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ֶרק א פֶּ
ִלּקּוט ַמַאָמֵרי ֲחַז"ל אֹודֹות ִלּמּוד ִסְתֵרי ּתֹוָרה 

ִלְפֵני ִהְתגַּּלּות ַהּזַֹהר
ְוַאֲחרֹוִנים  ִראׁשֹוִנים  ֲחַז"ל,  ַמַאְמֵרי  ִלּקּוט  א( 
אֹודֹות ִלּמּוד ִסְתֵרי-ּתֹוָרה ַעד ְלִהְתגַּּלּות ֵסֶפר 

ַהּזַֹהר
ית  ֵראשִׁ בְּ ה  ַמֲעשֵׂ בְּ ְולֹא  ין...  ּדֹוְרשִׁ ֵאין  א. 
ן ָהָיה  א ִאם כֵּ ָיִחיד, ֶאלָּ ָבה בְּ ֶמְרכָּ ַנִים, ְולֹא בְּ שְׁ בִּ
ָעה  ַאְרבָּ בְּ ל  כֵּ ְסתַּ ַהמִּ ל  כָּ ְעּתוֹ.  ִמדַּ ּוֵמִבין  ָחָכם 
א ָלעֹוָלם: ַמה  ִאּלּו לֹא בָּ ָבִרים ָרתּוי ]ָראּוי[ לוֹ כְּ דְּ
ָאחֹור.  לְּ ּוַמה  ָפִנים  לְּ ַמה  ה,  ַמטָּ לְּ ַמה  ַמְעָלה,  לְּ

ף י"א ע"ב( ָנה ֲחִגיָגה דַּ )ִמשְׁ

ַרת  ַהְזכָּ ְיֵדי  ַעל  שֶׁ הּוא,  ָבה  ֶמְרכָּ ה  ַמֲעשֵׂ ב. 
ְוצֹוִפין  ֶכֶתר,  ים בְּ שִׁ מְּ תַּ ה ִמשְׁ ְקֻדשָּׁ ל  מֹות שֶׁ שֵׁ
ַמֲעָמָדן, ְוֵאיְך ֵהיָכל  ְלָאִכים בְּ ְמרֹות ַהמַּ ֵאיְך ִמשְׁ
ַהּקֶֹדׁש.  רּוַח  בְּ ַהּסֹוִכין  ֵעין  כְּ ֵמֵהיָכל,  ִלְפִנים 

ם( ָנה ֲחִגיָגה שָׁ )רע"ב ְלִמשְׁ

דוֹ  ַלמְּ ִמלְּ ָאְסרּו  שֶּׁ ַמה  ַהְמַכוֵּן  שֶׁ ָסֵפק  ֵאין  ג. 
ה,  ַנֲעשָׂ ַעל ָידוֹ  ה שֶׁ ּוַמֲעשֶׂ תוֹ  ֻעלָּ ּכַֹח פְּ הּוא ַעל 
ֲהֵרי  ְלַבד  בִּ ּוִמּלֹוָתיו  אֹוִתּיֹות  ְיִדיַעת  ִאּלּו  דְּ
ָהיּו  שֶׁ ים  דֹושִׁ ַהקְּ ִרים  ַלְמַחבְּ ְוָחִליָלה  נֹוַדע, 
ֶזה  ָהָיה  ִאּלּו  אֹותוֹ  ּוְמַפְרְסִמין  אֹותוֹ  ּכֹוְתִבין 
ְיִדיַעת  ַעל  ָהִאּסּור הּוא  א שֶׁ ָהִאּסּור, ֶאלָּ ְכַלל  בִּ
ֶפֶרק  ַעל ָידוֹ. וכפירש"י בְּ ה שֶׁ ֲעשֶׂ ה ְוַהמַּ ֻעלָּ ַהפְּ
כּו'  י"ב  ן  בֶּ ם  שֵׁ ע"א(:  ע"א  ף  )דַּ ין  ִקּדּושִׁ דְּ ד' 
)תוס'  ְוכּו'.  ּבוֹ  ים  שִׁ מְּ תַּ שְׁ ִריִצים ַהמִּ ַרּבּו ַהפָּ ִמשֶּׁ

ם( ָנה ֲחִגיָגה שָׁ יו"ט ְלִמשְׁ

ָהָיה קֹוֵרא  ִתינֹוק ֶאָחד שֶׁ ה בְּ ָנן, ַמֲעשֶׂ נּו ַרבָּ ד. תָּ
ַמל  ַחשְׁ ֵסֶפר ְיֶחְזֵקאל, ְוָהָיה ֵמִבין בְּ ֵבית ַרּבוֹ בְּ בְּ
ָרָפתּו.  ַמל ּושְׂ "י(, ְוָיְצָאה ֵאׁש ֵמַחשְׁ )ִלְדרֹׁש ַמהּו, ַרשִׁ

ף י"ג ע"א( )ֲחִגיָגה דַּ

ָהָיה  אי שֶׁ ן ַזכַּ ן יֹוָחָנן בֶּ ַרבָּ ה בְּ ָנן, ַמֲעשֶׂ נּו ַרבָּ ה. תָּ
י  ְוַרבִּ ֶרְך,  דֶּ בַּ ְך  ְמַהלֵּ ְוָהָיה  ַהֲחמֹור  ַעל  רֹוֵכב 
י,  ַרבִּ ָאְמרּו לוֹ:  ַאֲחָריו.  ר  ָעָרְך ְמַחמֵּ ן  ֶאְלָעָזר בֶּ
ָאַמר  ָבה.  ֶמְרכָּ ה  ַמֲעשֵׂ בְּ ֶאָחד  ֶרק  פֶּ ִלי  ֵנה  שְׁ
ָיִחיד,  ָבה בְּ ֶמְרכָּ ִניִתי ָלֶכם, "ְולֹא בְּ ְך שָׁ לוֹ: לֹא כָּ
ַדְעּתֹו". ָאַמר לוֹ:  ן ָהָיה ָחָכם ֵמִבין בְּ א ִאם כֵּ ֶאלָּ
ִני.  ְדתָּ מַּ לִּ ָבר ֶאָחד שֶׁ ִני לֹוַמר ְלָפֶניָך דָּ ְרשֵׁ י, תַּ ַרבִּ
אי ֵמַעל  ן ַזכַּ ן יֹוָחָנן בֶּ ָאַמר לוֹ: ֱאמֹר. ִמיָּד ָיַרד ַרבָּ
ַהזִַּית.  ַחת  ָהֶאֶבן תַּ ַעל  ב  ְוָישַׁ ף  ְוִנְתַעטֵּ ַהֲחמֹור, 
ַהֲחמֹור,  ֵמַעל  יַָּרְדתָּ  ַמה  ֵני  ִמפְּ י,  ַרבִּ לוֹ:  ָאַמר 

ָבה,  ה ֶמְרכָּ ַמֲעשֵׂ ה ּדֹוֵרׁש בְּ ר ַאתָּ ָאַמר לוֹ: ֶאְפשָׁ
אֹוָתנּו,  ין  ְמַלוִּ ֵרת  ַהשָּׁ ּוַמְלֲאֵכי  נּו  ִעמָּ ִכיָנה  ּושְׁ
י ֶאְלָעָזר  ַתח ַרבִּ ב ַעל ַהֲחמֹור? ִמיָּד פָּ ַוֲאִני ֶאְרכַּ
ֵאׁש  ְוָיְרָדה  ְוָדַרׁש,  ָבה  ְרכָּ ה ַהמֶּ ַמֲעשֵׂ ָעָרְך בְּ ן  בֶּ
ֶדה,  שָּׂ בַּ שֶׁ ָהַאיָּלֹות  ל  כָּ ָבה  ְוִסבְּ ַמִים  ַהשָּׁ ִמן 
ִמן  ַמְלָאְך  ַנֲעָנה  יָרה...  שִׁ ְוָאְמרּו  ן  כֻּלָּ ְתחּו  פָּ

ָבה. ְרכָּ ה ַהמֶּ ָהֵאׁש ְוָאַמר: ֵהן ֵהן ַמֲעשֵׂ

רֹאׁשוֹ,  ַעל  קוֹ  ּוְנשָׁ אי  ַזכַּ ן  בֶּ יֹוָחָנן  ן  ַרבָּ ָעַמד  א[ 
ן  בֵּ נַָּתן  שֶׁ ָרֵאל  ִישְׂ ֱאלֵֹקי  ה'  רּוְך  בָּ ְוָאַמר: 
ּיֹוֵדַע ְלָהִבין ְוַלֲחקֹר ְוִלְדרֹׁש  ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו שֶׁ

ָבה. ה ֶמְרכָּ ַמֲעשֵׂ בְּ

ָהָיה  ַע,  ְיהֹושֻׁ י  ַרבִּ ִלְפֵני  ָבִרים  ַהדְּ נֶֶּאְמרּו  שֶׁ ב[ כְּ
ָאְמרּו:  ֶרְך,  דֶּ בַּ ִכים  ְמַהלְּ ַהּכֵֹהן  יֹוִסי  י  ְוַרבִּ הּוא 
י  ַרבִּ ַתח  פָּ ָבה.  ֶמְרכָּ ה  ַמֲעשֵׂ בְּ ִנְדרֹׁש  ָאנּו  ַאף 
ּמּוז ָהָיה,  קּוַפת תַּ ַע ְוָדַרׁש. ְואֹותוֹ ַהּיֹום תְּ ְיהֹושֻׁ
ת  ֶקשֶׁ ִמין  כְּ ִנְרָאה  ָעִבים  בְּ ַמִים  שָׁ רּו  ִנְתַקשְּׁ
ּוָבִאין  ִצין  ִמְתַקבְּ ֵרת  ַהשָּׁ ַמְלֲאֵכי  ְוָהיּו  ָעָנן,  בְּ
ִלְראֹות  ּוָבִאין  ִצין  ְתַקבְּ מִּ ָאָדם שֶׁ ְבֵני  כִּ מַֹע,  ִלשְׁ

ה. ְמַחת( ָחָתן ְוַכלָּ שִׂ ַמְזמּוֵטי )בְּ בְּ

ִלְפֵני  ָבִרים  ַהדְּ ר  ְוִספֵּ ַהּכֵֹהן  יֹוִסי  י  ַרבִּ ָהַלְך  ג[ 
ֵרי  ְוַאשְׁ ֵריֶכם  ַאשְׁ ְוָאַמר:  אי,  ַזכַּ ן  בֶּ יֹוָחָנן  ן  ַרבָּ
י"ד  ף  דַּ )ֲחִגיָגה  ָראּו.  ְך  כָּ שֶׁ ֵעיַני  ֵרי  ַאשְׁ יֹוַלְדְתֶכם, 

ע"ב(

ְמְסרּו  נִּ ד[ ֵמַהנַּ"ל ָאנּו ְלֵמִדים ַעל ִקּיּום סֹודֹות שֶׁ
ִכיִלים ָרִזים ֻמְפָלִאים. ְלַהֲחָכִמים, ַהמְּ

ַפְרָסה )ָעלּו ָלָרִקיַע ַעל  ָעה ִנְכְנסּו בְּ ָנן, ַאְרבָּ נּו ַרבָּ ו. תָּ
ּוֶבן זֹוָמא ַאֵחר  ן ַעזַּאי  ְוֵאּלּו ֵהן: בֶּ "י(,  ם, ַרשִׁ ְיֵדי שֵׁ

ם  ַאתֶּ שֶׁ י ֲעִקיָבא: כְּ י ֲעִקיָבא. ָאַמר ָלֶהם ַרבִּ ְוַרבִּ
ּתֹאְמרּו  ַאל  ָטהֹור  ִיׁש  שַׁ ַאְבֵני  ֵאֶצל  יִעין  ַמגִּ
ָקִרים  שְׁ ּדֹוֵבר  נֱֶּאַמר  שֶׁ ּום  ִמשּׁ ַמִים",  "ַמִים 
ן  בֶּ ּוֵמת...  ֵהִציץ  ַעזַּאי  ן  בֶּ ֵעיַני.  ְלֶנֶגד  ִיּכֹון  לֹא 
י  ִטיעֹות. ַרבִּ נְּ ץ בַּ ע... ַאֵחר ִקצֵּ זֹוָמא ֵהִציץ ְוִנְפגַּ

ף י"ד ע"ב( לֹום. )ֲחִגיָגה דַּ שָׁ ֲעִקיָבא ָיָצא בְּ

ל  לֹום ָהָיה ַרּבוֹ שֶׁ שָׁ יָָּצא בְּ י ֲעִקיָבא שֶׁ ְוָאֵכן, ַרבִּ
ף כ"ט ע"ב(. ן יֹוַחאי )ְרֵאה ְמָנחֹות דַּ ְמעֹון בֶּ י שִׁ ַרבִּ

ָפֵנינּו מּוָכח,  לְּ ֶרק שֶׁ פֶּ נֶֶּעְתקּו בַּ ְבֵרי ֲחַז"ל שֶׁ ז. ִמדִּ
לּוִלים גַּם ִסְתֵרי-ּתֹוָרה  ה כְּ ּבַעל פֶּ ּתֹוָרה שֶׁ בַּ שֶׁ
ָבה",  ֶמְרכָּ ה  ּו"ַמֲעשֵׂ ית"  ֵראשִׁ בְּ ה  "ַמֲעשֵׂ  -

ָללּות ָהעֹוָלמֹות ְוסֹודֹות ַהֲהָוָיה. ֵהם כְּ שֶׁ

ֶרק ב פֶּ
לּות ּוְמִסיַרת ִסְתֵרי ַהּתֹוָרה  ְלשְׁ תַּ ֵסֶדר ִהשְׁ

ְדמֹוִנים ִסְפֵרי ַהקַּ בְּ

ה  ְלמֹשֶׁ ָנה  תְּ נִּ שֶׁ ְכָתב,  בִּ שֶׁ ּתֹוָרה  ִעם  ַבד  בְּ ד  בַּ
ַהּכֹוֶלֶלת  ה,  ַעל פֶּ בְּ ִנְמְסָרה גַּם ּתֹוָרה שֶׁ יַני,  ִמסִּ
ית"  ֵראשִׁ בְּ ה  "ַמֲעשֵׂ ְקָרא  ַהנִּ ּתֹוָרה,  ִסְתֵרי  גַּם 
ְגֵלית  ַהנִּ ַהּתֹוָרה  שֶׁ ם  ּוְכשֵׁ ָבה".  ֶמְרכָּ ה  ּו"ַמֲעשֵׂ
ן  כֵּ ּוְכָללֹוֶתיָה,  ִלְפָרֶטיָה  ר  ֶקשֶׁ בְּ רּור  בֵּ ְטעּוָנה 
ְלָמסֶֹרת  נֹוֵגַע  בְּ ָוחֹוֶמר,  ְוַקל  ן  כֵּ שֶׁ ל  ּמכָּ ּובְּ הּוא, 
ְלאֶֹזן,  ה  ִמפֶּ ִמיד  תָּ ְמְסָרה  נִּ שֶׁ תֹוָרה,  דְּ ר  ִנְסתַּ
ּוְראּוִיין  ִלְצנּוִעין  ְוַרק  ָרִקים"  פְּ י  "ָראשֵׁ בְּ ְוַרק 

ְלַבד. בִּ

ָרִטים ַעל  ה פְּ מָּ ן כַּ ַמְתִאים ִעם ַהנַּ"ל, ָנִביא ְלַהלָּ
יעּו ְלָיֵדינּו. ִהגִּ ר שֶׁ ְסתָּ תֹוַרת ַהנִּ ִסְפֵרי ַהְיסֹוד בְּ

א( ֵסֶפר ְיִציָרה

ָעָליו  ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  ִנְתַיֵחס  ְיִציָרה  ֵסֶפר  א. 
ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  דְּ ָל"ה,  שְׁ ָהַרב  ְוָכַתב  לֹום.  ַהשָּׁ
ְלַיֲעקֹב  ְוִיְצָחק  ְלִיְצָחק,  ְמָסרוֹ  לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו 
ְלָבָניו  ְמָסרוֹ  ְוהּוא  לֹום,  ַהשָּׁ ָעָליו  ָאִבינּו 
ָהָיה ָקָטן לֹא ִנְמַסר  ֵני ֵלָאה, ְויֹוֵסף שֶׁ דֹוִלים בְּ ַהגְּ
ִקים ּובֹוְרִאים ַנֲערֹות  ָבִטים ָהיּו ִמְתַעסְּ לוֹ, ְוַהשְּׁ
ְואֹוְכִלים  ַהנֲַּערֹות  ִעם  ִלים  ְמַטיְּ ְוָהיּו  ּוְטָלִאים 
ָיַדע  לֹא  ְויֹוֵסף  ִבים,  שָׂ ַהכְּ ִמן  ַהַחי  ִמן  ֵאֶבר 
ר ְקֵדמֹות ְלַהִחיָד"א ַמֲעֶרֶכת  ס' ְיִציָרה. )ִמְדבַּ נֲַּעשּׂו בְּ שֶׁ

ח' ֵעֶרְך ָחְכָמה אֹות י"ב(

ּכּוָזִרי )ַמֲאָמר ְרִביִעי אֹות כ"ה( ִיֵחס ֶאת ֵסֶפר  ב. גַּם בַּ
ְוז"ל  לֹום.  ַהשָּׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  ְיִציָרה 
ְיִציָרה ְוהּוא ְלַאְבָרָהם  ם: ָאַמר ֶהָחֵבר, ֵסֶפר  שָׁ

ָאִבינּו כּו'.

ֵסֶפר  יר  ִהְזכִּ ה'  אֹור  ִסְפרוֹ  בְּ אי  ִחְסדַּ גַּם הר"ר 
ָעָליו  ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  הּוא  גַּם  ְוִיֲחסוֹ  ְיִציָרה, 

לֹום. ַהשָּׁ

ַאְבָרָהם  ם  שֵׁ ר  ִנְזכַּ ַעְצמוֹ  ְיִציָרה  ֵסֶפר  בְּ גַּם  ג. 
לֹום. ְוז"ל: ָאִבינּו ָעָליו ַהשָּׁ

ְוֵהִבין  ְוָחַקר  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  יט  ִהבִּ שֶׁ יָון  כֵּ
ָידוֹ,  בְּ ְוָעְלָתה  ב  ְוָחשַׁ ְוָיַצר  ְוֵצֵרף  ְוָחַצב  ְוָחַקק 
ָלַעד,  מוֹ  שְׁ ַרְך  ִיְתבָּ ַהּכֹל  ֲאדֹון  ָעָליו  ְוִנְגָלה 
ּוְלַזְרעוֹ  ִרית לוֹ  בְּ ְוָכַרת  ַאְבָרָהם אֹוֲהבוֹ  ּוְקָראוֹ 
ְצָדָקה...  לוֹ  ֶבָה  ַויְַּחשְׁ ה'  בַּ ְוֶהֱאִמן  עֹוָלם,  ַעד 
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ָנה  ִמשְׁ ְיִציָרה פ"ו  )ֵסֶפר  סֹוָדן.  ֶאת  לוֹ  ה  לָּ גִּ "ה  ְוַהָקבָּ
ח'(

ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  שֶׁ ַתב,  כָּ הרס"ג  ֲאָבל  ד. 
ֵסֶפר  בְּ שֶׁ ָהִעְנָיִנים  ֶאת  ַרק  הֹוִציא  לֹום  ַהשָּׁ
צּוָרתוֹ  בְּ ָתבוֹ  כְּ הּוא  לֹא  ֲאָבל  ְכלוֹ,  שִׂ בְּ ְיִציָרה 

ַהּנֹוְכִחית. ְוז"ל:

ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶזה  ֵסֶפר  י  כִּ ָמְסרּו,  ְדמֹוִנים  ַהקַּ
ִמּלֹות  ָקַבע  הּוא  שֶׁ אֹוְמִרים  ְוֵאיָנם  רוֹ...  ִחבְּ
אֹוְמִרים  א  ֶאלָּ ַהזֶּה,  ֶדר  ַהסֵּ ִפי  כְּ ַהזֶּה  ֶפר  ַהסֵּ
ְכלוׂ...  שִׂ בְּ לּו  ַהלָּ ָהִעְנָיִנים  ֶאת  הֹוִציא  הּוא  שֶׁ
ִעּמוֹ,  ָהיּו  שֶׁ ַלְמַיֲחִדים  ָדם  ְוִלמְּ ְלַעְצמוֹ  ָדם  ְוִלמְּ
י  ְלתִּ ֵתנּו בִּ תֹוְך ֻאמָּ ְולֹא ָחְדלּו ִלְהיֹות ִנְמָסִרים בְּ
צּו ּבוֹ  ר ִנְתַקבְּ ַמן ֲאשֶׁ ר ָהָיה ַהזְּ תּוִבים... ְוַכֲאשֶׁ כְּ
יׁשּום  ְוִהְלבִּ ָנה  שְׁ ַהמִּ ִעְנְיֵני  זּו  ְוִרכְּ ה  ָהֻאמָּ ַחְכֵמי 
ֶזה  ִעְנְיֵני ֵסֶפר   ... ּוְקָבעּום, ָעשּׂו  ּה  לָּ ים ִמשֶּׁ ִמלִּ

רּוׁש הרס"ג ְלֵסֶפר ְיִציָרה( דֹוֶמה ְלָכְך. )פֵּ בְּ

ָנה  שָּׁ י ֲעִקיָבא שֶׁ ה. ֵיׁש ַהְמַיֲחִסים ֵסֶפר ֶזה ְלַרבִּ
ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ַעד  ָלה  בָּ ַהקַּ י  ִמפִּ ן  כֵּ

ם( רּוׁש "קֹול ְיהּוָדה" ַעל ַהּכּוָזִרי שָׁ לֹום. )פֵּ ַהשָּׁ

מוֹ  ּושְׁ ְמאֹד,  ְמֻפְרָסם  הּוא  ַהְיִציָרה  ֵסֶפר  ו. 
ּוְבִסְפֵרי  ּזַֹהר  בַּ ְדָרׁש,  מִּ בַּ "ס,  שַּׁ בַּ ר  ִנְזכַּ ְוָתְכנוֹ 
אֹוֵני  ִמגְּ ה  ְוַהְרבֵּ ְוָהַאֲחרֹוִנים.  ָהִראׁשֹוִנים 
ַהאי  ַרב  גֹון  כְּ ים,  רּושִׁ פֵּ ָעָליו  רּו  ִחבְּ ַקְדָמֵאי 
ַתי  בְּ ִמים, שַׁ ן תָּ גָּאֹון, ָהָרָס"ג, ָהַרֲאָב"ד, ּדֹוָנׁש בֶּ
י ִיְצָחק  ְרֵצלֹוִני, ַרבִּ ְרִזיַלי ַהבַּ ן בַּ ּדֹונֹולוֹ, ְיהּוָדה בֶּ
ֶאְלָעָזר  י  ַרבִּ ִמגֵּירֹוָנה,  ַעְזִריֵאל  י  ַרבִּ ְנהֹור,  י  ַסגִּ
יְלָנא,  "ן, ַהגָּאֹון ִמוִּ ַעל ָהרֹוֵקַח(, ָהַרְמבָּ ְרַמְיָזא )בַּ ִמגַּ

ים. ְועֹוד ַרבִּ
ֵהָמה  ר ִלְברֹא ָאָדם, בְּ כַֹח ֵסֶפר ְיִציָרה ֶאְפשָׁ ב( בְּ

ַחיָּה ְועֹוף
ָעְלָמא,  רּו  בְּ יֵקי  ַצדִּ עּו  בָּ אי  ָרָבא,  ָאַמר  א. 
יִלים  י ֲעֹונֹוֵתיֶכם ָהיּו ַמְבדִּ ְעָיה נ"ט( כִּ נֱֶּאַמר )ְישַׁ שֶׁ
יָנם ְלֵבין ה'(,  ָלה )בֵּ אן ַהְבדָּ ֶהם ֲעוֹונֹות ֵאין כָּ )ָהא ִאם לֹא ָהיּו בָּ

ְיֵדי  ְבָרא ַעל  גַּ ָרא  "י ָרָבא בָּ ּוֵפרּוׁש ַרשִׁ "י(.  ַרשִׁ
ף  ם. )ַסְנֶהְדִרין דַּ ל שֵׁ ְמדּו ֵצרּוף שֶׁ לָּ ֵסֶפר ְיִציָרה, שֶׁ

ם(  ס"ה ע"ב ובפרש"י שָׁ

י ַאגָּדֹות מהרש"א, ּוְבס'  ִחּדּושֵׁ ם בְּ ְוַעיֵּן עֹוד שָׁ
ִהיר ִסיָמן קצ"ו. ַהבָּ

ל ַמֲעֵלי  ְעָיא ֲהָוה ַיְתֵבי כָּ י ֲחִניָנא ְוַרב אֹושַׁ ב. ַרבִּ
ֵסֶפר ְיִציָרה, ואיברי ְלהּו עגלא  ָתא ְוַעְסֵקי בְּ בְּ שַׁ
יָלא  ּוִממֵּ "י:  ַרשִׁ ּוֵפרּוׁש  ֵליּה.  ואכלי  תילתא 
ְמָצְרִפים  ָהיּו  שֶׁ ְיֵדי  ַעל  תילתא  עגלא  אברו 
אן  ֶהם ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ְוֵאין כָּ בָּ ם שֶׁ אֹוִתּיֹות ַהשֵּׁ

"ה ֵהן ַעל ְיֵדי  ה ַהָקבָּ ַמֲעשֵׂ פּות, דְּ ּום ְמַכשְּׁ ִמשּׁ

ם ובפרש"י( ּלוֹ הּוא. )ַסְנֶהְדִרין שָׁ ה שֶׁ ם ְקֻדשָּׁ שֵׁ

ִהיא:  ם  שָׁ יְרָסא  ְוַהגִּ ע"ב,  ס"ו  ַדף  בְּ ועיי"ש 

ִהְלכֹות ְיִציָרה. עסקי בְּ

ֵאיְך  דְּ ַז"ל,  וָָּנָתם  כַּ ָאִבין  ְולֹא  י  ַמְעתִּ שָׁ ַוֲאִני  ג. 

י הני הוו עסקי  כִּ ַעת דגברי רבי  ַהדַּ ַעל  ַיֲעֶלה 

ְוָהיּו  ִדים,  ה שֵׁ ַמֲעשֵׂ בְּ ָתא  בְּ שַׁ דְּ יֹוֵמי  ַמֲעֵלי  ל  כָּ

ִדים.  שֵׁ ְיֵדי  ַעל  ה  ַהנֲַּעשָׂ ָבר  ַהדָּ ְואֹוְכִלין  ֶנֱהִנים 

ְהֶיה  יִּ שֶׁ ּוֵבין  עֹוְסִקין,  ָהיּו  ְיִציָרה  ְבֵסֶפר  דִּ ְותּו 

הּוא  שֶׁ ֶאְצֵלנּו  ְמָצא  ַהנִּ ְיִציָרה"  "ֵסֶפר  רּוׁש  פֵּ

ָהיּו  ְמֻיָחס ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו, אוֹ כפירש"י ז"ל שֶׁ

ח"ג  הרדב"ז  )שו"ת  ְוכּו'.  ם  ַהשֵּׁ אֹוִתּיֹות  ְמָצְרִפים 

ִסיָמן ת"ב(

ן ֲחַנְנָיה, יכיל אנא נסיב קרין  ַע בֶּ ד. א"ר ְיהֹושֻׁ

איילין  ְיִציָרה(  ֵסֶפר  ְיֵדי  )ַעל  לן  ועביד  ואבטיחין 

ַעְצָמם( ַעִביִדין  טבין ]ַאיִָּלים ּוְצָבִיים[ והידנין )ְוַגם ֵהם בְּ

ְלִמי ַסְנֶהְדִרין פ"ז ֲהָלָכה י"ט( ֵאייִלין ְוָטִבין. )ְירּושַׁ

ְתׁשּוָבה הנז'  ַתב ַהגָּאֹון מהר"ר ְצִבי ז"ל בִּ ה. כָּ

ֶרת  ְזכֶּ ַהנִּ ן,  ָוֶאְתַחנַּ ַהְפָטַרת  ְלַהִחיָד"א בְּ ָלל  ַצוָּאִרי שָׁ ֻקְנְטֵרס  ]בְּ

ְבָרא  ָרא גַּ ֵקנוֹ מהר"ר ֵאִליָּהּו ַז"ל בָּ זְּ ְלֵעיל מיני'[ שֶׁ

בשו"ת  ְוָרִאיִתי  ם.  שָׁ ַעיֵּן  ְיִציָרה,  ֵסֶפר  ע"י 

ַמע  שָּׁ ֵאַלת יעב"ץ ח"ב סי' פ"ב, שֶׁ ס' שְׁ נוֹ בַּ בְּ

ַהּנֹוָצר ַעל  אֹותוֹ  ָרה בְּ קָּ ֵמָהַרב ָאִביו ז"ל ַמה שֶּׁ

י  כִּ ז"ל,  ם  שֵׁ ַעל  בַּ ֵאִליָּהּו  י  ַרבִּ ַהגָּאֹון  ְזֵקנוֹ  ְיֵדי 

ּלֹא  שֶׁ ִנְתָיֵרא  ְמאֹד,  ְוָגֵדל  הֹוֵלְך  ָרָאהּו  שֶׁ ַאַחר 

ם  ַהשֵּׁ ּנּו  ִממֶּ ק  ְוִנתֵּ ָלַקח  ע"כ  ָהעֹוָלם,  ַיֲחִריב 

ל  טֵּ ְך ִנְתבַּ ְוַעל ְיֵדי כָּ ִמְצחוֹ  בּוק ֲעַדִין בְּ ָהָיה דָּ שֶׁ

ִריָטה  שְׂ ּבוֹ  ה  ְוָעשָׂ יקוֹ  ִהזִּ ֲאָבל  ַלֲעָפרוֹ,  ב  ְושָׁ

ּנּו  ִממֶּ ם  ַהשֵּׁ ְנִתיַקת  בִּ ק  ְתַעסֵּ נִּ שֶׁ עֹוד  בְּ ָפָניו  בְּ

ַמֲעֶרֶכת  ְלַהִחיָד"א,  ְקֵדמֹות  ר  )ִמְדבַּ ם.  שָׁ ַעיֵּן  ָחְזָקה,  בְּ

יו"ד, אֹות כ"ז(

ֵהָמה  בְּ ׁשּוָבה יו"ד ִסיָמן ז', שֶׁ ִפְתֵחי תְּ ו. ְוַעיֵּן בְּ

ְצִריָכה  ֵאיָנּה  ְיִציָרה  ֵסֶפר  ְיֵדי  ַעל  ְבְרָאה  נִּ שֶׁ

ַמה  ֶזה  ַעל  ְרָאָיה  ֵהִביא  ָל"ה  ְוַהשְּׁ ִחיָטה.  שְׁ

ְיִציָרה  ֵסֶפר  בְּ ָעְסקּו  יֹוֵסף  ֲאֵחי  שֶׁ תּוב  כָּ שֶׁ

נַּ"ל  כַּ ֵאָבר,  ֵאָבר  ְוָאְכלּו  ֵהמֹות  בְּ ְלהּו  ּוִמיְבֵרי 

ׁשּוָבה  תְּ ַדְרֵכי  בְּ ן  כֵּ גַּם  ְוַעיֵּן  א'.  אֹות  א'  ְסִעיף 

ֶזה. ֶהֱאִריְך בְּ ם ְסִעיף י"א שֶׁ שָׁ

ג( ִסְפֵרי ַה"ֵהיָכלֹות"

ִתי",  ַרבָּ "ֵהיָכלֹות  ְקָרִאים  ַהנִּ ַהֵהיָכלֹות,  ִסְפֵרי 
ְרֵקי  "פִּ ֵהיָכלֹות",  ְרֵקי  "פִּ י",  זּוַטְרתִּ "ֵהיָכלֹות 
ְועֹוד,  ָמֵעאל",  ִישְׁ י  ַרבִּ "ַאגַָּדת  ָבה",  ֶמְרכָּ
י  ְלַרבִּ ּוִבְמֻיָחד  נָּּאים,  ַהתַּ ִלְתקּוַפת  ְמֻיָחִסים 

י ֲעִקיָבא. ע ּכֵֹהן גָּדֹול ּוְלַרבִּ ן ֱאִלישָׁ ָמֵעאל בֶּ ִישְׁ

ָהָרִקיַע,  סֹודֹות  ּכֹוְלִלים:  ַהֵהיָכלֹות  ִסְפֵרי 
ּוָבֶהם:  ה',  ְוֵהיַכל  בֹוד  ַהכָּ א  סֵּ כִּ ַמִים,  ַהשָּׁ ְצָבא 
ל  מֹוָתיו שֶׁ ית, שְׁ ֵראשִׁ ל יֹוֵצר בְּ עּור קֹוָמה שֶׁ שִׁ
מֹות  שְׁ עֹוָלמוֹ,  ֶאת  "ה  ַהָקבָּ ן  דָּ יַצד  כֵּ "ה,  ַהָקבָּ
יַח  יָרָתם ּוְתִפּלֹוֵתיֶהם ְוִעְנְיֵני ָמשִׁ ְלָאִכים, שִׁ ַהמַּ

ה. ּוְגֻאלָּ

ִהיר ד( ֵסֶפר ַהבָּ

ְנחּוְנָיא  י  ַרבִּ נָּא  ְלַהתַּ ְמֻיָחס  ִהיר  ַהבָּ ֵסֶפר  א. 
ב  ְוֶנְחשָׁ כַֹח",  בְּ "ָאנָּא  ת  ִפלַּ תְּ ר  ְמַחבֵּ ֶנה,  ַהקָּ ן  בֶּ
ַעל  ּתֹוָרה  ִסְתֵרי  בּו  ִנְכתְּ ּבוֹ  שֶׁ ָהִראׁשֹון  ֶפר  ַלסֵּ
ן  ַסמֵּ נְּ )שֶׁ בחיד"א  ְוַעיֵּן  ָגלּוי.  בְּ ְלַפְרְסָמם  ְמַנת 
"רֹאׁש  ם  שֵׁ בְּ אֹותוֹ  ָתֵאר  מְּ שֶׁ ָסמּוְך(  בְּ ן  ְלַהלָּ

ִלים". ַהְמֻקבָּ

ִפְרסּום.  ָלה בְּ ַקבָּ ר ֵסֶפר בְּ ב. הּוא ִהְתִחיל ְלַחבֵּ
נּוִיים ַעל  ְבֵרי רז"ל ֵהם בְּ ל דִּ כָּ י ָהַאף ָאְמָנם שֶׁ כִּ
ָבִרים  יׁשּו ַהדְּ ל ָמקֹום ִהְלבִּ ָחְכַמת ָהֱאֶמת... ִמכָּ
סֹוֵדי  ִרים  ַהְמַדבְּ ֵהם  י  כִּ ָלל  כְּ ר  ִנכָּ ֵאינוֹ  ְמאֹד, שֶׁ
ִהְתִחיל  ֶנה  ַהקָּ ן  בֶּ ְנחּוְנָיא  י  ַרבִּ ֲאָבל  ּתֹוָרה. 
דֹוִלים  ַהגְּ ם  )שֵׁ סֹודֹות.  ֵהם  שֶׁ ר  כָּ נִּ שֶׁ ֵסֶפר  ר  ְלַחבֵּ

ֶעְרּכוֹ( ְלַהִחיָד"א ַמֲעֶרֶכת ְסָפִרים בְּ

ֲאבּו  שָׁ ָהִראׁשֹוִנים  ִלים  ַהְמֻקבָּ דֹוֵלי  גְּ ל  כָּ ג. 
ר ִהְבִהיק ֶאת  ִהיר, ֲאשֶׁ ְעָינוֹ ְוָהְלכּו ְלאֹורוֹ ַהבָּ ִממַּ
מּוֵאל  ָהעֹוָלם, ֶטֶרם הֹוִפיַע עֹוד אֹור ַהּזַֹהר. )ָהַרב שְׁ

ִהיר, הֹוָצַאת ִויְלָנא תרמ"א( ָמתוֹ ְלֵסֶפר ַהבָּ ַהְקדָּ לֹוְרֵיא בְּ

)ה'צא(,  ַאּבּו-ָסהּוָלה  לֹמֹה  שְׁ ן  בֶּ ֵמִאיר  י  ַרבִּ ד. 
ְלֵסֶפר  ָרָחב  רּוׁש  פֵּ ַתב  כָּ "א  בָּ ָהַרשְׁ ְלִמיד  תַּ
ַנת  שְׁ בִּ ַתב-ָיד,  ִמכְּ ָלִראׁשֹוָנה,  ס  ְדפַּ נִּ שֶׁ ִהיר,  ַהבָּ

תרמ"א.

* * *

ַהֵהיָכלֹות  ִסְפֵרי  ְיִציָרה,  ֵסֶפר  ַהנַּ"ל,  ָפִרים  ַהסְּ
ַהּזַֹהר  ְלֵסֶפר  ְיסֹוד  ׁשּו  מְּ שִׁ ִהיר,  ַהבָּ ְוֵסֶפר 
סֹודֹות  ַעל  ְיסֹודֹות:  ֵני  שְׁ ַעל  ְבָנה  נִּ שֶׁ דֹוׁש,  ַהקָּ
ְוַעל  ְסָפִרים,  ּוְבעֹוד  ָפִרים  ַהסְּ אֹוָתם  ְתגַּּלּו בְּ נִּ שֶׁ
ֵאִליָּהּו,  ְיֵדי  ַעל  ָלֶהם  ְגלּו  נִּ שֶׁ ים  ֲחָדשִׁ סֹודֹות 

ְלָאִכים ְוכּו'. ַהמַּ
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שעה אחת לימוד זוהר בשבת קודש יותר מאלף שנים פשט ביום חול.

דין  העורך  יוחאי  בן  שמעון  רבי 
חיים  לשנת  לזכות  בשמים  שלנו 
זאת  ומתוקנים   ומתוקים  טובים 
אומרת שעה אחת של שבת שוה: 
אחת  ושעה  חול  ביום  שעות  אלף 
של לימוד זוהר הקדוש ביום חול 
יותר משנה שלימה של לימוד פשט 
לימוד  של  אחת  שעה  מזה:  יוצא 
יותר  קודש  בשבת  הקדוש  זוהר 
זאת  חול.  ביום  פשט  שנים  מאלף 
שעות   6 זוהר  לימוד  אם  אומרת: 
בשבת קודש, מתקן 6 אלפים שנה 
של העולם. מכאן יכולים להבין את 
גודל הכוח של יהודי פשוט הלוקח 
הקדוש  זוהר  ללמוד  עצמו  על 
בשבת קודש 6 שעות, מחזיק את 
בריאת  מיום  כולה,  הבריאה  כל 
בב"א.  המשיח  ביאת  עד  העולם 
מכאן יכולים להבין איזה כוח גדול 
כל  את  שמתקן  הקדוש  בזוהר  יש 

העולם כולו, 

הקדוש  הרשב"י  שאמר  כמו 
וזה  ע"ב,  מ"ה  דף  סוכה  במסכת 
רבי  אמר  חזקיה  ואמר  לשונו: 
ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי 
העולם  כל  את  לפטור  אני  יכול 
כולו מן הדין מיום שנבראתי עד 
עמי  בני  אלעזר  ואילמלי  עתה 
עכשיו  ועד  העולם  שנברא  מיום 
ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום 

שנברא העולם עד סופו.

הרשב"י הקדוש נתן לנו סגולה גדולה 
 6 הקדוש  זוהר  שבלימוד  כזאת: 

 6 מתקנים  קודש,  בשבת  שעות 
אלפים שנה של העולם.

זוהר  אחת  שעה  לימוד  ידי  על 
להביא  אפשר  קודש  בשבת 

הגאולה שלימה

כ"ב(:  פסוק  ס'  )פרק  ישעיה  בספר 
לגוי  והצעיר  לאלף  יהיה  "הקטן 
אחישנה"   בעתה  ה'  אני  עצום 
הפסוק  כוונת  מה  ביאור,  צריך 
יכול  איך  לאלף,  יהיה  שהקטן 
להיות שבן אדם קטן יזכה להיות 

לאלף והצעיר לגוי עצום?

הפסוק  בהקדם  לפרש  נראה 
הקודם פסוק כ"ב, שאמר: "ועמך 
ארץ  יירשו  לעולם  צדיקים  כלם 
ידי  מעשה  }מטעי{  מטעו  נצר 
להתפאר", דהנה איך יכול להיות 
הלא  וכו',  צדיקים  כלם  ועמך 
יצר  לנו  נתן  הוא  ברוך  הקדוש 
איתו  לנהל  וצריך  גדול,  די  הרע 
מאוד  וקשה  כבידה,  מלחמה 

לנצח אותו, אתמהה?

דברי  נקדים  זאת  ולפרש 
על  יונתן  בתרגום  המפרשים: 
ישעיה )פרק ס פסוק כב(: דזעיר בהון 
תקיף  לעם  ודחלש  לאלפא  יהי 
וברש"י  איתינה:  בזמנה  ה'  אנא 
זכו   - אחישנה  עתה  שם:  ישעיה 
אחישנה לא זכו בעתה: ובמצודות 
הקטן  השבט   - קטן  שם:  דוד 
ככה.  פעמים  אלף  עד  יתרבה 
והצעיר - כפל הדבר במ"ש. אני 
ה' - אשר היכולת בידי לכן בבוא 

עת הגאולה אמהר להרבות הקטן 
לאלף והצעיר לגוי עצום: וברד"ק 
שם: קטן - אינו אומר על גוף אחד 
כי מה ענין קטן וצעיר אלא רוצה 
הקטן  והמשפחה,  השבט  לומר 
ממה  פעמים  לאלף  יהיה  מהם 
במ"ש  הענין  וכפל  עתה,  שהוא 

כמנהג, ואמר הצעיר לגוי עצום:

זאת   - אחישנה  בעתה  ה'  אני 
ה'  אני  מבטיחם  שאני  הטובה 
ואמר  בידי,  שהיכולת  אעשנה 
בעתה ואמר אחישנה אמרו רז"ל 
ויש  בעתה,  זכו  לא  אחישנה  זכו 
אחישנה,  עתה  כשיגיע  לפרש 
זמן  יארך  לא  כי  מהרה  לגמרה 
כלותה,  עד  הישועה  החל  מעת 

וי"ת אנא השם בזמנה אייתינה:

ובמלבי"ם שם: הקטן יהיה לאלף 
בכח   - והצעיר  הכמות  בריבוי   -
יהיה לגוי עצום - בריבוי האיכות 
בכח ועצמה, והגם שאני מתמהמה 
הנה  ומעטים,  חלשים  והעם  עתה 
אני ה' בעתה אחישנה - בבא העת 
בזריזות  הדבר  אעשה  המיועד 
את  ואמלא  חיש(  פעל  גדר  זה  )כי 

הבטחתי, עד כאן לשונם ז"ל.

הבן  דברי  פי  על  לפרש  אפשר 
שעה  בשבת  לומד  שאם  חי  איש 
אחת זוהר זה כמו שלמד אלף שנים, 
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כף החיים שו"ע אורח חיים סימן קנה

נחשב  6 שעות בשבת  לומד  ואם 
כמו שלמד שש אלפים שנה של 
בריאת העולם. ועל ידי נזכה אני 
העת  בבא   - אחישנה  בעתה  ה' 
בזריזות  הדבר  אעשה  המיועד 

כמו שכתב המלבי"ם. 

שילמוד  ידי  על  היא  התשובה 
שעה אחת בזוהר הקדוש בשבת 
בהקדם  לפרש  נראה  קודש.עוד 
מסע  אגרת  בספר  שכתוב  מה 
אחד  יד  )כתב  הקדוש,  החיים  אור 
ולמדנו  שם:  לשונו  וזה  מתלמידיו(, 

שעות  ו'  ובסוף  שעות,  ששה  עד 
אשר  טוב1  ריח  הבית  נתמלא 

כמוהו לא נהיה, 

1 לימוד ספר הזוהר הקדוש במירון: היום יום 

ב', ה' לאדר ב', שנת וית"ן ל"ו, נסענו מעכו 
לצפת ת"ו לראות את פני האדון ה' בארץ 
ולמדנו  וכו'  למירון  הלכנו  כך  ואחר  הגליל, 
ובשמחה  גדולה  ובאהבה  גדול  בחשק  שם 
ספר הזוהר עד  ד' שעות מהלילה, ועמדנו 
לאכול, וחזרנו תיכף אחר האכילה לימודינו 
שהיו  מהחברים  אחד  לכל  הרב  שנתן  כפי 
שם ספר אחד של הזוהר. והיה חלקי ספר 
ו'  ובסוף  ולמדנו עד ששה שעות,  בראשית, 
כמוהו  אשר  טוב  ריח  הבית  נתמלא  שעות 
לא נהיה וכו'. ולמדנו עד ח' שעות מהלילה, 
כשני  היום  שהאיר  וקודם  לישון.  והלכנו 
כי  ישננו  ולא  משמרתנו  על  עמדנו  שעות 
אם שני שעות, וישבנו ללמוד. וכשהאיר פני 
ללמוד  וישבנו  כוותיקין  התפללנו  המזרח 
אפילו  בינתיים  הפסק  בלי  שעות  י"ח  עד 

שאכלנו  ואחר  תורה.  דברי  של  בדיבור 
חזרנו ללימודינו כל יום חמישי, עד ח' שעות 
מהלילה. וביום ו' בבוקר וכו'. ובכל יום השבת 
היינו לומדים זהר, ובלילה ליל מוצאי שבת 
עשינו משמורות כל הלילה, שהאידרות אמר 
ובשעה  היה.  וכן  ביחד,  אותם  שנלמד  הרב 
גדולה  הארה  היתה  האדרות  שהתחלנו 
והרגש גדול בנשמותינו וכו', וגמרנו האדרות 
יוחאי  ולמדנו מאמרי בר  היום,  סמוך לאור 
הקדוש,  החיים  אור  מסע  )אגרת  גדולה.  בשמחה 
כת"י אחד מתלמידיו, נדפס בס' טעמי המנהגים, עניני 

הילולא דרשב"י(

ב( קביעות זמנים ללמוד ספר הזהר על ציון 
רשב"י:

א. בהיות חברים מקשיבים אצל ציון רשב"י 
כדרכו  טהורות  אמרות  באמרותיו  ועוסקים 
פעמים בשנה מעת לעת ומפקידה לפקידה 

וכו'. )ספר החרדים בהקדמה(
ב. שני פעמים בשנה חוק ולא יעבור הולכים 
פורסים  ושם  למירון,  וכו'  סגולה  חכמי  כל 
אוהל אחד מן קברו של רשב"י עד קברו של 
ר"א, ויושבים שם בין רשב"י ור"א י' ימים וי' 
וזה  הזוהר.  בספרי  ועוסקים  רצופים  לילות 
הסדר הם עושים עשרה ימים קודם שבועות 
ועשרה ימים קודם ראש השנה תמיד. )ספר 

מצרף לחכמה(

רבנן  כמלאכים,  הראשונים  נהגו  כך  ג. 
אותו  של  דישראל  ארעא  תקיפי  קדישין, 
במירון  ה'  בית  בחצרות  שעלו  דעה,  הדור 
שתי פעמים בשנה ולמדו שם זוהר הקדוש 
בקודש, שפכו את לבם בבכי ומרירות לבם 
מצינו  וכן  עילאה.  בתשובה  נפשם  לתיקון 
שנהגו כן תלמידי גורי האריז"ל ושאר חכמי 
וגדולי התורה מצפת ת"ו לעלות מירונה שני 
הק'.  זוהר  ספרי  שם  ללמוד  בשנה  פעמים 

)טעמי המנהגים, עניני הילולא דרשב"י(

ועמך  הפסוקים  יבואר  ובזה 
נתחיל  כולנו  כלם צדיקים, שאם 
ללמוד ולגרוס בזוהר נזכה להיות 
צדיקים, לעולם יירשו ארץ ונזכה 
לירושת הארץ,  נצר מטעו }מטעי{ 
שהקדוש  להתפאר,  ידי  מעשה 
יוכל להתפאר אתנו במה שזיכינו 
לקיים  שעות  ששה  של  במשך 
עולם של תורה של ששת אלפים 
שאמר  למה  נזכה  ידי  ועל  שנה, 
לאלף  יהיה  "הקטן  הבא  בפסוק 
בעתה  ה'  אני  עצום  לגוי  והצעיר 
אחישנה" ושאלנו איך יכול להיות 
פשוטו  קטן  ילד  אפילו  שהקטן, 
כמשמעו יהיה לאלף, והצעיר לגוי 
התשובה  לפרש  אפשר  עצום? 
אחת  שעה  שילמוד  ידי  על  היא 
קודש.עוד  בשבת  הקדוש  בזוהר 
נראה לפרש בהקדם מה שכתוב 
החיים  אור  מסע  אגרת  בספר 
הקדוש, )כתב יד אחד מתלמידיו(, וזה 
לשונו שם: ולמדנו עד ששה שעות, 
ובסוף ו' שעות נתמלא הבית ריח 

טוב אשר כמוהו לא נהיה.
שכשילמד  יוסף  להבית  הבטיח  ה"מגיד" 
תורת הסוד יפתחו לו שערי אורה: א. )אמר 
עתים  תקבע  אם  יוסף(:  הבית  למרן  המגיד 

דתדביק  בה  לבך  אפתח  הקבלה,  בחכמת 
)מגיד  נש.  בר  יתהון  ידע  דלא  סתימין  רזין 

מישרים פ' בא(

בן איש חי פרשת שמות
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אשרי חלקכם שזכיתם לסייע למפעל קדוש ויקר 
עליו  רבנו  משה  כהבטחת  הגֻאלה  ומקרב  המזרז 
השלום לרשב"י זכותו יגן עלינו אמן בזהר הקדוש 
פרשת נשא, "בהאי חבורא דילך דאיהו ספר הזהר 
יפקון ביה מן גלותא ברחמי". שבזכות חבורך, ספר 
הזהר הקדוש, יצאו בני ישראל מן הגלות ברחמים 

ללא צרות ויסורים וללא צער חבלי משיח! 

תקוני  בספר  כמבאר  לכך!  הסכימו  משמים  ואף 
הזהר )תקון שתיתאה בסופו(, שבשעה שאליהו הנביא 
ולחבריא  יוחאי  בר  שמעון  לרבי  נגלה  לטוב  זכור 
קדישא שעמו ולמד עמהם סתרי תורה בענין תקוני 
נשמות, יצאה בת קול משמים ואמרה להם "כמה 
רב כחו וקֻדשתו של רבי שמעון בר יוחאי בעולם", 
ואחר כך הוסיפה ואמרה נבואה בזו הלשון, "וכמה 
כד  דילך  חבורא  מהאי  יתפרנסון  לתתא  נשא  בני 
ובגיניה,  יומיא,  יתגלו לתתא בדרא בתראה בסוף 
בני  כמה  הקדש:  ובלשון  בארץ".  דרור  "וקראתם 
כאשר  שלך  החבור  מזה  יתפרנסון  למטה  אדם 
ובזכותו  יתגלה למטה בדור האחרון בסוף הימים, 
יתקים הפסוק "וקראתם דרור בארץ"- המרמז על 

הגֻאלה השלמה. 

המעלה  בגדל  הכירו  הדורות  בכל  ישראל  גדולי 
ֻפרענֻיות  מיני  כל  שמבטל  הזהר,  ספר  שבלמוד 
וגזרות קשות ורעות ומותנא וחרבא ובזה מעלמא. 
באמירה  אפלו  קֻדשתה  עצם  את  שידעו  הם, 
בעלמא. ומי לנו גדול כהרמח"ל - רבי משה חיים 
עלינו  יגן  זכותו  לברכה  וקדוש  צדיק  זכר  לוצאטו 
אמן, בעל ה"מסלת ישרים", אשר היה בקי עצום 
גזרות  לבטל  עצה  מצא  ולא  התורה  מכמני  בכל 
מעם ישראל אלא את העצה הזו, למוד בספר הזהר 

של  העליונה  הקֻדשה  שבכח  הפסק,  ללא  ברצף 
ספר הזהר הקדוש לבטל כל גזרות ולקרב הגֻאלה 

ברחמים. 

גירסא  של  מֻיחד  למוד  סדר  בישיבתו  תקן  לכן 
הפסק  ללא  במשמרות  הקדוש  הזהר  בספר 
הראשונה  כתקנה  זה  דבר  וקבע  לעת,  מעת  כלל 
לחכמי  באגרת  הדבר  מעלת  על  וכותב  בישיבתו, 
לכל  היעוצה  העצה  "זאת  הלשון:  בזה  ישראל 
שונאיהם,  טמנו  זו  מרשת  להנצל  קדש  קהלות 
ובודאי היה להם לפקח על זאת ולא יחדלו כי רב 
הדבר ועצום מאד... ועתה אל ישליכו חכמי ישראל 
נתישר  אלמלא  אני  כי  גום,  אחרי  הזה  הדבר  את 
ומקום, אבל  בכל מקום  זה  דבר  קובע  הייתי  חילי 
כבוד תורתכם יקח את העצה הזאת ויהיה לו לזכות 
כי אין כמוה לטובה לכל ישראל, וכל אחד במקומו 

יכול לעשותו כי לא דבר קשה הוא כלל". 

מצינו  וממשיכיו  טוב  שם  הבעל  תלמידי  אצל  גם 
הרב  כבוד  הסוד,  תורת  ללמוד  מֻיחדת  חביבות 
מזידיטשוב  אייזיק  יצחק  רבי  הרב  מורנו  הקדוש 
ואמר:  עצמו  על  העיד  אשר  אמן  עלינו  יגן  זכותו 
ואחד  מאה  חיים"  עץ  ה"פרי  ושניתי  למדתי 

פעמים.

ב"כסא מלך" תקון מ"ג כתב, כי למוד הזהר הקדוש 
יזכה  וכל שכן אם  עולמות,  בונה  בגירסא בעלמא 
בו  יעשה  אחד,  מאמר  פרוש  אפלו  ולהבין  ללמד 
תקון למעלה בשעה אחת מה שלא יעשה בלמוד 
עולם  בן  שהוא  לו  וֻמבטח  תמימה,  שנה  הפשט 
הבא מבני היכלא דמלכא, ויהיה מרואי פני המלך 

היושבים ראשונה במלכותא דרקיעא.

לכל המתנדבים בעם העוסקים במלאכת הקדש
לכל המתנדבים בעם העוסקים במלאכת הקדש בהפצת הזהר בכל 

העולם ֻכלו - על ידי מפעל הזהר העולמי!
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גדול חיוב על  וזה לשונו: כמה  ל' כתב,  גם בתקון 
אם  גדול  כמה  וענשם  קבלה.  ללמד  חכם  תלמיד 
הם  כי  גלותא  אורך  וגורם  קבלה  לומדים  אינם 
בשעה  יעשה  כי  ליצלן,  רחמנא  הגֻאלה  מעכבים 
אחת בלמוד הקבלה מה שלא נעשה בלמוד חדש 

ימים בפשטי התורה, כי גדול כחה לקרב הגֻאלה.

מקורות  וכמה  מכמה  להאריך  המקום  כאן 
המחשיבים מאד את למוד ספר הזהר דוקא בימינו, 
דור עקבתא דמשיחא, כן מובא בספר אור ישרים 
תתגבר  המשיח  ביאת  קדם  שכתב:  דכיא  מירא 
העצה  בעולם.  ליצלן  רחמנא  ואפיקורסות  מינות 
לאמר  האחד  הללו,  דברים  בשלשה  להזהר  לזה 
בכל יום זהר אף על פי שאינו מבין מה שאומר, כי 

אמירת זהר מֻסגלת לטהרת הלב.

שכל  זהר,  לתקוני  מלך  במקדש  לבאר  ומוסיף 
רוח  נחת  ועושה  הגֻאלה  מקרב  זה  בספר  העוסק 
גדול ליוצרו, כמו שכתוב: כאלו פדאני אני ובני מן 
הגלות כו'. כי כך גזר הבורא שלא יתגלה ויהיה גנוז 
עד סוף יומיא דבגינה יבוא דרור, כי סֻגלה זו בו ולא 

בזולתו.

זה,  ענין  יוחאי ברוח קדשו  בן  בראות רבי שמעון 
העלם  בדרך  הזהר  ספר  לכתב  אבא  לרבי  צוה 
קריב  בתרא  דרא  עד  למשמרת  ֻמצנע  להיותו 
ליומיה מלכא משיחא, כדי שבזכות המתעסקים בו 
תצמח הגֻאלה בימינו בעזרת השם כנזכר בפרשת 
ותן  אחת  צנצנת  קח  כתיב:  דא  על  רי"ז(,  )דף  ויחי 
לאצנעותא,  למשמרת,  כו'  מן  העמר  מלא  שמה 
והבן זה מאד. )הרב חיים ויטאל זלה"ה בהקדמתו לשער 

ההקדמות(.

מאמר  מאמרות,  עשרה  בשל"ה,  מבאר  הנה 
ראשון, שהחבור מהזהר היה עתיד להיות גנוז וכו' 
עד שיבוא הדור האחרון בסוף הימים שאז יתגלה 
אז  כי  משיח,  יבוא  העוסקים  ובזכות  לתחתונים, 
סבה  תהיה  זו  אשר  בסבתו,  דעה  הארץ  תמלא 
איש  ושבתם  ובגיניה  שאמר  וזהו  לביאתו.  קרובה 
ישראל, כשם  יגאלו  כדי שבזכותו  וכו',  אל אֻחזתו 

הקדוש  שֻהצרך  עד  ממצרים  ישראל  נגאלו  שלא 
ברוך הוא לקדשם בדם פסח ובדם מילה, כן גֻאלה 
לתוספות  שיזכו  עד  הגֻאלה  תהיה  לא  העתידה 
הקֻדשה הזו, והוא רצון האל יתברך, ואשרי הזוכה 

בה.

וזהו דרש  ולשון דגל מחנה אפרים פרשת שמיני: 
דרש משה, הינו כשיתגלה )כי בכל דור ודור יש בחינת 
משה(,  בחינת  היה  יוחאי  בן  שמעון  דרבי  ואיתא  משה, 

בן  שמעון  רבי  הינו  משה,  כבר  שדרש  מה  וידרש 
שיתבטלו  הינו  שרף,  והנה  אז  הזהר,  ספר  יוחאי, 
כל הקליפות וממילא יהיה הגֻאלה שיבנה במהרה 

בימינו אמן סלה ועד.

הקליפות  בטול  יהיה  ההוא  החבור  ידי  על  וגם 
לאברהם  )חסד  הקטרוגים  והשבתת  הגלות  וקלות 

מעין ראשון נהר כ"ד(.

ומניעתנו  הזאת,  החכמה  בעסק  תלוי  הכל 
בית  בנין  ועכוב  אחור  גורמת  היא  בה  מלהתעסק 
לעץ  ויטאל  חיים  הרב  )הקדמת  ותפארתנו  מקדשנו 

חיים(.

אם עד כדי כך גדול ועצום כחו של הלמוד בספר 
מלאכת  עושי  ידי  את  לחזק  אלא  לנו  אין  הזהר, 
בעבודתם  וחזק  וכח  אמץ  להם  להוסיף  הקדש, 
הקדושה, אמצו מתנים וחגרו עז להמשיך ולהפיץ 
כחו  לפרסם  יוחאי,  בר  שמעון  רבי  של  אורו  את 

בעולם ולסיע בכל מה דאפשר.

חיל  לעשות  הוסיפו  לברככם,  איפה  לנו  נשאר 
ויהי  להרבות חילים לקודשא בריך היא ואוריתא, 
הברכה במעשי ידיכם עד אשר ֻתשלם כל המלאכה, 
להביא את העולם לשלמותו האמתית, ויהי שם ה' 
ותכון כסאו לעד בביאת מלכנו  שלם וכסאו שלם 

ומשיחנו במהרה בימינו אמן.

)מתוך מכתב חיזוק שכתב כ"ק אדמו"ר מהאלמין רבי 
שלום יהודה גראס שליט"א ל"מפעל הזהר היומי"(
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