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ל אֹותוֹ  ּקּון שֶׁ ל תִּ ֵאּלּו ַהיִָּמים כָּ ּקּוִנים בְּ ְלמֹד ַהתִּ יִּ ֵרי ָאָדם שֶׁ א. ַאשְׁ
יֹומוֹ ְולֹא ַיֲעבֹר ַבר יֹום בְּ ַהּיֹום דְּ

אֹותוֹ  ל  שֶׁ ּקּון  תִּ ל  כָּ ַהיִָּמים  ֵאּלּו  בְּ ּקּוִנים  ַהתִּ ְלמֹד  יִּ שֶׁ ָאָדם  ֵרי  ְוַאשְׁ
ְוַטַעם  ׁשֶֹרׁש  ֵיׁש  ָבר  דָּ ְלָכל  י  כִּ ַיֲעבֹר,  ְולֹא  יֹומוֹ  בְּ יֹום  ַבר  דְּ ַהּיֹום 
ּלֹא ִיְקּדֹם ְולֹא ְיַאֵחר, ְוֵכן ָהָיה ִמְנָהגוֹ ַהּטֹוב  ְוַכוָָּנה. ָלֵכן טֹוב שֶׁ
ְרֵד"ס  ַהפַּ ַמר  ָקדֹוׁש  ְפָלא  ַהמֻּ ָהַרב  מֹוֵרנּו  נּו  ָראשֵׁ ֲעֶטֶרת  ל  שֶׁ
ָהָיה  ּבּור  ַהצִּ עֹל  לוֹ  ָהָיה  שֶׁ ַמן  זְּ בַּ ַוֲאִפּלּו  ָאֵמן  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותוֹ 
ׁשּוָבה  ד חֹוַבת ַהּיֹום, גַּם טֹוב ְלַבַעל תְּ ל ָהִעְנָיִנים ְוִלמֵּ ּפֹוֶנה ִמכָּ
ַתב  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ דֹוׁש  ַהקָּ ֵמַהּזַֹהר  יֹום  ָכל  בְּ ים  פִּ דַּ ת  ֲחֵמשֶׁ ְלמֹד  יִּ שֶׁ

דֹוִלים ֵחֶלק ב' ַמֲעָרָכה ב' אֹות ב'. ם ַהגְּ ֶפר שֵׁ סֵּ בַּ
ים ָפאָלאִג'י, מֹוֵעד ְלָכל ַחי( ינּו ַחיִּ )ַרבֵּ

ּקּון ַההֹוד  ן יֹוַחאי ִיְהֶיה תִּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ַרבִּ ב. ַעל ְיֵדי ָחְכַמת ָהֱאֶמת דְּ
ְמֵהָרה  בִּ ָיִאיר  ִצּיוֹן  ַעל  ָחָדׁש  ְואֹור  ֵלָמה  שְׁ ה  ֻאלָּ ַהגְּ הּוא  ֱאֶמת שֶׁ בֶּ

ָיֵמינּו בְּ

הֹוד  ִחיַנת  בְּ הּוא  י  ַהֲחִמישִׁ ֶאֶלף  נֹוַדע  י  כִּ ֶזה  בָּ עֹוד  ִלְרמֹז  ֵיׁש 
סֹוד  ָלה בְּ בָּ ְך ָחְכַמת ַהקַּ ל כָּ ה ְלָהִראׁשֹוִנים כָּ ִנְתגַּלָּ ן לֹא  ַעל כֵּ
ְזַמן ָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ  בִּ ָפִרים ַעד שֶׁ ָכל ַהסְּ ּנֹוָדע בְּ ָוה כַּ ל ַהּיֹום דָּ כָּ
ַהְתָחַלת  ָהָיה  ְוָהְלָאה  ִמיָָּמיו  י  שִּׁ ַהשִּׁ ֶאֶלף  בָּ ָהָיה  שֶׁ ִלְבָרָכה 
ִזְכרֹונוֹ  ָהֲאִר"י  ָחְכַמת  ה  ִנְתגַּלָּ ן  כֵּ ַעל  ּה  ִעתָּ בְּ ל  שֶׁ ה  ֻאלָּ ַהגְּ ְזַמן 
ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ָאְמָנם  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְבֵרי  דִּ ֵפרּוׁש  בְּ ִלְבָרָכה 
ְוַתְלִמידוֹ  י  ַהֲחִמישִׁ ֶאֶלף  ָהְרִביִעי קֶֹדם  ֶאֶלף  סֹוף  ָהָיה בְּ יֹוַחאי 
ַנת ג' ָלֶאֶלף  שְׁ הּוא ַרב ִנְפַטר בִּ ַתב ֵסֶפר ַהּזַֹהר שֶׁ כָּ א שֶׁ י ַאבָּ ַרבִּ
מוֹ  כְּ ַרְך  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ ים  ִהְקדִּ י  כִּ ַהּדֹורֹות  ֵסֶדר  בְּ ְמבָֹאר  כַּ י  ַהֲחִמישִׁ
ב  הּוא הֹוד( ִנְכתַּ י )שֶׁ ת ָהֶאֶלף ַהֲחִמישִׁ ִחלַּ ה ֶטֶרם תְּ כָּ ְרפּוָאה ַלמַּ
ְקָרא ִמְדָרׁש ִיְהֶיה אֹור, ְוָהאֹור ַהזֶּה ֶנֱאָצל ֵמהֹוד  נִּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר שֶׁ
ְבִחיַנת  בִּ י  ַהֲחִמישִׁ ֶאֶלף  ַהְתָחַלת  קֶֹדם  ְוָהָיה  ְבָיכֹול  כִּ ַמֲעֶטה 
ְזַמן  בִּ רּוׁשוֹ  פֵּ ה  ְתגַּלָּ נִּ שֶׁ ַעד  ְלֵעיל  ר  ְזכַּ נִּ כַּ ְוכּו'  ְרפּוָאה  ים  ִהְקדִּ
ֶהֱעִמיָדנּו  ּתֹוָרה  ל  שֶׁ ְועֹז  ֵאת  שְׂ ֶיֶתר  בְּ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ  ָהֲאִר"י 
ִיְהֶיה  יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ דְּ ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ְיֵדי  ְוַעל  אֹוָרה  ֶקֶרן  בְּ
ֵלָמה ְואֹור ָחָדׁש ַעל ִצּיוֹן ָיִאיר  ה שְׁ ֻאלָּ הּוא ַהגְּ ֱאֶמת שֶׁ ּקּון ַההֹוד בֶּ תִּ
ָקִניָת  ם  שָׁ יֹוַחאי  ר  בַּ זֶֶּמר  בַּ ָרַמז  שֶׁ לֹוַמר  ֵיׁש  ְוֶזהּו  ָיֵמינּו  בְּ ְמֵהָרה  בִּ

ר ְלֵעיל. ְזכַּ נִּ הֹוְדָך ַוֲהָדֶרָך ַהְינּו הֹוד ְוַגם ָהָדר כַּ
ָכר ַמֲאָמר גַּל ֵעיַני אֹות ב'( שְׂ ַער ִישָׂ )שַׁ

ְבַהאי ֲחבּוָרא  ֵסֶפר ַהּזַֹהר דִּ רֹות בְּ ְסתָּ ה ַהנִּ לָּ ן יֹוַחאי גִּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ג. ַרבִּ
ִאיר ּוָבא ְלָכל ָהעֹוָלם ן אֹור ַהמֵּ ְתָרָאה גַּם כֵּ ָדָרא בַּ ְרְנִסין בְּ ִיְתפַּ

ת  ֻדשַּׁ ִמקְּ י  ַמְעתִּ שָׁ ֲעבּוֶרָך:  בַּ ֶנֱאַמר  ָאָדם  ה  ַנֲעשֶׂ יֹוַחאי  ר  בַּ זֶֶּמר  בַּ
דֹוׁש ִמּפֹה ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו  י ַהגָּאוֹן ַהקָּ ֲאדֹוִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרבִּ
ָאָדם  ה  נֲַּעשֶׂ שֶׁ ֶנֱאַמר  ֵהיָכן  ִלְכאֹוָרה  י  כִּ עֶֹמר  בָּ ל"ג  ת  ְסֻעדַּ בִּ
ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו  ְוָקא, ַאְך ִהנֵּה דָּ ן יֹוַחאי דַּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ָקֵאי ַעל ַרבִּ
ַמע ְוַהְיינּו  ה ְוִנשְׁ ְזכּות ַנֲעשֶׂ ה ָאָדם ֶנֱאַמר בִּ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַנֲעשֶׂ
ינּו, ְוָידּוַע  ה ַרבֵּ ָרֵאל ֶאת ַהּתֹוָרה ַעל ְיֵדי משֶׁ לּו ִישְׂ בְּ קִּ ִביל שֶׁ שְׁ בִּ
לֹום,  ינּו ָעָליו ַהשָּׁ ה ַרבֵּ ַמת משֶׁ ן יֹוַחאי ָהָיה ִנשְׁ ְמעוֹן בֵּ י שִׁ י ַרבִּ כִּ
ָכל  בְּ ַהּתֹוָרה  לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  ינּו  ַרבֵּ ה  ְיֵדי משֶׁ ַעל  ה  ְתגַּלָּ נִּ שֶׁ ּוַמה 
ינּו ָעָליו  ה ַרבֵּ ה משֶׁ לָּ רֹות גִּ ְסתָּ רֹות ַאְך ַהנִּ ִנְגלֹות ְוִנְסתָּ ָרֶטיָה בְּ פְּ
ְלִמיָדיו  ה ִמתַּ ַע ְועֹוד ִליִחיֵדי ְסֻגלָּ לֹום ַרק ְלַאֲהרֹן ּוָבָניו ִויהֹושֻׁ ַהשָּׁ
ִסיַני,  ל בְּ בֵּ קִּ לֹום שֶׁ ינּו ָעָליו ַהשָּׁ ה ַרבֵּ ְגלֹות ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ִמּמֹשֶׁ ְוַהנִּ
ְבַהאי  דִּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ רֹות  ְסתָּ ַהנִּ ה  לָּ גִּ יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ֲאָבל 
ְלָכל  ּוָבא  ִאיר  ַהמֵּ אֹור  ן  כֵּ גַּם  ְתָרָאה  בַּ ָדָרא  בְּ ְרְנִסין  ִיְתפַּ ֲחבּוָרא 
ְרָצה  ְכִלית ּוְגַמר ַהנִּ ן יֹוַחאי תַּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ָהעֹוָלם, ְוהּוא ְלִפי ֶזה ַרבִּ
ה  ָאְמרּו ַנֲעשֶׂ ֵכן ַמה שֶּׁ יר ִיתָּ פִּ ן שַׁ לֹום, ַעל כֵּ ינּו ָעָליו ַהשָּׁ ה ַרבֵּ ִמּמֹשֶׁ
ְוָהָיה  ַמע  ְוִנשְׁ ה  ַנֲעשֶׂ ִביל  שְׁ ָאָדם בִּ ה  ַהנֲַּעשֶׂ י  כִּ ֲעבּוֶרָך  ֶנֱאַמר בַּ ָאָדם 
י  ַרבִּ ְיֵדי  ַעל  ַהיִָּמים  ַאֲחִרית  רֹות בְּ ְסתָּ ַהנִּ ְלִגּלּוי  ְכִלית  ַהתַּ ַרת  ַמטְּ ָאז 

ֲעבּוֶרָך. ה ָאָדם ֶנֱאַמר בַּ ִפיר ַנֲעשֶׂ ן שָׁ ן יֹוַחאי ַעל כֵּ ְמעוֹן בֶּ שִׁ
ָכר ַמֲאָמר גַּל ֵעיַני אֹות ג'( שְׂ ַער ִישָׂ )שַׁ

ָהְראּוִיים  ֲעלֹות  מַּ בַּ ַעְצמוֹ  ֶאת  ׁש  ִקדֵּ ּלֹא  שֶׁ ׁשּוט  פָּ ִאיׁש  ד. גַּם 
סֹוף  ְפָרט בְּ ל ָמקֹום ֻיְקַרב ֶאל ַהָחְכָמה ַההּוא בִּ ָלה ִמכָּ בָּ ְלִלּמּוד ַהקַּ

ה ֻאלָּ ְלָיא ִהְתָקְרבּות ַהגְּ ֶזה תַּ בָּ ין, שֶׁ יֹוַמיָּא ִאילֵּ

ֵרי ָהעֹוְמִדים ַעל סֹוֶדָך:  ֵרי ָהָעם לֹוְמֶדיָך ְוַאשְׁ ר ַאשְׁ ְזכַּ זֶֶּמר ַהנִּ עֹוד בַּ
דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  לֹוְמֵדי  לֹוְמֶדיָך  ה  ֵהמָּ שֶׁ ֵכיָון  דְּ ה  ָקשֶׁ ִלְכאֹוָרה 
חּוָתה  הּוא ַמְדֵרָגה פְּ ְלׁשוֹן ָהָעם שֶׁ ְוָחְכַמת ָהֱאֶמת ֵאיְך ְקָראּום בִּ
ַהּתֹוָרה  ַעל  "י  ְוַרשִׁ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְדָרׁשֹות  בִּ ּנֹוַדע  כַּ
ִלים ַרּבֹוֵתינּו  יַטת ַהְמֻקבָּ שִׁ ָעִמים, ַאְך ִמזֶּה הּוא ְרָאָיה כְּ ה פְּ מָּ כַּ
ם,  ֶהֱאִריְך ְלָבֵאר שָׁ מוֹ שֶׁ ה טֹוב כְּ ֶפר סּור ֵמַרע ַוֲעשֵׂ סֵּ ּוִבְפָרט בַּ
ֲעלֹות ָהְראּוִיים  מַּ ְך בַּ ל כָּ ׁש ֶאת ַעְצמוֹ כָּ ּלֹא ִקדֵּ ׁשּוט שֶׁ גַּם ִאיׁש ַהפָּ שֶׁ

סֹוף  ְפָרט בְּ ל ָמקֹום ֻיְקַרב ֶאל ַהָחְכָמה ַההּוא בִּ ָלה ִמכָּ בָּ ְלִלּמּוד ַהקַּ
ַעל  ָיֵמינּו  בְּ ְמֵהָרה  בִּ ה  ֻאלָּ ַהגְּ ִהְתָקְרבּות  ְלָיא  תַּ ֶזה  בְּ שֶׁ ין  ִאילֵּ יֹוַמיָּא 
ַמְדֵרָגה  ְבִחיַנת ָהָעם בְּ הּוא בִּ ֵרי ָהָעם' שֶׁ ְלׁשוֹן 'ַאשְׁ ֶזה בִּ ַתב בָּ ן כָּ כֵּ
ם  ַהשֵּׁ )ְוַיַעְזֵרהּו  לֹוְמֶדיָך  ִלְהיֹות  ִיְתָקֵרב  ֵכן  י  פִּ ַעל  ְוַאף  חּוָתה  פְּ
יג  ֵרי ָהָעם ָהעֹוְמִדים ַעל סֹוֶדָך )ְלַהשִּׂ ְבִחיַנת( ַאשְׁ ַרְך ִלְהיֹות בִּ ִיְתבָּ

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה בְּ ן ְיִהי ָרצוֹן בִּ ּוְלַהְצִליַח( כֵּ
ָכר ַמֲאָמר גַּל ֵעיַני אֹות טוב( שְׂ ַער ִישָׂ )שַׁ

רּוׁש  ֵמִבין ֲאִפּלּו פֵּ ֵאינוֹ  י שֶׁ ָפָתיו ַאף ַעל פִּ שְׂ ַאְך ִאם מֹוִציא בִּ
ם,  הּוא ַעם ָהָאֶרץ ֲהֵרי ֶזה ְמַקיֵּם ִמְצַות ּוְלַמְדתֶּ ֵני שֶׁ ּלֹות ִמפְּ ַהמִּ
ִלְפֵני  ַחר  שַּׁ בַּ ַהּתֹוָרה  ת  ְרכַּ בִּ ְמָבֵרְך  ָהָאֶרץ  ַעם  ל  כָּ ּוְלִפיָכְך 
ֲאמּוִרים  ָבִרים  דְּ ה  מֶּ בַּ ּתֹוָרה.  ְלֵסֶפר  עֹוֶלה  שֶׁ כְּ ְוֵכן  סּוִקים  ַהפְּ
רּוׁש  ה ִאם ֵאינוֹ ֵמִבין ַהפֵּ ַעל פֶּ בְּ ּתֹוָרה שֶׁ ְכָתב ֲאָבל בַּ בִּ תֹוָרה שֶׁ בְּ
ָכל  בְּ ַלֲעסֹק  ָלָאָדם  ֵיׁש  ֵכן  י  פִּ ַעל  ְוַאף  ָלל  כְּ ִלּמּוד  ב  ֶנְחשָׁ ֵאינוֹ 
ב  ַויֵּשֵׁ )זַֹהר  ָלבֹוא  ְוֶלָעִתיד  ְלָהִבין  יּוַכל  ּלֹא  שֶׁ ְדָבִרים  בִּ גַּם  ַהּתֹוָרה 
עֹוָלם ַהזֶּה  ּה בָּ ָעַסק בָּ ל ַהּתֹוָרה שֶׁ יג כָּ ה ְלָהִבין ּוְלַהשִּׂ ף קפה( ִיְזכֶּ דַּ

ְעּתוֹ. יָגּה ִמּקֶֹצר דַּ ְולֹא ִהשִּׂ
ֶרק ב' ֲהָלָכה יב ְויג( ְלמּוד ּתֹוָרה פֶּ ְלָחן ָערּוְך ָהַרב ִהְלכֹות תַּ )שֻׁ

ְקֶוה ְוִלְלמֹד ֵסֶפר  מִּ ב - ְלַטֵהר ֶאת ַעְצמוֹ בַּ ה ְלִטְמטּום ַהלֵּ ה. ְסֻגלָּ
ְך ְמקֹום ַהחֹשֶׁ ִאיר בִּ מֵּ ׁשוֹן ֶהָאָרה שֶׁ י זַֹהר הּוא ִמלְּ ַהּזַֹהר כִּ

ִהיא  ב  ַהלֵּ ְמטּום  טִּ שֶׁ ַהּמַֹח  ְוִטְמטּום  ב  ַהלֵּ ִטְמטּום  ִעְנַין  ְלָהִבין 
ַעְצמוֹ  ֶאת  ְלַטֵהר  ְלֶזה  ַהְיעּוָצה  ְוֵעָצה  ְוכּו',  ָהֶאֶבן  ֵלב  ה  נֲַּעשֶׂ שֶׁ
ִאיר  מֵּ שֶׁ ֶהָאָרה  ׁשוֹן  ִמלְּ הּוא  זַֹהר  י  כִּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ְוִלְלמֹד  ְקֶוה  מִּ בַּ
)ִאְמֵרי קֶֹדׁש ְסְטֶרעִליְסק אֹות י"ט( ְך ְוכּו'.  ְמקֹום ַהחֹשֶׁ בִּ

ַהְמַכוֵּן  ֶאָחד  ַהּזַֹהר,  ֲאִמיַרת  בַּ ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹונוֹ  טֹוב  ם  שֵׁ ַעל  ו. ַהבַּ
ה יְַּרבֶּ ֵאינוֹ ְמַכוֵּן ּוִבְלַבד שֶׁ ְוֶאָחד שֶׁ

ִזְכרֹונוֹ  טֹוב  ם  שֵׁ ַעל  ַהבַּ ָאַמר  אִריְטׁש(  ִמפָּ ל  ִהלֵּ י  )ַרבִּ ִמּמֹוִרי 
ֶאָחד  ָאְמרּו  שֶּׁ ה  ִממַּ ֵהֶפְך  ָלל  ַהכְּ ָבִרים  דְּ ה  לֹשָׁ שְׁ בִּ ִלְבָרָכה 
א ֶאָחד  ַמִים ֶאלָּ ַכוֵּן ִלּבוֹ ַלשָּׁ יְּ ְמִעיט ּוִבְלַבד שֶׁ ה ְוֶאָחד ַהמַּ ְרבֶּ ַהמַּ
ה. ָהִראׁשוֹן, ֲאִמיַרת ַהּזַֹהר  יְַּרבֶּ ְמַכוֵּן ּוִבְלַבד שֶׁ ֵאינוֹ  ַהְמַכוֵּן ְוֶאָחד שֶׁ
ל עֹז ַעּמּוד תכ"ד( )ִמְגדָּ ָמה ְוכּו'.  שָׁ ְמֻסגָּל ַלנְּ

ָמה ּקּון ְנשָׁ ִביל תִּ שְׁ ף ֶאָחד בִּ ּקּוֵני זַֹהר דַּ ז. תִּ

י  ִתּקּון ַנְפשִׁ ם ִיְרֶאה ַלֲעסֹק בְּ י ֲעבֹוַדת ַהשֵּׁ נִּ ל ִממֶּ בֵּ קִּ ְוָכל ֶאָחד שֶׁ
ָניֹות  ֶרק ִמשְׁ ל יֹום פֶּ ֲעִדי כָּ נֹוַתי ִלְלמֹד בַּ ּוְלַאַחר ֲאִריכּות ָיַמי ּושְׁ
ף ֶאָחד  חֹות דַּ י ְלָכל ַהפָּ ִביל טֹוַבת ַנְפשִׁ שְׁ ּקּוֵני זַֹהר בִּ ְולֹוַמר ְקָצת תִּ
ָכל יֹום ִמי"ב חֶֹדׁש ָהִראׁשֹוִנים ְוָכָכה  ְוִלְלמֹד ְקָצת ַאגָָּדה ְוֶזה בְּ

רּות ְלעֹוָלם. ִהְתַקשְּׁ ֲארּו בְּ ל ְיֵמיֶהם ּוְבֶזה ִישָּׁ כָּ

ָמה ּקּון ְנשָׁ ח. זַֹהר ֲעבּור תִּ

ּקּוֵני  תִּ עּור  שִׁ ֵאיֶזה  ְיֵמיֶהם  ל  כָּ ִלְלמֹד  ְוַתְלִמיַדי  ַני  בָּ ִיזֲָּהרּו  ְוֵכן 
ם  ִני ַהשֵּׁ ְיַזכֵּ ְוִאם  רּות,  ִיְהֶיה ָלֶהם ִהְתַקשְּׁ ּוְבכַֹח ֶזה  ֲעבּוִרי  זַֹהר בַּ

ן ֶאְזּכֹר ָלֶהם זוֹ ַהּטֹוָבה. קֵּ ְלִהתַּ

ְוִתְרֶאה  ָרכֹות  ֶכת בְּ ה ַמסֶּ ַעל פֶּ ֲחזֹר בְּ תַּ ָך שֶׁ שְׁ אִתי ְלַבקֶּ ְועֹוד בָּ
דֹוָלה ִיְצַמח  י טֹוָבה גְּ ם כִּ לּו ִמזֶּה ְלַמַען ַהשֵּׁ ְתַרשְּׁ ְוַאל תִּ ְלָגְמרוֹ 

ּקּוֵני זַֹהר.  ים תִּ פִּ ָכל יֹום ֵאיֶזה דַּ ָך ַעל ְיֵדי ֶזה ְותֹאַמר בְּ ַנְפשְׁ ְלָך בְּ
וָָּאה - ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים( )ֵסֶפר ַהצַּ

ַמת ָהָאָדם ט. ְמִאיִרים ִנשְׁ

ֶאת  ְמִאיִרים  דֹוׁש  ַהקָּ ים  ַהַחיִּ ְואֹור  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ָפִרים  ַהסְּ ֵני  שְׁ
ַעל ְיסֹוד ָהֲעבֹוָדה( )בַּ ַמת ָהָאָדם.  ִנשְׁ

ָכל חֶֹדׁש  ּקּוִנים ִלְגמֹר בְּ ָכל חֶֹדׁש ֵסֶפר ַהתִּ ּקּוֵני ַהנֶֶּפׁש ִלְגמֹר בְּ י. תִּ
ל ִלּמּוֵדי ִסְפֵרי מּוָסר נֶּה ְוֶזה יֹוִעיל ְלָך יֹוֵתר ִמכָּ ִלי ְישֻׁ בְּ

ִחיַנת  ַהְינּו ְלַהֲעלֹות ַהנֶֶּפׁש ִמבְּ ים דְּ ִניִמיִּ אֹות ֳחָלִאים ַהפְּ ְוִהנֵּה ְלַרפְּ
יו  עֹושָׂ ָרֵאל בְּ ַמח ִישְׂ ְמָחה ִישְׂ שִׂ ִמיד בְּ ְטנּות הּוא ְלִהְתעֹוֵרר תָּ ַהקַּ
ַהְיעּוָצה  ָהֵעָצה  ְוִהנֵּה  ַמיָּא  שְׁ דִּ א  ִסיְַּעתָּ ן  כֵּ גַּם  ָצִריְך  ְלֶזה  ֲאָבל 
ּקּוִנים  תִּ לֹוַמר  ְיָקא  ְודַּ דֹוׁש  ַהקָּ זַֹהר  ּקּוֵני  תִּ ֲאִמיַרת  בַּ ְלַהְרּבֹות  ְלֶזה 
ּמּוָבא  ַקְטנּות כַּ ִחיַנת מִֹחין דְּ ן בְּ ּקּוִנים ְלַתקֵּ ד ַהתִּ ַעל ֶזה ִנְתַיסֵּ שֶׁ
ׁשּום  ִלי  בְּ ׁשּוָטה  פְּ ֲאִמיָרה  ְולֹוַמר  ָמתוֹ  ַהְקדָּ בְּ ֶמֶלְך  א  סֵּ כִּ ֶפר  סֵּ בַּ
ֶזה  ַעְצְמָך בָּ יל  ְרגִּ ּוְבִאם תַּ ּוְבִהְתעֹוְררּות  ַחּיּות ֱאלֹקּות  בְּ ָלל  רּוׁש כְּ פֵּ
ָכל  בְּ ּקּוֵני ַהנֶֶּפׁש ְלָגְמרוֹ  ְלַהֲחֵבִרים תִּ י  ָנַתתִּ ְוָכאן  ָלאֹות  ְרֶאה פְּ תִּ
ַהְינּו  ָעִמים דְּ לֹׁש פְּ שָׁ ּקּוִנים בְּ ַהתִּ ְגמֹר  ְוקֶֹדם תִּ ּקּוִנים  ַהתִּ ֵסֶפר  חֶֹדׁש 
ית  ִלישִׁ ִני ּושְׁ ַפַעם ֶאָחד ְוָכָכה שֵׁ ּקּוִנים בְּ ִליׁש תִּ ַפַעם ִראׁשוֹן שְׁ לֹוַמר בְּ
ל  ִמכָּ יֹוֵתר  ְלָך  יֹוִעיל  ְוֶזה  נֶּה  ְישֻׁ ִלי  בְּ חֶֹדׁש  ָכל  בְּ ְגמֹר  תִּ ְך  כָּ ְוַאַחר 
רֹות ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים ִאגֶֶּרת מה( )ִאגְּ ִלּמּוֵדי ִסְפֵרי מּוָסר. 

קֶֹדם  זַֹהר  ּקּוֵני  ִמתִּ ֶאָחד  ַמֲאָמר  ִלְלמֹד  טֹוב:  ם  שֵׁ ַעל  יא. ַהבַּ
ָנה ַהשֵּׁ

יָקאָלאיֹוב  ִממִּ ִוד  דָּ י  ַרבִּ ְלָהַרב  טֹוב  ם  שֵׁ ַעל  ַהבַּ מֹוֵרנּו  ב  ִמְכתַּ
קֶֹדם  זַֹהר  ּקּוֵני  ִמתִּ ֶאָחד  ַמֲאָמר  ִלְלמֹד  ָנה  שֵּׁ בַּ ִליָרא  ּלֹא  שֶׁ ֵעָצה 
ם טֹוב( ֶתר שֵׁ )כֶּ ָנה.  ַהשֵּׁ

ָחִביב  שֶׁ ּתֹוָרה  בַּ ַעְצמוֹ  ַע  ְמַיגֵּ ָמקֹום  ל  ִמכָּ ֵמִבין  ֵאינוֹ  יב. ֲאִפּלּו 
ַרְך ַמֲאָמרוֹ ִיְתבָּ ֵעיָניו ַלֲהגֹות בְּ בְּ

ֶזהּו  ּתֹוָרה  ֲעֵמִלים בַּ ִלְהיֹות  ּכֲֹהִנים,  ִמּתֹוַרת  "י  ַרשִׁ ֵרׁש  ְלכּו: פֵּ תֵּ
ַרְך, ָלֵכן ֲאִפּלּו ֵאינוֹ ֵמִבין  יו ִיְתבָּ ֻחקָּ ּתֹוָרה ַלֲהלְֹך בְּ ִנְקָרא ָעָמל בַּ
ַמֲאָמרוֹ  ֵעיָניו ַלֲהגֹות בְּ ָחִביב בְּ ּתֹוָרה שֶׁ ַע ַעְצמוֹ בַּ ל ָמקֹום ְמַיגֵּ ִמכָּ
ֶנֶעְלָמה  ַהּתֹוָרה  י  כִּ ַעם  ַהטַּ יג  ְלַהשִּׂ זֹוֶכה  ֵאינוֹ  שֶׁ ֲאִפּלּו  ַרְך  ִיְתבָּ
ִאי  ּתֹוָרה ַאַחר ַהְיִדיָעה שֶׁ ל ַחי ְוָהָאָדם ָצִריְך ַלֲעסֹק בַּ ֵמֵעיֵני כָּ
ׁשֶֹרׁש  בְּ ֵחֶלק  לוֹ  ֵיׁש  ְוָאז  ּה  בָּ ֶאֶלף שֶׁ י  ִמנִּ ֶאָחד  יג  ְלַהשִּׂ ר  ֶאְפשָׁ
ִדְבֵרי ּתֹוָרה ַהגַּם  ָבְרִכין ַלֲעסֹק בְּ מְּ ֲהָר"ל שֶׁ ַתב ַהמַּ ַהּתֹוָרה ָלֵכן כָּ
הּוָבא  ְוָכְך  ּתֹוָרה  בַּ הּוא  עֹוֵסק  ָמקֹום  ל  ִמכָּ יג  ְלַהשִּׂ ָיכֹול  ֵאין  שֶׁ

אֹוַרְיָתא. ָלא בְּ דְּ תַּ דֹוׁש ְלִאשְׁ ּזַֹהר ַהקָּ ִמיד בַּ תָּ
ֻחּקֹוַתי תרמט( ַפת ֱאֶמת בְּ )שְׂ

ַאֲהָבה  בְּ ּתֹוָרה  ְבֵרי  דִּ אֹוֵמר  ָאָדם  שֶׁ כְּ טֹוב:  ם  ַעל שֵׁ ַהבַּ ינּו  יג. ַרבֵּ
ָבָריו ִאם אֹוְמָרם  ק ַאַחר דְּ ַרְך אֹוֲהבוֹ ְמאֹד ְוֵאין ְמַדְקדֵּ ם ִיְתבָּ ַהשֵּׁ

ָראּוי אוֹ לֹא כָּ

ָאַמר  א  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי  ִזְכרֹונוֹ  טֹוב  ם  שֵׁ ַעל  בַּ ָרֵאל  ִישְׂ י  ַרבִּ
ּתֹוָרה  בַּ ל ָהאֹוִתּיֹות שֶׁ ְורֹוֶאה ָהאֹורֹות שֶׁ ּתֹוָרה  הּוא קֹוֵרא בַּ ָאָדם שֶׁ
ַאֲהָבה  בְּ קֹוֵרא  הּוא  שֶׁ יָון  כֵּ ָראּוי  כָּ ָעִמים  ַהטְּ ְמַנגֵּן  ֵאין  שֶׁ י  פִּ ַעל  ַאף 
ְוַאף  ִעּמוֹ  ק  ְמַדְקדֵּ ַרְך  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ ֵאין  ּוְבִהְתַלֲהבּות  דֹוָלה  גְּ ה  ַרבָּ
ׁש  ָאִביו אֹוֲהבוֹ ְמאֹד ּוְמַבקֵּ ל ְלִתינֹוק שֶׁ ָראּוי ָמשָׁ ֵאין ָאְמָרם כָּ שֶׁ
ָראּוי ָאִביו  הּוא ְמַגְמגֵּם ְוֵאין אֹוֵמר כָּ י שֶׁ ָבר ֵמָאִביו ַאף ַעל פִּ דָּ
ַרְך  ם ִיְתבָּ ַאֲהָבה ַהשֵּׁ ְבֵרי ּתֹוָרה בְּ ָאָדם אֹוֵמר דִּ שֶׁ ֶנֱהֶנה ְמאֹד ָלֵכן כְּ
ָראּוי אוֹ לֹא  ָבָריו ִאם אֹוְמָרם כָּ ק ַאַחר דְּ ְוֵאין ְמַדְקדֵּ ְמאֹד  אֹוֲהבוֹ 
ָעַלי ַאֲהָבה ָאַמר  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְוִדְגלוֹ  מוֹ שֶׁ כְּ
)ִלּקּוִטים ְיָקִרים אֹות ג'( רּוְך הּוא ְוִלְגלּוגוֹ ָעַלי ַאֲהָבה.  דֹוׁש בָּ ַהקָּ

ִכין ֶאת ְיֵדיֶהם  ם מֹושְׁ בָּ נּוִעים שֶׁ ַהצְּ י ּדֹוֵרנּו שֶׁ י ַעל ַאְנשֵׁ יד. ְוָתַמְהתִּ
ְלמֹד ָחְכַמת ָהֱאֶמת ִמלִּ

ָחְכַמת  ִלְלמֹד  ָהָאָדם  ַעל  ל  ַהמֻּטָּ ַהִחּיּוב  ּגֶֹדל  הּוא  ּוְמֻפְרָסם  ָידּוַע 
ְסָפִרים  בִּ ְמבָֹאר  כַּ ַהּתֹוָרה  ְוִסְתֵרי  ָלה  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת  ִהיא  שֶׁ ָהֱאֶמת 
ה ַהּזַֹהר ְוִתּקּוִנים ְוזַֹהר ָחָדׁש ּוִמְדָרׁש ַהנֱֶּעָלם  ַקְדמֹוִנים ֲהלֹא ֵהמָּ
יָּדּוַע ַלּלֹוְמִדים  ר כַּ ִדְבֵריֶהם ָהִעְנָין ֶזה ֵאין ִמְספָּ ׁש בְּ לָּ נּוי ּוְמשֻׁ ְושָׁ
ִלְלמֹד  ִריזּות  ְוַהזְּ צּות  ַהִהְתַאמְּ ּגֶֹדל  יֹוֶרה  ֶזה  ל  כָּ ר  ֲאשֶׁ ֶהם  בָּ
תּוב  ַהכָּ ָעָליו  ָנה  שָׁ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַמֲאָמָרם  כְּ ָלה  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת 
ָהַאְזָהָרה  לוֹ  ּכֹוֵפל  ָאָדם  ֵאיֶזה  ְלָזֵרז  רֹוֶצה  ָהָאָדם  שֶׁ כְּ ב,  ְלַעכֵּ
ָאְמָרם  בְּ ַהזֶּה  ָהִעְנָין  ירּו  ִהְזכִּ ָמָרא  גְּ בַּ ְוַגם  ָעִמים,  פְּ ה  ְוַכמָּ ה  מָּ כַּ
א  סֵּ י ּוִבְכבֹוִדי כִּ ְבתִּ ֶמְרכַּ ַאַחר ִמיָתה ׁשֹוֲאִלין ָלָאָדם ָצִפיָת בְּ לְּ שֶׁ
בֹוד ֵהיָכן הּוא עֹוֵמד ַרְגֵלי ַהַחּיֹות ֵהיָכן עֹוְמִדים ְוָהַאֲחרֹוִנים  ַהכָּ
ְפַסק ַהגָּאוֹן מֹוֵרנּו  מוֹ בִּ ר ְמאֹד ִמּגֶֹדל ַהִחּיּוב ַהזֶּה כְּ ִהְרּבּו ְלַדבֵּ
לוֹ,  ְודֹוֶמה  ַהּזַֹהר  ֵאֶצל  ס  ְדפַּ ַהנִּ ְלָטאׁש  דַּ ִיְצָחק  י  ַרבִּ ָהַרב 
יַח  שִׁ ַהמָּ יַאת  בִּ ִעְנַין  לּוי  תָּ ְדמֹוִנים  ַהקַּ ָפִרים  סְּ בַּ ְמקֹומֹות  ּוִבְקָצת 
ֵני  בְּ ה  ְוַכמָּ ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ו'  ּקּון  תִּ סֹוף  בְּ ּקּוִנים  תִּ בַּ ְדִאיָתא  כִּ ֶזה  בָּ
א  ֵלי ְלַתתָּ ד ִיְתגַּ ְרְנסּון ֵמַהאי ִחּבּוָרא ִדיָלְך, כַּ א ִיְתפַּ א ְלַתתָּ ָנשָׁ
ָאֶרץ  בָּ רֹור  דְּ ּוְקָראֶתם  ּוְבִגיֵניּה  יֹוַמיָּא,  סֹוף  בְּ ַבְתָרָאה  ָדָרא  בְּ
ִכין  ם מֹושְׁ בָּ נּוִעים שֶׁ ַהצְּ י ּדֹוֵרנּו שֶׁ י ַעל ַאְנשֵׁ ְוָתַמְהתִּ אן ְלׁשֹונוֹ  ַעד כָּ
ף א'( )ַעּמּוד ָהֲעבֹוָדה דַּ ְלמֹד ָחְכַמת ָהֱאֶמת.  ֶאת ְיֵדיֶהם ִמלִּ

ְלמֹד  ִמלִּ ַעְצמוֹ  ֶאת  ַנע  מָּ שֶׁ ִמי  ַעל  ר  ְוַהמַּ ֶהָעצּום  ָהעֶֹנׁש  טו. ּגֶֹדל 
ָלְמָדּה א ְלִמי שֶׁ עֹוָלם ַהבָּ ָכר ְוָהעֶֹנג בָּ ָלה ְועֶֹצם ַהשָּׂ בָּ ָחְכַמת ַהקַּ

ר  ְוַהמַּ ֶהָעצּום  ּגֶֹדל ָהעֶֹנׁש  ה  ים ַהְרבֵּ ִלים ַרבִּ ִסְפֵרי ְמֻקבָּ ָרִאיִתי בְּ
ָכר ְוָהעֶֹנג  ָלה ְועֶֹצם ַהשָּׂ בָּ ְלמֹד ָחְכַמת ַהקַּ ַנע ֶאת ַעְצמוֹ ִמלִּ מָּ ַעל ִמי שֶׁ
)ַעּמּוד ָהֲעבֹוָדה( ָלְמָדּה.  א ְלִמי שֶׁ עֹוָלם ַהבָּ בָּ

ּקּון עֹוָלמֹות  ִיחּוִדים תִּ ר בְּ י ְמַדבֵּ ּקּוִנים, כִּ ֶפר תִּ טז. ָלֵכן ִנְקָרא ַהסֵּ
סֶֹלת ָיִגים ְוַהפְּ ן ַהּטֹוב ִמן ַהסְּ ְלָבֵרר ּוְלַלבֵּ

ֶזה  ָכאן בְּ ר בְּ י ְמַדבֵּ ּקּוִנים כִּ ְקָרא ֵסֶפר ַהתִּ נִּ ּקּוֵני זַֹהר: ִנְרֶאה ִלי שֶׁ תִּ
דֹוׁש ַהזֶּה  ׁשוֹן ַהקָּ לָּ ִפירֹות ְוֵהם ִנְקָרִאים בַּ חּוִדים ְוִצּנֹורֹות ַהסְּ ֶפר ִמיִּ ַהסֵּ
ּקּוִנין,  ר תִּ יַקת ֲעשַׂ ִתּקּון א': "ַאְנתְּ הּוא ְדַאפִּ ָאַמר בְּ מוֹ שֶׁ ּקּוִנים כְּ תִּ
ִפירֹות ֵהם ָהָיה ְנֻקּדֹות ְוכּו'. ְורֹב  ר ְסִפיָרן", ְוִהנֵּה ַהסְּ ְוָקִריָנן ְלהוֹן ֲעשַׂ
ְוֵהם  ְוִיחּוִדים  מֹות  ַהשֵּׁ ֵצרּוֵפי  ֶרְך  דֶּ ַעל  הֹוֵלְך  ֶפר  ַהסֵּ ֶזה  ְבֵרי  דִּ
ִפירֹות ִהְתַיֲחָדם  ר ַהסְּ "ה ּוֵב"ן ֶהָחָדׁש ֶעשֶׂ ּקּון ִממַּ ֶעֶצם עֹוָלם ַהתִּ

לקט מספרי הקדמונים על הזוהר



יִנים  ַהדִּ ק  ְלַמתֵּ ין  ַאְנפִּ בְּ ין  ַאְנפִּ ָלא  כְּ ְלִאְסתַּ ִפירֹות  ַהסְּ ִצנֹוֵרי  בְּ
עֹוָלמֹות  ּקּון  תִּ ִיחּוִדים  בְּ ר  ְמַדבֵּ י  כִּ ּקּוִנים  תִּ ֶפר  ַהסֵּ ֶזה  ִנְקָרא  ָלֵכן 
מֹות  שֵׁ ִיחּוֵדי  ְיֵדי  ַעל  סֶֹלת  ְוַהפְּ ָיִגים  ַהסְּ ִמן  ַהּטֹוב  ן  ּוְלַלבֵּ ְלָבֵרר 
ְוָהעֹוָלם  ָעה  ְוַהשָּׁ ַמן  ַהזְּ ְלִפי  ׁשֹוִנים  ִלים  ִמכֵּ ֵכִלים  בְּ ים  דֹושִׁ ַהקְּ
ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ן  כֵּ ֵאין  שֶּׁ ַמה  ַהזֶּה  דֹוׁש  ַהקָּ ּבוֹ  ר  ְמַדבֵּ הּוא  ר  ֲאשֶׁ
ְותֹוֵכחֹות  ים  ַחיִּ ֶדֶרְך  בְּ ּדֹות  ַהמִּ ַעְצמּות  ַעל  סֹוֵבב  ָבָריו  דְּ רֹב  שֶׁ
ְמקֹומֹות מּוָעִטים ּוְבִסְפֵרי  ר ִמן ִיחּוִדים זּוַלת בִּ מּוָסר ְוֵאינוֹ ְמַדבֵּ
ּלֹו( ּקּוִנים שֶׁ ֵריׁש ֵסֶפר ַהתִּ ַעל ָהֲעֶטֶרת ְצִבי בְּ )בַּ ִאְדָרא. 

ֶנֶפׁש  י ַמה  ֵעֶסק ַהָחְכָמה כִּ ִלְכנֹס בְּ ַחד  ִביל ַהפַּ שְׁ ַנע בִּ מָּ יז. ַאל תִּ
ע  ּוַמדָּ ָחְכָמה  ָך  בְּ ֵאין  לֹום  ְושָׁ ַחס  ִאם  עֹוָלם  בָּ ה  ַאתָּ ר  ֲאשֶׁ ַחּיּוְתָך 

ים ֵאין ַחיֶּיָך ַחיִּ

ּוָמֵרי  ְזִעירוֹן  יֹוִמין  ּתֹוָרֶתָך  ֵהֵפרּו  ַלֲהָוָי"ה  ַלֲעשֹׂות  ֵעת  ִתיב  כְּ
ם  ים ִמן ַהֲחֵבִרים ִמְתָיְרִאים ְלַנְפשָׁ ִחיק ְוכּו' ְוִהנֵּה ַרבִּ חֹוָבה דְּ דְּ
ה  ַמֲעשֵׂ ּלֹא ֶיֱאַרע ָלֶהם כְּ ן שֶׁ ס ַהגַּ ַפְרדֵּ ים ְלַטיֵּל בְּ ֵעץ ַחיִּ ַלֲעסֹק בְּ
ים  ִהְזִהיר מֹוֵרנּו ָהַרב ַחיִּ ְראֹוָתם ַמה שֶׁ לֹום ּוִבְפָרט בִּ ַאֵחר ָחס ְושָׁ
ים ְוכּו' ּוִבְפָרט  ַמת ֵעץ ַחיִּ ַהְקדָּ ַעְצמוֹ בְּ ִויַטאל ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה בְּ
ת ֶאל ַהּקֶֹדׁש  ׁש ִמּכֶֹבד ַהגָּלּות ּוִמי ִיְקַרב ָלֶגשֶׁ ּדֹור ַהזֶּה ַהַחלָּ בַּ
ָהעֹוֵסק  שֶׁ ֱאֶמת  ָנִעים,  ַהּקֹוֵרא  י  ַנְפשִׁ ְיִדיִדי  ָאִחי  ְלָך  ע  דַּ ִניָמה  פְּ
ַאַחר  ְלַהֲחִטיאוֹ  ים  שִׁ ּוְמַבקְּ ַהִחיצֹוִנים  ּבוֹ  ִרים  ִמְתגָּ זוֹ  ָחְכָמה  בְּ
קֹוִלי ִאיָעְצָך  ַמע בְּ ְוכּו' ָאְמָנם שְׁ ֶרם  ְלַבֲעָרם ִמן ַהכֶּ תוֹ  ל ְמַגמָּ כָּ שֶׁ
י  ֵעֶסק ַהָחְכָמה כִּ ַחד ִלְכנֹס בְּ ִביל ַהפַּ שְׁ ַנע בִּ מָּ ְך ַאל תִּ ִויִהי ֱאלִֹקים ִעמָּ
ָך ָחְכָמה  לֹום ֵאין בְּ עֹוָלם ִאם ַחס ְושָׁ ה בָּ ר ַאתָּ ַמה ֶנֶפׁש ַחּיּוְתָך ֲאשֶׁ
ֶאת  ְלָפֶניָך  י  ָנַתתִּ ְרֵאה  אֹוֵמר  תּוב  ְוַהכָּ ים  ַחיִּ ַחיֶּיָך  ֵאין  ע  ּוַמדָּ

ים. ַחיִּ ים ּוָבַחְרתָּ בַּ ַהַחיִּ

לֹום,  ים ַחס ְושָׁ ְוַהגַּע ַעְצְמָך ִאם ִאיׁש ַיֲעִמיד ָעֶליָך ְלָמְנֲעָך ֵמַחיִּ
ְמׁשֹל ּבוֹ, אוֹ ָחס  ים, אוֹ תִּ ֲעמֹד ִעּמוֹ ְלִמְלָחָמה, ֵהן ְוכּו' ְוֵהן ְלַחיִּ תַּ
ל  ֵעיָניו כָּ ַעד ַנְפׁשוֹ, ְוֵיָקּלּו בְּ ן בְּ ר ְלִאיׁש ִיתֵּ לֹום ְלֵהֶפְך, ְוָכל ֲאשֶׁ ְושָׁ
ַמִים ְוכּו', ַעד  יָּם ְוַלשָּׁ עֹוָלם ַלֲעבֹר בַּ בָּ ֻעּלֹות ְוִאיְצַטְדָקאֹות שֶׁ ַהפְּ

ים. ֶנְגּדוֹ ְורֹוֶצה ְלָמְנעוֹ ִמן ַהַחיִּ יְַּכִניַע ֶאת ָהעֹוֵמד כְּ שֶׁ

ה,  ְמֻדמֶּ ים ְולֹא בִּ ְקָרִאים ַחיִּ ים ַהנִּ ְצִחיִּ ים ַהנִּ ַחיִּ אַמר בַּ ְוַקל ָוחֶֹמר ַמה נֹּ
ֵחם ַלֲעמֹד ַעל ֶנֶפׁש  ל ֶאָחד ְלִהלָּ ֻחיָּב כָּ מְּ ה שֶׁ ה ְוַכמָּ מָּ ַעל ַאַחת כַּ
ֶרם  ָחְכָמה זוֹ, ְלַבֵער קֹוִצים ִמן ַהכֶּ ַחּיּותוֹ ְוִלְמסֹר ַנְפׁשוֹ ַלֲעסֹק בְּ
ְלָחָמה  מִּ לֹום ִיּפֹל בַּ ה טֹוב, ְוִאם ָחס ְושָׁ ּוְלַהְכִרית חֹוִחים, ִאם ִיְזכֶּ
ַעל חֹוַבת  ַתב ֶהָחִסיד בַּ כָּ מוֹ שֶׁ ִביל ֶזה ִנְקָרא ִמְלָחָמה, כְּ שְׁ ִהנֵּה בִּ
ֶזה ֶנֶגד ִמְלֶחֶמת ַהיֵֶּצר, ּבֹא ּוְרֵאה ִמְלֶחֶמת ַהִחיצֹוִנית  ָבבֹות בְּ ַהלְּ
ִאם  ָסֵפק  ִביל  שְׁ בִּ ָנה  ְלַסכָּ ַעְצמוֹ  ּוַמְכִניס  ּבוֹ  ָהֲעצּוָמה  ָנה  כָּ ַהסַּ
ִמְלֶחֶמת ַהיֵֶּצר  ה בְּ ה ְוַכמָּ מָּ ָלל גָּדֹול ַעל ַאַחת כַּ ה ְלשָׁ ח ִיְזכֶּ ְיַנצַּ
שׂוֹן  שָׂ ה  מָּ כַּ ָסֵפק,  ִביל  שְׁ בִּ ַעְצְמָך  ְמַנע  תִּ ֵאיְך  דֹוָלה  גְּ ּוִמְלָחָמה 

ה. ח ְוִתְזכֶּ ַנצַּ יַע ְלָך ִאם תְּ ְמָחה ְוָכבֹוד ְוַחיֵּי ַנַחת ַיגִּ ְושִׂ

ים  ַמת מֹוֵרנּו ָהַרב ַחיִּ ָלאְטׁש ּוְבַהְקדָּ ְפַסק ַהגָּאוֹן ַמֲהִר"י דְּ ְוַעיֵּן בִּ
ְכַתב ַיד  ִלְבָרָכה בִּ ם ָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ  שֵׁ ִלְבָרָכה בְּ ִויַטאל ִזְכרֹונוֹ 
ְבִכְסֶלָך  ִיְהֶיה  ֲהָוָיה  י  כִּ ְפֲחדּו  ְוַאל תִּ יְראּו  תִּ ַאל  ַאַחי  ן  כֵּ ַעל  ַעְצמוֹ. 

ֶכד. ַמר ַרְגְלָך ִמלָּ ְושָׁ
ּלוֹ אֹות ח' עד( ּקּוִנים שֶׁ ֵריׁש ֵסֶפר ַהתִּ ַעל ָהֲעֶטֶרת ְצִבי בְּ )בַּ

שׂ  ּוְלַחפֵּ ַמְטמֹוִנים  כְּ ּה  שָׁ ְלַבקְּ ַהּזֹאת  פּוָנה  ַהצְּ ַהָחְכָמה  יח. ֵעֶסק 
ָיכֹול  ֵאינוֹ  ִמי שֶׁ ְוכּו' - ַאף  ַחִיל  ֵמַחִיל ֶאל  ַרְגָליו  ת  ְלַכתֵּ ַאֲחֵריֶהם 
י  כִּ ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  ִמפְּ טּור  פָּ ה  ַאתָּ ֵאין  ְך  כָּ ל  כָּ ֲעָסָקיו  בַּ ְלַמֵעט 

ב ְבֵהָמה ׁשֹור אֹוֵכל ֵעשֶׂ ְלָעָדּה ָהָאָדם כִּ ִמבַּ

י  ַדלֵּ בְּ ְוֵהן  ר  עֹשֶׁ בְּ ֵהן  ֲעָסִקים  בַּ ָטרּוד  ה  ַאתָּ שֶׁ ֶזה  ִביל  שְׁ בִּ ָאִחי 
י  לֹום כִּ ְושָׁ ָחס  ְפטֹר ֵמֵעֶסק ָחְכָמה זוֹ  לֹום, לֹא תִּ ְושָׁ ּלּות ַחס  דַּ
ם  ַלח ַהשֵּׁ ה שָׁ ה ָלנּו זֹאת ְוָלמָּ ה ִנְתגַּלָּ ה ַחי ְוָלמָּ ה ַאתָּ ַעל ָמה ְוָלמָּ
י  ַרבִּ ל  שֶׁ דֹורוֹ  בְּ זּוַלת  ה  לָּ גִּ ּלֹא  שֶּׁ ַמה  דֹוֵרנּו  בְּ ּלֹות  ְלִהְתגַּ ָלנּו 
ן יֹוַחאי ַוֲחֵבָריו הּוא ֵעֶסק ָחְכַמת ָהֲאִר"י  ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ֲעִקיָבא ְוַרבִּ
ִריִכים  ַהצְּ ָעְלָמא  דְּ א  ֻרבָּ דְּ א  ֻרבָּ ַהזֶּה  ּוַבּדֹור  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ 
ל  ר כָּ יֵקי ַהּדֹור ֲאשֶׁ ְרָנָסה ְלִמגָּדֹול ְוַעד ָקָטן ֲאִפּלּו ַצדִּ ׁש פַּ ְלַבקֵּ
ָכל  בְּ ם  ַלַהשֵּׁ ֶנֶפׁש  ְמִסירּות  בִּ ַעְצָמם  ט  ֶהְפשֵׁ בְּ ְוֶחְפָצם  ָתם  ְמַגמָּ
ְרָנַסת ַעם  י פַּ ֵעת ּוְבָכל ֶרַגע ֵאין ָלֶהם ְמנּוָחה ֵמֲחַמת ּגֶֹדל קֹשִׁ
ָלֳחִלי  רֹאׁש  ל  כָּ ׁש  ַממָּ ים  ּוְמֻדכִּ ים  ְמֻענִּ ים  ְוַדלִּ ַההֹוְלִכים  ם  ַהשֵּׁ
נּו ַעם  ֵני ַעמֵּ ׁשּוִטים ִמבְּ ֲעשּׂו ַהפְּ ְרקּון ּוַמה יַּ א ִיְתפָּ ה דָּ כּו' ּוְבִמדָּ
ְתֵבי ָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ  יִָּמים ַהֵהם כִּ ם בַּ ה ִנְגָלה אֹור ַהשֵּׁ ם ְוָלמָּ ַהשֵּׁ

ְבֵרי ַהּזַֹהר. ֵבֵאר דִּ ִלְבָרָכה בְּ

ְך ֱאֶמת ַמה  ל כָּ ֲעָסָקיו כָּ ְלַמֵעט בַּ ָיכֹול  ֵאינוֹ  ַאף ִמי שֶׁ אי  ַודַּ א  ֶאלָּ
אי  ַודַּ ְוַאַחר ֶזה בְּ ְמֻחיָּב ַלֲעשֹׂות ְויֹוֵתר ַעל ּכֹחוֹ  ְוכֹחוֹ  ָידוֹ  יֵּׁש בְּ שֶּׁ
ַהָחְכָמה  ֵעֶסק  ה  ַרבָּ ְוַאדְּ ַהּזֹאת  פּוָנה  ַהצְּ ַהָחְכָמה  ֵמֵעֶסק  טּור  פָּ ֵאינוֹ 
ַחִיל  ֶאל  ֵמַחִיל  ַרְגָליו  ת  ְלַכתֵּ ַאֲחֵריֶהם  שׂ  ּוְלַחפֵּ ַמְטמֹוִנים  כְּ ּה  שָׁ ְלַבקְּ

ין  פִּ דַּ ָחֵמׁש  ִלְלמֹד  ָרִגיל  ָהִייָת  ִאם  גוֹן  כְּ ה  ֲעשֶׂ תַּ זֹאת  ָאְמָנם  ְוכּו' 
ִלּמּוד ְוִתְלמֹד  ץ ְמַעט בְּ ַקמֵּ ְוַכּדֹוֶמה תְּ ָניֹות  ָרִקים ִמשְׁ ָמָרא ָחֵמׁש פְּ גְּ
י  ת ְרֵאה ָאַמר ַרבִּ ָרשַׁ ָך ְוכּו' ּוְבִסְפִרי פָּ ַנִים ְלִפי ְיָכְלתְּ ף ֶאָחד אוֹ שְׁ דַּ
ְזַמן ַלֲעסֹק  ְלָך  ֵאר  ְלַמַען ִישָּׁ ַאגָָּדה  יר קֹוְנָך ֲעסֹק בְּ יֹוִסי ְרצֹוְנָך ְלַהכִּ
סֹוֵבב ִציֵרי  ֵרי ָהֱאמּוָנה ְוָעֶליָה תְּ י הּוא ְיסֹוֵדי ַהּתֹוָרה ְוִעקְּ ָחְכָמה זוֹ כִּ בְּ
ָמּה  ַדע ַמה הּוא ּתֹוָרה ִלשְׁ ְלָעָדּה לֹא תֵּ ְלתֹות ַהּתֹוָרה ְוָהֲעבֹוָדה ּוִמבִּ דַּ
ְוִאי  מוֹ  שְׁ ּוָברּוְך  הּוא  רּוְך  בָּ מֹוָתיו  שְׁ ִצּיּוֵרי  ׁשֶֹרׁש  ַדע  תֵּ לֹא  י  כִּ
ֵאין  ם שֶׁ שֵׁ ן כְּ א ּוַמתָּ ִביל ָהֵעֶסק ַמשָּׂ שְׁ נָּה בִּ ל ִממֶּ טֵּ ן חֹוִרין ְלִהבַּ ה בֶּ ַאתָּ
ים ִלְפׁשּוֵטי ַהּתֹוָרה ַוֲאִפּלּו ִאם ָהֵעֶסק  ִביעּות ִעתִּ טּור ִמקְּ ה פָּ ַאתָּ
ַלּתֹוָרה  ים  ִעתִּ ָקַבְעתָּ  ׁשֹוֲאִלים  ֶזה  ַעל  י  כִּ ְלַפְרָנָסה  ְוָצִריְך  גָּדֹול 
ְלָעָדּה ָהָאָדם  י ִמבִּ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה כִּ טּור ִמפְּ ה פָּ ֵאין ַאתָּ ַקל ָוחֶֹמר שֶׁ
סּוק  ִמפָּ ּקּוִנים  ַהתִּ ם  שֵׁ בְּ ְלֵעיל  ר  ְזכַּ נִּ כַּ ב  ֵעשֶׂ אֹוֵכל  ׁשֹור  ְבֵהָמה  כִּ
ֵריׁש  בְּ ְצִבי  ָהֲעֶטֶרת  ַעל  )בַּ ר ָחִציר ְוכּו'."   שָׂ ל ַהבָּ כָּ

יִעית( שִׁ ְתִחיל תְּ ּבּור ַהמַּ ּלוֹ אֹות כט: דִּ ּקּוִנים שֶׁ ֵסֶפר ַהתִּ

ם  ר ַנְפׁשוֹ ְלַהשֵּׁ ְתַקשֵּׁ ֱאֶמת ֲאַזי תִּ זֹאת ַהָחְכָמה בֶּ ק בְּ ְתַעסֵּ יִּ יט. ִמי שֶׁ
ַרְך ִיְתבָּ

יוֹן  ְלִנסָּ ִיְצָטֵרְך  לֹא  ֵאּלּו  סֹודֹות  בְּ ק  ְתַעסֵּ יִּ שֶׁ ִמי  ּדֹור  ָכל  בְּ ְוֵכן 
ֱאֶמת  זֹאת ַהָחְכָמה בֶּ ק בְּ ְתַעסֵּ יִּ י ִמי שֶׁ ֶצֶדק כִּ ּפֹט ֶזה בְּ ֶכל ִישְׁ ְוַהשֵּׂ
כַֹח  בְּ ַנְפׁשוֹ  מֹוֵסר  ֵעת  ּוְבָכל  ַרְך  ִיְתבָּ ם  ְלַהשֵּׁ ַנְפׁשוֹ  ר  ְתַקשֵּׁ תִּ ֲאַזי 
ִלְמִסירּות  ָצִריְך  ֵאינוֹ  ַעד שֶׁ ה  ַעזָּ ַאֲהָבה  ַרְך בְּ ִיְתבָּ ם  ְלַהשֵּׁ ֱאֶמת  בֶּ
ִאיְדָרא  בָּ ה ֲחֵבִרים שֶׁ לשָׁ פַֹעל ּופּוק ֲחֵזי ֶמה ָעְלָתה ְלַהשְּׁ ֶנֶפׁש בְּ
)הֹוָספֹות ַמַהְרָצ"א אֹות ח'( ְדֵבקּות ִנְפָלא.  ְגְנזּו בִּ נִּ שֶׁ

ַהָחְכָמה  ְיֵדי  ַעל  הּוא  דֹוׁש  ַהקָּ ִיחּוד  ּיֹות  ֲאִמתִּ ְיִדיעֹות  ֵרי  כ. ִעקְּ
זֹו ה ַהלָּ דֹושָׁ ַהקְּ

ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך  ֶהָחָכם: "דַּ דֹוׁש, ִצוָּה ִלְבנוֹ  ֶלְך ַהקָּ ְוָדִוד ַהמֶּ
דֹוׁש הּוא ַעל ְיֵדי ַהָחְכָמה  ּיֹות ִיחּוד ַהקָּ ֵרי ְיִדיעֹות ֲאִמתִּ ְוָעְבֵדהּו" ְוִעקְּ
ינֹוב אֹות יח( )הֹוָספֹות ַמַהְרָצ"א ִמדִּ זוֹ.  ה ַהלָּ דֹושָׁ ַהקְּ

ם  ְוֶיְחכַּ ּופֹוְסִקים  "ס  שַׁ ָאָדם  ְלַמד  יִּ שֶׁ ר  ֶאְפשָׁ ֶנה:  ַהקָּ ֵסֶפר  כא. בְּ
ה ְוִיְהֶיה ַעם ָהָאֶרץ גָּמּור ַעם ָנָבל - ַאַחי ּוָבַני ְנָפׁשֹות ְיָקרֹות  ַהְרבֵּ

ּקּוִנים זַֹהר ָחָדׁש ֵסֶפר ַהּזַֹהר תִּ ֶכם בְּ קּו ַנְפשְׁ ַדבְּ בֹוִהים ְוָרִמים תְּ גְּ

ְלַמד  יִּ שֶׁ ר  ֶאְפשָׁ שֶׁ ֶנה  ַהקָּ ֵסֶפר  בְּ ְמבָֹאר  כַּ ָחָכם  ֵאיֶזהּו  ֹיאַמר  אוֹ 
ְוִיְהֶיה ַעם ָהָאֶרץ גָּמּור ַעם ָנָבל  ה  ם ַהְרבֵּ ְוֶיְחכַּ "ס ּופֹוְסִקים  ָאָדם שַׁ
ַמְעָלה ְוֵאינוֹ  לְּ הּוא נֹוְבלֹות ָחְכָמה שֶׁ ילּו אֹוַרְיָתא ]ּתֹוָרה[ שֶׁ ַקבִּ דְּ
ּוִמי  ַהּתֹוָרה  ל  ִניִמי שֶׁ ַהפְּ ַהַחּיּות  הּוא  אֹוַרְיָתא שֶׁ ָרִזין דְּ בְּ לֹוֵמד 
ל ֶהֶבל  ִפְלּפּול שֶׁ ָכל ַהּתֹוָרה ְועֹוֵסק בְּ ִקי בְּ ֵאינוֹ ַלְמָדן ֻמְפָלג בָּ שֶׁ
ְיִדידּות  ֲעֵרבּות  נַֹעם  יג  ְלַהשִּׂ ָמּה  ִלשְׁ לֹוֵמד  ְוֵאינוֹ  ָמּה  ִלשְׁ ּלֹא  שֶׁ
ָהִסיר  בְּ יג ִאם לֹא  ְלַהשִּׂ ר  ֶאְפשָׁ ִאי  ֶזה  ר  ֲאשֶׁ ַהּתֹוָרה  ְמִתיקּות 
ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ְוִלְלמֹד  ׁש  ְרגָּ ַהמֻּ ַוֲעֵרבּות  ַמן  ַהזְּ ֲאוֹות  תַּ ל  כָּ ּנּו  ִממֶּ
חּוִדים  ַער ַהיִּ ים ְושַׁ ים ּוְפִרי ֵעץ ַחיִּ ֵעץ ַחיִּ ּוְבִכְתֵבי ָמָרן ֱאלִֹקי ָהֲאִר"י בְּ
י ֵאין ְלָך  ֵרא ָחָכם ְוכּו' כִּ ֶזה ִיקָּ לָּ ִכיָנה שֶׁ ְמִתיקּות ְונַֹעם ִזיו ַהשְּׁ בִּ
ִעם  ּופֹוְסִקים  ָמָרא  גְּ ִלּמּוד  בְּ א  ֶאלָּ א  ַהבָּ ּוָבעֹוָלם  ַהזֶּה  עֹוָלם  ים בָּ ַחיִּ
מֹות ָמָרן ֱאלִֹקי  י ַהְקדָּ ָחְכַמת ַהּזַֹהר ְוִכְתֵבי ָמָרן ֱאלִֹקי ָהֲאִר"י ַעל פִּ
ָך  ק ַנְפשְׁ יק ִלְבָרָכה ְוכּו', ְוַדבֵּ ם ֵזֶכר ַצדִּ ַעל שֵׁ ָרֵאל בַּ ינּו ִישְׂ ָהַרב ַרבֵּ
ָך  ק ַנְפשְׁ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּוְבִכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר"י, ְוַדבֵּ ָגְתָך בְּ ִמיד ְלִפי ַהשָּׂ תָּ
ִלְהיֹות  ָחִליָלה  וָָּנְתָך  כַּ ְהֶיה  תִּ ּלֹא  שֶׁ ְוַהְכָנָעה  ְוַאֲהָבה  ִיְרָאה  בְּ ְמאֹד 
ׁש ְוכּו' ְוָלֵכן ַאַחי ּוָבַני ְנָפׁשֹות  י ֶזה הּוא ֲעבֹוָדה ָזָרה ַממָּ י, כִּ ַרב ְוַרבִּ
זַֹהר  ּקּוִנים  תִּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ֶכם  ַנְפשְׁ קּו  ַדבְּ תְּ ְוָרִמים  בֹוִהים  גְּ ְיָקרֹות 
ָנה א'( ֶרק ד' ִמשְׁ )נֹוֵצר ֶחֶסד פֶּ ָחָדׁש ְוכּו'. 

ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר ... ֵהם  כב. ֵסֶפר ַהּזַֹהר ָמֵלא מּוָסר ְוָכל אֹות ְואֹות שֶׁ
ְלּגּוִלים ל ַהגִּ ן כָּ ָמה ְלַתקֵּ שָׁ דֹוִלים ַלנְּ ּקּוִנים גְּ תִּ

ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ל  שֶׁ ְואֹות  אֹות  ְוָכל  מּוָסר  ָמֵלא  ַהּזַֹהר  ֶפר  סֵּ שֶׁ ּוִבְפָרט 
ֵהם  אֹוָרה  ֲעֵרי  שַׁ ְוֵסֶפר  ְוָקא  דַּ ִויַטאל  ים  ַחיִּ ָהַרב  ל  שֶׁ ָמָרן  ְוִכְתֵבי 

ְלּגּוִלים. ל ַהגִּ ן כָּ ָמה ְלַתקֵּ שָׁ דֹוִלים ַלנְּ ּקּוִנים גְּ תִּ
ָנה א'( ֶרק ד' ִמשְׁ )נֹוֵצר ֶחֶסד ָקאַמאְרָנא פֶּ

ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  ל  שֶׁ ּוָבאֹור  ַהּזַֹהר  ְלׁשוֹן  ְמִתיקּות  בִּ ָעְסקוֹ  כג. בְּ
קּו  ה ִיְתַמתְּ ָכל ֵאלֶּ אי, ַטֲעמּו ּוְראּו, בְּ ַבׁש, ְמתּוִקים ַודַּ ְמתּוִקים ִמדְּ
ֵמַח, ּוְבֶזה  ֵלב ָרָחב ְושָׂ ֶרַגע ְלִאיׁש ַאֵחר בְּ ְך בְּ ׁש ִיְתַהפֵּ יִנים, ּוַממָּ ַהדִּ
ֵמַחְצֵדי  ְקָרא  ַהנִּ ְוֶזהּו  ִלּפֹות,  ַהקְּ ית  בִּ ּוַמשְׁ ְוכֹוֵרת  יִנים,  ַהדִּ יק  ַמְמתִּ

ַחְקָלא

ַחְקָלא  ֵמַחְצֵדי  ִנְקָרִאין  ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  בְּ ָהעֹוְסִקין  דְּ ְוָהִעְנָין 
ָלה  ַקבָּ ִלּמּוד  בְּ שֶׁ ְסבֹר  תִּ ָאִחי  ה  ַאתָּ ַהּקֹוִצים,  ין  ּוְמַכלִּ ּקֹוְצִרין  שֶׁ
ֵבקּות  ְוַהדְּ ְוָהאֹור  ַהַחּיּות  שֶׁ א  ֶאלָּ ָאִחי,  ֵכן  לֹא  ַהּקֹוִצים,  קֹוְצִרין 
חּוִדים  ְוַהיִּ ּוְנִעימּות ֲעֵרבּות ְיִדידּות אֹור ַהּתֹוָרה  ִכיָנה  ָראֹות ַהשְּׁ ְוַהשְׁ

ּוָמֶות  ִמיָתה  ׁש  ַממָּ הּוא  ִכיָנה  ַהשְּׁ ִזיו  ַחּיּות  אֹור  נַֹעם  כֹות  ְוַהְמשָׁ
ל ֶזה ּוֵמַחְצֵדי  ׁש ִמיָתתוֹ שֶׁ ל ֶזה הּוא ַממָּ ִלּפֹות ְמקֹום ַחּיּותוֹ שֶׁ ַלקְּ
בֹות ָרעֹות  ַחְקָלא ֵהם ַעְצָמן ַהּקֹוִצים ַהּסֹוְבִבין ֶאת ָהָאָדם ַמְחשָׁ
גוֹן ִהְרהּור ִנאּוף  ע ִמיְקֵרי כְּ ִאּסּור ָלאו ְוָרשָׁ ֵיׁש ֵמֵהם ֲאסּוִרים בְּ
עֹוֵמד  ׁש  ַממָּ הּוא  י  כִּ ָיַדִים  י  תֵּ שְׁ בִּ ִלְדחֹות  ָצִריְך  זֶּה  שֶׁ ַכוָָּנה  בְּ
יִהּנֹם ְוֵהם  ֵאׁש גֵּ ַהּטֹות בְּ יִהּנֹם ְוַנְפׁשוֹ ִמלְּ ל גֵּ ֵאׁש שֶׁ ֵעת ַההּוא בְּ בָּ
ַער ַאף ּגּוף ְוֶנֶפׁש  ֵאב ְוַהצַּ יׁש ַהכְּ ַמְכאֹוֵבי ַהנֶֶּפׁש ּוְבֵעת ִמיָתה ַיְרגִּ
ְלַעְצמוֹ  ְוִיְזּכֹר  ִמי  ַגשְׁ בְּ ָאָדם  ׁש  ֶהְרגֵּ ר  ִעקַּ זֶּה  שֶׁ ּלוֹ  שֶׁ ְטנּות  ַהקַּ
ְלשֹׂוְנֵאי  ַפע  שֶׁ ְוגֹוֵרם  ִלּפֹות  ַלקְּ ָבה  ֶמְרכָּ ה  ַנֲעשֶׂ ׁש  ַממָּ הּוא  שֶׁ
ָעִרים  ה ֵאֶצל ַהנְּ ן ְוָכל ֶזה ִיְתַרבֶּ ֵהם אוְֹיָביו ְושֹׂוְנָאיו גַּם כֵּ ם שֶׁ ַהשֵּׁ
לֹא  ְך  ַהְמֻזכָּ ֱאֶמת  יק  ַצדִּ י  כִּ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ִעיִרים  ְוַהצְּ
ְלֵאׁש  ֶאְצלוֹ  ֶנֱהַפְך  ֶכף  תֵּ ַעִין  ֶהֶרף  בְּ עֹוֵבר  ְוִאם  ֶזה  כָּ לוֹ  ָיבֹוא 

ָקדֹוׁש אֹור ּוְדֵבקּות ְוַחּיּות ֱאלֹקּות.

ֵרֵעהּו  ַעל  ִאיׁש  ְנַאת  ִמקִּ ַהּטֹוֶרֶדת  בֹות  ַמְחשָׁ ְסָתם  ֲאִפּלּו  ֲאָבל 
ְוַכּיֹוֵצא  אֹותוֹ  ים  ּוְמַבזִּ ַהְמַצֲעִרים  ִלים  ַהְמַחבְּ ִעים  ֵמְרשָׁ אוֹ 
יִנים ַהשֹּׁוִרים ַעל ָהָאָדם  בֹות ַהּטֹוֶרֶדת ֵהם דִּ ְחשָׁ ל ַהמַּ ֵאּלּו כָּ בְּ
ל  ְמִתיקּות ְלׁשוֹן ַהּזַֹהר ּוָבאֹור שֶׁ ָעְסקוֹ בִּ ּוְבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּוִבְפָרט בְּ
ָכל  בְּ ּוְראּו,  ַטֲעמּו  אי,  ַודַּ ְמתּוִקים  ַבׁש,  ִמדְּ ְמתּוִקים  ַהּתֹוָרה  סֹודֹות 
ֵלב ָרָחב  ֶרַגע ְלִאיׁש ַאֵחר בְּ ְך בְּ ׁש ִיְתַהפֵּ יִנים, ּוַממָּ קּו ַהדִּ ה ִיְתַמתְּ ֵאלֶּ
ְקָרא  ִלּפֹות, ְוֶזהּו ַהנִּ ית ַהקְּ בִּ יִנים, ְוכֹוֵרת ּוַמשְׁ יק ַהדִּ ֵמַח, ּוְבֶזה ַמְמתִּ ְושָׂ
ִביל ַהּתֹוָרה א' אֹות י'( )נֹוֵצר ֶחֶסד שְׁ ֵמַחְצֵדי ַחְקָלא. 

ִאיר  דֹוׁש ַהמֵּ ּזַֹהר ַהקָּ יֵּׁש בַּ נּוז ּוְמִתיקּות שֶׁ כד. ַטֲעמּו ּוְראּו אֹור ַהגָּ
רֹות  ְוַהצָּ ָהָרעֹות  ל  כָּ ַעְצְמָך  ַעל  ל  ַקבֵּ תְּ אֹוָרה  רֹב  מֵּ שֶׁ ַעד  ַלנֶֶּפׁש, 
ה  ְוִתְתַעלֶּ ְדֵרָגְתָך  ִממַּ ּפֹל  תִּ ְולֹא  ָך  ְעתְּ דַּ ׁש  ִיְתַחלֵּ ְולֹא  ּסּוִרים  ְוַהיִּ
יָרא  ֲעלֹות ֲחַזק ֲחַזק ֲחַזק ֶוֱאַמץ לֹא תִּ ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ַעד רּום ַהמַּ

ְפַחד. ְולֹא תִּ

ם  ַנְפשָׁ ֵלמּות  שְׁ יג  ְלַהשִּׂ ְיכֹוִלים  ָהיּו  ָהִראׁשֹוִנים  ּדֹורֹות  בַּ שֶׁ ע  דַּ
יְך ַעל ַעְצָמם נַֹעם ִזיו אֹור  ה ְלַהְמשִׁ ִזּכּוְך ַרב ּוִבְקֻדשָּׁ ְלַהְלִהיב בְּ
ַעל  ְוַהּכֹל  ְוַאֲהָבה  ְוִיְרָאה  ְדֵבקּות  בִּ ְוַצח  ֶעְליוֹן  אֹור  בְּ ִכיָנה  ַהשְּׁ
ַהזֶּה  ּדֹור  בַּ ֲאָבל  ִנְגֶלה  ה  פֶּ ַעל  בְּ שֶׁ ּתֹוָרה  ַהּתֹוָרה  טּות  שְׁ פַּ ְיֵדי 
י ְוכּו' ּוִמי  א ִיְסגֵּ א ְוחּוְצפָּ ָהַרע ּגֹוֵבר ּוִמְתַנשֵּׂ יָחא שֶׁ ְמשִׁ ִעְקבֹות דִּ
ְוַעל  ֶכל  ְוַהשֵּׂ ָהאֹור  יִכים  ְחשִׁ ַהמַּ ָהָרעֹות  ִלּפֹות  ַהקְּ ִמן  ָעֵלינּו  ָיֵגן 
ְלַהְלִהיב  ִנים  ֵאין פָּ ּדֹור ַהזֶּה בְּ ר בַּ ִאי ֶאְפשָׁ ַהּתֹוָרה  ִנְגלֹות  ְיֵדי 
ָהַרע ְוַהְמַקְטְרִגים  יָקה שֶׁ ְדִביָקה ַוֲחשִׁ ֶלת בִּ כֶּ שְׂ ְך ֶנֶפׁש ַהמַּ ל כָּ כָּ
ִמּיּות  ַגשְׁ ים בְּ שִׁ ֵהם ִמְתַלבְּ א שֶׁ ִרים ְולֹא עֹוד ֶאלָּ ים ִמְתגַּבְּ ָהרּוָחִניִּ
ּוִמינּות  יקֹוְרסּות  ֶאפִּ ְוגֹוֵבר  ל  ּומֹושֵׁ ִנים  ָהַרבָּ ֵהם  שֶׁ ַרב  ֵעֶרב  בָּ
ּגֹוֵבר  יֹוֵתר  בְּ ָחצּוף  הּוא  שֶׁ ִמי  ְוָכל  ָהַרע  ְוָלׁשוֹן  ִחנָּם  ְנַאת  ְושִׂ
ּקּוִנים  ְוַהתִּ ַהּזַֹהר  ְלׁשוֹן  ִזיו  נַֹעם  ֲעֵרבּות  ְמִתיקּות  ְולּוֵלא  יֹוֵתר  בְּ
ְמַחת ֵלב  ַעת ִמשִּׂ ִבין ַהדַּ ֶלת ּוְמַישְּׁ כֶּ שְׂ ִאיִרים ַלנֶֶּפׁש ַהמַּ ְוִכְתֵבי ָמָרן ַהמְּ
ַוֲחִליׁשּות  רֹות  ַהצָּ ֵמרֹב  ְלָהִאיר  רּות  ֶאְפשָׁ בָּ ָהָיה  לֹא  ֵעיַנִים  ּוְמִאיַרת 

יקֹוְרִסים. יִנים ְוֶאפִּ ִעים ַהמִּ ַעת ֵמְרשָׁ דַּ

דֹוׁש  ּזַֹהר ַהקָּ יֵּׁש בַּ נּוז ּוְמִתיקּות שֶׁ ְוָלֵכן ַאַחי ַטֲעמּו ּוְראּו אֹור ַהגָּ
ל ָהָרעֹות  ל ַעל ַעְצְמָך כָּ ַקבֵּ רֹב אֹוָרה תְּ מֵּ ִאיר ַלנֶֶּפׁש ַעד שֶׁ ַהמֵּ
ְדֵרָגְתָך  ִממַּ ּפֹל  תִּ ְולֹא  ָך  ְעתְּ דַּ ׁש  ִיְתַחלֵּ ְולֹא  ּסּוִרים  ְוַהיִּ רֹות  ְוַהצָּ
ֲחַזק  ֲחַזק  ֲחַזק  ֲעלֹות  ַהמַּ רּום  ַעד  ְלַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ה  ְוִתְתַעלֶּ

ְפַחד. יָרא ְולֹא תִּ ֶוֱאַמץ לֹא תִּ
ִביל ַהּתֹוָרה אֹות ל'( )נֹוֵצר ֶחֶסד ָקאַמאְרָנא שְׁ

ְוֵליַדע  ּבוֹ  ְלָדְבָקה  ה  ֲעשֵׂ ִמְצַות  הּוא  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד  כה. ִחּיּוב 
יֵּׁש ֱאלֹוהַּ ָמצּוי שֶׁ

ָמָרן  ְתֵבי  כִּ ל  שֶׁ ִלּמּוד  ְוִחּיּוב  ִלּמּודוֹ  ְוִחּיּוב  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ל  כָּ שֶׁ ְוַדע 
יִדיָעה  יֵּׁש ֱאלֹוהַּ ָמצּוי בִּ ה ְלָדְבָקה ּבוֹ ְוֵליַדע שֶׁ ָהֲאִר"י ַהּכֹל ִמְצַות ֲעשֵׂ

ְפָרט ּוְבִיחּוִדים ְוַאֲהָבה ְוִיְרָאה ְוַאְחדּות. ה בִּ ְקדֹושָׁ
ִביל ב' אֹות ג'( ִביל ַהּתֹוָרה שְׁ )נֹוֵצר ֶחֶסד שְׁ

יִנים ל ַהדִּ קּו כָּ ָרֵאל: ַעל ְיֵדי ַמֲאַמר ַהּזַֹהר ִנְמתְּ כו. ֲעבֹוַדת ִישְׂ

ְוָרִאיִתי ִאגֶֶּרת ֶאָחד מּוָנח  ְיָלה  ֲחצֹות ַהלַּ י בַּ ר ִהְתעֹוַרְרתִּ ְוַכֲאשֶׁ
י ִלְקרֹותוֹ ַעד  ָנה ַעל ֵעיַני לֹא ָיכְֹלתִּ ֶחְבֵלי שֵׁ ר ֵמעֹוִדי בְּ ְלָפַני ֲאשֶׁ
ַעד  ֵמֲחצֹות  ְוהּוא  דֹוׁש  ַהקָּ זַֹהר  ּקּוֵני  תִּ ֵסֶפר  בְּ ּתֹוָרִתי  י  ָלַמְדתִּ ר  ֲאשֶׁ
בֹוד ּתֹוָרתוֹ  ל ַמֲעַלת כְּ י ִלְקרֹות ָהִאגֶֶּרת שֶׁ ְרתִּ ִנְזכַּ ְוָאז  ָעה ב'  שָׁ

יִנים. ל ַהדִּ קּו כָּ ְמתְּ נִּ ר שֶׁ ְזכָּ ַוֲהִבינֹוִתי ַעל ְיֵדי ַמֲאַמר ַהּזַֹהר ַהנִּ
א, ִאגֶֶּרת  אְזִניץ ִזְכרֹונוֹ ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהבָּ דֹוׁש ִמקָּ יד ַהקָּ גִּ ָרֵאל ְלַהמַּ )ֲעבֹוַדת ִישְׂ

ַהּקֶֹדׁש(

ָיִמים  ה בְּ ְצָדָקה ְיָפֵרק, ְוַיְרבֶּ ר, ֲחָטָאיו בִּ ר ָחַנן לוֹ ֱאלִֹקים עֹשֶׁ ֲאשֶׁ
ים.  ְצָדָקה ְוִלּמּוד זַֹהר ְוִתּקּוִנים ּוְתִהלִּ ֵאּלּו בִּ

ע ִסיָמן ח' אֹות רמח( ֶאְצבַּ )מֹוֶרה בְּ



The holiness of the Baal Shem Tov in 
studying the Zohar
It is beyond the power of common mortals 
to acquire even a fraction of a fraction 
of the Baal Shem Tov's knowledge and 
understanding of Torat HaSod. We may be 
able to understand at some low level what 
is written in the book Pri Tzedek (Parshat 
Vayigash, page 105, column 2): It is handed down from 
Rabbeinu the Baal Shem Tov, ztz"l, who taught Rav 
Dov Ber a lesson from the Kabbalah, and Rabbi Dov 
Ber explained the issue in the p'shat (simple meaning) 
as the truth. And the Baal Shem Tov said to him that if 
the p'shat is the truth, then there is no chiyut (vitality) in 
the words. And when he explained the p'shat with holy 
vitality, the room filled up with angels. For when the 
words of Hashem are spoken with chiyut, then every 
word uttered by Hashem becomes an angel. [see Sefer 
Divrei Yisrael (Modzitz), K'lalei Oraita (page 12, column 
4), where it is written: The story about the 
Baal Shem Tov and Rav Dov Ber is well 
known, regarding the passage in the book 
Etz Hachaim. It included several name of 
angels, and as soon as the Baal Shem Tov, 
ztz"l, read the passage, the whole room 
filled with light, and they saw and felt the 
angels what were mentioned.]

The Segulot that come with 
studying the Zohar:
A Segula for the Soul
The holy rabbi Pinchas of Koretz, z"l, wrote 
in his book Imrei Pinchas (page 140): A teacher 
must teach his students Zohar, since it is symbolic of 
eating from the Tree of Life, which can elevate the souls 
of his students. For whatever wisdom a rabbi imparts onto 
his disciples, with that he is nurturing their true souls." 
(and I have heard that this is the teaching from the time of 
the Baal Shem Tov, ztz"l) For the Zohar elevates 
and illuminates the soul of every individual 
in Israel, in a manner that enables him to 

spread the light of his holy soul to others.
The Baal Shem Tov, ztz"l, said: Regarding 
the three sacrificial offerings, the principle 
is just the opposite of what Chazal said: 
One does more, one does less, as long 
as in their hearts they focus on Hashem. 
Reading from the Zohar elevates the 
soul, one who regularly visits the mikvah 
purifies his body, and with regard to giving 
charity, Chazal said that if one promises 
to give a Selah in order for his son to live, 
he is praiseworthy, and he is completely 
righteous. For he is giving life to another. 
(Sefer Nativ HaRashi, in the name of "Mori", the tzaddik 

Rabbi Hillel of Paritch)

A Segula for Teshuva
And during these days [the month of Elul] 
one should increase acts of charity and his 
study of the Zohar, Tikkunim, and Tehillim. 
(Moreh B'Etzba, 8, section 145)

Just reading the verses is beneficial
Learning the Zohar is more elevating than 
any other form of study, even if a person 
does not understand and makes mistakes 
when he is reading. And it is a great tikkun 
for the soul, since the entire Torah is written 
with Hashem's names, and in some places 
it takes on the form of stories, and a person 
who reads and understands the stories places 
his focus on the simple meaning behind the 
words. But the Zohar is a book of revealed 
secrets, and the reader knows they are 
secrets and hidden Torah knowledge, even 
though he cannot comprehend the  deep 
concepts presented in brief language. (Moreh 
Etzbah, chapter 44)

• I write to you, my distinguished 
student, the gaon Rabbi Yaakov 
Yosef Hakohen, n"y, briefly, on this 
small piece of paper, so that you 
can keep it with you at all times. 
I have heard from my teacher 
and rabbi [the Baal Shem Tov], 
that one should learn Tikkunim 
every day, all year long.
• I will advise you, and may 
Hashem be with you, every night 
right before you go to sleep, study 
one section of the holy Tikkunei 
HaZohar, and then you will sleep 
well, with no fears. And Hashem, 
blessed be His name, will place 
in our hearts love and the holy 
of Heaven, amen, may it be His 
will. Yisrael, son of our teacher 
and rabbi, Rav Eliezer Baal Shem 
from Mezhbizh. (Keter Shem Tov)

And know that what is written in the letter sent 
by the Baal Shem Tov to his brother-in-law, the 
holy gaon Rabbi Avraham Gershon, ztz"l, which 
appeared in the book Porat Yosef. The Baal Shem 
Tov's soul ascended, and entered the Mashiach's 
chamber. He writes: "I asked Mashiach, 'When 
will you come, Master?' And he replied, 'By 
this you shall know: it will be a time when your 
teachings become publicized and revealed to the 
world, and your well-springs have overflowed to 
the outside. [It will be when] that which I have 
taught you  - and that which you have perceived of 
your own efforts - becomes known, so that others, 
too, will be able to perform mystical unifications 

and ascents of the soul like you. Then 
all the evil klippos will be destroyed, 
and it will be a time of grace and 
salvation.'"
And in the book Degel Mechaneh 
Ephraim, on page 32, there is an 
interpretation of the verse, "And 
Bnei Yisrael went out in triumph…" 
(Shemot, 14:8).
The commentary tells us, that Bnei 
Yirael will be redeemed with rish 

gali (raised heads) as is alluded to in the letter 
above. The letters of "rish gali" are the initials of 

Rabbi Shimon (rish), and gali tells us that 
the hidden Torah which he recorded 
will be revealed, and then exile of 
Bnei Yisrael will end. The letters 
of rish are also the intials of Rabbi 
Yisrael Baal Shem, and gali tells us 
that his well-springs of Torah will 
overflow, and then we will be taken 
out of exile.

And know that what is written in the letter sent like you. Then gali 

When will Melech HaMashiach arrive?

From Rabbi Shimon Ben Yochai onwards, two thousand years 
of the days of Mashiach illuminated us, and from the Baal Shem Tov 
onward, we were illuminated by the Mashiach's revelation. (She'erit Yisrael 

– Viladnik – Sha'ar Hahitkashrut, page 12, column 4)

The Baal Shem Tov urges us 
to study Tikkunei HaZohar

ד



"There is no mussar book among all the writings of Chazal, 
that is as elevating as the holy Zohar." 
(Ma'aseh Ish, by the holy gaon, the Chazon Ish, ztz"l)

"There are no limitations on learning Zohar…" (Chofetz Chaim)

"And the tzaddik, the gaon, Rabbi Shlomo Bloch said in the name of his 
teacher the Chofetz Chaim, that regarding the study of the Sefer HaZohar 
there is no limitation whatsoever, for most of it is Midrashim. ond 
so the Chafetz Chaim used to urge everyone to study the 
holy Zohar every Shabbat, according to the parasha of that 
Shabbat. And he even encouraged the young unmarried 
men."

"It is advisable to set a time to study five pages of Zohar every 
day and it is very beneficial, and a great tikkun for the soul, to 
illuminate and refine it, to repair it and remove all its thorns and 
negative character traits, and evil desires, and to merit Hashem's 
delight, and it is a cure and a tikkun for the souls transgressions 
and sins." (Moreh B'Etzbah, the Chida, section 40)

Rabbeinu Yisrael Meir HaCohen, the Chofetz Chaim

Rabbeinu Avraham Yeshaya Karelitz The Chazon Ish

Rabbi Shalom Sharaabi wrote many important books about 
the wisdom of the Kabbalah. One of those books is called 
"Kol Koreh" – in which he wrote about the obligation to study 
the Zohar and Kabbalah in this generation. And there are 
numerous sources telling us that not only is it permissible 
to study the Torat Hasod, the Zohar and the Kabbalah, 
but it is our obligation to study it.

Rabbi Shalom Sharaabi The Rashash 

The Chida

ה



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

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

 רבי יוסף בן אברהם ג'יקטילה זצ"ל

)בעל שערי אורה(  
רבי משה בן נחמן זצ"ל )הרמב"ן(

רבי שלמה בן אברהם אדרת זצ"ל )הרשב"א(

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

 רבי אברהם בן מרדכי אזולאי זצ"ל

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

רבי אלעזר אזכרי זצ"ל )בעל החרדים(

גורי האריז"ל
רבי חיים ויטאל זצ"ל

רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל )בעל יערות דבש(

רבי יוסף קארו זצ"ל )בעל השולחן ערוך(

רבי יעקב קאפיל זצ"ל

רבי יעקב צמח זצ"ל

רבי יצחק דלטאש זצ"ל

רבי יצחק לוריא הארי ז"ל

 רבי ישעיה בן אברהם הלוי הורוביץ זצ"ל|

)בעל השל"ה הקדוש(  
רבי מאיר פאפריש זצ"ל

רבי משה קורדובירו זצ"ל )הרמ"ק(

רבי משה זכותא זצ"ל )הרמ"ז(

רבי משה חיים לוצאטו זצ"ל )הרמח"ל(

רבי משה בן יוסף טראני זצ"ל )המבי"ט(

רבי נתן שפירא זצ"ל )בעל מגלה עמקות(

רבי שבתי מראשקוב זצ"ל

הבית דין מאמסטרדם

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

רבי אברהם טכאריק זצ”ל

 רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זצ"ל

)בעל אוהב ישראל(  
רבי אברהם יעקב פרידמן מסאדיגורא זצ”ל

רבי אברהם שמחה הורביץ מבארניב זצ"ל

רבי אהרן מקרלין זצ"ל

רבי אורי מסטרעליסק זצ"ל

רבי אליעזר צבי מקאמרנא זצ"ל

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

רבי אשר מסטולין זצ"ל

רבי בנימין זאב מסלאנים זצ"ל 

רבי יוסף מנעמירוב זצ"ל )בספר וכוחא רבה(

רבי ברוך ממזיבוז זצ”ל

 רבי גרשון העניך ליינער מראדזין זצ"ל

)בעל זהר הרקיע(  
רבי הלל ליכטנשטיין מקאלאמאייע זצ”ל

רבי הלל מפאריטש זצ"ל

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

 רבי חיים אלעזר שפירא ממונקאטש זצ"ל

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

רבי חיים הכהן זצ”ל

רבי חיים מטשערנאוויץ זצ"ל )באר מים חיים(

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

רבי חנוך העניך מאלכסנדר זצ"ל

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

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

רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זצ”ל

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

רבי ישראל זצ"ל )בעל שם טוב( 

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

רבי ישראל שפירא מבלאזוב זצ”ל

רבי יעקב יוסף מסקווירא זצ”ל

רבי יעקב קטינא זצ"ל )בעל רחמי האב(

רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנא זצ"ל

רבי יצחק אייזיק מהומיל זצ"ל

רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב זצ"ל

רבי יצחק בן רבי נתן מברסלב זצ"ל

רבי יצחק מסקווירא זצ”ל

 רבי ירחמיאל ישראל יצחק דנציגר זצ"ל
)בעל ישמח ישראל מאלכסנדר(  

רבי ישראל מטשורטקוב זצ"ל

רבי ישראל פרידמן מרוזין זצ”ל

רבי ישראל דוב מוילעדניק זצ”ל )שארית ישראל(

רבי מאיר בן רבי אהרן שורץ מפידהייץ זצ"ל

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

רבי מרדכי מטשערנאביל זצ"ל

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

רבי מנחם מנדל מורגנשטרן מקוצק זצ”ל

 רבי מנחם מנדל שניאורסן זצ"ל
)בעל הצמח צדק מליובאוויטש(   

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

רבי מסאטאנאב זצ"ל

 רבי משה חיים אפרים מסדילקוב זצ"ל

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

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

 רבי משולם פייבוש מזבאריז זצ"ל

)בעל יושר דברי אמת(   
רבי נחמן מברסלב זצ”ל

רבי נחמן מטולטשין זצ"ל

רבי נתן מברסלב זצ"ל

רבי פנחס מקאריץ זצ"ל

 רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב זצ"ל

  )בעל בני יששכר(

 רבי צבי הירש איכנשטיין מזידיטשוב זצ"ל

  )בעל עטרת צבי( 

רבי צבי הירש האראוויץ מבאקשעוויץ זצ"ל

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

 רבי צבי הירש שפירא זצ"ל 

)בעל דרכי תשובה ממונקאטש(   
רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל

רבי קלונימוס קלמן זצ"ל )בעל המאור ושמש(

 רבי שבתי בן יעקב יצחק ליפשיץ זצ"ל

)בעל סגלת ישראל(   
רבי שלמה ברוך מבודפסט זצ"ל

רבי שלמה שלימל זצ"ל

רבי שמואל העליר זצ"ל )גאב"ד צפת( 

רבי שמחה בונם מפשיסחא זצ"ל

 רבי שניאור זלמן מלאדי זצ"ל

)אדמו"ר הזקן בעל התניא(  

גדולי ישראל מכל העדות בכל קהילות ישראל עוררו על לימוד הזוהר
מהמנהיג הראשון שהנהיג את עם ישראל משה רבינו רעיא מהימנא, ואח"כ בדורות הבאים 

אליהו הנביא זכור לטוב, ובודאי התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זצ"ל מחבר ספר הזוהר. 
בכל הדורות החשיבו ועוררו על לימוד הזוהר: ראשונים, אחרונים, גדולי החסידות, גדולי ליטא, 

גדולי הספרדים ועד גדולי זמנינו. )לפניכם רשימה לפי סדר הא"ב(
]דברי כל אחד מן הרשימה והרבה יותר תוכלו למצוא בספר "אור הזוהר"[

רבי מסאטאנאב רבי יהודה אריה לייב אלתר זצ"ל אברהם ווינברג זצ"ל

גדולי החסידות

רבי חנוך העניך 

ו



ספר אברהם במחזה
ספר אור יצחק

ספר אור ישרים מירא דכיא
ספר אור יקר

ספר אור לישרים
ספר אורה ושמחה

ספר ארץ נושנת
ספר באר לחי רואי

ספר בית אשר
ספר בנין יוסף

ספר בנין שלמה
ספר ברית מנוחה

ספר דבר יום ביומו
ספר דברי יהודה
ספר דברי יעקב
ספר דורש טוב

ספר דרך אר"ץ )מנהגי יהודי ארם צובה(
ספר דרכי ציון

ספר הדרת מלך
ספר הנהגות ישרות )מתלמיד הבעל שם טוב 

זצ"ל(

ספר הקנה
ספר הקנה הגדול

ספר הפליאה
ספר התקונים דפוס ליוורנו

ספר ויקהל משה
ספר זהר דפוס מנטובה

ספר זכירה לחיים
ספר חגי ומועדי ישראל

ספר חות יאיר
ספר חיים שאל

ספר טהרת הקדש הקדמון
ספר טעמי המנהגים

ספר יוחסין השלם
ספר יסוד יוסף

ספרי יראים

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

ספר כגן הירק
ספר לקוטים יקרים
ספר מאירות עינים

ספר מאיר לעולם
ספר מבוא לחכמת הקבלה

ספר מבשר צדק
ספר מסילות חכמה

ספר מעבר יבק
ספר מעין גנים

ספר מעשי אמת )לתלמיד החוזה מלובלין זצ"ל(
ספר מצרף לחכמה

ספר מקדש מלך
ספר סדר היום

ספר נופת צופים
ספר סוד השם ליראיו

ספר סדור פסח כהלכתו

ספר סמא דחיי
ספר עמוד העבודה

ספר עמק המלך
קונטרס עץ החיים
ספר עשר קדשות

ספר פי חכם
שאלות ותשובות פרחי כהנה

ספר פרי קדש הלולים
ספר קהלת יעקב )לבעל מלא הרועים זצ"ל(

ספר קהלות יעקב
ספר קול בוכים

ספר שאלות ותשובות דביר
ספר שלום ירושלים

ספר שלחן ערוך הרב )הלכות תלמוד תורה(
ספר תיקון ליל הושענא רבה

ספר תקוני זהר דפוס בילוגראדו

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

רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

רבי אהרן ראטה זצ"ל )בעל שומר אמונים(

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

רבי ברוך צבי מושקוביץ זצ"ל

רבי דניאל פריש זצ"ל )בעל מתוק מדבש( 

הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק העדה החרדית תשס"ב

הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק העדה החרדית תשס"ד

רבי חיים שמואל בהגאון הצדיק זצ"ל

רבי אליהו לאפיאן זצ”ל

רבי יהודה אשלג זצ"ל )בעל הסולם(

רבי יואל טייטלבוים מסאטמאר זצ”ל

רבי יוסף חיים זוננפלד הראב"ד זצ"ל

רבי יוסף ישר זצ"ל

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

ירב יחזקאל שרגא ליפשיץ האלברשטאם מסטראפפ

קוב זצ”ל
רבי יצחק יעקב ווייס זצ"ל )הגאב"ד פוסק הדור בעל מנחת יצחק(

רבי יצחק כדורי זצ"ל

רבי יחיאל פישל אייזנבאך זצ”ל

רבי יקותיאל יהודה האלברשטאם זצ"ל )מצאנז-קלויזנבורג(

רבי ישעיה אשר זעליג מרגליות זצ”ל

רבני ירושלים שנת תרפ"א
 רבי ישראל משה דושינסקיא זצ”ל

)גאב"ד ירושלים האדמו"ר מדושינסקי(  

רבי ישראל יעקב פישר זצ”ל

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

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

רבי משה הלברשטאם זצ"ל )חבר הבד"ץ( 

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

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

רבי שמואל הורוביץ זצ"ל )בעל ימי שמואל(

רבי אברהם י. מונסה שליט"א

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

הרב אליהו הלוי ינאי שליט"א
 רבי בניהו יששכר שמואלי שליט"א

)ראש ישיבת המקובלים נהר השלום ירושלים(  

רבי גבריאל צינער שליט"א )בעל נטעי גבריאל(

רבי יהודה שנפלד שליט"א

רבי יוסף ליברמן שליט"א )ראש מתיבתא כולל שומרי החומות(

רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א

רבי יעקב ישראל לוגאסי שליט"א

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

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

הרב כלפון משה הכהן טוניס  שליט"א

הרב מרדכי סגרון שליט"א

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

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

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

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

רבי ראובן אלבז שליט"א

 רבי שלום יהודה גראס שליט"א

)בעל שמירת המצות והכשרות, גאב"ד ואדמו"ר האלמין(  

 רבי שמואל הלוי וואזנער שליט"א

)פוסק הדור בעל שבט הלוי(    

רבי אברהם אזולאי זצ"ל )בעל חסד לאברהם(

רבי אברהם איסטרולסה זצ"ל

רבי אברהם כלפון זצ”ל

רבי אליהו בן אמוזג זצ"ל

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

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

 רבי אליעזר בר שם טוב פאפו זצ"ל

)בעל דמשק אליעזר(   
רבי חיים חורי זצ”ל

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

רבי חיים פלאג'י זצ”ל

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

רבי יהודה אלקלעי זצ"ל

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

רבי יהודה חייט זצ"ל )בעל מנחת יהודה( 

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

רבי יוסף חיים זצ"ל )בעל בן איש חי(

רבי יעקב אנהורי זצ"ל

רבי יצחק בן צבי אשכנזי זצ"ל

רבי יצחק בר ישעיה עטיה זצ"ל

רבי משה בסולה זצ"ל

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

רבי  שלום עגיב זצ"ל )בעל באר לחי(

 רבי שמעון לביא זצ"ל

)בעל כתם פז ובעל המחבר השיר בר יוחאי(  

ספרים

 רבי אפרים זלמן מרגליות מבראד זצ"ל

)בעל המטה אפרים(  
רבי אליהו מוילנא הגר"א זצ"ל

 רבי אלכסנדר זיסקינד מהוראדנא זצ"ל

)בעל יסוד ושרש העבודה(  
רבי יוסף בן שלמה מפוז'ין זצ"ל

רבי יעקב מליסא זצ"ל )בעל חוות דעת(

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

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

 רבי פנחס אליהו הורוביץ מווילנא זצ"ל

)בעל "ספר הברית"(  
רבי שלמה אלישיב זצ"ל )בעל הלשם( 

 אפרים זלמן מרגליות מבראד 

גדולי ליטא

)בעל סגלות ותפלות(  גבריאל צינער  יחיאל פישל אייזנבאך זצ”ל אברהם בן יעקב הכהן זצ"ל

גדולי דורינו

גדולי הספרדים

ז



לתרומות בכרטיס אשראי נא להזכיר אחר הלימוד
שם    שם האם  

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

סוג חשבוןמספר חשבון
קוד מסלקה

בנקסניף

אסמכתא/קוד מזהה של הלקוח בחברהקוד מוסד

59674

סוג חשבוןמספר חשבון
קוד מסלקה

בנקסניף

אסמכתא/קוד מזהה של הלקוח בחברהקוד מוסד

59674

הוראה לחיוב חשבון   תורם יקר אנא מלא במקומות הלבנים

 לכבוד בנק  
 סניף  

 כתובת הסניף  

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

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

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

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

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

3. ידוע לי/לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.
4. ידוע לי/לנו, כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.

5. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
6. הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה.

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

מספר פעמים    מתאריך    עד תאריך  פרטי ההרשאה  

לימוד לילה שלם 
בכותל 312 ₪ 

 לימוד שעה
)3 המקומות( 98 ₪ 

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

חתימת בעל/י החשבון  

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

רח' נחשון 01 בית שמש 29099
בית שמש

ובמועדים  בסכומים  חיובים  לכבוד  קבלנו הוראות מ   
מספר  ואשר  בפעם,  פעם  מידי  לנו  שתציגו  מגנטי  באמצעי  שיופיעו 
בכתב  למפורט  בהתאם  והכל  בהם,  נקוב  יהיה  בבנק  חשבונו/נם 

ההרשאה.
רשמנו לפנינו את ההוראות, ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר 

זאת, כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען, כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על ידי בעלי/י החשבון, או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר.
אישור זה לא יפגע בהתחייבותיתיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם.

בכבוד רב,                                              
 בנק  

 סניף   
חתימה וחותמת הסניף 

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

לקרב הגאולה(.

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

גזירות קשות ותמנע אסונות.

כבר  מתקיימים  בהם  מקומות 
שיעורי זוהר 12 שעות ברציפות:

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

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

5.טבריה: ישיבת מאורות 
רפאל. 

תאריך  


