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ה רה ְַָזכת 
וע"ב) ע"א קנא ויצא (זוהר 

ּת חת רי י וֹ ׁש בים  הי וּ  חזקיּ ה ור בּ י  חיּ יא ִַ
רבּ י נרדּ ם  אוֹ נוֹ . שׂ דה ׁש ל  האילנ וֹ ת 
ה דּ ר מהוֹ כחת  אמר , אליּ הוּ . את וראה  ח יּ יא,
להוֹ דיע  בּ אתי כּ עת אמר , הדה . מאיר מר  ׁש ל 
ירוּ ׁש לים  ׁש ּק רוֹ בה 
אוֹ תן וכל  להחרב,
החכמים, קרי וֹ ת
ׁש יּ רוּ ׁש לים  מוּ ם
דּ ין ועל  דין , היא
דּ ין ועל עוֹ מדת
ועל  עליה לסמא"ל  ר ׁש וּ ת נ ּת נה והנּ ה ּת חרב,
אוּ לי לחכמים לה וֹ דיע וּ באתי  העוֹ לם , גּ בּ וֹ רי
זמן כּ ל ׁש הרי  ירוּ ׁש לים, ׁש נ וֹ ת  את  יאריכוּ 
מוּ ם  עוֹ מדת, היא - ּת וֹ רה  בּ ּה  ׁש נּ מצאת
זמן כּ ל עליה . העוֹ מד החיּ ים עץ ׁש הּת וֹ רה 
זז לא החיּ ים  עץ - למ ּט ה מתעוֹ ררת ׁש הּת וֹ רה 

החיּ ים  עץ - למּט ה הּת וֹ רה ּפ סקה למעלה.
העוֹ לם. מן  [מּמ נּ ה] מסּת לּ ק

לא ועל בּ ּת וֹ רה, י שׂ מחוּ  ׁש החכמים זמן  כּ ל כּ ן , ְַ
"הּק ל  כּ ת וּ ב ׁש הרי סמא"ל , עליהם יוּ כל
העלי וֹ נה  הּת וֹ רה ז וֹ  עשׂ ו ". ידי והיּ דים יעקב קוֹ ל
לא  קוֹ ל ׁש א וֹ תוֹ  בּ עוֹ ד יעקב". "קוֹ ל ׁש נּ קראת
 צרי לא כּ ן ועל ויכוֹ ל , ׁש וֹ לט  ה דּ בּ וּ ר  פוֹ סק,
והלכוּ  ח יּ יא, ר בּ י  והתעוֹ רר בּ ּת וֹ רה. להפסיק

לחכמים. הזּ ה הדּ בר את ואמרוּ 

הוּ א,אמר  וכ זה, את יוֹ דעים ה כּ ל ייסא , ר בּ י  ַָ
ׁש וא  עיר יׁש מר לא ה' "אם ׁש כּ ת וּ ב
בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים הם אלּ וּ  ׁש וֹ מר". ׁש קד 
על  ולא עליהם, עוֹ מדת  הּק דוֹ ׁש ה  ה ּק ריה
אם  ׁש כּ ת וּ ב הינ וּ  העוֹ לם, ׁש ל הגּ בּ וֹ רים ה גּ ברים

וגוֹ '. עיר י ׁש מר לא ה'

אמר הגאון הצדיק רבי שלמה בלוך זצ"ל בשם רבו החפץ חיים זי"ע, שעל למוד ספר הזוהר אין שום הגבלה, כי רובו מדרש. והיה החפץ 
חיים מעורר לכולם, שילמדו כל שבת את הזוהר של אותה פרשה, ואפילו לבחורים )ר' יוסף בן שלמה מפוז'ין, הוספות בנין יוסף(.

רבנו החזון איש זי"ע הורה לשואליו, ללמוד זוהר כספר מוסר, ואף למד בעצמו עם בן אחותו הגאון רבי שמריהו גריינמן זכר צדיק לברכה. 
ובהזדמנות אחת התבטא, כי בחכמת הנסתר ישנן סוגיות שלמות הקשות יותר מאלו שבנגלה, והיה מסביר, כי בשל כך נקראת חכמה זו 

'חכמת הקבלה', שכן אין להבינה אלא בקבלה, איש מפי איש עד אליהו, או ממי שקבל מאליהו.
ובספר "מעשה איש" )עובדות על מרן הגאון הקדוש החזון איש זצ"ל( כתב משמו: לשון הזוהר הקדוש מעורר יותר מכל מאמרי חז"ל. 
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