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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש

זוהר המהרח"ו
מֹות. ַער ַהַהְקּדָ ים ִויַטאל ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן ַעל ׁשַ ַמת מֹוֵרינּו ָהַרב ַחּיִ ָעָנף א: ַהְקּדָ

מֹות  ַער ַהַהְקּדָ ים ִויַטאל ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן ַעל ׁשַ ַמת מֹוֵרינּו ָהַרב ַחּיִ ָעָנף ב: ַהְקּדָ
ִרים -  ת ְיׁשָ ַעל ֵסֶפר ְמִסּלַ ים ְלָהַרְמַח"ל  ּבַ ֶרְך ֵעץ ַחּיִ ֵסֶפר ּדֶ

א. י ָהעֹוָלם ַהּבָ ים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ְלַחּיֵ ַחּיִ

חלק ג

האמת חכמת אהבה עסק בא האה (ְְְְְֱֲֲֶֶַַַַָָָָָֹֻטז

לרùיע₣ד לברכה זכר₣נ₣ ýהŁאל üלי אמר אחר, ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָמק₣ם
אנ זאה flה רùי לò₣נ₣: וזה י₣חאי ùן òְְְְְִִֶֶַַַַַָָָמע₣ן
לתא ûיתúליא עד עfiאי flה יתćרנסýן חýùרא ûְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָמהאי
הרי .'ýוכ "₣תþאח אל òאי "וòבם üבגיניý אŁי₣מ ùְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָֻס₣ף
עה, ועד הראò₣ן מאדם להי₣ת החל זה חטא י ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹמבאר
הþאת ùחכמה מאהבה לעסק ùתýòבה נýòב ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֹוכאòר

אמן. ýימינù ùמהרה ראלóי ýאלúְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָי

ýמתמרמרòמ₣ע מתנ₣דד הŽביא ýירמיה נאקת òמעי ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָ
ùאמר₣ ₣òנפ כא)ùמר ד מת(ירמיה "עד אראה: י ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָ

וג₣' ýידע לא א₣תי עflי אויל י ò₣פר ל₣ק אòמעה Žְְְֱִִִִֵֶַָָָָֹס
וג₣' רמלה והŽה ראיתי '₣וג ýה והŽה הארץ את ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹראיתי
לא וכלה הארץ ל היה òממה הôם אמר ה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹי
ýfiהא ćסýקים לבאר "טניù רýח הציקתני וג₣' ְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶַַָָאעóה
דרù הôל₣ם עליו הŽביא ירמיה ידי על ùאמת אמריםŽְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָה
אר על מתמרר ₣הי₣תù הþה האחר₣ן הû₣ר על ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹנבýאה

מôעýר₣. י₣תר ýתנýלúִִֵֵָ

ýגלוזהûוה הŽס הýא נס", אראה מתי "עד ôתýב flה ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
מćòטים ùפרòת Žזר הòflיח קבò(.ל וזה(ûף , ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָ

üעלי יםòר אריה ûוד, ùן ûמòיח נס ,ןýויית ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלò₣נ₣:
לóמאלא üעלי רòים ר₣ò י₣סף, ùן ûמòיח ונס ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָלימינא,
להי₣ת העתיד ת₣Łלú קýùץ זה ò₣פר, ק₣ל אòמעה ְְְְִִִֶֶֶָָָָֻוג₣'.
הרþù Žזר אמן, ýימינù ùמהרה ýיחנòמ יאתù ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹאחר

₣לד₣ת תòרć(.קלט על(ûף עלםŽה òדרflù לò₣נ₣ וזה ְְְְֱִֶֶַַַַַָָָָ
יóראל "נדחי  ואחר הôם" ירòýלים "ù₣נה ćְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָסýק
פר₣òù קעי ההýא Łù₣ם "והיה התýב: òאמר וזה ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָיכŽס",
עflי" אויל "י הčץ תýאריכ אל טעם ונתן וג₣', "ד₣לúְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָָ

נס". אראה מתי "עד האמýר אל טעם נתינת ùְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָלò₣ן

רýבאýהŽה י הýא נחלקיםהענין יóראל ùני עם ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
₣ת: òלòְִָֹל

העם.ראò₣נה:ת המ₣ן הארץ עflי הם מהם ֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ה₣רה.ôנŁה:ת ùפòטי הע₣סקים חכמים הלמידי הם ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

האמת.ת חכמת ùעלי והיא ôליòית: ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָ

ראò₣נהוהŽה ת לאנגד א₣תי עflי אויל "י אמר ְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
סתם, עם קראיםŽה העם המ₣ן הם ירצה, "ýְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָידע
וס₣ד₣תיה ה₣רה ùרזי הע₣סקים הם הôליòית ת ýְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָכנגד

Žהניםù ùתýčןקראים א:)Žזר אפר₣חיםû)ף לò₣נ₣: וזה , ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָ
אמר ועליהם קùלה, מארי איfiין ùנים מòנה מארי ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָאיfiין
ùחכמת ע₣סקים הם י נב₣נים" ולא הflה סכלים ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָֹ"ùנים
ואינם òfiהח ýבעýŁנם הčצרה ùדעם הע₣לה פי ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהאמת
בנכò מ₣ אמýת₣ על ₣להבינ הענין לעמק ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָֹֹי₣רדים

הôם. עזרתùְְֵֶַַ

הòćטýכנגד חכמי לעסקת מ₣אסים הם אòר א₣תם ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ע₣לם וחŁי החŁים עץ הŽקרא האמת חכמתùְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָ
וא₣מרים ùלבד, ùפýòטן הòćטים ùסýćרים ְְְְְְְְִִִִִִִַַָָוע₣סקים
הýא אòר וòל₣ם, חס ,לבדù הòćט אfiא ù₣רה òְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָאין

ýאמר עליהם לעיל, Žזר ורע ט₣ב עתûה עץ (ירמיהנקרא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

(כב ùסùתòם י ,"ýידע לא ýלהיטיב להרע הflה "חכמים : ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹ
זר₣ע הýא ýרù ò₣דčה אין החŁים ùעץ מ₣אסים ְֱֲִִֵֵֵַַַָָָהי₣תם
כיםćמהý ורע ט₣ב עתûה עץ ùפòטי ò₣נים והם ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָא₣תם
רflה את וא₣סרים הÿה₣ר את ýמטflאים לרע ₣ְְְְְִִֶֶַַַַָָֻא₣ת
ידיהם חתמ י₣צא₣ת ת₣ùר ל₣תčות הòר את ýְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָפ₣סלים

הרùים. ýתינ₣עו₣נùֲִֵַַָ

ûרואחר לבארם ח₣זר קצרה דרù הŽביא א₣תם òלל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
.רטćנה₣òהרא הת אתýכנגד "ראיתי אמר ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ

םò על נקראים אòר הארץ יflע הם "ýה והŽה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהארץ
התýב òאמר מ₣ חČבה נפòם מôם י גהארץ קהלת) ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

רýחכא) היא לארץ" למÿה היא רדתŁה הùהמה "ורýח :ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
התýב òאמר מ₣ להם אòר כד)הùהמית א יתòראù): ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

הýúף הי₣ת מfiבד י ,"üŽלמי חŁה òנפ הארץ ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָ"₣צא
üלמינ הארץ מן חČבה םòנפ úם האדמה מן עפר ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָֻנחצב
òנדר וכן ùהמה. חŁה ùכלל י חŁה, òנפ ונקרא òflְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמ
ולהי₣תם ,םò עŁן יד, ùכתב הŽעלם òדרflù זה תòפרùְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ùמõא הארץ ùיýôב הýא עסקם ל הארץ מן ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָנחצבים
הםù òאין ûברים ýבבנינים, ýבזריעה נטיעהù ýְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָמן
מ₣ ה₣רה, היא ע₣לם חŁי ýמŽיחים הýúף, אל רק עלת₣ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

התýב כהò(אמר לג ול(ירמיה י₣מם בריתי לא "אם ילה: ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹ
ýלתה הע₣לם ýמחזירים óמי", לא וארץ òמים ְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹֹֻחč₣ת
י" ùאמר₣ אוילים למעלה קראם זאת לסùה אòר ,ýְְְְְְֱֲִִִִֶַָָָָָָֹֹובה
פםýú את לקŁם ₣þמ úד₣לה אýלת �ל אין י עflי", ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָאויל
"ýידע לא א₣תי "י להם úרם זה וכל נòמתם, ýְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹלהחריב
יŁח רû לחŁ₣תם יםŁהח עץ הŽקרא ù₣רה ýקžנתע ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹולא

הùא. ַָָע₣לם
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אר רטה טמא סק רצנם פי חם על לא י ְְְִִִִֵַָָָָָֹיז)
דע רהה נימת מ אא פסל ר רְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָוה
אתם, האירה היא הרה ספר חכמת  חן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלידעי

דלמ האמרים הברים ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָמבארת

הôנŁהýכנגד הע₣סקיםהת חכמים הלמידי הם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
מיםôה מן בהýחצ נפòם אòר הôם ùְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָת₣רת
םú י א₣רם" ואין מיםôה ואל" אמר הארץ מן ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹולא
מ₣ ת₣רתםù א₣ר להם אין הôמים מן חצýבה Žòְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָפòם
קýסć על לברכה זכר₣נם ýתינ₣ùר òùם למעלה òְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָתבי

ùבלי. למýד זה ה₣òיבני יםòמחùהרþה ספר וחכמת ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹ
דýלמù אמריםŽה הûברים ýמבארת א₣תם הflאירה ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהיא

òúמŁים, ביםýòח הם ýfiא נאמרùמלòýùים עליהם רòא ְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
א₣רם". ואין הôמים ואל" òתýב וזה א₣ר" ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ"ות₣רה

"וה₣לכיועל ואמר תיו₣נחמù הŽביא יòעיה נתנùא זה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
הòćטŁית ה₣רה י וג₣', "ýידע לא דרù ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹעורים
ùי"ג א₣מר מעאלòי "רùי òתýב ₣כמý ùמסćרם ýְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָנ₣דע
החכמה נתיב₣ת ל"ב אמנם 'ýוכ נדרòת" ה₣רה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָמû₣ת
,ýנ₣דע לא יצירה ספר òריù הŽזר הע₣לם נברא ùòְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהם
י"ג ₣ נעלמים האמת החכמת נתיב₣ת הל"ב ýfiא ְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַַָָָוהŽה
ýכמ₣ ,ד"אח ל"ב הם fiם תýכללý טòćה לò ְְְִֵֶֶַָָָָֻמû₣ת

ćנחס ùפרòת הþהר òùם למעלה רמד:)òתýב :(ûף ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹ

רזין על ûלה₣ן, למýדא ל ,ואמ₣ראין ûמתניתין ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָורùנן
.üלי ýרûס א₣רייתאûְְְִֵַָ

מגòôיםýבלי ùלבד ùבלי דýתלמù הע₣סקים י ספק ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָ
ר₣א₣ת עינים להם ואין ה₣רה ùלבòýי קיר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָעורים
ýסקć רצ₣נם פי םŽח על לא י ,₣ù ריםסŽה ה₣רה ùְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֹרזי
ćנימýŁת ₣מ אfiא ýפסýל, òר והר אסýר ר₣טה ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָטמא

חן, לי₣דעי דע₣Ž הא'ה₣רה אחר מק₣םù čòראם ₣כמý ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָ
.'ýוכ עיינין סתימין לעיל üאריùòְְְֲִִִֵֵֵֶַ

וזהטיýלמע היא הýנה אבל עבûי, אם י עýר מי òתýב ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
מארי אינýן ùנים הŽקראים האמת חכמי ýְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלאפýקי
ילù üûלב òflùנה הע₣סקים אבל לעיל, Žזר ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָקùלה
אם הûינים ýיפסק ס₣ד₣תיה ýכפי ùס₣ד₣תיה, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָהסלýתם
הם, ùוûאי עורים ýfiא הŽה ,לעיל Žזר מר ואם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָֻאýžר
נקרא טòפù הע₣סק י עבûי, אם י עýר" "מי בýתò ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָוזה

.לעיל רזŽ ְְִֵֶֶַַעבד

ùדרועליהם ללכת ýזŁò לב₣א לעתיד יòעיה נתנùא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ע₣לםù אòר ,האמת חכמת רû הýא ýידע ְֱֲֶֶֶֶַָָָָָָֹלא
יםŁהח רû את מרòל והרýבים החרב להט נן ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹהþה
ùפרòת Žזר אליה לþ₣כים אfiא ה₣רה רזי ýבנýי fiòְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹא

קכג.)נóא ףû)ג₣ן ,אחרנים נטירין ואית לò₣נ₣: וזה ְְְְְֲִִִִֶַַָָ
ליעýל לאû ט₣ב, ההýא ונטרין óýרפין, עקרùין ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָנחòים

ל הכי, לאו ûאי למיעל. ראýי ýאיה ûלאו מאן flְְְִִִֵַַַָָָָָָן
ýאיהû מאן ûא ýבגין ûא₣רייתא. ùרזין עאלין הו₣ ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָחŁיבŁא
חùלה מלאכי מה ûא₣רייתא, רזין למנûע לýוייע ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָחייבא,

.'ýוכ üיבòמח מבלùלין 'ýְְְְְְֲִֵַַַוכ

ע₣דוזה טז)òתýב מב, ירמיה)לפניהם òמח "אóים : ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
רćהמס òמח òהýא ùבלי הלמýד י ,"ְְְְִִֵֶַַַַַַָָלא₣ר
₣כ₣מ ýלויס לא₣ר לפניהם אóים הþה, הע₣לם ùְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָפòט

א₣ר" "ות₣רה הŽקרא ₣ù זיםýנúה ûא₣ריתא לחרזין םú . ְְְְְִִִַַַַָָָָָ
קאמר, והכי ניא, עליהם הŽאמר ùòלמýד י₣תòčְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻה

 ותיק"₣, קתני, והכי ראžמח ùעינינýחž₣רי נראים ýfiא ל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָ
להאמר הòfi₣ן הכרח אי ýוירא למיò₣ר ýיחזר יםôְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָֻמעק
ריםסŽה ה₣רה רמזי לסùת òčוהמע החסר הþה òfiùְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ₣ן

.₣ù ְְִִָונרמזים

ואלרמý רýטć אני מעה ן, אם אדם: יאמר ְֲִִֵֵַַַָָָָָֹֻ
י לב₣א לעתיד עד הþאת ùחכמה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמfiהתעžק

התýב אמר ולכן לידעם, ח אין הþה òם)ùע₣לם ירמיה): ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ýתינ₣ùר ýואמר ."יםעזב ולא עóיתם הûברים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ"אfiה
יתיםóע òבר תיב, לא אעזבם, אעóה, לברכה ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹזכר₣נם
יùר על לברכה זכר₣נם ýתבò ýכמ₣ וחבריו, עקיבא ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָלרùי
òל fiים fiי ץ₣וק ק₣ץ ל על òוד₣ר י₣òב òהיה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָעקיבא
םמ הýא ריק ואם ,אýה ריק ûבר לא ן ואם ,ת₣ְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹהלכ
והרי ýבבחירתכם ùידכם òהýא עם לידע חפצים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַואינכם
ýזה והŽה ,ýfiא לס₣ד₣ת הþה ע₣לםù הõיג עקיבא ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָרùי
ב₣ד טלù עקיבא יùר מflôת òflùנה: òתýב ₣מ ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהŽכ₣ן
על òולדר להòיב י₣דע òהיה יםòהמפר ýòרćý ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹה₣רה,
ה₣רה ב₣ד ýוזה הלכ₣ת, לò fiים fiי ץ₣וק ץ₣ק ְְְֲִִִֵֶֶַָָָל

.üויפי üְְֲַָָָָוהדר

אינם רה ל נמעל לרת להם אי (ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָיח
לרה, בד נתנת היא הלה חכמת ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָעסקים
תתרה הרעת וכל הלת מאריכים הם ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָי

עלם ָָָלבא

הòflנהוזה òýירć ב)אצלי ו ùן(אב₣ת יהò₣ע רùי אמר : ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ
ýמכרזת ח₣רב מהר י₣צאת ק₣ל ùת ם₣וי י₣ם ùכל ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָלוי
ליù י ₣רה, לò üנ₣ùמעל ת₣Łרùל להם א₣י ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָוא₣מרת:
היא םûלב ýבסýćריה ùפòטיה ע₣סקים ùהי₣תם ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָספק
האfl₣ת וכל üתýס תòýה קóו üתýאלמנ ùגדי ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻל₣בòת
,ýרתנ₣מ ₣רתכם מה מû₣ד", ד₣û מה" ליóראל ýְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹיאמר
₣רה עלù₣ן אין הע₣לם. הבליù סýćרים ₣רתכם úם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹהלא

מþה, לùרŁ₣תúד₣ל להם א₣י ואינםולכן רה₣ òל üנ₣ùמעל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
הם י ,רה₣ל ב₣ד נ₣תנת òהיא הùčלה ùחכמת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָע₣סקים

ע₣לםù לב₣א הflתרòú₣ת הרע₣ת וכל הúלýת ,טמאריכים ְְְֲִִִַַַַָָָָָָָ
עצמ₣ וזה זאת, ýמתנûהקù ýהתחלנò flùאמר לעיל Žְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹזר

י₣ם. ùכל הflכריז ל₣ק ùת ְְִַַַָהýא

ח.,מל רה אה הד א')רת רק יצחק ראמר(א כמ . ְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

הלה, חכמת עים קע אם יסף: הית למרן ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָהיד

.נ ר ןיתה ידע לא סתימין רזין תדיק  ל ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָאפח

א) תר מירים סתימין(מיד לא אימין אן לעלמא ווי  ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹ

.רייתאדא רזי ליןמס לא כ"ח.)עיינין ף א' חלק אינן(זהר  ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

קלה, חכמה לאדלא עאן ולא יה, לארייתא ְְְְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָָָָעבדין

ב' ואארת ,מינ י' איהי חכמה נביע אסק ְְְְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָגרמין

עלמא. ואדן והרג ביזה אוחר ענתא גרמין לן וי ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָיביה,

ל') ן הרז ני). ִִֵַ

זי"ע,.ט הרמח"ל הקבלהכשבא את לאחרים ללמד והחל
הידועה" הרמח"ל עצת" הנקרא גדול תיקון ועשה והזוהר
כל את מבטל שזה הפסק בלי בחבורא הקדוש זוהר ללמוד

הגזירות.

זי"ע, הקדוש הבעש"ט לימודוכשבא את ברבים לפרסם החל

הקדוש, הבעש"טהזוהר דרך עיקר מחותניוזהו שכתב כמו ,
האדמו"ר מחותני וגם ,מקלויזנבורג האדמו"ר להבחל"ח

.זי"ע מוויזניץ

זי"ע, הגר"א הקבלה,וכשבא תורת את שאת ביתר ללמד החל
יום. כל זוהר ללמוד אנשיו לכל יצחקוציווה רבי והצה"ק
הגר"א על אמר זי"ע מקאמארנא ע,אייזיק"במיוחדזי שבא

הסוד, על ספרים הרבה וכתב הסוד, תורת ללמד הזה לעולם
יבוא ישראל ארץ וישוב הקבלה לימוד בזכות שרק ואמר

הגאולה.

חטא את מחדש הפלגה דור של המגולגלים החלו זמן באותו
יסוד את והחלו המשכילים, של בתופעה הראשון אדם
על כזב שמועות והפיצו חדש. עולמי הסדר של התכנית

עתה ועד ומאז ,הקדוש הזוהר בכללימוד התחלחל ארסם
הרפורמים. וצמחו העולם

אמרýונרמז ùזה Ł₣צא ועל קרא", א₣מר ק₣ל" קýסćù ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָ
ùהעלת� תòרć הþהר ùספר ן קנ"בú(.ם וזה(ûף ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

ûהא ûאמר, òנ ùר לההýא ווי אמר, òמע₣ן רùי ְְְְְִִַַַַַַָָָָלò₣נ₣:
ûהדי₣טי. יןfiמý ùעלמא, סýćרין לאחזאה אתא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָא₣רייתא

.ýאיה ûא₣רייתא לבòýא ûא₣רייתא מfiה האי ýמאןוע₣ד ְְְְְְִִַַַַָָָָ
הfiמ ולא ,òflמ א₣רייתא ýאיה לבòýא ûההýא ûְְְְְִִִַַַָָָָָָחòיב
ûאתי. ùעלמא חýלקא üלי יהא ולא ,üחיýר יćח ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָָָאחרא,

הôל₣ם עליו לflה ûוד אמר  גיןùý(קיט 'úל(הfiים : ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָ
לבòýא האי ûתח₣ת מה ,'�רת₣מ נפלא₣ת ואùיטה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָעיני
ùההýא אfiא מסלי לא ûעלמא, טòćין .'ýוכ ûְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָא₣רייתא

.'ýוכ ייר ולא ûא₣רייתא, רýćס ýאיהû ְְְְְְִִִַַָָָלבòýא,

עצמüע₣ד הŽזר ćùרòה ùזה Ł₣צא אחר מק₣ם òְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָי
קמט:) סýćרא(ûף אýההû ûאמר, ýמאן לò₣נ₣: וזה ְְְְִֶַַַַָָ

קאתי, לבדù סýćרא ההýא על לאחזאה ûְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָא₣רייתא,
עfiאה, א₣רייתא איהי לאו הכי, ûאי .üחיýר ְְִִִִִִֵַַָָָָָיćח

.ט₣òק ְְַָא₣רייתא

òהםוהŽה תה אם ,חינ₣תù ôי עצמם טòćה ùחכמי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
אfiא מיםò םòל üù וע₣סקים הôם ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָיראי
ה₣רה ס₣ד₣ת ýלמד ולא מŽעýריהם òהח ₣תù ýארòŽòְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
הôמימה ýנfi יעלה "מי ùאמרם ùהם לגעת ýְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָמתיראים
רזיה הם מה ýלנ ויúידה וירד מיםò עלה ýמי ,"ýנfi ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָויčחה
י א₣רם", ואין הôמים "ואל ùזה Ł₣צא ועל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוס₣ד₣תיה,
הםflע א₣רם אין מיםôה מן ב₣תýחצ ת₣òנפ הםò úְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָם

.ýיצא לא ýמôם ýבòי ýְְֲִִֵֵֵַַָֹבמחòים

וע₣דחריפים חכמים למידי קצת והם אחרת ת òי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
לםýćפלù ùזה זה וט₣חנן הרים ע₣קרי ýְְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֻמפלćלים

ע ,òדרflה וג₣'ùבית ההרים" את "ראיתי נאמר ליהם ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
רזי הם א₣כלה òא מק₣ם אל לגòת מתיראיםý יםòְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָר₣ע
ćן ýמתיראים òלהבת להבת òא גחלי ûבריהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָה₣רה,
ùחòמל òריû ûהוה ינýקא "ההýא ענין צרבת ùם ýְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָיצרב
חלקם עיםŽ ýמה ÿ₣ב מהý ,"üיואכל üמיני אôא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָונפק
òא י רùית ₣מò תôקדù ýרפõוי  להם עלתה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֻאם

נאמר ýfiאù Ł₣צא ועל הýא, ז)א₣כלה כד ליòת(מ₣ראמ" : ְְְְֱִֵֵֵֶַַַָָ
ספק בליý ."ýיהć חיפ לא "òùער ולכן חכמ₣ת", ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָֹלאויל
ביםò₣ח òהם לýלי י הם אוילים  הח₣òבים ְְֱִִִִִִֵֵֵֶַָי
כברý üù ýדעŁò הýòćטה החכמה üא₣ת להם ûי ùְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָעיניהם
ועל ,üתýŁנימćמ מfiנס נמנעים ýהי לא חכמים, ְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָָָָֹהם

נאמר ùזה יבŁ(₣צא כו ùעיניו(מòלי חכם òאי ראית" : ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
."ýŽflמ לכסיל ְְִִִִֶָקוה

ואםנאמר עליו אòר הôל₣ם, עליו לflה òלמה ְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
יא) ה אמר(מלכיםא ,'ýוכ האדם" מל "וŁחם : ְְְִִֶַַַָָָָָָ

קהלת òחùר עתù ימיו כג)ùס₣ף ז קהלת)יאמר" : ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
ברò לחòב לל ₣דעù ולא מŽflי", רח₣קה והיא ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹאחמה
בýתò מ₣ יתחם, fiòעתיד òאפòר חòב אfiא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָנתחם
ראה זה ל ועם היגיעה, ידי על לעתיד "מהאח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ"אמרי
מŽflי". רח₣קה "והיא òתýב ₣כמý ùזה, טעה י  ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָאחר

ùהי₣תםýמה זה ýנŽזמù אòר הòýŁים הćתאים ýóעŁ ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
והרי ùעב₣דתם, וóóים ùחלקם óמחים ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָחכמים
ד₣ליםúה הלמýד חכמי לברכה זכר₣נם ýתינ₣ùְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָר
נחסć רùי òל ₣חמ₣ר ýfiאפי ýאנ אין :ýאמר נים₣òְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָוהרא

יאיר, "וŁאמרùן ùתýב òמפר הרי י מþה, üלתמ ואין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
₣ù ýòודר החמ₣ר", עם ćה לכם ýבò נעריו אל ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָֹאברהם

לבר זכר₣נם ýתינ₣ùרנתםý ואין לחמ₣ר', הû₣מה 'עם כה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
הרי י חכמה, ילù נעדרים הי₣תם על  להם אמר ְְֱֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָי
הýא מהם אחד אýהò אליעזר על והעיד אמר ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהתýב

לברכה זכר₣נם ýחכמינ ýòודר אליעזר, כח:)óflûק :(י₣מא ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

לאחרים'. ₣ùר רת₣מ ýמòקה ְֲִִֵֶֶַַַַ'û₣לה

אמנםýואמר עצמם לברכה זכר₣נם ýחכמינ ýארù בר ְְְְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָָָָ
על קýòר הôכינה ענן ýרא fiòא לפי ְְֲִִֶַַַַַַָָָֹהÿעם,
ר₣אה, אינ₣ חמ₣ר מה לחמ₣ר, הû₣מה עם קראם ולכן ְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָההר
 קרא י נראה אחר ùמק₣ם אם ואף . םא ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָאף
מ₣ ₣ćס קנין הýא והŽה עבד, òהýא מćני ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַלאליעזר
הרי י ùעלמא אסמכא רק זה אין וחמ₣ר₣, ₣המùְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָ
היה אברהם ùן מעאלòי והרי òם, היה ùנ₣ מעאלòְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָי

אביו. חתćòמ אחר ה₣ל ןùְְִִֵֵַַַַַָוה

אמרע₣ד(כד ד ירמיה)י ,"ýהתקלקל הúבע₣ת וכל" : ְְְְְְִִִַַַָָָָָ
קראיםŽה ריםýחùה חכמים הלמידי הם ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָהúבע₣ת
ýfiא הúבע₣ת הŽה הŽזר, ההרים חינ₣תù אצל úְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָבע₣ת
את הčטŽים הלמידים ùרא₣ת י לגמרי, ýְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַנתקלקל
אחרי ולילה י₣מם ר₣דפים הרמים ההרים ד₣ליםúְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָה
י י₣דעים, ואינם אתþה ùחכמה עסýקים ואינם ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹהòćטים
ועל Žזר, üù קžהתעfiמ נמנעים הם üù לנס ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָמŁראתם
ולענה òרא ć₣רה òרò ולùם ýנתקלקל ýfiא בע₣תú ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹן
,האמת ùחכמת לכćר òורפ טיט דתýחל הםù ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹועלתה
על ùלבד ýלבòýיה òćטיה אfiא ù₣רה òאין ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוא₣מרים

ùהעלת�, תòפרù לעיל הŽזר רûיהיה לא י ספק ואין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
.הרþù òם Žזר הùא ùע₣לם חלק להםארùנת כברý ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

עד רק üטòפ üŽאינ הùא ע₣לם רת₣ י הùžה ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָלמעלה
וס₣ד₣תיה, ה₣רה ùרזי ע₣סקים ולאòם üù ùחר fiòא וזה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ועליהם ùòùת, יאכל לא ùòת מערב הþה ע₣לםù ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹטרח
.'₣וג "ýרעב ואם ýיאכל עבדי הŽה" ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹנאמר

ואפילו הקדוש, הזוהר מלימוד נמנעו הקדשות בישיבות גם
איש והחזון החיים החפץ ומרן הגר"א בעל הקדוש שראשם
הישיבות ראשי וגדולי האמתיים ישראל גדולי ועוד זיע"א

בעולם, הישיבות בכל ספריו לומדים ספרבעולם (ובמיוחד

וספר הקדוש מזוהר וגדוש שמלא הלשון ושמירת חיים חפץ הקדוש הידוע

פרשת כל בישיבותו ללמוד וציווה יום, יום בכל ספריו ולומדים המקובלים,

ישיבות הראשי ודווקא ,ושבת שבת בכל הקדוש הזוהר של השבוע

רוצים ולא ליצלן, רחמנא הקדוש, הזוהר על הרע לשון מפיצים מהליטאים

בקולם) ללמודלשמוע אומר שלא שמי בזוהר כתוב זה ובגלל .
עני וגרם בעלם, נברא א טב זוהר, לומד ולא ְְִִֵֶָָָֹֹזוהר

הלת. ואר ְֶַָָָֹעלם

לשה ארעים ן הקדוש זוהר בתיקוני שכתב (דףוכמו ְְִִַָָֹ

ע"א) הניםפב צוחים יבה, והיא יב הא זמן תא :ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

זה .נהע ואין קל ואין יראל, מע ואמרים יחד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָלמה

כח)תב א רם(משלי מי וכ אענה. ולא יקראנני אז ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֻ

כתב, רהמ ה על מרה וחכמה קלה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָסק

[בהן אשתדל ולא מוסיף [והגר"א בהן לי א ְְְִֵֶֶַָֹוגרם

הא א ואי בלמד, רה טפ אא אין מריםְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָוא

.גן תמא נהר תמא העין את איסק בט ,ל אי ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ה, על ותרה כתב רה תא ילמד ולא בעלם ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹנברא

לםע עני רםוג ,ובה לתה העלם החזיר א ל ְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹחב

הלת. ְֶַָֹואר
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אר רטה טמא סק רצנם פי חם על לא י ְְְִִִִֵַָָָָָֹיז)
דע רהה נימת מ אא פסל ר רְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָוה
אתם, האירה היא הרה ספר חכמת  חן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלידעי

דלמ האמרים הברים ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָמבארת

הôנŁהýכנגד הע₣סקיםהת חכמים הלמידי הם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
מיםôה מן בהýחצ נפòם אòר הôם ùְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָת₣רת
םú י א₣רם" ואין מיםôה ואל" אמר הארץ מן ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹולא
מ₣ ת₣רתםù א₣ר להם אין הôמים מן חצýבה Žòְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָפòם
קýסć על לברכה זכר₣נם ýתינ₣ùר òùם למעלה òְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָתבי

ùבלי. למýד זה ה₣òיבני יםòמחùהרþה ספר וחכמת ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹ
דýלמù אמריםŽה הûברים ýמבארת א₣תם הflאירה ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהיא

òúמŁים, ביםýòח הם ýfiא נאמרùמלòýùים עליהם רòא ְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
א₣רם". ואין הôמים ואל" òתýב וזה א₣ר" ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ"ות₣רה

"וה₣לכיועל ואמר תיו₣נחמù הŽביא יòעיה נתנùא זה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
הòćטŁית ה₣רה י וג₣', "ýידע לא דרù ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹעורים
ùי"ג א₣מר מעאלòי "רùי òתýב ₣כמý ùמסćרם ýְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָנ₣דע
החכמה נתיב₣ת ל"ב אמנם 'ýוכ נדרòת" ה₣רה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָמû₣ת
,ýנ₣דע לא יצירה ספר òריù הŽזר הע₣לם נברא ùòְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהם
י"ג ₣ נעלמים האמת החכמת נתיב₣ת הל"ב ýfiא ְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַַָָָוהŽה
ýכמ₣ ,ד"אח ל"ב הם fiם תýכללý טòćה לò ְְְִֵֶֶַָָָָֻמû₣ת

ćנחס ùפרòת הþהר òùם למעלה רמד:)òתýב :(ûף ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹ

רזין על ûלה₣ן, למýדא ל ,ואמ₣ראין ûמתניתין ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָורùנן
.üלי ýרûס א₣רייתאûְְְִֵַָ

מגòôיםýבלי ùלבד ùבלי דýתלמù הע₣סקים י ספק ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָ
ר₣א₣ת עינים להם ואין ה₣רה ùלבòýי קיר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָעורים
ýסקć רצ₣נם פי םŽח על לא י ,₣ù ריםסŽה ה₣רה ùְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֹרזי
ćנימýŁת ₣מ אfiא ýפסýל, òר והר אסýר ר₣טה ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָטמא

חן, לי₣דעי דע₣Ž הא'ה₣רה אחר מק₣םù čòראם ₣כמý ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָ
.'ýוכ עיינין סתימין לעיל üאריùòְְְֲִִִֵֵֵֶַ

וזהטיýלמע היא הýנה אבל עבûי, אם י עýר מי òתýב ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
מארי אינýן ùנים הŽקראים האמת חכמי ýְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלאפýקי
ילù üûלב òflùנה הע₣סקים אבל לעיל, Žזר ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָקùלה
אם הûינים ýיפסק ס₣ד₣תיה ýכפי ùס₣ד₣תיה, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָהסלýתם
הם, ùוûאי עורים ýfiא הŽה ,לעיל Žזר מר ואם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָֻאýžר
נקרא טòפù הע₣סק י עבûי, אם י עýר" "מי בýתò ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָוזה

.לעיל רזŽ ְְִֵֶֶַַעבד

ùדרועליהם ללכת ýזŁò לב₣א לעתיד יòעיה נתנùא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ע₣לםù אòר ,האמת חכמת רû הýא ýידע ְֱֲֶֶֶֶַָָָָָָֹלא
יםŁהח רû את מרòל והרýבים החרב להט נן ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹהþה
ùפרòת Žזר אליה לþ₣כים אfiא ה₣רה רזי ýבנýי fiòְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹא

קכג.)נóא ףû)ג₣ן ,אחרנים נטירין ואית לò₣נ₣: וזה ְְְְְֲִִִִֶַַָָ
ליעýל לאû ט₣ב, ההýא ונטרין óýרפין, עקרùין ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָנחòים

ל הכי, לאו ûאי למיעל. ראýי ýאיה ûלאו מאן flְְְִִִֵַַַָָָָָָן
ýאיהû מאן ûא ýבגין ûא₣רייתא. ùרזין עאלין הו₣ ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָחŁיבŁא
חùלה מלאכי מה ûא₣רייתא, רזין למנûע לýוייע ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָחייבא,

.'ýוכ üיבòמח מבלùלין 'ýְְְְְְֲִֵַַַוכ

ע₣דוזה טז)òתýב מב, ירמיה)לפניהם òמח "אóים : ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
רćהמס òמח òהýא ùבלי הלמýד י ,"ְְְְִִֵֶַַַַַַָָלא₣ר
₣כ₣מ ýלויס לא₣ר לפניהם אóים הþה, הע₣לם ùְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָפòט

א₣ר" "ות₣רה הŽקרא ₣ù זיםýנúה ûא₣ריתא לחרזין םú . ְְְְְִִִַַַַָָָָָ
קאמר, והכי ניא, עליהם הŽאמר ùòלמýד י₣תòčְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻה

 ותיק"₣, קתני, והכי ראžמח ùעינינýחž₣רי נראים ýfiא ל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָ
להאמר הòfi₣ן הכרח אי ýוירא למיò₣ר ýיחזר יםôְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָֻמעק
ריםסŽה ה₣רה רמזי לסùת òčוהמע החסר הþה òfiùְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ₣ן

.₣ù ְְִִָונרמזים

ואלרמý רýטć אני מעה ן, אם אדם: יאמר ְֲִִֵֵַַַָָָָָֹֻ
י לב₣א לעתיד עד הþאת ùחכמה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמfiהתעžק

התýב אמר ולכן לידעם, ח אין הþה òם)ùע₣לם ירמיה): ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ýתינ₣ùר ýואמר ."יםעזב ולא עóיתם הûברים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ"אfiה
יתיםóע òבר תיב, לא אעזבם, אעóה, לברכה ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹזכר₣נם
יùר על לברכה זכר₣נם ýתבò ýכמ₣ וחבריו, עקיבא ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָלרùי
òל fiים fiי ץ₣וק ק₣ץ ל על òוד₣ר י₣òב òהיה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָעקיבא
םמ הýא ריק ואם ,אýה ריק ûבר לא ן ואם ,ת₣ְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹהלכ
והרי ýבבחירתכם ùידכם òהýא עם לידע חפצים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַואינכם
ýזה והŽה ,ýfiא לס₣ד₣ת הþה ע₣לםù הõיג עקיבא ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָרùי
ב₣ד טלù עקיבא יùר מflôת òflùנה: òתýב ₣מ ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהŽכ₣ן
על òולדר להòיב י₣דע òהיה יםòהמפר ýòרćý ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹה₣רה,
ה₣רה ב₣ד ýוזה הלכ₣ת, לò fiים fiי ץ₣וק ץ₣ק ְְְֲִִִֵֶֶַָָָל

.üויפי üְְֲַָָָָוהדר

אינם רה ל נמעל לרת להם אי (ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָיח
לרה, בד נתנת היא הלה חכמת ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָעסקים
תתרה הרעת וכל הלת מאריכים הם ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָי

עלם ָָָלבא

הòflנהוזה òýירć ב)אצלי ו ùן(אב₣ת יהò₣ע רùי אמר : ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ
ýמכרזת ח₣רב מהר י₣צאת ק₣ל ùת ם₣וי י₣ם ùכל ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָלוי
ליù י ₣רה, לò üנ₣ùמעל ת₣Łרùל להם א₣י ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָוא₣מרת:
היא םûלב ýבסýćריה ùפòטיה ע₣סקים ùהי₣תם ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָספק
האfl₣ת וכל üתýס תòýה קóו üתýאלמנ ùגדי ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻל₣בòת
,ýרתנ₣מ ₣רתכם מה מû₣ד", ד₣û מה" ליóראל ýְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹיאמר
₣רה עלù₣ן אין הע₣לם. הבליù סýćרים ₣רתכם úם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹהלא

מþה, לùרŁ₣תúד₣ל להם א₣י ואינםולכן רה₣ òל üנ₣ùמעל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
הם י ,רה₣ל ב₣ד נ₣תנת òהיא הùčלה ùחכמת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָע₣סקים

ע₣לםù לב₣א הflתרòú₣ת הרע₣ת וכל הúלýת ,טמאריכים ְְְֲִִִַַַַָָָָָָָ
עצמ₣ וזה זאת, ýמתנûהקù ýהתחלנò flùאמר לעיל Žְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹזר

י₣ם. ùכל הflכריז ל₣ק ùת ְְִַַַָהýא

ח.,מל רה אה הד א')רת רק יצחק ראמר(א כמ . ְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

הלה, חכמת עים קע אם יסף: הית למרן ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָהיד

.נ ר ןיתה ידע לא סתימין רזין תדיק  ל ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָאפח

א) תר מירים סתימין(מיד לא אימין אן לעלמא ווי  ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹ

.רייתאדא רזי ליןמס לא כ"ח.)עיינין ף א' חלק אינן(זהר  ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

קלה, חכמה לאדלא עאן ולא יה, לארייתא ְְְְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָָָָעבדין

ב' ואארת ,מינ י' איהי חכמה נביע אסק ְְְְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָגרמין

עלמא. ואדן והרג ביזה אוחר ענתא גרמין לן וי ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָיביה,

ל') ן הרז ני). ִִֵַ

זי"ע,.ט הרמח"ל הקבלהכשבא את לאחרים ללמד והחל
הידועה" הרמח"ל עצת" הנקרא גדול תיקון ועשה והזוהר
כל את מבטל שזה הפסק בלי בחבורא הקדוש זוהר ללמוד

הגזירות.

זי"ע, הקדוש הבעש"ט לימודוכשבא את ברבים לפרסם החל

הקדוש, הבעש"טהזוהר דרך עיקר מחותניוזהו שכתב כמו ,
האדמו"ר מחותני וגם ,מקלויזנבורג האדמו"ר להבחל"ח

.זי"ע מוויזניץ

זי"ע, הגר"א הקבלה,וכשבא תורת את שאת ביתר ללמד החל
יום. כל זוהר ללמוד אנשיו לכל יצחקוציווה רבי והצה"ק
הגר"א על אמר זי"ע מקאמארנא ע,אייזיק"במיוחדזי שבא

הסוד, על ספרים הרבה וכתב הסוד, תורת ללמד הזה לעולם
יבוא ישראל ארץ וישוב הקבלה לימוד בזכות שרק ואמר

הגאולה.

חטא את מחדש הפלגה דור של המגולגלים החלו זמן באותו
יסוד את והחלו המשכילים, של בתופעה הראשון אדם
על כזב שמועות והפיצו חדש. עולמי הסדר של התכנית

עתה ועד ומאז ,הקדוש הזוהר בכללימוד התחלחל ארסם
הרפורמים. וצמחו העולם

אמרýונרמז ùזה Ł₣צא ועל קרא", א₣מר ק₣ל" קýסćù ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָ
ùהעלת� תòרć הþהר ùספר ן קנ"בú(.ם וזה(ûף ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

ûהא ûאמר, òנ ùר לההýא ווי אמר, òמע₣ן רùי ְְְְְִִַַַַַַָָָָלò₣נ₣:
ûהדי₣טי. יןfiמý ùעלמא, סýćרין לאחזאה אתא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָא₣רייתא

.ýאיה ûא₣רייתא לבòýא ûא₣רייתא מfiה האי ýמאןוע₣ד ְְְְְְִִַַַַָָָָ
הfiמ ולא ,òflמ א₣רייתא ýאיה לבòýא ûההýא ûְְְְְִִִַַַָָָָָָחòיב
ûאתי. ùעלמא חýלקא üלי יהא ולא ,üחיýר יćח ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָָָאחרא,

הôל₣ם עליו לflה ûוד אמר  גיןùý(קיט 'úל(הfiים : ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָ
לבòýא האי ûתח₣ת מה ,'�רת₣מ נפלא₣ת ואùיטה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָעיני
ùההýא אfiא מסלי לא ûעלמא, טòćין .'ýוכ ûְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָא₣רייתא

.'ýוכ ייר ולא ûא₣רייתא, רýćס ýאיהû ְְְְְְִִִַַָָָלבòýא,

עצמüע₣ד הŽזר ćùרòה ùזה Ł₣צא אחר מק₣ם òְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָי
קמט:) סýćרא(ûף אýההû ûאמר, ýמאן לò₣נ₣: וזה ְְְְִֶַַַַָָ

קאתי, לבדù סýćרא ההýא על לאחזאה ûְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָא₣רייתא,
עfiאה, א₣רייתא איהי לאו הכי, ûאי .üחיýר ְְִִִִִִֵַַָָָָָיćח

.ט₣òק ְְַָא₣רייתא

òהםוהŽה תה אם ,חינ₣תù ôי עצמם טòćה ùחכמי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
אfiא מיםò םòל üù וע₣סקים הôם ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָיראי
ה₣רה ס₣ד₣ת ýלמד ולא מŽעýריהם òהח ₣תù ýארòŽòְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
הôמימה ýנfi יעלה "מי ùאמרם ùהם לגעת ýְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָמתיראים
רזיה הם מה ýלנ ויúידה וירד מיםò עלה ýמי ,"ýנfi ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָויčחה
י א₣רם", ואין הôמים "ואל ùזה Ł₣צא ועל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוס₣ד₣תיה,
הםflע א₣רם אין מיםôה מן ב₣תýחצ ת₣òנפ הםò úְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָם

.ýיצא לא ýמôם ýבòי ýְְֲִִֵֵֵַַָֹבמחòים

וע₣דחריפים חכמים למידי קצת והם אחרת ת òי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
לםýćפלù ùזה זה וט₣חנן הרים ע₣קרי ýְְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֻמפלćלים

ע ,òדרflה וג₣'ùבית ההרים" את "ראיתי נאמר ליהם ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
רזי הם א₣כלה òא מק₣ם אל לגòת מתיראיםý יםòְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָר₣ע
ćן ýמתיראים òלהבת להבת òא גחלי ûבריהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָה₣רה,
ùחòמל òריû ûהוה ינýקא "ההýא ענין צרבת ùם ýְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָיצרב
חלקם עיםŽ ýמה ÿ₣ב מהý ,"üיואכל üמיני אôא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָונפק
òא י רùית ₣מò תôקדù ýרפõוי  להם עלתה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֻאם

נאמר ýfiאù Ł₣צא ועל הýא, ז)א₣כלה כד ליòת(מ₣ראמ" : ְְְְֱִֵֵֵֶַַַָָ
ספק בליý ."ýיהć חיפ לא "òùער ולכן חכמ₣ת", ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָֹלאויל
ביםò₣ח òהם לýלי י הם אוילים  הח₣òבים ְְֱִִִִִִֵֵֵֶַָי
כברý üù ýדעŁò הýòćטה החכמה üא₣ת להם ûי ùְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָעיניהם
ועל ,üתýŁנימćמ מfiנס נמנעים ýהי לא חכמים, ְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָָָָֹהם

נאמר ùזה יבŁ(₣צא כו ùעיניו(מòלי חכם òאי ראית" : ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
."ýŽflמ לכסיל ְְִִִִֶָקוה

ואםנאמר עליו אòר הôל₣ם, עליו לflה òלמה ְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
יא) ה אמר(מלכיםא ,'ýוכ האדם" מל "וŁחם : ְְְִִֶַַַָָָָָָ

קהלת òחùר עתù ימיו כג)ùס₣ף ז קהלת)יאמר" : ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
ברò לחòב לל ₣דעù ולא מŽflי", רח₣קה והיא ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹאחמה
בýתò מ₣ יתחם, fiòעתיד òאפòר חòב אfiא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָנתחם
ראה זה ל ועם היגיעה, ידי על לעתיד "מהאח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ"אמרי
מŽflי". רח₣קה "והיא òתýב ₣כמý ùזה, טעה י  ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָאחר

ùהי₣תםýמה זה ýנŽזמù אòר הòýŁים הćתאים ýóעŁ ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
והרי ùעב₣דתם, וóóים ùחלקם óמחים ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָחכמים
ד₣ליםúה הלמýד חכמי לברכה זכר₣נם ýתינ₣ùְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָר
נחסć רùי òל ₣חמ₣ר ýfiאפי ýאנ אין :ýאמר נים₣òְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָוהרא

יאיר, "וŁאמרùן ùתýב òמפר הרי י מþה, üלתמ ואין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
₣ù ýòודר החמ₣ר", עם ćה לכם ýבò נעריו אל ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָֹאברהם

לבר זכר₣נם ýתינ₣ùרנתםý ואין לחמ₣ר', הû₣מה 'עם כה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
הרי י חכמה, ילù נעדרים הי₣תם על  להם אמר ְְֱֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָי
הýא מהם אחד אýהò אליעזר על והעיד אמר ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהתýב

לברכה זכר₣נם ýחכמינ ýòודר אליעזר, כח:)óflûק :(י₣מא ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

לאחרים'. ₣ùר רת₣מ ýמòקה ְֲִִֵֶֶַַַַ'û₣לה

אמנםýואמר עצמם לברכה זכר₣נם ýחכמינ ýארù בר ְְְְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָָָָ
על קýòר הôכינה ענן ýרא fiòא לפי ְְֲִִֶַַַַַַָָָֹהÿעם,
ר₣אה, אינ₣ חמ₣ר מה לחמ₣ר, הû₣מה עם קראם ולכן ְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָההר
 קרא י נראה אחר ùמק₣ם אם ואף . םא ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָאף
מ₣ ₣ćס קנין הýא והŽה עבד, òהýא מćני ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַלאליעזר
הרי י ùעלמא אסמכא רק זה אין וחמ₣ר₣, ₣המùְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָ
היה אברהם ùן מעאלòי והרי òם, היה ùנ₣ מעאלòְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָי

אביו. חתćòמ אחר ה₣ל ןùְְִִֵֵַַַַַָוה

אמרע₣ד(כד ד ירמיה)י ,"ýהתקלקל הúבע₣ת וכל" : ְְְְְְִִִַַַָָָָָ
קראיםŽה ריםýחùה חכמים הלמידי הם ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָהúבע₣ת
ýfiא הúבע₣ת הŽה הŽזר, ההרים חינ₣תù אצל úְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָבע₣ת
את הčטŽים הלמידים ùרא₣ת י לגמרי, ýְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַנתקלקל
אחרי ולילה י₣מם ר₣דפים הרמים ההרים ד₣ליםúְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָה
י י₣דעים, ואינם אתþה ùחכמה עסýקים ואינם ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹהòćטים
ועל Žזר, üù קžהתעfiמ נמנעים הם üù לנס ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָמŁראתם
ולענה òרא ć₣רה òרò ולùם ýנתקלקל ýfiא בע₣תú ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹן
,האמת ùחכמת לכćר òורפ טיט דתýחל הםù ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹועלתה
על ùלבד ýלבòýיה òćטיה אfiא ù₣רה òאין ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוא₣מרים

ùהעלת�, תòפרù לעיל הŽזר רûיהיה לא י ספק ואין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
.הרþù òם Žזר הùא ùע₣לם חלק להםארùנת כברý ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

עד רק üטòפ üŽאינ הùא ע₣לם רת₣ י הùžה ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָלמעלה
וס₣ד₣תיה, ה₣רה ùרזי ע₣סקים ולאòם üù ùחר fiòא וזה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ועליהם ùòùת, יאכל לא ùòת מערב הþה ע₣לםù ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹטרח
.'₣וג "ýרעב ואם ýיאכל עבדי הŽה" ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹנאמר

ואפילו הקדוש, הזוהר מלימוד נמנעו הקדשות בישיבות גם
איש והחזון החיים החפץ ומרן הגר"א בעל הקדוש שראשם
הישיבות ראשי וגדולי האמתיים ישראל גדולי ועוד זיע"א

בעולם, הישיבות בכל ספריו לומדים ספרבעולם (ובמיוחד

וספר הקדוש מזוהר וגדוש שמלא הלשון ושמירת חיים חפץ הקדוש הידוע

פרשת כל בישיבותו ללמוד וציווה יום, יום בכל ספריו ולומדים המקובלים,

ישיבות הראשי ודווקא ,ושבת שבת בכל הקדוש הזוהר של השבוע

רוצים ולא ליצלן, רחמנא הקדוש, הזוהר על הרע לשון מפיצים מהליטאים

בקולם) ללמודלשמוע אומר שלא שמי בזוהר כתוב זה ובגלל .
עני וגרם בעלם, נברא א טב זוהר, לומד ולא ְְִִֵֶָָָֹֹזוהר

הלת. ואר ְֶַָָָֹעלם

לשה ארעים ן הקדוש זוהר בתיקוני שכתב (דףוכמו ְְִִַָָֹ

ע"א) הניםפב צוחים יבה, והיא יב הא זמן תא :ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

זה .נהע ואין קל ואין יראל, מע ואמרים יחד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָלמה

כח)תב א רם(משלי מי וכ אענה. ולא יקראנני אז ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֻ

כתב, רהמ ה על מרה וחכמה קלה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָסק

[בהן אשתדל ולא מוסיף [והגר"א בהן לי א ְְְִֵֶֶַָֹוגרם

הא א ואי בלמד, רה טפ אא אין מריםְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָוא

.גן תמא נהר תמא העין את איסק בט ,ל אי ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ה, על ותרה כתב רה תא ילמד ולא בעלם ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹנברא

לםע עני רםוג ,ובה לתה העלם החזיר א ל ְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹחב

הלת. ְֶַָֹואר
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ַבח, ְלַחי עֹוָלִמים ֶ יר ְוַהּשׁ ִ ַהּשׁ
לשיר את ניגון הרשב"י - בניגון של אני מאמין

ֲאִני ַמֲאִמין
ֲאִני ַמֲאִמין 

ים ּוְמַיֲחִלים ַעד ָמַתי, ְמַבְקׁשִ
י, ּיֹאַמר ְלָצרֹוֵתינּו ּדַ ׁשֶ

ה, ִחּלָ ַבּתְ יְתָך ּכְ ֵנה ּבֵ ּבְ
ל ִמיָלה, ל ּכָ כַֹח ֶהָעצּום ׁשֶ ּבְ
אּוָלה ִביַאת ַהּגְ ִלּטֹל ֵחֶלק ּבְ

ה, ִחּלָ ַבּתְ יְתָך ּכְ ֵנה ּבֵ ּבְ
ל ִמיָלה, ל ּכָ כַֹח ֶהָעצּום ׁשֶ ּבְ
אּוָלה ִביַאת ַהּגְ ִלּטֹל ֵחֶלק ּבְ

ק, ֵחׁשֶ א ִנְלַמד ּבְ ַצְווּתָ ּבְ
ֶמֶתק, ה ּבְ ָאב ְקדּוׁשָ ִנׁשְ

ָרָמה, ַמע ּבָ קֹול ָהִאְדָרא, ִיׁשְ
ָמה, ׁשָ עֹוֵרר ֶאת ַהּנְ קֹול ַהּמְ

ָרָמה, ַמע ּבָ קֹול ָהִאְדָרא, ִיׁשְ
ָמה, ׁשָ עֹוֵרר ֶאת ַהּנְ קֹול ַהּמְ

ר יֹוָחִאי, ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֶאלֹוַקי, ַרּבִ ּנָ ְזכּות ַהּתַ ּבִ
י, ִלי ּדַ ַפע ַרב, ּבְ ע ׁשֶ ּפַ ָכל ָהעֹוָלמֹות ֻיׁשְ ּבְ

ר יֹוָחִאי, ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֶאלֹוַקי, ַרּבִ ּנָ ְזכּות ַהּתַ ּבִ
י. ִלי ּדַ ַפע ַרב ּבְ ע ׁשֶ ּפַ ָכל ָהעֹוָלמֹות ֻיׁשְ ּבְ


