
  

  

ִּמְגדֹוֵלי ְוַחְכֵמי דֹוֵרנו  ּ ִליָטּ ִדים, א"ְשׁ ֵני תֹוָרה ִנְכָבּ ּוְבּ ּ  
ים   ְיִדיֵדי ְותֹוְמֵכי ְולֹוְמֵדי י ָהַרּבִ ַּהִמְפָעל ַהָקדֹוׁש ְמַזּכֵ ּ

ִלמוד ַוֲהָפַצת  ּּבְ ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש"ּ ּ"  
  

ּיק ַעל ַהתֹוֶעֶלת ַהָגדֹולּתֹוְכָנן אֹור ַמְבִה ּ  
ל ִסְפֵרי ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש הֹוָצַאת ַהְסָפִרים ְוָהֲעלֹוִנים ֶשׁ ְּבּ ּ ּ  

ִנים יבֹות, ָלַרָבּ ֵני ְיִשׁ ֵבי ֹאֶהל, ְבּ   יֹוְשׁ
ָכל ְקצֹות ֵתֵבל ָרֵאל ְבּ  ְּוָכל ִאיׁש ִיְשׂ

 



  

 ַּהְקָדָמה 

צו ֵסֶפר ֶזה ִנְקּבְ ֵבי  ָקרֹוב ּּבְ ָרָכה ְוִעדוד ִמְגדֹוֵלי ְוַחְכֵמי דֹוֵרנו וְבֵני ְלֵמָאה ִמְכּתְ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ
ִליָט ִדים ׁשְ ַע" ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי"ְיִדיֵדי ְותֹוְמֵכי , א"ּתֹוָרה ִנְכּבָ י י "ׁשֶ ֶחְבָרה ְמַזּכֵ

ים ָהעֹוָלִמי ֲהָפַצת  ,ָהַרּבִ ים ּבַ ים וְמַבְקׁשִ ַּהדֹוְרׁשִ ַּהָקדֹוׁש ַעל ְמָנת ְלַפְרֵסם ַּהזַֹהר ּּ
בֹוד  נו -. ַּהזַֹהרּוְלַהְרּבֹות ּכְ ֵני ְגאֹוֵני ְוַצִדיֵקי ְזַמּנֵ ִהָלה ַהְללו ֵמַרּבָ ִּאְגרֹות ּתְ ּּ ּ ְַיֲאִריך ' ד, ּּ

ָלם ְיֵמי  ִעיִמיםּּכֻ טֹוב וַבּנְ ָאְמָנם , ּּבְ סו ָלַדַעת וְלַהְראֹות ׁשֶ ִּנְדּפְ נו ַחי ה "בֲעַדִין ּ ְּוַקָים ִאּתָ ּ
ם ַהלֹוְמִדים ּתֹוַרת  ל ִיְרֵאי ַהׁשֵ ַּמֲחֶנה ָגדֹול ׁשֶ ּ ּבִּ ים ֶאת י "ָהַרׁשְ ׂשִ ָהֱאֶמת ַוֲחֵפִצים ּוְמַחּפְ

ַמִיםְלַזּכֹות  בֹוד ׁשָ ָרֵאל וְלָהִחיׁש ַהְגאוָלה ְלַמַען ּכְ ֶּאת ִיׂשְ ּּ. 

ִליָט ִנים ַהְגאֹוִנים ְוַהַצִדיִקים ׁשְ ָּהַרּבָ ִבים ַהְללוָהא "ּּ ִמְכּתָ ְּרׁשוִמים ּבְ ּמֹוִכיִחים ָלנו , ּ
ַדַעת  ָלם ְדֵבִקים ּבְ ּכֻ ֵּאיך ׁשֶ ּ ָרֵאל ָהֶאֶלף ְ אֹור (ְּגדֹוֵלי ִיׂשְ סו ּבְ ְדּפְ ּנִ ִרים ) ַּהזַֹהרּׁשֶ ּוְמַאׁשְ ּ

ֱאָמן ַהְיִחיִדי ִלְגאוַלת  ִהיא ִהיא ַהָיֵתד ַהּנֶ ָרה ׁשֶ ֶּעְמָדה ֲחָזָקה ִויׁשָ ּ ּ   ידילעָרֵאל ִיׂשְַעם ּ
 .ַּהָקדֹוׁשַּהזַֹהר ֲהָפַצת 

ְמָחה  פול ְוׂשִ ה ֹּעֶנג ּכָ ָרֵאל ְמֻרּבָ אֹות ַאְלֵפי ִיׂשְ ּמֵ ְַלֲחזֹות ְוִלְראֹות ֵאיך ׁשֶ

ְפָעל ִּמְתַאְרְגִנים  ְלִתי "ַעל ִדְגֵליֶהם  ְּוָחְרתו, ָהעֹוָלִמיַּהזַֹהר ַלּמִ ְרֵאה ( "ְּלַבדֹו' ַלדּּבִ
ֵסֶפר ָהַרְמַח קֹול חֹוֵצב ) ְּוַהזַֹהרל "ּבְ ָרֵאל וַמְתִריִעים ּבְ ּוַבֶדֶגל ַהֶזה דֹוְגִלים ַעל ָעֵרי ִיׂשְ ּ ּּ

ָרֵאל ִיְרֵאי  ,"ֵאָלי' הַל ִמי"ֵאׁש ַלֲהבֹות  פוצֹות ִיׂשְ ָכל ּתְ ִצים ְסִביָבם ּבְ ּוִמְתַקּבְ ' הּ
ָנם  ֶיׁשְ ֲארו ִלְפֵליָטה ׁשֶ ׁשְ ּנִ ּׁשֶ דֹוֵרנו ֲעַדִין ּ ּדֹור ִעְקְבָתא ִדּּבְ יָחא ּ ֱאֶמת ַהֲחֵפִצים ְמׁשִ ּבֶ

ּבְִלִהְתָקֵרב  ים ִקּבוץ ְוִרּבוץ וְפָעִלים ְלָהִקים ע "יזי "ָלַרׁשְ ְּועֹוׂשִ ּ עוִרים ּ ָאֶרץּׁשִ ּוְבָכל  ,ּבָ
יםַוֲהמֹוֵני  ,ָּהעֹוָלם ּכולֹו ָרֵאל ְקדֹוׁשִ ם ִזיַקת ְיהוִדי,ִיׂשְ ִלּבָ ֲעבֹותֹות  ,ּ ּפֹוֵעם ּבְ ִכים ּבַ ְוִנְמׁשָ

ָלל וְכָלל ַא ִמים ֵלב ּכְ י ָהֱאֶמת ֵנר ְלַרְגָלם ְוֵאין ׂשָ ָרה ּכִ ֲּהָבה ַאֲחֵריֶהם ְלֶרֶגל ַהַהּכָ ּ
ְּלִחִצים וְבִליְסְטָראֹות ַהִנְזָרִקים ְלמוָלם ּ לוֵחי  ,ּ ִּדיֵליה ְוַכת ַאֲחָרא ַּהִסְטָרא ִּמׁשְ ֹבָאר ּ ּמְ ּכַ

ַעם ַמְחִליִפים צוָרה ּו ,ַרבָהֵעֶרב ֵמִעְנָין  )א"עקכד ָּנׂשֹא ַדף ' פ(ַּהָקדֹוׁש ר ַהְבזו ְּבָכל ּפַ
ל ַהֵיֶצ ַדְרּכֹו ׁשֶ ה ּכְ ּנָ ּוְתמוָנה ַאֶחֶרת וְמׁשֻ ּ ַמֲאַמר  ,ֵמעֹוָלםָהַרע  רּ מֹות  :ל"ֲחַזּכְ ַבע ׁשֵ ׁשֶ

ֶרק ֶהָחִליל( ָהַרע רֵיֶצַל ה ּפֶ  .)ש"יעי, ֻסּכָ

ִנים ַהַצִדיִקים ְגאֹוֵני וְגדֹוֵלי ַהדֹור ָרָכה ַאַחת ִהיא ָלַרּבָ ַּהּבְ ּ ּּ י , ּ יבֹותָראׁשֵ  ,ְיׁשִ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים עוִרים ַּמִגיֵדי , ַּהסֹודִּלּמוד ַּהּתֹוָרה וְמַחְזֵקי אֹוֲהֵבי  ,ּתַ ַּהׁשִ תֹוַרת ּ ּבְ

ּבִ ֱאֶמת, י"ָהַרׁשְ ים ּבֶ י ָהַרּבִ ח , ּוְמַזּכֵ ן ָלֶהם ּכַֹח ' הִיְפּתָ ָלֶהם ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב ְוִיּתֵ
ְּוִיְזּכו ַלֲעׂשֹות ְג, ְוָעְצָמה ַמִיםּ בֹוד ׁשָ ּדֹולֹות וְנצורֹות ְלַמַען ַהְרּבֹות ּכְ ּוְלַהָצַלת ַעם , ּ
ָרֵאל ּבְִלַפְרֵסם ּתֹוַרת , ִיׂשְ ּתֹוָרה , ע"יז י"ָהַרׁשְ ִנים עֹוְסִקים ּבַ ִנים וְבֵני ּבָ ְּוִיְזּכו ִלְראֹות ּבָ ּ
ְצֹות ַפע ְו, ּוַבּמִ ם ִמּתֹוך ׁשֶ ְַיֲאִריכו ָיִמים ַעל ַמְמַלְכּתָ ָרכֹות ּ ה ְוָכל ַהּבְ ּרֹוב ַנַחת ִדְקדוׁשָ

ּתֹוָרה  ַרֲחִמים"ָּהֲאמורֹות ּבַ ׁשוְבך ְלִציֹון ּבְ ְּוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינו ּבְ ָ ּ ְגֻאָלה " ּ ֵלָמה ּּבִ   .א"בבַּהׁשְ
  



קפז  ַהרַּהֹז ִּאְגרֹות

  

ָרָכה ִעדוד  צו ֵחֶלק ִמִמְכְתֵבי ּבְ ּּבֹו ִנְקּבְ ּּ ּ ְּוִחזוק ּ לו ּ ִנְתַקּבְ ּׁשֶ ּ
ל  מוָתם ׁשֶ ַמֲעֶרֶכת ִמְפַעל ַהזַֹהר ָהעֹוָלִמי ֵמִהְתַרׁשְ ּּבְ ְּגדֹוֵלי ּ

ְּוַחְכֵמי דֹוֵרנו ו ּ ִדים לֹוְמֵדי זַֹהר ּ ֵני תֹוָרה ִנְכּבָ ּּבְ   ַּהָקדֹוׁשּ

ּתֹוְכָנן אֹור ַמְבִהיק ַעל ַהתֹוֶעֶלת  ל ַּהְגדֹוָלה ּ ִּהְתעֹוְררות ׁשֶ
ִלמוד ֵסֶפר ַהֹזַהר  ּּבְ ּ ָכל ַקְצוֹות ֵתֵבל ּ ַּהָקדֹוׁש ּבְ   ִעם ְנָעִריםִלְזֵקִנים ּ

    – א מכתב –

ְסָתר  ְגֶלה וַבּנִ ּנִ ָרָכה ֵמֵאת ַהָגאֹון ָהַאִדיר ּבַ ִּמְכַתב ּבְ ּּ ּ ל ּ ֻקּבָ ַעל ַהּמְ ּבַ
ִליָט ֲעֵרי ְזבול ׁשְ   א"ּׁשַ

ָּהַרב ְזבולון  ר , ַּהְמּבוְרְגרּ ֲעֵרי ְזבולִסְפֵרי ְמַחּבֵ ס "ד ֲחָלִקים ְוׁשַ"י ּׁשַ
ְכַתב ָיד ַלִים תובב"בעיה, ּבִ   א"ּק ְירוׁשָ

ַלִים תֹוְבָב"ע פעיה"ג ֲאָדר תש"ה כ"ב ּק ְירוׁשָ   א"ּ

ה ַהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻפְרָסם ֲאַב ִּהּנֵ ּ לֹום ְיהוָדה ְגָראס ד ָהאְל"ּ י ׁשָ ִּמין ַרּבִ
ִליָט ִלמוד ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ַוֲהָפַצת ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ֶדֶרך ִלמוד "ׁשְ ּא ָהעֹוֵסק ּבְ ּּ ְּ ּ ּ ּּ ּ

ים ַרּבִ ַהֹזַהר הוא ֵמעֹוָלם ָהֲאִצילות, ּבָ ְּוָידוַע ׁשֶ ּ ֵיׁש ָאבֹול ְמ"ּוְבִכְתֵבי ָהֲאִריַז, ּּ ּר ׁשֶ



קפח  ַהרַּהֹז ִּאְגרֹות

ָיה ְו ִריָאה ְועֹוָלם ֲאִצילותּעֹוָלם ֲעׂשִ לֹוֵמד ֹזַהר , ּעֹוָלם ְיִציָרה ְועֹוָלם ַהּבְ ּוִמי ׁשֶ ּ ּ
ָמה, ֲּאִצילותָהש זֹוֶכה ְלעֹוָלם ֹודַהָק ֵיׁש ֶנֶפׁש רוַח וְנׁשָ ְּוָידוַע ׁשֶ ּ ַרק לֹוֵמד , ּּ ּוִמי ׁשֶ

לֹוֵמד זֹ ָמה וִמי ׁשֶ ׁשָ ּנְ ֶנֶפׁש רוַח ְולֹא ּבַ ִּנְגָלה הוא זֹוֶכה ּבְ ּ ּ ּ ל ּ ַּהר ַהָקדֹוׁש זֹוֶכה ְלַקּבֵ
ָמה ֵמעֹוָלם ֲאִצילות עֹוָלם ֶעְליֹון ְמֹאד ּוְלַאַח, ְּנׁשָ ב ּבְ ִרים זֹוֶכה ֵליׁשֵ ר ֵמָאה ְוֶעׂשְ

ָמה ְגבֹוָהה ל ְנׁשָ ְּמֹאד וְלַקּבֵ י , ּ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ר ַעל ְיֵדי ַהַתּנָ ְּוַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ִנְתַחּבֵ ּ ּ

ר יֹוַח ְמעֹון ּבַ ְּוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ָצִריך ִלְלֹמד ָכל יֹום חוץ ִמִלמוד , א"אי זיעׁשִ ּּ ּ ּ ְ

תֹוַרת ָהֲאִריַז ְגֶלה ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְוַגם ָחׁשוב ְמֹאד ִלָכֵנס ּבַ ַּהּנִ ּ ּ ּ ל "ּל ִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ּ
ְיֵהא ּבָּקומ ְמ"ּד ַדְוָקא ִעם ַרּמֹוְלְוֶזה ְצִריִכים ִל, תונֹוָוַּכר ַהַעֵּסֶפר ֵעץ ַחִיים ְוׁשַ ּל ׁשֶ

ָכל ִכְתֵבי ָהֲאִריַז ִקי ּבְ ְּוֶזהו ְמָקֵרב ַהְגאוָלה, ל"ּּבָ ה ,ּּ ּ וְלָכך ָדָבר ָגדֹול ְמאֹד ְמאֹד ָעׂשָ ּ ּ ְ ּ
ָכל  ים ּבְ ַרּבִ יעוִרים ּבְ ים וֵמִקים ׁשִ ַרּבִ יץ תֹוַרת ַהֹזַהר ּבְ ַמְרּבִ ַּהָגאֹון ַהַצִדיק ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ים , ָּכרֹו ָגדֹול ְמאֹדּוׂשְ, ָּמקֹום וָמקֹום ּוְלָכך ִמְצָוה ְגדֹוָלה ְלַחְזקֹו ַעל ַהִזכוי ָהַרּבִ ּּ ּ ּ ּ ְ

ַפְחתֹו , ַּהֶזה ר יֹוַחאי ָיֵגן ָעָליו ְוַעל ָכל ִמׁשְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלֵֹקי ַרּבִ ל ַהַתּנָ ּוְזכותֹו ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ
  .ּוְלָכל ָהעֹוְזִרים לֹו

  :ּ ַהתֹוָרה ְולֹוְמֶדיָהַּהכֹוֵתב ְוחֹוֵתם ְלַמַען ָכבֹוד
ָּהַרב ְזבולון ַהְמּבוְרֶגר ּ ֲעֵרי ְזבול י, ּ ר ִסְפֵרי ׁשַ   ֲחָלִקיםד "ְּמַחּבֵ
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   – ב מכתב –

ָרָכה  ְּוִחזוק ִּמְכַתב ּבְ ְסָתר ּ ְגֶלה וַבּנִ ּנִ ֵּמֵאת ַהָגאֹון ָהַאִדיר ּבַ ּ ּ ל ּ ֻקּבָ ַהּמְ
ַעל  ִליָט"ַים ַהָחְכָמה"ּבַ   א" ׁשְ

ֶטעְרןִיְצָחק ֵמִאיר ָמאְרְגְנ   ׁשְ
יַבת  ְסָתר, "ּתֹוַרת ֲחַכם"רֹאׁש ְיׁשִ ְגֶלה ְוַהּנִ   ְּלתֹוַרת ַהּנִ

ַלִים ק "פעיה  א"תובבְּירוׁשָ

ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ ְתָרא , ּ ִני ּבַ ק "פעיה, ק"ע לפ"ם תש"ְלַמְטמֹוִניז "כׁשֵ
  .א"תובב

ל  מֹו ׁשֶ ָרֵאל ָגדֹול ׁשְ יהוָדה וְבִיׂשְ ֵּהן נֹוַדע ּבִ ַּהָמאֹור ַהָגדֹול ַהְמֻפְרָסם  ק"ָכּ ּּ
ִליָטר "צ מוה"ת הגה"לשו לֹום ְיהוָדה ְגָראס ׁשְ ֵמָהאְלִמין ר "ַאְדמֹוא "ּׁשָ

ִליָט ה ָתְקפֹו וְגבוָרתֹו , א"ׁשְ רֹות ִחּבוָריו ַהְמִעיִדים ַעל ַמֲעׂשֵ ר ְיִעידון ַעׂשְ ְּוַכֲאׁשֶ ּ ּ ּּ ּ
תֹוָרה ְּוַעל ְפֻעַלת ַצִדיק ְלַחִיים, ּּבַ ּ ּ ָרֵאל ֶזה ּ ית ִיׂשְ ֶכֶרם ּבֵ ּ ִלְגֹדר ִפְרֵצי ַהחֹוָמה ּבְ ּ ּ

ִנים ֵכן ִיְרּבו ׁשָ ַּרּבֹות ּבַ ּ ה ֶזה ַעָתה ְיהוָד, ּ ְּוִהּנֵ ֶקֶרב ָהָעם 'ּ ּה ַיֲעֶלה ְלַהְרּבֹות ָפֳעִלים ּבְ
ַּעל ְדַבר ִלמוד ֵסֶפר ַהֹזַהר ּ ּ ים , ּ עוִרים ַרּבִ ָיְסדֹו ׁשִ ְּוִהְגִדיל ַלֲעׂשֹות ּבְ ֵסֶפר ַהֹזַהר ּ ּּבְ

ַכָמה ָעִרים ִרים , ּּבְ ְּוָאַסף ִאיׁש ָטהֹור ִמָכל ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינו ַקָמֵאי וַבְתָרִאי ַהְמַדּבְ ּּ ּ ּ
ם ֵסֶפר  ׁשֵ ְסֻגַלת ִלמוד ַהזַֹהר וְקָראֹו ּבְ ּּבִ ּּ ּ ַּגם ָזָכה ְלַהֲהִדיר וְלַהְדִפיס ', ּאֹור ַהזַֹהר'ּ ּ ּ

ִּתקוִניםֵּמָחָדׁש ִסְפֵרי ַהֹזַהר ְוַה ּ א ְכגֹון , ּ ַהְסָכָמה ַעל ַגְבָרא ַרּבָ ּוְלמֹוָתר ַלֲעלֹות ּבְ ּּ ּ
ָרֵאל ָכל ְתפוצֹות ִיׂשְ ָעִרים ּבְ ׁשְ ָּדא ְדִאיְתַמֵחי ַגְבָרא ִויַהְללוהו ּבַ ּ ּּ ּ ּ ַּגם ִמן ַהמֹוָתר , ּ ּ

ֵקרוב ַנְפׁש ַעָמיו ּבְ ה ּבְ ָעׂשָ ַח ַהָדָבר ַהטֹוב ׁשֶ ּבֵ ְּלַהֵלל וְלׁשַ ּּ ּ ּ ָרֵאל ְלֵעֶסק ַהָקדֹוׁש ּ ֹּות ִיׂשְ
ְּדִלמוד ֵסֶפר ַהֹזַהר ּ ּ נו ָהֲאִר, ּ ּוִמַקְדַמת ְדָנא ָמִצינו ְלַרּבֵ ּ ּּ ַער רוַח ל "י ז"ּ ׁשַ ַּעְצמֹו ּבְ

ָאַמר ַלַמֲהַר) ב"יַּדף (ַּהֹקֶדׁש  ִלי "ַּהֵלִוי א "ּׁשֶ ְלָבד ּבְ ִקיאות ּבִ ֹזַהר ֶדֶרך ּבְ ִיְלמֹד ּבְ ּׁשֶ ְ ּ ּ
ַיֲעִמ ִעיון ּׁשֶ ּיק ּבְ ים' נאֹו ' מּ ֵסֶפר ַהֹזַהר ְפָעִמים ַרּבִ ִיְקָרא ּבְ ָכל יֹום ְוׁשֶ ָּעִלים ּבְ ּ ּ" ,

ְבֵחי ָהֲאִר ַּעמוד מ "הנד(י "ּוְבֵסֶפר ׁשִ ַעל ְתׁשוָבה ֶאָחד ) א"נּ ַתן ִתקון ְלּבַ ּנָ ָּכַתב ׁשֶ ּּ ּּ ּ
ָרה ַדִפים ִמֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָלׁש ָכל יֹום ֲעׂשָ ּלֹוַמר ּבְ ּ ּ ּ ְלִתי ׁשום ֲהָבָנהּ ֹּון ְלַבד ּבִ ְוֵהן , ּ

ְבֵחי ָהֲאִר ֵסֶפר ׁשִ ַעל ְתׁשוָבה ֶאָחד ְלַלְמדֹו י "ּהוָבא ּבְ ַתן ִתקון ְלּבַ ּנָ ן ׁשֶ ְּדפוס ָיׁשָ ּ ּ ּּ ּּ ּ
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ָכל יֹום  ַּדִפים' האֹו ' דּבְ ם ַהְגדֹוִלים א "ְוַהִחיָד, ּ ׁשֵ ְַמֲעֶרֶכת ְסָפִרים ֵעֶרך ֵסֶפר (ּּבְ

ִהיר נו ָהֲאִר) ַהּבָ ֵמיה ְדַרּבֵ ֵּהִביא ִמׁשְ ּּ ַעל ְתׁשוָבה לֹוַמר ָכל יֹום י "ּ ַתן ִתקון ְלּבַ ּנָ ּׁשֶ ּ ּּ ּּ
ַּדִפים זַֹהר' ה ּ ְּוַכיֹוֵצא ּבֹו ָכַתב , ּ ֵסֶפר ְנִתיב ִמְצֹוֶתיך ק "הגהּ ְנִתיב (ִָמָקאַמְרָנא ּבְ

ִביל  ַגם , )א"לאֹות ' אַּהתֹוָרה ׁשְ ם ׁשֶ ְּוָכַתב ׁשָ ֹּוֵרנו ָהַרב ְצִבי ִהיְרׁש מק "הגהּ
י ִפְנָחס ִמָקאִריץ ק "להגהְּוֵכן ָמִצינו , ּב ָנַהג ֵכןֹוִמִזיְדְטׁש ּמֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ִאְמֵרי (ּ

ַּעמוד א "ח ח"הנמִּפְנָחס  ָצִריך לֹוַמר ) ד"רסּ ְׁשֶ ָכל יֹום' גאֹו ' בּ ַּדִפין ּבְ ְּוַעֵין עֹוד , ּ
ה ַהּנֹוָרא ַהמוָבא ַּהַמֲעׂשֶ ּ יִתי ַעל ָאבֹותּ ן ּבֵ ֵסֶפר ּבֶ ְְוֵאין ַכאן ְמקֹומֹו ְלַהֲאִריך,  ּבְ ּ.  

ְהיֹותֹו קֹוֵרא ֵסֶפר ַהֹזַהר לֹא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ְּוַהַגם ְדּבִ ְּכָבר ָכַתב ָהַרב , ּ ּ
ע אֹות א "ִחיָד ֶאְצּבַ ֵסֶפר מֹוֶרה ּבְ ִּלמוד ֵסֶפר ַהֹזַהר ְמרֹוָמם ַעל ָכל ִלמוד "ד "מּבְ ּּ ּּ ּ

ַגם לֹא ָיַדע ַמאי ָקָאַמרּבְ ָמה, ּׁשֶ ׁשָ ְקִריָאתֹו הוא ִתקון ָגדֹול ַלּנְ ִיְטֶעה ּבִ ְּוַאף ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ."
ם ם ַהְגדֹוִלים ַמֲעֶרֶכת ְסָפִרים ׁשָ ִסְפרֹו ׁשֵ ְּוֵכן ָכַתב ּבְ ׁשו, ּ ַאל ת "ְּועֹוד ּבְ ַּחִיים ׁשָ

ּוִמַקְדַמת ְדָנא ְכָבר ָכ', בסֹוף אֹות  ה"עִסיָמן א "ח ּ ּ ֶצַמח י "ַתב ֵמֵעין ֶזה ַמֲהִרּ
בועֹות  ֵסֶדר ַהִלמוד ְדֵליל ׁשָ ַמִים ּבְ ִסְפרֹו ֶלֶחם ִמן ַהׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ , )ב"עֵריׁש א "לַּדף (ּ

ְלֵהי קוְנְטֵרס ֶדֶרך ֵעץ ַחִייםל "ְוָהַרְמַח ׁשִ ּּבְ ְ ּ ִסְפרֹו ִכֵסא ֶמֶלך ַעל , ּ ְְוַהִמְקַדׁש ֶמֶלך ּבְ ְּ ּ ּ ּ
ַּהִתקוִנים  ּ ִּתקו(ּ ּ ָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות "ִּכי ) 'סאֹות ג "מן ּ ִגיְרָסא ּבְ ִּלמוד ַהֹזַהר ּבְ ּ ּ

ה ּבֹו ִתקון ְלַמְעָלה  ֵכן ִאם ִיְזֶכה ִלְלמֹד וְלָהִבין ֵפרוׁש ַמֲאַמר ֶאָחד ַיֲעׂשֶ ְּוָכל ׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ ּּ
ָנה ְתִמיָמה ט ׁשָ ה ִלמוד ַהְפׁשָ לֹא ַיֲעׂשֶ ָעה ַאַחת ׁשֶ ׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ֵסֶפר ְזִכיָרה ְוַע, "ּ ֵּין עֹוד ּבַ ּ

י ַחִיים ַפַלאִג ְּלַחִיים ְלַהָגאֹון ַרּבִ ַּאַפְרַקְסָתא ְדַעְנָיא ת "ובשו, ד"ע' ב דף ע"חי 'ּּ
  .ד"עִסיָמן 

ִאֶגֶרת ַהקֶֹדׁש א "זיעָהֶאְמָצִעי ר "ַאְדמֹוק "הגהְּכָבר ֵהִעיד , ִאיְבָרא ּּבְ ּ
אוֵרי ַהֹזַה( ֵריׁש ֵסֶפר ּבֵ ִּנְדַפס ּבְ ּ ַמְעִתי ִמִפי ָקְדׁשֹו ) "ל"ַהּנַק "להגהר ּ ּׁשָ ל "זּ
ַעל ַהַתְנָיא ק "דהגה[ ַתִים] א"זיעּּבַ ּלֹא ַפַעם וׁשְ ּ ה ֶקַבע ְלִלמוד , ּ ָכל ָיָמיו ָעׂשָ ּׁשֶ ּ ּ

ת ְוכו ּבָ ׁשַ ַּהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ִעיון ָגדֹול' ּ ּּבְ ּ ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא , ּ ָאַמר ּבְ ְּוכֹה ָאַמר ְדַמה ׁשֶ
יה ִיְפקון ִמן ָגלוָתא כוּבְ ת ָנׂשֹא ִדְבַהאי ִחּבוָרא ְדֵסֶפר ַהֹזַהר ּבֵ ּזַֹהר ָפָרׁשַ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ַּהְינו , 'ּ

ִעיון ָגדֹול ַדְוָקא ְוכו ִלמוד ּבְ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ ִיְהֶיה ְמֻכָון ַעל ִפי , 'ּ ָכל ִמָלה ׁשֶ ִדְקדוק ַהָלׁשֹון ּבְ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ
ָלה ֲּאִמתות ָחְכַמת ַהַקּבָ ּ נו ָהֲאִרְוַע". ּ ִדְבֵרי ַרּבֵ ֶהְרָאה ְמקֹורֹו ּבְ ם ׁשֶ ֵּין ׁשָ ַער י "ּ ׁשַ ּבְ

ּרוַח ַהקֶֹדׁש  ם(ּ ֵני דֹורֹו ) ׁשָ ָגה יֵֹתר ַעל ָכל ּבְ ָזָכה ְלַהׂשָ ַמה ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ ִּכי ַכָמה ֵלילֹות "ּ ּ ּ
ל ֵסֶפר ַהֹזַהר ָנה ַעל ַמֲאַמר ֶאָחד ׁשֶ ְלִתי ׁשֵ ָאר ּבִ ָּהָיה ִנׁשְ ה ֵלילֹות ְוִלְפָעִמ, ּ ׁשָ ּים ׁשִ
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ְלָבד זַֹהר ּבִ ב ַעל ִעיון ַמֲאַמר ֶאָחד ּבַ בוַע ָהָיה ִמְתּבֹוֵדד ְויֹוׁשֵ ׁשָ ּבְ ל ְיֵמי ַהחֹול ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּּ ,
ן לֹא ָהָיה  ָּכל ַהֵלילֹות ָהֵהםָיׁשָ ֵניֶהם". ּ ַמִים יֹוֵצא ְיֵדי ׁשְ ִּמֶזה ְוַגם , ְוָאֵכן ְיֵרא ׁשָ

יַח ָידֹו ל ַיּנִ א, ִּמֶזה ּבַ ֶזה וַבּבָ ֵרי ֶחְלקֹו ּבָ ֵרי לֹו ְוַאׁשְ   .ְּוַאׁשְ

י  ְּוַעל ָכל ֵאֶלה ְועֹוד טוָבא ֵיׁש לֹוַמר ִכי ַכָמה ְגדֹוִלים ַמֲעׂשֵ ּ ּ ּ ּּ צ "ק הגה"כּ
ִליָט יםא "ֵמָהאְלִמין ׁשְ ִזכוי ָהַרּבִ ר ָגדֹול ְזכותֹו ַעד ְמֹאד ּבְ ֲּאׁשֶ ּּ ִויֵהא ַרֲעָוא , ּ

יה ַאכ ְּדֵתירֹום ֵריׁשֵ ּ ְּוִיְזֶכה ְלַהְגִדיל תֹוָרה וְלַהֲאִדיָרה ְכַאַוות ַנְפׁשֹו , ֹּוָלא ְכָרָכאּ ּּ ּ ּ ּ
ָרֵאל ַעד ִכי ָמְלָאה , ַּהְטהֹוָרה ֶקֶרב ִיׂשְ ְּוַיֲאִריך ָיִמים ַעל ַמְמַלְכתֹו הוא וָבָניו ּבְ ּ ּ ּ ְ

ִביַאת גֹוֵאל ֶצֶדק ' הָּהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת  ַּכַמִים ַלָים ְמַכִסים ּבְ ּ ּ ּ ְמֵהָרה ִדיָדןּ ָּאֵמן ֵכן , ּּבִ
  .ְיִהי ָרצֹון

ה ַאֲהָבה ַרּבָ לֹום תֹוָרתֹו ּבְ לֹומֹו וׁשְ ֶזה דֹוֵרׁש ׁשְ ְּוִהְנִני ּבָ ּ ּ:  
ֶטעְרן' הק   ִיְצָחק ֵמִאיר ָמאְרְגְנׁשְ

  

   – ג מכתב –

ֶטְרן   ָהַרב ֵמִאיר ׁשְ
א ְּדַאְתָרא ָהַרב ִליל ְמרֹום ְוֵאזֹור ֵמירֹון ַּקִדיׁשָ   ַהּגָ
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ָבט' ח   .ע"תש ׁשְ

יָבמֹות כֹורֹות .)צז( ּבִ י  ְּדָאַמר :)לא( ּבְ ִּמׁשום יֹוָחָנןַרּבִ י ּ ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ  ,יֹוַחאי ּבַ
אֹוְמִרים ָחָכם ַּתְלִמיד ָּכל מוָעה ְּדַבר ׁשֶ עֹוָלם ִּמִפיו ּׁשְ ְפתֹוָתיו ַּהֶזה ּבָ  ּדֹוְבבֹות ׂשִ

ֶקֶבר ם י" ְוַרׁשִ.ּּבַ יָבמֹות ׁשָ ְיֵהא ,ְלׁשֹונֹו ְוֶזה ּבִ ָפַתי ּׁשֶ ֶקֶבר ָנעֹות ׂשְ ִאלו ּּבַ ּּכְ ּ 
ם י"ְוַרׁשִ .ַחי ֲאִני ְבכֹורֹות ׁשָ דֹוֶמה לֹו ּהוא ַוֲהָנָאה :ְלׁשֹונֹו ְוֶזה ּבִ ינו .ְּכַחי ּׁשֶ  ַּרּבֵ

ם ֵּגְרׁשֹום עֹוָלם ּדֹוְבבֹות ׁשָ ְפתֹוָתיו ַּהֶזה ּבָ א עֹוָלםּבָ ּדֹוְבבֹות ְוׂשִ  ְּוָאַמְרִתי .ַהּבָ
ל ּתֶֹכן ְלָפֵרׁש ְפתֹוָתיו" ׁשֶ ָמעות ַּמהו ,"ּדֹוְבבֹות ׂשִ ַּהַמׁשְ  ְּוָלנו לֹו יֹוֵצא ֲהָנָאה ּוַמה ּ

ִאים ָּאנו ִּכי, ֶזה ְיֵדי ַעל ּבִ ּבָ ים י"ְלָהַרׁשְ ּוְמַבְקׁשִ תֹו ֶאָחד ָּכל ּ ַבָקׁשָ  ָּהרוָחִנית ּּבְ
ִמית ׁשְ, ְּוַהַגׁשְ ר ִאי ִּכי ,ֶאָחד ֵניֶהםּׁשֶ ִלי ֶזה ֶאְפׁשָ ּוַבֶמה ,ֶזה ּבְ ּבִ ִלְפֵני ִּנְתַרֶצה ּ  י"ָהַרׁשְ
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ִיְתַפֵלל ּׁשֶ ּ ֲעֵדנו ְוַיֲעִתיר ּ ם ּּבַ ַהׁשֵ ַרך ּׁשֶ ֵתנו ְּיַמֵלא ְִיְתּבָ ָקׁשָ ּּבַ ָאנו ְיֵדי ַעל ְוֶזה, ּ  ּׁשֶ
תֹו ּתֹוָרתֹו לֹוְמִדים ְּכַבָקׁשָ ִּגִטין[ "ּתֹוָרִתי ִּלְמדו" ּ ים] ז"ס ּ  ְוַעל ,ּרוַח ַנַחת לֹו ְועֹוׂשִ

ּוִמְתַפֵלל ּרוַח ַנַחת ָּלנו ַמֲחִזיר ּהוא ֶזה ְיֵדי ּ ֲעֵדנו ּ ָאַמר ְכמֹו ּ,ָּגדֹול ְוֹכחֹו ,ּּבַ  ַעל ׁשֶ
זַֹהר ְוַכְמֹבָאר .ַּהִדין ִמן ָהעֹוָלם ָּכל ֶאת ִלְפֹטר ְיכֹוַלִני :ַעְצמֹו ַּדף  'גֵחֶלק ( ַּהָקדֹוׁש ּּבַ

ִּקיוֵמי ֲאַנן :ְלׁשֹונֹו ְוֶזה )ח"קכ ֵרך ְּדָעְלָמא, ָעְלִמין ּ ִגיָנן ְִמְתּבָ   .ּבְ

ְּלָהַרב ַהַצִדיק  טֹוָבה ְוַנֲחִזיק ּּבֹואו ֵּכן ַעל יּ לֹום ַרּבִ  ק"ָכ ,ְּגָראס ְּיהוָדה ׁשָ
ִליָט ֵמָהאְלִמין ר"ַאְדמֹו זֹוֶכה ,א"ׁשְ ּוְמַזֶכה ּׁשֶ ים ּ ַתְד ַרּבִ ִהׁשְ ּּבְ  ָוַלְיָלה יֹוָמם ּלותֹוּ

ֵני ִלּבֹות ֶאת ּוְלַהְלִהיב "ַּהֹזַהר אֹור" ְלָהִפיץ ָרֵאל ּבְ ים ִיׂשְ  ְוִלְלֹמד ַלֲעֹסק ,ְקדֹוׁשִ
ּבִ ּתֹוַרת ֶאת ְּכִסְדָרן ְּתִמיִדין זַֹהר י"ָהַרׁשְ ּוִמְלַבד ,ַּהָקדֹוׁש ּּבַ  ַּהִהְתעֹוְררות ֹּגֶדל ּ

ַמת ׁשְ ּנִ ֵני ׁשֶ ָרֵא ּבְ ִלים לִיׂשְ ִּלמוד ְיֵדי ַעל ְמַקּבְ ְּלַהָקדֹוׁש  ְלִהְתָקֵרב ַּהָקדֹוׁש ֹזַהר ּ
רוך הוא  ּּבָ ֱאמוָנהְּ ֵלָמה ּּבֶ ֵלָמה ְּוִלְתׁשוָבה ׁשְ ֱאֶמת ׁשְ ּוְלִהְתַקֵדׁש ְּלִהָטֵהר ,ּבֶ ּ 

ה ְקֻדׁשָ ל ּּבִ א ְלעֹוֵרר ַּגם זֹוִכים, ַמְעָלה ׁשֶ ּבִ ַּהָקדֹוׁש ַּהַתּנָ ַי י"ָהַרׁשְ  טֹוב ְמִליץּׁשֶ
ֲעֵדנו ְּוָיֹגלו ,ַּהִדין ִמן ּאֹוָתנו ִלְפֹטר ּּבַ ְזֶכה ,ָהַרֲחִמים ִּמַדת ָּעֵלינו ּ ּנִ ֵלָמה ִּלְגֻאָלה ּׁשֶ  ׁשְ

ְמֵהָרה   .ָרצֹון ְיִהי ֵּכן ָאֵמן ,ּבִ

ְּכֶעְרכֹו מֹוִקירֹו עֹז ְיִדידֹו ִּדְבֵרי ּכֹה ַהְצָלָחה ְמָבְרכֹו, ָהָרָמה ּ  ְּגדֹוָלה ּבְ
ה ֲעבֹוָדתֹוּבַ   :ל"ַהּנַ ַּהְקדֹוׁשָ

ֶטְרן   ֵמִאיר ׁשְ
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   – ד מכתב –

  ִיְצָחִקי ָּמְרְדַכי ַאְבָרָהם ָהַרב
ב ְמקֹוִמי ַרב   ּפָֹרת מֹוׁשָ

ב 097963061 ֶטֶלפֹון רֹון ֵלב. נ.ד ּפָֹרת מֹוׁשָ ָ  ַהּשׁ

ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ ָבט,ּ ַנת ,  ַלֹחֶדׁש ׁשְ ם"ׁשְ ְּיַצֶוה ַהׁשֵ  ְּוַהְיינו, "ע"תש'ה "ּ
ָלה" ִּגיַמְטִרָיא ַהז – "ע"התש" ַקּבָ ּ   .ׁש"ּר ַהָקדֹו"ַהוּׂ

ִּלְכבֹוד תֹוָרתֹו ַהָגאֹון ַהַצִדיק , ּוְבָרָכה ַהְמָלָצה ּ ּ יּ לֹום ַרּבִ  ְּגָראס ְּיהוָדה ׁשָ
ִליָט יםְּמַזֶכה  ,ִמיןֵמָהאְל ר"ָהַאְדמֹו א"ׁשְ ית, ָהַרּבִ ְעָיה ֲעֶטֶרת" ַּהִמְדָרׁש ּבֵ  "ְיׁשַ

ית ָרַמת ק"ַק ֶמׁש ּבֵ   .ׁשֶ

ְמחו ַמִים ִּיׂשְ ַמְחִתי. ָהָאֶרץ ְוָתֵגל ַּהׁשָ י ְוָיֵגל ּׂשָ ְראֹוִתי ִלּבִ ְפָעל ֶאת ּבִ  ַהּמִ
יר ּבִ ר ַהּכַ ָתה ָידֹו ֲאׁשֶ מֹו ְוַנֲעָלה, ָעׂשְ  ְלַזּכֹות – "ָהעֹוָלִמי ַּהזַֹהר ִמְפַעל" ׁשְ

ים ֶאת ֵמי ָהַרּבִ ְבֵרי ֵעֶדן ּבְ י ִּמתֹוַרת ַּהָקדֹוׁש ַהרַּהזֹ ּדִ ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ , יֹוַחאי ּבַ
ית ּוְלָכל ָּלנו ַּתֲעמֹד ְּזכותֹו ָרֵאל ּבֵ   .ָּאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון ִיׂשְ

ה ָעִרים נֹוַדע ִהּנֵ ׁשְ יבות ַמֲעַלת ֹּגֶדל ּּבַ ִּלמוד ַּוֲחׁשִ ָלה ָחְכַמת ּ  ְּכַמֲאַמר, ַּהַקּבָ
ּבִ זַֹהר א"זיע י"ַרׁשְ ַהֲעלְֹתך [דֹוׁשַּהָק ּּבַ ִכיִלים"]: ג"קנ ָּבְ ְּוַהַמׂשְ  ָמאֵרי ִּאינון ָּיִבינו ּ

ָלה הֹון ְּדִאְתַמר ַקּבָ ִכיִלים ּבְ ְּוַהַמׂשְ  ְּדָקא ִּאינון ִּאיֵלין, ָהָרִקיַע ְּכזַֹהר ַּיְזִהירו ּ
ַתְדִלין ִּמׁשְ זַֹהר ּ ין ֹנַח ְּכֵתַבת ְּדֵאינֹו ַּהֹזַהר ֵסֶפר ְּדִאְתְקֵרי ָּדא ּבְ ׂשִ ְּדִמְתַכּנְ ה ּ ַנִים ּּבָ  ׁשְ

ַבע ֵמִעיר ִּמַמְלכוָתא ְוׁשֶ ִליֻכהו ּ ָכלִּיְתַקֵים ִּדְבהֹון ּ ן ַהִילֹוד ַהְיאָֹרה ַתׁשְ ַּהּבֵ ּ ּ   ְוָדאּ
ֻּעֵזנו ְּגאֹון ְוִדְבֵרי. "ָּדא ְדִסְפָרא אֹוָרה ל ּ י ָהֱאלִֹהי ַהְמֻקּבָ ן ַּחִיים יֹוֵסף ַרּבִ  ִאיׁש ּבֶ

ֹראׁש[ א"זיע ַחי ּוְתבוָנה ַּדַעת ִסְפרֹו ּבְ ַמע"]: ּ יל ְוָיִבין ַּהׁשֹוֵמַע ִיׁשְ ּכִ ׂשְ  ֶאת ַהּמַ
ר ִּהִגידו ֲחָכִמים ֲאׁשֶ ר ּ ָרֵאל ִאיׁש ְלָכל ְּוהֹוִדיעו ִּהְזִהירו ַוֲאׁשֶ ת ִיׂשְ  ֶאל ָלֶגׁשֶ

ֵעֶסק ַּהקֶֹדׁש ֲח ִהיא ַּחִיים ֵעץ ְּוִנְסָתֶריָה ַּהתֹוָרה סֹודֹות ּבְ ה ִזיִקיםַלּמַ  ,"ּּבָ
ים ְועֹוד ַמת ְמֵהיְמָנא ָהַרְעָיא ִּדְבֵרי ְמפָֹרׁשִ ה ִנׁשְ ינו מׁשֶ ּבִ ַּרּבֵ , ָנׂשא ֹזַהר [י"ָלַרׁשְ

ִכיִלים"]: :קכד ַּדף 'גֵחֶלק  ְּוַהַמׂשְ ַהאי, ָהָרִקיַע ְּכזַֹהר ַּיְזִהירו ּ ְִדיָלך ִּחּבוָרא ּבְ ּ ,
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ְּדִאיהו ְּדִאיָמא  זֹוֲהָראִמן, ַּהֹזַהר ֵסֶפר ּ ְּתׁשוָבה, ִּעָלָאה ּ ִאיֵלין, ּ , ִּנָסיֹון ְָצִריך לֹא ּּבְ
ָרֵאל ַּדֲעִתיִדין ּוְבִגין ְּדַחֵיי ֵמִאיָלָנא ְלִמְטַעם ִיׂשְ ְּדִאיהו, ּ ִּיְפקון, ַּהֹזַהר ֵסֶפר ַהאי ּ ּ 

יה ָּגלוָתא ִמן ּּבֵ ַרֲחֵמי ּ נו ּמֹוֵרנו ִּדְבֵרי ְוֵהם. 'ְּוכו "...ּבְ ָרֵאל דֹוׁשְק ְּוַרּבֵ  ש"ָהַרׁשַ ִיׂשְ
ר א"זיע ָמתֹו ֲּעִלַית ֶטֶרם א"זיע ִיְצָחק ִּחְזִקָיה ָהַרב ִלְבנֹו ָמַסר ֲאׁשֶ  ְלִגְנֵזי ִנׁשְ

ַמֲעָלה ַּהדֹורֹות ַחְכֵמי ִּדְבֵרי ּנֹוְדעו ַּגם. ְמרֹוִמים ה ּּבַ ל ָהַרּבָ ַּהִלמוד ׁשֶ ּ זַֹהר ּ  ּּבַ
ֵהם ן"ֵח ְותֹוַרת ַּהָקדֹוׁש ְכוךִּז ׁשֶ ּ ָמה ּ ׁשָ ָגה ָּכל ִּכי ְּוָאְמרו, ַלּנְ תֹוָרה ָּהְראוָיה ַּהַהׂשָ  ּּבַ

ִלמוד ַמְתִחיָלה ּּבְ ְַאַחר ָכך  ְוַרק ּתֹוָרה ְוִסְתֵרי ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ּ מוָעה ָיִביןּ ַמה ּׁשְ  ּבְ
ְיַגֶלה ּׁשֶ ּ זַֹהר ִלְקֹרא ְּלַחֵזק ִּהְרּבו ְְלִפיָכך. ּ ִגיְרָסא ּוַּוֲאִפל ַּהָקדֹוׁש ּּבַ ְּוַאף ַעל ִפי , ּבְ

לֹא ָמתֹו ָיִבין ּׁשֶ ַוַדאי ִנׁשְ ְיֵהא ּוִבְלַבד, לֹו ָּתִבין ּּבְ ִיְרַאת ּׁשֶ ַמִים ּבְ  ַּהֵלב ְוַטֲהַרת ׁשָ
ְּוַהגוף ּ.  

ם  רוך ַהׁשֵ ּוּבָ ְ ּ ִּזָכנוּ ַרך  ּ ם ִיְתּבָ ְַהׁשֵ ּוְלַלֵמד ִלְלמֹדּ ֵסֶפר ּ ַּכָמה ֶזה ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ּבְ ּ 
ִנים ת מֹוָצֵאי ּוְבָכל, ַרּבֹות ׁשָ ּבָ  ֵמֲחֵמׁש ְלַמְעָלה ִעם ְּלִהְסתֹוֵפף זֹוִכים קֶֹדׁש ׁשַ

ֵבית ְּקבוִעים לֹוְמִדים ֵמאֹות נו ּבְ ִוד" ִּמְדָרׁשֵ ֶלך ּדָ ב "ְַהּמֶ  ִּמְלַבד, ֹּפָרת מֹוׁשָ
עוֵרי ֵלילֹות ן" ֵחּׁשִ בוַע ּבְ ַּהׁשָ ֲחב ִּמְנָהֵגנו נֹוַדע עֹוד. ּ א ּוָראּבַ יׁשָ ר ַקּדִ  ֲאׁשֶ

ִלים י ַעְצָמם ַעל ְמַקּבְ ָחְדׁשֹו חֶֹדׁש ִמּדֵ ף ִּלּמוד ּבְ ָכל ְליֹום ּדַ  ַּהזַֹהר ֶחְלֵקי ּבְ
ְוְבָסמוך ַּהָקדֹוׁש ּ ִּסיום עֹוְרִכים ָלרֹאׁש חֶֹדׁש ּ יֹוָמא ּ ָנן ָטָבא ּבְ  ְלַרּבָ

  .ְוַתְלִמיֵדיהֹון

ְּכבֹוד תֹוָרתֹו  ָזָכה ּוְכָבר ָהמֹון יץְלָהִפּ ּוַמִקיף סֹוֵבב "ַּהזַֹהר אֹור" ִסְפרֹו ֶאת ּבֶ ּ 
ּבִ ּוַמֲעַלת, ַּהָקדֹוׁש ַּהֵסֶפר ַמֲעַלת ַעל ּוְזכות א"זיע י"ָהַרׁשְ ַּהִלמוד ּ ּ  ְועֹוד. ּבֹו ּ

ִּתקוֵני" ַּהָקדֹוׁש ַּהֵסֶפר ֶאת ִּהְדִפיס ּ ָס ְּוִחְלקֹו ,"ַּהֹזַהר ּ ָנה ְיֵמי ה"ִלׁשְ  ְלַמַען ,ַּהׁשָ
ֶּיְהגו ָנה ָלֶהם ְוַיֲעֶלה ְליֹום ַּדף ְּוַהלֹוְמִדים ַּהגֹוְרִסים ּבֹו ּ  ֶאת ְוֵכן. ְּתִמיָמה ְלׁשָ

רוָכה ָיְזָמתֹו ִעידוד ַּהּבְ עוֵרי ּּבְ ּבִ אֹור" ּׁשִ ְּלִלמוד "י"ָהַרׁשְ ָכל ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ּ  ּבְ
ְּוִיׁשוב ָמקֹום ָהָיה ּוַמה, ּ ִי ִלְפֵני ּׁשֶ עוִרים 180-ְּכ םְּכָחְדׁשַ ה ָעָלה ,ּׁשִ ַּכיֹום ְוִהְתַרּבָ ּ 
עוִרים 550-ֵמ ְלַמְעָלה ְלִמְנָין לו ּׁשִ ִהְתַקּבְ ָכל ּׁשֶ  ִּמְתַפְרְסִמים ְּוַהְדָבִרים. ָמקֹום ּבְ

ֲעלֹוֵני ִרים ַּהְמַחְזִקים "ַּהֹזַהר אֹור" ּבַ ּוְמַקׁשְ . ֶאָחד ַעם ִלְהיֹות ַּהלֹוְמִדים ֶאת ּ
ּוְלַהְדִפיס ַּחָיִלים ְלהֹוִסיף ְּוִנְתַעָלה הָעָל ְּוַעָתה  ְוַלֲהִפיצֹו ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ַּמֲהדוַרת ּ

ֲהמֹון ית ּבַ ָרֵאל ּבֵ   .ִיׂשְ
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ֵרי" קֹד ִלי ׁשֹוֵמַע ָאָדם ַאׁשְ  ְּלַזכֹות ּהוא ָּגדֹול ָּדָבר. "יֹום יֹום ַּדְלתֹוַתי ַעל ִלׁשְ
ים ֹזַהר ָהַרּבִ ּוְסֻגָל, ַּהָקדֹוׁש ּּבַ ית ֲהמֹוֵני ְלָבבֹות ְּלַחֵזק ְוֶעְליֹוָנה ָרָמה תֹוּ  ּבֵ

ָרֵאל ל ִיׂשְ ְּוִנְתַפְרְסמו. ְּגֵזרֹות ּוְלַבּטֵ נו ּמֹוֵרנו ִּדְבֵרי ּ ל ְּוַרּבֵ  ָהַרב ָהֱאלִֹהי ַהְמֻקּבָ
י ָּמְרְדַכי ְרַעּבִ ִּלמוד ִּכי, א"זיע ׁשַ ָלה ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ּ ָעה ְוַקּבָ ׁשַ ַאַחת ׁשָ תּבְ ָוה ּבָ  ׁשָ
ְּלִלמוד ִנים 75 ּ ימֹות ׁשָ ִּגיַמְטִרָיא  ּהוא "ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר" ּוִמְנַין! ַהֹחל ּבִ  ּתֹוָרה"ּ
ן", "ֲחִביָבה יַח ָּדִוד ּבֶ , "'ה ַחְסֵדי ְּוִיְתּבֹוְננו", "ָהָאֶרץ ָּכל ַעל ֶעְליֹון' ה", "ִָצְדֶקך ְמׁשִ

ה" ּ כֹוְנֵנהוָּיֵדינו ּוַמֲעׂשֵ ָנה ְפָרטּוִב. "ּ ׁשָ  ַעל ָחָדׁש אֹור" ְּכִמְנַין – ע"תש"ה – ַּהזֹו ּּבַ
ים ְּיׁשֹוְטטו. "ִּציֹון ה ַרּבִ ַּכַמִים ַּהַדַעת ְוִתְרּבֶ ָכל ְּמַכִסים ַּלָים ּ ַּפְרֵד ּבְ   .ַּהתֹוָרה ס"ּ

א ַּגְבָרא ְלַהאי ִּנְמְטֵייה ְּוַאִפְריֹון  ְּמַזֵכה ְּגדֹולּוִמ ָמעֹוזָּהַרב ַהָגאֹון  ְּוַיִקיָרא ַרּבָ
ים ר, ָהַרּבִ ּוְנצורֹות ְּגדֹולֹות ִלְפֹעל ַנְפׁשֹו ִאְוָתה ֲאׁשֶ  ְלַעם ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר קֶֹדׁש ִּמִזיו ּ
ר ְוָאִמיָנא. ָקדֹוׁש ר ְלאֹוַרְיָתא ֵּחיֵלה ִאיׁשַ ֲאׁשֶ ם  ּבַ  ְְמֹבָרך ְְלָבֵרך ְּוִהְננו. ִּאתֹוַּהׁשֵ
ֵחֶפץ ם ׁשֶ ָידֹו ַּהׁשֵ ְּגֻדָלתֹו ֵּתֵרב. ְצַלחִי ּבְ ָּיפוצו, ּ ַּפְרֵד ְּלַהְגִדיל ּחוָצה ַמְעְינֹוָתיו ּ  ס"ּ

ּוְלַהֲאִדיָרה ַּהתֹוָרה ּ.  

ֻּכָלנו ְּוִנְזֶכה ּ ַמָיא  ּ ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ ָכלּ ִּלמוֵדינו ּׁשֶ ּ ִכיְנָתא ְלָהִקים ְיֵהא ּ  ּׁשְ
ִּמָגלוָתא ָקרֹוב ּ ִנים ֵאם, ּבְ ֵמָחה ַהּבָ ְמ, ׂשְ ָיֵמינו ֵהָרהּבִ   .ָאֵמן ּּבְ

ִבְרַכת   :ַּהתֹוָרה ּּבְ
ַכי ִיְצָחִקי ַּהחֹוֶנה ֹפה פֹוָרת – ַאְבָרָהם ָמְרּדְ ּ  
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ה ַנְחׁשֹוִני   ָהַרב מֹׁשֶ
 ִּראׁשֹון ְלִציֹון 12ּקוק ָהַרב ְרחֹוב 

 0548481181 039648512' טל

ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ   ע"תשֲאָדר ד "כ ,ּ

י ַהָגַהְיִדִלְכבֹוד  ָרֵאל ַּהְמֻפְרָסם צ "יד ַנְפׁשִ ָזָכה ְלַזכֹות ֶאת ַעם ִיׂשְ ּׁשֶ ּ

ּוְלַהֲעִמיד ַהָדת ַעל  ִּתְקָנה ּ רותּ ַכׁשְ ִחיָטה, ּּבְ ׁשְ ִנקור, ּבִ ּּבְ ָטֳהָרה, ּ ְוהֹוִציא . ְועֹוד, ּבְ
ים ֵמָעוֹון  יב ַרּבִ ַעל ָיָדם ֵהׁשִ ים ׁשֶ י ר "ָהַאְדמֹוק "ָכְסָפִרים ַרּבִ לֹום ְיהוָדה ַרּבִ ּׁשָ

ִליט ב "ְּגראֹס ְמָהאְלִמין ׁשַ ֵבית ָּא ַהיֹוׁשֵ ֶמׁשּבְ   .ׁשֶ

ִנים  ׁשָ ים ּבְ ִהְנֶכם עֹוׂשִ ים ׁשֶ ֶזה ְלַהֲעלֹות וְלהֹודֹות ַעל ִזיכוי ָהַרּבִ ָּרִציִתי ּבָ ּּ
ַהִפיְצֶכם ָהַאֲחרֹונֹות  ִּלמוד ַהֹזַהר ֶאת ּבַ ּ ִחיּבור ַהְסָפִרים ְוּ עֹוָלם וּבְ ּּבָ ּ ַהחֹוְברֹות ּ

ֵרי  ים ֵהן ְלַהְלִהיב ַהֲהמֹוִנים ְוֵהן ְלתֹוֶעֶלת ַהלימוד ַהֻמְקֶרֶבת ַהְגאוָלה ְוַאׁשְ ָּהַרּבִ ּּ ּ ּ
  .ֶחְלֵקיֶכם

ּוַבֹזַהר ַהָקדֹוׁש  ּ ת ָנׂשֹא ַדף קכּ ָּפָרׁשַ ַרעָיה ְמֵהיְמָנא מתֹוָאב"ּ ּ ּבְ ּר ַהָצרֹות ּ
ָגלות ִלְפֵני ְיׁשַּהָק ִיְהֶיה ּבְ ֹּות ׁשֶ ָמֵעאל ּ ָגלות ִיׁשְ ָגלות ֵעָשיו ֵהן ּבְ יַח ֵהן ּבְ ּמֹות ַהָמׁשִ ּ ּ

ְקָרִאים ֶכֶלב ְוָנ ּנִ ּׁשֶ ָמֵעאל ִנְקָרא ָנָחׁש ָחּ ִיׁשְ ֵפירוש ָמתֹוק ִמְדַבׁש ְמבֹוָאר ׁשֶ ּׁש וּבְ ּ ּ
יו ֶכֶלב ֲחַז.ְּוֵעׂשָ יר ִכי ֵיׁש ּבַ אֹוְמִרים ְלָנָחׁש ַמה ֲהָנ"ּ ְוִנְרָאה ְלַהְסּבִ ָָאה ֵיׁש ְלך ל ׁשֶ

ך יֹוֵרק וֵמִטיל ֶאֶרס ִהּנְ ּׁשֶ ְמֵעאִלים ֶנֱהָרִגים ,ָ ַהִיׁשְ ּ וֶבֱאֶמת ָכך רֹוִאים ׁשֶ ְ ּ ּ
ּוִמְתפֹוֵצִצים ְכֶשָהִעיָקר ַלֲהרֹוג ְיהוִדים ְּוִאילו ֵעָשיו לֹא ִיְתַאבדו, ּּ ְוֶאת ַעְצָמם לֹא  ּּ

ִביל ְיהוִדים ׁשְ ַּיֲהרֹגו ּבִ ֶּאָלא ְכֶכֶלב. ּ ם ַבְוַע. ּ ִּמי יוַכל "ּ ַהָקדֹוׁש ֹּזַהרל ֶזה מֹוִסיף ׁשָ
ֱאמוָנה[ יַח ְלִהיָנֵצל ּבֶ ִלְפֵני ַהָמׁשִ ְזַמן ׁשֶ ּּבִ ּ ִגיָנם ִאיְתָמר ] ּ ִביָלם ֹנאַמר[ּּבְ ׁשְ ] ּבִ

ִכיִלים ַיְזִהרו ְכ ְּוַהַמׂשְ ּּ ַהאי " ָהָרִקיַע ּזַֹהרּ ִּדיָלך ְדִאיהו ֵסֶפר ִּחּבוָרא ּבְ ּ ' ּכוְוַּהֹזַהר ְּ
ָרֵאל ְלִמיְטַעם ְמִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדִאיהו  ּוְבִגין ְדַעִתיִדין ִיׂשְ ּּ ּּ ִּיְפקון ַּהֹזַהר ֵסֶפר ַהאי ּ

ַרֲחֵמי  ה ְּדֵהיינו [ִּמן ָגלוָתא ּבְ נו ַרֲעָיא מֹׁשֶ ְזכות ְּמַגֶלה ְמֵהיְמָנא ַּרּבֵ ּבִ ָּלנו ׁשֶ ִּלמוד ּ ּ
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רוך הואַּהֹזַהר  ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּד ֵמַהָגלות ִיְפקֹוּ ִתקוֵני ֹזַהר ְוֵכן ] ּ ּּבְ ּ ּסֹוף ִתיקון וּ ' ְּוכו' ּ
ֵּמַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך ַכד " ְ ּ ָדָרא ִּאְתַגְלָיא ּ ְתָרא ְּלַתָתא ּבְ ּוְבִגיֵניה ּף יֹוַמָיא ּסֹוּבְּבַ ּ
ַּוִיְקָרא כ[ ָא] 'ה י"ּ ׂשָכ. "ֶרץְּוָקָראָת ְדרֹור ּבְ ֵני ִיׂשָ ּוְבֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ' ר ַמֲאָמר טּ

יר"לִּאָיר  עֹוֶמר ַמְסּבִ תֹוָרה ְוהוא מֹוִסיף ,ג ּבָ א ּבַ ָהאֹור ַהָגנוז ֶנְחּבָ ּ ׁשֶ ּּ י ּ ַרּבִ ְמעֹון ׁשֶ ׁשִ
ִּגָלה  ֶּאת ָהאֹור ַהָגנוז ְוָלֵכן ַמְדִליִקים אֹורֹות וְמדוּ ּ ּ יַח ּ ִיְתַגֶלה אֹור ְמׁשִ ּרֹות ַעד ׁשֶ ּ ּ

ִּצְדֵקנו ְכַמֲאָמר ֲחַז יַח וִבְזכות ּל ַויֹ"ּ ל ְמׁשִ ּאֶמר ֶאלֹוִקים ְיִהי אֹור ֶזה אֹור ׁשֶ ּ
ָהאֹור ִכי טֹוב ְוכו ִּהְתַעְסקות ּבְ ּּ ִּנְזֶכה ִלְבָרָכה ְלַחִיים ְוְל' ּ ָרֵאליִאָהּ . ּר ְלֵעיֵני ָכל ִיׂשְ
ְּוַגם ְכבֹודֹו הֹוִציא ַהֵסֶפר אֹור  ָרֵאל ִמָכִּלֵקט ּובֹו ַּהֹזַהר ּ ִּמְגדֹוֵלי ִיׂשְ ּל ַהחוִגים ֵהן ּ

ְכַנז ְוִליָטא ְוֵהן ִמְגדֹוֵלי  ִּמיֹוְצֵאי ַהִמְזָרח ְוֵהן ִמיֹוְצֵאי ַאׁשְ ּ ּ ֵני "יָהַאְדמֹוִרּּ ם ְוַרּבָ
יבות  ִּלמוד ַהֹזַהר וַמֲעָלָתה ְּקִהילֹות ַהֲחִסיִדים ַעל ֲחׁשִ ּ ּּ ָגָבהּ ׂשְ ְּוטֹוָבה ְמרוָבה , ַּהּנִ

ַּהַמַגַעת ְללֹוְמֶדיָה  ְזִכיֶתם ָלֶזהיֶכֵרְשַאְוּ   . ּם ׁשֶ

ָאְמָנם  ַּכמוָבן ֵיׁש ָלַדַעת ׁשֶ ּ ִּלמוד ַהֹזַהר ְמָקֵרב ַהְגאוָלה ּ ּּ ּ ֲּאָבל ֵיׁש ָתִמיד ' ְּוכוּ
ֵאיָנה ָנכֹוָנהֻמְסָמִכים ַחָכִמים ֵאֶצל ל אֹוׁשְּד וִלּמֹוְלִל צוָרה ׁשֶ לֹא ְיַלְמדו ּבְ ְּכֵדי ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ָכבֹוד ַרב   :ּבְ

ה    ִּראׁשֹון ְלִציֹון, ֹוִניַנֲחׁשֹמׁשֶ
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    – ו מכתב –

ָיאס   ָּהַרב ְמַנֵחם ֶמְנֶדל טוּבְ
אֹון מוהר ן ַהּגָ מוֵאל ֲאַב"ּבֶ ט"ד ְדַק"ּר ׁשְ ִטְפֶנׁשְ  ק ׁשְ

ַּתמוז ו "כ ּ ַּהִמְפָעל ַהָקדֹוׁש ַהֹזַהר ָהעֹוָלִמיִלְכבֹוד , ט"שסהתּ ּ ּ.  

ּ ִמַפַחד ִטְרדֹות ׁשֹונֹות,ִהְנִני ְמַמֵהר ַלֲענֹות ִלְהיֹות ִנְמֶנה ִלְדַבר ִמְצָוה ּ.  

רָאְמִריַנן ְלָפֳעָלא ָטָבא  ְּכבֹוד ֲאדֹוִני ָאִבי ָהַרב ַהֻמְבָהק ֶהָחִסיד , ֲּאַיׁשֵ ּ
נֹות ַּהָקדֹוׁש  ׁשְ ם ְוַהֲעֵרב ַעל ִלּמוד ַהָקדֹוׁש זַֹהר ּבִ ּכֵ ה ַהׁשְ ָּהָיה ַמְזִהיר ַהְרּבֵ ּ
ָמד יֵמי ְסָטִלין ְוַתְלִמיָדיו ,ַּהׁשְ ִעים ִיְרַקבׁשֵ ּבִ ָקְדׁשֹו ְלַהְקִהיל , ם ְרׁשָ ָנַהג ּבְ

ְפֵניֶהם ִדְבֵרי תֹוָרה ים ְוִלְדרֹׁש ּבִ ַרּבִ ְּקִהלֹות ּבָ ּ ּוְמַצֵטט ָלֶהם , ּ זַֹהר ְלַטֵהר ַמֲאָמֵרי ּ
ָמָתם ע, ִנׁשְ ַאְרּבַ בו ּכְ תֹות ַהַקִיץ ְוָיׁשְ ּבְ ׁשַ ה ְיהוִדים ּבְ ָּהיו ֶנֱאָסִפים ַהְרּבֵ ּ ּּ ,

עֹות ְרצופֹותַאְרּבַ ָרֵאל ,ּע ָוֵחִצי ׁשָ י ִיׂשְ ָמׁש ַרּבִ ּ ִלְפָעִמים ְנִדירֹות ָהָיה ַהׁשַ י ּ ן ַרּבִ ּבֶ
לֹום  ּטֹוִבָיה ָעָליו ַהׁשָ   . ֵּמִביא ָלַרב כֹוס ַמִיםּ

ַעל ֶפה ט ִמזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ָהָיה ְמַצּטֵ ׁשֶ ּּכְ ּ ים , ּ ּוִבְפִנים ָהיו ַמְרִגיׁשִ ּ ּ
ך ִמְתָג ַהֹחׁשֶ ּׁשֶ   .ֵרׁשְ

ְמעו  ִיׁשְ ׁש ׁשֶ ֵני ָחֵמׁש ׁשֵ יב ַעל ָידֹו ְיָלִדים ּבְ ָקְדׁשֹו ְלהֹוׁשִ ְּכמֹו ֵכן ָנַהג ּבְ ּ ּ
ְפִנים ַהֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְּוִיְסַתְכלו ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ.  

י ַאְיִזיק ִמקֹוַמְרָנא  ֵרי ַמְעָלה ַרּבִ ָּהָיה ְמַצֵטט ֶאת ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ִמׂשָ ּּ ּ ל "ַזַצּ
ָקְדׁשֹוׁשֶ ְדָרַכי ְיַהֵלכו: "ָאַמר ּבְ ָרֵאל ּבִ ּלו ַעִמי ׁשֹוֵמַע ִלי ִיׂשְ ּּ ׁש ', ְוגֹו" ּ ֵני ׁשֵ ְיָלִדים ּבְ

ַמִים ֶהם ִיְרַאת ׁשָ ִּיְלְמדו ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְוִיָכֵנס ּבָ ּ ּ .  

ים ית ָחְכָמה ִעם ְקַטּנִ אֹו, ְּכמֹו ֵכן ָנַהג ִלְלמֹד ֵראׁשִ ַמה ׁשֶ ָּהָיה אֹוֵמר ׁשֶ ְמִרים ּ
ִכיִלים ] ֹזַהר[ּלֹא ְלַלֵמד ֶיֶלד  ְּמקֹורֹו ֵמַהַמׂשְ   .ַּרֲחָמָנא ִלְצָלןּ

ָיאס   ָּהַרב ְמַנֵחם ֶמְנֶדל טוּבְ
מוֵאל ֲאַב י ׁשְ ן ַהָגאֹון מֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ּּבֶ ּ טק "ְדַקד "ּ ִטְפֶנׁשְ   ׁשְ
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    – ז מכתב –

ֵווייֶצער לֹמֹה יוָדא ׁשְ   ָּהַרב ׁשְ
ָפִנים ַרב ִדְקַהל ַד ִּמּלְ ִעיר ַהתֹוָרה ָמאְנִסי  ְרֵכי ֹנַעםּ ִריתּּבְ  ַאְרצֹות ַהּבְ

ֵעת חֹוֶנה ּפֹה  דֹודִעיר ַהּקֶֹדׁש ּכָ ָרֵאל, ַאׁשְ  ֶאֶרץ ִיׂשְ

ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ ַעל "כ, ּ ל ַהּבַ א ׁשֶ ּא ֲאָדר יֹוָמא ְדִהילוָלא ַקִדיׁשָ נַֹעם "ּּ
י ר" ְֱאִליֶמֶלך ַּהַצִדיק ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ּ ֱּאִליֶמֶלך ִמִליֶז' ּ   א "עְנְסק זיע'ְ

לֹום  ַּהַחִיים ְוַהׁשָ א ְוַיִקיָרא ְּוָכל טוב ֶסָלה ּ ִּלְכבֹוד ַהאי ַגְבָרא ַרּבָ מֹו ּ ְּכבֹוד ׁשְ
ִּתְפַאְרתֹו ָהַרב ַהַצִדיק  ּ ּ ים ָהעֹוָלִמי ּ י ַּהְמַזֶכה ָהַרּבִ לֹום יוָדא ּמֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ּׁשָ

ִליָט   .ָהאְלִמיןק "ְדַקד "ֲאַבא "ְּגָראס ׁשְ

ה ְכבֹוד  ָּהַרב ַהַצִדיק ִּהּנֵ ָּידוַע ִלי עֹוד ִמָגלות ָאֶמעִריָקאּ ָנה , ּּ ִעים ׁשָ ֶּזה ְכַאְרּבָ
ָלַחם ֶנֶגד ְמזוזֹות ַהְפסולֹות ש  יֵמי ְנעוָריו ְכׁשֶ ּּבִ ּ ּּ ּ ִרית ָהיו 90%ּ ַאְרצֹות ַהּבְ ּ ָאחוז ּבְ ּ

ְּפסולֹות ה קֹול ק, ּ רות ַהְסָת'ֹוֵראּוִפְרֵסם ַהְרּבֵ רֹות ְסָפִרים ַעל ַכׁשְ ּס ְוַעׂשְ ּ , ם"ּ
ֵעת ַהְתִפָלה רו ּבְ לֹא ְיַדּבְ ֵתי ְכֵנִסיֹות ׁשֶ ת ּבָ ְּוַאַחר ָכך ָלַחם ַעל ְקֻדׁשַ ּּ ּּ ּ ּ ּּ ְּוִהְדִפיס ַעל , ְ

ים ְסָפִרים ְוקוְנְטֵרִסים ֶּזה ַגם ֵכן ַכֲחִמׁשִ ּ ּ ּ ֵבי, ּ ל ּבְ ִהְתַקּבֵ ְּוַאַחר ָכך ְכׁשֶ ִחיָטה ְּ ּת ַהׁשְ
ֵאין ַהׁשֹוֲחִטים נֹוֲהִגים  ֵרר לֹו ׁשֶ ִחיָטה ִנְתּבָ ַּהְגדֹוָלה ְלַהְתִחיל ֶאת ְמֶלאֶכת ַהׁשְ ּ ּ

ְלָחן ָערוך ׁשֻ ִחיָטה וִבְבִדיַקת ַהַסִכיִנים ַכְמבָֹאר ּבְ ׁשְ ְּבִ ּ ּּ ּ ֲאִכיַלת ְנֵבלֹות , ּ ׁש ּבַ ְוֵיׁש ֲחׁשָ
ָּאז ֵהִרים ַכׁשֹוָפר קֹו, ּוְטֵרפֹות ִביאּ קֹול ְמָחָאה ַאִדיָרה, ּלֹו ְכַמֲאַמר ַהּנָ , ּּבְ

ּוִבְמִסירות ֶנֶפׁש ַקט  ָנחְולֹא, ּ רות , ְולֹא ׁשָ ְּוהֹוִציא ְמאֹות ְסָפִרים ַעל ִעְנְיֵני ַכׁשְ ּ
ּוְלַהְזִהיר ַעל ָכל ַהְפָרצֹות ּ ין ַחִיים ְלַחִיים ְוַיַחד ִעם , ּ ְּלַהְבִדיל ּבֵ ּ ַּהָגאֹון ַהַצִדיק ּ ּ ּ

ֶרעִצין ַזַצִמ ַעל [ל "ֶדּבְ ה"ּׁשוּבַ ֵאר מׁשֶ רות ָהעֹוָלִמי"ָיַסד ֶאת ] ת ּבְ ַּוַעד ַהַכׁשְ ּ "
ִמְפָעִלים ׁשֹוִנים רות ּבְ ִּלְבדֹק ֶאת ַמַצב ַהַכׁשְ ּ ּ ִדיָקָתם ַהַקְפָדִנית ִנְתַגָלה , ּ ְּוַעל ְיֵדי ּבְ ּ ּ ּ

ַמֲאִפָיה ְגדֹוָלה  ּּבְ עֶקעִרי["ּ ַלַע" ּבֶ ִויְל] ז"ּבְ ָרְכׁשו , ַּיאְמְסּבוְרגּבְ יַצת ְנֵבָלה ׁשֶ ּּבֵ
זֹול ְמַסֵפק ּבְ ִּמִמְפָעל ׁשֶ ּ ל עֹופֹות , ּ ֵמַעִים ׁשֶ ְמָצאֹות ּבַ יִצים ַהּנִ ִצים ֶאת ַהּבֵ ְמַקּבְ ּׁשֶ ּ

ַחִים ַהְגדֹוִלים ָבֵתי ַהִמְטּבָ ֱהָרִגים ּבְ ַּהּנֶ ּ זֹול, ּ מֹוְכִרים ּבְ ִמִדיָנא ָאסור , ּׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ
ַת חוִטיםְּלִהׁשְ עֹופֹות ַהׁשְ ְמָצִאים ּבָ ּנִ ֶהם ֲאִפלו ּבַ ֵּמׁש ּבָ ּּ ּ ר, ּ ׂשָ ִדיָנם ְכִדין ּבָ ּׁשֶ ְּוָאסור , ּ
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ִמיֵני ַמֲאֶפה ים אֹוָתם ּבְ יֹוֶרה ֵדָעה ַּכְמבָֹאר , ָלׂשִ . ז"ּב וְבִסיָמן פ"ִסיָמן פּּבְ
עֹופֹות ַהֲהרוִגים ִדיָנם ִכְנֵבָלה ְמָצִאים ּבָ ְּוַהּנִ ּ ּ.  

ָכל ַהַמֲאִפיֹות ְועֹוד ָמ ּבְ ְּצאו ׁשֶ ּ עֶקעִריס(ּ ַתְמׁשו ) ּבֶ ִרים ִהׁשְ ַּהְכׁשֵ ּ ּ ּ
ְפֶלעיֶווער ִאים ִמְמִדינֹות ֲאֵחרֹות"ּבִ ה ֵמֶהם ּבָ ַהְרּבֵ א , ּס ׁשֶ ְּוׁשום ַרב לֹא ָהָיה ּבָ

רוָתן ם ִלְבֹדק ֶאת ַכׁשְ ְּלׁשָ ּ מֹוְכִרים ְלִתינ. ּ ַהַמְמַתִקים ׁשֶ ְּועֹוד ָמְצאו ׁשֶ ּּ ּ ל ּ ֹוקֹות ׁשֶ
ר לֹא טֹוב ן ָהָיה ַהֶהְכׁשֵ ית ַרּבָ ר טֹוב, ּבֵ ְּוַעל ְיֵדי ְפִעילות ַהַוַעד ִנְכְנסו ַתַחת ֶהְכׁשֵ ּ ּ ּ ּ .  

ֵהָמה  ר ּבְ ְבׂשַ ם ֶאת ַהַהְזָנָחה ַהְגדֹוָלה ּבִ ֵתֲארו ׁשָ ַּגם הֹוִציאו ְסָפִרים ׁשֶ ּּ ּּ
ְּוַהָיֵרא ֶאת ְדַבר ה, ּוְבעֹופֹות ִּהְפִסיקו ֵת' ּ רּ ׂשָ ְכָבר , ֶכף ֶלֱאֹכל ּבָ ְּוַרק אֹוָתם ׁשֶ

ְזִליָלה וִב ָקִעים ַרק ּבִ ל ֲאֶמִריָקה וְמׁשֻ ֲעֵרי ֻטְמָאה ׁשֶ ים ׁשַ ֲחִמׁשִ ְקעו ּבַ ּׁשָ ּ ּּ " ְפֶרעסס"ּ
ַהֹכל ַרק פֹוִליִטיק ָּאְמרו ׁשֶ ּ יכו ֶאת ַה, ּ ַיְמׁשִ ְּכֵדי ׁשֶ ּ ְּולֹא ִאְכַפת ָלֶהם ִאם , "ְפֶרעסס"ּ

ר אֹו ר,  לֹאָּכׁשֵ ָכׁשֵ אֹוְמִרים ׁשֶ ָּהִעָקר ׁשֶ ְּוַכָידוַע ִמְכַתב ַהֲחזֹון ִאיׁש . [ּ ּ ָכַתב "ַזַצּ ּל ׁשֶ
ִויְלָנא ר, עֹוד ּבְ ְכָלל ָכׁשֵ לֹא ִאְכַפת ָלֶהם ִאם ּבִ ַּעל ֵאלו ׁשֶ ּ ּ ֵיׁש ֲחִתיָמה , ּּ ֶּאָלא ַרק ׁשֶ ּ

ל ַרב ְפלֹוִני ַאְלמֹוִני ר, ּׁשֶ ֱאֶמת ָכׁשֵ ּבֶ   .]ְּולֹא ׁשֶ

ֶזה ר ְנֵבָלה, ְּוִאם לֹא ַדי ּבָ ׂשַ אֹוְכִלים לֹא ַרק ּבְ ַּאַחר ְזַמן ִנְתַגָלה ׁשֶ ֶּאָלא ַגם , ּ ּ
ֵהם ִאסוֵרי ְכִריתותֶלֵח ּב ְוָדם ׁשֶ ּּ ֵסֶדר ַוִיְקָרא [, ּ ַּכָכתוב ּבְ ּ ּ ְוֵחֶלב  ")כז-כד' ֶּפֶרק ז(ּ

ה ְלָכל ְמָלאָכה ְוָאֹכל לֹ ִּכי ָכל אֵֹכל ֵחֶלב ִמן  ּא תֹאְכֻלהוְנֵבָלה ְוֵחֶלב ְטֵרָפה ֵיָעׂשֶ ּ
ֶפׁש ָהאֶֹכֶלת ֵמַעֶמיָה ה ַליהָֹוה ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ה ִאׁשֶ ר ַיְקִריב ִמֶמּנָ ֵהָמה ֲאׁשֶ ַּהּבְ ְוָכל  ּּ

ר תֹאַכל ָכל ָדם  ֵהָמה ָכל ֶנֶפׁש ֲאׁשֶ בֵֹתיֶכם ָלעֹוף ְוַלּבְ כֹל מֹוׁשְ ָּדם לֹא תֹאְכלו ּבְ ּּ ּּ ּ
ל ְמַהְדִרין ".] ֶּפׁש ַהִהוא ֵמַעֶמיָהְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ָגחֹות ַהְמֻהָדרֹות ׁשֶ ְּוֶזה ָהָיה ַתַחת ַהׁשְ ּ ּ ּ

ְּוֶזה ִנְתַגָלה ַעל ְיֵדי , ִּמן ַהְמַהְדִרין ַּהָגאֹון ַהַצִדיק ּ ּ י ָמְרְדַכי ַמְלָאִכי ּ ל ַרב "ַזַצַּרּבִ
ֵתל ָאִביב י ַעל ַה, ּבְ ם ִכְמַפֵקַח ָראׁשִ ֵמׁש ׁשָ ׁשִ ּׁשֶ ּ ּ נות ּ ם ַתַחת ָהַרּבָ ׁשָ ְּמַנְקִרים ׁשֶ ּ ּ ּ

ית נות, ָהָראׁשִ ה ִמַטַעם ָהַרּבָ קור ָהָיה ַתַחת ִפקוַח ָגדֹול ְוֵיׁש ֲעֵליֶהם ְמֻמּנֶ ַהּנִ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ ּּ ,
יֶהם ִאם ֵהם ַכֲהָלָכה ְמַבֵקר ֶאת ַמֲעׂשֵ ּׁשֶ ּ ּ.  

ִרית ּו ל ַה] ַאֶמִריָקה[ְבַאְרצֹות ַהּבְ ַּתַחת ַהִפקוַח ׁשֶ ּ ּ ּקֹוְרִאים ְלַעְצָמם ּ
ִאים" ר ְנֵבָלה ְוָחָלב ְוָדם" ַקּנָ ׂשַ ּוַמְסִתיִרים ֶאת ַעְצָמם ֵמֲאחֹוֵרי , ַמֲאִכיִלים ּבְ ּ

ם  ִאים"ַּהׁשֵ מֹוְסִרים " ַקּנָ ָרֵאל ׁשֶ ם ַהֶזה ְמַבִזים ְגדֹוֵלי ְוַצִדיֵקי ֶאֶרץ ִיׂשְ ּוְבכַֹח ַהׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ת ְוַטֲהַרת ִי ם ַעל ְקֻדׁשַ ָרֵאלַּנְפׁשָ רֹאׁש "ְוִנְתַעְלָמה ֵמֶהם ַרׁשִ, ׂשְ ּי ַעל ַהְגָמָרא ּבְ



רא  ַהרַּהֹז ִּאְגרֹות

ָנה ַדף י ַּהׁשָ ּ ְמַבֶזה ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים-ּא ֶאִפיקֹורֹוס "ז ע"ּ ַמֶסֶכת ַסְנֶהְדִרין . ּ ְּוֵכן ּבְ
י ֲחִניָנא : ֶּאִפיקֹורֹוס: )ב"ט ע"ַּדף צ( י ְוַרּבִ ָּאְמֵרי ַתְרַוְייהו ַרּבִ ּ ַתְלִמיד ֶּזה ַהְמַבֶזה"ּ

ת , "ָחָכם ּבָ ַמֶסֶכת ׁשַ ָּאַמר ַרב ְיהוָדה ָאַמר ַרב ָכל : )ב"ט ע"ַּדף קי(ְּוֵכן ִאיָתא ּבְ ּ
ַּהְמַבֶזה ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֵאין לֹו ְרפוָאה ְלַמָכתֹו ּ ּ ָּאַמר ַרב ְיהוָדה ָאַמר ַרב ַמאי , ּ

יָחי ְוִלְנִביַאי ַאל ָתֵר ִּדְכִתיב ַאל ִתְגעו ִבְמׁשִ ּּ ּ יָחי ֵאלו ִתינֹוקֹות ּ ּעו ַאל ִתְגעו ִבְמׁשִ ּּ ּ ּּ ּ
ן ְוִלְנִביַאי ַאל ָתֵרעו ֵאלו ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ית ַרּבָ ל ּבֵ ּׁשֶ ּּ   .ל"עכ, ּּ

ָקָפה ִעְנְיֵני ַהׁשְ ֵיׁש לֹו ֵדָעה ַאֶחֶרת ּבְ ְּוַאף ׁשֶ ַמאי ְוִהֵלל, ּ ָחְלקו ׁשַ ֲּהֵרי ֵמָאז ׁשֶ ּ ּ ,
ין ְגדֹוֵלי ַהדֹורַּעד ַהיֹום ֵיׁש ַמֲחלֶֹקת ּ ּבֵ ִלים , ּ ְמֻקּבָ ִנים ׁשֶ ּוַמְכִריִעים ְלִפי ְגדֹוֵלי ָהַרּבָ ּ ּ

ַּעל ַהִצּבור ֲהָלָכה ִקְימו , ּ ֵיׁש ַמֲחלֶֹקת ּבַ ַמֶסֶכת ְיָבמֹות ְדַאף ׁשֶ ּוְכמֹו ְדִאיָתא ּבְ ּּ ּ ּ ּּ
לֹום ֱאָהבו" ָּהֱאֶמת ְוַהׁשָ זו ֶאָחד ֶאת ֲח" ּ לֹום לֹא ּבִ ְּוַחס ְוׁשָ ֵיׁש לֹו ּ ִביל ׁשֶ ׁשְ ֵּברֹו ּבִ

ֶזה  ְֵדָעה ַאֶחֶרת ְוֵיׁש ְלַהֲאִריך ּבָ ְְוֵאין ָכאן ְמקֹומֹו ְלַהֲאִריךּ ּ.  

ָצַעק ָהַרב ַמְלָאִכי ָהָיה קֹולֹו ְכקֹול קֹוֵרא  רות ִכי ַגם ְכׁשֶ ת ַהַכׁשְ ְּוַנֲחֹזר ְלָפָרׁשַ ּ ּ ּּ ּ ּ
ר ָאֶמעִריָקא ִמְדּבָ ָרֵאל ִעם ַהסֹוד ּוְכָבר ָהָיה ָהַרב ַעל, ּּבַ ּ ַדְרכֹו ֲחָזָרה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּ ּ

ֻטְמאֹות ֲחמורֹות ָרֵאל ּבְ ְמַטְמְטִמים ֶאת ִיׂשְ ַּהָגדֹול ְוַהּנֹוָרא ׁשֶ ּ ה ִאם אּ ּ וַמה ַיֲעׂשֶ ּ
 

ה נֹוָרִאים ִדְבֵרי הזוה) א ַמֲאָכלֹות . א: ק"ְּוַכּמָ לֹא ִנְזָהר ּבְ ֵני ׁשֶ עֹוָלם ַהֶזה הוא ִמּפְ סֹוֵבל ָהָאָדם ּבָ ל ַמה ׁשֶ ּּכָ ּ ּ ּ ּ

ּיֹוֵצא ֵמְרׁשות ַהְק. ב). ב"ּג ַדף מ"ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ח(ֲּאסורֹות  ה ְוִנְכָנס ִלְרׁשות ַהִסְטָרא ָאֳחָרא ּ ֻּדׁשָ ּ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש (ּ

ָאָדם . ג). ב"ּג ַדף מ"ח ָלל ְוָדִנין אֹותֹו ְלַאַחר ִמיָתתֹו ּכְ ְצרֹור ַהַחִיים ּכְ קו ּבִ י לֹא ִיְתַדּבְ ם ּכִ ּאֹוי ָלֶהם ְואֹוי ְלַנְפׁשָ ּ ּ

י , ְמֹגָעל רוך הואּכִ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ א ּ גֹוֲעלֹו ּבָּ ּעֹוָלם ַהֶזה וָבעֹוָלם ַהּבָ ק ַנְפׁשֹו . ד). א"ּג ַדף מ"ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ח(ּ ְמַדּבֵ

ִסְטָרא ָאֳחָרא ְוגֹוֵעל ַנְפׁשֹו ְורוחֹו ּּבַ ְמָאה ׁשֹוָרה ָעָליו , ּ ֵני ַחָיה . ה). ב"ּג ַדף מ"ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ח(ְּורוַח ַהּטֻ ה ּפְ ַּנֲעׂשֶ

ַמֲאָכלֹות . ו). ה"ף קכּב ַד"ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ח(ָרָעה  לֹא ִנְזָהר ּבְ ֵני ׁשֶ עֹוָלם ַהֶזה הוא ִמּפְ סֹוֵבל ָהָאָדם ּבָ ל ַמה ׁשֶ ּּכָ ּ ּ ּ ּ

ה ְוִנְכָנס ִלְרׁשות ַהִסְטָרא ָאֳחָרא . ז). ב"ּג ַדף מ"ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ח(ֲּאסורֹות  ּיֹוֵצא ֵמְרׁשות ַהְקֻדׁשָ ּ ּּ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש (ּ

ָאָדם א. ח). ב"ּג ַדף מ"ח ָלל ְוָדִנין אֹותֹו ְלַאַחר ִמיָתתֹו ּכְ ְצרֹור ַהַחִיים ּכְ קו ּבִ י לֹא ִיְתַדּבְ ם ּכִ ֹּוי ָלֶהם ְואֹוי ְלַנְפׁשָ ּ ּ

י , ְמֹגָעל רוך הואּכִ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ א ּ עֹוָלם ַהֶזה וָבעֹוָלם ַהּבָ ּ גֹוֲעלֹו ּבָ ּ ק ַנְפׁשֹו. ט). א"ּג ַדף מ"ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ח(ּ  ְמַדּבֵ

ִסְטָרא ָאֳחָרא ְוגֹוֵעל ַנְפׁשֹו ְורוחֹו ּּבַ ְמָאה ׁשֹוָרה ָעָליו , ּ ֵני ַחָיה . י). ב"ּג ַדף מ"ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ח(ְּורוַח ַהּטֻ ה ּפְ ַּנֲעׂשֶ

  ).ה"ּב ַדף קכ"ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ח(ָרָעה 

נו ּכְ ית ָקְדׁשֵ ְנַין ּבֵ ב ּבִ ל ַמֲאָכלֹות ֲאסורֹות ְמַעּכֵ ְּוֶהָעוֹון ׁשֶ דֹוֵרנו ּ ֵסֶפר ָהָאִביב ֵמַהּנֹוֵגַע ָלַדַעת ּבְ תוב ּבְ ּכָ ּמֹו ׁשֶ ּ

ר' ָנָתן ַאְדֶלר ְוַתְלִמידֹו ר' ר: ל"ְוז ְסּתָ ּנִ ִלים ּבַ ּבוְרג ְמֻקּבָ ֶרעׁשְ ה סֹוֵפר ִמּפְ ָנָתן ַאְדֶלר ָרָצה ִלְפסֹל ' ר, ּמׁשֶ

ַּהׁשֹוֲחִטים ִדְפַרְנְקפוְרט ְדַמְין ּּ ך ּוְלַהְכִניַע חֹו, ּ סֹוד ַעל ַחְרּבְ סוִלים ּבְ ׁשֹוֶרה ַעל ׁשֹוֲחִטים ּפְ ַָתם ַהִסְטָרא ָאֳחָרא ׁשֶ ּ ּ ּ

ְחֶיה ְוגֹו יַח' ּתִ א ָמׁשִ ל ְרצֹונֹו ּבָ יג ּכָ ְם ֶהֱעִמיד ָעָליו רֹוְדִפים ַקָצִבים ְוֻהְצַרך ִלְברַֹח "ְַאך הס, ְּוִאְלָמֵלא ִהׂשִ ּ

ְרָס' ס ָרץ ַאֲחָריו י"ְוַתְלִמידֹו החת ם טֹוב ַהָקדֹוׁש ְלָעְלָמא ַהֵדין ְוָרַמז ַעל . [אֹותּפַ ַעל ׁשֵ ְּוֶזה ָהָיה סֹוד ְיִריַדת ַהּבַ ּ

ְצַעד ָאֶרץ" ם"ַזַע"ֶזה ּבְ בֹות ְז, ּתִ י ּתֵ   ]. ְקָואֹות'ּירוִבין ִמ'ִביָחה ֵע'ָראׁשֵ
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אור ֶיֶתר ּבֵ ּוְכֵדי ְלָהִבין ְקָצת ּבְ ר ֲע, ּ יֵתנו ֲאׁשֶ ָיֵמינוִּמי ֶהֱחִריב ֶאת ּבֵ ָגלות ֲעַדִין , ַּדִין לֹא ִנְבָנה ּבְ ִכיָנה ּבְ ְּוַהׁשְ ּ

ֲעוֹוֵננו מֹול ַגם ַהיֹום? ּּבַ י ַגם ּתְ ן ִיׁשַ א ּבֶ ּוַמדוַע לֹא ּבָ ּ ּ ּּ ֵסֶפר ? ּ ה"ְּרֵאה ּבַ ה מׁשֶ ִרית ַמּטֵ ַדף " ּבְ ַסח ּבַ ל ּפֶ ַּעל ַהָגָדה ׁשֶ ּ

ס ִלְפֵני ד[ָהַאֲחרֹון  ָנה' ִנְדּפַ ָדָבר ֶזה :  ְוֶזה ְלׁשֹון ָקְדׁשֹו]ְמאֹות ׁשָ ִאיְתַרע ֶחְזָקָתם ָרִאינו ְלַמְפֵרַע ׁשֶ ו ׁשֶ ְּוַעְכׁשָ ּ

ָיֵמינו ר ֲעַדִין לֹא ִנְבָנה ּבְ יֵתנו ֲאׁשֶ ֶּהֱחִריב ֶאת ּבֵ ֲעוֹוֵננו, ּ ָגלות ֲעַדִין ּבַ ִכיָנה ּבְ ְּוַהׁשְ ּ ה ִקְלקוִלים . ּ ּמָ ר ִנְמָצא ּכַ ְּוַכֲאׁשֶ

ר ֵאין ְל ָתֵרַעֲאׁשֶ י ָקָצר ַהְיִריָעה ִמְלִהׁשְ ַּהֲעלֹות ַעל ַהֵסֶפר ּכִ ים ֵמֲחַמת ִצְמרֹו . 'ְּוכו, ּ ָבׂשִ ִחיַטת ַהּכְ ׁשְ ּוִבְפָרט ּבִ

ך ל ּכָ ה ֵאינֹו ְמַדְקְדִקים ּכָ חֹט ַהְרּבֵ ֵיׁש ָלֶהם ִלׁשְ ְָקרֹוב ַהָדָבר ִלְפׁשַֹע וְלַקְלֵקל וֵמֲחַמת ׁשֶ ּ ּּ ּ חֹ, ּ , טּוְמַמֲהִרים ִלׁשְ

ֵרר ר ִנְתּבָ ֲאׁשֶ ֲאִכיִלין ְנֵבלֹות וְטֵרפֹות ּכַ ּמַ ְּוָקרֹוב ְלַוַדאי ׁשֶ ִיְהֶיה ... ּ ּוִמי ׁשֶ ַמה ּ ָדָבר ְולֹוַמר ַמה ֶגֶבר ּמוּתְ ּּבַ גוְבִרין ּ ּּבְ

ׁשֹוֲחִטים ֶאת ָיָדם ׁשֶ ַוַדאי ִמְנַהג ֲאבֹוֵתיֶהם ּבְ ָדָבר ַהֶזה ּבְ ּוַמה יֹום ִמיֹוַמִים ְוָיֵקל ּבַ ּ ּּ ּּ ן ָלנו ּ ּ ִדְבֵריֶהם ֵלאמֹר ִמי ִיּתֵ ּ

ר  ׂשַ ְקׁשו ֶלֱאֹכל ּבְ ּבִ ָלָיה ַעל ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ל ִיׂשְ ִנְתַחְיבו ׂשֹוְנֵאיֶהם ׁשֶ ֲחטו ׁשֶ ְטחו ֶאָלא ַוִיׁשְ ְקִרי ַוִיׁשְ ר ְוַאל ּתִ ׂשָ ֶּלֱאֹכל ּבָ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ

ר ְנִחיָרה ַוֲאבֹוֵתינו ָחְטאו ְוֵאיָנם ׂשַ ֲאָוה ַהְינו ּבְ ּּתַ ּ ִדים ,ּ יֶהם לֹא טֹוִבים ִלְהיֹות ִנְלּכָ ַמֲעׂשֵ ה ּכְ ּ ַוֲאַנְחנו ִאם ַנֲעׂשֶ

לֹום ֲעוֹוָנם ַחס ְוׁשָ ְּואֹוי ָלנו ִמיֹום ַהִדין ְואֹוי ָלנו ִמיֹום ַהּתֹוֵכָחה, ּבַ ּּ ר: ּּ ה ְלַדּבֵ ר , ְּוֵאין ָלנו ּפֶ ּוִמי יוַכל ְלַהִגיד וְלַסּפֵ ּ ּּ

ָעַבר ָעֵלינו ַעד ּכֹ ַּמה ׁשֶ ה ָרעֹותּ ּמָ ָגְרמו ָלנו ַהׁשֹוֲחִטים ּכַ ּה ׁשֶ ּ ּ גוָמה, ּ ין ּפְ ַסּכִ ֲחטו ְלַעְצָמם ּבְ ׁשָ ְּולֹא ָיְדעו ׁשֶ ּ מֹו , ּּ ּכְ

ה רח ְכַלל ְנֵבָלה וְטֵרָפה ַלּכֹל הוא ַהְקִלּפָ ֵּכן ִיְהֶיה ִמיָתָתם ּבִ ּ ִליך אֹוָתם"ּ ׁשְ ֶכֶלב , ְל ּתַ ּוֻמְכָרח ִלְהיֹות ְמֻגְלָגל ּבְ ּ

ֲאִריכות ָגדֹול"עיי' ְּוכו ּש ּבַ ּ .  

גול ָיְצאו ִמן ַהָדת ְלֵעֶרך ג ר ּפִ ׂשַ ַעל ְיֵדי ּבְ ְְוָידוַע ׁשֶ ּ ּּ ּ ְמֹבָאר בשו, ל"ָּוֵחִצי ִמיְלָיאן ְיהוִדים רח' ּ ּת ִדְבֵרי "ּכַ

ַטְמֵטם ַהֵלב ַה) 'א ִסיָמן ז"ד ח"יו" (ַּחִיים ּמְ ַמֲאָכלֹות ֲאסורֹות ׁשֶ ֵאין ֲעֵבָרה ּכְ ּׁשֶ ְרֵאִליּ ים , ִּיׂשְ ּוַבֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ ּ

ֶאֶרץ לֹוֵע ה ְקִהלֹות ּבֶ ּמָ ָּרִאינו ַעל ְיֵדי ֶזה ָיְצאו ִמן ַהָדת ּכַ ּ ּ ְנֵבלֹות וְטֵרפֹות ַעל ְיֵדי "ּ מו ּבִ ּטְ ָאְכלו ְוִנְתּפַ ּז ׁשֶ ּ ּ

ּם ַהַקִלים"ַהׁשֹוִבי ֶאְבדו, ּ ּנֶ ְּוָגְברו ֲעֵליֶהם ֵדעֹות ָזרֹות ַעד ׁשֶ   ).ּש ְדָבָריו ַהחֹוְצִבים ַלֲהבֹות ֵאׁש"עיי(ּ ִמן ַהָקָהל ּּ

ב ֵמָהַרְמּבָ" (ֶדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים"ּוְב ת ֵעֶקב ִמְכּתָ ָרׁשַ ִתים ) ל"ם זצ"ּפָ ְתִחַית ַהּמֵ ְפרו ּבִ ְבִעים ֶאֶלף ִאיׁש ּכָ ׁשִ ּׁשֶ ּ ּ

ַמֲאָכלֹות ֲאסורֹות ַעד  מו ּבְ ּטְ ָאְכלו ְוִנְתּפַ ְגַלל ׁשֶ ּּבִ ּ ָלם רחּ ָיְצאו ֵמַהָדת וָבא ֲעֵליֶהם ֶמֶלך ְוָהַרג ֶאת ּכֻ ּׁשֶ ְ ּ ּּ   .ל"ּ

ִחּבוט ַהֶקֶבר ַעל ָהאֹוֵכל ַמֲאָכלֹות ֲאסורֹות ְּוָידוַע ְדָהֹעֶנׁש ּבְ ּ ּּ ֵסֶפר אֹור ַצִדיִקים : ּ ַתב ּבְ ֶרק י(ּּכָ ְוֶזה , )ט"ּפֶ

לֹא ָהָיה ְמַדְקֵדק ּבְ: ְלׁשֹון ָקְדׁשֹו י ִמי ׁשֶ ַּדע ּכִ רּּ ין ִאסור ְלֶהּתֵ עֹוָלם ַהֶזה ְולֹא ָהָיה ִנְזָהר ְלַהְבִחין ּבֵ ַּמֲאָכִלים ּבָ ּּ ,

ּתֹוָרה ֶאָלא ֵמֲחָכֵמינו ז ַּוֲאִפלו ֵאינֹו ִאסור ְמֹפָרׁש ּבַ ּ ּּ ה . ל"ּּ ה ַעל ִחּבור ַהֶקֶבר וַמּכֶ א ַהְמֻמּנֶ ְלַאַחר מֹותֹו ּבָ ָּעְנׁשֹו ׁשֶ ּּ ּ

ְרִביטֹו ׁשַ ְטנֹו ּבְ ְרֶזל ְוֵאׁשַעל ּבִ ל ּבַ ְנָדא,  ׁשֶ ְרׁשַ ֵרסֹו ִנְבַקַעת ְויֹוֵצא ּפַ ּכְ ים , ַּעד ׁשֶ ָניו וַמּכִ ִכין אֹותֹו ַעל ּפָ ְּוָאז ְמַהּפְ

הֹוֵצאָת, אֹותֹו ַלע ַמה ׁשֶ ה ַהֶזה , ְּואֹוְמִרים לֹו ּבְ ְמֵרנו ְוַיִציֵלנו ִמִדין ַהָקׁשֶ ם ִיׁשְ ַּהׁשֵ ּ ּּ ּ ּ ּוְמִדְכוֹוֵתיהּ ִאסור ּוִבְפָר, ּ ּט ּבְ ּ

הוא ָעֹון ָחמור ָחָלב ׁשֶ ר ּבְ ׂשָ ּּבָ אן ְלׁשֹונֹו, ּ   .ַעד ּכָ

ם הרה ׁשֵ י ּבְ ַמְעּתִ ה ַמה ׁשָ ְדָרׁשָ י ּבַ ּוְכָבר ָאַמְרּתִ ּ ְעְלז זי"ּ י ַאֲהרֹן רַֹקח ִמּבֶ ל : ע"ק ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ל ּכֹחֹו ׁשֶ י ּכָ ּכִ

ע ַהֶגְרָמִני ימ ָאְכ"ָּהָרׁשָ א ַעל ְיֵדי ׁשֶ ָהיו ׁשֹוֲחִטים ַקִלים וִמֶזה נֹוַלד ֲעָמֵלק ַהֶגְרָמִניש ּבָ ּלו ַמֲאָכלֹות ֲאסורֹות ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ,

ְדָבֵעי יִנים ּכִ ִחיזו ַהַסּכִ לֹא ִהׁשְ ֵני ׁשֶ ֶנֶגד ִמָדה ִמּפְ ִמָדה ּכְ ְּוָהָיה ּבְ ּ ּ ּ ר , ּ הוא ׂשַ ַעל ָדָבר ׁשֶ ל ַהּבַ ִחיז ֶאת ַהֶחֶרב ׁשֶ ִּהׁשְ ּ

ל ֲעָמֵלק ְוַעל ְי חֹט ִמיְליֹוֵני ְיהוִדים רחׁשֶ ֹכחֹו ִלׁשְ   , ל"ֵּדי ֶזה ָהָיה ּבְ

ְנֵבלֹות וְטֵרפֹות  ִנים ּבִ רֹות ׁשָ רֹות ַאְלֵפי ְיהוִדים ַעׂשְ ילו ַעׂשְ ְּוֵכן ִהְכׁשִ ּ ָהָיה ָהַרב -ּ ׁשֶ ִעיר ְקָראָקא ּכְ  ּבָ

ַעל  ְּמַגֶלה ֲעֻמקֹות"ַּהָקדֹוׁש ּבַ ל" ּ ַּהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ַהְמֻקּבָ יָרא זצוקּ ּפִ י ָנָתן ֶנַטע ׁשַ ית ִדין ְקָראָקא " ַרּבִ  -ּל ַאב ּבֵ

ְתקוַפת ַהָגאֹון ַהַצִדיק ר ִהְתַרֵחׁש ּבִ ְּמֹאָרע ַמְסִעיר ׁשֶ ּּ יָרא זצָנַטע ָנָתן ' ּ ּפִ ַעל "ׁשַ ְּמַגֶלה ֲעֻמקֹות"ל ּבַ ְוָהַרב , ל"זצ" ּ

ַעל  ְּמַגֶלה ֲעֻמקֹות"ַּהָקדֹוׁש ּבַ קון " ּ ָּנַתן ּתִ ׁשוָבהּ ֲעֵלי ּתְ ָּגדֹול ְלַהּבַ ּ.  
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ָגַנח ִמְכֵאב ֵלב ְוָאְמרו לֹו  ֲחמורֹות ַעד ׁשֶ ּבַ ֲחמורֹות ׁשֶ ֵּאין ׁשֹוְמִעים לֹו ֲאִפלו ּבַ ּ ּ ּּ ּ ּ
ים  רותֲאָנׁשִ י ַוַעד ַהַכׁשְ ֵּתֵלך ֶאל ַאְנׁשֵ ּ ְ יֶהם , ּ ַמֲעׂשֵ ִאים ׁשֶ ל ַהַקּנָ ִנים ׁשֶ ֵּהם לֹא ְכָהַרּבָ ּ ּ

יֶהם ַהְמֹתָעִבים לֹא ִיְתַפְרְסמו ַמֲעׂשֵ ִתיק ֶאת ַהֹכל ׁשֶ ְּלַהׁשְ ּ ּ ּ ר ֶאל ַוַעד , ּ ְּתַדּבֵ
ְלחו אֹו ִתיָקה ְוׁשָ ׁשְ רות ֵהם לֹא ַיַעְברו ַעל ֶזה ּבִ ַּהַכׁשְ ּ ּ לֹום ְיהוָדה ּ ּתֹו ֶאל ָהַרב ׁשָ

ְּגָראס ְוִסֵפר לֹו ַהֹכל ּ ָדָבר ָלְרחֹוב וָבִעתֹוִנים ְוהֹוִדיַע ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק . ּ ְּוֵתֶכף ָיָצא ּבַ ּּ ּ ּ ּ
ֵכן הוא. ל"ַזַצִּמָקאׁשֹוי  ית ִדין וֵבְררו ֶאת ַהָדָבר ׁשֶ יב ּבֵ ְּוהוא הֹוׁשִ ּ ּ ּּ ּ ְוָאז ָיָצא ִעם , ּ

ַעד ִּמְכָתב ְלַת ה ְפָעִמים ׁשֶ ֵהָמה וְבַעל ֶפה ָאַמר ַהְרּבֵ ר ּבְ ׂשַ לֹא ֶלֱאֹכל ּבְ ְּלִמיָדיו ׁשֶ ּ ּ ּ
ָרה ֵהָמה ְכׁשֵ ר ּבְ ׂשַ יַח לֹא ִיְהֶיה ּבְ יַאת ַהָמׁשִ ּּבִ ז ַעל "ּוְכמֹו ֵכן ָאַמר ָהִריְדּבַ[, ּ

ׁשִ ָנה ֶנֶגד ַהַקָצִבים ּבְ ָלַחם ִלְפֵני ֵמָאה ׁשָ ְלִמי ְכׁשֶ ְּירוׁשַ ּ ּ ּ ַאְרצֹות : ָאַמר, יָקאגֹויּ ּבְ ׁשֶ
ָרה ֵהָמה ְכׁשֵ ר ּבְ ׂשַ ִרית ְלעֹוָלם לֹא ִיְהֶיה ּבְ ְּוֶזה ַהֹכל הֹודֹות ִלְפֻעלֹוָתיו ] ַּהּבְ ּ

לֹום יוָדא ְגָראס  י ׁשָ ים ָהעֹוָלִמי ָהַרב ַהַצִדיק ַרּבִ ל ְמַזֵכה ָהַרּבִ יִרים ׁשֶ ַּהַכּבִ ּ ּ ּ ּ ּ
ִליָט ּוִמי יֹוֵדַע ַכָמ, א"ׁשְ ּ ָהָיה ִמְתַגֶלה ֵאי ַפַעםּ ְכָלל ׁשֶ ּה ְזַמן ָהָיה עֹוֵבר ְוִאם ּבִ ּ ּ.  

ְמַנִסים ְלַהְסִתיר  ָרֵאל ׁשֶ חוֵרי ְוַיְלֵדי ִיׂשְ ה ַהְזנות ַוֲהִריַגת ּבַ ְּכמֹו ַמֲעׂשֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָנה ִעים ׁשָ ִנים ֶזה ַאְרּבָ מֹוְסדֹות ַהתֹוָרה וְבַהֲעָלַמת ָהַרּבָ ּּבְ קֹולֹו ְוִאם ֶאָחד ֵהִרים , ּ

הֹוָצַאת ְכַתב , ְלַהְזִהיר ֶאת ָהָעם ָּיְצאו ֶנְגדֹו ְכִאלו ָהָיה ֶאָחד ִמן ָהֵריִקים ּבְ ּּ ּּ ּ
רֹוֵצַח ֲחִסיִדי ֵטרֹוִריְסִטי ְוַחאַמאִסי ָיָרה ּבֹו ְלָהְרגֹו, ְּפַלְסֵטר ָעָליו , ְּוֶזה ָגַרם ׁשֶ

ּוְבֶדֶרך ֵנס ִנַצל ְ ּ.  

הֹוד, ַּנֲחֹזר ְלָהַרב ְגָראס י ׁשֶ סור ֵמַרע ְלַאְפרוׁשֵ ירֹות ּבְ ֹּות ִלְפֻעלֹוָתיו ַהַכּבִ ּ ּ ּ
ָרֵאל ֵּמִאיסוָרא ָזָכה ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ָרֵאל ִהְתִחיל ְלעֹוֵרר , ּ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּופֹה ּבְ

ה טֹוב"ְל ַתֲעמוָלה עֹוָלִמית, "ַוֲעׂשֵ ּבִ, ּּבְ ל ַרׁשְ ָמתֹו ׁשֶ ׁשְ ׁש ּבֹו ִניצֹוץ ִמּנִ י "ְוִנְתַלּבֵ
ה ַה ָּקדֹוׁש ְלַהְדִפיס וְלָהִפיץ ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוִתקוֵני זַֹהר ְואֹור ַהֹזַהר ְועֹוד ַהְרּבֵ ּּ ּּ ּ ּ ּ

ם ִחּנָ ּבִ, ְּסָפִרים ַעל ַהֹזַהר ּבְ ָרֵאל ִלְלֹמד תֹוַרת ָהַרׁשְ ֵני ִיׂשְ ְּלעֹוֵרר ּבְ , ּי ַהָקדֹוׁש"ּ
ַמִים וְלָקֵרב ַהְגֻאָל ְמֻסָגל ְלִיְרַאת ׁשָ ּׁשֶ ּ ּּ ְסָפִרים ֵאלו, הּ ַּכמוָבא ּבִ ּּ ּ ּ.  

ה ַרּבו ּבֹו , ְּוָדָבר ָגדֹול ָעׂשָ ֲאֶמִריָקה ׁשֶ דֹור ֶהָעכור ַהֶזה וִבְפָרט ּבַ ְפָרט ּבַ ּּבִ ּ ּּ ּ
ִאים ָכר ְכִפְנָחס", ֵּמַהקֹוְרִאים ַעְצָמם ַקּנָ ים ׂשָ ה ִזְמִרי וְמַבְקׁשִ ים ַמֲעׂשֵ ּעֹוׂשִ ּ ּ", 

ְתַפְטמו ּבִּוְלַאַחר  ּנִ ּׁשֶ ּ ְּנֵבלֹות ְוִאסוֵרי ְכִריתות ּ ּּ ָהִאְטִליִזים [ּ עְרס" ה-ׁשֶ " ּּבוְטׁשֶ
ֵהם ֲהִכי ְגרוִעים, ]ַמְלִעיִטים אֹוָתם, ַּהְטֵמִאים ּׁשֶ ַמֶסֶכת סֹוָטה , ּ ַּכְמבָֹאר ּבְ ַּדף (ּ
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ין ְולֹא ִמ: ):כב אי ַמְלָכא ִלְדִבִיֵתיה ַאל ִתְתָיְרִאי ִמן ַהְפרוׁשִ ָּאַמר ָלה ַיּנַ ּ ּּ ּ ֵאיָנן ּ ִּמי ׁשֶ
ין דֹוִמין ַלְפרוׁשִ ין ֶאָלא ִמן ַהְצבוִעין ׁשֶ ְּפרוׁשִ ּ ּּ ּּ ּ ין ,ּ ה ִזְמִרי וְמַבְקׁשִ יֶהן ְכַמֲעׂשֵ ַמֲעׂשֵ ּ ׁשֶ ּ ּ

ָכר ְכִפְנָחס ַרׁשִ. ּׂשָ ם"ּוְרֵאה ּבְ ֶּאָלא ִמן ַהְצבוִעים : י ׁשָ ּ ֵאין ַמְרִאיָתם -ּ ּ ְכלֹוַמר ׁשֶ
ְּכתֹוְלדֹוָתם ֶאָלא ְצבוִע ּ חוץ ְוֵאין תֹוַכן ְכָבָרםּ ּין ִמּבַ ּ ה ִזְמִרי . ּ יֶהם ְכַמֲעׂשֵ ַמֲעׂשֵ ּׁשֶ ּ- 

ָדן ְכִפְנָחס ִריֹות ְלַכּבְ ָכר ְכִפְנָחס אֹוְמִרים ַלּבְ ים ׂשָ ִעים וְמַבְקׁשִ ֵהן ְרׁשָ ּׁשֶ ּּ ּ ְּוִאיָכא , ּ
ִּדְמָפֵרׁש ֵלה ְלִעְנַין ְצִניעוָתא ּ ְּוֵאלו  .ּ ַּהְצבוִעים ְוַהֲחֵנִפיּ ִבים ּ ּם ְוַהְטֵמִאים חֹוׁשְ

ַּעְצָמם ְכַצִדיִקים ם ַהָטֵמא ְתִפִלין, ּ יִחים ַעל רֹאׁשָ ִאים ְלֵבית ַהְכֶנֶסת וַמּנִ ֲּהלֹא ּבָ ּ ּ ּ ּ ,
ֶבל ׁשֶ ים ִכְנבוַכְדֶנאַצר ֶמֶלך ּבָ ים ְצָדָקה ְועֹוׂשִ ְְועֹוׂשִ ּ ּ ְצָדָקה ִיְפרֹק"ּ ֲאָבל , "ֶחְטאֹו ּבִ

ְקִלַפ ל , ת ֲעָריֹותֵּהם ִנְטָמִאים ּבִ ְּוׁשֹוָרה ֲעֵליֶהם רוַח ַהֻטְמָאה ׁשֶ , ַּהִסְטָרא ַאֲחָראּ
ֹזַהר ַהָקדֹוׁש [ ַּכְמבָֹאר ּבַ ּ ָפִטים ּ ת ִמׁשְ ָּפָרׁשַ ְּוֵכן ָכַתב ַהְגָר, )ב"א וע"ה ע"ַּדף קכ(ּ א "ּ

יֹו ַהָגהֹוָתיו ב"ד ִסיָמן פ"ּבְ ר ' ּז ּבְ ׂשָ ְמַצֵין ַעל ִעְנַין ּבָ ְּפָעִמים ׁשֶ ּ ָחָלב ֶאת ַהֹזַהר ּ ּּבְ

ַּאך ִמְצוֹות ֵאלו ְמאוִסים ִלְפֵני , ]ַּהֶזה ּ ּ רוך הואְ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ֲעׂשו ִעם ְקִלַפת , ּ ּנַ ּׁשֶ ּ
כ, ֲעָריֹות אֹור ַהַחִיים תובְּכמֹו ׁשֶ ת ַאֲחֵרי(ַּהָקדֹוׁש ּ ּבָ סֹוף ָפָרׁשַ   .)ּּבְ

ֲאֶמִריָקה ְלָגֵרׁש ֶא ָזָכה ּבַ ַּעל ֵכן ְלַאַחר ׁשֶ ּת ָהַרע ַעל ָכל ָפִנים ֵמאֹוָתם ּ ּ
ם ַּהְיֵרִאים ֶאת ְדַבר  רות ַהַמֲאָכִלים ַּהׁשֵ ַכׁשְ ְתעֹוְררו ַעל ָידֹו ְוֵהֵחלו ְלִהָזֵהר ּבְ ּנִ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ

ּבִ ל ָהַרׁשְ ּי ַהָקדֹוׁש וְלַהְכִניָסם "ָּזָכה ַעל ְיֵדי ֶזה ְלעֹוֵרר ִלְלֹמד ֶאת ִסְפֵרי ַהזַֹהר ׁשֶ ּ
י ֵלב ַרּבִ ּם וְלָקֵרב ַהְגֻאָלהּבְ ּ ּ.  

ה ֲעבֹוָדתֹו ַהְקדֹוׁשָ ַיְצִליַח ּבַ ַּעל ֵכן ָאנו ְמַאֲחִלים לֹו ׁשֶ ּ ּ ְמַמֵדי , ּ ְּוִאם ַיֲעבֹד ּבִ
ַמִים ֹּכחֹות ַהְגדֹוִלים ְלַהְכִניס ִיְרַאת ׁשָ ל ְפֵני , ּ ְּיכֹוִלים ֲאַנְחנו ְלָהִכין ַעְצֵמנו ְלַקּבֵ ּ ּ

יַח ִצְדֵקנו ִיְת, ְּמׁשִ ָיֵמינוּׁשֶ ְמֵהָרה ּבְ ַּגֶלה ּבִ ּ ּ.  

ֵמַח וְבִבְרַכת ָכל טוב ר ְוׂשָ ִבְרַכת ַחג ָכׁשֵ ּּבְ ּּ ּ ּ ּ:  

ֵווייֶצער לֹֹמה יוָדא ׁשְ   ּׁשְ
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   – ח מכתב –

לֹום ְיהוָדה ְגָראסָהַרב  ּׁשָ ּ  
ֶמׁשק "ַקְדַבֲא ית ׁשֶ ְעָיה ָהאְלִמין ּבֵ  ֲעֶטֶרת ְיׁשַ

ת קֹוֶדׁש ְלֵסֶדר , ה"ב ּבָ ִפיךְּלַמַען ִת"ֶעֶרב ׁשַ ם ּבְ ְָהֶיה תֹוַרת ַהׁשֵ ּ " ְלַמַען" "ּ
ִּגיַמְטִרָיה  ַנת " ֵקץ"ּ ָבט ׁשְ " ֵּסֶפר אֹור ַהֹזַהר "-. ק"פל" ע"תש"חֶֹדׁש ׁשְ
ִגיַמְטִרָיה  ן "תשּּבְ ּבַ ן ְּכְּדֵדין ּע חוׁשְ ּבַ   .ְּדֵדיןּחוׁשְ

לֹום ְוָכל טוב ֶסָלה ַּהַחִיים ְוַהׁשָ ּ יבֹותָראׁשֵ, ם"יֶּאל ְכבֹוד ַאְדמֹוִר, ּ , ּי ַהְיׁשִ
יֵצי ַהתֹוָרה ִנים, ַּמְרּבִ ְלָחן ָערוך יֹוִמי, ְוַרּבָ ַדף ַהיֹוִמי וְבׁשֻ עוִרים ּבְ ְַמִגיֵדי ַהׁשִ ּ ּ ּּ ּ ְוִדי , ּ
ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר ִליָט, ּבְ ְמֶלאֶכת ַהֹקֶדׁש ׁשְ   .א"ְּוָכל ָהעֹוְסִקים ּבִ

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

ַּהֻמֶטֶלת ַעל ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִלְלֹמד ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּ ּ ּ ּ.  

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

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

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

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

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

א ַתוְוֵני ְדִלּבָ ְּוָכל ֵתָבה ְוֵתָבה נֹוֵקב ְויֹוֵרד ּבְ ּ   .ַּעד ָכאן, "ּ

ר ִלְלמֹד ַהֹזַהר  ּוְבַקל ֶאְפׁשַ ָרֵאל"ּ ִתֵקן ָהֲאִריַז, "ָחק ְלִיׂשְ ּׁשֶ ִמיֵדי יֹום , ל"ּ
ּבִּבְ ּיֹומֹו ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְלַהְטִעים ֶאת ֹנֶפת צוף ִדְבֵרי ָהַרׁשְ ַּלִצּבור ַהלֹוְמִדיםע "זיי "ּ ּ ּ ,
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ָכַתב ַהִחיָד ְּכמֹו ׁשֶ עֹוָלם ַהְמַזֵכ, ל"ַזַצא "ּ ֵאין עֹוד ִלמוד ּבָ ּׁשֶ ּ ּ ָמה ְכמֹו ִלמוד ּ ׁשָ ּך ַהּנְ ּ ּ ְ

ַּהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּ.  

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

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

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

ת ָנ זַֹהר ָפָרׁשַ ִכיִלים ַיְזִהירו : :)ד"ַּדף קכ(, ׂשאּּבְ ְּוַהַמׂשְ ַהאי ִחּבוָרא ּ זַֹהר ָהָרִקיַע ּבְ ּּכְ ּ
ִאיהו ֵסֶפר ַהֹזַהר יָלך ּדְ ּּדִ ּ ִאיָמא ִעָלָאה ְתׁשוָבהזֹוֲהָרא ִמן , ְ ּּדְ ּ ִאֵלין ָלא .ּ ּ ּבְ

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

ַּתְרגום ִלְלׁשֹון ַהֹקֶדׁש[. ְּוֵאין ִעמֹו ֵאל ֵנָכר ּּ ָרֵאל ִלְטעֹם ֵמִאיַלן : ]ּ ֲעִתיִדים ִיׂשְ ִּמׁשום ׁשֶ ּ
הוא ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהֶזהַּהַחִי ּים ׁשֶ ּ ַרֲחִמים, ּ ַּעל ָידֹו ֵיְצאו ִמן ַהָגלות ּבְ ּּ .  

ּוַבִמְקָדׁש  ּ ֵניה ְדָקָאַמר ְלִמְטַעם)ְּלַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָכאן(ְֶמֶלך ּ ּ דוק ִליׁשְ ּּ לֹוַמר , ּ
ם טוב טוב ַהׁשֵ ָעִתיד ְלִהְתַגלֹות ֵפרוׁש ַמַאְמֵרי ַהֹזַהר ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ יה ִמן ְו, ּ ָּאז ִיְפקון ּבֵ ּ

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

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

ַרֲחֵמי   .ּבְ

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

ֵסֶפר ִכֵסא ֶמֶלך' ל ְּבְ ּ ַּכָמה ָגדֹול ִחיוב ַעל ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִלְלֹמד : "ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָלה ָלה, ַקּבָ ם ַכָמה ָגדֹול ִאם ֵאיָנם לֹוְמִדים ַקּבָ ְּוָעְנׁשָ ּ ְּוגֹוֵרם ֹאֶרך ָגלוָתא, ּ ּ ִּכי ֵהם , ְ

ְּמַעְכִבים ַהְגֻאָלה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ּ ָלה ַמה , ּ ִלמוד ַהַקּבָ ָעה ַאַחת ּבְ ׁשָ ה ּבְ ִּכי ַיֲעׂשֶ ּ ּ ּ
ֵטי ַהת ְפׁשָ ִלמוד חֶֹדׁש ָיִמים ּבִ ה ּבְ לֹא ַנֲעׂשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ ִּכי ָגדֹול ֹכָחה ְלָקֵרב ַהְגֻאָלה, ֹוָרהּ ּ ּּ ּ ּ." 
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ּוַבִתקון  ּּ ִכֵסא ֶמֶלךב "מּ ם ּבַ ְׁשָ ּ ָעְלָמא ּבֹוֶנה ", ּ ִגיְרָסא ּבְ ִּכי ִלמוד ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ּ ּ ּ
ֵכן ִאם ִיְזֶכה ִלְלֹמד וְלָהִבין ֲאִפלו ֵפרוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד, עֹוָלמֹות ְּוָכל ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ה ּב, ּ ֹו ַיֲעׂשֶ

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

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

ֲעבֹוָדתֹו וִמְצוֹוָתיו   . ַּעד ָכאן...". ּּבַ

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

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

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

ָלה ּוְבִיחוד ִמִלמוד ֵסֶפר ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְוַהִתקוִנים, ָּחְכַמת ַהַקּבָ ּ ּ ּּ ּּ ּ ָחְכַמת ָאָדם , ּ
ָּתִאיר ָפָניו ְוכו ּ ּ'.  

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

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

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

ָרם ֶאל ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ּוְמַיׁשְ ָכל ַהָיִמים, ּ ֲעבור ְזֻכיֹוָתם ּבְ ְזֻכיֹוָתיו ִנְכָפלֹות ּבַ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ 
ים ְוכו ּוְבָכל ַהְזַמּנִ   .ִּדְבֵרי ָקְדׁשֹוָּכאן ַעד . 'ּּ

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

ָאז ִיְתַגֶלה ַלַתְחתֹוִנים, ּסֹוף ַהָיִמיםּבְ ּׁשֶ ּ ּ יַח. ּ ּוִבְזכות ָהעֹוְסִקים ָיבֹוא ָמׁשִ ּ ,
ה ְקרֹוָבה ְלִביָאתֹו ר ֶזה ִתְהֶיה ִסּבָ תֹו ֲאׁשֶ ִסּבָ ָעה ּבְ ֵלא ָהָאֶרץ ּדֵ י ָאז ִתּמָ ּּכִ ּ, 

ָאַמר וְבִגיֵנה  ְּוֶזה ׁשֶ ְבֶתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָזתֹו"ּ ְּוׁשַ ְזכות ֶזה ִיָגֲאלו ', ְּוכו" ּ ּבִ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ּּ
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ָרֵאל רוך הוא ,ִיׂשְ ֻהְצַרך ַהָקדֹוׁש ּבָ ָרֵאל ִמִמְצַרִים ַעד ׁשֶ לֹא ִנְגֲאלו ִיׂשְ ם ׁשֶ ּ ְכׁשֵ ּ ְּ ְּ ּ ּ ּ
ַדם ַהֶפַסח וְבַדם ַהִמיָלה ם ּבְ ְּלַקְדׁשָ ּ ּ ֵּכן ַהְגֻאָלה ָהֲעִתיָדה לֹא ִיְהֶיה ַהְגֻאָלה ַעד , ּ ּּ ּ ּ

ִיְזכו ְל ּׁשֶ ּ ה ַהזֹוּ ּתֹוֶסֶפת ַהְקֻדׁשָ ּ ַרך, ּ ְְוהוא ְרצֹון ָהֵאל ִיְתּבָ ה, ּ ֵרי ַהזֹוֶכה ּבָ ְּוַאׁשְ ָרה (" ּ ֲעׂשָ

ִרית, ַמֲאָמרֹות ַמֲאָמר ִראׁשֹון ֵני לוחֹות ַהּבְ   . )ּׁשְ

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

צוָרה ִמְפֵני ָכל ָצָרה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ּּבְ ּ ּ .  

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

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

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

ִּכי ַרב ַהָדָבר ְוָעצום ְמאֹד ּ ּ ...  

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

ּתֹוַרְתֶכם ִיַקח ֶאת ָה ֵּעָצה ַהזֹאת ְוִיְהֶיה לֹו ִלְזכותּ ִּכי ֵאין ָכמֹוָה ְלטֹוָבה ְלָכל , ּ ּ
ָרֵאל ה הוא ְכָלל, ִיׂשְ ְמקֹומֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו ִכי לֹא ָדָבר ָקׁשֶ ְּוָכל ֶאָחד ּבִ ּּ ּ ."  

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

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

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

  .)ְּלֵעץ ַחִיים

ְפָלא  ָזִכינו ְלַהִכיר ַמֲעַלת ִדְבֵרי ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש וָפֳעָלם ַהּנִ ְּוַאֲחֵרי ׁשֶ ּּ ּ ּּ ּ
ר ָפָעָתם ַהּבְ ָכל ַהחוִגים ִנְמְצאו ְגדֹוֵלי ַהדֹורֹות , ּוָכהְּוַהׁשְ ּבְ ּלֹא ִיָפֵלא ִאם ֵכן ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ

ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ָקְבעו ִלמוָדם ְוִעיוָנם ּבַ ּׁשֶ ּּ ּ ּ ּּ ים וְלׁשֹוְמֵעי ִלְקָחם ַעל , ּ ְּוַאף ִהְמִליצו ָלַרּבִ ּ
ֵאר ִיְתּבָ ַּהתֹוֶעֶלת ֵמַהִלמוד ּבֹו ְכמֹו ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ּוְלׁשֹון ֶדֶג ִמיִניּ ת ׁשְ ה: ּל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ָפָרׁשַ ְּוֶזהו ָדרֹׁש ָדַרׁש מׁשֶ ּ ַּהְינו , ּ
ִיְתַגֶלה  ְּכׁשֶ ּ ּ ה(ּ ִחיַנת מׁשֶ ָכל דֹור ְודֹור ֵיׁש ּבְ ִּכי ּבְ ן יֹוַחאי , ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְּוִאיָתא ְדַרּבִ

ה ִחיַנת מׁשֶ ה, )ָהָיה ּבְ ָדַרׁש ְכָבר מׁשֶ ְּוִיְדרֹׁש ַמה ׁשֶ ּ ן יֹוַחאיַה, ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ , ְּינו ַרּבִ
ה ׂשַֹרף, ֵּסֶפר ַהזַֹהר יָלא ִיְהֶיה , ָאז ְוִהּנֵ ל ַהְקִלפֹות וִמּמֵ לו ּכָ ּטְ ִיְתּבַ ַּהְינו ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ

ַּהְגֻאָלה  ָיֵמינו ָאֵמן ֶסָלה ָוֶעדּ ְמֵהָרה ּבְ ֶנה ּבִ ִיּבָ ּׁשֶ ּ.  

ֵסֶפר ִאְמֵרי קֹוֶדׁש  ר ּבַ, )ו"ֶּפֶרק ט(ּבְ ִחּבֵ ָניֹות ַמֲהִריׁשֶ ַּעל ֵפרוׁש ַהִמׁשְ ּ ָהָיה (ח "ּ ׁשֶ
ֵּמרֹוֵאי ְפֵני ֲאדֹוֵננו ַהְגָר ּ יֹום ִיְהֶיה ְוכו: "ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, )ל"ַזא "ּ ְּוַהִלמוד ּבַ ּּ ּ ְוִסְפֵרי ' ּ

ִּחיוָבם ָגדֹול ַמָמׁש, ּמוָסר ּ ּ ְּכמֹו ְלִהְתַפֵלל אֹו ְלָהִניַח ְתִפִלין ְוכו, ּ ּ ּּ ּ  טֹוב – ְוזַֹהר, 'ּ
ִבין ַעְמקותֹו ְמַעט, ְּמֹאד ְלִלּמוד ּמֵ יָטא ְלִמי ׁשֶ ְּפׁשִ ּ ֶּאָלא ֲאִפילו ִלְלמֹד ְלִפי , ּ ּ

ְּפׁשוטֹו ַגם ֵיׁש ּבֹו מוַסר ָגדֹול ּּ ּ ּוְלׁשֹונֹו ְמֻסָגל, ּ   .ַּעד ָכאן ,"ּ

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

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

ם ָהֲאִריַז: ָּכַתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, )'א ָּמָצאנו ָרִאינו ִמׁשֵ ּ ִלמוד ּבְל "ּ ּׁשֶ ּ ֵּסֶפר ַהֹזַהר ּ

ָמה ְלִהְזַדֵכך ְמאֹד ׁשָ ְְוַהִתקוִנים ֵהם יֹוִעילו ַלּנְ ּ ּ ּ ּ ּ ֵאינֹו ֵמִבין ָהָאָדם , ּ ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ
ּעֹוֶמק ַכָוָנתֹו ֵכל ְוָכל ְדָבָריו , ּ טות ְדָבָריו ֵהם ִדְבֵרי מוַסר ַהׂשְ ַּדֲאִפילו ְלִפי ַפׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ

ֵּלב ַהלֹוֵמד ְוַהׁשֹוֵמַעְּכַגֲחֵלי ֵאׁש ְוִנְכָנִסים ּבְ ְברֹון , ּ ְבִכָיה ְוׁשִ ּוִבְפָרט ִאם ִיְתעֹוֵרר ּבִ ּ
ֵסֶפר ַהֹזַהר לֹוֵמד ּבְ ֵּלָבב ְכׁשֶ ּ ְמָחִלים ֲעֹונֹוָתיו, ּ ּנִ ְּוִיְבְרחו ַהַמִזיִקים , ֵאין ָסֵפק ׁשֶ ּ ּ

ת ְּוַהִסְטָרא ַאֲחָרא ִמֶמּנו ַהְרֵחק ִכְמַטֲחֵוי ֶקׁשֶ ּ ּ ֵכ, ּ ּוִמָכל ׁשֶ ּ ּן ִאם ִיְלְמדו ִלמוד ֶזה ּ ּּ
ַלְיָלה ֵמֲחצֹות ַלְיָלה ְוֵאיֵלך ְּבַ ָמתֹו, ּ יֹוִעיל ְמֹאד ְלַזֵכך ִנׁשְ ְׁשֶ ּ ּבֹוָכה ַעל ָגלות , ּ ַּאַחר ׁשֶ ּ
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ן ְוַהָגלות ִכיָנה ְוַהֻחְרּבָ ַּהׁשְ ּ ַחר, ּ ַיֲעֶלה ַעמוד ַהׁשַ ב ְוִיְלמֹד ַעד ׁשֶ ְּוַאַחר ָכך ֵיׁשֵ ּ ּ ּ ְ ר , ּ ִויַחּבֵ
ם ַחְסדֹו"ְוָעָליו ֶנֱאַמר , ָלה ָויֹוםַלְי ּיֹוָמם ְיַצֶוה ַהׁשֵ ּ ל ֶחֶסד ָמׁשוך ָעָליו , "ּ חוט ׁשֶ ְׁשֶ ּ ּ

ָּכל ַהיֹום ִמׁשום ְד ּ ּ ּ יֹרה ִעִמי"ּ ַלְיָלה ׁשִ ּּבַ ֵסֶפר ". ּ תֹות לֹא ִיְלֹמד ֶאָלא ּבְ ּבָ ׁשַ ְּוַגם ּבְ
ת ָקדֹׁש ְוֵסֶפר ַהֹזַהר ָקדֹ, ַּהֹזַהר ּבָ ַהׁשַ ּׁשֶ ָלה ְיַלְמדֹו , ׁשּ ָחְכַמת ַהַקּבָ ְּוִאם ְלֵאל ָידֹו ּבְ ּ

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

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

ִלּבֹו ם ּבְ ּוְסֻגַלת ִלמוד ֵסֶפר ַהֹזַהר יֹוִעיל ְלָאָדם ְלַהְכִניס ִיְרַאת ַהׁשֵ ּ ּ ּּ ּ.  

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

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

ּוַבֵסֶפר  יר ָהרֹוִע"ּ ּ ַעמוד פ'ֵחֶלק א(" יםַאּבִ ַפַעם ַאַחת ְּמֻסָפר , )ח"ג אֹות קס"ּ ּׁשֶ
נו ַהָקדֹוׁש ְונֹוָרא ַאְדמֹו ִהְתּבֹוֵדד ַעְצמֹו ַרּבֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּּבְ ל "ּר ִמסֹוְכְטׁשוב ַזַצ"ּ

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

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

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

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

עֹות ָרָאה ׁשֶ ך ַעל ַהּמֹוֶרה ׁשָ יט ַאַחר ּכָ ִהּבִ ְוְכׁשֶ ן יֹוֵתר ּ נו ַהָקדֹוׁש ּכֵ ָּלַמד ַרּבֵ ּ ּ
ֵלמֹות עֹות ׁשְ ע ׁשָ ִהְתעֹוְררות ְוַחד ְקִטיָרא ִמְתִחָלה ַעד , ֵמַאְרּבַ ְּוַהּכֹל ָהָיה ּבְ ּ ּ

ָכל  ֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ט חוָצה ִמּסֵ ִלי ַהּבֵ ִלי ֶהְפֵסק ֶרַגע ַאַחת וּבְ ּסֹוף ּבְ ּ ּ ּ
  .ּ ַעד ָכאן,ְּזַמן ַרב ַההוא

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

ה ִכי ַהָגדֹול ֵמֲחֵברֹו ִיְצרֹו ָגדֹול ֵהיֶמּנו ַּהְרּבֵ ּ ּ ַּתְבִלין ַהֵיֶצר ָהַרע הוא תֹוַכַחת ְו, ּ ּ ּ
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ַער ַהִציון ". ל"ַמֲאָמֵרי ֲחַז ּוְבׁשַ ּּ הוא יֹוֵתר ִחיוב , )ו"אֹות כ(ּ ם ַהַחֵיי ָאָדם ׁשֶ ׁשֵ ָּכַתב ּבְ ּּ ּ ּ
ָניֹות ִּמִלמוד ִמׁשְ ּ   .ַּעד ָכאן, ּ

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

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

  .ְּכִמְדַרׁש

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

ּהוא ֶאָחד ֵמֶחְלֵקי תֹוָרה ַהיֹוֵתר ַנֲעִלים  ּ י "ּוְכֵעין ַמֲאָמָרם (ּ ָּדָבר ָגדֹול ַמֲעׂשֵ ּ
פוֵמיה ָתִמיד , )"ֶּמְרָכָבה ּוַמְרְגָלא ּבְ ּ ּ ים ָאנו ּּ ׁשִ ִלי ִסְתֵרי תֹוָרה ְמַגׁשְ י ּבְ ּּכִ ּּ

ֲאֵפָלה ר ָלבֹא,ּבַ ִריָאה ְוִאי ֶאְפׁשַ ַהְנָהָגתֹו ִעם ַהּבְ ָּאְמָנם ָדַאג ִכי , ּ ַעד ֵחֶקר ֱאלֹוַה ּבְ ּ
ה ּלֹא ַיְסִפיק לֹו ַהְזַמן ְלִהְתַעֵמק ּבָ ּ ּ ים, ּ ֵהם ֹצֶרך ַרּבִ ְגִלים ׁשֶ ִביל ִלמוָדיו ַהּנִ ׁשְ ְּבִ ּ ְּוִעֵין , ּ

ָלה ַרק ִלְפָעִמים ִסְפֵרי ַהַקּבָ ׁשָ, ּּבְ ַלְיָלה ּבְ ְּוַעל ִפי רֹוב ּבַ ּכֹה זֹוֵכר ָאנִֹכי , ָעה ְמֻאֶחֶרתּ
ִרים ַהַקְדמֹוִנים, ִּמיֵמי ְנעוַרי ָלה ָהָיה לֹו ַרק ֵמַהְמַחּבְ ִּסְפֵרי ַקּבָ , ְּכמֹו ֵסֶפר ְיִציָרה, ּ

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

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

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

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

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

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

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

ִליָטְּלַהָגִּנְתַלֵויִתי ַפַעם  מוֵאל ָוואְזְנר ׁשְ י ׁשְ ח  ,א"ּאֹון ַרּבִ ָהָיה ֻמּנָ ְוָאז ִזְכרֹוִני ׁשֶ
ְלָחן ֵסֶפר  ָהָיה ְללֹא ְכִריָכה" (ַּהזַֹהר"ַעל ַהׁשֻ מוֵאל , )ּׁשֶ י ׁשְ ְּוָאַמר ַהָגאֹון ַרּבִ ּ

ֵסֶפר : ָוואְזְנר ה ּבְ לֹוְמִדים ַהְרּבֵ ְְוַהֲחזֹון ִאיׁש ִחֵיך. ֶזהִּנְרֶאה ׁשֶ ְּרֵאה אֹור ַהזַֹהר ַדף ( ּ ּ

86(.  

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

ְנִעימות קֹולֹו ְוִהְתַלֲהב ּות ְגדֹוָלהּּבִ ּ.  

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

ֵסֶפר זַֹהר ַהָק יָנה ּבְ ִּלְפֵני ַהׁשֵ םּ   .ּדֹוׁש ַעֵין ׁשָ

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

בוַע ַּהׁשָ ּ.  

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

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

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

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

ָמתֹו ְוכו ְּוהוא ִתקון ָגדֹול ְלִנׁשְ ּ ּּ ּ ְּרֵאה אֹור ַהזַֹהר ַדף (. 'ּ ּ76 ,82(.  
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י ַחִיים ַפאַלאִגְּוָכַתב ַהָגאֹו ּן ַרּבִ ִסְפרֹו ל "י ַזַצ'ּ ְוֶזה , )'ֶּפֶרק ו(" ּלוַח ֶאֶרז"ּבְ
ָכרֹו ִאתֹו: ְלׁשֹונֹו ה ׂשְ לֹוֵמד ָהָאָדם ִהּנֵ ֲּהַגם ִדְבָכל ַהתֹוָרה ׁשֶ ּּ לֹוֵמד  ,ּ ִּמָכל ָמקֹום ּבַ ּ

ן ְוִתקוִנים ְוִכְת ָלה ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ָחָדׁש ְוָיׁשָ ִדְבֵרי ַקּבָ ּּבְ ּ נו ָהֲאִרּ ֵּבי גוֵרי ַרּבֵ ּ א "זיעי "ּ
ָגב ַהִלמוד ְמאֹד, ְּוַכדֹוֶמה ָלֶהם ִּנׂשְ ּ ּ לֹוֵמד ,ּ ִּכי ֲאִפילו ֵאינֹו ֵמִבין ַמה ׁשֶ ּ ָכרֹו  ,ּ ׂשְ

ה ּוְמֻסָגל ְלַהְבִריַח ִמֶמּנו ַהִיסוִרין ,ְמֻרּבֶ ּ ּּ ּ ּ ּ.  

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

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

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

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

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

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

ם א ְיֻעַין ׁשָ עֹוָלם ַהֶזה וָבעֹוָלם ַהּבָ ֵלמות ּבָ ּׁשְ ּ ְּוַעל ַהכֹל ְדִלמוד ַהֹזַהר ְמָקֵרב . ּּ ּ ּ ּ ּ
ַּהְגאוָלה ם , ּ ָכַתב ׁשָ ְּוַהְקִלפֹות ָכרֹת ִיָכֵרתון ְכמֹו ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ   .ְּפָעִמים ַרּבֹותּ

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

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

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

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

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

ָכַתב ָהַרַמ .)ח"ס ה (ז "ַּמה ׁשֶ י ֹמׁשֶ ַּזכוָתאַרּבִ זֹ )ּ ְּדִאם ֵאינֹו לֹוֵמד ּבַ ַּהר ַהָקדֹוׁש ַיְכִסיפו ּ ּ
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א עֹוָלם ַהּבָ ם, לֹו ּבָ י ַחִיים ִויַטאל , ְּיֻעַין ׁשָ ְּועֹוד ְיֵתָרה ַעל ֹזאת ִדְבֵרי מֹוֵרנו ַרּבִ ּ ּ
ְּוָכל ַהְגָבעֹות ִהְתַקְלָקלו: ")ִיְרְמָיה ד כד(ָאַמר עֹוד : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ע"זי ִּכי ַהְגָבעֹות , "ּ ּ

ְזַכרֵּהם ַהַתְלִמיֵדי ֲחָכ ִחינֹות ֶהָהִרים ַהּנִ ְקָרִאים ְגָבעֹות ֵאֶצל ּבְ חוִרים ַהּנִ ִּמים ַהּבַ ּ ּ ,
ה ַהְגָבעֹות ֵאלו ִנְתַקְלְקלו ְלַגְמֵרי ִּהּנֵ ּ ּ ים ֶאת , ּ ְראֹות ַהַתְלִמיִדים ַהְקַטּנִ ִּכי ּבִ ּ ּ

ִטי ַּהְגדֹוִלים ֶהָהִרים ָהָרִמים רֹוְדִפים יֹוָמם ָוַלְיָלה ַאֲחֵרי ַהְפׁשָ ּם ְוֵאיָנם ֲעסוִקים ּ
ה ֵהם ִנְמָנִעים ִמְלִהְתַעֵסק  ָחְכָמה ַהזֹאת ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ִכי ִמִיְרָאָתם ִלָכֵנס ּבָ ּּבַ ּ ּ ּ ּּ ּ

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

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

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

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

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

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

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

ִכיְנָתא ֵמַעְפָרא ְּלאוְקָמא ׁשְ ּ.  

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

ָאַמר ַהָכתוב ֶזה סֹוד ָגדֹול ַמה ׁשֶ ּּבָ ּ ַצר ְלך וְמָצאוך : "ּ ָּבַ ָּ ּ ָּכל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ְוכוּ ּ ּ ּ '
ם ֱאלֶֹהיך ְבָת ַעד ַהׁשֵ ְָוׁשַ ּ רות ַהִסְטָרא ַאֲחָרא ִלְגֹזר , ַּדע, )ל, ְּדָבִרים ד( 'ְּוכו" ּ ִּכי ִהְתַגּבְ ּ ּ ּ

ָרֵאל לֹום ְגֵזרֹות ַעל ִיׂשְ ַמְדֵרגֹות, ַּחס ְוׁשָ ך ְלִפי ֲעִלָיָתה ְלִהְתַאֵחז ְוִליֹנק ּבַ ִּנְמׁשַ ּ ּ ִּכי , ְ
ֶרתְּכ ִּפי ֲעלֹוָתה ָכך ִמְתַגּבֶ ְ ּ ְסִפירֹות זו. ּ ֶרת ּבַ ה ִהיא עֹוָלה וִמְתַגּבֶ ְּוִהּנֵ ּּ ְוָאז , ן"ּ

ָרֵאל דֹוֵחק ַאַחר דֹוֵחק ִּנְדָחִקים ִיׂשְ ִהיא ַמַגַעת ְל. ּ ֶבת , "ִּאיָמא"ַּעד ׁשֶ ְוִהיא חֹוׁשֶ
ם ַגם ֵכן ק ׁשָ ְּלִהְתַדּבֵ ּ סֹוד, ּ ִּאיָמא ִדיִנין ִמְת "ּבְ ְַאך , ). סה'גּזַֹהר ֵחֶלק (" ָּעִרין ִמיָנהּ

ֱאֶמת ֵאיָנה ְיכֹוָלה ִּכי ִאיָמא ִהיא ֵחרות, ּּבֶ ּ ה. ּ ה , ְּוָאז ַאְדַרּבָ ִקין ּבָ ָרֵאל ִמְתַדּבְ ִּיׂשְ
סֹוד ַהְתׁשוָבה ּובֹוְרִחין ּבְ ְגֵזרֹוָתיו ָקׁשֹות,ּּ ּ ְוָלֵכן ָהָיה ָצִריך ַהֶמֶלך ׁשֶ ְ הֹוֵלך , ְּ ְׁשֶ
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ר כֹחֹוּוִמְת ּבַ ם ִנׁשְ ַמִגיַע ְלִאיָמא ְוׁשָ ר ִמְסִפיָרה ִלְסִפיָרה ַעד ׁשֶ ַּגּבֵ ּ ּּ ה , ּּ ִּכי ַאְדַרּבָ ּ
ָרֵאל ִּמְתעֹוֶרֶרת ַהְתׁשוָבה ְלִיׂשְ ֶבר ְגאֹון"ְּוהוא סֹוד . ּ ֵלי טז(" ִּלְפֵני ׁשֶ ְּוַעל ֵכן , )יח, ִמׁשְ

ּבִ ה ְוַרׁשְ ִריַחת מֹׁשֶ ה ֵסֶפר , ּי ַהְגֵזָרהָּהיו ַעל ְיֵדי "ַּגם ּבְ ְבִריָחה זֹאת ַנֲעׂשֶ ּבִ ְוֵכיָון ׁשֶ
ִיְזַדֵמן ֵאָליו, ַּהֹזַהר ה ְכָבר ִעְנַין ַהֵתָבה ַקָים ְועֹוֵמד ְלָכל ִמי ׁשֶ ִּהּנֵ ּ ּ ּ ְּדַהְינו, ּ ק : ּ ְדּבָ ַהּנִ

ֵסֶפר ַהֹזַהר ְכָבר ַמִגיַע ְל ּּבַ ּ ּ ְן ָצִריך לֹו ֶחְבֵלי ְוֵאי, ְּוָיָצא ִמן ַהִסְטָרא ַאֲחָרא" ִּאיָמא"ּ

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

ַּהְפֻעָלה ַהזֹאת ּ הּ ְזַמּנָ ּ ֵאיָנה ְצִריָכה ְלִהָמֵצא ֶאָלא ּבִ ּּ ֵּפרוׁש, ּ סֹוד : ּ ָרֵאל ּבְ ִיְבְרחו ִיׂשְ ּׁשֶ ּ
ַּהֹזַהר ַהֶזה יָחא , ּ ָדָרא ְדַמְלָכא ְמׁשִ סֹוף יֹוַמָיא ּבְ ִּכי ְפֻעָלתֹו ֵאינֹו ֶאָלא ּבְ ּּ ּ ּ ּ סֹוף  -ּ ּבְ

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

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

ּבְִמ סֹוף ַהָיִמים )י"ֻּאֶחֶרת ַיֲחִסית ִלְתקוַפת ַרׁשְ ָרֵאל ּבְ ְּצִריָכה ְלִהָמֵצא ַלְכָלל ִיׂשְ ּ ּ ,
יַח ל ָמׁשִ דֹורֹו ׁשֶ דֹוֵרנו ָאנו, ּבְ ְּכלֹוַמר ּבְ ּ ְּוִכְקִריַאת ָכל ְגדֹוֵלי ַהדֹור ֶאת ַהִצּבור , ּ ּ ּ ּ ּ

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

ֵסֶפר ַהזַֹהר ם ִלְדּבֹק ּבְ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ּּבְ ל ֶאת . ּ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ְלַבּטֵ ּוִמְלַבד ּכֹחֹו ׁשֶ ּ ּ
ֵבק ּבֹוֶחְבֵלי  יַח ֲעבור ָהָאָדם ַהּדָ ֶפר ַהזַֹהר ְמָמֵרק ֶאת , ָּמׁשִ ּסֵ ֲּהֵרי ָידוַע ׁשֶ ּ

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

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

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

ִדְקדוק צ ּּבְ ַּהְקָדַמת ַהמֹוִציִאים ָלאֹור ֵסֶפר ַהִתקוִנים ְדפוס ִליוֹוְרנֹו(. ח"ּ ּּ ּּ ּ ּ(  

ֶנהל "ְּוָאְמרו ֲחַז ִמׁשְ ֶנה א'ֶּפֶרק י(ּ ַמֶסֶכת ַסְנֶהְדִרין ּּבַ ָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם )' ִמׁשְ ּ ָכל ִיׂשְ
א ֱאַמר , ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ ּנֶ ְעָיה ס(ׁשֶ ּ ְוַעֵמך ֻכָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ ֵנֶצר )ְיׁשַ ּ ּ ּ ְ ּ
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ה ָיַדי ְלִהְתָפֵאר ַּמָטַעי ַמֲעׂשֵ י ֵתבֹות " ק"ֵחֶל" .ּ ִּחזוק "ָּראׁשֵ ָלהּ ִּלמוד ַקּבָ ּ" ,
ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ָרֵאל ֶיׁש ֵחֶלק ּבַ ְלָכל ִיׂשְ ְּלַלְמֵדנו ׁשֶ ּ ּ ּ ָלה , ְועֹוד, ּ ַעל ְיֵדי ִלמוד ַהַקּבָ ּׁשֶ ּ ּ– 

א ֵּסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ִיְזכו ְלעֹוָלם ַהּבָ ּ ּ ִּגיַמְטִרָיה " ֵחֶלק"ְועֹוד ] ְרֵאה ְלֵעיל[, ּ ּ
ּ ְדַעל ְיֵדי ֶזה ִנְזֶכ"ֶצַמח" ֶָאת ֶצַמח ָדִוד ַעְבְדך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח"ה ְלּ ּ ְּוַקְרנֹו ָתרום , "ּ ּ
יׁשוָעֶתך" ָּבִ יׁשוָעֶתך  -" ּ ָּבִ ִּגיַמְטִרָיה –ּ ְּגאוָלהע "תש] "ִּעם ָהאֹוִתיֹות[ּ ּוְלִפי ֶזה ". ּ

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

א עֹוָלם ַהּבָ ם, ַּיְכִסיפו לֹו ּבָ   , ְּיֻעַין ׁשָ

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

ָּכל ַהְמָלאָכה ֵלמותֹו ָהֲאִמִתית, ּ ְּלָהִביא ֶאת ָהעֹוָלם ִלׁשְ ם ה, ּ ֵלם ' ִויִהי ׁשֵ ׁשָ
ֵלם ְוִתכֹון  יַּמְלכותֹו ְּוהכסא ׁשָ ִביַאת ַמְלֵכנו וְמׁשִ ָּלַעד ּבְ ּ ָיֵמינו ָאֵמןּ ְמֵהָרה ּבְ ֵּחנו ּבִ ּ .

ּבִ ּוְכַדאי הוא ַרׁשְ א ָהֱאלִֹקי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן, י"ּ ַּהַתּנָ ּ ִּלְפטֹר ֶאת ָכל ָהעֹוָלם , ּ
ֻּכלֹו ִמן ַהִדין וְלָקֵרב ֶאת ַהְגֻאָלה ּּ ּ ּ ם , ּ ִהָגלות ִנְגלֹות אֹור ַהׁשֵ ְּוֵעיֵנינו ֶתֱחֶזיָנה ּבְ ּ ּּ ּ

ָּאֶרץ ֵדָעה ֶאת ַהׁשֵּוָמְלָאה ָה ָיֵמינו ָאֵמןּ ְמֵהָרה ּבְ ִביַאת גֹוֵאל ֶצֶדק ּבִ ּם ּבְ ּ.  
לֹום ְיהוָדה ְגָראס ּׁשָ ּ  

ֶמׁשק "ַקְדַבֲא ית ׁשֶ ְעָיה ָהאְלִמין ּבֵ   ֲעֶטֶרת ְיׁשַ
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   – ט מכתב –

ַתב ּכָ ִּמתֹוך ִמְכַתב ִחזוק ׁשֶ ּ ּ ְּ  
לֹום ְיהוָדה ְגָר"ק ַאְדמֹו"ָכ י ׁשָ ּר ֵמָהאְלִמין ַרּבִ ִליָטּ   א"אס ׁשְ

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

ְזִכיֶתם ְלַסֵיַע ְל ֵרי ֶחְלְקֶכם ׁשֶ ַּאׁשְ ּ ָקדֹוׁש ְוָיָקר ַהְמָזֵרז וְמָקֵרב ַהְגִמְפַעלּ ֻּאָלה ּ
ּבִ לֹום ְלַרׁשְ נו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ְּכַהְבָטַחת מׁשֶ ּ זַֹהר ַהָקדֹוׁש "ּ ּי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ּבַ ּ ּ ּ

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

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

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

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

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

ָדָרא " א ְלַתָתא ִיְתַפְרְנסון ֵמַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך ַכד ִיְתַגלו ְלַתָתא ּבְ ֵני ָנׁשָ ְּוַכָמה ּבְ ּּ ּ ּּ ּ ּ ְ ּ ּ ּ
סֹוף יֹוַמָי ְתָרָאה ּבְ ּוְבִגיֵניה, אּּבַ ָאֶרץ", ּ ּוְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ ּוִבְלׁשֹון ַהֹקֶדׁש". ּ ַּכָמה : ּ ּ

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

ֵלָמה ַּהְמַרֵמז ַעל ַהְגֻאָלה ַהׁשְ ּ ּ ּ .  

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

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

ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק ֵסֶפר ַהֹזַהר ּבְ ל ֵס, ּּבְ ה ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ כַֹח ַהְקֻדׁשָ ּבְ ּׁשֶ ֶּפר ַהזַֹהר ּ

ַרֲחִמים ַּהָקדֹוׁש ְלַבֵטל ָכל ְגֵזרֹות וְלָקֵרב ַהְגֻאָלה ּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ .  

יָבתֹו  יׁשִ ָּלֵכן ִתֵקן ּבִ ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּ ל ִגיְרָסא ּבְ ֵּסֶדר ִלּמוד ְמֻיָחד ׁשֶ ּ ּ ּ
ָלל ֵמֵעת ְלֵעת ָמרֹות ְללֹא ֶהְפֵסק ּכְ ִמׁשְ ַתָקּ ְוָקַבע ָדָבר ֶזה ,ּבְ ּּכַ ָנה ָהִראׁשֹוָנה ּ

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

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

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

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

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

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

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

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

ְרִקיָעא ַמְלכוָתא ּדִ ִבים ִראׁשֹוָנה ּבְ ֶלך ַהיֹוׁשְ ֵּמרֹוֵאי ְפֵני ַהּמֶ ּ ְ ּ.  

ִתקון ל ַּגם ּבְ ּ ה ָגדֹול ִחי: ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ָּכַתב' ּ ּמָ ּּכַ ּוב ַעל ַתְלִמיד ָחָכם ִלְלמֹד ּ ּ
ָלה ָלה ְוגֹוֵרם ֹאֶרך ָגלוָתא ִכי ֵהם .ַקּבָ ם ַכָמה ָגדֹול ִאם ֵאיָנם לֹוְמִדים ַקּבָ ּ ְוָעְנׁשָ ּּ ּ ְּ ּ

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

ַּהְגֻאָלה ּ.  
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יִבים ְמֹאד ֶאת ִלמוד  ָּכאן ַהָמקֹום ְלַהֲאִריך ִמַכָמה ְוַכָמה ְמקֹורֹות ַהַמֲחׁשִ ּ ּ ּ ּ ּּ ְּ

ָיֵמינו ֵּסֶפר ַהֹזַהר ַדְוָקא ּבְ ּ יָחא, ּ ּדֹור ִעְקְבָתא ִדְמׁשִ ֵּכן מוָבא, ּ ִרים ּ ֵסֶפר אֹור ְיׁשָ ּ ּבַ
ָכַתב ֵּמיָרא ַדְכָיא ׁשֶ ר ִמינות ְוֶאִפיקֹוְרסות ַרֲחָמָנא : ּ יַח ִתְתַגּבֵ יַאת ַהָמׁשִ ֹּקֶדם ּבִ ּּ ּ ּ ּ

עֹוָלם ה ְדָבִרים ַהָללו. ִליְצַלן ּבָ לֹׁשָ ׁשְ ָּהֵעָצה ְלֶזה ְלִהָזֵהר ּבִ ּ ּ ָכל יֹום , ּ ָהֶאָחד ֵלאמֹר ּבְ
ֵא אֹוֵמרֹּזַהר ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ִּכי ֲאִמיַרת זַֹהר ְמֻסֶגֶלת ְלָטֳהַרת ַהֵלב, ּינֹו ֵמִבין ַמה ׁשֶ ּ ּ.  

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

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

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

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

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

ַער ַהַהְקָדמֹות ַהְקָדָמתֹו ְלׁשַ ּּבְ ּ(.  

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

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

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

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

ּוְלׁשֹון ֶדֶג ִמיִניּ ת ׁשְ ה: ּל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ָפָרׁשַ ְּוֶזהו ָדרֹׁש ָדַרׁש מׁשֶ ּ ַּהְינו , ּ
ִיְתַגֶלה  ְּכׁשֶ ּ ּ ה(ּ ִחיַנת מׁשֶ ָכל דֹור ְודֹור ֵיׁש ּבְ ִּכי ּבְ ן יֹוַחאי , ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְּוִאיָתא ְדַרּבִ

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

ּטול ַה ְּוַגם ַעל ְיֵדי ַהִחּבור ַההוא ִיְהֶיה ּבִ ּ ְּקִלפֹות ְוַקלות ַהָגלות ּ ּּ ּ ּ ּ
ַתת ַהִקְטרוִגים ּבָ ְּוַהׁשְ   ).ד"ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ַמְעָין ִראׁשֹון ָנָהר כ( ּ

ֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהזֹאת ַּהכֹל ָתלוי ּבְ ּ ּ ה ִהיא , ּ ק ּבָ ּוְמִניָעֵתנו ִמְלִהְתַעּסֵ ּ ּ ּ
נו ְוִתְפ ׁשֵ ית ִמְקּדָ ְנַין ּבֵ ּגֹוֶרֶמת ִאחור ְוִעּכוב ּבִ ּ ּ ַּאְרֵתנוּ ַּהְקָדַמת ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ( ּ ּ

  .)ְּלֵעץ ַחִיים

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

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

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

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

ָּכל ַהְמָלאָכה ֵלמותֹו ָהֲאִמִתית, ּ ְּלָהִביא ֶאת ָהעֹוָלם ִלׁשְ ֵלם , ּ ם ׁשָ ם ַהׁשֵ ִּויִהי ׁשֵ
ִביַאת ַמ ֵלם ְוִתכֹון ִכְסאֹו ָלַעד ּבְ ְּוִכְסאֹו ׁשָ ָיֵמינו ָאֵמןּ ְמֵהָרה ּבְ יֵחנו ּבִ ְּלֵכנו וְמׁשִ ּ ּ ּ ּ.  

 



רכא  ַהרַּהֹז ִּאְגרֹות

  

    – י מכתב –

ית ְדָרׁש ּבֵ ת ַהּמִ   ַּהתֹוָרה מֹוֶרׁשֶ
ְנָיִמיָנה, 30 ָּהַעְצָמאותְרחֹוב   ּבִ

ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ   .ע"תש'ה ,ָקדֹוׁש ְוגֹוי ֹּכֲהִנים ַמְמֶלֶכת ְלֵסֶדר, ּ

ַּהָגאֹון ַהַצִדיק  ַדרִּלְכבֹוד תֹוָרתֹו ַוֲהְלתֹוָדה ִמְזמֹור  ּ יּ לֹום ַרּבִ  ְּגָראס ְּיהוָדה ׁשָ
ִליָט ִמיןֵמָהאְל ר"ָהַאְדמֹו ק"ָכ ֻּעָלה ֵמִקים, א"ׁשְ ל ּ  ַּהֹזַהר ִמְפַעל"ּבְ ּתֹוָרה ׁשֶ

ַרך  ֹנַעם, "ָהעֹוָלִמי ם ִיְתּבָ ְַהׁשֵ יׁשוָעתֹוּ   .ּּבִ

ה ַּהיֹום ֶזה" ְמָחה ָנִגיָלה' ה ָעׂשָ ה ְּפָלאֹות אֹותִלְר, "בֹו ְוִנׂשְ עֹוׂשֶ ְּכבֹוד  ׁשֶ
ִמְפָעלֹוּתֹוָרתֹו  יר ּבְ ר ַּהַכּבִ ָתה ָיָדן ֲאׁשֶ ּוְלַהֲאִדיָרה ּתֹוָרה ְּלַהְגִדיל, ָעׂשְ  ַעם ְּלַזכֹות ,ּ
ָרֵאל ים ִיׂשְ ָהר ִלְטעֹם, ְקדֹוׁשִ ר, ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ֵמֵעֶדן יֹוֵצא ִמּנָ  ָמָרָנא ּכֹוֵנן ֲאׁשֶ
ָנא ְמעֹון יַרּבִ ְוַרּבָ ר ׁשִ   .א"זיע יֹוַחאי ּבַ

ה ְּכבֹוד תֹוָרתֹו ָזָכה ִהּנֵ רֹות ְּוִזָכה ּ ַעׂשְ ִעְנְיֵני ֵהן, ַהְיָקִרים ִּחּבוָריו ּבְ ת ּבְ  ְּקֻדׁשַ
רות ַּכׁשְ ִעְנְיֵני ְוֵהן ַּהַמֲאָכִלים ּ ָמה  ַטֲהַרת ּבְ ֶפׁש רוַח ְנׁשָ ָאָדםַּהּנֶ ּבָ  ָּהֲערוִכים ׁשֶ
ְלַחן ִעְנָיִנים יםַּהָפִנ ְּכׁשֻ ים ּבְ יר. ַרּבִ ֲהָקָמה ָמְצָאה ָידֹו ְוַכּבִ ְּוִחזוק ּבַ עוֵרי ּ  אֹור" ּׁשִ

ּבִ ַע "י"ָהַרׁשְ ִּלמוִדים ִלְקבֹּ ֹזַהר ּ ָכל ַּהָקדֹוׁש ּּבַ ם , ָהָאֶרץ ַרֲחֵבי ּבְ רוך ַהׁשֵ ּוּבָ ְ ּ  ִּהְתַרּבוּ
ֲעלֹוֵני ִּמְתַפְרְסִמים ְּוַהְדָבִרים. ֵמאֹות ְּלַכָמה ים ַּהְמַחְזִקים "ַּהֹזַהר אֹור" ּבַ  ּוַמַקְדׁשִ

ִסְפרֹו ּתֹוָרה ְּוִהְגִדיל. ֶאָחד ַעם ִלְהיֹות ַּהלֹוְמִדים ֶאת ַּהַמִקיף "ַּהֹזַהר אֹור" ּבְ ּ 
ֲאָלָפיו ָרֵאל ְּגדֹוֵלי ָּכל ִּמְמקֹורֹות ּבַ רו ִיׂשְ ִדּבְ ּׁשֶ ְבֵחי ּ ׁשִ ּבִ ּבְ  ּוַמֲעַלת א"זיע י"ָהַרׁשְ

ְּוַהְזכות ָּקדֹוׁשַה ַּהֹזַהר ה ּ  ַּהֵסֶפר ֶאת ְּלַהְדִפיס ַּגם ְוָזָכה. ּבֹו ַההֹוֶגה ְלָכל ְמֹאד ָהַרּבָ
ִּתקוֵני" ַּהָקדֹוׁש ּ ָנה ִליֵמי ַּהְמֻחָלק "ַּהֹזַהר ּ   .ְליֹום ַּדף ּבֹו ִלְלֹמד ַּהׁשָ

ַהאי ִּכי, ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ִּדְבֵרי ּוְמֻפְרָסִמים ִּוידוִעים ִּיְפקון אִסְפָר ּבְ  ַעם ּ
ָרֵאל ִּמָגלוָתא ִיׂשְ ַרֲחִמים ּ ְוְלִפיָכך:]. קכד ָנׂשא [ְמֵהָרה ּבְ ֶהם ָעַמל ּ  י"ָהֲאִר ָמָרָנא ּבָ

ִּהְתַפְרְסמו ַּמָמׁש ַּהָלׁשֹון ּוָבֶזה, ַהַחי נו ִּדְבֵרי ּ ָאַמר ,א"זיע ש"ָהַרׁשַ ַּרּבֵ  ִלְבנֹו ׁשֶ
ִרְגֵע א"זיע ִיְצָחק ִּחְזִקָיה ָהַרב ָמתֹו ֲּעִלַית ֶטֶרם ַּהקֶֹדׁש יּבְ ְזכות ֲאִני יֹוֵדַע": ִנׁשְ ּבִ  ּׁשֶ
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ָלה ְוִכְתֵבי ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ָרֵאל ַעם ֵיֵצא ַּהַקּבָ ּוְבִלמוד, ְּלֵחרות ִיׂשְ ְּתלוִיים ֶזה ּּ ּ 
ְּגֻאָלֵתנו ּ יַח ּוִביַאת ּ   ].ש"ָהַרׁשַ ֵסֶפר ["ִּצְדֵקנו ְמׁשִ

ם  רוך ַהׁשֵ ּוּבָ ְ ּ ִּזָכנוּ ַרך  ּ ם ִיְתּבָ ְַהׁשֵ ַעּ ֲחבוַרת ַּעְצֵמנו ִלְקבֹּ ְּקִהָלֵתנו ּּבַ ם  ּ ַּהׁשֵ
ְמֵרם ִויַחֵי זַֹהר ִלְקרֹא ,םיִיׁשְ ְּכִמַדת ַּהָקדֹוׁש ּּבַ ָמֵתנו ּ י, ִּנׁשְ ת ּוִמּדֵ ּבָ  ָּאנו קֶֹדׁש ׁשַ

ְקִביעות לֹוְמִדים ף ּּבִ ִתקוֵני ְלֶאָחד ּדַ ּּבְ ְבִחיַנת ,ַּהזַֹהר ּ , ְלֵמָאה ֵנר ֶאָחדְל ֵנר ּבִ
ִּלמוד ַמְרִחיִבים ְועֹוד ֵסֶפר ּ ת ּוְבמֹוָצֵאי, ַּהֹזַהר-אֹור ּבְ ּבָ  ְּלִהְסתֹוֵפף זֹוִכים ֹקֶדׁש ׁשַ

עורֹו ׁשִ בוִעי ּּבְ ַּהׁשְ ֹזַהר ַּהָגדֹול ּ ל ַּהָקדֹוׁש ּּבַ נו  ׁשֶ ּמֹוֵרנו ְוַרּבֵ לּ  ַאְבָרָהם ָהַרב ַהְמֻקּבָ
ִל ִיְצָחִקי ָּמְרְדַכי ַגם ַמה ִּמְלַבד. ִּמֹפָרת ָהַרב ,א"יָטׁשְ ּׁשֶ יֵמי ּ בוַע ּבִ  מֹוִסיִפים ָּאנו ּׁשָ

ִּלמוד ִלמוד ּ ּּבַ ּ עוֵרי ַּהיֹוִמי ּ ּוְבׁשִ ַּהְקִהָלה ּ ּ .  

ְמָחה ה ְוׂשִ ַמְחנו ַרּבָ ְּכבֹוד תֹוָרתֹו  ִּכי ְּלִהָוַדע ּׂשָ  ָּכל ֶאת עֹוד ְּלַהְדִפיס עֹוֵמדּ
ֶוה ְוַלֲהִפיָצם ֹוׁשַּהָקד ַּהֹזַהר ֶחְלֵקי ׁשָ  ֶהָחָדׁש ִּחּבורֹו ֶאת ְועֹוד, ְּיהוִדי ֶנֶפׁש ְלָכל ּבְ

ָרֵאל ְּגדֹוֵלי ַעל  ִּחּבוָריו ְּלַחֵדׁש ַּגם ַּחָיִלים ְויֹוִסיף ִּיֵתן ּוִמי, ַּהָקדֹוׁש ְּוַהֹזַהר ִיׂשְ
ה ,ָהִראׁשֹוִנים ֶהם ְוִנְזֶכּ ד ִלְלמֹד ּבָ ּוְלַקֵים ּוְלַלּמֵ ְב ּ ם ּתֹוַרת ֵריּדִ ַאֲהָבהּ ַהׁשֵ   .ּבְ

ֵתנו, ַהֲחָסִדים ִּמָכל ָּקטְֹנִתי ּוֶבֱאֶמת ּוַבָקׁשָ  ִּכְצִעיֵרי ַּהֹקֶדׁש ֶאל ְלִהְתָקֵרב ַרק ּּ
ּוְלַהֵלל ְלהֹודֹות, ַּהַמְתִחיִלים ַּהַתְלִמיִדים ַח ּ ּבֵ ַרך  ּוְלׁשַ ם ִיְתּבָ ְְלַהׁשֵ ָזִכינו ַעלּ ּׁשֶ  ְלָכל ּ

דֹוֵרנו ֶזה   .ּּבְ

ּוִמְמקֹור ָרכֹות ּ ִליָט ְְיבַֹרך ַהּבְ ְּכבֹוד תֹוָרתֹו ׁשְ ְּוַהִחזוק ָּהִעידוד ָּכל ַעל א"ּ ּ 
ים ְּוַהְנָחָלָתה ַּהתֹוָרה ְלַהֲעָמַדת ְּוִחזוק, ָלַרּבִ ים ְלָבבֹות ּ ָכל ַּהִמְתעֹוְרִרים ַרּבִ  ֶזה ּבְ

ַמִים ְּלָאִבינו ּוִמְתָקְרִבים ׁשָ ּבַ ּוְבַוַדאי ֵמִא, ּׁשֶ ִּתקון ירּ ּ ֶעְליֹוִנים ָּגדֹול ּ ּוַבַתְחתֹוִנים ּבָ ּ ּ 
ֶקֶרב ְּיׁשועֹות ִלְפֹעל ִליָט ְְיֹבַרך. ָהָאֶרץ ּבְ ְּכבֹוד תֹוָרתֹו ׁשְ ּוְזכות א"ּ ּבִ ּ ּוְזכות י"ָהַרׁשְ ּ 
ּוְזכות ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ים ּ ּגוָפא ִּלְבִריאות עֹוֶמֶדת ָהַרּבִ  ֹותְלַהְרּב, ַמַעְלָיא ּוְנהֹוָרא ּ
תֹוָרה ֵחילֹו ּוַבַתְלִמיִדים ּּבַ   .ַּהָגדֹול ַּהִמְפָעל ּוְבָכל ּ

ֻּכָלנו ְּוִנְזֶכה ְּוִיְתַקְימו, ָיִאיר ִּציֹון ַעל ָחָדׁש ְלאֹור ְמֵהָרה ּ נו ּ  ַּהֹזַהר ִּדְבֵרי ּּבָ
ִכיְנָתא ְלַאְקֵמא ַּהָקדֹוׁש ִּמָגלוָתא ּׁשְ ַרֲחֵמי ּ ּוְלִעלוי, ּבְ ִכיַנת ּּ  ּוְמֵהָרה, ּנוֻּעֵז ׁשְ
ׁשוב ֵּעיֵנינו ֶּתֱחֶזיָנה ם  ּּבְ ִביַאת, ִּציֹוןַּהׁשֵ ָיֵמינו  ֲאִריֵאל ּוְבִבְנַין ַּהגֹוֵאל ּבְ ְמֵהָרה ּבְ ּּבִ

  .ָאֵמן

ִיְקָרא   :אֹוַרְיָתא ֹזַהר ּבְ
יֵאל ה ַעּמִ   ֹמׁשֶ
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    – יא מכתב –

ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ ּ ְלֵסֶדר ְוַאָתה ְתַצֶוה ה,ּ ּ   ע"תש'ּ

ל תֹוָרה ּבְ, ָדרר ְוָה"לכת ֵּמִקים ֻעָלה ׁשֶ ּ ק "כ, "ִּמְפַעל ַהֹזַהר ָהעֹוָלִמי"ּ
ִליָט"ר ֵמָהאָלִמין הגה"ָהַאְדמֹו לֹום ְיהוָדה ְגָראס ׁשְ י ׁשָ ּצ ַרּבִ ת "ֹנַעם השי, א"ּ

יׁשוָעתֹו   .ּּבִ

ְרַכת  ַהֵלב לכת יַע ֶאת ּבִ ים ָאנו ְלַהּבִ ְּמַבְקׁשִ ּ ּ ִליָט"ר ָהַאְדמֹו"ּ ל ַע, א"ר ׁשְ
ּבִ ֲהָפַצת אֹור ָהַרׁשְ ְמָרץ ּבַ זַֹהר ַהָקדֹוׁש"ָּפֳעלֹו ַהּנִ ּי ּבַ ְסָפָריו ַהְיָקִרים וְבִמְפָעָליו , ּ ּּבִ

יִרים  אֹור ִלמוד ַהֹזַהר–ַּהַכּבִ ָכל ָמקֹום ַוֲאָתר זֹוֶכה ִלְהיֹות מוָאר ּבְ ּ ַעד ׁשֶ ּ ּּ ּ.  

ַוַדאי ִמְתכֹוֵנן ָעֵלינו ַמֲאַמר ַהְת ּוָבֶזה ּבְ ּ ּּ ּאֹור ָחָדׁש ַעל ִציֹון ָתִאיר : "ִּפָלהּ ּ
ְמֵהָרה ְלאֹורֹו ְּוִנְזֶכה ֻכָלנו ּבִ ּ ּ נו ַרְעָיא ". ּ ה ַרּבֵ ְּוהוא ַכָידוַע וְמֻפְרָסם ַמֲאַמר מׁשֶ ּ ּ ּּ ּ

ּבִ ַרֲחִמים "ּא ִכי "י זיע"ְמֵהיְמָנא ְלַרׁשְ ָרֵאל ִמָגלוָתא ּבְ ַהאי ִסְפָרא ִיְפקון ַעם ִיׂשְ ּּבְ ּּ ּ
  :).ָנׂשא קכד(" ְמֵהָרה

ר ִזַכִני השי ָּזכֹור ֶאְזכֹר ֶאת ֲאׁשֶ צ ָהַרב יֹוֵסף "ר הגה"ּת ְלֵקרוב ֵאֶצל מו"ּ
ַעל ֵסֶפר "ל זיע"צובירי זצ ַּעל ַמֲעַלת ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְותֹוַרת " 'ֱּאמוַנת ה"א ּבַ ּ

ָלה ַּהסֹוד ְוַהַקּבָ ן . ּ ִנים16ּוֵמֱהיֹותֹו ּבֶ ִּמּנוהו ָכל ַחְכֵמ!!!  ׁשָ ּ ּי ֵתיָמן ִלְלֹחם ִמְלֶחֶמת ּ
ַּהקֶֹדׁש ֶנֶגד ַהְמַעְרֲעִרים ְוַהְמִריִעים ַעל ַמֲעַלת ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּּ ר , ּ ְּוהוא ֲאׁשֶ

ָנן ַחְכֵמי ֵתיָמן זיע ִליחות ָמָרָנן ְוַרּבָ ׁשְ ּּבִ ּא ָכַתב ֶאת ַהֵסֶפר ַהּנַ"ּ ִעלום "ּ ּל ְתִחָלה ּבְ ּ ּ ּ
מֹו ִמְפֵני ִגילֹו ַהָצִע ּׁשְ ּ ר , ירּ מֹו ִכְמַחּבֵ ִנים ַרּבֹות ֻפְרַסם ׁשְ ָאֶרץ ַכֲעבֹור ׁשָ ְּוַרק ּבָ ּּ

עֶֹתק ִמן ַהֵסֶפר"וב. ַּהֵסֶפר ִמְלֶחֶמת קֶֹדׁש ְלהֹוִכיַח , ּה ָזִכיִתי ּבְ ְּוהוא ֻכלֹו מוָאר ּבְ ּּ ּ
ּבִ ִּצְדַקת ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ֵמַרׁשְ יבותֹו ְלַעם ִי, א"י זיע"ּ ּוַמֲעָלתֹו ַוֲחׁשִ ָרֵאל ְוָלעֹוָלם ּ ׂשְ

ֻּכלֹו הו ֲעֵלי ֵסֶפר. ּ ּוְכַמֲעׂשֵ ַהְנָהָגתֹו ָכל ַחָייו ַמָמׁש, ּ ֵּכן ָהָיה ּבְ ּ ּ מֹוֵסר ַנְפׁשֹו , ּ
ה ְלַחֵזק ֶאת ַמֲעַלת ַהֹזַהר ְוַהִלמוד ּבֹו ל ְקֻדׁשָ ַתִקיפות ׁשֶ ּּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ ר "ְּוֵכן ֶאְזכֹר ֶאת מו. ּ

ל ָהַרב ְסַעְדָיא ב ֹזַהר ַהָקדֹוׁש, א"ְּחֶיא ַנחום זיער ִי"ַהְמֻקּבָ ָהָיה הֹוֶגה ָתִדיר ּבַ ּׁשֶ ּ ּ ,
ּוֵמאֹורֹו ָהָיה פֹוֵעל ְיׁשועֹות ְוִנְפָלאֹות ּוְבַדְרָכם ָהָיה נֹוֵהג מו. ּּ ן "ּ ר ָאִבי ִיְחֶיא ּבֶ

ֹזַהר ַהָקדֹוׁש, א"עוואד עואמי זיע ָהָיה הֹוֶגה ּבַ ּׁשֶ ַמְעִתי ִמ, ּ ּוְפָעִמים ַרּבֹות ׁשָ ֶּפה ּ
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ה ַעל ִסְפֵרי ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ִעם ֵפרוׁש ִמְקַדׁש ֶמֶלך ְָקְדׁשֹו ִהְתַפֲעלות ַרּבָ ּ ּ ּּ ּ ָהָיה , ּּ ׁשֶ
ַגן ֵעֶדן ֲעֵלי ֲאָדָמה ְמַנת ֶחְלקֹו ּבְ ָזָכה ּבֹו ָהָיה ְכזֹוֶכה ּבִ ְּיַקר ַהְמִציאות ְוָכל ִמי ׁשֶ ּ ּ ּ.  

ֶזה ֻסַד, ּוֶבֱאֶמת נו ִכי ּבְ ית ִלּבֵ ָּנׁשִ ּ ָרֵאל-ר ֵסֶדר ֹחקּ א "ְוהֹוִסיף ּבֹו ַהִחיָד, ְלִיׂשְ
ֹזַהר ַהָקדֹוׁש"זיע ּא ַגם ַמֲאָמר ּבַ ּ ֵוה, ּ ְּלַמַען ֶיְהגו ּבֹו ַהכֹל ְוִיְהֶיה ׁשְ ּ ְּוִיְהיו , ֶּנֶפׁש ַלֹכל ּ

ָכל יֹום ְויֹום   .ְּתִדיִרים ּבֹו ּבְ

ִמְפָעלֹו ֶהָעצו ּוָבֶזה ָדַרך כֹוָכב ִמַיֲעקֹב ּבְ ּּ ּ ְ ל כּ ר ֵמָהאָלִמין "ק ָהַאְדמֹו"ם ׁשֶ
ִליָט ל ְגדֹוִלים ֵאֶלה ְוָכל ְגדֹוֵלי ַהדֹורֹות, א"ׁשְ ַדְרָכם ׁשֶ יך ּבְ ְּלַהְמׁשִ ּ ּּ ּ ר ָפֲעלו , ְ ֲּאׁשֶ ּ

ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְלַמַען ֶיְהגו ּבֹו ַהכֹל ַּרּבֹות ְוִתְקנו ִסְדֵרי ִלמוד ּבַ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּוְבַוַדאי ִעַקר . ּ ּ ּ
ֵלָמהְּמַגָמָתם ְל ָקרֹוב ַהְגֻאָלה ַהׁשְ ַּהְגִדיל תֹוָרה וְלַהֲאִדיָרה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ּוִבְזכות כ ִליָט"ק ָהַאְדמֹו"ּ ַע ֵסֶדר ִלמוד "ר ֵמָהאָלִמין ׁשְ ּא ָזִכינו ַגם ָאנו ִלְקבֹּ ּ ּּ ּ
ת ֹקֶדׁש ּבָ ׁשַ עור ַהְקִהָלִתי ּבְ ׁשִ ָּקבוַע ּבַ ּ ּ ְּתִחָלה : ּּ  ַלֲהגֹות ּ ָכל ֶאָחד זֹוֶכה ְלַעְצמֹו–ּ

ַעמוד ִמֵסֶפר  ּּבְ ּ ִּתקוֵני ַהֹזַהר"ּ ּ ּ ָכל , "ּ ִליִמים ַכָמה ְוַכָמה ַדִפים ּבְ ַיַחד ַמׁשְ ּבְ אֶֹפן ׁשֶ ּּבְ ּ ּ ּ ּ
ת ּבָ ֵסֶפר "ואח. ׁשַ יִכים ִלמוד ְוַהְרָחָבה ּבְ ּכ ַמְמׁשִ ר , "ַּהֹזַהר-אֹור"ּ ָלַדַעת ֶאת ֲאׁשֶ

ַמֲעַלת ַהזֹ ָרֵאל ּבְ ָּקְראו ַחְכֵמי ִיׂשְ ּוִמִדְבֵרי קֶֹדׁש ָאנו ְמַלְקִטים ִעְקֵרי ְיסֹודֹות , ַהרּ ּ ּ ּּ
ֵהן ָלנו ַמְפֵתַח ּׁשֶ ַּהְקָדמֹות ַלֹזַהר ַהָקדֹוׁש-ּ ּ ּ.  

ֶוה בגי = 218' ֹזַהר בגי: ת ְוֶאְתּבֹוַנן"ִּזַכִני השי ְּוהוא , "'ֱאלֵֹהי עֹוָלם ה"' ׁשָ
ִּעַקר ַתְכִלית ִלמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֵליַדע ּּ ּ ּ ֱאמוַנת ֹאֶמן זֹוּ ּ וְלִהָוַדע ּבֶ ּ ֶוה בגי. ּ ' ְוֵכן ׁשָ

א" ן עֹוָלם ַהּבָ ַּהְיינו ָכל ַהזֹוֶכה ְוהֹוֶגה בזוה, "ּהוא ּבֶ ּ ן העוה"ּ ֶוה . ב"ּק הוא ּבֶ ׁשָ
ָּהָיה ִעָמנו' ְוה"' בגי ַּוֲהלֹא זֹו טֹוָבה ְכפוָלה"' ובגי, "ּ   ".ֶחֶסד עֹוָלם"' ובגי, "ּ

ֶוה בגי = 219ַּהכֹוֵלל  ְוִעם 218' זַֹהר בגי ְִעם ָדִוד ַהֶמֶלך"' ׁשָ ּ ש "ּינו מְיַה, "ּ
ַמֲאַמר ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ַהּנַ ּל ִכי ִלמוד הזוה"ּבְ ּ ן ָדִוד "ּ יַח ּבֶ יַאת ָמׁשִ ּק ְמָקֵרב ּבִ

  .ִּצְדֵקנו

ה ֶוה בגי = 223' ַהְיִדיָעה בגי' ַּהֹזַהר ּבְ ֵּאין עֹוד ִמְלַבדֹו"' ׁשָ ְיסֹוד ְּוהוא ַה, "ּ
תֹוַרת ח ַּהּנֹוָדע ִמְכַלל ַהִלמוד ּבְ ּ ּ ֶוה בגי. ן"ּ ִכסוֵפי ְגֻאָלה"' ׁשָ ּּבְ ּ ּ ַמֲאַמר "ַּכּנַ" ּ ל ּבְ

זֹוִכים ַלֲהגֹות  ָכל ֶפֶרק וְבָכל ֵתָבה ׁשֶ ָּהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ַעל ֵקרוב ַהְגֻאָלה ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ
ֶוה בגי. "ק"בזוה   ".ֱאלֵֹהיֶכם' ִּכי ֲאִני ה"' ׁשָ
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ֶוה בגיַּהזֹ ֶוה בגי. 638 = 415 + 223' ַּהר ַהָקדֹוׁש ׁשָ ֶּעְליֹון ַעל ָכל ' ה"' ׁשָ
ֶוה בגי". ָהָאֶרץ ת ָהָאבֹות ' ְוׁשָ לֹׁשֶ מֹות ׁשְ ֶוה בגי". ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעֹקב"ִלׁשְ ' ׁשָ

ִרית ה" ִרית ה, "'ּבְ ְּלהֹורֹות ִכי ִעַקר ּבְ ִתָיה' ּ ִּעָמנו ִהיא ַעל ֶאֶבן ַהׁשְ ּ ּ ִלמוד ּ ּבְ ּ ַהזֹו ׁשֶ ּ ּ

ֶוה בגייְוַהְי, ק"הזוה ִּכי אֹות הוא ְלעֹוָלם"ַּגם ' ּנו ׁשָ ֶוה בגי". ּ יֵרי ָדִוד "' ׁשָ ּוְבׁשִ ּ
ַָעְבֶדך יַח ִצְדֵקנו"' ובגי" ּ יַח ִצְדֶקך"' ובגי" ִּלְמׁשִ ן ָדִוד ְמׁשִ ָּבֶ ֶוה ַגם ". ּ ּוְבָכל ֶזה ׁשָ ּ

ה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו"' בגי ּוַמֲעׂשֵ ּ   .ֵּכן ְיִהי ָרצֹון" ּּ

ְְוַעל ֵכן ְיבַֹרך כ ִליָט"ק ָהַאְדמֹו"ּ ָרכֹות"ר ׁשְ ִּלְבִריאות גוָפא , ּא ִמְמקֹור ַהּבְ ּּ
ִמְפַעל ַהֹזַהר ָהעֹוָלִמי, ּוְנהֹוָרא ַמַעְלָיא יך ֵחילֹו ּבְ ְּלַהְמׁשִ ֵסם ָהעֹוָלם , ְ ְּלַמַען ִיְתּבַ

ּבִ ֻּכלֹו ֵמאֹור ָהַרׁשְ ִעָקרֹו ְל"ּ יֹום ַההוא ' ְוָהָיה ה"ַּקֵים ּי ׁשֶ ְּלֶמֶלך ַעל ָכל ָהָאֶרץ ּבַ ּ ּ ְ

מֹו ֶאָחד' ִיְהֶיה ה   ".ֶּאָחד וׁשְ

ה ָפָרׁשָ ִּסיָמן ִהְתּבֹוְננו ּבַ ה, ּ ה וָפָרׁשָ ָכל ָפָרׁשָ ּוֶבֱאֶמת ָנכֹון הוא ְלִהְתַגלֹות ּבְ ּ ּּ ּ ּ .
בוַע ְּוַהׁשָ ְּתַצֶוה: "ּ ָּגנוז אֹור ַה) + 223(ַּהֹזַהר ) = 501" (ּ ּוְבִלמוד ). 278(ּ אֹור "ּּ

ַּהָגנוז ַהֹזַהר ּ ִּיְתַגֶלה בע) 501" (ּ ֶוה בגי= ה "ּ ֵמָחה"' ׁשָ ִנים ׂשְ ַּעל ִעלוי " ֵאם ַהּבָ ּ
ִכיָנה   ".ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני"' ובגי, "'ַּדע ֶאת ה"' בגי, ַּהׁשְ

ּבִיּבִ ָּקר ַוֲהַדר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש וְזכות ָהַרׁשְ ּ ּ   א"י זיע"ּ

ם ַהֲחֵבִרים ַהלֹוְמִדים בביהמּבְ ְנָיִמיָנה"ּׁשֵ ת ַהתֹוָרה ּבִ   :ּד מֹוֶרׁשֶ
יֵאל ה ַעּמִ   ֹמׁשֶ
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    – יב מכתב –

ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ ָפִטים ְּוֵאֶלה" ְלֵסֶדר' ג יֹום, ּ ַּהִמׁשְ ר ּ ים ֲאׁשֶ  "ִלְפֵניֶהם ָּתׂשִ
ָבט יֹוָמא ְדִהילוָלא ְדָמָרָנא ָהַאְדמֹו ה"כ – י ִי ר"ּׁשְ ָרֵאל ַסַלְנֶטר ַרּבִ ׂשְ

  .ה"זצוקללה

ַּהַצִדיק ַּהָגאֹון ִלְכבֹוד ִליָט ִמיןֵמָהאְל ר"ָהַאְדמֹו ּ   .א"ׁשְ

לֹומֹו ַהטֹוב ת ׁשְ ַּאַחר ְדִריׁשַ ֶטֶרם, ּ  ָּאַמְרִתי, ִּמְזֵעיר ִּמִלים ַּהְכָתב ַעל ַאֲעֶלה ּבְ
י ּבִ ּוְכַמֲאַמר, ַּעָתה ַלֲחׁשֹות ֵעת לֹא ְלִלּבִ לֹום ָעָל י"ָהַרׁשְ ַהְקָדָמהּיו ַהׁשָ  ,ָלִאְדָרא ּּבַ

ָתֹוָרֶתך ֵּהֵפרו' ַלה ַלֲעׂשֹות ֵעת ּ.  

ְּוַכָידוַע ל ָקְדׁשֹו ִּדְבֵרי ּ ַעל ׁשֶ ָרֵאל ַסַלְנֶטר . [ַּהִהילוָלא ּבַ י ִיׂשְ , ]ע"זיַּהָגאֹון ַרּבִ
ִּדְבדֹוֵרנו רות ֵאין ָּאנו ּ ְּדָהִעָקר ִּנְסָתר ַּצִדיק ִלְהיֹות ֶּאְפׁשָ ִּזכוי ּואה ּ ים ּ  ,ָהַרּבִ

ּבֹון ַעל ְּוַאִפילו ּרוָחִניֹות ֲּעִליֹות ֶחׁשְ ה .ּ  ָמָרָנא ֶּהָעצום ַּהָגאֹון ַמֲאַמר ָּידוַע ,ְּוַאְדַרּבָ
י יבֹות ְּדָראׁשֵ י  ַהְיׁשִ ְמעֹוןּמֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ָקאפ ַּהֹכֵהן ּיוָדא ׁשִ  ְּדָכל ,ה"זצוקללה ּׁשְ
ַתן ְיֵדי ַעל ָתהָהְי ָּהרוָחִנית ֲּעִלָיתֹו ּנָ ר ׁשֶ ר – ַלֲאֵחִרים ִּמְזַמּנֹו ַמֲעׂשֵ  – ּרוָחִני ַמֲעׂשֵ

ְרֶאה ַגם ְוַכּנִ ֶזה ּׁשֶ ר ֻמְבָטח ּבְ ִביל ַּעׂשֵ ׁשְ ר ּבִ ִתְתַעׁשֵ ּׁשֶ ַּכמוָבא ,ּ ּ ַהְקָדָמה ּ  ְלִסְפרֹו ּּבַ
ֲעֵרי ר ׁשַ ם יֹׁשֶ קֹוֶדׁש מוָבא ַעל  .ַּעֵין ׁשָ ּוְכָבר ְלַמְעָלה ּבַ ְמעֹון ָלִביא ּּ י ׁשִ ַּהָקדֹוׁש ַרּבִ

ר יֹוַחאי ַהָידוַע, א"ִזיַע יר ּבַ ר ַהׁשִ ַעל ֶכֶתם ָפז וְמַחּבֵ ּּבָ ּּ ּ ּ ֶדֶרך ִהלוכֹו ְלֶאֶרץ , ּ ּבְ ּׁשֶ ּ ְ

ָתה ְקֻדׁשָ ָרֵאל ְלִהְתַעלֹות ּבִ ִּיׂשְ ּ ּ ְקִהַלת ְטִריפֹוִלי וְמָצָאם ְנבֹוִכים ְללֹא מֹוֶרה , ּ ָּעַבר ּבִ ּ ּ
ם ְלַלְמָדם תֹוָרה וִמְצוֹות, ּרוָחִני ַאר ׁשָ ָּגַנז ֶאת ְרצֹונֹו ַהָקדֹוׁש ְוִנׁשְ ּ ּ ּ ם ִנְגַנז ֲארֹון , ּ ְוׁשָ

  .  ַּהקֶֹדׁש

ר ָרֵאל ִּליהוָדא ֵיָאֵמר ָּכֵעת ,ֵּכן ַעל ֲאׁשֶ ַּכֶגֶבר ֲאֹזר, ְוִיׂשְ ים ְוֵהָחֵלץ ּ  לֹא ִּכי, ּחוׁשִ
ים ֵעת   .ַמֲחׁשִ

ֵעת ר ּבָ ַגְעגוִעים ּדֹוֵפק ּדֹוִדי קֹול ֲאׁשֶ ּּבְ א ּהוא ,ּ ִריך ּקוְדׁשָ  ,ּהוא ְּבְ
ִכיָנה ֶאת ִמּבֹור ְלַהֲעלֹות ה ַּהׁשְ ר ַּהְקדֹוׁשָ ָגלות ִהיא ֲאׁשֶ ֶנֶסת ִעם ַּעָתה ּּבְ  ּכְ

ָרֵאל   .ִיׂשְ
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ֶעְזַרת ִפי ִאְמֵרי ְלָרצֹון ִּיְהיו   .ְוגֹוֲאִלי ּצוִרי ּבְ

ִדְבֵרי ִּלְפֹתַח ְּוָראוי י ּבְ ר ְמעֹוןׁשִ ַרּבִ לֹום  יֹוַחאי ּבַ ִתקוִניםָּעָליו ַהׁשָ ּּבְ ִּתקון ּ ּ ּ 
  :ן"ַּג ַּדף א"כ

יה ִכיְנָתא ָּדא ַּהְסִפיָנה ַּיְרְכֵתי ֶאל ָיַרד ְויֹוָנה ִזיְמָנא ּּבֵ ַּתָתָאה ּׁשְ ֵּפירוש ,ּ ּ: 
ר ַכֲאׁשֶ ָרֵאל ּׁשֶ ִכיָנה ,יֹוְרִדים ִיׂשְ  ַהחֹוֵבל ַרב ַמאן ֹודְוע, ִּעָמֶהם יֹוֶרֶדת ַהְקדֹוָשה ַּהׁשְ

ְּדִאיְתַמר ַּההוא – יה ּ ְלַמת ֵרֶעךִאם ּּבֵ ָ ָחבֹל ַתְחּבֹל ׂשַ ַבִיתָחבֹל , ּ ּ ַתְחּבֹל ִראׁשֹון ּבְ
ַבִית ִני ּבְ ָתא ֲעַלְייהֹו ְּכָנָפיו ִיְפרֹׁש ,'ְּוכו ׁשֵ ּבְ ׁשַ  ּקום ָּדא ּוְבִגין' ְּוכו ָטִבין ְויֹוִמין ּבְ
ִכיְנָתא יִהיְּדִא ֱָאלֶֹקיך ֶאל ְקָרא ְּתיוְבָתא ְּדִאיִהי ִּעָלָאה ּׁשְ ְִדיָלך ּ ם' ְּוכו ּ  ֲהֵרי .ַּעֵין ׁשָ

ם ְמבָֹאר ָאָדם ְּדַמְתִרין ׁשָ ִיָזֵהר ּבָ ּׁשֶ לֹא ּ ִכיָנה ְּלָגלות ִיְגרֹם ּׁשֶ  ,זֹאת אֹוֶמֶרת [ַּהׁשְ
צוָרה ֶאָחד ְלָכל ּוְבַוַדאי ְּפָרִטית ּּבְ ִּתקוןַל ְּכָלִלית ְּלַהֲעלֹוָתה ּ ּ ֵלם ּ ָהָיה ְּכמֹו]. ַּהׁשָ  ׁשֶ

ַבִית ִני ּוְבַבִית ִראׁשֹון ּבְ ִכיָנה ַּוֲעִלָיה ּתֹוֶסֶפת ֵיׁש, ְועֹוד. ׁשֵ תֹות ַהְקדֹוָשה ַּלׁשְ ּבָ ׁשַ  ּבְ
ִכיָנה  .טֹוִבים ְוָיִמים ת קֹוֶדׁש ַמֲעֶלה ֶאת ַהׁשְ ּבָ ׁשַ ַווְדַאי ִלמוד ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּוּבְ ּ ּ ּ ּּ
ה ַמְעָלה ַמְעָלהַּהְקדֹו ת קֹוֶדׁש , ׁשָ ּבָ ׁשַ ִלמוד ּבְ ה ּבְ ּוְלִפי ֶזה מוָבן גֶֹדל ַהפַֹעל ֲהַנֲעׂשֶ ּ ּּ ּ ּ

ֶאֶלף  ְמָחה ַמְכִפיל ַהכֹל ׁשוב ּבְ ן ִאיׁש ַחי וְבׂשִ ֵמִביא ַהּבֵ ב ָכפול ֶאֶלף ְכמֹו ׁשֶ ְחׁשָ ּנֶ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּּ ּ
ְמָחה, ּאֹוְרחֹות ַצִדיִקים[ ַער ַהׂשִ ְמָחה ְגדֹוָלה יֹוֵתר ִמִלּמוד זַֹהר ְוֵאין ] ּׁשַ ְּלך ׂשִ ּ ּ ּ ָ

ָנה עֹוֶלה ְלֵעֶרך ִמְליֹון ׁשָ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ְַהָקדֹוׁש ּבְ   !!!ַמְבִהיל ַעל ָהַרְעיֹון, ּ

ך ְוַבֶהְמׁשֵ ם ּ ַההוא" ׁשָ ָּגלוָתא ָּדא, "יֹוָנה ֶאת ִלְבלַֹע ָּגדֹול ָּדג' ה ַוְיַמן ִזיְמָנא ּּבְ ּ 
ָ ֵאֵרד ִעְמך ָאנִֹכי ּהוא ְוָדא, ַּהְסִפיָנה ַּיְרְכֵתי ֶאל ָיַרד ְויֹוָנה ּיהּבֵ ְּדִאְתַמר ַקְדָמָאה ּ

ם ' ְּוכוִמְצַרְיָמה  ְך "ָסֶמ ָּדא ָּגדֹול ָּדג' ה ַוְיַמן ְועֹוד, ִנְפָלאֹות ְוִתְרֶאה ְּדָבָריוַּעֵין ׁשָ
ת ְּפלֹוִנית ָנָחׁש ָּדא ָּדָגה, ם"ֵמ ּזוֵגיה ּבַ ְּדִאיהו ֵבלחֹו ַרב ֵּמַההוא, ּ  ְּדִאְתַמר ַרב ֵעֶרב ּ

יה חֹוק ּהוא ּוְטחֹול, ַרב ֵעֶרב ְוַגם ּּבֵ ֵחיק ַּכַעס ִּכי ִּאְתַמר ֲּעֵליה ַּהְכִסיל ׂשְ  ּבְ
א ָּדא יֹוָנה ֶאת ִלְבלַֹע, ָּינוח ְּכִסיִלים ם ' ְּוכו ַנְפׁשָ ִּגיְרַסת ַהְגָר ְלִפי[ַּעֵין ׁשָ  .]א"ּ

ך ְוַבֶהְמׁשֵ ם ּ ְּדָנְפקו ָנאּוְבִזְמ ׁשָ ָרֵאל ּ ְייהו ַקִטיל ִּמִמְצַרִים ִיׂשְ אור – ַסִגיִאין ִּמּנַ  ּּבֵ
ַהִסיִגים ִעים ֵהם ּׁשֶ ִמְצַרִים ֵּמתו ָהְרׁשָ ּוְבָגלוָתא, ּבְ ְתָרָאה ּ רוך  ָעִתיד ּבַ ְַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ

אור – לֹון ְלַקְטָלאּהוא  ִעים ֶאת ,ּּבֵ ֵהם ָהְרׁשָ   .ַרב ָהֵעֶרב ׁשֶ

ְּכַגָווָנא – ְךּוַבֶהְמׁשֵ ָגלוָתא ָּדא ּ ְתָרָאה ּּבְ ִיָגֲאלו – ּבַ ּׁשֶ ּ ה ּ ִּלמוד ְיֵדי ַעל ִּמֶמּנָ ּ – 
יה – ר"ַּהזֹוַה ִאם – ז"ָר ה"הֶֹו – ָּרמוז – ּּבֵ ֵסֶפר ִּיְלְמדו ׁשֶ ְּדִאיהו – ַּהֹזַהר ּבְ  אֹור ּ
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ְּדפוְרְקָנא ְתַרְיָתא ּ רוך הוא ּ ַהָקדֹוׁשָּלנו ָיִאיר ַעל ְיֵדי ֶזה – ּבַ ּ ּבָ  אֹור ֶאתְּ
ַּהְגֻאָלה יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות ְּלַקֵים – ָהַאֲחרֹוָנה ּ ּ ּכִ ָ– 

ִיְזּכו ּׁשֶ תובַּהתֹוָרה סֹודֹות ְלעֶֹמק ּ ּכָ מֹו ׁשֶ יָטה ֵעיַני ַּגל :ּ ּכְ  ִנְפָלאֹות ְוַאּבִ
ִָמתֹוָרֶתך ן ַהִי ּ ָכלִּאיהו ְוָדא – ּ ִליֻכהו ַּהּבֵ ּלֹוד ַהְיֹאָרה ַתׁשְ ּ ִיְלְמדו –ּ ּׁשֶ  ֶאת ּ
ְּפִניִמיות ּ ם ְועֹוד. 'ְּוכו ַּהתֹוָרה אֹור ּ ַההוא' ְּוכו ָּדג' ה ַוְיַמן: ַאֵחר ָּדָבר: ׁשָ  ִזיְמָנא ּּבְ

ַּלָדג ַוָיֵקא ֶאת' ה ַּויֹאֶמר דוֲחָקאיֹוָנה  ּ ֲּעִניו ִמן ְּדדֹוֲאִגין ִּדְלהֹון ִּדְדָאָגה ּּבְ  – ָתאּ
דֹוֲאִגים ַּהָגדֹול ֵּמַהדַֹחק ָּהֲעִניות ִּמְפֵני ּׁשֶ ִּמדוֲחָקא – ּ דַֹחק – ּ ִלים ֶזה ּׁשֶ  ַיׁשְ

ל ַּהְסָאה ַּהָגלות ׁשֶ ִּיְפקון – ּ ָּגלוָתא ִמן ּ יַע ָעִני ַעם ְוֶאת ִּדְכִתיב ּהוא ַּהָדא, ּ  – ּתֹוׁשִ
ִיְהיו ְּכׁשֶ ּ ַתְכִלית ּ ֲּעִניות ּבְ ְּפרוָטה ִּתְכֶלה ל"ְּכַמֲאַמר ֲחַז [ּ יַע ָאז] ַּהִכיס ִמן ּ  ּתֹוׁשִ

ם, אֹוָתם   .ַּעֵין ׁשָ

ם ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ִּדְבֵרי ָהרֹוֶאה ְוָכל תֹוֵמם ,ׁשָ , ָּרמוז ַּהֹכל ְֵאיך ִלְראֹות ִּמׁשְ
ָגלות ּׁשֶ ָּגלות ִהיא, ַרב ְּדֵעֶרב זֹו ַאֲחרֹוָנה ּ ְּדדוֲחָקא ּ   .ְּוֵלָצנוָתא ּ

ּוְברוָרה ַאַחת ֵעָצה ָּלנו ְוֵיׁש י ָּלרוץ ,ּ ְמעֹון ְלַרּבִ ר ׁשִ ִּלמוד ְיֵדי ַעל יֹוַחאי ּבַ ּ 
ֵסֶפר ְוֵעֶסק זֹאת ,ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּבְ ּבְ ּבִ ָּלנו ַמְבִטיַח ׁשֶ ֵצא י"ָהַרׁשְ ּנֵ ַרֲחִמים ׁשֶ  ּבְ

ֵּמַהָגלות ל ִּנָסיֹון ְולֹא [ִּנָסיֹון ְָצִריך ְולֹא, ּ ִלים ִּדְבֵרי ּדוַעְּוַכָי .]ֹעִני ׁשֶ ּמֹוֵרנו  ,ַהְמֻקּבָ
י ַחִיים ִויָטאל ם טֹוב ,ש"ָהַרׁשַ ,ָּהַרב ַרּבִ ַעל ׁשֵ ן ,ַהּבַ  ְּדָעִתיד ,ְועֹוד ַחי ִאיׁש ְוַהּבֶ

ִּלמוד ּוְלִהָגלֹות ְּלִהְתַפְרֵסם ֶזה ּ ִּתָגֵאל ָידֹו ְוַעל, ּ ִכיָנה ּ ה ַּהׁשְ  ְוָתבֹוא ַּהְקדֹוׁשָ
ַּהְגֻאָלה ּ.  

ַּהַצִדיק ַּהָגאֹון ּמֹוֵרנו ִּדְבֵרי ,ַּאְזִכיָרה ֹזאת ַּגם ְּדָבַרי ְךּוְבתֹו י ּ מוֵאל ַרּבִ  ַּדְרִזי ּׁשְ
   ה"זצללה

ֵעץ ַיֲחִזיק ָיִמים ְְלַהֲאִריך ְּדָהרֹוֶצה תֹוַרת ִיְלמֹד ְּכלֹוַמר ,ַּהַחִיים ּבְ  ד"ַּהסֹו ּבְ
ָלה, ָיָמיו ַּיֲאִריכו ּוְבֶזה י ָנאָמָר ִּמִפי זֹו ְוַקּבָ  ְְוָכך ֶנֶאְמָרה ע"זי ה"ְּפָתָי ְּיאוָדה ַרּבִ
ה ַּגם ָהָוה ַּכָמה ְלַמֲעׂשֶ קוְנְטֵרס ְּדָבָריו ּהוָבא [ְּפָעִמים ְּוַכָמה ּ   ].ִּזָכרֹון ּּבְ

ה ָחָכם ּוַמֲעׂשֶ ָחָלה ֶאָחד ּבְ ֹמַע ָאָבה ְולֹא ׁשֶ ַּכָמה ְלַאַחר ְוָאֵכן ,ִלׁשְ ַבק  ָיִמים ּ ׁשָ
  .ַחי ַרֲחָמָנא ִליְצָלןַּחִיים ְלָכל 

ַּהְסָפַרִדים ְּגדֹוֵלי ְוָכל ם ּ ִלּבָ ְּכאוָלם ָרָחב ָהָיה ּׁשֶ יגו – ּ ִּהׂשִ  ְיֵדי ַעל ַמֲעָלָתם ָּכל ּ
ִּלמוד   .ְּכִסְדָרם ְּתִמיִדים ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ּ
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ְּוַכָידוַע ָכל ּ ַּהְקִהלֹות ּׁשֶ ָחאֶלּבַּהְקדֹוׁשֹות  ּ , ְועֹוד רֹוקֹוַמ ִמְצַרִים, ִעיָרק, ּבְ
ָלְמדו ֲּחבורֹות ֲּחבורֹות ָּהיו ָּתִמיד ּׁשֶ עֹות ּ ָכל ׁשָ ֹזַהר ַהָקדֹוׁש יֹום ּוְבָכל ַלְיָלה ּבְ ּּבַ ּ, 

דֹור ּוִבְפָרט דֹורֹו ,ָהַאֲחרֹון ּּבַ ל ּבְ ן ָמָרָנא ׁשֶ ה ָּכל ַעל, א"זיע ַחי ִאיׁש ַהּבֶ  ַמֲעׂשֵ
ת ְּסֻעָדה ּוְבָכל, ַּלִמְצָוה ּׁשורַּהָק ַּהֹזַהר ִעְנְיֵני ָּלְמדו ִמְצָוה ּבָ ׁשַ  ּוְבָיִמים ֹקֶדׁש ּבְ

ַאְזָכרֹות ְוֵכן, טֹוִבים א ַּהָקדֹוׁש ֹזַהר ָּלְמדו ,ִנְפָטִרים ַעל ּּבְ ָפִטים ַסּבָ ְּדִמׁשְ ּ 
ְמָחה ְוָכל ִמיָלה ּוִבְבִרית, ְוָהִאְדרֹות ֵאין ,ָּיְדעו זֹאת ִּכי – ׂשִ  ְּכתֹוַרת ָּלנו ׁשֶ

ָמה ּוְלַטֲהַרת ַּהֵלב ִּלְפֹתַח י"ּבִָהַרׁשְ ׁשָ ְּתִפָלה ָּכל ְוִלְפֵני ,ַהּנְ ֵּאִלָיהו ָּפַתח – ּ  ָּזכור ּ
הוָבא [ָלטֹוב ַהְקָדָמה ּׁשֶ ַּלִתקוִנים ּּבַ ּ ּוִמְתַחְזִקים ִמְתעֹוְרִרים ָּאנו ְוָלֵכן .]ּ  ְלהֹוִסיף ּ

ֹזַהר לֹוְמִדים ְועֹוד עֹוד ִּלמוד ְיֵדי ְוַעל ,ַּהסֹוֵגר ְּוהוא ַּהפֹוֵתַח ּהוא ִּכי ,ַּהָקדֹוׁש ּּבַ ּ 
ָרָכה רֹוִאים ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ִלמוד ּבְ ּּבְ ְגֶלה ּ ַּכָידוַע ַהּנִ ּ ְּוַכֻמְרָגׁש ּ חוׁש ּ ים, ּּבְ  ּוִמְתַרּבִ

י ִּחדוׁשֵ ִּמֶמּנו ִּכי ַהָחְכָמה ַמְעְינֹות ְּוִנְפָתִחים ּתֹוָרה ּ י ָארַּכְמבֹ. ַּחִיים ּתֹוְצאֹות ּ ַרּבִ  ּבְ
ים א"ְוַהִחיָד א"ְּוַהְגָר ל"ּוָבַרְמַח ִויַטאל ַּחִיים " ַּהֹזַהר אֹור"ּבְ עֹוד ְּוַעֵין ,ַּהְקדֹוׁשִ

ֲאִריכות   .ּּבַ

ה – ֹזאת ָּכל ְוַאַחר ְבדֹוֵרנו ָּזִכינו ִהּנֵ יר ִמְפָעל ֵיׁש ָּאנו ּּדִ ּבִ  –ְּוָעצום  ּכַ
ּמֵ - ”ָהעֹוָלִמי ַּהזַֹהר ִמְפַעל" ּוְמַגֶלה ִפיץׁשֶ ַּהִלּמוד ֶאת ּ  ,ַּהֶזהּ ַהָקדֹוׁש ּ

רֹאׁשֹו ְוָהעֹוֵמד בֹוד ּבְ ת ּכְ יק ר" ָהַאְדמֹוְּקֻדׁשַ ּ ַהָגאֹון ַהַצּדִ  ֵמָהאְלִמיןּ
ִליָט   .א"ׁשְ

ר ר ְּלִהְתַחֵזק ִמְצָוה ֲאׁשֶ  ַּחָיִלים עֹוד ּוְלַהְרּבֹות ְלָהִפיץ, ַּלֹקֶדׁש ּוְלִהְתַחּבֵ
ה ַּלְקֻדׁשָ ָהַאְדמֹו יֹוְדָעִניּוְב .ּ ִליָט ר”ׁשֶ ַּהָידוַע א"ׁשְ ֹרב ּ ים ִּחּבוָריו ּבְ  ַּהְקדֹוׁשִ

ּוַמְהֵפַכת ה ָהעֹוָלם ּ ָעׂשָ ִעְנַין ׁשֶ רות ּבְ ַּכׁשְ רות ַּהַמֲאָכִלים ּ  ּוְסָפָריו ם”ַּהְסָת ְּוַכׁשְ
ים ְּלִזכוי ָהַרּבִ ים ּ ת ּוְבִעְנַין, ָהַרּבִ ִרית ְּקֻדׁשַ ת ַהּבְ ּוְקֻדׁשַ ית ּ ָכר ּוְסָפָריו, ַּהְכֶנֶסת ּבֵ  ׂשָ

ם ְּוַהֹכל, ְסָפִרים ְועֹוד ְוֹעֶנׁש ַמִים ְלׁשֵ , ַּמָמׁש ְוֵלילֹות ָיִמים – ֵחילֹו ָּכל ָאַזר. ׁשָ
ִמעוט ּוִמעוט ַמֲאָכל ּּבְ ָנה ּ ַּהְגֻאָלה ְלָזֵרז ָּהִעָקר – ׁשֵ ָתבֹוא ּ ְמֵהָרה ּׁשֶ ַרֲחִמים ּבִ  ּבְ

  .ּוְבַאֲהָבה

עוִרים ָּמהַּכ ְוָיַסד ֹזַהר ּׁשִ ים ,ְּלַהְטִפיַח ְמַנת ַעל ְוטֹוֵפַח ,ַּהָקדֹוׁש ּּבַ ַמְרִגיׁשִ ּׁשֶ ּ 
ָרֵאל ְּכַלל ָּכל ַּמָמׁש ַרך  ַרֲחֵמי ֶאת ִיׂשְ ם ִיְתּבָ ְַהׁשֵ ִּלמוד ִּרּבוי ְיֵדי ַעלּ , ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ּ

ִּפְרסום ּוִבְפָרט ן ִּדְבֵרי ּ י ָּמְרְדַכי ַרבְוָה ע"זי ַחי ִאיׁש ַהּבֶ ְרַעּבִ ִלמוד ,ע"זי ׁשַ ּׁשֶ ּ ּ 
ת ּבָ ׁשַ יֹום יֹוֵתר ְּפָעִמים ֶאֶלף עֹוֶלה ֹקֶדׁש ּבְ ַּהִכֵסא ְוִדְבֵרי ,חֹל ִמּבְ ָעה ,ְֶמֶלך ּ ׁשָ  ּׁשֶ
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זַֹהר ָנה עֹוָלה ַּהָקדֹוׁש ּּבַ ִלמוד ְלׁשָ ּּבְ ט ּ ֵני ִלּבֹות ַמְלִהיב ֶזה ָּכל .ַּהְפׁשָ ָרֵאל ּבְ , ִיׂשְ
ים ְליֹום ּיֹוםּוִמ ּוִמתֹוְסִפים ַּחָיִלים ַמְרּבִ עוִרים ּ ָכל ַעד ,ִּמְסָפר ְלֵאין ּׁשִ  ָהָאֶרץ ּׁשֶ

ִּתָמֵלא ֹזַהר ְּוַהְמַלְמִדים ַּהלֹוְמִדים ָּכל ְיֵדי ְוַעל, ִּעָלָאה ִזיָהָרא ּ  ָּתבֹוא ַּהָקדֹוׁש ּּבַ
ַּהְגֻאָלה ׂשֹון ּ ׂשָ ְמָחה ּבְ ֵח ְוׂשִ   .ה"ְוַאֲהָב ן"ּבְ

ִתי ִמְצָוהּו ּוְלַסֵיַע ַלֲעֹזר ַרּבָ ה ְּלִהָדֵבק ּ ְקֻדׁשָ ּּבַ ָכל ֶזה ָקדֹוׁש ְלִמְפָעל ּ  ,ַּהכַֹח ּבְ
ֵהֵבאנו ְּכמֹו ית ּׁשֶ ֵראׁשִ ָרֵאל ַסַלְנֶטר  ִּדְבֵרי, ְּדָבַרי ּבְ י ִיׂשְ  ְּדֵעת ,ע"זיַּהָגאֹון ַרּבִ

ָתֹוָרֶתך ֵּהֵפרו' ַלה ַלֲעׂשֹות ה ּסורָי לֹא ֶּפִתי ּוִמי ,ּ ֶחֶבל ֶלֱאחֹז ,ֵהּנָ דֹור ַּהָצָלה ּבְ   .ֶזה ּבְ

ַרְעָיא ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ְלַהְבָטַחת ִּנְזֶכה ֵּכן ְיֵדי ְוַעל ] ד"קכ ָנׂשא [ְמֵהיְמָנא ּבְ
ְּדִיְפקון ּ יה ּ ָּגלוָתא ִמן ּּבֵ ַרֲחֵמי ּ נו ַהָפסוק ְּוִיְתַקֵים. ּבְ ּּבָ ָדד' ה "ּּ  ִּעמֹו ְוֵאין ַּיְנֶחּנו ּבָ

ָיֵמינו ָאֵמן "ֵנָכר ֵאל ְמֵהָרה ּבְ   .ּּבִ

ִבְרַכת   :ַחְבַרָיא ְּדִמן ְזֵעיָרא ַחד, ַּהתֹוָרה ּּבְ
  ֵּמִאיר ַחִיים

ן ַאֲאמֹו ה יֹום טֹוב  ר"ּבֶ י מֹׁשֶ   ה"זלהַרּבִ
ן ַאֲאְזמֹו י יֹוֵסף  ר"ּבֶ   ה"זלהַרּבִ

ָהָיה ַּהָצָלה ֵנס ַּוֲאַסֵפר. ב.נ ֵנ ,ל"ַזַצ ְלָסִבי ׁשֶ  ,"ְוַאְחָוה ַאֲהָבה "ְּקִהַלת יֵמַרּבָ
עֹודֹו ִמְצַרִים ּבְ ְתקוַפת, ּבְ ַהֶגְרָמִנים ,ָהעֹוָלִמית ַּהִמְלָחָמה ּּבִ ְּכׁשֶ ָמם ּ  ִּנְכְנסו ִּיַמח ׁשְ

ַאַחת ְלִמְצַרִים ִסיעֹות ּבְ ַרֶכֶבת ַהּנְ ָכל ִּהְכִריזו ,ּּבָ ַּהְיהוִדים ּׁשֶ ַתֲחָנה ָּכאן ֵּיְרדו ּ  ּּבַ
לֹא ּוִמי ,ַּהְקרֹוָבה ה ל"ַזַצ ָסִבי. ְלָהִמית ָּדתֹו ַאַחת ֵיֵרד ּׁשֶ ים ְּכלֹא ַעְצמֹו ָעׂשָ  ֵמׂשִ

ַתֲחָנה ָיַרד ְולֹא ְּוִאלו ,ּּבַ ַּהְיהוִדים ָּכל ּ ָיַרד ִמי ָּכל ְַאך – ָּיְרדו ּ ְּוִאלו ,ֶנֱהַרג ּׁשֶ  ,ָסִבי ּ
ִהְרִגיׁש ְּכִאלו ּׁשֶ ּ ַמִים ִמן ּ   . ִּנַצל ְְוָכך ,ֶדתָלֶר לֹא לֹו מֹוִרים ַּהׁשָ

ִסְדָרן לֹוֵמד ָהָיה ל"ַזַצ ְּדָסִבי ִּהָוְדִעי ַאַחר זַֹהר ַּחְברוָתא ּכְ  ִעם ַּהָקדֹוׁש ּּבַ
ֵדל ִעם ָלַמד ְוֵכן ,ל" ַזַצָחָמִווי ָהַרב י ָמָרןּ ְלַחִיים טֹוִבים ִיּבָ ּ ַהָגאֹון ַרּבִ

ִליָטיֹוֵסףעֹוַבְדָיה  ָלה א" ׁשְ ר – ֹוׁשַּהָקד ְוזַֹהר ַקּבָ ַּגְדלותֹו ֲאׁשֶ ְסָתר ּ ּנִ  ֵּאיָנה ּּבַ
ים ְּידוָעה ה ִּכי – ְלַרּבִ    !ִהיא ַרּבָ

ַוַדאי ל ְּזכותֹו לֹו ָעַמד ּּבְ ּבִ ׁשֶ   .ְּלַהִצילֹוַּהָקדֹוׁש  י"ָהַרׁשְ

ְּדֶזהו ּבִ ,ּוְמֻפְרָסם ָּידוַע ּ ָהַרׁשְ ה  ּתֹוָרתֹו ּוְבכַֹחַּהָקדֹוׁש  י"ׁשֶ  ְּמַלֵמדַּהְקדֹוׁשָ
ּוַמִציל ּוֵמֵגן ְּזכות ּ.  
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י ְּוָדְרׁשו ֵמָנה ר"ֵמָאׁשֵ – ְּרׁשומֹות ּדֹוְרׁשֵ ר' ,ַלְחמֹו ׁשְ י 'ֵמָאׁשֵ  ֵּתבֹות ָראׁשֵ
ִּלּמוד'ִמ י'ַר ַמר'ָא ּ ֵמָנה –ְמעֹון 'ׁשִ ּבִ רוָחִניות ֵהן – ַלְחמֹו ׁשְ ּּבְ  ְוֵהן ּּ

ִמיות ַגׁשְ ּּבְ ַּהָדבוק ְוָכל, ּ ַחִיים ּ   .ַּחִייםְל ִּיָכֵתב ּּבַ

ְבָרָכה   :ּבִ
  ּ ֵמִאיר ַחִיים'הק
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    – יג מכתב –

ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ ת קֹוֶדׁש מֹוָצֵאי , ּ ּבָ ן "ְלֵסֶדר ׁשַ ָּאָדם ִכי ַיְקִריב ִמֶכם ָקְרּבָ ּ
ֶמׁש"ּע ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם ֹפה ק"תש" 'לה ית ׁשֶ   .ק ּבֵ

לֹום ְיהוָדה ֵמָהאְלִמין ר "ְּכבֹוד ָהַאְדמֹו י ׁשָ ִליָטָראס ְגַּרּבִ   .א"ׁשְ

ְּמַגְלְגִלין ְזכות ַעל ְיֵדי ַזַכאי ּ ם ַעל , ִּמְצָוה גֹוֶרֶרת ִמְצָוה, ּ ּלֹוֵחם ִמְלָחמֹות ַהׁשֵ
ֶזה רות ְוִחינוך ְוַכיֹוֵצא ּבָ ַּכׁשְ ּ ּ ַּצִדיק ַכָתָמר ִיְפָרח"ְוָכֵעת , ּ ּ ב לֹו" "ּ ִּאָוה ְלמֹוׁשָ תֹוך " ּ ְּבְ

ֶמׁש ית ׁשֶ   .ָהִעיר ּבֵ

ָרא יֹוְצֵרינוטֹוִבים ְמ ּבָ ּדֹוֵרנו ְוָזָכה , ּאֹורֹות ׁשֶ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ְכְמבֹוָאר ּ ּּבַ ת ּ ָּפָרׁשַ
ִהיא ָחְכָמה  ִנין ִתְתַעֶלה ַהַמְלכות ׁשֶ ִתין ׁשְ ָכל ׁשִ י ּבְ יׁשִ ֶאֶלף ַהׁשִ ר ּבְ ַּוֵיָרא ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ

ַּתָתָאה  ִיְתַפְתָחְכַמת ּ לֹמֹה ַמְדְרָגא ְלַדְרָגא ַעד ׁשֶ ּׁשְ ּ ּ ּחו ַמּבוֵעי ַהָחְכָמהּ ְוִיְתַקֵיים , ּ
ׁש ֵמאֹות ְלַחֵיי נַֹח ִיְתַפְתחו ַמּבוֵעי ַהָחְכָמה  ַנת ׁשֵ ׁשְ ֶּרֶמז ַהָכתוב ּבִ ּ ּּ ּ ּ ָעָלה , 'ְוגֹוּ

ָרֵאל ָמִגיֵני ָהֱאמוָנה ָהַרב ַהְמקוָבל ַהָקדֹוׁש  ַחר ְוֵהִאיר ֵתֵבל ִעם ְמאֹוֵרי ִיׂשְ ַּהׁשַ ּ ּ ּ ּ
י ה ַחִיים ִלַצאטֹוָהֶאלֹוִקי ַרּבִ ן ֲעַטר"הרה, ּ מֹׁשֶ י ַחִיים ּבֶ ק "והרה, ּק ָהֶאלֹוִקי ַרּבִ

ם טֹוב ַעל ׁשֵ ָרֵאל מֹוֵרינו ּבַ ְּוַהָגאֹון ֶהָחִסיד מֹוֵרינו ֵאִלָיהו ִמִויְלָנא ִזי, ּאֹור ִיׂשְ ּ ּּ ע "ּ
ֵסֶפר  אוֵריֶהם ּבְ ַּהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ֶפר ְּוַיַען ִכי ֵס, ְּוַכיֹוֵצא ּבֹוַּהֹזַהר ְּוַעל ְיֵדי ּבֵ ּמוָרם ּ

ְזַמן ַהֶזה ָגב ְוָגבֹוַה ִמַמְדֵרַגת ָהָעם ּבִ ְּוִנׂשְ ּ ּ ֶּאת ַהְמאֹורֹות ֵאֵלינוִּקְרבו , ּ ְולֹא ְלִחיָנם (, ּ

ִתקוִנים  ָכתוב ּבַ ּעֹוְררו ְגדֹוֵלי ַהדֹורֹות ַעל ִלימוד ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְכמֹו ׁשֶ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ ּ ִּתקון ל(ּ ּ ֲּאִפלו ָכל : :)ַּדף עג' ּ ּ ּ
אֹוָרְייָתא ָכל ֶחֶסד ְדָעְבִדין  ִּאינון ְדִמְשַתְדִלין ּבְ ּ ּ ַההוא ִזְמָנא , ָעְבִדיןְּלַגְרֵמְייהו ּ ּּבְ

ר ֵהָמה רוַח הֹוֵלך ְולֹא ָיׁשוב) ְּתִהיִלים עח טל( ׂשָ ַּוִיְזכֹור ִכי ּבָ ְּ ּ ּ ּ ְּוָדא ִאיהו , ְלָעְלָמא, ּ
יָחא ּרוָחא ִדְמׁשִ ַּתְרגו. [ּ ּ תֹוָרה ָכל ]: ּם ִלְלׁשֹון ַהקֶֹדׁשּ ֲּאִפלו ָכל ֵאלו ָהעֹוְסִקים ּבַ ּּ ּ ּּ ּ

ים ְלַעְצָמם  עֹוׂשִ ים) ֵהם(ֶחֶסד ׁשֶ אֹותֹו ְזַמן . עֹוׂשִ ָּכתוב(ּבְ ר ֵהָמה ) "ּ ׂשָ ַּוִיְזכֹר ִכי ּבָ ּ ּ ּ
ּרוַח הֹוֵלך ְולֹא ָיׁשוב לֹא ָיׁשוב ְלעֹוָלם(, "ְּ ּרֹוֶצה לֹוַמר ׁשֶ יַחְּוֶזהו , ּ ל ְמׁשִ   ).ּרוַח ׁשֶ

ַּוי לֹון ָמאן ְדָגְרִמין ְדֵיִזיל ֵליה ִמן ָעְלָמא ְוָלא ְיתוב ְלָעְלָמא ּ ּ ְּדִאֵלין ִאינון , ּ ּ ּ
ה ׁשָ ָלה, ְּדָעְבִדין ְלאֹוַרְייָתא ַיּבָ ַתְדָלא ְבָחְכָמה ְדַקּבָ ְדָגְרִמין , ְּוָלא ָבָעאן ְלִאׁשְ
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ְּדִאְסַתַלק ְנִביעו ְדָחְכָמה ְדִא ּ ּ ְתָאַרת ב, ִּמיָנה' יִהי יּ ה' ְּוִאׁשְ ַּתְרגום ְלָלׁשֹון [ .ְיֵביׁשָ ּ ּ
ֵיֵלך ִמן ָהעֹוָלם ְולֹא ָיׁשוב ְלעֹוָלם]: ַּהקֶֹדׁש גֹוְרִמים ׁשֶ ּאֹוי ָלֶהם ִמי ׁשֶ ְ ּ ֵאלו ֵהם , ּ ּׁשֶ ּ

ָלה ָחְכַמת ַהַקּבָ ה ְוֵאיָנם רֹוִצים ַלֲעסֹק ּבְ ים ֶאת ַהתֹוָרה ָיֵבׁשָ עֹוׂשִ ּׁשֶ גֹוְרִמים , ּ ּׁשֶ
ה ְנִביַעת ַהָחְכָמה  ִמְסַתֶלֶקת ִמֶמּנָ ּׁשֶ ּּ ִהיא ּ ה' ְוַהּב. 'יׁשֶ ֶאֶרת ְיֵבׁשָ ַּוי לֹון ְדָגְרִמין . ִנׁשְ

ָעְלָמא ָדן ּבְ א וִביָזה ְוֶהֶרג ְוַאּבְ ֲּעִניוָתא ְוַחְרּבָ ּ ַּתְרגום ִלְלׁשֹון ַהקֶֹדׁש[. ּ ּ ּ אֹוי ָלֶהם ]: ּ
גֹוְרִמים ֲעִניות ְו ּׁשֶ ּ ֶּחֶרב וִבָזה ְוֶהֶרג ַוֲאַבדֹּ עֹוָלםּ   ). ן ּבָ

ַּעל ֵכן ּבֹואו ְוַנְחִזיק טֹוָבה וְנַחֵזק ֶאת ְכבֹוד ָהַאְדמֹו ּּ ּ ִליָטר "ּ ר ֹכחֹו א "ׁשְ ִּויַיׁשֵ ּ
יַח ִצְדֵקנו ַעל ְיֵדי ֲהָפַצת ֵסֶפר ַהֹזַהר ִכְרצֹונֹו ַהָטהֹור ל ְפֵני ָמׁשִ ְּוֵחילֹו ְוִיְזֶכה ְלַקּבֵ ּ ּּ ּ ּ, 

זַֹהר ַהָקדֹוׁש  ָכתוב ּבְ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ּ ִכיִלים ַיְזִהרו ְכזַֹהר ָהָרִקיַע"ּ ְּוַהַמׂשְ ּּ ַהאי ִחּבוָרא " "ּ ּּבְ
ִּדיָלך ְדִאיהו ֵסֶפר ַהֹזַהר ְוכו ּּ ּ ָרֵאל ְלִמְטָעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי ' ְּ ּוְבִגין ַדֲעִתיִדין ִיׂשְ ּ ּ ּ

ְּדִאיהו ַהאי ֵסֶפר ַהֹזַהר ִיְפקון ִמן  ּּ ַרֲחֵמי ּ ְּדַהְינו ַהֹזַהר ַעְצמֹו אֹוֵמר [ָּגלוָתא ּבְ ּ ּ
רוך הוא ְזכות ִלמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבָ ּבִ ּׁשֶ ּ ּ ְּ ּ ּ ִּיְפקון ֵמַהָגלות ּ ִתקוֵני זַֹהר סֹוף ] ּּ ְּוֵכן ּבְ ּ ּ

ִּתקון  ּ ְתָרָאה"' ְּוכו' וּ ָדָרא ּבַ ֵּמַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך ַכד ִאְתַגְלָיא ְלַתָתא ּבְ ּ ּ ְ ּ סֹוף ּ ּ ּבַ
ּיֹוַמָיא וְבִגיֵניה  ּ ָאֶרץ] 'ה י"כַּוִיְקָרא [ּ   .ְּוָקָראָת ְדרֹור ּבָ

  :ַּכֲעִתיַרת
ר ִוד ִפיׁשֶ לֹמֹה ּדָ ִביִעית, ָהַרב ׁשְ ר ֵסֶפר ֲאִריַגת ׁשְ ֶמׁש, ְמַחּבֵ ית ׁשֶ   ּבֵ
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    – יד מכתב –

אך ְָהַרב ַחִיים ֵאייְזְנּבַ   ועוד" ְּיַקר טֹוֶטְפָתא"ס "מח, ּ
ֵבית ַהּמִמ "ר   08-8650360, "ְקַהל ֲחִסיִדים"ְדָרׁש ּבְ

ּבִ דֹוד 21י "ְרחֹוב ַרׁשְ  057-3150360, ַּאׁשְ

ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ דֹודּפֹה , ּ   ק"ע לפ"תשִּאָיר ח "ר, ַּאׁשְ

ַּהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻפְרָסםּרום ַמֲעַלת ָכבֹוד ֶאל  ּ ּ א , ּ חֹוֵבר ֲּחִסיָדא וְפִריׁשָ
ִּחיּבוִרים ְמחוָכ ּ תֹוָרהּ כֹולֹות , ִּמים ּבַ ִני ִאיׁש ָהֶאׁשְ ִמְגדֹוֵלי , ַּהְתבונֹותְוַרב ָּהַרּבָ

ֶפֶרץ וַמֲעִמיד ַהָדת ַעל ִתיָלה ַמ ּעֹוְמֵדי ּבַ ּ ּ הּ ְּרִחיב ְגבולֹות ַהְקדֹוׁשָ ּ מֹו , ּ ְּכבֹוד ׁשְ
ִּתְפַאְרתֹו  לֹום יוָדא ּ י ׁשָ ּמֹוֵרינו ַרּבִ ֵמָהאְלִמין  ר"ְוַאְדמֹוד "ֲאַבַרב , ְגָראסּ

ִליָט   .א"ׁשְ

ה  ַאֲהָבה ַרּבָ לֹומֹו ַהטֹוב ּבְ ת ׁשְ ַּאַחר ְדִריׁשַ ּוְבָכל ַהָכבֹוד ָהָראויּ ּּ!  

ית ָגב ְלַמַען , ֵראׁשִ ׂשְ ּאֹוֶדה ְואֹוֵמר אֹודֹות ִמְפַעְלֶכם ַהָגדֹול ְוַהּנִ ּ ִּיָמֵלא , ַּהֹזַהרּ
ְּתִהָלה ִּפי  יָרה ְלגֹוֶדל רום ּ ֶּעְרָכה ְּוׁשִ הִּכּ ָרֵאל ִּהְתַחֵזק ַּהָדָבר , י ַרּבָ ָכל ְתפוצֹות ִיׂשְ ּּבְ ּ

ָאֶרץ  ּוַבגֹוָלהּבָ ְזכות , ּ ָרֵאל זֹוִכים ְלָכל ַהְסגולֹות ָהאֹורֹות ְוַהְיׁשועֹות ּבִ ְּכָלל ִיׂשְ ּ ּ ּ
ִּלמוד ַהזַֹהר  ּ ל ַהִהילוָלא , ַּהָקדֹוׁשּ חֹוֶדׁש ׁשֶ עֹוְמִדים ָאנו ָכֵעת ּבְ ּוִבְפָרט ׁשֶ ּ א ַרּּ ל ּבָ ׁשֶ

א  ר יֹוַחאי זיעָהֱאלֵֹקי ַּהַתּנָ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִהְבִטיַח, א"ַרּבִ ִסְפָרא ָדא ִיְפקון ִמן :ׁשֶ ּ ּבְ ּ
נו ֵאיפֹוא ְויֹוֵצא , "ָּגלוָתא ַרּבֵ ִליָטּׁשֶ יַח ִצְדֵקינו"ׁשְ יַאת ְמׁשִ , ּא זֹוֶכה ְלָקֵרב ּבִ

ּוְבַוַדאי  ִּיְזֶכה ּ יַח ָלֵצאת ּ ָיֵמינו ָאֵמןמהרה ּבִֵּקנו ִצְדִלְקַראת ְמׁשִ ּומוְבְטַחִני , ּּבְ ּ
ֶיֱאחֹוז  ָיָדיו ׁשֶ ֶפה ְויֹאַמר , ַּהָקדֹוׁשּבְ ּהוא ַהֶגֶבר , ָמֵלאּבְ ָקֵרב ּ יָאִתיּׁשֶ ְּוַהְגאוָלה , ּבִ

ֵלַה ָרֵאלׁשְ ל ְכָלל ִיׂשְ ֵרי ֶח, ּיָמה ׁשֶ ֵרי לֹו ְוַאׁשְ ֶזה וְבּבְָלקֹוַאׁשְ   .אּ ּבָ

ים  תֹוָרה ְוִיְרָאה ִּחּבוִרים ְוְסָפִרים ַרּבִ ְּמחוָכִמים ּבַ ּ , ָלאֹור עֹוָלםהֹוֵצאֶתם ּ
יֵניֶהם עֹל  ַכָמה ַעׂשֹוִרים ָהַאֲחרֹוִניםַמֲעָרכֹות ּבֵ רות ְלִמיֵניֶהם ּבְ ַּהַכׁשְ ּ ָאֶרץ , ּ ּבָ

ּוַבְתפוצֹות ְּוַעָתה ִהְגַדְלֶתם . ּּ הֹוָצַאת , ֲעׂשֹותּ ּוִבְפָרט , יוַּמֲהדורֹוָתַּעל ָכל ַּהֹזַהר ּבְ
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ְפָלאֶּאת ַהִחּבור ָלַאֲחרֹוָנה הֹוִציא ָלאֹור עֹוָלם  ַמה , "ַּהֹזַהרּכַֹח "ְו" ַּהֹזַהראֹור ", ַהּנִ
  .גֹוָרֵלֶכםּטֹוב וַמה ָנִעים 

ְלִתי ֶאת ֵסֶפר  ר ִקּבַ ַּכֲאׁשֶ ר ָעַבְרִתי ַעל ֲּעַזְבִתיו לֹא " ַּהזַֹהראֹור "ּ ַּעד ֲאׁשֶ
ְפָלא  ְכִדי לֹא , ּאֹוָצר ָיָקר ַהָלֶזה, ַּגבֶאל ַּגב ִמַּהֵסֶפר ַהּנִ ִּנָכר ֶאת ֶּאָלא , ִּהִגיַעּבִ

ה ָקָעה ָהַרּבָ ַהְתָמָדה ְגדֹוָלה ַעד ֵא, ַהַהׁשְ ַּהְיִגיָעה ָהֲעצוָמה ּבְ ּוְכָבר ָאְמרו , ין סֹוףּ ּ
ַמֶסֶכת ְמִגָלה  ל"ֲחַז ּּבְ ָּיַגְעָת וָמָצאָת ַתֲאִמין"ּ ַּהִלמודֶעֶצם , "ּּ ּ ֵסֶפר ַהֶזה מֹוִסיף  ּ ּּבְ

ק ָוא ְּלִלמוד ֹּור ָגדֹול ֵחׁשֶ ֵסֶפר ַהזּ   .ַּהָקדֹוׁשהר ּבְ

ִרי ּבֹו ָּאַמְרִתי ְלַהֲעלֹות ַהָצָעה, ִּמיֵדי ַדּבְ ר, ּ ֶדֶרך ֶאְפׁשָ ִּלמוד ִאם ִעְנַין , ְּבְ הר ַהזּ
ּכֹה ָגדֹול ָוָרב הואַּהָקדֹוׁש  ּ ַּהֹזַהר ֶאת ִקְטֵעי ֹור ְלהֹוִציא ָלאַּמה טֹוב וַמה ָנִעים , ּ

ַּהמוָבִנים ה , ּ ַכָידוַע ַגם ַהגֹוְרִסים ְללֹא ֲהָבָנה ַמַעָלָתם ַרּבָ ּׁשֶ ּ ּ ּ ֲהָבָנה . -ּ ְּוַהלֹוְמִדים ּבַ
ָקם ְוִתְקָוָתם ַגם ְלִלמוד ֶאת ָכל ִּמיֵנה ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ֶאת ִנְגלֹות  ַּיֲעֶלה ֶחׁשְ ּ ּ ֶחְלֵקי ּ

ַכְרֶכםנה ושאו שבַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר  ה ְוָהָיה ֶזה ׂשְ ית , ַמֲעָלָתם ַרּבָ יוְכלו ָכל ּבֵ ּׁשֶ ּ ּ ּ
ִסְפֵרי  ָרֵאל ַלֲהגֹות ּבְ ַּהֹזַהר ַהִקדוׁשִיׂשְ ּ ּ ּ.  

לֹא  ִּחדוׁשֱּהיֹות ְוֵאין ִמְכַתב ּבְ נֹוָתיו , ּ ַּמדוַע ַדְווָקא הֹוִריד ָאָדם ָהִראׁשֹון ִמׁשְ ּ ּ
ְְלָדִוד ַהֶמֶלך ּ?  

ֻנַסח  ְמׁשֹוְרִרים ֶמר ַּהֶזּּבְ ֵליל ַשּבָּׁשֶ ִנין : ")ִרּבֹוןה -ֶזֶמר י(ֹקֶדׁש ת ּבְ ּלו ִיְחֶיה ְגַבר ׁשְ ּ
ְל ְגבוְרֵתך ֹועַאְלִפין ָלא ֵי ּ ַנָיאּ ּבְ חוׁשְ ה , "ּּבְ ִהְקׁשָ ֶהְקֵדם ַמה ׁשֶ יאור ָהִעְנָין הוא ּבְ ּּבִ ּ ּ

לֹֹמה און ַהְג י יֹוֵסף ׁשְ ָּאָדם ָהִראׁשֹון ָהָיה ָאמור , ל"ז ַזַצ'ִביּפֹונֹוד "ַגֲאַבַּכְהְנָמן ַרּבִ
ָנה מֹו ָעָליו ִלְחיֹות ַרק , ִלְחיֹות ֶאֶלף ׁשָ ָאְמרו ְלְיִציר ֶאָחד ְוָדִוד ַהֶמֶלך ׁשְ ְוְכׁשֶ ּ ּ ּ

ים יֹום לֹוׁשִ ָנה ֲעבור ָדִוד ַהֶמֶלך ָע, ׁשְ ְבִעים ׁשָ ְִמַיד ִהְפִריׁש ֵמַחָייו ׁשִ ּ ּ ּ ּ לֹוםליו ּ , ַּהׁשָ
ֶאֶלת ִלְכאֹוָרה ָיא ִנׁשְ עֹות ְוָיִמים ֲעבור ָדִוד , ַּהֻקׁשְ ית ַהֶמֶלך ׁשָ ֲּהֵרי ְכלום ָחֵסר ִמּבֵ ּ ְּ ּ ּ
ְַהֶמֶלך ָע לֹוםליו ּ ָכל ַרֲחֵבי ֵתֵבל ָלֶהם ֶיׁש ַדי ְוהֹוֵתר ִּמְליֹוִנים  ֲהֵרי ,ַּהׁשָ ל גֹוִיים ּבְ ּׁשֶ ּ ּ

ִנים ִלְחיֹות ים , ׁשָ לֹוׁשִ ְוְלָדִוד ַהֶמֶלך ַרק ׁשְ ּ    ?ֶאְתְמָהה, יֹום ִלְהיֹות ֵנֶפלּ

ְָכל ְיהוִדי ְמסֹוֵבב ַרּבֹות ִעם ָדִוד ַהֶמֶלך  ּ ּ ּ לֹום ּ ּ ֶאָלא ָהִעְנָין אֹוֵמר -ָּעָליו ַהׁשָ
ך ַהיֹום ָסִביב וְמסֹוֵבב ִעם ֵסֶפר ְתִהִלים , ַרבַּהפֹונֹוִביֶזער  ֶמׁשֶ ֲּהֵרי ָאָדם ּבְ ּ ּ ּ ּ ר ְ ִחּבֵ ׁשֶ

ָר ְֵאל ָדִוד ַהֶמֶלך ָעְנִעים ְזִמירֹות ִיׂשְ ּ לֹוםליו ּ ָּאָדם ָקם וִמְתַפֵלל ְתִפיַלת , ַּהׁשָ ּ ּ ּ
ֲחִרית  ֻּרּבֹו ְכֻכלֹו ׁשַ חּ ַתּבַ ִּמִפְרֵקי ְתִהיִלים ֵמהֹודו ַעד ִיׁשְ ּּ ֵרי ַעד ַאֲחֵרי , ּ ְּוֵכן ְמַאׁשְ
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ְּוֵכן ַהֵסֶדר ִבְתִפילֹות ִמְנָחה ְוַעְרִבית, ְּתִפיָלה ְלָדִוד ְועֹוד ר ֵיׁש ִליהוִדי ַּכ, ּ ֲּאׁשֶ
ֵביתֹו הוא ְמַזֵמר ִפְרֵקי ְתִהִלים ְמָחה ּבְ ּׂשִ ּ ּ ּ ֵביתֹו הוא , ּ ָּחִליָלה ְוַחס ִליהוִדי ָצָרה ּבְ ּ

ן  ְתִהִלים ִמְתַחּנֵ ַרך ְכׁשֶ ם ִיְתּבָ ְּלַהׁשֵ ּ ְ ָידֹו ּ ָפָתיוּוְפָרָקיו ּבְ ַּהֹכל סֹוֵבב ָסִביב , ַעל ׂשְ
ְָדִוד ַהֶמֶלך ָע ּ ְִאם ָכך, לֹוםַּהׁשָליו ּ ל ָדִוד ִיְהֶיה , ּ נֹות ְיֵמי ַחָייו ׁשֶ ׁשְ ֵּאין ִמן ָהָראוי ׁשֶ ּ ּ ּ

ל ְיהוִדי ָפׁשוט ל גֹוי אֹו ֲאִפילו ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּּ ְבְראו , ּ ּנִ ִנים ׁשֶ א ַרק ׁשָ א ְוַאְדַרּבָ ַּאְדַרּבָ ּ יִציר ּ ּבִ
ל  ַּכָפיו ׁשֶ רוך הואּ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ְכבֹודֹו וְבַעְצמֹוּ ְָראוי ְוַכָיאות ְלָדִוד ַהֶמֶלך ָעָּכ, ּ ּבִ ּ ּ ליו ּּ

לֹום  ָּכָאמורַּהׁשָ ּ.  

אֹוְמִרים ֻּיְמַתק ְלִפי ֶזה  ֻנַסח ְלָבֵאר ַמה ׁשֶ ֵליל ַשּבִָרּבֹון ה -ַּהֶזֶמר ָיּּבְ ת ָעַלם ּבְ
ִנין ַאְלִפין: "קֹוֶדׁש ּלו ִיְחֶיה ְגַבר ׁשְ ְָלא ֵייעֹול ְגבוְרֵתך , ּ ּ ַנָיאּ ּבְ חוׁשְ ּוֵלא ָאָדם ל". ּּבְ

חֹות ְלֶמֶלך ָהעֹוָלם  ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ְָהִראׁשֹון ָהָיה ִמי ָהָיה ְמַזֵמר וְמַנֵגן ְזִמירֹות ׁשִ ּ ּ ּ
רוך הואדוש ַּהָק ּּבָ ְּ.  

ֲעבֹוַדת ַהֹקוֶדש ְלאֹוֶרך ָיִמים , ֵּמֵעין ַהְפִתיָחהַּוֲאַסֵים  יך ּבַ ִתְזכו ְלַהְמׁשִ ְׁשֶ ְ ּ ּ ּ
ִנים ְּלַהְגִדיל תֹו, ְוׁשָ ָּרה וְלַהֲאִדיָרהּ יַח ִצְדֵקינו , ּ יַאת ָמׁשִ ּוְלָקֵרב ּבִ ָיֵמינו ּ ְמֵהָרה ּבְ ּּבִ

  .ָאֵמן

ה  ַאֲהָבה ַרּבָ לֹומֹו ַהטֹוב ּבְ ַּהֹכה ִדְבֵרי ְיִדיְדֶכם מֹוִקיִרים דֹוֵרׁש ׁשְ ּ ּ   .י"כהּ

ָרֵאל ִיׂשְ   :ַּהָצִעיר ּבְ
אך ְַחִיים ֵאייְזְנּבַ ּדֹוד , ּ   א"יעֹּפה ִעיר ַאׁשְ
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    – טו מכתב –

ם רוך ַהׁשֵ ּּבָ ְ   !ָהעֹוָלִמיִּמְפַעל ַהֹזַהר ִּלְכבֹוד ַהִמְפָעל ַהָקדֹוׁש  – ּ

ֲּאַסֵפר ָלֶכם עוְבָדה ִנְפָלָאה ָהְראוָיה ְלָכל ֶאָחד ַלְחקֹוק ַעל  ּ ּוֵמֶהם ִיְראו , ִלּבֹוּ ּ
ב . ְּוֵכן ַיַעׂשו ֶאָחד ַהָיִמים ָהַאֲחרֹוִנים ִהַגְעִתי ְלמֹוׁשָ ּּבְ ּ ה " ּפֹוָרת"ּ ֵבית ְוִהּנֵ ּבְ
ִבים ַּהִמְדָרׁש  ל ַהִישוב יֹוׁשְ ה  500-600-כּׁשֶ ַהְתָמָדה ַרּבָ ְּיהוִדים ְולֹוְמִדים ּבְ

ְמָחה ֶאת  ר!!! ַּהָקדֹוׁשַּהזַֹהר ּוְבׂשִ ָרֵאל – ָּמה אֹוֵמר וָמה ֲאַדּבֵ ֵריֶכם ִיׂשְ !!! ַאׁשְ
דֹוֵרנו ָאנו  ָזִכינו ָלה ּבְ ֵּאיֶזה ְזכות ׁשֶ ּ ּ ּ ְזַמן  500-600-שּּ ִבים ָיַחד ּבִ ְּיהוִדים יֹוׁשְ

ַהְגֻאָלה ְכָבר ַמִגיָעה ַּהֹזַהר ָּקבוַע ְולֹוְמִדים ֶאת  חוׁש ׁשֶ ַּהָקדֹוׁש ַמָמׁש רֹוִאים ּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ
ָכתוב  ּוְכמֹו ׁשֶ ֹזַהר ּּ יַח עֹוֵמד ְלַהִגיַע ְיַלְמדו ֲאִפילו ּּבַ ָמׁשִ ְזַמן ׁשֶ ּבִ ַּהָקדֹוׁש ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ

י ָלה ְלָכלַּהְקַטּנִ ּם ֶאת סֹודֹות ַהתֹוָרה ְוִיְתַגֶלה ַהַקּבָ ּ ּ ּ.  

ר לֹא ֵהִסיר ַחְסדֹו ֵמִאִתי ְוָזִכיִתי ִלְקּבַֹע ִלמוד  ם ֲאׁשֶ ּוָברוך ַהׁשֵ ּ ּּ ּ ּ ּ זַֹהר ְ ּּבַ
ָעַרְכִתי . ַּהָקדֹוׁש ִטיול ָקטֹן ׁשֶ ְהיֹוִתי ּבְ ִתי ּבִ ר ִחַפׂשְ ֲאׁשֶ ּכַ ּוִבְפָרט ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ

ָכל ֶאֶרץ ִּלְמקֹומֹות ַהְק ה ּבְ עור ְלִלּמוד זַֹהר ְוִהּנֵ ֵיׁש ׁשִ ים ָמקֹום ׁשֶ ּדֹוׁשִ ּ ּ ּ
ם זַֹהר ר ֵאין ׁשָ ה ֲאׁשֶ ַּהקֶֹדׁש ֵאין ִפּנָ ּ ִצים !!! ּ ָכל ָמקֹום וָמקֹום ִמְתַקּבְ ּּבְ

ל ַהְגָוִנים ְוָהֵעדות ְּיהוִדים ָיַחד ִמּכָ  , ְסַפְרִדים,ִליָטִאים,  ֲחִסיִדים,ּּ
ּתוִניַסִאים אִמים,ּ ֵתיָמִנים,ּ אַלאִדים, ׁשַ ְלִמים, ּבַ  ,ִניץ' ִויְז,ּ ּבוַכִרים,ּ ְירוׁשַ

ּ גור,ַנְדבֹוְרָנא עְלז, ד" ַחַבּ,ּ ֶרְסֶלב,ּבֶ יַאֶלא, ּבְ ְרנֹוּבִ, ּבִ  , ֶלעלֹוב,יל ְטׁשֶ
ִנ ֶלב ֶאָחד,'ְּוכו' ּ ְוכו, ַקְרִלין,יףְקֶרעְטׁשְ ָלם ִאיׁש ֶאָחד ּבְ ָהָיה ִל,ּ ּכֻ ִפי ׁשֶ ְפֵני  ּכְ

  .ַמֲעַמד ַהר ִסיָני

חוִרים קֹוְרִאים יֹום יֹום  ה ּבַ יבֹות ַהְקדֹוׁשֹות ַהְרּבֵ ְיׁשִ ְּוֵכן ּבַ ּ ֹזַהר ּ ַּהָקדֹוׁש ּּבַ
יבֹוֵתיֶהם  י ְיׁשִ ִגיֵחיֶהם ְוָראׁשֵ ֵניֶהם וַמׁשְ יעוֵריֶהם ְוַרּבָ ְּוָכל רֹוֵאיֶהם וַמִגיֵדי ׁשִ ּ ּּ

ּכוָלם ַיִכירו ַוֵיְדעו  ּ ּּ ּ ער  -ּ ְרִאי ֶזה ִכְרִאי ֶזה לֹא -ּ ל לֹוֵמד  -ֶער ִאיז ִניט ֶדער ֶזעְלֶבּ ּכָ
חוׁש ּזַֹהר ֲהֵרי ָקַרן עֹור ָפָניו ּבְ ּ ר ִלְראֹות ֶאת ֶזה ַעל ַהָפִנים!! ּ ֶזה !!! ֶּאְפׁשָ ּכָ

ה ֶזה ָטֳהָרה! ְּקדוׁשָ ְמָחה! ּכָ ֶזה ׂשִ ֶזה ַאֲהַבת תֹוָרה! ּכָ ָרֵאל -! ּּכָ ֵריֶכם ִיׂשְ  - !ַאׁשְ
ַמִים! ְמַטֵהר ֶאְתֶכםי "ּוִמ! ַּאֶתם ְמַטֲהִריםי "ִלְפֵני ִמ ׁשָ ּבַ  -!!! ֲּאִביֶכם ׁשֶ
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ם ָרֵאל ַהׁשֵ דֹוֵרנו ָאנו ְלָכל ַהְזכוִתים  -!!! ִּמְקֶוה ִיׂשְ ָזִכינו ּבְ ֵרינו ׁשֶ ַּאׁשְ ּ ּ ּ ּּ
ְפָלִאים ָהֵאֶלה ַּהְגדֹוִלים ְוַהּנִ ה ֵאֶצל , ּ ֲעׂשֶ ָהָיה ַהּמַ ָרֵאל ּוְכִפי ׁשֶ ל ִיׂשְ ל ּכָ ן ׁשֶ ַרּבָ

ם טֹוב ַהָקדֹוׁש ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו  ַעל ׁשֵ נו ַהּבַ ְבַעת ַהָיִמים ַרּבֵ ּמֹוֵרנו אֹור ׁשִ ּ ּ ּּ ּ
ָרֵאל ָאֵמן ל ִיׂשְ ָמה ְוָעָלה ַעד ְלֵהיָכלֹו  ,ְוַעל ּכָ ָנה ֲעִלַית ְנׁשָ רֹאׁש ַהׁשָ ה ּבְ ר ָעׂשָ ֲּאׁשֶ ּ

ֲאלֹו יַח ְוׁשַ ל ָמׁשִ יַח ) ?ָמַתי ָיבֹוא ַמר(ַתי ָקָאֵתי ַמר  ֵאיָמׁשֶ ְוָעָנה לֹו ָמׁשִ
מֹוְתך ָיפוצו ַמְעְינֹוֶתיך חוָצה ַוֵיְדעו ְלַיֵחד ִיחוִדים ּכְ ׁשְ ִָלּכְ ָּ ּ ּ ּ ה , ּּ ְוָאֵכן ֶזה ַנֲעׂשֶ

ר ְמִפיִצים ֶאת  ַּעל ְיֵדי ֲהָפַצת ִלּמוד ַהֲחִסידות ְוַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֲאׁשֶ ּ ּ ּ
ְעָינֹות ר ְלַיֵחד ִיחוִדים ְוַעל ְיֵדי ֵכן ָתבֹוא ּ חוַהּמַ ר ֶאְפׁשָ ָּצה ְוַעד ֲאׁשֶ ּ ַּהְגאוָלה ְּכָבר ּ ּ
ֵלָמה ָּהֲאִמִתית  ְמֵהָרה ְּוַהׁשְ ָקרֹוב ְמֹאד ּבִ ים ּבְ ַרֲחִמים ַרּבִ ָיֵמינו ּבְ   .ָאֵמןּּבְ

ִבְרַכת ַהתֹוָרה ּּבְ ּ:  
ְעָיהו ְלֻבְרְסִקי ַרק - ַּאְבָרָהם ְיׁשַ ֵני ּבְ   ּבְ

    – טז מכתב –

ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ ת קֶֹדׁש , ּ ּבָ ָפִטים אמֹוָצֵאי ׁשַ ֲאָדר חֶֹדׁש ְּדרֹאׁש ' ִּמׁשְ
  ע "תש'ה

ַּהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ָהעֹוָלִמיַּהִמְפָעל ִלְכבֹוד  ּ  

רוך  ְִהְנִני רֹוֶאה ּבָ ם ּ ְּכָבר ְזַמן ַרב ֶאת ְפֻעלֹוֵתיֶכם ַהֲחׁשובֹות ְמאֹד ַּהׁשֵ ּ ּ ּ
ֲהָפַצת ַהזַֹה ֲּהֵרי ָכל ְתקוָפה ְקָצָרה ַמִגיִעים ַאל , ָרִציִתי לֹוַמר ָלֶכם. ּר ַהָקדֹוׁשּּבַ ּ ּ ּ

ִּפְתֵחנו ְלַדֲאבֹוֵננו ָהַרב ּ ה ְתרומֹות ,ּ ים ַהְזקוִקים ְלַהְרּבֵ ּ ֲעלֹוִנים ִעם ִמְקִרים ָקׁשִ ּּ ּ

ה  ְּכֵדי ְלֵהָחֵלץ ֵמַהַמָצב ַהָקׁשֶ ּ ּ ְָכל ָכךּ ּ ם (, ּ ַרך ַיֲעַּהׁשֵ ְכָבר לֹא ִנְזַדֵקק ְלֶזה ְִיְתּבָ ֹּזר ׁשֶ ּ ּ
ים ָכֵאֶלה ְודֹוֵמיֶהם ְּולֹא ִיְהיו עֹוד ִמְקִרים ָקׁשִ ּ ַּוֲהֵרי ִאם ָהיו לֹוְמִדים ֶאת ַהֹזַהר .) ּ ּ
ַּהָקדֹוׁש ֲהֵרי לֹא ָהיו ַמִגיִעים ְכָלל וְכָלל ְלֶזה ּּ ּ ָכל ,ּ ּ ִאם ֵכן ֲהֵרי ְיכֹוִלים ָכך ִלְפֹעל ׁשֶ ּ ְּ

ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְוָכך ְכָבר לֹא ִיְהיו ָצרֹות ָכֵאֶלה ְודֹומֶאָחד ַיֲעסֹ ּק ּבַ ּ ּּ ְ ּ ְּכִפי  (ןֶהיֵתֹוּ
ְמֹפָרׁש ֵכן  ּׁשֶ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּ ּּבַ ֱאֶמת ִלְפֹעל ַעל ָכך). ַעְצמֹוּ ֶכם ּבֶ ְַוֲאַבֶקׁשְ ּ ְְוָכך לֹא , ּ

ַמע עֹוד ָצרֹות   .ִנׁשְ

ה ַהְצָלָחה ׂשֹורֹות טֹובֹות ְוַהְרּבֵ   :ּבְ
ְרג .ד.מ ַלִים , ְגִריְנּבֶ   ִּעיר ַהקֶֹדׁשְּירוׁשָ
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ְּתגוַבת ַהַמֲעֶרֶכת ּ ִיְלְמדו ֻכָלם ֶאת ַהֹזַהר  :ּ ָּאֵכן ִהְננו פֹוֲעִלים ַעל ָכך ׁשֶ ּ ּ ּּ ּּ ְ ּ
ּך לֹא ִיְהיו עֹוד ָצרֹות ְוָכ, ַּהָקדֹוׁש לֹוםְ   .ַחס ְוׁשָ

ַנ ַלִים ִמׁשְ ֵני ְירוׁשָ ְּוֵכן ְידוָעה ְקִריַאת ַרּבָ ּ ר ֲחתוִמים ָעֶליָה "ת תרפּ ָּכל ּא ֲאׁשֶ
ית ִדין ְדָאז ַּהּבֵ ם ,ּ ָמתֹו ּ ְוָכתוב ׁשָ י ִלּמוד ַהזַֹהר הוא ְמעֹוֵרר ָהַרֲחִמים ְוִנׁשְ ּּכִ ּּ

יַח ל ָמׁשִ ן ָלֶבַטח,ׁשֶ כֹּ ָרֵאל ִיׁשְ ׁש ְוִיׂשְ ְקּדָ ֶנה ַהּמִ ּ ְוִיְתַגֶלה ְוִיּבָ ְּוַהלֹוֵמד ּבֹו , ּ
לֹא ִי טוַח ׁשֶ ּּבָ יַחּ   .ְסּבֹל ַצַער ֶחְבֵלי ָמׁשִ

ִנים ַהְגאֹוִנים  ּוֵמָהַרּבָ ַדּ ָרֵאל ַיֲעֹקב , ב"תשסֵעָדה ַהֲחֵרִדית ץ "ּבַ ָהַרב ִיׂשְ
ר ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ַראְנְדְסָדאְרֶפער ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה, ִּפיׁשֵ ָהַרב , ָּהַרב ֵמִאיר ּבְ

ָטאם ֵזֶכר ַצִדיק ִלְב ְרׁשְ ה ַהְלּבֶ יָנאִוויְטׁש ֵזֶכר ַצִדיק , ָרָכהּמׁשֶ ְנָיִמין ַראּבִ ָּהַרב ּבִ
יְנְסִקי, ִלְבָרָכה ה דוׁשִ ָרֵאל מׁשֶ ָּהַרב ִיׂשְ ין ַחִיים . ּ ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכהאּ ּוְלַהְבִדיל ּבֵ ּ
ִליָט: ְּלַחִיים ֶטְרְנּבוך ׁשְ ה ׁשְ ְָהַרב מׁשֶ ִליָט, א"ּ : א"ָּהַרב ַאְבָרָהם ִיְצָחק אוְלַמן ׁשְ

ָבר ָגדֹול ְמֹאד הוא ְלַהְנִהיג  ּּדָ ָכל יֹוםּ ף זַֹהר ּבְ ְפֵני , ִּלְלֹמד ּדַ ְתִריס ּבִ ְּוהוא ּכִ
ל ְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוכו ַּהֻפְרָעֻניֹות וְלַבּטֵ ּּ ּ ַפע קֶֹדׁש ַעל ַעם ַהקֶֹדׁש' ּ ִפיַע ׁשֶ ּוְלַהׁשְ ּ ּ ,

ָכל יֹום ן ּבְ ֵרי ַהְמַקְיִמים ּכֵ   .ָאֵמן ְּוַאׁשְ

ּפֹוֵסק ַהדֹור ָהַרב ָּהַרב ַהָגאֹון ֵמְוֵכן  מוֵאל ַהֵלִוי ּ ּׁשְ ִליָטּ ם א "ָואְזֶנר ׁשְ ׁשֵ ּבְ
ֵאין ל "ַהֲחזֹון ִאיׁש ַזַצ ל ָמְָלך ַמֲאׁשֶ ְלִהיִבים ּכָ ֵּרי ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַהּמַ

מֹו ַמַאְמֵרי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ך ְלִיְרָאה ּכְ ּּכָ ּ ְ".  

ְִמתֹוך ְקִרְוֵכן  יִקיםּ ּיַאת ַהְגאֹוִנים ַהַצּדִ י ִיְצָחק ַכדוִרי ֵזֶכר ַצִדיק : ּ ַּרּבִ ּּ ּ
אך ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה, ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ל ַאְייְזְנּבַ י ְיִחיֵאל ִפיׁשְ ַּרּבִ ְ .

ין ַחִיים ְלַחִיים ַהְגאֹוִנים ַהַצִדיִקים ּוְלַהְבִדיל ּבֵ ּ ּ ּ ּ ַּהָגאֹון ַהַצִדיק : ּ ּ י עֹוַבְדָיה יֹוֵסף ּ ַרּבִ
ִליָט ִליָט, א"ׁשְ מוֵאִלי ׁשְ ָכר ׁשְ ׂשְ ָנָיהו ִיׂשָ י ּבְ ל ַרּבִ ַּהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻקּבָ ּ ּ ּ י , א"ּ ַרּבִ

ִליָט ז ׁשְ   :ְועֹוד, א"ְּראוֵבן ֶאְלּבָ

ֵיׁש רּׁשֶ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹהי ַרּבִ ל ַהַתּנָ ִדְבֵרי ָקְדׁשֹו ׁשֶ ּ ְלִהְתַחֵזק ּבְ  יֹוַחאי ּ
ְּזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש , ּ ְזכות ַהְקִריָאה ּבְ ּבִ ְבִטיַח ׁשֶ ַּהּמַ ּּ ּ

ַרֲחִמים ֵּנֵצא ִמן ַהָגלות ּבְ ּ ַכָידוַע ִמִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינו,ַּאף ְללֹא ֲהָבָנה ְכָלל (,ּ ּּ ּ ּ .(
ׁשְ ְמעֹון ִלְסמֹך ָעָליו ּבִ י ׁשִ ְוְכַדאי הוא ַרּבִ ּ ָחקּ   .ַעת ַהּדְ
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ֶפר  ִפים ִמּסֵ י יֹום ִלְקרֹא ִמְסַפר ּדַ ל ִמּדֵ ַתּדֵ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִיׁשְ ָּלֵכן ּכָ ּ ּ
ָרֵאל וְלֵקרוב ַהְגֻאָלה ַלל ִיׂשְ ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְלַהְצָלַחת ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ  

ּוֵמָהַרב ַהָגאֹון  אך ֵזֶכר ַצִדיּ ל ַאייְזְנּבָ י ְיִחיֵאל ִפיׁשְ ל ַרּבִ ַּהְמֻקּבָ ק ִלְבָרָכה רֹאׁש ְ
ַמִים  ַער ַהׁשָ ְּמִתיְבָתא ׁשַ ֵסֶפר ַהזַֹהרּ ְּלַהְנִהיג ִלּמוד ַעּמוד ַהיֹוִמי ּבְ ּ ּ  ְוַעל ְיֵדי ,ּ

ָרֵאל ָכל ְתפוצֹות ִיׂשְ ֲּהָפַצת ִלּמוד ַהזַֹהר ּבְ ּ ה ְלסֹוף ְוֵקץ ְלָכל ָצרֹוֵתינו , ּּ ִּנְזֶכּ
נו וְל ְּתִחָלה ָורֹאׁש ְלִפְדיֹון ַנְפׁשֵ ּ יׁשוַעת עֹוָלִמיםּּ ע ּבִ ִּהָוׁשַ ּ.  

יק ִלְבָרָכה ִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצּדִ י ּדָ ל ַרּבִ יק ַהְמֻקּבָ ּוֵמַהָגאֹון ַהַצּדִ ּ ָּראוי  ּ
ין  א ַהּדֵ יׁשָ ִסְפָרא ַקּדִ ַמָיא ּבְ ׁשְ ִסַיְעָתא ּדִ עור ָקבוַע ּבְ ד ׁשִ ַע ְלַיּסֵ ִּלְקבֹּ ּּ ּ ֵסֶפר (ּ

יֹומֹו) ַּהזַֹהר י יֹום ּבְ ָכל יֹום, ִמּדֵ ְפֵני , ַּעּמוד ֶאָחד ּבְ ְתִריס ּבִ הוא ּכִ ּׁשֶ
ל ְגֵזרֹות ָקׁשֹות ָוֳחָלִאים ָרִעים ַּהֻפְרָענות ְלַבּטֵ ּ ָרָכה , ּ ַפע קֶֹדׁש ּבְ ִפיַע ׁשֶ ּוְלַהׁשְ ּ

י ִלי ּדַ ה ְרפואֹות ִויׁשועֹות ַעד ּבְ ַּרּבָ ּ.  

ם ְוַיֲעֹזר  ֱאֶמת ִלְלַּהׁשֵ ְזֶכה ּבֶ ּנִ ַרך ׁשֶ ִּיְתּבָ ֹּמד ֵהיֵטב ֶאת ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ַלֲעׂשֹות ְ ּ

רוך הואַּנַחת רוַח ְל ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ָיֵמינו ָאֵמן, ּ ְמֵהָרה ּבְ יַח ּבִ ְּוָיבֹוא ַהָמׁשִ ּ.  

  

    – יז מכתב –

ים ִמִמְפָעל  ִנים ַהֲחׁשוִבים ְמַזֵכי ָהַרּבִ ְּלָכבֹוד ָהַרּבָ ּ   .ַּהָקדֹוׁש ָהעֹוָלִמיַּהֹזַהר ּ

לֹום וְבָרָכה   ! ּׁשָ

לֹוְמֶכם ַהטֹוב  ת ׁשְ ַּאַחר ְדִריׁשַ ּוָברֹון וִבְרָנִנים  -ּ ד -ּ ְכּבָ ּ ְלֶרֶגל ַהיֹום ַהֶזה ַהּנִ ּ
ְמָחה  ׂשִ ים ּבְ ְכַנס ַאָדר ַמְרּבִ ּנִ ְּוַהּנֹוָרא ִמׁשֶ יר ַהְמאֹור ֵעיַנִים -ּ ַמְסּבִ ּ וְכִפי ׁשֶ ּ ֲאָדּ ר "ׁשֶ

ל עֹוָלם ָדר,ָּדר'  א:ַּהְינו ּ ַאלופֹו ׁשֶ ּ ִיְתַקְימו ל ָהרֹוֶצה ְוָכ, ּ ּׁשֶ ּ ֶהן ּ ר "ֲאָדְּנָכָסיו ִיַטע ּבָ
ַּכָידוַע ְללֹוְמֵדי ' ְּוכו ּ ֵרי ֶחְלָקם . ַּהָקדֹוׁשַּהֹזַהר ּ ֵריֶהם ְוַאׁשְ ה "ֵחֶלק הוי! ַאׁשְ

ַּכָידוַע ְוכו! ַיֲעקֹב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו ! ּה ִעמֹו "ִּכי ֵחֶלק הוי! ַנֲחָלָתם  ּ ּ ּ'.  

זַֹהְמבֹוָאר ( ִפיִזין ַעל ּר ַהָקדֹוׁש ּּבַ ָּהאוׁשְ ַחג ּ ַּהֻסכֹות ַּהיֹוְרִדים ּבְ ֶבת ּ ִּעָמנו ְלׁשֶ
ֻסָכה  ּּבַ ה ַהַמִקיָפה ּ ַּהְקדֹוׁשָ ֶבת ּּ ָרֵאל ְוֶאָחד ֶּאת ָכל ֶאָחד ּוְמַסּבֶ ם –ִּמִיׂשְ  ַעֵיין ׁשָ
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ּ ַהָקדֹוׁש ְוִתְרֶאה ְדָבִרים ִנְפָלִאים ַוֲעצוִמיםּזַֹהרּבְ ּ ּב וִמָפז ִּמָזָה, ּ ָברֹון , ַמְבִהיִקיםּ
ֵמִחים, יםֹּזַהר ּוִבְרָנִנים ְּלֵאין ֵקץ וְלֵאין ִתְכָלה ׂשְ ְּכַכָלה , ּ ִּיחוד , ִּהיא ַהתֹוָרה[ּ

ִריך הוא  א ּבְ ּקוְדׁשָ ֵלםְּ ִיחוד ַהׁשָ ִכיְנֵתיה ּבְ ּוׁשְ ּ ּ ִריך הוא אֹוָרְייָתא . ּּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ָרֵאל ָחד ֶט.] ְוִיׂשְ ִהינוִמיםְּמֻקׁשֶ ּה ָיִפית וַמ"ַמ, ּת ּבְ ַתֲענוִגים"ּ ַעְמְת ּבְ ּה ּנָ ּ(.  

ד  ִבים ְיהוִדים ְולֹוְמִדים ָהֵעת ַמה ִנְכּבָ ָכל ָמקֹום וָמקֹום יֹוׁשְ ר ּבְ ַּהֶזה ַכֲאׁשֶ ּ ּ ּ

פֹוֵעל ַמָמׁשַּהֹזַהר ֶאת  ַּהָקדֹוׁש וְמָקְרִבים ֶאת ַהְגאוָלה ּבְ ּ ּּ ָבה , ּ ּוְבָכל ַהַמֲחׁשָ ּור ִּדּבּ
ָלֶהם ה ׁשֶ ּוַמֲעׂשֶ ֵרינו ַמה טֹוב ֶחְלֵקנו, ּ ַּאׁשְ ּבֲִהֵרי !!!. ּ ב ִעם ָכל "ַרׁשְ ּי ַהָקדֹוׁש יֹוׁשֵ ּ ּ

ל ַמְעָלה ַּפַמְלָיא  ינֹוֵתינו –ׁשֶ ְכָבר ֵאיָנם ּבֵ ּ ֵהם ַהַצִדיִקים ׁשֶ ּ ּ ּ וֵמֶהם ַצִדיִקים –ּ ּ
י ֶעְליֹון ַהַחִיים  ִּעָמנו ְּקדֹוׁשֵ ו ּ ר  ְוִנ–ַעְכׁשָ ׂשָ ל ּבָ תֹוך ַמְלּבוׁש ׁשֶ ְּרִאים ְכִאילו ֵהם ּבְ ְּ ּ

ָגָבה–ִּגיִדים ַוֲעָצמֹות  ּ ַאך ָכל ַמהוָתם ְמאֹד ִנׂשְ ּ ּ ִבים, ְ יִחים ְויֹוׁשְ ּ ַיַחד וְמׂשִ
ַּהְרִאיֶתם ֶאת ְפלֹוִני ֶזה ַהלֹוֵמד ֶאת , ְואֹוְמִרים ְועֹוִלים ֶאל ֵהיָכלֹו ? ַּהָקדֹוׁשַּהֹזַהר ּ

ל ָמׁשִ יַח, יַחׁשֶ ִני מוָכן וְכָבר ֵאֵרד ִלְגאוָלה, ְואֹוֵמר ָלֶהם ָמׁשִ ה ִהּנְ ִּהּנֵ ּ ְזכות , ּ ַּהֹכל ּבִ ּ
ּוְדִעֵמיה ְּפלֹוִני ֶזה    . ַּהָקדֹוׁשַּהֹזַהר ַּהלֹוֵמד ְולֹוְמִדים ֶאת ּּ

ר ְדַבר ַהֶמֶלך ָכל ִעיר ָוִעיר ְמקֹום ֲאׁשֶ ְֲהֵרי ּבְ ּ ל עֹוָלם,ּ ּ הוא ַמְלכֹו ׁשֶ , ַּמִגיִעים ,ּ
ׂשֹון ַלְיהוִדים ְמָחה ְוׂשָ ּׂשִ ּ כוָלם לֹוְמִדים ְוגֹוְרִסים ,ּ זַֹהר ּ ּוְכַמֲאָמר , דֹוׁשַּהָקּּבַ

ּ הוא ַהַצִדיק ִדְבָכל ָדָרא ,ָּמְרְדַכי ּ ּ ּ ר ֶאְסֵתר ,ְוָדָראּ ר ,ֲּאׁשֶ ְזַמן ַהָגלות ֲאׁשֶ ּ ַהיֹום ּבִ ּ ּ
ִין ִדְכִתיּ ְוִכְדִאיָתא ֶאָסֵתר ִמן ַה,ֶּיׁש ֶהְסֵתר ּתֹוָרה ִמּנַ ּב ְוָאנֹוִכי ַהְסֵתר ַאְסִתירּ ּ, 

ה ֶתה ְויֹום טֹוב ַלְיהוִדים ,עֹוׂשֶ ּוִמׁשְ ּּ ּ.   

ַּתִגידו  ּ ֶרַגע ֶזה ַמָמׁש-! ִּלי ַאֶתםּ ּ ֵכן ַאֶתם ַהקֹוְרִאים ֶאת ְדָבַרי ֵאלו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ַהִאם ! ּ
הוא ְרִאיֶתם  לֹוֵמד ֹזַהר ִּמָיֵמיֶכם ִמי ׁשֶ ּׁשֶ ְמָחה ְוּ ל ׂשִ ה ׁשֶ ֵּאין ָכל ְמהותֹו ִמְקׁשָ ּ

ֶתה ְויֹום טֹוב ַלְיהוִדים  ּוִמׁשְ ּּ ׂשֹון ִויָקר"ּ ְמָחה ְוׂשָ ַּלְיהוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוׂשִ ּ ֶּאְסֵתר (" ּ

  .)טז, ח

ַעְצמֹו ִכי ֶזה ֹּזַהרֲּהֵרי ָכל לֹוֵמד  ּ ַמְרִגיׁש ּבְ ֶתה ְויֹום טֹוב ַלְיהוִדים"ּ ִּמׁשְ ּ ּ "!!!  
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ַּוֲאַסֵפר עו   :ְבָדה ִנְפָלָאהּ

ְּבֶאָחד ִמן ַהָיִמים ָהָעַבר ָעֵלינו ְלטֹוָבה  ל ַהָקדֹוׁש ּ ָּנַסְעִתי ְלִציֹון ָקְדׁשֹו ׁשֶ ּ ּ
י ֵליּב ּבַ ַּעל ַהִיסוִרים זיעּמֹוֵרנו ַרּבִ ּ ַמִגיַע , א"א ועכיע"ּ ה ְיהוִדי ְכׁשֶ ּוַמה עֹוׂשֶ ּ ּ ּ ּ

  ! ּלֹוֵמד ֹזַהר -? ְלָמקֹום ָכֶזה

ִקצור ּּבְ ַלְחֶתם ִלי ִלְפֵני ַּהֹזַהר ָּלַקְחִתי ֶאל ָיִדי ֶאת , ּ ׁשְ ַּהָקדֹוׁש ׁשֶ ּ ּ ים 3ּ , ֳחָדׁשִ
ּוִמַיד ִהְתִחיל ַהָצר ַהצֹוֵרר ַהָידוַע ַה, ִלְקרֹאְּוִהְתַחְלִתי  ּּ ּּ ַּהֵיֶצר " ְּקִלַפת ֲהִמן ֲעָמֵלק"ּ

מֹו ְוִזְכרֹו ֶוֶהִסיַתִני ָהַרע  ב ַגֲאָוה ֵלאמֹור ַלְחשֹובִּיַמח ׁשְ ּ ְמַחׁשֵ ָּחׁשוב ּ ִכי ֲאִני -ּ
ה ֲאִני ַהָיִחיד  ד ִהּנֵ לֹום[ְּוִנְכּבָ לֹוֵמד ָכאן ֶאת ] ַחס ְוׁשָ ּׁשֶ   , ַּהָקדֹוׁשַּהזַֹהר ּ

ת ַהְפרוָסה ַהֵלזו לֹא ָנַפְלִתי ָלֶרׁשֶ ְּוִכְמַעט ׁשֶ ּּ ּּ ּ.  

ָּעַלי ֶמֶלך ַמְלֵכי ַהְמָלִכים ַהָקדֹוִרַחם ִּמַיד  ּ רוך הואְ ּׁש ּבָ ְּוִהְזִכיר ִלי ִכי  ,ְּ ֲעַדִין ּ
ּלֹא ִהְתַפַלְלִתי ֶאת ְתִפיַלת ַהִמְנָחה ּ ּ ּ ִתי ָלֵכן , ּ ִּנַגׁשְ ל ָהִעיר ְצַפת ּ יָבה ׁשֶ ִּמַיד ֶאל ַהְיׁשִ

ים  י ָיִמים ַרּבִ ַכח ִמִלּבִ ר לֹא ִיׁשְ ְּוָרִאיִתי מול ֵעיַני ַמֲחֶזה ֲאׁשֶ ּ חוִרים 120 –ּ ּ ּבַ
ָעַבר (ִכים ְוַאְבֵר לָהִייָת ּבְ ה ָכאן ִסיָמן ׁשֶ ֵאין ֶזה , : !!!!!ּעֹוׂשֶ ַּאך ַהיֹום ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ ּ ְ

ַהְתָמָדה ֲעצוָמה ֶאת !.) ְּכָללֶּפֶלא  ִבים ְולֹוְמִדים ּבְ ֵריֶכם . ַּהָקדֹוׁשַּהֹזַהר ּיֹוׁשְ ַאׁשְ
ָרֵאל ָרֵאל!!! ִיׂשְ ֵריֶכם ִיׂשְ ָרֵא!!! ַאׁשְ ֵריֶכם ִיׂשְ ֵרינו !!! לַאׁשְ ָזִכינו ַמה ָנִעים ַּאׁשְ ּׁשֶ ּ

ּוַמה טֹוב ֶחְלֵקנו ּ !!!  

ָרֵאל ָאֵמן ר יֹוָחאי ָיֵגן ָעֵלינו ְוַעל ָכל ִיׂשְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְּזכות ַרּבִ ּ ּ !  

ים ָזִכיִתי ִלְהיֹות ִנְמָנה ִעם ְמַזֵכי ָהַרּבִ ְמָחה ֲעצוָמה ַעל ׁשֶ ׂשִ ּּבְ ּ לֹוְמֵדי ְוִעם  ּ
  .דֹוׁשַּהָקַּהֹזַהר 

ָתא  ַהאי ׁשַ ְזֶכה כוָלנו ַיַחד ּבְ ּנִ ּוִבְבָרָכה ׁשֶ ּ ּ ָנה ַהֹזאת[ּּ ׁשָ ֵלָמהִּלְגאוָלה ] ּּבְ , ַּהׁשְ
ַרֲחִמים  ּוַבֲחָסִדים ְגלוִיים ִנְרִאים ְוִנְגִליםּבְ ּּ.  

ִוד ּבֹורֹוכֹוִביץ   יֹוֵסף ּדָ

נו  ָרִפים  ,ָּהַרב ַהָקדֹוׁשֶּנֶכד ַרּבֵ ר ַמְלָאִכים וׂשְ ת ֲּאׁשֶ י ָהֵאָליו ְּיֵרִאים ִמֶגׁשֶ ַרּבִ
י ֱאִליֶמֶלך ִמִל ינו אֹור "ְוֶנֶכד הרה, א"ועכיא "זיעה "ְנְסק זצוקללה'יֶזְַרּבִ ּק ַרּבֵ

ָרֵאל  י ִיׂשְ ַמִים ָחִלים ְורֹוֲעִדים ִמָפָניו ַרּבִ ר ָכל ְצָבא ַהׁשָ ְבַעת ַהָיִמים ֲאׁשֶ ּׁשִ ּ ּ ַעל ּ ּבָ
ם טֹוב    .א"א ועכי"זיעה "זצוקללהׁשֵ
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ּ ַעל ַיד ְמָעַרת ֵאִלָיהו –א "ֵחיָפה יעַּהחֹוֶנה ֹפה  ִביא ַזּ ם "ַהּנָ ר ָעָלה ִמׁשָ ּל ֲאׁשֶ
ְסָעָרה  ַמְיָמהּבִ ֶרְסַלב זצוקללה, ַּהׁשָ י ַנְחָמן ִמּבְ ְזֵקִני ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ְּוָידוַע ׁשֶ א "זיעה "ּ

ר ִלְמ"ועכי ָרֵאל ָהַלך ֵתֶכף ָיׁשָ א ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּבָ ּא ְכׁשֶ ְ ָּעַרת ֵאִלָיהוּ ם ִהְתּבֹוֵדד , ּ ְוׁשָ
ה ה ֲעבֹוָדתֹו ַהְקדֹוׁשָ ְְוֵאין ָכאן ַהָמקֹום ְלַהֲאִריך, ְּוָעׂשָ ּ ָכל , ּ ֲאִריכות ּבְ ּומוָבא ּבַ ּ ּ

  .ן"מֹוֲהַרִסְפֵרי 

  

    – יח מכתב –

ים  ִנים ַהֲחׁשוִבים ְמַזֵכי ָהַרּבִ ְּלָכבֹוד ָהַרּבָ ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ִּמְפָעל ַעל ְיֵדי ּ
  .ָלִמיָהעֹו

לֹום וְבָרָכה   ! ּׁשָ

לֹוְמֶכם ַהּטֹוב ת ׁשְ ִריׁשַ   ,ַאַחר ּדְ

ָבר ִנְפָלא ְמאֹד ֵמ ל ָהֱאלִֹקיָמָצאִתי ּדָ י ַחִיים , ַהְמֻקּבָ ִסיְנַואִני ַּרּבִ
ֵתיָמן )ּוְסִביבֹוֶתיָה(ּד ִסּנוַאן "ַרֲאַב, ל"זצוק ּבְ ִסְפרֹו,ַּיהוד, ׁשֶ ּתֹוַרת  " ּבְ
  .)ו"התשס, "ָחָכם

ִּכי נֹוַדע ֵמַרּבֹוֵתינו ַז, ָּהִעְנָין הוא, ּרֹו ְוֶלֶחם ַעְצלות לֹא תֹאֵכלְואֹוְמ ל "ּ
ה ְדָבִרים) ֶּפֶרק ִראׁשֹון, ַּתֲעִנית( לֹׁשָ ָלה ִלׁשְ ַהתֹוָרה ִנְמׁשְ ּׁשֶ ְּלַמִים וְלַיִין וְלָחָלב, ּ ּ ,

ם ְּוָגְמרו ֵליה ִמְקָרֵאי . ַּכְמֹבָאר ׁשָ ּ ְזָכר ְלֵעיל(ּ ל ַהתֹוָרה ְו). ְּוַכּנִ ֶרֶמז ְמׁשַ ר ׁשֶ ֶּאְפׁשָ
ְזָכִרים ה ְדָבִרים ַהּנִ לֹׁשָ ִּלׁשְ ּהוא ְלהֹורֹות ָלנו מוָסר ַעל ֵעֶסק ַהתֹוָרה, ּ ּ ּ ָצִריך , ּ ְׁשֶ ּ

ְבִחיַנת ַהֶחֶסד ְיֵהא ֵעֶסק ַהתֹוָרה ּבִ ּׁשֶ הוא סֹוד ַמִים ְוָחָלב, ּ סֹוד ֶחֶסד , ּׁשֶ ּבְ
ָאַמר ֻיַקח ָנא  ּוְכִתיב ַוִיַקח ֶחְמָאה ְוָחָל', ְמַעט ַמִים ְוגֹוְּלַאְבָרָהם ׁשֶ ּ ְועֹוד . 'ב ְוגֹו"ּ

ִּכי ֶהָחָלב הוא ָלָבן ּד הוא סֹוד ִחֵור"ְוַהֶחֶס, ּ ֵאין . ּ ְּוֶרֶמז ַהַיִין הוא ִכי נֹוָדע ׁשֶ ּ ּ
ַיִין ְמָחה ֶאָלא ּבְ ְמָחה וְבטוב . ּׂשִ ׂשִ ְיֵהא ֵעֶסק ַהתֹוָרה ּבְ ְּוֶזה ְלהֹורֹות ׁשֶ ּ ּ ּוְכִתיב , ֵלָבבּ

ִּפקוֵדי ה ּ ְמֵחי ֵלב' ּ ִרים ְמׂשַ   :ְּיׁשָ

ְּועֹוד ֶרֶמז ַהַיִין הוא ְבִעים"ִּכי ַיִי, ּ ּן ִגיַמְטִרָיא ׁשִ ד "ן ָיָצא סֹו"ִנְכַנס ַיִי, ְּוָאְמרו. ּ
ְבִעים( ִּגיַמְטִרָיא ׁשִ ַפְרֵד). ּ ְיֵהא ֵעֶסק ַהתֹוָרה ּבַ ְּוֶזה ְלהֹורֹוֵתינו ׁשֶ ּ ּ ט ֶרֶמז ְּפׁשָ(ס "ּ



רמד  ַהרַּהֹז ִּאְגרֹות

ה סֹוד ְכָלל) ְּדָרׁשָ פר. ּבִ לֹא ִיְלמֹד ּבַ יַח ַהסֹוד"ּׁשֶ ִּכי הוא ַמְפִרי, ּד ְלַבד ְוַיּנִ ּד ַאלוף "ּ ּ
לֹום ָמה ֵמַהגוף. ַחס ְוׁשָ ׁשָ ּוְכִאלו ִהְפִריד ַהּנְ ּ ּּ ה פר, ּ ּד ֵהם גוף ַהתֹוָרה"ִּכי ִהּנֵ ּ ּ ,

ָמָתה"ְּוַהסֹו ּד הוא ִנׁשְ עֹוֵסק . ּ פרְוֵכיָון ׁשֶ יַח ַהסֹוד"ּבַ הוא ַהגוף ְוַיּנִ ּד ׁשֶ ּ ֲהֵרי , ּּ
ָמה ֵמַהגוף ׁשָ ִּהְפִריד ַהּנְ ְזִהירות ְגדֹוָלה. ּ ְּוָלֵכן ִיָזֵהר יֹוֵתר ּבִ ּ ַפְרֵד, ּ ְיֵהא ִעְסקֹו ּבַ ּׁשֶ ס "ּ

ְכָלל   :ּבִ

ַלֲעִגים ָעָליו ְואֹוְמִרים ּמְ ים ׁשֶ ֲאַנּנִ ְּולֹא ָיחוׁש ְלַלַעג ַהׁשַ ְּראו ְפלֹו, ּ עֹוֵסק ּ ִני ׁשֶ
אֹוַרְיָתא ָרִזין ּדְ ִלים ַהפר, ּבְ ָבר ִהׁשְ ִלּבֹו ּכְ , ּלֹא ָיחוׁש ְלַלֲעֵגיֶהם. ד"ְואֹוֵמר ּבְ

ֶהם יֹוֵצא ּבָ ְּויֹאְבדו ֵהם ְוֶאֶלף ּכַ ַתֲעסֹק , ּ ל יֹום ֶאָחד ִמָיֶמיך ׁשֶ ּטֵ ְּוַאָתה לֹא ִתְתּבַ ּ ָּ ּ
פר ּסֹוד"ּבַ ַפְרֵדְד]ּו[ְַאך ְיֵהא ִלּמ, ד ְולֹא ּבַ ּך ּבַ ְכָלל"ָ ָעָתן ַיַחד, ס ּבִ ַאְרּבָ   :ּבְ

ּסֹודֹות ך מֹוָרא ָוַפַחד לֹוַמר לֹא ֶאְלֹמד ּבַ ִלּבְ ֵנס ּבְ א ֶאְטֶעה , ְָולֹא ִיּכָ ּמָ ׁשֶ
ִּקצוץ ַחס] ִליֵדי) [לֹא(ְוָאבֹוא  ִטיעֹות-ּ ּנְ לֹום ּבַ ַמִים , ְוׁשָ ְּוֹיאְמרו ָעַלי ָצַלל ּבְ

יִרים ְוֶהֱעָלה ֶחֶר ָידֹוַאּדִ ָעה ְטָפִחים ַחס, ס ּבְ ְּוֶאֱהֶיה ּבֹוֶנה ֶטַפח וְמַקְלֵקל ִתׁשְ ּ-
לֹום לוֵחי ִמְצָוה ֵאיָנן ִנזֹוִקים. לֹא ֵכן ָאִחי, ְוׁשָ ׁשְ ֲּהלֹא ָיַדְעָת ׁשֶ ּ ּ א , ְּוָאְמרו. ּ ַהּבָ

ֵהר ְמַסְיִעין אֹותֹו   :ִּלּטָ

ַּאף ַאָתה לֹא ִתיָרא ִמֶזה ּ ּוְדֹפק ַעל ַדְלֵתי ּבֵ, ּ ַפְרֵדּ ּית ַהִמְדָרׁש ִלְלמֹד ּבַ , ס"ּ
ָעָתן ַאְרּבָ ך ּבְ ֵלם ַנְפׁשְ ִּכי ָכַתב ָהַרב ָהֶאלֹ. ְָוַהׁשְ ַמָיא ָנִחית, ִהי-ּ ִּעיר ְוַקִדיׁש ִמן ׁשְ ּ ,
ֲּהלֹא הוא ָהַרב ַהָקדֹוׁש ק ם ֲאִר(ל "י זצוק"ק ָהֲאִר"ּ ׁשֵ ה אֹותֹו ּבְ ר ֲאִני ְמַכּנֶ י "ֲאׁשֶ

ִּכי הוא ַו, א"ָּדָת ל ַד"ַּדאי ֲאִרּ ִמְלַחְמָתה ׁשֶ ּי ָגדֹול ַהלֹוֵחם ּבְ ּ ּ ּ ִּכי ִמי ) ּת ַהתֹוָרה"ּ
ַפְרֵד ִלים ַנְפׁשֹו ּבַ ֵאינֹו ַמׁשְ ָעָתן, ס"ּׁשֶ ַאְרּבָ ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ ְּוהוא ְמַבֵטל ֶאָחד ֵמֶהן, ׁשֶ ּ ,

ִלימֹו ִנית ְלַהׁשְ ִגְלגול ַפַעם ׁשֵ ֲּהֵרי הוא חֹוֵזר ּבְ ּ ּּ:  

ַפְרֵדָּלֵכן ִיָז לֹו"ֵּהר ִלְלֹמד ּבַ ִני אֹו . ּס ּכֻ ִגְלגול ׁשֵ ִּכי ֵאינֹו יֹוֵדַע ִאם הוא ּבְ ּּ ּ
ִגְלגול ִראׁשֹון א ּבְ י וְכָבר ּבָ ִליׁשִ ּׁשְ ִלים ֶאָחד , ּּ יו ָלעֹוָלם ֶאָלא ְלַהׁשְ א ַעְכׁשָ ְּולֹא ּבָ

ְתִחָלה"ֵּמַהַפְרֵד ִחֵסר ּבִ ּס ׁשֶ ְּוהוא ֵאינֹו יֹוֵדַע ִכי ֶנ, ּ טּ ֱּחַסר ִמֶמּנו ִמקֶֹדם ֶדֶרך ַהְפׁשָ ְּ ּ ּ ּ ,
ה, אֹו ֶרֶמז ָעָתן. אֹו סֹוד, ּאֹו ְדָרׁשָ ַאְרּבָ   :ְוטֹוב לֹו ֶסָלה, ָלֵכן ִיְלמֹד ּבְ

ר ַעל ִסְפֵרי ַהסֹודֹות ְוא ְיַדּבֵ ר ִפיֶהם ׁשָ ים ֲאׁשֶ ְּוָהֲאָנׁשִ ֵאין ִלְלֹמד , ּ לֹוַמר ׁשֶ
ֶהם ִּכי ֵהם ַמְטִריִפים ַדְע, ּבָ ל ָאָדםּ ִטיעֹות ַחס, ּתֹו ׁשֶ ּנְ ָמא ִיְטֶעה ִויַקֵצץ ּבַ ְּוׁשֶ ּ-

לֹום ְּוֵיֵצא ִמַדְעתֹו ִמְפֵני עֶֹמק ַהְדָבִרים, ְוׁשָ ּּ ֵהִציץ ָוֵמת(ִּויֵהא ְכֶבן , ּ אֹו , ֲעַזאי ׁשֶ
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ֵהִציץ ְוִנְפַגע) ְּכֶבן ֵסֶפר ְמתוִקים ִמְד. ּזֹוָמא ׁשֶ ְּכָבר ַגלֹוִתי ֶחְרָפָתם ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ַּבׁש ֵפרוׁש ּ ּ
ִּתקוֵני ֹזַהר ּ ִּתקוָנא ַחד ְוֶעׂשְ, ּ ּ ם, ִריןּ ְדָבֵרינו ׁשָ ַּעֵין ּבִ ּ.  

ֲּאַבֵקׁש ְלַפְרֵסם ִמְכַתב ָיָקר ֶזה ְלגֶֹדל ְנִחיצותֹו ּ ּ.  

תֹודֹות   : ובברכהּבְ
  יוסף. ב. ד

 

    – יט מכתב –

ם רוך ַהׁשֵ ּּבָ ְ   .ַּהָקדֹוׁשִּמְפַעל ַהֹזַהר ְלָכבֹוד , ּ

ְמָחה ֲעצו ֹזַהר ָּכל יֹום ִלְלֹמד ָמה ֵּאיֶזה ׂשִ ּבֶֹקר , ַּהָקדֹוׁשּּבַ ַרק ַמְתִחיִלים ּבַ
ְמָחה, ּזַֹהרְולֹוְמִדים    !ְּוָכל ַהיֹום ַרק ׂשִ

ה ָלֶכם ַעל  ֵמִפיץ  - ַּהָקדֹוׁשִמְפֲעֵליֶכם ּתֹוָדה ַרּבָ   !ַּהֹזַהרֶאת ּׁשֶ

ְזכוְתֶכם ֲאִני ָכל ַהיֹום  ּּבִ ּ ְמָחה –ּ ׂשִ   !!ַרק ּבְ

ֵרי ֵרי ֶחְלְקֶכםַאׁשְ   !ֶכם ְוַאׁשְ

תֹודֹות   :ּבְ
ְרג. ח   רֹוְזְנּבֶ

ֶרְסֶלב ְזכותֹו ָיֵגן ֶנֶכד  י ַנְחָמן ִמּבְ ַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה ַרּבִ נו ַהָקדֹוׁש ַהּנַ ַּרּבֵ ּּ
ֶּפה ֶאֶרץ ַהֹקֶדׁש, ָּעֵלינו ָאֵמן ּ  
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   – כ מכתב –
ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ   ע"תשֲאָדר ח "כ, ּ

ּאֹון ַהַצִדיק ַּהָגִלְכבֹוד  לֹום ְיהוָדה ּ י ׁשָ ים ְלִזירוז ַהְגאוָלה ַרּבִ ְּמַזֶכה ָהַרּבִ ּ ּּ ּ
ִליָטֵמָהאְלִמין ר "ְגראֹס ָהַאְדמֹו   א"ׁשְ

ַרך  ם ִיְתּבָ רוך ַהׁשֵ ְּבָ ְּ י ּ ִזַכּנִ ּׁשֶ ַרך ַעל ָכל ּ תֹוָרתֹו ִיְתּבָ ב ְועֹוֵסק ּבְ ִּלְהיֹות יֹוׁשֵ ְ

ּוִבְזכוְתֶכם . ֲחָלֶקיָה ִסְפֵרי ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁשיֹוֵתר ַלֲעסֹק ִתי ָזִכיּ ּּבְ ִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת  ".ּ
  ".ָלַעד

ְרצֹוִני ְל ּוְלָבֵרך ַעל ַהְדָפַסת ַוֲחלוַקת ַהְסָפִריםהֹודֹות ּבִ ּ ּּ ִּתיקוֵני , ַּהֹזַהר אֹור :ְ
ָרֵאל ְו, ֹּזַהר ּ ַמָמׁש ַמְלִהיִבים וְמרֹוְמִמים ֶאת ,ַּהֹזַהרּוְגדֹוֵלי ִיׂשְ ֶפׁשּ ִנְפָלִאים , ַהּנֶ

חוץ ְפִנים וִמּבַ ּוְמהוָדִרים ִמּבִ ּ ּ ַּמָמׁש ִפְלֵאי ְפָלִאים. ּ ּ ה. ּ ה ַרּבָ   .ּתֹוָדה ַרּבָ

ים ַרך ִיֵתן ָלֶכם כֹוחֹות ְבפֹוַעְלֶכם ְלִזיכוי ָהַרּבִ ם ִיְתּבָ ַהׁשֶ ְּיִהי ָרצֹון ׁשֶ ּ ּ ְּוִתַזכו . ְ ּ ּ

טֹוב וַבּנְ ִנים ּבְ ְּלאֹוֵרך ָיִמים ְוׁשָ ם ִעם ָכל יֹוְצֵאי ַחָלֵציֶכם ְ ג ַעל ַהׁשֶ ִּעיִמים ְלִהְתַעּנֵ
ה רֹוב ַנַחת ִדְקדוׁשָ   .ּּבְ

ִדְבֵרי ָּוֶאְפַתח  ת ן ַעל "ָהַרְמּבַּבְ א -ִּכיָּפָרׁשַ מֹות לד(ִּתׂשָ ּ ֶנֶגד ָכל ,ָאַמר :)י, ׁשְ
ַָעְמך ִקְרּבֹו, ּ ר ַאָתה ּבְ ּוְרֵאה ָכל ָהָעם ֲאׁשֶ ּ ִּכי ַהְגדֹולֹו. ּ ּת ְוַהּנֹוָראֹות ָהֵאֶלה ִעם ּ

ה אֹוָתם וַבֲעבורֹו ה ַיֲעׂשֶ ּמֹׁשֶ ְבִרית, ּ ַיְבִטיַח . ְּוָהָעם ִיְהיו ּבִ ְּולֹא ִיָתֵכן ְלָפֵרׁש ׁשֶ ּ
ָכל ָהָאֶרץ וְבָכל  ר לֹא ִנְבְראו ִמקֹוֶדם ּבְ ָרֵאל ַעָתה ִנְפָלאֹות ֲאׁשֶ ַּלֲעׂשֹות ִעם ִיׂשְ ּּ ּ

ִּכי לֹא ַנֲעׂשו, ַּהגֹוִים ה ִעָמֶהם ּ ֲעׂשָ ּנַ ּ ָלֶהם ִנְפָלאֹות ְגדֹולֹות ַאֲחֵרי ֶזה יֹוֵתר ִמַמה ׁשֶ ּּ ּ
ִמְצַרִים ְוַעל ַהָים ִּמְתִחָלה ּבְ ּ ֲּאָבל ִנְבְראו ְוַנֲעׂשו ִעָמֶהם ִמְתִחָלה יֹוֵתר ְגדֹולֹות, ּ ּ ּ ּ ּ ּ .

ֶהם ִכיָנה ּבָ ִכֵון ַהׁשְ ָהִעְנָין ִיְרמֹוז ֶאל ׁשֶ ֶּאָלא ׁשֶ ּּ ּ ה ְלָכבֹוד ְוַעל, ּ  ֱהיֹותֹו ִעם ֹמׁשֶ
ֶנֱעָלם וְבמוְפָלא ּוְלִתְפָאֶרת ּבְ ּ ר ָאַמר , ּ ם(ַּכֲאׁשֶ ִתי ּוְכמֹו , ּ ְוִנְפִלינו)ׁשָ ֵפַרׁשְ ּׁשֶ ְלֵעיל לג (ּ

ִּדּבור ַהַמְתִחיל טז -יד ּ רוך הואְו. )ֲאָבלּ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ ַיְרֵאנו ִנְפָלאֹות ִמתֹוָרתֹוּ ּ :  
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ה  םִהּנֵ ַהׁשֵ ּׁשֶ ה אָֹתם  ּ ַיֲעׂשֶ ָרֵאל ִהְבִטיַח ׁשֶ ַרך ְלַאַחר ַהְסִליָחה ְלַעם ִיׂשְ ִּיְתּבָ ּ ְ

ָכל ָהָאֶרץ וְבָכל ַהגֹוִיים ר לֹא ִנְבְראו ּבְ ִּנְפָלאֹות ֲאׁשֶ ּ תֹוָרתֹו . ּ ְּוִנְפָלאֹות ֵאלו ִיְהיו ּבְ ּ ּ
יֵננו ַרך ּבֵ ִכיָנתֹו ִיְתּבָ ָרַאת ׁשְ ּוְבַהׁשְ ְּ.  

ִדּבַ ִעְנַין ׁשֶ ל ִתיקוֵני הֹוָצָאה ְּרנו ַעל ּּבְ ָּלאֹור ׁשֶ יאור ַהְגָרַּהֹזַהר ּ ִּעם ּבִ . א"ּ
ל  ִיְהֶיה תֹוֶעֶלת ְגדֹוָלה ְלהֹוִציא ָלאֹור ַגם ִגיְרָסה ׁשֶ ְבִתי ׁשְ ָּחׁשַ ּ ּ ִּתקוֵני ּ ּ ַּהֹזַהר ּ

יאור ַהְגָרְּמתוֶקֶנת  ִּעם ֵפרוׁש ּבִ ּ ּ אורּ וְלִצָדה א"ּ ל ְמֹאד ַעל אֹוָתם ַּהָדָבר ָיֵק. ַּהּבֵ
ְגַלל " ִליָטִאים" ה ְמֹאד ּבִ הוא ַכָידוַע ָקׁשָ ֵסֶפר ֶזה ׁשֶ ַּהלֹוְמִדים ּבְ ּּ ּ י ּ ּבוׁשֵ ּׁשִ

ַּהִגְרָסאֹות ְוַהְקִפיצֹות ִמָמקֹום ְלָמקֹום ּ ְּכמֹו ֵכן ַע. ּ ל ְיֵדי ַהְקָלָדה ל ּ אור ֵמָחָדׁש ׁשֶ ּּבֵ
יםא"ַּהְגָרּיֹות ִלְפִנַּמְפֵתַח ִּנַתן ֵלָעׂשֹות  א"ַּהְגָר ֵעת . ּ ִלְגָמָרא וִמְדָרׁשִ ְּוָכך ַגם ּבְ ְ

ִּלמוד  ר ּ ל ַהְדָבִריםְּלַעֵין ַהְגָמָרא ֶאְפׁשָ ָמעות ַהסֹוד ׁשֶ ַמׁשְ ּּבְ ּ ַלח . ּ ּאֹוֶדה ְלך ִאם ִתׁשְ ָ

ל קֹוֵבץ ִלי  ַּהִתקוֵני זַֹהר ׁשֶ ּ ּ ֲעבֹוָדה ּ אוַכל ְלַהְתִחיל ִמַיד ּבָ ְּכֵדי ׁשֶ ּ ִסַיְעּ ַמָיאּּבְ ָּתא ִדׁשְ ּ ּ.  

ְּכַדאי ְלַהֲעִתיק ַכָמה ַמֲאָמִרים  ּ נו ּ ַהְמַגֶלה ַעמוקֹות ָאַמר א"ַּהְגָרֵּמַרּבֵ ּ ׁשֶ ּ
יַח ִצְדֵקינו ל ְמׁשִ יַח , ִּסיָמִנים ׁשֶ םָמׁשִ ְּוַהִסיָמִנים ָהֵאלו ָראו ֵאֶצל ֵאֶצל , ַּהׁשֵ ּ ּ

  :ל" ַזא"ַּהְגָר

ֶרֶמז ְוסֹוד ֵאין . א ֶהםָהעֹוְסִקים ּבְ ר ּבָ   .ֵּיֶצר ָהַרע ָיכֹול ְלִהְתַגּבֵ
ֵּפרוׁש ַהְגָר( ֵלי א ַעל "ּּ   )ח" י'ה(ִמׁשְ

ֶפׁש ְוַהִחיצֹוִניות . ב הוא ַהּנֶ ְּפִניִמיות ַהתֹוָרה ֵהם ַחִיים ִלְפִניִמיות ַהגוף ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ְּלִחיצֹוִניות ַהגוף ּּ ֶרֶמז ְוסֹוד ֵאין ֵיֶצר ָהַרע ָיכ,ּ ֶהם ְוָהעֹוְסִקים ּבְ   .ֹּול ְלִהְתָגרֹות ּבָ

ֵלָמה ֶפֶרק ח(   )ו"אֹות כ' ֶּאֶבן ׁשְ

ַּהְגֻאָלה לֹא ִתְהֶיה. ג ּ ּ ַרק ַעל ְיֵדי ִלמוד ַהתֹוָרה,ּ ּ ִלמוד ,ּ ּ ְוִעַקר ַהְגֻאָלה ּבְ ּ ּ ּ ּ
ָלה   .ַּהַקּבָ

ֵלָמה ֶפֶרק י(   )'א אֹות ג"ֶּאֶבן ׁשְ

ַאְלִתי ִמֶמּנו. ד ּׁשָ ּ ְ ֵאיך ַהֶדֶרך ָלֵצאת ְי:ּ ָאְמרו ְּ עור ִלמוד ׁשֶ ֵּדי חֹוָבתֹו ַהׁשִ ּ ּּ ּ
יב ?ַּרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֲעֵרי אֹוָרה ְכֵדי ְלָהִבין :ְוֵהׁשִ ּ ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהֹזַהר ְוׁשַ ּ

ְּקָצת ַהִכּנוִי ֹזַהריּ ִלי ַהֵפרוׁש,ַּהָקדֹוׁש ּם ּבַ ּ ַרק ּבְ ל וַמִסיַע ְלִעְנָין ,ּ ּ ִכי הוא ְמַבְלֵבּ ּ ּ ּ
  .רַאֵח

ֵלָמה ֶפֶרק י(   )'א אֹות ג"ֶּאֶבן ׁשְ



רמח  ַהרַּהֹז ִּאְגרֹות

ּרֹוִאים ִמֶזה ַכָמה חֹוָבה ְגדֹוָלה מוֶטֶלת ָעֵלינו ִלְלמֹוד  ּ ּ ּ ּ ְּכֵדי ִּסְפֵרי ַהֹזַהר ּ
ְּלִהיָנֵצל ִמַתֲחלוֵאי ַהדֹור ּ ֶזה, ּ ְּוָכל ַהְגאוָלה ְתלוָיה ּבָ ּּ ּ .  

ְרנו אֹודֹות ַהֵסֶפר  ִדּבַ ִעְנַין ׁשֶ ּּבְ ּ ּ ֵפירוש ַעל ָכל –" ןַּמֲחֵנה ָד"ּ ּ ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּ
ְמׁשֹון אֹוְסְטרֹופֹוֶלער י ׁשִ ְדפוס . ְּלַרּבִ ְרֶאה ּבַ ַּהֵסֶפר ָיָצא ַכּנִ ּ ּ ַחֵיי ּ ר ּּבְ ָּהַרב ַהְמַחּבֵ

ים ִנְלָקח ְוִנְגַנז ֵמִאָתנו, ַּהָקדֹוׁש ּוַבֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ ּ ֵסֶפר ֵיׁש . ּּ ּבַ ֵער ׁשֶ ְּלׁשַ ה ֶזה ַמְרּ ּבֶ
ינו ַהָקדֹוׁש  ַּרּבֵ י ּ ְפָלאֹות ַרּבִ ְמׁשֹון ְלַפֲעֵנַח ֶנֱעָלמֹות ִמּנִ ַּהָקדֹוׁש ְוִכְתֵבי ַּהזַֹהר ׁשִ

תֹוְקקֹוֵתנו ְלאֹוָתם ְדָבִרים ִנְפָלִאים . ל"ָהֲאִריַז ֵּכיַצד נוַכל ְלַהְראֹות ְרצֹוֵננו וִהׁשְ ּ ּ ּּ ּ
ְכָבר ָיְצאו ָלאֹור ָהעֹוָלם ְוֶנֶעְלמו ּׁשֶ ּ ּ ֵמִאָתנוּ ּ...  

ֱאֶמת ָרִציִתי ְלָבֵרך ֶאת ְכבֹוד תֹוָרתֹו ֲהָרָמה ּּבֶ ּ ָיפוצו , ְ ּׁשֶ ּ , ּחוָצהַָמְעְינֹוֶתיך ּ
ָכל ָהָאֶרץ ֲאִני רֹוֶאה ֶזה מוָפץ ָכל ָכך ָחָזק ּבְ ְֲאָבל ְכִפי ׁשֶ ּ ּ ֵאיֶזה ָמקֹום , ּּ ִּכי ִכְמַעט ּבְ ּ

ֲאִני הֹוֵלך םּרֹוִאים ֶאת ַהְסָפִרים , ְׁשֶ רוך ַהׁשֵ ּּבָ ְ ַווְדַאי ֶזה ְזכות , ּ ּוּבְ ּבִּ י "ָהַרׁשְ
יַח יַאת ַהָמׁשִ ָכך ְיֵהא ֶטֶרם ּבִ ְּוַהְבָטָחתֹו ׁשֶ ְ ַמִים ָזכו ָלֶכם, ּ ּוִמׁשָ ָדָרא , ּּ ְוִיְתַקֵיים ּבְ

ָדא "ִּדיַדן  ַרֲחֵמיּבְ ִּיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ ָיֵמינו ָאֵמן" ּ ְמֵהָרה ּבְ   .ּּבִ

ָלִים ִיְתכֹוָנןְרצֹון ׁשִֶויִהי  ִכֵסא ָדִוד ְלתֹוך ְירוׁשָ ְזֶכה ְמֵהָרה ׁשֶ ּּנִ ּ ּּ ְ ּ ְּוָיבֹא ְלִציֹון , ּ
  .ּגֹוֵאל

ָכבֹוד ַרב   :ּבְ
ִּגיל ַפת  מֹוִדיִעין ִעיִלית, ּ

ַּהִאם ְכבֹודֹו ָרָאה ֶאת ַהֵסֶפר ַמֲחֵנה ָדן ּ ֲּאַנְחנו רֹוִצים ְלַהְדִפיס ֶאת ַהֵפרוׁש  ?ּ ּּ ּ
ַּעל ַהֹזַהר ַהָק   !דֹוׁשּ

יג ַהֵסֶפר ַהֶזה ר ְלַהׂשִ ִּאם ֵיׁש ִלְכבֹוד תֹוָרתֹו ָהָרָמה ְיִדיָעה ֵאיפֹוא ֶאְפׁשַ ּ ּ ֲאִני , ּ
ם ֶעְזַרת ַהׁשֵ ֵלם טֹוב ַעל ֶזה ּבְ ּמוָכן ְלׁשַ ּ ּ.  

  

  

  



רמט  ַהרַּהֹז ִּאְגרֹות

  

   – כא מכתב –
ָנה  ַרך ִלְפֵני ְלַמֲעָלה ִמׁשָ ְתִהלֹות ָלֵאל ִיְתּבָ יֹוְדֵעי וַמִכיֵרי ָקאִמיָנא ׁשֶ ּּבְ ְ ּ ּ ּ ד ִיּ ּסַ

ִליָטב ָהַר י ּדֹב קוק ׁשְ יק ַרּבִ ַּהַצּדִ יָבתֹו ְמאֹורֹות ְרָפֵאל ֵסֶדר ַהִלּמוד א "ּ יׁשִ ּּבִ ּ
ל ָהַרְמַח ה ַעד ל "ׁשֶ עֹות ַהיֹום ִמְזַמן ֵנץ ַהַחּמָ ל ׁשָ ְרִציפות ּכָ ּבֹו לֹוְמִדים ּבִ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ֻחָלק ַעל ְיֵדי ַאְבֵרִכים ַּהַלְיָלה זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּמְ ּּ.  

ִליָטָה ָידוַעא "ַרב ׁשְ ל ִמיֵני ְגֵזרֹות ַוֲאסֹונֹות ּכַ ֶזה מֹוֵנַע ִמּכָ ָּאַמר ׁשֶ ּ ּ ּ.  

נו ָהַרְמַחָּהִייִתי ַמִציַע  ל ַרּבֵ ֶדר ׁשֶ ַיֲעׂשו ֶאת ַהּסֵ יָבה ׁשֶ יָבה ִויׁשִ ְּלָכל ְיׁשִ ּ ל "ּ
יַח ִצְדֵקנול "ַזַצ ַמת ָמׁשִ ַכָידוַע ָהָיה ִנׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ְֹוד ֵאיך ְלָקֵרב ֶאת ְּוָיַדע ֶאת ַהס, ּ

ַּהְגאוָלה ַנת ַהְגאוָלה, ּ ּׁשְ ִאם עֹוד , ּ טוַח ׁשֶ יבֹות ַיֲעׂשו אֹותֹו ַהֵסֶדר  26ָּאז ֲאִני ּבָ ְּיׁשִ ּ
יַח ִצְדֵקנו ַלח ָלנו ֵאת ָמׁשִ ַרך ְיַרֵחם ָעֵלינו ְוִיׁשְ ם ִיְתּבָ ַּהׁשֵ ּ ּ ְ ּ.  

ִוד    ְטֶבְרָיה –. עּדָ

ַנת תשּ ָלֵכן ֱהיֹות ַוֲאַנְחנו ּבִ.ב.נ ָלק "ׁשְ ת ּבָ ֶזה ְלִפי ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ָפָרׁשַ ּע ׁשֶ ּ ּ ּ

אור: ( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו.)ט"ַּדף ס( תוב): ִּעם ּבֵ ְּוַעל ַההוא ִזְמָנא ּכָ ְּוַעל אֹותֹו ַהְזַמן [ ּ

יֹום ָצָרה ם ּבְ ָּכתוב ַיַעְנך ַהׁשֵ ָ ּ ּ יֹוֵלָדה ,]ּ ַיְרִחין ּדְ ע ְפסוִקים ּכְ ִאינון ֵתׁשַ ּּדְ ּ ּּ 
ָעה ַיְרֵחי ֵליָדה[ ָעה ְפסוִקים ַכִמְסָפר ִתׁשְ ִמְזמֹור ֶזה ֵיׁש ִתׁשְ ּבְ ּׁשֶ ּּ ּּ ּ ְבִעים ֵתיִבין] ּ  ְּוׁשִ
ְבִעים ֵתבֹות[ ִתיָתָאה ]ְלהֹורֹות, ְּוֵיׁש ּבֹו ׁשִ ֶאֶלף ׁשְ ִנין ּבְ ְבִעין ׁשְ ָהא ְלׁשַ ָנה ( ּדְ ַּהׁשָ

ֶזהו סֹוד 770ע "תש י ׁשֶ יׁשִ ּ ְלֶאֶלף ַהׁשִ ּ רֹות ו  70ּ ֲעׂשָ ֵמאֹות70ּבַ ְבִעים ) [ ּבְ ִּכי ְלׁשִ
י ׁשִ ֶאֶלף ַהׁשִ ָנה ּבְ ּׁשָ ל ָעְלָמא ] ּ לֹט ַעל ּכָ יַח ֵאת ָכל [יֹוִליד ְוִיׁשְ ּיֹוִליד ָמׁשִ

לֹט ַעל ָכל ָהעֹוָלם ְלתֹו ְוִיׁשְ ֶּמְמׁשַ ָעה ַיְרִחין ,]ּ ִאינון ִתׁשְ ך ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ ֵאלו [ ְּ ּוְלָכך ּבְ ּּ ְ

ָכל ַלְיָלה ִמַפְלגו ְוֵאיֵלך, ]ע ְיָרִחיםַּהֵתׁשַ ְִיְתֲחזון ּבְ ּ ָכל ַלְיָלה [ 'ְּוכו ּּ ִּיְתָראו ּבְ
  .]'ֵּמֲחצֹות ְוכו

 



רנ  ַהרַּהֹז ִּאְגרֹות

  

    – כב מכתב –
  .ּ ַהֹזַהר ָהעֹוָלִמיִמְפַעלִלְכבֹוד , ט"תשסְּלֵסֶדר ִכי ָתבֹוא ' ביֹום 

ְלִתי ֶאֶמׁש ֶאת ַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ֵס ְמָחה ְגדֹוָלה ִקּבַ ׂשִ ּּבְ ּ ּ ר ְכָבר , ֶּפר ַהֹזַהרּ ֲּאׁשֶ
ֵסֶפר ַהָקדֹוׁש  ְרצֹוִני ַלֲהגֹות ּבַ ּבִ ְּתקוָפה ֲאֻרָכה ׁשֶ ּ ּ ּ ַּאך ִמְפַאת ִעכוִבים " ַּהֹזַהר"ּ ּ ּ ְ

ּׁשֹוִנים לֹא ָיָצא ַהָדָבר ֶאל ַהֹפַעל ּ.  

ְלִתי ִמְמ ִקּבַ ַרך ַעל ְיֵדי ֵסֶפר ַהֹזַהר ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ְּוַעָתה ּבְ ּ ּּ ּ ְ ֶּכם אוַכל ּ
ֵסֶפר ַהֹזַהר ִּלְלֹמד ּבַ ֶזה ַמֲהדוַרת ִכיס, ּ ֶזה ׁשֶ ּוַמֲעָלה ְגדֹוָלה ֵיׁש ּבָ ּ ּּ   ...'ְּוכו, ּ

יבות ִלמוד וְקִריַאת ֵסֶפר ַהֹזַהר ְידוָעה ְוֵאין ָצִריך ִלי ו ֲּחׁשִ ּ ּ ּ ְּ ּ ְכָוִתי ַרק לֹא ִדְלּ
ָפַתי ִמְלהֹודֹות ְרַכ, ֶּאְכָלא ׂשְ ּבִ ּוְלָבֵרך ּבְ ְ ה ּ ִתְזכו ְלָהִפיץ תֹוָרה וְקדֹוׁשָ ּת ֶהְדיֹוט ׁשֶ ּּ ּּ

ָרֵאל ִיׂשְ ִביִאים ְוכו, ּבְ ְּוִיְזֶכה ְלִיעוד ָכל ַהּנְ ּּ ִסְפָרא ... 'ּ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ְּוִכְדִאיָתא ּבַ ּ
ִּיְפקון ִמן ָגלוָתא" ָלִלית" ּ ָגלותֹו ַהְפָרִטית ְוַהּכְ ל ֶאָחד ּבְ ּּכָ ּ.  

ִבְרַכת ַהְצָלָחה הּּבְ   : ְמֻרּבָ
  ֶהֶקר. י.י

  

    – כג מכתב –

  ".ֹּזַהר ָהעֹוָלִמי"ּ ֶהָחׁשוב ַהִמְפַעלַל

ֶהֱעַנְקֶתם ִלי ֶאת ַה ה ַעל ׁשֶ ִּתְזכו ַלִמְצוֹות ְותֹוָדה ַרּבָ ּּ ּ ל ַהֹזַהר ִעם ָכל ֶּסּ ּט ׁשֶ ּ

ֶדֶרך ֲאִני ָיכֹול ִלְלמֹד ַגם ּבַ ַמֲהדוַרת ִכיס ׁשֶ ְַהְכַרִכים ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ.  

ְזכוְתֶכם ֶאְל ל יֹום ּּבִ ִלי ֶנֶדר ּכָ ל יֹום 15ַמד ּבְ קֹות ְויֹוֵתר ּכָ ט ֶּסַה – .ּּדַ
ים   .ְּמפָֹאר וַמְרׁשִ

ְזכות ָפָעְלֶכם ְוִלמוד  ָאֵכן ְיָקֵרב ֵאת ַהְגאוָלה ּבִ ְּיִהי ָרצֹון ׁשֶ ּ ּּ ּ ַוֲהָפָצתֹו ַּהֹזַהר ּ
ָרֵאל ֶקֶרב ַעם ִיׂשְ   .ּבְ

אֹום ּדֹב יְרְנּבָ    ּבִ



רנא  ַהרַּהֹז ִּאְגרֹות

  

    – כד מכתב –

ַעל ְיֵדי ִּלְכבֹוד ִמְפַעל ַהֹז ים"ַהר ָהעֹוָלִמי ׁשֶ   "ֶּחְבַרת ְמַזֵכי ָהַרּבִ

ֱאֶמת תֹוָדה ְגדֹוָלה וְמֻכֶפֶלת  ּּבֶ ּ יֶתם ּּ ִזּכִ ַלת ֶס, אֹוִתיׁשֶ ַקּבָ ל ּבְ ֵלם ׁשֶ ט ׁשָ
ְּוֵכן ֵסֶפר ִתקוֵני ַהזַֹהר ְמֻנָקד, ט ֲחָלִקיםִּסְפֵרי ַהזַֹהר ֶס ּּ ּ ְוֵכן ֵסֶפר ֲאִמיַרת , ּ

ִה   .ְּלָכָתהַּהזַֹהר ּכְ
ְרִטי   ַאֲהֹרן ִליּבֶ

י ְמַנֲהֵלי ְותֹוְרֵמי ַה ּ ָהעֹוָלִמי ַלֲהָפַצת ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ָכל ִמְפַעלִּלְכבֹוד ָראׁשֵ ּ ּ

מֹו ַהטֹוב ְיבָֹרך ִמִפי ֶעְליֹון ׁשְ ֶּאָחד ְוֶאָחד ּבִ ְ ּ.  

לֹום וְבָרָכה   .ּׁשָ

ְלִתי ֶאת ֶסט ַהזֹב ְמָחה ִקּבַ י ִגיל ְוׂשִ ּ ְִּרְגׁשֵ ּ ֶכם ְנַתֶתם ּ ְנִדיבות ִלּבְ ּבִ ַּהר ׁשֶ ּ
ֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ַהָלז וְלַמַען ִלי ֶאת ֶזה  ם ֵאין ָכֶסף ְלַמַען ֲהָפַצת ַהִלמוד ּבַ ִּחּנָ ּּ ּּ ּ ּ ּ

ַלְחֶתם ִלי ֶאת ֶזה  ׁשְ ֹקֶדׁש ַמה ׁשֶ ִלמוד ַהֵסֶפר ַהֶזה וְלַמְעָלה ּבַ ְּלַהְרּבֹות ָהִעסוק ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ
חֶֹדׁש ים ,ּ חֶֹדׁש ָהַרֲחִמים ְוַהְסִליחֹות,ּ ֶזה ֱאלולַּדְיָקא ּבְ ָרֵאל ְקדֹוׁשִ ר ִמְנַהג ִיׂשְ  ֲאׁשֶ

ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבַ ִלמוד ַהִתקוִנים ׁשֶ ַּלֲעסֹק ּבְ ּּ ּ ּּ ים ִעְנָיִנים .ּ ּ ְוָידוַע ִמְסָפִרים ַהְקדֹוׁשִ ּ ּ
ָגִבים ַעל ִעְנָין ֶזה ְּגדֹוִלים ְוִנׂשְ ּ וְבַוַדאי,ּ ּ ִלְזכוְתֶכם ְוִלְזכות ַהתֹוְרִמים ִיְהֶיה ֶזה ּ ּ ּ

  .ַּהֲחׁשוִבים

ַמָיא ׁשְ י ּבִ ְּיֵהא ַרֲעָוא ִמן ָקָדם ֲאבוהֹון ּדִ ּבִ,ּ ְזכות ַרׁשְ ּבִ ַעל "י זיע"ּ ׁשֶ א ּבַ
ְפֻעלֹוֵתיֶכם ָהֲעֵנפֹות יך ּבִ ַּהזַֹהר ִתְזּכו ְלַהְמׁשִ ְ ּ ּ ל ,ּ ּ וְזכות ִלּמוִדי וְזכות ּכָ ּ ּ ּ ּ

ּנִ ֶפר ַהזַֹהר ַיַעְמדו ָלֶכם ְוַלתֹוְרִמים ַּהלֹוְמִדים ׁשֶ ּסֵ ְּתַרּבו ַעל ְיֵדיֶכם ּבַ ּ ּּ
ָכל  ֵרך ּבְ ְַהֲחׁשוִבים ְלִהְתּבָ ָיֵמינו ָאֵמןּ ְמֵהָרה ּבְ ֵמיָטב ּבִ   .ִּמיִלי ּדְ

  :ַּכֲעִתיַרת, ְַאַסאך ַהְצָלָחה
ַכי  ֶמׁש – ְקֵליין. דָמְרּדְ ית ׁשֶ   ּבֵ

  



רנב  ַהרַּהֹז ִּאְגרֹות

  

     – כה מכתב –
י י ִליׁשִ   ט"שסּט ֱאלול ת"יֹום ׁשְ

ָרָכה !ִּלְכבֹוד ִמְפַעל ַהֹזַהר ָהעֹוָלִמי לֹום ְוַהּבְ   !ַּהׁשָ

יֶתם ִעִמי. א ֲעׂשִ ֲּאִני רֹוֶצה ְלהֹודֹות ָלֶכם ִמֶקֶרב ֵלב ַעל ַהֶחֶסד ַהָגדֹול ׁשֶ ּ ּ, 
ם ִחּנָ פֹוְרָמט ִכיס ּבְ ל ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ֵלם ׁשֶ ְלִתי ִמֶכם ֶסט ׁשָ ִקּבַ ּׁשֶ ּּ ּּ ֵריֶכם .ּ  ַאׁשְ

ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְלֵקרוב ַהְגֻאָלה בב ִזִכיֶתם עֹוד ְיהוִדי ִלְלֹמד ּבַ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ ְזכות ַהִמְצָוה .א"ּּ ּ
פֹט ַּתֲעמֹד ָלֶכם ְוָלזֹו ְוַלְכָלל ִיׁשְ ּ ל ַצִדיִקים ְגמוִרים , ּ ִסְפָרם ׁשֶ ְּלִהָכֵתב וְלִהָחֵתם ּבְ ּּ ּ ּ

ָנה טֹוָבה וְמֹבֶרֶכת וְלָכל ִמיֵלי ְד ּוְלׁשָ ּ ּ ִריאות ֵאיָתָנה ּ ֵּמיָטב ִמתֹוך ּבְ ְ ְּוָכל טוב ֶסָלה ּ
  .ָאֵמן

ֲהָפַצת ַהזַֹהר. ב ָלֶכם ּבַ ְפָעל ׁשֶ ּמִ ַתֵתף ּבַ ֵמַח ְלִהׁשְ ָּהִייִתי ׂשָ ּ ּ ְּוִאם תוְכלו , ּ ּ ּ
כונֹות  ים ַהָגִרים ְסִביִבי וַבׁשְ אוַכל ְלַחְלָקם ַלֲאָנׁשִ ה ֶסִטים ׁשֶ ּמָ לַֹח ִלי ּכַ ִּלׁשְ ּ ּּ ּ ּ

ְיֵהא ַגם ָלֶכם ַקל יֹוֵתר ְלַחֵלק ֶאת ַהֹזַהר,רֹובֹותַּהְק ּ ְכֵדי ׁשֶ ּ ּ ּ ּ.  

ְבָרָכה   :ּבִ
ֶמׁש, ַיֲעקֹב ַאִביַטן ית ׁשֶ   ּבֵ

  

     – כו מכתב –

ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ   ט"ּז ֱאלול תשס"ט, ּ

לֹום ַרב !ִּלְכבֹוד ִמְפַעל ַהֹזַהר ָהעֹוָלִמי   .ׁשָ

ְרצֹוִני ְלהֹודֹות ָלֶכם ֵמֹעֶמק ֵלב  ְפָלָאה ּבִ ַּעל ַהַמָתָנה ַהּנִ ֵּסֶפר ַהֹזַהר "ּ

ַמֲהדוַרת ִכיס ּּבְ ְכִלי ְמפָֹאר, "ּ ְלִתי , ּתֹוָרה ְמפֶֹאֶרת ּבִ ּוְכָבר ִקּבַ ִלי ֶנֶדר ּ ַעל ַעְצִמי ּבְ
ָנה  א ָעֵלינו ְלטֹוָבה ִּלְלמֹד ּבֹו ָהֵחל ֵמרֹאׁש ַהׁשָ ְּתִמיִדין ְכִסְדָרןַּהּבָ ּוֻמְבְטַחִני , ּ

ָיִבי ִכיְנָתא ּׁשֶ ָרֵאל וְלאוְקֵמי ׁשְ ית וְבִעָקר ִלְכַלל ִיׂשְ ּא תֹוֶעֶלת ְגדֹוָלה ִלי ִאיׁשִ ּּ ּ ּּ ּ
  .ֵמַעְפָרא



רנג  ַהרַּהֹז ִּאְגרֹות

ֹּכה ִיֵתן  ם ּ ִמְפַעְלֶכם ַּהׁשֵ ים ּבְ יך ְלַזכֹות ֶאת ָהַרּבִ ָּלֶכם ֹכַח ְוכֹה יֹוִסיף ְלַהְמׁשִ ְּ

ְהָדר יַח ִצְדֵקנו , ַּהּנֶ יַאת ְמׁשִ ּוְלָזֵרז ּבִ ְמֵהּ ָיֵמינו ָאֵמןּבִ   .ָּרה ּבְ

ִבְרַכת ַהתֹוָרה ּּבְ ּ:  
ַלִים, ְּיִחיֵאל ְפִליְסִקין   ְּירוׁשָ

     – כז מכתב –

ְקלֹון.ד.א... ֲאִני  ִביל ְלַחֵלק אֹוָתם ...  ְרחֹוב ֵמַאׁשְ ׁשְ ל ֲעלֹוִנים ּבִ ּרֹוֶצה ְלַקּבֵ
ָבֵתי ִמְדָרׁש  ְקלֹוןּּבְ ַאׁשְ עור ָקבוַע ... :פקס/ טל- ּבְ ּ ְֵכן ִמְתַקֵים ׁשִ ּ זַֹהר ּ ּ ּבַ

ְקלֹון ַאׁשְ ִוד ּבְ ן ּדָ יֹום ִראׁשֹון ַעל ְיֵדי ָהַרב ְיהוָדה ּבֶ בוַע ּבְ ׁשָ ַּהָקדֹוׁש ַפַעם ּבְ ּ ּ ּ ,
ֲעלֹוִנים עור ַהֶזה ּבַ ר ְלַפְרֵסם ֶאת ַהׁשִ ֶּאְפׁשָ ּ ּ ְכֹתֶבת ַהָמקֹום.ּ  451ּחֹוְבֵבי ִציֹון  :ּ

  .ֹאֶהל ָרֵחל

ְקלֹון.ד.א    ֵמַאׁשְ

  

    – כח מכתב –
ִסַיְעָת ּּבְ ַמָיאּ ּא ִדׁשְ ָון ל-ַמרְּדרֹאׁש חֶֹדׁש ' א. ּ ֵרי תש' ֶחׁשְ   .ע"ִּתׁשְ

ַעל ְיֵדי " ִּמְפַעל ַהֹזַהר ָהעֹוָלִמי"ִלְכבֹוד  ים"ׁשֶ   ."ֶּחְבַרת ְמַזֵכי ָהַרּבִ

דֹון ה: ַּהּנִ ה ְקַטּנָ ּתֹוָדה ִמֶקֶרב ֵלב וַבָקׁשָ ּּ ּ.  

לֹום וְבָרָכה   .ּׁשָ

ׁשָ ְּתִהלֹות ְלֵאל ֶעְליֹון ׁשֶ ּ ים ּ ר ְמַזּכִ מֹוֶכם ֲאׁשֶ יִקים ּכְ דֹוֵרנו ַצּדִ ַּגם (ַּתל ּבְ
ְִמְלׁשֹון ִזּכוך ּ ּ ים וְמָקְרִבים ַהְגֻאָלה) ּ ֶּאת ָהַרּבִ ּ ַרך ִיֵתן .ּ ם ִיְתּבָ ַהׁשֵ ּ ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ְ ּ

ָרֵאל ל תֹוָרה ָּלֶכם עֹז ְוַתֲעצומֹות ְלָהִאיר ְלָכל ַעם ִיׂשְ ֵּמאֹוָרה ׁשֶ ם ַּהׁשְֵוֵחֶפץ , ּ
ֶיְדֶכם ִיְצַלח   !ּבְ

ִמי יֹוֵסף  ַחְסֵדי .ֵּמֲעפוָלהָּנחום ׁשְ י ָהַאֲחרֹון ִנְתַקְלִתי ּבְ ִליׁשִ יֹום ׁשְ ם ּ ּבְ ַּהׁשֵ
ָלֶכם ָעלֹון ׁשֶ ְמִתי ְלַמְסלול ד. ּּבֶ יֹום ִנְרׁשַ ּּבֹו ּבַ ּ ִליַח . 'ּ ְּלַאַחר יֹוַמִים ִהִגיַע ְלֵביִתי ׁשָ
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ל ִסְפ רוך . ֵּרי ַהזַֹהר ַוֲעלֹוִניםּוְבָידֹו ֶסט ְמפָֹאר ׁשֶ ְּבָ ם ּ ִּהְתַחְלִתי ִלְלֹמד ְוִחַלְקִתי ַּהׁשֵ ּּ
  .ָהֲעלֹוִנים

ַקְרטֹון ָהְיָתה ֲעִטיַפת ַנְילֹון ַאַחת ִלְכִריַכת ֵסֶפר ִתי- ּּבַ ֵאָלִתי וַבָקׁשָ ּ ׁשְ ַהִאם : ּ
ל ר ְלַקּבֵ ָאר ִסְפֵר/ֶאְפׁשָ ִּלְרכֹׁש עֹוד ֲעִטיפֹות ָכֵאלו ִלׁשְ ּ ּ ְמרו ּ ּי ַהֶסט ְלַמַען ִיׁשָ ּ ּ

ֵלמוָתם ְלאֶֹרך ָיִמים ׁשְ ְּבִ ּ?  

ִלי3ְמֹצָרִפים עֹוד  ל ֲחֵבִרים ׁשֶ ָמה ׁשֶ   .ּ ָטְפֵסי ַהְרׁשָ

ָרָכה ֵמי ּבְ ִגׁשְ ְזֶכה ִלְגֻאַלת עֹוָלִמים ,ְחֶֹדׁש ְמֹבָרך ָמֵלא ּבְ ּנִ ּ ְוׁשֶ ָיֵמינו ּ ְמֵהָרה ּבְ ּּבִ
  .ָאֵמן

ּתֹוָדה ִמֶקֶרב ֵלב ּ:  
  ֲּעפוָלה, ֵּסף ָנחוםיֹו

  

    – כט מכתב –
י יֹום ׁשִ ַּהׁשִ ים ְּמַזֵכי ֶחְבַרת "ִלְכבֹוד, ט"תשס ֱּאלול' א ּ לֹום" ָהַרּבִ   !ּוְבָרָכה ׁשָ

ַאֶתם ַּהטֹוָבה ַעל ֵלב ִּמֶקֶרב ָלֶכם ְלהֹודֹות ָּרִצינו ים ּׁשֶ ָרֵאל ְלַעם עֹוׂשִ  ִיׂשְ
ּוְמַזִכים  .ַרב ֶּכֶסף ֶזה ַעל הֹוֵצאֶתם ּוֶבַטח ,ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ֶאת ִלְלֹמד ּאֹוָתנו ּ

ֻכְרְתֶכם ַּמׂשְ ֵלָמה ִּתְהֶיה ּ ם ֵמִעם ׁשְ ִּתְזכו ,ַּהׁשֵ ּ ּוְזכות ,ַרּבֹות ְלִמְצוֹות ּ  ַּהִמְצָוה ּ
  .ָאֵמן ,ֲחָלֵציֶכם ּוְליֹוְצֵאי ָלֶכם ַּתֲעֹמד ַּהזֹאת ַּהְגדֹוָלה

ַּכָמה ִלְפֵני ְלנו ָיִמים ּ ל ַּהְמֻהָדר ֶּסטַה ֶאת ָּאנו ַּגם ִּקּבַ  ְוָכל ,ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ׁשֶ
ְָכך ַמְחנו ּ ֵיׁש ֵּכיָון ,ּׂשָ ִית ָּלנו ּׁשֶ ּבַ ן זַֹהר ּבַ ְכַתב ָיׁשָ  ָּכל ִלְלֹמד ְלַהְתִחיל ּוְרצֹוִני ,י"ַרׁשִ ּבִ

ה ָהָיה ֲאָבל ,ְקָצת יֹום ֶזה ֵּכיָון ְמאֹד ָקׁשֶ ה ּׁשֶ רוך ַעד .ִלְקִריָאה ָקׁשֶ ּבָ ְׁשֶ םַה ּ  ּׁשֵ
ַּהַדִפים ֶאת ָּמָצאנו ָלֶכם ּ ּוִמָיד .ִּלְתרוָפה ְּכָעִלים ָּלנו ָהָיה ְוֶזה ּׁשֶ ר ּ ִהְתַאְפׁשֵ ׁשֶ  ּּכְ

ִּמֵלאנו ָּלנו ִפים ֶאת ּ ַלְחנו ַּהּדַ ּנֹוַדע ִּמָיד ְוָאֵכן ,ָלֶכם ְּוׁשָ ׁשֶ ִהְזַמּנו ָלֶכם ּכְ  ּׁשֶ
אֹותֹו ,זַֹהר ל ָּזִכינו ַלְיָלה ּבְ ָב ְלַקּבֵ ל ֶאת רּכְ ט ּכָ ִית ַהּסֶ קֹות ַאֲחֵרי ַלּבַ  ּּדַ

ׁש  ְּספורֹות רות -ַמּמָ ֵאין ּׁשֵ ׁשום ׁשֶ ַהּכֹל ֶּהָעצום ְּוַהֶפֶלא ,ָמקֹום ּּבְ ם ׁשֶ ִחּנָ  ּבְ
ֶסף ֵאין   !!ּכֶ
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ַהְתָחָלה ָקָראנו ּבַ ְּכׁשֶ ּ ַּהַדִפים ֶאת ּ ָלֶכם ּ  ֵּעיֵנינו ְלַמְרֵאה ֶּהֱאַמּנו לֹא ַּמָמׁש ,ּׁשֶ
ַאֶת ם ְּמַחְלִקים םּׁשֶ ִחּנָ ְָכך ְוַאַחר ,ְּכָלל ֶרַוח ַּמְטַרת ְללֹא ּבְ ִּהְתַפַעְלנו ַּמָמׁש ּ ּ 

ָמה ׁשָ ה ֵמַהּנְ מֹות אֹו (ַּהְקדֹוׁשָ ׁשָ עֹוֶמֶדת) ַּהְקדֹוׁשֹות ַהּנְ ָגב ָּדָבר ֵמֲאחֹוֵרי ׁשֶ , ֶזה ִּנׂשְ
ָרֵאל ַאְלָמן לֹא, ְּסֻגָלה ְיִחיֵדי ַּמָמׁש   .ִיׂשְ

ַּלְתרומֹות ּנוהֹוַסְפ( יכו ְּכֵדי ח"ש 200 ּ ַתְמׁשִ ּׁשֶ ֲהָפָצה ּ ה ּבַ   .)ַּהְקדֹוׁשָ

ִּתְזכו ּ ר ְלִמְצוֹות ּ ֻכְרְתֶכם ּוְתִהי ּכֲֹחֶכם ְוִייׁשַ ַּמׂשְ ֵלָמה ּ ם ֵמִעם ׁשְ  ,ַּהׁשֵ
ּוִבְזכוְתֶכם ַּלְגֻאָלה ְּכָבר ִּנְזֶכה ּ ָאנו ּ ִנים ֵמאֹות ָּלה ְּמַצִפים ּׁשֶ   .ָרצֹון ְיִהי ֵּכן ָאֵמן ,ׁשָ

  !ְּוִאְמצו ִּחְזקו
ִעלום ֶהָחֵפץ ּּבְ ם ּ   ׁשֵ

  

   – ל מכתב –
  .ָהעֹוָלִמי ַּהֹזַהר ִמְפַעל ֶחְבַרת ִלְכבֹוד, ֱּאלולרֹאׁש ֹחֶדׁש 

ְרצֹוִני ְּפֻעַלְתֶכם ַעל ָלֶכם ְלהֹודֹות ּבִ ָדה ּ ְכּבָ ְזִכיֶתם ְּוַהֲחׁשוָבה ַהּנִ  ְלַהְכִניס ּׁשֶ
תֹו ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ֶאת ֵני ַּאֵחינו ְךּבְ ָרֵאל ּבְ ֻכָלם, ִיׂשְ ּׁשֶ ִּיְזכו ּ  ַּהזַֹהר ֶאת ִלְלֹמד ּ

יֹומֹו יֹום ִּמֵדי ַּהָקדֹוׁש ָרֵאל ַעם ֶאת ַּנִציל ֶזה ְיֵדי ְוַעל ,ּבְ  ְּונוַכל ַּהָצרֹות ִּמָכל ִיׂשְ
יַאת ֶאת ְלָקֵרב יַח ּבִ ְמֵהָרה ַּהָמׁשִ ָיֵמינו ּבִ   .ָאֵמן ּּבְ

ִפי ֵאין רוָכה ָיְזַמְתֶכם ַעל ִּמִלים ּבְ ֹקֶבץ ַּהֹזַהר ֶאת ְלָהִביא ַּהּבְ ְָכך ָּכל ְּמֻהָדר ּבְ ּ.  

ר יכו, ּכֲֹחֶכם ִייׁשַ ְּלִזכוי ַחִיל ְלַהְרּבֹות ְּוַהְמׁשִ ים ּ   .ָהַרּבִ

ִבְרַכת   :ַּהתֹוָרה ּּבְ
ְמעֹון ׁשַ ֶמׁש. ׁשִ ית ׁשֶ   ּבֵ
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   – לא מכתב –
ָבטַלחֶֹדׁש  ד"כ ִנ ְּכבֹוד, ק"לפ ע"תש ׁשְ ל יםָהַרּבָ " ָהעֹוָלִמי ַּהֹזַהר ִמְפַעל "ׁשֶ
ִליָט   .א"ׁשְ

ֵריֶכם ְזִכיֶתם ַאׁשְ ַּהְגאֹוִנים  ִּמְכְתֵבי ּוִבְפָרט ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ְלַפְרֵסם ּׁשֶ
ַּהַצִדיִקים  לּ ַנת ַהֲחֵרִדית ָהֵעָדה ׁשֶ   .א"תרפ ִּמׁשְ

ָקָרה ַמה ָלֶכם ֲּאַסֵפר ּׁשֶ ֵבית ּ נו ּבְ ְּתִפַלת ְלַאַחר ֶאָחד יֹום ִּמְדָרׁשֵ ּ 
ֲחִרית ִדְלַהָלן, ׁשַ   :ּּכְ

ים ְּדָבִרים ַמְמִציִאים ָּלָמה: ַיֲעקֹב  ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ?ַּהָקדֹוׁש ֹזַהר ִלְלֹמד ֲחָדׁשִ
  !!!ְּלַצִדיִקים ַרק ְמֹיָעד

ְמעֹון ֶזה ְָלך אֹוֵמר ִמי: ׁשִ  ֹזַהר ִלְלמֹד ְָצִריך ְּיהוִדי ָּכל ֲהֵרי, ְּלַצִדיִקים ַרק ּׁשֶ
ִתֵקן ְּכמֹו ַּהָקדֹוׁש ּׁשֶ ָרֵאל חֹק"ּבְ ל"ָהֲאִריַז ּ ָכל ,"ְלִיׂשְ ָּפׁשוט ְּיהוִדי ּׁשֶ  יֹום ָּכל ִיְלַמד ּ

  ?ַּהָקדֹוׁש ֹזַהר

ִנים ְֵאיך רֹוֶאה לֹא ֲאִני ָּלָמה ָאז: ַיֲעקֹב ָכל, ְמַפְרְסִמים ָהַרּבָ  ִיְלַמד ֶאָחד ּׁשֶ
  ?ַּהָקדֹוׁש ֹזַהר

ְמעֹון ַּכָמ: ׁשִ ְּתׁשובֹות הּ ָדָבר ּ   :ּּבַ

ל ִּמְכָתִבים ְָלך ֵיׁש. א יִקים ִמּכָ ּ ַהְגאֹוִנים ַהַצּדִ ל ֶהָעָבר ִמּדֹורּ  ָהֵעָדה ׁשֶ
ָלם ,ַהֲחֵרִדית ּכֻ קֹול צֹוֲעִקים ּׁשֶ ֻחָיב, ָּגדֹול ַרַעׁש ּבְ ּמְ ל ּׁשֶ ָרֵאל ֶאָחד ּכָ  ִּמִיׂשְ

ים, ַּהָקדֹוׁש ֹזַהר ִלְלמֹד ּוְמַבְקׁשִ  ְּכַלל ֶאת ְּלַהִציל ְּכֵדי ְּפָעִמים ֶאֶלף רִלְגמֹ ּ
ָרֵאל ַּהְגֻאָלה ּוְלָקֵרב, ִיׂשְ ֵלָמה ּ ָיֵמינו ָאֵמן ַּהׁשְ ְמֵהָרה ּבְ   .ּּבִ

ַמְעָת לֹא ִאם. ב לֹא ְרָאָיה זֹו ֵאין ּׁשָ ְתבו ַמה ְוִתְרֶאה ְֵלך, ָּאְמרו ּׁשֶ ּכָ ּׁשֶ ּ ,
ִצים ֶחְלָקם ֶפר ְמֻקּבָ ּסֵ   .ְיִדיָעה ֶחְסרֹון ַרק ְוֶזה ,"ַּהזַֹהר אֹור "ּבַ

ָעלֹון ַּגם ָרִאיִתי ָרֵאל ְגדֹוֵלי"ּוִב" ַּהֹזַהר אֹור "ּבָ ָנם ,"ְּוַהֹזַהר ִיׂשְ ֶיׁשְ  ְּכָבר ּׁשֶ
עוִרים 900 ְְלֵעֶרך ָכל ּׁשִ ָרֵאל ֶאֶרץ ּבְ לֹוְמִדים ִיׂשְ ַּכָמה ְָלך ּוְתָתֵאר[, ַּהָקדֹוׁש ֹזַהר ּׁשֶ ּ 
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ִבים ָכל יֹוׁשְ ע ּבְ ִלי לֹוְמִדים ְּוַכָמה, ּורׁשִ עור ּבְ ִנים אֹוֵמר ְּוַאָתה] ּׁשִ ָהַרּבָ  לֹא ׁשֶ
ים ְּכלום עֹוׂשִ ַּהַמִגיֵדי ֵהם ֵּכן ִאם ִמי, ּ עוִרים ּ ִנים לֹא? ּׁשִ     !...?ַּהְגדֹוִלים ָהַרּבָ

ַּהִוכוַח ְְלַמֲהַלך ים עֹוד ֶּהֱאִזינו ּּ ע ֵּהִקימו, ָמתֹוק ָיָצא ּוֵמַעז, ֲאָנׁשִ  ּורׁשִ
זַֹהר ֵבית ַּהָקדֹוׁש ּּבַ נו ּבְ   .ִּמְדָרׁשֵ

ִבְרַכת   :ֱאֶמת ְּדַבר ַעל ְרַכב ְצַלח ּּבְ
לֹֹמה ְגִרין   ָּנחום ׁשְ

א ַּעִתיק ִּמְכָתב ְּלִמְכָתִבי ַוֲאָצֵרף ּבָ   : ְלָיִדי ׁשֶ

ם רוך ַהׁשֵ ּּבָ ְ ת קֶֹדׁש , ּ ּבָ ָרֵאל ַקאׁשֹוי  ,ק"לפ ו"תרצֶעֶרב ׁשַ   א"יעְּקִהַלת ִיׂשְ

מֹו ִתְפַאְרתֹו  ַּצִדיק ַּהֻמְבָהק ַּהָגאֹון ִלְכבֹודּלֹום ְוָכל טוב ׁשָ ְּכבֹוד ׁשְ ּ  ה"מוּ
ער ָהֲאַב י"נֲעִקיָבא  ֵרייּבֶ ּבוְרג ִד ד"ׁשְ ָרֵאל ְפֶרעׁשְ ְּקִהַלת ִיׂשְ ּ   א"יעּ

ל ְרַכת ְיַקּבֵ ְּלִנׂשוֵאיַּמָזל טֹוב  ּּבִ נֹו ּ ַיֲעֶלה ָרצֹון ִויִהי ,ַּהָיָקר ּבְ ַּהִזווג ּׁשֶ ּ ָכל ָיֶפה ּ  ּבְ
ִרים ְודֹור ִעְנָיִנים יַאת ַעד ַּהַמְעָין ִייַבׁש ְולֹא ְְיבַֹרך ְיׁשָ ָקרֹוב ַּהגֹוֵאל ּבִ ...  ּבְ

אד  יִתי ִּמַמה יֹוֵתר ַלֲעׂשֹות ָיכֹול ֵאיִניַקאְרְלְסּבַ ָעׂשִ ה ַעד ּׁשֶ ָיִמים ֵהּנָ א ּּבַ ה ּבָ  ַהֵהּנָ
יְסִטיִריץ ֶאָחד ִאיׁש ֵני ַעל ָמָרה צֹוֵעקָיה ְוָה ִמּבִ ֵהם ְסָלאָוואִקי ַרּבָ  רֹוִאים ׁשֶ

ִלים ִרְבבֹות ַמֲאָכלֹות ִנְכׁשָ ים ְוֵאין ֲּאסורֹות ּבְ  ָלֶהם ֵאין ְוִאם ,ְּמאוָמה עֹוׂשִ
ָלה ֵאֶצל ִלְפֹעל ּכַֹח ַּעל ָכל ָפִנים ָהָיה  ַּהֶמְמׁשָ לַֹח ְלעֹוֵרר ָלֶהםּ ּוְקִהָלה ַרב ְלָכל ְוִלׁשְ ּ 
ַּיִצילו ַעןְלַמ ֵאין אֹוָתןְלָפחֹות  ּ ' שג ִלי ְוָאַמר ,ְטֵרפֹות ֶלֱאכֹל רֹוִצים ׁשֶ

אק  ַמה ְוֶזה ְטֵרָפהַהצֹויּבַ רִלְקַלאְהז  ָּנַתִתי ּבְ ׂשָ ִלי ַהּבָ ַלת ּבְ  ָּידוַע ְוֵאיִני ,ְּפָרס ַקּבָ
ה ֵמֵאיֶזה אק ְוַלֲעׂשֹות ָּפַסק ִסּבָ ר צֹויּבַ ַיַאְספו ִּלְקִהלֹות ִריםְמעֹוְרָּהיו  ְוִאם .ָּכׁשֵ ּׁשֶ ּ 

זֹאת ׁשֹוְלִחיםְּוָהיו  ִמיִחיִדים ֲחִתימֹות ִלי ַּגם ּבְ ָּהיו  ַּהַקאְנְצֵליי ֶּאְמָצעות ּבְ
הוא לֹו ָאַמר ל"ְוַהּנַ .ַמְצִליִחים ַתֵדל ּׁשֶ ִּיׁשְ ַהַקְגֵלֶייְען  ּ  ֲאֵחרֹות אֹו ִּמְמִדינֹותׁשֶ

ה ַּיֲעִריכו ָקׁשָ ִעְנָין ּּבַ ָלנוְּלֶרעִגירוְנג  הֶז ּבְ ּׁשֶ   .ַיְצִליַח ְוַהְלַואי ּ

לֹומֹו  ְוִהְנִני ַראך ִמֵנייְטָרא : מֹוִקירֹו ת"ושּדֹוֵרׁש ׁשְ אול ּבְ ְַהָקָטן ׁשָ ּ   א"יעּ

 



רנח  ַהרַּהֹז ִּאְגרֹות

    – לב מכתב –
ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ י יֹום. ּ ִליׁשִ א ָזֵקן ְוַאְבָרָהם ְלֵסֶדר ׁשְ ָיִמים ּבָ ַרך' ְוה ּּבַ  ֶאת ְּבֵ

ֹכל ַאְבָרָהם ַנת, ּּבַ ַנת, "770 "ׁשְ יַאת "ׁשְ יַח ּבִ   ).ַּהכֹוֵלל ִעם" (ָמׁשִ

ִנים ִלְכבֹוד ִיְחיו" ַּהזַֹהר אֹור "ֶהָעלֹון עֹוְרֵכי ַּהֲחׁשוִבים ָהַרּבָ ּׁשֶ לֹוְמֶכם, ּ  ׁשְ
טֹוב ְוִיְפַרח ִּיְסֵגא   .ּוִבְנִעיִמים ּבְ

ְרצֹוִני א ָלֶכם ְּלַסֵפר ּבִ   ,ְמַעְנֶיֶנת ּעוְבּדָ

ְּסבוַרנו רֲאׁשֶ י ּ   ,ְלתֹוֶעֶלת ִּתְהֶיה ּכִ

ִּמַצִפיִחית ְדַבׁש ּ ׁש ְּמֻתֶקֶנת ּבִ   ,ַמְטֶעֶמת ַמּמָ

ה ֵּמַהְיהוִדים ַמֲעׂשֶ ֵתיָמן ּ     .ְמפֶֹאֶרת ּבְ

יִקים ְּיהוִדים ִעם ְּלִהָפֵגׁש ָּלנו ָיָצא ַלַאֲחרֹוָנה ם עֹוְבֵדי ַצּדִ ֱאֶמתּ ַהׁשֵ  ּבֶ
ר, ִּמֵתיָמן ּוְבָתִמים ה ָלָאֶרץ ָּעלו ֲאׁשֶ חֶֹדׁש ו"ְיַצ ִּמֵתיָמן א"ּתֹוְבָב ַּהְקדֹוׁשָ  ִּאָיר ּבְ

ַנת   .ד"תשי ׁשְ

ְּוִסְפרו ָבִרים ָּלנו ּ ּוִמָפז ִּמָזָהב, ִנְפָלִאים ּדְ   , ֶנְחָמִדים ּ

ל ַעל, ּוַמְבִהיִקים ָּיִפים ַמה   ,ֲחִביִבים ׁשֹוְמָעם ּכָ

ִּספוִרים ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ַעל אֹו, ּ ה רּכְ   ,ַמְזִהיִרים ַהַחּמָ

ת ֶאת ִקׁשוֵטי, ַמְפִליִאים ַּהזַֹהר ְּקֻדׁשַ ּּבְ ָלה ּ ִטים ּּכַ   ,ְּמֻקׁשָ

ה ּמָ ה ּכַ עֹות ְוַכּמָ ת, ִּלּמוִדים ׁשְ ּבָ ׁשַ נו ּבְ   ,לֹוְמִדים ָּקְדׁשֵ

ִתים ַּהזַֹהר ּוְבַהְכָנַסת ְבַהְכָנַסת, ַּלּבָ ֵמִחים ּתֹוָרה ֵסֶפר ּכִ   ,ׂשְ

יִמים ָּפֹרֶכת ֹוׁשַּהָקד ַּלזַֹהר ּוִבְזכות, ְמׂשִ ּבִ ּ ים י"ַרׁשְ   ,ְּמַבְקׁשִ

ִפי ָהְלָאה ְוֵכן ִתְקְראו ּכְ ּׁשֶ ְרָנִנים ּ    .ּבִ

ּוְנַסֵפר ֵפרוט ּ ַמְענו ֶאת ּּבְ ׁשָ ּׁשֶ ָבִרים ֵמֶהם ּ ְלִהיִבים ִנְפָלִאים ּדְ ל ַהּמַ  ּכָ
  .ׁשֹוְמֵעיֶהם



רנט  ַהרַּהֹז ִּאְגרֹות

ָכל ת ּבְ ּבָ ת ׁשַ ּבָ ֵבית ָהָיה ְוֶאָחד ֶאָחד ָּכל ,ַּהְבָדָלה ִלְפֵני ְוׁשַ  ְולֹוֵמד ַּהְכֶנֶסת ּבְ
ַנִים ה ׁשְ לֹׁשָ עֹות ּוׁשְ זַֹהר ׁשָ ֲחצֹות ְוֵכן. ַּהָקדֹוׁש ּּבַ  הֹוְלִכים ָהִעיר ָּכל ַּהַלְיָלה ּבַ
ֵני ֶאָחד ָהָיה ְולֹא. ַּהֹזַהר ֶאת ִלְלֹמד ַּהִמְדָרׁש ְלֵבית ר ָהִעיר ִמּבְ ֵטל ֲאׁשֶ  ֶאת ּּבִ
ַּהִלמו ּ זַֹהר ָּהֵאֶלה ִדיםּ ֻּכָלם ֶּאָלא, ַּהָקדֹוׁש ּּבַ ֵני ָּכל ,ּ ם ְוַעד ְלִמְגדֹוָלם ָהִעיר ּבְ  ְקַטּנָ

ית ֶאל הֹוְלִכים ְדָרׁש ּבֵ ֵסֶפר ְולֹוְמִדים ַהּמִ  ֵלב ָהָיה ְוָתִמיד .ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּבְ
ם ַּהֵקיָסר ַּהְיהוִדים ָּכל ַעל ְלטֹוב ׁשָ ֵקט ְּוָנחו, ֶחֶסד רֹב ָלֶהם ְוָנָטה, ּ ַהׁשְ ְלָוה ּבְ  ְוׁשַ

  . ְואֹוֵיב ַמְפִריַע ֵמֵאין ַאְדָמָתם ַעל

ֲעוֹונֹוֵתינו ְוַרק( ים ּּבַ ִנים ָהַרּבִ ׁשָ ֵטל ָהַאֲחרֹונֹות ּּבַ ִּלמוד ִּנְתּבַ ֵּהֵחלו ּוֵמָאז, ֶזה ּ ּ 
ִלים ְּצרורֹות ָצרֹות ם ֵּמַהמֹוׁשְ ָמם  ׁשָ ּוֵמַהפֹוְרִעיםִּיַמח ׁשְ ִּיַמח  ָהַעְרִבים ֵכִניםַּהׁשְ ּ

ָמם  םׁשְ ִעים ׁשֵ ִּהְתַהְלכו ְּוַהַחִיים ָצרֹות ּׁשום ָּהיו לֹא ָאז ַעד ְַאך, ִיְרַקב ְרׁשָ  ֵמי ַעל ּ
לֹא ְּמנוחֹות    .)ֲאָנָחה ּוְבלֹא ַּפַחד ּבְ

ֵבי ְּוָזכו ְּתִהָלה ַלֲעלֹות ַּהזֹאת ָהִעיר ּתֹוׁשָ  ְּזֵקִניםַה ְוַאף ,ְּלֶאֶרץ ַהֹקֶדׁשָּלֵקל  ּ
ֶהם ַּהֻמְפָלִגים ּבָ ְרכו ׁשֶ ֲאִריכות ִּנְתּבָ ִּלמוָדם ֵעֶקב ֻמְפָלָגה ָיִמים ּּבַ ַּהָקבוַע ּ ֹזַהר ּ  ּּבַ

יִכים ְּוַקָיִמים ַּחִיים ְוֵהם, ַּהָקדֹוׁש ַּהִלמוִדים ֶאת ּוַמְמׁשִ ּ ְמקֹום ָּכאן ָּהֵאֶלה ּ  ּבִ
ָבם ֶאֶרץ ַהֹקֶדׁש מֹוׁשָ   .ּּבְ

ִית ֶאל ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ֵסֶפר תַהְכָנַס ּוְבֵעת ים ַהּבַ ְמָחה עֹוׂשִ  ְּגדֹוָלה ׂשִ
ּוְמַעְטִרים ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ֲּעבור ָארֹון ּוְמַיֲחִדים, ּתֹוָרה ֵסֶפר ִּכְבַהְכָנַסת  אֹותֹו ּ

חוץ ָפרֶֹכת ִּמּבַ ְמַעְטִרים ְּכִפי ָנָאה ּבְ ּׁשֶ   .ַּהֹקֶדׁש ַלֲארֹון ּ

י ְוָתִמיד ׁשִ ִיְהֶיה ְּיׁשוָעה ְּדַבר ָּכל ַעל אֹוְמרֹות םַהּנָ ְזכות ּׁשֶ ּבִ ּּבִ , י"ָהַרׁשְ
יֹוְצִאים ּוְכׁשֶ ֶרך ּ ִקים ְַלּדֶ ל ַּהָפֹרֶכת ֶאת נֹוׁשְ  ַּהקֶֹדׁש ַּהזַֹהר ֲארֹון ׁשֶ
ּוִמְתַפְלִלים ּ ְזכות ְואֹוְמִרים ּ ּבִ ּּבִ ַמרֹוקֹו ָהָיה ֵכן ּוְכמֹו. [י"ָהַרׁשְ   ].ּבְ

ם ַּהַצִדיק ַרבָה ְוַרּבָ ִליָט ּ ְזכות ,ָאַמר א"ׁשְ ּבִ ַּהִלמוד ּׁשֶ ּ עֹוָדם ַּהֹזַהר ּ  ׁשֶ
יִכים ֶזה ַמְמׁשִ ְמַעט ,ל"ְוַכּנַ ָּכאן ּבְ ְלָחָמה ִּנְפָגִעים ּׁשום ָּהיו ְולֹא ּכִ ַהּמִ  ּבְ
  .ָהַאֲחרֹוָנה

אָּקָדם ַעִתיָקא  ִמן} ָרצֹון ִויִהי{ ַרֲעָוא ִויֵהא יןַּקִד ְּדָכל ַּקִדיׁשָ  ְטִמיָרא יׁשִ
ך, ְּדכֹוָלא ְסִתיָמא ְטִמיִרין ְּדָכל ְְדִיְתַמׁשֵ ּ א ַּעִתיָקאָקָדם  ִמן ּ ין ְּדָכל ַּקִדיׁשָ  ַּקִדיׁשִ



רס  ַהרַּהֹז ִּאְגרֹות

א} ָרצֹון {ְּרעוָתא ְּדכֹוָלא ְסִתיָמא ְטִמיִרין ְּדָכל ְטִמיָרא } ָוֶחֶסד ֵחן{ ְּוִחְסָדא ִחּנָ
ְנִהירו} ַרֲחִמים{ ְוַרֲחֵמי ּוִבְרעוָתא ִּעָלָאה ּּבִ ְמָחה{ ְּוֵחידו ּ ֵני ָּכל ְוַעל ָעַלי} ׂשִ יִתי ּבְ  ּבֵ

ָרֵאל ָּכל ְוַעל ַּהְגֻאָלה ֵקץ ְּכָבר ְוִתְהֶיה ,ַּהדֹוִדים ְּוִיְתַיֲחדו. ִיׂשְ ַרֲחִמים ּ ים ּבְ , ַרּבִ
ְכָבר ְּוַעָתה ַּהְגֻאָלה ֵעת ְּכָבר ֶזה ֲהֵרי ּחוָצה ַּהַמְעָינֹות ָּנפֹוצו ּׁשֶ ִיְתַגֶלה ָרצֹון יִויִה, ּ ּׁשֶ ּ ּ 

יַח ְּכָבר ְּגֻאָלה ְּוִיְגָאֵלנו ִּצְדֵקנו ְמׁשִ ֵלָמה ּ ַרֲחִמים ׁשְ ים ּבְ ֲּאִפלו, ַרּבִ ָרה ְּלַמָטה ּ  ֵמֲעׂשָ
ָקרֹוב ְטָפִחים   .ַּמָמׁש ּבְ

ְקלֹון יצ .כ. ז. ש   ו"ַאׁשְ

    – לג מכתב –

ם רוך ַהׁשֵ ּּבָ ְ ְלנו, ּ ַחְסֵדי ִּקּבַ ם  ּבְ ַרךַּהׁשֵ ל ַּהְמֻחָלק טַּהֶס ֶאת ְִיְתּבָ  ַּהֹזַהר ָּכל ׁשֶ
רַּהָקדֹוׁש  ַלְחֶתם ֲאׁשֶ   .ֵּאֵלינו ּׁשְ

ְָכך ַעל ָלֶכם מֹוִדים ָּאנו   .ֵלב ִּמֶקֶרב ּ

ּוִבְרצֹוֵננו ֵאין, ָלֶכם ּוְלהֹוִדיַע לֹוַמר ּ ג ָלֶכם ׁשֶ ַּכָמה ֻּמׂשָ ה ִהיא ַּהתֹוֶעֶלת ּ  ַרּבָ
זַֹהר ַהִסְפרֹון. ֶזה ְּמֻחָלק ּבְ ְּכׁשֶ ר ָטןָק ּ  ּתֹוֶעֶלת ּהוא, ָמקֹום ְלָכל ְּלַקְחתֹו ְוֶאְפׁשָ

ר ְּגדֹוָלה ְּונֹוחות ה ִלְקרֹא ָּגדֹול ַּתְמִריץ נֹוֶתֶנת ֲאׁשֶ ִּמַדֵפי ַהְרּבֵ ָכל ַּהֹזַהר ּ  ָמקֹום ּבְ
ָעה ּוְבָכל ְּפנוָיה ׁשָ ּוְלֵקרוב, ּ ַּהְגֻאָלה ּ ִכיָנה ּוְלָהִקים ּ ה ַּהׁשְ   .ֵּמֲעָפָרה ַּהְקדֹוׁשָ

ִתְזכו ,ּתֹודֹות רֹב ְּוׁשֶ ּ ּוְלַהֲאִדיָרה ּתֹוָרה ְּלַהְגִדיל ּ ּ.  

ָלֶכם ַּהֶטֶלפֹוןִּמְסַפר  ָּלנו ָאַבד ּתוְכלו ְוִאם ,ּׁשֶ ּ ר ּ  ִעְנָין ַעל ֵּאֵלינו ְּלִהְתַקׁשֵ
ְמאֹד ָלֶכם נֹוֶדה, ָּחׁשוב   : ....מספר הטלפון. ְמאֹד ּבִ

ְבָרָכה  ה ְוַהְצָלָחהּבִ   ַרּבָ
ה    ַיֲעקֹב ִויְגְדרֹוִביץֹמׁשֶ
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    – לד מכתב –
ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ   .ָהעֹוָלִמי ַּהֹזַהר ִמְפַעל ִלְכבֹוד, ּ

אֹור ַתַתְפִתי ֵטֵבת' ו ְליֹום ּבְ ִּהׁשְ ּ ְמַחת ּ ׂשִ ִּנׂשוִאין ּבְ ַלִים ּ ירוׁשָ ִעיר  ּּבִ
ְּוִחְלקו, ַּהקֶֹדׁש ם ּ ֶרת ׁשָ ָפִרים ֶאת ְלַמְזּכֶ ִּתקוֵני"ְו" ַּהֹזַהר אֹור "ַהּסְ " זַֹהר ּ

הֹוָצַאְתֶכם ּבְ   . ׁשֶ

ַדְעִתי ְוָעָלה ָכֵעת ּּבְ ר ,ּׁשֶ ל )ַּהִהילוָלא יֹום( ַּהָיאְרַצייט ִמְתָקֵרב ַּכֲאׁשֶ  ְזֵקִני ׁשֶ
ֲאַחֵלק, ל"זצוק ָכִדים ְלָכל ּׁשֶ יִנים ַהּנְ ִלי ַעִין ָהַרע  ְוַהּנִ ֵּכן ִיְרּבו ּבְ  ַּהְסָפִרים ֶאתּ

ים ּלוָהֵא ַּהְקדֹוׁשִ ּ.  

אן ֵאין ּוְבֶעֶצם( ֵאָלה ּכָ ִחיר ׁשְ ָלל ַעל ַהּמְ י ,ּכְ ּמֹוְכִרים ָרִאיִתי ּכִ  ֶאת ׁשֶ
ָפִרים ִחיר ָּפחֹות ֶזה ַוֲהֵרי, ְלֵסֶפר ₪ 5-ּבַ ל"ַהּנַ ַהּסְ ל ִמּמְ  ׁשֹוקֹוָלד ֲחִפיַסת ׁשֶ

ְקּבוק אֹו ָאר קֹוָלה ּּבַ ֻטיֹות ּוׁשְ ל ּׁשְ ר, ַּהֶזה עֹוָלם ׁשֶ ֲאׁשֶ ִחירּבַ ּכַ ל ַּהֶזה ּמְ  ֲאַקּבֵ
ָכר   ).ַעד ְלעֹוְלֵמי ִנְצִחי ׂשָ

ִמֵכיָון ֲּאַבֵקׁש ָלֵכן ּׁשֶ ְּוִתקוֵני ַּהֹזַהר אֹור 150-ְל ָּזקוק ְוִהְנִני ּ ּתוְכלו ִאם ,ֹזַהר ּ ּ ּ 
ַּכָמה ְלהֹוִדיֵעִני ְלֶמּנו ַּהְמִחיר ּ ְמָחה ַּוֲאׁשַ ׂשִ יִתי ַוֲהֵרי, ּבְ ֶזה ָעׂשִ ַח ֶאת ּבְ  ּרוַח תַהּנַ

יֹוֵתר ַּהְגדֹוָלה ַדְעִתי ָעָלה עֹוד. ל"זצוק ְלָסִבי ּבְ ֵעת ,ּּבְ ּבְ צו ׁשֶ ִיְתַקּבְ ּׁשֶ ֻּכָלם ּ  ַעל ּ
חוץ ָלָאֶרץ ְּוֵאֶלה( ַּהִהילוָלא ּבַ ַתְתפוּ ׁשֶ ִּיׁשְ ּ אֹותֹו ּ ֻּכָלם ִּיְלְמדו )ָּפִנים ָּכל ַעל, ַּהְזַמן ּבְ ך ַיַחד ּ  ְְלֶמׁשֶ

ַּדקֹות  12 ָהַעמוד ִּמֵכיָון(, ַּהָקדֹוׁש ַהרַּהזֹ ֶאתּ ּׁשֶ זַֹהר ַּהיֹוִמי ּ ּ ַדקֹות 2 לֹוֵקַח ַּהָקדֹוׁש ּּבַ ִניֹות 10-ְוּ  ּׁשְ

ַּעמוִדים 10 ְּוִיְלְמדו, יֹום ָּכל ִלְלמֹד ַּדקֹות 12 יֹוֵצא, ּ ַחת ֶזה ְוִיְהֶיה )ּ יֹוֵתר ַּהָגדֹול ּרוַח ַהּנַ  ּבְ
  . ל"ְּזצוַק ִלְזֵקִני

ָכבֹוד ה ְוַהְצָלָחה ַרב ּבְ ך ַרּבָ ֶהְמׁשֵ   :ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ֲהָפַצת ְּבְ
ה ַיֲעקֹב ִויְגְדרֹוִביץ   ֹמׁשֶ
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   – לה מכתב –

ִסַיְעָתא  ּּבְ ַמָיאּ ִּדׁשְ ֵאר, ּ ז, ַּהַחִיים ּבְ ְרּכָ ְקָדׁש ְלֵבית ַהּמֶ ן ַּהּמִ ּכָ ׁשְ   ְוַהּמִ
ֶמׁש8031.ד. ת02-9924486 :טל ית ׁשֶ   ּבֵ

ם רוך ַהׁשֵ ּּבָ ְ ֵרי. ּ ָרֵאל ֶכםַאׁשְ ֵיׁש ִיׂשְ דֹוֵרנו ָּלנו ּׁשֶ ָּכֵאֶלה ּּבְ  ַּצִדיִקים ְּיהוִדים ּ
ים ְּמַזֵכי ְּכמֹוֶכם ר ָהַרּבִ ַּהְגֻאָלה ֶאת ְמָקְרִבים ֲאׁשֶ ּוִבְזכוְתֶכם, ּ יַח ָיבֹוא ּ  ְמׁשִ
ְמֵהָרה ִּצְדֵקנו ָיֵמינו ּבִ ַרֲחִמים ּּבְ ים ּבְ ר ּוִבְפָרט .ַרּבִ ָכל הַּעָת ָּרִאינו ַּכֲאׁשֶ ֵתי ּבְ  ּּבָ

ים יבות ְוַעל ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ַעל ַהְמפָֹאִרים ָהֲעלֹוִנים ֶאת ַּהִמְדָרׁשִ  ַּהְגדֹוָלה ַּהֲחׁשִ
ִלמוד ּבַ ּׁשֶ ּ ַּוֲאִפלו, ַּהֶזה ַּהָקדֹוׁש ּ ִגיְרָסא ַעם ִּלְפׁשוֵטי ּ  ַעל ִּלְכתֹב ֵאין ָאְמָנם(, ּבְ

הוא ְּיהוִדי ָּפׁשוט ּׁשֶ ַּהַכָו ְַאך, ּ ֵּאלו ַעל ָנהּ ְרִאים ּ ּנִ ְּפׁשוִטים ׁשֶ ֱאֶמת ֲאָבל ּ  ָּגְדָלה ּבֶ
ָגָבה ְוַגם ַמֲעָלָתם ַּהַצִדיִקים ֵמֵאת ֶאְצְלֶכם ְוַכְמבָֹאר) ִלְמֹאד ִּנׂשְ ים ּ  ַּהְקדֹוׁשִ
ר ָּכֵעת ְוֵכן. ָּעָברו ִּמדֹורֹות ִּתקוֵני ֶאת ֵמָחָדׁש ֻּהְדַפס ַּכֲאׁשֶ ּ  יֵמיִל ַּהְמֻחָלק ַּהֹזַהר ּ

ָנה ה, ַּהׁשָ לׁשָ ַּדקֹות ּוִבׁשְ יֹום ּ ַּהִתקוֵני ָּכל ֶאת ִלְגֹמר ְיכֹוִלים ּבְ ּ ָנה ֹזַהר ּ ׁשָ , ַאַחת ּבְ
ָרִאיִתי ְוַאַחר. ִּעָמֶכם ֶּחְלֵקנו ִויִהי ּוְגדֹוָלה ֲּעצוָמה ְּזכות זֹו ֲהֵרי ֲעלֹוִנים ׁשֶ ֵיׁש ּבָ  ּׁשֶ

ַּכָמה ָלֶכם ָכל ָהֲעלֹוִניםְו ַּהזַֹהר ֵמֶחְלֵקי ֵמאֹות ּ  ַמֲעַלְתֶכם ּרום ְּוָידוַע, ָהָאֶרץ ּבְ
ַעל ּוַמֲעָלָתם ֵּאלו ׁשֶ ים ַּהְמַזֵכי ּ ִכיִלים - ֶנֱאַמר ָהַרּבִ ְּוַהַמׂשְ  ָהָרִקיַע ְּכֹזַהר ַּיְזִהירו ּ
ּוַמְצִדיֵקי ים ּ ֶעְזַרת ֵּכן ַּגם רֹוִצים ָּהֵרינו, ָוֶעד ְלעֹוָלם ְּככֹוָכִבים ָהַרּבִ  םַּהׁשֵ ּבְ
ּוְלַחֵלק ְלִהְצָטֵרף  ַּהְגדֹוִלים ַּהְפָעִלים ָּכל ְיֵדי ְוַעל. ְוָהֲעלֹוִנים ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ֶאת ּ

ַּתִגיַע ָּהֵאֶלה ַּהְגֻאָלה ְּכָבר ּ ֶנה ּ ית ְוִיּבָ ַּהִמְקָדׁש ּבֵ ַרֲחִמים ּ ים ּבְ אי, ַרּבִ ָבר ּוְבַוּדַ ּכְ  ׁשֶ
ַדאי ַּעָתה ית ִהְלכֹות ֶאת תְוָלַדַע ְלִהְתּכֹוֵנן ּכְ ׁש ּבֵ ְקּדָ ֶהָחֵפץ ּוְכמֹו ,ַהּמִ  ׁשֶ
ן ְוַעל', ְּוכו הֹוָרה ַּחִיים ַּתֲערוַכת ֶאת ִלְראֹות ִּנָתן ּכֵ ֵלי ּ ית ּכְ ׁש ּבֵ ְקּדָ ַעל ַהּמִ  ׁשֶ
ר, ָּיֵדינו ָכל ְוַכּדֹוֶמה ְּוִלְקבוצֹות ַּהתֹוָרה ְּלַתְלמוֵדי ַּמִגיִעים ָּאנו ֲאׁשֶ  ּבְ

ַּתֲערוַכת ֶאת ְראֹותְלַה, ָהָאֶרץ ֵלי ּ ית ּכְ ׁש ּבֵ ְקּדָ ְפֵאר ַהּמִ  ִלְלמֹד ְּוִנָתן, ּוְבָהָדר ּבִ
ִּמֶמּנו ִלים ּצוַרת ֶאת ָידֹו ְוַעל ּ , ְוֵכֶליה ַּהְמנֹוָרה ּצוַרת ,ְּפָרִטים ִלְפָרֵטי ַהּכֵ

ה ְוָהֲעבֹוָדה ַּהִכיֹור ּצוַרת, ּּבָ  ְוֵכֶליה ַּהְמנֹוָרה ּצוַרת', ּכוּבֹו ְו ַּהָיַדִים ּוְנִטיַלת ְוֵכָליו ּ
ה ְוָהֲעבֹוָדה ר ְועֹוד ְועֹוד, ּּבָ ַּהִמְקָדׁש ְּכֵלי ֻּדְגַמת ֶאת ָהרֹוֶאה ָּכל ִיְרֶאה ַּכֲאׁשֶ ַעל ּ  ׁשֶ

ָכל ְּוַכדֹוֶמה ְּוִלְקבוצֹות ַּהתֹוָרה ְּלַתְלמוֵדי ַּמִגיִעים ִּהְננו. ָּיֵדינו  ְלַהְראֹות ָהָאֶרץ ּבְ
ית ְּכֵלי ִּדְגֵמי ֶאת ַּהִמְקָדׁש ּבֵ תֹוֶסֶפת, ּ ר ּבְ ּוֵבאור ֶהְסּבֵ ּוַמִקיף ָרָחב ּ  ַּהֵכִלים ָּכל ַעל ּ
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פֹות( ׂשָ ר ֵיׁש ְזַמן ְּלֵתאום .)ִלְבִחיַרֶכם ְּוַאְנְגִלית ִאיִדיׁש ַּהֹקֶדׁש ְלׁשֹון ּבְ  -02: לטל ְּלִהְתַקׁשֵ
ם ּוְבֶעְזַרת 9924486 ְזַמ ֲאֵליֶכם ָנבֹוא ַּהׁשֵ ַּהַתֲערוָכה ֶאת ְלַהְראֹות ָלֶכם ַהּנַֹח ןּּבַ ּ .

ם ְוַיֲעֹזר ַרך ַּהׁשֵ ה ְִיְתּבָ ָבר ְוִנְזֶכּ  ְּוִלּמוד ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ַוֲהָפַצת ִּלּמוד ְיֵדי ַעל ּכְ
ית ְוִעְנְיֵני ִהְלכֹות ׁש ּבֵ ְקּדָ ַּלְגֻאָלה ַהּמִ ֵלָמה ּ ָקרֹוב ַּהׁשְ ׁש ּבְ ַרֲחִמים ַמּמָ  ּבְ

ים ן ֵמןָא ,ַרּבִ   .ָרצֹון ְיֵהא ּכֵ

ָכבֹוד   :ַרב ּבְ
ֵאר" ז -"ַּהַחִיים ּבְ ְרּכָ ׁש ְלֵבית ַהּמֶ ְקּדָ ן ַהּמִ ּכָ ׁשְ   ְוַהּמִ

  

    – לו מכתב –

   ָהעֹוָלִמי ַּהֹזַהר ִמְפַעלִלְכבֹוד 

ֵיׁש ָרִאיִתי ְבִתי )ַּהזַֹהר ַּלֲחלוַקת ִּמְתַנְדִבים(" אֹור ּכֹוְכֵבי "200 ְּכָבר ָלֶכם ּׁשֶ  ְּוָחׁשַ
ֲעֵל ִּכֵון יֶהםׁשֶ יַּהָקדֹוׁש ב ָהַר ְּדָבָריו ּ ִאְמֵרי(, א"זיע ה"זצוקללה ִמקֹוִריץ ִּפְנָחס ַרּבִ  ּבְ

ַּעמוד ִּפְנָחס ְּדפוס ז"קמ אֹות א"ע ּ ַנת ּ ֵני אֹוָתן ָאַמר: ָקְדׁשֹו ְלׁשֹון ְוֶזה )ח"תשמ ׁשְ  ָאָדם ּבְ
ֵיׁש ָמה ָלֶהם ּׁשֶ ר ְנׁשָ ְּדִעגוִלים ְסִפירֹות ֵמֶעׂשֶ  ַמְדֵרָגה ַעל ַלֲעֹמד ְיכֹוִלים יָנםֵא ּ
ַּהַגְלַגל ְּכמֹו ַאַחת ְוְלָכך' ְּוכו ּ י ּ ָהְיָתה ... ֵמִאיר ַרּבִ ָמה לֹו ׁשֶ ר ְנׁשָ  ְסִפירֹות ֵמֶעׂשֶ

ְּדִעגוִלים י... , ּ ָהְיָתה ... ְּיהוָדה ַרּבִ ָמה לֹו ׁשֶ ר ְנׁשָ ר ְסִפירֹות ֵמֶעׂשֶ  ְוַגם' ְּוכו ְּדיֹׁשֶ
ר ֶעׂשֶ ְּדִעגוִלים( ירֹותְסִפ ׁשֶ ַמְלכות ַּמְלכות' ְּוכו ְמאֹד ְּגבֹוִהים )ּ ּבְ ָּגבֹוַה ּהוא ּׁשֶ . ְמאֹד ּ

ל ִּמָדתֹו( ְַהֶמֶלך ָּדִוד ׁשֶ לֹום ָעָליו ּ ר ְלָפֵרׁש ָּאַמְרִתי ְוָלֵכן. ַּהָקדֹוׁש ְלׁשֹונֹו ָּכאן ַעד, )ַּהׁשָ  ֲאׁשֶ
ָל ְּוָהֲעצוָמה ַּהְגבֹוָהה ַמֲעָלָתם ֶּזהו ל ֶכםּׁשֶ ל ְוׁשֶ ָתָמא, אֹור ַהּכֹוְכֵבי ּכָ  ּוִמּסְ
ָמָתם ָּזכו ר ִהיא ְוִנׁשְ ְּדִעגוִלים ַּהְקדֹוׁשֹות ְסִפירֹות ֵמֶעׂשֶ ֵסֶפר ַּעֵין( .ּ  ַּהָקדֹוׁש ּּבַ

י ַחִיים ִויַטאל  ַּחִיים אֹוְצרֹות ְּלמֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ַערּ ַער ָהִראׁשֹון ׁשַ ָּהִעגוִלים ׁשַ ֵריֶכם .)ְוָהֵבן, ּ ָרֵאל ַאׁשְ   .ִיׂשְ

ַהֲעָרָצה   :ֲּעצוָמה ּבְ
ינֹוִביץ. ד ַרְכֶפְלד פֹה ֶאֶרץ ַהקֶֹדׁש -’ ַרּבִ ּּבְ ּ  
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    – לז מכתב –

ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ עֶֹמר ג”ל, ּ   .ט”התשס ּבָ

ַעל ָהעֹוָלִמי ַּהֹזַהר ִמְפַעל ִלְכבֹוד ים ְּמַזֵכי" ֶחְבַרת ַיד ׁשֶ לֹום, ”ָהַרּבִ   .ּוְבָרָכה ׁשָ

ְפָלא ֶהָעלֹון ֶאת ּנוָקָרא ׂשו ֻּעלֹו "ַהּנִ ְּוִאְתַכּנְ י ְּלִהילוָלא ּ ְמעֹון ְּדַרּבִ  ּובֹו" ׁשִ
ַּלִצּבור ּפֹוִנים ָּהַעמוד לֹוְמֵדי ְּלַמְעַגל ְלִהְצָטֵרף ּ זַֹהר ַּהיֹוִמי ּ   .ַּהָקדֹוׁש ּּבַ

ם  ְּכָבר ֵיׁש ְוִלי ֱהיֹות רוך ַהׁשֵ ּּבָ ְ ֶכם ָקָטן זַֹהרּ לַֹח קַר ֲּאַבְקׁשְ  – ַטְבַלת ִלי ִלׁשְ
זַֹהר ַּהיֹוִמי ַּעּמוד ּלוַח אוַכל ְמַנת ַעל, ַּהָקדֹוׁש ּּבַ ִלי ּׁשֶ ָבר ְלִהְצָטֵרף ֶנֶדר ּבְ  ּכְ

ּוְזכות, ַּהלֹוְמִדים ְּלַמְעַגל ֵּמַהיֹום ּבִ ּ ל ְוַעל ֲעֵליֶכם ָּתֵגן ַּהָקדֹוׁש י”ַרׁשְ ית ּכָ  ּבֵ
ָרֵאל   .ָאֵמן, ִיׂשְ

תֹוָדה   :אׁשֵמרֹ ּבְ
ָין  ַרק -ֲּאִריֵאל ּדַ ֵני ּבְ   ּבְ

 

    – לח מכתב –
ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ ִּתקוֵני ְמִפיֵצי ִלְכבֹוד, ּ ּ לֹום, ַּהיֹוִמי ַּהַדף ַּהֹזַהר ּ   ...ַרב ׁשָ

ְרצֹוִני ּמות ְלַהְזִמין ּבִ ל ְּגדֹוָלה ּּכַ ִּתקוֵני ׁשֶ מֹו, ַּהזַֹהר ְואֹור זַֹהר ּּ  ִאם ֵכן ּכְ
ר לַֹח ֶאְפׁשָ ד ַרב ַּגם ָּלנו ִלׁשְ ְיַלּמֵ אן ּׁשֶ ים ֶאת ּכָ זַֹהר ָהֲאָנׁשִ   .ַּהָקדֹוׁש ּּבַ

ל ָּהֲעלות ָמה ָלַדַעת ָרִציִתי   .ל"ַהּנַ ַההֹוָצָאה ׁשֶ

תֹוָדה    :ֵמֹראׁשּבְ
  ּצֹוִפָיה

ַּהִמְכָתב: ַּהַמֲעֶרֶכת ֶהָעַרת[ ַלח ַּהֶזה ּ ה ֵּאֵלינו ִנׁשְ ַפְקס ְּפָעִמים ַהְרּבֵ  ְללֹא ּבְ
ם ַמָצב, ְוֶטֶלפֹון ְּכתֶֹבת ּוְללֹא ּרורּבָ ׁשֵ ּּבַ ת ְּלַטֵפל ְיכֹוִלים ֵּאיֶנּנו ַּהֶזה ּ ַבָקׁשַ  ּּבְ

א, ַּהׁשֹוֵלַח ר ָאּנָ ְכֵדי ֵּאֵלינו ִּהְתַקׁשֵ   ].ָָעֶליך ְּפָרִטים יֹוֵתר ָלַדַעת ּבִ
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    – לט מכתב –
ַרך ם ִיְתּבָ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ְּבְ ִני ְליֹום אֹור, ּ ת  ׁשֵ ִמְדּבָָּפָרׁשַ  ל”ט ,ִזיו ְלחֶֹדׁש ד”כ רּּבַ

  .ִלְפָרט ָקָטן ֹוב'ט יָמן'ִס ַנת'ׁשְ ֵהא'ְּת ,”ַחי ל-ֵא”ְל אֹורֹות

אִתי ה ּבָ ִלים ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ֲּחֻלַקת ַעל ְלהֹוִדיֲעֶכם ֵהּנָ ִלי ַעְצָמם ַעל ְלַהְמַקּבְ  ּבְ
ָכל ִלְלמֹד ֶנֶדר ַּהלוַח ְּכֵסֶדר יֹום ּבְ י ַה ְוָחִמי מֹוִרי יֹוִמי ּ ָּגאֹון ַהַצִדיק ַרּבִ ּ  .י ה. .יּ

ִליָט ִפיֵעי - א”ׁשְ ִּמַמׁשְ ִעיר ּ ֵני – ְּוַהֲחִסידות ַּהתֹוָרה ּבְ ָרק ּבְ ְרצֹונֹו ִלי ָאַמר ,ּבְ ּבִ  ׁשֶ
ֶזה ִלְלֹמד ָכל ִלְלֹמד ָיכֹול ֵאינֹו ֲאָבל ,ּבְ  ְּוָאַמְרִתי ,'ְּוכו ְּפָסִחים ִּכְבַעְרֵבי ַּמָמׁש יֹום ּבְ
ִלים ָּיכֹולׁשֶ ֵאָליו ִמֵמיָלא ַאף [ְלַהׁשְ ּׁשֶ ָכל לֹוֵמד ּ ֵסֶפר ְקָצת יֹום ּבְ  ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ּבְ

ַּהמוָבא ָרֵאל חֹק”ּבְ ּ   .]”ְלִיׂשְ

ן ַעל ר ִאם ְלַמֲענֹו ְּמַבֵקׁש ִהְנִני ּכֵ ל ֶאְפׁשָ  ,ל” ַהּנַַּהָקדֹוׁש ֵסֶפר ְלַקּבֵ
ְּותוְכלו ר ּ ָצֳהַרִי ֵאָליו ְּלִהְתַקׁשֵ ֶעֶרב ְמֻאָחר אֹו םּּבַ ִמְסָפר ּבָ ַרק.... ֶטֶלפֹון ּּבְ ֵני ּבְ   .ּבְ

ְזכות ָרצֹון ִויִהי ּבִ ה ַּהתֹוָרה ָרֵזי ֲהָפַצת ּׁשֶ ה ִנְזֶכּ  ּגֹוֵאל ְלִביַאת ַּהְקדֹוׁשָ
ָקרֹוב ֶצֶדק ְמֵהָרה ּבְ ָיֵמינו ּבִ ן ְיִהי ָרצֹון ּּבְ   .ָאֵמן ּכֵ

  

    – מ מכתב –

ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ ָק - ּ תּּבַ   .ֶעְזָרה ׁשַ

ֵני ִלְכבֹוד ִּזכויְוַעד  ַרּבָ ים ּ ל ָלאֹור ַּהמֹוִציא, ַּהֹזַהר ּוְמכֹון ָהעֹוָלִמי ָהַרּבִ  ׁשֶ
ְצָבִעים ְּוַהְמֻהָדִרים ַּהְמֻאָיִרים ָהֲעלֹוִנים ְדַבר ְֲאָבֵרך .ּבִ ּנון ִּלּמוד ְּנִחיצות ּבִ  ְּוׁשִ

ְּוַהִתקוִנים ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ֵסֶפר ָמה תֹוֶעֶלתְל, ּּ ׁשָ ַּהְגֻאָלה ְּוֵקרוב ַהּנְ ַרֲחִמים ּ  ּבְ
ָקרֹוב ִסְגנֹון, ְוסֹוְפִרים ְסָפִרים ִּמִפי ַהּכֹל, ּבְ ך ּבְ ֵריֶכם. ּוְמַסְקֵרן ְמֹוׁשֵ  ַאׁשְ

ְזִכיֶתם   .ְְלָכך ּׁשֶ

תֹוך י ְּבְ ב ָאֹנִכי ַעּמִ יַבת יֹוׁשֵ יׁשִ  ו”ְּתַצ) נֹוף ַהר (ַּהתֹוָרה – ֵהיַכל ּבִ
חוִרים ָמאַתִים ֵמַעל ָנהַהּמֹו מֹו ְוָרִאיִתי, ְוַאְבֵרִכים ּּבַ ַּהְתכוָנה ֶאת ֵעיַני ּבְ ּ 
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ה ר ָהַרּבָ ִפים ּעֹוְררו ֲאׁשֶ יַחת, ַּהּדַ ים ְוׂשִ ִנְבֵכי ָהַרּבִ ֲאָמִרים ּבְ ר ַהּמַ  ֲאׁשֶ
  .ֵהִביָאה

ה ה, ְוִהּנֵ ג ֵאין ַּהֶפֶלא ְלַמְרּבֵ ֶהׂשֵ  ַּהָקדֹוׁש ֹזַהר ֶסט ִאם יִּכ ַּהְסָפִרים אֹוַצר ָיד ּּבְ
ה ָחֵסר ָיִחיד ְרִתי ּוְכָבר. זֹוֵעק ְוַהֶחֶסר, ִלְקִריָאה ְוָקׁשֶ ִּדּבַ  ְּוַהֹכל, ֲחֵבִרים ִעם ּ

ִאם מֹוִדים ֵכן ָּכל – ָיֶפה ֶסט ָּכאן ָהָיה ׁשֶ ֵער ֵאין, ַּהקֶֹדׁש ִלְלׁשֹון ַּהְמֻתְרָגם ּׁשֶ  ְלׁשַ
ִּזכוי ּגֶֹדל ים ּ ָד ָהַרּבִ ּבַ ן ַעל. ָברּׁשֶ ה ִהְנִני ּכֵ ַבָקׁשָ לַֹח ֲּחׁשוָבה ּּבְ  ֶסט ֵּאֵלינו ַּגם ִלׁשְ
ֶזה יֶכם ְּפִרי, ּכָ ר ,ַמֲעׂשֵ ִּפְרַסְמֶתם ְוַכֲאׁשֶ לַֹח ָנא, ְוֵכן, ּ  ְּכמֹו( ֲעָנק – מֹוָדַעת ִלׁשְ

ְתִליֶתם ְּכמֹו )ֶהָעלֹון ְמקֹומֹות ּׁשֶ ֵבית ֲאֵחִרים ּבִ ֶמׁש ּבְ ֵאִרית" ְדָרׁשַּהִמ ּוְבֵבית ׁשֶ  ׁשְ
ר "יֹוֵסף ְרחֹוב  ֲאׁשֶ ָלןּבִ ַאְנְגִלית ֲעלֹוִנים יֹוִעיל ְמֹאד ְוַגם, נֹוף ַהר ָּכאן ַּהַקּבְ  ּּבְ
ֵני ֲּעבור יִפים ָלָאֶרץ ּחוץ ּבְ ְעּדִ ָפה ַהּמַ ר ִאם[! זֹו ׂשָ   ].ֶאְפׁשָ

  :ֵמרֹאׁש ּתֹוָדה
  .ר .ב .א

  

   – מא מכתב –
ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ   .ִלְפָרט ָקָטן ט”תשס ִּאָיר ה”כ יֹום - ּ

ְּתׁשואֹות – ַּהָקדֹוׁש "ָהעֹוָלִמי ַּהֹזַהר ִמְפַעל" ִלְכבֹוד  לַּהִמְפַע ַעל ָלֶכם ֵחן ֵחן ּ
  .ַּהֶזה ַּהָקדֹוׁש

ם"ִּמְקָרא ָמֵלא הוא  ִּכי ָקרֹוב יֹום ַהׁשֵ ַאֶתם ְמַק –" ּ ֵרי ָלֶכם ׁשֶ ְרִבים ֶאת ַּאׁשְ
ם" ְפֻעלֵֹתי"ּיֹום ַהׁשֵ ְזַמן ָכֶזה  – ֶכם חֹוְבקֹות ְזרֹועֹות עֹוָלםּ ּבִ ֲאִני ַחי ּבִ ֵרי ִלי ׁשֶ ְּוַאׁשְ

עֹוָלם ִמְפַעל ַאִדיר ָכֶזה ְמָצא ּבָ ּנִ ּׁשֶ ּ.  

ם ְליֹום ְמֹאדְמֹאד  ָקרֹוב עֹוְמִדים ֲּאַנְחנוִּכי  ַּהְגֻאָלה ְזַמן ֵקץ ,ַּהׁשֵ יַאת ,ּ  ּבִ
יַח ְמֵהָרה ִּצְדֵקנו ְמׁשִ ָיֵמינו ּבִ ַמת ,ָאֵמן ּּבְ ּבִ ִנׁשְ ַּכמוָבא ַּהָקדֹוׁש י”ַרׁשְ ּ זַֹהר ּ  ,ּּבַ

ַמת א ְמֵהיְמָנא ַרְעָיא ְוִנׁשְ ה ַּקִדיׁשָ ינו מׁשֶ   .ַּרּבֵ
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רור ְלֻכ ְּוֶזה ּבָ ַהִמְפַעל ּ ָּלנו ׁשֶ ּ ָלֶכם ַּהָקדֹוׁשּ ַּהְגֻאָלה ֵקץ ְמֹאד ְמֹאד ְיַמֵהר ּׁשֶ ּ ,
ְּוֵצַרְפִתי ֹפה  ֵעיַני ָּחׁשוב ְֵאיך ְלַהְראֹות ּׁשוטָּפ, ָקָטן ְּסכום ֵאיֶזהּ  ַּהֶזה ַּהָדָבר ּבְ

ַּהַצִדיִקים ָּכל ּוְבֵעיֵני ל ַמְלָיאַּהַפ ְוָכל ּ   .ַמְעָלה ׁשֶ

לַֹח ְוָנא םַּהָקדֹוׁש  ֹזַהר ֶסט ִלי ִלׁשְ ִחּנָ ל ַוֲאִני, ּבְ ִלי ָעַלי ְמַקּבֵ  ִלְלמֹד ֶנֶדר ּבְ
ֹאֶפן   .יֹוִמי ּבְ

ֵסֶפר ַהָק תוב ּבְ ּּכָ יחֹות ָהַר"דֹוׁש ּ י ַנְחָמן " ן"ׂשִ נו ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ֵּמַרּבֵ ּ
ֶרְסֶלב זיע ִלּמוד ַהזַֹהר ְמֻסָגל ְמאֹד ְמֹאד": )ח"קאֹות ( א"ִמּבְ ָּידוַע ׁשֶ ּ ּ , ְוַדע. ּּ

ל ַהתֹוָרה  ק ְלָכל ִמיֵני ִלּמוִדים ׁשֶ ה ֵחׁשֶ ַעל ְיֵדי ִלּמוד ַהזַֹהר ַנֲעׂשֶ ּׁשֶ ּ ּּ
ה ַרךְּוַהָל, ַּהְקדֹוׁשָ ם ִיְתּבָ ל ַהזַֹהר ְמעֹוֵרר ְמֹאד ַלֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ְׁשֹון ׁשֶ ּ ּ".  

ְּלֵמִדים ָאנו ִמֶזה ִלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש, ּ ּׁשֶ ּ ּ ל , ּ ִלי ָגדֹול ְלַקּבֵ ּהוא ּכְ ּ
ם ְרּכֹו תֹוָרה ַוֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ּּדַ ק ְלִלּמוד ַהתֹוָרה , ּ ּוִמי לֹא ְמַחֵפׂש ַהיֹום ֵחׁשֶ ּ ּּ ּ

םְו ִּהְתעֹוְררות ַלֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ך אֹוָתם  – ּ ים ְלַחּנֵ ְוִבְפָרט ַהְצִעיֵרי ֹצאן ֳקָדׁשִ ּ ּ ּ
ַמִים וִמדֹות טֹובֹות קות ַהתֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ ְּלַחׁשְ ּ ּהוא ֶדֶרך טֹוב ומֹוִעיל, ּּ ך , ְּ ְְלַחּנֵ

ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ה ּבְ ּאֹוָתם ִלְלֹמד ַהְרּבֵ קות ְוַעל ְיֵדי ֶז, ּ ָנֵקל ְלַחׁשְ ּה ִיְזכו ּבְ ּ ּ
ה ל ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ַּהתֹוָרה ְלָכל ִמיֵני ִלמוִדים ׁשֶ ּ ּּ יור ַרק ַהתֹוָרה , ּ ִּכי ֵאין ָלנו ׁשִ ּ ּּ ּ

ַרך, ַּהזֹאת ם ִיְתּבָ ְלֶהֶבת ַלֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ם ָכֵאׁש ַלֶהֶבת ׁשַ ְְוִיְתעֹוֵרר ִלּבָ ּ ּ.  

ם ַיֲעֹזר ֵּכן ּוְנצורֹות ְּגדֹולֹות ִלְפֹעל ָלֶכםּ ַהׁשֵ ִעְנַין ּ ִּלמוד ֲהָפַצת ּבְ  ַּהֹזַהר ֵסֶפר ּ
ּוִבְזכות ֶזה –ַּהקֶֹדׁש  ַפע ְוַרב טוב, ּ ַרך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ִפיַע ָלֶכם ַהׁשֵ ַּיׁשְ ְ ּ ּ.  

לום'הק מוֵאל ְנַתְנֵאל ּבְ ּ ׁשְ ּ  
ּ ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ִמַקאׁשֹוי ק”ֶנֶכד ָכ ּ   א”זיעּ

ּפֹה ִעיר ַהֹקֶדׁש ּבֵ ֶמׁש תֹוְבָבּ   א"ּית ׁשֶ

ר. ב.נ ָרִאיִתי ַּהָיִפים ָהֲעלֹוִנים ַעל ָלֶכם ֹּכַח ִייׁשַ ֵבית ׁשֶ  ”ֵחן ַנֲחַלת" ַּהְכֶנֶסת ּבְ
ֶרְסֶלב ָרַמת ּפֹה, ּבְ ית ּבְ ֶמׁש ּבֵ   .'ב ׁשֶ
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   – מב מכתב –
ַמָיא  ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ ל ָהַעְסָקִנים ְּכבֹוד –ּ ִיְח ָהעֹוָלִמי ַּהֹזַהר ִמְפַעל ׁשֶ  –ּיו ּׁשֶ

לֹום   !ּוְבָרָכה ׁשָ

ך ֶהְמׁשֵ יָחֵתנו ְּבְ לַֹח ָנא, ַּהֶטֶלפֹוִנית ְּלׂשִ דַֹאר  ִלׁשְ ִּתקוֵני ְסָפִרים 100ּּבַ ּ , ַּהֹזַהר ּ
  :ֲּעבור

  ְּלִציֹון  ִראׁשֹון– .ק. א

תֹוָדה   .ּוִבְבָרָכה ּבְ

  

    – מג מכתב –
ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ ְיָקִרים ָקרְּוַהָי ַּהָקדֹוׁשַּהִמְפַעל ִלְכבֹוד  – ּ ּבַ  ְּלֵקרוב ׁשֶ

ַּהְגֻאָלה ַרֲחִמים ּ   .”ָהעֹוָלִמי ַּהֹזַהר ִמְפַעל", ּבְ

ַמְחִתי ְּמאֹד ַמה ָלֶכם ָּהַאִדירַּהִמְפַעל  ַעל ִלְקרֹא ּׂשָ ִים ִלְפֵני ּׁשֶ ָעלֹון ְּכָחְדׁשַ  ּבְ
ַמְחִתי ,6ִּמְסָפר  ְמָחה ְּוׂשָ ְְוַאַחר ָכך  ְּגדֹוָלה ׂשִ  10 ָעלֹון ֶאת ַּגם אִלְקרֹ ָזִכיִתיּ

ַמְחִתי ,11 ְוָעלֹון ָעלֹון ִלְראֹות ְּוׂשָ הֹוֵצאֶתם 10 ּבְ ֵאין ַּהֵסֶפר ֶאת ׁשֶ  ֶאת ְלָתֵאר ׁשֶ
ְבחֹו ַּהְסָפַרִדים ִּמְגדֹוֵלי ַמֲאָמִרים ּובֹו ַּהֹזַהר אֹור ֵסֶפר ,ׁשִ   .ְוַהֲחִסיִדים ּ

ָיִדי[ ה ּבְ ּמָ ל ַמֲאָמִרים ּכַ יבות ִאיםַּהִליָט ְּגדֹוֵלי ׁשֶ ֲחׁשִ  ,ַּהזַֹהר ִּלּמוד ּּבַ
ָנָיהו ָהַרב ְלדֹוִדי אֹוָתם ֶהְרֵאיִתי ּוְכָבר מוֵאִלי ּּבְ ִליָט ּׁשְ ַמח ,א”ׁשְ  ּוְבִלי .ְמֹאד ְוׂשָ

ַלח ֶנֶדר ָקרֹוב אֹוָתם ָלֶכם ֶאׁשְ   .]ּבְ

ָעלֹון ָרִאיִתי ְוֵכן ַאֶתם ל”ַהּנַ ּבֶ ם ַּהֵסֶפר ֶאת ְּמַחְלִקים ּׁשֶ יבֹותִלי ִחּנָ  ּוְלָכל ׁשִ
ם  ְלהֹוִדיֲעֶכם ּוִבְרצֹוִני ,ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר לֹוְמֵדי רוך ַהׁשֵ ּבָ ּׁשֶ ְּ יָבֵתנוּ יׁשִ יַבת" ,ּּבִ  ְיׁשִ

ֵאר ֵאזֹור ַּהְגדֹוָלה ”ְּיהוָדה ּבְ ר" ּבְ ַלִים "ִאיָלן ּבַ  ְּגדֹוָלה ִּהְתעֹוְררות ֵיׁש ,ְּירוׁשָ
ם ,ָּקדֹוׁשַה ַּהזַֹהר ְוִגְרַסת ְּלִלּמוד ְמאֹד רוך ַהׁשֵ ּ וּבָ ְ ּ ֻּחְלקוּ ל ֶסִטים 40-ּכְ ּ  ׁשֶ
לו ְּלַבחוִרים ֲחָלִקים 70 ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ִקּבְ ּׁשֶ ְתֹוך ְלָגְמרֹו ֲעֵליֶהם ּ ָנה ּ  ׁשָ

ָנַתִים ם ,ׁשְ רוך ַהׁשֵ ּ וּבָ ְ ּ ֶאְמַצע ְוֶחְלָקם ִלְגֹמר הֹוְלִכים ֶחְלָקםּ  ְוֶחְלָקם ּבְ
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ַהְתָחָלה חוִרים עֹוד ֵיׁש ִּמֶזה ְּוחוץ .ּבַ ים ּּבַ לֹוְמִדים ַרּבִ  ,ַּהָקדֹוׁש זַֹהר ּׁשֶ
יֵמי ּוִבְפָרט ִליחֹות ָהַרֲחִמים ּבִ ַמח ָלֵכן ,ם" ַהׁשֹוָבִביּוִביֵמי ְוַהּסְ  ְמאֹד ִנׂשְ
ל   .”ַּהזַֹהר אֹור" ִסְפֵרי ֶאת ְלַקּבֵ

  :ֵּמִאִתי
ַלִים רֹוֵמָמה – .ר. י   ְּירוׁשָ

ה ּתֹוָדה   ַרּבָ

  

   – מד מכתב –
ַמָיאּבְ ִּסַיְעָתא ִדׁשְ ּּ ָבטז ”ט – ּ   ע” תשׁשְ

ית  ָרַמת”ָהעֹוָלִמי ַּהֹזַהר ִמְפַעל"ִלְכבֹוד  ֶמׁש ּבֵ לֹום – ׁשֶ   .ְּוָכל טוב ֶסָלה ַרב ׁשָ

ִפי ִתי ּכְ ַקׁשְ ְתּבַ ּנִ ּׁשֶ ַפְקס ֲאֵליֶכם ׁשֹוֵלַח ִהְנִני ּ ִתי ֶאת ּבְ ָקׁשָ ַלת ּּבַ  ְלַקּבָ
ִּתקוֵני, ַּהקֶֹדׁש ִלְלׁשֹון ַהְמֻתְרָגִמים זַֹהר ִסְפֵרי  ֶאת ְּלַסֵפק  ָנא.'ְּוכו ַּהזַֹהר ּּ

ֶרך ל”ַהּנַ   ...ְּדֶ

ָכבֹוד   :ּטוב ַרב ְוָכל ּבְ
  ַהּכֵֹהן .ש .א .י

   – מה מכתב –
ַמָיא  ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ   ע”התש ֵטֵבת ח”כ –ּ

לֹום – ָהעֹוָלִמי ַּהֹזַהר ִמְפֲעֵלי ָלֶכם   !ַרב ׁשָ

לֹו ַעל ָלֶכם ּתֹוָדה ל ַחַּהִמׁשְ   .ַּהֹזַהר אֹור ִסְפֵרי ׁשֶ

יֶכם ,ֶאְצִלי ָסֵפק ֵאין ֲעׂשֵ ּמַ ַּהְפֻעלֹות ֶאת ִּיְפֲעלו ְוָטְרֲחֶכם ׁשֶ  .ַּהְמֻקוֹות ּ
ל ֶאת ֵּהַפְצִתי ַלאי ּכָ קוׁש ְוֵיׁש, ַהּמְ ּּבִ ִעָקר ,ְסָפִרים ְלעֹוד ּ  ְסָפִרים ֲּחנות ֵאֶצל ּּבְ

ִעיר ְלחו ָלֵכן .ּבָ ִּתׁשְ ַתֵדל ַוֲאִני נֹוָסִפים ְסָפִרים 20 -10-ַּכ עֹוד ִלי ּ ֶּאׁשְ  עֹוד ְלָהִפיץ ּ
ְבֵחי ִּלמוד ִּמׁשִ   .ַּהזַֹהר ּ
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ה ּתֹוָדה א, ְלִגיְרָסא ֹזַהר ִסְפֵרי עֹוד ָלֶכם ֵיׁש ּוְבִאם. ִמְפַעְלֶכם ַעל ַרּבָ  ָאּנָ
ם ְלחו ִמּכֶ ִּתׁשְ ֵדי ֵאַלי ּ   .לֹוְמֶדיָה ַּמְעַגל ֶאת ְלַהְרִחיב ּכְ

תֹוָד   :טֹוב ְוֹחֶדׁש הּבְ
  ֵחיָפה .ל .ש

  

    – מו מכתב –

כֹון ְכ' גיֹום  ְּלַסֵדר ַוִיׁשְ ּ ּ   , ַעל ַהר ִסיָני'הבֹוד ּ

ַמִים ַער ַהׁשָ ית ֱאלִֹקים ְוֶזה ׁשַ ַּמה ּנֹוָרא ַהָמקֹום ַהֶזה ֵאין ֶזה ִכי ִאם ּבֵ ּ ּ ּ.  

יעור ְוֵחֶק ים ְלֵאין ׁשִ ְּלָכבֹוד ַהְגאֹוִנים ַהַצִדיִקים ְמַזֵכי ָהַרּבִ ּ ּ ּ ִלי ַדּ   .יּר ַעד ּבְ

ִעיִמים טֹוב וַבּנְ לֹוְמֶכם ִיְפָרח ִיְסֶגא ְוַאף ִיְזַרח ּבְ   . ּׁשְ

י ֲאחֹוִתי  אִתי ְלַגּנִ ַדְרִכי ָעִליִתי . ַּכָלהּבָ ְּלַרֶכֶבת ּבְ ֵתַלֲעבֹוָדה ּ , ָאִביבל ּּבְ
ֲאִני ַאְבֵרך ִליָטִאי ָהעֹוֵבד ְקָצת ְלַפ י ׁשֶ ִלּבִ ִתי ּבְ ַיׁשְ ְּוִהְתַבּ ְ " ְהֹוֵלך"ְּוַהַפְרָנָסה (ְרָנָסה ּ

ִית ְמַאֵים ַעל ִעים ָהרֹאׁש ְלַמָטה  ַעל ַהּבַ ַהּבַ ִיְזֹרק אֹוָתםּׁשֶ לֹו ׁשֶ ַּהפֹוֲעִלים ׁשֶ ּ ֶוֱהיֹות , ּ
אֹור  ִמְכָתב ַּהֹזַהר ְוָרִאיִתי ּבְ ית ִדין ֶצֶדק ּּבְ ַנת ַּהּבֵ ל ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית ִמׁשְ א "תרפׁשֶ

ַעל ְיֵדי ַהזֹ ִּמְתַפְטִרים ִמָכל ַהָצרֹות ַעל ֵכן ִהְתַחְלִתי ִלְלמֹוד ִתקוֵני ַהר ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ ָכל ֹּזַהרּּ
ָקִניִתי [יֹום  ָחֵמׁש ּׁשֶ ַּהִתיקוֵני  ְוֹּזַהרֶאת אֹור ַה₪ ּבְ יֹּזַהרּ ּבֵ ֶאְלַמד ]) ַּהִמְדָרׁשת  ְבּ

זַֹהר  ה ָרִאיִתי ׁשֶ? ַּהָקדֹוׁש ְלֵעיֵני ָקָהל ְוֵעָדהּּבַ ֵיׁש ְִהְנִני ָצִריך ְוִהּנֵ ִּמׁשום ְּלִהְתּבַ ּ
ה ַאֶחֶרת ם !! ִסּבָ ִסיָעה ָהֲארוָכה ָכל ַמֲעָשׂ ך ָכל ַהּנְ ֶמׁשֶ ֵבי ַהָקרֹון ּבְ ים ִמיֹוׁשְ ַּרּבִ ּּ ְ ּ ּ
זַֹהר ּהוא ִלְקרֹא  ִתי , ַּהָקדֹוׁשּּבַ ִּמַיד ָכַבׁשְ ּ ַקְרַקע ּ ָּפַני ּבַ י ּ ה ִמְלָאה ֶאת ִלּבִ ּובוׁשָ ּ ּ

ּנֹות ָכֵאֶלה בַלֲחׁשֹוַּעְזִתי ְַהֵאיך ֵה בֹות ְמׁשֻ ּ ַמֲחׁשָ לֹום ּ . ַּהָקדֹוׁשַּהֹזַהר ַעל ַחס ְוׁשָ
ה ִעְסִקית  ַהיֹום נֹוֵסַע ְלצֹוֶרך ְפִגיׁשָ ּבוְרָסה ׁשֶ ה ֲאִני רֹוֶאה ַאְבֵרך ָהעֹוֵבד ּבַ ִּהּנֵ ְ ְּ ּ ּ

ְדַבר ַמה ְוהוא ַמְשִת ְּוִהְנִני רֹוֶצה ְלִהְתָייֵעץ ִעמֹו ִבּ ּ טול תֹוָרה ַרק ּ ּיֵקִני נו נו נו ּבִ ּ ּ ּ ּּ
י ְנִעימֹות ַיְרִגיׁשו ם וֹמוִחי ְוִלּבִ יט ֵאיֶזה ֵסֶפר הוא ַמֲחִזיק ׁשָ ִּנְפֵנִתי ְלַהּבִ ּ ְוֵכן ! ֹּזַהר, ּּ

ֵבי ָהַרֶכֶבת ָאר יֹוׁשְ ים ִמׁשְ ַּגם ַרּבִ ּ יעוָרא ִדיֵליה ! ֹּזַהר! ּזַֹהר, ּ ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלפום ׁשִ ּ ּּ ּ
זֹוֶכה  ֵרי ִמי ׁשֶ ֵסֶפר ַהֹזַהרַּאׁשְ ִּלָדֵבק ּבַ ּ ּד הֹוֵצאִתי ִמִתיֵקי ֶאת ַהִתקוֵני ֹזַהר ִּמַי .ּ ּ ּ ּ ּ
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הֹוָצַאת  ּבְ ִסיָעה " ּזַֹהרַהִמְפַעל "ׁשֶ ַהּנְ ְְוָקָראִתי ָכך ּבְ ִּכי ֲאִני גֹוֵמר (ּ ם ֶאת ּ רוך ַהׁשֵ ּּבָ ְ ּ
ַּהִתקוֵני ֹזַהר ָכל ּ ּ ּ ים  3 ּ ִהְנִני לֹוֵמד ּנו ְּדַהְי –ֳחָדׁשִ ַּעמוִדים ָכל יֹום  9ׁשֶ ּ ְוֶזה לֹוֵקַח  –ּ

ַּדקֹות 18ְִלי ְלֵעֶרך  ֶדֶרך ַלֲעבֹוָדה ְוָכך ) ּ ָכל ַפַעם ּבַ ה ֵמָאז ְוַעד ַהיֹום ּבְ ִני עֹוׂשֶ ְְוֵכן ִהּנְ ְ ּ ּ ּ
ִית"ַּהָקרֹון ִנְהֶיה  ּפון תֹוָרה, ּאון ַא ָמקֹום, ַא ּבַ ל ת" (ּ ית וָמקֹום ׁשֶ ַּבּ ְּכִפי ) ֹוָרהּ
ָהָיה זֹוֵעק  ֵני ַהגֹוָלה ׁשֶ ל ָכל ּבְ ן ׁשֶ י ַרּבָ ּמֹוִרי ְוַרּבִ יָבה ּ ְוֵכן . ה"זצוקללהָהרֹאׁש ְיׁשִ

אֹוֵמר ַהָגאֹון ִמִוויְלָנא ַזַצ ְּכִפי ַמה ׁשֶ ּ ֵסֶפר ֶאֶבן ל "ּ ֵלָמה ּבְ ָכל ַהלֹוֵמד ַהֵסֶפר ׁשְ ּׁשֶ ּ ּ
יַחלֹא ִיְסּבֹל ֶחְבֵלי ַּהֹזַהר  חוִרים ִיְלְמדו ל "ַּחִיים ַזַצַהָחֵפץ ְוֵכן אֹוֵמר  ָמׁשִ ָכל ַהּבַ ּׁשֶ ּ ּ

ת ָכל  ּבָ ָכל ׁשַ הַּהזַֹהר ּּבְ ר ַעל ִפיֶהם נֹוֲהִגים ָכל ,ַּעל ַהָפָרׁשָ ּ ַוֲהֵרי ֵהם ַהפֹוְסִקים ֲאׁשֶ ּ ּ
ָרֵאל ֲהָפַצת ְוִלמְוַיֲעֹזר . ִיׂשְ יך ּבַ ַרך ְוִנְזֶכה ְלַהְמׁשִ ם ִיְתּבָ ַּהׁשֵ ְ ְּ ַּעל ִפי ַּהֹזַהר ּוד ּ

יַח הֹוָרָאָתם ְוָיבֹוא  ֲעָגָלא ָמׁשִ ָיֵמנו ּבַ ְמֵהָרה ּבְ ִּצְדֵקנו ּבִ   .ָאֵמןִּדיָדן ּ

ְמָחה ָכבֹוד וְבׂשִ   :ּּבְ
ה    יֹוְסקֹוִביץ. גֹמׁשֶ

  

    – מז מכתב –

ּחֶֹדׁש ַתמוז תשס ּ ַּהָקדֹוׁש ַלֲהָפַצת ַהזַֹהר ָהעֹוָלִמיַּהִמְפַעל ִלְכבֹוד , ט"ּ ּ .  

לֹו   .ְּוָכל טוב ֶסָלהָרָכה ּ וְבםׁשָ

יבות ִלמוד ַהֹזַהר ְגדֹוִלים  ִעְנַין ֲחׁשִ ִרים ּבְ ָּרִאיִתי ֶאת ָהֲעלֹוִנים ַהְמַדּבְ ּ ּ ּּ
ָרֵאל ים ְוָכל ַהְכַלל ִיׂשְ ּוְקַטּנִ ָמִתי . ּ ים ְמאֹד ִהְלִהיבו ֶאת ִנׁשְ ַּהִדּבוִרים ַהְקדֹוׁשִ ּּ ּ

ֶזה ַמָמׁש ְתרוָפה  ִתי ׁשֶ ְּוִהְרַגׁשְ ּ ּּ ּ ְּוֵתֶכף וִמָיד ִהְתַחְלִתי ִלְלֹמד זַֹהר ַהָקדֹוׁש , ְּוַהָצָלהּ ּ ּ ּ
ָכל יֹום   .ִּכְמַעט ּבְ

כֹוֵלל ִליָטִאי ֲאִני ַאְבֵרך לֹוֵמד ּבְ ְרצֹוִני ְלַצֵין ׁשֶ ְּבִ ם , ּ הו ׁשָ ְּולֹא ָרִאיִתי ִמיׁשֶ
ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ִיְלֹמד ּבְ ּׁשֶ ּ ְכַתְב, ּ ֲּאָבל ָקָראִתי ַמה ׁשֶ , ֶּתם ַעל ָהֲעלֹוִניםּ

ָרֵאל ׁשֹוְתִקים ְולֹא ְמַגִלים ָלנו ֶאת  ָכל ְגדֹוֵלי ִיׂשְ תֹוַמְמִתי ֵאיך ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ ְּוִנׁשְ ּ ּ ּ ְ ּ ּ
ַאֶתם ְמִביִאים ְגדֹוֵלי עֹוָלם ׁשֶ ַּהסֹוד ַהָגדֹול ַהֶזה ׁשֶ ּ ּּ ְפָרט ַהֲחזֹון ִאיׁש ְוֶהָחֵפץ ,ּ  ּבִ
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ָדְבקו,ַּחִיים ּ ֵאיך ׁשֶ ּ זַֹהרְ ּ וְגדֹוֵלי ַהְסָפַרִדים ַגם ֵכן כֹוְתִבים,ּ ּבַ ּ ּ ּ ּ ַלִים , ּ ּוְגדֹוֵלי ְירוׁשָ ּ
ַרק ֶזה ַיִציל  ָּפְסקו ְכָבר ִמְזַמן ׁשֶ ּ ּ ּ   .ּאֹוָתנוּ

ינו ַנְחָמן  ַרּבֵ ֲּאִני ְמַקֶוה ְכמֹו ׁשֶ ְּזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ּּ ִעַקר ַהְגֻאָלה ָיבֹוא ,ָאַמרּ ּ ׁשֶ ּ ּ
ים ְפׁשוִטיםַּעל ְיֵדי וִב ְּזכות ַהַחָיִלים ַוֲאָנׁשִ ּּ ְזכוְתֶכם ֲאִני לֹוֵמד ... ּ ם ּּבִ רוך ַהׁשֵ ּּבָ ְ ָּכל ּ

ָעה ַעד  ֲעַתִים ְיֹום ְלֵעֶרך ׁשָ ָרֵאלּׁשַ ֹחק ְלִיׂשְ ת , ֹּזַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ְּוַגם ֹזַהר ַעל ָפָרׁשַ
בוַע ַּהׁשָ ם ַּוֲאִני ְמַנֶסה , ּ ֶעְזַרת ַהׁשֵ בוַעִּלְגֹמר ָכּּבְ ת ַהׁשָ בוַע ָכל ַהֹזַהר ַעל ָפָרׁשַ ּל ׁשָ ּּ ּ ּ ּ .

ֲאִני רֹוֶצה ִלְלֹמד יֹוֵתר[ עוִרים, ָהֱאֶמת ׁשֶ ה ׁשִ ִלי ]. ֲּאָבל ֵיׁש ִלי ַהְרּבֵ ְּוֵכן ַהְיָלִדים ׁשֶ
ָכל יֹום ִּהְתִחילו ִלְלֹמד ֹזַהר ִכְמַעט ּבְ ּ.  

ֲּאִני ָצִריך ְלַהְדִגיׁש ה , ְ ִּכי ָלַמְדִתי ַהְרּבֵ ִלי[ּתֹוָרה ּ ְּלִפי ַהַמָצב ׁשֶ ּ ֲּאָבל ִכְמַעט , ]ּ
ִתי ַחיות ְּולֹא ִהְרַגׁשְ ּ ּ ן ָאָדם ַאֵחר. ַּהכֹל ָהָיה ָיֵבׁש, ּ ו ֲאִני ּבֶ ָמה ַמְתִחיָלה , ַעְכׁשָ ׁשָ ַהּנְ

ה, ִלְבֹער יֹום ְויֹום יֹוֵתר ְויֹוֵתר ִרָיה ֲחָדׁשָ ֲאִני ָקם ִמִלמוד ַהֹזַהר ֲאִני ּבְ ְּכׁשֶ ּ ּ ּ ּ ֶזה . ּ
ְכָלל ְלָתֵאר ר ּבִ ִאי ֶאְפׁשָ ְַמָמׁש ָכל ָכך ָמתֹוק ׁשֶ ּ ּ ּ.  

ן ָאָדם ָפׁשוט ֲאֶמִריָקִאי  ַּוֲאִני ּבֶ ן ָאָדם ָפׁשוט[ּ ְּוַהְלַואי ְוָהִייִתי ּבֶ ַוֲאִני , ]ּ
לֹוְמִדים ְכָבר , ְמָתֵאר ְלַעְצִמי ִּאלו לֹוְמֵדי ַהכֹוֵלל ׁשֶ ּּ כֹוֵלל ָהיו לֹוְמִד30ּּ ָנה ּבְ ים ּ ׁשָ

מֹו,ֹזַהר ַרך ׁשְ ְ ָהיו ּבֹוֲעִרים ְכמֹו ֵאׁש ַלֲעׂשֹות ַנַחת רוַח ְלַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ּ ּּ.    

ֶחְבַרת  ם ּבְ ָזִכיִתי ְלִהָכֵנס וְלֵהָרׁשֵ ְמָחה ְגדֹוָלה ׁשֶ ַּהכֹוֵתב ְוחֹוֵתם ִמתֹוך ׂשִ ּ ּּ ּ ְ ּ
ּבִ ְּזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינוי "ַּתְלִמיֵדי ָהַרׁשְ ִי. ּ ְּוָנא ְכׁשֶ לַֹח ִלי ַהֹזַהרּ יָכְלְתֶכם ִלׁשְ ְּהֶיה ּבִ ַוֲאִני , ּ

ֲהָפַצת ַהֹזַהר  ּמוָכן ַלֲעֹזר ָלֶכם ַגם ֵכן ּבַ ּ ּ םּ ֶעְזַרת ַהׁשֵ   :ּּבְ
ֵּאִלָיהו ֶפְלְדַמן ּ  

  

   – מח מכתב –
ֱאלול' ד' יֹום א   .ט"תשס, ּּבֶ

ִיְחיו ִמְפַעלְוַעד ... ִלְכבֹוד ּ ַהֹזַהר ָהעֹוָלִמי ׁשֶ ּ ִריםּ ָנהַעד ֵמָאה ְוֶעׂשְ   . ׁשָ

ל ֲהָפַצת ַהֹזַהר  ים ׁשֶ ִּהְנִני מֹוֶדה ָלֶכם ַעל ִזכוי ָהַרּבִ ּ ם ֵאין ָכֶסףַּהָקדֹוׁש ּ . ִּחּנָ
ִמֵלאִתי ֹטֶפס ְּלַאַחר ׁשֶ ְלִתי ְלָיִדי ֶאת , ּ ָבר ִקּבַ ָעה ּכְ ְּותֹוך ֲחִצי ׁשָ  ֶחְלֵקי זַֹהר 70ְ
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ל ִתקוֵני זַֹהר ַה7ְוֵכן . ַּהָקדֹוׁש ּ ְסָפִרים ׁשֶ ִית ּּ ָּקדֹוׁש ַוֲעלֹוִנים ַלֲחֻלָקה ַלּבַ ּ
ְדָרׁש   .ַהּמִ

רוך הוא ְיִהי ָרצֹון  ַהָקדֹוׁש ּבָ ּׁשֶ ְּ טֹוב וִבְנִעיִמיםּ נֹוֵתיֶכם ּבְ ְּיַמֵלא ׁשְ ּוְזכות , ּ ּ
ְדָבִנים ְוַהתֹוְרִמים ַעְדֶכם וְבַעד ַהּנַ ים ָתֵגן ּבַ ָּהַרּבִ ַוַדאי ֻמְבָטח ֵקרוב , ּּ ּוִבְזכות ֶזה ּבְ ּ ּּ

ָיֵמינו ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד ְמֵהָרה ּבְ ֵלָמה ּבִ ַּהְגֻאָלה ַהׁשְ ּ ּ ּ  

  :ַּעל ֶהָחתום
ַבח ס"ע ֶמׁש, ט"ה ַיֲעקֹב ׁשֶ ית ׁשֶ   ּבֵ

  

   – מט מכתב –

ז ְלִאְבחון ְלקויֹות ְלּמֵ ְרּכָ ַּהּמֶ ִיְשָרֵאל ָדהיּ   ּׂבְ
ֶמׁש, 99190ֵּמיקוד  90041 .ד.ת ית ׁשֶ  ּבֵ

02-9991214 ,054-6860053 

ִסַיְע ַמָיאּּבְ ָּתא ִדׁשְ ּ   .ִּלְכבֹוד ָהַרב ְגרֹוס ְלֵבית ָהאְלִמין –ט "תשסֱּאלול  – ּ

ה ַל יַע ֵאת ַהֲעָרָכִתי ָהַרּבָ ּ ַהָגדֹול ְלִחזוק ֲאִמיַרת ַהֹזַהר ִמְפַעלָרִציִתי ְלַהּבִ ּּ ּ
ָהַרב ָלַקח ַעל ַעְצמֹו נֹוָסף ַעל ֲאִמיַרת ָאֵמן ְוֵאי ִדּבור ּבְ, ַּהָקדֹוׁש ׁשֶ ּּבְ ֶאְמַצע ּ

ָהַרב ָכַתב  רֹות ְסָפִרים ׁשֶ ית ַהִמְדָרׁש ְועֹוד ַעׂשְ ל ּבֵ ֵהם ֵמַאְבֵני ַהְיסֹוד ׁשֶ ַּהְתִפָלה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ֶאֶרץ ַהקֶֹדׁש וְבחו ל עֹוָלם ְלִחזוק ְיסֹודֹות ַהָדת ּבְ רומֹו ׁשֶ ִאים ָהעֹוְמִדים ּבְ ּנֹוׂשְ ּּבַ ּ ּ ּּ ּ ץ ּ

  ...ָלָאֶרץ

עֹוֵבד ְולֹו ֶמׁש ְֲאִני ַאְבֵרך ׁשֶ ית ׁשֶ ָרַמת ּבֵ ִתים ּבְ ֲעֵלי ּבַ כֹוֵלל ּבַ ֵּמד ֲחִצי יֹום ּבְ ּ
תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ ׁשַ ֵבית ַהִמְדָרׁש ּבַ ּוִמְתַפֵלל ָקבוַע ּבְ ּ ּ ּּ ֵחֶלק ֵמֲעבֹוָדִתי ֲאִני , ּ ּכְ

ָרִכים ּדְ ה ּבַ ְמכֹוִנית,ִנְמָצא ַהְרּבֵ ִקּבַ, אֹו ָמטֹוס,ּאֹוטֹוּבוס,  ּבִ ְּלִתי ּ ְוָכֵעת ׁשֶ
ָפִרים ַעל ַהזַֹהר ֲאִני ְמַנֵצל יֹוֵתר ֵאת ַהִלּמוד ,ֵּאת ַהּסְ ְרִגיׁש ׁשֶ ּ ֲאִני ּמַ ּ ּ ּ

ְדָרִכים וְמַקֵים ֵאת  ּּבִ ֶרך"ּ ְוְבֶלְכְתך ַבּדֶ ָ ּ ֶלֶמת.." ּ צוָרה יֹוֵתר ֻמׁשְ   .ּּבְ
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ָיכֹול ְלַסֵיַע ְוָלֵתת ִמְזַמּנֹו ְוהֹונֹו ָּחׁשוב ְלָזֵרז ְלָכל ִמי ׁשֶ ּ ּ ּ ְלִחזוק ִלמוד ַהֹזַהר ּ ּּ ּּ
ָאֶרץ וְבחו ּּבָ ָיֵמינו ץ ּ ְמֵהָרה ּבְ ָּלָאֶרץ ְלַמַען ַאְחדות ָהָעם וִביַאת גֹוֵאל ֶצֶדק ּבִ ּ ּּ

  ...ָאֵמן

ה ַהֲעָרָכה ַרּבָ   :ַהחֹוֵתם ּבְ
ֵּאהוד ָפִריס ּ  

  MAְְמַאְבֵחן ִדיֶדְקִטי ֻמְסָמך 
ִּאְבחון ִלקוֵיי ְלּמֵ   ָדהיּּ

  

   – נ מכתב –
רוך ַהׁשֵ ּּבָ ְ   ".ּ ַהֹזַהר ָהעֹוָלִמיִמְפַעל"ִלְכבֹוד ַמֲעֶרֶכת , םּ

עֹוֵסק  רֹאׁש ְוִראׁשֹוָנה ֲאִני ְמֻחָיב ְלַהֲעִריך וְלהֹוִקיר ִמְפֲעֵליֶכם ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ּּבָ ּ ְ ּ
מֹׁשֶ נו ְכמֹו ׁשֶ ְמַקֵרב ְגֻאָלֵתנו וְפדות ַנְפׁשֵ עֹוָלם ׁשֶ ים ֲהִכי ַהָגדֹול ּבָ ְזכות ָהַרּבִ ּּבִ ּּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ה ּ

ּבִ ַעְצמֹו ִהְבִטיַח ָלַרׁשְ נו ּבְ ַרֲחֵמי: "י"ַּרּבֵ ה ִמן ָגלוָתא ּבְ זַֹהר ָדא ִיְפקון ּבֵ ּּבַ ּ ּּ ּ ִאי  –" ּ
ָאֶרץ ה ּבָ ֵער וְלָתֵאר ֵאיֶזה ַמְהֵפָכה ֶזה ָעׂשָ ר ְלׁשַ ֶּאְפׁשַ ים , ּ ַמְעִתי ֵמֲאָנׁשִ ׁשָ ְּכִפי ׁשֶ ּ ּ

ַאְרֵצנו ִּמַכָמה ְמקֹומֹות ְמֻפָזרֹות ּבְ ּ ּ ִהִגיַע ָלֶהם ָהֲעלֹוִנים ַהְמֻהָדִרים ּ ה ׁשֶ ּ ַהְקדֹוׁשָ ּ ּ
ם ִחּנָ ַאֶתם ְמִפיִצים ּבְ ל ַהזַֹהר ׁשֶ ּׁשֶ לֹא  –" ּאֹור ַהֹזַהר"ְּוַגם ָרִאיִתי ַהֵסֶפר , ּ ּׁשֶ

ם ָכל ָכך ִעְנָיִנים ִנְפָלִאים ַעל ִלמוד  ֵיׁש ׁשָ ָּרִאיִתי ַאף ַפַעם ֵסֶפר ִנְפָלא ָכֶזה ׁשֶ ּ ְ ּ ּ ּּ ּ
ֵסֶדר ִנְפָלא ' ַּהר ְוכוַּהזֹ ָמקֹום ֶאָחד ּבְ ִצים ּבְ ֶכם ַעל  –ְמֻקּבָ א ּבָ ֲּאִני ַמָמׁש ְמַקּנֵ

ַּהְזכות ַהְגדֹוָלה ַהזֹו  ּּ ַעְצִמי ִנְתעֹוַרְרִתי ִמֶזה –ּ ַּוֲאִני ּבְ ָהִייִתי ַפַעם ַאַחת , ּ ְפָרט ְכׁשֶ ּּבִ ּ
ַמְעִת כֶֹתל ַהַמֲעָרִבי ְוׁשָ י ּבַ ׁשִ ֵליל ׁשִ ּּבְ ּ ּ ַאֶתם ִאְרַגְנֶתם ּ ֵסֶפר ַהֹזַהר ׁשֶ עור ּבְ ם ׁשִ ּי ׁשָ ּ ּ ּ– 

טוַח ׁשֶ ה הוא עֹוֵמד ַאַחר ָכְתֵלנו"ֲּאִני ּבָ ִּהּנֵ ָמה  –" ּּ יַח ִצְדֵקנו עֹוֵמד ׁשָ ָמׁשִ ּׁשֶ ּּ
ה  ִכיָנה ַהְקדֹוׁשָ ם ַהׁשְ לֹא ָזָזה ִמׁשָ ְפָרט ֵאֶצל ַהכֶֹתל ׁשֶ עוִרים ּבִ ְּוׁשֹוֵמַע ַהׁשִ ּ ּ ּּ ּ ֶזה ְו –ּ

ָכל ָכך ָאנו ְצִריִכים  ִמיות וְברוָחִניות ׁשֶ ַגׁשְ ָפעֹות ּבְ ֵּמִביא ָכל ַהְיׁשועֹות ְוָכל ַהַהׁשְ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ַמִים   .ַּהיֹום ְלַרֲחֵמי ׁשָ
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ָרִאיִתי  ָעָליו ְלַצֵטט ָכאן ַמה ׁשֶ אֹותֹו ִעְנָין לֹא ֶאְמַנע טֹוב ִמּבְ ּוֵמִעְנָין ְלִעְנָין ּבְ ּ ּ
ְסָפִרים ְק ִעְנָיּּבַ ים ִדּבוִרים ֲחׁשוִבים ּבְ ּדֹוׁשִ ּ ָרֵאלּ ָּוֲאִביֵאם ָכאן ֶאָחד , ֵני ֶאֶרץ ִיׂשְ

  .ְלֶאָחד

ֵבי . א ָרֵאל יֹוׁשְ ֵבי , ִנְקָרִאים ָקָהלֶאֶרץ ִיׂשְ   .ּחוץ ָלָאֶרץְולֹא יֹוׁשְ

ה ִהְפִליגו ֲחַז ָרֵאל ל"ִּהּנֵ ֵבי ֶאֶרץ ִיׂשְ ל יֹוׁשְ ְבָחן ׁשֶ ׁשִ ֵהם ַעד ׁשֶ, ְמאֹד ּבְ ָּאְמרו ׁשֶ
ֵבי חוץ ָלָאֶרץ  ַמֶסֶכת הֹוָריֹות ִּנְקָרִאים ָקָהל ְולֹא יֹוׁשְ ִּכְדִאיָתא ּבְ   .).ג(ּ

םְוֶזה ְלׁשֹוָנם  י ְּדַתְנָיא : ׁשָ מֹוַרּבִ ן ֶאְלָעָזר אֹוֵמר ִמׁשְ ְמעֹון ּבֶ ה : ּׁשִ ׁשָ ָּחְטאו ׁשִ ּ
ל ָקָהל ֵא, ְוֵהן ֻרּבֹו ׁשֶ ְבָעה ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ל ָקָהלּאֹו ׁשִ   .ּ ַחָיִבין,יָנן ֻרּבֹו ׁשֶ

ָרֵאל: ָאַמר ַרב ַאִסי ֵבי ֶאֶרץ ִיׂשְ ְוְבהֹוָרָאה ָהַלך ַאַחר רֹב יֹוׁשְ ֱאַמר, ּ ּנֶ ְמָלִכים ( ׁשֶ

לֹמֹה ָבֵעת: ")סה, א ָרֵאל ִעמֹו ָקָהל ָגדֹול ִמְלבֹוא  ֶהָחג ְוָכל ַהִהיא ֶאת ַּוַיַעׂש ׁשְ ִּיׂשְ ּ ּ
ה?ָּלָמה ִלי" םַנַחל ִמְצַרִי ֲחָמת ַעד ַמע ִמיּנַ ך ,ּ ׁשְ ְ ָהֵני הוא ְדִאיְקֵרי ָקָהל ֲאָבל ִהּנָ ּ ּ

  .לֹא ִאְקֵרי ָקָהל

חוץ ָלָאֶרץ. ב ּבְ ַנִים ׁשֶ ׁשְ ָרֵאל ּכִ   .ָּחָכם ֶאָחד ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ

ָאְמרו ֲחַזָּידוַע  חוץ ָלָאֶרץל "ַּמה ׁשֶ ּבְ ַנִים ׁשֶ ָרֵאל ִכׁשְ ָחָכם ֶאָחד ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ּׁשֶ ּ.  

ַּהְגָמָרא ְכֻתּבֹות ְוֶזה ְלׁשֹון  ֵיי).עה(ּ ְייהו :  ָאַמר ַאּבַ ָרֵאל(ַּחד ִמיּנַ  ָעִדיף )ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ
ֶבל(ִמיָנן ִּכְתֵרי    .)ִמּבָ

ֵאִרית ַיֲעקֹב  ֵסֶפר ׁשְ ל ַהָגאֹון ַמֲהִרי(ִּויֵתָרה ִמזֹו ִאיָתא ּבְ  )ל"ּט ַאְלָגאִזי ַזַצ"ְּלָאִביו ׁשֶ
ם ַהִמְדָרׁש  ׁשֵ ת ַוֵיָראּּבְ ָּפָרׁשַ ם , ּ ָמע ׁשָ קול ְּדַמׁשְ ָרֵאל ׁשָ ֶאֶרץ ִיׂשְ יק ֶאָחד ּבְ ַצּדִ ּׁשֶ ּ

חוָצה ָלָאֶרץ ּבְ יִקים ׁשֶ ָרה ַצּדִ ֶנֶגד ֲעׂשָ ָרה:  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו,ּּכְ ם ֲעׂשָ ּאוַלי ִיָמְצאון ׁשָ ּּ ,
י ָחִנין  י ִסימֹון ְוַרּבִ ַרּבִ י ְיהוָדה ּבְ ם ַּרּבִ ׁשֵ י ּבְ ָרהיֹוָחָנַרּבִ , ּן אֹוֵמר ָכאן ֲעׂשָ
ַלִים ֲאִפלו ֶאָחד ָהָיה ֵמִגין ֲעֵליֶהם ּוִבירוׁשָ ּ ַלִים, ּּ חוצֹות ְירוׁשָ ִּדְכִתיב ׁשֹוְטטו ּבְ ּ ּ ַעד , ּ

  .ָּכאן

ְנֶהְדִרין . ג ָרֵאל ִמּסַ ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ּבְ ת ְקַטּנָ חוץ ָלָאֶרץֲחִביָבה ּכַ   .ּּבְ

ְלִמי ְנ ם ַהְירוׁשַ ׁשֵ ְּוֵכן מוָבא ּבְ ָרֵאל .)ו ג"פ(ָדִרים ּ ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ּבְ ּ ֲחִביָבה ַכת ְקַטּנָ
חוץ ָלָאֶרץִּמַסְנֶהְדִרין    .ּּבְ
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ַלח ִי: ")א, ִיְרְמָיה כט( ְּכִתיב ר ׁשָ ְּוֵאֶלה ִדְבֵרי ַהֵסֶפר ֲאׁשֶ ּ ָלםּ ִביא ִמירוׁשָ  ְּרְמָיה ַהּנָ
רוך הוא,"ֶּיֶתר ִזְקֵני ַהגֹוָלה ֶאל ּ ָאַמר ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ יֹוֵתר ֲחִביִבין ֵהן ָעַלי ִזְקֵני : ּ ּבְ

ָרֵאל ִמַס, ַּהגֹוָלה ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ ה ׁשֶ ֲּחִביָבה ָעַלי ַכת ְקַטּנָ חוץ ָלָאֶרץּ ּבְ   .ְּנֶהְדִרין ׁשֶ

ִּחְזקו ְוִאְמצו ֵמַחִיל ֶאל ַחִיל ְלָהִפיץ וְלַפְרֵסם ִמְקֵצה ָהעֹוָלם ְוַעד ָקֵצהו גֶֹדל  ּ ּ ּ ּ
ַּמֲעַלת ִלמוד ַהֹזַהר ּ חוץ ָלָאֶרץ –ַּאַגב ( –ּ ַהָקדֹוׁש ּ ַלְחִתי ָהֲעלֹוִנים ְלַכָמה ֲחֵבִרים ּבַ ּׁשָ ּ ְוֵהם ְמֹאד , ּ

ם ְקִביעות ַגם ׁשָ ְלחו ּבִ ִיׁשְ ים ׁשֶ ְּמֹאד ְמַבְקׁשִ ּ ּ יחֹו ַהטֹוב  – )ּ ם ְמׁשִ ַלח ָלנו ַהׁשֵ ּוִבְזכות ֶזה ִיׁשְ ּ ּ ּ ּ
ַרֲחִמים וְבָרצֹון ָאֵמן ְוָאֵמן   .ּּבְ

ל ָרצ. ב"נ ה ׁשֶ ּוף ֹפה ְנָדָבה ְקַטּנָ ּבִח "ׁשַ 180ּ א ָהֱאלֵֹקי ַרׁשְ י "ִּלְכבֹוד ַהַתּנָ
ה ְלאֹוְקָמה ֵמַעְפָרא א "זיע ִכיָנה ַהְקדֹוׁשָ ְּוִלְכבֹוד ַהׁשְ ּ ָּנא ְלִהְתַפְללו ָעַלי  –ּ ּ ּ

ִלי חֹובֹות ִיׁשוב ַהַדַעת ּבְ ָרֵאל ּבְ ֶאְזֶכה ְלִיׁשוב ֶאֶרץ ִיׂשְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ִאם ְּכִפ. (ּ ַמְעִתי ׁשֶ ׁשָ ּי ׁשֶ ּ
ָרֵאל  ֶאֶרץ ִיׂשְ ִלי  –ּלֹוְמִדים ֵסֶפר ַהֹזַהר ּבְ ים ּבְ ַתְלׁשִ ָּאז ַהְזכוִתים ִנְכָפִלים ְוִנׁשְ ּ ּ

ִלי ֵעֶרך עור וּבְ ְׁשִ ּ נוי ַעל ַמֲאַמר ֲחַז, ּ ָרֵאל"ל "ְּוֶזה ּבָ ֵּאין תֹוַרת ְכתֹוַרת ֶאֶרץ ִיׂשְ ּ" ,
ְּועֹוד ַכָמה ַמֲאָמֵרי ֲחַז   ).ל"ּ

ֲאִני ׁשֹוֵלַח ָלֶכםַה רִּהיא ִמְמעֹות , ֶּכֶסף ׁשֶ טוָחה , ַמֲעׂשֵ ַהַהְצָלָחה ּבְ ְּוַכָידוַע ׁשֶ ּ ּ
ָכתוב ְּכמֹו ׁשֶ ּ ית כו( ּ ֵראׁשִ ָנה ַהִהוא ֵמָאה )יב, ּבְ ׁשָ ָאֶרץ ַהִהוא ַוִיְמָצא ּבַ ּ ַוִיְזַרע ִיְצָחק ּבָ ּ ּ

ָעִרים ַוְיָבֲרֵכהו ה ֵסֶפ(' ּׁשְ ְּוַעֵין ּבַ יָנה ְלִעִתים"ר ּ   ").ּּבִ

ַּהכֹוֵתב ְוחֹוֵתם יֹום ְרִביִעי ְלֵסֶדר ַהקֹול קֹול ַיֲעקֹב    : ָקָטןִלְפָרטע "תשּ
ֶלְכַמן  'הק ה ּבְ   ו"תֶאְלָעד  -ַּחִיים מֹׁשֶ

    – נא מכתב –

ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ ים , ּ ִּלְכבֹוד ַהַצִדיִקים ְמַזֵכי ָהַרּבִ ּ ִּמְפַעל ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש "ּ ּ

  ."ָלִמיָהעֹו

ַמְחִתי ָּרִאיִתי ֶאת ָהֲעלֹוִנים וְמֹאד ְמֹאד ׂשָ ּ.  

י ֵאׁש ְלִלמוד ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ִקְרּבִ ּבֹוֶעֶרת ּבְ ִּמֶזה ְכָבר ְזַמן ַרב ׁשֶ ּ ּּ ּ ְוָלֵכן ְמֹאד  .ּ
ֶכם מֹוִציִאים ִמן ַהכַֹח ַלֹפַעל ִהּנְ ַמְחִתי ׁשֶ ּׂשָ ּ ְקִתי ִמֶזה ְזַמן ַרב, ּ ָחׁשַ ֶּאת ַמה ׁשֶ ּ ּ.  

ֶזה ְמאֹד ְמאֹד ַמְתִאים ּוִבְפָרט ׁשֶ י ַהַצִדיק ַהָקדֹוׁש , ּ ל מֹוִרי ְוַרּבִ ְּוֶזה ְרצֹונֹו ׁשֶ ּ ּ
ָרֵאל ָאֵמן א ָסאִלי ְזכותֹו ָתֵגן ָעֵלינו ְוַעל ָכל ִיׂשְ ּבָ ינו ַהּבַ ַּרּבֵ ּ ּ ּּ.  
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ֵעת ִלמודֹו ּבַ ה ּבְ ֲהרו ָפָניו ְוָכל צוָרתֹו ַהְקדֹוׁשָ ּנָ ְּוֵאיך ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁשְ ּ.  

י ֶתֱהֶמה ֲּהֵרי ַרק ְלַמְזֶכֶרת ַהְדָבִרים ַנְפׁשִ ּ ָּוָארוָצה ֶאל ָהָארֹון ִלְלמֹד ֶאת , ּ
ַּהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּ.  

ת בֹּ   .ְוַלֲהגֹות ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה לֹא ֶאׁשְ

ֶאְמַצע ִלְכתֹב ַצָוָאה ר ִהְנִני עֹוֵסק ָכֵעת ּבְ ּוִבְפָרט ָכֵעת ַכֲאׁשֶ ּּ ּ ּ  120 ְלַאַחר ּ
ָנה ְּוָרִאיִתי גֶֹדל ִעְנַין ִלמוד ַהֹזַהר, ׁשָ ּ ּ ֶוה ,ּ ת ֹקֶדׁש הוא ׁשָ ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת ּבְ ׁשָ ּבְ ּ ׁשֶ

ט ָנה ִלמוד ַהְפׁשָ ְּלֶאֶלף ׁשָ ּ ּ.   

י ְרַעּבִ י ָמְרְדַכי ׁשַ ל מֹוִרי ַהַצִדיק ַרּבִ ּוְלִפי ִדְבֵרי ָקְדׁשֹו ׁשֶ ּ ּּ ִּזְכרֹונֹו ְוֵזֶכר ָכל , ּ
אַּהַצ ִּדיִקים ִלְבָרָכה ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ַדְעִתי ְלָהִקים ֶקֶרן ַקֶיֶמת ַלֲעֹזר , ּ ָּלֵכן ּבְ ּ

ּוִבְפָרט ְלַחֵלק ְסָפִרים ַוֲעלֹוִנים ְוַהזַֹהר, ְּלִמְפַעל ַהֹזַהר ָהעֹוָלִמי ּ ֶזה ַהְזכות ,ּ ּ ׁשֶ ּ ּ

עֹוָלם ַּהיֹוֵתר ָגדֹול ּבָ ְּוֵכן ַאְעִתיק ֹפה ְקָטִעים, ּ יבות ּ ּ ִמִסְפֵרי קֶֹדׁש אֹודֹות ֲחׁשִ ּ
ל ַה ּוְנִחיצות ׁשֶ ֶּקֶרן ַקֶיֶמת"ּ ּ."  

ַחִיים ַחיוָתן  ין ּבְ ֲעֵלי ְיֹכֶלת עֹוׂשִ ּבַ ִּמְנָהג ָקדום הוא ׁשֶ ּ ּּ ְיַפְזרו " ֶּקֶרן ַקֶיֶמת"ּ ּׁשֶ ּ ּ
י ִּמֶמּנו ִלְצָדָקה ּבְ ָכל יֹום ָיאְרַצ”ּ ּב חֶֹדׁש ְלִהְסַתְלקוָתן ְוֵכן ּבְ ּ ָלֶהםּ   .ּייט ׁשֶ

ְְכֶדֶרך ִלְנהֹג טֹוָבה ְוֵעָצה ֵני ָאָדם  ּ טוַח ִלְקנֹותּבְ ּּבִ  ס"ִּאיְנׁשוְרְנף "ֵליי( ַּחִיים ּ

יח ְּכֵדי )י"ַּפאִליִס יו ָממֹון ְלַהּנִ טוַח ִיְקֶנה ֵכן ְּכמֹו, ְליֹוְרׁשָ ּּבִ ְמֻיֶחֶדת  )י"ַּפאִליִס( ַּחִיים ּ
ם מֹוָסד  לַעל ׁשֵ ַהיֹוֵרׁש ֶליָהָע ָּרׁשום ִּיְהֶיהׁשֶ (ְצָדָקה ׁשֶ עִר( ְלֶזה ּׁשֶ עִנעֶפיׁשֶ  ּהוא )י"ּבֶ

ל ֻּקָפה ֵתֶכף וִמַיד  ְצָדָקה ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ל ְּלֻקָפה ֶזה ָממֹון ְֵיֵלך מֹותֹו ַאַחרּ  ְוָאז, ְצָדָקה ׁשֶ
ּוָבטוַח ִלּבֹו ָנכֹון ִיְהֶיה ְיֻקַים ּ ּׁשֶ   .'ֹוְוג ִָצְדֶקך ְָלָפֶניך ְְוָהַלך ֶאְצלֹו ּ

ֶפר ר ַקב ַּהָקדֹוׁש ִמּסֵ   :ַּהָיׁשָ

ֵסֶפר  ָּכַתב ר ַקבּבְ ִיֵתן )'לֶּפֶרק ( ַּהָיׁשָ ּׁשֶ ַחָייו ּ ַעִין ְצָדָקה ּּבְ  ְוַיֲעֹסק ָיָפה ּבְ
ְגִמילות ֲחָסִדים ְּיַקְימו ִאם יֹוֵדַע ִמי ִּכי, ּּבִ ָניו ּ ִליׁש ְוטֹוב, ַּצָוָאתֹו ּבָ ַיׁשְ ַּהְסכום ּׁשֶ ּ 

ַיד ם  ְמֵהיָמן ִאיׁש ּבְ ּוִבְכַהאי ַגְוָנא (ְּיֻעַין ׁשָ ִליׁשֹוּ ִהׁשְ ַיד ׁשֶ ְּלכוֵלי ַעְלָמא  ַאֵחר ּבְ
ִנים ְּמֻחָיִבין ַּהַצָוָאה ְּלַקֵים ַהּבָ ִמלואֹו ּ ּּבְ   .)ַּהֵמת ִּדְבֵרי ְּלַקֵים ִמְצָוה ִּמַצד ּ
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ַתב  ְוֵכן   :ַּחִיים ֶהָחֵפץּכָ

לֹא ָניו ַעל ְִיְסֹמך ּׁשֶ ֵהם ּבָ ִלימו ׁשֶ יֶהם ַאֲחָריו ַּיׁשְ ַמֲעׂשֵ ָמתֹו ֶאת ְּוַיֲעלו ּבְ ... ִנׁשְ
ָאַמר  ם . ִלי ִמי ִלי ֲאִני ֵאין ִאם :ִּהֵללְוֶזה ׁשֶ לֹא ְּמֻגָלה ּתֹוֵכָחהְּוַעֵין ׁשָ  ְִיְסמֹך ּׁשֶ

ַנְפׁשֹו ִיְהֶיה ּבְ ְכׁשֶ ּׁשֶ ְָסמוך ּ ה ָאז ִלְפִטיָרתֹו ּ ַּעל ֵכן ... ַאֲחָריו ְלָבָניו ִּויַצֶוה ַּצָוָאה ַיֲעׂשֶ
עֹוד טֹוב ַחָייו ׁשֶ ָיִביא ָּדָבר ֵאיֶזה ִלְקנֹות ַּהָמעֹות ֵּמְרׁשותֹו יֹוִציא ּּבְ ִביל ֶרַוח ּׁשֶ ׁשְ  ּבִ

ַּתְלמוד תֹוָרה אֹו ְגִמילות ֲחָסִדים ּּ ּ טוִחים ֵאיֶזה ְוִיְבֹרר, ּ  ָהִעיר ִמן ְוֶנֱאָמִנים ּּבְ
ִיְמסֹר   .’ּכוְו ָיָדם ַעל ָהִעְנָין ּׁשֶ

ֶפר   :נֹוֲחִלין ֵיׁש ַּהָקדֹוׁש ִמּסֵ

ַהְקָדָמהָּכַתב  ּוְכָבר ֵני ּ ְדַמה:נֹוֲחִלין ֵיׁשַּלֵסֶפר  ּּבַ ּבְ ֵמִחים ָאָדם ּׁשֶ  ׂשְ
ַמְנִחיִלין ְּכׁשֶ ר ּ ְמָחה ּהוא, ַאֲחֵריֶהם ִלְבֵניֶהם עֹׁשֶ ל ׂשִ טות ׁשֶ ִּיֵתן ַמה ִּכי, ּׁשְ  ּוַמה ּ

ֵלמות ּיֹוִסיף ָמה ָּהֲעלוָבה ָמתֹוְלִנׁשְ ּׁשְ יח ּבְ ַיּנִ  ְיֵהא ּהוא, ּוְמאֹודֹו ָטְרחֹו ָּכל ְלָבָניו ּׁשֶ
ַלך בֹור ְֻמׁשְ ַּתְחִתית ּבְ בו ְוֵהם ּ ָבָתיו ֵּיׁשְ ּוַבֲעִליֹוָתיו ְּוַהטֹוִבים ַּהְגדֹוִלים ּּבְ  ְּמֻרָוִחים ּ
קֹול ָבִחים ְזָמִרים ּבְ ב ְּוהוא, ּוׁשְ ָדד ֵיׁשֵ ֶי ְּוִידֹם ּבָ ּוְגנוִחים ֶללּבְ  רֹאׁשֹו ָלָאֶרץ ְויֹוִריד ,ּ
ָיגֹון כֹן, ּבֹוִכים ְוקֹול ּבְ ין ְּוִיׁשְ ים אֹוְכִלים ָממֹונֹו ֵהם, ְוחֹוִחיםּ ִקמֹוׂש ּבֵ , ְלַמֲעַדּנִ
ְכלֹת ְמֹררֹת ָלמֹו. ַלְחמֹו ָעָפר ְּוהוא יִנם , ַּאׁשְ י ִעםֲּחַמת ַתּנִ  ֵהם, ְּפָתִנים ָראׁשֵ

ק ְּוהוא, ָהֱאֻמִנים ֲעֵלי תֹוָלע ִּיְהיו ָממֹונֹו ָפתֹות ְיַחּבֵ  ְוִאם. 'ְּוכו ְותֹוָלע ְּוִרָמה ַּאׁשְ
ו לֹא ְוִאם, לֹו ִמי לֹו ּהוא ֵאין ה ֵאין ִּכי, ֵאיָמַתי ַעְכׁשָ אֹול ַמֲעׂשֶ ׁשְ ר ּּבַ  ּהוא ֲאׁשֶ

ָמה ְהֹוֵלך ְּדַהְינו, ֶנֶפׁש ִּמְפֵני ֶנֶפׁש ּדֹוִחין ֵאיןַּעל ֵכן , ּׁשָ ֵני  ַנְפׁשֹות ִּמְפֵני ַנְפׁשֹו ּ ּבְ
יתֹו ז... ּבֵ ה ּוְלַבְזּבֵ ה ַהְרּבֵ ָאר, ָממֹונֹו ִמן ְוַהְרּבֵ יח ְּוַהׁשְ ִיְהֶיה ְּכֵדי, ְלָבָניו ַיּנִ ַּגם  לֹו ּׁשֶ

ִּמֶמּנו ַרב ִּכי, ּוְמזֹונֹו ַּפְרָנָסתֹו ְְלֹצֶרך ְמלֹונֹו ְלֵבית ִּעמֹו ְּוִיַקח, ִּמָממֹונֹו ּרוַח ַנַחתֵּכן  ּ 
ְַהֶדֶרך   .'ְּוכו ּ

ה... ִצְדָקתֹו ְוַיֲעׂשֶ ִעְנָין ׁשֶ  ִּמֵפרֹוֵתיֶהן ְויֹאַכל עֹוָלם ּוְלדֹורֹות ָלַעד ַּתֲעֹמד ּּבָ
עֹוָלם ַּגם ֵכן לֹו ַּקֶיֶמת ְּוַהֶקֶרן ַּהֶזה ּבָ א ָלעֹוָלם ּ   .ַהּבָ

יק ֵּמַהָגאֹון ַעל ַּהָקדֹוׁש ַּהַצּדִ   :ע"זי ַּחִיים ָחֵפץ ּבַ

ָיַעץ ֲעָצתֹוֵמ ה ַמה ְלעֹוְררֹו ָנבֹון ְלִאיׁש ּׁשֶ ַיֲעׂשֶ ַחִיים ּׁשֶ ַּחיותֹו ּּבַ ָממֹונֹו ּ  ְלַאַחר ּבְ
ִרים ֵמָאה ָנה ְוֶעׂשְ   .ְלטֹוָבתֹו ׁשָ



רעט  ַהרַּהֹז ִּאְגרֹות

ְמֻחָיב... ְמאֹד ָּנחוץ ְּוהוא :ְּוֶזה ְלׁשֹונֹו ַהָקדֹוׁש ּׁשֶ  ַמה ֵסֶדר ַלֲעׂשֹות ְלִהְתּבֹוֵנן ּ
ִיְתַנֲהגו ּׁשֶ ּ   ?ָעֵמל ַּאָתה ְלִמי ִּכי. ָיָמיו ְמלאֹות ַאֲחֵרי ְנָכָסיוּבִ ּ

ָצִריך ְּוַהְיינו ְׁשֶ ַעְצמֹו ָהָאָדם ּ יֵמי ּבְ ּוְלַתֵקן ְּלִהְתַחֵזק ַּחָייו ּבִ  ַוֲעָצִתי. ַּהֹכל ּ
ְיַחֵלק ,ִלי ׁשֹוֵמַע הָהָי ְּכבֹודֹו ִאם, ַּהְיעוָצה ּׁשֶ יח ִּמֶזה ֶאָחד ְוֵחֶלק, ְנָכָסיו ּ  ְלַעְצמֹו ַיּנִ
ֶזה ַלֲעׂשֹות ים ֶזה ַעל ּוְלַמּנֹות, טֹוִבים ְּדָבִרים ּבְ ָרֵאל ְמֻפְרָסִמים ֲאָנׁשִ ִיׂשְ  א"לי ּבְ

ַיֲעׂשו ְוֶנֱאָמִנים ּׁשֶ ָהִעָזבֹון ְרצֹונֹו ְּכִפי ּ ה אֹו, ּּבְ ַיֲעׂשֶ  ַעל ְֵיֵלך ְוָהֶרַוח ,"ַּקֶיֶמת ֶקֶרן "ּׁשֶ
ּוִבְזכות. טֹוִבים ְּדָבִרים ם  ְַיֲאִריך ֶזה ּ יָבה ְּוָינוב ֹּכחֹוָתיו ֶאת ִּויַחֵזק ָיָמיוַּהׁשֵ ׂשֵ  ּבְ
ָכל ְּוַיְצִליֵחהו, טֹוָבה יו ּבְ ֶנָחַמת ִלְראֹות ְּוִיְזֶכה ַמֲעׂשָ ַלִים ִּציֹון ּבְ  ְּכֶחְפצֹו ִּוירוׁשָ

  ...טֹוָבתֹו ַּהדֹוֵרׁש ֶנֱאָמן אֹוֲהבֹו ּוְכֵחֶפץ

ֶפר ֶּהְעֵתק   :ץיֹוֵע ֶּפֶלא ִמּסֵ

ָניו ֶאת ְּיַצֶוה ִּכי ַּלֶגֶבר טֹוָבה יתֹו ְוֶאת ּבָ ְמרו ַאֲחָריו ּבֵ ְֶדֶרך ְּוׁשָ  זֹוִהי ָלֵכן... 'ה ּ
ְֶדֶרך ָרה ּ עֹוֶדּנו ,ְיׁשָ ּבְ ַבֲחרותֹו ּׁשֶ ּוִבְבִריאות ּּבְ ָכל ִּויַצֶוה ַּצָוָאתֹו ִּיְכֹתב ּ  ְּלַקֵים ּתֶֹקף ּבְ
ר ֶאת ָּכתוב ִּיְמְצאו ֲאׁשֶ ְמַחֵלקּוְכ... ּ ּׁשֶ ֹראׁש ֵחֶלק ְלַעְצמֹו ִּיֹטל ְנָכָסיו ּ  ֶקֶרן ִלְהיֹות ּבָ

ָיד ַּקָים ְלחו ְּוַהֵפרֹות ֶנֱאָמן ּבְ ים לֹו ִּיׁשְ ְֶדֶרך זֹוִהי. ְלַנְפׁשֹו ַמֲעַדּנִ ָרה ּ  ִּתְפֶאֶרת ְיׁשָ
יָה ּוְלַקֵי ָּלחוׁש ָאָדם ְלָכל ְּוָראוי. ָהָאָדם ִמן לֹו ְוִתְפֶאֶרת ְלעֹוׂשֶ  ָהַרב ַּצָוַאת םּ

ינו יֹוְדָעם ּוִמי, ַּעִתיִקים ַּהְדָבִרים ִּכי ֶהָחִסיד ְּיהוָדה ַּרּבֵ  ֲהֵרי ְּדָבָריו ַעל ְועֹוֵבר ּׁשֶ
ַנְפׁשֹו ִּמְתַחֵיב ֶזה   .ַנְפׁשֹו ׁשֹוֵמר לֹו ְוׁשֹוֵמַע, ּבְ

ֵיׁש ָלֶכם ָקרֹוב ְל  ִּנְדַהְמִתי ִלְראֹות ֵאיך ׁשֶ ְ עוִרים ְוכֹו200ּ ֵּכן ִיְרּבוְכֵבי אֹור ּ ׁשִ ּ ,
ָרֵאל לֹא ַאְלָמן ִיׂשְ רוך הוא  ֵיׁש ,ּזֹאת אֹוֶמֶרת ׁשֶ ם ְלַהָקדֹוׁש ּבָ רוך ַהׁשֵ ּּבָ ּ ְּ ְּ ַּחָיִלים ּ

ִכיָנה  ר ִלְגֹאל ֶאת ַהׁשְ ֶאְפׁשָ ם ְוַלֲעׂשֹות ָכל ַמה ׁשֶ מוָכִנים ִלְמסֹר ַנְפׁשָ ֲּאִמִתִיים ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ה ּוִבְזכות , ַּהְקדֹוׁשָ ּבִּ ִיְתַקֵים ִדְבֵרי ָהַרׁשְ ָקרֹוב ׁשֶ ֶּזה ִנְזֶכה ּבְ ּ ּ זַֹהר ָדא ִיְפקון : "י"ּ ּּבְ ּ ּ

ַרֲחֵמי יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּּבֵ ָקרֹוב ַמָמׁש , "ּּ ְזֶכה ְלֶזה ּבְ ּנִ ּזֹאת אֹוֶמֶרת ׁשֶ םּ ֶעְזַרת ַהׁשֵ   .ּּבְ

ֵדי ִיְהֶיה ִלי ְקָצת ֵחֶלק ּבָָלֵכן ּכְ ה , הַּדְתֶכם ַהְקדֹוׁשֲָעּ ׁשֶ ּמָ ַּאְעִתיק ּכַ
ֵהם זֹוִכים ָכר ַהָגדֹול ׁשֶ ים ַלׂשָ י ָהַרּבִ גֶֹדל ַמֲעַלת ְמַזּכֵ ִּעְנָיִנים ּבְ ִויִהי ֶחְלִקי , ּ

ֶכם    .ִעּמָ



רפ  ַהרַּהֹז ִּאְגרֹות

אֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשְמבָֹאר ּ ּבְ ְּדַהְמַזֶכה :ּ ים ֶאת ּ ְֶדֶרך ַלֲחֵברֹו ְלַהְראֹות ָהַרּבִ ּ 
ר ֵאין, ט"ְמַט ְְלָאךַמ ְלַמְדֵרַגת ָיבֹוא, ַּהָיׁשָ ַחת ַמְדֵרָגה ׁשֶ ּבַ   .ִּמזֹו ְמׁשֻ

י ָנָתןּוְבָאבֹות ַרּבִ ּ ומֹוֵרנו ָהַרב ִיְצָחק , ּדְ ַעל ַּאבוָהבּ אֹור ְמנֹוַרת ּבַ  ,ַהּמָ
י ַחְכֵמי ִּמְגדֹוֵלי ַתבְסָפַרּדִ ְּדַהְמַזֶכה ": ּכָ ים ֶאת ּ ַרך  ָהַרּבִ ם ִיְתּבָ ְַהׁשֵ ִגיַחּ  ָעָליו ַּמׁשְ

ָניו ְוַעל   ".ַּצִדיִקים ְלָבִנים ְוזֹוֶכה ּבָ

ים ֶאת ַּהְמַזֶכה ":)ז"תרִסיָמן ( ֲחִסיִדים ּוְבֵסֶפר ְכָבר ַּגם ָהַרּבִ ְּכׁשֶ ָּכלו ּ ֵני ּ  ׁשְ
ַּהְקצוִבים ַּחָייו נֹוָתיו לֹו ַמֲאִריִכין, לֹו ּ   ".ּדֹורֹו טֹוַבת ֲּעבור ׁשְ

ֶכת ַמּסֶ ָמחֹות ּבְ ַתב ׂשְ יםָה ֶאת ַּהְמַזֶכה ":ּכָ הוא לֹו ֻמְבָטח ַרּבִ ן ּׁשֶ  עֹוָלם ּבֶ
א   ".ַהּבָ

ָעה ַּהּטורְוֶזה ְלׁשֹון  יֹוֶרה ּדֵ ִאי ּוִמי ":ז"רמ ִסיָמן ּבְ ר ׁשֶ  ַּדי ִלְלֹמד לֹו ֶאְפׁשָ
ְּכִאלו לֹו ְוַתֲחׁשֹב ַּהלֹוְמִדים ַלֲאֵחִרים ַּיְסִפיק, ַּהְזַמן ִּטְרַדת ִּמְפֵני ּ  לֹוֵמד ּהוא ּ

ַעְצמֹו   ".ּבְ

זַֹהר ַּעֵיןְו ת ַּהָקדֹוׁש ּּבַ ָכַתב ,ַוְיִחיּ ָפָרׁשַ ִעְנַין ּׁשֶ ְתפֹות ּבְ ָכר ּׁשֻ ׂשְ ּוְזבולון ִיׂשָ ּ ּ ,
ְּזבולון ִּהְקִדימֹו ְְלִפיָכך ָכר ּ ׂשְ הֹוִציא ַעל, ְלִיׂשָ ְִמתֹוך ַלְחמֹו ׁשֶ ל ְלִפיו ּוְנָתנֹו ִּפיו ּ  ׁשֶ
ְּזבולון תֹוֵמך ִמי .ּ ְׁשֶ ַבֲעֵלי ּ ָרכֹות נֹוֵטל ּתֹוָרה ּבְ ּוִמְלַמָטה ִּמְלַמְעָלה ּבְ ּ ֵתי ְוזֹוֶכה ּ  ִּלׁשְ

ְלָחנֹות ֵאין ַמה ,ׁשֻ ם, ּזוָלתֹו ַאֵחר ָאָדם ְלֶזה זֹוֶכה ּׁשֶ ֵכן ְוָכל. ַּעֵין ׁשָ ְמַזֶכה ּׁשֶ  ֶאת ּּבִ
ים ַעל, ָהַרּבִ ִּזכוי ְיֵדי ׁשֶ ים ּ ִאים ָהַרּבִ ָרֵאל ֲאָלִפים ּבָ ְוְלִפיָכך, ּוָבהְּתׁש ַלֲעׂשֹות ִּמִיׂשְ ּ 

ָרכֹות ָּכל ִּלֹטלַעל ְיֵדי ֶזה  זֹוֶכה ְלַמְעָלה ּבְ ְלַמָטה ּׁשֶ ְּוׁשֶ   .ל"ְוַכּנַ ּ

ּוְנַסֵים ִדְבֵרי ּ ל ֶהָחָכם ּבְ מוֵאל ֶאְלָעָזרּ מֹוֵרנו ָהַרב ַהְמֻקּבָ  ִסיְניֹור' ן ּׁשְ
ָכַתב ,ל"ַזַצ י ֵתבֹות ִמָפסוק :ּׁשֶ ּ ְדָהָראׁשֵ ּ ָפִטיַהּמִ ה"ְּוֵאֶל'ּ י ר"ֲאׁשֶ ם"ּׁשְ  ם"ָּתׂשִ

ים'ָה ַּזכֹות'ְל ָדם'ָא ַּחָיב'ְו ּהוא 'ם"ִלְפֵניֶה ָכר'ַה, ַרּבִ ה'ְמ ּׂשָ  ְּמַזֶכה'ַה אֹו (ֻרּבֶ
ת  (ַּזְרעֹו'ִמ ְרֶאה'ִי ֹוב'ט ִרי'ְּפ ּיֹוִליד'ׁשֶ) ְבָטח'ֻמ ָפָרׁשַ ְּתרוָמהִּכְדִאיָתא ּבְ  זֹוֶכה ּ

ִנים ִלְראֹות ים'ַר ִנים'ׁשָ ְֶרך'אֹ) ְלָבָניו ּבָ  עֹוָלם'ְל ,ֵהָרה'ְמ 'י ֹוֵמַע'ׁש ִּפָלתֹו'ְּת ּבִ
ם 'ַה ַּמֵלא'ְי כֹוָנה'ְנ ְרָנָסתֹו'ַּפ ֲאלֹוָתיו'ִמּׁשֵ   .ׁשְ

ר ֹזַהר ְּדִאיָתא, ְּדָבָריו ְלָבֵאר ְוֶאְפׁשָ ָּפסוק ַעל ַּהָקדֹוׁש ּּבַ ָפִטים ְּוֵאֶלה ּ ַּהִמׁשְ ּ 
ְּדִגְלגוַלָיא ָרָזא ָּדא" ּ ּ אור ְְוָצִריך, "ּ ְזָכר ְלֵעיל  ִּפי ְוַעל. ּּבֵ  ַּגב ַעל ַאף, ְלָפֵרׁש ֵיׁשַּהּנִ
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ַּהִגְלגול ִּפי ַעל ְּדִלְפָעִמים ּ עֹוָלם ְּלִהְתַיֵסר ָהָאָדם ֻמְכָרח ּ ִגְלגול ַּהֶזה ּבָ ּּבְ ַעד ֶזה ּ  ּבְ
ִגְלגוִלים ֲחָטָאיו ּּבְ ְיַזֶכה ְיֵדי ַעל ָאְמָנם, קֹוְדִמים ּ ּׁשֶ ים ֶאת ּ  ֶאת ִלְפֹטר ָיכֹול ָהַרּבִ

ים ֶאת ַּהְמַזֶכה ִּכי, ַּהֶזה ַּהִדין ִמן ַעְצמֹו א ֵחְטא ֵאין ָהַרּבִ ּוִמֵמיָלא, ָידֹו ַעל ּבָ  לֹא ּ
ִגְלגול עֹוד ֶיֱחָטא ּּבְ ּגוָפא ּוָבֶזה, ֶזה ּ ֵאינֹו ַמה ּ ָפַגם ַמה ְּמַתֵקן עֹוד חֹוֵטא ּׁשֶ ּׁשֶ ּ 

ִגְלגוִלים ּּבַ ּ ַּהִיסוִרים ִמן ִיְפֹטר ֶזה ְיֵדי ְוַעל, יםַּהקֹוְדִמ ּ ּ ַחס  ָעָליו ִנְגַזר ִאם ְוַאף, ּ
לֹום ִּיסוִרים ְוׁשָ ְְכֶדֶרך, ּלֹא ָעֵלינו ּ סֹוְבִלים ָהעֹוָלם ּ ִּיסוִרים ִמיֵני ָּכל ּׁשֶ ַרֲחָמָנא  ּ
עֹוָלםִליְצָלן  ִּזכוי ְיֵדי ַעל ָמקֹום ִּמָכל, ַּהֶזה ּבָ ים ּ  לֹו ְּוִיְהיו, ֵּאֶלה ָּכלִמ ִּיָפֵטר ָהַרּבִ

ְמָחה ַנַחת ַּחֵיי ָרכֹות ְלָכל ְּוִיְזֶכה ְוׂשִ תֹוָרה ָּהֲאמורֹות ַהּבְ ה ּּבַ  ּוְכִדְבֵרי, ַּהְקדֹוׁשָ
ל ְמַסֵים ל"ַהּנַ ַהְמֻקּבָ ּׁשֶ יֹוִליד ּ נֹות ָיִמים ְְואֶֹרך, ִּמַזְרעֹו טֹוב ְּפִרי ּׁשֶ  ּוְתֵהא ,ַּחִיים ּוׁשְ
ם  ִּויַמֵלא כֹוָנהְנ ַּפְרָנָסתֹו ֲאלֹות ָּכלַּהׁשֵ   .ְוִלְבָרָכה ְלטֹוָבה ִלּבֹו ִמׁשְ

ה ְבָרָכה ְמֻרּבָ ֵלָמה, ּבִ ְבִריאות ׁשְ נֹות ַחִיים ּבִ ּאֶֹרך ָיִמים וׁשְ ּּ  ַעל , ֲעֵליֶכם,ָעַלי, ְ
ָרֵאל,ַּהְמִפיִצים ית ִיׂשְ   :ּוְבָכבֹוד ַרב, ּ ְוַעל ָכל ַעם ּבֵ

ֵא -עֹוַבְדָיה ּכֵֹהן  ַבע ְיַצּבְ   ו"ר ׁשֶ
ֶּאֶרץ ַהקֶֹדׁש תֹוְבָב   א"ּ

  

    – נב מכתב –

ם רוך ַהׁשֵ ּּבָ ְ לֹום וְבָרָכה  – "ִּמְפַעל ַהֹזַהר ָהעֹוָלִמי"ִלְכבֹוד , ּ   !ּׁשָ

ָרֵאל ֶאֶרץ ִיׂשְ יָבתֹו ּבְ ְיָתה ִמיׁשִ א ַהּבַ ִני ּבָ ּ ְלַחג ַהֻסכֹות,ּבְ ּוְבָידֹו ֶסט זַֹהר , ּ
ִחּנָ ל ִמֶכם ּבְ ִקּבֵ ַּהָקדֹוׁש ׁשֶ ּ ָכל יֹום , םּ ל ַעל ַעְצמֹו ִלְלמֹד ּבְ ִמֵלא ֹטֶפס ְוִקּבֵ ְּלַאַחר ׁשֶ ּ
ְּויֹום ֶאת ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּעֹוד ָרִאיִתי ֶאְצלֹו ַכָמה ֲעלֹוִנים ָיִפים ְמאֹד ְוֶנְחָמִדים . ּ ּ

הֹוֵצאֶתם ָלאֹור ְוֶאת ִסְפְרֶכם  יֹוֵתר ׁשֶ ְרִאיִתים לֹא , "ּאֹור ַהֹזַהר"ּבְ ָּיכְֹלִתי ּוֵמֵעת ׁשֶ
ק ָגדֹול, ַּלֲהִניָחם ִמָיִדי ִהְתַלֲהבות וְבֵחׁשֶ ְּוִהְתַחְלִתי ִלְלמֹד ֶאת ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ, 

ֲעלֹוֵניֶכם ְוֶאת ַהֵסֶפר  ּבַ ַּאֲחֵרי ְקִריָאִתי ֶאת ַהְדָבִרים ַהְמעֹוְרִרים ׁשֶ ". ּאֹור ַהֹזַהר"ּ
ַני ַהּנְ ֵּכן ַגם ֵכן הֹוֵריִתי ְלָכל ּבָ ּׂשוִאים וְלַיְלֵדיֶהם ּּ ֵּכן ִיְרּבוּ ָכל יֹום , ּ לֹא ִלְפחֹות ּבְ

ָעה ֹזַהר ָעה ַאַחת , ִּמִלְלמֹד ְלָפחֹות ֶרַבע ׁשָ ת קֶֹדׁש לֹא ִיְפֲחתו ִמִלמוד ׁשָ ּבָ ּוְבׁשַ ּ ּּ ּ
זַֹהר ַמְנֶהְטן . ַּהָקדֹוׁש ּּבַ ִבי ָכאן ּבְ ה ִמְמקֹום מֹוׁשָ ְּוִהּנֵ ֶּכה ְכָבר ִהְנִני זֹוְּניו ָיאְרק ּ
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ְסכוִמים ְגדֹוִלים ְמֹאד יבֹות ְקדֹוׁשֹות ּבִ ה ְיׁשִ ַהְרּבֵ ִנים ַרּבֹות ִלְתמֹך ּבְ ּׁשָ ּ  ְוַאף ,ְ
ם  ִנים ִהּנָ ים ְוַאף ׁשָ ך ֳחָדׁשִ ֶמׁשֶ ר ָכל ַאְחָזָקָתם ּבְ יבֹות ְוכֹוְלִלים ֲאׁשֶ ָנם ְיׁשִ ְֶיׁשְ ּ

יַבת . ִּמְתִמיָכִתי ָר... ּוְכגֹון ְיׁשִ ְבֵני ּבְ ַפַעם ָהַאֲחרֹוָנה ּבִ ָלה ִמָיִדי ַרק ּבַ ר ִקּבְ ּק ֲאׁשֶ ּ
יַבת $, 180,000ְַסך  ִעיר ַהּנַ... ִויׁשִ ָלה "ּבָ ַלִים ... ְוכֹוֵלל $, 330,000ל ִקּבְ ירוׁשָ ּּבִ

ִלים לֹא ָפחֹות ִמַסך  ְְמַקּבְ ּ ָנה$ 120,000ּ ה , ְלׁשָ ִלים מֹוְסדֹות ְועֹוד ַהְרּבֵ ְמַקּבְ
יםְּסכוִמים יֹוֵתר ְק ָרֵאל ְוֵכן ֵאיֶזה ַחְצרֹות ֲחִסיִדים . ַטּנִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵיׁש ָלֶהם ַכָמה ּבְ ּׁשֶ ּ ּ

ֲעָסִקים. ַאְלֵפי ֲחִסיִדים ה ּבָ ְּוַלַאֲחרֹוָנה ָהָיה ַהַמָצב ָקׁשֶ , ּ ְוִכְמַעט ָנַפְלִתי ְלַגְמֵרי,ּ
ִלי ִלְצמַֹח יְזֶנעס ׁשֶ ּוְלֶפַתע ִפְתאֹם ִהְתִחיל ַהּבִ ּ ְּנִתי ַמדוַעְולֹא ֵהַב, ּ ּ ַּרק ַעָתה ָזִכיִתי , ּ

ִני ֵהֵחל ִלְלֹמד ֶאת ַהֹזַהר  ר ּבְ ִדיוק ַכֲאׁשֶ ּבְ ִּלְראֹות ׁשֶ ּ ּ ֵּהֵחלו ָהֲעָסִקים ַּהָקדֹוׁש ּ ּ
םַלֲעלֹות ַמְעָלה ַמְעָלה  רוך ַהׁשֵ ּּבָ ְ ִני ָלַמד ֵהיֵטב ֶאת . ּ ּבְ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ֵסֶפר אֹור "ְוָכֵעת ּבַ

ַּהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ן ,"ּ י וֵמַהּבֶ ְרַעּבִ י ָמְרְדַכי ׁשַ ם ֵמַהַצִדיק ַרּבִ ָכתוב ׁשָ ּ ְוֶהְרָאה ִלי ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ
ל ,ל"ַזַצִאיׁש ַחי  ְגֶלה ׁשֶ ל ִלמוד ַהּנִ ָכר ׁשֶ ִלים ׂשָ ָעה ַאַחת ִלמוד ַהזַֹהר ְמַקּבְ ׁשָ ּבְ ּ ׁשֶ ּּ ּּ

ִנים ְבִתי ְלַעְצִמי, ֶאֶלף ׁשָ ָכל ָּחׁשַ ּבְ ֵּכל ֵאיך ְלַהְרִויַח ַכָמה ֲּעָסַקי ִהְנִני ִמְסַת ׁשֶ ּ ְּ

יֹוֵתר ּוְבַוַדאי, ּׁשֶ ה ָצִריך  ּ א ַעל ִלמוד ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ עֹוָלם ַהּבָ ָכר ִנְצִחי ּבָ ׂשָ ּבְ ְׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ה ה ֲהִכי ַהְרּבֵ ַמְרִויִחים ּבָ ְּלַנֵצל ֶאת ַהצוָרה ׁשֶ ּּ ּ ִסְפרֹו,ּ ָכַתב ֶהָחֵפץ ַחִיים ּבְ ּ וְכמֹו ׁשֶ ּ ּ .

ם ֶאת ַהֹזַהרְוִאם ֶאְתמֹ לֹוְמִדים ׁשָ יבֹות וְבכֹוְלִלים ׁשֶ יׁשִ ּך ּבִ ּ ּ עֹוָלם , ְ ָכִרי ּבָ ִיְהֶיה ׂשְ
ל ַהַצִדיִקים ַהּנַ ּבֹון ׁשֶ ָּהֶעְליֹון ִפי ִמיְליֹון ַאְלֵפי ְפָעִמים יֹוֵתר ְלִפי ַהֶחׁשְ ּ ּ ָלֵכן . ל"ּ

יבֹות ְוַה תֹוִדיעוִני ֵאיֶזה ֵהם ַהְיׁשִ ֲּאַבֵקׁש ִמֶכם ׁשֶ ּ ּ ם ֶאת ּ לֹוְמִדים ׁשָ ּכֹוְלִלים ׁשֶ ּ
ֶהם,ַּהֹזַהר אוַכל ִלְתֹמך ּבָ ְכֵדי ׁשֶ ְ ּבִ ַּגם ֵכן ּ ֵאיֶזה ַחְצרֹות  .ּ תֹוִדיעוִני ּבְ ְּוֵכן ֲאַבֵקׁש ׁשֶ ּ ּ

ֶאְתֹמך ַּהֹזַהר ֶאת  ֲּחִסיִדים ְוַהמֹוָסדֹות לֹוְמִדים ְכֵדי ׁשֶ ְַהָקדֹוׁש ּבִ ַּגם ֵכן ּ ֶהםּ ָנא . ּבָ
ְלחו ֵאַלי ְתׁשוָבה ֶאל ַהְכתֶֹבת ָהְרׁשוָמה ַמָטהֲּאַבֵקׁש ׁשֶ ִּתׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ.                              

ָּנא ִאם תוְכלו ְלַהֲעִביר ְלָפחֹות ַל ּ ּ ִמלֹוְמֵדי ַהזַֹהר ְלִהְתַפֵלל ַעל א10-ּ ּּ ן ... ּ ּבֶ
ָכל ָהִעְנָיִנים, ... י... נ ַאְצִליַח ּבְ ַמט ִמָכא. [ׁשֶ ם ֻהׁשְ ַּהׁשֵ ת ּ תֹו ַהְמֹפֶרׁשֶ ָקׁשָ ּן ֵעֶקב ּבַ

ִגיד ְלַהָלן ל ַהּנָ   .]ּׁשֶ

נו  ַּאֲעִתיקָלֵכן , ל"א ַזַצ"ֲּאִני ָקׁשור ְמֹאד ְלִסְפֵרי ַהִחיָד, ַּאַגב ָכַתב ַרּבֵ ַּמה ׁשֶ ּ
ַּחִיים יֹוֵסף ָדִוד ֲאזוַלאי ּ ִסְפרֹו ַהָקדֹוׁש , א"ַהִחיָד, ּ עּּבְ ֶאְצּבַ   .)אֹות מד(, מֹוֶרה ּבְ
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ּוד ֵסֶפר ַהֹזַהר ְמרֹוָמם ַעל ָכל ִלמודִּלמ ּּ ּ ַגם לֹא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר, ּ ׁשֶ ְוַאף , ּּבְ
ְקִריָאתֹו ִיְטֶעה ּבִ ָמה. ּׁשֶ ׁשָ ְּוהוא ִתקון ָגדֹול ַלּנְ ּ ּּ מֹוָתיו , ּ ַהַגם ְדָכל ַהתֹוָרה ׁשְ ְּלִפי ׁשֶ ּ ּ

רוך הוא ל ַהָקדֹוׁש ּבָ ּׁשֶ ְּ ה ּבְ, ּ ׁשָ ַּכָמה ִספוִריםִּמָכל ָמקֹום ִנְתַלּבְ ּ ְּוָאָדם ַהקֹוֵרא , ּ
ט ַהָפׁשוט ּוֵמִבין ַהִספוִרים נֹוֵתן ַדְעתֹו ַעל ְפׁשָ ּ ּּ ּ ּּ ּ ֲּאָבל ֵסֶפר ַהֹזַהר ֵהן ַהסֹודֹות . ּ ּ

ָגלוי ֵהם סֹודֹות ְוִסְתֵרי תֹוָרה, ַּעְצָמן ּבְ ְּוַהקֹוֵרא יֹוֵדַע ׁשֶ ֵאינֹו מוָבן ִמקֶֹצר , ּ ֶּאָלא ׁשֶ ּ ּ
יג  ַּהַמׂשִ גּ ְּועֶֹמק ַהֻמׂשָ ּ.  

נו ַהִחיָד ת ַרּבֵ ג ַמה ָהָיה גֶֹדל ְקֻדׁשַ ִיְהֶיה ָלנו ְקָצת ֻמׂשָ ּוְכֵדי ׁשֶ ּ ּּ ּ א ַאֲעִתיק "ּ
י ֱאִליֶמֶלך ִמִליֶז)א"ִסיָמן רפ(" ְֹאֶהל ֱאִליֶמֶלך"ֵּמַהֵסֶפר  י ַרּבִ ם ָהַרּבִ ׁשֵ ל "ְּנְסק ַזצוַק'ְ ּבְ

ִאיַטְלָיא ֵי: ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ם ּבְ ּׁש ַצִדיק ֶאָחד ָגדֹולׁשָ ר ַעל ְיֵדי ִחּבוָריו ַהְטהֹוִרים , ּ ֲּאׁשֶ ּ
ְּמַבֵטל ָכל ִסְפֵרי ַהִמינות ּ ּ ָרֵאל, ּ ל ִיׂשְ ּוִמי ִיֵתן ְוָהָיה ְלָבָבם ׁשֶ קֹד ַעל ַדְלֵתי , ּ ִּלׁשְ ּ

ּלֹא ָיִזיזו אֹוָתם ְכלום ֵמֱאמוָנָתם, א"ִסְפִרי ַהִחיָד ּ ּּ .  

ִתְקָוה ִלְתׁשוָבה  ָכר ַהָגדֹול ַהּנַ, ֵּמְיִדיתּּבְ ֶאְזֶכה ַלׂשָ ְכֵדי ׁשֶ ּּבִ ּ ָכל , ל"ּ ּוְלַהְצָלָחה ּבְ
  ,ָהֲעָסִקים

ִרית  )-(   .ַּמְנֶהְטן ְניו ָיאְרק ַאְרצֹות ַהּבְ

ם[ ּ ַהְכתֶֹבת ַהְמֵלָאה,ַּהׁשֵ ל ,ּ ְוַהְפָרִטים,ּ ת ׁשֶ תֹו ַהְמפֶֹרׁשֶ ָקׁשָ ְמטו ֵעֶקב ּבַ ּ ֻהׁשְ ּ
ִגיד ְלַהָלן   .]ַּהּנָ

ִּאם ִתְרצו תוְכלו ְלַפְרֵסם ֶאת ִמְכָתִבי. ב.נ ּ ּּ ּ ִמיט ֶאת ָכל , ּ ַּאך ָנא ְוָנא ְלַהׁשְ ְ

ֶהן, ַּהְפָרִטים ר ִהְנִני תֹוֵמך ּבָ יבֹות ֲאׁשֶ ִמיט ֶאת ְפָרֵטי ַהְיׁשִ ְְוַגם ְלַהׁשְ ּ ּ.  
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    – נג מכתב –

ִגיד ַהָקדֹוׁש ִמקֹוְז ִּמְכָתב ֵמֶאת ֶנֶכד ַהּמַ ּ ּ  יֹוָמא א ְלֶרֶגל"ִניץ זיע'ּ
א ְּדִהּלוָלא ַרּבָ ָמתֹו, ּ ּוְלִעּלוי ִנׁשְ ּ.       

ֵני  ִנים ַהַצִדיִקים ַרּבָ ִּלְכבֹוד ָהַרּבָ   ."ֹּזַהר ָהעֹוָלִמיִמְפַעל ַה"ּ

ְלנו ִקּבַ ה ָלֶכם ֲעבור ַהֶסט ַהֹזַהר ׁשֶ ּתֹוָדה ַרּבָ ּּ ּ ּ ה ֹזַהר ,ּ ּ ְוִהְננו לֹוְמִדים ַהְרּבֵ
ַר ם ִיְתּבָ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ָכל . ְךּּבְ ְיכֹוִלים ִלְלמֹד ֹזַהר ּבְ ְּזכות ֲעצוָמה ָזָכה דֹוֵרנו ֶזה ַעל ׁשֶ ּ ּ ּּ

הֹוְלִכים ַהְמָתָנה ְלרֹוֵפא . ָמקֹום ׁשֶ ַּוֲאִפלו ּבְ ּ ַלַע"ָדאְקִטי(ּ ר ְלהֹוִציא )ז"ר ּבְ  ֶאְפׁשָ
ֵּמַהִכיס ֶאת ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש  ּ ֵני ִכסוִי(ּ ַאַגב ַמִגיַע ִעם ׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ֶהםיּ ָתן ַלֲעטֹף ֶאת ַהֵסֶפר ּבָ ּנִ ּם ׁשֶ ּ( 

ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְּוִלְלמֹד ְוַלֲהגֹות ּבְ ַצְרָכִנָיה , ּ ַהְמָתָנה ּבְ ְּוֵכן ּבְ ר "י ְסָטא"ִרעְגָראֶס(ּ

ַלַע ֶהֶבל ִריק )ז"ּבְ ז ֶאת ַהְזַמן ּבְ ְמקֹום ְלַהְמִתין וְלַבְזֵבּ ּ ּבִ ּ ִית ַהָצְר:ַּאַגב(ּ ַעל ַהּבַ ֵקׁש ָּכִנָיּ ּבַ ּה ּבִ

ְזַמּנֹו ָהֵריק יוַכל ִלְגמֹר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבִ ְּלַהְמִציא לֹו ֶסט ׁשֶ ּ ּ ּ ֲהֵרי ֲאִפלו .)ּ ר אֹו "ְסָטאי "ִרעְגָראֶסַהּ
ִלמוד ַהזַֹהר "ָדאְקִטיְּמקֹום ַהַהְמָתָנה ְל ה ְלֵבית ִמְדָרׁש ְוִנְתַקֵדׁש ּבְ ּר ַנֲעׂשֶ ּ ּ ּ

צ, ַּהָקדֹוׁש ִביַרת ַהֵכִלים ְּוָכל ַהּנִ ׁשְ ר ָנְפלו ּבִ ין ֲאׁשֶ ֹּוִצין ַקִדיׁשִ ּ , ּתויְּדִמַמְלִכין ' ֵמַהזּ
ָכל ֶאָחד ָרָצה ִלְהיֹות  ֶזה" ְֲאָנא ֶאְמלֹך"ֵּעֶקב ׁשֶ ִכְתֵבי ְזֵקִני (, ְּולֹא ִנְכְללו ֶזה ּבָ ַּכְמבָֹאר ּבְ

ָרֵאל ִמָקאְז י ִיׂשְ ַּהָקדֹוׁש ַהַמִגיד ַרּבִ ּ ּ וְבנֹו ְזֵקִני ַהָקדֹוׁש הרה,א"ִניץ זיע'ּּ ה ֶאְלָיִקים "ק ָמָרן ַאְדמֹו"ּ י מׁשֶ ר ַרּבִ

ִמי,)א"ִניץ זיע'ּה ִמָקאְזיָעִרּבְ עֹוָלם ַהֶזה ַהַגׁשְ ּ ְוָנְפלו ְלבֹור ַתְחִתיֹות ּבָ ּ ּ ּ ּ ִּמְתַעִלים ְועֹוִלים , ּ
ֵלם ִּלְמקֹוָמם ָהָראוי ַהְמֻתָקן ְוַהׁשָ ּ ְפלו ִמְתַעִלים ּח ִנצֹוִצין "ְוָכל הרפ, ּ ּנָ ין ׁשֶ ַּקִדיׁשִ ּ ּ

ִליםְוִנְתָקִנים ּוִמְתַיֲחִדים  ִיחוָדא ׁשְ ְמקֹוָמם ּבְ ָכל ָמקֹום . ּּבִ ְְוָכך זֹוִכים ּבְ

ֵכִלים ְדִתקון יך ָהאֹורֹות ְדתֹהו ּבְ ֵעת ַהִטיול ְוַכדֹוֶמה ְלַהְמׁשִ ְמָצִאים ַוֲאִפלו ּבְ ּנִ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ ְּ ּ ּ ּ ,
ּוְלַהְרִגיׁש ְמִצי פַֹעל ַמָמׁשּ ם ּבְ ּאות ַהׁשֵ ּ ְּוַכַמֲאָמר ַהָידוַע , ּ ּ ְאון ִאיך , ִזי ָזאְגט"ּ ּ

ְּדַהְינו ִהיא ַרק אֹוֶמֶרת[ ,ִהיא אֹוֶמֶרת(, "ֵווייס ֲּאָבל ֲאִני ְלַאַחר ִלמוד ] [,ּ ּ
ַּהֲחִסידות ְוַהֹזַהר ְאון ִאיך ֵווייס ] ּ ְמִציאות ַמָמׁש[ּ ֲּאִני יֹוֵדַע וַמְרִגיׁש ּבַ ּּ ְִאיך ִפיל  "ּּ

ִּאיך ֵווייס ֶדעם ָג", "ט-א-ֶּדעם ָג לֹוְמִדים ".]). ט-א-ְ ּוִבְפָרט ִדְלַאַחר וְבֵעת ׁשֶ ּ ּּ
ם ִנְרֵא ַּהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ֲהֵרי ָכל ֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ּ ּ ְמָחה ,  ַאֶחֶרת ְלַגְמֵרייתּ ְדֵבקות וְבׂשִ ּּבִ ּ

ְּגדֹוָלה ַוֲעצוָמה ַאֲהָבה ְוִיְרָאה, ּ ה ּוְכמֹו . ּבְ תֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ָכתוב ּבַ ּׁשֶ ּ ּ , )ח"ְּדָבִרים כ(ּ
ר לֹא ָעַבְדָת ֶאת ה ַּתַחת ֲאׁשֶ ְמָחה וְבטוב ֵלָבב ֵמרֹב כֹל' ּ ׂשִ ֱּאלֶֹקיך ּבְ ּ ּ ָצִריך , ָ ְׁשֶ ּ
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ְמָחה ְגדֹוָלה ׂשִ רוך הוא ּבְ ַּלֲעֹבד ֶאת ַהּבֹוֵרא ּבָ ּ יִגים , ְּ ִּלמוד ַהֹזַהר ַעל ְיֵדי ְּוֶזה ַמׂשִ ּ ּ
  . דֹוׁשַּהָק

לֹום  ֵסֶפר ַדַעת ׁשָ ְּוֵכן ָרִאיִתי ּבַ לֹום "ַאְדמֹוָמָרן ְּלָהַרב ַהָקדֹוׁש ּ י ׁשָ ר ַרּבִ
אץ  י ְלֶנְכִדי ַהָיָקר ַהֻמְפָלג : ּא ִמָלאְנָדאן ְוֶזה ְלׁשֹונֹו"ל זיע"ְּזצוַקִּמׁשַ ַּמָתָנה ִמֶמּנִ ּּ ּ ּ

ַמִים ֶמעְנֶד תֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ הִּמְכ[ִלי ִיְחֶיה ּבְ   .]ַּתב ָידֹו ַהְקדֹוׁשָ

ים ְוָכל ַהֲחִסיִדים ִלְלֹמד וְלַעֵין  ִּמְסָתָמא ָיַדְעָת ִמְנַהג ֲאבֹוֵתינו ַהְקדֹוׁשִ ּ ּּ ּ ּ ּ
ִתקוֵני ֹזַהר  ָכל יֹום ְויֹום ַעד ֶעֶרב יֹום ַהִכפוִרים ּבְ ִהָמְצאֹו ּבְ חֶֹדׁש ֱאלול ּבְ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ

נו ָהָאטום,ַּהָקדֹוׁש ּ ְלעֹוֵרר ִלּבֵ ַרך ִלְפקַֹח ֵעיֵנינו פֹוֵקַח ִעְוִריםּ ּ ָלׁשוב ְלָפָניו ִיְתּבָ ּ ּּ ְ ,
ִעְקֵבי ַהצֹאן ה.ְּצִאי ּבְ ּ ְוִעיון ָכאן לֹא ַהְרּבֵ ּ ַיְרִתיַח ַדי,ּ עור ׁשֶ ּ ַרק ׁשִ ּ ּ אֹו קֶֹדם , ּ

ַּהְתִפָלה ינו ָתם,ּ ְתִפִלין ְדַרּבֵ ּ אֹו ּבִ ּ ּ ָ ְולֹא ֹתאַמר ִכי ֵאיְנך ֵמִבין.ּ ּ ֹּום וָמָחר ַּהי, ּ
ּוָמֳחָרַתִים ָתבֹוא ַלֲהָבָנה ת קֶֹדׁש, ּ ְוֵכן ָתִמיד.ּ ּבָ ׁשַ ֵסֶפר ,ּוִבְפָרט ּבְ ּ ִתְלֹמד ְמַעט ּבְ

ַּהֹזַהר ַהָקדֹוׁש  ִריָאה ּ ְּוהוא ְמִאיַרת ֵעיַנִים ֵליַדע ְמַעט ַגְדלות ַהּבֹוֵרא ְוַגְדלות ַהּבְ ּ ּּ
ֻּכָלה  ּ ר ּ דֹוֵמם צֹוֵמַח ַחי ְמַדּבֵ ָרא ׁשֶּּבַ רוך הואּבָ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ עֹוָלמֹו ּ ֵאינֹו , ּבְ ִּכי ִמי ׁשֶ

לֹא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמָיָמיו ָלה הוא סוָמא ׁשֶ ּלֹוֵמד ְכָלל ִסְפֵרי ַקּבָ ּ ּ ּ ִאם ּ ִאם ִתְלֹמד .ּ
ם  ָכַתְבִתי ָכאן הוא ֱאֶמת ְוֶצֶדקִּיְרֶצה ַהׁשֵ ָּאז ָתִבין ִכי ַמה ׁשֶ ּ ּ ּּ ּּ.  

ה ְוָטֳהָרהְּוִנְזֶכה ִל... ֵלָמה וְקֻדׁשָ ְּתׁשוָבה ׁשְ ּ ָּמה ְמַחֶזֶרת ַעל  ְותֹוָרה ִלׁשְ,ּ ּ
ָלה אַאְכַסְנָי ּׁשֶ ֹאל, ּ ַאל ָאִביך ְוַיֶגְדך ָכבֹוד ִלׁשְ ּׁשְ ָ ַּעֵין יֹוֶרה ֵדָעה , ָּ מ ְסִעיף ָקָטן "ִסיָמן ר(ּ

  .)ט"י

ָנה טֹוָבה וְמבֶֹרֶכת ַנת תשי, ּׁשָ לֹוםַּחִיים  ב"ֵּריׁש ֱאלול ׁשְ ּ ַעד ָכאן ְלׁשֹון -. ְוׁשָ
  .ל"ֵסֶפר ַהּנַ

ְב לֹוִמיםּבִ ה ְורֹב ׁשְ   :ָרָכה ְמֻרּבָ
ֵטיין'הק    ַאְבָרָהם ָהאְפׁשְ

ֶּנֶכד ַהַמִגיד ַהָקדֹוׁש ִמָקאְזִניץ  ּ ה , א"כיזיעוּ י מֹׁשֶ ְּוֶנֶכד ָהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ
ִריָעה ִמָקאְזִניץ  ְמִדיַנת ְניו ֶגִּעיר ַהתֹו, א"זיעועכיֶאְלָיִקים ּבְ ְרִסי 'ָּרה ֵליְקָווד ּבִ

ִרית   .ַאְרצֹות ַהּבְ
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    – נד מכתב –

ם רוך ַהׁשֵ ּּבָ ְ ַחְסֵדי , ּ ְלנו ּבְ ם ִּקּבַ ַרך ֶאת ַהֶסט ַהַּהׁשֵ ִּיְתּבָ ל ָכל ַהֹזַהר ְ ְּמֻחָלק ׁשֶ ּ ּ
ַלְחֶתם ֵאֵלינוַּהָקדֹוׁש  ר ׁשְ ֲּאׁשֶ ּ.  

ָּאנו מֹוִדים ָלֶכם ַעל ָכך ִמֶקֶרב ֵלב ְ ּ ּ.  

ֵּננו לֹוַמר וְלהֹוִדיַע ָלֶכםּוִבְרצֹו ה , ּ ג ַכָמה ַהתֹוֶעֶלת ִהיא ַרּבָ ֵאין ָלֶכם ֻמׂשָ ּׁשֶ ּ ּ ּ
זַֹהר ְמֻחָלק ֶזה ר ְלַקְחתֹו ְלָכל ָמקֹום. ּּבְ ַהִסְפרֹון ָקָטן ְוֶאְפׁשָ ְּכׁשֶ ּ ּהוא תֹוֶעֶלת , ּ ּ

ה  ר נֹוֶתֶנת ַתְמִריץ ָגדֹול ִלְקרֹא ַהְרּבֵ ְּונֹוחות ְגדֹוָלה ֲאׁשֶ ּּ ָכל ָמקֹום ּ ִּמַדֵפי ַהֹזַהר ּבְ ּ ּ
ָעה ְפנוָיה ּוְבָכל ׁשָ ה ֵמַעְפָר, ּּ ִכיָנה ַהְקדֹוׁשָ ּוְלֵקרוב ַהְגֻאָלה וְלָהִקים ַהׁשְ ּ ּ ּ ּּ   .אּ

ִתְזכו ְלַהְגִדיל תֹוָרה וְלַהֲאִדיָרה ֹּרב תֹודֹות ְוׁשֶ ּ ּּ ּ ּּ ּ.  

ָלֶכםִּמְסַפר ָּאַבד ָלנו  ַּהֶטֶלפֹון ׁשֶ ּ ְוִאם תוְכלו ְל,ּ ּ ר ֵאֵלינו ַעל ִעְנָין ּ ִּהְתַקׁשֵ ּ
ְמאֹד ְמאֹדנֹוֶדה , ָּחׁשוב   :...טל, ָלֶכם ּבִ

ְב   :ָרָכהּבִ
  .ש. ג

  

    – נה מכתב –

ִליָטָהַרב ֵּמָהַרב ַהָגאֹון  ִּמְכָתב עֹז ֶחְביֹון   א"ַּחִיים ַיֲעקְֹבזֹון ׁשְ
נו ַהְגָר ֶּנֶכד ַרּבֵ ַלִים ,א"ּ   א"ּתֹוְבָבּ ְירוׁשָ

ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ ֵני ַהִמְפָעל, ּ    ".ִּמְפַעל ַהֹזַהר ָהעֹוָלִמי"ַּהָקדֹוׁש  ִּלְכבֹוד ַרּבָ

ִהָגלֹות ִנְגלֹות ָהאֹור ַהָגדֹול ְוַהּנֹוָרא ַעל . א י ּבְ ַמְחִתי ָוָיֵגל ִלּבִ ְּמֹאד ְמאֹד ׂשָ ּ ּ
ר יֹוַחאי זי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ל ֲאדֹוֵננו ַהַתּנָ ֶּיְדֶכם ׁשֶ ר ִנְגָלה ֵאָליו  ֲאׁשֶ,ע"ּ

ְמִתיְבָתא ִדְרִקיָעא ִגלוִיים ֲעצוִמים ְוִנְפָלִאים ּבִ ּּבְ ּ ּ ּ ה ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא, ּ , ְוַעל ְיֵדי מׁשֶ
י ְוַהִגְלָעִדי ָזכור ְלטֹוב ּבִ ִביא ַהִתׁשְ ְּוַעל ְיֵדי ֵאִלָיהו ַהּנָ ּּ ּ ְמֵהָרה , ּ ֵרנו ּבִ ר ָיבֹוא ְלַבׂשְ ֲּאׁשֶ ּ

ָקרֹוב ָיֵמינו ּבְ ְמֵהָרה ָאֵמןּּבְ ל ֲאדֹוִני .  ּבִ ְפָלִאים ׁשֶ יו ָהַאִדיִרים ְוַהּנִ ֵפרוׁשָ ּוִבְפָרט ּבְ ּ ּ
ּוִבְפָרט ַעל ֶזה ִדְמבָֹאר ְדַבדֹור ַהֶזה ַדְוָקא ֲאִפלו  ,א"ל זיע"ַזא "ָּאִבי ְזֵקִני ַהְגָר ּּ ּ ּ ּ ּּ
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ים ִיְלְמדו ֶאת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש י ְקַטּנִ ְּקַטּנֵ ּ ּן ָתבֹוא ַהְגֻאָלה ִמָידְּוַעל ְיֵדי ֵכ, ּ ּ ּ ּוִבְפָרט . ּ
ל ֲאדֹוִני ָאִבי ְזֵקִני ַהְגָר ְּכַהְנָהָגתֹו ׁשֶ ִלְלֹמד , ּ ְוַעל ְיֵדי ֵכן הֹוָרָאתֹו ְלדֹורֹות,ל"א ז"ּ

ֹּזַהר ְתִמיִדים ְכִסְדָרם ּוְבַוַדאי. ּ ים ּ ֶאת  נֹוֶדה ָלֶכם ַרּבֹות ַעל ֶהָאַרת ְוַהַהְנָחָלה ְלַרּבִ
ל ֲאדֹוִני ָאִבי ְזֵקִני ַהְגָרּתֹוָרתֹו ְפָלא "ַזא "ּ ׁשֶ יו ְלֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוַהּנִ ּל וֵפרוׁשָ ּ ּ ּ

ו, ְמֹאד ַנֲעֶלה ַרֲחִמים ְגדֹוִלים ַוֲעצוִמים ִמָיד ַעְכׁשָ ר ַעל ָידֹו ִנָגֵאל ּבְ ֲּאׁשֶ ּ ּ ֵריֶכם . ּ ַאׁשְ
ִליָט ִנים ׁשְ ַּהְגאֹוִנים ַהַצִדּוִבְפָרט , א"ָהַרּבָ ּ ַלִים יִקים ּ ירוׁשָ ֵני ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית ּבִ ַּרּבָ

ִליָטִּעיר ַהקֶֹדׁש  ר ָקָראִתי ַהִמְכָתִבים ַהּנֹוָרִאים ַהְמעֹוְרִרים ְמֹאד ְמאֹד"ׁשְ ּא ֲאׁשֶ ּ, 
ַנת תשס ה ִמׁשְ ּוִבְפָרט ַהְקִריָאה ַהְקדֹוׁשָ ּ ּ ַנת תשס"ּ ּב וִמׁשְ ל  ְּוַגם ֵכןה "ּ ַּהִמְכָתב ׁשֶ ּ

ַּהַצִדיק ָהַרב וָוַּהָגאֹון  ִליָטאְזְנּ ֶזה ֵמִעיד ַעל ,ד ִזְכרֹון ֵמִאיר"ֲאַבא "ר ׁשְ ּ ׁשֶ

ֲּעבֹוַדְתֶכם וְזכוְתֶכם ַהְגדֹוָלה ּ ֵלָמה , ּ ְזכוְתֶכם ְוַעל ֶיְדֶכם ָתבֹוא ַהְגֻאָלה ׁשְ ר ּבִ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ
ַרֲחִמים ְגמוִרים ֲעצוִמים ְוִנְפָלִאים ּּבְ ּ יִציַא,ּ ָהָיה ּבִ ל "ַזּ ְכָאְמָרם ,ת ִמְצַרִיםּ ְכמֹו ׁשֶ

ַסְנֶהְדִרין  יִציַאת ִמְצַרִיםֶּפֶרק ֵחֶלק ּבְ ִסים ִיְהיו ְכמֹו ּבִ ַהּנִ ּׁשֶ ּ ֵאר , ּ ּבֵ ָלּוְכמֹו ׁשֶ  ה"ַּהׁשְ
ִמְצַרִים ְזכות ַדם ִמיָלה ְוַדם ֶפַסח, ַּהָקדֹוׁש ָהָיה ּבְ ְכמֹו ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ְגֻאָלה ,ּ ּ ֵכן ִיְהֶיה ּבַ ּ ּ

ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁשַעל ְיֵדי ק ָהַאֲחרֹוָנה ַר ְמֵהָרה ְגֻאַלת עֹוָלִמים, ּ ְּוִנָגֵאל ּבִ ּ ּ.  

ִכְתֵבי . ב ֶזהו ַהסֹוד ַהְמבָֹאר ַגם ּבְ ּוִבְפָרט ׁשֶ ּ ּ ַּהָקדֹוׁש ַהְגָרֲאדֹוִני ָאִבי ְזֵקִני ּּ א "ּ
ל ַהַקו ָהֶאְמָצִעי, ל"ַז ָהִעְנָין ׁשֶ ַּקו ָהַרֲחִמים ְגמוִרים, ּּבְ ּא ַגם ֵכן סֹוד ִיחוד ְּוֶזה הו. ּ ּ ּ

ְּזֵעיר ַאְנִפין ְונוְקָבא ָפִנים, ּ יֹום ַההוא ִיְהֶיה ה, ָּפִנים ּבְ ְּכִדְכִתיב ּבַ ּ מֹו ' ּ ֶּאָחד וׁשְ
לֹא ֵפרוד , ֶאָחד ֵלם ּבְ ִיחוד ׁשָ ּּבְ לֹוםּּ לֹום ְוַחס ְוׁשָ ּ ְכָלל וְכָללַחס ְוׁשָ ַּכָידוַע , ּ ּ ּ

ֵס ל ָּלעֹוְסִקים ְוַהלֹוְמִדים ּבְ יו ׁשֶ ֶּפר ַהֹזַהר ִעם ֵפרוׁשָ ּ ל "ַזא "ַּהְגָרֲאדֹוִני ָאִבי ְזֵקִני ּ
  .ִּמִויְלָנא

עוִרים . ג ִהְתַחְלֶתם ַלֲעׂשֹות ׁשִ ָרִאיִתי ׁשֶ ַמְחִתי ְמֹאד ְכׁשֶ ּׂשָ ּ ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּּ ּּבַ ּ24 
ֶניָה ּבֹוָכה וְמַבָכה ַעל ּבָ ֶקֶבר ָרֵחל ִאֵמנו ׁשֶ עֹות ּבְ ּׁשָ ּ ּ ל ְּוַעֵי, ּ ֵסֶפר ׁשֶ ֲאדֹוִני ָאִבי ּן ּבַ

ּ ַהָגאֹון ִמִויְלָנא ל"ְזֵקִני ַז ִּלקוֵטי ַהְגָר"ּ ּ ם ִעְנָיִנים ִנְפָלִאים, "ל"א ַז"ּ ְוֶזה , ַהְמָבֵאר ׁשָ
ִביִעי ְתֵליַסר ָיִקים : "...ְלׁשֹונֹו ּסֹוד ֶאֶלף ַהׁשְ ּהוא ַמָזל ' ּכוּ ּוַבִדּבור ..." ג"ַהיּ ּּ

םַּהַמְתִחיל  ִחיַנת ... ְנַין ֵלָאה ְוָרֵחל ִע: "ׁשָ עֹוָלם ִמַצד ּבְ ְתַגֶלה ַמְלכותֹו ּבָ ּנִ ִנית ְכׁשֶ ּׁשֵ ּ ּ ּ ּ
ִמְצַרִים  ל ּוְלָעִתיד ָלבֹא ּאֹותֹות ְכמֹו ּבְ ְּוהוא ַגֲאָותֹו ׁשֶ רוך הוא ְוִנְקָרא ּ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ

ַּגם ֵכן  ָּעָנו ַכָידוַע ּ ּ ָאְמרו ָכל ָמקֹום ּ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ ַאּ ָּתה מֹוֵצא ְגֻדָלתֹו ׁשֶ ּ ם, ..."'ּכוּ  ַּעֵין ׁשָ
  .ִנְפָלאְּוִתְמָצא ֶפֶלא 
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ִכְתֵבי ְזֵקִני ַהְגָר ְּוַעֵין עֹוד ּבְ ִתקון י"ּ ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ְמַצֵין ְלִתקוֵני ּבַ ּא ׁשֶ ּּ ּ ּּ ּ ג ַעל "ּ
ִכיָנ ָרַאת ַהׁשְ לֹוםַּהׁשְ ֶקֶבר ָרֵחל ִאֵמנו ָעֶליָה ַהׁשָ ּה ּבְ ּ ּ.  

י ַיֲעקֹב ַאּבוַחִציָרא ּמוָב. ד ּא ֵמַהַצִדיק ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ּ ּ ִסְפרֹו "ְּזצוַקּ ִּגְנֵזי "ל ּבְ
ְַהֶמֶלך ִגיַמְטִרָיא " ִּמְצָוה" ׁשֶ,"ּ ִּעם ַהכֹוֵלל ּבְ ָלה"ּ ִמְצָוה . ַּעד ָכאן, "ַּהַקּבָ ִּמׁשום ׁשֶ ּ ּ

ָמה לֹא ְנׁשָ ָלה ְכגוף ּבְ לֹא ִלמוד ַהַקּבָ ּּבְ ּּ ּ ּ וֵמִבין ָיִעיד ַעל ֶזה ְדֵכן הוא ְוָכל יֹוֵדַע. ּ ּּ
ֱאֶמת ִכְתֵבי ,ּבֶ ָכַתב ּבְ ּ ְכמֹו ׁשֶ ֲאִריכות "ָהַרְמַחּ ְּוַעל ֵכן ָכל ַהקֹוֵרא , ַעל ֶזהּל ּבַ ּ ּ

ִּמְכָתִבי ַהֶזה ִיְרֶאה ְל לּ ַדְרכֹו ׁשֶ ַּחֵזק ַעְצמֹו ּבְ ּא ִמִויְלָנא "ַּהְגָרֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְזֵקִני  ּ
ם  ְוִיְלַמ,ל"ְּזצוַק ְכֵדי ַלֲעֹבד ֶאת ַהׁשֵ ֱאֶמתּד ֹזַהר ּבִ ַרך ּבֶ ְּוִלְפדֹות ֶאת ְכֶנֶסת , ְִיְתּבָ ּ

ָרֵאל ֵמַהָגלות וְלַיֵחד ַהדֹוִדים ִּיׂשְ ּ ּ ם ֶאת ַהְדָבִרים . (ּ לֹא ְלַגׁשֵ ַּרק ִיָזֵהר ׁשֶ ּ ּ ַחס ּ
לֹום ִמ, ְוׁשָ ַּרק ִיְזכֹר ְדֵאין ׁשום צוָרה וְמִציאות ַגׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ּ ַחס י ּבָ
לֹום ְּוָכל ַהִכּנוִי, ְוׁשָ ִלים ְליּ ְּוִאם ִיְזֹכר ֶזה יוַכל ִלְלֹמד , ר ֶאת ָהאֶֹזןּבֵַסם ֵהם ַרק ְמׁשָ ּ
ׁשִֹפי נו ַחִיים ב ְרַהּמֹוֵרנו ִּכְדָכַתב , ּבְ ַּרּבֵ ְתִחַלת ּ ִמן ַהְקָדמֹוָתיָחדֶאל ּבְ"ַזִויַטאל ּ ּו ּבִ

  ").יםֵּעץ ַחִי"ָה

ינו ַהָגדֹול ַהְגָר. ה ְזֵקִני ַרּבֵ ָּידוַע ׁשֶ ּ ּ ַעד , ּל ָהָיה ְכֶאָחד ִמן ָהִראׁשֹוִנים"ַזא "ּּ
ן יֹוֵסף יַח ּבֶ ָהָיה ְנהֹוָרא ְדָמׁשִ ָרֵאל ֵהִעידו ָעָליו ׁשֶ ְגדֹוֵלי ִיׂשְ ּׁשֶ ּ ַעל , ּ ָּכך ָכַתב ּבַ ְּ

ְּמַגֶלה ֲעֻמקֹות"ַה ּ וֵמִביא ֶאת ִדְבֵרי ָהֲא,"ּ ר "ִריַזּ ְצַרך ' ֶאָחד ִמג"ל ֲאׁשֶ ּנִ ְְדָבִרים ׁשֶ ּ
ָכל דֹור ָודֹור הוא ְלַגלֹות ָרֵזי ַהתֹוָרה ן יֹוֵסף ָלבֹוא ּבְ יַח ּבֶ ָּמׁשִ ּ ּ י אֹוֵמר ִלי ... ּ ְוִלּבִ

ר  ֵברור ֲאׁשֶ ַמָיא ָנִחית ָלֶזה ּּבְ ַלח ָלנו ִעיר ְוַקִדיׁש ִמׁשְ ִּנׁשְ ּ ּ  ל"ַזא "ַּהְגָרָּהַרב ַהָגאֹון ּ
ְסָתר ְגֶלה וַבּנִ ּנִ ְּלַגלֹות ָלנו ֶאת ַהתֹוָרה ּבַ ּּ ּ ּ."  

ּעֹוד ָידוַע וְמֻפְרָסם ֵאֶצל ֶנְכֵדי ַהְגָר. ו ּ ָצַחק ַעל ִסְפֵרי , ל"ַזא "ּ ָהָיה ֶאָחד ׁשֶ ּׁשֶ
ָכַתב ַעל ַהִתקוֵני ֹזַהר"ַזַצְזֵקִני  ּל ַעל ִחּבורֹו ׁשֶ ּּ ּ ֵחֶרם, ּ מֹו ּבְ ּו ּ ִמֶזה ָאנ.ְוַרב ֶאָחד ׂשָ

צֹוֵחק ַעל ַהֹזַהר , רֹוִאים ֶאָחד ׁשֶ ּׁשֶ ַיְכִניסו , ַּמִגיַע לֹו ֵחֶרםַּהָקדֹוׁש ּ ְּוִאם ֵאין ִמי ׁשֶ ּ
ֵחֶרם ַמִים, אֹותֹו ּבְ ׁשָ ַמֲחִריִמים אֹותֹו ּבַ ֵאיֶזה ֵסֶפר ׁשֶ ָּרִאיִתי ּבְ נו ֶזה.ּ ְזַמּנֵ ּ ַעל ֵכן ּבִ ּ ,

ִמְתַנֵגד ַלֹזַהר  ִּאם רֹוִאים ֶאָחד ׁשֶ ּ ִּתְתַרֲחקו ִמֶמּנוָּקדֹוׁש ַהּ ּּ ִּכי הוא אוַלי ֻמְחָרם , ּ ּ ּ
ַמִים  לֹוםִּמן ַהׁשָ   .ַחס ְוׁשָ

ְזִכיֶתם וְמַזִכים ַאֶתם. ז ֵריֶכם ׁשֶ ַּאׁשְ ּ ּ ּ ְוַעל ֶיְדֶכם ִמְתַגֶלה ְלאֹור עֹוָלם,ּ סֹוד , ּ ּבְ
ִמי ַהָל ָיה ַהַגׁשְ עֹוַלם ָהֲעׂשִ ָלה ּבְ ֶּהְעֵלם ִצְמצום ְוַהְגּבָ ּ ּ ַכְבֵלי , ֶזהּ ר ֲאסוִרים ּבֹו ּבְ ֲּאׁשֶ
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ַּהגוף ְּוַהֵיֶצר ָהַרע ַהַצר ַהצֹוֵרר ַהָידוַע, ּ ּ ּּ אֹור "ּ ְוַעל ֶיְדֶכם ָהאֹור ַהָגדֹול ְוַהּנֹוָרא .ּ
ַּהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבִ" "ּ ִלים" י"אֹור ָהַרׁשְ ִיחוָדא ׁשְ ֵלם ּבְ ִגלוי ׁשָ ִהְתַגלות ֲעצוָמה ּבְ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ .

ֵעת ִרּבוי ַהָצרֹות ְוַדְוָקא ך ְוַהְקִלפֹות ּבְ ְמקֹום ַהחֹׁשֶ ּ ָכאן ּבִ ּ ּ ּ ְ , ּלֹא ָעֵלינו ְולֹא ֲעֵליֶכםּ
ְפָלא ַהֶזה ִכְרצֹון ָאִבי ְזֵקִני ַהְגָר ִּיְתַגֶלה ָהאֹור ַהּנִ ּּ ּ ְּוִיְהֶיה ֵקץ ְגֻאָלֵתנו , ל"ַזא "ּ ּ ּ

ָיֵמינו ָקרֹוב ּבְ ָרִא. ּּבְ ּעֹוד ֲאַצֵין ָלֶכם ַמה ׁשֶ ַלִים ּ ֵני ְירוׁשָ קֹול קֹוֵרא ֵמַרּבָ ַנת (ּיִתי ּבְ ׁשְ
ָרֵאל ְלִמָגדֹול ְוַעד ָקָטן ְמֻחָיב ִלְלֹמד ֵסֶפר : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו) א"תרפ ָּכל ֶנֶפׁש ִמִיׂשְ ּּ ּ

יֹומֹו ַּהֹזַהר ְדַבר יֹום ּבְ ָנה, ּ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ּוְלַסֵים ֶאת ָכל ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ּ ּ חֹק , ּ
ְּלִתקון ַהְגֻאָלה ָהֲאִמִתית, ְולֹא ַיֲעֹבר ּ ּ ּ א, ּ ן עֹוָלם ַהּבָ ָעה ַאַחת ִיְזֶכה ִלְהיֹות ּבֶ ּוְבׁשָ ּ.  

ַרך וִבְזכות ֲאדֹוִני ָאִבי ְזֵקִני אֹור ָהעֹוָלם ַהָגאֹון ִמִויְלָנא  ם ִיְתּבָ ְּוַיֲעזֹר ַהׁשֵ ּ ּּ ְ ּ
ָכ, ֵּזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ַּתְצִליחו ּבְ י ְיֵדיֶכםּ ְּוָתִפיצו ֶאת ִלמוד , ל ַמֲעׂשֵ ּּ

ּוְקִריַאת ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ִכְרצֹון ָאִבי ְזֵקִני ַהְגָר ּ ּ ּ ֵלם ,ל"ַזא "ּ ּ ְוִנְזֶכה ְכָבר ַלִגלוי ַהׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ
ְּוַלִיחוד ֵלם ּ ִלמוד וְקִריַאת ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש, ַּהׁשָ ַּהָתלוי ּבְ ּ ּ ּ ּּ ָיֵמינו ָא, ּ ְמֵהָרה ּבְ   .ֵמןּּבִ

ְבָרָכה וְבִיְרַאת ַהָכבֹוד  ַּהחֹוֵתם ּבִ ַעל ֳקָדם ּ ֵני ִמְפַעל ַהֹזַהר ָהעֹוָלִמי ׁשֶ ַּרּבָ

ֵלָמה  ְּיֵדיֶהם ָתבֹוא ַהְגֻאָלה ׁשְ ּ ָיֵמינו ָאֵמןּ ְמֵהָרה ּבְ   .ּּבִ
  ַיֲעקְֹבזֹוןָּהַרב ַחִיים 

  ל"א ַז"ִּנין ָוֶנֶכד ַלֲאדֹוִני ָאִבי ְזֵקִני ַהְגָר
ַלִים ִעיר ַהקֶֹדׁש ּחֹוֶנה ֹפה ּ ְקִהַלת ְירוׁשָ ּ   א"ּתֹוְבָבּ

ִליָט. ב.נ ִנים ׁשְ ֲעלֹוִנים "ֲּאַבֵקׁש ֵמָהַרּבָ ּא ִאם תוְכלו ְלַהְדִפיס ֶאת ִמְכָתִבי ּבָ ּּ ּ ּ
ִאים ים, ַהּבָ ְּוִיְהֶיה ְלתֹוֶעֶלת וְלִזכוי ָהַרּבִ נו ַהְגָר, ּּ ל מֹוִרי ָאִבי ְזֵקִני ַרּבֵ ַדְרכֹו ׁשֶ ּּבְ ּ א "ּ

  .ל"ַז
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    – נו מכתב –

ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ מֹות, ּ ת ׁשְ ִני ְלָפָרׁשַ ֹּפה ִעיר , ע"תשֵטֵבת ח "י, יֹום ׁשֵ
ַלִים  ַּהקֶֹדׁש ְירוׁשָ   .ו"תּ

ֵני  ִיְחיו"ִּמְפַעל ַהֹזַהר ָהעֹוָלִמי"ִלְכבֹוד ַרּבָ ּ ׁשֶ ּ.  

ִגְליֹוְנֶכם  ָרִאיִתי ּבְ ְקָצָרה ְלעֹוֵרר ַמה ׁשֶ אִתי ּבִ ִּגָליֹון , ֶּהָחׁשוב" ֹּזַהראֹור ַה"ּּבָ ּ
ָעַבר, 13 פרִמְס חֶֹדׁש ׁשֶ ָיָצא ָלאֹור ּבַ ם ִמְכָתב ִנְפָלא . ּׁשֶ ַּהָגאֹון ָהַרב ֵמֵאת ֵּיׁש ׁשָ

ִליָטַּחִיים ַיֲעֹקְבזֹון  ֶּנֶכד ְמאֹור ֵעיֵנינו ַהְגָר, א"ׁשְ ָמתֹו ֵעֶדןא "ּ ֵיׁש ּבֹו ַכָמה , ִנׁשְ ּׁשֶ ּ ּ
ְּדָבִרים ֲחׁשוִבים אֹות ּוָלם א. ּ ָכַתב ּבְ ְכָלל', הַּמה ׁשֶ ַדְיָקנות ּבִ ּלֹא ִנְכַתב ּבְ ּ ּ ,

ְמִחיַלת ְכבֹודֹו ַמע. ּּבִ ם ַמׁשְ ה ִמן ַהָכתוב ׁשָ ְּדִהּנֵ ּ ַעל ַהְמַגֶלה ָהֲעֻמקֹות ָאַמר ַעל , ּ ּבַ ּׁשֶ ּ
נו ַהְגָר ַּרּבֵ ָהָיה ַה"ּ ן יֹוֵסף"א ׁשֶ יַח ּבֶ דֹורֹו ְלַג, "ָּמׁשִ ַלח ּבְ ׁשְ ּנִ ּלֹות ָלֶהם ִסְתֵרי ׁשֶ

ַמע ֵמְרִהיַטת ְלׁשֹון ַהִמְכָתב ַהּנַ. ַּהתֹוָרה ֵּכן ַמׁשְ ּ ר. ל"ּ ּוָפׁשוט ְדֶזה ִאי ֶאְפׁשָ ּ ַּדֲהֵרי , ּ
י ַּהָגאֹון  ִפיָרא ָנַטע ָנָתן ַרּבִ ַעל "ַזַצּׁשַ ְּמַגֶלה ֲעֻמקֹות"ּל ִמְקָראָקא ּבַ ִנְפַטר ִמן " ּ

ַנת שצ ׁשְ ּנו ַהָקדֹוׁש ַהְגָרְוַרּבֵ, ג"ָהעֹוָלם ּבִ ּ ָמתֹו ֵעֶדןא "ּ ַנת תִנׁשְ ׁשְ  -פ " נֹוַלד ּבִ
ִנים ַאֲחֵרי ְפִטיַרת  ַבע ׁשָ מֹוִנים ְוׁשֶ ַּהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ּׁשְ ַעל ְמַגֶלה ֲעֻמקֹותּ ּּבַ ּ!!  

ָמקֹום ַאֵחר ּוְכָבר ָרִאיִתי  הוָבא ָדָבר ֶזה אֹודֹות ַהְגָרּּבַ ּׁשֶ ּ ּא וְבאֹוָתה "ּ ּ
ָמעו ִגיאֹות ִמי ָיִבין, תַּמׁשְ   .ּוׁשְ

ר ַהְדָבִרים הוא ֵפׁשֶ ְּוַרק ׁשֶ ּ ִּדְמקֹור ָדָבר ֶזה אֹודֹות ַהְגָר: ּ ּ ּ וְבאֹותֹו ָלׁשֹון -א "ּ
ִמְכָתב ַהּנַ ֶהְעִתיק ּבַ ּׁשֶ ְפָלא -ל "ּּ ּ הוא ֵמַהֵסֶפר ַהּנִ אור " ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק"ּ ַּעל ּבֵ

ִחּבֵ, ַהְיִציָרהְלֵסֶפר  א"ַּהְגָר י ר ׁשֶ ַּהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ּר ְיהוָדה ֵלייּב ַכֲהָנא "ּבִַיְצָחק ּ ּ
ַלִים [ל "ַזַצ סֹוף ָיָמיו-ִּמירוׁשָ ל , ] ּבְ ָהָיה ַתְלִמידֹו ַהָגדֹול ׁשֶ ּׁשֶ ַּהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ּ ּ

י  ל תֹוַרת ַהס[ל "ַזַצִיְצָחק ַאייִזיק ָחֵבר ַהְמֻפְרָסם ַרּבִ ַּהְמָבֵאר ַהָגדֹול ׁשֶ ּ נו ּ ֹּוד ְדַרּבֵ ּ
ר ֵסֶפר , א"ַּהְגָר ַעל ְמַחּבֵ ָעִריםּבַ ְנַין עֹוָלם, ִּפְתֵחי ׁשְ ה, ּבִ ה ְועֹוד ַהְרּבֵ , ]ָמֵגן ְוִצּנָ

הוא ָהָיה ַתְלִמיד  ּׁשֶ י ּ ַּהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ְקַלאוו ַזַצְמַנֵחם ֶמעְנֶדל ּ ַּתְלִמיד , ל"ִמׁשְ
ֲּאדֹוֵננו ַהְגָר   .ע"א זי"ּ

ם  ִני ִמִסְפרֹו , ּתֹוְלדֹות ִיְצָחקֵּסֶפר ּבְַוׁשָ ֵחֶלק ׁשֵ ַלִים (ּּבְ ִּנְדַפס ְירוׁשָ ַנת תרמו"תּ  )ד" ׁשְ
ַעמוד ק ּּבְ ְתִחָלה ֵהִביא ִדְבֵרי , א"ּל אֹודֹות ַהְגָר"מֹוִפיַע ָלׁשֹון ַהּנַ. א"קמ-:מ"ּ ּבִ ּׁשֶ ּ
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ם ָהֲאִריַז ׁשֵ ַעל ְמַגֶלה ָהֲעֻמקֹות ּבְ ּּבַ ן יֹוֵסף ' ִּמגְּדֶאָחד ל "ּ יַח ּבֶ ְצָרך ָמׁשִ ּנִ ְְדָבִרים ׁשֶ ּ
ָכל דֹור ָודֹור ּ ְלַגלֹות ָרֵזי ַהתֹוָרהּהוא, ָּלבֹוא ּבְ ּ ַעד ָכאן ִדְבֵרי –" ּ ַּהְמַגֶלה ָהֲעֻמקֹות ּ ּ

יך ְוכֹוֵתב - ַעל תֹוְלדֹות ִיְצָחק ַמְמׁשִ ְ ְוָאז ּבַ ר ָלֶזה "ּ ֵברור ֲאׁשֶ י אֹוֵמר ִלי ּבְ ְּדִלּבִ ּ
ַלח  ָּלנו ִעיר ְוַקִדיׁש כוִנׁשְ ם" א"ַּהְגָר' ּּ רוִרין, ַּעֵין ׁשָ ְּוַהְדָבִרים ּבְ ּ.  

ַמח ִאם תוְכלו ְלַהֲעִמיד ַהְדָבִרים ַעל ֲאִמָתָתן ְּוֶאׂשְ ּּ ּ ְוַגם ְלהֹוִדיַע ָלַרב , ּ
ַּהכֹוֵתב ִמְכָתב ַהּנַ ְּוִתְזכו , ֵנרֹו ָיִאירל "ּ ַמָיא ּ ְּלִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּ ֲעבֹוַדְתֶכּ   .ּם ַהֲחׁשוָבהּבַ

י   :ִּמֶמּנִ
ַּחִיים ּדֹב ְגרוֶנער ֵמֶעְנְגַלאְנד ּ  
ַלִים ִעיר ַהקֶֹדׁש ירוׁשָ ֵעת ּבִ ּּכָ ּ 

ְּתגוַבת ַהַמֲעֶרֶכת ּ ְכבֹוד תֹוָרתֹו ָהָרָמה [: ּ ִדיוק ְכמֹו ׁשֶ לֹו ָהְיָתה ּבְ ַּהַכָוָנה ׁשֶ ּ ּ ּּ ּּ ּ
ּוַבֲאִריכות, ָּכַתב ִגְליֹון, ּ ם ּבְ ֶעְזַרת ַהׁשֵ יב ַעל ֶזהּּבְ א ָיׁשִ   ]. ַהּבָ

  

    – נז מכתב –

ת קֶֹדׁש  ּבָ ָפִטים ְלֵסֶדר ֶעֶרב ׁשַ ת ִמׁשְ ָּפָרׁשַ י ֹקֶדׁש ִתְהיון ִלי ְוגֹו"ּ ְּוַאְנׁשֵ חֶֹדׁש " 'ּ
ָבט תש   .ע"ׁשְ

ִליָטִּלְכבֹוד ָהַרב ַהָגאֹון  לֹום ְיהוָדה ְגָראס ׁשְ יץ תֹוָרה ַרב ׁשָ ַּהַמְרּבִ ּ ּ א ָמָרא "ּ
ְּדַאְתָרא ְדֵבית ִמְד ְעָיה"ָרׁש ּ ֶמׁש" ֲעֶטֶרת ְיׁשַ ית ׁשֶ   .ּבֵ

לֹום וְבָרָכה   !ּׁשָ

יבות  ָּרִציִתי ְלעֹוֵרר ַעל ֹגֶדל ֲחׁשִ ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּ ַחֵיי יֹום יֹוםּ ּוְמקֹומֹו ּבְ יֹוֶרה . ּ ּבְ
ר)'ט ְסִעיף א"ִסיָמן פ(' אֵּדָעה ֵחֶלק  ׂשָ ר ַעל ָהִאסור ֶלֱאֹכל ָחָלב ַאֲחֵרי ּבָ ּ ְמֻדּבָ ּופֹוֵסק , ּ

עֹות ׁש ׁשָ ָצִריך ְלַהְמִתין ׁשֵ ר ׁשֶ ַּהְמַחּבֵ ְ ֻחִלין . ּ ּוְמקֹורֹו ֵמַהְגָמָרא ּבְ ּ ָהא . ")ַּדף קה(ּ ּבְ
ְּסעוָדָתא הוא ְדָלא ֲאִכיְלָנא ִלְסעוָדָתא ַאֲחִריָתא ֲאִכיְלָנא ּ ְּוֶזה ַעל ִפי , "ּּ

עֹו"ָהַרְמּבַ ׁש ׁשָ ין ְסעוָדה ִלְסעוָדה הוא ׁשֵ ּבֵ ּם ׁשֶ ּ ַהָגֲאָבל . תּ ם פֹוֵסק ֵמִעַקר "ּבְ ּה ׁשָ ּ
עֹות ַדְוָקא ֶאָלא ָכל ְזַמן  ׁש ׁשָ לֹא ַמְצִריִכים ׁשֵ ַּהִדין ְכָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ּּ ּּ ַרך ּ ּבֵ ְרַכת ְׁשֶ ּּבִ

ה ֻמָתר ַאַחר ִקּנוַח ַוֲהָדָחה ַּהָמזֹון ְוִהְתִחיל ְסעוָדה ֲחָדׁשָ ּּ ַהִמְנָהג . ּ ְּוָאז כֹוֵתב ׁשֶ ּ
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ָעה ַאַחתַּהָפׁש ְמִדינֹות ֵאלו ְלַהְמִתין ׁשָ ּוט ּבִ ּ ְּולֹא מוָבן ַהִמְנָהג ַהֶזה. ּּ ּ ְּדַמה ִעְנַין  ,ּ
ָעה ַאַחת וַמה ְמקֹורֹוְּסֻעָדה ַאֲחִריִתי  ְּלׁשָ א ַהָגאֹון ִמִויְלָנא . ּ ְּוַעל ֶזה ּבָ ל "ַזַצּ

ֵבאור ַהְגָר ּּבְ ְמקֹור ַהְדָבִרים הוא "ּ ּא ׁשֶ ּ ֵּמַהֹזַהר ַהָקּ ָפִטיםדֹוׁש ּ ת ִמׁשְ ָּפָרׁשַ ם ,ּ ׁשָ ּ ׁשֶ
ָּכתוב  ְסעוָדָתא "ּ ְעָתא ֲחָדא אֹו ּבִ ׁשַ ְּדָכל ַמאן ְדָאֵכיל ַהאי ֵמיְכָלא ַכֲחָדא אֹו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

יך " ֲּחָדא ְוכו ְוַמְמׁשִ ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּ הוא ְמעֹוֵרר ִדין ּ ְּלָתֵאר ֹגֶדל ַהְפָגם ְוֵאיך ׁשֶ ּ ְ ּ ּ
ם ַרֲחָמָנא ִליְצַלן  ֹאֶרךַּעֵין ׁשָ   .ְּבְ

ָסמוך  ם ּבְ ְְועֹוד ׁשָ ְסִעיף(ּ עור ְזַמן )'ב ּבִ ַאֲחֵרי ָחָלב ֵאין ׁשִ נֹוֵגַע ַלֲהָלָכה ׁשֶ ּ ּבְ
ֵיׁש "ָהַרָמ ֵמִביא ,ְּלַהְמִתין ֶלֱאכֹל ַמַאְכֵלי ָחָלב ֶזה ּא ׁשֶ ֵסֶפר . ַמְחִמיִריםּבָ ְּוַעֵין ּבַ ּ

ְלָחן  ֵדי ַהׁשֻ ּּבַ ֵיׁש ָכאן ב)ה"ְסִעיף ָקָטן ס(ּ יר ׁשֶ ַמְסּבִ ּ ׁשֶ ּ ָּהֶאָחד הוא . ֻחְמרֹות ִנְפָרדֹות' ּ
ר ׂשָ יֹאַכל ּבָ ָעה ִלְפֵני ׁשֶ ָכל ַמֲאַכל ָחָלב ֵיׁש ְלַהְמִתין ׁשָ ּבְ ּׁשֶ ה , ּ ְגִביָנה ָקׁשָ ִני ּבִ ְּוַהׁשֵ

ר ׂשָ ְּלַהְמִתין ְכמֹו ַאֲחֵרי ֲאִכיַלת ּבָ ִנָיה ְמֻפְרֶסֶמת. ּ ְּוַהֲהָלָכה ַהׁשְ ְסָבָרה ּ ּ וְתלוָיה ּבִ ּ
ְּפׁשוָטה ר,ּ ׂשָ יך ַטַעם ְכמֹו ּבָ ה ַמְמׁשִ ַגם ְגִביָנה ָקׁשָ ּ ׁשֶ ְ ּ ֲאָבל ַהֲהָלָכה ָהִראׁשֹוָנה , ּ

ה ְלָהִבין ְדַבְגָמָר ֱאֶמת ָקׁשֶ ּּבֶ ּ ְמבָֹאר ְדַאַחר ָחָלב ֵאין צֶֹרך ְלַהְמִתיןאּ ְ ֵּיׁש "ּוְלִפי ַה, ּ
ָּחמור ְכמֹו ַאֲח" ַמְחִמיִרין ר ַמָמׁשּ ׂשָ א ַהְגָר. ֵּרי ּבָ ּא עֹוד ַפַעם וֵפֵרׁש ְדַגם "ְּוַעל ֶזה ּבָ ּ ּ

נוי ַעל ִדְבֵרי  ֶּזה ּבָ ַּהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּ ין ֵאיֶזה ָאַכל ֹקֶדם ָחָלב . ל"ַהּנַּ ם לֹא ְמַחֵלק ּבֵ ְּדׁשָ ּ
ר ׂשָ ין ֵאיֶזה ַמֲאַכל ָחָלב,אֹו ּבָ ַאְכָלן, ּ ְוַגם לֹא ְמַחֵלק ּבֵ ְעָתא ֲחָדאָּכל ׁשֶ ׁשַ ְּוַעֵין . ּ ּבְ

ר עֹוף ְבׂשַ ֵיׁש חֹוְלִקים ִאם חוְמָרא זֹאת נֹוֶהֶגת ַגם ּבִ ְלָחן ׁשֶ ָערוך ַהׁשֻ ּּבְ ּ ּּ ּ ְוחֹוְלִקים , ְ
ָמעות ַהֹזַהר ַמׁשְ ּּבְ ּ.  

ּומֹוִסיף ַהְגָר ין "ּ ֵאין ָכאן ְסִתיָרא ּבֵ ַּהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּא ׁשֶ ַהֹזַהר  ,ְּוַהְגָמָראּ ּׁשֶ

א ְלהֹוִסיף חוְמָראדֹוׁש ַּהָק ְגָמָרא ַעְצָמה ַמֲעַלת ַהַמְחִמיר , ּּבָ ּוְכָבר ָרִאינו ּבַ ּ ּ ּּ
ְדָבִרים ֵאלו  ּּבִ ל ַמר עוְקָבא ִהְמִתין ֵמֵעת ְלֵעת (ּ א ׁשֶ ְּדַאּבָ ּ םּ ְוִלְכאֹוָרה ֶזה ). ַּעֵין ׁשָ

ְלעֹוָלם ֵאין ְסִתירֹות  ֶזה ׁשֶ יַטת ַהָגאֹון ּבְ ּהֹוֵלך ִעם ׁשִ ּ ין ַהְגָמָרא ְ ְּוַהֹזַהר ַהָקדֹוׁשּּבֵ ּ, 
ֵהם ְמֻחָלִקים  ְגָמָרא ַעל ֵכן אֹוְמִרים ׁשֶ ֹזַהר אֹו ּבַ ֵאין יֹוְדִעין ַהֵפרוׁש ּבַ ַּרק ׁשֶ ּ ּ ּ ּ י (ּ ֵמַרּבִ

ֵסֶפר ֵעץ ַחִייםָווָלַּחִיים    ).ּאִזין ּבְ

ם ֵחֶפץ  ֶיְדֶכם ַיְצִליַח ְלַהְגִדיל תֹוָרה וְלַהֲאִדיָרַּהׁשֵ ּּבְ ּ לֹוְמֶכם , ּהּ ַּהדֹוֵרׁש ׁשְ
  :ָּתִמיד

ֶמׁש, ֶאְפָרִים ֵווייס ית ׁשֶ   ָרַמת ּבֵ
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    – נח מכתב –

ַנת תשְּדרֹאׁש חֶֹדׁש ' א   ק"ע לפ"ֲאָדר ׁשְ

ּאֹוַצר ַהַיֲהדות"ִלְכבֹוד  ים ָהעֹוָלִמי, "ּ עֹוָלִמי ִמְפַעל  ,ֶּחְבָרה ְמַזֵכי ָהַרּבִ
ְּלַהָצַלת ַהָדת ל ,ּ ַּהָגאֹון ַהַצִד ִמיסֹודֹו ׁשֶ ּ לֹום ְיהוָדה ְגָראס יק ּ י ׁשָ ַּרּבִ ָרן ק ָמ"ָכּ

ִליָטר ֵמָהאְל"ַאְדמֹו   .א"ִמין ׁשְ

לֹום ַרב ְוָכל טוב ֶסָלה   .ּׁשָ

ִניםֲהֵויָנא ּזֹוְכַרִני ַכד  ִיְחֶיה ְלאֶֹרך ָיִמים ְוׁשָ ְַטְלָיא ִסֵפר ִלי ַמר ְזֵקִני ׁשֶ ּ ָהָיה ,ּ  ׁשֶ
ּבָ יֵמי ׁשַ ְגַדד ּבִ ִעיר ּבַ ת קֶֹדׁש ָהיו ִמְנָהָגם ּבָ ּבָ ׁשַ ִנָיה ּבְ ּת קֶֹדׁש ַאֲחֵרי ְסֻעָדה ׁשְ ּ ּ

ֵבית ַהְכֶנֶסת ְיָלִדים  ִּמְתַאְסִפים ּבְ א ְוִאיְדָרא .ְזֵקִניםּוּ  ֶחְלָקם קֹוְרִאים ִאְדָרא ַרּבָ
ת ּבָ ּזוָטא וְמַסְיִמים ָכל ׁשַ ּ ּ ָניֹות, ּ ְּוֶחְלָקם ְמַסְיִמים ֶאת ָכל ֵסֶפר , ֶחְלָקם ִמׁשְ ּ

ל ָמָרן , ִּליםְּתִה ִעידודֹו ׁשֶ ְּוָכך ָנֲהגו ּבְ ּ ֵני ַהגֹוָלה ְ ל ָכל ּבְ ן ׁשֶ ַּרּבָ ן ִאיׁש ַחי"ַהּ  .ל"ַזַצ "ּבֶ
ִּמי ִיֵתן ְוִנְזֶכה ְלַהֲחִזיר ֲעָטָרה  ָנהּ   .ְּליֹוׁשְ

ִבְרַכת ַהתֹוָרה ּּבְ י, ּ   :ִּמֶמּנִ
  ִסיַאג ִניר

  

    – נט מכתב –

ִּלְכבֹוד ַהִמְפַעל ַהָגדֹול  לֹום ָרב, "ר ָהעֹוָלִמיִּמְפַעל ַהֹזַה"ּ   !ׁשָ

ִפְרַסְמֶתם ְוִהְתָפַעְלִתי ְמאֹד ֵמַהְכִתיָבה  ָּרִאיִתי ֶאת ָהַעלֹון ֶהָחׁשוב ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ
  .ְוָהֲעִריָכה

ם ִיָתֵכן  ל ֶאת ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהְמֻחָלק ִחּנָ ַתן ְלַקּבֵ ּנִ סֹוף ׁשֶ ְכַתְבֶתם ּבַ י ַמה ׁשֶ ְּלַגּבֵ ּ ּּ ּ ּ ּ
ֵת ְּוַהַכָוָנה ֶאת ּבָ ּ ים ְפָרִטִיים, 'ּי ִמְדָרׁש ְוכוּ ִאם ְוַהַכָוָנה ִהיא ַגם ֶאל ֲאָנׁשִ ַּאך ּבְ ּ ּ ּ ּ ְ .

לַֹח ִלי ֶסט ֶאָחד ֲּאַבֵקׁש ִאם ִתְכלו ִלׁשְ ּ ּ.  
ַלִים. ז.מָהַרב    ְּירוׁשָ
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   – ס מכתב –
ָבט ' ו   .ע"תשׁשְ

  ".ִּמְפַעל ַהֹזַהר ָהעֹוָלִמי"ִלְכבֹוד 

ַהאי ִפקוָדא ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ּּבְ ּ ּ ּ ּ.  

ר יֹוַחאי  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ל ַרּבִ ְּזִכיֶתם ְלָקֵרב ֵאת ַהְגאוָלה ַעל ְיֵדי ֲהָפַצת תֹוָרתֹו ׁשֶ ּ ּ
ָיְפיֹו ֶתֱחֶזיָנה  ְזֶכה ֻכָלנו ִלְראֹות ֶמֶלך ּבְ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ְְזכותֹו ָתֵגן ֲעֵליֶכם ְוַעל ָכל ַעם ִיׂשְ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ָיֵמינו ָאֵמן  ְמֵהָרה ּבְ ֵּעיֵנינו ּבִ ּ!!!  

ִב ְּרַכת תֹוָרה ְולֹוְמֶדיָהּבְ ּ:  
ל ֻקּבָ ִליָט, ָהַרב ַהּמְ לֹֹמה ֶוְקִנין ׁשְ   א"ׁשְ

  

   – סא מכתב –
ַּהפֹוֵעל ַלֲהָפַצת " ִּמְפַעל ַהֹזַהר ָהעֹוָלִמי"ֶּהָחׁשוב ַּהִמְפַעל ֶּאל ְכבֹוד 

ּוְלַהְחָד ָרֵאלּ תֹוך ִצּבור ְכַלל ִיׂשְ ַּרת ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ְ ּ ּ.  

לֹום ַרב   !ׁשָ

ָלה ָרִא ִעְנַין ַהִחיוב ִלְלֹמד ִסְפֵרי ַקּבָ ּיִתי ִכי ִפְרַסְמֶתם ֲעלֹוִנים וְסָפִרים ּבְ ּּ ּ ּ ּ
ָכל ַהִגיָלִאים ְוָהָרמֹות ִעם ְפִניִנים ְיָקִרים וְדָבִרים ִמְגדֹוֵלי ַהדֹורֹות ְּוֹזַהר ּבְ ּ ּּ ּ, 

ֻּעְבדֹות ְוִספוִרים ְוכו ּ ּ ּ'.  

ָמא לֹא ִהִגיַע ְלֶי ָּאַמְרִתי ׁשֶ ּ ְּדֶכם ִמְסַפר ֻעְבדֹות וִמׁשום ַאל ִתְמַנע טֹוב ּ ּ ּּ ּ ּ
ָעָליו לַֹח ֲאֵליֶכם, ִמּבְ   .ָרִאיִתי ִלׁשְ

ַחי ִלְפֵני ַכָמה ) א ִאיַטְלָיה ׁשֶ ּבְ י ְיהוָדה ַאְרֵיה ִדי מֹוִדיָנא ׁשֶ ַרּבִ ַּכָידוַע ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ
ְגֻדַלת  ִנים ְועֹוד לֹא ִהִכיר ּבִ ֵּמאֹות ׁשָ ַּהֹזַהר ַהָקדֹוּ אֹוָתם [ׁש ּ עֹוד לֹא הוַכח ּבְ ּׁשֶ

ַּכָידוַע, ּדֹורֹות ּ תֹוַרת ַהִגְלגול] ּ ּוִבְגַלל ֶזה לֹא ִהִכיר ּבְ ּּ ּ ה ְלָידֹו, ּ א ַמֲעׂשֶ ּבָ   .ַעד ׁשֶ
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ְּוָכך ָכַתב ַהִחיָד ם ַהְגדֹוִלים א[א "ְ ְתִחָלה לֹא ] ב"יְסִעיף ' יִסיָמן ' ּׁשֵ ָּהַרב ּבִ
ִגְלגול ַו ָּהָיה ַמֲאִמין ּבְ תֹוך חֶֹדׁש ְלֵלָדתֹו ּ ן ְוִכְמַעט ּבְ ֶכְנתֹו ָיְלָדה ּבֵ ׁשְ ְִיֶקר ִמְקֶרה ׁשֶ ּ ּ ּ

ים ְלֵלָדתֹו ִהִגיַע ִקצֹו ְוָהָיה  ה ֳחָדׁשִ ׁשָ ים ׁשֹוִנים וְלסֹוף ׁשִ ֳחָלִאים ָקׁשִ ָּחָלה ַהֶיֶלד ּבָ ּ ּ ּ ּ
יֹאַמר ְפסוִק,ּגֹוֵסס ְזַכר ׁשֶ ֶכְנתֹו ָקְרָאה ְלָהַרב ַהּנִ ּ וׁשְ ּּ ּ ּ ּים ְוִדְבֵרי תֹוָרה ְכִמְנַהג ּ ּ

ִאיַטְלָיה ּ ְוהוא ָהַלך ְוָרָאה ַהֶיֶלד ִמְצַטֵמק ְוַרע ְוהוא גֹוֵסס,ַּהמֹוִרים ּבְ ּ ּּ ּ  ְוָקָרא ,ְ
ָרֵאל  ַמע ִיׂשְ ֵּאיֶזה ִמְזמֹוִרים ְוַהֶיֶלד ָפַתח ֵעיָניו ְוָאַמר ׁשְ ֶאָחד  'ּ ֱאלֵֹקינו ה'הּ

ֶאָחד ְו ָמתֹו ּבְ ּהוא ֶפֶלאְוָיְצָאה ִנׁשְ ִגְלגול .ּ ּ וֵמַהיֹום ַההוא ְוָהְלָאה ֶהֱאִמין ּבְ ּ ּּ ַּעד ָכאן ּ
  .ְלׁשֹונֹו

ַּהִספור ַהּנַ[ ּ ַּהְסָפִרים ִדְלַהָלןַּעל ִפי ְל ֻהְסַמך "ּ ּ ָרֵאל: ּ ּתֹוְלדֹות ְגדֹוֵלי ִיׂשְ ֲעֵנה , ּ
ִזְכרֹונֹו ִיְצָחק ַאְיִזיק ָחֵבר י ְלַרּבִ ָמֵגן ְוִציָנה, ִקְנַאת סֹוְפִרים, ֵּאיַמת ַמְפִגיַע, ְּכִסיל

  ].ִלְבָרָכה

ו ַוֲאִני ַמְעִתיק ִמֵסֶפר ֲאִרי נֹוֵהם [ק "ָהַרַמָּכַתב ) ב ָיִדי ַעְכׁשָ ֵּאין הוא ּבְ ּ ּ
ַגְלַגל ר ִנְתַגלו ֲאֵליֶכם ֹאֶפן ַהְסִפירֹות וְמִציאוָתם ְוַיְכִחיׁשום ִמְפֵני ] "ּּבְ ּאֹוָתם ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ

ֹּרַע ְתבוָנ ְכִריֹות ַיְסִפיקוּ ָחְכמֹות ִחיצֹוִניֹות וְבַיְלֵדי ַהּנָ ָּתם ִכי ֻהְרְגלו ּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ְוֵאלו ִאם ,ּ ּ
ָכל ִעְנְיֵני ָהֱאלֹהות ים ִמְפַאת ִכי ֵהם ַמֲאִמיִנים ּבְ ּלֹא ִיָקְראו כֹוְפִרים וַמְכִחיׁשִ ּ ּּ ּּ ִעם , ּ

ֵהם ַמְכִח ָּכל ֶזה ִיָקְראו כֹוְפִרים ִמְפֵני ׁשֶ ּּ ַעל ֶפהּּ ּבְ ים ֵפרוׁש תֹוָרה ׁשֶ ּיׁשִ ּּ ְּוהוא ַגם ֵכן , ּ ּ ּ
ִיְצַדק ', ּל ְוכו"ַּמְכִחיׁש ִדְבֵרי ֲחַז ְסִפירֹות ְכֵדי ׁשֶ ּסֹוף ָדָבר ָהָאָדם ֻמְכָרח ְלַהֲאִמין ּבִ ּּ ּ

ִעְקֵרי ָהֱאמוָנה וִפּנֹוֶתיָה  ּּבְ ּ ר ּ ִאי ֶאְפׁשַ ְּלַהֲאִמין וְלַהֲעִמיד ִפּנֹות תֹוָרהׁשֶ ּ ּ ֶאָלא ּ
ֶהם ם[ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו , ּבָ ַער פ, ׁשָ   ].ט"ׁשַ

ל ֶאָחד ִמַצִדיֵקי ַהדֹור ַהקֹוֵדם זיע) ג יָחה ׁשֶ ַאְמַתְחִתי ׂשִ ֵּיׁש ּבְ ּ ּ ּ ּ ָדַרׁש "ּ ּא ׁשֶ
יָבה ַעל חֹוָבָתם ִלְלמֹד ַהָחְכָמה ַהּנַ ֲאֻרָכה ְלַבחוֵרי ְיׁשִ ּּבַ לֹא ֶאְמַנע ,ל"ּ ּ ְוָאַמְרִתי ׁשֶ ּ

יָחהטֹוב ִמ ָעָליו ְוַאְעִתיק ֶקַטע ֵמַהׂשִ ּּבְ ּ:  

ִבים" ֵהם חֹוׁשְ ה יֹוֵתר ִמַמה ׁשֶ נוִיים ְלֶזה ַהְרּבֵ ים ּבְ ֲּאָנׁשִ ּ ָּהרוַח ַהֹזאת, ּ ּ ,
ַכָמה ְמקֹומֹות ֶהְחִדירו ּבְ ּׁשֶ ּ ָצִריך ִלְהיֹות ַמְלַאך ה, ּ ְׁשֶ ְ ְּצָבאֹות וְבִלי ֶזה ָאסור ִלְנגַֹע ' ּ ּ ּ

ְדָבִרים ַהְק ּּבַ ים ָהֵאֶלה ּ ּ ֶזה לֹא ַהַכָוָנה ָהְרצוָיה–ּדֹוׁשִ ּ ֵמַח , ּ רוך הוא ׂשָ ְּוַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ
ָניו ַמִכיִרים ֶאת ְגֻדָלתֹו וְבִמְסְתֵרי ָרָזיו ִיְתַאְמצו ּבָ ְּכׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ּ ל " ְלׁשֹון ָהֲאִריַז- ּ
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ַיִכירו, ל"ְוָהַרְמַח רוך הוא ֶאָלא ׁשֶ ֵּאין ַנַחת ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּּ ּ ּ ְ ּ ְגֻדָלתֹוּ ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו ... ּ
ַּהָקדֹוׁש ְוַהָטהֹור ַז   .ל"ּ

ל ָכל ) ד ֶיְדֶכם ַוֲהִפיצו תֹוָרָתם ׁשֶ ַמִים ּבְ ְּוַעָתה ֶתֱחַזק ֶיְדֶכם ִכי ְמֶלאֶכת ׁשָ ּּ ּ ּּ
לֹום ַּרּבֹוֵתינו ְוָהָאבֹות  נו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ים ומֹׁשֶ ַּהְקדֹוׁשִ ּ ּ ּבִּ , ל"יַזי ְוָהֲאִר"ַעד ַרׁשְ

ֲאֻרָכה  ְכַתְבֶתם ּבַ ְכמֹו ׁשֶ ּׁשֶ ּ ֵסֶפר ּּ ֵלם"ּבְ ּאֹור ַהזַֹהר ַהׁשָ ַּעל ְגֻדַלת ָהֵעֶסק ַהֶזה" ּ ּ  ְוֵאין ,ּ
ֶזה ְֲאִני ָצִריך ְלַהֲאִריך ּבְ ְ.  

ַּעל ַהְכָתב ְוַעל ֶהָחתום ַנת תש ּ   .ק"ע לפ"ִּכְסֵלו ׁשְ
  .ז .מ .מָהַרב 

ַלְחֶת. ב.נ ׁשְ ּאֹוֶדה ָלֶכם ַעל ׁשֶ ֶפר ַהָקדֹוׁש ּ ִּתקוֵני ַהזַֹהר"ּם ֵאַלי ֶאת ַהּסֵ ּ ּ ּ" ,
ּוְבֵעת ָכְתִבי ֶאת ִמְכָתב ַהּנַ [".ּאֹור ַהזַֹהר" ּ ְלִתי "ּ לֹא הֹוֵדיִתי ְּוַעל ֵכן ּל עֹוד לֹא ִקּבַ

ם ְתקופֹות  ].ׁשָ עֶֹמר"ַל"ּּבִ ל ֶסט ֹזַהר " ג ּבָ ה ְלַקּבֵ ָקׁשָ ַלְחִתי ֲאֵליֶכם ִמְכַתב ּבַ ּׁשָ ּ ּ
לֹו,ָּקדֹוׁשַה ָרבו לֹא ָזִכיִתי ָלבֹוא וְלַקּבְ ּ וִמְפַאת ַהְמִניעֹות ׁשֶ ּ ּּ ַּוֲאַבֵקׁש ִאם אוַכל , ּ ּ

כוַנת ָרמֹות  ׁשְ ּבִ ֶאָחד ִממֹוְקֵדי ַהֲחֻלָקה ׁשֶ לֹו ּבְ ְּלַקּבְ ּ ְלחו ֵאַל"ְיַצּ ִתׁשְ ּו ַוֲאַבֵקׁש ׁשֶ ּ י ּ
  .ַמֲעֶנה

  ל"ּנַַה

  

    – סב מכתב –
  .ע"ִּכְסֵלו תש

ָּכל ַהָכבֹוד  ָהעֹוֵמד ַּהָקדֹוׁש ר "ּ וִבְפָרט ְלַאְדמֹו,ַּלֹזַהר ָהעֹוָלִמי ְוָכל ָהעֹוְזִריםּ
ֹראׁש ָכל ָדָבר ּּבְ ּ!!!  

ְפָרט  ֵרי ּבִ ֹחֶדׁש ִתׁשְ ָנה ּבְ ֶזה ַהׁשָ ֵּאיֶזה ֹעֶנג ְוֵאיֶזה ַתֲענוג ִנְפָלא ָהָיה ָלנו ּבְ ּּ ּ ּ
ל יֹות ָהֲאֻרכֹות ׁשֶ ַפְרׁשִ ָון ּבַ ֶחׁשְ ָּהְלָאה ּבְ ּ יתּ ֵראׁשִ ּ ְוֵכן ְיַזֶכה אֹוָתנו , ֵסֶפר ּבְ ם ּ ַּהׁשֵ

בוַע ׁשָ בוַע ּבְ ִלימֹו ִמֵדי ׁשָ י תֹוָרה ְלַהׁשְ ה ֻחְמׁשֵ ָּהְלָאה ַעד סֹוף ָכל ַהֲחִמׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ רֹות ,ּ  ְוַעׂשְ
י ַהתֹוָרה ּוֵמאֹות ֵפרוׁשֵ ּ ּ וְזכות ְקִדיָמה ַעל ,ּּ ֻּכָלם ּ ָרא ְוַהּנֹוַּהָקדֹוׁש ֲּהלֹא הוא ֵסֶפר ּ

ֵאין  ַּהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ּ ֵער ּ ּוְלַסֵפר ֲאִפילו ְלׁשַ ִּמְקָצת ָגְדלֹו וִמְקָצת ְדִמְקָצתּּ ּ ּ.  
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ֲּהלֹא ָאנו ַתְלִמיֵדי ְוַתְלִמיֵדי ַתְלִמיִדים  ּ ים ּ ל ַרּבֹוֵתינו ַהְקדֹוׁשִ ּׁשֶ ַּתְלִמיֵדי ּ
ם טֹוב  ַעל ׁשֵ ִלים ּבַ ְמֻקּבָ ְָכל ָכך ּׁשֶ ּ ה ִדְבֵריּ ֹרב ִסְפֵריֶהם ָמֵלא  ,ַּהָקדֹוׁשּ ַהֹזַהר ַּהְרּבֵ

ִסְפֵרי ַהֹזַהר  ְּוָגדוׁש ֻכלֹו ּבְ ּ ּ ְצִעיֵרי ַהֹצאן(ּ ֶזה ּבִ ֵאין ָלנו ָכל ָכך ֵעֶסק ּבְ ָלה ׁשֶ ְּוַהַקּבָ ְ ּ ּ ּ ַוֲהלֹא  .)ּ
ָהיו ַרּבֹוֵתי ִלים ֶאְצָלם ְסָפִרים ְמֻיָחִדים ׁשֶ ְכָלל וְפָרט ְמֻקּבָ ָכל ֲחִסידות ּבִ ּּבְ ּ ֶהם ּ

ת ּכֹוְתִבים אֹוָתם  ִּמְקֻדׁשַ ַּהזַֹהר ְכגֹון ּ נַֹעם , ּאֹור ַהַחִיים ְמאֹור ֵעיַנִיםֵּסֶפר ַהָקדֹוׁש ּ
רֹות   .ְֱאִליֶמֶלך ְועֹוד ְועֹוד ַלֲעׂשָ

ַיַחד ִעם ְסָפִרים ַהּנְַּוִאם ֵכן  ְָלָמה לֹא ֵנֵלך ּבְ עֹוֶלה ַעל ֻכָלָנה "ּ ּל ְלֵסֶפר ׁשֶ ּ
ִביןְוִנְלַמד ְוַנֲעֹסק ּנָ ּ ְוַנֲעֹבר ְמַעט ִמִפיֶהם ַכָמה ׁשֶ ּ ְסָפִרים ַהּנַ,ּ ֹנַעם "ּ ֲהלֹא ּבַ ּל וְכגֹון ּבְ

ַּגם ֵכן ְֱאִליֶמֶלך  ה ְוָעֹמק ְלָהִבין ָכל ָעְמקֹוּ ֶזה ֲחָלִקים .ָּקׁשֶ ֵיׁש ּבְ ּ ֲאָבל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ
ָגתֹו ִּנְגִלים וְנבֹוִנים ְלָכל ֶאָחד ְכִפי ַהׂשָ ּ ֵכן ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְּוִאם ֵכ, ּ ּן ְוָכל ׁשֶ ּ ּ

ָיך  ׁשַ ְׁשֶ ּ ָגֵתנוּ ְּלָהִבין ְכִפי ַהׂשָ ּ ַּהֹזַהר ַהָקדֹוׁש  ְלָפחֹות ִנְגלֹות ,ּ ְסָתר עֹוְבִרים ּ ְּוַהּנִ
ְלׁשֹונֹו ַהָקדֹוׁש  ָמהּּבִ ׁשָ ְּמַקֵדׁש ֶאת ָכל ַהגוף ְוַהּנְ ּ ּ ּ!  

ר ְוֶנְחָמד ָהָיה ִלי ְפָרִטי ְלַה ָנה זֹו ַהֹזַהר ֶּנְהּדָ יֵמי ָיִמים ַהּנֹוָרִאים ׁשָ ֲּחִזיק ּבִ
ֲחזֹור ִאם ִלְפֵני ַהְתִקיעֹות אֹו ְלַאֲחָריו ֵצרוף ַלּמַ יס ּבְ ים פֹוְרָמט ּכִ ַּהָקדֹוׁש ַהְקַטּנִ ּ ּ ּ, 

יׁש ְּוַלֲחֹטף ֲאִמיַרת וְגִמיַרת ֵסֶפר ִתקוֵני זַֹהר ִאם ִלְפֵני ַהּטִ ּּ ְנִסיָעה , ַהְפָסָקה, ּ
ל ִנְדֵרי ְוִלְפֵני ְנִעיָלה, ַלּכֶֹתל, ירָלִע ן ִלְפֵני ֲחָזַרת ַהׁשַ,ְועֹוד ִלְפֵני ּכָ ץ "ּ ְוִאם ּכֵ

ְמַחת  ׂשִ מַֹח ְוִלְפקֹד ּבְ ִּנְפָלא ְוִנְפָלא ָהַרְעיֹון ַהָקָטן ַהֶזה ָגדֹול הוא ִלְמאֹד ְוִלׂשְ ּ ּ ּ
ּתֹוָרה ְועֹוד ִעם ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּ ּ ְּזכוְתֶכם וְזכו, ּ ּ יך ּ ים ֶאְתֶכם ְלַהְמׁשִ ל ַהְמַזּכִ ְת ּכָ

ׁשֹות ָהעֹוָלם ע ַיּבְ ַאְרּבַ ָאֶרץ ְוַגם ּבְ לֹו ַגם ּבָ ִּלְגּדֹל ְוִלְפֹרס ְלָכל ָהעֹוָלם ּכֻ ּ!  

י   :ִּמֶמּנִ
  .ב. פ

ַּרָכז וֵמִפיץ ְקָצת ַעד ֵהיָכן  ָיִדי ַמַגַעת ַעל ְיֵדיֶכןּ ּׁשֶ ּ.  

ם. ב.נ ׁשֵ ְזַמן וְבִעתֹו ֵסֶפר ַהִתקוִניםָּרִצינו ְלהֹודֹות ָלֶכם ּבְ לו ּבַ ִקּבְ ּ ֲחֵבִרים ׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ ּ 
ְּוַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּ וְכמֹו ֵכן .ּ ַלְחֶתם ּ ׁשְ ִחַלְקִתי ְוֵהַפְצִתי ָכל סוֵגי ָהֲעלֹוִנים ׁשֶ ּמֹוִדיַע ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ

ֻסכֹות וְלָפָניו ֵּאַלי ּבְ ַכָמה ְוַכָמה ֶטֶלפֹוִנים ַמ,ֹוִדיַעאְוזֹאת , ּ ּ ׁשֶ ּ ר ּ ֶקׁשֶ ִּגיִעים ֵאַלי ּבְ
ָיִדי ׁשום ֵסֶפר.ַּלֹזַהר ים רֹוִצים ְוֵאין ּבְ ּ ְכָבר ָכלו ְוָתמו ִמְזַמן,ּ ֲאָנׁשִ ּ ּ ּ ְרצֹוְנֶכם , ּ ְוִאם ּבִ

לַֹח ֵאַלי עֹוד ִסְפֵרי ֹזַהר  יך , ָלֶהםְּוַכדֹוֶמה ְלהֹוִסיף ְוִלׁשְ ְִהְנִני מוָכן וְמֻזָמן ְלַהְמׁשִ ּ ּ ּ
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ּוְלָהִפיץ ַהְס ים ָפִרים ּ ים ַּהְקדֹוׁשִ ים ֵהם(ַעל ְיֵדיֶכן ַרק ְלהֹוִדיַע ַלֲאָנׁשִ ַוַדאי ַרּבִ ּׁשֶ ּ (
ַיִגיַע ִהִגיַע ַהֵסֶפר ְכׁשֶ פֹוִנים ֲאֵליֶכם ׁשֶ ּׁשֶ ּּ ּ ּ ּ!  

ִהְצַלְחֶתם ְּוזֹאת אַֹמר ַוֲאַסֵים  ֲאֵחִרים לֹא יוְכלו ְולֹא ָעׂשוּׁשֶ ַּמה ׁשֶ ּ ּ ר ! ּ ֶאְפׁשָ ׁשֶ
עוִרים וְדָרׁשֹות ְלהֹוִסיף ַרְע ִלי ׁשום ׁשִ ּיֹון ּבְ ּ ַגם ָנחוץ(ּ ּׁשֶ ַּרק ְפִניִמי ֶאל ָכל ֶאָחד ) ּ ּ

ִכיסֹו וְבכֹוסֹו  ְלָחנֹו(ּּבְ ְסָפִרים וְקָבִצים ְוקוְנְטֵרִסים ) ַעל ׁשֻ ּלֹוֵמד ְועֹוֵסק ּבִ ּ
ָרֵאל ְכֶהְמׁשֵ ְזִכיֶתם ָלנו וְלָכל ִיׂשְ ים ְוַהְגדֹוִלים ׁשֶ ַּהְקַטּנִ ּ ּ ּ ּ ּך פֹוֶרה ְוַהְצָלָחהּ ְ!!!  

ִים ִלְפֵני ֲהָפַצת ַהזַֹהר  ִדיוק ָחְדׁשַ ּבְ ֵּיׁש ְלַצֵין ׁשֶ ּ ּ חֶֹדׁש ַעל ֶיְדֶכם ּ ִעיר ּבְ ּפֹה ּבָ
ל  ִּסיָון ִהְתַקֵים ָכאן ֶכֶנס ָגדֹול ׁשֶ ּ ּ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁש ּ ֹגֶדל ְנִחיַצת " ְדַבׁשִמָמתֹוק "ּ ּבְ

ִּלמוד ַהֹזַהר ּ ּוְכמֹו ֵכן ... ּ ִּנְרֶאה ְלָכל ֶאָחד וִבְפָרט ַהְצִעיִרים ּ ר ּ ִאי ֶאְפׁשָ ְּכָלל ׁשֶ
ֹּזַהר ַהָקדֹוׁש ְלַהְתִחיל  ים ׁשֹוִנים ַוֲאֻרִכיםּ ֵפרוׁשִ ַכמות ְוֵאיכות ּבְ ַּהָגדֹול ּבְ ּ ּ ּ ּ ְּוַאֶתם , ּ

ִּהַגְעֶתם ְוֶהְרֵא ַּהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ֶּתם ָלנו אֹור יּ ִלי ׁשום ֵפרוּ ַעְצמֹו ּבְ ּּבְ ּׁש ַרק אֹוִתיֹות ּּ
ָמה ֻכלֹו  ׁשָ י ֵאׁש ְלָבָנה ְוֶזה ְלַבד ַדי ְוהֹוֵתר ְלַהְלִהיב ַהּנְ ֹחר ַעל ַגּבֵ ָּזָהב אֹור ְוֵאׁש ׁשָ ּ ּ ּ

ים ׁשֹוִנים ְועֹוד ַנֲעֶלה ַמֲעָלה ָרמֹות ך ַהְזַמן ִנְזֶכה ְלֵפרוׁשִ ּוְבֶמׁשֶ ּּ ּ ְ!!!  

ּתֹוָרתֹו ָיֵגן ָעֵלינו ּ.  
  .ב. פ

  

    – סג מכתב –

ִסַיְע ַמָיאּּבְ ָּתא ִדׁשְ ּ יםִלְכבֹוד , ּ ַּהִמְפָעל ַהָקדֹוׁש וַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ ּ ּ ּ!!!  

ְמָחה ה ְורֹב ׂשִ   !!!ּתֹוָדה ַרּבָ

ֵסֶפר  י ַחִיים ִויַטאל זיע" ּאֹור ַהֹזַהר"ּּבַ ּהוָבא ִדְבֵרי ַרּבִ ּ ִּדְבִלמוד הזוה, א"ּ ּ ק "ּ
בוָע ׁשְ ָּתבֹוא ַהְגֻאָלה ְוַעל ֶזה לֹא ֶנֶאְמרו ּבִ ּ ּ ּ לֹא ְלָזֵרז ַהְגֻאָלה ּ ּה ׁשֶ ה –ּּ ּ ֶאָלא ַאְדַרּבָ ּ

יַח ִצְדֵקנו יֹוֵתר ְלהֹוִסיף וְלַפְרֵסם ְכֵדי ְלָקֵרב וְלָזֵרז ַפֲעֵמי ְמׁשִ ַּכָמה ׁשֶ ּ ּּ ּ ּּ ּ.  

ֵיׁש ָכל ָכך ַצַער ַלְיהוִדים–ֶאֶמׁש  ּ וַבֲחלֹוִמי ֲאִני רֹוֶאה ֵאיך ׁשֶ ּּ ְּ ְּ ּ וְמִפיִצים ,ּ
ְּסָפִרים וְמַחְל ְ ְוָרִאיִתי ֹזַהר ַהָקדֹוׁש וְבָכך ֵמֵגן –ִּהְתָקַרְבִתי ִלְראֹות , ִקיםּ ּ ּ

ּוְמסֹוֵכך ַעל ַהְיהוִדים ְוׁשֹוְמָרם  ּּ   .ּ ְוִהְתעֹוַרְרִתי-ְ
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ְבִתי ּבִ,ְּועֹוד ָחׁשַ ּ ֲהֵרי ֻכָלם הֹוְלִכים ְלַרׁשְ ּי ְלַבֵקׁש ְיׁשועֹות "ּ ִלים-ּ ה  .ּ וְמַקּבְ ִהּנֵ
ּבִ ל ֶאָחד ַרק ִתְלַמד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁשי ַה"ָהַרׁשְ אן ֵאֶצל ּכָ ָּקדֹוׁש ִנְמָצא ּכָ ּּ ּ - 

ֲעֵדנו ּוְבַוַדאי ָיֵגן ָעֵלינו ְוַיְמִליץ טֹוב ּבַ ּ ּּ.  

א ֶזה וַבּבָ ה ְזכוְתֶכם ּבָ ַּכָמה ַרּבָ ּ ּ ּ.  

ְבָרָכה   :ּבִ
לֹום  ֶּפַתח ִתְקָוה, יֹוֵסִפיׁשָ ּ  

  

  

    – סד מכתב –
ּר ַהַצִד"ָהַאְדמֹוִלְכבֹוד , ה"ב   "ִּמְפַעל ַהֹזַהר ָהעֹוָלִמי"ּיק ְמַיֵסד ּ

לֹום וְבָרָכה    !ּׁשָ

ְלִתי ַהְסָפִרים ַלֲחֻלָקה ִּקּבַ ּ ְבִתי ִלְכתֹב ִמְכַתב תֹוָדה וְבָרָכה, ּ ְּוֵתֶכף ָיׁשַ ּ ּ ּ ּ.  

ָרֵאל ַחָיִבים ְלָבֵרך ֶאְתֶכם ֶאֶרץ ִיׂשְ ְָכל ַהְיהוִדים וִבְפָרט ָכאן ּבְ ּ ּּ ּּ ּ ֶתֱחַזְקָנה ,ּ
ָרֵאל רֹוִאים ָכל יֹום ְיׁשועֹות ַמָמׁש. ֶכםְיֵדי ְכַלל ִיׂשְ ֲּהֵרי ֵמָאז ַהֲהָפָצה ַהֲהמֹוִנית ּבִ ּ ּ, 

צֹוִלים ְיהוִדים ִמָכל ִמיֵני ִפגוִעים רח ּנִ ֵּאיך ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ נו . ל"ְ ּוַמָמׁש ִמְתַקֵים ּבָ ּּ ִָצְלך ַעל'  ה"ּ ּ 
  "ַָיד ְיִמיֶנך

ְלחו עֹוד ֶסִטים א ׁשִ ָּמׁש ִנְגַמר ַהֹכלּ ִכי ַמ,ָּאּנָ ּ ְוַהִצָמאֹון ָגדֹול,ּ ּ ּ.  

ּתֹוָדה וְבָרָכה    .ַּהְיׁשוָעה'  ַלה–ּ
ה ן מֹׁשֶ רוך ּבֶ ְּבָ ים, ּ   ַמֲעֶלה ֲאֻדּמִ
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   – סה מכתב –
  ע"ז בשבט תש"י, ד"בס

יאות ָהַאְדמֹו" ִּמְפַעל ַהֹזַהר ָהעֹוָלִמי"' לכ ְנׂשִ ר  ֵמָהאָלִמין "ָּהעֹוֵמד ּבִ
ִליָט   א"ׁשְ

ה  ר כֲֹחֶכם ּתֹוָדה ַרּבָ   !!!ְּוִייׁשַ

ְפָלִאים  ִלים ֶאת ַהְסָפִרים ַהּנִ ה ְמַקּבְ ַּעל ַהְזִריזות ּבָ ּ ּ ִרים -ּ ּ ַרק ִמְתַקׁשְ
ִלים   .ּוְלָמֳחָרת ְמַקּבְ

ֵלם ְלִלמוד ַהֹזַהר ְרצֹוִני ְלַסֵפר ֵאיך ֶנֱהַפך כֹוֵלל ׁשָ ּּבִ ּ ּ ּ ְ ְ ּ.  

ְלִתי  ּ ִהְתַחְלִתי ,בתי מדרשיםלחלקם ל,  ַעלֹוִנים120 - ו ֶסִטים20ַּרק ִקּבַ
ם כֹוֵלל ֲחצֹות"ְּלַחֵלק בביהמ ֵיׁש ׁשָ ּד ׁשֶ ּ.  

י ֵסֶפר אֹור ַהֹזַהר ְוִתקוֵני ֹזַהר ֵקׁש ִמֶמּנִ ּרֹאׁש ַהכֹוֵלל ּבִ ּ ּּ ּ רֹוִצים ֻכָלם ,ּ ּ ְוָאַמר ׁשֶ ּ
ר ָלֵתת ְלָכל ַאְבֵרך"ִלְלֹמד זוה ֵּתֶכף ִהְסַכְמִתי. ְק ִאם ֶאְפׁשָ ּרו ִלי ָכל ְְוָכך ִנְגְמ, ּּ ּ

ל עֹוד ַלֲחֻלָקה.  ְסָפִרים20 -ַּהֶסט  ר ְלַקּבֵ ַּעל ֵכן ֲאַבֵקׁש ִאם ֶאְפׁשָ ּ ּ.  

ְבָרָכה   :ּבִ
ַרק, יקטרַאֲהֹרן  ֵני ּבְ   ּבְ

  

    – סו מכתב –

  ק"ע לפ"אדר תש' ד

יאות ָהַאְדמֹו" ִּמְפַעל ַהֹזַהר ָהעֹוָלִמי"' לכ ְנׂשִ ר ֵמָהאָלִמין "ָּהעֹוֵמד ּבִ
ִליָט   .א"ׁשְ

ב טֹוב דהרשבִּמְמקֹום ְסָפִרים -א "י זיע" מֹוׁשָ ַמְחִתי ּבַ ּ ָרִאיִתי ְוׂשָ ּ
ָרֵאל ֶהם ְכַלל ִיׂשְ לֹוְמִדים ּבָ ים ׁשֶ ַּהְקדֹוׁשִ ּ ּבִ,ּ ה ֵאֶצל ָהַרׁשְ י " ֱהיֹות ַוֲאִני ִנְמָצא ַהְרּבֵ
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לַֹח ִלי –ַּהָקדֹוׁש  ר ִלׁשְ ִמי300ּ ֲאַבֵקׁש ִאם ֶאְפׁשָ ּ ֶסִטים ְכֵדי ְלַחְלָקם ּבְ רֹון ּ
ָרֵאל   .ְּלתֹוֶעֶלת ְכַלל ִיׂשְ

ְבָרָכה   :ּבִ
ַרק  ,ִמירֹון – יקטרַאֲהֹרן  ֵני ּבְ   ּבְ

ְרצֹוִני ְלהֹוִסיף  .ב.נ ֵיׁש ַמָמׁש ִקדוׁש ה,ּבִ ּ ׁשֶ ּ ּ ְֵאיך , "ְונֹוָרא הֹוד"ָּעצום ' ּ

ִתקוֵני ֹזַהר ַהיֹוִמי ים לֹוְמִדים ּבְ רֹות ֲאָנׁשִ ַעׂשְ ּׁשֶ ּ ּ.   

ְבָרָכהֶּתֱחַזְקָנה ְיֵדי ֶּכם ְלַהְרִויַח ֶאת ַהִצָמאֹון ַהָגדֹול ּבִ ּ ּ.  
  .י. א

  

  

    – סז מכתב –

לֹום ָלֶכם ,ִּמְפַעל ַהֹזַהר ָהעֹוָלִמי' לכ ֵגא ְמֹאד! ׁשָ לֹוְמֶכם ִיׂשְ ּוׁשְ ּ!  

ַבח ְלִתי ֶאת ָכל ! ּתֹוָדה ְוַטַעם ִלׁשְ ְרִתי וְכָבר ַהיֹום ִקּבַ ַּרק ֶאְתמֹול ִהְתַקׁשַ ּ ּּ ּ ּ
ִּתקוֵני ֹזַהר יֹוִמי"ְוֵכן , "ּזַֹהראֹור ַה"ַּהְסָפִרים  ּ ּ ָכל יֹום ִלְפֵני ַהָקֶפה."ּ ּקֹוֵרא ַדף , ּ

ִתקוֵני ֹזַהר  ּּבְ ּ וְמעֹוֵרר יֹוֵתר ֵמַהָקֶפה-ּ ּיֹום ַאַחר ִלמוד ֹזַהר יֹוִמי ֻמְצָלח ! ַאח. ּ ּ
ּיֹוֵתר וְמֻדָיק יֹוֵתר  ַמָיא-ּ ים ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּ ַמָמׁש ַמְרִגיׁשִ ּּ ּ ּ ּ.  

  :ֹּוָדה וְבָרָכהּת
  ֶאְלַעד - .  ל.מ
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    – סח מכתב –
ר ֵסֶפר בודלכ, ה"ב ּ ַהָגאֹון ַהַצִדיק ְמַחּבֵ ּ ִליָט" ּאֹור ַהֹזַהר"ּ   א"ׁשְ

ֲאִני ַמְרִגיׁש ָרָכה ַעל ַהתֹוֶעֶלת ָהֲעצוָמה ְוָהֲעִלָיה ָהרוָחִנית ׁשֶ ּתֹוָדה ְוֹרב ּבְ ּ ּּ ּ ּ ,
ּבִ ּי ַהָקדֹוׁש ָתֵגן ֲעֵליֶכם "ְּזכות ָהַרׁשְ ָרֵאל ָאֵמןּ ְּוָעֵלינו ְוַעל ָכל ִיׂשְ ּ.  

ִליָט י ַהכֹוְלִלים ַהֲחׁשוִבים ׁשְ ְרִתי ִעם ֶאָחד ֵמָראׁשֵ ִים ִדּבַ ִּלְפֵני ְכָחְדׁשַ ּ ּּ א ַעל "ּ
יבות ִלמוד הזוה ֲּחׁשִ ִּלְפֵני ַכָמה ָיִמים ׁשוב . ּק ְוִנְפֵלאִתי ֵמֱהיֹוִתי ָרחֹוק ִמֶכם"ּּ ּ ּ

ְרִת ִתיו ְוִדּבַ ְּפַגׁשְ ּ ת ּ ּבָ ׁשַ עוִרים ּבְ ְכָבר קֹוֵבַע ׁשִ ֹמַע ׁשֶ ַמְחִתי ִלׁשְ ּי ַעל ִלּבֹו וַמה ְמֹאד ׂשָ ּּ ּ ּ
ִלמוד הזוה ּקֶֹדׁש ּבְ ְק ְוֶנֱהֶנה ִמָכך"ּ ּ.  

ֵּאין ָסֵפק ִכי ָפָעְלֶכם ָפַעל ְפֻעָלתֹו ּ ּ ּ ְּוִנְתַרּבו ַהלֹוְמִדים ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים, ּ ּ ,
ִנים ים ִעם ְיׁשָ עוִריםַּת, ֲחָדׁשִ ְּלִמיִדים וַמִגיֵדי ׁשִ ּּ.  

יַח ִצְדֵקנו בב ְּיִהי ָרצֹון ְוִנְזֶכה ְלִביַאת ְמׁשִ   .א"ּ

ִבְרַכת ַהְגֻאָלה ּּבְ ּ ּ:  
ּדֹוד, שמחנוביץְנהֹוַראי    ַאׁשְ

  

    – סט מכתב –
ִּלְכבֹוד ַהִמְפָעל ַהָקדֹוׁש ,ד"בס יאות כ ּ ְנׂשִ ר ֵמָהאָלִמין "ק ָהַאְדמֹו"ּּבִ

ִליָט   א"ׁשְ

ַמְחִתי ְמאֹ ל ֶאת ֶסט ַהְסָפִרים ּׂשָ ְּוִתקוֵני ֹזַהר" "ּאֹור ַהֹזַהר"ּד ְלַקּבֵ ּ "– 
ֶהם ְכִסְדָרן ַּמָמׁש ְמַחֶיה ְנָפׁשֹות, ְּולֹוֵמד ֲאִני ּבָ ֶקֶרב . ּ ַּגם ָזִכיִתי ְלָהִפיץ ַהְסָפִרים ּבְ ּ

ִמְפָעל ָקדֹוׁש ֶזה, י"ַּאֵחינו בנ ָתף ּבְ ּוְזכות ִהיא ִלי ִלְהיֹות ׁשֻ ּ ּ.  

ּו ְוַתְצִליחוַּתֲעל   !ּכֹה ֶלָחי! ּ
  א"בני ברק תובב, מושקוביץ. ח
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   – ע מכתב –
  ע "י שבט תש"ח, ד"בס

  "ִּמְפַעל ַהֹזַהר ָהעֹוָלִמי"' לכ

לֹום וְבָרָכה   !ְּוָכל טוב ֶסָלה! ּׁשָ

ַּלְיהוִדים ָהְיָתה אֹוָרה  ְכָנס ֲאָדר ". ֹזַהר"' גי" אֹוָרה", ּ אֹוָרה זֹו תֹוָרה-ּ ּנִ ִּמׁשֶ
ֶּחֶדר ַחְדֵרי ַהתֹוָרה ֶזה ִלמוד ַהסֹודִּמְלׁשֹון  ּ ּ ְּועֹוד רֹוֵמז ְלִאיְדָרא ְמקֹום ִגלוי , ּ ּ ּ

ר יֹוַחאי זיע ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְמָחה, א"ַּהסֹודֹות ַעל ְיֵדי ַרּבִ ׂשִ ים ּבְ ים , ַמְרּבִ ִמְתַרּבִ
ִלמוד ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש עוִרים ּבְ ַּהׁשִ ּ ּ ּּ ָכל ֲאָתר ַוֲאָתר, ּ ֶּרץ ְמֵלָאה ָכל טוב ְוָכל ָהָא, ּבְ ּ

  .'ְּכַגן ה

ל ֵאֶצל  ַמע ְוִנְתַקּבֵ ר ִלְפֵני ְזַמן ִכְמַעט ְולֹא ִנׁשְ רוָרה ֲאׁשֶ ֲּאַסֵפר עוְבָדא ּבְ ּ ּּ ּ
ט  ִלמוד הזוה-ּלֹוְמֵדי ַהְפׁשָ ֵיׁש ּבְ ּ גֶֹדל ִחיוב ְועֶֹצם ַהְזכות ׁשֶ ּ ּּ ּ ּּ ְכבֹוד "ּ ּק ְוַאֲחֵרי ׁשֶ

ַּהִמְפָעל ַהָגדֹול ֵמִפיץ ים ,ּ ֶאת ִסְפֵרי אֹור ַהֹזַהר ְועֹוד ֲעלֹוִנים ְמפָֹאִריםּ  ֲאָנׁשִ
עוִרים ְכֵדי ִלְזכֹות ְלָקֵרב ַהְגֻאָלה ׁשִ ְּצֵמִאים ַוֲחֵפִצים ְלַהְרּבֹות ּבְ ּ ּ ּ ּ.  

ְבָרָכה וְתִפָלה ַּוֲאַסֵים ּבִ ּ ֵחֶפץ ה: ּ ה ַהַדַעת ' ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ֶיְדֶכם ַיְצִליַח ְוִתְרּבֶ ּּבְ
ַּכַמ ִּים ַלָים ְמַכִסיםּ ּ.  

ִבְרַכת ַהתֹוָרה ּּבְ ּ:  
ִוד. מ ן ּדָ   ַחֶדֶרה, ּבֶ

  

   – עא מכתב –
ּאֹור ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ָהעֹוָלִמי"ִמְפַעל ' לכ ּ".  

ים ְלִתי ֶסט ַהְסָפִרים ַהְקדֹוׁשִ ִּקּבַ ּ ְתִמידות, ּ ֶהם ּבִ ּ ַמָמׁש ְמַחֶיה ,ַּוֲאִני לֹוֵמד ּבָ ּ
  .ְנָפׁשֹות



שד  ַהרַּהֹז ִּאְגרֹות

ֵסֶפר  ם " ֹּזַהראֹור ַה"ָּרִאיִתי ּבַ ׁשֵ ֵמִביא ּבְ ַּסָמא ְדַחֵיי"ּׁשֶ ּ ִחיוב ָגדֹול -" ּ ּ ׁשֶ ּ ּ
ִגיְרָסא ָכל יֹום ַוֲאִפלו ּבְ ִּלְלֹמד ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ּ וְמַטֵהר וְמַקֵדׁש ַעְצמֹו ְוֶאת ָכל ,ּ ּ ּ ּ

ם , ָּהעֹוָלם ִאתֹו ׁשֵ ְַהִכֵסא ֶמֶלך"ְועֹוד ָרִאיִתי ּבְ ּ ּ ַכָמה ָגדֹול ִחיוב –" ּ ּ ּ ּ ַּהִלמוד ּ ּ ּ
ָלה לֹא לֹוֵמד ַקּבָ ַּהָקדֹוׁש ַהֶזה ְוַכָמה ֹעֶנׁש ָגדֹול ְלִמי ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ְוהוא גֹוֵרם ֲאִריכות ,ּ ּּ

יַח יַאת ַהָמׁשִ ַּהְגֻאָלה וְמַעֵכב ֶאת ּבִ ּ ּ ּ   .ש"עיי, ּ

י ִּמָיד ָאַמְרִתי ְלִלּבִ ה ִלְהיֹות ִנְמֶנה ִעם עֹוְזֵרי וְמַסְי,ּ ּ ַכָמה חֹוָבה ְקדֹוׁשָ ּ ּ ֵעי ּ
ִּמְפַעל ַהֹקֶדׁש ַהֶזה לַֹח ִלי עֹוד ֶסִטים ְוַלֲהִפיָצם ְכֵדי ְלַטֵהר ,ּ ּ ְוָלֵכן ְמַבֵקׁש ִלׁשְ ּ

ָרֵאל וְלָקֵרב ַהְגֻאָלה ּוְלַקֵדׁש ֶאת ֶאֶרץ ִיׂשְ ּ ּ ּּ.  

ְבָרָכה   :ּבִ
  אילת, נתן יצחק בר

  

    – עב מכתב –
  ק"ע לפ"חודש טבת תש, ד"בס

ִליָט"ק ָהַאְדמֹו"לכ לֹום וְבָרָכה וכט, ו"יצֵמָהאְלִמין א "ר ׁשְ   !ס"ּׁשָ

ְרצֹוִני ְלהֹודֹות ָלַאְדמֹו ִליָט"ּבִ ְפָלָאה ְוָהֶעְזָרה ָהֲעצוָמה"ר ׁשְ  .ּא ַעל ָהֵעָצה ַהּנִ
ר ְלַהֲעלֹות ַעל ַהְכָתב  ִאי ֶאְפׁשָ ָעיֹות וְדָבִרים ׁשֶ ָּכל ִמיֵני ּבְ ּ ָפׁשוט ֶנֶעְלמו–ּּ ּ ּ.  

ְזכות ִלמוד ַהזַֹהר  ְּוַהֹכל ּבִ ּ ּּ ַּהָקדֹוׁש ָכל יֹוםּ ָרָכה ְגדֹוָלה . ּ ְּועֹוד נֹוְסָפה ַגם ּבְ ּ
ֵביִתי ְרָכה ַהַפְרָנָסה ְוָגְדָלה ַהְיׁשוָעה, ּבְ ְּוִהְתּבָ ּ.  

ְמעו ָרֵאל ׁשִ ֵני ִיׂשְ ְּוַעל ֵכן ַאֵחינו ּבְ ּ ְּלטֹוב ָלנו ָכל ַהָיִמים! ּ ּ ֵעץ . ּ א ַהֲחִזיקו ּבְ ָּאּנָ
ַּהַחִיים ְוִלְמדו תֹוַרת ַח ּ ּבִּ ִּיים ִהיא תֹוַרת ָהַרׁשְ   .א"י זיע"ּ

ְמֵהָרה ֵלָמה ּבִ ְּוִנְזֶכה ַלְגֻאָלה ַהׁשְ ּ ּ ּ.  
  עפולה, דוד הלחמי

  



שה  ַהרַּהֹז ִּאְגרֹות

    – עג מכתב –

  ע "אדר תש' יום ה, ד"בס

ִליָט"ק ָהַאְדמֹו"לכ יא ַהִמְפָעל ָהעֹוָלִמי ְלִלמוד ַהֹזַהר "א "ר ֵמָהאָלִמין ׁשְ ְּנׂשִ ּ ּ ּ
ים ִלְלמֹ "ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ַהָקדֹוׁשד ְּמַזֵכי ָהַרּבִ ּ.  

ְרצֹוִני ְלהֹודֹות  מֹו ּבִ ַרך ׁשְ ם ִיְתּבָ ְְלַהׁשֵ דֹור ָיתֹום ָכֶזה ִמי ּ ַלח ָלנו ּבְ ׁשָ ּׁשֶ ּ ּ
ֵצל ַעל ְיֵדי ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ָרֵאל ְלִהּנָ ֶכל ִלְכַלל ִיׂשְ ַמְחִדיר ְונֹוֵתן ׂשֵ ּׁשֶ ּ ּ ּ.  

ס ה : ּוִמְצָוה ְלַפְרֵסם ַהּנֵ ִאׁשָ ֵּאיך ׁשֶ ֶרת ְמֻעְ ַחְיַדק ָנִדיר ְוָכל ּבֶ ָקה ּבְ ִּנְדּבְ
ָּהרֹוְפִאים לֹא ָנְתנו ִסכוִיים רח ּבִ-ל "ּּ ּ ִמָיד ָהַלְכִתי ְלַרׁשְ ְתִפלֹות "ּ ּי ַהָקדֹוׁש ּבִ ּ

יֹוֵתר ֶאת ִלמוד הזוה-נֹוָראֹות  ּ ְוֶהְחַלְטִתי ְלַפְרֵסם וְלהֹוִסיף ּבְ ּּ ּק ְדַמְגָנא וַמְצָלא  "ּ ּ ּ ּ
ּוִבְזכות ָה ּבִּ טוִחים"ַרׁשְ ּי ַהָקדֹוׁש ָאנו ּבְ ּ ה ִנִסים , ּ ּוַמָמׁש ַמֲעׂשֵ ּ לֹום –ּ ׁשָ ַּלָוָלד ּ ׁשֶ

ה ֵנס ָכֶזה תֹוְמִמים וִמְתַפְלִאים ֵאיך ַנֲעׂשָ ָכל ָהרֹוְפִאים ִמׁשְ ה ׁשֶ ּוְרפוָאה ָלִאׁשָ ְּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ,
ֲּאָבל ָאנו לֹא ֻמְפָתִעים ּבִ,ּ ל ָהַרׁשְ ּ ִכי ָגדֹול כֹחֹו ׁשֶ ' טֹוב ְלהֹודֹות ַלה. א"י זיע"ּּ

ְמך ֶעְליֹון ָוְלַזֵמר ְלׁשִ ּ ּ.  

י ִיְלְמדו ָכל ַהְיהוִדים ּוִמֶמּנִ ּ ּּ ּ ּ ָפׁשוט לֹא ַרק ִלְלֹמד זוה-ּקֶֹדם ָכל ָצָרה , ּ ק "ּ
ֶזה ָדָבר ָגדֹול ְוָעצום  ּׁשֶ ּ ּ ֵדל ָכל -ּ ים וְלָהִפיץ וְלַפְרֵסם וְלׁשַ ּ ֶאָלא ְלַזכֹות ֶאת ָהַרּבִ ּּ ּ ּ ּ ּ

ִלמוד ַהָקדֹוׁש ַהֶזה ֶּאָחד ְלַהְרּבֹות ּבַ ּ ּ ּ ְּוטֹוב ָלנו ָכל ַהָיִמים. ּ ּ ּ.  

תֹוָדה וְבָרָכה   :ּּבְ
ַע    ֵּתל ָאִביב, ברוןְיהֹוׁשֻ

  

    – עד מכתב –
   ע"אדר תש' י, ד"בס

עוִרים ְלִלמוד הזוה' לכב ִנים ַהְגאֹוִנים ַהְמִפיִצים וְמַיְסִדים ׁשִ ָּהַרּבָ ּ ּּ ּּ י "ק שע"ּ
ים ָהעֹוָלִמיֶּחְבַרת ְמַזֵכ" ְִתְזכו ָלאֹור ַהַזך ְוַדַעת ָהֶעְליֹון, "י ָהַרּבִ ּ ּ ּ ּ  

ְלִתי ִנְתָפס  ְרצֹוִני ְלַסֵפר ָלֶכם ִספור ַמְדִהים ּבִ ּּבִ ּ ּּ    ַמְבִהיל ָהַרְעיֹון–ּ



שו  ַהרַּהֹז ִּאְגרֹות

ָחָלה ל מֹוְנִסי ׁשֶ ִלי ּבְ ַמֲחָלה ַהְידוָעה רח"ָּחֵבר ׁשֶ ּע ּבַ ר –ל "ּ ַצר לֹו ִהְתַקׁשֵ ּ ּבַ ּ
ָיַעץ לֹו ִלְקנֹות ְלַאַחד ַה ָרֵאל ׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ ַּצִדיִקים ּבְ ּ ָבֵתי 200ּ ּ ִתקוֵני ֹזַהר וְלַחְלָקם ּבְ ּּ ּ ּ ּ

חו   .ל"ִּמְדָרׁשֹות ּבְ

ה  ְאֹותֹו ְיהוִדי ָכך ָעׂשָ ּ ְ וְלַאַחר ִמֵכן ָהַלך ִלְבִדיָקה-ּ ּ  - ָמה ֹאַמר ָלֶכם .ּ
ָּהרֹוְפִאים ָיְצאו ִמְכֵליֶהם ֵּאין ִגדול, ּׁשוט ֶנֱעַלםָּפ,  לֹא ֵיָאֵמן,ּ ּ ְּוֵאין ְכלום, ּ   ֵהם לֹא !ּ

ים ַהלֹוְמִדים בזוה,ְמִביִנים ּ ֲאָבל ֲאַנְחנו ְמִביִנים ֵאיך ֹכַח ָהַרּבִ ּ ְ ּק ַמִציל ִמָכל "ּ ּ
ָקָרה  ֻּפְרָענות ֲאִפלו ְלַאַחר ׁשֶ ּּ ֵכן-ּּ לֹא ָתבֹוא, ּ ְוָכל ׁשֶ ַּהַמְקִדים ׁשֶ ּ ּ ַוַדאי יֹוִעיל, ּ . ּּבְ

ַּבֵקׁש ְלַפְרֵסם ִמְכַתב ֵנס ַהֶזהֲא ּ ים, ּ ְּכֵדי ְלַזכֹות ָהַרּבִ ּ  
  מֹוְנִסי. ד.א

 

   – עה מכתב –
  ע"חודש שבט תש, ד"בס

ָפט ִמׁשְ ִּלמוד ִתקוֵני ֹזַהר ַמִציל ַחִיים וְמַזֶכה ּבַ ּּ ּּ ּ ּ ּּ ּ ּ!  

ִליָט י ֵמָהאָלִמין ׁשְ   א"ִלְכבֹוד ָהַרּבִ

ְ ָרִציִתי ְלַסֵפר ֵאיך,ֲאִני ֶנַהג מֹוִנית יּ אִתי ָלַרּבִ ּבָ י ָנַתן ִלי ִתקוֵני ֹזַהר ,  ׁשֶ ְּוָהַרּבִ ּ ּ
ִּלְלֹמד ַעמוד יֹוִמי ַחַיי זוה, ּ ַפַעם ָהִראׁשֹוָנה ּבְ ְּוִהְתַחְלִתי ִלְלמֹד ּבַ ּ  ֶאְתמֹול .ק"ּ

בו ֵמֲאחֹוָרה ָיׁשְ ָפָחה ׁשֶ ְמָחה ִעם ִמׁשְ ׂשִ ָּנַסְעִתי ּבְ ּ ּ ּ וְלֶפַתע ֶנֶעְצָרה ַהמֹוִנית ,ּ   ַמה-ּ
לֹא מוָבן  ּׁשֶ ּ מֹוִנית ָאְמָרה ִלי-ּ ְסָעה ִאִתי ּבַ ּנָ ה ׁשֶ ּ ָהִאׁשָ ּ ְזַמן: ּ ַּמָמׁש ָעַצְרָת ּבַ ּ ּ ִכי -! ּ

ֵּיׁש ְלך ֶיֶלד ָקָטן ִמַתַחת ַלַגְלַגִלים ּ ּ ּ ְ ַמָמׁש ִנְבַהְלִתי ְולֹא ֵהַבְנִתי ֵאיך ,  ָמה ֹאַמר!ָ ּ ּ ּ
ּוַמדוַע ֶנֶעְצָרה ַהמֹוִנית ּ ָלִמיםִּכי ֲאִני, ּּ ְכָלל לֹא ָלַחְצִתי ַעל ּבְ ְרֶאה -! ּ ּבִ ּ ַאך ַכּנִ ְ

ַמר ָעֵלינו ּבֹוֵרא עֹוָלם ׁשָ לֹא ָהַרְגִתי ֶאת ַהֶיֶלד, ּׁשֶ ּׁשֶ ּ ְזכות ִלמוד הזוה, ּ ּוְבַוַדאי ּבִ ּ ּּ ק "ּ
ִּנְצלו ַחִיים ְיָקִרים ּ ִעְנָי. ּ ה ּבְ ָפט ָקׁשֶ ִמׁשְ אֹותֹו ַהיֹום ִנַצְלִתי ּבְ ְּועֹוד ּבְ ּ ּ ֶדֶרך –ן ַאֵחר ּ ְ ּבְ

  .ְּפָלאֹות



שז  ַהרַּהֹז ִּאְגרֹות

ל ִלמוד הזוה ֲאִני יֹוֵדַע ַמה ֹכחֹו ׁשֶ ו ׁשֶ ַּעְכׁשָ ּ ק ָהַרב "ּ ֲאַבֵקׁש מכ-ק "ּ
ִליָט ּ ִסְפֵרי ִתקוֵני ֹזַהר ְלַחֵלק ְלָכל ֶנָהֵגי ַהַתֲחָנה70א ָלֵתת ִלי "ׁשְ ּּ ּ ִמי ָכמֹונו ,ּ ּ ׁשֶ ּ ּ

ּיֹוְדִעים ַכָמה ְצִריִכים וְזקוִקים ָא ּ ּ ָכל יֹוםּ ּנו ְלִנִסים ּבְ ּ.  

ְבָרָכה   :ּבִ
ן ַחִיים ַכי ּבֶ   מֹוִניתַנַהג , ָּמְרּדְ

  

    – עו מכתב –

ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ִּלּמוד  ִיתּ לֹום ּבַ   ֵמִביא ׁשְ

ַנת ' ג, ד"בס   ע"תשֲאָדר ׁשְ

ִנים ַהְגאֹוִנים ִלְכבֹוד  ים ָהעֹוָלִמי"ָּהַרּבָ ִליָט "ֶּחְבַרת ְמַזֵכי ָהַרּבִ   .א"ׁשְ

ִיתְַאְבֵרך ָחׁש לֹום ּבַ ָעיֹות ׁשְ ּוב ִמֹפה ִעיֵרנו ָסַבל ַרּבֹות ִמּבְ ִנים ְגדֹוִלים . ּּ ַּרּבָ
ַּוֲחׁשוִבים ִהְתָעְרבו ְוָנְתנו ֵעצֹות ְולֹא ָעַזר ְכלום ּ ּ ין , ּּ ֶהְחִליטו ַעל ֵגרוׁשִ ַּעד ׁשֶ   !ּ ְוֶזהו-ּּ

ּ אוַלי ְנַנֶסה עֹוד ַרב,ְאֹותֹו ַאְבֵרך ָאַמר ְלַעְצמֹו ּ אוַלי ,ַּעם ַרב ְסָפַרִדיְּוַהַפ. ּ
ה...ּהוא ֵמִבין יֹוֵתר טֹוב   !  ָאַמר ְוָעׂשָ

ַאל ַעל ְיֵדי ָהַרב ים,ְְוָכך ִנׁשְ ָגִדים ֲחָדׁשִ ְתך ּבְ ָ ַהִאם ַאָתה קֹוֶנה ְלִאׁשְ ּ .  לֹא- ?ּ
ֵלם ְוכו, ּלֹא ָיַדְעִתי ֵּמֵאיפֹה ֲאׁשַ ְּלמֹד ָכל יֹום ַּתְתִחיל ִל, ָ ּבֹא ְוִאיַעְצך ֵעָצה ְנכֹוָנה–' ּ

קֹול וִבְנִעיָמה ֵביְתך ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּּבְ ּ ְתך , ָ ְָועֹוד תֹאַמר ְלִאׁשְ ּ ַמְעָת ִחדוׁש –ּ ׁשָ ּ ׁשֶ ּ ּ ּ
לֹא ָיַדְעָת ָּגדֹול ׁשֶ ּ ה ְוָלֵתת ָלה ְסכום ָגדֹול , ּ ָצִריך ִלְקנֹות ַמָתנֹות ָלִאׁשָ ְּוהוא ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ְ ּ

ְמָלה ְוכֹוַבע ְוַנֲע   .ַלִים ְועֹודִלְקנֹות ׂשִ

ה ִית,סֹוף ַמֲעׂשֶ לֹום ּבַ ׁשְ ה ְיָלִדים ָחְזרו ִלְחיֹות ּבִ ׁשָ ָפָחה ִעם ׁשִ ִמׁשְ ּ ׁשֶ ּ ּ ְוֶזה , ּ
ּבִ ְזכות ָהַרׁשְ ֶרה ִמַדת ָהַרֲחִמים"ּּבִ ְמַסֵלק ַהְמַקְטְרִגים וַמׁשְ ּי ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ּ ּ ּ ּ.  

ְבָרָכה   :ּבִ
  ֶּאָחד ֵמַהלֹוְמִדים

ִּעיר ָהַעִתיָקה ְירו ַלִיםּ   ׁשָ



שח  ַהרַּהֹז ִּאְגרֹות
  

   רב המקוואות-הרב נחום ראזענבערג 
  נוא יארק,  פה ברוקלין-" אש יצאה מחשבון"ס "ובעמח
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  ' עבד לעבדי ה,מכבדו ומוקירו כערכו הרם
   רב המקוואות,הרב נחום ראזנבערג

  ] ומפאת נחיצותו נדפס כאן, הגיע מכתב חשוב זה, הספר לדפוסטרם היכנס :הערת המערכת[
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