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חלק ג

:שאלה
כהןלמה זמיר הרב הגדול הרבים את המזכה על כותב כבודו

שלא בגלל שזה הצדקת, לאשתו שקרה מה על שליט"א,
שלו, בספרים שלו בדרשות ,יום בכל זוהר דקה ,ברבים זוהר מלמד

שלו? וערוץ

ובפרטהאם הרבים, את שמזכה גדול רב על ככה לדבר יפה זה
כך? כל רבים יהודים בתשובה ומחזיר הידברות ערוץ לו שיש

:תשובה
באריכות א-ב חלקים הצלה זוהר הזוהר[ראה אור עלוני)

(268-267[

הזהכל בעולם לא - צרות יבואו שלא שרוצים ואדמורי"ם הרבנים
ויתנו הקדוש הזוהר לימוד על לעורר יתחילו הבא, בעולם ולא
אחרי יום בכל זה את להגיד מ"ג תיקון שלהם המתפללים לכל

התפילה.

  
החפץיםçתב,חõé וענŁ,זי"ע כרłà להאמין הäא הçהדäת çŁסõד ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַֹ

.Łõדñה הרåה àלäëד לזõéת יכõלים áדõל łכר איזהàְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ

אם,יםçח החפץ âברי םäçñŁ איםõר äאנ üé,Łוענ כרł לענין áם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הåהר àלäëד äתלäיים קäŁרים הŁëיח, לביאת תõéלח לענין ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַָֹוגם

.Łõדñַָה

õôרתּכתוּב äלנ מתêáה הõíד õôרת לäëד ידי Łעל ל"האריז àכתבי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ
àעין, עין זה את תõלרא כיםõז äנêé äרנõבדä ,גלהìכברהä ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻ

äעמæŁ Łאחרי äŁïטים, יהäדים äואפיל הõéללים אברכי ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָמעידים
יםŁäחיד Łâלח מחם äמתרחב לàם נפôח Łõדñה הõåהר Łדב ףäðְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹמ

מצçנים. חäàרים לחàר äוזכ הñדŁõה, õôàרה ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֻנפלאים

ּאוֹוּבõא ,Łõדñה זõהר ללמד õלחבר אõמר אדם ןà אם ,äבְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹוח
אäה ,Łדרëה àבית Łõדñה àזõהר Łעäר תõłלע ררõעëŁְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

àביאמקìה כדבריä הõêמדים, éל Łל הåכõçת éל קלäסï סד רקï (יŁעיה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

יעłהג) ,ýלתäז אלהים ראתה לא עין äהאזינ לא äמעŁ לא "äמעõלם :ְְֱֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹ
."õל ְִֵַלמחéה

זõהרּכי אחת עהŁ רק àŁת לé çŁלמד אחד דיäיה רק äאפיל ְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ
מחŁב עõד אין ,לàיק Łהäא הåכõçת לסïר רŁאפ אי ,Łõדñְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻה

,õêŁ כרfiה לé רïלס לõכçŁ אŁרàעõלם הëגן" "חõמת להõדá הëוכ ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
לםõהע לכל הéמזä äמðיל יłראל ללéל õàנה .הäא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

היריםּכתוּב Łיר Łחד ב')àזõהר עäëד פ"ו àסõדõת:(âף העõסקים ְְְִִִִַַַַָָָ
,נהŁ ועłרים מאה לאחר למעלה עõלה נŁמתם éאŁר רהõôְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָה

לא ניםõוהחיצ הñלõïת תõוכח ,רהõôה תõדõס Łל רõאà מתעæפת ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹהיא
ŁõדñהŁ אêא עõד ולא ,תõמŁìה àאõתם להתאחזä לגŁת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹיכõלים
Łל Łäבêà ãתäçח àחçים עõד הŁìמה ãתõא את קקõח הäא üäרàְְִֵֶֶַַַַַָָָָָ

,ãà מôŁעŁע וגם ,הŁõדñה ב'הכינה תŁרõçŁ אêא עõד, ולא ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
éאŁר הõôרה, תõדõס לõמד êŁא äמי ,אàה ועõלם הåה לםõע ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעõלמõת
סקיםõפä Ł"ס ולמד ביםõט יםłמע õל Łי äאפיל הàא, לעõלם ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָיעלה
אäה ואם העליõן, עדן מáן õתõא õâחים הõíד, õôרת למד ולא ,'äְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹוכ
רתõô את העליõנים àעõלמõת õתõא מלëדים הבין, êŁא äאפיל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלמד

הõôרה. àסõדõת ולעסק áבõהõת àיŁיבõת בŁלי לõויכ ְְְְֲִִֵֵַַַָָֹהõíד,

אירן? ל אטם מצצת מפחד לא מי

ּנוּלּכילד מה יõדע äמי – !נמצאים äאנ õàŁ בðëה את דעיםõי ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
םõיא???

הם,מׁשõלה עליהם יõחאי àן Łמעõן יàור ,ביאìה äהçאל ,äנàר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ורק àרחמי, גלäתא מן יפקäן הõåהר àספר Łרק ,äלנ ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמêáים

.Łõדñה הזõהר Łהäא נח àתבת äצלìי Łõדñה זõהר äלמדçŁ äêְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹא

ּאוֹוּבניäñô Łל הõçמי âף םõי éל ללמד ונתחיל àיחד äנêé ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֻונתאחד
ללמד áם רŁאפ זה ואת àיõם, תõñâ יôŁ רק קחõל הåŁ ,הרõְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹז

"à הõåהרולŁמע לõן"קõלפæà,למען אחת עהŁ נלמד Łדõק äבàŁת ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ
הñדŁõה כינהה יתàרäñô,üני םה äבעזרת éל, äמעלינ äלæàית ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

הרשב"י, תבéŁ õמé ,רחמיםà הêאáל הéונז ,תõורע קõŁת תõזרáְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻ
הáלäת מן נצא הåה פרíà ,רחמיà תאäגל מן יפקäן âא ספראàְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

àְֲִַרחמים.
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לראות יכול אחד שכל אוטומטי חום מדידת נמרץ בקיצור הבאנו
הדרדעים? לכת או ,רב לערב או כשר, ליהודי שייך הוא לאיפוא

ּוזהר...אּל מדיםõêŁתõגיאŁ õà וõŁגה קאמר מאי ידע לא אי äêאפ ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹֹ
éדכתיב הäא üäרà Łõדñה לפני בäŁח הäא היריםהרàה ירŁ) ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָ

ד) ,אõאינŁ קטן לתינõק õâמה, הâבר למה הא ,'äוכ אהבה עלי õְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָודגל
õל äיצחק õëוא ואביו łפה, àלעגי תõבô Łל חציין äמדàר àâר ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָיõדע
Łי הłçראלי ŁהאיŁé ויłמח יłחק מיםà יŁõב üé ,õלõלק äמחłְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָי

מfiגת. õôעâ אין üא ללמד ורõצה õôàרה הàח õזהר)ל ער ,עי (לא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

ּוזהר...אּל יõדעיםõêŁמדים êéŁם àכדי äללëד ללמד נôנה הõôרה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻ
ספרי àהרàה äמצינ וגם הם, âעת ליםõדá עד יםìטñְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָמ
.ãתõא ללמד חçב אדם éŁל õז חכמה לäëד על ëŁזהירים ליםàְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻמק
קמ"ז) ,דה טהרת אני, צבי  יצחק ְְְְֳִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ(רי

ּוזהר...אּל חבäרõתõêŁמדים לקàע äלâôŁי אם ìעים äמה õæב מה ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ
לפרח äêהח הáאêה ניצõצי אŁר éזאת לעת àפרט הåהר דäëְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹֻלל
äצדקנ יחŁמ לביאת לáהמס הåה Łõדñה äëêàד לâôŁלה äְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻעלינ
בהאיâ מהימנא לרעיא בõלט זכäר הìביא äהçאל õŁקדà רàâ רŁאéְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
Łיחי והם áלäתא. מן יïקäן ãביä áלäתא מן יתïרקäן הåהר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹספר

מŁיח àביאת äתנêאá.אמן äימינà àמהרה קריב äבזמן עגלאà äצדקנ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֻ
(הר' פס לזהר ניהר מתהק)ְְְְִֶַַַַָָָָֹ

ּוּלזהר...א מדיםõêŁ.רעים געיםï לéמ ליםõðנ ְְִִִִִִֶַָָָֹ
המחר) מתהק הרק ג ההר, ְְְִֵֵַַַַַַַַָָָֹ(ני

ּוזהר...אּל àןõêŁמדים Łמעõן Łרàי õמé יםìקט נערים עם לõמדים ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָֹ
הם. מõíד äילמד יםìקט עריםìŁ אמר, õעצמà חאיõְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָי

(ההח ַַָ(אר

ּוּלזהר...א הłçראליõêŁמדים ŁהאיŁé ויłמח יłחק àמים בŁõי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
מfiגת. õôעâ אין üא ללמד ורõצה õôàרה הàח õל Łְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹי

זהר) ער עי פלא)ֵֵֶֶֶַ

ּוזהר...אּל הåהרõêŁמדים ספר ניםŁ עהŁô àן ôינõק עם לõמדין ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
õלחכמת קõדמת õחטא יראת והיה àהם להגõת ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָוהäñôנים

חיצõנית. חכמה àמקõם Łמים יראת Łכõר היה üוכ ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָויתקçם.
כ') נהמ ד' רק ,חסד נצר ,מרנהמ ספרי יחיאל איזיק יצחק דה ינר). ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּוּלזהר...א ŁפעõêŁמדים יכיןŁממ äוהי רעõת תõזרáה éל ליןæמב ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
מזõני. חçי àני ,תõçטŁï הïŁעõת éן העõלמõת, éל על ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָואõר

כ') נהמ ד' רק ,חסד נצר ,מרנהמ ספרי יחיאל איזיק יצחק דה ינר)ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּוּלזהר...א ללäëדõêŁמדים זמן יõם éל Łיâלהק אחד לכל קõרא אני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
נŁמתכם. יäñנ יäלô àŁזה ניïמ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהàñלה,

(ע"זי רי יצחק הרב ליקה זק)ְְְְִִִַַַַָָָָֻ

ּוזהר...אּל מהõêŁמדים éל לתñן האדם יכלתà יהיה זה ידי Łעל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
üרàית םה õתõא üיבר זה ידי ועל ,בהäŁô ידי על עליו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעבר
àראŁית, ימי מŁת äבאõת תõרäדíŁ ,äלêה éנים חטאיכם çŁְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהיה

.äינàיל לגé ְְִֶֶַַָואז
(א עד נ"א  ח' סימ ,עלינ יג תזכ לימ הה קצד ינלר יקצ ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹ(רי

ּוּלזהא אלäלר...õêŁמדים Łחדà הäñôנים àספר ללמד הגיןõנ ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַֹֹֹ
Łאז רצõן ימי הם יõם הארàעים äêאŁ äŁôבה, ימי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָועłרת
õôרה, בריâה לé עם הלõם עליו äינàר למŁה Łנõçת הäêחõת äנôְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹנ

äŁôבה. ידי על לéה äְְְֵֵַַַָֹלתñן
(א עד נ"א  ח' סימ ,עלינ יג תזכ לימ הה קצד ינלר יקצ ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹ(רי

ּוזהר...אּל מדיםõêŁדäëלà רק ôלäיים יחŁëה ביאתä הáאêה ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹֻ
11,3)הàñלה. למה אב ספר .ילנאמ אה) ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּוּלא... זהר הגàלõתõêŁ...מדים םäŁ אין הåהר לäëד על(יח החפ) ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

ּוזהר...אּל ורעõתõêŁמדים תõŁק äגזרõת ïרענõçת מיני éל מבæלים ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻֻ
(תרפ"א נת ,לייר ְְִֵַַַָָ(רני

ּוּלזהר...א מדיםõêŁ.תäלáה מן äיצא ידיהם על ְְְִִֵֵֶַַַָֹ
(אנ ההר, יחאי, ר מע ְִִַַַַַָֹ(רי

ּוּלזהר...א מדיםõêŁ.הêאá תחיï נ"ז)õïתח (ארת ְְְִִֵֵֶַַָֹֻ

ּוזהר...אּל àלäëדõêŁמדים הõâר áדõלי מקêין äהי êŁא הלואי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹ
לעסק לתלמידיהם üרâ מלëדין äהי והלואי הŁõדñה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהחכמה
תõלחכמ Łרא הרמת םäŁ היה לא àוâאי אזי ,õזêה àְְְֲֲַַַַַַַָָָָָָָֹֹחכמה
ניïמ üŁהח דחהìŁ õמé ניהïמ נדחים החכמõת éל äוהי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהחיצõנõçת
את äסגר רõâה מâðיקי וכëה ëéה áŁם äרמá Łעוõנõתיו üא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהאõר.
עליà äהיçŁ עד äילמד êŁא äואמר הéהìה רחיï àפני החכמה âְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻלתי

החכמה. מן יםëער äארנŁנ זה רäעב והìה Łדñה ורäח ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻמדרגה
קמ"ז) ,דה טהרת אני, צבי  יצחק ְְְְֳִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ(רי

ּוזהר...אּל לõמדים àחכמêŁא עסק אêŁ רצהמי ולא האמת ת ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹ
ãתõא õâחין עדן גןà לעלõת צהõר õמתŁìŁ עהŁà ,ãתõא ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹללמד
àŁעõלם, ביםõæה מעłים לé õידà Łי אם äêואפ  àבåיõן ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָמם

ויõם. יõם כלà õמתŁנ את õłרפים נפיםé ŁŁ àעלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהfiרפים
רמז:)  פקדי זהר ,יריה יר .(זהר ְִִִֵַַַַַָ

ּוזהר...אּל לõמדים רצהêŁא ולא האמת àחכמת עסק êŁא מי ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹ
ãתõא õâחין עדן גןà לעלõת צהõר õמתŁìŁ עהŁà ,ãתõא ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹללמד
àŁעõלם, ביםõæה מעłים לé õידà Łי אם äêואפ  àבåיõן ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָמם

ויõם. יõם כלà õמתŁנ את õłרפים נפיםé ŁŁ àעלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהfiרפים
רמז:)  פקדי זהר ,יריה יר ְִִִֵַַַַַָ(זהר

ּוזהר...אּל לõמדים עמדêŁא הŁלמ äאמרŁ רב הערב עוõן äוזה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹ
äנëע ידàר ואל ורע, טõב עתâה àעץ ונŁמעה äנëע הôְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָא
אŁר õôרה àני קצת הõæעים éסברת õôרה, àסתרי נמäת ïן ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאלהים
מריםõוא עõלם יçח האמת חכמת על רע Łם ציאיםõëה זה äנìזמàְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

...םõלŁו חס ניםŁ àקצרäת ימäת ãà ëŁתעíק מי éŁְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָל
('א טר ש"ע דע אמר, תר ,מו ֱֶֶַַָָָָֹ(מאר

ּוזהר...אּל לõמדים והרגêŁא äביזה וחרàא ענäçתא âגרמי לõן וי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
àעלמא. ל')ואàדן  זהר (ני ְְְְִִֵַַָָָֹ

ּוזהר...אּל לõמדים נõדףêŁא וריחם Łמם להיõת היא õôרתם לé ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ
מגâל ניםõàה הפלגה õâר יŁלאנ àמעłיהם ודõמים הארץ àְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָכל
הéתäב üé אחר éתב מה היא מעłיהם סàת ועñר ,מיםà õŁְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹורא
והארץ, המים õôלדõת אêה ïסäק על בזהרä Łם. äלנ ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹונעłה
תé הìקרא אäה מהם מינים, 'הג äמן ,רב àערב Łי מינים Łְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָחמה
הם, אנŁי לםõמע אŁר הõàáרים הëה אôמר äעלייהâ õàáְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָרים,

àהõן מרôאâ âאêין מíטרא ןäìיא)ואי עיר(àראŁית äלנ נבנה הבה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָָָָ
וייןŁו תõŁמדר ôàäי כנסõçת ôàי àבנין Łם äלנ ונעłה 'õוג לâמגäְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

אêו ,ãיŁרי על ועטרה õôרה ספר ןõהà.'äוכ לõן למעàד אêא ,ãמŁל ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
(ו"מהרח כ"ה:,  ראית הר)ְִֵַַֹ

ּוזהר...אּל לõמדים אŁרêŁא הרàים äתינõנõעוà זה äנìזמà äבפרט ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
אŁר õôרה àעלי קצת אצל ãà üלחת קרâם יתłנע ְְֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהõôרה
תéה על והìה ... יתרõת, תõקïוהס רסï לàלק מנת על רהõôà ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָעסקם
הפכהìŁ õל נח ãמŁל אêŁ רהõôà העõסק לé áàמרא: äאמר ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹהåאת

העõלם. לאויר יצא ולא ïניו על õליתŁְְֲִִַַָָָָָָָֹ
(תמההק ער על זי"ע ויטאל יח הרב רינמ .(הקמת ְְִִֵַַַַַַַַַַָָָ

ּוזהר...אּל לõמדים אêŁללמד חכמים ôלמידי על בäçח áדõל ëéה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹ
üאר רםõוג ,להàק מדיםõל אינם אם áדõל ëéה םŁוענ ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹקàלה,

ליצלן. רחמנא הáאêה מעéבים הם éי áְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻלäתא,
(מל א רבא ל' יק זהר .(יקני ְִִִֵֵֵֶֶַ

ּוזהר...אּל לõמדים אêŁוכתבי ניםäñות הרåה àספר עõסק õאינŁ מי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֹֹ
נהŁבמä àמקרא àלäלה ,Łפìל Łëמ חçים הםŁ האר"י ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמרן
פהfiמ הäא Łעõסק õרתõô éŁל נאמנה ידע äפõסקים, äְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָבתלמäד
תäטע õêé אäוה ,Łפìל והארה יםçחà עסק õל ואין éדõאג, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻולחäץ,
Łורא רב להיõת Łם, מאנŁי להיõת אêא õôàרה עõסק õואינ ,תäאëְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹור

...יםçחà חלק ולא יםçח õל ואין ,תõçרàה על äלהôłרר הõâר áְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹדõל
י"ט) ,'ז עקב רת רכהה .(היכל ְֵֵֶַַַָָָָ

ּוהר...אּלõז לõמדים אêŁרק חכם נקרא לא ãêé הõôרה לé הõêמד ְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֻ
.'äוכ זא"ת הìקראת לâëה להïŁיע éדי הõêמד אם éי ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹלמדן,
מõïלנאה, כ"ץ יõסף יעקב רàי Łõדñה [מהרב יםŁõקד תŁרï יõסף יעקב תõלדõô)ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹ

קדŁõים) ïרŁת יםíï éתנת õספרà éתäב וכן טõב] םŁ הàעל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹמôלמידי

ּוזהר...אּל לõמדים ŁחõרêŁא למרה ללמדסימן חŁק õל Łאין ה: ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ
הåהר. כ"ט)àספר תא י' קנטרס זצ"ל, מקארי נחס רי נחס, מדר) ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ּוּלזהר...א מדיםõל תשב"ר.êŁא ללëד להם אסäר ְְִֵֶֶַַָָֹֹ
(הרזי חכ ,קארי נחס ְִִִִִַָָָָָָ(רי

ּוּלזהר...א מדיםõל àחינõתêŁא àארàע טרחçŁ עד çŁתáלáל üצרי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ
ïרâס. לŁְֵֶַ

(ע"זי מני האל סלימא דה אה להרב  לייר ו"תשכ האל תר)ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָ

ּוּלזהר...א מדיםõל לחיצõנים.êŁא רתםõô (זהר)éל ְִִִֶַַַָָָֹֹֹ

ּוּלזהר...א מדיםõל äממõן.êŁא éבõד גאווה דםäëל (זהר)éל ְִִֶַַַַָָָָָֹֹֹ

ּוּלזהר...א לõמדים יłראל.êŁא עם לŁ לאסõנõת וגõרמים אŁמים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
ַֹ(זהר)

ּוּלזהר...א מדיםõל ולילין.êŁא רäחין דיןŁמ מתןŁ(זהר)נ ְְְִִִִִִִֵֶַַָָֹֹֹ

ּוּלזהר...א מדיםõל הáאäלה.êŁא את ציםõר (זהר)לא ְְִִֶֶַַַָֹֹֹֹ

ּוּלזהר...א מדיםõל הáאäלה.êŁא את ביםé(זהר)מע ְְְְִִֶֶַַַַָֹֹֹ

ּוּלזהר...א מדיםõל הàא.êŁא àעõלם ôרäץ äŁם להם יהיה לא ְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
(ח"ע)

ּוּלזהר...א מדיםõל äŁôבה.êŁא לעõłת מענינים (ע"ח)לא ְְְְֲִִֶַַָָֹֹֹֻ

ּוּלזהר...א מדיםõל ועõנêŁ.Łא כרłà מאמינים לא ְְְֲִִִִֵֶַַַֹֹֹ
(ע"זי ח"ח ע"פ ,לנ מג רת)ֵָָָ

ּוּלזהר...א מדיםõל טõבים.êŁא לילדים זõכים לא ְְְִִִִֶַָֹֹֹ
(מקרי נחס יר  לנ מג רת)ְְִִִִֵֵַָָָָָ

ּוּלזהר...א מדיםõל אחäרêŁא רמתõá היא ãà מêהתעíק äמניעתנä ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
.äנôותפאר äנŁâמק àית àנין בäéוע(יח לע ויטאל יח הרב מתהק) ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָ

ּוזהר...אּל לõמדים אêŁתõהחכמ חŁכäת הרàים äתינõנõעוà נתàáר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹ
ה אלקיםהחיצõנõçת "וçאמר äימינà äבמהרה üלõה üŁחà éסיל ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ
.äלנ ויאר אõר" יהי('ה את 'א רק ,י מעי מינב, אלימל צבי הרב רנמ) ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּוּלזהר...א מדיםõל àנפêŁ.õŁא קדימתחçב רת סי יעקב תלד) ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹֹ
תנת ספר תב וכ טב,  העל מלמידי ,לנאהמ "כ סי יעקב רי דה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹמהרב

(יקד תר יְִִַַָָ

ּוּלזהר...א לõמדים עםêŁא ונŁארים Łמים, יראת יםŁכõר לא ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָֹֹֹ
חיצõנית. חסד)חכמה נצר ,מרנאמ איזיק יצחק יר הרה"ק) ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

הבטיח! ע"ה נר המ
נשאוזה פרשת במדבר ספר מהימנא ברעיא הקדוש קכ"ולשונו (דף

יב):ע"א) אילנא(דניאל äאיהâ âבינה, מíטרא ,äיבינ ְְְְְִִִִִִִִַַָָָָָוהמéłילים
אôמר, äגינייהà ,יçחâ(יב הרקיע(דניאל éזõהר äיזהיר יליםéłוהמ ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַָָ

אהêע אימאâ זõהרא מן הåהר, ספר äאיהâ üילâ חäàרא האיàְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
מאילנאäŁôבה. למטעם ראלłי âעתידין בגיןä נíיõן, üריð לא àאêין ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָ

רחמיà áלäתא מן ãיà יïקäן הåהר, ספר האי äאיהâ ויתקçיםâחçי, . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹ
,ןõהà(לב נכר.(דברים אל õëע ואין äìינח àדד יי ְְְְִֵֵֵֶַָָָָ

:תרגוםגללםà החçים, עץ Łהäא הàינה, מðד  äיבינ יליםéłëְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָוה
יב)נאמר דניאל)זה àחäàר הרקיע, הרåé äיזהר ליםéłëוה ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָָֹ

.בהäŁô העליõנה האם הרåמ הåהר, ספר Łהäא ,üêŁüצרי לא àאêה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
הåהר ספר Łהäא החçים, מעץ לטעם ראלłי Łעתידים äמäם ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹנíיõן,

מהáלäת õב äיצא àהםהזה, םçויתק לב), דברים)õëע ואין äìינח àדד 'ה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
נכר. ֵֵָאל

הׁשלמטעם"מ" ראלłי âעתידין äבגין :הבטיח הלõם עליו äינàר ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָ
áלäתאמ מן ãיà יפקäן הåהר, ספר äאיהâ âחçי, אילנא ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

אäהŁ יםçהח מאילן לטעם ראלłי Łעתידים םäמ :Łäרï àְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹרחמי".
àרחמים. תäלáה מן äיצא õיד על הåהר, ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹספר

ישראלעל וכל בתורה, ונתקדש הגאולה, למען ונתמסר בואו כן
בעולם אשריך ,כן עושה אתה ואם יום, בכל הקדוש זוהר ילמדו
הéזìŁ רצון ויהי ניגאל, תיכף ובודאי הבא, לעולם לך וטוב ְִֶֶהזה,
äעלינ יעיד õבעצמä õדõכבà ŁהŁëיח ,ריםהמא כיםõåה מן ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻלהיõת
Łמים, לŁם לäëד äנô ,יקרים יהäדים éן, על הáעôי". ýתäזכà" –ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָ
רäח נחת לעõłת ,הŁõדñה הכינה למען מדõñתיכם äְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַַָָהקריב
üנל üוכ Łõדñה זõהר יõם àכל äדëול ,äנŁנפ לפדäת לגרם ,äצרנõְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹלי
אמן. בימינו במהרה יחŁëה üמל ïני אõר את לàלק יחד éאחד äנêéְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

מכלועל מלא הוא הזוה"ק שספר בראותי דוי לבי תמיד היה זאת
וחקירות דחסידותא מלי נשגבים רעיונות שכליים מוסר דברי
הקבלה חכמת יסודי שכל מה מלבד ,הקדש טהרת דרך על עמוקות
מחובר שהוא מפני החתום כספר הוא אלה כל ואחר ממנו. נובעים
ומה נעלמת, היא ועתה המדוברת, שפה אז שהיתה הארמית בלשון
בו ילמדו ממשפחה ושנים מעיר אחד אך אם כזה קדוש בספר בצע
ביאת קודם ישראל בין הזוה"ק לימוד יתפשט זה באופן האם ,בהבנה

הנביא. אליהו כנבואת הגואל

בארץלכן אשר הקדושים פירושי מ"ג מהתיקון מאמר לכל סמכנו
הקורא. על להקל כדי לקטעים ומחולק המה,

ופירושונעתק פשט, דרך על להציגם הראויים המאמרים רוב פי על
מלהבין סתומים הדברים שבאו במקום וגם ,הפסוקים

טעמים: מכמה מלהצגים מנענו לא כפשוטן

ספרא) והרי ,העני הבנת בלתי א מועיל בזוה"ק שהלימוד
עשי"ת אחר עד אלול מר"ח ללמדו לימי מחולק "זהר "תקוני
לדעת בסודו לעמוד יחכמו רבי לא ככולו רובו שכמעט א

.הדברי פירוש

ספרב) בלימוד וש יד לה שאי הפשטני חכמי תלמידי רבי
יבינו ולא ידעו ולא ,בדעת הוא מוקצה כמו ושלו וחס ,הזוהר
ועיקר כלל נברא שלא לו זוהר,דטוב התיקוני על מל הכסא דברי
כל פוג אינו דאז האר ע א כי ,חכ תלמיד יהיה שלא ועדי

הזה. הקדוש בחיבור התייגענו ולמענ ,חכ התלמיד כמו כ

קצתג) לה שיש בע משרידי ישראל אלמ לא עוד אמנ
לה וג ,האמת בחכמת ששרש הדברי בפנימיות ידיעה
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לראות יכול אחד שכל אוטומטי חום מדידת נמרץ בקיצור הבאנו
הדרדעים? לכת או ,רב לערב או כשר, ליהודי שייך הוא לאיפוא

ּוזהר...אּל מדיםõêŁתõגיאŁ õà וõŁגה קאמר מאי ידע לא אי äêאפ ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹֹ
éדכתיב הäא üäרà Łõדñה לפני בäŁח הäא היריםהרàה ירŁ) ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָ

ד) ,אõאינŁ קטן לתינõק õâמה, הâבר למה הא ,'äוכ אהבה עלי õְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָודגל
õל äיצחק õëוא ואביו łפה, àלעגי תõבô Łל חציין äמדàר àâר ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָיõדע
Łי הłçראלי ŁהאיŁé ויłמח יłחק מיםà יŁõב üé ,õלõלק äמחłְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָי

מfiגת. õôעâ אין üא ללמד ורõצה õôàרה הàח õזהר)ל ער ,עי (לא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

ּוזהר...אּל יõדעיםõêŁמדים êéŁם àכדי äללëד ללמד נôנה הõôרה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻ
ספרי àהרàה äמצינ וגם הם, âעת ליםõדá עד יםìטñְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָמ
.ãתõא ללמד חçב אדם éŁל õז חכמה לäëד על ëŁזהירים ליםàְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻמק
קמ"ז) ,דה טהרת אני, צבי  יצחק ְְְְֳִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ(רי

ּוזהר...אּל חבäרõתõêŁמדים לקàע äלâôŁי אם ìעים äמה õæב מה ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ
לפרח äêהח הáאêה ניצõצי אŁר éזאת לעת àפרט הåהר דäëְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹֻלל
äצדקנ יחŁמ לביאת לáהמס הåה Łõדñה äëêàד לâôŁלה äְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻעלינ
בהאיâ מהימנא לרעיא בõלט זכäר הìביא äהçאל õŁקדà רàâ רŁאéְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
Łיחי והם áלäתא. מן יïקäן ãביä áלäתא מן יתïרקäן הåהר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹספר

מŁיח àביאת äתנêאá.אמן äימינà àמהרה קריב äבזמן עגלאà äצדקנ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֻ
(הר' פס לזהר ניהר מתהק)ְְְְִֶַַַַָָָָֹ

ּוּלזהר...א מדיםõêŁ.רעים געיםï לéמ ליםõðנ ְְִִִִִִֶַָָָֹ
המחר) מתהק הרק ג ההר, ְְְִֵֵַַַַַַַַָָָֹ(ני

ּוזהר...אּל àןõêŁמדים Łמעõן Łרàי õמé יםìקט נערים עם לõמדים ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָֹ
הם. מõíד äילמד יםìקט עריםìŁ אמר, õעצמà חאיõְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָי

(ההח ַַָ(אר

ּוּלזהר...א הłçראליõêŁמדים ŁהאיŁé ויłמח יłחק àמים בŁõי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
מfiגת. õôעâ אין üא ללמד ורõצה õôàרה הàח õל Łְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹי

זהר) ער עי פלא)ֵֵֶֶֶַ

ּוזהר...אּל הåהרõêŁמדים ספר ניםŁ עהŁô àן ôינõק עם לõמדין ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
õלחכמת קõדמת õחטא יראת והיה àהם להגõת ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָוהäñôנים

חיצõנית. חכמה àמקõם Łמים יראת Łכõר היה üוכ ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָויתקçם.
כ') נהמ ד' רק ,חסד נצר ,מרנהמ ספרי יחיאל איזיק יצחק דה ינר). ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּוּלזהר...א ŁפעõêŁמדים יכיןŁממ äוהי רעõת תõזרáה éל ליןæמב ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
מזõני. חçי àני ,תõçטŁï הïŁעõת éן העõלמõת, éל על ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָואõר

כ') נהמ ד' רק ,חסד נצר ,מרנהמ ספרי יחיאל איזיק יצחק דה ינר)ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּוּלזהר...א ללäëדõêŁמדים זמן יõם éל Łיâלהק אחד לכל קõרא אני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
נŁמתכם. יäñנ יäלô àŁזה ניïמ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהàñלה,

(ע"זי רי יצחק הרב ליקה זק)ְְְְִִִַַַַָָָָֻ

ּוזהר...אּל מהõêŁמדים éל לתñן האדם יכלתà יהיה זה ידי Łעל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
üרàית םה õתõא üיבר זה ידי ועל ,בהäŁô ידי על עליו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעבר
àראŁית, ימי מŁת äבאõת תõרäדíŁ ,äלêה éנים חטאיכם çŁְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהיה

.äינàיל לגé ְְִֶֶַַָואז
(א עד נ"א  ח' סימ ,עלינ יג תזכ לימ הה קצד ינלר יקצ ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹ(רי

ּוּלזהא אלäלר...õêŁמדים Łחדà הäñôנים àספר ללמד הגיןõנ ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַֹֹֹ
Łאז רצõן ימי הם יõם הארàעים äêאŁ äŁôבה, ימי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָועłרת
õôרה, בריâה לé עם הלõם עליו äינàר למŁה Łנõçת הäêחõת äנôְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹנ

äŁôבה. ידי על לéה äְְְֵֵַַַָֹלתñן
(א עד נ"א  ח' סימ ,עלינ יג תזכ לימ הה קצד ינלר יקצ ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹ(רי

ּוזהר...אּל מדיםõêŁדäëלà רק ôלäיים יחŁëה ביאתä הáאêה ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹֻ
11,3)הàñלה. למה אב ספר .ילנאמ אה) ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּוּלא... זהר הגàלõתõêŁ...מדים םäŁ אין הåהר לäëד על(יח החפ) ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

ּוזהר...אּל ורעõתõêŁמדים תõŁק äגזרõת ïרענõçת מיני éל מבæלים ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻֻ
(תרפ"א נת ,לייר ְְִֵַַַָָ(רני

ּוּלזהר...א מדיםõêŁ.תäלáה מן äיצא ידיהם על ְְְִִֵֵֶַַַָֹ
(אנ ההר, יחאי, ר מע ְִִַַַַַָֹ(רי

ּוּלזהר...א מדיםõêŁ.הêאá תחיï נ"ז)õïתח (ארת ְְְִִֵֵֶַַָֹֻ

ּוזהר...אּל àלäëדõêŁמדים הõâר áדõלי מקêין äהי êŁא הלואי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹ
לעסק לתלמידיהם üרâ מלëדין äהי והלואי הŁõדñה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהחכמה
תõלחכמ Łרא הרמת םäŁ היה לא àוâאי אזי ,õזêה àְְְֲֲַַַַַַַָָָָָָָֹֹחכמה
ניïמ üŁהח דחהìŁ õמé ניהïמ נדחים החכמõת éל äוהי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהחיצõנõçת
את äסגר רõâה מâðיקי וכëה ëéה áŁם äרמá Łעוõנõתיו üא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהאõר.
עליà äהיçŁ עד äילמד êŁא äואמר הéהìה רחיï àפני החכמה âְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻלתי

החכמה. מן יםëער äארנŁנ זה רäעב והìה Łדñה ורäח ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻמדרגה
קמ"ז) ,דה טהרת אני, צבי  יצחק ְְְְֳִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ(רי

ּוזהר...אּל לõמדים àחכמêŁא עסק אêŁ רצהמי ולא האמת ת ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹ
ãתõא õâחין עדן גןà לעלõת צהõר õמתŁìŁ עהŁà ,ãתõא ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹללמד
àŁעõלם, ביםõæה מעłים לé õידà Łי אם äêואפ  àבåיõן ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָמם

ויõם. יõם כלà õמתŁנ את õłרפים נפיםé ŁŁ àעלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהfiרפים
רמז:)  פקדי זהר ,יריה יר .(זהר ְִִִֵַַַַַָ

ּוזהר...אּל לõמדים רצהêŁא ולא האמת àחכמת עסק êŁא מי ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹ
ãתõא õâחין עדן גןà לעלõת צהõר õמתŁìŁ עהŁà ,ãתõא ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹללמד
àŁעõלם, ביםõæה מעłים לé õידà Łי אם äêואפ  àבåיõן ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָמם

ויõם. יõם כלà õמתŁנ את õłרפים נפיםé ŁŁ àעלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהfiרפים
רמז:)  פקדי זהר ,יריה יר ְִִִֵַַַַַָ(זהר

ּוזהר...אּל לõמדים עמדêŁא הŁלמ äאמרŁ רב הערב עוõן äוזה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹ
äנëע ידàר ואל ורע, טõב עתâה àעץ ונŁמעה äנëע הôְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָא
אŁר õôרה àני קצת הõæעים éסברת õôרה, àסתרי נמäת ïן ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאלהים
מריםõוא עõלם יçח האמת חכמת על רע Łם ציאיםõëה זה äנìזמàְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

...םõלŁו חס ניםŁ àקצרäת ימäת ãà ëŁתעíק מי éŁְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָל
('א טר ש"ע דע אמר, תר ,מו ֱֶֶַַָָָָֹ(מאר

ּוזהר...אּל לõמדים והרגêŁא äביזה וחרàא ענäçתא âגרמי לõן וי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
àעלמא. ל')ואàדן  זהר (ני ְְְְִִֵַַָָָֹ

ּוזהר...אּל לõמדים נõדףêŁא וריחם Łמם להיõת היא õôרתם לé ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ
מגâל ניםõàה הפלגה õâר יŁלאנ àמעłיהם ודõמים הארץ àְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָכל
הéתäב üé אחר éתב מה היא מעłיהם סàת ועñר ,מיםà õŁְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹורא
והארץ, המים õôלדõת אêה ïסäק על בזהרä Łם. äלנ ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹונעłה
תé הìקרא אäה מהם מינים, 'הג äמן ,רב àערב Łי מינים Łְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָחמה
הם, אנŁי לםõמע אŁר הõàáרים הëה אôמר äעלייהâ õàáְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָרים,

àהõן מרôאâ âאêין מíטרא ןäìיא)ואי עיר(àראŁית äלנ נבנה הבה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָָָָ
וייןŁו תõŁמדר ôàäי כנסõçת ôàי àבנין Łם äלנ ונעłה 'õוג לâמגäְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

אêו ,ãיŁרי על ועטרה õôרה ספר ןõהà.'äוכ לõן למעàד אêא ,ãמŁל ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
(ו"מהרח כ"ה:,  ראית הר)ְִֵַַֹ

ּוזהר...אּל לõמדים אŁרêŁא הרàים äתינõנõעוà זה äנìזמà äבפרט ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
אŁר õôרה àעלי קצת אצל ãà üלחת קרâם יתłנע ְְֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהõôרה
תéה על והìה ... יתרõת, תõקïוהס רסï לàלק מנת על רהõôà ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָעסקם
הפכהìŁ õל נח ãמŁל אêŁ רהõôà העõסק לé áàמרא: äאמר ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹהåאת

העõלם. לאויר יצא ולא ïניו על õליתŁְְֲִִַַָָָָָָָֹ
(תמההק ער על זי"ע ויטאל יח הרב רינמ .(הקמת ְְִִֵַַַַַַַַַַָָָ

ּוזהר...אּל לõמדים אêŁללמד חכמים ôלמידי על בäçח áדõל ëéה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹ
üאר רםõוג ,להàק מדיםõל אינם אם áדõל ëéה םŁוענ ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹקàלה,

ליצלן. רחמנא הáאêה מעéבים הם éי áְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻלäתא,
(מל א רבא ל' יק זהר .(יקני ְִִִֵֵֵֶֶַ

ּוזהר...אּל לõמדים אêŁוכתבי ניםäñות הרåה àספר עõסק õאינŁ מי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֹֹ
נהŁבמä àמקרא àלäלה ,Łפìל Łëמ חçים הםŁ האר"י ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמרן
פהfiמ הäא Łעõסק õרתõô éŁל נאמנה ידע äפõסקים, äְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָבתלמäד
תäטע õêé אäוה ,Łפìל והארה יםçחà עסק õל ואין éדõאג, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻולחäץ,
Łורא רב להיõת Łם, מאנŁי להיõת אêא õôàרה עõסק õואינ ,תäאëְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹור

...יםçחà חלק ולא יםçח õל ואין ,תõçרàה על äלהôłרר הõâר áְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹדõל
י"ט) ,'ז עקב רת רכהה .(היכל ְֵֵֶַַַָָָָ

ּוהר...אּלõז לõמדים אêŁרק חכם נקרא לא ãêé הõôרה לé הõêמד ְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֻ
.'äוכ זא"ת הìקראת לâëה להïŁיע éדי הõêמד אם éי ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹלמדן,
מõïלנאה, כ"ץ יõסף יעקב רàי Łõדñה [מהרב יםŁõקד תŁרï יõסף יעקב תõלדõô)ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹ

קדŁõים) ïרŁת יםíï éתנת õספרà éתäב וכן טõב] םŁ הàעל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹמôלמידי

ּוזהר...אּל לõמדים ŁחõרêŁא למרה ללמדסימן חŁק õל Łאין ה: ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ
הåהר. כ"ט)àספר תא י' קנטרס זצ"ל, מקארי נחס רי נחס, מדר) ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ּוּלזהר...א מדיםõל תשב"ר.êŁא ללëד להם אסäר ְְִֵֶֶַַָָֹֹ
(הרזי חכ ,קארי נחס ְִִִִִַָָָָָָ(רי

ּוּלזהר...א מדיםõל àחינõתêŁא àארàע טרחçŁ עד çŁתáלáל üצרי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ
ïרâס. לŁְֵֶַ

(ע"זי מני האל סלימא דה אה להרב  לייר ו"תשכ האל תר)ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָ

ּוּלזהר...א מדיםõל לחיצõנים.êŁא רתםõô (זהר)éל ְִִִֶַַַָָָֹֹֹ

ּוּלזהר...א מדיםõל äממõן.êŁא éבõד גאווה דםäëל (זהר)éל ְִִֶַַַַָָָָָֹֹֹ

ּוּלזהר...א לõמדים יłראל.êŁא עם לŁ לאסõנõת וגõרמים אŁמים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
ַֹ(זהר)

ּוּלזהר...א מדיםõל ולילין.êŁא רäחין דיןŁמ מתןŁ(זהר)נ ְְְִִִִִִִֵֶַַָָֹֹֹ

ּוּלזהר...א מדיםõל הáאäלה.êŁא את ציםõר (זהר)לא ְְִִֶֶַַַָֹֹֹֹ

ּוּלזהר...א מדיםõל הáאäלה.êŁא את ביםé(זהר)מע ְְְְִִֶֶַַַַָֹֹֹ

ּוּלזהר...א מדיםõל הàא.êŁא àעõלם ôרäץ äŁם להם יהיה לא ְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
(ח"ע)

ּוּלזהר...א מדיםõל äŁôבה.êŁא לעõłת מענינים (ע"ח)לא ְְְְֲִִֶַַָָֹֹֹֻ

ּוּלזהר...א מדיםõל ועõנêŁ.Łא כרłà מאמינים לא ְְְֲִִִִֵֶַַַֹֹֹ
(ע"זי ח"ח ע"פ ,לנ מג רת)ֵָָָ

ּוּלזהר...א מדיםõל טõבים.êŁא לילדים זõכים לא ְְְִִִִֶַָֹֹֹ
(מקרי נחס יר  לנ מג רת)ְְִִִִֵֵַָָָָָ

ּוּלזהר...א מדיםõל אחäרêŁא רמתõá היא ãà מêהתעíק äמניעתנä ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
.äנôותפאר äנŁâמק àית àנין בäéוע(יח לע ויטאל יח הרב מתהק) ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָ

ּוזהר...אּל לõמדים אêŁתõהחכמ חŁכäת הרàים äתינõנõעוà נתàáר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹ
ה אלקיםהחיצõנõçת "וçאמר äימינà äבמהרה üלõה üŁחà éסיל ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ
.äלנ ויאר אõר" יהי('ה את 'א רק ,י מעי מינב, אלימל צבי הרב רנמ) ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּוּלזהר...א מדיםõל àנפêŁ.õŁא קדימתחçב רת סי יעקב תלד) ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹֹ
תנת ספר תב וכ טב,  העל מלמידי ,לנאהמ "כ סי יעקב רי דה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹמהרב

(יקד תר יְִִַַָָ

ּוּלזהר...א לõמדים עםêŁא ונŁארים Łמים, יראת יםŁכõר לא ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָֹֹֹ
חיצõנית. חסד)חכמה נצר ,מרנאמ איזיק יצחק יר הרה"ק) ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

הבטיח! ע"ה נר המ
נשאוזה פרשת במדבר ספר מהימנא ברעיא הקדוש קכ"ולשונו (דף

יב):ע"א) אילנא(דניאל äאיהâ âבינה, מíטרא ,äיבינ ְְְְְִִִִִִִִַַָָָָָוהמéłילים
אôמר, äגינייהà ,יçחâ(יב הרקיע(דניאל éזõהר äיזהיר יליםéłוהמ ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַָָ

אהêע אימאâ זõהרא מן הåהר, ספר äאיהâ üילâ חäàרא האיàְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
מאילנאäŁôבה. למטעם ראלłי âעתידין בגיןä נíיõן, üריð לא àאêין ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָ

רחמיà áלäתא מן ãיà יïקäן הåהר, ספר האי äאיהâ ויתקçיםâחçי, . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹ
,ןõהà(לב נכר.(דברים אל õëע ואין äìינח àדד יי ְְְְִֵֵֵֶַָָָָ

:תרגוםגללםà החçים, עץ Łהäא הàינה, מðד  äיבינ יליםéłëְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָוה
יב)נאמר דניאל)זה àחäàר הרקיע, הרåé äיזהר ליםéłëוה ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָָֹ

.בהäŁô העליõנה האם הרåמ הåהר, ספר Łהäא ,üêŁüצרי לא àאêה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
הåהר ספר Łהäא החçים, מעץ לטעם ראלłי Łעתידים äמäם ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹנíיõן,

מהáלäת õב äיצא àהםהזה, םçויתק לב), דברים)õëע ואין äìינח àדד 'ה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
נכר. ֵֵָאל

הׁשלמטעם"מ" ראלłי âעתידין äבגין :הבטיח הלõם עליו äינàר ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָ
áלäתאמ מן ãיà יפקäן הåהר, ספר äאיהâ âחçי, אילנא ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

אäהŁ יםçהח מאילן לטעם ראלłי Łעתידים םäמ :Łäרï àְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹרחמי".
àרחמים. תäלáה מן äיצא õיד על הåהר, ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹספר

ישראלעל וכל בתורה, ונתקדש הגאולה, למען ונתמסר בואו כן
בעולם אשריך ,כן עושה אתה ואם יום, בכל הקדוש זוהר ילמדו
הéזìŁ רצון ויהי ניגאל, תיכף ובודאי הבא, לעולם לך וטוב ְִֶֶהזה,
äעלינ יעיד õבעצמä õדõכבà ŁהŁëיח ,ריםהמא כיםõåה מן ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻלהיõת
Łמים, לŁם לäëד äנô ,יקרים יהäדים éן, על הáעôי". ýתäזכà" –ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָ
רäח נחת לעõłת ,הŁõדñה הכינה למען מדõñתיכם äְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַַָָהקריב
üנל üוכ Łõדñה זõהר יõם àכל äדëול ,äנŁנפ לפדäת לגרם ,äצרנõְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹלי
אמן. בימינו במהרה יחŁëה üמל ïני אõר את לàלק יחד éאחד äנêéְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

מכלועל מלא הוא הזוה"ק שספר בראותי דוי לבי תמיד היה זאת
וחקירות דחסידותא מלי נשגבים רעיונות שכליים מוסר דברי
הקבלה חכמת יסודי שכל מה מלבד ,הקדש טהרת דרך על עמוקות
מחובר שהוא מפני החתום כספר הוא אלה כל ואחר ממנו. נובעים
ומה נעלמת, היא ועתה המדוברת, שפה אז שהיתה הארמית בלשון
בו ילמדו ממשפחה ושנים מעיר אחד אך אם כזה קדוש בספר בצע
ביאת קודם ישראל בין הזוה"ק לימוד יתפשט זה באופן האם ,בהבנה

הנביא. אליהו כנבואת הגואל

בארץלכן אשר הקדושים פירושי מ"ג מהתיקון מאמר לכל סמכנו
הקורא. על להקל כדי לקטעים ומחולק המה,

ופירושונעתק פשט, דרך על להציגם הראויים המאמרים רוב פי על
מלהבין סתומים הדברים שבאו במקום וגם ,הפסוקים

טעמים: מכמה מלהצגים מנענו לא כפשוטן

ספרא) והרי ,העני הבנת בלתי א מועיל בזוה"ק שהלימוד
עשי"ת אחר עד אלול מר"ח ללמדו לימי מחולק "זהר "תקוני
לדעת בסודו לעמוד יחכמו רבי לא ככולו רובו שכמעט א

.הדברי פירוש

ספרב) בלימוד וש יד לה שאי הפשטני חכמי תלמידי רבי
יבינו ולא ידעו ולא ,בדעת הוא מוקצה כמו ושלו וחס ,הזוהר
ועיקר כלל נברא שלא לו זוהר,דטוב התיקוני על מל הכסא דברי
כל פוג אינו דאז האר ע א כי ,חכ תלמיד יהיה שלא ועדי

הזה. הקדוש בחיבור התייגענו ולמענ ,חכ התלמיד כמו כ

קצתג) לה שיש בע משרידי ישראל אלמ לא עוד אמנ
לה וג ,האמת בחכמת ששרש הדברי בפנימיות ידיעה
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ולמענדברי וחידוש תועלת בו ימצאו בוודאי כי זה חיבור בא
.נפלאי

אינד) הדברי כי בראותה מתפעלת הישרה שהנפש נראה
מאד 'ה מעשי גדלו "מה נאמר זה ועל ,צפו טוב ורב כפשוט

."מחשבותי עמקו

(ה,הרבי את לזכות אד לכל שראוי הקדושי בספרי כתוב
בא לא א לו די אל מני לאחד דבריו שיועילו יזכה וא

הזה לדבר אלא חת"ס)לעול שו"ת ועיי).

רביבטחוני וזכות ע"ה המלך דוד שבזכות יתברך בהשם חזק
עלינו יגן קדישא החברייא שאר עם ע"ה יוחאי בר שמעון

סלה. אמן ובשמחה באהבה שלימה לתשובה שנזכה ובעדנו

בזהבצאתי ידינו מעשה שיהיו יתברך, להשם תפילה אני הקודש מן
רצון, ועת רחמים שפע לעורר ויפעלו לפניו ואהובים רצוים

יתרו פרשת הזוה"ק ע"ב)וכמ"ש צ"ג וגו'(דף נועם ויהי הפסוק על
כוננהו. ידינו ומעשה עלינו כוננה ידינו ומעשה

התנאועל דברי על התיקונים זוהר מספר הזה התיקון לימוד ידי
בחשת לנו שמאיר זהר בתיקוני יוחאי בר שמעון רבי האלוקי
לנו יאיר באורם אך כי הקדושה, התורה סודות עמקי להבין הגלות
נזכה החיים, עץ למודי ידי על שבעתיים, קרנינו ותגביה ותרום

אמן. בימינו במהרה וירושלים, ציון בנחמת לראות

דף האדרא רבא
סדר הי"ג מדות דתיקונא דדיקנא דא"א 
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