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כד)עוֹדאמר ד הגּבעוֹת(ירמיה כּי ,"ּהתקלקלו תֹבעוּהג "וכל : ַָ
אצל גּבעוֹת הנּקראים הבּחוּרים, חכמים למידיהּת הם
יּכ לגמרי, ּונתקלקל ּוּאל הגּבעוֹת הנּה הנּזכּר, ההרים בּחינוֹת
הרמים ההרים ליםֹודּגה את הּקטנּים הּתלמידים בּראוֹת
בּחכמה עסוּקים ואינם הּפׁשטים אחרי ולילה מםֹוי רוֹדפים
נמנעים הם ּהּב נסּלכ ראתםּמי יּכ יוֹדעים ואינם הזּאת,
ולבּם ,ּונתקלקל ּוּאל גּבעוֹת כּן ועל ,רּזכּנּכ ּהּב מלּהתעּסק
לכּפר ׁשורפ טיט חלוּדת בּהם ועלתה ולענה ראׁש רהֹוּפ רׁשׁש
וּלבוּׁשיה ּפׁשטיה אלּא בּּתוֹרה ׁשאין ואוֹמרים האמת, בּחכמת

,תהעּב בּפרׁשת לעיל רּזכּהנ רּד על כּיבּלבד ספק ואין 
בּזּהר. ׁשם כּנּזכּר הבּא בּעוֹלם חלק להם יהיה וּכברא 

רק טּהפׁשּכ ּהּאיננ הבּא לםֹעו ּתוֹרת כּי הּסבּה למעלה נתבּאר
וסוֹדוֹתיה, הּתוֹרה בּרזי עוֹסקים םׁש עדּהּב חרּב ׁשא וזה 

ועליהם בּׁשבּת, יאכל א ׁשבּת מערב הזּה בּעוֹלם טרח וא
.'ֹוגו "ּורעבּת ואּתם ּיאכלו עבדי "הנּה נאמר

חיים) לעץ בהקדמה (המהרח"ו

מּמיקאלאיוֹב:מכב דּוד יּבר להרב טוֹב ׁשם עלּהב ּורנֹמו ְִַ
זהר מּתּקוּני אחד מאמר ללמד בּנה לירא ׁשא עצה

הנה. טֹוב)קדם ׁשם (ּכתר ֵֶֶ



ההר.אלה: ספר לד הגה מה לי, נא אמר ְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֻ

רבה: וכאסגת ההר, ספר סקילהע פרי מצינ ת ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
:מה ער בעה לדגמא קר ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻנעלה

ֹוּלׁש והחברים ׁשמעוֹן יּבר זכוּת הזּהר ספרּב דּוּמל ידי על
.עליו ּוּד')יגנ ּמּודע יד ּדף לחּיים זכירה) ְְִִַַַָ

םּג עליו יגן תּפרטוּב יוֹחאי ןּב ׁשמעוֹן יּבר תּכוּזׁש ועוֹד,
הבּא. ט"ז)לעוֹלם ּדרּוׁש ּבּמחזה אברהם (ספר ְְֲֵֶֶַַַָָ

.מיםׁש ליראת סגלּה ׁשֹדוהּק הזּהר ולּמוּד
הּתּקּונים) לספר ּבסֹולה מׁשה רּבי הקּדמת)ְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

.גהלה הּסגל הזּהר בּספר העסק
(:יא ּדף הּקדׁש רּוח ּבׁשער לברכה זכרֹונֹו ְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹ(האר"י

האדם את להביא סגלּה תּותדירּב ׁשֹדוהּק בּזּהר העסק

הוּא. ּורּב סוֹף לאין להתקרוּת
ב) מאמר ה ּדרּוׁש 'א ׁשער ההתקּׁשרּות ׁשער יׂשראל מוילעדניק,ׁשארית דֹוב יׂשראל ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ(רּבי

.בהּוׁשּת לבעל לֹדוּג ּתּקוּן הוּא בּזּהר דּוּמּהל
(לברכה זכרֹונֹו האר"י ְְְֲִִִִֵָָָ(ׁשבחי

.מהׁשּלנ לֹודּג ּתּקוּן הוּא בּזּהר דּוּמּלמד)ה אֹות ּבאצּבע (מֹורה ְְֶֶַ

.פׁשּהנ תקדּו לטהרת מביא הרּהז דּוּמזהר)ל ער יֹועץ ּפלא) ֵֵֶֶֶַֹ

.מהׁשּהנ תּוּכלזּט)ו אֹות אלימל צבי רּבי הרב מֹורינּו ֹותּגהה) ְֱִִִֵֶֶַַַָָ

.בּהל טמטוּם מסיר ׁשֹדוהּק הרּזּב לּמוּד
(הּתניא לבעל ׁשערים מאה)ְְְִֵַַַַָָָ

.תֹלמוֹעו בּוֹנה הזּהר בּלּמוּד
ס) אֹות ג"מ ּתּקּון הּזהר ּתּקּוני על מל ּכּסא)ִִִֵֵֶֶַַַֹ

אֹלבו לעתיד אז ,הּהז בּעוֹלם ׁשֹודהּק זהר בּספר מדֹוּהל
בּבוּׁשה. יׁשב א

צו) ּפרׁשת ּתניאה לבעל ּתֹורה ּבלּקּוטי ּובפרטּות,ּבכללּות קפ"ה. ּדף וּיׁשב ּפרׁשת ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ(זהר

.רהֹוּתה תֹנגלו להבנת רב עּוּסי הוּא הּתוֹרה סתרי לּמוּד
(אבֹות ּתֹורת ּבספר מּסלֹונים אברהם ְְְִִִֵֶַַַָָָ(רּבי

.ראֹוּהב לאהבת האדם את מביא בּזּהר דּוּמּלה
(ּכּונֹותה לספר ּבהּגהֹותיו ְְֵֶַַַָָָָָָ(הרמ"ז

.נהּלאמו האדם את מביא הרּזּב הלּּמוּד
ג) ֹותא ט ׁשער ּפנחס ְְִִֵַַָ(אמרי

פהּגמּמ ֹוחּתּפמׁשּו האדם את מצּיל ׁשֹדוהּק הרּהז לּמוּד
עג)וׁשערוּרוֹת. ֹותא ו ׁשער (ׁשם ַַָ

.יםּנׁש לכאב אהּרפו מביא
ל) עּמּוד ד' חלק ויּציב אמת ּבּספר מּלּוּבליןנדּפס החֹוזה לתלמיד אמת ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַ(מעׂשי

.ץֹקו וּלהוֹצאת לרגלים רפוּאה והוּא
('ג אֹות ט' ׁשער ּפנחס ְְִִֵַַָ(אמרי



   

עזּנוּ,הרי כינתׁש יּוּלעל ׁשֹדוהּק הרּהז בּספר לוֹמדים ּאנחנו ֲֵ
ּתנוֹאו הצּרים כּל יּפ םּתולס ישׂראל, מזּל קרן וּלהרים
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יּד ויאמר ,נּהׁשלי העטרה להחזירּו ותחּתוֹנים, עליוֹנים
רצוֹן. יהי כּן אמן לבטח, ןּכיׁש ראלׂשוי ּתינוֹלצרו

         


איׁשּורּד ׁשּמכּל סתריספק תריׁשּמד חׁשוּב אין העוֹלם י ֵ
מה כּל מציאוּת כּי בּאהוּת, נוֹגעים ׁשהם נימּפ ּתוֹרה

.ֹלעבדוּו ּהֹהאלו לדעת הכּוּנה לישׂראל ּתוֹרה נּתן
('ה ,אבי אלקי את ּדע קֹורדֹובירֹו, מׁשה רּבינּו ְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ(הרמ"ק

        

האמתואי בּחכמת ׁשיּעסק עד ׁשלם נקרא האדםֹומּכ ְֵ
דּמׁשּפטים בּסבּא א')ׁשכּתוּב עּמוּד סוֹף צ"ט כּדין(דּף 

.'ּוכו דביתא מארי ודּאי ּתוֹרה בּעל ׁשלים נׁש רּב ּאיהו

        

בּצדוֹ,וכתב נכּתב ׁשם: מל ׁשּמקדּמיב לּכׁש למדּת הא ְַָ
ׁשלם. ּתוֹרה בּעל ֹאינו קבּלה מדֹול ֹואינׁשאןּכ עד 

.ֹנוֹולׁש

           

כוּ'וכתב וּראיתם "וׁשבּתם הּפסוּק על ׁשֹדוהּק הּקנה בּספר ְַָ
,"ֹועבד א ואלאׁשר בּנּגלה דּוקא ׁשעוֹסק מי יּכ 

,ֹועבד א נקרא ׁשֹדוהּק רקבּזּהר חכם ּתלמיד נקרא ֹואינ גּם 
יןּיעו הּפנימית חכמה על רק ֹאינו חכם ׁשם יּכ ּתלמיד, בּׁשם

ׁשם...

וכיו...'ּכו האמת חכמת דּוּמל מעלת גּדוֹלה הּמּכ ּתדעּיׁש ְֵָ
הּקבּלה, ׁשלּוֹמד למי כרה וגדל בּוּהחי גּדל דעּייוּכ 

,עלמין בּוֹנה בּעלמא בּגירסא הרּהז דּוּמהלּיזכ אם ׁשכּן וכל 
למעלה ןּוּקּת ֹוּב יעשׂה אחד, מאמר ׁשּרוּפ וּלהבין ללמד

ּתמימה. ׁשנה הּפׁשט בּלּמוּד יעשׂה א מה אחד בּׁשעה
מ"ג) זהר ּתּקּוני ,מל הּכּסא ְִִֵֵֶֶַַֹ(לׁשֹון

         
           

         

לענידֹעו הן להּבהּק לּמוּד בּאמצע הּמפסיק רּואּס חמר ְְִַ
הל"ה... כּתב מה מרכּבהנביא בּמעשׂה העוֹסק 

אּרב מיּהׁש יהא לאמן ּאפילו ּפוֹסק ֹואינסקֹהעו כּן על .'ּכו 
עד עוֹסק אׁשר מהענין ֹועּתּד יּסיח ׁשא צרי הּקבּלה בּחכמת
ׁשוּם וׁשלוֹם חס ישׂיח ׁשא מרֹול צרי ואין ,הענין ֹתוֹאו גּמר
הם וּבתוֹרת ֹנוֹולׁשּו ּפיו מרֹוׁש אׁשרי ...'ּכו טלהּב שׂיחה

ןֹולׁש כּאן עד שׂכר(הל"ה)יהגה גּדלּת למד אּתה וּמכּאן . 
טוֹבה. מדּה מרבּה יּכ הזּאת, החכמה

            

ואביוֹן, עׁשיר הגּדוֹלים, עם הּקטנּים ,נערים עם זקנים
קדׁשים, וצאן ניםֹהמו עם חכמים הגּדוֹלים, עם גּאוֹנים

וי ּוּנלח ׁשהגּיע רעיםמּקטן ּפגעים מכּל נצּוֹלים ּוהי 

       

ליתאלוֹןאמר ׁשמעוֹן יּדאברבּב הוּא ריּב דקוּדׁשא רעוּתא ַָ
מׁשיחא ליוֹמי קריב יהא וכד לעלמא, ּכ לּכ ליּיתגּד

ּוּגאפילחאּכלאׁש זמינין דעלמא דרבייחכמתאּד טמירין 
למנדעּוהּהיּובאּבההוּו ,ניןּבׁשּוחו יןּצא.זקּללכ יאּלּאתג זמנא 

ר]דׁשהּק ׁשלללׁשוֹן ֹנוֹרצו אין ןֹמעוׁש רבּי להם אמר :[ ְַ
,ּכ כּל לעוֹלם ׁשיּתגּלּה בּזה הוּא ּרוּב ׁשֹודהּק

יחׁשהּמ לימוֹת בֹוקר עתידיםוּכׁשיּהיה ׁשבּעוֹלם נערים ּוּאפל 
וחׁשבּוֹנוֹת, קצּים ֹויד על ולדעת החכמה לׁש נסּתרוֹת למצא

לכּל. יתגּלּה הזּמן ֹתוֹבאוּקיח.)ו ּדף וּירא ּפרׁשת הּקדֹוׁש זהר) ֵַַַַַָָָָֹ

           
      

מליםמֹודּהג מאוֹרוֹת ׁשני ׁשל יקרוֹת רֹאו וזרח הציץ אׁשר ְִַ
הזּהר וספר ניםּוּקהּת קהלספר היּהוּדים ּלוּבוק ּמוּקי 

יחיד והזּהר הּתּקוּנים ׁשל ׁשֹודהּק בּלּּמוּד להחזיק ראלׂיש עדת
,זקן ועד ערּמנ יםּבורדֹסו וּלהבין להיג ידם לאל איןּד והגּם 

כן יּפ על אף האלּה הּקדוֹׁשים ׁשבּּספרים טהוֹרוֹת אמרוֹת
.מאד מאד בּקריאתן וּמתלהבין דּבריהם את בּצּמא ׁשוֹתים

ּבניהּו) הּתּקּונים ּבהקּדמת חי, איׁש הּבן חּיים, יֹוסף ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ(רּבנּו

            
  

אבּעסקו הנּעוּרים בּני אזי חאיֹיו בּן ׁשמעוֹן רבּי למערת ְָ
ֹנוֹוזכר הוּא עליהם ּפקד כּאׁשר זהר וּבלּמוּד בּתפלּה

דבריא. ם ען יסי. לרי יהדה ילר מרל רצה מען. רי לן אמר
הענין תתח הרקטו:)ה ף). 

רב. דה למר רצה 'וכ יתי דא הא רי קדא תארע לית
.לעיל הרה דברי ם ןע ,האה זמן הת צהר אינ הא

נעריםג. אפ ר 'וכ טמירין לאחא זמינין דעלמא רביי אפי
אז י ,רהה מדת חכמה ל נסרת ,טמירין ימצא עלם, קטים

,עה הארץ איתמ(האל .(ארת 

הרה,ד. מדת ביםח ספרים אצרת ימצא טמירין חאלאר) 

ה') תא אמת. 

החכמהה. תא ולידע ר י אלה(למנע .(ארת 

הלת,ו. ימי ל ניןוח הגא יןק עלמנ ר וחנין קין י
לנערים. אפ הת(זגל םל הרב ם ג' תא תרא .(ניצצי 

יתהז. היח לימת קרב למר, רצה לכלא אתליא זמנא בההא
מילי קריב יהא וכד לעיל תב מה על קאי זה י לל, רהה סדת

.'וכ יחאמ

לפר מתהק עלינ יגן תזכ לאיאז אברהם הרב רינמ תב מה וען
ההח רג')א טר הראן למעלה(ף גזר מה י תב מצאתי :נל וזה 

'ה נת לם עד קצב לזמן היה ,יגל האמת חכמת קיתע א
(אלפים)נהנת והרת זרהה רהוה תראה רא ירא ואיל מם ר"נ, 

.הרה ספר קלהתע

ּוקטּנים ּגדֹולים ּברּבים ׁשּיתעּסקּו הּמבחר מן ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֻמצוה

'ה מנת :נל וזה ם תב הבחר(אלפים)עד מן מצוה ליצירה 'ש 
קטים. דלים רים קתע

ולא היח, מל אלב עתיד זה זכת ואחר :נל וזה ם תב עד
וזכה לוה מצא ויגע האל חננ מי ,ללהתר ירא אין ,אחר זכת
קצת הה לםע לטעם זכה ,הה לםע הג החכמה חלק יגלה

.אה העלם מענג

,עצמ יחאי ן מען רי אמר ן תב אזלאי] [להרב ההח רא
ם. ען םה מד ילמד יםקט ערים

.מאד עד שׂמח היה רק דּבר, ׁשוּם ּראו א ּוּנמּמּו לברכה,
,'ּוכו ריאׁש :ֹלו ואמר ֹועּמ ׁשהיה האיׁש אצל בּא עת וּבכל
'ּווכ זהר מרֹלו אוֹתם והזהיר לחדר, מחדר הל וּבלּילה
ןּמנגּו לֹהו היה רק כּלוּם, אמר א ֹעצמוּב והוּא וכיּוֹצא,
היּוֹם וּכׁשהאיר היּוֹם, אוֹר עד גּדוֹלה בּשׂמחה והיה ֹעצמוּב

ׁשעוֹת. כּּמה לּלוהתּפ וּתפלּין בּטלּית עמד
יט) אֹות מּברסלב הר"ן ׁשבחי ְְְִִֵֵֶֶֶַָ(ספר

           
  

ברולֹוּג ׁשהּמינוּת הזּה בּדּוֹר לי ׁשוֹמע עםעּמי לוֹמדין ּהיו ְ
הםּב להגוֹת והּתּקוּנים הזּהר ספר ׁשנים ּתׁשעה בּן ּתינוֹק

ֹלחכמתו קוֹדמת ֹחטאו יראת רוֹכׁשוהיה היה וכ ויתקיּם. 
חיצוֹנית. חכמה בּמקוֹם מיםׁש יראת

כ') מׁשנה ד' ּפרק חסד, נֹוצר ,מּקֹומרנה ספרין יחיאל איזיק יצחק הּקדֹוׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ(רּבינּו

     

ילמדוּרי קטנּים ׁשנּערים אמר, ֹעצמוּב חאיֹיו בּן ׁשמעוֹן ִַ
הם. החּמה)מּסוֹד (אֹור ַַָ

           
    

לּמוּדהבה ּעוּיקב ישׂראל בּית ּאחינו כּל כּזה אפןּב יּכ הּנקו ָָ
ׁשם וגדוֹל קטן ןֹואביו עׁשיר יחד ׁשֹודהּק הרּהז ספרּב

ּג'רּבה)הוּא. ּדפּוס לזהר הרּבנים הקּדמת)ְְְְִֶַַַַָָָָֹ

          
          

ׁשלאר הּהז הּתוֹרה בּספר ללמד מחיּבים ישׂראל לּכ כּן על ֲֶ
אחד חכם, אחד גּדוֹל, רב אחד גּאוֹן, אחד רׁשבּ"י,

,ּוּלחנ ׁשהגּיע קטן אחד וּמכׁשריםהמוֹן, מזּמנים בּעּתים 
עד אלוּל חדׁש מראׁש ֹמוֹויּב יוֹם ברּד מסדּרים הּמה אׁשר

הגּאלּה לקרב יצחק עקדת עת נחּתם הכּּפוּרים יוֹם מנחת
רעים. ּפגעים מכּל נצּוֹלים ּוויהי

המחּבר) הקּדמת הּירק ּכגן הּזהר, ּתּקּוני)ְְְִֵֵַַַַַַַַָָָֹ

       

עדהרה מּקטנּים יוֹדעים ׁשכּלּם כדיּב וּללּמד ללמד נּתנה ַָ
מקבּלים ספרי בּהרבּה ּמצינו וגם הם, דּעת גּדוֹלים

ֹוז חכמה לּמוּד על אוֹתּה.ׁשּמזהירים ללמד חיּב אדם ׁשכּל 
קמ"ז) הּקדׁש, טהרת אׁשּכנּזי, צבי ּבן יצחק ְְְְֳִִִִֶֶַַַַַָָֹ(רּבי

          
       

בּלּמוּדואמר הדּוֹר גּדוֹלי מקלּין ּהיו ׁשא הלואי ,אני ְֵ
רּד דיןמלּמ ּהיו והלואי הׁשֹדוהּק החכמה

,ֹזוּלה בּחכמה לעסק ׁשוּםלתלמידיהם היה א בּודּאי אזי 
נדחים החכמוֹת כּל ּווהי החיצוֹניּוּת לחכמוֹת ראׁש הרמת
ּורמּג ׁשעווֹנוֹתיו א האוֹר. מּפני החׁש ׁשנּדחה ֹמוּכ מּפניה
פניּב החכמה לתיּד את ּסגרו רֹוּהד יקיּדּמצ וכּמה כּּמה ׁשגּם
ורוּח מדרגה עליּב ּוהיּיׁש עד ּילמדו ׁשא ּואמרו הכּהנּה ּפרחי
הּקדוֹׁשה החכמה מן ערּמים ּארנונׁש זה עבוּר והנּה ׁשדהּק

החכמוֹת חׁשכוּת הרבּים ּתינוֹנוֹעווּב רּבּגתונתֹוּניֹהחיצו 
לֹוה חׁשּב אוֹר"הכּסיל יהי אקים "ויּאמר ּימינוּב וּבמהרה 

.ּלנו ה')ויאר ֹותא 'א ּפרק ּגּנים, מעין מּדינֹוב, אלימל צבי הרב (מֹורנּו ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

            
          



עדיןמי כּׁשהם יםׁשֹקדו אןּהצ עם ללמד ּתחילוּיׁש והיה יּתן ִ
...ׁשֹדוהּק הרּהז ספר ׁשנים 'וי ט' בּן בּודּאיבּקטנוּתם ּוהיו 

מׁשיח. חבלי ׁשוּם בּלי בּקרוֹב הגּאלּה
('ה ֹותא ז' מערכת - ליפׁשיץ ׁשּבתי רּבי הּצּדיק להּגאֹון יׂשראל ּלתסג ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻ(ספר
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של תענוג רוחני בטל: 

"י  ּבִ ל ָהַרׁשְ יַבת נַֹח  ׁשֶ נּו ּתֵ ַלח ּלָ "ה ׁשָ ּבָ ַהּקָ
דֹוׁש"   הּוא "ַהּזַֹהר ַהּקָ ׁשֶ
ּבּול ַהּנֹוָרא! יֵלנּו ֵמַהּמַ ְלַהּצִ

ָהָרִקיַע.  זַֹהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ְוַהַמׂשְ
זַֹהר  ּבְ ִלין  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָקא  ּדְ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ
ִאיהּו  ּדְ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאְקֵרי  ּדְ א,  ּדָ
ַנִים  ׁשְ ּה  ּבָ ין  ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ּדְ נַֹח,  ֵתיַבת  ּכְ
ּוְלִזְמִנין  ְלכּוָתא.  ִמּמַ ַבע  ְוׁשֶ ֵמִעיר, 
ָחה.  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ַנִים  ּוׁשְ ֵמִעיר,  ֶאָחד 
ן  ַהּבֵ ל  ּכָ א(  מֹות  )ׁשְ ם  ִיְתַקּיֵ ְבהֹון  ּדִ
ְוָדא  ִליכּוהּו.  ׁשְ ּתַ אֹוָרה  ַהּיְ ּלֹוד  ַהּיִ

א.  ִסְפָרא ּדָ אֹוָרה ּדְ
ְמֵהיְמָנא(,  ַרְעָיא  ּבְ קנ"ג:  ף  ּדַ ג'  ֵחֶלק  )זַֹהר 
ַעּמּוד  ע"ב  ף  ּדַ ָחָדׁש  זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ )ועיי"ע 
זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ ָלאֹור  ַהּמֹוִציא  ַמת  ּוְבַהְקּדָ ד', 
ה  ינּו ָהַרַמ"ק ָהַרב מׁשֶ ְבֵרי ַרּבֵ ָר"א, ְוֵכן ּדִ ֵמַהּגְ

ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, י"א(.  קֹוְרדֹוֵבירֹו, ּדַ

ה  ֻאּלָ ַהּגְ ּוְלָקֵרב  ֵזרֹות  ּגְ ל  ּכָ ל  דֹוׁש" ְלַבּטֵ כַֹח "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ ׁשֶ ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק,  ּבְ דֹוׁש"  ִלּמּוד "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ א  ָרֵאל, ֶאּלָ ִיׂשְ ֵזרֹות ֵמַעם  ּגְ ל  ָהַרְמַח"ל זי"ע לֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ
ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ׁשֶ ְוִנְמָצא  ֵצל,  ְוִנּנָ ַהּזֹאת  ָבה  ַהּתֵ ִנְבַרח ֶאל  נּו  ְוֻכּלָ ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ַרֲחִמים. וז"ל:  ּבְ
א  ִמים לֹא ִיְצָטֵרְך ֶאּלָ סֹוף ַהּיָ ּבְ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ ָלִלית ְלָכל ִיׂשְ ב ֶזה ִלְבִריָחה ּכְ ּקּוִנים, ְוָאז ֶנְחׁשָ ּתִ ר ּבַ ְזּכָ ּמֻ ָמִתין, ּכַ ים ִרּבֹוא ִנׁשְ ִ ּשׁ ִ ל ַהּשׁ ר ּבֹו ִנְכְללּו ּכָ ה ַהּזַֹהר, ֲאׁשֶ סֹוָדּה ַנֲעׂשָ ּבְ ׁשֶ
דֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן  ּזַֹהר ַהּקָ ק ּבַ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ָרֵאל"… ּכָ ְפֶכם ֱאלֵֹקי ִיׂשְ י הֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ה' ּוְמַאּסִ ֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ּכִ זֹון ּתֵ י לֹא ְבִחּפָ ְעָיה נב, יב(: "ּכִ ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ ְיִציָאה, ְוֶזהּו ׁשֶ
ּלֹא ִיְצָטֵרְך   ְטָרא ָאֳחָרא, ַעד ׁשֶ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ "י( ְזָי"ע, ׁשֶ ּבִ ַאר ַאֲחָריו )ַאֲחֵרי ַרׁשְ י ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנׁשְ יַח, ְוָהֱאֶמת ּכִ ֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ְטָרא ָאֳחָרא, ְוִיּנָ ַהּסִ

אֹור ַהזֹוַהר(. רֹות, ּוְרֵאה עֹוד ּבְ ִאּגְ יַח. )ַהַרְמַח"ל ּבָ ָלה ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ י הּוא ַהּצָ דֹול הּוא, ּכִ י ּתֹוֶעֶלת ּגָ ֶזה, ְוָהֱאֶמת ּכִ א ְיִציָאה, ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבָ ִמים( ֶאּלָ ַאֲחִרית ַהּיָ לֹו )ּבְ
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יּד ויאמר ,נּהׁשלי העטרה להחזירּו ותחּתוֹנים, עליוֹנים
רצוֹן. יהי כּן אמן לבטח, ןּכיׁש ראלׂשוי ּתינוֹלצרו

         


איׁשּורּד ׁשּמכּל סתריספק תריׁשּמד חׁשוּב אין העוֹלם י ֵ
מה כּל מציאוּת כּי בּאהוּת, נוֹגעים ׁשהם נימּפ ּתוֹרה

.ֹלעבדוּו ּהֹהאלו לדעת הכּוּנה לישׂראל ּתוֹרה נּתן
('ה ,אבי אלקי את ּדע קֹורדֹובירֹו, מׁשה רּבינּו ְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ(הרמ"ק

        

האמתואי בּחכמת ׁשיּעסק עד ׁשלם נקרא האדםֹומּכ ְֵ
דּמׁשּפטים בּסבּא א')ׁשכּתוּב עּמוּד סוֹף צ"ט כּדין(דּף 

.'ּוכו דביתא מארי ודּאי ּתוֹרה בּעל ׁשלים נׁש רּב ּאיהו

        

בּצדוֹ,וכתב נכּתב ׁשם: מל ׁשּמקדּמיב לּכׁש למדּת הא ְַָ
ׁשלם. ּתוֹרה בּעל ֹאינו קבּלה מדֹול ֹואינׁשאןּכ עד 

.ֹנוֹולׁש

           

כוּ'וכתב וּראיתם "וׁשבּתם הּפסוּק על ׁשֹדוהּק הּקנה בּספר ְַָ
,"ֹועבד א ואלאׁשר בּנּגלה דּוקא ׁשעוֹסק מי יּכ 

,ֹועבד א נקרא ׁשֹדוהּק רקבּזּהר חכם ּתלמיד נקרא ֹואינ גּם 
יןּיעו הּפנימית חכמה על רק ֹאינו חכם ׁשם יּכ ּתלמיד, בּׁשם

ׁשם...

וכיו...'ּכו האמת חכמת דּוּמל מעלת גּדוֹלה הּמּכ ּתדעּיׁש ְֵָ
הּקבּלה, ׁשלּוֹמד למי כרה וגדל בּוּהחי גּדל דעּייוּכ 

,עלמין בּוֹנה בּעלמא בּגירסא הרּהז דּוּמהלּיזכ אם ׁשכּן וכל 
למעלה ןּוּקּת ֹוּב יעשׂה אחד, מאמר ׁשּרוּפ וּלהבין ללמד

ּתמימה. ׁשנה הּפׁשט בּלּמוּד יעשׂה א מה אחד בּׁשעה
מ"ג) זהר ּתּקּוני ,מל הּכּסא ְִִֵֵֶֶַַֹ(לׁשֹון

         
           

         

לענידֹעו הן להּבהּק לּמוּד בּאמצע הּמפסיק רּואּס חמר ְְִַ
הל"ה... כּתב מה מרכּבהנביא בּמעשׂה העוֹסק 

אּרב מיּהׁש יהא לאמן ּאפילו ּפוֹסק ֹואינסקֹהעו כּן על .'ּכו 
עד עוֹסק אׁשר מהענין ֹועּתּד יּסיח ׁשא צרי הּקבּלה בּחכמת
ׁשוּם וׁשלוֹם חס ישׂיח ׁשא מרֹול צרי ואין ,הענין ֹתוֹאו גּמר
הם וּבתוֹרת ֹנוֹולׁשּו ּפיו מרֹוׁש אׁשרי ...'ּכו טלהּב שׂיחה

ןֹולׁש כּאן עד שׂכר(הל"ה)יהגה גּדלּת למד אּתה וּמכּאן . 
טוֹבה. מדּה מרבּה יּכ הזּאת, החכמה

            

ואביוֹן, עׁשיר הגּדוֹלים, עם הּקטנּים ,נערים עם זקנים
קדׁשים, וצאן ניםֹהמו עם חכמים הגּדוֹלים, עם גּאוֹנים

וי ּוּנלח ׁשהגּיע רעיםמּקטן ּפגעים מכּל נצּוֹלים ּוהי 

       

ליתאלוֹןאמר ׁשמעוֹן יּדאברבּב הוּא ריּב דקוּדׁשא רעוּתא ַָ
מׁשיחא ליוֹמי קריב יהא וכד לעלמא, ּכ לּכ ליּיתגּד

ּוּגאפילחאּכלאׁש זמינין דעלמא דרבייחכמתאּד טמירין 
למנדעּוהּהיּובאּבההוּו ,ניןּבׁשּוחו יןּצא.זקּללכ יאּלּאתג זמנא 

ר]דׁשהּק ׁשלללׁשוֹן ֹנוֹרצו אין ןֹמעוׁש רבּי להם אמר :[ ְַ
,ּכ כּל לעוֹלם ׁשיּתגּלּה בּזה הוּא ּרוּב ׁשֹודהּק

יחׁשהּמ לימוֹת בֹוקר עתידיםוּכׁשיּהיה ׁשבּעוֹלם נערים ּוּאפל 
וחׁשבּוֹנוֹת, קצּים ֹויד על ולדעת החכמה לׁש נסּתרוֹת למצא

לכּל. יתגּלּה הזּמן ֹתוֹבאוּקיח.)ו ּדף וּירא ּפרׁשת הּקדֹוׁש זהר) ֵַַַַַָָָָֹ

           
      

מליםמֹודּהג מאוֹרוֹת ׁשני ׁשל יקרוֹת רֹאו וזרח הציץ אׁשר ְִַ
הזּהר וספר ניםּוּקהּת קהלספר היּהוּדים ּלוּבוק ּמוּקי 

יחיד והזּהר הּתּקוּנים ׁשל ׁשֹודהּק בּלּּמוּד להחזיק ראלׂיש עדת
,זקן ועד ערּמנ יםּבורדֹסו וּלהבין להיג ידם לאל איןּד והגּם 

כן יּפ על אף האלּה הּקדוֹׁשים ׁשבּּספרים טהוֹרוֹת אמרוֹת
.מאד מאד בּקריאתן וּמתלהבין דּבריהם את בּצּמא ׁשוֹתים

ּבניהּו) הּתּקּונים ּבהקּדמת חי, איׁש הּבן חּיים, יֹוסף ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ(רּבנּו

            
  

אבּעסקו הנּעוּרים בּני אזי חאיֹיו בּן ׁשמעוֹן רבּי למערת ְָ
ֹנוֹוזכר הוּא עליהם ּפקד כּאׁשר זהר וּבלּמוּד בּתפלּה

דבריא. ם ען יסי. לרי יהדה ילר מרל רצה מען. רי לן אמר
הענין תתח הרקטו:)ה ף). 

רב. דה למר רצה 'וכ יתי דא הא רי קדא תארע לית
.לעיל הרה דברי ם ןע ,האה זמן הת צהר אינ הא

נעריםג. אפ ר 'וכ טמירין לאחא זמינין דעלמא רביי אפי
אז י ,רהה מדת חכמה ל נסרת ,טמירין ימצא עלם, קטים

,עה הארץ איתמ(האל .(ארת 

הרה,ד. מדת ביםח ספרים אצרת ימצא טמירין חאלאר) 

ה') תא אמת. 

החכמהה. תא ולידע ר י אלה(למנע .(ארת 

הלת,ו. ימי ל ניןוח הגא יןק עלמנ ר וחנין קין י
לנערים. אפ הת(זגל םל הרב ם ג' תא תרא .(ניצצי 

יתהז. היח לימת קרב למר, רצה לכלא אתליא זמנא בההא
מילי קריב יהא וכד לעיל תב מה על קאי זה י לל, רהה סדת

.'וכ יחאמ

לפר מתהק עלינ יגן תזכ לאיאז אברהם הרב רינמ תב מה וען
ההח רג')א טר הראן למעלה(ף גזר מה י תב מצאתי :נל וזה 

'ה נת לם עד קצב לזמן היה ,יגל האמת חכמת קיתע א
(אלפים)נהנת והרת זרהה רהוה תראה רא ירא ואיל מם ר"נ, 

.הרה ספר קלהתע

ּוקטּנים ּגדֹולים ּברּבים ׁשּיתעּסקּו הּמבחר מן ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֻמצוה

'ה מנת :נל וזה ם תב הבחר(אלפים)עד מן מצוה ליצירה 'ש 
קטים. דלים רים קתע

ולא היח, מל אלב עתיד זה זכת ואחר :נל וזה ם תב עד
וזכה לוה מצא ויגע האל חננ מי ,ללהתר ירא אין ,אחר זכת
קצת הה לםע לטעם זכה ,הה לםע הג החכמה חלק יגלה

.אה העלם מענג

,עצמ יחאי ן מען רי אמר ן תב אזלאי] [להרב ההח רא
ם. ען םה מד ילמד יםקט ערים

.מאד עד שׂמח היה רק דּבר, ׁשוּם ּראו א ּוּנמּמּו לברכה,
,'ּוכו ריאׁש :ֹלו ואמר ֹועּמ ׁשהיה האיׁש אצל בּא עת וּבכל
'ּווכ זהר מרֹלו אוֹתם והזהיר לחדר, מחדר הל וּבלּילה
ןּמנגּו לֹהו היה רק כּלוּם, אמר א ֹעצמוּב והוּא וכיּוֹצא,
היּוֹם וּכׁשהאיר היּוֹם, אוֹר עד גּדוֹלה בּשׂמחה והיה ֹעצמוּב

ׁשעוֹת. כּּמה לּלוהתּפ וּתפלּין בּטלּית עמד
יט) אֹות מּברסלב הר"ן ׁשבחי ְְְִִֵֵֶֶֶַָ(ספר

           
  

ברולֹוּג ׁשהּמינוּת הזּה בּדּוֹר לי ׁשוֹמע עםעּמי לוֹמדין ּהיו ְ
הםּב להגוֹת והּתּקוּנים הזּהר ספר ׁשנים ּתׁשעה בּן ּתינוֹק

ֹלחכמתו קוֹדמת ֹחטאו יראת רוֹכׁשוהיה היה וכ ויתקיּם. 
חיצוֹנית. חכמה בּמקוֹם מיםׁש יראת

כ') מׁשנה ד' ּפרק חסד, נֹוצר ,מּקֹומרנה ספרין יחיאל איזיק יצחק הּקדֹוׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ(רּבינּו

     

ילמדוּרי קטנּים ׁשנּערים אמר, ֹעצמוּב חאיֹיו בּן ׁשמעוֹן ִַ
הם. החּמה)מּסוֹד (אֹור ַַָ

           
    

לּמוּדהבה ּעוּיקב ישׂראל בּית ּאחינו כּל כּזה אפןּב יּכ הּנקו ָָ
ׁשם וגדוֹל קטן ןֹואביו עׁשיר יחד ׁשֹודהּק הרּהז ספרּב

ּג'רּבה)הוּא. ּדפּוס לזהר הרּבנים הקּדמת)ְְְְִֶַַַַָָָָֹ

          
          

ׁשלאר הּהז הּתוֹרה בּספר ללמד מחיּבים ישׂראל לּכ כּן על ֲֶ
אחד חכם, אחד גּדוֹל, רב אחד גּאוֹן, אחד רׁשבּ"י,

,ּוּלחנ ׁשהגּיע קטן אחד וּמכׁשריםהמוֹן, מזּמנים בּעּתים 
עד אלוּל חדׁש מראׁש ֹמוֹויּב יוֹם ברּד מסדּרים הּמה אׁשר

הגּאלּה לקרב יצחק עקדת עת נחּתם הכּּפוּרים יוֹם מנחת
רעים. ּפגעים מכּל נצּוֹלים ּוויהי

המחּבר) הקּדמת הּירק ּכגן הּזהר, ּתּקּוני)ְְְִֵֵַַַַַַַַָָָֹ

       

עדהרה מּקטנּים יוֹדעים ׁשכּלּם כדיּב וּללּמד ללמד נּתנה ַָ
מקבּלים ספרי בּהרבּה ּמצינו וגם הם, דּעת גּדוֹלים

ֹוז חכמה לּמוּד על אוֹתּה.ׁשּמזהירים ללמד חיּב אדם ׁשכּל 
קמ"ז) הּקדׁש, טהרת אׁשּכנּזי, צבי ּבן יצחק ְְְְֳִִִִֶֶַַַַַָָֹ(רּבי

          
       

בּלּמוּדואמר הדּוֹר גּדוֹלי מקלּין ּהיו ׁשא הלואי ,אני ְֵ
רּד דיןמלּמ ּהיו והלואי הׁשֹדוהּק החכמה

,ֹזוּלה בּחכמה לעסק ׁשוּםלתלמידיהם היה א בּודּאי אזי 
נדחים החכמוֹת כּל ּווהי החיצוֹניּוּת לחכמוֹת ראׁש הרמת
ּורמּג ׁשעווֹנוֹתיו א האוֹר. מּפני החׁש ׁשנּדחה ֹמוּכ מּפניה
פניּב החכמה לתיּד את ּסגרו רֹוּהד יקיּדּמצ וכּמה כּּמה ׁשגּם
ורוּח מדרגה עליּב ּוהיּיׁש עד ּילמדו ׁשא ּואמרו הכּהנּה ּפרחי
הּקדוֹׁשה החכמה מן ערּמים ּארנונׁש זה עבוּר והנּה ׁשדהּק

החכמוֹת חׁשכוּת הרבּים ּתינוֹנוֹעווּב רּבּגתונתֹוּניֹהחיצו 
לֹוה חׁשּב אוֹר"הכּסיל יהי אקים "ויּאמר ּימינוּב וּבמהרה 

.ּלנו ה')ויאר ֹותא 'א ּפרק ּגּנים, מעין מּדינֹוב, אלימל צבי הרב (מֹורנּו ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

            
          



עדיןמי כּׁשהם יםׁשֹקדו אןּהצ עם ללמד ּתחילוּיׁש והיה יּתן ִ
...ׁשֹדוהּק הרּהז ספר ׁשנים 'וי ט' בּן בּודּאיבּקטנוּתם ּוהיו 

מׁשיח. חבלי ׁשוּם בּלי בּקרוֹב הגּאלּה
('ה ֹותא ז' מערכת - ליפׁשיץ ׁשּבתי רּבי הּצּדיק להּגאֹון יׂשראל ּלתסג ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻ(ספר
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