
1הסכמה

להיגאל  עתידין ובניסן נגאלו בניסן  הגאולה, חודש ניסן ער "ח  ב"ה,

עיני מאיר  ולתהלה , לשם המפורסם ויקירא רבא גברא האי לכבוד 

בשחקים , לעד זכותו  הרבים, ממצדיקי הנעלם, אור  מגלה  העולם,

מוהר "ר נפשי ידיד ראובן כבוד רובפנחס ישגיה , לעד שלומו  שליט"א,

סלה . לעד טוב וכל  ברכות

זי"ע , יוחאי בר שמעון רבי האלוקי  התנא  לכבוד במילי  פי אפתח 

ישראל  תפוצות ומכל  ונורא. קדוש יום  – בעומר ל "ג אשר  לכל  כנודע

ולהוושע , רשב"י האלוקי התנא עם  לשמוח  מירונה  ועולים מתקבצים 

ומייחל  בקשתו מבקש מתחנן  כוחו , כפי תהילים אומר אחד כל 

מאוד מאוד גדול  ענין יש ההילולא שביום  לדעת יש אכן לישועתו,

עם כביכול , מדבק , שאז  האלוקי, התנא שחיברו הזוהר בספר ללמוד

שיקבל  ונחוץ כדאי כן כמו יוושע. ובודאי דובבות ושפתותיו  הצדיק ,

ביומו , יום מידי  כולה  השנה  במשך גם  הזוהר ספר כל  ללמוד עצמו  על 

השנה . לכל  תמשכנה זה  נשגב יום  של  הטובות ההשפעות כל  וכך 

בא הנני חפצה , ונפש  בלב רבה  באהבה  הטוב שלומכם דרישת אחרי

ספר על  הסכמה  לכתוב תורתו כבוד  מעלת בקשת דבר על  אלו  בשורות

עולם , לאור עתה  היוצא כרכים שבע הקודש בלשון הקדוש הזוהר 

ר' האלוקי התנא שחיבר הקדוש הזוהר על  ובהיר יפה תרגום והוא

אמן . ישראל  כל  ועל  עלינו  יגן זכותו יוחאי בר  שמעון

כל  קודם  רוצה הנני הסכמתי את לכתוב שאתחיל  לפני והנה

הסכמה להם יש  הקדוש הזוהר על  שמוציאים  הדברים  שכל  להבהיר 

שלו הסכמה יש ואם בעצמו, יוחאי בר שמעון רבי האלוקי התנא של 

"יהודה בבחינת יהיה  וזה אחד, עוד של  הסכמה  בכלל  צריכים אין 

לקרא" ע"א)ועוד ו ' זיעוכי"א(קידושין מגור האדמו"ר שאמר וכפי  .

הקדוש ספרו  את כשהוציא זי"ע ראזנבערג יודל  רבי המקובל  להצדיק 
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לשונו: וזה  הקודש בלשון  תורה" יודעים"זוהר  שלומנו  אנשי כל  הן 

כזה ספר אמנם חדשים, ספרים על הסכמות ליתן  דרכי  שאין  היטב 

להסכמתנו , צריכים התנאים דברי  האם כי להסכמה , צריך אין 

וביאוריה המוסר דברי פנים כל על איש  כל שילמד ונכון  ראוי ובודאי

על שהסכימו  וכיון  להבין , שאפשר מה  הקדוש  הזוהר של  מקראות

הדור , גדולי הזה בידכם ,ספר לתמך  לב נדיבי כל  מעצמם יבינו  בודאי

[ועל  ועכי"א: זי"ע קדוש  פה דברי כאן עד דרככם: את יצליח  והשי"ת 

מכל  הסכמות עשרות קיבל  שנה מאה  לפני שהדפיס  תורה  זוהר ספרו

ישראל ]. גדולי

פעליו כל  בשבח  הלל  את עליו  גומרין שאין כבודו זכה  והנה

הדפסת בענין עושה  שהוא מה  ובפרט הרבים, זיכוי  למען הברוכים

בעולם , יוחאי בר שמעון רבי של  תורתו הקדוש הזוהר ספרי והפצת

וקל  שכן  כל  לו, יש שכר  כמה הקדוש, זוהר  לומד אחד  יהודי רק  ואם 

הקדוש, זוהר של  סטים  אלפים  עשרות שהדפיס  תורתו כבוד וחומר 

את ומלמדים ברבים  קהילות לומדים בזכותו אשר ישראל  לעם ומזכה 

ואשרי ואשריו עליו , עומד העולם שכל  בודאי  הקדוש , הרשב"י תורת

ובפרט השמים. מן ובבא בזה  שכרו  מתן גודל  לשער ואין  חלקו,

הקודש, בלשון הקדוש הזוהר  את לאור עתה  מוציא תורתו כשכבוד

התנא בדברי ולהגות ללמוד  יוכל  שם  הוא באשר יהודי שכל  בכדי

" ביקש, אשר מידותיהאלוקי שנו  ס"ז.)"בני כל (גיטין  תלויה ובזה  ,

חז "ל  כדאמרו ע"א)הגאולה , ח' דף בתרא בגוים(בבא יתנו  כי  גם "דכתיב

זה פסוק  עולא אמר ושרים , מלך ממשא מעט ויחלו אקבצם  עתה 

לחכי נמלצו ומה  אקבצם ". עתה  כולהו, תנו אי נאמר  ארמית בלשון

התיקונים בהקדמת הזוהר י "ז)דברי רבי(דף  אלין יזהירו והמשכילים  ,

עליה אסתמכו  חיבורא האי עבדו כד וכו' וחבריו  יוחאי בן  שמעון

ע"י...], עצמם את יצדיקו [שרבים ביה הרבים  ומצדיקי וכו ', לעילא

ועד, לעולם דלהון נהורא  אחשיך דלא ועד  לעולם ככוכבים  נפישין יהון

ולהוציא להדפיס  לבכם נדבת על  כבודי ויגל  ליבי  שמח  מאוד ועתה

כל  שיוכל  נחוץ מאוד זה  אשר הקודש, בלשון  הקדוש הזוהר כל  לאור

הרב עמלכם את ואחזה  ראיתי הקדוש, הזוהר  את ולהבין ללמוד אחד

מבוקשו את  למצוא ואחד אחד כל  שיוכל  כדי הקשה , והעבודה 

משיח של  שבדור הרשב"י נבואת תתקיים שבזה  החיים, מעץ ולטעום

ועד מנער  ילמדו למען התורה , סודות ידעו רבן בית של  תינוקות אפילו

חזקיהו של  כדורו להיות ה ' ברצות נזכה  ובכך שבע , באר ועד מדן  זקן
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י "ד .)המלך  הפ (ב"ק נאמר  ועליו משיח , לעשותו  הקב"ה  סוק שביקש

השמן מפני סנחריב של  עולו ונחרב חובל  פירוש שמן", מפני עול  "חובל 

ה ' יזכה  כן שבע , באר ועד  מדן תורה שלמדו המדרש בבית  חזקיה  של 

בזכותיה לאחוז  התורה , וכבוד  שמים כבוד להרבות כבודכם ידי על 

בקרוב, השלימה  לגאולה  שנזכה  בעדינו יעתיר  למען יוחאי דבר 

גּ אות' חרב ואׁש ר עזר' מגן בּ ה' נוֹ ׁש ע עם כמוֹ ' מי ישׂ ראל  ¤¨£©¤¤¤£©¤§¤¥¨©©©¨¦¥¨§¦¤§©"אׁש רי'
תדר,", בּ מוֹ תימוֹ  על  ואּת ה  ל , איבי' כט)ויכּ ח ׁש וּ  לג פרק וכמו(דברים . §¦¨£Ÿ§¤¨§©¨©¨¥¦§Ÿ

רבה  המדרש דברי את הקדוש רש "י י "ב)שהביא ט' בראשית לדרת(רש"י,

שצדיקיםעולם לפי לאות, הוצרכו  שלא דורות שיש חסר , נכתב -

היו, בןגמורים שמעון  רבי של ודורו  יהודה  מלך חזקיהו  של  דורו  כמו 

אתיוחאי ממשיכים הרשב"י של  בתורתו דבקים וכאשר עכ "ל . ,

כנגדו, ושונה  יושב והרשב"י זה  לדורינו  ממש החמה )נשמתו על (אור ,

הרשב"י בתורת חלק  יהיה  ישראל  שלכל  עינינו לנגד מטרה  שמנו כן 

גואל . לציון ובא נידח , ממנו ידח  לבלתי  הקדוש

מל , ה כּ ּס א ל ')כּ תב ל ׁש וֹ נוֹ :(בּ תקוּ ן  וזה  ּת למידי, על ח יּ וּ ב גּ דוֹ ל "כּ ּמ ה ¨©©¦¥¤¤§¦§¤§©¨¨¦©©§¦¥
קבּ לה , לוֹ מדים אינם אם גּ ד וֹ ל  כּ ּמ ה וענ ׁש ם קבּ לה, ללמד ¨¨©¦§¨¥¦¨¨©¨§¨§¨¨©Ÿ§¦¦¨£חכמים

ליצלן רחמנא  הגּ א לּ ה מעכּ בים הם  כּ י  גּ לוּ תא, אר  גּ דוֹ ל...וגוֹ רם כּ י §¥Ÿ¤¨¨¦¥§©§¦©§ª¨©£¨¨¦§©¦¨
ה גּ אלּ ה". לקרב  מ"בכּ חּה  מל ,)וּ בּת קּ וּ ן  בּ כּס א הזּ הר,(ׁש ם  ל ּמ וּ ד "כּ י  Ÿ¨§¨¥©§ª¨§¦¨§¦¥¤¤¦¦©Ÿ©

וּ להבין ללמד  יזכּ ה אם  ׁש כּ ן  וכל  עוֹ למוֹ ת, בּ וֹ נה בּ עלמא בּ גירסא ¦¨§Ÿ§¦¤§¦¦¥¤¨§¨¤¨§¨§¨§¦§¨©הּק דוֹ ׁש 
אחד, מאמר פּ רוּ ׁש  למעלה אפ לּ וּ  ּת קּ וּ ן בּ וֹ  #ֹּלא יעשׂ ה  מה  אחת בּ ׁש עה  £¦¥©£¨¤¨©£¤¦§©§¨§¨¨©©©¤

ּת מימה , ׁש נה הפּ ׁש ט  בּ לּמ וּ ד הבּ א יעשׂ ה עוֹ לם  בּ ן  ׁש הוּ א ל וֹ  וּ מבטח ©£¤§¦©§¨¨¨§¦¨ª§¨¤¤¨©¨
ראׁש וֹ נה היּ וֹ ׁש בים הּמ ל  פּ ני מרוֹ אי  ויהיה דּ מלכּ א, היכלא ¨¦¦§©¤¤©¥§¥¥¤§¦§¨§©§¨¨¥¥§¦מבּ ני
ׁש היא  הּת וֹ רה  בּ נׁש מת  כּ עסק לה#ם רוּ ח נחת ואין  דּ רקיעא. ¦¤¨©©§¦§¤¥¨¥©©©©©¥¨¦§¦¨§©§בּ מלכוּ תא
בּ עבוֹ דתוֹ  יתבּ ר   רצ וֹ נ וֹ  יוֹ דע מּמ נּ ה  כּ י המקבּ לת האמּת ית ¨£©©¨§¦§©¥¨¤¦¦¤¤ª§©¦¦£¨¨§¨©החכמה

כּ אן ,וּ מצו וֹ תיו עד פלאג'י ...". חיּ ים רבּ י  להגּ אוֹ ן לחיּ ים זכירה בּ ּס פר עוֹ ד (ועיּ ן ¦§¨©¨§©¥©¥¤§¦¨§©¦§©¨©¦©¦©©¦

ע "ד ) סימן דעניא אפרקסּת א  ובשו"ת ע"ד, ע ' דף  .ח"ב ©©§©§¨§©§¨¦¨

הגלות, מן יצאו הזוהר  תורת למוד בזכות רק  כי אנחנו יודעים והנה

גלותא מן יפקון דא בספרא מהימנא ברעיא שאיתא  מה וכדמפורסם 

כי  בזה  להאריך  צריך  ואין תיקוןברחמי. הוא  הזוהר למוד  וודאי

כל לא כי באגרות, הרמח"ל כדכתב  מהגלות, אותה להוציא  השכינה

השכינה מתיקוני הוא הקדוש  הזוהר לימוד ודווקא  שווים הלימודים

קירובהקדושה הוא הקדוש זוהר סיום  כל  כי ופשוט עכת"ד, ,

לאלפים הקדוש הזוהר את שידפיסו לראות צריך ולכן הגאולה.

לומדים הרבה  יתווספו זה  ידי על  כי ספק  ואין מספר , אין עד ורבבות
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בדבר להאריך  ולמותר  הגאולה . את יקרב וזה הקדוש, בזוהר  וסיומים

שרוצים... ערבים יש צד שמכל  הקדושה , ארצנו על  הרובצת הסכנה 

היהודים כל  את ולאבד להרוג להשמיד רצונם כי  בגלוי מכריזים ואירן

ח "ו. אטום, פצצת ידי  על  אחד, ברגע זקן  ועד עמימנער  שנאת ומנגד

ישראל את המפריעים רב  הערב  ובלבול  ולומדיה לתורה  הארצות

האחרון , בדור האחרון  הנסיון  שזהו  שבשמים, לאבינו  מלידבק

הפלגה  ודור המבול דור חטאי את לתקן  האר"י )הצריך לנו(כתבי  ואין  ,

חלקיה פרד"ס כל על הקדושה התורה החייםאלא האור  כדכתב

תורה דוקא זה  מהיצר , ומצלא מגנא דתורה  תרומה , בפרשת הקדוש

מלימוד יותר לשמה  תורה  לימוד לך  דאין רבותינו ואמרו  לשמה,

כלהזוה "ק , ח"ו  או  לו  חשוב יתברך ה' כבוד אם האדם מראה  ובזה

ומבקשי אויבנו  מכל אותנו , יציל  מה כן  על ולחוץ, משפה תורתו 

של סיומים ועוד בסיומים הקדוש  הזוהר לימוד לא אם רעתינו ,

הקדוש . הזוהר 

ע''א)ובזוהר  כ "ח דף נתן(בראשית מי  והרי  אלעזר , רבּ י אמר ©¨¦¥£©¨¨§¤¦©©¨בלה "ק :
וכי כּ ,? אמרּת  ואּת ה  בּ ני, ל וֹ : אמר  וּ במׁש ה ? בּ ישׂ ראל  אדם  ׁש ל  ¦§¨¨§©¨¨©§¦§©¨¤Ÿ§¥¨§¦§¨¨¤¤£©מעשׂ ה

למדּת  מו)ֹלא ודּ אי .(ישעיה ה וּ א כּ , ל וֹ , אמר  אחרית!? מראׁש ית מגּ יד ¨©§¨©¦¥¥¦©£¦¨©¨©©
האחר וֹ נה בּ גּ ל וּ ת נאמר וּ בגלל וֹ  אדם, נקרא וה וּ א  מת, ֹלא מׁש ה  ¨£©¨¨©©¡¤¨§¦¨¨¨§¦§¥¤Ÿ¥¨§ולכן
האמצעי בּ עּמ וּ ד נאמר  וכן כּ נגדּ וֹ . כּ לּ ם אלּ א עזר, מצא  ֹלא ¦¨§¤¨©¨©¡¤¥§§¤§¨ª¨¤¤¥¨¨¨¨§וּ לאדם

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  מה גּ ל וּ ת. ׁש כינה  ׁש יּ וֹ ציא עזר מצא ֹלא ב)וּ לאדם ויּ פן(שמות §¨¨¨¨¥¤¤¦§¦¨¥©¨¤¤¨©¦¤
ֹלא בּ וֹ  ׁש נּ אמר מּמ ׁש , בדמ וּ תוֹ  ה וּ א  וּ מׁש ה  איׁש . אין  כּ י ויּ רא וכה ©¡¤¤¨©§¦¤Ÿ¨Ÿ©©§¦¥¦Ÿכּ ה 
מבאר , יוחאי בר  שמעון רבי מלך: במקדש וביאר  כּ נג דּ וֹ . עזר §¤§¤¥¨̈מצא
נאמר זה  ועל  בגלות, השכינה  מן זזה אינה  רבינו משה  של  שהבחינה 

האחרונה , שיהיובגלות חכמים תלמידי מצא לא  הוא ברוך  שהקדוש 

שאינם לפי  כנגדו , הם  כאלו  נחשבים כולם אלא בגלות, למשה  עזר 

השכינה . לתיקון לסייע התורה , בסודות ולאדםעוסקים בו, ונאמר 

לזעיר שיעזור מי  הוא  ברוך  הקדוש מצא לא פירוש כנגדו , עזר מצא לא

ה קּ דוֹ ׁש  ה צּ דּ יק  האֹלקי המק בּ ל  - הגלות . מן שכינתו את להוציא ¨©¦©©¦¡¨¨ª§©אנפין ,
זצוקללה "ה אבּ וּ חצירא יעקב קפ "ה )רבּ ינוּ  דּ ף הּמ ל , גּ נזי  א וֹ מר(בּ ספרוֹ  ©¥©£Ÿ©©¦¨§¦§¦§¥©¤¤©¥

ׁש הם אמת ּת וֹ רת למד ׁש ֹּלא דּ מי  ה ּק דוֹ ׁש : י וֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן  ר בּ י ¥¤¤¡©©¨¤¦§¨©©©§¦¦©¥§בּ ׁש ם
אֹלה וּ תוֹ  יוֹ דע אדם אין זה  דּ ב ֹלא נברא ׁש ֹּלא לוֹ  ט וֹ ב  הּת וֹ רה  ¡©¥¨¨¥¤§¦¨§¦¤¨©סוֹ דוֹ ת

ועבוֹ דתוֹ . ואהבתוֹ , ויראתוֹ  רבייתבּ ר , בשם אומר זי"ע  פתייה  והרב ¦§¨©§¦§¨§©£¨©£¨
הרי כּ ן עשׂ ה  ֹלא ואם ה ּמ צו וֹ ת: ׁש ער  בּ תח לּ ת שכתב זי"ע  וויטאל  ¥£¥¨¨¦§§¦©©©©¦§¦חיים 
הּמ צווֹ ת כּ כל  וּ ׁש ק וּ לה  גּ דוֹ לה  ׁש היא ּת וֹ רה  ּת למוּ ד ׁש ל  אחד מצוה §¦©¨§¨§¨§¦¤¨§©¤¨¤¨§¦¥¦ח ּס ר
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כּ אן עד הנּ ז כּ ר. ה פּ רד"ס  ׁש ל  בּ חינוֹ ת בּ ד' ׁש יּ טרח  עד ׁש יּ תגּ ל גּ ל  ¨©©§¦©¥§©©¤¦§§©§¦¤©¥§©§¦¤¦¨§וצרי,
כאשר הלויה  בשעת שעוד זי"ע פתייה  יהודה  הרב אמר ועוד §ל ׁש וֹ נוֹ .

ירחם . השם בגלגול , הזה  לעולם חזר  שכבר יתכן עליו, בוכים

האחרוֹ ן , ה זּ ה בּ דּ וֹ ר  - הברכה: היכל  בספרו מקאמארנא הרבי  £©¨¤©©ואמר
חיּ ים ׁש הם האר"י  מרן וכתבי ותקּ וּ נים  הזּ הר בּ ספר עוֹ סק  ׁש אינוֹ  ¦©¥¤¦£¨¨¨¥§¦§¦¦§©Ÿ©¤¥§¥¥¤¦מי
נאמנה ידע  וּ פ וֹ סקים, וּ בתלמוּ ד וּ במׁש נה  בּ מקרא בּ ל וּ לה  ל נּ פ ׁש , ¨¨¡¤©¥¦§§©§¨§¦§¨§¦§¨§¤¤©¨©מּמ ׁש 
בּ חיּ ים עסק  ל וֹ  ואין כּ דוֹ אג, ולחוּ ץ, מ 1פה הוּ א ׁש ע וֹ סק , ּת וֹ רתוֹ  ¦©©¤¥¥§¥§©§¨¨¦¥¤¨¨¤ׁש כּ ל 
להיוֹ ת אלּ א בּ ּת וֹ רה  עוֹ סק  ואינוֹ  ור ּמ אוּ ת, טע וּ ת כּ לּ וֹ  וה וּ א ל נּ פ ׁש , §¦¨¤¨©¥¥§¨©§¨ª§¤¤©¨¨¤§והארה
ל וֹ  ואין הבּ ריּ וֹ ת , על  וּ לה שׂ ּת רר הדּ וֹ ר גּ דוֹ ל  ורא ׁש  רב להיוֹ ת  ׁש ם, ¥§¦§©©¥¨§¦§©§Ÿ§©§¦¥¥§©¥מאנׁש י 
ידי על  אלּ א ח יּ ים ארח וֹ ת י1יג ֹלא וּ בודּ אי בּ ח יּ ים ... חלק  וֹלא ¥§©¨¤¦©§¨¦©©©§¦©©¤¥§¦©ח יּ ים

עכ"ל  בּ לבד , ויטאל  ח יּ ים  הרב מרן  וכתבי ה זּ הר  הבּ רכהל ּמ וּ ד (היכל ¦©Ÿ©§¦§¥¨¨¨©©¦¦©¦§©¥©©§¨¨

י ') פּ רק הז וֹ הר אוֹ ר – י "ט ז', עקב פּ רׁש ת .קוֹ מרנה ©§¨¨¨©¥¤©©¤¤

זהר בּ ּת קּ וּ ני ע "ג:)וּ מבוֹ אר דּ ף  ל' י בּ ׁש ה ,(ּת קּ וּ ן  לאוֹ רייתא דּ עבדין אינוּ ן : §¨§¦¥Ÿ©¦©¦§¨§¦§©§¨©¨¨
דחכמה נביעוּ  דּ אס ּת לּ ק  דגרמין דק בּ לה, בחכמה  לאׁש ּת דלא בעאן ¨§¨§¦§©©§¦§¦§¨§¨¨©§¨§¨§¨§©§¦§¨¨¨§ולא
וחרבּ א עניּ וּ תא דּ גרמין ל וֹ ן  וי  יביׁש ה , ב' ואׁש ּת ארת מינהּ , י' ¨§©§¨¦£¦§¨§©¨¥§©¨§§¦§¨¦¦¦§דאיהי
חיים רבי הרה"ק  דברי  ונקיים בואו כן על  בּ עלמא. ואבּ דן והרג ¨§¨§¨§©§¤¤§¨¦וּ ביזה 

א ')פלאג'י טוב(באות ומה כולו, הקדוש זוהר מללמוד שנה יעבור ולא

הימים , כל  לך  וטוב חדש, הזוהר וכן בעומר, ל "ג  ביום ישלימנו אם 

ואם זוה "ק , יעבור ולא חק  יום  בכל  ילמד יהודי  איש כל  ועתה  עכ "ל .

פעמים שלש הזוה "ק  כל  סיום  לעשות יכולים  ביום  שעה  חצי  לומדים

הפסוק  דברי  את לקיים אחת, כ "ג)בשנה  ל "ד פּ עמים(שמות ¦¨§¨"ׁש ל ׁש 
הקדוש בזוהר וכמבואר ה '" האדן פּ ני את זכ וּ ר' כּ ל  יראה Ÿ¨¨¥§¤§§¨¤¨¥¨¨©בּ 2נה 

ע''א) ל ''ח -דף בא ורבּ י(שמות-פרשת ח יּ יא רבּ י בּ א וּ  הקודש: לשון  בתרגום  :¨©¦¦¨§©¦
עליוֹ נים חקיק וֹ ת ואמרוּ , וּ בכ וּ  ידוֹ , ונׁש ק וּ  לפניו ה ׁש ּת ּט ח וּ  ¦§¤¦£§¨§¨¨§¨§¨¨§§©§¦¥יוֹ סי,
ירוּ ׁש לים ה וּ א בּ ר וּ , ה קּ דוֹ ׁש  ע שׂ ה בּ זכוּ ת,. ראׁש  מרימים ¦©¨§¨¨©¨¨§§¦Ÿ¦¦§¦§©§ותח ּת וֹ נים
מי וּ ׁש עריה . ה קּ דוֹ ׁש ה העיר  ח וֹ מוֹ ת [רשב''י] ע שׂ ה  ׁש לּ מעלה . כּ מוֹ  ¦¨¤¨§¨§©¦¨¨¨¨§©§¤§¨©§למּט ה
עד עוֹ לה ֹלא ׁש ע וֹ לה , מי ה 2ערים . ׁש יּ פּ תחוּ  עד נכנס  ֹלא ©¤¤¤¦¦¨§©§¨¦¤©¨§¦¨§¦¤ׁש נּ כנס ,
העיר ׁש ערי את לפתח  יכוֹ ל  מי  הח וֹ מוֹ ת . ׁש ל  ה ּמ דרג וֹ ת ¦¨¥£©¤©Ÿ§¦¨¦©¤¥§©©§©§¦¤ׁש יּ תּת קנוּ 

ז הח וֹ מוֹ ת? ׁש ל  ה ּמ דרגוֹ ת את להתקין יכוֹ ל  וּ מי ׁש מעוֹ ןה קּ דוֹ ׁש ה, רבּ י  ה  ©§¨¦¨§©§¦¤©©§¥¤©¤©¦¦§
דּ רגוֹ ת מתקּ ן וה וּ א החכמה  ס וֹ דוֹ ת ׁש ל  ׁש ערים  פּ וֹ תח  ׁש הוּ א יוֹ חאי, ¨§¥©§§¨§¨©¤¦¨§©¥¤©¤בּ ן

וכתוּ ב טז)עליוֹ נוֹ ת. ה '".(דברים  האדוֹ ן פּ ני  את זכוּ ר , כּ ל  זה"יראה  מי  ¤§§¨¥¨¤¨§§¤§¥¨¨¦¤
הזּ כרים מן  זכר ׁש ה וּ א ׁש מי  יוֹ חאי, בּ ן  ׁש מע וֹ ן  רבּ י זה ה '? האדוֹ ן  ¦¨§©¦¨¨¤¦¤©¤§¦¦©¤¨¨¥§פּ ני

לפניו . להראוֹ ת רבאצרי   אדרא קמ''דובזוהר דף - נשא (במדבר-פרשת ¨¦§¥¨§¨¨
ה וּ אע ''ב) אנּת  מ2ביעאה . דּ נהראן בּ וֹ ציני, ׁש יתא אנן  אבּ א, רבּ י  אמר  :¨©¦¦©¨£¨¦¨¦¥§©£¨¦§¦¨¨©§§
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ּת לי דּ כ לּ א מ2ביעאה. בּ ר  ל ׁש יתא, קיוּ מא  לית דּ הא דּ כלּ א . ¥¨¨Ÿ¨§¨¥¦¨§¦¨©¦§¦¨¨§Ÿ§¨¨¦§ׁש ביעאה 
מת בּ רכין , מנּ יהּ  ׁש יתא דּ כלּ הוּ  ׁש בּ ת, ליהּ  קארי יה וּ דה  ר בּ י ¦§¨§¦¥¦¨¦§ª§¨©¥¥¨¨§¦¦¨¨¦§¦בּ ׁש ביעאה .

כ )דּ כ ּת יב, לה ',(שמות קדׁש  לה ', רבּ יׁש בּ ת אוּ ף קדׁש , לה' ׁש בּ ת מה  ¦§¦©¨©Ÿ¤©©©¨©Ÿ¤©¦
קדׁש  לה' ׁש בּ ת ע''א).ׁש מעוֹ ן  קמ''ה שם זכור(ובהמשך  הנביא אליהו אמר : ¦§©¨©Ÿ¤

וּ מתקּ דּ ׁש  מתע ּט ר ּת הא דּ ׁש יתא, ׁש ביעאה ׁש מעוֹ ן, רבּ י  ה וּ א ואנּת  ¨©§¦¨©§¦¥§¨¦§¨¨¦§§¦¦©§§©§לטוב:
אלּ ין חברייא זמינין בּ ׁש ביעאה , דּ מׁש ּת כחין ע דּ וּ נין וּ תלת מכּ לּ א. ¥¦¨©§©¦¦§¨¨¦§¦¦§©§¦§¦¦©§¨Ÿ¦¦©יּת יר

וּ כתיב  דּ אתי. לעלמא בּ גינ, לאתעדּ נא נח )צ דּ יק יּ יא וקראת(ישעיה ©¦©¨§¦§©§¨§¦¨§¨§¨§¨¥§¦§¨¨¨
מכוּ בּ ד. ה' לקדוֹ ׁש  ענג בּ ןל ׁש בּ ת ׁש מעוֹ ן  רבּ י דּ א  ה '. קד וֹ ׁש  ה וּ א  מאן  §©¨Ÿ¤¦§§¨©§¨¦¦¦§¤

דּ אתי . וּ בעלמא דּ ין , בּ עלמא מכ וּ בּ ד דּ אקרי ¥¨§¨§¨§¥¨§¨§¨§¥§¦§¨יוֹ חאי,

שליט "א  שטיינמן  הגראי "ל הישיבה  ראש  ממרן  מכתב 

אשר תורה, הבני לחזק  באתי - תשע"ג דמוקפין פורים  בס "ד,

- הצעירים . תורה  ועמלי  תורה  בני גורל  על  בפחד כולנו אנו לדאבונינו

ישתדל  אחד וכל  הבא, לדור הנועד העתיד כל  להיות המשך זה  אשר 

יותר ילמדו  ישיבות ובני לתורה  עתים בקביעת והוא תורה , להוסיף

התורה . ללימוד הזמן את לנצל  לבקשבהקפדה  להוסיף , ובאתי

כדי יממות, ה ' במשך הרמח"ל, בעצת להשתדל הישיבות מתלמידי

ונקווה מישראל. הישיבות לבטל לגזור רוצים אשר הגזירה לבטל

אלה עצת את להפר דשמיא בסייעתא יהיה  שזה השם בעזרת

מישראל . תורה לבטל הזוממים

וזכות תורה לבטל  רוצים  אשר הנוראיות  הגזירות על  בצער הכותב

הזוממים" עצת את ויפר יבטל  הלומדים

שטינמן א.ל

מקורות בהבאת שליט"א מרן דברי  את ולגלות להבהיר בכאן ובאנו

לתועלת פרטיהם  כל  ועל  אמיתותם על  הדברים  והצגת הדברים,

לנהוג שליט"א הישיבה  ראש מרן  דורנו מנהיג לדברי הנשמעים

הגזירה לבטל  תוקפם  בכל  יפעלו למען  ועיקרה  יסודה  על  זו כתקנה

ברחמים . הגאולה  ולקרב

ודאי כי אגיד, ידעתי  "וזאת פ "ו: אגרת הרמח "ל  של  קדשו לשון וזה 

ואנו גדול , מקום אל  ח "ו להגיע יכול  שהיה עד הקטרוג נתרבה  כבר

הקדמנו לא-ל  ישראל)תודה  לכל  יהיה ה', ה '(וירצה זה  כי למכה , רפואה

כאשר גדול , בתיקון והתחלנו הנולד את ראינו  כבר  בקירוב חדשים 

בני קדש, קהלות לכל  היעוצה  העצה  וזאת תורתו, לכבוד עתה  אומר



7הסכמה

היה ובודאי שונאיהם. טמנו זו מרשת לינצל  צורם, ישמרם אטליא,

הסדר זה  מאד, ועצום  הדבר רב כי יחדלו, ולא  זאת על  לפקח  להם 

בספר רשב"י  שכתב מה  ידענו כבר  כי  מדרשינו, בבית שמנו  אשר 

ועל  ויכלא שלטא דבור פסק  לא קול  דהאי "בעוד ויצא , פרשת הזוהר 

"כל  מעט: למעלה  ושם [ע"כ ] למפסק ", אוריתא איצטריך  לא דא

ועל  [ע"כ]. בהו", ס "מ יכיל  לא באורייתא, בה  ייחדון דחכימיא  זימנא

משפטו: זה  - כלל  הפסק  לו  יהיה  שלא לימוד לקבוע עצמנו שמנו כן 

לומדים כולם, בין  להיות  להם לקיים לזה, התנדבו  אשר בחרנו  שבעה 

ביניהם עשו  והם יחשו , לא  הימים כל הערב , עד הבוקר מן  תמיד

כלם וע"כ  ישראל, כל לתיקון  אלא יהיה לא הזה שהלימוד תנאי ,

כל בשביל אלא עצמו  בשביל אחד שום יעשה ולא יחשבו , אחד כאיש 

יתחילו : זה  ובסדר ישראל.

ושם לזה , הוכן  אשר אחד במקום  אחד ישב שחרית תפלת אחר מיד

וממקום עצמו, הספר  ממנו  ויקח השני בוא עד לי קבוע שיעור ילמוד

וילכו יקיפו וכך ממנו, ויקח  השלישי  בוא עד יתחיל , שם  מסיים  שהוא

דינו יהא לימודו בשעת אחד וכל  ביומו. יום דבר הכוכבים, צאת עד

שבעולם , הפסק  מן בשום  להפסיק  יוכל  שלא עשרה , שמונה  כמתפלל 

קול  יפסק  לא  אחד שברגע באופן הבא, שיתחיל  עד לימודו יסיים  ולא

ח וזוהר  תיקונים הזוהר, ספר הוא  והלימוד ונמצינוהתורה, - דש 

גזירות כל  לבטל  בזה  ה ' בחר כי ידענו  וזה זה . כל  שבוע  בכל  לומדים

ישליכוקשות אל  ועתה  ח "ו, הקשה  הגזירה אל  לחומה  להיות ובפרט ,

חילי נתיישר  אלמלא אני כי  גום , אחרי  הזה  הדבר את  ישראל  חכמי 

תורתו  כבוד אבל  מקום, בכל  זה  דבר קובע  בסאן )הייתי את(מהר"י  יקח

וכל  ישראל , לכל  לטובה  כמוה  אין כי לזכות, לו ויהיה  הזאת העצה 

מצליחים ואנו כלל , הוא קשה  דבר  לא כי לעשותו , יוכל  במקומו אחד

אלקי וה ' הזה . הלימוד בענין רבים  סדרים  לנו ועוד לא-ל , תודות בזה 

אשר ביתו  בני כל  משאלות ואת לטובה לבבו משאלות ימלא השמים 

את בצמא שותה  וכנפש  הרמה  כנפשו  אחד, כאיש  שלומם  אני דורש

זי"ע . בסאן למהר"י באגרותיו הרמח"ל  לשון כאן עד דבריו".

מרן הגדול  הגאון  של  מעונו אל  [מתלמידינו] ישיבה  בחור נכנס  ועתה 

"אילת בעל  שליט"א שטיינמן לייב יהודה  אהרן רבי הישיבה  ראש

בפיו: ושאלתו זוהר?"השחר" ללמוד יכול ישיבה  בחור והשיב"האם

הלשון: עכ"לבזה  שתבין !", העיקר ."כן ,
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מרן את באלעד, מו"ץ שליט"א בוגנים אי"ש הגה "צ  ששאל  ומעשה 

" שליט"א: קנייבסקי חיים רבי הגאון התורה  מהשר נכון האם

הקדוש ?" זוהר ללמוד לבחורים שאין בשמו  בזהשפורסם וענה 

בשמי .הלשון: אומרים דברים שאומר"הרבה ח"ו  להתרגש? לך  מה 

מוסרכך! ספר שאין  זצ"ל, איש  החזון  ממרן  מקובלני אדרבה אלא

תורה לבני  בפרט  קדושה  וחובה הקדוש , הזוהר כמו  ומחזק מעורר

בו ! עכ "ל .לעסוק

קנייבסקי חיים רבי הצדיק  להגאון פנימה  הקודש אל  וכשנכנסתי

וסיפרתי הקדוש , הזוהר והפצת לימוד מענין ודיברנו שליט"א,

בהצלחה אותי בירך  הקדוש, הזוהר  לימוד בענין מאמריו  שהכנסתי

נאמנים מעדים שמעתי ועוד מוציא, שאני הזוהר ספרי בכל  גדולה 

גמרנו לא עוד הלא  אותו  וכששאלו זוה"ק , ללמוד לאברכים שאומר

הזוהר , לימוד בלי  העליון עדן  לגן ליכנס  אפשר שאי  להם ענה  ש"ס ,

קודש שרפי שיח  בספר - 427)עכד"ק . הרבנים(עמוד מפגישת מספר ,

עם זצ"ל  אליהו מרדכי והרב שפירא הכהן אברהם הרב הראשיים

פנימיות לימוד האדמו"ר: כ"ק  וז "ל  זי"ע , מליובאוויץ האדמו"ר  כ"ק 

הרי לאשכנזים  בנוגע  ספרדים , והן אשכנזים  הן  בנ"י לכל  שייך התורה

למשלי, בפירושו  כותב אשכנז  מגדולי חכמתהגר"א למד שלא שמי

לאמיתו , דין  שידע  אפשר אי  ללמודהנסתר הורה והגר"א עכל "ק .

ויום  יום  בכל  רב)זוהר  מעשה .(תוס '

קדוש אמרי בעל  יואל  רבי זי "ע )ובצוואת הגר"א פני  וז "ל :(מרואי  ,

וכו', תפילין ולהניח  להתפלל  כמו ממש גדול  חיובם  מוסר  ספרי ללמוד

אפילו אלא מעט, עמקותו שמבין למי פשיטא ללמוד , מאוד טוב וזוהר

ציוה וכן עכ"ל . מסוגל , ולשונו גדול  מוסר בו יש גם פשוטו לפי ללמוד

זי"ע  מליסא יעקב רבנו הנתיבות)הגאון וכן(בעל  שבת, בכל  זוהר  ללמוד ,

רגיל  היה  יוסף פורת ר"י זי"ע שאול  אבא ציון בן רבי הגדול  הגאון 

לזכך השינה , לפני  ובפרט יום  כל  זוהר דפים ב' לקרוא לבחורים  לומר

קושילוויץ שמואל  רבי הגאון  הנגלה. להבנת להם מועיל  וגם  הנשמה 

שמואל  נתיבות בספר רנ "א)זצ "ל , ע' ישיבה(עה"ת בן שכשהיה  מספר ,

לפני בלילה חודשים , כג ' חיים החפץ של  בחדרו ישן בראדין, צעיר 

שאהגה לי ואמר [המלאך ], רזיאל  ספר ובידו  הח "ח אליו ניגש השנה 

בו ותהגה  תעיין  כאשר הזה  "בספר  וז"ל : השינה , קודם לילה  כל  בו

איש לכל  ראוי כי  השי"ת ורוממות מגדלות השגה  קצת לך תהיה 

ה ' בחסד נחשבים אנו באשר  כי ה ', מגדלות השגה לו  שתהיה  ישראל 
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איזה לו תהיה  מישראל  איש שכל  מהראוי  הרי למקום , כבנים עלינו

שם ומוסיף זי "ע. הח "ח  עכ"ל  וערכו", שבשמים אבינו מגדלות השגה 

בספר יהגה  בשנים  רך  שנער הח"ח  כוונת את הבין שנים אחרי שרק 

אינו שאם אמר זי"ע הסטייפלער הגאון ורבנו ע "כ. השינה , לפני קבלה

להבין  בלי יקרא הזוהר לשון ח"א)מבין רבנו  .(ארחות

ה קּ דׁש  ר וּ ח  בּ ׁש ער עצמוֹ  ז"ל  האר "י לרבּ נוּ  ּמ צינוּ  דּ נא (דּ ף וּ מקדמת ¦©§©§¨¨¦§©¥¨£¦©§§©©©©Ÿ¤©

בּ ליי "ב) בּ לבד בּ קיאוּ ת דּ ר, בּ זהר "ׁש יּ למד ה לּ וי  ל ּמ הר"א ¦§¨§¦¦§¤¤©Ÿ§Ÿ§¦¤¦¥©©£©©©¨¤ׁש אמר
פּ עמים ה זּ הר  בּ ספר ו ׁש יּ קרא יוֹ ם בּ כל  עלים נ' אוֹ  מ' בּ ע יּ וּ ן  ¦¨§©Ÿ©¤¥§¨§¦¤§¨§¦¨¦§¦£©¤ׁש יּ עמיק 

האר"י ׁש בחי וּ בספר  נ "א)רבּ ים", ע ּמ וּ ד ל בּ על (הנד "מ ּת קּ וּ ן  ׁש נּ תן כּ תב ©¦§¥¤¦§¥¨£¦©¨©¤¨©¦§©©
בּ ל ּת י לבד הלּ ׁש וֹ ן ה זּ הר  מּס פר דּ פּ ים עשׂ רה  יוֹ ם בּ כל  ל וֹ מר אחד ¦§¦©§¨©©Ÿ©¤¥¦¦©¨¨£¨§©¨¤¨§ּת ׁש וּ בה
ל בּ על  ּת קּ וּ ן ׁש נּ תן יׁש ן דּ פ וּ ס  האר "י ׁש בחי בּ ספר ה וּ בא והן הבנה , ©©§¦©¨¤¨¨§¦£¨¥§¦¤¥§¨¥§¨¨£ׁש וּ ם 
ה גּ דוֹ לים בּ ׁש ם  והחיד"א דּ פּ ים, ה ' אוֹ  ד' יוֹ ם  בּ כל  לל ּמ דוֹ  אחד ¦§©¥§¨¦©§¦©¨§§©§¨¤¨§ּת ׁש וּ בה

הבּ היר) ספר ער , ספרים ּת קּ וּ ן(מערכת ׁש נּ תן האר"י דּ ר בּ נוּ  מ2מיהּ  הביא ©£¤¤§¨¦¥¤¥¤©¨¦¥¦¦§¥§©¥¨£¦¤¨©¦
הגה"ק  כּ תב בּ וֹ  וכיּ וֹ צא זּ הר, דּ פּ ים  ה ' יוֹ ם כּ ל  ל וֹ מר  ּת ׁש וּ בה  ©¨¥©§©Ÿ¦©¨©¨§©©§ל בּ על 

מצ וֹ תי ' נתיב בּ ספר ל "א)מקאמרנא אוֹ ת א' ׁש ביל הּת וֹ רה  ׁש ם(נתיב  וכּ תב , ¦¨©§¨§¥¤§¦¦§¤§¦©¨§¦§¨©¨
מצינוּ  וכן כּ ן, נהג  מזידטׁש וֹ ב הירׁש  צבי הרב  מוֹ רנוּ  הגה"ק  ¦¨¥§¥©¨§§¦¦§¦¦§©¨¥©¤ׁש גּ ם

מקאריץ פּ נחס  רבּ י הרב מוֹ רנוּ  עּמ וּ דלהגה"ק  ח"א  הנמ "ח פּ נחס (אמרי  ¥¨©©¦¦§¨¦¨¦¦§¥¦§¨©

ה נּ וֹ רארס"ד ) ה ּמ עשׂ ה  עוֹ ד ועיּ ן יוֹ ם , בּ כל  דּ פּ ין ג ' אוֹ  ב' ל וֹ מר  ¨©¤£©©¥©§¨§¦©©¦¨¤ׁש צּ רי,
להארי,. מק וֹ מוֹ  כּ אן ואין אבוֹ ת , על  בּ יתי בּ ן בּ ספר ¦£©§§©¥§¨©¦¥¤¤¥§¨©הּמ וּ בא

הרב כּ תב כּ בר  קאמר , מאי ידע  ֹלא ה זּ הר  ספר  ק וֹ רא דבּ היוֹ תוֹ  ©¨©¨¨§©¨¨©©¨©Ÿ©¤¥¥§¦§©©§וה גּ ם
בּ אצ בּ ע  מוֹ רה  בּ ספר מ"ד )חיד"א כּ ל (אוֹ ת על  מרוֹ מם  ה זּ הר  ספר  "ל ּמ וּ ד ¦¨§¥¤¤§¤§©¦¥¤©Ÿ©§¨©¨

גּ דוֹ ל  ּת קּ וּ ן הוּ א בּ קריאתוֹ  ׁש יּ טעה  ואף קאמר , מאי ידע ֹלא בּ ׁש גּ ם ¨¦¨¦§¦¤§¦¤©§©¨¨©©¨©¤§¦ל ּמ וּ ד
ה גּ דוֹ לים ׁש ם בּ ספרוֹ  כּ תב וכן בּ ׁש וּ "ת ל נּ ׁש מה". וע וֹ ד ׁש ם, ספרים  (מערכת ©§¨¨§¥¨©§¦§¥©§¦©£¤¤§¨¦¨§§

ב') אוֹ ת סוֹ ף ע "ה  סימן  ח"א ׁש אל זהחיּ ים מעין כּ תב  כּ בר דּ נא וּ מקדמת , ©¦¨©¦¨¦©§©§¨§¨¨©¥¥¤
ׁש בוּ עוֹ ת דליל  ה לּ ּמ וּ ד בּ סדר ה 2מים  מן לחם  בּ ספרוֹ  צמח  (דּ ף מהר"י ©£¦¤©§¦§¤¤¦©¨©¦§¥¤©¦§¥¨©

ע "ב) רי ׁש  בּ ּס פרל "א  ע וֹ ד [ועיּ ן ח יּ ים. עץ דּ ר, ק וּ נטרס  בּ ׁש להי והרמח "ל  , ¥§¨©§©§¦§¥§§¥¤¤¥©¦§©¥©¥¤
ובשו"ת ע"ד, ע' דּ ף ח"ב  פלאג'י  חיּ ים רבּ י  להגּ אוֹ ן לחיּ ים ©¦©©¦©¦©¨©§¦©§¨¦§זכירה

ע "ד]. סימן  דעניא ¨¦¨§©§¨§©§©©אפרקס ּת א

האוֹ ר הׁש פּ עת מפּ ני הז וֹ הר ספר יקּ רא  ה ּס פר  ולזה הרמ"ק : ¨©¨§©¥§¦©©¤¥¥¨¦¤¥©¤¨§©©¨©¨§וכתב
כּ ל  אֹלקית בּ ה ׁש גּ חה  מׁש פּ יעים  אוֹ רוֹ  ודר, העליוֹ ן, מהז וֹ הר ¨¦¡¨¨§©§¦¦§©¤¤§§¤¨©©§©הה וּ א
ּת וֹ רה בּ רזי מוּ ׁש פּ ע מהדּ עת עלי וֹ ן וׁש פע אוֹ ר  ׁש היה , בּ וֹ  ¨¥¨§©§©©©¥§¤©¤§¨¨¤¦§©§¦©ה ּמ תעּס קים
ה זּ ה הח בּ וּ ר  אתקרי  מ2ם ׁש נּ ׁש פּ ע  כּ יון וכ וּ ' ּת וֹ רה וסתרי רזי ¤©¦©¥§§¦¨¦©§¦§¨¥§¨¥§¦§¥¨§¨§דּ היינוּ 

ההוּ א מהזּ הר ׁש נּ ׁש פּ ע כּ ל וֹ מר ה זּ הר , את ספר דּ ע ק וֹ רדוֹ בירוֹ , מׁש ה (הרב ¥¤©Ÿ©§©¤¦§©¥©Ÿ©©¨©Ÿ¤§¦©¤

ב') אבי ', .אֹלקי  ¡¥¨¦
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זצ"ל  צמח יעקב רבּ י  ה צּ דּ יק  המק וּ בל  דּ כתב מה  וּ ראה  (מּת למידי בּ א Ÿ§¥©§¨©©§¨©©¦©¦©£Ÿ¤©©©¦©§¦¥

זי "ע ) הקּ דוֹ ׁש  לפיהאר "י  בּ ניה , על  מבכּ ה  רחל  בּ רמה : ק וֹ ל  לספר בּ הק דּ מתוֹ  ¨£¦©¨§¨§©§¨¨§¥¤¨¨¨¨¥§©¨©¨¤¨§¦
בּ א מׁש יח אין ולזה  הקּ ץ, את הממהרת זאת בּ חכמה  עוֹ סקים ¨©¦¨¥¤¨§¥©¤¤¤©§©Ÿ¨§¨§¦§¨¥¤ׁש אינם
כּ י בּ ניה  על  וכ וּ ' מדּ מעה ועיני' מבּ כי  ק וֹ ל ' מנעי  אז ה' ל הּ  ¦¨¤¨©§¨§¦¦¤¥§¦¤¦¥¦§¦¨¨©2¤Ÿיּ אמר
הזוֹ הר וּ בעסק  בּ תׁש וּ בה  ּת ל וּ יה ה ּמ ׁש יח  ׁש בּ יאת ׁש כּ וּ וּ ן כּ ל וֹ מר ©©¤¥§¨§¦¨§©¦¨©©¦¤¦¤©§¤¥איננּ וּ ,
וּ ׁש נים מעיר אחד אם כּ י בּ הּ  עוֹ סקים בּ ניה  ואין  , ה קּ בּ לה  ¦©§¦¥¨¤¦¦¨¦§¨¤¨¥§¨¨©©©§¨§וּ בחכמת
בּ עסק  ׁש יּ ׁש  כּ מוֹ  ועיר עיר בּ כל  כּ ראוּ י קבוּ ע מדרׁש  אין כּ י ¤¥§¥¤§¦§¦¨§¨¨©¨©§¦¥¦¨¨§¦¦מּמ ׁש פּ חה 

הּמ ׁש יח . את וּ ממהרים  מ וֹ ׁש כים  בּ ניה  אין כּ י איננּ וּ , ולכן ©¦¨©¤¦£©§¦§¨¤¨¥¦¤¥¥¨§§©©ה ּת למוּ ד,

שרק  זי"ע, פתייה  יהודה  רבי האלוקי המקובל  שכתב מה  וידוע 

הגיוס , ומגזירת מאסונות בזמנו ניצלו הרשב"י תורת לימוד בזכות

בני על  המרחפת האיומה הגיוס  לגזרת גם מרגוע  נמצא בזה  כן אם 

הזוהר בספר  קבוע לימוד סדר יקבעו  וישיבה , ישיבה  שבכל  הישיבות,

לנכון ויראו גמירא, ועד מרישא ביום , שעה הפחות לכל  הקדוש

ומובטח בישין! מרעין  ומכל  הגזירות, מכל  ינצלו  אז  או לסיימו.

קימנו כבר ואלו - הקדושה. בתורה  לעסוק  ויוכלו הגזירה שתתבטל 

ברציפות, בגירסא הקדוש זוהר בחבורה  ללמוד זיע"א  הרמח "ל  עצת

טהרה , לרוח  וזכינו עלינו, הקמים כל  מיד ונצלנו לנו, הונח  (דניאל כבר 

יג) ז  ישראל !פרק וגבר שמיא" ענני עם  "וארו

בה מתחברת השכינה  הקודש  ּת רוּ מהלשון  פּ רׁש ת בזּ הר  ¨§©¨¨©Ÿ©כדאמרו
וע "ב) ע"א קכ "ט  ה:(דּ ף ה יּ הוּ די  עם מתחבּ רת בּ לׁש וֹ ןׁש ה #כינה  אוֹ מר ©§©§¦¨¦§©¤¤¦©§¦¨¥§¨

הקודש]:הקודש [בּ ל ׁש וֹ ן ל ׁש וֹ נוֹ : וזה  כּ מוֹ , ּת רגּ וּ ם , היא ׁש בּ ּס וֹ ף הּק ד #ה  ©Ÿ¤§¤§§¨©Ÿ¤©§ª¨¤©¦©§§
ה ּת רגּ וּ ם דּ ברי  אוֹ תם אוֹ תּה , לוֹ מר  יוּ כל יחיד אפלּ וּ  וזה אבל.ׁש בּ ארנוּ , ¤¥©§§¤£¦¨¦©©¨¨¦§¥©©§£¨

ה#כינה כּ י  בּ ע שׂ רה, אלּ א אינם הּק ד#ה  ׁש ל  הּק דׁש  ל ׁש וֹ ן  ¨¦§©¦¨¨£©¨¤¨¥¨Ÿ¤¤©§ª©§¥§¦דּ ברי
הּק דׁש  לׁש וֹ ן  עם  בּ לׁש וֹ ן[מתחבּ רת האוֹ מר היּ ה וּ די עם וּ מתחבּ רת ¦§©¤¤¦§©Ÿ¤¦§©¤¤¦©§¦¨¥§¨

ורא"ג)הקודש א לּ א ](רמ "ק זה  אין  בּ אה, ׁש ה #כינה  קד#ה וּ לכל , ©Ÿ¤§¨§ª¨¤©§¦¨¨¨¥¤¤¨
ׁש כּ תוּ בבּ עשׂ רה כב), י שׂ ראל (ויקרא בּ ני וגוֹ '. ישׂ ראל  בּ ני בּ תוֹ , ונק דּ ׁש ּת י ©£¨¨¤¨§¦§©§¦§§¥¦§¨¥§§¥¦§¨¥

] ודּ אי ה קּ דׁש  ל ׁש וֹ ן  ו דּ איהם הקודש  ל ׁש וֹ ן  נקראים הם ישׂ ראל ׁש בּ ני ¥§©Ÿ¤©©¤§¥¦§¨¥¥¦§¨¦¨©Ÿ¤©©
ורא"ג) וכל (רמ"ק  עכ"ל . אחרת, ל ׁש וֹ ן  להם ׁש יּ ׁש  ע ּמ ים ׁש אר  וֹלא ,[§§¨©¦¤¥¨¤¨©¤¤

" הזה  הקדוש לחיבור יכנסו חברים אחים לאלוישראל  ניתנה ורשות

החיבור בזה  לידבק ממקומם  שגורשו  ע "ב)"הנשמות א' דף  זוהר (תיקוני

כנפי בצל  ולחסות הקדוש שבזהר  והחיזוק  המוסר  ממעינות לשאוב

הרי לכך, מסוגל  אחד כל  היה לא כה  עד ואם  - הקדושה . השכינה

מלה הקודש, בלשון הקדוש  הזוהר דברי של  זו הוצאה  ידי על  עתה ,

כקטן ואיש, איש  לכל  השווה  סעודה  ועליו ערוך שולחן הרי - במילה 



11הסכמה

גדולי כרצון הקדוש, הזוהר  עם יחד השבוע פרשת את ללמוד  וכגדול ,

ברחמים . הגאולה  ולהחיש חיים ] [החפץ ישראל ,

"זהר ספרו את להדפיס  זי "ע רוזנברג הגר"י כשעמד תרנ"ב בשנת

ללשון הזהר  לשון את לתרגם מותר אם רבות התלבט התורה",

ה "שדי בעל  מדיני , חזקיה  חיים רבי והדרו, ישראל  לגאון וכתב הקודש

הזהר נכתב אולי א. ושאל : ספקותיו  את לפניו ושטח  זצוק "ל , חמד"

העם , מהמוני להסתירו  כדי  הארמית, בלשון תחילה בכוונה  הקדוש

חז "ל  כדברי  הנכתב, את יבינו  ע"א)שלא י "ג דף "כבשים(חגיגה, :

כ "ז)ללבושך -(משלי  עולם של  [סתרו עולם של  כבשונו שהם דברי -

הקדוש שהזהר בכך כמוס  טעם  יש שמא  ב. לבושך". תחת יהיו רש "י]

מכל  שלל  חמד" ה "שדי הקדיש . נוסח  למשל , כמו ארמית  בלשון נכתב 

השיב היטב מנומקת ובתשובה רוזנברג, הגר"י של  חששותיו את וכל 

כדי הקודש בלשון הזהר נכתב שמא החשש א. האלה : כדברים  לו 

יסודות מקור הוא הקדוש הזהר  להיפך, כלל , נראה  אינו להסתירו

האמונה יסודות להסתיר בזה  להיות תוכל  כוונה  ואיזה  שלנו, האמונה 

בכל  בלב, אותו להשריש שיוצרך דבר אין הלא - ואדרבא העולם?! מן

מתורגם זהר מעולם היה  כבר  הלא ב. - האמונה!. כמו התחזקות, מיני 

הזוהר על  פירושים  חיברו  ישראל  גדולי  הלא ג. - הקודש. ללשון

הזהר את לגלות כדי דווקא וזאת עמוקה ", קבלה  פי "על  הקדוש,

את בהם לבאר כדי הזהר, נגלות את רק  מתרגמים אם ד. - לעולם.

ללבושך ", "כבשים של  החשש אין שוב הפשט, דרך על  המקראות

טעם שום היה  לא ה . - מרכבה. מעשה  על  רק  נאמר זה  דרש שהרי 

אינה הארמית דלשון דווקא, מארמית הקדוש הזהר  בכתיבת כמוס 

חולין כשפת  דווקא שימשה  ארמית - הקודש. מלשון יותר  קדושה

בשביל  רק  זו, בשפה הותקנו שבקדושה  דברים וכמה  חז"ל , בימי

את בלב לבטל  יבינו ואישה  איש שכל  - חמירא" "כל  כגון לכל . שיובנו

המילים פירוש את יבין יתום  שכל  בשביל  - קדיש ואמירת החמץ,

לדידן אבל  לדידהו, זה  וכל  המת. נשמת  לטובת שיועיל  בהם , ויכון

יותר... לנו המובן הקודש בלשון יחובר הזהר שספר היה  מוטב  בודאי

ע ''ב] קכ''ט דף - תרומה  פרשת - [שמות מביא תרומה  ובפרשת

בה",ש" מתחברת השכינה - הקודש  היאלשון  ארמית לשון  ואילו

אחרא, הסטרא כלשון קדיש לומר תיקנו ולכך אחרא, הסטרא  לשון

"מידות בספר ואמנם  להם . שמובן אחרא הסטרא כח  ישבר שבכך כדי

ח"א)דרשב"י החמה (סוף  אור  מספר ט:)הביא דף  ח"א הזוהר משם(על



הסכמה 12

דהיינו לטובה , כוונתו הייתה  ע"ה  והרשב"י  לשונו: וזה  הרמ"ק ,

עכ"ל  בתרגום, הקדיש טעם  כי  בלשונם , הקליפות שערלהכניע (ועיין

ע"ג) ט "ו  דף  האמירההכוונות מענין לשבח  טעם לנתינת רק  הוא אך .

הקודש בלשון הזוהר  לתרגם גדולה  מעלה  בוודאי אך תרגום, בלשון

בהבנה הלימוד ומעלת בנקל , להבין יוכלו בכך כי העם, כל  שמבינים

ל  ערוך יתעורראין שבזה  הזוהר, של  והמוסר  הנגלה  חלק  ובפרט ו ,

חלקי כל  ללמוד חשק  ויתמלא יתברך , השם לעבודת לבו  ויתלהב

בס "ד. הפרד"ס 

חמד", "השדי הגאון וכותב  היהומוסיף  כי  ספק אין  מקום שמכל

שכן הקודש. בלשון  זהר ספר ויטאל חיים ר" הקדוש  הרב  בזמן  קיים

בראשית זהר על ע "ב)בפירושו  ל "ה מן(דף דברים חיים רבי  הזכיר

מקורם ציון  תוך הקדש ":הזהר לשון  גדולים"זהר כמה כן  כמו  - .

והידוע הקודש ללשון הקדוש  הזהר  מן  ניכרים  חלקים  תירגמו

מק "ק  פתחיה  רבי בן בער ישכר רבי המקובל  הגאון  הוא והמיוחד

" הפירוש  בעל  - בינהפראג  של אמרי בזמנו שחי  הקדוש, הזהר  על  "

מארמית תרגם בו חכמה " "מקור מופלא, ספר חיבר אשר  - המהרח "ו

התורה על  ביאורים  הקדוש בזהר ידו מצאה  אשר כל  הקודש ללשון

הזהר ] [של  דבריו בהבאת תועלת שאין "מאחר וזל "ק : הפשט, בדרך

סתומים הם הזהר לשון  דברי שכל  באשר וצורתו... כהוויתו בלשונו

זה חיבורי להעמיד אמרתי  בכן  העולם ... בני  המון לרוב וחתומים

העבודה , בצבא צבא  יוצא לכל  ולהועיל  לעזר  להיות וצח , קצר  בלשון

יתברך ה" בעזר  יהיו הזהר דברי כל  כאשר הקדושה ... תורתינו דת

מצא שלא הרי  בו ". וקוראים הרואים כל  לעין ומבוארים פתוחים 

אדרבא, אלא  מארמית, הקדוש  הזהר בתרגום פסול  שום הנ"ל  הגאון 

העם . המון לרוב בכך  ראה  גדולה  תועלת

חכמה" "מקור החשוב חיבורו להסכמות(ה'שס "ט)וכן זכה  -

זי"ע , הלבו"ש , ובעל  הקדוש " השל "ה  בעל  ביניהם  ארץ, ממצוקי

האר"י", "שבחי שלומל)ומבעל  שלמה כי(לרבי  להודיעו "באתי  וז"ל : ,

בנעימים פרחו וחבלים הגיעוני , פורחות, קדושות אותיות אותיותיו,

הסתומים חכמה  תעלומות מחקר מוצא חכמתך , שמע את בשמעי

- ע "כ. ישראל ", המון בכל  אביר לך ידמה  מי הזהר: בספר והחתומים 

הזוה "ק , מן קטעים בספריהם שהעתיקו  האחרונים ישראל  גדולי  בין 

הרבים , בספריו זיע"א, חיים" ה "חפץ מרן הוא ללשה "ק , ותירגומם 

הביא אשר זי"ע, מוולאז'ין מוהר "ח להגאון החיים " "נפש בספר  וכן
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הלומדים . לתועלת הקודש לשון עם  נדפס  וכיום הזוה"ק , דברי כסדר

הקודש, ללשון  הזהר  את לתרגם מותר רק  שלא דווקא הרי אלא

בימינו כי הקודש , ללשון  הקדוש  הזהר את לתרגם היא מעליותא

הקודש . בלשון  יתירה  קדושה ואדרבא, ארמית, מבין  אינו העם  המון 

הקדושה . השכינה אל  היא יתאחדושמחוברת העם שכל  ידי ועל 

הקדוש  הזוהר הרע )בלימוד  היצר בפני  התירוצים דלת כולנו(ותנעל בכך  ,

אתגליא דהאי  דרא  "זכאה  הרשב"י נבואת בנו  שיקויים נזכה  כאחד

פנחס  פרשת בזוהר  מהימנא הרעיא וכדברי ע"א)ביה ", שכן(רי "ט "כל

דמי תתנו  אל אבתריה, דהוו  דרין  בכל חכמתיה דנהיר קדישא בוצינא

קודשא" רוח עלינו  יערה עד באורייתא הוא בריך לנולקודשא הרי ,

שתורתו דווקא הקדוש בזוהר ללמוד מהימנא הרעיא אותנו שמצוה 

לתת ולא הפסק  ללא ללמוד וצריך הדורות, סוף עד מאיר  הרשב"י של 

ה נּ ביא נבוּ את בּ נוּ  ויק וּ ים שיגאלנו. עד  הוא  ברוך לקדוש ¦¨©©§¨©¦מנוחה 
היכל וֹ מלאכי: אל יב וֹ א וּ פתאם  לפני דר  וּ פ נּ ה מלאכי ׁש לח  "הנני ©§¨¦¦§¦Ÿ¥©©§¨¦¦¨¤¤§¨¨¦§Ÿ¨¤¥¨

בא  הנּ ה  חפצים א ּת ם  אׁש ר ה בּ רית וּ מלא   מבק ׁש ים אּת ם אׁש ר  ¨¥¦¦¥£¤©¤£¦§©©§©¦§©§¤©¤£¨̈האדוֹ ן 
צבקוֹ ת" ה' א ')אמר ג' פרק  גאוּ לתינ וּ (מלאכי  על לבּ נוּ , וישׂ מח עיננוּ  יראוּ  , ¨©§¨¦§¥¥§¦§©¦¥©§¨¥

בב "א. עוֹ למים בּ גאלּ ת נפׁש נ וּ  פּ דוּ ת ¦¨©ª§¦¥§©§©§ועל 

שליט"א: ישראל  מגדולי קורא" "קול  להביא מקום וכאן 

התשע"ב בתמוז יום עשרים  בשבת בשלישי בעזהי"ת,

חבה של קריאה

כזאת, לעת להחריש  ואין ליעקב, היא צרה  עת ישראל , בית "אחינו

ונכחידם לכו אמרו ועמו, משיחו  ונגד ה ' נגד ראש נשאו אויבינו הנה  כי 

מזה ומחזקים  מתמשכים והדברים  ומדוחים , שווא בעלילות וגו', מגוי

ראשם . על  גמולם וישב  מחשבותם ויפר מידם, יצילנו הקב"ה  רב, זמן

רבים חללים אשר הרעים  והחולאים  התאונות של  הקשה  הגזרה  וגם

שהמומחים רב זמן שזה  ועוד - די. ישראל  עמו לצרות יאמר  ה' הפילו ,

אדמה רעידת שהיתה נודע אמש והן אדמה , רעידות על  מדברים

על  ולעמוד להקל  העת וזו ולישזבינן. ליצלן רחמנא גבוהה  בדרגה 

ולהרחיק  אחד, בלב  אחד כאיש  כולנו להיות רבה , באהבה  נפשינו ,

רואו ועינינו  באחדותנו " הוא כוחנו "כי והשנאה  שהשטןהמחלוקת ת

ומעורר הלבבות, ולפירוד  לשנאה  הסתה  של  אש ומצית בתוכנו, מרקד

ריקות בסיסמאות ולומדיה , חיים א -ל -הים  תורת נגד מהומות 

- ישורנו. מי ואחריתם יצילו, ולא יועילו שלא  הבל  בדברי ושדופות,
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רעת לבטל  כדי ונחלתו, ה' לעם  חרדה  מתוך ראש  בכובד לדון  וישבנו

שמלבד החלטה , לכלל  באנו רבים דיונים ואחר והמחלוקת, השנאה 

את איש ואהבת ה ', ועבודת  תורה  להגדיל  זמן, בכל  הנדרש  החיזוק 

הזאת . לעת ביותר נחוץ שזה  וחסד , צדקה  והרבות אנורעהו, עוד

של אחד  דף לפחות לקרא עליו  שיקבל ישראל  איש  לכל בזה קוראים

לבד הגירסה שאפילו  הבנתו , לפי אחד כל יום, בכל  הקדוש  הזוהר

כידוע. הגאולה וקירוב  הנפש , לטהרת  בחוברות מסוגלת (ויודפס

השיעור לפי  ומחולק וקצר, קל  בפירוש ומלווה עינים , מאירות באותיות מיוחדות,

ויום) יום  כל נצאשל הקדוש הזוהר בספר והקריאה  הלימוד ובזכות ,

רבי התנא כמאמר רבים, וברחמים בחסד הזה , והמר הרע מהגלות

זאת וגם - מגלותא. ישראל  יפקון דא חיבורא בגין יוחאי , בר שמעון

הזדמנות בכל  ובשמחה  בכוונה  הקטורת בקריאת להרבות נבקש,

התפלה ) בסדר שאומרים מה על  ובקברי(בנוסף הקדושים  במקומות

שהיא הקטורת, אמירת מעלת גודל  הקדוש בזוהר ומפורש הצדיקים,

למדת הדין מדת והמפכת הדינים, וממתקת הרעות, הגזרות מבטלת

ישמע תפילות ושומע  - ומנוסות. ידועות סגולות הן  ואלו הרחמים ,

גאולת לגאלינו ויחיש נאקתינו, לפניו  ותבא שועתינו, ויקבל  תפילתנו,

אמן בימינו במהרה  ובנחת בשובה  עולם ,

ברחמים ה' לישועת המצפים 

הרב  הראשל"צ  התורה  חכמי  מועצת נשיא ישראל מאור מרן 

עמאר, משה שלמה הרב  הראשל "צ שליט "א , יוסף עובדיה 

בוארון . ציון הרב  והגאון  שמואלי, יששכר בנייהו  הרב המקובל 

הרב  הגאון  שטרן , מאיר הרב  הגה "צ ברלנד, אליעזר רבי הגה"צ

רבי הגה "צ ארוש , שלום הרב  הגאון  יוסף, פורת ר "י צדקה משה

שליט "א. גרוס יהודה שלום

ברחמיםב"ה  הגאולה לקירוב  קורא קול

תהפוכות וראו, התבוננו ישראל  בית לנגדאחינו מתרחשים עולם

הבית בעל  כאשר הידוע, במשל  זיע"א, חיים  החפץ מרן וכדברי עינינו,

מה כן במהירות, דברים  מתרחשים  אז החנות, את לסגור רוצה 

היכונו – ישראל  עם את ולעורר  לרמז  בודאי הוא עינינו, שרואות

עוונותינו אך  לגאולה , וזכינו כמעט פעמים  שכמה  וידוע לגאולה .

שום ייפגע ולא - המשיח שיתעכב מוטב צדיקים שאמרו ועוד מעכבים

ידח לבלתי ולראות הקב"ה , במידת לידבק  מצווים  אנו אלא יהודי .
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לאליהו אנו  מחכים - ברחמים. הגאולה  לקרב ולראות נידח  ממנו

דבי בתנא אמר מה ונראה  בואו ויבשרנו . שיבוא לטוב זכור הנביא

א)אליהו פרק ולא(זוטא תורה , של  בפשעה אלא העולם העולם  חרב  לא :

על  הבאות הצרות וכל  תורה , של  פשעה  מפני אלא ישראל  ארץ חרבה 

כל  יעקב "בפשע שנאמר: תורה , של  פשעה מפני אלא אינן  ישראל 

ה )זאת" א, הקדוש(מיכה בזוהר ומפורש - אך. תלויה הגאולה שכל

הסוד תורת בלימוד משהורק דאין זי "ע הקדוש החיים האור וכתב ,

הקדוש זוהר לומדים שלא ואלו - בטלנים של  עם  לגאול  רוצה  רבינו

רבי האלקי המקובל  וכתב ארצות. עמי שהם מהימנא הרעיא קראם

זיע "א אלפיה  שכ "ד )יצחק  עמ ' יצחק " "שיח התורה(בספרו נתינת עיקר  כי

זוהרלסודותיה ובתיקוני ל). ללמוד(תיקון רוצים שלא דאלו כתוב 

מ"ג ובתיקון רח "ל . הצרות כל  את שגורמים  אלו הם התורה  סודות

רח"ל . התפילות מתקבלים ולא ישראל  השמע את שומעים שלא כתב

זוהר- ללמוד לנו  שתיקן  הקדוש  הרמח "ל ידי על שמיא מן  וזכינו 

מן מציל  זה לימוד שרק וגילה ובאחדות, בחבורה  ברציפות, הקדוש

ברחמים. ניגאל ידו  ועל  ובו  הןהפורענות , ישראל  גדולי  כל  יצאו וכבר

שעבר  תרפ"א)בדור אנו(משנת בדורנו  תשס"ח )וכן להתעורר(שנת

זה לימוד ידי על  שרק  בחבורה, הקדוש הזוהר  בלימוד ולהתחזק 

לכלנינצל ... ונחשב  יחדיו ומסיים  הכלל עם  מצטרף  שלומד אחד וכל 

הקדוש  הזוהר כל את סיים הוא כאילו  ואחד חמד"אחד ב "שדה (כמובא

קצ "ח ) כלל  מ ' -מערכת לימודם. את הטהורים  ישראל שיקבעו  ידי ועל

ובית מדרש  בית ובכל ועיר עיר בכל זה בלימוד ויתאחדו  ויאחזו  בו 

ישעיה נזכה מדרש הנביא דברי בנו כ "ב)שיתקיים ט' "הקטן(פרק 

לאלף". הרעיאיהיה כמאמר בקרוב ברחמים  לגאולה  נזכה וכולנו

" ברחמימהימנא מגלותא יפקון  דא רצון .בספרא  יהי כן אמן ."

הגאוה"צ הרבנים חתמו חיוע"ז  אברהם הגה "צ - זצ "ל  פרץ ניסים  :

הגה "צ  ברלנד, אליעזר  הגה"צ שטרן, מאיר רבי  הגה"צ שליט"א,

יחיאל  הגה "צ מארגנשטרן, מאיר יצחק  הגה "צ  שמואלי, ישכר  בנייהו 

שליט "א. גרוס  יהודה שלום הגה "צ  ארוש, שלום  הגה "צ אביחצירא,

ׁש ֹּלא כּ ׁש ם י שׂ ראל , י גּ אל וּ  זה  ׁש בּ זכוּ ת וזל "ק : ה קּ דוֹ ׁש , ה 2ל "ה  ¤¥§¥¨§¦£¨¦¤§¦¤¨©¨§©©¨§וכּ תב
בּ דם לק דּ ׁש ם  ה וּ א בּ רוּ , ה קּ דוֹ ׁש  ׁש הצר, עד מּמ צרים  ישׂ ראל  ©§¨§©§¨¨©©§ª¤©¦©§¦¦¥¨§¦£§¦נגאל וּ 
ׁש יּ ז כּ וּ  עד ה גּ אלּ ה  יהיה ֹלא העתידה  ה גּ אלּ ה  כּ ן הּמ ילה , וּ בדם  §¦¤©¨ª¨¨£¦¨¦§¤©§ª§©¥¨¦©©§©¤©ה פּ סח 
בּ הּ " ה זּ וֹ כה  ואׁש רי יתבּ ר ,, האל  רצ וֹ ן וה וּ א ה זּ וֹ , ה קּ ד2ה  ¨¤©¥§©§©¨§¦¥¨§§©¨ª§©¤¤§לתוֹ ספת

הבּ רית) לוּ חוֹ ת ׁש ני  ראׁש וֹ ן, מאמר מאמרוֹ ת שמחתי ,(עשׂ רה גדלה  מה  לכן  - . £¨¨©£¨©£¨¦§¥©§¦



הסכמה 16

כל  יהגו שבו עולם, לאור הקודש בלשון הקדוש הזוהר  בהוצאת

אמר הקודש]: ללשון  [תרגום  הזוה "ק : דברי יתקיים ובזה ישראל ,

כך , כל  לעולם  שיתגלה בזה  הקב"ה של  רצונו אין שמעון רבי להם 

למצוא עתידים  שבעולם נערים אפילו המשיח  לימות קרוב וכשיהיה 

הזמן ובאותו וחשבונות, קצים ידו על  ולדעת החכמה  של  נסתרות

לכל . ע"א)יתגלה  קיח דף  וירא  פרשת זי"ע:(זוה "ק חי איש הבן מרן וכפסק  .

ספר הגדולים  מאורות שני של  יקרות אור וזרח  הציץ אשר מזמן

ישראל  עדת קהל  היהודים  וקבלו קיימו הזוהר וספר התיקונים

ועד מנער ורבים יחיד והזוהר התיקונים של  הקדוש בלימוד להחזיק 

טהורות אמרות סוד ולהבין  להשיג ידם לאל  דאין והגם זקן,

דבריהם את  בצמא שותים כן פי  על  אף  האלה הקדושים שבספרים

מאוד. מאוד בקריאתן בהקדמת ומתלהבין  חי , איש  הבן חיים, יוסף  (רבנו

בניהו) תורההתיקונים להגדיל  תורתו כבוד  מעלת  שיזכה  תפלה  והנני - .

בּ ּת קּ וּ נים הזוהר דברי במהרה  בנו ויקויים ו ')ולהאדירה , ּת קּ וּ ן ,(סוֹ ף  §¦¦¦

יוֹ מיּ א, בּ ס וֹ ף בתראה  בּ דרא לתּת א יתגּ לי כּ ד דיל ,, ח בּ וּ רא ¨©§¨¨§©¨¨§¨©§¥©§¦©¨¦¨¦©¥מהאי
י )וּ בגיניהּ  כּ ה כלל (ו יּ קרא עם יחד ונזכה  - וגוֹ '. בּ ארץ דּ רוֹ ר וּ קראתם §¦¥©¦§¨Ÿ§¨¤§¨¨¤§

בב "א. זו, בשמחה  עינינו ותחזינה  צדקינו, משיח פני לקבל  ישראל 

ה ' לעבדי עבד  הרם, כערכו ומוקירו מכבדו 

גרוסהק ' יהודה שלום

תובב"א שמש בית - האלמין אבדק "ק 


