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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש

 
 בגודל מעלת
זיכוי הרבים

בעזהי"ת

המעש כביר ויקירא רבה גברא האי למעכתה"ר
ומקיץ ישנים מעורר הרבים, וזיכוי תורה להרבצת
מהלכי מכשולים, להרים הדרכים, לסקל נרדמים,
מוהר"ר הרה"ח לעולמים, ויזרח נרו יאיר תמימים,
הכבוד בכל יולדתו" "אשרי ,א"שליט גראס אייזיק

והברכה. הראוי

שמדפיס הקדושים ספריו בהיר טור עיני לנגד הופיע
לבא כמוני לקטן ואין מפנינים, יקרים שהם ומפיץ
האלה בהספרים שראיתי בגבורתו השמש ולהלל
חלקו ואשרי ואחד, אחד לכל מאוד נחוצות ידיעות

לזה. שזכה

כמה לפני באתי הוי, הכי דעובדא גופא ואספר
וויזניץ, בשיכון למקוה בוקר לפנות אחד ביום חדשים

ספר בידו לו שיש אחד אצל ראיתי מעטוהנה מקדש
ליופי, כהנה ראיתי לא אשר מאוד ממנויפה ביקשתי

ענה ,הספר קנה איפה ושאלתי ,בו לעיין לרגע הספר
השאנק על במקוה כאן יש כי במתנה, זה את תקח לי
את ויזכה יקח אחד שכל מודעה עם שלם באקס שם
יכולתי ולא משם, לקחת תיכף הלכתי בחנם, אחרים
ולא בספר להסתכל התחלתי כי למקוה תיכף ללכת
והנני ,מאוד לי שכואב דבר שהוא לפסוק, יכולתי
באמת אבל ,ידברו שלא לאנשים פעמים כמה מעורר
אנשים באמת ישנם כי אנשים לעורר קל דבר לא זה
מפני או לדבר, מפסיק תיכף הראשון שבהתעוררות
האיסור, יודע שלא או ששכח, מפני או ממנו, הבושה
הרבה אבל ב"ה, כלל מדברים לא בוויזניץ כאן ובאמת
ואני ישראל, בית המדרש בבית מתפלל אני פעמים
רב זמן כבר אבל האנשים, את פעם כל מעורר
מזה, גדולים בזיונות לי היה כבר כי לעורר, שהפסקתי
באות כהלכתה הרבים מזכי בספרו לעיין שזכיתי עד
נפלאים סיפורים בספר כן וגם ,'טו ט', ז', ,'ו ,'ד ב',
מה הדעקעל ועל ,'וג ב, ,'א באות ישראל מצדיקי

בפרדס, טיול מספר הנוראשמביא במעשה פעמים כמה (ועיינתי

וכו') הישר קב מס' מאוד מבהיל ממש והוא שם 'ב נתעוררתיבאות ,

הסתכלתי ולא ויום יום ממש לעורר והתחלתי מאוד
הלב מן היוצאים דברים שהיו וב"ה כלל, בזיונות על
זיכוי מענין ודברתי ,אותם שעוררתי לב אל ונכנסו
שהוא להם ואמרתי שלי מחברים כמה עוד עם הרבים
היינט גייען ביזנעסען אלע ביזנעס, בעסטע די ממש
וואקסען אליין מען קען ביזנעס די אבער באנקראט

ווי טאג צו טאג ויהיפון ז' אות שם שרייבט גר"א דער
זיכוי פון ענין דעם אין אריין אלץ טראכט איך היום
אז ביז, בארירט שטארק באמת מיך האט עס הרבים
געקוקט איך האב געפענט האב איך וואס ספר יעדען
זייער עטליכע געטראפען האב איך אין ,מפתח אין
בין איך און הרבים, זיכוי וועגען שטיקלעך וויכטיגע
איר וואלט געהאט דאס וואלט איר אויב דאס זיכער
מקדש ספר אייער אין אפגעדרוקט לאנג שוין דאס
מען אין מ"מ די בקיצור אנצייכענען וועל איך מעט,
פאר די פון קאפיס מאכען לייבערי אין גיין קען

ספרים.

.אבוהו ר' מט מעשה די דבש יערות קיצור .1

הישר. בקב מובא תרומה 'פ זוהר .2

על פעמים הרבה יש מקאלאמיי הלל ר' בספרי .3
זה אשר ,ותוכחה הרבים זיכוי בענין מאמרים התורה
עד מעון ולהשיבם הרבים את לעורר מגמתו כל היה
ועיין ,כידוע הצדיקים כל אצל מאוד חשוב שהיה

שם. בהקדמה

.מאוד נחוץ פ"ו ה' אהבת שער הלבבות חובת בס' .4

מזמן לא שיצא החדש חיים החפץ מכתבי בס' .5
כל סידר חיים שהחפץ איך מכתבים שם יש לאור
ורואים ספריו, על מכתבים הרבה שם וכותב ,ספריו
האבען וואס מענטשען 3 או 2 רק לו שהיה איך משם
קומען ארויס זאלען ספרים אלע די אז געווען גורם
הגדול הרבים זיכוי פארן דארט זיי דאקנט און ,לאור

.מאוד

של זכות גודל על פעמים כמה יש הישר קב בס' .6
תוכחה. ועל הרבים מזכי
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מאוד, מבהילים דברים כמה יש מוסר שבט בס' .7
יעדער וואלט געזעהן דאס וואלטען אידן די אויב און
תוכחה. אין הרבים זיכוי פון מצות די נאך געלאפען

החשוב בענין דברים יותר ללקט צריכים היה באמת
הרבים בזיכוי נאךהזה טרעפען וועל איך אויב (ובעזהשי"ת

שיקען) אי"ה איך וועל בשםמאמרים שכתבתם כמו אשר
זי"ע הראשונים כמו מאוד גדול היה אשר זצ"ל הגר"א
אז בתוכחה הרבים את המוכיח כי זה על מעיד והוא
שעיני ומי מאוד, מבהיל והוא אליו שייכים המצות כל
של בענין רק ועוסק הולך והיה הכל עוזב היה לו, שכל
ישראל כי רואה אני באמת אבל הרבים, וזיכוי תוכחה
במאנסי כאן כמו הכולל בני או הרבנים ואם קדושים
יום דבר האנשים את מעוררים היו אחרים במקומות או
שכל דבר בעל מעשה אבל ,מתוקן הדור כבר היה ביומו
הזמן לו יקח ומי ,הון ולצבור בית לקנות עם ביזי אחד

ממלזה, באו וכולם מאוד, ירד הריעלעסטעט כל כי ,רואים אנו ש(והיום

,הרבים זיכוי ידי על גדול יותר עושר ויום יום כל נעשה כבודו אבל לעניות,

בענין לעסוק פרנסה די יש ותוכחה הרבים זיכוי של הזה בענין ובאמת

ביומו) יום דבר הזההזה ענין על מוסר דברי רואים היו ואם .
.ד"לפענ העולם תיקון ממש היה

בזיכוי אברככך אם אברככך, במה חשוב אייזיק ר'
אלה, ענינים על קדושים ספרים לאור להוציא הרבים
באופן הרבים את ומזכה מפיץ שכבודו רואה אני הלא
המערכה לאל'קי ובתפלה להחלטה באתי ע"כ .נפלא
דשנים ועשרים מאה עד ימים לאריכות שתזכה
הרבים את ומזכה זוכה שכת"ר יולדתו ואשרי ורעננים
ביתר ועוד עוד הרבים את לזכות יצליח בידו 'ה וחפץ

.בב"א הגואל לביאת נזכה זה ובזכות ועוז, שאת

למתנות הוא ראוי ובאמת צנועה, מתנה לו לצרף רוצה אני אף נ.ב.

מתנה ח"ו אינו הזה והכסף) כפיו יציר ועל ידיו פועל על ונאות גדולות

מאמרים להדפיס הלא כי הרבים זיכוי בענין לסיוע כסף רק סתם,

ומן הרבים) מזכי בין חלקי יהיה ובזה רב, כסף עולים שכתבתי אלה

.סלה טוב בכל אותך יברכו השמים

לב שמעו הק'

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

יום א׳ כ׳ סיון התצ״א פאדובה.

משה חיים לוצאטו

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

מרשת זו טמנו שונאיהם:״

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

ועל כן כולם כאיש אחד 
יחשבו ולא יעשה שום אחד 

בשביל עצמו אלא בשביל 

כל ישראל. ״

איגרת פ״ו הרמח״ל הבטחת

בס״ד

 איישר חילי הייתי “כי אני אלמלא

קובע דבר זה בכל מקום ״

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

ַּכָּמה ָּגדֹול ּכֹחֹו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי: ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ָהַרְׁשִּב"י ַהָּקדֹוׁש ְּבַמֶּסֶכת 
ֻסָּכה ַּדף מ"ה ע"ב, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: "ְוָאַמר ִחְזִקָּיה ָאַמר ַרִּבי ִיְרְמָיה ִמּׁשּום ַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ֶּבן יֹוַחאי ָיכֹול ֲאִני ִלְפטֹור ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִמן ַהִּדין ִמּיֹום ֶׁשִּנְבֵראִתי ַעד ַעָּתה 
ְוִאְלָמֵלי ֶאְלָעָזר ְּבֵני ִעִּמי ִמּיֹום ֶׁשִּנְבָרא ָהעֹוָלם ְוַעד ַעְכָׁשו ְוִאְלָמֵלי יֹוָתם ֶּבן ֻעִזָּיהּו 

ִעָּמנּו ִמּיֹום ֶׁשִּנְבָרא ָהעֹוָלם ַעד סֹופֹו".
ַקָּבָלה  לֹוֵמד  ֶׁשֹּלא  ְלִמי  ּוִבְפָרט  ַהָּקדֹוׁש,  ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד  ַמֲעַלת  ַּכָּמה  ּוְראּו  ּבֹואֹו 
ִסיָמן  ַהַחִּיים  ]ַּכף  ַהַּקָּבָלה.  ְּכִלּמּוד  לֹו  ֶנְחָׁשב  ְּבִגיְרָסא  ֲאִפילּו  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשַהּזַֹהר 

קנ"ה[. 
)מתוך דרשה לסליחות(  


