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 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

ּבֹו ְיֹבָאר 
ם, ֵטהּו ַהּשֵׁ יֹום ָצָרה ְיַמּלְ ּבְ ִוד, ׁשֶ ה ּבֹוִנים ֶאת ֻסּכֹת ּדָ יַח ּוַבּמֶ ל ָמׁשִ ֵצל ֵמֶחְבלֹו ׁשֶ ֵאיְך ִנּנָ

ָרֵאל ָלל ִיׂשְ ֵגן" ַעל ּכְ ל "ֶאֶלף ַהּמָ ה ַלחֹוָמה ּוִמְגּדָ ה ְזֻכּיֹות ְוִנְזּכֶ ְוֵכיַצד ִנְרּבֶ
דֹוׁש ים ִלְלמֹוד זֹוַהר ַהּקָ דֹוׁשִ ָרֵאל ַהּקְ ֵליּה ַהּמֹוְנִעים ֶאת ִיׂשְ ֵני ַהּיֵֹצר ְוַכת ִדּ ִהירּות ִמּפְ ְוחֹוַבת ַהּזְ

דֹול ָלַדַעת ִמי ֵהם ָהֶעֶרב ַרב, ְוֵכיַצד ְלִהיָנֵצל ֵמֶהם יאּור ּגָ ּבִ

קֹול ַהזֹוַהר
ִנְׁשַמע ְּבַאְרֵצנּו

ֲהָכָנה ְלִביַאת ַהָּמִׁשיַח
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הנה הוא עומד אחר כתלינו... 
שופר של משיח נשמע פעמיו מצלצלים ברמה – כל אחד מתכונן בחיל, לקבל פני משיח בגיל, בבואו 
יבדוק כל יחיד, האם מילא הוא את התפקיד, ומה הכנתך לאותו הזמן? האם התיק ארוז ומזומן? ספר 
הכניסה  כרטיס  הוא  הזוהר הקדוש  כי  פנים,  לאותה קבלת  לה  אוי  לאו  בפנים? אם  הזוהר הקדוש 
לקבלת המשיח, בהגלות כבוד רם ונשא, חושו ומהרו להתבונן בחכמה, לרכוש הספרים וללמוד בדת 

תורה תמימה, למפעל הזוהר העולמי נחל לכיש 24/8 בית שמש טל: 0527651911
הčד הר₣הז fiיýflד ִַַַַָח₣בת

  

בּחכמתמנת ּוקתעּסּיׁש הּמבחר מן מצוה ליצירה הש' ְִַ
יּמׁש ּלמדנו כּן וגם וּקטנּים. גּדוֹלים בּרבּים האמת
ּהּב יקרא ּדהוּמלּיׁש מי מוֹצא ֹואינו האמת חכמת הבֹאוׁש

ּהּב ׁשוֹגה ׁשהוּא ּפי על אף ֹמעצמו(החמה בּמּסכת(אור ּאמרו - . 
מהא ליראיו" ה' "סוֹד תיבּכ ּפתח סףֹיו בּן ּאליהו אצילוּת
מי וכל .ליראיו אם יּכ סוֹדיו מגלּה הקב"ה ׁשאין אוּליפנא
ׁשהוּא מרכּבה וּמעשׂה נסּתרוֹת אחר רוֹדף ׁשמים ירא ׁשהוּא
הדּוֹר חכמי איזה על מאד מּהּת ואני והדּעת, החכמה רעּק
מעלת רממוּת כּל אחר אׁשר כּלל, בּזה ידיעה להם ׁשאין
עלתה הנּסּתר חלק הּהנ מחלקיה חלק בּאיזה הּתוֹרה קדת
אחד כּל בּהם לעמד בּזה העוֹסקים לכל רׁשוּת ונּתן כּלּנה. על
קיז וירא בּזוה"ק וּכמ"ש ,ואיל ת"ר מנת וּבּפרט ,ֹחוּכ לפי
ןּתּנׁש מרֹול רצה ,'ּוכו יתּפּתחוּן לׁשתיתאה ניןׁש מאה וּבׁשית
קלהתעּסּו חיּים בּאקים להדּבק קקיםֹוּתׁשהּמ לכל רׁשוּת
ימעּתׁש כּן .יּראוּכ הם את וליטוֹל לכּנס האמת בּחכמת

.סלאנטער ראלׂשי ר' החסיד הגּאוֹן ואחלמה,בּׁשם ֹובׁש םּל) 
(א"ח הדעה וספר הקדמהֹומּכ הוּא הרּהז ספר ׁשנּקרא זה רּוּחב - ,

ּוּאבניׁש הם אהבת ,ֹוקחׁשּב ׁשעוֹסק ׁשּמיּד נח, ּתבת

ֹונפׁש להצּלת אליו נסּויכ הבּרזל את הוֹאבת האבן כּׁשאיבת
אם ׁשחׁש אין עׁשר יהיה אם ּוּואפל ,ֹנוּוותּק ֹמתוונׁש ֹחוּורו

.נסּיכ(ה ,א יקר אוֹר -(רמ"ק, ילמד. בּקבּלה, יד ֹלו ׁשאין מיּו 
הזּהר ספרּה.ב ב)(ּכף"סקי קנ"ה סימן חּיים, ִַַַ

   
יויׁש ,ׁשּדרוּב ויׁש הּתוֹרה, טיפׁשּב חפצם ׁשכּל אדם בּני ֵ

מה כּפי לּהכ ,'ּוכו האמת, דרּב ׁשוי בּגימטריּאוֹת,
לדברי ותׁשגּיח ּתבּיט ואל ההיא, בּּפעם נתגּלגּל עליו

,'ּוכו יכריחוּהּמתנגּדים לדבריהם עּתּד ּתשׂים ואם 
אחרת ּפעם העוֹלם בּזה יג).להתגּלגּל פ"א מוּסר בט)הס"ם - , 

ןּכ גּם לעסק רוֹצים אדם ניּבׁש רוֹאה כּׁשהוּא עמלק ׁשהוּא
טענוֹת בּכּמה האדם לבני מּסית הוּא תמיד הּתוֹרה, בּסוֹדוֹת
ֹלו יהיה כן ידי ועל הּתוֹרה, בּסוֹדוֹת ּוקיתעּס ׁשא מזיּפוֹת

.ֹמוׁש נמחה ׁשאין יצירה)ּתקוּמה ספר על יצחק (ּפרי ְְְִִִֵֶַָָ

  
וכֹוּבר מם זצ"ל ֹולּב ׁשמה רבּי הצּדּיק הגּאוֹן אמר ְֵ

זצ"ל, חיּים' ׁשוּםה'חפץ אין הרּהז ספר דּוּמל עלׁש 
םּלכל ררֹמעו חיּים' ה'חפץ והיה ,ׁשמדר ֹוּרב כּי להּהגב

חובת לימוד הזוהר
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ריםּלבחו ּוּואפל ּפרׁשה תּהֹאו ׁשל הזּהר את ׁשבּת לּכ ּולמדּיׁש. 
יוסף) בנין הוספות מפוזין שלמה בן יוסף (ר'

  
ה'רמח"ל'וזה בסאן.)לׁשוֹן הר"י לרבו ואגרת חכמה דרך (מאמר ְֶ

ּצדקו חיּיו... ימי לּכ בּאקיּוּת ֹנוּוּעי לּכ עּקר ישׂים
ֹואמרּב זלה"ה האר"י בריּדתֹלהיו ֹול אין האדם עסק רעּקׁש 

כינהל הּמאיר הוּא ֹוּלבד ׁשזּה הּתוֹרה תּוּפנימיּב ,אלּא 
"וּראיתיה נאמר הּתוֹרה בּרזי ׁשרק ותּקוּנים הרּזּב כּאמוּר

א יהיה א חריף ֹאינוׁש מיּו עוֹלם" בּרית בּפנימיּוּתלזכּר לּא 
לה' הנּרצה ׁשזּה ספק, בּא יאמּת דּבר וזה בּחיצוֹניּוּת, וא
אבל ּמחכמינו רבּים הזּה ברּהד ּלוּיקב א כּי גּם ,ּקינוֹאלו
לעתיד מוֹצא אדם אין ללּהכ זה אמת... דּברי אלּא ּלנו אין
מיּו הזּה. בּעוֹלם ֹידיעתוּב יהמׁש מה האוֹר אּאל לבא
א ֹיגוה ׁשא מיּו ּפנימי רֹאוּב יהנה הּפנימיּוּת ׁשיּדע

ּפנים... ׁשוּם על ּוּנמּמ הרבּיםיהנה ּותינֹנוֹעווּב רע זה הא 
עיםּהנ האוֹר וּמן האמת מעל ּורחק ברּכ ישׂראל חכמי ׁשרב

הבל, ׁשל ליהםּולּפּפ אחרי ללכת ּקינוֹאלו ה' דֹובּכחןֹוּב וה' 
הוּא. לבּוֹת

  
היאבספר ּתוֹרה ׁשל ּהתרּכ ראיתי ראה כּתב, מׁשה ויּקהל ְֵֶ

אין זוית, בּקרן מנּח הּקבּלה חכמת הנּקרא תּהּוּנימיּפ
הּפׁשט חכמי כּי ..מּהֹלוׁשּב ׁשוֹאל ואין ׁשמבּק ואין ׁשרֹוּד
,"ּהינוא לה' והנּסּתרוֹת ּלנו "הנּגלוֹת בּאמרם הּנמּמ בּוֹרחים
אתיּמל א עדין אוֹמרים מהםּו קּמא, למרי ּהתֹוא וּמהדּרים
אדם לבני אפׁשר אי שׂיבה ועד זקנה עד ׁשגּם ּידעו וא ,רסיּכ
לּכ על ה"ס ׁשל ויין הּמלּוּאים מבּשׂר כּדבעי למלּאוֹת
ועל האריז"ל ׁשֹודהּק לׁשוֹן וזה ...'ּוכו הוּא רב יּכ גּדוֹתיו

למד וא ללמד לֹיכו היה אם הּפרדּ"ס יוּכללּמוּד א 
בּגלגּוּל לבא צרי אּאל עוּת אׁשר את ןלתּק בּעבּוּר להתעלּם

ׁשמיו.מּמּמי מאוֹרוֹת ראה א ֹזו חכמה טעם ׁשא מי יּכ ... 
הזּאת. הּתוֹרה ׁשל נּהֹוּבמעל לבּריּוֹת להם יֹואו ,ׁשחּב לֹוהו

דּלאוהאוֹמר ּהלי טב בּנּסּתרוֹת רוֹצה איני בּנּגלוֹת ּולנ דּי 
עלמאּב ּתּקוּןאיבּרי בּּתּקוּנים ּאמרוׁש ֹמוּכ , 

וח"מ"ג... ח"א ּבריתה ב)(ספר ְִֵֶַ

  
אמא אם גּדוֹל ּכ כּל ֹונׁשֹעו ׁשבּכתב... ּתוֹרה דּאוֹליף ַ

דּלא ליּה וטב ,ֹודּולּמּב ּפוֹגם ואדּרבּה קבּלה, ילמוֹד
חבר ֹאו קבּלה ּדהוּמלּיׁש רב ֹול לקנוֹת לֹכוּיׁש וּמי .'ּוכו יוֹליף
ןּכׁש וכל .'ּוכו גּלוּתא לאר רםֹוּג וּמתרל, הּספרים ֹומּת ֹאו
ןּוּקּת ֹוב יעשׂה אחד מאמר ׁשּרוּפ וּלהבין ללמד יזכּה אם
ׁשנה הּפׁשט בּלּמוּד יעשׂה א מה אחת בּׁשעה למעלה

מ"ג)ּתמימה. תיקון זהר תקוני מל (ּמקּדׁש ְִֶֶָ

         
יתצריהאמּת הידיעה לידע ׁשיּשׂיג עד בּּתוֹרה לעסק אדם ִָ

הּקבּלה, חכמת בּחכמתהנּקראת נתעּסק ׁשא מי וכל 
יןּהד את ןּתל עתיד למעט רב יןּב שערים).אקוּת מאה - (רקאנטי ְִֶַ

     
אללקע לבוֹא יכוֹל אדם אין בּזּהר. יוֹם בּכל קבוּע ׁשעוּר ְִַֹ

ֹומּכ ,ּדנוּוּמל מכּל ֹמוׁש רּיתב ֹתוּממוֹורו ֹתוּלדּג הגת קצת
ׁשֹדוהּק זהר ספר מלּּמוּד וּביחוּד הּקבּלה, חכמת דּוּמּמל
מעלׁש אזן להאיר האדם לב יתלהב א האי והּתּקוּנים...
וּבּתּקוּנים ׁשֹדוהּק בּזּהר יוֹם בּכל קבוּע ׁשעוּר לקבּע בּלּמוּדים

המקבּלים. ספרי ארׁשּו('ג פרק ו' שער 'העבודה ושרש יסוד') 

  
ספרמרּכ זהר ללמד לׁשוֹאליו רהֹהו זצ"ל 'ׁשאי ה'חזוֹן ָָ

לּמכ יוֹתר מעוֹרר ׁשֹדוהּק הזּהר לׁשוֹן ואמר: ,סרּומ
חז"ל. מאמרי('איׁש 'מעשׂה חכמת(ספר האמּתיּוּת החכמה - . 

להּפטר לאדם ואין ,ׁשפּהנ הצלחת עּקר היא האקית הּקבּלה
,אני מרֹואו ...ראלׂשי ּתוֹרת עּקר והיא ,אפן בּׁשוּם מּמנּה
הּקדוֹׁשה החכמה בּלּמוּד הדּוֹר גּדוֹלי מקלּין ּוהי ׁשא הלואי
אזי ,ֹזוּהל בּחכמה לעסק לּתלמידים רּד מלּמדים ּהיו והלואי

החיצוֹניּוּת. לחכמה ראׁש הרמת ׁשוּם היה א בּודּאי
('א פרק גנים' ('מעין

  
אפ ...לּמכ ֹתוֹאו מוֹציאין רבּים, טוֹבים יםׂמעש ֹוּב ׁשי ֲִ

ההוּא. ׁשבּעוֹלם עריםה
ד') עמוד ע' דף השירים שיר חדש (זהר

          
בּטוּראקרי קיימי ּהווּד אינוּן האמת חכמתּב סקיםֹולע ֵָ

ׁשאינם אוֹתם מעׁשמ מעּתיק: אמר ,ֹצדוּב ונכּתב ,סיניּד
.סיני הר על רגליו ּעמדו א הּתוֹרה תֹדוֹסו יוֹדעים

קנב.) דף ּבהעלת ְְֲַַֹֹ(זהר

   
כתב,בספר משה ארויקהלמ תרֹוי הזּה הלּּמוּד שׂכר לֹווגד

תֹצווהּמ וכל הּתוֹרה לּכ..האמת בּחכמת עסק ׁשא וּמי 
עדן גןּב לעלוֹת רוֹצה ֹומתׁשּנׁש בּׁשעה תּהֹאו ללמוֹד רצה וא
יריםה ׁשיר בּזהר ּאמרוׁש ֹמוּכ בּבזּיוֹן מם ּהתֹאו דּוֹחין
ׁשבּעוֹלם, הּטוֹבים מעשׂים כּל ֹידוּב יׁש ּוּאפלׁש דֹעו וא ,'ּווכ
...םֹויו יוֹם כלּב ֹמתונׁש את שׂוֹרפים כּנפים ׁשׁש בּעלי הרפים

    
ּתוֹרה,אי ׁשל נּהֹוּבמעל לבּריּוֹת בּחכמתלהם עוֹסקים ואינם 

מאריכים הם כּי לּתוֹרה, כּבוֹד נוֹתנת ׁשהיא הּקבּלה
ּתלוּי הכּל בּעוֹלם... אֹולב הּמתרגּׁשוֹת תֹהרעו וכל הגּלוּת
רמתֹוּג היא ּהּב קלהתעּס ּמניעתנוּו הזּאת, החכמה בּעסק
האדם נברא אׁש ...ּנוותפארּת ּנוׁשּדמק יתּב ניןּב בּוּכוע רּאחו

הּקבּלה. חכמת ׁשיּלמד כּדי האחרוֹניםאלּא הדּוֹרוֹת ּוּאלּב יּכ 
הזּאת. החכמה אליהם ותתגּלּה חבּוּרא מהאי יתּפרנסוּן

חּיים) עץ לספר מהרח"ו הקּדמת ּתֹומ)ְְִִֵֵֶַַַָ

         
האחרוֹן,ר ותּקוּניםהזּה הזּהר ספרּב עוֹסק ֹואינׁש מי ַ

ׁש האר"י מרן בּלוּלהוכתבי ,פׁשּנל ׁשמּמ חיּים הם 
ֹרתוֹוּת לּכׁש נאמנה ידע וּפוֹסקים, וּבתלמוּד נהבמׁשּו בּמקרא

כּדוֹאג, ולחוּץ, פהמ הוּא סקֹעוׁשיםּחיּב עסק ֹול ואין 
רהֹוּתּב עוֹסק ֹוואינ ורּמאוּת, טעוּת ֹוּלּכ והוּא ,ׁשפּנל והארה
הדּוֹר לֹודּג ׁשורא רב להיוֹת ׁשם, ימאנׁש תֹלהיו אלּא

יםּחיּב חלק וא חיּים ֹול ואין הבּריּוֹת, על .וּלהשּׂתרר 
י"ט) ,'ז עקב פרשת הברכה' ('היכל

   
נפׁשוֹחב ולמסר ֹתוּוּחי נפׁש על לעמד להלּחם אחד לּכ ְָֻ

ֹזו בּחכמה התקונים).לעסק ס' 'צבי עטרת') 

      
הּקדוֹׁשכתב הצּדּיק קיהא אבּוּחציראהמקבּל יעקב ּינוּרב 

אפׁשר 'ֹוגו הזּאת" הּמצוה "כּי יאמר ֹאו" זצוקללה"ה:
לרמז לעוֹלםדּבא האדם בּיאת עּקר ׁשהוּא הּקבּלה דּוּמל על. 

,ׁשֹודהּק בּזּהר ּפעמים כּּמה הלום עליו י"ּבׁשהר ׁשכּתב ֹומּכ
אׁש ֹלו טוב הּתוֹרה סוֹדוֹת ׁשהם אמת ּתוֹרת למד ׁשא דּמי
ֹואהבתו ֹויראתו ,רּבית ֹתוּהוא יוֹדע אדם אין זה דּבא נברא

.ֹדתוֹלמהועבולׁש הלום עליו להּמ דּוד ׁשאמר ֹוכמּו 
...להּמ(קפ"ה ּדף הּמל (ּגנזי ְִֵֶֶַַ

  
מיל .ֹוידּב בּרוּר ֹאינו הּפׁשט ּאפילו הּסוֹד מבין ֹאינוׁש זמן ָ

לּדּתהׁש א אּווה הּתוֹרה סוֹדוֹת להיג יכוֹל ׁשהיה
לצלן... רחמנא קׁשים בּדינים נידוֹן בּרמזלהיגן סקיםֹוהעו 

היהּת הגּאלּה רּקוע בּהם, תֹורּגלהת לֹויכ הרע יצר אין וסוֹד
להּקב חכמת דּולּמּל).ב"ז להּגר"א פ"ח שלמה אבן) ְְַָ

      
על:מזהיר בּרבה'ּסלּם' להּבהּק חכמת בּהתּפטוּת ורק א ַַ

למהה לגּאלּה נזכּה האּמהעם והן היּחיד דּהן .א 
רהֹוהּת ּפנימיּוּת בּהגת זוּלת ּונברא ׁשעליה הכּוּנה ּלימויׁש

תיהֹודֹוסוקרבּב האמת חכמת ׁשל גּדוֹל להתּפטוּת כּן ועל , 
.צריכים ּאנו החכמההעם התּפטוּת הּמה ּתלוּיים כּן ועל 

זהּב זה ּצדקנו יחמׁש מדרׁשוֹת.וּביאת לקבּע מחיּבים ּאנו 
כּל האּמה, מרחביּב החכמה ּתפוּצת למהר כּדי ספרים רּלחבּו

ויכנס אֹויב לכנס צהֹהרו.('ּסּלם'ה) ַָֻ

כּתב:ספר מׁשה הזּהויּקהל ׁשֹדוהּק דּוּמּהל וּבכח וּבזכוּת ְֵֶ
הלּּמוּד זה בּזוּלת א הגּלוּת מן נצאּואמר ראׁשּכ , 

ספר ּאיהוּד ילּד חבּוּרא האיּב נשא פרשת מהימנא בּרעיא
נּסיוֹן, צרי לא בּאילּן ּתׁשוּבה עלּאה דּאּמא זוֹהרא מן הזּהר

דּחיּי מאילנא למטעם ישׂראל דּעתידין ספרוּבגין האי ּאיהוּד 
בּרחמי מגּלוּתא יּהּב יּפקוּן בּדדהזּהר 'ה" בּהוֹן ויתקיּם 

לעמד יכוֹלים ּאנו אין עּתה הזּאת החכמה לוּלא - ."ּוּינחנ
.'ּוכו וסעד עזר ּלנו היא הזּאת החכמה אבל הזּה הּמר בּגּלוּת
וח"ב) ח"א הּברית ְִֵֶַ(ספר

ואיוידע ימ"ש, מהיטלער נצלה ישׂראל ארץ אי הּסּפוּר, ְַָ
אטוֹם מּפצצת ּינוּזמנּב להנּצל ורבּוֹתי!!יכוֹלים מוֹרי ! 

יׁשיבוֹת יוראׁש הרבּנים ּוׂשעׁש הּטעוּת תּהֹאוּב נׁשגה א
ל"זצ הּסלּם עלּב הגה"צ בּקוֹל ֹומעׁש ׁשא ראּפּיוּב!!! 

מלחמת לפני נהׁש 20 יׁשיבוֹת וראׁשי הרבּנים את הזהירׁש
תרפ"א בשנת י-ם הבד"ץ ּווהזהיר ּוׁשהרעי וכן העוֹלם,

הבד"ץ] וכל ,זוננפעלד חיים יוסף רבי א[הגה"צ ּוידּגּת אל
א ???ּראלידענוׂיש עם את ילּלהצ ּויכלנ א ּידוּגּת ל!!- !ּוּאל 

יהוּדים מליוֹן הה כּל על אׁשמים יׁשיבוֹת יוהראׁש ניםּהרב
הם ׁשּוּקד על ּחטוׁשּנׁש ּוהרגּנׁש!!ׁש לוֹמר! בּידם היה 

האמת וזה ,ּואמר וא ּלוּונתעצ ׁשֹודהּק הרֹזו ללמד רּוּבּצּל
,ֹומצותלאמּת" על ספרים ׁשׁשה הזּה הענין על וכתבּתי 

.דֹועו הּתוֹכחה",



וּתׁשוּבוֹת ◌ְ◌ֵ◌ְׁשאלוֹת

:שאלהמפני כן אם הקדוש? זוהר ללמוד אומרים שלא רבנים הרבה יש
זוהר לימוד על ולהוכיח לפרסם הקורה בעובי נכנס כבודו מה

?לי אמר לא שלי כשהרב ,לכבודו שנשמע ולמה ?הקדוש

זוהרתשובה: ללמוד צעקו ישראל, גדולי וצדיקים גאונים רבנים אלף
הישיבה תלמידי לכל והשצ חיים החפץ ובתוכם הקדוש,

,הפרשה על שבוע בכל הקדוש הזוהר את ללמוד והאברכיםהראשי [וכל
במכתב], להלן ראה – הקדוש זוהר למדו שעבר מדור חייםישיבות והחפץ

של דין מהבית פחד רק רב לשום חשבון עשה לא האמת את כשידע
שנה. 120 אחר תשובה לתת יצטרך יהודי שכל מעלה,

ֹמוּרכאפ ידע האם !דהיה לם ,מעלה ל ין בית אתי אלי כן ְ◌
עית מה אלי !ן איב אטם? מצצת ראלי עם את להיל
את רת יואמר ,ק"ההז על ספרים מיליני יסהד ,יבא ?לזה
זהר ללמד הם הלל אמרים א ייבת והראי הרנים ל האמת
מבאים וגם – עמים 172 ק"הז בת זה ל] רב, הערב ירא הם דה
מקמת, מראי 310 הל ס – זי"ע טב ם על למידי ספרי 140
ובית ישיבה וכל ,[זה את תלרא יכל אחד וכל ספרים 17 לה והדסי
ישיבה הראש או והרב שם, להיכנס אסור הקדוש זוהר שם שאין המדרש
ל על אמים והם רב ערב – אחרא מהסטרא רב הוא זה על דואג שלא

ל יעים החידיהאסנת האמת זה - .מי ים מידי ראלי כלל 
מעלה ל ין בית כתבתקל וכן ועוד, ה', סוד 'ובס ,ומצלא מגנא זוהר בספר (ראה 

זצ"ל: ריןהל מענכין מנחם הג"ר להגוב"י. ין בית בעים תלה זמן גיםוההר יםהענ 

 על תםא יםמעני ,להק למד א חכמים למידיה את עלמעלה הגוב"י על ןל וזה : 

('שלימה 'איפה ספרו על זצ"ל דוויק שאול חיים להג"ר שנתן בהסכמה) 'יםח אינ.'עץ מי 
חדין היע רב ערתיו סמרנה ,הרה ספר וחכמת רנס מדל
והלחמת, הזרת יראל, תאענ י ל על תהעל דיןח
ביח העני מעלה ל ליא לזה. רם עצמ אה וההרגת, היסת
אדם ין חטאים נקרא זה וכל ,הריגת על וההרג ,תפלו ת על
הין מם לנ אי עליהם רמכ אין ריםה ים ם רא .לחבר

עלוהכחה. ישיבות וראשי רבנים האדמורים כל את יתבעו היום כן וכמו 
שאמחז"ל, כמו אטום, מפצצת ישראל להצלת כלום עשו ילקוטשלא נה, שבת)

(ה"כ במכתב חיים חפץ ועי' נב. איכה מד"ר ,סח רמז, שופטים,בנפשו כי לדעת עליו
זה. על ושלום חס ויתבע הוא,

ֹוז לצים מוֹׁשב איזה .ביׁש א לצים אּמם(לילי"ת)וּבמוֹׁשב ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌
רב ערב וכן בּמוֹׁשבה. כּנדּה מטּמאה ׁשהיא רב. ערב ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁשל

בּיניהם ביםׁשֹוּיׁש יקיםּדּצל בםׁשֹמוּב ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמטּמאים
ניּוּקּתבּהרוע"ב)ז כ"ז ף י"ג ןיק),קסה הלעל לא אר האי ארי ְ◌ִ◌ֵ◌

רעים -עצת האי ל תתה ריא - הלוגו' לא רא 
בי לא לצים במב עמד לא חטאים ר רעים, (ּתהילים.עצת ְִִ

(א ּפסּוק א ֶֶָּפרק

ריאׁש.נאמרהאי ועליה יםהרא לכל רא .אהי"ה אר אהי"ה הא ַ◌ְ◌ֵ◌
(ז יר)רא ודת .רא ל פילין וזה .רמל עלי רא 

הארי זה לבת מחים ב יד. ל פילין ז םארמן. י"תרא ן (ועל 

(ת ם תבארי אה ל)זה יתרא)יקיםה [הם נת. ארני י ארי 
עצת הל לא אר ,ה נסלי כהז מי [הדה הכינה את עלים

.ורע טב עתה עץ ל מד רעה עצה היא סמא"לרעים. זה .עיםהר (מי 

(ונח אמר ז חאים. ר איזה עמד. לא איםח בדר(ל ן(מלי 
וגו'. יה מחתה אכלה מנאפת הא ראיזה יב. לא לצים במב 

ז לצים במ(לילי"ת)וכן מבה. הנ אהמט היא רב. ערב ל םא 
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ריםּלבחו ּוּואפל ּפרׁשה תּהֹאו ׁשל הזּהר את ׁשבּת לּכ ּולמדּיׁש. 
יוסף) בנין הוספות מפוזין שלמה בן יוסף (ר'

  
ה'רמח"ל'וזה בסאן.)לׁשוֹן הר"י לרבו ואגרת חכמה דרך (מאמר ְֶ

ּצדקו חיּיו... ימי לּכ בּאקיּוּת ֹנוּוּעי לּכ עּקר ישׂים
ֹואמרּב זלה"ה האר"י בריּדתֹלהיו ֹול אין האדם עסק רעּקׁש 

כינהל הּמאיר הוּא ֹוּלבד ׁשזּה הּתוֹרה תּוּפנימיּב ,אלּא 
"וּראיתיה נאמר הּתוֹרה בּרזי ׁשרק ותּקוּנים הרּזּב כּאמוּר

א יהיה א חריף ֹאינוׁש מיּו עוֹלם" בּרית בּפנימיּוּתלזכּר לּא 
לה' הנּרצה ׁשזּה ספק, בּא יאמּת דּבר וזה בּחיצוֹניּוּת, וא
אבל ּמחכמינו רבּים הזּה ברּהד ּלוּיקב א כּי גּם ,ּקינוֹאלו
לעתיד מוֹצא אדם אין ללּהכ זה אמת... דּברי אלּא ּלנו אין
מיּו הזּה. בּעוֹלם ֹידיעתוּב יהמׁש מה האוֹר אּאל לבא
א ֹיגוה ׁשא מיּו ּפנימי רֹאוּב יהנה הּפנימיּוּת ׁשיּדע

ּפנים... ׁשוּם על ּוּנמּמ הרבּיםיהנה ּותינֹנוֹעווּב רע זה הא 
עיםּהנ האוֹר וּמן האמת מעל ּורחק ברּכ ישׂראל חכמי ׁשרב

הבל, ׁשל ליהםּולּפּפ אחרי ללכת ּקינוֹאלו ה' דֹובּכחןֹוּב וה' 
הוּא. לבּוֹת

  
היאבספר ּתוֹרה ׁשל ּהתרּכ ראיתי ראה כּתב, מׁשה ויּקהל ְֵֶ

אין זוית, בּקרן מנּח הּקבּלה חכמת הנּקרא תּהּוּנימיּפ
הּפׁשט חכמי כּי ..מּהֹלוׁשּב ׁשוֹאל ואין ׁשמבּק ואין ׁשרֹוּד
,"ּהינוא לה' והנּסּתרוֹת ּלנו "הנּגלוֹת בּאמרם הּנמּמ בּוֹרחים
אתיּמל א עדין אוֹמרים מהםּו קּמא, למרי ּהתֹוא וּמהדּרים
אדם לבני אפׁשר אי שׂיבה ועד זקנה עד ׁשגּם ּידעו וא ,רסיּכ
לּכ על ה"ס ׁשל ויין הּמלּוּאים מבּשׂר כּדבעי למלּאוֹת
ועל האריז"ל ׁשֹודהּק לׁשוֹן וזה ...'ּוכו הוּא רב יּכ גּדוֹתיו

למד וא ללמד לֹיכו היה אם הּפרדּ"ס יוּכללּמוּד א 
בּגלגּוּל לבא צרי אּאל עוּת אׁשר את ןלתּק בּעבּוּר להתעלּם

ׁשמיו.מּמּמי מאוֹרוֹת ראה א ֹזו חכמה טעם ׁשא מי יּכ ... 
הזּאת. הּתוֹרה ׁשל נּהֹוּבמעל לבּריּוֹת להם יֹואו ,ׁשחּב לֹוהו

דּלאוהאוֹמר ּהלי טב בּנּסּתרוֹת רוֹצה איני בּנּגלוֹת ּולנ דּי 
עלמאּב ּתּקוּןאיבּרי בּּתּקוּנים ּאמרוׁש ֹמוּכ , 

וח"מ"ג... ח"א ּבריתה ב)(ספר ְִֵֶַ

  
אמא אם גּדוֹל ּכ כּל ֹונׁשֹעו ׁשבּכתב... ּתוֹרה דּאוֹליף ַ

דּלא ליּה וטב ,ֹודּולּמּב ּפוֹגם ואדּרבּה קבּלה, ילמוֹד
חבר ֹאו קבּלה ּדהוּמלּיׁש רב ֹול לקנוֹת לֹכוּיׁש וּמי .'ּוכו יוֹליף
ןּכׁש וכל .'ּוכו גּלוּתא לאר רםֹוּג וּמתרל, הּספרים ֹומּת ֹאו
ןּוּקּת ֹוב יעשׂה אחד מאמר ׁשּרוּפ וּלהבין ללמד יזכּה אם
ׁשנה הּפׁשט בּלּמוּד יעשׂה א מה אחת בּׁשעה למעלה

מ"ג)ּתמימה. תיקון זהר תקוני מל (ּמקּדׁש ְִֶֶָ

         
יתצריהאמּת הידיעה לידע ׁשיּשׂיג עד בּּתוֹרה לעסק אדם ִָ

הּקבּלה, חכמת בּחכמתהנּקראת נתעּסק ׁשא מי וכל 
יןּהד את ןּתל עתיד למעט רב יןּב שערים).אקוּת מאה - (רקאנטי ְִֶַ

     
אללקע לבוֹא יכוֹל אדם אין בּזּהר. יוֹם בּכל קבוּע ׁשעוּר ְִַֹ

ֹומּכ ,ּדנוּוּמל מכּל ֹמוׁש רּיתב ֹתוּממוֹורו ֹתוּלדּג הגת קצת
ׁשֹדוהּק זהר ספר מלּּמוּד וּביחוּד הּקבּלה, חכמת דּוּמּמל
מעלׁש אזן להאיר האדם לב יתלהב א האי והּתּקוּנים...
וּבּתּקוּנים ׁשֹדוהּק בּזּהר יוֹם בּכל קבוּע ׁשעוּר לקבּע בּלּמוּדים

המקבּלים. ספרי ארׁשּו('ג פרק ו' שער 'העבודה ושרש יסוד') 

  
ספרמרּכ זהר ללמד לׁשוֹאליו רהֹהו זצ"ל 'ׁשאי ה'חזוֹן ָָ

לּמכ יוֹתר מעוֹרר ׁשֹדוהּק הזּהר לׁשוֹן ואמר: ,סרּומ
חז"ל. מאמרי('איׁש 'מעשׂה חכמת(ספר האמּתיּוּת החכמה - . 

להּפטר לאדם ואין ,ׁשפּהנ הצלחת עּקר היא האקית הּקבּלה
,אני מרֹואו ...ראלׂשי ּתוֹרת עּקר והיא ,אפן בּׁשוּם מּמנּה
הּקדוֹׁשה החכמה בּלּמוּד הדּוֹר גּדוֹלי מקלּין ּוהי ׁשא הלואי
אזי ,ֹזוּהל בּחכמה לעסק לּתלמידים רּד מלּמדים ּהיו והלואי

החיצוֹניּוּת. לחכמה ראׁש הרמת ׁשוּם היה א בּודּאי
('א פרק גנים' ('מעין

  
אפ ...לּמכ ֹתוֹאו מוֹציאין רבּים, טוֹבים יםׂמעש ֹוּב ׁשי ֲִ

ההוּא. ׁשבּעוֹלם עריםה
ד') עמוד ע' דף השירים שיר חדש (זהר

          
בּטוּראקרי קיימי ּהווּד אינוּן האמת חכמתּב סקיםֹולע ֵָ

ׁשאינם אוֹתם מעׁשמ מעּתיק: אמר ,ֹצדוּב ונכּתב ,סיניּד
.סיני הר על רגליו ּעמדו א הּתוֹרה תֹדוֹסו יוֹדעים

קנב.) דף ּבהעלת ְְֲַַֹֹ(זהר

   
כתב,בספר משה ארויקהלמ תרֹוי הזּה הלּּמוּד שׂכר לֹווגד

תֹצווהּמ וכל הּתוֹרה לּכ..האמת בּחכמת עסק ׁשא וּמי 
עדן גןּב לעלוֹת רוֹצה ֹומתׁשּנׁש בּׁשעה תּהֹאו ללמוֹד רצה וא
יריםה ׁשיר בּזהר ּאמרוׁש ֹמוּכ בּבזּיוֹן מם ּהתֹאו דּוֹחין
ׁשבּעוֹלם, הּטוֹבים מעשׂים כּל ֹידוּב יׁש ּוּאפלׁש דֹעו וא ,'ּווכ
...םֹויו יוֹם כלּב ֹמתונׁש את שׂוֹרפים כּנפים ׁשׁש בּעלי הרפים

    
ּתוֹרה,אי ׁשל נּהֹוּבמעל לבּריּוֹת בּחכמתלהם עוֹסקים ואינם 

מאריכים הם כּי לּתוֹרה, כּבוֹד נוֹתנת ׁשהיא הּקבּלה
ּתלוּי הכּל בּעוֹלם... אֹולב הּמתרגּׁשוֹת תֹהרעו וכל הגּלוּת
רמתֹוּג היא ּהּב קלהתעּס ּמניעתנוּו הזּאת, החכמה בּעסק
האדם נברא אׁש ...ּנוותפארּת ּנוׁשּדמק יתּב ניןּב בּוּכוע רּאחו

הּקבּלה. חכמת ׁשיּלמד כּדי האחרוֹניםאלּא הדּוֹרוֹת ּוּאלּב יּכ 
הזּאת. החכמה אליהם ותתגּלּה חבּוּרא מהאי יתּפרנסוּן

חּיים) עץ לספר מהרח"ו הקּדמת ּתֹומ)ְְִִֵֵֶַַַָ

         
האחרוֹן,ר ותּקוּניםהזּה הזּהר ספרּב עוֹסק ֹואינׁש מי ַ

ׁש האר"י מרן בּלוּלהוכתבי ,פׁשּנל ׁשמּמ חיּים הם 
ֹרתוֹוּת לּכׁש נאמנה ידע וּפוֹסקים, וּבתלמוּד נהבמׁשּו בּמקרא

כּדוֹאג, ולחוּץ, פהמ הוּא סקֹעוׁשיםּחיּב עסק ֹול ואין 
רהֹוּתּב עוֹסק ֹוואינ ורּמאוּת, טעוּת ֹוּלּכ והוּא ,ׁשפּנל והארה
הדּוֹר לֹודּג ׁשורא רב להיוֹת ׁשם, ימאנׁש תֹלהיו אלּא

יםּחיּב חלק וא חיּים ֹול ואין הבּריּוֹת, על .וּלהשּׂתרר 
י"ט) ,'ז עקב פרשת הברכה' ('היכל

   
נפׁשוֹחב ולמסר ֹתוּוּחי נפׁש על לעמד להלּחם אחד לּכ ְָֻ

ֹזו בּחכמה התקונים).לעסק ס' 'צבי עטרת') 

      
הּקדוֹׁשכתב הצּדּיק קיהא אבּוּחציראהמקבּל יעקב ּינוּרב 

אפׁשר 'ֹוגו הזּאת" הּמצוה "כּי יאמר ֹאו" זצוקללה"ה:
לרמז לעוֹלםדּבא האדם בּיאת עּקר ׁשהוּא הּקבּלה דּוּמל על. 

,ׁשֹודהּק בּזּהר ּפעמים כּּמה הלום עליו י"ּבׁשהר ׁשכּתב ֹומּכ
אׁש ֹלו טוב הּתוֹרה סוֹדוֹת ׁשהם אמת ּתוֹרת למד ׁשא דּמי
ֹואהבתו ֹויראתו ,רּבית ֹתוּהוא יוֹדע אדם אין זה דּבא נברא

.ֹדתוֹלמהועבולׁש הלום עליו להּמ דּוד ׁשאמר ֹוכמּו 
...להּמ(קפ"ה ּדף הּמל (ּגנזי ְִֵֶֶַַ

  
מיל .ֹוידּב בּרוּר ֹאינו הּפׁשט ּאפילו הּסוֹד מבין ֹאינוׁש זמן ָ

לּדּתהׁש א אּווה הּתוֹרה סוֹדוֹת להיג יכוֹל ׁשהיה
לצלן... רחמנא קׁשים בּדינים נידוֹן בּרמזלהיגן סקיםֹוהעו 

היהּת הגּאלּה רּקוע בּהם, תֹורּגלהת לֹויכ הרע יצר אין וסוֹד
להּקב חכמת דּולּמּל).ב"ז להּגר"א פ"ח שלמה אבן) ְְַָ

      
על:מזהיר בּרבה'ּסלּם' להּבהּק חכמת בּהתּפטוּת ורק א ַַ

למהה לגּאלּה נזכּה האּמהעם והן היּחיד דּהן .א 
רהֹוהּת ּפנימיּוּת בּהגת זוּלת ּונברא ׁשעליה הכּוּנה ּלימויׁש

תיהֹודֹוסוקרבּב האמת חכמת ׁשל גּדוֹל להתּפטוּת כּן ועל , 
.צריכים ּאנו החכמההעם התּפטוּת הּמה ּתלוּיים כּן ועל 

זהּב זה ּצדקנו יחמׁש מדרׁשוֹת.וּביאת לקבּע מחיּבים ּאנו 
כּל האּמה, מרחביּב החכמה ּתפוּצת למהר כּדי ספרים רּלחבּו

ויכנס אֹויב לכנס צהֹהרו.('ּסּלם'ה) ַָֻ

כּתב:ספר מׁשה הזּהויּקהל ׁשֹדוהּק דּוּמּהל וּבכח וּבזכוּת ְֵֶ
הלּּמוּד זה בּזוּלת א הגּלוּת מן נצאּואמר ראׁשּכ , 

ספר ּאיהוּד ילּד חבּוּרא האיּב נשא פרשת מהימנא בּרעיא
נּסיוֹן, צרי לא בּאילּן ּתׁשוּבה עלּאה דּאּמא זוֹהרא מן הזּהר

דּחיּי מאילנא למטעם ישׂראל דּעתידין ספרוּבגין האי ּאיהוּד 
בּרחמי מגּלוּתא יּהּב יּפקוּן בּדדהזּהר 'ה" בּהוֹן ויתקיּם 

לעמד יכוֹלים ּאנו אין עּתה הזּאת החכמה לוּלא - ."ּוּינחנ
.'ּוכו וסעד עזר ּלנו היא הזּאת החכמה אבל הזּה הּמר בּגּלוּת
וח"ב) ח"א הּברית ְִֵֶַ(ספר

ואיוידע ימ"ש, מהיטלער נצלה ישׂראל ארץ אי הּסּפוּר, ְַָ
אטוֹם מּפצצת ּינוּזמנּב להנּצל ורבּוֹתי!!יכוֹלים מוֹרי ! 

יׁשיבוֹת יוראׁש הרבּנים ּוׂשעׁש הּטעוּת תּהֹאוּב נׁשגה א
ל"זצ הּסלּם עלּב הגה"צ בּקוֹל ֹומעׁש ׁשא ראּפּיוּב!!! 

מלחמת לפני נהׁש 20 יׁשיבוֹת וראׁשי הרבּנים את הזהירׁש
תרפ"א בשנת י-ם הבד"ץ ּווהזהיר ּוׁשהרעי וכן העוֹלם,

הבד"ץ] וכל ,זוננפעלד חיים יוסף רבי א[הגה"צ ּוידּגּת אל
א ???ּראלידענוׂיש עם את ילּלהצ ּויכלנ א ּידוּגּת ל!!- !ּוּאל 

יהוּדים מליוֹן הה כּל על אׁשמים יׁשיבוֹת יוהראׁש ניםּהרב
הם ׁשּוּקד על ּחטוׁשּנׁש ּוהרגּנׁש!!ׁש לוֹמר! בּידם היה 

האמת וזה ,ּואמר וא ּלוּונתעצ ׁשֹודהּק הרֹזו ללמד רּוּבּצּל
,ֹומצותלאמּת" על ספרים ׁשׁשה הזּה הענין על וכתבּתי 

.דֹועו הּתוֹכחה",



וּתׁשוּבוֹת ◌ְ◌ֵ◌ְׁשאלוֹת

:שאלהמפני כן אם הקדוש? זוהר ללמוד אומרים שלא רבנים הרבה יש
זוהר לימוד על ולהוכיח לפרסם הקורה בעובי נכנס כבודו מה

?לי אמר לא שלי כשהרב ,לכבודו שנשמע ולמה ?הקדוש

זוהרתשובה: ללמוד צעקו ישראל, גדולי וצדיקים גאונים רבנים אלף
הישיבה תלמידי לכל והשצ חיים החפץ ובתוכם הקדוש,

,הפרשה על שבוע בכל הקדוש הזוהר את ללמוד והאברכיםהראשי [וכל
במכתב], להלן ראה – הקדוש זוהר למדו שעבר מדור חייםישיבות והחפץ

של דין מהבית פחד רק רב לשום חשבון עשה לא האמת את כשידע
שנה. 120 אחר תשובה לתת יצטרך יהודי שכל מעלה,

ֹמוּרכאפ ידע האם !דהיה לם ,מעלה ל ין בית אתי אלי כן ְ◌
עית מה אלי !ן איב אטם? מצצת ראלי עם את להיל
את רת יואמר ,ק"ההז על ספרים מיליני יסהד ,יבא ?לזה
זהר ללמד הם הלל אמרים א ייבת והראי הרנים ל האמת
מבאים וגם – עמים 172 ק"הז בת זה ל] רב, הערב ירא הם דה
מקמת, מראי 310 הל ס – זי"ע טב ם על למידי ספרי 140
ובית ישיבה וכל ,[זה את תלרא יכל אחד וכל ספרים 17 לה והדסי
ישיבה הראש או והרב שם, להיכנס אסור הקדוש זוהר שם שאין המדרש
ל על אמים והם רב ערב – אחרא מהסטרא רב הוא זה על דואג שלא

ל יעים החידיהאסנת האמת זה - .מי ים מידי ראלי כלל 
מעלה ל ין בית כתבתקל וכן ועוד, ה', סוד 'ובס ,ומצלא מגנא זוהר בספר (ראה 

זצ"ל: ריןהל מענכין מנחם הג"ר להגוב"י. ין בית בעים תלה זמן גיםוההר יםהענ 

 על תםא יםמעני ,להק למד א חכמים למידיה את עלמעלה הגוב"י על ןל וזה : 

('שלימה 'איפה ספרו על זצ"ל דוויק שאול חיים להג"ר שנתן בהסכמה) 'יםח אינ.'עץ מי 
חדין היע רב ערתיו סמרנה ,הרה ספר וחכמת רנס מדל
והלחמת, הזרת יראל, תאענ י ל על תהעל דיןח
ביח העני מעלה ל ליא לזה. רם עצמ אה וההרגת, היסת
אדם ין חטאים נקרא זה וכל ,הריגת על וההרג ,תפלו ת על
הין מם לנ אי עליהם רמכ אין ריםה ים ם רא .לחבר

עלוהכחה. ישיבות וראשי רבנים האדמורים כל את יתבעו היום כן וכמו 
שאמחז"ל, כמו אטום, מפצצת ישראל להצלת כלום עשו ילקוטשלא נה, שבת)

(ה"כ במכתב חיים חפץ ועי' נב. איכה מד"ר ,סח רמז, שופטים,בנפשו כי לדעת עליו
זה. על ושלום חס ויתבע הוא,

ֹוז לצים מוֹׁשב איזה .ביׁש א לצים אּמם(לילי"ת)וּבמוֹׁשב ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌
רב ערב וכן בּמוֹׁשבה. כּנדּה מטּמאה ׁשהיא רב. ערב ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁשל

בּיניהם ביםׁשֹוּיׁש יקיםּדּצל בםׁשֹמוּב ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמטּמאים
ניּוּקּתבּהרוע"ב)ז כ"ז ף י"ג ןיק),קסה הלעל לא אר האי ארי ְ◌ִ◌ֵ◌

רעים -עצת האי ל תתה ריא - הלוגו' לא רא 
בי לא לצים במב עמד לא חטאים ר רעים, (ּתהילים.עצת ְִִ

(א ּפסּוק א ֶֶָּפרק

ריאׁש.נאמרהאי ועליה יםהרא לכל רא .אהי"ה אר אהי"ה הא ַ◌ְ◌ֵ◌
(ז יר)רא ודת .רא ל פילין וזה .רמל עלי רא 

הארי זה לבת מחים ב יד. ל פילין ז םארמן. י"תרא ן (ועל 

(ת ם תבארי אה ל)זה יתרא)יקיםה [הם נת. ארני י ארי 
עצת הל לא אר ,ה נסלי כהז מי [הדה הכינה את עלים

.ורע טב עתה עץ ל מד רעה עצה היא סמא"לרעים. זה .עיםהר (מי 

(ונח אמר ז חאים. ר איזה עמד. לא איםח בדר(ל ן(מלי 
וגו'. יה מחתה אכלה מנאפת הא ראיזה יב. לא לצים במב 

ז לצים במ(לילי"ת)וכן מבה. הנ אהמט היא רב. ערב ל םא 
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נה. יניהם, בים ליקים בםמ איםמט רב תדבקערב מי 
תל עץ והיה  נאמר .רהה ל והרא תרה אה ארי. תא

.לי לא ועלה  אמר החים עץ וזה מים. לגי על

?עכׁשו ראלי דלי על לדר ליםיכ אי אל ַ◌ְ◌ָ◌

יראלהּתׁשוּבה דלי אהמ תרי האחרן מהר לנ י אמת היא ַ◌ְ◌ָ◌
ןוהחז חים החפץ יניהם ,ניםהאחר נים אהמ יםהאמ

,ק"זוה ללמד לנ צ ם זצ"ל, איהםוא דרכיהם לכיםה א 
.יםהאמ רב הערב

יראללכל עם להלת עית מה מעלה ל ין בית אלי אחד ְ◌ָ◌
האלה? לקרב

ואםאל דה הרה לד את נפרסם יחד נ נא רתק ְ◌ִ◌
יראל? עם להלת עית מה מעלה ל ין בית אתכם

,ּענוכלּת ק"הז ריםע והפצנ מקם, מקם כל דה הרז קנח ַ◌ֲ◌
ז"ל אמרם טב הע לקם וזכינ ,כלנ םב')מק עד נד ף :(ת 

.ית יאנ על סנת - מיחה ולא ית אני למחת ראפ [מי] ל
העלם ל על סנת - [] העלם כל .עיר אני על סנת - עיר אני

תאאב מכת נהה כם קם לכם, יעמד הרים זכת ה', (רק 

בגדרא. חכם תלמיד כל כי :וז"ל כותב ה"כ מכתב במכתבים חיים החפץ
גדול עונו בזה מתרשל אם ו"וח ד' דרך לעם להוכיח נביא במקום ,צופה
חכם תלמיד נקרא להוכיח ובידו בתורה שמופלג מי אלה למאד,ובימינו

.זה לענין

יד כלאחר הענין ולדחות בזה להתעצל שלא ועיר עיר שבכל הרבנים ועל
,זה על ושלום חס ויתבע הוא בנפשו כי לדעת עליו להנצלכי הרוצה וכל

ישראל להמון ולזרז להוכיח עליו הקשה הדין הציל,ממדת נפשו את ואז
שאינם הרעים, מעשיהם על לדין שיובאו בעת ישראל המון יטענו בודאי כי
על אותם הוכיחו לא והרבנים חכמים שהתלמידי מפני ,בזה אשמים
הטובה הנכונה הדרך את ולהורותם להוכיחם הרבנים על כן ועל מעשיהם,
יחזרו ישראל המון את וגם הקשה הדין ממדת הצילו נפשם את ואז והישרה
ולישועה לגאולה ונזכה ובבא בזה עי"ז לנו טוב 'ויהי ,מרובה במדה למוטב

.עכ"ל .במהרה

ידי על שנתמנו בי"ד יש ועדה עיר ובכל מאחר נפשי עלי שלום לומר ואין
רבנים שיש במקומות ובפרט ישראל, כל על מוטל החיוב אין ולכן הקהל,
מישראל אדם כל על כי ,הדבר מוטל שעליהם נאמר אל הקהל ראשי
,עבירה מעוברי עין להעלים ואסור עבירה בעוברי ולפגוע למחות החיוב
ועל עבדי ישראל דכל שליחותם דין ובית ישראל, כל על מוטל זה דדבר
עושה דין בית כשאין אבל מלהשגיח, ואחד אחד כל נפטרו זה ידי
ש"כמ מישראל אחד כל על בזה החובה חלה שוב דישראל, שליחותם

וז"ל: בתשובותיו החת"ס

ויש מוחה שאינו מי ונכנס ,בזה זה ערבים ישראל כל ומצות חוקים וקיום
הזאת תורה דברי את יקים לא אשר בכלל למחות תבואבידו 'פ רמב"ן כפי'

כל אלא ב"ד דוקא לאו שלמטה ב"ד זה יקים לא אשר ומ"ש ספרי, עפ"י
העלם ואם וכתי' לעשות, בידו יש אם ,הוא שם וגדול קטן מישראל אדם
יעלימו שלא ע"ה על 'שהי משמע למולך מזרעו בתתו הארץ עם יעלימו
היינו וב"ד הדיוט היינו בעשותה ה"דע חטאות 'בפ כדמוכח ב"ד, איננו ה"וע
אח"כ ומדכתב יעלימו, שלא הכתוב הטיל ה"ע כל על כ"וא ,העדה עיני
אלא כמותו בכרת ג"כ להם שהי' ש"מ עולם, כל למעט אותו והכרתי
טפי דחמיר שוא שבועות מעונש חוץ מכרת עונשם והיקל הכתוב שמיעט
ב"ד בין שאין נכון אמת מ"מ ,הדיינין שבועות 'פ ס"מש קצת בדבר עיון ויש
כלום, ולא עבירה בעוברי ולפגוע למחות שיכול מישראל איש שום כל ובין
באגרוף ולהכות בהם לפגוע אפקרותא מיקרי לא רבו לפני תלמיד ואפילו
בכם אשלח יד ואמר ואמרטם ואכם 'חכלי בן 'כנחמי נפשו שתצא עד רשע
בידם כח שיש דמלתא ואורחא הוא בעלמא לישנא מקום בכל שהזכירו וב"ד
,למולו מצווי' ב"ד במילה וכמו ,להפרישו מצויין ב"ד נבילות אוכל קטן כמו
אפי' פסק כ"ע ,תסור מלא נינהו מה"ת דרבנן אפי' המצות 'בס ל"ס ורמב"ם

פ"בע מצה באוכל ומצה חמץ 'מהל ו"פ כמ"ש ,ככה דרבנן תי"טבאיסור 'ועי)

ג') משנה פ"ז ל"טנזיר ההכאה שיעור שכתב תמוהים קל"ב חולין ר"ן חי' ודברי
וב"ד ,ישראל כל על מוטל זה דדבר להנ"ל נחזור תימא והוא דאורי' כמלקות
כל נפטרו ועי"ז ,דישראל שלוחא שנתמנו עבדי ישראל דכל שליחותיהו
בקרירא רישך והיינו בחריקוהו רברבי גברי העמידו כי מלהשגיח ואחד אחד
ומצות, חוקים בחלק זה וכל ,איכא קרירי ומ"מ בחמימי דרישיך ורישא

קע"ז)עכ"ל. סימן חו"מ חת"ס שו"ת)

טול נגדינו ישיבו הלא בתוכחות לעסוק כמונו ערך לפחותי מה תאמר ואם
אנו יחדיו אחת שבספינה מפני מספקת תשובה זו אין אך ,עיניך מבין קורה
אנו נפשינו ולהציל ,הדור בעוונות ניתפס נמחה לא שאם מאחר ,נוסעים
ידוע והנה :וז"ל עולם גדר בספר חיים החפץ שכתב וכמו וחייבים צריכים

באיזה כשנכשלין בעמיתו להוכיח ת"מה ע"מ מישראל איש כל על יש כי
עצמו את מציל הוא שמוכיחו ועי"ז 'וגו תוכיח הוכח שנאמר כמו איסור

חטא באותו יתפס מאלהשלא נפרע כך העון מעושי הקב"ה שנפרע דכשם
מיחו ולא למחות בידו נ"ה)שהיה עירו(שבת באנשי למחות בידו שיש מי

מיחה ולא ביתו באנשי למחות בידו שהיה ומי עבורם נתפס מיחה ולא
ביתו אנשי בעון נתפסחמור הוא בפרהסיא שנעשה איסור דכל ידוע וגם

ההוכחה חיוב גם ואז בפרהסיא ש"ש מחלל שנקרא מבצנעא יותר הרבה
הרע במנהג גם כן ועל הקב"ה של מצותיו הותר יאמרו שלא ביותר גדול
טהרת ,שבת כחילול חמורות עוונות על בפרהסיא שעוברים הזה
לשתוק לו חלילה בלבבו נגע השם שיראת איש כל וכדומה המשפחה

הלא מנע ולא למנוע בידו שיכולת ומי בזה, למחות הואושלא גם יתפס
העון בחומררבה בויקרא ג"כ זה כעין וכדאיתא ,פזורהוכנ"ל שה הפסוק (על

וכולםישראל) מאיבריו באחד לוקה שה של דרכו מה לשה נמשלו ישראל .
באבריה לוקה וכשאחת זה אחר זה להמשך דדרכן הצאן כל היינו] מרגישין
וכולם חטא אחד ישראל אף [מקום באותו יעמדו כולם עוד, מלילך ופסקה

נענשים.

קודח מהם אחד נטל בספינה יושבים שהיו אדם לבני משל רשב"י תני וכן
מה להם אמר כן, עושה אתה למה חבריו לו אמרו תחתיו, וקדח והתחיל
הספינה את מציף שאתה מפני לו אמרו ,קודח אני תחתי לא לכם איכפת
בני נפשות את וכן להציל ורוצים תובעים אנו נפשינו את הרי ע"כ. וכו'.
כזה במצב האם להצילן, בנפשינו עליהם חסים שאנו לנו היקרים ביתינו
לומר בכלל שייך חור בזה קודח שהזולת בגלל ים בלב בספינה שטובעים
בלי מנגד נעמוד רק נגדו להתקומם חייבים אנו אין ערכינו פחיתת שמפאת

כן. חושב אפילו או כן שאומר זה הוא פתי הלא ,מעש

הרה"ק בשם דשמעתי י"ל מרידניקועוד צבי ר"מכתמוה שכמה בעת זצ"ל
הדבר לו ונודע הזמן רוח לפי ספר בית ברודניק לייסד רצו המתחדשים
,ויאמר משלו וישא הבימה על ועלה ,לדרכו אז שנסע קודם האחרונה ברגע
אש פרצה כי וראה אחת עיירה דרך נדודיו במסע פעם עבר ונבזה עני איש
ואינם נפש בשלוות שם עומדים אנשים כי וירא אחד, בבית ואחזה
יפתח אם בלבו עצמם,ויחשוב את להציל העיר אנשי את להזעיק מתעוררים
שפל לך מה ,לי ילעיגו הלא שריפה דבר על העיר לאנשי להודיע ויצעק פיו
בדעתו החליט ושוב ,הזאת בעיר ונחלה חלק לך היש ,השריפה בעסק ונבזה
כך על לעבור אוכל לא סכנה בחזקת והאנשים בוער אש ,מה עלי יעבור
כ"ק וסיים מתרדמתם, העיר אנשי לעורר בקול לקרא והתחיל בשקט,
ואכן - נפשותיכם את הצילו בוער אש יקרים יהודים קדשו, בלבת ר"אאמו

.רשע אנשי מזימות לבטל הצליח בידו 'ה חפץ

עבירה עוברי בידי למחות כדי במחלוקת להכנס חייבים

וז"ל: תקמ"ז מצוה המצות אלה בספרו חגי"ז יחידמהר"ם כל על מצוה
הגון, שאינו דבר בו שרואה לגדול קטן אפילו חבירו, את להוכיח ויחיד

מלפניו, המכשול להסיר עלינו שבכללותחובה לאו סוג תחת ג"כ הוא כי
לש"ש שהוא ופירוד מחלוקת 2דכל ,'וכו מכשול תתן לא עור דלפני
דמו כאשר מחלוקת, בעל נקרא זהו אין ,עבירה עוברי בידי ולמחות
3ובכל ,יעקשו הישרה ואת .ידעו לא 'ה דרך אשר הבהמיים ההמוניים
בו שדרכו הדרך להם תפסו הרע לבם בשרירות ללכת שרוצים וזמן עת
המכשול ולהסיר להם להועיל הבא את בלשונם להכות ,הענתות אנשי
על ומתעבר עובר ושהוא ,מחלוקת בעל שהוא עליו ואומרים מפניהם
בין זה טעות ונסתבך נשתרבב מהיכן ידעתי גם וידעתי ,'וכו לו לא ריב
היוצא פרט לכל וכו',ולכן דבריו בכונת מבינים שהם מחשבין שהם

(י"ח אתמנה הוז זכה המ .יד על א חטא אין הרים, את ההמז "ל 
." לי יםהר תזכ ,יםהר

ה' דּברי את לׁשמע אם יּכ לּמים צמא וא ללּחם רעב ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָא
אמרכּבר מה לבל ענסהעמ ביאיא-יב)ה 'ח רק):אים ימים הה ְ◌ָ◌

לים צמא ולא לחם רעב לא ארץ רעב והלחי אלקים 'ה נאם
טטי מזרח ועד מפן ים עד םמ ונע ,'ה ברי את מעל אם י

.ימצא ולא ה' בר את לב

לחיםבּּמציאוּת מבים רים הארץ קצות ל זאת איםר אנ ַ◌ְ◌ִ◌
זהר ספרי לב ,'ה בר את לב ריםמתק פקסים

.'ה בר את למע וגדל לה האן קנטרסים,

ּתוֹבע מןּהז זאת וּבכל - ואוֹזל לֹהו ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַהזּמן
העלםאם ריאת נת אלפים ת ...זלוא לה המן יקרים! יהדים ן ִ◌

מאת לעצמם מסיפים יעף... חלפים עברים, מסמים הלכים
בלי למד פסקים, ס"ש הדת תיבי הלמדת רה ל נים
גמ ל צ צל לנ ואין מים, תנח הגת לנ אין ,יםמפר
אנת, עני, מחלת, :בע המן זאת בכל הא, רי אדק הנהגת

ליצלן. רחמנא רעיני אם ,מים עצירת ,קאסמים רפת,

רהֹונחקו ּרכינוּד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַנחּפשׂה
אּבראנע םי ל הול מה על ,רהונחק רכינ הנח - אים?! אנ ָ◌ָ◌

מילה מגינה אינ ביכל, הלמדת, רהה עמ ?מחבר רע
מיעה? לא הוהגא מילת כה כינהה זה אי הרעים. הגעים מל

עלינאמר יגן תזכ יחאי ר ןמע יר('מג ןיק זהר, מי:(יקני דוע" ָ◌ַ◌
והחכמה הלה סק רם(רהה תנימ ,הררה.(זמ - 

אא אין מרוא , לי א רםוג כתב, מרה ה על
מראב רה רקט מדיםל)(...יבין ביןוה ,םה ל מראוה רהה ט,איו 

נברא א טב ,ל ואבי אי ן, מההא נהר מההא הים את יסק אה
החזיר איל ,ל בונח ה, ועל כתב רה תא ילמד ולא עלם,
תב וכן - ."!!תלה ואר לםע ענת רםוג ,ובה לתה לםהע את

דה ל')הר"י ןיק ,הרז הכינה:(יקני את בדיםע לאה "אי 
ענת, רמים להם אבי ,להה חכמת דל מלים ולא ,בשי

הב היח".(מלחמת)וחרב רח את קיםמס ,לםע ואבן והרג 

להיוֹת ׁשֹדוהּק הרּהז בּספר והּקריאה הלּּמוּד ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְמסגּלים
צרה כּל מּפני בּצוּרה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְכּחוֹמה

ח"ו,כּדי באת התרת תירענה למ לגאהלהצל ולזת ְ◌ֵ◌
- .דה הרז הרה, נימת לד רצ י רחמים למהה
קת תזר ל ללב דה הרה ספר ריאהוה הד ומסלים
יל לםהע םק ל י ליצלן. רחמנא צרה ל מני רהצ מהח תולהי

.דה ההר לד

סוֹדוֹת מדיםֹהלו החברים ּוּלאל אלּא העוֹלם נברא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִא
רהֹוַהּת◌ָ◌

יתרוּבזּהר רת דע"ב)ה פ"ט)לי אמר לרי: מען יר] ַ◌ַֹ◌
חבריידאי] לאינן אא עלמא לית ,יח ,דלימ יא 

] רייתאאסקיםהע החברים לא אא העלם נברא לא ,יח 
ארייתארה סתימי וידעין רה]] הדת דעיםל[וימ - . 

,איםר א חז"ל החבריםברי לא אא לםהע נברא א 
הרה סדת ולמדים רה, לימדהעסקים עצמם מקים , 

.דק ת הד

ּובהו ּולתה העוֹלם את החזיר ּוּאלּכ סוֹד, רתֹוּת נעֹוּמׁש ִמי◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֹ
ע"א)זהרוּבתּקוּני ל"ח ף רע עה ןיק):מייב ל רהע סד נע ְ◌ִ◌ֵ◌

ובה לתה העלם את החזיר א אתם...,רת, וא 
,פיםרצ  והם .אחר דס  ואין ,טפ אא רה אין אמרים

[תרה סדרים[י ג"ן אה אמר רת] ג"ן הא כתב רה] , 
ימי ת לנע הא ו' ,מהסת ם' ל מד לנע ן ,הכ אחתי לנע ן
פני לת עלנ היה א די בת ,תחי הת םבי העה
נמת הם אליהם, חהת היא ,רע ואני עלי לו הם אמר ,ויםל

יתרת.

מי נמצא נחקור אם דאפשר ,אליו לחוש אין ישראל של ורובן מכללן
היו תמיד אשר רב מהערב הפליטה משארית המה עדיין אפשר אביהם
ובערת כתיב בנפשותם החטאים מכשול וענין ,'וכו ישראל לבני נגף לאבן
מן גילולים יעביר ברחמיו והוא ,הצלתי נפשי כי לך מקרבך,ודע הרע
ירשו לעולם צדיקים כולם ועמך הארץ מן חטאים ויתמו וכו'. הארץ

.עכ"ל ארץ,
והכל הרעות הרוחות כל נושבים העיר דברחובות דידן בנידון הדבר הוא וכן
כל ,רח"ל העומד על מרובה הפרוץ לעינינו בוער אש ומושחת, מקולקל
שכך ולעינינו בחלקינו, נפלה שכך לנו אוי ,היום לאור נשחתת טובה חלקה
ערך פחותי אנו האם אלו כגון חשבונות לערוך הזמן הוא כעת האם ,רואות
גדול יאמר הקטן יוקד שהאש בזמן אדרבא ,בשער להוכיח אנו ראויים או
שמים כבוד להרבות זו בשעה הוא העיקר אני, גבור יאמר והחלש ,אני
תכלית שזה ,לבוראינו רוח נחת לעשות כדי הקדושה, גבולי ולהרחיב

.הזה בעולם האדם יצירת ומטרת
גדולים במקום לעמוד ראוי אני אין כי ערכי מך ידעתי גם ידעתי והנה
לכבוד אלא לש"ש כוונתו אין לנפשי יאמרו ורבים תוכחת, במוסר להוכיח
שראיתי נכבד משל לפניך אציג ע"כ שם, לו לקנות דורש הוא עצמו
מנהג דהנה זצ"ל, מוכיח יואל ה"מו הרב בשם לישרים" אור" ק"בספה
ורבים ,ישראל את להוכיח לעיר מעיר מוכיחים שנוסעים ,הוא תורה ישראל
בשביל ממון לוקחים שהם מפני לדבריהם, שומעין ואין טועים עם מהמון
כוונתם ואין בה לחפור קרדום אלא אינו שתוכחתם ואומרים ,הדרשה
בתי להם הי' שלא ,קטנה אחת בעיר כי ,ויאמר משלו עליהם ונשא ,ש"לש
ואשתו איש שם והי' בתבן, מכוסים והגגות היער, עצי בתי אם כי גזית אבני

הגג. תחת בעלי' דרים שהיו
בל אחת נרפעם לו והי' ניעור בעלה הי' ועדיין לישן האשה הלכה ילה

אליו צעקה דלוק, הנר והניח לישן הלך הוא גם הנר יכבה וטרם דלוק
עודה כולו, הבית כל ותשרף מהנר אחד ניצוץ יפול ושלום חס אולי אשתו
והנרות האש על להשגיח העם להזהיר והכריז העיר שומר בא עמו מדברת
וראה נא שמע ,לבעלה האשה אמרה ושלום, חס שריפה לידי תגרום שלא
השיב והוא ,סכנה לידי יגרום שלא הנר על להשגיח מכריז שהשומר מה
הלא ,כן השומר הכריז שלם שבלב את סבורה וכי ,שבעולם שוטה ,לה
כן, שיכריז ממון לו נותנים שהקהל בשביל אלא מכריז שאינו יודע אני
כן על מכריז, הי' כן גם העיר שיציתו שיכריז ממון לו נותנים היו ואילו
כן פתרה וכאשר ,דלוק הנר והניח לישן והלך כלל, לדברו פונה אני אין
וכמעט ,גדולה שריפה ונעשה הבית כל ונדלק השולחן על הנר ונפל 'הי
להם נשאר ולא אשתו ונפש נפשו את הציל גדול ובקושי העיר כל נשרף
בלב הכריז לא שהשומר שבשביל ,הזה השוטה נא ראו - גווייתם. אם כי
הזה הדבר כך ,באש ביתו את לשרוף והניח לדבריו לשמוע רצה לא שלם,
בגיהנם יפלו דאל"כ הרעים מעשיהם שיעזבו ,העם את מזהיר שהמוכיח
,'וגו "כתנור בוער בא יום הנה" כמ"ש גוויתיהם את ישרפו שם אשר
לב נותנים אין שמים לשם מוכיח אינו שהמוכיח בשביל ידמו והשוטים
עכת"ד מזה גדול שטות לך אין הלא עליהם, השריפה שבאה עד לדבריו

ודפח"ח.

ובה....ב. לתה עלמא ראה א תרת, תרי ראע רזא מנע מאן
ןואינ אחרא, רזא  ולית ,טהפ אא רייתאא לא אמרין אינן ואין

 מרא סדרים ג"ן איה רצפין, (יב ד השירים שיר),הכ תיאח לנע ן 
הא הדא ,עב ימי ית לנע איה 'ו ,מהסת 'דם טראמ נעל ן

א)כתיב מו יתח,(יחזקאל הת בים ,העה ימי ת רסג יהיה 
ואני עלי לו ה אמר לווין, פני לת נעל הא לא גין בת

יתירין. מתיןנ אינן ייהלג תיחא איהי ,רע



קול הזוהר  אור הזוהר 271 ◇ 5אלול תשע"ג

נה. יניהם, בים ליקים בםמ איםמט רב תדבקערב מי 
תל עץ והיה  נאמר .רהה ל והרא תרה אה ארי. תא

.לי לא ועלה  אמר החים עץ וזה מים. לגי על

?עכׁשו ראלי דלי על לדר ליםיכ אי אל ַ◌ְ◌ָ◌

יראלהּתׁשוּבה דלי אהמ תרי האחרן מהר לנ י אמת היא ַ◌ְ◌ָ◌
ןוהחז חים החפץ יניהם ,ניםהאחר נים אהמ יםהאמ

,ק"זוה ללמד לנ צ ם זצ"ל, איהםוא דרכיהם לכיםה א 
.יםהאמ רב הערב

יראללכל עם להלת עית מה מעלה ל ין בית אלי אחד ְ◌ָ◌
האלה? לקרב

ואםאל דה הרה לד את נפרסם יחד נ נא רתק ְ◌ִ◌
יראל? עם להלת עית מה מעלה ל ין בית אתכם

,ּענוכלּת ק"הז ריםע והפצנ מקם, מקם כל דה הרז קנח ַ◌ֲ◌
ז"ל אמרם טב הע לקם וזכינ ,כלנ םב')מק עד נד ף :(ת 

.ית יאנ על סנת - מיחה ולא ית אני למחת ראפ [מי] ל
העלם ל על סנת - [] העלם כל .עיר אני על סנת - עיר אני

תאאב מכת נהה כם קם לכם, יעמד הרים זכת ה', (רק 

בגדרא. חכם תלמיד כל כי :וז"ל כותב ה"כ מכתב במכתבים חיים החפץ
גדול עונו בזה מתרשל אם ו"וח ד' דרך לעם להוכיח נביא במקום ,צופה
חכם תלמיד נקרא להוכיח ובידו בתורה שמופלג מי אלה למאד,ובימינו

.זה לענין

יד כלאחר הענין ולדחות בזה להתעצל שלא ועיר עיר שבכל הרבנים ועל
,זה על ושלום חס ויתבע הוא בנפשו כי לדעת עליו להנצלכי הרוצה וכל

ישראל להמון ולזרז להוכיח עליו הקשה הדין הציל,ממדת נפשו את ואז
שאינם הרעים, מעשיהם על לדין שיובאו בעת ישראל המון יטענו בודאי כי
על אותם הוכיחו לא והרבנים חכמים שהתלמידי מפני ,בזה אשמים
הטובה הנכונה הדרך את ולהורותם להוכיחם הרבנים על כן ועל מעשיהם,
יחזרו ישראל המון את וגם הקשה הדין ממדת הצילו נפשם את ואז והישרה
ולישועה לגאולה ונזכה ובבא בזה עי"ז לנו טוב 'ויהי ,מרובה במדה למוטב

.עכ"ל .במהרה

ידי על שנתמנו בי"ד יש ועדה עיר ובכל מאחר נפשי עלי שלום לומר ואין
רבנים שיש במקומות ובפרט ישראל, כל על מוטל החיוב אין ולכן הקהל,
מישראל אדם כל על כי ,הדבר מוטל שעליהם נאמר אל הקהל ראשי
,עבירה מעוברי עין להעלים ואסור עבירה בעוברי ולפגוע למחות החיוב
ועל עבדי ישראל דכל שליחותם דין ובית ישראל, כל על מוטל זה דדבר
עושה דין בית כשאין אבל מלהשגיח, ואחד אחד כל נפטרו זה ידי
ש"כמ מישראל אחד כל על בזה החובה חלה שוב דישראל, שליחותם

וז"ל: בתשובותיו החת"ס

ויש מוחה שאינו מי ונכנס ,בזה זה ערבים ישראל כל ומצות חוקים וקיום
הזאת תורה דברי את יקים לא אשר בכלל למחות תבואבידו 'פ רמב"ן כפי'

כל אלא ב"ד דוקא לאו שלמטה ב"ד זה יקים לא אשר ומ"ש ספרי, עפ"י
העלם ואם וכתי' לעשות, בידו יש אם ,הוא שם וגדול קטן מישראל אדם
יעלימו שלא ע"ה על 'שהי משמע למולך מזרעו בתתו הארץ עם יעלימו
היינו וב"ד הדיוט היינו בעשותה ה"דע חטאות 'בפ כדמוכח ב"ד, איננו ה"וע
אח"כ ומדכתב יעלימו, שלא הכתוב הטיל ה"ע כל על כ"וא ,העדה עיני
אלא כמותו בכרת ג"כ להם שהי' ש"מ עולם, כל למעט אותו והכרתי
טפי דחמיר שוא שבועות מעונש חוץ מכרת עונשם והיקל הכתוב שמיעט
ב"ד בין שאין נכון אמת מ"מ ,הדיינין שבועות 'פ ס"מש קצת בדבר עיון ויש
כלום, ולא עבירה בעוברי ולפגוע למחות שיכול מישראל איש שום כל ובין
באגרוף ולהכות בהם לפגוע אפקרותא מיקרי לא רבו לפני תלמיד ואפילו
בכם אשלח יד ואמר ואמרטם ואכם 'חכלי בן 'כנחמי נפשו שתצא עד רשע
בידם כח שיש דמלתא ואורחא הוא בעלמא לישנא מקום בכל שהזכירו וב"ד
,למולו מצווי' ב"ד במילה וכמו ,להפרישו מצויין ב"ד נבילות אוכל קטן כמו
אפי' פסק כ"ע ,תסור מלא נינהו מה"ת דרבנן אפי' המצות 'בס ל"ס ורמב"ם

פ"בע מצה באוכל ומצה חמץ 'מהל ו"פ כמ"ש ,ככה דרבנן תי"טבאיסור 'ועי)

ג') משנה פ"ז ל"טנזיר ההכאה שיעור שכתב תמוהים קל"ב חולין ר"ן חי' ודברי
וב"ד ,ישראל כל על מוטל זה דדבר להנ"ל נחזור תימא והוא דאורי' כמלקות
כל נפטרו ועי"ז ,דישראל שלוחא שנתמנו עבדי ישראל דכל שליחותיהו
בקרירא רישך והיינו בחריקוהו רברבי גברי העמידו כי מלהשגיח ואחד אחד
ומצות, חוקים בחלק זה וכל ,איכא קרירי ומ"מ בחמימי דרישיך ורישא

קע"ז)עכ"ל. סימן חו"מ חת"ס שו"ת)

טול נגדינו ישיבו הלא בתוכחות לעסוק כמונו ערך לפחותי מה תאמר ואם
אנו יחדיו אחת שבספינה מפני מספקת תשובה זו אין אך ,עיניך מבין קורה
אנו נפשינו ולהציל ,הדור בעוונות ניתפס נמחה לא שאם מאחר ,נוסעים
ידוע והנה :וז"ל עולם גדר בספר חיים החפץ שכתב וכמו וחייבים צריכים

באיזה כשנכשלין בעמיתו להוכיח ת"מה ע"מ מישראל איש כל על יש כי
עצמו את מציל הוא שמוכיחו ועי"ז 'וגו תוכיח הוכח שנאמר כמו איסור

חטא באותו יתפס מאלהשלא נפרע כך העון מעושי הקב"ה שנפרע דכשם
מיחו ולא למחות בידו נ"ה)שהיה עירו(שבת באנשי למחות בידו שיש מי

מיחה ולא ביתו באנשי למחות בידו שהיה ומי עבורם נתפס מיחה ולא
ביתו אנשי בעון נתפסחמור הוא בפרהסיא שנעשה איסור דכל ידוע וגם

ההוכחה חיוב גם ואז בפרהסיא ש"ש מחלל שנקרא מבצנעא יותר הרבה
הרע במנהג גם כן ועל הקב"ה של מצותיו הותר יאמרו שלא ביותר גדול
טהרת ,שבת כחילול חמורות עוונות על בפרהסיא שעוברים הזה
לשתוק לו חלילה בלבבו נגע השם שיראת איש כל וכדומה המשפחה

הלא מנע ולא למנוע בידו שיכולת ומי בזה, למחות הואושלא גם יתפס
העון בחומררבה בויקרא ג"כ זה כעין וכדאיתא ,פזורהוכנ"ל שה הפסוק (על

וכולםישראל) מאיבריו באחד לוקה שה של דרכו מה לשה נמשלו ישראל .
באבריה לוקה וכשאחת זה אחר זה להמשך דדרכן הצאן כל היינו] מרגישין
וכולם חטא אחד ישראל אף [מקום באותו יעמדו כולם עוד, מלילך ופסקה

נענשים.

קודח מהם אחד נטל בספינה יושבים שהיו אדם לבני משל רשב"י תני וכן
מה להם אמר כן, עושה אתה למה חבריו לו אמרו תחתיו, וקדח והתחיל
הספינה את מציף שאתה מפני לו אמרו ,קודח אני תחתי לא לכם איכפת
בני נפשות את וכן להציל ורוצים תובעים אנו נפשינו את הרי ע"כ. וכו'.
כזה במצב האם להצילן, בנפשינו עליהם חסים שאנו לנו היקרים ביתינו
לומר בכלל שייך חור בזה קודח שהזולת בגלל ים בלב בספינה שטובעים
בלי מנגד נעמוד רק נגדו להתקומם חייבים אנו אין ערכינו פחיתת שמפאת

כן. חושב אפילו או כן שאומר זה הוא פתי הלא ,מעש

הרה"ק בשם דשמעתי י"ל מרידניקועוד צבי ר"מכתמוה שכמה בעת זצ"ל
הדבר לו ונודע הזמן רוח לפי ספר בית ברודניק לייסד רצו המתחדשים
,ויאמר משלו וישא הבימה על ועלה ,לדרכו אז שנסע קודם האחרונה ברגע
אש פרצה כי וראה אחת עיירה דרך נדודיו במסע פעם עבר ונבזה עני איש
ואינם נפש בשלוות שם עומדים אנשים כי וירא אחד, בבית ואחזה
יפתח אם בלבו עצמם,ויחשוב את להציל העיר אנשי את להזעיק מתעוררים
שפל לך מה ,לי ילעיגו הלא שריפה דבר על העיר לאנשי להודיע ויצעק פיו
בדעתו החליט ושוב ,הזאת בעיר ונחלה חלק לך היש ,השריפה בעסק ונבזה
כך על לעבור אוכל לא סכנה בחזקת והאנשים בוער אש ,מה עלי יעבור
כ"ק וסיים מתרדמתם, העיר אנשי לעורר בקול לקרא והתחיל בשקט,
ואכן - נפשותיכם את הצילו בוער אש יקרים יהודים קדשו, בלבת ר"אאמו

.רשע אנשי מזימות לבטל הצליח בידו 'ה חפץ

עבירה עוברי בידי למחות כדי במחלוקת להכנס חייבים

וז"ל: תקמ"ז מצוה המצות אלה בספרו חגי"ז יחידמהר"ם כל על מצוה
הגון, שאינו דבר בו שרואה לגדול קטן אפילו חבירו, את להוכיח ויחיד

מלפניו, המכשול להסיר עלינו שבכללותחובה לאו סוג תחת ג"כ הוא כי
לש"ש שהוא ופירוד מחלוקת 2דכל ,'וכו מכשול תתן לא עור דלפני
דמו כאשר מחלוקת, בעל נקרא זהו אין ,עבירה עוברי בידי ולמחות
3ובכל ,יעקשו הישרה ואת .ידעו לא 'ה דרך אשר הבהמיים ההמוניים
בו שדרכו הדרך להם תפסו הרע לבם בשרירות ללכת שרוצים וזמן עת
המכשול ולהסיר להם להועיל הבא את בלשונם להכות ,הענתות אנשי
על ומתעבר עובר ושהוא ,מחלוקת בעל שהוא עליו ואומרים מפניהם
בין זה טעות ונסתבך נשתרבב מהיכן ידעתי גם וידעתי ,'וכו לו לא ריב
היוצא פרט לכל וכו',ולכן דבריו בכונת מבינים שהם מחשבין שהם

(י"ח אתמנה הוז זכה המ .יד על א חטא אין הרים, את ההמז "ל 
." לי יםהר תזכ ,יםהר

ה' דּברי את לׁשמע אם יּכ לּמים צמא וא ללּחם רעב ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָא
אמרכּבר מה לבל ענסהעמ ביאיא-יב)ה 'ח רק):אים ימים הה ְ◌ָ◌

לים צמא ולא לחם רעב לא ארץ רעב והלחי אלקים 'ה נאם
טטי מזרח ועד מפן ים עד םמ ונע ,'ה ברי את מעל אם י

.ימצא ולא ה' בר את לב

לחיםבּּמציאוּת מבים רים הארץ קצות ל זאת איםר אנ ַ◌ְ◌ִ◌
זהר ספרי לב ,'ה בר את לב ריםמתק פקסים

.'ה בר את למע וגדל לה האן קנטרסים,

ּתוֹבע מןּהז זאת וּבכל - ואוֹזל לֹהו ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַהזּמן
העלםאם ריאת נת אלפים ת ...זלוא לה המן יקרים! יהדים ן ִ◌

מאת לעצמם מסיפים יעף... חלפים עברים, מסמים הלכים
בלי למד פסקים, ס"ש הדת תיבי הלמדת רה ל נים
גמ ל צ צל לנ ואין מים, תנח הגת לנ אין ,יםמפר
אנת, עני, מחלת, :בע המן זאת בכל הא, רי אדק הנהגת

ליצלן. רחמנא רעיני אם ,מים עצירת ,קאסמים רפת,

רהֹונחקו ּרכינוּד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַנחּפשׂה
אּבראנע םי ל הול מה על ,רהונחק רכינ הנח - אים?! אנ ָ◌ָ◌

מילה מגינה אינ ביכל, הלמדת, רהה עמ ?מחבר רע
מיעה? לא הוהגא מילת כה כינהה זה אי הרעים. הגעים מל

עלינאמר יגן תזכ יחאי ר ןמע יר('מג ןיק זהר, מי:(יקני דוע" ָ◌ַ◌
והחכמה הלה סק רם(רהה תנימ ,הררה.(זמ - 

אא אין מרוא , לי א רםוג כתב, מרה ה על
מראב רה רקט מדיםל)(...יבין ביןוה ,םה ל מראוה רהה ט,איו 

נברא א טב ,ל ואבי אי ן, מההא נהר מההא הים את יסק אה
החזיר איל ,ל בונח ה, ועל כתב רה תא ילמד ולא עלם,
תב וכן - ."!!תלה ואר לםע ענת רםוג ,ובה לתה לםהע את

דה ל')הר"י ןיק ,הרז הכינה:(יקני את בדיםע לאה "אי 
ענת, רמים להם אבי ,להה חכמת דל מלים ולא ,בשי

הב היח".(מלחמת)וחרב רח את קיםמס ,לםע ואבן והרג 

להיוֹת ׁשֹדוהּק הרּהז בּספר והּקריאה הלּּמוּד ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְמסגּלים
צרה כּל מּפני בּצוּרה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְכּחוֹמה

ח"ו,כּדי באת התרת תירענה למ לגאהלהצל ולזת ְ◌ֵ◌
- .דה הרז הרה, נימת לד רצ י רחמים למהה
קת תזר ל ללב דה הרה ספר ריאהוה הד ומסלים
יל לםהע םק ל י ליצלן. רחמנא צרה ל מני רהצ מהח תולהי

.דה ההר לד

סוֹדוֹת מדיםֹהלו החברים ּוּלאל אלּא העוֹלם נברא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִא
רהֹוַהּת◌ָ◌

יתרוּבזּהר רת דע"ב)ה פ"ט)לי אמר לרי: מען יר] ַ◌ַֹ◌
חבריידאי] לאינן אא עלמא לית ,יח ,דלימ יא 

] רייתאאסקיםהע החברים לא אא העלם נברא לא ,יח 
ארייתארה סתימי וידעין רה]] הדת דעיםל[וימ - . 

,איםר א חז"ל החבריםברי לא אא לםהע נברא א 
הרה סדת ולמדים רה, לימדהעסקים עצמם מקים , 

.דק ת הד

ּובהו ּולתה העוֹלם את החזיר ּוּאלּכ סוֹד, רתֹוּת נעֹוּמׁש ִמי◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֹ
ע"א)זהרוּבתּקוּני ל"ח ף רע עה ןיק):מייב ל רהע סד נע ְ◌ִ◌ֵ◌

ובה לתה העלם את החזיר א אתם...,רת, וא 
,פיםרצ  והם .אחר דס  ואין ,טפ אא רה אין אמרים

[תרה סדרים[י ג"ן אה אמר רת] ג"ן הא כתב רה] , 
ימי ת לנע הא ו' ,מהסת ם' ל מד לנע ן ,הכ אחתי לנע ן
פני לת עלנ היה א די בת ,תחי הת םבי העה
נמת הם אליהם, חהת היא ,רע ואני עלי לו הם אמר ,ויםל

יתרת.

מי נמצא נחקור אם דאפשר ,אליו לחוש אין ישראל של ורובן מכללן
היו תמיד אשר רב מהערב הפליטה משארית המה עדיין אפשר אביהם
ובערת כתיב בנפשותם החטאים מכשול וענין ,'וכו ישראל לבני נגף לאבן
מן גילולים יעביר ברחמיו והוא ,הצלתי נפשי כי לך מקרבך,ודע הרע
ירשו לעולם צדיקים כולם ועמך הארץ מן חטאים ויתמו וכו'. הארץ

.עכ"ל ארץ,
והכל הרעות הרוחות כל נושבים העיר דברחובות דידן בנידון הדבר הוא וכן
כל ,רח"ל העומד על מרובה הפרוץ לעינינו בוער אש ומושחת, מקולקל
שכך ולעינינו בחלקינו, נפלה שכך לנו אוי ,היום לאור נשחתת טובה חלקה
ערך פחותי אנו האם אלו כגון חשבונות לערוך הזמן הוא כעת האם ,רואות
גדול יאמר הקטן יוקד שהאש בזמן אדרבא ,בשער להוכיח אנו ראויים או
שמים כבוד להרבות זו בשעה הוא העיקר אני, גבור יאמר והחלש ,אני
תכלית שזה ,לבוראינו רוח נחת לעשות כדי הקדושה, גבולי ולהרחיב

.הזה בעולם האדם יצירת ומטרת
גדולים במקום לעמוד ראוי אני אין כי ערכי מך ידעתי גם ידעתי והנה
לכבוד אלא לש"ש כוונתו אין לנפשי יאמרו ורבים תוכחת, במוסר להוכיח
שראיתי נכבד משל לפניך אציג ע"כ שם, לו לקנות דורש הוא עצמו
מנהג דהנה זצ"ל, מוכיח יואל ה"מו הרב בשם לישרים" אור" ק"בספה
ורבים ,ישראל את להוכיח לעיר מעיר מוכיחים שנוסעים ,הוא תורה ישראל
בשביל ממון לוקחים שהם מפני לדבריהם, שומעין ואין טועים עם מהמון
כוונתם ואין בה לחפור קרדום אלא אינו שתוכחתם ואומרים ,הדרשה
בתי להם הי' שלא ,קטנה אחת בעיר כי ,ויאמר משלו עליהם ונשא ,ש"לש
ואשתו איש שם והי' בתבן, מכוסים והגגות היער, עצי בתי אם כי גזית אבני

הגג. תחת בעלי' דרים שהיו
בל אחת נרפעם לו והי' ניעור בעלה הי' ועדיין לישן האשה הלכה ילה

אליו צעקה דלוק, הנר והניח לישן הלך הוא גם הנר יכבה וטרם דלוק
עודה כולו, הבית כל ותשרף מהנר אחד ניצוץ יפול ושלום חס אולי אשתו
והנרות האש על להשגיח העם להזהיר והכריז העיר שומר בא עמו מדברת
וראה נא שמע ,לבעלה האשה אמרה ושלום, חס שריפה לידי תגרום שלא
השיב והוא ,סכנה לידי יגרום שלא הנר על להשגיח מכריז שהשומר מה
הלא ,כן השומר הכריז שלם שבלב את סבורה וכי ,שבעולם שוטה ,לה
כן, שיכריז ממון לו נותנים שהקהל בשביל אלא מכריז שאינו יודע אני
כן על מכריז, הי' כן גם העיר שיציתו שיכריז ממון לו נותנים היו ואילו
כן פתרה וכאשר ,דלוק הנר והניח לישן והלך כלל, לדברו פונה אני אין
וכמעט ,גדולה שריפה ונעשה הבית כל ונדלק השולחן על הנר ונפל 'הי
להם נשאר ולא אשתו ונפש נפשו את הציל גדול ובקושי העיר כל נשרף
בלב הכריז לא שהשומר שבשביל ,הזה השוטה נא ראו - גווייתם. אם כי
הזה הדבר כך ,באש ביתו את לשרוף והניח לדבריו לשמוע רצה לא שלם,
בגיהנם יפלו דאל"כ הרעים מעשיהם שיעזבו ,העם את מזהיר שהמוכיח
,'וגו "כתנור בוער בא יום הנה" כמ"ש גוויתיהם את ישרפו שם אשר
לב נותנים אין שמים לשם מוכיח אינו שהמוכיח בשביל ידמו והשוטים
עכת"ד מזה גדול שטות לך אין הלא עליהם, השריפה שבאה עד לדבריו

ודפח"ח.

ובה....ב. לתה עלמא ראה א תרת, תרי ראע רזא מנע מאן
ןואינ אחרא, רזא  ולית ,טהפ אא רייתאא לא אמרין אינן ואין

 מרא סדרים ג"ן איה רצפין, (יב ד השירים שיר),הכ תיאח לנע ן 
הא הדא ,עב ימי ית לנע איה 'ו ,מהסת 'דם טראמ נעל ן

א)כתיב מו יתח,(יחזקאל הת בים ,העה ימי ת רסג יהיה 
ואני עלי לו ה אמר לווין, פני לת נעל הא לא גין בת

יתירין. מתיןנ אינן ייהלג תיחא איהי ,רע
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בּׁשבּת - ֹוּלׁש הּטוֹבה אצמיח גּם בּׁשבּת, ׁשּמוֹסיף מי ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָכל
רהֹוּת ׁשנה ןֹומלי לּמאה בׁשחּנׁש ,הרֹזו ללמוֹד מוּכרח דׁשֶֹקו◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ּוּבאלּגותא מלוים א[כינהה בד ביל]סיפיםמ תולא] ְ◌ֵ◌
[ללק ולת לבא ליםויכ חהת כינהלימיםה לתת 

,להם מהסת היא ,ביםלהםט מהסת הכינה – יתרה מהנ ספת] 
הת] מדת להם האירמוז ,ל מסיפים הסיף ל זה מם 

יתרה, מהנ בגמת[ספת קדה],רחנת חר ל ספת והיא 
,חכם אה ואם ,עני ארונ ,יתרה מהנ תא ל רעים הרע, וכל
עני ארונ מ מסק ממן, ירע הא ואם ,מ מסקת חכמת
ארונ חי, ל מתנ היא יתרה, מהנ מלמעלה מנע הא מ ,יב
נגד מה אוה ,תרכ מ נמנעת  ,היב כינה עני תה ים
אצמיח ם  אף צמיח. עיהזר הכג אז ת, סיף מי וכל מה,
יתרת נמת אתן מעלה? כינה ל זרעיה מי , הבה

דב מיו למה יראל את חוי ,מ באררעים עד וען . 
במ לכבדמתק הבמ מאכל להסיף רי מ אר ם, , 

זה ועל ,ת הדה רהה לד להסיף צרי ם  דק ת
.בריו ם ןע ,דה הרה ללמדמזהיר כרחמ דק ת זה לפי 

לאה בח ת הרה לד מ הרה לד ספהה ל אין ,הרז
רה נה ןמלי. 

וּבפרט םֹווי םֹוי בּכל ׁשֹדוהּק הרּהז דּולּמּב קּזנתח ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהבה
.דׁשֹקו תּבׁשּב ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּלּמוּד

ּותינֹוּרבני על תת למדתה רה ל הוער בח הפליג ַ◌ֵ◌
דה ההר לן ,החל תימ למדתה תזר ףס) 

("ל-לח"א ימא אריתא, מלין אינן כל חלקיהן זאה – 
ימין". ארמ

הב,מרנא חי"ספרהרי"ח אי ן"(הנ נה תמ וזה,(רת תב ָ◌ָ◌ָ◌
:לברכה זכרנם הקלים תב :נלמעסק העה על גדל 

ימי ל רהה מעסק העה מן תרי עמים אלף ,ת ים הרה
קד.החל. לן אן יעדרע מרכי נרעלינ יגן תעםזכ אהת 

הת, םי הט ר על רה לד ל "עה :ואמר מקרביו אזני
ים להוק זהר דל ל אחת עהו חל. ים למה נה ללד וה
ת םי וזהר להה דול חל. םי ט דל ל נה מ היא חל,

החל". ימת נה וחמ בעים דלל וה עה מןאה פסק 
ה דהיםהח ף(סקי"ב הלה.,(קנ"ה דלל יחב הרהז דלוכתב 

יעץה לא:נל תוזהגיא  וגה קאמר מאי ידע לא אי ואפיל 
אה ר דה לפני חב אה ההרפר אהבה עלי ודגל דכתיב 

קד ר כבר .נל אן עד ,אהבה עלי גוד לברכה זכרנם חכמינ
זגל "מהרעל עינינ רמא עלינ יגן תזכהרה לד "מל אה" 

הט, דל ל נה לער אחת עה עלה דה סק באוהכף 
יםסקי"ב)הח ה"קנ ה,(סימן לן סאוזה"מל"(מ"ג ן):הרה דל י 

להבין ללמד יזה אם ן וכל עלמת, נה עלמא גירסא דה
א מה אחת עה למעלה ן  יעה אחד, מאמר ר אפ
מני אה לםע ן אה ל מבטח ,מימה נה טה לד יעה
מלכתא ראנה ביםה לה ני מראי ויהיה מלא, היכלא

.רקיעאןת תבם מל)ל' לנ:(הא וזה למיד, על חב דל ה 
אר וגרם קלה מדיםל אינם אם דל ה וענם קלה. ללמד חכם
לד אחת עה יעה י ליצלן, רחמנא האה מעבים הם י תאל
ח דל י הרה, פטי ימים חד לד הנע א מה להה

האה. הלקרב תינר ברימ לההעבה והרי"ח מל יגןא זכתם 
:םעליני ט נה אלף מדל ,דק ת דה הר עה מדהל 

הרי ,דק ת דה זהר עת  ללמד יזה אם זה, לפי חל.
ריאהה ימי אלפין יתה ל לתן זכה.[יד על המתע העלם וכל] 

על ל ח  על סףבניקיםצ המחה)ארחת ער):בארדהל 
(מצוה ת(וכל מדל יהדי רא צאי אלף, פל ער מחה ההנע 

א עה עלה "דה הרה" – הר"י רת מחהב דקלער חת 
,נה מלין החל)ל ימי ט (לד ואיתא נתן. יר תו')אב נהמ 'ג :(רק 

ל ב אל הרוח עת רה למד אם ...מרא יסי רי ימעאל רי
,חקה רוחעת מאה צער אחד בר לאדם ל ב ם)לפי ןע), 

דה הרז לד הל ס מאה, פל הל ריםי מדל רא ן על
נה כ-28.000 אחת נה רה!!!!! נה מלין מאה וה ת עה

אתרה. חמ ה הנ כל ת, דה הרה לד וחב צא 
ה'". ח נא ליג הוע" :קסה את םמק הא ר דה

הבּא לםֹבעוּו הזּה בּעוֹלם חיּיו את ׁשיּפסיד הּפתי ִמי◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
בריּמדּארומב דה עלםהזהר מחזיר הרז דללמ צהר א מי ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

יתירה, לנמה לזת יכל ולא ,ובה תלתה בפרט 
,דה זהר ללמד בח דספתקלת כהז אה הרז מד מי ורק 

חכמת מפסיד ליצלן רחמנא ,נמנע ואם קדה, ותספת יתירה מהנ
הה לםע חיו את פסיד התי מי ן ואם מלמעלה, ברכת נממ

.אה בעלם

הזוֹהר ללמוֹד וּבשׂמחה בּאחדוּת ישׂראל כּל ּוצִּהתקב◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
הׁשֹדוהּק הּתוֹרה כחּב הגּאלּה אֹובּת כףוּת ׁשֹדוַהּק◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הכינהעל לכבד להתאחד הם יראי מחנה,דה זהר דלל דללמ ַ◌
הר"י ברי הלםויתקם מהרהעליו גלתא מן יפקן דא 

אמן ימינאחד יראל ל צהתק ן ועל - .אילן ואחז מחהב ת 
וכאר רחמי", תאגל מן יפקן א "ספרא דה הרהז ללמד יםהח

הדה הרה כח האה אב כף רה ם ויעסק הרדילמדב . 

סתימאג. איהי ,ביםט לימים לתת אסיפין ולא ל מלווין לא באין
ואיהי ,יתירא נמתא ספת ודא ,לי סיפיןמ סיףה ל א בגין להן,

,הקד רחא ספתארוא ,יתירה מהנ ההיא לי רעין רעה וכל 
קאס נאממ ירע אה ואם ,חכמתי ימ אסק חכם אה ואם עני,

יב עני ארוא ,ימדאיה מה ע"ב), לח יתירה(דף נמתא מעילא מנע 
אתמע הכי ,היב אכינ עני הת ים ארוא חי, ל מתנ איה
כגה אז ,ת סיףא מאן וכל ,המ נגד המ ואיה ,ימ רכאן

צמיח עיהיא)זר סא עיהעיה(יזר מאן ,דילי בהט אצמיח ני הכי אף . 
ליראל ןל ויחדן ,ימ זרעין תיתיר תמנ אינן ,לעילא אכינ

.דב יומ אלת
בדבריהם,ד. מקומות בכמה מבואר עוד :ליקוטים – תורה אור בספר
התורהש בזכות הוא משיח ביאת דבבאעיקר קמא בפרק שאמרו כמו ,

א)בתרא ,ממשא(ח מעט ויחלו אקבצם עתה בגוים יתנו כי גם" דכתיב, מאי
"שרים מלך(י ח, תנו,(הושע אי ,נאמר ארמי בלשון הזה פסוק כל ותניא ,

ואמרו ושרים". מלך ממשא יחלו" ,מהם מעט ואם אקבצם", כלהו עתה"
"בידיך קדושיו כל עמים חובב אף" דכתיב, מאי ג)שם לג, אפלו(דברים ,

,'כו הם בידיך שלהם קדושים כל עמים, מחבב שאתה בשעהשאמרו וכמו

מלכות על ממנו מעבירים תורה, על עליו הנותן משנהכו'כל יג פרק אבות)

עשו,ה) ידי הידים אין כו', יעקב של שקולו בזמן פרשהכו'כי רבא בראשית)

טז) חלקסה, ובפרק ב), אדם(צח יעשה מה ,אלעזר רבי את תלמידיו שאלו
וכל עכ"ל. כו', חסדים ובגמילות בתורה יעסוק משיח, של מחבלו וינצל
ובגמילות בתורה עוסק נקרא הקדוש הזוהר בלימוד הרבים את המזכה

נעלה הכי באופן חסדיםומתקשר כולו, העולם כל את ומציל ומקיים
הרשב"י אורלנשמת עולם ויסוד צדיק הקדוש הגאון שכתב וכמו ,זי"ע

דרזין, מרא ,המלוב"ן הקדשים קדש ונעלם, יעקבטמיר רבינו מרן
טובאבוחצירא דורש בספרו ,זיע"א ל"ע"ב)זצוק עמוד):לשונו גדולהוזה

הצדיקים מכל יותר העליון בעולם יוחאי בר שמעון רבי וכמוזכות .ל"עכ ,
,חז"ל ע"ב)שאמרו מ"ה דף רבי(סוכה משום ירמיה רבי אמר חזקיה ואמר .

מיום הדין מן כולו העולם כל את לפטור אני יכול יוחאי בן שמעון
ועד העולם שנברא מיום עמי בני אליעזר ואילמלי עתה עד שנבראתי
ואמר סופו עד העולם שנברא מיום עמנו עוזיהו בן יותם ואילמלי עכשיו
והן עלייה בני ראיתי יוחאי בן שמעון רבי משום ירמיה רבי אמר חזקיה
הן שנים אם מהן ובני אני הם מאה אם מהן ובני אני הן אלף אם מועטין

הן. ובני אני

אנ רת מהימנא ב)רעיא קכד, ף),"ארץ רר "קראתם בגיניה :אמר 
."נכר אל ע ואין ינח דד 'ה" יתקם בזכתיה

ּקוּידב ישׂראל ניּב ׁשכּאׁשר מבין ערמוּמי ׁשחּנּכ ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶהוּא
ֹפוֹוס את יקבּל הוּא הרׁשבּ"י ׁשל ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ְבּתוֹרתיו

חתיווכאן ל ום צעדינ צרה הרע, ,הצר והסיל הקן ל דתעב ְ◌ָ◌
א די טעם טב תיוטענ מכין אה ,למהה הלגא הנז לבל
קיד ראלי ני רא מבין ערממי ח והא היח, לביאת הנז
ללמד ראס מבהיר, זרח ן ועל ,פס את ליק אה הר"י ל רתיות
ורק בסקים ס" רס אימ קדם פסקים, ש"ס מסמים לפני הרז

.רהה תנימ ללד יפנה  אחר

בּתוּכספרסקיםפ "ס קי היה לאדם ראפ דה נהה ָ◌
יצד? – !רמ הארץ עם זמן תבא

פסקיםכּדי ש"ס עלינללמד יגן תזכ ם"הרמ נתמעיד 300 י ְ◌ֵ◌
כבר !לגמר הלאכה עלי לא נאמר זה ועל ,לאדם יקיס לא לד
פסקים" ש"ס אז ורק וזהר קלה ילמד "קדם דה סאלי אה ענה

זצ"ל) האל מרכי לרב בתת),דס "יתחיל מילנא דה האן תב וכן 
הט" את לדעת ראפ אי דה לי י ,דםא)ק"רה רנ.(סר תב וכן 
דה האר"י ל למיד דה וויטל החים)חים לעץ מהקדם(הק י 

תב וכן .קיר המג רע וקלה זהר לי מרא י להוק זהר ילמד
אלג מסירת)האר"י לפנים הד,(הקמה הר"י מג')וכן ןיק זהר ,(יקני 

המהר"ן הר"ן)וכתב תיח),אה וההפ , חכמה ספרי א י נכן ברה אין 
זאת חכמה דוללמ להחזיק ניםהאחר תרד חבה י וקלה)הכן, (זהר 

עלינ יגן תזכ החיד"א מרן תב מ')וכן תא להחיד"א עאצ "יקן:(מרה 
תב בר ."םי כל זוהר יקני א הרז ין חמה אמר בה לעל
רת הרז דללמ ריםחה על חבה עלינ יגן תזכ יםח החפץ
נגד 9 ני ילדים עם הרז דה חסד צרה למד וכן ת, ל עבה

עלינ יגן תזכ דה חי ןה תב וכן ניה)הינת! לספר "קיימ:(הקמה 
היקנים ל דה לד להחזיק יראל עדת קהל היהדים לוק

דה י"האר נר תב - זקן". ועד ערמ יםור יחיד הרוה,יםח עץ ספר) 

(דה עלינלמהרח"ו יגן תזכ דה הרמ"ק תב רנים)וכן סר)י 
הרת כל תרי תכמה המת מחינת הן ,הה רד המת

מיחא) ,(עקבתא תמל אין ן ארועל ידי על אא יאמ ןיק הה רד 
אן ולא ,המ זה הפ סדר ירד והארת ליםה י עיד י ,לבד הרה

להארי (כ"ד)הקם הלה לחכמת תיחה ,םה על הרסף(זי 'ר רא ערי , 
.(זי"ע נבנהגיקטיליא אינ ר ל אמר' ,קה ית על גמרא תב - 

'החריב אה איל עליו מעלין ה(ימיו, א, ימא יבנה.(ירלמי אי ן אם 
ית נהי "חכמה עלינ יגן תזכ לה למה נהע ?מחד קה ית

"לאי חדרים בדעת יתנן: ד)בתבנה ג- כד, זה.(מלי י הא פט 
חכמה רק ן ודעת ינה חכמה הפירת הרה(נגד תפנימ הרז (לד 

ת נהי)יליה יתה)קה ית י עויד .תמג והן רחנת הן 
החכמה י על  נבנה(להוה הרה תנימ)למד לה למה רא 

הן. את להקים מנת על רהבה מי נר למה נמסרה רוא ,היטב
על הכלה מערת את נה רא .עלינ יגן תזכ לה וד זאת ידע וכן

חכמה תא והלה(י הרה תנימ),.להארי םקה אן ולא 

הדּחק עתׁשּב עליו לסמוֹך ׁשמעוֹן יּרב הוּא ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְכּדאי
ימיםּמהב דעי אי ואין ילני םה ראלי לל על העברים א קים ְ◌ָ◌ִ◌

ימב אלים ורים ים, רחמיילד ררלע ה הות עצה ם 
.מרני 'ה תק זרת ל לבל מיםדוללמ להתחק צריכים ואי 

אמן, עלינ יגן זכותו יחאי ר מען רי האלקי אה ל קד דברי
רחמים הלת מן נצא דה הרה ספר הריאה תזכ ,הבטיח 

(תינר מברי דע לל הבנה ללא עת.(אף עליו לסמך מען רי אה כדאי 
ההרהחק. ספר והד ריאהה זכת רק עליל המ איםור 
דריםהוי צרת לא רחמים ונאל זה לנ ליצלן.מבטח רחמנא 

נקלּב ֹמוֹיוּב יוֹם מידי לעסוֹק יוּכל מיּשׂראל אדם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָכּל
הדלכן, הרז ולקרא דללמ ים מידי ללה צרי ואחד אחד ל ָ◌ֵ◌

להדיס החלטנ לכן ,האה לקרב ראלי לל להצלחת

יכל ראלמ אדם ל די – נהה תת ל-54 קיםחה נטרסיםק
עם יםטה ,ית ני עם ילמד בת ,נקל מי ים מידי לעסק
י"לר ף יהיה ל לעזר ניןע מי נערים. עם זקנים הדלים,

אמן". עלינ יגן תזכ

אם ,ֹוחבר את כיחֹמוּו יםּבהר יּלמזכ ׁשּיׁש תּכוּהז דלֹוֶּג◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
לדוֹרוֹת ׁשיּעשׂה מה כּל על שׂכר מקבּל ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָׁשמע,

יד)מליהגר"א את,(יב, מכיח הרים ילמז  הכת דל מבאר ַ◌
אם וגם לדרת, הע מה ל על כר מקל ,מע אם .חבר
חלק את מ לקח מע א וזה ,בה חלק ל מקל ,מע לא

תאב נהמ . םיהה(ה חטא(פרק אין ,יםהר את ההמז "ל :אאי 
מאירי ."יד על א(א עמוד פז דף חטא:(יומא אין יםהר את ההמז "וכל 

עדן גן נחלין ולמידיו לגהינם הא ירד לא - ליד אבתעז לא י שנא' 
שחת". תלרא חסיד תן לא לאל לנפי סז(בספר סימן)תב: 

."בל אא נברא לא לםהע וכל ,יםהר את והמזה הזכה "וארי

הּזכּת הרי הרֹוּהז רתֹוּת אחד דיּיהו ּואפיל ילמד תּוזכּב ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִאם
רהֹוּת תֹנוׁש ניֹוְלמילי◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

האהואם לקרב "..ראתה לא "עין נצח! לעלמת לזת נרצה - ְ◌ִ◌
ספר קלח לעה"יכ ל הר"ערז ללמד מערר המעדד , 

- טב. בים דק ת בפרט ים, כל דהאפיל ילמד תזכ ואם 
עה המד ל י ,רה נת למיליני זה הרי הרה רת אחד יהדי
כל כיל ואם ,רה נה מלין לאה ל עלה ת דה הרז

חיו, ימי לכל וי"ט, הנה תת[נה בעים הם תיננ יע[ימי 
יהדים למנין ריע יתארגן תזכ ואם רה. נה מליארד ל-640

רה. נים מליארדי ל אדי לסכם יע דה הר למד
(תורה (שנות

בּאלף הוּא מיםמ ׁשנּוֹתנים מה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָכּל
קס"א.)הדוּבזוֹהר וצא תר)אה ממים תנים מה ל תב: ְ◌ַ◌

ל מכיל הא ריה, כינה י ערה ל עד ועד אלף,
400 ו' זילין 6 לחב מאד ה רלמס יע אלף. יהדים מנין
קפ הצחי כרה דל את לחב יכל מי - .רה נה ןטרילי
ספר הד ל ח םועצ דל ה עד הא חזינן - !!!תאו תלזכ
אמץ להם להסיף ,דה מלאכת עי ידי את לחק אא לנ אין ,הרה
את להפיץ ילהמ עז וחגר מתנים צא הדה, דתםעב וחזק וכח
,ראפ מה כל עלס לםע ח לפרסם יחאי, ר מען רי ל רא
לאקמא ואריתא אה רי אדלק חילים להרת חיל לעת סיפוה

.מעפרא אכינתא התחילה  ,ז הר ,הה עב הז והלוואי 
לגאה יחד נ הונז נפלאת אראנ מצרים מארץ צאת ימי מצרים

קרב. לימהה

המׁש:הבטיח ה"ע ניםרהח מאילן לטעם ראלי עתידים םמ ֶֹ◌
א ן על .רחמים הלת מן יצא יד על ההר, ספר אה
דה הרז ילמד ראלי וכל ,רה ונתק ,להאה למען ונתמסר
,אה לםלע ל וטב ,הה עלם ריא ן, הע הא ואם ים, כל
המארים, הכים מן להית הז ןרצ ויהי נאל, כף איבו
יהדים ן, על העי". תזכ" – עלינ יעיד בעצמ דכב יחה
את לקל יחד אחד נ נל וכ ,דה הרז םי כל דל יקרים,
ותגל נל וימח עינינ ירא .אמן ימינ מהרה היח מל ני רא

מל לצן ראמ .אמת עתי נהיאנפ  הלכת י .אלקי 
כבד. מל עד לעלמי

:ואמ אמ ללע ה' ימל :ואמ אמ ללע ה' רְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָ

שליט"א מהאלמין ר"אדמו מרן מכ"ק מכתב

לסדרב"ה, ק"בפיך"עש ה' תורת תהיה "קץ"גימטריה"למען""למען
שנת שבט חודש"ע"תש".ק"לפ-"הזוהר אור בגימטריה"ספר

ע"תשדין כחן דין .חן 
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בּׁשבּת - ֹוּלׁש הּטוֹבה אצמיח גּם בּׁשבּת, ׁשּמוֹסיף מי ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָכל
רהֹוּת ׁשנה ןֹומלי לּמאה בׁשחּנׁש ,הרֹזו ללמוֹד מוּכרח דׁשֶֹקו◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ּוּבאלּגותא מלוים א[כינהה בד ביל]סיפיםמ תולא] ְ◌ֵ◌
[ללק ולת לבא ליםויכ חהת כינהלימיםה לתת 

,להם מהסת היא ,ביםלהםט מהסת הכינה – יתרה מהנ ספת] 
הת] מדת להם האירמוז ,ל מסיפים הסיף ל זה מם 

יתרה, מהנ בגמת[ספת קדה],רחנת חר ל ספת והיא 
,חכם אה ואם ,עני ארונ ,יתרה מהנ תא ל רעים הרע, וכל
עני ארונ מ מסק ממן, ירע הא ואם ,מ מסקת חכמת
ארונ חי, ל מתנ היא יתרה, מהנ מלמעלה מנע הא מ ,יב
נגד מה אוה ,תרכ מ נמנעת  ,היב כינה עני תה ים
אצמיח ם  אף צמיח. עיהזר הכג אז ת, סיף מי וכל מה,
יתרת נמת אתן מעלה? כינה ל זרעיה מי , הבה

דב מיו למה יראל את חוי ,מ באררעים עד וען . 
במ לכבדמתק הבמ מאכל להסיף רי מ אר ם, , 

זה ועל ,ת הדה רהה לד להסיף צרי ם  דק ת
.בריו ם ןע ,דה הרה ללמדמזהיר כרחמ דק ת זה לפי 

לאה בח ת הרה לד מ הרה לד ספהה ל אין ,הרז
רה נה ןמלי. 

וּבפרט םֹווי םֹוי בּכל ׁשֹדוהּק הרּהז דּולּמּב קּזנתח ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהבה
.דׁשֹקו תּבׁשּב ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּלּמוּד

ּותינֹוּרבני על תת למדתה רה ל הוער בח הפליג ַ◌ֵ◌
דה ההר לן ,החל תימ למדתה תזר ףס) 

("ל-לח"א ימא אריתא, מלין אינן כל חלקיהן זאה – 
ימין". ארמ

הב,מרנא חי"ספרהרי"ח אי ן"(הנ נה תמ וזה,(רת תב ָ◌ָ◌ָ◌
:לברכה זכרנם הקלים תב :נלמעסק העה על גדל 

ימי ל רהה מעסק העה מן תרי עמים אלף ,ת ים הרה
קד.החל. לן אן יעדרע מרכי נרעלינ יגן תעםזכ אהת 

הת, םי הט ר על רה לד ל "עה :ואמר מקרביו אזני
ים להוק זהר דל ל אחת עהו חל. ים למה נה ללד וה
ת םי וזהר להה דול חל. םי ט דל ל נה מ היא חל,

החל". ימת נה וחמ בעים דלל וה עה מןאה פסק 
ה דהיםהח ף(סקי"ב הלה.,(קנ"ה דלל יחב הרהז דלוכתב 

יעץה לא:נל תוזהגיא  וגה קאמר מאי ידע לא אי ואפיל 
אה ר דה לפני חב אה ההרפר אהבה עלי ודגל דכתיב 

קד ר כבר .נל אן עד ,אהבה עלי גוד לברכה זכרנם חכמינ
זגל "מהרעל עינינ רמא עלינ יגן תזכהרה לד "מל אה" 

הט, דל ל נה לער אחת עה עלה דה סק באוהכף 
יםסקי"ב)הח ה"קנ ה,(סימן לן סאוזה"מל"(מ"ג ן):הרה דל י 

להבין ללמד יזה אם ן וכל עלמת, נה עלמא גירסא דה
א מה אחת עה למעלה ן  יעה אחד, מאמר ר אפ
מני אה לםע ן אה ל מבטח ,מימה נה טה לד יעה
מלכתא ראנה ביםה לה ני מראי ויהיה מלא, היכלא

.רקיעאןת תבם מל)ל' לנ:(הא וזה למיד, על חב דל ה 
אר וגרם קלה מדיםל אינם אם דל ה וענם קלה. ללמד חכם
לד אחת עה יעה י ליצלן, רחמנא האה מעבים הם י תאל
ח דל י הרה, פטי ימים חד לד הנע א מה להה

האה. הלקרב תינר ברימ לההעבה והרי"ח מל יגןא זכתם 
:םעליני ט נה אלף מדל ,דק ת דה הר עה מדהל 

הרי ,דק ת דה זהר עת  ללמד יזה אם זה, לפי חל.
ריאהה ימי אלפין יתה ל לתן זכה.[יד על המתע העלם וכל] 

על ל ח  על סףבניקיםצ המחה)ארחת ער):בארדהל 
(מצוה ת(וכל מדל יהדי רא צאי אלף, פל ער מחה ההנע 

א עה עלה "דה הרה" – הר"י רת מחהב דקלער חת 
,נה מלין החל)ל ימי ט (לד ואיתא נתן. יר תו')אב נהמ 'ג :(רק 

ל ב אל הרוח עת רה למד אם ...מרא יסי רי ימעאל רי
,חקה רוחעת מאה צער אחד בר לאדם ל ב ם)לפי ןע), 

דה הרז לד הל ס מאה, פל הל ריםי מדל רא ן על
נה כ-28.000 אחת נה רה!!!!! נה מלין מאה וה ת עה

אתרה. חמ ה הנ כל ת, דה הרה לד וחב צא 
ה'". ח נא ליג הוע" :קסה את םמק הא ר דה

הבּא לםֹבעוּו הזּה בּעוֹלם חיּיו את ׁשיּפסיד הּפתי ִמי◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
בריּמדּארומב דה עלםהזהר מחזיר הרז דללמ צהר א מי ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

יתירה, לנמה לזת יכל ולא ,ובה תלתה בפרט 
,דה זהר ללמד בח דספתקלת כהז אה הרז מד מי ורק 

חכמת מפסיד ליצלן רחמנא ,נמנע ואם קדה, ותספת יתירה מהנ
הה לםע חיו את פסיד התי מי ן ואם מלמעלה, ברכת נממ

.אה בעלם

הזוֹהר ללמוֹד וּבשׂמחה בּאחדוּת ישׂראל כּל ּוצִּהתקב◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
הׁשֹדוהּק הּתוֹרה כחּב הגּאלּה אֹובּת כףוּת ׁשֹדוַהּק◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הכינהעל לכבד להתאחד הם יראי מחנה,דה זהר דלל דללמ ַ◌
הר"י ברי הלםויתקם מהרהעליו גלתא מן יפקן דא 

אמן ימינאחד יראל ל צהתק ן ועל - .אילן ואחז מחהב ת 
וכאר רחמי", תאגל מן יפקן א "ספרא דה הרהז ללמד יםהח

הדה הרה כח האה אב כף רה ם ויעסק הרדילמדב . 

סתימאג. איהי ,ביםט לימים לתת אסיפין ולא ל מלווין לא באין
ואיהי ,יתירא נמתא ספת ודא ,לי סיפיןמ סיףה ל א בגין להן,

,הקד רחא ספתארוא ,יתירה מהנ ההיא לי רעין רעה וכל 
קאס נאממ ירע אה ואם ,חכמתי ימ אסק חכם אה ואם עני,

יב עני ארוא ,ימדאיה מה ע"ב), לח יתירה(דף נמתא מעילא מנע 
אתמע הכי ,היב אכינ עני הת ים ארוא חי, ל מתנ איה
כגה אז ,ת סיףא מאן וכל ,המ נגד המ ואיה ,ימ רכאן

צמיח עיהיא)זר סא עיהעיה(יזר מאן ,דילי בהט אצמיח ני הכי אף . 
ליראל ןל ויחדן ,ימ זרעין תיתיר תמנ אינן ,לעילא אכינ

.דב יומ אלת
בדבריהם,ד. מקומות בכמה מבואר עוד :ליקוטים – תורה אור בספר
התורהש בזכות הוא משיח ביאת דבבאעיקר קמא בפרק שאמרו כמו ,

א)בתרא ,ממשא(ח מעט ויחלו אקבצם עתה בגוים יתנו כי גם" דכתיב, מאי
"שרים מלך(י ח, תנו,(הושע אי ,נאמר ארמי בלשון הזה פסוק כל ותניא ,

ואמרו ושרים". מלך ממשא יחלו" ,מהם מעט ואם אקבצם", כלהו עתה"
"בידיך קדושיו כל עמים חובב אף" דכתיב, מאי ג)שם לג, אפלו(דברים ,

,'כו הם בידיך שלהם קדושים כל עמים, מחבב שאתה בשעהשאמרו וכמו

מלכות על ממנו מעבירים תורה, על עליו הנותן משנהכו'כל יג פרק אבות)

עשו,ה) ידי הידים אין כו', יעקב של שקולו בזמן פרשהכו'כי רבא בראשית)

טז) חלקסה, ובפרק ב), אדם(צח יעשה מה ,אלעזר רבי את תלמידיו שאלו
וכל עכ"ל. כו', חסדים ובגמילות בתורה יעסוק משיח, של מחבלו וינצל
ובגמילות בתורה עוסק נקרא הקדוש הזוהר בלימוד הרבים את המזכה

נעלה הכי באופן חסדיםומתקשר כולו, העולם כל את ומציל ומקיים
הרשב"י אורלנשמת עולם ויסוד צדיק הקדוש הגאון שכתב וכמו ,זי"ע

דרזין, מרא ,המלוב"ן הקדשים קדש ונעלם, יעקבטמיר רבינו מרן
טובאבוחצירא דורש בספרו ,זיע"א ל"ע"ב)זצוק עמוד):לשונו גדולהוזה

הצדיקים מכל יותר העליון בעולם יוחאי בר שמעון רבי וכמוזכות .ל"עכ ,
,חז"ל ע"ב)שאמרו מ"ה דף רבי(סוכה משום ירמיה רבי אמר חזקיה ואמר .

מיום הדין מן כולו העולם כל את לפטור אני יכול יוחאי בן שמעון
ועד העולם שנברא מיום עמי בני אליעזר ואילמלי עתה עד שנבראתי
ואמר סופו עד העולם שנברא מיום עמנו עוזיהו בן יותם ואילמלי עכשיו
והן עלייה בני ראיתי יוחאי בן שמעון רבי משום ירמיה רבי אמר חזקיה
הן שנים אם מהן ובני אני הם מאה אם מהן ובני אני הן אלף אם מועטין

הן. ובני אני

אנ רת מהימנא ב)רעיא קכד, ף),"ארץ רר "קראתם בגיניה :אמר 
."נכר אל ע ואין ינח דד 'ה" יתקם בזכתיה

ּקוּידב ישׂראל ניּב ׁשכּאׁשר מבין ערמוּמי ׁשחּנּכ ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶהוּא
ֹפוֹוס את יקבּל הוּא הרׁשבּ"י ׁשל ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ְבּתוֹרתיו

חתיווכאן ל ום צעדינ צרה הרע, ,הצר והסיל הקן ל דתעב ְ◌ָ◌
א די טעם טב תיוטענ מכין אה ,למהה הלגא הנז לבל
קיד ראלי ני רא מבין ערממי ח והא היח, לביאת הנז
ללמד ראס מבהיר, זרח ן ועל ,פס את ליק אה הר"י ל רתיות
ורק בסקים ס" רס אימ קדם פסקים, ש"ס מסמים לפני הרז

.רהה תנימ ללד יפנה  אחר

בּתוּכספרסקיםפ "ס קי היה לאדם ראפ דה נהה ָ◌
יצד? – !רמ הארץ עם זמן תבא

פסקיםכּדי ש"ס עלינללמד יגן תזכ ם"הרמ נתמעיד 300 י ְ◌ֵ◌
כבר !לגמר הלאכה עלי לא נאמר זה ועל ,לאדם יקיס לא לד
פסקים" ש"ס אז ורק וזהר קלה ילמד "קדם דה סאלי אה ענה

זצ"ל) האל מרכי לרב בתת),דס "יתחיל מילנא דה האן תב וכן 
הט" את לדעת ראפ אי דה לי י ,דםא)ק"רה רנ.(סר תב וכן 
דה האר"י ל למיד דה וויטל החים)חים לעץ מהקדם(הק י 

תב וכן .קיר המג רע וקלה זהר לי מרא י להוק זהר ילמד
אלג מסירת)האר"י לפנים הד,(הקמה הר"י מג')וכן ןיק זהר ,(יקני 

המהר"ן הר"ן)וכתב תיח),אה וההפ , חכמה ספרי א י נכן ברה אין 
זאת חכמה דוללמ להחזיק ניםהאחר תרד חבה י וקלה)הכן, (זהר 

עלינ יגן תזכ החיד"א מרן תב מ')וכן תא להחיד"א עאצ "יקן:(מרה 
תב בר ."םי כל זוהר יקני א הרז ין חמה אמר בה לעל
רת הרז דללמ ריםחה על חבה עלינ יגן תזכ יםח החפץ
נגד 9 ני ילדים עם הרז דה חסד צרה למד וכן ת, ל עבה

עלינ יגן תזכ דה חי ןה תב וכן ניה)הינת! לספר "קיימ:(הקמה 
היקנים ל דה לד להחזיק יראל עדת קהל היהדים לוק

דה י"האר נר תב - זקן". ועד ערמ יםור יחיד הרוה,יםח עץ ספר) 

(דה עלינלמהרח"ו יגן תזכ דה הרמ"ק תב רנים)וכן סר)י 
הרת כל תרי תכמה המת מחינת הן ,הה רד המת

מיחא) ,(עקבתא תמל אין ן ארועל ידי על אא יאמ ןיק הה רד 
אן ולא ,המ זה הפ סדר ירד והארת ליםה י עיד י ,לבד הרה

להארי (כ"ד)הקם הלה לחכמת תיחה ,םה על הרסף(זי 'ר רא ערי , 
.(זי"ע נבנהגיקטיליא אינ ר ל אמר' ,קה ית על גמרא תב - 

'החריב אה איל עליו מעלין ה(ימיו, א, ימא יבנה.(ירלמי אי ן אם 
ית נהי "חכמה עלינ יגן תזכ לה למה נהע ?מחד קה ית

"לאי חדרים בדעת יתנן: ד)בתבנה ג- כד, זה.(מלי י הא פט 
חכמה רק ן ודעת ינה חכמה הפירת הרה(נגד תפנימ הרז (לד 

ת נהי)יליה יתה)קה ית י עויד .תמג והן רחנת הן 
החכמה י על  נבנה(להוה הרה תנימ)למד לה למה רא 

הן. את להקים מנת על רהבה מי נר למה נמסרה רוא ,היטב
על הכלה מערת את נה רא .עלינ יגן תזכ לה וד זאת ידע וכן

חכמה תא והלה(י הרה תנימ),.להארי םקה אן ולא 

הדּחק עתׁשּב עליו לסמוֹך ׁשמעוֹן יּרב הוּא ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְכּדאי
ימיםּמהב דעי אי ואין ילני םה ראלי לל על העברים א קים ְ◌ָ◌ִ◌

ימב אלים ורים ים, רחמיילד ררלע ה הות עצה ם 
.מרני 'ה תק זרת ל לבל מיםדוללמ להתחק צריכים ואי 

אמן, עלינ יגן זכותו יחאי ר מען רי האלקי אה ל קד דברי
רחמים הלת מן נצא דה הרה ספר הריאה תזכ ,הבטיח 

(תינר מברי דע לל הבנה ללא עת.(אף עליו לסמך מען רי אה כדאי 
ההרהחק. ספר והד ריאהה זכת רק עליל המ איםור 
דריםהוי צרת לא רחמים ונאל זה לנ ליצלן.מבטח רחמנא 

נקלּב ֹמוֹיוּב יוֹם מידי לעסוֹק יוּכל מיּשׂראל אדם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָכּל
הדלכן, הרז ולקרא דללמ ים מידי ללה צרי ואחד אחד ל ָ◌ֵ◌

להדיס החלטנ לכן ,האה לקרב ראלי לל להצלחת

יכל ראלמ אדם ל די – נהה תת ל-54 קיםחה נטרסיםק
עם יםטה ,ית ני עם ילמד בת ,נקל מי ים מידי לעסק
י"לר ף יהיה ל לעזר ניןע מי נערים. עם זקנים הדלים,

אמן". עלינ יגן תזכ

אם ,ֹוחבר את כיחֹמוּו יםּבהר יּלמזכ ׁשּיׁש תּכוּהז דלֹוֶּג◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
לדוֹרוֹת ׁשיּעשׂה מה כּל על שׂכר מקבּל ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָׁשמע,

יד)מליהגר"א את,(יב, מכיח הרים ילמז  הכת דל מבאר ַ◌
אם וגם לדרת, הע מה ל על כר מקל ,מע אם .חבר
חלק את מ לקח מע א וזה ,בה חלק ל מקל ,מע לא

תאב נהמ . םיהה(ה חטא(פרק אין ,יםהר את ההמז "ל :אאי 
מאירי ."יד על א(א עמוד פז דף חטא:(יומא אין יםהר את ההמז "וכל 

עדן גן נחלין ולמידיו לגהינם הא ירד לא - ליד אבתעז לא י שנא' 
שחת". תלרא חסיד תן לא לאל לנפי סז(בספר סימן)תב: 

."בל אא נברא לא לםהע וכל ,יםהר את והמזה הזכה "וארי

הּזכּת הרי הרֹוּהז רתֹוּת אחד דיּיהו ּואפיל ילמד תּוזכּב ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִאם
רהֹוּת תֹנוׁש ניֹוְלמילי◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

האהואם לקרב "..ראתה לא "עין נצח! לעלמת לזת נרצה - ְ◌ִ◌
ספר קלח לעה"יכ ל הר"ערז ללמד מערר המעדד , 

- טב. בים דק ת בפרט ים, כל דהאפיל ילמד תזכ ואם 
עה המד ל י ,רה נת למיליני זה הרי הרה רת אחד יהדי
כל כיל ואם ,רה נה מלין לאה ל עלה ת דה הרז

חיו, ימי לכל וי"ט, הנה תת[נה בעים הם תיננ יע[ימי 
יהדים למנין ריע יתארגן תזכ ואם רה. נה מליארד ל-640

רה. נים מליארדי ל אדי לסכם יע דה הר למד
(תורה (שנות

בּאלף הוּא מיםמ ׁשנּוֹתנים מה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָכּל
קס"א.)הדוּבזוֹהר וצא תר)אה ממים תנים מה ל תב: ְ◌ַ◌

ל מכיל הא ריה, כינה י ערה ל עד ועד אלף,
400 ו' זילין 6 לחב מאד ה רלמס יע אלף. יהדים מנין
קפ הצחי כרה דל את לחב יכל מי - .רה נה ןטרילי
ספר הד ל ח םועצ דל ה עד הא חזינן - !!!תאו תלזכ
אמץ להם להסיף ,דה מלאכת עי ידי את לחק אא לנ אין ,הרה
את להפיץ ילהמ עז וחגר מתנים צא הדה, דתםעב וחזק וכח
,ראפ מה כל עלס לםע ח לפרסם יחאי, ר מען רי ל רא
לאקמא ואריתא אה רי אדלק חילים להרת חיל לעת סיפוה

.מעפרא אכינתא התחילה  ,ז הר ,הה עב הז והלוואי 
לגאה יחד נ הונז נפלאת אראנ מצרים מארץ צאת ימי מצרים

קרב. לימהה

המׁש:הבטיח ה"ע ניםרהח מאילן לטעם ראלי עתידים םמ ֶֹ◌
א ן על .רחמים הלת מן יצא יד על ההר, ספר אה
דה הרז ילמד ראלי וכל ,רה ונתק ,להאה למען ונתמסר
,אה לםלע ל וטב ,הה עלם ריא ן, הע הא ואם ים, כל
המארים, הכים מן להית הז ןרצ ויהי נאל, כף איבו
יהדים ן, על העי". תזכ" – עלינ יעיד בעצמ דכב יחה
את לקל יחד אחד נ נל וכ ,דה הרז םי כל דל יקרים,
ותגל נל וימח עינינ ירא .אמן ימינ מהרה היח מל ני רא

מל לצן ראמ .אמת עתי נהיאנפ  הלכת י .אלקי 
כבד. מל עד לעלמי

:ואמ אמ ללע ה' ימל :ואמ אמ ללע ה' רְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָ

שליט"א מהאלמין ר"אדמו מרן מכ"ק מכתב

לסדרב"ה, ק"בפיך"עש ה' תורת תהיה "קץ"גימטריה"למען""למען
שנת שבט חודש"ע"תש".ק"לפ-"הזוהר אור בגימטריה"ספר

ע"תשדין כחן דין .חן 
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הישיבות,החיים ראשי אדמורי"ם, כבוד אל ,סלה טוב וכל והשלום
ובשולחן היומי בדף השיעורים מגידי ורבנים, התורה, מרביצי

.שליט"א הקודש במלאכת העוסקים וכל ,ואתר אתר בכל ודי ,יומי ערוך

תורתבאנו בלימוד הרבים את לזכות נפלאה הצעה לפניכם להציע
החובה הקדושים בספרים כמובא ,הגאולה ולקרב זי"ע הרשב"י

.הקדוש הזוהר ללמוד ואחד אחד כל על המוטלת הקדושה

הנגלה,לכן בתורת לתורה עיתים לקבוע בזכותכם מתאסף שהציבור היות
את להתחיל דהיינו ,לאחדים והיו הנסתר בתורת לזכותם בידכם יש
פרשת על הקדוש הזוהר ספר בלימוד השיעור את לסיים או השיעור

טב הוע מרע רס פר כמבואר דקות חמש משך השבוע(:ט"ז ף)וזה 
ל ראלב בח עת כל ראה יראים ספרי נפ קד :נל
ל ילהב והא ,סרמ ספרי ל רע הא הרה ספר בפרט עלמים,

ס ,מימהה דהלעב א עדלהבת .גרה אוה הפח הא הרה פר 
זצ"ל פאלאג'י חיים רבי להגאון לחיים זכירה ובספר .נל לגאן דף (ח"א 

(ע"גספרי בעלי כל על יתר השכל מוסר הקדוש בזוהר שיש 'ה מוסר" ,
החיד"א וכתב כאן. עד דלבא", בתווני ויורד נוקב ותיבה תיבה וכל מוסר,

,הקדוש הזוהר לימוד כמו הנשמה המזכך בעולם לימוד עוד שאין ,זצ"ל

בנפשוכתב מתעורר תורה סתרי לימוד בעת כי הנערב אור בספר הרמ"ק
מהימנא ברעיא ומובא ,אהבה כמות עזה כי יתברך להשם נפלא רגש

,אנ תר קכ"ד:)זהר ף)ראח האי הרקיע הרז יזהיר יליםוהמ : 
רי לא אין .בה אהע אימא זהרא מן ,הרה ספר איה יל
,הרה ספר האי איה דחי, מאילנא "למטעם" ראלי עתידין בגין נין,

הן, ויתקים רחמי, לתא מן י לב)יפקן ברים)ע ואין ינח דד יי 
.נכר הד]אל ללן מאילן]רם לטעם יראל עתידים מם : 

רחמים. הלת מן יצא יד על ,הה הרה ספר אה החים

בתראהובתקונים דרא אלת ליית ד ,דיל ראח מהאי ,'ו תקון סוף
בגיני ,אמי ףס(י כה וגמר.(וקרא ארץ רר קראתם 

חכמים למידי על חב לד ה" :לשונו וזה ,מלך כסא בספר ל' ובתקון
,תאל אר וגרם ,להק מדיםל אינם אם דל ה וענם ,להק ללמד
הלה לד אחת עה היע י ליצלן, רחמנא האה מעבים הם י
לקרב ח דל י ,רהה פטי ימים חד לד הנע א מה
גירסא דה ההר לד י" ,מלך בכסא שם מ"ב ובתקון האה".
מאמר ר אפ להבין ללמד היז אם ן וכל עלמת, נה עלמא

הטאחד, דל היע א מה אחת עה למעלה ן  יעה 
מימה, נהאמל היכלא נימ הא לםע ן הא ל מבטח,ויהיה 

.רקיעא תאמלכ נהרא ביםה לה ני רחמראי נחת ואין 
מה י המקלת האמית החכמה היא רהה נמת עסק להם

כאן. עד ."...תיומצו דתעב רית נרצ דעי

וכתובלמה באבן(לברכה זכרונו א"להגר כ"ו תא 'ח הם(רק רהה נימת 
,ףה לחיצנת תנוהחיצ פה הא ףה לפנימת חים

.הם להתרת יכל הרע יצר אין דוס רמז סקיםשםוהע עוד וכתב 
('ג תא י"א רקה(באה רוע הרה, לד ידי על רק היה, לא האדה 

הלה. דל

תבּוכדההעב רו יסד ספר('ג רק ו' ער):נל יכלוזה אדם אין ָ◌ַ◌
מ ,דנל מל מ רית תממור תד הגת קצת אל לבא

והנים, דה זהר ספר מד ביחד ,להה חכמת חכמתמד 
.'וכ ניו איר אדם

םוהרבה אהבת ער תב הבבת חבת על החסיד(נל וזה ו' רק): ְ◌ָ◌ַ◌

אל יעמ יהיה אם אפ האמין זכת י לדעת ,אחי ,ל וראי
ללאכים קרב היה וא ,רית לאלהים נפ תן קההרח הכלית
הרא דתעב תםלוה המחים מנהגיהם הבת מתיהם

 הה מואהבתם זכת בהאינםה רה אל אדם ני רה י 
המים כל תםזכ רעב תלנכ כתיו ,ראה דתעב אל רםמי

יםמה קד.בכל ברי אן עד .'וכ 

מאןוּכאוֹר מבאר הה" : על תב ,דה ה"לה ל רא לעינים ְ◌
ןהאחר רה אב עד 'וכ נז תלהי עתיד היה הרה רח

אז י ,יחמ יבא העסקים בזכת .ניםחל הית אז המים, ףס
אמר וזה ,לביאת בהקר הס היה זה אר תס עה הארץ לא
ם יראל, אלי זה תזכ די ,'וכ "תאח אל אי "ובם בגינ
דם לקם אה ר דה הצר עד מצרים ראלי נגאל א
לתספת ז עד האה יהיה לא העתידה האה ן ,ילהה בדם סחה

" כהה וארי ,רית האל רצן אוה ,ה הדמאמרה תמאמר (ערה 

(ריתה תחל ני ,ןרא. 

ֹמוּדכה מסלים ,רחמים האה קרב ל פלאהה לעלה נסף ,כן ְ◌
חמה ולהית קת תזר ל ללב דה הרה ספר ריאהוה

ליצלן. רחמנא צרה ל מני רהצ

תתוגםוה הלת תוק הלת ל יהיה אהה החר ידי על ְ◌ַ◌
כ"ד)הטרגים נהר ןרא מעין לאברהם .(חסד 

האת,הכּל החכמה עסק אחרלי רמת היא  מהתעק מניעתנ ַ◌ֹ
נותפאר נמק ית נין בוע(יםח לעץ ויטאל יםח הרב מתהק). 

קודשבספר מהרי"ח(פט"ו)אמרי המשניות פי' בעל שחיבר פני, מרואי שהיה)

(לברכה זכרונו הגר"א אדוננווספרי וכו' יהיה ביום "והלימוד לשונו: וזה ,
טוב – וזוהר ,'וכו תפילין להניח או להתפלל כמו ממש, גדול חיובם מוסר,
לפי ללמוד אפי' אלא מעט, עמקותו שמבין למי פשיטא ללמוד, מאוד

כאן. עד מסוגל", ולשונו גדול, מוסר בו יש גם פשוטו

מליסאובצוואת יעקב רבי הגאון רבינו(ג"או)ללמוד תקבעו שבת בכל "גם ,
כאן. עד הקדוש", בזוהר שיעור

ישרים"והגאון אהל" בספרו זצ"ל ענתבי אברהם א')רבי פרק ,התשובה ,(שער
שלימוד לברכה זכרונו י"האר משם ראינו מצאנו :לשונו וזה כתב
מבין שאינו אעפ"י מאד, להזדכך לנשמה יועילו הם והתקונים הזוהר בספר
המזיקים ויברחו ,עונותיו שנמחלים ספק אין ... ,כוונתו עומק האדם

קשת... כמטחוי הרחק ממנו והסט"אבספר אלא ילמוד לא בשבתות וגם
.קדש הזוהר וספר קדש שהשבת ,לברכההזהר זכרונו י"האר בשבחי וכתב

התקונים ומכלל ,ממנו לעונותיו תקון ורצה לפניו שבא רשע אחד על
ספר לימוד וסגולת ,הזוהר מספר דפים כמה יום בכל שילמוד בידו שמסר

בלבו. ה' יראת להכניס לאדם יועיל הזהר

ישראל"ובספר עיני תקנ"ו)"מאיר עמוד שלמה(כ"ג רבי של שמקורבו מובא ,
זצ"ל בלוך(חיים החפץ רבו(תלמיד על לו סיפר שלמה שרבי כותב,

גם ,הפרשה של הזוהר את למד קודש שבת שכל זי"ע, חיים החפץ מרן
אומר והיה בחורים. אפילו ,הפרשה של הזוהר שילמדו לאחרים אומר היה

.כמדרש שרובו

זצ"לובמכתבי חיים החפץ החדש)מרן בדפוס ג' אות יד דף)הרב בנו שסיפר ,
בחכמת מאד שהחזיק חיים, החפץ מרן אביו על ליב אריה

נעלים היותר תורה מחלקי אחד הוא כי באמרו גדולהקבלה דבר מאמרם וכעין)

(מרכבה תמידמעשי בפומיה ומרגלא אנו, מגששים תורה סתרי בלי כי
דאג אמנם ,הבריאה עם בהנהגתו אלוה חקר עד לבא אפשר ואי ,באפילה
צורך שהם הנגלים לימודיו בשביל ,בה להתעמק הזמן לו יספיק לא כי
מאוחרת, בשעה בלילה רוב פי ועל לפעמים, רק הקבלה בספרי ועיין רבים,
הקדמונים, מהמחברים רק לו היה קבלה ספרי ,נעורי מימי אנכי זוכר כה
וספרי ,התמונה ס' כן ,הגר"א ביאורי עם דצניעותא וספרא ,יצירה 'ס כמו
ספר כן ,חיים עץ ופרי חיים עץ וספרי ,לקורדיווירו הפרס 'ס כן ,הזוהר
אגוז וגינת אורה שערי ה"ה גיקטליא הר"י וספרי להגבאי, הקודש עבודת

לא זולתם ,טל שפע 82)וספר דף הזוהר אור ראה צא, אות קע"ב עמ' שם עיין .(ועוד

אישוספר מעשה(צח עמ' ג"ח)להגאון אמר זצ"ל איש החזון שמרן מובא ,
ספר כמו טוב כך כל מוסר ספר שאין זצ"ל: גריינימן שמריהו רבי
הגאון עם הזוהר ספר למד עצמו הוא ואף זוהר, ללמוד אמרו ופעם הזוהר

כאן. עד זצ"ל, שמריהו רבי

ח"אובספר אליהו עה)לב עמ' והנהגות אליהו(במעשים רבי שהגאון מובא ,
הקדוש זוהר לומד היה הצהרים אחר יום בכל ל"זצוק לאפיאן

.גדולה והתלהבות קולו בנעימות

דקמניץ"ובספר פח)"המשגיח עמ' אהרן(פ"ו משה רבי שהגאון מובא ,
בכל קביעות לו היתה קמניץ בישיבת תלמיד בהיותו זצ"ל שטרן

.עיי"ש זוהר הקדוש בספר השינה לפני לילה

סעודתוהרה"ג אחר נהג אופקים, ישיבת ראש זצ"ל קמיל חיים ר'
על תנחומא ומדרש הקדוש הזוהר דברי ללמוד שבת ליל

.השבוע פרשת

שכתבועוד כמו בקיאות, בדרך אפי' הזוהר מלימוד מרובה תועלת ישיג
רוה"ק בשער זצ"ל ויטאל חיים רבי הרב יא:)מורינו דף):לשונו וזה ,

לברכה זכרונו מורי אמר וכן"(הקדוש האר"י הלוי(דהיינו א"טובהלהר עצה
או 'מ בעיון שיעמיק בלי בלבד בקיאות דרך בזוהר שילמוד השנה לענין

רבים" פעמים הזוהר בספר ושיקרא יום, בכל עכ"ל.עלים ,

לברכהובספר זכרונו חיד"א להגאון הקודש אומ"ד)עבודת באצבע ,(מורה
,קאמר מאי ידע לא בשגם לימוד כל על מרומם הזוהר ספר לימוד

לנשמתו גדול תיקון והוא בקריאתו שיטעה הזוהרוכו'.ואף אור (ראה

(82 .דף76,

ארז"וכתב "לוח בספרו זצ"ל פאלאג'י ר"ח הגם(פ"ו)הגאון :לשונו וזה ,
בלומד מקום מכל איתו, שכרו הנה האדם שלומד התורה דבכל
האר"י רבנו גורי וכתבי ותיקונים וישן חדש הקדוש זוהר קבלה בדברי
מבין אינו אפילו כי מאד, הלימוד נשגב להם, וכדומה אמן עלינו יגן זכותו

היסורין. ממנו להבריח ומסוגל מרובה, שכרו ,שלומד מה

:ובספר"לחיים זכירה"(בהקדמה)זכרונו הרב כתב זה ואת לשונו: וזה כתב ,
שרה חיי סדר הקדוש הזוהר בגליון ע"ב)לברכה שישיג,(דק"ל דמי

,הבא עולם בן שהוא לו מובטח ובעיון בדיוק ופירושו הזוהר ספר בלימוד
דבריו כאן .עד

רבאבספר ע"ב)הילולא ן"ג ד(דף מכל, נשמר יהא הזוהר בספר העוסק כל
רע תיבותדבר דראשי ,"ח"גלירי"סידיוגימטריה שמורזוה"ר.

ע"ב)כתבעוד נ"ה וקונהד(בדף הרע יצרו את מכניע הזוהר בספר הלומד
הבא ובעולם הזה בעולם שלימות.שם יעייןהזוהר דלימוד הכל ועל
יכרתון כרות והקליפות ,הגאולה רבות.מקרב פעמים שם שכתב כמו

ומזוןובקונטרס מ"ד)חיים אות ב"ח)מנחה קרבן מספר הבאתי ,יתנו כי "גם
הזוה"רגימטריהבגוים" אקבצם,ספ"ר עתה זה ידי על כי

לי שמיע והא .ובתקוניםעיי"ש ביום מהתיקונים יותר ירגיל הזוהר דבספר
,מביום יותר בלילה ד"הירגיל שכתוב מה ספרלפי הוא הגדול" מאור"

,התיקונים ספר הוא הקטן" ו"המאור ,הילולאהזוהר בספר שם שכתוב כמו
א)רבא"ע נ' .(דף

שםוכתב ע"ד)עוד י"ד דף ע"ה(ח"א רשב"י דאמר מאי על שכיח, אנא"
בצערא" עלמא יתיב לא בחיי דהא ,א)בעלמא"ע רכח דף בראשית ,(זוהר

:לשונו בקביעותוזה הזוהר ותקוני וחדש ישן בזוהר דהלומד תבין מזה
במיתתן צדיקים דגדולים עליו דיגן לו מובטח דףורגילות יתרו סדר ועיין ...

הרמ"ז שכתב מה א"ע ס"ח(זכות משה הקדוש(רבי בזוהר לומד אינו דאם
הבא בעולם לו חייםיכסיפו רבי מורינו דברי זאת על יתירה ועוד ,יע"ש ,

עד אמר לשונו: וזה זי"ע, כד)וויטאל ד התקלקל",(ירמיה תבעה "וכל י: 
חינת אצל תבע קראיםה החרים חכמים למידיה הם הבעת
הלמידים ראת י לגמרי, נתקלקל א הבעת הה ,רזה ההרים
הטים אחרי ולילה מםי רדפים הרמים ההרים ליםדה את יםטה
הם  לנס מראתם י ידעים ואינם האת חכמה קיםעס ואינם

,רז  מהתעק רהנמנעים ר םול נתקלקל א בעת ן ועל 
ואמרים האמת, חכמת לכר ורפ טיט חלדת הם ועלתה ולענה רא
פרת לעיל רזה ר על לבד יהלב טיה אא רה אין
.הר ם זר אה עלם חלק להם יהיה לא י ספק ואין ,העלת

למעלה ארנת כברם עד רק טפ אינ אה עלם רת י הה 
,תיהדוס רהה רזי ההעסקים לםע טרח ולא  חר א וזה 

"רעב םוא יאכל עבדי הה" נאמר ועליהם ת, יאכל לא ת מערב
.'493)(וג דף הזוהר .אור 

לנחזינן אין ,הרה ספר הד ל ח ועצם דל כמה עד השתא
,דה מלאכת עי ידי את קלח וכחאא אמץ להם סיףלה 

,הדה עבדתם וחזקרא את להפיץ ילהמ עז וחגר מתנים צא 

,ראפ מה כל עלס לםע ח לפרסם יחאי, ר ןמע רי ל
לאקמא ואורייתא הוא בריך לקודשא חיילים ולהרבות חיל לעשות והוסיפו

.מעפרא שכינתא

הרמח"לועוד מורינו לימדנוט"ו לרב"ך)אגרת לשונו:(רמח"ל וזהואודיעך
האלה הדברים כל ומצאוך לך בצר" הכתוב: שאמר מה גדול סוד בזה

וכו' אלהיך" 'ה עד ושבת ל)וכו' ,ד אחרא,(דברים הסטרא התגברות כי ,דע
ולינק להתאחז עלייתה לפי נמשך ,ישראל על גזירות ושלום חס לגזור
בספירות ומתגברת עולה היא והנה מתגברת. כך עלותה כפי כי במדרגות,
והיא ל"אימא", מגעת שהיא עד .דוחק אחר דוחק ישראל נדחקים ואז ,זו"ן

"מינה מתערין דינין "אימא בסוד, כן, גם שם להתדבק סהחושבת ח"ג זוהר)

מתדבקיןא) ישראל ,אדרבה ואז חירות. היא אימא כי ,יכולה אינה באמת אך ,
שהולך ,קשות שגזירותיו המלך צריך היה ולכן ,התשובה בסוד ובורחין בה
אדרבה כי ,כוחו נשבר ושם לאימא שמגיע עד לספירה מספירה ומתגבר

גאון" - שבר לפני" סוד והוא .לישראל התשובה יח)מתעוררת ,טז ועל(משלי ,
נעשה זאת שבבריחה וכיון ,הגזירה ידי על היו ורשב"י משה בריחת גם כן

מ לכל ועומד קיים התיבה ענין כבר הנה ,הזוהר ספר:דהיינו אליו, שיזדמן י
צריך ואין ,אחרא הסטרא מן ויצא "ל"אימא מגיע כבר הזוהר בספר הנדבק

,משיח חבלי שהבאתילו בענין נשא, פרשת מהימנא ברעיא כמוזכר
אחרי הרבה בזמן אלא הזוהר נתגלה לא ,זה כל עם ,והנה .בתחלה למעלה
:פירוש ,בזמנה אלא להימצא צריכה אינה הזאת הפעולה הלא כי ,העשותו
בדרא יומיא בסוף אלא אינו פעולתו כי הזה, הזוהר בסוד ישראל שיברחו

משיחא המשיח.דמלכא מלך של בדורו ,הימים בסוף -רמח"ל אגרות)

לרב"ך) רמח"ל ,ט"ו אגרת

,והנהוכפי ,תבל קצוות בכל אדם לכל מצוי הזוהר שספר זכינו אנו, בימינו
הזוהר ספר שפעולת הדברים, כוונת שזו בתקופההנראה נתגלה שאמנם)

רשב"י) לתקופת יחסית מאוחרתבדורו ,הימים בסוף ישראל לכלל להימצא צריכה
ללימוד הציבור את הדור גדולי כל וכקריאת אנו, בדורנו כלומר ,משיח של
לעצמו יקציב שאדם שנכון רבותינו, ואמרו זו. בתקופה דווקא הזוהר בספר
השם בעזרת יוכל ובכך ,יום מדי הזוהר בספר מועט דבר של קריאה אפילו

הזוהר בספר משיחלדבוק חבלי את לבטל הזוהר ספר של כוחו ומלבד .
מכל האדם נשמת את ממרק הזוהר שספר ידוע הרי ,בו הדבק האדם עבור

וההצלחות. הישועות לכל סגולה היא בו והקריאה ,רע רמח"לדבר אגרות)

לרב"ך) רמח"ל ,ט"ו אגרת

אדםודרשו ב על אף ,ל נרמז מבין, שאינו מי וגם ... רשומות דורשי
.כר ל ליכ אממ זה ל עם לקרת, דעי ואינ בהמה אה

קס רמז וי(ז לו יםה),'ה"הוי יע בהמה 'יעתבת'אדם 
'תהוי"הב מסר יעל בת ל ללים י הבת 'זה"רעם 

צ"ח.ני"ם' ליוֹורנֹו)דקק ּדפּוס הּתּקּונים ספר לאֹור הּמֹוציאים (הקּדמת ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

סנהדריןואמרו מסכת במשנה חז"ל('א משנה י להם(פרק י יראל ל
אמרחלק הא, ס)לעלם לעלם(ישעיה ציקים ם וע 

.ארלהת ידי המע מעי נצר ארץ יירחיזוק" תיבות ראשי "חל"ק" 
שעל ועוד, ,הקדוש בזוהר חלק יש ישראל שלכל ללמדינו קבלה", לימוד

,הבא לעולם יזכו הקדוש הזוהר ספר – הקבלה לימוד לעיל]ידי ועוד[ראה
מהרהגימטריה"חלק" עבדך דוד צמח ל"את נזכה זה ידי דעל "צמח"

,"תצמיחבישועתך" תרום וקרנו– בישועתך - האותיות]" עם] גימטריה
זי"ע,גאולה"."תש"ע וויטאל חיים רבי מורינו שכתב מה מובן זה דכלולפי

זה בלימוד תלוי הבא בעולם הרמ"זחלקו כתב ועוד ,(זכות משה אינו(רבי דאם
הבא בעולם לו יכסיפו הקדוש בזוהר שם,לומד יעיין ,

אראנׁשדלק חלים להרת חיל תלע סיפה ,לברככם איפה לנ ִ◌ְ◌ַ◌
,ריתאוא היא ריל לם רא עד ידיכם מעי רכהה ויהי 

והכסא לם 'ה ם ויהי ,יתהאמ תלמל העלם את להביא ,לאכהה
כדאי אמן. ימינ מהרה יחנמ נמל ביאת לעד מלכותו ותן לם
מן  העלם ל את לפטר אמן, עלינ יגן תזכ האלקי הא ר"י, אה
מלאה הם אר נגלת הלת חזינה ועינינ ,האה את לקרב הין

אמן. ימינ מהרה צדק אל ביאת הם את עה הארץ
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הישיבות,החיים ראשי אדמורי"ם, כבוד אל ,סלה טוב וכל והשלום
ובשולחן היומי בדף השיעורים מגידי ורבנים, התורה, מרביצי

.שליט"א הקודש במלאכת העוסקים וכל ,ואתר אתר בכל ודי ,יומי ערוך

תורתבאנו בלימוד הרבים את לזכות נפלאה הצעה לפניכם להציע
החובה הקדושים בספרים כמובא ,הגאולה ולקרב זי"ע הרשב"י

.הקדוש הזוהר ללמוד ואחד אחד כל על המוטלת הקדושה

הנגלה,לכן בתורת לתורה עיתים לקבוע בזכותכם מתאסף שהציבור היות
את להתחיל דהיינו ,לאחדים והיו הנסתר בתורת לזכותם בידכם יש
פרשת על הקדוש הזוהר ספר בלימוד השיעור את לסיים או השיעור

טב הוע מרע רס פר כמבואר דקות חמש משך השבוע(:ט"ז ף)וזה 
ל ראלב בח עת כל ראה יראים ספרי נפ קד :נל
ל ילהב והא ,סרמ ספרי ל רע הא הרה ספר בפרט עלמים,

ס ,מימהה דהלעב א עדלהבת .גרה אוה הפח הא הרה פר 
זצ"ל פאלאג'י חיים רבי להגאון לחיים זכירה ובספר .נל לגאן דף (ח"א 

(ע"גספרי בעלי כל על יתר השכל מוסר הקדוש בזוהר שיש 'ה מוסר" ,
החיד"א וכתב כאן. עד דלבא", בתווני ויורד נוקב ותיבה תיבה וכל מוסר,

,הקדוש הזוהר לימוד כמו הנשמה המזכך בעולם לימוד עוד שאין ,זצ"ל

בנפשוכתב מתעורר תורה סתרי לימוד בעת כי הנערב אור בספר הרמ"ק
מהימנא ברעיא ומובא ,אהבה כמות עזה כי יתברך להשם נפלא רגש

,אנ תר קכ"ד:)זהר ף)ראח האי הרקיע הרז יזהיר יליםוהמ : 
רי לא אין .בה אהע אימא זהרא מן ,הרה ספר איה יל
,הרה ספר האי איה דחי, מאילנא "למטעם" ראלי עתידין בגין נין,

הן, ויתקים רחמי, לתא מן י לב)יפקן ברים)ע ואין ינח דד יי 
.נכר הד]אל ללן מאילן]רם לטעם יראל עתידים מם : 

רחמים. הלת מן יצא יד על ,הה הרה ספר אה החים

בתראהובתקונים דרא אלת ליית ד ,דיל ראח מהאי ,'ו תקון סוף
בגיני ,אמי ףס(י כה וגמר.(וקרא ארץ רר קראתם 

חכמים למידי על חב לד ה" :לשונו וזה ,מלך כסא בספר ל' ובתקון
,תאל אר וגרם ,להק מדיםל אינם אם דל ה וענם ,להק ללמד
הלה לד אחת עה היע י ליצלן, רחמנא האה מעבים הם י
לקרב ח דל י ,רהה פטי ימים חד לד הנע א מה
גירסא דה ההר לד י" ,מלך בכסא שם מ"ב ובתקון האה".
מאמר ר אפ להבין ללמד היז אם ן וכל עלמת, נה עלמא

הטאחד, דל היע א מה אחת עה למעלה ן  יעה 
מימה, נהאמל היכלא נימ הא לםע ן הא ל מבטח,ויהיה 

.רקיעא תאמלכ נהרא ביםה לה ני רחמראי נחת ואין 
מה י המקלת האמית החכמה היא רהה נמת עסק להם

כאן. עד ."...תיומצו דתעב רית נרצ דעי

וכתובלמה באבן(לברכה זכרונו א"להגר כ"ו תא 'ח הם(רק רהה נימת 
,ףה לחיצנת תנוהחיצ פה הא ףה לפנימת חים

.הם להתרת יכל הרע יצר אין דוס רמז סקיםשםוהע עוד וכתב 
('ג תא י"א רקה(באה רוע הרה, לד ידי על רק היה, לא האדה 

הלה. דל

תבּוכדההעב רו יסד ספר('ג רק ו' ער):נל יכלוזה אדם אין ָ◌ַ◌
מ ,דנל מל מ רית תממור תד הגת קצת אל לבא

והנים, דה זהר ספר מד ביחד ,להה חכמת חכמתמד 
.'וכ ניו איר אדם

םוהרבה אהבת ער תב הבבת חבת על החסיד(נל וזה ו' רק): ְ◌ָ◌ַ◌

אל יעמ יהיה אם אפ האמין זכת י לדעת ,אחי ,ל וראי
ללאכים קרב היה וא ,רית לאלהים נפ תן קההרח הכלית
הרא דתעב תםלוה המחים מנהגיהם הבת מתיהם

 הה מואהבתם זכת בהאינםה רה אל אדם ני רה י 
המים כל תםזכ רעב תלנכ כתיו ,ראה דתעב אל רםמי

יםמה קד.בכל ברי אן עד .'וכ 

מאןוּכאוֹר מבאר הה" : על תב ,דה ה"לה ל רא לעינים ְ◌
ןהאחר רה אב עד 'וכ נז תלהי עתיד היה הרה רח

אז י ,יחמ יבא העסקים בזכת .ניםחל הית אז המים, ףס
אמר וזה ,לביאת בהקר הס היה זה אר תס עה הארץ לא
ם יראל, אלי זה תזכ די ,'וכ "תאח אל אי "ובם בגינ
דם לקם אה ר דה הצר עד מצרים ראלי נגאל א
לתספת ז עד האה יהיה לא העתידה האה ן ,ילהה בדם סחה

" כהה וארי ,רית האל רצן אוה ,ה הדמאמרה תמאמר (ערה 

(ריתה תחל ני ,ןרא. 

ֹמוּדכה מסלים ,רחמים האה קרב ל פלאהה לעלה נסף ,כן ְ◌
חמה ולהית קת תזר ל ללב דה הרה ספר ריאהוה

ליצלן. רחמנא צרה ל מני רהצ

תתוגםוה הלת תוק הלת ל יהיה אהה החר ידי על ְ◌ַ◌
כ"ד)הטרגים נהר ןרא מעין לאברהם .(חסד 

האת,הכּל החכמה עסק אחרלי רמת היא  מהתעק מניעתנ ַ◌ֹ
נותפאר נמק ית נין בוע(יםח לעץ ויטאל יםח הרב מתהק). 

קודשבספר מהרי"ח(פט"ו)אמרי המשניות פי' בעל שחיבר פני, מרואי שהיה)

(לברכה זכרונו הגר"א אדוננווספרי וכו' יהיה ביום "והלימוד לשונו: וזה ,
טוב – וזוהר ,'וכו תפילין להניח או להתפלל כמו ממש, גדול חיובם מוסר,
לפי ללמוד אפי' אלא מעט, עמקותו שמבין למי פשיטא ללמוד, מאוד

כאן. עד מסוגל", ולשונו גדול, מוסר בו יש גם פשוטו

מליסאובצוואת יעקב רבי הגאון רבינו(ג"או)ללמוד תקבעו שבת בכל "גם ,
כאן. עד הקדוש", בזוהר שיעור

ישרים"והגאון אהל" בספרו זצ"ל ענתבי אברהם א')רבי פרק ,התשובה ,(שער
שלימוד לברכה זכרונו י"האר משם ראינו מצאנו :לשונו וזה כתב
מבין שאינו אעפ"י מאד, להזדכך לנשמה יועילו הם והתקונים הזוהר בספר
המזיקים ויברחו ,עונותיו שנמחלים ספק אין ... ,כוונתו עומק האדם

קשת... כמטחוי הרחק ממנו והסט"אבספר אלא ילמוד לא בשבתות וגם
.קדש הזוהר וספר קדש שהשבת ,לברכההזהר זכרונו י"האר בשבחי וכתב

התקונים ומכלל ,ממנו לעונותיו תקון ורצה לפניו שבא רשע אחד על
ספר לימוד וסגולת ,הזוהר מספר דפים כמה יום בכל שילמוד בידו שמסר

בלבו. ה' יראת להכניס לאדם יועיל הזהר

ישראל"ובספר עיני תקנ"ו)"מאיר עמוד שלמה(כ"ג רבי של שמקורבו מובא ,
זצ"ל בלוך(חיים החפץ רבו(תלמיד על לו סיפר שלמה שרבי כותב,

גם ,הפרשה של הזוהר את למד קודש שבת שכל זי"ע, חיים החפץ מרן
אומר והיה בחורים. אפילו ,הפרשה של הזוהר שילמדו לאחרים אומר היה

.כמדרש שרובו

זצ"לובמכתבי חיים החפץ החדש)מרן בדפוס ג' אות יד דף)הרב בנו שסיפר ,
בחכמת מאד שהחזיק חיים, החפץ מרן אביו על ליב אריה

נעלים היותר תורה מחלקי אחד הוא כי באמרו גדולהקבלה דבר מאמרם וכעין)

(מרכבה תמידמעשי בפומיה ומרגלא אנו, מגששים תורה סתרי בלי כי
דאג אמנם ,הבריאה עם בהנהגתו אלוה חקר עד לבא אפשר ואי ,באפילה
צורך שהם הנגלים לימודיו בשביל ,בה להתעמק הזמן לו יספיק לא כי
מאוחרת, בשעה בלילה רוב פי ועל לפעמים, רק הקבלה בספרי ועיין רבים,
הקדמונים, מהמחברים רק לו היה קבלה ספרי ,נעורי מימי אנכי זוכר כה
וספרי ,התמונה ס' כן ,הגר"א ביאורי עם דצניעותא וספרא ,יצירה 'ס כמו
ספר כן ,חיים עץ ופרי חיים עץ וספרי ,לקורדיווירו הפרס 'ס כן ,הזוהר
אגוז וגינת אורה שערי ה"ה גיקטליא הר"י וספרי להגבאי, הקודש עבודת

לא זולתם ,טל שפע 82)וספר דף הזוהר אור ראה צא, אות קע"ב עמ' שם עיין .(ועוד

אישוספר מעשה(צח עמ' ג"ח)להגאון אמר זצ"ל איש החזון שמרן מובא ,
ספר כמו טוב כך כל מוסר ספר שאין זצ"ל: גריינימן שמריהו רבי
הגאון עם הזוהר ספר למד עצמו הוא ואף זוהר, ללמוד אמרו ופעם הזוהר

כאן. עד זצ"ל, שמריהו רבי

ח"אובספר אליהו עה)לב עמ' והנהגות אליהו(במעשים רבי שהגאון מובא ,
הקדוש זוהר לומד היה הצהרים אחר יום בכל ל"זצוק לאפיאן

.גדולה והתלהבות קולו בנעימות

דקמניץ"ובספר פח)"המשגיח עמ' אהרן(פ"ו משה רבי שהגאון מובא ,
בכל קביעות לו היתה קמניץ בישיבת תלמיד בהיותו זצ"ל שטרן

.עיי"ש זוהר הקדוש בספר השינה לפני לילה

סעודתוהרה"ג אחר נהג אופקים, ישיבת ראש זצ"ל קמיל חיים ר'
על תנחומא ומדרש הקדוש הזוהר דברי ללמוד שבת ליל

.השבוע פרשת

שכתבועוד כמו בקיאות, בדרך אפי' הזוהר מלימוד מרובה תועלת ישיג
רוה"ק בשער זצ"ל ויטאל חיים רבי הרב יא:)מורינו דף):לשונו וזה ,

לברכה זכרונו מורי אמר וכן"(הקדוש האר"י הלוי(דהיינו א"טובהלהר עצה
או 'מ בעיון שיעמיק בלי בלבד בקיאות דרך בזוהר שילמוד השנה לענין

רבים" פעמים הזוהר בספר ושיקרא יום, בכל עכ"ל.עלים ,

לברכהובספר זכרונו חיד"א להגאון הקודש אומ"ד)עבודת באצבע ,(מורה
,קאמר מאי ידע לא בשגם לימוד כל על מרומם הזוהר ספר לימוד

לנשמתו גדול תיקון והוא בקריאתו שיטעה הזוהרוכו'.ואף אור (ראה

(82 .דף76,

ארז"וכתב "לוח בספרו זצ"ל פאלאג'י ר"ח הגם(פ"ו)הגאון :לשונו וזה ,
בלומד מקום מכל איתו, שכרו הנה האדם שלומד התורה דבכל
האר"י רבנו גורי וכתבי ותיקונים וישן חדש הקדוש זוהר קבלה בדברי
מבין אינו אפילו כי מאד, הלימוד נשגב להם, וכדומה אמן עלינו יגן זכותו

היסורין. ממנו להבריח ומסוגל מרובה, שכרו ,שלומד מה

:ובספר"לחיים זכירה"(בהקדמה)זכרונו הרב כתב זה ואת לשונו: וזה כתב ,
שרה חיי סדר הקדוש הזוהר בגליון ע"ב)לברכה שישיג,(דק"ל דמי

,הבא עולם בן שהוא לו מובטח ובעיון בדיוק ופירושו הזוהר ספר בלימוד
דבריו כאן .עד

רבאבספר ע"ב)הילולא ן"ג ד(דף מכל, נשמר יהא הזוהר בספר העוסק כל
רע תיבותדבר דראשי ,"ח"גלירי"סידיוגימטריה שמורזוה"ר.

ע"ב)כתבעוד נ"ה וקונהד(בדף הרע יצרו את מכניע הזוהר בספר הלומד
הבא ובעולם הזה בעולם שלימות.שם יעייןהזוהר דלימוד הכל ועל
יכרתון כרות והקליפות ,הגאולה רבות.מקרב פעמים שם שכתב כמו

ומזוןובקונטרס מ"ד)חיים אות ב"ח)מנחה קרבן מספר הבאתי ,יתנו כי "גם
הזוה"רגימטריהבגוים" אקבצם,ספ"ר עתה זה ידי על כי

לי שמיע והא .ובתקוניםעיי"ש ביום מהתיקונים יותר ירגיל הזוהר דבספר
,מביום יותר בלילה ד"הירגיל שכתוב מה ספרלפי הוא הגדול" מאור"

,התיקונים ספר הוא הקטן" ו"המאור ,הילולאהזוהר בספר שם שכתוב כמו
א)רבא"ע נ' .(דף

שםוכתב ע"ד)עוד י"ד דף ע"ה(ח"א רשב"י דאמר מאי על שכיח, אנא"
בצערא" עלמא יתיב לא בחיי דהא ,א)בעלמא"ע רכח דף בראשית ,(זוהר

:לשונו בקביעותוזה הזוהר ותקוני וחדש ישן בזוהר דהלומד תבין מזה
במיתתן צדיקים דגדולים עליו דיגן לו מובטח דףורגילות יתרו סדר ועיין ...

הרמ"ז שכתב מה א"ע ס"ח(זכות משה הקדוש(רבי בזוהר לומד אינו דאם
הבא בעולם לו חייםיכסיפו רבי מורינו דברי זאת על יתירה ועוד ,יע"ש ,

עד אמר לשונו: וזה זי"ע, כד)וויטאל ד התקלקל",(ירמיה תבעה "וכל י: 
חינת אצל תבע קראיםה החרים חכמים למידיה הם הבעת
הלמידים ראת י לגמרי, נתקלקל א הבעת הה ,רזה ההרים
הטים אחרי ולילה מםי רדפים הרמים ההרים ליםדה את יםטה
הם  לנס מראתם י ידעים ואינם האת חכמה קיםעס ואינם

,רז  מהתעק רהנמנעים ר םול נתקלקל א בעת ן ועל 
ואמרים האמת, חכמת לכר ורפ טיט חלדת הם ועלתה ולענה רא
פרת לעיל רזה ר על לבד יהלב טיה אא רה אין
.הר ם זר אה עלם חלק להם יהיה לא י ספק ואין ,העלת

למעלה ארנת כברם עד רק טפ אינ אה עלם רת י הה 
,תיהדוס רהה רזי ההעסקים לםע טרח ולא  חר א וזה 

"רעב םוא יאכל עבדי הה" נאמר ועליהם ת, יאכל לא ת מערב
.'493)(וג דף הזוהר .אור 

לנחזינן אין ,הרה ספר הד ל ח ועצם דל כמה עד השתא
,דה מלאכת עי ידי את קלח וכחאא אמץ להם סיףלה 

,הדה עבדתם וחזקרא את להפיץ ילהמ עז וחגר מתנים צא 

,ראפ מה כל עלס לםע ח לפרסם יחאי, ר ןמע רי ל
לאקמא ואורייתא הוא בריך לקודשא חיילים ולהרבות חיל לעשות והוסיפו

.מעפרא שכינתא

הרמח"לועוד מורינו לימדנוט"ו לרב"ך)אגרת לשונו:(רמח"ל וזהואודיעך
האלה הדברים כל ומצאוך לך בצר" הכתוב: שאמר מה גדול סוד בזה

וכו' אלהיך" 'ה עד ושבת ל)וכו' ,ד אחרא,(דברים הסטרא התגברות כי ,דע
ולינק להתאחז עלייתה לפי נמשך ,ישראל על גזירות ושלום חס לגזור
בספירות ומתגברת עולה היא והנה מתגברת. כך עלותה כפי כי במדרגות,
והיא ל"אימא", מגעת שהיא עד .דוחק אחר דוחק ישראל נדחקים ואז ,זו"ן

"מינה מתערין דינין "אימא בסוד, כן, גם שם להתדבק סהחושבת ח"ג זוהר)

מתדבקיןא) ישראל ,אדרבה ואז חירות. היא אימא כי ,יכולה אינה באמת אך ,
שהולך ,קשות שגזירותיו המלך צריך היה ולכן ,התשובה בסוד ובורחין בה
אדרבה כי ,כוחו נשבר ושם לאימא שמגיע עד לספירה מספירה ומתגבר

גאון" - שבר לפני" סוד והוא .לישראל התשובה יח)מתעוררת ,טז ועל(משלי ,
נעשה זאת שבבריחה וכיון ,הגזירה ידי על היו ורשב"י משה בריחת גם כן

מ לכל ועומד קיים התיבה ענין כבר הנה ,הזוהר ספר:דהיינו אליו, שיזדמן י
צריך ואין ,אחרא הסטרא מן ויצא "ל"אימא מגיע כבר הזוהר בספר הנדבק

,משיח חבלי שהבאתילו בענין נשא, פרשת מהימנא ברעיא כמוזכר
אחרי הרבה בזמן אלא הזוהר נתגלה לא ,זה כל עם ,והנה .בתחלה למעלה
:פירוש ,בזמנה אלא להימצא צריכה אינה הזאת הפעולה הלא כי ,העשותו
בדרא יומיא בסוף אלא אינו פעולתו כי הזה, הזוהר בסוד ישראל שיברחו

משיחא המשיח.דמלכא מלך של בדורו ,הימים בסוף -רמח"ל אגרות)

לרב"ך) רמח"ל ,ט"ו אגרת

,והנהוכפי ,תבל קצוות בכל אדם לכל מצוי הזוהר שספר זכינו אנו, בימינו
הזוהר ספר שפעולת הדברים, כוונת שזו בתקופההנראה נתגלה שאמנם)

רשב"י) לתקופת יחסית מאוחרתבדורו ,הימים בסוף ישראל לכלל להימצא צריכה
ללימוד הציבור את הדור גדולי כל וכקריאת אנו, בדורנו כלומר ,משיח של
לעצמו יקציב שאדם שנכון רבותינו, ואמרו זו. בתקופה דווקא הזוהר בספר
השם בעזרת יוכל ובכך ,יום מדי הזוהר בספר מועט דבר של קריאה אפילו

הזוהר בספר משיחלדבוק חבלי את לבטל הזוהר ספר של כוחו ומלבד .
מכל האדם נשמת את ממרק הזוהר שספר ידוע הרי ,בו הדבק האדם עבור

וההצלחות. הישועות לכל סגולה היא בו והקריאה ,רע רמח"לדבר אגרות)

לרב"ך) רמח"ל ,ט"ו אגרת

אדםודרשו ב על אף ,ל נרמז מבין, שאינו מי וגם ... רשומות דורשי
.כר ל ליכ אממ זה ל עם לקרת, דעי ואינ בהמה אה

קס רמז וי(ז לו יםה),'ה"הוי יע בהמה 'יעתבת'אדם 
'תהוי"הב מסר יעל בת ל ללים י הבת 'זה"רעם 

צ"ח.ני"ם' ליוֹורנֹו)דקק ּדפּוס הּתּקּונים ספר לאֹור הּמֹוציאים (הקּדמת ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

סנהדריןואמרו מסכת במשנה חז"ל('א משנה י להם(פרק י יראל ל
אמרחלק הא, ס)לעלם לעלם(ישעיה ציקים ם וע 

.ארלהת ידי המע מעי נצר ארץ יירחיזוק" תיבות ראשי "חל"ק" 
שעל ועוד, ,הקדוש בזוהר חלק יש ישראל שלכל ללמדינו קבלה", לימוד

,הבא לעולם יזכו הקדוש הזוהר ספר – הקבלה לימוד לעיל]ידי ועוד[ראה
מהרהגימטריה"חלק" עבדך דוד צמח ל"את נזכה זה ידי דעל "צמח"

,"תצמיחבישועתך" תרום וקרנו– בישועתך - האותיות]" עם] גימטריה
זי"ע,גאולה"."תש"ע וויטאל חיים רבי מורינו שכתב מה מובן זה דכלולפי

זה בלימוד תלוי הבא בעולם הרמ"זחלקו כתב ועוד ,(זכות משה אינו(רבי דאם
הבא בעולם לו יכסיפו הקדוש בזוהר שם,לומד יעיין ,

אראנׁשדלק חלים להרת חיל תלע סיפה ,לברככם איפה לנ ִ◌ְ◌ַ◌
,ריתאוא היא ריל לם רא עד ידיכם מעי רכהה ויהי 

והכסא לם 'ה ם ויהי ,יתהאמ תלמל העלם את להביא ,לאכהה
כדאי אמן. ימינ מהרה יחנמ נמל ביאת לעד מלכותו ותן לם
מן  העלם ל את לפטר אמן, עלינ יגן תזכ האלקי הא ר"י, אה
מלאה הם אר נגלת הלת חזינה ועינינ ,האה את לקרב הין

אמן. ימינ מהרה צדק אל ביאת הם את עה הארץ
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דף האדרא רבא
סדר הי"ג מדות דתיקונא דדיקנא דא"א 

]ארך אנפין[

 לחלוקה חינם
 על ידי מפעל הזוהר העולמי

0527651911

 דף תיקון מג
 לחלוקה חינם

על ידי מפעל הזוהר העולמי
0527651911

הזוהר  הקדוש,  זוהר  לימוד  ידי  על  רק  מתקבלות  התפילות  כל 

הקדוש היא טבעת מלך מלכי המלכים, ומי שילמד ינצל.

גמרשאלה: שלא שעד ידוע הלא ,ק"הזוה בלימוד מרעישים אתם למה
קבלה? ללמוד אסור ש"ס

באתשובה: זה - ?הגדול הטעות בא ממי לדעת צריכים ,ראשית
הזוהר)מהמשכילים מאורות שטפנשט, מאבדק"ק בא(מקובל זה ,

ש"ימ צבי מהשבתי('ה משיח,(סוד להיות שרצה זוה"ק, שילמדו רצה שלא
- האמת. את ידעו זוהר ילמדו ואם ,עלהשקר הטעות: את נבאר ועכשיו

דהיינו ,קבלה על רק זה כו' קבלה ללמוד שלא ,ך"בש כתוב הקבלה לימוד
באור אזולאי, והרב ,ק"זוה וגירסת לימוד על ולא ,'וכו דצניעותא ספרא
ומ-1540 .1490 עד קצוב לזמן רק היה קבלה ללמוד האיסור כתב החמה
ידי על שרק מפני ,הזוהר בספר לעסוק כולם את לעודד צריכים ,והלאה
כתב וכבר המשיח, ולביאת הרוחנית לגאולה האנושות תבוא הזוהר לימוד
ועכשיו החמישי, לאלף היה האיסור שכל חיים לעץ בהקדמה המהרח"ו
אסור ולכן ,הקבלה לימוד ע"י הגאולה לזרז וחובה מצוה השישי באלף

.הקבלה מלימוד מרבנילהתחמק וגם ,צדיקים מ-1000 "הזוהר אור" בספר והבאנו)

לימוד מעלת לכבודם ידוע כבר וכתבו: תשס"ב, תשס"א, תרפ"א, בשנת החרדית עדה הבד"ץ

שכל וכו' תורה מבני ולבקש ,ורעות קשות וגזירות פורעניות מיני כל מבטל הוא אשר הזוה"ק

שרק ,והספרדים האשכנזים א"י גדולי ומכל .יום בכל זוהר דף ללמוד ישתדל לו שאפשר מי

ואפילו יהודי שכל ואומרים ,פוסקים אחד פה וכולם שלימה, הגאולה יבא הזוה"ק למוד ע"י

(.קיח וירא (זוה"ק כמ"ש זוה"ק ללמוד צריך קטן וכשיהיהילד שמעון:... רבי להם אמר
של נסתרות למצא עתידים שבעולם נערים אפילו ,המשיח לימות קרוב

לכל. יתגלה הזמן ובאותו וחשבונות, קצים ידו על ולדעת וכמ"שהחכמה)

צ') אות נשא ,קבזהר"זוה בשם הזוהר אור עוד, ראה ,(.קיח וירא חי(פ' איש בן ,
בניהו) התקונים 'כ'),(בהק מ' פ"ד ,חסד הרבנים(נוצר הקדמת ,החמה אור (לזהר,

(רבה'ג הזהר,דפוס בתקוני ,(הירק ישראל(כגן סגולת בספר ,('ה או' 'ז 'ובגלל.(מע
על יצאו ,הקדוש הזהר ספר שהוא החיים מאילן לטעם ישראל שעתידים

הקבלה בלמוד רק תלויים המשיח וביאת הגאולה הגלות. מן (הג'.ידו

(11,3 שלמה אבן הקבלה.,מוילנא. בלימוד הגאולה ועיקר('ג או' פי"א שלמה אבן).
הגבלות... שום אין הזהר לימוד חיים)על החפץ).מעורר חיים החפץ והיה

לבחורים ואפילו פרשה אותה של הזהר את שבת כל שילמדו לכולם.בנין)

(יוסףובספר ,מוסר כספר זהר ללמוד לשואליו הורה זי"ע איש החזון רבנו .
איש זצ"ל)מעשה איש החזון הקדוש הגאון מרן על עובדות)הזהר לשון משמו: כתב

היה בקולי, שומע היה דורי אם חז"ל. מאמרי מכל יותר מעורר הקדוש
...במקום שמים יראת רוכש היה וכך ,הזהר ספר תשע מגיל כבר לומד

חסד) נוצר מקומרנא, י"א רבי תבונות,(הרה"ק דעת בספרו חי איש ,(פכ"א)והבן
,בגירסא אפילו הפרד"ס חלקי כל יום בכל ללמוד צריך יהודי שכל כתב

החיים הכף פסק ילמד(סופר)וכן קבלה יודע שאינו שמי מקומות, בכמה
לו שיחשב כדי ,זוהר מלא כולו כי חכמה ראשית בס' וכן ,בגרסא זוהר
הרשב"י .זי"ע אלפייה יצחק 'ר וכן ,יועץ הפלא כ' וכן ,קבלה למד כאילו
העולם כל את לפטור אני יכול שאמר כמו ,הדינים כל שממתיק היחיד

מוהר"ן ליקוטי הדין, מן ס"א)כולו לבוא.(קמא צריך זוהר למד לא אם
העליון עדן בגן להיות יזכה לא לאנשיו:,(זוהר)בגלגול, צווה הבעש"ט

.זהר מאמרי ילמדו תפלה כל טוב)שקודם דורש).


