
  

  ֵסֶפר

  אֹור
  ַהזֹוַהר

  ַהָחָדׁש

  
  

  בו יבואר גודל החיוב ללמוד וללמד
  שחיבר הזוהר הקדוש והתיקונים וחכמת האמת

  א"התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע
 שבו גילה סודות נפלאים אשר בתורתו ושמותיו הקדושים בהם העולם קיים

   באמונהשם תמלא הארץ דעה את הל ידי זהוע

v ברחמיבזוהר דא יפקון מן גלותא  v 

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

TvU 

  ט"תשס )תיבות' עם הד(י "ן יוחא"ן ב"י שמעו"שנת רב
   עם הוספות ותיקוניםחמישיתהוצאה 

  א" תובבבית שמשק " עיה-ק "לפט "סשתחודש מנחם אב 



 

  



  
–– 

ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזהר יפקון ביה מן : :)ג קכד"מ  ח"רע(ק "כמו שכתוב בזוה: מטרת המפעל
 .בדד ינחנו ואין עמו אל נכר' יתקיים בהון הגלותא ברחמי ו


 

   
  ַהזֹוַהר ראֹו

 
וללמד הזוהר הקדוש על גודל החיוב ללמוד 

  וחכמת האמת, והתיקונים

  א"התנא האלוקי רבן שמעון בר יוחאי זיעשחיבר 

   טהרתה–מעלתה 
   סגולתה–קדושתה 

  

בו גילה סודות נפלאים אשר בתורתו ושמותיו 
 הקדושים בהם העולם קיים

   באמונהשםתמלא הארץ דעה את ה ל ידי זהוע
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ראשונים , ם"רמב, תיקונים, ק"זוה, מדרשים, ץ גדול מתלמוד בבלי ירושלמיקוב

כללים . ועוד, ספרי מוסר, ק ותלמידיו"ספרי בעשטה, ת"ספרי שו, ואחרונים
  .לימוד הזוהר והתיקונים יסודיים ועיקריים בענין

מדריך ומורה , מלהיבים נפש האדם, דבריהם הקדושים חוצבים להבות אש
  .בשבוע כל פרשת הזוהר ולסיים מידי שבוע, לימוד הזוהרלהתמיד ב,  דרך

  היום אוסף ענקי במקצוע זה עדיין לא ראה אור הדפוס עד
 פרי הוזה יהי,  כי דבריהם הקדושים יעשו רושם בלבות בני ישראלנותיותקו

  .לכל  בית ישראל בכל מקום שהם  להביא הברכהנועמלי

  ט"תשס) תתיבו' עם הד(י "ן יוחא"ן ב"י שמעו"שנת רב

                    
                  

            
 

ט
 

א "הבעל שם טוב זיע
שקודם , צוה לאנשיו

, שחרית[כל תפילה 
ילמדו , ]וערבית, מנחה

.מאמר זוהר ותיקונים 
, ליקוטי תורה טשערנוביל(

  )'הדרכה ז

 
לימוד הזהר הקדוש 
מציל את האדם 
ומשפחתו ממגפה 

 אמרי פנחס(.ושערורות
  )עג אות שער ו


 

כבר ידוע לכבודם 
מעלת לימוד הזוהר 
הקדוש אשר הוא 
מבטל כל מיני 
פורעניות וגזרות 
קשות ורעות ומותנא 
  .וחרבא וביזה מעלמא

  )א"רבני ירושלים תרפ(




 
, קול אומר קרא

מה אקרא כל "
 הכל ,"הבשר חציר

הם כבהמות 
  .שאוכלות חציר

ץ וכל חסדו כצי"
כל חסד , "השדה

שעושים לעצמם 
  .עושים

ואפילו כל אלו 
, שעוסקים בתורה

כל חסד שעושים 
  .לעצמם עושים

באותו זמן ויזכור 
כי בשר המה רוח 
הולך ולא ישוב 

וזה הוא רוח , לעולם
  .המשיח

אוי להם מי 
שגורמים שילך לו 
מן העולם ולא ישוב 

שאלו הם , לעולם
שעושים את התורה 

ולא רוצים , יבשה
לעסוק בחכמת 

 שגורמים ,הקבלה
שמסתלקת נביעת 
' החכמה שהיא י

' ונשארת ב, ממנה
  .יבישה

אוי להם שגורמים 
עניות וחרב וביזה 

  .והרג ואבדן בעולם
וזה הרוח 

הוא רוח , שמסתלק
כמו , המשיח
והוא רוח . שנאמר
והוא רוח . הקודש

חכמה ובינה רוח 
עצה וגבורה רוח 

  .'דעת ויראת ה
  )'תיקון ל, תיקוני הזוהר(

 
לימוד הזוהר בגירסא 
בעלמא בונה 

וכל שכן , עולמות
אם יזכה ללמוד 
ולהבין פירוש מאמר 

יעשה בו תיקון , אחד
, למעלה בשעה אחת

מה שלא יעשה 
בלימוד הפשט שנה 

כסא מלך (.'תמימה כו
  )תיקון מג אות ס, ז"לתיקו




 

לימודו כל השנה אינו 
כלום אם אינו מעטרו 
ביום אחד בלימוד 

כי שקול , הקבלה
  )שם(. הוא כנגד כולם

 
' אם קובע עת לה
, שעה אחד בכל לילה

אז מובטח לו שהוא 
בן עולם הבא מבני 
היכלא דמלכא ויהיה 
מרואי פני המלך 
היושבים ראשונה 

  .במלכותא דרקיעא
  )שם(

 
לימוד ספר הזוהר 
, מרומם על כל לימוד

בשגם לא ידע מאי 
ואף שיטעה , קאמר

והוא . בקריאתו
  .תיקון גדול לנשמה

א "מורה באצבע להחיד(
  )אות מד, א"זיע


 

הר ומוד הזיידי ל על
נעשה חשק לכל 

ם של ימודימיני ל
  .התורה הקדושה

  )קחן אות "שיחות הר(

 
י הזוכה להיות אשר

הן , עמלו בתורה
הן בנסתר , בנגלה

בספר זוהר הקדוש 
וכדאי , והתיקונים
י התנא "הוא רשב
א לפטור "האלקי זיע

את כל העולם כולו 
מן הדין ולקרב את 

  .הגאולה
נאום יצחק ירוחם בהגאון (

ר משה "החסיד מוהר
  )ל דיסקין"יהושע לייב זצ
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 חית'מיא נ'ן ש'קדיש מ'יר ו'ע ו'י זרע'ח מפ'א תשכ'י ל'כ



  ד"בס

  הוד והדר פעלם וצדקתם עומדת לעד

  כדאי רבי שמעון לסמוך עליו
  במפעל הזוהר הקדוש היומייטול חלק הרוצה לכל 

  972-548-436-784+: נא להתקשר
  com.gmail@com.hazohar :מעיל-או באי

A partner of the worldwide Zohar Hakadosh -  
Is, in essence, a partner of Rabbi Shimon Bar Yochai himself. As known 

-- ---- ---- -- ---- --- --- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- --- --- ---- ---- 

, לפרנסה טובה בשפעלזרע של קיימא זיווג הגון ברכה והצלחה מרובה לזכות 
  צאיםלגידול צא, לבריאות, עשירותל

  .לתורה ולחופה ולמעשים טובים

  ל"ז.....................................ר"ב...............................לעילוי נשמת אבי מורי     

  .....................................שנת ................................לחודש  ............השנהיום             

  ל"ז..................................ר"ב...............................י נשמת אמי מורתילעילו     

  ...............................................................................................השנהיום              

  ל"ז..................................ר"ב......................................לעילוי נשמת זקיני      

  ...............................................................................................השנהיום             

  ל"ז.................................ר "ב...................................לעילוי נשמת זקינתי      

  ................................שנת ................................לחודש  ............השנהיום            

, על ידי שתעזור לפרסם את ספר הזוהר בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע
  .א"ביאת משיח בן דוד בב לשמחה וששון ליהודים בנזכה

  והוא ימליץ טוב בעדינו אדונינו בר יוחאי

הרשות נתונה לכל מי שברצונו להדפיס קטעים מספר זה או כל הספר בכל מדינה 
  ומדינה כדי להרבות תורה ויראת שמים בעולם

To merit much blessing and success,finding a shidduch,abbundant 
parnassah,wealth,children,good health ,true torah study,the raising of our 

offspring to torah chupah and maasim tovim with peace of mind, and success in 
settling in eretz yisrael. 

  הספר נדפס לזכות הרבים ונחלק בחינם לכל דורש ומבקש
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  ספרים 50
  :ה" בעזל שהוצאנו לאור"על הזוהר וכתבי האריז

 354-ללימוד יומי ל ספר הזוהר המחולק - ספר זוהר היומי  .א
  כרכים מפוארים12)  זוהר חדש ותיקוני זוהרעם (ימות השנה

 .ב חדשי השנה"לי
 354-ללימוד יומי ל ספר הזוהר המחולק - ספר זוהר היומי  .ב

 כרכים 12) י זוהרבלי זוהר חדש ותיקונ (ימות השנה
 .ב חדשי השנה" לימפוארים

ללימוד  זוהר המחולקתיקוני ספר  - זוהר היומיתיקוני ספר   .ג
 . ימות השנה354-יומי ל

-ללימוד יומי ל  המחולקזוהר חדשספר  - זוהר חדשספר   .ד
 . ימות השנה354

 .ק ובאידיש" נפלאות הזוהר בלשה-אין ליכט פון תורה   .ה
 .י באידיש" התחתון על הרשב גן עדן-אין ליכט פון תורה   .ו
  . נופת צופים באידיש על התורה-אין ליכט פון תורה   .ז
 .חלקים' זוהר תורה על התורה ה  .ח
 .ך"זוהר תורה על נ  .ט
 .זוהר תורה החדש על התורה  .י
  .בראשית: ליקוטי זוהר  .יא
  .שמות: ליקוטי זוהר  .יב
  . דברים– במדבר -ויקרא: ליקוטי זוהר  .יג
והר ועוד על קדושת ליקוט גדול מהז, בראשית: תיקון הברית  .יד

  . עמודים400, תיקון הברית
, י"רשב,  ליקוט גדול ומקיף על עניני לימוד הזוהר-אור הזוהר   .טו

 .וכל המסתעף, ג בעומר"ל
 .קרא לשמש ויזרח אור הזוהר  .טז
 ליקוט גדול ומקיף על עניני לימוד הזוהר -אור הזוהר החדש   .יז

י "וגודל מעלת התקשרות לרשב, ולימוד הקבלה, ותיקונים
 .וכל המסתעף, י לימוד הזוהר"ע

הדרך וההכנה ללימוד ספר הזוהר הקדוש בו יבואר גודל החיוב ללמוד וללמד 
 סגולות הגדולות והנוראות - הזוהר הקדוש והתיקונים וחכמת האמת 

 ספר - הזוהר תיקון להשכינה ומקרב הגאולה - הטמונות בזוהר הקדוש 



    ַהזֹוַהר                 ]8[                   אֹור
ך בשלהבת אש לעבודה והוא ילהב לב, הזוהר הוא עיקר כל ספרי מוסר

י לימוד והפצת " ע- ספר הזוהר הוא המפתח והוא הסוגר , התמימה
 הספר של הצדיק הוא - י בזה ובבא "הזוהר הקדוש מתקשרים להרשב

 הענין הגדול ללמוד הזוהר הקדוש בדור הזה יותר - נשמת הצדיק 
 בדורות האחרונים יבינו וישכילו ברזי התורה שלא -מדורות הקודמים 

ן הוא בבחינת " מי שאינו מאמין ולומד תורת הח-ו הקודמים השיג
 טבילת עזרא הוא הכרח ללימוד -" מפריד אלוף לא יראה מאורות"

ולימוד הקבלה , ת"ויפתח זוהרי לבך ומוחך לעבודת השי, ן"תורת הח
 עוד יבואר בו גודל הענין - ללא טהרה גורמת מינות ואפיקורסות 

  .להיזהר בטבילת עזרא

  .זוהר כהלכתהאמירת ה  .יח
  ."תיקוני זוהר היומי" עניני לימוד ספר -שער התיקונים   .יט
  .זוהר לזקנים עם נערים  .כ
 .גדולי ישראל על הזוהר  .כא
  .הדרך וההכנה ללימוד ספר הזוהר הקדוש -שער הזוהר   .כב
  עלונים חדשיים36 -שער הזוהר   .כג
 בו יבואר גודל מעלת קדושת ארץ -שער ארץ ישראל "ספר   .כד

  .ל ועוד" ותיקונים וכתבי האריזק" מלוקט מזוה-ישראל 
 .ספר הערב רב על פי הזוהר הקדוש  .כה
 .ל"ספר הערב רב על פי האריז  .כו
על פי ספר הזוהר סדר  -הערב רב וכל המסתעף חלק ראשון   .כז

 .בראשית
על פי ספר הזוהר סדר  -שני  הערב רב וכל המסתעף חלק  .כח

 .ט עמודים" ס-שמות 
הזוהר סדר על פי ספר  -שלישי  הערב רב וכל המסתעף חלק  .כט

 .ט עמודים" י-ויקרא 
על פי ספר הזוהר סדר  -רביעי  הערב רב וכל המסתעף חלק  .ל

 .ב עמודים" נ-במדבר 
על פי ספר הזוהר סדר  -חמישי  הערב רב וכל המסתעף חלק  .לא

 .ד עמודים" כ-דברים 
על פי ספר הקדוש  -שישי  הערב רב וכל המסתעף חלק  .לב

 .ט עמודים" פ-תיקוני זוהר 
על פי ספר הקדוש  -שביעי  המסתעף חלקהערב רב וכל   .לג

 ח עמודים" כ-זוהר חדש 



    ַהזֹוַהר                 ]9[                   אֹור
על פי ספר הקדוש עץ  -שמיני  הערב רב וכל המסתעף חלק  .לד

 .ו עמודים" ט-ל"חיים לרבינו האריז
על פי ספר הקדוש  -תשיעי  הערב רב וכל המסתעף חלק  .לה

 .עמודים'  י-ל"שער הגלגולים לרבינו האריז
על פי ספר הקדוש  -עשירי  הערב רב וכל המסתעף חלק  .לו

 .ב עמודים" ס-ל"שער הפסוקים לרבינו האריז
על פי ספר הקדוש שער  -א "י הערב רב וכל המסתעף חלק  .לז

 .ג עמודים" מ-ל"הליקוטים לרבינו האריז
על פי ספר הקדוש עץ  -ב "י הערב רב וכל המסתעף חלק  .לח

 .ו עמודים" קכ-ל"הדעת טוב על התורה לרבינו האריז
על פי ספרים הקדושים  -ג "י ף חלקהערב רב וכל המסתע  .לט

 - משנת חסידים - ליקוטי תורה -י "שער מאמרי רשב
 .ל"לרבינו האריז

מנהיגי הדור האחרון  -ד "י הערב רב וכל המסתעף חלק  .מ
 ילקוט מאמרים דיבורי נבואה ורוח –קודם ביאת המשיח 

הקודש מצדיקים הקודמים מה שנבאו על מנהיגי הדור 
זוהר הקדוש הממיוסד ,  דמשיחאהאחרון הלזה בעיקבתא

 . עמודים38 -י הקדוש "ומהאר
מנהיגי הערב רב והסטרא  -ו "ט הערב רב וכל המסתעף חלק  .מא

 ילקוט מאמרים -אחרא בדור האחרון לפני ביאת המשיח 
, י הקדוש"דיבורי נבואה ורוח הקודש מזוהר הקדוש ומהאר

שבאחרית , ע"ומהבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו הקדושים זי
וסימנים איך , הימים יהיו רוב המנהיגים והראשים מהערב רב

והצורך , וגודל החיוב להתרחק מהם ומהמונם, להכירם
 . עמודים57 -. וביאורים בענינים אלו, להתפלל ולהנצל מהם

מנהיגי הערב רב והסטרא  -ז "ט הערב רב וכל המסתעף חלק  .מב
  ילקוט מאמרים דיבורי נבואה ורוח הקודש מהזוהר-אחרא 

בעל שם טוב הקדוש ותלמידיו מהי הקדוש ו"הקדוש ומהאר
הקדושים שבאחרית הימים יהיו רוב המנהיגים והראשים 

וגודל החיוב להתרחק מהם , וסימנים איך להכירם, מהערב רב
וביאורים רבים , והצורך להתפלל ולהנצל מהם, ומהמונם

 . עמודים364 -. בענינים אלו
ליקוט מספרי קבלה  -ז "י הערב רב וכל המסתעף חלק  .מג

 .ומוסר
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  :ל"הנ" הערב רב"בספרי 
ואיך , בואר גודל ענין חיוב הלימוד ולחקור מעשי ועניני הערב רבמ הםב

, שמקלקלים את כל עם ישראל בכל העולם כולו, שצריכים ללחום נגדם
 השכר הםבואר במ גם - . ועוקרים כל המצות שבתורתינו הקדושה

ומעורר את , ראל מן הערב רבהגדול למי שעוסק להציל את עם יש
בואר שהערב רב הם רמאים מעוד   - . ו"הרבים שלא יפלו ברשתם ח

ונחשין : ל"וז. כנחשים ועקרבים כמבואר אבל נחשים ועקרבים יש בו
ימי ' זהר חדש פרשת יתרו מאמר ז. (ועקרבין דילה אינון ערב רב

יש גודל החיוב שמוטל על כל איש וא, הםבואר במ עוד - . )בראשית
 כי בזה תלוי יסוד קדושת ,להיות בקי בהם בפרטותיהם ובדקדוקיהם

כמו שגילה לנו העץ חיים , ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד, ישראל
  .בהקדמתו

דיניו  י על שמירת ותיקון פגם הברית"ספר בית הרשב  .מד
בו יבואר גודל ענין  ,' חלק א- ומנהגיו סדר בראשית שמות

 .ל עניני פגם ותיקון הבריתהלימוד של שכר ועונש ע
י על שמירת ותיקון פגם הברית דיניו "ספר בית הרשב  .מה

בו יבואר גודל ענין , ' חלק ב-ומנהגיו סדר בראשית שמות 
 .הלימוד של שכר ועונש על עניני פגם ותיקון הברית

יוצא לאור  עמודים ח"ספר תיקון פגם הברית חלק ראשון קל  .מו
ומתחלק ,  הרביםהספר נדפס לזכות. ק"לפ ד"שנת תשס

 .בחינם לכל דורש ומבקש

" תיקון הכלל"כי הוא תקון הברית הנקרא  - קון הכלליית  .מז
והוא תיקון , )'ט אות ד"סימן כ(א "ן ח"כמבואר בלקוטי מוהר

לומר אלו העשרה מזמורי תהלים , ו"ח, למקרה לילה
באותו היום  )קנ, קלז, קה, צ, עז, נט, מב, מא, לב, טז(

מרבנו הגדול והקדוש צדיק האמיתי אור ישראל , שקרה לו
ה "וקדושו נחל נובע מקור חכמה רבי נחמן זצוקללה

 .מברסלב
פרשיות " חק לישראל"ליקוט מ והוא -  ספר קדושת הברית  .מח

 משפטים עם הוספות חדשות שערי קדושה על -שמות 
 . הבריתקדושת ושמירת

 . השכר והעונש בשמירת עינים  .מט
ל ורבי חיים "י האריז"עפ, סדר הגלגולים. ליראיו' סוד ד  .נ

 .נדפס בספרי שכר ועונש פרשת פנחס, ע"וויטאל זי

TvU  



    ַהזֹוַהר                 ]11[                   אֹור
 

  מבוא
 "אור הזוהר החדש"לספר 

ת ובזכות רבי שמעון בר "בעזרת השי, לומדיםהיגילו וחסידים השמחו י
, "אור הזוהר החדש והשלם"ק " ברכה הספהיוחאי הרינו נותנים לפניכם היום

, תיקונים, זוהר הקדוש, מדרשים, קובץ גדול מתלמוד בבלי ירושלמי
כללים יסודיים , ספרי מוסר, ק ותלמידיו"ספרי בעשטה, ראשונים ואחרונים

  .ובהשלמות שונות, ועיקריים בענין לימוד הזוהר והתיקונים

 כי בדפוס ראשון –" אור הזוהר החדש והשלם"קראנו לספר בשם 
לקטנו הרבה מאמרים הנמצאים בספרים שונים המדברים בגודל מעלת 

מאחר שהיה קצת באריכות , וסידרנום בסדר נאה כל ענין וענין, לימוד הזוהר
, לכן בחיבור זה קיצרנו והוספנו מאמרים חדשים וגם ישנים, בהרבה ענינים

ליקוט מאמרים , )' ההוצאה(עוד הוספנו במהדורא זו , כקנקן חדש מלא ישן
המביאים את גודל מעלת לימוד ,  ספרים1000 -רבים הנמצאים בקרוב ל

מסודרים באופן נאה ומחולקים , הזוהר ואמירתו לכל אחד ואחד מישראל
ת "הרבה מאמרים הוספנו ועוד היד נטויה להשלים בעזהשי. לפי עניינם

  . 'חלק ב" אור הזוהר"בספר 

דברים חדשים נוראים ,  הנוכחיתעוד הוספנו במהדורה המפוארת
כללים ", כגון שאלות ותשובות על אמירת הזוהר הקדוש ולימודו, ונפלאים

יסודיים ועיקריים בעניין אמירת ולימוד הזוהר והתיקונים לכל אחד 
 ."ובפרט לילדים קטנים, ואחד מישראל אפילו כשאין מבינים כלום

, רי גדולי יישראל קובץ נדיר המלוקט מדב"זוהר לזקנים עם נערים"
  .עובדות מרתקות ועוד ועוד

מפתיחות כדי שהמעיין יוכל למצוא כל מאמר בנקל ' כן הוספנו ג
  :ואלו הם. ובמהרה

ג בעומר יום ההילולא "ג פרקים שבספר כנגד ל" ל–מפתח הפרקים . 1
  .של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי מחברו של ספר הזוהר

הנושא של כל קטע , י הספר לפי תוכנם כל עניינ–מפתח עניינים . 2
  .וקטע

רשימת ,  מראי המקומות–מפתח הספרים ושמות הצדיקים . 3
  .הספרים מהם לקטנו המאמרים
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, "מפעל הזוהר העולמי"נעבור בסקירה קצרה על עבודת הקודש של 

להרבות חיילים לתורת , שכל מטרתו לזכות עוד יהודים בלימוד הזוהר
ולהדליק את אורו ,  את גודל מעלת אמירת הזוהרלהפיץ עוד ועוד, י"רשב

  .בנשמת כל איש ישראל

ד "ק העבר עלינו לטובה הוצאנו לאור בס"ח לפ"ו מנחם אב תשס"בט
ומחודש אלול , ב חלקים"את סדר לימוד היומי על הזוהר הקדוש שנדפס בי

  .ח עד היום התפשט וכבר הגיע לכל קצוות תבל"תשס

הוצאנו לאור ,  העבר עלינו לטובה)ק"ט לפ"תשס(ג בעומר "ערב ל
ד את סדר לימוד היומי על הזוהר הקדוש זהר חדש עם תיקוני זוהר "בס

  .ב חלקים"ונדפסו בי

הוצאנו לאור , העבר עלינו לטובה) ק"ט לפ"תשס(לרגל חג השבועות 
עם הוספת , ד את סדר לימוד היומי על תיקוני זוהר ונדפס בחלק אחד"בס

 והוא ליקוט נפלא מספרים קדושים בגודל מעלת "שער התיקונים"קונטרס 
  .ואפילו כמה פעמים ביום, אמירת ולימוד ספר התיקונים בכל יום ויום

הגענו , ומאז שהפצנו את הלימוד היומי של הזוהר בתשע חדשים בלבד
ד קרוב לשש מאות אלף איש הלומדים ומעיינים בזוהר הקדוש מידי יום "בס

  .ביומו

מסתופפים , ת איך כלל ישראל מתגייס יחדמה מפעים ומרגש לראו
להנות מאור הגנוז בזוהר הקדוש ולגרש את חושך , בצל הקודש כולם  כאחד

משלהבת קטנה ומרצדת כבר הפכה . הגלות בהדלקת האור הצפון בזוהר
עוד , לאבוקת אש שאורה מופץ ומאיר כל פינה אפילה על פני כדור הארץ

 ותחמם כל לב יהודי באשר הוא קט וכבר תהפוך למדורה ענקית שתאיר
אור חדש על ציון , תגרש את חשכת הגלות ויתגלה מלכינו ומשיחנו, שם

  . ר"תאיר ונזכה כולנו יחד במהרה לאורו אכי

, בכל לבב ובתוך רבים נהללנו אשר הגיענו עד הלום' על כן נודה את ה
ש אור הזוהר החד"להדפיס את ספר , שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה

:  בנוסף לקונטרסים הבאים- עם הוספות ותיקונים–' מהדורה ה" והשלם
 זקנים עם",  על גודל ענין לימוד הזוהר מידי יום ביומו–" תיקוני זוהר היומי"

" אמירת זוהר כהלכתה. " גודל מעלת לימוד הזוהר לזקנים ונערים–" נערים
  . גודל מעלת לימוד הזוהר אף בלי הבנה כלל–

כמו ,  יוחאי ודאי ימליץ טוב בעד הלומדים מתורתורבי שמעון בן
כל האומר דבר שמועה מפיהם הם ]: ד"סימן רכ[שכתוב בספר חסידים 

  .מתפללים עליו שם וממליצים טוב עליו

שטרחנו לקבץ מאורותיו , זכות רבינו הקדוש רבי שמעון בן יוחאי
ם שזכינו כש, צקון לחשינו. יגן בעדינו לחזק הלימוד בהן, להפיצן בישראל
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, כן נזכה להוציא לאור שאר החלקים מספר זה, ל"להוציא לאור הספרים הנ

  .אמן כן יהי רצון

כל ימי חיי לחזות ' אותה אבקש שבתי בבית ד' אחת שאלתי מאת ד
ח "לגדל בניקל את יו' ואזכה ביחד עם זוגתי תחי. ולבקר בהיכלו' בנועם ד

, היראה ולמעשים טוביםבדרך ישראל סבא בדרכי התורה ו' היקרים שיחי
ששון ', ביתנו יהיו מלאים ברכת ה, ולרוות מהם רוב נחת ושמחה כל הימים

  .ושמחה ימצא בהם תודה וקול זמרה

גם להלאה להיות ממזכי הרבים כמו ' כפינו נפרוש לשמים שיזכנו ה
ר שחיבורינו זה "ובכן יה, שעזרנו עד הנה והצילנו מגלי גלים דעברו עלינו

ויזכנו לישב , יתגלגל זכות הרבים על ידינו, ני אלקים ואדםימצא חן בעי
עד שיקיצו וירננו שוכני עפר , באהלה של תורה להרביץ תורה ויראת שמים

  .ונזכה לעלות לציון מושיעים עם גואל האמיתי במהרה דידן אמן

' שימצא ספר זה חן ושכל טוב בעיני ציבור היראים את דבר ה' יתן ה
ויאירו , ושבשבילו כל מאמץ כדאי ומשתלם, עיקרשאליו הספר מופנה ב

דברי הספר את עיניהם של ישראל בכל מקום שהם לדבוק ולילך בדרכי 
וזכותם של , הצדיקים המובאים בספר לזכות וליאור באור פני מלך חיים

להשלים משאלין דלבאי ולבא , ל יגינו עלינו ועל כל בני ביתנו"הצדיקים הנ
  .ן ולשלם אמן כן יהי רצוןדכל עם ישראל לטב ולחיי

עלינו רוח טהרה ונזכה לטהר לבבנו לעבוד ליוצרנו ' יהי רצון שיערה ה
בכל כוחנו ובכל נפשנו ובכל מאודנו עד שישלח לנו משיחנו ויקבץ נדחנו 

  .במהרה בימינו אמן

וזאת למודעי שספרים אלו מותר לכל אחד להדפיס כמה שרוצה באיזה 
  .הרבים זכותו עומדת לעד וזוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את , לשון שרוצה

בטרם נכלה לדבר אנו קובעים ברכה לכבוד ידידינו הרבני הנגיד 
י שסייע בידינו להוציא "נ... ר"נדיב ישוע מוכתר בנימוסין מוהר, המופלג

  .לאור הספר הקדוש הזה

' אתה ה, ובשיבה טובה, עליו להתברך בכל מילי דמיטב' ויהי נועם ה
שיזכה לראות מיוצאי חלציו רב תענוג , ברכם שמרם טהרם, מרםלעולם תש

עד אשר נזכה בקרוב לשמוע קול מבשר ואומר בביאת גואל , ונחת דקדושה
  .א"צדק בב

  כה דברי חד מזעירי דחברייא
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  הקדמה
 "אור הזוהר החדש"לספר 

 ברוב חסדו לעמנו ם יתברךאוצר קדוש ונעלה העניק הש, מרגלית יקרה
 התנא ל ידישנתחבר בקדושה עליונה ע, והוא ספר הזוהר הקדוש, עם סגולה

ובזכות הקריאה והלימוד בספר הזוהר . א''האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיע
. מנא ליצלןהקדוש מובטח לנו שנזכה ונגאל ברחמים ללא צרות וייסורים רח

ליו מפי קדשו של משה רבנו ע, עצמודבר זה מבואר בספר הזוהר הקדוש 
 אשר היה נגלה לרבי שמעון בר יוחאי ולחבריו ,''הרעיא מהימנא' 'השלום

  .  מישיבה של מעלה ומגלה להם סתרי תורה,במעמד מלא הוד

בהאי '' ,ק פרשת נשא''א בזוה''י זיע''ה לרשב''וכך אומר משה רבנו ע
   .''חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי

 שלך ספר הזוהר הקדוש יצאו בני ישראל בזכות החיבור: ביאור הדברים
  ! ּמן הגלות ברחמים ללא צרות וייסורים וללא צער חבלי משיח

בספר תיקוני הזוהר מבואר שבשעה ! ואף משמים הסכימו לכך
שאליהו הנביא זכור לטוב נגלה לרבי שמעון בר יוחאי ולחבריא קדישא 

 בת קול משמים יצאה, ין תיקוני נשמותישעמו ולמד עמהם סתרי תורה בענ
ר  ואח,"כמה רב כוחו וקדושתו של רבי שמעון בר יוחאי בעולם"ואמרה להם 

וכמה בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי  '', הוסיפה ואמרה נבואה בזו הלשוןכך
וקראתם  '', ובגינה,חיבורא דילך כד יתגלו לתתא בדרא בתראה בסוף יומיא

   .''דרור בארץ

ה יתפרנסון מזה החיבור שלך כאשר כמה בני אדם למט: ביאור הדברים
וקראתם '' ובזכותו יתקיים הפסוק ,יתגלה למטה בדור האחרון בסוף הימים

  .  המרמז על הגאולה השלימה- ''דרור בארץ

הנה מבואר  '', שכתב על כך,ה הקדוש''וכאור לעינים ביאורו של השל
ן בסוף עד שיבוא הדור האחרו' מכאן שחיבור הזהר היה עתיד להיות גנוז וכו

הימים שאז יתגלה לתחתונים ובזכות העוסקים יבוא משיח כי אז תמלא 
הארץ דעה בסיבתו אשר זה תהיה סיבה קרובה לביאתו וזה שאמר ובגינה 

כשם שלא , כדי שבזכות זה יגאלו ישראל' ושבתם איש אל אחוזתו וכו''
ה לקדשם בדם הפסח ובדם ''נגאלו ישראל ממצרים עד שהוצרך הקב
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 הגאולה העתידה לא יהיה הגאולה עד שיזכו לתוספת הקדושה המילה כן

עשרה מאמרות מאמר ( '' ואשרי הזוכה בה, והוא רצון האל יתברך,הזו
   .)שני לוחות הברית, ראשון

 מסוגל , בנוסף למעלה הנפלאה של קירוב הגאולה ברחמים,כמו כן
כחומה הלימוד והקריאה בספר הזוהר הקדוש לבטל כל גזירות קשות ולהיות 

  . מנא ליצלןבצורה מפני כל צרה רח

א בעל ''ל זיע'' רבנו משה חיים לוצטו זצוק,ל'' הרמחנו הקדושרבי
תיקן בישיבתו סדר לימוד מיוחד של גירסא בספר , ועוד'' מסילת ישרים''ה

 וקבע דבר זה כתקנה ,לעתהזוהר הקדוש במשמרות ללא הפסק כלל מעת 
 הדבר באגרת לחכמי ישראל בזוכותב על מעלת ה, הראשונה בישיבתו

זאת העצה היעוצה לכל קהילות קודש להנצל מרשת זו טמנו '' , הלשון
שונאיהם ובודאי היה להם לפקח על זאת ולא יחדלו כי רב הדבר ועצום 

   ...מאוד

אני ועתה אל ישליכו חכמי ישראל את הדבר הזה אחרי גוום כי ... 
ל מקום ומקום אבל כבוד אלמלא נתיישר חיילי הייתי קובע דבר זה בכ

תורתכם יקח את העצה הזאת ויהיה לו לזכות כי אין כמוה לטובה לכל ישראל 
   .''וכל אחד במקומו יכול לעשותו כי לא דבר קשה הוא כלל

א אשר היה בקי עצום בכל מכמני התורה ''ל זיע''רמחהמי לנו גדול כו
ימוד בספר ל, ולא מצא עצה לבטל גזירות מעם ישראל אלא את העצה הזו

שבכוח הקדושה העליונה של ספר הזוהר הקדוש , הזוהר ברצף ללא הפסק
  . לבטל כל גזירות ולקרב הגאולה ברחמים

עד כמה היה חביב לימוד תורת הסוד על תלמידי הבעל שם טוב 
  העידא"א מזידיטשוב זיע"ק מוהרי" שהרהיש ללמוד ממה, וממשיכיו

  .מאה פעמים ואחדשלמד ושנה הפרי עץ חיים : אמרובעצמו 

  ועוד רבים הפליגו במעלת הלומד מספר הזוהר ונמנה 

  :ממעלות העוסק בספר הזוהר בקצרה

  מקרב גאולת ישראל ברחמים  ♦

  מבטל גזירות קשות  ♦
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זוכה לטהר ולקדש את נשמתו שתאיר ותזהיר באור נפלא  ♦
  . לגמריומזככה מכל סיג ופגם עד שמרפאה 

   .מרחיק מעצמו כל המקטרגים ויצר הרע ♦

  . ישמר ממקרים רעים בעולם הזה ובעולם הבא ♦

  . דות רעותיינצל מתאוות רעות וממ ♦

  . הרי הוא כהוגה ומפרש את השם שיש בכוחו לעשות ניסים ♦

  . 'יזכה לחזות בנועם ה ♦

  . ניצל מטמטום הלב והופך לב האבן ללב מאיר ומבין ♦

  . זוכה להבין את לימודו ומתקיים בידו ♦

נ נפטרים מסוגל ביותר לתקן ''לימוד בספר הזוהר הקדוש לע ♦
  .  מכל דיניםם העליון ולהצילם למקומםנשמתם ולהעלות

שבזכות '' כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק'' ♦
 ,א'' של התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיעשלומדים בספרו

  . ונושע בכל הנצרך לניו

חאי כמנין שמעון בר יו) 703(' עולה בגימ'' ורפאתיו''תיבת  ♦
  בזכותו נמשכת רפואה לאדםכי ) 703(

 י''רשב ראשי תיבות ,כל העולמותבב רפע שושפע יועל ידי זה  ♦
 לשפע רב רוחני ייעתא דשמיאשהעוסק בתורתו יזכה בס

 . וגשמי

 שדי בדברים שהבאנו עד עתה לעורר את הלבבות לקריאה ,האמת היא
א רוצה לפעול וכי ימצא חלילה יהודי אשר ל, ולימוד בספר הזוהר הקדוש

, אלא. ל'' לקרב גאולת ישראל ברחמים ולבטל כל גזירות קשות רחבשביל
שכפי קדושתו ומעלתו של הדבר כך יש , כלל גדול ונורא הוא, שלצערינו הרב

דבר זה בולט וזועק לשמים בפרט . מנסה להתנגד לכך בכל כוחושיצר הרע 
יודע בוודאות  היצר הרע ש.בנושא הקריאה והלימוד בספר הזוהר הקדוש

הוא נדחה מן העולם , י הקריאה והלימוד בספר הזוהר הקדוש''שע
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ומתבטלת ממשלתו לעד וכל מציאות העולם משתנה ומתקרב בצעדי ענק 

משקיע מאמצים מיוחדים להחדיר דעות , לקראת הגאולה השלימה ברחמים
, ואף לא בוחל כדרכו בשקרים ובהפחדות, שטות והבל הפך האמת ממש

כדרכו של היצר . שמטרתו תושג ותאבד טובה מישראל חלילה וחסוהעיקר 
  :הוא פונה לכל אדם בשפתו שלו וכביכול מתוך דאגה עמוקה ואהבה

 מה התועלת בקריאתך :כנגדו טוען , שאיננו מבין את לשון הזוהר-לאחד 
  .הרי אינך מבין כלום

 ,ובל הרי אינך מק: טוען,ס ופוסקים'' שעוסק כל יומו בלימוד ש-לשני 
ס והפוסקים אז תמצא זמן גם ללמוד בספר ''כשתסיים ללמוד את כל הש

  . ביטול תורהוכעת זה, הזוהר

 מה לך ולספר הזוהר : טוען, שעדין רחוק מקיום המצוות-לשלישי 
  !לא בשבילך כלל , זה? הקדוש הזה

 אסור לקרוא : טוען, המחפש כל טענה להתחמק מקיום חובותיו-לרביעי 
  .השמר נפשך והתרחק מזה הספר! בספר הזוהר

 קריאה ללא הבנה כלל בספר - בעלמא יסהכי אף גר :בראשונה נבאר
  . הזוהר הקדוש מעלתה גדולה ונשגבה ופועלת רבות ונצורות

 , לרופא הנותן תרופה לאדם הנזקק לה-משל למה הדבר דומה ונביא 
מרופא לקח תרופה רק , אף על פי שאדם זה אינו מבין כלום בחכמת הרפואה

ייעתא  והוא בס, התרופה מועילה לו,מומחה שבקי ויודע בחכמת הרפואה
, נכון גם הדבר לגבי הקריאה בספר הזוהר,  מתרפא וקם מחוליודשמיא

הקדושה העליונה , אפילו שהקורא לא מבין כלל את אשר הוא מוציא מפיו
הטמונה במילים של ספר הזוהר הקדוש פועלת בקורא אותם את פעולתה 

, ל''גורי הארי ז( .ה לכל המעלות שנאמרו לגבי העוסק בספר הזוהר הקדושוזוכ
, ת פרחי כהונה''שו, ת ישכיל עבדי''שו', רבי חיים פלאגי, דגל מחנה אפרים, פלא יועץ, א''החיד

, ק מאפטא תיקוני זוהר דפוס מעזבוז"הסכמת הרה, בן איש חי ספר בניהו, עצי עדן קומארנה

  .)ועוד, ז"ק י" סא"מטה אפרים סימן תקפ', פרק ג' ק חלק ג"אור נערב להרמ

תלמידי חכמים ובני  -ס ופוסקים " שעוסק כל היום בלימוד ש– לשני
צריכים להקדיש בכל יום זמן , ישיבות העוסקים כל זמנם בלימוד התורה

מלבד כל מעלותיה , שזכות הקריאה הזאת, דפים בספר הזוהר' לקריאת מס
וכן , יותר שיזכו להבין את לימודם ולזוכרו תועיל להם ב,לכלל ישראל

  .כנראה בחוש, להתעלות רוחנית גדולה
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א בעל הבן איש חי מבאר את מאמר הגמרא ''מרן רבינו יוסף חיים זיע

שכל העוסק בחלק ''  מכרזת עליו מבחוץתוכל העוסק בתורה מבפנים תור''
 מרןאף ו. הפנימי של התורה זוכה ומאירות עיניו בחלק הנגלה של התורה

א היה מורה לתלמידיו ''ל זיע''הגאון הגדול רבי בן ציון אבא שאול זצוק
 שיעזור ,דפים בספר הזוהר' בעודם בחורים צעירים לקרא בכל יום מס

 כי ספר הזוהר , והוסיף עוד ואמר.לפתוח את הלב לתורה ולזכך הנפש
 וזהו ספר שם יתברךהקדוש מלא וגדוש במוסר ומלהיב ביותר לעבודת ה

  .המוסר הטוב ביותר

לאשר לא ' וכתב בספר הקנה הקדוש על הפסוק ושבתם וראיתם כו
גם אינו נקרא , נקרא לא עבדוק "כי מי שעוסק דוקא בנגלה ולא בזוה, עבדו

 כי שם חכם אינו רק על חכמה הפנימית, רק בשם תלמיד, תלמיד חכם
  ...ש"יעו

יוודע גודל . ..'וכיון שידעת כמה גדולה מעלת לימוד חכמת האמת כו
כי לימוד הזוהר בגירסא בעלמא , החיוב וגודל השכר למי שלומד הקבלה

יעשה בו תיקון ', וכל שכן אם יזכה ללמוד ולהבין פירוש מאמר א, בונה עלמין
 מלך –לשון הכסא ( מה שלא יעשה בלימוד הפשט שנה תמימה' למעלה בשעה א

  )ג"ז מ"תקו

ל "ל משם רבו החפץ חיים זצ"צוכן אמר הגאון הצדיק רבי שלמה בלוך ז
 והיה החפץ חיים ,שעל לימוד ספר הזוהר אין שום הגבלה כי רובו מדרש

מעורר לכולם שילמדו כל שבת את הזוהר של אותה פרשה ואפילו 
  ).הוספות בנין יוסף, ין’יוסף בן שלמה מפוז' ר( .לבחורים

ואף ל הורה לשואליו ללמד זוהר כספר מוסר "רבנו מרן החזון איש זצ
ובספר מעשה . ל"הגאון רבי שמריהו גריינמן זצ, למד בעצמו עם בן אחותו

לשון הזוהר הקדוש מעורר , שאמר: )ל"ק החזון איש זצ"עובדות על מרן הגה(, איש
  .ל"יותר מכל מאמרי חז

   . אך די בכך למבין,ניתן להאריך על כך בעוד עובדות רבות

בכל ' את כל מצוות האותו אח יקר שעדין לא זכה לקיים  - לשלישי
,  גם הוא צריך להשתדל ולקרוא בכל יום בספר הזוהר הקדוש,דקדוקיהם

 הקריאה תזדכך נפשו ותטהר מכל זוהמה ויימשך בעבותות אהבה ל ידישע
  .ל''י ז''יתברך כנודע בספרים הקדושים ומגורי האר' לעבודת ה
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יתן נ,  כרויה לשמועואם אוזנ, ואינו בודקמפלט חפש המ – ולרביעי

 חלילה ו ובאה להרחיק, כי דעה זו היא ההיפך הגמור לאמתולהסביר ולבאר ל
  !מהטובה הגדולה שיכול לזכות בה

בכח !  הוא המרפא לנפש הגדול ביותר שקיים-ספר הזוהר הקדוש 
הקריאה בו לטהר ולקדש את נפש האדם ולרפאה מכל חולי ומכל מידות 

וכל . זהירה באור קדוש ועליוןל עד שהיא מאירה ומ''רעות ותאוות רעות רח
האזהרה אודות לימוד הקבלה וההגבלות על כך לא נאמרו כלל ועיקר על 

אלא נאמרו על לימוד בכתבי . לימוד פשט הזהר ומוסריו ועל הקריאה בו
 אשר ללימודם ,'עץ חיים וכו, שער הגלגולים, שער הכוונותב, ל''י ז''האר
ותוכל לצמוח ,  אין בכך כל חששולכן.  הכנה גדולה ואזהרות גדולותךנצר

  .מכך רק טובה וברכה לאדם עצמו ולכלל ישראל

 לימוד –במיוחד שזכינו ויש לנו כיום את הזוהר המחולק לעמוד היומי 
את ההבנה , את העוצמה, מספר דקות המעניקות לנו את הכח, קבוע בכל יום

ני ואם תשאל מדוע עלי להקדיש מזמ, העמוקה בכל תורת הנגלה והנסתר
  '?היקר בכל יום ויום אולי כדאי פעם בשבוע וכדו

: י שאלוהו שאלה מעין זו"גם תלמידיו של רשב, אינך הראשון בשאלתך
למה ירד המן , מדוע לא ירד מן לישראל פעם אחת בשנה עבור השנה כולה

  ?מידי יום ביומו

ו שיש לו בן יחיד "למלך ב, משל למה הדבר דומה: י"תשובתו של רשב
לא היה הבן מקבל את פני אביו רק פעם , מזונותיו פעם אחת בשנה ונתן לו 

 היה מקבל את פני אביו –עמד המלך ונתן לו מזונותיו בכל יום . אחת בשנה
  .כל יום

אולי : מי שיש לו ארבעה וחמישה בנים היה דואג ואומר, אף ישראל כן
ם שכולם מכוונים ליב, אלא, לא ירד מן למחר ונמצאו כולן מתים ברעב

  . לשמים

, ולענינינו אין לתאר את גודל הקדושה שנספגת מלימוד הזוהר הקדוש
את , ה"את הקשר להקב, מי שטעם את העריבות והמתיקות בהתמדתה

רוצה לקבל את פני אביו , רוצה לטעום ממנה בכל יום, "מכוון ליבו לשמים"ה
, תוכולהרגיש את נועם העליון בתוך , להתקרב אליו, שבשמים בכל יום ויום

זוהר והמשכילים יזהירו כ....  יום יוםאשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי 
  .הרקיע
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ואני הדל כתבתי מעט : ז" ויקהל משה דף ל–ונעתיק כאן מאגרת קודש 

מזעיר ואמר והודיע לנו שהכלל בריאת העולם והאדם וכל הברואים בכלל 
ממשלתו ותפארתו הכל כדי להודיע לנו גודל עוז אלקותו וחסדו וגבורתו ו

כאשר אמר דוד לשלמה בנו דע אלקי אביך ועבדהו שאין להקדוש ברוך הוא 
נחת רוח יותר בעולם אלא ממי שמכיר באלקותו זה נקרא בן להקדוש ברוך 
הוא ויש לו רשות לחפש בגונזי דמלכא והקדוש ברוך הוא משתבח עמו 

 ומכריזין לפניו ודיוקנו נרשם למעלה בין אוהבי דמלכא בכל יוםבפמליא שלו 
הוי זהירין בדיוקנא דפלניא הקדוש ברוך הוא גוזר והוא יש לו רשות לבטל 
צדיק מושל ביראת אלקים מי מושל בי צדיק ובשעה שהנשמה יורדת בזה 
עולם השפל משביעים אותה קודם ומראה לה רזי דרזין אוצרי וגינזין דמלכא 

 כדי לחקור ולדרוש ומשביעין אותה וגוזרין עליה שלא תרדה לעולם אלא
ברזין דאורייתא וגם הוכחתי מכמה מאמרי זוהר של הרבי שמעון בן יוחאי 
ניתן רשות והורמנא מהקדוש ברוך הוא ושכינתיה עם כל פלמיא שלו בצירוף 
כל הנשמות דצדקיא דגן עדן עליון ותחתון לגלות לנו הזהר כדאיתא 

עד דרא ת קח צינצנת המן למשמראנפין ' בהקדמת תיקוני הזהר ע
בתרייתא ויטעמון בחבורא דילך יפקון ישראל מן גלותא בלא נסיון כלל 
זיהרא דאימא עלאה משם יצא לעולם חיים ושלום רזא דאורייתא הגאולה 

  .ל"עכ. והחרות והשמחה ובהתעוררות התחתון אנו מעוררים המקור העליון

 קודם ביאת המשיח ,ומובא בספר אור ישרים מירא דכיא שכתב
 מינות ואפיקורסות רחמנא ליצלן בעולם העצה לזה ליזוהר בשלושה תתגבר

האחד לאמר בכל יום זוהר אף על פי שאינו מבין מה שאומר כי , דברים הללו
  .אמירת זוהר מסוגלת לטהרת הלב

' עם הד" רבי שמעון בן יוחאי"בגימטריא " ט"תשס"במיוחד שנה זו 
דאיהו "ו ללא צער ומכאוב  נתחזק כולנו לקרב את ביאת משיח צדקינ.תיבות

  .אמן כן יהי רצון" ברחמייפקון ביה מן גלותא , האי ספר הזוהר

וה לכל אחד להדפיס כמה ושספרים האלו מותר ומצ, וזאת למודעי
וכל המזכה את הרבים זכותו עומדת לעד , לשון שרוצהו  שפהשרוצה באיזה

המסייעים ובגודל כוח זכות הרבים של העוזרים ו. וזוכה לבנים צדיקים
, יזכו לראות מיוצאי חלציהם רב תענוג ונחת דקדושה, למפעל הקדוש הזה

 ונזכה לטהר לבבנו ,עד אשר נזכה בקרוב שיערה השם עלינו רוח טהרה
ויקויים הבטחת הרעיא , לעבוד ליוצרנו בכל כוחנו ובכל נפשנו ובכל מאודנו

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר"מהימנא  יה ִמן ָג, ּּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ַרֲחֵמיּ בביאת גואל  "ּלוָתא ּבְ
  . צדק במהרה בימינו אמן

  המוציאים לאור
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U פר אור הזוהר ס  T  


  – ' ענף אאפרק  –
 הזוהר והתיקונים מעלת אמירת

  אפילו בלי הבנה


, אל נא תמנע מקריאתם, גם כי סתומים וחתומים הדברים. א
כי ברית כרותה לשפתים הנוטפות מר באימה ורעותא דלבא בהני 

מעורר את האהבה עד שתחפץ , כבשי דרחמנא שאינם חוזרות ריקם
  .'כוו איש הוגה ושוגה באהבתה ,בלגלוג וגמגום

  ) הכוונותספרז בהגהותיו ל"הרמ(




ואפילו ,  לטהר ולקדש הנפשמאוד נשגב זוהרלימוד ספר ה. ב
אי לא ידע מאי קאמר ושוגה בו שגיאות הרבה הוא חשוב לפני 

 יש דעות שצריך דומהנהי שבלימוד המשניות וכו. הקדוש ברוך הוא
 זוהר הקדושבלימוד תהלים ואבל , להבין לפחות מהו הענין שלומד

  .' וכוהשםחשוב ומקובל ומרוצה לפני , אפילו באין מבין כלל
  )זוהר', פלא יועץ אות ז(



מבין בהם יאמר דברי ואף אם אינו , ילמוד בספרי קבלה. ג
  .מסוגלים לטהר הנשמה כי הם, הזוהר ותיקונים

ר יעקב קאפיל של רבי יעקב "מהמקובל האלוקי מוהר ל"סידור כוונות האריז(
בבית המדרש של מעזריטש  ל אשר היה מגיד מישרים"קאפיל איש ליפשיץ זצוק
 חלקי כל כולל ביאורים על . שנה300 לפני - בעל שם טובגדול לפני תקופת ה

  )בסדר כוונת הלימוד .התפילה
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הלשון של כי , אף על פי כן ילמוד, מי שלא זכה להבין הזוהר. ד
  .הזוהר מזכך הנשמה

  )ז" טסעיף קטן' סימן א, מ פאפריש"אור צדיקים להר(




בשגם לא ידע מאי , לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד. ה
לפי שהגם . והוא תיקון גדול לנשמה, קאמר ואף שיטעה בקריאתו

 נתלבשה מכל מקום, הקדוש ברוך הואדכל התורה שמותיו של 
ואדם הקורא ומבין הסיפורים נותן דעתו על פשט , בכמה סיפורים

והקורא יודע שהם , הסודות עצמן בגלוי,  הזוהרספראבל , הפשוט
  .סודות וסתרי תורה אלא שאינו מובן מקוצר המשיג ועומק המושג

  )ד" מסימןמורה באצבע , א"עבודת הקודש להחיד(




 נורא זוהר הקדוש לימוד ה כיכרונם לברכההטעם שכתבו ז. ו
 יש רהמשום דבכל התו,  הגם דלא ידע מאי קאמרמאוד ונשגב
ואדרבה הקורא ושונה , ובכל לימוד אינו ניכר הסוד כלל, ס"פרד

 מה שאין כן, דעתו על הפשט לבד באין מבין אם יש סוד בתורה כלל
 דהסודות הם בגלוי והלומד יודע כי ידבר נפלאות זוהר הקדוש הספר

  . לתקן הנפשמאוד ולזה מועיל, ורזי תורה והוא לא ידע
  )א" להחידדוליםהגם מש', אות ד' נפש חיים מערכת הז(




אף ,  הוא מסוגל לנשמהזוהר הקדושלשון ה דאיתא שעל דרך. ז
 אף על פי, כמשל הנכנס לחנות של בושם, שאינו מבין כלל מה שאמר

  . מקום ריח טוב קלט עמומכל, שלא לקח כלום
יבור דגל מחנה אפרים בליקוטים דמשה חיים אפרים מסדילקוב בעל ' ק ר"הרה(

  )ישקניהמתחיל 




דברים הכלל היפך ' בג, זכרונו לברכה בעל שם טובאמר ה. ח
לא אחד המכוין א, ובלבד שיכוין' ממה שאמרו אחד המרבה ואחד כו

  .אמירת הזוהר מסוגל לנשמה, ובלבד שירבה' כו
  )הלל מפאריטש' צ ר"ה הרה"ה, "מורי"בשם , י" נתיב רשספר(
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בעל (ן ר הזק"אדמום הלוי יפה שאמר בשם "שמעתי ממהר. ט
  סגולה למחשבות זרות בעת התפילהנשמתו בגנזי מרומים )התניא
 אף על פי ספר הזוהר הלשון מסוגל לנשמהוכן ', דרכים וכו' הוא ג

, דברים אלו אינם צריכים כוונה' ולכן כיון שג, דלא ידע מאי קאמר
  .מועילים לטהר המחשבה ממחשבות זרותלכן 

  )ו"תכ' ע, ד"חבי "מורמאדח "מאמרי דא,  מגדל עזספר(




 )בעל התניא(ר הזקן "אדמווכמו ששמענו בפירוש מפי . י
ולזה מועיל קריאת דברי ', שיש בחינת טמטום המוח וכו, בליאזני

  .הזוהר הקדוש אף דלא ידע מאי קאמר
  )ד"ס' שמות ע, א מהומיל"להרי, חנה אריאל(






, כל צירופי אותיות התורה יש בהם יתרון ומעלה יתירה זו. יא
 הענין שבדביקות נפש האדם בצירופי אותיות אף שאינו יודע ומבין

לאפוקי הרהור דלאו כדיבור ( רק שהוגה ומדבר בהם בעין השכל
הרי הם מעלים את הנפש למקום שלא היתה הנפש מגעת שם ) דמי

כי שרש אותיות התורה היא הגבה למעלה משרש , מצד שרשה
  .הנפש

  )'ה אשירה לה" בשלח דפרשת, תורה אור לבעל התניא(




 דלא ידע ולא מבין מאי אף על גביעסוק בספר הזוהר . יב
 ולנשמתא מקום הלשון של הזוהר מסוגל לשכינתאמכל , קאמר

  .לקרוא בו יותר מכל עסק התורה
  )ר"תיקון ליל הוש(






אהרן ' בענין לימוד זוהר הקדוש אמר בשם הקדוש ר. יג
כי התיבות ,  צריך לאומרו בלא ביאורזוהר הקדוששמזיטאמיר 
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,  עצמן מקשרין את האדם לאין סוף יתברךזוהר הקדושוהדיבור של 

והזוהר יאמר , אוררק מי שרוצה ללמוד עם ביאור יעיין מקודם בהבי
  .כסדר בלי ביאור

  )'מאמר ב' דרוש ה' שארית ישראל שער ההתקשרות שער הא(



לשון הזוהר מסוגל , דע כלוםושגם מי שלא ימקובל בידינו . יד
  .לזכך הנשמה

  )'דפוס מונקטש אות ט, א בהגהותיו לספר סור מרע"מהרצ(






שתשיג הארה וחיות ' עיקר לימוד בפנימיות התורה יהי. טו
מקובל או חוקר ' ולא שתהי, אלוקית בנפשך בעת לימודך ובכל היום

 לא יפטור את עצמו ,ולפעמים האדם הוא בקטנות השכל. 'וכו
 ומלכא שכיב ואז עקימת שפתיו הוה מעשה' ה מינות וכומכלום כי ז

  .על אבנים ואותיות כמו שהן
  )ב"ח ע"היכל הברכה דברים דף ר(







 זוהרואחיי תרגילו עצמכם ללמוד בדברי ה בני על כן. טז
לא ,  מתוקים מדבשומי שלא ראה אור הזוהר, והתיקונים בשקידה
ועוד שהוא מטהר הנפש ,  ולא טעם טעם התורהראה מאורות מימיו

 השפתיים סגולה ותיקון הנפש אפילו אמירה בעלמא מן, ומזככה
מכל פגם וסיג  ובפרט ספר התיקונים שהם תיקוני הנפש ממש, מאוד

  .וחולאת
  )זכרונו לברכההקדמת ספר עצי עדן מקאמארנא (



ההשגה מתחילה מתורת הנסתר ורק אחר כך משיגים יתר "
  ." משיגים את התורה הנגלית ולבסוף. חלקי התורה

  )סידור. און מוילנאהג(
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 1540 -ומ . 1490האיסור ללמוד קבלה היה רק לזמן קצוב עד "
מפני שרק על , ק בספר הזוהראת כולם לעסו והלאה צריכים לעודד

. הרוחנית ולביאת המשיח  תבוא האנושות לגאולהלימוד הזוהרידי 
  ." ולכן אסור להתחמק מלימוד הקבלה

  ").אור החמה" ספר. הרב אזולאי(






זולת על , אי אפשר שכל כלל ישראל יבואו לטהרה הגדולה הזו"
המספיקה גם לקטני , שהיא הדרך הקלה ביותר ,ידי לימוד הקבלה

אי אפשר , בתורת הנגלה בלבד מה שאין כן בדרך העסק, הדעת
אבל לא  ,ועל ידי יגיעה רבה, להזולת ליחידי סגו, לזכות על ידה
  "למרבית העם

  ,"הקדמה לתלמוד עשר הספירות"ב, זכר צדיק לברכה  יהודה אשלגק רבי"הרה(
  ).ו"אות ל




מפני שהם מביאים , אוי לאלו שלא רוצים ללמוד את הזוהר"
  ." ואסונות מלחמות, ונילעולם ע

  )30תיקון , "תיקוני הזוהר("



  "לימוד ספר הזוהר מעל ועדיף על כל לימוד אחר"
  )א"החיד(



  ". הגאולה וביאת המשיח תלויים רק בלימוד הקבלה"
  )11,3 " שלמהאבן"ספר . הגאון מוילנא(



  "...על לימוד הזוהר אין שום הגבלות"
  )החפץ חיים(
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היה לומד כבר מגיל תשע ספר , אם דורי היה שומע בקולי"
  ".שמים במקום חכמה חיצונית וכך היה רוכש יראת, הזוהר

  ")נוצר חסד"ספר , אמקומרנבי יצחק אייזיק ק ר"ההר(



מפני , להקדיש כל יום זמן ללימוד הקבלה, אני קורא לכל אחד"
  ".ניקוי נשמתכם שבזה תלוי

 )הרב יצחק כדורי(



  .בזכות לימוד הזוהר הקדוש יבוא הגואל
  )'שער ד, כסא אליהו ,סולימן מאני רבי אליהו בן(




כבר ידוע לכבודם מעלת לימוד הזוהר הקדוש אשר הוא מבטל  
  .כל מיני פורעניות וגזירות קשות ורעות

  )א"שנת תרפ, רבני ירושלים(



 זוהרובגלל שעתידים ישראל לטעום מאילן החיים שהוא ספר ה 
  .יצאו על ידו מן הגלות, הקדוש

  )'נשא אות צ, הזוהר, שמעון בר יוחאי' ר(



 ספר הזוהר. יב להרבות קנין בתורה הפנימיתיכעת הזמן המח
הוא וכל , משים במדבר דרך מסילה בערבה, הפורץ נתיבות חדשות

  .תבואתו מוכן הוא לפתוח פתחי גאולה
  )ז"נ, אורות(

 

 צוה לאנשיו שקודם כל תפלה ילמדו מאמרי בעל שם טובה
  .זוהר

  )ענין זוהר, דורש טוב, יצחק בר ישעיה עטיה' ר(

רבי ולעולם אין כח בנו להפשיט התורה ממלבושיה אם לא ה 
  . וחבריו בקצת מקומותעליו השלום שמעון בן יוחאי
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  )'טז, ךדע את אלקי אבי, ק"הרמ, הרב משה קורדובירו(

ומי שלא זכה להבין הזוהר אף על פי כן ילמוד כי הלשון של  
  . מזכך הנשמהזוהרה

  )ז"סעיף ט' סימן א -מ פאפיראש "לר, אור צדיקים ודרך סעודה(

 

מטהר הגוף והנשמה וסגולתו ...  הקדושזוהרלימוד התיקוני 
  .לקרב הגאולה במהרה בימינו

  )ג"סעיף קטן כ, קצה המטה, מטה אפרים, אפרים בן אברהם ארדוט' ר(



 שאינו אף על פילימוד הזוהר הוא שלימות גדול אל הנפש ו
  .מאודהלשון של הזוהר לבד מסוגל . מבין

  )'אות ב, סדר הלימוד, רבי חנוך הניך מאלסק(




רין את האדם התיבות והדיבור של זוהר הקדוש עצמן מקש
  .לאין סוף יתברך

' דרוש ה' שער א, שער ההתקשרות שארית ישראל, הרב משה ישראל בר אליהו(
  )'מאמר ב




אם זכה ילמוד זוהר באשמורת כי בזכותו יצאו ישראל מהגלות 
  .שדומה ללילה

  )ו"סעיף ט' סימן א, אפירשמ פ" לראור צדיקים ודרך סעודה(




,  אף שאינו מביןזוהרמי שהוא בעל עסק גדול יהיה רוב לימודו ב
  .כי מה איכפת ליה שאינו מבין אפילו הכי הוא סגולה

ר הזקן "מרי האדמו מא,)בעל התניא(ר הזקן "אדמו, רבי שניאור זלמן מלאדי(
  )א"דף תקע1הקצרים 



יקרא הלשון מפני כי הלשון , אפילו הכי, מי שלא זכה להבין
  .מסוגלת לזכך הנשמה ולהאירה בזוהר נפלא

  )ה"אות מ, הנהגות טובות, רבי חיים הכהן(
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כי כל אות הוא חידוש בפני . יין בכל מלה ומלה זוהר יעכשלומד
  .כי הזוהר כולו אורה. ודברים הנראים כפשט אינם אלא סוד. עצמו

  )ו"אות מ, הנהגות טובות, רבי חיים הכהן(

אמת שמקובל בידינו שגם מי שלא ידע כלום אף על פי כן לשון 
  .הזוהר מסוגל לזכך הנפש

  )'אות ט, א"הוספות מהרצ, א"מהרצ,  צבי אלימלך שפירא מדינוב'ר(




יתחדש לו בכל רגע אור חדש ממש עד שנעשה ממש בריה חדשה 
  .י"על ידי הזוהר ומרן האר

  )היכל הברכה דברים דף יא,  יצחק איזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנה'ר(




... הרב חיים ויטאלכל אות ואות של ספר הזוהר וכתבי מרן של 
  .הם תיקונים גדולים לנשמה לתקן כל הגלגולים

  )'משנה כ' פרק ד, נוצר חסד, יצחק איזיק יחיאל ספרין מקומרנה' ר(






ולזה הספר יקרא ספר הזוהר מפני השפעת האור ההוא מהזוהר 
, ודרך אורו משפיעים בהשגחה אלהית כל המתעסקים בו, העליון

שהיה אור ושפע עליון מהדעת מושפע ברזי תורה דהיינו רזי וסתרי 
כלומר , כיון שנשפע משם אתקרי החיבור הזה ספר הזוהר' ה וכותור

  .שנשפע מהזוהר ההוא
  )'ב, דע את אלקי אביך, ק"הרמ, הרב משה קורדובירו(




ק ולו עמי שומע לי בדור הזה שהמינות גובר היו לומדין עם תינו
בן תשעה שנים ספר הזוהר והתיקונים להגות בהם והיה יראת חטאו 

  .קודמת לחכמתו ויתקיים
  ).'משנה כ' פרק ד, נוצר חסד, יצחק איזיק יחיאל ספרין מקומרנה' ר(
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חכמינו זכרונם לשון הזוהר הקדוש מעורר יותר מכל מאמרי 
  .ברכהל

  )זכר צדיק לברכה בעל החזון איש הגאון הקדושלמרן , מעשה איש(




מזמן אשר הציץ וזרח אור יקרות של שני מאורות הגדולים ספר 
קהל עדת ישראל התיקונים וספר הזוהר קיימו וקבלו היהודים 

להחזיק בלימוד הקדוש של התיקונים והזוהר יחיד ורבים מנער ועד 
והגם דאין לאל ידם להשיג ולהבין סוד אמרות טהורות , זקן

שבספרים הקדושים האלה אף על פי כן שותים בצמא את דבריהם 
  .מאוד מאודומתלהבין בקריאתן 

  )הובהקדמת התיקונים בני, הבן איש חי, רבנו יוסף חיים(






 לטהר ולקדש הנפש ואפילו אי לא מאודלמוד ספר הזוהר נשגב 
ידע מאי קאמר ושוגה בו שגיאות הרבה הוא חשוב לפני הקדוש ברוך 

ל ודלוגו עלי אהבה "פירשו רבותינו זהוא כדכתיב ודגלו עלי אהבה 
הא למה הדבר דומה לתינוק קטן שאינו יודע דבר ומדבר חציין של 
תיבות בלעגי שפה ואביו ואמו יצחקו לו ישמחו לקולו כך יושב 
בשמים ישחק וישמח כשהאיש הישראלי יש לו חיבה בתורה ורוצה 

ודע ללמוד אך אין דעתו משגת או אין לו מי שילמדנו ולומד כשי
בודאי עושה נחת רוח ליוצרו ובא בשכרו הנה כי כן אין מקום פטור 
למי שאינו יודע ללמוד אין טענה זו פוטרתו ליום הדין כי יכול ללמוד 

  . כמו שיודע
  ).ערך זוהר ,פלא יועץ, אליעזר בר יצחק פפו' ר(






 משם זכר צדיק לברכהוכן אמר הגאון הצדיק רבי שלמה בלוך 
 שעל לימוד ספר הזוהר אין שום זכר צדיק לברכהרבו החפץ חיים 

הגבלה כי רובו מדרש והיה החפץ חיים מעורר לכולם שילמדו כל 
  .שבת את הזוהר של אותה פרשה ואפילו לבחורים

  )הוספות בנין יוסף, ין' יוסף בן שלמה מפוז'ר(
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ובעת עיקבא דמשיחא התגברות הרע והעזות והמדות רעות 
בהנהגות ראשי ערב רב נתגלה האור הגנוז מן השמים ספר הזוהר 

י ובזה הלימוד מבער הקוצים "והתיקונים ואחריהם כתבי מרן האר
והרע שבנפשו ויזכה לדבק עצמו באור עליון ויזכה לכל מידות טובות 

ה נתגלה האור הזה ועיקר למודך בפנימיות התורה יהיה שבעולם ולז
אמר ... שתשיג הארה וחיות אלוקית בנפשך בעת למודך ובכל היום

י שבזמן הזה נסתרות נעשו נגלות ושמחה לפני המקום "ן האר"מר
  .ללמוד ברזי התורה ולגלות רזין לכל בר ישראל

  ):דברים רח, ההיכל הברכ,  יצחק איזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנה'ר(




להלהיב לבבות ישראל לתורה ולעבודה בחכמה הפנימיות 
מתוקה מדבש ונופת צוף מאירות עינים ומשיבות נפש חמודה גנוזה 
מתוק האור לעינים וטוב לנפש לזככה ולהאירה במדות טובות 

טעום טעם אור הגנוז עולם הבא בעולם הזה על ידי חכמת ישרות ל
ועיקר התגלות החכמה הזאת בדורינו לא היה אלא להאיר ... הזוהר

על הנפש לזככה בתשוקה ודביקות אהבה ויראה בקדושה טהרה 
כי התגלות האור הצפון הזה בימינו היה להאיר עלינו ועל ... וענוה

הרעות לטעום מאור עליון נפשינו להסיר מאתנו כל הזוהמת ותאות 
אור צח ממש טעם עולם הבא ולהסיר הקוצים מדות רעות וגאוה 
והשתררות על רעהו ויתר מידות רעות אשר הם לשיכים בעינינו 

  . קנאה ושנאה ואהבת רעות
  )בהקדמה, נתיב מצוותיך, יצחק איזיק יחיאל ספרין מקומרנה' ר(




אלא ,  מדבר במקרים גשמיים כללזוהרשאין ה, כי האמת הוא
וזמנים , שאין שם סדר זמנים כמו בגשמיות, בעולמות עליונים

הרוחניים מתבארים בשינוי צורות ומדרגות הם למעלה ממקום 
  .וזמן

מאמר צדיק עליון צדיק . ב"ס' ויצא עם פירוש הסולם ד, זוהרה, שמעון בר יוחאי' ר(
  )תוןתח
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בשגם לא ידע מאי , לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד
לפי שהגם , והוא תיקון גדול לנשמה. ואף שיטעה בקריאתו, קאמר

מכל מקום נתלבשה , ואהקדוש ברוך הדכל התורה שמותיו של 
ואדם הקורא ומבין הסיפורים נותן דעתו על פשט , בכמה סיפורים

והקורא יודע שהם , אבל ספר הזוהר הן הסודות עצמן בגלוי. הפשוט
  .אלא שאינו מובן מקוצר המשיג ועומק המושג, סודות וסתרי תורה
  )ד"אות מ ,מורה באצבע, א"החיד, חיים דוד יוסף אזולאי' ר(







בספר , אין שיעור וערך למעלת ההוגה בדברי אלקים חיים
ל "זדברי חכמי אמת וביותר בכתבי האריוב, הזוהר וכל הנלוים אליו

 העסק התמידי יגלו שערי אורה ופתחי חכמה על ידיכי … רוריםהב
אשר חמדה נפשו לקרבה אל היכל , השםלכל ההולך בתום בדרך 

ועל כן יהיו ברוכים כל המתנדבים , ה"מלך הכבוד חי העולמים ב
ומחשבה … לעסוק בכמה אפילו שעה או שתים ביום מדי יום ביומו

חשב כאילו עומד הוא כל וי,  מצרפה למעשההקדוש ברוך הואטובה 
  . ומשכנותיו ברזין דאורייתאהשםהיום תמיד בחצרות 

  )232, אוהב ישראל בקדושה(







, ובכל מה שאני כותב, שכל עיקר כוונתי בחוברותי, ידע כבודו
לעסוק בעיון , זקנים וצעירים, הוא רק לעורר לבב תלמידי חכמים

וללמוד את כל הספרים עם דברי זוהר הקדוש … בפנימיות התורה
חכמינו וכל מדרשי , ספר הבהיר וספר יצירה, וספרא דצניעותא
ממש , צריך על זה התמדה גדולה, קיאותבעיון ובב, זכרונם לברכה
  .ס ופוסקים"כהתמדת הש

על כן כל מי שאינו , אמנם לא הכל מוכנים לזה מטבע נפשם
ת "ודאי שעליו להאריך בעומק פלפול גפ, מסוגל ולבו לב חריף

אבל מי שמוכשר לעסוק בעיון חכמתא וקבלה על כן הוא , ופוסקים
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ימודו צריך שיהיה אבל עיקר ל… צריך לסדר לו סדרים קצרים

  .להכיר את קונו
  )ב" מ–א "מ', אגרות א(







יקים ההם כשעוסק בחיבור זה מעוררים כח הנשמות וכח הצד
כי בהיותם מתעסקים בו הם ... עליו השלוםעם כח משה רבינו 

ומזהירה השכינה , מחדשים האור המחודש שנתחדש בעת חבורו
וכל העוסקים בה חוזרים , ומאירה מאותו האור כתחלת חדושה אז

רבי שמעון בן ומעוררים אותו התועלת ואותו האור הקודם שגלה 
  . וחבריו בשעת חבורויוחאי

  )'סימן ה' שער א, אור יקר, ק"הרמ,  משה חיים בן יעקב קורדובירוהרב(




שיתחזק כל בר ישראל ללמוד בזוהר הקדוש אף שיעבור עליו 
כמה נסיונות להפריד אותו חלילה מללמוד בזוהר הקדוש וכן אם 

ני אדם המגושמים בחומר שלהם שהם עבר עליו כמה נסיונות מב
... ליצני הדור רחמנא ליצלן והוא יושב ביניהם כשושנה בין החוחים

שיתחזק בעל נפש מישראל הרוצה לדבק בדביקות הבורא ברוך 
אף על פי שנראה לו במקצת איזה פעמים שהוא כשושנה בין ... הוא

 החוחים אל ישגיח על זה חזק ונתחזק בכח האין סוף ברוך הוא
  .וברוך שמו

  )ב"בהקדמה דרך הקודש אות י, דמשק אליעזר, הרב אליעזר בר שם טוב פפו(



  .והשמר פן ישיאך לבבך לחדול מזה...  הקדושזוהרדף 
  )א"אות כ, לדאהנהגות רבי משה גרינוו -, רבי משה גרינוולד מחוסט(






, בין עובד אלקים לאשר לא עבדו' ושבתם וראיתם בין צדיק וכו
לא עבדו העוסק בתלמוד . עובד אלקים היינו העוסק בתלמוד ובזוהר

  .לבד ואינו עוסק בזוהר
  )'אות ב' פרק א, מעין גנים, א"מהרצ,  צבי אלימלך שפירא מדינוב'ר(
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שמעוני אחיי ורעי החברים המשתוקקים ומבקשי אמת אמיתת 
 ולבקר בהיכלו נפשי תשתוחח ותדבק השםעבודת הלב לחזות בנועם 

  .בספר הזוהר כאשר ידוע מפי קדמונינו סגולת עסק ספר הקדוש
  ):דף ד, סור מרע, י הירש אייכנשטיין מזידיטשובצב' ר(



אמר קודם ביאת המשיח תתגבר מינות ואפיקורסות רחמנא 
האחד לאמר ,  בשלושה דברים הללוזוהרליצלן בעולם העצה לזה לי

בכל יום זוהר אף על פי שאינו מבין מה שאומר כי אמירת זוהר 
  .טהרת הלבמסוגלת ל

  )מירא דכיא, אור ישרים(



ה וכן "י זלה"ילמוד בשבת קודש זהר הקדוש וכתבי מרן האר
בחול ילמוד דייקא אחר חצות לילה האחרון עד אור הבוקר ואל 

ה בתחלת לילה ראשונה "י זלה"ילמוד כלל בזהר ובכתבי מרן האר
  . בשבת מותר ובבוקר צריך לטבולבימי החול אבל

  ) מקאמרנא כללים מרבי אליעזר צבי-הנהגות צדיקים (



ולפעמים . שתאמרו זהר) לצעירים השואלים(מסכימים אנחנו 
כשאין אפשרות ללמוד גמרא ילמוד כפי מצבו והשגתו משניות או 

ה  מם יתברךאצל הש, אי אפשר תמיד לקבוע מה ללמוד, זהר
   באמתהשלומדים היינו הך ובלבד שיהי

  ) מקאמרנא כללים מרבי אליעזר צבי-הנהגות צדיקים (




 עצה זכרונו לברכה מורי מר לוו שא"א הלוי יצ" הרמר לי א
הלילה והיא זו שלא ישיח שיחה בטילה ושיקום בחצי , לענין ההשגה

בלי ,  בקיאות בלבדךויבכה על חסרון הידיעה ושילמוד בזוהר דר
 פעמים פר הזהרושיקרא בס, עלים בכל יום' או נ' מ, שיעמיק בעיון

כששאלתי לו איך זכה , זכרונו לברכה מורי מר ליואמנם א, רבים
, והשיב לי שטרח במאד מאד בחכמה זאת, לכל החכמה הזאת

וגם אני חיים טרחתי במאד , נו לברכהזכרוק "ואמרתי לו כי גם הרמ
 שהאמת הוא שטרחנו מאד מאד יותר מר ליוא, מאד בחכמה זאת
אבל לא עשינו כמוהו כי כמה לילות היה נשאר , משאר אנשי דורינו
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ולפעמים ששה לילות של ,  הזוהרפרעל מאמר אחד של ס, בלתי שינה

בזוהר , היה מתבודד ויושב על עיון מאמר אחד, ימי החול שבשבוע
  .רוב פעמים, ולא היה ישן כל הלילות ההם, בלבד

  ) הנהגות טובות מרבי חיים וויטאל-הנהגות צדיקים (



יזהר ללמוד בכל לילה קודם השינה או באגדה או בזוהר 
  .דושהק

 זכר צדיק מרבי יחיאל מיכל מזלוטשוב'  נוסח ב- הנהגות טובות -הנהגות צדיקים (
  )לברכה



ך משנה גמרא ופוסקים וזוהר ומדרשים " ילמוד בכל יום תנ
כי הם מוכיחים את האדם שיהיו כל מעשיו , פרי יראהואגדות וס
  .ם שמיםולמודו לש

  )ב מרבי יחיאל מיכל מזלאטשוב"דר א סל פי הנהגות קדושות ע-הנהגות צדיקים (



 ושקידה רבה בספר השםון ומלא יראת צריך לחכמה זו לב נב
  .הזוהר

  )ר קביעת התורה מרבי שבתי מראשקוב סד-הנהגות צדיקים (



ך משנה וגמרא זוהר מדרשים ואגדות "ילמוד בכל יום תנ
 מזכירים את פרי יראיםובספרי יראים מאוד ומאוד כי הס, ופוסקים

  .ם יתברךהאדם שיהיו כל מעשיו ולמודיו להש
  )ת טובות מרבי צבי הירש מנאדבורנא הנהגו-הנהגות צדיקים (



יזהר לעסוק בתורה סמוך לשכיבה איזה שיעור גרסא במשניות 
או בספר זוהר הקדוש אשר קדושת התורה אשר למד בשכבו תנצור 

  .אותו
  )א" החיד- אזולאי  אזהרות ותיקונים מרבי חיים יוסף דוד-הנהגות צדיקים (



לימוד הזוהר בגירסא בעלמא בונה עולמות וכל שכן אם יזכה 
ללמוד ולהבין פירוש מאמר יעשה בו תיקון למעלה בשעה אחת מה 

  .שלא יעשה בלימוד הפשט שנה תמימה
  )'ג אות ס"תיקון מ, כסא מלך, הרב שלום בן משה בוזגלו(
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נם כפי רצונם פסקו טמא טהור אסור והיתר כשר יכי לא על ח
  .ופסול אלא מתוך פנימיות התורה כנודע ליודעי חן

זכותו יגן עלינו ו "הקדמת מוהרח, א"עץ חיים ח, י"כתבי האר, הרב חיים ויטאל(
  )'ג, אמן






הוא סוד לימוד חכמת הקבלה אשר מחכימת פתי ומי שלא ראה 
אור החכמה זו לא ראה מאורות מימיו כי אז יבין וישכיל סוד 

מנה פורש מהחיים וכל הפורש מ... אחדותו ברוך הוא וסוד השגחתו
  .הנצחיים הרוחניים

  ,רבי ישעיה בן אברהם הלוי הורוביץ(
  )מאמר ראשון דף ל ,ה הקדוש"השל



כי חיבור זה שנקרא ספר הזוהר הוא כמו תיבת נח שבו היו 
מינים הרבה ולא היה קיום לאותן המינים והמשפחות כולם אלא על 

כן יכנסו הצדיקים אל סוד אור ... וא ממשידי כניסתם להתיבה כן ה
חיבור הזה להתקיים וכך סגולת החיבור שמיד שעוסק בחשקו 

 ישאבנו כשאיבת האבן השואבת את הברזל ויכנס אליו השםאהבת 
ואפילו אם יהיה רשע אין חשש , להצלת נפשו ורוחו ונשמתו ותיקונו

  .אם יכנס
  )'סימן ה' שער א, אור יקר(






ובדור הזה ... לא ישיג אורחות חיים אלא על ידי לימוד הזוהר
אי אפשר להמשיך שכינתא עליונה אלא על ידי הזוהר וכתבי מרו 

מי האיש ח הקודש ובדור הזה  בלבד שנאמרו ברוהרב חיים ויטאל
החפץ חיים אוהב ימים מבלי לבלות יום בלתי קדושה לראות טוב 

הרב ן "עולם הבא בעולם הזה ידבק נפשו בספר הזוהר ובכתבי מר
  . בלבדחיים ויטאל

  ):דברים נח, היכל הברכה,  יצחק איזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנה'ר(
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הנה ביום הזה אשר נכתב הספר הקדוש הזוהר שהוא מהארת 
וזה מאיר לנו בגלות עד יתגלה בזכות זה משיח ... האור כי טוב הגנוז

  .צדקנו יהי אור זה אורו של מלך המשיח
  ,בני יששכר, א"מהרצ,  צבי אלימלך שפירא מדינוב'ר(

  )'אות ד' אמר גמאמרי חדש אייר מ




שגאולת ישראל וכל מעלת ישראל תלוי בלימוד , הרי לעיניך
  .הזוהר ובפנימיות התורה

  ,קבלה למתחיל, זכר צדיק לברכה  יהודה אשלגק רבי"הרה(
  )61 ודעמ', אות סט ,זוהרהקדמה לספר ה






 להגן ולהציל מאודלימוד הזוהר הקדוש בזמן הזה נצרך לנו 
כדי . כי גילוי החכמה זאת עתה בדורות גרועות הוא, אותנו נגד כל רע

 כי אותן .שיהיה לנו מגן עתה לאחוז בלבב שלם לאבינו שבשמים
דורות קודמים היו אנשי מעשה וחסידים והמעשים טובים היו 

עתה רחוקים אנו משרש העליון כמו . מצילין אותן מפני המקטרגים
מי יגן עלינו אם לא קריאותנו בחכמה . השמרים בתוך החביות

  .הזאת
  )עץ חייםבהקדמתו ל, הרב יעקב צמח(






ומצאתי כתוב כי מה שנגזר למעלה שלא יתעסקו בחכמת 
... ומשם ואילך, ן"ר' האמת בגלוי היה לזמן קצוב עד תשלים שנת ה

 'ש' ומשנת ה. והותרה הגזירה והרשות נתונה להתעסק בספר הזוהר
ואחר ...  מן המובחר שיתעסקו ברבים גדולים וקטניםמצווהליצירה 

א מלך המשיח ולא בזכות אחר אין ראוי ושבזכות זה עתיד לב
  .להתרשל

  )בהקדמה, אור החמה, אברהם בן מרדכי אזולאי רבי(
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מי יתן והיה שיתחילו ללמוד עם הצאן קדשים כשהם עדיין 
הגאון שנים ספר הזוהר הקדוש כמו שכתב ' וי' בקטנותם בר ט

והיו בודאי הגאולה בקרוב בלי שום חבלי ... י  המקובל האלקהקדוש
פר האמונות כי רק על פי וכבר כתב הרב רבי שם טוב בס. של משיח

חכמת הקבלה תושע יהודה וישראל תשועות עולמים כי רק הוא 
חכמה אלקית המסורה לחכמי ישראל מימי קדם ושנים קדמוניות 

  .ועל ידה יגלה כבוד אלקים וכבוד תורתו הקדושה
  )'אות ה' מערכת ז, סגולת ישראל, רבי שבתי בן יעקב יצחק ליפשיץ(







י "ן האר"וכן יש הרבה שוטים שבורחים מללמוד רזין של מר
 בעקבות משיחא אשר וספר הזוהר אשר הם חיינו ולו עמי שומע לי

הרע והמינות גובר היו שוקדין כל ימיהם ללמוד ספר הזוהר 
והתקונים כתבי מרן והיו מבטלין כל גזירות רעות והיו ממשיכים 

חיות אדם הישראלי תלוי בספר הזוהר ובכתבי מרן ... שפע ואור
 כל אחד לפי השגתו ללמוד בקדושה ובשמחה ובנועם וביראה ואהבה

  .ראל קדושיםוקדושתו וכל יש
  )'משנה כ' פרק ד, נוצר חסד, יצחק איזיק יחיאל ספרין מקומרנה' ר(




והעסוק בה צריך להיות מתוך . התורה היא אמצעי בלבד
ם כוונה אחרת אסורה ושו. השםשאיפה ורצון עמוק לדביקות ב

שאם לומדי התורה היו עוסקים בה מתוך אהבת , ברור. השםבהיכל 
והרצון להידבק בו הוא זה שהיה ממלא את ,  היוקדת בליבםהשם

וכולם , לא היה נוצר שום ויכוח בקשר לפנימיות התורה, כל ישותם
היו נוהרים להיכל המלך לעסוק בחכמת הקבלה והזוהר הקדוש 

  .ואף רוב שעות ימיהם, תר בסדר יומםבחלק נכבד ביו
  )ז"פרשת וישלח תשנ, א"כרך י, שביל הפרדס(
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 ברוב השם יתברךאוצר קדוש ונעלה העניק , מרגלית יקרה
והוא ספר הזוהר הקדוש שנתחבר בקדושה , חסדיו לעמנו עם סגולה

זכותו יגן עלינו י רבי שמעון בר יוחאי קעליונה על ידי התנא האלו
  .אמן

 שבזכות הקריאה והלימוד דושיםהקרים דוע ומפורסם בספוי
 מובטח לנו שנזכה וניגאל ברחמים בלא צרות זוהר הקדושבספר ה

ומתוף צפייה אמיתית לביאת משיח , לאור זאת... ל"ויסורים רח
ל אשר תופע" י"היכלא דרשב"החלטנו להקים את עמותת . צדקינו

חידה לקרב את מטרה אחת ויללא כל מטרת רווח ואשר שמה לה 
גאולת ישראל ברחמים ולבטל כל גזירות קשות מעם ישראל וזאת 

  ... ומעלותו הגדולהזוהר הקדוש הפצת העל ידיבעיקר 










,  ברחמיו וברוב חסדיו למתנת חינםהשם יתברךוכעת זיכנו 
זוהר ולהוציא לאור את ספר ה, להיות שליחים של בית ישראל

מחולקת לחמישים חוברות כנגד  במהדורה נפלאה ומיוחדת ההקדוש
שבתות השנה ובחלוקה פנימית לשבעת ימי השבוע כדי שכל אדם 

 ולסיימו זוהר הקדושמישראל יוכל לעסוק מידי יום ביומו בספר ה
  . בניקל במשך שנהבסייעתא דשמיא

כמו כן הוספנו למהדורה זו את ספר תיקוני הזוהר בשמונה 
עשרת יום כנגד ימי אלול וחוברות מחולק בחלוקה פנימית לארבעים 

כדי להקל על הציבור הלומדים המעוניינים לסיים את , ימי תשובה
  . ספר תיקוני הזוהר בימי הרחמים והסליחות כנהוג

א לספריו "ו יששכר שמואלי שליטהי המקובל רבי בנהגאון הצדיקמתוך הקדמת (
  )ם-י י" היכלא דרשבעל ידי אורליוצא " זוהר הקדוש המחולק "הקדושים
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  קריאה קדושה

לנו ואין בימים קשים אלו העוברים על כלל ישראל השם יצי
ורבים שואלים ומבקשים עצה ותשויה במה , איש יודע מה יולד יום

עיקר הכל . שמרנוישם לעורר רחמי שמים ולבטל כל גזירות קשות ה
 חובה קדושה על כל אחד ואחד חכמינו זכרונם לברכהכידוע מדברי 

למהר ולפשפש במעשיו ולעשות תשובה מעומק לבו ולהרבות בלימוד 
 בכל השםד ההלכה שידע לקיים מצוות התורה ובפרט לימו

להרבות בתפילה , וכן במצוות שבין אדם לחבירו ,דקדוקיהם
  .ובתחינה לבורא עולם שיחיש לגואלינו ויאמר לצרותינו די

כמו כן יש להתחזק בדברי קדשו של התנא האלוהי רבי שמעון 
המבטיח שבזכות הקריאה בספר , זכותו יגן עלינו אמןבר יוחאי 

אף ללא הבנה כלל כידוע  (, נצא מן הגלות ברחמיםושזוהר הקדה
  .וכדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק). מדברי רבותינו

לכן כל אחד ואחד ישתדל מידי יום לקרוא מספר דפים מספר 
ר "ויה...  להצלחת כלל ישראל ולקירוב הגאולהזוהר הקדושה

ואמן בברכה שנזכה לגאולה הקרובה בקרוב ממש וכל הישועות אמן 
  .ובתפילה לשלום עם ישראל

רבי יחיאל פישל , ל" זצוק רבי יצחק כדורי:דיקיםהצנים מתוך קריאת הגאו(
רבי  הגאון הצדיק :דיקיםהצנים  הגאובדיל בין חיים לחיים ולה.ל"אייזנבאך זצוק
, א" שליט יששכר שמואליניהורבי ב המקובל הגאון הצדיק, א" שליטעובדיה יוסף

  ).ועוד, א"לבז שליטרבי ראובן א




ר הרב ברוך שלום הלוי "ק האדמו"הנה באו לפני תלמידי כ
ביאורים על תורת .  ובידם תכריך כתביוזכר צדיק לברכהאשלג 
 ובתורת אביו איש האלוקים מרן בעל הסולם על דושי הק"האר
ימו צדיקי וגאוני ארץ מן הדור הקודם על  וכבר הסכזוהר הקדושה

ק "תורתו הטהורה לשם שמים של שר בית הזוהר קודש הקדשים כ
כי , זכותו יגן עלינוה "ר הרב יהודה לייב הלוי אשלג זצוללה"אדמו

 עליו השםאשר מתוך התגלות רוח , חזו נכוחה יחידות מפעליו
 ושזוהר הקדהשכיל להוציא מאפילה לאורה את מאור התורה ה

ושמחה ירדה לעולם כביום נתינת התורה , הקדושי "וכתבי האר
 יאיר דרכנו נכוחה היאך הדרך לתקן עצמנו הקדושואורו . ממש

 .א"ולכונן צעדנו לקראת ביאת גואל צדק בב
זכר מתוך הסכמת זקן המקובלים פאר הדור והדרו הצדיק החסיד רבי יצחק כדורי (

  ). פירוש הסולםו על הזוהר עם"תמוז תשנ, צדיק לברכה
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) רבי אליהו לאפיאן (הגאון הצדיקהנני להביא לפניכם שאבי 
ן והגיע למעלות " שאחר שזכה ללמוד תורת החזכר צדיק לברכה
וכשהגיעו ספרי בעל הסולם לידיו עסק ועמל בהם , רמות כידוע לכל

ם ואמר שזו השיטה נכונה והאמיתית והפליג בשבח, בכל כוחו
י " את כל דברי הארולהבין, השםומביאה את האדם לדביקות ב

וכדאי לעסוק בה כי הוא מסביר כל דבר , זכותו יגן עלינו אמן הקדוש
  .בטוב טעם השווה לכל נפש

זכר צדיק  רבי אליהו לאפיאן הגאון הצדיקשמואל ב רבי חייםאון מתוך הסכמת הג(
על  ו"ח תמוז תשנ"כ, ר רווחא שמעתתא על השב שמעתתא מחבר ספלברכה

  )הזוהר עם פירוש הסולם



שאני יודע מך ערכי כי אפילו בפשט איני כדאי , האמת אגיד
ע מכירים את "אבל כו, וכל שכן בדבר שלא בי הוא, ליתן הסכמה

אחד מיקירי ... קבלה ומפורסם שמוהכהן הגדול בלימוד ה... כבוד
ה האי "ה, ירושלים וחכמיה העוסק בתורה לשמה ומגלה צפוניה
ביראתו ... גברא רבא ויקירא ידידי הוא הקשור במוסרות לבבי

... א"ת הרב הגאון רבי יהודה לייב אשלג שליט"הקודמתו כקש
ה המחכה "ר מלפני אבינו שבשמים שכל ברכותיו יתקיימו ובעז"ויה
  . עה קרובהלישו

על הזוהר עם  ל" רבי יוסף חיים זוננפלד זצוקהגאון הצדיקד "מתוך הסכמת הראב(
  )פירוש הסולם




אשרי חלקו שזיכוהו מן השמים להגדיל תורה ולהאדירה 
ותרב , ה" בעחמיד ורגיג אשר יהיה לתועלת עם סגולה, בביאור נפלא

הדעת שנפתחו שערים ללמוד וללמד גם לפשוטים כמונו ושכרו רב 
 שהעתיק זוהר הקדוש וכאשר מפורש יוצא מדברי ה–בלי ערך 
ה למיפק "שבזכות לימוד הזוהר הקדוש יעזור לנו הקב, בהקדמתו
  .מן גלותא

  לספר הזוהרזכותו יגן עלינו אמן רפאל בלום י מקאשוי רבהגאון הקדושהסכמת (
זכר צדיק  המקובל רבי דניאל פריש הגאון הצדיקל "מתוק מדבש"עם פירוש 

  )לברכה
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א הסכמות "ל פריש שליטצ רבי דניא"הנה הגיש לפנינו הרה
מרבנים הגאונים הצדיקים גדולי ירושלים מדור הקודם משנת 

ולבקש , שביקשו לפרסם גדולת לימוד הזוהר הקדוש' א וכו"תרצ
שכל מי שאפשר לו ישתדל ללמוד דף זוהר בכל יום ' מבני תורה וכו

  .בלי נדר

וברצונו לעשות ולסדר לוח יומי , ל"ועתה קם והתעורר הרב הנ
וביקש הסכמה מאתנו , לפי דפוס ווילנא, וד דף זוהר בכל יוםללימ
  .על כך

וראינו כי בשעתו חתמו על קריאה קדושה למען הפצת רעיון 
ק "ל הגאבד דפעיה"ח זוננפלד זצוק"ק מרן הגרי"כ, ל"הקדוש הנ

 זכותו יגן עלינול ו"ואתו עמו חבל נביאים גדולי ישראל זצוק, ו"ת
 וחתמו זכר צדיק לברכה עדתינו צ של"צ חברי ביד"וגם הגאוה

  .א"בקריאות קודש על כך בניסן תרצ

כבר הביא ואמר :) נשא הדף קכד' פר(וברעיא מהימנא קדישא 
  דחיי דאיהו האי ספר הזוהרבגין דעתידין ישראל למיטעם מאילניו

ובדרא בתראי : איתא) 'דף מ(נים וקיובת, ן גלותא ברחמייפקון מ
  .'כודרור בארץ ובסוף יומיא בגיניה וקראתם 

והנה בעת כזאת שעת צרה היא ליעקב בגשמיות וברוחניות 
נו י עינ,ו ובתפוצות ישראל בארצות פזורנו"ברחבי ארץ הקודש ת

, נשואות לאבינו שבשמים שיתעוררו רחמיו על שארית פליטתינו
ושנזכה לראות בקרוב ', ושומר ישראל ישמור שארית ישראל וכו

ל עמו ארצו ונחלתו ובכל העולם ובישועת בתגלות כבוד שמו יתברך ע
 בביאת משיח צדקינו וברמים גדולים יקבצנו מארבע כנפות השם

  .הארץ לארצינו

והוא כתריס בפני הפורעניות , ל"כנדבר גדול מאוד הוא להנהיג 
ואשרי , ולהשפיע שפע קודש על עם הקודש' ולבטל גזירות קשות וכו

  .ם כן בכל יוםמיהמקיי

,  הזה בכל בתי ישראלזוהר הקדושאוי שיהא הלכן מן הר... 
ל בקדושה "למען ירוץ הקורא בו שיבין כל מלה ויזכו ללמוד כנ

  .בסייעתא דשמיאובטהרה ובדחילו וברחימו 

בוודאי , י שילמדו תורתו בטהרה"וזכות התנא האלקי הרשב
תעמוד לנו ולכל ישראל להיושע בכלל ובפרט שנזכה בקרוב לראות 

ונחמתן של ישראל בביאת גואל צדק ברחמים בישועתן שמחתן 
  א"ומלאה הארץ דעה כמים לים מכסים בב, א"גדולים בב
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  הרב ישראל יעקב פישר,ב"צ העדה החרדית תשס"צ חברי ביד"וההסכמת הגא(

הרב משה , זכר צדיק לברכה פעררסדאדהרב מאיר בראנ, זכר צדיק לברכה
הרב , זכר צדיק לברכה ויטשהרב בנימין ראבינאו, זכר צדיק לברכה הלברשטאם

הרב משה שטרנבוך ח "ולהבחל, זכר צדיק לברכה ישראל משה דושינסקיא
מתוק "לספר הזוהר עם פירוש , א" אולמן שליטאברהם יצחקהרב , א"שליט

  )זכר צדיק לברכה המקובל רבי דניאל פריש הגאון הצדיקל" מדבש






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

ואינם , בזה לאלו האומרים הזוהר הקדוש המסוגל לטהרת הנשמה
  .יודעים לקרות בלא ניקוד

בדורות שלפנינו נדפס הזוהר הקדוש כמה פעמים עם וכבר 
 הגאון הקדושוכבר הסכימו גם , ניקוד בדפוסי ליוורנו ולהלאה

ה חבר "ט הגראד"וילח, ק"ד פעיה"ה גאב"א פריינד זצללה"הרמ
  .על הדפסת התיקוני זוהר בניקוד מלא, ק ירושלים"ץ דפעיה"הביד

כו לשלומים בו יז והעוסקים, ועל כן לפעלא טבא אמינא יישר
ובפרט בדורינו שכלל ישראל זקוקים לרחמי שמים , כמי נהר
 מסוגל לדור אחרון זוהר הקדושוכבר הובטחנו שעסק ה, מרובים

כי בזכות זוהר דא יפקון  "::)פרשת נשא קכד(מ "כדברי הרע
  .אמן" מגלותא ברחמי

בוודאי , י שילמדו תורתו בטהרה"אלקי הרשבהוזכות התנא 
ישראל להיוושע בכלל ובפרט שנזכה בקרוב לראות תעמוד לנו ולכל 

בגאולתן וישועתן ונחמתן של ישראל בביאת גואל צדק ברחמים 
  .א"ומלאה הארץ דעה כמים לים מכסים בב, גדולים

הרב יצחק טוביה ווייס , ד"צ העדה החרדית תשס"צ חברי ביד"הסכמת הגאוה(
ח "ולהבחל, א"ים שליטד ירושל"הרב משה שטרנבוך ראב, א"ד ירושלים שליט"גאב

זכר צדיק הרב משה הלברשטאם , זכר צדיק לברכההרב מאיר בראנדסדארפער 
 המקובל רבי דניאל הגאון הצדיקל" מתוק מדבש"לספר הזוהר עם פירוש , לברכה

  )זכר צדיק לברכהפריש 



 זוהר הקדושהויבואו רבים וכן שלימים ויהנו מנופת צוף דברי 
ג "זוהר ח(ונזכה להבטחת אליהו הנביא איש מבשר טוב , כי נעמו

 ובגין דעתידין ישראל למיטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר ::)קכד
  .הזוהר יפקון מין גלותא ברחמי

 לספר זכר צדיק לברכהד רבי יצחק יעקב ווייס " הגאבהגאון הקדושהסכמת (
זכר צדיק  המקובל רבי דניאל פריש ן הצדיקהגאול" מתוק מדבש"הזוהר עם פירוש 

  )לברכה
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נודע בשערים גודל מעלת אמירת תיקוני זוהר אשר היא מזכך 
קדמת כסא מלך שאמירת ומובא בה, הנפש ובפרט בימי חודש אלול

פש גדול וכעין זה ידא אפילו בלי הבנה הוא תיקון הנהתיקונים גר
וישוטטו רבים ותרבה הדעת ... בעל שם טובמובא בספרי תלמידי ה

  .ה את ביאת הגואל"בעולם וזה יקרב בע
 לספר זכר צדיק לברכהד רבי משה אריה פריינד " הגאבהגאון הקדושהסכמת (

 המקובל רבי דניאל פריש הגאון הצדיקל" מתוק מדבש"וש תיקוני הזוהר עם פיר
  )זכר צדיק לברכה



ויהיו דבריו נחת רוח , גם אני מצטרף בהדייהו לחזקו ולאמצו
  .ה ויעשו רושם למעלה בפמליא של מעלה"להקב

תיקוני א לספר " פוסק הדור רבי שמואל הלוי וואזנער שליטהגאון הצדיקהסכמת (
זכר צדיק  המקובל רבי דניאל פריש הגאון הצדיקל" מתוק מדבש"הזוהר עם פירוש 

  )לברכה







, בלי ספק שחיבור קדוש זה יוסיף הרבה לומדים בתיקוני זוהר
 ברצוני גם כן ללמוד בו את כל תיקוני בסייעתא דשמיאובלי נדר 

ויהיה להם חיבור זה לתועלת , ובוודאי כל בני גילי כן יעשו, זוהר
זוהר ו מאמר הויקויים בנ, ועל ידי זה תתרבה הדעת דקדושה, רבה

עתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי :) ג קכד"ח(מ " ברעהקדוש
  .דאיהו ספר הזוהר יפקון ביה מגלותא ברחמי

לספר , מ כולל שומרי החומות"א ר" רבי יוסף ליברמן שליטהגאון הצדיקהסכמת (
 המקובל רבי דניאל פריש הגאון הצדיקל" מתוק מדבש"תיקוני הזוהר עם פירוש 

  )ברכהזכר צדיק ל





 נדפס בלוח עמוד היומי –א " המקובל רבי יעקב מאיר שכטר שליטהגאון הצדיק(

 המקובל רבי דניאל הגאון הצדיק על ידי שנתייסד "מרכז מתוק מדבש "על ידי
  )זכר צדיק לברכהפריש 
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ידוע ומפורסם גודל ערך הלימוד בסתרי תורה תורה ובפרט 
בדורות אלו האחרונים אשר בסגולת העסק בהם תבוא הגאולה 

דבדא יפקון מן גלותא :) ד"מ נשא קכ"רע(י "וכהבטחת הרשב
  .וברחמי





 נדפס –מ אהבת שלום "א ר" המקובל רבי יעקב משה הלל שליטהגאון הצדיק(

 הגאון הצדיק על ידישנתייסד " מרכז מתוק מדבש "על ידיבלוח עמוד היומי 
  )זכר צדיק לברכההמקובל רבי דניאל פריש 







מ שער " רזכר צדיק לברכה המקובל רבי יחיאל פישל אייזנבאך הגאון הצדיק(
 על ידישנתייסד " מרכז מתוק מדבש "על ידי נדפס בלוח עמוד היומי –השמים 

  )זכר צדיק לברכה המקובל רבי דניאל פריש הגאון הצדיק








 נדפס בלוח עמוד היומי – זכר צדיק לברכה המקובל רבי דניאל פריש הגאון הצדיק(

 המקובל רבי דניאל הגאון הצדיק על ידישנתייסד " מרכז מתוק מדבש "על ידי
  )זכר צדיק לברכהפריש 

v  v  v  
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  – פרק א ענף ב –




רבי שמעון בר יוחאי ובנו שמחו לקראתכם בקרותכם זוהר על ו
ובכן תדע כי הם שמחים מאד '  ובכפר הסמוך להם וכומערתם

בקרותכם זוהר על מערתם או בכפר הסמוך להם ואם תתמידו 
  .ן בזוהרלקרות כן יגלו לכם רזין עלאין וכלהו רמיזי

  )מגיד מישרים פרשת אמור(



גודל החיוב לעסוק בסוד הזוהר ותיקונים והם נשמת עיין שם 
 ובזה יזכה לאסתכלא בנשמתא לנשמתא דברים עתיקים התורה

  .'וכו
  )א"ז ע"דף רמ' הדרת מלך חלק ג(






ומצות עשה הגדולה של למוד התורה צריך להיות בארבעה 
וזה . ס רוצה לומר פשט רמז דרוש סוד"דרכים שבה הנקראים פרד

ס אם "ועל למוד הפרדי לוריא זכרונו לברכה "לשון הקדוש האר
ן את אשר היה יכול ללמוד ולא למד לא יוכל להתעלם בעיבור לתק

נזר התורה בפרט .  עד כאן לשונועוות אלא צריך לבא בגלגול ממש
 אשר רוב העולם פורשים ממנה באמרם במה היא חכמת הקבלה
אתה שלח נא ידך ואחוז , ואין לך עסק בנסתרות, שהורשית התבונן

כי מי שלא טעם , בזה אם אתה מסוגל לתורה הזאת ומנה לא תזוע
  .ת מימיו והולך בחושךטעם חכמה זו לא ראה מאורו




האומר די לי ואוי להם לבריות מעלבונה של התורה הזאת ו
 כמו שאמרו בנגלות איני רוצה בנסתרות טב ליה דלא אברי בעלמא

מאן דאסתלק קבלה וחכמתה : זה לשונו) ג"תיקון מ(בתיקונים 
פה ומאורייתא דכתב וגרים דלא ישתדלון בהון מאורייתא דבעל 

ואמר דלא אית אלא פשט באורייתא ובתלמודא בודאי כאלו הוה 
ווי ליה טב ליה דלא אתברי אסתלק נביעו מההוא נהר ומההוא גן 



    ַהזֹוַהר                 ]94[                   אֹור
בעלמא ולא יוליף ההוא אורייתא דא תחשב ליה כאלו חזר עלמא 

  .ונו עד כאן לשלתהו ובהו וגרים עניות לעלמא ואורך גלותא

וכתב בעל ספר ויקהל משה שכוונת זה המאמר הוא לבאר גודל 
העון של אותן האנשים הגורמים מניעה לאותם הרוצים ללמוד 

זה ) א"ע' ובדף י(חכמת הקבלה בסברות טענותיהם המזוייפים 
ת קנאתי והמכשלה " צבאוהשם מלאתי וקנאת חשםלשונו חמת 

ם והחכמים הזאת איננה תחת יד ההמון בלבד אך יד הסגני
מתחכמים בדעתם במרד ומעל הזאת ולא זו בלבד שמואסים בידיעת 

ת אלא אף זו התחילו לבזות ולגנות החכמה הזו בחושך ילכו "האלהו
ובחושך שמם יכוסה על שפערו פיהם ואמרו ידנו רמה בנגלה מה לנו 

  .לחכמה הזאת די לנו בפשוטי התורה עד כאן לשונו




אמנם אנו מחוייבים ומושבעים ועומדים ללמוד זאת החכמה 
זה לשונו ) א"דף קס(האמתית כמו שאמרו בזוהר פרשת תרומה 

קודשא בריך הוא אמר לה לנשמתא ואומי לה דכך תיחות להאי 
א דמהימנותא דכל מאן דהוה בהאי עלמא דתשתדל למנדע ליה ברז

עלמא ולא אשתדל למנדע ליה טב ליה דלא אברי עד כאן לשונו 
ובזכות ובכח הלמוד הקדוש הזה נצא מן הגלות לא בזולת זה הלמוד 

זה לשונו בהאי חבורא ) פרשת נשא(כאשר אמרו ברעיא מהימנא 
דילך דאיהו ספר הזוהר מן זיהרא דאמא עילאה תשובה באילן לא 

ך נסיון ובגין דעתידי ישראל למטעם מאילנא דחייב דאיהו האי צרי
ה בדד "ספר הזוהר יפקון ביה מגלותא ברחמי ויתקיים בהון הוי

ינחנו עד כאן לשונו וגדול שכר למוד הזה יותר משאר כל התורה וכל 
זה לשונו לית אתר פנימאה ) פרשת וירא(המצות כמו שאמרו בזוהר 
זא דמאריהון וידעי לאתדבקא בההוא כל בכל אינון כאינון דידעין ר

ם זולתך יעשה למחכה לו "יומא על אלין כתיב עין לא ראתה אלהי
ואלין עאלין בכל תרעין דלעילא ולית מאן דימחי בידיהון זכאה 
חולקיהון בעלמא דין ובעלמא דאתי עד כאן לשונו ואם עסק בכחמה 

מו שאמרו זו לאחר יציאת נשמתו מגופו פוטרין אותו מכל דינים כ
מאן דמשתדל ברזי דאורייתא חירו אית ליה ) פרשת חיי שרה(בזוהר 

מכולהו חירו בעלמא דאתי בגין דלא תבעין דינא מניה לההיא עלמא 
כלל עד כאן לשונו והעוסק בחכמת הקבלה לדעת רזי התורה וטעמי 
המצות על פי סוד נקרא בן להקדוש ברוך הוא וקודשא בריך הוא 

אם ) בתקוני זוהר וברעיא מהימנא(מו שאמרו מתפאר בו ברקיע כ
כבנים אם כעבדים מאן דאולף רזין דאורייתא אקרי בן למלכא 

מנא לחפש בגנזי רולמטרוניתא ועייל בלא בר ואית ליה רשות והו
דמלכא לאשתעשעא ולקשט וקודשא בריך הוא אשתבח ליה בפמליא 

  .דיליה עד כאן לשונו
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  )'הב פרק "מאמר י' ספר הברית חלק ב(




ומי שלא עסק בחכמת האמת ולא רצה ללמוד אותה בשעה 
שנשמתו רוצה לעלות בגן עדן דוחין אותה משם בבזיון כמו שאמרו 

מנדע זכאין כל אינון דמשתדלין באורייתא ל) שיר השירים(בזוהר 
בחכמתא דמאריהון ואינון ידעון ומסתכלין ברזין עולאין בגין דכד 
בר נש נפיק מהאי עלמא בהא אסתלקו מניה כל דינין דעלמא ולא 
עוד אלא דפתחין ליה תריסר תרעי דרזי דאפרסמונא דכיא דרזי 

ואם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך ' דחכמתא עילאה תלין ביה כו
דיעה ולא אסתכלית בחכמתא עד לא תיעול אם אנת אתי לכאן בלא י

הכא ולא ידעית ברזין דעלמא עילאי צאי לך פוק מכאן דלית אנת 
כדאי ולית לך רשו למיעל עד כאן לשונו ולא עוד אפילו יש בידו כל 
מעשים הטובים שבעולם השרפים בעלי שש כנפים שורפים את 

 זה לשונו :)ז"פקודי רמ' פ(נשמתו בכל יום ויום כמו שאמרו בזוהר 
ל קיימא כד נשמתא סלקא ומטאת "האי חיותא קדישא דשמה יופיא

לגביה כדין שאיל לה ברזא דחכמתא וכפום חכמתא דרדף אבתרה 
ואתדבק בה הכי יהבי ליה אגרא ואי יכיל לאדבקא ולא אדבק דחיא 

  .ליה לבר ולא עיילה וקיימא
  )'ב פרק ה"מאמר י' ספר הברית חלק ב(




על אחת כמה וכמה שיש לנו לרדוף בכל לב ובכל נפש ובכל מאד 
  .אחר חכמת האמונה הוא חכמת דרך הקבלה שהוא דרך האמת

  )מאירות עיניים פרשת ראה, בעל שם טובה(

אם תחסר החכמה אמיתית תמות הנפש מיתה משונה הכרת 
  תכרת הנפש ההיא עונה בה

עניות המחייב רדיפות ( נשבע לך בני שכל המניעות האלו אני
הם נמשכות ) 'המזון והלבוש ותיקון הבית שהם עניינים הכרחים וכו

אחר היצר הקשה הרע הלוחם והמפתה אותך עד שתמות בלי חכמה 
ובלי דעת וידיעת השם ואתה מתלכלך בחומר ובלבנים עד שלא יתנו 

 אתך ראוי לך שתחשוב כי ם"לך חלק לעולם הבא אך אם יש אלוקי
אם תחסר החכמה היא חכמה אמיתית החכמה הוא מזון הנפש ו

 ואם תמות הנפש מיתה משונה הכרת תכרת הנפש ההיא עונה בה
לא תחסור החכמה האמיתית ממך אז תחיה כי עליה נאמר כי הוא 
חייך ואורך ימיך דע כי המניעות ההוא מצד היצר הרע הממית 

הו במשפט על שלא בחר בחיים ובציירך זה ם יביא"החיים והאלוקי
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בלבך לא ימנעך מונעים כלל מלבקש חכמה שאתה יודע המונעים 
הנזכרים אילו בקשו למנוע ממך מזון גופך לא היית סובל אלא היית 
צועק להקדוש ברוך הוא ולבריות לפרנסך וגם היית בורח מהעיר 

 זה כדי לעיר ואולי היה לך באפשר לפרוח באויר היית פורח וכל
לבקש מזונך מכל צד ופנה וכל זה לקיום הגוף הנמשך אחר הייצר כל 
שכן וקל וחומר לקיים הנפש ואלי יעזרך השם יתברך בזה הציור 
השכלי לקבלו ולהאמינו ולהמשיך אחריו בכל יכלתך דע לך שלא 

  .ימנעך שום מונע הן עוני הן גלות
  )ג"ע' ספר הפליאה דף ג(




כי ידוע הוא שעיקר קניות דביקות הבורא ברוך הוא באין ממש 
תקוני זהר בהקדמה (ובשמחה הוא בא מלימוד דברי הזהר כדאיתא 

כד אית בישראל משכילים מאלין דאתמר בהון ) א"ע' דף ג
ומהשכילים יזהירו כזהר הרקיע דא דאתקרי ספר הזהר דידעין 

לח למאריהון ולאפקא אזכרות דשמהן דקודשא בריך הוא למפ
  .ושכינתיה בכוונה

  )א"דמשק אליעזר בהקדמה דרך הקודש אות י(






נה שלו היה כדי שיתחזק כל בר ישראל אלא יש לרמז שהכוו
ללמוד בזהר הקדוש אף שיעבור עליו כמה נסיונות להפריד אותו 
חלילה מללמוד בזהר הקדוש וכן אם עבר עליו כמה נסיונות מבני 
אדם המגושמים בחומר שלהם שהם ליצני הדור רחמנא ליצלן והוא 

בין יושב ביניהם כשושנה בין החוחים כדאיתא כיוצא בו כשושנה 
החוחים כשושנה דא כנסת ישראל דאיהי בין אוכלסהא כוורדא בין 
כובין על כן לזה מרמז בפתיחת מאמר רבי חזקיה והוא לשון חיזוק 
כדי שיתחזק בעל נפש מישראל הרוצה לדבק בדביקות הבורא ברוך 

שכל מי שמתחיל ללמוד ובא להשמיענו בלשון רבי חזקיה (הוא 
א איזה איש כשר נפרש איזה בדברי זהר הקדוש הזה או שיב

מאמרי הזוהר לזה האיש נותנים לו מאת השם יתברך חיזוק גדול 
ה צור "ה הוי"משני עולמות מעולם עליון ומעולם הזה בסוד כי בי

ה שהאיש הזה פתח ואמר בסייעתא "ק י" וזהו אותיות חזעולמים
דשמיא אף על פי שנראה לו במקצת איזה פעמים שהוא כשושנה בין 

ם אל ישגיח על זה חזק ונתחזק בכח האין סוף ברוך הוא וברך החוחי
על ידי דברי הזהר הקדוש אף על פי שהוא יושב בין החוחים ) שמו

  .בכמה נסיונות וליצני הדור אף על פי כן חזק ואמץ ואל תשמע להם
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  )ב"דמשק אליעזר בהקדמה דרך הקודש אות י(




ה במסעיו "ה הקדוש זלה"וכך מצאתי כתוב מהרב בעל של
ועל קבר רבי שמעון בן יוחאי : ח וזה לשונו"בארץ ישראל בשנת שפ

לומדים הזוהר באימה וביראה ובדביקות גדולה כי כמה ניסים ארעו 
'  וכושם וצריכים ללמוד הזוהר באימה וביראה ובדביקות גדולה

ורבי ' אודיעכם כי היום יום ראשון הייתי במערת הצדיקים וכוושוב 
  .שמעון בן יוחאי ורבי אלעזר ושם למדתי הזוהר

  )א"נועם הלבבות מאמר לימוד התורה סעיף י(



והנה עץ החיים הוא בחינת פנימיות התורה וכמו שאמר ברעיא 
ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי מהימנא דפרשת נשא 

ובאגרת הקודש בביאור מאמר הנזכר לעיל ' דאיהו האי ספר הזהר כו
' בסופו למטעם מאילנא דחיי שהיא פנימיות התורה והמצוה כו

והענין הוא דהנה תורה שבכתב נקרא עץ החיים לפי שלא נתלבשה 
 האור ונרגש בה) א"להיותה מבחינת ז(בלבושים גשמיים כל כך 

א וכל שכן בפנימיות התורה שלא "כנזכר לעיל פרק י' י כו"האלק
נתלבשה בלבושים גשמיים שהרי היא מדברת מענינים רוחניים 

ת ובכלל וגם השכל וההשגה בזה "בסדר ההשתלשלות ובעניני אלקו
י וכל ענינה הוא לידע "הרי הוא השגה רוחנית ונרגש בה האור האלק

ה במסכת "יראה וכמו שכתב השל ולבוא לידי אהבה והשםאת 
בענין לימוד התורה לשמה וזה לשונו ) ב"ג ע"דף קפ(שבועות שלו 

ודברי תורה שהם מעניני חקירות וידיעות והשגות ילמדם בשביל 
שידע שמו יתברך וגדולתו ומסתרי מצותיו ואז יתלהב לבבו ליראה 
אותו ולאהבה אותו וזהו שסיים בברכת אהבה רבה והאר עינינו 

ורתך ודבק לבנו במצותיך ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך בת
עד כאן לשונו ובפרט בתורת הבעל שם טוב זכרונו לברכה אשר 
הנחלנו אבותינו רבותינו הקדושים נשמתם עדן זכרונם לברכה 

ות המביאים " וכל עניני אלקהשםהמגלים ומבארים גדולת ורוממות 
 ואיך לעבדו יתברך השםלידי אהבה ויראה ומלמדנו לדעת את 

באהבה ויראה כדבעי והדרכים המביאים לזה וכמו שכתב באגרת 
ה להבין מה שכתב בפרי עץ חיים וזה לשונו אלא "א ד"הקודש בקו

שידיעת המציאות מההשתלשלות היא גם כן מצוה רבה ונשגבה 
י "דע את אלק' ואדרבה עולה על כולנה כמו שנאמר וידעת היום כו

  .'עד כאן לשונו וכו' שהוא העיקר כו' לב שלם כוומביאה ל' אביך כו
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ות "ולכן פנימיות התורה היא בחינת עץ החיים שהיא גילוי אלק
והיא המביאה ללב שלם היינו לאהבה ויראה שהוא העיקר בכל עסק 

ומשום זה נתגלה עיקר פנימיות התורה בדורות ' התורה והמצות כו
ו הנזכר לעיל " וכמו שכתב באגרת הקודש סימן כהאחרונים דוקא

מותר י זכרונו לברכה דדוקא בדורות אלו האחרונים "בשם האר
ומצוה לגלות זאת החכמה כי דורות הראשונים לא היו צריכים לזה 

ומצד עצם מעלת נשמתם שהיו ממדריגות כי היו צדיקים גמורים 
מה ולא היה גבוהות היה בהם אהבה ויראה אמיתית ולמדו תורה לש

אבל ' וכוים הסתר דבר "נצרך להם גילוי פנימיות התורה וכבוד אלק
בדורות האחרונים שאינם נשמות גבוהות כל כך ונתמעטו הלבבות 

ודור אחר דור מוכרח יותר ענין התגלות ' לזאת מצוה לגלות כו' כו
כי '  כו ושיהיה בחינת אהבה ויראההשםפנימיות התורה לידע את 

דרגת הנשמות וההתגשמות ביותר וריבוי ההלמות מפני ירידת מ
 וממילא לא השםגם תופשי תורה לא היו יודעים את ' וההסתרים כו

היה אהבה ויראה באמת כי אהבה ויראה תלוי בידיעה והשגות 
ולזאת ' ת דוקא כי איך יאהב מה שלא ידע וכמו כן ביראה וכו"אלקו

לם אחר פטירת  עלינו גילה לנו את ספר הזהר אשר נתעהשםבחסד 
הרבי שמעון בן יוחאי עליו השלום להתגלה בדורות האחרונים וכמו 

 וכמה בני נשא יתפרנסון לתתא מהאי חבורא שאמר בתקוני הזהר
ודור אחר דור גילה לנו בחסדו '  כודילך בדרא בתראה בסוף יומייא

ולכן מצוה ' יתברך אור פנימיות תורתו על ידי עבדיו הנאמנים כו
 ואם היות כי עיקר ל אחד ואחד ללמוד פנימיות התורהוחובה על כ

כדי ' ענין הלימוד הוא בהלכות איסור והיתר טומאה וטהרה וכו
ו הנזכר לעיל "לברר בירורים וכמו שכתב באגרת הקודשה סימן כ

ה להבין מה שכתב בפרי עץ חיים דצריך להרבות בלימוד כל "ובד
שה שהן בריאה ג וקיומן בפועל ממש במחשבה דיבור ומע"התרי

מכל מקום חובת מצוה ' יצירה עשיה לברר בירורין אשר שם כו
פנימיות התורה כמו שכתב באגרת  וחובת חובה הוא ללמוד גם כן

  .'הקודש שם שהיא מצוה רבה ונשא ואדרבה עולה על כולנה כו



רי הוא מתחייב בנפשו כי גם ומי שאינו לומד פנימיות התורה ה
כנזכר לעיל באורך ולא זו בלבד שלא ' בעסק התורה יפול הנופל כו

וכמו שאמר מי שאינו רוצה בלימוד הזה כי ' יברר בירורים אדרבה כו
וכמו ' אם בלימוד הנגלה לבד הרי הוא מתדבק באתר דמותא כו

ם ועל ידה יזכה לאור החיישכתב בזהר דויחי שהובא לעיל שרק בה 
כי היא היא בחינת עץ החיים ועל ידה יבוא לידי אהבה ויראה וחי 
בהם בעסק תורתו לברר בירורים לעלות נפשו ומקור נפשו ולייחדן 

וזהו גם כן מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה '  כוביחודו יתברך
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במלח דוקא שהיא פנימיות התורה כנזכר לעיל ' וכולן פת במלח כו

אשר עץ החיים הוא פנימיות התורה שלא יסביר , קיצור: 'פרק ד
 ולבוא לאהבה השםנתלבשה בלבושים גשמיים ועניינה לידע את 

ויראה בעיקר נתגלה בדורות האחרונים שירדה מדריגות הנשמות 
ונתרבו ההעלמות מי שאינה לומדה מתחייב בנפשו וכל שכן הממאן 

  .בלימוד זה
  )ג"קונטרס עץ החיים פרק י(




לימוד פנימיות התורה ג בהכרח "והנה לבד מה שנתברר לעיל פי
 הנה יש בזה עוד דבר מה לפי שהיא היא המביאה לידי אהבה ויראה

שמועילה ללימוד הנגלה כי פנימיות התורה היא כנשמה לחיצוניות 
על פסוק ומשם ) ו"דף כ(שית התורה וכמו שאמר בזהר פרשת ברא

פירד והיה לארבע ראשים אלין אינון ארבעה דנכנסו לפרדס כד עאל 
ודא איהו רמז ' בפישון דאיהו פי שונה הלכות תנינא עאל בגיחון כו

תליתאה עאל בחדקל חד קל ודא לישנא חדידא קלא לדרשא ' כו
בן זומא ובן עזאי דעאלו ' ריבעאה עאל בפרת דאיהו מוחא כו

יפין דאורייתא הוו לקאן בהון רבי עקיבא דעאל במוחא אתמר בקל
ופירוש המקדש מלך בקליפין (ביה דעאל בשלם ונפק בשלם 

דאורייתא בפשטי התורה שהן הלכות ודרשות רבי עקיבא עאל 
ועיין שם בזהר כל ) ש"יעו' במוחא הם סודות התורה ויובן כו

עיל ומה שאמר סיום המאמר הנזכר ל) ב"ז ע"דף כ(המאמר ועוד שם 
  .'ם את האדם כו"ה אלקי"על פסוק ויקח הוי




ובמקדש מלך מה שאמר על זה והיינו דחיצוניות התורה תורה 
הנגלית היא בחינת לבושי התורה והנשמה בהם היא בחינת פנימיות 

שמה מחיה את הגוף כמו כן פנימיות התורה מחיה וכמו שהנהתורה 
את חיצוניות התורה וכשלומד פנימיות התורה אז יש לו חיות 
בלימוד התורה הנגלית וחי בהם וממילא הלימוד כאשר הוא בחיות 

מה שאין כן ' הרי הוא מתאים אל הכוונה האמיתית בלימודו כו
ת שלו היא כשאינו לומד פנימיות התורה הרי לימוד התורה הנגלי

כגוף בלא נשמה והרי הוא כגוף מת בלי שום חיות וממילא גם כוונת 
' וזהו גם כן מה שאמרו בתיקוני זהר תיקון ל'  כוהלימוד אינו כדבעי

עד דאלין אינון דעבדי ' תנינא כתיב ורוח אלקים מרחפת מאי ורוח כו
ש "יעו' לאורייתא יבשה ולא בעאן לאשתדלא בחכמה בקבלה כו

' מיות התורה אז התורה היא יבשה בלי אור וחיות כודבלא פני
וזהו ענין ודרך חיים דקאי על '  וכווהחיות היא פנימיות התורה

פנימיות התורה שהוא בחינת עץ החיים וכאשר יש בחינת דרך חיים 
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שנתבאר לעיל פרק ' אז ממשיך על ידו בחינת נר מצוה ותורה אור כו

 אור אין סוף והיינו כשיש דרך שעל ידי תורה ומצות ממשיך גילוי' ב
חיים בחינת פנימיות התורה ואז וחי בהם בעסק התורה והמצוה 

יוסיף אשר פנימיות התורה היא כנשמה לחיצוניות , קיצור' שלו כו
התורה הגוף ונותנת בה חיים כשיש דרך חיים פנימיות התורה 

  .ממשיך על ידו נר מצוה ותורה אור
  )ו"קונטרס עץ חיים שם פרק ט(

והנה על פי כל הדברים הנאמרים לעיל תדעו ותבינו נחיצות 
והכרחיות עסק פנימיות התורה ואשר היא עיקר חיינו ואם כי בזמן 
' ביום צריכים לעסוק יותר בתורה הנגלית בכדי לברר בירורין וכו

אבל זה גופא שיהיה עסק התורה רצוי ומכוון אל אמיתית הכוונה 
ות ובה דוקא יחיה בלימוד התורה הוא על ידי עסק התורה הפנימי

הנגלית ובלעדה אין לימוד הנגלה רצוי ומכוון כלל כי חס ושלום יפול 
הנופל ממנה שנעשה יש ודבר ויורד ונופל חס ושלום ומתדבק באילנא 
דמותא רחמנא ליצלן כי אם כאשר עוסק בפנימיות התורה ומתחבר 

חינת סמא דחיי אז נעשה לו לימוד הנגלה ב' עץ הדעת בעץ החיים וכו
  .'כו

  )א"קונטרס עץ החיים שם פרק כ(

אוי לי אם אייעצך על הפרישה ולגרום רפיון חישול ומניעה 
מחכמה זו שהיא בלי ספק נשמת התורה ושורש האמונה בחכמה 
ודעת ותבונה ובלי ספק דזכה לה וירית לה הוא מבני עליה אשרי לו 

  .' למטה וכומה טוב חלקו ומה נעים גורלו אהוב למעלה ונחמד
  )י"חות יאיר סימן ר(

ו וירידה וקטנות המוחין "וזה עצה נפלאה בכל מיני צער ח
וטמטום הלב ללמוד בדברים קלים כמו עין יעקב מדרש או לומר 
זהר ותיקונים וגם ללמוד גמרא פשוט גם כי לא מובן אצלו כלום וזה 
עצה גדולה ונפלאה להתעלות מכל מיני ירידה וקטנות ולא כדעת 
השוטים שאומרים שאין ללמוד בשעה שלבו בל עמו וידוע כמה 

  .מעשיות מאנשים פשוטים שזכו על ידי זה לענינים גבוהים
  )נועם הלבבות מאמר לימוד התורה(

ואין ראיה ממאמרי זוהר וספר יצירה ורעיא מהימנא שקבלו 
מפי סבא דסבין ואליהו ומקדישין עליונים וכן הנך ינוקי דבזוהר רוח 

י וגוריו שקבלו "יה בם ומילתו על לשונם וגם האלקי האר ההשם
ממנו פה אל פה מפי עליונים יצאו הדברים ואנן בלמודינו אותן לא 
ימצא בדעתינו דבר מובן זולת קריאת המלות מה שאין כן אלו 
האחרונים המבקשים לבאר דברי הזוהר החתומים והנעלמים 

  .ולפעמים הם כסותרים זה את זה
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  )י"מן רחות יאיר סי(






אף על פי שרבים וכן שלמים ממקובלים האחרונים התעוררו 
במאוד לבות בני אדם על לימוד הקבלה והוכיחינו מדברי הזהר 

ונע וחושך עצמו מלימוד כל המותיקונים ולא עוד אלא שכתבו 
הקבלה הוא נדחה ממחיצת צדיקים ומפסיד עולמו ואינו זוכה 

  .לראות באור פני מלך חיים יתברך
  )י"חות יאיר סימן ר(




 אותו  הימים כל תיקון שלבאלוואשרי אדם שילמוד התיקונים 
.  כי לכל דבר יש שורש וטעם וכוונההיום דבר יום ביומו ולא יעבור

ת וכן היה מנהגו הטוב של עטר, לכן טוב שלא יקדום ולא יאחר
זכותו יגן ס "ראשינו מורינו הרב המופלא קדוש מר שארונו הפרד

 ואפילו בזמן שהיה לו עול הצבור היה פונה מכל הענינים עלינו אמן
 גם טוב לבעל תשובה שילמוד חמשת דפים בכל ,ולימד חובת היום

' מערכה ב' יום מהזוהר הקדוש כמו שכתב בספר שם הגדולים חלק ב
  .'אות ב

  )מועד לכל חי, י'רבינו חיים פאלאג(






ד על כן " לרמוז עוד בזה כי נודע אלף החמישי הוא בחינת הויש
ה "לא נתגלה להראשונים כל כך חכמת הקבלה בסוד כל היום דו

ל שהיה באלף הששי מימיו "כנודע בכל הספרים עד שבזמן האריז
והלאה היה התחלת זמן הגאולה של בעתה על כן נתגלה חכמת 

 שמעון בן יוחאי ל בפירוש דברי הזוהר הקדוש אמנם רבי"האריז
היה בסוד אלף הרביעי קודם אלף החמישי ותלמידו רבי אבא שכתב 

לאלף החמישי כמובאר בסדר ' ספר הזהר שהוא רב נפטר בשנת ג
הדורות כי הקדים השם יתברך כמו רפואה למכה טרם תחלות האלף 

, נכתב ספר הזהר שנקרא מדרש יהיה אור) שהוא הוד(החמישי 
ד מעטה כביכול והיה קודם התחלת אלף "ר הזה נאצל מהו"והאו

ל עד שנתגלה פירושו בזמן "כנ' ה וכו"החמישי בבחינת הקדים רפוא
ועל ידי ל ביתר שאת ועוז של תורה העמידנו בקרן אורה "האריז

ד באמת שהוא "חכמת האמת דרבי שמעון בן יוחאי יהיה תיקון ההו
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וזהו יש  ר חדש על ציון יאיר במהרה בימינו"ה ואו"הגאולה שלימ

ד וגם "ך היינו הו"לומר שרמז בזמר בר יוחאי שם קנית הודך והדר
  .ל" כנר"הד

  )'שער יששכר מאמר גל עיני אות ב(






מקדושת  שמעתי :בזמר בר יוחאי נעשה אדם נאמר בעבורך
ג בעומר כי " בסעודת לזכותו יגן עלינו מפה הגאון הקדושו "אאזמ

, לכאורה היכן נאמר שנעשה אדם קאי על רבי שמעון בן יוחאי דוקא
ה אדם נאמר בזכות נעשה ונשמע "ל נעש"אך הנה דרשו רבותינו ז

וידוע כי , והיינו בשביל שקיבלו ישראל את התורה על ידי משה רבינו
ומה , יוחאי היה נשמת משה רבינו עליו השלוםרבי שמעון בן 

ה התורה בכל פרטיה בנגלות ונסתרות "שנתגלה על ידי משה רבינו ע
ה רק לאהרן ובניו ויהושע ועוד "אך הנסתרות גילה משה רבינו ע

ה "ליחידי סגולה מתלמידיו והנגלות לנו ולבנינו ממשה רבינו ע
נסתרות בספר הזהר רבי שמעון בן יוחאי גילה האבל , שקיבל בסיני

דבהאי חבורא יתפרנסין בדרא בתראה גם כן אור המאיר ובא לכל 
 והוא לפי זה רבי שמעון בן יוחאי תכלית וגמר הנרצה ממשה ,העולם
על כן שפיר יתכן מה שאמרו נעשה אדם נאמר בעבורך , ה"רבינו ע

ה ונשמע והיה אז מטרת התכלית "ה אדם בשביל נעש"כי הנעש
באחרית הימים על ידי רבי שמעון בן יוחאי על כן לגלוי הנסתרות 

  .שפיר נעשה אדם נאמר בעבורך
  )'שער יששכר מאמר גל עיני אות ג(






:  העם לומדיך ואשרי העומדים על סודךעוד בזמר הנזכר אשרי
ך לומדי הזוהר הקדוש וחכמת "לכאורה קשה דכיון שהמה לומדי

ם שהוא מדרגה פחותה כנודע בדרשות "האמת איך קראום בלשון הע
אך מזה הוא ראיה , י על התורה כמה פעמים"ל ורש"רבותינו ז

כשיטת המקובלים רבותינו ובפרט בספר סור מרע ועשה טוב כמו 
שגם איש הפשוט שלא קידש את עצמו כל כך , אריך לבאר שםשה

במעלות הראויים ללימוד הקבלה מכל מקום יוקרב אל החכמה 
ההוא בפרט בסוף יומיא אלין שבזה תליא התקרבות הגאולה 

ם שהוא בבחינת "אשרי הע,  על כן כתב בזה בלשוןבמהרה בימינו
 ך"דים במדרגה פחותה ואף על פי כן יתקרב להיות לומ"הע
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 אשרי העם העומדים על סודך) ויעזרהו השם יתברך להיות בבחינת(
  .כן יהי רצון במהרה בימינו אמן) להשיג ולהצליח(

  )ב"שער יששכר מאמר גל עיני אות טו(

אך אם מוציא בשפתיו אף על פי שאינו מבין אפילו פירוש 
ולפיכך , המילות מפני שהוא עם הארץ הרי זה מקיים מצות ולמדתם

ם הארץ מברך ברכת התורה בשחר לפני הפסוקים וכן כשעולה כל ע
במה דברים אמורים בתורה שבכתב אבל בתורה שבעל . לספר תורה

ואף על פי כן יש פה אם אינו מבין הפירוש אינו נחשב לימוד כלל 
 לאדם לעסוק בכל התורה גם בדברים שלא יוכל להבין ולעתיד לבוא

השיג כל התורה שעסק בה יזכה להבין ול) ה"זהר וישב דף קפ(
  .בעולם הזה ולא השיגה מקוצר דעתו

  )ג"ב וי"הלכה י' ת פרק ב"ע הרב הלכות ת"שו(




להבין ענין טמטום הלב וטמטום המוח שטמטום הלב היא 
לטהר את עצמו במקוה ועצה היעוצה לזה , 'שנעשה לב האבן וכו

 וללמוד ספר הזהר כי זהר הוא מלשון הארה שמאיר במקום החושך
  .'וכו

  )ט"אמרי קודש סטרעליסק אות י(

 זכרונו לברכה בעל שם טובאמר ה) הלל מפאריטש' ר(ממורי 
בשלשה דברים הכלל היפך ממה שאמרו אחד המרבה ואחד הממעיט 

 אלא אחד המכוין ואחד שאינו מכוין ובלבד שיכוין לבו לשמים
מגדל עז . ('ובלבד שירבה הראשון אמירת הזוהר מסוגל לנשמה וכו

  )ד"עמוד תכ



 יראה לעסוק בתיקון נפשי השםוכל אחד שקיבל ממני עבודת 
ולאחר אריכות ימיי ושנותיי ללמוד בעדי כל יום פרק משניות ולומר 

יקוני זוהר בשביל טובת נפשי לכל הפחות דף אחד וללמוד קצת ת
ב חודש הראשונים וככה כל ימיהם ובזה "קצת אגדה וזה בכל יום מי
  .ישארו בהתקשרות לעולם



וכן יזהרו בניי ותלמידיי ללמוד כל ימיהם איזה שיעור תיקוני 
 להתקן השם ובכח זה יהיה להם התקשרות ואם יזכני זהר בעבורי

  .אזכור להם זו הטובה
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ועוד באתי לבקשך שתחזור בעל פה מסכת ברכות ותראה לגמרו 

כי טובה גדולה יצמח לך בנפשך על ואל תתרשלו מזה למען השם 
  . ידי זה ותאמר בכל יום איזה דפים תיקוני זוהר

  ) שומר אמונים-ספר הצוואה (



חיים הקדוש מאירים את שני הספרים הזוהר הקדוש ואור ה
  נשמת האדם

  )בעל יסוד העבודה(




והנה לרפאות חולאים הפנימים דהיינו להעלות הנפש מבחינת 
זה הקטנות הוא להתעורר תמיד בשמחה ישמח ישראל בעושיו אבל ל

צריך גם כן סייעתא דשמיא והנה העצה היעוצה לזה להרבות 
באמירת תקוני זוהר הקדוש ודייקא לומר תיקונים שעל זה נתיסד 
התקונים לתקן בחינת מוחין דקטנות כמובא בספר כסא מלך 

ת "בהקדמתו ולומר אמירה פשוטה בלי שום פירוש כלל בחיות אלקו
פלאות וכאן נתתי ובהתעוררות ובאם תרגיל עצמך בזה תראה 

תקוני הנפש לגמרו בכל חודש ספר התקונים וקודם להחברים 
תגמור התקונים בשלש פעמים דהיינו לומר בפעם ראשון שליש 
תיקונים בפעם אחד וככה שני ושלישית ואחר כך תגמור בכל חודש 

  .בלי ישונה וזה יועיל לך יותר מכל למודי ספרי מוסר
  )ה"אגרות שומר אמונים אגרת מ(




דוד ממיקאלאיוב עצה ' ב ר להרבעל שם טובמכתב מורנו ה
  .שלא לירא בשינה ללמוד מאמר אחד מתיקוני זוהר קודם השינה

  )כתר שם טוב(




להיות עמלים בתורה זהו נקרא , מתורת כהניםי "פרש: תלכו
לכן אפילו אינו מבין מכל מקום , עמל בתורה להלוך בחקיו יתברך

מייגע עצמו בתורה שחביב בעיניו להגות במאמרו יתברך אפילו 
שאינו זוכה להשיג הטעם כי התורה נעלמה מעיני כל חי והאדם צריך 

ני אלף שבה לעסוק בתורה אחר הידיעה שאי אפשר להשיג אחד מ
ל שמברכין לעסוק "ואז יש לו חלק בשורש התורה לכן כתב המהר
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וכך בדברי תורה הגם שאין יכול להשיג מכל מקום עוסק הוא בתורה 

  .הובא תמיד בזוהר הקדוש לאשתדלא באורייתא
  )ט"שפת אמת בחוקותי תרמ(






ה אמר אדם שהוא קורא בתורה " זלהבעל שם טוברבי ישראל 
ורואה האורות של האותיות שבתורה אף על פי שאין מנגן הטעמים 
כראוי כיון שהוא קורא באהבה רבה גדולה ובהתלהבות אין השם 
יו יתברך מדקדק עמו ואף שאין אומרם כראוי משל לתינוק שאב

אוהבו מאוד ומבקש דבר מאביו אף על פי שהוא מגמגם ואין אומר 
כשאדם אומר דברי תורה באהבה השם כראוי אביו נהנה מאוד לכן 

 יתברך אוהבו מאוד ואין מדקדק אחר דבריו אם אומרם כראוי או לא
כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה ודגלו עלי אהבה אמר הקדוש 

  .ברוך הוא ולגלוגו עלי אהבה
  )'לקוטים יקרים אות ג(

ידוע ומפורסם הוא גודל החיוב המוטל על האדם ללמוד חכמת 
האמת שהיא חכמת הקבלה וסתרי התורה כמבואר בספרים 
קדמונים הלא המה הזוהר ותיקונים וזוהר חדש ומדרש הנעלם ושנוי 
ומשולש בדבריהם הענין זה אין מספר כידוע ללומדים בהם אשר כל 

תאמצות והזריזוות ללמוד חכמת הקבלה כמאמרם זה יורה גודל הה
כשהאדם רוצה לזרז איזה , זכרונם לברכה שנה עליו הכתוב לעכב

וגם בגמרא הזכירו הענין , אדם כופל לו האזהרה כמה וכמה פעמים
ציפית במרכבתי ובכבודי הזה באמרם שלאחר מיתה שואלין לאדם 

 והאחרונים  רגלי החיות היכן עומדיםכסא הכבוד היכן הוא עומד
יצחק ' הרבו לדבר מאוד מגודל החיוב הזה כמו בפסק הגאון מוהר

ובקצת מקומות בספרים , דלטאש הנדפס אצל הזוהר ודומה לו
הקדמונים תלוי ענין ביאת המשיח בזה כדאיתא בתיקונים בסוף 

וזה לשונו וכמה בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי חבורא ' תיקון ו
 בתראה בסוף יומיא ובגיניה וקראתם דילך כד יתגלי לתתאי בדרא

 עד כאן לשונו ותמהתי על אנשי דורנו שהצנועים שבם דרור בארץ
  .מושכין את ידיהם מללמוד חכמת האמת

  )'עמוד העבודה דף א(

 בספרי מקובלים רבים הרבה גודל העונש העצום והמר ראיתי
על מי שמנע את עצמו מללמוד חכמת הקבלה ועוצם השכר והעונג 

  . הבא למי שלומדהבעולם
  )עמוד העבודה(
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כי מדבר בכאן  נראה לי שנקרא ספר התיקונים: תקוני זהר
בזה הספר מיחודים וצינורות הספירות והם נקראים בלשון הקדוש 

אנת הוא דאפיקת עשר תיקונין ' הזה תיקונים כמו שאמר בתיקון א
ורוב '  וכווקרינן להון עשר ספירן והנה הספירות הם היה נקודות

דברי זה הספר הולך על דרך צירופי השמות ויחודים והם עצם עולם 
ן החדש עשר הספירות התיחדם בצינורי הספירות "ה וב"התיקון ממ

נים לכן נקרא זה הספר תיקולאסתכלא אנפין באנפין למתק הדינים 
כי מדבר ביחודים תיקון עולמות לברר וללבן הטוב מן הסיגים 

 על ידי יחודי שמות הקדושים בכלים מכלים שונים לפי והפסולת
הזמן והשעה והעולם אשר הוא מדבר בו הקדוש הזה מה שאין כן 
ספר הזהר שרוב דבריו סובב על עצמות המדות בדרך חיים ותוכחות 

  .לת במקומות מועטים ובספרי אדראמוסר ואינו מדבר מן יחודים זו
  )בעל העטרת צבי בריש ספר התיקונים שלו(



ה הפרו תורתך יומין זעירון ומרי דחובה "כתיב עת לעשות להוי
והנה רבים מן החבירים מתייראים לנפשם לעסוק בעץ ' דחיק וכו

ו ובפרט "ם כמעשה אחר חחיים לטייל בפרדס הגן שלא יארע לה
ו זכרונו לברכה בעצמו בהקדמת עץ "בראותם מה שהזהיר מהרח

ובפרט בדור הזה החלש מכובד הגלות ומי יקרב לגשת אל ' חיים וכו
הקודש פנימה דע לך אחי ידידי נפשי הקורא נעים אמת שהעוסק 
בחכמה זו מתגרים בו החיצונים ומבקשים להחטיאו אחר שכל 

ם "אמנם שמע בקולי איעצך ויהי אלקי' הכרם וכומגמתו לבערם מן 
עמך אל תמנע בשביל הפחד לכנוס בעסק החכמה כי מה נפש חיותך 

 אם חס ושלום אין בך חכמה ומדע אין חייך חייםאשר אתה בעולם 
והכתוב אומר ראה נתתי לפניך את החיים ובחרת בחיים והגע עצמך 

מוד עמו למלחמה אם איש יעמיד עליך למונעך מחיים חס ושלום תע
והן לחיים או תמשול בו או חס ושלום להיפך וכל אשר לאיש ' הן וכו

יתן בעד נפשו ויקלו בעיניו כל הפעולות ואיצטדקאות שבעולם לעבור 
עד שיכניע את העומד כנגדו ורוצה למנעו מן החיים ' בים ולשמים וכו

וקל וחומר מה נאמר בחיים הנצחיים הנקראים חיים ולא במדומה 
ל אחת כמה וכמה שמחויב כל אחד להלחם לעמוד על נפש חיותו ע

ולמסור נפשו לעסוק בחכמה זו לבער קוצים מן הכרם ולהכרית 
ו יפול במלחמה הנה בשביל זה נקרא "חוחים אם יזכה טוב ואם ח

מלחמה כמו שכתב החסיד בעל חובת הלבבות בזה נגד מלחמת היצר 
בו ומכניס עצמו לסכנה בא וראה מלחמת החיצונית הסכנה העצומה 

בשביל ספק אם ינצח יזכה לשלל גדול על אחת כמה וכמה במלחמת 
היצר ומלחמה גדולה איך תמנע עצמך בשביל ספק כמה ששון 
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ושמחה וכבוד וחיי נחת יגיע לך אם תנצח ותזכה ועיין בפסק הגאון 

י זכרונו "ו זכרונו לברכה בשם האר"י דלאטש ובהקדמת מהרח"מהר
ה "יד עצמו על כן אחיי אל תיראו ואל תפחדו כי הוילברכה בכתב 

  .יהיה בכסלך ושמר רגליך מלכד
  )ד"ע' בעל העטרת צבי בריש ספר התיקונים שלו אות ח(




אחי בשביל זה שאתה טרוד בעסקים הן בעושר והן בדלי דלות 
מעסק חכמה זו חס ושלום כי על מה ולמה חס ושלום לא תפטור 

 לנו להתגלות בדורינו השםאתה חי ולמה נתגלה לנו זאת ולמה שלח 
מה שלא גילה זולת בדורו של רבי עקיבא ורבי שמעון בן יוחאי 

ל ובדור הזה רובא דרובא דעלמא "וחבריו הוא עסק חכמת האריז
 אשר כל הצריכים לבקש פרנסה למגדול ועד קטן אפילו צדיקי הדור

 בכל עת ובכל השםמגמתם וחפצם בהפשט עצמם במסירות נפש ל
 ההולכים השםרגע אין להם מנוחה מחמת גודל קושי פרנסת עם 

ובמדה דא יתפרקון ' ודלים מעונים ומדוכים ממש כל ראש לחלי כו
 השם ולמה נגלה אור השםומה יעשו הפשוטים מבני עמינו עם 

רי הזוהר אלא ודאי אף מי ל בביאר דב"בימים ההם כתבי האריז
שאינו יכול למעט בעסקיו כל כך אמת מה שיש בידו וכחו מחויב 
לעשות ויותר על כחו ואחר זה בוודאי אינו פטור מעסק החכמה 

ואדרבה עסק החכמה לבקשה כמטמונים ולחפש הצפונה הזאת 
אמנם זאת תעשה כגון אם '  וכואחריהם לכתת רגליו מחיל אל חיל

ד חמש דפין גמרא חמש פרקים משניות וכדומה היית רגיל ללמו
' תקמץ מעט בלימוד ותלמוד דף אחד או שנים לפי יכולתך וכו

ובספרי פרשת ראה אמר רבי יוסי רצונך להכיר קונך עסוק באגדה 
למען ישאר לך זמן לעסוק בחכמה זו כי הוא יסודי התורה ועקרי 

עדה לא האמונה ועליה תסובב צירי דלתות התורה והעבודה ומבל
תדע מה הוא תורה לשמה כי לא תדע שורש ציורי שמותיו ברוך הוא 
וברוך שמו ואי אתה בן חורין להבטל ממנה בשביל העסק משא ומתן 
כשם שאין אתה פטור מקביעות עתים לפשוטי התורה ואפילו אם 
העסק גדול וצריך לפרנסה כי על זה שואלים קבעת עתים לתורה קל 

פנמיות התורה כי מבלעדה האדם כבהמה שאין אתה פטור מוחומר 
 כנזכר לעיל בשם התיקונים מפסוק כל הבשר חציר שור אוכל עשב

  .'וכו
  )ה תשיעית"ב ד"ט ע"בעל העטרת צבי בריש ספר התיקונים שלו אות כ(


 אתה פטור מפנימיות התורה כי מבלעדה האדם כבהמה אין

  ".כל הבשר חציר"התיקונים מפסוק ל בשם "שור אוכל עשב כנ
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  )שם(




וכן בכל דור מי שיתעסק בסודות אלו לא יצטרך לנסיון והשכל 
כי מי שיתעסק בזאת החכמה באמת אזי תתקשר ישפוט זה בצדק 

נפשו להשם יתברך ובכל עת מוסר נפשו בכח באמת להשם יתברך 
 ופוק חזי מה עזה עד שאינו צריך למסירות נפש בפועלבאהבה 

  .עלתה להשלשה חבירים שבאידרא שנגנזו בדביקות נפלא
  )'ה אות ח"הוספות מהרצ(




י אביך ועבדהו "ודוד המלך הקדוש צוה לבנו החכם דע את אלק
חוד הקדוש הוא על ידי החכמה הקדושה ועקרי ידיעות אמיתיות י

  .הלזו
  )ח" אות יא מדינוב"הוספות מהרצ(




בספר הקנה שאפשר שילמד או יאמר איזהו חכם כמבואר 
 "עם נבל"ס ופוסקים ויחכם הרבה ויהיה עם הארץ גמור "אדם ש

שהוא נובלות חכמה שלמעלה ואינו לומד ] תורה ["ו אורייתאדקביל"
ברזין דאורייתא שהוא החיות הפנימי של התורה ומי שאינו למדן 
מופלג בקי בכל התורה ועוסק בפלפול של הבל שלא לשמה ואינו 
לומד לשמה להשיג נועם עריבות ידידות מתיקות התורה אשר זה אי 

ות הזמן ועריבות המורגש אפשר להשיג אם לא בהסיר ממנו כל תא
י בעץ חיים ופרי עץ "י האר"וללמוד בספר הזוהר ובכתבי מרן אלק

חיים ושער היחודים במתיקות ונועם זיו השכינה שלזה יקרא חכם 
כי אין לך חיים בעולם הזה ובעולם הבא אלא בלימוד גמרא ' וכו

י על פי הקדמות "י האר"ופוסקים עם חכמת הזוהר וכתבי מרן אלק
ודבק נפשך תמיד לפי ',  וכוזכר צדיק לברכהש "י הריב" אלקן"מר

ודבק נפשך מאוד ביראה , י"השגתך בספר הזוהר ובכתבי מרן האר
כי זה , ואהבה והכנעה שלא תהיה כוונתך חלילה להיות רב ורבי

ולכן אחיי ובניי נפשות יקרות גבוהים ' הוא עבודה זרה ממש וכו
  .' וכונים זוהר חדשורמים תדבקו נפשכם בספר הזוהר תקו

  )'משנה א' נוצר חסד פרק ד(
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ובפרט שספר הזוהר מלא מוסר וכל אות ואות של ספר הזוהר 
ו דוקא וספר שערי אורה הם תקונים גדולים "וכתבי מרן של הרח

  .הגלגוליםלנשמה לתקן כל 
  )'משנה א' פרק דקאמארנא נוצר חסד (

קלא והענין דהעוסקין בסודות התורה נקראין מחצדי חקלא 
שקוצרין ומכלין הקוצים אתה אחי תיסבור שבלימוד קבלה קוצרין 
הקוצים לא כן אחי אלא שהחיות והאור והדבקות והשראות 
ת השכינה ונעימות עריבות ידידות אור התורה והיחודים והמשכו

נועם אור חיות זיו השכינה הוא ממש מיתה ומות לקליפות מקום 
חיותו של זה הוא ממש מיתתו של זה ומחצדי חקלא הם עצמן 
הקוצים הסובבין את האדם מחשבות רעות יש מהם אסורים 
באיסור לאו ורשע מיקרי כגון הירהור ניאוף בכוונה שזה צריך 

א באש של גיהנם לידחות בשתי ידיים כי הוא ממש עומד בעת ההו
ונפשו מלהטות באש גיהנם והם מכאובי הנפש ובעת מיתה ירגיש 
הכאב והצער אף גוף ונפש הקטנות שלו שזה עיקר הרגש אדם בגשמי 
ויזכור לעצמו שהוא ממש נעשה מרכבה לקליפות וגורם שפע לשונאי 
השם שהם אוביו ושונאיו גם כן וכל זה יתרבה אצל הנערים 

מוד התורה כי צדיק אמת המזוכך לא יבוא לו והצעירים על ידי לי
כזה ואם עובר בהרף עין תיכף נהפך אצלו לאש קדוש אור ודביקות 

תאבל אפילו סתם מחשבות הטורדת מקנאת איש על "וחיות אלקו
רעהו או מרשעים המחבלים המצערים ומבזים אותו וכיוצא באלו 

התורה כל המחשבות הטורדת הם דינים השורים על האדם ובלימוד 
ובפרט בעסקו במתיקות לשון הזוהר ובאור של סודת התורה 
מתוקים מדבש מתוקים ודאי טעמו וראו בכל אלה יתמתקו הדינים 
וממש יתהפך ברגע לאיש אחר בלב רחב ושמח ובזה ממתיק הדינים 

  .וכורת ומשבית הקליפות וזהו הנקרא מחצדי חקלא
  )'אות י' נוצר חסד שביל התורה א(






דע שבדורות הראשונים היו יכולים להשיג שלימות נפשם 
להלהיב בזיכוך רב ובקדושה להמשיך על עצמם נועם זיו אור 

והכל על ידי פשטות השכינה באור עליון וצח בדביקות ויראה ואהבה 
התורה תורה שבעל פה נגלה אבל בדור הזה עקבות דמשיחא שהרע 

ומי יגן עלינו מן הקליפות הרעות ' גובר ומתנשא וחוצפא יסגי וכו
המחשיכים האור והשכל ועל ידי נגלות התורה אי אפשר בדור הזה 
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באין פנים להלהיב כל כך נפש המשכלת בדביקה וחשיקה שהרע 

וחניים מתגברים ולא עוד אלא שהם מתלבשים והמקטריגים הר
בגשמיות בערב רב שהם הרבנים ומושל וגובר אפיקורסת ומינות 
ושנאת חנם ולשון הרע וכל מי שהוא חצוף ביותר גובר ביותר ולולא 
מתיקות עריבות נועם זיו לשון הזוהר והתיקונים וכתבי מרן 

ת עינים המאירים לנפש המשכלת ומיישבין הדעת משמחת לב ומאיר
לא היה באפשרות להאיר מרוב הצרות וחלישות דעת מרשעים 

ולכן אחיי טעמו וראו אור הגנוז ומתיקות שיש המינים ואפיקורסים 
בזוהר הקדוש המאיר לנפש עד שמרוב אורה תקבל על עצמך כל 
הרעות והצרות והיסורים ולא יתחלש דעתך ולא תפול ממדרגתך 

ות חזק חזק חזק ואמץ לא ותתעלה למעלה למעלה עד רום המלע
  .תירא ולא תפחד

  )'שביל התורה אות לקאמארנא נוצר חסד (




ודע שכל ספר הזוהר וחיוב למודו וחיוב למוד של כתבי מרן 
ה מצוי בידיעה "י הכל מצות עשה לדבקה בו ולידע שיש אלו"האר

  .ט וביחודים ואהבה ויראה ואחדותקדושה בפר
  )'אות ג' נוצר חסד שביל התורה שביל ב(



וכאשר התעוררתי בחצות הלילה וראיתי אגרת אחד מונח לפני 
אשר מעודי בחבלי שינה על עיני לא יכולתי לקרותו עד אשר למדתי 

ואז ' הוא מחצות עד שעה בתורתי בספר תיקוני זוהר הקדוש ו
והבינותי על ידי מאמר נזכרתי לקרות האגרת של מעלת כבוד תורתו 

  .הזהר הנזכר שנמתקו כל הדינים
  )עבודת ישראל אגרת הקודש(

ם עושר חטאיו בצדקה יפרק וירבה בימים "אשר חנן לו אלוקי
  . אלו בצדקה ולימוד זהר ותיקונים ותהלים
  )ח"אות רמ' מורה באצבע סימן ח(

ועוד הוסיפו בלימוד התמידי של הזוהר הקדוש ללמוד כל היום 
' כולו ועוד שש שעות בלילה חוץ מן הלילות ממוצאי יום כיפור וכו

וכן הוסיפו שלא לפסוק מן הלימוד של הזוהר אפילו בזמן הלימוד 
  .ח"ר מ"הכללי של כמוהר

  )ת"ירים משה שם משפט הבה(
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א בקיץ היה גזירות נוראות מאת האפיפור של "והנה בשנת תצ
אל אותו הזמן ואחד הגזירות היה לבער ספרי התלמוד של בני ישר

ומובן כי זה היה צרה נוראה מאד וכל גדולי ישראל עסקו בזה האיך 
י באסאן רבו של רבינו שאל את רבינו לבאר " והגאון רלבטל הגזירה

לו סוד הענין שיהיה כח כזה להסטרא אחרא נגד התורה ורבינו 
וכן כותב לו רבינו כי הוא ראה השיב לו בביאור מספיק סוד כל הענין 

ם רפואה למכה ותיקון בהישיבה שלו שילמדו זאת מקודם והקדי
זהר ותיקונים וזהר חדש בלי הפסק מעלות השחר עד צאת 

  .הכוכבים
  )ד"ת אות י"ירים משה משפט הבה(



הצלחה בעתים הללו כי אז האם זכה לחכמת אמת מסוגלת 
ה סתרה אלא לבעלה  ואין האשה מגלה ליריאיו"נאמר סוד הוי

ובלילה ילמוד זוהר באשמורות כי בזכותו יצאו ישראל מהגלות 
ומי שלא זכה להבין בזוהר אף על פי כן יקרא והגלות נמשל ללילה 

כי הלשון מסוגל לזכך הנשמה ולהאירה זוהר נפלא ובספר 
התיקונים על היותר טוב וכשלומר זוהר יעיין לחכמת אמת בכל 

והדברים הנראים פשוטים ידוש בפני עצמו מלה ומלה כי כל אות ח
  .אינם רק סוד

  )ז"שבתי ראשקובער סדר לימוד דף י' סידור ר(




 יזהר שיהיה לו קביעות בזוהר אחד לגירסא ואחד לעיוני
יקרא בקול תעורר הכוונה ויקדים אל המעיין ואחר כך לגירסא כש
ה דפין של דפוס מנטובה "ותעבור השינה כבר עשינו חשבון שכ

  .מזוהר לחמשה לילות ישלים הזוהר ותיקונים
  )ז"שבתי ראשקובער סדר לימוד דף י' סידור ר(

כי הלומד בתורה ומבין ומכיר בפילפול וסברת התורה ומתענג 
י בזה שאדם נהנה לזה לא נקרא לימוד התורה עבודה ויגיעה ועמל כ

ושמח לא יעף ולא יגע וכמו שאמר במדרש ולא אותי קראת יעקב 
את טרח כל יומא ולית את לעי וצלוי קמי את לעית כי רק ' וכו

הלומד תורה מתוך הדחק ומתוך טירוף הדעת אף שאיננו מבין בה 
ה כמו שאמר דוד המלך עליו "היטב רק שלומד מצד שהוא תורת הוי

 סרתי יען כי אתה הורתני וזה ביאור הכתוב השלום ממשפטיך לא
גרסה נפשי מלשון ליגרוס איניש שלומד אני מצותיך אף כי איננו 
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מבין טעמה אך תאותי היא אל משפטיך יען כי הוא משפטיך 

ליגרוס איניש אף על גב דלא ידע מה וכמאמרם זכרונם לברכה 
ועמל כי ואצל זה הלומד על אופן זה אצלו נקרא יגיעה ועבודה קאמר 

לא ירגיש התענוג מהתורה ואצל זה נקרא כל התורה חוקה בלא 
טעם כי זה אינו מבין טעמה מפני דחוק וטירוף הדעת שלו וזה 
הפירוש שתהיו עמלים בתורה היינו שתלמדו התורה אף שיהיה 

  . בדרך חוקה וברוב עמל ויגיעה
  )ישמח ישראל פרשת בחוקותי(







כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת ) ב"ע' דף ס(בברכות 
יש ) דוקא(דחק ס ולשון בשעת ה" וכן עוד בכמה דוכתי בשהדחק

שאמר רבי שמעון בן יוחאי ) ב"ה ע"מ(ס סוכה "לומר על פי דברי הש
יכולני לפטור את כל העולם מן ) דהוא סתם רבי שמעון בכל מקום(

ו של "ו והאחרון הכביד כעת סופ"ד סופ"הדין מיום שנברא העולם ע
שרבי שמעון בן יוחאי ) א"צ בב"שהוא קודם ביאת ג(גלות אדום 
ועל כן , כדאמרינן בשבת) אדום (בנפשו כנגד מלכי רומיהוא שעמד 

ובפרט בסוף יומיא אלין באחרית , אמר המלך אז שמעון שגינה יהרג
 בן יוחאי בכחו ובכח הזוהר הקדוש ןימי גלות אדום וזהו רבי שמעו

חיבורו דיתפרנסון בדרא בתראה להציל מחבלי משיח ויפקון מן 
) דגלותא(ת הדחק בדוחקא  ואלו הימים נקראים שעגלותא בכוחו

) י"רק ברשב(על כן שפיר אמרו , בתר דוחקא כמבואר בזוהר הקדוש
כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק שעומד בעודנו בשעת 

  .הדחק היינו בשנים האלו ועל זכותו אנו סומכין כנזכר
  )ט"אות ל' דברי תורה מהדורא ט(

קונים כדאמר רבי מה דמצינו הרבה פעמים בזוהר הקדוש ובתי
שמעון בן יוחאי דברי תורה ואיגלי רזין עילאין הוו בכו חבריא 
' ואמרו וי כד תסתלק מן עלמא מאן ינהיר נהורא דאורייתא וכו

וישתומם כל עובר על זה וכיוצא לשונות כאלו שנמצאו שם לומר זה 
לאדם חי בפניו לעורר קינה מה שיהיה בעת פטירתו בפרט לרבי 

לדבר כזה אך היה להם ' אי רבם ואיך יפתחו פה וכושמעון בן יוח
כנראה ההכרח מחמת ששמעו מרבי שמעון בן יוחאי שצווח וי 
דגלותא יתמשך וידעו והבינו גודל החשכות שיהיה אחרי התסלקותו 
והדורות הולכים וחסרים מההתגלות הנסיונות וההסתר יתגבר חס 

 גואל צדק וכמו י יתחזקו עד ביאת"ושלום ולאשר ידעו כי בכח רשב
כי בהאי חבורא יתפרנסין בדרא בתראה שאמרו בזוהר הקדוש 

י להאיר בדבריו "על כן עוררו העיקר את רשב, דייתי מלכא משיחא
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אלו על דורות שלאחריו עד דרא בתראה הזאת וזה יהיה על ידי דברי 
תורתו על כן בעת מאמריו שאמרו זכאה חולקיהון דחברייא דשמעון 

 מפומך עוררו אותו לזכור להמשיך כח קדושת תורתו מילי דאורייתא
גם אחרי הסתלקותו שלא יסיר מאתנו אור זהר בהירתו להאיר 
מתוך חשיכה לכל אחד ואחד מבני תורה ובהכרח היה להם למען 
תיקון עולם בדורות הבאים לעורר הרחמנות בלבו מה שיהיה אחריו 

צון במהרה כדי להמשיך הכח לטובה להקימנו בגלותנו כן יהי ר
  .בימינו

  )'דברי תורה מהדורא קמא אות ס(




הלומד הזהר אפילו אינו יודע ואינו מבין מה שמוציא מפיו 
הקדוש ברוך הוא מתקן דבריו וכך אמרו קמאי ואסמכוהו אקרא 

א " ועיין בהרב חיד ודגלו אלא ודילוגוודגלו עלי אהבה אל תקרי
 ומעשה נורא כזה בצפת זכרונו לברכה ??א"בקונטרס טוב עין בשם ה

ג "בכל ליל לב שהיו נהוגים שילכו למערת רבי שמעון בן יוחאי "תוב
לעומר כמה חכמים ויחידים ולומדים שם כל ספר הזהר ומחלקים 

עמהם איש אותו לכל אחד מהקוראים חלק אחד ויהי היום שהיה 
אחד מיוחד וידוע בפניהם ונתנו לו חלק אחד מהזהר עם הקוראים 
לקרות עמהם והוא יודע בעצמו שאינו יודע לקרות והוא כבהמה 
בצורת אדם מה עשה אותו האיש קודם שיגיע העת של הלימוד יצא 
לחוץ מהמערה וילך הלך ובכה הרבה מאד עד שכמעט נסרו ריסי 

ואז בא אליו רבי , רדמה וישן במקומועיניו מהבכיה ונפלה עליו ת
 בחלום ואמר לו אל תירא ואל זכותו יגן עלינו אמןשמעון בן יוחאי 

, ך החלק שעלה בגורלך"קום קרא אל אלהי, תחת עתה מה לך נרדם
השיבו האיש הרי אני כבהמה ואיני יודע כלל לקרות אמר לו רבי 

דע לקרות שמעון בן יוחאי קום קרא ואני אסייעך ותמצא עצמך יו
כגדולי החכמים וכן היה והקיץ משנתו ומצא עצמו יודע בטוב 
ותמהו עליו כל הרואים אותו שמצאו בו דברים נוראים שלא ידעו בו 

  .כ המעשה" עמקודם

 שזהו מה זכרונו לברכהז "ה משום הרש"א זלה"ובזה פירוש א
ה תמימה משיבת נפש דידוע דלימוד הסוד "תורת הוישאמר הכתוב 

ה חפצו זה "ל על פסוק בתורת הוי" וכמו שאמרו זהשםרת נקרא תו
ה שהוא תמימה "הסוד ובתורתו זה הפשט וזהו שאמר תורת הוי

כלומר שצריך ללמוד אותה בשלימות וזה שאינו יודע ללמוד רבי 
ת נוטריקון " וזהו שאמר משיבשמעון בן יוחאי מלמדו ומישיב נפשו

 שכמעט יצאה נפשו וחזרה וחאי ואמר נפש'ן י'מעון ב'רה ש'למדו ת'מ
ה שזהו הרמז שרמזו לאיש אחד "א זלה"לו ובזה פירוש גם כן א

ה ולא ידע פירושו ופירשו לו כי יען "שהראו לו בחלום תיבת בהמ
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ת "ה דר"שמכר ספר הזהר שהיה לו בביתו לכן הראו לו תיבת בהמ

ל ולפי הכי יתפרש לרמוז לו דאף על "בית רח'ן ה'קודש מ'ערתי ה'ב
אדם הוא כבהמה ואינו יודע לקרות עם כל זה משמיא יכפלו לו גב ש

שכרו ואפשר שיקרה לו כאשר קרא לאיש הזה אם יוכשרו מעשיו 
ה "ותהיה כוונתו לטובה ויש רמז בפסוק אדם ובהמה תושיע הוי

תיבות יעלו ' כוללים של ב' ה עם התיבות וב"דתיבות תושיע הוי
  .ח"ם בדקדוק צ"ר תיקוני"כמספר תיבות זוה

  )ל זהר דפוס ליורנו"הקדמת המו(



  .גם בכל שבת תקבעו ללמוד שיעור בזהר הקדוש
  )' אות גזכר צדיק לברכהר יעקב מליסא "הנהגות הר(

והאמת המקובל שאי איפשר להשיג סתרי האמונה שרשיה 
ין בכל ועקריה כי אם בקבלת חכמת האמת כי ממנה ישתלם המאמ

זה ובזולתה נמנע ולזה יצטרך המאמין האמיתי והעובד השלם אחר 
היותו תורני שלם להתעסק בחכמת הקבלה אשר היא נשמת התורה 
וממנה יעמוד על סוד האמונה האמתית המסכמת עם הדת מכל צד 
ועל כוונת התורה והרצון והחפץ בעבודת התפלה והמצות ואחר עמדו 

הוליד תולדות וענפים דומים לשרשים על זה ישתדל להוסיף לקח ול
אשר בידו אשר אין זה כפי השכל האנושי כי קצור קצרה ידו להשיג 

י לקיים "האמת לא יוכל בשום פנים אבל הוא כפי השכל האלק
פלפלת בחכמה זה דרך החיים אשר בו חיו ודרכו הנביאים והחכמים 
ה ואין הרצון בהקדמת התורה אבל החכמה האמיתית ומניעת למוד

א החכמה יתחלה כמניעת למוד הפלוסופיא תחלה לחושבים שה
כי מניעת לימוד הפילוסופיא תחלה ראוי , האמיתית שלא ראו אור

ומחוייב לפי שהיא הורסת ועוקרת שרשי דת האמת ודרכה דרך 
המינות והעוסק בה קודם שיהיה תורני שלם בעל אמונה שלמה 

  .'תביאהו לידי מינות וכפירות וכו

ה האמיתית חס ושלום שתוריש שום אמונה רעה או אבל החכמ
דעת נפסד אבל בהפך שתנחיל האמת והצדק ותשריש אמונות ודעות 
אמתיות בלב לומדיה ואף אם יקדימוה ללמוד התורה כי היא 
המוציאה לאור תעלומות התורה ועקריה מחזקת ותומכת שרשיה 

י ית אבל טעם אחורה לפ"לפי ששתיהן עולות בקנה החכמה האלק
וכשיקדים למוד התורה וידע שהתורה בגוף והחכמה כנשמה אליה 

המצות ופרושן כפי מה שבאה בהן הקבלה מסיני ואחר כן יכנס 
לטייל בפרדס החכמה אז תחול הנשמה בגוף כהוגן וכסדר כי יעמוד 
 ויבין הסודות והסתרים ההם של כל מצוה ומצוה על בוריין ואמתתן

ידיעת הדברים אשר עליהם יורו ולא יתבלבל שכלו אחר שקדם לו 
  .הסתרים ההם וזה כדרך קדימת החומר לחול הצורה בו
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  )ז"חלק התכלית פרק יא "להרשבעבודת הקודש (






היה אחר חרבן הבית רבי שמעון בן יוחאי קבל מרבי עקיבא וזה 
וזה הקדוש עליו השלום הוא בעל המדרש הנעלם הנקרא ספר הזוהר 
ועל ידו חובר והוא עליו השלום הבטיח בחבור המקודש ההוא כי 

  .רבים יתפרנסו ממנו באחרית הימים

ובמלת בראשית הנקרא ספר התקונין אמר בזה הלשון 
ד אתכנשו והמשכילים יזהירו אלין רבי שמעון וחביריו יזהירו כ

למעבד האי חבורא דאיהו מזהרא עילאה דלעילא רשותא אתיהיב 
לרבי שמעון וחברוי לגלאה ביה רזין סתימין ולכל נשמתין דמתיבתא 
דלעילא ומתיבתא תתא ולשבע טורין עילאין דאינון תלת אבהן 

ובגין דא ' ורעיא מהימנא ואהרן ודוד ושלמה ואליהו עמהון וכו
שכינתיה למעבד האי חבורא על יד ההוא אסתכם קודשא בריך הוא ו

דאיתגליא וכניש ביה עלאין ותתאין לא שכחא ביה נייחא לשכינתא 
והאי חבורא איהו כגוונא דתיבת נח ' בגלותא וחירו לה ולבנהא וכו

דאיתכניש בה כל מין ומין הכי מתכנשין בהאי חבורא כל נשמתין 
 צדיקים יבאו ה"דצדיקייא ואנשי מדות דאיתמר בהון זה השער להוי

בו ואחרנין דלא צדיקים אתדחיין מתמן וכד אתגלי האי חבורא 
בעלמא סגיאין מתכנשין לגביה דאיתמר בהון כי את אשר ישנו פה 

יהו יוגומר ואת אשר איננו פה בהאי חבורא עמנו עומד היום ועל
  .כבים לעולם ועד עד כאןואיתמר ומצדיקי הרבים ככ

 נשמת התורה לבעליה נפלאתה אהבת חכמת האמת הטהורה
יתברך חכם הרזים עד שהפליא להשגיח ולהסכים לעשות החבור 
המקודש ההוא כמו שהפליא להסכים בחבור המשנה על יד תלמידו 
רבינו הקדוש עליו השלום שקבל ממנו והכוונה והתכלית בכל משום 

 ודאי כידוע לחכמי לב כי בו תמצא השם לעשות להשםעת לעשות ל
ת בשיר המקודש מנוח לכף רגלה בגלות המר היונה תמה הנזכר

כי אין נחת רוח לה כעסק בנשמת התורה שהיא והארוך הזה 
החכמה האמיתית המקובלת כי ממנה יודע רצונו יתברך בעבודתו 

 אשר גם זאת היתה השגחה נפלאה מצורפת אל הראשונה ומצותיו
לבל תשתכח ותאבד החכמה מקרב עמה עד שלהראות תוקף 

 נגלה זה החבור המקודש בעולם אחר שהיה מכוסה ההשגחה הזאת
ונעלם וכשנגלה בעולם רבים נאספו אליו וסרו אל משמעתו כמו 

בעלמא סגיאין שהבטיח הוא עליו השלום וכד אתגלי האי חבורא 
  .'מתכנשין לגביה וכו
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אשר לולא זה בזמן הזה כמעט נטיו רגלי החכמים התמימים 

 הנאמנים להתפשטות הצרעת ומעדו קרסולי העובדים עבודת הקודש
הממארת במצחות אנשי התורה צץ ופרח המינות בלבות החכמים 
בסבת השפחה הכושית צרת שרה פרה סוררה הפלוסופיא אשר 
נעתקה מלשון יוני אל לשון עברי שרא ליה מאריה למאן דעסיק בה 
אשר בהגלות נגלות החבור המקודש ההוא התחיל האור לזרוח ואמר 

זרות פקח קוח ותחל האמת להיות גוברת אחר לאסירי הדעות ה
שהיתה נעדרת וחזרה העטרה ליושנה והנשמה אל נדנה היא נשמת 
התורה הנאמנה ושבה נפש האדם אל קרבו אחר שנכרתה מקרב עמו 

ה לפעמו ואז מצאה היונה מנוח בגלותא אחר "ותחל רוח הוי
או שנתקיים בה ושפחה כי תירש גברתא ועבדי האמונות הנכריות יצ

לחרות לקיים ההסכמה העליונה לא אשכחא ביה נייחא לשכינתא 
  .בגלותא וחירו לה ולבנהא






רבי כמה זכאה אנת אמר ליה אליהו לרבי שמעון רבי ועוד שם 
דמהאי חבורא דילך יתפרנסון כמה עילאי עד דאתגליא לתתאי 

 וגומר עד כאן הנה בסוף יומיא ובגיניה ושבתם איש אל אחוזתו
הודיעו כי החבור הזה יהיה נסתר ומכוסה ובאותו הזמן יתהנו ממנה 

והעסק בו יהיה למעלה ובדור האחרון יתגלה למטה אל התחתונים 
 אשר מזה אני  אל אחוזתנו שהיא סיבת הגאולהסבה קרובה לשוב

ות "מוליד שני תולדות גדולות האחת אמות היות זאת החכמה אלק
אמיתית מקובלת באומה ממה שהיתה ההסכמה העליונה לעשות 
החבור המקודש ההוא אשר הוא כלו מלא מפניני סתרי התורה 
ושרשי החכמה וסוד האלהות והעלומות הייחוד והאמת אין צריך 

זור כי מוחזק ועומד הוא ולא באנו לזה כי לחסום פי המתכתים ח
אחר שכלם ושרירות לבם החושבים כי אין חכמה בישראל כי אם 
הפלוסופיא והשנית כי אחר שיש בזה צורך עליון ותחתון והוא אמרו 
לאשכחא ביה נייחא לשכינתא בגלותא וחירו לה ולבנהא אם כן זה 

יומשך בכל זמן ובפרט בזמן הגלות הוצרך ובפרט צורך גבוה חוייב ש
י מלהשגיח בזה כמו "שהוא צריך ביותר ולא תקצר יד הכח האלה

שלא קצרה כשמיהר והחריב את ביתו להגלות דורו של צדקיהו 
לבבל בעוד שחכמי גלות יכניה קיימים שילמדו תורה לאלו והגולין 
כדי שלא תשתכח תורה שבעל פה מהם וסתרי תורה וטעמי המצות 

ה בראשית ומעשה מרכבה בכלל תורה שבעל פה הוא שהכל ומעש
היה ונתן על פה וכל שכן בהיות זה תלוי בצדקתו של הקדוש ברוך 
הוא וכאמרם צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל שהגלה גלות 

  .צדקייהו ועדיין גלות יכניה קיימת
  )ח"עבודת הקודש חלק התכלית פרק י(
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 פרי כל הבריאה וכל חפץ ההצלחה והאושר האמיתיים אשר הם

 וכל מה השםוכל ישע הם ידיעת הייחוד שכתבנו כי הוא הדעת את 
שיוסף המיחד ידיעה והשגה בייחוד הנה הוא מוסיף דעת והתורה 
ומצותיה סובבות על זה והם הדרך לידיעה זו שהוא הייחוד וזולתם 

 ואי אפשר להשיג זה הדעת כי אם השםאין שם ייחוד ולא דעת 
ורה ומצותיה ומהם נשכיל אופן העשיה שהוא תקון הכבוד בעסק הת

והוא הייחוד כמו שכתבנו וזה רמזו אדון הנביאים עליו השלום 
באמרו ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם למען 
תשכילו את כל אשר תעשון והכוונה כי השמירה שהוא העסק 
 בפירוש התורה שהוא תורה שבעל פה וכאמרם זכרונם לברכה
ושמרתם זו משנה ועשיתם שהוא קיום המצות בפועל הראוי מתוך 
שניהם נשכיל את אשר נעשה שהוא הפרי היוצא משניהם אלה וזאת 
העשייה לשון תיקון הוא והוא תיקון הכבוד ואין תיקונו כי אם 

  .הייחוד ועל הדרך שהתבאר כבר

ואי אפשר שיעלה ידיעת זה התקון ואופן עשייתו אם לא יהיה 
ן ממולא בנשמת התורה היא חכמת הקבלה העוסקת המתוק

 שהוא ייחודו כידוע מעניינה למתהלכים השםבהישרת הדעת את 
בה וממנה יודעים כי איפשר לראות אור הייחוד שהוא הדעת 
האמיתי כי אם באורה לפי שחכמת האמת אין עסקה כי אם 
להישיר אל זה השלמות ולזה היתה החכמה הזאת הפתח לדעת את 

נכבד והנורא וכל מי שפתח זה סגור בפניו אי איפשר לדעת השם ה
 ועליו נאמר גם בלא דעת נפש לא טוב והרי הרחוק מזה הדעת אותו

רחוק מן החיים האמיתיים והנה כפי מה שתהיה הנפש נעדרת מן 
הדעת הזה בהיותה בגוף הנה היא סבת הרחק והעדר דעת עליון סוד 

גם בלא דעת שהוא רוח חיים הרוח מן הנפש סוד נפש דוד וזה סוד 
נפש לא טוב כי הנפש הזאת אין קיומה כי אם ברוח ההוא שהיא 
הדעת שבו הייחוד תלוי כן הנפש בהיותה בגוף אין קיומה ושלמותה 
כי אם בדוגמא זו והוא שתהיה ממולא בדעת שהוא חכמת האמת 
שאין קיום ושלמות אלא בה לפי שהוא הפתח אל הייחוד שהוא 

 ובזה הוא חלוף מדרגת השלמים ויתרונם זה על זה השםהדעת את 
לפי שחכמת האמת כוללת ותועלותיה רבים ויקרים ידועים כי 
מלבד היות העוסק בה ומשיגה יודע את השם ומשיג סתרי התורה 
וטעמי המצות המתוקים מדבש ונופת צופים אשר מצדם הא 
משיבת נפש וזה כי הנפש מתחזקת בהם ונדבקת עם קונה עוד 

שך ממנה עשיית המצות כתקונם באהבה רבה כי היא המלהבת ימ
את לב יודעיה לעשותם בשלמותם כידוע זה מעניינה עוד ימשך 
ממנה תועלת נמרץ בענין העבודה והתפלות בקשר הייחוד 

  .והאמונה
  )'עבודת הקודש חלק התכלית פרק ע(
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בא מי שיש בידו תלמוד ' כמו דאיתא במדרש משלי סימן י

הוא אומר לו בני הואיל ונתעסקת בתלמוד צפית הקדוש ברוך 
שאין הנייה בעולמי אלא בשעה שתלמידי במרכבה צפית בגאוה 

חכמים יושבים ועוסקים בתורה ומציצין ומביטים ורואין והוגין 
עיין שם וגם '  וכואמון התלמוד הזה כסא כבודי היאך הוא עומד

 האחרונות חומר כתב הזוהר היה טמון וגנוז אצלם עד אחר דורות
שנתפרסם חומר הכתב ונמסר לכל ולנו כי אם לצפות ולהביט כל 
איש לפי הבטתו ועל ידי זה נזכה גם לראות ולהגות לעתיד לבוא שגם 
שאר חכמינו זכרונם לברכה היו יודעים במעשה בראשית ובמעשה 
מרכבה לדרוש אך לא ניתנה להתגלות לנו כי אם ברייתות דרבי 

 לכל אחד כפי ערכו עד לפחות האותיות כדי שמעון בן יוחאי לטעום
ומטעם זה שיזכו כל ישראל חלק במעשה בראשית ובמעשה מרכבה 

גם כן ניתנה הזוהר הקדוש גם ליגמור אף על גב דלא ידע מאי 
קאמר שאמירת הזוהר הוא שני מדריגות צפייה והבטה ועל ידי זה 

מעשה נזכה אחר שני המדריגות שתיקן בזמן הזה לראות ולהגות ב
כי לשון '  וכוה"בראשית ובמעשה מרכבה עצמו לעתיד לבוא ב

השאלה צפיה והבטה הוא אף על פי שאין עוסק בו ואין בידו לעסוק 
אלא צופה ומביט לזכות לאחר זמן לידיעת המעשה מרכבה לעסוק 
בה כמו השאלה צפית לישועה הלוא הישועה עדיין אין אלא הקדוש 

ודי שגם על ידי זה לבד מתקרב ד ברוך הוא תובע ממנו הצפיה לב
 כן הוא השאלה צפית במרכבה תחלה ואחר כך יראה הישועה לבא

  .ואחר כך יהגה כמו שכתב ומציצין ומביטין ורואין
  )הקדמת מסילות חכמה(

ומי לנו גדול מהספר הקדוש הזה ספר הזהר יפרש הדרכים 
יסקל המסלה יכניס אהבה ויראה בלבו של אדם ילמדנו ידריכנו 

  .מעגלי צדק להביא אותנו אל המנוחה ואל הנחלהב
  )ל זהר דפוס מנטובה"הקדמת המו(




כי מבואר , רבי שמעון בר יוחאי הוא בחינת התעוררות השינה
יר 'ע) דניאל ד( שרבי שמעון הוא בחינת זכרונו לברכהבדברי רבינו 

עיר וקדיש , שהוא ראשי תיבות שמעון, חית'מיא נ'ן ש'קדיש מ'ו
  .כי עיר הוא היפך השינה, דייקא בחינת התעוררות השינה

ועל כן הוא גילה ביותר כל רזין דאורייתא וסתרי תורה כי ליה 
כי פשטי , כי סתרי תורה הם בבחינת התעוררות השינה, יהבי רשותא

 התעוררות וסתרי אורייתא הם בחינת, אורייתא הם בחינת שינה
עיר , השינה שנתגלו על ידי רבי שמעון בר יוחאי שהוא עיר וקדיש

  .היפך השינה, דייקא
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בחינת אור , י היה בבחינת התעוררות השינה"ומחמת שרשב

דהא חמינא דאנפאי :) זוהר נשא קלב(על כן התפאר באידרא , הפנים
  .בחינת אור הפנים', נהירין וכו

  )ן הלכה גנזיקיספר ליקוטי הלכות הלכות (




דע כי גזרה חכמתו יתברך שחבור ספר הזהר לא יתפרסם ולא 
יתגלה אלא בדורו של רבי שמעון בן יוחאי עליו השלום ועל ידו 
ונגזרה גזרה בפמליא של מעלה שלאחר דורו של הרבי שמעון בן 

תעסקו בזאת החכמה בפרסום עד הדור יוחאי ורבי אלעזר בנו לא י
האחרון דורו של משיח בן דוד והכי איתא בתיקונים בהרבה 
מקומות שאלו הסודות לא יתגלו עד דרא דייתי מלכא משיחא 

ובזכות האי חבורא יתגלי מלכא משיחא רוצה ובמקום אחר אומר 
לומר בדור האחרון בשביל המתעסקים בחבור הזהר יתגלי מלכא 

י כתוב כי מה שנגזר למעלה שלא יתעסקו בחכמת  ומצאתמשיחא
ן ומשום ואילך "ר' האמת בגלוי היה לזמן קצוב עד תשלום שנת ה

יקרא דרא בתראה והותרה הגזרה והרשות נתונה להתעסק בספר 
ליצירה מצוה מן המובחר שיתעסקו ברבים ' ומשנת השהזהר 

  כדאיתא ברעיא מהימנא ואחר שבזכות זה עתידגדולים וקטנים
  .לבא מלך המשיח ולא בזכות אחר ואין ראוי להתרשל

  )אור החמה בהקדמה(



על ידי עסק ישראל בסודות התורה יבא משיח צדקנו במהרה 
ך "ד במילוי סמ" כמבואר בזוהר הקדוש וסימן לדבר סובימינו אמן

 שאף משיח בן יוסף יחיה ת גימטריא משיח בן יוסף במכוון"ו דל"וא
  .ויתקיים על ידי זכות לימוד רזין דאורייתא

  )קהלות יעקב ערך סוד(

סדר הלמוד ללמוד בכל יום גמרא ומשניות וזוהר להשביע נפשו 
  .בשבע שמחות את פניך

  )ב"ל' נתיב מצותיך שביל התורה א(




 וזהו הטעם למה נקרא ספר הזהר הלומד הזהר פניו מזהירים
ה בריש פרשת בראשית כתב דקראו ספר הזהר "ואדוני אבי זלה' וכו

  .ף ברוך הוא"ן סו"ר גימטריא האי"רמז למלין עלאין כי תיבת זה
  )ל זוהר דפוס ליוורנו"המו(
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 הלומד הזהר שהיא חכמת הקבלה נעשה בן להקדוש ברוך הוא
ן על "ה בספר אמ"ובזה פירש אדוני אבי זלה' וכך כתב המקו
ן זכרונו לברכה שזה שאמר הכתוב "ה מהרא"התהלים בשם ה
יבות ק ראשי ת"ה אמר אלי בני אתה דתיבת ח"אספרה אל חק הוי

בלה כלומר הלומד חכמת הקבלה אזי נעשה בן להקדוש 'כמת ק'ח
ה אמר אלי בני אתה עד כאן דבריו " וזה שאמר הויברוך הוא

ר מרדכי "ט מהר"ש הדו"ה החו"ובהרצותי הדברים לפני מי שגדול ה
דאפילו ו הוסיף על זה דלכך אמר הפסוק בלשון אספרה "א נר'סמאג

אפילו שאינו מבין אפילו הכי סיפור בעלמא כמו שמבואר לעיל 
  . והוא נכון שפירשנעשה בן להקדוש ברוך הוא

  )ל זוהר דפוס ליוורנו"המו(



ה " וכך כתב הרב אמת ליעקב זלההלומד הזהר מקרב הגאולה
והחריד הרבה הרב על מי בהקדמת ספרו משם הזהר והתיקונים 

ו גדולה אם לא ילמוד שלומד תורה שבכתב ותורה שבעל פה עונש
  .בספר הזהר וחכמת קבלה

  )ל זוהר דפוס ליוורנו"המו(

מה שאמר דע ) וידעת היום והשבת אל לבבך(עוד פירוש הפסוק 
י אביך בענין אחדותו יתברך וידיעת שמותיו וסוד "את אלק

האצילות אמר דע כמו שאמר הפסוק אשגבהו כי ידע שמי הוא סוד 
 פתי ומי שלא ראה אור החכמה לימד חכמת הקבלה אשר מחכימת

זו לא ראה מאורות מימיו כי אז יבין וישכיל סוד אחדותו ברוך הוא 
 וענייני התוארים הנזכרים בתורה הנעלמים מחכמי וסוד השגחתו

הפילוסופים אשר עין ראתה כל אלה ויען כי הרבה בני אדם פורשים 
 על מזו החכמה וכל הפורש ממנה פורש מהחיים הנצחיים הרוחניים

כן אעתיק דברי החכמים חכמי האמת מה שאמרו על ענין הרב הבעל 
מנחת יהודה בהקדמתו להמערכת כתב וזה לשונו ראוי שיחפוץ 
האדם בחיים כדי לראות בטוב שנאמר מי האיש החפץ חיים לראות 
טוב והטוב הזה לא יושג כי אם באמצעות התורה שנאמר כי לקח 

פס לשון לקח לומר תקחו הטוב טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו ות
ומי שהוא מהכת השלישי כוונתו רצויה ' אם תורתי אל תעזובו וכו

 הטוב השםומעשיו אינם רצוים כי לא מפני זה ראוי להתרשל ממנה ו
יכפר בעדו כי על כל פשעים תכסה אהבה והשגיאה ההיא ערבה לפני 

  בא וראה בספר הזוהר זה לשונו האי מאן דתאובתיה למלעיהשם
באורייתא ולא אשכח מאן דיוליף ליה כל מלה ומלה סלקא דקודשא 
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בריך הוא חדי בההיא מלה וקביל לה וגמר לה סחרניה דההוא נחלא 
ואתעבידו מאילין מילין אילנין רברבון ואתקרין ערבי נחל הדא הוא 

  .דכתיב באהבתה תשגה תמיד עד כאן לשונו
  )ה מאמר ראשון"של(

נפש צריכה לתיקונה לעסוק ועוד אמרו חכמי האמת שכל 
ס כפי מה שהיא יכולה להשיג ולידע וכל מי שיכול להשיג "בפרד

ולידע הרבה ונתעצל ולא השיג וידע אלא מעט צריך לבא בגלגול עד 
שישיג וידע כל מה שאפשר לנשמתו להשיג מידיעת התורה והן 
בפשטי ההלכות הן ברמזים ודרשות וסודות כי כל מה שנשמתו 

 ולידע מידיעת התורה זהו תיקון שלימותה ואי אפשר יכולה להשיג
 במקורה אשר חובה השםלה להתתקן ולהשתלם בצרור החיים את 

משם בלתי ידיעה זו ולכן אמרו חכמים אשרי מי שבא לכאן ותלמודו 
  .בידו כדי שלא יצטרך לבא בגלגול לעולם הזה

  )' דסימן' ת פרק א"ע הרב הלכות ת"שו(

 גדול בתיקון עשיית המצות כל עוד ועוד שאפילו יהיה חכם
שיתחכם בתורה ידע סוד תיקון עשייתה יותר ויותר בעומק הסוד 
שהרי תכלית הידיעה הוא לדעת סוד שיעור קומה כדפירוש בברייתא 

חיים שומר מוסר ועוזב של רבי ישמעאל במדרש משלי בפסוק אור ל
דם ואמר שם רבי ישמעאל כי ביום הדין שואלים לא. תוכחת מתעה

אם ידע תורת כהנים ואם ידע אם עסק במקרא ואם ידע שתא סדרי ו
  .הגמרא

 בא לפניו מי שיש בידו הגדה והקדוש ברוך הוא אומר :זה לשונו
לו בני גמרא למה לא למדת שכל הנחלים הולכים אל הים והים 
אינינו מלא ואי זה הגמרא בא מי שיש בידו גמרא והקדוש ברוך הוא 

ונתעסקת בגמרא צפית במרכבה צפית בגאותי בני הואיל אומר לו 
שאין לי הנייה בעולמי אלא בשעה שתלמידי חכמים יושבים 
ועוסקים בתורה ומציצין ומביטין ורואים והוגים המון התלמוד הזה 

גדולה מכלם כסא כבודי היאך הוא '  וכוכסא כבודי היאך הוא עומד
כבודי לא כי לא זה הוא ' עומד לאיזה רוח משמש באחד בשבת וכו

זהו גדולתי זהו הדרי ויפיי שבני מכירין את כבודי במדה הזאת עליו 
מכאן היה רבי ישמעאל . ה"אמר דוד בחכמתו מה רבו מעשיך הוי

אומר אשרי תלמיד חכם שמשמר למודו בידו כדי שיהא לו פה 
להשיב להקדוש ברוך הוא ליום הדין לכך נאמר אורח לחיים שומר 

והניחו משיגו בושה וכלימה ליום הדין לכך וסר אבל אם עזב למודו 
נאמר ועוזב תוכחת מתעה מהו לשון מתעה שהקדוש ברוך הוא 

  . עד כאן לשונו.מרחיקו מלפניו

 ושאר הרי שתכלית הידיעה בחכמה הוא לדעת מעשה מרכבה
הדברים הנזכרים במאמרו אם כן הרי יש ממנו תועלת למעשה 
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לוים למעלה זה לשונו כדפירשתי בפרשת יתרו שכל המצות כלם ת

דתנינן כל פקודי דאורייתא מתאחדן בגופא דמלכא מינהון ברישא 
דמלכא ומינון בגופא ומנהון בידי מלכא ומנהון ברגלוי ולית מאן 
דנפיק מגופא דמלכא לבר עד כאן לשונו הרי כפי ידיעתו בחכמה ידע 

העליון ולא יושג אלא על ידי ) כפי הסוד(לעשות המצוה ברמיזתה 
  .סק בתורה יומם ולילה וכולי האי ואוליהע

    כל מצות התורה נאחזים בגוף
, ומהם בידי המלך, ומהם בגוף המלך, מהם בראש המלך, המלך

ומשום כך מי , ואין מהם מי שיוצא מגוף המלך לחוץ, ומהם ברגליו
  .שעובר על מצוה אחת הוא כמי שפושע בגוף המלך עצמו

  )בהקדמהראשית חכמה (

ועל הדבר אשר כתבת שם שטובים היו הדורות שלפני זמנינו 
עד כאן קורא אני ' שלא ידעו מזה והיו עמלים כל ימיהם בתורת כו

על זה אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה כי לא 
מחכמה שאלת על זה וכבר הדברים נחקרים ועומדים בדרך השכל 

נופה בשלש עשרה נפה שהעיקר והמושכל בגודל בירור אחר בירור ומ
בכל התורה והמצות הם תוכן ופנימיותן והרוחניות שבהם משמותיו 
של הקדוש ברוך הוא הנעלמים בהם וכל הספרים ספרי קודש 

במסכת (ה הקדוש "מלאים מזה ובראשם הגאון המובהק בעל השל
שחילוק ומרחק אב שהאריכו בראיות מבוררות ) ס"שבועות ובש

 אין שיעור בין הלומד התורה ומקיים מצותיה להגדיל למעלה עד
בפשוטיהן לבד ובין המביט אל אור הרוחניות ושמו של הקדוש 
ברוך הוא הנעלם בהן וחוץ מכל השבחים הנה על ידי זה ניתוסף 
באדם אהבה ויראה גדולה בקיומם וזאת היא העיקר בכל קיום 

  .התורה והמצות כמפורש בכל משנה תורה כנודע

ריהם מיוסדים על יסוד גדול שבראש כולם הוא ואמנם כל דב
ה שלו נגלו כל תעלומות "י הרבי שמעון בן יוחאי זללה"התנא האלק

חכמה והוא מגנה מאוד למי שאינו נותן לבו ללמוד פנימיות התורה 
כאשר יוכל לשער בנפשו בדחילו ורחימו דמאריה ושכל עיקר 

ריו הקדושים גאולתינו ופדות נפשינו תלוי בזה כאשר מבואר בדב
תיקון (במקומות רבים אין מספר ועיין מה שכתב בתיקוני הזוהר 

עיין ) ב"בהעלותך קנ(וכמו כן מבואר בדברי קדשו בספר הזהר ) ג"מ
שם וכדברים האלה מבואר בדבריו הקדושים לאלפים ורבבות אין 

לקוטי תורה (ל "ק הרב האריז"מספר עיין עליהם ומצאם ומרן ק
והנה התורה עצמה יש לה גוף ונפש  לשונו כתב וזה) פרשת עקב

הגוף בענין הלבוש הנזכר בדברי רבותינו זכרונם לברכה גופי תורה 
  .ויש לה פנימיות התורה שהוא הנשמה

  )בתשובה מבעל סידורו של שבת הנדפס בסוף שער התפילה(
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דולי הדור בלימוד החכמה ואומר אני הלואי שלא היו מקילין ג
הקדושה והלואי היו מלמדים דרך לתלמידיהם לעסוק בחכמה הלזו 
אזי בודאי לא היה שום הרמת ראש לחכמות החיצוניות והיו כל 
החכמות נדחים מפניה כמו שנדחה החושך מפני האור אך שעונותינו 
גרמו שגם כמה וכמה מצדיקי הדור סגרו את הדלתי החכמה בפני 

נה ואמרו שלא ילמדו עד שיהיו בעלי מדריגה ורוח פרחי הכהו
הקודש והנה עבור זה נשארנו ערומים מן החכמה הקדושה ונתגבר 
בעונותינו הרבים חשיכות החכמות החיצוניות הכסיל בחושך הולך 

  .ים יהי אור ויאר לנו"ובמהרה בימינו ואירמ אלק
  )'הבתשובה מבעל סידורו של שבת הנדפס בסוף שער התפילה אות (



ולטענת כת השלישי הגם שאין זו טענה בשביל שאינו מבין לכך 
לא יהא רוצה להבין הלא לא עליך לגמור כתיב והגית בו יומם ולא 
כתיב והבנת בו יומם ולילה אם תבין תבין ואם לאו שכר הלימוד 

ין הלשון מסוגל והא ראיה מספר הזוהר שאף על פי שאינו מבבידך 
  .לנשמה

  )ח פתחי חכמה בהקדמה"קל(




וזהו בודאי סימן לגאולה שמתחיל להתנוצץ אור פני מלך חיים 
עולם התיקון עולם הפרצופין מה שהיה מקודם בהסתר פנים שנאמר 

ונותינו הרבים ואנכי הסתר אסתיר פני מהם אראה מה אחריתם ובע
י זכרונו לברכה את נשמותינו "החטא היה גרם שלא זיכך ותיקן האר

ה כי לא תמנו כי לא כלו "עד הקצה אחרון לגאול אותנו וחסדי הוי
ואין לנו לא זכות אחר להשען ליתן לנו יד ושם להגן עלינו רחמיו 

 הכורתת ומקצצת את מסך הענן מי זולת התעסקות בחכמה הזאת
 מעבור תפלה להראות פני מלך חיים להראויים אליו הטמא המבדיל

  .לקבל תורתינו ותפלותינו ולגלות עלינו אור שבעת הימים
  )א"ע' ויקהל משה דף ד(

הכלל עולה בכוונת המאמר הזה לבאר לנו גודל הפגם של אותן 
האנשים הגורמים מניעה לאותם הרוצים ללמוד חכמת הקבלה 

ם "ופני טעמיהם ואמר מהרבסברות טענותיהם המזוייפים בכל א
קורדיווירי זכרונו לברכה שעליהם אמר הכתוב עד מתי פתאים 
תאהבון פתי ירצה אתם נמשכים אחר פשוטי תורה ואתם מפתים 
את עצמיכם בפשוטי של תורה ותאהבון פתיים ועליהם נאמר 

תשובו כסילים ישנאו דעת דהיינו ידיעת התורה ובתריה מה כתיב 
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לכם רוחי הנסתרות סוד נשמה של תורה לתוכחתי הנה אביעה 

המתלבש תוך הפשט אז יקראוני ואני אענה נקרא בן להקדוש ברוך 
 כידוע לנו באריכות גדול מתוך מאמרי זוהר ועליהם אמר שלמה הוא

המלך עליו השלום לא יחפץ כסיל בתבונה רוצה לומר בסודת 
בין הנעלמים הנקראים תבונה כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה מ

והוא כסיל ממש דבר מתוך דבר כי אם בהתגלות בפשוטי של תורה 
וגורם עניות לעולם וגורם אריכות גלות דוגמת עולם התוהו שנתבטל 
הנהגה הישרה והזווג התמידי אשר בין זעיר ונוקבא ומרים ראש 
להטומאה והקליפה וגורם פירוד הייחוד כביכול בין זעיר ונוקבא 

תורה שבעל פה ובין שמים וארץ אשר הנקרא תורה שבכתב ובין 
ציוה הקדוש ברוך הוא לעמו ישראל לעשות בסוד אשר ברא 

ים לעשות תיקונים בהתעוררות התחתון בסוד אמר הקדוש "אלק
  .ברוך הוא למשה היה לך לעזרינו ועל זה העולם קיים כידוע אצלינו

  )ב"ע' ויקהל משה דף ד(







וקודם שיורדת הנשמה מעולם העליון להאי עלמא הקדוש ברוך 
והר פרשת הוא משביע אותה לעסוק ברזי דאורייתא כדאיתא בז

הרי לך ' ה דזמינון לנחתא בהאי עלמא וכו"בד) א"דף קס(תרומה 
בפירוש מדברי הזוהר שתכלית בריאת האדם כדי שילמד החכמה 
הזאת וקודם ביאת הנשמה לעולם הזה הקדוש ברוך הוא משביע 
הנשמה לעסוק בהאי עלמא ברזי דהימנותא ברזי דאורייתא גם 

לה להשיג לאור עליון למעלה ביציאת הנשמה לעולם הבא אינה יכו
ה פני "אל מקום הרמתה אשר שם אהלו מתחלה לחזות בנועם הוי

 חזי מה שהזהיר לנו מלך חיים אם לא בהתעסקות החכמה הזאת
) ז"דף רמ(הרבי שמעון בן יוחאי זכרונו לברכה בזוהר פרשת פקודי 

ומי שלא עסק בחכמה זו בזמן עליית נשמתו ', האי חיותא וכו
על פי שיש בידו כמה תורה ומעשים טובים זה המלאך למעלה אף 
ל דוחה אותו לחוץ והשרפים אשר תחתיו שהם כולם "הגדול יופיא

ומתחדש  בעלי שש כנפים שורפים אותו בהבלי כנפיהם והוא חוזר
וחוזרים ושורפים אותו עד שמתגלגלין רחמיו של הקדוש ברוך הוא 

ושקין בחכמה זו עליו וחוזר ובוראו פעם אחרת והם הנשמות הח
מפני שלקו מקודם לכן רודפים אחר חכמה זאת כמאן דרדיף בתר 

  .חיים אף על גב דאיהו לא חזו מזלייהו חזי
  )ב"ע' ויקהל משה דף ה(
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מר אוי לאותה בושה אוי גם במדרש משלי היה רבי ישמעאל או
לאותה כלימה על זה ביקש דוד המלך תפלה ותחנונים לפני המקום 

ה בוקר תשמע קולי וכתיב בתריה בוקר הערוך לך ואצפה "ואמר הוי
כוונת המדרש דוד היה מתפלל על יום הדין לעתיד ואמר הערוך 

שאין לי לפניך כל למודי מי שיש צפית במרכבה צפית בגאוה שלי 
ולמי אלא בשעה שתלמידי חכמים יושבין ועוסקים הנאה בע

ומציצים ומביטים בכבודי ובמעשה מרכבה והוגים המון הלימוד 
 כסא הכבוד האיך הוא עומד רגל אחד מה הוא משמשת רגל הזה

זהו הדרי זהו גדולתי זהו יפיי שבני ' שניה מה הוא משמשת כו
לם בחכמה ה כ"מכירין את כבודי וזה שאמר דוד מה רבו מעשיך הוי

אשרי תלמיד חכם שמשומר עשית מכאן היה רבי ישמעאל אומר 
תורתו ולימודו בידו כדי שיהיה לו פתחון פה להשיב להקדוש ברוך 

 לכך אורח לחיים שומר מוסר רוצה לומר שיהא הוא ליום הדין
שמורה בלבו מה שישיב להקדוש ברוך הוא אם אינו יודע להשיב אוי 

שה אוי לאותה כלימה ועל צדיקים הוא לאותה חרפה אוי לאותה בו
אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו הם מתגברים להשיב ונאמר 

  .אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא עד כאןלהנחיל 

 שמצוה גדולה לעסוק בחכמה ,יצא לנו מנדון דידן מהמדרש
הזאת שאין נחת רוח מלפני הקדוש ברוך הוא יותר כי אם לעסוק 

שו ואם לאו יענש מי שיכול למדבר ולא בחכמה הזאת לשלימות נפ
אדביק הוא נידון על זה ומוכרח להתגלגל על כל פנים על זה נאמר 

  .אשרי אדם מצא חכמה ויפיק תבונה

ויש אנשים גדולים וחשובים בדורינו המה חכמים ונבונים 
בעיניהם למסיך שקר בטענותיהם המזוייפות נופות תטפנה שפתי 

ר לא יפתח פיו ויורה היתר לעצמו זרה וראמות לאויל חכמה בשע
ואמר עדיין לא מלאתי כריסי לחם ובשר בגמרות ובפוסקים עד 
שהעני הזה כל ימיו לא יספיקוהו ללמוד אפילו קצת ממנו כל 
שימלא בטנו שיאכל מהחכמה הזאת על השובע ובזה העני זה נפטר 
לו לבית עולמו ובין חכמה כסומא שלא ראה אורה מעולם ודומה 

 שמעיד שראה אור גדול וידוע לכל שלא זכה לאור מעולםלעטלף 
ונעלמת מעיניהם למה ספר תורה נפסלת בחסרון אות אחת או 

  .'מלואים וחסירות תגין אותיות גדולות וקטנות וכו
  )'ויקהל משה דף ה(
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וגם אלה מוסיף על הראשונים שיש כת שיתרחקו מן החכמה 
הנפלאה באמרה כי קרוב אדם ליטעות ליפול באחד מן הטעות 
בבחינות הנוגעים במקום הגבוה כזה הנה כוונתם רצוייה אבל 
מעשיהם אינם רצויים שזהו אמת באמרם כי קרוב אדם לטעות 

 יאשם אדרבה נחת רוח הוא בדברים הנעלמים ממנו על כל זה לא
ה מאן "לפני הקדוש ברוך הוא כדאיתא בזוהר קדושים ד

דתיאובתיה למלעי באורייתא ולא אשכח דיולף ליה והוא ברחימותא 
דאורייתא לעי בה ומגמגם בה בגמגומים דלא ידע כל מילה ומלה 
סלקא והקדוש ברוך הוא חדי בההוא מלה וקבל ליה ונטע לה 

ואתעבדו מאילין מילן אילנא רברבין ואקרין סחרניה דההוא נחלא 
ערבי נחל הדא הוא דכתיב באהבתה תשגה תמיד ודוד מלכא אמר 

  .ה דרכך ההלך באמתך וגומר"הורינו הוי

וכן הוא בספר הבהיר שאלו תלמידיו את רבי רחומאי מאי 
כל דכתיב תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות תהלה מבעי אלא 

מתעסק במעשה המרכבה מקובל לפני המפנה לבו מעסקי העולם ו
 מאי הקדוש ברוך הוא כאלו התפלל כל היום כולו שנאמר תפילה

אמר רבי רחומאי ' שגיונות כמה דאת אמר באהבתה תשגה תמיד וכו
מאי דכתיב ודרך חיים תוכחת מוסר מלמד שכל הרגיל במעשה 
מרכבה ובמעשה בראשית אי אפשר לאדם שלא יכשל בה שנאמר 

ת תחת ידך אף על פי כן הוא אהוב וחביב לפני והמכשלה הזא
  .המקום שנאמר ודגלו עלי אהבה עד כאן

  )ג"ע' ויקהל משה דף י(




ואני הדל כתבתי מעט מזעיר ואמר והודיע לנו שהכלל בריאת 
ל הברואים בכלל הכל כדי להודיע לנו גודל עוז העולם והאדם וכ

ותו וחסדו וגבורתו וממשלתו ותפארתו כאשר אמר דוד "אלק
שאין להקדוש ברוך הוא נחת י אביך ועבדהו "לשלמה בנו דע אלק

ותו זה נקרא בן להקדוש "רוח יותר בעולם אלא ממי שמכיר באלק
 הוא ברוך הוא ויש לו רשות לחפש בגונזי דמלכא והקדוש ברוך

משתבח עמו בפמליא שלו בכל יום ודיוקנו נרשם למעלה בין אוהבי 
דמלכא ומכריזין לפניו הוי זהירין בדיוקנא דפלניא הקדוש ברוך 

ים מי "הוא גוזר והוא יש לו רשות לבטל צדיק מושל ביראת אלק
מושל בי צדיק ובשעה שהנשמה יורדת בזה עולם השפל משביעים 

זין אוצרי וגינזין דמלכא ומשביעין אותה קודם ומראה לה רזי דר
אותה וגוזרין עליה שלא תרדה לעולם אלא כדי לחקור ולדרוש ברזין 
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 וגם הוכחתי מכמה מאמרי זוהר של הרבי שמעון בן יוחאי דאורייתא

ניתן רשות והורמנא מהקדוש ברוך הוא ושכינתיה עם כל פלמיא שלו 
לגלות לנו הזהר בצירוף כל הנשמות דצדקיא דגן עדן עליון ותחתון 

אנפין קח צינצנת המן למשמרת ' כדאיתא בהקדמת תיקוני הזהר ע
עד דרא בתרייתא ויטעמון בחבורא דילך יפקון ישראל מן גלותא 
בלא נסיון כלל זיהרא דאימא עלאה משם יצא לעולם חיים ושלום 
רזא דאורייתא הגאולה והחרות והשמחה ובהתעוררות התחתון אנו 

  )א"ז ע"ויקהל משה דף ל. (יוןמעוררים המקור העל

י מה שכתב הוא ומה שכתב "ועיין בתשובות חוות יאיר סימן ר
ה עיין שם שהאריכו בדברים האלה ועם כל זה לא "בשם אביו זצלה

מנעתי עצמי מללמוד בזוהר בשבתות וימים טובים וסמכתי יתדותי 
על מה שכתב הזהר פרשת במדבר וזה לשונו והמשכילים יבינו 

שמעינן מהמאמר הזה שטוב הוא ללמוד הזוהר ' בינה וכומסטרא ד
שבזכות זה יפקון מן גלותא אמנם ממה שכתוב דעתידין ישראל 

האי ספר הזוהר משמע טעימה בעלמה אמנם לא ' למטעם וכו
להסביר סברה מדנפשיה בדבריהם שאינם מבינים לו בניקל בלי עיון 

ם להתקדש אפילו וכה עשיתי והעשה כי יש בו מוסרים והנהגות ישרי
ממה שמותר לו גם מראה לנו גדולות ורוממות תורתינו הקדושה 
אבל ממה שנראה שהם דברים פשוטים הם עומדים ברומו של עולם 
ועיקרי סודות הזוהר הם מוחתמין באלף עיזקין כדאיתא בזוהר ולא 
יפתח עד כי יבוא הגואל וחידושי תורה מאתו יצאו ומלאה הארץ 

  .דעה וגומר
  )ג"ות יסוד יוסף תיקון יהוספ(




דההגבלות על לימוד ) ג"תקון י(כתב בהוספה ליסוד יוסף 
זה לא נאמר על ' הקבלה כגון שילמד מפי מקובל ולא מפי כתבים וכו

שלמה בלוך וכן אמר הגאון הצדיק רבי לימוד ספר הזוהר עיין שם 
זכרונו צדיק לברכה משם רבו החפץ חיים זכרונו לברכה שעל לימוד 
ספר הזהר אין שום הגבלה כי רובו מדרש והיה החפץ חיים מעורר 
  .לכולם שילמדו כל שבת את הזהר של אותה פרשה ואפילו לבחורים

  )הוספות בנין יוסף(




ואתם בניי אחיי וריעי אם תיזכו לפני השם להסיר מעט מגסות 
י וסדר "ועוביות החומר אזי תדבק נפשכם בספר הזוהר ובכתבי האר

הלימוד יהיה מתחילה ללמוד ספר הזוהר לדבק נפשו באותיות 
כתבי התורה וברזי התורה דרך הכבושה בסתר ותלמדו אחר כך ב
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י בספר עץ חיים ובפרי עץ חיים ובלקוטי תורה אוצרות חיים "האר

ואין לכם מתיקות מבוא שערים זוהר הרקיע ותעיינו היטב בכל מלה 
עריבות ידידות התורה בתכלית אם לא תקשרו עצמיכם באור רזי 

 ועל זה נאמר מתוקים מדבש ונופת צופים לידע האיך התורה וסודיה
ומכל הספרים ' ועה טעמו וראו כי טוב דלינהוג בכל תנועה ותנ

יהיה לכם ואל יעלה בלבבכם  הנזכרים לעיל שכתבתי לכם בניי אל
ח אברים "כי על ידי לימודם יתקדשו ויטהרו רמשום פחד ללמוד 

ה גידים ותלכו לקדש ולטהר כל אבר ואבר להיות מרכבה "ושס
 לשכינה ולקרב קץ הגאולה כי בלא לימוד ספרים הנזכרים לעיל

  .תהיה כבקר יאכלו תבן בלי דעת

אבל הלימוד יהיה באימה ויראה ורתת ואהבה וקדושה יתירה 
ואל , לדבק נפשו באור החיים אור צח ומצוחצח כל אחד לפי מדרגתן

כי תאמינו לי בעת היותי כבר ' תפחדו ואל תיראו פחדו אל טוב ד
שית כבר שבע נתלהב לבו בקרבי הרבה ללימוד זה ודבקתי נפשי 

ודי בלימוד זה בשריפות שלהבת יקודי אש הבוער בקרבי לדבק מע
 אף על פי שעבר על ראשי מים הזידונים מי נפשי באל עולם באמת

המרים כמה פעמים והיה אף על פי כן לבי חזק כסנפרינין ושברתי 
י "תודה לקל את מתלעות און ועמל בתכלית בכל כוחי בעזר אלק

י לזכך נפשי באור התורה טוב עשית עם עבדך אתה עשית ולא אנ
מתוקים מדבש ונופת צוף עייל ונפיק ואף על פי שעברו על ראשי כמה 
גלים צרות צרורות ונתקיים בי ללמוד תורה מתוך הדחק ומתוך 
טלטול גדול הרבה ומתוך הטירוף והשיעבוד ומתוך חסרון מזונות 
עניות ודחקות ודלות ובזיונות אף על פי כן מקבל אני הכל עלי 

לא שלותי ולא שקטתי ולא בה ובשמחה ומני הטוב לא אעזוב באה
נחתי מן האור התורה ורזיה וסודיה לקשר נפשי באור התורה רשפי 
אש להבת שלהבת לא אעזוב אפילו רגע אחד וכן תעשו ויהיה לכם 

  . ודי בזהטוב בעולם הזה ובעולם הבא בודאי בודאי אשריך וטוב לך
  )ב"ב ע"היכל הברכה בראשית דף ל(

כי אמונה אין צריכה לחכמות אלא אמונה והאמן חסר יוד 
 ובדברי י ישראל"י אחד אלק"בפשטות בדביקות ואהבה באלק

י אבל לא בחקירות והבנות אמרתי זאת בשבת "הזוהר ומרן האר
רר צבי אלימלך "פירש הצדיק אור מופלא מוה העבר ואמרו לי שכך

  .מדינאב זכותו יגן עלינו
  )ב"ד ע"דף צהיכל הברכה בראשית (

ותשב תמר ושממה בית אחיה בלילה יורדת בגלות לברר 
לומדי תורה הברורין ותשב מצד הקצרים לשמוע שריקות עדרים 

לשמה מחצדי חקלא עוסקין ברזא דאורייתא בלילה בספר הזוהר 
 כמבואר בפרי עץ חיים שער הקריאת שמע לשמה ותשב את חמתה
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שכינתא לעלות המלכות כד אית בישראל למשכילים נעשין גדפין ד

  .וזהו קירוב קץ הגאולהעד הבינה על ידי מסירות נפש 
  )א"ט ע"היכל הברכה בראשית דף רי(




ובאמת אלמלא בהאי ראשית אשגח בירושלם לב ירושלם 
 טובים או שיהיה יודע ורואה שכל דבור ודבור נברא ממנו מלאכים

רעים היה שוקד על התורה ועל התפלה להתפלל כל מלה ומלה 
באהבה ויראה ולעשות כל המצות בנועם זיו השכינה ולומר כל 
הברכות בהארה נפלאה אשר אין תענוג ונועם ושמחה והדר יותר 
מזה וכל חללא דעלמא והרחבות הם הבל וריק כנגד תענוג של הנחת 

ולימוד תורה ובפרט בזוהר הקדוש  תפילין פעם אחת ואמירות תפלה
  .ובכתבי מרן אשרי עין ראתה כל אלה

  )ג"ב ע"היכל הברכה שמות דף ע(




ולכן ישראל פגמו בנקודות ציון במינות שנזרקו בהם ועבדו 
 פרודא אם רץ לבך שוב לאחד בהכנעה יתירה ובביטול עד עפר רמה

כי לא נתגלה לנו ותולעה יחשוב להשיג ענין מהות ודמיון בספירות 
 כי כשאדם לומד מציאות הספירות והשמות אלא לקיים לדבקה בו

במציאתן מנענע מציאתן ומשם נמשך לו הארה עצומה ולב אין ולב 
נשבר בטל ומבוטל דבוק באור אין ומשתעשע בשעשועים דמלכא 

 ובלב טוב ובאור עצום ובהכנעה באור אין סוף ובאור המצות בשמחה
יתירה נגד כל פחות שבישראל וידע באמת שהוא פחות ממנו הרבה 

ו לבדו משם מרן "ומדריגה זאת יהיה לו על ידי לימוד כתבי מרן הרח
  .י וזוהר הקדוש"האר

  )ג"ד ע"היכל הברכה שמות דף ק(






ויש עוד שני מצות לרבינו יונה אור עינינו התלויות בכללות השם 
הקדוש מצות עשה להתבונן בגדלות השם יתברך שנאמר וידעת היום 

ים בשמים ממעל ועל הארץ "ה הוא האלק"והשבות אל לבבך כי הוי
חת אין עוד ונאמר שאו מרום עיניכם וראו מי ברה אלה דהיינו מת

להתבונן בגדלות יוצר בראשית האיך האציל ברא ויצר ועשה מראש 
אדם קדמון לכל הקדומים עד הסוף עגלוי עשיה האיך יש אלפים 
וריבוא רבבות עולמות וכל עלמין קמיה כהאי חירגא דיומא דלא 
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ה כל "ין בשמו הגדול הוישמיה חשיבין והאיך כל העולמות תלו

הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו כסא כבודו האיך 
ל 'הוא עומד רגל ראשון שני שלישי רביעי במה הוא משתמש חשמ

ק האיך 'האיך הוא עומד ובכמה פנים הוא מתהפך בשעה אחת הבז
הוא עומד כרוב האיך הוא עומד מצפרני ועד קדקדי האיך אני עומד 

וכי לא זה הדרי זהו עור בפת ידי וכמה שיעור אצבעות רגלי כמה שי
גדולתי זה הדר יופיי שבני אדם מכירים כבודי מה רבו מעשיך 

י ובדברי "ה ועיקר מצוה זאת לחקור וללמוד בדברי מרן אלק"הוי
  .הזוהר ויבין מעמד ומצב כל העולמות

  )ג"ז ע"אוצר החיים שמות דף נ(

ה לחיבור זה "י זלה"אקדים טעם לשבח למה קרא הרשב
תיקונים בשלמא לספר הזוהר מצינו טעמו מפורש ברעיא מהימנא 

י האי חיבורא דילך דאיהו "פרשת נשא שאמר רעיא מהימנא להרשב
ובגין דעתידין ישראל ספר הזוהר מן זוהרא דאימא עילאה תשובה 

למטעם מאילנא דחיי דבינה איהי אילנא דחיי דאיהו ספר הזוהר 
כי בינה היא חירות ובה נפקו ,  פירושותא ברחמייפקון ביה מגל

ישראל ממצרים ונקראת אילנא דחיי ובעוסקם בזוהר שהוא גם כן 
אילנא דחיי שעל כן נקרא החיבור על שם זוהר דבינה דבה נפקין 

  .עבדין לחירו גם הם יפקון לחירו מגלותא



כילים יזהירו כזוהר הרקיע אלין אינון ובפרשת בהעלותך והמש
דקא משתדלין בזוהר דא דאיקרי ספר הזוהר מפורש שנקרא ספר 
הזוהר כי מזהירים כל הלומדים בו אבל תיקונים מאי טעמה אם 
נאמר לפי דביה תלייא תיקונא דעילאין ותתאין דמלאכין ודנשמתין 

וזה ) ב"ריש ע' דף א(ודשכינתא כמו שכתוב בריש הקדמת התיקונים 
לשונו ורשותא אתיהיב לאלין נשמתין דאתתרכו מאתרייהו בתר 
קודשא בריך הוא ושכינתיה לקננא בהאי חיבורא דאתמר בה כצפור 

ובזוהר פרשת תרומה בזמנא דישראל משתדלין ' נודדת וכו
זה ' באורייתא האי עת מהימנותא מתתקן בתקונאה ומתקשטת וכו

באיזה ספר שיהיה וכן אמר לא יספיק כי אמה משתדלין באורייתא 
כנזכר לעיל זכאה איהו מארי מתיבתא מארי מדרש מארי ' בדף א

הרי מפורש ' תורה דגם צפור מצאה בית דנשמעין בו דברי תורה וכו
שכל דברי תורה יש בהם סגולה זו לתקן לה בית ולתקנא בקישוטהא 

ה "י זלה"ומה נשתנה ספר התיקונים מהאחרים ורבינו הגדול האר
לן חספא ומיד תותה אשכחנא מרגניתא ההוא אמר מה טעם דלי 
ה מפרש בספר התיקונים כל הפסוקים והתיבות "י זלה"הרשב

וחידושים הכל במספר קטן מה שלא עשה בספר הזוהר כי נודע כי 
חשבון קטן היא מסוד הקטנות וכי קצרה ידו לבנות חידושיו על יסוד 

 בספר התיקונים י"שכוונת הרשבה "מספר גדול ותירץ הוא זלה
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העיקר לתקן עולם העשיה שכל מספר קטן הוא בעשיה כי שם 
קליפות תקיפין ועשיה אין בה כי אם מקרא וחידושי תורה שבה 
כולם במספר קטן לכן כדי לתקן עולם העשיה בנה יסודותיו על 

  .ה"י זלה"עד כאן לשונו הארמספר קטן בכוונה מכוונת לזה 

יינו טעמא שקרא שמו תיקונין אם כן גם אנן ענינן בתריה דה
הגם שכל דברי תורה מתקנים השכינה הנה עיקר התיקון הוא בעולם 
העשיה שבה מדור הקליפות והשכינה צריכה לירד לעומקם להעלות 
הניצוצות ולאסוף נדחיה אליה ואם כן צריך כח גדול כדי לתקנה 
ולהעלותה מהעשיה ששם הקליפות תקיפין ואם עלתה מהעשיה 

מן יצירה נקל הרבה מעשיה ומכל שכן אם לתקנה בבריאה תיקונה 
ששם הרע מועט ואינו כמו ביצירה ועשיה וכמו שכתב הרב בסדר 
חומר הטומאות ואם כן ישתבח ויתפאר מי שמעלה אותה מהעשיה 

ומטעם זה ישתנה לשבח ' יותר מהמעלה אותה מהיצירה ובריאה וכו
ייה עיקר כל תיקוניה ספר זה לקרות לו ספר תיקונים כי תיקוני העש

ואם לא תתוקן ותעלה מהעשייה איך יהיה תיקון יצירה ובריאה כי 
הנה מצינו ועלה בידינו טעם הגון ' תחילת הכל הוא תיקון עשיה וכו

י לתקן השכינה בעולם "לשם ספר התיקונים שכל כוונת הרשב
  .העשיה כי מלכות מקננא באופן שהיא עשייה

  )כסא מלך בהקדמה(

י "ים בפירושי האר"ם לשבח למה לא נגלו לנו האלקגם אתן טע
זכרונו לברכה על ספר התיקונים כי אם בימים ההם ובזמן הזה וכי 
אכשור דרי להשיג מה שלא השיגו ולא גבלו ראשונים הנה מצאתי 

וזה לשונו ) א"י ע"בדף ק(תשובה נצחת ומספקת לשאלה זו לקמן 
א אסתכם עמנא אמר רבי שמעון חברייא בודאי קודשא בריך הו

עלאין ותתאין להוי בהאי חבורא זכאה דרא דהאי אתגליא ביה 
דעתיד כלא האי לאתחדשא על ידי דמשה בסוף יומיא בדרא בתראה 

עד ואתפשטותיה הוא ' וא שיהיה וכו'יהיה ה'ה ש'לקיימא קרא מ
בכל דרא ודרא בכל צדיק וחכם דמתעסק באורייתא עד שתין רבוא 

עיין שם דוק באמרי קדוש הרבי ' דלהון וכולאשלמא לכולהו מפגימו 
גזר אומר ה שדבריו אלה מורים באצבע כי "שמעון בן יוחאי זלה

 ואם שדוקא בסוף יומיא בדרא בתראה עתיד לאתחדשא חבורא דא
למה תצא זאת מלפניו להיות תורתו תאמר אעיקרא דדינא פירכא 

ם ה נתן טע"זאת חתומה וסתומה עד דרא בתראה הנה אליהו זלה
  :וזה לשונו) ב"ט ע"דף י (להתרת קושיא זו לקמן






אדהכי הא אליהו קא נחית מעילא בכמה חיילין דנשמתין 
עד ' וכמה מלאכייא סוחרניה ושכינתא עילאה עטרה על כולהו וכו
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וכמה בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי מהאי חבורא דילך כד 
אתגלייא לתתאי בדרא בתר בסוף יומייא ובגיניה וקראתם דרור 

כי סגולת תעוררו את האהבה עד שתחפץ השכינה בזמן , ל" עכבארץ
בעתה כי אם תעוררו האהבה קודם בעתה צריך למרק העונות בצרות 

בן יוסף וכדי שלא יהרג רבות ויהרגו כמה מישראל ויתקטיל משיח 
שום אחד מישראל ולא יהרג משיח בן יוסף סובלת השכינה צער 
אורך הגלות לטובת בניה גם משה רבינו עליו השלום סבל כמה 
יסורין על עצמו כדי שלא ימות משיח בן יוסף כמו שכתוב בזוהר 

ולכך גזרו אומר דלא אתגליא חבורא דא ובתיקונים בהרבה מקומות 
מיא בדרא בתראה שהוא זמן בעתה ואז בסגולת החבור אלא בסוף יו

 ויהיה דבר בעתו מה טוב ולאו משום דאכשור דרי וקראתם דרור
י "אלא משום דמשה רבינו עליו השלום מתנוצץ ברבותינו האר

ה ותלמידיו לפרש מאמרי חבורא דא וכמו שכתבתי לעיל דעתיד "זלה
ון מצד לאתחדשא על ידא דמשה שישתדל לאשלמא פגימו דילה

חסרון ידיעתם והוא ילמדם ויעזרם ויסייעם לכוין אל האמת לסיוע 
שיש בו ממש ואשרי הדור שיזכה לזה כמו שכתב לעיל הרבי שמעון 
בן יוחאי זכאה דרא דהאי אתגליא ביה ובכן יהי רצון מלפניך שיטע 

כי הוא אהבתו ותורתו בלבנו ללמוד בחיבור זה בלב שלם ובחשק רב 
ש הנשמה לכל הלומדו בחודש אלול אפילו מטהר הגוף ומקד

 וכל שכן אם יזכה עד שרוח בגירסא בעלמא באין מבין פירוש אמריו
י באמרי קדוש ומועט מספר זה " ידבר בו להבין כוונת הרשבהשם

מחזיק את המרובה ובו יזכה להיות מבני עלייה וכולנו כאחד נזכה 
ביה ובסגולתו י זכאה דרא דהאי אתגליא "שיקויים בנו נבואת הרשב

  .וקראתם דור ותחזינה עינינו בן דוד משיחנו
  )כסא מלך בהקדמה(

 תמימה תורת אמת בפיהו השםנכספה וגם כלתה נפשי בתורת 
ה בראותי מה שכתב בזוהר בפרשת תרומה "י זלה"של רבינו האר

קודשא בריך הוא אומי לה לנשמתא דכד תיחות ) ב"א ע"בדף קס(
  .' וכוה ולמנדע ברזא דמהימנותאלהאי עלמא דתשתדל למנדע לי

כד אית בישראל משכילים יזהירו כזוהר ) 'דף ג(ובתיקונים 
ואיתא ' הרקיע דא דאתקרי ספר הזוהר דידעי למפלח למאריהון וכו

י "י וזה לשונו לעשות עיקר קביעותם בתורתו של הרשב"בספר ח
בזוהר כי בו נגלו כל תעלומות חכמה אשר נגלו ואשר עתידים 

 לקץ הימין ואם ביתר הימים עצמה מאד במהלליה קריה להגלות
נאמנה זו עוד תתעצם ותתגדל יתר מאד הוד הדרה בעצם יום השבת 

והיה אומר מורי זכרונו לברכה ' נאדר בקודש סוד האצילות וכו
 בספר הזוהר תועלת עצום בשבת אף אם לא השםשסגולה לימודי 

 בזוהר השםד אבל ללומדים בסו' ידע שכלו לחדש בו דבר וכו
ובתקונים אשר מהולל בתושבחות ממולח טהור קדש בסוד 
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האצילות קריאתו זו היא הללו להקדיש ולהעריץ הנשמה הטהורה 
ולתת חיל ועוז בפמליא של מעלה מה שלא יעשה באלף אלפי 
דרושים ברבבות פשטים וכל שכן אם השיג ישיג להשקיף ולחזות 

ברכה להשכיל בהם י זכרונו ל" במכתב הקדש הארהשםבנועם 
  .מאמרי הזוהר אשר אין לך מדה טובה הימנה

  )הקדמת מקדש מלך(




ה הקדוש אמר לבניו שכל מי שלא טעם חכמת הקבלה "וכן השל
נתגלה שגדול וחשוב היום שלא טעם טעם יראת חטא מימיו ואמר 

י זכרונו לברכה כיום שניתן תורת משה "בו קבלת רבינו האר
  . לישראל

  )הקדמה כללית מנחם ציון(






 אם אדם טורח בזה העולם לדעת אף על פי שאין לו לב עתה
, )א"ה ע"דף קפ( וכתוב בפרשת וישב יהיה לו לב במתיבתא דרקיעא

אורייתא לא אתנשי מדמיכי עפרא דהא כדין ינדעון כל ההיא 
אורייתא דשבקו כד יסתלקו מהאי עלמא וכל מלין מזדכאן יתיר 
מכמה דהוו בהאי עלמא דהא כל אינון מלין דאיהו לא יכיל לאדבקא 

ולהון עיילין במעוהי מתקנן לון כדקא חזי ואיהו אשתדל בהו כ
ואורייתו תמלל ביה והיינו דכתיב והקיצות היא תשיחך ושני מלאכי 
השרת מסדרין תלמודו של אדם בפניו בצאתו מן העולם שלא יהיה 
לו בושת פנים לפני הקדוש ברוך הוא כמו שדרשו על פסוק לא ירעיב 

בי אשרי העוסק בסודות התורה ובדברי רה נפש צדיק ואם כן "הוי
שמעון בן יוחאי שכמו שטעם בעולם הזה מעין עולם הבא כן 

 ואמר מורי הגאון מפאנו זכר צדיק ישביעוהו מפני מעשיו ותורתו
לברכה כי שני מלאכים אלו הם יצר טוב ויצר הרע להיות כי הם 
שמעו מפיו תורה כל ימי חייו ונתקדשו שניהם על ידו שמשך אותם 

ב שכל אחד "בתקון כלבית המדרש ואם במתן תורה אמר 
מהמלאכים היה עושה עצמו קול ופורח באויר וכל אחד מישראל 
שהיה אומר נעשה ונשמע היה שורה בפיו ומלמדו התורה כולה כל 
שכן שהמלאכים גבורי כוחו של האדם המתהוים מתורתו ומעשיו 
בחייו שלומדים ומבינים אותו בעצם מה שלמד והגה בעולם הזה 

עולם הזה והדר ליסבר בעולם הבה לגרוס איניש וזהו ליגרוס איניש ב
ואף על גב דלא ידע מאי קאמר כי עתיד להבין ואמרו האי מאן דבעי 

כי מי שטרח ולא השיג למנדע אף על גב דלא ידע שבחא איהו ליה 
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יזכה ויבין בגן עדן ולכן טוב לגרוס ספר הזוהר ותקונים ורעיא 

  .מהימנא וכיוצא גם שלא יבין אותם
  )ו"בק מאמר שפתי רננות פרק כמעבר י(

לא רק בלימוד בנגלה שם רבינו עיונו אז בימים הללו אלא גם 
בחכמת הנסתר העומדת ברומו של עולם בימי לימודו בפרעשבורג 
בישיבת רבו הכתב סופר החלו איזה תלמידים לפרוץ גדר ועסקו 
בחשאי בחכמות חיצוניות בהוודע הדבר התחילו לחקור ולדרוש על 

יגים מיוחדים חזרו על האכסניות של הבחורים לראות זה ונצ
 חתולתם או בילדי נכרים ישפיקו רבי השםולהסתכל אם בתורת 

יהודה גרינוואלד שהיה אז בחור צעיר לימים נמנה על בכירי 
כאשר הגיעו התלמידים שהלכו לבקר באכסניות של הבחורים 

יין בעיון להאכסניא של רבינו לראות מה טיבו מצאו אותו יושב ומע
גדול באיזה ספר עד שלא הרגיש כי באו אנשים לחדרו הם הלכו 
מאחוריו והנה ראו כן תמהו כי בידו ספר הזוהר והוא מעיין בו ופלגי 

 כאשר באו כן הלכו והוא לא ידע בבואם ובצאתם מים יורדים מעינו
רבי יהודא גרינוואלד נתרגש מאד מגודל יראתו וטהרתו שגם בספר 

יונו ופנה איפוא לרבו בבקשה שהוא רוצה ללמוד כזה שם בו ע
בצוותא עם רבינו לשאלת רבו מה זה ועל מה זה הנו משתוקק לכך 
סיפר את אשר עיניו ראו ולא זר רבו הסכים על ידו והוסיף לחבבו 

  .ביתר שאת על יראתו הקודמת לחכמתו
  )ט"תולדות ערוגת הבשם דף ע(




וביותר בדורינו זה אין מי שיעסוק בו כראוי שיהיה בידו להשיג 
כל כך כדי שיוכל לפרש כל דבר היטב ואף לאלו שעוסקים בה הם 
מעט מזעיר ואינן נמצאין כי אם אחד מעיר ושנים ממשפחה וגם אלו 

ים קצת הוא יודעים ומכירים בעצמם שגם זה הדבר שיודעים ומבינ
רק יודע שאינו יודע ואל ימנע עצמו מללמוד כלל עם שום אדם 
בעולם מחמת האזהרות הנזכרים לעיל באמרו מה לי ולצרה זו 
להוסיף חטא על חטאי חנם גם זה רעה רבה כי התורה ניתנה ללמוד 

וגם מצינו  השםוללמד בכדי שכולם יודעים מקטנים עד גדולים דעת 
מזהירים על לימוד חכמה זו כל אדם חייב בהרבה ספרי מקובלים ש

  .ללמוד אותה
  )ז"טהרת הקודש הקדמון עמוד קמ(
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ובזוהר שיר השירים בסוף המאמר כתב וזהו לשונו תא חזי מאי 
יא בלא ידיעה ולא אסתכלת אי אנת אתי' כתיב אם לא תדעי לך וכו

בחכמתא עד דלא אסתלק מעלמא ולא ידעית ברזין דעלמא עילאי 
וכן כתב ' ל וכו"צאי לך לית אנת יכיל למיעיל הכא בלא ידיעה זו עכ

ה ודרך חיים "גבאי בעל ספר עבודת הקדוש ע' ר מאיר ן"הרב מוהר
תוכחת מוסר שכל מי שרוצה לילך בדרך החיים דהיינו שרוצה 

 סודות התורה והתפלה שהם דרכי החיים ותוכחת מוסר רוצה ללמוד
לומר צריך שיקבל תוכחת מוסר אף אם ענש יענש על איזה מכשול 
המגיע לו דרך לימוד זה אל ימנע בעבורו מללמוד בה כי אין אדם 
עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בה וכן צרוכים לומר לפי ענית 

ה ומתורתך תלמדנו " תייסרנו ידעתי לרמז בפסוק אשרי הגבר אשר
גם כן על דרך הנזכר לעיל היינו רצוננו לומר אשרי הדור אשר 

ה שיהיה נכשל בלימודו ויקבל תוכחת בעדו אף על פי כן "תייסרנו י
טוב לו ואשרי שמתורתך תלמדנו ודייק תורתך שזו התורה לא כל 

ין וכל זמן שאין האדם יכול להבאדם יכול להבינה אותה עד עומקא 
 ודי כנודע מדברי חכמינו זכרונם לברכה ויתר השםנקראת תורת 

מזה מצינו בכמה מקומות שעל כל כהאי גוונא נאמר ודגלו עלי 
כל אהבה אל תקרי ודגלו אלא ודילוגו עלי אהבה ולא עוד אלא 

שהאדם אינו מבין על בוריו בהשתדלותו בעולם הזה כד יקום 
  .לתחיה יבין אותם על שורשם ועיקרם

  )ב"טהרת הקודש הקדמון עמוד קנ(



הלימוד הזוהר על כולה מועיל להשגה כי דבריו הרמים וגם דע 
לבד מאירים פני האדם ונותנים כח וחיל לנשמת האדם העוסק 

 כי כן ובהיפוך חלילה מן מאן דמתפרש מיניה כאלו פורש מכלא
 ש מרבי שמעון כאלו מתפרש מכולאמאן דמתפרדרשו עליו בימיו 

והשתא אף על פי שהוא אינו כאן כבודו יש כאן ודבריו הקדושים 
צריכים אנו ללמוד ועל ידם אולי יזכה להשיג דבר מה כי אם לא 
יועיל כולו יועיל מקצתו כי הקליפה אי אפשר להסיר בפעם אחת כי 

  .מעט מעט אגרשנו
  )ו"טהרת הקודש הקדמון עמוד קנ(

הם התלמודי חכמים הלומדים הפשט ומנוחים , י הארץאינן עמ
הסוד עליהם היא התרעומת לפי דלא אשתכח עזר בהון בגלותא 
לשכינתא לפי שעל ידי סודות התורה שקורא האדם עושה תיקון 

  .גדול לשכינתא בגלותא
  )א"ח ע"א דף כ"מקדש מלך ח(



    ַהזֹוַהר                 ]136[                   אֹור


דם לידע שמו יתברך ומי שלא ראה חכמה כלל העולה שחייב א
ומי שלא רוצה ' זו לא ראה אורות מימיו והכסיל בחושך הולך כו

בחכמה זאת הוא כגוף בלא נשמה ובדורות אלו מצוה ושמחה לפני 
הקדוש ברוך הוא שתתגלה חכמה זאת דבזכותא יבוא משיח צדקנו 

  .במהרה בימינו אמן
  )ב"ח ע"אוצרות חיים דף י(






הספרים שידבק בהם האדם להשביח בהם הם חיבורי אמנם 
י עליו השלום כמו הזהר והתיקונים ורעיא מהימנא ושיר "הרשב

רכים והנה אל המעיין בספרים אלה צריך שני ד'  וכוהשירים וסבא
האחד לשנן לשונו פעמים הרבה ולציין לו ציונים כדי שיזכור 

בעיון רב ' ילמוד במקום ב' הבקיאות ואל יעמיק ראשונה הרבה והב
בעיון בשעות ' כפי כחו נמצא אל המעיין שתי הלכות בבקיאות הא

בבקיאות כפי כחו פעמים ירבה בזה פעמים ' הב' הנזכרים בפרק א
השעה והשקט השכל ובזה בריאה לו כי ימעט בזה הכל לפי הצורך 

הוא ילך לבטח דרכו וישיג הדרך הישרה ואף אם יראה אל המעיין 
שאינו מבין עם כל זה לא יפסיק גירסתם מפומיה כי נאמן בעל 
מלאכתו להמציאו נסתר החמה כי כאשר ירגיל איש את בנו כן 
הקדוש ברוך הוא מזה לעוסק בחכמה זו מעט מעט ודבר זה נסיתיו 

פרשת קדושים דף (יש ראיה אל העצה הזו ממה שהעתקנו מהזהר ו
  .'בחלק א) פה

  )'פרק ג' אור נערב חלק ג(




הסגולה השביעית כי העוסק בחכמה הזאת וממלא פיו שחוק בו 
, א ויוסיף אומץ בעבודה וזה בדוקממלא לבו יראת שמים ויראת חט

כי אפילו גרסה לשון הזוהר יראה אל האדם שמחה בנפש ביראת 
 ואם גברא לא חזו מזליה חזי  כאלו עוסק עם הצדיקים בגן עדןהשם

  .כן אין ספק שזה עיקר עסק התורה בגן עדן בין הצדיקים
  )'אור נערב חלק חמישי פרק ב(
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ה שהוא פינת להבין על "י זלה"יעסוק בספר התיקונין להרשב
ידו בספר הזוהר וספר הזוהר עצמו יעסוק בו מדי שבת בשבתו 

 והכל לפי מה שהיא אדם אלה שהצעתי הדברים וחודש בחודשו
  .לפניו והמשכיל יבין ויבחר

  )השםהלימודים במועדי סדר , סדר היום(

 כמו שכתב כי החכמה הפנימית היא הנקרא חכמה באמיתות
ה במשנת כל שיראת חטאו קודמת "החסיד הרבי יוסף יעבץ ע

כי החכמה הנזכרת בזו זה לשונו גם יתכן לפרש ' לחכמתו וכו
המשנה אינה חכמת עשיית המצות כי אם החכמה העליונה חכמת 

ועליה אנו מתפללים בכל יום  הקבלה והיא ידיעת טעמי המצות
והאר עינינו בתורתך כי מה חסרנו באמרנו ותן בלבנו בינה להבין 
ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד שנאמר אחר כך והאר עינינו בתורתך 
אלא ודאי אנו מכוונים לחכמה המפוארה הזאת שעליה אמר דוד 

י ה גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך ולא אמר דוד כן על דינ"המלך ע
שור מועד ושור תם ואף לא על דיני אסור והיתר שהיו נשי ישראל 
בקיאות בהם אלא על זו החכמה שאין לה סוף כי כל תקותנו אל מול 
ההצלחה הזאת כי מתוכה נהיה דבקים בשמו הגדול וחכמת עשיית 
המצות אינה כלום אם לא תבא לידי מעשה ועליה נאמר לא המדרש 

 מן השמים לטוב השםכמה מאת הוא העקר אלא המעשה וזאת הח
  .לפניו יתעלה

  )ראשית חכמה בהקדמה(

יש כת אחת שיתרחקו מן החכמה הזאת וישתתפו להם טענות 
רבות וכלם מסכימים בגודל מעלת החכמה יש שיאמר שהיא חכמה 
נשגבה ואין הכל ראוים להכנס אליה עד שידמה בדעתו להעניש 

 צבקות וקנאת השם לנושאים ונותנים פה באמרו שהוא מקנא קנאת
ויש ' תורתו בראותו כי שלחו ידם במקום גבוה לעסוק באלקות וכו

עוד כמה בחינות יפלו תחת סוגי סברות אלו שבארנו והנה אל שלשה 
אלו נאמר כי כל מגמתם לרומם החכמה הזאת ובאמת הם פסולים 
להעיד על זה וכי מי שלא ראה הירח יבוא ויעיד כמו מי שראהו והן 

ה רמה ונשגבה אמנם עליהם ועל רוממותם נאמר אשר אמת החכמ
יומרוך למזימה נשוא לשוא עריך ועליהם נאמר ראמות לאויל 
חכמות בשער לא יפתח פיהו וכתיב בקש לץ חכמה ואין ודעת לנבון 
נקל אני אהבי אהב ומשחרי ימצאונני ויש כיוצא בזה רבו מספר 

 השםה חלקי "ה ועל כזה אמר דוד המלך ע"במוסרי שלמה המלך ע
 אני נשפיל עצמי כי על השםאמרי לשמור דברך ירצה כי לשמור דברי 

  .כזה נאמר אל תהי צדיק הרבה ואל תרשע הרבה
  )עמק המלך בהקדמה פרק שביעי(



    ַהזֹוַהר                 ]138[                   אֹור


ויש כת שלישית שיתרחקו מן החכמה הזאת לאמרם כי קרוב 
ר לו לבוא לידי חטא וליפול באחד אדם לטעות בדברים האלה ואפש

מן הטעיות הנוגעים במקום גבוה והנה כוונותם רצויה ומעשיהם 
אינם רצוים הן אמת צדקו באמרם כי קרוב האדם אל הטעות 
בדברים הנעלמים אבל עם כל זה לא יאשם וכן הוא בספר הבהיר 

רחומאי מאי דכתיב תפילה לחבקוק ' וזה לשונו שאלו תלמידיו את ר
כל המפנה לבו מעסקי א על שגיונות תהילה מבעי ליה אלא הנבי

העולם ומתעסק ומשתדל במעשה מרכבה מקובל לפני הקדוש ברוך 
 שנאמר תפילה מאי שגיונות כמה הוא כאלו מתפלל כל היום כולו

 ועוד ומאי ניהו מעשה מרכבהדאת אמר באהבתה תשגה תמיד 
כחת מוסר רחומאי מאי דכתיב ודרך חיים תו' אומר שם אמר ר

מלמד שכל הרגיל במעשה מרכבה ובמעשה בראשית אי אפשר שלא 
יכשל שנאמר והמכשלה הזאת תחת ידך דברים שאין אדם יכול 
לעמוד בהם אלא אם כן יכשל בהם והתורה אומרת תוכחת מוסר 

ש "ל ובספר הזוהר פרשת קדושים ע"אלא באמת זוכה לדרך חיים עכ
  . ש"דידע בר נש עה בזמנא "ד בד"גם בזוהר בהר דך נ(

  )עמק המלך בהקדמה פרק שמיני(

ר כארזים נכנס בכי טוב אל תא הרזים ולא "ועם היותו בחו
ם קדמה "מחשבת המקוהשיב אחור ימינו מפני חוסר זמנו כי אמר 

למחשבת הזמן ובעת פקודת המשמורות קדמו עיניו אשמורות 
 והתקין מאורות ויאר את הלילה בתיקוני הזוהר כעצם השמים

  .לטוהר
  )מתלמידו בעל יד מלאכי, ת דביר יוסף בהקדמה"שו(




וכבר אמרו בתנא דבי אליהו שאפילו קרא כל היום פסוק ואחות 
והטעם כי אותיות ותיבות ההם , לוטן תמנע הוא בן עולם הבא

תם וגם יהיה תועלת עצום בהרכבתם וכל פעם יוליד יעוררו רוחניו
אור חדש לפי מצב העולמות וצירוף השם המיוחד אשר שולט ברגע 

אף שלא יבין מכל ההוא באופן כי הקורא בתורה בכל מקום 
האותיות והתיבות עצמן הן הן המרכבה הרכבת צורות הקדושות 

  .ורוחניותם
  )ג"שנ' מערכת גדולים י(

ות המר הזה מכל הקליפות ומכל המקטרגים ולהגן בעדינו בגל
ר "עלינו לעסוק בחכמה הנפלאה הזאת זה לשונו הרב הגאון מוהר

ה אוצרות חיים ועץ חיים בהקדמת ספרו אשר "יעקב גר צדק בעל הג
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רנו ליעקב לולי חכמה זאת עתה בדורינו הדורות חיבר וקראו 

ל החכמה גרועים אין אנו יכולין לעמוד ולקיים בגלות המר הזה אב
 הזאת היא לנו עזר וסעד ומגן לאחוז בלבב שלום באבינו שבשמים

מי ועתה אנו רחוקים משורש עליון כמו שמרים בתוך החביות ' וכו
יגין עלינו אם לא קריאה ולימוד מחכמה העמוקה והנפלאה הזאת 

לכן לימוד הקבלה הוא שמירה מעולה מכל הקליפות ומכל ' וכו
  .לנהוג מילתא דחסידותהמקטרגים אפילו לא יוכל 

  )א"ע' ויקהל משה דף ג(






דע אהובי ורעי כי טעות גדול עלה בידם שאינן מבינים הפשט 
מה ענין ארבעה שנכנסו לפרדס כדאיתא בפרקי היכלות שהם היו 

משים בהשבעות מלאכים דעולם יצירה ובריאה בקבלה מעשיות מש
ל דאשתמש בתגא חלף והם היו משמשין "נו זותימה שהזהר לנו רב

בשמות קדושים מה שאין אדם יכול להשיג בחייו בעוד נשמתו דר 
דע ת מה שהזהיר דוד לשלמה בנו "אבל בידיעת אלקו' בחומר עב וכו

ה ושכינתיה יותר "חת לקבי אביך ועבדיהו בכל לבבך אין נ"אלק
 כאשר הזהיר בעולם כי אם בהתעסקות תלמיד חכם בחכמה הזאת

 ורעיא מהימנא ובפרט האור הגדול אשר זכרונו לברכהי "לנו הרשב
נגלה בימינו אור שבעת הימים כדי לזכות אותנו ולתת לנו אחרית 

  .להיות לנו לפליטה גדולה עד ביאת משיח צדקינו' טוב ותקוה וכו
  )'ל משה דף וויקה(




אין לשכינה נחת רוח יתר בעולם כי אם בלימוד הקבלה 
 ברעיא מהימנא בדיבר המתחיל בני מטרנותא כדאיתא בזוהר פנחס

בנים בגין דא אם כבנים אם כעבדים בזימנא דאתחריב בית מקדשא 
 ראשם ונתדלדלו אנשי מעשה ודאי אנשי מעשה אוקמא דעבדים חפו

אתקריאו על שם מטרניתא דאתמר עליה רבות בנות עשו חיל ואת 
עלית על כלנה אבל אי אית צדיק דזכוי ועובדא לאנהרא בהון 
מטרוניתא ולמפשטא מינה לבישא דקדרותא דפשטין ולקשט לה 

תיה בלבושין דגוונין דנהירון דרזין דאורייתא מה כתיב ביה וראי
לזכור ברית עולם וראיתיה ברזין דנהירון דאורייתא דאור ורז 
אתקרי הדא הוא דכתיב כי נר מצוה ותורה אור באילן רזין אתמר 

וחמת המלך וראיתיה ובההוא זמנא סליק מיניה רוגזא דברית 
מה שאלתך וינתן לך  ויימא לה מלכא בצלותא דעמידא קמיה שככה
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פורקנא דילה ובנהא ועמא  בההוא זימנא שאלת על ומה בקשתך

  .תנתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתיהדא הוא דכתיב 




הכלל ', ד וכו"גם איתא בפרשת נשא ברעיא מהימנא דף קכ
העולה משני המאמרים יגידון ויעידון כאחד שאין אנו עושים נחת 

ה ושכינתיה אם לא בלימודה החכמה הזאת זיהרא "הקברוח יותר ל
דאמא עלאה טועמיה מפרי עץ החיים ואין אנו יכולים למיפק 

 בדד ינחנו כי בשמחה השםויקויים בנו מגלותא אלא בלימוד הזה 
תצאו ובשלום תובלון ואל ישלט בנו שוב עץ הדעת טוב ורע אסור 

ים בעלי טמא פסול ורוח הטומאה אעבור מן הארץ לכן נקרא
המקובלים באידרא נשא מחצדא חקלא כלומר בלימוד החכמה 
הזאת אנו מקצרים הקמשונים והחרולים מן השדה הידוע אשר 

 ומתבערין הקליפות לנוקבא דתהומא רבא ואין יכולים השםברכו 
י מן האלף "ת שב"להרים את ראש ונעשים מן מלת בראשית אר

ת כידוע "שר צרופי הויוי הם שנים ע"ר אורות ושב"הידוע יוצאין ת
לנו אבל אם חס ושלום אין אנו מתעוררים בלימוד החכמה הזאת 

ל האורות "ש ר"ת יב"מלמטה למעלה נתהווה ממילת בראשית אר
העליונים יסודות דאבא ואימא משם יוצאין כל רזי דאורייתא ומשם 
יוצאין אורות לכל העולמות לפרצופים למטה גדולות ראשון ושני 

 וגאולה וחירות וחיים ועשירות ושמחה ושלום ואותו ושפע הברכה
המקום חס ושלום נסתם מקור נשחת העב והעכור והנאלח ומי 
המרים המאוררים ונפתח הסתום בנוקבא דתהומא רבא ויוצאים 
הקליפות ושולטים בעולם ויכולים להרים את ראשם ושולט עץ 

כולל ר תצמיח לך גימטריא עם ה"ץ ודרד"הדעת טוב ורע בסוד קו
והמחלוקת והחנופה בסוד ' תורה הפשוטות של תורה ושם יונק הגאל

ושולט השכחה וחושך וארכת הגלות והאומות יש להם ' פלוגתא וכו
שליטה והשעבוד מלכיות גוברין עלינו בכל יום ואין לך יום ויום 

לכן ' שקללה מרובה מחברתה מכח שהאמת של תורה נעדרת וכו
האיש הירא והחרוד על דברי אלוקים שמעוני אהובי אחי ורעי מי 

ה ושכינתיה ולשם כל ישראל "חיים ורצונו ללמוד לשם יחוד קב
ולאצור אוצרות למעלה מקום שאין יד שולטת בו ולהסיר המסך 
העב והגס והעכור ומחיצת הברזל המפסיק בינינו ובין אבינו 

ם ומנעו הטוב מכם " כי חטאתיכם מבדילים לבין אלקיכשבשמים
בי אחי ורעי דעו כי לזכותכם אני בא להעלות אתכם מן לכן אהו

הגלגל אל הרמה להעלות אל גרם המעלות כאשר אוכיח ואבאר 
מכמה מאמרי זוהר שאין להם סוף ושיעור שאין אדם יכול להשיג 

  .אור העליון אם לא בלימוד החכמה הזאת
  )א"ע' ויקהל משה ז(
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  – בפרק  –
  ן"ליקוט נפלא אודות תורת הח



לית אתר פנימאה כאינון דידעי רזא דמאריהון וידעי . א
על אילין כתיב עין לא ראתה אלקים זולתך , בכל יומא' לאתדבקא בי

, א חכה את איוב בדברים"כד, מאי למחכה לו, יעשה למחכה לו
 ואילין אינון דדחקין למלה דחכמתא ודייקין לה ומחכאן לה למנדע

 דייקין להם זוהרפירוש סודות התורה ומאמר ה[ברירה דמלה 
ניצוצי אורות , בדקדוק גדול ומחכאן ומקוים לדעת ברירה דמלה

אילין אינון דמאריהן אשתבח בהון , ואשתמודען למאריהון, ]שם
ואילין עאלין בכל , אילין אינון דעאלין בין עילאין קדישין, בכל יומא

זכאה חולקיהון בעלמא דין . חי בידיהוןולית מאן דימ, תרעי דלעילא
  .ובעלמא דאתי

  )ב"ל ע"א דף ק" חזוהר(

לא ישיג , ואף אם יתעסק בפשוטי הדברים בחכמה הזאת. ב
ואם לא ישיג , אלא כאשר יפלפל וייטיב עיונו, המדריגה הזאת
אז נקרא מחכה וישיג , כי בהתמדת העיון ישיג, חכה' בפעם אחת וב

כי החכמה הם ראשי , מש בחכמה ובינהשאז משת, המדריגה הזאת
עליו  רבי שמעון בן יוחאיפרקים שנמסרו לנו ונמצאו בספרי ה

ובינה הוא להבין דבר מתוך דבר ולהתפלפל ולדקדק הרבה , השלום
והרי הוא מחדש חידוש בתורה שמעלתו , בחכמה ואז יצא לו סוד

  .גדולה

פל להוציא מלב הטועים האומרים שאין לפלוהארכתי בזה . ג
 פרשת זוהרונתלו במה שמצאו ב, בחכמה הזאת ולא לחדש בה דבר

וטעו בהבנת . בראשית עונש המחדש בחכמה הזאת מה שלא קיבל
 הקדמה בענינים העליונים חס ושלוםדהיינו דוקא המחדש , הדבר

אמנם לפלפל בראשי פרקים ולחדש מתוכם הקדמה , שלא קבל
רים החשובים לפני הן הן הדב, מורכבת על ראשי פרקים הידועים

 מה שכר העוסק בה או בשאר אם כן, שאם לא תאמר כן. הבורא
התורה ומה ענין אומרם אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש בה 

  .אם לא נתן רשות להתעסק אלא במה שלמד
  )ה"ק זלה"בשם הרמ,  שםזוהראור החמה ל(
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וראוי , ב אפילו שישגה בה"מצידה יזכה העוסק בה לחיי העוה
 שיבואו עליו תוכחת מוסר כי מה אף על פי(שלא יתרשל ממנה 

כי , ותועלותיה ידועה). ב" אלא לקנות חיי העוהעולם הזהתוחלתנו ב
מלבד היות האדם מצידה יודע את קונו ויודע סתרי תורה וטעמי 

 המתוקים מדבש ונופת צופים אשר מצידם היא משיבת וותהמצ
גם כן ימשך ממנה , כי הנפש מזדככת בהם ומתבודדת עם קונו, נפש

והיא המלהבת אותו לעשות , עשיית המצוות כתיקונן ובאהבה רבה
ועל זה אמר החכם מים רבים לא יוכלו לכבות את , בשלימות

  . בענין התפילהיגיע לנו ממנה תועלת נמרץ ועוד. 'האהבה וכו
  ) מאמר ראשוןהקדושה "של(



ב "ח דף ע"תיקוני זו (האי חיבורא איהו כגוונא דתיבת נח. א
שבו , כי חיבור זה שנקרא ספר הזוהר הוא כמו תיבת נח', פי, )ד"ע

קיום לאותם המינים והמשפחות כולם ' היו מינים הרבה ולא הי
' כן הוא ממש כי על ידי סוד הגלות וכו,  כניסתם להתיבהאלא על ידי

ומגיע פגם לצדיקים כולם והחשכת מאורי אורם כמעט טועמת מר 
להם סוד החיבור ' לקיומם שלא ישלוט הגלות בהם היולזה , ממות

לתקן מחץ מכת הגלות ומי מבול , הזה כענין תיבת נח ממש
ה מאירה קצת אור שכינ' אלא תהי', החיצונים המחשיכים וכו

כן יכנסו הצדיקים אל סוד אור חיבור הזה , ומלבשת הצדיקים
  .להתקיים

 השםשמיד שעוסק בחשקו אהבת וכך סגולת החיבור . ב
ויכנס אליו להצלת , ישאבנו כשאיבת האבן השואבה את הברזל

אין חשש אם , רשע' אם יהי' ואפי. נפשו ורוחו ונשמתו ותיקונו
או , לו אחת מהשתיים' יסה אלא יהי מפני שאין כניסתו כנ,יכנס

גמורה ויפרש ' או ידחנו דחי, צדיק ויכנס בו' יחזירנו בתשובה ויהי
דוחה הרשעים ואותם שחטאו מן החיה ' כענין תיבת נח שהי, עצמו

  .והבהמה
  )'סימן ה' שער א, אור יקר(




 מתקן זוהר הקדושדהלומד ב :וזה לשונוכתבו המפרשים . א
והלומד בתיקונים מבריח הקליפות ומתקן עולם , עולמות העליונים

 זוהר הקדוש הרבי שמעון בן יוחאיומזה הטעם יסד . העשיה
 ויברא וזה שכתוב. בחשבון גדול וספר התיקונים בחשבון קטן
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 ספר ו הקדושזוהר הספררמז ל, אלקים את שני המאורות הגדולים

זה בחשבון , אך החילוק בין זה לזה', טובים השנים וכו, התיקונים
, זוהר הקדושהוא ה, לכן אמר המאור הגדול. גדול וזה בחשבון קטן

 התיקונים שבא ספררמז ל, ואת המאור הקטן',  היום וכותלממשל
הרי שלימוד . רמז לעולם העשיה, לממשלת הלילה, בחשבון קטן

  .ל לתקן עולמות בשמים ובארץבהם הוא דבר גדו

אשר הם ,  תיקוניםספר ובזוהר הקדושראוי ללמוד בעל כן . ב
על ו. גם דלא ידע מה קאמר, מלאים זיו ומפיקים נוגה בסתרי תורה

 לימוד הפשט בורא על ידיו,  לימוד הנסתר בורא שמים חדשיםידי
ובזה . 'כמו שנאמר כי כאשר השמים החדשים וכו, ארצות חדשות

עיא מהימנא 'רוהר 'זנוטריקון ,  תכןת"בזרל ושמים " רזרמזו
  .יקונים'ת

  )זכרונו לברכהספר חסד ואמת לחיים חורי (

  ]. בן איש חי בהקדמתו לספרו בניהוספרמ, עוד בפנים הספרועיין [



א הלוי עצה טובה "זכרונו לברכה להר] י"האר[אמר מורי . א
שילמוד בזוהר דרך בקיאות בלבד בלי שיעמיק בעיון , לענין השגה

 פעמים זוהרושיקרא בספר ה ארבעים או חמישים עלין בכל יום
  .רבות

  )'עמוד ד'  דף טשער רוח הקודש(




ם  חדש והתיקוניזוהר ישן וזוהרשיראה לסיים ויתנהג בדרך זו 
 על סדר זוהר הקדוש אך אם ילמוד סדר הפרשיות של ה.בכל שנה
, לא יספיק לפעמים שנים ושלשה שבועות בפרשה אחת, השבועות
זוהר ראוי שיקבע שיעור הלימוד מלכן .  גדולותפרשתדהיינו ב
 ישן זוהרשיוכל להשלים כל ה, דפין בכל יום'  ותיקונים גהקדוש

דפין יקבע לימודו בשאר ' ד גואחר לימו, וחדש ותיקונים בכל שנה
וילמוד ספרי המקובלים על סדר שיכול עד שיסיים , ספרי המקובלים

 והתיקונים הקדוש זוהראך ה', כל ספרי המקובלים הנמצאים וכו
  .וכזה יתנהג כל ימי חייו, ל" לסיימם בכל שנה כנזהרי

  )שער הניצוץ,  השישישער, יסוד ושורש העבודה(



חמש דפין מזוהר הקדוש בכל יום הוא כי , המקובלים כתבו
והוא מרפא ,  להאירה ולזככה ולתקנהתועלת גדול ותיקון גדול לנפש

  .ותיקון לחטאים ולפשעים של הנפש
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  )' זסעיף קטןו "סימן תקטאפרים  המט(



כי בזכותו יצאו , זוהר הקדושבאשמורת בילמוד אם זכה 
 אף על פי כן, ואף שלא זכה להבינו. ישראל מגלות שדומה ללילה

  .ילמוד הלשון כי הוא מזכך הנשמה
  )זכר צדיק לברכהאברהם טכאריק ' סידור בית אברהם לר(



ו גורי תשובה השבתי למשכיל אחד ששאל על אשר כתב. ב
 הוא תיקון גדול להאיר הנפש זוהרשלימוד ה, י זכרונו לברכה"האר

והרב זכרונו לברכה נתן תיקון לבעל תשובה ללמוד חמשה , ולקדשה
דקריאתה זו היא ,  אף על גב דלא ידע מאי קאמר בכל יוםזוהרדפים 

דווקא לימוד הזוהר יש בו סגולה זו ונראה כי , להאיר הנפש ולתקנה
והוא פלא במה כוחו גדול מכל , וד משנה ותלמוד ומקראיותר על לימ

  .אלו דבריו', התורה אם למקרא ואם למשנה וכו

דע כי אין ספק כי כל לימוד בתורה הקדושה , ואני אמרתי לו
לשמה באמיתיות ודאי בונה ' ובפרט אם יהי, נשא ורם והוא מרומם

גדול אמנם אשר , בשמים מעליותיו ומתקן העולמות ומייחד הדודים
 מאודהיינו שהמקרא ומשנה והתלמוד הם מלובשים , זוהרלימוד ה

לא כן הזוהר שמדבר בסודי התורה , ואינו ניכר בהם הסוד כלל
ולכן . בפירוש ואיו פתי הקורא שלא יבין כי דבריו בעומקי רזי התורה

  .ם הנפש"ן ומאירי"להיות סתרי תורה גלויים בלי לבוש הן מזהירי

דהיינו , מאודדבריו סתומים וחתומים ואף על גב דבצד מה 
להבין סתר עליון בעצם ולידע תוכן הדברים על בוריין ועל מתכונתן 

ולא יבינו הדברים כי אם מפי חכם גדול לאוזן , דודאי צריכא רב
ברם בכללות ניכר היותן רזין עילאין והדברים עושים רושם , מקבל

  .בשורשיהם עליונים למעלה
  )'מערכת ספרים אות בא "שם הגדולים להחיד(

שהרי מדרש , כ לימוד פנימיות התורה"בכלל מקרא הוא ג .ו
שגם בלימוד רזין דאורייתא אינו ועוד ,  הוא על פסוקי התורהזוהרה

 אינו דומה אם כן, משיג רק המציאות מההשתלשלות ולא המהות
ובלימוד ההשתלשלות אינו ' למשנה ותלמוד שמשיג מהות חכמתו ית

 אף על פי כןו. אלא רק ידיעת המציאות. . ת חכמה זו משיג כלל מהו
ז "וה,  להיות בזה השגת המהותאי אפשר כיון דמאודדבר גדול הוא 
 חכמה בחינת להיות ההשגה באי אפשר שאף על פיכמו שבמקרא 

כיון ששרשה למעלה מהחכמה לכן גם מה שאומר האותיות דבר 
 אף על פיימיות ידיעת המציאות מהפנכ "כמו. . גדול ועצום הוא 

  ...שאינו משיג כלל המהות דבר גדול הוא עד להפליא
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שמת והנה כיון שהתורה היא הממוצע המקשר ומחבר נ. ז

סתים , והממוצע יש בו שני בחינות, הקדוש ברוך הואלישראל 
 סתים הוא המקשר ומחבר רא הפנימיות הנקנותבחי ם כןא, וגליא
  .'יות אלהותו ית פנימבחינות פנימיות של הנשמה לנותבחי

  )ואילך' טור ב'  ויקרא דף הפרשת, לקוטי תורה לבעל התניא(



מימרא זו ' ז יתורץ מה שנדחקו גדולי המפרשים בפי"ועפ. א
דלעולם ישלש אדם שנותיו שליש במקרא שליש במשנה ] ב, ז יט"ע[

דבתחלת לימודו של אדם , ש"ש א"אמנם לפמ. . שליש בתלמוד 
דאף על גב שלתלמוד צריך זמן , ישלש השליש במקרא ממש לבדו

ואחר שהגדיל  יש לו למהר ללמוד המקרא בתחלה מכל מקוםיותר 
כ עם מה שילמוד "בחכמה יש לו לקיים השליש במקרא בתושב

 שזה נכלל הכל בשליש במקרא,  מפנימיות התורה והאגדותאחר כך
לימוד מדרש רבה ושאר המדרשים הוא בכלל ואפשר דגם (ל "כנ

ת מבואר דמדרש תורה שהוא "ואף שבהלכות ת. . השליש במקרא 
היינו מפני שהן הלכות , ג הן בכלל שליש במשנה"ספרא וספרי וכה

לימוד הרבות שהן אגדות  מה שאין כן, וגופי התורה כמו המשנה
  ... אפשר שזה נכלל בשליש במקראהשםשעל המקרא ומוסר 

  )ואילך' קוטי תורה לבעל התניא שם טור גל(

 . . ל הוא בכלל שליש במקרא" וכהאריזזוהרלימוד ההנה . ב
 אין השגה אפילו לגדולי החכמים רק זוהרבלימוד סודות האבל 

ז כעין "וה,  ולא השגת המהות כללידיעת המציאות מההשתלשלות
 יאף על פ הקדוש ברוך הואלימוד המקרא שהוא קורא בשמותיו של 
וכעין זה הוא בלימוד . ל" כנשאינו משיג כלל עצמיות הגנוז בהן

ז נקרא "ולכן ג. . ולכן הוא בכלל שליש במקרא .  עץ חיים וזוהרה
שידיעת המציאות היא כמו ריח בעלמא לגבי השגת , לריח שמניך

  .שבמשנה ותלמוד' מהות חכמתו ית

ק קרוב לסופו שבלימוד סדר " שנתבאר באגהעל דרךו. ג
תלשלות אף אם השיג המציאות לא עדיף מצד עצמו כלימוד ההש

שידיעת המציאות הוא אלא מצד ', המצות שמשיג ותופס המהות כו
 וידעת כמו שכתוב  ואדרבה עולה על כולנה, רבה ונשאהמצווהכ "ג

שגם הריח ועוד . ומביאה ללב שלם' היום דע את אלקי אביך כו
ולכן  . . 'ות התורה כו פנימיבחינותוידיעת המציאות הוא הארה מ

  .'ושמן תורק כו' הבחינות לריח שמניך כו' ל ב"צ
  )ואילך' סוף טור ג' שיר השירים דף ג, לקוטי תורה לבעל התניא(
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',  מלח כוז יובן בתוספת ביאור ענין ולא תשבית"והנה מכ
שהמלח ממתקת הבשר אף שאין , בשם מלח' שלימוד הפנימיות נק

כמו , וכך הנגלה שבתורה נמשל לחם, בו טעם בעצמו כמו הבשר
 כמו שכתבתי, וגם לבשר, לכו לחמו בלחמי] ה, משלי ט [שכתוב

, "זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי" מקום אחר על פסוקבמ
ב אמרו אכלו בישרא "ב דף כ"ב' וכן בגמ, תורה שבעל פהדקאי על 

וממש כך , והיינו כמו הלחם והבשר יש בהן טעם. שמינא בי רבא
 מה שאין כן, בלימוד הנגלה שבתורה יש בה השגת המהות ממש

, בלימוד הפנימיות שאין בזה רק ידיעת המציאות ולא השגת המהות
 טעם ממש כמו בחינתוהמהות נסתר ונעלם ואינו מושג כלל להיות ב

לומר , ולכן נמשל למלח. ל שיתגלה פנימיות התורה"עד לע, ההנגל
  .ז הוא דייקא הנותן טעם בהבשר"עכ, שעם היות שאין בו טעם

  )'לקוטי תורה לבעל התניא שם טור ד(


    

כ בברבות "ה ג"ט וכ"כפ "ס( ל באבות דרבי נתן" רזוזה שאמרו
כל , כל מי שיש בידו מדרש ואין בידו הלכות לא טעם טעם של חכמה

, מי שיש בידו הלכות ואין בידו מדרש לא טעם טעם של יראת חטא
 טעם של חכמה לפי שבהן ועל ידן מושג המהות נקראשהלכות ' פי

 בלימוד הפנימיות מה שאין כן, שנתלבשה בהלכה זו' חכמתו ית
 שלא ָטַעם טעם של נקראולכן , ש אין מושג המהות ממש מדרנקראה

ז מי שיש בידו הלכות ואין בידו מדרש "ועכ. המהות ממש' פי, חכמה
אף שבלימוד המדרש אין מושג רק כי , לא טעם טעם של יראת חטא

ועוד כי אף  . .  זו ההארה מביאה לידי יראת חטאמכל מקום, הארה
כי אורייתא ,  הפנימיותותבחינהנה היא הארה מ, שזהו רק הארה

  .סתים וגליא
  )'לקוטי תורה לבעל התניא שם טור ד(




קבעת עתים , א"א סע"ב דשבת דף ל"ל פ"כ ענין מארז"וזהו ג
 היא אוצרו השםאי יראת ואפילו הכי ', פלפלת בחכמה כו' לתורה כו

משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חיטין . לאאי לא , אין
אמר , עירבת לי בהן קב חומטין, אמר ליה, הלך והעלה לו, לעליה
ב אתוון "חטה הוא כ כי, והענין. מוטב שלא העליתה, ל"א, לאו, ליה

ענין ולא תשבית  הואו, י ארץ מלחה" פרשוקב חוטמין . . דאורייתא
, דתיבת לי מיותר, ב חומטיןוזהו שנזכר עירבת לי בהן ק. 'מלח כו
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 היא אוצרו אזי התורה והחטים השם שיראת על ידיל ש"אלא דר
  .' תורה בלא יראה כומה שאין כן . . השם תורת נקראו, הם לי

  )'טור א' לקוטי תורה לבעל התניא שם דף ו(




 זוהר הקדושחיוב גדול על כל ישראל ללמוד , אסמא דחיי. א
כי בזה בונה עולמות ומטהר ומקדש , גירסא בעלמא' בכל יום אפי

ואין קץ לגודל שכרו כי בזה מקרב הגאולה ועושה נחת רוח , נשמתו
בהאי ) ב"ד ע"דף קכ( נשא פרשת זוהר הקדושכמובא ב, גדול ליוצרו

, יה מן גלותא ברחמייפקון ב'  כוזוהרחיבורא דילך דאיהו ספר ה
מהאי חיבורא דילך כד יתגלי לתתא בדרא ', ובתיקונים סוף תיקון ו

  .'בתראה בסוף יומיא ובגיניה וקראתם דרור בארץ וגו

כמה גדול חיוב על  :וזה לשונו, בספר כסא מלך' ובתיקון ל. ב
, ועונשם כמה גדול אם אינם לומדים קבלה, ח ללמוד קבלה"ת

' כי יעשה בשעה א, ל" הם מעכבים הגאולה רח כי,וגורם אורך גלותא
, בלימוד הקבלה מה שלא נעשה בלימוד חודש ימים בפשטי התורה

  .כי גדול כוחה לקרב הגאולה

 זוהר הקדושכי לימוד ה: ב שם בכסא מלך"ובתיקון מ. ג
' כ אם יזכה ללמוד ולהבין אפי"וכש, בגירסא בעלמא בונה עולמות

שלא יעשה בלימוד ' עלה בשעה איעשה בו תיקון למ' מאמר א' פי
 מבני היכלא ב"ומובטח לו שהוא בן עוה, הפשט שנה תמימה

  .מרואי פני המלך היושבים ראשונה במלכותא דרקיעא' דמלכא ויהי

אדרבה שבדורות הראשונים , ומה שאומרים וכי אכשר דרא. ד
שהיו להם נשמות קדושים ממקומות גבוהים יכלו לטהר נשמתם 

עכשיו בעקבתא דמשיחא נשמות נמוכים וגם ו, בפשטי התורה
רק בסמים , אי אפשר לטהר נשמתם, ל"התגברות החיצונים רח

' כי לשון הזוהר מסוגל לזה אפי, זוהר הקדושהיינו ב, יקרים
 יצר הרענשמר מכל רע מ' ובזה יהי, בלגלול' בפיטפוט לחוד ואפי
ע כנוד, ב הרוחני"וגם בעוה,  החומריעולם הזהוממקרים רעים ב

בוצינא קדישא דנהיר חכמתיה , ט" פנחס דף ריפרשת זוהר הקדושמ
רבי שמעון בן עד ביאת הגואל אור תורה של , בכל דרין דהוו אבתריה

  . מאיר באור רב להחיות נפשות ישראליוחאי

 לכל הפחות זוהר הקדוש ללמוד מאודיתחזק כל אדם  על כן. ה
, ן לעילא ותתא כדי שיגרום חדוא ופורקנא בהודפים בכל יום' ה

  .אמן כן יהי רצון
  ) מפידהייץזכותו יגן עלינור אהרן שווארץ "ד מאיר ב"צוואת הר(
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מי שאינו עוסק בספר הזוהר ותיקונים , בדור הזה האחרון. א
בלולה במקרא ובמשנה , לנפש שהם חיים ממש י"וכתבי מרן האר

ידע נאמנה שכל תורתו שעוסק הוא משפה , ובתלמוד ופוסקים
והוא כולו טעות , ואין לו עסק בחיים והארה לנפש, כדואג, ולחוץ

להיות רב וראש , ואינו עוסק בתורה אלא להיות מאנשי שם, ורמאות
  ...ואין לו חיים ולא חלק בחיים, גדול הדור ולהשתרר על הבריות

 ובדור הזה האחרון אי אפשר להמשיך שכינתא עליונה אלא .ב
, ק" שנאמרו ברוה בלבדהרב חיים ויטאלעל ידי הזוהר וכתבי מרן 

ובדור הזה מי האיש החפץ חיים אוהב ימים מבלי לבלות יום בלתי 
 ידבק בספר הזוהר ובכתבי עולם הזהב ב"קדושה לראות טוב עוה

  .ק"ה בלבד שנאמרו ברוהרב חיים ויטאלמרן 
  )ט"י',  עקב זפרשתהיכל הברכה (

ענין שבירת הכלים הוא השרש לכל סדרי הבריאה של שית . ג
מטרת העיון בנושא . ובה נשרש כל ענין עבודת האדם, אלפי שנין

הם על מנת , שבירת הכלים ומטרת לימוד חכמת האמת בכלל
 על ידילהכניס במודעות האדם את גודל חומרת הקלקולים שעושה 

 לימוד התורה וקיום על ידי הנעשה וןולעומתו גודל התיק, ועונותי
כל כחות . תכלית בריאת כל העולמות היה עבור עם ישראל. המצוות

ולכן כל מחשבה דיבור ומעשה , הבריאה כלולים באדם התחתון
משפיעים על כללות הבריאה להוריד ,  נפש מישראלעל ידישנעשים 

הבחירה באדם הוא בזה שיש שורש . ו"או להיפך ח, אליה שפע ברכה
א שהם מתנגדים זה "כח הקדושה וכח הסט, בו שני כחות הפכיים

ובו , כחות אלו' האדם נמצא בין ב. ר"ט והיצה"שהם היצה, לזה
כל סדרי הבריאה כולה וכל . היכולת להכריע איזה צד יגבר

ולכן מספר , תלויים בבחירה זו של כל נפש מישראל, העולמות
יים  תיקונים פרטששלכל נפש י,  בכוונה מיוחדתנשמות ישראל הוא

 לפי שורש נשמתה, בכל העולמות
  )א" שורש לסט- הכלים שבירת - פתח א -פתחי שערים נתיב שבירת הכלים (



ואומר , מה היא תכלית לימוד חכמת האמתבפתח זה נלמד 
 ואיך הוא שחכמה זו באה לעזור לנו להבין דרך השגחתו יתברך

מנהיג את נבראיו בהשגחה פרטית על פי סדר שקבע במחשבת 
ולדעת איך על , הבריאה המשתקפת בתורה הקדושה ובמצוותיה

כמו כן . י" לתקן עולם במלכות שדךידי עבודתינו נשלם רצונו יתבר
וישיג רצונו , שהאדם ידבק לקונו, מסביר שתכלית הבריאה היא

  .ו האמיתיויקיים מה שהשיג מרצונ, יתברך
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  ) פתח א-ספר פתחי שערים נתיב הצמצום (

 ממארי קבלה אשר לימוד התורה כזו הוא מזון ונודע. ד
תיכף חוטפין אותו כל , וכל דיבור ודיבור שמוציא מפיו. הקליפות

. ונבראין מזה מיני מזיקין בעולם, מיני כתות הרעות והסטרא אחרא
לפניכם היום ברכה ועל כן אמר ראה היטב בזה כי הנה אנכי נותן 

שמה ,  התורה כנאמר או אפילו כפשוטושהואשאנכי . וקללה
יש בו , כלומר התורה שהוא מלמדם. שאנכי נותן לפניכם היום

. ו"והזהר היטב לצאת מן גדר ופושעים יכשלו בם ח. ברכה וקללה
ולזה אמר להלן וסרתם מן הדרך . ולהכנס בגדר צדיקים ילכו בם

 ורחותשעל ידי דרך התורה תלכו א. סורועצמו ת. כלומר מן הדרך
ואכן שמה שאמר . עקלקלות כשלא תשימו לב עליה לעשותה כראוי

ומה  (.הוא לרמז על מלת אנכי הנאמר בנתינת התורה. אנכי ולא אני
.) ה"שבת ק (חכמינו זכרונם לברכהשלא נאמר שם אני הוא כדרשות 

). 'ת וכות יהבייבאו אנא נפשי כת. ימה כתיבה יהיבאאמירה נע
 ונהיה אנחנו מה יתברך ישים חלקנו מלומדי תורתו לשהשםו

וצאצאינו וצאצאי כל עמך בית ישראל כולנו יודעי ולומדי תורתך 
ובחיבורנו סידורו של שבת . ועיין בחיבורנו זה בכמה מקומות. לשמה

ביארנו קצת ענין לימוד ) 'בחלק הראשון שורש השביעי ענף א(
 :התורה לשמה

  ) פרק יא-חיים פרשת ראה באר מים (



על ידי למוד בלתי ?  להגיע לשלמות איש תם של יעקבואיך
כי . הלכה וקבלה, פוסק של תורת הנגלה ותורת הנסתר ברצוא ושוב
ויחודן בלב אדם , הראשונה גלויה בארץ והשניה גנוזה בשמים

נאמר ביעקב איש תם יושב בקיום מה ש? ואיך. הנעשה אחד על ידן
 יחוד על ידיוהיינו ,  דשתי תורות הנזכרותיםשני אהל, אהלים

הוא , תורה שבל פה' תורה שבכתב והאזנים דבחי' העינים דבחי
וגלוי יחודן .  בירור ההלכה הנעשה מכח שתיהןעל ידיהיחוד הנעשה 

תורת הקבלה אשר עקרה בלב , תורת הסוד,  תורה השלישיתעל ידי
. יםוהמטה דארץ ראיה דעינ. שמיעה דאזנים, מעלה דשמיםאמצע ה

 הקדושיםל בגמרא על כל סברה וסברה של חכמיה "וכטעם אמרם ז
יבא דרבי אל, אליבא דרבי פלוני, הדומים למלאכים וגדולים מהם

היא הנקודה השלישית האמצעית בין ! ופירושו לפי לבו, פלוני
.  דארץ תורה שבכתבהעליונה דשמים תורה שבעל פה ובין התחתונה

 להתפשט ולהאיר למטה טרך ואורו הנורא שיצהשםובה גנוז סוד 
' ע בבחי"עלמין בי' נקודות דידן סוד ג' כי אז יתייחדו הג, כמו למעלה

ח דתכלית בירור ניצוצי קדושה ועלייתם "רפ' פ סוד יקוק גי"ג
, וחזרתם אל חיק הקדושה, מנפילתם שבזמן שליטת עולם התהו

יחוד היגיעה והמציאה , זר אדם להתייחד עם קונו כטעםוממילא חו
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 :וכטעם. ש"מציאה מסטרא דידיה ית, יגיעה מסטרא דידן, ח"רפ' יג

 :ח"רפ' גי,  אזן טובה ועין טובה- אחד הלב
ת פסוק "טוב הרמוז בר'  זה מסטרא של דעת שם אקוק גיויחוד
ני סוד את ש, את השמים ואת הארץ הנעשים אחד על ידו, בבראשית

סוד , חושבן דדין כחושבן דדין' גי) ז"ט' בראשית א(המארת הגדלים 
, ארץ' שמים ושכינתיה בחי' ה בחי"קוב, ה ושכינתיה"בויחוד ק

והדעת דאור יום ,  ויחוד האמונה דחשך לילה דארץותבסוד הזדה
 במסכת שבת על חכמינו זכרונם לברכהוכידוע מדרשת , דשמים

, ונת עתיך חוסן ישועת חכמת ודעתוהיה אמ', ג ו"פסוק בישעיה ל
, קצות דידן' ו החבור המייחדת הב"תיבות דאות וא' פסוק הבנוי ו

   :אשר לכן

 דעת האמונה :'  בגי- השם דעת האמונה :השם דעת האמונה
  :השם

נקודות ' בג, קבלה והלכה,  בהתכללות הלכה וקבלהלפיכך
' מספר גתיבות העולות כ' יחוד ה, ש"ל מתגלה יחודו ית"ר הנ"סת

  :והיינו. פעמים אחד הבלתי משתנה הן למעלה הן למטה הן באמצע

 הקבלה יחוד : ההלכה והקבלהיחוד - : הקבלה וההלכהיחוד
 הקבלה יחוד : ההלכה והקבלהיחוד :' בגי- אחד יקוק :וההלכה
  :  ההלכה והקבלהיחוד  :וההלכה

ביעי דשבת קדש כי א באלף הש" זו היא שתתגלה בבושלמות
נקודות ' ש ישכון בג"פ שכינה כי אז הוא ית"ג' גי ביעי שבתיום הש

והיינו הגלוי של נחלת יעקב נחלה . דידן בגלוי דלית אתר פנוי מיניה
 ןכה, ש וסוד כליו הקדושים"כי ישראל עם קרובו ית' בלי מצרים גי
ל ישב "בסתר שבפסוק הנ' תיבות אלו גי' ג' וגי. ת כלי"לוי ישראל ר
ש "ועל ידי כליו ית! וזה פלא, נקודות הנזכרות' הגכלל . בסתר עליון

 השם המחשבות כח יחוד ש כי"הנפלאים יתגלה איך הכל שלו ית
ל "ל אחד והדבורים כח יקוק א" אהשםהמעשים כח , ל אחד"א

  :'  בגי- אחד

 זה כמספר הסליחה המחילה והכפרה בצירוף כח ומספר
  :השםהתשובה פלאות 

ה על תשובתו הקודמת למען  שעל האדם לעשות תשובללמדנו
כי על , נקודות סתר' הנזכרות דג' בחי' יתכפר לו כל אשר עשה בג

כי כסופי לב אדם , האדם להוסיף תמיד תקון על התקון הקודם
לכן . ש קירוב אחר קירוב"היהודי להתעלות ולהתקרב אליו ית

דהיינו החזרת ידיעה התחתונה של ' אותיות תשובה אותיות תשוב ה
 כי הכל השםאני ' בחי, ן העליון"ל אל ידיעה עליונה של איאני השפ
ש אם ישאף "ובגלוי נפלאותיו ונוראותיו ית. ש וכנזכר"בידו ית
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לפיכך קראתי חבור קטן . ויכסוף אליהן בכל נימי לבו נפשו ונשמתו

  :זה בשם



ם  על ידי למודה בהתבוננות בסודותיה הנפלאים יגיע אדכי
ולעומת בטולה תתגלה הענוה ! לשלמות תקונו בתכלית בטול גאותו

. ש"ל דמחשבות דבורים ומעשים כי הכל שלו ית"נקודות הנ' בג
  :ל וייעשה"סמא' מ הרשע כי ענוה גי"ותתבטל הס

  :פ חיים" ז- ענוה

  :' גי-פ חיים " ז- ענוה

  :פ חיים" ז- ענוה

, פעמים' ק דעולם התהו התפשטה המות ז"מ'  בנפילת הזכי
  : וכאן התקון דעצם החיים

   חלק א הקדמה -ספר מבוא לחכמת הקבלה 

 זה כתבתיו בכונה לעזור לאנשים קטנים אשר כערכי וספר
 עליהם ועלי מאורו השם יתברךולמען ישפיע , השםהנכספים לקרבת 

 בתכלית שים טוביםק בתשובה ומע"הנורא למען נלך בדרך תוה
  :ר"קיום רצונו אכי

   ) חלק א הקדמה-א לחכמת הקבלה ספר מבו(




, ושפלתי מארץ, אמת מארץ תצמח, הנבזה והשפל, אמר המר. א
, וממנו יצמח זרע קודש, גרעין נפסד ונרקב, חרפת אדם ובזוי עם
ה בחכמה להלהיב לבבות ישראל לתורה ולעבוד, לזרוע באור החיים

, מתוקה מדבש ונופת צוף מאירת עינים ומשיבת נפש, הפנימית
לזככה ולהאירה , מתוק האור לעינים וטוב לנפש, חמודה גנוזה

עולם הבא בעולם , במדות טובות וישרות לטעום טעם אור הגנוז
למזג המדות . . רעיא מהימנא , והתיקונים על ידי חכמת הזוהר, הזה

וללמוד בהם על צד , לות הרוח אמתענוה ושפ, בתכלית הזיכוך
ועיקר התגלות החכמה הזאת בדורנו . . הכוונה להאיר הנפש ולזככה 

לזככה בתשוקה ודביקות אהבה , אלא להאיר על הנפש' לא הי
ולא להיות חוקר ומקובל משפה , ויראה בקדושה וטהרה וענוה

ל כי התגלות האור הצפון הזה בימינו היה להאיר עלינו וע. . ולחוץ 
ולהסיר הקוצים  .. להסיר מאתנו כל הזוהמה ותאות הרעותנפשינו 

אשר הם , ויתר מדות רעות, מדות רעות גאוה והשתררות על רעהו
אשר כל זה נזדכך , קנאה ושנאה ואהבות רעות, לשיכים בעינינו
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ונעשה לאור המאיר על לימוד חכמה המתוקה מדבש בכוונה להשיג 

  .יחודא שלים בקודשא בריך הואלייחד , אורה
  ) נתיב מצותיךספרהקדמת המחבר (

צריך לעבוד את השם יתברך בשמחה ובדביקות בהרחבת . ב
להשיג מוחין , המחיה את כולם, להשיג ממלכות עד חכמה, הדעת

, כל אחד לפי מעשיו טועם מאור התורה, קדושים וחדוותא דשמעתא
והר ובפרט ספר הז, כל דף גמרא ופרק משניות מחיה ממש הנפשכי 

כי הם ממש , ולעשות המצוות בשמחה ומרוב כל, על כולםעולה 
  .מרוב כל, חיות ותענוג ממשי, חיינו וחיות נפשינו

  )ד"ט ע" משפטים דף קצפרשתהיכל הברכה (



שעיקר לימוד זה שנתגלה בזמן הזה בכל , העיקר תדע אחי. א
 וכנסת מאוד והתפשטות הוא מחמת שהרע גובר כך בהירות ואור
בעת לימוד , ובאמת. ובלימוד זה נזדכך הנפש, ישראל נופלת

 לימוד על ידיו, ובפרט ספר הזוהר והתיקונים מאיר הנפש, הסודות
ויאירו למטה . . ת מעורר בשרשים עליונים ווידיעת כוונת המצו
  ...בעילוי רב אור גדול

,  אתה מכוין בהכנעה ובאימהמצווהובעת שאתה עושה ה.  ב
 שאין אתה יודע שום אף על פי, לעורר למעלה המקיפין והמוחין

 אף על פי כן. . לא במקיפין ולא במוחין ולא בשום דבר , מהות
אף שאינך יודע מהותם נמשך , בידיעתך אתה מעורר את מציאותם

 בשמחה ובטוב לבב ממש מרוב השםאליך אור גדול ואתה עובד את 
  .דל אור המאיר עליךכל בגו

שממש השכינה שורה עליך , בעת לימוד ספר הזוהרובפרט . ג
ובלבד שתהיה לך הכנעה ,  מאיר עליך אור וחיותהקדוש ברוך הואו

 לימוד זה להיות עפר ואפר ולסבול יסורים על ידיועוד שתזכה . אמת
שתהיה בעיניך כאסקופה התחתונה שהכל , וחירופים ודישות עקב

והשם יתברך יעזור לך בהרחבת המוחין של הקדושה , דשין עליך
, שלא תרגיש מכל אלה שום הרגש כלל וכלל, ובנועם זיו השכינה

אלא הרחבת הדעת והמוחין משמחת נועם זיו אור שכינתו שישרה 
  .עליך

  )'אות ב' שביל א, נתיב היחוד,  קאמארנאנתיב מצותיך(



, בדורות הראשונים היו יכולין להשיג שלימות נפשם. א
להתלהב בזיכוך רב ובקדושה להמשיך על עצמם נועם זיו אור 

 על ידיוהכל , השכינה באור עליון וצח בדביקות ויראה ואהבה
אבל בדור זה עקבות , תורה שבעל פה נגלה, פשטות התורה
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 יגן עלינו מן מי. . שהרע גובר ומתנשא וחוצפא יסגי , דמשיחא

ועל ידי נגלת התורה אי . הקליפות הרעות המחשיכים האור והשכל
אפשר בדור כזה באין פנים להלהיב כל כך נפש המשכלת בדביקה 

ולא עוד אלא , שהרע והמקטריגים הרוחניים מתגברין, וחשיקה
ומושל וגובר , שהם מתלבשים בגשמיות בערב רב שהם הרבים

וכל מי שהוא חצוף , ם ולשון הרעאפיקורסות ומינות ושנאת חנ
ולולא מתיקות עריבות נועם זיו לשון הזוהר . ביותר גובר ביותר

המאירין לנפש המשכלת ומיישבין הדעת , והתיקונים וכתבי מרן
לא היה באפשרות להאיר מרוב הצרות , משמחת לב ומאירת עינים

  .וחלישות דעת מרשעים המינים ואפיקורסים

ו אור הגנוז ומתיקות שיש בזוהר הקדוש טעמו וראולכן אחי . ב
עד שמרוב אור תקבל על עצמך כל הרעות והצרות , המאיר לנפש

ותתעלה למעלה , ולא יתחלש דעתך ולא תפול ממדריגתך, והיסורין
  .לא תירא ולא תפחד, חזק חזק חזק ואמץ, למעלה עד רום המעלות

  )'אות ל' שביל א, נתיב התורה, נתיב מצותיך(



זכותו יגן ר רבינו הסבא קדישא "שמעתי מפה קדוש אדומו. א
י "היינו בת נקראת כנס, כ שמעי בת וראי"עה,  משינאוועעלינו

צריכין ללמוד נגלה , )בתו של אברהם אבינו, כדאמרינן בחגיגה בת(
, )שמעתתא(לשון שמיעה , אמרינן תא שמע' בגמ) נגלה(היינו , ונסתר

שילמוד  (,שמעי בתש "וז.  הוא לשון תא חזיזוהר הקדושובנסתר ב
זוהר ב, תא חזי (,וראי) אחר כךו', כנז, תא שמע, נגלהמקודם 
ללימוד הנגלה (אזנך והטי ) אחר כךו', כנז, נסתרהיינו , הקדוש
 זה אחר כךונדפס ).  האמת הנסתרעל דרךכ "להבינו ג, שלמדת

מה חביב דבר שנשמע אולם נודע ומובן עד כ,  דברי יחזקאלספרב
  .'מפי הצדיק בעצמו וכו

כ "ל עה" הנהקדושר "ק שהגיד אדומו"ובאותם דברים בש. ב
ואמר אז ,  סודעל פיוהטי אזנך ללימוד הנגלה להבינו ' שמעי וכו

 מווישניצא בעל זכותו יגן עלינול " מהראהגאון הקדושלדוגמא כמו 
 שבת קודש דרכו בקודש אחרי סעודת ליל' שהי, דבי עילאי' ארי

' יושב ולוקח בביתו ללמוד הגמ' הי) ובפרט בלילות הארוכות בחורף(
הוא רבינו (אמנם אבי ). ע"אז נדפס רק בפ' שהי(א " מהרשספרעם 

דבי ' על הארי(אומר עליו ' ל הי"ז) הגאון הקדוש בעל דברי חיים
על בימות החול הם כולם ' שכל לימודיו אז גם בנגלה אפי, )עילאי
  .כ"פרשם ג סוד ידרך

  )ז"נ', מהדורא ו,  מונקאטשדברי תורה(
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 מן מאודשפעם נכנס אדם שנראה רחוק , חסידים מספרים
ר רבי "אל האדמו, לבושו ומראהו כאחד ממשכילי ברלין, החסידות

חכם "נקרא בפי בני דורו ' שהי, שמחה בונים מפשיסחא
, מידיו נמנים גדולי האומה המפורסמיםובין תל" ם"האדמורי

, מ"ר בעל חידושי הרי"האדמו, מקוצק" שרף"ר ה"ביניהם האדמו
  .ועוד רבים

נדחקו ? מה לאדם זה בבית רבם, מאודתמהו החסידים 
והנה הוא פותח . שאלתו' החסידים ונכנסו אחריו לשמוע מה תהי

 האחת, מציעים לי שני שידוכים: ר מפשיסחא"ושואל את האדמו
ואיני יודע במה , יפה אך אינה מיוחסת' מיוחסת אך אינה יפה והשני

הרבי פוסק , כלומר.  הרי היא יפה-היפה : ר משיבו"והאדמו. לבחור
  .לבחור ביפה

ר וכבר "נוטל ברכת פרידה מהאדמו, אותו אדם אינו משתהה
השאלה נראית , מאודהחסידים תמהים . הוא יוצא מחדשו של הרבי

  .ועוד יותר התשובה של הרבי, בעיניהם תמוהה

אדם זה הינו : למראה עיניהם המשתאות נענה הרבי ואמר
האם קבלת , איזו שיטת קבלה ילמד: ושאלתו היתה, צדיק נסתר

אך ,  משום שכך למדו הדורות הקודמים- ק שהינה מיוחסת"הרמ
י שהינה "או יבחר בקבלת האר, י"אינה יפה ועמוקה כקבלת האר

א חדשה יחסית ואינה מיוחסת כקבלת אך הי,  ומפעימהיפה
 כי יבחר ללמוד קבלת - המשיך הרבי להסביר -עניתי לו . ק"הרמ
  .י"האר



 צריך לדבק את עולם הזהבעת שהאדם עוסק בעסקיו בעניני 
רבי  שאמר על דרך, ולא יהיה נפרד מדביקותו' עצמו בהבורא ית

. קודשא בריך הוא כל ימי אתקטרנא בקטורא חדא ב בן יוחאישמעון
לא די מה שמדבק את עצמו בהתורה , בעת שעוסק בתורה' ואפי

 שהוא א שצריך לדבק את עצמו גם להנסתר שבה"כ, באהבתה
  .'ש וכו"המאציל העליון ית

  ) באפרשתמבשר צדק (







 גדלת התנא האלקי מסוד  התגלות נפלאהשם חזו מפעלות לכו
  :ל"רבי שמעון בן יוחאי ז
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לא תשתכח תורה מישראל על הבטיח ש.  שמעון בן יוחאירבי

כשנכנסו ' :):שבת קלח(זכרונם לברכה  כמובא בדברי רבותינו. ידו
עתידה תורה שתשתכח מישראל ואמר : רבותינו לכרם ביבנה אמרו

כי לא תשכח מפי : "שנאמר. רבי שמעון בן יוחאי שלא תשתכח
בהאי חבורא דאיהו ספר ':): נשא קכד(הר ואר בזווכמב". זרעו
  .'ן בה מן גלותאהר יפקווהז

כי . נפלאות נסתרות של תורתנו הקדושה.  בוא וראה והבןועתה
על כן סמך רבי שמעון בן יוחאי עצמו על זה הפסוק כי לא תשכח מפי 

ידי  שעל. מז ונסתר סוד הזהומר. כי באמת בזה הפסוק בעצמו. זרעו
על ידו לא תשתכח . שהוא רבי שמעון בן יוחאי. זרעו של יוחאי

בות של זה הפסוק כי לא תשכח מפי יכי סופי ת. שראלהתורה מי
זרעו הם אותיות יוחאי וזה שמרמז ומגלה הפסוק כי לא תשכח מפי 

מז ו הינו מפי זרעו של זה בעצמו שהוא מר,קאימפי זרעו די, זרעו
ידי זרעו של יוחאי  כי על.  שהוא התנא יוחאי,ונסתר בזה הפסוק

 , רבי שמעון בן יוחאיהוא ש,ל"בות כנימז בזה הפסוק בסופי תושמר
  .ל"הר דא יפקון מן גלותא כנו כי בז,על ידו לא תשכח התורה

כי דע כי . הוא מרמז בפסוק אחר.  שסוד רבי שמעון בעצמוודע
ן 'קדיש מ'יר ו'ע): דניאל ד(התנא הקדוש רבי שמעון הוא בחינת 

 .'בות שמעון וכוית חית ראשי'מיא נ'ש
  )הספר בתחלת –ן "ספר ליקוטי מוהר(







לא זכה , מי שלא למד חכמת הקבלה של סודות ורזין דאורייתא
  .'ויתעלה כו'  יתהקדוש ברוך הואלפנימיות 

  :)' ב ברית מנוחה דףספר( 

, י מחמת יראתם"אלו שנמנעים מלימוד הזוהר וכתבי האר. ב
שהוא לא כנגלות ,  הזההקדושאו זרות הלימוד , ו עצלותם"או ח

  .התורה

הן היום ראיתי את עוני עמי אשר במרקש עיר גדולה של חכמים 
וביום שנפטרו רבותי לעדן גן , וסופרים בפשטי התורה וסודותיה

כי עול הגלות , א עמדו אחרים תחתיהםל, המה ותלמידיהם, אלהים
כי , וכמעט נשתכחה תורה זו מהם, וטרדות המסים רבו עליהם

במגלת , אז אמרתי הנה באתי, מחסרון המלמדים חסרו תלמידיהם
בעט ,  ויכתבון מליאמי יתן איפ, השםעת לעשות ל, ספר כתוב עלי
ולעד בצור , ו נעדרת"ולא תהיה תורת האמת זו ח, ברזל ועופרת



    ַהזֹוַהר                 ]156[                   אֹור
ואל ההרים אשא , תקוה טובה ואחרית, יחצבון לשום להם שארית

הלא בראשי ', כי במה אתרצה אל אד, השםיבא עזרי מעם , עיני
לזכות את הרבים אשר בדרך האמת רצים ואל , האנשים הקדושים

, באש דת סודות התורה, יתקדשו עוד קדושה יתירה,  נגשיםהשם
ומסומן , כדת וכשורהמסוקל ומוגה , וילמדו הזוהר בשפה ברורה

למצוא מבוקשם מיד ולאלתר , באותיות הפירוש כשרגא דנהורא
  .במהרה

 )בוזאגלו שלום' המקובל האלקי ר(

האיש , אם ימצא אחד בעיר ושנים ממשפחה הלומד סתרי תורה
   .הזה הוא בעיקר בדעת השלם בלי חסרון

 )ג"א ע" קנה הגדול דף מספר( 

הטעם למה . ה איהי קבלההלכ): ב"ד ע"י(בהקדמת התיקונים 
. על כי היא לבדה הולכת עם האדם לבית עולמו, הלכה' הקבלה נק

ולמה לא נכתב ,  הליכות אלא הלכותי אל תקרה שכתובוזה רמוז במ
ללמדך דדוקא הקבלה הנקראת הלכות הם הולכים , הלכות עולם לו

ובכל מקום שהולך ביתו עמו לצוותא ולכבוד , עם האדם לבית עולמו
כי המלאך הנברא מלימוד הקבלה לעולם אינו נפרד , ארתולתפ

אבל לימוד הפשוט שכרו אתו ופעולתו , מהאדם נוסף על מתן שכרו
   .לפניו

  )ב"ד ע" דף יתיקוני זוהרכסא מלך להקדמת ה(

 תדבק נפשך :וזה לשונו) ב"ז ע"דף ט(בספר סור מרע ועשה טוב 
ובפרט , םבספרי יראים שתראה בכל עת חיובך לבורא כל עולמי

והוא ילהב לבך בשלהבת ,  שהוא עיקר כל ספרי מוסרזוהרבספר ה
עד כאן ,  הוא המפתח והוא הסוגרזוהרספר ה, אש לעבודה התמימה

 .לשונו
' שער ו(על חלק הנסתר שבו כתב בספר יסוד ושורש העבודה . ב

 אין אדם יכול לבוא אל קצת השגת גדולתו :וזה לשונו) ג"פ
, כמו מלימוד חכמת הקבלה, מכל לימודינוורוממותו יתברך שמו 

חכמת אדם תאיר פניו ,  הקדוש והתיקוניםזוהרוביחוד מלימוד ספר 
  .'וכו

שבו בודאי יכול כל אדם , זוהרלא מבעיא בחלק הנגלה שב
אלא , חכמינו זכרונם לברכהכמו שהוא עוסק בשאר מדרשי , לעסוק

בו אפילו  יכול כל אדם לעסוק זוהראפילו בחלק סתרי התורה שב
ומי שאינו יכול לעסוק , כמו שהוא עוסק בנגלות התורה בעיון, בעיון

חוץ מה , זוהרלפחות יעסוק בבקיאות בספר ה, בנגלות התורה בעיון
 זוהר ואת ספר תקוני הזוהרשרגילים כלל ישראל לגרוס את לשון ה

המקדש ומטהר את נפש האדם ומלהיבו , ובפרט בחדש אלול, תמיד
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 הקדוש זוהרשזהו כל תכלית לימוד וגירסת ה, ברךלעבודת השם ית

  .  ולזכות ליראת השםהקדוש ברוך הואאך ורק להתקרב ל
  ) לשער ההקדמותמורינו הרב חיים ויטאלהקדמת ה(



ואם אדם טורח לדעת בזה העולם למודים אף על פי שאין לו לב 
  .עתה יהיה לו לב במתיבתא דרקיעא

  )ד"ידים תתשסספר חס(



וגם כן למדנו שמי שאוהב חכמת האמת ואינו מוצא מי 
שילמדהו יקרא בה מעצמו אף על פי שהוא שוגה בה כי מכל מלה 

  .ומלה נעשין אילנין רברבין
  )אור החמה בהקדמה(




  )ח"י' א על משלי ה"פירוש הגר(



פנימיות התורה הם חיים לפנימיות הגוף שהוא הנפש 
והחיצוניות לחיצוניות הגוף והעוסקים ברמז וסוד אין יצר הרע יכול 

  .להתגרות בהם
  )ו"אות כ' אבן שלמה פרק ח(



לימוד התורה ועיקר הגאולה   על ידיהגאולה לא תהיה רק
  .בלימוד הקבלה

  )'א אות ג"פרק יאבן שלמה (

  .העוסקים ברמז וסוד אין יצר הרע יכול להתגבר בהם
  )ח"י' א על משלי ה"פירוש הגר(



שאלתי ממנו איך הדרך לצאת ידי חובתו השיעור לימוד 
  ?בותינו זכרונם לברכהמרו ראש

 כדי להבין קצת הכינוים ב ללמוד ספר הזוהר ושערי אורהוהשי
  .בזוהר הקדוש רק בלי הפירוש כי הוא מבלבל ומסיע לענין אחר

  )'א אות ג"פרק יאבן שלמה (
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 כך שוב אינו סוד כגון יש כמה דברים שהם בתחלה סוד ואחר
  היול"זי "דם רבי שמעון בר יוחאי והארושק קצת סודות הקבלה

בסוד גדול  ולא היו מדברים מזה כי אם, אלו הדברים בסוד גדול
שוב לא היה , ל"זי "והאר  ואחר כך בימי רבי שמעון בר יוחאי,מאד
 וכן יש כמה וכמה דברים שהם עכשו .הסוד קצת והתירו לגלות, סוד
  .ואחר כך בימים הבאים לא יהיו סוד דסו

  )ט"תי, ן מברסלב"חיי מוהר(



ובנידון שאר הלימוד יהיה בזה האופן מי שהוא בעל עסק גדול 
יהיה רוב לימודו בזוהר הקדוש אף שאינו מבין כי מה איכפת ליה 

  .שאינו מבין אפילו הכי הוא סגולה
  )א"ם דף תקער הזקן הקצרי"מאמרי אדמו(



והעיקר שיהיה עת קבוע בכל יום ללמוד ספרי מוסר כמו 
  .זוהר ובפרט בספר הבינו תםראשית חכמה וספר הישר לר

  )40מאה שערים עמוד (



 מאודו' י וכו"ה דוד נ"מו' לכבוד קדושת תלמידי המובהק וכו
ם אתך בכל לילה קודם "ה אבל איעצך ויהי אלוקייש לי צער גדול מז

השינה ממש תלמוד מאמר אחד מתיקוני הזוהר הקדוש ואז תישן 
 יטע בלבנו אהבתו ויראתו השם יתברך ו,ת"בטח ובל תירא בעזהי

 על שםר אליעזר ב"דוקא אמן כן יהי רצון מנאי מורו ישראל במוהר
  .ממעזבוז

  ]כתר שם טוב[



 הקדוש אליבא ריקניא מונע כל מילי בישא והשמר פן זוהרדף 
  .ישיאך לבבך לחדול מזה

  )משה גרינוואלד מחוסט אות כא' הנהגות ר(



 הלימוד אף על פי כןואפילו מה שאינו יכול להבין על בוריו 
בעצמו הוא תועלת שאחר פטירותו שיזדכך חומרו אז יזכה להבין 

  . שאינו יודעאף על פילכך ילמוד אדם ' ווכ
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  )מאור עינים חידושים שבת(



וגם צריך כל אדם להרגיל את עצמו לומר בכל יום ספר זוהר 
הקדוש קודם התפילה ומן אלול עד אחר ימים טובים לגמור ספר 

מי אנכי לגשת אל תיקונים הקדוש ואל יאמר הסריס הן אני עץ יבש ו
כי כבר הסכימו כל הצדיקים ובראשם . הקודש פנימה בספרי קבלה

ל מזידיטשוב בספרו סור מרע "צ ז"הצדיק המפורסם המנוח מהר
בכמה ראיות מוכיחות כי זהו מעצת היצר ושקר בימינו ואף שאינו 

 מכל מקום לשון הזוהר הקדוש מסוגל לנשמה והוא דבר ,מבין הכל
כל אחד לפי הבנתו , ראל קטן וגדול שם הואהשוה לכל נפש יש

  .ושורש נשמתו
  )'הנהגות ישרות רבי צבי הירש האראוויץ מבאקשעוויץ אות ה(



ך משנה גמרא הלכה "בכל זמן שיהיה לו שהות ילמוד התנ
כי לימוד הזוהר הוא שלימות גדול אל . ובמדרש ובזוהר הקדוש

  .מאודהלשון של הזוהר לבד מסוגל ,  שאינו מביןאף על פיפש והנ
  )'סדר הלימוד רבי חנוך העניך מאלעסק אות ב(

 

כי ) זיך אריינטאן(אמר לי שאני צריך ללמוד ספר הזוהר הרבה 
מחמת חשכות הגלות צריך להאיר באור גודל ואין מספיק שאר 

ד אפילו שהוא מתמיד בלימודו בשאר השיעורים וכן הוא הלימו
בזוהר שאמר רבי שמעון בן יוחאי שהזוהר יגן בדרא דמלכא משיחא 

  .עיין שם
  )ד"נופת צופים קמ(




ו  ותועלתו אשר דבריזוהרומי יכול שיח גודל קדושת ספר ה
  .צפונים ונסתרים כלפידים בוערים מאירים ומזהירים

חיי הנפשות תוכו רצוף אהבה דבריו , פתח עינים מקור החיים
ואף .  הנכבד והנוראהשםמלהיבים את הלבבות לאהבה וליראה את 

מי שאינו מבין תוכיות פנימיות דבריו כל חיך הטועמו ולומד לשונו 
  .ה כנודעדבריו המה מסוגלים לנשמה להאירה ולזככ

  )ד"הקדמת בית דין אמסטרדם לדפוס הזוהר תקס(
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כבר נודע גודל יקר תפארת וגודל תהלות ספר היקר והקדוש 
זכר צדיק  רבי שמעון בן יוחאיי "תיקוני זוהר שחיבר התנא האלק

חכמים  אשרי אדם שומע לו לשקוד על דלתותיו יום יום אשר לברכה
 לנשמה אף דלא מאודמסוגל ) הזוהר(הגידו שאף לשונו לשון הזהב 

  .ידע מאי קאמר
  ).ז דפוס מעזבוז"ק מאפטא תקו"הסכמת הרה(



וראוי לקבוע עצמו ללמוד חמש דפין בזוהר בכל יום והוא 
תועלת גדול ותיקון גדול לנפש להאירה ולזככה ולתקנה ולכלות 

ותאוות רעות לזכות בנועם השם והוא מרפא  ים מדות רעותקוצ
  .ותיקון לחטאים ופשעים של הנפש

  )'א אות מ"מורה באצבע להחיד(




י תיקון לבעל תשובה שיאמר חמשה דפין "וכן נתן מרן האר
 ,מודו בלילהיבי לקבוע לזוהר או תיקונים בכל יום וכן נהג מורי ור

  .או שניהם כאחד טובים, זוהרבמשניות או ב
  )'א אות מ"מורה באצבע להחיד(




 בשמים ממעל עד מאודמעלת חידושי תורה שהוא חשוב 
 שבונה שמים חדשים ועליו הכתוב אומר זוהר הקדוששאמרו ב

סוד ארץ ולאמר לציון עמי אתה אל תקרי עמי אלא לנטוע שמים ולי
והוא תקון גדול לכל עון '  וכוהקדוש ברוך הואעימי שנעשה שותף ל

זוהר וגם לימוד ספר ה' ולכל חטאת ובפרט לעון פגם הברית וכו
ואחד המרבה .  אף באין מבין חשוב כאילו חידש חידושיםהקדוש

  .ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים
  )יועץ ערך חידושפלא (



תגיד להאברכים שאם רוצים להגיד מעט זוהר קודם התפילה 
  .שמזה גם כן יכולים להיות חסיד. שיגידו זוהר חדש

  )אשר מסטולין' ק ר"דברי אהרון בשם הה(
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אם זכה ילמוד בזוהר הקדוש באשמורות כי בזכותו יצאו 
ישראל מהגלות שדומה ללילה ואף שלא זכה להבינו אף על פי כן 

 ברוב רחמיו הקדוש ברוך הואילמוד הלשון כי הוא מזכך הנשמה ו
ימלא כל משאלות לבו בפרט בזכות למוד לשון הזוהר כי הוא נייחא 

ם בלישניה ודאי מאן חשוב מאן ספון קמיה אף על פי שהוא מגמג
 ימהר ויחיש וידלג ובא לציון הקדוש ברוך הואומאן רקיע בזכות זה 

  .ר"גואל אכיה
  )בסדר הלימוד שכתבו הקדמונים, סידור שער השמים(




כולו בכל השנה גם דע כי יש נוהגים ללמוד זוהר הקדוש 
  .שמחלקים הדפים כפי הימים של כל השנה ואשריהם ואשרי חלקם

  )'כסא אליהו שער ד(






פלך ופלך גם אלה החכמים ראשי ומנהיגי כל עיר ועיר וכל 
חלקים לכמה חלקים ' שישימו לב לחלק דפי הזוהר הקדוש ג

ולרשום כל חלק על פתקא אחד ויחלקו הפתקאות לאנשי עירם 
ובזה  ללמוד כל אחד חלק הרשום בכל יום השםהחרדים על דבר 

יוכלו לעשות שיגמרו בין כולם כל הזוהר הקדוש בכל יום ויום וכבר 
  .ר"א כי"וש יבא הגואל בבנודע כי בזכות לימוד הזוהר הקד

  )'יהו שער דלכסא א(










כבר ידוע לכבודם מעלת לימוד הזוהר הקדוש אשר הוא מבטל 
. כל מיני פורעניות וגזרות קשות ורעות ומותנא וחרבא וביזה מעלמא

תקון לגאולה "והשנה שעברה כבר עוררנו עם ישראל במודעות 
אשר היא " מטעם רבנים הגאונים מארי דארעא קדישא" "האמתית

על לימוד הזוהר לגמור בארץ ובחוצה לארץ נעתקה למטה לשקוד 
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אלף סיומים וכפי הרשימות אשר קבלנו לא נגמר רק לערך שש מאות 

 אנחנו רבני וגאוני ארץ הקדושה מבקשים מכל בר על כןסיומים 
ישראל אשר ידו משגת ללמוד עוד פעם בכדי לגמור האלף סיומים 

ם בני ט כפי שיעור הראשון יותר או פחות ע"ה אלול הבעל"בכ
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 

  .וקראתם דרור בארץ

 כמה גדול חיוב על :וזה לשונובספר כסא מלך ' ובתיקון ל
 קבלה ועונשם כמה גדול אם אינם לומדים קבלה תלמיד חכם ללמוד

ל כי יעשה בשעה "וגורם אורך גלותא כי הם מעכבים הגאולה רח
אחת בלמוד הקבלה מה שלא נעשה כלמוד חודש ימים בפשטי 

  .התורה כי גדול כחה לקרב הגאולה

ג שם בכסא מלך כי לימוד הזוהר הקדוש בגירסא "ובתיקון מ
אם יזכה ללמוד ולהבין אפילו פירוש בעלמא בונה עולמות וכל שכן 

מאמר אחד יעשה בו תיקון למעלה בשעה אחת מה שלא יעשה 
בלימוד הפשט שנה תמימה ומובטח לו שהוא בן עולם הבא מבני 
היכלא דמלכא ויהיה מרואי פני המלך היושבים ראשונה במלכותא 

  .דרקיעא

ומה שאומרים וכי אכשר דרא אדרבה שבדורות הראשונים 
ם נשמות קדושים ממקומות גבוהים יכלו לטהר נשמתם שהיו לה

בפשטי התורה ועכשיו בעיקבא דמשיחא נשמות נמוכים וגם 
ל אי אפשר לטהר נשמתם רק בסמים "התגברות החיצונים רח

 כי לשון הזוהר מסוגל לזה אפילו , היינו בזוהר הקדוש,יקרים
הרע בפטפוט לחוד ואפילו בליגלוג ובזה יהיה נשמר מכל רע מיצר 

וממקרים רעים בעולם הזה החומרי וגם בעולם הבא הרוחני כנודע 
בוצינא קדישא דנהיר חכמתיה ) ט"דף רי( הקדוש פרשת פנחס זוהרמ

בכל דרין דהוו אבתריה עד ביאת הגואל אור תורה שיש זכות אם 
  .מחזיקים סתרי תורה בבית אף אם לא מבינים אותם

  )ח"אות י' כסא אליהו שער ד(





העניך ' ק ר"ל אמר לו להרה"בונם מפרשיסחא ז'  רהקדושהרב 
ותורה , ל חידוש לי על עיר פראג שהיא מקום לומדים"מאלכסנדר ז

 ובין בעידנא דלא עסיק בה מגני ומצלי ואיך בין בעידנא דעסיק בה
ל אכן הענין הוא דמקודם "ירוד שם היהדות מיום ליום אחורנית רח

היה די בתורה הנגלית אבל עתה בעקבתא דמשיחא צריך להיות גם 
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תורת הנסתר כמו שאנו רואים נר דולק וקודם שכבה הוא מתחזק 

גבר תצר הרע מביותר ושלהבת עולה יותר כמו כן מקודם לא היה הי
כל כך והיה די תורה בנגלה לתבלין לנגדו אבל עתה קודם הגאולה 

  .היצר הרע מתגבר יותר וצריכים להתחזק גם בנסתר
  )ז"תורת שמחה דף נ(




ל עצמו ללמוד מתיקוני הקרי למי שהוא בעל תורה ישתדל שירגי
וקריאת הקבלה הוא ] ל"ח ז"הרב ר[וסודות התורה  חכמת הקבלה

תיקון לעון זה לכן נקראו המקובלים מחצדי חקלא על שם שכורתים 
ובפרט לימוד . ולימוד ספר הזוהר הוא בכלל תיקון זה ,כל הקליפות

ח מספר תיקוני הזוהר שהוא טוב לאומרו ביום שראה קרי "תיקון מ
ח הנזכר מידי "גם בימי השובבים טוב לומר תיקון מו, אחר התפלה

ונראה לי הטעם שלימוד הקבלה ) צ"ק(יום ביומו חק ולא יעבור 
 כמו שכתבתיכי על ידי עון זה גורם אורך הגלות , ההוא תיקון לקרי

 הוא זוהר הקדושלעיל בעוני זה העון ועתה על ידי לימוד הקבלה וב
 פרשת(מ " ובתיקונים וברשזוהר הקדומקרב הגאולה כמו שמבואר ב

 ובגין דעתידין למיטעם מאילנא דחיי דאיהו האי :וזה לשונו) נשא
  .ספר הזוהר יפקון ביה מן גלו את ברחמי

  )ח"ב אות מ"סמא דחיי ח(




חביב לפני המקום דע אחי הנעים שאמירת תיקון חצות הוא 
 בלי שיעור והוא כל אחד כפי אמיתיות לבבו בבכיות ברוך הוא

גדולות על גלות השכינה ועל צער ודחקות ישראל הקדושים דייקא 
והחיצונים הרשעים מתגברים בכל יום יותר ויותר והם הם 

 אחר כך בפרנסת אנשי ביתם והקדושיםהמצערים לבני ישראל 
ות גמרא או מדרש זהר כתבי מרן שירות ותשבחות ותהלים משני

ה והוא כל אחד לפי כחו ונשמתו ויכולתו ונמשך זאת עד "י זלה"האר
חצי שעה קודם זמן התפלה ובחצי שעה זו יעיין בספרי מוסר 

 הקדמת אמת וזהו כדי ל פי רוח הקודש דייקא ועל פישנתיסדו ע
 כי קודם ה להתפלל מתוך ישות לבבו אפילו שהוא דקדושמודשלא יע

התפלה כל עניני ישות שבעולם יש בו חלק מצד היצר הרע חוץ 
בתוך הוא הדין  וכן בותנו זכרונם לברכהמשמחה של מצוה כדברי ר

 בשמחת ם יתברךהתפלה צריך לחזק ולקיים ויגבה לבו בדרכי הש
  .לבבו דקדושה והוא כל אחד כפי כח נשמתו ומזג גופו דקדושה

  ) צבי מקאמרנא כללים מרבי אליעזר-הנהגות צדיקים (
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קבלתי מרבותי שצריך בר ישראל ללמוד אחר התפלה איזה 
דפין גמרא הקדושה ולא '  או מדרש או דף אחד או בם כןלימוד ג

ילמוד אז זהר הקדוש כלל כי זמן הזהר דייקא הוא קודם התפלה 
את והמשכיל דקדושה יבין זאת כי לימוד אחר גמר התפלה מונע 

 בביתו שלא יכעוס כי כשמתפלל בר בפרטהאדם ממדות רעות ו
 אז יכולין הקליפות תבאר לעילישראל הקדוש בלב אמיתי כנ

להתגבר עליו כי יש להם קנאה להביא לו אש זרה כדי להפיל אותו 
ממדריגתו ולא עוד שלימוד הזה הוא תיקון הנפש לשמור אותו כל 

זה הוא כשהוא אין עוד היום ממחשבות ומדרכים מקולקלים וכל 
בתיקון השלימות גמור לזה יכול לאחוז בו אחר התפלה אש זרה 
אבל אם הוא בתיקון השלם בשלימות גדול אז אין לו שום פחד מזה 

 בשלימות גדול ואם הוא אינו הותיקון הזה מיירי מתפלה זו שתהי
  .ו כנודע למשכיל דקדושה"בשלימות גדול אז נאחז בו אש זרה ח

  ) מקאמרנא כללים מרבי אליעזר צבי-צדיקים הנהגות (



קודם התפלה למעט בדבור כל מה דאפשר וללמוד איזה ענין 
  .בזוהר או תיקונים או זוהר חדש

  )ן סדר היום מרבי אהרן מקארלי-הנהגות צדיקים (



וש אליבא ריקניא מונע כל מילי בישא והשמר פן דף זוהר הקד
צא ת וכיו"מחמת שמוטל עליך לעסוק בהו, ישיאך לבבך לחדול מזה

 כי ידוע מה שפירשתי אם בטלת מן התורה יש לך בטלים הרבה בזה
אחרים כנגדך והרבה פעמים דמיתי שטוב יותר לעסוק עתה בשיעור 

מנו לי ביטולים נזדן השמים ל לזמן אחר ומ"עיון ודחיתי לימוד הנ
  .אחרים קודם התפלה

רינוואלד מחוסט בעל ערוגת  הנהגות ישרות מרבי משה ג-הנהגות צדיקים (
  )הבושם


  )ך האדם מרבי שלמה ברוך מבודאפעסט הנהגות ודר-הנהגות צדיקים (



למוד בכל יום דבר מה כי הלשון הוא אף מי שלא יבין הזוהר י
  .מסוגל לנשמה

  )ך האדם מרבי שלמה ברוך מבודאפעסט הנהגות ודר-הנהגות צדיקים (
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להיות ניעור כל ליל ששי . …לשוב באמת על חטאת נעורים
. ראשית חכמה. זוהר. גמרא. משנה. ך"וללמוד באותו לילה תנ

.  דעהרהשלחן ערוך יו. שלחן ערוך אורח חיים. ן יעקבעי. תיקונים
  … ל בכל לילה הנדפס בשערי ציון"י ז"ולקרות קריאת שמע של האר

  ) הדרכות מרבי מרדכי מטשערנאביל- הנהגות צדיקים(

ך משניות שהוא "לקבוע עתים לתורה דהיינו ללמוד בכל יום תנ
נה וקריאת תיקון לנשמה וזוהר ושלחן ערוך ועין יעקב קודם השי

' ולילך במקוה לטבול ט) כמבואר בשערי ציון(ל "ריזשמע של הא
  .פעמים בכדי לקבל עליו קדושה וטהרה מן המקוה העליונה והבן

   ) הדרכות מרבי מרדכי מטשערנאביל-הנהגות צדיקים (

ך משניות שהוא " התפלה יקבע עתים לתורה דהיינו תנואחר
ך אורח חיים ושלחן ערוך  לימוד שלחן ערואחר כךו. תיקון לנשמה

וגם לומר בכל יום תהלים שהוא נעים זמירות . יורה דעה וזוהר
וזמירות היא מלשון לזמר עריצים שבזה מזמר ומכרית כל . ישראל

ובכל עת .  שנעשו מחמת עונות בני אדםוהמסכיםהקליפות והדינים 
ורגע ידמה בעיניו כאלו הקדוש ברוך הוא תופס אותו שלא ישוב אחר 

ויפול עליו '  תפסו בבגדימר הכתובכמא. וותו השפילות והזרותתא
  .אימה גדולה ויראה

  ) הדרכות מרבי מרדכי מטשערנאביל-הנהגות צדיקים (

 בלי נדר שלא לבטל שיעורין כסדרן בתורת ל עצמנוקבלנו ע
, משניות, זוהר או שאר קבלה, דהיינו תורה נביאים כתובים, השם
 יעזרנו ם יתברךוהש, ש"יום עדכזה בכל , מוסר, מדרש, גמרא

  .להוסיף אומץ גם שלחן ערוך כאשר יתבאר לקמן ושאר פוסקים
  ) הנהגות ואזהרות מרבי צבי אלימלך מדינאב-הנהגות צדיקים (


  )א" הגרל פי הנהגות פרטיות מרבי יוסף זונדל מסלאנט ע-הנהגות צדיקים (


  )ר עבודת היום מרבי נחמן מטולטשין סד-הנהגות צדיקים (

  .זוהרבלמודו תרבה י :אשי תיבותת ר"בי
   ) תקונים ואזהרות מרבי אליהו מני-הנהגות צדיקים (



כי הוא , ללמוד כל אחד מחברתינו בהתמדה ספר התיקונים
  תיקון גדול לנפש



    ַהזֹוַהר                 ]166[                   אֹור
  )'גרות שומרי אמונים אגרת הא(



 לכל אחד מהאברכים לומר איזה דפים תקוני זוהר מצווהואני 
כי אין , ולא להתרשל מזה חלילה,  לנפשמאודבכל יום המסוגל 

  .לשער גודל ועוצם הטובה הנצמח מזה וימתקו הדינים
  )ו"שם אגרת ט(



ותראה לומר בכל יום אם אפשר קודם התפלה יותר טוב כמה 
  .השםדפים תיקוני זוהר וימתקו הדינים בעזרת 

  )ז"שם כ(

v  v  v  
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  – גפרק  –
ספר  בו יבואר גודל מעלת לימוד

התיקונים וסגולתו בזה והזוהר 
  ובבא




לא זכה , מי שלא למד חכמת הקבלה של סודות ורזין דאורייתא
  .' ויתעלה כוברך יתהקדוש ברוך הואלפנימיות 

  :)' ברית מנוחה דף בספר(

, אם ימצא אחד בעיר ושנים ממשפחה הלומד סתרי תורה
  .האיש הזה הוא בעיקר בדעת השלם בלי חסרון

  )ג"א ע" קנה הגדול דף מספר(



ה " זללהבעל שם טוב ששמעתי פעם אחד שאלו להעל דרך...
 מונח על השולחן הואזי פתח ספר הזוהר שהי, אחת מהדברים

 נמצא האמת אתו אחר כךו, והסתכל בו ואמר להם כל המאורע
וכי בשביל שפתח את ספר הזוהר , ושאלו פיו הקדוש. שכיון בדבריו

הלא , ואז השיב, מרחוקוהסתכלות מעט בזוהר יתכן לדעת ולראות 
 מאיר מראש ה את עולמו היהקדוש ברוך הואמצינו אור שברא בו 

העולם ועד סופו וגם האדם יכול לראות מראש העולם ועד סופו עם 
הקדוש ברוך וכיון שראה , האור הבהיר ומאיר לארץ ולדרים עלי

 הואי, גנזו לצדיקים,  שאין העולם כדאי להשתמש עם זה האורהוא
, גנז את האור בתורה, קום המכיל את האור והיכן גנזואפוא המ

וכשאדם לומד תורה , הקדוש ברוך הואשתורה אוצרו הטוב של 
המאור הגנוז מאיר לו נתיב להשכיל , לשמה מסתכל בה בעין שכלו

  .כאשר מאז קודם שנגנז האור, ולראות מראש העולם
  )'ח טור ג"דף כ,  פקודיפרשת) זיטאמיר(אור המאיר (
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" אור החיים"ב נדפסו בוויניציא חומשים עם פירוש "בשנת תק
 זכר צדיק לברכה בן עטר ייםחר " מוהרב הקדושמאת הר
ל ושמח בהם " זל שם טובוהגיעו החומשים ליד הבע, מירושלים

התלהבות נעלית  בעל שם טובכי בפירוש אור החיים מצא ה, מאוד
ק רבי גרשון " את גיסו הרהבעל שם טובאז שלח ה, השםלעבודת 

, ל"ח בן עטר ז"שיבוא אל ישיבות מוהר, ל לירושלים"קיטווער ז
אחת , ומראש הגיד לו שלהרב בעל אור החיים יש שתי ישיבות

ואחת ללימודי אצילות תורות ,  בנגלהמרא פירוש תוספותללימודי ג
 כי ישתדל ב הקדוש את גיסו הר שם טובבעלוהזהיר ה, הקבלה

עד אשר , ח מי הוא"לבעל אוה ולא יגיד כלל, להיות בישיבות הנסתר
  .ירגיש בו הרב עצמו

ח "הלך לבעל אוה, ל שמה" קיטווער זהרב גרשוןכאשר בא 
ונתן לו רשות ליכנס , לבקש ממנו שיניחהו לשמוע לקח מפיו הקדוש

 נכנס לבית אחר כך, הנגליתלבית מדרשו ולמד שבוע אחד בישיבתו 
, ח וביקש אותו כי ירשהו ללמוד אצלו בישיבה הנסתרה"הרב אוה

ויען לו שגיסו ורבו , מי גילה לך שיש לי ישיבה נסתרה, וישאלהו הרב
, ח כי לא ידעהו"ויאמר לו הרב אוה, שם הגיד לו הרב ישראל בעל

 ראוי הכיר בו כי,  כאשר הביט עליו מראשו ועד רגלואף על פי כןו
וכאשר למד שמה שלושה . ונתן לו רשות גם לזה, הוא ללמוד קבלה

, ח לשומר הפתח לבל יתנהו עוד לבוא פנימה"ימים צוה הרב אוה
, ויהי אך ראהו הרב,  לבית הרב לדעת סיבת הדברהרב גרשוןוהלך מו
רק , מדוע לא אמרת על גיסך בעל שם טוב, חמתי עליך, אמר לו

אבל , י בעל שם לא אדעהו"את הר,  שםי בעל"אמרת גיסך הוא הר
,  ראיה דקה מעולמות העליוניםעל פיי בעל שם טוב אכיר "את מהר

אם , כי אמר שאין לו צורך ברב אחר, ולהישיבה לא הניחו עוד לבוא
  .בעל שם טוביש לו רב כ

  )'ד טור א"קצ' ע, א"אחרון של פסח תש) טשורטקוב(דורש טוב (



, ה"קבל' גי[ל "בהיכלא תנינא יש שם חיה קדושה יופיא. א
וכל אינו מפתחאן , ואיהי קיימא בכל רזי דחכמתא, השמי] ז"הרמ

, עליו השלום רבו של משה רבינו הוהוא הי [הדחכמתא קיימין בי
 קודשא בריך הואהאי חיותא קיימא למתבע אגרא מעם ]. כידוע

, אריהן דחכמה ואפילו מכל בר נשלמיהב לכל אינון דרדפי בתר מ
וההוא אגרא דיהיב לבני נשא , ואולפי חכמתא למנדע למאריהון

, דכד נפק בר נש מהאי עלמא, דרדפי בתר חכמה למנדה למאריהון
ולא שביק כל , השרפים מעפפין וטאסת קמי' האי חיותא נפקא על ד

 יאף על פו[, האינון גרדיני נימוסין די בסטרא אחרא למקרב בהדי
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, חס ושלוםונקה לא ינקה , יצילהו שלא יצטערוהו כעת,  חייבהשיהי

אור החמה בשם , שאין משוא פנים למעלה ויטהרוהו מסיגי מעשיו
  ].ה"ק זלה"הרמ

ואלין שרפים כד נטלין , הכמה אינון שליחן דשלם סחרני
אינון שרפים נחשים מההוא נחש דגרים מותא  אתכפיין, ואתחזיין
כד נשמתא סלקא ומטאת , תא קדישא קיימאהאי חיו, לכל עלמא

וכפום ההיא חכמתה , הכדין שאיל לה ברזא דחכמתא דמארי, הלגבי
ואי יכיל לאדבקא ,  אגראה ואתדבק בה הכי יהבי ליהדרדיף אבתרי
וקיימא תחות ההוא היכלא ,  לבר ולא עיילאהדחי לי, ולא אדבק

ן כולהו בטשי כדי, וכד נטלין גדפייהו אילין שרפים דתחותה. בכסיפו
, וקיימא ולא קיימא, ואתוקדת ולא אתוקדת. בגדפייהו ואוקדון לה

 דעובדין טבין אף על גבו, והכי אתדנת בכל יומא נהירת ולא נהירת
דלית אגרא בההוא עלמא כאינון דמשתדלי בחכמתא בגין , אית לה

ולית שיעורא לאגרא דאינון דידעי , לאסתכלא ביקרא דמאריהן
זכאה חולקיהון בעלמא דין . ביקרא דמאריהוןחכמתא לאסתכלא 

כי סתם חכמה הוא [דכתיב אשרי אדם מצא חכמה , ובעלמא דאתי
  .ואדם יפיק תבונה] ה"ק זלה"בשם הרמ, אור החמה, סודות התורה

  )ב, ב רמז"זח(

זכאה אינון כל דמשתדלי באורייתא למנדע בחכמתא . ב
דכד בר נש בגין ,  ואינון ידעין ומסתכלין ברזין עילאין,דמאריהון

ולא עוד , כל דינין דעלמא' מסתלקי מיני, משתדל בהאי עלמא בהאי
 תליסר תרעי רזי דאפרסמונא דכיא דחכמתא האלא דפתחין לי
 ה חקיק ליקודשא בריך הואולא עוד אלא ד, עילאה תליא בהו

 אשתעשע קודשא בריך הואו, בההוא פופירא דכל דיוקנין גליפין תמן
  .עלמא דא ועלמא דאתי, ין תרין עלמין בגן עדן וחסהבי

חד למנדע לאסתכלא .  לבר נש למנדעהחכמתא דאצטריך לי
כמו [ ולאשתמודעא מאן איהו ה לגופיהוחד למנדע לי, הברזא דמארי

 אמר לאברהם הקדוש ברוך הואש) א" עח"עדף (א " חזוהר בשכתוב
ור  בארושופי, הואתקנא גרמי, לך לך למנדע לך, עליו השלוםאבינו 

לידע שורש נשמתך מאיזו , כלומר): ל"ג ז"בשם הרא(החמה שם 
, שאם לא ידע זה אינו יכול ליתקן, ובזה תתקן גרמך, מקום נחצבת
ותקונא דגופא , ולאן יהך, ואיך אתברי ומאן אתי, ]עד כאן לשונו
וחד . והאיך איהו זמין למיעל בדינא קמי מלכא, ןקהאיך אתת

 ומאן המאי היא האי נפש דבי, ןלמנדע ולאסתכלא ברזין דנשמתי
ועל מה אתינא בהאי גופא טפה סרוחה דהיום כאן ומחר , אתייא
ועל מה , הוחד לאסתכלא בהאי ולמנדע עלמא דאיהו בי. בקבר

, הולבתר ברזין עילאין דעלמא דלעילא לאשתמודעא למארי, אתתקן
  .וכל דא יסתכל מגו רזין דאורייתא
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אפילו אית , א בלא ידיעהכל מאן דאזיל לההוא עלמ, תא חזי

 אם . מכל תרעי דההוא עלמאהמפקין בי,  עובדין טבין סגיאיןהבי
אם אנת אתיא בלא ידיעה ולא אסתכלת , לא תדעי לך היפה בנשים

צאי , בחכמתא עד דלא תיעול הכא ולא ידעת ברזין דעלמא עילאה
, צאי לך בעקבי הצאן, לית אנת כדאי למיעל הכא בלא ידיעה, לך

אלין אינון דבני נשא דשין לן בעקב , דעת גו אינון עקבי הצאןוהוי י
  .'ובהו תנדע לאסתכלא ולמנדע כו, וידעין רזין עילאין דמאריהון

  )ה שלמה אהיה כעוטיה"בד שיר השירים חדש זוהר(

הטעם . הלכה איהי קבלה): ב"ד ע"י(בהקדמת התיקונים . ג
האדם לבית היא לבדה הולכת עם על כי ,  הלכהרא נקלמה הקבלה

ולמה ,  אל תקרא הליכות אלא הלכותמה שכתבוזה רמוז ב. עולמו
ללמדך דדוקא הקבלה הנקראת הלכות , לא נכתב הלכות עולם לו

ובכל מקום שהולך ביתו עמו , הם הולכים עם האדם לבית עולמו
המלאך הנברא מלימוד הקבלה לעולם כי , לצוותא ולכבוד ולתפארת

אבל לימוד הפשוט שכרו אתו , מתן שכרונוסף על  אינו נפרד מהאדם
  .ופעולתו לפניו

  )ב"ד ע" דף יתיקוני זוהרכסא מלך להקדמת ה(




בער ענין ' ל שהראה לרבי ר" זצוקבעל שם טובאיתא מרבינו ה
בעל שם ואמר לו ה, בער הפשט וכיון האמת' ואמר הרבי ר, בקבלה

, אכן אין שום חיות בהדברים, אם כי הפשט הוא אמת, ל" זצוקטוב
שמצד , וכשאמר לו הפשט בחיות קדושה נתמלא החדר מלאכים

  . נעשה מכל דיבור מלאךהשם בחיות פי השהי
  )'ה טור ב" ויגש דף קפרשתפרי צדיק (

מפורסם : ק"וזל, )'דב טור "דף י(כללי אורייתא ) מודזיץ( דברי ישראל ספרועיין 
, מהמאמר מספר עץ חיים, בער'  עם הרבי רדוש הקבעל שם טובהמעשה מן ה

נתמלא , ל המאמר" זצוקבעל שם טובומיד שאמר ה,  בו כמה שמות מלאכיםהשהי
  ).את המלאכים הנזכרים. וראו בחוש ממש, כל הבית אורה



 עמוק בסודות התורה יכולים לפקוד עקרות על ידי עיון
  .ולרפאות חולאת חזק

  )ה"ן זלה"מבעל ליקוטי מהר, ספר המדות אות סוד(
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 הבתחלת ימי השגתו היכי , ]ל"האריז[בענין השגתו אמר לי . א
  כדי להבין אותוהרזוטורח לפעמים שבוע אחד על מאמר אחד מן ה

נמצא שלא היתה התורה ההיא  אם כןד, ולא היו אומרים לו פירושו
וצריך שהוא יחדש בשכלו מעצמו בתורה מה שקבלה נפשו , שלו

:  טורח אז היו אומרים לוהולכן כאשר הי, בחלקה בהר סיני כנודע
בענין פלוני ובמאמר פלוני עיינת ועמדת על האמת אבל עדיין צריך 

טעית בענין פלוני בכולו : ולפעמים היו אומרים לו,  יותרקצת עומק
  . עומד על האמתה חוזר ומעיין עד שהיהוהי, או במקצתו

  )ב"ע' ק דף ד" בשער רוההרב חיים ויטאל(

, ל כששאלתי לו איך זכה לכל החכמה הזאת"אמר לי מורי ז. ב
ואמרתי לו כי גם ,  בחכמה הזאתמאוד מאודשטרח ב, והשיב לי

ואמר .  בחכמה הזאתמאוד מאודל וגם אני חיים טרחתי ב"ק ז"הרמ
אבל ,  יותר משאר אנשי דורנומאוד מאודשהאמת הוא שטרחנו , לי

 נשאר בלתי שינה על מאמר הכמה לילות היכי , לא עשינו כמוהו
ולפעמים ששה לילות של ימי החול שבשבוע , זוהראחד של ספר ה

 ישן כל הולא הי,  בלבדרזוה מתבודד ויושב על עיון מאמר אחד בההי
  .הלילות ההם רוב פעמים

  )ב"א ע" יק" בשער רוההרב חיים ויטאל(

, עצה טובה לענין השגהא הלוי "ל להר"וכן אמר מורי ז. ג
עלים ' או נ' מ בלי שיעמיק בעיון  דרך בקיאות בלבזוהרשילמוד ב
  . פעמים רביםזוהרושיקרא בספר ה, בכל יום

  )ב"א ע"ק דף י" בשער רוההרב חיים ויטאל(




אם תקבע עתים בחכמת ): אמר המגיד למרן הבית יוסף. (א
  . דתדביק רזין סתימין דלא ידע יתהון בר נשאפתח לבך בה, הקבלה

  ) באפרשתמגיד מישרים (

מים ושלש  לכתוב הנאמר לי וללמוד וללמד פעמאודהזהירני . ב
הזהירני עוד . ושיפתחו לי בה פתחים גדולים, בשבוע בחכמת הקבלה

' בשבוע ב' פעמים אחרים ללמוד בחכמת הקבלה לפחות פעם א
  .ויפתחו לי בה פתחים גדולים, שעות או יותר

  ) עקבפרשתשם (


  )בודאפעסטך האדם מרבי שלמה ברוך מ הנהגות ודר-הנהגות צדיקים (



    ַהזֹוַהר                 ]172[                   אֹור
  לומר זוהר בכל יום - סגולה לפרנסה

  .)מדרש פנחס ובארות המים(



ושני דפים פות י ותוס" ברכות בלי רשכתתאמר כמה דפים ממס
לומר תפלת השבת או אם תרגיש ,  אם יש לך פנאיאחר כךו, זוהר

ל לכ, חיות בנפשך לומר קונטרס התבוננות בקיצור או האריכות
  .אחת בשבוע פעם הפחות

  ) סדר התנהגות מרבי אהרן ראטה-הנהגות צדיקים (



 מיד לאחר רב שבת בענים מקרא ואחד תרגוםיגמור הפרשה ש
. חצות בכוונה רצויה ויראה להשים אל לבו לקיים המצות שקורא

 ומשנה , מזוהרחד ומאמר א, מלךהשם הפטרה ומזמור אחר כךו
 ויקבל שבת ,וירחץ פניו ידיו ורגליו לכבוד שבת ,יציאות השבת

  .בשמחה
  ) דרך חיים לאחד מגדולי גאוני קדמאי-הנהגות צדיקים (




 עיקר תורתכם ועבודתכם האם תזכו לתורה ועבודה אזי יהי
ילת הלילה אחר חצות לילה ותרגילו עצמכם תמיד לשכוב בתח

 ובדבר זה תזכו לטעם תורה ,באימה וביראה ובקריאת שמע בכונה
 בדור הזה נותינו הרבים כי בעו, וטעם עולמך תראה בחייך,ועבודה

 אנו אין לנו אלא , ולא תשמע להם,שךר לחווהופכים יום ללילה וא
 ואל תבוז כי , ספר הזוהר וספרי הקדמוניםל פהתורה שבכתב ושבע
אל  ל כן ע,זאת היא עת רצון גדול בדוק ומנוסהזקנה אמך ועת ה

  :תעבור מזה חק ולא יעבור
  )בעל שם טוב הנהגות ישרות מתלמיד ה-הנהגות צדיקים (




, מעלות' אפילו השיג ג: כתב) ב"דף ע( קדושים פרשתז "הרמ. א
, אז ימנע אור התורה, ולא רצה לדעת חכמת הסוד, ושפשט רמז דר

שאנחנו ,  הדבריםרושפי. ה"ה על הו"הו' ויהי, ה"משם הוי' דהיינו י
נגד , ודסרוש דמז רשט פדהיינו , 'ס'ד'ר'פ בחינתמחוייבים לעשות 

, פשט',  אפילו השיג כל הגאם כןו, רוך הואה ב"אותיות שם הוי' ד
הוא ', דהיינו י, ולא השיג נגד סוד, ה"יאותיות הו' נגד ג, דרוש, רמז

  .ה"ה על הו"בסוד הו
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אל תהיו כסוס כפרד אין " הפסוק בתהלים רושעל זה נראה פי

אין ", בלא סוד' ד'ר'אותיות פ' דהיינו בג ד"כפר, ' וכו"הבין במתג
אין " אם כןו, ד עם הכולל"סו' א גי" עם האותיות הוא ע"ן"הבי
דפוס (' ועיין בתיקונים ח. מש נפרדמ, ד"הוא כפר,  בלא סוד"הבין

נכנסו לפרדס חד הציץ '  ד:וזה לשונו, )א"ט ע"קושטאנטינא דקמ
ורבי עקיבא עאל ', ד'ר'עלו בפ' הג, ד"הני תלת נכשלו הוא סוד פר', כו

  .עד כאן לשונו,  באורךעיין שם, בשלום ונפק בשלום
  ) קדושיםפרשת, ל"ק מסאטאנאב זצוק"מהרה, תפארת ישראל

ותדעו כי כל התורה שמותיו של , "אל תהיו כסוס כפרד". ב
ומי שאינו מאמין בסוד נשאר , ס'ד'ר'פונדרשת , הקדוש ברוך הוא

  .'ד'ר'פ
  )ט, תהלים לב, א"יוסף תהלות להחיד(



 אחרונה שבשם נשלח לו מלאך 'המי שיש בידו מקרא מאות . ג
אותיות ' בידו משנה ותלמוד עם המקרא נזקקין לו בואם יש , לשמרו

ואם יש , מלאכים לשמרו' ה לשלוח לו ב" משם הויה"ואחרונות 
ואינו , וסתרי תורה וספר יצירה, אגדה, תלמוד, משנה, בידו מקרא

וכל . ואינו נקרא משכיל, נקרא חכם ונבון, שלם בחכמת הקבלה
וא שלם בכל ומי שה, השם המיוחד רובו ככולו זקוק לשומרו

ה זקוקים לשמרו לעולם " כל אותיות הוי???,יםזוהרהדברים הנ
  )ג"עין הקורא נהר י, ל חסד לאברהם"מז(

ונת הכתוב ויהי דוד לכל וועם הקדמה זו פירש רב אשכנזי כ
שמי שהוא שלם במקרא במשנה באגדה ,  עמוהשםדרכיו משכיל ו

יות השם וכל אות, וסתרי תורה וספר יצירה בעומק נקרא משכיל
  .המיוחד כביכול זקוקין לשמרו

  )ד"אות י' מערכת ת, א"מדבר קדמות להחיד(
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  . עצם לימוד הזוהר בונה עולמות]א

 שעה אחת בלימוד הנסתר פועלת יותר מחודש ימים בנגלה ]ב
  .דתורה

 בשעה אחת יותר  בהבנת מאמר אחד בזוהר מתקנים במרום]ג
  .מלימוד פשטות התורה בשנה תמימה

וויי לעלמא דאינון אטימין לבא וסתימין עינין דלא מסתכלין . א
  .ברזי דאורייתא

  )א"ח ע"א דף כ" חזוהר(

אינון דעבדין לאורייתא יבשה ולא בעאן לאשתדלא בחכמה . ב
ווי , ואשתארו יבשה' דקבלה דגרמין דאסתלק נביעו דחכמה דאיהו י

  . דגרמין עניותא וחרבא וביזה והרג ואבדן בעלמאלון
  )ב"ג ע"דף ע' ז תיקון ל"תקו(

ל בהקדמתו לספר " זהרב חיים ויטאלזה המאמר הביאו מו. ג
להודיע כמה גדול החיוב המוטל על הלומדים החרדים , עץ חיים

כי , ועונשם כמה גדול אם אינם לומדים,  ללמוד קבלההשםלדבר 
 הקבלה מה שלא יעשה בלימוד חודש יעשה בשעה אחת בלימוד

  .ימים בפשטי התורה
  ) שםתיקוני זוהרכסא מלך ל(

 דבעל פה מאורייתא מאן דגרים דאסתלק קבלה וחכמתא. ד
ואמרין דלא אית , וגרים דלא ישתדלון בהון, ומאורייתא דבכתב

 דלא אתברי הטב לי, הווי לי', אלא פשט באורייתא ובתלמוד כו
, דבעל פה אורייתא דבכתב ואורייתא בעלמא ולא יוליף ההיא

וגרים עניותא ,  כאילו אחזור עלמא לתוהו ובוהוהדאתחשיב לי
  .בעלמא ואורך גלותא

  )א"ב ע"ג דף פ"ז תיקון מ"תקו(

כי אינו פוגם אם אינו לומד ,  עם הארץ יותר טוב לוהאם הי. ה
אבל , כי אין לטייל בפרדס קודם שימלא כריסו בבשר ויין, קבלה

עונשו כל כך גדול אם , תורה שבעל פה ורה שבכתבוליף תומאן דא
כי , ה דלא יוליף ליהוטב לי, ואדרבה פוגם בלימודו, לא ילמוד קבלה

 כשהנהר פהר הקליילשבירת הכלים שמגב, אחזר עלמא לתוהו ובוהו
 ומי שיכול לקנות לו רב .'דמנע הטיפה רזי תורה מהם כו, והגן יבשה

גורם אורך , תוך הספרים ומתרשלשילמדהו קבלה או חבר או מ
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 וכל שכן,  בגירסא בעלמא בונה עולמותזוהרכי לימוד ה, 'גלותא כו

 מאמר אחד יעשה בו תיקון למעלה רושאם יזכה ללמוד ולהבין פי
ואין . ' כובשעה אחת מה שלא יעשה בלימוד הפשט שנה תמימה

צורך להאריך בראיות לזה המפורשים מפי גבורות הקדוש עליון 
  .ל"יזהאר

כי , ה למדקדק בו"גם מאמר זה מורה באצבע כל דברי רב זלה
ואיך אמר , קים לן תורה מגינה ומצלה אפילו בעידנא דלא עסיק בה

לימודו כל השנה אינו כלום אם אלא ודאי ,  דלא יוליף כללהטב לי
ה וז. כי שקול הוא כנגד כולם, אין מעטרו ביום אחד בלימוד הקבלה

דוק מינה הא אם ישתדלון בהון כל , לון בהון וגרים דלא ישתדשאמר
, תורתו כולה עושה פירות למעלה, אחד כפי יכולתו אפילו יום לשנה

 שעה אחד בכל לילה אז מובטח לו השםאם קובע עת ל וכל שכן
 מרואי פני המלך ה מבני היכלא דמלכא ויהילם הבאשהוא בן עו

 השם שחננו ודי בהערה זו למי. היושבים ראשונה במלכותא דרקיעא
  .בינה והשכל

  )'ג אות ס" תיקון מתיקוני זוהרכסא מלך ל(






בני אדם שאין דעתם נמשכת אחר ספרים מה שאנו רואים שיש 
,  וכיוצאל" וספרי האריזזוהר כגון ספרי המאודונוראים קדושים 
 המאירים עינים מאוד מאוד שיש בהם חידושים נוראים אף על פי

והם נמשכים דייקא אחר ענינים אחרים כגון , ומתוקים כדבש
כי מזגם בטבעם הוא מזג רע מן , זהו מחמת מזגםדע כי , חקירות

ל את הדבר הקדוש התולדה שנולדו במזג רע שאינם יכולים לסבו
, ובאמת בודאי יש לו בחירה ויש לו כח לשבר את מזגו הרע, באמת

הוא צריך לסבול מרירות גדול , אבל מאחר שנולד במזג רע כזה
  . לאדם שנולד בקדושהיואשר. לשבר את מזגו וטבעו הרע

  )' מ,מברסלבן "ספר שיחות הר(



איהו בר נש שלים בעל תורה ודאי מארי ' ין כובכל רזין סתימ
שכל מי שאינו הא למדת ). ב"ט ע"סבא דמשפטים דף צ(דביתא 

  .לומד קבלה אינו בעל תורה שלים
  ) משפטים שםפרשת זוהרמקדש מלך ל(
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שספר הזוהר יש לו בכל יום פירוש ה "ז זללה"שמעתי מאא
  .אחר

  )'ד טור ב"פ' ע,  באפרשת,  אפריםדגל מחנה(



קודשא בריך קרי , להאי עלמא] הנשמה[בשעתא דזמינין לנחתא 
 כל נשמתין ה ברשותיקודשא בריך הוא לחד ממנא די מני הוא

בההיא , זיל אייתי לי רוח פלוני, ואמר לי, דמינין לנחתא להאי עלמא
מתלבשא בדיוקנא דהאי עלמא וההוא שעתא אתיא ההיא נשמתא 

 אמר לה קודשא בריך הואו, ממנא אחזי לה קמי מלכא קדישא
, הואומי לה דכד תיחות להאי עלמא דתשתדל באורייתא למנדע לי

הם הקדמות הסודות לפרש בהם סתרי  [ולמנדע רזין דמהימנותא
אור החמה , שהיא חלק התורה המרוצית למעלה יותר מן הכל, תורה
דכל מאן דהוי בהאי עלמא ולא אשתדל , ]ה"ק זלה"ם הרמבש, שם

 אתחזי קמי מלכא קדישא ין כךבג.  דלא יתבריהטב לי, הלמנדע לי
 ברזא קודשא בריך הוא בהולאשתדלא בי, למנדע בהאי עלמא

אתחזיאת על ידא ,  אתה הראת לדעתההא דכתיב, דמהימנותא
תכלא למנדע ולאס, לדעת, קודשא בריך הואדההוא ממנא קמי 

  .בהאי עלמא ברזא דמהימנותא ברזא דאורייתא
  )ב"א ע"ב דף קס" חזוהר(



בדוק , זוהר הקדושלהרבות בלימוד , סגולה להנצל מגאוה. א
  .ומנוסה

  )י"ס(

וכעת באתי ',  וכונפשי קשורה בנפשו, לאהובי בני ידיד נפשי. ב
שתתחיל לומר תיקוני נסיעתי במכתב ששכחתי לדבר עמך קודם 

  .' הקדוש וכוזוהרה
זכר צדיק אהרן ' ר ר"ק אדמו"מהרה, מכתבים קודש, ט"ספר בית אהרן דף קמ(

  )לברכה

 או זוהר הקדושיאמר מאמר מ' אחר התפילה בכל יום וכו. ג
  .מתיקונים

  )ספר בית אהרן, אהרן מקארלין' ק הרב ר"ות שכתב הרהזהרסדר היום וא(

 בכל זוהר הקדושאמירת : ה" מקאברין זצוקלהמ"אמר מהר. ד
 זוהר הקדושאמירת  ם כל זה עיום אף כי לא ידע מה הוא אומר

  .מזכך הנשמה
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  )אור לישרים(

 איזה שיעור גירסא  לעסוק בתורה סמוך לשכיבהזהרי. ה
 אשר קדושת התורה אשר למד דוש הקזוהרבספר במשניות או 

  .בשכלו תנצור אותו
  )'צפורן שמיר סימן ח(

זכאן חולקיהן דישראל דקודשא בריך הוא אתרעי בהון ויהב . ו
 אחיד בר נש חיין להאי הלהון אורייתא דקשוט אילנא דחיי דבי

 הדכל מאן דאשתדל באורייתא ואחיד בי, עלמא וחיין לעלמא דאתי
וכל מאן דשביק מילין דאורייתא ואתפרש מאורייתא ,  חייןהאית לי

 כי ההא דכתיב, וא חיין וכל מילי חייןבגין דה, כאילו מתפרש מחיין
  . הקדושזוהרעד כאן לשון ה, חיים הם למוצאיהם

, והוא, הוא חידוש אחר',  וכוכל מאן דשביק: ז"ומפרש הרמ
ומה יעשו מי שלא נגזר ', שהרי אין הכל זוכים לכתרה של תורה וכו

אחד לגרוס , תיקונים' לזה אמר שיש להם ב, עליהם להיות חכמים
ואפילו בלגלוג ויש לו  גדול כח התורה גם בפטפוט לחודכי , בעלמא
כי מי שאינו עושה כן אלא שביק מילי , וכנגד זה אמר',  וכוזכות

 אף על פיפירוש , כאילו מתפרש מתמן', מילי דייקא וכו, דאורייתא
המלות לבד בקריאה , וכל מילי חיין' שיעשה מעשים טובים וכו

מועיל ולה ששותה משקה רפואה למה זה דומה לחו, וגירסא בעלמא
  .בסגולתו אף כי לא ידע בחכמת הרפואה

  )זוהרלפירוש ה: ז דף קמח"רמ(




 בקריאה לבד ובגמגום הרי הוא לואפי',  וכווכל מאן דאשתדל. ז
את השם שיש כח בו לעשות ניסים אפילו בלא כהוגה ומפרש 

 הוכל זה יהי.  בגמרא שיש כח בפסוקים להגןכמו שכתובו, ידיעה
 החומרים וגם ,נשמר מכל רע מיצר הרע וממקרים רעים ובעולם הזה

 הלא יתעורר , כי גם שהוא לא ידע סוד הרוחניות,בעולם הבא הרוחני
  .להסך עליו

  :)ז דף קעח"רמ(

ראשי ארץ הל כ השםלריעו הבחול אומרים , ל"וכתב הרב ז. ח
ראשי  בהדרת קודש השםלשתחוו ה ובשבת אומרים הלכה תיבות
כי קידוש היא בסוד , כי הקבלה תשתבח ביום השבת, קבלה תיבות

 וקריאתו זו זוהרולימוד מאמרי ה, אצילות דלית תמן קליפין כלל
צוה החפץ ומפני זה : אמר המעתיק[ .היא הילולו אף כי גירסא בעלמא

 לכל תלמידיו בכל שבת לגמור הזוהר של פרשת זכר צדיק לברכהחיים 
  ].השבוע
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  )א"ג ע"ז קע"רמרבי משה זכותא (

 נורא ונשגב זוהר הקדושל כי לימוד ה"הטעם שכתבו ז. ט
, ס" יש פרדרהמשום דבכל התו,  הגם דלא ידע מאי קאמרמאוד

ונה דעתו על ואדרבה הקורא וש, ובכל לימוד אינו ניכר הסוד כלל
 ספר מה שאין כן, מבין אם יש סוד בתורה כלל  באין,הפשט לבד

 דהסודות הם בגלוי והלומד יודע כי ידבר נפלאות ,זוהר הקדושה
  . לתקן הנפשמאודולזה מועיל , ורזי תורה והוא לא ידע

  )א"ג להחיד"משה', אות ד' נפש חיים מערכת הז(



אינו דומה חיות ותענוג לימוד הנגלה כלימוד הזוהר . א
אין לו חיות ותענוג אפילו בלימוד ואמר על עצמו שהוא . והתיקונים

  . ותיקוניםזוהרהגמרא כמו מן ה
  )'אות ג, עב, פ מקוריץ"ק ר"מהרה, מדרש פנחס(

  .פעם אחת הזהיר לומר הרבה תהלים וללמוד זוהר הרבה. ב
  )אות ב, יז ,שם(

 מאוד והפציר לו שביקש מרבו שינצל מן הגיאות, ד אמרעו. ג
השיב לו , זוהר אני לומד מר ליהוא, זוהר שילמוד מר ליהוא, על זה
  .זוהרשילמוד הרבה : רבו

  )אות עג, לו, ל"הנ(

ויהיה לו  אמר לאדם אחד שיאמר זהר בכל יום ויום עוד. ד
  .פרנסה

  )גמאות , לו, ל"הנ(

ידעתי כי אתה בעצמך , ל"י ז"הארבענין ללמוד קבלה וכתבי . ה
רק תלמוד , למוד בלעדי איזהו גדול ממך ולא תמצא זהלתרצה  לא

 זוהרועיקר ספר ה, ]י גיקטליא"להר[ספר שערי אורה וגינת אגוז 
  .והתיקונים

  )לט יושר דברי אמת סימן(

לזה תיקנו לנו , ובאיזה דרך ישכון האור לבוא להשגה זאת. ו
 שחרית וערבית קריאת שמעיקרא אדם  שחכמינו זכרונם לברכה

הקדוש  שימליך ל, אחד על כוונה זוהשם אלקינו השםשמע ישראל 
וכשיאמר פסוק זה בבוקר . רוחות העולם'  למעלה ומטה ודברוך הוא

 אך מי שעדיין ,'בכוונה זו ובהשתוקקות גדול עד כלות הנפש אליו וכו
יכול לקרוא לא תיקן המידות כראוי ולא שבר תאוות הגשמיות לא 

ועצה היעוצה לזה שיכול לומר ', פסוק זה ולומר אחד על כוונה זו וכו
 הוא שילמוד הרבה , כל כך שלא יבלבל אותו המחשבות זרותאחד
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שעל ידי  , על כוונה זו הקדושזוהרקודם התפילה משניות גמרא ו

  .ונכון,  אחד כדתהשם אלקינו השם יכול לומר שמע ישראל ,לימוד
  )א, ב ,ה ויאמר אלקים יהי רקיע"ד, ראשיתמאור ושמש ב(



בהון והמשכילים יבינו אינון מארי קבלה דאתמר . א
 זוהראילין אינון דקא משתדלין ב,  הרקיעזוהרוהמשכילים יזהירו כ
דמתכנשין בה שנים  , דאיהו כתיבת נח,זוהרדא דאתקרי ספר ה

 דבהון יתקיים כל הבן הילוד היאורה  ושבע ממלכותאמעיר
  . ודא אורה דספרא דא,תשליכוהו

  )ג" בהעלותך קנזוהר(

לעסוק בספר גודל החיוב )  בהעלותךפרשת זוהר(עיין שם . ב
ובזה יזכה בנשמתא לנשמתא , והם נשמת התורה,  ובתיקוניםזוהרה

  .' וכודברים עתיקים
  )א"ז ע"דף רמ,  שםך בהעלותפרשת זוהרהדרת מלך ל(

 לנו הגילוי חכמה זאת עתה בדורות גרועות הוא כדי שיהי. ג
כי באותן הדורות , מגן עתה לאחוז בלבב שלם באבינו שבשמים

והמעשים טובים היו מצילין , הקודמים היו אנשי מעשה וחסידים
רש העליון כמו ועתה רחוקים אנו מש, אותן מפני המקטריגים
גן עלינו אם לא קריאתינו בחכמה מי י, השמרים בתוך החביות
ל שהנסתרות "ובפרט על דרך שכתב הרב ז. הזאת הנפלאה והעמוקה
ון כי בדור הזה מושל הזנות ומלשינות ולש, נעשו עתה כמו נגלות

 באופן שמתבייש האדם לנהוג פותונתפשטו הקלי,  ושנאה שבלבהרע
  .רצוןאמן כן יהי , והשם יגן עלינו וימחול לעונינו, דברי חסידות

  )עץ חייםבסוף הקדמתו ל, ר יעקב צמח"מוהר(

 מאודמי שהוא חריף ובקי בעיון ,  אומרהה הי"ומורי זלה. ד
אבל מי ', בעיון ולא יותר וכו' טוב שיעיין שעה אחת או ב, במהירות

יותר טוב לו שיעיין בפנימיות ,  והוא קשה העיוןכל כךשאינו מהיר 
ויעסוק  יעייןוהוא ש, הדבר שהוא בפרי ממה שיעיין בקליפות

  .במדרשים ובאגדות ובפרט בזוהר ובספרי קבלה
  )פרי עץ חיים הנהגת הלימוד(

 עת ,זוהר הקדושרוב לימודו ב' יהי, מי שהוא בעל עסק גדול. ה
 במאמר קן ובפרט בספר הזוהר, קבוע בכל יום ללמוד ספרי מוסר

  .צפור
  .)בעל התניא -ר הזקן "אדמו(

  .ובשבת כל היום זוהר, טלמוד בכל יום זוהר מעי
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  )א"ר הזקן פרשת תצא דף תתל"מאמרי אדמו(

ספרי מוסר כמו והעיקר שיהיה עת קבוע בכל יום ללמוד 
  .ובפרט בספר הזוהרראשית חכמה וספר הישר לרבינו תם 

  )40' מאה שערים ע(

* * *  

 ;הקדוש ברוך הואהעוסק בחכמת הקבלה נקרא בן ל) יח
  בלימוד הפשט נקרא עבד

דכתיב , בניםואקרון , עבדי הםדכתיב , עבדיםראל אקרון יש. א
קודשא בריך  בר נש להבזמנא דידע לי.  אלקיכםהשםבנים אתם ל

 הולית לי, הדעביד פקודא דמארי, כדין איקרי עבד,  בארח כללהוא
  .הרשו לחפשא בגניזוי וברזין דביתי

, הכדין אקרי בן רחימא דילי,  בר נש בארח פרטהבזמן דידע לי
כבן הזה שמחפש באוצרות  [,הן דחפיש בגניזוי בכל רזין דביתיכב

מכלל  הלא יפוק גרמי,  דאקרי בןאף על גבו]. א"ד, בכל סודות ביתו
והכי אצטריך לכל בר . דעבד למפלח בכל פולחנין דאינון יקרא דאבוי

 הנש למיהוי לגבי אבוי בן לחפשא בגניזוי ולמנדע רזין דביתי
  .'ולאשתדלא אבתרייהו כו

 דהאי בן דזכי לאשתדלא למנדע בגנזי דאבוי הזכאה חולקי
ודא ,  אבוי בכל גנזויה כברא יחידאי דאשליטיהובכל רזין דביתי

 המאן דישתדל באורייתא למנדע לי ,יקרא דשליט על כולא איהו
, קודשא בריך הוא אקרי בן לה ובאינון גניזין דיליקודשא בריך הואל

 בכל שעתא דאצטריך למיעל הידי שמיא לית מאן דימחי בהכל חילי
דא איהו בר נש ',  בעלמין כולהו כוהזכאה חולקי. לגבי אבוי

 אכריז עלוי בכל אינון חיילין ומשריין דכל עלמין קודשא בריך הואד
אזדרהו בפלניא מהימנא דבי מלכא דכל גנזי : ובכל אינון רקיעין

, תיזכאה איהו בהאי עלמא וזכאה איהו בעלמא דא, ה בידיהדמארי
מההוא יומא ולהלאה אשתמודע האי בר נש ואתרשים בעלמין 

כולהו אזדהרין למיהוי , בשעתא דאצטריך כל חיילין ומשריין, כולהו
וקלא אתער ,  לא בעי אלא איהו בלחודויקודשא בריך הואו, הגבי

  . דיחיד ולאתעסקא יחיד ביחידהיאות הוא ליחיד למיהוי לגבי
  )ב"קי - א"דף קי, מ"ר, ג" חזוהר(

  .מארי קבלה בנים. ב
  )א"ע'  בהקדמה דף אתיקוני זוהר(

כי לי בני ישראל מסטרא אורייתא דבריאה אתמר בישראל . ג
  . אלקיכםהשםומסטרא דאצילות בנים אתם ל, עבדים
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  )'שם דף ה(

 שהשלים עבודתו אף על פי סוד על פימי שלא למד התורה . ד
כי לי בני ישראל  בחינתב,  עבדבחינתהוא רק ב, בתכלית השלימות

שנשמתם מעולם הבריאה ששם הכסא והחיות , עבדי הם, עבדים
השם מי שלומד ועובד אבל , ואופנים שהם נקראים עבד ואמה

 בפנימיות החכמה בנסתרות התורה ועושה יחודים הוא יתברך
כי נשמתו ,  וכבן משמש לאביו ולאמו עבודה שלימה בןבחינתב

  .'יקיר לי אפרים וגוועליו נאמר הבן , מעולם האצילות
  )ח"ש לפרע"הקדמת מהרנ(



לשון הזוהר מסוגל , דע כלוםו שלא י מיגםמקובל בידינו ש. א
  .לזכך הנשמה

  )'דפוס מונקטש אות ט, א בהגהותיו לספר סור מרע"מהרצ(

 זוהר בני ואחיי תרגילו עצמכם ללמוד בדברי העל כן. ב
לא ,  מתוקים מדבשמי שלא ראה אור הזוהרו, והתיקונים בשקידה
ועוד שהוא מטהר הנפש ,  ולא טעם טעם התורהראה מאורות מימיו

אפילו אמירה בעלמא מן השפתיים סגולה ותיקון הנפש , ומזככה
מכל פגם  ספר התיקונים שהם תיקוני הנפש ממשובפרט , מאוד

  .וסיג וחולאת
  )ל"הקדמת ספר עצי עדן מקאמארנא ז(

ואפילו ,  לטהר ולקדש הנפשמאוד נשגב זוהרספר הלימוד . ג
אי לא ידע מאי קאמר ושוגה בו שגיאות הרבה הוא חשוב לפני 

 יש דעות שצריך ומהונהי שבלימוד המשניות וכד. הקדוש ברוך הוא
 זוהר הקדושבלימוד תהלים ואבל , להבין לפחות מהו הענין שלומד

  .' וכוהשםני חשוב ומקובל ומרוצה לפ, אפילו באין מבין כלל
  )זוהר', פלא יועץ אות ז(



בעת עיקבא דמשיחא התגברות הרע והעזות והמדות רעות 
 זוהרנתגלה האור הגנוז מן השמים ספר ה, בהנהגות ראשי ערב רב
ובזה הלימוד מבער הקוצים והרע ',  וכווהתיקונים ואחריהם

ויזכה לכל מדות טובות , ה לדבק עצמו לאור עליון ויזכשבנפשו
  .ולזה נתגלה האור הזה, שבעולם

 שתשיג הארה וחיות הועיקר לימוד בפנימיות התורה יהי
 מקובל או הולא שתהי, אלוקית בנפשך בעת לימודך ובכל היום

 לא יפטור את עצמו ,ולפעמים האדם הוא בקטנות השכל. 'חוקר וכו
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 ומלכא שכיב ואז עקימת שפתיו הוה מעשה' מכלום כי זה מינות וכו

  .על אבנים ואותיות כמו שהן
  )ב"ח ע"היכל הברכה דברים דף ר(



 לו ה בכל יום ויום ויהיזוהרשיאמר עוד אמר לאדם אחד 
  .פרנסה

  )ג"א אות מ"ו ע"מדרש פנחס דף ל(



הכל מצות עשה לדבקה ', וחיוב לימודו וכוודע שכל ספר הזוהר 
  .בו ולידע שיש אלוקי מצוי

  )'אות ג' שביל ב, שביל היחוד, נתיב מצותיך(




שעל ידי לימוד  ,ודע. מאוד מאוד מסוגל זוהרידוע שלימוד ה
והלשון ,  נעשה חשק לכל מיני לימודים של התורה הקדושההרזוה

  . לעבודת השם יתברךמאודשל הזוהר מעורר 
  )ח" ק, מברסלבן"שיחות הר(



אהרן  ביובענין לימוד זוהר הקדוש אמר בשם הקדוש ר
כי התיבות ,  צריך לאומרו בלא ביאורזוהר הקדוש שמזיטאמיר

,  עצמן מקשרין את האדם לאין סוף יתברךזוהר הקדושוהדיבור של 
והזוהר יאמר , רק מי שרוצה ללמוד עם ביאור יעיין מקודם בהביאור

  .כסדר בלי ביאור
  )'מאמר ב' דרוש ה' שארית ישראל שער ההתקשרות שער הא(




כי , אל נא תמנע מקריאתם, ומים וחתומים הדבריםוגם כי סת
ברית כרותה לשפתים הנוטפות מר באימא ורעותא דלבא בהני כבשי 

מעורר את האהבה עד שתחפץ בלגלוג , דרחמנא שאינם חוזרות ריקם
  .'איש הוגה ושוגה באהבתה כו, וגמגום

  ) הכוונותספרז בהגהותיו ל"הרמ(
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ך ועין יעקב "ס ופוסקים ותנ" שמאוד מתמיד בלימודו ההי
 בספרי ובפרט,  בלי שיעורהוקצת הי',  וכו ותיקוניםזוהרהוספרי 

  .י וספרי הזוהר ותיקונים"וכל כתבי הארך ועין יעקב "תנ
  )'זמברסלב ן "שבחי הר(




 זכותו יגן עלינו החוזה מלובליןק "פעם אחת שאל הרה
 אור לשמים בעל מחבר ספר מאיר מאפטאק רבי "לתלמידו הרה
והשיב , מאור עיניםהאם אתה לומד בספר הקדוש : זכותו יגן עלינו

, אני אומר לך: אמר לו הרב הקדוש מלובלין. אשר אינו לומד בו, לו
ספרים ' לא מצאתי בשום ספר דברים נפלאים כמו שמצאתי בגש

וספר מאור , וספר אור החיים הקדוש, היינו ספר הזוהר, אלו
  .עינים
  )'ו טור א"דף כ, )רוזין(כרם ישראל , זכותו יגן עלינויצחק מסקווירא ' ק ר"הרה(




 או על כל פנים לומר, ללמוד מאוד יו בניזהרובכלל זה גם כן ת
ודבר זה , דוש שיעור זוהר הקאליבא ריקנאבכל יום בבוקר השכם 

דת  עבוספר בכנזכר  לטהרת הנפש וגורר תאות הלימודמאודמועיל 
  .אשריכם בניי היקרים אם תשמעו בקולי, הקודש

  )'רחמי האב סימן ג(




כמו יין לאחר , משקה המשכרת בחינתפנימיות התורה הוא 
 ומתגלה ואז משכר ומבלבל הדעת ?שנכנס במעיו יצא מהעלמו

 ועתה יצא , בו כוח שלמעלה מן השכל בהעלםהוההשגה מפני שהי
 מצווהתא שהוא מה שלא נתלבשה ב ברזין דאורייןכ כמו, ונתגלה

 למעלה עד אין קץ רוך הואאלא הן סיפור גדולת אור אין סוף ב
להשכיל ולהשיג סדר כל ההשתלשלות ' ולמטה עד אין תכלית וכו

כמו כל מאמרי , ולספר בשיעור קומת עצמות המאציל והנאצלים
ורזין '  אהבה רבה שלמעלה מן הדעת וכובחינתז שהוא "ר ואד"האד
וכשטועמים ומשיגים , ייתא שלמעלה מן ההשגה בהעלם גדולדאור

כלומר שנולד לו מחמת ההתבוננות בהם אהבה , יתבלבל דעתו
  .' וכונפלאה שלמעלה מן הדעת וההשגה
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  )כדת' ה והשתי"ב ד"ג ח"תקס, )בעל התניא(ר הזקן "אדמו מאמרי ספר(




, פנימיות התורה הם חיים לפנימיות הגוף שהוא הנפש. א
אין יצר הרע , והעוסקים ברמז וסוד. והחיצוניות לחיצוניות הגוף

  .יכול להתגרות בהם
  )ז" כאות' פרק חא "להגראבן שלמה (

בין עובד ' כתוב בספר הקנה ושבתם וראיתם בין צדיק וגו. ב
, זוהר אלקים היינו העוסק בתלמוד וב עובד,אלקים לאשר לא עבדו

  .העוסק בתלמוד לבד ואינו עוסק בזוהר, דהיינו, לא עבדו
  )'מעיין גנים פרק א(

החכמה האמיתיות חכמת הקבלה האלקית היא עיקר . ג
והיא עיקר , ואין לאדם להפטר ממנה בשום אופן, הצלחת הנפש
שפטיו  הגיד דבריו ליעקב חוקיו ומם יתברךאשר הש, תורת ישראל
הלואי שלא היו מקילין גדולי הדור , ואומר אני. 'וכו' לישראל וגו

 והלואי היו מלמדים דרך לתלמידים דושהבלימוד החכמה הק
 שום הרמת ראש לחכמה האזי בודאי לא הי, לעסוק בחכמה הלזו

 כמו שנדחה החושך מפני ה והיו כל החכמות נדחים מפניהחיצוניות
גם כמה וכמה מצדיקי הדור סגרו את אך שעוונותינו גרמו ש, האור

 בעלי הדלתי החכמה בפני פרחי הכהונה ואמרו שלא ילמדו עד שיהי
והנה עבור זה נשארנו ערומים מן החכמה , ח הקודשמדריגה ורו

ר חשכות החכמות חיצוניות הכסיל בחושך "הקדושה ונתגבר בעוה
  .ויאמר אלקים יהי אור ויאר לנו' הולך וכו

  )'מעין גנים פרק א(




? ת " בבהלקבוע לימוד תמידי אשר לא יפסיקתקנות ראשונות 
ללמוד כל איש מהם ,  הקדוש ותיקוניםזוהרבספר ההקדוש הזה 

 כל מאחר תפילת הבוקר ועד עת תפילת מנחה ערב ה אחר זהחלקו ז
ועוד הוסיפו בלימוד התמידי ',  וכום טוב חוץ משבת ויוהימים תמיד

 ללמוד כל היום כולו ועוד שש שעות בלילה חוץ מן דוש הקזוהרשל ה
  .'וכו' הלילות ממוצאי יום כיפור וכו

 של לבער ספרי התלמוד'  גזירות נוראות וכוהא הי"ובשנת תצ
ו סוד ל לבאר ל"י באסאן שאל לרבינו רמח"והגאון ר', בני ישראל וכו

כי הוא ראה זאת , ורבינו השיב לו בביאור סוד כל הענין, הענין
 זוהרוהקדים רפואה למכה ותיקן בישיבה שלו שילמדו מקודם 
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  חדש בלי הפסק מעלות השחר עד צאת הכוכביםזוהרותיקונים ו

  .'וכו
  )ענינים נפלאים מרבינו משה חיים לוצאטו, ירים משה(



 בכח ללמוד דייקא בעת הזאת שאינו מאודעיקר גדול להתגבר 
 רק החומר מקררו בעצלות ובכבדות מרגיש בעצמו שום חשק ללמוד

, אפילו שמוחו ולבו אטומים ולא יכול לכוין כלל מה שלומד', וכו
כ יתגבר בכח לומר אז בפיו את דברי הגמרא משניות מדרש "אעפי
  .וזוהר

  )ה"אות כ' י'נ'מנחת ע(



 לכם שיעור קבוע ללמוד בזוהר הביום שבת קודש יהי. א
  . לכם חוק ולא יעבורהוזה יהי, הקדוש מסדר השבוע

  ) מבעל ערוגת הבושם צעהליםהכנה דרבה(



ואפילו אי ,  לטהר ולקדש הנפשמאודב ספר הזוהר נשג לימוד
הקדוש הוא חשוב לפני , לא ידע מאי קאמר ושוגה בו שגיאות הרבה

פרשו , ודגלו עלי אהבה) ד, א שיר השירים( כדכתיב ,ברוך הוא
הא . ודילוגו עלי אהבה): ב פסוק הביאני"ר פ"שהש(ל "רבותינו ז

ין של לתינוק קטן שאינו יודע דבר ומדבר חצי? למה הדבר דומה
כך יושב , תיבות בלעגי שפה ואביו ואמו יצחקו לו ישמחו לקולו

בשמים ישחק וישמח כשהאיש הישראלי יש לו חיבה בתורה ורוצה 
, ללמוד אך אין דעתו משגת או אין לו מי שילמדנו ולומד כמה שיודע

  .בודאי עושה נחת רוח ליוצרו ובא בשכרו

למוד אין טענה זו הנה כי כן אין מקום פטור למי שאינו יודע ל
ונהי שבלימוד . כי יכול הוא ללמוד כמו שיודע, פוטרתו ליום הדין

, ד יש דעות שצריך להבין לפחות מהו הענין שלומד"המשניות והכ
אבל בלימוד תהלים וזוהר הקדוש אפילו באין מבין כלל חשוב 

ומי שיודע ספר ומבין דברי הזוהר . השםומקובל ומרוצה לפני 
 ימצא בו טוב טעם ודברים מתוקים מדבש הקדוש הפשוטים

  .ומוסרי השכל שמושכים לב האדם לאביו שבשמים

ראוי לכל אדם ליקח לו ספר הזוהר הקדוש ולא הנה כי כן 
וזה גדר גדול לאדם כדי , יעבור מלקרוא הפרשה מידי שבוע בשבוע

, שלא ישיאנו יצרו לפנות עצמו לבטלה שהוא רעה גדולה כידוע
י פרקי "שיקבל עליו סדר לימודים כגון ח,  וינצלויעשה זאת אפוא

 לו הוכשלא יהי, משנה בכל יום וספר תהלים ופרשת הזוהר וכדומה
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 לוה ופורע מיום ליום ומחודש לחודש באופן שבהיותו פנוי הפנאי יהי

אך ישכיל על דבר מראשיתו שלא יצטרך , תיכף יפנה לשלם חובתו
וה אותו הלימוד כלום  שהללמוד במהירות גדול באופן שלא יהי

טוב ) 'ח סימן א"טור או(וכבר אמרו .  עמלו לריק חס ושלוםהויהי
וכשלומד סודות הזוהר הקודש . נהונה מהרבות בלא כוומעט בכו

אך בשרו , בלבבו יבין שיש צפוני סודות ורזי דרזין בכל הענינים
  .עליו יכאב על שאין לו ידיעה כלל וכלל

שישמור נפשו , ר הזוהר הקדושה שמענו למי שלומד ספזוהרוא
, אנפין-אריך, אנפין-זעיר, ברתא, ברא, אמא,  כשלומד אבאמאוד

שלא , וכדומה אודנין, עיינין, רישא: וכן צורת אברים, מטרוניתא
ועל זה נאמר , יצייר שום צורה למעלה חס ושלום חלילה וחס

 -ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה ושם בסתר ) טו, דברים כז(
אלא יאמין באמונה שלימה שאינו שייך למעלה ,  של עולםבסתרו

רק הכל אורות עליונים וצפוני סודות שאין , אלו הענינים כלל וכלל
הכל הוא , וכל אלו המילות שנזכרו בזוהר הקדוש. יד שכלנו מגעת

כינויים ודרך משל בעלמא שהמשכיל יבין איזה דבר ואנחנו לא נדע 
רק נקרא בשפתינו ונקדים , שום אופןואין לנו רשות לחשוב ולצייר ב

 עלינו יהא חשוב ומקובל ומרוצה שיח השםתפילתנו שיהי נועם 
  .שפתותינו לרצון ולעשות נחת רוח ליוצרנו ודיינו

  )זוהר', פלא יועץ אות ז(




יודע ] א"ב ע"ג דף פ" תיקון מקוני זוהרתימדברי ה[ממנו ...
 בגירסא זוהרכי לימוד ה, החיוב וגודל השכר למי שלומד הקבלה

 מאמר רושאם יזכה ללמוד ולהבין פי וכל שכן, בעלמא בונה עולמות
אחד יעשה בו תיקון למעלה בשעה אחת מה שלא יעשה בלימוד 

רשים ואין צורך להאריך בראיות לזה המפו. 'כוהפשט שנה תמימה 
לימודו כל השנה אלא ודאי . 'ל כו"מפי גבורות הקדוש עליון האריז

כי שקול הוא , אינו כלום אם אין מעטרו ביום אחד בלימוד הקבלה
  .כנגד כולם

דוק , וגרים דלא ישתדלון בהון]  שםתיקוני זוהרב [ה שאמרוז
, מינה הא אם ישתדלון בהון כל אחד כפי יכולתו אפילו יום לשנה

 שעה השםאם קובע עת ל וכל שכן, ה עושה פירות למעלהתורתו כול
 מבני היכלא דמלכא ב"אחד בכל לילה אז מובטח לו שהוא בן עוה

ודי .  מרואי פני המלך היושבים ראשונה במלכותא דרקיעאהויהי
  . בינה והשכלהשםבהערה זו למי שחננו 

  )'ג אות ס" תיקון מתיקוני זוהרכסא מלך ל(
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  .ללמוד ספר הזוהר בחשק גדול
  )ל"נחום מטשרנוביל זצוק' הנהגות מהר(



אשרינו מה טוב חלקינו שזכינו לאורו לילך ולהגות באמרי נועם 
מים , חכו ממתקים וכולו מחמדים, דושמזיו זוהר עליון אור הק

 במעשה בראשית ובמעשה שאין להם סוף וקץ להבין ולהשכיל
ואיך להיות מרכבה להתייחד ולהשיב נפש אל מקור , המרכבה

מי שלא ראה אור וזאת נחלט ונשרש בנפשי אשר . מחצבה ושרשה
  . לא ראה אור מימיוזוהרספר ה

  ) בהעלותךפרשתעטרת צבי (




ענה ואמר זה אין אתה יודע שבאשכנז אינם נמצאים ספרי 
עם כל , ואף על פי שנדפסו שם ספרי הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש

ומחמת שאין שם ספרי , זה אינם מצויים שם רק נמכרו למדינתינו
על כן הם הולכים מלובשים במלבושי דייטש , הזוהר הקדוש

ומחמת זה צריכים , יפיםכי הלבושים הם בחינת מק). גרמניה(
ופסק . לדקדק מאד להחזיק המלבושים בנקיות ולכבדם כראוי

באמצע ולא גילה כלל מה שייכות יש למלבושי דייטש למה שאין 
  .נמצאים שם ספרי הזוהר הקדוש

  )ב"תכ, ן מברסלב"חיי מוהר(




 ,מעורר מאד לעבודת השם יתברךהר ו הקדוש של הזהלשון
ינו הלשון הרגיל ידה, השםנו השבח שמשבח ומפאר את העובד ידהי
פך הצעקה שצועק י ולה,על כל מצוה ועבודה' הר לומר זכאה וכוובז

 אלו הלשונות ,השםעל הסר מעבודת , היה וי לנשמתי וי ל,'וי וכו
  . לעבודתו יתברךאדםמעוררים מאד את ה

  )ח"ק, מברסלבן "שיחות הר(

v  v  v  
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  – דפרק  –
עיקר בריאת האדם שילמוד 

  חכמת הנסתר


, ברזא דחכמתאלבר נש '  ברא ליקודשא בריך הואר אלעזר "א
למנדע ונפח באנפוי נשמתא דחיי , באומנותא סגי' ועבד לי

קרא א כל הנ"כד', למנדע ביקרא דמארי, ולאסתכלא ברזין דחכמתא
  .ולכבודי בראתיו דייקא, בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו

  )א"ה ע"ב דף קנ" חזוהר(




ואני תמהתי על בעלי הבתים הכשרים למה ישנו כל הלילה 
אם הוא בר הכי ', למה לא יעמדו באשמורת וכו, ויבלו ימיהם בהבל

ולומר איזה דפין מן ל כל פנים משניות למה ימנע עצמו מזה ללמוד ע
  .כי כל דיבורים אלו הם קשוטי הנפש חיים לנפשו, זוהר הקדושה

  )'דברים פסוק יקאמארנא היכל הברכה (



וכל אות ואות שלו הם תיקונים גדולים ,  מלא מוסרזוהרספר ה
  .גוליםלנשמה לתקן כל הגל

  )'משנה כ' נוצר חסד פרק ד(




ראשי ס התורה שהוא "בענין עסק התורה ענין עסקו בפרד. א
 מהם כפי אשר יוכל להשיג בחינתוד בכל 'רוש ס'מז ד'שט ר' פתיבות

ואם לא עשה , רב שילמדנועד מקום שידו מגעת לטרוח ולעשות לו 
 שהיא גדולה ושקולה ככל  אחת של תלמוד תורהמצווהכן הרי חסר 

  .' כנזס"בחינות של פרד' וצריך שיתגלגל עד שיטרח בד, המצות
  )'ל דף א"שער המצות להאריז(
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והיא , והיא לעסוק בתורה,  פרטייתמצווההששית היא . ב

פירושים ' בה דויש , ת כנגד כולם"כי ת, שקולה כנגד כל המצות
וצריך לטרוח ולעסוק , וד'סרוש 'דמז 'רשט 'פ 'ס'ד'ר'שסימנם פ

ואם חסר , ויבקש לו רב שילמדהו, בכולם עד מקום שיד שכלו מגעת
  .אחת מארבעתם כפי השגתו יתגלגל על זה

  )א"ד ע"דף י, א" יהקדוששער הגלגולים (

ריגות שסימנם דמ' דע כי האדם מחוייב לעסוק בתורה בד. ג
  .וצריך שיתגלגל עד שישלים אותם, דו'סרוש 'דמז 'רשט 'פ ס"דפר

  )ו"שם סוף הקדמה י(




לסיבה שהייתי בגלגול אחד מן כי , ל"אמר לי רבינו האריז
צריך עתה שאעסוק ש, זוהרהקודמים בלתי מאמין בחכמת ספר ה

ושזה הוא העיקר הגדול , זוהרתמיד בכל יכולתי בחכמת ספר ה
ל "כי לסיבה הנז, גם אמר לי. שאני צריך לעשות עתה בגלגול זה

 עד אשר אלמד עמו זמן זוהרצריך אני שלא אקשה קושיות רבות ב
לי רשות להקשות ולשאול כל מה שאני '  יהיאחר כךו, ידוע אצלו

  .זוהר בספרי הרוצה לחקור ולידע
  )ב"ט ע"ל בשער הגלגולים דף מ"רבינו חיים וויטאל ז(




אליהו הנביא זכור לטוב ירד מן השמים עם כמה חיילין . א
רבי  ואמר ל,נשמות וכמה מלאכים ושכינתא עילאה עטרא על כולהו

  :שמעון בן יוחאי

בענפין דילך , אנת הוא אילנא דרבה ותקיף באורייתא, רבי רבי
, כמה עופין שריין תמן דנשמתין קדישין, דאינון אברין קדישין

וכמה בני , צפרי שמיא ובענפוהי ידורון' כגוונא דלעילא דאתמר בי
נשא לתתא יתפרנסון מהאי חיבורא דילך כד אתגלייא לתתא בדרא 

  .'וקראתם דרור בארץ וגו' ובגיני, בתראה בסוף יומיא
  )בסופו'  תיקון ותיקוני זוהר(

שיבינו ויהנו לאורו מתוק לנפש ומרפא , כי זהו הפרנסה. ב
כי הלומד גירסא בעלמא הגם שיש לו שכר טוב בעמלו ומקדש , לעצם

וקראתם דרור היא ' הסגולה דבגיניז "עכ, בטהרה נשמתו
  .המאמרים' פיכשיתפרנסון וילמדו 

  ) שםתיקוני זוהרכסא מלך ל(
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אשר הנשמות שלמעלה והאנשים , תיקוני זוהרל ב" הנעל פי. ג

 מה שכתבז יבואר "עפי,  הקדושזוהר העל ידישלמטה יתפרנסו 
: רבי שמעון בן יוחאימ ל"שאמר הרע) א"ב ע"ג דף רל"ח (זוהרב

, וןבוצינא קדישא אשלים מילולי דרזין דחיבורא קדמאה לפרשא ל
כל מארי מתיבתאן דלעילא ומארי מתיבתאן דלתתא כולהו דהא 

דהא חדוה , מזומנין למשמע מילין אלין מפומך ופירושין דילך
  .ופורקנא יתער בהון לעילא ותתא




לה רבי שמעון ישגשנמצאים כמה מאמרים בזהר הקדוש : אמר
" ובחבורא קדמאה"וזה ענין . בר יוחאי לתלמידיו אחר הסתלקותו

כי . ובשאר מקומות:) ג ריט(שכתוב בזהר הקדוש בפרשת פינחס 
אך האמת שהוא , "ובחבורא קדמאה"העולם אינם מבינים מהו ענין 

דם קרא ולה להם קיומה שג, לה להם כמה תורות אחר פטירתויג
 מיושב היטב מה שנמצאים בספרי הזהר ובזה. חבורא קדמאה

קונים פרוש על מימרות האמוראים שהיו אחר רבי יהקדוש ובת
אך באמת אלו המאמרים גלה רבי . שמעון בר יוחאי זמן מרובה

. שמעון בר יוחאי אחר פטירתו ואז כבר היו אלו האמוראים בעולם
  . ענין זה באיזה ספרמצאתיאחר כך 

  )ן אות רעח"ספר שיחות הר(



', פתח רבי יצחק ואמר וכו: אמר על מה שמובא בזהר הקדוש
 כשהיה ,פתח רבי יצחק: אמר, וכיוצא בזה בשאר החבריא קדישא

  . ומגלה תורהרתכף ומיד היה אומ, רק פותח את פיו
  ) סימן קיחב"חן "ספר ליקוטי מוהר(




נו י הי,אמר מי שבקי בזהר הקדוש כל דברי הזהר הם אחד
. ולקשר העולמות, דשאו להמשיך משח רבות ק,להמשיך שפע

ולפעמים מחבר שני דברים אלו ולפעמים שני דברים אחרים כפי 
 כי כל דברי , ויש כמה דברים שהיו להם בקבלה איש מפי איש.הענין
 גם .נו עליו השלוםילה הם בקבלה איש מפי איש עד משה רבהקב

גם יש כמה וכמה דברים . 'היה להם ספרים ספרא דרב המנונא וכו
  .לו הםישג

ארים בזהר הקדוש במספר במנין כגון וגם כל הענינים המב
שנאמר בזהר שיש כך וכך פתחים וכיוצא , בעניני ההיכלות וכיוצא

קדק במנין ו ומד,פר במניןבאלו הדברים הנאמרים בזהר במס
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 כל זה היה ,כגון כך וכך אלפים ושבעים וארבע וכיוצא, בדקדוק גדול

, מוד ידוע על זהיעל פי שמות שהיה קבלה בידם שהיו להם כללים ול
וכל אלו המספרים הנאמרים בזהר הם כפי . 'ב וכו"כגון שם של מ

ה או על אותה הבחינה של אותו הענין שהיו יודעין שהוא על פי שם ז
פי כלליות שלפעמים נכללין ונצטרפין השמות אלו באלו ועל פי 

  .ל"מספר השמות וכללותן הם המספרים הנ
  )תנח, ן מברסלב"חיי מוהר(



 ואין עבירה מכבה מצווהעבירה מכבה ): א"דף כ( סוטה מסכתב
דכתיב הביאני אל , בה זו תורהלכבות את האה: י"רש' ופי, תורה

  .עד כאן לשונו, יין סוד, ודגלו עלי אהבה, בית היין

בעל שם י בא להשמיענו כדברי רבותינו מתלמידי ה"ונראה דרש
 בתורה המאור שבה מה שכתבכי , זכותו יגן עלינו הקדוש טוב

לא על פלפולי התורה הנגליות לנו בלבד נאמרו , מחזירו למוטב
כמו ו, ר"נינו רואות ההיפך הרבה פעמים בעוהדהרי עי, הדברים
זכותו ר פייביש מזבריזא "ק מוהר" דרך אמת לההספר בזה בשכתוב

ובפרט בספרי המעוררים ומלהיבים , ק"וכן בשארי ספה, יגן עלינו
 סור מרע ועשה ספרוכמו ב,  ללימוד חכמת האמתבני ישראלות בלב

דעיקר קאי  עיין שם , ודומיהןזכותו יגן עלינוא "טוב והוספות מהרצ
אשר טמונים ' מי שלומד ומאמין בפנימיות התורה וסודותי על

 והמאור שבה השם יתברךאז יזכה בלימודו לדביקות ב, בתורה
  .מחזירו למוטב

י בפירושו על הך דאין עבירה מכבה תורה דהיינו " רשה שכתבוז
  .'אהבה שנקרא יין סוד כנז

) 'א הלכה י"פ(ה וכן מצאתי כדברים האלו בירושלמי חגיג
' ופי,  מקרבן לתורהההלואי אותי עזבו ותורתי שמרו השאור שבה הי

וזה . עיין שם, המאור שבה רמז לסודות החכמה: בקרבן העדה
) ר איכה"ב ובפתיחתא דמד"ע' ג פסחים דף(ס דילן "שנאמר בש

היינו , שבה" השאור" איתא כרובירושלמי הנז. המאור שבה
 בקרבן העדה כמו שכתוב, ות התורהשהוא עיקרו סוד, המעמיד

  .'כו' זהו מחזיר למוטב כנז, דהעיקר הם הנסתרות

 סימן'  מהדורא דברי תורהובד, ו" קלמן בסימה שכתבעיין עוד (
  ).ג"קי

  )' טסימן' דברי תורה מהדורא ב(

v  v  v  
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  – הפרק  –
הזוהר תיקון להשכינה ומקרב 

  הגאולה


אלא ודאי , מאי ורוח, ורוח אלקים מרחפת על פני המים. א
האי רוח נשיב יעל אינון דמתעסקי , בזמנא דשכינתא נחתת בגלותא

והאי רוח אתעביד קלא , באורייתא בגין שכינתא דאשכחת בינייהו
, אטימין דלבא, ויימא אינון דמיכין דשנתא בחוריהן סתימין עיינין

נתא דאית לכון לבא בלא סכלתנו למנדע בה  שכיהקומו ואתערו לגבי
, וכל חסדו כציץ השדה' ורזה דמלה קול אומר קרא כו, ואיהי בינייכו

כל חסד דעבדין לגרמייהו עבדין ואפילו כל אינון דמשתדלין 
דאלין אינון דעבדין ', באורייתא כל חסד דעבדין לגמרייהו עבדין כו

  .' כולהלאורייתא יבשה ולא בעאן לאשתדלא בחכמה דקב
  )ב"ג ע"דף ע'  תיקון לתיקוני זוהר(

 מאי איכא זוהרואם תאמר בדורות אלו שאנו עוסקים ב. ב
 העיד בתיקונים שהספר רבי שמעון בן יוחאישהוא , ל"וי, למימר

כי צורך גדול הוא , נסתר עד דור האחרון דור המשיח' בעצמו יהי
 אל זה לסמך'  ושכינתיקודשא בריך הואעסק החכמה הזאת לייחד 

 בדור הזה האחרון לראות אם זוהרולכן נתגלה הספר ה, בגלות
  .יעסקו בו באמיתות לעשות סמך וסעד לשכינה

  )ק"ב בשם הרמ"ה ע" דף קוהר חיאור החמה לז(

תפילה למשה ) א"א ע"ג דף רפ"ח (זוהרמה שכתב שם ב. ג
 ובכה ואמר קודשא בריך הואשקם ואשתטח קמי , הרעיא מהימנא
וזה דרכו להתפלל על ישראל שיתרצו מעשים לייחד ', יהא רעוא כו

השכינה להקל גזירת הגלות הקשה והגזירות המתחדשות אז על 
 בחיבור זה עליו השלום רבי שמעון בן יוחאיכוונת ' וזה הי, ישראל

וכל דור ודור שחכמה זו מתגדלת ונוספת , צורך גבוה לבטל הדינין
וזו היתה תפילת , והגזירותזוכים לייחד שכינה ולבטל הדינים , בהם

  .עליו השלוםמשה רבינו 
  )ק"בשם הרמ, א"א ע"ג דף רפ"אור החמה לזח(
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 בחיבור רבי שמעון בן יוחאיוזהו עצמו היתה עיקר כוונת . ד
, ך ואין עוזרמלהיות השכינה בגלות באפס שפע באין תו, זוהרספר ה

 הוא ' חיבור זה במה שהיעל ידית יחוד מועט "ורצה לייחדה עם הת
 קודשא בריך הואשזה גורם לייחד , עם חביריו עוסקים בסוד

 חיבור זה על ידיוגם , ר"או דהיינו ז"ר הסוד שהוא על ידי' ושכינתי
 שהם לוחמות הוא ביטול הקליפות וקלות הגלות והשבתת קטרוגם

שהם ישראל '  ונגד שכינתו ונגד בניהשםבכל עת ובכל שעה נגד 
חיון בישין ודובין ,  הנקראים חיוןהנתונים בגלות בין האומות

, ועסק התורה נקרא הקלע והחרב והרומח, דאכלין ענא שהם ישראל
והספר הזה ',  הסודות להצילם מרעתם בחיבור זה כובחינתוהם 

והנה כל אותם שיזכו אליו . עתיד להתפרסם בימי מלכא משיחא
, בכלל הזוכים'  בטחנו שנהיהשםוב, עזרת השםיזכו לגאולה ב

  .ר"האכי
  ) אור החמהספרהקדמה השניה ל(



' ז(ס דגיטין " נשמתו בגנזי מרומים פירש השבעל שם טובה
בני אדם העומדי עלים ובידי , א"מר עוקבא לר' שלח לי) א"ע

 והתחולל לו השםדום ל' שרטט וכתב לי', למוסרם למלכות כו
והוא יפילם לפניך  והערב עליהם לבית המדרש השכם, )ז"תהלים ל(

  . והם כלים מאליהםליםלחללים ח

שעל ידי , א נתן לו עצה גדולה זו"שר, ה"ופירש הוא זללה
 יתמתקו הדינים ההם בית המדרששישכים ויעריב עליהם ל

מה שיש לאדם כי , המלובשין באותן בני אדם שקמו עליו להצר לו
 מהתערבות שיש עליו למעלהצרים למטה הוא על ידי הדינים 

והתגברות סיגי הדינים והגבורות ומתלבשין בבני אדם למטה שהם 
  .ראוים לכך שיגלגלו חוב על ידם

אלא להשכים ולהעריב עליהם , לבל יתגרה בהם, והעצה היא
על ידי שילמוד , לבית המדרש בפנימיות התורה שהוא סוד הדעת

ועל , בחינת דעת ממשכמבואר למעלה שזה , ויתפלל בדחילו ורחימו
ידי הדעת והדיבורים נתעלה למעלה להתאחד בעולם המחשבה 

 רק הטוב חס ושלוםמקום שאין שם דינים ואין שטן ואין פגע רע 
  .הגמור

  ) ויצאפרשתמאור עינים (



ילך דאיהו בהאי חיברא ד, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. א
, באילין לא צריך נסיון, תשובה,  הזוהר מן זוהרא דאימא עילאהספר

ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילא דחיי דאיהו האי ספר הזוהר 
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 בדד ינחנו ואין עמו השםויתקיים בהון , מן גלותא ברחמי' יפקון בי
  .אל נכר

  )ב"ד ע"דף קכ,  נשאפרשת זוהרמ ב"רע(

לומר שעתיד להתגלות פירוש , עםלמטדקאמר ' דוק לישני. ב
כשיטעמו מן גלותא ' ואז יפקון בי, השם בטוב טוב זוהרמאמרי ה

כמו בזמננו זה שהוא אחרית הימים וזמן , פירושי אמריו כי נעמו
  .הגאולה

  )מ כאן"מקדש מלך לרע(

וכמה בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי חיבורא דילך כד . ג
ובגיני וקראתם דרור , אתגליי לתתא בדרא בתראה בסוף יומיא

  .בארץ
  ) תיקון שתיתאה בסופוזוהרתיקוני (

דאתגלייא לעילא מאז מוכח , לתתאדוק לישנא כד אתגלייא . ד
לתתא לא יתגלי אלא בדרא אבל ,  על השמים כבודוועד עתה
דוקא קרוב שהוא , לומר, בסוף יומיאותוספות ביאור . בתראה

  .יבוא' לימות המשיח ובגיני

לתתא ועדיין בן '  מאות שנה שנתגלה חיבורא דיליוהנה זה כמה
יתפרנסון מהאי  מה שכתבאבל כד דייקת שפיר ב, דוד לא בא

, ל"יפורשו מאמריו העמוקים בהקדמות שגילה האריז' פי, חיבורא
כי . כי זהו הפרנסה שיבינו ויהנו לאורו מתוק לנפש ומרפא לעצם

מקדש בטהרה הלומד גירסא בעלמא הגם שיש לו שכר טוב בעמלו ו
היא כשיתפרנסו וילמדו , וקראת דרור' הסגולה דבגיניז "עכ, נשמתו

  .המאמרים' פי

שכל העוסק בספר זה מקרב הגאולה ועושה נחת , הנה מבואר
כי . ' כאילו פדאני אני ובני מן הגלות כוכמו שכתוב, רוח גדול ליוצרו

בוא י' גנוז עד סוף יומיא דבגיני' כך גזר הבורא שלא יתגלה ויהי
  .כי סגולה זו בו ולא בזולתו, דרור

  ) כאןתיקוני זוהרמקדש מלך ל(

 הנהו ר"הזוהאתוון  ['ז'ר' ה'ו'ה' בגלותא בתראה הזוהר בי. ה
  .דאיהו אור דפורקנא בתרייתא] ז"ה ר"הואתוון 

  )ב"ג ע"א דף נ" תיקון כתיקוני זוהר(

 על למעבד האי חיבורא'  ושכינתיקודשא בריך הואאסתכם . ו
' לאשכחא ביעילאין ותתאין ' וכניס בי, ]מ"הרע[ההוא דאתגליא יד 

 גם צפור ההא דכתיב, נייחא לשכינתא בגלותא וחירו לה ולבנהא
דרור בארץ  ההוא דאיתמר בה וקראתם, מצאה בית ודרור קן לה

  .'לכל יושבי
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  )ב"ב ע"ח דף ע"תיקוני זו(

אבא ' רצוה ל,  ברוח קדשו ענין זהרבי שמעון בן יוחאיבראות . ז
 בדרך העלם להיותו מוצנע למשמרת עד דרא זוהרלכתוב ספר ה

שבזכות המתעסקים בו  כדי, מלכא משיחא' בתרא קריב ליומי
על דא , ז" ויחי דריפרשתב'  כנזעזרת השםתצמח הגאולה בימינו ב

 ,למשמרת' כתיב קח צנצנת אחת ותן שמה מלא העמר מן כו
  .מאודוהבן זה , לאצנעותא

  )ק"ה בהקדמתו לשעה" זלהטאלהרב חיים וי(

וכמה בני  :וזה לשונו, )א"ד ע"כדף ' תיקון ו(אמרו בתיקונים . ח
נשא לתתא יתפרנסון מהאי חיבורא דילך כד יתגלי לתתא לדרא 

  .עיין שם, ' וקראתם דרור בארץ כוהובגיני, בתראה בסוף יומיא

זוהר דחיבור ה אל עבדיו השםכי נודע יד , הט אזניך ושמע
כי אם ואמר אל ,  זאת לפנים בישראלא נתגלה לראשונים להקדוש

י דבזכות זאת "הורזוהרה הנהו "ה נאמנ"דור האחרון שם יתנו קריא
  .'ויקריב משיחי' ויצמח פורקני

וקראתם  בהר רשתהאמור בפ'  קרא כדכתישפרובדרך זו אלך ל
ש "נביא מ והן עוד. ' כולכם' יובל היא תהי' דרור בארץ לכל יושבי

והמשכילים : ב והילך לשונו"ד ע" נשא דקכספרמ " ברהקדושזוהר ב
 הזוהר מן ספרבהאי חיברא דילך דאיהו , יזהירו כזוהר הרקיע
, לא נסינן] צריך נסיון לא[באילין , תשובה, זוהרא דאימא עילאה

ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילא דחיי דאיהו האי ספר הזוהר 
 בדד ינחנו ואין עמו השםבהון  ויתקיים מן גלותא ברחמי' יפקון בי
  .עד כאן לשונו, אל נכר

 ומידע ידיע מאי ,בבינה  הזוהר הואספר בחינתראה גם ראה כי 
 ובתיקונים בדוכתי טובא כאשר ירדוף הקורא זוהר הקדושדאתמר ב

חמשים שנים דיובל הנה והוא כי , ל איזה מקום בינה"אצל עין רוג
  .הנם חמישים שערי בינה

אשר ,  דייקאם"וקראת', דרור בארץ לכל יושביא וקראתם "וז
, ובזכותא תליא מילתא, ו אותם בספר הזוהר והתיקונים"תקרא

, יובל היא סיים וקאמר על זהו. 'דרור בארץ לכל יושבי על ידי זהד
 לימוד מו כןכ,  בינהבחינתכמו שיובל ,  אחתבחינהכלומר דהם 

  . אני בינה לי גבורהזוהר הקדושה

 ספר לימוד על ידי במאמר הלזה הר הקדושזוומה שאמרו ב
ם מלמטה מאילנא דחיי "הזוהר שהוא מסטרא דבינה ויהיו טועמי

  .ם"חיי'  עם הכולל גימבינהב ינחני לרמוז בזה כי "נפשי יסוב
  )'אות ה' נפש חיים מערכת הז(
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אגרת ,  תניא קדישאספרל נתבארו באריכות ב"מ הנ"דברי הרע[

  ].עיין שם, ו"הקודש סימן כ

והמשכילים יבינו מסטרא ) ב"ד ע" נשא דף קכפרשת(מ "ברע. ט
בגינייהו איתמר והמשכילים יזהירו , דבינה דאיהו אילנא דחיי

 הזוהר מן זוהרא ספרבהאי חיברא דילך דאיהו , כזוהר הרקיע
ובגין דעתידין , באילין לא צריך נסיון, תשובה, דאימא עילאה

מן ' ר הזוהר יפקון ביישראל למטעם מאילא דחיי דאיהו האי ספ
עד ,  בדד ינחנו ואין עמו אל נכרהשם ויתקיים בהון גלותא ברחמי

  .כאן לשונו

' עתיד להיות גנוז וכו'  היזוהרשהחיבור מה, הנה מבואר מכאן
, עד שיבוא הדור האחרון בסוף הימים שאז יתגלה לתחתונים

 אשר, כי אז תמלא הארץ דעה בסיבתו, ובזכות העוסקים יבוא משיח
ובגינה ושבתם איש אל וזהו שאמר . סיבה קרובה לביאתו' זה תהי
כשם שלא נגאלו ישראל , כדי שבזכות זה יגאלו ישראל',  וכואחוזתו

 לקדשם בדם פסח ובדם הקדוש ברוך הואממצרים עד שהוצרך 
הגאולה עד שיזכו לתוספות ' כן גאולה העתידה לא תהי, מילה

  .ואשרי הזוכה בה, והוא רצון האל יתברך, הקדושה הזו
  )מאמר ראשון, עשרה מאמרות, ה"של(



מ בריך היא בוצינא קדישא דאמר מילין אילין "אמר ר. א
קום אליהו נביאה ליקרא ',  ושכינתיקודשא בריך הואליחדא בהון 

קנא ' ועביד ליויתערון עמך שאר נביאי '  ושכינתיקודשא בריך הואד
 נייחא' לחברא לון בהאי חיבורא לאשתכחא בי' חיבורא וכובהאי 

להודיענו , בהאי חיבוראדייק אומרו ). א"ג ע" דף לתיקוני זוהר(' וכו
' דוקא חיבור זה ספר התיקונים מסוגל לסגולה זה לאשתכחא ביכי 

ואז צפור מצאה בית ודרור קן לה , 'נייחא ולמיעבד קן שכינתי
 בעת ההיא יקראו לירושלים כסא בכמו שכתו, השםבירושלים כסא 

בסגולת חיבור שכל סודותיו בנויים ' כשתתוקן עולם העשי',  וכוהשם
  .על מספר קטן לתקן עולם העשיה

  )מתוך הקדמת כסא מלך(

ורשותא איתיהיב לון לאילין נשמתין דאתתרכו מאתרייהו . ב
 ושכינתא לקננא בהאי חיבורא דאיתמר בה קודשא בריך הואבתר 
דלית , בל על מארי קבלה אמר לא תקח האם על הבניםא', וכו

 ואלין עבדין לה סכלתנו לאשתמודע בשכינתא באילין מארי קבלה
  .דירה ולקודשא בריך הוא ופרחין עמה בכל אתר דאיהו פרחת

  )ב"ע'  דף אתיקוני זוהר(
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 אסתכם קודשא בריך הואחבריא בודאי , שמעון' אמר ר. ג

אי חיבורא זכאה דרא דהאי עמנא עילאין ותתאין למהוי בה
דעתיד כולי האי לאתחדשא על ידא דמשה בסוף יומיא ' אתגלייא בי

  .א שיהיה"והה "הישה "מלקיימא קרא , בדרא בתראה
  )א" דף קיתיקוני זוהר(

והאם רובצת על הבנים לא תקח האם על , דבגין האי חיבורא. ד
והאי  , אלקיכםהשםאילין אינון דאיתמר בהון בנים אתם ל, הבנים

הכי ,  דאיתכניש בה כל מין ומיןחיבורא הוא כגוונא דתיבת נח
 דאיתמר מתכנשין בהאי חיבורא כל נשמתין דצדיקייא ואנשי מדות

ואחרנין דלא צדיקים ,  צדיקים יבואו בוהשםבהון זה השער ל
וכד אתגלייא האי חיבורא בעלמא סגיאין , איתדחיין מתמן
ואת אשר ' שר ישנו פה וגו דאתמר בהון כי את אמתכנשין לגביה

ועלייהו איתמר ומצדיקי הרבים , איננו פה בהאי חיבורא עמנו היום
, ככוכבים לעולם ועד כאינון דיהון קיימין לעלם ולעלמא עלמיא

  .זרעך ככוכבי השמים' ואיתמר בהון יהי
  )ד"ב ע"ח דף ע"תיקוני זו(



 לא נתגלה בדורות הקדוש זוהר הספר מדוע יש לחקור. א
אבל ',  וכוואיך נתגלה אחר כן בדורות הגרועים מהם, הראשונים

ח אז "אלפים תתכ' אחר שעבר אלף שנים מהחורבן שנשלמו שנת ד
וזה חטא נוסף , היתובעונותינו הרבים אשתהי אש, יכול לבוא' הי

על לכלל ובפרט על כל חטאים וחילול שמו יתברך ותורתו ונתגבר 
וכמו , ועתה הברירה ברגלים,  יען כבר נתברר הרבה,מאוד צר הרעיה

שכתוב בעקבות משיחא חוצפה יסגא שהוא התאוה שמתגברת 
זכר י "וכמו שביאר באורך רבינו האר, בראותה כי כלתה אליה רעה

אבל כשל כוחה בענין הרעות ותוקף ,  ומתגברת להחטיאצדיק לברכה
זכר צדיק י " כבוד הארהצרות כי כבר הוברר הרבה כאמור מפי

ולכן סמוך לדורות שאחר האלף שנה מהחורבן נתגלה אור , לברכה
 ושאם נזכה לעסוק בסתרי תורה כדת מה  להגן על הדורותזוהרה

  . ישע ישועת ישראלוסבזכות זה תפר, לעשות
  )ט"רי' א מערכת גדולים א"חיד(

 ואילך התחיל להתנוצץ שני אלפי רבי שמעון בן יוחאימה. ב
 ואילך התחיל להתנוצץ התגלות בעל שם טובומה, ת המשיחימו

  .המשיח
  )'ב טור ד"דף י, שער ההתקשרות) ווילעדניק(שארית ישראל (
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 בחינתכי בכל דור ודור יש (היינו כשיתגלה , דרש דרש משהוזהו 
 מה וידרוש, )בחינת משה'  הירבי שמעון בן יוחאיואיתא ד, משה

אז והנה , זוהרספר ה, רבי שמעון בן יוחאיהיינו , שדרש כבר משה
ב "הגאולה שב' היינו שיתבטלו כל הקליפות וממילא יהי, שורף
  .ו"אנס

  ) שמיניפרשתדגל מחנה אפרים (

v  v  v  
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  – ופרק  –
ס "אפשר לאדם שיהיה בקי בש

עם הארץ  ופוסקים ובאותו זמן
  גמור

אלא , מפני החקירה'  יהיל לא"הלימוד בכתבי האריז) א
  להאיר על נפשו אור צח ומצוחצח

בניי ואחיי תרגילו עצמיכם ללמוד בדברי הזוהר והתיקונים 
ומי שלא ראה אור הזוהר מתוקים מדבש לא ראה מאורות , בשקידה

ועוד שהוא מטהר הנפש ומזככה , מימיו ולא טעם טעם התורה
ובפרט , מאודפש אפילו אמירה בעלמא מן השפתים סגולה ותיקון הנ

  .ספר התיקונים שהם תקוני הנפש ממש מכל פגם וסיג וחולאת

וכן כל ספריו הם , פירוש שלו הוא פירוש טוב, מ"ופירוש המק
לימודו ' י לא יהי"כתבי מרן הארוכן , קודש וראויין ללמוד בהם

אלא להאיר על נפשו אור צח ומצוחצח , חוקר ומקובל' בהם שיהי
יק נפשו המשכלת ובקדושה וטהרה ליעול בלא  להדלאור זרוע לצדיק

', כיסופא לעלמא דאתי דתמן שאלתא שאיל לנא וחכמה בעיין מיני
כמבואר בזוהר ואתנהירין באלין , ועיקר הלימוד לאנהרא על הנפש

רבי אבא איתלהיטו , מילין אתנהירו בשלימותא כמא דאיצטרך
  .ת נפשזהו עיקר הלימוד המאירות עינים ומשיבו, אנפוי כנורא

אבל אל תדמי בנפשך שום ציור והשגה ליתפס איזה מהות 
אלא ידיעות מציאותן ולא מהות כלל בשום , בספירות הקדושות

וכבר הארכנו בספרנו נתיב מצותיך די . דמיון כלל חלילה וחלילה
אל יפתוך רמי הקומה קרואי השאול , ל"י ז"והותר ומשם מרן האר

יש איזה תפיסה להשיג ' יוניהעל' האומרים כי שם במקום הנאצלי
עבר , שום מהות ומראות וגוונים או שום השגה וציור בחוש הגשמי

דברו בחוש הגשמי שום ענין השגה וציור , על נפשם המים הזדונים
מלא כל , המתגאה על כל גאה, רואה ואינו נראה', במראות עליוני
ד של  ועיקר לימו. היטבעיין שם', לית אתר פנוי מיני, הארץ כבודו

זוהר , ופרי עץ חיים, עץ החיים, ספרים הפנימיות שערי אורה
אוצרות , ארבע מאות שקל כסף, לקוטי תורה, קול ברמה, רקיע
  .מבוא שערים, חיים
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  ) עצי עדן על משניותספרהקדמת (




שאפר שילמוד נה כמבואר בספר הק, איזהו חכם, או יאמר
עם נבל , עם הארץ גמור' ס ופוסקים ויחכם הרבה ויהי"אדם ש

ואינו לומד , דקבילו אורייתא שהוא נובלות חכמה שלמעלה תורה
ומי שהוא למדן , ברזין דאורייתא שהוא חיות הפנימי של התורה

מופלג בקי בכל התורה ועוסק בפלפול של הבל שלא לשמה ואינו 
 עריבות ידידות מתיקות התורה אשר זה אי לומד לשמה להשיג נועם

, אפשר להשיג אם לא בהסיר ממנו כל אות הזמן ועריבות המורגש
פרי עץ  ו עץ חייםב, י"וללמוד בספר הזוהר ובכתבי מרן אלקי האר

, במתיקות ונועם זיו השכינה שזה יקרא חכם, ושער היחודים, חיים
בנים על ראשו למדן לפלפל בפלפול של הבל ומקיים המצות כאאבל 

  . דקבילו אורייתא ולא חכימוזה נקרא נבל ולא חכם

אל ירע לבכם לומר לכשאפנה מכל מדות רעות , אחי, ולכן בני
שמא לא תפנה ותלך בבושה וכיסופא דאנפין , ותאות רעות אשנה

כי אין לך חיים בעולם הזה ובעולם הבא אלא בלימוד , לעולם עליון
על פי , י" וכתבי מרן אלקי האר,עם חכמת הזוהר, גמרא ופוסקים

וזה יושג לך , זכר צדיק לברכהש "הקדמות מרן אלקי הריב
נידושין בעקב ובעיון , לכשתתאבק בעפר רגלי צדיקים בעקבי הצאן

  .בספרי הכהן הגדול

ואל תחוש על שיעבור עליך נסיונות מרורים לשעתן ומתוקים 
תבי מרן ודבק נפשך תמיד לפי השגתך בספר הזוהר ובכ, אחר כך

כוונתך חלילה ' שלא תהי,  ביראה ואהבה והכנעהמאודי "האר
כי די בחסרון השלימות , כי זה הוא עבודה זרה ממש, להיות רב ורבי

זה שתעסוק בה מצד עריבות ידידות נעימות חביבות דביקות נועם 
כי באמת העיקר הוא לעשות רצון בוראו ונחת רוח , זיו השכינה

ויסור ממנו כל , אין ממש, עפר ואפר,  גמוראף שהוא בקטנות, לפניו
ש "ה וב"המחשבות הטורדות וידבק נפשו לאור עליון אל עולם ב

אף לך טעות ' כתולע קטן הרוחש על הארץ אף שיהי, לעשות נחת רוח
  . הוא טובעל פי כן

מחכמה סתימאה הנדושין בעקב , ולכן אחיי ובניי נפשות יקרות
, תיקונים, בקו נפשכם בספר הזוהרתד, גבוהים ורמים, חסידי עליון
, אוצרות חיים, מבוא שערים, פרי עץ חיים, עץ חיים, זוהר חדש

, קול ברמה, זוהר רקיע, ארבע מאות שקל כסף, שערי היחודים
 ויחקקו על לוח לבבכם ובהכנעה גדולה ובאהבת ,לקוטי תורה

  .ישראל
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שות על כוונה להשיג עריבות נועם זיו השכינה ולע' והלימוד יהי

על ותשיג יותר ממלאכי עליון ,  לימוד זהעל ידיל עליון -נחת רוח לא
אל תדמו בנפשכם חלילה וחלילה שתשיגו איזה אבל .  הכנעהידי

אף שרפי חיות הקודש ומשה , חלילה, מהות בענינים נסתרים כאלה
  .ע"עיין בזוהר רקי, רבינו לא השיג מהות עניני הספירות

קומה קרואי השאול האומרים ואל יפתוך בני חביבי רמי ה
ומדמים בנפשם כי שם במקום הנאצלים העליונים יש שום תפיסה 

דע בני שעבר , במחשבה להשיג דרך יחודים ומהותן מראות וגוונים
, נפשם מים הזדונים דברו דברים אשר לא כן על אדוני האדונים על

מלובש   בעודואין שם לא מראה ולא גון ולא תפיסה במחשבהכי 
רואה ואינו ,  הארור הזה לבוש עכור בשם מהות בענינים כאלהבגוף
מתגאה על כל גאים ומשרה שכינתו על דכא ורוח נשברה לב , נראה

  .נשבר כאין ממש

ואם תאמר למה אלמוד לייגע עצמי אחר שסוף כל סוף אינו 
אף שאינו ידוע לך , אל תאמר כך, ידוע לי שום ענין ושום תפיסה

וכשאתה לומד , יאותם שיש מציאות אורותאבל ידוע לך מצ, מהות
ומשם , נתעורר למעשה מציאות אלו ענינים, ומכוין בענינים אלו

ותאיר נפשך ,  להסיר ממך כל בחינוך רענשפע עליך אור מתוק
, במעלות רמות בעריבות ידידות התורה מתוקים מדבש ונופת צוף

לתי בכוונה טהורה בלב נכנע לב אמת בלי כוונות ב' ובלבד שיהי
  .ודי בזה, רצויות של שטותים

אור זרוע לצדיק , הלומד מכל צדיק, ולא נבל, וזהו איזהו חכם
  .סודות ורזין דאורייתא

  )א"ד מ" אבות פמסכתנוצר חסד על (




כי , לאו כללא הוא, לא אמר כל מי שאינו מכבד, כל המחלל. א
 זכר צדיק לברכהש "י וריב"ור הזה עקבות משיחא אמר מרן הארבד
ולכן .  לגלות סתרי ורזין עליונים לבער קוצים מן הכרםמצווהש

אמר המחלל שדורש בסתרי עליונים בהשגת שכלו ולא ממה 
או שמגלה רזין לרשעים ולאנשים , שנתקבל פה אל פה מאליהו

  . מחוללאזי גופו,  המגושםעולם הזהההולכים אחר תאות 
  )ו"ד מ" אבות פמסכתנוצר חסד על (

רזין , בסודות ורזין דאורייתא, והלומד זקן. בבהקדמת . ג
, דומה לדיו כתובה על נייר מחוק, זקן מלא רחמים, דעתיק יומין

כי , שאינו נחקק כל כך במוחו ומחשבתו ויכול לטעות בהם הרבה
ללמוד וכן יש הרבה שוטים שבורחים מ. נמחק חוזר כותב ונמחק



    ַהזֹוַהר                 ]202[                   אֹור
, ולו עמי שומע לי, י וספר הזוהר אשר הם חיינו"רזין של מרן האר

היו שוקדין כל ימיהם , בעקבות משיחא אשר הרע והמינות גובר
ללמוד ספר הזוהר והתיקונים כתבי מרן בלול עם חסידות והקדמות 

 והיו מבטלין כל הגזירות רעות זכר צדיק לברכהש "של מרן הריב
בני , כן השפעות פשטיות, ר על כל העולמותוהיו ממשיכין שפע ואו

חיות אדם הישראלי תלוי , ה ממש"טעמו וראו כי טוב הוי, חיי מזוני
בספר הזוהר ובכתבי מרן ללמוד בקדושה ובשמחה ובנועם וביראה 

  .'ואהבה כל אחד לפי השגתו וקדושתו וכל ישראל קדושים כו

לומדין עם בדור הרע הזה שהמינות גובר היו , ולו עמי שומע לי
יראת ' והי,  להגות בה והתיקוניםזוהרתינוק בן תשעה שנים ספר ה
  .חטאו קודמת לחכמתו ויתקיים

  )כ"ד מ" אבות פמסכתנוצר חסד על (

 בעצמו שנערים רבי שמעון בן יוחאישכן אמר אור החמה כתב 
  .עיין שם השםקטנים ילמדו מסוד 

v  v  v  
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  – זפרק  –
אור הזוהר מוצנע בתלמוד 

  וסקיםופ




  .זוהר דהוא נהיר לאורייתא. א
  )א"ז ע" דף ט'זוהר חדש א(

  .מסאבן דאורייתא, דכיין דאורייתא, וכל צבאם דאורייתא. ב
  )ב"ז ע"שם דף מ(

 רזין דאורייתא מפורשים ומבוארים עניני על ידיש, ל"ר. ג
  .התורההטומאה והטהרה של 

סוד הדבור מורה על דברים פרטיים שאינו מורה פשט הדבר . ד
  .בעצמו

  )ה"ק זלה"בשם הרמ,  שםזוהראור החמה ל(

  .נשמתא דאורייתא היא עיקרא דכולא אורייתא ממש. ה
  )א"ב ע"ג דף קנ" חזוהר(

רבנן דמתניתין ואמוראין כל תלמודא דלהון על רזין . ו
  .'דאורייתא סדרו לי

  )ב"עד "שם דף רמ(

  .מארי קבלה אינון מארי תלמוד. ז
  ).ד"דף רנ, מ"ברע, שם(

כזוהר הרקיע דא הלכה דאיהי , יזהירו מארי מתניתין' בי. ח
  .קבלה למשה מסיני

  )א"ד ע" בהקדמה דף יתיקוני זוהר(

ולכל בני ישראל ' דההוא אור דאתמר בי',  כוז"ר איהו ר"או. ט
, ז"ר' הי'  ביאה הזוהרבגלותא בתרכגוונא דא , אור במושבותם' הי

 לקיים כימי צאתך מארץ מצרים דאיהו אור דפורקנא בתרייתא
  .אראנו נפלאות
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  )ב"ג ע" דף נ-א " תיקון כתיקוני זוהר(

  .וכולהו גליין לאינון דחמאן באורחא דאורייתא בארח קשוט. י
  )א"ע' ג דף ו" חזוהר(

שמא קדישא עילאה ' לית לך מלה באורייתא דלא רשים בי. יא
בגיני כך סתימי דאורייתא קדישי עליונין ירתון לה , דסתים וגליא

  .ואתגלייא בשאר בני עלמא
  )א"ב ע"ג דף ע" חזוהר(



דכל מלה ומלה , כמה חביבין אינון מילי דאורייתא. א
והא אתמר דכד יהב , דאורייתא אית ביה רזין עילאין קדישין

כל גניזין עילאין כולהו יהב להו ,  אורייתא לישראלריך הואקודשא ב
וכולהו אתיהיבו להו לישראל בשעתא דקבילו , וכולהו באורייתא, בה

  .אורייתא בסיני
  )א"ז ע"א דף קפ" חזוהר(

 כאספוקה דא דאיהי מליא רזין וסתרין' בכל אינון מילין כו. ב
  .מכולא

  )ב"ג ע"ב דף פ" חזוהר(

 רייתא דלאו אית ביה רזין עילאין וקדישיןלית לך מלה באו. ג
  .וארחין לבני נשא לאתתקפא בהו

  )א"א ע"א דף ר" חזוהר(

גם בפשטים לא נמצא ידינו ורגלינו בלתי כלל הדברים כי . ד
  .ואליהם נכרע אפים ויפתח לנו בכל אלה העינים, סעד המקובלים

  ) תרומהפרשתהחינוך  ספר(

 על אלו שלא זכו להכנס אל ן כותב"רבינו בחיי תלמיד הרמב. ה
ולא לקחו מנהו , שלא הבינו פנימיותו של ענין, חצר הקודש הפנימית

שהוא הורה לנו את הדרך אשר , ן"וכתב שם על הרמב, רק נגלהו
, וזיכנו ושהחיינו, הוא אשר הצדיקנו, ובדרך אמת הנחנו, נעלה בה

וז פעם אבאר פעם ארמ, מאשר לקחו אזני שמץ מנהו והציצו רעיוני
לפני חשוכים בל , כי ממחצב העליונה נחצב, ויצא כברק מלפני

המה חכמי התורה אשר באו לפני , לפני מלכים יתייצב, יתייצב
  .והשיגו בחדרי הכתוב סודות נשגבים, רזי עליונים צפונם, ולפנים

  )רבינו בחיי(

 בחכמת האמת יודע מעלת פשטי התורה השםמי שזיכהו . ו
  .כידוע ליודעי חן, ל סודות התורהס בנוי ע"ושכל דברי הש



    ַהזֹוַהר                 ]205[                   אֹור
  )ז" מסימןד "ב יו"ת דברי חיים ח"שו(

איהו בר נש שלים בעל תורה ודאי מארי ' בכל רזין סתימין כו. ז
  .דביתא

  )ב"ט ע"דף צ, בסבא,  משפטיםפרשת זוהר(

  .שכל מי שאיננו לומד קבלה אינו בעל תורה שליםהא למדת . ח
  ) משפטים שםפרשת זוהרמקדש מלך ל(

שחלילה לומר שהסוד , ]א"הגר[ל "קבלנו מרבנו הגדול ז. ט
רק שהאחרונים לא , האמיתי יסתור הדין המוסכם להלכה פסוקה

  .ירדו לעומק החכמה הזאת
  )א"עליית אליהו על הגר(

 בחיבור עליו השלום רבי שמעון בן יוחאיודע כי עיקר כוונת ה. י
 תומך ובאין לה להיות השכינה בגלות באפס שפע באין'  היזוהרה

 על ידיורצה לעשות לה סמך ליחדה בבעלה יחוד גמור , עוזר לה
שזהו ' הוא וחבריו עוסקים בסודות התו'  כמה שהיזוהרהחיבור ה

 ז"ר הסוד שהוא סוד על ידי ושכינתא קודשא בריך הואגורם ליחד 
ביטול הקליפות '  החיבור ההוא יהיעל ידיוגם , ר"אובגימטריא 

 אשר החיצונים לוהטים בכל עת תת הקטרוגיםוקלות הגלות והשב
 הם בסוד השכינה דושיםובכל שעה נגד מדת הקדושה והשמות הק

ה הנקרא חיוון בישין אריות "ונגד בני ישראל הנתונים בגלות בין או
והם בחינת , והעוסק בתורה נקרא קלע וחרב ורומח', ודובין וכו

וספר זה עתיד ,  חיבור זה כנזכרעל ידיסודות כדי להצילם מרעתם 
והנה כל . להתגלות בימי מלכא משיחא כדי ליתן סעדא לשכינתא

אלו שיזכו אליו יזכו לגאולה כי עבודה זו המועטת בזמן הזה הוא 
  .ק קיים"ביהמ' בזמן שהי' יותר חשוב מכל אילי נביות שהי

  )ד"חסד לאברהם מעין ראשון נהר כ(



והדוחה , כל התורה כולה חלק הנגלה והנסתר הכל אחדות אחד
כי הדוחה חלק מן , דוחה כולה ונענש, חלק הנסתר שאינו חפץ בה
המלעיג על דברי חכמים כ "ומכש. האחדות כאילו דוחה כולו

כמו שכתב בספר הקנה לו , העוסקים בחכמה זו להשפיע להשכינה
כולה לא נקרא חכם רק הלומד כל התורה כי , חכמו ישכילו זאת

  .' וכות"כי אם הלומד כדי להשפיע למדה הנקראת זא, למדן

היינו שהוא ניעור ועוסק רק בלבושי , הניעור בלילה וזה שכתוב
, ר התורה"ואינו חפץ באו,  כידועהתורה בחלק הנגלה הנקרא לילה

 תורת בחינתשזהו , היינו ברזי התורה וסודותיה, ז"ר' ר גי"כי או
הרי זה דומה כאילו דוחה את האחדות כולו ,  יום שנקראהשם
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 אם חחפץ גם בחלק הנסתר שבתורה מה שאין כן ,ומתחייב בנפשו

,  חפצוהשםעל זה נאמר כי אם בתורת , הגם שאי אפשר לו להשיגו
כי התופס , וכאילו השיג גם חלק זה שבתורה, האלשיך' וכמו שפי

  .'חלק מן האחדות כאילו תופס כולו כו
  ) קדושיםפרשת בספרו כתונת פסים כן כתובו.  קדושיםפרשתיעקב יוסף תולדות (




 אלקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות השםהנסתרות ל
מהו הריבוי בתיבת כל , וצריך להבין, את כל דברי התורה הזאת

וצריך , תן לנו ללמוד הנגלה של התורה נהשם יתברךאך ש. 'דברי וגו
הלא , עם מי אתה מדבר, שתדע למשל כשאתה מדבר עם אדם אחד

, והראיה שבצאת נפשו כי מת ודאי לא תדבר עמו, עם נשמתו וחיותו
כשאנו לומדים התורה הנגלית צריך שנדע שאנו מדברים עם כך 

הוא כי ',  דהיינו מהותו יתהנשמות והחיות של הנגלה שהוא הנסתר
חכמינו החיות של כל העולמות כמאמר ' והוא ית, נשמה לנשמות' ית

הן הן גופי תורה של התורה שבכתב ) ג"אבות פ (זכרונם לברכה
ומוכרח , וכל המצות הנגלות הן המה הגוף של התורה, שבעל פהו

דהיינו הרזין דאורייתא שהוא מהותו , להיות בהן החיות והפנימיות
, הגוף עם הנשמה את כל דברי התורה הזאתוצריך לייחד , ל"כנ' ית

  .'דהיינו שצריך לייחד הגוף עם הנשמה שהם הרזין דאורייתא וכו

,  שהוא הנגלהמצווה צריכים אנחנו לעשות מעשה המצווהוכן ב
 היא הנשמה והחיות שלה שהוא מצווהוהנסתר דהיינו הסוד של ה

מעשה כי , ולכן כשעושה בלא כוונה הוא כגוף בלא נשמה', מהותו ית
והכוונה שהוא הסוד הוא הנשמה והחיות של ,  הוא הגוףמצווהה
קודשא בריך וזה נקרא יחוד , וצריך לייחד הגוף עם הנשמה, מצווהה

שמייחד המעשה שהוא הגוף עם הנשמה והחיות ',  ושכינתיהוא
  .'ה בעצמו ונעשה יחוד בכל העולמות כו" בהשם יתברךשהוא 

  ) בהעלותךפרשתערנאבעל נ מטש"ק רמ"מאור עינים להרה(



מאן דמנע רזא דא דתרי תורות כאילו מהדר עלמא לתוהו . א
  .ובוהו

  )א"ח ע" דף ל-ט " תיקון יתיקוני זוהר(

וזהו ,  הקבלה ורזין דאורייתאעל פי' כל אלו הנרמזים הי. ב
בידיעת התנאים מקובל  'ולפי הסוד שהי, עיקרה של תורה

  .כ יכולין להפוך הכל"דאל, תורות להדדי' והאמוראים כן חברו הב
ה על התיקונים "הובא באור ישראל להמגיד הקדוש מקאזניץ זלה, ספר הקנה(

  )שם
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הכא רזא , יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים. ג

  .'ולאפרשא בין אסור והיתר כו, לאתעסקא באורייתא דבעל פה
  )א"ע'  דף פ-'  תיקון מוני זוהרתיק(

 תורה שבעל פה סוד ורזא דתורה יודע לחבר על ידיכי , פירוש
 הקנה ספר בכמו שכתובו, כ להפריש בין איסור להיתר"עם תושב

 מי שרוצה להיות מורה הוראה בתורה צריך לידע בסוד התורהד
 כל תלמודא דלהון אסתדר על זוהרש ב"וז. למה זה כשר וזה פסול

ועל ידו מפרשים הלימוד בגמרא ,  בקנהכמו שכתובדאורייתא רזא 
  .וכל איסור הוא מצד הדין, כי כל ההיתר הוא מצד הרחמים', כו

מארי דתלמודא סדרו דבריהם על רזין כבר נודע אשר . ד
  .והראשונים העלימו דבריהם, דאורייתא

  )א"ע' פרי קדש הילולים דף ב(



  .אביך ועבדהו בלבב שלם דע את אלקיואתה שלמה בני . א
  )'ח ט"כ' א-דברי הימים (

'  ומני ליאורייתא' אי בר נש לא אשתמודע ההוא דיהיב לי. ב
  .ועביד פקודוי' איך דחיל מיני, לנטרא לה

  )א"ע'  בהקדמה דף ותיקוני זוהר(

  .לית סכלתנו לאשתמודע בשכינתא כאילין מארי קבלה. ג
  )ב"ע'  בהקדמה דף אתיקוני זוהר(

v  v  v  
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  – חפרק  –
  סגולת ספר הזוהר



,  בו דבוק נפשי עד אשר בשכבי ובקומי בו נקשרתיזוהרספר ה
כי באמת הספר הלזה ידוע ומפורסם סגולת , לא נח ולא שקט לבי

כל המוסרים  והוא מקור לכל ספרי יראים וממנו נובעים ,עסקו בו
  .' וכו התמימההשםואהבת 

  )ל"ה מאפטא זצוק"מתוך מכתב בעל עטרת צבי לרבו הראי(




בדור הרע הזה שהמינות גובר היו לומדין עם , לו עמי שומע לי
יראת ' והי,  להגות בהם והתיקוניזוהרתינוק בן תשעה שנים ספר ה
  .חטאו קודמת לחכמתו ויתקיים

  )כ"ד מ" אבות פמסכתנוצר חסד על (




כי ,  דלא ידע מאי קאמראף על גב' צריך לקרות בספר הזוהר וכו
  .ע מכמה טעמים למטרוניתא ולנשמתו כנודמאודתיקון גדול ועצם 

  )ש"ס טוב הארץ למהרנ"ז בסו"תיקון ליל שבועות להרמ(




, אפילו אינו יודע ואינו מבין מה שמוציא מפיו, הלומד הזוהר
וכך אמרו קמאי וסמכוהו אקרא .  מתקן דבריוהקדוש ברוך הוא
א "ועיין בהרב חיד. קרי ודגלו אלא ודילוגואל ת, ודגלו עלי אהבה

  .'א וכו"א ז"בקונטרס טוב עין בשם ה

 שאדם הוא כבהמה ואינו אף על גבד, ה יתפרש לרמוז לו"ולפ
ויש רמז בפסוק אדם . ז משמיא יכפלו לו שכרו"עכ, יודע לקרות

כוללים '  עם התיבות ובהשםתושיע דתיבות , השםובהמה תושיע 
  .ח" בדקדוק צם"ר תיקוני"זה תיבות רספשל תיבות יעלו כמ

  ) התיקונים דפוס ליוורנוספר לאור םהקדמת המוצאי(
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וללמוד איזה ענין , קודם התפילה למעט בדיבור כל מה דאפשר
  . חדשזוהר או בתיקונים או בהקדוש זוהרב

  )רן בית אהספרות הקודש בזוהרסדר היום וא(



שקודם כל תפילה ילמדו מאמר  צוה לאנשיו בעל שם טובה
  .זוהר ותיקונים

  )'טור ג' דף ט', הדרכה ז) טשרנוביל(ליקוטי תורה (



 ותיקונים זוהרבצדקה ובלימוד ] ימי אלול[וירבה בימים אלו . א
  .ותהלים

  )ח"טע רמק'  חסימןמורה באצבע (




בשגם לא ידע מאי , לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד. ב
לפי שהגם , והוא תיקון גדול לנשמה. קאמר ואף שיטעה בקריאתו

 נתלבשה מכל מקום, הקדוש ברוך הואדכל התורה שמותיו של 
ואדם הקורא ומבין הסיפורים נותן דעתו על פשט , םבכמה סיפורי

והקורא יודע שהם ,  הזוהר מן הסודות עצמן בגלויספראבל , הפשוט
  .סודות וסתרי תורה אלא שאינו מובן מקוצר המשיג ועומק המושג

  )ד" מסימןשם (

צריך לשוב באמת על חטאות נעורים ולהתענות חמשה שנים . ג
להיות ניעור כל ליל שישי וללמוד ו' רצופים יום אחד בשבוע וכו

  .'עין יעקב וכו, תיקונים, ח"ר, זוהר, גמרא, משנה, ך"באותו לילה תנ
  )'הדרכה א) טשערנאביל(ליקוטי תורה (

אדם שפגם ונפסק החבל שהוא קשור כמאמר יעקב חבל . ד
אז צריך , ולבו מטומטם ואינו יכול לדבר דיבורים זכים, נחלתו

יתברך איך שממלא כל עלמין וסובב כל להתבונן מגדלות הבורא 
  .'עלמין ולית אתר פנוי מיני

דעת היא לשון התבוננות ובינה ,  ראשית דעתהשםוזהו יראת 
כמו שכתוב בשם ,  התורהעל ידיועיקר הוא . זהו חכמה בלב, ליבא

 זוהר שצוה לאנשיו שקודם כל תפלה ילמדו מאמר בעל שם טובה
  .'ותיקונים וכו

  )'שם הדרכה ז(
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על ספר התיקונים לבד לא יספיקו אלפים ספרים לבאר . א
כידוע לכל , אשר לא יכילם הרעיון, עוצם ריבוי הסודות שיש שם

אשר כל עורות אילי נביות לא , גדלות קדושת התיקונים הקדוש
  .קו לבאר סודותיו ורמזותיויספי

  )ה" רפסימןמברסלב ן " הרתשיחו(



. זוהר כמה פעמים בשבח גדלות קדושת התיקוני מאודהפליג . ב
. רגיל לעסוק בו ביותר גם בכל השנה אפילו שלא בימי אלול' והי

  .' וכוהתיקונים כלולים כל החכמות שבעולם בספרש, ואמר
  )ח" קכסימןמברסלב ן " הרתשיחו(

  .בוכה הרבה עד שיזכה להבין'  היזוהרבלימוד ה. ג
  )' חסימןמברסלב ן " הרתשיחו(



אצל העולם הכל שוין ספר הזוהר , הכמתמיאחת אמר פעם . ד
ן שבאמת יש חילוק גדול ועצום בי, המדבריו הי והמובן. והתיקונים

 הוא זוהראף על פי שספר ה,  הקדוש ובין ספר התיקוניםזוהרספר ה
אין לו שום ערך נגד קדושת וסודות של ספר , מאודקדוש ונורא 
  .התיקונים

  )ט"שנ, מברסלבן "הרחיי מו(



ן במעון שבי רתורת מ ראשי תיבות, 'י אחזה אלוק"מבשרכתיב 
  .חאיוי

  )ג בעומר" ל,בית אהרן(



הלשון של כי , אף על פי כן ילמוד, מי שלא זכה להבין הזוהר
  .הזוהר מזכך הנשמה

  )ז" טסעיף קטן' סימן א, מ פאפריש"אור צדיקים להר(



ובפרט ,  מיוסד על מוסרים גדולים עד אין שיעורזוהרכל ספר ה
ומעיר עיני ישנים ',  ושכינתיקודשא בריך הואוד להיות מרכבה ליח

הוא סגולה וגם , אם אבן הוא נימוח, ומסיר לב האבן, מתרדמתם
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, להנצל ממים הזידונים מים המרים המאררים חכמת החיצוניות

וכל הטועם ממנו יטעום בעצמו אשר אין חכמה בעולם כחכמת עמקו 
  . נחשבווכל החכמות מבלעדה לאפס ותוהו, סתרי טעמי תורה

  ) בספרו סור מרע ועשה טובזכר צדיק לברכהה מזידיטשוב "מהרצ(


 הוא מסוגל לנשמה אף זוהר הקדושלשון ה דאיתא שעל דרך. א

 אף על פי, כמשל הנכנס לחנות של בושם, שאינו מבין כלל מה שאמר
  .מכל מקום ריח טוב קלט עמו, שלא לקח כלום

  )ה ישקני"יקוטים דדגל מחנה אפרים בל(

ואף אם אינו מבין בהם יאמר דברי , ילמוד בספרי קבלה. ב
  .מסוגלים לטהר הנשמה כי הם, הזוהר ותיקונים

  )בסדר כוונת הלימוד, ל"יעקב קאפיל ז' לר" קול יעקב"ל "סידור האריז(

דברים הכלל היפך ממה שאמרו ' בג, ל" זבעל שם טובאמר ה. ג
ובלבד ' אלא אחד המכוין כו, שיכויןובלבד ' אחד המרבה ואחד כו

שקידת מקוואות מטהר , אמירת הזוהר מסוגל לנשמה, שירבה
בני הרי ' ל הנותן סלע לצדקה בשביל שיחי"אמרז, נתינת צדקה, הגוף

  .את העני'  מחיעל כל פניםד, זה צדיק גמור
  )הלל מפאריטש' צ ר"ה הרה"ה, "מורי"בשם , י" נתיב רשספר(

,  דלא ידע ולא מבין מאי קאמראף על גבהר יעסוק בספר הזו. ד
 ולנשמתא לקרוא בו מקום הלשון של הזוהר מסוגל לשכינתאמכל 

  .יותר מכל עסק התורה
  )י"ס, תיקון ליל הושענא רבא(

 )בעל התניא(ר הזקן "אדמווכמו ששמענו בפירוש מפי . ה
ולזה מועיל קריאת דברי ', שיש בחינת טמטום המוח וכו, בליאזני
  .הקדוש אף דלא ידע מאי קאמרהזוהר 

  )ד"ס' שמות ע, א מהומיל"להרי, חנה אריאל(



אף מי שלא יבין הזוהר ילמוד בכל יום דבר מה כי הלשון הוא . ו
  .מסוגל לנשמה

  )ך האדם מרבי שלמה ברוך מבודאפעסט הנהגות ודר-הנהגות צדיקים (



בעל (ר הזקן "אדמום הלוי יפה שאמר בשם "שמעתי ממהר. א
  סגולה למחשבות זרות בעת התפילהנשמתו בגנזי מרומים )התניא
 אף על פי ספר הזוהר הלשון מסוגל לנשמהוכן ', דרכים וכו' הוא ג
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, דברים אלו אינם צריכים כוונה' ולכן כיון שג, דלא ידע מאי קאמר

  .המחשבה ממחשבות זרותמועילים לטהר לכן 
  )ו"תכ' ע, ד"י חב"רוממאדח "מאמרי דא,  מגדל עזספר(

הוא ' והג', ג דברים הם להסיר כל המונעים בתפילה וכו"י. ב
שמאיר , דברי מוסר הנמצאים בזוהר מלשון הארהעסק ולימוד 

  .במקום החושך שהוא חכמת אמת
  ) תבואפרשתלקוטי תורה (



שמעוני אחיי וריעי החברים המשתוקקים ומבקשי אמת 
נפשי ,  ולבקר בהיכלוהשםאמיתת עבודת הלב לחזות בנועם 

כאשר ידוע ומפורסם סגולת ספר , זוהרתשתוחח ותדבק בספר ה
  .'הזוהר וכו

  ) סור מרע ועשה טובספר(




מי שאינו לומד זאת החכמה הוא כמו הדר , ותאמין לי אחי
אחר שהתאות מתגברים והיצר , י"ל ודומה כמי שאין לו אלוק"בחו

אבל המשים נפשו בכפו , מסית ומכניס באדם ספקות בהאמונה
נתבשר בלב כל חכם לב השגת ,  להביןזוהרוב' ועוסק בחכמה וכו

ולא ישאר לו שום , צח וצלול ואמתהחכמה ויראת שמים הרוממת 
ויעמוד על עקרי עניני אלוקות ,  המפליא פלאותהשםספק בדרכי 

  .ולא ישאר לו שום ספק וקושיא כלל, י ישראל"אלוק
  ) סור מרע ועשה טובספר(



שתראה בכל , כשתדבק נפשך בספרי יראים, ותכלית הדברים
והוא ,  עיקרא דכולאזוהרובפרט בספר ה, כל עלמיןעת חיובך לבורא 

  . הוא המפתח והוא הסוגרזוהרספר ה, ילהב לבך בשלהובא דאשא
  ) סור מרע ועשה טובספר(



ש "דרבינו מזידיטושב לאמר תמיד לאנ' הוה מרגלא בפומי
 רק הלימוד הקדוש הזה הוא שדברהכי , ותלמידיו ולכל באי ביתו

שיזכו , יצר הרעתורה שהוא מגן ומחסה נגד המקטרגים ונגד ה
לטהר ולקדשם , נקי ובר מכל סיג ופגם, ן שלהם"לתקן את נר

  .בקדושה עליונה
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מדוע לא לומד , פעם שאלו רבינו לאחד התלמידים החשובים

, רבי: וענה בשברון לב, ל" והתיקונים ובכתבי האריזהקדושבזוהר 
 הזה צריכים קדושה יתירה וטהר מה אעשה כי ללימוד הקדוש

. ואיך אוכל לגשת לקודש קדשים ללמוד, ואני אין בי זאת, גברא
אם אינך עוד קדוש וטהור צא ולמד לימוד הקדוש : ואמר לו רבינו

אי אפשר כי , ואז תתקדש ותתטהר, הזה ותדבק בו וכזה ראה וקדש
  .בדור הזה להשיג דבר מה בלעדה

  ) צבי לצדיקספרהקדמה ל(




למדן משפה ולחוץ לא יטעם לעולם אור התורה ולא יתחדש לו 
וכל החידושים שסובר כמחדש בסברות זרות וגרסות , שום אור

', בהבל הבלים הם היפך הלכה אמיתית ולטהר את הטמא וכו
תחדש שי,  שהוא מאיר העינים מתוק לנפש ישראל המשכלתזוהרוה

לו בכל עת רגע אור חדש ממש עד שנעשה בריה חדשה על ידי 
  .ל" ומרן האריזזוהרה

  )ח"היכל הברכה דברים דף כ(



, מונחת לפני' כאשר התעוררתי בחצות הלילה וראיתי שאגרת א
 למדתי עד אשר, אשר בעוד חבלי שינה על עיני לא יכולתי לקרותו

ואז ', והוא עד מחצית שעה ב,  הקדושזוהרתורתי בספר תיקוני ה
 זוהרוהבינותי על ידו מאמר ה, ת"מכ נזכרתי לקרות האגרת של
  .' וכוהנזכר שנמתקו כל דינים

  )ליקוטים בסופן, ספר עבודת ישראל(



מי שהוא בעל עסק גדול , בזה האופן' בנידון שאר הלימוד יהי
' כי מה איכפת לי, אף כשאינו מבין,  הקדושזוהררוב לימודו ב' יהי

  .הוא סגולהאפילו הכי , שאינו מבין
  )א"ר הזקן הקצרים דף תקע"מאמרי אדמו(



כבר קדמוני רבנן תקיפי לקדושים אשר בארץ המה בנהירן להו 
 זוהר בשבח המגיה כלהודות ולהלל ולשבח, ה"שבילי דנהר דע
הלא ,  לעיני כל ישראל לכל דיירי ארעאהקדוש זוהרהרקיע על ספר ה
בחכמתם גלו המה , ש טובה ורחבה מכאן מודעא"לאמונה גברו באר

קול שישנו , ה נאמנה"לנו רז זה כי יקרא בספר התורה זה קריא
ומצאנו לעולם , ל"הנה שכרו אתו בית ק, ה"לו ניתנה פריע, בלמידה
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ואף כי אין איש בביתו לחם , טוב בתשלומי כפל ארבעהשלימו 
מכל מקום , שבילין דשמיא כשבילין דארעא' ולא נהירן לי, ושמלה

לאור באור , ו חיה"יעשה לו סגולה ונפשו ל, זה חלקו מכל עמלו
  .יהיב רחמנא שבעא, החיים הנצחיים

  ) דפוס ליוורנוזוהרק ליוורנו לספר ה"מתוך לשון הסכמת הרבנים דק(

ענין לימוד פנימיות התורה שהאריכו בזוהר ותיקונים ובעץ 
 וכמו שכתב בספר ראשית חכמה בהקדמה חיים בחיוב לימוד זה

הפליג מאוד במעלת  הה במסכת שבועות שלו בפרק נר מצו"ובשל
והנה בכלל מקרא הוא גם כן לימוד פנימית התורה שהרי ... לימוד זה

   .מדרש הזוהר הוא על פסוקי התורה
  ):יקוטי תורה פרשת ויקרא דף הל(

v  v  v  
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  – טפרק  –
  ללמוד זוהרכולם חייבים 



שלא ללמוד קבלה קודם שיהא , מה שכתבו בשם חכמי האמת
בהקדמתו  (הרב חיים ויטאל מה שכתבהנה ידוע , בן ארבעים לבינה

ל אל תשלח ידך "ן ז"שספרי הקבלה שאחר הרמב, )לעץ חיים
  .אליהם

רבינו , גדולי חכמי האמת, ויתירה מזו כתבו הרבנים הקדושים
שאין ללמוד בשום ספרי , ל"א זצוק"שלום שרעבי וחברו הרחיד
 המקובלים הראשונים ולא מה שכתבמקובלים ואין לסמוך כל 

מבוא ,  עץ חייםרק ב, ל"אחרונים ואפילו בדברי שאר תלמידי האריז
 ובנו מורינו הרב חיים ויטאלשאותן סידר , מונה שעריםוש, שערים

  .'שהם כסולת נקי, ה"ר שמואל וויטאל זלהה"הקדוש מוה

ל שהוא חוב "שהבאנו לעיל הרבה בשם האריז, ופוק חזי חזי
שיעור , ל לא נתן לזה זמן"והאריז, קדוש ללמוד חכמת הקבלה

  .וקצבה לשנים

יים מרעיש ה בהקדמתו לעץ ח" זלההרב חיים ויטאלוגם 
  .ואינו נותן זמן לשנים, עולמות בחובת לימוד חכמת הקבלה

ל "ר חיים שאול דוויך הכהן זצוק"וידוע בשם המקובל מוהר
אשר חבל שכמה גדולים וקדושים ופוסקים שהיו בחוצה , שאמר
שבמקומותיהם אז לא הגיעו השמונה שערים הקדושים , לארץ

ל על " זרב חיים ויטאלמורינו הולו היתה להם הקדמת , והטהורים
שער ההקדמות לא היו כותבים ומתנגדים כל כך נגד לימוד חכמת 

  .האמת



וזהו עצמו עון הערב רב שאמרו למשה דבר אתה עמנו . א
ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות בסתרי , נשמעה בעץ הדעת טוב ורע

 בני תורה אשר בזמננו זה המוציאים כסברת הטועים קצת, תורה
שם רע על חכמת האמת חיי עולם ואומרים שכל מי שמתעסק בה 

   ......חס ושלוםימות בקצרות שנים 

ואם הוא לומד ספרי קבלה והוא בלתי טהור יוכל לבוא . ב
ש שהיו בימים "ץ ימ"והכת ש, חלילה על ידי זה לפיקורסות

פי שלמדו ספרי קבלה  זה אפיקורסים לעל ידיהקודמים נעשו 
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עד שבאו שני המאורות הגדולים , העולם שומם' והי, בטומאת הגוף

ר הרב רבינו אלימלך "הבעל שם טוב הקדוש ואחריו אדומו, לעולם
 צדיקים יבואו בו שלא השםוהם פתחו שער ל, נשמתו בגנזי מרומים

  .'יהרהר אדם שום הרהור תורה עד שיטבול עצמו כו
  )'שע טור א' ע, ור אמפרשת, מאור ושמש(



לעולם ישלש אדם .) 'קידושין ל (חכמינו זכרונם לברכהא. א
והקשה שם . שנותיו שליש במקרא שליש במשנה שליש בתלמוד

י "ופירש, כי אמרינן ביומי: ומתרץ? וכי ידע איניש כמה חיי: 'בגמ
שם ' ובתוס. תלמוד ימים' ב, נהימים מש' ב, ימים מקרא' ב: שם

ולכן נראה . דאכתי איכא למיפרך מי ידע כמה חיי, דלא נהירא, כתוב
  .שבכל יום ויום עצמו ישלש, "ליומי"לפרש ' לי

שבכל יום ויום אנו ממלאים וכן אנחנו נוהגים בלימוד הקבלה 
כי להמתין ,  אנו עוסקים בקבלהאחר כךו, ס ופוסקים"כרסנו בש

ועל כרחך , מי יודע כמה חיי, ס ופוסקים" כרסו בשעד שימלא אדם
' התוס' כפי, ח ואמת ושפתיים יושק"ודפח. הכוונה בכל יום בפרטיות

  .עיין שם, .)'גיטין ט(
  )א מזידיטשוב" מהריהגאון הצדיק(

זכאין אינון דמשתדלי באורייתא וידעי לאסתכלא ברזא . ב
 אחר כךזה ידע ומכוח , שמקודם ילמוד תורה הנגלית, ל"ר(דחכמתא 

  ).להבין ולהשכיל ולראות עין בעין ברזי וסודות התורה
  )ב"ה ע"א דף קצ" חזוהר(

,  ובהלכות ובפסקי הדינים שעיקר לימודינו בתלמודאף על פי. ג
 שכל לייחד מקצת שעות לחכמה השםצריך מי שחננו מכל מקום . . 

  אבל צריך שמירה אחר שמירה לבל יט אשורו מני הדרך.הפנימית
  .ויבוא להגשים כלפי מעלה

  )ב" כמצווהז "טעמי המצוות להרדב(




לימוד הקבלה הוא שיוודע לאדם גדולתו ורוממותו של יוצרנו 
ואין אדם יכול לבוא אל קצת השגת גדולתו , ש יתעלה"ובוראנו ית
ביחוד , ש מכל למודינו כמו מלימודי חכמת הקבלה"יתורוממותו 

חכמת אדם תאיר פניו ,  והתיקוניםזוהר הקדוש הספרמלימוד 
גם . מריבוי העולמות העליונים הקדושים לאין קץ וסוף ותכלית

, ל"וביחוד בכתבי האריז, בראותו בשאר ספרי המקובלים
, מהשתלשלות העולמות מרום המעלות עד עולם התחתון הזה
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בראותו גם כן אף קצת פרטי סדר הנהגתם מעולם התחתון עד רום ו

מזה ישיג האדם קצת גדולתו ורוממותו , המעלות לאין קץ ותכלית
וזה עיקר כוונת בריאת האדם בעולם . ש"ה וב"של יוצרנו ובוראנו ב
לחקור ולהשיג גדולת ורוממות יוצרו ובוראו , הזה השפל והשמם

  .ש ויתעלה"ית

 הקבלה ישיג האדם קצת מעלת תורתינו מלימוד חכמתגם 
וביחוד , כי בראות האדם בספרי המקובלים, הקדושה והתמימה

מפירושים נפלאים ונוראים של תורתנו ,  ובתיקוניםזוהר הקדושב
לפעמים בתיבה , ואיך נטמן ברמז סודות גדולים ונוראים, הקדושה

ים גם בראותו רזין עליונים וסודות נפלא', ולפעמים באות א' א
וביותר בטעמים ובנקודות , ונוראים הנסתרים בציור האותיות

על ו, מכל זה ישיג האדם קצת גודל מעלת תורתינו הקדושה, ובתגין
 מאודש ותשוקתו גדלה עד ל" בא בלבו אהבת הבורא יתידי זה
כ לקצת השגה של "כי מהשגת תורתינו הקדושה יבוא האדם ג, מאוד

 חד הוא כנזכר קודשא בריך הואוכי אורייתא , ש ויתעלה"הבורא ית
וימצא האדם קצת מזה במאמרים .  במקומות הרבהזוהר הקדושב

, אך פרץ עלי פרץ גדר, מאודומהראוי להאריך בזה . נזכרים לעיל
 והתיקונים זוהר הקדושולכן מפליג ה. לקצר בכל היותר אפשרי

  .'בכמה מקומות גודל מעלת לימוד הקבלה לאין תכלית וכו

תקיף  אם כל כך גדלה לשמים שיאו ומעלתו וכמה, אחיי ורעיי
ושורש , זוהר הקדושחילא דהאי אילנא רברבי של לימוד ספר ה
האיך לא יתלהב לב , בארץ גזעו לשלח רצוצים חפשי מן הגלות המר

האדם להאיר אוזן לשמוע בלימודים לקבוע שיעור קבוע בכל יום 
  .' כוק ובתיקונים ושאר ספרי המקובלים"בוזה

  )שער הניצוץ, שערי הששי, סוד ושורש העבודהי (



, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה] ל"אמרם ז[ובזה יובן 
, ה"ה אותיות הכל"קשוטי התורה והלכ' דהיינו בלבושי התורה שנק

שהיא דביקה חשיקה , שמתוך כך יבוא לשמה, שיעסוק תחלה בנגלה
ממש ' שהוא לשמה בפנימיות התורה שהיא שמו ית' תחפיצה בו י

  .ל"וק, השםתורת ' שנק
  ) שלחפרשתתולדות יעקב יוסף (



עיקר שלימות אדם דלא יעול בכסופא לעלמא דאתי הוא לימוד 
, כן ממש לכו לחמו בלחמי, כי כמו שהלחם הוא מזון הגוף, התורה

,  שהיין והמעדנים מאירין לגוף לחזקווכמוהתורה היא מזון הנפש 
. ע נהורין"כן ממש ויותר סודות התורה הם אור הנפש להאירה בש
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 מי שאינו עוסק בפשטות התורה הרי הוא מת ברעב על כל פניםו

ומי שאינו מאיר לנפשו סודות הזוהר וכתבי מרן נדחו , בעולם הבא
י זוכה אם לא שהוא תומך התורה אז, מענוגא וכסופא בעלמא דאתי

  .ויושב בישיבה של מעלה וזעירין אינון
  )ל לפירושו על משניות"א מקאמארנא זצוק"הקדמת מהרי(

v  v  v  
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  – יפרק  –
חודש אלול ראוי ללימוד 

  התיקונים בשופי




אנשי מעשה נהיגי לומר בכל יום מאותם ארבעים יום . א
מראש חודש אלול עד אחר יום כפורים איזה דפים מספר הקדוש ש

ועיין . ומכוונים לגמור כל הספר עד יום הכפורים, זוהרתיקוני ה
.  בארבעים יום אלוזוהר על לימוד התיקוני מאודבספרים שהלהיבו 
 הקדוש והתיקונים זוהרמכל מקום הלשון של ה, ואף שאינו מבין

  . לנשמהמאודמסוגל 
  )ז" יסעיף קטן א" סימן תקפמטה אפרים(

' כבר נהגו גם כן חסידים ואנשי מעשה בכל יום מאותן מ. ב
כי לימוד בימים , פ בספר הקדוש תיקוני הזוהר"ה עד יוהכ"ימים מר

  .א"וסגולתו לקרב הגאולה בב, הקדושים אלו מטהר הגוף והנשמה
  )ג" כסעיף קטןקצה המטה למטה אפרים שם (

י שישלים ספר תיקונים בימים אשרי למ: ל"בשם הרב ז. ג
  .הללו

  )' טסעיף קטןג "א סימן תר"מט(

כאשר העד , מרפא וארוכה לימוד הזה, ן הוא זה"כמה ארכ. ד
ויהי , זכותו יגן עלינוי "הרב הקדוש האר, העיד בנו עדות נאמנה

 שאין לו אף על פי זוהר הקדוששכל הרגיל בלימוד ה, ו אמונה"עדי
ובפרט , לבינה ם"ר באי"רוח נשמה כבן אומזכך את נפש , חלק בבינה

, ד ליה"ה שקי"ה באיתנ"תעל', בספר התיקונים היינו דאהניא לי
ח אלול עד יום "ללמוד בספר התיקונים מר, ותקנת הקדמונים

בלימוד זה , ר" לברר אוכל מתוך פסולת שדרך התינוק לפרהכפורים
יהם ועל וקיימו וקבלו היהודים על. זה בורר' ן בפ"בא עדי ברורי

ללמוד , ועליהם קבענום חובה, בנדבות הלב המתנדבים בעם, זרעם
  .ן שעורא זוטא ושעורא רבה"דבר יום ביומו אז ירדו לשעורי

ר יצחק פרחי "כהר,  התיקונים דפוס ליוורנוספרהקדמת הרב המביא לבית הדפוס (
  )זכותו יגן עלינו
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ואמר שמה שנוהגין לומר , פעם אחת היה מדבר מענין אלול. ה
שהניגון של התיקונים וגם מהחלישות הלב שיש , תיקונים באלול
מחמת שכל אחד מתאחר אז בבית המדרש יותר , לכל אחד אז

  .לים למעלהמכל זה נעשה דברים עליונים ותיקונים גדו, מרגילותו
  )ז"קכ, ן מברסלב"שיחות הר(









ודע כי אם הצדיקים הגדולים  אין י,להכניס דרך של תשובה
 הוא יודע הסוד ,תי הוא בחינת משיחיכי כל צדיק אמ, תייםיהאמ

לה עליו שבעים ישל בראשית מאמר סתום שרבי שמעון בר יוחאי ג
ק בהם באלו הימים באלול ועשרת ימי תשובה ואנפין שנוהגין לעס

כי כל דרך התשובה באלו הימים הוא , קונים הקדושישהוא ספר הת
  .ידי בחינת בראשית מאמר סתוםעל 

  )הלכות ראש השנה הלכה ו -ספר ליקוטי הלכות (




והוא ,  בכל יוםזוהרראוי לקבוע עצמו ללמוד חמש דפים . א
ולכלות , תועלת גדולה ותיקון גדול לנפש להאירה ולזככה ולתקנה

והוא מרפא , השםלזכות בנועם , מדות רעות ותאות רעות, וציםק
ל תיקון "וכן נתן מרן האריז. ותיקון לחטאים ופשעים של הנפש

וכן נהג ,  או תיקונים בכל יוםזוהרלבעל תשובה שיאמר חמש דפים 
  .ר צבי"מורי ורבי דודי הקדוש מוהר

  )א" לסימן' שביל התורה אות א, א מקאמארנא"נתיב מצותיך למהרי(




יעויין בסוף הקדמת בעל כסא מלך ועוד בכמה ספרים קדושים 
ללמוד התקוני הזהר בארבעים יום שמראש חודש שהלהיבו מאד 

' ואולי יש להסמיך זה ממה שכתב בתיקון ו (אלול עד יום הכפורים
דתיבת נח עשה ודא יום הכפורים ויפתח נח את חלון התיבה אשר 

 חלון דילי הוא עמודא דמצעיתא דביה אור יתירה היא אימא עלאה
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והוא א שביום הכפורים חלונות התיבה "אור וכתב בביאור הגר

מקץ ארבעים יום שהם  וזהו שכתוב תשובה אימא עילאה פתוחים
מ איתא על התיקוני "ארבעים יום הידועים מראש חודש אלול ור

  .כידוע'  וכוהי כגוונא דתיבת נחזהר דאי
  ) א"ל תיקוני זהר מהגר"הקדמת המו(






 וחצי היום תלמוד ובחודש אלול חצי היום תלמוד חכמת האמת
 ובית יוסף ושלחן ערוך הלכות ראש השנה וכפור וסוכה ולולב טור

ובעשרת ימי תשובה לא תלמוד כי עם כל הפוסקים השייכים להם 
אם חכמת האמת דוקא ובימים שבין כפור לסוכות תרבה בלימוד 

 וכיוצא ובעזרת השם יתברך כל אשר תפנה תשכיל התהילים והזוהר
  .ותצליח אמן כן יהי רצון

  )'ש חלק התכלית פרק עעבודת הקוד(



  .ספר התיקונים בחודש אלול יד הכל משמשת בוולהיות 
  )כסא מלך בהקדמה(






לים ללמוד סדר תיקוני זהר  חסידים ואנשי מעשה מתחיהרבה
כי מעלת אמירת . הקדוש מחמשת עשר באב עד יום הכיפורים

תיקוני זהר בחודש אלול מבואר בהקדמת כסא מלך שמטהר הגוף 
וכן כתוב באור צדיקים סימן , וסגולתו לקרב קץ הגאולה. והנשמה

אשרי מי שישלים ספר התיקונים בימים אלו ויקירי ' ו סימן ב"ל
  .ו באב"ילים באמירת התיקונים מטירושלים מתח


  )ג"ט סימן י"נטעי גבריאל בין המצרים פרק מ(






הקבלה הוא לדבר כי הנה עיקר קדושת וגודל מעלות לימוד 
 ייןוע. למעלה ולא למטה וכדי לתקן ולעורר באורותיהם למעלה

שתיקא דילי בנא . אלעזר' אמר ר. א"ע' בהקדמת זוהר בראשית ב
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 ונענה מלאך 'וף עמוד בס' וכן בהקדמת תיקונים ג. ש"ע' מקדשא כו

 הן הן מעשה מרכבה והוו מתקצין מלאכי רמגו אשא משמיא ואמ
י בענינים הללו נעשו ונבנו " דרשת הרשבעל ידיי והוא כ. 'השרת כו

וזהו כל עיקר תיקון לימוד הקבלה יותר מכל . אותן הענינים למעלה
כי שאר כל חלקי התורה הרי מלובש בנושאי . שאר חלקי התורה
לימוד הקבלה ובפרט דברי מה שאין כן  לם הזההענינים אשר בעו

 ועמקי סתרי עותאספרא דצניל אשר הם בנוים על האדרות ו"האריז
הוו כל נושאי הענינים רק באצילות ובעולמות דאור . ר הקדושהזוה

  .ין סוףא






משום שכל נושאי . ולכך נקרא חכמת הקבלה בשם נסתר
הוא מעולמות העליונים אשר למעלה .  שאנו מדברים בהםהענינים
אשר אין השגה ותפיסה בזה לשום בריה והרי הוא נעלם . למעלה

הרי הוו . רתינו הקדושהכ כל חלקי הנגלה מתו"משא. ונסתר מהכל
'  בזה בנפש החיים שער דייןוע. כל נושאי הענינים שבהם גלוים לכל

ש  בנפייןוע. ולדות אדםה בהקדמת ת" בשלן הואוכ. ש"ח ע"כ' פ
 הוא בכל עולם הכי כל התורה כול. 'ה בהגהה ב"פ'  שם שער בהחיים
 על לם הזהוכמו שהוא בעו. ל אחדעל כל עניניהם המתייחס בכ. עולם

 הרי מבואר בה מפורש באר היטיב כל ם כןוא. הענינים השייך כאן
לכל  לקרוא ם כןועוד כי לפי דבריו הרי שייך ג. מה שלמעלה ולמטה

 כולה בשם נסתר משום שנסתר ונטמן כל עניניהם ל פהתורה שבע
אך העיקר הוא כמו שכתבתי כי משום . רק ברמז בתורה שבכתב

לכך נקרא בשם . שנושאי כל הענינים הללו הם נעלמים מעיני כל חי
  .נסתר

  ) משנת חכמת האמת- סימן יד -שערי הלשם חלק ב (






בענין , מה שכתוב דע את אלהי אביך,  פירוש הפסוקעוד
כמו , אמר דע. וסוד האצילות, וידיעת שמותיו, אחדותו יתברך
הוא סוד לימוד , אשגבהו כי ידע שמי, )יד, תהלים צא(שאמר הפסוק 

ומי שלא ראה אור החכמה זו , מחכימת פתי] אשר[ הקבלה חכמת
כי אז יבין וישכיל סוד אחדותו ברוך הוא , ולא ראה מאורות מימי

וסוד השגחתו וענייני התוארים הנזכרים בתורה הנעלמים מחכמי 
ויען כי הרבה בני אדם . אשרי עין ראתה כל אלה, הפילוסופים

ש מהחיים הנצחיים וכל הפורש ממנה פור, פורשים מזו החכמה
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 על ועל כן אעתיק דברי החכמים חכמי האמת מה שכתב, הרוחניים
  .הענין הז

  )' המאמר הראשון י- בעשרה מאמרות -ה הקדוש "של(

–


מזהיר העם שלא להרחיק מחכמת הקבלה אדרבא  (ובענין
לימוד חכמת ) לנשמתו מי שלא למד חכמה זוואדרבא יגיע היזק 

י ולבקר בהיכלו "הקבלה אשרי האיש שזוכה לזה לראות בנועם י
 ,י בלב האדם"כי החכמה זו יכניס אהבה ויראת יכבוד אומר כולו 

 מליכנס לפרדס וללמוד חכמת ורשיםוראיתי הרבה בני אדם פ
נשים בודאי הא, י אלקינו והנגלות לנו"הקבלה באמרם הנסתרות לי

האלה אינם זוכין לנשמה כמי שלומד סתרי התורה כמבואר בפרדס 
הביא רעיא מהימנא ואית אחרני , בשער עשר ולא תשע פרק חמישי

מארי סתרי תורה מארי מדות דאינון ירתין נשמתין מסטרא 
 קדישא דאיהו כלילא מעשר ספירין דכל מן דירית לה וזכה ותדמלכ
 נאמר יש באנשי מעשה מי שיש לו ופירש שם למעלה. עיין שם' לה כו

ועתה אמר שיש אחרים מארי , נשמה שהיא אמת מצד הבריאה
ומפני שהיה , סתרי תורה שהם העוסקים בתורה האלהית וסתריה

 בסתרי הלכות עוסקיןאפשר לומר כי מארי סתרי תורה יקראו שהן 
, דרשות ואגדות והחוקים והדינים והמשפטים כפי פשטן של הדברים

עם ,  כי אם היות שכרם כפול ומכופל והוא המדה הנבחרתלזה אמר
כל זאת אינם זוכים למעלת הנשמה עד שהגיע לסתרי הספירות שהם 

כי כל העסק של החכמים היא , סוד אלהים והם נקראים מארי מדות
 שאלו יורשים נשמה מצד המלכות בעצמה לא מצד אמרו, במדות

ואם כן עין בעין . כותעיין שם בארי' מטטרון עבד ולא מצד אמה כו
יראה אף מי שלומד כל הלכות ומדרשים ואגדות ובכל זאת לא זוכים 

  .לאותה נשמה

 למה לי רוב דברים מענין אזהרות לימוד הזה עיין והנה
ל במאמר ראשון על פסוק דע אלהי אביך "במאמרות של אדוני אבי ז

שהאריך לדבר מענין הבורחים מללמוד חכמת הקבלה ואני בטל 
ולכן כל אדם הרוצה לדבק באותה הנשמה צריך ללמוד , עוטובמי

ר "ב הגאון מהר" לספר הנחמד של שכינוובפרט שז. חכמת הקבלה
שעפטעל בעל שפע טל לברכה שהתחיל לגלות חכמה זו בלישנא 
קלילא וצחות לשון ומי שהוא בקי בספרו יודע אחר כך ללמוד ספר 

, וצה ללמוד הקבלהוגם יועיל למי שר. הפרדס בלי שום שאלת רב
עיין היטיב בהקדמת תולדת אדם של אדוני אבי שהוא מפתח 

 הענין היטב הדק להכניס בלבו יראה ואהבה לעושיהו לבריה ירומסב
ואשרי להקורא בו כי האדם יראה שכחו גדול יותר ממלאכי , חדשה
 אחר שימלא כריסו בתלמוד ובפוסקים השםואשרי איש ירא , השרת
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ואשרי מי שיזכה לזה ,  ויזכה לנשמה זוהשםלהיות חפץ בתורת 

 ועל דרך הגמרא סיםפסוק כמים לים מכ(ויקויים בנו המקרא 
 השםומלאה הארץ דעה את ) 'בחגיגה שם כשתכנסו לאבני שיש וכו

  .כמים לים מכסים
   ) פרק ה- ווי העמודים -ה הקדוש "של(



שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו , ינו כלל זה הוא בידוהנה
מאחר שהמה בעלי , )א"א ה"ירושלמי יומא פ( כאילו נחרב בימיו -

בנה בית המקדש  יכולים לפעול במעשיהם הטובים שיבחירה והיו
כן הדבר הזה . לכן מעלה עליהם כאילו נחרב בימיהם, ולא עשו

  הבחירה למאוס ברע ולבחור בטוב ולעשותמשפטמאחר שלנו 
 אנו -נמצא , תיקונים גדולים על ידי עסק תורתנו ואין אנו עוסקים

בפרט לימוד , חס וחלילה, שהסיטרא אחרא מתגברת, הגרמא בנזקין
כמו , הוא ראש לכל התיקונים, הוא לימוד הקבלה, חכמת האמת

 .בפה מלא, ברכהזכרונו ל, שאמר הרב הקדוש רבי שמעון בן יוחאי
 בזכות לימוד הקבלה יצאו ישראל מן - יפקון ישראל מגלותא דביה
  .הגלות

  )ספר דרך עץ חיים(



 דייקא זהר ותקוני זהר ופירושיהם הלימוד סתרי תורה יהי
 ,וטי תורה לק,רי עץ חיים פ,ץ חייםה ע"י זלה"וכתבי מר האר

 , שמונה שערים, אדם ישר, אוצרות חיים, מבוא השערים,כ"אמש
ה וסתרי "חיים וויטל זלה' וכיוצא בהם דייקא מהעתקה של רבינו ר

ס "ה אל תשגיח בהם כלל אלא פרד"י זלה"תורה שאינם ממרן האר
ושאר ספרים שלו וכן עשרה מאמרות ושאר ספרים שלו וכך קבלתי 

ה והוא קיבל מרבותיו רבינו דודי צבי מזודיטשוב "ר זלה'מאאמו
' בלין וזקינו הרב הקדוש רורבינו יעקב יצחק בן מאטיל מלו

אברהם מרדכי ' ה מקמארנא וזקני הרב הקדוש ר"אלכסנדר זלה
ה "אברהם יהושע העשיל מאפט זלה'  רבינוה מפינטשוב ור"זלה

ה מזודיטשוב שלא ללמוד כלל בשאר ספרים "ומדודי רבינו משה זלה
 זכרים לעילהנ בי חיים ויטאלהמיוסדים על סתרי תורה שאינם מר

 בקדושה ובטהרה ובזה אין לבר ישראל הקדוש שום היולמודו יה
פחד ללמוד בסתרי תורה אלא דייקא אם הוא לומד בשאר ספרי 

ס ועשרה מאמרות "ה ופרד"י זלה" מרן הארכתביקבלה שהם חוץ מ
ומשאר ספרים שלהם כל אלו הם קדושים אבל חוץ מהם וכן מי שיש 

ד ומיוחס להם לו גבה לב ויודע בדעתו שהוא איש ישראל נאה וחסי
לבד יש סכנה בלימודם אבל מי שיש לו לב נשבר מגודל צער השכינה 
שהיא בגלות וישראל קדושים הם בדחקות פרנסתם ועד היכן 
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הרשעים והחיצונים מתגברים בעשרם על ישראל הקדושים לדחוק 

 אפילו שלואותם ביותר וליקח מהם פרנסתם איש כזה בלב נשבר 
 מותר לו לכתחלה ף על פי כןג ואונס אל בשוג"שהוא בעל עבירות ר

 ו"ללמוד ומבטיח אני לו שלא יעלה עליו כל ימיו שום נזק עבור זה ח
 מזה מקובל וישראל ה לשמה ולא שיהיהוהוא באופן שלמודו יהי

נאה וחסיד נאה וכיוצא בו הרבה שטותים שעובר בדעתם המגושם 
היא עיקר ולימוד הקדוש הזה דייקא יהי משותף עם נגלית התורה ש

 האדם הת התורה לבדו יחיי לא על הלחם נגלהלחם שעליה נאמר כי
 א שהוא סתרי תורה יחיה האדם ודייקהשםאלא כי על כל מוצא פי 

שניהם בהשתתפות אחד ביחד ולא זה בלא זה והוא כל אחד כפי 
  .יכולתו ומדריגתו ונפשו וכחו דקדושה שיש בו

  ) מקאמרנאי כללים מרבי אליעזר צב-הנהגות צדיקים (










מי שאינו עוסק בספר הזוהר ותיקונים , בדור הזה האחרון. ב
בלולה במקרא ובמשנה ,  שהם חיים ממש לנפשי"וכתבי מרן האר

ידע נאמנה שכל תורתו שעוסק הוא משפה , ובתלמוד ופוסקים
והוא כולו טעות , ה לנפשואין לו עסק בחיים והאר, כדואג, ולחוץ

להיות רב וראש , ואינו עוסק בתורה אלא להיות מאנשי שם, ורמאות
ועיין . ואין לו חיים ולא חלק בחיים, גדול הדור ולהשתרר על הבריות

צווחין , לית בנו מאן דיתער לגבה לרצות לה עם בעלה: ח"בתיקוני ז
ן בה בכל יומא וליליא באורייתא דעל פה בכמה קושיין וצווחי

ולית מאן דישתדל , הב לן עותרא הב לן יקרא, ככלבין דאמרו הב הב
ובודאי לא ישיג אורחות חיים אלא על ידי לימוד . לסלקא שכינתא

וכן בספר שערי אורה ,  בלבדהרב חיים ויטאלהזוהר וכתבי מרן 
אלא עבוד , מקובל' וכבר הארכנו הרבה מזה שלא תהי. שכולו אור

  .מאהבה ועבוד מיראה




ובדור הזה האחרון אי אפשר להמשיך שכינתא עליונה אלא על 
  .ק" בלבד שנאמרו ברוההרב חיים ויטאלידי הזוהר וכתבי מרן 

  )ט"י',  עקב זפרשתקומרנה היכל הברכה (
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ובדור הזה מי האיש החפץ חיים אוהב ימים מבלי לבלות יום 
 ידבק בספר הזוהר עולם הזהב ב"בלתי קדושה לראות טוב עוה

  .ק" בלבד שנאמרו ברוההרב חיים ויטאלובכתבי מרן 
  )ט"י',  עקב זפרשתקומרנה היכל הברכה (




ובכן יהי רצון מלפניך שיטע אהבתו ותורתו בלבנו ללמוד . ג
כי הוא מטהר הגוף ומקדש , בחיבור זה בלב שלם ובחשק רב
 אפילו בגירסא בעלמא באין מבין הנשמה לכל הלומד בחודש אלול

  .פירוש אמריו
  ) על התיקוניםהקדמת ספר כסא מלך(



כי מדבר בכאן , ספר התיקונים שנקרא ילראה  נ.זוהרתיקוני 
והם נקראים בלשון הקודש , בזה הספר מיחודים וצינורות הספירות

אנת ] בהקדמת התיקונים) ['בתיקון א(כמו שאמר , הזה תיקונים
  .ירותהוא דאפיקת עשר תיקונים וקרינן להון עשר ספ

ורוב דברי זה הספר הולך ', והנה הספירות הם היו נקודות וכו
ן "ה וב"והם עצם עולם התיקון ממ,  צירופי השמות ויחודיםעל דרך

החדש על ידי התייחדם בצינורי הספירות לאסתכלא אנפין באנפין 
כי מדבר ביחודים , לכן נקרא זה הספר תיקונים. למתק הדינין
 יחודי על ידין הטיב מן הסיגים והפסולת לבבר וללב, תיקון עולמות

שמות הקדושים בכלים מכלים שונים לפי הזמן והשעה והעולם אשר 
 שרוב דבריו זוהר ספר המה שאין כן. הוא מדבר בו הקדוש הזה

סובב על עצמות המדות בדרך חיים ותוכחות מוסר ואינו מדבר מן 
  .עותאיחודים זולת במקומות מועטים ובספרי אדרא וספרא דצני

  )יטשוב בריש ספר התיקונים שלודר צבי הירש זי"הר(




מודעת זאת בכל הארץ מזמן אשר הציץ וזרח , הני מילי מחיים
קיימו , זוהרספר התיקונים וספר ה, או יקרות של שני המאורות

ימוד הקדוש של ספר וקבלו היהודים קהל עדת ישראל להחזיק בל
והגם דאין לאל ידם . מנער ועד זקן,  יחיד ורביםזוהרתיקונים וה

אף , להשיג ולהבין סוד אמרות טהורות שבספרים הקדושים האלו
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 מאודעל פי כן שותים בצמא את דבריהם ומתלהבים בקריאתם 

  .מאוד

 הקדוש מאה זוהראם החזיקו במקום אחד בלימוד ברם 
כמעט רוב , יקונים מחזיקים אלף אנשיםהנה בלימוד הת, אנשים

וזה דרכן ומנהגם בכל שנה . בעלי בתים מחזיקים בלימוד התיקונים
והטעם שנתפשט לימוד התיקונים בימי התשובה יותר מן . ושנה

, ע שבה"כי כל אדם אשר יחטא הוא פוגם יותר בעשיה באבי, זוהרה
תו יגן עלינו זכושמעון בר יוחאי ' וידוע כי השבעים תיקונים שעשה ר

על כן לימודם מתקן בעולם ,  כיון שנדרשים יותר בדרך המספראמן
לכן בימי התשובה הכל . עשיה יותר ששם הוא סוד המספר והחשבון

  .רגילים בספר התיקונים
  )בן איש חי בהקדמתו לספרו בניהו(



ל באחד באלול -י א"מכבש ם"רב בעלי, וזאת לפנים בישראל
, האלילים מתאשרים בפני אשמם, ה רצון קונם"ר באימ"ה למאש"ר

, י משנה"א על"ב, י מקרא"א על"ב, ן מדי שנה ושנה"כי אתיא למודי
תיקוני הנפש ותיקוני , ף"ה וצו"ן סדר למשנה בספר תיקונים קנ"ה

ם כל באיה "ן והללו אושרי"ן גומרים הללו מטהרי"לשם גרוסי, הגוף
  .ו ישובון"ל

  ) דפוס בילוגראדוזוהר המגיה לתיקוני מתוך הקדמת(



, ת"פנים שבמלת בראשי'  גילה ופתח הערבי שמעון בן יוחאי
, ז"ר'  גימר"אוו, מפני שהוא לשון אור, זוהרתיקוני וקרא אותם 

 זה על ידיש',  בתורה וכוהקדוש ברוך הואוהוא האור הגנוז שגנזו 
ועל ידי ,  תשובהעל ידיביכולת האדם לתקן כל מה שעבר עליו ' ייה

שסדורות , חטאיכם כשנים הללו'  שיהיהשם יתברךזה יברך אותו 
  .ואז כשלג ילבינו, ובאות מששת ימי בראשית

נוהגין ישראל ללמוד בספר התיקונים בחודש אלול ולכן 
ו שאלו הארבעים יום הם ימי רצון שאז נתנ, ועשרת ימי תשובה

ולתקן ,  עם כל הדברי תורהעליו השלוםהלוחות שניות למשה רבינו 
  . תשובהעל ידיהכל 

  )א"א ע"דף נ' סימן ח, זכותו יגן עלינופרי צדיק לרבינו צדוק הכהן מלובלין (




יעקב ' מהנני רושם לך תלמידי המובהק הרב הגאון הקדוש . א
. י בקצרה על נייר קטן בכיון בכדי שתשא אותו בכל עת"יוסף הכהן נ
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תיקונים ילמד בכל השנה , ]בעל שם טובה[' קבלתי ממורי ורבי וכו

  .בכל יום
  )כתר שם טוב(




בכל לילה קודם השינה ממש , ךאיעצך ויהי אלוקים את. ב
 ואז תישן בטח ובל זוהר הקדושתלמוד מאמר אחד מתיקוני ה

אמן כן יהי ,  יטע בלבנו אהבתו ויראתו דוקאהשם יתברךו. תירא
  .רצון

  . ממעזבוזעל שםר אליעזר ב"מנאי מורו ישראל במוהר
  )כתר שם טוב(



יינו שהוא ניעור ועוסק רק בלבושי התורה ה, הניעור בלילה
ר "כי או, ואינו חפץ מאור התורה, ה כידוע"בחלק הנגלה הנקרא ליל

 השם תורת בחינתשזהו , היינו ברזי התורה וסודותיה, ז"גימטריא ר
הרי זה דומה כאילו דוחה את האחדות כולו ומתחייב , ם"יו' שנק

גם שאי אפשר לו ה,  אם חפץ גם תורת הנסתרמה שאין כן. בנפשו
האלשיך ' וכמו שפי,  חפצוהשםעל זה נאמר כי אם בתורת , להשיגו
כי התופס חלק מן , וכאילו השיג גם חלק זה שבתורה, הקדוש

  .'האחדות כאילו תופס כולו וכו
  ) קדושיםפרשתכתונת פסים (



ון אינ, אינון דתבעי רזא דמהימנותא, שמעו אלי רודפי צדק. א
אינון דידעין אורחוי דמלכא , דאתדבקו בקשורא דמהימנותא

  .קריבו שמעו, עילאה
  )ב"ב ע"ב דף י"ח. ב"א ע"א דף קנ" חזוהר(

אתערו ניימין דמיכין דשינתא בחוריהון , קל נעימותא אתער. ב
ולא ידעי ולא מסתכלן , ]א"ד, ואינם מבקשים להשיג סודות התורה[

אורייתא , ניימין ולא ידעין, ין דלבאכבד, אטימין אודנין, ולא חמאן
חמאן ולא , ולא משגיחין ולא ידעי במה מסתכלין, קיימא קמייהו

, פתחו עיינין ותנדעון, אסתכלו טפשין, אורייתא רמאת קלין, חמאן
עד מה תהוון בגו חשוכא , לית מאן דירכין אודניה, לית מאן דישגח

  .יראסתכל למנדע ויתגלי לכון נהורא דנה, דרעותייכו
  )ת"ב בס"א ע"א דף קס" חזוהר(
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 קומו :וזה לשונו, )נתיב תנינא' תיקון ל(וזהו שאמרו בתיקונים 
, ואתערו לגבי שכינתא דאית לכון לבא בלא סוכלתנו למנדע בה

שהרי יש , קומו והתעוררו בשביל השכינה הקדושה[ואיהי בינייכו 
 שהיא אף על פי, להשיג אותה לב ריקן בלי בינה לדעת וםלכ

ואל , כגון קרא נא היש עונך, ורזא דמלה קול אומר קרא]. בתוככם
כולא , כל הבשר חציר, מה אקרא, והיא אומרת, מי מקדושים תפנה

כל חסד דעבדין , וכל חסדו כציץ השדה, אינון כבעירן דאכלין חציר
אומר קול )] 'מ' ישעי (כמו שכתוב, וסוד הדבר. [לגרמייהו עבדין

שקול דופק בלבו של כל אחד ואחד מישראל לקרות ולהתפלל [, קרא
שהיא כללות נשמות של כל ישראל , להרמת השכינה הקדושה

, )שקריאה פירושו תפילה, מהכתוב קרא נא היש עונך' ומביא ראי(
 כח להרים את הכלומר אין ב[, מה אקרא] נה אומרתאבל השכי
כולם המה כבהמות אוכלי [, שכל בשר חציר] בשביל, עצמי מעפר
וכל חסדו , ]כלומר שעושים המצות בלי דעת כמו בהמות, עשב וחציר
כלומר שאין , לעצמם הם עושים, כל החסדים שעושים[, כציץ השדה

ם רשתהיינה בכדי להשפיע נחת רוח ליוצ, כוונתם במצות שעושים
ואפילו כל אינון ]. אלא רק לתועלת עצמם הם עושים המצוות

ואפילו [, כל חסד דעבדין לגרמייהו עבדין, אורייתאדמשתדלי ב
אלא , לא עשו זה, שמסרו זמנם על עסק התורה, הטובים שבהם

]. ר ליוצרם"בכדי להשפיע נ', בלי כוונה הרצוי, לתועלת גופם עצמם
ודא איהו רוחא , לעלמא, רוח הולך ולא ישוב] 'וכו[בההוא זמנא 

, להעולם, לך ולא ישוברוח הו, בעת ההיא נאמר על הדור. [דמשיח
לגאול את ישראל מכל צרותיהם עד  הצריך, דהיינו רוח המשיח

'  וגוהשםומלאה הארץ דעה את , לגאולה השלימה לקיים הכתוב
  ].ואינו מאיר בעולם, הרוח הזה נסתלק לו והלך

דאילין , ולא יתוב לעלמא, מן עלמא' וי לון מאן דגרמין דיזיל לי
. ולא בעאן לאשתדלא בחכמה דקבלה, האינון דעבדי לאורייתא יבש

 להם לאותם אנשים הגורמים שרוחו של משיח יסתלק וילך לו אוי[
שהמה הם העושים את התורה , מהעולם ולא יוכל לשוב לעולם

כי מצטמצמים , בלי משהו לחלוחית של שכל ודעת, כלומר, ליבשה
ואינם רוצים להשתדל ולהבין בחכמת , רק בחלק המעשי של התורה

ווי לון דגרמין ]. מצווהלידע ולהשכיל בסודות התורה וטעמי , בלההק
שהם גורמים , אוי להם. עניותא וחרבא וביזה והרג ואבדן בעלמא

שיהיו עניות וחרב וחמס וביזה והריגות והשמדות , במעשיהם הללו
  ].בעולם

  )'אות ע" סולם"הקדמת ה(

v  v  v  
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  – אפרק י –
  התנגדות להזוהר הקדוש






ונטרין , אית נטירין אחרנין כגון נחשים ועקרבים ושרפים. א
כל , ואי לאו, ההוא טוב דלא ייעול תמן דלאו איהו ראוי למיעל

מאן דאיהו חייבא ובגין דא . רזין דאורייתאחייביא הוו עאלין ב
דאתקריאו חשך כמה מלאכי חבלה , וייעול למנדע רזין דאורייתא

'  אתקריאו ומבלבלין מחשבתיואפלה נחשים ועקרבים חיות ברא
כל אילין נטירין ,  אבל מאן דאיהו טוב.'דלא ייעול לאתר דלאו דילי

ויימרון , לטוב הגנוז' ליוייעלון , וקטיגור נעשה סניגור', אינון למימרי
ואמר , הא בר נש טוב וצדיק ירא שמים בעי לאעלא קדמך, מרנא: 'לי
ההוא ". ה-פתחו לי שערי צדק אבוא בם אודה י) "ח"תהלים קי: (לנו

פתחו ליה בהאי תרעא דאתקרי אהבה או בהאי : טוב הגנוז יימא לון
  .תרעא דאיהי תשובה

  )מ"א ברע"ג ע"ג דף קכ" חזוהר(

או שדעתו ונפשו אינה ,  הזההקדוששאינו זוכה ללימוד מי . ב
או שיש לו מניעות ועיכובים שונים שלא ללמוד לימודים , חפיצה לזה

וכל שכן מי ששומע לדברי מסיתים ומדיחים שלא ללמוד , הללו
 זוהרל שלא ילמוד "או מי שקמים עליו מפריעים ר, חכמה נסתרה זו

 לעמוד נגדם ונמשך אחריהם והוא אינו יכול, הקדוש וחכמת הקבלה
 כל אלו הנזכרים על ידי זהיידע כי נפשו אינה טהורה ונקיה ו, ל"רח

שלא יזכה להכנס אל ,  הזההקדוששולטין עליו למנעו מן הלימוד 
  .הקודש פנימה מפני שאינו ראוי לזה

להתגבר , ולכן יראה לחוס על נפשו ויעמוד על נפשו בכל כחותיו
בור כל המסכים ומחיצות שמבדילים ולשוב בתשובה שלימה ולש

 אשר צדיקים השםואז יזכה ליכנס לזה השער ל, בינו לבין קונו
  .וטהורי נפש וישרי לב יבואו בו



אור , שהיא סוד פנימיות התורה[ קודשא בריך הוא יקרא ד.א
בה ] הולכים[ ומהכין  לאו איהו אלא לאינון דידעין ארחוי]החמה

  .באורח קשוט כדקא יאות
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  )ת"בס, א"ד ע"א דף צ" חזוהר(

ואתגליא בשאר , סתימי דאורייתא קדישי עליונין ירתין לה. ב
  .בני עלמא

  )ב, ב"ע, ג" חזוהר(




, בה מכל מין ומין דאתכניש והאי חיבורא הוא כגוונא דתיבת נח
 מדות מתכנשין בהאי חיבורא כל נשמתין דצדיקייא ואנשיהכי 

ואחרנין דלא ,  צדיקים יבואו בוהשםדאתמר בהון זה השער ל
סגיאין , וכד אתגלייא האי חיבורא בעלמא. צדיקים אתדחיין מתמן

ואת אשר '  דאיתמר בהון כי את אשר ישנו פה וגומתכנשין לגביה
ועלייהו אתמר ומצדיקי הרבים , ורא עמנו היוםאיננו פה בהאי חיב
כאינון כוכביא דיהון קיימין לעלם ולעלמיא , ככוכבים לעולם ועד

  .עלמיא
  )ד"ב ע"ח דף ע"תיקוני זו(




אלין אינון דקא משתדלין ,  הרקיעזוהרוהמשכילים יזהירו כ
 דמתכנשין בה שנים דאיהו כתיבת נח, זוהרספר האקרי  דא דזוהרב

דבהון , ולזמנין אחד מעיר ושנים ממשפחה, מעיר ושבע ממלכותא
  .ודא אורה דספרא דא, יתקיים כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו

  )מ"ברע, ב"ג ע"ג דף קנ" חזוהר(









 שאי אפשר ,הכל רואים ומבינים כל מי שיש לו מוח בקדקדו
 על ידי נבואת ,ת כי אם מן השמיםלגלות תורה קדושה ונוראה כזא
ובפרט כל הסודות העצומות . נויפנים בפנים שהוא משה רב

והנשגבות שכבר התחילו לגלות התנאים והצדיקים הקדמונים אשר 
 כי אי ,בר בםי דהשם עין בעין כי רוח רואיםתסמר שערות האדם ו

  .פןואפשר לגלות כזאת בשכל אנושי בשום א

וכל מה , ו לגלות מעט דמעט מהםוכל השבעים פנים שהתחיל
ם ימים שלש פעמים לחם לא אכל ומים לא "שיגע משה רבנו במ

שה כזאת שלא ו שלא נשמע מעולם שיהיה נמצא איש כזה בקד,שתה
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 רצופים וכל הנוראות העצומות אלה םיאכל ולא ישתה ארבעים ימי

הכל . 'והאותות והמופתים וכל המורא הגדול אשר עשה משה וכו
ל הם רוצים להסתיר ולהעלים ולומר שהכל מרמז על דברי כאשר לכ

וכל זה הוא בחינת . 'חכמות היונים אריסטו וחביריו ימח שמם וכו
  .'בחינת מצח הנחש שרש חכמת הטבע וכו בלעם

לו נבלותם לעין כל ומדפיסים בקרחיהם יעד שזה סמוך ג
 ,הר הקדוש ובכל דרכי הקבלהו שכופרים לגמרי בכל דברי הז,הרעים

קונים לא יהר הקדוש והתוומחציפים פניהם ואומרים שכל ספר הז
 והדפיסו איזה קרח על זה ,יצא מפי רבי שמעון בר יוחאי וחביריו

קונים אי יאשר כל בר דעת מבין שדברי הזוהר הקדוש והת. 'וכו
דש גבוה ונורא מאד שהופיע ואפשר להתגלות כי אם על פי רוח הק

בו שלש  שמעון בר יוחאי ובנו שישעל צדיק קדוש כמותו שהוא רבי
  .'עשרה שנים במערה וכו






 שכל מי ,'עץ חיים' כמו שאיתא בהקדמת ה,ל"וכן כתבי האריז
דושים י אנושי לגלות חבשכל יעיד שאי אפשר ,בו באמתשיסתכל 

ר חס ושלום בנינים ור ולסתו והם רוצים לעק',והתגלות כאלה וכו
  .לא תהא כזאת בישראל, נשגבים כאלה

  )אות עב, הלכות ברכת השחר הלכה ה, ת מברסלב" למוהרנליקוטי הלכותספר (

v  v  v  
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  – בפרק י –
  העלם וגילוי הזוהר



 לא יתפרסם ולא זוהרשחיבור ספר ה' דע כי גזרה חכמתו ית. א
,  ועל ידועליו השלום רבי שמעון בן יוחאייתגלה אלא בדורו של 

רבי שמעון בן ונגזרה גזירה בפמליא של מעלה שלאחר דורו של ה
אלעזר בנו לא יתעסקו בזאת החכמה בפרסום עד הדור '  וריוחאי
והכי איתא בתיקונין בהרבה . ון דורו של משיח בן דודהאחר

, שאלו הסודות לא יתגלו עד דרא דייתי מלכא משיחא, מקומות
ל בדור "ר, א אומר ובזכות האי חיבורא יתגלי מלכא משיחא"ובמ

  . יתגלי מלכא משיחאזוהרהאחרון בשביל המתעסקים בחיבור ה

כמת מה שנגזר למעלה שלא יתעסקו בחכי , ומצאתי כתוב
ומשם ואילך , ן"עד תשלום שנת הר, לזמן קצוב' הי, האמת בגלוי

יקרא דרא בתראה והותרה הגזירה והרשות נתונה להתעסק בספר 
 מן המובחר שיתעסקו ברבים מצווהליצירה ' ומשנת הש. זוהרה

ואחר שבזכות זה עתיד לבוא מלך . מ"גדולים וקטנים כדאיתא ברע
  .התרשלהמשיח ולא בזכות אחר אין ראוי ל

  ] לעץ חייםזכותו יגן עלינו אמןו " בהקדמת מוהרחודען ועיי[
  )הקדמת ספר אור החמה(









'  סוד בוצינא קדישא מן הראוי הירבי שמעון בן יוחאיה. ב
בהימנותא ', נ כו"לעשות תיקון העולם כמו רבי עקיבא עם מס

בצירוף משה רבינו ' וכל פמליא דילי'  ושכינתיקודשא בריך הואד
 מתקן כל' והוא הי, מ ואליהו וכל נשמתין דצדיקיא מגן עדן"רע

 האור הגדול הזה דוקא הקדוש ברוך הואושלח ', הדור בימיו כו
בסוד כל ,  מתוך החושך הגדול שהוא יומא של הודבאלף החמישי

להגן עלינו ולהציל אותנו , אור הגדול אור שבעת הימים, ה"היום דו
' ואם לא הי',  לימוד רזין דאורייתא כועל ידימכל המקטריגים 

 חס ושלום' הי',  וכוזוהרספרי המגלה לנו רזין דאורייתא את 
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חוזרין עלמין לתוהו ובוהו מפני התגברות הדינים באלף החמישי 

להאיר ולהגן   את האורות העליוניםרבי שמעון בן יוחאיופתח , 'כו
  .'והניח ברכה לדורות אחריו כו, עלינו

ואחריו קמו חכמי הדורות ומצאו פתח פתוח ושמשו ונהנו 
כגון רבי וחכמי , נעשה ניסים בימיהםו, מהשפע ואורות עליונים

ויחידי סגולה בכל דור ודור הוי ידעי ברזין אלין אבל לא ', הדורות כו
ועוד לא היו מתנוצצין נשמות , באלף החמישי' כי עדיין הי, באתגליא

ה " עינינו בשנת שלהשםבאלף הששי האיר עד , של עולם התיקון
ודה וימלא אותו רוח  בצלאל בן אורי בן חור למטה יה נשמתעל ידי

 ל"מורנו ורבנו האריזהוא נשמת , חכמה בתבונה ודעת ובכל מלאכה
ובידו נתן המאציל רצון העליון רשות לפתוח , אור שבעת הימים

ואמר לנו בפירוש , המקורות וצנורות עליונות ברזי דאורייתא
היו מכסין  תלמידיו שאף על פי, שהנסתרות בזמן הזה הם כמו נגלות

בסוד הגאולה ',  כוץ"ה עד שנת ש"צנע משנת שלדבריו בה
כידוע לנו מדריגות , התנוצצות הנשמות של עולם התיקון, והחירות

  .ץ"הנשמות בשנת ש

ץ ואילך מחוייבים אנחנו לתקן כל אחד ואחד נפשו "ומשנת ש
נ לייחד וללבן "להיות מ, אותו ואת כל העולם כולו, ורוחו ונשמתו

 זוהרדאורייתא ובהתעסקות דברי הולצרף נצוצות קדושות ברזי 
אשר שלחו אלהים , ל"ר הרב האריז" דברי מועל פיוהתיקונים 

בפרט בעקבתא דמשיחא , להאיר לנו מתוך החושך ואפילה לפנינו
וידוע לנו מסודות אלו שאין ביטולם וביעורם של , חוצפא יסגא

רבי לכן קרא ה,  עולם התיקוןעל פיאלא בלימוד הקבלה ' הקלי
 לבעלי הקבלה מחצדי חקלא הקמשונים והחרולים בן יוחאישמעון 

  .השםמן השדה אשר ברכו 
  ) ויקהל משהספרסוף (

מהדורא ( דברי תורה ספרל אתי שפיר מה שהעיר ב" הנעל פי
, )כ"אות ק(אגרא דפרקא  על דברי זקינו בספר) 'קמא אות צ

והעיר על , ץ"שמרחיק את זמן התגלות החכמה הקדושה עד שנת ש
ל " הנעל פיו,  ממונקאטש שלא נודע מקור זמן זהגאון הקדושהזה 

  .אתי שפיר




 לדורות הראשונים רק בדורות זוהר הקדושלא נתגלה ה
, ק בארוכה"בד] ל" ויקהל משה הנספרב [עיין שם, הגרועים מהם

וצריך לשמוע . י להגן על הדורות האחרוניםומסיים שם שהוא בכד
כי כן רצונו לטוב לנו להגן עלינו מצרינו ולהחיש גאולתנו , השםבקול 
  .א"בב' שתהי
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  )א"ח ע"רין דף צדה סנסכתא על מ"ספר פתח עינים להחיד(

, א"ס-ז"ע בהקדמה לספר הזוהר מבעל הסולם אות נ"ועיי[
  ].'ג אות א"נעתק להלן פי





 לא ניתן ,בריש אדרת האזינו, בעת פטירתוכי , הלא תראה
 , העומדים אז אצלוהשםמאותם שבעה עיני רשות לשום אחד 
' ר, וכך אסדרנא לכו: כנזכר שם, אבא' אלא לר, לכתוב סתרי הזוהר

ועם . ושאר חברייא ירחשין בלבהון, ר ברי ילעיאלעז' אבא יכתוב ור
, ב"ג ע" משפטים דף קכפרשתמצאנו ראינו ב, שניתן לו רשות לכתוב

בגין , כל הני תיקונים אבא גלי לון, אבא' א לר" שאל ר:וזה לשונו
ל "א. השתא אמאי צריכי לגלאה, דלא ליעול בכסופא לעלמא דאתי

אמינא כתבוהו לגבי , ההוא דכתבנא אנא מבוצינא קדישא, אבא' ר
ומכן , דהא אתיישבן מילין בלבן, דהא אינון ידעין מילין, חברייא

  .עד כאן, ולהלאה סתימין מילין



וגם ,  לכתוברבי שמעון בן יוחאיוהנה עם שכבר נתן לנו רשות 
ז "ועכ,  קדישאדעלו ונפקו באדרא, חברים' כי לא למד רק לאותם הז

דמכאן , וגם הוא עצמו השיב לו, ונתכעס על זה, אלעזר בנו' הקפיד ר
עם , אבל לשאר חכמי דורם, ולהלאה להוו מילין סתימין בגוונא

הם , עם היותם כתובים, לבם רחב כפתחו של אולם, היותם תנאים
, ולא אתגליין אלא לחברייא האילין בלחוד, אצלם מלין סתימים

 כמו שכתובו, ולא מן הפה ולחוץ, וך מחשבות לבםואף גם הם בת
  .ולא אמר ביננא, סתימים מילים בגוונא




שמעון ' ר, אבא' בכה ר: א אמר שם"ז ע" וכן בפרשת ויחי דרי
בר כמה ', מיניולא אשתאר בעלמא ', מנא טבא וכו' דטחנין מיני

, למשמרת' דכתיב קח צנצנת אחת ותן שמה מלא העומר מן וכו
והשתא מאן יכיל לגלאה , ואילו בהתגלייא לא כתיב, לאצנעותא

 :וזה לשונו, א"ט ע" אחרי מות דף עפרשתגם ב. ומאי ינדע לון, רזין
אל תתן את פיך להחטיא , הוו חברייא אמרי, רבי שמעוןבתר דשכיב 
  .את בשרך
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 הכיר וידע ברוח רבי שמעון בן יוחאילולי שכי , ואין ספק
חכם גדול ויודע להלביש ולהעלים הדברים ' אבא הי' כי ר, קדשו

ו מצווה' לא הי, חכמי הדור ההוא' שלא יבינו אפי, דרך חידה ורמז
כל , אמר, ב"ד ע"דף רצ,  שם באדרת האזינו עצמהכי הנה. שיכתוב

. לאו איהי מגופא דמלכא קדישא' מאן דמגלה רזין בידוע דנשמתי
זכאה חולקהון . 'ווי לנשמתי', ווי לי', וכו' ד כד תיפוק נשמתי"ובג

  .' וכוקודשא בריך הואדמכסיין רזין עילאין ד, דצדיקים

על פסוק , א ברעיא מהימנא"ד ע" פנחס דף רמפרשתוכן ב
מאן ,  אמר רעיא מהימנא:וזה לשונו', ועשירית האיפה סולת וגו
, מאן דמסר רזין דאורייתא וכל שכן', דמזלזל בפרורין דנהמא וכו

, או סתרי אתוון דשמא מפרש, וסתרי מעשה בראשית, וסתרי קבלה
,  עליה אתמר נודד הוא ללחם איה', וכולאנשים דלאו אינון הגונים

  .'וכו' ית מאן דישגח עליללחמה של תורה ול
  )עץ חיים לזכותו יגן עלינו אמןו "הקדמת מוהרח(

v  v  v  
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  – פרק יג –
   החיוב והשלילה ללימוד הזוהר









שלא , מכאן תבין את היבשות והחשכות שמצאונו בדורנו זה.) א
שהוא משום שאפילו העובדי , נשמע כמוהן בכל הדורות שקדמו לנו

ם "וכבר המשיל הרמב.  שמטו ידיהם מהעסק בסודות התורההשם
ם שאם שורה של אלף אנשים סומי, ואמר, ל משל אמיתי על זה"ז

ויש להם לפחות פקח אחד בראשם הרי הם בטוחים , הולכים בדרך
להיותם , ולא יפלו בפחים ומכמורות, כולם שילכו בדרך הישר

בלי , אבל אם חסר להם אותו האחד, נמשכים אחר הפקח שבראשם
כן . ויפלו כולם לבור שחת, ספק שיכשלו בכל דבר המוטל בדרך

 עוסקים בפנימיות  יתברךהשםאם היו לפחות עובדי , הדבר שלפנינו
הרי כל בני הדור היו , ה"ס ב"והמשיכו אור שלם מא, התורה

ואם גם , וכולם היו בטוחים בדרכם שלא יכשלו, נמשכים אחריהם
אין פלא שכל הדור ,  סלקו את עצמם מחכמה זוהשם יתברךעובדי 

  .ומגודל צערי לא אוכל להאריך בזה, נכשל בגללם

א בעיקר מתוך שנתמעטה שהי, הסיבהאמנם ידעתי . ב
וספרי , והאמונה בקדושי עליון חכמי הדורות בפרט, האמונה בכלל

 נפל הפחד על כל על כן, הקבלה והזוהר מלאים ממשלים גשמיים
 קרוב להכשל בפסל חס ושלוםכי , שלא יצא שכרו בהפסדו, אחד

  .ודמות

ועתה על , ל"י ז"והיא שהעירני לעשות ביאור מספיק על האר. ג
כי ביארתי והוכחתי , והסרתי הפחד הזה לגמרי,  הקדושהזוהר
מופשט מכל דמיון  שהוא, את הנמשל הרוחני של כל דבר, בעליל
למען , כמו שיראו המעיינים, למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן, גשמי

ולהתחמם באורו , לאפשר לכל המון בית ישראל ללמוד ספר הזוהר
  .הקדוש

שתפקיד ביאורי , הורותל, "הסולם"וקראתי הביאור בשם . ד
אינך חסר , שאם יש לך עליה מלאה כל טוב, הוא כתפקיד כל סולם

אמנם אין . ואז כל טוב העולם בידיך, לעלות בו" סולם"אלא 



    ַהזֹוַהר                 ]238[                   אֹור
כי אם תנוח במדריגות הסולם ולא , מטרה כלפי עצמו" הסולם"

כן הדבר בביאור שלי על . אז לא תושלם כוונתך, תכנס אל העליה
עד סופם עוד לא , העמוקים מכל עמוק, ר דבריהםכי לבא, הזוהר

אלא עשיתי על כל פנים בביאורי זה דרך ומבוא , נברא הביטוי לזה
לכל בן אדם שיוכל על ידו לעלות ולהעמיק ולהסתכל בספר הזוהר 

  .כי רק אז תושלם כוונתי בביאורי זה, גופו

המבינים , כלומר, כל המצויים אצל ספר הזוהר הקדושוהנה . ה
שספר הזוהר הקדוש חיברו התנא , הסכימו פה אחד,  שכתוב בומה

חוץ מהרחוקים מחכמה זו ונוטים , האלקי רבי שמעון בן יוחאי
שמחברו הוא , על סמך מעשיות בדויות ממתנגדי החכמה הזו, לומר

  .או אחרים הסמוכים לו בזמן, משה די ליאון' המקובל ר

 השם יתברךר הרי מיום שזכיתי באו, ואני כשאני לעצמי. ו
, לא עלה על לבי לחקור ביחוסו, להתבונן מעט בספר הקדוש הזה

לפי תוכנו של הספר עלה בלבי מעלת יקר כי , והוא מטעם פשוט
,  לאין ערך יותר על כל התנאים הקדושיםרבי שמעון בן יוחאיהתנא 
מ די "כגון ר, מתברר לי בבירור גמור שמחברו הוא שם אחר' ואם הי
מ די ליאון "גדול אצלי מעלת האיש ר' הרי אז הי, ומהל וכד"ליאון ז

  . בכללםרבי שמעון בן יוחאיוגם , ל יותר מכל התנאים הקדושים"ז

אם הייתי , לפי מדת עומק החכמה שבספראמנם באמת . ז
זה מקובל על ' הי, ח הנביאים"שמחברו הוא אחד ממ, מוצא בבירור

יתי מוצא שמשה אם היש "ומכ, לבי ביותר מליחסו לאחד מהתנאים
אז היתה שוככת ,  עצמוהשם יתברךרבינו קבל אותו מהר סיני מ

  .כי לו נאה ולו יאה חיבור כזה, דעתי לגמרי

כיון שזכיתי לערוך ביאור מספיק השוה לכל בעל , ולפיכך. ח
אני חושב שכבר נפטרתי בזה , להבין מעט מה שכתוב בו בספר, עיון

כל משכיל כי , ירה הזאתלגמרי מלטרוח עוד ולהכניס עצמי בחק
בזוהר לא יוכל להסתפק עוד שמחברו יוכל להיות איש פחות 

  . הקדושרבי שמעון בן יוחאיבמעלה מהתנא 

נגלה ספר הזוהר ' למה לא הי, ז נשאלת השאלה"אכן לפי .ט
שבלי ספק היו חשובים במעלה יותר מדורות , לדורת הראשונים

למה לא זה יש לשאול ויחד עם , האחרונים והיו ראויים לו יותר
. ולא למקובלים שקדמו לו, ל"נגלה ביאור ספר הזוהר עד האריז

ל ודברי "למה לא נגלו ביאור דברי האריז, והתמיה העולה על כולנה
בהקדמתי לספר פנים ' ועי (ל עד דורנו זה"הזוהר מימי האריז

ונשאלה , )ה"עש, ה ואיתא"ד'  באות ח עץ חייםמסבירות על ה
  .כשר דריהכי א, השאלה
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כי העולם במשך זמן קיומו של שיתא אלפי , והתשובה היא. י
דהיינו , ראש תוך וסוף, שלישים' הוא כמו פרצוף אחד שיש לו ג, שני
  .י"ת נה"ד חג"חב

אלפים ימות ' אלפים תורה וב' אלפים תוהו ב' ל ב"ש ז"וז. יא
אלפים הראשונים שהם בחינת ' כי בב, )א"ז ע"סנהדרין צ(המשיח 

והיו נחשבים לבחינת ראש , מאודד היו האורות מועטים " וחבראש
כי יש ערך הפוך בין כלים . שאין בו אלא אורות דנפש, בלי גוף
שהכלים הראשונים נגדלים בכל , כי בכלים הכלל הוא, לאורות

שאורות התחתונים מתלבשים , להיפך ובאורות הוא, פרצוף מתחילה
, בכלים רק העליונים לבדכל עוד שאין , ונמצא. בפרצוף מתחילה
שהם , יורדים שם להתלבש רק אורות דנפש, ד"דהיינו כלים דחב

אלפים ראשונים שהם ' ש על ב"וז. האורות התחתונים ביותר
ת "דהם בחינת חג, אלפים השניים של העולם' ובב. בבחינת תוהו

 אמרו על על כןו. ס תורה"שה, ירד ונתלבש אור הרוח בעולם, דכלים
מ "אלפים האחרונים הם נהי' וב. אמצעים שהם תורהאלפים ה' ב

שהוא האור ,  מתלבש בעולם בזמן ההוא אור דנשמהעל כןו, דכלים
  . הם ימות המשיחעל כןו, היותר גדול

ת עד "ד חג"שבכלים דחב, גם הדרך הוא בכל פרצוף פרטי. יב
ואינם מתחילים להאיר חסדים , האורות מכוסים, החזה שלו
, אלא מחזה ולמטה,  התגלת הארת חכמה עליונהשפירושו, המגולים

והוא הסיבה שמטרם התחילו להתגלות הכלים . מ שלו"דהיינו בנהי
היתה חכמת , אלפים האחרונים' שהם ב, מ בפרצוף העולם"דנהי

בזמן אלא , הזוהר בכל וחכמת הקבלה בפרט מכוסה מן העולם
, שכבר נתקרב זמן השלמת הכלים שמחזה ולמטה, ל"האריז
'  נשמת האלקי רעל ידילתה אז הארת חכמה העליונה בהעלם נתג

 גילה על כןו. מוכן לקבל האור הגדול הזה'  שהי,ל"יצחק לוריא ז
עד שהעמיד בצד כל , העיקרים שבספר הזוהר וגם חכמת הקבלה

  .הראשונים שקדמוהו

שהוא נפטר (ז כיון שהכלים האלו עוד לא נשלמו לגמרי "ועכ. יג
העולם עוד ראוי שיתגלו '  לא היעל כן, )ב כנודע"אלפים של' בזמן ה
, ולא היו דבריו הקדושים אלא קנין ליחידי סגולה מועטים, דבריו

אחר , וכעת בדורנו זה. שלא ניתנה להם הרשות לגלותם בעולם
לפיכך ניתנה עתה , אלפים האחרונים' שכבר קרובים אנו לגמר ב

, מאודיעור חשוב ל ודברי הזוהר בעולם בש"דבריו ז הרשות לגלות
באופן שמדורנו זה ואילך יתחילו להתגלות דברי הזוהר בכל פעם 

  .השם יתברךעד שיתגלה כל השיעור השלם שבחפץ , יותר ויותר
  )זוהרלספר ה" סולם"הקדמת ה(

משפיל מעלת , שהאדם מישראל,  ושלום להיפךאבל אם חס
וכן , הדנה בדרכי נשמותינו ומדרגותיהן, פנימיות התורה וסודותיה
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כלפי מעלת חיצוניות התורה הדנה בחלק , בחלק השכל וטעמי מצוה

הרי הוא , ואפילו אם עוסק פעם בפנימיות התורה. המעשה בלבד
כמו , בשעה שלא יום ולא לילה, מקציב לה שעה מועטת מזמנו

, הוא נמצא גורם בזה, דבר שאין צורך בו, שהיתה חס ושלום
, שהם בני ישראל, ת העולםלהשפיל ולהוריד מטה מטה את פנימיו
וישפילו , שהם אומות העולם, ולהגביר את חיצוניות העולם עליהם

ואין לעולם חפץ , ויבזו את בני ישראל כמו שהיו דבר מיותר בעולם
  .בהם חס ושלום

  )זוהרלספר ה" סולם"הקדמת ה(

שבני דורינו היו ,  עושים כל החורבנות והשחיטות האיומיםהם
וכל ירידתם של בני ... ישמרנו מכאן ואילךהשם , עדי ראיה להם

והשפילו מעלתה , הם מחמת שעזבו את פנימיות התורה, ישראל
  .ועשו אותה כמו היתה חס ושלום דבר שאין צורך בו כלל, מטה מטה

  )זוהרלספר ה" סולם"הקדמת ה(

שרוחו של משיח יסתלק ,  לאותם אנשים הגורמיםאוי להם
שהמה הם העושים את , וב לעולםולא יוכל לש, וילך לו מן העולם
כי , כלומר בלי משהו לחלוחית של שכל ודעת, התורה ליבשה

ואינם רוצים להשתדל , מצטמצמים רק בחלק המעשי של התורה
. לידע ולהשכיל בסודות התורה וטעמי מצוה, להבין בחכמת הקבלה

שיהיו עניות וחרב וחמס , שהם גורמים במעשיהם הללו, אוי להם
  .ות והשמדות בעולםוביזה והריג

  )זוהרלספר ה" סולם"הקדמת ה(




, רבי שמעון בן יוחאי נתחבר ונכתב בדורו של זוהרספר ה. א
וגלגלו זכות על ידו ועל ידי , ראוי לכך' כי הי, שהסכימו בו מן השמים

בדורות של משיח בקרבת , כדי שבסוף הימים, ו הזכאיםחבירי
צריך לזכות ' וכמו שבמצרים הי. בזכות זה יגאלו ישראל, הישועה

 כדי כן', ישראל בדם פסח ובדם מילה כדי להוציאם מאותו הגלות כו
כי כל , להוציא ישראל מהגלות הזה צריך שיזכו בידיעת הנסתר

י "הלא תראה רש. 'זה כוהנביאים לא נבאו לימות המשיח אלא על 
: ל"ז, שיר השירים בדוגמא מפסוק ישקני מנשיקות פיהו' ל בפי"ז

ומובטחים מאתו להופיע עוד עליהם לבאר להם סוד טעמיה ומסתר 
  .וזהו ישקני מנשיקות פיהו, ומחלים פניו לקיים דברו, צפונותיה

כי לפי דברי ',  כושקרובה הישועה להגלות, וכל שכן עתה. א
 וכמה בני :וזה לשונו, כות לימוד ספרו הוא המלאך הגואלז זוהרה

נשא לתתא יתפרנסון מהאי חיבורא דילך כד אתגלייא לתתא בדרא 
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ובמקום אחר . 'וקראתם דרור בארץ וגו' ובגיני, בתראה בסוף יומיא

כמה זכאה אנא , רבי רבי, שמעון' אליהו לר' אמר לי: :זה לשונו
 עילאי עד דאתגליא לתתאי דמהאי חיבורא דילך יתפרנסון כמה

ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו ' ובגיני, בסוף יומיא
 מספיק זוהרשזכות העיון בספר ההרי לך מבואר . 'תשובו וכו

כי , ועליו אמרו זכו אחישנה, להשיב שבותנו ולהעביר גלותינו
שיהיו כל בני העולם , ישראל נגאלין ויקרא דרור בארץ' בעבורו יהי

  .רין בשלוה שאין כמוהבני חו

, שבדור שעתיד המשיח להתגלות, זוהרובמקום אחר יבשר ה. ב
 בפתיחה גדולה :וזה לשונו. בו יותן הרשות להתגלות ספרו וחיבורו

 רבי שמעוןוהמשכילים אלין ', והמשכילים יזהירו וגו: בתיקונים
לגלאה לון רזין טמירין דלא אתיהיב רשו לגלאה לון עד ' וחברייא כו

ואל תגמגם לומר שאין רשות . ' וכויתי דרא דמלכא משיחאדי
דייקא נמי . שזה שקר וטעות גדול, לגלותם עד אחר ביאת המשיח

ולא קאמר עד דייתי מלכא , דקאמר עד דייתי דרא דמלכא משיחא
  .וכל זה פשוט, משיחא

  )זוהר הספרנדפס בריש , ר יצחק דלטאש"פסק הגאון והחכם הכולל הנעלה כמהר(

,  הקדושזוהרח רצו להדפיס ספרי ה"בשנת שי: ר הדברפש. ב
וקמו אז גדולים ורבים שהרעישו לבלתי לפרוץ גדר הראשונים 
להוציא לאור דברים סתומים וחתומים אשר נגנזו ולא ראו אור 

ארץ : "ל"דין הנ-ר יצחק דלטאש בפסק"ובלשון הר, מימים קדמונים
 ואומר שאין טוב רעשה אף שמים וינועו אמות הסיפים מקול הקורא

להוציא הדברים הסתומים והחתומים אל הפרסום ולפרוץ גדר 
לא ראו אור , הראשונים אשר גנזום באוצרותיהם ובית נכאתם

וגם מפני קדושתו הגדולה והנוראה לא כולם , "מימים קדמונים
  .ראויים אליו

חכמינו זכרונם ל הביאו ראיות לדבריהם ממאמרי "הגדולים הנ
שאין , זוהר הקדוש בעצמו ברבי שמעון בן יוחאי ומדברי לברכה

  .לגלות ולפרסם סתרי תורה

אחד ' שהי, ר יצחק דלטאש" את רוחו של הרהשםוהעיר 
לתקן המעוות "דין -ואזר חיל וכתב פסק, מיחידי גאוני הדור ההוא

דברים המתיישבים על , נכוחים להשיב אמרים, והדורים לישר
אל תבטח על שקר " ומבקשם ,ומשיב על כל דברי המקשים, "הלב

ומשיבן מילין ואת טענותיהם , "ואל תשען על משענת קנה רצוץ
  .מכחישן אחת לאחת

קיימו וקבלו עליהם , דינו הנזכר שקטו עולם-אחר שיצא פסק
-ולכן זכה ונדפס פסק, זוהרוהדפיסו אז את ספרי ה, הדין-את פסק

  .זוהרדין זה בריש ספרי ה
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 חשק ספרערך , מערכת ספרים ,שם הגדולים(א "וכתב החיד

 אמר לי :וזה לשונו, ה"ו זלה"ז כותב בשם מוהרח"שהרמ, )שלמה
'  היזוהרשהחכם שעשה פסק להדפיס ה, ]י זל"האר[ה "מורי זלה

ולכן עלה קנאה , ניצוץ של צדיק וחסיד גדול וקדוש וראוי לכל טוב
  .עד כאן לשונו, זוהרבלבו וכתב אותו פסק כדי להוציא לאור ספר ה

אפילו רביי דעלמא זמינין , כד יהא קריב ליומי משיחא. ג
נערים קטנים ימצאו אוצרות ספרים [לאשכחא טמירין דחכמתא 

  ].א"ד, כי אז תתמלא הארץ דעה, חשובים מסודות
  )א"ח ע"א דף קי" חזוהר(




אשר , וכנגד כת המתעסקים ברזי התורה ובחכמות הזוהר. א
אפרוחים אילין מארי , א"כנזכר בספר התיקונין ד, הם נקראים אדם

, עליהם נאמר ראיתי והנה האדם, בנים אילין מארי קבלה, משנה
גם שהוא עוסק בחכמה כי , ירצה, אלא האדם, ולא אמר אדם

ננו האדם המיוחד הראוי עם כל זה אי, ולכן נקרא אדם, הזאת
וכמו , כי אין להם שרשים והקדמות להבין דבריו, להתעסק בה

אבל האדם , שבארנו לעיל באומרו בנים סכלים המה ולא נבונים
ואנחנו בזאת החכמה מגששים כעיוורים , עולם הזההמיוחד איננו ב

, עזבו אותנו לאנחות, חכמי האמת סעו המה למנוחותכי , קיר
הנה אז גם עופות , ם הנזכר נמצא ללמד החכמהוכאשר אין האד

החפצים לעוף ,  בלבםהשםאלו התלמידים אשר נגע , השמים
נעופה ונשכונה , ואומרים מי יתן לנו אבר כיונה, בלי כנפיים, השמים

  .באהלי החכמה הזאת

אשר כולם , והרי נתבארו כל הכתות אשר בעם בני ישראל. ב
, ל אחד כפי סיבתו ופנייתוכ, כאחד נמנעו מלהחזיק בחכמה הזאת

כי עם ', פי', ה אין מנהל לה מכל בנים ילדה וכו"עד שנתקיים בנו בעו
. ז נתייאשו מלהתעסק בחכמה הזאת"עכ, היותם בנים מארי קבלה

.  נאמרו על דורות אלו האחרוניםואין ספק כי דברים אלו בנבואה
החושבים בדעתם כי כבר השיגו , שלא כסברת חכמי דורותינו אלה
והנה הכתוב מעיד וירא כי אין , מה שצריך להם ושמחים בחלקם

אוי לאזניים שכך , בלשון שלילה, איש וישתומם כי אין מפגיע
 ואין לנו לב, עדותו יתברך עלינו, שומעות ואוי לעינים שכך רואות

 כמו שכתוב, להחזיק יתברך, לדעת לחזור ולהתעסק בחכמה הזאת
בהיותינו עסוקים והוא . ואביט ואין עוזר ואשתומם ואין סומך

וכביכול ישועתה לשכינת , כי על ידה תתקרב הגאולה, בחכמה הזאת
לי ממש ,  ותושע לי זרועיכמו שכתוב, עוזו היינו ממהרים להצמיחה

הכל תלוי כי , ו בהקדמתנו זאתל במאמר שהתחלנ"וכנ, כביכול
ומניעתינו מלהתעסק בה היא גורמת איחור , בעסק החכמה הזאת
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,  המכונה ונקרא הדר הכרמלועיכוב בנין בית מקדשנו ותפארתנו

  .ה ראשך עליך ככרמל"כמש

' ל הי"כי לסיבות הנ, ה ראיתי והנה הכרמל מדבר"וזמש. ג
נה בית המקדש ל כי כל דור שלא נב"כנ, ה"הכרמל מדבר שמם בעו

וכל עריו הם ערי יהודה נתצו גם , הרי הוא כאילו נחרב בימיו, בימיו
מפני החכמה ' פי,  מפני חרון אפוהשםהם וכל הרעה הזאת היא מפני 

הקדוש ברוך כי כל התורה שמותיו של , אשר עסקה להורות, הזאת
וגם ומפני , שאין מתעסק בה, היא החכמה, השםש מפני "וז, הוא

אלא ,  קורת רוח בעולמוהקדוש ברוך הואכי אין לו ל', פי, חרון אפו
  .כאשר עוסקים בחכמה זו

בכל אותם המעשים של :) ד"חגיגה י( בתלמוד כמו שכתובו. ד
, כשהיו דורשים במעשה מרכבה, י הכהן"א בן ערך ור"ז ושל ר"ריב

 בהיותם מה שאין כן, וסבבה על האילנות, ירדה אש שכינתו יתברך
 במדרש משלי על פסוק לא ירעיב כמו שכתובו, יםעוסקים בפשט

בא וראה כמה קשה , ישמעאל'  אמר ר:וזה לשונו,  נפש צדיקהשם
אוי לה לאותה בושה אוי לה , ישמעאל אומר' ר' הי. 'יום הדין וכו

בא ', בא מי שיש בידו מקרא ואין בידו משנה וכו', לאותה כלימה וכו
בא מי שיש ', ש בידו הלכות וכובא מי שי', סדרים וכו' מי שיש בידו ב

בא מי ', חומשי תורה וכו' בא מי שיש בידו ה', בידו תורת כהנים וכו
 הקדוש ברוך הואו', בא מי שיש בידו תלמוד וכו, שיש בידו אגדה

צפית , צפית במרכבה, בני הואיל ולא נתעסקת בתלמוד, אומר לו
 ח יושבים"שאין הנאה לי בעולם אלא בשעת שת, בגאות שלי

כסא , ועוסקים ומביטים ומציצים ורואים והוגים המון התלמוד הזה
', ברק היאך עומד וכו', חשמל היאך עומד וכו', כבודי היאך עומד וכו

וכי לא זה הוא ', מצפרני ועד קדקדי וכו, וגדולה מכולם', כרוב וכו
  .'שבני מכירין את כבודי וכו, הדרי זה הוא גדולתי זהו הדר יפיי

שאין האדם יוצא ידי , ר בפירוש אף בדברי התנאיםהרי מבוא. ו
אלא , חובתו לגמרי בעסק המקרא והמשנה והאגדה והתלמוד בלבד

כי , הוא מחוייב לעסוק בכל יכלתו בסתרי תורה ובמעשה מרכבה
רק בהיות בניו ,  מכל מה שברא בעולמוהקדוש ברוך הואאין הנאה ל

כי בפשטי . ו ומעלתולהכיר גדולתו ויופי, למטה עוסקים ברזי התורה
אין בהם , בהיותם כפשטם, התורה ובסיפוריה ובדיניה ובמצותיה

אדרבה יש בהם מצות , שום היכר וידיעה לידע את בוראם יתברך
וחוקים שאין הדעת סובלם וכל אומות העולם מונין את ישראל 

, כי מה התורה הזאת אשר צוה אלקיכם אתכם, ואומרים להם
ה "ליקח קרן פרה ולתקוע בו ביום ר, משליםדברים שנראין כחידות ו

, מתערב  שטן הרוחני המקטרג העליוןשעל ידי כןואתם אומרים 
, ובפרט פרטי דיניהם, וכיוצא מדברים אלו כמעט רוב מצות התורה

.  היכן הוא הדר התורה ויופיה וגדולתהאם כןו. אין השכל סובלם
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, מה תפעל בוועל כיוצא בזה נאמר אם צדקת מה תתן לו ואם חטאת 

  .כי השכר והעונש אשר עליהם הוא לך לבדך

על זה נאמר , אמנם בסודות התורה ובעסק כוונת המצוות. ו
ואם ברעה נאמר צור , אם בטובה נאמר תנו עוז לאלקים, בהיפך

, בי דייקא, ונאמר ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, ילדך תשי
רים לאשר נגע אלקים ודברי אלו מבוא. בי ממש כביכול, ולא לי
  .בלבו

כי הקורא במשנה ובתלמוד נקרא עבד , ש לעיל"ס מ"וז. ז
כי ,  בחכמת האמתמה שאין כן,  לקבל פרסעל מנתהמשמש את רבו 

וזהו נקרא עוסק בתורה , הוא מתקן כביכול ונותן עוז וכוח למעלה
  .לשמה בלי ספק

שלא נברא האדם אלא כדי שילמוד חכמת אלא , ולא עוד. ח
 המצוות על ידיאלא שצריך שיהיה גופו נקי בתחלה , בלההק

אחר ו, על כל פניםשכל תכליתן לדבר זה והם מוכרחים , המעשיות
כנר ,  נשמת אדם להאיר בגוף הזההשם תוכל הנשמה הנקראת נר כך

ונותנת לו כח להבין סתרי , זכוכית ומאירה הנתונה תוך עששית
  .התורה ומגלה עמוקות מני חושך

  )עץ חיים להרב חיים ויטאלהקדמת (

v  v  v  
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  – פרק יד –
גדולי החסידות בשבח לימוד 

  הזוהר




ובני ישראל נפקין ותרגומו , ובני ישראל יוצאים ביד רמה. א
ן מן  בספרא דא יפקוזוהר הקדושעל דרך דאיתא ב, בריש גלי

 שמבואר עוד יותר כשיתגלה הספר הזוהר בדא עיין שםו, גלותא
  .יפקון מן גלותא

, היינו מן הגלות, ובני ישראל יוצאיםוזהו שמרומז בפסוק . ב
מעון 'ש' ר ראשי תיבות ש"ברי ,בריש גליותרגומו , ביד רמה, ל"כנ
אז בדא יפקון , זוהר כשיתגלה ספרו הקדוש ספר ה,י"גל, וחאי'ין 'ב

  .והבן, גלותאמן 
  ) בשלחפרשתדגל מחנה אפרים (



א " בב עסק ישראל בסודות התורה יבוא משיח צדקנועל ידי
'  גית"ו דל"ך ו"סמ במילוי ד"סווסימן לדבר . זוהר הקדושכמבואר ב

 על ידיים משיח בן יוסף יחיה ויתקישאף ,  במכווןמשיח בן יוסף
  .זכות לימוד רזין דאורייתא

  )ספר קהלת יעקב לבעל מלוא הרועים ערך סוד(



וזה נקרא , ז"ר'  גיר"אוכי , עיקר הגאולה הוא מרזי דאורייתא
, אני אמרתי יהי כן,  במדרשוזה שכתוב. ד" מיסוד"סו'  שגין"כ

על , אלא הפשטשהם אומרים שאין בתורה , והרשעים אומרים לא כן
', ב כו"ועיקר היא חכמת התורה ורזיה שיתגלה לנו ב. ן לא יקומו"כ

בזכות אמרות , עתה אקום, ועל דור שלנו נאמר משוד עניים גופייהו
 ישמרנו מהרשעים אשר השםאך ,  המזוקקות שבעתיייםהשם

, שהם כרום זלות, סביב יתהלכון ואינם רוצים ברזי וסודות התורה
  . ירומםהקדוש ברוך הואברומו של עולם ודברים העומדים 

ז " דף ע-ו "תיקון ל - זכותו יגן עלינולהמגיד מקאזניץ  תיקוני זוהראור ישראל על (
  )ב"ע
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, ם"ן עול"אדו, ף"ן סו"אי'  בגיר"או, קומי אורי כי בא אורך
 קומיוזהו . ר לנו" אושהוא סודות התורה אשר הוא, ז"ר' ובגי
כי כבר , ך"כי בא אור, ם"ן עול" שיתגלה כבוד מלכות אדו,י"אור

 על ידי זהו, אור התורה, ז"נתגלה להם חכמת סודות התורה שהוא ר
  .גאולה להתגלות בסוד מלכותו כנודע' תהי

  ) תבואפרשתהפטורת א מדינוב "למהרצאגרא דכלה (



, בעל שם טובנכדו של ה זכותו יגן עלינו ברוך ממזיבוז'  רהרבי
ג בעומר של כל שנה שמחת סיום של לימוד "היה נוהג לעשות בל

ומשנעשה הסיום לקחו לספר הזהר בידו ורקד עמו , בספר הזהר
והיה לו יום זה , כמה שעות רצופות בהתלהבות ובדבקות עצומה

  .מעין שמחת תורה
  )ג בעומר" ספר התודעה ל– זכותו יגן עלינו יבוזברוך ממז'  רהרבי(




עץ "ידע כל דברי ה זכותו יגן עלינו אמןרבינו נחמן מברסלב 
י זכרונו לברכה מספר "וכל כתבי האר" פרי עץ החיים"ו" חיים
והמובן מדבריו היה שזה היה בימי . קוניםיר מהתקיהר והעוהז

קוני יוהפליג מאד כמה פעמים בשבח גדולת קדושת הת. נעוריו
לו שלא בימי יק בו ביותר גם בכל השנה אפווהיה רגיל לעס. זהר
  .אלול

  )ן אות קכח"רהספר שיחות (


  )ן אות קכח"רהספר שיחות (






 מפיו הקדוש פעם אחד שדבר בהפלגת גדולות סודות שמעתי
בת יהלא כל ספר תקונים הוא על ת: אמר. נוראות תורתנו הקדושה

אלפים ספרים קונים לבד לא יספיקו יועל ספר הת. בראשית לבד
כידוע , אשר לא יכילם העיון, בוי הסודות שיש שםיצם רולבאר ע

אשר כל עורות אילי נביות לא ,  הקדושיםקונילכל גדולת קדושת הת
קונים עם כל מה יוכל ספר הת. 'יספיקו לבאר סודותיו ורמיזותיו וכו

וכן על , בת בראשית לבדירוש על תישנכלל בו כנזכר לעיל הוא רק פ
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' בוי סודות וכויקונים עם רירא יכולין גם כן לעשות ספר תבת בית
  .ל"כנ

,  יכולין להבין ולשער קצת גבהות עמקות תורתנו הקדושהומזה
בה של התורה יש סודות רבות כמו אלו יבה ותיכי כן על כל ת

. בת בראשית לבדישהוא על ת" ספר התקונים"הסודות הכלולים ב
מה גדלו ,  הרבה תבות כאלוכלליות התורה הקדושה שיש בה, ועתה

  . לבאר ולדבר מזה כללשראשר אי אפ. סודותיה
  )ן אות רפה"הרשיחות (




מ ובגינך "ח שאמרו להרע" תצא דרעפרשתמ "מה שכתב ברע. א
ולית חילא למשיחין למפרק , יתפרקון ישראל ויחזרון לאתרייהו

אשלים מילין יקירין אלין , ובגינך אינון מתעכבין,  מינךלישראל בר
 יתמה כל ובגינך אינון מתעכביןוהלשון . עד כאן לשונו הקדוש', וכו

) חס ושלום(מ יעכב "הלא איך יתכן לומר שהרע, עובר ויתפלא
  .המשיחין לבוא לגאלנו

זוהר  ותיקוני זוהר הקדושד ה"אולם יובן בפשיטות עפי. ב
 לשער זכותו יגן עלינוו "וכן בהקדמת מוהרח, תי בכמה דוכהקדוש

 התגלות סודות חכמת האמת יבוא משיח על ידירק כי , ההקדמות
 לבאר לחי רואי זכותו יגן עלינור "ועיין בהקדמת אאמו. ב" בצדקנו

וכן בהסכמתו לאוצרות חיים עם הגהות הנפלאות איפה , א"ח
 וכן בכל ספרי ,]ל"ר חיים שאול דוויק הכהן זצוק"למוהר[שלימה 
  .קודש

 על ידי זהכי , מ שישלים מיליה ויגלה הסודות"ואמרו להרע
השם . 'שמתעכבים עד שיתגלו כל הסודות כנז, יתגלו המשיחין

  .ס" ירחמנו במהרה במינו בביאת גואל צדק בקרוב וכטיתברך
  )ג" קיסימן' מהדורא ו, ד מונקאטש" אבהגאון הקדוש דברי תורה לספר(

v  v  v  
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  – טורק פ –
  נפלאות רבי שמעון בר יוחאי



מאריה דספר הזוהר , התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי. א
ו "א דף קנ" חזוהר(דנהיר כל עלמא באורייתא ', והתיקונים וכו

) א"ז ע"דף י( מעילה מסכתוכמו שמצאנו ב, בעל נס' הי, )א"ע
  , מלומד בנסיםשקראוהו 

  . הואיל ואתרחיש ניסא): ב"ג ע"דף ל( שבת מסכתוב. ב

בדרא דא זכותא עילאה דרבי ): א"ט ע"דף קמ(ב " חזוהרוב. ג
  . שמעון קא עביד לאתחזאה ניסין על ידוי

ניקום : רבי שמעון בן יוחאיאמר  )א"ד ע"דף ס(ג " חזוהרוב. ד
  .  ארחיש לן בניסיןקודשא בריך הואד, וניזיל

 בעי קודשא בריך הואידענא ד: אמר) ב"עא "דף ר(ושם . ה
  . למרחש לן ניסא

קודשא זכאה נפשא דבר יוחאי ד): פ תבוא"ס(ובזוהר חדש . ו
  .ניסין'  עביד עימיבריך הוא

קדישין עליונין דסבלין תבירא ): ב"ח ע"דף קצ(ב " חזוהרוב. ז
דזכאין למעבד להו ניסין , קודשא בריך הואדגופא מאתר לאתר על 

 שסבל צער מערה ונשבר רבי שמעון בן יוחאי ומי לנו גדול מ.ופורקנין
  . צבאותהשםגופו לקנאת 

ספר שער יששכר , ועתה מקרוב הגיע לידי מנחה חדשה. ח
שמעון  :וזה לשונו, שכתב) 'מאמר גל עיני אות י, מאמרי חודש אייר(

  .מחיה מתים גימטריא בן יוחאי
  )ג"רס'  ערבי שמעון בן יוחאיהילולא ד, טעמי המנהגים(



רבי שמעון גימטריא בדיוק מספר , ה"מה תושיע הויהאדם וב
  .בר יוחאי

  )ק מבארניב"בשם הרה, ה" מגדיל ישועות מלכו אות נספר(
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את רבי שמעון בן יוחאי א י בכמה מקומות ששבחו החברהרובז
שמות ( והוא בחינת ,ן ותשכחי פוק עי,איתא וי לדרא כד תסתלק

נו יהי). ביצה טז(' כיון ששבת וי אבדה נפש, '"שבת וינפש): "א"ל
כן מתחילים  על, רה שבא בשבתידל התענוג של הנפש יתושמחמת ג

, כן החבריא. שבת דת הנפש במוצאייכף להתגעגע ולהצטער על אבית
דל התענוגים והשעשועים שקבלו מרבם רבי שמעון בן ו גמחמת
ועלה על לבם צער , כף ומיד התחילו להתגעגעיכן ת על, יוחאי

  .ההסתלקות שיהיה להם
  ) סימן קכוא"חן "ליקוטי מוהר(




ה לי מקום ששבחו החבריא את רבי שמעון בן יוחאי על שגבכל
  .דושי תורהיכך אמר להם עוד ח  תמצא שאחר,להם סוד נפלא

  ) סימן קכוא"חן "ליקוטי מוהר(




איך לוקחין חבריא כמו  :בר עמי ואמר כמתגעגעיפעם אחת ד
ן תוחב ואני הייתי גם כ ,וכיוצא שהיה אצל רבי שמעון בר יוחאי

  .'ראשי ביניהם וכו
  )אות רפהן מברסלב "ספר חיי מוהר(




בחינת  כי שמעון, :)'ברכות ז" (שמא גרים" רבי שמעון בן יוחאי
  ."ושמעו הולך בכל המדינות) "ד' אסתר ט(

  ) דכה הלמני בהמה וחיה טהורהיהלכות הלכות סספר ליקוטי (






לו י אפכחיש , רבי שמעון בן יוחאי וחבריובכח הצדיקים כמו 
יש לו כח , נפיםולמי שנופל למקום שנופל לבחינת מקומות המט

מאחר , עד שעולה לבחינת איה' ום כבודו וכולחפש ולבקש איה מק
 על כן יש כח להנופלים ,תיים שזכו לאור הזהישכבר היו צדיקים אמ

קר כחם על ידי יכי באמת ע, לחפש ולבקש עד שנתתקנין גם כן
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שזהו בחינת רבי שמעון , הצדיק האמת שזכה לבחינת איה בקדשה

  .בן יוחאי שזכה לרזין סתימין שהם בחינת איה
  ) ג הלכהגבית חוב מהיתומיםהלכות הלכות ליקוטי ספר (




 

כי בהשם הקדוש של כל ,  בחינת מעלת זכרון שמות הצדיקיםזה
דקתו ותורתו ומעשיו בו נכלל כל מהות הצדיק כל צ, צדיק וצדיק

 .כי השם הוא נפשו ונשמתו, הטובים וכל מעלותיו ומדרגותיו
שתו ו אנו ממשיכין עלינו קד,ועל כן על ידי שמזכירין שם הצדיק

שה וטהרה ולשוב אליו ו ועל ידי זה נזכה גם אנחנו לקד,ווזכות
  .יתברך

 בזה השם ,למשל כשאנו מזכירין שם התנא רבי שמעון בן יוחאי
בר ספר יל מעשי זה התנא שהיה שלש עשרה שנים במערה וחכלול כ

לם כלולים בזה השם ו כ, וכל המעשיות הנזכרים ממנו,הרוהז
  .קים וכן בשארי שמות הצדי,הקדוש רבי שמעון בן יוחאי
  ) אות והלכות סעודה הלכה ד -ספר ליקוטי הלכות (






לה יכל השמחה היא מה שזכינו שהיה צדיק וקדוש כזה שג... 
עד שעל , קן תקונים כאלה בתורתו הקדושהיתורה נוראה כזאת ות

יקא על י וזה גמר ד,בטוחים שלא תשכח התורה מפי זרענוידי זה אנו 
 תלמידי רבי עקיבא קן הפגם שליקא תישאז די, ידי הסתלקותו

לה כל ימי ימלבד מה שג, לה אז האדרא זוטאי וג,דם זמנםושמתו ק
 שעל ידי, חייו האדרא רבא וספרא דצניעותא וכל ספר זהר הקדוש
כל מי ש ,כל זה המשיך תקונים כאלה שבכל דור ודור עד הסוף

 יתברך מכל מקום שהוא על ידי השםשירצה לשוב יוכל להתקרב ל
כי , שתקן בחייו ובפרט ביום הסתלקותו הקדושתקון הצמצומים 

  .גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם
  )נואות  ספר ליקוטי הלכות הלכות תפלת המנחה הלכה ז(




שת שבת אי אפשר להמשיך על עצמו כי אם בכח וקר קדיע
,  יוחאיכמו שכתוב ברבי שמעון בר, שהם בחינת שבת,  אמתהצדיקי

  .'להו יומי וכוואנת שבת דכ
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  )אות ג  הלכה זשבתספר ליקוטי הלכות הלכות (




, ג בעומר שאז נסתלק"י שעושין בל"וזהו בחינת הילולא דרשב
יקר השמחה מה שזכינו שהשאיר לנו השארה קדושה כזאת כי ע

כי כל , שהם ספר הזוהר הקדוש שעל ידי זה נזכה להשגות אלקות
, ספר הזוהר הם תיקונים וכלים שהמשיכו ברוב השגתם הקדושה

שעל ידי זה נזכה להשגות אלקות שזהו כל דרכי הקבלה הקדושה 
  .שגילו רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו

ויקויים כימי צאתך מארץ , זוהר דא יפקון מן גלותאועל כן ב
היינו כמו ביציאת מצרים שהיתה , )מיכה ז(מצרים אראנו נפלאות 

הגאולה על ידי משה רבינו על ידי שגילה לנו אז השגות אלקות 
, כמו כן עתה בגלות האחרון הזה שקשה וכבד יותר, בדרכים נפלאים

רה שגילו התנא רבי שמעון אבל ברחמיו יגאלנו על ידי כל הסתרי תו
שעל ידי זה , בן יוחאי וחבריו שהם כלים וצמצומים להשגת אלקות

  .עיקר רפואת הנפש וגאולתה בגשמיות ורוחניות

דהיינו ביום הסתלקות , ג בעומר שמחה גדולה"ועל כן עושין בל
על שזכינו שהשאיר לנו השארה כזאת , התנא רבי שמעון בר יוחאי

  .שעל ידי זה נזכה להשיגו יתברך באמת, שתשאר לדורי דורות

כי אף על פי שעדיין אין אנו יודעין ומבינים כלל סתרי התורה 
אף על פי כן הוא תיקון , וניםקשגילה רבי שמעון בר יוחאי בזוהר ותי

כי כבר עשה והכין לנו כלים נפלאים ותיקונים גדולים , גדול לנפשינו
 זה מי שרוצה להתיגע שעל יד, על ידי דרכי תורתו הקדושה שגילה

על ידי , יוכל לבוא בניקל להשגות אלקות, לבקש אותו יתברך
  .הדרכים והכלים והתיקונים שגילה

י "ועל כן גם אחר התנא רבי שמעון בר יוחאי זכינו לכתבי האר
וכן בדורותיו זכינו למה ', ל שהוסיף לגלות תיקונים נפלאים וכו"ז

ל עד "ימות הבעל שם טוב זשזכינו על ידי גדולי הצדיקים שהיו מ
  .עכשיו

  )נזיקין הלכה דספר ליקוטי הלכות הלכות (

v  v  v  
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  – טזפרק  –
לימוד ספר הזוהר הקדוש 

  במירון




ו " לצפת תנסענו מעכו, ו"ן ל"שנת וית', לאדר ב' ה', היום יום ב
' ואחר כך הלכנו למירון וכו,  בארץ הגלילהשםלראות את פני האדון 

' ד ולמדנו שם בחשק גדול ובאהבה גדולה ובשמחה ספר הזוהר עד
וחזרנו תיכף אחר האכילה לימודינו , ועמדנו לאכול, שעות מהלילה

. כפי שנתן הרב לכל אחד מהחברים שהיו שם ספר אחד של הזוהר
שעות ' ובסוף ו, ולמדנו עד ששה שעות, ראשיתוהיה חלקי ספר ב

שעות ' ולמדנו עד ח. ' וכונתמלא הבית ריח טוב אשר כמוהו לא נהיה
וקודם שהאיר היום כשני שעות עמדנו על . והלכנו לישון, מהלילה

וכשהאיר פני . וישבנו ללמוד, משמרתנו ולא ישננו כי אם שני שעות
ח שעות בלי הפסק "עד יהמזרח התפללנו כוותיקין וישבנו ללמוד 
ואחר שאכלנו חזרנו . בינתיים אפילו בדיבור של דברי תורה

. 'בבוקר וכו' וביום ו. שעות מהלילה' עד ח, ללימודינו כל יום חמישי
ובלילה ליל מוצאי שבת עשינו , זוהרובכל יום השבת היינו לומדים 

וכן , שהאידרות אמר הרב שנלמד אותם ביחד, משמורות כל הלילה
ובשעה שהתחלנו האדרות היתה הארה גדולה והרגש גדול . ההי

ולמדנו מאמרי , וגמרנו האדרות סמוך לאור היום',  וכובנשמותינו
  .בר יוחאי בשמחה גדולה

  ,י אחד מתלמידיו"כת, אגרת מסע אור החיים הקדוש(

  )רבי שמעון בן יוחאיעניני הילולא ד,  טעמי המנהגיםספרנדפס ב




 רבי שמעון בן יוחאיאצל ציון בהיות חברים מקשיבים . א
 מעת לעת פעמים בשנה ועוסקים באמרותיו אמרות טהורות כדרכו

  .'ומפקידה לפקידה וכו
  )ספר החרדים בהקדמה(
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 כל חכמי סגולה הולכים חוק ולא יעבור שני פעמים בשנה. ב
רבי שמעון בן פורסים אוהל אחד מן קברו של ושם , למירון' וכו

א " וררבי שמעון בן יוחאיויושבים שם בין , א" עד קברו של ריוחאי
וזה הסדר הם . לילות רצופים ועוסקים בספרי הזוהר' ימים וי' י

 עשרה ימים קודם שבועות ועשרה ימים קודם ראש השנהעושים 
  .תמיד
  )ספר מצרף לחכמה, מה שלימלשל' מכתב קודש מר' טעמי המנהגים סעיף י(

תקיפי ארעא , רבנן קדישין, כך נהגו הראשונים כמלאכים. ג
 במירון שתי השםשעלו בחצרות בית , דישראל של אותו הדור דעה

שפכו את לבם בבכי ,  בקודשפעמים בשנה ולמדו שם זוהר הקדוש
שנהגו כן וכן מצינו . ומרירות לבם לתיקון נפשם בתשובה עילאה

ו לעלות "ל ושאר חכמי וגדולי התורה מצפת ת"רי האריזתלמידי גו
  .הקדושמירונה שני פעמים בשנה ללמוד שם ספרי זוהר 

  )רבי שמעון בן יוחאיעניני הילולא ד, טעמי המנהגים(

 תדבק נפשך :וזה לשונו) ב"ז ע"דף ט(בספר סור מרע ועשה טוב 
ובפרט , בספרי יראים שתראה בכל עת חיובך לבורא כל עולמים

והוא ילהב לבך בשלהבת ,  שהוא עיקר כל ספרי מוסרזוהרבספר ה
עד כאן ,  הוא המפתח והוא הסוגרזוהרספר ה, אש לעבודה התמימה

 .לשונו
' שער ו(על חלק הנסתר שבו כתב בספר יסוד ושורש העבודה . ב

 אין אדם יכול לבוא אל קצת השגת גדולתו :וזה לשונו) ג"פ
, כמו מלימוד חכמת הקבלה, ינוורוממותו יתברך שמו מכל לימוד

חכמת אדם תאיר פניו ,  הקדוש והתיקוניםזוהרוביחוד מלימוד ספר 
  .'וכו

: וזה תוכן דבריו, ו לשער ההקדמות"ראה בהקדמת המהרח
, שבו בודאי יכול כל אדם לעסוק, זוהרולא מבעיא בחלק הנגלה שב

אלא אפילו , חכמינו זכרונם לברכהכמו שהוא עוסק בשאר מדרשי 
,  יכול כל אדם לעסוק בו אפילו בעיוןזוהרבחלק סתרי התורה שב

ומי שאינו יכול לעסוק בנגלות , כמו שהוא עוסק בנגלות התורה בעיון
חוץ מה , זוהרלפחות יעסוק בבקיאות בספר ה, התורה בעיון

 זוהר ואת ספר תקוני הזוהרשרגילים כלל ישראל לגרוס את לשון ה
ש ומטהר את נפש האדם ומלהיבו המקד, ובפרט בחדש אלול, תמיד

 הקדוש זוהרשזהו כל תכלית לימוד וגירסת ה, לעבודת השם יתברך
  .  ולזכות ליראת השםהקדוש ברוך הואאך ורק להתקרב ל



וכן נוהגין בארץ ישראל שעל כל קבר של כל תנא או נביא 
וכבר . ו הנביא או התנאמאמרים של אות אומרים איזה פסוקים או
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הקבורים  קט ממאמרים של התנאיםונדפס שם על זה ספר אחד מל

גל מאד וכי שם על ציון קברם הקדוש מס, לומר אותם על קברם
כי , בורים הקדושיםיע דוכי שם יזכה לשמ, ללמוד תורתם הקדושה

נשמע דבריהם בלבו  שעל ידי זה יהיה, שם בחינת אויר הנח והזך
 .תברך יהשםוישוב ל

  ) ד הלכהמני בהמה וחיה טהורהיהלכות הלכות סספר ליקוטי (

*  *  *  





  זכות רבי שמעון והחברים שלוזוהרעל ידי לימוד בספר ה  .א

 ).ד"זכירה לחיים דף יד ע(. יגינו עליו

 בפרטות יגן עליו גם לעולם רבי שמעון בן יוחאיועוד שזכות   .ב
 ).ז"ספר אברהם במחזה דרוש ט(. הבא

הקדמת רבי משה (.  הקדוש סגולה ליראת שמיםזוהרולימוד ה  .ג
 ).בסולה לספר התקונים

ל בשער רוח הקודש "האריז(.  סגולה להשגהזוהרהעסק בספר ה  .ד
 ).ב"א עדף י

 הקדוש בתדירות סגולה להביא את האדם זוהרהעסק ב  .ה
שארית ישראל שער ההתקשרות שער (. ה"להתקשרות לאין סוף ב

 ).דרוש ה מאמר ב' א
 ).ל"שבחי האריז(.  הוא תיקון גדול לבעל תשובהזוהרהלימוד ב  .ו

 ).מורה באצבע אות מד(.  הוא תקון גדול לנשמהזוהרהלימוד ב  .ז

) זוהרפלא יועץ ערך (. רת וקדושת הנפש מביא לטהזוהרלימוד ה  .ח
 ).א אות ט"הגהות מהרצ(ולזכות הנשמה 

מאה שערים לבעל ( הקדוש מסיר טמטום הלב זוהרלימוד ב  .ט
 ).התניא

מג אות '  תיזוהרכסא מלך על תקוני ה( בונה עולמות זוהרבלימוד ה  .י
 ).ס
אז לעתיד לבא לא ,  הקדוש בעולם הזהזוהרהלומד בספר  .יא

ובפרטות בלקוטי , א בכללות" פרשת וישב דף קפה ערזוה(. ישב בבושה
 ).תורה לבעל התניא פרשת צו

רבי (. לימוד סתרי התורה הוא סיוע רב להבנת נגלות התורה .יב
 ).אברהם מסלונים בספר תורת אבות

ז "הרמ( מביא את האדם לאהבת הבורא זוהרהלימוד ב  .יג
 ).בהגהותיו לספר הכוונות
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אמרי פנחס שער ט (. ה מביא את האדם לאמונזוהרהלימוד ב .יד

 ).אות ג

 הקדוש מציל את האדם ומשפחתו ממגפה זוהרלימוד ה .טו
 ).שם שער ו אות עג(. ושערורות

מעשי אמת לתלמיד החוזה מלובין (. מביא רפואה לכאב שיניים .טז
 ).ל' ד עמ"נדפס בספר אמת ויציב ח

 ).אמרי פנחס שער ט אות ג(. והוא רפואה לרגלים ולהוצאת קוץ  .יז

*  *  *  




, לבר נש ברזא דחכמתא'  ברא ליקודשא בריך הואר אלעזר "א
ונפח באנפוי נשמתא דחיי למנדע , באומנותא סגי' ועבד לי

א כל הנקרא "כד', למנדע ביקרא דמארי, ולאסתכלא ברזין דחכמתא
  .לכבודי בראתיו דייקאו, בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו

  )א"ה ע"ב דף קנ" חזוהר(



כי טוב מעט )  אסימןח "בטור או(הנה בכל חלקי התורה מצינו 
 כתב בעל הפלא זוהרוכן לענין לימוד ה, בכונה מהרבות שלא בכונה

שלא , אך ישכיל על דבר מראשיתו ":וזה לשונו): זוהרערך (יועץ 
שוה אותו הלימוד ' באופן שלא יהי,  גדוליצטרך ללמוד במהירות

חכמינו זכרונם וכבר אמרו , חס ושלוםעמלו לריק ' ויהי, כלום
וכן כתב בספר עטרת ".  טוב מעט בכונה מהרבות בלא כונהלברכה

 הקדוש זוהרוהנה הלומד ספר ה, :וזה לשונו) ד"ח ע"ג דף י"ח(צבי 
עד כאן , בהלעטה אינו רואה בזה סימן ברכה ונחת ומתוק האור

  ).ראה באריכות לקמן. (לשונו















עדיף יותר ,  במשך שנהזוהרוהגם שבזה ישלים האדם את כל ה
ודאי ,  שכן מי שעוסק בעיוןוכל. בזה מאשר שידלג מפרשה לפרשה
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ורק לפי הזמן , שאינו יכול ללמוד לא לפי הפרשיות ולא לפי הדפים

וצא וראה , כי פעמים יצטרך לעמוד במאמר אחד זמן רב, שברשותו
ומובא בשער רוח . לזה דוגמא בעסק נגלות התורה בעיון ופלפול

טורח לפעמים שבוע ' כי בתחילת ימי השגתו הי, ל"הקדש מהאריז
ראה . (עיין שם,  כדי להבין אותוזוהרחד על מאמר אחד מן הא

  .)באריכות לקמן

כד יהא " :וזה לשונו, )א"פרשת וירא דף קיח ע( הקדוש זוהר
אפילו רביא דעלמא זמינין לאשכחא טמירין , קרוב ליומי משיחא

  ".דחכמתא

כותב על ) 'טור ב' דף ג(ו לשער ההקדמות "ובהקדמת מוהרח
 הרי מבואר כי עד עתה היו דברי חכמת :לשונווזה , ל" הנזוהרה
, ובדרא בתראה תתגלה ותתפרסם חכמה הזאת,  נעלמותזוהרה

עד כאן , שלא השיגו הקודמים אלינו, ויבינו וישכילו ברזי התורה
  .לשונו

בעל התניא  (זכר צדיק לברכהק רבי שניאור זלמן "וכן כתב הרה
הקבלה היתה  כל חכמת :וזה לשונו, )ו"באגרות קודש אגרת כ

, כי אם ליחידי סגולה, נסתרה בימיהם ונעלמה מכל תלמידי חכמים
 כמו שכתוב, ואף גם זאת בהצנע לכת ולא ברבים כדאיתא בגמרא

 לגלות את מצווהל דדוקא בדורות האלו האחרונים מותר ו"האריז
 .עד כאן לשונו, זאת החכמה

 רבי שמעון בן יוחאיבהקדמת אור החמה כתב שכן אמר . ג
 .עיין שם השםעצמו שנערים קטנים ילמדו מסוד ב

–




לעולם ישלש אדם .) 'קידושין ל (חכמינו זכרונם לברכהא. א
והקשה שם . שנותיו שליש במקרא שליש במשנה שליש בתלמוד

י "ופירש, כי אמרינן ביומי: ומתרץ?  ידע איניש כמה חייוכי: 'בגמ
 שם ספרובתו. תלמוד ימים' ב, ימים משנה' ב, ימים מקרא' ב: שם

ולכן נראה . דאכתי איכא למיפרך מי ידע כמה חיי, דלא נהירא, כתוב
וכן אנחנו נוהגים . שבכל יום ויום עצמו ישלש, "ליומי"לפרש ' לי

, ס ופוסקים"ם אנו ממלאים כרסנו בשבלימוד הקבלה שבכל יום ויו
כי להמתין עד שימלא אדם כרסו ,  אנו עוסקים בקבלהאחר כךו

ועל כרחך הכוונה בכל יום , מי יודע כמה חיי, ס ופוסקים"בש
, .)'גיטין ט (ותספהתו' כפי, ח ואמת ושפתיים יושק"ודפח. בפרטיות
  .עיין שם

 )א מזידיטשוב" מהריהגאון הצדיק(
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  ).ת פרחי כהונה אורח חיים סימן יג"שו(




  ).ספר תענית בכורות עמוד רנח(

מצינו מחלוקת " בגירסא "זוהראמנם על סיום חלק אחד של ה
ועל , )קע' א עמ" סידור פסח כהלכתו חעיין שם ובספר(בפוסקים 

ץ "בספר דרך אר( בגירסא מצינו מנהג ישראל זוהרסיום כל ספר ה
 מצווהלעשות אז סעודת ) כז' א עמ"מנהגי יהודי ארם צובה ח

  .ולפטור בכורים מתענית בערב פסח




 נהג בכל זכותו יגן עלינו אמן בעל שם טובברוך נכד ה' הרבי ר. ב
ואחר , זוהר הקדושג בעומר לעשות סיום ספרי ה"שנה ושנה ביום ל

ואחרי , הסיום לקח הספר הזוהר בידי קדשו ורקד כמה שעות
ריקודין דקדושה משמחת היום ומשמחת התורה נשק בפי קדשו את 

" און דו קענסט מיך, איך קען דיך", זוהר ואמר בזה הלשוןספר ה
  ).ואתה מכיר אותי, אני מכיר אותך' פי(

  )טעמי המנהגים(

וגם הלא נודע ומפורסם , תהלתו מי יספר, הנה לספר שבחו. ג
מלא ' והי, לאלפי ישראל אשר הסתופפו בצלו גודל קדושתו ופרישותו

ל ומכילתא "ס ומדרשי רז"בקי בש' והי, תורה וענוה וקדושה וטהרה
ל עד " ובכל כתבי האריזזוהר ותיקוני הזוהר הקדושו, וספרי, ספרא

ונשמע מפי קדשו שהפרי עץ חיים למד ושנה מאה פעמים , להפליא
ומסר , רגיל על לשונו' הי] רבינו צבי[וכן ספרי רבו הקדוש , ואחד

והתפלל בעד כלל ישראל והמשיך להם . נפשו על התורה והעבודה
ועד חצי שנותיו למד מתוך דוחק ועוני ונשמע , ע פרנסה והצלחהשפ

לומד בעמידה ובחורף נתבקעו צפרני ידיו מן הקור ' מפי קדשו שהי
  .ומזה תבין גודל קדושת עבודתו, בביתו' שהי

  )א מזידיטשויב"ק מוהרי"הרה', מערכת ח, עשר קדושות דף לז(
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בספר , והרזולסיום דברינו נעתק את אשר כתב בענין לימוד ה

 אשרינו מה טוב חלקינו :וזה לשונו) א"ג דף לט ע"ח(עטרת צבי 
לילך ולהגות באמרי נועם בזיו , ) הקדושזוהרשל ה(שזכינו לאורו 

אור הקדוש חכו ממתקים וכלו מחמדים מים שאין להם , זוהר עליון
ואיך , להבין ולהשכיל במעשה בראשית ובמעשה מרכבה, סוף וקץ

להתייחד ולהשיב נפש אל ) הקדושהשכינה אל ה(להיות מרכבה 
אשר מי , וזאת נחלט ונשרש בנפשי, מקור מקום מחצבה ושורשה

וכל שלא טעם מן , לא ראה אור מימיו, זוהרשלא ראה אור ספר ה
מתוק האור לעינים ורואי השמש שמור תלמידי חכמים העוסקים 

 בכמה הליכות, סתרי תורה מימיו(לא טעם טעם , ומעמיקים בחכמה
כאשר , עולם על כל קוץ תלי תלים של הלכות לאלפים ולרבבות

זכינו לראות עולמינו בחיינו אחד מני אלף טעם עולם , תהלה לאל
, מגודל מתיקת דבש נופת צוף דרכי הקדושה והיחוד, הבא ממש

  .עד כאן לשונו,  עלינוהשםברוב חסדו 



.) 'סוף קינה ב, יםבספרו קול בוכ(רבי אברהם גאלאנטי . ב
רבי ה בהיותם על ציון ה"ק זלה"מה ששמעתי ממורי הרמ: כותב

  . בהר מירוןעליו השלום שמעון בן יוחאי



, מרן הבית יוסף רבן של ישראל חגג חג הסוכות במירון. ג
 הקדושיםמינים הציונים ' והקיף שם בד, והתפלל שם תפלת החג

 במגיד מישרים כמו שכתוב, זוהר הקדושולמדו שם , הוא ותלמידיו
' בארץ ישראל הוא ליל ה) תשרי ' כ' באור ליום ז,  אמורפרשת
והא גשמים ',  עמך וכוהשם :וזה לשונובא אליו המגיד ) ס"דחוהמ

ראה סוכה  (חס ושלוםדאתי לא הות דוגמא שפך לו קיתון על פניו 
 ובנו שמחו רבי שמעון בן יוחאיו, ריכםאדרבה נתקבלו דב, )ט"ב מ"פ

אלא , לקראתכם בקרותכם הזוהר על מערתם ובכפר הסמוך להם
, מינים הבאים לרצות על המים' אלעזר בד' כיון שהקפתם לר

היו רוב , ואלו הייתם מקיפים פעם אחרת, נתעוררו המים ובאו
ומפני כך באו גשמי , גשמים באים לעולם כמו בימי חוני המעגל

וכלל זה יהיה נקוט . כדי שלא תקיפו יותר עליהם,  רצופיםברכה
ותלכו ותקיפו ציוני , כל זמן שהעולם יצטרך לגשמים, בידכם

ראה גם ) ט"ג דף נ"ח (זוהר הקדושראה ב(הצדיקים הנזכרים ותיענו 
ועל כל צרה שלא תבוא על הצבור תקיפו ). א"ג ע" חזוהר הקדושב

 ).שם(פעמים ותענו ' אותם ז
 בקרותכם הזוהר על מערתם או מאודי הם שמחים ודעו כ
  .עיין שם', וכשתתמידו כן יגלו לכם רזין עלאין וכו, הסמוך לזה

  ).ו"ב דף פ" חזוהר הקדושראה (
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 רבי שמעון בן יוחאיבהיות חברים מקשיבים אצל ציון ) ה
עת ועוסקים באמרותיו אמרות טהורות כדרכנו פעמיים בשנה מעת ל

צעקנו במרירות לבנו ויתכו , שם ישבנו גם בכינו, ומפקידה לפקידה
 וחביריו רבי שמעון בן יוחאיבראותינו איך , כמים שאגותינו

ואותם , בדורותם היו מצטערים ואוננים ובוכים על רוב פשעינו
, קל וחומר לנו שאנחנו הגורמים, הצדיקים לא היו גרמא בניזקין

  .פלייםשיש לנו לבכות ולהצטער בכ
  ).החרדים בהקדמתו(






 היה פעם זכותו יגן עלינוחיים בן עטר האור החיים ' ק ר"הרה
וכשעלה למירון והגיע לתחתית ההר , ו"ק צפת"אחד בהילולא פעיה

 ירד מהחמור והיה עולה על ידיו  בן יוחאירבי שמעוןשעולים לציון ה
, היכן אני השפל נכנס, וכל הדרך היה נועה כבהמה וצועק, ועל רגליו

, וכל פמליא של מעלה הכא, קודשא בריך הואלמקום אש שלהבת 
, ובעת ההילולא היה שמח שמחה גדולה, וכל נשמות הצדיקים שמה

  .עיין שם
 ). מלכיםד צפת בסוף כבוד"רבי שמואל העליר גאב(



 הוא יום עליו השלוםאדר יום פטירת משה רבינו ' הטעם שבז. ד
 הלולא רבי שמעון בן יוחאיג בעומר יום פטירת "וביום ל, אבל וצום

 בכה על יום עליו השלוםלפי שמשה רבינו , חדוה ושמחה בעולם
לכן הכל בוכין , ת הארץמטעם שרצה לקיים מצו, ולא חפץ בו, מותו

,  שמח ביום מותורבי שמעון בן יוחאיו. על מותו ומתאבלין עליו
שאמר האידנא אמהדנא עלי דכל יומין דקאימנא : ועמד ומצפה עליו

, עבדינן רעותיה, הנה שמח וצפה עליו. תאיבנא למחמי יומא דא
א "האזינו דף רל( באדרא זוטא מה שכתבכ, והיא הלולא לכל עלמא

  ).ב"ע
  )דבר יום ביומו(



ג "ובל, בישראל מתאבלים בפטירת משה על שלא נכנס לארץ. ה
ששמחים שניצוצי נשמת משה , לעומר אנו עושים משתה ושמחה

  .רבי שמעון בן יוחאישנכנסו ב
  )ב להרב יעקב אנהורי"הילולא רבא דף כ(
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ת הלכות על ידי מאו' ביום פטירת משה רבינו נשתכחו ג. ו

רבי  בפטירת מה שאין כן.  הוא תעניתעל כן, אבלם אחר משה רבינו
על ידי ו, ז ביום פטירתו"שגילה הסודות וכל האדר, שמעון בן יוחאי

ג "לכן ל,  השמחה והחדוה ביום ההוא שנתגלו הני רזין עילאיןזה
  .לעומר הוא יום שמחה

 ).ג"אות כ, ל עיני"מאמר ג, שער יששכר מאמרי חודש אייר(



בחינת , ל עיני ואביטה נפלאות מתורתך"מר בחינת גוג בע"ל
אמן  מהישעל ידי זה זוכין לתשובה של, בחינת איה, סתרי תורה

  .ואמן
 ) ג הלכהגבית חוב מהיתומיםהלכות הלכות ספר ליקוטי (



הכל הם כבהמות , "מה אקרא כל הבשר חציר", קול אומר קרא
  .שאוכלות חציר

  .כל חסד שעושים לעצמם עושים, "וכל חסדו כציץ השדה"

כל חסד שעושים לעצמם , ואפילו כל אלו שעוסקים בתורה
  .עושים

וזה , באותו זמן ויזכור כי בשר המה רוח הולך ולא ישוב לעולם
  .הוא רוח המשיח

, הם מי שגורמים שילך לו מן העולם ולא ישוב לעולםאוי ל
ולא רוצים לעסוק בחכמת , שאלו הם שעושים את התורה יבשה

, ממנה' שגורמים שמסתלקת נביעת החכמה שהיא י, הקבלה
  .יבישה' ונשארת ב

  .אוי להם שגורמים עניות וחרב וביזה והרג ואבדן בעולם

והוא רוח . רכמו שנאמ, הוא רוח המשיח, וזה הרוח שמסתלק
 והוא רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת. הקודש



בשגם לא ידע מאי , לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד
  .והוא תיקון גדול לנשמה. ואף שיטעה בקריאתו, קאמר

 )אות מד, ןזכותו יגן עלינו אמא "מורה באצבע להחיד(

v  v  v  
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  – יזפרק  –
דברי הראשונים המתארים את 

  הקבלה


 . הקדוש ברוך הואהתורה כולה מפיו של . . משה רבינו כתב . א
וגם כן כל . . הודיעו תחילה ענין בריאת השמים והארץ וכל צבאם . 

והכל נכתב . . ית הנאמר בנבואה ממעשה מרכבה ומעשה בראש
, וכל הנמסר למשה רבינו בשערי הבינה . . בתורה בפירוש או ברמז

הכל נכתב בתורה בפירוש או ברמיזה בתיבות או בגימטריאות או 
כי הרמזים . . או בקוצי האותיות ובכתריהן . . בצורת האותיות 

ומנין יבוא . . האלו לא יתבוננו אלא מפה אל פה עד משה מסיני 
. כלומר שהכל נלמד מהתורה . . יגלה להם סתרי המרכבה יחזקאל ו

הקדוש ברוך כל התורה שמותיו של , עוד יש בידינו קבלה של אמת. 
ומפני זה ספר תורה שטעה בו ) . . א"ז ע"ב דף פ" חזוהרעיין  (הוא

  ...באות אחת במלא או בחסר פסול

, לכל המסתכל בספר הזה. . ואני הנני מביא בברית נאמנת . ב
אני בל יסבור סברה ואל יחשוב מחשבות בדבר מכל הרמזים אשר ל

שלא יושגו דברי ולא , כי אני מודיעו נאמנה, כותב בסתרי התורה
לאוזן מקבל , זולתי מפי מקובל חכם,  בשום שכל ובינהיודעו כלל

,  אלקינו אש אוכלה הואהשםכי ,  לראותהשםאל יהרסו אל . . מבין 
  .וייו מתורתו נפלאותוהוא יראה את רצ, אל קנאות

  )ן בהקדמתו לפירושו על התורה"רמב(




עמוד , א"תשכ, מהדורת שער השמים(ל "י ז"ע האר"ראה שו. ג
היות והוא קיבל , ן בדברי הסוד ראוי לסמוך"שעל ספרי הרמב, )ג"צ

ל עד היום הזה לא "ן ז"מרמבי ודע כ: " שם:וזה לשונו. מאליהו
  ".ל"ז] י"האר[נגלה אליהו כי אם למורי 

  . לעץ חייםהרב חיים ויטאלועיין בהקדמת 

ומי , יסוד התורה ועיקר האמונה להאמין בתורה שבעל פה. ד
כל המכחיש וכן . . שאינו מודה בה הרי הוא בכלל האפיקורסים 
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ים מפי  המקובלבסתרי התורה ובמעשה בראשית ומעשה מרכבה

ודאי שגם הוא נקרא , ל בספרים שחברו בעניני האלקות"רבותינו ז
שהרי כל אלו הדברים הלכה למשה מסיני הם עם שאר , אפיקורוס

ל בתחילת ביאורו לתורה "ן ז"וכמו שכתב הרמב, התורה שבעל פה
  ].ז"נעתק לפנ[

  )בהקדמתו השניה, י אירגס" שומר אמונים הקדמון להרספר(


–
–
–



אמר דהא אורייתא אתא נ ד"ווי לההוא ב,  אמררבי שמעון. ה
דאי הכי אפילו בזמנא דא , לאחזאה ספורין בעלמא ומלין דהדיוטי

אי , אנן יכלין למעבד אורייתא במלין דהדיוטי ובשבחא יתיר מכולהו
שרים (אפילו אינון קפסירי דעלמא , לאחזאה מלה דעלמא

אי הכי נזיל , אית בינייהו מלין עילאין יתיר) א"ד, ושלטונים
כל מלין אלא . עביד מנייהו אורייתא כהאי גוונאאבתרייהו ונ

  ...דאורייתא מלין עילאין אינון ורזין עילאין

כיון דנחתת להאי עלמא אי לאו דמתלבשא בהני  . . אורייתא ]א
האי ספור  על דרךו. לבושין דהאי עלמא לא יכיל עלמא למסבל

מאן דחשיב דההוא לבושא איהו  ,דאורייתא לבושא דאורייתא איהו
תיפח רוחיה ולא יהא ליה חולקא , רייתא ממש ולא מלה אחראאו

גל עיני ואביטה ) ח"ט י"תהלים קי(בגין כך אמר דוד . בעלמא דאתי
  .מה דתחות לבושא דאורייתא, נפלאות מתורתך

ואינון טפשין כד חמאן לבר , ח אית לבושא דאתחזי לכולא"ת ]ב
יבו דההוא חש. לא מסתכלין יתיר, נש בלבושא דאתחזי לון שפירא

אורייתא אית לה כהאי גוונא . חשיבותא דגופא נשמתא, לבושא גופא
האי גופא מתלבשא . ואינון פקודי אורייתא דאקרון גופי תורה, גופא

טפשין דעלמא לא מסתכלי . בלבושין דאינון ספורין דהאי עלמא
ולא ידעי יתיר ולא , דאיהו ספור דאורייתאאלא בההוא לבושא 
אינון דידעין יתיר לא . תחות ההוא לבושאמסתכלי במה דאית 

חכימין . מסתכלן בלבושא אלא בגופא דאיהו תחות ההוא לבושא
עבדי דמלכא עילאה אינון דקיימו בטורא דסיני לא מסתכלי אלא 

) ולעלמא(ולזמנא , בנשמתא דאיהי עיקרא דכולא אורייתא ממש
  .דאתי זמינין לאסתכלא בנשמתא דנשמתא דאורייתא

 נמי לעילא אית לבושא וגופא ונשמתא ונשמתא ח הכי"ת ]ג
וכנסת ישראל דא , שמייא וחיליהון אילין אינון לבושא. לנשמתא

 איהו גופא על דרךו, גופא דמקבלא לנשמתא דאיהי תפארת ישראל
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, נשמתא דאמרן דא תפארת ישראל דאיהי אורייתא ממש. לנשמתא

.  בדאוכולא אחיד דא, ונשמתא לנשמתא דא איהו עתיקא קדישא
ווי לאינון חייביא דאמרי דאורייתא לאו איהו אלא סיפורא בעלמא 

זכאין אינון צדיקייא . ואינון מסתכלי בלבושא דא ולא יתיר
  .דמסתכלי באורייתא כדקא יאות

  )א"ב ע" בהעלותך דף קנפרשתג " חזוהר(



 כי התורה באה ,אוי לאותו אדם שאומר,  אמררבי שמעון ]א
כי אם , ]של עשו ולבן וכדומה [לספר סיפורים בפשטות ודברי הדיוט

ועוד , אפילו בזמן הזה אנו יכולים לעשות תורה מדברי הדיוט, כן
אפילו , להראות ד ברי העולם] התורה באה[ואם . יותר יפים מהם

אם כן נלך אחריהם , שליטי העולם יש ביניהם דברים מעולים יותר
שכל דברי התורה הם דברים אלא . כאותו האופן, ם תורהונעשה מה

  .עליונים וסודות עליונים

אם לא היתה מתלבשת , כיון שירדה לעולם הזה. . התורה  ]ב
' לא הי, ]שהם הסיפורים ודברי הדיוט[באלו הלבושים שבעולם הזה 

 סיפור הזה שבתורה היא לבושה של על כןו. יכול העולם לסבול
שאותו הלבוש הוא תורה ממש ואין בו דבר שחושב מי . התורה
, משום זה אמר דוד. תיפח רוחו ולא יהיה לו חלק לעולם הבא, אחר

מה שמתחת ] דהיינו להביט[, גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך
  .ללבושה של התורה

ואלו הטפשים כשרואים , יש לבוש הנראה לכל, בוא וראה ]ג
, אין מסתכלים יותר, שנראה להם הדור בלבושו, אדם לבוש יפה

, ]האדם[וחושבים את הלבוש כגוף , ]ודנים אותו על פי לבושו ההדור[
, יש לה גוף, התורהכעין זה היא . נשמתו] האדם כמו[וחושבים גוף 

גוף הזה מתלבש בלבושים . והוא מצות התורה הנקראות גופי תורה
הטפשים שבעולם אינם מסתכלים , שהם סיפורים של עולם הזה

ואינם , שהוא סיפור התורה ואינם יודעים יותר, וש ההואאלא בלב
אלו שיודעים יותר אינם . מסתכלים במה שיש תחת לבוש ההוא

, החכמים. מסתכלים בלבוש אלא בגוף שהוא תחת הלבוש ההוא
אינם מסתכלים אלא , אותם שעמדו בהר סיני, עבדי המלך העליון

תיד לבוא ולע. תורה ממש, שהוא עיקר הכל, ]שבתורה[בנשמה 
  .עתידים להסתכל בנשמה של נשמה שבתורה

ונשמה , נשמה, גוף, שיש לבוש, אף כך הוא למעלה, בוא וראה ]ד
שהיא [וכנסת ישראל , השמים וצבאם אלו הם לבוש. לנשמה
דהיינו [, שהיא תפארת ישראל, המקבל הנשמה, היא גוף] המלכות

ש בה כמו א מתלב"כי ז[,  המלכות היא גלוף לנשמהעל כןו, ]א"ז
, הנשמה שאמרנו שזו תפארת ישראל הוא התורה ממש]. נשמה בגוף
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שבה מסתכלים , ל בדיבור הסמוך"דהיינו נשמת התורה הנ[

שבו יסתכלו [, ונשמה לנשמה זה הוא עתיקא קדישא, ]החכמים
שעתיקא קדישא [, והכל אחוז זה בזה, ]ל בסמוך"כנ, לעתיד לבוא
ע וכל "ומלכות בעולמות בי, א מתלבש במלכות"וז, א"מתלבש בז

אוי לאלו הרשעים האומרים שהתורה אינה יותר מסיפור ]. צבאם
אשרי הם הצדיקים . והם מסתכלים בלבוש ולא יותר, בלבד

  .המסתכלים בתורה כראוי
  )לזוהר שם" סולם"פירוש ה(

v  v  v  
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  – יחפרק  –
  התגלות ספר הזוהר



כאלף שנים לאחרי שנגמרה ,  הזוהרמאז שנתגלה ספר. א
השפיע לחיזוק ',  וחבריא דילירבי שמעון בן יוחאי על ידיעריכתו 
  .ביסוסה והפצתה בקרב עם ישראל, העמקתה, האמונה

האיר , האור הגדול כזוהר הרקיע שהאיר וזרח מן ספר הזוהר
בזמנים , לארץ ולדרים עליה גם בתקופות החושך לעם בני ישראל

וסבלו , החרב התנוססה מעל ראשי עם בני ישראלכאשר , קשים
  .מחרפת רעב ומאויבים מבית ומחוץ

משה ,  וחבריא דיליהרבי שמעון בן יוחאיכי , ואין בזה פלא כלל
שותפים , הטבע והעולמות כולם, רבינו רעיא מהימנא ומלאכי עליון

  .ספר הזוהר' עם ליצירה חשובה זו שנק

מפני שלדעתם , ספר הזוהריש הרוצים לאחר את זמן חיבור . ב
רבי שמעון בן חלקים מספר הזוהר מחברם היו מאוחרים יותר מזמן 

  .יוחאי

ר מראדזין "האדמו, אמנם כבר כתב על זה הרב ירוחם ליינער. ג
  :וזה לשונו, זכר צדיק לברכה

אנו מחזיקים , ולא חשו להן, מאחר שהטענות כבר נשמעו
  .שמצאו טעם נכון שלא לחוש להן

  )זכר צדיק לברכהר מראדזין " הרקיע להאדמוזוהרספר הקדמת (










  :וממשיך שם. ד

וקבלו את ,  ובתורתוהשםשלומי אמוני ישראל המאמינים ב
קבלו , התורה הכתוב ביד משה ואת התורה המסורה על פה ביד משה

  .את תורת הקבלה והסוד מאת התנא רבי שמעון בר יוחאי
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ה שלו על ספר ל הקדוש יסד כל יסודי הקבל"י ז"הארומרן 

מורנו , קדוש ישראל ופארו, וגאון עוזנו.  וכתב פירושים עליוהזוהר
שהאיר , אביהם של חסידים, ה"רבי ישראל בעל שם טוב זלהורבינו 

בנה יסודי החסידות , לעולם בתורת שערי החכמה והתבונה והדעת
והוא ותלמידיו הקדושים . ל"י ז"על ספר הזוהר הקדוש וספרי האר

  . הקדושזוהרו את צנועים חכמה בביאור דברי האחריו למד

וכל רז לא . .  אשר היה כאחד מן הראשונים ל"א ז"ורבינו הגר
 והאדרא רבה קדישא כתב פירושים על הזוהר הקדוש. . אניס ליה 

ובביאורים על השולחן ערוך , והספרא דצניעותא והתיקוני זוהר
כים בתורת וכל תמימי דרך הול . . זוהרמביא מקורות מדברי ה

  . ומאמינים בוזוהרה
  )זכר צדיק לברכהר מראדזין " הרקיע להאדמוזוהרהקדמת ספר (

רבים מייחסים את עריכתו של ספר הזוהר לדורות שלאחר . ה
על נוכחותם של אמוראים . בימי האמוראים, רבי שמעון בן יוחאי
  :וזה לשונו, י נחום מטשרנוביל"בספר הזוהר כותב הר

שעל ידי זה מביט מסוף , אור הגנוז שבתורהמי שזוכה להשיג 
, אז אין חילוק אצלו במה שהוא עתה בהווה מיד, העולם ועד סופו
 בזוהר מה רבי שמעון בן יוחאיולכן אמר . לדורות' ובין מה שיהי

וכן , שהיה אחר כמה דורות, רבה בר בר חנה] האמורא[שאמר 
את רבי עקיבא שראה , עליו השלוםל על משה רבינו "אמרו רבותינו ז

שעל וכל זה מחמת , אף על פי שהיה אחר דורות הרבה, יושב ודורש
  .ושם אין חילוק בין מיד ולדורות, ידי תורתם באו לאור הגנוז

  ) צופרשתמאור עינים (

יש הרואים את התקופה שבה נערך הזוהר בצורתו כפי שהוא . ו
ון בן רבי שמעמאות שנים לאחר פטירת , כתקופת הגאונים -לפנינו 
ט " וישלח דף קנפרשתלזוהר " אור החמה"א גאלנטי ב"הר (יוחאי

  ).א"ע



בספר יוחסין לרבי אברהם זכות נדפס קטע מכתב יד של רבי . א
המגלה לנו כמה , )ן"מקובל ידוע ותלמידו של הרמב(יצחק דמן עכו 

  .זוהרהעובדות חשובות ביותר בקשר להתגלות ופירסום ספר 

' יצא ר, -13בסוף המאה ה(כאשר נכבשה עכו בידי המוסלמים 
לחקור כיצד נמצא בזמנו ספר הזוהר אשר ", יצחק דמן עכו לספר
  :וזה לשונו". אלעזר בנו במערה' עשה רבי שמעון ור

, ישאבו ממקור העליון, ומפני שראיתי כי דבריו מופלאים. ב
, לכותו לעולם ועדברוך שם כבוד מ, המעיין המשפיע בלתי מקבל

 הנמצאים בידם דברים ואשאלה את התלמידיםרדפתי אחריו 
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, מאין בא להם סודות מופלאים מקובלים מפה אל פה, גדולים ממנו

ולא , ונמצאו שם מבוארים לכל קורא ספר, אשר לא נתנו ליכתב
זה אומר בכה וזה , מצאתי תשובותיהם על שאלתי זאת מכוונות

  ...אומר בכה

ל שלח "ן ז"הרב הנאמן הרמבכי , ים לי על שאלתישמעתי אומר
 . . והביאו הרוח לארץ ארגון, לקטלוניא לבנו אותו מארץ ישראל

ויש אומרים שמעולם לא חבר . ונפל ביד החכם רבי משה די ליאון
, אבל רבי משה זה היה יודע שם הכותב,  ספר זהרבי שמעון בן יוחאי

  . אלהובכחו יכתוב רבי משה זה דברים מופלאים
  )ז ואילך"ספר יוחסין השלם דף פ(

'  רעל ידי נתחבר זוהרעל הסברא בספר היוחסין שספר ה. ג
קדמות "דוד לוריא בקונטרסו ' כבר כתב הגאון ר, משה די ליאון

שאי אפשר להיות שהרב משה די ליאון חיבר , להוכיח" ספר הזוהר
הידועים משה די ליאון ' ספרי ר) א: והוכחותיו לזה. את ספר הזוהר

שונים הם באופיים מספר ) הרימון"וספר " המשקל"ספר (לנו 
בכמה ) ב. זוהרויש בהם כמה דברים הסותרים לדברי ה, הזוהר

, משה די ליאון מביא את דברי הזוהר כמקור לדבריו' מקומות כשר
בכמה ספרים ) ג. לפעמים מוכח שלא הבין כראוי את דברי הזוהר

ן מובאים כבר דברים המופיעים משה די ליאו' שקדמו לתקופת ר
  .משה די ליאון'  קדם לרזוהרשמזה מוכח שספר ה, בזוהר




י זכרונו לברכה והבעל שם טוב "ספרי הזהר הקדוש וספרי האר
ומעוררים , רוח הקדשסדים על פי ולם מיוהם כ, וכיוצא, זכרונו לברכה

צריך להתרחק מאד ו...  .את האדם מאד לעבודתו יתברך באמת
ד וסור גדול מאד מאד ללמיאו...  ,חוק מספרי המחקריםיבתכלית הר

אשרי מי  ,כי הם פוגמים ומבלבלים מאד את האמונה הקדושה, אותם
 .'כי לא באלה חלק יעקב וכו, שאינו יודע מהם כלל והולך בתמימות

ח מהם למלט נפשו מני שחת לבל יאבד עולמו לגמרי חס וברצריך לו
 על השםכי טוב להודות ל לומר ל"נו זיה דרביומרגלא בפומ .ושלום

שהוציא , אשר שלח לנו את נאמן ביתו הוא משה רבנו עליו השלום
 השםונתן לנו את התורה וצוה עלינו להאמין ב, אותנו מכל המבוכות
 .כל דברי התורה והמצוות כפשוטןולקים את , בלי שום חקירות כלל

  .'אשרי מי שזוכה לילך בתמימות וכו
 )תזאות ן מברסלב "ספר חיי מוהר(
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י וחבריא "ברו הרשביי זכרונו לברכה שח"הזהר הקדוש והארספר 
כל דבריהם , זכרונם לברכה ברוח הקדש ועל פי אליהו זכרונו לברכה

דשו בהם יומה שח .נו עליו השלוםיבלים איש מפי איש עד משה רבומק
ומחזקין ומקימין מאד את , גה גבוה מאדיהיה ברוח הקדש במדר

',  אבינו עליו השלום וכואמונתנו הקדושה שהתחילה מאברהם
ספרי ולהבדיל  ,ים תורת משה בכל פרטיה ודקדוקיהיומזרזים מאד לק

אשרי מי שאינו מטעה את  ,רסםופך מכל זה כידוע ומפי הם בההחקירה
  .תויובוחר באמת לאמ, עצמו בהם

 )תוכן דבריו, תחאות ן מברסלב "ספר חיי מוהר(

 שבכתב ובעל מי שמשים עינו ולבו היטב על כל דברי התורה
 הקדוש וכתבי הרס ומדרשים וספרי הז"ך וש"בכל ספרי תנ, פה
לם וכ, תיים שבדורנויי זכרונו לברכה וספרי הצדיקים אמ"האר

  . אחד ושמו אחדהשםיעידון ויגידון כי 

לו גדולי הצדיקים יוכן כל החדושים הנפלאים והנוראים שג... 
יתברך לכל החפץ לם יעידון ויגידון ומגלין אלקותו ו כיהבני על
כי כל מודה על האמת יבין ויראה בעיני שכלו שאי אפשר , באמת

 השם תלשכל אנושי לגלות חדושים כאלה בשום אפן כי אם מא
 צבאות יצאו והוא יתברך בחסדו הופיע עליהם והודיעם כל הנפלאות

על , שהתורה הוא עדות על אלקותו יתברך,  נמצא. האלהוהנוראות
  ".דותע"כן נקראת התורה 

  )ט הלכה פסחספר ליקוטי הלכות הלכות (




ד ספרים של דרושים ומוסר כי אם אותם ואמר שאין ללמ
בגמרא ומדרשים וספרי , ההולכים על פי דברי רבותינו זכרונם לברכה

וכן כל הספרים שחברו   זכרונו לברכהי"הזהר הקדוש וספרי האר
הצדיקים הסמוכים לדורותינו שהם בנויים על יסודות הררי קדש על פי 

, שהם ספרי הרב הקדוש מפולנאה .דברי הבעל שם טוב זכרונו לברכה
 .וחשב עוד כמה ספרים כאלה שטוב ללמדם .וספר לקוטי אמרים

ובאיזה ,  לרחקוהמשכיל יבין מאליו על פי דברים האלה מאיזה ספרים
הינו אותם שהם בנויים רק על פי הגמרא  .ספרים יתחזק ויאחז בהם

י זכרונו לברכה והבעל שם טוב "ומדרשים וספרי הזהר הקדוש והאר
  .אשרי שיאחז בהם, זכרונו לברכה

  )תיאות ן מברסלב "ספר חיי מוהר(
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  – טיפרק  –
מדוע לא נתגלה ספר הזוהר 

  להקדמונים


מה שלא זכו , אשרינו מה טוב חלקנו שזכינו אל ספר הזוהר. א
כמו רב האי גאון ורב ששת גאון , קדמונינו אשר קטנם עבה ממתנינו
א והחכמים "ד והרשב"ן והראב"והרב אליעזר מגרמיזא והרמב

  .כי בזמנם לא נתגלה, שלא טעמו מדבשו, אחרים זולתם

לא נתגלה עד הדור האחרון אשר כי בודאי , מה מזהואל תת. ב
] 'סוף תיקון ו[וסיוע לזה מצאתי בספר התיקונים . אנחנו בו היום

כמה זכאה אנת ' ר' ר:  אמר ליה אליהו לרבי שמעון:וזה לשונו
דמהאי חבורא דילך יתפרנסו כמה עילאי עד דאתגלייא לתתאי בסוף 

עד , משפחתו תשובו ש אלובגינה ושבתם איש אל אחוזתו ואי, יומיא
  .כאן לשונו

ובאותו זמן , מבואר מכאן שספר הזוהר היה עתיד להיות גנוז. ג
שאז , יתהנו ממנו העליונים והם המלאכים עד שיבוא דרא בתראה

כי , ובזכות העוסקים והמטפלים בו יבוא משיח, יתגלה לתחתונים
אשר זה יהיה סיבה קרובה ,  בסיבתוהשםתמלא הארץ דעה את 

  ...ביאתול

עליו יעקב חייט ' ואני יהודה בן לאדוני החכם וחסיד ר. ד
ונתתי אל לבי , בהיותי בספרד טעמתי מעט דבש ואורו עיני, השלום

והלכתי מחיל אל חיל לאסוף כל מה שימצא , לדרוש ולתור בחכמה
נפוץ בצורת ' והי, בימיו לא נדפס עדיין ספר הזוהר[מהספר הנזכר 

בידי מהנמצא ' עט פה ומעט פה עד שרובו היואספתי מ, ]קונטרסים
ואני מאמין אמונה גמורה כי זכות זה עמד לי בכל התלאות . ממנו

אשר כל שומעם תצלנה שתי , הרעות אשר מצאוני בגרוש ספרד
  .אזניו

  )יהודה חייט לספרו מנחת יהודה' הקדמת ר(

v  v  v  
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  – כפרק  –
רבי שמעון בר יוחאי תלמיד 

  מובהק לרבי עקיבא
שהשתתפו " חברייא קדישא"ראש ה, רבי שמעון בן יוחאי. א

היה אחד מן התנאים הגדולים בדור , בחיבור ספר הזוהר הקדוש
בזמן גזירות קשות של מלכות רומי על , השני שאחר חורבן בית שני

, רבי אבא, רבי אלעזר בנו: הם" חברייא"שאר חברי ה. עם ישראל
רבי , רבי חזקיה בר רב, יצחקרבי , רבי יוסי בר יעקב, רבי יהודה

  .רבי יוסי ורבי יוסא, חיא




בארץ , התנא הדגול רבי שמעון בן יוחאי נולד בארץ ישראל. ב
לא הרחק מעיר , ונאסף על עמיו זקן ושבע ימים בכפר מירון, הגליל
  .ג בעומר"ביום ל, צפת



שקרא , היה תלמידו המובהק של התנא הגדול רבי עקיבא. ג
  ."בני"אותו 

  )א"ע' מעילה דף ז(



 ללמוד תורה בבני רבי שמעון בן יוחאיתיכף אחר נשואיו הלך 
ג שנה מבלי לבקר "שך ישם ישב ולמד במ, ברק בישיבת רבי עקיבא
  .בביתו במשך כל זמן זה

  )ח, א"ר פכ"ויק(




עד שכשנאסר רבי עקיבא , כל כךדביקותו ברבו הדגול היתה . ד
 נפשו לחדור לשם רבי שמעון בן יוחאימסר , ונתפס בבית הסוהר
  .לשמוע ממנו תורה

  )א"ב ע"פסחים דף קי(
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בעת שהותו אצל רבו רבי עקיבא הסתיר את גדלותו מעיני . ה
  .כדלהלן, "דייך שאני ובוראך מכירין כוחך"עד שאמר עליו רבו , כל

סומך [בראשונה היה כל אחד ואחד ממנה : אמר רבי בא
 את רבי מאיר ואת -ורבי עקיבא . . את תלמידיו ] בסמיכת חכמים

נתכרכמו פני רבי שמעון . ישב רבי מאיר תחילה: אמר. רבי שמעון
אמר לו רבי ].  פני משה-שהיה סובר שאינו חושב אותו לכלום [

מכיר אני בך שכחך , כלומר [דייך שאני ובוראך מכירין כוחך: עקיבא
, ורבי מאיר שהוא יותר זקן ממך אמרתי שישב בתחילה, גדול הוא
  ].פני משה

  )ב"א ה"ין פירושלמי סנהדר(

רבי שמעון בן יוחאי היה מחמשת התלמידים של רבי עקיבא . ו
, ד אלף תלמידם של רבי עקיבא"שנשארו בחיים אחרי שמתו כ

מן הקשה ואותם החמשה תלמידים העמידו והחזיקו את התורה בז
  .ההוא

  )ב"ב ע"יבמות דף ס(



, שפעם אחת,  ברבו רבי עקיבא היתה עד כדי כךדביקותו. ז
כשנפלט מפיו אמרה שלא היתה לכבודו של רבי , אחרי פטירת רבו

 תעניתים עד שנשחרו כל כךוהתענה , כל כךנצטער על זה , עקיבא
  . מרוב התעניותשיניו

  )ב"ב ע"נזיר דף נ(



 הוא רבי שמעון -סתם " רבי שמעון "ס"כל מקום שנזכר בש. ח
  .יבן יוחא

  )ב"ע' י שבועות דף ב"פירוש רש(




קון של תלמידי רבי עקיבא היה על ידי רבי שמעון בן יקר התיע
מעון בן יוחאי עסק בזה ביותר לתקן  כי רבי ש ...יוחאי וחבריו
לתקן בחינת כלים להמשיך אור האין סוף לגלות , הצמצומים

שזהו בחינת כל ספר זהר הקדוש בפרט האדרא רבא , אלקותו בעולם
לה צמצומים נפלאים יקן וגישעל ידי זה המשיך ות. ואדרא זוטא

 לם בחינתושכ', שהם בחינת מצחא ועינין ותקוני דיקנא קדישא וכו
צמצומים נוראים להשיג על ידי זה אור האין סוף כידוע ומובן לכל 

  .ועל כן אמר בזהר דא יפקון מן גלותא. מחצדי חקלא
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  )נואות  ספר ליקוטי הלכות הלכות תפלת המנחה הלכה ז(




' ף תלמידי רד אל"רבי שמעון בר יוחאי היה התיקון של הכ
זוהר נשא (על כן אמר , עקיבא שמתו בשביל שלא נהגו כבוד זה בזה

  .יןאנן בחביבותא תלי.): קכח




י דייקא הזכות שנתוספו כמה מאות "ועל כן נתגלגל על ידי רשב
  .ספסלי בבית המדרש במעשה דרבן גמליאל ורבי יהושע

  )נזיקין הלכה דר ליקוטי הלכות הלכות ספ(

v  v  v  
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  – אפרק כ –
דימוי רבי שמעון בר יוחאי 

  למשה רבינו




" משה" בשמו הקדוש ברוך הואקראו , טרם שנולד משה רבינו
 הקדוש זוהרוכן איתא ב). ל" בהגהות הרדעיין שםו, ב"א פל"פדר(
 מן רבי שמעון בן יוחאי: על רבי שמעון בן יוחאי) ב"א ע"ג דף ס"ח(

 קודשא בריך הוא הוה אזדמן קמי קודשא בריך הואיומא דברא 
  . קרי ליה בשמיהקודשא בריך הואו, ואשתכח קמיה




לך שוב ) יט, שמות ד ( ואמר לוהשםלמשה רבינו נגלה אליו 
רבי שמעון בן לגם . מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך

צאו ממערתכם דמית קיסר ובטלי : קול ואמרה-  יצאה בתיוחאי
  .גזירתיה




ט "יבמות דף מ (חכמינו זכרונם לברכהעל משה רבינו אמרו 
רבי שמעון בן וכן אמרו על , סתכל באספקלריא המאירהשה) ב"ע

באספקלריא דעייל בלא בר והסתכל ) ב"ז ע"סנהדרין דף צ (יוחאי
  .המאירה



כ "כמו,  קבל תורה מסיניעליו השלוםכמו שמשה רבינו . א
  :רבי שמעון בן יוחאיאיתא גם על 

רזין עילאין הוו ' י שמעון מן מערתא כומן יומא דאסתלק רב
כאילו אתייהיבו ההוא שעתא מסתכלן ואתגליין בגין חברייא 

  .בטורא דסיני
  )ב"ז ע"א דף רט" חזוהר(
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 שהיה ניצוץ שלו רבי שמעון בן יוחאיראה משה מה שיתקן . ב

וזה סוד פסוק עלית למרום ',  כומזמנא תניינא דסליק משה להר
וחאי שהוא בזמנא תניינא דסליק ין במעון ש נוטריקון י"שבשבית 
  .להר

  )'אופן ע, אופנים, מגלה עמוקות(



, ב"ח ע"ג דף צ"ח (זוהר בכמו שכתוב, "סיני"למשה רבינו קראו 
. חדו כולהו תנאין ואמוראין ואמרי מאן קאים קמי סיני): מ"ברע
  .זוהר בתיקוני "סיני "ן יוחאירבי שמעון בקראו לוכן 

  )ב"ג ע"ב דף ס"תיקון כ(




צדיק , צדיק וטוב לו" סוד הקדוש ברוך הואלמשה רבינו הודיע 
  ."'ורע לו כו

  )א"ע' ברכות דף ז(




  ).א"ח ע"ג דף קס" חזוהר(




  .על משה רבינו נאמר שהיה שקול כנגד כל העולם כולו
  )ט"פ,  השירהפרשת,  בשלחפרשתמכילתא (

  .דשקיל ככל עלמא רבי שמעון בן יוחאיוכן אמר רבי חייא על 
  )א"ו ע"א דף קכ"זוהר ח(



  . סליק לעילא ונחית בעמודא דאשארבי שמעון בן יוחאי
  )ב"ז ע"דף רל, י" תיקון חזוהרתיקוני (




  .על משה רבינו איתא שהעביר הפורעניות מלבוא בעולם
  )ג, א"ר פ"ויק(
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השמידם לולי דכתיב ויאמר ל,  משה עמד בפרץ עליווכן נאמר

  .משה בחירו עמד בפרץ
  )ב, ו"ר פ"אסת(

לא הוה בר נש בעלמא דיגין על דריה כמשה : זוהרוכן איתא ב
  .דאיהו רעיא מהימנא

  )א"ו ע"א דף ק"ח(

בחיי לא יתיב :  שאמררבי שמעון בן יוחאי על זוהרוכן איתא ב
  .לאעלמא בצערא ולא אתדן בדינא דלעי

  )א"ה ע"א דף רכ" חזוהר (



 בסיני שבעין מפתחין הקדוש ברוך הואמשה רבינו מסר לו 
  .שהם שבעים פנים לתורה, דאורייתא

  )ק"ובאור החמה שם בשם הרמ, ב"ג ע"ב דף פ" חזוהר(

  .יתאאנפין דאורי'  לערבי שמעון בן יוחאיכ "וכן זכה ג
  ) בתחילתותיקוני זוהר(




זה , השם ישא ברכה מאת :על משה רבינו איתא במדרש. א
  .ו אלא ישיא ברכה לאחריםאל תהי קורא ב, ר תנחומא"א. משה

  )פ ברכה"דברים רבא ר(

ברכאן דאבא : רבי שמעון בן יוחאיוכן אמר רבי אלעזר על אביו 
  .איצטריכו הכא

  )ב"ז ע"א דף פ" חזוהר(



 מזמנא ]של משה רבינו[ היה ניצוץ שלו רבי שמעון בן יוחאי
וזה סוד פסוק עלית למרום שבית ',  כותניינא דסליק משה להר

  .וחאיין במעון ש נוטריקון י"שב
  )'עאופן , אופנים, מגלה עמוקות(
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רבי שמעון בן וכן ,  שום אישעל ידי, כידוע, משה רבינו לא נקבר
ואשא הוה להיט , כ נאמר עליו דפוריא הוה סליק באוירא" גיוחאי
  .ונכנסה המטה מאליה למערה במירון, קמיה

  )בסוף אדרא זוטא(




  .קול יצאה שמת משה-בת: אודות פטירת משה רבינו איתא
  )פ ברכה"ספרי ס(

  . בפטירתו ברת קלא נפלת מן שמיאמשה רבינו
  )ה, פ ברכה לד"עה רגום יונתן בן עוזיאלבת(

 נודעה על ידי שיצאה מטתו רבי שמעון בן יוחאיוכן פטירת 
  .וסליק באוירא

  )ב"ו ע"ג דף רצ" חרזוה(

 הוא יום עליו השלוםאדר יום פטירת משה רבינו ' הטעם שבז. ד
 הלולא רבי שמעון בן יוחאיג בעומר יום פטירת "וביום ל, אבל וצום

 בכה על יום עליו השלוםלפי שמשה רבינו , חדוה ושמחה בעולם
לכן הכל בוכין , מטעם שרצה לקיים מצות הארץ, ולא חפץ בו, מותו

,  שמח ביום מותורבי שמעון בן יוחאיו. ו ומתאבלין עליועל מות
שאמר האידנא אמהדנא עלי דכל יומין דקאימנא : ועמד ומצפה עליו

, עבדינן רעותיה, הנה שמח וצפה עליו. תאיבנא למחמי יומא דא
  .)ב"א ע"האזינו דף רל( באדרא זוטא כמו שכתב, והיא הלולא לכל עלמא

  )דבר יום ביומו (

ג "ובל, מתאבלים בפטירת משה על שלא נכנס לארץבישראל . ה
ששמחים שניצוצי נשמת משה , לעומר אנו עושים משתה ושמחה

  . רבי שמעון בן יוחאישנכנסו ב
  )ב להרב יעקב אנהורי"הילולא רבא דף כ(

מאות הלכות על ידי ' ביום פטירת משה רבינו נשתכחו ג. ו
רבי  בפטירת ן כןמה שאי.  הוא תעניתעל כן, אבלם אחר משה רבינו

על ידי ו, ז ביום פטירתו"שגילה הסודות וכל האדר, שמעון בן יוחאי
ג "לכן ל,  השמחה והחדוה ביום ההוא שנתגלו הני רזין עילאיןזה

  .לעומר הוא יום שמחה
  ).ג"אות כ, ל עיני"מאמר ג, שער יששכר מאמרי חודש אייר (
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רבי רת ה לבין יום פטיעליו השלוםבין יום פטירת משה רבינו 

 רבי שמעון בן יוחאי יום לרמז שה70ח אייר ישנם " ישמעון בן יוחאי
 הכי הקדוש ברוך הואוזה שמחת , בא לגלות את סוד סתרי תורה

וזהו השמחה הגדולה של , כי תורת הסוד הוא תורה לשמה, הגדולה
  .מה שאין כן בשבעה באדר, ג בעומר"ל

  )'אור יצחק פרק א(




היה משמש , י והאלשיך"י והאר"שהיה בזמן הב" החרדים. "א
ואיש לא ידע מעוצם גאונותו , ו"ק צפת ת"בבית המדרש בעיה

ג "בהיותו בל' פעם א, וקדושתו והחזיקוהו לאיש פשוט ותמים
ורקד עמהם זמן רב י עם החברייא "והיו שמה האר, בעומר במירון
  .לכבוד ההילולא

זקן אחד שהיה שם לבוש בגדים לבנים בעל צורה ובעל קומה . ב
והזקן הזה רקד לעצמו שם בשמחה עצומה עם , משכמו ולמעלה

  .חברת לוית אנשי בריתו שלא הכירום

י ואחז ביד אותו הזקן "בתוך הריקודין והמחולות קפץ האר. ג
י ביד החרדים "אחר כך אחז האר, בהנזכר ורקדו שניהם יחדיו זמן ר

, ואחר שיצאו משם. בשמחה ובטוב לבב, כ הרבה"ורקד עמו ג
אל נא יחר בעיני : י הקדוש לאמר"הרהיבו עוז בנפשם תלמידי האר

אדוננו אם נשאל אותו בנוגע לכבודו הרם ובנוגע כבוד התורה בנגלה 
י אדם ובודא, אין אנו מכירים אותו, כי מה שרקד עם הזקן, ובנסתר
) החרדים(ר אלעזר אזכרי "אבל מה שרקד עם השמש הר. גדול הוא

. רבן של כל ישראל, אבל אין זה כבוד רבינו. הגם שהוא ירא שמים
 השיב להם אם התנא האלקי אחר כך. י שמע דבריהם ושחק"האר

 רקד עמו ביחוד שאני הצעיר לא יהיה לי לכבוד רבי שמעון בן יוחאי
רבי שמעון בן בינו שהזקן הנזכר הוא התלמידים ה? לרקוד עמו

ומאז נודע הדבר מי הוא המשמש הנזכר .  בכבודו ובעצמויוחאי
שכל ימיו , שמחמת צניעותו לא נודע צדקתו ומדריגתו) החרדים(
  .יים מקרא מלא והצנע לכת עם אלקיךק

  ) יחזקאל החדשברידרת תו(



אגרא דבי : כתב:] ברכות ו[ל "ס להאריז"י השבליקוט. א
ל בו ביום "פירש שהנה זה סוד הילולא דצדיקיא שארז, הילולי מילי

פטירת הצדיק מן העולם אין העסק כי אם בתורה ובמעשים טובים 
פירוש מילוליו , וזה סוד אגרא דבי הלולי מילי. אשר חידש הוא

  .עד כאן לשונו, ודבריו אשר חידש הוא
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זוהר יוסי תמה מדוע מזניחים אפילו רגע מלימוד הרבי . ב
כה אמר תלמידו רבי יוסי תווהנא על חכימי דרא היך . ג" בלהקדוש

שבקין אפילו רגעא חדא למיקם קמיה דרבי שמעון למלעי באורייתא 
  . קאים בעלמארבי שמעוןבעוד ד

  )א"ט ע"ב קמ" חזוהר הקדוש(







 בכל תפוצות ישראל עושים הלולא רבה על הקדוש ג לעומר"ל
ה במורא ל והירא לנפשו יהי"התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי ז

ויראה ופחד כל הלילה כדי שתהא זכות רבי שמעון בר יוחאי וחבריו 
  .חופף עליו כל היום

וזכור לטוב להגביר מסגני לויה דעשה הקדש והתקין לדורות 
ללמוד הזוהר הקדוש שלם בביתו ביום הזה בכנופיא כל התלמידי 

אין ספק שקנה שם טוב קנה .  עליהם יחיו אמןהשםחכמים שבעיר 
  . הבאו קנה לו חיי העולםלעצמ

אשרי שיאחז בספר שבחי רבי שמעון בר יוחאי או בספר הלולא 
. להגות לילו ויומו וצדיק יבחן התלהבות גדול בנפשו בקריאתו. רבה

ומה טוב אם יוסיף לקרות במאמרים אשר אסף וקיבץ בספר קמח 
  .סולת כאשר יעוין שם

  )'ת זאו' מועד לכל חי סימן ז, י'רבינו חיים פאלאג(

v  v  v  
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  – בכפרק  –
  גודל מעלת התפילה במירון




וכמו כן , נתבאר שיש הכנה גדולה לשפע האלקי במקום. א
המקום שהוא מוכן להתפלל בו כבר הוכן להיות תפלת ישראל 

, ואפילו בלי כוונה שלימה, לו יחידולכן המתפלל בו אפי, נשמעת בו
 בכלב שהלך כמו שכתובו, הוא קרוב להיות תפילתו נשמעת
שהיה ,  מעצת המרגליםהשםלהשתטח על קברי אבות שיצילהו 

 תפלתו באותו מקום המקודש מצד היות בו השםבטוח שישמע 
אבות הקדושים וגופתם בהיותם חיים היו כלים להשתמש בהם 

  .בדבר שבקדושה
  )ה"ה בספרו בית אלהים שער התפלה פ"ט זלה"מבי(



ראוי לכל איש הירא וחרד אל לבו יום ההוא לשוב בתשובה . א
ולא לבלות הזמן , כי זכות רבי שמעון בר יוחאי מסייע להבא לטהר

  .'ר בהבלי עולם אשר הוא לצדיק לטהר וכו"בעוה
  )ל"בשיץ זצוקרבי יהונתן איי(

  .ג בעומר מסוגל לרפואת הגוף והנפש"ל. ב
  )'אורה ושמחה דף כ(



ונכנסנו להמדרש הנורא של , ובאנו למירון סמוך לחצות היום
ואמרנו שם תהלים ותחנות , רבי שמעון בן יוחאי ובנו רבי אלעזר

  .ובקשות על קבריהם הנוראים
  )ת מברסלב"והרנימי מ(




בני , אתמול לפנות ערב תהלה לקל באתי מההילולא קדישא
אברך בכל לבי , שיחיו מה אוכל לשער לכם גודל יקרת הדבר הזה

ינע חתונה מען מעג סי איז א פי,  אשר עד כה עזרניהשם יתברךל
נות העולם לראות ימארבע פ) יכולים לנסוע, היה חתונה יפה(פארין 
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וגודל תוקף האמונה קדושה שיש לכל אחינו בני ישראל , הענין הזה
וגם מטשערקעסיע היו כמה , באים אנשים מקצה ארצות, שיחיו בזה

ואינם בוכים כלל רק שמחים כל , ומפזרים הון רב, אנשים מכובדים
  .ותיכף בבוקר נוסעים לדרכם, לההלי



והענין הזה הוא , "חאלאקין"והילדים מתגלחים פה שקורין ... 
ומרקדים עם הילדים בתנועות , כי יש להם שירים לזה, דבר נפלא
והילדים דפה המה , ממש כלתה נפשי בנועם הדבר הזה, נפלאים

ענין נפלא ) זה(כלל עס איז א ה, מחוכמים נפלאים לא נראה כזאת
  .מעשי רבי שמעון

נקבר בצפת סמוך ונראה למרן , ת מברסלב"רבי יצחק בן מוהרנ, עלים לתרופה(
  )זכר צדיק לברכההבית יוסף 



זכותו יגן אצל הציון של התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי 
וההתעוררות , מתו החיות שמרגישים שםממש אין דוג, עלינו אמן
  .ממש טעם גן עדן, שיש שם




, ג בעומר במירון"ג בעומר ובל"אין ערך להתעוררות שבערב ל
  .י שלא ראה זאת לא ראה התעוררות מימיומוממש 




, והקולות והתפלות אינם פוסקים באלו הימים והלילות אף רגע
השמחה והחדוה וההילולא , וכל הזמן הזה בחצר מחוץ לציון הקדוש

והכלי זמר מנגנין , שמחה כזו אין דוגמתה, אין לשער ולהעריך כלל
י ג בעומר בל"עד ליל אחר ל, ג בצהרים ועוד קודם"מיום ערב ל
ובפרט בעת ההדלקה על , וכן הריקוד אינו נפסק אף רגע, הפסק רגע

לא ראה , ממש מי שלא ראה השמחה הזו, אין לשער השמחה, הגג
  .שמחה וחיות מימיו




, ק ולהטריח כל ימיוכדאי לכסוף ולהשתוק, מה נאמר ומה נדבר
מבפנים בכיות ותשובות , ולמסור נפשו לראות ולהשתתף בזה

ומבחוץ , שאף ביום כיפור לא נשמע בשום מקום כזאת, והתעוררות
שבשום חתונות ושמחות , שמחות וחדוות ונגינות וזמירות וריקודין
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אשרינו מה טוב חלקינו , לא נשמע ולא נראה כזאת, של מלכים

  . זכינו לזהשרכא



כי כמה ניסים , מד בניסים למעלה מהטבעלווגם המקום שם מ
ותינו ואבות אבותינו מלבד מה ששמענו מאב, ומופתים ראינו בעינינו

  .שסיפרו לנו




והזמן שם , קוםה מהמממש המקום הזה הוא בחינת למעל
  .למעלה מהזמן




ג "ג בעומר ול"ומכל שכן בערב ל, אשרי הזוכה לבוא לשם תמיד
  .בעומר







ובבוקר אחר התפלה מתחיל המצוה לגלח ראשי הילדים 
אין לשער זאת למי , ומזמרים ומרקדים עמהם, ולעשות להם פאות

אף , ואף כשנמשיל בפה ובכתב אלף פעמים, שלא ראה כל זאת בעיניו
ם שאין אז רואי, על פי כן כשבאים בעצמו ורואים כל הנזכר לעיל

  .דוגמה כלל למה שהוא באמת
ה " נכד השלזכר צדיק לברכהשמואל הורוביץ ' ק ר"ימי שמואל להחסיד הצה(

  )הקדוש



נו על ידי אלו הצדיקים שנתגלה קבורתם שהם יותוועתה כל תק
כי , נויונקיק בתויעוררו את משה רעיא מהימנא שיתחברו יחד לעס

 כי מי לנו גדול ,נו עליו השלום לא ידע איש את קבורתוימשה רב
 ועל כן אי אפשר ,ממשה שלא נתעסק בו אלא הקדוש ברוך הוא לבדו

  .'נו וכוי בבחינת אור אין סוף נגדכי הוא, לבוא על קבורתו
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לולא של רבי שמעון בן יוחאי שהוא יועל כן עתה עושין ה
קר י כי עתה ע,על קברו מתלמידי רבי עקיבא ששמחים על שבאים

 שאנו זוכים לתקן ,'קון על ידי קברי צדיקים כאלו וכויהת
כי כבר עשו , על ידי שבאים על קבריהם הקדושים', הצמצומים וכו

לות נוראות כאלו מאז ועד עתה שיכולים לבוא על קברם אפלו ופע
  .הגרוע שבגרועים הרשע שברשעים ולהתתקן על ידי זה

  )נואות  כות תפלת המנחה הלכה זספר ליקוטי הלכות הל(




עד שאי , כי יש נשמות נפולות מאד מאד שנפלו כל כך כמו שנפלו
, אפשר שיהיה להם שום תיקון בעולם כי אם על ידי נשמת הצדיק

:) אחרי עא(הקדוש ריתא בזוהועל כן א, ודייקא על ידי מיתתו
  .דצדיקיא שכיחי יתיר בתר אסתלקותיה בהאי עלמא יתיר מבחיוהי

זהו בחינת השתטחות על קברי צדיקים אמתיים שהוא דבר 
 לזכות לצאת מהרע השם יתברךגדול מאד ומועיל מאד מאד לעבודת 

כי יש בני אדם שנפלו כל כך בעוונותיהם , השם יתברךשלו ולשוב ל
 בהם הרע כל כך עד שאי אפשר להם בשום אופן לשוב עד שנאחז

ואז ,  רק על ידי שבאין על קברי הצדיקים האמיתייםהשם יתברךל
והוא , נכללין בנשמת הצדיק שמת שהוא עוסק תמיד לברר בירורים

בכוחו הגדול שגדול במיתתו יותר מבחייו הוא יכול לברר אפילו 
דרבי שמעון בר יוחאי וזה בחינת הילולא . הנשמות שנפלו מאד מאד

כי דייקא על ידי הסתלקותו הוא , שעושין ביום הסתלקותו דייקא
שעל ידי זה נתרבה , מתקן ומחזיר בתשובה נפשות רבות יותר

  .השמחה ביותר




י ביום "רשבוזהו בחינת השמחה הגדולה של הילולא ד… 
שאז עולין ונתתקנין וחוזרין , ג בעומר"הסתלקותו הקדוש בל

שזהו בחינת השתטחות על קברי הצדיקים , ה כמה רחוקיםבתשוב
  .שעל ידי זה נגדלת השמחה מאד מאד, אמתיים

  )נזיקין הלכה גספר ליקוטי הלכות הלכות (
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  – גכפרק  –
  לימוד הזוהר בטהרה




שילמוד ויתפלל , בלתי אפשר לידע מה הוא יראה אמיתית
ואם הוא לומד או ,  בטבילת עזראזוהרנ' כי אם כשיהי, ברתת ובזיע

אי אפשר לו בשום אופן להגיע לגופי ,  בטבילה זוזוהרמתפלל ואינו נ
בלה והוא בלתי טהור יוכל ואם הוא לומד ספרי ק, תורה ומצוות

ש שהיו בימים "ץ ימ"והכת ש, לבוא חלילה על ידי זה לאפיקורסות
 זה אפיקורסים לפי שלמדו ספרי קבלה על ידיהקודמים נעשו 
עד שבאו שני המאורות הגדולים , העולם שומם' והי, בטומאת הגוף

ר הרב רבינו אלימלך "הבעל שם טוב הקדוש ואחריו אדומו, לעולם
 צדיקים יבואו בו שלא השםוהם פתחו שער ל, בגנזי מרומיםנשמתו 

שחכמי , יהרהר אדם שום הרהור תורה עד שיטבול עצמו לקריו
, הגמרא לא בטלוהו אלא מפני שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בה

צריכים , אותן האנשים הרוצים להשיג גופי תורה והמצוותאבל 
 טהורה השם יראת וזהו שנאמר.  בטבילה זומאוד זוהרלהיות נ

  .'לעד כו דייקא זו עומדת
  )'שע טור א' ע,  אמורפרשת, מאור ושמש(



כי ', אמר להו רב משרשיא לבני): א"ע' דף ו(בכריתות . א
גריסיתו שמעתא גרוסו על מיא דכי היכא דמשכי מיא תמשון 

דהזהיר אותם שלא ילמדו כי אם אחר רחיצה , ענינו. שמעתכון
וקאמר כי . והיינו דקאמר גרוסו על מיא. קוה טהרה לעת הצורךבמ

 טהורה עומדת השםעל דרך מאמר הכתוב יראת ', היכא דמשכו וכו
  .לעד

  )א"הכנה דרבה אות י(




ובחג נידונים על ) ח"ה י"ר (חכמינו זכרונם לברכהאמרו . ב
על שהם מבזים '  כוובחג נידוניםק זוהר חדש "ופירש בספה, המים

ועל , בנטילת ידים ועל שהם מזלזלים במקואות ובטהרות שהם מים
על ענין המים האנשים שלא טבלו את עצמן כל , כן נידונים על המים
הקדוש ברוך ש,  על המיםהשםא כתב קול "ובס, השנה במקוה מים
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ים שמקילין בני אדם בטבילת  שואג בקול ומרעיש העולם על המהוא

  .המקוה
  )הובא במאיר לעולם שבסוף ספר פרח מטה אהרן על תהלים(




מי ) בפרי עץ חיים( קבלו על עצמם וכתבו השםהיודעים בסוד . ג
דחקו שיוהוא כדי , חס ושלוםשיטבול מעתה בלי כוונה הוא ככופר 

, עצמן תמיד לכוין בעת טבילה לעשות נחת רוח לפניו יתברך שמו
ואותן שלא ,  לכוון כדקא יאותהשםמי שבא בסוד ' ומזה יקח ראי

ודי להם הכוונה לכבודו יתברך ,  טבילת מטהרתןהשםבאו בסוד 
ועל דעת כוונת רבי , ש"שמו לשם טהרה לעשות נחת רוח לפניו ית

  .ל"שמעון בר יוחאי והאריז
  )ישמח משה בליקוטים(




בעת '  אפיזכותו יגן עלינוא מזידיטשוב "רבינו הקדוש מוהרצ
וירד וטבל בנהר  וצריך לרפואה גדולה תבר גזיזא דברדא חולה' שהי

 הקדושזוהר  תחת הקרח הנורא ולמד שם כל הלילה ההקפוא
  . ותהלים בתוך המים הקפואזוהרותיקוני ה

  ) מעשה באריכותעיין שם, מתוך הקדמה לספר צבי לצדיק(



ג בעומר הוא רבינו "הראשון שכותב מהעליה למירון ביום ל. א
  .עובדיה מברטנורא

  ).ט נדפס בספר דרכי ציון"במכתבו לאחיו בשנת רמ(

v  v  v  
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  – דכפרק  –
  היות במחיצתו בעולם הבאל



המדפיס ספרים מממונו להוציא לאור תורה זוכה ויושב . א
 שהרי על ידו יצא ,במחיצת התלמידי חכמים מחברי הספרים

ואילו היה גנוז למקצועות , ותרבה הדעת בכל עת, החיבור לעולם
  .מדים בולא היו לו, המשכן בירכתיים

ו "דף צ( במסכת יבמות חכמינו זכרונם לברכהוהנה אמרו . ב
הגורם שיהיה ולפי זה , כדאיתא שם'  וכושפתותיו דובבות) ב"ע

 שהרי הוא גרם ,גם הוא זוכה ויושב במחיצתו, החכם חי אחרי מותו
החכם בעצמו עם סיעת , ואין ספק כשהוא בא לעולם הבא, להחיותו

  .לקבל פניויוצאין לקראתו מרחמוהי 
  )ב"ג ע"א איסטרולסה בספרו בן אברהם פרשת וישלח דף כ"הגאון מהרח(



ח " מהריהגאון הצדיקונא לעיין בהסכמת , עיין שם' בחלום וכו
אודות הוצאה , "צדקה ומשפט" לספר זכותו יגן עלינו אמןזוננפלד 
  .לאור

  )אות ריז' ע ס"מ, "תורה וחיים"פרו  בסזכר צדיק לברכהח פלאגי "מהר(

 מביא שהציון זכותו יגן עלינו אמןר מסאדיגורא "גם האדמו
והספר של הצדיק הוא לנשמת , להצדיק הוא בשביל הגוף והנפש

  .הצדיק
  )זכותו יגן עלינו אמןר מסאדיגורא "האדמו(

v  v  v  
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  – פרק כה –
  תיתי האמהקון לגאולית

מטעם הרבנים הגאונים מארי 
  ארעא קדישאד

 ק"א לפ"בשנת תרפ


 

אור העולמות , ידוע לכל כי ספר הזוהר של התנא האלהי
העליונים והתחתונים הנאמר עליו זה האיש מרעיש הארץ מרגיז 
ממלכות ובגמרא אמרו דילידה אימיה כרבי שמעון תיליד ואי לא לא 

זכותו  י"הרשב, הוא עטרת ראשינו ותפארתנו) ב"ז ע"מכות י(תיליד 
 אשר תורתו בוקעת לאלפי אלפים ורבבי רבבות יגן עלינו אמן

עולמות ועוברת בין שרפים ואופנים וחשמלים וחיות הקודש מקום 
ושמח בה ה "נהרי אש אוכלת אש עד קול דממה דקה לפני הקב

  .ובונה בה עולמות חדשים ומרחם על עלמא

  :ה"א זלה" חזי מה שכתב הגאון חידפוק




  :אמר) ג"פירוש על תיקון מ" (כסא מלך"והרב 



  :ל לרבי שמעון"עוד אמר אליהו ז




והמשכילים . ב לשון משה רבינו לרבי שמעון"ד ע"דף קכעוד ב
ו ספר הזוהר באלין לא יזהירו כזוהר הרקעי בהאי חבורא דילך דאיה

  :צה לומרר –צריך נסיון 
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ובגין דישראל עתידין למטעם מאילנא דחיי דא הוא ספר הזוהר 
  . יפקון ביה מגלותא ברחמי

" והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע"הקדמת התיקונים עוד ב
שמעון וחבריא יזהירו כד אתכנשו למעבד ' והמשכילים אינון ר' וגו

האי חבורא רשותא אתייהב להון ואליהו עמהון ולכל נשמתין 
באתכסייא ובארח שכל , דמתיבתא לאחתא בינייהו ולכל מלאכייא

הוויין וכל כנויין ועלת על כולא יהיב רשו לכל שמהן קדישין וכל 
ורשותא יהב לעשר , לגלאה לון רזין טמירין כל שם בדרגא דיליה

ספירן לגלאה לון רזין טמירין דלא אתייהב רשו לגלאה לון עד דייתי 
  . דרא דמלכא משיחא

  :המורם מן האמור כי



ונקח אותו , ועתה נכתוב מה גורם בעולם בטול לימוד הזוהר
ה תלמיד "רי הרב הגדול המקובל האלהי רבי חיים ויטאל זלהמדב

,  הכתוב בהקדמת שער ההקדמותזכותו יגן עלינו אמןי "הרב האר
א הרב יוסף "ל אני הצעיר בעיר הדל באלפי חיים ויטאל בן לא"וז

ה בהיותי בן שלשים לכח תשש כחי וישבתי משתומם "ויטאל זלה
ואנחנו לא נושענו תרופה ומחשבותי תמהים כי עבר קציר כלה קיץ 

, ולא עלתה ארוכה למכתנו, אין מזור לבשרינו, לא עלתה למחלתנו
אוי לנו כי פנה היום וגם נטו צללי ערב וכלו כל , ולחרבן בית מקדשנו

ואתנה את פני לחקור ולדעת מה זה . הקצים ועדיין בן דוד לא בא
צאתי און ומ? ועל מה זה נתארך קצינו וגלותינו ומדוע לא בא בן ישי

ממאמר אחד הובא בספר התיקונים תקון , לי ואנינה בקרבי ולבי דוי
והיא אומרת מה ' ל תנינא כתיב ורוח אלהים מרחפת וכו"וז' ל

ויזכור כי בשר המה רוח הולך ולא ' ובההוא זמנא וכו' אקרא וכו
דא הוא רוחו של משיח ווי לון דגרמי דיזיל ליה מן עלמא ולא ישוב 

וגרמי עניותה ) ל לימוד הזוהר"ר (חכמת הקבלהבען לאשתדלא ב
והאי רוח דאסתלק דא הוא רוחו , וחרבא ובזה והרג ואבדן בעלמא

ק רוח עצה וגבורה רוח דעת "של משיח כמה דאתמר ואיהו רוה
  .כ" עהשםויראת 



מתו של משיח הרי כי לימוד הזוהר הוא מעורר הרחמים ונש
והלומד בו בטוח שלא , ויתגלה ויבנה המקדש וישראל ישכון לבטח

אשר על כן אנחנו חכמי ורבני עיר הקודש , יסבול צער חבלי משיח
ב ובתי דינים נתעוררנו ליסד למוד הזוהר בארץ ובחוץ "ירושלים תו

ל יום "ה אלול הבע"לארץ בכדי לגמור הספר הזוהר ויהיה הסיום בכ
וילמדו הזוהר והתיקונים אלף פעמים בסוד האלף , םבריאת העול
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סוחרים , ולכן אנחנו קוראים לכם אחינו חכמים רבנים .לך שלמה

 והחלש ,בעלי בתים בעלי מלאכות חזקו ואמצו לקחת חלק עמנו
יאמר גבור אני זכו והתחברו בחברה הזאת וכל אחד יחטוף חלק 

ין כפי הסדר מהזוהר ובשעת הפנאי ובין הדבקים ילמוד איזה על
ל אשריכם "אשר יתנו לכם הגבאים והמנהלים בין בארץ בין בחו

דעו כל מלה ומלה , ישראל דעו מי מטהר אתכם אביכם שבשמים
 כנזכר נעשית אלף אלפין ורבי רבוון עולמות עליונים בשמים

  . בהקדמת אור החמה







ל אשר עליכם "ואתם אחינו גבאי ומנהלי עם קודש בארץ ובחו
נאמר ומצדיקי הרבים כככובים לעולם ועד עמדו ועשו משמרות 

באופן כי כל חבר ילמוד זוהר חו משמרות וסדר לכל חבר וחבר כפי כ
' או ד' ה אלול או חציו או רבעו ולזווג כל סיום שלם על ג"שלם עד כ

חברים בכדי לדעת כמה סיומים יש בכל עיר ועיר להשלים אלף 
וברור כי  להשתדל בזה, פעמים וככר מנינו חברת מזכה את הרבים

לת ל יעלה הלימוד שלהם עם אנשי עיר הקודש במסי"גם אנשי חו
ונכנס לשנה , בית קודש הקדשים בסוד כל ישראל ערבים זה בזה

חדשה שנת גאולה וישועה ברחמים על עמו ישראל ועל כל העולם 
ואחר הסיום אם יצטרך עוד נחזור עוד פעם סדר שני וזכות , כולו

  .  יגן עלינו ויגן עליכם ואתם שלוםזכותו יגן עלינו אמןי "התנא הרשב







כבר ידוע לכבודם מעלת למוד הזוהר הקדוש אשר הוא מבטל 
, כל מיני פורעניות וגזירות קשות ורעות ומותנא וחרבה ובזה מעלמא

 "תקון לגאולה האמיתית"נה שעברה כבר עוררנו עם ישראל והש
ל לשקוד על "הנז" מטעם רבנים הגאונים מארי דארעא קדישא

וכפי , לימוד הזוהר לגמור בארץ ובחוצה לארץ אלף סיומים
כ "ע, הרשימות אשר קבלנו לא נגמר רק לערך שש מאות סיומים

ל אשר ידו אנחנו רבני וגאוני ארץ הקדושה מבקשים מכל בר ישרא
ה אלול "משגת ללמוד עוד פעם בכדי גמור האלף סיומים בכ

ט כפי שיעור הראשון יותר או פחות עם בני חברתו של "הבעל
אשתקד סיום זוהר אחד לעילוי מזל עם ישראל ולבטל כל הצרים 
אותם עליונים ותחתונים ויפר עצת אויבינו ויקלקל מחשבותם ולא 
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כון לבטח ונראה בנחמת ציון וישראל יש, תעשינה ידיהם תושיה

  ק "ר לפ"א לחדש אייר שנת תפא"ו בש"ירושלים ת. ר"אכי

  קודם הלימוד יאמר

הרי אנחנו לומדים בספר הזוהר הקדוש לעילוי שכינת עוזנו 
ולהרים קרן מזל ישראל ולסתום פי כל הצרים אותנו עליונים 

וישראל  ותחתונים ולהחזיר העטרה ליושנה ויאמר די לצרותינו
  ר"שכון לבטח אמן כיי

  א"דיסקין שליט. י. ר י"דברי הגאון כמוה

  א "ק תובב"ו ירושלם עה"י עש"עמ

ל שתלמוד תורה היא שקולה כנגד כל המצות "כבר אמרו חכז
זוהר אשרי הזוכה להיות עמלו בתורה הן בנגלה הן בנסתר בספר 

  . והתיקוניםהקדוש

 לפטור את ןזכותו יגן עלינו אמי התנא האלקי "וכדאי הוא רשב
כל העולם כלו מן הדין ולקרב את הגאולה ועינינו תחזינה בהגלות 

צ וישראל " בבא גאהשם ומלאה הארץ דעה את השםנגלות אור 
   תשועת עולמים בעגלא ובקרובהשםנושע ב

  נאם יצחק ירוחם

זכר צדיק ר משה יהושע יהודא ליב "בהגאון החסיד מוהר
   דיסקיןלברכה

י בכל מקום " למעלה ומבקש מאחב מסכים אני לכל המדובר
להתמיד בלמוד הקדוש הנזכר ובסדר הנזכר וזכות התנא הקדוש 

ק יגן עלינו לזכות לראות בגאולת " ותוהזכותו יגן עלינו אמןי "רשב
  .ש הנביא גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם"א כמ"ישראל ברחמים בב

  ק "ה לפ"ט יפרח כשושנ"א בא ס"ח יום פסח שני תרפ"ובעה

  .י"ט ראשון לציון וראש הרבנים בא"י יעקב מאיר סהצב







 על ההתעוררות הקדושה  וחושבי שמו ישמחהשםלב כל יראי 
של התמדת הלימוד בספר הזהר הקדוש ליחידי הסגולה אשר 

ל ומה טובה וקדושה היא ההתחזקות הזאת של "ק ובחו"באה
 חבורת הקודש המצורפת על ידיגמירת כל ספר הזוהר אלף פעמים 

ה לאור הקודש המלא "מהלומדים בני היכלא בטוחים אנחנו בע
 גדות אור הזוהר יגלה הודו והדרו שפעת חסדי אבות היוצא על כל
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לחשוף לנו את מבועי הישועה והגאולה האמתית וידרכינו על במתי 
אהל וינחלנו נחלת יעקב אבינו ויעלה את נשמות כלל עם קדוש 

  . א"לתשובה עילאה המביאה גואל לציון בב

  .ו"ק ירושת"א פעה"ח פסחא זעירא תרפ"צ בעה"ולאות אמו

  ק אברהם יצחק הכהן קוהקטן

  דשות הקמדודש על אדת הקועובד עב

  א"ק ירושלם תובב"ד פעה"ראש רבני ארץ ישראל ורב ואב

ד תועלת ונחיצות הלימוד הקדוש של הזוהר הקדוש "ע
 ברחמיו יתן השם יתברךהתיקונים כבר כתבתי בזה שנה שעברה 

התעוררות תשובה מלעילא בלב עמו ישראל ונזכה לראות בישועה 
  .ש המחכהקרובה כעתירת לב ונפ

  נפעלד ע יוסף חיים זאנהקטן

  ד לקהלת האשכנזים"רב ואב

  א"ק ירושלים תובב"בעה

  ה"ב

 

והלך מדי שנה בשנה ) ז"ט', שמואל ז(ידוע מה שכתבו בנביאים 
וסבב בית אל והגלגל והמצפה ושפט את ישראל את כל המקומות 

ם ביתו שהיה מחזר על כל העירות האלה ותשובתו הרמתה כי ש
כל ) ח"י' פרק ה(להחזירם בתשובה ומשנה שלימה שנינו באבות 

  . המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו

ל ושמא תאמר אותן "א איתא וז"ובתנא דבי אליהו פרק י
לפי שהיה להם ? שבעים אלף שנהרגו בגבעת בנימין מפני מה נהרגו

שע ופנחס בן אלעזר עמהם היה לסנהדרין גדולה שהניח משה ויהו
להם לילך ולקשור חבלים של ברזל במתניהם ולהגביה בגדיהם 
למעלה מארכבותיהם ויחזרו בכל עירות ישראל יום אחד ללכיש יום 
אחד לבית אל יום אחד לחברון יום אחד לירושלים וכן בכל מקומות 
ישראל וילמדו את ישראל תורה ודרך ארץ בשנה ובשתים ובשלשה 

ה בעולמות כולן שברא מסוף "שיתגדל ויתקדש שמו של הקבכדי 
העולם ועד סופו והן לא עשו כן אלא כשנכנסו לארצם כל אחד ואחד 
מהם נכנס לכרמו וליינו ולשדהו ואמרים שלום עלייך נפשי כדי שלא 

  . להרבות עליהם את הטורח
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מזכי ) ב שער ז"ח(ה בשערי קדושה "ו זלה"ל מוהרח"וז
ל למה זכה אלקנה להעמיד שמואל ששקול כמשה "לחייביא ארז

ואהרן מפני שהיה עולה ומעלה לבני אדם הרבה עמו ומזכה אותם 
. סבב הגלגל ובית אל ושפט את ישראלוכן שמואל בנו נהג אחריו ו

ואברהם לא זכה לכל מעלותיו אלא . ותשובתו הרמתה כי שם ביתו
  .' וכומשום ואת הנפש אשר עשו בחרן







הגדיל לספר ) ל"ב וז"א ע"דקכ(תרומה ' ובספר הזהר ריש פ
בשבח מצוה זו ואמר זכאה בעי למרדף בתר חייבא ולמקני ליה באגר 

ו יתיר משבחא אחרא "שלים ודא איהו שבחא דיסתלק ביה קבה
 השיבועל דא כתיב באהרן ורבים ' ואסתלקותא דא יתיר מכולא וכו

' מעון וכתיב בריתי היתה אתו החיים והשלום ואיהו אסתלק בג
סילוקין מה דלא אסתלק הכי בר נש אחרא האי בר נש עליה כתיב 
בריתי היתה אתו החיים והשלום וזכי למיחמי בנין לבנוי וזכי בהאי 
עלמא ובעלמא דאתי ועאל בתליסר תרעי ולית מאן דיימחי בידיה 

' יה זרעו הון ועושר בביתו זרח בחשך וכוועליה כתיב גבור בארץ יה
כדין מלכא קדישא בריך לדיוקנא דההוא בר נש בכל ברכאן דבריך 

עלמין גניזין ' ואיהו עאל לע' לאברהם כד עבד נפשאן דחייביא וכו
דלא זכה בהו בר נש אחרא ואלמלא הוו ידעי בני נשא כמה תועלתא 

רייהו ורדפי לון כמאן וזכו זכאן בגינייהו כד זכו להון הוו אזלי אבת
  ):ו"כ מהרח"ע(דרדיף בתר חיין 

לזאת ישים : ל"וז' מסילת ישרים כ' ובאגרת המוסר שבסוף ס
האדם אל לבו לעוררם להתכוננות היראה והמוסר כי עיני האדם 
פקוחות על אחרים לדעת ולהכיר חסרונותיהם וכי נצרכים המה 

ען ישוטטו בו למסור למרבה כן יחזיק בכל עז בלימוד המוסרי למ
 וזכות הרבים תלויה בו וממילא לאט לאט השםרבים ותרבה יראת 

למוד המוסר ידריכמו בנתיב הצדק והנכוחה והיא רפואה גשמית 
  :ל כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו"וגם רוחנית כמרז




' פרק ו (השםבשער אהבת ' והרב החסיד בעל חובת הלבבות כ
וראוי לך אחי לדעת כי זכות המאמין אפילו אם יהיה מגיע אל ) ל"וז
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התכלית הרחוקה בתיקון נפשו לאלהים יתברך ואלו היה קרוב 
למלאכים במדותיהם הטובות ומנהגיהם המשובחים והשתדלותם 

זכיות מי שמורה בני אדם אינם כבעבודת הבורא ואהבתם הזכה בו 
אל הדרך הטובה ומישרם אל עבודת הבורא שזכיותיו נכפלות בעבור 

  :ק"עכד'  וכוזכיותם בכל הימים ובכל הזמנים

ואופן התוכחה צריך להיות בזהירות הכבוד של השומעים 
כי '  כהשםחיי שרה על פסוק בא ברוך ' כמבואר בשער הפסוקים פ

וחרף וגדף את כללות ) ד"כ' ה ב"ד(כשעמד זכריהו הנביא ממעל לעם 
כי עזבתם '  וכוהשםישראל ואמר להם למה אתם עוברים את מצות 

והנה אביה בן רחבעם שהיה מלך בן מלך וחרף את '  וכוהשםאת 
ויגפהו ) 'י' שמ(ש "ישראל על שעשו את העגלים כירבעם נענש כמ

 וכן ישעיה הנביא ששקול כמשה' י שהיה בדין וכו" וימת אעפהשם
 מנשה באותה מיתה על ידיעל שאמר בתוך עם טמא שפתים נהרג 

 יואש על ידיולכן נהרג זכריהו ) ב"ט ע"יבמות מ(רעה משונה כנודע 
המלך ויען שחרף את ישראל כאמור אחר כך נתגלגל בשמעיה 
ואבטליון שהיו גרים מבני סנחריב והכהן ההוא אשר בימיהם חרפם 

כ משער "ע) ב"א ע"יומא ע(ואמר להם יזלון בני עממיא לשלם 
  :הפסוקים

ל מכאן ולהלאה "וז' ב כ"ה ע"קדושים דפ' וברעיא מהימנא פ
דבר אחר ולא תשא עליו חטא דהא כיון דבר נש , ולא תשא עליו חטא

אוכח לחבריה ואזדמן לאוכחה ליה באתגליא לא יסלק קמיה ההוא 
לוי רוגזא וחובא דעביד דאסיר ליה ודאי אלא יימא סתם ולא יסלק ע

ו חס על יקרא "ההוא חוב באתגליא ולא ירשים עלוי חובא דקבה
יצא לנו מזה כי התוכחה צריכה להיות : כ"בחייביא ע' דבר נש אפי

בדברים רכים וברחמנות ובדרך נסתר כדי שהדברים יעשו רושם 
וחלילה להוכיח בבזיונות ולנוכח כי מלבד אשר הדברים לא יעשו 

  :רושם יש איסור בדבר

ה מוטלת על גבאי הישיבות והחכמים להשתדל ולעושת כ חוב"ע
תיקונים בכדי שתתקיים מצות התוכחה בכל מקום בפרט 

י שהמה כצאן אשר אין להם רועה "בהמושבות אשר הם סביבות א
אינם כזכיות מי שמורה בני אדם אל הדרך הטובה ומישרם אל 
עבודת הבורא שזכיותיו נכפלות בעבור זכיותם בכל הימים ובכל 

ובוודאי כי גבאי : ש"יוחנן יעו'  כמובא בילקוט במאמר רהזמנים
א מבינים מצוה רבה כזו וצריכים לעזור להחכם "הישיבות העי

המתנדב ללכת איזה שבועות בעד תיקון כזה כי מלבד שלא יחסרו לו 
מהספקתו אלא צריך להוסיף לו עבור הוצאת הדרך ולא יהא מוטל 

בודו בעיניהם ודבריו יעשו רושם על בעלי המושבה כדי שלא יחסר כ
  :ל"וד
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ומה טוב ומה נעים אם החכם ההולך שישתדל לסדר להם 
שיעור מוסר בכל לילה אחר עבודתם בזמן הבטלה למנוע אותם 

כי עליו תבוא ברכת טוב יען הדרשות אשר יעשה ' מהטיולים וכו
באיזה ימים אשר יעבור שמה אינם מספיקים לעורר הלבבות וצריך 

קום קבוע אשר בכל לילה ילמדו שמה מוסר וברוב הימים שיהיה מ
 ולהיות עם קדוש נאמנים לדתם השםהפעולה תהיה לאהבת 

  :ו"ולתורתם עד ביאת הגואל אנס



בכל לב ונפש הנני מסכים להרעיון הקדוש הזה העתיד להביא 
חה להרבות בינינו מצות התוכ. ק"טובה רבה על ישראל ואה

הנעימה בדברים היוצאים מן הלב באהבה רבה ובזה ירים קרן 
ונזכה מהרה לשמע קול מבשר ' וישובו לבות בנים על אבות, ישראל

, לזכות את הרבים, ואשרי כל המכתת את רגליו, טוב משמיע ישועה
ההולכות הנבנות ואשר כבר נבנו מאז שראוי , במושבות הקדושות

שיהיו לתהלה ,  טהורההשםת מאד להרבות בהן אור תורה וירא
ומי יוכל לבאר קדושת מזכה , ה"ולתפארת כמו שהן עומדות לכך בע

 והנני בזה ,ושכרו הרב אשר עין לא ראתה, הרבים ומקרבן לתורה
המתאמצים להאיר אור , ויראיו' חותם בברכה לכל אוהבי שם ד

ה בשבתי פה "אלול תרפ'  יםונחלתו באהבת עול' ק על עם ד"תוה
  .א"ק תובב"ת ירושלם עיה" למטה מעקו"מוצא"





  ]מקום החותם[

**  *    



ה ויאחד את לבבנו "שירחם הקב, לבקש על כל אחינו בני ישראל
ה מקפח שכר כל "ואין הקב, ר העיאחד מעיר מזכה את כל, לעבדו
  .בריה

כדי לעשות לו נחת , השםי ל"את מעשיך ש, ליתברך, אתה תן לו
י "ש, יחזיר כנגדך.  במעשיו והוא כביכולהשםותקיים ישמח , רוח
ואפילו הכי עליך להשתדל ,  בעושיוהשםישמח , ויתקיים בך, אחר

 של בדבריך הרכים לזכות את ידידיך ולהסביר להם את קדושתה
אין אנו יודעים ואין אנו יכולים להבין אף אחת מני אלף . מצוה זו

  . אלפים של קדושת מצוה זו

                                                           
 
  ]ירושלים/ הוצאת מוסד הרב קוק [ *)
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ואמץ בו . הסתפק לפי שעה בתיקון זו שצויתי עליך, לכן אחי

כי התורה נמשלה . ובטחתי שתקבל גם תיקונים אחרים. ר זו"שנת ת
  . השםהלא כה דברי כאש נאם , לאש

דע שארבעה חלקי . הרביתי ברמזיםואל יקל בעיניך על ש) כא
הם כנגד ארבע אותיות , סוד, דרש, רמז, פשט: שהם פרדס, התורה

היא , ד"סו: תם לפני המקום"ראה חב, ה ברוך הוא"של השם הוי
: ו"היא כנגד הוא, רמז: א ראשונה"היא כנגד הה, ט"פש: ד"כנגד היו

א "ההיא כנגד ה, דברים המושכין לבו של אדם כהגדה, ש"דר
ירשו את ערי הנגב ועלו , ד"וגלות ירושלים אשר בספר, אחרונהה

  . מושיעים



וירא . על משה רבינו אמר הפסוק: ה"וכן כתב הרב הקדוש של
עיין שם המאמר , סוד רמז. ראשי תיבותסר . ר לראות" כי סהשם

אולה עתידה שהג, אל נכון שקראתי בדבריו, ונדמה לי. בית חכמה
ר " כי סהשםוירא : קודורש את הפסו. לבוא בזכות הסוד והרמז

  .לראות



' מאמר א. ועתה חפשתי שם ולא מצאתיו אלא בעשרה מאמרות
, האומר שהגאולה עתידה לבוא בזכות לימוד הזוהר וסודות הקבלה

  . ן בן יוחאישמעו' ל לר"וכן אמר אליהו ז

כי לעתיד לבוא : ויכולים להעזר מדבריו שכתב במקומות רבים
רושו שהוא פי, ומה שאנו אומרים אין השם שלם. יה השם אחד"יה

ה "דהיינו בי, ויאמר שיר חדש, ה"יקרא בי אדלעתיד לבו. ה"נמצא בו
ויה זה יתגלה לעתיד לבוא . עזי וזמרת יה, התגלה ביציאת מצרים

ענני , מן המצר קראתי יה. הו מה שאנו אומריםוז. ויעשה יהיה
  . במרחב יה

יו היא עיקר "ד וו"יו, הואיל ושתי האותיות אלה, אם כן
אנו לומדים שהגאולה , ו"ד והוי"הם כנגד היו, וסוד ורמז, התיקון
  . תהיה בזכות הסוד והרמז, העתידה

**  *    
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(* 








י קידש " לימוד הזוהר נעשה לו חשק לכל התורה רשבעל ידי
כ התרגום שגם שאר דברים הנכתב בתרגום מעורר ליראת "כ

א להביט בספרים המדברים חקירות יזהר מאד מאד מאד של, שמים
 על ידי, הם פוגמים אמונה הקדושה אפילו מה שחיברו גדולי ישראל

 שעוסק עם חבריו לדבר ביראת שמים זוכה להשיג אורות המקיפים
בצפרא כשאור מתנוצץ מסוגל שתתקיים , משיג מתחלה' מה שלא הי

 השם כי טוב בעיני, ש אור כי טוב"גז, ברכה שמברכין לאיש ישראלי
כל תפלות ותורה שיוכלו לעלות למקום חוצבה צריך קודם , לברך

שם של אדם הוא כבית אחוזה שכל הגוף , להמשיך אור מלמעלה
, א ליתן שם לישראל מסטרא דלהון"לכן כוונת הסט, על ידינמשך 

ברית הלשון מכווין נגד ברית המעור כמו בברית המעור יש שני 
 ושני למותרות ליתן ד כדומהת אחד משפיע בקדושה להוליצנורו

ושאר , ק להשפיע לקדושה"כן ברית הלשון נמי לשה, לחיצונים
ומי שרגיל בלשונות העמים מסוכן לחטוא , לשונות הם חלקי גוים

ה במצרים משום שלא שינוי לשונם "מש, ל עריות"בברית מעור עז
' הוי גדורים מעריות הזהיר הלימוד הזוהר אחר חצות לילה אפי

עיקר ירידת הנשמה להגוף הוא לברך נצוצות , ינהקודם הש
כל עתותיו ורגעיו היו ספורים ומנויים . הקדושים ובחינת הצלם

יש לנו קבלה שאין יום דומה , לעבודת השם ולתורתו במדה ובמשקל
ואיתא בזוהר לבושין דלביש , לחבירו ואין שעה דומה לחברתה

 קבלת התפלה ,בצפרא לא לביש ברמשא ובכל שעה יש עבודה אחרת
סגולות המצוה להשפיע , הוא ביותר בהיותו מוכתר בטלית ותפלין

  . הקדוש ללמוד בכל יום ספרי מוסרטובות וישועות מאילן

**  *    

                                                           
 
  )א"ל סאטמאר שנת תרצ"וי( *)
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––––
–
–



חכמינו ודרשת / , בפיך' בא בפסוק למען תהיה תורת ד' בפ
על פי מה , בסייעתא דשמיאד "והנלענ.  בזה ידועזכרונם לברכה

 בדא יפקון ישראל –ק " מביאים בספה– זוהר הקדושדאיתא ב
 -, יהיה הגאולה, דבזמן שיתגלה לימוד הזוהר הקדוש -, ותאמגל

חפצו ובתורתו יהגה " 'ד"ת "כי אם בתור) 'תהלים א(והנה כתיב 
, "'ד"ת "ותור –תו מקרי לימוד הנגלה "דהיינו תור, יומם ולילה

בקדושא , כגון לימוד הזוהר הקדוש, מקרי סודות התורה הקדושה
 –נחל קדומים כתב דתיבת  ולפי זה אתי שפיר דדנה ב,ובטהרה

 –" למען "– וזה שאמר הכתוב –קץ  "– בגימטריא –" ן'ע'מ'ל'
" 'תורת ד"תהיה  אז, דהיינו כלומר אם תרצה לקרב את הגאולה

ל בדרך " כנ–" קץ "–" למען"אז יהיה , ך"דהיינו סתרי תורת בפי
  .בסייעתא דשמיאד "רמז לענ

**  *    







מי שהוא בעל עסק גדול , ובנידון שאר הלימוד יהיה בזה האופן
כי מה איכפת ליה ,  אף שאינו מביןאזוהר הקדושיהיה רוב לימודו ב

ב וספר מנורת וגם ילמוד עין יעק. שאינו מבין אפילו הכי היא סגולה
ך ומדרשי "מלבד שיעורין הקצובין ללימוד תנ. .המאור וספרי יראים

ובספרי , בל כמו עין יעקב ובספר הזוהר בתוכחת מוסר השכל שבו"רז
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ה "פ חכמת האמת כספר הראשית חכמה והשל"המוסר המיוחדים ע

 עם פירושים וביאורים בעיון גובשבת זמן לימוד ספר הזוהר. ג"וכה
  . ל"עכ... ז וספר מקדש מלך"הקבלה בהרממעט בספרי 

v  v  v  
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  – ורק כ פ–
שולחן ערוך הזוהר הלכות 

  ו"תלמוד תורה סימן רמ








 ליה לקודשא בריך הוא ו באורייתא למנדעה דישתדלדמאן. קמ
כל חילי שמיא , בריך הוא אאקרי בן לקודש, נון גניזין דיליהובאי
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זכאה , לית מאן דימחי בידיה בכל שעתא דאצטריך למיעל לגבי אבוי

 ליה בארח פרט זובגין דא כד אשתדל למנדע. חולקיה בעלמין כולהו
  .כדין אקרי בן, ברזא דחכמתא

לדעת את ) כדי(מי שעוסק בתורה  :]תרגום ללשון הקודש[
כל צבאות ) ולכן. (ה"נקרא בן להקב, ה ובאלו הנסתרות שלו"הקב

מי שימחה בידו בכל שעה שהוא צריך להכנס ) מהם(השמים אין 
ומשום זה כשמשתדל לדעת  .אצל אביו אשרי חלקו בכל העולמות

  . אז נקרא בן, החכמהדאותו בדרך פרט בסו
  )א"מהימנא סוף פרשת בהר דף קיב ערעיא (




 דמשתדלי בחכמתא חלית אגרא בההוא עלמא כאינון. קמא
ולית שעורא לאגרא דאינון דידעי , לאסתכלא ביקרא דמאריהון
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זכאה חולקהון בעלמא דין , הוןחכמתא לאסתכלא ביקרא דמארי

רי אדם מצא חכמה ואדם יפיק אש) יג' משלי ג(ובעלמא דאתי דכתיב 
  .תבונה

אין שכר בעולם ההוא כאלו : ]תרגום ללשון הקודש[
ואין שיעור לשכר , להסתכל בכבוד אדונם) כדי(העוסקים בחכמה 

אשרי חלקם , להסתכל בכבוד אדונם) כדי(של אלו היודעים חכמה 
שכתוב אשרי אדם מצא חכמה ואדם ) כמו. ( הזה ובעולם הבאבעולם

  . יפיק תבונה
 )ב" פרשת פקודי דף רמז עזוהר הקדוש בהיכלות(




פתח רבי שמעון ואמר ווי לבני עלמא דאינון אטימין לבא . קמב
ולא , מין אית באורייתאזין סתי כמה רטדהא, וסתימין עיינין

 למיכל תבן דאורייתא דאיהו פשט ידלא בעאן אלא, ןוהמשגיחין ב
  . מוחא מלגאויאולא טעמין מן, לבושא דאורייתא

פתח רבי שמעון ואמר אוי לבני  :]תרגום ללשון הקודש[
שהרי כמה סודות סתומים , העולם שהם אטומי הלב וסתומי עינים

שאינם רוצים לאכול אלא תבן של ,  בהםואינם מסתכלים, יש בתורה
ואינם טועמים מן המוח , לבוש התורה) שהוא(התורה שהוא פשט 

  .שבפנים
  )ב"תיקונים מזוהר חדש דף קיח ט(
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 ידע ידולא,  תבן תבל דאורייתאיג דאכליןיבווי לאינון. קמג

  . וחמורין דאורייתאטואלא קלין, בסתרי דאורייתא

) עם(האוכלים תבן אוי לאותם  :]תרגום ללשון הקודש[
אלא בקלים וחמורים . ואינם יודעים בסתרי תורה, שבלים שבתורה

  .שבתורה
  )ב"א תחלת פרשת כי תצא דף ערה ערעיא מהימנ(






 אינון דמשתדלין באורייתא כל חסד דעבדין טזאפילו כל. קמד
ויזכור כי בשר המה ) תהילים עח טל( זמנא יזבההוא, לגרמייהו עבדין

  . איהו רוחא דמשיחיטודא, לעלמא,  ולא ישוביחרוח הולך
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אפילו כל אלו העוסקים בתורה כל  :]תרגום ללשון הקודש[

ויזכור כי בשר ) כתוב(זמן באותו . עושים) הם(חסד שעושים לעצמם 
וזהו רוח של , ל שלא ישוב לעולם"ר(, המה רוח הולך ולא ישוב

  .משיח

,  דיזיל ליה מן עלמא ולא יתוב לעלמאכא דגרמיןכוי לון מאן
דאלין אינון דעבדין לאורייתא יבשה ולא בעאן לאשתדלא בחכמה 
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' ואשתארת ב, מינה' דגרמין דאסתלק נביעו דחכמה דאיהו י, דקבלה
  . יבישה

אוי להם מי שגורמים שילך מן  :]תרגום ללשון הקודש[
שאלו הם שעושים את התורה יבישה ואינם , העולם ולא ישוב לעולם

שגורמים שמסתלקת ממנה נביעת , רוצים לעסוק בחכמת הקבלה
  נשארת יבישה' והב. 'החכמה שהיא י

  .מא וחרבא וביזה והרג ואבדן בעלכג עניותאכבוי לון דגרמין

אוי להם שגורמים עניות וחרב וביזה  :]ם ללשון הקודשתרגו[
  .והרג ואבדן בעולם
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  )ב"דף עג ע' תיקונים תיקון ל(




,  ידיעהכדתא חזי כל מאן דאזיל לההוא עלמא בלא. קמה
תרעי דההוא  כומפקין ליה מכל,  אית ביה עובדין טבין סגיאיןכהאפילו
  .עלמא
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בוא וראה כל מי שהולך לעולם ההוא  :]תרגום ללשון הקודש[

 אותו מכל יןמוציא, אפילו יש בו מעשים טובים רבים, בלי ידיעה
  . השערים שבעולם ההוא

  )ד"ט' זוהר חדש שיר השירים דף ע(




אסתלק קבלה וחכמתא מאורייתא דבעל  דגרים דכזמאן. קמו
ואמרין דלא אית , וגרים דלא ישתדלון בהון, פה ומאורייתא דבכתב

 יסלק נביעו כחבודאי כאילו הוא, אלא פשט באורייתא ובתלמודא
 טב ליה דלא אתברי בעלמא ולא לווי ליה,  גןכטמההוא נהר ומההוא

יה  ללאדאתחשב, יוליף ההיא אורייתא דבכתב ואורייתא דבעל פה
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 לג עניותא בעלמא ואורךלבכאילו אחזר עלמא לתהו ובהו וגרים

  .גלותא

מי שגורם שמסתלקת קבלה וחכמה  :]תרגום ללשון הקודש[
ואומרים , וגורם שלא יעסקו בהן, מתורה שבעל פה ומתורה שבכתב

כאילו הוא ) הרי זה(בודאי . פשט בתורה ובתלמוד שלא יש אלא
, אוי לו טוב לו שלא נברא בעולם, מסלק נביעה מאותו נהר ומאותו גן
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שנחשב לו כאילו . ולא ילמד אותה תורה שבכתב ותורה שבעל פה

  . מחזיר העולם לתהו ובהו וגורם עניות בעולם ואורך הגלות
  )א"תיקונים תיקון מג דף פב ע(



 לועלייהו,  מארי קבלהלהאלין, ה" מסטרא דבן ילדבנין. קמז
אינון  לזומארי קבלה, לא תקח האם על הבנים) 'ברים כב וד(אתמר 

  .מארי תלמוד
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) הם(אלו . ה"מצד בן י) הם(בנים  :]תרגום ללשון הקודש[

ובעלי קבלה הם , עליהם נאמר לא תקח האם על הבנים, בעלי קבלה
  .בעלי תלמוד

  )ב"ימנא פרשת פנחס דף רנג סוף ערעיא מה(




  . בכו אלא ברזין עלאין דעלמא דאתי אתערנאלט לאלחאנא. קמח

אני לא עוררתי אתכם אלא בסודות  :]תרגום ללשון הקודש[
  עליונים של עולם הבא

  )ב"א מהימנא פרשת פנחס דף רמד ערעי(



 מאילנא דחיי דאיהו מב ישראל למטעםמאתידין דעמבגין. קמט
  .ביה מן גלותא ברחמי מגיפקון, האי ספר הזהר
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משום שעתידים ישראל לטעום  :]תרגום ללשון הקודש[

על ידו יצאו מן הגלות , מאילן החיים שהוא ספר הזוהר הזה
  . ברחמים

  )ב"יא מהימנא פרשת נשא דף קכד ערע(



 רעותא דקודשא בריך הוא בדא מה רבי שמעון ליתמדאמר לון. קנ
 רביי מואפילו, דיתגלי כל כך לעלמא וכד יהא קריב ליומי משיחא

 קצין מט ביהמח טמירין דחכמתא ולמנדעמזדעלמא זמינין לאשכחא
  .מנא אתגליא לכלא זנובההוא, וחושבינן

ונו של אמר להם רבי שמעון אין רצ :]תרגום ללשון הקודש[
וכשיהיה קרוב לימות המשיח . ה בזה שיתגלה לעולם כל כך"הקב
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אפילו נערים שבעולם עתידים למצוא נסתרות של החכמה ולדעת על 

  . ובאותו הזמן יתגלה לכל, ידו קצים וחשבונות
  )א" פרשת וירא דף קיח עזוהר הקדוש(

v  v  v  



    ַהזֹוַהר                 ]311[                   אֹור
  

  – זפרק כ –




וכבר כתב הרב רבי שם טוב בספר האמונות כי רק על פי חכמת 
הקבלה תושע יהודה וישראל תשועות עולמים כי רק הוא חכמת 
אלקית המסורה לחכמי ישראל מימי קדם ושנים קדמוניות ועל ידה 

  .יגלה כבוד אלקים וכבוד תורתו הקדושה
  )'אות ה' מערכת ז -רבי שבתי ליפשיץ  הגאון הצדיקלסגולת ישראל ספר (

  

 וההתמדה בכוונה  אלא בלימוד החכמה הנסתרהאי אפשר
ה "ואז וודאי יתיחד קוב, הראויה במעשה המצווה והתורה והתפילה

ואם כן אין ראוי להתרשל שום אחד ... וישלים עבודתו, ושכינתיה
, כל אחד ואחד כפי כוחו, צווה זו על מתכונתהמישראל מהשגת מ

ואחר כך כפי גודל , והנה תחילת הידיעה בכלל המציאויות האלה
  .כן יגדיל קיום מצווה זו, הדעת והידיעה

  ) אור נערב,משה קורדובירוק רבינו "הרמ(






מהם , מהם חוטאות, מהם טועות: כתות'  ראינו גבמתקרבים
והכת הרצויה הם אותם האוחזים להם דרך הישר שיש להם , רצויות

חלק במקרא וחלק בגמרא והוראותיה שהם אצלנו כמשנה וחלק 
בחכמה זו ולומדים אותה לשמה להכנס בסודותיה לדעת את קונם 

 האמיתית בידיעת התורה ולהתפלל להשיג המעלה הנפלאת בהשגה
ה ושכינתיה והיא העבודה הרצויה "לפני קונם ליחד במצותיו הקב

  .לפני בורא כל
  )ז" קנ-ו "קנ, דע את אלקי אביך, משה קורדובירוק רבינו "הרמ(




 אין , הן אמת, להיות ראוי ליכנס אל ההיכל הזה,בהכנת עצמו
ראוי לכל הבא למלא את ידו ללבוש את בגדי השרד לשרת בקדש 

אלא ראוי ראשונה להפשיט מעליו קליפת , יבא וילבש חס ושלום
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הגאוה הגסה המונעת אותו מלהשיג האמת ויכוין לבו לשמים כדי 

  .שלא יכשל ולא ימנה חלקו מהכת החוטאת





  )ח"קנ, דע את אלקי אביך, משה קורדובירוק רבינו "הרמ(



בלעדי ,  קבלה ידעתי כי אתה בעצמך לא תרצה ללמודללמוד
 אבל לפני כל .רק תלמוד ספר הזוהר. תמצא זהולא . איזה גדול ממך

רק למען , לימוד תיישב את עצמך שלא יהיה מצות אנשים מלומדה
פעמים שתוכל ללמוד בחשק :  ולא כל העתים שוות.השם יתברך

ולפעמים . אם תזכה להתפלל במחשבה זכה, גדול למען השם יתברך
  .אבל הכל במחשבה למען השם יתברך. במחשבה קטנה

  )ה"כ' עמ, יושר דברי אמת,  מזבאריזשולם פייבושהרב מ(



והרי , כבר אמרנו שהיא מה שבין הבורא לברואיו, ההשגחה
ה מצווה "הקב: מקומה הוא העיון באלוקותו נעשה היקש עתה

והרי אנו רוצים ללמוד מה שיודיענו השגחה , אותנו שנדע השגחתו
שהיא ,  השגחה זאת אינו אלא חכמת האמתומה שיודיענו. זאת

אם כן הרי אנו רואים בלא ספק חובה . העיון באלוקותו יתברך שמו
  .ללמוד חכמת האמת

, מאמר הויכוח, ל"שערי רמח, זכותו יגן עלינו ל" משה חיים לוצאטו הרמחק"רביה(
  )'פ' עמ


  

ק שמכל דרושי העולם אין חשוב מדרישת סתרי תורה  ספאין
כי מציאות כל מה שנתן תורה לישראל , מפני שהם נוגעים באלהות

  .הכוונה לדעת האלוה ולעובדו
  )'ה, דע את אלקי אביך, משה קורדובירוק רבינו "הרמ((

  

 רק להאיר על מה שחבוי עבודתנו היא.  מחדשים דבראיננו
  .בתוכו של אדם

  )זכותו יגן עלינו אמן  מנחם מנדל מקוצקרבינו(
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כי יש סגולה נפלאה , וראוי לפרסמו,  יש בזה דבר גדולםאמנ
שאף על פי שאינם מבינים , לעוסקים בחכמת הקבלה, לאין ערוך

להבין מה , אלא מתוך החשק והרצון החזק, מה שלומדים
. מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם, שלומדים

ת שישיג כל ההשגו, כי כל אדם מישראל מובטח בסופו, פירוש
אשר חשב השם יתברך במחשבת הבריאה להנות לכל , הנפלאות

עד שיזכה ' וכו' יזכה בגלגול ב, אלא מי שלא זכה בגלגול זה. נברא
  .להשלים מחשבת הבורא שחשב עליו

אות , הקדמה לתלמוד עשר ספירות, זכר צדיק לברכה  יהודה אשלגק רבי"הרה(
  )ה"קנ







 האחד העובד סתם, ני העבודה תתחלק לשלשה חלקיםי מהנה
ואינו יודע , אינו שומר כל מצות התורה ומצוה, שאינו נותן לב לדעת

א מכיר שיש אלוה נתן תורה לישראל וצוה שום בחינה באלהות אל
  .ומכלל אלו כשרי עם העובדים לתומם, שיעבדוהו

 שחשבו עמדו על עיקר האלהות והשנית הם הפילוסופים
ואלו המחליפים הם קרובים לעבוד , והשיגוהו והגשימוהו וכיוצא

אלא שלבם נכון לאמת ומעשיהם רצויים וכונתם בלתי , זולתו
  .רצויה

 והעמיקו בדברי רבי השםאותם שעמדו על סוד והשלישית הם 
והכירו וידעו את אלהי אביהם בידיעה ולא , שמעון וסתרי סודותיו

  .ולא עבדו כאותם הסתומים עיני השכל, החליפו לזולתו

 עד שאלו הם שכוונו והנה אלו השלישים הם המובחרים
להצדיק מעשיהם על כוונת בריאתם שלא נברא אדם אלא לשני 

ואלו היודעים עמדו על שניהם , להכיר' לעבוד הב' הא, לועניינים א
דע את אלהי אביך "ועל שניהם אמר דוד המלך והזהיר , עבדו והכירו

היודע עובד בשלימות והבלתי יודע עובד אבל לא בשלימות , "ועבדהו
  .לכך הקדים ואמר דע
  )'ה, דע את אלקי אביך, הרב משה קורדובירוק "רבינו הרמ(
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כי ,  הזה לא יעדר ולא יעלם אלא יתחבר ויכתב ויסודרהחבור
אין חשש בכתיבתו משום דלא ימנע הבא לעסוק בו הוא צדיק או 

אם הוא צדיק אדרבה החבור הזה הוא כמו תיבת נח שאוסף , רשע
 שאוסף הצדיקים אל תוך ההיכל םהשושואב אותו אליו בשער ל

  .פנימה
  )א"י, דע את אלקי אביך, הרב משה קורדובירוק "רבינו הרמ(





  

 בתורה לדעת כמי שלומד בספר הזכרונות זה ודאי לא והלומד
אבל , יועיל בלימוד ולא יגיעהו ממנו תועלת והלואי שלא יפסיד

כאשר יבא האדם ללמוד בתורה צריך שיהיה כוונתו שהוא לומד 
הענין ההוא במה שהם דברים אלהיים שנעלם ממנו עוצם פנימיותם 

  .ה"הקבובדבר הזה ייטב הבל התורה היוצא מפיו לפני 
  )ט"נ, דע את אלקי אביך, הרב משה קורדובירוק "רבינו הרמ(


  

כי מי שלא למד דרך הסוד כלל ויושלם בעבודה תכלית והענין 
השלימות יזכה אל מדרגת עבד שלם ולעולם לא יוכל לזכות אל 

  .והטעם שהוא לומד על מנת לקבל פרס, בןמדרגת 
  )ט"קמ, דע את אלקי אביך, הרב משה קורדובירוק "רבינו הרמ(


  )ב"אות י' מועד לכל חי סימן ח, זכותו יגן עלינו אמןי 'רבינו חיים פאלאג(

מי


 מי שיש בידיו . שהוא שלם גם בסתרי תורה נקרא משכילמי
ואם יש בידו , אחרונה שבשם נשלח לו מלאך לשמרו' מקרא מאות ה

ה משם "אותיות אחרונות ו' משנה ותלמוד עם המקרא נזקקין לו ב
, משנה, ואם יש בידו מקרא, מלאכים לשמרו' ה לשלוח לו ב"הוי

ואינו שלם בחכמת , וסתרי תורה וספר יצירה, גדהא, תלמוד
וכל השם המיוחד . ואינו נקרא משכיל, נקרא חכם ונבון, הקבלה
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, ומי שהוא שלם בכל הדברים הנזהרים, רובו ככולו זקוק לשומרו

  .ה זוכים לשמרו לעולם"כל אותיות הוי
  )ג"ר יעין הקורא נה, זכותו יגן עלינו אמן לרבינו אברהם אזלאי חסד לאברהם(






שאינו ,  גדול להתגבר מאד בכח ללמוד דוקא בעת הזאתעיקר
 מרגיש בעצמו שום חשק ללמוד רק החומר מקררו בעצלות ובכבדות

אף , אפילו שמוחו ולבו אטומים ולא יכול לכוין כלל מה שלומד', וכו
על פי כן יתגבר בכח לומר אז בפיו את דברי הגמרא משניות מדרש 

  .וזוהר
  )ה"י אות כ'נ'מנחת ע(






 נודע מפי סופרים ופי ספרים אשר לימוד חכמת הקבלה הנה
ולו למד אדם כל התורה , הוא מחויב בהחלט לכל אדם מישראל

גם ממולא במידות ובמעשים , ס ופוסקים בעל פה"ובקי בש, כולה
הוא מחויב , טובים יותר מכל בני דורו ולא למד חכמת הקבלה

 רזי תורה וחכמת להתגלגל ולבא עוד פעם בעולם הזה כדי ללמוד
  .חכמינו זכרונם לברכהשזהו מובא בכמה מקומות במדרשי , האמת

ללמוד ולהבין , חיוב גמור בהחלט על כל אדם מישראלוהוא 
שהם עיקר , לתחתונים' רזין דאורייתא וכל דרכי השפעותיו ית
  .חכמת האמת ושכר הנשמות לעתיד לבא

  )לספר פי חכםהקדמה , זכר צדיק לברכה  יהודה אשלגק רבי"הרה(


  

שכולם אינם יודעים ביצירה מה שיודע קטן ,  חכמי הגוייםאין
ותועלת שאר החכמות להיות סולם לחכמת ידיעת . שבישראל
  .הבורא

  )ה"קנ' עמ, תמימה' מאמר תורת ה, ן"כתבי רמב, ן"הרמב, רבינו משה בן נחמן(

  

וידעת היום : "כי מצווה היא עלינו,  לדעת אותהחייבים
הרי שחייבים אנחנו ".  הוא האלוקיםהשםכי , והשבות אל לבבך

  .אלא בדברים המתיישבים על הלב, לידע בידיעה ולא באמונה בלבד
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  )ט"שמ' עמ, כללים, ספר מלחמת משה, ל"הרמח, משה חיים לוצאטורבינו (

  

על ,  חכמת הקבלה היא רק לדעת הנהגתו של הרצון העליוןכל
ומה יהיה סוף כל ? ומה הוא רוצה בהם? מה ברא כל הבריות האלה

, ואיך מתפרשים כל הגלגולים האלה אשר לעולם? סיבובי העולם
ן בעצמו סיבוב הנהגה כי כבר שיער הרצון העליו, שהם כל כך זרים

ואלה השיעורים הם מה שאנו מפרשים . זאת הגומרת בשלמות גמור
  .בסוד הספירות והעולמות

  )21' דעת תבונות עמ, ל"הרמח, משה חיים לוצאטורבינו (









בהיותם חכמים ,  יעשו הפתאים היתושים אשר בזמנינו זהומה
ואינם יודעים כי מיראתם ליכנס , שמחים בחלקם וששים בעבודתם

, קלוועל כן גבעות אלו נתקל, בה הם נמנעים מלהתעסק בה כנזכר
לכפור , ועלתה בהם חלודת טיט ורפש, וליבם שורש פורה ראש ולענה

, ואומרים שאין בתורה אלא פשטיה ולבושיה בלבד, בחכמת האמת
הנה "ועליהם נאמר , ואין ספק כי לא יהיה להם חלק בעולם הבא

  ."עבדי יאכלו ואתם תרעבו
זכותו יגן עלינו  ו"הקדמת מוהרח, א"עץ חיים ח, י"כתבי האר, חיים ויטאלרבינו (

  )ב" י-א "י, אמן


  

 חכמים העוסקים בתורה לשמה ולא לשמו לעשות לו התלמידי
צריך שיעסוק בתחילה בחכמת המקרא והמשנה והתלמוד כפי , שם

את קונו בחכמת ואחר כל יעסוק לדעת , מה שיוכל שכלו לסבול
דע את "האמת וכמו שצוה דוד המלך עליו השלום את שלמה בנו 

ואם האיש הזה יהיה כבד וקשה בענין העיון , "י אביך ועבדהו"אלק
בתלמוד מוטב לו שיניח את ידו ממנו אחר שבחן מזלו בחכמה זאת 

כל תלמיד חכם שאינו רואה : וזהו שאמרו, ויעסוק בחכמת האמת
  .חמשת שנים שוב אינו רואהסימן יפה בתלמוד ב

  )' על שער ההקדמות דף בזכותו יגן עלינו אמןו "הקדמת מוהרח, חיים ויטאלרבינו (
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הפוערים , וחכמת מה להם,  תשובה לסכלים המתחכמיםומכאן
כי קול , האומרים עליהם, פיהם נגד העוסקים בחכמת הקבלה

אוי להם ולרוע מזלם על , ותמונה אינם רואים, דברים הם שומעים
רק שהם מניאים את עם , כי לא ירויחו מזה, סכלותם והוללותם

 ואינם שהרי גם מלאכי מעלה יגעים,  מעלות להר קודשוהשם
ומרוב תשוקתם מתאמצים לעלות לפנים , משיגים עצם הכבוד

באהבתה תשגה תמיד ולא , והנם שואגים על דרך אומרו, ממחיצתם
  .לשגגה יחשב להם

לא יחשב להם , אשר בעפר יסודם, אף שוכני בתי חומר
וכוונתו , התועה בדרךכי , רק לשבח וגדולה וכבוד, תשוקתם לשגגה

, לדעת איזה הדרך ישכון, וא מחזר חלילהוה, לבקש את בית המלך
, וזהו האמת. ופרס מאת המלך יקבל על טרחו, לצדקה תחשב לו
  .ומה שאין בו ספק

טוב ,  מחבר שיר בר יוחאיזכותו יגן עלינו אמן  שמעון בן לביאז לרבינוכתם פספר (
  )ורע הנכלל באדם






עתידין ,  עתק על העוסקים בספרי הקבלה בגאוה ובוזוהדוברים
כי יסכר פי דוברי , כי תאלמנה שפתיהם בזה ובבא, ליתן את הדין

, במופתים המורגשים, שקר המתהללים באלילים מעשה ידי אדם
כי הוא ,  הרוחני לא יביטוהשםואת פועל ,  הנגלה לסנוירי עיניהםכפי

  .ודי להם סכלותם לעונש נפשם, נשמה למורגש
טוב ,  מחבר שיר בר יוחאיזכותו יגן עלינו אמן  שמעון בן לביאז לרבינוכתם פספר (

  )ורע הנכלל באדם




.  אחד מה שמלמדין אותו בבטן אמו כן יש יכולת בידו להשיגכל
 נידון ,ודות התורה והוא לא ישתדל להשיגןומי שהיה יכול להשיג ס

  .בדינין קשין
  )ד"אבן שלמה חלק כ, א"הגר, אליהו מוילנה' הגאון ר(
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אשרינו

  

,  אלקים מן האדמה כל חית השדה וכל עוף השמיםהשם וייצר
 ווי לעלמא דאינון אטימי לבא וסתימי דלא מסתכלין ברזי דאורייתא
ולא ידעין דוודאי חית השדה ועוף השמים אינון עמי הארץ ואפילו 
באלין דאינון נפש חיה לא אשתכח עזר בהון לשכינתא בגלותא ולא 

  .עד כאן לשון הזוהר. למשה דאינו עמה

 מה טוב חלקינו שזכינו לאורו לילך ולהגות באמרי נועם אשרינו
מים , חכו ממתקים וכולו מחמדים, מזיו זוהר עליון אור הקדוש

 להבין ולהשכיל במעשה בראשית ובמעשה שאין להם סוף וקץ
ואיך להיות מרכבה להתייחד ולהשיב נפש אל המקור , המרכבה

נחלט ונשרש בנפשי אשר מי שלא ראה אור וזאת . מחצבה ושרשה
  .ספר הזהר לא ראה אור מימיו

  )בהעלותך' פ, עטרת צבי ,זכותו יגן עלינו אמן  צבי הירש מזידיטשוברבינו(




בספר אור ישראל פירש דהכי קאמר ואין עליהם תרעומת שלא 
הם התלמידי חכמים הלומדים הפשט , דאינון נפש חיה. למדו הסוד

ומניחים הסוד עליהם היא התרעומת לפי דלא אשתכח עזר בהון 
בגלותא לשכינתא לפי שעל ידי סודות התורה שקורא האדם עושה 

  .תיקון גדול לשכינתא בגלותא
  )ח"א כ"מקדש מלך ח, הרב שלום בן משה בוזגלו(



ולא יתפלל .  התפלה יקבע עצמו ללמוד משניות גמרא זהרקודם
  .עד שילמוד בזוהר הקדוש הן רב הן מעט

  )'ג אות ב"שלחן הטהור סימן צ(




ס שנאמר או יחזיק במעוזי ואל "צריך שיהיה עמל בתורה פרד
חשוב שיגלו לו רזי התורה בהיותו ריק כדכתיב יהב חכמתא י

א בשפתיו בחכמה זו מה שלא שמע ילחכימין וצריך ליזהר שלא יוצ
  .י וחבריו"סמוך עליו וכאזהרת הרשבמאדם שראוי ל

  )' אות י ללימוד הקבלה מרבי חיים וויטאלתנאים(
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אשית אימה וביראה באיזה ספרי מוסר בכל יום ברויעסוק ב
ולפעמים ילמוד באימה במעט איזה , ובת הלבבותה וח" ושלחכמה

בדורות , השםז באימה וביראה ופחד " וכה"י זצלל"כתבים מהאר
הראשונים היה נשמותיהם נשמות קדושות והיו נשמרים מנעוריהם 

,  חכמה זאתמכל חטא ועון והיו נשמותיהם ראוים ומסוגלים ללמוד
 עב צריך האדם לזכך רה שיש לנו גוף עכור וחומ"אבל עתה בעו

ולכבס עצמו מכל חטא ולזכך נשמתו ויבין האדם אם זכך נשמתו 
ואז יוכל , ר מסיתו לשטות והבלים כאשר בתחלה"כאשר אין יצה

י יזכהו אם יזכך מחשבתו בקדושה "ללמוד בכל פעם הכתבים והש
ה אשר "י זללה" החכמה בכתבי הארבאמת ובתמים שיפתח לו שערי

ז שמלובש בתאות גופניות בהבלי זמן שהלימוד קשה לו "לא כן כ
' ל בלימוד הגמ"צריך האדם לזכך גופו ונפשו בלימוד כנ - ו"מאד ח
  .המה מסוגלים מאד לזכך נשמתו' גם דברי אגדה שבגמ', ותוס

  )ו-ה- אות דאמןזכותו יגן עלינו ק רבי אלימלך מליזענסק "מהרההנהגות האדם (




נפתחו שערי , ג שנה אשר היה במערה"אחרי י, י" בימי רשברק
  .להאיר לכל ישראל עד קץ הימים, החכמה עליו

  )ג"י' עמ, אדיר במרום, ל"הרמח,  משה חיים לוצאטורבינו(

ר הגיע אליו לפי ההארה אש, י חיבר ספר הזהר" רשבהנה
וענינו חיבור על התורה מבאר סודות גדולים לפי , בהתקנו במערה

כגון , ושאר הספרים אשר נעשו מן האחרים. סדרי התורה עצמה
, וכל הספרים אשר לראשונים. ספר יצירה ופרקי היכלות וכיוצא

אינם על התורה ולפי סדרי , כגון ספר רזיאל ספרא דחנוך וכיוצא
  .תורה

 גדול ונורא המגלה עומק הסודות בבירור רב על אך זהו חיבור
כמו שעתיד ,  וזהו נקרא גילוי התורה בפנימיותה,התורה עצמה

ה לגלות התורה עצמה ביתר פנימיות עמוקה גם כן לעתיד "הקב
  .לבוא

  )ד"כ' עמ, אדיר במרום, ל"הרמח, משה חיים לוצאטו' ררבינו (


  

וחברים ,  רבי שמעון בר יוחאי מגלה סודות התורהוהיה
כל אחד עונה , ומתחברים עמו להיות בחיבור זה, מקשיבים לקולו
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ורבנו הקדוש חיבר , כמו שנעשית המשנה על ידי התנאים. חלקו

  .סברת כולם ועשה מהם ספר המשנה

ני כך רצה רבי שמעון בר יוחאי שיחובר ספר כלול ממאמרי כל ב
כי החיבורים מדברים על . ויהיה הספר מחובר על התורה, ישיבתו

הזהר הנעשה על התורה זה נקרא הפתח הגדול  אך, עניינים פרטים
 והנה רבי שמעון בא יוחאי צווה לרבי אבא להיות .של כללות התורה

בכל , כותב ומסדר את כל הדברים אשר ידברו החכמים בני הישיבה
  .את הכל יסדר לפי סדר התורה, זמן וזמן ובכל מקום שהם

  )ד"כ' עמ, אדיר במרום, ל"הרמח, משה חיים לוצאטו' ררבינו (


  

 בספר הזוהר והתיקונים וספרי המקובלים בעיניו יראה והרגיל
ולבבו יבין גודל מעלת חכמה זו וימסור נפשו עליה ולפום צערא 

אף מי שאין לו יד בחכמה זו לא ימנע משוט בספרי אמנם אגרא 
  .המקובלים המפרשים כונת התפילות וברכות ומצות

כי אז בשעת מעשה יתלהב לבו בזיכרו כי הם דברים העומדים 
ברומו של עולם עמוק עמוק וגבוה מעל גבוע אשרי ילוד אשה הבונה 

ין לתקן בשמים עליותיו ולא יהא עובד בתפילתו לקבל פרס רק יכו
הדברים ששורשן לדעת קדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי 

  .בם ולבו למו אב יצעק שמעשה ידינו יכונן עלינו
  )חיים שאל מערכת גדולים ערך סוד(


–



 דחכם אחד היה לו ספר הזוהר , בספר כתיבת יד ישןראיתי
ובלילה היה מצערין אותו וקורין אותו בהמה וביום סיפר . ומכרו

החלום ואמר לו תלמיד חכם אחד כי הוכיח אותו שמכר הזוהר וזהו 
וכשמעו הלך והחזיר , בית'ן ה'קדש מ'ערת ה'ה ראשי תיבות ב"בהמ

  .על כך כתוב בספר, הזוהר
  )' ד-' מערכת ב זכותו יגן עלינו אמןא "להחיד לפי דבש(

  

ועל פי , םי דור ודור מתרבה ומתגרה מחלוקת על הצדיקבכל
רוב עיקר המחלוקת על אלו הצדיקים העוסקים לקרב נפשות 

מחמת שמידת הדין מתגרה מאד , הרחוקים ביותר להשם יתברך
כנס טינה בלב העולם ולפעמים נכנס גם על כן נ. ל"בסולו הנפשית הנ

עד , המקרבים אותם, ל"בלב גדולי הצדיקים לחלוק על הצדיקים הנ
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וזה נמשך ומשתלשל מבחינת . שמדמה להם שאינם מתנהגים כראוי

  .המחלוקת שחלקו השבטים על יוסף הצדיק
  )ז"ט, חלק אמת וצדק, ות המשולשצליקוטי ע, זכותו יגן עלינו  נחמן מברסלברבינו(

 הסודות לא אתמסרו לכל בר נש אלא המשכילים חד בדרא אלו
  .ובדור רבי שמעון לא נמצאו אלא שבעה החברים, או תרי בדרא

  )ב"ע, דע את אלקי אביך, ומשה קורדובירהרב ק רבינו "הרמ(


  

להיות חרדים שים כגילי  באתי לדרוש שלום חבריי אנאי לזאת
 לקבוע להם עתים לעיין בספר הזוהר לידע מקור האור השםעל דבר 

  .מתוק הוא לעיניים
  ):סור מרע דף ד,  מזידיטשובבעל עטרת צבי(


  

לצאת מגדרי ,  זמן רב אשר מוסר כליותי ירדפני יום יוםזה
ולחבר איזה חיבור יסודי בדבר נשמת היהדות והדת ובידיעת 

באופן שישיגו מתוכו , מקוריות חכמת הקבלה ולהפיצו בקרב העם
, הכרות והבנה בכלל הדברים העומדים ברומו של עולם כראוי

  .באופים וצביונם האמיתי

לא , בטרם שנתגלתה בעולם מלאכת הדפוס, ולפנים בישראל
', נו ספרים מזויפים בעינינים הנוגעים לנשמת היהדות וכוהיו בקרב

וזאת , משום שכמעט לא היה בקרבנו מחבר בלתי אחראי על דבריו
כי הנה אדם בלתי אחראי על פי רוב איננו , מטעם פשוט
לפיכך אם במקרה יצא אחד והעיז פניו לחבר חיבור , מהמפורסמים

כי לא ,  ספרוהרי לא היה כדאי לשום מעתיק להעתיק את, כזה
ונמצא שהיה , ישלמו לו שכר טרחתו אשר עלה כרגיל סכום חשוב

  .משפטו חרוץ מאליו להאבד מתוך הקהל

ובעת ההיא גם יודעי דבר לא היה להם שום ענין ותביעה לחבר 
, ל משום שהידיעות הללו אינן נחוצות להמון העם"ספרים מהסוג הנ

מטעם ,  חדריםאלא להיפך היה להם ענין להסתיר הדבר בחדרי
כי נצטוינו להסתיר את נשמת התורה , "כבוד אלקים הסתר דבר"

ולא לזלזל , והעבודה מאותם שאינם צריכים לה או אינם כדאים לה
בה ולהציגה בחלונות ראוה לעומת תאותם של המסתכלים בארובות 

  .כי כן כבוד אלוקים מחייב אותנו, או בעלי התפארות

טה בעולם ואין המחברים אולם מעת שמלאכת הדפוס נתפש
, צריכים יותר למעתיקים דבריהם ונתמעט המחיר הגבוה של הספר
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הנה עם זה הוכן הדרך גם למחברים בלתי אחראים למעשיהם 

ואת עצם , לעשות ספרים ככל אות נפשם לפרנסה ולכבוד וכדומה
  .מעשה ידיהם אינם מביאים בחשבון ולפועל ידיהם לא יביטו כלל

לו להתרבות הספרים גם מן הסוג האמור ומהעת ההיא התחי
אשר בלי שום לימוד וקבלה פה אל פה מרב מוסמך לכך , לעיל

ואפילו בחסרון ידיעה בכל אותם הספרים הקדמונים שיש להם 
הולכים מחבריהם ומוציאים סברות מדמם , שייכות לסוג הזה

ותולין הדברים ברומו של עולם , ובשרת עצמם ומכל בוקי סריקי
וככסילים לא ידעו . זה נשמת האומה וכל אוצרה הכבירלצייר ב

אשר מביאים לדורות דעות , להזהר גם אין להם דרך לידע זאת
ובתמורת תאוותיהם הקטנטנות חוטאים ומחטיאים את , משובשות

  .הרבים לדורות




י גם תקעו את צפרניהם כ, ולאחרונה העלו צחנם מעלה מעלה
מבלי לשים לב אשר חכמה זאת נמצאת סגורה , בחכמת הקבלה

 עד אשר אין יוצא ובא בתוכה ,ומסוגרת באלף עזקאות עד היום הזה
להבין אף מלה אחת במשמעותה הראויה ואין צריך לומר איזה קשר 

כי בכל הספרים האמיתיים שנתחברו עם , בין מלה אחת לחברתה
אשר בדוחק גדול המה מספיקים , ולת רמזים דקיםהיום אין בהם ז

רק בשביל תלמיד מבין מדעתו לקבל פירושם מפי חכם מקובל 
  .ומוסמך לכך

ונתרבו " שמה קננה קפוז ותמלט ובקעה ודגרה בצלה"והנה גם 
בימינו אלה חוברי חבר אשר עושים שם מטעמים כאלה שהמה 

עוד לעלות על ויש מהם שיפליגו . לגועל נפש לכל המסתכלים בהם
שעושים , ראש הפסגה ולוקחים להם מקום הראוי לראשי הדורות
ל להורות "עצמם כיודעים לברר בין ספרי הקדמונים והראשונים ז

לציבור איזה ספר ראוי להגות בו ואיזה ספר שאינו כדאי לטפל בו 
  .וכדי בזיון וקצף, משום שמלא דברי הזיה חס ושלום

ר הזאת מיוחסת ומוגבלת רק עד עתה היתה מלאכת הבירו כי
ולפיכך . ועתה נבערים יתעללו בה, לאחד מעשרה ראשי דורות

ועוד נוסף כי , נשתבשה מאד דעת הצבור בתפיסת הענינים האלה
נוצרה אוירה של קלות דעת וכל אחד חושב לעצמו אשר די לו 
, בסריקה אחת בשעת הפנאי להתבונן ולבקר בדברים נשגבים אלו

 כל עולם החכמה הגבוה ומקוריות נשמת היהדות ועוברים ביעף על
ומוציאים מסקנות כל אחד לפי , בטיסה אחת כמו המלאך הנודע

  .הלך רוחו
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והחלטתי כי עת , ואלה הן הסיבות שהוציאו אותי מחוץ לגדרי

וקבלתי על עצמי .  ולהציל מה שאפשר עוד להצילהשםלעשות ל
מור ולהפיצו לגלות שיעור מסויים מהמקוריות הנוגעת לסוג הא

  .בקרב העם
  )מאמר עת לעשות, זכר צדיק לברכה  יהודה אשלגק רבי"הרה(



  

, ל"י ז"י להאר" דבר זה מבואר בספר שער מאמרי רשבהנה
כי נשמות הצדיקים , דע: וזה לשונו. 'דף ק, בפרשת משפטים זוהר

. ויש מהם שהם מבחינת אור פנימי. יש מהם מבחינת אור המקיף
יש בהם כח לדבר בנסתרות וסודות , וכל אותם שהם מצד אור מקיף
כדי שלא יובנו אלא למי שראוי , התורה דרך כיסוי והעלם גדול

  .להבינם

היתה נשמתו מצד אור , וחאי עליו השלוםוהנה רבי שמעון בר י
באופן שאף אם , ולכן היה בו כח להלביש הדברים ולדורשם. המקיף

ולכן ניתן לו . לא יבינם אלא מי שראוי להבינם, ידרשם לרבים
לרבותיו או " רשות"ולא ניתן . לכתוב ספר הזוהר" רשות"

עם היות , לכתוב ספר בחכמה הזאת, לראשונים אשר קדמו לו
אבל הטעם הוא שלא . אי היו יודעים בחכמה הזאת יותר ממנושוד

  .היה בהם כח להלביש הדברים כמוהו







בנו של (וזהו מה שכתוב בריה דיוחאי ידע לאסתמרא ארחוי 
אשר , ובזה תבין גודל העלם ספר הזוהר). יוחאי ידע לשמור דרכיו

  .שאין כל מוח ומוח יכול להבין דבריו, י"כתב רשב

אשר ענין ביאורי דברים בחכמת האמת אינו : תמצית דבריו
הוא ענין הארת אלא , תלוי כלל בגדלותו וקטנותו של החכם המקובל

אשר הארת נשמה זאת היא בחינת , הנשמה המיוחדת לדבר זה
, ונמצינו למדים. מהשמים לגלות חכמה העליונה" רשות"נתינת 

, אסור לו לבאר ביאורים בחכמה זו, אשר מי שלא זכה לרשות הזאת
משום שאינו יכול להלביש הדברים הדקים ההם במלים המתאימים 

  .מעיינים בהבאופן שלא יכשלו ה, לדבר

שמשום זה לא מצינו שום ספר מסודר בחכמת האמת מלפני 
, כי כל הספרים שקדמוהו באותה החכמה. י"ספר הזוהר של רשב
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וגם , אלא רק רמזים בעלמא, אינם מוגדרים בשם ביאורים בחכמה

עד כאן הבנת דבריו . כנודע למוצאי דעת, בלי סדר של קודם ונמשך
  .ל"ז

אשר , בלתי מפי סופרים ומפי ספריםויש להוסיף כפי מה שקי
לא היה , ל"י ז"י ותלמידיו בעלי הזוהר עד זמנו של האר"מזמן רשב

. ל"י ז"אף אחד מהמחברים שיבין דברי הזוהר והתיקונים כמו האר
אינם אלא בבחינת בעלי רמז בחכמה , וכל החיבורים האלו שקדמוהו

  .ל בכללם"ק ז"וגם ספרי החכם הרמ. זו

ל עצמו ראוי לומר אותם הדברים שאמר על "זי "וגם על האר
ל לא "י ז"דהיינו אשר לקודמיו של האר. רבי שמעון בר יוחאי

ל ניתנה "י ז"ולהאר, ניתנה רשות מהשמים לגלות ביאורי החכמה
, באופן שאין להבחין כאן משום גדלות וקטנות כלל. הרשות הזאת

לה ממעלת כי יכול להיות שמעלת הקודמים לו היתה לאין ערוך גדו
ולפיכך נשמרו . אמנם להם לא ניתנה הרשות לדבר זה. ל"י ז"האר

אלא הסתפקו ברמזים , השייכים לעצם החכמה, מלכתוב הביאורים
  .שאינם נקשרים זה בזה כלל, קצרים









כל , ל בעולם"י ז"מעת שנתגלו ספרי האר, ומטעם זה
, ל"ק ז"העוסקים בחכמת הקבלה הניחו ידיהם מכל ספרי הרמ

כמפורסם בין , ל"י ז"רומכל הראשונים והגאונים שקדמו להא
ל "י ז"וכל חיי רוחם הדביקו רק בכתבי האר. העוסקים בחכמה זו

באופן אשר עיקרי החיבורים הנחשבים בבחינת ביאורים . בלבד
אינם אלא ספרי הזוהר והתיקונים , בחכמה זו כראוי להיות

  .ל"י ז"ואחריהם ספרי האר
  )וכיסוי טפחייםגילוי טפח , זכר צדיק לברכה  יהודה אשלגק רבי"הרה(

  

וזה ,  יתברךהשם כי כל התורה כולה היא כמו פירוש לשם דע
על , כל התורה כולה נאגרת על הכינויים... בודאי" השםתורת "סוד 

 וכולם השםוהשמות הקדושים כולם תלויים על שם , השמות
  .השםנמצאת כל התורה כולה נאגרת על שם . מתאחדים בו

  )שערי אורה, יקטילה'יוסף בן אברהם ג' ר(
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לעינן לימוד ספר : פ אם אינו מבין הפירוש"אבל בתושבע) ה/2
: או מד'  בסימןציפורן שמיר ' עי. הזוהר כשאינו מבין מאי קאמר

לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד בשגם לא ידע מאי קאמר ועף 
תלח מכמה ' ע) ח תשמ"כפ(והאריך בזה במגדל עז . בקריאתושיטעה 

. לא ידע מאי קאמר מכל מקום נחשב לימוד' וכמה מקורות שאפי
  .  ממעבר יעבק9' להלן הע' ועי

שלימוד , א מלקוטי תורה/52' א הע"ש לעיל ס"ואולי לפמ
' ויוצא אפי, מובן שדינו כמקרא לגמרי. הזוהר בכלל שליש במקרא

 . לענין אגדות2/7' וכדלעיל הע. רוש המלותאינו מבין פי
  ) ד"ד כפר חב"להרב מרדכי שמואל אשכנזי ראב ז"ע הרב של הגר"הערות על שו(




והביא מאמרי הזוהר שבדור האחרון קודם משיח תתגלה 
עת הזמיר הגיע דליזמר אינש כד יזיל : ל"כתב וזהחכמה הזאת ו

כי לדברי הזוהר . 'באורחא סודות התורה לקיים ובלכתך בדרך כו
ספרו הוא המלאך הגואל אותנו ואפילו אם תטעה באיזה מקום אין 

ולמה אינו נזכר כי בשעה שלומדים חלוקים . ל"שגגתך עולה זדון עכ
ועיין בספרו ', י כושהוא יותר קשה שאף בחלוקים יש קליפה ופר

שהאריך למעניתם בביטול דברי המקטרגים על לימוד הקבלה 
ה חיים וויטאל שכתב בספרו הקדוש עץ "והגדול שבאחיו הרב מו

שמי שלא למד הנסתר הוא כגוף בלא נשמה ויצטרך לבא , חיים
קדושים שהאריך בזה שכתב ' ז פ" ועיין ברמבגלגול לתיקון

  .אור התורה' קא הנסתר שנקדו' ל אור התורה מחיי"משארז






ש בזוהר עונש על המגלה חכמה הזאת הכל היו לאותן "ומ
מצוה ושמחה ר חיים וויטאל "הדורות אבל בדורות הללו כתב ה

ו " וחהחכמה הזאת כי בזכותה יבא משיחה שיתגלה "לפני הקב
אך מי שיש טינא בלבו ואפקורסת נזרקה בו , לומר שיש סכנה בדבר

לזה הוא סמא דמותא כמו שקרה לכת הידוע שנתפקרו ויצאו מן 
 הואיל ונתפקרו תחלה וזה זוהר הקדושהדת ודרשו דרשות של דופי ב

 תהיו שפקרו הואיל ששמעו מרבם אל' כ לצדוקים וביסותי"קרה ג
ז אמרו למשמאילים "מ לקבל פרס וע"כעבדים המשמשין את הרב ע

  .בה סמא דמותא
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 הוא סמא דחייא להחיות את השםאבל מי שלבו תמים עם 
לקים בלבו כמו לימוד הזוהר נפשו כי אין שום לימוד שיביא יראת א

 כמו שהאריך בראותו גודל העונשים ועד היכן מגיע פגם של עבירה
ח והמשכיל ישיג בלימודו יראה הרוממות "במאמרי החסיד בעל ר

יראה בושת שיכיר גדולת יוצר בראשית מרוב העולמות והיכלות 
תכלית בריאת האדם להכיר  וזהו זוהר הקדושומלאכים הנזכרים ב

רק לשמש בשמות . או כהלשון הזוהר בגין לאישתמודע ליהאת בור
' הקדושים הנקרא קבלת מעשיות והשבעת המלאכים בעולם העשי

  .זהו איסור גדול

פרשת שמות אזהרות " טעמי המצות"ל בספר "וכתב האריז
ועונשים רבים למשתמשים בזה ויש סכנה בדבר מפני שיש תערובות 

להזהר או שלא נזדכך נפשו ומי שאינו יודע ', רע בעולם העשיי
בתכלית להיות מופשט הגשמיות אפשר להחטיאו או להזיקו כמו 
שקרה לכמה אנשים ששמעו בזה אבל בלימוד לחוד לא ידע דבר 

  ... רע

שושן סודות ומיוחס ' לתלמידיו בס' צא ולמד מחכם גדול שכ
ל האגרת כי רוב זמני הייתי נבוך בתקנות "ם וז"אגרת להרמב
כאשר השגתי חכמת הקבלה נודע לי כל ספקות  אבל 'הנמצאות כו

העצומות שנסתפקתי בהם כל ימי ונפתחו לפני דלתות הנבוכות 
ל בקיצור " עכונמסר בידי מפתחות החכמה והביאור על כל נעלם

ל הגם "ם ז"ועתה אחי ראה גם ראה לחכם שבחכמים הרמב. ש"ע
 בשורש הגלגולים' ל בס"שהיה צדיק גדול כאשר העיד עליו האריז

נשמתו שהיה בו ניצוץ שמואל ירחינאה ולכן היה חכם בכל החכמות 
ודוגמאות כשמואל שהיה בקי בקביעות דירחא והיה אסיא דרבי 

י "כ הר"כ טעה בכמה דברים שהשיג בשכל האנושי כמש"כידוע ואעפ
' ם שהשמות הם הסכמי שג"כ הרמב"גינת אגוז שמש' גיטאלי בס
פ " מנשמת האדם לא כן האמת עש שהמלאכים גבוהים"בזה גם מ

ל ואף שבני אדם אינן "כ רש"ומש. קבלה ודי בזה לאוזן שומעת
א "י בסימן ל"י בעל הב"שתפסו סברת ר' מ וכו"מניחים תפילין בחוה

כ מצאו "מ ואח"העיד הפוך דבריו שבתחלה היו מניחים תפילין בחוה
כ נמנעו "מ וע"י במאמר אחד שאסור להניח בחוה"הרשב' שכ

י וראה בעצמו "י יש לסמוך יותר שהיה בא"ועל הב, ל"יח עכמלהנ
ל שמע שמועה רחוקה ואינו דומה שמיעה "כ הרש"סיבת מנהנן משא

  . לראיה
  )יוסף מנעמירוב'  הרב בנימן זאב מסלאנים והר-ויכוחא רבה (

**  *    
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וכמה בני נשא לתתא ): סוף תיקון שישי(בתיקוני זהר 
, כד איתגליא לתתא בדרא בתראה, יתפרנסון מהאי חיבורא דילך

וכמה בני אדם [כ "ע, ר בארץובגיניה וקראתם דרו, בסוף יומיא
כאשר יתגלה , מזה החיבור שלך, ל יעסקו ויחיו"ר, למטה יתפרנסו

ועל ידי זה יקויים וקראתם דרור , בסוף הימים, למטה בדור האחרון
, שיגאלו על ידי לימוד הזהר, א בביאורו"הגרוכתב שם , ]בארץ
  .ל"עכ



בהאי חיבורא דאיהו ספר הזהר ) "ב"ד ע"קכ' ג ד"ח(בזהר וכן 
יפקון ביה מן גלותא :  וסיום לשון הזהר הוא–" יפקון ביה מן גלותא

 על ידיכי יש חילוק גדול בין אם יוצאים מהגלות שלא ". ברחמי"
שלימוד , וככל הנראה. ברחמילבין אם יוצאים מהגלות , ו"רחמים ח

, בכללות ובפרטות, מהגלות ברחמים הוא סגולה לצאת הקדושהזהר 
כידוע הרעיון אודות שני סוגי (כל אחד מהגלות שלו גהשמי והרוחני 

מכישה , והשני, קורא לה והיא באה, האחד, קנין משיכה בפרה
 שיקרבנו השם יתברךואנו מבקשים מ, )ב"בקידושין כ' כדאי(במקל 

ש "ש בשה"כמ, קורא לה והיא באה' בבחי, אליו בחסד וברחמים
עיין (משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בו "

  ).ו"הכישה במקל ח' ולא בבחי) תפארת שלמה פרשת ויחי

–

ה "ד' מערכת ספרים ערך ב(א כותב בספר שם הגדולים "החיד
המאיר את , שאין לימוד גבוה נעלה יותר מלימוד הזהר, )בהיר

אפילו אינו מבין ולא ידע מאי , הנפש ומזכך ומטהר את הנשמה
  . ש"ע, קאמר



: ל"וז) 'פרק ב' חלק ה(ה כתב בספרו אור נערב "ק זלה"והרמ
כי אפילו גירסת לשון הזהר יראה אל האדם שמחה , וזה בדוק"

ואם גברא לא .  צדיקים בגן עדןכאילו עוסק עם, השםבנפש ביראת 
  .ש"ע, "מזליה חזי, חזי



    ַהזֹוַהר                 ]328[                   אֹור




כי לימוד ": ל"כתב וז) ב"תיקון מ(ז "ובספר כסא מלך על תקו
כ אם יזכה להבין "וכש, בונה עולמות,  בגירסא בעלמאהקדושהזהר 

עיין שם דבר  ( תיקון למעלה בשעה אחתאפילו מאמר אחד יעשה בו
  . כ"ע, "ומובטח שהוא בן עולם הבא) מבהיל




כותב ) מבוא בסוף ההקדמה לעץ חיים(ה "והגאון רבי צמח זלה
אם לא קריאתנו בחכמה , כי מה יגן עלינו מן המקטרגים": ל"וז

ספר ומכל שכן , ומכל שכן בדור הזה. ה והעמוקהאהנפלזאת 
 שנעשה לתיקון עולם הקדושי "אשר מובא מהאר, התיקונים

  .כ"ע, "עשיה




בהדרכה  (זכותו יגן עלינוק מטשערנוביל "ובליקוטי תורה מהרה
 תפילה ללמוד לפני כל, וזכותו יגן עלינ בעל שם טובמביא מה) 'ז

  . או מהתיקוניםהקדושמאמר אחד מהזהר 




זכותו ק רבי דוד מניקולייאב " להרהבעל שם טובובמכתב מה
 בכל לילה –אבל איעצך ויהי אלקים אתך : "ל" כתוב וזיגן עלינו

ועוד רבים ". 'ז וכו"ותלמוד מאמר אחד מתיק, קודם השינה ממש
ק והתיקונים בעקבתא "אשר מפליגים בגודל לימוד וקריאת הזה

, לתקנה ולזככה, כמה תועלת יש בה לנפש להאירה, דמשיחא דא
  ."ברחמי"ובזהר דא יפקון ביה מגלותא 














שמאז שבא לארץ , ה אמר לי פעם" בנדר עלוי יצחק' רח "הרה
הספיק לעבור את הזהר למעלה , ישראל במשך שלושים שנה
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. היות שמדי שנה בשנה היה מסיים את כל הזהר! משלושים פעמים

 סידר לעצמו את לימוד –וסדרו הקפדני , בגודל הישוב הדעת שבו
שיוכל לסיים מדי שבוע בשבוע את הזהר של , הזהר באופן כזה

ובכל יום , והיה מחלק לעצמו כל פרשה לשבעה חלקים, ה הזוהפרש
היה מחלק , כגון בפרשה שיש בה עשרים דפים זהר, למד חלק אחד
ואילו פרשה של , והיה לומד כשלושה דפים ליום, לשבע החלקים

   .היה לומד מעט יותר מעמוד זהר ליום, ארבע דפים בלבד






בכל זאת צריכים לקבוע , ואף אלו שאינם בעלי סדר כל כך
כגון לפני קריאת שמע שעל , ללמוד מדי יום לפחות דף אחד של זהר

כשלומדים כל יום דף ,  כזהובאופן. או בזמן מסויים אחר, המיטה
אזי במשך שנים ספורות זוכים לעבור על כל הזהר ועל תיקוני , אחד

ובפרט , ויש הרבה ענינים שמבינים בהם מעט, זהר והזהר חדש
כשלומדים פעם , כ"ואח. המאירים את היהדות, בדברי אגדה שבהם

וזה מחדיר באדם הרבה יראת שמים . זוכים להבין מעט יותר, שניה
  . כנראה בחוש, עם ובזיו מיוחדבנו






שרבי שמעון בר יוחאי , )ט"אות ק(ן "רבינו אומר בשיחות הר
עד שאפילו שאר דברים הנכתבים , קידש כל כך את לשון התרגום

ויתכן שלכן . ל"עכ, השם יתברךיש להם כח לעורר ל, ון תרגוםבלש
בגלל , סידר בעל האקדמות את פיוטו הנפלא בלשון תרגום

י הכניס התעוררות דקדושה "כי רשב, ההתעוררות שיש בלשון הזו
  .בלשון התרגום




שעל ידי לימוד , ודע): "ח"שם אות ק (הקדוש ועוד אומר רבינו
. ל"עכ, "נעשה חשק לכל מיני לימודים של התורה הקדושה, הזהר

  . השםהרי לנו סגולה בדוקה להגיע לצמאון לדבר 
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אמרי '  בסזכותו יגן עלינוק רבי פנחס מקאריץ "ומובא מהרה
, ללמוד זהר) לתלמידים(צריך מלמד ": ל"וז, )ן"דף ק(פנחס השלם 

כי מה . שיכול להמשיך נשמה לתלמידים, י עץ החיים'שהוא בח
, "מניח בו נשמה אמיתיתבזה , שהרב נותן שכל ישר להתינוק

זכותו יגן  בעל שם טובואני שמעתי שזה מקובל עוד מה. (ל"עכ
, כי הזהר מלהיב ומאיר את הנשמה של כל איש מישראל). עלינו

  . באופן שיוכל להשפיע הארה של נשמה קדושה גם בזולתו

–


באם יזכה האדם וירגיל עצמו בקצת יגיעה לקרוא מדי יום דף 
יעלה עם רכוש של כמה וכמה , אזי כשיעלה לעולם העליון, של זהר

כמה וכמה פעמים , כמה וכמה פעמים תיקונים, הקדושפעמים זהר 
בעלמא , כי הרי שם, ל"גם אם אומרם רק בשפתיו כנ, זהר חדש
כמובא שאם אדם לומד , דברים לאשורםיזכה להבין ה, דקשוט

ן "עיין שיחות הר(יזכה להבינו לעתיד לבוא , בעולם הזה ואינו מבין
 ובפרט שהזהר בעצמו ,צריך לחטוף בהאי עלמאוזה ). ו"אות כ

  ".כי בזהר דא יפקון ביה מן גלותא"מבטיח 

עיין (וכמובא , כך יש גלות הפרט, והנה כמו שיש גלות הכלל
שבעיקבתא דמשיחא מתגבר ) ג"א דף קס"א ח"קבאורך בספרנו ל

שלכל אחד מישראל יש לו . מאד גם גלות הפרט מלבד הגלות הכללית
וכמו שאומרים , ברוחניות ובגשמיות, את הגלות והמצוקות שלו
 לקראתי שתרחמני עוד השםושויתי "בתפילה בליל שבת קודש 

ם היינו שמבקשים רחמי" לגאלני ולעורר לבי לאהבתך, בגלותי
קרבה אל נפשי ) "יט-תהילים סט(' בבחי, לצאת מהגלות הפרטית

  ".גאלה



,  שזיכה אותנו בעת העלמה הנוראה הזאתהשם יתברךותהלה ל
כי בזהר דא יפקון ביה מן "המבטיח , הקדוששהתגלה ספר הזהר 

נו צריך לצאת ולהגאל מגלותו ומי הוא שאי". ברחמי"ועוד , "גלותא
וכל זאת לזכותינו בו . הפרטית ברחמים בגלות האחרונה הזאת

ולזכות לגאולת , שנהגה ונעסוק באמירתו לתיקון הכלל והפרט
  .ר"עולמים במהרה בימינו אכי

  )מ שכטר" להגריונכתב בספר(
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–



ד במהירות ולבלי לדקדק ו עמנו הרבה בענין זה שטוב ללמפריס
 ולבלי לבלבל דעתו ,ד בפשיטות בזריזותו רק ללמ,מודויהרבה בל

 רק יראה להבין הדבר בפשיטות ,מודו מענין לעניןיהרבה בשעת ל
בה ד הרואל יעמ, ואם לפעמים אינו יכול להבין דבר אחד. במקומו

ב ידע אחר כך וועל פי הר. ד יותר להלןו וילמענין ויניח אותו ה,שם
ד כסדר בזריזות להלן וממילא מה שלא היה מבין בתחלה כשילמ

  .יותר




לומר הדברים , מוד רק האמירה לבדישאין צריכין בל: ואמר
מודו שירצה להבין יולא יבלבל דעתו בתחלת ל. וממילא יבין, כסדר

חו ו רק יכניס מ,כף ולא יבין כלליכף ומחמת זה יקשה לו הרבה תית
כף יבין יואם לא יבין ת. מוד ויאמר כסדר בזריזות וממילא יביןיבהל

ד על ו ישארו איזה דברים שאף על פי כן לא יוכל לעמאם ו,אחר כך
וכמו שאמרו , מוד עולה על הכליבוי הליכי מעלת ר? מה בכך, נתווכו

 ואף על גב ורלגמור והדר לסב'.): שבת סג(ברכה רבותינו זכרונם ל
" גרסה נפשי לתאבה" ):ט כ"תהלים קי(שנאמר ' דלא ידע מה קאמר

  .'וכו

, ד הרבהוד במהירות ויזכה ללמומוד שילמיבוי הליכי על ידי ר
מרם ולג, ר כמה פעמים אלו הספרים שלומדועל ידי זה יזכה לעב

 ועל ידי זה ממילא יבין ,מרם פעם אחר פעםור להתחיל ולגוולחז
 מה שאפשר לכ, בפעם השני והשלישי כל מה שלא היה מבין בתחלה

  .ד על דבריהםולהבין ולעמ

 ואי אפשר לבאר דברים אלו בכתב , הרבה מאד בענין זהבריוד
כי על ידי . מודיטובה מאד בענין הל אבל באמת הוא דרך עצה ,היטב

 וגם ,ר כמה וכמה ספריםוד הרבה מאד לגמוזה יכולים לזכות ללמ
 כי זה ,מאשר היה לומד בדקדוק גדול, יזכה להבין הדברים יותר

מודם לגמרי על י וכמה בני אדם פסקו מל,מודילמבלבל מאד מן ה
  . ומאומה לא נשאר בידם,בוי הדקדוקים שלהםיידי ר




ד במהירות כנזכר לעיל בלי דקדוקים ואבל כשירגיל עצמו ללמ
גמרא , ד הרבה מאדוויזכה ללמ, ם בידויהתורה תתקי, הרבה

וספרי הזהר וקבלה ושאר ספרים ך ומדרשים "ותנ, ופוסקים כולם
 שטוב ל"זנו ישיחתו של רב) ח" כן"יחות הרש (ארוב וכבר מ.כולם

  .ייו בכל הספרים של התורה הקדושהר בחולאדם שיעב
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ד בכל יום עד ומה שהאדם צריך ללמ ל"נו זישב רבי אחד חופעם
, ש"ף והרא"הריס עם "ר בכל שנה שמוינו לגי דה,שאין היום מספיק

וכל ספרי הזהר , וכל המדרשים כולם, וארבעה שולחן ערוך הגדולים
 צריכין גם .ל"זי "וכל ספרי קבלה מהאר, קונים וזהר חדשיות

גם . שב הרבה דבריםי ועוד ח,עור ביום בקצת עיוןיד איזה שוללמ
  .ותחנות ובקשות הרבה הרבה, ל יוםצריכין לומר תהלים בכ

ד במהירות גדול ון זה שצריכין ללמפר הרבה מענייואז ס
והדברים  .ובזריזות ולבלי לבלבל דעתו בדקדוקים הרבה מענין לענין

  .הללו הם בדוקים ומנוסים

 רק רצונו תמיד היה ,מודויכף על ליר תו לא היה מצוה לחזגם
ואחר , ד הספר או הפוסק שלומד כסדר מראשו לסופו בזריזותוללמ

  .וכן פעם אחר פעם. ו כולור אותוכך יתחיל פעם שני ויגמ

ד כל כך ו אמר לבל יהיה נבהל מזה שהזהיר שצריכין ללמגם
ן חורין להבטל ר ואי אתה בוולא עליך המלאכה לגמ '...בכל יום
  .)אבות ב טז (ממנה

  )אות עומברסלב ן "הרספר שיחות (

**  *    






העת הזאת היא מועד הגאולה !  הסכת ושמע ישראל–ו טבת "ט
אין . על ידי משיח צדקנו והיסורים הבאים עלניו הם חבלי משיח

אל תאמינו לנביאי השקר המבטיחים . ישראל נגאלין אלא בתשובה
ארור הגבר ) "'ה. ז"ירמיהו י (השם זכרו דבר ...לכם ישועות ונחמות

שובה ישראל ".  יסור לבוהשםאשר יבטח באדם ושם בשר זרועו ומן 
הבא .  אלקיך והכן עצמך ובני ביתך לקבל פני משיח צדקנוהשםעד 

  . בקרוב ממש

לימוד הזוהר : אמר פעם ביחידות" צמח צדק" הרבי –ז טבת "ט
 את הלב ואמירת תהלים  לימוד המדרש מעורר.מרומם את הנפש

  ".שוטפת את הכלי"בבכי ודמעות 
'  וכן נדפס בספר שיחות לנוער כרך ד,זמיר.  רעל ידיספר חגי ומועדי ישראל ש(

  )ח" תשכ–ו "תשכ
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א בקשר לכינוסי "ר שליט"ק אדמו"הוראותיו האחרונות של כ
על , מעלה מכל צל של ספקמוכיחים ל' לימוד הזוהר וכו, הילדים

, ולכן דווקא ברגעים גדולים אלו, גודל השעה בה אנו נמצאים
 ללא יוצא מהכלל להתגייס במרץ –מוטלת החובה של כולנו 

ובמיוחד בכל הקשור . א"ר שליט"ק אדמו"של כ, הקדושיםלמבצעיו 
מבצע זה חייב להיות חקוק " והשיב לב אבות על בנים"למבצע 

ועל כל אחד ואחת , עשרים וארבע שעות ביממה, נובמוחינו ובליבותי
מה נעשה ומה , שעה שעה, יום יום, לתת לעצמו דין וחשבון, מאתנו

  . יכול להעשות בענין זה
  )דבר המערכת , א" תשמ–מ "ד תש"עלון כפר חב(



  "כי לישועתך קוינו וציפינו כל היום... תשכון בתוך ירושלים"

ישנם כמה סוגי אנשים בעם ישראל המתאבלים על חורבן בית 
יש שרק פעם אחת בשנה ביום תשעה באב נזכרים בחורבן . המקדש

ויש שפעם אחת בחודש נזכרים בחורבן בית , הבית ומתאבלים עליו
  .וישנם שבכל יום מתפללים על זאת, המקדש ומתפללים בעבורו

יך להתפלל כי האמת היא שצר, אמנם גם זאת לא מספיק
וכפי שאנו אומרים בתפילה , ולצפות לבנין בית המקדש בכל רגע ורגע

" כי לישועתך קוינו וציפינו כל היום... תשכון בתוך ירושלים"בברכת 
סימן שכך , אם אנשי כנסת הגדולה ושבעים זקנים תקנו נוסח שכזה

בכל , השםבאמת צריכה להיות הציפיה לבנין בית המקדש ולישועת 
  . רגע

זכר צדיק יוסף חיים זוננפלד ' כך המחיש הגאון הצדיק רו
 רבה של ירושלים את צורת הציפיה שצריכה להיות לכל איש לברכה
, שאם מישהו יפתח את הדלת שבחדר בו אנו נמצאים, מישראל
מיד נקפוץ ממקומנו כאדם , "דעו שהמשיח הגיע! רבותי: ויאמר

  . שמחכה לאורחו החשוב שצריך להגיע בכל רגע

היא , ואחת מהעצות הגדולות והמפורסמות לצאת מהגלות
רעיא מהימנא פרשת (כידוע לימוד הזוהר כפי שכתוב בזוהר הקדוש 

בזה הלימוד בהאי ספרא יפקון מגלותא כלומר ) ב"ד ע"נשא דף קכ
  .יצאו עם ישראל מהגלות
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זכר ר בן ציון אבא שאול "וכך תמיד היה רגיל לומר מרן הג
בפרט לפני ,  שיש לקרוא זוהר בערך שני דפים ליוםצדיק לברכה

כי יש בכוחה גם לזכך את הנשמה לפני שעולה לתת דין , השינה
וכל מי שיתרגל בכך יהיה קל לו יותר , ולהציל מעוון המר, וןוחשב

  .כ"עלהבין את לשון התלמוד 





, כבר באה השניה,  הולכתועד שהאחת אינו, תכפו עלינו הצרות
, ואנו שואלים את עצמנו, ואין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירו

  ?מה חרי האף הגדול הזה

רובם של החנוונים : במשל נפלא" חפץ חיים"את זאת הסביר ה
ובעלי העסקים מוכרים ללקוחותיהם בהקפה למשך תקופה 

ר בתום התקופה הם גובים את החוב וממשיכים למכו, מסויימת
  .בהקפה

כשאין בדעת החנוני או בעל העסק לסגור ? במה דברים אמורים
אולם כשבעל , את החנות ולחסל את העסק מחמת סיבה מסויימת

אז כשמופיע לקוח , החנות עומד לסגור את החנות ולחסל את עסקיו
כל עוד שלא , אדוני! שמעני: ומבקש לקנות בהקפה אומר לו המוכר

, אף לזמן ארוך, י לך ברצון בהקפהמכרת, עמדתי לחסל את עסקי
אין לי , אולם עכשיו שאני סוגר את החנות ומחסל את העסק

  . אפשרות למכור בהקפה ואני נאלץ לבקש כסף מזומן

וזהו ההסבר לצרות ולפורענויות המתרגשות ובאות עלינו 
כי השם יתברך כביכול כבר עומד בפני סגירת החנות בעולם , תכופות

: משיח צדקנו כבר עומד על סף הבית, כלומר, הזה וחסול העסקים
עבור , והקדוש ברוך הוא גובה מיד בו במקום, בזמן כזה אין מקיפים
 וכיון שעדיין לא חזרנו בתשובה שלימה לפניו ,כל עבירה חס ושלום

משום כך תכפו עלינו צרות כדי שנטהר לקראת משיח צדקנו , יתברך
  ). משלי החפץ חיים(במהרה בימינו ממש 

  )ג"תשס, יוסף ישר מועדים' לבוש יוסף להר(
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כי ": ל"כתב וז) ב"אות מ' מורה באצבע סימן ב(א "והחיד
והוא ... ד בשגם לא ידע מאי קאמרלימוד הזהר מרומם על כל לימו

 כתב זכותו יגן עלינו אמןן " ורבינו מוהר..."תיקון גדול לנשמה
שעל ידי לימוד הזהר נעשה חשק לכל מיני לימודים של התורה "

וכתב שם , היינו הגם שאינו מבין) ח"ן אות ק"שיחות הר ("הקדושה
  .ש"עיי" לימוד הזהר מסוגל מאוד מאד"ש

 שאינו בטוח שיוכל לגמור את כל התורה פ כדאי לכל מי"עכ
לקבוע זמן לכל הפחות חצי , ומי יוכל להבטיח זאת, במשך ימי חייו
, ס בבלי"לעבור באמירה את הש, מלבד כל לימודיו, שעה בכל יום

. תיקונים מדרשים, זהר, מכילתא, תוספתא, ספרא ספרי, ירושלמי
ע הרב "ן בשוועיי(ומאן דאחיד באורייתא אחיד בקודשא בריך הוא 

ג שם מתבאר ענין זה "ב וי"י' בסעיפים י' תלמוד תורה פרק ב' הל
  ).היטב להלכה ולמעשה




שבת (' כדאמרינן בגמ, האמורא רבא שהיה מענקי העיון בדורו
דקא מעיין בשמעתתא ויתבה אצבעתא דידיה תותי כרעא וקא ) ח"פ

 –כשהיה רבא מתעמק בלימודו (בהו וקא מבען אצבעתיה דמא מייץ 
ולא היה מרגיש בזה , והיה הדם ניגר ממנה, היה ממעך אצבעו ברגלו

ז "ע(עם כל זה אמר במקום אחר , )מרוב התאמצותו בעיון בתורה
ג דלא ידע מאי קאמר "ג דמשכח ואע"לעולם ליגריס אינש ואע) ט"י

  ...שנאמר גרסה נפשי לתאוה

חכמינו כותב שמכח מאמר ) ט"ז י"מראית העין ע' בס(א "והחיד
ע "בשו( זה יש החולקים על המגן אברהם שכתב זכרונם לברכה

. שבאם אינו מבין מה שלמד הרי זה לא נקרא לימוד) ' נסימןח "או
. א עצמו פוסק שאם מבין פירוש המילות מקיים מצות לימוד"והחיד

  .א"ולכאורה משמע שסובר שזה גם לדעת המג




 על זכר צדיק לברכהוראיתי בהסכמת הגאון רבי מנחם זעמבא 
ראיתי חידוש בדברי רבינו הרב מלאדי : "ל"וז, הספר ילקוט נחמני
א " בליקוטי תורה ויקרא שכתב דגם לדעת המגזכר צדיק לברכה

 –מודו אינו מקיים בזה מצות תלמוד תורה ח דאם אינו מבין לי"באו
  .ש" יעויי,"דשם גם בלי הבנה מקיים מצות לימוד, באגדה אינו כן
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מי שלא זכה ולא : "ל"כתב וז) ערך לימוד(ובספר רחמי אב 
עתו השיגה ידו בתורה או מי שטרוד מאד בעסקיו ודאגות ואין ד

שילמוד בכל יום דף גמרא ופרק משניות , צלולה ללמוד בעיון
כי , כשלומד הזהר אף שאינו מבין מאי קאמר, באמירה בעלמא

 ואני ,פ קצת בלבו"ובלתי ספק שישאר עכ, הלשון מסוגל לנפש
הכרתי סנדלר אחד שלא היה לו יד בלימוד והיה גומר בכל שנה סדר 

"...  על פניו כאחד הגדוליםס באמירה בעלמא והיה צלם אלקים"הש
שאין שורה צלם ) ג"ב ע"שיח שרפי קודש ח(וכמו שאמר רבינו . ל"עכ

  . ס"אלקים על הפנים עד שגומרים את הש
  )א" רבי יעקב מאיר שכטר שליטהגאון הצדיקלקט אמרים מ(







 למלך השםלא יסיר התפלין עד אחר עלינו לשבח ויאמר והיה 
א וכתבו לא יחלוץ "א השיגו על רמ"ז ומ"א ומיהו טו"כ רמ"כ' וכו

ח וקדושת "יקדושות והם ברכו וקדושת היוצא וקדושת ' עד אחר ד
כ אליה רבה "כ. קדישים דהיינו עד אחר קדיש תתקבל' ובא לציון וג

כ מקור "א וכ"ד והנהיג לעושת כדברי רמ" כסעיף קטןו "סימן נ
ד וכתב דאין " יוסעיף קטןו "ה ובסימן כ"ב סימן כ"כ מח"חיים וכ

כי לא לחלוץ התפילין עד שילמוד בהם אחד המרבה ואחד הממעיט 
ת חלקי הנשמה נפש רוח ונשמה עד שילמוד יזכה האדם לקנו

 זוהר הקדושת ויותר טוב ללמוד ב"בתפילין וביותר בתפילין של ר
ל שלימוד הזוהר הוא תיקון גדול להאיר "י ז"שכן כתבו גורי האר

דפים ' תיקון לבעל תשובה ללמוד הל נתן " והרב ז,הנשמה ולקדשה
זו היא היללא  דקריאתה ג דלא ידע מאי קאמר"מהזוהר בכל יום אע

לימוד הזוהר דווקא יש בו סגולה ונראה כי . להאיר על הנפש ולתקנה
 והוא פלא כי כח לימוד זו יותר מלימוד המשנה ותלמוד ומקרא
  .הזוהר מכל התורה אם למקרא אם למשנה

ל ואני "ב וז"ג ע"ת די"ב מערכת הבי"ועוד כתב בשם הגדולים ח
ה הקדושה נשא ורם הוא אמרתי דע כי אין ספק כי כל לימוד התור

מרומים ובפרט אם יהיו לשמה באמיתות ודאי כי בונה בשמים 
מעלותיו ומתקן העולמות ומייחד הדודים ואפילו מארי דרזין חובת 
גברא ללמוד מקרא משנה הלכה דבר יום ביומו כאשר דיבר בקדשו 

אמנם אשר גדל לימוד הזוהר היינו ל וכמעשהו ממנו "י ז"האר
ותלמוד הם מלובשים מאד ואינו ניכר שהם סוד שבמקרא ומשנה 
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 ואין פתי הקורא כלל לא כן הזוהר שמדבר בסתרי תורה בפירוש

שלא יבין דרך כלל דבריו בעמקי רזי התורה ולכן להיות סתרי 
ג דבצד מה "ן מזהירין ומאירין הנפש ואע"התורה גלויים בלי לבוש ה

בעצם ולידע תוכן דברי הזוהר סתומים מאד היינו להבין סתר עליון 
הדברים על בוריין ועל מתכונתן דודאי צריכים רבה ולא יובנו 

לאוזן המקבל שמבין בהם ] מפה[פ חכם גדול "הדברים כי אם ע
בכללות ניכר כוונתן רזין עילאין והדברים עושים רושם בשרשיהם 

  .'עליונים למעלה וכו



ואני בעניי : ד כתב" יעיף קטןסת "ובועד לחכמים מערכת הבי
ס אמנם בכל לימוד אינו ניכר הסוד "אומר כי בכל התורה יש פרד

יודע כי ידבר  הזוהר דהסודות הם בגילוי והלומד כ בספר"משאכלל 
נפלאות ורזי התורה והוא לא ידע כל זה ולזה מועיל מאד ולתקן 

  .יעויין שם באריכות' י כסף וכו" הלא ברזהנפש
  )זכר צדיק לברכההרב אברהם כלפון לקט הקציר ל(




ל "ק חיים יוסף דוד אזולאי זצוק"ת חיים שאל להרה"בספר שו
ל שסגולה "י ז"בשם הארהביא '  בסעיף קטןה "ע' א בס"א ח"החיד

 .מבין מה שלומד אף שאינו הקדושלמרק חטאים היא לימוד הזוהר 
  ש "ע

  )זכר צדיק לברכהק "לקט מצות תשובה וצדקה בשם בשם הבינו בעל החיד(










 בתחילת מאמרנו 4' ושייך להע (זוהר הקדושסגולת אמירת ה
לימוד ספר ": אות מד'  בסימןא במורה באצבע "כתב החיד): זה

הזוהר מרומם על כל לימוד בשגם לא ידע מאי קאמר ואף שיטעה 
: הבהיר' ס' ג מע" ועוד לו בשה".תיקון גדול לנשמהבקריאתו והוא 

שלימוד הזהר הוא תקון גדול  זכר צדיק לברכהי "כתבו גורי האר"
תקון  נתן זכר צדיק לברכה] י"האר[ והרב ,להאיר הנפש ולקדשה

ג דלא ידע "לבעל תשובה ללמוד חמשה דפין של זהר בכל יום אע
ונראה כי . נה דקריאתה זו הללא להאיר הנפש ולתקמאי קאמר

דוקא לימוד הזהר יש בו סגולה זו יותר על לימוד משנה ותלמוד 
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ודלא כמו , דף יג, ו"ב הנדפס בליוורנו תקמ"ג ח"כ משה"ע" (ומקרא

ו כי "ד תמר יצ"והעירני ר). שסופלו הדברים בהוצאת ווילנא ואילך
ל לבעל תשובה לומר זוהר נדפס לראשונה "הסיפור על ציווי האריז

תולדות 'וראה ב). א, פ ו"קושטא ת" (נות ומעשה נסיםכו"בספר 
מ "ור.  ובמקורותיו שם238 ו 174' עמ) ז"ירושלים תשכ(' י"האר

בהגהותיו : ז בכתביו אלו"ו מסר לי בטובו את דברי הרמ"בניהו יצ
וגם כי סתומים וחתומים הדברים : "ז"כותב הרמ) י"כ(הכוונות ' לס

ה לשפתים הנוטפות מר כי ברית כרות, אל נא תמנע מקריאתם
, ריקם' באימא ורעותא דלבא בהני כבשי דרחמנא שאינם חוזרו

איש הוגה ושוגה , מעורר את האהבה עד שתחפץ בליגלוג וגמגום
  ".'באהבתה כו




): ש"ס טוב הארץ למהרנ"בסו(שלו ' תיקון ליל שבועות'וב
כי תיקון גדול , ג דלא ידע מאי קאמר"אע... הזוהר' צריך לקרות ס"

  ".ועצום מאד למטרוניתא ולנשמתו כנודע מכמה טעמים




א ידע ג דל"אע... הזוהר' בס): "שם(ר "תיקון ליל הושע'ושוב ב
הלשון של הזוהר הוא מסוגל כל כך ולא מבין מאי קאמר מכל מקום 

כ מדברי " ע".לשכינתא ולנשמתא לקרוא בו יותר מכל עסק התורה
  .ז"הרמ




מטהר ] ז"התקו[ הוא כי": ז"ובסוף הקדמת הכסא מלך לתקו
הגוף ומקדש הנשמה לכל הלומדו בחודש אלול אפילו בגירסא 

כי הלומד ": ' ושם בסוף תיקון ו:.בעלמא באין מבין פירוש אמריו
 ".יש לו שכר טוב בעמלו ומקדש בטהרה נשמתו... גירסא בעלמא
ילמוד ": ל לרבי יעקב קאפיל בסדר כונת הלימוד"ובסידור האריז
ואף אם אינו מבין בהם יאמר דברי הזוהר ותיקונים  ...בספרי קבלה

י 'ח פאלאג" וראה גם נפש חיים מר".כי הם מסוגלים לטהר הנשמה
  .זוהר הקדוש' מע






שביל התורה " נתיב מצותיך"ק מקאמארנא ב"וכן מביא הרה
י תיקון לבעל תשובה שיאמר "וכך נתן מרן האר": אות לא' א
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:  ובהקדמתו לעצי עדן,"חמשה דפין זוהר או תיקונים בכל יום

שהוא מטהר הנפש ... ללמוד בדברי הזוהר והתקונים בשקידה"
ולה ותיקון הנפש ומזככה אפילו אמירה בעלמא מן השפתים סג

  ".מאוד ובפרט ספר התקונים שהם תקוני הנפש ממש




ה "זיטאמיר תרל(ה ישקני "ס דגל מחנה אפרים ד"בלקוטים שבסו
 הוא מסוגל לנשמה אף זוהר הקדוששלשון הד דאיתא "ע: ")א, פח

פ " כמשל הנכנס לחנות של בושם אע,ן כלל מה שאומרשאינו מבי
  ".מ ריח טוב קלט עמו"שלא לקח כלום מ




מפי ... וכמו ששמענו בפירוש): "30' שמות עמ(' חנה אריאל'ב
טמטום המוח שאינו צרעת ' בחי.. .שיש' ר הזקן בלאזני"אדמו

 אף דלא ידע הקדושקריאת דברי הזהר ... כ ולזה מועיל"חזקה כ
ש " וטבילת הגוף במי מקוה או נתינת צדקה כמ,מאי קאמר

  ".בכתבים






 צריך לאמרו זוהר הקדוששר יאהרן מזיטאמ' בשם הקדוש ר
 עצמן מקשרין את זוהר הקדושבלא ביאור כי התיבות והדיבור של 

  ."ס יתברך"האדם לא
מאמר ' דרוש ב' שער ההתקשרות שער הא, ק מווילעדניק"שארית ישראל להרה(

  ).ש"עיי', ב




דפוס " (סור מרע ועשה טוב"' א לס"וכתב בהגהות מהרצ
לשון , מקובל בידינו שגם מי שלא ידע כלום"): מונקאטש אות ט

  ".הזהר מסוגל לזכך הנפש

 קט ובהוספות לשם מכוכבי –ן אות קח "וראה עוד בשיחות הר
ק ממונקאטש שבשמלה חדשה הנדפס עם "כמת הרהובהס.  אור–

  .פירוש מטה אשר

**  *    
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,  מסוגל לטהר את הנפש יותר מכל עסק התורהזוהר הקדושה
 וכלשונו של הרב מקדש מלך ,"השם יתברך לומקשר את האדם

שער (וראה גם בספר שארית ישראל . ש"ע) א"ויקרא דף קעג ע(
ובענין לימוד : ל"שכתב וז) ההתקשרות שער א דרוש ה מאמר ב
שהזוהר , אהרון מזיטאמיר' הזוהר הקדוש אמר בשם הקדוש ר

כי התיבות והדיבור של הזוהר , הקדוש צריך לאומרו בלא ביאור
רק מי שרוצה  ,דוש עצמן מקשרין את האדם לאין סוף יתברךהק

והזוהר יאמר כסדר בלי , ללמוד עם ביאור יעיין מקודם בהביאור
ז כאמור לא הבאנו בדברינו כאן את לשון "ובכ. ש"ע. ל" עכביאור

האחת כיון , וזאת לשתי סיבות, הזוהר הקדוש עצמו אלא הביאור
וגם , תומצת ושוה לכל נפששעיקרו של קונטרס זה שיהיה בלשון מ
ל הבאנו כל דבר באורך "עוד והוא העיקר כיון שבספרינו הנ

 כדמותו זוהר הקדושושם ציטטנו את כל לשון ה, בסייעתא דשמיא
ומכיון שכל מטרתינו , וכצלמו וגם הבאנו את הביאור לדברים

י על הדברים המורחבים "וסומכים אנו בעה, בקונטרס זה לקצר
כן הבאנו כאן בקונטרס הנוכחי רק את התרגום ללא ל, ל"בספרינו הנ

והרוצה לעיין בדברים בהרחבה יעיין ,  כשלעצמוזוהר הקדושלשון ה
  וזה ברור . ה'שם ומשם באר

**  *    



'  והיבעל שם טוב וספרי תלמידי הזוהר הקדושקבע ללימוד 
  יוסף ובנועם מגדיםק תולדות יעקב "רגיל הרבה בספה

מערכת  (זכר צדיק לברכהא "שם הגדולים להחיד' עי) רפה
שלימוד הזוהר הוא ל "בשם גורי האריז) ג בהיר" לאותספרים 

תיקון לבעל ל נתן " והאריז'תיקון גודל להאיר הנפש ולקדשה'
עוד נתיב '  ועי בכל יוםזוהר הקדושתשובה ללמוד חמשה דפין של 

זכר שכך נהג דודו בעל עטרת צבי ) א" למןסישביל התורה (מצותיך 
' ט א"בהעלותך דף ל' צ פ"עוד בעט'  מזידיטשוב ועיצדיק לברכה

  .זוהר הקדושבענין גדלות ספר ה

' דף ז'  טאות' סור מרע ועשה טוב'א ל"וראה גם בהוספות מהרצ
 זוהר הקדושכ לשון ה"שמקובל בידינו שגם מי שלא יבין אעפי

  .ש" עיימסוגל לזכך הנפש
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מי שלא זכה ' ז כ" טאות'  אסימןובאור צדיקים עמוד התפלה 
 .כ ילמוד כי הלשון של הזוהר מזכך הנשמה"להבין הזוהר אעפ

יא לימוד הזוהר ה' כ' ה א"ובסידור לב שמח סדר הלימוד דף קמ
  .שלימות גדול אל הנפש






 זה לשונו ו' מאותא בעבודת הקודש מורה באצבע "כ החיד"וכ
בשגם לא ידע מה קאמר ואף '  מרומם וכוזוהר הקדושלימוד ה
באור צדיקים ' ש ועי" עייה בקריאתו והוא תיקון גדול לנשמהשיטע

וכשילמד זוהר יעיין בכל מלה כי כל אות הוא חידוש ; ד"שם או כ
ה " והדברים הנראים פשוטים אינם רק סוד ובקיצור שלבפני עצמו

אחר הטבילה ואמירת שיר השירים אם יש לו פנאי אז ' שבת כ' מס
  . או בשום ספר קבלהזוהר הקדוש בבינה ילמוד מה בהשםמי שחננו 

ספר  זה לשונוו' שכ' ג א"בראשית דף ל' היכל הברכה פ' עי
 אם  נועם אלימלך כולו אור צח צחצוחות עמוק עד למאדהקדוש

ובספר מאור עינים תידבק נפשיכם תיזכו להבין דבור אחד מדבריו 
כ בנתיב "עוד מש' ועי[ש "עיי'  אור המאיר לפעמים וכוהרבה ובספר

 ספרי מוסר זה לשונוב ו" לאות' שביל התורה א) קומארנא(ותיך מצ
א אין מי "נוע' סשנתחברו בזמנינו כולם קדושים כולם צדיקים 

טועם לפי "כ כל אחד " אעפשישיגנו כי הוא כולו מדריגות גדולות
מאור עינים לא יזוז מעיניך וכל דבריו רמים וקדושים ' וס" מעשיו

הכהן הגדול תולדות יעקב יוסף כולם דגל מחנה אפרים וספרי ' וס
 אחד על ידיאור המאיר נכתב '  וסצריכים לך לחיות נפשך ממש

זכר צדיק מתלמדיו איזה שוחט וחמי הצדיק המפורסים מפינטשוב 
תלמידו שמע כשאמר להשוחט שלא כיוון יפה למה '  שהילברכה
ט בכוונתו לומר ועל כן יזהר שלא ישימו כל עיונים בו אלא מע' שהי
  . ארץ החיים' כ בשם פי" משבהגה' ק כ"או' לעי' עי ].ש"עיי

  **  *    




  חידושי זוהר 

  . פתח דבריך יאיר מבין פתיים

אציגה נא בפנים קטעים אחדים מהקדמתו של , קורא נעים
כפי שכתבם בספרו , ל"וקר רבי שלום בוזאגלו זצ"ר כמוהר"מו
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ל חיבר כמה ספרים על דברי הזוהר "רבי שלום ז". כסא מלך"

 על –" הדרת כבוד מלך",  על הזוהר–" הדרת מלך"וביניהם ספר 
 על –" הדרת הוד מלך",  על האידרות–" הדרת פני מלך", התיקונים

מדברי .  פירוש על התיקונים–" והדרת כסא מלך", ספרא דצניעותא
ל וכבוד "ר יששכר אבולעפיא ז"של גדולי הדור דאז כמוהההסמכות 

ל נראה שחיבר את "ר יעבץ ז"ג ישראל משולם זלמן בן מהר"הרה
  . ה"תקל' ט לה"פירושו כסא מלך על התיקונים בין השנים התקכ

ל היה נרדף מהשלטונות כפי שהעיד הוא בעצמו בסוף "הרב ז
מעאל ושר צבא פעמים ממלך יש' כה דברי מוצל מאש ב: 'הקדמה א

, בקדושה ובטהרה, ועם כל זה היה עוסק בתורה בשקידה, חילו
  .וחיבר את חיבוריו הנפלאים




: ל על חשיבות הלמוד בספר התיקונים"וכה כותב הרב ז
כי , קי סודות אמרתווהלומדים בו עלימו תטוף מילתו להבין עמ

בלימוד ספר זה בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה סגולתו לקרב 
 ומהרה יגלה עלינו כבוד מלכותו ומשיח ,גאולתו יתברך וקץ ישועתו

  . צדקנו בירושלים ירים ניסו ודגלו

אקדים טעם לשבח למה קרא : וזה לשון הרב בהקדמתו
והר מצינו בשלמא לספר הז, ה לחיבור זה תיקונים"י זלה"הרשב

מנא ישאמר רעיא מה, טעמו מפורש ברעיא מהימנא פרשת נשא
י האי חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר מן זוהרא דאימא "להרשב

ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי דבינה . עילאה תשובה
  . דאיהו ספר הזוהר יפקון ביה מגלותא ברחמי, איהי אילנא דחיי




והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע אלין : ובפרשת בהעלותך
שנקרא מפורש , אינון דקא משתדלין בזוהר דא דאיקרו ספר הזוהר

?  אבל תיקונים מאי טעמא.ספר הזוהר כי מזהירים כל הלומדים
ד תותה אשכחנא ה דלי לן חספא ומי"י זלה"ורבינו הגדול האר

התיקונים ' ה מפרש בס"י זלה"ההוא אמר מה טעם הרשב. מרגניתא
כל הפסוקים והתיבות וחידושים הכל במספר קטן מה שלא עשה 

וכי עצרה ידו , כי נודע כי חשבון קטן היא מסוד הקטנות? הזוהר' בס
שכוונת ה "ותירץ הוא זלה? לבנות חידושיו על יסוד מספר גדול

שכל מספר , קונים העיקר לתקן עולם העשיהי בספר התי"הרשב
ועשיה אין בה כי אם , כי שם הקליפה תקיפין, קטן הוא בעשיה

לכן כדי לתקן עולם . מקרא וחידושי תורה שבה כולם במספר קטן
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ל " עכהעשיה בנה יסודותיו על מספר קטן בכוונה מכוונת לזה

  .ה"י זלה"האר



הגם , דהיינו טעמא שקרא שמו תיקונין, גם אנן ענינן בתריה
, הנה עיקר התיקון הוא בעולם העשיה, ת מתקנים השכינה"שכל ד

והשכינה צריכה לירד לעומקם להעלות הניצוצות ', שבה מדור הקלי
לקרות ומטעם זה ישתנה לשבח ספר זה ', וכו, ולאסוף נדחיה אליה

 ואם לא ,יקוני העשייה עיקר כל תיקוניההתיקונים כי ת' לו ס
ועלה ', וכו, תתוקן ותעלה מהעשייה איך יהיה תיקון יצירה ובריאה

י לתקן "שכל כוונת הרשב, בידינו טעם הגון לשם ספר התיקונים
  . 'וכו, כי מלכות מקננא באופן שהיא עשייה, השכינה בעולם העשיה

לקים בפירוש גם אתן טעם לשבח למה לא נגלו לנו הא: ועוד שם
וכי . ל על ספר התיקונים כי אם בימים ההם ובזמן הזה"י ז"האר

  ?אכשור דרי להשיג מה שלא השיגו ולא גבלו ראשונים

זה הנה מצאתי תשובה ניצחת ומספקת לשאלה זו לקמן ו
ה אסתכם עמנא עלאין ותתאין "ש חברייא בודאי קוב"אר: לשונו

 ביה דעתיד כלא האי זכאה דרא דהאי אתגליא, למהוי בהאי חבורא
לאתחדשא על ידי דמשה בסוף יומיא בדרא בתראה לקיימא קרא 

  . 'מה שהיה הוא שיהיה וכו

עד ואתפשטותיה הוא בכל דרא ודרא בכל צדיק וחכם דמתעסק 
  . ש"ע' באורייתא עד שתין רבוא לאשלמא לכולהו מפגימו דלהון וכו




ה שדבריו אלה מורים באצבע "י זלה"דוק באמרי קדוש הרשב
יומיא בדרא בתראה עתיד לאתחדשא  גזר אומר שדוקא בסוףכי 

 ואם תאמר אעיקרא דדינא פירכא למה תצא זאת מלפניו .חבורא דא
  . להיות תורתו זאת חתומה וסתומה עד דרא בתרא

 

זה ה נתן טעם להתרת קושיא זאת לקמן ו"הנה אליהו זלה
נחית מעילה בכמה חיילין דנשמתין  אדהכי הא אליהו קא: לשונו

עד ', וכמה מלאכיא סוחרניה ושכינתא עילאה עטרה על כולהו וכו
וכמה בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי חבורא דילך עדי אתגלייא 

ראתם דרור בארץ ובגיניה וק. לתתא בדרא בתראה בסוף יומיא
  .כי סגולת חבורא דא להביא גאולת וחירות מהגלות. ל"עכ
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ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ ', וכתיב השבעתי אתכם וכו
צריך , כי אם תעוררו האהבה קודם בעתה. ן בעתההשכינה בזמ

למרק העונות בצרות רבות ויהרגו כמה מישראל ויתקטיל משיח בן 
וכדי שלא יהרג שום אחד מישראל ולא יהרג משיח בן יוסף , יוסף

ה סבל כמה "גם מרע, סובלת השכינה צער אורך הגלות לטובת בניה
מו שכתב בזוהר יסורין על עצמו כדי שלא ימות משיח בן יוסף כ

ולכך גזרו אומר דלא אתגליא חבורא . ובתיקונים בהרבה מקומות
ואז בסגולת , דא אלא בסוף יומיא בדרא בתראה שהוא זמן בעתה

ולאו משום , ויהיה דבר בעתו מה טוב, החבור וקראתם דרור
ה "י זלה"ה מתנוצץ ברבותינו האר"דאכשור דרי אלא משום דמרע
ל דעתיד לאתחדשא על "וכמש, א דאותלמידיו לפרש מאמרי חבור

ידא דמשה שישתדל לאשלמא פגימו דילהון מצד חסרון ידיעתם 
  . והוא ילמדם ויעזרם ויסייעם לכוין אל האמת לסיוע שיש בו ממש

י זכאה דרא דהאי "ל הרשב"ואשרי הדור שיזכה לזה כמש
  . אתגליא ביה




י שיטע אהבתו "ויהרמ: ומסיים הרב בהקדמתו בלשון תפלה
כי הוא מטהר . ותורתו בלבנו ללמוד בחיבור בלב שלם ובחשק רב

הגוף ומקדש הנשמה לכל הלומדו בחודש אלול אפילו בגירסא 
 ידבר השםש אם יזכה עד שרוח "וכ. בעלמא באין מבין פירוש אמריו

ומועט מספר זה מחזיק את . י באמרי קדוש"ת הרשבבו להבין כוונ
וכולנו כאחד נזכה שיקויים בנו , יזכה להיות מבני עליה' המרובה וכו
וקראתי : י זכאה דרא דהאי אתגליא ביה ובסגולתו"נבואת הרשב

בעוז , יבא ויגאלנו, מלך ביופיו, ותחזינה עינינו בן דוד משיחנו, דרור
 צורנו השםונחה עליו רוח , חלקנובשכר זאת אל חי , והדר אלקינו

ואז ישמח לבנו ותגל נפשנו בישועת , מגיננו יגלה כבוד מלכותך עלינו
  . ר"אכי, מלכנו



: זה לשונואיתא בספר התיקונים בתקונא ארבעים ותלת ו
ודא איהו ונהר יחרב ויבש בההוא זמנא , ש"ר יב"תמן את, בראשית

ואמרין שמע , צווחין בנין לתתא ביחודא,  ואיהו יבשהדאיהו יבש
והכי מאן , ד אז יקראונני ולא אענה"הה, ואין קול ואין עונה, ישראל

פ ומאורייתא "דגרים דאסתלק קבלה וחכמתא מאורייתא דבע
ואמרין דלא אית אלא פשט , דבכתב וגרים דלא ישתדלון בהון
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מההוא נהר ומההוא בודאי כאלו יסלק נביעו , באורייתא ובתלמודא

טב דלא אתברי בעלמא ולא יוליף ההיא אורייתא דבכתב , ווי ליה, גן
וגרים , פ דאתחשב ליה כאלו אחזר עלמא לתהו ובהו"ואורייתא דבע
  .ל התיקונים"עכ. ואורך גלותא, עניותא בעלמא

טב ליה דלא : זה לשונוו) 'וס' אות נ(בכסא מלך "וכתב שם 
אם היה עם הארץ , פ"ייתא דבכתב ובעיתברי ולא יוליף אההיא אור

כי אין לטייל בפרדס , יותר טוב לו כי אינו פוגם אם אינו לומד קבלה
, אבל מאן דאוליף תורה שבכתב בשר. קודם שימלא כריסו בשר ויין

ושתה יין תורה שבעל פה עונשו כל כך גדול אם לא , לחמה של תורה
 יוליף ליה כי וטב ליה דלא, פוגם בלמודו, ילמוד קבלה ואדרבה

כשהנהר והגן ', שמגביר הקלי, אחזר עלמא ליסוד שבירת הכלים
  . וגרים עניותא וארך גלותא, דמנע הטיפה רזי תורה מהם, יבשה




או מתוך , או חבר, ומי שיכול לקנות לו רב שילמדהו קבלה
ל "אמר אליהו זובפירוש . גורם אורך גלותא, ומתרשל, ספריםה

י דבהאי ספר הזוהר יתפרקון מן גלותא כד אתגליא בדרא "לרשב
  . בתראה

בגין דעתידין למטעם , ועוד שנה ופירש דבריו פעמים שלש
וביה יפקון מן , מאילנא דחיי האי ספרא דאתגלייא בסוף יומיא

  . גלותא




ווי ליה טב ליה דלא , ומגודל העונש שכתב כאן רחמנא ליצלן
ממנו יודע גודל החיוב וגודל השכר למי שלומד ', יתברי ולא יוליף וכו

ש אם "וכ, כי לימוד הזוהר בגירסא בעלמא בונה עולמות. הקבלה
שה בו תיקון למעלה בשעה יע' יזכה ללמוד ולהבין פירוש מאמר א

  . אחת מה שלא יעשה בלימוד הפשט שנה תמימה






כי . ה למדקדק בו"גם מאמר זה מורה באצבע כל דברי הרב זלה
 מגנא ומצלא אפילו בעידנא דלא עסיק בה ואיך אמר קים לן תורה

שהיא משנה , טב ליה דלא יוליף ההיא אורייתא דבכתב ודבעל פה
אלא ודאי לימודו כל השנה אינו , שאין לך מדה טובה הימנה, וגמרא

בלימוד הקבלה כי שקול הוא כנגד ' כלום אם אין מעטרו ביום א
הא אם ,  דוקא מינה,וזה שאמר וגרים דלא ישתדלון בהון, כולם
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תורתו כולה , אפילו יום לשנה, כפי יכולתו' כל א, ישתדלון בהון

בכל לילה '  שעה אהשםוכל שכן אם קובע עת ל, עושה פירות למעלה
מבני היכלא דמלכא ויהיה מרואי , ז"אז מובטח לו שהוא בן העה

ודי בהערה זו למי . היושבים ראשונה במלכותא דרקיעא, פני המלך
  .ל"ל הכסא מלך ז"עכ:  בינה והשכלשםהשחננו 

, ן"ומי לא יתלהב לבו ותגדל תאותו וחשקו לעסוק בתורת הח
  . ואשריו בזה ובבא, ל"פ להשתדל לקבוע לו זמן על הלמוד הנ"ועכ

ל והשתדל ברוב עוז "ואתה קורא נעים תן לבך לדברי הרב ז
 על ידילהתחזק בלמוד הזוהר והתיקונים ולהיות ממקרבי הגאולה 

  . עד אשר והאלילים כרות יכרתון ויגלה משיח צדקנו במהרה, תורהה
  ב"ט שנת תשס"מונסה ס.  הרב אברהם יהגאון הצדיקפדה את אברהם חלק שני ל





בגין דעתידין ישראל ו: ד"נשא דף קכ'  פהקדושאיתא בזוהר 
מן גלותא ' נא דחיי דאיהו האי ספר הזהר יפקון בילמטעם מאיל

   .ברחמי

תיקוני זוהר סוף תיקון הששי וכמה בני נשא לתתא ואיתא ב
יתפרנסון מהאי חיבורא דילך כד אתגליא לתתא בדרא בתראה בסוף 

  .וקראתם דרור בארץ' יומיה ובגיני

' וקראתם וכו'  בביאורו ובגיניזכר צדיק לברכהא "וכתב הגר
  .  לימוד הזוהרעל ידישיגאלו 

על רק ' כתב הגאולה הזאת לא תהי' א אות ג"י' ובאבן שלמה פ
  .כ"ע,  לימוד התורה ועיקר הגאולה תליא בלימוד הקבלהידי






ג מאן דאסתלק קבלה וחכמתא "ז תיקון מ"וד כתוב בתקווע
ולא אליף ' ואמר דלא אית אלא פשט באורייתא ובתלמודא וכו' וכו

כאלו חזר עלמא לתוהו ובוהו וגרים ' ההוא אורייתא דא תחשב לי
  . עניות לעלמא ואורך גלותא




זכותו יגן  אגרת הקדש ששלח הבעל שם טובודע מה שכתוב ב
 אשר זכר צדיק לברכה גיסו הגאון הקדוש רבי אברהם גרשון לעלינו

 עשה עליית נשמה ונכנס בעל שם טובשה, הובא בספר פורת יוסף
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 ושאלתי את פי משיח אימת אתי מר והשיב זה לשונולהיכל המשיח ו

ודך ויתגלה בעולם ויפוצו מעיינותיך בזאת תדע בעת שיתפרסם למ
חוצה מה שלמדתי אותך והשגת ויוכלו גם המה לעשות יחודים כמוך 

לי ' עת רצון וישועה ותמהתי על זה והי' ואז יכלו כל הקליפות ויהי
  .כ"ע, צער גודל באריכות הזמן כל כך




ב ביאר מה שכתוב ובני ישראל "ובספר דגל מחנה אפרים בדף ל
ל "יוצאים ביד רמה ומתרגמינן בריש גלי על פי דברי האגרת הנ

. י"ש גל"דמרומז כאן בפסוק ובני ישראל יוצאים מן הגלות ברי
י גלי דהיינו כשיתגלה תורת הנסתר שחיבר אז "ת רשב"בריש ר

ת רבי ישראל בעל שם "ש ר"וכן ברי.  מן הגלותיצאו בני ישראל
. היינו כשיתגלה תורתו ויפוצו מעיינותיו אז יפקון מן גלותא" גלי"
  .כ"ע

ובהקדמה לספר בעל שם טוב על התורה ראיתי שפירש הענין 
של יחודים שכתוב באגרת הקדש הכוונה שיתעלה כל דבר הגשמיי 

ד האדם המחשבה שבפעולת האדם אל הרוחניי על ידי הדעת שמייח
  .ש"עם המעשה עיי




דהנה ידוע מדברי הזהר ' וכתב בספר אגרא דפרקא אות רמז
שעל ידי עסק התורה בפנימיות בדרך הסוד יפקון מן בכמה מקומות 

ישראל ובגין דעתידין : נשא קכד' מ פ"רע (גלותא בבחינת אחישנה
מן גלותא ' למטעם מאילנא דחיי דאיהו ספר הזוהר יפקון בי

מה שאין כן בעסק התורה בהלכותיה ) הגהות הצבי והצדק, ברחמי
כי בעסק התורה על פי הפשט אין '  וכוה"יפקון בבחינת בעתבפשוט 

מה שאין כן בלימוד , ו חבלי משיח"אחשינה כי יתוספו ח' לבקש בחי
 הסוד יוכל להיות בחינת אחשינה בלא של תורה בפנימיותה בדרך

כי תבוא ' ש אגרא דכלה פ"ועיין עוד מ(כ "ע. חבלים וצירים
  ).באפטרתא דיומא

 בדברי תורה זכר צדיק לברכהר ממונקאטש "ק אדמו"וכתב כ
ב מה שקמו הארורים והמערערים על אמיתות " פסימןט "מה

עומת זה לעולמים כזה ואת זה ל'  הנה כבר היזוהר הקדושוקדמות ה
הבחירה חפשית יען שלימוד הקבלה גורם ' עשה אלקים כדי שתהי

א "התקרבות הגאולה על כן באו בכל דור לעשות תעמולה מצד הסט
ל וצריכין להתאמץ ולהרבות "ר והן הנה חבלי משיח כנ"נגד זה בעוה

  .כ"ע, בדברים המקרבים הגאולה ובפרט לימוד הקבלה
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 בשם הגדולים דיק לברכהזכר צא "ש הגאון חיד"ועיין עוד מ

 זוהר הקדושטעם הדבר שלא נתגלה ספר ה) ט"סימן רי' מערכת א(
  .לדורות הקודמים

**  *    






הנוכחית הם " כתר תורה"יתר חלקי תבל שהתיסד שם חברת 
בכמה משכנותיה בני ' ירושלים' אלכסנדרי ארם צובא דמשק בירות

ניו יורק לעדת הספרים מיום ' בין גאזי מחוז טריפולי' צפת' ברק
הוסדה עד היום הנה הנה קיימת ומתחזקת ונוספה יום יום חברים 

לעם ישראל ' מקשיבים לתפארת והקמת תורת ישראל החרדית
  .בעולמו היהודי החרדי' החרדי

והוסיף ' המלחמה צדיק זה שב ירושלימה איש וביתואחרי 
לחזוק התורה ' בכוחותיו ומסירות נפשו להמשיך פעולותיו הקדושות

והיהודית כדרכו בקדש על בריאותו לא חסר כלל למרות כי בשנים 
האחרונות תקפוהו חולשות שונות בכל זאת כארי התגבר מעודו עד 

" מי גיחון"נין הוצאת סוף ימי חלדו במסירות נפש והון השתדל בע
 אמצעים שונים בכדי לעורר תועלת על ידי הממשלה וגם על ידיהן 

ואולם בנתים נתבקש צדיק זה ] ע"ו ע"כדלעיל עמוד ט[הנמשך מזה 
, בישיבה של מעלה קודם הוציא לפועל פעולתו זו הקדושה כלהלן

  .מכלל פעולותיו הקדושות ופרסמם בנדפס הם

**  *    


 

על ידי לימוד הזוהר הקדוש נעשה חשק לכל הלימודים של ) קעז
  :התורה הקדושה

ומעורר מאד , גם הלשון הקדוש של הזוהר מסוגל מאד) קעח
  :י"לעבודת הש

כ את לשון תרגום עד שאפילו שאר דברים "י קידש כ"רשב) קעט
  : י"ום יש להם כח לעורר להשהנכתבים בלשון תרג

  :נחשב כמו צדקה.  צבאותהשםכשמקנאין קנאת ) קפ
  )ן"קיצור ליקוטי מהר(
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 אחרי כן שם הרב פעמיו למעזריטש ושם היה צנוע מאוד) ב
במעשיו ולא היה ניכר בפניו שום הבירות כי הוא בר אוריין והיה 
שוקד על לימודו בחכמת האלקית יום ולילה גם סיים שם הלכה 

ה נשרפו הרבה מהם ונדבר מזה "אשר בעו(ע "שו' פסוקה על כל הד
ז לא הלך בבגדים חשובים והיה ישן בקלוז של "ועכ) ה"להלן אי

וד לא יאומן כי יסופר כי ע חבבו מאוד מא"המגיד והמגיד נ
במסתרים גלה לו יותר מאשר גלה לכל תלמידיו ואולם בנו הקדוש 

אברהם המכונה בפי כל המלאך הוא לקחו תיכף לו לחבר והיה ' ר
ביניהם המדובר כי שלשה שעות ילמוד הרב עם המלאך לימוד הנגלה 

שעות לימוד הנסתר מחכמת האמת ' ולעומת זה ילמוד המלאך עמו ג
קדושים כתיב לא תגנוב ' ז כי בפ" הרב בעת גדלו בדרך הלצה עואמר

הוא כי במילי דשמיא ' בטפחא וידוע כי טפחה הוא מפסיק והפי
היינו להתגנב בעשותו טוב מבני אדם ולהתגנב מיצרו . מותר לגנוב

אברהם ' שאין בזה משום גניבת דעת וכן עשיתי כשהייתי לומד עם ר
השעות לאחרו למען ילמוד עוד ' מורהמורים ב' הייתי מחזיר אצבעי

ר אברהם לא ראה והחבירים הקדושים הלא המה ששים "עמו והר
ע לא ידעו כל כך מגדולת "הגיבורים אשר היו תלמידי הרב המגיד נ

הרב ולא הכירו אף חלק קטן מחכמתו בנסתר ורק ידעו כי הוא גאון 
גדול היה כדרך שמחבב ה' כ חבבו כולם אותו מאוד אבל החביבו"וע

פעם : והרב לא פנה כלל לשום דבר ורק לא פסק פומיה מגירסא, קטן
אחת יצא הרב המגיד על פתח חדרו ובידו מכתב חתום ויאמר להרב 
זלמינקע המכתב הזה צריך אני לשלחו לבאר ויתן לו המכתב ויסגור 
את חדרו ויתבונן הרב באמרות רבו ויאמר אל לבו אם היה כוונת 

למקום אשר שולח לא היה נותנו לי כי אם רבי רק שיגיע המכתב 
כ רוצה הוא בודאי כי אנכי בעצמי אשא לשם "למשרתו פוליט וע

כ נשא לבו את רגליו ויקח בידו המכתב לנשוא אותו "המכתב וע
  .לבאר כי לא רחוקה באר ממעזריטש

ויהי כאשר הלך כברת ארץ ירד מטר סוחף פתאום ולא רצה 
' ירד עליה עד אשר בא לבית מלון אלשוב העירה וילך לדרכו והמטר 

באם הדרך ויכנוס הרב ויגמור בדעתו ללון שם כי פנה היום והוא 
עייף ומלבושיו מטופחים המה וילן שם הרב וייבש בגדיו ויהי אך 

כ מחמת המטר "נהייתה לילה ויבא סוחר אחד איש נכבד וירצה ג
ללון שם וינהג הסוחר אתו עוף שחוטה ויתנה לבית המבשלת 

יבשלו אותה והוא לקח גמרא מארגז חפיציו וישב ללמד עד אשר ש
אבל כאשר למד עקם מאוד את פשט . תבושל סעודת הערב שלו

כ היה לו קושיות וספיקות רבות ולא היה יכול למצוא "הגמרא וע
ונצטער האיש כי ידע כי תמיד אין דרכו בכך אבל ' דרך הישרה בתוס
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ובין כך נתבשל המרק עם לא היה יכול לבוא על הפשט האמיתית 

העוף שלו ויסגור האיש את הגמרא וישב לאכול כי אמר אולי מחמת 
עייפות הדרך אינו צלול מוחו ויאכול האיש וישכב לנוח על מטה 
כבודה אשר הכינו לו והרב שכב על הספסל בלא כר ולא דיבר מאומה 

ג של הסוחר שכב על הספסל לא רחוק ממקום "עם הסוחר וגם הבע
ג תאוה רחמנא ליצלן וינסה "באשר כבו את הנרות נתאוה הבעהרב ו

לילך אל שפחת הבית אבל היא מאנה לשמעו לו ותתן את קולה 
ג לנפשו מאדונו עשה עצמו כאלו הקיץ לקול "ברעש ויהי כי ירא הבע

ההמולה וידליק נר ויעליל על הרב כי הוא רצה לעשות כדברים 
יחו על הארץ אבל הסוחר האלה ויכה את הרב על הלחי ויכפתו וינ

ם "ונגזלה שנתו ויקם וידליק נר ויקח רמב' נתבלבל מאוד מההמול
אחד אשר הוליך אתו וישב ללמוד אבל גם פה עקם מאד את הפשט 

ויצטער . הישר ותעה מדרך הישר וילך נבוך בו ויתפלא הסוחר מאד
מזה והרב כאשר שכב על הארץ תחת הספסל הארוך לא יכול לסבול 

ת הזה ויאמר להסוחר הנה אנכי מלאתי מילים הלילה העקמימו
ולא יקשה . קודם טעית במאמר הגמרא אשר פשוטו כך וכך. הזאת

ם אתה הולך תועה כי כן וכן הפשט "ועתה גם בהרמב. 'לך שום קושי
. הישר ויראה הסוחר כי חכו ממתקים וייטבו הדברים בעיניו מאוד

כי הלא בר . דיםויאמר להרב חכך ממתקים אבל אין כולך מחמ
אוריין עתה ולמה עשית את המעשה הזאת ויען הרב לא היו דברים 

ל העליל עלי כי רציתי לעשות כמעשהו אבל "מעולם והמשרת של מע
יאיים נא כבודו עליו ויודה לו תיכף וכן עשה הסוחר , חלילה לי מעוון

ג הודה והתירו אגודת הרב והשתעשעו כל הלילה בלימודים "והבע
ונגמר ' נסע הסוחר לדרכו והרב התבונן במה שעבר עליו הלילובבוקר 

זה מקרה ' בדעתו לשוב למעזריטש כי הבין ברוב חכמתו כי לא הי
ורק רבו שלחו לקבל ההכאה הזאת בשביל מיתוק איזה דבר הצריך 

וכן עשה וחזר למעזריטש ולא גלה מה שעבר עליו . כידוע ליודעי חן
אותו המגיד שחק ממולו ויאמר כ כאשר ראה "אולם אח. לשום אדם

אצלו שמינה שבשמינית ' ת שיהי"לו תדע בני כי גם שמותר לת
מגדלות אבל לתלמיד אהוב איני רוצה שיהיה בו אף חלק העשירי 

  .הזה לבד המתקת הדינין שנמתקו מעליך בזה הדרך

**  *    





ת רב "בימי חורפי התחלתי על דעת עצמי לההדיר שו: ה"א(
ושוב חזרתי בי מכמה , זכותו יגן עלינו אמןח "פעלים למרנא הגרי

אך שלוש תשובות שכבר כמעט , טעמים ובפטר מזכויות היורשים
ס ועולה "י ואיני רוצה שיאבדו בתהום הנשיה אני מדפ"סיימתי בכת
  )ח וההערות הם ממני"ק העליון הם דברי הגריהחל. לזיכוי הרבים
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שאל ממני איש פשוט ויודע : וזו לשונו, נשאלתי מאיש מבין
ל מדרש "רבותינו ז יתברך למדתי דברי השםכי שבח ל, ספר מעט

  , נאאך בלימוד הנסתר לא נכנסתי, ואגדה וקצת גמרא
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ורק אני קורא בספר הזוהר והתיקונים כאשר קוראין המון 

 והנה בעתה באתי לשאול מאדוני קצת שאלות אשר אני נבישראל
ובטחתי שבודאי תשיב לי תשובה , ואל תשיבני ריקם, נבוך בהם

הנה בראשית מאמר אפרש ו. ולשכך דעתי בהם, להשקיט רעיונותי
, חכמינו זכרונם לברכהשיחתי כי אנכי איש יהודי מאמין בכל דברי 

משה אמת , וכל שכן וכל שכן בתורה שבכתב, הן אמת ודבריהם אמת
חכמינו זכרונם ורק אנכי רוצה להתבונן במה שהרשונו , ותורתו אמת

והנני מציג לפני אדוני קצת שאלות אשר יעצוני ,  להתבונןלברכה
  . כליותי לדעת אותם

v  v  v  
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  – פרק כח –
 על שער זכותו יגן עלינו אמןו "הקדמת מוהרח: א ענף

 ההקדמות
 על שער זכותו יגן עלינו אמןו "הקדמת מוהרח: ב ענף

ל בעל ספר " להרמחההקדמות ספר דרך עץ חיים
  מסילת ישרים

ד על ספר והוא מיוס, והוא הקדמה לספר פתחי חכמה
  ה" זלהו הרב חיים ויטאלמורינעץ החיים ל



  –  אפרק כח ענף –
זכותו יגן עלינו ו "הקדמת מוהרח

  על שער ההקדמותאמן
 



 הרב יוסף אדוני אביהדל באלפי חיים ויטאל בן ל. אמר הצעיר מעיר
. ישבתי משתומםה בהיותי בן שלשים לכח תשש כחי "וויטאל זלה

רפואה . כי עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לא נושענו. ומחשבותי תמהים
ולא עלתה ארוכה למכתינו . אין מזור לבשרנו. לא עלתה למחלתינו
שנים אוי לנו כי ' ק וד"הנחרב זה היום אלף ות. לחרבן בית מקדשינו

 שהוא אלף שנים וגם נטו הקדוש ברוך הואפנה היום יום אחד של 
וכלו כל הקצין . 'שנים יותר מחצי היום הב' ק וד"ערב שהם תצללי 

בית ל כל דור שלא נבנה "ונודע את אשר ארז. ועדיין בן דוד לא בא
ואתנה את פני לחקור ולדעת מה זה .  בימיו כאלו נחרב בימיוהמקדש

  .ומדוע לא בא בן ישי. מ נתארך קיצינו וגלותינו"וע

 ספרהובא ב' ממאמר א. ויומצאתי און לי ואנינה בקרבי ולבי ד
 תנינא כתב ורוח :וזה לשונו. ב"ז ע"דף ע' התיקונים תיקון ל

מאי ורוח אלא בודאי בזמנא דשכינתא נחתת ' ם מרחפת וגו"אלהי
בגלותא האי רוח נשיב על אינון דמתעסקי באורייתא בגין שכינתא 
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דאשתכחת בינייהו והאי רוח אתעביד קלא וימא הכי אינון דמיכין 

א בחוריהון סתימין עינין אטימי לבא קומו ואתערו לגבי דשינת
שכינתא דאית לכון לבא בלא סכלתנו למינדע ביה ואיהו בינייכו 

והיא אומרה ' כגון קרא נא היש עונך וגו. ורזא דמלה קול אומר קרא
וכל . כלא אינון כבעירה דאכלי חציר. מה אקרא כל הבשר חציר

ובההוא . ייהו הוא דעבדיחסדו כציץ השדה כל חסד דעבדי לגרמ
כ ויזכור כי בשר המה רוח הולך ולא ישוב דא איהו רוחו של "זמנא מ
ולא יתוב לעלמא . ווי לון מאן דגרמי דיוזיל ליה מן עלמא. משיח

דאילין אינון דעבדי לאורייתא יבשה ולא בעאן לאשתדלא בחכמת 
ד מינה ואשתארת "הקבלה וגרמין דאסתלק נביעו דחכמה דאיהו יו

. ת יבשה ווי לון דגרמי עניותא וחרבא ובזה והרג ואבדן בעלמא"יב
והאי רוח דאסתלק דאיהו רוחו של משיח כמה דאתמר ואיהו 

. השםרוח דעת ויראת . רוח עצה וגבורה. ב"ואיהו רוח חו. ק"רוה
 הקדוש ברוך הואד אמר "ובג. פיקודא תנינא ויאמר אלהים יהי אור
עירו ואם תעוררו את האהבה השבעתי אתכם בנות ירושלים אם ת

ויראה . מ לקבל פרס"דאיהו רחימו בלא פרס ולא ע' עד שתחפץ כו
תחת . 'פ איהי שפחה ותחת שלש רגזה ארץ וגו" לקעל מנתואהבה 

  :עד כאן לשונועבד כי ימלוך ושפחה כי תירש גבירתה 



תא כל כל אינון דמשתדלי באוריי' ש בתחילת דבריו ואפי"והנה מ
עם היות שפשטו מבואר ובפרט בזמנינו זה ' חסד דעבדי לגרמייהו וכו

ה אשר התורה נעשית קרדום לחתוך בה אצל קצת בעלי תורה "בעו
פ והספקות יתירות וגם להיותם " לקעל מנתאשר עסקם בתורה 
ודיני סנהדראות להיות שמם וריחם נודף בכל . מכלל ראשי ישיבות

מגדל וראשו . שי דור הפלגה הבוניםהארץ ודומים במעשיהם לאנ
 הכתוב ונעשה לנו אחר כךש "בשמים ועיקר סיבת מעשיהם היא מ

 :וזה לשונוב "ה ע" הזוהר בפרשת בראשית דף כספרככתוב ב. שם
שחמשה מונים יש בערב רב . על פסוק אלה תולדות השמים והארץ

מינים מהם הוא הנקרא כת גבורים דעלייהו אתמר המה ' ומן הג
ורים אשר מעולם אנשי השם ואינון מסטרא דאילין דאיתמר הגב

ונעשה לנו שם בבנין בתי כנסיות ' בהון הבה נבנה לנו עיר ומגדל וגו
ת ועטרה על רישיה ולא לשמה אלא למעבד לון "מ ושוין בהון ס"וב
והנה על הכת הזאת אמרו בגמרא כל העוסק בתורה שלא לשמה ' וכו

  :ו ולא יצא לאויר העולםנוח לו שנהפכה שלייתו על פני



ואמנם האנשים האלה מראים תימה וענוה באמרם כי כל עסקם 
  :בתורה הוא לשמה

ה העיד עליהם שלא כך הוא "מ ע"והנה החכם הגדול התנא ר
' באומרו לשון כללות כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברי הרבה וכו
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נו פוסק והולך וכמעיין ומגלים לו רזי תורה ונעשה כנהר שאי

המתגבר מאליו בלתי הצטרכו לטרוח ולעיין בה ולהוציא טיפין 
טיפין של מימי התורה מן הסלע הנה זה יורה שאינו עוסק בתורה 
לשמה כהלכתה ומי זה האיש אשר לא יזלו עיניו דמעות בראותו 

  :המשנה הזאת ורואה חסרונו ופחיתותו



ורה אפשר לפרש לשון המאמר על אופן  שלכאאף על פיהאמנם 
'  פסחים נספר התוכמו שכתוב אפשר כוונתו על לקנטר -הגהה [זה 
ה גרס אפשר "י של החסיד בעל יוש" כת עץ חייםוב. ן"ן ח"ב אב"ע

ז דבר קשה "עכ]. ' כולמיד חכם ולא על תם הארץעל ע' לפרש כו
מידי  לומר וכי בשופטני עסקינן ולא בכללות כל התלמאוד מאוד

כל '  אומרו דרך כללות ואפיעל זהחכמים העוסקים בתורה והראיה 
אינון דמשתדלי באורייתא כל חסד דעבדי לגרמייהו עבדי ואין לומר 
דמלת כל היא יתירה ומשבשתא שהרי מקרא דורש וכל חסדו כציץ 

ח "השדה שלא נאמר וחסדו אלא וכל חסדו לרמוז כי כל הת
ד על לשונה הם דומים בחסד העוסקים בתורה הנקראת תורת חס

ל "ההוא אל ציץ השדה משום דלגרמייהו עבדי אבל ביאור לשון הנז
 לקבל פרס על מנתיובן ראשיתו מאחריתו באומרו ויראה ואהבה 

  :איהי שפחה ותחת שלש רגזה ארץ

ד "ובג. ב"ז ע"ה בפרשת בראשית דף כ"ש בס"והענין יובן במ
לו עזר כנגדו דא משנה ה לא טוב היות האדם לבדו אעשה "אמר קב

איתתא דההוא נער ואיהו שפחה דשכינתא ואי זכו ישראל איהי עזר 
לון בגלותא מסטרא דהיתר טהור כשר ואי לא איהי כנגדו מסטרא 

דלית יחודא עד דערב רב יתמחון מן עלמא ' דטמא פסול אסור וכו
ד אתקבר משה לבר מארעא קדישא וקבורתא דיליה איהי "ובג

 מטרוניתא דאיהי קבלה למשה ומלכא ומטרוניתא משנה דשלטא על
ד תחת שלש רגזה ארץ תחת עבד כי ימלוך דא "מתפרשא מבעלה ובג

  :עבדה ידיעה ושפחה דא משנה ונבל כי ישבע לחם דא ערב רב

עולמות '  כלולה ונמצאת בכל דהקדושההנה מבואר כי תורתינו 
א ע ובהיותה בעולם האצילות אז נקראה קבלה כי שם הי"אבי

 כתנתי תמופשטת מכל הלבושים הנקרא פשט מלשון פשטתי א
ג עור אדם המתפשט " המלבושים החיצוני שהוא עבחינתשהוא 

  :מעליו לפעמים וזהו עיקר מלת פשט



 יושב ועוסק הקדוש ברוך הואאשר שם ' ואמנם בעולם האצי
 דודי צח פרשתדברי המתרגם על ל וגם ב"בתורה כנזכר במדרז

ל על בריאת "הנדרש לרז' ה ואהיה אצלו אמון וגו"ואדום וכמש
 מביט בתורה ובורא עולמות ואין הקדוש ברוך הואהעולם שהיה 
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ר ולא כמעשה דבני חרי וכמעשה אתונו "ספק כי לא כמעשה אדה

הקדוש דבלעם וכיוצא בהם בהיותם כפשוטם היה משתעשע בהם 
  :ים שנה קודם שנברא העולם ובורא בהם עולמות אלפברוך הוא



 בתורה והיותו בורא בה הקדוש ברוך הואאמנם שעשועות של 
 הנשמה הפנימית שבה בחינתאת עולמו היתה בהיותו עוסק בתורה ב

הנקרא רזי תורה הנקרא מעשה מרכבה היא חכמת הקבלה כנודע 
 מאודולם האצילות העליון אל היודעים וטעם הדבר הוא להיותו ע

טוב ולא רע דלא יכיל להתערבא עמיה קליפה ועליה אתמר וכבודי 
ז "ח וכן בסה"ו תיקון י"ס' לאחר לא אתן כנזכר בספר התיקונין ד

 ולכן גם התורה אשר שם איננה עיין שםא "ח ע" בראשית דכפרשתב
 למטה בעולם היצירה מה שאין כןרק מופשטת מכל לבושי הגופנים 

עבד טוב והוא הנקרא עץ הדעת טוב מסטרא ' ן הנק"לם דמטטרועו
דסמאל שהוא קליפין דיליה נקרא עבד רע כי התורה אשר שם הם 

ל וכנזכר בפרשת בראשית שם דף "מ הנקראים שפחה כנ"שית סד
א ולכן נקראת משנה לפי ששם יש שינויים הפוכים טוב "ז ע"כ

בד רע איסור מסטרא דעבד טוב היתר כשר טהור רע מסטרא דע
  .טמא פסול

גם הוא מלשון כי מרדכי היהודי משנה למלך שהיה שפחה 
הנקרא עבד מלך מלך גם נקרא מלשון שינה כנזכר בפרשת פינחס דף 

ב קם זמנא תנינא ואמר מארי מתניתין נשמתין ורוחין "ד ע"רמ
ונפשין דילכון אתערו כען ואעברו שינתא מניכון דאיהו ודאי משנה 

י עלמא ואנא לא אתערנא בכו אלא ברזין עילאין אורח פשט דהא
ש יותר "וזה יובן במ. דעלמא דאתי דאתון בהון לא ינום ולא ישן

למעלה שם ורבנן דמתניתין ואמוראי כל תלמודא דלהון על רזין 
ס הם הנקרא גופי "דאורייתא סדרו ליה ונמצא כי המשנה והש

  :תורה



כחלום בלי פתרון ורזיה וסתריה הפנימים הנקרא והנה דבריהם 
נשמת התורה הם הם פתרון החלום הנפתר בהקיץ בסוד אני ישנה 

ל במחשכים הושיבני כמתי עולם זה " חכמים זכמו שכתובולבי ער ו
ה הם הם רזי תורה " סעל ידיתלמוד בבלי אשר איננו מאיר אלא 

כמו שהיצר וסתריה אשר עליהם נאמר ותורה אור ואין ספק כי 
ונקרא קליפין ולבושין דחול כנזכר ' נקראת עבד ושפחה בערך האצי

 וביומי דחול לביש עשר :וזה לשונוב "ג ע"בהקדמת ספר התיקונין ד
 אין לתמוה כי אם כןס דבריאה ו"כתות דמלאכיא דמשמשי לי

התורה אשר שם שהיא המשנה תהיה נקרא שפחה וקליפין דתורה 
  .דאצילות
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ל במאמר הראשון כי כמו שהחטה "שר חציר הנ כל הבה סודוז

ב אותיות התורה הגנוזה תוך כמה קליפין "שהיא בגימטריא כמנין כ
ולבושין שהם הסובין והמורסן והתבן והקש והעשב הנקרא חציר כן 

 כי פרשתה "המשנה אצל סודות התורה נקרא חציר וזה נרמז בס
תבן דאורייתא ב אצל רבנן ווי לאינון דאכלין "ה ע"מ דרע"תצא בר

ולא ידעי בסתרי אורייתא אלא קלין וחמורין דאורייתא קלין אינון 
אלנא דטוב ' ט ה"תבן דאורייתא וחמורין אינון חטה דאורייתא ח

ואלו באתי להרחיב דרוש זה לא יספיקו מאה קונטרסין בלי ' ורע וכו
ספק בלי שום גוזמא האמנם החכם עיניו בראשו כי דברי אמת אני 

 הזוהר איך קורא אל המשנה ספר יתמה האדם בראותו אומר ואל
שפחה וקליפין כי עסק המשנה כפי פשטיה אין ספק שהם לבושין 
וקליפין חצונים בתכלית אצל סודות התורה הנגנזים ונרמזים 

  : בדברים חומרים תחתוניםבעולם הזהבפנימיותה כי כל פשטיה הם 



למאכל כקליפת קנה הבושם ולכן אמנם הם קליפין טובים 
בהיותם מביני פשטי המשנה כהלכתא בלתי טעות נקרא עץ הדעת 

 שונים בה ומטמאים את הטהור חס ושלוםטוב אבל כאשר 
ומכשירין את הפסול ומתירין את האיסור אז נהפכת לעץ הדעת רע 

  :ומר להם



כל אינון דעסקי ' ש ואפי"ר מונחזור עתה למאמרינו הראשון ולבא
ואמר עוד שם כי המשנה היא שפחה ' באורייתא כל חסד דעבדי וכו

כי הנה כל מדותיו יתברך הם '  לקבל פרס פיעל מנתמשום דאיהי 
מדה כנגד מדה ולכן העוסקים בפשטיה הגופניים הטובים עליהם 

 כי כן בעולם הזהנאמר בשמאלה עושר וכבוד הוא הפרס הנתון להם 
 בדיני איסור והיתר בעולם הזה היותם בחינתקם בתורה הוא בעס

 על מנתוהם כנגד העבד העובד את רבו שבודאי ' טומאה וטהרה וכו
כעבדים ושפחות המשמשים את רבם ' לקבל פרס וכל חסד דעבדי וכו

 בחינתאמנם העוסקים ברזי התורה שהם .  לקבל פרסעל מנת
נאמר אורך ימים ב עליהם "התורה כפי מה שעוסקים בה בעה

בימינה לעולם שכולו ארוך כבן הנכנס לפני ולפנים ומשמש לפני אביו 
ן "ת דאצילות נקרא בן ומטטרו"לקבל פרס ונודע כי ת שלא על מנת

 אם כבנים אש השנהדיצירה נקרא עבד ועליהם אנו מתפללים ביום ר
  .אם כעבדים



ל על פסוק כי אם שנים הרבה ישמח " אמרו רזקהלת' והנה במ
תורה שאדם למד הבל היא '  כי אם שנים הרבה וכו:וזה לשונו' וכו

לפני תורתו של משיח ואם כך נאמר על תורתו של משיח שהיא 
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ה לימות המשיח "ל אין בין העז" זכמו שכתבובהיותם בגוף ונפש 

פה אלא שעבוד מלכיות בלבד והוא בטול מלכות הרשעה קלי
ל על פסוק וגר זאב עם " כמו שדרשו רזיצר הרעהחיצונה הנקרא 

ז " ולכן תורת העההשםוסמיך ליה ומלאה הארץ דעה את ' כבש וכו
 הנקרא קליפה מצויה יצר הרעהמתלבשת בקליפין לסבת היות ה

בעולם היא הבל לפני תורתו של משיח שנתפשט קצת מלבושיה 
וקל  יצר הרעקליפת הוקליפותיה מאחר שגם בני אדם נתפשטו מ

ב עולם הנשמות " בהיותינו למעלה בעהקל וחומר בן בנו של וחומר
נפשטות מכל מיני לבוש כלל כי עסק התורה אשר להם איננו רק 

  :בנשמת התורה וסודותיה הפנימיים



ואמנם אל יאמר אדם אלכה לי ואעסוק בחכמת הקבלה מקודם 
ל אל יכנס "ינו זותוק בתורה במשנה ובתלמוד כי כבר אמרו רבשיעס

 מלא כריסו בבשר ויין והרי זה דומה אם כןלא אדם לפרדס א
לנשמה בלתי גוף שאין לה שכר ומעשה וחשבון עד היותה מתקשרת 

ג מצות וכן "בתוך הגוף בהיותו שלם מתוקן במצות התורה בתרי
בבלי ולא יתן חלק גם בהפך בהיותו עוסק בחכמת המשנה והתלמוד 

אל סודות התורה וסתריה כי הרי זה דומה לגוף היושב בחושך בלתי 
 המאירה בתוכה באופן שהגוף יבש בלתי שואף השםנשמת אדם נר 

 :וזה לשונול "א ההוא הנ"ממקור חיים אשר זהו ענין אומרו במ
דאילין אינון דעבדי לאורייתא יבשה ולא בעאן לאשתדלא בחכמת 

ח העוסקים בתורה לשמה ולא לשמו " באופן כי הת'הקבלה וכו
לעשות לו שם צריך שיעסוק בתחילה בחכמת המקרא והמשנה 

 יעסוק לדעת את קונו אחר כךוהתלמוד כפי מה שיוכל שכלו לסבול ו
 את שלמה בנו דע עליו השלוםוד המלך בחכמת האמת וכמו שציוה ד

  .את אלהי אביך ועבדהו



ואם האיש הזה יהיה כבד וקשה בענין העיון בתלמוד מוטב לו 
שיניח את ידו ממנו אחר שבחן מזלו בחכמה זאת ויעסוק בחכמת 

 שאינו רואה סימן יפה בתלמוד בחמשה תלמיד חכםש כל "האמת וז
ואמנם כל האיש שהוא קל לעיון מחויב לתת . שנים שוב אינו רואה

הנופלת ' ההלכה ולכוין ולתרץ הקושעות ביום בעיון ' חלק שעה או ב
בפשט ההלכה ויכון כי אין הקליפה הרעה מצד הנחש סמאל עבד רע 

הטובה היא משנה מטטרון עולם היצירה הנקרא ' נאחזת אלא בקלי
עבד ושפחה דמטרוניתא אבל לא במטרוניתא שהיא המוח הפנימי 

 הוא שמי בסוד השםחכמת האמת ונקרא עץ החיים ועליו אתמר אני 
וכבודי לאחר לא אתן . הקדוש ברוך הואל התורה היא שמותיו של כ

דלא יכיל לאתערבא עמה קליפה אלא בעץ הדעת טוב ורע משנה 
ויכון בעיונו להסיר הקליפה . טמא וטהור אסור ומותר כשר ופסול
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הרעה שהיא הגורמת קושיות שלא יבין האדם תרוצים ויסלקנה 

 אחר כך דמטרוניתא וג עץ הדעת טוב ורע היא המשנה שפחה"מע
יכוין לקשט המטרוניתא עצמה שהיא חכמת הקבלה ודי בזה כי אין 

  :מקום ביאורו של ענין זה

' ד השבעתי אתכם בנות ירושלים וכו"ל ובג"הנ' אמר עוד במ
ם שלא יעוררו "פירוש הדברים כי הנה היתה השבועה הגדולה לאלהי

 כמו שכתובאת הגאולה עד שאותה האהבה תהיה בחפץ ורצון טוב 
עד שתחפץ כבן העובד את אביו ועיין בכל פלטרין דיליה ובכל גניזין 

 לקבל פרס על מנתדיליה ולא כעבד העובד במשנה ולוקח השפחה 
ל " זכמו שכתבול כי זמן השבועה היא עד אלף שנים "וכבר אמרו רז
 :וזה לשונו דניאל ל פירושישמעאל בפרקי היכלות ע' בברייתא דר
הקדוש ברוך יה עד עידן ועידנין ופלג עידן ואיך הראהו ואתיהבון ביד

. עיין שם' עוקין וכו'  ליעקב אבינו שר עולם והוא שרו של בבל עהוא
יוסי כל דא '  אמר ר:וזה לשונוא "ז ע"קי'  פרשת וירא דזוהרוכן ב

אריכו זמנא יתיר מכמה דאוקמיה חבריא דאיהו יומא חד גלותא 
  . נתנני שוממה כל היום דוהדכנסת ישראל ולא יתיר דכתיב

א "ב וע"ז ע"ו וכ" בראשית דף כפרשתעוד מאמר אחר כתוב ב
ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים אילין אינון ארבעה שנכנסו 

חד עאל בפישון פי שונה הלכות תנינא עאל בגיחון ודא . ס"לפרד
. ש"תליתאה עאל בחדקל לשנא חדא וקלילא לדר. ז"איהו רמ

בן עזאי ובן . איהו סוד מוחא דביה פריה ורביהרביעאה עאל בפרת ד
ע "זומא ואלישע אחר עאלו בקליפין דאורייתא הוו לקאן בהון ר

ר אלעזר אבא "דעאל במוחא איתמר ביה נכנס בשולם ויצא בשלום א
בגין דאורייתא מתרין לוחין אילין ' יומא חד הוינא בבי מדרשא וכו

פלו ואתברו ודא גרם הוה משה נחית לון לישראל ולא זכו בהון ונ
ויהיב לון אחרנין מסטרא דעץ הדעת טוב ורע ' וב' אבודא דבית א

דמתמן אתיהבת אורייתא באסור והיתר מימינא חיי ומשמאלא 
' ונהר יוצא מעדן בודאי לעילא כעץ החיים וכו' דא' מותא וכו

ן דתמן עאלו בן עזאי ובן זומא "להשקות את הגן דא פרדס דמטטרו
דליה מסטרא דא טוב ומסטרא דא רע ודא איהו ואחר וקליפין 

כגוונא דא אמרו ' איסור והיתר פסול וכשר טומאה וטהרה וכו
וימררו את חייהם בעבודה קשה דא קושיא ' חבריא מארי מתני

ובכל עבודה בשדה דא . ובלבנים דא לבון הלכה. ו"בחומר דא ק
יב ואי תייבין בתיובתא מה כת. את כל עבודתם דא משנה. ברייתא
 עץ דא עץ החיים וביה וימתקו המים ודא משיח דאתמר השםויורהו 

  .וכולא איהו בגלותא מחמת דיליה' ביה ומטה האלהים בידי וכו
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 בעץ הדעת ם הראשון הזה כי עון אדקום אחרהנה נתבאר במ
היא חכמת הקבלה שלא בחר להתעסק בעץ החיים שטוב ורע הוא 

שמעה נוזהו עצמו עון הערב רב האומרים למשה דבר אתה עמנו ו
בעץ הדעת טוב ורע ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות בסתרי תורה 
כסברת הטועים קצת בני תורה אשר בזמנינו זה המוציאים שם רע 

 ואומרים שכל מי שמתעסק בה ימות על חכמת האמת חיי עולם
לכן נשברו הלוחות הראשונות מסטרא  וחס ושלוםבקצרות שנים 

דעץ החיים ונתנו להם מסטרא דעץ הדעת טוב ורע משנה שפחה 
וגלות האחרון המר ' וב' דמטרוניתא וגרם איבודא דחורבן בית א

ה עד דיתובון בני ישראל בתיובתא ובקשו את "והארוך אשר אנו בעו
ים  אלהיהם להכירו וליודעו ברזי תורה וידעו את מי הם עובדהשם

ה ויורהו "ומי הוא מלכם וכדין יזכו לעסוק בחכמת האמת כמש
' מ ד" בפרשת נשא ברכמו שכתוב המשיח ועל ידי עץ וימתקו השם
 ובגין דעתידים ישראל למיטעם מאילנא דחיי :וזה לשונוב "ד ע"קכ

ואילנא דטוב ורע ' דאיהו האי ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא וכו
כי אז יהיו ' ט על ישראל יתיר וכודאיהו איסור והיתר לא שלי

כמלאכי עליון עוסקים בחכמת התורה דאצילות ולא בתורת 
ה "עוד אמרו בס. ן מלובשת במלבושים וספורים גשמיים"מטטרו

 וכמה בני נשא יתפרנסון לתתא מהאי חבורא :וזה לשונותקון ששית 
  :דילך בדרא בתראה בסוף יומיא ובגיניה וקראתם דרור בארץ



'  ר:וזה לשונו רבי שמעון בן יוחאיל ל"ל אליהו ז"א א"עוד מ
כמה זכאה אנת דמהאי חבורא יתפרנסון כמה עילאי עד דיתגליא 

הרי מבואר ' לתתא בסוף יומיא ובגיניה ושבתם איש אל אחוזתו וכו
ר ועד עתה וכאשר נשוב בתשובה "המאדכי חטא זה החל להיות 

שמוע שמעתי . א" מאהבה בחכמה הזאת יגאלו ישראל בבלעסוק
נאקת ירמיהו הנביא מתנודד ומתמרמר במר נפשו באומרו עד מתי 

ראיתי ' אראה נס אשמעה קול שופר כי אויל עמי אותי לא ידעו וגו
 השםכי כה אמר ' ראיתי והנה הכרמל וגו' את הארץ והנה תוהו וגו

 הציקתני רוח בטני לבאר 'שממה תהיה כל הארץ וכלה לא אעשה וגו
 עליו השלום ירמיה הנביא על ידיפסוקים האלו הנאמרים באמת 

בדרך נבואה על הדור האחרון הזה בהיותו מתמרר על אורך גלותינו 
  .ותר משעורוי

' ש עד מתי אראה נס הוא הנס והדגל של המשיח כנז"וזהו מ
וד  ויתון נס דמשיח בן ד:וזה לשונוא "ב ע" משפטים דף קפרשתב

אריה רשים עליה לימינא ונס דמשיח בן יוסף שור רשים עליה 
נשמעה קול שופר זה קבוץ גליות העתיד להיות אחר ' לשמאלא וגו
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וזה א "ט ע" פרשת תולדות דף קלזוהרא כנזכר ב"ביאת משיחינו בב

 י נדחאחר כך והשם במדרש הנעלם על פסוק בונה ירושלים :לשונו
ונתן ' ההוא יתקע בשופר גדול וגוה והיה ביום "ישראל יכנס וזש

טעם אל אריכות הקץ כי אויל עמי בלשון נתינת טעם אל האמור עד 
' מתי אראה נס וביאור הענין הוא כי הנה עם בני ישראל נחלקים לג

  :כתות

  .ה המון העם"מהם הם ע' כת א

  .ח העוסקים בפשטי התורה"הם הת' כת ב

  .והיא בעלי חכמת האמת' כת ג

אמר כי אויל עמי אותי לא ידע ירצה הם המון ' ת א והנה כנגד כ
הם העוסקים ברזי התורה ' העם הנקראים עם סתם וכנגד כת הג

 :וזה לשונוב "א ע"וסודותיה הנקראים בנים כנזכר בתיקון ד
אפרוחים אילין מארי משנה בנים אילין מרי קבלה ועליהם אמר 

מת כפי בנים סכלים המה ולא נבונים כי הם עוסקים בחכמת הא
העולה בדעתם הקצרה ובעיונם החלש ואינם יורדים לעומק הענין 

  .ה" בעכמו שכתובלהבינו על האמיתותו 

וכנגד כת חכמי הפשט אותם אשר הם מואסים לעסוק בחכמת 
האמת הנקרא עץ החיים וחיי עולם ועוסקים בסיפורים הפשטים 

 חס ושלוםבפשוטן בלבד ואומרים שאין בתורה אלא הפשט בלבד 
ל עליהם אמרו חכמים המה "אשר הוא נקרא עץ הדעת טוב ורע כנ

להרע ולהטיב לא ידעו כי בסבת היותם מואסים בעץ החיים אין 
 עוזר אותם והם שונים בפשטי עץ הדעת טוב ורע הקדוש ברוך הוא

ומהפכים אותו לרע ומטמאים את הטהור ואוסרים את המותר 
  .ה"ת ידיהם בעוופוסלים את הכשר ותקלות רבות יוצאות מתח

ואחר שכלל אותם הנביא בדרך קצרה חוזר לבארם דרך פרט 
ה אשר "אמר ראיתי את הארץ והנה תהו הם ע' וכנגד הכת הא

ה ורוח הבהמה " הארץ כי משם נפשם חוצבה כמשעל שםנקראים 
ה "היורדת היא למטה מן הארץ היא רוח הבהמית אשר להם כמש

היות הגוף נחצב עפר מן ותוצא הארץ נפש חיה למינה כי מלבד 
האדמה גם נפשם חוצבה מן הארץ למינה ממש ונקרא נפש חיה כי 

 עיין שםי " זה במדרש הנעלם בכתפרשתבכלל חיה בהמה וכן נדרש ב
ולהיותם נחצבים מן הארץ כל עסקם הוא בישוב הארץ במשא ומתן 
בנטיעה ובזריעה ובבנינים דברים שאין בהם תועלת רק אל הגוף 

ה אם לא בריתי יומם ולילה "יי עולם היא התורה כמשומניחים ח
חוקות שמים וארץ לא שמתי ומחזירים העולם לתהו ובהו אשר 
לסיבה זאת קראם למעלה אוילים באומרו כי אויל עמי כי אין לך 

ז גרם להם כי "אולת גדולה מזו לקיים את גופם ולהחריב נשמתם וכ
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חיים לחיותם דרך אותי לא ידעו ולא נתעסקו בתורה הנקרא עץ ה

  .ב"חיי עה







 אשר נפשם השםח העוסקים בתורת "הם הת' וכנגד הכת הב
הארץ אמר ואל השמים ואין אורם כי גם חצובה מן השמים ולא מן 

 תיכמו שכתבשנפשם חצובה מן השמים אין להם אור בתורתם 
. ל על פסוק במחשכים הושיבני זה תלמוד בבלי"למעלה בשם רז

 היא המאירה אותם ומבארת הדברים הנאמרים פר הזוהרוחכמת ס
בתלמוד במלבושים כאלו הם חשובים גשמיים אשר עליהם נאמר 

 נתנבא ישעיה הנביא על זהש ואל השמים ואין אורם ו" וזותורה אור
כי התורה ' בנחמותיו ואמר והולכתי עורים בדרך לא ידעו וגו

ג מדות "ישמעאל אומר בי'  רכמו שכתובהפשטיית נודעו במספרם ו
ב נתיבות החכמה שבהם נברא העולם "אמנם ל' התורה נדרשת וכו

נתיבות החכמת האמת ב "י לא נודעו והנה אלו הל"הנזכר בריש ס
כמו ו' ב א"ג מדות של הפשט וכללות כלם הם ל"נעלמים תוך י

' ורבנן דמתניב "ד ע" פנחס דף רמפרשת למעלה בשם הזוהר בשכתוב
כל תלמודא דילהון על רזין דאורייתא סדרו ליה ובלי ספק ' ואמוראי

כי העוסקים בתלמוד בבלי בלבד מגששים כעורים קיר בלבושי 
 כי לא על הם עינים רואות ברזי התורה הנסתרים בוהתורה ואין ל

חנם כפי רצונם פסקו טמא טהור אסור והיתר כשר ופסול אלא 
' א הא"מתוך פנימיות התורה כנודע ליודעי חן וכמו שקראם במ

 מי עור כי אם עבדי אבל וזה שכתוב' לעיל סתימין עיינין וכו' שביארי
קראים בנים אינון מרי הכוונה היא למעוטי ולאפוקי חכמי האמת הנ

ל אבל העוסקים במשנה לבדה בלתי הסתכלותם "קבלה כנ
ל "בסודותיה וכפי סודותיה יפסקו הדינים אם אסור ואם מותר כנ

א עבדי כי העוסק " מי עור כוזה שכתובהנה אלו עורים בודאי הם 
  .ל"בפשט נקרא עבד כנ

רך ל שיזכו ללכת בדרך לא ידעו הוא ד"ועליהם נתנבא ישעיה לע
 ניתן להט החרב והכרובים לשמור עולם הזהחכמת האמת אשר ב

את דרך החיים שלא יובנו רזי התורה אלא לזוכים אליה כנזכר 
 ואית נטירין אחרנים כגון :וזה לשונוא "ג ע" נשא דקכפרשתב

נחשים עקרבין ושרפין ונטרין ההוא טוב דלא ליעול תמן מאן דלא 
הוו עאלין ברזא דאורייתא ה כל חייביא "איהו ראוי למיעל דאל

ד מאן דאיהו חייבא ויעול למנדע רזין דאורייתא וכמה מלאכי "ובג
ש עוד אשים מחשך לפניהם "וז' מבלבלין מחשבותיה וכו' חבלה וכו

ז אשים "לאור כי התלמוד בבלי שהוא מחשך המספר בפשט העה
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לפניהם לאור ויסתכלו מתוכו רזין דאורייתא הגנוזים בו הנקרא 

ק "גם כל הקושיות שבתלמוד הנאמר עליהם תניא וה. אורותורה 
ו כל אלו נראים בעינינו מעקשים "חסורי מחסרא והכי קתני ותיק

יחזרו למישור ויראו איך הוכרח הלשון להאמר בלשון הזה החסר 
  .והמעוקש לסבת רמזי התורה הנסתרים ונרמזים בו

 מעתה אני פטור ומותר מלהתעסק אם כןואל יאמר אדם 
 אין כח ליודעם ולכן אמר עולם הזהל כי ב"מה הזאת עד לעבחכ

ל אעשה אעזבם לא "הכתוב אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים וארז
ע "ל על ר" זכמו שכתבועקיבא וחביריו ו' כתיב שכבר עשיתים לר

 לא אם כןשהיה יושב ודורש על כל קוץ וקוץ תלי תלים של הלכות ו
כם חפצים לידע עם שהוא דבר ריק הוא ואם ריק הוא מכם ואינ

 לסודות אלו והנה עולם הזהע השיג ב"בידכם ובבחירתכם והרי ר
עקיבא בטל כבוד התורה '  במשנה משמת רכמו שכתובזהו הנכון 

 קוץ וקוץ תלי תלים על כלהמפרשים שהיה יודע להשיב ולדרוש ' ופי
  .של הלכות וזהו כבוד התורה והדרה ויפיה






ק יוצאת מהר "ל בכל יום ויום ב"המשנה אריב' וזה אצלי פי
חורב ומכרזת ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה כי בלי 

ובשת בגדי ספק בהיותם עוסקים בפשטיה ובספוריה לבדם היא ל
אלמנותה ושק הושת כסותה וכל האומות יאמרו לישראל מה דודך 
מדוד מה תורתכם מתורתינו הלא גם תורתכם ספורים בהבלי 

ולכן אוי להם לבריות מעלבונה של העולם אין עלבון תורה גדול מזה 
תורה ואינם עוסקים בחכמת הקבלה שהיא נותנת כבוד לתורה כי 

ל " כנות המתרגשות לבא בעולםהם מאריכים הגלות וכל הרע
ק המכריז בכל "במאמר שהתחלנו בהקדמתינו זאת וזה עצמו הוא ב

  .יום

ה "כ בס" ונרמז בפסוק קול אומר קרא ועל כיוצא בזה אמרו ג
נ דאמר "א ווי לההוא ב" רש:וזה לשונוא "ב ע" בהעלותך דקנפרשת

ועוד האי ' בעלמא ומילי דהדיוטי וכו' דהא אתא לאחזאה ספורי
מילה דאורייתא לבושא דאורייתא איהי ומאן דחשיב דההוא לבושה 
איהי אורייתא ממש ולא מלה אחרא תפח רוחיה ולא יהא ליה 

 גל עיני עליו השלוםוד המלך כ אמר ד"חולקא בעלמא דאתי ובג
' ואביטה נפלאות מתורתיך מה דתחות האי לבושא דאורייתא וכו

 דאיהו ספור טפשין דעלמא לא מסתכלי אלא בההוא לבושא
  .'דאורייתא ולא יתיר וכו
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ב "ט ע"א אחר כיוצא בזה בפרשה הנזכר עצמה דקמ"עוד יש מ

ד דההוא ספורא דאורייתא לאחזאה על ההוא ספורא " ומ:וזה לשונו
  .'בלבד קאתי דאי הכי לאו איהי אורייתא עילאה אורייתא קשוט וכו

 השם אם הכת שהם יראי בחינות' והנה בחכמי הפשט עצמם ב
ש אלא שנשארו בתוך החשך מנעוריהם ולא למדו "ועוסקים בה לש

סודות התורה ומתייראים לגעת בהם באמרם מי יעלה לנו השמיימה 
ויקחה לנו ומי עלה שמים וירד ויגידה לנו מה הם רזיה וסודותיה ועל 
כיוצא בזה ואל השמים ואין אורם כי גם שהם נפשות חצובות מן 

  .שכים ישבו ומשם לא יצאוהשמים אין אורם עמהם ובמח

ח חריפים ומפולפלים עוקרי "ועוד יש כת אחרת והם קצת ת
הרים וטוחנן זה בזה בפילפולם בבית המדרש עליהם נאמר ראיתי 

רועשים ומתייראים לגשת אל מקום אש אוכלה הם ' את ההרים וגו
רזי התורה דבריהם כגחלי אש להבת שלהבת ומתייראים פן יצרבו 

 ההוא ינוקא דהוה דריש בחשמל ונפק אשא מיניה בם צרבת כענין
ואכלתיה ומה טוב ומה נעים חלקם אם עלתה להם כך וישרפו 
בקדושת שמו יתברך כי אש אוכלה הוא ועל כיוצא באלו נאמר 

ס לא יפתח פיהו ובלי ספק כי "ראמות לאויל חכמות ולכן בשער ע
להם החושבים כך אוילים הם כי לולי שהם חושבים בעיניהם די 

אותה החכמה הפשוטה שידעו בה וכבר הם חכמים לא היו נמנעים 
מליכנס מפנימיותה ועל כיוצא בזה נאמר ראית איש חכם בעיניו 

 אשר עליו נאמר ויחכם עליו השלוםלמה המלך תקוה לכסיל ואם ש
אמר בסוף ימיו בעת שחבר קהלת אמרתי אחכמה ' מכל האדם וכו

חשוב שכבר נתחכם אלא חשב והיא רחוקה ממני ולא בדעתו כלל ל
 על ידי אמרתי אחכמה לעתיד כמו שכתובשאפשר שלעתיד יתחכם 

 והיא רחוקה כמו שכתוב כי טעה בזה ואחר כךז ראה "היגיעה ועכ
ממני ומה יעשו הפתאים היתושים אשר בזמנינו זה בהיותם חכמים 

ל חכמי התלמוד הגדולים "שמחים בחלקם וששים בעבודתם והרי רז
יאיר ואין ' פנחס ן' כחמורו של ר' ם אמרו אין אנו אפיוהראשוני

לתמוה מזה כי הרי מפורש בכתוב ויאמר אברהם אל נעריו שבו לכם 
ל עם הדומה לחמור ואין כוונתם כי אמר "עם החמור ודרשו בו רז

להם כך על היותם נעדרים בלתי חכמה כי הרי הכתוב אמר והעיד על 
חכמינו זכרונם יעזר ודרשו אליעזר שהוא אחד מהם הוא דמשק אל

חכמינו  דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים אמנם כבר ביארו לברכה
 עצמם ואמרו הטעם לפי שלא ראו ענן השכינה קשור זכרונם לברכה

על ההר ולכן קראם עם הדומה לחמור מה חמור אינו רואה אף אתם 
כך ואף אם במקום אחר נראה כי קרא כך לאליעזר מפני שהוא עבד 

 הוא קנין כספו כמו בהמתו וחמורו אין זה רק אסמכתא והנה
אברהם היה ' בעלמא כי הרי ישמעאל בנו היה שם והרי ישמעאל ן

  .והבן הולך אחר משפחת אביו
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ח הבחורים "אמר עוד וכל הגבעות התקלקלו כי הגבעות הם הת

 ההרים הנזכר הנה הגבעות אלו בחינותהנקראים גבעות אצל 
ות התלמידים הקטנים את הגדולים ההרים נתקלקלו לגמרי כי ברא

הרמים רודפים יומם ולילה אחרי הפשטים ואינם עסוקים בחכמה 
הזאת ואינם יודעים כי מיראתם ליכנס בה הם נמנעים מלהתעסק 

 גבעות אלו נתקלקלו ולבם שורש פורה ראש ולענה על כןבה כנזכר ו
אין ועלתה בהם חלודת טיט ורפש לכפור בחכמת האמת ואומרים ש

 בהעלותך פרשתל ב" הנעל דרךבתורה אלא פשטיה ולבושיה בלבד 
ב כנזכר שם בזוהר וכבר "ואין ספק כי לא יהיה להם חלק בעוה

ב איננה כפשטה רק עד שם "נתבאר למעלה הסבה כי תורת עוה
עולם עוסקים ברזי התורה וסודותיה וזה שלא בחר בה ולא טרח ב

אמר הנה עבדי יאכלו  לא יאכל בשבת ועליהם נרב שבת מעהזה
  'ואתם תרעבו וגו



אשר , וכנגד כת המתעסקים ברזי התורה ובחכמות הזוהר. א
אפרוחים אילין מארי , א"כנזכר בספר התיקונין ד, הם נקראים אדם

, עליהם נאמר ראיתי והנה האדם, בנים אילין מארי קבלה, משנה
גם שהוא עוסק בחכמה כי , ירצה, אלא האדם, אמר אדםולא 
עם כל זה איננו האדם המיוחד הראוי , ולכן נקרא אדם, הזאת

וכמו , כי אין להם שרשים והקדמות להבין דבריו, להתעסק בה
אבל האדם , שבארנו לעיל באומרו בנים סכלים המה ולא נבונים

ים כעיוורים ואנחנו בזאת החכמה מגשש, עולם הזההמיוחד איננו ב
, עזבו אותנו לאנחות, חכמי האמת סעו המה למנוחותכי , קיר

הנה אז גם עופות , וכאשר אין האדם הנזכר נמצא ללמד החכמה
החפצים לעוף ,  בלבםהשםאלו התלמידים אשר נגע , השמים
נעופה ונשכונה , ואומרים מי יתן לנו אבר כיונה, בלי כנפיים, השמים

  .באהלי החכמה הזאת

אשר כולם , רי נתבארו כל הכתות אשר בעם בני ישראלוה. ב
, כל אחד כפי סיבתו ופנייתו, כאחד נמנעו מלהחזיק בחכמה הזאת

כי עם ', פי', ה אין מנהל לה מכל בנים ילדה וכו"עד שנתקיים בנו בעו
. ז נתייאשו מלהתעסק בחכמה הזאת"עכ, היותם בנים מארי קבלה

. ו על דורות אלו האחרוניםואין ספק כי דברים אלו בנבואה נאמר
החושבים בדעתם כי כבר השיגו , שלא כסברת חכמי דורותינו אלה
והנה הכתוב מעיד וירא כי אין , מה שצריך להם ושמחים בחלקם

אוי לאזניים שכך , בלשון שלילה, איש וישתומם כי אין מפגיע
ואין לנו לב , עדותו יתברך עלינו, שומעות ואוי לעינים שכך רואות

 כמו שכתוב, להחזיק יתברך,  לחזור ולהתעסק בחכמה הזאתלדעת
והוא בהיותינו עסוקים . ואביט ואין עוזר ואשתומם ואין סומך

וכביכול ישועתה לשכינת , כי על ידה תתקרב הגאולה, בחכמה הזאת
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לי ממש ,  ותושע לי זרועיכמו שכתוב, עוזו היינו ממהרים להצמיחה

הכל תלוי כי , דמתנו זאתל במאמר שהתחלנו בהק"וכנ, כביכול
ומניעתינו מלהתעסק בה היא גורמת איחור , בעסק החכמה הזאת

,  המכונה ונקרא הדר הכרמלועיכוב בנין בית מקדשנו ותפארתנו
  . ראשך עליך ככרמלו שאמר הכתובכמ

כי לסיבות ,  ראיתי והנה הכרמל מדברה מה שאמר הכתובוז. ג
י כל דור שלא נבנה בית ל כ"כנ, ה"הכרמל מדבר שמם בעו' ל הי"הנ

וכל עריו הם ערי יהודה , הרי הוא כאילו נחרב בימיו, המקדש בימיו
' פי,  מפני חרון אפוהשםנתצו גם הם וכל הרעה הזאת היא מפני 

כי כל התורה שמותיו של , אשר עסקה להורות, מפני החכמה הזאת
, שאין מתעסק בה, היא החכמה, השםש מפני "וז, הקדוש ברוך הוא

 קורת רוח הקדוש ברוך הואכי אין לו ל', פי,  ומפני חרון אפווגם
  .אלא כאשר עוסקים בחכמה זו, בעולמו

בכל אותם המעשים של :) ד"חגיגה י( בתלמוד כמו שכתובו. ד
, כשהיו דורשים במעשה מרכבה, י הכהן"א בן ערך ור"ז ושל ר"ריב

ותם  בהימה שאין כן, וסבבה על האילנות, ירדה אש שכינתו יתברך
 במדרש משלי על פסוק לא ירעיב כמו שכתובו, עוסקים בפשטים

בא וראה כמה קשה , ישמעאל'  אמר ר:וזה לשונו,  נפש צדיקהשם
אוי לה לאותה בושה אוי לה , ישמעאל אומר' ר' הי. 'יום הדין וכו

בא ', בא מי שיש בידו מקרא ואין בידו משנה וכו', לאותה כלימה וכו
בא מי שיש ', בא מי שיש בידו הלכות וכו',  וכוסדרים' מי שיש בידו ב

בא מי ', חומשי תורה וכו' בא מי שיש בידו ה', בידו תורת כהנים וכו
 הקדוש ברוך הואו', בא מי שיש בידו תלמוד וכו, שיש בידו אגדה

צפית , צפית במרכבה, בני הואיל ולא נתעסקת בתלמוד, אומר לו
 יושבים תלמיד חכםשעת ששאין הנאה לי בעולם אלא ב, בגאות שלי

כסא , ועוסקים ומביטים ומציצים ורואים והוגים המון התלמוד הזה
', ברק היאך עומד וכו', חשמל היאך עומד וכו', כבודי היאך עומד וכו

וכי לא זה הוא ', מצפרני ועד קדקדי וכו, וגדולה מכולם', כרוב וכו
  .'ודי וכושבני מכירין את כב, הדרי זה הוא גדולתי זהו הדר יפיי

שאין האדם יוצא ידי , הרי מבואר בפירוש אף בדברי התנאים. ו
אלא , חובתו לגמרי בעסק המקרא והמשנה והאגדה והתלמוד בלבד

כי , הוא מחוייב לעסוק בכל יכלתו בסתרי תורה ובמעשה מרכבה
רק בהיות בניו ,  מכל מה שברא בעולמוהקדוש ברוך הואאין הנאה ל

כי בפשטי . להכיר גדולתו ויופיו ומעלתו, הלמטה עוסקים ברזי התור
אין בהם , בהיותם כפשטם, התורה ובסיפוריה ובדיניה ובמצותיה

אדרבה יש בהם מצות , שום היכר וידיעה לידע את בוראם יתברך
וחוקים שאין הדעת סובלם וכל אומות העולם מונין את ישראל 

, כי מה התורה הזאת אשר צוה אלקיכם אתכם, ואומרים להם
ה "ליקח קרן פרה ולתקוע בו ביום ר, דברים שנראין כחידות ומשלים

, מתערב  שטן הרוחני המקטרג העליוןשעל ידי כןואתם אומרים 
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, ובפרט פרטי דיניהם, וכיוצא מדברים אלו כמעט רוב מצות התורה

.  היכן הוא הדר התורה ויופיה וגדולתהאם כןו. אין השכל סובלם
, ת מה תתן לו ואם חטאת מה תפעל בוועל כיוצא בזה נאמר אם צדק

  .כי השכר והעונש אשר עליהם הוא לך לבדך

על זה נאמר , אמנם בסודות התורה ובעסק כוונת המצוות. ו
ואם ברעה נאמר צור , אם בטובה נאמר תנו עוז לאלקים, בהיפך

, בי דייקא, ונאמר ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, ילדך תשי
ודברי אלו מבוארים לאשר נגע אלקים . ביכולבי ממש כ, ולא לי
  .בלבו

כי הקורא במשנה ובתלמוד נקרא עבד , ש לעיל"ס מ"וז. ז
כי ,  בחכמת האמתמה שאין כן,  לקבל פרסעל מנתהמשמש את רבו 

וזהו נקרא עוסק בתורה , הוא מתקן כביכול ונותן עוז וכוח למעלה
  .לשמה בלי ספק

לא כדי שילמוד חכמת שלא נברא האדם אאלא , ולא עוד. ח
 המצוות על ידיאלא שצריך שיהיה גופו נקי בתחלה , הקבלה

אחר ו, על כל פניםשכל תכליתן לדבר זה והם מוכרחים , המעשיות
כנר ,  נשמת אדם להאיר בגוף הזההשם תוכל הנשמה הנקראת נר כך

ונותנת לו כח להבין סתרי , זכוכית ומאירה הנתונה תוך עששית
  .קות מני חושךהתורה ומגלה עמו












ל " ברה מאירת עינים רהשם מצות מ שאמר הכתוב מה סודוז
 שיר זוהרלהבין סתרי תורה על ידה שהם תכלית הכל כנזכר ב

זכאין אינון כל '  וכוהגידה לי שאהבה נפשי ל פסוקהשירים ע
ינון ידעין ומסתכלים דמשתדלין למנדע בחכמתא דמאריהין וא

נ כד נפיק מהאי עלמא בהאי איסתלקו מיניה "ברזין עילאין בגין דב
כל דינים דעלמא ולא עוד אלא דמתפתחאן ליה תריסר תרעי 

ולא עוד אלא דאפרסמונא דכיא דכל חכמתא עילאה תליא בהו 
הוא פורפירא דכל דיוקנין גליפן ה חקיק ליה בהקדוש ברוך הואש

 אישתעשע ביה הקדוש ברוך הואעלמא דאתי ותמן בהאי עלמא וב
 ואחסין תרין עלמין עלמא דין ועלמא דאתי חכמתא גן עדןב

נ למנדע ולאסתכלא ברזין דמריה חד למנדע ליה "דאיצטריך ליה לב
לגופיה ולאשתמודעא מאן איהו והיך איהו ותקונא דגופא היך 



    ַהזֹוַהר                 ]368[                   אֹור
נדע אתתקן והיאך איהו זמין למיעל בדינא קמי מלכא דכלא וחד למ

ולאסתכלא ברזין דנשמתין מאן איהי ההיא נפש דביה ומאן אתייא 
ועל מה אתייא להאי גופא סרוחה דיומא כאן ומחר בביה קברי וחד 
למנדע ולאסתכלא בהאי עלמא דאיהו ביה ועל מה אתתקן ולבתר 
ברזין עלאין לאשתמודע למארי וכל דא יסתכל בר נש מגו נהירו 

 אף על גבהוא עלמא בלא ידיעה כל מאן דאזל לה ח"תדאורייתא 
 דאית ביה עובדין טבין סגיאין מפקין ליה מכל תרעין דההוא עלמא

ח מה כתיב אם לא תדעי לך היפה בנשים אם אנת אתיא "ת' וכו
בלא ידיעה ולא אסתכלת בחכמה עד דלא אתית להכא ולא ידעת 

 דאנת היפה בנשים במצות ובמעשים אף על גברזין דעלמא עילאה 
  .' וכולית אנת כדאי למעיל הכא צאי לךטובים 

 האי חיותא קדישא :וזה לשונוא "ז ע"רמ'  פקודי דפרשתגם ב
קימא כד נשמתה סלקה ומטאת לגבה כדין שאיל לה ברזא דחכמתא 
דמארה וכפוס האי חכמתא דרדיף אבתרא ואדבק הכי יהביה ליה 
אגריה ואי יכיל לאדבקא ולא אידבק דחי ליה לבר ולא עיילא 

ימה תחות ההוא היכלא בטמירו בכסיפו וכד נטלי גדפייהו אינון וקי
וארי ' שרפים דתחותא כדין כלהו בטשי בגדפייהו ואוקדון לה וכו

 דעובדין טבין אית אף על גבאתדנת בכל יומא נהירת ולא נהירת ו
ליה בגין דלית אגרא בההוא עלמא כאינון דמשתדלי בחכמתא 

ורא דאינון דידעי חכמתא לאסתכלא ביקרא דמאריהון ולית שיע
  .עד כאן לשונוביקרא דמאריהון 

ש לעיל בשני "ואין ספק כי לכאורה ישתומם האדם בראותו מ
 דאית ליה עובדין טבין סגיאין מפקין ליה מכל אף על גבהמאמרים ד

ז "תרעא דההוא עלמא ואתדנת בכל יומא אמנם המשכיל בדברי ריב
ירתו שהיה בוכה והשיב רבן של תנאים מארי משנה שראוהו בעת פט

דרכים ולא היה יודע באיזה דרך מוליכים אותו ' שיש לפניו ב
 סוכה ספרו עליו גדולות ונפלאות ואמרו עליו שלא הניח לא ספרובמ

' ומעשה מרכבה שיחת דקלים וכו' מקרא ולא משנה ולא תלמוד וכו
  .ז היה מתיירא"ועכ

ה כפי "ב אעאבהו אשר שופריה מעין שופריה דיעק' גם מצינו בר
קשר נשמתו בו ואמרו בגמרא כי עליו נאמר זקן ונשוא פנים הוא 

אבהו שהיו נושאים פנים לדורו בעבורו בשמים והיה ' הראש דא ר
אומר בשעת פטירתו ואני אמרתי לריק יגעתי לתהו והבל כחי כליתי 

 ה שכתבתיוכל בעל שכר יתמה מדברים אלה ולא יובנו זולתי במ
 עולם הזהסק התורה בפשטיה שהם תורת הלמעלה ענין הפרש ע

ס לתהו "ב וז"אשר היא הבל לפני תורתו של משיח ותורת העוה
  .והבל כחי כליתי

ואלו באתי להאריך בביאור כל המאמרים האלו יכלה הזמן 
ל כי שכר מצות "והמה לא יכלו אכן נוכל להבין בדרך קצרה כפי הנז
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 האמנם למיעל  הארץגן עדן ובעולם הזהותורה הפשטיית היא ב

לעלמא עילאה אי אפשר עד שיעסוק האדם כפי יכלתו כפי אשר 
תשיג ידו בחכמת הזוהר ואי לא כדין מפקי ליה מכל תרעין דעלמא 

ט ולכן חלק הנפש והרוח " דאיהי יפה במצות ובמעאף על גבעילאה 
 הארציי אמנם הנשמה שהיא חלקה בסודות גן עדןנשארים למטה ב

ל " העליון כנגן עדן לבר מהיכלין עילאין דהתורה נענשת ואתוקדת
ש האי חיותא קדישא קיימא כד נשמתא סלקה ולא אמר כד "וז

ל "נפשה או רוחא והבן זה ולא תתבהל בראותך כמה מאמרי רז
חלוקים בענין זה והנה היה צריך המאמר של שיר השירים ביאור 

ח בשער הגלגולים "רחב אבל מי שיעסוק בחבורינו זה ובפרט בש
כמו ל במדרשים ו"ז גם בדברי רז"יוכל להבין את דבריו וכבר נרמז כ

 כי פרשת כי תשא וכן במדרש תנחומא בפרשת בשמות רבה שכתוב
 השם ראו קרא על פסוק איפה היית ביסדי ארץ וגם על פסוקתשא 

כי כל הצדיקים וכל באי עולם מזרע ישראל תלוים ' בשם בצלאל וכו
וכן ' ה בראשו וזה באזנו וזה בצוארו וכור זה בגופו וז"בגופו של אדה

ז כל הנפשות תלויות בנפשו וכל הרוחות ברוחו וכל הנשמות "עד
  .בנשמתו

ה גודים כן "ח אברים ושס"ר כלול מרמ"וכמו שגופו של אדה
ח מצות עשה "נפשו רוחו ונשמתו גם כלם תלויים בתורה שיש בה רמ

לוני אבוך פ' ל ר"ל א"ש רז"ס מ"ה מצות לא תעשה אשר ז"ושס
ל המאמר הזה בשיר השירים "ואל זה רמזו ז' במאי הוה זהיר וכו

גם כל העולמות כלם הם ' ש ועל מה אתיא להאי גופה סרוחה וכו"במ
ג אברים וגידים וכמו שמצינו כנפי " אדם אחד כלול מתריבחינת

הארץ טבור הארץ עין הארץ לב השמים וכיוצא באלו וכנזכר בפרשת 
 לית לך כל :וזה לשונוא "ד ע"תולדות דף קל בריש פרשת זוהרה

נ דלא הוי לקבליה בריה בעלמא "שייפא ושייפא דקיימא ביה בב
הכי נמי עלמא כל אינן ' נ איהו מתפליג שייפין וכו"דהא כמה דב

ש "ואל זה רמז מ' בריין כלהו שייפין שייפין קיימין על אילין וכו
  .'כולמעלה למינדע ליה לגופא ולאשתמודע מן איהו ו

ואמר עוד וחד למנדע ולאסתכלא בהאי עלמא דאיהו ביה ועל 
 טרחו בחכמה הזאת על ידימה אתתקן באופן כי האדם צריך להשיג 

עד שידע שורשו ואחיזתו בגוף האדם העליון היכן וכן ברוחו ונפשו 
ונשמתו וכן אחיזתו במצות התורה בפרטות היכן עיקר אחיזתו ובזה 

 אחת מצווה כל העושה זכרונם לברכהחכמינו ש "תבין ותשכיל מ
 מצווהמטיבין לו ומאריכין ימיו ונוחל את הארץ וכל מי שאינו עושה 

במשנה הזאת נתחבטו ' אחת אין מטיבין לו ואין מאריכין ימיו וכו
  .בה המפרשים ודי עתה בביאור מאמר זה שאין עתה מקומו

ר  אחר שניבא כל הפסוקים הנזכעליו השלוםוהנה הנביא ירמיה 
 שממה תהיה כל הארץ וכלה לא השםסיים בנחמה ואמר כי כה אמר 

אעשה ואמר כי בלשון נתינת טעם והוא כדי לתרץ ענין קושיא אחת 
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הנולדת מעתה עם האמור כי הנה למעלה אמר ראיתי והנה אין אדם 

 מעתה האדם פטור ומותר אם כןל אין מי שיודע בחכמה ו"ר
י שילמדנה ויקבלנה ואם מלהתעסק בחכמה הזאת אחר שאין לו מ

קבלה נקבל ואם לאו איך נוכל לקבלה לכן אמר בלשון נתינת טעם כי 
 בא הקדוש ברוך הואאין כך הוא הענין כמו שתחשוב כי הרי אין 

 שממה תהיה כל הארץ ירצה השםבטרוניא עם בריותיו כי כה אמר 
 אשר עתידה הארץ להיות שממה באין מי שעוסק אף על פיכי 

 צבאות הותיר לנו שריד השםז וכלה לא אעשה כי "ת עכבחכמה הזא
כמעט איש רשום בכל דורו דור הן רב הן מעט ואף גם זאת בדור הזה 

כמו  וחס ושלוםהאחרון לא מאסנו ולא געלנו להפר בריתו אתנו 
ל דבדרא בתראה בסוף יומיא יתפרנסון מהאי " בתקונים כנשכתוב

 וירא פרשתה "ל גם בס"כנ' חבורא ובגיניה וקראתם דרור בארץ וגו
הני רביי '  וכד יהא קריב ליומי משיחא אפי:וזה לשונוא "ח ע"דף קי

  .'דעלמא זמינין לאשכחא רזין טמירין דחכמתא וכו

הרי מבואר כי עד עתה היו דברי חכמת הזוהר נעלמת ובדרא 
בתראה תתגלה ותתפרסם חכמה הזאת ויבינו וישכילו ברזי התורה 

) הפסאים(אלינו ובזה נסתלקה השגת שלא השיגו הקודמים 
המקשים ואומרים איכשור דרי ואם דורות שלפנינו לא ] הפתאים[

 ואמנם עם היות זה ,השיגוה איך נדענה אנחנו ובזה יסכר פיהם
פשוט ומבואר כי באלו הדורות האחרונים יתפרנסון מהאי חבורא 
ותתגלה אליהם החכמה הזאת הנה לא כל הרוצה ליטול את השם 

א ויטול כי רזי התורה וסתריה לא יתגלה לבני אדם בכח עיונם יבו
 על ידי שפע אלהי המושפע ממרום קדשו על ידיהחומריי לולי 

ל כמו שנבאר בסוף " אליהו הנביא זעל ידישלוחיו ומלאכיו או 
 עליו השלום רבי שמעון בן יוחאיהקדמה זו ונביא ראיה מדברי 

רבי שמעון בן ה כי רוב דברי ה עוד ראיה לזעיין שם התיקונים וספרב
ה ובתיקונים ובמדרש שיר השירים הכל נגלה " בסעליו השלום יוחאי
 נשמת הצדיקים המתגלים על ידיו' ל וכו" אליהו הנביא זעל ידיאליו 

רבי מ שכלם ויכוח ה"אליו בכל דור ודור אשר זה ענין ספרא דרע
דמת ספר ה וכנזכר בהק" עם נשמת מרעעליו השלום שמעון בן יוחאי

 :וזה לשונוא "ג ע"דף י'  באורך בהקדמת הבעיין שםהתיקונים 
בההוא זמנא דאתחבר האי חיבורא רשותא אתייהב לאליהו הנביא 

תן דלעילא ותתא וכל ל לאסכמא עמהון ביה ולכל מארי מתיב"ז
חיילין דמלאכין עילאין ותתאין ונשמתין עילאין דצדיקים למהוי 

  .'ועמהון באסכמותא וריעותא וכ
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 השםובזה יסכר פי הדוברי עתק בגאוה ובוז על הקדוש מלאך 
 וכל ספרו ספר הזוהר אשר עליו השלום ן יוחאירבי שמעון בצבאות 

ב אמרו "ה ע" סוכה בפרק לולב וערבה דממסכתאף בתלמודא דידן ב
 יכול אני רבי שמעון בן יוחאיר ירמיה משום "ר חזקיה א"שם עליו א

ראיתי בני עליה והם מעטים ' לפטור את כל העולם כלו מיום הדין כו
הם אני ' י ובני מהם אם באם אלף הם אני ובני מהם אם מאה הם אנ

מ שהיה מאיר עיני "ובני מהם עם היות שהיו בדורו כל התנאים ר
 וכיוצא בהם ראשי תנאים עליו השלוםיוסי ' י ור"חכמים בהלכה ור

וחלילה וחס מלהאמין שהיה משבח את עצמו אף אם אינו כן כי לא 
 לא יסבור זה אלא איזה מין או ספקהיה נכתב בתוך התלמוד ובלי 

 ויאמר אלהים :וזה לשונוה " לקפרגם בבראשית רבה . פיקורוסא
' ר' ר יודן לדרת כתיב וכו"לדורות עולם א' זאת אות הברית וגו

רבי  ומביא דורו של כנסת הגדולהחזקיה מוציא דורן של אנשי 
 אי בעי רבי שמעון בן יוחאיחזקיה אמר כן אמר '  רשמעון בן יוחאי

מקרבנא מגבאי עד מלכא משיחא אברהם למקרביה עד גבאי ואנא 
 ותכלית מעלתם יסתכל כנסת הגדולהוהרוצה לידע זכות דור אנשי 

ג "חזקיה מוציא דורם של אכה' ז אמר ר"ל ועכ"בפרקי היכלות בפ
ל ושם ביאר הטעם " זרבי שמעון בן יוחאיומביא תחתיהן דורו של 

כי בזכותו הוא עצמו לא נראתה הקשת כנזכר שם משמיה דאליהו 
  .ל"ז



שמעון ' ר עקיבא לר" א:וזה לשונוגם איתא בתלמוד ירושלמי 
  .עד כאן לשונודייך שאני ובוראך מכירין ערכך 

 והנה יש מוציאי דבה על ספר הזוהר באומרם כי הנה בריש 
ב כתב שם ההוא מאמר של אותו "ע' הקדמת התקונים בדף ב

 שהיה נקרא רבה בר בר חנה דהוה קאזל בחדא ספינתא אמורא
 :וזה לשונוב "ג ע"רפ' מ ד"וכן בפרשת פנחס בר' וחזא חד צפור וכו

עוד שם בפרשה פנחס דף ' והא אתמר דאיהו צפרא דבר בר חנה וכו
אלעזר בן פדת האמורא וכאלה רבות ומי פתי יסור ' ב ענין ר"ו ע"רי

 הם עליו השלום י שמעון בן יוחאירבהנה ישגיח ויראה כי כל דברי ה
ברוח הקודש והיה רואה בעיניו כל נשמות החכמים אף אותם 

ישמעאל בברייתות ' העתידים להבראות וכמעשה שאירע גם לר
 שאמרו עליו עליו השלוםז "כ ענין ריב" וזה געיין שםדפרקי היכלות 

והויות דאביי ורבא עם שהיו אמוראים ' שלא הניח מקרא ומשנה וכו
  .ושים לבך והבן בדברים אלו
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 פרשת עצמו ובאדרא רבא ברבי שמעון בן יוחאיוזכור נא מאמר 
 כלהו בוצינין רבי שמעון בן יוחאי א:וזה לשונוב "ב ע"נשא דף קל

חברייא דאתיין בהאי עזקא קדישא אסהדנא עלי שמיא עילאה 
דעילאין וארעא קדישא עילאה דעילאין דאנא תמי השתא מה דלא 

ועוד ' נ מיומא דסליק משה זמנא תניניא לטורא דסיני וכו"חמא ב
אל יפלא ו' דאנא ידע דאנפי נהירין ומשה לא ידע כי קרן עור פניו וכו

 אחרון שבתנאים זכה רבי שמעון בן יוחאיהאדם מזה כי עם היות ש
למעלה כזו כי דברים אלו כבשונו של עולם אין רשות בפה לפרש 

ז אל תתפלא ממה שנספר בסוף "עניינם הכמוס והחתום אצלינו ועד
הקדמה זאת מענין החכם הקדוש הנגלה אלינו בזמננו ובדורינו זה 

 התקונין על דור הולך ספרש ב"רצה תבין מולא אוכל לפרש ואם ת
 רבי שמעוןא א"י ע"ט דק"ס' מ וכנזכר בתיקו"ודור בא דא משה ר
ה אסתכם עמנא עילאין ותתאין למהוי בהאי "חברייא בודאי קב

חבורא זכאה דרא דהאי אתגלייא ביה דעתיד כוליה האי לאתחדשא 
יה ה הוא שיה"ה שהי" דמשה בדרא בתראה לקיימא קרא מעל ידי

ואתפשטותיה הוא בכל דרא ודרא בכל צדיק וחכם דמתעסק 
  :והדברים סתומים וחתומין'  רבוא וכושישיםבאורייתא עד מניינא ד




יון ונחזור לענין הראשון כי אין ספק שדברים אלו לא יובנו בע
ל או מפי "אנושי חומריים אלא בקבלה מפה אל פה או מפי אליהו ז

ל "ן ז" והרמב.הנשמות המתגלים בכל דור ודור אל הראוים להם
אחרון המקובלים קרוב לדורינו כתב בסוף הקדמת ספרו על ביאור 

 ואני הנני מביא בברית נאמנה נותנת :וזה לשונוהתורה בלשון הזה 
 הזה לבל יסבור סברא ואל יחשוב פרסעצה הגונה לכל מסתכל ב

מחשבה בדבר מכל הרמזים אשר אני כותב בסתרי התורה כי אני 
מודיע נאמנה שלא יושגו דברי ולא יודעו כלל בשום שכל ובינה זולת 
מפי מקובל חכם לאוזן מקבל מבין והסברא בהם אולת ומחשבה 
 רבת הנזקין ומונעת התועלת אל יאמין בשוא נתעה כי לא תבואהו

 סרה לא יכלו כפרה אל יהרסו השםבסברותיו רק דעה כי ידברו אל 
ל אחרון כל המקובלים הפליג "ן ז"ואם הרמב'  לראות וכוהשםאל 

לדבר בזה באומרו שלא יושגו דבריו בענייני הרמזים ובסודות 
התורה כלל ועיקר איך יעלה בדעת אנושי להבין בעיוני ובשכלו דברי 

 אשר דברותיו עליו השלום ון בן יוחאירבי שמעאלהים חיים דברי ה
  .כלהבי אש אוכלה וחתומים וסתומים באלף חותמות
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 לא ניתן ,בריש אדרת האזינו, בעת פטירתוכי , הלא תראה
 ,העומדים אז אצלו השםמאותם שבעה עיני רשות לשום אחד 
' ר, וכך אסדרנא לכו: כנזכר שם, אבא' אלא לר, לכתוב סתרי הזוהר

ועם . ושאר חברייא ירחשין בלבהון, אלעזר ברי ילעי' אבא יכתוב ור
, ב"ג ע" משפטים דף קכפרשתמצאנו ראינו ב, שניתן לו רשות לכתוב

ן בגי, כל הני תיקונים אבא גלי לון, אבא' א לר" שאל ר:וזה לשונו
ל "א. השתא אמאי צריכי לגלאה, דלא ליעול בכסופא לעלמא דאתי

אמינא כתבוהו לגבי , ההוא דכתבנא אנא מבוצינא קדישא, אבא' ר
ומכן , דהא אתיישבן מילין בלבן, דהא אינון ידעין מילין, חברייא

  .עד כאן, ולהלאה סתימין מילין



וגם ,  לכתוברבי שמעון בן יוחאי שכבר נתן לנו רשות והנה עם
ז "ועכ, דעלו ונפקו באדרא קדישא, חברים' כי לא למד רק לאותם הז

דמכאן , וגם הוא עצמו השיב לו, ונתכעס על זה, אלעזר בנו' הקפיד ר
עם , אבל לשאר חכמי דורם, ולהלאה להוו מילין סתימין בגוונא

הם , עם היותם כתובים,  אולםלבם רחב כפתחו של, היותם תנאים
, ולא אתגליין אלא לחברייא האילין בלחוד, אצלם מלין סתימים

 כמו שכתובו, ולא מן הפה ולחוץ, ואף גם הם בתוך מחשבות לבם
  .ולא אמר ביננא, סתימים מילים בגוונא




שמעון ' ר, אבא' בכה ר: א אמר שם"ז ע"ן בפרשת ויחי דרי וכ
בר כמה ', ולא אשתאר בעלמא מיני', מנא טבא וכו' דטחנין מיני

, למשמרת' דכתיב קח צנצנת אחת ותן שמה מלא העומר מן וכו
והשתא מאן יכיל לגלאה , ואילו בהתגלייא לא כתיב, לאצנעותא

 :וזה לשונו, א"ט ע"דף ע אחרי מות פרשתגם ב. ומאי ינדע לון, רזין
אל תתן את פיך להחטיא , הוו חברייא אמרי, רבי שמעוןבתר דשכיב 
  .את בשרך




 הכיר וידע ברוח רבי שמעון בן יוחאילולי שכי , ואין ספק
הלביש ולהעלים הדברים חכם גדול ויודע ל' אבא הי' כי ר, קדשו

ו מצווה' לא הי, חכמי הדור ההוא' שלא יבינו אפי, דרך חידה ורמז
כל , אמר, ב"ד ע"דף רצ, כי הנה שם באדרת האזינו עצמה. שיכתוב

. לאו איהי מגופא דמלכא קדישא' מאן דמגלה רזין בידוע דנשמתי
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ון זכאה חולקה. 'ווי לנשמתי', ווי לי', וכו' ד כד תיפוק נשמתי"ובג

  .' וכוקודשא בריך הואדמכסיין רזין עילאין ד, דצדיקים

על פסוק , א ברעיא מהימנא"ד ע" פנחס דף רמפרשתוכן ב
מאן ,  אמר רעיא מהימנא:וזה לשונו', ועשירית האיפה סולת וגו
, מאן דמסר רזין דאורייתא וכל שכן', דמזלזל בפרורין דנהמא וכו

, י אתוון דשמא מפרשאו סתר, וסתרי מעשה בראשית, וסתרי קבלה
,  עליה אתמר נודד הוא ללחם איה', וכולאנשים דלאו אינון הגונים

  .'וכו' ללחמה של תורה ולית מאן דישגח עלי

ל בהקדמת ספר המורה על "ם ז"והנה נודע מה שכתב הרמב
 ואלו ביאור האדם העניינים :וזה לשונומשנת ולא במרכבה ביחיד 

והטעם לפי ' ם מבני אדם וכואלו בספר יהיה כאלו דורשם לאלפי
רבי שמעון בן שהכתיבה קיימת לדורי דורים להגונים ובלתי הגונים ו

אבא שיכתוב ובהיות '  נאה דורש ונאה מקיים והגם שציוה לריוחאי
  .שיכתבם בהעלם גדול כאלו לא נכתבו כלל דמי

'  ראם כןומעתה יוכל האדם להקשות על דברינו אלה ולומר 
א צורך לכתוב דברים סתומים וחתומים אמנם אבא טרח על חנם לל
ל דבדרא בתראה יתפרנסון מהאי "א תיקונים הנ"תשובתך בצדך ממ

א "י ע"ט דף ק"וכן ממאמרו בתיקון ס' חבורא ועתיד לאתגליא וכו
'  דמשה נביאה בדרא בתראה וכועל ידידעתיד כוליה האי לאתחדשא 

' מי משיחא אפיא וכד יהא קריב ליו"ז ע" וירא דף קיפרשתוממאמר 
 ולכן בראות ,'רביי דעלמא זמינין לאשכחא רזין טמירין דחכמתא וכו

אבא לכתוב ' ל ברוח קדשו ענין זה צוה לר" זרבי שמעון בן יוחאי
ספר הזוהר בדרך העלם להיותו מוצנא למשמרת עד דרא בתראה 
קריב ליומיה מלכא משיחא כדי שבזכות המתעסקים בו תצמח 

א על דא כתיב "ז ע" ויחי דף ריפרשתל ב" כנה"הגאולה בימינו בע
למשמרת לאצנעותא ' קח צנצנת אחת ותן שמה מלא העומר מן וכו

  :מאודוהבן זה 



והנה אין בכל דור ודור שלא נמצאו בו אנשים יחידי סגולה 
יהם ומלמד ל נגלה על"ק והיה אליהו הנביא ז"ששרתה עליהם רוה

אותם סתרי החכמה הזאת וכמו שנמצא כתוב בספרי המקובלים גם 
 :וזה לשונוברכת כהנים ' בעל ספר הרקנטי כתב בפרשת נשא בפ

לאליהו ' ל שהיה ג"הרב ז' הוא דעת החסיד רבינו יצחק ן' הא' והפי
ד "ד ולמד לו חכמת הקבלה והוא מסרה להראב"ל כי נגלה להראב"ז

יצחק סגי נהור שלא ראה ' וא מסרה לבנו הרבנו וגם נגלה לו וה
שיר ' עזרא שפי' ר' תלמידיו הא' מעולם וגם לו נגלה והוא מסרה לב

ד "ל והראב"ן ז"עזריאל ואחריהם נמשכה להרמב' ר' השירים והב
ח גבי דין "ל על הלכות לולב פ"ם ז"עצמו בספר השגותיו להרמב

אמר ל "ב זל וכת"ד ז"ההדס שנקטם ראשו כשר השיג עליו הראב
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ק בבית מדרשנו מכמה שנים והעלינו שהוא " כבר הופיע רוהאברהם
ם שהנכנס "ש הרמב"ששי במ'  בית הבחירה בפלכותהגם ב' פסול וכו

 וכך נגלה אמר אברהםלמקדש בזמן הזה חייב כרת השיג עליו וכתב 
  :עד כאן לשונו ליראיו השםלי מסוד 






והנה היום אביע חידות ונפלאות תמים דעים כי בכל דור ודור 
 השם השרידים אשר על ידי ויאר לנו השםהפליא חסדו אתנו אל 

וגם בדורינו זה אלוהי הראשונים קורא בכל דור ודור כנזכר 
ל עמו והאחרונים לא השבית גואל מישראל ויקנא לארצו ויחמול ע

וישלח לנו עיר וקדיש מן שמייא נחית הרב הגדול האלהי החסיד 
 מלא תורה כרמון ה"ר יצחק לוריא אשכנזי זלה"מורי ורבי כמהר

במעשה בראשית . במקרא במשנה בתלמוד בפלפול במדרשים והגדות
במעשה מרכבה בקי בשיחת אילנות בשיחת עופות בשיחת מלאכים 

 בפרשה ואתה שמעון בן יוחאירבי במכיר בחכמת הפרצוף הנזכר 
יודע בכל מעשי בני אדם שעשו ושעתידים לעשות יודע תחזה 

א טרם יוציאום מן הכח אל הפועל יודע עתידות וכל "במחשבות ב
הדברים ההווים בכל הארץ ולמה שנגזר תמיד בשמים יודע בחכמת 
הגלגול מי חדש ומי ישן ואיפת האיש ההוא באיזה מקום תלויה 

ר התחתון יודע בשלהבת הנר ולהבת אש " ובאהבאדם העליון
דברים נפלאים מסתכל וצופה בעיניו נשמות הצדיקים הראשונים 
והאחרונים ומתעסק עמהם בחכמת האמת מכיר בריח האדם כל 

 בלק וכל החכמות הנזכרים היו פרשתינוקא ב'  ההועל דרךמעשיו 
חקור בלתי יצטרך להתבודד ולאצלו כמונחים בחיקו בכל עת שירצה 

  .עליהם







ועיני ראו ולא זר דברים מבהילים לא נראו ולא נשמעו בכל 
 וכל זה השיג .עד הנה ועליו השלום רבי שמעון בן יוחאיהארץ מימי 

 כי איסור גדול יש חס ושלום שמוש קבלת מעשיות על ידישלא 
 חסידותו ופרישותו אחרי על ידי היה מעצמו כל זהבשמושם אמנם 

התעסקו ימים ושנים רבים בספרים חדשים גם ישנים בחכמה 
הזאת ועליהם הוסיף חסידות ופרישות וטהרה וקדושה היא 

שהיה נגלה אליו תמיד ומדבר עמו פה הביאתו לידי אליהו הנביא 
ל בשם "ל כנ"ד ז" וכמו שאירע להראבאל פה ולמדו זאת החכמה
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ל לא " אליהו זעל ידיהרקאנטי ואף אם פסקה נבואה רוח הקדש 

 ודבורה אשה נביאה תנא על פסוקפסק וכמו שהובא בפסוק נביאים 
עבד ' אפי' דבי אליהו מעיד אני עלי שמים וארץ הן איש או אשה וכו

ז "אפילו שפחה הכל לפי מעשיו מיד רוח הקדש שורה עליו ועד
  .עיין שם ואלה דברי דוד האחרונים על פסוקכ שם "הזכירו ג

 ואנת אליהו :וזה לשונוגם נזכר בהקדמת התקונין בכתיבת יד 
עתיד לאתגלייא בסוף יומיא ואית מאן דעתיד לאתגלייא ליה אפין 

ליה בטמירו בעין השכל דיליה ואית מאן דעתיד לאתגלייא . באפין
והנה מלבד החקירות והנסיונות והמופתים אשר ראינו בעינינו ' וכו

ה הנה הדרושים והדברים עצמם אשר בחבורי "מן הרב הנזכר זלה
זה יעידון יגידון וכל רואיהם יכירום כי דברים עמוקים ונפלאים 

רוח כאלה אין יכולת בשכל אנושי לחברא אם לא בכח השפעת 
ולמען אל ישט לבך אל אשר תמצא בקצת . ל" אליהו זעל ידי דשהקו

 עיון שכלם האנושי אכין לך הדרך על פיספרי המקובלים המחברים 
  :ואשכילך בדרך זו תלך באורח מישור



רבי הנה החכמה הזאת היתה נגלית באתגלייא עד פטירת ה
ל מאותו " ומאז ואילך נסתם חזון כנעליו השלום שמעון בן יוחאי

' א כאשר ראה בחזיון חלומו ר"ז ע" ויחי דף ריפרשתהמאמר ד
ת "גדפין מתתקנן וס'  דהוה סליק על דרבי שמעון בן יוחאייהודה ל

עמיה ולא שבק כל ספרי רזין עילאין ואגדתא דלא סליק לון בהדיה 
 חכמתה אסתלקת ירבי שמעון בן יוחאואמר ודאי מדשכיב ' וכו

' ולא אשתאר בעלמא בר כמה דכתיב קח צנצנת אחת וגו' מארעא וכו
וכל אחד מהחכמים היודעים בחכמה ' למשמרת לאצנעותא וכו

הזאת מאז ואילך היו עוסקים בה בהסתר גדול ולא באתגלייא ולא 
היה מגלה אותה אלא לתלמידו היחיד בדורו ואף זה בראשי פרקים 

 ומכסה אלף טפחים והיתה החכמה הזאת מפה אל פה מגלה טפח
ל אחרון "ן ז"מתמוטטת ומתמעטת והולכת מדור לדור עד הרמב

  .המקובלים האמתיים

ל וחביריו כלם "והנה כל ספרי הגאונים כמו רבינו האי גאון ז
נכוחים למבין אין בהם נפתל ועקש אבל דבריהם בתכלית ההעלם 

הרקאנטי שהיה נגלה וכן כל דברי אותם החכמים שזכרנו לעיל בשם 
ל כלם דברי אמת וגם הם סתומים בחזקת "עליהם אליהו הנביא ז

ל עם היות שחברו "ד ז"ספר יצירה שמכונה בשם הראב' היד גם פי
ז דבריו אמיתיים וגם "ד עכ"חכם אחד אשכנזי ואינם דברי הראב

על הם סתומים ונעלמים גם ספר הנקראת ברית המנוחה היא נעשה 
ל כי נגלה אליו נשמת צדיק אחד והיה "ן מורי ורבי זל כעני" הנזדרך

מלמדו וכל דבריו סתומים וחתומים כי נאמן רוח מכסה דבר היה 
ל אמת ויציב "ן ז"ועמוק עמוק מי ימצאנו גם החיבור שעשה הרמב
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ונכון וקיים למי שיבינהו כאשר הוא עצמו כתב שם בהקדמת חבורו 

  .וזכרנוה אנחנו למעלה



ל אל "ן ז"והנה כל ספרי המקובלים האחרונים שהיו אחר הרמב
ן ואילך נסתרה דרך החכמה הזאת מעיני "תקרב אליהם כי מן הרמב

כל החכמים ולא נשאר בהם כי אם קצת ענפי הקדמות בלתי 
ל דבריהם בשכל "שרשיהם ועליהם בנו המקובלים האחרונים ז

ן כי המעיין החריף יוכל אנושי ומעצמך תוכל לדעת לעמוד על המבח
ימים וכל דבריהם ' או ה' לכלול ולידע רוב הקדמותיהם וכלליהם בד

' ספי' כפל הענין במילות שונות וכל פרי הקדמתם היא היות י
בענין אשר כללות דבריהם יכתבו ' נמצאות וחברו תלי תלים של ספר

ל על " זכמו שכתובקונטריסים ולא כן מצינו בראשונים ו' או בג' בב
עקיבא דורש על כל קוץ וקוץ תלי '  קווצותיו תלתלים שהיה רפסוק

עקיבא היו ' יהושע ור' אליעזר ור' ז ור"תלים של הלכות גם ריב
אומרים אם יהיו כל השמים גוילים וכל הימים דיו וכל הקנים 
קולמוסים וכל בני אדם לבלרין לא יספיקו לכתוב מה שקבלתי 

לקק בים וכמכחול בשפופרת הם ככלב המממרבותי ולא חסרתי 
במדרש שיר השירים רבה כי הנה עיין , וכמריח באתרוג כנזכר

 הוראה ל שם ונקרא תורה עהקדוש ברוך הוארה שמותיו של התו
שהיא להורות על בוראה יתברך מה הוא ומה ענינו וכמו שהוא 

ה "יתברך אין לו רשות וסוף כן אין לתורתו קצבה ושיעור וכמש
  . ורחבה מני יםארוכה מארץ מדה

 לראות בספרי השםואנשי לבב שמעו לי אל יהרסו אל 
 השכל האנושי ושומע לי ישכון בטח ושאנן על פיהאחרונים הבנוים 

 ולכן אני הכותב הצעיר חיים וויטאל רציתי לזכות את .מפחד רעה
וקראתי שם החבור הזה על . הרבים בהעלם נמרץ והמשכילים יבינו

 החכמה הזאת העצומה חכמת הזוהר ל שםעשמי ספר עץ חיים וגם 
ל בעבור כי בחכמה הזאת טועמיה "הנקרא עץ חיים ולא עץ הדעת כנ

חיים זכו ויזכו לארצות החיים הנצחיים ומעץ החיים הזה ממנו 
תאכל ואכל וחי לעולם ואשכילך ואורך דרך זו תלך דע מן היום אשר 

דו אפילו ה החל לגלות זאת החכמה לא זזה ידי מתוך י"מורי זלה
ל "רגע אחד וכל אשר תמצא כתוב באיזה קונטריסים על שמו ז

ויהיה מנגד מה שכתבתי בספר הזה טעות גמור הוא כי לא הבינו 
שאינו חולק עם ספרינו זה אל תשית ' דבריו ואם יש בהם איזה תוס
מהשומעים את דברי קדשו לא ירדו ' לבך בקבע אליו כי שום א
בינום בלי שום ספק ואם יעלה בדעתך לעומק דבריו וכוונתו ולא ה

לחשוב שתוכל לברור הטוב ולהניח הרע אל בינתך אל תשען כי אין 
הדברים האלו מסורים אל לב האדם כפי שכל אנושי והסברא בהם 

תיך זוהרסכנה עצומה ויחשב בכלל קוצץ בנטיעות חס ושלום לכן ה
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ה זולתי "ואל תסתכל בשום קונטרסים הנכתבים בשם מורי זלה

  : הזה ודי לך בהתראה זאתספרבמה שכתבנו לך ב



' חלקים וכל חלק מהם יתחלק לד'  לבספרוראיתי לחלק ה
השער האחד במה . שערים ואלו הם' יתחלק לד' החלק הא. שערים

ה עצמו שביאר כמה מאמרים "שהעתקתי מכתיבת יד מורי זלה
' הג. ה"י זלהבהקדמות ששמעתי מפי מור' השער הב. וכמה דרושים

 התיקונים ושאר מאמרי ספר הזוהר וספרבביאור כמה מאמרים מן 
בביאור פסוקים נפרדים בכל ' השער הד. ל בתלמוד ובאגדות"רז
' השער הא. שערים' גם הוא נחלק לד' והחלק הב. ד ספרים"הכ

ח "בביאור כונת התפילות של החול ושל השבתות וימים טובים ור
. ים והמצות הנהוגות בכל זמנים אלווחנוכה ופורים וכל המעש

בביאור טעמי קצת מצות וסידרתים כפי מקומם בכל ' השער הב
שער רוח הקודש ביחודים והנהגות ' השער הג. פרשיות' פרשה מס

 ובקצת כונות ותיקונין על קצת עבירות רוח הקודשלקבל ולהשיג 
 .ודברים אחרים ולהודיע ענין חכמת הפרצוף מה ענינה וכיוצא בה

 שרשי נשמות פרטיים של גם כןדרוש הגלגול ובה יודיע ' השער הד
 שחלקתי החבור הזה אף על פיהנביאים ותנאים ואמוראים ודע כי 

 כללות אמנם אין לך אות ואות שאין בו על דרךשערים זהו ' לח
שערים וכמו ' הקדמות ואין לך שער ושער שלא נכלל מכל הח

רים והם הקדמה כוללות כל מבוא שע' ה בהקדמ"שתראה בעיניך בע
היכלות ' יהיה ז אחר כךד ו"ב ג" אעל דרךהספרים ויהיה נחלקים 

א היכל "א היכל ז"ק היכל נקודים היכל כתר היכל או"והן היכל א
 אחר כךע "נוקבא ולאה ודור המדבר מטה וסלע ומן היכל כללות אבי

ף שער "ק שער עצמות שער אח"היכל א' כל היכל נחלק לשערי
גם צריך שתדע כי בסוף כל שער ושער . סליק ההקדמה. 'ים כוהעקוד

כתבתי כמה דרושים שקבלתי ושמעתי מפי קצת תלמידי מורי 
ה ששמעו מפיו באיזה זמן שאני לא הייתי יושב שם וראיתי "זלה

 הקדמת הרב עד כאןלכותבם בכל סוף כל שער ושער כפי עניינו 
  :ה"המחבר זלה





הקדמה שקבלתי אני הצעיר חיים ויטאל ממורי ורבי בוצינא 
ר יצחק לוריא אשכנזי "קדישא הרב האלהי החסיד העניו כמהר

גם חברו אליהם קצת כונות התפילות . זה לשונושלמד עם אליהו 
 אמת אשר קראתיו פרי עץ חיים על דרךוכוונות היחודים וכוונות 

ה וקצת ביאורי מאמרי " בעליחד מאורות עליונים כאשר יבוא לפנים
 הפשט מדרושי נשמות על פי האמת ועל דרךהזוהר וביאור פסוקים 

  :וגלגולים אשר קראנו בשם נוף עץ חיים
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ה "ובענין ספרי הקבלה האמיתים הנמצאים אמר לנו מורי זלה
ן "י סגי נהור ותלמידיו עד הרמב"ד ובנו הר"כי שלשלת קבלת הראב

ל שנגלה "מפי אליהו ז' למידו תלמידו כולם קבלה אמיתיל ת"ז
 ואין מי מאודן שעשה על התורה הוא עמוק "וביאור הרמב. אליהם

 מאוד והוא ספר יקר ונחמד מאודשיוכל להבינו שדבריו סתומים עד 
ל "ד ז"ד איננו להראב" יצירה להראבספרלמבינים אותו וביאור 

 הנקרא ספרמת הקבלה ווהיה גדול בחכ' ל אלא חכם גדול א"הנ
ברית מנוחה הוא אמיתי וחברו חכם גדול בתורה ובחכמה ונאמן רוח 

קדמון שנגלה '  נשמת צדיק אעל פיוכיסה את דבריו בעומק ונעשה 
ל אל "ן ז"ושאר ספרי הקבלה שלאחר הרמב. ל ולמדו"אליו אליהו ז

תשלח ידך אליהם כי הם בנוים בשכל אנושי ולא מקובלים לא מפני 
יסוד י של החסיד בעל " כת עץ חייםב[ונים ולא מפי ראשונים אחר

  ]:ל לא מפי ראשונים ולא מפי עליונים" איתא בזהושורש העבודה

  
י לוריא וכל דרוש " כמהרהקדושאלו הן הדברים ששמעתי ממורי 

ע "ס דאבי"ודרוש יש בו הקדמות וכללים שונים זה מזה מפרטי י
ולסדר הקדמות וכללות ' יועלה בדעתי שלא לפרוד ולחלק הדרוש

ס "ס י"ע ע"אשר בכל דרוש ודרוש מהם כל הקדמה והקדמה בפ
ע כי בזה יהיה נקל בעיני המעיין בהם למצוא דברי חפץ תאות "דאבי

אכן זחלתי ואירא לפי שיש בדרושים הללו דברים רבים . מבוקשו
ולאפס הפנאי . אשר הרואה יחשוב שהם דברים המנגדים זה את זה

ינחני . ה" זמן אחרי שומעם לשאול את פי מורי זלהלא היה לי
במעגלי צדק הדרושים האלו ולסלק ולהרים מכשול אשר בהם למאן 

  .דעאל ולא נפק

ואם ירצה האדם להעמיק את עמק מחשבתו בהם ולהעמיד על 
נכון מי הוא אשר ערב לבו להוסיף ולגרוע כמלא אות אחת קטנה 

בהקדמת ' דול מנשוא כנזכאשר לא שמע ולא קבל מרבו כי עונו ג
 לא תעשה לך פסל ובמקום זולתם אשר פרשת יתרו בפרשתהזוהר וב

 על פסוקז במדרש "הרואה דברי זוהר ההמה תסמר שערות בשרו כנ
 עלתה על כן. 'יתפרכון ישתתקון כו' תאלמנה שפתי שקר וכו

בענין הסדר ' הסכמתי שלא להוסיף ושלא לגרוע כמלא נימא אפי
אחבר מראה מקום  אחר כךה ו"תי מפי מורי זלהבעצמו כאשר שמע

 עד כאןוזה החלי בעזרת צורי וגואלי . ע בחיבור זה"הקדמה בפ' כל א
  :ה" זלההרב חיים ויטאלי "מכת


 

קת החרדים  בראותי תשוהרב חיים ויטאלאמר הצעיר והזעיר 
 בקצת ם הזה ולהאיר עיניהספר ראיתי לחבר ההשםאל דבר 
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ה כאשר אבאר ומהם תוכל לאחוז "הקדמות שקבלתי ממורי זלה

 הקדמות דברי בנוים על בעזרת השםולקחת מעץ חיים כאשר תראה 
והיום . ל" אליהו זעל פי רוח הקודשה ב"נעלמות שנתגלו למורי זלה

ם דעים כי כמו שבכל דור ודור אביע חידות ונסים ונפלאות תמי
אלהי הראשונים ואחרונים הפליא חסדו עמנו כן היום הזה חשף את 
זרוע קדשו ושלח לנו עיר וקדיש מן השמים נחית הרב החסיד 

ה "י לוריא זלה"בדורו כמהר] רבי שמעון בן יוחאיכ[המקובל האלהי 
ה בארץ קדושה ורחבת "ה ועננו במרחב י"וממצר מצרים קראנו י

א גליל "ת תובב"ים עיר גדולה לאלהים של חכמים ושל סופרים צפיד
על ה בא אנוס ממצרים "העליון כי שני שנים קודם פטירת הרב זלה

 כי הגיע עת פקודת רוחו רוח הקודש הדבור כי כן הוגד לו בפי
על נצטוה ' להשיבה אל מקומה לאלהים אשר נתנה לו וגם זה במצרי

כמתו הגדולה והנפלאה כי כן ציווהו  הדבור והפקיד מזער מקצת חפי
במתיבתא דרקיע לחיות שארית בארץ והדברים עתיקים כבשים 
ללבושך ואז בעלותו מארץ מצרים סמך ידיו עלי והאיר עיני בקצת 

קודשא הקדמות אמיתיות שורשיות שמסרו לו ממתיבתא דרקיע ו
ל שנתגלה אליו תמיד " להחיות שארית בארץ ומפי אליהו זבריך הוא

רשותא יהבי ליה לגלות תמיד רזין סתימין על התיקונים והזוהר ו
 ואילך ולולא כי יגורתי מפני רבי שמעון בן יוחאישלא נתגלו מימות 

אף וחמה קנאה המתגבר עלי ימצאו באנשי דורנו חכמים בדעתם 
ויקשו ערפם לבלתי האמן כי יש אלהים בארץ ויראתי פן מקנאתם 

 יטילו פגם בקדשים ויאמרו ושלוםחס בשומעם גדולתו ונפלאותיו 
 ולולא זאת הייתי מספר השםמאן גבר בגוברין הלא גם בנו דבר 

מקצת דרכיו ונפלאותיו אשר עיני ראו ולא זר דברים מבוהלים לא 
רבי  וחביריו ומרבי שמעון בן יוחאינראו בכל הארץ מימות תנאים כ

פה ל היתה החכמה הזאת הולכת מ"ד ז" עד הראבשמעון בן יוחאי
ן "ל נגלה אליהן לקצת מהחכמים עד הרמב"אל פה ואליהו ז

ה לא היה מי שישיג חכמה זו על אמתתה "ל עד מורי זלה"ן ז"והרמב
 דבר על כלכמוהו כי היה יודע במשנה ותלמוד ואגדות ומדרשות 

ס ומעשה בראשית ומעשה מרכבה בשיחות "ודבר כמה פנים בפרד
 בסוד כי אבן מקיר תזעק ובשיחות דקלים ואילנות ועשבים' עופו

ושלהובי פחמים ובשיחת מלאכים והיה מדבר ברוחות מהגלגולים 
 פרשתרוח טוב ורוח רע והיה מכיר בריח הבגדים כמו אותו ינוקא ד

אלמים ומביא נשמת אדם בעודו חי ומדבר עמו כל ' דברים ובעופו
והיה רואה ] א מחזרים להם"נ[מסירהו אחר כך צורכו וחפצו ו

גן  לערב שבתת צאתם מהגוף ובבתי הקברות ובעלותן בכל נשמות בע
ב והיו מגלין לו רזי "שהם בעה'  והיה מדבר עם נשמת הצדיקיעדן

תורה וגם היה יודע חכמת הפרצוף ושרטוטי הידים ופתרון חלומות 
על אמיתתם ובגלגולים ישנים וגם חדשים והיה מכיר במצח אדם 

 בלילה ן עדןת נשמתו לגמה מחשב ומה שחלם ומה פסוק קרא בעליי
שורש נשמתו והיה קוראו במצחו זכיות ועבירות ' והיה מלמד פי
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עונם ולחברים נתן להם [ואחד תיקון ' שחישב והיה נותן לכל א

 המיוחדת או לשורש נשמתו האחוזה בחינהכפי ה] יחודים לכל אחד
ר והיה יודע כמה טעיות נפלו בספרים והיה יודע "בשורש של אדה

נורים והיה יודע כל מה ששנו החברים והיה מלא חסידות להכות בס
 ויראת חטאו וכל מדות השם ואהבת השםודרך ארץ וענוה ויראת 

 היה בו וכל זה היה יודע בכל עת ובכל שעה שים טוביםטובות ומע
ורגע וכל החכמות האלו תמיד היו מונחים בחיקו ועיני ראו ולא זר 

 אחר התעסקו ימים רבים וכל זה השיג מרוב חסידותו ופרישותו
בספרים ישנים גם חדשים בחכמה זו ועליהן הוסיף חסידות ופרישות 

ל נגלה " והיה אליהו זרוח הקודשוטהרה וקדושה וזהו הביאו לידי 
לו תמיד וזה ידעתי מפיו באמונה ואף אם אין גילוי בדורינו זה לנביא 

אירות  מלהיות מרחפת על פניו המרוח הקודשה לא נמנע "וחוזה אפ
ל והנה הדברים עצומים "ד ז" מענין הראבכמו שכתובהראוין לו 

והם יתנו עידיהן אשר יצדקו ויעידון ויגידון בחיבור זה כל רואיהם 
יכירום כי דברים כזה אי אפשר לשום אדם נברא להשיג בשום שכל 

ל כנזכר " אליהו זעל ידי ממרום ורוח הקודש הופעת על פיומדע לולי 
ואלו באתי לכתוב . 'עתיד לאתגלייא בסוף יומייא וכובתיקונים דאת 

ה לא יספיקו כל עורות אילי נביות "כל אשר קבלתי ממורי זלה
אמנם רצוני להעלות על . לקולי בחברתי'  לקצת ולשומעיסםכמפור

 מה שהורשיתי לכתוב ואף גם מאודהספר קצת מהקדמות הכרחי 
 עץ חיים על בקיצור נמרץ כמציץ מן החרכים וקראתיו שם הספר

 החכמה אשר טועמיה חיים זכו ואכל ממנו וחי לעולם על שםשמי ו
  :עד כאן לשונושכולו ארוך 






ה אני הכותב משביע " זלההרב חיים ויטאלעוד הקדמה למו
 שיפלו הקונרטסים אלו לידו שיקרא  לכל מיברךבשמו הגדול ית

הקדמה זאת ואם אותה נפשו לבוא בחדרת החכמה זאת יקבל עליו 
לגמור ולקיים כל מה שאכתוב ויעיד עליו יוצר בראשית שלא יבוא 
אליו היזק בגופו ונפשו ובכל אשר לו ולא לאחרים תחת רודפו טוב 

כי  להשיג יראת העונש השםוהבא לטהר ולקרב ראשית הכל יראת 
שהוא יראה הפנימית לא ישיגוהו רק מתוך גדלות ' יראת הרוממו

לבער קוצים מן הכרם כי לכן ' החכמה ועיקר מגמתו בידיעה הזה יהי
נקראים העוסקים בחכמה הזאת מחצדי חקלא ובודאי שיתעוררו 

 שלא לבוא לידי חטא זוהרהקליפות נגדו לפתותו ולהחטיאו לכן י
 מהקלות כי זוהרות בו לכן צריך לישוגג שלא יהיה להם שייכ' אפי

 לכן צריך ,דק עם הצדיקים כחוט השערהק מדהקדוש ברוך הוא
ת סור מרע זוהרלפרוש עצמו מבשר ויין כל ימות השבוע וצריך ה
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ועשה טוב בקש שלום צריך להיות רודף שלום ולא להקפיד בביתו על 

  :חס ושלום שלא יכעוס וכל שכןדבר קטן וגדול 

  
  :בתכלית הריחוק סור מרעוצריך להתרחק 

בדברי חכמים שהם בכלל לא '  בכל דקדוקי מצות ואפיזוהרא לי
  :תסור

  :ב"ב לתקן המעוות קודם שיבא לעוה

בשעה שמוכיח את בניו לא יכעוס כלל '  מהכעס אפיזוהרג י
  :ועיקר

 מהגאוה ובפרט בענין הלכה כי גדול כחה זוהרד גם צריך לי
  :והגאוה בזה עון פלילי

  :השםצער שיבא לו יפשפש במעשיו וישוב אל ה בכל 

  :ו גם יטבול בעת הצורך לו

  :ע בתשמיש המטה שלא יהנה"ז גם יקדש א

ח שלא יעבור כל לילה ויחשוב בכל לילה מה שעשה ביום 
  :ויתודה

 משא ומתן על ידיט גם ימעט בעסקיו ואם אין לו פרנסה כי אם 
  :שהוא לעבודת קונומחצי היום ואילך ובכונה ' ויום ד' יכין יום ג

דבר '  והכרחי יהיה זהיר ממנו ואפימצווהי כל דבור שאינו של 
  : ימנע בשעת התפלהמצווה

 :ועשה טוב
א לקום בחצי הלילה ולעשות הסדר בשק ואפר ובכי גדול 

יעסוק בתורה כל זמן שיוכל אחר כך ו. ובכונה כל אשר יוציא בשפתיו
ת השחר יתעורר לעסוק להיות בלי שינה ובלבד שחצי שעה קודם עלו

  :בתורה

כ קודם עלות השחר קודם חיוב טלית ותפילין "ב ילך לבה
  :ראשונים'  שיהיה מיזוהרלה

 ואהבת לרעך כמוך צות עשהג קודם שיכנס ישים אל לבו מ
  :יכנסאחר כך ו

' קדושות י' אמנים ד' ד להשלים רמז צדיק בכל יום שהוא צ
  :ברכות' קדשים ק

פילין בעת החפילה זולת בעת העמידה ה שלא להסיח דעתו מהת
  :ועסק התורה

  :עוסק בתורה מעוטף בטלית ותפילין' ו צריך שיהי



    ַהזֹוַהר                 ]383[                   אֹור
  :ה" בעכמו שכתובז לכוין בתפלה הכונות 

ה ויזדעזע ממנו "אותיות הוי' ח שישים תמיד נגד עניו שם בן ד
  : לנגדי תמידהשם שויתי כמו שכתוב

  :ט שיכוין בכל הברכות בפרט בברכת הנהנין

ס שנאמר או יחזיק במעוזי ואל " צריך שיהיה עמל בתורה פרד.י
יחשוב שיגלו לו רזי התורה בהיותו ריק כדכתיב יהב חכמתא 

 שלא יוציא בשפתיו בחכמה זו מה שלא שמע זוהר וצריך לי.לחכימין
 וחבריו רבי שמעון בן יוחאית זוהרם שראוי לסמוך עליו וכאמאוד

ט דבורו ולשתוך כל מה השגת החכמה תנאי הראשון צריך למע
ל סייג לחכמה "שיוכל כדי שלא להוציא שיחה בטילה כמאמר רז

ת שלא תבינהו תבכה עליו כל מה " דעל כלשתיקה גם תנאי אחר 
גם עלית הנשמה בלילה לעולם העליון שלא תשוט בהבלי . שתוכל

 ובפרט מאודת עצבות מגונה עד דהעולם תלוי שתישן בבכיה ומ
גם בענין . אין לך דבר מונע השגה יותר מזהלהשיג חכמה והשגה 

השגת האדם אין לך דבר שמועיל כמו הטהרה והטבילה שיהיה 
ה עם היות שהיה לו חולי השבר "האדם טהור בכל עת ומורי זלה

  :ז לא היה מונע מלטבול בכל עת"שהקור מזיק לו עכ

ה לבל יפול לב האדם בהתעסקו בחכמה "ו זלה"העתק ממהרח
 כל מאן דעייל ולא נפיק טב ליה דלא אברי פשטי כמו שכתובזאת 

אמנם מי . הדברים שהנכנס בחכמה זאת צריך שידע לכנוס ולצאת
' ע א"שנכנסו לפרדס שר' שרוצה לכנוס ולא ידע לצאת וכמעשה דד

מהם שידע ליכנס וידע לצאת כי הכיר והשיג הדבר על בוריו אמנם 
חקירה הזאת אחרים נכנסו ולא השיגו ולא ידעו לצאת מתוך ה

 משפטים אמר בר פרשת והנה בסבא .בשלום ולזה כפר אלישע אחר
לכן אסור לעסוק בחכמה הזאת אם לא ' יוחאי לעייל וליפוק וכו

שכבר נכנס בחקירות ויצא בשלום ולא נשאר בתוכו מבוכות וספקות 
רבי  לא ימצא בדור הזה כמו ם כןד שאין הכונה כפשוטו שא"ונלע

 שגם אם ניית דעתילכן לע. ר לו ספיקותיו שיבאשמעון בן יוחאי
 שיראה לו כמה ספיקות ודברים תמוהים אף על פיהאדם מובטח ש

 בדבר חס ושלוםיאמר בלבו רק מחסרון שכלי אני לא משיג ולא ש
 ללמוד עמו שמתוך כך מתוך שלא מצווהעצמו יש פקפוק לזה האיש 

יכל לשמה בא לשמה ואין אסור אלא למי שאין לו כח לעמוד בה
 וזה בחשבו כי הוא חכם גדול ואין חס ושלוםהמלך ויבא לידי כפירה 

  :עד כאן לשונוהעדר מצדו 

נחמיא השייך להקדמה '  של רעץ חייםהקדמה קטנה מצאתי ב
ל דהיינו מכמה "ו ז" מהרחכתב יד הזה הוא מספר ה:וזה לשונו

ל ליקוטי הקדמות "בזה' שלם התחי'  אספראופנים ותחלה נמצא 
מהדורא תניינא ושמנוהו בפנים '  ונקספרשמנוהו באמצע ה ספרוה

מתולעים וטרח טרחא גדולה ' נמצא דפים קטנים קרועי אחר כך
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ב עד שסדרם "ו מירושלים תוב"ר יעקב צמח נר" החכם מוהרמאוד

 ספרבתרא ושמנהו סביב ה' מהדור' על נכון כאשר תחזנה עיניכם ונק
ל "ו ז"כם הגדול מוהרח החכתב ידנמצא אצלינו מ אחר כךהראשון 

ל בחיבור זה ושמנוהו "במהדורי קמא דרושים שלא הזכירם הרב ז
מהדורא קמא ולמען ידע כל המעיין שורש '  איש על מקומו ונקגם כן

 שיפה ראה לעניית דעתי שנאף על פיכל דבר מהיכן בא כתבנו זה 
ז כתבנו שרשים אלו שאם "דרכו זה מהדורא קמא איש על דגלו עכ

אין כח ' וג'  בתהמדורו' מעיין לשנות יוכל לשנות אבל בבירצה ה
  :ה" הרב זלהכתב ידבידינו לשנות כי כן נמצא מ

ו בהקדמה ספרו רנו "ר יעקב צמח נר"לשון החכם הגאון מהר
  :וזה לשונוליעקב 

 כי גלוי חכמה זאת עתה בדורות גרועות הוא כדי נראה ליעוד 
נו שבשמים כי באותן שיהיה לו מגן עתה לאחוז בלבב שלם באבי

הדורות הרוב היו אנשי מעשה וחסידים והמעשים טובים היו מצילין 
אותן מפני המקטרגים ועתה רחוקים משורש העליון כמו השמרים 
בתוך החביות מי יגן עלינו אם לא קריאתינו בחכמה זאת הנפלאה 

ל שהנסתרות נעשו עתה כמו " שכתב הרב זעל דרךוהעמוקה ובפרט 
ר ושנאה שבלב "דור הזה מושל הזנות ומלשינות ולהנגלות כי ב

ונתפשטו הקליפות באופן שמתבייש האדם לנהוג דברי חסידות 
  .עד כאן לשונו אמן כן יהי רצון יגן עלינו וימחול לעונינו השםו

 דברים :וזה לשונוץ בהקדמת ספרו "מהרי' עוד העתק מל
עד יציב הבאים בתוך הקדמות מפי דרושים אלו ודברים אלו אמת ו

  :כאן לשונו

 דע כי קצת מחברינו כתבו להם ספרים מה הרב חיים ויטאלל
ה וזולתו על שמו וכולם כתבו הדברים בתוספת "ששמעו ממורי זלה

וגרעון כפי בחינת הכותבים וידיעתן ובהבנתן הניחו מקום למה 
ודע . קושיות לכן אין לסמוך על אותן הספרים וצריך להרחיק מהם

ה לכן כתבתי הכל "י כאן הכל שמעתי ממורי זלהכי כל מה שכתבת
ה מה "בחיבור אחד לבד ומה ששמעתי מהחברים משם מורי זלה

ש " לבדו ועגם כןשדרש וגילה להם קודם שלמדתי עמו הכל כתבתי 
  :ה"אמרו מפי מורי זלה

v  v  v  
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  – פרק כח ענף ב –
  ל" להרמחספר דרך עץ חיים

  בעל ספר מסילת ישרים




והוא מיוסד על ספר עץ , והוא הקדמה לספר פתחי חכמה
  : ה" זלהמורינו הרב חיים ויטאלהחיים ל

יוצר האדם ומנהיגו הוא עשהו ויכוננהו מוכן להבין ולהשכיל 
וכבר אמרו רבותינו זכרונם . השכלה גדולה יותר ממלאכי השרת

! חכמתו מרובה משלכם, אמר להם): "ראשית רבה יזב(לברכה 
ינחהו להשיג עד שמי השמים , וכאשר יחפוץ בתבונה על פי דרכו

  : דברים שהם כבשונו של עולם שכיסם עתיק יומין

להתחכם ולדעת או , ולו משפט הבחירה, אך הנה טובו בידו
, וזה תראה. הגם שהלב והשכל בקרב גופו, לישאר ערום מכל חכמה

והתורה המשכלת , שכל האדם: נים הם בתבונה אחת נבראוכי ש
הלוא כה דברי כאש נאם ): "ירמיה כג כט(על התורה נאמר . אותו
שהתורה היא ממש אור אחד , כי אמת הדבר, והודיענו בזה". השם

שאינן , כי לא כחכמות הנכריות וידיעות החול, ניתן לישראל לאור בו
 אך התורה הנה קודש -טרחו אלא ידיעת דבר מה אשר ישיג השכל ב

וכאשר יעסוק בה . אשר לה מציאות גבוהה בגבהי מרומים, השם
 אור היא אשר תאיר בנשמתו להגיע אותו אל גנזי -האדם למטה 

בדרך הארה ופעולה חזקה אשר , גנזי הבורא יתברך שמו, מרומים
  : היא פועלת בה

לא ו,  אור ממש-" ותורה אור): "משלי ו כג(והוא דבר החכם 
כי זו , אלא אור ממש, ולא שמראה אור בדרך דמיון, חכמה לבד

כאשר יכנס ניצוץ , ובהיכנסה בנשמה יכנס אור בה, מציאותה למעלה
הנה בדקדוק גדול נמשלה לאש , ואף גם זאת. השמש באחד הבתים
, כי כאשר תראה הגחלת שאינה מלובה, ובהשוואה מדוקדקת

 בהפיח בה אז תתפשט אשר, השלהבת היא בתוכה כמוסה וסגורה
ובשלהבת ההיא נראים כמה מיני , ותתלהב ותצא מתרחבת והולכת

  : והכל מן הגחלת יוצא, מה שלא נראה בתחילה בגחלת, גוונים
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כי כל מלותיה ואותיותיה כמו , כן התורה הזאת אשר לפנינו

לא ייראו כי אם גחלים וגם , אשר בהצית אותן כן כאשר הן, גחלת הן
אז תתלהב מכל אות , ומי שישתדל לעסוק בה. כמעט עמומות
 הן הידיעות העומדות צפונות -ממולאה בכמה גוונים , שלהבת גדולה

ואין . ת"ף בי"וכבר פירשו זה בספר הזוהר על אל. בתוך האות ההיא
כי כל האותיות שאנו רואים , אלא עצמי כפשוטו ממש, הדבר משל

, אים למעלהבתורה כולן מורות על עשרים ושנים אורות הנמצ
ומכאן נמשכה , והאורות ההם העליונים מזהירים על האותיות

וכל כתבי , ומזוזות, ותפילין, קדושת התורה קדושת ספר התורה
 כך תגדל ההשראה וההארה -ולפי הקדושה שבה נכתבים . הקודש

ולכך ספר התורה שיש בו פיסול . של האורות ההם על אותיותיהם
שתימשך ממנו , ה עומדת עליו כראויכי אין ההאר, אחד נפסל כולו

  : הקדושה לעם בכח הקריאה בו

ובאותם האורות , כי האורות עומדים על האותיות, ונשוב לענין
. כאשר זכרתי, כלולות כל הבחינות הפרטיות שיש על כל אות ואות

, אך אין מגיע לנשמת הרואה את האותיות ההן אלא אור אחד סתום
, וקורא וחוזר וקורא,  להביןאך כשמשתדל האדם. כמו הגחלת

הנה כל כך מתלהטים האורות ההם ויוצאים כמו , ומתחזק להתבונן
הפוך בה ): "אבות ה(ועל זה אמר התנא . שלהבת מן הגחלת בנשמה

, כי צריכים העוסקים להיות הופכים והופכים, "והפוך בה דכולא בה
  : עד שתתלהב כמעשה האש ממש

 אמרתי שיש בה כמה כבר, והנה בהיות השלהבת מתלהטת
וכן נמצאים כמה ענינים גדולים נכללים בשלהבת , גוונים מרוקמים
, כי יש כמה פנים לתורה, אמנם עוד ענין אחר נמצא. של האור הזה

, שלכל שורש מנשמות ישראל יש כולם בתורה, וכבר קבלו הקדמונים
עד שיש ששים רבוא פירושים לכל התורה מחולקים לששים רבוא 

כי , וזה נקרא שהתורה מתפוצצת לכמה ניצוצות.  ישראלנפשות של
, ואז נראים בה כל האורות הראויים לענין ההוא, בתחילה מתלהטת

ואותם האורות עצמם מאירים בששים רבוא דרכים בששים רבוא 
, הרי לך". וכפטיש יפוצץ סלע): "ירמיה כג כט(וזה סוד . של ישראל

, ילו כל אות ממנה היא כןואפ, שאף על פי שהתורה היא בלי תכלית
  : ואז תתלהב, אך צריך ללבותה

כי גם כן יש לו כח השגה רבה אך , וכנגדה שכל האדם עשוי כן
 יתן השםכי ): "משלי ב ו(ועל זה כתיב . כאשר יתלהט בכח התבוננות

וזה כי כל הנמצאים מדיבורו של הקדוש ". חכמה מפיו דעת ותבונה
 שמים השםבדבר ): "ם לג ותהלי(כמו שכתוב , ברוך הוא נעשו

וזה עצמו , שהפה הזה הוא השורש לכל הנבראים, נמצא". נעשו
רוצה לומר ההשפעה , והבל היוצא מן הפה הזה, מקיים אותם

ועל כן נאמר . היוצאת אל כל הנבראים מן המקור שהוציא אותם
כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ): "דברים ח ג(
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והוא המתלבש , שהוא זה ההבל היוצא ומקיים, "דם יחיה האהשם

  : בדברים הנאכלים לזון האדם שכך צריך לו

והנה החכמה כבר ניתנה מן הקדוש ברוך הוא בלב כל בני 
, אך כדי שתתגבר צריך שאותו הפה המקיים אותה ינשב בכח, האדם

 כן -שכשמנפחים בה מתלהבת , ואז נעשה ממש כמו האש גם כן
תלהט החכמה וייראו , תרד מן הפה כמו נשיבהכשזאת ההשפעה 

כי לא היה , אלא שלא היו נראות, הדעת והתבונה הכלולות בה כבר
אך התבונה היא בינת השכל . שהיא השכל עצמו, נראה כי אם חכמה

והדעת היא התולדה , המחברת דבר אל דבר ומקיימת דבר בדבר
ה שינשב ואלה לא יעשו פעולתן אלא בכח נשיב, היוצאת מכל אלה
  : הפה העליון בהן

אך , והפה אינו אלא מקיים אותה, שהחכמה כבר ניתנה, ונמצא
דהיינו שמתחדש גילויין תמיד רק , הדעת והתבונה הן מתחדשות

אכן רוח היא ): "איוב לב ח(ועל כן אמר אליהוא . בכח נשיבת הפה
כנחל ' נשמת ה"ולשון נשמת הוא כמו , "באנוש ונשמת שדי תבינם

דהיינו נשימת , "נשמה"ולא מלשון " נשימה"שהוא מלשון , "גפרית
  : ולא הימים או השנים, וזאת היא הנותנת הבינה. נשיבת הרוח, הפה

כי , הנה על כן חוב הוא מוטל על האדם לשים עצמו להתבונן
ונשאר , הנה לא תבוא חכמה לבקש אותו, אם אינו מתבונן ומחשב

וסוף דבר יתן דין , ובאפילהוהולך בדרכי ההבל , בחושך בלא ידיעה
על שלא נשתמש , וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא
זה ודאי פיתוי . מן החכמה ומן הכח אשר הטביע בו לעשות חיל

כי , אשר ישתדל בכל עוז להפילו בזה ובבא, הסיטרא אחרא, היצר
כי ידיעת , כבר ידע אם נפל בזה מעט נשאר לו לשוב ולהתקומם

ואין דבר מחליש , חזקת הנשמה ומרחקת ממנה היצר ודאיהאמת מ
  : הנשמה לפי היצר כחסרון הידיעה

ואם היתה הידיעה רחבה ועומדת על לב בני האדם לא היו 
אך לא היה אפילו היצר קרוב אליהם ושולט , חוטאים לעולם

ולהיות שהקדוש ברוך הוא רצה . כמו שאינו שולט במלאכים, עליהם
, שיוכל להיות מנוצח או נוצח בשיקול אחד, צרשהאדם יהיה בעל י
, ושתוכל להתפשט כשלהבת, אך סגורה כגחלת, לכן שם בהם הידיעה
בבא בתרא עח (אמרו , וחכמינו זכרונם לברכה. והבחירה ביד האדם

, )במדבר כא כז" (על כן יאמרו המושלים בואו חשבון): "ב
ואו ונחשוב  ב-" בואו חשבון",  אלו המושלים ביצרם-" המושלים"

לא ישים עצמו לזה , כי מי שאינו מושל ביצרו! חשבונו של עולם
וילמדוהו ,  אך המושלים ביצרם הם יעשו את הדבר הזה-לעולם 

  : לאחרים לעשות אותו

עסקי , הלא האדם רוב שנות ימיו עומד לחשוב חשבונות עסקיו
ולמה לא ישים אל לבבו אפילו שעה אחת גם לזאת לחשוב , חיי שעה
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או מה מבקש ממנו מלך ? ולמה בא לעולם? מה הוא: חשבת ממשמ

זאת היא ? ומה יהיה סוף כל עניניו? מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא
, והיא קלה, התרופה היותר גדולה וחזקה שתוכל להמציא נגד היצר

ופריה רב שיעמוד האדם בכל יום לפחות שעה אחת , ופעולתה גדולה
ויבקש . רק על הענין הזה שאמרתיפנוי משאר כל המחשבות לחשוב 

מה ?  בהםהשםמה עשו הראשונים אבות העולם שכך חשק , בלבבו
וכל , השםמה עשה דוד משיח ? עשה משה רבינו עליו השלום

ויעלה בשכלו מה טוב לאדם כל ימי חייו ? הגדולים אשר היו לפנינו
  : לעשות כן גם הוא וטוב לו

לפי , וא נמצא ועומדבאיזה מצב ה, אז יתורו מחשבותיו לדעת
ואם , הנרצה בדרך אשר דרכו אנשי השם אלה אשר מעולם המה

הן ? ואם רב ממנו כח היצר ולא יכול לדין עם שתקיף ממנו? אין
הקדוש רבי שמעון בן יוחאי , לזאת חרד היה וצווח ככרוכיא

ווי לון לבני נשא דקודש בריך  (:וזה לשונו, בתיקוניו תיקון עשירי
 אלא -" ויפן כה וכה וירא כי אין איש", ן בגלותאהוא אסיר עמהו

, אוי להם לבני אדם) [איש לדרכו פנו בעסקין דלהון בארחין דלהון
כה )] הקדוש ברוך הוא(ויפן ", שהקדוש ברוך הוא אסור עמם בגלות

  ]:  אלא איש לדרכו פנו בעסקיו בדרכו-" וכה וירא כי אין איש

 מאוד מאודקשה לו האדם שאינו חושב על זה , כלל הדברים
. מאודוהאדם החושב על זה קרוב אליה , להגיע אל השלימות

ולכן , לא יפנו דעתם מזאת, והחכמים הולכים הלוך וחשוב תמיד
אך הממעיט לא ימעיט מלהיות לו קביעות זמן . יצליחו בכל מעשיהם

כי אז יצליח את דרכיו , לפחות לשים אל לבו אם מעט ואם הרבה
  : ואז ישכיל

שידעת זה היות המשא הזה עליך להתבונן ולהשכיל על אחר 
עתה אשכילך ואורך מה הדברים אשר עליהם תעמוד להתבונן , זאת

  : ולחקור

הנה החקירה הראשונה אשר תחקור הלא היא על כוונתו יתברך 
, ואל תאמר? על מה ולמה ברא את כל הבריאה הגדולה הזאת: שמו

והמקרא מעיד ? שבתוומה האדם שיבוא אחרי המלך לבקש את מח
וזה נראה כגאוה וכגודל , " עמקו מחשבותיךמאוד): "תהלים צב ו(

 על זה -אדרבה ! לבב לאמר שיוכל למצוא כוונת המאציל יתברך שמו
והוא הסוד , " ליראיו ובריתו להודיעםהשםסוד ): "שם כה יד(נאמר 

ושאחריו , הכולל כל ענין המעשים אשר עשה ואשר הוא עושה
 חוקות הבריאה כאשר שם לשמים ולארץ וכל נמשכים כל
כי הלא לכל המעשים הרבים והגדולים האלה יימצא , תולדותיהם

והחוקים . וזה הוא הסוד המוזכר כאן בפסוק, סוף ותכלית אחד
אשר הושמו על פי הכוונה הזאת כללותם הוא הברית אשר הזכיר 

  הוא הברית אשר שם לכל נברא לעמוד על-" ובריתו להודיעם"
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, "ברית אש "-" בראשית"והוא הנרמז במלת , מתכונתו ולא יסור

  : א"כמו שפירשוהו בתיקונים תיקון כ

: מי הוא העיקרי, תתחיל לדרוש בנבראים, אך כדי להגיעם
כי אין תועלת , הדומם והצומח והחי הם אינם העיקרים ודאי

 נשארים בני האדם -נמצא . ואין להם שכל והבנה, במעשיהם
 וכשתדרוש על עניניהם תמצא היות בן האדם עיקר ,והמלאכים

 השם): "שם ח ב(וזה הסוד פירשו המשורר . והמלאכים טפלים להם
כי , "אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים

, כביכול, איך שהקדוש ברוך הוא מקבל כח, הוא ידע הענין על אמיתו
שם (וזה סוד . הבריותממעשה בני האדם לפעול טובה עמהם ועם כל 

אמר , וגם משה רבינו עליו השלום". תנו עוז לאלהים): "סח לה
  ): דברים לב יח(

כי מעשי ישראל מוסיפים כח , וידענו מזה, "צור ילדך תשי"
  : בגבורתו של מעלה

, וזה סדר ההתעוררות לפי החוק אשר שם המאציל יתברך שמו
, דוש ברוך הואישראל פועלים למטה בארץ ומחזיקים כחו של הק

ואז הכח שנתחזק מראה הודו במשרתים העומדים על פקודת 
ולכן כל התעוררות . המעשים לעשותם כפי מה שהוא מתעורר לעשות

ייראה הענין במשרתיו , שיהיה המלך ברוך הוא מתעורר לעשות
העומדים על פקודת המעשים לעשותם כפי מה שהוא מתעורר 

  : בזיו המגיע לו ממנו, לעשות

 -כי הזיו אשר בהם , נמצא. ה נחזור לשורש העניןועת
הרי ישראל ,  ממעשה ישראל-והתעוררות המלך , מהתעוררות המלך

 זה הוא הכח -" מה אדיר שמך בכל הארץ", ולכן נאמר. עיקר הכל
אשר ", שזכרתי" תנו עוז לאלהים"המקבל שם הקדוש בארץ בסוד 

רות ומתפשט  הוא ההוד המתאצל בהתעור-" תנה הודך על השמים
ופירש עוד תיקון גדול שנעשה . על השמים במשרתים העומדים שם

  ): תהלים ח ג(והוא מה שאמר , על ידי בני האדם

כיון שאין , וזה כי המלאכים, "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז"
אבל בני אדם . אין מעשיהם יכולים להעביר אותו, להם יצר הרע

  : יר אותו הם יכולים להעב-שיש להם יצר הרע 

? מה עשה, וכדי לתת להם כח יותר שיעשו זה התיקון בכח גדול
ואז , שהן כל הזמן עד שהאדם נכנס למצוות, נתן להם שני הערלה

אולת ): "משלי כב טו(וזה סוד . הסיטרא אחרא מתדבקת בהם יותר
והתורה , אך באותו הזמן העוונות אינם נחשבים". קשורה בלב נער

וההבל , והוא ענין הבל פיהם של תינוקות, ראדרבה היא חשובה יות
מפי עוללים ויונקים יסדת עוז "וזהו , משבית הסיטרא אחרא לגמרי

כאחד שעומד , שהוא, "להשבית"וזהו לשון ".  להשבית אויב-
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כי כיון שאין , ובמלאכים אין שייך זה. במלאכה אחת ושובת ממנה

אבל בני , ואינם משביתים אותו אלא מגרשים אות, יצר שולט בהם
  ": יסדת עוז"ואפרש לך עתה לשון ". להשבית"האדם להם נוגע 

שהיא הנותנת כח , כידוע, "עוז"הנה התורה היא הנקראת 
, והנה קודם שהאדם נולד". תנו עוז לאלהים"לקדושה בסוד 

וזה לתת כח לנשמתו קודם שתכנס , מלמדים אותו כל התורה כולה
. כל מדריגות הקדושה כראויבגוף שתהיה כלולה מכל התורה לתקן 

וזה כדי לתת מקום ליצר , בא מלאך ומשכחו, אבל בצאתה לעולם
והיה שב להיות , היה נגרש מכח הקדושה, שאם לא כן, להתאחז בו
על כן אז . וגם לא היה נעשה תיקון ההשבתה שזכרנו, כמו מלאך

וזה נקרא שני , נסתם בו אור התורה והסיטרא אחרא שולטת עליו
שבט ): "שם(כמו שאמר , ובאותו זמן צריך לייסרו, לוהערלה ש

אתה בשבט תכנו ונפשו ): "שם כג יד(ואומר ". מוסר ירחיקנה ממנו
): פסחים צב א(שאמרו עליה , שהיא הערלה ממש, "משאול תציל

ממה , כי היא ממש קבר, "הפורש מן הערלה כפורש מן הקבר"
ראת כאילו היא ונק, שגורמת לה חשיכה שלא יגיע לה אור העליון

  ): איכה ג ו(וזה סוד . מתה ממש בקבר

  ": במחשכים הושיבני כמתי עולם"

. מעבירים אותה אחר שמונה ימים, כשהערלה בגוף, ובתחילה
אינה סרה אלא לאחר שלוש , שהיא ערלת הלב, אך הערלה הפנימית

. ולכן כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות, עשרה שנים ויום אחד
שזה גורם לו , כמו שאמרתי, אותו הזמן צריך לייסרוועם כל זה ב

ואז היא פורשת ממנו לגמרי בזמן המוכן , שתפרד הערלה ממנו היטב
יסירנה "ולא אמר , "ירחיקנה ממנו"ועל כן אמר , כנאמר למעלה

אבל זהו ממש ענין . כי אם בזמנה תסור, כי אין זה להסירה, "ממנו
,  הנמצא לזוהמא של נחששהחבטה עשויה לרוב הקשר, חיבוט הקבר

והצדיקים המתקנים עצמם . שאינה יכולה להפרד אלא אחר החיבוט
  : מרחיקים אותה מהם כל כך עד שאין צריך לחיבוט, כראוי

וצריך חיבוט , כי האולת קשורה בו, והנה כן הדבר הזה בנער
, שאז כשיהיה זמנה להתפרש, כדי להרחיקה מן הקשר והדיבוק הזה

הוא מרחיקה , ואם הוא הולך בדרך טוב.  וכלתתפרש לגמרי מכל
ההבל היוצא מפיו , שהוא הרחק הערלה, והנה בזמן הזה. מעצמו

וחוזר וממשיך הכח , הוא מכניע סיטרא אחרא ושוברה שבירה גדולה
, וכיון שהשלים לקבל הכח. של התורה שקיבל בראשונה קודם שנולד

  : ולכן הוא חייב במצוות, אז יש לו לעשות

וזה כי , ודאי בהבל פיהם של תינוקות העולם מתקייםותדע ב
מתחלשת על בני . ולפעמים מתחזקת, התורה מתחלשת לפעמים

כמו שאמרו , ובפרט הערב רב שבישראל, האדם מפני החטאים
והקדוש ברוך הוא עושה בסיס לתורה מזה ההבל שאין בו , בתיקונים



    ַהזֹוַהר                 ]391[                   אֹור
 כח כי כבר הוא מוכן לזה להמשיך, חטא ובו התורה מתחזקת

 והוא -" מפי עוללים ויונקים יסדת עוז"וזהו . התורה כנאמר למעלה
להשבית ",  שהם הערב רב-" למען צורריך"וזהו , "יסדת"ממש 
 -" ומתנקם"ואמר . ממש" להשבית",  שהוא הסיטרא אחרא-" אויב

, וזהו סוד לנחש קצצו רגליו, והוא סוד הנחש שהוא נוקם ונוטר
ולנקום זה הוא רודף , " על גחונך תלך"): בראשית ג יד(שנאמר בו 

והן סוד , "ברכי דרבנן דשילהי) "ברכות ו(אחר הרגלים שהוא ענין 
ובהן תלוי כח תמיכות התורה , הרגלים של מעלה התומכות לגוף

". ותומכיה מאושר): "משלי ג יח(בסוד , לחזיק אותה שלא תמוט
חס , שלא להניח סמך לתורה, שהנחש רודף אחר ענין זה, נמצא

 קושטא -אך התורה היא ,  שקרא דלא קאי-כי הנחש הוא , וחלילה
שלא , והוא היה רוצה להנקם מזה ולגרום לתורה חס וחלילה, קאי

והבל פה . חס וחלילה, ותסתלק ותשכח מהם, יהיה לה סמך בישראל
כי הם תלויים ממש באלו הרגלים , התינוקות מתקן ממש תיקון זה

והם , כמפורש בזוהר, "ות של בית רבןתינוק"העליונות הנקראות 
  ": להשבית אויב ומתנקם"וזהו , סמכי קשוט בסוד קושטא קאי

ולא ביד , איך שהתיקון הגדול נמצא ביד האדם, נמצא
כי , ומכאן תדע. שהוא ודאי עיקר כל הבריאה, על כן נדע. המלאכים

ולא היה ראוי , רק זו היא התכלית אשר בעבורה נברא האדם
שנאמר , וכן היה מתחלה. עסק אחר אלא העבודה הזאתלהמצא לו 

שפירשו חכמינו , "ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה): "בראשית ב טו(
כמו , והכל במנוחה, זו מצות עשה ומצות לא תעשה, זכרונם לברכה

רק אחר שחטא הנה הוא מתהלך בשני ". ויניחהו"שדרשו על מלת 
): ברכות סא א(נם לברכה כמאמרם זכרו, דרכים על פי שני מנהיגים

  !": אוי לי מיצרי! אוי לי מיוצרי"

 הוא - השםשכל מה שהאדם עושה לעבודת , ועל כן יתבאר לך
, מה שהוא עושה לפי התכלית שבעבורה בראו הבורא יתברך שמו

וחפץ ,  הוא לפי דעתו של הנחש המקטרג-וכל מה שהוא חוץ מזה 
בהפריעו , יתברך שמו, להרחיקו מן הבורא, לשקעו בדברים אחרים

דברים יא (על דרך , וניתן לו לעונש לסבול הדבר הזה. אותו מעבודתו
בה , כי בדרך שאדם רוצה לילך, "ועבדתם אלהים אחרים): "טז

 כן יהיה -וכיון שהוא בחר בתחילה לשמוע אל הנחש . מוליכים אותו
אלא יסבלהו נגד הזמן אשר , שלא ייעשה בן חורין מעולו, משפטו
, "בזיעת אפיך תאכל לחם): "בראשית ג יט(וזוהי גזירת ,  עליונגזר

שסוף סוף תשוקתה , וזה הצער היותר גדול שבכל מיני הצער לנשמה
  : אל מקורה

הנה בהשכילו על מוצא , אך האיש החכם המבין דבר לאשורו
ויראה איך כל עסקי העולם אינם אלא ממה שנשאר האדם בעל , דבר

שלא יוכל להיות תמיד בדרך , ש בדבר הזהכרחו להיות לדעתו של נח
כי אם יצטרך ללכת אחרי הבלי ,  יום ולילההשםאחד בעבודת 
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וימעט בעסק כל ,  על כן יבחר להיות בוחר הרע במיעוטו-העולם הזה 
  : וישתדל להרבות בתורה ובעבודתו בכל אשר תשיג ידו, מה שיוכל

צא מעפר כי לא י): "איוב ה ו(ודבר זה פירש אליפז אל איוב 
 אלהים את השםוייצר ): "בראשית ב ז(כי הנה כתיב , הענין". און

אך ? "מן האדמה"או " עפר"והיה די לומר , "האדם עפר מן האדמה
כי , הלא תראה.  כי רצה המקרא לבאר שני ענינים באדם-הענין הוא 
אך זה . על שם העפר" עפר"ולא , על שם אדמה" אדם"הוא נקרא 

 כי השפע הנשפע -והוא ,  בין האדמה ובינוהוא לפי קשר הנמצא
. ואחר כן מקבל אותו האדם, מלמעלה יורד מן השמים עד הארץ

בסוד , כי זה למטה בסוד חיבור המאורות העליונים, וסוד זה
כי כן ראוי לפי , ואחר כן יוצא השפע כלול משניהם, "דוכרא ונוקבא"

  ): דברים ח ט(וזה סוד . הסדר העליון

המוציא לחם מן "וכן , "במסכנות תאכל בה לחםארץ אשר לא "
  : שרומז אל ההשפעה העליונה, "הארץ

שם כ (כמו שפירשו על פסוק , "עץ השדה"ועל כן נקרא האדם 
. יען באמת הוא מן הארץ כמו העץ, "כי האדם עץ השדה): "יט

שהוא , והוא דבק באדמה, שהחומר של אדם הוא עפר, ונמצא
ושום אחד מאלה . נקרא על שמהועל כן , המקום שמקבל כחו

וגם שהיצר הרע , הדברים לא היה גורם לאדם לא עמל ולא טורח
כמאמרם זכרונם , שהיה לאדם הראשון היה ממש כחוט של בוכיא

הוי מושכי העון בחבלי ): "ישעיה ה יח(על פסוק ) סוכה נב א(לברכה 
ר לא זה היה גורם תוקף היצ, שאף על פי שחומרו גס, ונמצא". השוא

לא היתה , שהיא מקום קבלת ההשפעה, והאדמה. הרע שיש בו עתה
, כי לא יצא מעפר און"ולכן אמר . גורמת עמל וטורח לקבל המזון

שאז הגיע , כי אם העמל יצא מפני העון, "מה לא יצמח עמלמאודו
בחלקו לטרוח בהשתדלות שאינו הולך אל התכלית אשר אליה 

  : נברא

כי , עשתה האשה, צא ממנהומה שלא עשתה האדמה לאדם שי
ופירש . וכשנולד מאשה יצא לעמל, כשיצא מן האדמה יצא בלא עמל

, שעיקר העמל הוא אחר שהתחילו האנשים להוליד, בכאן עיקר גדול
כי אף על פי , כמו שפירשו בזוהר, "קין קינא דמסאבותא"והיינו 

כי , אבל עיקר זוהמת הנחש יצאה בבני חוה, שגם אדם נטמא בחטאו
ולכן קין היה . ונמצא שהלידה כך היתה לעמל,  הוטל הזוהמאבה

כמו שנאמר , כי האדמה כבר נאררה בעבור האדם, עובד אדמה
כי כאשר היה ראוי אדם ". ארורה האדמה בעבורך): "בראשית ג יז(

הנה האדמה המשפעת מוכרח שכך , להיות לו מנוחה מכל העמל
לכן היה עובד את , מלוקין שיצא בבחינת ע. ולכן נאררה, תעלה כחה
  : האדמה
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והנה בתחילה השדים וכל מדריגות הטומאה היו שקועים 

וכיון . ולא היה להם לשוטט בעולם כלל, בנוקבא דתהומא רבה
כנגדו עלו השדים ממקומם ומלאו כל , שהאדם ירד במדריגות

וקיימי עלן ): "ברכות ו א(כמאמר רבותינו זכרונם לברכה , העולם
. חס וחלילה, וזה כי כבר הוכן האדם להיות ניזוק, "ככסלא לאוגיא
ולא היה לו להשתדל , כי האדם לא לתכלית עמל נברא, נמצאת למד

 גרם לו שלא יוכל לצאת -אלא מפני שסר לדעתו של נחש , בזה
הוא ענין ): "קהלת א יג(וזהו מה שאמר שלמה , מתחת ידו עד עת קץ

, ע ממש מבחינת הרעענין ר, "רע נתן אלהים לבני האדם לענות בו
ולזאת . והוא להם למה שלא היו חורין ממנו עד זמן התיקון השלם

 איך הוה -איכה ): "בראשית רבה יט(הכוונה אמרו גם כן במדרש 
כי לא היה לאדם , "ועכשיו לדעתו של נחש, אתמול היית לדעתי, לך

, וכשחטא. לעשות אלא מה שהוא לתכליתו של הבורא יתברך שמו
  : היות פועל לפי מה שגורם לו הנחשנתן עצמו ל

, והנה על כן ראוי לו לאדם למאוס ודאי בכל ענייני העולם
ומה . ולהתאוות רק לפי מה שהוא לפי תכלית הבורא יתברך שמו

אלא , לא יעשהו באהבה כלל, שהוא מוכרח לעשות מדברי העולם
אולם אני אדרוש ): "איוב ה ח(ולכן השלים אליפז . כמו שכפאהו שד

,  אניח הבלי שוא של העולם כולו-" ל אל ואל אלהים אשים דברתיא
ולכן אדרוש אל אל ואשים עניני לפי מה שכיון בבריאתי הבורא 

אם לזאת הודית איפה שאין לך לבקש ולדרוש אלא מה . יתברך שמו
עתה אבאר לך היטב את הדרך , לעשות לפי התכלית שכיון בך בוראך

  : שמענה ואתה דע לך, רך נכוןאשר תלך בה לאחוז בחכמה על ד

מה כל שכר עבודת האדם וצדקתו , הנה זאת אפרש לך ראשונה
כי הגוף בהיותו , הנה הגוף הוא הנושא של כל הענין הזה. השםלפני 
וכבר . ויש לה שייכות בו, הנה הוא קרוב אל הסיטרא אחרא, חשוך

הוא שלא לפשוט ולהשרות קדושתו , רצון המאציל יתברך שמו
ועל כן הקדושה ,  אשר יש שם טענה ושייכות לסיטרא אחראבמקום

אך הנשמה הנכנסת בו יש לה לעשות , לא היה לה לשרות על הגוף
שהם כמו כן , והיינו מעשי המצוות, מעשים על ידו שבכחם יתוקן

הרי זו קריאה לקדושה ,  שהוא עושהמצווהוכל . כמו חלקי הגוף
,  ההיאמצווהמקבל ללבוא ולשרות על חלק מן החלקים שבגוף ה

  : והרי נפדה החלק ההוא של הגוף ושורה עליו הקדושה

? נשמה וגוף, למה נברא האדם מחובר משתי בריות, ותבין בזה
כי אי אפשר לעשות עבודה כזו אלא במה שיש שייכות לרע כמו 

מה שיש מעלה יותר לבני האדם על , שבארתי בנתיב הקודם לזה
ועל , ש מתיר עצמו מבית האסוריםאין חבו, אך מצד אחר. המלאכים

ועל כן עשה . כן מי שיש בו הרע אי אפשר ליפדות ממנו לעצמו
, ושם בו הנשמה שהיא טהורה, הקדוש ברוך הוא את הגוף שבו הרע

וזוהי כוונת מה . כדי שהיא תתקנהו ותפדהו מן הסיטרא אחרא
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כי , שצריך לאמלכא לקודשא בריך הוא בכל אבר ואבר, שאמרו

כיון , רוך הוא אינו רוצה להתפשט בקדושתו על איברי הגוףהקדוש ב
כנאמר , עד שימליכוהו עליהם על ידי המצוות, שיש לרע שייכות בהם

  : למעלה

): שם לה ה ז(והנה זה מה שהיה מודיע אליהוא לאיוב באמרו 
".  אם צדקת מה תתן לו-הבט שמים וראה ושור שחקים גבהו ממך "

יך שאין המאציל יתברך שמו מקבל שום א, כי רצה להודיעו בתחילה
והוא על דרך מה , ולקח לו למופת השמים, שינוי מעניני התחתונים

וזה הנה ". כי גבהו שמים מארץ): "ישעיה נה ט(שאמר ישעיה 
, כי בהתחבר למעלה בגלגלים איזה כוכב עם כוכב אחר, תראה

חס , ואחרים בהתחברם יולידו רעה, במבטם יולידו טובה בארץ
ולא מפני זה יש שום שינוי בשמים בזמן מבט אחד לזמן , לילהוח

ואין להם , אלא השמים עומדים בסיבובם ומקומותיהם, מבט אחר
כמו בהוולד , וכך הם בענינם בהוולד מהם הטוב. ענין אחר חוץ מזה

שאף על פי שהם עומדים להשפיע , ונמצא. חס וחלילה, מהם הרע
 הם אינם משתנים בהשפעתם ,וכל ענינם הוא השפעה הזאת, לארץ
  : כלל

איך שאין המאציל יתברך מקבל שום שינוי , וכן תדמה בשכלך
היה אפשר , כי אף על פי שודאי הוא אינו צריך לבריותיו, מהשפיעו
ברצותו להשקיף ולהשגיח , שמצד רצונו אם לא מצד הכרח, לחשוב

נמצא זה עשה בו חס וחלילה איזה , על בריותיו להעניש ולהשכיר
, אלא המאציל יתברך שמו,  על כן הודיעו אליהוא שאינו כן-שינוי 

ושלימותו היא , לא עסק ולא עוסק ולא יעסוק כי אם בשלימותו
ונמצא הוא עוסק . לעשות היותר טוב ולהחזיר כל רע לטוב

ונמשך ממנו לכל אחד , עד שהשמים עוסקים בסיבובם, בשלימותו
וזהו ענין הגובה שיש . מותווהוא אינו משנה עסקו משלי, לפי מעשיו

הם מרוממים , שאף על פי שהם משפיעים אליה, לשמים על הארץ
, ולכן אמר. ואינם משתנים לפי השתנות ההתפעלות שלה, מענינה

  ": הבט שמים וראה ושור שחקים גבהו ממך"

והנה השמים נקראים בשם שמים מצד מה שהם נתונים כסא 
השמים ) "תהלים קטו טז(, "השמים כסאי) "שם סו א(וזהו , למלך

אך . וזה פשוט שהוא מרומם מכל עניני האדם, "השםשמים ל
וזה מה שאמרו חכמינו , שחקים נקראים על שם מה שהם משפיעים

, " ששוחקים מן לצדיקים-שחקים ): "חגיגה יב ב(זכרונם לברכה 
ואפילו בבחינה זו סוף סוף הם גבוהים מעניני בני האדם ואינם 

על כן תדע מכל שכן שאין שינוי למאציל יתברך . ייהםמשתנים בשינו
לאיש ): "איוב לה ח(כי אם , "אם צדקת מה תתן לו"אלא , שמו

כי האדם במציאות הראשונה הוא להיות קרוב ". כמוך רשעך
הוא נשאר , ואם אינו עושה טוב, לסיטרא אחרא ויהיה הרע שייך בו

רך שמו והמאציל יתב, כפוף תחת הסיטרא אחרא כמות שהוא
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ואין הקדושה מתפשטת , דוחה אותו, בעסקו בשלימותו בדחיית הרע

ישרה עליו הדמות ,  אם מתקן עצמו-" ולבן אדם צדקתך. "עליו
ועל פי הדרך . שהוא השראת הקדושה בכל אבר ואבר, כמראה אדם

, כשיקומו בני האדם בתחיית המתים, הזה נמצאת תכלית השלימות
ואז יהיה עיקר , תיקנה וזיכתהשאז תהיה הנשמה בתוך הגוף ש

  : והוא שלימות הנצחיות, שכרה

ועתה אחל להודיעך הדרך אשר תלך בה על פי הדברים האלה 
שתים הנה העבודות היסודיות הצריכות לאדם . והתכלית הזאת

על , כנאמר למעלה, ליטהר מטומאת החומר ולהמליך את השכינה
  : והחיזוק, התמימות: אבריו

ודוד מלך עליו , כי היא סיבה לחיזוק, חילהונבאר התמימות בת
ואני בתומי אלך פדני ): "תהלים כו יא(על זה היה אומר , השלום
, איך הגוף בטבעו קרוב אל הסיטרא אחרא, כי כבר שמעת". וחנני

ואי אפשר לעשות זה כי , והוא צריך ליפדות ממנו, והרע שייך לו בו
והוא ענין . שהוכנגד זה תימשך עליו הקדו, אם בכח התמימות

כי מי שהטומאה רחוקה , " רוח חן ותחנונים-ושפכתי ): "זכריה יב י(
וחנו מוטל על , חוט של חסד משוך עליו מצד הקדושה, ממנו

  ): בראשית ו ח(העליונים ותחתונים וזה ענין נח 

כי השאר לא היו מוצאים חן מפני , "השםונח מצא חן בעיני "
וא היה מוכן לקבל אור אך ה, הטומאה שהיתה מחשכת אותם

כי הקדושה לא תחון אלא למי שהוא , "פדני וחנני"ולכן , הקדושה
  : פדוי

היא , כי אף על פי שאחיזת הסיטרא אחרא בגוף, וצריך שתדע
והוא מה שאמרו . כי החלק היותר קטן הוא השייך לה, מועטת

יצר רע דומה לחוט של ): "סוכה נב א(חכמינו זכרונם לברכה 
 גם למעלה אין סיטרא אחרא יונקת כי אם מן המדריגה כי, "בוכיא

סוף , ת"ף בי"וסוד זה אות תיו שבאל, התחתונה שבכל המדריגות
, הרגל התחתונה שלה היא המדריגה הזאת האחרונה שממנה יונקים

והגוף הנכנס מן העשרים ושתים . והוא ענין עיקום הרגל הזאת
, ד רגל העקומה הזוו מצ"כידוע מה שנכנס בו מצד אות תי, אותיות

וכשאדם נפדה מן הסיטרא . ושם הוא מקום שליטת הסיטרא אחרא
כי מחזיר הרע לטוב ועושה , אז מיישר הרגל העקומה הזו, אחרא

  : אותו כולו טוב וקדוש

כי בכח התמימות , "רגלי עמדה במישור): "תהלים כו יב(וזהו 
לכן ו, המעוקם מתיישר, "תמים"ו של "נעשה תיקון זה סוד התי

וזוהי כל העבודה המוטלת , שלא היה כך בתחילה" עמדה במישור"
  ): מיכה ו ח(והנה בעבור זה הרע שבגוף נאמר . על האדם
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ואי אפשר כל כך גילוי , כי צריך הסתר, "והצנע לכת עם אלהיך"

 -אבל כשזה נתיישר . ופרסום מפני קנאת היצר הרע וקטרוגיו
אחר , כי לו נאה לברך): תהלים כו יב" (השםבמקהלים אברך "

כי אין הסיטרא אחרא יכולה להתאחז ולקטרג אלא , שכבר נטהר
  : במקום שיש לה בית אחיזה

, "שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלהים): "קהלת ד יז(וזהו 
ואחר , ו ליישר אותה"כי בתחילה צריך אתה לשמור הרגל של התי

וכבר , "בית"או כי ידוע שמלכות נקראת . כך תלך אל בית האלהים
אמרנו שאחיזת הסיטרא אחרא מן המדריגה התחתונה שבכל 

שמור רגלך כאשר תלך , נמצאת זאת כוונתו. המדריגות שבמלכות
זו היא , כלומר לתקן אותה הרגל שיש לה אחיזה בבית, "בית"אל 

אזי , וכשתעשה התיקון הנזכר למעלה בתמימות. בחינת מלכות
מן הזה השכינה בסוד מגדל כי בז, התמימות תתן חיזוק לקדושה

  ": הפורח באויר

, "ורוח אלהים מרחפת על פני המים): "בראשית א ב(וזה סוד 
אבל . שהיא מרחפת על בניה להציל את מי שהוא ראוי להנצל

): משלי יח י(כמו שכתוב , "מגדל עוז"אזי יהיה נקרא , כשיתוקן הכל
שיהיה כי התיקון כ".  בו ירוץ צדיק ונשגבהשםמגדל עוז שם "

בו ירוץ , "מגדל עוז"ותהיה נקראת , אזי יתן עוז לשכינה, בתמימות
ונראה . ונשגב מן הסיטרא אחרא, שהוא היסוד שנקרא צדיק, צדיק

הני ): "ברכות ו א(לי מאחר דאיתא במאמר חכמינו זכרונם לברכה 
אבל כשיתוקן אזי לא תהיה , "ברכי דרבנן דשילהי מינייהו הוא

עובדיה (כי אז יקויים מקרא שכתוב , מי התורהעייפות ושילהות לחכ
 הם התרין משיחין שתהיה להם -" ועלו מושיעים בהר ציון): "א כא

לשפוט ", עלייה מתוך הקליפות עם כל הבירורים שבררו עם השכינה
 השםוהיתה ל",  ואז תבוער הסיטרא אחרא מן הארץ-" את הר עשו

ביום ",  ושכינתיה אזי ייחוד וחיבור קודשא בריך הוא-" המלוכה
, אמן כן יעשה האל). זכריה יד ט" ( אחד ושמו אחדהשםההוא יהיה 

  : אמן נצח סלה ועד אמן סלה

כי אין תרופה , הנה ממאמרים אלו תבין ותשכיל בשכלך הזך
כי אין לך דבר המחליש כח הסיטרא , למכתנו כי אם בעסק התורה
וח החסיד שבימי המנ, כמו שהוגד לנו, אחרא כי אם עסק התורה

, כשהיתה הגזירה, המקובל הגדול הרב רבי שמשון אסטריפאליר
: השביע הרב הנזכר למעלה ושאל אותה, ח"בשנת ת, רחמנא ליצלן

? על מה ולמה את מקטרגת על עמנו בני ישראל יותר מכל האומות
ואלו , יתבטלו מכם שלושה דברים אלו ואחזור מקטרוגי: והשיבה לו

יאבדו ,  מיד השיב לה הרב הנזכר למעלה.ותורה, ומילה, שבת: הם
  : חלילה,  ואל תתבטל אות אחת מתורתנו הקדושה-הם כהנה וכהנה 
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הן אמת , שכל הקבלות שנתתי לך עד הנה, הרי תבין ותדע

ולאחינו , ולימוד תורתנו הוא ליצר הרע ולסיטרא אחרא סם המות
שחורבן בית קדשנו , בית ישראל הוא סם החיים והנה תראה

כמו שמבואר , רתנו ושגלינו מארצנו היה בעוון ביטול תורהותפא
ואמרו כל הגויים על מה עשה ): "דברים כט כג(בתורתנו הקדושה 

 אלהי השם ואמרו על אשר עזבו את ברית - ככה לארץ הזאת השם
  :  היינו תורה-האמור שם " ברית"ו, "אבותם

שויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה , והנה באמת מצינו
שנאמר , ולא ויתר על מאסה של תורה, וגילוי עריות ושפיכות דמים

שם טז (ובפירוש צווה הנביא ". על עזבם את תורתי): "ירמיה ט יב(
ודרשו חכמינו זכרונם , "ואותי עזבו ואת תורתי לא שמרו): "יא

א "ירושלמי חגיגה פ"! (הלואי אותי עזבו ואת תורתי שמרו", לברכה
שכעס הקדוש ברוך הוא על עמו ישראל הוא כל הכעס , נמצא). ו"ה

איכותה , כי בכל פעולה אין מי שיבין שורש הפעולה, בשביל התורה
ולאיזה , איכותה, כי אם הפועל בעצמו הוא מבין הפעולה, ומהותה

שהוא פועל כל , לכן הקדוש ברוך הוא. דבר פעל הפעולה הזאת
כן הזהיר ל, יודע שעסק התורה הוא ראש לכל התיקונים, הפעולות

וכעס עלינו כל הכעס הזה על אשר עזבו את , עליה כמה פעמים
  : תורתו

שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו , והנה כלל זה הוא בידינו
מאחר שהמה בעלי , )א"א ה"ירושלמי יומא פ( כאילו נחרב בימיו -

יבנה בית המקדש ו יכולים לפעול במעשיהם הטובים שבחירה והי
כן הדבר הזה . לה עליהם כאילו נחרב בימיהםלכן מע, ולא עשו

מאחר שלנו משפט הבחירה למאוס ברע ולבחור בטוב ולעשות 
  -נמצא , תיקונים גדולים על ידי עסק תורתנו ואין אנו עוסקים

, חס וחלילה, שהסיטרא אחרא מתגברת, אנו הגרמא בנזקין
הוא ראש לכל , הוא לימוד הקבלה, בפרט לימוד חכמת האמת

זכרונו , כמו שאמר הרב הקדוש רבי שמעון בן יוחאי, םהתיקוני
 בזכות לימוד - יפקון ישראל מגלותא דביה: בפה מלא, ברכהל

  :הקבלה יצאו ישראל מן הגלות

שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו ,  כלל זה הוא בידינווהנה
מאחר שהמה בעלי , )א"א ה"ירושלמי יומא פ( כאילו נחרב בימיו -

בנה בית המקדש יכולים לפעול במעשיהם הטובים שי בחירה והיו
כן הדבר הזה . לכן מעלה עליהם כאילו נחרב בימיהם, ולא עשו

 הבחירה למאוס ברע ולבחור בטוב ולעשות משפטמאחר שלנו 
 אנו -נמצא , תיקונים גדולים על ידי עסק תורתנו ואין אנו עוסקים

 בפרט לימוד ,חס וחלילה, שהסיטרא אחרא מתגברת, הגרמא בנזקין
כמו , הוא ראש לכל התיקונים, הוא לימוד הקבלה, חכמת האמת

  :בפה מלא, ברכהזכרונו ל, שאמר הרב הקדוש רבי שמעון בן יוחאי
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 בזכות לימוד הקבלה יצאו ישראל - יפקון ישראל מגלותא דביה
  :מן הגלות

תהלים ח (באמרם ,  זאת התורה אשר נתאוו בה המלאכיםוהנה
כי אין לומר על פשט ,  על הקבלה אמרו-" ל השמיםתנה הודך ע): "ב

וכי לא ידעו שאין שייך בהם פשטי התורה כמו שהשיב להם , התורה
וכל . ואף על פי כן לא נתן הקדוש ברוך הוא להם אלא לישראל? משה

הוא ראש , שעסק הלימוד זה, רק שיודע הקדוש ברוך הוא? כך למה
כמו , ת על ידי המלאכיםוהתיקון אינו יכול להיו, לכל התיקונים

רק המה , מחמת שאינם בעלי בחירה, שהארכנו בפרקים הקודמים
  ):זכריה ג ז(אשר בשביל זה כתיב , כמוכרחים

ונקראים המלאכים , "ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה"
אבל בני . מאחר שהם עומדים תמיד במדריגה אחת, "עומדים"

, ון על ידי עסק התורהלהם ישתנה התיק, האדם המה בעלי בחירה
שעל ידה יהיו נתקנים התיקונים , ולכן ניתנה התורה לישראל דוקא

  : האלה

אזי אין , שאם חטא, מאחר שידוע,  נוכל לומר טעם אחרועוד
, אשר בשביל זה אמרו בזוהר, חבירו יכול לעשות תשובה עבורו

שלא , ופירשו המפרשים,  מפני שיבה דידך-" מפני שיבה תקום"
הוא , כי כיון שבא האדם בעת זקנתו. מן התשובה עד הזקנהיאחר ז

והתשובה צריכה להיות ,  אותו האיש שחטאאינודומה לאיש אחר ו
כשאתה , "מפני שיבה דידך"לכך , דוקא על ידי אותו האיש שחטא

, תקום משינת תרדימת הבלי הזמן להתעורר בתשובה, בבחרותך
י כיון שתחילת כ, כן הדבר הזה. בכדי שתהיה השבה מעליותא

 ברלכך אי אפשר למלאכים שיתקנו הד, הקלקול היתה על ידי אדם
שכל הנשמות כולן היו כלולות , וכבר ידעת. הזה מה שקלקל האדם
פגם את נשמתו ונפגמו כל , וכשחטא אדם. בנשמת אדם הראשון

  :לכך ניתן התיקון לישראל דוקא שיתקנו מה שקלקלו, הנשמות כולן

שכל , והבט נא וראה, את אשר לפניךבין תבין , בן אדם
התיקונים הגדולים המה תחת ידיך על ידי עסק התורה וחכמת 

ואין דורש ואין , והנה החכמה הזאת בקרן זוית היא מונחת. האמת
  מבקש

שכל , והבט נא וראה, בין תבין את אשר לפניך, בן אדם, ועתה
התיקונים הגדולים המה תחת ידיך על ידי עסק התורה וחכמת 

ואין דורש ואין , והנה החכמה הזאת בקרן זוית היא מונחת. האמת
 אלהיהם ואת השםובקשו את ): "הושע ג ה(והכתוב מכריז . מבקש

רק , שלא תהיה אצלכם כאבידה שאינה מתבקשת, "דויד מלכם
דהיינו שצריכים אנו לבקש תיקונים שיתוקנו , כאבידה המתבקשת

והנה התיקון הזה תחת . שעל ידי זה יבוא משיחנו, כל הקלקולים
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אך כבר אמרו חכמינו זכרונם לברכה ? ומה נעשה ליום פקודה, ידינו

  ":והוי דן את כל האדם לכף זכות): "ו"א מ"נ פ"אדר(

, כיתות מכיתות שונות,  יש באחינו בית ישראל כמה כיתותוהנה
 אין -) משלי כה ב" (כבוד אלהים הסתר דבר: "כי כת אחת אומרת
 לגשת אל הקודש מפני יראתי: כת שניה אומרת! תלך עסק בנסתרו
והיא הולכת סביב , היא הקליפה אשר קדמה לפרי, האש הגדולה

כאשר ניצודו אנשי רשע , הקדושה לצוד ציד נפשות עניים אומללים
וילכו ויעבדו , אחר ניאוף וגידוף, ופשע ההולכים אחר טעות הצבי

הגם שיש בהם ו. וכופרים באלהי ישראל ותורתו, אלהים אחרים
, ס נפגעו"אף על פי כן כשנכנסו בפרד, חכמים מחוכמים בתורה

שפגעה בהם הסיטרא אחרא והטתה את לבבם בהיראות להם השקר 
וכל שקר שאין אומרים אמת . כאמת והפכה דברי אלהים חיים

ועל כן הם תולים באילן גדול מאמרי הרב , אינו מתקיים, בתחילה
ומהפכים הקערה על , זכרונו לברכה, הקדוש רבי שמעון בן יוחאי

, ותולים בוקי סריקי באשלי רברבי דברי הרב הנזכר למעלה, פיה
מאחר שהיא , ובשביל זה אין אנו רוצים לגשת אל החכמה הזאת

  :וכוונתנו לשם שמים, קרובה להפסד גוף ונפש

 חשקה נפשנו ללמוד החכמה מאודמה , וכת שלישית אומרת
 וקוצר דעת המשיג אין אני יכול אך מחמת עומק המושג, הזאת

והמה שלוש כיתות ליום הדין לאמר שהדין . ללמוד החכמה הזאת
לכל כת וכת תשובה הראויה , אם לדין יש תשובה, ואני אומר. עמהן
כמו שמבואר בהקדמת ספר , נתסרה טענתם] הכת הראשונה. [לה

וגם כן . הזוהר הקדוש פסק הגאון מורנו הרב רבי יצחק דלטאש
, " צבאותהשםקנאת "תי בזה הענין בהקדמת חיבורנו ספר הארכ

  : משם תראה שאין בדבריהם ממש

 השםקנאת "ודברי כת השניה נסתרה מתוך חיבורנו ספר 
משם תראה דברי כת הטועים הכופרים , הנזכר למעלה" צבאות

ודברי הרב הקדוש ,  המה הבל הבלים שאין בו ממש-באלהים חיים 
וישרים דרכי ,  המה צודקים-רונו לברכה רבי שמעון בן יוחאי זכ

  : צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם, השם

 -בשביל שאינו מבין , הגם שאין זו טענה, ולטענת כת השלישית
): יהושע א ח(כתיב ! הלא לא עליך לגמור? לכך לא יהא רוצה להבין

אם תבין , "והבנת בו יומם ולילה"ולא כתיב " והגית בו יומם ולילה"
שאף , והא ראיה מספר הזוהר.  שכר הלימוד בידך-ואם לאו , תבין -

אף על פי כן העליתי תרופה . הלשון מסוגל לנשמה, על פי שאינו מבין
 -מה שמצאתי בכתב ישן נושן , וחיברתי אבל חיבור זה, למכתם

אך כלל . והמה מפתחות גדולים לחכמת האמת, ח פתחי חכמה"קל
תחילה תראה להבין פירוש ! סברלמגמר והדר למ, זה נקוט בידך

וכשיהיו . ואחר כן תחזור להבין הדברים על אמיתתם, המלות
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אזי , הנזכרים למעלה שגורים בפיך ובלבבך" ח פתחי החכמה"קל"ה

ותזכה , ותבין כל דבר על בוריו, תלך לבטח בכל ספרי חכמי האמת
  :אמן כן יהי רצון סלה. לביאת הגואל במהרה בימינו

v  v  v  
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  – רק כטפ –
רבי יהודה המקובל האלוקי 

  ה" זצוללהפתיה






  .מגדולי מקובלי בבל -רבי יהודה פתיה 

  1859 -ט "תרי נולד בבגדד בשנת

בתחילת המאה , ה"בשנת תרס 1942נפטר בירושלים בשנת 
  .העשרים עלה לארץ ישראל




הרב יוסף , כבר מנעוריו למד קבלה אצל גדול המקובלים בדורו
  .חיים

 -" יין הרקח" פרוש על ספר הזהר -" בית לחם יהודה: "ספריו 
  "אידרא זוטא"ו ה" אידרא רבא"פירוש על ה

 סבא דמשפטיםביאור על  -" מתוק לנפש"
  "יין הרקח "-רבי שמעון בר יוחאי חפץ בהדפסת הספר 



ביומו השני , כאשר עלה רבי יהודה פתיה לארץ ישראל
  .אברהם עדס בא לבקרו הרב הגאון רבי, בירושלים 

מדוע "רבי יהודה קיבלו בכבוד הראוי ושאל אותו בהתרגשות 
  ?.הטריח כבודו את עצמו לבוא לבקרני

  "בדבר חשוב מאוד באתי אליך" :ו הרב עדסהשיב ל
  שאל הרב פתיה -" ?מהו הדבר"

כבודו כתב פירוש על האדרא רבא והאדרא זוטא ועדיין לא "
  ?הדפסת אותו

. כתבתי את הפירוש לפני כחמש עשרה שנה -ענה הרב פתיה  -, כן"
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כי דבר זה לא גליתיו לשום ? ת על פירושי זה"אך מניין ידוע למעכ

  . "ר יודע על כך" ורק אאמואדם מעולם

הרב אברהם עדס סיפר לו כי נגלה אליו התנא האלוקי רבי 
  : בחלום וכך אמר לוזכותו יגן עלינו אמןשמעון בר יוחאי 

רב גדול , בימים הקרובים צריך לעלות לירושלים ארי מבבל"
אידרא "ה אשר כתב פירוש על, ומקובל עצום בשם יהודה פתיה

וזה כמה שנים נמצא באמתחתו . שחיברתי" אידרא זוטא"וה" רבא
על " בזה להשפיע עליו שיוציאו לאור ולעזור לו אבקשך. ולא הדפיסו

כן באתי אל כבודו לוודא את אמיתות החלום ולהשפיע על כבודו 
  .להדפיס את הפירושי

ולא רציתי , צעיר הייתי לימים: " ענה רבי יהודה פתיה ואמר 
, כי מהשמים מסכימים לפירושי ,אך כעת ברור לי, להוציאו לאור

אך רק לאחר שלוש שנים  ".אוציאו לאור בקרוב השםוהנני בעזרת 
בשל מחלות נאלץ הרב פתיה לחזור לעיר בגדאד , הודפס הספר

  .שבבבל ושם נשלמה הדפסת הפירוש על האדרות





הגאון  להרב המקובל האלקי "בית לחם יהודה"הקדמת ספר 
  :זכר צדיק לברכה פתייא – יאודה משה ישועה הצדיק

ידוע הדבר ומפורסם הענין כי לימוד עץ חיים הוא עמוק מאד 
מאד כי הוא מים שאין להם סוף והוא קשה מאד גם לחכמים 

כי הוא חזק מצור וקשה מברזל , ש למתחילים"ההוגים בו תמיד וכ
 כלי מחצב חזקים על ידימה אם לא שאי אפשר לחצוב ממנו מאו

ח אם לא יהיה לו רב או "וכל המתחיל בלימוד ע. מצפורן שמיר
לפחות איזה מפרש המפרש לו כוונת הפרק ההוא לפי פשוטו נבול 

ואינו יכול לעמוד על הפרק כי אם לאחר יגיעה רבה ושקידה , יבול
 הענין כי הרבה פעמים יסבור המעיין שהבין, עצומה וכולי האי ואולי

ההוא כראוי ואחר שילמד עוד איזה פרקים אחרים ירגיש בעצמו 
ולפי שלימוד . ז"והנסיון יעיד ע, שלא הבין את הפרקים הקודמים

לכן , ח עמוק מאד הן מצד עומק המושג והן מצד קוצר המשיג"ע
כי כאשר לומדים בו כמו עשרה , נמנעו כמה תלמידי חכמים מלימודו

ר "לים במים אדירים וסגר עליהם המדבפרקים או יותר יהיו צול
ולא ידעו ולא יבינו מה הלשון אומרת ותקצר נפשם מלימודו 

  .ומושכים את ידיהם ממנו
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ל "גם כל הלומדים אינם מוצאים קורת רוח בדברי המפרשים ז
מטרתם אינה כי אם ליישב אותן המקומות שנראים  יען שכל

זולתי באיזה מקומות , ל"כדוגמת התוספות ז, כסותרים זה את זה
ל שאין זה "מועטים אחת הנה ואחת הנה הם מבארים כוונת הרב ז

הזה לא זכינו לאיזה ל עד הזמן "ומימות הרב ז. מספיק למתחילים
מפרש שיפרש לנו דברי ספר החתום הזה בדרך צח וקצר כפירוש 

ר לביטול מצוה הגדולה הזאת "וסיבה זו גרמה בעוה. ל"י ז"רש
ותהי חכמת האמת נעדרת מונחת . ולאורך הגלות המר והנמהר הזה

בקרן זוית ואין מי מהלומדים נוגע בקצה המטה אשר בידו לטעום 
מי שלא טעם טעם חכמת האמת כאילו לא ראה  כי. מנופת צופיה

והאומר די לי . מאורות מימיו ואוי להם לבריות מעלבונה של תורה
כמבואר בנגלות אין לי עסק בנסתרות טב ליה דלא איברי בעלמא 

  :ל"ג וז"בתקונים תקון מ

פ "והכי מאן דגרים דאסתלק קבלה וחכמתא מאורייתא דבע
לון בהון ואמרין דלא אית אלא ומאורייתא דבכתב וגרים דלא ישתד

בודאי כאילו יסלק נביעו מההוא נהר , פשט באורייתא ותלמודא
 ולא יליף ההוא ווי ליה טב ליה דלא אברי בעלמא, ומההוא גן

  .'פ וכו"אורייתא דבכתב ואורייתא דבע




שאם היה עם הארץ ,  בקיצורזה לשונוהרב כסא מלך שם ו' ופי
יותר טוב לו כי אינו פוגם אם אינו לומד קבלה כי אין לטייל בפרדס 

פ עונשו "אבל מאן דיליף תורה שבעקודם שימלא כריסו בשר ויין 
כמבואר  (כל כך גדול אם לא ילמוד קבלה ואדרבא פוגם בלימודו

ומי שלא עסק בסודות התורה זל "ז ו"קדמה יבשער הגלגולים סוף ה
וטב ליה דלא יוליף לה כי אחור ) ש" יעו'ת דאצילות וכו"פוגם בת

ומי שיכול לקנות לו . 'עלמא לתהו ובהו שהוא סוד שבירת הכלים וכו
רב שילמדהו קבלה או חבר או מתוך הספרים ומתרשל גורם אורך 

 שתיתאה דבהאי אמר אליהו לרבי שמעון בתיקונא ובפירוש גלותא
כי לימוד , ספר הזוהר יתפרקון מן גלותא כד אתגלייא בדרא בתראה

הזוהר בגירסא בעלמא בונה עולמות כל שכן אם יזכה ללמוד ולהבין 
פירוש מאמר אחד יעשה בו תיקון למעלה בשעה אחת מה שלא 

  .ל" עכיעשה בלימוד הפשט שנה תמימה

ובספר הברית . ד בתיב תניינא וכסא מלך שם"ע בתיקון למ"וע
  . ש"ה האריך מאד בזה יעו"ב פ"ב מאמר י"ח
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ש בסבא " כמואין האדם נקרא שלם עד שיעסוק בחכמת האמת
א כדין איהו בר נש שלים בעל תורה ודאי מארי "ט סע"דמשפטים דצ
  .'דביתא וכו



הא למדת שכל מי שאינו לומד ב "קדש מלך שם נוכתב במ
  .ל" עכ.קבלה אינו בעל תורה שלם




קרי לעוסקים בחכמת האמת ) א"ב ע"דף קנ(ובזוהר בהעלותך 
חכימין עבדי דמלכא : זה לשונו ואינון דהוו קיימי בטורא דסיני

יימו בטורא דסיני לא מסתכלי אלא בנשמתא דאיהי עילאה אינון דק
משמע אותם שאינם מ "ב א"ונ. 'עיקרא דכלא אורייתא ממש וכו

  .ל" עכיודעים סודות התורה לא עמדו על הר סיני

ל בביאור כוונתו כי בתחילה כשיצאו ישראל לקראת "ונ
כ נאמר וירא העם וינועו "האלקים היו מתייצבים בתחתית ההר ואח

. רחוק כי היו יראים פן תאכלם האש הגדולה הזאת וימותוויעמדו מ
והיה מקצת מהעם שהיו ששים ושמחים לקראת השכינה ולא רצו 

אם ימותו ממש ועליהם ' לזוז ממקומם הראשון לעמוד מרחוק אפי
כלומר ולא נעו ש בזוהר הנזכר אינון דקיימו בטורא דסיני "הוא מ

לה ועד סוף ולכן הם ועמדו מרחוק אלא עמדו בטורא דסיני מתחי
 ואותן הנשמות אשר נעו עם העם ועמדו .זוכים לחכמת האמת

מרחוק כן הם עושים גם עתה שנסים ועומדים מרחוק לחכמת 
  .האמת מיראתם פן תאכלם האש הגדולה הזאת




לית אתר פנימאה בכל אמר ): ב"ל ע"דף ק(גם בזוהר חיי שרה 
 על אינון כאינון דידעי רזא דמאריהון וידעי לאתדבקא בהו בכל יומא

אלין אינון דמאריהון משתבח בהון ' אלין כתיב עין לא ראתה וכו
בכל יומא אלין אינון דעאלין בין עילאין קדישין ואלין אעלין כל 

  .'תרעין דלעיל ולית מאן דימחי בידיהון וכו



ש " כמה"גם מי שעוסק בחכמת האמת הוא נקרא בן להקב
  .ש"ברעיא מהימנא יעו) ב"א ע"דף קי(בהר ' בסוף פ

וכן בענין העונש המעותד לאותם שאינם עוסקים ברזי תורה 
 האי תיותא זה לשונוו): ב"ז ע"דף רמ(ל אשר בזוהר פקודי "רח
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) קבלה' כי יופיאל בגי(יימא בכל רזי דחכמתא  שמיה ואיהו קיופיאל

האי חיוותא קדישא כד ' וכל אינון מפתחן דחכמתא קיימין ביה וכו
נשמתא סלקא ומטאת לגביה כדין שאיל לה ברזא דחכמתא דמאריה 
, וכפום ההיא חכמתא דרדף אבתרה ואודבק בה הכי יהבו ליה אגרא

וקיימא מלבר . לאואי יכיל לאדבקא ולא אדבק דחי לה לבר ולא עיי
דהאי (ההוא היכלא בכסיפי וכד נטלי גדפייהו אלין שרפים דתחותה 

חיוותא כדין כלהו בטשי בגדפייהו ואוקמן לה ואתוקדת ולא 
ג דעובדין טבין "אתוקדת וקיימא ולא קיימא נהירת ולא נהירת ואע

אית לה בגין דלית אגרא בההוא עלמא כאינון דמשתדלי בחכמתא 
ולא די בעונש זה אלא צריך . ש"יעו' דמאריהון וכולאסתכלא ביקרא 

ז וצער המיתה " עוהולבוא בגלגול כמה פעמים ולסבול צער, לחזור
ויש ספק בזה אולי יזכה בנשמתו גוף השני שבו יקיים זאת ל "רח

 כמבואר בתחלת שער ,המצוה כי אין מספיק לו לבוא בסוד העיבור
  :זה לשונוהמצות ו

ע אם לא השלים "ח מ"מרמ'  שהיא אלעולם בענין עסק התורה
ת פשט רמז דרש סוד "אותה שהוא ענין עסקו בפרדס התורה שהוא ר

מהם כפי אשר יוכל להשיג עד מקום שידו מגעת לטרוח ' בכל א
של ' ואם לא עשה כן הרי חיסר מצוה אולעשות לו רב שילמדהו 

ת שהיא גדולה ושקולה ככל המצות וצריך שיתגלגל עד שיטרח "ת
  .ל" הנזכר עכס"בחינות של הפרד' בד

באמרו אל ) ב" כסימן(ומה מאד נמלצו בזה דברי הנביא ירמיה 
שהוא מדבר עם הציבור המתקבצים להספיד על ' תבכו למת וכו

ל על שנחסר צדיק אחד מהדור שהיה מגין "איזה צדיק הנפטר רח
לפי שרובם של ' וקאמר להו הנביא אל תבכו וכו, בזכותו עליהם

ואם כן מוכרחים  ס"חלקי הפרד' ינם זוכים לעסוק בכל דצדיקים א
' חלקים כי אפי' הם לחזור ולבוא בגלגול כדי להשלים לימודם בד

ס לא יצא ידי חובתו ועליו נאמר הן כל "חלקי הפרד' הוא עסק בג
כ הויא "אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר להחזירו בגלגול וא

א חוזר ומתגלגל כנזכר ואפשר שבו ביום שנפטר הו. פסידא דהדרא
אמנם בכו , כ"כ אין לכם פסידא כ"וא. ש"אמור יעו' בזוהר ריש פ

כי תיבת להלך , חלקי הפרדס' לאותו צדיק שכבר עסק בד, בכו להלך
הכוללים שהם ' פעמים עם ד' ואם תחשוב תיבת להלך ד' היא חסר ו

שזה הצדיק לא ישוב עוד . ס"פרד' חלקי הפרדס הם בגי' כנגד ד
שזהו פסידא דלא .  את ארץ מולדתו בי על ארבעה לא אשיבנווראה

  .ז"הדרא באמת ונחסר לגמרי מן העוה

א היו לנו שנים כרובים זהב הסוככים " בעירינו בגדאד יעוהנה
על העיר מבית ומיחוץ והמה אשר היו לנו לחומה ולמחסה ביום 

ר "ח בן ר יוסף חיים"חהראשון בקודש צדיק יסוד עולם , זעם
ר "חושני בקודש הרב הגאון . ל" זצוקחיים בן ר משה"ח בן אליהו

  .ל" המכונה אגסי זצוקשמעון אהרן אבא בר אבא
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צדיקים אלו הם ' אשר ב, הגלגולים' המחבר ספר בני אהרן על ש

ח ובשמונה שערים "לבדם היו נמצאים בעירינו שרוב עסקם היה בע
זכותם והמה ב, ע"הוא עוסק לבדו בחדר משכיתו בפ' וא' כל א

אפס כשגמרו העונות , וצדקתם היו מגינים על העיר זה מפה וזה מפה
ג אלול "ט בי"ל בשנת התרס"ר יוסף חיים ז"ונלקח ארון האלהים ח

ת והתחילו הצרות חהתחילה העיר להיות צולעת מהלכת על רגל א
לבוא כי אחרי קבורתו נלקחו בחורי ישראל לעבודת הצבא למלך 

והיינו , ה והיו כל העם מיללים ובוכיםישמעאל ללמדם סדר המלחמ
 וכל העם ענו אחריו זכר צדיק לברכה אהרן שמעוןר "מתנחמים בח

 יוסף חייםר "עוד לא אבדה תקותנו כי הוא יכול למלא מקום הרב ח
ה אך לא כאשר דמינו כן היתה כי מעשה שטן הצליח וגם "זלה

לחודש ' ח' ד כי אחרי חמשה שנים בליל ו"באותו צדיק פגעה מדה
 נסע גם הוא למנוחות ועזב אותנו ד"ותרעמנחם שנת המביט לארץ 

ל אז כבה מהעיר גם שביב "ר שמעון ז"ובהסתלק גם ח. לאנחות
והיתה עת צרה ליעקב צרה .  אינינוושמעון אינינו ף"יוס. האחרון

ל בבקר "ר שמעון ז"א מנחם אחרי פטירה ח"י' כמבכירה כי בליל כ
ים מטעם המלך וגדוליו בכל השוקים השכם נדבקו מודעות אדומ

ובכל המקומות ובתוך המודעות מצוייר חרב אדום לאות מלחמה 
ותכף . ממלכת קוסטנטינא בממלכת בריטנייא. ממלכה בממלכה

התחיל לקבץ את בחורי בני ישראל לצאת למלחמה להלחם עם 
בריטנייא והיו מסיעין אותם מעיר לעיר וממדבר למדבר בהרים 

ומני אז והלאה , גיעם עד מקום קשרי המלחמהובגבעות עד ה
מצאונו רבות רעות וצרות והיו הצרות דוחקות זו את זו כל אחת 
, רוצה להקדים את פני חברתה ואין שעה בלא רעה ואין רגע בלא נגע

  .וגזרות קשות נתחדשים בכל יום נוסף על יום אתמול

 ה"תרעג כסליו שנת איכה "י'  מן השמים נלחמו כי בליל גגם
צפו מי נהר חדקל מרוב הגשמים ופרצו גדרי הנהר ושטפו ועברו תוך 
העיר בעוד היותינו ישינים על מטותינו בלילה וגאו המים מי שתו 
ותהי צעקה גדולה בתוך העיר אשר כמוה לא נהיתה רק בזמן יציאת 

וכל אנשי העיר עם מעמסיהם שעל כתפיהם ועם בניהם . מצרים
אותם על זרועותם היו בורחים ונסים ובנותיהם הקטנים שנושאים 

בתוך העיר ממקום הנמוך למקום הגבוה כי אין דרך לצאת מן העיר 
, כי המים הקיפו כל העיר מכל צד יותר רחוק ממלא עיניו של אדם

וגבהו המים והפילו גליהם שליש העיר וכמה בני אדם שלא קדמו 
עמים כ בא דבר לא תקום פ"ואח. ל"לברוח היו בתיהם קבריהם רח

גם נתמלא אויר הרקיע פרעושים ונלוה עמהם מכת בצורת , צרה
גם אנשי הצבא לא הצליחו במלחמה והיו אנשי חרב . ויוקר השערים

עד שראה , הרוגי מלחמה ונשארו נשיהם אלמנות ובניהם יתומים
ז "י'  את לחץ עמו ישראל וינחם על הרעה ונלכדה בבל בליל אהשם

 ובכח מוךמה של בריטנייא הנקרא  ביד סגן המלחת"עזראדר שנת 
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אונס כבו את שריפת העיר אשר הציתו בה אנשי חיל של קוצטנטינא 

גם שאר בני ישמעאל הנשארים בעיר שברו את , בעת צאתם מהעיר
הדלתות ' חניות היהודים ובזזו איש לו עד שלא השאירו כלום ואפי

 כ ולבוז גם את"של החניות עקרו ולקחום והיה דעתם לחזור אח
ל שלא הפיק את זממם כי בהכנס "ות. הבתים ולשכב את הנשים

גם . האויב נחה שקטה כל העיר ונפשינו כצפור נמלטה מפח יוקשים
 על ידי השםבתחילת קבוץ בחורי ישראל לצאת למלחמה הצילנו 

חכמות ותחבולות טבעית אשר נתן אלהים בלבינו לעשות ממחבואות 
כ בשנת "שנפטר אח(ל "שמעון זבני והם ' בעובי הכותל ושם נסתרו ב

ו מרגשת פועלי און שהיו "ועובדיה הי) שבט' ה' ב יום ג"תרצ
וברוך שהחיינו וקיימנו . מקששים את הבתים ולא אירע לנו דבר רע

הבט נא וראה למה מצאתנו כל  קורא נעים ואתה. והגיענו לזמן הזה
 צדיקים הנזכר אם לא להודיע' זאת תכף ומיד בזמן סילוקם של ב

לנו שזכות חכמת האמת שהיו עוסקים בה הם אשר היו עומדים 
 היו דוחים את הגזרות למגן וצנה נגד מידת הדין ובעוצם כחם ואונם

ד זכות כמה צדיקים וחסידים "מה שלא היה יכול לעמוד נגד מדה
  .העסוקים בחיצוניות התורה שבאותו הדור


–

ר "ימי האבלות של ח' ז כי בתוך ז"ואעידה לי עדות נאמנה ע
 צאלח שלום משה יעקב שינאר " כמה'בא אלי זקן אל "שמעון ז

ואמר לי שראה אתמול חלום מבהיל אמנם לא רצה ) ל"ז(ו "הי
להגיד לו מה ראה בחלום בשום אופן רק זו אמר כי אמרו לו בחלום 

להיות ממלא מקום ) עלי אני הכותב (עליון עליךשהסכימו בעולם ה
ואותה . וצריך להשתדל בכל עוז לטובת העיר הזאת ע"ר שמעון נ"ח

המחשבה אשר עלתה על לבך על משכבך בליל אתמול ללמוד בספרי 
ואם . ע צריך להשתדל לקיימה בפועל בלא עיכוב כלל"ר שמעון נ"ח

עד כאן היו  .ולהתתרשל ידוע תדע שכל אנשי העיר יהיו בסכנה גד
  .ל" הנזדברי הזקן צאלח שלום




שעות חזר ובא אלי ועמד בפתח החצר כמבולבל ' ואחר עבור ג
ע וקח לך משם ספר "ר שמעון נ"וצעק עלי קום לך במהרה לבית ח

 עד כאן היו דבריו ,י עליךהנצרך עליך כי לא דבר רק הוא אשר דברת
  .עמי ותיכף חזר לדרכו



ואני הדל ידעתי את כוונת החלום שירמזון על לימוד עץ חיים 
ה אזרתי כגבר חלצי " ותכף אחר הסוכות בתחלת שנת התרע.הנזכר
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והיום ח בשקידה גדולה והיה לי הלילה ללימוד "והתחלתי ללמוד בע

לתפילה ולצעקה ולצאת על קברי הצדיקים ולסליחות ולתעניות עם 
כורתי ברית ולהרבות ' הציבור ולעמוד בכל יום התהלים עם ז

  .בצדקות מפני הצרות אשר סבבונו






וכתבתי זה להיות מזכרת לחכמי הדורות לידע ולהודיע ולהוודע 
רבות ורעות גורמים לעולם בהתרשלם מעסק רזי , שכמה צרות

. 'דגרים עניותא ואורך גלותא וכול "ש בתיקונים הנז" כמהתורה
וקוצר גלות השכינה וקוצר צרת ישראל וקוצר גלגולם הכל הוא תלוי 

עסוק בחכמת האמת ואינם רוצים בצאורם על שיש בידם יכולת ל
למעט משיעור לימודם הקבוע להם ולהניח פנאי לעסוק ברזי תורה 

  . והוא רחום יכפר בעדםוסודותיה



 עלה בדעתי כי מדי עברי בלימוד עץ החיים אעשה פירוש ולכן
 סולם זה על ידיל כי אולי ש"י ז"רש' פשוט וקצר המובן בדמיון פי

ויקח מפירות עץ החיים ואכל וחי ישתוקק האדם לעלות עליו 
ב בהיותי "ח משנת התרמ"י שכבר התחלתי בלימוד ע"ואעפ. לעולם
ז "ר ואד"קטן על אד' ש לחבר פי"ד שנים וגם כבר זכני האל ית"בן כ

כ משכתי עצמי מהלימוד מסיבת צרות "הנה אח. הנקרא יין הרקח
ה הנזכר לחזור "הוכרחתי בשנת תרעולכן . הזמן אשר סבבוני
ח כדי ללמוד על הסדר ולעשות עליו פירוש כפי "ולהתחיל מתחילת ע

ובתוך הפירוש הבלעתי איזה תרוצים . ש" יתהשםמה שחנני 
גם לא אצא . ל ממקומות אחרים"לקושיות המסתעפים מדברי הרב ז

מענין הסוגייא ההיא לענין אחר רק אפרש הפרק ההוא כפי פשוטו 
ח רק הפרק ההוא בלבד כדי שלא יתבלבל המעיין "ד כאלו אין בעלב

ל עצמי "ש ז"הרש' ל כי בלא ספק אפי"ויכבדו עליו דברי הרב ז
ל כפשוטן בלבד עד "ח הוא היה לומד דברי הרב ז"בתחלת לימודו בע

ולכן אין . כ והיה עומד על אמתותן של דברים" אחהשםשזיכהו 
 דברי הפרק ההוא ואניח את לתמוה אם אפרש בכמה מקומות כפשט

א "זה כ' כי לא כתבתי פי, ל במקומו"ש ז"כבוד דברי הרש
ח ולא לחכמים שכבר מלאו כריסם מחמת "למתחילים בלימוד ע

ח או משמונה "גם כל ענין הנצרך עליו איזה הקדמה מע, האמת
ש העתקנו אותה ההקדמה המצטרכת לאותו הענין כדי "שערים ומבו

טרוח וללמוד כל אותו פרק עד שימלא מבוקשו שלא יצטרך המעיין ל
. ח"כ יוכל כל אדם ללמוד בזמן קצר כל עה" שעיהשםומובטחני ב
ח " בעדי להעלותו על משבח הדפיס אדפיס עמו עהשםואם יגמור 
א "גם נציג שטר הכללים בסוף ע. ל"ש ז"ש והריפ"הרש' עצמו עם פי
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 וכן הוא .ת"י דשנת ע"ח כת"ולא בתחלתו כי כן הוא מסודר בע

וכן הוא מהראוי כי אחד שילמוד האדם . הרב שפת אמת' מסודר בפי
. הכללים ולא בתחלת לימודו' ח עד גמירא ראוי ללמוד ש"כל ע

ר הן תוחלתי נכזבה כי לא השיגה ידי מדי הכסף הנצרך "אמנם בעוה[
י המתנדבים "להוצאת הדפוס כי כבד הוא ממני וקראתי לאחינו בנ

. ידי להוציא מחשבותי לפועל ואין עונה ואין קשבבעם אולי יחזיקו ב
א טפין טפין "לשליש ולרביע ההוצאה כ' ולא מצאתי עוזר לי אפי

 כפעולם השםישלם להם . ממקצת בני עמינו אשר נדבה רוחם אותם
שנים ויותר נצטרפו אותן הטפין ונענו ' עד שבהמשך ג. ר"הטוב אכי

י ואירא פן יהיה יגיעי ועל כן זחלת. לשיעור עשירית ההוצאה בלבד
לכן נמלכתי עם אהובי ומיודעי והסכימו להדפיס את . ו"לריק ח

כ נפסיד את ההגהות אשר הגהתי "ע עם אשר עי"הפירוש לבדו בפ
ולכן . ל מכמה טעיות שנפלו בהם"ש ז"ח ואת פירוש הריפ"את עה

א "ע כ"ו שלא ידפיסו את ספרי בפ"המדפיסים הי' חלותי היא ממע
גם יעשו הציונים שעל . ש ביחד"ח ועם פירוש הריפ"העם חיבור ע
ז בהמשך אחד מראש הפרק עד "ד הו"ש בסדר האבג"פירוש הריפ

אשר ' ולא כמו שקלקלו מדפיסים הא. ע"סופו כל פרק ופרק בפ
' ש שעשו ציונים שעל פי"ובי והריפ"הנ' ח עם פי"הדפיסו את ספר ע

 הדף חזרו כפלו ב של"ובע. ד בעמוד הראשון של הדף"ש אבג"הריפ
א ומסתיים "המתחיל בע' ד וכאשר היה מזדמן לפניהם פרק א"האבג
ח "גם ציוני התו. ד בפרק אחד"פ ציוני אבג"ב היו עושים כ"בע

ל יזהרו המדפיסים להציגם בסוף דברי "ש ז"המובאים בהגהות השמ
ל ושאר ההגהות "ש ז"גם דברי הרב ש. ש ולא בתחלתו"השמ

ש כנדפס "ש ודברי הריפ" דברי השמשהדפסום מחדש בפנימיות
י הנזכר צריכים להסירם מהדפיס מכל וכל כי הם "וב"ח שעם הנ"בע

  ]מבלבלים את המעיין

 להעיר אוזן להלומד שצריך לידע כי עיקר הלימוד הוא ויש 
ל כי זהו "שצריך הוא עצמו לטרוח ולהכין משכלו את דברי הרב ז

א במקום שאין שכלו תיקון לנשמתו ואל יפנה אל דברי המפרש אל
מגיע להבין הענין ההוא ואחר שלמד הפרק ההוא עד מקום שידו 
מגעת אז יחזור הפרק ההוא עם דברי המפרש ובזה יתברר לו טעותו 

ואל תתמה על זה כי הרבה פעמים יורשן כי . או טעות המפרש ההוא
ל הם פשוטים והמפרש הבין בהם כוונה אחרת וכדי "דברי הרב ז

ל ומושך אותם אל "ריח בחזקת היד את לשון הרב זלפרשם הוא מכ
  .מקום שלבו חפץ

אמנם אם המעיין אינו בוטח על המפרש ועודינו לא ראה את 
היותר הגון ' הפירוש ועדין הוא הולך בתומו אפשר שיזכה לפרש פי

ולכן , וכך הוא היה סדר למודי. ונאות ואמתי מדברי המפרש ההוא
צאו גם באיזה מקומות של רוב הפירושים שכתבתי אפשר שימ

כי כל . המפרשים כמו שראיתי בכמה מקומות שפירשתי כפירושם
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מחבר יהיה מה שיהיה אי אפשר להמלט מהשגגות כי שגיאות מי 

. והמכשלה הזאת תחת ידיך, ש"א עיי"ג ע"ש בגיטין מ"יבין וכמ
ובפרט היותי לומד . ש לעני הדעת כמוני היום"ובפרט רזי תורה וכ

עצמי בדד בלא עזר חבר וסיוע ומה גם שנעשה בזמן ביני לבין 
מלחמת מלכי הברית שהיתה עת צרה והגיעה בת יעקב עד שערי מות 

ל בלא ספק כמה שגיאות יצאו מתחת ידי ועם שטרחתי בעשר "כמש
ז "אצבעותי עד מקום שיד שכלי מגעת כדי להוציא כלי למעשהו עכ

גמרי את עץ חיים אפשר שעדין הפרוץ מרובה על העומד ולכן אחרי 
 רפאוות תהי לשריךי לאדר שנת "עם הפירוש שלי ביום אחד ח

ו אשר הם "בעזר וסיוע ששה חברים יצ' הוצרכתי לחזור עליו פעם ב
ת "ותהלי. שמעו את שמעי ולא ראו עוד את כבודו ולא טעמו מדבשו

שעזרנו על כבוד שמו וזכינו להשלימו פעם שניה כל החברים הנזכר 
ג חשון שנת ונשא נסם ללגוים "כ'  ביום גהשםנן עיני שבעה א' וכו

:  יקבץ מארבע כנפות הארץה"ת יהוד"ונפצו ל"אואסף נדחי ישר
 מחלה פני רבנן ותלמידיהון אשר עלימו חיטוף אמרתי שלא ואני

יסמכו על פירושינו כלל בכל דבר קטון או גדול עד שישקלו כל דבר 
פירוש ההוא אז גם אני במאזני שכלם הרחב ואם יוכשר בעיניהם ה

פ "ואם לא ייכשר בעיניהם עכ.  ועוד לקראכיהודהאהיה להם לסניף 
יהיה הפירוש סיבה לעורר הלומד לידע אשר פה אפשר לטעות בהבנת 
דברי הרב כאשר טעיתי אני ויוכרח המעיין ההוא לפרשו כראוי ולא 
יהיה מונח בסתם כבתחלה ופותר אין להם ויכשלו בו עוד אחרים 

  .י זאת נחמתיותה

 עצתי היא על הלומדים להזהר מאד שלא לאבד זמן לפלפל גם
א "בדברי המפרשים לקרב או לרחק או ליישבם כי זה ענין רע ואינו כ

כי אין . איבוד זמן בלבד שמניחין דברי הרב ועוסקים בדברי המפרש
עיקר הלימוד ומטרת הלומד לתקן המעוות בדברי המפרש ולהניח 

רק לשירגיש האדם . כי לא תדע מה ילד יום. יםח העיקר"דברי עה
ל אז ימשוך ידו מלחפש באמתות המפרשים "בדעתו שהבין דברי ז

  .ויתחיל ללמוד פרק שלאחריו

כל קושייא אשר תזדמן לפני הלומד ממקום אחד לא יסמוך גם 
על זכרוני אלא צריך לעיין עליה במקום ההיא וגם ראה יראה 

ודי בהערות . ש שם" מתיישבת במבדברינו אשר שם כי אולי היא
 יען כי כבר מסכתי יהודה בית לחםלו יד ושם בישראל ונתתי . אלו

ז והגשתי לפני רבנן ותלמידהון וכבר "ר ואד" על אדיין הרקחייני 
ל " זי"הרשבש "ונודע כי אין הסעודה בלא לחם וכמ. שתו ורוו

בי ל מאן דאית ליה גר"פ אכלו ריעים וז"ע' בזוהר ויקרא דף ד
. וכתב לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי' דחמרא אכילה בעייא וכו

 לאכול לשבעה השםלכן עשיתי בית לחם להגיש להיושבים לפני 
ובכן אנו ליה וליה . ע" נחנה את עבדו בן אמתו השםממה שתגן 

שעה אל .  ויאמר אנא אלהינוליהודהוזאת . תכון תפלתינו. עינינו
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ותיטעינו .  ומבין הגוים קבץ פזורינו.חוס ורחם עלינו. שועתינו

ומלך ביפיו . בארצנו ואת צמח דוד עבדך מהרה תצמיח בימינו
   :א"כיר. במהרה בימינו. ישמח לבינו ויגל כבודינו. תחזנה עינינו

  ד המחבר האי לחמא עניא "כ

  ו"יצ הצעיר יאודה משה ישועה יחזקאל ישועה פתייא
  )בית לחם יהודה חלק ראשון(

v  v  v  
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  – לפרק  –
  זכותו יגן עלינו אמן חזון אישה








  א ברגמן"צ שליט"ר הגרמ" אשר בלאאמועל ידינלקט ונערך 

  ק"ד לפ"בני ברק שנת התשס



לדעת אם הרשות , מגדולי חכמי הקבלה שבירושלים? שאלה. א
מתוך כונה לרפא מחלות חשוכות , בידנו לנדות את החיצונים

  ...מרפא

המהוה מסמך נדיר ביותר בשלל אוצרות מורשתו , באגרתו
  :פורש רבנו את השקפתו בנדון, הרוחנית הכבירה

, נדות הכחות החיצונותאין לנו שום רשות ל, על דבר השאלה"
רק קדושי . שהם ברואי האין סוף ברוך הוא ועושים רצונו יתברך

שולטים על החיצונות והם , העומדים בסוד, י וחבריו"כרשב, עליון
בהזכרת השם , וכאשר נתחיבו לעזוב משכנם. חייבים לשמע אליהם

וגם זה . רשאים לנדותם כדין זה שלא צית דינא, ואינם עוזבים, ה"ב
אבל . שהרי לפי הגלוי אינם בעלי בחירה, פ סוד שאין מובן לן"ע

והרי התנאים . אין אתנו כלום מזה וחלילה לנו להשתמש בזה, אנחנו
. והאמוראים השתמשו ברופאים וברפואות ולא השתמשו בזה

  ".ה שישלח דברו וירפא"כחנו בפה ובתחנונים לפני המקום ב, ואנחנו



ככלל התנגד רבנו ללמוד חכמת הנסתר ללא ידיעת הנגלה קדם 
בהזדמנות אחת התבטא במרירות כי מלמדים את חכמת . לכן

 הגאון על ידיכשנשאל פעם , ועם זאת.. הנסתר לסנדלרים ולנפחים
א באשר ללמוד ספר הזהר למי שלא "רבי שמואל הלוי וואזנר שליט

אך כדי לדעת יראת ,  אסור-למען הלמוד : "יבהש, הגיע לחכמה זו
חכמינו זכרונם שכן אין לך מאמרי ,  מותר ואף מצוה גדולה-אלקים 
רבנו ".  המלהיבים כל כך ליראה כמו מאמרי הזהר הקדושלברכה
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, הורה לשואליו ללמד זהר כספר מוסר ואף למד בעצמו עם בן אחותו

  .זכר צדיק לברכה הגאון רבי שמריהו גריינמן

בהזדמנות אחת התבטא כי בחכמת הנסתר ישנן סוגיות שלמות 
הוא היה מסביר כי בשל כך נקראת . הקשות יותר מאלו שבנגלה

איש מפי , שכן אין להבינה אלא בקבלה, חכמה זו חכמת הקבלה
  .או ממי שקבל מאליהו, איש עד אליהו




כשנשאל על ידו מי היה רבו , א"ש וואזנר שליט"כך גם ענה לגר
היה זה כשנכנס אליו פעם רבה של זכרון . א בחכמת הנסתר"של הגר
. על השלחן היה מנח ספר הזהר נטול כריכה. ש וואזנר"הגר, מאיר

נראה שלומדים הרבה : "הגיב, שהיה מקורב לרבנו, הרב וואזנר
ואז שאל הרב ,  הקדושות של רבנוחיוך עלה על פניו"... בספר זה
למשמע השאלה השיב ". ?א בקבלה"מי היה רבו של הגר: "וואזנר

, "אלו ידעו"... "?וכי אליהו הנביא הוא רבי רע: "רבנו בנימת שאלה
לא , א על כחו הגדול שבחכמה זו"החסידים בדורו של הגר", הוסיף

  "...היה פרוד הלבבות שבין הכתות גדול כל כך



בהתיחסו פעם לתופעת הדבוקים המתגלגלים באדם אמר פעם 
כי חדירת , זכר צדיק לברכה' חתם סופר'רבנו משמו של מרן בעל 

כענין רוחני גבוה הנשגב , אמנם, הדבוק אל תוך גופו של אדם נחשבת
אך תוצאת הדבוק היא מחלת נפש טיבעת , מידיעתם של רופאים
, אם רק מסכימים לכך משמים,  בדרך הטבעהנתנת לאמצעי רפוי

דרך הוצאתו של הדבוק בהשבעות . כמו ברפוין של שאר המחלות
, אינה אלא סלוק הסבה הרוחני, ן" יודעי חעל ידיהנעשות , וחרמות

  .מצב המביא ממילא לרפואתה של המחלה הנפשית הטבעית

בהזדמנות אחרת הסביר כי אף שדבוקים וגלגולים היו נחשבים 
אין לנו אפשרות לראות , רים השכיחים בדורות הקודמיםלדב

בזמנינו תופעות כאלו מפני שאנו חיים בתקופה שבה הסתר פנים 
חזון מעשה אלקי הבא לידי בטוי  רבנו הוסיף לבאר כי. גדול

בהתגלות הדבוק הוא מעשה של הארת פנים הגדולה ממדותיו של 
  .דור זה

ובא לפני רבה של ופעם ספר את ספורו המופלא של דבוק שה
, זכר צדיק לברכההגאון רבי מלכיאל צבי הלוי טננבוים , א'לומז

  .'דברי מלכיאל'ת "הנודע בספרו שו
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טמאה כה גדולה עד כי לא יכל נשֹוא שום , סיפר, היתה בו דבוק
תולל הדבוק עד כשהובא לפניו ספר הזהר הש. דבר שבקדושה

היה זה מפני . שהיה צריך שגברתנים יאחזו באיש שבו נכנס הדבוק
גם לאחר שהספר נעטף בסדין ולא . שלא יכל לסבול את הקדושה

  .הרגיש הדבוק בכך והמשיך בהשתוללותו, ניתן היה לראותו

הרוצים אתם : "א שאל את הנוכחים'רבנו ספר כי רבה של לומז
קש כי יביאו לפניו ספר זהר שנדפס הוא ב". ?לראות דבר מענין

לתדהמת כולם השתתק . שלא בקדושה כמו זה הראשון, בדפוס אחר
  .הדבוק ולא הגיב




עוד ספר רבנו על עובדה נוספת שהיה בה כדי להעיד על מדת 
 שלחן כאשר ראה בשבת קצה: שקיעתו בטמאה של אותו דבוק

היה הדבוק מנשק ומגפף , שהמפה נשמטה ממנו והוא התגלה מעט
  ...את השלחן באותו שטח שהתגלה

גדולים מעשה צדיקים שמדקדקים שלא , מכאן אנו רואים[
והזהירו , וידוע מצדיקים שאמרו, תתגלה השולחן בשבת קודש

זה בדיוק כמו שהאשה הולכת בגילוי , שאם המפה נתגלה, מאוד
  ] ראש






לרגל , ש"את בקורו הראשון בירושלים ערך רבנו בשנת ת
הגאון רבי שלמה שמשון , השתתפותו בשמחת נשואי בן אחיו הבכור

ם שבקש לשמור את בואו ע. בגבעת שאול, זכר צדיק לברכהקרליץ 
פשטה השמועה על הגיעו ביום ששי כאש בשדה קוצים והמון , בסוד

חברת ', המקשר'חברת . אדם החל בנהירה לגבעת שאול
האריכה את שעות הנסיעה ואף , האוטובוסים שפעלה אז בירושלים

  .הוסיפה אוטובוסים נוספים

מרגעי הנחת שידעה אז ירושלים נשתמרה תשובה שנונה אחת 
רבה הישיש של , זכר צדיק לברכהשענה לרבי יוסף גרשון הורביץ 

אשר ספר לו כי לא חס על חלשתו ואף שהיתה הנסיעה , מאה שערים
 כך -' חזון איש'ה. הגיע גם הוא לכבודה של תורה, כרוכה במאמץ רב

והלא , ודאי שכרו רב, נו: " הגיב בהומור אפיני מלא ענוה-מספר 
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מעלה עליו , ות מצוה ונאנס ולא עשאהאמרו כי אם חשב אדם לעש

  "...הכתוב כאלו עשאה

. ביום ראשון עשה רבנו את דרכו לראשונה אל הכותל המערבי
, בשל ספק שלא הכרע אצלו, שלו' טלית קטן'לפני צאתו פשט את ה

במקומה . אם יש לקרע גם אותה למראה עיר הקדש והמקדש
היא ודאי לא בת אשר אינה נחשבת כמלבוש ו', טלית גדול'התעטף ב
תוך שהוא חזור , לאחר שחלף בשער יפו קרע את בגדו כדין. קריעה

". ציון מדבר היתה ירושלים שממה: "על הפסוק שמספר ישעיהו
, דומם עמד ליד הכתל. כשהגיע אל הכתל המערבי לא קרע שנית

עם שנזהר , שעה ארוכה שפך את תפלתו. דמעות חמות זולגות מעיניו
מתוך חשש לביאה , ותיו בין אבני הכתלשלא לדחק את אצבע

  .במקצת

, בלוית רבי אשר זליג מרגליות, משם פנה לסיור בעיר העתיקה
שעה קלה התעכב בבית הכנסת . המקובל הירושלמי המפורסם

אותה . מקום תפלתו של המקבל רבי שלום שרעבי, העתיק בית אל
, בורמכאן יצא לחצר ואף ירד אל ה. שעה רחשו שפתותיו דברי תורה

מקום בו התבודדו לפנים חכמי , אשר ממנו מגיעים למערה מסתורית
בעל , ישראל יעקב אלגאזי כמו רבותינו רבי', המכונים'הקבלה 

נכר עליו כי הוא . א"ט אלגאזי והחיד"בנו המהרי', קהלת יעקב'ה
משל צרופי השמות , נרגש להיות במערה שבה התפללו קדושים אלה

  .המקוםשיחדו עוד מרחפים באויר 

–

רק שמנוה שנים לאחר הסתלקותו של רבנו ניתן פומבי לסיפור 
סיפור הנחשב כחריג וכיוצא דופן ברשימת הספורים , שלהלן

  .זכר צדיק לברכה' חזון איש'המספרים על מרן ה

רתו שנה קודם לפטי, הספור עצמו התרחש תשע שנים קודם לכן
  .של רבנו

, יעקב פלדמן, וכך מספרת הדמות המרכזית שבספור המעשה
  :כפר שבמחוז מרמרוש שבהונגריה, יליד דנילאב

בן שבע עשרה הייתי כשעזבתי את בית הורי ועקרתי 
מהר מאד שכחתי את החנוך . עירה הונגרית קטנה, לאלמשפיזטי
, יםהשתדלתי להסתיר את יהדותי גם מאימת הצורר. שקבלתי בבית

או אז . ד"אך יכלתי להמשיך בכך עד לשנת תש, שרדפו את היהודים
ממנה , בנסים שרדתי את אושביץ. לאושביץ, יחד עם אחי, העברתי

בתם המלחמה שחררתי . כיה'העברתי לטריזנשטט שבצ
השנה שבה עליתי לארץ , ח"כיה עד תש'אך נשארתי בצ, מטריזנשטט

  .ישראל
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 הדת לא רק שבת היתה כאן נתקתי סופית את כל קשרי עם

  .עבדתי גם בראש השנה וביום הכפורים, אצלי סתם יום של חול



. אותו לילה עבדתי כהרגלי. ג"הגיע ליל יום הכפורים תשי
רבי , נגלתה לפני בחלום דמותו של אבא, משנכנסתי למטתי ונרדמתי

בטלית ולבוש עטוף , הוא היה נראה כמו בחייו. ל"חיים מרדכי ז
חזר לדרך שבה , חזר בתשובה: "הוא קרא אלי. בקיטל לבן ומצחצח

, לא שמתי לב לחלום הנורא".  תמות בלא עת- אם לא תשוב . חנכת
  .אך הוא חזר ונשנה משך שבוע שלם מידי לילה

' טיטניק'עבדתי אז כמנהל המסגריה במוסך . הגיע ליל שבת
לאחר .  לבית קפהבשעת לילה מאחרת נכנסתי. שבראשון לציון

. נגשתי כדי להפעיל את מקלט הרדיו. שאכלתי ושתיתי חזרתי לביתי
נשמע , שדבר באידיש, הקול. באותו רגע שמעתי קול קורא מאחורי

שוב אתה , אוי ואבוי" ["?דו זינדיגסט ווייטער, געוואלד: "ברור
פניתי לאחורי ולחרדתי ראיתי את דמותו של אבי שנספה "]. ?חוטא

הוא המשיך . גם הפעם היה עטוף בטלית ובקיטל. באושביץ
באתי להזהיר אותך שתחזר . אל תחשב שזה סתם חלום: "בתוכחתו
  - - -" בשמים כבר נחרץ דינך למות. בתשובה

. דמות אבי נעלמה מיד והשלוה חזרה לחדר. נחרדתי מהמראה
  ...לא עשנתי ולא פתחתי את הרדיו. אך הפחד עצר אותי

...  עצרתי כח והלכתי לבתי תיאטראותבמוצאי שבת כבר לא
שוב עטוף . דמות אבי... אך פתחתי את הדלת ולפני. חזרתי הביתה
, הוא התחנן אלי כי אתקן את דרכי. ממש כבהקיץ, בטלית וקיטל

  - - -תוך שהוא מטעים כי זו אזהרתו האחרונה 

לאחר . והלכתי אל המוסך, ביום ראשון בבקר, קמתי למחרת
אל , דה בין הפועלים שמתי את פני לבני ברקשערכתי חלקת עבו

התכוננתי לספר לו על החלום . עליו שמעתי רבות', חזון איש'ה
  .ולבקש עצה מפיו

בראש השנה ואפילו ביום , אתה עובד בשבת, אוי ואבוי"
". נגזרה עליו מיתת כרת. ולאביך אין מנוחה בעולם העליון, הכפורים

עוד טרם ,  על מפתן חדרואך עברתי, במלים אלו קדם אותי הרבי
  ...פתחתי את פי

כמו מנמנם על כסאו , הוא גמר את דבריו והמשיך בתנוחתו
  ...?מהיכן הוא יודע: עמדתי נבוך ונסער. וראשו שעון בין שתי ידיו

  :הרב פתח לפתע את עיניו ואמר. כמה רגעים של מתח חלפו
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 בזכות מצוה גדולה שעשית אי פעם בילדותך יוסיפו לך במקום"

כפי שחנך , מעכשו תחזור למוטב ותלך בדרך הישרה... ימים ושנים
  "...אותך אביך



שאל אותי , "האם זוכר אתה מצוה גדולה שעשית בנעוריך
  .הרבי

, השבתי כי אף שהייתי מחלל שבת לא עשיתי רע לאיש מעולם
  ...ואפילו צדקה נתתי

לא בשל ", הסביר לי, "זה לא מספיק. "אך לרבי זה לא הספיק
  ".כך תזכה כי יקרעו את גזר דינך

נזכרתי בארוע שהתחרש בהיותי כבן ארבע . ואז נזכרתי לפתע
אל ביתנו הגיעה אשה שסיפרה כי בכפר הסמוך מטל . בערך, עשרה

היא ספרה לאבא כי לא נמצא מי שיטפל בו כדי . ילד יהודי מת
תי אל הכפר כדי להסדיר את אבא שלח או. להביאו לקבר ישראל

בדרכים . הפעולה היתה כרוכה בסכנה של ממש. קבורת הילד
. אימת מות אחזה בי כשעברתי יער שלם. השתוללו פורעים קוזקים

  ...את המצוה בשלמות, אפוא, עשיתי

. בראשו ולא הוסיף לדבר' חזון איש'למשמע הספור נענע לי ה
  .וות בשלמותתוך החלטה לשמור תורה ומצ, יצאתי מביתו




, זכר צדיק לברכהרשם הרב אליעזר קליין , את הספור המרטיט
קרית 'אשר נתן לו פרסום בספרו , רבה של קהלת היראים בבאר שבע

  .שעל התורה' ארבע

, "סיפור נורא שכמותו לא נשמע, הפלא ופלא, זהו סיפור מפלא"
כאשר , זכר צדיק לברכה' סטייפעלער'ימים בהתרגשות מרן ההגיב ל

  .הגיע הסיפור לאזניו

  :באותו מעמד הוסיף את הסברו לתהליך המופלא של הסיפור

נראה שאביו של יהודי זה . נשמות' חזון איש'כידוע באו אל ה"
הוא סיפר לו על בנו ואף בקש . מעלמא דקשוט' חזון איש'בא אל ה

  ."..ממנו לתקן את בנו

  .את דבריו' סטייפעלער'סיים מרן ה, "של הסיפור' פשט'זהו ה"
  ) החזון איש-הגדה של פסח (
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חכמינו זכרונם לשון הזוהר הקדוש מעורר יותר מכל מאמרי 
  .לברכה

 )זכר צדיק לברכה בעל החזון איש הגאון הקדושלמרן , מעשה איש(




ר אליהו "שאול חיים ב' צ דהמקובל המופלא ר" יא–טבת ' ד
  )ג"תרצ(הכהן דוויך 

 –נודע בספרו איפה ) ן"ך הכה"ל דווי"שאו-(ה "הרב השד
צ נעתיק איזה דברים מעוררים "ולכבוד יום היא. ח"שלימה על האוצ
  :מהקדמתו לספרו




ג עם הלבוש " לימוד זה של חכמת האמת מתבררים החועל ידי
ואחר . ג והלבוש שלהם"שכל הגליות הם כדי לברר החו, שלהם

כי בגלות מצרים לא נתבררו כי ',  כו אחדהשםשיתבררו אז יהיה 
ג עצמם "ונשארו החו. . . ו"כמנין רד' אהי' אם לבוש שלהם שהם י

על ו.  חיים על התורה–כמבואר בספר אוצר , שאר גליותלהתברר ב
. . .  לימוד חכמת האמת הם מתבררים יותר ומתקרבת הגאולהידי

א ששם הוא שורש "עד דיקנא דא'  לימוד הקבלה עולה המלעל ידי
ביחודא שלים '  אחד ושמו אהשם' ואז יהי)... א"תרע-(במילואו ' אד

  .ב עלאין"דלא פסיק כמו חו



לאשר לא ' פ ושבתם וראיתם כו" עההקדושוכתב בספר הקנה 
,  נקרא לא עבדוזוהר הקדושכי מי שעוסק דוקא בנגלה ולא ב, עבדו

כי שם חכם אינו רק על חכמה , ח רק בשם תלמיד"גם אינו נקרא ת
  ...ש"הפנימית יעו

יוודע ... 'מוד חכמת האמת כווכיון שידעת כמה גדולה מעלת לי
כי לימוד הזוהר , גודל החיוב וגודל השכר למי שלומד הקבלה

מאמר ' ש אם יזכה ללמוד ולהבין פי"וכ, בגירסא בעלמא בונה עלמין
מה שלא יעשה בלימוד הפשט ' יעשה בו תיקון למעלה בשעה א', א

  )...ג"ז מ" מלך תקו–לשון הכסא (שנה תמימה 
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ולענין חומר איסור המפסיק באמצע לימוד הקבלה הן עוד נביא 
ר "לאיש' העוסק במעשה מרכבה אינו פוסק אפי... ה"ש השל"מ
לא יסיח דעתו מהענין אשר כ העוסק בחכמת הקבלה צריך ש"ע. 'כו

ו שום שיחה "ל שלא ישיח ח"ואין צ, עוסק עד גמר אותו הענין
ל " יהגה עכהשםאשרי שומר פיו ולשונו ובתורת ... 'בטילה כו

  )ה"השל(







קודם כל , השםי שיוכל להעלות לימודו למעלה ריח ניחוח לוכד
ש בשער "כמ כי זה מועיל מאד השםלימוד ימסור עצמו על קדושת 
ר אין יכולת לעשות זווג כתיקונו "הכוונות כי עתה בזמנינו בעווה

ז יש קצת תיקון במה "אמנם עכ' ולסיבה זו הקץ מתארך כו, למעלה
אין בנו '  כן אפיעל ידיכי ,  לב בכלהשםשנמסור נפשינו על קידוש 

 מסירת נפשינו על ידיהנה , שום מעשים טובים והרשענו עד להפליא
להריגה מתכפרים עוונותינו כולם ויש בנו יכולת לעלות עד אימא 

 גדולה תשובה שמגעת עד כסא חכמינו זכרונם לברכהש "עילאה כמ
  ...ד"עכ... הכבוד

  )ה"תשסטבת להרב יודה שנפלד ' אוסרי לגפן ד(




ה אות "ח סימן קנ"ל באו"עיין להכף החיים ז, לימוד התורה
דלימוד שעה ל " כסא מלך זהשםש משם המקובל "ב מה שכתוב מ"י

 וא וסיים האחת בקבלה תועיל לאדם יותר מלימוד שנה אחת בפשט
כ "עהזהר הקדוש ' בקבלה הרי זה ילמוד בסדמי שאין לו יד ל "ז
 בספריו הקדושים זכותו יגן עלינוא "כמדונמי הגרחיד' ר שכ"ש וכ"ע

  .דלימוד הזהר מלה במלה ובכונה מועיל כמו למוד הקבלה




 ירוץ לקבוע עתים מי שיש לו מח בקדקדו הן בעודנו חיכ "וע
ז "הן ביום או בלילה לשם שמים ועי) שנדפס בניקוד(הזהר ' בס

 וכבר גם .ב" לעוההשםיזכך נשמתו הפלא ופלא ויזכה לחזות בנועם 
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הזהר '  לימוד הנסתר וסעל ידי דרק חכמינו זכרונם לברכהידוע מש

  . ' מכמה פגעים וגזרות רעות וכוהשםתבא הגאולה ויצלינו 
  )סגולות ותפילות להרב אברהם בן יעקב הכהן, ארץ נושנת(




תודיעיני אורח חיים שובע שמחות את פניך נימות בימינך : שם
ל דבזמן דיש יחוד עליון הזמן מסוגל ברזי התורה וכתב "ש ז"נצח כמ
שעה '  לימוד הנסתרות אפי ידיעלל בהקדמת ספרו ד"ע ז"הרב אלי

ש וזהו "אחת כל מה שילמוד בפשט מתעטר באותו הלימוד יעויי
 יזכה לאור באור על ידיתודיעני אורח חיים שהוא רמז לרזי התורה ד

  .החיים הנצחיים בגן עדן של מעלה
 אליהו בן על ידיק "ם לפ"ליוורנו שנת תרח,  שלום עגיבהגאון הצדיקבאר לחי ל(

  )ט"אמוזג ס




בכלל נתיב התורה הוא שירגיל עצמו לקרוא בספר הזוהר 
ובפרט מוסרי הזוהר הקדוש , וטוב ומועיל הוא גם לבחורים, הקדוש

וכמדומני שיצא ספר , שלשונם הקדושה משפיע מאד לטובה על הנפש
וכמו כן , ק מוסרי הזוהר הקדוש שאפשר להבינם בנקלשבו ערוכים ר

כי כל קטעי הזוהר הקדוש אשר שם , "חוק לישראל"מלוקטים הם ב
  .הינם קטעים מוסריים

וכידוע שלימוד הזוהר הקדוש מועיל מאד לקדש את נפש 
וללא , ולכן טוב שיקרא בזה כמה דפים בכל יום בהתלהבות, האדם

כי גם הגירסא ללא הבנה , יצרו הרעספק שיפעל בו לימוד זה להתיש 
בספר הזוהר הקדוש מועילה לשמה מאד כמבואר בספרים 

וכל שכן כאשר קורא מוסרי הזוהר בלשונו ומבינם , הקדושים
  .בוודאי שיועיל מאד






טמטום ): אמרי קודש ("מאה שערים"והנה לשונו של הספר 
והבחירה ביד , יש לזה עצה היעוצה, הלב הוא שנעשה הלב אבן

 הוא מלשון הארה "זוהר"כי , והיא ללמוד ספר הזוהר, האדם
, כי מה אכפת לו לקורא אף שאינו מבין', שמאיר במקום חשוך וכו

  ."סגולה"אפילו הכי הוא 

) סימן לא' שביל התורה א, "נתיב מצוותיך( מקאמרנא והרב
 דפים 5וראוי לקבוע עצמו ללמוד : כותב בענין מעלת לימוד הזוהר
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, והוא תועלת גדול ותיקון גדול לנפש להאירה ולזככה, זוהר בכל יום

וכן , השםלזכות לנועם , ולכלות קוצים מידות רעות ותאוות רעות
 דפין זוהר או תיקונים 5ה שיאמר י תיקון לבעל תשוב"מרן הארנתן 

  .בכל יום
 נתיב -ה הנתיב הששה עשר "הרב יעקב ישראל לוגאסי תשס, אור לנתיבתי(

  )המוסר







מיני למוד בתורה ' שיש בל "בקרבן אהרן על תורת כהנים וז
האחד למוד והבנת סודות התורה והחכמה הכמוסה בה ועל זאת 

ולפי שבזה הלימוד מעולם לא יושג הסוף , אמר אם בחוקותי תלכו
והתכלית בו שכל מה שישיג האדם מזה עדיין יש בה יותר ויותר 

כל עוד שלא יושג תכלית התנועה כי , באופן שתמיד האדם הולך בה
ל עמלים לפי "לא נפסק התנועה ולזה אמר בלמוד זה תלכו ואמרו ז

הלימוד בפשטי התורה ' והב, שהוא טורח גדול ודבר קשה ההשגה
ובהבנת הדינים והמצות לעשותם כתקנם ולזה הלמוד קרא שמירה 
שהוא שמירת הדין וההלכה בלב כדי לעשות אותו שלא עם הארץ 

  .ל"ם ז"ל והרא"י ז"הנה זה פירושו כפי גרסת רשחסיד 

אבל כפי גרסת ספרינו דגריס כשהוא אומר ואת מצותי תשמרו 
אלא שהמצות , ועשיתם אותם הרי מצות אמור אין אנו צריכים לזה

להיותם נחלקים לשנים השמירה מעשות מה שנצטוינו שלא לעשות 
מצות לא והשנית העשייה במה שנצטוינו לעשות והם מצות עשה ו

על זה אמר כשהוא אומר ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם , תעשה
ואם כן , הרי מה שיצטרך לומר במצות שהוא לא תעשה ועשה אמור

מה אני מקיים אם בחקותי תלכו שתהיו עמלים בעיון התורה וקרא 
לעיון התורה הליכה כפי זה לפי שאין התכלית בלימוד הלימוד אלא 

כן בהיות האדם לומד ועמל בתורה הוא המעשה הוא התכלית ואם 
המבואר מדבריו . ל"הולך להשיג תכלית חוצה לו והוא המעשה עכ

דיש שני אופנים לפרש לשון הליכה האמור בעמל התורה חדא 
ועוד יש בה עמל , לימוד והבנת סודות התורה והחכמה הכמוסה בה

 שלומד ועמל בתורה הוא הולך על ידיהעיון שתכליתו המעשה ו
  )טז. (יג התכלית שהוא המעשהלהש



 אמר לי באחד השיחים שלימוד זכר צדיק לברכהי הוטמר "הגר
ואילו לימוד הנסתר נקרא בלשון " הליכה"הנגלה נקרא בלשון 
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מהלכות יסודי התורה הלכה ' ם פרק ד"עיין רמב(בפרדס " טיול"
  ).ג"י



א שלימוד שאר החכמות "ו ס" רמסימןד "א יור"ומובא ברמ
הוא הנקרא טיול בפרדס ואין לאדם לטייל בפרדס רק לאחר שמילא 

ובביאור , כריסו בבשר ויין והוא לידע איסור והיתר ודיני המצוות
ם "א והרמב"ח שחלק בלשון חריף על הרמ" יסעיף קטןא שם "הגר

  .היינו סתרי תורהא שטיול בפרדס "ומפרש הגר

והסביר שהליכה היא אל מקום מסויים וצריך הוא להגיע אל 
מטרת הליכתו וכן יודע הוא להעריך אם הוא מתקדם אל היעד וכמה 

כן לימוד הנגלה הוא להגיע אל התכלית שהוא אסוקי , מהלך דרכו
שמעתתא אליבא דהילכתא ויודע הוא להעריך מהלך עיונו ותלמודו 

כ טיול מעצם טיבו אינו "משא, דרכו אל המטרההיכן הוא עומד ב
. חותר להגיע לשום מקום אלא יכול הוא לטייל להנאתו הלוך ושוב

והוסיף בחן שיחתו אבל על כל צעד ושעל הוא שואף אויר צח המחיה 
כן הוא לימוד סתרי תורה שאינו חותר להגיע לתכלית מסויים , נפשו

 שואף אל עומק נשמתו ואפשר יעסוק בעומק עיונו ברצוא ושוב אבל
  .ח" ודפחאויר צח המטהר ומרומם את נפשו

  )בים דרך(



והנה בהיותי בזה נקדים ונאמר שפשוט הדבר שאין לטעון 
כל מי שלא מבין כלל בסתרי ) הנמצא בתיקון(דלענין לימוד הזוהר 

ומסתמא הרי עדיף שילמדו , תורה לכאורה אין לו תועלת בקריאתו
, כי כבר גילו לנו רבותינו ממש איפכא בזה', דבר שהם מבינים וכו

והתיקון הלז בנוי "ל "בזה) שם(ל להדיא "א ז"כ הרב חיד"שוכמ
מ "כי הגם כי לא ידעו רזי התורה מ, רוח יזרעו, פ הסוד"ומשוכלל ע

ושוב . ל" עכ"חיובא רמיא עלייהו ללמוד הסדר הלז בכלל כל ישראל
) אות מד(כ בספרו מורה באצבע "ל מש"א ז"ידועים הם דברי החיד

לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד בשגם לא ידע " זה לשונוו
' ואף שיטעה בקריאתו הוא תיקון גדול לנשמה וכו, מאי קאמר

  .האריך בזה) ערך ספר הבהיר(וכן בספרו שם הגדולים . ש"ע




כתב בחשיבות הענין ) ערך זוהר(ומצאתי שגם בספר פלא יועץ 
, זה לשונופ שאינו מבין את מה שקורא ו"של לימוד הזוהר אע

ואפילו אי לא , קדש הנפשלימוד ספר הזוהר נשגב מאד לטהר ול"
ה "הרבה הוא חשוב לפני הקבידע מאי קאמר ושוגה בו שגיאות 
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, הא למה הדבר דומה', ודגלו עלי אהבה וכו) ד, ש א"שה(כדכתיב 

, לתינוק קטן שאינו יודע דבר ומדבר חציין של תבות בלעגי שפה
כך יושב בשמים ישחק וישמח , ואביו ואמו יצחקו לו ישמחו לקולו

כשהאיש הישראלי יש לו חבה בתורה ורוצה ללמוד אך אין דעתו 
בודאי עושה נחת , ולומד כמה שיודע, או אין לו מי שילמדנו, תמשג

הנה כי כן אין מקום פטור למי שאינו יודע רוח ליוצרו ובא בשכרו 
אין טענה זו פוטרתו ליום הדין כי יכול הוא ללמוד כמו , ללמוד
  .ש"ד ע" עכתשיודע

כ "שהזכיר את מש) יב' ס' ב' ח(ת וישב הים "עוד ראיתי בשו
לאחר שהזכיר שם את , ל בענין חג השבועות בפרט"זי צמח "מהר

ואחר כך צריך לקרות בספר הזוהר אף על "ל "סדר הלימוד כתב בזה
כי תיקון גדול ועצום מאד למטרוניתא , גב דלא ידע מאי קאמר

  .ל" עכולנשמתו כנודע מכמה טעמים

זה ו) 'ג אות ס"תיקון מ(וכן כתב בספר כסא מלך על התיקונים 
 וכל שכן אם ימוד הזוהר בגירסא בעלמא בונה עולמותכי ל" לשונו

בשעה יזכה ללמוד ולהבין פירוש מאמר אחד יעשה בו תיקון למעלה 
ושוב מוכח . ל" עכאחת שלא יעשה לימוד הפשט שנה תמימה

בנידון דידן שודאי ראוי לנו ללמוד בליל שבועות בתיקון המתוקן לנו 
יסדו אותו עבור בעלי וחלילה לנו לומר ש, מפי רבותינו הקדושים

כי ראינו ממש ההפך , בתים ועמי ארצות שאינם יודעים איך ללמוד
. שמיוחד ומסוגל ביותר לבני תורה ובמיוחד למבינים בתורת הנסתר

ואין לטעון ולומר . ובכך ישלימו את התיקון הראוי לאותו לילה
מכיון שאינו מבין בדברי הזוהר אין בו שום תועלת באמירתו וזה 

והנה לימוד התיקון בליל שבועות יסודתו בהררי .  כדפרשנואינו
וכיון שהם , ל"י ז"י והאר"קודש ונתיסד על אדני פז על פי הרשב

יסדו ותיקנו מנהג זה ודאי שהם יקבעו את הלימוד הראוי והמסוגל 
  .'ולכן לא נוכל לבנות במות לעצמינו וכו, לאותו לילה

  )ד ליקווד"י ינאי תשסה הרב אליהו הלו" דף תכ–בנים חביבים (

v  v  v  
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  – לאפרק  –
  ל"ק רבי סלומאן אליהו מני זצוק"הצה




  ו"הקדמה מהמגיה נר

ישתבח הבורא ויתפאר היוצר יש מאין בחכמה ועשה הכל 
רומת וסגולת הנבראים בתבונה ובחר בנו מכל העמים להיות ת

חכמה מפוארה ליהודים היתה אורה זו , והנחילנו חמדה גנוזה ויקרה
  .תורה לעובדה ולשמרה

ברוך אלהינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו 
תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכינו הרחמן הוא יפתח לבנו בתורתו 

  .ר"אכי

 מאד בפי ובתוך םהשאודה ,  כל תגמולוהי עליהשםמה אשיב ל
  .רבים אהללנו על שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה

בקרב ישראל אודיע נאמנה על אודות הספר הקדוש הזה של 
ר אליהו "ר ח"ר חסידא קדישא המקובל האלה כמוה"ר ועט"מו

י אצל הגאון "ל כי היה גנוז וצפון בכת"ה זצוק"סלימאן מני זלה
ל וחלק "ר יוסף חיים זצוק"ן המקובל האלהי ח"מופת דורינו מר
א חבר הרבנות "ר עובדיה הדאייה שליט"ג ח"ממנו אצל הרה

הראשית לישראל אשר הואיל בטובו למסור לנו אותו בכדי להוציאו 
לאור ועודד וזרז אותנו להוציאו שעה אחת קודם בכדי להביא 
תועלת לרבים שיהנו מאורו וכבר הוציא לאור חלק מהם בפרט 

מת רחובות הנהר בספרו דעה והשכל הנלוים עם החידושים על הקד
.  פעולי ותהי משכורתו שלימה אמןהשםת ישכיל עבדי ישלם "שו' ס

' חלק א, וצרפתים וחברתים יחד והיו לאחד וחלקתים לשני חלקים
הוא סובב והולך לבאר ספר עולת תמיד ושער הכוונות ויחוד 

ן חצות סובב והולך על תיקו' וחלק ב, המרכבה וחלק מהסידור
ש והקדמת רחובות הנהר והסידור ושער המצוות וסדר מערכות "ונה

ומיותר להסביר על ערך הספר הקדוש הזה ' ופסק של שמיטה וכו
כמה תועלתו רבה שפותח עיניים לכל אחד שנכנס בקדש לסדר 
הקבלה והיה נתקל בכמה קושיות והויות מפרק אחד על משניהו 

לל לנו דרך קלה וישרה להבין ל ס"ה זצוק"ן המחבר זלה"וכבוד מר
עומק הענינים על בוריים ומזה נראה כמה כוחו גדול וכמה השקיע 

וזה חלק מרבית זמנו ימים ולילות בכדי לעמוד על מדותן של דברים 
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אחד מששים ספרים שחבר אותם ונפלו בידי האויב בירושלים 

 זיכנו להוציא לאור שארית השם יתברך וזה חלקינו שהעתיקה
ל על שלשה דברים העולם עומד זה הראשון " וידוע משרזהפליטה

השני מערכות , ספרים טובים השניים' ואחריו מתעתדים עוד ב
והשלישי פירוש על עץ חיים ומבוא שערים ואוצרות חיים ואנו תקוה 

 הטובה עליהם השםשכל אחד יתן ידו ויביאו האנשים בידם כיד 
ת קודם וזה בודאי בכדי להעלותם על מכבש הדפוס ויפה שעה אח

  .מקרב הגאולה

וחובה מוטלת על כל אחד מישראל ללמוד חכמת הקבלה כמו 
שחובה מוטלת עליו ללמוד פשט התורה ולא יכול לפטור את עצמו 

 נתיב זה לשונוו' ש הרב כסא מלך בתיקון ל" כמבלימוד הפשט לבד
ח להודיע "ל בהקדמתו לע"ו ז"תניינא זה המאמר הביאו מהורח

ה ללמוד קבלה " החיוב על הלומדים החרדים לדבר יהוגודלכמה 
בלימוד ' ועונשם כמה גדול אם אינם לומדים כי יעשה בשעה א
 ומפורש הקבלה מה שלא יעשה בלימוד חודש ימים בפשטי התורה

כי גדול כוחה לקרב הגאולה ואם לא ילמדו ווי כל זה בספר הזוהר 
אין מקפידים אם תאמר כמה עשירים יש שלון דגרמין עייותא שלא 

יבא משיח או לאו כי יש להם על מה שיסמוכו וישמו זהב כסלם לזה 
  .אמר דגרמין עניותא ישתוקקו ולא ימצאוהו

טב ליה דלא יתברי ולא יוליף : זה לשונוו' מג' וכתב עוד בתי
אם היה עם הארץ יותר טוב לו כי ההיא אורייתא דבכתב ודבעל פה 
י אין לטייל בפרדס קודם שימלא  כאינו פוגם אם אינו לומד קבלה

אבל מאן דאוליף תורה שבכתב בשר לחמה של כריסו בשר ויין 
תורה ושתה יין תורה שבעל פה עונשו כל כך גדול אם לא ילמוד 
קבלה ואדרבה פוגם בלימודו וטב ליה דלא יוליף לה כי אחזר עלמא 
 לסוד שבירת הכלים שמגביר הקלי וגרים ענייותא וזה גרם הגלות

י שיכול לקנות לו רב שילמדהו קבלה או מחבר או מתוך ספרים ומ
ה "י ע"ל לרשב"ובפירוש אמר אליהו זומתרשל גורם אורך גלותא 

דבהאי ספר הזוהר יתפרקון מן גלותא כד אתגלייא בדרא בתראה 
ל ווי " ומגודל העונש שכתב רחבסוף יומייא וביה יפקון מן גלותא

ממנו יוודע גודל החיוב וגודל ליה טב ליה דלא יתברי ולא יוליף 
כי לימוד הזוהר בגירסא בעלמא בונה השכר למי שלומד קבלה 

מאמר אחד יעשה בו ' ש אם יזכה ללמוד ולהבין פי"עולמות וכ
מה שלא יעשה בלימוד הפשט שנה ' תיקון למעלה בשעה א

   .תמימה




ואין צורך להאריך בראיות לזה המפורשים מפי גבורות הקדוש 
ה "ה גם מאמר זה מורה באצבע כל דברי הרב זלה"י זלה"עליון האר
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למדקדק בו כי קים לן תורה מגנה ומצלה אפי בעידנא דלא איעסק 
בה ואיך אמר טב ליה דלא יוליף ההיא אורייתא דבכתב ודבעל פה 

אלא ודאי לימודו כל , יא משנה וגמרא שאין לך מדה טובה הימנהשה
אם אינו מעטרו ביום אחד בלימוד הקבלה כי , השנה אינו כלום

ש וגריס דלא ישתדלון בהון דוק מינה הא " וזשקול הוא כנגד כולם
אם ישתדלון בהון כל אחד כפי יכולתו אפי יום אחד לשנה תורתו 

בכל '  שעה אהשםם קובע עת לאש "כולה עושה פירות למעלה וכ
ב מבני הילכא ויהיה מרואי פני "לילה אז מובטח לו שהוא בן עוה

המלך היושבים ראשונה במלכותא דרקיעא ודי בהערה זו למי 
  .ל" עכ בינה והשכלהשםשחננו 

ש בזוהר שיר השירים על "ה עוד עמ"ו זלה"וכתב רבינו מוהרח
זכאין אינון כל : זה לשונו ו"הגידה לי שאהבה נפשי"הפסוק 

דמשתדלין בחכמתא דמריהון ואינון ידעין ומסתכלין ברזין עילאין 
בגין דבר נש כד נפיק מהאי עלמא דהא איסתלקו מיניה כל דינין 

 דמתפתחן ליה תריסר תרעי דאפרסמונא דכיאדעלמא ולא עוד אלא 
חוכמתא דאיצטריך ליה לבר נש למינדע ולאיסתכלא ברזין ' וכו

דע ליה לגופיה ולאשתמודע מאן איהו ואיך איהו דמאריה חד למינ
ותיקונא דגופא היאך איתתקן והיאך איהו זמין למיעל בדינא קמיה 
מלכא דכולא וחד למינדע ולאיסתכלא ברזין דנשמתין מאן איהו 
ההוא נפש דביה ומאן אתייא ועל מה אתייא דהאי גופא סרוחה 

א בהאי עלמא דיומא כאן ומחר בביה קבריה וחד למינדע ולאיסתכל
דאיהו ביה ועל מה איתתקן ולבתר ברזין עילאין לאשתמודע 
למאריה וכל דא יסתכל בר נש מגו נהירו דאוריתא תא חזי כל מאן 

ג דאית ביה עובדין טבין סגיאין "דאזל לההוא עלמא בלא ידיעה אע
מפיקין ליה מכל תרעין דההוא עלמא תא חזי מה כתיב אם לא תדעי 

אנת אתייא בלא ידיעה ולא אסתכלת בחכמה לך היפה בנשים אם 
ג דאנת היפה "עד לא אתית להכא ולא ידעת רזין דעלמא עילאה אע

  .בנשים במצות ובמעשים טובים לית אנת כדאי למיעל הכא צאי לך

 האי חיותא קדישא זה לשונוב ו"ז ע"גם בפרשת פקודי דף רמ
קיימא כד נשמתא סלקא ומטאת לגבה כדין שאיל לה ברזא 

מתא דמאריה וכפום ההיא חכמתא דרדיף אבתרה ואידבק הכי דחכ
יהבי ליה אגריה ואי יכיל לאדבקא ולא אידבק דחיה ליה לבר ולא 
עיילא וקיימא תיחות ההוא היכלא בכסיפו וכד נטלי גדפייהו אילין 
שרפין דתחותה כדין כולהו בטשי בגדפיהו ואוקדון לה ואתוקדת 

כי איתדנת בכל יומא נהירת ולא איתוקדת וקיימה ולא קיימא וה
ג דעובדין טבין אית לה בגין דלית אגרא בההוא "ולא נהירת ואע

עלמא כאינון דמשתדלי בחכמתא לאסתכלא ביקרא דמאריהון ולית 
  .ל"שיעורא באגרא דאינון דידעי חכמתא דיקרא דמאריהון עכ
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ואין ספק כי לכאורה ישתומם בראותו מה שכתב בשני 

דאית ליה עובדין טבין סגיאין מפיקין ליה ג "המאמרים הנזכר דאע
  .מכל תרעא דההוא עלמא ואיתדנת בכל יומא









יהושע בן לוי בכל יום ויום ' אמר ר, עוד כתב וזה פירוש המשנה
בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת אוי להם לבריות 

כי בלי ספק בהיותם עוסקים בפשטיה ובספוריה , מעלבונה של תורה
תה הנה אין עלבון לבדם היא לובשת בגדי אלמנותיה ושק הושת כסו

ולכן אוי להם מעלבונה של תורה שאינם עוסקים , תורה גדול מזה
והם מאריכים הגלות וכל , בחכמת הקבלה שהיא נותנת כבוד לתורה

אוי לאוזנים שכך שומעות ואוי , הרעות המתרגשות לבוא לעולם
ואביט ואין עוזר "ש "" כמלעינים שכך רואות עדותו יתברך עלינו

ומניעתנו , כי הכל תלוי בעסק החכמה הזאת " סומךואשתומם ואין
  .מלהתעסק בה היא גורמת איחור ועיכוב כל דבר טוב

'  אמר ר" נפש צדיקהשםלא ירעיב "ובמדרש משלי על פסוק 
ה לדון את כל "ישמעאל בא וראה כמה קשה יום הדין שעתיד הקב

וכיון שתלמיד חכם בא לפניו אומר לו , העולם כולו בעמק יהושפט
ה הואיל והודיתה אמרו "אמר הן אומר לו הקב, לום עסקת בתורהכ

לפני מה שקראת ומה ששנית מכאן אמרו מה שקרא אדם יהא תפוס 
ישמעאל אומר ' היה ר. בידו שלא תשיגהו בושה וכלימה ליום הדין

  .אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה

ה הופך את פניו "בא מי שיש בידו מקרא ואין בידו משנה הקב
מנו ומצירי גיהנם מתגרים בו כזאבי ערב והם נוטלין אותו מ

בא מי שיש בידו שני סדרים או שלושה , ומשליכים אותו לגיהנם
ה אומר לו בני כל ההלכות למה לא שנית אותם אם אומר להם "הקב

  .הניחוהו מוטב ואם לאו עושים להם כמדרשו ראשון ראשון

הנים למה לא שנית בא מי שיש בידו הלכות אומר לו בני תורת כ
וטומאת , טומאת זבים, טומאה וטהרה, שיש בו טומאת שרצים

  .'ודיני ערכים וכו, לידה

ה אומר לו בני חמשה "בא מי שיש בידו תורת כהנים הקב
  .ש תפילין ומזוזה"חומשי תורה למה לא שנית שיש בהם ק

ה למה לא "בא מי שיש בידו חמשה חומשי תורה אומר לו הקב
א שנית בשעה שחכם יושב ודורש אני מוחל ומכפר למדת אגדה ול



    ַהזֹוַהר                 ]428[                   אֹור
ולא עוד אלא בשעה שהן עונין אמן יהא שמיה רבא אפילו , עונותיהם

  .נחתם גזר דינם אני מוחל ומכפר עוונותיהם

ה אומר לו תלמוד למה לא למדת "בא מי שיש בידו אגדה הקב
 ואיזה זה "כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא"שנאמר 
  .דהתלמו






בני הואיל והתעסקת ה אומר לו "בא מי שיש בידו תלמוד הקב
שאין הנאה בעולמי אלא , צפית בגאוה, בתלמיד צפית במרכבה

 ועוסקין בתורה ומציצין ומביטין ורואין והוגין ח יושבין"בשעה שת
רגל הראשון במה הוא , היאך הוא עומד, בהמון התלמוד כסא כבודי

חמשל האיך ' רביעי וכו' משתמש שני במה הוא משתמש שלישי וכו
לאיזה רוח הוא משמש ' הוא עומד וכמה פנים הוא מתהפך בשעה א

ן בו כתפיו לאיזה הברק האיך הוא עומד וכמה פנים של זוהר נראי
גדולה מכולן כסא הכבוד , כרוב האיך הוא עומד. רוח הוא משמש
, עגולה כמין מלבן מתוקן כמין גשרים כמה יש בו, האיך הוא עומד

, וכשאני עובר באיזה גשר אני עובר, כמה הפסק יש בין גשר לגשר
גדולה , באיזה גשר המרכבה עוברין, באיזה גשר האופנים עוברין

כמה שיעור , ורני ועד קדקודי כמה שיעור בפיסת ידימכולן מצפ
כסא כבודי לאיזה רוח הוא משמש , גדולה מכולן, בפיסת רגלי

לאיזה רוח הוא , לאיזה רוח הוא משמש ברביעי, בשלישי בשבת
זהו הדר יופיי שבני אדם , זהו גדולתי, וכי לא זהו הדרי, משמש

בו מעשיך יהוה מכירין את כבודי במדה הזאת עליו אמר דוד מה ר
ח "מכאן היה רבי ישמעאל אומר אשרי ת, כולם בחכמה עשית

ה ליום "שמשומר תלמודו בידו כדי שיהא לו פתחון בה להשיב להקב
  .כ"הדין לכך נאמר אורח לחיים שומר מוסר ע







בדברי התנאים שאין האדם יוצא ידי ' הרי מבואר בפירוש אפי
מחוייב חובתו בעסק המשנה והמקרא והתלמוד בלבד אלא הוא 

לעסוק בכל יכולתו בסתרי תורה ובמעשה מרכבה כי אין הנאה 
ניו למטה עוסקים ו מכל מה שברא בעולמו רק בהיות ב"להקבה

  . ל" עכברזי התורה ובסיפוריה ובדיניה ובמצוותיה

אתם חכמי ישראל תופשי התורה : זה לשונוא ו"וכתב הרב שפ
והמחזיקים ותומכים בה הביטו וראו מקצת הקדמות שערכנו 
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לפניכם שהוא כמלקט גרגירים מן הגורן כי אם נביא כל מאמרים 

ה מהכיל אבל תן המדברים במעלת החכמה הזאת תקצר היריע
לחכם ויחכם עוד ויבין דבר מתוך דבר ויתלהב בניצוץ הקדוש הנתון 

  .בו ויתקנא לשם יהוה צבאות







וכל אחד ואחד ישית אל לבו כי בעבור התרשלותו מללמוד 
י כמו שעינינו רואות "בחכמה הזאת גרם כמה צרות לאחינו בנ

' י הנפוצים בד"תמידין כסדרן צרות תכופות ובאות עליו ועל אחבנ
 זה רודה וזה מרדה ודאי נתקיים מאמר המובא לעיל כנפות הארץ

 השם'  החכמה הזאת גורם ענייותא וחרבה וביזה וכושבמניעת לימוד
  .יסלק חרון אפו מעל עמו ישראל אמן

 בעיניו יראה ובלבבו יבין השםאשר על כן האיש הירא את דבר 
שילמד ויחוס הן על נפשו הנשבעת ועומדת קודם בואה לעולם הזה 

והן על , ולא יצטרך לחזור בגלגול, בסתרי תורה כדי למינדע למריה
והן , ניו שלא יענשו על דבר זה במניעת למודו בחכמת האמתנפש ב

על נפשות האביונים והאומללים המוטלים ברעב ובחוסר כל 
והן על אבוד כמה , והוא הגורם לזה, בחסרון כיס הקשה מכולם

,  אויבי ושונאי ישראלעל ידינפשות מישראל שנאבדו בקצות הארץ 
ל מר ויאמר אהה מה  ויתוודה בקו,וכל אחד יאמר בשלי הצער הזה

 השםעשיתי ומה גרמתי צרות וצערים ובלבולים על קצורי בעבודת 
ומנעתי עצמי ואחרים כמוני מללמוד בחכמה הזאת בשום צד מן 
הצדדים אם בלמוד ואם בחזוק ואם בהתקרבות ואם במניעת הטוב 
כל אחד ואחד מה שיכולת בידו לעשות להתאמץ ולהתחזק בכל חוזק 

י בכל הדברים שכתבנו אחת " לבבות אחינו בנובכל תוקף לעורר
פ " בכל ימיו ושנותיו אשר חי עהשםלאחת ויפנה לבו לעבודת 

האדמה כי לכך נוצר האדם הקרוי בצלם אלהים ויעזרנו על כבוד 
שמו ותקוותינו חזקה שדברים אלו היוצאים מעמקי הלב יכנסו בלב 

  .ל"האדם המבין בעין השכל ושכרו כפול מן השמים עכ

 דע שכל ניצוצי זה לשונומ ו"ו בהקדמת שה"כתב עוד מוהרחו
ג מצוות אם לא "נשמות מכל נשמה ונשמה מחויבת לקיים כל תרי

אותם שאין בידו יכולת לקיימם כמו מעשה הקרבנות כולם שאין 
ג מצוות שהם כנגד "נוהגים אחר החורבן בכל זמן שלא השלים התרי

ר מן האיברים ונקרא ח איברים וגידי נשמתו הנה נשמתו חס"רמ
בעל מום ועליו נאמר כל אשר בו מום לא יגש שאין לו תיקון עד 

ג מצוות וכן כתב בשער הגלגולים "שיחזור בגלגול וישלים כל התרי
 הששית היא מצוה פרטית והיא לעסוק בתורה זה לשונוהקדמה יא ו
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פירושים ' ת כנגד כולם ויש בה ד"והיא שקולה כנגד כל המצוות כי ת

וצריך לטרוח ולעסוק בכולם עד ס פשט רמז דרש סוד "מנם פרדשסי
מקום שיד שכלו מגעת ויבקש לו רב שילמדהו ואם חיסר אחת 

  .ל" עכמארבעתם כפי השגתו יתגלגל על זה



ח מצות עשה "עוד כתב גם בענין עסק התורה שהיא אחד מרמ
ת פשט רמז "היא ענין עסקו בתורה שהוא ראם לא השלים אותה ש

דרש סוד בכל בחינה מהם כפי אשר יוכל להשיג עד מקום שידו מגעת 
לטרוח ולעשות לו רב שילמדנו ואם לא עשה כן הרי חיסר מצווה 

וצריך שיתגלגל עד ת שהיא גדולה ושקולה ככל המצוות "אחת של ת
  .כ לשונו" עשיטרח בארבע בחינות של פרדס

  קל מבעל חיכה דברי ה

  ט"שאול משה סלימאן דוד חי ס

v  v  v  
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  – לבפרק  –
ומי שהוא , נמצא שצריך האדם לעסוק בתורה כל ימי חייו

מ והוא טרוד מאד בפעולו ועבודתו על כל "דחיקא ליה שעתא טובא ב
כי גדול קביעות , פנים לא יבצר מלקבוע עת ביום ובלילה ללמוד בו

, קביעות' מע' ל אות ק" יועץ זעתים לתורה וכמו שכתב הרב פלא
 השם יתברךדקיימא לן כל הקבוע כמחצה על מחצה דמי ואם כן 

יחשוב לאדם הקובע עתים לתורה כאלו עוסק בתורה חצי היום 
וקיימא לן רב חסד מטה כלפי חסד וקובע להם שכר הרבה כאילו 

ומי ראה כזאת ושמע כאלה ולא תאוה , למדו כל היום וכל הלילה
ת בלימוד זה שהוא דבר חשוב ולקבוע זמן בלימודים נפשו לזכו

כאשר תשיג ידו אם חוב לישראל שהוא חשוב הרבה שבזמן מועט 
י "הוא לומד כל מיני לימוד והוא מסודר על פי הסוד מגוית האר

  . ובונה בשמים עליותיוזכותו יגן עלינו אמן

 שהוא נשגב מאד לטהר זכותו יגן עלינו אמןוכן לימוד הזוהר 
שאפילו לא ידע ' ל אות ז" וכמו שכתב הרב פלא יועץ זדש הנפשולק

מאי קאמר ושוגה בו שגיאות הרבה אפילו הכי הוא חשוב לפני 
ל אל תקרי ודגלו " כדכתיב ודגלו עלי אהבה ופירשו חכמים זה"הקב

וזה דומה לתינוק שאינו יודע לדבר ואינו , אלא ודילוגו עלי אהבה
י שפה ואביו ואמו יצחקו עליו מבטא רק חציין של תיבות בלעג

וישמחו לקולו אפילו באמת אנשים אחרים אינם מבינים מה שהוא 
כמו כן יושב בשמים ישחק וישמח כשרואה שהאיש הישראלי , אומר

יש לו חיבה בתורה ורוצה ללמוד אך אין דעתו משגת ולומד כמו 
  .זה ודאי עושה נחת רוח ליוצרו ובא בשכרו, שהוא יודע




מה גם אם יכול ללמוד הזוהר של הפרשה מדי שבוע בשבוע 
 וכן לימוד תהלים אשר התפלל עליו שהוא עושה רושם גדול בשמים

, דוד המלך עליו השלום שיטול שכר עליהם כעוסק בנגעים ואהלות
צית ומוכתר ובפרט אם הוא לומד בבית הכנסת בעודו מעוטף בצי

ל בכוונת הכתוב "וכמו שרמזו חכמים ז, בתפילין שהוא מצוה רבה
 מכל האמור אתה למד "ם'תלי" סופי תיבות ם על כנפי בגדיהתציצי

שעל ידי התורה אדם מקדש עצמו ונחשב לו כאילו קיים התורה 
  .וכאמור, כולה

  )ג לחודש אייר" דרוש י-א "גדולת מרדכי להרב מרדכי סגרון תשל(
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ל "זצוק] רבינו כלפון משה הכהן[ך "ר מוהרמ"וד מוהלכב

  ]ן"שאמרתי כמדומה בשנת התש[



ומתי ' לעולם הזקנים מעמידים את ישראל וכו: איתא במדרש
ישראל עומדים כשיש להם זקנים שנאמר שאל אביך ויגדך זקניך 

  . . .'וויאמרו לך שכל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל וכ

ז וכבן שבעים שנה "ע בשנת התשי"ה ונלב"נולד בשנת התרמ
יצא מגאבס וחי בארץ ישראל כשנתים שלש שנים וזכה שנקבעה 

  .ו" השתדלות בניו היעל ידי "ישיבת המעין"ישיבה על שמו בשם 

וראה . היה דרשן נפלא בעל לשון חרוץ מקסים מאד בדרשותיו
מטריא של שמו כגימטריא ז שהגי'זה פלא מה שרמזו בו בעלי הרמ

 כגימטריא של דרש 504רבי חיים חורי גימטריא : של שם אומנותו
  . בדיוק504

. ב. תיקון כרת. א, תקנות רבות קבע בעיר גאבס וגם אחרי כן
תענית הדיבור כפי מה שכתוב . ג. לימוד הזוהר הקדוש בכמה לילות

. 1  שתקן אותו בגאבס בשנה ראשונה37-38בספר מצא חיים עמוד 
יום שבת בשלח בשביל שהרבה אנשים . 2. בתחלת חודש שבט

עובדים בחול ורק ביום שבת יכולים לבא לבית הכנסת להשתתף 
. 4. פרשת משפטים הנקרא שבת הפסקה' יום ה. 3. בתענית הדיבור

. ו בשבט"תיקון ט. ד. ה"באדר יום פטירתו של משה רבינו ע' יום ז
ייסד בית דפוס בשם . ו באב"טליל . ז. ג לעומר"ל. ו. בקשות. ה
 וכפי ששמעתי שנדפסו כחמשים ספר מכסף הקופה "תורה וחיים"

חילקו צדקות . ספרים של רבנים שנפטרו וספרי מוסר ודרושים
ועזרות לאין מספר כל הבא לבקש ממנו עזרה לא היה יוצא ריקן 

  .ונותן לו מה שיש בידו
לפון משה הכהן טוניס שנת  הרב כ-ספר הילולא דצדיקייא חלק שני דרוש א (

  )נ"תש

v  v  v  
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  – פרק לג –
  ]ל עיני" ג-ג בעומר "ל[

  פרק לג ענף א
  קונטרס הבן איש חי והזוהר




–


 




 







  הצדיק הקדוש החד בדרא מגלה לנו
  קיימו וקבלו היהודים קהל עדת ישראלש

להחזיק בלימוד הקדוש של התיקונים והזוהר יחיד 
 ורבים

  מנער ועד זקן
 

  בשער
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, זכותו יגן עלינו אמןל "הבן איש חי זצוקרבינו יוסף חיים בעל 
בן איש "ובמיוחד ספר , ידוע שכל ספריו של רבינו הגדול יוסף חיים

שממש כל ההוגה בספריו של , אפופים קדושה וטהרה עליונה, "חי
ולשונו הזהב של רבינו מחדירה , רבינו מרגיש קדושה ועדון נפלא

ודבר . כל אחדכפי שמרגיש , יראת שמים עמוקה ומטהרת הלבבות
,  רבינויזה הוא מן המפורסמות והנודעות אצל כל מי שלומד בספר

ז "וכמו שכבר העיד על זה כמפורסם הגאון רבי יעקב דוד הוא הרידב
שאמר שריח של קדושה עליונה ) רבה של סלוצק ואחר כך בצפת(

  .וכל הלומד בהם מרגיש בכך וטהרה נודף מספריו של רבינו



 היה עובד את בוראו זכר צדיק לברכהרבינו הגדול יוסף חיים 
וגודל קדושתו , בקדושה גדולה שבקדושות ובטהרה גדולה שבטהרות
 ולא נשמע בכל הוטהרתו הוא דבר שהיה לפלא ולמופת שלא נרא

שהיה אוכל חולין בטהרה , הארץ לא בדורו ולא בדורות הקודמים לו
ו וסיגופיו היו להפליא שכל ימיו ופרישות, כמו בזמן חכמי התלמוד

  .היה שרוי בתעניות וסגופים שונים לטהר את חומרו מכל וכל




וכמו שידוע שעשה גם את תקון הקנה שהוא תענית של שש 
וגם אחר כך היה ממשיך כל ימיו , שנים רצופות יום אחר יום

דעת "ומובא כל זה בהקדמת ספרו של רבינו  (שותו וקדושתיפרב
זכר צדיק ן "מתלמידו הקרוב אליו רבי בן ציון מרדכי חז" ותבונה
וכל זה יחד , והיה פרוש לגמרי מכל עניני ותענוגי עולם הזה. )נגלברכה
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ואהבתו לתורה שהיתה אש יוקדת , עם דבקותו ואהבתו לבוראו
ועין בהקדמה לספרו בן איש חי מה (ו בלבבו וכמו שרואים מכל ספרי

וכל חייו היה , )שכותב על אהבתו לתורה דברים נוראים ומבהילים
ומיחד , עוסק ועמל בתורה לשמה ובעבודת התפילה ותקוני הנפש

וכמו שרואים , ומטהר כל מעשיו לשם שמים לכבוד בוראו
א וחרד שכל תורתו ומעשיו רמהקדמותיו לספריו כמה היה נזהר וי

והכל מגודל ,  ולעשות רצונוהשם יתברךו זכים וטהורים לכבוד יהי
  .אהבתו ודבקותו בבוראו
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, ואת כח קדושתו וטהרתו הכניס רבינו לתוך ספריו הרבים

, "כח הפועל בנפעל"וכמאמרו המפורסם של הבעל שם טוב הקדוש 
כך שכל הלומד בספריו מרגיש מיד נעימות נפלאה של קדושה 

  ..וטהרה

, שרוב גדולי ישראל בני ספרד שבדור הזה, ם לכלכידוע ומפורס
כולם הולכים ומתנהגים על פי פסקיו של רבינו בספרו בן איש חי 

חתנו של רבינו , א"ג רבי אריה הראל שליט"וכן גם שמעתי מהרה(
הבאבא (רבי ישראל אבוחצירא , איש האלוקים, גאון וקדוש ישראל

חמיו הבאבא סאלי שכל הנהגותיו ודרכיו של , ה"זצוקללה) סאלי
  )...ע היו על פי פסקי רבינו הכתובים בספר בן איש חי"זיע



זה , זכר צדיק לברכההוא רבינו , והנה לדבר בשבחו של צדיק
דע עד מה ואפילו מקצת מן המקצת וכי אין אתנו י, אין בכוחנו כלל

האדם הגדול , כהזכר צדיק לברמגדולתו לאין שעור של רבינו 
, בענקים אשר בתורתו ויראתו ומעשיו היו חובק ממש זרועות עולם

,  בדורונד"חד בדרא"והיה בבחינת , בקי בכל חדרי ומכמני התורה
שממש כל חלקי התורה הנגלה והנסתר גם יחד היו אגודים 

וכל הרואה יראה שכבר כמה . וקשורים בלבבו בעמקות נפלאה
ל ול כזה שיהיה גדוו לא נמצא אדם גדדורות מלפני דורו של רבינ

ובקי ושלם לגמרי בכל חלקי התורה הן בתורת הנגלה והן בתורת 
כי כידוע היו כאלה מרבותינו האחרונים שהיו גדולים מאד , הנסתר

והיו כאלה שהיו גדולים מאד בעיקר בתורת , בעיקר בתורת הנגלה
בנגלה אבל רבינו היה גדול ושלם בשתי התורות יחד גם , הנסתר

ותורתו של רבינו וצדקותו היו מכריזים עליו בכל קצוות , וגם בנסתר
 אליו שאלות הן בנגלה והן ומכל תפוצות ישראל היו שולחים, תבל

  .בנסתר







ותורתו של רבינו מפורסמת היא הן בהלכותיו של תורת הנגלה 
 וכידוע שכל ,ל"והן בהלכותיו של הנסתר על פי רבינו האריז
ל שרבינו היה חד "הנהגותיו של רבינו הם על פי עמקות דברי האריז

ך שכל כ. ל לעומקם ולאמתתם"בדרא שהיו ידוע ומבין בתורת האריז
כולם הולכים לאור פסקי , המקובלים מתקופת רבינו עד היום
  .ל"הלכותיו והבנתו של רבינו בתורת האריז
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ואל תתמה על זה קורא יקר מנין לנו זה שאנו מכנים את רבינו 

והרי היו בדורו כמה גדולים מאד הן , בגדלותו בתורה" חד בדרא"
  .בחכמי ספרד והן בחכמי אשכנז שבאותו דור



ישראל  אבל בא נא וראה מה אמר על רבינו אחד מגדולי חכמי
הוא רבינו הקדוש המקובל האלקי רבי שלמה , שבאותו הדור
שהוא סבו של מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב (ל "אלישיוב זצוק

פרוש על העץ חיים " לשם שבו ואחלמה"בעל הספר הנורא ) א"שליט
וכמו שידוע ומפורסם שמרן , נחשב כאחד מגדולי הדור ההואוהיה (

וגם , בעל החפץ חיים והמשנה ברורה נסע לראותו ולחזות בנועם פניו
כי מי יודע , שכדאי לראותו, אמר לאחד שהלך לפגוש את בעל הלשם
וקודם נכתוב את סיפור ). אם בעולם הבא נזכה לראות אותו

לשם "ל את ספרו " הלשם הנדהנה כידוע כאשר הוציא בעל, הדברים
שלח אותו לרבינו הבן איש חי לתת לו הסכמה , לאור" שבו ואחלמה

ורבינו כידוע שמח מאד על הספר ואמר על בעל הלשם , על ספרו
 זכר צדיק לברכהוכששמע בעל הלשם ". ארי במסתרים"שהוא 
אמר ,  היה ניחא לו מאד ושמח מאד מספרוזכר צדיק לברכהשרבינו 

היה ידוע שרבינו יסכים לספרו היה כבר מוציא את על זה שאם 
כי מחמת ענוותנותו לא היה מחזיק את חכמתו , החלק השני

ושמחתו של רבינו מספרו עודדה אותו להוציא לאור גם , למאומה
זכר צדיק ומרן הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך (את החלק השני 

ן רואים ומוסיף ואומר שמכא, היה רגיל לספר עובדה זאת, לברכה
  ).שגם אדם גדול זקוק לעדוד

 דבר נפלא השם יתברךמצאתי בחסדי , והנה בהקשר לסיפור זה
שם מביא ) ד"ד תרסועמ' חלק ה" (ישורון"במאסף התורני הנקרא 

 שהיה רבה של העיר זכר צדיק לברכה מרבי צבי הירש פרבר נהמכתב
ושמע ממנו , וזכה לשמש תקופה מסוימת את בעל הלשם, לונדון
ששאל את , וכותב שם בין היתר במכתבו. בה דברי תורה וחכמההר

, בעל הלשם למה לא לקח הסכמה על ספרו לשם שבו ואחלמה
ומתשובתו של בעל הלשם נלמד ונכיר את גדולתו של רבינו בעיני 

ילדות היתה בי כי : וזה לשונו של רבי צבי הירש פרבר. חכמי דורו
על ספרו לשם שבו (כמות למה לא יקבל הס) את בעל הלשם(שאלתיו 
, חד בדרא בנגלה ובנסתרות, דעוכי אחד הוא י, ואמר לי). ואחלמה

כי , זכותו יגן עלינווהוא הגאון הנורא רבינו יוסף חיים מבאגדאד 
ושלח לו . יחיד בדור, ראה ספריו בנגלה ובנסתרות והכיר רוב גדלותו

הם זאת אומרת כי עיין ב, כתביו ונתעכב הרבה שבועות תשובתו
  .ש"ל עיי"עכ'  וכווהסכים, הרבה
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לא היתה רק דעתו של בעל , ותואר זה של יחיד בדור וחד בדרא
אלא כך גם היתה דעתו של עוד אחד מגדולי , הלשם על רבינו

ג מרן רבי חיים עוזר גרודזנסקי "הוא רשכבה, רבותינו שבאותו דור
וכך שמעתי מפי תלמיד החפץ , ת אחיעזר"שו בעל זכר צדיק לברכה

אשר  (זכר צדיק לברכהחיים הוא הגאון הצדיק רבי מרדכי צוקרמן 
ובצעירותו למד , ב בירושלים בשכונת גבעת שאול"נפטר בקיץ תשס

וזכה לשמעו מפי החפץ חיים בסוף ימיו , בראדין בישיבת החפץ חיים
כי בצעירותו , וושמעתי מפי, )כפי שסיפר לי, שיחות ודברי חזוק

ת "בעל שו(היתה שמועת אמת מפי הגאון רבי חיים עוזר גרודזנסקי 
ואני . גדול הדור האמיתי היה הבן איש חיל שאמר כי "הנ) אחיעזר

, א"ג מנחם טוקר שליט"מפי חברי וידידי הרה(כשנודע לי דבר זה 
אשר שמע זאת מאביו הגאון רבי אברהם יצחק טוקר , מפה בני ברק

זכר צדיק אשר שמע כן מפי רבי מרדכי צוקרמן , ירושליםא מ"שליט
 עצמו בכדי זכר צדיק לברכהשאלתי את רבי מרדכי צוקרמן , )לברכה

. ת ויכול אני לפרסם זאת בשמומואמר לי שזה א, לאמת דברים אלו
זכר צדיק וצדיק וחסיד זה תלמיד החפץ חיים רבי מרדכי צוקרמן (

וכל דבריו ,  ודובר אמת בלבבוידוע הוא שהיה דייקן גדול ,לברכה
  ).כמפורסם, מזוקקים ומאומתים









אלא שמעו של רבינו היה נודע כיחיד בדורו גם , ולא רק זאת
הוא הגאון הקדוש , ם דאז"בפולין אצל אחד מגדולי האדמורי

ר השני של חסידי "האדמו, איש האלקים ובעל רוח הקודש, והנורא
אשר היה נחשב כמעט כגדול (ל "רבי יהושע רוקח זצוק, בלז

א אצל הרבה לפ ני ששמעתי דברוהוא כפ, )ם בדור ההוא"האדמורי
ומהם הוא הגאון הצדיק (, ומהתלמידי חכמים שבהם, מחסדי בלז

ואמרו לי שהוא דבר מקובל ומפורסם ) א"רבי יעקב גרינוולד שליט
ר השני של חסידי "ד נפטר האדמו"שכאשר בשנת תרנ, וידוע ביניהם

, ל" הנזכר צדיק לברכה רבי יהושע רוקח הגאון הקדושהוא , בלז
מי שהיה ( רבי יששכר דוב רוקח הגאון הקדושהוא , מר עליו בנוא

שאמר לו אביו רבי יהושע ) ר השלישי של חסידי בלז"אחר כך האדמו
כפי שכתבו על (שלא יכתבו עליו על מצבת קבורתו יחיד בדורו , ל"הנ

שכתבו , ל"ר הראשון רבי שר שלום רוקח זצוק"הוא האדמו, אביו
מפני שהיחיד , אבל עליו לא יכתבו כן, )רועל מצבת קבורתו יחיד בדו

. והוא היחיד בדורו, בדור הזה הוא רבי יוסף חיים הנמצא בבגדאד
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ל לא "וכך באמת היה שעל מצבת קבורתו של רבי יהושע רוקח הנ

למרות שמצד גדולתו שאין לשער היה ראוי לכינוי (כתבו יחיד בדורו 
ר "ו אחריו האדמוומחמת זה לא כתבו כן גם על בנ, )כמפורסם, זה

בשנת , והנה. זכר צדיק לברכהיששכר דוב רוקח  השלישי רבי
, ד" שהיתה שנת תרנזכר צדיק לברכהפטירתו של רבי יהושע רוקח 

כבן ,  בעל הבן איש חיזכר צדיק לברכההיה אז רבינו יוסף חיים 
והוא דבר פלא שבאותו זמן עדיין לא הוציא רבינו . ששים שנה לחייו
ואם כן מהיכן שמע עליו רבי יהושע ,  איש חי לאוראת ספרו הבן

אין זאת אלא שתורתו ויראתו קדושתו . זכר צדיק לברכהרוקח 
וגם . ף העולם ועד סופווופרישותו של רבינו היו מכריזים עליו מס

  .נובמתיבתא דרקיעא היו מכריזים עליו הזהרו בפלוני ובתורתו

ת "ובעל שו, שהם בעל הלשם, ומלבד שלשת אדירי עולם אלה
כך גם אמר על רבינו עוד , ר השני לחסידות בלז"והאדמו, אחיעזר

זכר צדיק הוא רבי חיים ברלין , אחד מגדולי וגאוני הדור ההוא
בהספידו את רבינו בירושלים ) ין'ב מוולוז"בנו של הנצי (לברכה

הספר על רבי , דרשות רבי חיים ברלין, מובא בספר נשמת חיים(
בקי בכל  :ובין היתר אמר על רבינו) ז"ל' עמ, יוסף חיים מבאגדאד

  .ולא הניח כמותו, התורה ובחכמת האמת

אמר , א ראש ישיבת פורת יוסף"והגאון רבי משה צדקה שליט
, זכר צדיק לברכהלי ששמע מאביו הוא מרן הגאון רבי יהודה צדקה 

, רבינו הבן איש חיאמר על ) שכבר הזכרנו אותו לעיל(ז "שהרידב
  .רבן של כל בני הגולהשהוא הי ה



ובאמת לא רק זאת שתורתו של רבינו היתה מכרזת עליו בכל 
אלא אפילו , והיתה מקובלת ורצויה על כל חכמי דורו, העולם כולו

גם בשמים ובמתיבתא דרקיע נתקבלה תורתו של רבינו והסכימו 
וזה נודע על ידי , ך הואיקודשא ברעליה שהיא תורת אמת ומפומא ד

ו על ילד אשר "המעשה המופלא והמפורסם אשר היה בשנת תשט
וכאשר היה בן ארבע , נולד למשפחה מעדת החסידים בירושלים

ס ובראשונים "ראו כולם שהיה בקי ואומר בעל פה בש, שנים לערך
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והביא מעשה זה גם מרן . (דברים שלא שמעה אזנו בגלגול זה כלל

ואני . ש"ב עי"פלר בעל הקהלות יעקב בספרו חיי עולם פרק יהסטיי
שמעתי מעשה זה עם כל פרטיו מפי אחיו הגדול של אותו ילד שגר 

והנה היו ] כ בחנתי אותו" גהקטןואני ) [כאן בשכנותינו בבני ברק
, הרבה תלמידי חכמים שבאו לראות ולבחון את הילד הפלא הזה

יוסף הגאון רבי יהודה צדקה וביניהם היה מרן ראש ישיבת פורת 
המוציא (ו "יהושע סאלם הי' וכפי ששמעתי מפי ר, זכר צדיק לברכה

  .)לאור את כתבי רבינו יוסף חיים החדשים




, ")שיח ישראל"בעל הוצאת ספרים (ו "יעקב כהן הי' ומפי ר
ל שהעיד שהוא בחן את "ודה צדקה הנאשר שמעו מפי הגאון רבי יה

וכן (הילד המופלא ההוא גם על ספר הבן איש חי וגם אותו ידע 
שבאותה תקופה , א"ל שטינמן שליט"שמעתי מפי מרן הגאון רבי אי

). היה זה מפורסם וידעו שאותו הילד ידע גם את הספר בן איש חי
 שאמר לו רבי יהודה, א"ושמעתי מהגאון רבי ברוך שרגא שליט

שהיות שהילד היה בקי בספרי הראשונים , זכר צדיק לברכהצדקה 
שתורתו של רבינו היא כתורת מזה נלמד , וגם בספר בן איש חי

, ל"ושמעתי מרבי יעקב כהן הנ. הראשונים ומקובלת ורצויה בשמים
 תיאר לו איך בחן את הילד זכר צדיק לברכהשרבי יהודה צדקה 

 ואחר כך גמרא ומשניות וספרי ,מתורה לנביאים ומנביאים לכתובים
ואחר כך שאלו בספר בן איש חי בכמה מקומות , ידע ראשונים והכל

וכשסיפר לו . והילד ידע להמשיך לומר בעל פה את הבן איש חי
ואמר לו שזה פלא , זכר צדיק לברכהבכה רבי יהודה צדקה , זאת

שזה היה רק קרוב לחמישים שנה לאחר , איך זכה רבינו לדבר כזה
וכבר זכה שתורתו נתקבלה לתורת אמת ומלמדים אותה , ירתופט

  .בשמים




שלאחר שאמר לו רבי יהודה צדקה , יהושע סאלם אמר לי' ור
ן איש חי  שהוא עצמו בחן את הילד על הספר בזכר צדיק לברכה

שמעובדה , זכר צדיק לברכההוסיף ואמר לו רבי יהודה צדקה , וידעו
ותורתו תורת , שתורתו של רבינו נתקבלה בשמיםנפלאה זו נלמד 

וכל מי שעוסק בספריו של הבן איש חי עוסק הוא בתורת , אמת
יהושע '  על רזכר צדיק לברכהולכן פקד רבי יהודה צדקה . אמת

תדל בכל כוחו להתעסק בהדפסת ספרי שיעסוק ויש, ו"סאלם הי
וישקיע ,  רבינו יוסף חיים בעל הבן איש חי ולהוציאם לאוריוכתב

כי תורתו של רבינו תורת אמת היא , בזה את כל הונו ומרצו
  .ומקובלת ורצויה בשמים
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 )עם הערות והוספות" אוצרות פסקי הבן איש חי"נעתק מתוך הקדמת (




מזמן אשר הציץ וזרח אור יקרות של שני מאורות הגדולים ספר 
קיימו וקבלו היהודים קהל עדת ישראל התיקונים וספר הזוהר 

להחזיק בלימוד הקדוש של התיקונים והזוהר יחיד ורבים מנער 
ם להשיג ולהבין סוד אמרות טהורות  והגם דאין לאל יד,ועד זקן

שבספרים הקדושים האלה אף על פי כן שותים בצמא את דבריהם 
  .ומתלהבין בקריאתן מאוד מאוד

  )בהקדמת התיקונים בניהו, הבן איש חי, רבנו יוסף חיים(




מן אשר הציץ וזרח מודעת זאת בכל הארץ מז, הני מילי מחיים
קיימו , ספר התיקונים וספר הזוהר, או יקרות של שני המאורות

וקבלו היהודים קהל עדת ישראל להחזיק בלימוד הקדוש של ספר 
והגם דאין לאל ידם . מנער ועד זקן, תיקונים והזוהר יחיד ורבים

אף , להשיג ולהבין סוד אמרות טהורות שבספרים הקדושים האלו
 בצמא את דבריהם ומתלהבים בקריאתם מאוד על פי כן שותים

  .מאוד

אם החזיקו במקום אחד בלימוד זוהר הקדוש מאה ברם 
כמעט רוב , הנה בלימוד התיקונים מחזיקים אלף אנשים, אנשים

וזה דרכן ומנהגם בכל שנה . בעלי בתים מחזיקים בלימוד התיקונים
ן והטעם שנתפשט לימוד התיקונים בימי התשובה יותר מ. ושנה
, ע שבה"כי כל אדם אשר יחטא הוא פוגם יותר בעשיה באבי, הזוהר

זכותו יגן עלינו שמעון בר יוחאי ' וידוע כי השבעים תיקונים שעשה ר
על כן לימודם מתקן בעולם ,  כיון שנדרשים יותר בדרך המספראמן

לכן בימי התשובה הכל . עשיה יותר ששם הוא סוד המספר והחשבון
  .יםרגילים בספר התיקונ

  )בן איש חי בהקדמתו לספרו בניהו(



 רבי טבי אמר רבי יאשיה כל המרפה עצמו מדברי תורה אמר
 אין בו כח לעמוד ביום צרה שנאמר התרפית ביום צרה צר כחכה

והם כנגד , ידוע שיש באדם עור ובשר וגידין ועצמות. .)ברכות דף סג(
לימודים שהם ' וכנגד ד, שיה'צירה ע'יאה יר'צילות ב'עולמות א' ד
וכמו , וכן הסוד, והעצמות הם כנגד האצילות. וד'רוש ס'מז ד'שט ר'פ

ועוד איתא בתיקונים כי לימוד . ל בעץ חיים"י ז"שכתב רבינו האר
וזה , הסוד הוא המגין על ישראל להוציאם מן הגלות וריבוי הצרות
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שהוא , דייקא" עצמו", שאמרו כל המרפה עצמו מדברי תורה

אין , מתרפה בלימוד הסוד שהוא כנגד העצמות שהוא סוד אצילות
  .כי הלימוד הזה הוא המגין בעת צרה ובגלות, בו כח לעמוד בעת צרה

  .)ברכות סג, בן יהוידע להבן איש חי(

*   *   *  
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ְמִחי אַֹיְבִתי ִלי ַּאל ִתׂשְ י ָנַפְלִתי , ּ ּּכִ
ךּכִ, ָּקְמִתי חֹׁשֶ ב ּבַ  . אֹור ִליהשם, ְי ֵאׁשֵ

  )ח, מיכה ז(
  

   לוריא-אֹור ִלי 
  208 - )עם הכולל(אֹור 

  208 -יצחק 
  570 -ָּנַפְלִתי 
  570 -צפת 
  550 -ָּקְמִתי 

ב  י ֵאׁשֵ   335 -ּכִ
  335 -רבי חיים ויטל 

ך  ֹחׁשֶ   330 -ְּבַ
 יצחק לוריא לצפת' ל ר" בא האריז- 330 –ל "שנת ש

ְמִחי אַֹיְבִתי ִליַּאל ִת   ּׂשְ

רבי  לבין יום פטירת העליו השלוםבין יום פטירת משה רבינו 
 רבי שמעון בן יוחאי יום לרמז שה70ח אייר ישנם " ישמעון בן יוחאי

 הכי הקדוש ברוך הואוזה שמחת , בא לגלות את סוד סתרי תורה
וזהו השמחה הגדולה של , כי תורת הסוד הוא תורה לשמה, הגדולה

  .מה שאין כן בשבעה באדר, ג בעומר"ל
  )זכר צדיק לברכה מתלמידי הבן איש חי – 'אור יצחק פרק א(



  .בזכות לימוד הזוהר הקדוש יבוא הגואל
  )'שער ד, כסא אליהו ,סולימן מאני רבי אליהו בן(
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  – פרק לג –
  ]ל עיני" ג-ג בעומר "ל[

  לג ענף בפרק 












 רעותא דקודשא בריך הוא בדא נחעון לית רבי שמנזאמר לון
רביי  נטאפילו, דיתגלי כל כך לעלמא וכד יהא קריב ליומי משיחא

 קצין סב ביהסא טמירין דחכמתא ולמנדעסדעלמא זמינין לאשכחא
  . זמנא אתגליא לכלאסגובההוא, וחושבינן

                                                           
 
 עיין שם בדברי הזוהר ,ל לרבי יהודה ולרבי יוסי"אמר לון רבי שמעון ר. נז

 .ב"בתחלת הענין בדף קטו ע
ה אינו רוצה "שהקבל " ר'לית רעותא דקודשא בריך הוא בדא דיתגלי וכו. נח

 . עיין שם בדברי הזוהר לעיל, שיתגלה זמן הגאולה
פירוש אפילו נערים ' אפילו רביי דעלמא זמינין לאשכחא טמירין וכו. נט

כי אז , נסתרות של חכמה מסודות התורה, ימצאו טמירין, קטנים שבעולם
 . אדרת אליהו, יתמלא הארץ דעה

דרך אמת , שובים מסודות התורה ימצאו אוצרות ספרים חלאשכחא טמירין. ס
 .'אות ה
 .אדרת אליהו,  פירוש ולידע באותה החכמהולמנדע ביה. סא
,  פירוש למנדע קצין דגאולה וחושבנין של ימי הגלותביה קצין וחושבנין. סב

 .ו"ש בוזגל"בשם הר' נצוצי אורות אות ג, שיתגלה אפילו לנערים
משיח יתגלה סודות התורה ל קרוב לימות ה" רובההוא זמנא אתגליא לכלא. סג
  .' וכד יהא קריב ליומי משיחא וכוש לעיל"כי זה קאי על מ, לכל

בדף ( בהקדמתו לספר אור החמה זכותו יגן עלינוא אזולאי "ש מוהר"ועיין מ
 ומצאתי כתוב כי מה שנגזר למעלה שלא יתעסקו בחכמת :ל"וז) 'הראשון טור ג
ומשם ואילך , נ"ר) אלפים(' היה לזמן קצוב עד תשלום שנת ה, האמת בגלוי

  .יקרא דרא בתראה והותרה הגזירה והרשות נתונה להתעסק בספר הזוהר
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 אמר להם רבי שמעון אין רצונו של ]:תרגום ללשון הקודש[
וכשיהיה קרוב לימות המשיח , כל כךה בזה שיתגלה לעולם "הקב

אפילו נערים שבעולם עתידים למצוא נסתרות של החכמה ולדעת 
  . ובאותו הזמן יתגלה לכל, על ידו קצים וחשבונות

  ). א" פרשת וירא דף קיח עזוהר הקדוש(




מזמן אשר הציץ וזרח אור יקרות של שני מאורות הגדולים ספר 
קיימו וקבלו היהודים קהל עדת ישראל התיקונים וספר הזוהר 

להחזיק בלימוד הקדוש של התיקונים והזוהר יחיד ורבים מנער 
 והגם דאין לאל ידם להשיג ולהבין סוד אמרות טהורות ,ועד זקן

 פי כן שותים בצמא את דבריהם שבספרים הקדושים האלה אף על
  .ומתלהבין בקריאתן מאוד מאוד

  )בהקדמת התיקונים בניהו, הבן איש חי, רבנו יוסף חיים(




 

והלאה ומעכשיו , מן קצובהאיסור ללמוד קבלה היה רק לז
מפני שרק על ידי , את כולם לעסוק בספר הזוהר צריכים לעודד
. הרוחנית ולביאת המשיח  תבוא האנושות לגאולהלימוד הזוהר

  .ולכן אסור להתחמק מלימוד הקבלה
, ביאור על הזוהר "אור החמה" ספר.  אזולאיק אברהם"תוכן דברי הרה(

 ).1896, מישלארעפ

                                                                                                                                        
 


מצוה מן המובחר שיתעסקו ליצירה ' ש) אלפים(' ל ומשנת ה"עוד כתב שם וז

  .ברבים גדולים וקטנים

, ולא בזכות אחר,  מלך המשיחל ואחר שבזכות זה עתיד לבא"עוד כתב שם וז
ומי שחננו האל ויגע ומצא והשתדל וזכה להשיג חלק , אין ראוי להתרשל

  . זכה לטעום בעולם הזה קצת מתענוג העולם הבא, החכמה המושג בעולם הזה

כתב שכן אמר רבי שמעון בן יוחאי בעצמו שנערים ] הרב אזולאיל[אור החמה 
 . עיין שםהשםקטנים ילמדו מסוד 
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זקן , רזין דעתיק יומין, בסודות ורזין דאורייתא, והלומד זקן
שאינו נחקק כל כך , ל נייר מחוקדומה לדיו כתובה ע, מלא רחמים

כי נמחק חוזר כותב , במוחו ומחשבתו ויכול לטעות בהם הרבה
י "וכן יש הרבה שוטים שבורחים מללמוד רזין של מרן האר. ונמחק

בעקבות משיחא אשר , ולו עמי שומע לי, וספר הזוהר אשר הם חיינו
היו שוקדין כל ימיהם ללמוד ספר הזוהר , הרע והמינות גובר

ש "התיקונים כתבי מרן בלול עם חסידות והקדמות של מרן הריבו
 והיו מבטלין כל הגזירות רעות והיו ממשיכין שפע זכר צדיק לברכה

  .בני חיי מזוני, ן השפעות פשטיותכ, ואור על כל העולמות
  )'משנה כ' פרק ד, נוצר חסד, ומרנהזיק יחיאל ספרין מקי יצחק אירבינו הקדוש(






חיות אדם הישראלי תלוי , ה ממש"טעמו וראו כי טוב הוי
בספר הזוהר ובכתבי מרן ללמוד בקדושה ובשמחה ובנועם וביראה 

  .' קדושים כוואהבה כל אחד לפי השגתו וקדושתו וכל ישראל
  )'משנה כ' פרק ד, נוצר חסד, ומרנהזיק יחיאל ספרין מקי יצחק אירבינו הקדוש(




בבואם למערת רבי שמעון בן יוחאי אזי בני הנעורים עסקו 
 וממנו ,ונו לברכההר כאשר פקד עליהם הוא זכרומוד זיבתפלה ובל

עת בא אצל האיש ובכל .  עד מאדמחרק היה ש, לא ראו שום דבר
והזהיר ,  ובלילה הלך מחדר לחדר,' וכואשריך: שהיה עמו ואמר לו

רק היה ,  והוא בעצמו לא אמר כלום,וכיוצא' הר וכוואותם לומר ז
 וכשהאיר היום ,הולך ומנגן בעצמו והיה בשמחה גדולה עד אור היום

  .לית ותפלין והתפלל כמה שעותעמד בט
  )אות יטמברסלב ן "ספר שבחי הר(




ס "ד ש ולמד הרבה מא,מודו מאד ולמדי מתמיד בלהיה
י "וכל כתבי האר ותקונים וספרי הזהר, "עין יעקב"ך ו"ופוסקים ותנ
  . וספרי מוסר הרבה מאדים הרבה מאדושאר ספר, זכרונו לברכה
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  )אות זמברסלב ן " שבחי הרספר(




 כי בתחלה היה לומד ,מודו בא לו ביגיעה גדולהי שכל לפריס
 והיה בוכה הרבה לפני השם יתברך ,מודויולא היה מבין ל, משניות

 שזכה שיוכל ללמוד והיה בוכה ובוכה כל כך עד. שיאיר עיניו
וכן אחר כך למד שאר ספרים ולא היה מבין גם כן והיה , משניות

הר ומוד זיוכן בל.  כן הרבה מאד עד שזכה להבינםגםבוכה ובוכה 
  .ה בוכה גם כן הרבה עד שזכה להביןי זכרונו לברכה הי"וכתבי האר

  )חאות מברסלב ן " שבחי הרספר (




היו לומדין עם תינוק ולו עמי שומע לי בדור הזה שהמינות גובר 
 והיה יראת בן תשעה שנים ספר הזוהר והתיקונים להגות בהם

שמים במקום  וכך היה רוכש יראת .ויתקייםחטאו קודמת לחכמתו 
  .חכמה חיצונית

  )'משנה כ' פרק ד, נוצר חסד, ומרנהספרין מקזיק יחיאל י יצחק אירבינו הקדוש(









ואפילו אי לא , לימוד ספר הזוהר נשגב מאד לטהר ולקדש הנפש
ה "ידע מאי קאמר ושוגה בו שגיאות הרבה הוא חשוב לפני הקב

, הא למה הדבר דומה', ודגלו עלי אהבה וכו) ד, ש א"שה(כדכתיב 
, לתינוק קטן שאינו יודע דבר ומדבר חציין של תבות בלעגי שפה

כך יושב בשמים ישחק וישמח , וואביו ואמו יצחקו לו ישמחו לקול
רה ורוצה ללמוד אך אין דעתו כשהאיש הישראלי יש לו חבה בתו

  .משגת
  )ערך זוהר,פלא יועץ(



שנערים קטנים ילמדו מסוד : אמר בעצמו רבי שמעון בן יוחאי
  .השם

  )אור החמה(
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 נקוה כי באופן כזה כל אחינו בית ישראל יקבעו לימוד הבה
  . עשיר ואביון קטון וגדול שם הואבספר הזוהר הקדוש יחד

  )רבה'הקדמת הרבנים לזוהר דפוס ג(






ומה טוב ומה נעים אם ישתדלו לקבוע חברות ללימוד הזהר 
ובפרט לעת כזאת אשר ניצוצי הגאולה החלו לפרוח עלינו להשתדל 

 כאשר דבר בלימוד הקדוש הזה המסוגל לביאת משיח צדקינו
הימנא דבהאי ספר הזוהר בקדשו אליהו הנביא זכור לטוב לרעיא מ

 יחיש גאולתינו השםו. יתפרקון מן גלותא וביה יפקון מו גלותא
  .ב במהרה בימינו אמןיבביאת משיח צדקנו בעגלה ובזמן קר

  )רבה'הקדמת הרבנים לזוהר דפוס ג(






אשר על כן כל ישראל מחוייבים ללמוד בספר התורה הזה של 
אחד קטן , אחד המון, אחד חכם, אחד רב גדול, אחד גאון, י"רשב

בעיתים מזומנים ומוכשרים אשר המה מסודרים , שהגיע לחינוך
דבר יום ביומו מראש חודש אלול עד מנחת יום הכיפורים נחתם עת 

  .לה ויהיו ניצולים מכל פגעים רעיםעקידת יצחק לקרב הגאו
 )רהקדמת המחבכגן הירק , תיקוני הזוהר(

  

 ניתנה ללמוד וללמד בכדי שכולם יודעים מקטנים עד התורה
וגם מצינו בהרבה ספרי מקובלים שמזהירים על , השםדעת , גדולים

  .תהשכל אדם חייב ללמוד אולימוד חכמה זו 
  )ז"קמ, טהרת הקודש, יצחק בן צבי אשכנזי' ר(




אני הלואי שלא היו מקילין גדולי הדור בלימוד החכמה  ואומר
 זוהקדושה והלואי היו מלמדין דרך לתלמידיהם לעסוק בחכמה הל

אזי בודאי לא היה שום הרמת ראש לחכמת החיצוניות והיו כל 
החכמות נדחים מפניה כמו שנדחה החושך מפני האור אך שעונותיו 
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גרמו שגם כמה וכמה מצדיקי הדור סגרו את דלתי החכמה בפני 
פרחי הכהונה ואמרו שלא ילמדו עד שיהיו בעלי מדריגה ורוח 

ן החכמה הקדושה ונתגבר הקודש והנה עבור זה נשארנו ערומים מ
בעונותינו הרבים חשיכות החכמות החיצוניות הכסיל בחושך הולך 

  .ויאר לנו" ויאמר אלקים יהי אור"ובמהרה בימינו 
  )'אות ה' פרק א, מעין גנים,  מדינובא"מהרצ(






יתן והיה שיתחילו ללמוד עם הצאן קדושים כשהם עדיין  מי
הגאולה  והיו בודאי ...שנים ספר הזוהר הקדוש' וי' בקטנותם בן ט

  .בקרוב בלי שום חבלי משיח
 )'אות ה' מערכת ז -רבי שבתי ליפשיץ  הגאון הצדיקלסגולת ישראל ספר (


















  

ולכל בני ' דההוא אור דאתמר בי',  כוז"ר איהו ר"או
בגלותא בתראה כגוונא דא , אור במושבותם' ישראל הי
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 לקיים דאיהו אור דפורקנא בתרייתא, ז"ר' הי'  ביהזוהר
  .כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות

  )ב"ג ע" דף נ-א " תיקון כני זוהרתיקו(

אתוון [' ז'ר' ה'ו'ה' בגלותא בתראה הזוהר בי. ה
דאיהו אור דפורקנא ] ז"ה ר"ר הנהו אתוון הו"הזוה

  .בתרייתא
  )ב"ג ע"א דף נ" תיקון כתיקוני זוהר(

, ת"פנים שבמלת בראשי' י גילה ופתח הע"רשב
ר "ואו, מפני שהוא לשון אור, זוהרוקרא אותם תיקוני 

', ה בתורה וכו"קבנוז שגנזו הוהוא האור הג, ז" רטריאגימ
ביכולת האדם לתקן כל מה שעבר עליו '  זה יהיל ידישע

'  שיהיהשם יתברךועל ידי זה יברך אותו ,  תשובהעל ידי
שסדורות ובאות מששת ימי , חטאיכם כשנים הללו

  .ואז כשלג ילבינו, בראשית
  )א"א ע"דף נ' סימן ח, זכותו יגן עלינופרי צדיק לרבינו צדוק הכהן מלובלין  (

 בחיבור ספר רבי שמעון בן יוחאיוזהו עצמו היתה עיקר כוונת 
ורצה , להיות השכינה בגלות באפס שפע באין תוך ואין עוזר, זוהרה

הוא עם חביריו '  חיבור זה במה שהיעל ידית יחוד מועט "לייחדה עם הת
 הסוד על ידי'  ושכינתיקודשא בריך הואשזה גורם לייחד , עוסקים בסוד

 חיבור זה הוא ביטול הקליפות וקלות על ידיוגם , ר"או דהיינו ז"רשהוא 
 ונגד השם שהם לוחמות בכל עת ובכל שעה נגד הגלות והשבתת קטרוגם

, שהם ישראל הנתונים בגלות בין האומות הנקראים חיון' שכינתו ונגד בני
ועסק התורה נקרא הקלע , חיון בישין ודובין דאכלין ענא שהם ישראל

',  הסודות להצילם מרעתם בחיבור זה כובחינתוהם , רב והרומחוהח
והנה כל אותם שיזכו . והספר הזה עתיד להתפרסם בימי מלכא משיחא

מן א, בכלל הזוכים'  בטחנו שנהיהשםוב, עזרת השםאליו יזכו לגאולה ב
  .כן יהי רצון

  ) אור החמהספרהקדמה השניה ל(

 הנהו אתוון ר"הזוהתוון א ['ז'ר' ה'ו'ה' בגלותא בתראה הזוהר בי
  .דאיהו אור דפורקנא בתרייתא] ז"ה ר"הו

  )ב"ג ע"א דף נ" תיקון כתיקוני זוהר(
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אור ' ולכל בני ישראל הי' דההוא אור דאתמר בי',  כוז"ר איהו ר"או

דאיהו אור , ז"ר' הי'  ביבגלותא בתראה הזוהרכגוונא דא , במושבותם
  .מצרים אראנו נפלאות לקיים כימי צאתך מארץ דפורקנא בתרייתא

  )ב"ג ע" דף נ-א " תיקון כתיקוני זוהר(

 זוהר בחיבור העליו השלום רבי שמעון בן יוחאיודע כי עיקר כוונת ה
ורצה , לה להיות השכינה בגלות באפס שפע באין תומך ובאין עוזר לה' הי

'  כמה שהיזוהר החיבור העל ידילעשות לה סמך ליחדה בבעלה יחוד גמור 
 קודשא בריך הואשזהו גורם ליחד ' יו עוסקים בסודות התוהוא וחבר
 החיבור על ידיוגם , ר"או בגימטריא ז"ר הסוד שהוא סוד על ידיושכינתא 
 אשר ביטול הקליפות וקלות הגלות והשבתת הקטרוגים' ההוא יהי

החיצונים לוהטים בכל עת ובכל שעה נגד מדת הקדושה והשמות 
ה "בני ישראל הנתונים בגלות בין או הם בסוד השכינה ונגד הקדושים

והעוסק בתורה נקרא קלע וחרב ', הנקרא חיוון בישין אריות ודובין וכו
,  חיבור זה כנזכרעל ידיוהם בחינת סודות כדי להצילם מרעתם , ורומח

. וספר זה עתיד להתגלות בימי מלכא משיחא כדי ליתן סעדא לשכינתא
י עבודה זו המועטת בזמן הזה הוא והנה כל אלו שיזכו אליו יזכו לגאולה כ

  . קייםדשהמקת  ביהבזמן שהי' יותר חשוב מכל אילי נביות שהי

  )ד"חסד לאברהם מעין ראשון נהר כ(

והדוחה , כל התורה כולה חלק הנגלה והנסתר הכל אחדות אחד
כי הדוחה חלק מן , דוחה כולה ונענש, חלק הנסתר שאינו חפץ בה

המלעיג על דברי חכמים העוסקים  ל שכןומכ. האחדות כאילו דוחה כולו
כמו שכתב בספר הקנה לו חכמו ישכילו , בחכמה זו להשפיע להשכינה

כי אם הלומד , הלומד כל התורה כולה לא נקרא חכם רק למדןכי , זאת
  .' וכות"כדי להשפיע למדה הנקראת זא

היינו שהוא ניעור ועוסק רק בלבושי , הניעור בלילה וזה שכתב
כי , ר התורה"ואינו חפץ באו,  כידועהנגלה הנקרא לילההתורה בחלק 

 השם תורת בחינתשזהו , היינו ברזי התורה וסודותיה, ז"ר' ר גי"או
 ,הרי זה דומה כאילו דוחה את האחדות כולו ומתחייב בנפשו, שנקרא יום
 אם חחפץ גם בחלק הנסתר שבתורה הגם שאי אפשר לו מה שאין כן

, האלשיך' וכמו שפי,  חפצוהשםבתורת על זה נאמר כי אם , להשיגו
כי התופס חלק מן האחדות כאילו , וכאילו השיג גם חלק זה שבתורה

  .'תופס כולו כו

,  מפולנאהץ"יעקב יוסף כרבי  ק"ההרמ ( קדושיםפרשתתולדות יעקב יוסף (
  )דושיםק פרשת בספרו כתונת פסים כן כתובו. )בעל שם טובמתלמידי ה

וקרא , ת"פנים שבמלת בראשי'  גילה ופתח הערבי שמעון בן יוחאי
והוא האור , ז"ר'  גימר"אוו, מפני שהוא לשון אור, זוהרתיקוני  אותם

ביכולת האדם '  זה יהיעל ידיש',  בתורה וכוהקדוש ברוך הואהגנוז שגנזו 
השם ועל ידי זה יברך אותו ,  תשובהעל ידילתקן כל מה שעבר עליו 
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שסדורות ובאות מששת ימי , חטאיכם כשנים הללו'  שיהייתברך

  .ג ילבינוואז כשל, בראשית

נוהגין ישראל ללמוד בספר התיקונים בחודש אלול ועשרת ימי ולכן 
שאלו הארבעים יום הם ימי רצון שאז נתנו הלוחות שניות למשה , תשובה

  . תשובהעל ידיולתקן הכל ,  עם כל הדברי תורהעליו השלוםרבינו 

  )א"א ע"דף נ' סימן ח, זכותו יגן עלינופרי צדיק לרבינו צדוק הכהן מלובלין (

היינו שהוא ניעור ועוסק רק בלבושי התורה בחלק , הניעור בלילה
ר גימטריא "כי או, ואינו חפץ מאור התורה, ה כידוע"הנגלה הנקרא ליל

, ם"יו'  שנקהשם תורת בחינתשזהו , היינו ברזי התורה וסודותיה, ז"ר
 מה שאין כן. הרי זה דומה כאילו דוחה את האחדות כולו ומתחייב בנפשו

על זה נאמר כי אם , הגם שאי אפשר לו להשיגו, ם חפץ גם תורת הנסתרא
וכאילו השיג גם חלק זה , הקדושהאלשיך ' וכמו שפי,  חפצוהשםבתורת 
  .'כי התופס חלק מן האחדות כאילו תופס כולו וכו, שבתורה

  ) קדושיםפרשתכתונת פסים (

  ז"ר בגימטריא ר"או

 ן"כוזה נקרא , ז"ר'  גיר"אוכי , עיקר הגאולה הוא מרזי דאורייתא
והרשעים , אני אמרתי יהי כן,  במדרשוזה שכתוב. ד" מיסוד"סו' שגי

ן לא "על כ, שהם אומרים שאין בתורה אלא הפשט, אומרים לאן כן
ועל דור שלנו ', ב כו"ועיקר היא חכמת התורה ורזיה שיתגלה לנו ב. יקומו

 המזוקקות השם בזכות אמרות, עתה אקום, נאמר משוד עניים גופייהו
 ישמרנו מהרשעים אשר סביב יתהלכון ואינם השםאך , שבעתייים

דברים העומדים ברומו של , שהם כרום זלות, רוצים ברזי וסודות התורה
  . ירומםהקדוש ברוך הואעולם ו

  )ב"ז ע" דף ע-ו "ז תיקון ל"וקיעל תאור ישראל (

  ז"ר; ם"ן עול"אדו; ף"ן סו"ר בגימטריא אי"או

' ובגי, ם"ן עול"אדו, ף"ן סו"אי'  בגיר"או,  כי בא אורךקומי אורי
 שיתגלה ,י"אור קומיוזהו . ר לנו"שהוא סודות התורה אשר הוא או, ז"ר

כי כבר נתגלה להם חכמת , ך"כי בא אור, ם"ן עול"כבוד מלכות אדו
גאולה להתגלות '  תהיעל ידי זהו, אור התורה, ז"סודות התורה שהוא ר

  .בסוד מלכותו כנודע

  ) תבואפרשתאגרא דכלה הפטורת (

  .ע. ב. ל. ו ש. ת

v v v 
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ֵרי ָהָעם ֵהם לֹוְמֶדך ֵרי ָהעֹוְמִדי. ַָאׁשְ   ָם ַעל סֹוֶדךְוַאׁשְ
  

  .ק"ט לפ"א תמוז תשס"כ, ד"בס

  !יהודי יקר

ודאי ידוע לך גודל הענין בלימוד ואמירת הזוהר הקדוש לכל 
בספר  –" בהאי ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי", אחד ואחד

ועוד ענינים רבים ונשגבים שזוכים . הזוהר הזה נצא מן הגלות ברחמים
  ].ואפילו באמירתו בלבד[דוש אליהם על ידי לימוד הזוהר הק

חלוקת בהשקה מיוחדת של " מפעל הזוהר העולמי"על כן יצאנו 
לאלו המקבלים על עצמם את הלימוד היומי ספרי הזוהר היומי חינם 

ניתן להצטרף ללימוד באחד מן המסלולים . ומצטרפים למעגל הלומדים
  :הבאים

זמן לימוד   הספר  
  משוער

מספר עמודים 
  ליום

 סיום לימוד
  הספר

  שנה  עמוד אחד ליום   דקות ביום3-4  תיקוני זוהר  .א

   שנים7  עמוד אחד ליום   דקות ביום3-4  ספרי הזוהר  .ב

   שנים3   עמודים ליום2-3   דקות ביום5-7  ספרי הזוהר  .ג

  שנה   עמודים ליום7-כ   דקות ביום15  ספרי הזוהר  .ד

 חינםל יקבל "כל הנרשם לאחד מן המסלולים הנ
 צאספרי הזוהר ותיקוני זוהר שיית את כל סט "זהשיבע

  ד בקרוב"בס



בימים אלו אנו שוקדים על הוצאה חדשה של ספרי הזוהר 
" אור הזוהר החדש"הקדוש מחולקים לפי לימוד יומי וכן את ספר 

 שבו קרוב לאלף מאמרים מגדולי הדורות המדברים בשבח –
" גדולי ישראל והזוהר: "הכולל קונטרסים. העוסקים בזוהר הקדוש

לימוד זוהר ", "אמירת הזוהר כהלכתה "-"זוהר לזקנים עם נערים "-
" שער ארץ ישראל והזוהר" " שער הזוהר" "שער התיקונים" "היומי

" תיקוני זוהר היומי. "ועוד קונטרסים על מעלת לימוד הזוהר הקדוש
 דקות לסיים את 3-5בו ניתן בלימוד של ,  מחולק לעמוד יומי–

  .החלק היומי

יזכה ללמוד בכל העולם כולו כל יהודי ברצונינו ש
בוא והצטרף לאלו שכבר לומדים את  ,ולסיים את הזוהר הקדוש

ותהיה שותף בהצלת , תהווה חלק מן הכלל, הזוהר מידי יום ביומו
  .עם ישראל

בתשע חדשים , מאז שהפצנו את הלימוד היומי של הזוהר
, ייניםמע, .ד קרוב לשש מאות אלף איש הלומדים"הגענו בס, בלבד

  "].מפעל הזוהר העולמי"דרך מפעלינו . [וסוקרים את הזוהר הקדוש

ישנה , גם אם הנך חושב שלא תוכל לעמוד בלימוד יומיומי
 –על ידי תרומה בשווי של סט זוהר . דרך נוספת בה תוכל להצטרף

וכל הלימוד יזקף ,  תזכה שיהודי ילמד מכחך-$ 36העומד על סך 
וצאת העלונים על הזוהר לעילוי אפשר גם לתרום לה. לזכותך

  .לברכה להצלחה וכל טוב, נשמת קרוביך ויקיריך

ויקדיש , נשמח מאוד אם כבודו יטה שכם לענין נשגב זה
  .והן לפעילות בעתיד, הן למילוי השאלון המצורף בזה, מעט מזמנו

  .מלוי השאלון יתרום מאוד להצלחת המפעל הקדוש

ו שבשמים שתתברכו ונסיים בתפילה יהי רצון מלפני אבינ
, א לסמוך עליו"ע ועכי"בכל מילי דמיטב וכדאי הוא רבי שמעון זי

י הקדוש בוודאי "רשב. ובפרט בשעת הדחק הידוע בדורינו זה
ימליץ טוב בעדינו בכל עת ובכל רגע ובכל שעה להושיענו בתשועת 

  .עולמים אמן

  :בברכת
ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנו   ּוִהיא ְמִאיַרת ֵעיֵנינ, ּ

ֲעּהו ר יֹוָחאי, ֵּדנוא ַיְמִליץ טֹוב ּבַ  ֲּאדֹוֵננו ּבַ
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בכדי להצטרף לאחד מן המסלולים כנרשם בצידו השני של הדף נא , ד"בס

 02-995-1300למלא את הפרטים המודגשים ולשלוח למספר פקס 
 com.gmail@com.hazohar :או לדואר אלקטרוני

המעונינים אנו זקוקים בדחיפות לאנשים נמרצים  –' בהתנדב עם ברכו ה
על כן נצא בקריאה נרגשת , "מפעל הזוהר העולמי"להתנדב לפעולות הארגון 

עורו והתעוררו להאיר את העולם , י הנמצאים בכל אתר ואתר"לכל אחינו בנ
סייעו , התנדבו לחלוקת עלונים. בואו וטלו חלק בקירוב הגאולה, באור העליון

 .'בהפצת ספרי הזוהר וכדו
  9951300-02 :מלאות השאלון כדלקמן ולשלחו לפקסנא ל, כל המעונין לזכות בכך

 hazohar.com@gmail.com :או לדואר אלקטרוני

.....................משפחה........................................................שם
  .............מיקוד........דירה.................................................רחוב
  ..............................פלא...................... פקס.................. טלפון

  ) ........................................................אימייל(דואר אלקטרוני 
  ................................חנות................................. עובד–עיסוק 

  ...................................בית מדרש.......................... בן ישיבה
  .................................................................................כתובת

  .................................................טלפון............................ עיר
  לא/כן? רכב בבעלותכם.  לא/כן?   רשיון רכב.........................גיל

  .שבועיים/שבוע/חדשיים/הנך מעונין לעזור פעם בחודש
  ...............................?כמה שעות הנך מוכן לעזור

  יתאנגל/אידיש/ עברית–שפת דיבור 
  .....................................עוד...........................שיוך לקהילה או חסידות

 )כנרשם בצידו השני של הדף(ד /ג/ב/מעונין להצטרף למסלול א

  -? ההתנדבות שהנך מוכן לבצע

  .לחלק ספרים/ נקודת חלוקה לספרים / טלפנות 



ספרי הזוהר של הטלפון שלך ב' האם הנך מסכים להכניס את מס
 בכדי שאנשים יבואו -מפעלינו הקדוש בכדי לזכות את הרבים 

  לא/ כן ? בשביל לענות לשואלים/ לקחת מאתך ספרי הזוהר 
וספרי זוהר , תיקוני זוהר,  סטים אור הזוהר20האם הנך מוכן לקבל 
  . לא/ כן ? שאנשים יבואו לקחת

  .........................?כמה. לא/ כן? מוכן לקבל יותר
. לא/ כן ?  בתי כנסיות וישיבות בעיר10האם הנך מוכן לחלק ב 

  .................?כמה בתי מדרשים
.  לא/ כן ?  בתי כנסיות10האם הנך מוכן לחלק עלונים על הזוהר ב 

  .................   ?כמה בתי מדרשים
?  אנשים ולדאוג על החילוק שיתבצע10 -האם הנך מוכן לחייג ל

  ...........?כמה, יותר.    לא/ כן 
האם הנך מוכן לקיים אסיפה בביתך להתייעץ בקשר להפצת הזוהר 

  לא/ כן ?  הקדוש
האם הנך מוכן לעשות טלפונים לקרוא לאסיפה להפצת הזוהר 

  לא/ כן ? הקדוש
עלון .....................עלון אחד.......................?האם ראית את העלונים

  ..........................שנים 
תלוי )  עמודים9בגודל של (האם ראית את הפלקטים הגדולים 

  .לא/ כן ? בבית המדרש באותו הזמן שחילקו את העלונים הקטנים
באיזה בית ? היכן ראיתם את הפלקטים הגדולים

  .................................................?מדרש
  .מחדש ולשלוח לשםאם לא ראית אנו מקווים להדפיס 

, יש מקומות שהנך מעונין שיגיע לשם עלונים ופלקטים ולא הגיע
  ..................גליונות ....................נא לציין עלונים .................?היכן

  ...............................................................................מקומות שלא הגיעו
...............................................................................................................  

  .....................................חתימה....................................תאריך
  :ועצות, הערות

  :לשמוש משרדי

  ...........................פקס...................עיר..............................דף מספר

  .............................................................................................אימייל



 
  

  
  ספר

  ליקוטי זוהר תהילות דוד
  סדר בראשית

UT  
  כינוס גדול מספר הזוהר

מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי 
  ע"זי

  מסודר על סדר הפרשיות
ק ותקוני זהר וזהר חדש על עניני "ליקוט מיוחד מזוה

תורה, וגודל מעלת אמירת תהלים, ה"דוד המלך ע
  .ותפילה  

 הסולם שמבאר ומתרגם כל דברי הזהר עם פירוש
נים הפשוטים עד המקומות יהחל מענ, במלואם

.הסתומים ביותר ואינו מניח אף מלה אחת בלי פירוש
  .והוא ביאור השוה לכל נפש  

חלקנו אותם לפרקים כדי שיוכל לגומרם בכל שבוע ובכל
  .חודש ושנה  

סדרנו כותרת על הרבה מאמרים בצורה תמציתית 
. ן שבסקירה אחת יבין הקורא את העניןמרוכזת באופ

עוד הכנסנו מראה מקומות בפנים הזוהר במקום שהיה
  .חסר המראה מקומות  

* * *  
  עלי' הוצאתי לאור עולם בחמלת ה

  בזכות אבותי ורבותי הקדושים

  לום יהודה גראסשהרב 
  ק האלמין"אבדק

שמירת  ,ן חלקים"קובץ ספרים בעניני כשרות ג, אור הזוהר: ס"בעמח
, ח חלקים"קובץ ספרים בעניני ניקור קי, ח חלקים"המצות כהלכתן כ

  ועוד, ו חלקים"שחיטה לקובץ ספרים בעניני 

* * *  
  ג" לפא"נשת' שנת הבאחם חודש מנ

ו"ברוקלין ניו יארק יצ
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