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ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה............................................................................................................................................. יח ֶׁשְּמַחֶּבֶרת ֶאל ַהּׁשְ
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ֶעְליֹוִנים ְוִתּקּוִנים ְּגדֹוִלים ְלַמְעָלה......................................................................................................................................... יט
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יּוַכל  ָלׁשּוב  ֶׁשִּיְרֶצה  ִמי  ֶׁשָּכל  ַהּסֹוף,  ַעד  ָודֹור  ּדֹור  ֶׁשְּבָכל  ָּכֵאֶּלה,  ִּתּקּוִנים  ִהְמִׁשיְך  ַרְׁשִּב"י 
ם ִיְתָּבַרְך ִמָּכל ָמקֹום ֶׁשהּוא....................................................................................................................... כ ְלִהְתָקֵרב ְלַהּׁשֵ
ֲאִפּלּו ַהַּבחּוִרים ּוְּפׁשּוֵטי ָהָעם ַיַעְסקּו ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש.............................................................................. כ
.......................................................... כ ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, זֹו ִהיא ְּבִחיַנת ִהְׁשַּתְטחּות ַעל ִקְבֵרי ַצִּדיִקים
. כא ִלּמּוד ַהֹּזַהר ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ֶנְחָׁשב ֶׁשּלֹוֵמד ֵאֶצל ַהַּתָּנא ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי
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ּבֹואּו ֶחְׁשּבֹון ַמה ֶׁשְּיהּוִדי ֶאָחד ָיכֹול ִלְזּכֹות ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהֹּזַהר ֵּבין ִּבימֹות ַהחֹול ּוֵבין ְּבַׁשָּבת 
..................................................................................................................................................................................................................... כב ֹקֶדׁש

ָׁשָעה  ֹּזַהר  ִלְלֹמד  ַעְצמֹו  ַעל  ֶׁשִּקֵּבל  ֶאָחד  ִליהּוִדי  ַהָּקדֹוׁש,  ַהֹּזַהר  ְזכּות  ֶׁשל  ֲאִמִּתי  ֶחְׁשּבֹון 
....................................................................................................................................................................................................... כג ַאַחת ַּבּיֹום
.......................................................... כד ֶחְׁשּבֹון ֲאִמִּתי ֶׁשל ֹּגֶדל ַהְּזכּות ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש
ִלּמּוד ַקָּבָלה ְוֹּזַהר ְּביֹום ַׁשָּבת ְּבֶמֶׁשְך ָׁשָעה ָׁשָוה ַלִּלּמּוד 75 ָׁשָנה ִּבימֹות ַהחֹול........................ כד

ּבֹאּו ִנְתַגֵייס ֻּכָּלנּו, ַהְּגדֹוִלים ִעם ַהְּקַטִּנים, ְּגאֹוִנים ִעם ְּפׁשּוִטים, ַצִּדיִקים ּוֵבינֹוִנים, ְזֵקִנים 
ִעם ְנָעִרים, ְמַלְּמִדים ִעם ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ֻרָּבן, ְוִנְפַעל ְלָקֵרב ּוְלָהִביא ֶאת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו 
ְּבַרֲחִמים........................................................................................................................................................................................................... כה

ְמַלֵּמד ָצִריְך ֶׁשִּיְלֹמד ֹּזַהר, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת "ֵעץ ַחִּיים", ְויּוַכל ְלַהְמִׁשיְך ְנָׁשָמה ְלַתְלִמיִדים, ִּכי 
ָּבֶזה ֶׁשָהַרב נֹוֵתן ֵׂשֶכל ָיָׁשר ַלִּתינֹוק, ָּבֶזה ַמִּניַח ְנָׁשָמה ֲאִמִּתית................................................................... כז
ֵּברּור ַהִּניצֹוצֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ּפֹוֲעִלים ִּתּקּוִנים ְּגדֹוִלים ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים.................................... כז
............................................................................................................לא "ִּבְזכּוְתָך ִהַּגְעִּתי! ְלָך ֶיׁש ֵחֶלק ִּבְגֻאַּלת ָהָעם!"
ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה...........................................................................................................לא ַהְקִריבּו ִּמַדקֹוֵתיֶכם ְלַמַען ַהּׁשְ
ִּדְבֵרי ָקְדׁשֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ֱאלֹוַקי ַרִּבי יודיל ראזנבערג זי"ע ַּבַעל "ֹּזַהר ּתֹוָרה".....לא
ַהְקָּדַמת ַהְּמַחֵּבר, ְּבֶלב ִנְדֶּכה ְיַדֵּבר, ָלֵאל ֶעְליֹון ִיְׁשּפְֹך ִׂשיחֹו, ְוִלְפֵני ֲאָנִׁשים ָיִציַע רּוחֹו..... לב
ּוְבִגין ַּדֲעִתיִדין ִיְׂשָרֵאל ְלִמְטָעם ֵמִאיָלָנא ְּדַחֵּיי ְּדִאיהּו ֵסֶפר ַהֹּזַהר ִיְפקּון ֵּביּה ִמן ָגלּוָתא לב
ָּכל אֹוָתם ֶׁשִּיְזּכּו ִלְלֹמד ֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ִיְזּכּו ִלְגֻאָּלה................................................................................................. לב
ט יֹוֵתר ִּבְּכַלל ִיְׂשָרֵאל............................ לג ֵאיְך יּוַכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר ָלֹבא ְלִהְתַּגּלּות ֲחָדָׁשה ּוְלִהְתַּפּׁשֵ

"ֶּדֶרְך  ְּבֵפרּוׁשֹו  ֶׁשּמּוָבא  ְּכמֹו  ַהֹּקֶדׁש,  ְּבָלׁשֹון  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  לֹו  ָהָיה  ַזַצ"ל  ִויָטאל  ַחִּיים  ַרִּבי 



ֱאֶמת"................................................................................................................................................................................................................. לג

ְמַחת.ַהּזַֹהר...............................................................................לט קּוְנְטֶרס.ׂשִ

ּוְׁשִנָּיה  ְׁשִנָּיה  ָּכל  ֲחִׁשיבּות  ְיֹבַאר  ּבֹו  ָׁשָעה  ֶׁשל  ְלֶעְרָּכּה  ְוהֹוָספֹות  ִנְפָלִאים  ִחּדּוִׁשים  ְוהּוא 
ַּבַחִּיים ֶׁשל ַהְּיהּוִדי, ְוַכָּמה ִׂשְמָחה ְוֹאֶׁשר ְוֹעֶׁשר ֵיׁש ְלגֹוְרֵסי ְולֹוְמֵדי ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ְוִאָּתם 
ַהָּמִׁשיַח ִיְׂשַמח ְוִיְרֹקד...................................................................................................................................................................... לט
ְּבַדָּקה ַאַחת ֶנֱאָמרֹות ְּכָמאַתִים ִמִּלים.............................................................................................................................. לט
ֶׁשְּבְׁשִנָּיה ַאַחת ִּבְלַבד זֹוִכים ְלְּכ-28.000 ָׁשָנה ּתֹוָרה....................................................................................... לט
ֵמָאה ְוָחֵמׁש ִמְליֹון ֵמָאה ֶעְׂשִרים ֶאֶלף ִמִּלים ּתֹוָרה............................................................................................ לט
............................................................................................................................................... מ ָכר ְּכֶנֶגד ָּכל ֶאָחד ְּתַקֵּבל ֶאת ַהּׂשָ
ִנְהֵייָת ֶהָעִׁשיר ֲהִכי ַהָּגדֹול ָּבעֹוָלם ְּבִמְצוֹות, מֹוְלִטי ִזיְליֹוֶנר.......................................................................... מ
............................................................................... מ ִעַּקר ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה ִנְּתָנה ְלֵאּלּו ֶׁשּלֹוְמִדים ֶאת סֹודֹוֶתיָה
ָּצִריְך ֶׁשִּיְתַעְּסקּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵייָנה ֶׁשל ּתֹוָרה....................................................................................................................... מ
.. מא ְּבָיֵדינּו ַהָּדָבר ְלָהִחיׁש ֶאת ַהְּגאּוָלה ְוִלְזּכֹות ְלַקֵּבל ְּפֵני ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ְּבָקרֹוב ְּבַרֲחִמים
ּכּוָלנּו ֲחֵפֵצי ַחִּיים!!! ּכּוָלנּו לֹוְמִדים זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש!!!......................................................................................... מא
ָצִריְך ִלְלמֹוד ְוֹלא ָלֶתת ְמנּוָחה ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעד ֶׁשִּיְגָאֵלנּו........................................................... מא
ִמּתֹוְך ַהְקָּדָמה ְלֵסֶפר "ָּפַתח ֵאִלָּיהּו ַהְּמֹבָאר"........................................................................................................... מא

..................................................................................מז ּבֹונֹות.ַהּזַֹהר ֵסֶפר.ֶחׁשְ

ַלֲחׁשֹב ַמֲחָׁשֹבת, ַמה ֶׁשְּיהּוִדי ֶאָחד ָיכֹול ִלְזּכֹות ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהֹּזַהר ִּבימֹות ַהחֹול, ְוַעל ַאַחת 
ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּבַׁשָּבת ֹקֶדׁש.................................................................................................................................................................. מז
ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה....................................................................................................................................................................................... מז

ָׁשָעה  ֹּזַהר  ִלְלֹמד  ַעְצמֹו  ַעל  ֶׁשִּקֵּבל  ֶאָחד  ִליהּוִדי  ַהָּקדֹוׁש,  ַהֹּזַהר  ְזכּות  ֲאִמִּתי ֶׁשל  ֶחְׁשּבֹון 
.................................................................................................................................................................................................. מח ַאַחת ַּבּיֹום
..................................................... מט ֶחְׁשּבֹון ֲאִמִּתי ֶׁשל ֹּגֶדל ַהְּזכּות ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש
ִּגיַמְטִרָּיא ִנְפָלָאה ְוָראֵׁשי ֵּתבֹות.................................................................................................................................................... נ

ׁשּוַבת.ַהזֹוַהר.....................................................................................נג ֵסֶפר.ּתְ

אֹו  ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ָראֵׁשי  ִּבְתׁשּוַבת  ְּתלּוָיה  ַהְּגאּוָלה  ֶׁשָּכל  ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ַמֲאָמר  ְיֹבַאר  ּבֹו 
ַּבֲחבּוָרה ַאַחת ְקדֹוָׁשה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל....................................................................................................................................... נג
זֹוַהר ָחָדׁש ִמָּפָרַׁשת ֹנַח דף כט ע"ב – ל' ע"א............................................................................................................. נג
זֹוַהר ְּבָלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש.............................................................................................................................................................................. נה

ָּכל  ִּתְתַּכֵּנס  ִּבְזכּוָתם  ֶאָחד,  ְּכֶנֶסת  ֵּבית  אֹו  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ָראֵׁשי  ִּבְתׁשּוָבה  ַיְחְזרּו  ֶׁשִאם 
ַהָּגלּות................................................................................................................................................................................................................. נו
ִיְׁשֲאלּו אֹוִתי ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ַהִאם ָיַדְעָּת ֶׁשָּבֲעָיָרה ּזֹו ֵיׁש ִמְקֶוה ְּפסּוָלה? ָאִׁשיב ֵּכן!.... .
...............................................................................................................................................................................................................................סה

ּוְבמֹוָׁשב ֵלִצים ֹלא ָיַׁשב. ֵאיֶזה מֹוַׁשב ֵלִצים זֹו )לילי"ת( ִאָּמם ֶׁשל ֶעֶרב ַרב. ֶׁשִהיא ְמַטְּמָאה 
ְּכִנָּדה ְּבמֹוָׁשָבה. ְוֵכן ֶעֶרב ַרב ְמַטְּמִאים ְּבמֹוָׁשָבם ַלַּצִּדיִקים ֶׁשּיֹוְׁשִבים ֵּביֵניֶהם........................ סו



 הרהז מעלת ז ֲַַַ

הזֹוהר   ַ ַ ֲ ַמעלֹות

הקודׁש ּבל ׁשֹון הזֹוהר ּליּמּוד ּבׁשבח ְְִֶֶַַַַָֹ

והק דּ מ וֹ ת מאמרים 
הביאה'פעמי 'גאלהה'י 'מי להבטחת  מצים  נוכ תח מח ים ז:מ יח (מיכה  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

הד ,ט "ו) הל"ה  על  ותב נפלא ת", ארא מצרים מארץ צאת "ימי  :ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

הר ב א  עד  'וכ נז להי ת עתיד  היה ההר ח ר מאן מבאר  "הה  ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹוזל"ק:

אז  י  מיח, יבא העסקים  בזכת ל ח נים. יתה אז המים , סף ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָהאחר ן 

 בגינ אמר וזה  ,לביאת קר בה סה היה זה אר  ת ס עה הארץ ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָלא

,'וכ "ת אח אל אי יראל"ובם   נגאל א ם יראל, אלי זה זכ ת די  ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ

ה אה ן  הילה, בדם הסח דם  לקם הא ר  ד ה הצר עד  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֻֻמצרים

,רית האל  רצ ן  וה א ,ה הדה  לתספת ז עד  ה אה יהיה  לא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻהעתידה 

" ה כה הרית)וארי לח ת  ני  רא ן, מאמר  מאמרת .(ע רה  ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

בּ אהבה ונגּ אל ׁש נּ זּכ ה  לנוּ  מבטח הּק דוֹ ׁש  הזּ הר בּ ספר והּל ּמ וּ ד  הּק ריאה בזכוּ ת
ויּס וּ רים צרוֹ ת לא וּ בּ רחמים 

סג ה,מרלית  עם  נלע  חס רב רית הם  העניק ונעלה,  קד אצר יקרה, ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

רי האלקי  הא  ידי  על עלינה קד ה תח ר , ד ה ההר  ספר  ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻוהא

 דה ההר ספר והד  הריאה בזכת אמן. עלינ יגן  תזכ י חאי  ר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹמען

מבאר זה  בר  ליצלן. רחמנא וי רים צר ת ללא רחמים  ונ אל זה לנ ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻמבטח 

מהימנא ", "הרעיא ה לם עליו נר מ ה  ל  קד מ י ,עצמ ד ה ה הר  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹספר

סתרי להם מג ה  הד, מלא מעמד  ולחבריו י חאי ר מען לרי נגלה  היה  ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאר

מעלה . ל מייבה ְִִֶַָָָרה

ניכ יצא , ד ה ההר  ספר , הח ר זכת הלם: עליו נ ר מ ה אמר  ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מ יח! חבלי  צער ללא וי רים  צרת ללא רחמים  הלת מן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹיראל

תוכר דה הר אמן,  עלינ יגן תזכ לר "י  הלם עליו  נר מה אמר  ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ארנ א, רחמי". לתא מן י יפק ן  ההר ספר  איה  יל ח רא "האי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

רחמים  הלת מן  יראל  ני יצא , ד ה ה הר ספר , החר  זכת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹה ברים:

מיח! חבלי צער ללא וי רים צרת ְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹללא

!לכ הס ּכ ימוּ  ממים 
לט ב ואף  זכ ר  הביא האל עה מבאר, ההר  ב ני !לכ ימהס ממים  ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

רה  סתרי עהם  ולמד  ,ע קיא  ולחבריא י חאי ר מען לר י ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָנגלה 
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ַּבְּגֻאָּלה ָהַאֲחרֹוָנה, יֹוִציא ֶאת ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְּבָכל ַהָּכבֹוד ַהֶּזה........................................................ עד

ְּגֻאָּלה  ִּביִציַאת  ִיְהֶיה  ָּכְך  ְקבּוַרְתֶכם.  ְּתֵהא  ָׁשם   - ָלאו  ְוִאם  מּוָטב,   - תֹוָרִתי  ְּתַקְּבלּו  ִאם 
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ְוֵעֶרב ַרב, ִיְהיּו ְרחֹוִקים ִמן ַהְּגֻאָּלה, ְוִיְראּו ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְוָהָעם ַהָּקדֹוׁש ְּבָכל ַהָּכבֹוד ַהֶּזה, 
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טֹוב.................................................................................................................................................................................................................... עה

ָאַמר לֹו רֹוֶעה ַהֶּנֱאָמן, ִּבְׁשבּוָעה ָעֶליָך ְּבֵׁשם ה', ַאל ְּתַאַחר ְּבָכל ְיָכְלְּתָך, ֶׁשֲהֵרי ֲאִני ְּבַצַער 
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ֵּביֵניֶהם.  ַרב  ֵעֶרב  ּוַמֲחִריִמים  ְיחֹוָננּו,  ְוֹלא  ְלִעיר  ֵמִעיר  ְמסֹוְבִבים  ֵחְטא  ְוִיְרֵאי  ַחִיל  ְוַאְנֵׁשי 
ְוֹלא נֹוְתִנים ָלֶהם ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים, ֶאָּלא ָּדָבר ָקצּוב, ֶׁשֹּלא ִתְהֶיה ְתקּוָמה ִלְנִפיָלָתם, ַוֲאִפּלּו 
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ַּבֲעֵלי ֹׁשַחד, ֶׁשֵהם ַּדָּיִנים ָראֵׁשי ָהָעם.................................................................................................................................. עו

3



 הרהז מעלת ז ֲַַַ

הזֹוהר   ַ ַ ֲ ַמעלֹות

הקודׁש ּבל ׁשֹון הזֹוהר ּליּמּוד ּבׁשבח ְְִֶֶַַַַָֹ

והק דּ מ וֹ ת מאמרים 
הביאה'פעמי 'גאלהה'י 'מי להבטחת  מצים  נוכ תח מח ים ז:מ יח (מיכה  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

הד ,ט "ו) הל"ה  על  ותב נפלא ת", ארא מצרים מארץ צאת "ימי  :ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

הר ב א  עד  'וכ נז להי ת עתיד  היה ההר ח ר מאן מבאר  "הה  ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹוזל"ק:

אז  י  מיח, יבא העסקים  בזכת ל ח נים. יתה אז המים , סף ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָהאחר ן 

 בגינ אמר וזה  ,לביאת קר בה סה היה זה אר  ת ס עה הארץ ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָלא

,'וכ "ת אח אל אי יראל"ובם   נגאל א ם יראל, אלי זה זכ ת די  ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ

ה אה ן  הילה, בדם הסח דם  לקם הא ר  ד ה הצר עד  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֻֻמצרים

,רית האל  רצ ן  וה א ,ה הדה  לתספת ז עד  ה אה יהיה  לא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻהעתידה 

" ה כה הרית)וארי לח ת  ני  רא ן, מאמר  מאמרת .(ע רה  ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

בּ אהבה ונגּ אל ׁש נּ זּכ ה  לנוּ  מבטח הּק דוֹ ׁש  הזּ הר בּ ספר והּל ּמ וּ ד  הּק ריאה בזכוּ ת
ויּס וּ רים צרוֹ ת לא וּ בּ רחמים 

סג ה,מרלית  עם  נלע  חס רב רית הם  העניק ונעלה,  קד אצר יקרה, ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

רי האלקי  הא  ידי  על עלינה קד ה תח ר , ד ה ההר  ספר  ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻוהא

 דה ההר ספר והד  הריאה בזכת אמן. עלינ יגן  תזכ י חאי  ר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹמען

מבאר זה  בר  ליצלן. רחמנא וי רים צר ת ללא רחמים  ונ אל זה לנ ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻמבטח 

מהימנא ", "הרעיא ה לם עליו נר מ ה  ל  קד מ י ,עצמ ד ה ה הר  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹספר

סתרי להם מג ה  הד, מלא מעמד  ולחבריו י חאי ר מען לרי נגלה  היה  ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאר

מעלה . ל מייבה ְִִֶַָָָרה

ניכ יצא , ד ה ההר  ספר , הח ר זכת הלם: עליו נ ר מ ה אמר  ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מ יח! חבלי  צער ללא וי רים  צרת ללא רחמים  הלת מן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹיראל

תוכר דה הר אמן,  עלינ יגן תזכ לר "י  הלם עליו  נר מה אמר  ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ארנ א, רחמי". לתא מן י יפק ן  ההר ספר  איה  יל ח רא "האי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

רחמים  הלת מן  יראל  ני יצא , ד ה ה הר ספר , החר  זכת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹה ברים:

מיח! חבלי צער ללא וי רים צרת ְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹללא

!לכ הס ּכ ימוּ  ממים 
לט ב ואף  זכ ר  הביא האל עה מבאר, ההר  ב ני !לכ ימהס ממים  ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

רה  סתרי עהם  ולמד  ,ע קיא  ולחבריא י חאי ר מען לר י ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָנגלה 
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ל ת קד  ח רב  "ה להם : ואמרה ממים  קל ת יצאה נמ ת , ני  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻענין

הן: ז נבאה ואמרה הסיפה  ואחר עלם ", י חאי  ר  מען נירי  "וכה ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָ

ימא, סף תראה  דרא לתא ית ד  יל חרא מהאי יתרנסן  לתא ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָנא

ארץ '". ר ר 'קראתם ,בגינה הברים : מ ה אר יתרנס ן  למה אדם ני  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

הסק ]א[החר יתקם   תבזכ המים , סף האחר ן  ר למה  יתה א ר  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

הלמה . ה אה  על המר ז " ארץ רר  ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻ"קראתם

מ,רחמים ה אה קר ב  ל הפלאה לעלה נסף וה ריאהכן, ה ד מסלים ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻ

צרה ל  מני צ רה  חמה ולהית ק ת זר ת ל לב ל   ד ה ההר ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹספר

ליצלן. ְֲִַַָָרחמנא

גּ ום אחרי הזּ ה הדּ בר את  ישׂ ראל חכמי יׁש ליכ וּ  אל
כמ לברכה  וקד ציק  זכר צאטל ח ים  מה נ ר] הרמח "ל  דה ינר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ועד ] ירים " ה"סת  על אמן,  עלינ יגן תדזכל סדר יבתי ן  ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לעת  מעת לל  הפסק ללא מ מרת  ד ה ה הר ספר ירסא  ל  וקבעמיחד , ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ

הלכ₣ת"א. "לק ýטי ùספר ₣ נתן רùי òתב מה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָראה
כ"ב ) ג', ק òýûין, העזר, עמנý(אבן  עóה  רùית הôם  י : ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

òעל ùע ₣לם הûפ ýס מלאכת Žòתfiúה úד₣ל ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָחסד
הčד₣òים. ה žפרים נרùין זה ְְְְִִִִֵֶַַַָידי

וקýùץ  לקיחת  ùחינת הýא ההד ćסה ùחינת  ְְְְְִִִִִַַַַַָָי 
י  Ž"ל, ₣רה מfiúין זה ידי òעל ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהŽפ ò₣ת
אבל א₣ת , אחר  א ₣ת ₣תבין אזי ספר òְְְֲֲִִֵֶֶַַַָ₣תבין
א₣תŁ₣ת  וכ flה flה ýמקùצין ל₣קחין ùְְְְְְִִִַַַַָָָָהדćסה
ûף אחת ùפעם ýמדćיסין הûפ ýס על מאד ְְְְְִִֵַַַַַַַַַֹהרùה
ניצýצי  ùחינת  הם ה₣רה òל והא₣ת Ł₣ת òְְִִִֵֵֵֶַַָָָלם ,
ה ₣רה ùא ₣תŁ₣ת òר òם הŽפò₣ת ל י ְְְְִִַַַָָָָֹנפ ò₣ת
ספרים òל הא₣תŁ₣ת ýùčòץ נמצא Łְְִִִִֶֶַַָָָָדýע,
úם י Ž"ל, הŽפò₣ת לק ýטי ùחינת הם ְְְִִִִֵֵַַַַָָקד₣òים
הŽפ ò₣ת  לקיחת  ידי  על ýרùנתח ùעצמן ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָהžפרים
יòהמ זה ידי  òעל חכם נפ ò₣ת  ול₣קח  ùְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָבחינת
žùפר  התýבה ò וחיד fiúòה ה₣רה החכם  ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָזה
ההד ćסה ידי על ן ועל עכòו, שמדćיסין ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָהþה
החידòýין  ýfiא òל ò רôה ùחינת  ùי₣תר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַֹנתע₣רר 
ùעצמן  flòהם  הŽפ ò₣ת  לקיחת ידי על ýכòמŽòְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
úם י הžפר, ùòזה ה₣רה א₣תŁ₣ת  ýfiא ýְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָנתהו
יחד א ₣תן ýמקùצין הא₣תŁ₣ת ýfi א ל₣קחין ְְְְִִִֵַַַַָָָעכòו
שמדćיסין  ידי על ùע₣לם ה₣רה ýמfiúין ýְְְְִִִִִִֵַַַַַָָמòflיכין
רצ ýפים ćעמים וכflה flה òלם  ûף אחד ùְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָפעם
בל ćני  ýמאירין הר ùים את מז ין זה ידי òְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָעל
את  ýמע₣ררין ùע ₣לם הŁ₣צאין הרùה ùְְְְְִִִִֵֶַַָָָספרים

òלמה. לתýòבה ְְְִִֵֵָָָיóראל

ידי  על òנעóין פ fiין òל ה òינין ùחינת ýְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַוזה
'üל òקד ח₣תם ýćחי  ùחינת ûייקא , ûְְְִִֵֶַַָָָֹפýס

ז "ל ýינùר ùדברי מבאר פ fiין על (ùלקýטי Žòאמר  ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

ה') סflן  ûפýסנינא ùחינת הýא  ח ₣תם ćי ýחי י . ְְְִִִִִֵֵֵַָָ
הנדפסין, הžפרים קדòת לענין ùפ ₣סקים ְְְְְְְִִִַַָָָֻמýבא
ùדפýס ýó עŽò הח₣òן מאבני  רא Łה òם  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָשמביאין
ùטýרי  ₣רה ספר בה' מבאר ח ₣תם  ýćחי ùְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹחינת
ע Łן  ùנימין מóאת ýòבת  òùם רע "א ùסימן ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹזהב 
ùòחינת  הŽ"ל העם אòרי ùה₣רה מבאר  י òְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹם .
הýא  הŽפ ò₣ת  לקיחת ידי על ה₣רה ְְְְִֵַַַַַַַָָהמ òכת
òל וòן ראòים  ג ' òל  òן ùחינת פ fiין, ùְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָחינת
הפ fiין  òל הòינין א₣תŁ₣ת י òם , עŁן ראòים ְִִִִִִִֵֶַַַָָד '
קד₣òים ספרים  הדćסת ùחינת ýוזה ûùפýס  ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָנעóין
òהם הא₣תŁ₣ת וק ýùץ  לקיחת ùחינת òְְְִִִִֵֵֶֶַַָהם 
Ž"ל, ùע ₣לם ה₣רה òנמ ידם  òעל ְְְִֶַַַַַָָָָָָהŽפ ò₣ת
òנעóין  Ž"ל פ fiין òל הòינין ùחינת  ýהþòְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָ
לין  הþ₣כה א òרי ן ועל Ž"ל. ûייקא ùְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָדפýס 
ספרים להדćיס  זאת נ₣ראה לצדקה ְְְְִִִַָָָָָָָֹמע ₣ת
הČדק₣ת  ל ידי על י òמים, לòם  ְְְְִִִֵֵַַַָָָקד₣òין
₣רה יòלהמý הŽפ ò₣ת ליčח  ז₣כין Žòְְְְִִִִֶַַָָָֻ₣תנין
ùה ₣רה מבאר סתימאה  דעיקא א₣ריתא  ùְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֹחינת
ùעצמ ₣ זה òùביל צדקה Žò₣תנין òכן מל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהŽ"ל,
ספרים òהדćסת קד ₣òים  ספרים  להדćיס  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָדי
òהם הŽפò₣ת לקיחת ùחינת הם ùעצמן ýfiְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָא
א òרי  ùòוûאי Ž"ל ה₣רה והמòכת ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָהא₣תŁ₣ת 
₣רה חòýûי  להאיר הר ùים  את  לז ₣ת þòכה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָחלק ₣

 הרהז מעלת טֲַַַ

י ראל לחכמי  ארת הבר מעלת על וכתב  ,יבת י הראנה נה זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָבר

הן: נאיהם,זה טמנ ז מר ת לה צל קד קה ת לכל היעצה  העצה "זאת ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

אל וע ה  מאד ... ועצם ה בר רב י ,ליח ולא זאת על  לפ ח  להם היה ְְְְְְְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹבואי

ק בע  הייתי חילי  נתיר אלמלא אני י ום, אחרי הה  ה בר  את יראל  חכמי  ליכְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָי

לזכת,  ל ויהיה  ה את העצה  את יח רתכם בד אבל מק ם , מקם כל  זה  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹבר

קה בר לא י  תלע יכל ממק אחד  וכל  יראל , לכל  לטבה  מה  אין  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָֹי 

לל ". כלה א עצ ם  קי  היה אר  אמן  עלינ יגן  תזכ הרמח "ל ד ל לנ מי  ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָ

הרה  לדמכמי , ה העצה את אא יראל מעם זרת לב ל עצה  מצא ולא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

לב ל  ד ה ה הר ספר ל העלי נה  הדה  כח  הפסק , ללא רצף ההר ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֻספר

רחמים. ה אה לקרב זר ת ְְְְֲִֵֵַַָָָֻל

צי בּ וּ ר ּכ ל להתאחד י וּ כלוּ  הּק דוֹ ׁש ]ב [מעּת ה  הזּ הר את  בּ נקל וללמד י שׂ ראל  
הּק דוֹ ׁש ים וחבריו הרׁש בּ "י  נעם מזּ יו ולהנוֹ ת

וכל]ג [ארץה'תגלו 'שמיםה'י'שמחו הקודש, בלשון הקדוש הזוהר  נגלות בהגלות 
הנהנין, ברכת מברכים והלומדים  ברקאי , אומרים  רבהרואים  בי קרי וכל

וחבריו  רשב"י פירושי  נועם מזיו  ולהנות  הקדוש, הזוהר את בנקל ללמוד מעתה  יוכל 
הקדוש  בחיבורם הגנוזה  הקדושה בשלהבת בפניולהתחמם וחתום סתום שהיה ,

להשיגם . יוכל מוחא כל לאו אשר  ההמון

אדירים ,והנה למים  לצלול עלינו הגדיל  אשר ויתעלה יתברך ה' בחסדי  זכינו, עתה 
ורחב  גדול וים  יקרות פנינים  כולו  אשר  הקדוש, הזוהר ספר  כל את ולהאיר 

ואופנים, שרפים הקודש חיות מספר , אין רמ "ז שם  חברים ידים , אחים ישראל  וכל
בזה לידבק ממקומם שגורשו הנשמות לאלו ניתנה "ורשות הזה  הקדוש לחיבור יכנסו 

ע"ב)החיבור" א ' דף  זוהר הקדוש (תיקוני שבזוהר  והחיזוק המוסר ממעינות לשאוב
בצל הקדושה]ד [ולחסות השכינה  ע"הכנפי המלך דוד ותפילת  ח יא). ל "ו פרק (תהלים

להúòחה ז ₣כין זה ידי ועל יóראל, לכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָהčד₣òים
וכל ýברכה ט₣בה òפע òנמ זה ידי òעל òְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלימה

י óראל. לבית ְְִֵֵָט₣ב

תיבות:ציבו"ר ב. שריםי'דיקיםצ'ראשי
רשעים.ו'ינונים ב'

אלו ג. והארץ, חכמים , התלמידי אלו השמים
הקדמונים  בספרי  כמבואר  העם  אלימלך שאר  (נועם

אחת ועוד ) ובאגודה באחדות העם כל כאשר ,
תורת  וללמוד שבשמים אבינו רצון לעשות
נצא  ידו שעל הקדוש , הזוהר – ע "ה הרשב "י 

ברחמים.מ הגלות

בגימטריא ד.  הקדוש בזוהר מתאחדים ישראל
[ביאור : ימים" שבעה תשבו "בסוכות כמנין 1679

הקדושה שהשכינה יומם", עליהם ה' "וענן
ביום לראשי ל"סכותה וזוכים ישראל, על חופפת

דורש נשק ", היה שתמיד וכמו  ע"ח, יבמות  ירושלמי  (עיין

על הזה, הפסוק  את  עזרי " "אבי בעל  מרן  כלה  לירחי  בפתיחה

האטום) בלימודסכנת ישראל עם התאחדות ובזכות ,
ועוד, ומגוג, גוג ממלחמת נינצל הקדוש , הזוהר 
שבעת  תשבו בסוכות  עלינו צוותה שהתורה כמו
כל הקדוש הזוהר את ללמוד חייבים  כך ימים ,

הפסק]. בלי השבוע

סה  מהימנ תא צילא ד ה ה הר  ְְְִִִֵַַַָָָָֹֻלד

ùתהfiים  ח')תýב ק"מ עז(ćרק אדני "ה' ְֲִִֶֶָָֹֹ
ýבירòýלמי  נòק". ùיום לראòי  סתה ְְְְִִִִֶַַָָָֹֹֹיýòעתי

עח) ûף  זה(יבמ₣ת נ òק" "ùי₣ם  אחר ûבר :ý אמר ְְְֵֶֶַַָָָָָ



 הרהז מעלת ֲַַַ ח ח ח ח 

ל ת קד  ח רב  "ה להם : ואמרה ממים  קל ת יצאה נמ ת , ני  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻענין

הן: ז נבאה ואמרה הסיפה  ואחר עלם ", י חאי  ר  מען נירי  "וכה ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָ

ימא, סף תראה  דרא לתא ית ד  יל חרא מהאי יתרנסן  לתא ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָנא

ארץ '". ר ר 'קראתם ,בגינה הברים : מ ה אר יתרנס ן  למה אדם ני  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

הסק ]א[החר יתקם   תבזכ המים , סף האחר ן  ר למה  יתה א ר  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

הלמה . ה אה  על המר ז " ארץ רר  ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻ"קראתם

מ,רחמים ה אה קר ב  ל הפלאה לעלה נסף וה ריאהכן, ה ד מסלים ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻ

צרה ל  מני צ רה  חמה ולהית ק ת זר ת ל לב ל   ד ה ההר ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹספר

ליצלן. ְֲִַַָָרחמנא

גּ ום אחרי הזּ ה הדּ בר את  ישׂ ראל חכמי יׁש ליכ וּ  אל
כמ לברכה  וקד ציק  זכר צאטל ח ים  מה נ ר] הרמח "ל  דה ינר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ועד ] ירים " ה"סת  על אמן,  עלינ יגן תדזכל סדר יבתי ן  ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לעת  מעת לל  הפסק ללא מ מרת  ד ה ה הר ספר ירסא  ל  וקבעמיחד , ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ

הלכ₣ת"א. "לק ýטי ùספר ₣ נתן רùי òתב מה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָראה
כ"ב ) ג', ק òýûין, העזר, עמנý(אבן  עóה  רùית הôם  י : ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

òעל ùע ₣לם הûפ ýס מלאכת Žòתfiúה úד₣ל ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָחסד
הčד₣òים. ה žפרים נרùין זה ְְְְִִִִֵֶַַַָידי

וקýùץ  לקיחת  ùחינת הýא ההד ćסה ùחינת  ְְְְְִִִִִַַַַַָָי 
י  Ž"ל, ₣רה מfiúין זה ידי òעל ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהŽפ ò₣ת
אבל א₣ת , אחר  א ₣ת ₣תבין אזי ספר òְְְֲֲִִֵֶֶַַַָ₣תבין
א₣תŁ₣ת  וכ flה flה ýמקùצין ל₣קחין ùְְְְְְִִִַַַַָָָָהדćסה
ûף אחת ùפעם ýמדćיסין הûפ ýס על מאד ְְְְְִִֵַַַַַַַַַֹהרùה
ניצýצי  ùחינת  הם ה₣רה òל והא₣ת Ł₣ת òְְִִִֵֵֵֶַַָָָלם ,
ה ₣רה ùא ₣תŁ₣ת òר òם הŽפò₣ת ל י ְְְְִִַַַָָָָֹנפ ò₣ת
ספרים òל הא₣תŁ₣ת ýùčòץ נמצא Łְְִִִִֶֶַַָָָָדýע,
úם י Ž"ל, הŽפò₣ת לק ýטי ùחינת הם ְְְִִִִֵֵַַַַָָקד₣òים
הŽפ ò₣ת  לקיחת  ידי  על ýרùנתח ùעצמן ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָהžפרים
יòהמ זה ידי  òעל חכם נפ ò₣ת  ול₣קח  ùְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָבחינת
žùפר  התýבה ò וחיד fiúòה ה₣רה החכם  ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָזה
ההד ćסה ידי על ן ועל עכòו, שמדćיסין ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָהþה
החידòýין  ýfiא òל ò רôה ùחינת  ùי₣תר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַֹנתע₣רר 
ùעצמן  flòהם  הŽפ ò₣ת  לקיחת ידי על ýכòמŽòְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
úם י הžפר, ùòזה ה₣רה א₣תŁ₣ת  ýfiא ýְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָנתהו
יחד א ₣תן ýמקùצין הא₣תŁ₣ת ýfi א ל₣קחין ְְְְִִִֵַַַַָָָעכòו
שמדćיסין  ידי על ùע₣לם ה₣רה ýמfiúין ýְְְְִִִִִִֵַַַַַָָמòflיכין
רצ ýפים ćעמים וכflה flה òלם  ûף אחד ùְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָפעם
בל ćני  ýמאירין הר ùים את מז ין זה ידי òְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָעל
את  ýמע₣ררין ùע ₣לם הŁ₣צאין הרùה ùְְְְְִִִִֵֶַַָָָספרים

òלמה. לתýòבה ְְְִִֵֵָָָיóראל

ידי  על òנעóין פ fiין òל ה òינין ùחינת ýְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַוזה
'üל òקד ח₣תם ýćחי  ùחינת ûייקא , ûְְְִִֵֶַַָָָֹפýס

ז "ל ýינùר ùדברי מבאר פ fiין על (ùלקýטי Žòאמר  ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

ה') סflן  ûפýסנינא ùחינת הýא  ח ₣תם ćי ýחי י . ְְְִִִִִֵֵֵַָָ
הנדפסין, הžפרים קדòת לענין ùפ ₣סקים ְְְְְְְִִִַַָָָֻמýבא
ùדפýס ýó עŽò הח₣òן מאבני  רא Łה òם  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָשמביאין
ùטýרי  ₣רה ספר בה' מבאר ח ₣תם  ýćחי ùְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹחינת
ע Łן  ùנימין מóאת ýòבת  òùם רע "א ùסימן ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹזהב 
ùòחינת  הŽ"ל העם אòרי ùה₣רה מבאר  י òְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹם .
הýא  הŽפ ò₣ת  לקיחת ידי על ה₣רה ְְְְִֵַַַַַַַָָהמ òכת
òל וòן ראòים  ג ' òל  òן ùחינת פ fiין, ùְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָחינת
הפ fiין  òל הòינין א₣תŁ₣ת י òם , עŁן ראòים ְִִִִִִִֵֶַַַָָד '
קד₣òים ספרים  הדćסת ùחינת ýוזה ûùפýס  ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָנעóין
òהם הא₣תŁ₣ת וק ýùץ  לקיחת ùחינת òְְְִִִִֵֵֶֶַַָהם 
Ž"ל, ùע ₣לם ה₣רה òנמ ידם  òעל ְְְִֶַַַַַָָָָָָהŽפ ò₣ת
òנעóין  Ž"ל פ fiין òל הòינין ùחינת  ýהþòְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָ
לין  הþ₣כה א òרי ן ועל Ž"ל. ûייקא ùְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָדפýס 
ספרים להדćיס  זאת נ₣ראה לצדקה ְְְְִִִַָָָָָָָֹמע ₣ת
הČדק₣ת  ל ידי על י òמים, לòם  ְְְְִִִֵֵַַַָָָקד₣òין
₣רה יòלהמý הŽפ ò₣ת ליčח  ז₣כין Žòְְְְִִִִֶַַָָָֻ₣תנין
ùה ₣רה מבאר סתימאה  דעיקא א₣ריתא  ùְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֹחינת
ùעצמ ₣ זה òùביל צדקה Žò₣תנין òכן מל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהŽ"ל,
ספרים òהדćסת קד ₣òים  ספרים  להדćיס  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָדי
òהם הŽפò₣ת לקיחת ùחינת הם ùעצמן ýfiְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָא
א òרי  ùòוûאי Ž"ל ה₣רה והמòכת ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָהא₣תŁ₣ת 
₣רה חòýûי  להאיר הר ùים  את  לז ₣ת þòכה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָחלק ₣
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י ראל לחכמי  ארת הבר מעלת על וכתב  ,יבת י הראנה נה זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָבר

הן: נאיהם,זה טמנ ז מר ת לה צל קד קה ת לכל היעצה  העצה "זאת ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

אל וע ה  מאד ... ועצם ה בר רב י ,ליח ולא זאת על  לפ ח  להם היה ְְְְְְְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹבואי

ק בע  הייתי חילי  נתיר אלמלא אני י ום, אחרי הה  ה בר  את יראל  חכמי  ליכְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָי

לזכת,  ל ויהיה  ה את העצה  את יח רתכם בד אבל מק ם , מקם כל  זה  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹבר

קה בר לא י  תלע יכל ממק אחד  וכל  יראל , לכל  לטבה  מה  אין  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָֹי 

לל ". כלה א עצ ם  קי  היה אר  אמן  עלינ יגן  תזכ הרמח "ל ד ל לנ מי  ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָ

הרה  לדמכמי , ה העצה את אא יראל מעם זרת לב ל עצה  מצא ולא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

לב ל  ד ה ה הר ספר ל העלי נה  הדה  כח  הפסק , ללא רצף ההר ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֻספר

רחמים. ה אה לקרב זר ת ְְְְֲִֵֵַַָָָֻל

צי בּ וּ ר ּכ ל להתאחד י וּ כלוּ  הּק דוֹ ׁש ]ב [מעּת ה  הזּ הר את  בּ נקל וללמד י שׂ ראל  
הּק דוֹ ׁש ים וחבריו הרׁש בּ "י  נעם מזּ יו ולהנוֹ ת

וכל]ג [ארץה'תגלו 'שמיםה'י'שמחו הקודש, בלשון הקדוש הזוהר  נגלות בהגלות 
הנהנין, ברכת מברכים והלומדים  ברקאי , אומרים  רבהרואים  בי קרי וכל

וחבריו  רשב"י פירושי  נועם מזיו  ולהנות  הקדוש, הזוהר את בנקל ללמוד מעתה  יוכל 
הקדוש  בחיבורם הגנוזה  הקדושה בשלהבת בפניולהתחמם וחתום סתום שהיה ,

להשיגם . יוכל מוחא כל לאו אשר  ההמון

אדירים ,והנה למים  לצלול עלינו הגדיל  אשר ויתעלה יתברך ה' בחסדי  זכינו, עתה 
ורחב  גדול וים  יקרות פנינים  כולו  אשר  הקדוש, הזוהר ספר  כל את ולהאיר 

ואופנים, שרפים הקודש חיות מספר , אין רמ "ז שם  חברים ידים , אחים ישראל  וכל
בזה לידבק ממקומם שגורשו הנשמות לאלו ניתנה "ורשות הזה  הקדוש לחיבור יכנסו 

ע"ב)החיבור" א ' דף  זוהר הקדוש (תיקוני שבזוהר  והחיזוק המוסר ממעינות לשאוב
בצל הקדושה]ד [ולחסות השכינה  ע"הכנפי המלך דוד ותפילת  ח יא). ל "ו פרק (תהלים

להúòחה ז ₣כין זה ידי ועל יóראל, לכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָהčד₣òים
וכל ýברכה ט₣בה òפע òנמ זה ידי òעל òְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלימה

י óראל. לבית ְְִֵֵָט₣ב

תיבות:ציבו"ר ב. שריםי'דיקיםצ'ראשי
רשעים.ו'ינונים ב'

אלו ג. והארץ, חכמים , התלמידי אלו השמים
הקדמונים  בספרי  כמבואר  העם  אלימלך שאר  (נועם

אחת ועוד ) ובאגודה באחדות העם כל כאשר ,
תורת  וללמוד שבשמים אבינו רצון לעשות
נצא  ידו שעל הקדוש , הזוהר – ע "ה הרשב "י 

ברחמים.מ הגלות

בגימטריא ד.  הקדוש בזוהר מתאחדים ישראל
[ביאור : ימים" שבעה תשבו "בסוכות כמנין 1679

הקדושה שהשכינה יומם", עליהם ה' "וענן
ביום לראשי ל"סכותה וזוכים ישראל, על חופפת

דורש נשק ", היה שתמיד וכמו  ע"ח, יבמות  ירושלמי  (עיין

על הזה, הפסוק  את  עזרי " "אבי בעל  מרן  כלה  לירחי  בפתיחה

האטום) בלימודסכנת ישראל עם התאחדות ובזכות ,
ועוד, ומגוג, גוג ממלחמת נינצל הקדוש , הזוהר 
שבעת  תשבו בסוכות  עלינו צוותה שהתורה כמו
כל הקדוש הזוהר את ללמוד חייבים  כך ימים ,

הפסק]. בלי השבוע

סה  מהימנ תא צילא ד ה ה הר  ְְְִִִֵַַַָָָָֹֻלד

ùתהfiים  ח')תýב ק"מ עז(ćרק אדני "ה' ְֲִִֶֶָָֹֹ
ýבירòýלמי  נòק". ùיום לראòי  סתה ְְְְִִִִֶַַָָָֹֹֹיýòעתי

עח) ûף  זה(יבמ₣ת נ òק" "ùי₣ם  אחר ûבר :ý אמר ְְְֵֶֶַַָָָָָ
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עדני ונחל ית מ ן  ירוין יחסי ן: נפי צל אדם בני  אלהים   חס קר ְְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻמה 

לידע חס מ אר: נראה  ר א ח ים  מקר  ע י  ליריתקם :  וצדקת  י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ

אכי"ר. לעלמים, הה  דה ספר הה גים  לכל עמד  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלב.

האחרוֹ נה הגּ אוּ לה א וֹ ר הוּ א הּק דוֹ ׁש  הזּ הר
הוא מן  אשר  הקדוש הזוהר בספר העדרים  כל ישקו הזה הגאולההמעין "אור 

ע"ב)האחרונה " א ' דף  זוהר האחרון"(תיקוני  בדור הימים , "בסוף תבל פני  האיר  ואשר
ע"ב) קי "א  דף זוהר יצאו ,(תיקוני  ידו  "על  ואשר החיים" "מאילן ישראל  את להטעים כדי

הגלות" ע"ב)מן קכ "ד דף  ח "ג , הזוהר(זוהר דבלימוד  הקדמונים, גדולי אמרו וכבר .
הוא מה יודע שאינו פי  על אף הנשמה, לזיכוך מסוגלת בלבד לשונו אשר הקדוש

זי"ע,אומר פלאג 'י , חיים רבי יועץ , פלא  החיד"א, ט"ז, התפילה  עמוד א', פארפוש לר"מ צדיקים (אור

טוב ועוד) ריח  מקום  מכל כלום , לקח  שלא  פי על אף בושם, של לחנות הנכנס כמשל
עמו  ישקני)קלט ד"ה  ליקוטים אפרים, מחנה  פירוש .(דגל  ולהבין ללמוד יזכה אם שכן וכל

לשער! אפשר אי אשר למעלה  גדול  תיקון שיעשה  אחד  ס')מאמר מ"ג מלך  ועוד(כסא  ,
חלקי בשאר שנה  לימוד לערך  עולה הקדוש בזוהר  אחת שעה דלימוד  שם , כתב

הקדושה  בלשון.]ה[התורה הקדוש הזוהר את לכל לפרסם  השי"ת שזיכנו ידי ועל
למעלה , גדול תיקון  ויעשה  ולהבין , ללמוד  שיזכה מלך הכסא מאמר יתקיים הקודש

לשער! אפשר אי  אשר

הžה òל דהסכך הflקùלים ý וכתב ú₣ג. òל ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָֻֻנòק₣
הùנים על הח₣פפת אם  הŽקראת  ùינה, ùְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָבחינת
ýflfiòד ₣ ò₣דč ה הþהר  ן ýמ₣ ûמהימנ ýתא, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹבצלא
ûמהימנýתא, וצילא   לסכ נח òב ùינה, ùְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָבחינת
ýמג₣ג  ú₣ג מflלחמת òמČיל נòק  ùי₣ם ýמגן   מסýְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ערב₣ת) .(ûùי  ֲֵַָ

נזהמעטùזמן איה. מא flץ  להúאלýבמעט ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻ
₣תבים,ùמהרה? מל והžא ויטאל ח Łים רùי ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

מה יקýן יע óה אחת òùעה הùčלה ýflfiòְֲִִֶֶַַַַַַָָָָד
ýפסק  מימה , òנה הòćט בלימýד  יעóה fiòְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹא

הח Łים הčד₣ò,)קנ"ה(ùסימן ùכף ז₣הר הfi₣מד ûגם  ְְְִִֵַַַַַַַָָ
òאי הùן ýמרן ל₣, יחòב הùčלה fiימýד ùְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָגירסא

ćעלזצ"לחי ûגד₣ל ז"ל, הflקùלים ý תב א ₣מר: ְְְִֵַַַַָָָֹֻ
ć אלף ùòת , ùי₣ם ה₣רה מעסק עמיםהנעóה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

הח ₣ל, ימי òל ה₣רה מעסק  הנע óה מן ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָי₣תר 
מצוה òל א ₣מר צ ûיקים  והא₣רח₣ת ְְְִִִֵֶַָָָעכל"ק.

נמצא  אלף. פ ýל ₣ער óùòמחה ₣רה  ְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָולýflד 
אלף fiיýflד òווה ò ק ₣ד ùòùת אחד ôòְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָעה
מלי₣ן  òוה ýבóמחה  הŽגלה ₣רת òנה ćְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָעמים 

₣רה. òָָע₣ת

יהýדי  אòר  זי"ע : ýתינ₣ù ר מûברי  ְְֲִִִֵֵֶֶַַָהע ₣לה
"ò₣דčה "הþהר  ýב óמחה ò ק ₣ד ùòùת  ְְְִֵֶַַַַָָָֹל₣מד 

òנה מלי₣ן òל  לער אחת òùעה (ל ýflדע₣לה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

הח₣ל ) ùימי .òćט  ְִֵַָ

אני  ר יאמר ִִַַַָָֹהח

10 שלומדים  אברכים 10,000 בעצמך : הגע
וכאשר  תורה, שנה מליון לנו יש ביום , שעות
שעה רק  שלומד קטן ילד אפילו או  פשוט יהודי
שנה מיליון שווה כן גם ,ò₣דčה ז₣הר בשבת  ַַָאחת 

יואל הנביא דברי בנו יקויים  וכך  י ')תורה. (ד'

לזה לזכות  יכול יהודי וכל אני" ùú₣ר יאמר òfi הח"ִִַַַָָֹ
ברחמים. המשיח  את  ולהביא

 הרהז מעלת יא ֲַַַ

"אפּל וּ  הר ׁש בּ "י הבטחת בּ נוּ  ּמ תקיימת ללׁש וֹ ן  הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ּת רגּ וּ ם  ידי  על
הּמ ׁש יח " לימוֹ ת קר וֹ ב נסּת רוֹ ת ידעוּ  נערים 

לית]ו [לןאמר מען לעלמא ,]ז[רי   ל ית לי  דא הא  רי דקדא רעתא  ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָ

אפ מ יחא , לי מי  קריב יהא לאחא]ח [וכד  זמינין דעלמא  טמירין]ט [רביי  ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

למנדע בההא]אי[י ]י[חכמתא וח נין, לכא.]ב י[קין  אתיא  זמנא  ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹ

זה [רם הא ר  דה ל  נרצ אין מען: רי  להם  אמר :[ ד ה ללן  ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

עלם נערים  אפ היח , לימת קרב כהיה . ל לעלם  ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָתה

המן תבא וחנ ת , קים יד על  ולדעת החכמה ל  נסרת למצא ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹעתידים 

ל ל קיח .).יתה ף ו רא  רת ד ה (זהר  ְִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ

בּ כוּ נה ולתפּל ה הּת וֹ רה, ללּמ וּ ד גּ דוֹ ל  ח ׁש ק  מכניס  הּק דוֹ ׁש  זּ הר לּמ וּ ד
כי הקדוש הזוהר  בספר הזה הקדוש התורההלימוד ללימוד גדול חשק מכניס

בכוונה בהשי"ת ,]ג י[והתפילה נפלאה  אמונה   ובעיקר המצוות, בעשיית שמחה 

יהýדהו. לרùי ל₣מר  רצה òמע₣ן. רùי לýן ְְְִִִַַַַָָָָאמר 
הענין  ùתחfiת  הþהר ùדברי òם עŁן י₣סי, ýְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹלרùי

קטו:) .(ûף  ַ

ûיתúלי ז. ùדא הýא  ריù דק ýד òא רעýתא  ְְְְְְְְִִֵֵָָָלית
ר ₣צה אינ₣ הýא  ýרù ò₣דčהò ל₣מר  רצה .'ý ְֵֶֶַַָָָָוכ
לעיל. הþהר ùדברי  òם  עŁן הúאfiה, זמן Łòְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻתfiúה

טמירין ח. לאòחא זמינין דעלמא רביי ýfiְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָאפי
ýימצא ùòע₣לם , קטŽים  נערים  ýfi אפ òýרć .'ý ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָוכ
אז י  ה₣רה, מž₣ד₣ת חכמה òל נסר ₣ת ְְְִִִִִֶַָָָָָטמירין,

ûעה, הארץ אלŁהý)יתמfiא .(א ûרת ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ספריםט . א₣צר₣ת ý ימצא טמירין. ְְְְְְְְִִִִַָָלא òחא
ה₣רה, מž₣ד₣ת ה')חýòבים א ₣ת אמת  רû). ֱֲִִֶֶֶַָ

החכמה,י . üא ₣תù ולידע  òý רć ü יù ýְְְְְִֵֵֵַַַָָָלמנûע 
(ýהŁאל .(א ûרת ִֵֶֶַָ

קצין יא. למנûע òýרć . וח ùòýנין קČין üיùְְְְְִִִִִֵֵַָ
ýfi אפ Łòתfiúה הúלýת, ימי  òל וח ùòýנין ûְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻגאfiה

בוזגל "ו )לנערים הר"ש  òùם ג ' א ₣ת א₣ר ₣ת .(נČ₣צי ְְִִִֵֵָ

ל₣מר,יב. רצה לכלא. את úליא זמנא ýְְְְְִִַַַָָָָָֹבההýא
לל, ה₣רה ס₣ד₣ת יתfiúה הòflיח לימ₣ת  ְִִִֶַַַַַָָָֹקר ₣ב
קריב  יהא  וכד לעיל ôתýב  מה על קאי  זה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָי
הרב  ý מ₣רינ ôתב  מה וע Łן .'ýוכ מòיחא ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָלי₣מי
לžפר  ùהקûמת₣ ýעלינ יגן זכýת₣ אז ýלאי ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָאברהם

החflה ג')א₣ר טýר  הראò₣ן  ýמצאתי (ûùף  לò₣נ₣: וזה ְְִִֶַַַַָָָָ
ýקž יתע fiòא  למעלה Žôגזר  מה י  ְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹתýב 
òלýם עד קצ ýב  לזמן היה ùגלýי, האמת ùְְְְְֱִֶַַַַָָָָָָחכמת

ה ' ûרא (אלפים)òנת  יčרא ואיל ýמôם ר "נ, ְֲִִִֵֵַָָָָָָָ
להתע žק  נתýנה והרýòת  הúזרה והרה ùְְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָֻתראה

הþהר . ùְֵֶַַֹספר 

קט ים  דלים ר ים  קתע הבחר מן ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֻמצוה

ה' ýמôנת לò₣נ₣: וזה òם תב  ש'(אלפים)ע₣ד  ְְְֲִִֶַַָָָ

ùרùים ý קžתעŁò הflבחר מן מצוה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻליצירה
ואחר  לò₣נ₣: וזה òם  תב  ע₣ד ýקטŽים. úְְְְְִִֶַַַַָָד₣לים
ùזכ ýת  ולא הòflיח, מל לב ₣א עתיד  זה  ùòְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹזכýת
ויגע האל òחננ₣ ýמי להתרôל, רא ýי אין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאחר ,
הõflג  החכמה חלק  להõיג  וזכה והûòל ýְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻמצא
מענýג  קצת הþה ùע₣לם  לטעם זכה הþה, ùְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹע₣לם 

הùא . ַָָָהע₣לם 

ר ùי יג. הרב ýלמ₣רינ הלכ₣ת" "לýčטי ùספר  ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָתב 
לברכה צûיק זכר מùרסלב הôנהנתן òרא (הלכ₣ת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ו ) ùחינת הלכה האמŁים הúד₣לים הûČיקים וז"ל: , ְְֲֲִִִִִִִַַַַָָָ
הž₣ד י₣דעים הם הýòבה, רû flòכניסין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָמòיח,
ע ' עליו fiúה òר ùò"י סת ýם  מאמר  ùראòית  òְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָל
ùאלýל הŁמים  ýfiאù ùהם לעסק Žò₣הגין ćְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹנים 
.ò₣ דčה הýčנים ספר  òהýא ýòבה ימי  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוע óרת
הûČיקים אם  י  י₣דע  אין ýòבה, òל רû ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָלהכניס 
ùחינת  הýא  אמי צ ûיק  ל י האמŁים, ְְֲֲִִִִִִִִִַַַָָהúד₣לים 
סתýם מאמר ùראòית òל הž₣ד י₣דע הýא ְֲִִֵֵֶַַַַָָָמòיח,
אנćין  òבעים  עליו fiúה י₣חאי ùר òמע ₣ן òְְְִִִִִִֶַַַַָָָרùי
ועóרת  ùאלýל הŁמים  ýfi אù ùהם לעסק Žòְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ₣הגין
ל י ,ò₣דčה ה ýčנים  ספר òה ýא ýòבה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָימי
ùחינת  ידי על הýא הŁמים  ýfi אù הýòבה  רûְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

סתýם. מאמר  ùְֲִֵַָָראòית



 הרהז מעלת ֲַַַ י י י י 

עדני ונחל ית מ ן  ירוין יחסי ן: נפי צל אדם בני  אלהים   חס קר ְְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻמה 

לידע חס מ אר: נראה  ר א ח ים  מקר  ע י  ליריתקם :  וצדקת  י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ

אכי"ר. לעלמים, הה  דה ספר הה גים  לכל עמד  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלב.

האחרוֹ נה הגּ אוּ לה א וֹ ר הוּ א הּק דוֹ ׁש  הזּ הר
הוא מן  אשר  הקדוש הזוהר בספר העדרים  כל ישקו הזה הגאולההמעין "אור 

ע"ב)האחרונה " א ' דף  זוהר האחרון"(תיקוני  בדור הימים , "בסוף תבל פני  האיר  ואשר
ע"ב) קי "א  דף זוהר יצאו ,(תיקוני  ידו  "על  ואשר החיים" "מאילן ישראל  את להטעים כדי

הגלות" ע"ב)מן קכ "ד דף  ח "ג , הזוהר(זוהר דבלימוד  הקדמונים, גדולי אמרו וכבר .
הוא מה יודע שאינו פי  על אף הנשמה, לזיכוך מסוגלת בלבד לשונו אשר הקדוש

זי"ע,אומר פלאג 'י , חיים רבי יועץ , פלא  החיד"א, ט"ז, התפילה  עמוד א', פארפוש לר"מ צדיקים (אור

טוב ועוד) ריח  מקום  מכל כלום , לקח  שלא  פי על אף בושם, של לחנות הנכנס כמשל
עמו  ישקני)קלט ד"ה  ליקוטים אפרים, מחנה  פירוש .(דגל  ולהבין ללמוד יזכה אם שכן וכל

לשער! אפשר אי אשר למעלה  גדול  תיקון שיעשה  אחד  ס')מאמר מ"ג מלך  ועוד(כסא  ,
חלקי בשאר שנה  לימוד לערך  עולה הקדוש בזוהר  אחת שעה דלימוד  שם , כתב

הקדושה  בלשון.]ה[התורה הקדוש הזוהר את לכל לפרסם  השי"ת שזיכנו ידי ועל
למעלה , גדול תיקון  ויעשה  ולהבין , ללמוד  שיזכה מלך הכסא מאמר יתקיים הקודש

לשער! אפשר אי  אשר

הžה òל דהסכך הflקùלים ý וכתב ú₣ג. òל ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָֻֻנòק₣
הùנים על הח₣פפת אם  הŽקראת  ùינה, ùְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָבחינת
ýflfiòד ₣ ò₣דč ה הþהר  ן ýמ₣ ûמהימנ ýתא, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹבצלא
ûמהימנýתא, וצילא   לסכ נח òב ùינה, ùְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָבחינת
ýמג₣ג  ú₣ג מflלחמת òמČיל נòק  ùי₣ם ýמגן   מסýְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ערב₣ת) .(ûùי  ֲֵַָ

נזהמעטùזמן איה. מא flץ  להúאלýבמעט ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻ
₣תבים,ùמהרה? מל והžא ויטאל ח Łים רùי ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

מה יקýן יע óה אחת òùעה הùčלה ýflfiòְֲִִֶֶַַַַַַָָָָד
ýפסק  מימה , òנה הòćט בלימýד  יעóה fiòְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹא

הח Łים הčד₣ò,)קנ"ה(ùסימן ùכף ז₣הר הfi₣מד ûגם  ְְְִִֵַַַַַַַָָ
òאי הùן ýמרן ל₣, יחòב הùčלה fiימýד ùְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָגירסא

ćעלזצ"לחי ûגד₣ל ז"ל, הflקùלים ý תב א ₣מר: ְְְִֵַַַַָָָֹֻ
ć אלף ùòת , ùי₣ם ה₣רה מעסק עמיםהנעóה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

הח ₣ל, ימי òל ה₣רה מעסק  הנע óה מן ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָי₣תר 
מצוה òל א ₣מר צ ûיקים  והא₣רח₣ת ְְְִִִֵֶַָָָעכל"ק.

נמצא  אלף. פ ýל ₣ער óùòמחה ₣רה  ְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָולýflד 
אלף fiיýflד òווה ò ק ₣ד ùòùת אחד ôòְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָעה
מלי₣ן  òוה ýבóמחה  הŽגלה ₣רת òנה ćְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָעמים 

₣רה. òָָע₣ת

יהýדי  אòר  זי"ע : ýתינ₣ù ר מûברי  ְְֲִִִֵֵֶֶַַָהע ₣לה
"ò₣דčה "הþהר  ýב óמחה ò ק ₣ד ùòùת  ְְְִֵֶַַַַָָָֹל₣מד 

òנה מלי₣ן òל  לער אחת òùעה (ל ýflדע₣לה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

הח₣ל ) ùימי .òćט  ְִֵַָ

אני  ר יאמר ִִַַַָָֹהח

10 שלומדים  אברכים 10,000 בעצמך : הגע
וכאשר  תורה, שנה מליון לנו יש ביום , שעות
שעה רק  שלומד קטן ילד אפילו או  פשוט יהודי
שנה מיליון שווה כן גם ,ò₣דčה ז₣הר בשבת  ַַָאחת 

יואל הנביא דברי בנו יקויים  וכך  י ')תורה. (ד'

לזה לזכות  יכול יהודי וכל אני" ùú₣ר יאמר òfi הח"ִִַַַָָֹ
ברחמים. המשיח  את  ולהביא

 הרהז מעלת יא ֲַַַ

"אפּל וּ  הר ׁש בּ "י הבטחת בּ נוּ  ּמ תקיימת ללׁש וֹ ן  הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ּת רגּ וּ ם  ידי  על
הּמ ׁש יח " לימוֹ ת קר וֹ ב נסּת רוֹ ת ידעוּ  נערים 

לית]ו [לןאמר מען לעלמא ,]ז[רי   ל ית לי  דא הא  רי דקדא רעתא  ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָ

אפ מ יחא , לי מי  קריב יהא לאחא]ח [וכד  זמינין דעלמא  טמירין]ט [רביי  ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

למנדע בההא]אי[י ]י[חכמתא וח נין, לכא.]ב י[קין  אתיא  זמנא  ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹ

זה [רם הא ר  דה ל  נרצ אין מען: רי  להם  אמר :[ ד ה ללן  ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

עלם נערים  אפ היח , לימת קרב כהיה . ל לעלם  ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָתה

המן תבא וחנ ת , קים יד על  ולדעת החכמה ל  נסרת למצא ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹעתידים 

ל ל קיח .).יתה ף ו רא  רת ד ה (זהר  ְִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ

בּ כוּ נה ולתפּל ה הּת וֹ רה, ללּמ וּ ד גּ דוֹ ל  ח ׁש ק  מכניס  הּק דוֹ ׁש  זּ הר לּמ וּ ד
כי הקדוש הזוהר  בספר הזה הקדוש התורההלימוד ללימוד גדול חשק מכניס

בכוונה בהשי"ת ,]ג י[והתפילה נפלאה  אמונה   ובעיקר המצוות, בעשיית שמחה 

יהýדהו. לרùי ל₣מר  רצה òמע₣ן. רùי לýן ְְְִִִַַַַָָָָאמר 
הענין  ùתחfiת  הþהר ùדברי òם עŁן י₣סי, ýְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹלרùי

קטו:) .(ûף  ַ

ûיתúלי ז. ùדא הýא  ריù דק ýד òא רעýתא  ְְְְְְְְִִֵֵָָָלית
ר ₣צה אינ₣ הýא  ýרù ò₣דčהò ל₣מר  רצה .'ý ְֵֶֶַַָָָָוכ
לעיל. הþהר ùדברי  òם  עŁן הúאfiה, זמן Łòְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻתfiúה

טמירין ח. לאòחא זמינין דעלמא רביי ýfiְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָאפי
ýימצא ùòע₣לם , קטŽים  נערים  ýfi אפ òýרć .'ý ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָוכ
אז י  ה₣רה, מž₣ד₣ת חכמה òל נסר ₣ת ְְְִִִִִֶַָָָָָטמירין,

ûעה, הארץ אלŁהý)יתמfiא .(א ûרת ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ספריםט . א₣צר₣ת ý ימצא טמירין. ְְְְְְְְִִִִַָָלא òחא
ה₣רה, מž₣ד₣ת ה')חýòבים א ₣ת אמת  רû). ֱֲִִֶֶֶַָ

החכמה,י . üא ₣תù ולידע  òý רć ü יù ýְְְְְִֵֵֵַַַָָָלמנûע 
(ýהŁאל .(א ûרת ִֵֶֶַָ

קצין יא. למנûע òýרć . וח ùòýנין קČין üיùְְְְְִִִִִֵֵַָ
ýfi אפ Łòתfiúה הúלýת, ימי  òל וח ùòýנין ûְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻגאfiה

בוזגל "ו )לנערים הר"ש  òùם ג ' א ₣ת א₣ר ₣ת .(נČ₣צי ְְִִִֵֵָ

ל₣מר,יב. רצה לכלא. את úליא זמנא ýְְְְְִִַַַָָָָָֹבההýא
לל, ה₣רה ס₣ד₣ת יתfiúה הòflיח לימ₣ת  ְִִִֶַַַַַָָָֹקר ₣ב
קריב  יהא  וכד לעיל ôתýב  מה על קאי  זה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָי
הרב  ý מ₣רינ ôתב  מה וע Łן .'ýוכ מòיחא ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָלי₣מי
לžפר  ùהקûמת₣ ýעלינ יגן זכýת₣ אז ýלאי ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָאברהם

החflה ג')א₣ר טýר  הראò₣ן  ýמצאתי (ûùף  לò₣נ₣: וזה ְְִִֶַַַַָָָָ
ýקž יתע fiòא  למעלה Žôגזר  מה י  ְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹתýב 
òלýם עד קצ ýב  לזמן היה ùגלýי, האמת ùְְְְְֱִֶַַַַָָָָָָחכמת

ה ' ûרא (אלפים)òנת  יčרא ואיל ýמôם ר "נ, ְֲִִִֵֵַָָָָָָָ
להתע žק  נתýנה והרýòת  הúזרה והרה ùְְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָֻתראה

הþהר . ùְֵֶַַֹספר 

קט ים  דלים ר ים  קתע הבחר מן ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֻמצוה

ה' ýמôנת לò₣נ₣: וזה òם תב  ש'(אלפים)ע₣ד  ְְְֲִִֶַַָָָ

ùרùים ý קžתעŁò הflבחר מן מצוה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻליצירה
ואחר  לò₣נ₣: וזה òם  תב  ע₣ד ýקטŽים. úְְְְְִִֶַַַַָָד₣לים
ùזכ ýת  ולא הòflיח, מל לב ₣א עתיד  זה  ùòְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹזכýת
ויגע האל òחננ₣ ýמי להתרôל, רא ýי אין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאחר ,
הõflג  החכמה חלק  להõיג  וזכה והûòל ýְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻמצא
מענýג  קצת הþה ùע₣לם  לטעם זכה הþה, ùְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹע₣לם 

הùא . ַָָָהע₣לם 

ר ùי יג. הרב ýלמ₣רינ הלכ₣ת" "לýčטי ùספר  ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָתב 
לברכה צûיק זכר מùרסלב הôנהנתן òרא (הלכ₣ת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ו ) ùחינת הלכה האמŁים הúד₣לים הûČיקים וז"ל: , ְְֲֲִִִִִִִַַַַָָָ
הž₣ד י₣דעים הם הýòבה, רû flòכניסין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָמòיח,
ע ' עליו fiúה òר ùò"י סת ýם  מאמר  ùראòית  òְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָל
ùאלýל הŁמים  ýfiאù ùהם לעסק Žò₣הגין ćְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹנים 
.ò₣ דčה הýčנים ספר  òהýא ýòבה ימי  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוע óרת
הûČיקים אם  י  י₣דע  אין ýòבה, òל רû ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָלהכניס 
ùחינת  הýא  אמי צ ûיק  ל י האמŁים, ְְֲֲִִִִִִִִִַַַָָהúד₣לים 
סתýם מאמר ùראòית òל הž₣ד י₣דע הýא ְֲִִֵֵֶַַַַָָָמòיח,
אנćין  òבעים  עליו fiúה י₣חאי ùר òמע ₣ן òְְְִִִִִִֶַַַַָָָרùי
ועóרת  ùאלýל הŁמים  ýfi אù ùהם לעסק Žòְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ₣הגין
ל י ,ò₣דčה ה ýčנים  ספר òה ýא ýòבה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָימי
ùחינת  ידי על הýא הŁמים  ýfi אù הýòבה  רûְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

סתýם. מאמר  ùְֲִֵַָָראòית



 הרהז מעלת ֲַַַ יב יב יב יב 

הקדושה אפשרובתורתו  אי החי  ויחוש יטעם  ואשר  הדורות , גדולי  העידו כן ,
ה ' ואהבת המוסרים כל נובעים וממנו יראים , ספרי  לכל מקור  "והוא להכחישו .

זצוק"ל)התמימה" מאפטא להרה "ק  צבי " ה "עטרת בעל דברי.(מכתב  ומבין ספר, שיודע "ומי
השכל מוסרי מדבש, מתוקים ודברים טעם טוב  בו ימצא הפשוטים, הקדוש הזוהר

שבשמים" לאביו האדם לב זוהר)שמושכים ערך  יועץ  אדם (פלא לכל ראוי כן, כי "הנה 
גדר וזה  בשבוע, שבוע מדי הפרשה מלקרוא יעבור ולא  הקדוש, הזוהר ספר  לו ליקח
כידוע  גדולה , רעה  שהוא  לבטלה , עצמו לפנות יצרו ישיאנו שלא כדי  לאדם, "גדול 

"(שם) נפלאים , חידושים כמחדש לו יחשב בפשוטו  גם הקדוש הזוהר  לימוד אשר ועוד 
חידוש)בתורה " ערך יועץ  ח"ן.]ד י[(פלא ליודעי  כידוע עליותיו בשמים  ובונה ,

הקדוש בזוהר שיעור ללמוד תקבעו  שבת בכל
וזל"ק :וכבר זצוק"ל: מליסא יעקב רבי  הגה "ק ומהם: וגדולים, צדיקים  "בכלהורו

הקדוש" בזוהר שיעור ללמוד  תקבעו  ג ")שבת יוסף(הנהגות רבי  הגה "צ העיד  וכן
בשווה, היהודים  ולכל לבחורים , גם ומזרז, מעודד היה  חיים" ה"חפץ כי  זצ"ל, בלוך
שאין הקדוש הזוהר לימוד  על ואמר  פרשה  אותה של  הזוהר את שבת בכל ללמוד 

מדרש  רובו  כי ללומדו יוסף ")הגבלה  ל"יסוד  יוסף" "בנין .(הוספות

חז"ל  מאמרי מּכ ל י וֹ תר מע וֹ רר הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר לׁש וֹ ן
 נואף ור מסר , ספר זהר ללמד לאליו  הרה  לברכה  ציק זכר אי החזן מרן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

בפר לברכה. ציק זכר ריינמן  מריה רי האן ,ת אח ן  עם  עצמ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלמד

חידושיםיד. לחדש חייב אחד  שכל כתוב  בזוה"ק 
חידשה מה לנשמה שואל והקב "ה קודש, בשבת
על ועתה גדולה, בבושה נמצאת  חידש לא  ואם
שעולה מלבד  בשבת הקדוש הזוהר לימוד ידי
וביסורים שנה, למיליון ובשמחה שנה, אלף לערך

מאה  ליסורים)כפול נחשב היצר כבישת צער זאת (גם ,
מליון  מאה שוה קודש  בשבת אחת שעה אומרת 
חידושים שחידש כמו לו יחשב  עוד  תורה. שנה
ובבן  לנשמתו. ונחת תיקון ימצא  ובכך בתורה,

חי נחשב (דרושים)איש בפשט שחידוש כתב,
החיים ובכף לבנים , נחשב  בסוד וחידוש לבנות ,
בתורה, עקר ח"ו אדם יהיה שלא ומחייב מעורר
חידוש  לפי ועתה בתורה, ורביה בפריה חייב  כי
ידי  על בתורה ובנות  לבנים זוכה יועץ  הפלא

הקדוש . זוהר  לימוד

ùנה ח ùò₣ן ý אù הòflלים  ý יאמר ן ְְְִִֵֶֶַַָֹֹ"על
להבה מחùò₣ן יצאה òא י סיח ₣ן, עיר  ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָות₣נן
ארנן" ùמ₣ת ùעלי מ₣אב  ער אכלה סיחן ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹמčרית

כ"זכ"ח) – כ"א  בתרא(במדבר  בבא  ובגמרא  ע"ח, (דף 

דכתיב ע"ב ) מאי יוחנן א"ר נחמן  בר  שמואל א "ר  :
המוש  יאמרו כן אלו על המושלים וגו' לים 

ונחשב  בואו חשבון בואו ביצרם המושלים 
ושכר  שכרה כנגד מצוה הפסד עולם  של חשבונו
עושה אתה אם  ותכונן תבנה  הפסדה כנגד עבירה
עכ"ל. הבא , לעולם  ותכונן הזה בעולם תבנה כן
ירוץ  דעה, בר ועדיין בראשו שעיניו מי וכל

האמיתיים. החיים  באילן ויאחז ויחטוף

עיה "ק בירושלים מוכר יהודי מסוחר סיפור
ניצל מלך, והכסא  חי איש הבן דברי לו  כשנודע

אחת בשבת  שעות  שש ולמד זמנו  את

שכשלומדים לו אמרתי כך. על לי וסיפר 
ידעתי  לו לי , ענה שנה, מליון שווה זה בשמחה,

בשבת . זוהר שעות 13 לומד הייתי 

חשבונות  שעושה סוחר  של מוחו וראו בואו
שיכול כאלו חשבונות כששומע  וזהב , כסף על
את  בעצמו ומקיים כזה, גדולה לעשירות להגיע

וכסף". זהב מאלפי פיך  תורת לי  "טוב  הפסוק

 הרהז מעלת יג ֲַַַ

"אי זצ "ל)"מעה   אי החזן  ד ה ה אן  מרן על  ה הר(עבת  לן  אמר: מבא ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

חז"ל. מאמרי מל  יתר מע רר דהא רת, עבת ע ד   על  להארי נן  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָֻ

לבין. כ ְִֵַַָי

ללמוד וכגדול, כקטן ואיש, איש לכל השווה  סעודה ועליו  ערוך שולחן הרי 
הקדוש הזוהר עם  יחד השבוע  פרשת את

הזוהרואם  של זו הוצאה ידי על  עתה, הרי  לכך, מסוגל אחד כל היה לא כה עד
 ובהירה קלה  ללשון  מתורגם הקודש, בלשון  ועליו הקדוש ערוך שולחן הרי 

הזוהר עם יחד השבוע פרשת את ללמוד וכגדול, כקטן ואיש, איש לכל השווה  סעודה 
ברחמים .הקדוש  הגאולה  ולהחיש ישראל, גדולי  כרצון ,

חורין  בן נעשה בתורה העוסק  כל
הזוהראודה  כל של זו פאר למהדורת שזכינו אהללנו רבים ובתוך רב בקהל ה'

ובניקוד בפיסוק עיניים, מאירות באותיות  אלה כל הקודש, ללשון בתרגום 
והנקודות הגוף הן שהאותיות הקדוש הזוהר וכדברי  בהם, הקורא  ירוץ למען מלא,

מלכיהם  אחר  כחיילים  אחריהן שמתנענעות  הרוח  ע"ב)הם  ט"ו דף  ח "א וכמבואר(זוהר  ,
גוף.  והאותיות רוח , – נקודות נשמה , – דהטעמים האריז"ל בכתבי

שכלוהמכתב  חרת, אלא חרת תקרי  אל הלוחות על חרות הוא  אלוקים ֵָמכתב

חורין בן נעשה בתורה אומן ,]ו ט [העוסק מעשה בתרגום  שמים  למתנת וזכינו ,
על משמר מכל שמירה  תוך הקודש, ללשון  מארמית במילה מילה במדויק, מועתק
יתלהב  הקודש ללשון בתרגומו שגם  כדי  הקדוש, הזוהר של המיוחדת הלשון  צורת 

אותו. ולאהבה ליראה יתברך, ה' לעבודת ויתעורר  בו הקורא 

הקודש ללשון מארמית  הקדוש , הזוהר מן הרבה שתירגמו  גדולים  קידמונו  כבר
אךהן  הקודש, ללשון הזוהר  את ולתרגם הקודש אל  לגשת יראנו בתחילה  כי  אמת

הקודש , ללשון מארמית הקדוש, הזוהר  מן הרבה שתירגמו גדולים קידמונו כבר
עיקר. כל בידם מיחו ולא

הקודש בלשון זוהר ספר קיים  היה זי"ע  ויטאל חיים ר ' הקדוש  הרב בזמן
חמד"לנו ומי  ה"שדי  בעל זי "ע, מדיני  חזקיהו  חיים רבי  הקדוש מהגאון גדול

תורה ") "זוהר  לספר ללשון(בהסכמתו הזוהר  את מלתרגם  חשש צד  כל שסילק
כדלהלן: הקודש,

מŁצר טו. Čflôיל ò₣דčה הז ₣הר  fiיýflד ýְִִִִֵֶֶַַַַָָבפרט
הע₣סקים לברכה: זכר₣נ ₣ הúר"א ד תב  ְְְְְְִִִַַַָָָָָָהרע,
להתùúר  יכ₣ל הרע יצר אין וס₣ד ùְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָרמז 

י"ח)ùהם . ה' מòלי  על ה úר"א  òýרć). א ₣ר (ועŁן ְְְִֵֵֵֶַַַָָ

על ýýČò ה û₣ר ₣ת úד ₣לי מע₣ד  ùאריכýת ה ôלם ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָהז₣הר 

.ך) ָ

ćנימýŁת  :òפŽל חŁים  הם ה₣רה ćְְִִִִִֵֶֶַַַָנימýŁת

ò פŽה òהýא הýúף לפנימýŁת ח Łים הם ְִִִִֵֶֶֶַַַַָה₣רה
וס₣ד ùרמז והע₣סקים הýúף, לחיצ ₣נýŁת ְְְְְְִִִִִֶֶַַָוהחיצ₣נýŁת 

ùהם . להתúר₣ת יכ₣ל הרע  יצר  ćרקאין òלמה  (אבן  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

כ"ו ) א ₣ת .ח'
היה, לא  הúא fiה הùčלה: ùלýflד  הúא fiה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻֻע čר
ùלýflד הúאfiה וע čר ה₣רה, לýflד  ידי על ְְְְִִִֵַַַַַָָֻרק 

ג')הùčלה. א₣ת י"א ćרק òלמה  .(אבן ְֵֶֶֶֶַַָָָ
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הקדושה אפשרובתורתו  אי החי  ויחוש יטעם  ואשר  הדורות , גדולי  העידו כן ,
ה ' ואהבת המוסרים כל נובעים וממנו יראים , ספרי  לכל מקור  "והוא להכחישו .

זצוק"ל)התמימה" מאפטא להרה "ק  צבי " ה "עטרת בעל דברי.(מכתב  ומבין ספר, שיודע "ומי
השכל מוסרי מדבש, מתוקים ודברים טעם טוב  בו ימצא הפשוטים, הקדוש הזוהר

שבשמים" לאביו האדם לב זוהר)שמושכים ערך  יועץ  אדם (פלא לכל ראוי כן, כי "הנה 
גדר וזה  בשבוע, שבוע מדי הפרשה מלקרוא יעבור ולא  הקדוש, הזוהר ספר  לו ליקח
כידוע  גדולה , רעה  שהוא  לבטלה , עצמו לפנות יצרו ישיאנו שלא כדי  לאדם, "גדול 

"(שם) נפלאים , חידושים כמחדש לו יחשב בפשוטו  גם הקדוש הזוהר  לימוד אשר ועוד 
חידוש)בתורה " ערך יועץ  ח"ן.]ד י[(פלא ליודעי  כידוע עליותיו בשמים  ובונה ,

הקדוש בזוהר שיעור ללמוד תקבעו  שבת בכל
וזל"ק :וכבר זצוק"ל: מליסא יעקב רבי  הגה "ק ומהם: וגדולים, צדיקים  "בכלהורו

הקדוש" בזוהר שיעור ללמוד  תקבעו  ג ")שבת יוסף(הנהגות רבי  הגה "צ העיד  וכן
בשווה, היהודים  ולכל לבחורים , גם ומזרז, מעודד היה  חיים" ה"חפץ כי  זצ"ל, בלוך
שאין הקדוש הזוהר לימוד  על ואמר  פרשה  אותה של  הזוהר את שבת בכל ללמוד 

מדרש  רובו  כי ללומדו יוסף ")הגבלה  ל"יסוד  יוסף" "בנין .(הוספות

חז"ל  מאמרי מּכ ל י וֹ תר מע וֹ רר הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר לׁש וֹ ן
 נואף ור מסר , ספר זהר ללמד לאליו  הרה  לברכה  ציק זכר אי החזן מרן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

בפר לברכה. ציק זכר ריינמן  מריה רי האן ,ת אח ן  עם  עצמ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלמד

חידושיםיד. לחדש חייב אחד  שכל כתוב  בזוה"ק 
חידשה מה לנשמה שואל והקב "ה קודש, בשבת
על ועתה גדולה, בבושה נמצאת  חידש לא  ואם
שעולה מלבד  בשבת הקדוש הזוהר לימוד ידי
וביסורים שנה, למיליון ובשמחה שנה, אלף לערך

מאה  ליסורים)כפול נחשב היצר כבישת צער זאת (גם ,
מליון  מאה שוה קודש  בשבת אחת שעה אומרת 
חידושים שחידש כמו לו יחשב  עוד  תורה. שנה
ובבן  לנשמתו. ונחת תיקון ימצא  ובכך בתורה,

חי נחשב (דרושים)איש בפשט שחידוש כתב,
החיים ובכף לבנים , נחשב  בסוד וחידוש לבנות ,
בתורה, עקר ח"ו אדם יהיה שלא ומחייב מעורר
חידוש  לפי ועתה בתורה, ורביה בפריה חייב  כי
ידי  על בתורה ובנות  לבנים זוכה יועץ  הפלא

הקדוש . זוהר  לימוד

ùנה ח ùò₣ן ý אù הòflלים  ý יאמר ן ְְְִִֵֶֶַַָֹֹ"על
להבה מחùò₣ן יצאה òא י סיח ₣ן, עיר  ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָות₣נן
ארנן" ùמ₣ת ùעלי מ₣אב  ער אכלה סיחן ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹמčרית

כ"זכ"ח) – כ"א  בתרא(במדבר  בבא  ובגמרא  ע"ח, (דף 

דכתיב ע"ב ) מאי יוחנן א"ר נחמן  בר  שמואל א "ר  :
המוש  יאמרו כן אלו על המושלים וגו' לים 

ונחשב  בואו חשבון בואו ביצרם המושלים 
ושכר  שכרה כנגד מצוה הפסד עולם  של חשבונו
עושה אתה אם  ותכונן תבנה  הפסדה כנגד עבירה
עכ"ל. הבא , לעולם  ותכונן הזה בעולם תבנה כן
ירוץ  דעה, בר ועדיין בראשו שעיניו מי וכל

האמיתיים. החיים  באילן ויאחז ויחטוף

עיה "ק בירושלים מוכר יהודי מסוחר סיפור
ניצל מלך, והכסא  חי איש הבן דברי לו  כשנודע

אחת בשבת  שעות  שש ולמד זמנו  את

שכשלומדים לו אמרתי כך. על לי וסיפר 
ידעתי  לו לי , ענה שנה, מליון שווה זה בשמחה,

בשבת . זוהר שעות 13 לומד הייתי 

חשבונות  שעושה סוחר  של מוחו וראו בואו
שיכול כאלו חשבונות כששומע  וזהב , כסף על
את  בעצמו ומקיים כזה, גדולה לעשירות להגיע

וכסף". זהב מאלפי פיך  תורת לי  "טוב  הפסוק

 הרהז מעלת יג ֲַַַ

"אי זצ "ל)"מעה   אי החזן  ד ה ה אן  מרן על  ה הר(עבת  לן  אמר: מבא ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

חז"ל. מאמרי מל  יתר מע רר דהא רת, עבת ע ד   על  להארי נן  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָֻ

לבין. כ ְִֵַַָי

ללמוד וכגדול, כקטן ואיש, איש לכל השווה  סעודה ועליו  ערוך שולחן הרי 
הקדוש הזוהר עם  יחד השבוע  פרשת את

הזוהרואם  של זו הוצאה ידי על  עתה, הרי  לכך, מסוגל אחד כל היה לא כה עד
 ובהירה קלה  ללשון  מתורגם הקודש, בלשון  ועליו הקדוש ערוך שולחן הרי 

הזוהר עם יחד השבוע פרשת את ללמוד וכגדול, כקטן ואיש, איש לכל השווה  סעודה 
ברחמים .הקדוש  הגאולה  ולהחיש ישראל, גדולי  כרצון ,

חורין  בן נעשה בתורה העוסק  כל
הזוהראודה  כל של זו פאר למהדורת שזכינו אהללנו רבים ובתוך רב בקהל ה'

ובניקוד בפיסוק עיניים, מאירות באותיות  אלה כל הקודש, ללשון בתרגום 
והנקודות הגוף הן שהאותיות הקדוש הזוהר וכדברי  בהם, הקורא  ירוץ למען מלא,

מלכיהם  אחר  כחיילים  אחריהן שמתנענעות  הרוח  ע"ב)הם  ט"ו דף  ח "א וכמבואר(זוהר  ,
גוף.  והאותיות רוח , – נקודות נשמה , – דהטעמים האריז"ל בכתבי

שכלוהמכתב  חרת, אלא חרת תקרי  אל הלוחות על חרות הוא  אלוקים ֵָמכתב

חורין בן נעשה בתורה אומן ,]ו ט [העוסק מעשה בתרגום  שמים  למתנת וזכינו ,
על משמר מכל שמירה  תוך הקודש, ללשון  מארמית במילה מילה במדויק, מועתק
יתלהב  הקודש ללשון בתרגומו שגם  כדי  הקדוש, הזוהר של המיוחדת הלשון  צורת 

אותו. ולאהבה ליראה יתברך, ה' לעבודת ויתעורר  בו הקורא 

הקודש ללשון מארמית  הקדוש , הזוהר מן הרבה שתירגמו  גדולים  קידמונו  כבר
אךהן  הקודש, ללשון הזוהר  את ולתרגם הקודש אל  לגשת יראנו בתחילה  כי  אמת

הקודש , ללשון מארמית הקדוש, הזוהר  מן הרבה שתירגמו גדולים קידמונו כבר
עיקר. כל בידם מיחו ולא

הקודש בלשון זוהר ספר קיים  היה זי"ע  ויטאל חיים ר ' הקדוש  הרב בזמן
חמד"לנו ומי  ה"שדי  בעל זי "ע, מדיני  חזקיהו  חיים רבי  הקדוש מהגאון גדול

תורה ") "זוהר  לספר ללשון(בהסכמתו הזוהר  את מלתרגם  חשש צד  כל שסילק
כדלהלן: הקודש,

מŁצר טו. Čflôיל ò₣דčה הז ₣הר  fiיýflד ýְִִִִֵֶֶַַַַָָבפרט
הע₣סקים לברכה: זכר₣נ ₣ הúר"א ד תב  ְְְְְְִִִַַַָָָָָָהרע,
להתùúר  יכ₣ל הרע יצר אין וס₣ד ùְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָרמז 

י"ח)ùהם . ה' מòלי  על ה úר"א  òýרć). א ₣ר (ועŁן ְְְִֵֵֵֶַַַָָ

על ýýČò ה û₣ר ₣ת úד ₣לי מע₣ד  ùאריכýת ה ôלם ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָהז₣הר 

.ך) ָ

ćנימýŁת  :òפŽל חŁים  הם ה₣רה ćְְִִִִִֵֶֶַַַָנימýŁת

ò פŽה òהýא הýúף לפנימýŁת ח Łים הם ְִִִִֵֶֶֶַַַַָה₣רה
וס₣ד ùרמז והע₣סקים הýúף, לחיצ ₣נýŁת ְְְְְְִִִִִֶֶַַָוהחיצ₣נýŁת 

ùהם . להתúר₣ת יכ₣ל הרע  יצר  ćרקאין òלמה  (אבן  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

כ"ו ) א ₣ת .ח'
היה, לא  הúא fiה הùčלה: ùלýflד  הúא fiה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻֻע čר
ùלýflד הúאfiה וע čר ה₣רה, לýflד  ידי על ְְְְִִִֵַַַַַָָֻרק 

ג')הùčלה. א₣ת י"א ćרק òלמה  .(אבן ְֵֶֶֶֶַַָָָ
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הקדוש ,בעל הזוהר של תרגום הינו הבהיר " ש"ספר דעה יש כי  מביא חמד" ה"שדי 
תרגום הוא הקדוש שהזוהר הפוכה דיעה גם  יש כי  אם  הקודש . ללשון  מארמית 
עיקר , ראשון לשון נוקט  חמד" ה"שדי אך  מאד , קדום חיבור שהינו  הבהיר ספר של
המעתיק  רצה שלא משום וזאת דחוקה, לשונו אשר  הבהיר  שספר מכך היא וראיתו 

הנ"ל, הגאון  וכותב ומוסיף הארמי ", בלשון  הזוהר  מדברי איןלשנות מקום שמכל 
שכן הקודש. בלשון  זוהר ספר ויטאל  חיים ר' הקדוש הרב בזמן  קיים היה  כי ספק 

בראשית זוהר  על  ע"ב)בפירושו ל "ה  ציון(דף  תוך הזוהר מן דברים חיים רבי הזכיר
הקודש". לשון  "זוהר מקורם:

ויטאל  חיים  רבי של בזמנו  שחי - פראג  מק"ק פתחיה רבי בן בער ישכר רבי
הקודש ללשון מארמית תרגם  בו  חכמה" "מקור מופלא, ספר חיבר -

גדוליםכמו כמה והידוע]זט [כן  הקודש ללשון הקדוש הזוהר מן ניכרים  חלקים תירגמו 
בעל  פראג מק "ק פתחיה רבי בן בער ישכר רבי המקובל הגאון הוא והמיוחד 

בינה "הפירוש חיבר"אמרי  אשר   ויטאל חיים  ר" של בזמנו שחי הקדוש, הזוהר על
ידו  מצאה אשר כל  הקודש ללשון  מארמית  תרגם בו חכמה" "מקור מופלא, ספר 
ופסוק  פסוק לכל מצמיד  שהוא תוך הפשט , בדרך התורה על ביאורים  הקדוש  בזוהר 

כהקדמתו. כלשונו  בזוהר" ההוא הכתוב ביאור  דברי  מוצא מקום  התורה, מן 

יוצאאמרתי  לכל ולהועיל לעזר להיות וצח, קצר בלשון  זה חיבורי  להעמיד
הקדושה תורתינו  דת העבודה, בצבא  צבא 

שלרבי  המקורית מהלשון לשנות שהניעתו הסיבה את  מגלה בהקדמתו בער  ישכר
[של דבריו  בהבאת תועלת שאין  "מאחר וזל "ק: הקודש , ללשון הקדוש הזוהר
וחתומים סתומים  הם הזוהר לשון דברי שכל באשר  וצורתו... כהוויתו בלשונו הזוהר ]

שכטר טז. מאיר  יעקב רבי  הצדיק  הגאון מדברי
ללימוד השמים" "שער בישיבת ר"מ שליט"א,

הנגל תובב"א תורת ירושלים פעיה"ק והנסתר , ה
את  עליהם להוסיף שהשכילו וביחוד  ... וז "ל:
הקודש  ללשון מתורגמים  הקדוש הזהר  נגלות כל
של הקדושה ורוח  טהרה רוח להחדיר יזכו  שבזה
מה בעתו ודבר מאוד חשוב  שהוא הקדוש , הזהר 
עקבתא  דור בדורנו בפרט מאד , הנצרך  טוב
והזוהמא  ארץ , יכסה החושך  כאשר דמשיחא 
אלו  בזמנים שתפקידנו טובה, חלקה כל אוכלה
שידחה אור ולהרבות הקדושה גבולות להרחיב

בארץ . השוררים  והעלטה החושך  את
הקדוש  הזהר נגלות ליקוטי של הענין ולעצם
ולהפיצם להדפיסם הקודש, ללשון ותרגומן
אחרי  ודכוותי, דידי להסכמת צריך  אין בעולם 

וכו' וכו' התורה שר הק' הגאון לכך הסכים שכבר 
"שדי  הנפלאים  הספרים  בעמ"ח  מדיני חזקי' רבי
להגאון  מבוררת , תשובה ע"ז שכתב חמד",
זה ואין  ... זצ "ל, ראזנבערג  יהודה רבי המפורסם
רבתא, מצוה של בגדר אלא  בלבד, המותר  בגדר 

כאמור . הזה, בדור ובמיוחד 

הדר  ולפאר  להדר דרכם ה' שיצליח ואברכם 
יפקון  ידו שעל הק ' והזהר  הק' התורה של זיוה
לרוב  וברכה, טובה לשפע ויזכו ברחמי , גלותא מבי
ואך  מעליא ונהורא גופא בבריאות  דקדושה נחת

הימים. כל ירדפום וחסד טוב

והנסתר הנגלה  תורת  מפיצי לכבוד בכו"ח 

שכטער  מאיר יעקב 

הבהיר) גדולות מקראות החומש  על הקודש  לשו זוהר על הסכמה  מתו)

 הרהז מעלת טוֲַַַ

לעזר להיות וצח , קצר בלשון זה חיבורי  להעמיד אמרתי  בכן העולם ... בני המון לרוב
דברי כל כאשר  הקדושה ... תורתינו דת  העבודה, בצבא  צבא יוצא לכל ולהועיל

בו" וקוראים  הרואים כל לעין  ומבוארים  פתוחים  יתברך ה' בעזר יהיו הזוהר

אדרבא ,הרי אלא מארמית, הקדוש הזוהר בתרגום  פסול שום  הנ"ל הגאון  מצא שלא
הזוהר בסגנון לקצר לנכון מצא  גם העם . המון  לרוב בכך ראה גדולה תועלת

הקדוש. הזוהר דברי  תוכן את להבין  יותר יקל למען   הקדוש

הקדוש השל"ה בעל  להסכמות זכה - חכמה" "מקור החשוב חיבורו
הלבו "ש ובעל

שס "טיש אלפים  ה' בשנת לראשונה שהופיע חכמה " "מקור  החשוב חיבורו כי  לציין 
ובעל הקדוש" השל"ה בעל  ביניהם  ארץ, ממצוקי  נלהבות  להסכמות זכה 
כותב  שלומל, שלמה  רבי  האר "י ", "שבחי  הספר  מחבר  אף עלינו, תגן זכותם  הלבו"ש,
הגיעוני , פורחות , קדושות  אותיות  אותיותיו, כי  להודיעו "באתי  למחבר : באגרת
חכמה  תעלומות מחקר מוצא חכמתך , שמע את בשמעי  בנעימים פרחו  וחבלים 
כשהוא ישראל" המון בכל אביר לך  ידמה מי הזוהר: בספר והחתומים הסתומים 

בער ". ישכר "רבי  המחבר, על שבחים עוד מרעיף

תרגומם תוך הקדוש, הזוהר מן קטעים בספריו  העתיק  זיע"א חיים" ה"חפץ
הקדש ללשון

תוךבין  הקדוש, הזוהר  מן קטעים  בספריהם שהעתיקו האחרונים  ישראל גדולי 
בספרו  ובפרט זיע"א  חיים " ה"חפץ את מוצאים  אנו הקדש, ללשון תרגומם 

ישראל. נדחי 

זצ"ל  רוזנברג" יהודה "רבי  הקדוש  הצדיק היה הקדוש  הזוהר מתרגמי מגדולי 
סדרי על הקדוש הזוהר מנגלות הרבה העתיק  התורה" "זוהר בספר מוורשה,

תרגומו ואת הזוהר לשון את זה בצד זה והעמיד הפרשיות 
אשרמגדולי  מוורשה, זצ"ל רוזנברג " יהודה "רבי היה הקדוש הזוהר  חיברמתרגמי 

הנ"ך , חלקי  על ועוד תורה, חומשי חמשה כל על התורה" "זוהר הספר את
את זה בצד  זה והעמיד  הפרשיות סדרי  על  הקדוש הזוהר מנגלות  הרבה העתיק בו

תרגומו. ואת הזוהר  לשון

רבותבשנת התלבט התורה", "זוהר  ספרו את להדפיס  רוזנברג הגר"י כשעמד  תרנ "ב
והדרו, ישראל לגאון וכתב הקודש ללשון הזוהר לשון את לתרגם מותר אם
ושאל: ספקותיו את לפניו ושטח  זצוק "ל, חמד " ה "שדי  בעל מדיני , חזקיה חיים רבי 

להסתירו א . כדי  הארמית , בלשון  תחילה  בכוונה הקדוש הזוהר  נכתב אולי
חז"ל כדברי הנכתב, את  יבינו שלא  העם , ע"א)מהמוני י "ג  דף "כבשים(חגיגה, :

כ "ז)ללבושך" רש"י ](משלי   עולם  של [סתרו עולם של כבשונו שהם  דברי  
לבושך". תחת "יחיו
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הקדוש ,בעל הזוהר של תרגום הינו הבהיר " ש"ספר דעה יש כי  מביא חמד" ה"שדי 
תרגום הוא הקדוש שהזוהר הפוכה דיעה גם  יש כי  אם  הקודש . ללשון  מארמית 
עיקר , ראשון לשון נוקט  חמד" ה"שדי אך  מאד , קדום חיבור שהינו  הבהיר ספר של
המעתיק  רצה שלא משום וזאת דחוקה, לשונו אשר  הבהיר  שספר מכך היא וראיתו 

הנ"ל, הגאון  וכותב ומוסיף הארמי ", בלשון  הזוהר  מדברי איןלשנות מקום שמכל 
שכן הקודש. בלשון  זוהר ספר ויטאל  חיים ר' הקדוש הרב בזמן  קיים היה  כי ספק 

בראשית זוהר  על  ע"ב)בפירושו ל "ה  ציון(דף  תוך הזוהר מן דברים חיים רבי הזכיר
הקודש". לשון  "זוהר מקורם:

ויטאל  חיים  רבי של בזמנו  שחי - פראג  מק"ק פתחיה רבי בן בער ישכר רבי
הקודש ללשון מארמית תרגם  בו  חכמה" "מקור מופלא, ספר חיבר -

גדוליםכמו כמה והידוע]זט [כן  הקודש ללשון הקדוש הזוהר מן ניכרים  חלקים תירגמו 
בעל  פראג מק "ק פתחיה רבי בן בער ישכר רבי המקובל הגאון הוא והמיוחד 

בינה "הפירוש חיבר"אמרי  אשר   ויטאל חיים  ר" של בזמנו שחי הקדוש, הזוהר על
ידו  מצאה אשר כל  הקודש ללשון  מארמית  תרגם בו חכמה" "מקור מופלא, ספר 
ופסוק  פסוק לכל מצמיד  שהוא תוך הפשט , בדרך התורה על ביאורים  הקדוש  בזוהר 

כהקדמתו. כלשונו  בזוהר" ההוא הכתוב ביאור  דברי  מוצא מקום  התורה, מן 

יוצאאמרתי  לכל ולהועיל לעזר להיות וצח, קצר בלשון  זה חיבורי  להעמיד
הקדושה תורתינו  דת העבודה, בצבא  צבא 

שלרבי  המקורית מהלשון לשנות שהניעתו הסיבה את  מגלה בהקדמתו בער  ישכר
[של דבריו  בהבאת תועלת שאין  "מאחר וזל "ק: הקודש , ללשון הקדוש הזוהר
וחתומים סתומים  הם הזוהר לשון דברי שכל באשר  וצורתו... כהוויתו בלשונו הזוהר ]

שכטר טז. מאיר  יעקב רבי  הצדיק  הגאון מדברי
ללימוד השמים" "שער בישיבת ר"מ שליט"א,

הנגל תובב"א תורת ירושלים פעיה"ק והנסתר , ה
את  עליהם להוסיף שהשכילו וביחוד  ... וז "ל:
הקודש  ללשון מתורגמים  הקדוש הזהר  נגלות כל
של הקדושה ורוח  טהרה רוח להחדיר יזכו  שבזה
מה בעתו ודבר מאוד חשוב  שהוא הקדוש , הזהר 
עקבתא  דור בדורנו בפרט מאד , הנצרך  טוב
והזוהמא  ארץ , יכסה החושך  כאשר דמשיחא 
אלו  בזמנים שתפקידנו טובה, חלקה כל אוכלה
שידחה אור ולהרבות הקדושה גבולות להרחיב

בארץ . השוררים  והעלטה החושך  את
הקדוש  הזהר נגלות ליקוטי של הענין ולעצם
ולהפיצם להדפיסם הקודש, ללשון ותרגומן
אחרי  ודכוותי, דידי להסכמת צריך  אין בעולם 

וכו' וכו' התורה שר הק' הגאון לכך הסכים שכבר 
"שדי  הנפלאים  הספרים  בעמ"ח  מדיני חזקי' רבי
להגאון  מבוררת , תשובה ע"ז שכתב חמד",
זה ואין  ... זצ "ל, ראזנבערג  יהודה רבי המפורסם
רבתא, מצוה של בגדר אלא  בלבד, המותר  בגדר 

כאמור . הזה, בדור ובמיוחד 

הדר  ולפאר  להדר דרכם ה' שיצליח ואברכם 
יפקון  ידו שעל הק ' והזהר  הק' התורה של זיוה
לרוב  וברכה, טובה לשפע ויזכו ברחמי , גלותא מבי
ואך  מעליא ונהורא גופא בבריאות  דקדושה נחת

הימים. כל ירדפום וחסד טוב

והנסתר הנגלה  תורת  מפיצי לכבוד בכו"ח 

שכטער  מאיר יעקב 

הבהיר) גדולות מקראות החומש  על הקודש  לשו זוהר על הסכמה  מתו)

 הרהז מעלת טוֲַַַ

לעזר להיות וצח , קצר בלשון זה חיבורי  להעמיד אמרתי  בכן העולם ... בני המון לרוב
דברי כל כאשר  הקדושה ... תורתינו דת  העבודה, בצבא  צבא יוצא לכל ולהועיל

בו" וקוראים  הרואים כל לעין  ומבוארים  פתוחים  יתברך ה' בעזר יהיו הזוהר

אדרבא ,הרי אלא מארמית, הקדוש הזוהר בתרגום  פסול שום  הנ"ל הגאון  מצא שלא
הזוהר בסגנון לקצר לנכון מצא  גם העם . המון  לרוב בכך ראה גדולה תועלת

הקדוש. הזוהר דברי  תוכן את להבין  יותר יקל למען   הקדוש

הקדוש השל"ה בעל  להסכמות זכה - חכמה" "מקור החשוב חיבורו
הלבו "ש ובעל

שס "טיש אלפים  ה' בשנת לראשונה שהופיע חכמה " "מקור  החשוב חיבורו כי  לציין 
ובעל הקדוש" השל"ה בעל  ביניהם  ארץ, ממצוקי  נלהבות  להסכמות זכה 
כותב  שלומל, שלמה  רבי  האר "י ", "שבחי  הספר  מחבר  אף עלינו, תגן זכותם  הלבו"ש,
הגיעוני , פורחות , קדושות  אותיות  אותיותיו, כי  להודיעו "באתי  למחבר : באגרת
חכמה  תעלומות מחקר מוצא חכמתך , שמע את בשמעי  בנעימים פרחו  וחבלים 
כשהוא ישראל" המון בכל אביר לך  ידמה מי הזוהר: בספר והחתומים הסתומים 

בער ". ישכר "רבי  המחבר, על שבחים עוד מרעיף

תרגומם תוך הקדוש, הזוהר מן קטעים בספריו  העתיק  זיע"א חיים" ה"חפץ
הקדש ללשון

תוךבין  הקדוש, הזוהר  מן קטעים  בספריהם שהעתיקו האחרונים  ישראל גדולי 
בספרו  ובפרט זיע"א  חיים " ה"חפץ את מוצאים  אנו הקדש, ללשון תרגומם 

ישראל. נדחי 

זצ"ל  רוזנברג" יהודה "רבי  הקדוש  הצדיק היה הקדוש  הזוהר מתרגמי מגדולי 
סדרי על הקדוש הזוהר מנגלות הרבה העתיק  התורה" "זוהר בספר מוורשה,

תרגומו ואת הזוהר לשון את זה בצד זה והעמיד הפרשיות 
אשרמגדולי  מוורשה, זצ"ל רוזנברג " יהודה "רבי היה הקדוש הזוהר  חיברמתרגמי 

הנ"ך , חלקי  על ועוד תורה, חומשי חמשה כל על התורה" "זוהר הספר את
את זה בצד  זה והעמיד  הפרשיות סדרי  על  הקדוש הזוהר מנגלות  הרבה העתיק בו

תרגומו. ואת הזוהר  לשון

רבותבשנת התלבט התורה", "זוהר  ספרו את להדפיס  רוזנברג הגר"י כשעמד  תרנ "ב
והדרו, ישראל לגאון וכתב הקודש ללשון הזוהר לשון את לתרגם מותר אם
ושאל: ספקותיו את לפניו ושטח  זצוק "ל, חמד " ה "שדי  בעל מדיני , חזקיה חיים רבי 

להסתירו א . כדי  הארמית , בלשון  תחילה  בכוונה הקדוש הזוהר  נכתב אולי
חז"ל כדברי הנכתב, את  יבינו שלא  העם , ע"א)מהמוני י "ג  דף "כבשים(חגיגה, :

כ "ז)ללבושך" רש"י ](משלי   עולם  של [סתרו עולם של כבשונו שהם  דברי  
לבושך". תחת "יחיו
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למשל ,ב. כמו ארמית בלשון  נכתב הקדוש שהזוהר  בכך כמוס  טעם  יש שמא
הקדיש. נוסח 

דלשון  דווקא , מארמית הקדוש  הזוהר בכתיבת כמוס טעם שום היה לא
הקודש מלשון יותר קדושה אין  הארמית 

מנומקתחמד"ה "שדי ובתשובה  רוזנברג, הגר "י  של חששותיו את וכל מכל שלל 
האלה: כדברים  לו השיב היטב

להיפך ,א. כלל, נראה אינו  להסתירו כדי  הקודש בלשון הזוהר  נכתב שמא החשש
בזה להיות תוכל  כוונה  ואיזה שלנו, האמונה  יסודות מקור הוא הקדוש הזוהר
אותו  להשריש שיוצרך דבר אין הלא  ואדרבא העולם?! מן  האמונה יסודות להסתיר

האמונה! כמו  התחזקות, מיני  בכל בלב,

כבר ב . הקודש.הלא  ללשון  מתורגם זוהר מעולם היה

וזאת הלא ג. עמוקה ", קבלה  פי  "על הקדוש, הזוהר  על  פירושים חיברו ישראל גדולי
לעולם. הזוהר את לגלות כדי דווקא

הפשט ,ד . דרך על המקראות את בהם לבאר  כדי  הזוהר, נגלות  את רק  מתרגמים  אם 
ללבושך"שוב "כבשים של  החשש מרכבה.אין מעשה על רק נאמר  זה דרש שהרי  ,

הארמית ה. דלשון  דווקא, מארמית הקדוש הזוהר בכתיבת כמוס טעם שום היה  לא 
הקודש. מללשון  יותר קדושה אין

הותקנו ארמית שבקדושה דברים  וכמה חז"ל, בימי  חולין כשפת דווקא  שימשה
יבינו  ואישה איש שכל  חמירא " "כל כגון  לכל. שיובנו  בשביל רק זו, בשפה 
המילים פירוש את יבין יתום שכל בשביל  קדיש ואמירת  החמץ, את בלב לבטל

המת. נשמת לטובת שיועיל בהם , היהויכון מוטב  בודאי לדידן אבל לדידהו , זה  וכל
יותר... לנו  המובן הקודש בלשון יחובר  הזוהר שספר

תרומה פרשת וע"ב)בזוהר ע "א  קכ"ט השכינה(דף - הקודש ש "לשון מובא,
אחרא הסטרא לשון היא ארמית לשון ואילו  בה", מתחברת

וע"ב)]זי[(זוהרתרומהובפרשת ע"א  קכ "ט  שדף מתחברת מובא, השכינה  הקודש "לשון 
אחרא הסטרא לשון היא ארמית לשון  ואילו קדישבה ", לומר  תיקנו  ולכך ,

להם . שמובן  אחרא הסטרא  כח ישבר  שבכך כדי  אחרא, הסטרא כלשון

הז õהר יז. ַַָלõŁן
הקודש  לן  האמר הה די עם מתחרת  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהכינה

מה תרýúם , איהי בס₣פא, ûי ְְְְִִִַָָָקדòýה
איýŽן  ,üל ל₣מר  יכיל יחיד ýfiאפי ודא ְְְְֲִִִִִַָָָָדא ₣קימנא.

ûקדôýה, ò דčה ûלò₣ן מ fiין אבל ûתרýúם . ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹמfiי
òדčה ûלò₣ן ùגין בע óרה, אfiא  איýŽן ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹלאו
ד òכינ א  קדòýה ýבכל .üהדיù מתח ùרא òְְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָכינא 

ûכיב, ùע óרה. אfiא ýאיה לאו כב )אתיא, (ויקרא  ְְֲִִִֶַַָָָָָ
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איýŽן  יóראל ùני וג ₣', י óראל ùני  ₣ בת ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָונקòûי
ל₣ן  ûאית עflין òאר  ולא  וûאי, òדčה ְְְִִֶַַַַָָָֹלò₣ן

אחרא . ֲִַָָליòן

הקודש  ֶַָֹל õŁן 

מ₣ רýúם, היא žùò₣ף וזההčדôה ,ý ארנùò ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָֻ
הר ýúם. ûברי א ₣תם  ,üא ₣ת ל₣מר  יýכל יחיד ýfiְְֲִִִֵַַַַָָָאפ
א fiא  אינם  הčדôה òל òדčה לò₣ן  ûברי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאבל 
òדčה לò₣ן עם  מתח ùרת הôכינה י ùְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹע óרה ,
הקודש  ùלò₣ן הא ₣מר הŁהýדי עם ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ[ýמתחùרת 

ורא"ג ) זה ](רמ"ק אין ùאה , òהôכינה  קדôה  ýלכל  ,ְְְִֵֶֶַָָָָָֻ
ùע óרה  òתýב אfiא כב ), ùני (ויקרא  ₣תù ונקòûי ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

וûאי  òדčה לò₣ן הם יóראל ùני  וג₣'. ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹיóראל
וûאי[ הקודש לò₣ן נקראים  הם  יóראל (רמ "קùòני  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

אחרת .ורא"ג ) לò₣ן להם òŁò עflים  òאר ולא  ,[ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הז õהר  ַַָלõŁן

ר ית בח להעל ת היא, ה יש  ְְְֲֲִִִִַַַַַַָמעלת

לם  הלת  ל ולר  ְְְְְִִַַָָָֹלמעלה,

תרýúם, ý איהû ,ò יûדק קדòýתא הא ימא, ְְְְְִִִֵַַָָָָואי
לאו  דא, קדòýתא  חזי, א ביחיד. ý איה לאו ְְֲִִֵַָָָָָָָָאמאי 
אבל  מ òל òין . ûאיýŽן קדòýאן  òאר  ýְְְְְֲִִִִַָָָאיה
לעיfiא  סטרין , בכל  סלקא  איהי דא , ְְְְְִִִִֵָָָָָָָקדòýתא
מנע ýלין ותברא  מהימנýתא, סטרי ýבכל ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָותא

ùיòין ýקליćין ûפרזלא , איה ý,וגćòýנקן ודא  (ס "א ְְְְְְְְִִִִִַַָָָ

מòבחא  ייר  ה ýא  ברי דקýדòא  יקרא  ü יù דאס לק òְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָבחא

גרים  ý איהû ùגין טעמא, מאי מלא, ייר דא ýלק ואס ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָֹאחרא .

ýלאסתלקא) אחרא סטרא יקרא לאתרפיא  לאסfiקא ְְְְְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָ
fiא. על  ה ýא ברי ְְְִַָָֹדקýדòא 

הקודש  ֶַָֹל õŁן 

òהיא  ,òיûčה òל הčדôה  הרי אמר , ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֻואם
ז ₣ קדôה ýראה, ùא ùיחיד? üאינ לflה ְְְְִֵֵַָָָָָֹֻר ýúם,

òמ òהם הčדô₣ת òאר üאבלאינ òfiים. ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻ
ýלמÿה למעלה הČדדים , ùכל ע ₣לה היא ז ₣ ְְְְְְִִַַַָָָָָָֻקדôה
וח₣תמ₣ת  מנעýלים וò₣ברת  האמ ýנה, צדדי ýְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָלכל
והם ùרזל òל [ח₣תמ₣ת  רע ₣ת  ýקלć₣ת ùרזל òְְְְִֵֶֶֶֶַַָָל
ýאבינ לבין ýינינù ùרזל òל מחיצה òהם  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהčלć₣ת

òבח₣ôùòמים, להעל ₣ת היא , הûčיש ýמעלת  ְְֲֲִִִִֶַַַַַַַָ
ýלם  הčל ć₣ת ל  ולùòר למעלה, רùיתרû) ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ

הýא ]אמתס fiם) ýרù ò₣ דč ה ב ₣ד  ₣ù flòתעfiה ה ôבח ý וזה) ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

מ ýôם  ה ÿעם? מה  מהל, יתרה  ז ₣ והתעýfiת אחר. מ ôבח ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹי₣תר

ýלהעביר₣) האחר הČד  את להרć₣ת ú₣רם להעל₣ת òה ýא ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָ
הל. על הýא ý רù ò₣דčה ב₣ד ְֶַַַָָֹאת

הז õהר  ַַָלõŁן

ל נל הא האחר הד ל ְְֵֶֶַַַָלן

אחרא ְֲִַַָָהטרא

אחרא, דסטרא ùליòנא üל למימר ùעינן ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָואנן 
, מבר ר ùא üמיò יהא אמן  ת čיף , ùחילא  ýְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָָלאתבא
קדòא  ויסfiק אחרא, דסטרא חילא ûית ùר ùְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֻגין
ùקדòýתא  א ùר וכד fiא . על  üביקרי ה ýא ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹברי
אסfiק  הýא ברי קד òא אחרא , דסטרא חילא  ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֻדא 
ýבגין .ü מיò ל ואדר  לבנ ₣י, ואדר  ,üיקריùְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָ
דא, ùקדòýתא  üיקריù אסfiק הýא ברי ûְְְְְִִִִֵַָָָָָָק ýדòא

בעóרה . אfiא איהי ֲִִֶַָָָָלאו

הקודש  ֶַָֹל õŁן 

האחר  הČד òל òfiù₣ן üא₣ת ל₣מר צריכים  ýְְִִֵֶַַַַַָָָָואנ
אחרא [ הžטרא òל לò₣נ₣ ](מפרòים)òה ýא ְְְְֲִִֶֶַַָָָ

, מבר רùא üמיò יהא אמן חזק: ùכח  ýְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָֹלהòיב 
ויתעfiה האחר , הČד òל ח₣ ùòŁòר  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹדי
ýכùòŽòר  הל. על ùכב ₣ד₣ הýא  ý רù ò₣דčְְְִִֶַַַָָָֹה
הýא  ýרù ò₣דčה האחר , הČד òל ח₣ ז₣ ùְִֵֶַַַַָָָָֹֻקד ôה
ýמýôם לòמ₣. ונז ר  לבניו, ונזר  ùכב₣ד₣, ְְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָמתע fiה
,₣þה čùד ôה ùכב ₣ד₣ מתע fiה הýא  ýרù ò₣דčהòְְְִִֶֶַַַַָָָֻ

ùעóרה. אfiא  üֲֵֶַָָָָאינ

בעשרה ]: קדושה למעלת העורך [הערת

כ "ד) דף  יד (כתב תצוה  פרשת  חיים  מים באר 

" רז"ל  מאמר על  יאמר  ואחד"גם אחד כל בתוך
ז"ל  אמרו  תלוי כי הרבים  זכות  הרבים  את המזכה

בו  תלוי הרבים  זכות וענין משל,בו, דרך על הוא 
שמו  ולקדש יחד, להתפלל אנשים  עשרה שבאו
בעשרה, הנאמר בברכו שמו ולברך מצוה, בקדוש 
למקום שבא  מצותו עושה אחד שכל מזה לבד אז
גם זה ולבד ברבים, יתברך שמו לברך  קדושה
תלוי  הרבים  זכות ואז שעמו התשעה את מזכה

מצוה. עושה עשרה זכות בו להיות כן גם בו

הערבות , בענין בסוטה חז"ל מאמר  לפי והנה
בעדו  ערב נעשה  מישראל  ואחד אחד שכל  האיך
רבוא  ששים של הערבות  כל  ובעד חברו ובעד 

זוכהשעליו, כשאדם טובה במדה  שכן כל כן אם
אשר  זכותים  עשרה ככל  זוכה עשרה אלו בזכות 
מאה לזכות ואחד אחד כל זכות עולה ואז ,לחברו,
שדרשו  מעמך" שואל אלקיך ה' "מה רז"ל רמזו וזה
על  נאמר  אלקיך ה ' כי מאה, אלא  מה  תקרי אל
מלכותו, עול  עליהם מקבלים שישראל השעה
דבר  אומרים ואין בעולם, שמו ומברכים  ומקדשים 
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למשל ,ב. כמו ארמית בלשון  נכתב הקדוש שהזוהר  בכך כמוס  טעם  יש שמא
הקדיש. נוסח 

דלשון  דווקא , מארמית הקדוש  הזוהר בכתיבת כמוס טעם שום היה לא
הקודש מלשון יותר קדושה אין  הארמית 

מנומקתחמד"ה "שדי ובתשובה  רוזנברג, הגר "י  של חששותיו את וכל מכל שלל 
האלה: כדברים  לו השיב היטב

להיפך ,א. כלל, נראה אינו  להסתירו כדי  הקודש בלשון הזוהר  נכתב שמא החשש
בזה להיות תוכל  כוונה  ואיזה שלנו, האמונה  יסודות מקור הוא הקדוש הזוהר
אותו  להשריש שיוצרך דבר אין הלא  ואדרבא העולם?! מן  האמונה יסודות להסתיר

האמונה! כמו  התחזקות, מיני  בכל בלב,

כבר ב . הקודש.הלא  ללשון  מתורגם זוהר מעולם היה

וזאת הלא ג. עמוקה ", קבלה  פי  "על הקדוש, הזוהר  על  פירושים חיברו ישראל גדולי
לעולם. הזוהר את לגלות כדי דווקא

הפשט ,ד . דרך על המקראות את בהם לבאר  כדי  הזוהר, נגלות  את רק  מתרגמים  אם 
ללבושך"שוב "כבשים של  החשש מרכבה.אין מעשה על רק נאמר  זה דרש שהרי  ,

הארמית ה. דלשון  דווקא, מארמית הקדוש הזוהר בכתיבת כמוס טעם שום היה  לא 
הקודש. מללשון  יותר קדושה אין

הותקנו ארמית שבקדושה דברים  וכמה חז"ל, בימי  חולין כשפת דווקא  שימשה
יבינו  ואישה איש שכל  חמירא " "כל כגון  לכל. שיובנו  בשביל רק זו, בשפה 
המילים פירוש את יבין יתום שכל בשביל  קדיש ואמירת  החמץ, את בלב לבטל

המת. נשמת לטובת שיועיל בהם , היהויכון מוטב  בודאי לדידן אבל לדידהו , זה  וכל
יותר... לנו  המובן הקודש בלשון יחובר  הזוהר שספר

תרומה פרשת וע"ב)בזוהר ע "א  קכ"ט השכינה(דף - הקודש ש "לשון מובא,
אחרא הסטרא לשון היא ארמית לשון ואילו  בה", מתחברת

וע"ב)]זי[(זוהרתרומהובפרשת ע"א  קכ "ט  שדף מתחברת מובא, השכינה  הקודש "לשון 
אחרא הסטרא לשון היא ארמית לשון  ואילו קדישבה ", לומר  תיקנו  ולכך ,

להם . שמובן  אחרא הסטרא  כח ישבר  שבכך כדי  אחרא, הסטרא כלשון

הז õהר יז. ַַָלõŁן
הקודש  לן  האמר הה די עם מתחרת  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהכינה

מה תרýúם , איהי בס₣פא, ûי ְְְְִִִַָָָקדòýה
איýŽן  ,üל ל₣מר  יכיל יחיד ýfiאפי ודא ְְְְֲִִִִִַָָָָדא ₣קימנא.

ûקדôýה, ò דčה ûלò₣ן מ fiין אבל ûתרýúם . ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹמfiי
òדčה ûלò₣ן ùגין בע óרה, אfiא  איýŽן ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹלאו
ד òכינ א  קדòýה ýבכל .üהדיù מתח ùרא òְְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָכינא 

ûכיב, ùע óרה. אfiא ýאיה לאו כב )אתיא, (ויקרא  ְְֲִִִֶַַָָָָָ

 הרהז מעלת יז ֲַַַ

איýŽן  יóראל ùני וג ₣', י óראל ùני  ₣ בת ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָונקòûי
ל₣ן  ûאית עflין òאר  ולא  וûאי, òדčה ְְְִִֶַַַַָָָֹלò₣ן

אחרא . ֲִַָָליòן

הקודש  ֶַָֹל õŁן 

מ₣ רýúם, היא žùò₣ף וזההčדôה ,ý ארנùò ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָֻ
הר ýúם. ûברי א ₣תם  ,üא ₣ת ל₣מר  יýכל יחיד ýfiְְֲִִִֵַַַַָָָאפ
א fiא  אינם  הčדôה òל òדčה לò₣ן  ûברי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאבל 
òדčה לò₣ן עם  מתח ùרת הôכינה י ùְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹע óרה ,
הקודש  ùלò₣ן הא ₣מר הŁהýדי עם ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ[ýמתחùרת 

ורא"ג ) זה ](רמ"ק אין ùאה , òהôכינה  קדôה  ýלכל  ,ְְְִֵֶֶַָָָָָֻ
ùע óרה  òתýב אfiא כב ), ùני (ויקרא  ₣תù ונקòûי ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

וûאי  òדčה לò₣ן הם יóראל ùני  וג₣'. ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹיóראל
וûאי[ הקודש לò₣ן נקראים  הם  יóראל (רמ "קùòני  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

אחרת .ורא"ג ) לò₣ן להם òŁò עflים  òאר ולא  ,[ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הז õהר  ַַָלõŁן

ר ית בח להעל ת היא, ה יש  ְְְֲֲִִִִַַַַַַָמעלת

לם  הלת  ל ולר  ְְְְְִִַַָָָֹלמעלה,

תרýúם, ý איהû ,ò יûדק קדòýתא הא ימא, ְְְְְִִִֵַַָָָָואי
לאו  דא, קדòýתא  חזי, א ביחיד. ý איה לאו ְְֲִִֵַָָָָָָָָאמאי 
אבל  מ òל òין . ûאיýŽן קדòýאן  òאר  ýְְְְְֲִִִִַָָָאיה
לעיfiא  סטרין , בכל  סלקא  איהי דא , ְְְְְִִִִֵָָָָָָָקדòýתא
מנע ýלין ותברא  מהימנýתא, סטרי ýבכל ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָותא

ùיòין ýקליćין ûפרזלא , איה ý,וגćòýנקן ודא  (ס "א ְְְְְְְְִִִִִַַָָָ

מòבחא  ייר  ה ýא  ברי דקýדòא  יקרא  ü יù דאס לק òְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָבחא

גרים  ý איהû ùגין טעמא, מאי מלא, ייר דא ýלק ואס ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָֹאחרא .

ýלאסתלקא) אחרא סטרא יקרא לאתרפיא  לאסfiקא ְְְְְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָ
fiא. על  ה ýא ברי ְְְִַָָֹדקýדòא 

הקודש  ֶַָֹל õŁן 

òהיא  ,òיûčה òל הčדôה  הרי אמר , ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֻואם
ז ₣ קדôה ýראה, ùא ùיחיד? üאינ לflה ְְְְִֵֵַָָָָָֹֻר ýúם,

òמ òהם הčדô₣ת òאר üאבלאינ òfiים. ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻ
ýלמÿה למעלה הČדדים , ùכל ע ₣לה היא ז ₣ ְְְְְְִִַַַָָָָָָֻקדôה
וח₣תמ₣ת  מנעýלים וò₣ברת  האמ ýנה, צדדי ýְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָלכל
והם ùרזל òל [ח₣תמ₣ת  רע ₣ת  ýקלć₣ת ùרזל òְְְְִֵֶֶֶֶַַָָל
ýאבינ לבין ýינינù ùרזל òל מחיצה òהם  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהčלć₣ת

òבח₣ôùòמים, להעל ₣ת היא , הûčיש ýמעלת  ְְֲֲִִִִֶַַַַַַַָ
ýלם  הčל ć₣ת ל  ולùòר למעלה, רùיתרû) ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ

הýא ]אמתס fiם) ýרù ò₣ דč ה ב ₣ד  ₣ù flòתעfiה ה ôבח ý וזה) ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

מ ýôם  ה ÿעם? מה  מהל, יתרה  ז ₣ והתעýfiת אחר. מ ôבח ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹי₣תר

ýלהעביר₣) האחר הČד  את להרć₣ת ú₣רם להעל₣ת òה ýא ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָ
הל. על הýא ý רù ò₣דčה ב₣ד ְֶַַַָָֹאת

הז õהר  ַַָלõŁן

ל נל הא האחר הד ל ְְֵֶֶַַַָלן

אחרא ְֲִַַָָהטרא

אחרא, דסטרא ùליòנא üל למימר ùעינן ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָואנן 
, מבר ר ùא üמיò יהא אמן  ת čיף , ùחילא  ýְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָָלאתבא
קדòא  ויסfiק אחרא, דסטרא חילא ûית ùר ùְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֻגין
ùקדòýתא  א ùר וכד fiא . על  üביקרי ה ýא ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹברי
אסfiק  הýא ברי קד òא אחרא , דסטרא חילא  ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֻדא 
ýבגין .ü מיò ל ואדר  לבנ ₣י, ואדר  ,üיקריùְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָ
דא, ùקדòýתא  üיקריù אסfiק הýא ברי ûְְְְְִִִִֵַָָָָָָק ýדòא

בעóרה . אfiא איהי ֲִִֶַָָָָלאו

הקודש  ֶַָֹל õŁן 

האחר  הČד òל òfiù₣ן üא₣ת ל₣מר צריכים  ýְְִִֵֶַַַַַָָָָואנ
אחרא [ הžטרא òל לò₣נ₣ ](מפרòים)òה ýא ְְְְֲִִֶֶַַָָָ

, מבר רùא üמיò יהא אמן חזק: ùכח  ýְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָֹלהòיב 
ויתעfiה האחר , הČד òל ח₣ ùòŁòר  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹדי
ýכùòŽòר  הל. על ùכב ₣ד₣ הýא  ý רù ò₣דčְְְִִֶַַַָָָֹה
הýא  ýרù ò₣דčה האחר , הČד òל ח₣ ז₣ ùְִֵֶַַַַָָָָֹֻקד ôה
ýמýôם לòמ₣. ונז ר  לבניו, ונזר  ùכב₣ד₣, ְְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָמתע fiה
,₣þה čùד ôה ùכב ₣ד₣ מתע fiה הýא  ýרù ò₣דčהòְְְִִֶֶַַַַָָָֻ

ùעóרה. אfiא  üֲֵֶַָָָָאינ

בעשרה ]: קדושה למעלת העורך [הערת

כ "ד) דף  יד (כתב תצוה  פרשת  חיים  מים באר 

" רז"ל  מאמר על  יאמר  ואחד"גם אחד כל בתוך
ז"ל  אמרו  תלוי כי הרבים  זכות  הרבים  את המזכה

בו  תלוי הרבים  זכות וענין משל,בו, דרך על הוא 
שמו  ולקדש יחד, להתפלל אנשים  עשרה שבאו
בעשרה, הנאמר בברכו שמו ולברך מצוה, בקדוש 
למקום שבא  מצותו עושה אחד שכל מזה לבד אז
גם זה ולבד ברבים, יתברך שמו לברך  קדושה
תלוי  הרבים  זכות ואז שעמו התשעה את מזכה

מצוה. עושה עשרה זכות בו להיות כן גם בו

הערבות , בענין בסוטה חז"ל מאמר  לפי והנה
בעדו  ערב נעשה  מישראל  ואחד אחד שכל  האיך
רבוא  ששים של הערבות  כל  ובעד חברו ובעד 

זוכהשעליו, כשאדם טובה במדה  שכן כל כן אם
אשר  זכותים  עשרה ככל  זוכה עשרה אלו בזכות 
מאה לזכות ואחד אחד כל זכות עולה ואז ,לחברו,
שדרשו  מעמך" שואל אלקיך ה' "מה רז"ל רמזו וזה
על  נאמר  אלקיך ה ' כי מאה, אלא  מה  תקרי אל
מלכותו, עול  עליהם מקבלים שישראל השעה
דבר  אומרים ואין בעולם, שמו ומברכים  ומקדשים 



 הרהז מעלת ֲַַַ יח יח יח יח 

בלשון  יתירה וקדושה  הקודש, ללשון הקדוש  הזוהר את לתרגם  היא מעליותא
הקדושה השכינה אל שמחוברת הקודש ,

הקודש,הרי ללשון הזוהר  את לתרגם מותר  רק  היאשלא  מעליותא דווקא אלא
ארמית, מבין אינו העם המון בימינו כי הקודש, ללשון  הקדוש הזוהר  את לתרגם

הקדושה . השכינה אל  היא שמחוברת הקודש. בלשון  יתירה  קדושה  ואדרבא,

הקדוש  הזוהר בלימוד יתאחדו  העם שכל ידי דלתועל היצר(ותנעל  בפני התירוצים

דהאיהרע) דרא "זכאה הרשב"י נבואת בנו  שיקויים נזכה  כאחד כולנו בכך ,
דרור" "וקראתם ובסגולתו  ביה, אתגליא

הקדושועל  הזוהר בלימוד יתאחדו  העם  שכל הרע)ידי  היצר בפני  התירוצים דלת ,(ותנעל
אתגליא דהאי  דרא "זכאה הרשב"י  נבואת  בנו שיקויים נזכה כאחד כולנו  בכך
ביופיו  מלך משיחנו, דוד  בן בביאת עינינו, ותחזנה  דרור " "וקראתם  ובסגולתו  ביה ,
יזכינו  חלקינו, צורנו חי  א ל זאת ובשכר לאלוקינו , והדר  ב"עז" ויגאלינו, יבוא 
ויראת עת  ר ח גברה עצה רח  בינה  חכמה  ר ח  יהוה רח  עליו ונחה  ל" ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָָֹבחיינו ,

ב')יהוה: י "א  פרק מלאכי:(ישעיה  הביא נבאת נ ויקים .דר פ ה מלאכי לח  "הנני ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

אם  אר הרית מלא מבקים א ם אר האד ן  היכל אל יב א  פתאם ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלפני

צבקת" ה ' אמר בא ה ה א')חפצים ג' פרק  גאלתינ(מלאכי  על  ,נ ל וימח עיננ ירא , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָ

בב "א. עלמים גאת ננפ דת ְְְְִִֵַַַָֻועל 



ה זּ הר לּמ וּ ד וחׁש יבוּ ת מעלת
אנו הנה מה ורומו, ועומקו קדושתו הזוהר , לימוד מעלת גודל  לבאר  אמרנו  אם

אך זן, אל מזן מלאים והיראה והחסידות המוסר  ספרי  כל כי  כוחנו , ומה 

מעשרה, בפחות שלשבקדושה החשבון יעשה אז 
מאה לחשבון אחד  הקראכל ואמר  זכותים, מאה

אלקיך  שה' בשעה לך תשלם יש אתה  כי רמז וזה  ,
פרוש כמעשהו, זכהלאיש אם שפעל הפעולה לפי

בו  תלוי הרבים  זכות אז  הפעולה, בזה הרבים 
ולאלפים. למאות זכותו ועולה

הז õהר  ַַָלõŁן

, ונכלל אחז  אחרא הטרא לן הא ְְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָר ם

זה  ידי על חכ נר ְְִֵֵֶַַָלכן 

אחרא  ûסטרא  üרחי על  דא, ýְְְְֲִִֵַַָָָָָָבליòנא 
דקýדòא  יקרא ואסfiק ,üחילי ואת בר ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָאתפיא ,
וòל òלאן וג ćòýנקן  מנעýלין ותבר ה ýא, ְְְְְְְְְִִַַַַָָָברי
הýא  ברי קדòא  ואדר ùיòין , ýקליćין čְְְְְִִִִִִִִַַָֻיפין ,

דקýדòא  קûיòא עflא איýŽן זאין ולבנ₣י. üמיòְְְְְִִִִִֵַַַָָָָל
üב למזי קûיòא, א₣רייתא לן יהב  ה ýא ְְְְִִִֵַַַָָָָָברי

דאתי. ְְְֵָָָלעלמא 

הקודש  ֶַָֹל õŁן 
נכćה, ה ýא האחר הČד òל  רח ₣ על ז₣ ýְְְִֵֶֶַַַַָָָבל ò₣ן
הýא  ýרù ò₣דčה ב ₣ד ýמתעfiה  ח ₣, ְְְְִִֶַַָָָֹונùòר
חזק ₣ת וòל òלא₣ת וח ₣תמ ₣ת מנעýלים  ְְְְְְֲִֵַַָָָוò₣בר

רע₣ת הžטרא ýקלć₣ת לò₣ן הýא òרýúם  [לפי , ְְְְִִִֶַַָָָ
ידי  על כ ₣ח ₣ נùòר לכן ,₣ù ונכלל Žòאחז ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָאחרא

ùניו זה] ואת òמ₣ את הýא  ýרù ò₣דčה ונז ר ְְְְִֶֶֶַָָָָָ
ùניו  ואת בú₣ים  המחýלל òמ₣ את הùč"ה  ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ[וז ₣כר 

ùגלýת הčד₣ò(ממ "ד )òהם  העם אòריהם .[ ְְֵֵֶֶַַָָָָ
לז₣ת  קד₣òה ₣רה להם נתן הýא  ý רù ò₣דčהòְְִֶֶַַָָָָָָ

הùא . לע₣לם  üùַָָָָ

 הרהז מעלת יטֲַַַ

הלבבות יפעמו ועתה מאורות , ראו  לא  אשר הלבבות את להלהיב כדי  מעט  לקטנו
דשמיא. בסיעתא

ותּק וּ נים זּ הר מאמר ילמדוּ  ּת פּל ה ּכ ל  ׁש ּק דם לאנׁש יו  צוּ ה ט וֹ ב ׁש ם  הבּ על
ושארמעלת הלב טמטום  את  להסיר  בכוחו אשר  התפילה  קודם הזוהר לימוד

זצ"ל התניא בעל הרב בדברי  מבואר  התפילה, את כיהמונעים תורה (ליקוטי 

הנמצאיםתבא) מוסר דברי  ולימוד עסק הוא וכו', בתפילה  המונעים  כל  להסיר וז "ל, ,
הוא)בזוהר , מאה (שזוהר בספר כתוב וכן עכ"ל, החושך, במקום  שמאור הארה מלשון
זיע"א)שערים התניא בעל ועצה (מאמרי  וכו' האבן לב שנעשה היא הלב טמטום וז"ל ,

עכ"ל. החשך, במקום שמאיר הארה מלשון  זוהר  כי  הזוהר  ספר  ללמוד  לזה  היעוצה 
זצ"ל מטשערנאביל מהר"מ הקדוש המגיד  כתב כן ז')וכמו הלכה  תורה וז"ל(בליקוטי  ,

מגדלות להתבונן צריך אז זכים , דיבורים  לדבר יכול  ואינו מטומטם  ולבו שפגם  אדם 
תפילה  כל  שקודם לאנשיו  שציוה הבעש"ט בשם שכתוב כמו וכו ' יתברך הבורא

עכ"ל. ותיקונים  זוהר  מאמר ילמדו

וחיל  ּכ ח ונוֹ תנים האדם , ּפ ני מאירים  וּ דבריו להגה, מוֹ עיל הזּ הר לּמ וּ ד
האדם לנׁש מת

ביעורעוד עם  לנשמה הבאים  והחיזוק הכוח  תוספת הקדושים  בספרים מבואר 
הקדמון הקודש טהרת בעל לשון וזה הזה, הלימוד בהתמדת הבאים  הקליפות

זצ "ל) גבאי  מאירים(למהר "מ  לבד  הרמים דבריו  כי להשגה, מועיל הזוהר  לימוד דע וגם :
הקדושים  ודבריו  וכו ' העוסק, האדם לנשמת וחיל כח  ונותנים  האדם, רשב"י)פני  (של 

להשיג יועיל לא אם  כי  מה , דבר  להשיג  יזכה אולי  ידם  ועל ללמוד , אנו  צריכים
מעט אם  כי  אחת, בפעם להסיר  אפשר  אי  קליפה כי  מקצתו, יועל כולו , אחת בפעם 

עכ"ל. אגרשנו מעט

ה ּת וֹ רה נגלוֹ ת חלקי ּכ ל את בּ הבנה  להשׂ ּכ יל ׁש למוּ ת י וֹ סיף הזּ הר בּ לּמ וּ ד
בשלמותכאשר קניינו ויתרבה ויתרחב חיילים יוסיף הזה, הלימוד בעסק ידו תגבר

הרמ "ק כתב כאשר התורה, פ"ג)נגלות  ג' שער יד כרך  יקר אור בספרו כי(בספרו :
נגלות חלקי  כל את בהבנה להשכיל שלימות  להוסיף זוכה  הזוהר ספר לימוד  ידי  על

שם  עוד  הנג(בפ"א)התורה , חלק גם  כי  הזוהר בספר  הלימוד ע"י  שזוכה מתברך: לה
ע"כ. בזכרונו,

נע שׂ ה ּכ ׁש ּמ תאחרים, הּל ב וּ מהחלי ׁש וּ ת אלוּ ל, בּ חדׁש  הּת ּק וּ נים  ׁש ל מהנּ גּ וּ ן 
למעלה גּ דוֹ לים  ותּק וּ נים  עליוֹ נים  דּ ברים 

הר"ןתב  יחת קכ "ז)ספר אל ל ,(אות, מענין מד ר ז"ל ינ ר היה  אחת עם : ְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

מהחלית וגם  הנים, ל הן  אלל, נים למר  הגין  ה ְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָואמר

,תמרגיל י תר דרה בית  אז מתאחר  אחד ל מחמת אז, אחד לל  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהב

למעלה. דלים  ונים  עלי נים ברים  נעה זה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָמל



 הרהז מעלת ֲַַַ יח יח יח יח 

בלשון  יתירה וקדושה  הקודש, ללשון הקדוש  הזוהר את לתרגם  היא מעליותא
הקדושה השכינה אל שמחוברת הקודש ,

הקודש,הרי ללשון הזוהר  את לתרגם מותר  רק  היאשלא  מעליותא דווקא אלא
ארמית, מבין אינו העם המון בימינו כי הקודש, ללשון  הקדוש הזוהר  את לתרגם

הקדושה . השכינה אל  היא שמחוברת הקודש. בלשון  יתירה  קדושה  ואדרבא,

הקדוש  הזוהר בלימוד יתאחדו  העם שכל ידי דלתועל היצר(ותנעל  בפני התירוצים

דהאיהרע) דרא "זכאה הרשב"י נבואת בנו  שיקויים נזכה  כאחד כולנו בכך ,
דרור" "וקראתם ובסגולתו  ביה, אתגליא

הקדושועל  הזוהר בלימוד יתאחדו  העם  שכל הרע)ידי  היצר בפני  התירוצים דלת ,(ותנעל
אתגליא דהאי  דרא "זכאה הרשב"י  נבואת  בנו שיקויים נזכה כאחד כולנו  בכך
ביופיו  מלך משיחנו, דוד  בן בביאת עינינו, ותחזנה  דרור " "וקראתם  ובסגולתו  ביה ,
יזכינו  חלקינו, צורנו חי  א ל זאת ובשכר לאלוקינו , והדר  ב"עז" ויגאלינו, יבוא 
ויראת עת  ר ח גברה עצה רח  בינה  חכמה  ר ח  יהוה רח  עליו ונחה  ל" ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָָֹבחיינו ,

ב')יהוה: י "א  פרק מלאכי:(ישעיה  הביא נבאת נ ויקים .דר פ ה מלאכי לח  "הנני ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

אם  אר הרית מלא מבקים א ם אר האד ן  היכל אל יב א  פתאם ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלפני

צבקת" ה ' אמר בא ה ה א')חפצים ג' פרק  גאלתינ(מלאכי  על  ,נ ל וימח עיננ ירא , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָ

בב "א. עלמים גאת ננפ דת ְְְְִִֵַַַָֻועל 



ה זּ הר לּמ וּ ד וחׁש יבוּ ת מעלת
אנו הנה מה ורומו, ועומקו קדושתו הזוהר , לימוד מעלת גודל  לבאר  אמרנו  אם

אך זן, אל מזן מלאים והיראה והחסידות המוסר  ספרי  כל כי  כוחנו , ומה 

מעשרה, בפחות שלשבקדושה החשבון יעשה אז 
מאה לחשבון אחד  הקראכל ואמר  זכותים, מאה

אלקיך  שה' בשעה לך תשלם יש אתה  כי רמז וזה  ,
פרוש כמעשהו, זכהלאיש אם שפעל הפעולה לפי

בו  תלוי הרבים  זכות אז  הפעולה, בזה הרבים 
ולאלפים. למאות זכותו ועולה

הז õהר  ַַָלõŁן

, ונכלל אחז  אחרא הטרא לן הא ְְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָר ם

זה  ידי על חכ נר ְְִֵֵֶַַָלכן 

אחרא  ûסטרא  üרחי על  דא, ýְְְְֲִִֵַַָָָָָָבליòנא 
דקýדòא  יקרא ואסfiק ,üחילי ואת בר ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָאתפיא ,
וòל òלאן וג ćòýנקן  מנעýלין ותבר ה ýא, ְְְְְְְְְִִַַַַָָָברי
הýא  ברי קדòא  ואדר ùיòין , ýקליćין čְְְְְִִִִִִִִַַָֻיפין ,

דקýדòא  קûיòא עflא איýŽן זאין ולבנ₣י. üמיòְְְְְִִִִִֵַַַָָָָל
üב למזי קûיòא, א₣רייתא לן יהב  ה ýא ְְְְִִִֵַַַָָָָָברי

דאתי. ְְְֵָָָלעלמא 

הקודש  ֶַָֹל õŁן 
נכćה, ה ýא האחר הČד òל  רח ₣ על ז₣ ýְְְִֵֶֶַַַַָָָבל ò₣ן
הýא  ýרù ò₣דčה ב ₣ד ýמתעfiה  ח ₣, ְְְְִִֶַַָָָֹונùòר
חזק ₣ת וòל òלא₣ת וח ₣תמ ₣ת מנעýלים  ְְְְְְֲִֵַַָָָוò₣בר

רע₣ת הžטרא ýקלć₣ת לò₣ן הýא òרýúם  [לפי , ְְְְִִִֶַַָָָ
ידי  על כ ₣ח ₣ נùòר לכן ,₣ù ונכלל Žòאחז ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָאחרא

ùניו זה] ואת òמ₣ את הýא  ýרù ò₣דčה ונז ר ְְְְִֶֶֶַָָָָָ
ùניו  ואת בú₣ים  המחýלל òמ₣ את הùč"ה  ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ[וז ₣כר 

ùגלýת הčד₣ò(ממ "ד )òהם  העם אòריהם .[ ְְֵֵֶֶַַָָָָ
לז₣ת  קד₣òה ₣רה להם נתן הýא  ý רù ò₣דčהòְְִֶֶַַָָָָָָ

הùא . לע₣לם  üùַָָָָ

 הרהז מעלת יטֲַַַ

הלבבות יפעמו ועתה מאורות , ראו  לא  אשר הלבבות את להלהיב כדי  מעט  לקטנו
דשמיא. בסיעתא

ותּק וּ נים זּ הר מאמר ילמדוּ  ּת פּל ה ּכ ל  ׁש ּק דם לאנׁש יו  צוּ ה ט וֹ ב ׁש ם  הבּ על
ושארמעלת הלב טמטום  את  להסיר  בכוחו אשר  התפילה  קודם הזוהר לימוד

זצ"ל התניא בעל הרב בדברי  מבואר  התפילה, את כיהמונעים תורה (ליקוטי 

הנמצאיםתבא) מוסר דברי  ולימוד עסק הוא וכו', בתפילה  המונעים  כל  להסיר וז "ל, ,
הוא)בזוהר , מאה (שזוהר בספר כתוב וכן עכ"ל, החושך, במקום  שמאור הארה מלשון
זיע"א)שערים התניא בעל ועצה (מאמרי  וכו' האבן לב שנעשה היא הלב טמטום וז"ל ,

עכ"ל. החשך, במקום שמאיר הארה מלשון  זוהר  כי  הזוהר  ספר  ללמוד  לזה  היעוצה 
זצ"ל מטשערנאביל מהר"מ הקדוש המגיד  כתב כן ז')וכמו הלכה  תורה וז"ל(בליקוטי  ,

מגדלות להתבונן צריך אז זכים , דיבורים  לדבר יכול  ואינו מטומטם  ולבו שפגם  אדם 
תפילה  כל  שקודם לאנשיו  שציוה הבעש"ט בשם שכתוב כמו וכו ' יתברך הבורא

עכ"ל. ותיקונים  זוהר  מאמר ילמדו

וחיל  ּכ ח ונוֹ תנים האדם , ּפ ני מאירים  וּ דבריו להגה, מוֹ עיל הזּ הר לּמ וּ ד
האדם לנׁש מת

ביעורעוד עם  לנשמה הבאים  והחיזוק הכוח  תוספת הקדושים  בספרים מבואר 
הקדמון הקודש טהרת בעל לשון וזה הזה, הלימוד בהתמדת הבאים  הקליפות

זצ "ל) גבאי  מאירים(למהר "מ  לבד  הרמים דבריו  כי להשגה, מועיל הזוהר  לימוד דע וגם :
הקדושים  ודבריו  וכו ' העוסק, האדם לנשמת וחיל כח  ונותנים  האדם, רשב"י)פני  (של 

להשיג יועיל לא אם  כי  מה , דבר  להשיג  יזכה אולי  ידם  ועל ללמוד , אנו  צריכים
מעט אם  כי  אחת, בפעם להסיר  אפשר  אי  קליפה כי  מקצתו, יועל כולו , אחת בפעם 

עכ"ל. אגרשנו מעט

ה ּת וֹ רה נגלוֹ ת חלקי ּכ ל את בּ הבנה  להשׂ ּכ יל ׁש למוּ ת י וֹ סיף הזּ הר בּ לּמ וּ ד
בשלמותכאשר קניינו ויתרבה ויתרחב חיילים יוסיף הזה, הלימוד בעסק ידו תגבר

הרמ "ק כתב כאשר התורה, פ"ג)נגלות  ג' שער יד כרך  יקר אור בספרו כי(בספרו :
נגלות חלקי  כל את בהבנה להשכיל שלימות  להוסיף זוכה  הזוהר ספר לימוד  ידי  על

שם  עוד  הנג(בפ"א)התורה , חלק גם  כי  הזוהר בספר  הלימוד ע"י  שזוכה מתברך: לה
ע"כ. בזכרונו,

נע שׂ ה ּכ ׁש ּמ תאחרים, הּל ב וּ מהחלי ׁש וּ ת אלוּ ל, בּ חדׁש  הּת ּק וּ נים  ׁש ל מהנּ גּ וּ ן 
למעלה גּ דוֹ לים  ותּק וּ נים  עליוֹ נים  דּ ברים 

הר"ןתב  יחת קכ "ז)ספר אל ל ,(אות, מענין מד ר ז"ל ינ ר היה  אחת עם : ְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

מהחלית וגם  הנים, ל הן  אלל, נים למר  הגין  ה ְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָואמר

,תמרגיל י תר דרה בית  אז מתאחר  אחד ל מחמת אז, אחד לל  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהב

למעלה. דלים  ונים  עלי נים ברים  נעה זה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָמל
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וחסדים בּ רחמים הגּ לוּ ת מן יצא וּ  הזּ הר לּמ וּ ד ידי  על
נשאלימוד  פרשת  מהימנא ברעיא  כדאיתא הגאולה, מקרב הקדוש קכ"ד הזוהר  (דף

לשונו:ע"ב) קי"א)וזה עמוד י"ב  כרך  מדבש מתוק ביאור ישראל(עם דעתידין  ובגין
בפשטות עסקו עתה שעד  חכמים התלמידי  הם  ישראל שעתידים  ולפי  [ביאור:

עתידים] הם  גם  הימים  באחרית אבל ספרהתורה , האי  דאיהו  דחיי  מאילנא למטעם
זה]הזוהר ובזכות הזוהר, ספר  שהוא החיים מעץ לטעום  [ביאור: מן, ביה יפקון

ברחמי וחסדים ],גלותא ברחמים הגלות  מן ידו על יצאו  בהון[ביאור: ויתקיים
" שכתוב] מה בהם  ויתקיים  ינחנו"[ביאור: בדד  שםה ' שהוא  רחמיו במידת [ביאור:

הגלות], מן וינחנו  יוצאינו נכרהוי "ה אל  עמו קטרוגואין  שום עוד  יהיה שלא  [ביאור:
אכי"ר. ישראל]. על

לׁש וּ ב ׁש יּ רצה מי  ׁש ּכ ל הּס וֹ ף, עד ודוֹ ר דּ וֹ ר ׁש בּ כל ּכ אּל ה, ּת ּק וּ נים המׁש י רׁש בּ "י
ׁש הוּ א מקוֹ ם מּכ ל יתבּ ר להם להתקרב יוּ כל

זאתל ... נראה רה ה זה וקד ציק היה  כינ מה  היא  המחה ְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

א טחים אנ זה ידי  על עד הד ה, רת ת א ה נים  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹותן

ה גם ן  יקא אז ,תקהס ידי  על יקא  מר וזה ,זרענ מ י הרה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָכח 

זמ ם , קדם  ת עקיבא ר י  למידי  לל  ה  מה מבד  זטא, האדרא אז וגה  ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

יהמ זה ל ידי  על , ד ה זהר ספר וכל  צניעתא  וספרא רא האדרא חיו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹימי

לה ם  להתקרב  יכל  לב רצה  מי ל  הף, עד  ודר ר כל  אה  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָנים

רית תק הס י ם  בפרט  חיו ן המצמים  ן  ידי  על הא מקם  מ ל ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

מ ח יהם . י תר מיתתן ציקים  ד לים  י  ,דְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָה

נ "ו) את ז' הלכה  ה נחה  פת הלכת הלכ ת ל טי  ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָ(ספר 

הּק דוֹ ׁש  הזּ הר בּ ספר יעסקוּ  העם  וּ ּפ ׁש וּ טי הבּ ח וּ רים אפּל וּ 
האדםהזוהר לב את ומלהיבים המעוררים  ודרושים והתעוררות מוסר מלא  הקדוש

שאפילו  האחרונים , בדורות ישראל גדולי הורו זה  ומטעם  הבורא , לעבודת
לספר בהוספות שמובא  וכמו הקדוש, הזוהר בספר יעסקו העם  ופשוטי  הבחורים

יוסף. יסוד

צדּ יקים קברי על הׁש ּת טח וּ ת בּ חינת  היא זוֹ  הּק דוֹ ׁש , הזּ הר לּמ וּ ד
עיניםבספר שבת)מאיר מס' עם(ליקוטים  חיותו  לקשר  ומכווין התנא דברי  שהלומד

שכל עם  ההוא המאמר שמבין והבנתו שכלו לייחד וכן הקדוש, התנא  חיות
הצדיק  של שפתותיו כך  ומתוך הצדיק , רוח  עם  רוחו מדבק  הוא  בזה הרי התנא,
דהיינו  והשכל, החיות כי  צדיקים , קברי על השתטחות בחינת  היא  וזו בקבר , דובבות
זו  בכוונה הצדיק של דבריו וכשלומד דיבוריו, בתוך וקבור  טמון הצדיק של המוחין
הדיבורים , לתוך מחדש חיות מכניס הוא הרי דבריו , לתוך והמוחין החיות  להמשיך

הצדיק. של רוחו עם  רוחו מתדבק ובזה אותו, ומחיה 
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נ וּ רחימוּ  בּ דחילוּ  הזּ הר ׁש מע וֹ ן לּמ וּ ד ר בּ י הּק דוֹ ׁש  ה ּת נּ א אצל ׁש ּל וֹ מד חׁש ב 
יוֹ חאי בּ ר

זצ"לוכמו ממעזריטש  הגדול המגיד  מהרה"ק  אמרים ליקוטי  בספר  כתב (מובאכן

א) אות  בהג "ה שלח  פרשת התורה  על  רביבבעש "ט אמר וכו' כשלומד  לשונו: וזה
שלו, חיות הוא אדם כל שם וכן התנא , חיות הוא שמעון תיבת כי)שמעון, ושם(ויכוין

המוחין, עם החיות עם  ומקשר מחייה הוא שאומר(והמאמר)הוי"ה שמעון)והדין (רבי

לרבי עצמו מקשר ורחימו בדחילו  כשלומד נמצא  המוחין, דהיינו שלו השכל הוא
עכ"ל. אצלו, ולומד  שמעון

עּת ה עד ׁש נּ בראתי  מיּ וֹ ם  הדּ ין מן ּכ ּל וֹ  הע וֹ לם  ּכ ל את לפטר אני  יכוֹ ל
נשמתכמה  את וממשיך ומפעיל מעורר זה ידי שעל הקדוש בזוהר הלומד כח  גדול 

בגמרא  שאמרו כמו  עלינו , לרחם כפשוטו, ממש השלום , עליו (סוכההרשב"י 

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

הן. ובני  אני  הן שנים

הרׁש בּ "י לנׁש מת להתקר תוּ כלוּ  רגע  בּ כל
הרשב "יואפילו לנשמת להתקשר תוכלו  רגע בכל הפשוט ולזכות]ח י[בדורנו 

ממקור ותושפעו טובה לכם  יכיר זי "ע  הרשב "י  ובוודאי נפלאות, לישועות 

יועץיח. פלא בספר דובב )כתב לשונו:(ערך וזה ,
שאומרים חכם תלמיד שכל ז"ל, רבותינו פירשו
דובבות  שפתותיו הזה בעולם  משמו תורה דבר
יין  כשותה רוח  ונחת  הנאה לו ויש בקבר ,
שקלים... מסכת בירושלמי שכתוב  כמו קונדיטון,
ונגלה שמד  היה אחת שפעם בספרים, כתוב 
מתוך  לאחד והציל בהקיץ, ז"ל אלשיך  מוהר"מ
ספרו  לומד  שהיה סיבה מפני ההפיכה,

עכ"ל. בתמידות,
ביבמות חז"ל  ע"א)אמרו צז   ע"ב ר'(צו ...אזל :

אמרה ולא מדרשא, בי לשמעתא  אמר  אלעזר 
איקפד. יוחנן רבי שמע  יוחנן. דר' משמיה
האי? כולי קפיד טעמא מאי יוחנן ורבי ...
"אגורה דכתיב  מאי רב : אמר  יהודה רב דאמר

לגור  לאדם לו אפשר וכי עולמים "? באהלך
הקדוש  לפני דוד אמר אלא עולמים ? בשני
שיאמרו  רצון יהי  עולם , של רבונו הוא : ברוך
יוחנן  רבי דאמר  בעוה"ז. מפי שמועה דבר
חכם תלמיד כל יוחי: בן שמעון  רבי  משום 
 הזה בעולם  מפיו שמועה דבר  שאומרים 
בן  יצחק  ר' אמר  בקבר . דובבות  שפתותיו
קראה? מאי נזירא : שמעון ואיתימא זעירא
דובב  למישרים לדודי  הולך הטוב  כיין "וחכך 
כומר  מה ענבים . של ככומר ישנים ". שפתי

ענבי  עליו של אצבעו אדם שמניח  כיון  ם 
שאומרים כיון חכמים  תלמידי אף דובב , מיד
שפתותיהם הזה בעולם  מפיהם  שמועה דבר

בקבר . דובבות
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וחסדים בּ רחמים הגּ לוּ ת מן יצא וּ  הזּ הר לּמ וּ ד ידי  על
נשאלימוד  פרשת  מהימנא ברעיא  כדאיתא הגאולה, מקרב הקדוש קכ"ד הזוהר  (דף

לשונו:ע"ב) קי"א)וזה עמוד י"ב  כרך  מדבש מתוק ביאור ישראל(עם דעתידין  ובגין
בפשטות עסקו עתה שעד  חכמים התלמידי  הם  ישראל שעתידים  ולפי  [ביאור:

עתידים] הם  גם  הימים  באחרית אבל ספרהתורה , האי  דאיהו  דחיי  מאילנא למטעם
זה]הזוהר ובזכות הזוהר, ספר  שהוא החיים מעץ לטעום  [ביאור: מן, ביה יפקון

ברחמי וחסדים ],גלותא ברחמים הגלות  מן ידו על יצאו  בהון[ביאור: ויתקיים
" שכתוב] מה בהם  ויתקיים  ינחנו"[ביאור: בדד  שםה ' שהוא  רחמיו במידת [ביאור:

הגלות], מן וינחנו  יוצאינו נכרהוי "ה אל  עמו קטרוגואין  שום עוד  יהיה שלא  [ביאור:
אכי"ר. ישראל]. על

לׁש וּ ב ׁש יּ רצה מי  ׁש ּכ ל הּס וֹ ף, עד ודוֹ ר דּ וֹ ר ׁש בּ כל ּכ אּל ה, ּת ּק וּ נים המׁש י רׁש בּ "י
ׁש הוּ א מקוֹ ם מּכ ל יתבּ ר להם להתקרב יוּ כל

זאתל ... נראה רה ה זה וקד ציק היה  כינ מה  היא  המחה ְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

א טחים אנ זה ידי  על עד הד ה, רת ת א ה נים  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹותן

ה גם ן  יקא אז ,תקהס ידי  על יקא  מר וזה ,זרענ מ י הרה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָכח 

זמ ם , קדם  ת עקיבא ר י  למידי  לל  ה  מה מבד  זטא, האדרא אז וגה  ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

יהמ זה ל ידי  על , ד ה זהר ספר וכל  צניעתא  וספרא רא האדרא חיו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹימי

לה ם  להתקרב  יכל  לב רצה  מי ל  הף, עד  ודר ר כל  אה  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָנים

רית תק הס י ם  בפרט  חיו ן המצמים  ן  ידי  על הא מקם  מ ל ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

מ ח יהם . י תר מיתתן ציקים  ד לים  י  ,דְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָה

נ "ו) את ז' הלכה  ה נחה  פת הלכת הלכ ת ל טי  ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָ(ספר 

הּק דוֹ ׁש  הזּ הר בּ ספר יעסקוּ  העם  וּ ּפ ׁש וּ טי הבּ ח וּ רים אפּל וּ 
האדםהזוהר לב את ומלהיבים המעוררים  ודרושים והתעוררות מוסר מלא  הקדוש

שאפילו  האחרונים , בדורות ישראל גדולי הורו זה  ומטעם  הבורא , לעבודת
לספר בהוספות שמובא  וכמו הקדוש, הזוהר בספר יעסקו העם  ופשוטי  הבחורים

יוסף. יסוד

צדּ יקים קברי על הׁש ּת טח וּ ת בּ חינת  היא זוֹ  הּק דוֹ ׁש , הזּ הר לּמ וּ ד
עיניםבספר שבת)מאיר מס' עם(ליקוטים  חיותו  לקשר  ומכווין התנא דברי  שהלומד

שכל עם  ההוא המאמר שמבין והבנתו שכלו לייחד וכן הקדוש, התנא  חיות
הצדיק  של שפתותיו כך  ומתוך הצדיק , רוח  עם  רוחו מדבק  הוא  בזה הרי התנא,
דהיינו  והשכל, החיות כי  צדיקים , קברי על השתטחות בחינת  היא  וזו בקבר , דובבות
זו  בכוונה הצדיק של דבריו וכשלומד דיבוריו, בתוך וקבור  טמון הצדיק של המוחין
הדיבורים , לתוך מחדש חיות מכניס הוא הרי דבריו , לתוך והמוחין החיות  להמשיך

הצדיק. של רוחו עם  רוחו מתדבק ובזה אותו, ומחיה 
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נ וּ רחימוּ  בּ דחילוּ  הזּ הר ׁש מע וֹ ן לּמ וּ ד ר בּ י הּק דוֹ ׁש  ה ּת נּ א אצל ׁש ּל וֹ מד חׁש ב 
יוֹ חאי בּ ר

זצ"לוכמו ממעזריטש  הגדול המגיד  מהרה"ק  אמרים ליקוטי  בספר  כתב (מובאכן

א) אות  בהג "ה שלח  פרשת התורה  על  רביבבעש "ט אמר וכו' כשלומד  לשונו: וזה
שלו, חיות הוא אדם כל שם וכן התנא , חיות הוא שמעון תיבת כי)שמעון, ושם(ויכוין

המוחין, עם החיות עם  ומקשר מחייה הוא שאומר(והמאמר)הוי"ה שמעון)והדין (רבי

לרבי עצמו מקשר ורחימו בדחילו  כשלומד נמצא  המוחין, דהיינו שלו השכל הוא
עכ"ל. אצלו, ולומד  שמעון

עּת ה עד ׁש נּ בראתי  מיּ וֹ ם  הדּ ין מן ּכ ּל וֹ  הע וֹ לם  ּכ ל את לפטר אני  יכוֹ ל
נשמתכמה  את וממשיך ומפעיל מעורר זה ידי שעל הקדוש בזוהר הלומד כח  גדול 

בגמרא  שאמרו כמו  עלינו , לרחם כפשוטו, ממש השלום , עליו (סוכההרשב"י 

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

הן. ובני  אני  הן שנים

הרׁש בּ "י לנׁש מת להתקר תוּ כלוּ  רגע  בּ כל
הרשב "יואפילו לנשמת להתקשר תוכלו  רגע בכל הפשוט ולזכות]ח י[בדורנו 

ממקור ותושפעו טובה לכם  יכיר זי "ע  הרשב "י  ובוודאי נפלאות, לישועות 

יועץיח. פלא בספר דובב )כתב לשונו:(ערך וזה ,
שאומרים חכם תלמיד שכל ז"ל, רבותינו פירשו
דובבות  שפתותיו הזה בעולם  משמו תורה דבר
יין  כשותה רוח  ונחת  הנאה לו ויש בקבר ,
שקלים... מסכת בירושלמי שכתוב  כמו קונדיטון,
ונגלה שמד  היה אחת שפעם בספרים, כתוב 
מתוך  לאחד והציל בהקיץ, ז"ל אלשיך  מוהר"מ
ספרו  לומד  שהיה סיבה מפני ההפיכה,

עכ"ל. בתמידות,
ביבמות חז"ל  ע"א)אמרו צז   ע"ב ר'(צו ...אזל :

אמרה ולא מדרשא, בי לשמעתא  אמר  אלעזר 
איקפד. יוחנן רבי שמע  יוחנן. דר' משמיה
האי? כולי קפיד טעמא מאי יוחנן ורבי ...
"אגורה דכתיב  מאי רב : אמר  יהודה רב דאמר

לגור  לאדם לו אפשר וכי עולמים "? באהלך
הקדוש  לפני דוד אמר אלא עולמים ? בשני
שיאמרו  רצון יהי  עולם , של רבונו הוא : ברוך
יוחנן  רבי דאמר  בעוה"ז. מפי שמועה דבר
חכם תלמיד כל יוחי: בן שמעון  רבי  משום 
 הזה בעולם  מפיו שמועה דבר  שאומרים 
בן  יצחק  ר' אמר  בקבר . דובבות  שפתותיו
קראה? מאי נזירא : שמעון ואיתימא זעירא
דובב  למישרים לדודי  הולך הטוב  כיין "וחכך 
כומר  מה ענבים . של ככומר ישנים ". שפתי

ענבי  עליו של אצבעו אדם שמניח  כיון  ם 
שאומרים כיון חכמים  תלמידי אף דובב , מיד
שפתותיהם הזה בעולם  מפיהם  שמועה דבר

בקבר . דובבות
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ואסונות.]ט י[הברכות פגועים  ומונע הצרות מכל ומציל מגן  הקדוש שהזוהר  שכידוע ,

הח וֹ ל  בּ ימוֹ ת בּ ין  הזּ הר ל ּמ וּ ד ידי על לזּכ וֹ ת יכוֹ ל אחד ׁש יּ הוּ די  מה ח ׁש בּ וֹ ן בּ וֹ אוּ 
קדׁש  בּ ׁש בּ ת וּ בין

 תינלמדתרה  ז ני  על ת ת  הלמדת רה  ל וער בח הפליג ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ח לקיה ן זאה – "ל "לח  רת ס ף דה ההר לן החל, ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָֹֹימת

י מין ". מאר א י מא א ריתא, מ לין אינ ן ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָכל

דבש יערות בספר זה על ופירש שני  (חלק

ז) בב'דרוש  דר איך  מקום מכל להבין, היינו  ... :
אז מפיו, שמועה דבר כשאומרים אבל עולמות,
ועומדת  בלומדים , שם מתלבשת צדיק נשמת
בעולם עולמות, בב ' דר  אמרינן שפיר  וכך שם ,
בקבר  בגוף נתלבשת גם העולם, ובזה הנצחי
בקבר, דובבות שפתותיו אמרו כך  דגרמי, בהבלא

עכ"ל, בקבר בגוף  דבש,שנתלבש ביערות עוד (ועיין 

טז) דרוש  ראשון .חלק
זצ"ל הרמח "ל מכתבי בליקוטים  משה[ראה (רבי 

לוצאטו ) באדםחיים  לוז : סוד המערבי, כותל  בענין
יבנה ועליו לוז, הנקרא בקבר  אחד  עצם נשאר 
הנפש  מן חלק  גם שם ויש המתים. לתחית הגוף
המקדש, בבית הוא  כן דגרמי. הבלא נק ' והיא
יבנה שעליו לוז זה וה"ס המערבי, הכותל נשאר 
נק' עליו השורה הקדושה ואותה לע"ל, הבנין

דגרמי]. הבלא
זי"ע  הטוב  להרי"ח וחיים" "תורה (מערכת ובספר

חכםחת) תלמיד של חידושים אומרים  אם כתב:
העליון  מעולם בא הוא הרי העליון, בעולם שכבר 

הקדוש  בזוהר כמבואר  מקום פרשת לאותו ג' (חלק

ע"א) ר "כ דף אמר,פנחס דהוה קלא חד שמעו וז "ל: ,
דאיהו  יאיר , בן פנחס לרבי  אתר פנון אתר פנון
מלי  ביה אתחדש דצדיקא  אתר דכל דתנינן גבייכו,
לההוא  פקיד עלמא, בההוא  איהו כד דאורייתא,
בגוויה שראן כד שכן וכל לגביה, ליה ואתי אתר 
דאמרין  אתר  בההוא  לחדתא  אחרנין, צדיקייא
פנחס רבי אתי  דהוה דא כגוונא דאורייתא, מלי
צדיקייא  אלין ואשכח לאתריה, למפקד יאיר בן
כמלקדמין  ואתחדש דאורייתא, מלין מחדתין

קמיה. יאיר  בן פנחס  דרבי מלה ההוא
הזוהר: פנו תרגום  אומר שהיה אחד קול שמעו

בא  שהוא יאיר, בן פנחס לרבי מקום פנו מקום
בו  חידש  שהצדיק  מקום  דבכל שלמדנו, אצלינו,
[העליון] ההוא  בעולם  הוא כאשר תורה, דברי 

וכל אליו, ובא  הזה] [בעולם מקום  לאותו פוקד 
או  לקדש אחרים צדיקים  בו ששורין תו שכן

רבי  בא הנה זה כעין תורה, שם ולומדים מקום,
הצדיקים אלו ומצא מקומו, לפקוד יאיר  בן פנחס 
תורה דבר  אותו ונתחדש  תורה  דברי  מחדשין
מתחדש  עתה יאיר , בן פנחס רבי מלפנים, שאמר 

כאן. לפניו

במחיצתו  לישב זוכה ספריו הפצת ידי על 
הבא: להוציא בעולם מממונו ספרים המדפיס 

חכמים התלמידי  במחיצת ויושב  זוכה תורה לאור
לעולם, החיבור יצא  ידו על שהרי הספרים , מחברי
למקצועות  גנוז היה ואילו עת, בכל הדעת ותרבה
והנה ב.  בו. לומדים  היו לא בירכתיים , המשכן

יבמות במסכת  חז "ל ע"ב )אמרו צ"ו שפתותיו (דף 
שיהיה הגורם  זה ולפי שם, כדאיתא  וכו' דובבות
ויושב  זוכה הוא גם  מותו, אחרי  חי החכם 
ספק  ואין להחיותו, גרם  הוא שהרי במחיצתו,
סיעת  עם  בעצמו החכם הבא, לעולם  בא כשהוא 

פניו לקבל לקראתו יוצאין מהרח"א מרחמוהי  (הגאון 

וכן ע"ב. כ"ג דף  וישלח פרשת אברהם  בן  בספרו איסטרולסה

זי"ע) חסיד  יהודה רבי אמרה דכבר .שמעתי 

הצדיק: נשמת  הוא  הצדיק של  בחלוםהספר
מהרי"ח  הגה"צ בהסכמת לעיין ונא שם , עיין  וכו'
"צדקה לספר  אמן, עלינו יגן זכותו זוננפלד

לאור . הוצאה אודות  מהר"חומשפט", עוד (ראה

ריז) אות  ס ' מ"ע וחיים", "תורה בספרו  זצ "ל  גםפלאגי  .
מביא  אמן, עלינו יגן זכותו מסאדיגורא האדמו"ר 
והספר  והנפש, הגוף בשביל הוא להצדיק  שהציון

הצדיק . לנשמת הוא הצדיק של

ברכה יט . בנקל ! פרנסה טוב! שידוך רוצה  אחד כל
וכאן ובגשמיות, ברוחניות הצלחות ועוד לילדים !
את עליו להמשיך אפשרות ואחד אחד לכל  יש
ידי ועל זכותו, ולעורר  השלום  עליו הרשב "י נשמת 

עניניו. בכל  יצליח  בודאי כן
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חי"מרנא אי "ן  ספר הב , לנ:הרי"ח וזה תב  נה, נה מ ת  רת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

תבתר י עמים  אלף ת, ים  הרה מעסק הנעה על גד ל ז"ל, הקלים  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

עכל"ק. הח ל, ימי ל ה רה מעסק הנעה ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָמן

ר באנים אלף "י  אמר נים, אלף ה "ה  ל מ די חז"ל, מאמר  י  על ְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

א מרת , זאת – הא עלם  מעין היא  ד ק ות – 'וג אתמל" ים  עיניְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ה"ה ל מ י(רד חן  .(מצא ְְִֵֶַַָָָָָ

הח ל.א ר ימי   לער ידת, אלף עלה ,דק ת קד ה עה  ל ן , על ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

ד לדבנסף  קנ"ה, סימן  הח ים כף סק והבא ,מל הא  ברי נ דע לזה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

הט. לד  מימה נה לד  לער עלה  , ד ה הר  אחת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹעה

אלףהצא למד  , ד ק ת דה הר  עה דהל מד אה, תינר מברי  ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ח ל. י ם ט  ְְָָָנה

לפי לתן כה הרי  ,דק ת דה הר עת  ללמד זה אם  לזה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

הריאה. ימי אלפין  ְְְִִִֵַַַָה ית

עה זאת עלה   ד ה ה הר  לד  "מל "הא על   עינינ האיר מה לפי  ועד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

חי "  אי "ן  ספר זי"ע ה ב הרי "ח  מרנא  הט , לד  ל נה לער ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאחת

על ל   ח  על  בנסף החל, מ מ ת עמים אלף ע לה דק ת ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלד

לד  הבאר: צ יקים  מצוה )ארח ת עלה (וכל  – אלף פל ער מחה הנע ה  ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

זי"ע: תינר ְִִֵֵַמ ברי 

עלה אר " דה "ההר  – הר"י  רת במחה דק ת  למד  יה די ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

נה, מלין ל לער אחת החל)עה  ימי  ט  .(לד  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

 נואמר :ר מקרביו  אזני עם התא רעי רמרכי על רה  לד  ל "עה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

לד ל אחת ועה חל. י ם  למה נה ללד וה  הת, ים  ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹה ט 

י ם וזהר קלה לד  חל. י ם ט  לד  ל  נה מ היא חל, י ם  וק לה ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹזהר

החל" ימ ת  נה  וחמ בעים  ללד וה עה מ .]כ[ת ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

זּ הר ללמד עצמוֹ  על ׁש ּק בּ ל  אחד ליהוּ די הּק דוֹ ׁש , הזּ הר  זכ וּ ת ׁש ל  אמּת י  ח ׁש בּ וֹ ן
בּ יּ וֹ ם אחת ׁש עה

!!!הידעמל הא  לן (מ"ג הר לד(ני  מעלת ד לה ה  דע וכיון : ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

הלה  מד למי הכר וגדל הח ב דל ידע ...'כ האמת ,]אכ[חכמת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

גירס ההר  לד  ר י להבין ללמד יזה אם  ן וכל עלמין, נה עלמא א ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

רש"ר:כ. מאת  ימצא הערה ý נù ר לדברי  ְְְֲִִֵֵַַָָָוהבנה
הòflנה לýflד  את המד flה הþהר  מòfi₣ן ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹהč₣רא
ùפרòת  וכŽזר  ה₣רה, ס₣ד₣ת אצל ýכתבן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָחציר

מהימנא ùרעיא  עה :)"וŁצא " לאינýן (ûף "ווי ְְְְְִֵֵֵַַַַָָ
ùסתרי  ידעין ולא ùא ₣ריתא בן ûְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָאכלין

ויטאלûא ₣רית  חŁים  הרב  ý מ₣רנ הביא וע ₣ד א". ְְְִִִֵֵַַַָָָ

ýמק ₣ר₣ת  לò₣נ₣ת ההק ûמ ₣ת ", ל"òער ùְְְְְְַַַַַָָָהק ûמת₣
ýקלי ćין  òפחה  הŽגלה ללýflד čò₣ראים òְְְְְִִִִִִִֶֶַָ₣נים

הùčלה. ₣רת ְַַַַָָֻלעflת 
–כא. ò₣דčה þהר  ול₣מד  קùלה, י₣דע òאינ ₣ ýְִֵֵֵֶַַַַָָָֹמי

קùלה לýflד ל₣ נח òב ùעלמא, ùגירסא  ýְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָאפיל
קנ "ה ) סימן ס ₣פר החŁים  .(ף ִִֵַַַָ



 הרהז מעלת ֲַַַ כב כב כב כב 

ואסונות.]ט י[הברכות פגועים  ומונע הצרות מכל ומציל מגן  הקדוש שהזוהר  שכידוע ,

הח וֹ ל  בּ ימוֹ ת בּ ין  הזּ הר ל ּמ וּ ד ידי על לזּכ וֹ ת יכוֹ ל אחד ׁש יּ הוּ די  מה ח ׁש בּ וֹ ן בּ וֹ אוּ 
קדׁש  בּ ׁש בּ ת וּ בין

 תינלמדתרה  ז ני  על ת ת  הלמדת רה  ל וער בח הפליג ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ח לקיה ן זאה – "ל "לח  רת ס ף דה ההר לן החל, ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָֹֹימת

י מין ". מאר א י מא א ריתא, מ לין אינ ן ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָכל

דבש יערות בספר זה על ופירש שני  (חלק

ז) בב'דרוש  דר איך  מקום מכל להבין, היינו  ... :
אז מפיו, שמועה דבר כשאומרים אבל עולמות,
ועומדת  בלומדים , שם מתלבשת צדיק נשמת
בעולם עולמות, בב ' דר  אמרינן שפיר  וכך שם ,
בקבר  בגוף נתלבשת גם העולם, ובזה הנצחי
בקבר, דובבות שפתותיו אמרו כך  דגרמי, בהבלא

עכ"ל, בקבר בגוף  דבש,שנתלבש ביערות עוד (ועיין 

טז) דרוש  ראשון .חלק
זצ"ל הרמח "ל מכתבי בליקוטים  משה[ראה (רבי 

לוצאטו ) באדםחיים  לוז : סוד המערבי, כותל  בענין
יבנה ועליו לוז, הנקרא בקבר  אחד  עצם נשאר 
הנפש  מן חלק  גם שם ויש המתים. לתחית הגוף
המקדש, בבית הוא  כן דגרמי. הבלא נק ' והיא
יבנה שעליו לוז זה וה"ס המערבי, הכותל נשאר 
נק' עליו השורה הקדושה ואותה לע"ל, הבנין

דגרמי]. הבלא
זי"ע  הטוב  להרי"ח וחיים" "תורה (מערכת ובספר

חכםחת) תלמיד של חידושים אומרים  אם כתב:
העליון  מעולם בא הוא הרי העליון, בעולם שכבר 

הקדוש  בזוהר כמבואר  מקום פרשת לאותו ג' (חלק

ע"א) ר "כ דף אמר,פנחס דהוה קלא חד שמעו וז "ל: ,
דאיהו  יאיר , בן פנחס לרבי  אתר פנון אתר פנון
מלי  ביה אתחדש דצדיקא  אתר דכל דתנינן גבייכו,
לההוא  פקיד עלמא, בההוא  איהו כד דאורייתא,
בגוויה שראן כד שכן וכל לגביה, ליה ואתי אתר 
דאמרין  אתר  בההוא  לחדתא  אחרנין, צדיקייא
פנחס רבי אתי  דהוה דא כגוונא דאורייתא, מלי
צדיקייא  אלין ואשכח לאתריה, למפקד יאיר בן
כמלקדמין  ואתחדש דאורייתא, מלין מחדתין

קמיה. יאיר  בן פנחס  דרבי מלה ההוא
הזוהר: פנו תרגום  אומר שהיה אחד קול שמעו

בא  שהוא יאיר, בן פנחס לרבי מקום פנו מקום
בו  חידש  שהצדיק  מקום  דבכל שלמדנו, אצלינו,
[העליון] ההוא  בעולם  הוא כאשר תורה, דברי 

וכל אליו, ובא  הזה] [בעולם מקום  לאותו פוקד 
או  לקדש אחרים צדיקים  בו ששורין תו שכן

רבי  בא הנה זה כעין תורה, שם ולומדים מקום,
הצדיקים אלו ומצא מקומו, לפקוד יאיר  בן פנחס 
תורה דבר  אותו ונתחדש  תורה  דברי  מחדשין
מתחדש  עתה יאיר , בן פנחס רבי מלפנים, שאמר 

כאן. לפניו

במחיצתו  לישב זוכה ספריו הפצת ידי על 
הבא: להוציא בעולם מממונו ספרים המדפיס 

חכמים התלמידי  במחיצת ויושב  זוכה תורה לאור
לעולם, החיבור יצא  ידו על שהרי הספרים , מחברי
למקצועות  גנוז היה ואילו עת, בכל הדעת ותרבה
והנה ב.  בו. לומדים  היו לא בירכתיים , המשכן

יבמות במסכת  חז "ל ע"ב )אמרו צ"ו שפתותיו (דף 
שיהיה הגורם  זה ולפי שם, כדאיתא  וכו' דובבות
ויושב  זוכה הוא גם  מותו, אחרי  חי החכם 
ספק  ואין להחיותו, גרם  הוא שהרי במחיצתו,
סיעת  עם  בעצמו החכם הבא, לעולם  בא כשהוא 

פניו לקבל לקראתו יוצאין מהרח"א מרחמוהי  (הגאון 

וכן ע"ב. כ"ג דף  וישלח פרשת אברהם  בן  בספרו איסטרולסה

זי"ע) חסיד  יהודה רבי אמרה דכבר .שמעתי 

הצדיק: נשמת  הוא  הצדיק של  בחלוםהספר
מהרי"ח  הגה"צ בהסכמת לעיין ונא שם , עיין  וכו'
"צדקה לספר  אמן, עלינו יגן זכותו זוננפלד

לאור . הוצאה אודות  מהר"חומשפט", עוד (ראה

ריז) אות  ס ' מ"ע וחיים", "תורה בספרו  זצ "ל  גםפלאגי  .
מביא  אמן, עלינו יגן זכותו מסאדיגורא האדמו"ר 
והספר  והנפש, הגוף בשביל הוא להצדיק  שהציון

הצדיק . לנשמת הוא הצדיק של

ברכה יט . בנקל ! פרנסה טוב! שידוך רוצה  אחד כל
וכאן ובגשמיות, ברוחניות הצלחות ועוד לילדים !
את עליו להמשיך אפשרות ואחד אחד לכל  יש
ידי ועל זכותו, ולעורר  השלום  עליו הרשב "י נשמת 

עניניו. בכל  יצליח  בודאי כן

 הרהז מעלת כג ֲַַַ

חי"מרנא אי "ן  ספר הב , לנ:הרי"ח וזה תב  נה, נה מ ת  רת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

תבתר י עמים  אלף ת, ים  הרה מעסק הנעה על גד ל ז"ל, הקלים  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

עכל"ק. הח ל, ימי ל ה רה מעסק הנעה ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָמן

ר באנים אלף "י  אמר נים, אלף ה "ה  ל מ די חז"ל, מאמר  י  על ְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

א מרת , זאת – הא עלם  מעין היא  ד ק ות – 'וג אתמל" ים  עיניְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ה"ה ל מ י(רד חן  .(מצא ְְִֵֶַַָָָָָ

הח ל.א ר ימי   לער ידת, אלף עלה ,דק ת קד ה עה  ל ן , על ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

ד לדבנסף  קנ"ה, סימן  הח ים כף סק והבא ,מל הא  ברי נ דע לזה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

הט. לד  מימה נה לד  לער עלה  , ד ה הר  אחת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹעה

אלףהצא למד  , ד ק ת דה הר  עה דהל מד אה, תינר מברי  ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ח ל. י ם ט  ְְָָָנה

לפי לתן כה הרי  ,דק ת דה הר עת  ללמד זה אם  לזה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

הריאה. ימי אלפין  ְְְִִִֵַַַָה ית

עה זאת עלה   ד ה ה הר  לד  "מל "הא על   עינינ האיר מה לפי  ועד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

חי "  אי "ן  ספר זי"ע ה ב הרי "ח  מרנא  הט , לד  ל נה לער ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאחת

על ל   ח  על  בנסף החל, מ מ ת עמים אלף ע לה דק ת ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלד

לד  הבאר: צ יקים  מצוה )ארח ת עלה (וכל  – אלף פל ער מחה הנע ה  ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

זי"ע: תינר ְִִֵֵַמ ברי 

עלה אר " דה "ההר  – הר"י  רת במחה דק ת  למד  יה די ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

נה, מלין ל לער אחת החל)עה  ימי  ט  .(לד  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

 נואמר :ר מקרביו  אזני עם התא רעי רמרכי על רה  לד  ל "עה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

לד ל אחת ועה חל. י ם  למה נה ללד וה  הת, ים  ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹה ט 

י ם וזהר קלה לד  חל. י ם ט  לד  ל  נה מ היא חל, י ם  וק לה ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹזהר

החל" ימ ת  נה  וחמ בעים  ללד וה עה מ .]כ[ת ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

זּ הר ללמד עצמוֹ  על ׁש ּק בּ ל  אחד ליהוּ די הּק דוֹ ׁש , הזּ הר  זכ וּ ת ׁש ל  אמּת י  ח ׁש בּ וֹ ן
בּ יּ וֹ ם אחת ׁש עה

!!!הידעמל הא  לן (מ"ג הר לד(ני  מעלת ד לה ה  דע וכיון : ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

הלה  מד למי הכר וגדל הח ב דל ידע ...'כ האמת ,]אכ[חכמת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

גירס ההר  לד  ר י להבין ללמד יזה אם  ן וכל עלמין, נה עלמא א ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

רש"ר:כ. מאת  ימצא הערה ý נù ר לדברי  ְְְֲִִֵֵַַָָָוהבנה
הòflנה לýflד  את המד flה הþהר  מòfi₣ן ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹהč₣רא
ùפרòת  וכŽזר  ה₣רה, ס₣ד₣ת אצל ýכתבן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָחציר

מהימנא ùרעיא  עה :)"וŁצא " לאינýן (ûף "ווי ְְְְְִֵֵֵַַַַָָ
ùסתרי  ידעין ולא ùא ₣ריתא בן ûְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָאכלין

ויטאלûא ₣רית  חŁים  הרב  ý מ₣רנ הביא וע ₣ד א". ְְְִִִֵֵַַַָָָ

ýמק ₣ר₣ת  לò₣נ₣ת ההק ûמ ₣ת ", ל"òער ùְְְְְְַַַַַָָָהק ûמת₣
ýקלי ćין  òפחה  הŽגלה ללýflד čò₣ראים òְְְְְִִִִִִִֶֶַָ₣נים

הùčלה. ₣רת ְַַַַָָֻלעflת 
–כא. ò₣דčה þהר  ול₣מד  קùלה, י₣דע òאינ ₣ ýְִֵֵֵֶַַַַָָָֹמי

קùלה לýflד ל₣ נח òב ùעלמא, ùגירסא  ýְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָאפיל
קנ "ה ) סימן ס ₣פר החŁים  .(ף ִִֵַַַָ



 הרהז מעלת ֲַַַ כד כד כד כד 

הט לד  יעה א  מה אחת עה  למעלה ן  יעה אחד , ְְְְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹמאמר 

מימה. ְִָָָנה

נהוהחן  עת 3540ל וה הא  י ם , הר לד אחת עה  עתל 10) ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

נה ) ימים 354 י ם, "ס  אבר ל  .ל ד ְְְִִֵֶַַַָָָ

מ11 צטר רה. ע ת  172,500 האזן: יעלה דד ליה די נה 50 ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ילדים 5 ת  מחה התח ב אנ ים :]ב כ[ר ת ל עצם  למסר  ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָ

האחרן. הר  ל 48,828,125ֲֶַַָ

מליארדיס 84,000 למר  עת, 84,228,515,625,000 הרה: עת הל ְְְְִֵַַַַָָָָֹ

רה עת 172,500)[לי ן ] מכ ל 48,828,125). ְְְִָָָֻ

וצאצאיו וכל  ה הר  את  ללמד עצמ על ל אחד  יהדי  ל ח מ העצם הכת ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

עבתיו. ְְְִָָהלכ

קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר לּמ וּ ד הזּ כוּ ת גּ דל ׁש ל אמּת י  חׁש בּ וֹ ן
נה יה די 75 ל רה ללד  קל דק ת י ם  אחת עה הר ה מד ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ח ל. ִימת

רה למר, מד הנעה לעל קל  דק ת הר אחת עה  למדנ אם  ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

נה. 75  מְֶֶָָ

זי"ע:לן  לברכה, יק זכר רע י  מרכי  ר י  דה מהיק יקים ר ספר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

הח וֹ ל  בּ ימוֹ ת ׁש נה 75 ל ּל ּמ וּ ד ׁש וה ׁש עה  בּ מׁש ׁש בּ ת  בּ יוֹ ם וזּ הר קבּ לה ל ּמ וּ ד
יהיה:החן  עת ְְִֶֶַַָ

637,200 = גלה.24×354×75 רה עת 637,200 ְִֶֶַָָָוה:

האחר ₣ן:הערה:כב. ûù₣ר הČאצאים  מס ćר ח ýôב  ְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָ

 הרהז מעלת כהֲַַַ

י ם .זה  רה לד עת 24 על מב ס ְְִֶַָָָֻ

אדםי צא ל ח ים  נ ת בעים דק ת הר  לד  אחת עה  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

הח ן: ְֲֶֶַַיעלה

אלף.=70×52×637,200 408 מלי ן 319 מליארד  2 והיינו 2,319,408,000ְְְִִֶֶָ

עלה זאת  נה, 70 מ  דק ת י ם קלה  אחת עה ל מדים  אם א מרת, ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ועכו  יהדי , ל ל  יד הג זה והרי ע ת , מליארד מ ני  י תר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהח ן

נ אל  דה ההר זכת ואמר דדע הפרים  דלי  ל לה להבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאפר

אדם  ל ח יו נת 70 על מבס  צ ')מהרה. ה ים נה.(לפי  תת 52 ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻ

לקלעכו זכית ת הר עה למד אחד ליהדי  רק מזה אה אם  בינ ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

רת 11 צט ר רה עת  10]ג כ[מליארד  ת מ חה  התח ב ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

א מרת]ד כ[ילדים זאת האחר ן  הר  ל 100,000,000,000 אנים : ל עצם למס ר ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

וה: הר אחת מעה רה ל עת  וער אחד, אדם  ן ל ה אצאים ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹמסר 

הל ס מליארד 100,000,000,000 מכל  2,319,408,000 הרה: עת ְְְְִַַַָָָָֹֻ

20 קונטילי ן  223 למר  ע ת , 223,020,000,000,000,000,000ְְְְְִֶַָ

רה. עת ְְְִַָָקודרילי ן

וצאצאיו וכל  ה הר  את  ללמד עצמ על ל אחד  יהדי  ל ח מ העצם הכת ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

עבתיו. ְְְִָָהלכ

וּ בינוֹ נים , צדּ יקים  ּפ ׁש וּ טים, עם  גּ אוֹ נים  הּק טנּ ים, עם הגּ דוֹ לים  ּכ ּל נוּ , נתגייס בּ אוּ 
את וּ להביא לקרב ונפעל רבּ ן, בּ ית ׁש ל  ּת ינוֹ קוֹ ת עם מלּמ דים נערים, עם  זקנים

בּ רחמים צדקנוּ  מׁש יח 
ובינונים ,בואו צדיקים  פשוטים, עם גאונים הקטנים , עם הגדולים כולנו, נתגייס 

בית של תינוקות עם  מלמדים בחורים , עם  שיעורים  מגידי  נערים , עם  זקנים

6000כג. עד òנה 230 הŁ₣תר  לכל ýתר₣Žò ְְְֵֵֶַַָָָָיון
הע₣לם לק ýŁם  ùגמרא flòזר  הþמן þòה òְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֻנה

אלפי הþה, òית קטינא , רב אמר א : צז , ûף  סנהדרין (מžכת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

Łù₣ם  ₣û לב ה ôם ונúóב Žòאמר  חרýב וחד עלמא ýהו ôְְְְְְֱֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָני 

ùזמן הה ýא) הרי òנה, 20 ý הינ ýימינù û₣ר  òמý . ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ
û₣ר₣ת . 11ל מק ₣ם  òי Žòְֵֶָָ₣תר 

האחר ₣ן:הערה:כד. ûù₣ר הČאצאים מס ćר חýôב צאצאים.ְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָ מליארד  100 א₣מרת  ְְֱִִֶֶֶָָֹזאת



 הרהז מעלת ֲַַַ כד כד כד כד 

הט לד  יעה א  מה אחת עה  למעלה ן  יעה אחד , ְְְְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹמאמר 

מימה. ְִָָָנה

נהוהחן  עת 3540ל וה הא  י ם , הר לד אחת עה  עתל 10) ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

נה ) ימים 354 י ם, "ס  אבר ל  .ל ד ְְְִִֵֶַַַָָָ

מ11 צטר רה. ע ת  172,500 האזן: יעלה דד ליה די נה 50 ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ילדים 5 ת  מחה התח ב אנ ים :]ב כ[ר ת ל עצם  למסר  ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָ

האחרן. הר  ל 48,828,125ֲֶַַָ

מליארדיס 84,000 למר  עת, 84,228,515,625,000 הרה: עת הל ְְְְִֵַַַַָָָָֹ

רה עת 172,500)[לי ן ] מכ ל 48,828,125). ְְְִָָָֻ

וצאצאיו וכל  ה הר  את  ללמד עצמ על ל אחד  יהדי  ל ח מ העצם הכת ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

עבתיו. ְְְִָָהלכ

קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר לּמ וּ ד הזּ כוּ ת גּ דל ׁש ל אמּת י  חׁש בּ וֹ ן
נה יה די 75 ל רה ללד  קל דק ת י ם  אחת עה הר ה מד ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ח ל. ִימת

רה למר, מד הנעה לעל קל  דק ת הר אחת עה  למדנ אם  ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

נה. 75  מְֶֶָָ

זי"ע:לן  לברכה, יק זכר רע י  מרכי  ר י  דה מהיק יקים ר ספר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

הח וֹ ל  בּ ימוֹ ת ׁש נה 75 ל ּל ּמ וּ ד ׁש וה ׁש עה  בּ מׁש ׁש בּ ת  בּ יוֹ ם וזּ הר קבּ לה ל ּמ וּ ד
יהיה:החן  עת ְְִֶֶַַָ

637,200 = גלה.24×354×75 רה עת 637,200 ְִֶֶַָָָוה:

האחר ₣ן:הערה:כב. ûù₣ר הČאצאים  מס ćר ח ýôב  ְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָ

 הרהז מעלת כהֲַַַ

י ם .זה  רה לד עת 24 על מב ס ְְִֶַָָָֻ

אדםי צא ל ח ים  נ ת בעים דק ת הר  לד  אחת עה  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

הח ן: ְֲֶֶַַיעלה

אלף.=70×52×637,200 408 מלי ן 319 מליארד  2 והיינו 2,319,408,000ְְְִִֶֶָ

עלה זאת  נה, 70 מ  דק ת י ם קלה  אחת עה ל מדים  אם א מרת, ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ועכו  יהדי , ל ל  יד הג זה והרי ע ת , מליארד מ ני  י תר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהח ן

נ אל  דה ההר זכת ואמר דדע הפרים  דלי  ל לה להבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאפר

אדם  ל ח יו נת 70 על מבס  צ ')מהרה. ה ים נה.(לפי  תת 52 ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻ

לקלעכו זכית ת הר עה למד אחד ליהדי  רק מזה אה אם  בינ ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

רת 11 צט ר רה עת  10]ג כ[מליארד  ת מ חה  התח ב ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

א מרת]ד כ[ילדים זאת האחר ן  הר  ל 100,000,000,000 אנים : ל עצם למס ר ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

וה: הר אחת מעה רה ל עת  וער אחד, אדם  ן ל ה אצאים ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹמסר 

הל ס מליארד 100,000,000,000 מכל  2,319,408,000 הרה: עת ְְְְִַַַָָָָֹֻ

20 קונטילי ן  223 למר  ע ת , 223,020,000,000,000,000,000ְְְְְִֶַָ

רה. עת ְְְִַָָקודרילי ן

וצאצאיו וכל  ה הר  את  ללמד עצמ על ל אחד  יהדי  ל ח מ העצם הכת ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

עבתיו. ְְְִָָהלכ

וּ בינוֹ נים , צדּ יקים  ּפ ׁש וּ טים, עם  גּ אוֹ נים  הּק טנּ ים, עם הגּ דוֹ לים  ּכ ּל נוּ , נתגייס בּ אוּ 
את וּ להביא לקרב ונפעל רבּ ן, בּ ית ׁש ל  ּת ינוֹ קוֹ ת עם מלּמ דים נערים, עם  זקנים

בּ רחמים צדקנוּ  מׁש יח 
ובינונים ,בואו צדיקים  פשוטים, עם גאונים הקטנים , עם הגדולים כולנו, נתגייס 

בית של תינוקות עם  מלמדים בחורים , עם  שיעורים  מגידי  נערים , עם  זקנים

6000כג. עד òנה 230 הŁ₣תר  לכל ýתר₣Žò ְְְֵֵֶַַָָָָיון
הע₣לם לק ýŁם  ùגמרא flòזר  הþמן þòה òְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֻנה

אלפי הþה, òית קטינא , רב אמר א : צז , ûף  סנהדרין (מžכת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

Łù₣ם  ₣û לב ה ôם ונúóב Žòאמר  חרýב וחד עלמא ýהו ôְְְְְְֱֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָני 

ùזמן הה ýא) הרי òנה, 20 ý הינ ýימינù û₣ר  òמý . ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ
û₣ר₣ת . 11ל מק ₣ם  òי Žòְֵֶָָ₣תר 

האחר ₣ן:הערה:כד. ûù₣ר הČאצאים מס ćר חýôב צאצאים.ְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָ מליארד  100 א₣מרת  ְְֱִִֶֶֶָָֹזאת



 הרהז מעלת ֲַַַ כו כו כו כו 

ונפעל הקדוש, הזוהר לימוד את ולקיים  ולעשות לשמור וללמד  ללמוד  התחילו  רבן ,
ברחמים צדקינו משיח  את ולהביא  לקרב זו .]הכ[בדרך 

הז₣הר":כה. "א úר₣ת  מ žפר מכב  ְְְִִִִֵֶַַַָנעיק 

מćòטים òקד ùòת מ₣צאי òûמŁא, ùְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹסŁעא 
ה'תש "ע: אדר òחד òראû ְֲֶָֹֹא '

העלמי. דה ה הר ה פעל ְְִִִַַַַָָָָֹלכבד

את  רב  זמן בר הôם  ý רù ר₣אה  ְְְִִֵֶֶַַַָָהנני
.ò₣ דčה הþהר ùהפצת מאד הח ýòב ₣ת ćְְֲֲֵֶַַַַַַָָֹֹֻעfi₣תיכם 
מúיעים קצרה ק ýפה ל הרי לכם, ל₣מר  ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָרציתי
מקרים עם על₣נים הרב , ý לדאב₣ננ ýתחנć ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָאל
להחלץ  די ר ýמ₣ת להר ùה ה þק ýקים ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָקòים

, ל הòčה לא מהČflב  òבר יעזר  רù ית (ה ôם  ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

לזה וד₣מיהם.)נזčûק  א fiה קòים  מקרים ע₣ד ý יהי והרי ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ýהי לא  הרי ò₣דčה הþהר  את ל₣מדים ýהי ְֲִִֵֶַַַָָָֹֹאם
לפעל  יכ₣לים  הרי ן אם לזה, ýכלל לל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹמúיעים 
ýיהי לא בר  וכ ò₣דčה þùהר  יעסק אחד òְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹֹֹל

וד₣מ₣תיהן א fiה ה čד₣òצר₣ת  þùהר ן ò פרflò (פי ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

לא עצמ₣)  וכ , על לפעל ùאמת ואב òčכם . ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
צר₣ת . ע₣ד ְִַָנòמע

הצלחה והרùה  ט ₣ב ₣ת  óùְְְְֵַַָָ₣ר₣ת

òדčה עיר ירòýלים  גרינùרג, ְְְְִִִֶֶַַָֹמ.ד.

הּמ ערכת: ּכ ּל ם ּת גוּ בת  ׁש יּ למדוּ   ּכ על ּפ וֹ עלים  הננוּ  אכן  
וׁש לוֹ ם. חס צרוֹ ת  עוֹ ד  יהי וּ  לא  וכ ה ּק ד וֹ ׁש , הזּ הר את 

מôנת  יר òýלים ר ùני קריאת ידýעה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָוכן
ûאז, ûין הùית ל עליה חתýמים א òר ְֲֲִִֵֶֶַָָָָתרפ"א 
הרחמים מע ₣רר הýא  הþהר  לýflד י òם ְְֲִִִֵַַַָָָֹוכתýב
òûקflה ויùנה ויתfiúה  מòיח , òל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָונòמת₣
fiòא  ùט ýח  ₣ù והfi₣מד לבטח , יòן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹויóראל

מòיח . חבלי  צער ְְִִֵֶַַַָֹיס ùל

החרדית  עדה ùד"ץ הúא ₣נים ýְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָמהרùנים
צûיק  זכר פיòר יעקב  יóראל הרב ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹתשס"ב ,
צûיק  זכר  ùראנדסדארפער  מאיר  הרב  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָלברכה,
לברכה, צ ûיק  זכר הלùר òטאם מòה הרב ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלברכה,
הרב  לברכה, צ ûיק  זכר òינאוויטùרא ùנימין ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהרב 
לברכה. צûיק זכר òýûינסקיא  מòה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָיóראל
ýùטרנò מòה הרב לחŁים: ח Łים ùין ýְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָלהבדיל
ûבר  òליט"א: אýלמן יצחק  אברהם  הרב òְְְְְִִִַַַָָָָָָָָליט"א,
י₣ם, ùכל þהר  ûף ללמד  להנהיג הýא  מאד úְְְְְִִַַַָָֹֹֹד₣ל
קò₣ת  úזר ₣ת ýלבÿל הćרענŁ₣ת ùפני  תריס ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָֻֻוהýא
וא òרי  ,òדčה עם על òקד òפע  ýלהćòיע  'ý ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַֹֹוכ

אמן. י₣ם ùכל ן ְְְִֵֵַַָָהמקŁמים 

הfiוי  òמýאל הרב הû₣ר ć₣סק הúא ₣ן מהרב  ְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָוכן
ל� òאין זצ"ל òאי החז₣ן òùם òליט"א ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָואזנר
 ל הflלהיבים לברכה זכר ₣נם ýחכמינ ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָמאמרי

."ò₣דč ה הþהר  מאמרי מ₣ ְְְְִֵַַַַַָָֹליראה

₣מ יצחק וכן ר ùי הûČיקים : הúא₣נים קריאת ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָ
פיòל יחיאל רùי לברכה, ò₣ וקד צ ûיק  זכר ýûְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָרי
ùין  ýלהבדיל לברכה. ò₣וקד צ ûיק  זכר אùְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָאייזנ
ר ùי  הûČיק הúא ₣ן הûČיקים : הúא₣נים לחŁים  ְְִִִִִִִַַַַַַַַַָחŁים 
ר ùי  המקùל הûČיק הúא ₣ן òליט"א, י ₣סף ְְְִִִֵַַַַַַָָָָֻע ₣בדיה
אלùז רא ýבן רùי òליט"א , òמýאלי י óóכר ýניהùְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ

וע₣ד: òְְִָליט"א,

האלהי  הŽא  òל ₣òקד ùדברי להתחþק òŁòְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
אמן, ýעלינ יגן זכýת₣ י₣חאי ùר òמע ₣ן ְְִִֵֵֵַַַָָָרùי
ò₣דčה הþהר  ùספר  הčריאה ùòזכýת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהflבטיח 

ùרחמים, הúלýת  מן Łדýענצא  לל, הבנה  ללא  (אף  ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹ

(ýתינ₣ùר עליו מûברי לסמ òמע₣ן רùי ה ýא ýכדאי  . ְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹ
הûחק . òùְְִַַָעת

מס ćר  לקרא י₣ם  מûי י ûòל ואחד אחד ל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלכן
יóראל לל להצלחת ò₣ דčה ה þהר  מžפר  ćûְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹים

הúא fiה ýְְֵַָֻלקר ýב

פיòל יחיאל רùי המק ùל הúא₣ן ýְְְִִִֵֵַַַַָָָֻמהרב 
òער  מתיב א  òרא לברכה צûיק זכר  אùְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹאייזנ
הþהר, ùספר הŁ₣מי עýflד  לýflד להנהיג  ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֹהôמים 
יóראל, פýצ ₣ת ùכל הþהר  לýflד  הפצת ידי ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹועל
לפדי₣ן  òורא ח fiה ýצר ₣תינ לכל וקץ  לס ₣ף ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹנז ה

ע₣למים. ùי ýòעת ýלהòýע  ýנò ְְִִִֵַַַָָנפ

זכר  ò פרי ûניאל רùי המקùל הûČיק ýְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻמהúא₣ן
קב ýע òעýר ליžד לק ùע ראýי  לברכה ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹצ ûיק 

הûין קûיòא  ùספרא òûמ Łא ה þהר)ùס Łע א (ספר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

תריס òהýא י₣ם , ùכל אחד  עýflד  ùי₣מ₣, י₣ם ְְְִִִֵֶֶַָָמûי 
רעים, וחלאים קò₣ת úזר ₣ת לב ÿל הćרענ ýת ùְְְְֳִִִֵֵֵַַָָָָָֻפני
ויýòע ₣ת  רפýא₣ת  ר ùה ùרכה òקד òפע  ýְְְְִִֶֶַַַַָָָֹלהćòיע 

ûי . ùלי ְִַַעד

היטב  ללמד ùאמת Žòז ה רùית הôם ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹויעזר 
ýרù ò₣דčלה רýח  נחת לעó₣ת ò₣דčה הþהר ְֲֶַַַַַַַַָָָֹאת

אמן. ýימינù ùמהרה הòflיח  ויב ₣א ְְְִִֵֵֵַַָָָָָה ýא,

 הרהז מעלת כז ֲַַַ

עם במיוחד ומלמד  חניכו עם מחנך  בנו, עם ילמד אב קטנים, על  גדולים להזהיר
מנערותם, תלמודם יחדור כך תיישים, אין גדיים אין אם שהרי  תלמידו,
מבני להיות ונזכה תנופה, תקבל  הסוד ותורת ולכוללים, לישיבות תורה , לתלמודי

זוהר. תיקוני על לביאורו בהקדמה  מלך  בכסא שכתוב כמו עלייה 



נׁש מה  להמׁש י ויוּ כל  ח יּ ים ", "עץ בּ חינת ׁש הוּ א זּ הר, ׁש יּ למד צרי מלּמ ד
אמּת ית נ ׁש מה מנּ יח  בּ זה לּת ינוֹ ק, י ׁש ר שׂ כל נוֹ תן ׁש הרב בּ זה ּכ י לתלמידים ,

"עץכבר בחינת שהוא זוהר, שילמוד צריך מלמד  זצ"ל , מקאריץ פנחס  רבי פסק  ְָ
לתינוק, ישר שכל נותן  שהרב בזה כי  לתלמידים , נשמה להמשיך ויוכל חיים ",

אמיתית. נשמה מניח  בזה

הל דאב אם  לברר ,  צרי הראן בר רה, אצל דלל למלד  נ לח  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

הר למד  נ ְֵֶַֹל

הרזים בספר תורחכם  אצלו ללמדו למלמד בנו שולח  כשאב דברתו: על ה,הוסיף
מי אז לא, אם  כי  זוהר , לומד בנו של המלמד אם לברר , צריך הראשון  דבר
יראת קצת  להמלמד שיהיה אפשר אי  וגם   לבנו  ימשיך המלמד  נשמה איזה יודע

הקדושים . בספרים  כמבואר הקדוש  הזוהר  לימוד  בלי  שמים 

העליוֹ נים בּ ע וֹ למוֹ ת גּ דוֹ לים  ּת ּק וּ נים ּפ וֹ עלים  הּק דוֹ ׁש וֹ ת  הנּ יצ וֹ צוֹ ת בּ רוּ ר
בראשיתדע ימי ששה מאז אשר  ומדבר, חי  צומח  דומם הנבראים, מדרגות כל כי 

המעשים ואפילו מהקליפות, קדושות ניצוצות תמיד מבררים  השביעי, אלף עד 
הקדושות הניצוצות בירור גורמים  ושינה, אכילה כמו  ישראל בני של הגשמיים 

העליונים . בעולמות גדולים  תיקונים  ופועלים 

אליהו וראה  סלמאן  רבי  האלה"י המקובל הרה"ק כתב מה כרם]ו כ[נא בספרו זצוק"ל
חיים  עץ על בפירושו פ"ה )שלמה י "א אלף(שער  סוף ועד  העולם  מבריאת  וז"ל:

ובמדברות , וביבשה ובעיירות ובנהרות בימים  יגעים , שהעולם  מה כל השישי,
החיים ובמצוות, ובתפילות  התורה ובתלמוד ומתן, ובמשא  ובסחורות ובמלאכות 
והנשים האנשים והרשעים , והבינונים, והצדיקים, החסידים  ובארץ, בשמים  והמתים ,
והרומשים , והצמחים  והטמאים  הטהורים והעופות  והבהמות והחיות והילדים , והטף

בירורים  של שונים  ממינים מינים ורבבות  אלפים  כמה כלול מזה, מין כלוכל  (ולכן

לקוםכו. רגיל היה בצעירותו שעוד עליו ומסופר
לו  יש בוודאי  צעיר , אם ואמר , אדם , כל מפני
תורה שמלא בוודאי זקן, ואם ממני , עונות פחות
אדם. כל מפני קם אני ולכן ממני, יותר ומצוות

מרנא  זאת  חיים וכששמע  יוסף  אמר,רבינו זי"ע,

הפסוק  את ודרש שמים, ליראת יזכה שבוודאי
ל "ב ) י"ט  פרק  ćני (ויקרא   והדר ק ýם  óיבה ְְְְִֵֵֵַָָָָ"מćני 

מקיימים שאם  כך : ה'" אני flאלקי� ויראת ְֱֲִֵֵֵָָָֹזקן
מובטח  זקן", ćני  והדר קýם óיבה ְְְְִֵֵֵֵַָָָָָ"מćני

flאלקי �". ל"ויראת ְֱֵֵָָֹשזוכים



 הרהז מעלת ֲַַַ כו כו כו כו 

ונפעל הקדוש, הזוהר לימוד את ולקיים  ולעשות לשמור וללמד  ללמוד  התחילו  רבן ,
ברחמים צדקינו משיח  את ולהביא  לקרב זו .]הכ[בדרך 

הז₣הר":כה. "א úר₣ת  מ žפר מכב  ְְְִִִִֵֶַַַָנעיק 

מćòטים òקד ùòת מ₣צאי òûמŁא, ùְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹסŁעא 
ה'תש "ע: אדר òחד òראû ְֲֶָֹֹא '

העלמי. דה ה הר ה פעל ְְִִִַַַַָָָָֹלכבד

את  רב  זמן בר הôם  ý רù ר₣אה  ְְְִִֵֶֶַַַָָהנני
.ò₣ דčה הþהר ùהפצת מאד הח ýòב ₣ת ćְְֲֲֵֶַַַַַַָָֹֹֻעfi₣תיכם 
מúיעים קצרה ק ýפה ל הרי לכם, ל₣מר  ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָרציתי
מקרים עם על₣נים הרב , ý לדאב₣ננ ýתחנć ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָאל
להחלץ  די ר ýמ₣ת להר ùה ה þק ýקים ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָקòים

, ל הòčה לא מהČflב  òבר יעזר  רù ית (ה ôם  ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

לזה וד₣מיהם.)נזčûק  א fiה קòים  מקרים ע₣ד ý יהי והרי ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ýהי לא  הרי ò₣דčה הþהר  את ל₣מדים ýהי ְֲִִֵֶַַַָָָֹֹאם
לפעל  יכ₣לים  הרי ן אם לזה, ýכלל לל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹמúיעים 
ýיהי לא בר  וכ ò₣דčה þùהר  יעסק אחד òְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹֹֹל

וד₣מ₣תיהן א fiה ה čד₣òצר₣ת  þùהר ן ò פרflò (פי ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

לא עצמ₣)  וכ , על לפעל ùאמת ואב òčכם . ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
צר₣ת . ע₣ד ְִַָנòמע

הצלחה והרùה  ט ₣ב ₣ת  óùְְְְֵַַָָ₣ר₣ת

òדčה עיר ירòýלים  גרינùרג, ְְְְִִִֶֶַַָֹמ.ד.

הּמ ערכת: ּכ ּל ם ּת גוּ בת  ׁש יּ למדוּ   ּכ על ּפ וֹ עלים  הננוּ  אכן  
וׁש לוֹ ם. חס צרוֹ ת  עוֹ ד  יהי וּ  לא  וכ ה ּק ד וֹ ׁש , הזּ הר את 

מôנת  יר òýלים ר ùני קריאת ידýעה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָוכן
ûאז, ûין הùית ל עליה חתýמים א òר ְֲֲִִֵֶֶַָָָָתרפ"א 
הרחמים מע ₣רר הýא  הþהר  לýflד י òם ְְֲִִִֵַַַָָָֹוכתýב
òûקflה ויùנה ויתfiúה  מòיח , òל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָונòמת₣
fiòא  ùט ýח  ₣ù והfi₣מד לבטח , יòן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹויóראל

מòיח . חבלי  צער ְְִִֵֶַַַָֹיס ùל

החרדית  עדה ùד"ץ הúא ₣נים ýְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָמהרùנים
צûיק  זכר פיòר יעקב  יóראל הרב ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹתשס"ב ,
צûיק  זכר  ùראנדסדארפער  מאיר  הרב  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָלברכה,
לברכה, צ ûיק  זכר הלùר òטאם מòה הרב ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלברכה,
הרב  לברכה, צ ûיק  זכר òינאוויטùרא ùנימין ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהרב 
לברכה. צûיק זכר òýûינסקיא  מòה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָיóראל
ýùטרנò מòה הרב לחŁים: ח Łים ùין ýְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָלהבדיל
ûבר  òליט"א: אýלמן יצחק  אברהם  הרב òְְְְְִִִַַַָָָָָָָָליט"א,
י₣ם, ùכל þהר  ûף ללמד  להנהיג הýא  מאד úְְְְְִִַַַָָֹֹֹד₣ל
קò₣ת  úזר ₣ת ýלבÿל הćרענŁ₣ת ùפני  תריס ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָֻֻוהýא
וא òרי  ,òדčה עם על òקד òפע  ýלהćòיע  'ý ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַֹֹוכ

אמן. י₣ם ùכל ן ְְְִֵֵַַָָהמקŁמים 

הfiוי  òמýאל הרב הû₣ר ć₣סק הúא ₣ן מהרב  ְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָוכן
ל� òאין זצ"ל òאי החז₣ן òùם òליט"א ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָואזנר
 ל הflלהיבים לברכה זכר ₣נם ýחכמינ ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָמאמרי

."ò₣דč ה הþהר  מאמרי מ₣ ְְְְִֵַַַַַָָֹליראה

₣מ יצחק וכן ר ùי הûČיקים : הúא₣נים קריאת ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָ
פיòל יחיאל רùי לברכה, ò₣ וקד צ ûיק  זכר ýûְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָרי
ùין  ýלהבדיל לברכה. ò₣וקד צ ûיק  זכר אùְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָאייזנ
ר ùי  הûČיק הúא ₣ן הûČיקים : הúא₣נים לחŁים  ְְִִִִִִִַַַַַַַַַָחŁים 
ר ùי  המקùל הûČיק הúא ₣ן òליט"א, י ₣סף ְְְִִִֵַַַַַַָָָָֻע ₣בדיה
אלùז רא ýבן רùי òליט"א , òמýאלי י óóכר ýניהùְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ

וע₣ד: òְְִָליט"א,

האלהי  הŽא  òל ₣òקד ùדברי להתחþק òŁòְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
אמן, ýעלינ יגן זכýת₣ י₣חאי ùר òמע ₣ן ְְִִֵֵֵַַַָָָרùי
ò₣דčה הþהר  ùספר  הčריאה ùòזכýת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהflבטיח 

ùרחמים, הúלýת  מן Łדýענצא  לל, הבנה  ללא  (אף  ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹ

(ýתינ₣ùר עליו מûברי לסמ òמע₣ן רùי ה ýא ýכדאי  . ְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹ
הûחק . òùְְִַַָעת

מס ćר  לקרא י₣ם  מûי י ûòל ואחד אחד ל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלכן
יóראל לל להצלחת ò₣ דčה ה þהר  מžפר  ćûְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹים

הúא fiה ýְְֵַָֻלקר ýב

פיòל יחיאל רùי המק ùל הúא₣ן ýְְְִִִֵֵַַַַָָָֻמהרב 
òער  מתיב א  òרא לברכה צûיק זכר  אùְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹאייזנ
הþהר, ùספר הŁ₣מי עýflד  לýflד להנהיג  ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֹהôמים 
יóראל, פýצ ₣ת ùכל הþהר  לýflד  הפצת ידי ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹועל
לפדי₣ן  òורא ח fiה ýצר ₣תינ לכל וקץ  לס ₣ף ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹנז ה

ע₣למים. ùי ýòעת ýלהòýע  ýנò ְְִִִֵַַַָָנפ

זכר  ò פרי ûניאל רùי המקùל הûČיק ýְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻמהúא₣ן
קב ýע òעýר ליžד לק ùע ראýי  לברכה ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹצ ûיק 

הûין קûיòא  ùספרא òûמ Łא ה þהר)ùס Łע א (ספר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

תריס òהýא י₣ם , ùכל אחד  עýflד  ùי₣מ₣, י₣ם ְְְִִִֵֶֶַָָמûי 
רעים, וחלאים קò₣ת úזר ₣ת לב ÿל הćרענ ýת ùְְְְֳִִִֵֵֵַַָָָָָֻפני
ויýòע ₣ת  רפýא₣ת  ר ùה ùרכה òקד òפע  ýְְְְִִֶֶַַַַָָָֹלהćòיע 

ûי . ùלי ְִַַעד

היטב  ללמד ùאמת Žòז ה רùית הôם ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹויעזר 
ýרù ò₣דčלה רýח  נחת לעó₣ת ò₣דčה הþהר ְֲֶַַַַַַַַָָָֹאת

אמן. ýימינù ùמהרה הòflיח  ויב ₣א ְְְִִֵֵֵַַָָָָָה ýא,

 הרהז מעלת כז ֲַַַ

עם במיוחד ומלמד  חניכו עם מחנך  בנו, עם ילמד אב קטנים, על  גדולים להזהיר
מנערותם, תלמודם יחדור כך תיישים, אין גדיים אין אם שהרי  תלמידו,
מבני להיות ונזכה תנופה, תקבל  הסוד ותורת ולכוללים, לישיבות תורה , לתלמודי

זוהר. תיקוני על לביאורו בהקדמה  מלך  בכסא שכתוב כמו עלייה 



נׁש מה  להמׁש י ויוּ כל  ח יּ ים ", "עץ בּ חינת ׁש הוּ א זּ הר, ׁש יּ למד צרי מלּמ ד
אמּת ית נ ׁש מה מנּ יח  בּ זה לּת ינוֹ ק, י ׁש ר שׂ כל נוֹ תן ׁש הרב בּ זה ּכ י לתלמידים ,

"עץכבר בחינת שהוא זוהר, שילמוד צריך מלמד  זצ"ל , מקאריץ פנחס  רבי פסק  ְָ
לתינוק, ישר שכל נותן  שהרב בזה כי  לתלמידים , נשמה להמשיך ויוכל חיים ",

אמיתית. נשמה מניח  בזה

הל דאב אם  לברר ,  צרי הראן בר רה, אצל דלל למלד  נ לח  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

הר למד  נ ְֵֶַֹל

הרזים בספר תורחכם  אצלו ללמדו למלמד בנו שולח  כשאב דברתו: על ה,הוסיף
מי אז לא, אם  כי  זוהר , לומד בנו של המלמד אם לברר , צריך הראשון  דבר
יראת קצת  להמלמד שיהיה אפשר אי  וגם   לבנו  ימשיך המלמד  נשמה איזה יודע

הקדושים . בספרים  כמבואר הקדוש  הזוהר  לימוד  בלי  שמים 

העליוֹ נים בּ ע וֹ למוֹ ת גּ דוֹ לים  ּת ּק וּ נים ּפ וֹ עלים  הּק דוֹ ׁש וֹ ת  הנּ יצ וֹ צוֹ ת בּ רוּ ר
בראשיתדע ימי ששה מאז אשר  ומדבר, חי  צומח  דומם הנבראים, מדרגות כל כי 

המעשים ואפילו מהקליפות, קדושות ניצוצות תמיד מבררים  השביעי, אלף עד 
הקדושות הניצוצות בירור גורמים  ושינה, אכילה כמו  ישראל בני של הגשמיים 

העליונים . בעולמות גדולים  תיקונים  ופועלים 

אליהו וראה  סלמאן  רבי  האלה"י המקובל הרה"ק כתב מה כרם]ו כ[נא בספרו זצוק"ל
חיים  עץ על בפירושו פ"ה )שלמה י "א אלף(שער  סוף ועד  העולם  מבריאת  וז"ל:

ובמדברות , וביבשה ובעיירות ובנהרות בימים  יגעים , שהעולם  מה כל השישי,
החיים ובמצוות, ובתפילות  התורה ובתלמוד ומתן, ובמשא  ובסחורות ובמלאכות 
והנשים האנשים והרשעים , והבינונים, והצדיקים, החסידים  ובארץ, בשמים  והמתים ,
והרומשים , והצמחים  והטמאים  הטהורים והעופות  והבהמות והחיות והילדים , והטף

בירורים  של שונים  ממינים מינים ורבבות  אלפים  כמה כלול מזה, מין כלוכל  (ולכן

לקוםכו. רגיל היה בצעירותו שעוד עליו ומסופר
לו  יש בוודאי  צעיר , אם ואמר , אדם , כל מפני
תורה שמלא בוודאי זקן, ואם ממני , עונות פחות
אדם. כל מפני קם אני ולכן ממני, יותר ומצוות

מרנא  זאת  חיים וכששמע  יוסף  אמר,רבינו זי"ע,

הפסוק  את ודרש שמים, ליראת יזכה שבוודאי
ל "ב ) י"ט  פרק  ćני (ויקרא   והדר ק ýם  óיבה ְְְְִֵֵֵַָָָָ"מćני 

מקיימים שאם  כך : ה'" אני flאלקי� ויראת ְֱֲִֵֵֵָָָֹזקן
מובטח  זקן", ćני  והדר קýם óיבה ְְְְִֵֵֵֵַָָָָָ"מćני

flאלקי �". ל"ויראת ְֱֵֵָָֹשזוכים



 הרהז מעלת ֲַַַ כח כח כח כח 

ברואים) ורבבות אלפים בהם יש הנזכרין ממינים כלמין לחברתה, דומה בריה  אין אשר  ,
הוא הכל העולם  בריאת של שנה אלפים ששה של הזה הזמן משך בכל הזאת היגיעה

ולתקן  לברר  הקליפות)כדי  בין  שנפלו הניצוצות עכ"ל.(את 



לאהספר אשר הקדושים  ישראל בני  את לזכות למען מרובעות, באותיות נדפס הזה
הקדושים הזוהר במאמרי הם אף שישתעשעו הנסתר , לחכמת עדיין נכנסו

לבבם שבשמים .]זכ[ויתעורר לאבינו רוח נחת  לעשות

ùčòלנý:כז. מכב  ְְְֲִִִֶַַָונע יק 

מ flפעל הרùים מזי החýòבים הרùנים ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָלכב ₣ד
ýברכה! òל₣ם  הע₣למי, ò₣דčה ְִַַַָָָָָָֹהþהר 

 ýברננים ýבר₣ן  הÿ₣ב  òל₣מכם ûריòת ְְְְִִִֶַַַַָָאחר
אûר  מŽôכנס  והŽ₣רא  הŽכùד הþה הŁ₣ם ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָלרגל
עינים הflא ₣ר flòסùיר ýכפי   óùמחה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָמרùים 
וכל ûר, ע₣לם  òל אýfiפ₣ ûר , א' :ýהינ òְְֲֶֶַַָָָָָאד"ר
Łדýע 'ý וכ אד"ר ùהן יÿע נכסיו ýמŁתקŁò ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָהר₣צה
חלקם ! ואòרי א òריהם  .ò₣ דčה הþהר ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלל₣מדי 
יעקב  !₣flע הוי"ה חלק  י נחלתם ! הוי "ה ֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹחלק 

.'ý וכ Łד ýע נחלת₣! ְֲֶֶַַַָָחבל

ה ž₣ת  ùחג הŁ₣רדים  האćòýיזין על ò₣ דčה þùהר ְְְְִִִַַַַַַַָָָֹֻ(מב ₣אר 

אחדל òבת  ל את  ýמס ùבת ה čflיפה הčד₣òה  žùה ýעמנ ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

ûברים  ותראה  ò₣דč ה þùהר òם עיין – מóŁראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואחד

þהרים, ýברננים בר ₣ן מבהיקים , ýמćז מþהב ועצýמים, ְְְֲִִִִִִִִִַַַָָָָָָֹנפלאים

יחýד ה₣רה, [היא כfiה óמחים, כלה  ýלאין  קץ ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָלאין

וקýדòא  א₣רייתא ה ôלם. ùיחýד  üיכינòý הýא   ריù ְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָק ýד òא

ýמ"ה Łפית מ"ה ùהינýמים , מקôטת חד] ויóראל ה ýא  ריùְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻ

ùתענýגים)  עמŽ. ְְְֲִַַָ

ýמק₣ם מק ₣ם  ùכל א òר הþה העת נכùד ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָמה
ò₣דčה ה þהר את ול₣מדים יהýדים ְְְְִִִֶַַַָֹי₣òבים 
ýבכל ,òflמ ùפ₣על הúאýלה את ýְְְְְִֵֶַַָָָָמקרבים

ýמע ýùûר ט₣ב הflח òבה מה ýרינòא fiòהם, óה ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ćמליא  ל עם ò₣Łב  ò₣דčה רùò"י הרי !!!ýְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָחלקנ
– ýינ ₣תינù אינם òבר הûČיקים הם  – מעלה òְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָל
– עכ òו ýנflע הח Łים עלי₣ן קד₣òי צûיקים ýְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָמהם 
úידים óùר òל òýùמל ₣תù הם ýאיל ְְְְְִִִִִֵֶַָָונראים 
וי₣òבים נúóבה, מאד מהýתם ל א – ְְְְֲִִַַַָָָָָֹועצמ₣ת
זה ćל₣ני  את הראיתם  וא ₣מרים, ýמóיחים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַיחד
òל היכל₣ אל וע₣לים ?ò₣דčה הþהר  את ְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהfi₣מד
ýכבר  מýכן הŽני ה Žה מòיח , להם  וא₣מר  ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָמòיח,
הfi₣מד üיflדעý זה ćל₣ני ùזכ ýת הל לגא ýלה, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָֹארד

.ò₣ דčה הþהר  את ְְִֶַַַָֹול₣מדים

הýא  ,לflה ûבר אòר  מק₣ם ועיר עיר ùכל ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָהרי
לŁהýדים, וóó₣ן óמחה מúיעים, ע₣לם , òל ₣ְְְְִִִִֶַַַָָָמל
ýכמאמר  ,ò₣דčה þùהר וג₣רסים ל₣מדים ýְְְְֲִִַַַַָָָֹלם
אסר, אòר ודרא , ûרא ûבכל הûČיק הýא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָמרûכי ,
וכדאיתא  הס ר, òי אòר  הúלýת ùזמן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָהŁ₣ם 
הס ר  ואנ₣כי ûכתיב מŽין ה₣רה מן ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָאžתר

לŁהýדים. ט₣ב וי ₣ם  ýמòה ע₣óה, ְְְְִִִֶֶַַאסיר,

ûברי  את הč₣ראים אם  ן  א ם! לי ýידúְְִִִֵֶֶֶַַַַַָ
מי  מימיכם ראיתם  האם !òflמ זה ùרגע ýfiְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָא
òל מקòה מה ýת₣ ל ואין þהר fiò₣מד òְְְִֵֵֶֶֶַָָֹהýא
"לŁהýדים לŁהýדים  ט₣ב וי₣ם ýמòה óְְְְְִִִִֶַַָמחה

ויקר" וóó₣ן וóמחה üא ₣ר טז)היתה ח, .(אס ר ְְְְְִִֵֶָָָָָָ

"מòה זה י  ùעצמ₣ ò יúמר þהר ל₣מד ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹהרי
לŁהýדים"!!! ט₣ב ְְִַוי ₣ם 

העבר  הŁמים מן באחד  נפלאה: ע ýבדה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָואסćר 
ò₣דčה òל ₣òקד לצŁ₣ן נסעי לט₣בה ý ְְְְִִֵֶַַָָָָָעלינ
ýמה ועכיע"א, זיע"א  הýžŁרים ùעל ùלי ר ùי  ýִִִֵֵַַַַַמ₣רנ

þהר! ל₣מד  כזה? למק ₣ם  úflòיע יהýדי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹע ₣óה

ò₣דčה הþהר  את ידי אל לקחי ùְְִִִֶֶַַַַָָָֹק ýČר ,
לקרא, והתחלי חדòים, 3 לפני לי ôôְְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַָֹלחם
המן  ה"קלćת הŁדýע  הČ₣רר  הČר  התחיל ýְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָמŁד
והסיתני  וזכר₣ òמ₣ יflח  הרע  הŁצר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָעמלק "

úאוה מחôב  ונכùדלחש₣ב  חýòב אני י  לאמ₣ר  ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ
את  אן fiò₣מד וòל₣ם ] [חס ה Łחיד אני ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָהŽה
לרòת  נפלי fiòא וכמעט ,ò₣ דčה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹהþהר 

.ýזfiה ְֵַַָהćר ýסה

ùרýרחםמŁד ò₣דčה הflלכים מלכי  מל עלי ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
פילת  את התfićלי לא עדין י לי והז יר  ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַֹהýא,
העיר  òל הי òיבה  אל מ Łד  נòúי לכן ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהflנחה,
מùfiי  יòח לא אòר  מחזה עיני  מýל וראיתי ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹצפת

ואברכים ùחýרים 120 – ר ùים ע₣óהימים היית (ùעבר ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

לל!) ćלא זה ôאין י₣דע אני  ה Ł₣ם   א ,!!!!! òל: סימן ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאן 

ה þהר  את עצýמה ùהתמדה ול₣מדים ְְְְְֲִִֶַַַָָָֹי₣òבים 

 הרהז מעלת כטֲַַַ

ולהתקרב בראותינו וטהרה לקדושה  ישראל בני  אחינו של השתוקקות גודל את
אלוקי התנא מאמרי חיים אלוקים  דברי  ללמוד וצמאים  שבשמים , לאבינו
המדברים הזוהר  ספר  מאמרי  להבין ומשתוקקים  זי "ע, הקדוש יוחאי בר  שמעון רבי 
עשיותיהם כל ולייחד  האהבה באש ולאחוז להתמיד שיוכלו  כדי ימינו, חיי על
הזוהר את  לאור להוציא והכבירה הנפלאה המלאכה את  שכמנו על העמסנו לשמים ,
היום חיי  אל  השייכים  המאמרים  את  ללקט  יוכל  אחד  וכל הקודש, בלשון  הקדוש
האכילה, קדושת התפילה, וקדושת ומזוזות תפילין ומצוות טובים , ימים שבתות  יום,
לבית בכניסה  פרטיו , כל עם  השכיבה עד מההשכמה ישראל, בני של יומם  וסדר

ויהודי . יהודי  כל את ולקדש להאיר  הלימוד , הנהגת הכנסת ,

ממיכיו,צא טב ם ה על למידי על  הד רת לד  חביב היה ה עד למד , ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָ

 תזכ מידיטב אייזיק יצחק ר י הרב   רנמ  דה הרב  מה  ללמד   לנ ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹוי

ואחד. עמים  מאה ח ים  עץ הרי  ונה מד  ואמר, עצמ העיד אמן,  עלינ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָיגן

הד.ועד  הזהר ספר את המדים מעלת הפליג רים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹ

ההר :מעל ת ספר העסק ְֲִֵֵֶַַַָֹ

רחמים .מקרב י ראל א ת ְְְְֲִִֵֵַַָָֻ

קת.מבל זרת ְְֵֵַָ

פגםז כה סיג  מל כמז נפלא אר ותזהיר איר מתנ את לק לטהר ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

לגמרי . א ר ְְְְֵֶַַַָעד

הרע.מרחיק ויצר  המקטרגים  ל   מעצמ ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

הא.י מר בע לם הה עלם  רעים מ קרים  ְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

רעת.יצל מ ת  רע ת  מ אות ֲִִִִֵַָָָ

נים .הרי לעת  כח  ה ם  את מפר הגה הא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ה ם .יזה  נעם  לחזת ְְֲִֵֶַַַֹ

מבין.נ ל מאיר ללב האבן  לב  פוה הב מ מטם  ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

יד.זכה  מתקם דל את להבין ְְְִִִֵֶֶַָָ

נמתםלד  לתן יתר  מסל נפטרים  נמת לעי  דה ההר ספר  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

ינים . מל להילם  העלי ן למק מם ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָלהעלתם

יóראל!!! א òריכם יóראל!!! אòריכם .ò₣דčְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָה
ýמה נעים  מה ýכינþò ýרינòא יóראל!!! ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאòריכם
ýעלינ יגן י ₣חאי ùר òמע ₣ן ר ùי זכýת !!!ýחלקנ ְְְִִֵֵֵֶַַָָָט₣ב

אמן! י óראל ל ְְִֵֵַָָָועל
מזי  עם נמנה  להי₣ת þòכיתי על עצ ýמה óùְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָמחה
Žòזה ýבברכה .ò₣דčה הþהר  ל₣מדי ועם  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהרùים 
לגא ýלה הþאת] [òùנה òא  ùהאי יחד ýלנý ְְְִַַַַַָָָָָֹכ

ונגלים. נראים úלýיים  ýבחסדים ùרחמים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָה ôלמה ,

ù₣ר₣כ ₣ביץ ûוד ִִֵָי₣סף
יראים  óýרפים מלאכים  א òר ,ò₣דč ה הרב  ýנù ר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנכד

זצוקללה"ה מליז'נסק אלימל ר ùי  הרùי אליו  ְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָמòúת

אòר  ה Łמים òבעת א₣ר  ýינù ר הרה "ק  ונכד ועכי "א, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָזיע"א 

ùעל י óראל  רùי מćניו ור₣עדים חלים הôמים  צבא ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָל

ועכי "א  זיע"א  זצוקללה"ה  ט ₣ב òֵם 



 הרהז מעלת ֲַַַ כח כח כח כח 

ברואים) ורבבות אלפים בהם יש הנזכרין ממינים כלמין לחברתה, דומה בריה  אין אשר  ,
הוא הכל העולם  בריאת של שנה אלפים ששה של הזה הזמן משך בכל הזאת היגיעה

ולתקן  לברר  הקליפות)כדי  בין  שנפלו הניצוצות עכ"ל.(את 



לאהספר אשר הקדושים  ישראל בני  את לזכות למען מרובעות, באותיות נדפס הזה
הקדושים הזוהר במאמרי הם אף שישתעשעו הנסתר , לחכמת עדיין נכנסו

לבבם שבשמים .]זכ[ויתעורר לאבינו רוח נחת  לעשות

ùčòלנý:כז. מכב  ְְְֲִִִֶַַָונע יק 

מ flפעל הרùים מזי החýòבים הרùנים ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָלכב ₣ד
ýברכה! òל₣ם  הע₣למי, ò₣דčה ְִַַַָָָָָָֹהþהר 

 ýברננים ýבר₣ן  הÿ₣ב  òל₣מכם ûריòת ְְְְִִִֶַַַַָָאחר
אûר  מŽôכנס  והŽ₣רא  הŽכùד הþה הŁ₣ם ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָלרגל
עינים הflא ₣ר flòסùיר ýכפי   óùמחה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָמרùים 
וכל ûר, ע₣לם  òל אýfiפ₣ ûר , א' :ýהינ òְְֲֶֶַַָָָָָאד"ר
Łדýע 'ý וכ אד"ר ùהן יÿע נכסיו ýמŁתקŁò ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָהר₣צה
חלקם ! ואòרי א òריהם  .ò₣ דčה הþהר ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלל₣מדי 
יעקב  !₣flע הוי"ה חלק  י נחלתם ! הוי "ה ֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹחלק 

.'ý וכ Łד ýע נחלת₣! ְֲֶֶַַַָָחבל

ה ž₣ת  ùחג הŁ₣רדים  האćòýיזין על ò₣ דčה þùהר ְְְְִִִַַַַַַַָָָֹֻ(מב ₣אר 

אחדל òבת  ל את  ýמס ùבת ה čflיפה הčד₣òה  žùה ýעמנ ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

ûברים  ותראה  ò₣דč ה þùהר òם עיין – מóŁראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואחד

þהרים, ýברננים בר ₣ן מבהיקים , ýמćז מþהב ועצýמים, ְְְֲִִִִִִִִִַַַָָָָָָֹנפלאים

יחýד ה₣רה, [היא כfiה óמחים, כלה  ýלאין  קץ ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָלאין

וקýדòא  א₣רייתא ה ôלם. ùיחýד  üיכינòý הýא   ריù ְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָק ýד òא

ýמ"ה Łפית מ"ה ùהינýמים , מקôטת חד] ויóראל ה ýא  ריùְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻ

ùתענýגים)  עמŽ. ְְְֲִַַָ

ýמק₣ם מק ₣ם  ùכל א òר הþה העת נכùד ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָמה
ò₣דčה ה þהר את ול₣מדים יהýדים ְְְְִִִֶַַַָֹי₣òבים 
ýבכל ,òflמ ùפ₣על הúאýלה את ýְְְְְִֵֶַַָָָָמקרבים

ýמע ýùûר ט₣ב הflח òבה מה ýרינòא fiòהם, óה ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ćמליא  ל עם ò₣Łב  ò₣דčה רùò"י הרי !!!ýְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָחלקנ
– ýינ ₣תינù אינם òבר הûČיקים הם  – מעלה òְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָל
– עכ òו ýנflע הח Łים עלי₣ן קד₣òי צûיקים ýְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָמהם 
úידים óùר òל òýùמל ₣תù הם ýאיל ְְְְְִִִִִֵֶַָָונראים 
וי₣òבים נúóבה, מאד מהýתם ל א – ְְְְֲִִַַַָָָָָֹועצמ₣ת
זה ćל₣ני  את הראיתם  וא ₣מרים, ýמóיחים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַיחד
òל היכל₣ אל וע₣לים ?ò₣דčה הþהר  את ְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהfi₣מד
ýכבר  מýכן הŽני ה Žה מòיח , להם  וא₣מר  ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָמòיח,
הfi₣מד üיflדעý זה ćל₣ני ùזכ ýת הל לגא ýלה, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָֹארד

.ò₣ דčה הþהר  את ְְִֶַַַָֹול₣מדים

הýא  ,לflה ûבר אòר  מק₣ם ועיר עיר ùכל ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָהרי
לŁהýדים, וóó₣ן óמחה מúיעים, ע₣לם , òל ₣ְְְְִִִִֶַַַָָָמל
ýכמאמר  ,ò₣דčה þùהר וג₣רסים ל₣מדים ýְְְְֲִִַַַַָָָֹלם
אסר, אòר ודרא , ûרא ûבכל הûČיק הýא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָמרûכי ,
וכדאיתא  הס ר, òי אòר  הúלýת ùזמן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָהŁ₣ם 
הס ר  ואנ₣כי ûכתיב מŽין ה₣רה מן ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָאžתר

לŁהýדים. ט₣ב וי ₣ם  ýמòה ע₣óה, ְְְְִִִֶֶַַאסיר,

ûברי  את הč₣ראים אם  ן  א ם! לי ýידúְְִִִֵֶֶֶַַַַַָ
מי  מימיכם ראיתם  האם !òflמ זה ùרגע ýfiְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָא
òל מקòה מה ýת₣ ל ואין þהר fiò₣מד òְְְִֵֵֶֶֶַָָֹהýא
"לŁהýדים לŁהýדים  ט₣ב וי₣ם ýמòה óְְְְְִִִִֶַַָמחה

ויקר" וóó₣ן וóמחה üא ₣ר טז)היתה ח, .(אס ר ְְְְְִִֵֶָָָָָָ

"מòה זה י  ùעצמ₣ ò יúמר þהר ל₣מד ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹהרי
לŁהýדים"!!! ט₣ב ְְִַוי ₣ם 

העבר  הŁמים מן באחד  נפלאה: ע ýבדה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָואסćר 
ò₣דčה òל ₣òקד לצŁ₣ן נסעי לט₣בה ý ְְְְִִֵֶַַָָָָָעלינ
ýמה ועכיע"א, זיע"א  הýžŁרים ùעל ùלי ר ùי  ýִִִֵֵַַַַַמ₣רנ

þהר! ל₣מד  כזה? למק ₣ם  úflòיע יהýדי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹע ₣óה

ò₣דčה הþהר  את ידי אל לקחי ùְְִִִֶֶַַַַָָָֹק ýČר ,
לקרא, והתחלי חדòים, 3 לפני לי ôôְְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַָֹלחם
המן  ה"קלćת הŁדýע  הČ₣רר  הČר  התחיל ýְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָמŁד
והסיתני  וזכר₣ òמ₣ יflח  הרע  הŁצר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָעמלק "

úאוה מחôב  ונכùדלחש₣ב  חýòב אני י  לאמ₣ר  ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ
את  אן fiò₣מד וòל₣ם ] [חס ה Łחיד אני ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָהŽה
לרòת  נפלי fiòא וכמעט ,ò₣ דčה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹהþהר 

.ýזfiה ְֵַַָהćר ýסה

ùרýרחםמŁד ò₣דčה הflלכים מלכי  מל עלי ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
פילת  את התfićלי לא עדין י לי והז יר  ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַֹהýא,
העיר  òל הי òיבה  אל מ Łד  נòúי לכן ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהflנחה,
מùfiי  יòח לא אòר  מחזה עיני  מýל וראיתי ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹצפת

ואברכים ùחýרים 120 – ר ùים ע₣óהימים היית (ùעבר ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

לל!) ćלא זה ôאין י₣דע אני  ה Ł₣ם   א ,!!!!! òל: סימן ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאן 

ה þהר  את עצýמה ùהתמדה ול₣מדים ְְְְְֲִִֶַַַָָָֹי₣òבים 

 הרהז מעלת כטֲַַַ

ולהתקרב בראותינו וטהרה לקדושה  ישראל בני  אחינו של השתוקקות גודל את
אלוקי התנא מאמרי חיים אלוקים  דברי  ללמוד וצמאים  שבשמים , לאבינו
המדברים הזוהר  ספר  מאמרי  להבין ומשתוקקים  זי "ע, הקדוש יוחאי בר  שמעון רבי 
עשיותיהם כל ולייחד  האהבה באש ולאחוז להתמיד שיוכלו  כדי ימינו, חיי על
הזוהר את  לאור להוציא והכבירה הנפלאה המלאכה את  שכמנו על העמסנו לשמים ,
היום חיי  אל  השייכים  המאמרים  את  ללקט  יוכל  אחד  וכל הקודש, בלשון  הקדוש
האכילה, קדושת התפילה, וקדושת ומזוזות תפילין ומצוות טובים , ימים שבתות  יום,
לבית בכניסה  פרטיו , כל עם  השכיבה עד מההשכמה ישראל, בני של יומם  וסדר

ויהודי . יהודי  כל את ולקדש להאיר  הלימוד , הנהגת הכנסת ,

ממיכיו,צא טב ם ה על למידי על  הד רת לד  חביב היה ה עד למד , ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָ

 תזכ מידיטב אייזיק יצחק ר י הרב   רנמ  דה הרב  מה  ללמד   לנ ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹוי

ואחד. עמים  מאה ח ים  עץ הרי  ונה מד  ואמר, עצמ העיד אמן,  עלינ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָיגן

הד.ועד  הזהר ספר את המדים מעלת הפליג רים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹ

ההר :מעל ת ספר העסק ְֲִֵֵֶַַַָֹ

רחמים .מקרב י ראל א ת ְְְְֲִִֵֵַַָָֻ

קת.מבל זרת ְְֵֵַָ

פגםז כה סיג  מל כמז נפלא אר ותזהיר איר מתנ את לק לטהר ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

לגמרי . א ר ְְְְֵֶַַַָעד

הרע.מרחיק ויצר  המקטרגים  ל   מעצמ ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

הא.י מר בע לם הה עלם  רעים מ קרים  ְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

רעת.יצל מ ת  רע ת  מ אות ֲִִִִֵַָָָ

נים .הרי לעת  כח  ה ם  את מפר הגה הא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ה ם .יזה  נעם  לחזת ְְֲִֵֶַַַֹ

מבין.נ ל מאיר ללב האבן  לב  פוה הב מ מטם  ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

יד.זכה  מתקם דל את להבין ְְְִִִֵֶֶַָָ

נמתםלד  לתן יתר  מסל נפטרים  נמת לעי  דה ההר ספר  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

ינים . מל להילם  העלי ן למק מם ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָלהעלתם

יóראל!!! א òריכם יóראל!!! אòריכם .ò₣דčְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָה
ýמה נעים  מה ýכינþò ýרינòא יóראל!!! ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאòריכם
ýעלינ יגן י ₣חאי ùר òמע ₣ן ר ùי זכýת !!!ýחלקנ ְְְִִֵֵֵֶַַָָָט₣ב

אמן! י óראל ל ְְִֵֵַָָָועל
מזי  עם נמנה  להי₣ת þòכיתי על עצ ýמה óùְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָמחה
Žòזה ýבברכה .ò₣דčה הþהר  ל₣מדי ועם  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהרùים 
לגא ýלה הþאת] [òùנה òא  ùהאי יחד ýלנý ְְְִַַַַַָָָָָֹכ

ונגלים. נראים úלýיים  ýבחסדים ùרחמים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָה ôלמה ,

ù₣ר₣כ ₣ביץ ûוד ִִֵָי₣סף
יראים  óýרפים מלאכים  א òר ,ò₣דč ה הרב  ýנù ר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנכד

זצוקללה"ה מליז'נסק אלימל ר ùי  הרùי אליו  ְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָמòúת

אòר  ה Łמים òבעת א₣ר  ýינù ר הרה "ק  ונכד ועכי "א, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָזיע"א 

ùעל י óראל  רùי מćניו ור₣עדים חלים הôמים  צבא ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָל

ועכי "א  זיע"א  זצוקללה"ה  ט ₣ב òֵם 



 הרהז מעלת ֲַַַ ל ל ל ל 

ל"דאי  ספר מדים זכת ה חק", עת עליו  לסמ מען רי הא ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ

כל נ ע אמן,  עלינ יגן תזכ י חאי  ר מען רי  האלקי  ְְְֱִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹהא

.לנ  צרְִַָָה

גימטרא"רפאתיו"בת יחאימנין(703)עלה ר זכת (703)מען י  , ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָ

.מ לנ פ לג לאדם רפאה ְְְְְִִֶֶָָָָָנמכת

זה ועל  ב תה'כל'ב ר'פע'שעי'ידי  רא י תרת ר"י,עלמ ת, העסק ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

אכי"ר. וגמי, רחני  רב לפע מ א ס עא ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָיזה

מה'ונעיק 'וקהל מ פר  – קד מארת ל "ז)אן מעט(ף  תבי  הל  ואני  : ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ

כלל ה ר אים וכל והאדם העלם  ריאת הלל לנ והדיע ואמר ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָמ עיר 

אמר אר , ותפאר לממ  רתגב וחס תאלק עז דל לנ להדיע די  ְְְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹהל

ר ח נחת  הא  ר  דלה אין  ,"ועבדה  אבי אלקי את  "ע נ ללמה  ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹוד 

רת ל  וי הא  ר דלה ן נקרא  זה  ,תאלק יר מ י  א א עלם  ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹי תר

 קנ די י ם כל  מליא ע מח  ה א  ר דוה מלא גנזי  ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָלח

 דה פלניא, די קנא  זהירין הוי  לפניו מכריזין  מלא אהבי  ין  למעלה ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָנרם 

י מ ל מי  אלקים , יראת  מ ל ציק לבל, ר ת ל  י והא  זר  ה א  רְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵַַַָֹ

רזי ל מראה קדם  ת א מיעים הפל ע לם זה ירדת המה  בעה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹציק.

אא לעלם  רדה א  עליה וגזרין תא מיעין  מלא  וגינזין אצרי  ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹרזין,

מען הרי  ל זהר מאמרי  מ ה הכחי וגם  אריתא . רזין ולדר לחקר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹדי

צר ף  מליא ל עם   י כינ הא  ר דמה והרמנא רת נן יחאי  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָן

הק מת דאיתא ההר, לנ לג ת ותח ן עלין עדן גן  ציקא המ ת ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹל

ח רא ויטעמ ן . תריי א  רא עד לממרת הן צנצנת קח  אנין ע' ההר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹני 

לעלם יצא  מ ם עאה אי א זיהרא לל נין לא  לתא מן יראל יפקן ילְְְְְֲִִִִִִִִִֵָָָָָָָָָָָָָָָֹ

 אנ ה חן  בהתע ררת וה מחה  והחרת ה אה א ריתא רזא  ולם  ְְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָֻח ים 

.נל אן עד  העלי ן . ה קר ְְְְִֶַַָָָמעררים 

מינתמבא תר  היח  יאת קדם תב: כיא  מירא ירים  אר פר  ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

,ל ה ברים לה ליזהר  לזה העצה עלם . ליצלן  רחמנא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹואיקרסת

מס לת זהר אמירת י אמר , מה מבין   אינ י על אף זהר , י ם  כל  לאמר  ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻהאחד 

ה ב... ם .לטהרת  ע ן  ְֳֵֵַַַָָ

זמיחד  גימטרא"תש"ע"נה תש"ע היא – ה ה "ר ' א"ר  גימטרא'ספ"ר גם  ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

י חא"י' "ן  מע"ן ב ת עם'ר"י אתהלל.ועםהד ' לקרב נ נתח ק ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ

לתא מן  י יפקן ההר, ספר  האי   איה" מכא ב צער  ללא   צדקנ מיח  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹיאת

רצן. יהי  ן  אמן  ְְֲִֵֵֵַָָרחמי ",

פה וזאת איל רצה ה להדיס אחד לכל מצוה מר  הא פרים  למדעי, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻ

ציקים . לבנים  וז כה לעד  עמדת תזכ הר ים  את המזה וכל רצה, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָולן

 הרהז מעלת לא ֲַַַ

לראת יז ה ה,  דה לפעל והמס עים  העזרים  ל  הר ים  זכת ח ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹבגדל

 עלינ ה ם ערה  קר ב נז ה א ר עד קדה, ונחת ענ ג  רב חלציהם ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻמ צאי 

, מאדנ בכל ננפ בכל חנ כל צרנ לי לעבד  לבבנ לטהר  ונזה טהרה, ְְְְְְְְְְְֲֳִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹר ח 

רחמי " לתא  מן   י יפק ן ההר , ספר  "האי  מהימנא הרעיא הבטחת  ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻתקם

אמן. ,ימינ מהרה צדק  אל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָביאת 

העם !" בּ גאּל ת חלק  יׁש  ל הגּ ע ּת י! בּ זכוּ ת"
ואמר :התא ציק פליטת עם  ,ל בא צנק יראל  עם היח ,  מל ב א ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

יבחן הה רת עיניו ה יח מל יתנן ה את עת מחים, ים  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהעם

פליאה עיניהם  ירימ לם ,עאצ ויראה   יד ירים לפתע מעיו, לפי  ואחד  אחד  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָל 

יה די על אצע תנה ויאמר,  ל ק את ה יח מל ימיע אז מחזה , יטְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹוי

העם!". גאת חלק  י ל העי! תזכ" ויה דימסיים: יה די ל על יראה  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

.יאת למען  ְִֶַַַָָעל

–הלואי עלינ יעיד  בעצמ דכב היח  הארים, הכים מן להי ת  זה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

העי ". תזכ"ְְְִִִַ

הּק דוֹ ׁש ה הכינה למען ּמ דקוֹ תיכם  הקריבוּ 
הכינה על למען דקתיכם הקריב מים, לם  י ד נ יקרים , יהדים  ן, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

, ננפ לפת לגרם , צרנלי ר ח נחת לעת יחדהדה, אחד לנ לו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

בב"א ה יח מל ני א ר את .לק ל  ְְִֵֵֶֶֶַַַָ

 נוכ, י אתגליא  האי רא "זאה הר"י  נבאת   נ יק יים נזה אחד ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ

יבא פי י  מל  יחנ מ וד  ן , עינינ ותחזנה ר ר", "קראתם לת בסגְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ

 ,ז"ויגאלנה '"ע רח  עליו ונחה  ,חלקינ חי אל זאת ב כר  ,אלקינ והדר ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹ

יעת ,ננפ ותגל ,נל י מח  ואז , עלינ תמלכ בד יגה ,מגינינ  רנְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָצ

אכי"ר. , ינְֵַמל

לא ֹורהּמֹוציאים ַ ִ ִ ָ 



בּ על  זי"ע  ראזנבערג  יודיל רבּ י  אלוֹ קי המק בּ ל הצּ דּ יק ׁש ל קדׁש וֹ  דּ ברי 
ּת וֹ רה" "זּ הר

ראזנבערגראינו יודיל רבי  אלוקי המקבל הצדיק של קדשו  דברי את להביא לנכון
תורה ": "זוהר בעל זי "ע

"זּ הר בּ על זי"ע  ראזנבערג יודיל רבּ י אלוֹ קי המקבּ ל הצּ דּ יק  ׁש ל קדׁש וֹ  דּ ברי 
ּת וֹ רה"

ראזנבערגראינו יודיל רבי  אלוקי המקבל הצדיק של קדשו  דברי את להביא לנכון
תורה ": "זוהר בעל זי "ע



 הרהז מעלת ֲַַַ ל ל ל ל 

ל"דאי  ספר מדים זכת ה חק", עת עליו  לסמ מען רי הא ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ

כל נ ע אמן,  עלינ יגן תזכ י חאי  ר מען רי  האלקי  ְְְֱִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹהא

.לנ  צרְִַָָה

גימטרא"רפאתיו"בת יחאימנין(703)עלה ר זכת (703)מען י  , ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָ

.מ לנ פ לג לאדם רפאה ְְְְְִִֶֶָָָָָנמכת

זה ועל  ב תה'כל'ב ר'פע'שעי'ידי  רא י תרת ר"י,עלמ ת, העסק ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

אכי"ר. וגמי, רחני  רב לפע מ א ס עא ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָיזה

מה'ונעיק 'וקהל מ פר  – קד מארת ל "ז)אן מעט(ף  תבי  הל  ואני  : ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ

כלל ה ר אים וכל והאדם העלם  ריאת הלל לנ והדיע ואמר ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָמ עיר 

אמר אר , ותפאר לממ  רתגב וחס תאלק עז דל לנ להדיע די  ְְְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹהל

ר ח נחת  הא  ר  דלה אין  ,"ועבדה  אבי אלקי את  "ע נ ללמה  ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹוד 

רת ל  וי הא  ר דלה ן נקרא  זה  ,תאלק יר מ י  א א עלם  ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹי תר

 קנ די י ם כל  מליא ע מח  ה א  ר דוה מלא גנזי  ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָלח

 דה פלניא, די קנא  זהירין הוי  לפניו מכריזין  מלא אהבי  ין  למעלה ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָנרם 

י מ ל מי  אלקים , יראת  מ ל ציק לבל, ר ת ל  י והא  זר  ה א  רְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵַַַָֹ

רזי ל מראה קדם  ת א מיעים הפל ע לם זה ירדת המה  בעה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹציק.

אא לעלם  רדה א  עליה וגזרין תא מיעין  מלא  וגינזין אצרי  ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹרזין,

מען הרי  ל זהר מאמרי  מ ה הכחי וגם  אריתא . רזין ולדר לחקר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹדי

צר ף  מליא ל עם   י כינ הא  ר דמה והרמנא רת נן יחאי  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָן

הק מת דאיתא ההר, לנ לג ת ותח ן עלין עדן גן  ציקא המ ת ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹל

ח רא ויטעמ ן . תריי א  רא עד לממרת הן צנצנת קח  אנין ע' ההר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹני 

לעלם יצא  מ ם עאה אי א זיהרא לל נין לא  לתא מן יראל יפקן ילְְְְְֲִִִִִִִִִֵָָָָָָָָָָָָָָָֹ

 אנ ה חן  בהתע ררת וה מחה  והחרת ה אה א ריתא רזא  ולם  ְְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָֻח ים 

.נל אן עד  העלי ן . ה קר ְְְְִֶַַָָָמעררים 

מינתמבא תר  היח  יאת קדם תב: כיא  מירא ירים  אר פר  ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

,ל ה ברים לה ליזהר  לזה העצה עלם . ליצלן  רחמנא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹואיקרסת

מס לת זהר אמירת י אמר , מה מבין   אינ י על אף זהר , י ם  כל  לאמר  ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻהאחד 

ה ב... ם .לטהרת  ע ן  ְֳֵֵַַַָָ

זמיחד  גימטרא"תש"ע"נה תש"ע היא – ה ה "ר ' א"ר  גימטרא'ספ"ר גם  ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

י חא"י' "ן  מע"ן ב ת עם'ר"י אתהלל.ועםהד ' לקרב נ נתח ק ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ

לתא מן  י יפקן ההר, ספר  האי   איה" מכא ב צער  ללא   צדקנ מיח  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹיאת

רצן. יהי  ן  אמן  ְְֲִֵֵֵַָָרחמי ",

פה וזאת איל רצה ה להדיס אחד לכל מצוה מר  הא פרים  למדעי, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻ

ציקים . לבנים  וז כה לעד  עמדת תזכ הר ים  את המזה וכל רצה, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָולן

 הרהז מעלת לא ֲַַַ

לראת יז ה ה,  דה לפעל והמס עים  העזרים  ל  הר ים  זכת ח ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹבגדל

 עלינ ה ם ערה  קר ב נז ה א ר עד קדה, ונחת ענ ג  רב חלציהם ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻמ צאי 

, מאדנ בכל ננפ בכל חנ כל צרנ לי לעבד  לבבנ לטהר  ונזה טהרה, ְְְְְְְְְְְֲֳִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹר ח 

רחמי " לתא  מן   י יפק ן ההר , ספר  "האי  מהימנא הרעיא הבטחת  ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻתקם

אמן. ,ימינ מהרה צדק  אל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָביאת 

העם !" בּ גאּל ת חלק  יׁש  ל הגּ ע ּת י! בּ זכוּ ת"
ואמר :התא ציק פליטת עם  ,ל בא צנק יראל  עם היח ,  מל ב א ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

יבחן הה רת עיניו ה יח מל יתנן ה את עת מחים, ים  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהעם

פליאה עיניהם  ירימ לם ,עאצ ויראה   יד ירים לפתע מעיו, לפי  ואחד  אחד  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָל 

יה די על אצע תנה ויאמר,  ל ק את ה יח מל ימיע אז מחזה , יטְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹוי

העם!". גאת חלק  י ל העי! תזכ" ויה דימסיים: יה די ל על יראה  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

.יאת למען  ְִֶַַַָָעל

–הלואי עלינ יעיד  בעצמ דכב היח  הארים, הכים מן להי ת  זה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

העי ". תזכ"ְְְִִִַ

הּק דוֹ ׁש ה הכינה למען ּמ דקוֹ תיכם  הקריבוּ 
הכינה על למען דקתיכם הקריב מים, לם  י ד נ יקרים , יהדים  ן, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

, ננפ לפת לגרם , צרנלי ר ח נחת לעת יחדהדה, אחד לנ לו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

בב"א ה יח מל ני א ר את .לק ל  ְְִֵֵֶֶֶַַַָ

 נוכ, י אתגליא  האי רא "זאה הר"י  נבאת   נ יק יים נזה אחד ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ

יבא פי י  מל  יחנ מ וד  ן , עינינ ותחזנה ר ר", "קראתם לת בסגְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ

 ,ז"ויגאלנה '"ע רח  עליו ונחה  ,חלקינ חי אל זאת ב כר  ,אלקינ והדר ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹ

יעת ,ננפ ותגל ,נל י מח  ואז , עלינ תמלכ בד יגה ,מגינינ  רנְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָצ

אכי"ר. , ינְֵַמל

לא ֹורהּמֹוציאים ַ ִ ִ ָ 



בּ על  זי"ע  ראזנבערג  יודיל רבּ י  אלוֹ קי המק בּ ל הצּ דּ יק ׁש ל קדׁש וֹ  דּ ברי 
ּת וֹ רה" "זּ הר

ראזנבערגראינו יודיל רבי  אלוקי המקבל הצדיק של קדשו  דברי את להביא לנכון
תורה ": "זוהר בעל זי "ע

"זּ הר בּ על זי"ע  ראזנבערג יודיל רבּ י אלוֹ קי המקבּ ל הצּ דּ יק  ׁש ל קדׁש וֹ  דּ ברי 
ּת וֹ רה"

ראזנבערגראינו יודיל רבי  אלוקי המקבל הצדיק של קדשו  דברי את להביא לנכון
תורה ": "זוהר בעל זי "ע



 הרהז מעלת ֲַַַ לב לב לב לב 

ידבר, נדכה בלב המחבר, הקדמת 

רוחו, יציע אנשים ולפני שיחו , ישפך עליון  לאל
גבוהות ,ישמחו מדרגות בעלי  אלהים אנשי אלו השמים הארץ, ותגל השמים

אמנם ואם עולם, לאור זה ספרי בצאת  הבינונים, אנשים אלו והארץ
הדומים הגדולים לאנשים נצרך  שלא כלומר הוא, בשמים לא זה ספרי כי ידעתי
המה גם ישמחו הלא אבל השמימה, החכמה בסלם עולים אשר  אלהים למלאכי
הזוהר  מאמרי ולהבין ללמוד  הבינונים מאנשים התעוררות  בראותם הארץ , בגילת 
רבי  וז"ל, שמעון, לר ' אליהו כדברי להגלות , הישועה שקרובה אות זה כי הקדוש,
לתתאי  דאתגליא עד עלאי כמה יתפרנסון  דילך חבורא דמהאי  אנת זכאה כמה רבי
וכו', תשובו משפחתו אל  ואיש אחוזתו אל  איש ושבתם ובגיניה יומיא , בסוף
כד  דילך  חבורא מהאי יתפרנסון לתתא נשא בני וכמה וז"ל , איתא, אחר ובמקום 
ועוד  וגו', בארץ דרור  וקראתם ובגיניה יומיא, בסוף בתראה בדרא לתתא אתגליא

וז"ל: איתא,

יפקוּ ן הזּ הר ספר דּ איה וּ  דּ חיּ י מאילנא למטעם ישׂ ראל דּ עתידין ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְוּ בגין 
גלוּ תא  מן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵבּ יּה 

מן ובגין ביה יפקון  הזוהר  ספר  דאיהו דחיי מאילנא  למטעם  ישראל דעתידין 
חדש  וזוהר  בהזוהר מפוזרים מאמרים הרבה עוד  שיש  וכידוע  גלותא,
למוד  ע "י תצמח אשר ישראל כנסת טובת  נוגה ומפיקים זיו המלאים הזוהר  ותקוני 
ושנים בעיר  אחד שהם בלבד הדור גדולי על רק מוסב שזאת לומר ואין הזוהר, ספר
מורה בתראה, ובדרא יומאי בסוף לתתאי אתגליא שאומר  מה כי במשפחה,
יחידי  רק  בו ושלומדים הזוהר  ספר שנתגלה שנה מאות כמה שזה זאת  שמלבד
לטעם עתידים ישראל הכלל שגם ישראל, לכלל חדשה  התגלות  תבא עוד  סגולה,

דחיי. מאילנא

לגאלּ ה  יזּכ וּ  ה ּק דוֹ ׁש  זּ הר ללמד ׁש יּ זּכ וּ  אוֹ תם ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָּכ ל
כוונתוכן עיקר  כי ודע וז"ל, זצ"ל, אזולאי מהר "א לאברהם חסד בספר  איתא

באפס  השכינה] [היינו הלאומי אור להיות לזה היה הזוהר  בחבור  ע"ה הרשב "י
מועט יחוד בבעלה ליחדה סמך לה  לעשות ורצה לה, עוזר  ובאין תומך  באין שפע 
סעד  ליתן כדי משיחא מלכא בימי להתגלות  עתיד  זה וספר וכו ', הזוהר חבור  ע"י
היא הזה בזמן המועטת זו העבודה כי לגאולה, יזכו אליו שיזכו אותם וכל לשכינה,
מבואר  הרי ע"ש, וכו' קיים ביהמ"ק שהיה בזמן שהיו נביות  אילי מכל חשוב  יותר 
בדור  מפורסמת  חדשה  בהתגלות להתגלות הזוהר ספר  שעתיד  מדבריו גם
בזמן  שהם אותן בין אפילו ישראל, הכלל  בין התפשטות  היינו זו והתגלות  האחרון,

בינונים. במדרגת  הזה 

לשון אמנם אם הזאת  התגלות  להיות תוכל  איך המדע בעיני ונראה  נא נשפטה
סגולה, ליחידי אם כי כך כל מובנת שאינה ארמית בשפת הוא הזוהר 

 הרהז מעלת לג ֲַַַ

מאד  מתרבים  מינות  שספרי בעוה"ר רואים ואנו מובן, שאינו ספר  אדם היקנה
ספריהם שמיפים עי"ז בחרמם נפשות צודים וכמעט מרובים וקוניהם הללו בעתים
של זיו  המלאים הקדושים וספרים וקל, צח בלשון שנכתבו והעיקר יופי, מיני בכל 
עליו  שמביטים הקדוש הזוהר ספר ובפרט זוית , בקרן מונחים הקדושה התורה אור
ואחד  בכדי, זוזי אינש שדי ולא קמיע, איזה על כמו מובן שאינו נסתר  דבר  כעל 
שם שכתב  בלבו נכנסים  זצ"ל הקדש עבודת  בעל האזולאי דברי אשר כמעט מאלף 
ואף  קאמר, מאי  ידע  לא בשגם למוד  כל על מרומם הזוהר ספר למוד וז"ל, בספרו,
עצמן  הסודות מן הזוהר שספר  וכו', לנשמה גדול תקון והוא בקריאתו, שיטעה
המשיג מקוצר מובן שאינו אלא תורה, וסתרי סודות שהם ידוע והקורא בגלוי,

עכ"ל. המושג ועומק

הּכ לל בּ ין  יוֹ תר וּ להת ּפ ט חדׁש ה להת גּ לּ וּ ת  לבא הזּ הר ספר י וּ כל ֵאי◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌
◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל

קוראיםאבל הלא הזוהר דברי מבינים אינם אם  האזולאי בדברי המאמינים הם גם
מב  שאינם כיון הלב , התפעלות  רגשי שום בלי  בו ומהגים מהומצפצים ינים

יותר  ולהתפשט חדשה להתגלות לבא הזוהר ספר הזה באופן יוכל ואיך שידובר,
רק  אמורים אינם הקדש עבודת  בעל  שדברי לומר שיש גם ומה ישראל, הכלל בין
בערך  הלא אבל בפירוש, שם  שנזכר  כמו הזוהר  שבספר תורה והסתרי הסודות על
שהוא זאת  לולא דעת, בר  לכל כמעט מובן להיות יכול הזוהר מספר  חלקים ב'
לנפשי  ומנוחה לעיני שנה נתן לא הזה שהרעיון במרומים ושהדי ארמית , בלשון
הזוהר  מספר להעתיק  כזו קשה עבודה עלי לקחת  בחזקה אותי והכריח רב, זמן
מובנים להיות  יוכלו אשר  הפסוקים עומק המבארים המאמרים כל הקדש בלשון
המקומות מן אותם ללקט וגם הלמוד, בכלל רק שהוא מי לכל ישראל  לכלל
שעשה כדרך וסדרא, סדרא בכל מקומם על  ולסדרם  הזוהר  חלקי בכל המפוזרים 

המדרש. על  השמעוני ילקוט בעל

ׁש ּמ וּ בא  ּכ מ וֹ  הּק ד ׁש , בּ לׁש וֹ ן  הזּ הר ספר לוֹ  היה זצ"ל ויטאל חיּ ים  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י
אמת" דּ ר" ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ פרוּ ׁש וֹ 

הלאוהנה כי הזה, ברעיון אנכי  ראשון לא כי ראיתי בזה לעסוק החלותי כאשר
שמובא כמו  הקדש, בלשון הזוהר ספר לו היה זצ"ל ויטאל חיים הרב 

דף בבראשית הזוהר שעל אמת " "דרך  דף(לד :)בפירושו מזכיר (קטו :)ובמשפטים
הזהר  מן מלוקט זוהר בעולם היה  שכבר  מזה מוכח קטן, זוהר ספר אמת  בדרך
השל"ה בימי  אחד גדול קם וכן בשלמות, הזוהר כל בו נמצא היה  שלא הגדול
"אמרי  פירוש המחבר בעל זצ "ל בער ישכר  מוה"ר וכו' הקדוש הרב  ה"ה והלבוש
וסידר  הקדש לשון על  בנקל המובנים  הזוהר מאמרי והעתיק הזוהר, שעל בינה"
הקדוש  והרב חכמה", "מקור בשם  ספרו ויקרא שבתורה הפרשיות סדר על אותם
הדור  גדולי ועוד זצ"ל הלבוש בעל יפה מרדכי מוה "ר הגאון וגם זצ"ל השל"ה בעל 



 הרהז מעלת ֲַַַ לב לב לב לב 

ידבר, נדכה בלב המחבר, הקדמת 

רוחו, יציע אנשים ולפני שיחו , ישפך עליון  לאל
גבוהות ,ישמחו מדרגות בעלי  אלהים אנשי אלו השמים הארץ, ותגל השמים

אמנם ואם עולם, לאור זה ספרי בצאת  הבינונים, אנשים אלו והארץ
הדומים הגדולים לאנשים נצרך  שלא כלומר הוא, בשמים לא זה ספרי כי ידעתי
המה גם ישמחו הלא אבל השמימה, החכמה בסלם עולים אשר  אלהים למלאכי
הזוהר  מאמרי ולהבין ללמוד  הבינונים מאנשים התעוררות  בראותם הארץ , בגילת 
רבי  וז"ל, שמעון, לר ' אליהו כדברי להגלות , הישועה שקרובה אות זה כי הקדוש,
לתתאי  דאתגליא עד עלאי כמה יתפרנסון  דילך חבורא דמהאי  אנת זכאה כמה רבי
וכו', תשובו משפחתו אל  ואיש אחוזתו אל  איש ושבתם ובגיניה יומיא , בסוף
כד  דילך  חבורא מהאי יתפרנסון לתתא נשא בני וכמה וז"ל , איתא, אחר ובמקום 
ועוד  וגו', בארץ דרור  וקראתם ובגיניה יומיא, בסוף בתראה בדרא לתתא אתגליא

וז"ל: איתא,

יפקוּ ן הזּ הר ספר דּ איה וּ  דּ חיּ י מאילנא למטעם ישׂ ראל דּ עתידין ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְוּ בגין 
גלוּ תא  מן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵבּ יּה 

מן ובגין ביה יפקון  הזוהר  ספר  דאיהו דחיי מאילנא  למטעם  ישראל דעתידין 
חדש  וזוהר  בהזוהר מפוזרים מאמרים הרבה עוד  שיש  וכידוע  גלותא,
למוד  ע "י תצמח אשר ישראל כנסת טובת  נוגה ומפיקים זיו המלאים הזוהר  ותקוני 
ושנים בעיר  אחד שהם בלבד הדור גדולי על רק מוסב שזאת לומר ואין הזוהר, ספר
מורה בתראה, ובדרא יומאי בסוף לתתאי אתגליא שאומר  מה כי במשפחה,
יחידי  רק  בו ושלומדים הזוהר  ספר שנתגלה שנה מאות כמה שזה זאת  שמלבד
לטעם עתידים ישראל הכלל שגם ישראל, לכלל חדשה  התגלות  תבא עוד  סגולה,

דחיי. מאילנא

לגאלּ ה  יזּכ וּ  ה ּק דוֹ ׁש  זּ הר ללמד ׁש יּ זּכ וּ  אוֹ תם ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָּכ ל
כוונתוכן עיקר  כי ודע וז"ל, זצ"ל, אזולאי מהר "א לאברהם חסד בספר  איתא

באפס  השכינה] [היינו הלאומי אור להיות לזה היה הזוהר  בחבור  ע"ה הרשב "י
מועט יחוד בבעלה ליחדה סמך לה  לעשות ורצה לה, עוזר  ובאין תומך  באין שפע 
סעד  ליתן כדי משיחא מלכא בימי להתגלות  עתיד  זה וספר וכו ', הזוהר חבור  ע"י
היא הזה בזמן המועטת זו העבודה כי לגאולה, יזכו אליו שיזכו אותם וכל לשכינה,
מבואר  הרי ע"ש, וכו' קיים ביהמ"ק שהיה בזמן שהיו נביות  אילי מכל חשוב  יותר 
בדור  מפורסמת  חדשה  בהתגלות להתגלות הזוהר ספר  שעתיד  מדבריו גם
בזמן  שהם אותן בין אפילו ישראל, הכלל  בין התפשטות  היינו זו והתגלות  האחרון,

בינונים. במדרגת  הזה 

לשון אמנם אם הזאת  התגלות  להיות תוכל  איך המדע בעיני ונראה  נא נשפטה
סגולה, ליחידי אם כי כך כל מובנת שאינה ארמית בשפת הוא הזוהר 
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מאד  מתרבים  מינות  שספרי בעוה"ר רואים ואנו מובן, שאינו ספר  אדם היקנה
ספריהם שמיפים עי"ז בחרמם נפשות צודים וכמעט מרובים וקוניהם הללו בעתים
של זיו  המלאים הקדושים וספרים וקל, צח בלשון שנכתבו והעיקר יופי, מיני בכל 
עליו  שמביטים הקדוש הזוהר ספר ובפרט זוית , בקרן מונחים הקדושה התורה אור
ואחד  בכדי, זוזי אינש שדי ולא קמיע, איזה על כמו מובן שאינו נסתר  דבר  כעל 
שם שכתב  בלבו נכנסים  זצ"ל הקדש עבודת  בעל האזולאי דברי אשר כמעט מאלף 
ואף  קאמר, מאי  ידע  לא בשגם למוד  כל על מרומם הזוהר ספר למוד וז"ל, בספרו,
עצמן  הסודות מן הזוהר שספר  וכו', לנשמה גדול תקון והוא בקריאתו, שיטעה
המשיג מקוצר מובן שאינו אלא תורה, וסתרי סודות שהם ידוע והקורא בגלוי,

עכ"ל. המושג ועומק

הּכ לל בּ ין  יוֹ תר וּ להת ּפ ט חדׁש ה להת גּ לּ וּ ת  לבא הזּ הר ספר י וּ כל ֵאי◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌
◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל

קוראיםאבל הלא הזוהר דברי מבינים אינם אם  האזולאי בדברי המאמינים הם גם
מב  שאינם כיון הלב , התפעלות  רגשי שום בלי  בו ומהגים מהומצפצים ינים

יותר  ולהתפשט חדשה להתגלות לבא הזוהר ספר הזה באופן יוכל ואיך שידובר,
רק  אמורים אינם הקדש עבודת  בעל  שדברי לומר שיש גם ומה ישראל, הכלל בין
בערך  הלא אבל בפירוש, שם  שנזכר  כמו הזוהר  שבספר תורה והסתרי הסודות על
שהוא זאת  לולא דעת, בר  לכל כמעט מובן להיות יכול הזוהר מספר  חלקים ב'
לנפשי  ומנוחה לעיני שנה נתן לא הזה שהרעיון במרומים ושהדי ארמית , בלשון
הזוהר  מספר להעתיק  כזו קשה עבודה עלי לקחת  בחזקה אותי והכריח רב, זמן
מובנים להיות  יוכלו אשר  הפסוקים עומק המבארים המאמרים כל הקדש בלשון
המקומות מן אותם ללקט וגם הלמוד, בכלל רק שהוא מי לכל ישראל  לכלל
שעשה כדרך וסדרא, סדרא בכל מקומם על  ולסדרם  הזוהר  חלקי בכל המפוזרים 

המדרש. על  השמעוני ילקוט בעל

ׁש ּמ וּ בא  ּכ מ וֹ  הּק ד ׁש , בּ לׁש וֹ ן  הזּ הר ספר לוֹ  היה זצ"ל ויטאל חיּ ים  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י
אמת" דּ ר" ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ פרוּ ׁש וֹ 

הלאוהנה כי הזה, ברעיון אנכי  ראשון לא כי ראיתי בזה לעסוק החלותי כאשר
שמובא כמו  הקדש, בלשון הזוהר ספר לו היה זצ"ל ויטאל חיים הרב 

דף בבראשית הזוהר שעל אמת " "דרך  דף(לד :)בפירושו מזכיר (קטו :)ובמשפטים
הזהר  מן מלוקט זוהר בעולם היה  שכבר  מזה מוכח קטן, זוהר ספר אמת  בדרך
השל"ה בימי  אחד גדול קם וכן בשלמות, הזוהר כל בו נמצא היה  שלא הגדול
"אמרי  פירוש המחבר בעל זצ "ל בער ישכר  מוה"ר וכו' הקדוש הרב  ה"ה והלבוש
וסידר  הקדש לשון על  בנקל המובנים  הזוהר מאמרי והעתיק הזוהר, שעל בינה"
הקדוש  והרב חכמה", "מקור בשם  ספרו ויקרא שבתורה הפרשיות סדר על אותם
הדור  גדולי ועוד זצ"ל הלבוש בעל יפה מרדכי מוה "ר הגאון וגם זצ"ל השל"ה בעל 
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שכל ולהועיל  לעזר  יהיה זה שחבורו בהקדמתו שם וכתב ספרו, הדפסת על  הסכימו 
בהקדמתו: וז"ל בו, קורא כל לעין ומבוארים  פתוחים יהיו הזוהר דברי

בנוים,אמר  פנים שני על הם הזוהר דברי כל אשר אחר וכו' בער ישכר הצעיר
אשר  צופים מנופת מתוקים דברים הכתובים יושב  בפשוטי  דעת  האחת
הנעלם הסוד  פי על העליונים ידיעת והשנית אל, בית למעלה לעלות סלם המה
בעיני  ולכן עולה, השכל מן ולמעלה בלולה , קדש משחת  בשמן הקבלה, חכמת והיא
והאמת יתרצו, לא וממנה יחפוצו, לא  בה כי צלולה, מסלתה אין הדור אנשי

מצומדת . וביושר באמת  עומדת , במקומה

צחעל בלשון מקומו על איש איש הזוהר משפטי זה ספרי לחבר רוחי נדבה כן
תועלת שאין ומאחר וכו', הרואים בעיני נעים אף  נחמד  זה חיבורי להיות  ונקי
שכל באשר  הוא האחד  פנים, מכמה  וצורתו כהויתו בלשונו הזוהר  דברי בהבאת
טעמים כמה יש  ועוד העולם, בני המון לרוב  וחתומים  סתומים הם הזוהר דברי
לעזר  להיות  וצח  קצר בלשון זה חבורי להעמיד  אמרתי בכן וכהנה, כהנה לדבר 
באשר  זה על ונוסף הקדושה , תורתנו דת  העבודה  בצבא צבא יוצא לכל ולהועיל
וכו', בו וקורים  הרואים כל לעין ומבוארים פתוחים בעזהי"ת יהיו הזוהר  דברי שכל

עכ"ל.

שהתלמד אבל אחד גם אין כי המחבר, מטרת פעל לא שספרו וראה מבין כל
מאמרי  שאין אחת , אלה, שתי בו חסר כי יען הזוהר, דברי להבין מספרו
בצד  מוצגים הזוהר דברי שאין שנית , במלה, מלה הקדש ללשון בו נעתקים הזוהר
להבין  ולהועיל  לעזר להיות הספר  יוכל הללו אופנים שני ע "פ רק כי ההעתקה,
כמובן, אחר  במקום גם בהזוהר להבין מזה להתלמד הזוהר, לשון סגנון כראוי
פרשת על רק כי כלו, נדפס לא חכמה" "מקור שהספר ברור נראה זה ומלבד
ונחסר  נשמט והלאה ומשם המובנים, הזוהר  מאמרי בו הובאו נח ופרשת בראשית 
זעיר  שם  זעיר רק הפרשיות  שאר על נדפס ולא  ויותר, יותר  ופרשה פרשה בכל 

שם.

מספר ועל לצמוח יוכל גדול ותקון ותועלת  מאד, נחוץ  הוא  כזה שספר בראותי כן
ספר  לחבר ותלאה עמל מתוך ואוני כחי  שארית חגרתי ישראל , לכלל  כזה
וגם המדרש, לשון כדרך וקלה צחה בהעתקה הראוי בשלמות  שלם שיהיה כזה
המקומות ובכל מוצאם, מקור מקום וציינתי שנעתקו, הזוהר  מאמרי בצדו הצגתי
אחר  ענין הפסק  בשביל  שם לקצר  מוכרח שהייתי מחמת הזוהר מדברי  שחסרתי
קו  רשמתי מאמר בסוף ואם  כזה, נקודות  ב ' הזה במקום רשמתי אחר , דרוש  או

כז  המפסיקות ,שוכב נקודות קדש הלשון בהעתקת  וכן הזוהר בדברי הצגתי וגם  - ה
שונים, מדפוסים זוהר  ספרי איזה לפני היו העתקתי בעת  כי מדויקת, בהגהה וגם 
כראוי, בחשקות  ללמוד שיוכל כדי  בנקל שיבין הקורא על  להקל בשביל עשיתי וכ"ז
פירשתי  זו מטרה בשביל גם וכן ולחוץ, השפה מן רק  ולא הלב, התפעלות  ברגשת
מיוחד  בפירוש הבנה מקושי קצת שהם המקומות כל דעת לאדם החונן בעזרת 
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להבין  המקום לי צר  הזה בספר  הלומד  עוד יאמר  ולא הזוהר, זיו בשם קראתיו אשר
ויתפרסם יתפשט אם ישראל לכלל  גדולה טובה מזה תצמח  בעזהי"ת ובודאי בו,
ומתקן  האמונה  את שמחזק דבר  אין כי ישראל , הכלל בין בעולם הזוהר  ספר למוד
אשרי  הקדוש, הזוהר  ספר למוד  כמו  טובות  למדות הלב את  ומטהר הנשמה את 
לא וכסיל ידע  לא בער איש בכלל עוד יהיה ולא ממש  עיניו יפקחו כי בו הוגה כל
סוכת להקים בזה ונזכה מכסים, לים כמים ה ' את דעה הארץ  ומלאה זאת , את יבין
נחת חפנים במלא ישראל לכנתס הקדושה השפע השפעת  ולגרום הנופלת דוד 

אכי"ר. בקרוב, שלמה ולגאולה

הרב עתה שכתב  מה זה  בענין אש להבות חוצבים דברים כאן להזכיר  באתי
אברהם מוה"ר  ליה אניס לא  רז כל אשר המפורסם הצדיק הגדול הגאון

כ "ד. נהר הראשון במעין וז"ל לאברהם, חסד היקר  בספרו זצ"ל אזולאי

הלאומי ודע  אור להיות  לזה , היה הזוהר בחיבור ע"ה הרשב"י כוונת עיקר כי
בבעלה ליחדה  סמך לה לעשות  רצה לה, עוזר ובאין תומך באין שפע באפס
שזה התורה בסודות  עוסקים  וחביריו הוא שהיה במה הזוהר  חיבור ע"י מועט יחוד
שע"י  וגם או"ר , בגימטריא ר"ז הוא שסוד הסוד, ע "י ושכינתיה קב "ה ליחוד גורם
אשר  הקטרוגים, והשבתת  העונות וקלפות הקליפות  ביטול יהיה הזה החיבור
בסוד  שהם הקדושים והשמות הקדושים מדות  נגד  שעה ובכל עת  בכל לוהטים
שהם ורומח וחרב  קלע  נקרא בתורה והעוסק ישראל, בני ונגע הקדושה השכינה
בימי  להתגלות  עתיד זה וספר זה, חיבור ע"י ברעתם להצילם כדי סודות בחינות 
אליו  שיזכו אותן כל והנה כנזכר, הקדושה לשכינה סעדא ליתן כדי משיחא מלכא
נביות אילי מכל חשוב  יותר  הוא הזה בזמן המועטת הזאת העבודה כי לגאולה, יזכו

עכ"ל. עוד, עיי"ש וכו' קיים, המקדש בית  שהיה בזמן 

מכשולואני ומכל  יכונן ידי ומעשה  עלינו, אלהינו ה' נועם ויהי חיי, לאל תפילה
ומן  ויאמצני, ויחזקני עיני, יאיר הקדושה התורה  ובאור ישמרני, וטעות 
ישראל כל בכלל עולם עד ולזרעי לי ויזכני  יוציאני, וממצוקתי יחלימני, כחי התשת 
לציון  בבוא לראות ונזכה והרחבה, נחת מתוך  שלמה הקדושה התורה ללמוד 

אמן. בימינו במהרה גואלנו
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בעיני  ולכן עולה, השכל מן ולמעלה בלולה , קדש משחת  בשמן הקבלה, חכמת והיא
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צחעל בלשון מקומו על איש איש הזוהר משפטי זה ספרי לחבר רוחי נדבה כן
תועלת שאין ומאחר וכו', הרואים בעיני נעים אף  נחמד  זה חיבורי להיות  ונקי
שכל באשר  הוא האחד  פנים, מכמה  וצורתו כהויתו בלשונו הזוהר  דברי בהבאת
טעמים כמה יש  ועוד העולם, בני המון לרוב  וחתומים  סתומים הם הזוהר דברי
לעזר  להיות  וצח  קצר בלשון זה חבורי להעמיד  אמרתי בכן וכהנה, כהנה לדבר 
באשר  זה על ונוסף הקדושה , תורתנו דת  העבודה  בצבא צבא יוצא לכל ולהועיל
וכו', בו וקורים  הרואים כל לעין ומבוארים פתוחים בעזהי"ת יהיו הזוהר  דברי שכל

עכ"ל.

שהתלמד אבל אחד גם אין כי המחבר, מטרת פעל לא שספרו וראה מבין כל
מאמרי  שאין אחת , אלה, שתי בו חסר כי יען הזוהר, דברי להבין מספרו
בצד  מוצגים הזוהר דברי שאין שנית , במלה, מלה הקדש ללשון בו נעתקים הזוהר
להבין  ולהועיל  לעזר להיות הספר  יוכל הללו אופנים שני ע "פ רק כי ההעתקה,
כמובן, אחר  במקום גם בהזוהר להבין מזה להתלמד הזוהר, לשון סגנון כראוי
פרשת על רק כי כלו, נדפס לא חכמה" "מקור שהספר ברור נראה זה ומלבד
ונחסר  נשמט והלאה ומשם המובנים, הזוהר  מאמרי בו הובאו נח ופרשת בראשית 
זעיר  שם  זעיר רק הפרשיות  שאר על נדפס ולא  ויותר, יותר  ופרשה פרשה בכל 

שם.

מספר ועל לצמוח יוכל גדול ותקון ותועלת  מאד, נחוץ  הוא  כזה שספר בראותי כן
ספר  לחבר ותלאה עמל מתוך ואוני כחי  שארית חגרתי ישראל , לכלל  כזה
וגם המדרש, לשון כדרך וקלה צחה בהעתקה הראוי בשלמות  שלם שיהיה כזה
המקומות ובכל מוצאם, מקור מקום וציינתי שנעתקו, הזוהר  מאמרי בצדו הצגתי
אחר  ענין הפסק  בשביל  שם לקצר  מוכרח שהייתי מחמת הזוהר מדברי  שחסרתי
קו  רשמתי מאמר בסוף ואם  כזה, נקודות  ב ' הזה במקום רשמתי אחר , דרוש  או

כז  המפסיקות ,שוכב נקודות קדש הלשון בהעתקת  וכן הזוהר בדברי הצגתי וגם  - ה
שונים, מדפוסים זוהר  ספרי איזה לפני היו העתקתי בעת  כי מדויקת, בהגהה וגם 
כראוי, בחשקות  ללמוד שיוכל כדי  בנקל שיבין הקורא על  להקל בשביל עשיתי וכ"ז
פירשתי  זו מטרה בשביל גם וכן ולחוץ, השפה מן רק  ולא הלב, התפעלות  ברגשת
מיוחד  בפירוש הבנה מקושי קצת שהם המקומות כל דעת לאדם החונן בעזרת 

 הרהז מעלת להֲַַַ

להבין  המקום לי צר  הזה בספר  הלומד  עוד יאמר  ולא הזוהר, זיו בשם קראתיו אשר
ויתפרסם יתפשט אם ישראל לכלל  גדולה טובה מזה תצמח  בעזהי"ת ובודאי בו,
ומתקן  האמונה  את שמחזק דבר  אין כי ישראל , הכלל בין בעולם הזוהר  ספר למוד
אשרי  הקדוש, הזוהר  ספר למוד  כמו  טובות  למדות הלב את  ומטהר הנשמה את 
לא וכסיל ידע  לא בער איש בכלל עוד יהיה ולא ממש  עיניו יפקחו כי בו הוגה כל
סוכת להקים בזה ונזכה מכסים, לים כמים ה ' את דעה הארץ  ומלאה זאת , את יבין
נחת חפנים במלא ישראל לכנתס הקדושה השפע השפעת  ולגרום הנופלת דוד 

אכי"ר. בקרוב, שלמה ולגאולה

הרב עתה שכתב  מה זה  בענין אש להבות חוצבים דברים כאן להזכיר  באתי
אברהם מוה"ר  ליה אניס לא  רז כל אשר המפורסם הצדיק הגדול הגאון

כ "ד. נהר הראשון במעין וז"ל לאברהם, חסד היקר  בספרו זצ"ל אזולאי

הלאומי ודע  אור להיות  לזה , היה הזוהר בחיבור ע"ה הרשב"י כוונת עיקר כי
בבעלה ליחדה  סמך לה לעשות  רצה לה, עוזר ובאין תומך באין שפע באפס
שזה התורה בסודות  עוסקים  וחביריו הוא שהיה במה הזוהר  חיבור ע"י מועט יחוד
שע"י  וגם או"ר , בגימטריא ר"ז הוא שסוד הסוד, ע "י ושכינתיה קב "ה ליחוד גורם
אשר  הקטרוגים, והשבתת  העונות וקלפות הקליפות  ביטול יהיה הזה החיבור
בסוד  שהם הקדושים והשמות הקדושים מדות  נגד  שעה ובכל עת  בכל לוהטים
שהם ורומח וחרב  קלע  נקרא בתורה והעוסק ישראל, בני ונגע הקדושה השכינה
בימי  להתגלות  עתיד זה וספר זה, חיבור ע"י ברעתם להצילם כדי סודות בחינות 
אליו  שיזכו אותן כל והנה כנזכר, הקדושה לשכינה סעדא ליתן כדי משיחא מלכא
נביות אילי מכל חשוב  יותר  הוא הזה בזמן המועטת הזאת העבודה כי לגאולה, יזכו

עכ"ל. עוד, עיי"ש וכו' קיים, המקדש בית  שהיה בזמן 

מכשולואני ומכל  יכונן ידי ומעשה  עלינו, אלהינו ה' נועם ויהי חיי, לאל תפילה
ומן  ויאמצני, ויחזקני עיני, יאיר הקדושה התורה  ובאור ישמרני, וטעות 
ישראל כל בכלל עולם עד ולזרעי לי ויזכני  יוציאני, וממצוקתי יחלימני, כחי התשת 
לציון  בבוא לראות ונזכה והרחבה, נחת מתוך  שלמה הקדושה התורה ללמוד 

אמן. בימינו במהרה גואלנו





 הרהז מעלת ֲַַַ לו לו לו לו 

"ד ּסַ ּבַ

ה, ל ֲחֻנּכָ י ׁשֶ יׁשִ אֹור ְלֵנר ׁשִ

יַח = 359 = 772 תשע"ב יַאת = 413 ָמׁשִ ַנת תשע"ב ּבִ ׁשְ

ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו !!! ָרֵאל ּבְ ׂשְ ֵני ּיִ ְלָכל ַאֵחינּו ּבְ

ָפִרים  ַהּסְ ל  ּכָ ֶאת  ּוְלָהִפיץ  ִלְקנֹות  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ַעם  ל  ִמּכָ רּוׁש  ּדָ ׁשֶ ׁש,  ְלַבּקֵ אן  ּכָ אִתי  ּבָ
ִליָט"א,  לֹום ְיהּוָדה ְגָראס ׁשְ ר ׁשָ ַחּבֵ אֹון ַהּמְ ר ָהַרב ַהּגָ ַחּבֵ ים ְוַהּנֹוָרִאים ֵמַהּמְ דֹוׁשִ ַהּקְ
דֹוׁש   ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ֶאת  ִקים  ּוְמַחּלְ ים  ַהְמָפְרׁשִ עֹוָלם  ל  ׁשֶ רּומֹו  ּבְ עֹוְמִדים  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ
ְונֹוָרִאים  ים  ְקדֹוׁשִ ְסָפִרים  ָאר  ּוׁשְ הּו  ֵאִלּיָ ַתח  ּפָ זַֹהר,  ְוַהִתיקּוֵני  ָרא  ָהִאּדְ ְוַהּנֹוָרא, 
ל  ּכָ ָנה ַעל  ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ּבְ ֹנַח ְוַקל ְלָכל ְיהּוִדי ִויהּוִדי ִלְגֹמר  ְהֶיה  ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ ִקים ְלָיִמים,  ְמֻחּלָ
ְלַחן  ים ְונֹוָרִאים ׁשֻ ָאר ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ָרא, ּוׁשְ ּקּוֵני ּזַֹהר ְוִאּדְ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא, ּתִ ַהּזַֹהר ַהּקָ
ר יֹוַחאי  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ּקֹוֵבַע ַרּבִ מֹו ׁשֶ ָנה ּכְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ר ְוָרָמ"א ֲעֵדי ִיְגְמרּו ּבְ ָערּוְך ְמַחּבֵ
ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ  ]....[ ֵחץ  ח  ְיַפּלַ ַעד  ָגלּוָתא  ִמן  ִיְפקּון  דֹוׁש[  ַהּקָ ]ַהּזַֹהר  ִחּבּוָרא  ַהאי  ּבְ ׁשֶ
תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ הסט"א  ֶלב  ּבְ ים  ִחּצִ יֹוִרים  זַֹהר  ְוִתּקּוֵני  ָרא  ְוָהִאּדְ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד 
ַלח ָחַרט  תּוׁשָ ּמְ ֶרק י"א(1 ׁשֶ ַעל ֵהִמיָטה - ּפֶ ַמע ׁשֶ ַער ְקִריַאת ׁשְ ים )ׁשַ ְפִרי ֵעץ ַחּיִ ּבִ
ֶחֶרב  ִאְבַחת  ּוְבָכל  ֶחֶרב  נּוַפת  ּתְ ָכל  ּבְ ה  ּוְמַכּלֶ ַמְכִרית  ָהָיה  ְוֶזה  ֲהָוָי"ה  ם  ׁשֵ ַחְרּבֹו  ַעל 
ְזַמן  ּבִ ִמְדַרׁש ׁשֹוַחר טֹוב )ל"ו(, ׁשֶ ַתב ּבְ ּכָ יִקים, ּוְכמֹו ׁשֶ ִדים ּוַמּזִ ֵני ֲאָלִפים ְרָבבֹות ׁשֵ ׁשְ
ֵסֶפר  ּבְ סּוק  ֶהם ַהּפָ ּבָ ַוֲהָרגּום  ֹפָרׁש  ם ַהּמְ יִקים ָהיּו חֹוְרִטים ַעל ָהֵעִצים ׁשֵ ָהיּו ַצּדִ ׁשֶ
ים,  ל ֵחץ ָהָיה חֹוֵדר ֶאֶלף ֲאָנׁשִ ּכָ ף ָאֶלף" ׁשֶ ם ִיְרּדָ ֶרק כ"ג י'( "ִאיׁש ֶאָחד ִמּכֶ ַע )ּפֶ ְיהֹוׁשֻ
ל  יִקים ְוֶאת ּכָ ּזִ ל ַהּמַ דֹוׁש יֹוָמם ָוַלְיָלה ַמְכִריִתים ֶאת ּכָ ּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ ו ַעל ְיֵדי ַהּלִ ְוַעְכׁשָ
ּיֹום ֶאת  ָעה ּבַ חֹות ׁשָ יָבה ְוכֹוֵלל ְלַהְתִחיל ִלְלמֹד ְלָכל ַהּפָ ָכל ְיׁשִ ָרֵאל ְוָלֵכן ּבְ ׂשְ ׂשֹוְנֵאי ּיִ
ל  ָנה לֹא יּוְכלּו ּכָ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ דֹוׁש ּבְ ָרֵאל ִיְגְמרּו ֶאת ַהּזַֹהר ַהּקָ ׂשְ ל ּיִ דֹוׁש. ְוִאם ּכָ ַהּזַֹהר ַהּקָ

ְמאּוָמה. אֹוְיֵבינּו ְוׂשֹוְנֵאינּו ְלָהַרע ָלנּו ּבִ

ָבִרים ֵאּלּו, ָרֵאל ִיְזּכּו ְלַקֵים ּדְ ׂשְ ל ַעם ּיִ ּכָ ֶדַמע ּוְבֵלב מּוְרַתת ְוָחֵרד ׁשֶ ַהּכֹוֵתב ּבְ

ָעָפר ַרְגְלֶכם, ק ּבְ ְתַאּבֵ ַהּמִ

ֱאִליֶעֶזר ברלנד

ֵסֶפר  ּבְ ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  י"א(,  ֶרק  ּפֶ  - ֵהִמיָטה  ַעל  ׁשֶ ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ַער  )ׁשַ  – ים  ַחּיִ ֵעץ  ִרי  ּפְ ֵסֶפר  ּבְ  .1

יִקין  ַמּזִ ְוֵהם  ְוֵליִלין,  ין  ּדִ ְוׁשֶ רּוִחין  הֹוִליד  ָנה,  ׁשָ ק"ל  ּתֹו  ֵמִאׁשְ ָאָדם  ַרׁש  ּפֵ ׁשֶ ּכְ  - ְלׁשֹונֹו  ְוֶזה  ַתב,  ּכָ ָהָרִזים 

ֶאת  הֹוְרִגין  ִוְהיּו  ְוֵליִלין,  רּוִחין  ין  ּדִ ׁשֶ ְרָבבֹות  ֲאָלִפים  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ יֵניֶהם,  ּבֵ מֹוֶנה  ְדָרׁש  ּוַבּמִ ִרּיֹות.  ַהּבְ ֶאת 

ֲאָלִפים  ב'  ֶהן  ּבָ ְוָהַרג  ַחְרּבֹו,  ַעל  ֹפָרׁש  ַהּמְ ם  ׁשֵ ְוָכַתב  יק,  ּדִ ַהּצַ ַלח  ִלְמתּוׁשָ ְרׁשּות  הקב"ה  ְוָנַתן  ָהעֹוָלמֹות, 

ל ָעָליו,  ן לֹו ְוִקּבֵ ח ְלָפָניו ְוִהְתַחּנֵ ּטַ ּתַ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון, ְוִנׁשְ כֹורֹו ׁשֶ א אגרימו"ס, ּבְ ּבָ ֶ ֶרַגע א', ַעד ּשׁ ְרָבבֹות ּבְ

ל אֹוְקָינֹוס,  ַמְחּבֹואֹות ׁשֶ אּו ּבְ ְרחּו ְוִנְתַחּבְ ָאר ּבָ ְ ֵריֶהם, ְוַהּשׁ ין ְוֵליִלין ְוָכל ַמְלֵכיֶהם ְוׂשָ ּדִ מֹות ׁשֶ ּוָמַסר לֹו ׁשְ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ַתן ַהּקָ ּנָ א ַעל ְיֵדי ׁשֶ ִים ְרָבבֹות, ֶאּלָ ֶרַגע א' ַלֲהרֹוג ב' ַאְלּפָ ר ּבְ אן. ְוָצִריְך ִעּיּון, ֵאיְך ֶאְפׁשָ ַעד ּכָ

ָנה ָהָיה לֹו ּכֹוַח ַלֲהרֹוג  ּוָ ִמְנָין ְוֶחֶר"ב, ּוְבזֹאת ַהּכַ ֹפָרׁש, ְוֵהם ּכְ ם ַהּמְ ְקָרא ׁשֵ יְך ג' ע"ב דיודין, ַהּנִ ְרׁשּות ְלַהְמׁשִ

ר, ע"כ להר"ן זלה"ה. ְזּכָ ּנִ א אגרימו"ס ּכַ ם, לּוֵלי ִאם לֹא ּבָ ְלֻכּלָ




