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ני ה ויטאל... יח הרב ל מר וכתבי ההר ספר ל ואת תא ל א)
לילה ל לת למה ליד

הםכּל ויטאל חיּים הרב לׁש מרן וכתבי הרּהז ספר ׁשל ואוֹת אוֹת 
הגּלגּוּלים. לּכ לתּקן לנּׁשמה ליםֹדוּג ּתּקוּנים

כ') משׁנה ד' רקּפ חסד, נוֹצר ,מרנהֹוּמק ספרין יחיאל איזיק יצחק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ(רבּי

ער להתע יכל א למד או ללמד יכל היה א הרדס לד על ב)
מ גלל אלב צרי אא תע רא את לת

בּארבּעהוּמצות להיוֹת צרי רהֹוהּת לּמוּד ׁשל הגּדוֹלה עשׂה 
ׁשּורּד רמז ּפׁשט לוֹמר רוֹצה רדסּפ קראיםּהנ ּהּבׁש דּרכים

לברכה ֹנוֹוזכר ריאּלו האר"י ׁשֹדוהּק לׁשוֹן וזה לּמוּדסוֹד. ועל 
בּעבּוּר להתעלּם יוּכל א למד וא ללמד יכוֹל היה אם הּפרדס

.ׁשּממ בּגלגּוּל לבוֹא צרי אלּא עוּת ראׁש את לׁשוֹנוֹ.לתּקן כּאן עד 
להּבהּק חכמת היא הּתוֹרה נזר ּפוֹרׁשיםבּפרט העוֹלם רב אׁשר 

,תֹרונסּתּב עסק ל ואין התבּוֹנן, ׁשהרׁשית בּּמה בּאמרם אּתהמּמנּה 
א יּהּמינּו הזּאת לּתוֹרה מסגּל אּתה אם זהּב ואחז יד נא ׁשלח
מיוּמי מאוֹרוֹת ראה א ֹזו חכמה טעם טעם ׁשא מי כּי ּתזוּע,

.חׁשּב לֹוהו

אי תגל לי י האמר (עלמאג ארי לא לי טב תרנס צהר ני 

הזּאתואוֹי הּתוֹרה ׁשל נּהֹוּמעלב לבּריּוֹת לילהם דּי והאוֹמר 
עלמאּב אבּרי דּלא ליּה טב בּנּסּתרוֹת רוֹצה איני כּמוֹבּנּגלוֹת 

בּּתּקוּנים ּואמרׁש(מג וחכמתּה(ּתּקוּן קבּלה קּלאסּתּד מאן :ֹונֹולׁש זה 
ןֹהוּב יׁשּתדּלוּן לאּד וגרים דּכתב וּמאוֹריתא ּפה בעלּד מאוֹריתא
הוה ּוּאלּכ בּודּאי וּבתלמוּדא בּאוֹריתא ּפׁשט אלּא אית דּלא ואמר
ריּאתב דּלא ליּה טב ליּה ווי גּן וּמההוּא נהר מההוּא ֹנביעו אסּתלּק

ליּה ּתחב דּא אוֹריתא ההוּא יוֹליף ולא עלמאּבעלמא חזר ּוּאלּכ 
גּלוּתא. ואר לעלמא עניּוּת וגרים ּובהו ּלתהו.ֹנוֹולׁש אןּכ עד 

גּדלוכתב לבאר הוּא הּמאמר זה נתּוּכׁש 'המׁש קהלּוי' ספר בּעל 
לׁש הרוֹציםהעווֹן לאוֹתם מניעה רמיםֹוּהג יםהאנׁש אוֹתן 

המזיּפים. טענוֹתיהם בּסברוֹת להּבהּק חכמת ללמד(.י זה(וּבדף 
והּמכׁשלה קנּאתי צבאוֹת םה וקנאת מלאתי םה חמת ֹנוֹולׁש
והחכמים הּסגנים יד א לבדּב ההמוֹן יד ּתחת ּהּאיננ הזּאת
ׁשּמוֹאסים לבדּב ֹזו וא הזּאת וּמעל בּמרד בּדעּתם מתחכּמים
ֹוּהז החכמה וּלגנּוֹת לבזּוֹת ּהתחילו ֹזו אף אלּא האקוּת בּידיעת
רמה ּידנו ּוואמר ּפיהם ּוערּפׁש על יכּסה ׁשמם בחׁשּו ּילכו חׁשּב
.ֹנוֹולׁש כּאן עד הּתוֹרה בּפׁשוּטי ּלנו דּי הזּאת לחכמה ּונּל מה בּנּגלה

ואית ר א ועייל למטרניתא אלמל  אירי ריתאא רזי לידא מא ד)
מלא גנזי לח רמנאוה תר לי

האמּתיתאנוּאמנם החכמה זאת ללמד ועוֹמדים וּמׁשבּעים מחיּבים 
ּתרוּמה ּפרׁשת הרּזּב ּואמרׁש ֹמוּקסא)כ לׁשוֹנוֹ(דּף קוּדׁשאזה 

,לּה ואוֹמי ,מתאלנׁש ,לּה אמר אּהו ריּעלמאב להאי ּתיחוֹת דּכד 
,ליּה למנדּע בּאוֹרייתא דּמהימנוּתא.דּתׁשּתדל בּרזא דּכלוּלמנדּע 

עלמא, בּהאי דּהוי מאןדלא ליּה טב ,ליּה למנדּע אׁשּתדּל ולא 
לׁשוֹנוֹ.יתבּרי. כּאן מןעד נצא הזּה ׁשֹדוהּק הלּּמוּד וּבכח וּבזכוּת 
מהימנאהגּלוּת, בּרעיא ּאמרו ראׁשּכ ,דּוּמּהל זה בּזוּלת אתרׁשּפ) 

לׁשוֹנוֹ:נשׂא) הזּהר,זה ספר ּאיהוּד ילּד ראּוּחב זוֹהראבּהאי מן 
ישׂראל דּעתידין וּבגין נּסיוֹן, צרי לא יןּאלּב .בהּוׁשּת עלּאה דּאימא

,הרּהז ספר האי ּאיהוּד דחיּי, מאילנא גּלוּתאלמטעם מן יּהּב יפקוּן 
בּהוֹן,בּרחמי. לב)ויתקיּים בריםּד).ֹנוֹולׁש אןּכ עד ,ּוּינחנ בּדד יי 

הצות וכל הרה ל מאר תרי הה לד כר לוגד (ה

הּמצווֹת,וגדוֹל וכל הּתוֹרה לּכ מאר יוֹתר הזּה לּמוּד כּמוֹשׂכר 
הרּזּב ּואמררא)ׁשּוי בּכל(ּפרׁשת ּפנימאה אתר ולית :ֹנוֹולׁש זה 

יוֹמא, כלּב ּהוּב לאתדּבּקא וידעי דמאריהוֹן רזא דּידעי כּאינוּן אינוּן
כּתיב, יןּאל על(סד עיהׁשה,(יׂיעש לתּוז אלהים ראתה לא עיןיןּלוא 

ןֹלקיהוּחו זכּאה בּידהוֹן, דּימחי מאן ולית דלעילא ּתרעי לּכ עאלין
דאתי, וּבעלמא דין לׁשוֹנוֹ.בּעלמא אןּכ עד 

יני מל תא טרי פמ מתנ יציאת לאחר ,ז חכמה עסק א (ו

מכּלואם ֹתוֹאו ּפוֹטרין ֹפוּוּמג ֹומתנׁש יציאת לאחר ,ֹזו בּחכמה עסק 
בּזּהר ּאמרוׁש ֹמוּכ שׂרה)דּינים, יּיח דּאׁשּתדּל(ּפרׁשת מאן : 

יןּמע דּׁשאר מעבּוּדא דין בּעלמא מכּלּא ליּה אית ּחירו רייתאֹאוּב
דאתי בּעלמא ּוחיר וּמזּלוֹת, כּוֹכבים עבוֹדת יתבּעוּןעוֹבדי דּלא גיןּב 

כּלל. עלמא בּההוּא דּינא יּהּמנ.ֹנוֹולׁש אןּכ עד 
נקרא סד, י על הצות וטעמי רהה רזי לדעת הלה חכמת העסק ז)

רקיע  מתאר אה רי וקדא ,אה ר דלה 

ּפיוהעוֹסק על הּמצווֹת וטעמי הּתוֹרה רזי לדעת הּקבּלה בּחכמת 
הוּא ריּב וקוּדׁשא הוּא, ּרוּב ׁשֹדולהּק בּן נקרא סוֹד,

בּרקיע, ֹוּב ארמתּפּואמרׁש ֹמוּמהימנא)כ ברעיאּו זהר ניּוּקתּאם(ב : 
למלכּא בּן איקרי דּאוֹריתא, רזין ליףֹאוּד מאן כּעבדים, אם כּבנים

,רּב בּא ועיּיל בּגנזיוּלמטרוֹניתא, ׂשלחּפ והוּרמנא רׁשוּת ליּה ואית 
,טלקּו לאׁשּתעׁשעא ליּהדמלכּא אׁשּתבּח הוּא ריּב וקוּדׁשא 
.ֹנוֹולׁש אןּכ עד ,יליּהּד ה')בּפמליא רקּפ יב מאמר ב' חלק ריתּהב (ספר ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

רצה מת עה ,תא ללמד רצה וא האמת חכמת עסק א מי ח)
י א ואפ  יב מ תא חי עד ג תלעלביה ימע ל יד  
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ואינ  וי י כל מתנ את רפי נפי  עלי רפיה ,לע
לי פתחי ,עלמא יני ל ימ קאס ,איעי רזי לימס ידעי

דכיא נאאפרסמ דרזי רעי ליסר

בּׁשעהוּמי ,תּהֹאו ללמד רצה וא האמת בּחכמת עסק ׁשא 
,ןֹיוּבזּב םמ ּהתֹאו דּוֹחין ,עדן בּגן לעלוֹת רוֹצה ֹמתוׁשּנׁש

הירים: ירׁש בּזּהר ּאמרוׁש ֹמוּכליּדּתמׁשּד אינוּן כּל זכּאין 
ליןּכמסּתּו ידעי ןּואינו ,ןֹדמאריהו בּחכמתא למנדע בּאוֹרייתא,

עילּאין. רזיןּבּוקּלּתאס בּהא עלמא, מהאי נפיק נׁש רּב כדּד בּגין 
אלּא עוֹד, ולא .עלמאּד יניןּד לּכ יּהּמנרעיּת ּתליסר ליּה דּפתחין 

ּוהּב ּתלייא עילּאה דּחכמתא דכיא, דּאפרסמוֹנא אדרזי אם .'ּכו 
ולא ידיעה, לאּב אתיא אנּת אם ל צאי בּנּׁשים, פהּהי ל תדעי
דעלמא בּרזין ידעּת ולא הכא, תיעוֹל דּלא עד ,חכמתאּב אסּתכּלת

.ֹנוֹולׁש אןּכ עד למיעל. כּדי אנּת לית ,ל צאי ,אהּעיל

הרפיםוא ׁשבּעוֹלם הּטוֹבים מעשׂים כּל ֹידוּב יׁש ּוּאפל עוֹד 
ויוֹם, יוֹם בּכל ֹמתונׁש את שׂוֹרפים כּנפים ׁשׁש כּמוֹבּעלי 

הרּזּב ּואמררמז:)ׁש דיּקוּפ תרׁשא(ּפיׁשּקד חיותא האי :ֹנוֹולׁש זה 
בּרזא לּה ׁשאל כּדין ,יּהּלגב מטאתּו סלּקא מתאנׁש כּד קיּימא
ואדבּק ּהאבתר דּרדיף חכמתא ההיא וּכפוּם ,מאריּהּד דּחכמתא

בה) אחרים: ולא(ספרים לאדבּקא יכיל ואי .אגריּה ליּה יהבי הכי , 
וקיּימא.אדבּק עיילה, ולא ,לבר ליּה דּחי , 

ה') רקּפ יב מאמר ב' חלק ריתּהב ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ(ספר

עת בלי חכמה לי תמ עד ,תא מפה ח ,הרע הה צרה ט)
הא ללע חלק ל ני א עד ,בלבני חמר מתלכל הוא ,ה וידיעת

האלּוּאני הּמניעוֹת ׁשכּל בּני, ל הּמזוֹןנׁשבּע רדיפוֹת בּהמחי (עניּוּת 

('ּוכו הכרחיּים ענינים ׁשהם הבּית ותּקוּן ׁשּובּוהלאחר נמׁשכוֹת הם , 
חכמה בּלי תּמוּתׁש עד ,תֹאו והמפּתה הלּוֹחם הרע, הּקׁשה היּצר
אׁש עד וּבלבנים, בּחמר מתלכל ואּתה הם, וידיעת דּעת וּבלי

הבּא. לעוֹלם חלק ל ּוניּת

פה רת רתה המ מיתה פה תמ יתאמ החכמה חסר א י)
ב ענה ההיא

אןֹמזו הוּא החכמה כּי ׁשּתחׁשב ל ראוּי אּת קיםא יׁש אם 
ׁשפּהנ ּתמוּת אמּתית, חכמה היא החכמה חסרּת ואם ,פׁשּהנ
חסרּת א ואם .ּהב עוֹנה ההיא פׁשּהנ ּתכּרת הכּרת מׁשנּה, מיתה
יּחי הוּא כּי נאמר עליה כּי ּתחיה, אז ,מּמ האמּתית החכמה

.ימי ואר

והאקיםדּע, החיּים, הּממית הרע היּצר מצּד ההוּא, הּמניעוֹת כּי 
א ,ּבלּב זה רּבציּו בּחיּים, בּחר ׁשא על בּמׁשּפט ּיביאהו
הנּזכּרים, הּמוֹנעים יוֹדע ׁשאּתה חכמה, ׁשבּקּמל כּלל מוֹנעים ימנע
צוֹעק היית אלּא בלֹסו היית א פּוּג מזוֹן מּמ למנע ּוׁשּקּב ּוּאל

ּב היית וגם לפרנס ולבּריּוֹת הוּא ּרוּב ׁשֹדולהּקלעיר מהעיר וֹרח 
ׁשלבּק כּדי זה וכל ּפוֹרח, היית אוירּב לפרח ראפׁשּב ל היה ואוּלי
כּל ,צרּהי אחר מׁשּהנ ףּוּהג לקיּוּם זה וכל וּפנּה, צד לּמכ נֹמזו
רּוּיּהצ בּזה רּיתב הם יעזר ואוּלי ,ׁשפּנה לקיּם וחמר וקל ׁשכּן
ׁשא ל עּד ,יכלּת בּכל אחריו ילהמׁשּו ֹלהאמינוּו ֹולּלקב הכלי

גּלוּת. הן עני הן נעֹמו ׁשוּם ימנע('ג עּמוּד ג' ףּד הפּליאה ספר) ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌

ליד ני ה ההר... ספר ל תוא תא וכל סרמ מלא ההר ספר (יא
לילה ל לת למה

הזּהרוּבפרט ספר ׁשל ואוֹת אוֹת וכל סרּמו מלא הרּהז ׁשּספר 
אוֹרה ׁשערי וספר וקאּד ויטאל חיּים הרב לׁש מרן וכתבי

הגּלגּוּלים. לּכ לתּקן לנּׁשמה ליםֹדוּג ּתּקוּנים הם
('א משׁנה ד' פּרק קאמארנא חסד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ(נוֹצר

,במ קימת הרה תדס ל רבא ההר ל תמתיק עסק יב)
לאי רגע יתה מ ,יניה קיתמ הא כל ,רא טעמ ,איו קימת
וזה הלת, יתמ רתוכ ,יניה ממיק בזה ומח, רחב לב אחר

חקלא מחצדי קראה

והעניןצריןֹוּקׁש חקלא מחצדי נקראין הּתוֹרה בּסוֹדוֹת דּהעוֹסקין 
צריןֹקו להּבק ׁשבּלּמוּד סברּת אחי אּתה הּקוֹצים, וּמכלּין

אחי, כן א והאוֹרהּקוֹצים, ׁשהחיּוּת והׁשראוֹתאלּא והדּבקוּת 
והמׁשכוֹת והיּחוּדים הּתוֹרה אוֹר ידידוּת ערבוּת תּנעימוּו הכינה

כינהה זיו חיּוּת רֹוא םנעםֹומק לּקלּפוֹת מותּו מיתה ׁשמּמ הוּא 
עצמן הם חקלא וּמחצדי זה לׁש ֹמיתתו ׁשמּמ הוּא זה ׁשל ֹותּוּחי
אסוּרים מהם יׁש רעוֹת תֹובמחׁש האדם את הּסוֹבבין הּקוֹצים
לדחוֹת צרי ׁשזּה בּכוּנה נאוּף רּהרהו כּגוֹן מיקרי ורׁשע לאו בּאּסוּר
ֹוונפׁש גּיהנּם ׁשל אׁשּב ההוּא בּעת עוֹמד ׁשמּמ הוּא כּי ידים בּׁשּתי
הכּאב יׁשּירג מיתה וּבעת פׁשּהנ מכאוֹבי והם םּיהנּג אׁשּב מלּהּטוֹת
מיגׁשּב אדם ׁשּגהר רעּק ׁשזּה ֹוּלׁש תּטנוהּק ונפׁש גּוּף אף והצּער
ׁשפע וגוֹרם לּקלּפוֹת מרכּבה הׂשנע ׁשמּמ ׁשהוּא ֹלעצמו רּכויז
אצל יתרבּה זה וכל כּן גּם ושׂוֹנאיו אוֹיביו הםׁש הם לשׂוֹנאי
א ּהמזכ אמת צדּיק כּי הּתוֹרה דּולּמ ידי על והצּעירים הנּערים
רֹאו ׁשֹוקד לאׁש ֹואצל נהפ כףּת עין בּהרף ברֹעו ואם כּזה ֹלו יבוֹא

אקוּת. וחיּוּת וּדבקוּת
אבלֹאו ּרעהו על איׁש נאתמּק הּטוֹרדת מחׁשבוֹת סתם ּוּלאפ 

כּל ּוּאלּב וכיּוֹצא ֹתוֹאו וּמבזּים המצערים ליםּהמחב מרׁשעים
הּתוֹרה דּובלּמּו האדם על הוֹרים דּינים הם הּטוֹרדת הּמחׁשבוֹת

בפרטּורהֹוהּת סוֹדוֹת ׁשל רֹבאוּו הזּהר ןֹולׁש בּמתיקוּת ֹעסקוּב 
ּקויתמּת אלּה בּכל ,ּראוּו ּטעמו ודּאי, מתוּקים ,בׁשּמד מתוּקים
בזהּו ושׂמח, רחב בּלב אחר לאיׁש בּרגע יתהּפ ׁשמּמּו הדּינים,
מחצדי הנּקרא ּוזהו הּקלּפוֹת, וּמׁשבּית וכוֹרת הדּינים, ממּתיק

י')חקלא. תֹאו 'א התּוֹרה שׁביל חסד (נוֹצר ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

 ולידע יגלה להיכ היא מה פי ספר לעסק נלת צריכה נפ ל (יג
צר מעט, אא וידע יגה וא לונתע ההר ולידע יגלה כל מי יוכל 

להיג מתלנ ראפ מה ל וידע יג עד גלל לבא

בּפרדּסועוֹד לעסק נּהּולתּק צריכה ׁשנפ ׁשכּל האמת חכמי ּואמר 
ולידע להיג יכוֹלה היא מה להיגכּפי לֹוכּיׁש מי וכל 

בּגלגּוּל אֹלבו צרי מעט אלּא וידע יגה וא לּונתעצ הרבּה ולידע
יגלה ֹמתולנׁש אפׁשר מה לּכ וידע יגּיׁש הּתוֹרהעד מידיעת 

וּדרׁשוֹת בּרמזים הן ההלכוֹת בּפׁשטי מהוסוֹדוֹתוהן לּכ כּי 
תּהּלמוׁש ּתּקוּן ּזהו רהֹוהּת מידיעת ולידע יגלה יכוֹלה ֹמתוׁשּנ
ּהרֹמקוּב הם את יםּיהח רֹוצרּב וּלהׁשּתלּם להתּתּקן לּה ראפׁש ואי

ֹזו ידיעה בּלּתי מם חוֹבה ראׁשאּבׁש מי אׁשרי חכמים ּאמרו ולכן 
הזּה. לעוֹלם בּגלגּוּל לבוֹא יצטר ׁשא כּדי ֹידוּב ֹדוּוותלמ לכאן

ד') סימן א' רקּפ תּוֹרה תּלמוּד תֹהלכו הרב ּערו ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌(שׁלחן

גּדוֹלועוֹד חכם יהיה ּוּאפלדׁשֹעו כּל הּמצווֹת עשׂיּת בּתּקוּן 
בּעמק תרֹויו יוֹתר תּהּיׂעש ּתּקוּן סוֹד ידע בּּתוֹרה ׁשיּתחכּם

ׁשהרי קוֹמההּסוֹד רּעוׁש סוֹד לדעת הוּא הידיעה כליתּתׁשּודפרּכ 
מרֹוׁש לחיּים ארח בּּפסוּק מׁשלי ׁשמדרּב יׁשמעאל רבּי ׁשל בּבּריתא
יןּהד בּיוֹם כּי מעאליׁש רבּי ׁשם ואמר מתעה. ּתוֹכחת ועוֹזב סרּמו
ּתוֹרת ידע ואם סדרי ׁשּתא ידע ואם בּּמקרא עסק אם לאדם ׁשוֹאלים

הגּמרא. ידע ואם כּהנים
בּידזה ׁשּיׁש מי לפניו בּא :ֹנוֹולׁשמרֹאו הוּא ּורּב ׁשֹדווהּק אגּדה ֹו 

והיּם היּם אל הוֹלכים הנּחלים ׁשכּל למדּת א לּמה גּמרא בּני ֹלו
ּורּב ׁשֹודוהּק גּמרא ֹוידּב ׁשּיׁש מי בּא הגּמרא זה ואי מלא ּוּאיננ

ֹלו מרֹאו צפיתהוּא בּּמרכּבה צפית בּגּמרא קּתונתעּס אילֹהו בּני 
חכמים ׁשּתלמידי עהׁשּב אלּא בּעוֹלמי הניה לי ׁשאין בּגאותי
ןֹהמו והוֹגים ורוֹאים וּמבּיטין וּמציצין בּּתוֹרה ועוֹסקים יוֹׁשבים

עוֹמד הוּא היא כּבוֹדי אּסּכ הזּה דּלמואהּתּסּכ םּלּמכ להֹדוּג 'ּווכ 

א כּי 'ּוכו בּׁשבּת אחדּב ׁשּממׁש רוּח לאיזה עוֹמד הוּא היא כּבוֹדי
דיֹבוּכ את מכּירין ׁשבּני ויפיי הדרי ּזהו גּדלּתי ּזהו א כּבוֹדי הוּא זה
אןּמכ הויה. יׂמעש ּוּבר מה ֹחכמתוּב ודּד אמר עליו הזּאת הּדּמּב
ֹוידּב ֹודּוּמל ׁשּמׁשּמר חכם ּתלמיד אׁשרי מרֹאו מעאליׁש רבּי היה
נאמר לכ הדּין ליוֹם הוּא ּרוּב ׁשֹדולהּק להׁשיב ּפה ֹלו ׁשיּהא כּדי
בּוּׁשה ֹיגומ ,ֹויחּוהנ ֹדוּוּמל עזב אם אבל סרּמו ׁשוֹמר לחיּים ארח
ןֹולׁש ּמהו מתעה", ּתוֹכחת "ועוֹזב :נאמר לכ הדּין ליוֹם כלימהּו

.ֹנוֹולׁש אןּכ עד מלּפניו. ֹומרחיק הוּא ּורּב ׁשֹדוּקהׁש מתעה

מרכּבההרי מעשׂה לדעת הוּא בּחכמה הידיעה וּׁשארׁשּתכלית 
ּתוֹעלת ּוּנמּמ יׁש הרי כּן אם ֹמאמרוּב הנּזכּרים הדּברים
למעלה ּתלוּיים כּלּם הּמצווֹת ׁשכּל ֹיתרו בּפרׁשת כּדפרׁשּתי למעשׂה

דּמלכּא. בּגוּפא מתאחדן דּתנינן ֹנוֹוׁשל קדישאזה במלכא אחר דבר) 
מלכּא,עלאה) בּידי וּמנהוֹן בּגוּפא, וּמנהוֹן דּמלכּא, אריׁשּב מנּהוֹן

אןּכ עד לבר דּמלכּא גּוּפא מן דּנפיק מאן ולית בּרגלוֹי, וּמנהוֹן
,ֹונֹולׁשּהרמיזתּב הּמצוה לעשׂוֹת ידע בּחכמה ֹידיעתו כּפי (כּפיהרי 

(דֹוהּסיּלּוכו ולילה יוֹמם בּתוֹרה העסק ידי על אּאל גי וא העליוֹן 
ואוּלי. האי

הּקדׁש]:[ּתרגּוּם הּמל,ללׁשוֹן בּגוּף נאחזים הּתוֹרה מצוֹת לּכ 
,להּמ בּידי וּמהם ,להּמ ףּוגּב וּמהם ,להּמ ראׁשּב מהם
ּכ וּמוּם ,ץּלחו להּמ ףּוּמג צאֹוּיׁש מי מהם ואין בּרגליו, וּמהם

.ֹעצמו להּמ בּגוּף עׁשֹוּפׁש כּמי אּהו אחת מצוה על ׁשעוֹבר מי
בּהקדּמה) חכמה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ(ראשׁית

מני הרה ספר יכל כל מיד לעסק צרי היה ויטאל יח הרב יד)
זה האמי א ליולמ אחד

כּיאמר לברכה, ֹנוֹוזכר האר"י ּינוּבר אחדלי בּגלגּוּל ׁשהייתי לסבּה 
הּתע ריּצׁש ,הרּזה ספר בּחכמת מאמין בּלּתי דמיםֹוהּק מן

הזּהר, ספר בּחכמת יכלּתי בּכל ּתמיד העּקרׁשאעסק הוּא וׁשזּה 
לּסבּה כּי לי, אמר גּם זה. בּגלגּוּל עּתה לעשׂוֹת צרי ׁשאני הגּדוֹל
ראׁש עד בּזּהר רבּוֹת קׁשיוֹת אקׁשה ׁשא אני צרי לעיל רּזכּהנ
להקׁשוֹת רׁשוּת לי יהיה ּכ ואחר ,ֹואצל עּויד זמן ֹועּמ אלמד

.הרּהז בּספרי ולידע לחקר רוֹצה אני מה לּכ ולׁשאל
מ"ט:) דּף הגּלגּוּלים בּשׁער לברכה ֹנוֹזכרו ויטאל חיּים ּינוּרב)ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌

מני ההר ספר יכל כל מיד לעסק צרי היה ויטאל יח הרב טו)
זה האמי א ליולמ אחד

כּיאמר לברכה, ֹנוֹוזכר האר"י ּינוּבר אחדלי בּגלגּוּל ׁשהייתי לסבּה 
הּתע ריּצׁש ,הרּזה ספר בּחכמת מאמין בּלּתי דמיםֹוהּק מן

הזּהר, ספר בּחכמת יכלּתי בּכל ּתמיד העּקרׁשאעסק הוּא וׁשזּה 
לּסבּה כּי לי, אמר גּם זה. בּגלגּוּל עּתה לעשׂוֹת צרי ׁשאני הגּדוֹל
ראׁש עד בּזּהר רבּוֹת קׁשיוֹת אקׁשה ׁשא אני צרי לעיל רּזכּהנ
להקׁשוֹת רׁשוּת לי יהיה ּכ ואחר ,ֹואצל עּויד זמן ֹועּמ אלמד

.הרּהז בּספרי ולידע לחקר רוֹצה אני מה כּל אלׁשול
מ"ט:) דּף הגּלגּוּלים בּשׁער לברכה ֹנוֹזכרו ויטאל חיּים ּינוּרב)ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌

עתידיו ע אד ני מעי כל דעי  לברכה נזכר האר"י בחי טז)
מעיו ל האד ריח ירמ  תלע

הּוהנרֹודו רֹוּד בּכל כּי דּעים. ּתמים תֹונפלאו חידוֹת אבּיע היּוֹם 
הרידים ידי על ּלנו ויאר םה אל ,ּונאּת ֹוּדחס הפליא

כּנּזכּר, רֹווד רֹוּד כלּב קוֹרא הם ראׁשהיא זה ּרנוֹודּב וגם 
,ֹלארצו ויקנּא מיּשׂראל, גּוֹאל הׁשבּית א והאחרוֹנים, הראׁשוֹנים
הגּדוֹל הרב נחית, ׁשמיּא מן יׁשּוקד עיר ּלנו ויּׁשלח ,ֹועּמ על ויחמל
ריאּלו יצחק רבּי הרב ּרנוֹמו כּבוֹד ורבּי, מוֹרי החסיד, האהי

הבּא, העוֹלם לחיּי ֹונֹוזכר בּמקרא,אׁשכּנזּי, ,ןֹוּמרּכ ּתוֹרה מלא 
בּראׁשית, בּמעשׂה ואגּדוֹת, בּמדרׁשים ,לּופלּפּב בּתלמוּד, בּמׁשנה,
בּשׂיחת עוֹפוֹת, בּשׂיחת אילנוֹת, יחתׂשּב בּקי מרכּבה, בּמעשׂה

חאיֹיו בּן ׁשמעוֹן בּרבּי הנּזכּר ףּורצהּפ בּחכמת ירּמכ מלאכים,
ּתחזה. הואּת בּּפרׁשה

יוֹדעיוֹדע לעשׂוֹת. וׁשעתידים ,ּוׂעשׁש אדם בּני מעשׂי כלּב 
יוֹדע .עלהּפ אל הכּח מן יוֹציאוּם טרם אדם בּני בּמחׁשבוֹת

בּכל ההוֹוים הדּברים וכל ּתמידעתידוֹת, גזרּנׁש למהּו הארץ, 
האיׁש ואיפת יׁשן, וּמי ,חדׁש מי ,לּוּגלּהג בּחכמת יוֹדע בּמים.
.ןֹוחּתהּת הראׁשוֹן וּבּאדם העליוֹן, בּאדם ּתלוּיה מקוֹם בּאיזה ההוּא
וצוֹפה מסּתכּל .נפלאים דּברים אׁש ולהבת הנּר בּׁשלהבת יוֹדע
עּמהם וּמתעּסק והאחרוֹנים, הראׁשוֹנים הצּדּיקים נׁשמוֹת בּעיניו

,יוׂמעש לּכ האדם בּריח ירּמכ האמת. ינוּקאבּחכמת ההוּא רּד על 
,ֹוחיקּב חיםּמנּכ ֹאצלו ּהיו הנּזכּרים, החכמוֹת וכל בּלק. תפרׁשּב

עליהם. ולחקר דדֹוּבלהת יצטר בּלּתי ,רצהּיׁש עת כלּב
יחאי  מע יר מימי האר כל מענ או נרא א מבהילי ברי (יז
אל ה ע רמד מיד אליו נגלה היה ביאה האל  הה ועד לה עליו

החכמה זאת דול ה

בּכלועיני ּמעונׁש וא ּנראו א ,מבהילים דּברים זר וא ּראו 
הנּה. ועד הלוֹם, עליו יוֹחאי בּן ןֹומעׁש רבּי מימי הארץ,
יּכ וׁשלוֹם, חס מעשׂיּוֹת קבּלת ׁשּוּמׁש ידי על ׁשא היג, זה וכל

אמנם בּׁשּמוּׁשם. יׁש גּדוֹל ידיאּסוּר על ,ֹמעצמו היה זה כּל 
ספריםּב רבּים, וׁשנים ימים ֹקוהתעּס אחרי ,ֹתוּופריׁשּו ֹתוּחסידו
וּפריׁשוּת חסידוּת הוֹסיף ועליהם הזּאת, בּחכמה יׁשנים גּם חדׁשים
אליו נגלה ׁשהיה הנּביא, ּהוּאלי לידי ּוהביאת היא וּקדה, וטהרה

החכמה, זאת ֹדוולּמ ּפה, אל ּפה ֹועּמ וּמדבּר ,מידארעּתׁש ֹכמוּו 
אם ואף הרקנטי. בּׁשם לעיל רּזכּנּכ לברכה, ֹנוֹוזכר להראב"ד
ּפסק, א לברכה ֹנוֹזכרו ּהוּיאל ידי על דׁשהּק רוּח נבוּאה, ּפסקה
ּתנּא נביאה, אה וּדבוֹרה קּסוּפ על נביאים, קּפסוּב ׁשהוּבא ֹכמוּו
,'ּוכו אה ֹאו איׁש הן וארץ, ׁשמים עלי אני מעיד :ּהוּאלי דּבי
ׁשוֹרה דׁשּקה רוּח מיּד מעשׂיו, לפי הכּל ,פחהׁש ּוּאפל ,עבד ּואפיל
דּוד דּברי ואלּה ּפסוּק על ׁשם כּן גּם ּירוּהזכ זה דר ועל עליו.

ׁשם. ןּיע האחרוֹנים
אליּהוּגּם ּתואנ :ֹנוֹולׁש וזה יד בּכתיבת הּתּקוּנין בּהקדּמת רּנזכ 

ליּה לאתגּלּייא עתידּד מאן ואית יוֹמיּא, בּסוֹף לאתגּלּייא עתיד
הכל בּעין ּוטמירּב ליּה לאתגּלּייא עתידּד מאן ואית בּאּפין. אּפין

.'ּוכו יליּהּד
מןוהנּה ּעינינוּב ּראינו ראׁש והּמוֹפתים והנּסיוֹנוֹת החקירוֹת בדּמל 

הדּרוּׁשים הנּה הבּא, העוֹלם לחיּי ֹנוֹזכרו רּזכּנה הרב
רוֹאיהם וכל יגּידוּן, יעידוּן זה בּחבּוּרי ראׁש עצמם והדּברים
יׁשֹאנו בּשׂכל יכלת אין כּאלּה, ונפלאים עמּקים דּברים כּי יכּירוּם,
ֹנוֹוזכר ּהוּיאל ידי על ׁשדהּק רוּח עתּפהׁש בּכח א אם ,רּהּלחב
המקבּלים ספרי בּקצת ּתמצא אׁשר אל ּלב יׁשת אל וּלמען לברכה.
ילּכׂואש רּדה ל אכין האנוֹׁשי שׂכלם עיּוּן ּפי על ריםּהמחב

.רֹומיׁש בּארח לּת ֹזו דרּב
הא ר דלה  נקרא האמת חכמת עסק מי (יח

הוּאגּם ּורּב ׁשֹודלהּק בּן נקרא הוּא האמת בּחכמת ׁשעוֹסק כּמוֹמי 
הרּב ּפרׁשת בּסוֹף קיא:)ׁשכּתוּב ׁשם.(דּף יעוּין מהימנא בּרעיא 

רחמנאוכן ּתוֹרה בּרזי סקיםֹעו אינםׁש תםֹולא דהמעּת הענׁש עניןּב 
ּפקוּד זהרּב ראׁש רמז:)יליצלן חיותא(דּף האי :ֹנוֹולׁש וזה , 

דּחכמתאיוֹפיא"ל רזי כלּב קיּימא ואיהי ,מיּהיׁשּה(כּיגימטרּב יוֹפיא"ל 

חיותא)קבּל"ה האי .'ּוכו יּהּב קיימין דּחכמתא חאןמפּת ןּוּאינ לכל 
לּה ׁשאל דיןּכ ,יּהּבלג וּמטאת סלּקא נׁשמתא דּכ קיּימא קדּיׁשא
ּהאבתר דּרדיף חכמתא ההיא וּכפוּם ,מאריּהּד דּחכמתא בּרזא
חיּד אדבּק, ולא קאּבלאד יכיל ואי .אגריּה ליּה יהבי הכי ּהּב קּואדב
וכד ,ּכסיפוּב היכלא ההוּא ּתחוֹת וקיּימא עיילה, ולא ,לבר ליּה
ּהוּלּכ דיןּכ חיותא, דהאי תּהֹתחוּד שׂרפים יןּאל ,ּדפייהוּג נטלי
ולא וקיּימא אּתוֹקדת, ולא ואּתוֹקדת ּהל ןּוקדֹואו ,ּגדפייהוּב בּטׁשי
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ואינ  וי י כל מתנ את רפי נפי  עלי רפיה ,לע
לי פתחי ,עלמא יני ל ימ קאס ,איעי רזי לימס ידעי

דכיא נאאפרסמ דרזי רעי ליסר

בּׁשעהוּמי ,תּהֹאו ללמד רצה וא האמת בּחכמת עסק ׁשא 
,ןֹיוּבזּב םמ ּהתֹאו דּוֹחין ,עדן בּגן לעלוֹת רוֹצה ֹמתוׁשּנׁש

הירים: ירׁש בּזּהר ּאמרוׁש ֹמוּכליּדּתמׁשּד אינוּן כּל זכּאין 
ליןּכמסּתּו ידעי ןּואינו ,ןֹדמאריהו בּחכמתא למנדע בּאוֹרייתא,

עילּאין. רזיןּבּוקּלּתאס בּהא עלמא, מהאי נפיק נׁש רּב כדּד בּגין 
אלּא עוֹד, ולא .עלמאּד יניןּד לּכ יּהּמנרעיּת ּתליסר ליּה דּפתחין 

ּוהּב ּתלייא עילּאה דּחכמתא דכיא, דּאפרסמוֹנא אדרזי אם .'ּכו 
ולא ידיעה, לאּב אתיא אנּת אם ל צאי בּנּׁשים, פהּהי ל תדעי
דעלמא בּרזין ידעּת ולא הכא, תיעוֹל דּלא עד ,חכמתאּב אסּתכּלת

.ֹנוֹולׁש אןּכ עד למיעל. כּדי אנּת לית ,ל צאי ,אהּעיל

הרפיםוא ׁשבּעוֹלם הּטוֹבים מעשׂים כּל ֹידוּב יׁש ּוּאפל עוֹד 
ויוֹם, יוֹם בּכל ֹמתונׁש את שׂוֹרפים כּנפים ׁשׁש כּמוֹבּעלי 

הרּזּב ּואמררמז:)ׁש דיּקוּפ תרׁשא(ּפיׁשּקד חיותא האי :ֹנוֹולׁש זה 
בּרזא לּה ׁשאל כּדין ,יּהּלגב מטאתּו סלּקא מתאנׁש כּד קיּימא
ואדבּק ּהאבתר דּרדיף חכמתא ההיא וּכפוּם ,מאריּהּד דּחכמתא

בה) אחרים: ולא(ספרים לאדבּקא יכיל ואי .אגריּה ליּה יהבי הכי , 
וקיּימא.אדבּק עיילה, ולא ,לבר ליּה דּחי , 

ה') רקּפ יב מאמר ב' חלק ריתּהב ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ(ספר

עת בלי חכמה לי תמ עד ,תא מפה ח ,הרע הה צרה ט)
הא ללע חלק ל ני א עד ,בלבני חמר מתלכל הוא ,ה וידיעת

האלּוּאני הּמניעוֹת ׁשכּל בּני, ל הּמזוֹןנׁשבּע רדיפוֹת בּהמחי (עניּוּת 

('ּוכו הכרחיּים ענינים ׁשהם הבּית ותּקוּן ׁשּובּוהלאחר נמׁשכוֹת הם , 
חכמה בּלי תּמוּתׁש עד ,תֹאו והמפּתה הלּוֹחם הרע, הּקׁשה היּצר
אׁש עד וּבלבנים, בּחמר מתלכל ואּתה הם, וידיעת דּעת וּבלי

הבּא. לעוֹלם חלק ל ּוניּת

פה רת רתה המ מיתה פה תמ יתאמ החכמה חסר א י)
ב ענה ההיא

אןֹמזו הוּא החכמה כּי ׁשּתחׁשב ל ראוּי אּת קיםא יׁש אם 
ׁשפּהנ ּתמוּת אמּתית, חכמה היא החכמה חסרּת ואם ,פׁשּהנ
חסרּת א ואם .ּהב עוֹנה ההיא פׁשּהנ ּתכּרת הכּרת מׁשנּה, מיתה
יּחי הוּא כּי נאמר עליה כּי ּתחיה, אז ,מּמ האמּתית החכמה

.ימי ואר

והאקיםדּע, החיּים, הּממית הרע היּצר מצּד ההוּא, הּמניעוֹת כּי 
א ,ּבלּב זה רּבציּו בּחיּים, בּחר ׁשא על בּמׁשּפט ּיביאהו
הנּזכּרים, הּמוֹנעים יוֹדע ׁשאּתה חכמה, ׁשבּקּמל כּלל מוֹנעים ימנע
צוֹעק היית אלּא בלֹסו היית א פּוּג מזוֹן מּמ למנע ּוׁשּקּב ּוּאל

ּב היית וגם לפרנס ולבּריּוֹת הוּא ּרוּב ׁשֹדולהּקלעיר מהעיר וֹרח 
ׁשלבּק כּדי זה וכל ּפוֹרח, היית אוירּב לפרח ראפׁשּב ל היה ואוּלי
כּל ,צרּהי אחר מׁשּהנ ףּוּהג לקיּוּם זה וכל וּפנּה, צד לּמכ נֹמזו
רּוּיּהצ בּזה רּיתב הם יעזר ואוּלי ,ׁשפּנה לקיּם וחמר וקל ׁשכּן
ׁשא ל עּד ,יכלּת בּכל אחריו ילהמׁשּו ֹלהאמינוּו ֹולּלקב הכלי

גּלוּת. הן עני הן נעֹמו ׁשוּם ימנע('ג עּמוּד ג' ףּד הפּליאה ספר) ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌

ליד ני ה ההר... ספר ל תוא תא וכל סרמ מלא ההר ספר (יא
לילה ל לת למה

הזּהרוּבפרט ספר ׁשל ואוֹת אוֹת וכל סרּמו מלא הרּהז ׁשּספר 
אוֹרה ׁשערי וספר וקאּד ויטאל חיּים הרב לׁש מרן וכתבי

הגּלגּוּלים. לּכ לתּקן לנּׁשמה ליםֹדוּג ּתּקוּנים הם
('א משׁנה ד' פּרק קאמארנא חסד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ(נוֹצר

,במ קימת הרה תדס ל רבא ההר ל תמתיק עסק יב)
לאי רגע יתה מ ,יניה קיתמ הא כל ,רא טעמ ,איו קימת
וזה הלת, יתמ רתוכ ,יניה ממיק בזה ומח, רחב לב אחר

חקלא מחצדי קראה

והעניןצריןֹוּקׁש חקלא מחצדי נקראין הּתוֹרה בּסוֹדוֹת דּהעוֹסקין 
צריןֹקו להּבק ׁשבּלּמוּד סברּת אחי אּתה הּקוֹצים, וּמכלּין

אחי, כן א והאוֹרהּקוֹצים, ׁשהחיּוּת והׁשראוֹתאלּא והדּבקוּת 
והמׁשכוֹת והיּחוּדים הּתוֹרה אוֹר ידידוּת ערבוּת תּנעימוּו הכינה

כינהה זיו חיּוּת רֹוא םנעםֹומק לּקלּפוֹת מותּו מיתה ׁשמּמ הוּא 
עצמן הם חקלא וּמחצדי זה לׁש ֹמיתתו ׁשמּמ הוּא זה ׁשל ֹותּוּחי
אסוּרים מהם יׁש רעוֹת תֹובמחׁש האדם את הּסוֹבבין הּקוֹצים
לדחוֹת צרי ׁשזּה בּכוּנה נאוּף רּהרהו כּגוֹן מיקרי ורׁשע לאו בּאּסוּר
ֹוונפׁש גּיהנּם ׁשל אׁשּב ההוּא בּעת עוֹמד ׁשמּמ הוּא כּי ידים בּׁשּתי
הכּאב יׁשּירג מיתה וּבעת פׁשּהנ מכאוֹבי והם םּיהנּג אׁשּב מלּהּטוֹת
מיגׁשּב אדם ׁשּגהר רעּק ׁשזּה ֹוּלׁש תּטנוהּק ונפׁש גּוּף אף והצּער
ׁשפע וגוֹרם לּקלּפוֹת מרכּבה הׂשנע ׁשמּמ ׁשהוּא ֹלעצמו רּכויז
אצל יתרבּה זה וכל כּן גּם ושׂוֹנאיו אוֹיביו הםׁש הם לשׂוֹנאי
א ּהמזכ אמת צדּיק כּי הּתוֹרה דּולּמ ידי על והצּעירים הנּערים
רֹאו ׁשֹוקד לאׁש ֹואצל נהפ כףּת עין בּהרף ברֹעו ואם כּזה ֹלו יבוֹא

אקוּת. וחיּוּת וּדבקוּת
אבלֹאו ּרעהו על איׁש נאתמּק הּטוֹרדת מחׁשבוֹת סתם ּוּלאפ 

כּל ּוּאלּב וכיּוֹצא ֹתוֹאו וּמבזּים המצערים ליםּהמחב מרׁשעים
הּתוֹרה דּובלּמּו האדם על הוֹרים דּינים הם הּטוֹרדת הּמחׁשבוֹת

בפרטּורהֹוהּת סוֹדוֹת ׁשל רֹבאוּו הזּהר ןֹולׁש בּמתיקוּת ֹעסקוּב 
ּקויתמּת אלּה בּכל ,ּראוּו ּטעמו ודּאי, מתוּקים ,בׁשּמד מתוּקים
בזהּו ושׂמח, רחב בּלב אחר לאיׁש בּרגע יתהּפ ׁשמּמּו הדּינים,
מחצדי הנּקרא ּוזהו הּקלּפוֹת, וּמׁשבּית וכוֹרת הדּינים, ממּתיק

י')חקלא. תֹאו 'א התּוֹרה שׁביל חסד (נוֹצר ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

 ולידע יגלה להיכ היא מה פי ספר לעסק נלת צריכה נפ ל (יג
צר מעט, אא וידע יגה וא לונתע ההר ולידע יגלה כל מי יוכל 

להיג מתלנ ראפ מה ל וידע יג עד גלל לבא

בּפרדּסועוֹד לעסק נּהּולתּק צריכה ׁשנפ ׁשכּל האמת חכמי ּואמר 
ולידע להיג יכוֹלה היא מה להיגכּפי לֹוכּיׁש מי וכל 

בּגלגּוּל אֹלבו צרי מעט אלּא וידע יגה וא לּונתעצ הרבּה ולידע
יגלה ֹמתולנׁש אפׁשר מה לּכ וידע יגּיׁש הּתוֹרהעד מידיעת 

וּדרׁשוֹת בּרמזים הן ההלכוֹת בּפׁשטי מהוסוֹדוֹתוהן לּכ כּי 
תּהּלמוׁש ּתּקוּן ּזהו רהֹוהּת מידיעת ולידע יגלה יכוֹלה ֹמתוׁשּנ
ּהרֹמקוּב הם את יםּיהח רֹוצרּב וּלהׁשּתלּם להתּתּקן לּה ראפׁש ואי

ֹזו ידיעה בּלּתי מם חוֹבה ראׁשאּבׁש מי אׁשרי חכמים ּאמרו ולכן 
הזּה. לעוֹלם בּגלגּוּל לבוֹא יצטר ׁשא כּדי ֹידוּב ֹדוּוותלמ לכאן

ד') סימן א' רקּפ תּוֹרה תּלמוּד תֹהלכו הרב ּערו ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌(שׁלחן

גּדוֹלועוֹד חכם יהיה ּוּאפלדׁשֹעו כּל הּמצווֹת עשׂיּת בּתּקוּן 
בּעמק תרֹויו יוֹתר תּהּיׂעש ּתּקוּן סוֹד ידע בּּתוֹרה ׁשיּתחכּם

ׁשהרי קוֹמההּסוֹד רּעוׁש סוֹד לדעת הוּא הידיעה כליתּתׁשּודפרּכ 
מרֹוׁש לחיּים ארח בּּפסוּק מׁשלי ׁשמדרּב יׁשמעאל רבּי ׁשל בּבּריתא
יןּהד בּיוֹם כּי מעאליׁש רבּי ׁשם ואמר מתעה. ּתוֹכחת ועוֹזב סרּמו
ּתוֹרת ידע ואם סדרי ׁשּתא ידע ואם בּּמקרא עסק אם לאדם ׁשוֹאלים

הגּמרא. ידע ואם כּהנים
בּידזה ׁשּיׁש מי לפניו בּא :ֹנוֹולׁשמרֹאו הוּא ּורּב ׁשֹדווהּק אגּדה ֹו 

והיּם היּם אל הוֹלכים הנּחלים ׁשכּל למדּת א לּמה גּמרא בּני ֹלו
ּורּב ׁשֹודוהּק גּמרא ֹוידּב ׁשּיׁש מי בּא הגּמרא זה ואי מלא ּוּאיננ

ֹלו מרֹאו צפיתהוּא בּּמרכּבה צפית בּגּמרא קּתונתעּס אילֹהו בּני 
חכמים ׁשּתלמידי עהׁשּב אלּא בּעוֹלמי הניה לי ׁשאין בּגאותי
ןֹהמו והוֹגים ורוֹאים וּמבּיטין וּמציצין בּּתוֹרה ועוֹסקים יוֹׁשבים

עוֹמד הוּא היא כּבוֹדי אּסּכ הזּה דּלמואהּתּסּכ םּלּמכ להֹדוּג 'ּווכ 

א כּי 'ּוכו בּׁשבּת אחדּב ׁשּממׁש רוּח לאיזה עוֹמד הוּא היא כּבוֹדי
דיֹבוּכ את מכּירין ׁשבּני ויפיי הדרי ּזהו גּדלּתי ּזהו א כּבוֹדי הוּא זה
אןּמכ הויה. יׂמעש ּוּבר מה ֹחכמתוּב ודּד אמר עליו הזּאת הּדּמּב
ֹוידּב ֹודּוּמל ׁשּמׁשּמר חכם ּתלמיד אׁשרי מרֹאו מעאליׁש רבּי היה
נאמר לכ הדּין ליוֹם הוּא ּרוּב ׁשֹדולהּק להׁשיב ּפה ֹלו ׁשיּהא כּדי
בּוּׁשה ֹיגומ ,ֹויחּוהנ ֹדוּוּמל עזב אם אבל סרּמו ׁשוֹמר לחיּים ארח
ןֹולׁש ּמהו מתעה", ּתוֹכחת "ועוֹזב :נאמר לכ הדּין ליוֹם כלימהּו

.ֹנוֹולׁש אןּכ עד מלּפניו. ֹומרחיק הוּא ּורּב ׁשֹדוּקהׁש מתעה

מרכּבההרי מעשׂה לדעת הוּא בּחכמה הידיעה וּׁשארׁשּתכלית 
ּתוֹעלת ּוּנמּמ יׁש הרי כּן אם ֹמאמרוּב הנּזכּרים הדּברים
למעלה ּתלוּיים כּלּם הּמצווֹת ׁשכּל ֹיתרו בּפרׁשת כּדפרׁשּתי למעשׂה

דּמלכּא. בּגוּפא מתאחדן דּתנינן ֹנוֹוׁשל קדישאזה במלכא אחר דבר) 
מלכּא,עלאה) בּידי וּמנהוֹן בּגוּפא, וּמנהוֹן דּמלכּא, אריׁשּב מנּהוֹן

אןּכ עד לבר דּמלכּא גּוּפא מן דּנפיק מאן ולית בּרגלוֹי, וּמנהוֹן
,ֹונֹולׁשּהרמיזתּב הּמצוה לעשׂוֹת ידע בּחכמה ֹידיעתו כּפי (כּפיהרי 

(דֹוהּסיּלּוכו ולילה יוֹמם בּתוֹרה העסק ידי על אּאל גי וא העליוֹן 
ואוּלי. האי

הּקדׁש]:[ּתרגּוּם הּמל,ללׁשוֹן בּגוּף נאחזים הּתוֹרה מצוֹת לּכ 
,להּמ בּידי וּמהם ,להּמ ףּוגּב וּמהם ,להּמ ראׁשּב מהם
ּכ וּמוּם ,ץּלחו להּמ ףּוּמג צאֹוּיׁש מי מהם ואין בּרגליו, וּמהם

.ֹעצמו להּמ בּגוּף עׁשֹוּפׁש כּמי אּהו אחת מצוה על ׁשעוֹבר מי
בּהקדּמה) חכמה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ(ראשׁית

מני הרה ספר יכל כל מיד לעסק צרי היה ויטאל יח הרב יד)
זה האמי א ליולמ אחד

כּיאמר לברכה, ֹנוֹוזכר האר"י ּינוּבר אחדלי בּגלגּוּל ׁשהייתי לסבּה 
הּתע ריּצׁש ,הרּזה ספר בּחכמת מאמין בּלּתי דמיםֹוהּק מן

הזּהר, ספר בּחכמת יכלּתי בּכל ּתמיד העּקרׁשאעסק הוּא וׁשזּה 
לּסבּה כּי לי, אמר גּם זה. בּגלגּוּל עּתה לעשׂוֹת צרי ׁשאני הגּדוֹל
ראׁש עד בּזּהר רבּוֹת קׁשיוֹת אקׁשה ׁשא אני צרי לעיל רּזכּהנ
להקׁשוֹת רׁשוּת לי יהיה ּכ ואחר ,ֹואצל עּויד זמן ֹועּמ אלמד

.הרּהז בּספרי ולידע לחקר רוֹצה אני מה לּכ ולׁשאל
מ"ט:) דּף הגּלגּוּלים בּשׁער לברכה ֹנוֹזכרו ויטאל חיּים ּינוּרב)ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌

מני ההר ספר יכל כל מיד לעסק צרי היה ויטאל יח הרב טו)
זה האמי א ליולמ אחד

כּיאמר לברכה, ֹנוֹוזכר האר"י ּינוּבר אחדלי בּגלגּוּל ׁשהייתי לסבּה 
הּתע ריּצׁש ,הרּזה ספר בּחכמת מאמין בּלּתי דמיםֹוהּק מן

הזּהר, ספר בּחכמת יכלּתי בּכל ּתמיד העּקרׁשאעסק הוּא וׁשזּה 
לּסבּה כּי לי, אמר גּם זה. בּגלגּוּל עּתה לעשׂוֹת צרי ׁשאני הגּדוֹל
ראׁש עד בּזּהר רבּוֹת קׁשיוֹת אקׁשה ׁשא אני צרי לעיל רּזכּהנ
להקׁשוֹת רׁשוּת לי יהיה ּכ ואחר ,ֹואצל עּויד זמן ֹועּמ אלמד

.הרּהז בּספרי ולידע לחקר רוֹצה אני מה כּל אלׁשול
מ"ט:) דּף הגּלגּוּלים בּשׁער לברכה ֹנוֹזכרו ויטאל חיּים ּינוּרב)ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌

עתידיו ע אד ני מעי כל דעי  לברכה נזכר האר"י בחי טז)
מעיו ל האד ריח ירמ  תלע

הּוהנרֹודו רֹוּד בּכל כּי דּעים. ּתמים תֹונפלאו חידוֹת אבּיע היּוֹם 
הרידים ידי על ּלנו ויאר םה אל ,ּונאּת ֹוּדחס הפליא

כּנּזכּר, רֹווד רֹוּד כלּב קוֹרא הם ראׁשהיא זה ּרנוֹודּב וגם 
,ֹלארצו ויקנּא מיּשׂראל, גּוֹאל הׁשבּית א והאחרוֹנים, הראׁשוֹנים
הגּדוֹל הרב נחית, ׁשמיּא מן יׁשּוקד עיר ּלנו ויּׁשלח ,ֹועּמ על ויחמל
ריאּלו יצחק רבּי הרב ּרנוֹמו כּבוֹד ורבּי, מוֹרי החסיד, האהי

הבּא, העוֹלם לחיּי ֹונֹוזכר בּמקרא,אׁשכּנזּי, ,ןֹוּמרּכ ּתוֹרה מלא 
בּראׁשית, בּמעשׂה ואגּדוֹת, בּמדרׁשים ,לּופלּפּב בּתלמוּד, בּמׁשנה,
בּשׂיחת עוֹפוֹת, בּשׂיחת אילנוֹת, יחתׂשּב בּקי מרכּבה, בּמעשׂה

חאיֹיו בּן ׁשמעוֹן בּרבּי הנּזכּר ףּורצהּפ בּחכמת ירּמכ מלאכים,
ּתחזה. הואּת בּּפרׁשה

יוֹדעיוֹדע לעשׂוֹת. וׁשעתידים ,ּוׂעשׁש אדם בּני מעשׂי כלּב 
יוֹדע .עלהּפ אל הכּח מן יוֹציאוּם טרם אדם בּני בּמחׁשבוֹת

בּכל ההוֹוים הדּברים וכל ּתמידעתידוֹת, גזרּנׁש למהּו הארץ, 
האיׁש ואיפת יׁשן, וּמי ,חדׁש מי ,לּוּגלּהג בּחכמת יוֹדע בּמים.
.ןֹוחּתהּת הראׁשוֹן וּבּאדם העליוֹן, בּאדם ּתלוּיה מקוֹם בּאיזה ההוּא
וצוֹפה מסּתכּל .נפלאים דּברים אׁש ולהבת הנּר בּׁשלהבת יוֹדע
עּמהם וּמתעּסק והאחרוֹנים, הראׁשוֹנים הצּדּיקים נׁשמוֹת בּעיניו

,יוׂמעש לּכ האדם בּריח ירּמכ האמת. ינוּקאבּחכמת ההוּא רּד על 
,ֹוחיקּב חיםּמנּכ ֹאצלו ּהיו הנּזכּרים, החכמוֹת וכל בּלק. תפרׁשּב

עליהם. ולחקר דדֹוּבלהת יצטר בּלּתי ,רצהּיׁש עת כלּב
יחאי  מע יר מימי האר כל מענ או נרא א מבהילי ברי (יז
אל ה ע רמד מיד אליו נגלה היה ביאה האל  הה ועד לה עליו

החכמה זאת דול ה

בּכלועיני ּמעונׁש וא ּנראו א ,מבהילים דּברים זר וא ּראו 
הנּה. ועד הלוֹם, עליו יוֹחאי בּן ןֹומעׁש רבּי מימי הארץ,
יּכ וׁשלוֹם, חס מעשׂיּוֹת קבּלת ׁשּוּמׁש ידי על ׁשא היג, זה וכל

אמנם בּׁשּמוּׁשם. יׁש גּדוֹל ידיאּסוּר על ,ֹמעצמו היה זה כּל 
ספריםּב רבּים, וׁשנים ימים ֹקוהתעּס אחרי ,ֹתוּופריׁשּו ֹתוּחסידו
וּפריׁשוּת חסידוּת הוֹסיף ועליהם הזּאת, בּחכמה יׁשנים גּם חדׁשים
אליו נגלה ׁשהיה הנּביא, ּהוּאלי לידי ּוהביאת היא וּקדה, וטהרה

החכמה, זאת ֹדוולּמ ּפה, אל ּפה ֹועּמ וּמדבּר ,מידארעּתׁש ֹכמוּו 
אם ואף הרקנטי. בּׁשם לעיל רּזכּנּכ לברכה, ֹנוֹוזכר להראב"ד
ּפסק, א לברכה ֹנוֹזכרו ּהוּיאל ידי על דׁשהּק רוּח נבוּאה, ּפסקה
ּתנּא נביאה, אה וּדבוֹרה קּסוּפ על נביאים, קּפסוּב ׁשהוּבא ֹכמוּו
,'ּוכו אה ֹאו איׁש הן וארץ, ׁשמים עלי אני מעיד :ּהוּאלי דּבי
ׁשוֹרה דׁשּקה רוּח מיּד מעשׂיו, לפי הכּל ,פחהׁש ּוּאפל ,עבד ּואפיל
דּוד דּברי ואלּה ּפסוּק על ׁשם כּן גּם ּירוּהזכ זה דר ועל עליו.

ׁשם. ןּיע האחרוֹנים
אליּהוּגּם ּתואנ :ֹנוֹולׁש וזה יד בּכתיבת הּתּקוּנין בּהקדּמת רּנזכ 

ליּה לאתגּלּייא עתידּד מאן ואית יוֹמיּא, בּסוֹף לאתגּלּייא עתיד
הכל בּעין ּוטמירּב ליּה לאתגּלּייא עתידּד מאן ואית בּאּפין. אּפין

.'ּוכו יליּהּד
מןוהנּה ּעינינוּב ּראינו ראׁש והּמוֹפתים והנּסיוֹנוֹת החקירוֹת בדּמל 

הדּרוּׁשים הנּה הבּא, העוֹלם לחיּי ֹנוֹזכרו רּזכּנה הרב
רוֹאיהם וכל יגּידוּן, יעידוּן זה בּחבּוּרי ראׁש עצמם והדּברים
יׁשֹאנו בּשׂכל יכלת אין כּאלּה, ונפלאים עמּקים דּברים כּי יכּירוּם,
ֹנוֹוזכר ּהוּיאל ידי על ׁשדהּק רוּח עתּפהׁש בּכח א אם ,רּהּלחב
המקבּלים ספרי בּקצת ּתמצא אׁשר אל ּלב יׁשת אל וּלמען לברכה.
ילּכׂואש רּדה ל אכין האנוֹׁשי שׂכלם עיּוּן ּפי על ריםּהמחב

.רֹומיׁש בּארח לּת ֹזו דרּב
הא ר דלה  נקרא האמת חכמת עסק מי (יח

הוּאגּם ּורּב ׁשֹודלהּק בּן נקרא הוּא האמת בּחכמת ׁשעוֹסק כּמוֹמי 
הרּב ּפרׁשת בּסוֹף קיא:)ׁשכּתוּב ׁשם.(דּף יעוּין מהימנא בּרעיא 

רחמנאוכן ּתוֹרה בּרזי סקיםֹעו אינםׁש תםֹולא דהמעּת הענׁש עניןּב 
ּפקוּד זהרּב ראׁש רמז:)יליצלן חיותא(דּף האי :ֹנוֹולׁש וזה , 

דּחכמתאיוֹפיא"ל רזי כלּב קיּימא ואיהי ,מיּהיׁשּה(כּיגימטרּב יוֹפיא"ל 

חיותא)קבּל"ה האי .'ּוכו יּהּב קיימין דּחכמתא חאןמפּת ןּוּאינ לכל 
לּה ׁשאל דיןּכ ,יּהּבלג וּמטאת סלּקא נׁשמתא דּכ קיּימא קדּיׁשא
ּהאבתר דּרדיף חכמתא ההיא וּכפוּם ,מאריּהּד דּחכמתא בּרזא
חיּד אדבּק, ולא קאּבלאד יכיל ואי .אגריּה ליּה יהבי הכי ּהּב קּואדב
וכד ,ּכסיפוּב היכלא ההוּא ּתחוֹת וקיּימא עיילה, ולא ,לבר ליּה
ּהוּלּכ דיןּכ חיותא, דהאי תּהֹתחוּד שׂרפים יןּאל ,ּדפייהוּג נטלי
ולא וקיּימא אּתוֹקדת, ולא ואּתוֹקדת ּהל ןּוקדֹואו ,ּגדפייהוּב בּטׁשי
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גּב על ואף נהירת. ולא נהירת יוֹמא, כלּב אּתדנת והכי קיּימא,
,לּה אית טבין בדיןֹעוּדןּוּאינּכ עלמא, בּההוּא אגרא דּלית גיןּב 

ןֹמאריהוּד בּיקרא לאּכלאסּת ,חכמתאּב ׁשם.דּמׁשּתדּלי יעוּין ,'ּווכ 
אעמיםוּפ כּּמה בּגלגּוּל ולבוֹא לחזר צרי אלּא זה ענׁשּב דּי 

צער ליצלן,ולסבּל רחמנא הּמיתה וצער הזּה ויׁשעוֹלם 
יּכ הּמצוה זאת םּיקי ֹוּבׁש הני גּוּף ֹמתונׁשּב יזכּה אוּלי בּזה ספק

,רּוּהעב דֹסוּב לבוֹא ֹלו מסּפיק הּמצווֹתאין ׁשער בּתחלּת מבארּכ 
:ֹנוֹוׁשל וזה

אלעוֹלם אם עשׂה מצות מרמ"ח אחד ׁשהיא רהֹוהּת עסק בּענין 
ׁשהוּא הּתוֹרה בּפרדּ"ס ֹעסקו ענין ׁשהוּא ּהתֹוא הׁשלים
יוּכל ראׁש כּפי מהם אחת בּכל דֹסו רׁשּד רמז טׁשּפ ּתבוֹת ראׁשי

,ּדהוּמלּיׁש רב ֹלו ולעשׂוֹת לטרח, מגּעת ֹודּיׁש מקוֹם עד יגלהואם 
להֹודּג ׁשהיא רהֹוּת דּלמוּת ׁשל אחד מצוה חּסר הרי כּן עשׂה א
ׁשל בּחינוֹת בּד' ׁשיּטרח עד לּלגּתגּיׁש וצרי הּמצווֹת כּכל וּׁשקוּלה

לׁשוֹנוֹ.הּפרד"ס אןּכ עד .רּכזּהנ 
מהּירמיהו הנּביא דּברי בּזה ּנמלצו מאד(כ"ב אל(סימן ֹאמרוּב 

להסּפיד הּמתקבּצים הצּבּוּר עם רּבמד ׁשהוּא 'ּוכו למת ּוּבכּת
רֹוּמהד אחד צדּיק חסרּנׁש על ליצלן רחמנא פטרּהנ יקּצד איזה על

'ּוכו ּוּבכּת אל הנּביא ּלהו וקאמר עליהם, ֹתוּזכוּב מגן לפיׁשהיה 
ואם הּפרד"ס חלקי ד' בּכל לעסק זוֹכים אינם צדּיקים ׁשל ׁשרבּם
'דּב לּמוּדם להׁשלים כּדי בּגלגּוּל ולבוֹא לחזר הם מכרחים כּן
ֹבתוֹחו ידי יצא א הּפרד"ס חלקי 'גּב עסק הוּא ּאפילו כּי חלקים
ֹולהחזיר "ברּג עם ׁשֹלוׁש ּפעמים אל יפעל אלּה כּל "הן נאמר ועליו

דּהדרא. ּפסידא הויא כּן ואם לּוּגלגּאבּוה פטרּנׁש בּיּוֹם ֹוּבׁש רואפׁש 
אין כּן ואם ׁשם. יןּיעו אמר ּפרׁשת ריׁש בּזהר רּכזּנּכ לּגלּמתגּו חוֹזר
עסק ברּכׁש צדּיק ֹתוֹלאו ,להל ֹבכו ּכוּב אמנם ,ּכ כּל סידאּפ לכם
ּתבת ּתחׁשב ואם ו' חסר היא להל בתּת כּי הּפרדּס, חלקי בּד'
הם סּדרהּפ חלקי ד' כּנגד ׁשהם הכּוֹללים 'ד עם עמיםּפ ד' להל
ארץ את וראה דֹוע יׁשוּב א הצּדּיק ׁשזּה ּפרד"ס. בּגימטריּה
בּאמת הדרא דּלא ּפסידא ּוהּזׁש .ּוּניבׁשא א ארבּעה על כּי ֹולדּתֹמו

הזּה. העוֹלם מן לגמרי ראשׁוֹן)ונחסר חלק יהוּדה לחם (בּית ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌

עב י ל אל יתי ואחד אחד ל חכמהיט) מלמד תלהתר ראתאתאתאתהההה 
ר אתה החכמה לד מניעת  יראל ני לאחינ תצר ה ר

אמ יראל, ע מעל א חר יסק ה ,'וכ הב וחרא ענתא

מלּלמדוכל ֹתוּולהתר בּעבוּר כּי ֹוּלב אל יׁשית ואחד אחד 
ֹמוּכ ראלׂיש בּני ּלאחינו צרוֹת כּּמה גּרם הזּאת בּחכמה
ועל עליו וּבאוֹת ּתכוּפוֹת צרוֹת כּסדרן ּתמידין רוֹאוֹת ּועינינׁש
וזה רוֹדה זה הארץ כּנפוֹת בּארבּע הנּפוֹצים ראלׂיש בּני ּאחינו
החכמה לּמוּד ׁשבּמניעת לעיל הּמוּבא מאמר נתקיּם ודּאי מרדּה
מעל ֹואּפ חרוֹן יסלּק הם 'ּווכ וּבזּה וחרבּא עניּוּתא גּוֹרם הזּאת

.אמן ישׂראל, ֹוּמע
יביןאׁשר ֹובלבבּו יראה בּעיניו הם ברּד את היּרא האיׁש כּן על 

הזּה לעוֹלם אּהֹוּב קדם ועוֹמדת הנּׁשבּעת ֹונפׁש על הן סּויחו
,לּוּגלגּב לחזר יצטר וא ,למריּה למינדּע כּדי ּתוֹרה בּסתרי ׁשיּלמד
בּחכמת ֹדוּולּמ בּמניעת זה דּבר על ּויענׁש ׁשא בּניו נפׁש על והן
וּבחסר רעבּב הּמּטלים והאמללים האביוֹנים נפׁשוֹת על והן האמת,
הּמּכ אבּוּד על והן לזה, הגּוֹרם אּוהו ,םּלּמכ הּקׁשה כּיס בּחסרוֹן כּל
נאיֹוׂוש יביֹוא ידי על הארץ בּקצוֹת ּואבדּנׁש מיּשׂראל נפׁשוֹת

הזּה, הצּער בּׁשלּי יאמר אחד וכל ויאמרישׂראל, מר בּקוֹל ויתודּה 
ריּוּקצ על וּבלבּוּלים וּצערים צרוֹת גּרמּתי וּמה עשׂיתי מה אהה
הזּאת בּחכמה למדּמל כּמוֹני ואחרים עצמי וּמנעּתי הם בּעבוֹדת
ואם תּוהתקרבּב ואם בּחזּוּק ואם בּלּמוּד אם הצּדדים מן צד בּׁשוּם
להתאּמץ לעשׂוֹת ֹידוּב יּכלת מה ואחד אחד כּל הּטוֹב בּמניעת
בּכל ישׂראל בּני ּאחינו לבבוֹת ררֹולע ּתקף וּבכל חזק בּכל וּלהתחזּק
ימיו כלּב הם לעבוֹדת ֹוּלב ויפנּה לאחת אחת ּתבנוּכׁש הדּברים

בּצלם הּקרוּי האדם צרֹנו לכ כּי האדמה ּפני על חי אׁשר וּׁשנוֹתיו
היּוֹצאים ּוּאל ׁשדּברים חזקה ּותקותנו ֹמוׁש דֹבוּכ על ּויעזרנו היםא
מן כּפוּל ֹוכרׂשּו כלה בּעין הּמבין האדם בּלב ּנסוּיכ הלּב מעמקי

.ֹנוֹולׁש אןּכ עד המים.

וזהוכתב המצוֹת ערׁש בּהקדּמת ויטאל חיּים הרב ּורינֹמו עוֹד 
מחיּבת וּנׁשמה נׁשמה מכּל נׁשמוֹת ניצוֹצי ׁשכּל עּד :ֹנוֹולׁש
ֹמוּכ לקיּמם יכלת ֹידוּב ׁשאין אוֹתם א אם מצווֹת רי"גּת לּכ םּלקי
ׁשא זמן בּכל החרבּן, אחר הגיםֹנו ׁשאין כּלּם הּקרבּנוֹת מעשׂה
הנּה ,ֹמתונׁש וגידי איברים רמ"ח כּנגד ׁשהם מצווֹת רי"גהּת הׁשלים
ֹוּב ראׁש כּל נאמר ועליו מוּם עלּב ונקרא האיברים מן חסר ֹמתונׁש
רי"גהּת כּל ויׁשלים בּגלגּוּל חזרּיׁש עד ּתּקוּן ֹול ׁשאין ׁשּיג א מוּם
הית ֹנוֹוׁשל וזה י"א הקדּמה הגּלגּוּלים ערׁשּב תבּכ וכן מצווֹת
כּל כּנגד להּקוׁש והיא רהֹוּתּב לעסק והיא רטיתּפ מצוה היא
ׁשּסימנם ּפרוּׁשים ד' ּהּב ויׁש כּלּם נגדּכ רהֹוּת ּתלמוּד כּי הּמצווֹת

סוֹד ׁשרּד רמז ּפׁשט מקוֹםּפרד"ס עד בּכלּם ולעסק לטרח וצרי 
םּתעּמארב אחת חּסר ואם ּדהולּמּיׁש רב ֹלו ׁשויבּק מגּעת ֹוכלׂש ׁשיּד

זה. על יתגּלגּל ֹגתוה לׁשוֹנוֹ.כּפי אןּכ עד 

רד"ס ל תחינ ארע טרח עד תלל צרי (כ

דֹהעוׂשע מצווֹת מרמ"ח אחד ׁשהיא הּתוֹרה עסק עניןּב םּג כּתב
ליהׁש א ראׁשיאם ׁשהוּא רהֹוּתּב ֹעסקו ענין ׁשהיא תּהֹאו ם 

יגלה יוּכל ראׁש כּפי מהם בּחינה כלּב סוֹד ׁשרּד רמז ּפׁשט ּתבוֹת
עשׂה א ואם ּוּדנּמלּיׁש רב ֹול ולעשׂוֹת לטרח עתּמג ֹדוּיׁש מקוֹם עד
וּׁשקוּלה גּדוֹלה ׁשהיא ּתוֹרה ּתלמוּד ׁשל אחת מצוה חּסר הרי כּן

תֹצווּמה ּפרדּס.כּכל ׁשל בּחינוֹת בּארבּע ׁשיּטרח עד ׁשיּתגּלגּל וצרי 
.ֹנוֹולׁש אןּכ עד

עמדנה תראה תנמה להוה ויעה אהרפ יביא הה הד (כא
 הר ל יהח עצ את וייל ,פנינ

עשׂביננּסה לׁש צנצנת ּוימינּב מוֹצאים ּהיו אם ּלעצמנו לציּר 
הּקדוֹׁשים, הּתנּאים מאחד ּפתק אליה מצרף ׁשהיה מרּפא,
מרּפא, חשׂוּכת ׁשהיא מסיּמת מחלה לרּפא מסגּלים ּוּאל ׁשעשׂבים
את לנּסוֹת מסכּים היה ׁשא מחלה תּהֹאוּב אחד חוֹלה היה האם
ּוּלּגׁשּכ וחמר קל לׁש ֹנוּב בּן וחמר וקל סכּוּן. ׁשוּם כּׁשאין פהּורהּת
בּהם ,הרּהז ספר לׁש הכּתבים את בּאדמה ׁשנים מאוֹת כּּמה לפני
זיע"א יוֹחאי רּב ׁשמעוֹן רבּי ׁשֹדוהּק ׁשהּתנּא מקוֹמוֹת בּכּמה כּתוּב
רֹוּד רּעבו וּלהטמינם הדּברים את בלכּת אבּא יּבר ֹלתלמידו הוֹרה
יביא הּהז ׁשהלּּמוּד כּדי הגּאלּה, רֹוּד ,ּנוּלׁש הדּוֹר ּהיינו האחרוֹן,
ויצּיל ,ּפנינוּב ׁשּתעמדנה הנּוֹראוֹת מהּסכּנוֹת והצּלה ויׁשוּעה רפוּאה
את המנּס ֹאינוׁש מי עדין יׁש אם .ֹוּלּכ רֹוּהד לׁש החיּים עצם את
לכל הוים וּבחלקים הזּהר בּנגלוֹת דּולּמ עּיקב לפחוֹת ,פהּורהּת

.נפׁש(החשמ"ל (סוד 

לז  כח י י הנה, לפני פרט ,לי י ני ער זהר לקרא (כב
ל קל יהיה כ תרל מי ל  וח י לתת להע לפני המה את

דלמה ל את להבי תרי

ןוכֹאוּגה מרן מרֹלו רגיל היה ׁשאוּלּתמיד אבּא ציּוֹן בּן זכררבּי 
לברכה, יקּצדפרטּב ליוֹם, דּּפים ׁשני ערּב זהר לקרא ׁשּיׁש 

לתת ׁשעוֹלה לפני הנּׁשמה את ּלזכ גּם כחּהּב יׁש כּי הנה, לפני
ֹול קל יהיה כּב ׁשיּתרגּל מי וכל ,רהּמ מעווֹן וּלהצּיל וחׁשבּוֹן, דּין

הּתלמוּד, לׁשוֹן את להבין כּאן.יוֹתר עד 

:יתה ס על עמד בר צדקנ מיח  פהה מימ א חל מכירת (כג
עברה ל עבר ,ק  דמ בה אה ר דוה ,יפימ אי זה זמ

לו חס

ּכפוה,ּתּניה בּאה ברּכ הוֹלכת, ּהאינ ׁשהאחת ועד הצּרוֹת, ּעלינו 
את ׁשוֹאלים ּואנו ,ֹומחבר מרבּה ֹקללתו ׁשאין יוֹם ל ואין

הזּה הגּדוֹל האף חרי מה ,ּעצמנו? 

החנוניםאת לׁש םּבר נפלא: בּמׁשל חיּים" ה"חפץ ירּהסב זאת 
למׁש בּהּקפה ללקוֹחוֹתיהם מוֹכרים העסקים וּבעלי
וּממׁשיכים החוֹב את גּוֹבים הם הּתקוּפה תםּב מסיּמת, ּתקוּפה

בּהּקפה. למכּר

אמוּריםבּּמה לסגּרדּברים העסק בּעל ֹאו החנוני בּדעת כּׁשאין ? 
אוּלם ,מתּמסי סבּה מחמת העסק את ללחּסּו תּהחנו את
אז עסקיו, את וּלחּסל החנוּת את רּלסג מדֹעו החנוּת עלּבׁשּכ
מעניׁש :כרֹוהּמ ֹלו מרֹאו בּהּקפה לקנוֹת ׁשּקמבּו לקוֹח !כּׁשּמוֹפיע 

ןֹרצוּב ל מכרּתי עסקי, את לחּסל עמדּתי ׁשא דֹעו כּל אדוֹני,
החנוּת את סוֹגר ׁשאני עכׁשו, אוּלם ,אר לזמן אף בּהּקפה,
נאלץ ואני בּהּקפה למכּר אפׁשרוּת לי אין העסק, את וּמחּסל

.ןמזּמ סףּכ ׁשּקלב

ּת,וזהוֹפוּכוּת ּעלינו וּבאוֹת הּמתרגּׁשוֹת ולּפרעניּוֹת לצּרוֹת רּההסב 
בּעוֹלם החנוּת סגירת בּפני מדֹוע ברּכ כּביכוֹל רּיתב הם כּי

כּלוֹמר, העסקים, וחּסוּל הבּית:הזּה סף על עוֹמד כּבר ּצדקנו מׁשיח 
בּּמקוֹם, ֹוּב דּימ גּוֹבה הוּא ּורּב ׁשֹדווהּק מּקיפים, אין כּזה זמןּב

וׁשלוֹם, חס עברה כּל ׁשלמהעבוּר בּתׁשוּבה ּחזרנו א עדיןׁש וכיון 
לקראת טהרּנׁש כּדי צרוֹת ּעלינו ּוכפּת ּכ מוּם ,רּיתב לפניו

.ׁשמּמ ּימינוּב בּמהרה ּצדקנו מׁשיח
(תשס"ג ,עדיםֹמו ישׁר יוֹסף להרבּי יוֹסף ׁשּלבו - חיּים החפץ ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ(משׁלי

מל תרי  לקרא לנמתא אכינל  ל מסל הא ההר ל ה כד)
הרה עסק

רבּהוׁשוּב ענאׁשֹהו ליל גּב(ׁשם)בּ'תּקוּן על אף הזּהר... ספרּב" : 
מקוֹם לּמכ ,קאמר מאי מבין וא ידע הזּהרדּלא ׁשל הלּׁשוֹן 

עסק לּמכ תרֹיו ֹוּב לקרא וּלנׁשמתא לׁשכינּתא ּכ כּל לּמסג הוּא
."רהֹוהּת.הרמ"ז מדּברי כּאן עד 

אפ אלל חד מדה לכל מהה מק ה מטהר זהר ניה (כה
אמריו ר מבי אי עלמא גירסא

זהר:וּבסוֹף לתּקוּני מל הכּּסא מתּהקד[זהר [הּתּקוּני הוּא "כּי 
אלוּל ׁשחדּב ֹמדוֹוּהל לכל הנּׁשמה ׁשּמקדּו הגּוּף מטהר

."אמריו ׁשּרוּפ מבין בּאין בּעלמא בּגירסא ּוּאפלןּוּקּת ףֹסוּב וׁשם 
:'וׁשּמקדּו ֹעמלוּב טוֹב שׂכר ֹלו יׁש בּעלמא... גּירסא הלּוֹמד "כּי

."ֹמתוׁשנ קאּפילבּטהרה יעקב לרבּי לברכה ֹנוֹוזכר האר"י וּבסדּוּר 
:דּוּמּהל כּוּנת סדרּבהםּב מבין ֹאינו אם ואף קבּלה... בּספרי ילמד" 

."מהׁשּהנ לטהר מסגּלים הם כּי ותּקוּנים הרּזה דּברי גּםיאמר וּראה 
.ׁשֹודהּק זהר מערכת פאלאג'י חיּים ּינוּמרב חיּים ׁשנפ

אפ כמז פה מטהר הא קידה, ניוה הרה דברי ללמד (כו
ה ניה ספר בפרט מאד פה ות הסג פתיה מ עלמא אמירה

מ פה ני

בילוכןׁש "תיֹמצוו בּ"נתיב מּקאמארנא ׁשֹודהּק הרב מביא 
א' רהֹול"א)הּת ּתׁשוּבה:(אוֹת לבעל ּתּקוּן האר"י מרן נתן וכ" 

,"םֹיו בּכל ּתּקוּנים ֹוא זהר דּּפין חמה לעציׁשיּאמר ֹמתוּדבהקּו 
הנּפׁשעדן: מטהר ׁשהוּא בּׁשקידה... והּתּקוּנים הזּהר בּדברי ללמד" 

,מאד פׁשּהנ ןּוותּק סגלּה הפתים מן בּעלמא אמירה ּוּאפל ּהכּמזכּו
."ׁשּממ פׁשּהנ ניּוּקּת ׁשהם הּתּקוּנים ספר וּבפרט

להע  הא ל מבטח אז ,לילה כל אחד עה לה עת בעק א (כז
ראנה ביה ,לה ני מראי ויהיה אמל היכלא נימ ,אה

רקיעאמלכ תא 

הבּאגּם העוֹלם לחיּי ֹנוֹזכרו הרב דּברי לּכ בּאצבּע מוֹרה זה מאמר 
דּלא בּעידּנא ּוּלאפ וּמצלּא מגנּא ּתוֹרה לן קיּם כּי .ֹוּב למדקדּק
אוֹרייתא ההיא ליףֹיו ולא יתבּרי לאּד ליּה טב אמר ואי ּהּב עסיק

מדּה ל ׁשאין וּגמרא, מׁשנה ׁשהיא ּפה, דבעל ואוֹרייתא דבכתב
ֹרומעּט אין אם כּלוּם ֹאינו הנה לּכ ֹודּוּמל ודּאי אלּא הימנּה, טוֹבה
אמרׁש וזה כּלּם, נגדּכ אּוה לּקוׁש כּי הּקבּלה בּלּמוּד אחד בּיוֹם
כּל בּהוֹן, יׁשּתדלוּן אם הא מנּה, דּוקא בּהוֹן, יׁשּתדלוּן דּלא וגרים
למעלה, תֹרוּפ עוֹשׂה ּהּלּכ ֹורתֹוּת לׁשנה, יוֹם ּוּאפל ,ֹוּתיכל כּפי אחד
ֹול מבטח אז לילה, כלּב אחת ׁשעה להם עת קוֹבע אם ׁשכּן וכל
ניּפ מרוֹאי ויהיה דּמלכּא היכלא מבּני הבּא, העוֹלם ןּב ׁשהוּא

דּרקיעא. תאּומלכּב ראׁשוֹנה היּוֹׁשבים ,להּמלמי ֹזו בּהערה ודי 
לברכה. ֹונֹזכרו מל הכּּסא לׁשוֹן כּאן עד .לּכׂוהש בּינה הם ֹחננוׁש

ועלוּמי הח"ן, בּתוֹרת לעסק ֹוקוחׁש ֹאותוּת ותגדּל ֹוּלב יתלהב א 
לעיל, רּזכּהנ הלּּמוּד על זמן ֹול לקבּע להׁשּתדּל ּפנים כּל

וּבבּא. בּזה ואׁשריו
והׁשּתדּלואּתה לברכה, ֹנוֹוזכר הרב לדברי ּלב ּתן נעים, קוֹרא 

קרבימּמ תֹולהיו והּתּקוּנים הרּהז דּולּמּב קּלהתחז עז רבּב
ויגּלה ןּרתוּיכ כּרוֹת והאלילים ראׁש עד הּתוֹרה, ידי על הגּאלּה

בּמהרה. ּצדקנו מׁשיח
תשס"ב) נתׁש ס"ט, מוּנסה י. אברהם הרב הצּדּיק להגּאוֹן שׁני חלק אברהם את דהּפ)ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

אחיה בחינת לתא מ קי הד דר פנימת הרה עסק ידי על (כח

דּפרקאוכתב אגרא ספרּז)ב"רמ תֹאו)הרּהז מדּברי ידוּע דּהנּה 
מקוֹמוֹת, הּסוֹדבּכּמה דרּב בּפנימיּוּת הּתוֹרה עסק ידי ׁשעל 

הּנאחיׁש בּבחינת גּלוּתא מן קכד:)[יּפקוּן אׂנש ּפרׁשת מהימנא וּבגין(רעיא 
יּהּב יּפקוּן הזּהר ספר ּאיהוּד דּחיּי מאילנא למטעם ראלׂיש דּעתידין

בּרחמי, גּלוּתא והצּדק)מן ביּהצ הּתוֹרה(הגּהוֹת בּעסק כּן אין מה [ 
בּפׁשוּט בּעּת"ּהבּהלכוֹתיה בּבחינת עליּפקוּן הּתוֹרה בּעסק כּי ,'ּוכו 

חבלי םֹולׁשו חס ּספוֹויּת יּכ אחיׁשנּה, בחינת ׁשלבּק אין הּפׁשט ּפי
יוּכלמׁשיח, הּסוֹד דרּב תּהּוּיפנימּב ּתוֹרה ׁשל בּלּמוּד כּן אין מה 

וצירים. חבלים בּא אחיׁשנּה בּחינת כּאןלהיוֹת מהעד עוֹד ןּיוע) 
דּיוֹמא) בּאפטרּתא ּתבוֹא יּכ ּפרׁשת דּכלּה אגרא תבּכ. 

בּדבריוכתב לברכה צדּיק זכר נקאטׁשֹומּמ ר"ֹאדמו קדת כּבוֹד 
פ"ב)ּתוֹרה סימן ט' והמערערים(מהדוּרה הארוּרים ּמוּק מה : 

כּזה, לעוֹלמים היה ברּכ הנּה ,ׁשֹודהּק הרּהז וקדמוּת אמּתוּת על
חפׁשית, הבּחירה ׁשּתהיה כּדי אקים, עשׂה זה תּמלע זה יעןואת 

דּוֹר בּכל ּאוּב ןּכ על הגּאלּה, התקרבוּת גּוֹרם הּקבּלה ׁשלּּמוּד
הרבּים. ּתינוֹנוֹעווּב זה נגד אחרא הּסטרא דּצמ ּתעמוּלה לעשׂוֹת

יחׁשמ חבלי הנּה לעיל,והן רּכזּנּכלהתאּמ וּלהרבּוֹתוּצריכין ץ 
הּקבּלה, לּמוּד וּבפרט הּאלּהג המקרבים דבריםּבןּיוע כּאן. עד 

הגּדוֹלים בּׁשם לברכה צדּיק זכר חיד"א הגּאוֹן תבּכ מה עוֹד
(רי"ט סימן א' הּקדוֹׁש(מערכת הרּהז ספר נתגּלּה ׁשא הדּבר טעם , 

הּקוֹדמים. לדּוֹרוֹת
הרה תנימ לד כט)

אאיתאׂנש ּפרׁשת ׁשֹודהּק הרּזּב(ד"קכ ישׂראל:(דּף דּעתידין בגיןּו 
מן יּהּב יּפקוּן הזּהר ספר האי ּאיהוּד דּחיּי מאילנא למטעם

בּרחמי. גּלוּתא
לתּתאואיתא נׁשא בּני וכּמה הי: ּתּקוּן סוֹף זהר ניּוּקתּב 

בּדרא לתּתא אתגּליא כּד ילּד חבּוּרא מהאי יתּפרנסוּן
בּארץ. דּרוֹר וּקראתם בגינּהּו מיּהֹיו ףֹוסּב תראהּב

וכתב,'ּוכו וּקראתם בגינּהּו :ֹורּבאוּב לברכה צדּיק זכר א"רּהג 
.הרּזה לּמוּד ידי על ּואלּגּיׁש

באבןּלמהוג')ׁש תֹאו י"א רקכּתב:(ּפרק ּתהיה א הזּאת הגּאלּה 
הּקבּלה, בּלּמוּד ּתליא הגּאלּה ועּקר ,רהֹוהּת לּמוּד ידי על

.אןּכ עד
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גּב על ואף נהירת. ולא נהירת יוֹמא, כלּב אּתדנת והכי קיּימא,
,לּה אית טבין בדיןֹעוּדןּוּאינּכ עלמא, בּההוּא אגרא דּלית גיןּב 

ןֹמאריהוּד בּיקרא לאּכלאסּת ,חכמתאּב ׁשם.דּמׁשּתדּלי יעוּין ,'ּווכ 
אעמיםוּפ כּּמה בּגלגּוּל ולבוֹא לחזר צרי אלּא זה ענׁשּב דּי 

צער ליצלן,ולסבּל רחמנא הּמיתה וצער הזּה ויׁשעוֹלם 
יּכ הּמצוה זאת םּיקי ֹוּבׁש הני גּוּף ֹמתונׁשּב יזכּה אוּלי בּזה ספק

,רּוּהעב דֹסוּב לבוֹא ֹלו מסּפיק הּמצווֹתאין ׁשער בּתחלּת מבארּכ 
:ֹנוֹוׁשל וזה

אלעוֹלם אם עשׂה מצות מרמ"ח אחד ׁשהיא רהֹוהּת עסק בּענין 
ׁשהוּא הּתוֹרה בּפרדּ"ס ֹעסקו ענין ׁשהוּא ּהתֹוא הׁשלים
יוּכל ראׁש כּפי מהם אחת בּכל דֹסו רׁשּד רמז טׁשּפ ּתבוֹת ראׁשי

,ּדהוּמלּיׁש רב ֹלו ולעשׂוֹת לטרח, מגּעת ֹודּיׁש מקוֹם עד יגלהואם 
להֹודּג ׁשהיא רהֹוּת דּלמוּת ׁשל אחד מצוה חּסר הרי כּן עשׂה א
ׁשל בּחינוֹת בּד' ׁשיּטרח עד לּלגּתגּיׁש וצרי הּמצווֹת כּכל וּׁשקוּלה

לׁשוֹנוֹ.הּפרד"ס אןּכ עד .רּכזּהנ 
מהּירמיהו הנּביא דּברי בּזה ּנמלצו מאד(כ"ב אל(סימן ֹאמרוּב 

להסּפיד הּמתקבּצים הצּבּוּר עם רּבמד ׁשהוּא 'ּוכו למת ּוּבכּת
רֹוּמהד אחד צדּיק חסרּנׁש על ליצלן רחמנא פטרּהנ יקּצד איזה על

'ּוכו ּוּבכּת אל הנּביא ּלהו וקאמר עליהם, ֹתוּזכוּב מגן לפיׁשהיה 
ואם הּפרד"ס חלקי ד' בּכל לעסק זוֹכים אינם צדּיקים ׁשל ׁשרבּם
'דּב לּמוּדם להׁשלים כּדי בּגלגּוּל ולבוֹא לחזר הם מכרחים כּן
ֹבתוֹחו ידי יצא א הּפרד"ס חלקי 'גּב עסק הוּא ּאפילו כּי חלקים
ֹולהחזיר "ברּג עם ׁשֹלוׁש ּפעמים אל יפעל אלּה כּל "הן נאמר ועליו

דּהדרא. ּפסידא הויא כּן ואם לּוּגלגּאבּוה פטרּנׁש בּיּוֹם ֹוּבׁש רואפׁש 
אין כּן ואם ׁשם. יןּיעו אמר ּפרׁשת ריׁש בּזהר רּכזּנּכ לּגלּמתגּו חוֹזר
עסק ברּכׁש צדּיק ֹתוֹלאו ,להל ֹבכו ּכוּב אמנם ,ּכ כּל סידאּפ לכם
ּתבת ּתחׁשב ואם ו' חסר היא להל בתּת כּי הּפרדּס, חלקי בּד'
הם סּדרהּפ חלקי ד' כּנגד ׁשהם הכּוֹללים 'ד עם עמיםּפ ד' להל
ארץ את וראה דֹוע יׁשוּב א הצּדּיק ׁשזּה ּפרד"ס. בּגימטריּה
בּאמת הדרא דּלא ּפסידא ּוהּזׁש .ּוּניבׁשא א ארבּעה על כּי ֹולדּתֹמו

הזּה. העוֹלם מן לגמרי ראשׁוֹן)ונחסר חלק יהוּדה לחם (בּית ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌

עב י ל אל יתי ואחד אחד ל חכמהיט) מלמד תלהתר ראתאתאתאתהההה 
ר אתה החכמה לד מניעת  יראל ני לאחינ תצר ה ר

אמ יראל, ע מעל א חר יסק ה ,'וכ הב וחרא ענתא

מלּלמדוכל ֹתוּולהתר בּעבוּר כּי ֹוּלב אל יׁשית ואחד אחד 
ֹמוּכ ראלׂיש בּני ּלאחינו צרוֹת כּּמה גּרם הזּאת בּחכמה
ועל עליו וּבאוֹת ּתכוּפוֹת צרוֹת כּסדרן ּתמידין רוֹאוֹת ּועינינׁש
וזה רוֹדה זה הארץ כּנפוֹת בּארבּע הנּפוֹצים ראלׂיש בּני ּאחינו
החכמה לּמוּד ׁשבּמניעת לעיל הּמוּבא מאמר נתקיּם ודּאי מרדּה
מעל ֹואּפ חרוֹן יסלּק הם 'ּווכ וּבזּה וחרבּא עניּוּתא גּוֹרם הזּאת

.אמן ישׂראל, ֹוּמע
יביןאׁשר ֹובלבבּו יראה בּעיניו הם ברּד את היּרא האיׁש כּן על 

הזּה לעוֹלם אּהֹוּב קדם ועוֹמדת הנּׁשבּעת ֹונפׁש על הן סּויחו
,לּוּגלגּב לחזר יצטר וא ,למריּה למינדּע כּדי ּתוֹרה בּסתרי ׁשיּלמד
בּחכמת ֹדוּולּמ בּמניעת זה דּבר על ּויענׁש ׁשא בּניו נפׁש על והן
וּבחסר רעבּב הּמּטלים והאמללים האביוֹנים נפׁשוֹת על והן האמת,
הּמּכ אבּוּד על והן לזה, הגּוֹרם אּוהו ,םּלּמכ הּקׁשה כּיס בּחסרוֹן כּל
נאיֹוׂוש יביֹוא ידי על הארץ בּקצוֹת ּואבדּנׁש מיּשׂראל נפׁשוֹת

הזּה, הצּער בּׁשלּי יאמר אחד וכל ויאמרישׂראל, מר בּקוֹל ויתודּה 
ריּוּקצ על וּבלבּוּלים וּצערים צרוֹת גּרמּתי וּמה עשׂיתי מה אהה
הזּאת בּחכמה למדּמל כּמוֹני ואחרים עצמי וּמנעּתי הם בּעבוֹדת
ואם תּוהתקרבּב ואם בּחזּוּק ואם בּלּמוּד אם הצּדדים מן צד בּׁשוּם
להתאּמץ לעשׂוֹת ֹידוּב יּכלת מה ואחד אחד כּל הּטוֹב בּמניעת
בּכל ישׂראל בּני ּאחינו לבבוֹת ררֹולע ּתקף וּבכל חזק בּכל וּלהתחזּק
ימיו כלּב הם לעבוֹדת ֹוּלב ויפנּה לאחת אחת ּתבנוּכׁש הדּברים

בּצלם הּקרוּי האדם צרֹנו לכ כּי האדמה ּפני על חי אׁשר וּׁשנוֹתיו
היּוֹצאים ּוּאל ׁשדּברים חזקה ּותקותנו ֹמוׁש דֹבוּכ על ּויעזרנו היםא
מן כּפוּל ֹוכרׂשּו כלה בּעין הּמבין האדם בּלב ּנסוּיכ הלּב מעמקי

.ֹנוֹולׁש אןּכ עד המים.

וזהוכתב המצוֹת ערׁש בּהקדּמת ויטאל חיּים הרב ּורינֹמו עוֹד 
מחיּבת וּנׁשמה נׁשמה מכּל נׁשמוֹת ניצוֹצי ׁשכּל עּד :ֹנוֹולׁש
ֹמוּכ לקיּמם יכלת ֹידוּב ׁשאין אוֹתם א אם מצווֹת רי"גּת לּכ םּלקי
ׁשא זמן בּכל החרבּן, אחר הגיםֹנו ׁשאין כּלּם הּקרבּנוֹת מעשׂה
הנּה ,ֹמתונׁש וגידי איברים רמ"ח כּנגד ׁשהם מצווֹת רי"גהּת הׁשלים
ֹוּב ראׁש כּל נאמר ועליו מוּם עלּב ונקרא האיברים מן חסר ֹמתונׁש
רי"גהּת כּל ויׁשלים בּגלגּוּל חזרּיׁש עד ּתּקוּן ֹול ׁשאין ׁשּיג א מוּם
הית ֹנוֹוׁשל וזה י"א הקדּמה הגּלגּוּלים ערׁשּב תבּכ וכן מצווֹת
כּל כּנגד להּקוׁש והיא רהֹוּתּב לעסק והיא רטיתּפ מצוה היא
ׁשּסימנם ּפרוּׁשים ד' ּהּב ויׁש כּלּם נגדּכ רהֹוּת ּתלמוּד כּי הּמצווֹת

סוֹד ׁשרּד רמז ּפׁשט מקוֹםּפרד"ס עד בּכלּם ולעסק לטרח וצרי 
םּתעּמארב אחת חּסר ואם ּדהולּמּיׁש רב ֹלו ׁשויבּק מגּעת ֹוכלׂש ׁשיּד

זה. על יתגּלגּל ֹגתוה לׁשוֹנוֹ.כּפי אןּכ עד 

רד"ס ל תחינ ארע טרח עד תלל צרי (כ

דֹהעוׂשע מצווֹת מרמ"ח אחד ׁשהיא הּתוֹרה עסק עניןּב םּג כּתב
ליהׁש א ראׁשיאם ׁשהוּא רהֹוּתּב ֹעסקו ענין ׁשהיא תּהֹאו ם 

יגלה יוּכל ראׁש כּפי מהם בּחינה כלּב סוֹד ׁשרּד רמז ּפׁשט ּתבוֹת
עשׂה א ואם ּוּדנּמלּיׁש רב ֹול ולעשׂוֹת לטרח עתּמג ֹדוּיׁש מקוֹם עד
וּׁשקוּלה גּדוֹלה ׁשהיא ּתוֹרה ּתלמוּד ׁשל אחת מצוה חּסר הרי כּן

תֹצווּמה ּפרדּס.כּכל ׁשל בּחינוֹת בּארבּע ׁשיּטרח עד ׁשיּתגּלגּל וצרי 
.ֹנוֹולׁש אןּכ עד

עמדנה תראה תנמה להוה ויעה אהרפ יביא הה הד (כא
 הר ל יהח עצ את וייל ,פנינ

עשׂביננּסה לׁש צנצנת ּוימינּב מוֹצאים ּהיו אם ּלעצמנו לציּר 
הּקדוֹׁשים, הּתנּאים מאחד ּפתק אליה מצרף ׁשהיה מרּפא,
מרּפא, חשׂוּכת ׁשהיא מסיּמת מחלה לרּפא מסגּלים ּוּאל ׁשעשׂבים
את לנּסוֹת מסכּים היה ׁשא מחלה תּהֹאוּב אחד חוֹלה היה האם
ּוּלּגׁשּכ וחמר קל לׁש ֹנוּב בּן וחמר וקל סכּוּן. ׁשוּם כּׁשאין פהּורהּת
בּהם ,הרּהז ספר לׁש הכּתבים את בּאדמה ׁשנים מאוֹת כּּמה לפני
זיע"א יוֹחאי רּב ׁשמעוֹן רבּי ׁשֹדוהּק ׁשהּתנּא מקוֹמוֹת בּכּמה כּתוּב
רֹוּד רּעבו וּלהטמינם הדּברים את בלכּת אבּא יּבר ֹלתלמידו הוֹרה
יביא הּהז ׁשהלּּמוּד כּדי הגּאלּה, רֹוּד ,ּנוּלׁש הדּוֹר ּהיינו האחרוֹן,
ויצּיל ,ּפנינוּב ׁשּתעמדנה הנּוֹראוֹת מהּסכּנוֹת והצּלה ויׁשוּעה רפוּאה
את המנּס ֹאינוׁש מי עדין יׁש אם .ֹוּלּכ רֹוּהד לׁש החיּים עצם את
לכל הוים וּבחלקים הזּהר בּנגלוֹת דּולּמ עּיקב לפחוֹת ,פהּורהּת

.נפׁש(החשמ"ל (סוד 

לז  כח י י הנה, לפני פרט ,לי י ני ער זהר לקרא (כב
ל קל יהיה כ תרל מי ל  וח י לתת להע לפני המה את

דלמה ל את להבי תרי

ןוכֹאוּגה מרן מרֹלו רגיל היה ׁשאוּלּתמיד אבּא ציּוֹן בּן זכררבּי 
לברכה, יקּצדפרטּב ליוֹם, דּּפים ׁשני ערּב זהר לקרא ׁשּיׁש 

לתת ׁשעוֹלה לפני הנּׁשמה את ּלזכ גּם כחּהּב יׁש כּי הנה, לפני
ֹול קל יהיה כּב ׁשיּתרגּל מי וכל ,רהּמ מעווֹן וּלהצּיל וחׁשבּוֹן, דּין

הּתלמוּד, לׁשוֹן את להבין כּאן.יוֹתר עד 

:יתה ס על עמד בר צדקנ מיח  פהה מימ א חל מכירת (כג
עברה ל עבר ,ק  דמ בה אה ר דוה ,יפימ אי זה זמ

לו חס

ּכפוה,ּתּניה בּאה ברּכ הוֹלכת, ּהאינ ׁשהאחת ועד הצּרוֹת, ּעלינו 
את ׁשוֹאלים ּואנו ,ֹומחבר מרבּה ֹקללתו ׁשאין יוֹם ל ואין

הזּה הגּדוֹל האף חרי מה ,ּעצמנו? 

החנוניםאת לׁש םּבר נפלא: בּמׁשל חיּים" ה"חפץ ירּהסב זאת 
למׁש בּהּקפה ללקוֹחוֹתיהם מוֹכרים העסקים וּבעלי
וּממׁשיכים החוֹב את גּוֹבים הם הּתקוּפה תםּב מסיּמת, ּתקוּפה

בּהּקפה. למכּר

אמוּריםבּּמה לסגּרדּברים העסק בּעל ֹאו החנוני בּדעת כּׁשאין ? 
אוּלם ,מתּמסי סבּה מחמת העסק את ללחּסּו תּהחנו את
אז עסקיו, את וּלחּסל החנוּת את רּלסג מדֹעו החנוּת עלּבׁשּכ
מעניׁש :כרֹוהּמ ֹלו מרֹאו בּהּקפה לקנוֹת ׁשּקמבּו לקוֹח !כּׁשּמוֹפיע 

ןֹרצוּב ל מכרּתי עסקי, את לחּסל עמדּתי ׁשא דֹעו כּל אדוֹני,
החנוּת את סוֹגר ׁשאני עכׁשו, אוּלם ,אר לזמן אף בּהּקפה,
נאלץ ואני בּהּקפה למכּר אפׁשרוּת לי אין העסק, את וּמחּסל

.ןמזּמ סףּכ ׁשּקלב

ּת,וזהוֹפוּכוּת ּעלינו וּבאוֹת הּמתרגּׁשוֹת ולּפרעניּוֹת לצּרוֹת רּההסב 
בּעוֹלם החנוּת סגירת בּפני מדֹוע ברּכ כּביכוֹל רּיתב הם כּי

כּלוֹמר, העסקים, וחּסוּל הבּית:הזּה סף על עוֹמד כּבר ּצדקנו מׁשיח 
בּּמקוֹם, ֹוּב דּימ גּוֹבה הוּא ּורּב ׁשֹדווהּק מּקיפים, אין כּזה זמןּב

וׁשלוֹם, חס עברה כּל ׁשלמהעבוּר בּתׁשוּבה ּחזרנו א עדיןׁש וכיון 
לקראת טהרּנׁש כּדי צרוֹת ּעלינו ּוכפּת ּכ מוּם ,רּיתב לפניו

.ׁשמּמ ּימינוּב בּמהרה ּצדקנו מׁשיח
(תשס"ג ,עדיםֹמו ישׁר יוֹסף להרבּי יוֹסף ׁשּלבו - חיּים החפץ ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ(משׁלי

מל תרי  לקרא לנמתא אכינל  ל מסל הא ההר ל ה כד)
הרה עסק

רבּהוׁשוּב ענאׁשֹהו ליל גּב(ׁשם)בּ'תּקוּן על אף הזּהר... ספרּב" : 
מקוֹם לּמכ ,קאמר מאי מבין וא ידע הזּהרדּלא ׁשל הלּׁשוֹן 

עסק לּמכ תרֹיו ֹוּב לקרא וּלנׁשמתא לׁשכינּתא ּכ כּל לּמסג הוּא
."רהֹוהּת.הרמ"ז מדּברי כּאן עד 

אפ אלל חד מדה לכל מהה מק ה מטהר זהר ניה (כה
אמריו ר מבי אי עלמא גירסא

זהר:וּבסוֹף לתּקוּני מל הכּּסא מתּהקד[זהר [הּתּקוּני הוּא "כּי 
אלוּל ׁשחדּב ֹמדוֹוּהל לכל הנּׁשמה ׁשּמקדּו הגּוּף מטהר

."אמריו ׁשּרוּפ מבין בּאין בּעלמא בּגירסא ּוּאפלןּוּקּת ףֹסוּב וׁשם 
:'וׁשּמקדּו ֹעמלוּב טוֹב שׂכר ֹלו יׁש בּעלמא... גּירסא הלּוֹמד "כּי

."ֹמתוׁשנ קאּפילבּטהרה יעקב לרבּי לברכה ֹנוֹוזכר האר"י וּבסדּוּר 
:דּוּמּהל כּוּנת סדרּבהםּב מבין ֹאינו אם ואף קבּלה... בּספרי ילמד" 

."מהׁשּהנ לטהר מסגּלים הם כּי ותּקוּנים הרּזה דּברי גּםיאמר וּראה 
.ׁשֹודהּק זהר מערכת פאלאג'י חיּים ּינוּמרב חיּים ׁשנפ

אפ כמז פה מטהר הא קידה, ניוה הרה דברי ללמד (כו
ה ניה ספר בפרט מאד פה ות הסג פתיה מ עלמא אמירה

מ פה ני

בילוכןׁש "תיֹמצוו בּ"נתיב מּקאמארנא ׁשֹודהּק הרב מביא 
א' רהֹול"א)הּת ּתׁשוּבה:(אוֹת לבעל ּתּקוּן האר"י מרן נתן וכ" 

,"םֹיו בּכל ּתּקוּנים ֹוא זהר דּּפין חמה לעציׁשיּאמר ֹמתוּדבהקּו 
הנּפׁשעדן: מטהר ׁשהוּא בּׁשקידה... והּתּקוּנים הזּהר בּדברי ללמד" 

,מאד פׁשּהנ ןּוותּק סגלּה הפתים מן בּעלמא אמירה ּוּאפל ּהכּמזכּו
."ׁשּממ פׁשּהנ ניּוּקּת ׁשהם הּתּקוּנים ספר וּבפרט

להע  הא ל מבטח אז ,לילה כל אחד עה לה עת בעק א (כז
ראנה ביה ,לה ני מראי ויהיה אמל היכלא נימ ,אה

רקיעאמלכ תא 

הבּאגּם העוֹלם לחיּי ֹנוֹזכרו הרב דּברי לּכ בּאצבּע מוֹרה זה מאמר 
דּלא בּעידּנא ּוּלאפ וּמצלּא מגנּא ּתוֹרה לן קיּם כּי .ֹוּב למדקדּק
אוֹרייתא ההיא ליףֹיו ולא יתבּרי לאּד ליּה טב אמר ואי ּהּב עסיק

מדּה ל ׁשאין וּגמרא, מׁשנה ׁשהיא ּפה, דבעל ואוֹרייתא דבכתב
ֹרומעּט אין אם כּלוּם ֹאינו הנה לּכ ֹודּוּמל ודּאי אלּא הימנּה, טוֹבה
אמרׁש וזה כּלּם, נגדּכ אּוה לּקוׁש כּי הּקבּלה בּלּמוּד אחד בּיוֹם
כּל בּהוֹן, יׁשּתדלוּן אם הא מנּה, דּוקא בּהוֹן, יׁשּתדלוּן דּלא וגרים
למעלה, תֹרוּפ עוֹשׂה ּהּלּכ ֹורתֹוּת לׁשנה, יוֹם ּוּאפל ,ֹוּתיכל כּפי אחד
ֹול מבטח אז לילה, כלּב אחת ׁשעה להם עת קוֹבע אם ׁשכּן וכל
ניּפ מרוֹאי ויהיה דּמלכּא היכלא מבּני הבּא, העוֹלם ןּב ׁשהוּא

דּרקיעא. תאּומלכּב ראׁשוֹנה היּוֹׁשבים ,להּמלמי ֹזו בּהערה ודי 
לברכה. ֹונֹזכרו מל הכּּסא לׁשוֹן כּאן עד .לּכׂוהש בּינה הם ֹחננוׁש

ועלוּמי הח"ן, בּתוֹרת לעסק ֹוקוחׁש ֹאותוּת ותגדּל ֹוּלב יתלהב א 
לעיל, רּזכּהנ הלּּמוּד על זמן ֹול לקבּע להׁשּתדּל ּפנים כּל

וּבבּא. בּזה ואׁשריו
והׁשּתדּלואּתה לברכה, ֹנוֹוזכר הרב לדברי ּלב ּתן נעים, קוֹרא 

קרבימּמ תֹולהיו והּתּקוּנים הרּהז דּולּמּב קּלהתחז עז רבּב
ויגּלה ןּרתוּיכ כּרוֹת והאלילים ראׁש עד הּתוֹרה, ידי על הגּאלּה

בּמהרה. ּצדקנו מׁשיח
תשס"ב) נתׁש ס"ט, מוּנסה י. אברהם הרב הצּדּיק להגּאוֹן שׁני חלק אברהם את דהּפ)ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

אחיה בחינת לתא מ קי הד דר פנימת הרה עסק ידי על (כח

דּפרקאוכתב אגרא ספרּז)ב"רמ תֹאו)הרּהז מדּברי ידוּע דּהנּה 
מקוֹמוֹת, הּסוֹדבּכּמה דרּב בּפנימיּוּת הּתוֹרה עסק ידי ׁשעל 

הּנאחיׁש בּבחינת גּלוּתא מן קכד:)[יּפקוּן אׂנש ּפרׁשת מהימנא וּבגין(רעיא 
יּהּב יּפקוּן הזּהר ספר ּאיהוּד דּחיּי מאילנא למטעם ראלׂיש דּעתידין

בּרחמי, גּלוּתא והצּדק)מן ביּהצ הּתוֹרה(הגּהוֹת בּעסק כּן אין מה [ 
בּפׁשוּט בּעּת"ּהבּהלכוֹתיה בּבחינת עליּפקוּן הּתוֹרה בּעסק כּי ,'ּוכו 

חבלי םֹולׁשו חס ּספוֹויּת יּכ אחיׁשנּה, בחינת ׁשלבּק אין הּפׁשט ּפי
יוּכלמׁשיח, הּסוֹד דרּב תּהּוּיפנימּב ּתוֹרה ׁשל בּלּמוּד כּן אין מה 

וצירים. חבלים בּא אחיׁשנּה בּחינת כּאןלהיוֹת מהעד עוֹד ןּיוע) 
דּיוֹמא) בּאפטרּתא ּתבוֹא יּכ ּפרׁשת דּכלּה אגרא תבּכ. 

בּדבריוכתב לברכה צדּיק זכר נקאטׁשֹומּמ ר"ֹאדמו קדת כּבוֹד 
פ"ב)ּתוֹרה סימן ט' והמערערים(מהדוּרה הארוּרים ּמוּק מה : 

כּזה, לעוֹלמים היה ברּכ הנּה ,ׁשֹודהּק הרּהז וקדמוּת אמּתוּת על
חפׁשית, הבּחירה ׁשּתהיה כּדי אקים, עשׂה זה תּמלע זה יעןואת 

דּוֹר בּכל ּאוּב ןּכ על הגּאלּה, התקרבוּת גּוֹרם הּקבּלה ׁשלּּמוּד
הרבּים. ּתינוֹנוֹעווּב זה נגד אחרא הּסטרא דּצמ ּתעמוּלה לעשׂוֹת

יחׁשמ חבלי הנּה לעיל,והן רּכזּנּכלהתאּמ וּלהרבּוֹתוּצריכין ץ 
הּקבּלה, לּמוּד וּבפרט הּאלּהג המקרבים דבריםּבןּיוע כּאן. עד 

הגּדוֹלים בּׁשם לברכה צדּיק זכר חיד"א הגּאוֹן תבּכ מה עוֹד
(רי"ט סימן א' הּקדוֹׁש(מערכת הרּהז ספר נתגּלּה ׁשא הדּבר טעם , 

הּקוֹדמים. לדּוֹרוֹת
הרה תנימ לד כט)

אאיתאׂנש ּפרׁשת ׁשֹודהּק הרּזּב(ד"קכ ישׂראל:(דּף דּעתידין בגיןּו 
מן יּהּב יּפקוּן הזּהר ספר האי ּאיהוּד דּחיּי מאילנא למטעם

בּרחמי. גּלוּתא
לתּתאואיתא נׁשא בּני וכּמה הי: ּתּקוּן סוֹף זהר ניּוּקתּב 

בּדרא לתּתא אתגּליא כּד ילּד חבּוּרא מהאי יתּפרנסוּן
בּארץ. דּרוֹר וּקראתם בגינּהּו מיּהֹיו ףֹוסּב תראהּב

וכתב,'ּוכו וּקראתם בגינּהּו :ֹורּבאוּב לברכה צדּיק זכר א"רּהג 
.הרּזה לּמוּד ידי על ּואלּגּיׁש

באבןּלמהוג')ׁש תֹאו י"א רקכּתב:(ּפרק ּתהיה א הזּאת הגּאלּה 
הּקבּלה, בּלּמוּד ּתליא הגּאלּה ועּקר ,רהֹוהּת לּמוּד ידי על

.אןּכ עד
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כל התפילות מתקבלות רק על ידי לימוד זוהר הקדוש, הזוהר הקדוש היא טבעת מלך מלכי 
המלכים, ומי שילמד ינצל.

 וזאת ידעתי אגיד, כי ודאי נתרבה הקיטרוג עד שהיה יכול הגיע ח״ו אל מקום גדול.לימוד הזוהר בלי הפסק !!! ביטול הגזרות על ידי

ואנו ת״ל הקדמנו וירצה ה׳, ויהיה לכל ישראל רפואה למכה. כי זה ה׳ חודשים בקירוב כבר 

 ראינו את הנולד והתחלנו בתיקון גדול, כאשר אומר עתה לכבוד תורתו.

וזאת העצה היעוצה לכל קהילות קודש איטליא, ישמרם צורם, להינצל מרשת זו טמנו שונאיהם:

 ובוודאי היה להם לפקח על זאת ולא יחדלו. כי רב הדבר ועצום מאוד. זה הסדר אשר

 שמנו בבית מדרשנו, כי כבר ידענו מה שכתב רשב״י בספר הזוהר פרשת ויצא דף קנ״א ע״א:

 “בעוד דהאי קול לא פסק דיבור שלטא ויכלא וע״ד לא אצטריך אורייתא למפסק״.

 ושם למעלה מעט “כל זמנא דחכימיא ייחדון בה באורייתא לא יכיל ס״מ בהו׳.
ועל כן שמנו עצמנו לקבוע לימוד שלא יהיה לו הפסק כלל.

זה משפטו ]של בית המדרש[: שבעה בחרנו אשר התנדבו לזה לקיים להם להיות בין כולם 

לומדים תמיד מן הבוקר ועד הערב, כל הימים לא יחשו, והם עשו ביניהם תנאי, שהלימוד 

הזה לא יהיה אלא לתיקון כל ישראל, ועל כן כולם כאיש אחד יחשבו ולא יעשה שום אחד 

בשביל עצמו אלא בשביל כל ישראל. ובסדר הזה יתחילו: מיד אחר תפילת שחרית ישב אחד 

במקום אחד אשר הוכן לזה ושם ילמוד שיעור קבוע לו עד בוא ב׳ ויקח ממנו הספר עצמו, 

וממקום שהוא מסיים שם יתחיל עד בוא השלישי ויקח ממנו. וכן יקיימו וילכו עד צאת 

הכוכבים דבר יום ביומו. וכל אחד בשעת לימודו יהא דינו כמתפלל י״ח, שלא יוכל להפסיק 

בשום מין הפסק שבעולם, ולא יסיים לימודו עד שיתחיל הב׳, באופן שרגע אחד לא יפסק 

קול התורה. והלימוד הוא ספר הזוהר, תיקונים וזוהר חדש, ונמצאנו לומדים בכל שבוע כל 

זה. וזה ידענו כי בחר ה׳ בזה לבטל כל גזרות קשות, ובפרט להיות לחומה אל הגזרה הקשה ח״ו.

ועתה אל ישליכו חכמי ישראל את הדבר הזה אחרי גוום, כי אני אלמלא איישר חילי הייתי קובע 

דבר זה בכל מקום. אבל כבוד תורתו יקח את העצה הזאת ויהיה לו לזכות, כי אין כמוה לטובה 

לכל ישראל, וכל אחד במקומו יוכל לעשותו, כי לא דבר קשה הוא כלל.

יום א׳ כ׳ סיון התצ״א פאדובה.

משה חיים לוצאטו

לכל קהילות קודש איטליא,  “וזאת העצה היעוצה
 ישמרם צורם, להינצל

מרשת זו טמנו שונאיהם:״

 שהלימוד הזה לא יהיה“והם עשו ביניהם תנאי, 
 אלא לתיקון כל ישראל,

ועל כן כולם כאיש אחד 
יחשבו ולא יעשה שום אחד 

בשביל עצמו אלא בשביל 

כל ישראל. ״

איגרת פ״ו הרמח״ל הבטחת

בס״ד

 איישר חילי הייתי “כי אני אלמלא

קובע דבר זה בכל מקום ״

כל ישראל יש להם חלק בקריאת הזוהר!
www.zohar-israel.com
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