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 ה זּ הר אגרוֹ ת  א

ה ּזהר  ַֹ ַ ְ ִאגר ֹות
ג  ֶ  ֵחלק 

לּמּוד לחּיב  ּדֹורנּו וחכמי צּדיקי  מּגד ֹולי  וחּזּוק  ּברכה מכ ּתבי נקּבצּו ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָּבֹו
חצֹות ּבכֹולל ּובפרט ּתֹורה , ּובתלמ ּודי וכֹוללים, ּבי ׁשיבֹות  הּקדֹוׁש ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹהּזהר



'א מכתב

ברחמים הגאולה  לקירוב קורא קול

מרןאחינו וכדברי  עינינו  לנגד מתרחשים  עולם  תהפוכות  וראו התבוננו ישראל בית
אז החנות  את לסגור  רוצה הבית בעל  כאשר הידוע במשל זיע "א  חיים החפץ
עם  את ולעורר לרמז  בודאי הוא  עינינו שרואות  מה  כן  במהירות , דברים  מתרחשים
עוונותינו אך  לגאולה , וזכינו כמעט פעמים  שכמה וידוע  לגאולה. היכונו  – ישראל
אלא  יהודי. שום ייפגע ולא  - המשיח  שיתעכב  מוטב צדיקים  שאמרו  ועוד מעכבים 
לקרב  ולראות  נידח ממנו  ידח לבלתי  ולראות  הקב"ה , במידת  לידבק מצווים  אנו 

ברחמים . הגאולה 

אמר מחכים מה ונראה  בואו ויבשרנו. שיבוא  לטוב זכור  הנביא  לאליהו (אליהואנו 

א) פרק ארץ זוטא חרבה  ולא  תורה, של  בפשעה  אלא  העולם  העולם חרב  לא  :
מפני אלא  אינן  ישראל על הבאות  הצרות וכל תורה , של פשעה  מפני  אלא ישראל

זאת " כל יעקב "בפשע שנאמר : תורה, של ה )פשעה א, .(מיכה 

האורומפורש  וכתב הסוד , תורת  בלימוד ורק אך  תלויה  הגאולה  שכל הקדוש בזוהר
ואלו - בטלנים  של  עם לגאול רוצה  רבינו משה  דאין זי "ע הקדוש החיים
המקובל  וכתב ארצות . עמי שהם  מהימנא הרעיא  קראם  הקדוש זוהר לומדים שלא 

זיע"א אלפיה יצחק  רבי שכ"ד )האלקי עמ ' יצחק" "שיח  התורה (בספרו  נתינת  עיקר כי
זוהר  ובתיקוני  ל)לסודותיה. הם (תיקון התורה סודות  ללמוד רוצים  שלא דאלו  כתוב

רח "ל . הצרות  כל את שגורמים  אלו 

בחבורה וזכינו הקדוש זוהר ללמוד  לנו שתיקן הקדוש הרמח "ל  ידי על שמיא  מן
ניגאל  ידו ועל  ובו  הפורענות, מן מציל זה לימוד שרק וגילה ובאחדות,

וכ  שעבר ברחמים . בדור  הן  ישראל גדולי כל יצאו  תרפ"א)בר  אנו(משנת  בדורנו וכן
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תשס "ח) לימוד (שנת ידי על  שרק  בחבורה, הקדוש הזוהר  בלימוד ולהתחזק להתעורר 
נינצל . זה 

על עתה ה"זוהר" סיום של המיוחדת בזכות חלק וטלו באוּ  – קדושה  בקריאה באנו 
דקות מספר  ובתוך בלבד  עמודים ששה לימוד  דקות )ידי  את (כשבע מסיים הנך 

5760 הכולל  השלם הזוהר חלוקת של  באופן  ערוכה  התוכנית הכיצד? הזוהר .
שלשים  יש קופסא כשבכל אריזות  ב -32 כלומר , תתק"ס – חוברות ל -960 עמודים 
ואחד  אחד לכל ונחשב יחדיו ומסיים  הכלל עם  מצטרף שלומד  אחד וכל חוברות ,

הקדוש הזוהר  כל את סיים  הוא  קצ"ח)כאילו כלל מ' מערכת  חמד " ב"שדה  .(כמובא 

בכל ועל זה  בלימוד ויתאחדו ויאחזו בו לימודם את  הטהורים ישראל שיקבעו  ידי
ישעיה  הנביא  דברי  בנו שיתקיים  נזכה  מדרש ובית  מדרש בית  ובכל  ועיר עיר

כ "ב) ט' הרעיא (פרק כמאמר  בקרוב ברחמים לגאולה  נזכה  וכולנו לאלף". יהיה "הקטן 
רצון. יהי כן אמן ברחמי". מגלותא יפקון דא "בספרא מהימנא

גראס  יהודה שלום  הק'
שמש  בית  יצ"ו  האלמין אבדק"ק

אחד בס"ד , כל  כן על רשב "י, ובזכות הזוהר  לימוד בזכות  תבא  שהגאולה ידוע  וכבר 
זוהר. קבוע  ללמוד  צריך כנישתא וכל

החתום: על 
נסים פרץ

את גם  יזכה  וזה  בזוה"ק לגרוס  יכולים ילדים גם כי הנ "ל לכל מצטרפים אנחנו 
הגאולה . לקראת  אותו ויכין העולם 

החתום: על  באתי
שמואלי יששכר  בנייהו 
ירושלים  דרשב"י היכלא ר "י

לגאולה הדברים  יזכה  זיע "א  לרשב"י  שקשור מי  ובמיוחד למאד, עד  נשגבים
ראיה . צריך אין  ולמפורסמות  והפרטית, הכללית

החתום על
מו"ץ  אלול רזיאל
הקודש  היכל כולל וראש החמה אור המדרש בית  רב ים בת  בעיר

דא ב"ה שבזוהר וכידוע  לעיל . הכתוב כל על  מאד מאד מבקש  הח "מ  לרבות גם
כ "ק  וזכה, ממש, שעה ובכל  עת  בכל  מחכים אנו אשר ברחמים , מגלותא  יפקון 
הקדוש, הזוהר לימוד את להפיץ והונו  כחו כל שמשקיע  שליט "א  מהאלמין  אדמו"ר

אמן. הגאולה לקרב  שיצליח אותו  ומברכים 

שטרן  מאיר 
במרון  רב
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בספרבס"ד, יום  כל  ילמדו  וישיבה מדרש בית וכל ואחד  אחד שכל  מאד חשוב
הזוהר לימוד שבזכות מברסלב נחמן  מרבי הבטחה ויש  הקדוש, הזוהר 

מהגלות . נצא

ארוש  שלום 

רצוןהנני ויהי הזוהר , בתיקוני לימוד  בלי  לבוא יכולה  לא שהגאולה  להצטרף  הקטן 
אכי"ר. בקרוב, לישועה  נזכה  ובזכותו ברבים  לפרסם שליט "א  האדמו "ר  שכ"ק

אביחצירא  יחיאל הצעיר
זיע "א  אביחצירא יצחק רבי  לאא "מ  בן
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'ב מכתב 

החכמה" "ים על  ה קל בס ר  גלה  הא יר ה אן מאת וחיק רכה מכ ב
ה גלה לת רת חכם", "רת י יבת  רא מארגנטערן מאיר יצחק ליט"א

תובב"א  ירלים פעיה "ק והס ר ,

האדמו"רלכבוד  כ "ק שמצאתי, הגדול הרבים מזכה המפורסם הגה "צ  נפשי  ידיד 
גראס יהודה שלום  שליט"ארבי הזוהרמהאלמין  מפעל ומייסד נשיא 

שיעסקו יהודי בית  בכל  הקדוש  הזוהר  את  להכניס למטרה  לו  שם  אשר העולמי,
ברחמים. המשיח מלך את יביאו כך ידי ועל הרשב "י, בתורת

בבריאות אחרי הינו  מעלתו  שהוד מקוים  הננו רבה , באהבה  הטוב  שלומכם דרישת 
יוסי וכה ה ' יעזור  כן  עם השלמה , את לזכות בשנים  רבות עוד שתוכלו ף 

ואמן !!! אמן מצוה )ישראל גוררת  .(מצוה 

אשרה'תגל ו'שמים ה'י'שמחו  הכביר  המפעל את בראותי לבי ויגל שמחתי  ארץ .
עדן במי הרבים  את לזכות  העולמי " הזהר "מפעל שמו ונעלה עשתה , ידו

הקדוש. הזהר דברי 

הספרגם  כבודו  המבוארהוציא  אליהו ה פתח וספר  אליהו, פתח  על לקט סגולות ובו 
והן וליטא אשכנז מיוצאי והן המזרח  מיוצאי  הן החוגים  מכל  ישראל  מגדולי
הקדושה , התפילה  אמירת חשיבות על החסידים קהילות ורבני האדמורי"ם  מגדולי
וטובה  בה , בעוסקים מחדיר שמים  יראת וכמה הנשגבה, ומעלתה  אליהו  פתח
לפני יום  בכל אמירתה ידי על  מתקבלים  התפילות  ואיך ללומדיה , המגעת מרובה

הכיפורים , יום הקדוש  ביום  ובפרט  הנוראים  בימים וביותר ואשריכםהתפילה,
ולרצון. לרחמים  תפילותיהם  שיתקבלו  ישראל כלל את לזכות לכך שזכיתם

הספרגם את הדפסתם  ועוד  והתיקונים , הזהר ספרי מחדש  ולהדפיס  לההדיר  זכיתם 
הגורסים  בו יהגו למען  השנה , ימי  לשס"ה וחלקו  הזהר", "תיקוני הקדוש
לעודד  המבורכת יזמתכם את וכן  תמימה. לשנה  להם ויעלה  ליום דף והלומדים 

הרשב"י"שיעורי  וישוב ."אור מקום בכל הקדוש הזוהר ללמוד 

בניווברצוני עם  ללמוד יוכל אב  שכל שעשיתם החדש הדבר  על  בעיקר  להוקירכם
שלוש  במשך  הספר כל  את  ולגמור  הזוהר ספר את דקות  20 במשך  יום  בכל 
הזוהר את ומסבירים שלומדים  שיעורים, 1062 שסידרתם  ידי על  ה' בעזר  שנים 
הזוהר ספר לימוד  של הסגולה  בגודל  להאריך  אין לכל, ומובנת צחה בלשון

ובוודאי  בה , העוסקים  בכל שמים  יראת  בניובחדירת הקטנים  בניו  עם הלומד אב
הזוהר, מאמרי לתוכם  יכנס  ואז  מזוככת, עוד  נשמתם  שאז  וודאי  ומעלה שנים שבע 
וללמוד  היצר על להתגבר כוח הרבה  להם ויהיה וטהורים , קדושים שיגדלו וודאי 

אחד . כל כשאיפת ובטהרה בקדושה ולהתפלל 
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ובנים ,וכן לאבות השבת  לשולחן  המיוחד  השבת" "זוהר ספר  את  שהוצאתם  מה 
קודש, לשבת הקשורים  הזוהר  דברי את  שבת  סעודת בכל ובניו אב ילמד למען 
ודקדוקיה  פרטיה בכל השבת את לשמור  ובניו הוא  יתלהב וודאי  זה ידי  ועל
חק  "זוהר  הסט את לאחרונה  שהוצאתם  ובפרט והגון, טוב דבר  וזה  ["וכוונותיה "]
ואחרון ולהבין, היומי זוהר ללמוד  יכולים יום  בכל וחצי שבדקה  היומי " לישראל
אלו שכל  העולמי", הזוהר "מהפכת  במבצע לעשות  שהגדלתם מה  חביב אחרון 
"זוהר של סט ומקבלים  נבחנים השבת", "זוהר  מספר  נבחרים  מאמרים  שלומדים 
יכול  יהודי  כל  וכך  עמו , ולומד  יושב שהרשב"י בצידו  שכרו  ומתן  במתנה, השבת"
של  רגע  שכל הגדולה  השמחה להשיג אפשר  אי חינם . השבת , זוהר של  בסט  לזכות
ישראל  עם  את  מציל לימוד , של  רגע כל ה'. בעיני מאד  יקר הקדוש הזוהר לימוד

קשות . מגזרות  ובכלליות  בפרטיות 
ובוודאיוהננו ביתו לתוך  הזה  הברכה  שיכניס  בלבבו נוגע  ה ' שיראת מי לכל קורא 

נחת . לרוב יזכה
הספרואי את עולם לאור  מוציא שכבודו  הגדול הדבר  את  להזכיר  שלא אפשר

זצ"ל , ראזנבערג יודל  ר' המקובל  ידי על  בשעתו שנדפס  תורה " "זוהר  החדש 
שכל  באופן מקומות ומראה  כותרות  עם ומשובח, יפה  דפוס  מחדש  מודפסים  ועתה 
יוכל  למען  מוסר ספר כמו אותו  ועשה ומשובח יפה  בדפוס בו  ללמוד יכול אחד
מלמדים  וכן וכו', הקב "ה  אל ראשונים  של אהבתם  גודל את  ולהבין בו לרוץ הקורא

ברבים . תורה " ה"זוהר את
הרבים ,ואפריון  מזכה ומגדול  מעוז הגאון  הרב ויקירא  רבא גברא  להאי  נמטייה

לעם  הקדוש  הזהר  קודש מזיו  ונצורות  גדולות  לפעל נפשו  אותה  אשר 
השם  שחפץ לברכו והננו  אתו . השם באשר  לאורייתא חילה אישר  ואמינא קדוש.
ולהאדירה , התורה פרד "ס להגדיל  חוצה מעינותיו  יפוצו גדולתו, תרב  יצלח. בידו
על  חדש לאור מהרה יחד כולנו ונזכה  השלמה , בבריאות  בשנים להרבות יזכה  ועוד 

אמן. במהרה תאיר ציון 
מארגנׁשטערן הק' מאיר  ְ ֶ ְ ְ ְ ְ ָ ִ ֵ ָ ְ ִיצחק



'ג מכתב
בס"ד ,

הזאבים ,הנה  שבעים וכל  לאומים . וערפל ארץ  יכסה  החושך כאשר  אלו, בימים
כולם  בגלוי, בהצהרות ומי בהסתר מי  לכלותינו, עלינו  עומדים  העולם, אומות 
וזקוקים  זקן, ועד מטף היהודים כל  את  ולאבד להרוג להשמיד, אחת בעצה התאחדו

מציפורניהם . להינצל  מרובים  שמים  לרחמי אנו
אתרלא בכל די ישראל , בית  כל  אחינו  נרגשת , בקריאה  נצא כן  על לחשות! עת 

קול  לבת אזנכם  הטו בהיכלו, ולבקר ד ' בנועם לחזות  לבבכם ויאמץ חזקו ואתר,
חרב  לא  תורה '. של מעלבונה  לבריות להם  'אוי ואומרת: ומכרזת  חורב מהר היוצאת 
תורה , של פשעה מפני  אלא  ישראל  ארץ חרבה ולא  תורה, של  בפשעה אלא העולם



 ה זּ הר אגרוֹ ת   ד 

'ב מכתב 

החכמה" "ים על  ה קל בס ר  גלה  הא יר ה אן מאת וחיק רכה מכ ב
ה גלה לת רת חכם", "רת י יבת  רא מארגנטערן מאיר יצחק ליט"א

תובב"א  ירלים פעיה "ק והס ר ,

האדמו"רלכבוד  כ "ק שמצאתי, הגדול הרבים מזכה המפורסם הגה "צ  נפשי  ידיד 
גראס יהודה שלום  שליט"ארבי הזוהרמהאלמין  מפעל ומייסד נשיא 

שיעסקו יהודי בית  בכל  הקדוש  הזוהר  את  להכניס למטרה  לו  שם  אשר העולמי,
ברחמים. המשיח מלך את יביאו כך ידי ועל הרשב "י, בתורת

בבריאות אחרי הינו  מעלתו  שהוד מקוים  הננו רבה , באהבה  הטוב  שלומכם דרישת 
יוסי וכה ה ' יעזור  כן  עם השלמה , את לזכות בשנים  רבות עוד שתוכלו ף 

ואמן !!! אמן מצוה )ישראל גוררת  .(מצוה 

אשרה'תגל ו'שמים ה'י'שמחו  הכביר  המפעל את בראותי לבי ויגל שמחתי  ארץ .
עדן במי הרבים  את לזכות  העולמי " הזהר "מפעל שמו ונעלה עשתה , ידו

הקדוש. הזהר דברי 

הספרגם  כבודו  המבוארהוציא  אליהו ה פתח וספר  אליהו, פתח  על לקט סגולות ובו 
והן וליטא אשכנז מיוצאי והן המזרח  מיוצאי  הן החוגים  מכל  ישראל  מגדולי
הקדושה , התפילה  אמירת חשיבות על החסידים קהילות ורבני האדמורי"ם  מגדולי
וטובה  בה , בעוסקים מחדיר שמים  יראת וכמה הנשגבה, ומעלתה  אליהו  פתח
לפני יום  בכל אמירתה ידי על  מתקבלים  התפילות  ואיך ללומדיה , המגעת מרובה

הכיפורים , יום הקדוש  ביום  ובפרט  הנוראים  בימים וביותר ואשריכםהתפילה,
ולרצון. לרחמים  תפילותיהם  שיתקבלו  ישראל כלל את לזכות לכך שזכיתם

הספרגם את הדפסתם  ועוד  והתיקונים , הזהר ספרי מחדש  ולהדפיס  לההדיר  זכיתם 
הגורסים  בו יהגו למען  השנה , ימי  לשס"ה וחלקו  הזהר", "תיקוני הקדוש
לעודד  המבורכת יזמתכם את וכן  תמימה. לשנה  להם ויעלה  ליום דף והלומדים 

הרשב"י"שיעורי  וישוב ."אור מקום בכל הקדוש הזוהר ללמוד 

בניווברצוני עם  ללמוד יוכל אב  שכל שעשיתם החדש הדבר  על  בעיקר  להוקירכם
שלוש  במשך  הספר כל  את  ולגמור  הזוהר ספר את דקות  20 במשך  יום  בכל 
הזוהר את ומסבירים שלומדים  שיעורים, 1062 שסידרתם  ידי על  ה' בעזר  שנים 
הזוהר ספר לימוד  של הסגולה  בגודל  להאריך  אין לכל, ומובנת צחה בלשון

ובוודאי  בה , העוסקים  בכל שמים  יראת  בניובחדירת הקטנים  בניו  עם הלומד אב
הזוהר, מאמרי לתוכם  יכנס  ואז  מזוככת, עוד  נשמתם  שאז  וודאי  ומעלה שנים שבע 
וללמוד  היצר על להתגבר כוח הרבה  להם ויהיה וטהורים , קדושים שיגדלו וודאי 

אחד . כל כשאיפת ובטהרה בקדושה ולהתפלל 

 ה זּ הר אגרוֹ ת  ה

ובנים ,וכן לאבות השבת  לשולחן  המיוחד  השבת" "זוהר ספר  את  שהוצאתם  מה 
קודש, לשבת הקשורים  הזוהר  דברי את  שבת  סעודת בכל ובניו אב ילמד למען 
ודקדוקיה  פרטיה בכל השבת את לשמור  ובניו הוא  יתלהב וודאי  זה ידי  ועל
חק  "זוהר  הסט את לאחרונה  שהוצאתם  ובפרט והגון, טוב דבר  וזה  ["וכוונותיה "]
ואחרון ולהבין, היומי זוהר ללמוד  יכולים יום  בכל וחצי שבדקה  היומי " לישראל
אלו שכל  העולמי", הזוהר "מהפכת  במבצע לעשות  שהגדלתם מה  חביב אחרון 
"זוהר של סט ומקבלים  נבחנים השבת", "זוהר  מספר  נבחרים  מאמרים  שלומדים 
יכול  יהודי  כל  וכך  עמו , ולומד  יושב שהרשב"י בצידו  שכרו  ומתן  במתנה, השבת"
של  רגע  שכל הגדולה  השמחה להשיג אפשר  אי חינם . השבת , זוהר של  בסט  לזכות
ישראל  עם  את  מציל לימוד , של  רגע כל ה'. בעיני מאד  יקר הקדוש הזוהר לימוד

קשות . מגזרות  ובכלליות  בפרטיות 
ובוודאיוהננו ביתו לתוך  הזה  הברכה  שיכניס  בלבבו נוגע  ה ' שיראת מי לכל קורא 

נחת . לרוב יזכה
הספרואי את עולם לאור  מוציא שכבודו  הגדול הדבר  את  להזכיר  שלא אפשר

זצ"ל , ראזנבערג יודל  ר' המקובל  ידי על  בשעתו שנדפס  תורה " "זוהר  החדש 
שכל  באופן מקומות ומראה  כותרות  עם ומשובח, יפה  דפוס  מחדש  מודפסים  ועתה 
יוכל  למען  מוסר ספר כמו אותו  ועשה ומשובח יפה  בדפוס בו  ללמוד יכול אחד
מלמדים  וכן וכו', הקב "ה  אל ראשונים  של אהבתם  גודל את  ולהבין בו לרוץ הקורא

ברבים . תורה " ה"זוהר את
הרבים ,ואפריון  מזכה ומגדול  מעוז הגאון  הרב ויקירא  רבא גברא  להאי  נמטייה

לעם  הקדוש  הזהר  קודש מזיו  ונצורות  גדולות  לפעל נפשו  אותה  אשר 
השם  שחפץ לברכו והננו  אתו . השם באשר  לאורייתא חילה אישר  ואמינא קדוש.
ולהאדירה , התורה פרד "ס להגדיל  חוצה מעינותיו  יפוצו גדולתו, תרב  יצלח. בידו
על  חדש לאור מהרה יחד כולנו ונזכה  השלמה , בבריאות  בשנים להרבות יזכה  ועוד 

אמן. במהרה תאיר ציון 
מארגנׁשטערן הק' מאיר  ְ ֶ ְ ְ ְ ְ ָ ִ ֵ ָ ְ ִיצחק



'ג מכתב
בס"ד ,

הזאבים ,הנה  שבעים וכל  לאומים . וערפל ארץ  יכסה  החושך כאשר  אלו, בימים
כולם  בגלוי, בהצהרות ומי בהסתר מי  לכלותינו, עלינו  עומדים  העולם, אומות 
וזקוקים  זקן, ועד מטף היהודים כל  את  ולאבד להרוג להשמיד, אחת בעצה התאחדו

מציפורניהם . להינצל  מרובים  שמים  לרחמי אנו
אתרלא בכל די ישראל , בית  כל  אחינו  נרגשת , בקריאה  נצא כן  על לחשות! עת 

קול  לבת אזנכם  הטו בהיכלו, ולבקר ד ' בנועם לחזות  לבבכם ויאמץ חזקו ואתר,
חרב  לא  תורה '. של מעלבונה  לבריות להם  'אוי ואומרת: ומכרזת  חורב מהר היוצאת 
תורה , של פשעה מפני  אלא  ישראל  ארץ חרבה ולא  תורה, של  בפשעה אלא העולם



 ה זּ הר אגרוֹ ת   ו

"בפשע  שנאמר: תורה, של  פשעה  מפני אלא אינן ישראל  על הבאות  הצרות וכל
זאת " כל ה )יעקב א, א)(מיכה  פרק זוטא  .(אליהו

קיב.)מהימנאוברעיא דף  בהר פרשת לקודשא (סוף ליה  למנדע  באורייתא  דישתדל מאן 
ללשון [תרגום הוא , בריך לקודשא בן  אקרי  דיליה, גניזין  ובאינון הוא. בריך

בתורה  שעוסק  מי  שלו,(כדי)הקודש ]: הנסתרות  ובאלו הוא  ברוך  הקדוש את  לדעת 
ובתקונים הוא . ברוך  להקדוש בן  קיח:)נקרא דף  חדש  לבני(זהר וי  ואמר  שמעון רבי פתח

ולא  באוריתא אית  סתימין רזין כמה  דהא  עינין. וסתימין  לבא  אטימין דאנון עלמא 
דאוריתא , לבושא פשט דאיהו דאוריתא תבן למיכל אלא  בעאן  דלא בהון . משגיחין 

[תרגום  מלגאו. מחא  מן טעמין אויולא  ואמר: שמעון רבי פתח  הקודש ]: ללשון
בתורה , יש סתומים סודות כמה שהרי עינים, וסתומי  הלב אטומי שהם העולם לבני

פשט  שהוא התורה של  תבן אלא  לאכל  רוצים שאינם בהם , מסתכלים  (שהוא)ואינם

שבפנים. המח  מן טועמים ואינם  התורה, פב.)לבוש דף  מג תקון  תקונים ובתיקוני(ועיי"ע
ל)זוהר התורה (תיקון סודות ללמוד רוצים שאינם דאלו  עניותמובא שגורמים  להם  אוי

בעולם ואבדן והרג ובזה רח "ל .וחרב

המן !!!וכן לאוכלי אלא  תורה  נתנה  לא חז "ל ד')אמרו  ל"א  ב' הימים  דברי ובזוהר(רש"י -
סב)הקדוש דף  בשלח המן(פרשת את אכלו שכאשר המן? באוכלי מיוחד מה כתוב ,

ועל  עליונה. לחכמה וזכו  שלמעלה  מה  וראו  רוחני  אור וקבלו במעיים  מתברך  היה
בפנימיותה  בה להסתכל התורה נתנה  ולהם  האמונה  בני היו  והם דעה, דור נקראו  זה 
ניתנה  התורה  נתינת שעיקר  הקדוש הזוהר מדברי  למדים  נמצאנו  דרכיה . ולדעת

ויחי פרשת הקדוש  החיים ובאור  סודותיה . את  שלומדים יא)לאלו שכחו(מט  כתב: ,
ובאור תורה, של  ביינה  ישראל  שיתעסקו שצריך  הוא המשיח מלך  העצום הגואל של 

תורה של יינה שזה  התורה פנימיות את  שילמדו  "סוד ")הדברים  גימטריא  יין .(גם

שעברוכבר בדור הן  הקדושה  בארצנו  ישראל גדולי  כל תרפ"א)יצאו  בדורנו(משנת  וכן
תשס "ח)אנו בחבורה ,(שנת  ובפרט הקדוש  הזוהר בלימוד  ולהתחזק להתעורר 

ורק  אך תלויה הגאולה  שכל  הקדוש  בזוהר כמפורש נינצל. זה  לימוד  ידי  על  שרק
לגאול  רוצה רבינו משה דאין  זי"ע  הקדוש החיים האור כתב וכן הסוד. תורת בלימוד 
'עמי מהימנא הרעיא  קראם  הקדוש זוהר  לומדים  שאינם ואלו  - בטלנים של  עם 

זיע "א  אלפיה יצחק  רבי האלקי והמקובל שכ"ד )ארצות '. עמ' יצחק" "שיח עיקר(בספרו  כי
לסודותיה . התורה  נתינת 

הקדושעורו הזוהר  ללימוד נא והתעוררו אל נא החי יתן קודם. אחת  שעה  ויפה
למען הקדוש, הזוהר בלימוד הפחות  לכל ביום שעה  של  לימוד  להנהיג  ליבו
הזוהר לימוד  של אחת שעה  ללא ולעמוד להתקיים אפשר  שאי וידוע גלוי יהי'
שתפעל  שעה  בפז , תסולא לא שערכה  שעה  אחת, בשעה עולמו קונה  יש הקדוש.
נחשבת  הבא לעולם אבל  הזה, בעולם  דקות 60 מכילה  שאכן שעה  ונצורות , גדולות 
בעל  עינינו מאור  זי "ע בוזגלו מהר"ש שכתב כמו  חול , ביום  הפשט  תורת  שנה כאלף 
הפשט , למוד  של שנה  לערך  אחת שעה עולה הקדוש  הזהר דלימוד מלך" "הכסא

החיים  בכף פסקו סקי"ב)והובא קנ"ה מלך"(סימן  ה"כסא  וז"ל  מ"ג), הזהר(תקון למוד  כי :
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פירוש  אפילו ולהבין ללמד  יזכה אם  שכן  וכל  עולמות, בונה בעלמא  בגירסא הקדוש
שנה  הפשט  בלימוד  יעשה  שלא מה  אחת בשעה למעלה תיקון בו יעשה אחד , מאמר
פני מרואי ויהיה דמלכא , היכלא מבני הבא עולם  בן שהוא  לו ומובטח  תמימה,

כתב  ל ' בתקון  גם  דרקיעא. במלכותא ראשונה היושבים  מלך )המלך לשונו:(הכסא וזה  ,
לומדים  אינם אם  גדול  כמה וענשם  קבלה. ללמוד  חכם תלמיד על  חיוב  גדול כמה
אחת  בשעה  יעשה כי ליצלן, רחמנא הגאלה  מעכבים הם כי  גלותא אורך וגורם קבלה
כוחה  גדול  כי התורה, בפשטי ימים  חדש  בלמוד  נעשה  שלא מה  הקבלה בלמוד

הגאלה . לקרב

חי"ראה איש  "בן בספרו  הטוב, הרי "ח מרנא שכתב מה וקדושים  נוראים דברים 
שניה ) שנה  שמות מעסק (פרשת  הנעשה פעל דגדול  ז"ל : המקבלים  כתבו לשונו: וזה  ,

עכל"ק . החול . ימי  של התורה מעסק הנעשה מן יותר  פעמים  אלף  שבת, ביום  התורה
הקדוש  זוהר שעה  דהלומד זי "ע, הטוב והרי"ח  מלך הכסא  רבותינו  מדברי  העולה
בעל  של חידושו כך  על ובנוסף חול . ביום  פשט שנה  אלף כלומד  קודש, בשבת

צדיקים  השמחה )אורחות  דלמוד (שער  מצוה )המבאר: כפול (וכל  ערכו בשמחה הנעשה
"הזהר – הרשב"י  תורת  ובשמחה  קודש בשבת  לומד יהודי  שכאשר יוצא  אלף,

שנה , מליון  של  לערך אחת בשעה  עולה החול)הקדוש" בימי פשט  באבות (לימוד ואיתא .
נתן  ו ')דרבי  משנה  ג' הריוח (פרק בשעת  תורה  למדת אם אומר ... יוסי ברבי  ישמעאל רבי  :

בריוח  ממאה  בצער  אחד דבר לאדם  לו  שטוב  לפי הדחק, בשעת לך תשוב  ,(עיי"ש )אל 
שעה  הקדוש זוהר  לימוד  הכל סך מאה, כפול הכל ביסורים לומד כאשר  כן  על 
וחשוב  צא  תורה . שנה  כ -28.000 אחת  ושניה  תורה !!! שנה  מליון מאה  שווה  בשבת
ברוך  להקדוש רוח נחת גורם הנך  אתה  שניה  בכל בשבת, הקדוש הזוהר בלימוד 

ה '". כ"ח  נא יגדל "ועתה  הפסוק את  ומקיים  הוא

כל ונזכיר לגמור  חסידיו  לכל  ציוה  אשר  זי"ע  מברסלב נחמן  רבי רבינו דברי את
צאן הילדים שאף הקטנים  על  גדולים הזהיר  וכן הקדוש, הזוהר  כל  את שנה

הקדוש  בזהר  שכתוב  כמו זוהר, ילמדו קיח.)קדשים דף  וירא המשיח (פרשת  לימות קרוב  ,
הוא  בריך  דקודשא רעותא לית  שמעון רבי  לון  אמר וז "ל: נסתרות, ידעו נערים  אפלו
זמינין דעלמא רביי  אפלו משיחא, ליומי קריב  יהא  וכד לעלמא , כך  כל  דיתגלי  בדא
אתגליא  זמנא  ובההוא וחושבנין, קצין  ביה  ולמנדע  דחכמתא טמירין  לאשכחא
ברוך  הקדוש של רצונו אין  שמעון: רבי  להם אמר הקודש ]: ללשון  [תרגום  לכלא .
נערים  אפלו המשיח , לימות קרוב  וכשיהיה  כך. כל לעולם  שיתגלה בזה הוא
ובאותו וחשבונות, קצים  ידו  על ולדעת  החכמה של נסתרות  למצא עתידים  שבעולם

סו"ד  אות  המידות ובספר לכל . יתגלה  זלה "ה )הזמן  מוהר"ן ליקוטי  עיון(מבעל  ידי על  כתב :
הר "ן  ובשיחות חזק, חולאת ולרפאות  עקרות לפקוד יכולים  התורה ועיי "עבסודות  (ק"ח,

ז ') הר"ן ובשבחי מ', סימן  ז "ל  הר "ן שע"ישיחת  ודע מאד, מאד  מסוגל הזוהר  שלימוד  ידוע כתב :
הקדוש  והלשון  הקדושה, התורה של  לימודים  מיני לכל חשק  נעשה הזוהר  לימוד

עכ"ל , יתברך, השם  לעבודת מאוד מעורר  הזוהר של

מהאלמיןועתה  האדמו "ר  גראס יהודה שלום רבי הרה "צ ספרי  לידי ד' הקרה
10] המתרגום היומי וזוהר  כרכים ], 6] המחולק היומי זוהר  סט שליט"א,
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"בפשע  שנאמר: תורה, של  פשעה  מפני אלא אינן ישראל  על הבאות  הצרות וכל
זאת " כל ה )יעקב א, א)(מיכה  פרק זוטא  .(אליהו

קיב.)מהימנאוברעיא דף  בהר פרשת לקודשא (סוף ליה  למנדע  באורייתא  דישתדל מאן 
ללשון [תרגום הוא , בריך לקודשא בן  אקרי  דיליה, גניזין  ובאינון הוא. בריך

בתורה  שעוסק  מי  שלו,(כדי)הקודש ]: הנסתרות  ובאלו הוא  ברוך  הקדוש את  לדעת 
ובתקונים הוא . ברוך  להקדוש בן  קיח:)נקרא דף  חדש  לבני(זהר וי  ואמר  שמעון רבי פתח

ולא  באוריתא אית  סתימין רזין כמה  דהא  עינין. וסתימין  לבא  אטימין דאנון עלמא 
דאוריתא , לבושא פשט דאיהו דאוריתא תבן למיכל אלא  בעאן  דלא בהון . משגיחין 

[תרגום  מלגאו. מחא  מן טעמין אויולא  ואמר: שמעון רבי פתח  הקודש ]: ללשון
בתורה , יש סתומים סודות כמה שהרי עינים, וסתומי  הלב אטומי שהם העולם לבני

פשט  שהוא התורה של  תבן אלא  לאכל  רוצים שאינם בהם , מסתכלים  (שהוא)ואינם

שבפנים. המח  מן טועמים ואינם  התורה, פב.)לבוש דף  מג תקון  תקונים ובתיקוני(ועיי"ע
ל)זוהר התורה (תיקון סודות ללמוד רוצים שאינם דאלו  עניותמובא שגורמים  להם  אוי

בעולם ואבדן והרג ובזה רח "ל .וחרב

המן !!!וכן לאוכלי אלא  תורה  נתנה  לא חז "ל ד')אמרו  ל"א  ב' הימים  דברי ובזוהר(רש"י -
סב)הקדוש דף  בשלח המן(פרשת את אכלו שכאשר המן? באוכלי מיוחד מה כתוב ,

ועל  עליונה. לחכמה וזכו  שלמעלה  מה  וראו  רוחני  אור וקבלו במעיים  מתברך  היה
בפנימיותה  בה להסתכל התורה נתנה  ולהם  האמונה  בני היו  והם דעה, דור נקראו  זה 
ניתנה  התורה  נתינת שעיקר  הקדוש הזוהר מדברי  למדים  נמצאנו  דרכיה . ולדעת

ויחי פרשת הקדוש  החיים ובאור  סודותיה . את  שלומדים יא)לאלו שכחו(מט  כתב: ,
ובאור תורה, של  ביינה  ישראל  שיתעסקו שצריך  הוא המשיח מלך  העצום הגואל של 

תורה של יינה שזה  התורה פנימיות את  שילמדו  "סוד ")הדברים  גימטריא  יין .(גם

שעברוכבר בדור הן  הקדושה  בארצנו  ישראל גדולי  כל תרפ"א)יצאו  בדורנו(משנת  וכן
תשס "ח)אנו בחבורה ,(שנת  ובפרט הקדוש  הזוהר בלימוד  ולהתחזק להתעורר 

ורק  אך תלויה הגאולה  שכל  הקדוש  בזוהר כמפורש נינצל. זה  לימוד  ידי  על  שרק
לגאול  רוצה רבינו משה דאין  זי"ע  הקדוש החיים האור כתב וכן הסוד. תורת בלימוד 
'עמי מהימנא הרעיא  קראם  הקדוש זוהר  לומדים  שאינם ואלו  - בטלנים של  עם 

זיע "א  אלפיה יצחק  רבי האלקי והמקובל שכ"ד )ארצות '. עמ' יצחק" "שיח עיקר(בספרו  כי
לסודותיה . התורה  נתינת 

הקדושעורו הזוהר  ללימוד נא והתעוררו אל נא החי יתן קודם. אחת  שעה  ויפה
למען הקדוש, הזוהר בלימוד הפחות  לכל ביום שעה  של  לימוד  להנהיג  ליבו
הזוהר לימוד  של אחת שעה  ללא ולעמוד להתקיים אפשר  שאי וידוע גלוי יהי'
שתפעל  שעה  בפז , תסולא לא שערכה  שעה  אחת, בשעה עולמו קונה  יש הקדוש.
נחשבת  הבא לעולם אבל  הזה, בעולם  דקות 60 מכילה  שאכן שעה  ונצורות , גדולות 
בעל  עינינו מאור  זי "ע בוזגלו מהר"ש שכתב כמו  חול , ביום  הפשט  תורת  שנה כאלף 
הפשט , למוד  של שנה  לערך  אחת שעה עולה הקדוש  הזהר דלימוד מלך" "הכסא

החיים  בכף פסקו סקי"ב)והובא קנ"ה מלך"(סימן  ה"כסא  וז"ל  מ"ג), הזהר(תקון למוד  כי :
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פירוש  אפילו ולהבין ללמד  יזכה אם  שכן  וכל  עולמות, בונה בעלמא  בגירסא הקדוש
שנה  הפשט  בלימוד  יעשה  שלא מה  אחת בשעה למעלה תיקון בו יעשה אחד , מאמר
פני מרואי ויהיה דמלכא , היכלא מבני הבא עולם  בן שהוא  לו ומובטח  תמימה,

כתב  ל ' בתקון  גם  דרקיעא. במלכותא ראשונה היושבים  מלך )המלך לשונו:(הכסא וזה  ,
לומדים  אינם אם  גדול  כמה וענשם  קבלה. ללמוד  חכם תלמיד על  חיוב  גדול כמה
אחת  בשעה  יעשה כי ליצלן, רחמנא הגאלה  מעכבים הם כי  גלותא אורך וגורם קבלה
כוחה  גדול  כי התורה, בפשטי ימים  חדש  בלמוד  נעשה  שלא מה  הקבלה בלמוד

הגאלה . לקרב

חי"ראה איש  "בן בספרו  הטוב, הרי "ח מרנא שכתב מה וקדושים  נוראים דברים 
שניה ) שנה  שמות מעסק (פרשת  הנעשה פעל דגדול  ז"ל : המקבלים  כתבו לשונו: וזה  ,

עכל"ק . החול . ימי  של התורה מעסק הנעשה מן יותר  פעמים  אלף  שבת, ביום  התורה
הקדוש  זוהר שעה  דהלומד זי "ע, הטוב והרי"ח  מלך הכסא  רבותינו  מדברי  העולה
בעל  של חידושו כך  על ובנוסף חול . ביום  פשט שנה  אלף כלומד  קודש, בשבת

צדיקים  השמחה )אורחות  דלמוד (שער  מצוה )המבאר: כפול (וכל  ערכו בשמחה הנעשה
"הזהר – הרשב"י  תורת  ובשמחה  קודש בשבת  לומד יהודי  שכאשר יוצא  אלף,

שנה , מליון  של  לערך אחת בשעה  עולה החול)הקדוש" בימי פשט  באבות (לימוד ואיתא .
נתן  ו ')דרבי  משנה  ג' הריוח (פרק בשעת  תורה  למדת אם אומר ... יוסי ברבי  ישמעאל רבי  :

בריוח  ממאה  בצער  אחד דבר לאדם  לו  שטוב  לפי הדחק, בשעת לך תשוב  ,(עיי"ש )אל 
שעה  הקדוש זוהר  לימוד  הכל סך מאה, כפול הכל ביסורים לומד כאשר  כן  על 
וחשוב  צא  תורה . שנה  כ -28.000 אחת  ושניה  תורה !!! שנה  מליון מאה  שווה  בשבת
ברוך  להקדוש רוח נחת גורם הנך  אתה  שניה  בכל בשבת, הקדוש הזוהר בלימוד 

ה '". כ"ח  נא יגדל "ועתה  הפסוק את  ומקיים  הוא

כל ונזכיר לגמור  חסידיו  לכל  ציוה  אשר  זי"ע  מברסלב נחמן  רבי רבינו דברי את
צאן הילדים שאף הקטנים  על  גדולים הזהיר  וכן הקדוש, הזוהר  כל  את שנה

הקדוש  בזהר  שכתוב  כמו זוהר, ילמדו קיח.)קדשים דף  וירא המשיח (פרשת  לימות קרוב  ,
הוא  בריך  דקודשא רעותא לית  שמעון רבי  לון  אמר וז "ל: נסתרות, ידעו נערים  אפלו
זמינין דעלמא רביי  אפלו משיחא, ליומי קריב  יהא  וכד לעלמא , כך  כל  דיתגלי  בדא
אתגליא  זמנא  ובההוא וחושבנין, קצין  ביה  ולמנדע  דחכמתא טמירין  לאשכחא
ברוך  הקדוש של רצונו אין  שמעון: רבי  להם אמר הקודש ]: ללשון  [תרגום  לכלא .
נערים  אפלו המשיח , לימות קרוב  וכשיהיה  כך. כל לעולם  שיתגלה בזה הוא
ובאותו וחשבונות, קצים  ידו  על ולדעת  החכמה של נסתרות  למצא עתידים  שבעולם

סו"ד  אות  המידות ובספר לכל . יתגלה  זלה "ה )הזמן  מוהר"ן ליקוטי  עיון(מבעל  ידי על  כתב :
הר "ן  ובשיחות חזק, חולאת ולרפאות  עקרות לפקוד יכולים  התורה ועיי "עבסודות  (ק"ח,

ז ') הר"ן ובשבחי מ', סימן  ז "ל  הר "ן שע"ישיחת  ודע מאד, מאד  מסוגל הזוהר  שלימוד  ידוע כתב :
הקדוש  והלשון  הקדושה, התורה של  לימודים  מיני לכל חשק  נעשה הזוהר  לימוד

עכ"ל , יתברך, השם  לעבודת מאוד מעורר  הזוהר של

מהאלמיןועתה  האדמו "ר  גראס יהודה שלום רבי הרה "צ ספרי  לידי ד' הקרה
10] המתרגום היומי וזוהר  כרכים ], 6] המחולק היומי זוהר  סט שליט"א,



 ה זּ הר אגרוֹ ת   ח

וזו כרכים],כרכים ], [ה' והזוהר השבת  הזוהר, אור חלקים ] 70] המתורגם  היומי  הר
תיקוני חלקים, 960 המחולק זוהר  הזוהר, מאורות  כרכים ], [ה' לישראל  חק זוהר
המצוות  שמירת  שונים, בענינים ספרים וכן  חלקים , 29 המחולק החדשי זוהר
הנחלקים  ועוד, ועוד  חלקים , קי"ח  כשרות בענייני ספרים קובץ  ספרים , 28 כהלכתן
ומתקבלים  נאים  דברים כספירים, מאירים  כתבים ה', את  ומבקש דורש לכל חינם 
הנהנין, ברכת  עליהם ויברכו  ויתענגו וישבעו  ד ', מבקשי לב ישמח  רבים, בת  בשער 
בהשגת  והוא  בספרים, החלוקה  לפי  תמימה , שנה  במשך  הזוהר לסיים ניתן  שבניקל
אין הלימוד, ולהבין  ללמוד שיכול המתורגם  הזוהר  ובפרט  ואחד , אחד  כל של  יד 
וזוהר השבת  זוהר בספרים ללמוד יכולים קטנים  ילדים ואפילו  מזה, גדול דבר לכם
אחד  כל  ערוך , כשולחן לפניהם  שם  אשר הטוב על  יאמרו ברוך  לעומתו ועוד , תורה ,
תדבר ולשונו  חכמה יהגה  צדיק פי  ולעשות, לשמור  וללמד  ללמוד מדרגתו, לפי 
רבינו שם על הנקרא  וכולל המדרש בית שכל להנהיג עמו , תיכון ידי  אף לכן משפט,
מחויב  ישראל איש וכן ביום . זוהר אחת  שעה הפחות לכל  ללמוד  מחוייבים ז "ל

הקדוש. הזוהר בלימוד  ביום  אחת  אחת  משעה ימעיט ולא  לנפשו  לעשות 

להוסיף ואסיים יהיו , ורעננים דשנים בשיבה  ינובון  עוד כבודו, למעלת  בברכה 
אשר ובכל  חיים, שנות  לך ויוסיפו  ימיך ירבו  בי כי חיל , אל מחיל  ולילך
ורבי הנביא , אליהו רבינו, משה שאמרו  למה ממש בקרוב נזכה למען  תצליח , תפנה 
כי ברחמי, גלותא מן יפקון הזוהר בספר שרק השלום , עליהם יוחאי בן שמעון

נח תיבת כמו  הוא  הקדוש מהימנא)הזוהר ברעיא קנ"ג: דף  ג' חלק זוהר(זהר  שילמדו  אלו ורק ,
סוד  תלוי ובזה  משיח, מחבלי  וינצלו הקדוש, הזוהר שהוא נח בתיבת  ינצלו  הקדוש
ואל  חושו הקדוש. הזוהר  למוד בכוח וגאולתו  האחרון  בדור ישראל  עם  הצלת 

בב "א . צדקינו משיח  לביאת  במהרה ונזכה  תתממהו 

שלמה בע"ה , ה ' יראת  מחדיר הזוה"ק לימוד דלעיל , הנוראים הדברים  ומלבד
והלומ  ישראל, בני  בלבות הזוהרוטהרה  כמו קדוש  ספר שאין  מרגישים  דים 

הנפש, בהשארת ואמונה שמים  יראת  לחזק שבכוחו  איךהקדוש, לדאוג צריך  וכמה 
הזה, עולם את בעזבו מצבו ישראל יהא נשמות את מטהרת הקדוש הזוהר קדושת

הזה  בעולם  חובתם מה  ישראל  שידעו  דקדושה, יתברךודעת  בהשם דבקות והוא  ,
הקדושה, ותורתו  הוא  ברוך הקדוש ואהבת המחשבה  נתחזק וטהרת  כולנו  כן על

הקדוש, הזוהר לימוד להפיץ שליט "א  מהאלמין  אדמו"ר מרן לכ "ק  לעזור  מאוד 
אמן. דידן  במהרה  והכללית הפרטית  גאולה  את  נקרב  ובזה 

הנ"ל המבקש כל על  מאוד
שטרן  מאיר 
מירון  קדישא דאתרא הרב

על בס "ד, להתגבר לאדם  גדול  כח  ונותנים  מאוד מאוד מעוררים האלו הדברים  ב "ה 
לימוד  ידי שעל  הבטחה יש  שלנו, בדור  שמתחדשים הנסיונות ועל יצרו 
לימוד  ידי שעל שהכוונה  ובוודאי  מגלותא , יפקון דא בזוהר  וכי  מהגלות , יצאו הזוהר 

הברית . בקדושת ולהתקדש  שלמה תשובה  לעשות כח יקבלו הזוהר 

 ה זּ הר אגרוֹ ת  ט

כולל לכן  וכל הזוהר, בלימוד  שירבו ולעשות  לעזור  שיכול מי מכל מבקש הנני
חצות  שקמים אלו שבזכות רבנו  שאמר כמו זוהר , ללמוד תקנה יתקנו  חצות

משיח . יבוא 

הקדוש בברכת  הרשב"י בזכות התורה
ארוש  שלום 



'ד מכתב
ב"ה

יעקב יוֹ מא  ר בּ ינוּ  האלוקי המקובל הקדוש הצדיק תשע "ב טבת  י"ח  דהילוּ לא  
זיעוכי"א  אבּ וּ חצירא

המקובללכבוד  ומגדול מעוז  הגאון  הצדיק נפשי גראסידיד  יהודה שלום  רבי
ובעוז. בגאון  העולמי הזוהר  מפעל  את  ומנהל  ומיסד מקים שליט"א

חפצה .אחרי  ונפש ובלב רבה באהבה  הטוב שלומכם דרישת

זכ מגלגלים ידי  על יפוצוזכות ידכם  שעל  גלגל ה' והנה מצוה  גוררת  מצוה  אי,
טהורים  יבואו חוצה , יוחאי בר  שמעון רבי האלוקי התנא  של מעינותיו
מקוואות , המאכלות , וכשרות טהרת בעד שנלחמתם  בזכות  בטהורים , ויתעסקו 
בהפצת  עוסקים  ואתם שמיא מן זכיתם  ועוד , וסת"ם, העולם, בכל עירובין  תיקוני
הזוהר ספרי  הקדושים  ספריו את  מדפיסים  שאתם  האלוקי , התנא  דברי הקדוש הזוהר 
הזוהר ספרי  יהיו יהודי בית שבכל כדי  ספרים מיליוני בחינם  ומחלקים והתיקונים

ולילה . יומם בהם  ויהגו  והתיקונים

נוסעים כמו והנכם הזוהר  לימוד לדורנו  נחוץ  כמה בהסברה  עוסקים  הרי  הנכם כן
להקהיל  מדרשות ובבתי כנסיות בבתי לדרומה , ועד ישראל ארץ  של  מצפונה 
של  מלכו המלך דבר  על  ישראל בית  אחינו  אוזן את לסבר  דרשות  ולדרוש קהילות 
גאולת  למען  הקדוש הזוהר  בלימוד  נפשם על ולעמוד  ולהקהל להתקבץ  עולם 
והארכת  לך ייטב למען  שחת , מרדת ולהצילנו  נפשנו , ולפדות  הקדושה, השכינה 
הזוהר, לימוד מעלת  בגודל ספרים  לבקרים חדשים  לאור  מוציאים הינכם  וכן  ימים.
ועוד  והזוהר  ישראל  גדולי  הזוהר  ישועות הזוהר, מאורות  וכן  הזוהר, אור ספר כמו 
דבש  מצוף ולטעום  לשמוע זכה  שלא  מי שגם כדי ספרים, וכהנה כהנה רבות 
וידע  הזוהר , לימוד  מעלת  גודל מתוכם ויבין  הללו, בספרים לעיין יוכל  אמרותיכם 
בזה  גם אך  לראיה, שמיעה דומה אינו אכן אמנם  זה, על  נפשם הצדיקים  מסרו איך

ה'. צדיקי  עם  ולדבק  טוב  לחלק יזכו 

וזוטא ,הנה  רבה  ואדרא דצניעותא, וספרא אליהו, פתח  ספר  אלי  ובא לידי ה' אינה
ועוד  ה"ח, לישראל חק וזוהר ה"ח השבת וזוהר דמשכנא  אדרא  ספרא 
דבר וזה בדרך, ובלכתך  מצוות עימם לקיים שיכולים כיס מהדורת  קטנים  קונטרסים 



 ה זּ הר אגרוֹ ת   ח

וזו כרכים],כרכים ], [ה' והזוהר השבת  הזוהר, אור חלקים ] 70] המתורגם  היומי  הר
תיקוני חלקים, 960 המחולק זוהר  הזוהר, מאורות  כרכים ], [ה' לישראל  חק זוהר
המצוות  שמירת  שונים, בענינים ספרים וכן  חלקים , 29 המחולק החדשי זוהר
הנחלקים  ועוד, ועוד  חלקים , קי"ח  כשרות בענייני ספרים קובץ  ספרים , 28 כהלכתן
ומתקבלים  נאים  דברים כספירים, מאירים  כתבים ה', את  ומבקש דורש לכל חינם 
הנהנין, ברכת  עליהם ויברכו  ויתענגו וישבעו  ד ', מבקשי לב ישמח  רבים, בת  בשער 
בהשגת  והוא  בספרים, החלוקה  לפי  תמימה , שנה  במשך  הזוהר לסיים ניתן  שבניקל
אין הלימוד, ולהבין  ללמוד שיכול המתורגם  הזוהר  ובפרט  ואחד , אחד  כל של  יד 
וזוהר השבת  זוהר בספרים ללמוד יכולים קטנים  ילדים ואפילו  מזה, גדול דבר לכם
אחד  כל  ערוך , כשולחן לפניהם  שם  אשר הטוב על  יאמרו ברוך  לעומתו ועוד , תורה ,
תדבר ולשונו  חכמה יהגה  צדיק פי  ולעשות, לשמור  וללמד  ללמוד מדרגתו, לפי 
רבינו שם על הנקרא  וכולל המדרש בית שכל להנהיג עמו , תיכון ידי  אף לכן משפט,
מחויב  ישראל איש וכן ביום . זוהר אחת  שעה הפחות לכל  ללמוד  מחוייבים ז "ל

הקדוש. הזוהר בלימוד  ביום  אחת  אחת  משעה ימעיט ולא  לנפשו  לעשות 

להוסיף ואסיים יהיו , ורעננים דשנים בשיבה  ינובון  עוד כבודו, למעלת  בברכה 
אשר ובכל  חיים, שנות  לך ויוסיפו  ימיך ירבו  בי כי חיל , אל מחיל  ולילך
ורבי הנביא , אליהו רבינו, משה שאמרו  למה ממש בקרוב נזכה למען  תצליח , תפנה 
כי ברחמי, גלותא מן יפקון הזוהר בספר שרק השלום , עליהם יוחאי בן שמעון

נח תיבת כמו  הוא  הקדוש מהימנא)הזוהר ברעיא קנ"ג: דף  ג' חלק זוהר(זהר  שילמדו  אלו ורק ,
סוד  תלוי ובזה  משיח, מחבלי  וינצלו הקדוש, הזוהר שהוא נח בתיבת  ינצלו  הקדוש
ואל  חושו הקדוש. הזוהר  למוד בכוח וגאולתו  האחרון  בדור ישראל  עם  הצלת 

בב "א . צדקינו משיח  לביאת  במהרה ונזכה  תתממהו 

שלמה בע"ה , ה ' יראת  מחדיר הזוה"ק לימוד דלעיל , הנוראים הדברים  ומלבד
והלומ  ישראל, בני  בלבות הזוהרוטהרה  כמו קדוש  ספר שאין  מרגישים  דים 

הנפש, בהשארת ואמונה שמים  יראת  לחזק שבכוחו  איךהקדוש, לדאוג צריך  וכמה 
הזה, עולם את בעזבו מצבו ישראל יהא נשמות את מטהרת הקדוש הזוהר קדושת

הזה  בעולם  חובתם מה  ישראל  שידעו  דקדושה, יתברךודעת  בהשם דבקות והוא  ,
הקדושה, ותורתו  הוא  ברוך הקדוש ואהבת המחשבה  נתחזק וטהרת  כולנו  כן על

הקדוש, הזוהר לימוד להפיץ שליט "א  מהאלמין  אדמו"ר מרן לכ "ק  לעזור  מאוד 
אמן. דידן  במהרה  והכללית הפרטית  גאולה  את  נקרב  ובזה 

הנ"ל המבקש כל על  מאוד
שטרן  מאיר 
מירון  קדישא דאתרא הרב

על בס "ד, להתגבר לאדם  גדול  כח  ונותנים  מאוד מאוד מעוררים האלו הדברים  ב "ה 
לימוד  ידי שעל  הבטחה יש  שלנו, בדור  שמתחדשים הנסיונות ועל יצרו 
לימוד  ידי שעל שהכוונה  ובוודאי  מגלותא , יפקון דא בזוהר  וכי  מהגלות , יצאו הזוהר 

הברית . בקדושת ולהתקדש  שלמה תשובה  לעשות כח יקבלו הזוהר 

 ה זּ הר אגרוֹ ת  ט

כולל לכן  וכל הזוהר, בלימוד  שירבו ולעשות  לעזור  שיכול מי מכל מבקש הנני
חצות  שקמים אלו שבזכות רבנו  שאמר כמו זוהר , ללמוד תקנה יתקנו  חצות

משיח . יבוא 

הקדוש בברכת  הרשב"י בזכות התורה
ארוש  שלום 



'ד מכתב
ב"ה

יעקב יוֹ מא  ר בּ ינוּ  האלוקי המקובל הקדוש הצדיק תשע "ב טבת  י"ח  דהילוּ לא  
זיעוכי"א  אבּ וּ חצירא

המקובללכבוד  ומגדול מעוז  הגאון  הצדיק נפשי גראסידיד  יהודה שלום  רבי
ובעוז. בגאון  העולמי הזוהר  מפעל  את  ומנהל  ומיסד מקים שליט"א

חפצה .אחרי  ונפש ובלב רבה באהבה  הטוב שלומכם דרישת

זכ מגלגלים ידי  על יפוצוזכות ידכם  שעל  גלגל ה' והנה מצוה  גוררת  מצוה  אי,
טהורים  יבואו חוצה , יוחאי בר  שמעון רבי האלוקי התנא  של מעינותיו
מקוואות , המאכלות , וכשרות טהרת בעד שנלחמתם  בזכות  בטהורים , ויתעסקו 
בהפצת  עוסקים  ואתם שמיא מן זכיתם  ועוד , וסת"ם, העולם, בכל עירובין  תיקוני
הזוהר ספרי  הקדושים  ספריו את  מדפיסים  שאתם  האלוקי , התנא  דברי הקדוש הזוהר 
הזוהר ספרי  יהיו יהודי בית שבכל כדי  ספרים מיליוני בחינם  ומחלקים והתיקונים

ולילה . יומם בהם  ויהגו  והתיקונים

נוסעים כמו והנכם הזוהר  לימוד לדורנו  נחוץ  כמה בהסברה  עוסקים  הרי  הנכם כן
להקהיל  מדרשות ובבתי כנסיות בבתי לדרומה , ועד ישראל ארץ  של  מצפונה 
של  מלכו המלך דבר  על  ישראל בית  אחינו  אוזן את לסבר  דרשות  ולדרוש קהילות 
גאולת  למען  הקדוש הזוהר  בלימוד  נפשם על ולעמוד  ולהקהל להתקבץ  עולם 
והארכת  לך ייטב למען  שחת , מרדת ולהצילנו  נפשנו , ולפדות  הקדושה, השכינה 
הזוהר, לימוד מעלת  בגודל ספרים  לבקרים חדשים  לאור  מוציאים הינכם  וכן  ימים.
ועוד  והזוהר  ישראל  גדולי  הזוהר  ישועות הזוהר, מאורות  וכן  הזוהר, אור ספר כמו 
דבש  מצוף ולטעום  לשמוע זכה  שלא  מי שגם כדי ספרים, וכהנה כהנה רבות 
וידע  הזוהר , לימוד  מעלת  גודל מתוכם ויבין  הללו, בספרים לעיין יוכל  אמרותיכם 
בזה  גם אך  לראיה, שמיעה דומה אינו אכן אמנם  זה, על  נפשם הצדיקים  מסרו איך

ה'. צדיקי  עם  ולדבק  טוב  לחלק יזכו 

וזוטא ,הנה  רבה  ואדרא דצניעותא, וספרא אליהו, פתח  ספר  אלי  ובא לידי ה' אינה
ועוד  ה"ח, לישראל חק וזוהר ה"ח השבת וזוהר דמשכנא  אדרא  ספרא 
דבר וזה בדרך, ובלכתך  מצוות עימם לקיים שיכולים כיס מהדורת  קטנים  קונטרסים 



 ה זּ הר אגרוֹ ת   י 

כנגד  ויהא איש, להיות  ישתדל איש שאין ובמקום  מאוד, הקדושה גבול שמרבה טוב
ישראל . על ורחמים שפע ומרבים הגאולה, מזרזים  ובזה  המקצרים ,

התורה סודות  ידעו רבן בית של תינוקות אפילו  משיח של  שבדור מבטיח  הרשב"י 

יודל רציתי רבי  הגה "צ  המקובל שהוציא תורה" "זוהר הספר  שראיתי  לכם לספר
מי וחשבתי  מתוכו, ללמוד וקשה ישן  דפוס זה והנה וראיתיו  זי "ע ראזנבערג 
עמו ללמדו שיוכלו כדי לאור , הזה הספר  את  לאור  להוציא הזכות לו  שיהיה זה  הוא
וגם  החובות, עול לסבול  רחבות  כתפיים צריכה הדפוס  מלאכת אך גדול, בחשק
לאחרונה  שמעתי טובה  ושמועה  ולהגיהו, הספר כל את מחדש  להדפיס מאוד קשה 
בישראל , ולהפיצו  ולחלקו  מחכימות  באותיות  מחדש בהדפסתו עוסקים שהינכם 
ויגל  ליבי  שמח  מאוד  בראשית, ספר כל  על  תורה זוהר  לאור  יצא  כבר  שמים ובחסדי
הקדוש  מזוהר  קטעים  ולהבין ללמוד  אחד כל שיוכל נחוץ ומאוד זה, על כבודי 
ובחלוקת  מחדש הספר  בההדרת הקשה  והעבודה הרב עמלכם  את  ואחזה  ראיתי
מעץ  ולטעום מבוקשו  את  למצוא  ואחד אחד כל  שיוכל  כדי  כותרות  ובעשיית קטעים
רבן בית  של  תינוקות  אפילו משיח של שבדור הרשב"י נבואת תתקיים  שבזה החיים ,
נזכה  ובכך שבע, באר ועד מדן  זקן ועד מנער ילמדו למען  התורה , סודות ידעו

המלך חזקיהו  של  כדורו להיות ה ' י"ד.)ברצות משיח ,(ב"ק  לעשותו הקב"ה  שביקש 
סנחריב  של  עולו ונחרב  חובל פירוש שמן", מפני עול "חובל הפסוק  נאמר  ועליו 
ה ' יזכה  כן שבע , באר  ועד מדן  תורה שלמדו  המדרש  בבית  חזקיה  של השמן  מפני
למען יוחאי דבר  בזכותיה  לאחוז התורה , וכבוד שמים  כבוד להרבות  כבודכם  ידי  על 
נ וֹ ׁש ע  עם   ֹכמ ו מי ישׂ ראל  אׁש רי" בקרוב, השלימה  לגאולה שנזכה  בעדינו  יעתיר 
,"תדר בּ מ וֹ תימ וֹ  על ואּת ה ל איבי ויכּ ח ׁש וּ   גּ אות חרב ואׁש ר  עזר מגן  בּ ה '

כט ) לג פרק  .(דברים

הרשב"י תורת  להרבות  שישתתף אחד כל 

את יעזור לממן לך, תועפות  וזהב כסף ושפע כוחות הרבה לכם  שיהיה השם
על  ולברך לפועל הטהורה  מחשבתכם להוציא  הזה , החשוב הפרוייקט 
לזכותני לאור , הספר  כל את  שתוציאו  שבעת מעלתכם  מכבוד מבקש והנני  המוגמר,
בּ יעקב  "אחלּ קם  ולקיים  הרשב "י תורת את להפיץ הכביר  במפעלכם  שותף להיות
איבי בּ ערף  יד אחי  ּי וֹ דו אּת ה "יהוּ דה  הפסוק בכם ויתקיים בּ י שׂ ראל", ואפיצם 
להרבות  הכביר  במפעל  שישתתפו אחד  כל יעשו וכן יראו  כן ." אבי בּ ני  ל י ׁש ּת חו וּ 

מכסים .ת  לים כמים  הדעת תרבה שבהם לימים ויזכו הרשב "י ורת 

וענקי מגדולי  הקדושים  הקבלה  ספרי ולהדפיס ולהפיץ  הפחות  לכל להלוות  לראות 
הרבים לזיכוי להדפיסם לכה"פ הספרים לומדים אינם אם גם ארץ

הקדמון"בספר הקודש טהרת  "הנהגות  כ "ט.)הקדוש  לעורר(אות ראוי בכן ... כתב:
הוא  שאם  הזה  כדבר  מעשות להם  חלילה  כן  העושים  האנשים  אלו של  לבם 
שצדקתו ואדרבה  חסר , לא  והוא  נהנה  זה ויהיה לאחרים ילווה מאורו, להנות זכה לא 
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כנודע  לעד שם )עומדת וברש"י נ. בעצמו(כתובות  אם  אף  וילווה  ילווה  ספרים שאר  וכן ,
לאחרים , ויזכה ילווה  להם צריך ואינו  פנויים  שהם  בזמן זה כל עם  מהם, לומד ג "כ
כדמותם  אותם  לכתוב מהמנע  לי היה  טובים דברים  שהרבה  במרומים  סהדי כי

ידעתיוכתבניתם , לפעמים או הלימוד , באמצע  הספר ממנו לקחה פתאום  כאשר
ולא נפשי שאהבה את ובקשתי להשיגה יכלתי  ולא  ההוא בספר מקומו ששם  הדבר 

ועתה מצאתי, ישועתי, צור מעוז יזכינו, לכבודו ספרים  שלקנות  קראתי פי  ה ' ואל
ובקשתי, שאלתי  תמיד וזה שניתי , מתבניתו  דבר איזה  אם  שיחתי, לכם  יערב 
הזכות  לכף  נידונים תהיו  אתם  גם  ובזה זכותי, לכף  נוטה היותר צד  על  אותי שתדינני 

עולמים . ולעולמי לעד ויתעלה  שמו יתברך מה'

אחת עה למעלה  ן   יעה  אחד, מאמר ר אפ להבין ללמד יזה  אם
מני ה א  עלם ן  הא ל מבטח מימה, נה הט לד יעה א מה 

רקיעא  מלכתא ראנה  הבים לה ני  מראי ויהיה מלא, היכלא
בּ ּת ּק וּ נים ראוּ  ׁש כּ תב ו ')מה  ּתּקּון בּ דרא (סֹוף לת ּת א  יתגּ לי כּ ד ,דיל חבּ וּ רא מהאי , ִ 

וּ בגיניּה  י וֹ מיּ א, בּ ס וֹ ף  י)בתראה  ּכה ל '(ו ּיקרא וּ בּת ּק וּ ן  וגוֹ מר . בּ ארץ דּ ר וֹ ר  וּ קראתם ַ ִ ְ ָ ֹ
(מל ּכּסא לׁש וֹ נ וֹ :(ּבספר וזה  וענׁש ם , ק בּ לה , ללמד חכמים  ּת למידי על  ח יּ וּ ב גּ דוֹ ל "כּ ּמ ה ְ ֵ ֶ ִ ֵ ֶ ֶ 

רחמנא  ה גּ א לּ ה  מעכּ בים  הם  כּ י  גּ ל וּ תא, אר וגוֹ רם  ק בּ לה , לוֹ מדים  אינם  אם  גּ ד וֹ ל  כּ ּמ ה
הגּ א לּ ה ". לקרב כּ חּה  גּ ד וֹ ל  כּ י מ "ב ליצלן... מל)וּ ב ּת ּק וּ ן ּבכ ּסא ה זּ הר(ׁשם  לּמ וּ ד "כּ י , ָ ְ ִ ֵ ֶ ֶ 

ּפ רוּ ׁש  אפלּ וּ  וּ להבין  ללמד  יזכּ ה  אם  ׁש כּ ן  וכל ע וֹ למוֹ ת, בּ וֹ נה בּ עלמא  בּ גירסא  הּק דוֹ ׁש 
אחד, ׁש נהמאמר  הּפ ׁש ט  בּ לּמ וּ ד יעשׂ ה לּ א מה אחת בּ ׁש עה למעלה  ּת ּק וּ ן בּ וֹ  יע שׂ ה  

הּמ לּת מימה ּפ ני מר וֹ אי ויהיה  דּ מלכּ א, היכלא מ בּ ני  ה בּ א  עוֹ לם  בּ ן ׁש הוּ א לוֹ  וּ מבטח , 
הּת וֹ רה  בּ נ ׁש מת כּ עסק לה ם רוּ ח  נחת  ואין דּ רקיעא . בּ מלכוּ תא  רא ׁש וֹ נה  היּ וֹ ׁש בים
וּ מצו וֹ תיו ...". בּ עב וֹ דת וֹ   יתבּ ר רצוֹ נוֹ  יוֹ דע מּמ נּ ה  כּ י המק בּ לת האמּת ית  החכמה  ׁש היא 

כּ אן. ע"ד )עד  סימן דעניא אפרקסּתא ובשו"ת  ע"ד, ע' דף ח"ב פלאג'י חּיים  רּבי לה ּגאֹון לחּיים  זכירה ּבּספר עֹוד  .(ועּין  ְ ַ ֵ ַ ֵ ֶ ְ ִ ָ ְ ַ ִ ְ ַ ָ ַ ִ ַ ִ ַ ַ ִ ַ ַ ְ ַ ְ ָ ְ ַ ְ ָ ִ ָ 

הגאולה קירוב הוא הקדוש זוהר סיום כל

מה והנה  וכדמפורסם  הגלות , מן  יצאו  הזוהר  תורת  למוד בזכות רק כי אנחנו  יודעים 
צריך  ואין  ברחמי ". גלותא מן  יפקון דא  "בספרא מהימנא ברעיא  שאיתא 
מהגלות , אותה  להוציא  השכינה  תיקון הוא הזוהר למוד  וודאי כי  בזה להאריך 

הגאולה . קירוב  הוא  הקדוש זוהר סיום  כל כי  ופשוט

כיולכן ספק ואין מספר, אין עד  ורבבות  לאלפים  זוהר סיומי  שיתרבו לראות  צריך 
שזה  ודואגים  ממש, בחינם  הזוהר ספרי הרבה  כך  כל  שמחלקים זה ידי על 
יקרב  וזה  הקדוש , לזוהר הרבה סיומים  יתווספו זה ידי על נידח , ישוב  לכל יגיע

הגא  ולה .את

ערבים ולמותר יש צד שמכל הקדושה , ארצנו על הרובץ הסכנה  בדבר  להאריך
את  ולאבד להרוג להשמיד  רצונה  כי  בגלוי שמצהירה אירן וארץ שרוצים...

ח"ו . אטום , פצצת ידי  על אחד  ברגע זקן ועד  מנער  היהודים  אותנוכל  יציל ומה 
הקדוש. הזוהר של  סיומים  ועוד  סיומים  עוד לא  אם  מזה
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כנגד  ויהא איש, להיות  ישתדל איש שאין ובמקום  מאוד, הקדושה גבול שמרבה טוב
ישראל . על ורחמים שפע ומרבים הגאולה, מזרזים  ובזה  המקצרים ,

התורה סודות  ידעו רבן בית של תינוקות אפילו  משיח של  שבדור מבטיח  הרשב"י 

יודל רציתי רבי  הגה "צ  המקובל שהוציא תורה" "זוהר הספר  שראיתי  לכם לספר
מי וחשבתי  מתוכו, ללמוד וקשה ישן  דפוס זה והנה וראיתיו  זי "ע ראזנבערג 
עמו ללמדו שיוכלו כדי לאור , הזה הספר  את  לאור  להוציא הזכות לו  שיהיה זה  הוא
וגם  החובות, עול לסבול  רחבות  כתפיים צריכה הדפוס  מלאכת אך גדול, בחשק
לאחרונה  שמעתי טובה  ושמועה  ולהגיהו, הספר כל את מחדש  להדפיס מאוד קשה 
בישראל , ולהפיצו  ולחלקו  מחכימות  באותיות  מחדש בהדפסתו עוסקים שהינכם 
ויגל  ליבי  שמח  מאוד  בראשית, ספר כל  על  תורה זוהר  לאור  יצא  כבר  שמים ובחסדי
הקדוש  מזוהר  קטעים  ולהבין ללמוד  אחד כל שיוכל נחוץ ומאוד זה, על כבודי 
ובחלוקת  מחדש הספר  בההדרת הקשה  והעבודה הרב עמלכם  את  ואחזה  ראיתי
מעץ  ולטעום מבוקשו  את  למצוא  ואחד אחד כל  שיוכל  כדי  כותרות  ובעשיית קטעים
רבן בית  של  תינוקות  אפילו משיח של שבדור הרשב"י נבואת תתקיים  שבזה החיים ,
נזכה  ובכך שבע, באר ועד מדן  זקן ועד מנער ילמדו למען  התורה , סודות ידעו

המלך חזקיהו  של  כדורו להיות ה ' י"ד.)ברצות משיח ,(ב"ק  לעשותו הקב"ה  שביקש 
סנחריב  של  עולו ונחרב  חובל פירוש שמן", מפני עול "חובל הפסוק  נאמר  ועליו 
ה ' יזכה  כן שבע , באר  ועד מדן  תורה שלמדו  המדרש  בבית  חזקיה  של השמן  מפני
למען יוחאי דבר  בזכותיה  לאחוז התורה , וכבוד שמים  כבוד להרבות  כבודכם  ידי  על 
נ וֹ ׁש ע  עם   ֹכמ ו מי ישׂ ראל  אׁש רי" בקרוב, השלימה  לגאולה שנזכה  בעדינו  יעתיר 
,"תדר בּ מ וֹ תימ וֹ  על ואּת ה ל איבי ויכּ ח ׁש וּ   גּ אות חרב ואׁש ר  עזר מגן  בּ ה '

כט ) לג פרק  .(דברים

הרשב"י תורת  להרבות  שישתתף אחד כל 

את יעזור לממן לך, תועפות  וזהב כסף ושפע כוחות הרבה לכם  שיהיה השם
על  ולברך לפועל הטהורה  מחשבתכם להוציא  הזה , החשוב הפרוייקט 
לזכותני לאור , הספר  כל את  שתוציאו  שבעת מעלתכם  מכבוד מבקש והנני  המוגמר,
בּ יעקב  "אחלּ קם  ולקיים  הרשב "י תורת את להפיץ הכביר  במפעלכם  שותף להיות
איבי בּ ערף  יד אחי  ּי וֹ דו אּת ה "יהוּ דה  הפסוק בכם ויתקיים בּ י שׂ ראל", ואפיצם 
להרבות  הכביר  במפעל  שישתתפו אחד  כל יעשו וכן יראו  כן ." אבי בּ ני  ל י ׁש ּת חו וּ 

מכסים .ת  לים כמים  הדעת תרבה שבהם לימים ויזכו הרשב "י ורת 

וענקי מגדולי  הקדושים  הקבלה  ספרי ולהדפיס ולהפיץ  הפחות  לכל להלוות  לראות 
הרבים לזיכוי להדפיסם לכה"פ הספרים לומדים אינם אם גם ארץ

הקדמון"בספר הקודש טהרת  "הנהגות  כ "ט.)הקדוש  לעורר(אות ראוי בכן ... כתב:
הוא  שאם  הזה  כדבר  מעשות להם  חלילה  כן  העושים  האנשים  אלו של  לבם 
שצדקתו ואדרבה  חסר , לא  והוא  נהנה  זה ויהיה לאחרים ילווה מאורו, להנות זכה לא 
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כנודע  לעד שם )עומדת וברש"י נ. בעצמו(כתובות  אם  אף  וילווה  ילווה  ספרים שאר  וכן ,
לאחרים , ויזכה ילווה  להם צריך ואינו  פנויים  שהם  בזמן זה כל עם  מהם, לומד ג "כ
כדמותם  אותם  לכתוב מהמנע  לי היה  טובים דברים  שהרבה  במרומים  סהדי כי

ידעתיוכתבניתם , לפעמים או הלימוד , באמצע  הספר ממנו לקחה פתאום  כאשר
ולא נפשי שאהבה את ובקשתי להשיגה יכלתי  ולא  ההוא בספר מקומו ששם  הדבר 

ועתה מצאתי, ישועתי, צור מעוז יזכינו, לכבודו ספרים  שלקנות  קראתי פי  ה ' ואל
ובקשתי, שאלתי  תמיד וזה שניתי , מתבניתו  דבר איזה  אם  שיחתי, לכם  יערב 
הזכות  לכף  נידונים תהיו  אתם  גם  ובזה זכותי, לכף  נוטה היותר צד  על  אותי שתדינני 

עולמים . ולעולמי לעד ויתעלה  שמו יתברך מה'

אחת עה למעלה  ן   יעה  אחד, מאמר ר אפ להבין ללמד יזה  אם
מני ה א  עלם ן  הא ל מבטח מימה, נה הט לד יעה א מה 

רקיעא  מלכתא ראנה  הבים לה ני  מראי ויהיה מלא, היכלא
בּ ּת ּק וּ נים ראוּ  ׁש כּ תב ו ')מה  ּתּקּון בּ דרא (סֹוף לת ּת א  יתגּ לי כּ ד ,דיל חבּ וּ רא מהאי , ִ 

וּ בגיניּה  י וֹ מיּ א, בּ ס וֹ ף  י)בתראה  ּכה ל '(ו ּיקרא וּ בּת ּק וּ ן  וגוֹ מר . בּ ארץ דּ ר וֹ ר  וּ קראתם ַ ִ ְ ָ ֹ
(מל ּכּסא לׁש וֹ נ וֹ :(ּבספר וזה  וענׁש ם , ק בּ לה , ללמד חכמים  ּת למידי על  ח יּ וּ ב גּ דוֹ ל "כּ ּמ ה ְ ֵ ֶ ִ ֵ ֶ ֶ 

רחמנא  ה גּ א לּ ה  מעכּ בים  הם  כּ י  גּ ל וּ תא, אר וגוֹ רם  ק בּ לה , לוֹ מדים  אינם  אם  גּ ד וֹ ל  כּ ּמ ה
הגּ א לּ ה ". לקרב כּ חּה  גּ ד וֹ ל  כּ י מ "ב ליצלן... מל)וּ ב ּת ּק וּ ן ּבכ ּסא ה זּ הר(ׁשם  לּמ וּ ד "כּ י , ָ ְ ִ ֵ ֶ ֶ 

ּפ רוּ ׁש  אפלּ וּ  וּ להבין  ללמד  יזכּ ה  אם  ׁש כּ ן  וכל ע וֹ למוֹ ת, בּ וֹ נה בּ עלמא  בּ גירסא  הּק דוֹ ׁש 
אחד, ׁש נהמאמר  הּפ ׁש ט  בּ לּמ וּ ד יעשׂ ה לּ א מה אחת בּ ׁש עה למעלה  ּת ּק וּ ן בּ וֹ  יע שׂ ה  

הּמ לּת מימה ּפ ני מר וֹ אי ויהיה  דּ מלכּ א, היכלא מ בּ ני  ה בּ א  עוֹ לם  בּ ן ׁש הוּ א לוֹ  וּ מבטח , 
הּת וֹ רה  בּ נ ׁש מת כּ עסק לה ם רוּ ח  נחת  ואין דּ רקיעא . בּ מלכוּ תא  רא ׁש וֹ נה  היּ וֹ ׁש בים
וּ מצו וֹ תיו ...". בּ עב וֹ דת וֹ   יתבּ ר רצוֹ נוֹ  יוֹ דע מּמ נּ ה  כּ י המק בּ לת האמּת ית  החכמה  ׁש היא 

כּ אן. ע"ד )עד  סימן דעניא אפרקסּתא ובשו"ת  ע"ד, ע' דף ח"ב פלאג'י חּיים  רּבי לה ּגאֹון לחּיים  זכירה ּבּספר עֹוד  .(ועּין  ְ ַ ֵ ַ ֵ ֶ ְ ִ ָ ְ ַ ִ ְ ַ ָ ַ ִ ַ ִ ַ ַ ִ ַ ַ ְ ַ ְ ָ ְ ַ ְ ָ ִ ָ 

הגאולה קירוב הוא הקדוש זוהר סיום כל

מה והנה  וכדמפורסם  הגלות , מן  יצאו  הזוהר  תורת  למוד בזכות רק כי אנחנו  יודעים 
צריך  ואין  ברחמי ". גלותא מן  יפקון דא  "בספרא מהימנא ברעיא  שאיתא 
מהגלות , אותה  להוציא  השכינה  תיקון הוא הזוהר למוד  וודאי כי  בזה להאריך 

הגאולה . קירוב  הוא  הקדוש זוהר סיום  כל כי  ופשוט

כיולכן ספק ואין מספר, אין עד  ורבבות  לאלפים  זוהר סיומי  שיתרבו לראות  צריך 
שזה  ודואגים  ממש, בחינם  הזוהר ספרי הרבה  כך  כל  שמחלקים זה ידי על 
יקרב  וזה  הקדוש , לזוהר הרבה סיומים  יתווספו זה ידי על נידח , ישוב  לכל יגיע

הגא  ולה .את

ערבים ולמותר יש צד שמכל הקדושה , ארצנו על הרובץ הסכנה  בדבר  להאריך
את  ולאבד להרוג להשמיד  רצונה  כי  בגלוי שמצהירה אירן וארץ שרוצים...

ח"ו . אטום , פצצת ידי  על אחד  ברגע זקן ועד  מנער  היהודים  אותנוכל  יציל ומה 
הקדוש. הזוהר של  סיומים  ועוד  סיומים  עוד לא  אם  מזה
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זוהר ביום שעה לפחות שילמדו תנהיגו  תורה, ובתלמודי  כוללים, הישיבות , בכל

ובגולה לכן בארץ הקדושות הישיבות  לכל הקדושה , השכינה למען  קורא  הנני
בספרי  ללמוד [יכולים  תורה, בתלמודי ובכל השבת"ובכוללים , או"זוהר

תורה" שעה "זוהר  לפחות שילמדו  תנהיגו הקודש], ללשון  מאוד יפה שמתורגם 
זוהר היומי)ביום  דף  שלומדים  הקדוש.(כמו  הזוהר  כל  את בשנה לגמור  אחד  כל  יוכל וכך ,

כמבוֹ אר ההצלה , את  מעכב  הוא  רק  אם יודע מי יעשהו  שלא  מי כי ואמצו , חזקו
זהר  ע "ג :)בּ ּת ּק וּ ני ּדף  ל' לאׁש ּת דלא (ּתּקּון בעאן  ולא יבּ ׁש ה, לא וֹ רייתא דּ עבדין "אינוּ ן , ִ ַ 

יביׁש ה , ב' ואׁש ּת ארת מינּה , י' דאיהי דחכמה נביעוּ  דּ אס ּת לּ ק דגרמין דקבּ לה , בחכמה
בּ עלמא". וא בּ דן  והרג וּ ביזה וחרבּ א עניּ וּ תא  דּ גרמין לוֹ ן  וי

כולו  הקדוש זוהר  מללמוד  שנה יעבור  לא

פלאג 'יראה  חיים  רבי הרה"ק שכתב א')מה  זוהר(אות מללמוד  שנה יעבור ולא  ,
וטוב  החדש, הזוהר  וכן בעומר, ל"ג  ביום  ישלימנו אם  טוב ומה כולו, הקדוש
אחת . בשנה  הזוה"ק כל סיום לעשות  יכולים ביום, שעה  לומדים ואם  הימים. כל לך 

י הק ני  לן נקראים הם ו איראל ודש  

ּת רוּ מהוּ בזּ הר  וע "ב)ּפ רׁש ת ע"א קכ"ט  האוֹ מר(ּדף  ה יּ הוּ די עם מתח בּ רת  ׁש הכינה  אמר וּ , ַ 
לׁש וֹ נ וֹ : וזה  הקודש , דאוֹ קימנא.בּ לׁש וֹ ן כּ מה תר גּ וּ ם , איהי בסוֹ פא, דּ י קד וּ ׁש ה  

דּ קדוּ ה, ה ּק ד ׁש  דּ ל ׁש וֹ ן  מלּ ין אבל דּ תר גּ וּ ם . מלּ י אינּ וּ ן לּה , ל וֹ מר יכיל  יחיד  אפילּ וּ  ודא
קדוּ ׁש ה וּ בכל בּ הדיּה . מתחבּ רא ׁש כינ ּת א  ה ּק ד ׁש  דּ לׁש וֹ ן בּ גין בעשׂ רה , א לּ א אינּ וּ ן לאו

דּ כּת יב, בּ עשׂ רה . א לּ א  איהוּ  לאו אתיא , כב)דׁש כינּת א ישׂ ראל(ויקרא בּ ני  ֹבתו ונקדּ ׁש ּת י  
[לׁש וֹ ן אחרא. ליׁש ן  לוֹ ן  דּ אית עּמ ין ׁש אר ולא ודּ אי, הּק דׁש  לׁש וֹ ן אינּ וּ ן ישׂ ראל בּ ני  וג וֹ ',
אוֹ ת ּה , לוֹ מר י וּ כל יחיד אפ לּ וּ  וזה ׁש בּ ארנ וּ , כּ מוֹ  ּת ר גּ וּ ם , היא  ׁש בּ ּס וֹ ף ה ּק ד ה  הקודש]:

הּת רגּ וּ ם. דּ ברי  כּ יא וֹ תם בּ עשׂ רה, א לּ א אינם ה ּק ד ה ׁש ל  הּק דׁש  ל ׁש וֹ ן  דּ ברי אבל 
הקודש  בּ לׁש וֹ ן האוֹ מר ה יּ ה וּ די  עם [וּ מתחבּ רת ה ּק ד ׁש  לׁש וֹ ן  עם  מתח בּ רת  (רמ"קהכינה 

בּ עשׂ רה ורא"ג) אלּ א זה  אין  בּ אה , ׁש ה כינה  קדה  וּ לכל  ׁש כּ תוּ ב ], כב), ונקדּ ׁש ּת י(ויקרא 
ו דּ אי הּק דׁש  לׁש וֹ ן הם  ישׂ ראל בּ ני וגוֹ '. ישׂ ראל  בּ ני  ֹנקראים בּ תו הם ישׂ ראל [ׁש בּ ני 

ודּ אי  הקודש ורא"ג)לׁש וֹ ן אחרת .(רמ"ק לׁש וֹ ן להם  ׁש יּ ׁש  עּמ ים  ׁש אר ולא ,[ 

בה מתחברת השכינה  - הקודש לשון

בה "רואים  מתחברת  השכינה  - הקודש  ש"לשון  הצה"קמכאן, שכתב במכתב באריכות (ראה

הקודש ) בלשון  הקדוש זוהר לימוד מעלת  בגודל חמד השדי לאורבעל שיצא  שזכינו וב"ה ,
הקודש  בלשון  כיס,הזוהר  בפורמט כרכים  ושבעים כרכים , וי"ח כרכים , בעשר

שג ויהיה ללמוד יכול אחד  וכל ואדרות, זוהר לשונו,ותיקוני על יתירה ור בקדושה
הקדושה . השכינה אל שמחוברת  הקודש, בלשון
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רביואסיים  לתורת  חיילים להרבות ותזכו  העושה , מן יותר המעשה גדול בברכה
משיחנו יבוא  כך ידי  ועל  חוצה , מעינותיו  ויפוצו  הקדוש יוחאי  בר שמעון 

אמן. בימינו  במהרה  אקבצך גדולים וברחמים  ׁש מ יּ א " ענני עם  "וארוּ 

בנייהו  שלום

היד מוצאי רבינו  דצדיקיא  דהלולא  יומא תשע"בף , טבת  כ ' שמות  פרשת ש"ק 
הלבן ". "מחשוף בעל  זיע"א אביחצירא  יעקב  רבי ורבינו  הרמב"ם, החזקה

נפשוראיתי המוסר שליט "א, מהאלמין האדמו "ר  מקרוב אני ומכיר  הנ"ל, הדברים 
כן על  העולם, בכל וחלוקה בהדפסה  העולם בכל ולימודו הזוהר הפצת על 

אמרינן , שליט"א הרב ולפעולות הנ"ל  לכל בחום מצטרף הקטן  אני כחוגם יישר
אכי "ר. שולח  אני ואליה  ינון דייתי  עד  ישראל בני עם  את לזכות 

כעתירת ,
פרץ  נסים

מהאלמיןגם  האדמו"ר קדושת  כבוד של הקדושה לקריאה מצטרפים  אנחנו 
שימנעשליט"א, הדבר שזה  בזוה "ק , ללמוד יום  כל בכוללים  ולחייב  להפיץ

בעולם דבר אין  וכדומה, דרכים תאונות למיניהם, אסונות קשות , מחלות  ישראל מעם 
רוח נחת עושה זה לימוד כי הקדוש , הזוהר לימוד ידי על בו לפעול אפשר  שלא 

בשמים , ביותר את הגדול ולקרב הקליפות  מתוך הקדושה  ניצוצי לברר  בכוחו  כי
אותם  להוציא דורשות  הנשמות  ואותם  היות  הוא הגאולה עיכוב  כל וכידוע הגאולה ,

זה, מחמת שבאים  ר "ל היסורים  כל  וכן הקליפות  יכולמתוך  הזוה"ק לימוד  ידי  ועל 
ישראל. עם  על וקדושה  ברכה ולהמשיך הקדושה  ניצוצי לברר

לפחד ,ואפילו  לא  בזוה"ק לעסוק צריכים  רבן  בית של  תינוקות  בת"ת קטנים  ילדים 
אמן. שלום זה  והיה  טוב, רק מזה ויבא  בזוה"ק יגרסו  צדקניות  נשים  ואפילו

הקדוש, ורשב"י הקדושה התורה לכבוד החותם
שמואלי, יששכר בנייהו
ירושלים  שלום נהר המקובלים , ישיבת



תשע "ב בס"ד , דחנוכה ו' נר ויגש  א '

וּ מקיםלכבוֹ ד מיּס ד  ׁש ליט"א גראס  יהוּ דה ׁש לוֹ ם  מ וֹ רנוּ  ה זּ הר  בּ ית שׂ ר המפאר הר בּ ני 
העוֹ למי. הזּ הר מפעל הגּ ד וֹ ל, הּמ פעל  את 

חפצה אחרי  ונפׁש  בּ לב  הּט וֹ ב ׁש ל וֹ מכם דּ ריׁש ת  

ׁש בּ וֹ מה  הּק ד וֹ ׁש ים  החנ כּ ה  ימי א לּ וּ  קד וֹ ׁש ים  בּ ימים בּ ּת ענוּ גים אהבה  נעמ ּת  וּ מה  יּ פית  
וחבריו והס "מ  הרׁש עים את  הצּ דּ יקים  ונ צּ חוּ  הּט מאה צד על הקדוּ ׁש ה  צד גּ ברה

י שׂ ראל . בּ ר  לב ׁש בּ כל האלהית  הנּ פׁש  ונתגּ לּ ה  מּט ה מ ּט ה  נפלוּ 
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זוהר ביום שעה לפחות שילמדו תנהיגו  תורה, ובתלמודי  כוללים, הישיבות , בכל

ובגולה לכן בארץ הקדושות הישיבות  לכל הקדושה , השכינה למען  קורא  הנני
בספרי  ללמוד [יכולים  תורה, בתלמודי ובכל השבת"ובכוללים , או"זוהר

תורה" שעה "זוהר  לפחות שילמדו  תנהיגו הקודש], ללשון  מאוד יפה שמתורגם 
זוהר היומי)ביום  דף  שלומדים  הקדוש.(כמו  הזוהר  כל  את בשנה לגמור  אחד  כל  יוכל וכך ,

כמבוֹ אר ההצלה , את  מעכב  הוא  רק  אם יודע מי יעשהו  שלא  מי כי ואמצו , חזקו
זהר  ע "ג :)בּ ּת ּק וּ ני ּדף  ל' לאׁש ּת דלא (ּתּקּון בעאן  ולא יבּ ׁש ה, לא וֹ רייתא דּ עבדין "אינוּ ן , ִ ַ 

יביׁש ה , ב' ואׁש ּת ארת מינּה , י' דאיהי דחכמה נביעוּ  דּ אס ּת לּ ק דגרמין דקבּ לה , בחכמה
בּ עלמא". וא בּ דן  והרג וּ ביזה וחרבּ א עניּ וּ תא  דּ גרמין לוֹ ן  וי

כולו  הקדוש זוהר  מללמוד  שנה יעבור  לא

פלאג 'יראה  חיים  רבי הרה"ק שכתב א')מה  זוהר(אות מללמוד  שנה יעבור ולא  ,
וטוב  החדש, הזוהר  וכן בעומר, ל"ג  ביום  ישלימנו אם  טוב ומה כולו, הקדוש
אחת . בשנה  הזוה"ק כל סיום לעשות  יכולים ביום, שעה  לומדים ואם  הימים. כל לך 

י הק ני  לן נקראים הם ו איראל ודש  

ּת רוּ מהוּ בזּ הר  וע "ב)ּפ רׁש ת ע"א קכ"ט  האוֹ מר(ּדף  ה יּ הוּ די עם מתח בּ רת  ׁש הכינה  אמר וּ , ַ 
לׁש וֹ נ וֹ : וזה  הקודש , דאוֹ קימנא.בּ לׁש וֹ ן כּ מה תר גּ וּ ם , איהי בסוֹ פא, דּ י קד וּ ׁש ה  

דּ קדוּ ה, ה ּק ד ׁש  דּ ל ׁש וֹ ן  מלּ ין אבל דּ תר גּ וּ ם . מלּ י אינּ וּ ן לּה , ל וֹ מר יכיל  יחיד  אפילּ וּ  ודא
קדוּ ׁש ה וּ בכל בּ הדיּה . מתחבּ רא ׁש כינ ּת א  ה ּק ד ׁש  דּ לׁש וֹ ן בּ גין בעשׂ רה , א לּ א אינּ וּ ן לאו

דּ כּת יב, בּ עשׂ רה . א לּ א  איהוּ  לאו אתיא , כב)דׁש כינּת א ישׂ ראל(ויקרא בּ ני  ֹבתו ונקדּ ׁש ּת י  
[לׁש וֹ ן אחרא. ליׁש ן  לוֹ ן  דּ אית עּמ ין ׁש אר ולא ודּ אי, הּק דׁש  לׁש וֹ ן אינּ וּ ן ישׂ ראל בּ ני  וג וֹ ',
אוֹ ת ּה , לוֹ מר י וּ כל יחיד אפ לּ וּ  וזה ׁש בּ ארנ וּ , כּ מוֹ  ּת ר גּ וּ ם , היא  ׁש בּ ּס וֹ ף ה ּק ד ה  הקודש]:

הּת רגּ וּ ם. דּ ברי  כּ יא וֹ תם בּ עשׂ רה, א לּ א אינם ה ּק ד ה ׁש ל  הּק דׁש  ל ׁש וֹ ן  דּ ברי אבל 
הקודש  בּ לׁש וֹ ן האוֹ מר ה יּ ה וּ די  עם [וּ מתחבּ רת ה ּק ד ׁש  לׁש וֹ ן  עם  מתח בּ רת  (רמ"קהכינה 

בּ עשׂ רה ורא"ג) אלּ א זה  אין  בּ אה , ׁש ה כינה  קדה  וּ לכל  ׁש כּ תוּ ב ], כב), ונקדּ ׁש ּת י(ויקרא 
ו דּ אי הּק דׁש  לׁש וֹ ן הם  ישׂ ראל בּ ני וגוֹ '. ישׂ ראל  בּ ני  ֹנקראים בּ תו הם ישׂ ראל [ׁש בּ ני 

ודּ אי  הקודש ורא"ג)לׁש וֹ ן אחרת .(רמ"ק לׁש וֹ ן להם  ׁש יּ ׁש  עּמ ים  ׁש אר ולא ,[ 

בה מתחברת השכינה  - הקודש לשון

בה "רואים  מתחברת  השכינה  - הקודש  ש"לשון  הצה"קמכאן, שכתב במכתב באריכות (ראה

הקודש ) בלשון  הקדוש זוהר לימוד מעלת  בגודל חמד השדי לאורבעל שיצא  שזכינו וב"ה ,
הקודש  בלשון  כיס,הזוהר  בפורמט כרכים  ושבעים כרכים , וי"ח כרכים , בעשר

שג ויהיה ללמוד יכול אחד  וכל ואדרות, זוהר לשונו,ותיקוני על יתירה ור בקדושה
הקדושה . השכינה אל שמחוברת  הקודש, בלשון
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רביואסיים  לתורת  חיילים להרבות ותזכו  העושה , מן יותר המעשה גדול בברכה
משיחנו יבוא  כך ידי  ועל  חוצה , מעינותיו  ויפוצו  הקדוש יוחאי  בר שמעון 

אמן. בימינו  במהרה  אקבצך גדולים וברחמים  ׁש מ יּ א " ענני עם  "וארוּ 

בנייהו  שלום

היד מוצאי רבינו  דצדיקיא  דהלולא  יומא תשע"בף , טבת  כ ' שמות  פרשת ש"ק 
הלבן ". "מחשוף בעל  זיע"א אביחצירא  יעקב  רבי ורבינו  הרמב"ם, החזקה

נפשוראיתי המוסר שליט "א, מהאלמין האדמו "ר  מקרוב אני ומכיר  הנ"ל, הדברים 
כן על  העולם, בכל וחלוקה בהדפסה  העולם בכל ולימודו הזוהר הפצת על 

אמרינן , שליט"א הרב ולפעולות הנ"ל  לכל בחום מצטרף הקטן  אני כחוגם יישר
אכי "ר. שולח  אני ואליה  ינון דייתי  עד  ישראל בני עם  את לזכות 

כעתירת ,
פרץ  נסים

מהאלמיןגם  האדמו"ר קדושת  כבוד של הקדושה לקריאה מצטרפים  אנחנו 
שימנעשליט"א, הדבר שזה  בזוה "ק , ללמוד יום  כל בכוללים  ולחייב  להפיץ

בעולם דבר אין  וכדומה, דרכים תאונות למיניהם, אסונות קשות , מחלות  ישראל מעם 
רוח נחת עושה זה לימוד כי הקדוש , הזוהר לימוד ידי על בו לפעול אפשר  שלא 

בשמים , ביותר את הגדול ולקרב הקליפות  מתוך הקדושה  ניצוצי לברר  בכוחו  כי
אותם  להוציא דורשות  הנשמות  ואותם  היות  הוא הגאולה עיכוב  כל וכידוע הגאולה ,

זה, מחמת שבאים  ר "ל היסורים  כל  וכן הקליפות  יכולמתוך  הזוה"ק לימוד  ידי  ועל 
ישראל. עם  על וקדושה  ברכה ולהמשיך הקדושה  ניצוצי לברר

לפחד ,ואפילו  לא  בזוה"ק לעסוק צריכים  רבן  בית של  תינוקות  בת"ת קטנים  ילדים 
אמן. שלום זה  והיה  טוב, רק מזה ויבא  בזוה"ק יגרסו  צדקניות  נשים  ואפילו

הקדוש, ורשב"י הקדושה התורה לכבוד החותם
שמואלי, יששכר בנייהו
ירושלים  שלום נהר המקובלים , ישיבת



תשע "ב בס"ד , דחנוכה ו' נר ויגש  א '

וּ מקיםלכבוֹ ד מיּס ד  ׁש ליט"א גראס  יהוּ דה ׁש לוֹ ם  מ וֹ רנוּ  ה זּ הר  בּ ית שׂ ר המפאר הר בּ ני 
העוֹ למי. הזּ הר מפעל הגּ ד וֹ ל, הּמ פעל  את 

חפצה אחרי  ונפׁש  בּ לב  הּט וֹ ב ׁש ל וֹ מכם דּ ריׁש ת  

ׁש בּ וֹ מה  הּק ד וֹ ׁש ים  החנ כּ ה  ימי א לּ וּ  קד וֹ ׁש ים  בּ ימים בּ ּת ענוּ גים אהבה  נעמ ּת  וּ מה  יּ פית  
וחבריו והס "מ  הרׁש עים את  הצּ דּ יקים  ונ צּ חוּ  הּט מאה צד על הקדוּ ׁש ה  צד גּ ברה

י שׂ ראל . בּ ר  לב ׁש בּ כל האלהית  הנּ פׁש  ונתגּ לּ ה  מּט ה מ ּט ה  נפלוּ 
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יוֹ רדים וּ כמוֹ  ההם  בּ יּ מים  ׁש יּ רד וּ  וה ּק ד וּ ׁש וֹ ת האוֹ ר וֹ ת כּ ל הזּ ה  בּ זמן כּ ן  ההם  בּ יּ מים  
ר וֹ מז ׁש כּ יּ ד וּ ע ה גּ נוּ ז הא וֹ ר מתגּ לּ ה  בּ חנ כּ ה וכ יּ ד וּ ע  ׁש לּ נוּ , בּ זּ מ נּ ים גּ ם לקראתנ וּ 
לכל  ויתגּ לּ ה  ה זּ ה ה גּ נוּ ז א וֹ ר את  לגלּ וֹ ת החנ כּ ה ימי ּת וֹ אמים מאד  וּ מה הנּ סּת ר  לת וֹ רת
את  ׁש גּ אל  כּ מ וֹ  עוֹ לם גּ א לּ ת  יגאלנוּ  בּ ימנוּ  ׁש בּ מהרה יז כּ וּ   וכ הגּ נ וּ ז  הא וֹ ר ישׂ ראל בּ ני 
בּ מהרה . אנוּ  דדוֹ רינוּ  וּ מהּמ תיונים מהיונים יגאלנוּ  וכן ימ "ש  ה יּ ונים מצּ ּפ רני אב וֹ תינוּ 

ואילוזה מכּ אן א ' מדליק  הרא ׁש וֹ ן בּ יּ וֹ ם  הלּ ל בּ ית ׁש יטת  יוֹ דע ׁש כּ בוֹ דוֹ  ּפ ׁש וּ ט  
צד  את לרוֹ מם להוֹ סיף ׁש צּ ריכים  ה צּ דּ יקים  שפי' כּ מ וֹ  דּ הינוּ  והוֹ ל מ וֹ סיף 
וע וֹ ד  עוֹ ד  לה וֹ סיף  י וֹ סיף וכה  כּ ב וֹ ד וֹ  יעשׂ ה כּ ן מאליו יּפ וֹ ל ה ּט מאה  צד וכ הקדוּ ׁש ה
וּ כמוֹ  מאליו, י ּפ וֹ ל  ה ּט מאה  ׁש צּ ד וּ ברוּ ר ה זּ הר  בּ ספר  וקוֹ ראים  הלּ וֹ מדים יה וּ דים

ח  כּ לל  יהיוּ  ׁש לּ א  אמר , זיעוכי"א  מליזענסק אלימל ר' הרבּ י מׁש יח ׁש מ וֹ רינ וּ  בלי  
ידי ׁש על ה זּ הר  לּמ וּ ד את  ׁש יּ פרסם  גּ ד וֹ ל  צדּ יק  יהיה ה ּמ ׁש יח בּ יאת ׁש לּ פני  ראה  בּ ודּ אי 

מ ׁש יח . מחבלי ינּ צל וּ  זה 

את ועּת ה  לראוֹ ת הרוֹ צה מיּ שׂ ראל  ואחד אחד לכל חבּ ה  ׁש ל בּ קריאה בּ זה בּ אנוּ  
ׁש יּ וֹ צאת  ק וֹ ל  לבּ ת אזנוֹ  ׁש יּ ּט ה קוב"ה עם  ׁש לים  בּ יחוּ דא  בּ תפאר ּת ּה  ביהמ"ק
הּת וֹ רה  ׁש עלבּ וֹ ן לרּמ ז וי ׁש  ּת וֹ רה" ׁש ל מעלבּ וֹ נ וֹ  לבּ ריּ וֹ ת להם "אוֹ י  וא וֹ מרת  חוֹ רב מהר 
זהר ׁש לּ וֹ מדים דּ ּק ה  כּ ל מחב  ׁש כּ בוֹ דוֹ  וּ כמוֹ  כּ רא וּ י, הזּ מן את מחׁש יבין ׁש אין על 
מעל בּ וֹ נּה  ל בּ ריּ וֹ ת להם א וֹ י וזהוּ  ּת וֹ רה, ׁש ל ׁש נים וּ מליארדים לכמיליוֹ ן לה גּ יע  יכ וֹ לים 

ּת וֹ רה . ׁש ל 

בּ ׁש נה וכל ּפ עם לפח וֹ ת  ולגמר  ה לּ זה ה זּ הר לקנוֹ ת  ולדעת להתבּ וֹ נן  יתחיל  אחד 
ויתרבּ וּ  הזּ הר לוֹ מדי יתר בּ וּ  וכ כּ בוֹ דוֹ  ׁש חבּ ר מה ּמ סל וּ לים  לעצמוֹ  ו יּ בחר  בּ עצמ וֹ 

בּ רחמים . מה גּ ל וּ ת  כּ בר נצא וכ הזּ הר סיּ וּ מי 

ה בּ נים וּ כמ וֹ  אם  הבּ ית  עקרת "מוֹ ׁש יבי  ההלּ ל, בּ קריאת בּ חנ כּ ה קוֹ ראים  ׁש אנוּ  
הכינה  דּ הינוּ  הבּ ית , עקרת את לירוּ ׁש לים הקב"ה  י ׁש יב ׁש כּ בר  שׂ מחה",
מׁש יח  ידי על  ישׂ ראל נדחי  כּ ל  בּ ק בּ וּ ץ עוֹ לם , בּ גאלּ ת בּ ניה עם ׁש ם  ותשׂ מח הּק דוֹ ׁש ה

בּ מהרה . צדקנוּ 

דּ ברכּ ל והדר, ּפ אר בּ רב ׁש ה וֹ צאתם ה בּ ת " "זהר  ספר  על בּ ודּ אי  יוֹ דע ואחד אחד 
קטעי את  בּ ניו  עם  ללמד  אב לכל  ח ׁש ק ׁש ּמ כניס יפה בּ עצּ וּ ב  מּמ ׁש , וּ מתק בּ ל נאה 
ׁש מים  יראת לילדים יׁש  קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת זהר  ל וֹ מדים ׁש אם  וּ ודּ אי לבּ ת, ׁש יּ כים הזּ הר 

הבוּ ע .  בּ ּמ ׁש הנּ למד את וּ להבין  ללמד ה בוּ ע כּ ל וחׁש ק

לזה ועוֹ ד  ׁש ּק וֹ ראים  בּ מהדוּ רא  בּ רא ׁש ית ספר ׁש ל הּפ ר ׁש יּ וֹ ת  כּ ל את  כּ בר  ׁש הוֹ צאתם  מה  
ראזנבּ ערג"זהר  יוּ דל ר ' ה ּמ קבּ ל ה גּ א וֹ ן ׁש ל  ספרוֹ  את מדּפ יסים  ׁש אּת ם הּת וֹ רה" 

לקטעים  מח לּ ק  וכן כּ ראוּ י , מקוֹ מוֹ ת הּמ ראי  וכל  יפה וּ מעצּ בת מפארת  בּ מהדוּ רא  זי"ע ,
ולמצא  לח ּפ שׂ  יוּ כל אחד ׁש כּ ל  כּ וֹ תרוֹ ת  בּ ע שׂ יּ ת  וכן הדּ עת  בּ יוּ ב בּ נחת  ללמד ׁש יּ וּ כלוּ 
ספר ׁש ּמ חּפ שׂ  אחד וכל ונכ וֹ ן. טוֹ ב דּ בר  זה  ללמד, ר וֹ צה ׁש הוּ א הנּ וֹ שׂ א את בּ ק לּ וּ ת 
מ ׁש ה  וּ גדלּ ת האבוֹ ת גּ ד לּ ת  ולדעת וּ לאהבתוֹ  יתבּ ר ה ' לאמ וּ נת אוֹ תוֹ  ׁש יּ עוֹ רר מוּ סר
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יבוֹ א  וּ ודּ אי  מ וּ סר , ספר  כּ מ וֹ  ו יּ למדוֹ  ה זּ ה  ה ּס פר  את ׁש יּ רכּ ׁש  וה צּ דּ יקים , ר בּ נ וּ 
ה'. ליראת

כּ דיוהנני הּפ ר ׁש יּ וֹ ת כּ ל את בּ קרוֹ ב ׁש יּ סיּ ם הּמ גמר  על בּ מהרה לבר ׁש יּ וּ כל  לברכוֹ  
בּ רחמים . בּ מהרה  יבוֹ א צדקנוּ  ׁש ּמ ׁש יח 

ישראל .כה  כלל כל  ובעד  מפעלכם  ובעד בעדכם העותר  דברי

לוי אשר



בס"ד 

תשע "ב טבת 

האדמו "ר לכבוד כ "ק  ומגדול מעוז גראס ידידי יהודה שלום  שליט "א רבי  מהאלמין
העולמי. הזוהר מפעל ומייסד נשיא

נקרא הנה אשר  שחיבר  הנכבד בספר  התכבדתי היום  השבת "זה יאמר"זוהר אשר
גדוש  ומצאתיו וש"ס ומדרשים הלכות וגם  הקדוש מהזוהר שבת  בשולחן
שמירת  כל  ישתנה  בשבתו שבת  בו  שילמד שמי  ובודאי לחיכי, מתוק ופריו בחכמה
רבים  שבדורנו  והיות  עז . ביתר  שאת  ביתר  ה' אל  שיתקרב ובודאי לטובה שלו השבת
בצורה  המבארים  הספרים  הם ונחוצים  האמת  חכמת שערי על המתדפקים הם 
הרי יעשה אשר  המעשה ואת  הנחוצות  ההקדמות  את  צחה ובלשון וברורה ידידותית

וטוב  חשוב הוא  זה  בביתו.ספר שיהיה אחד  לכל

בספרים בהכירי  והן בשיעורים  הן הקדוש  הזוהר  בהפצת  העצום פעלו את  מעט 
הריני ובעולם בארץ הלב את המלהיבים  רדיו בשידורי והן  אחרים רבים

המוגמר. על  לברך 

ירבואשר יולדתו  ואשרי  גדולתו ותרב לאורייתא חיליה  איישר  לרב אמינא  כן  על
ויתקיימו ולהאדירה תורה  להגדיל  חוצה מעיינותיו  ויפוצו בישראל כמותו
התורה  פנימיות  והפצת בלימוד ברחמים, גלותא  מן יפקו דא  בחיבורא הזוה "ק  דברי

בב "א . השלימה  לגאולה  נזכה  הקדושה 

ולומדיה התורה לכבוד הכו "ח
ס"ט  משה ארמוני
עמיקתא  גלי  רוה, כגן ליושנה, עטרה לארמוני, ימין מכונו, על ארמון ארמוני, גנזי ארמוני , עץ פרי לארמוני , באתי  בעמח"ס 



רצ וֹ ן.בס"ד , יהי כּ ן אמן יּ שׂ ראל, לגאוּ לת  תשע "ב  כּ סלו 

האדמוֹ "ר,אׁש רי כּ בוֹ ד ה נּ בוֹ ן, החסיד, החכם, ה צּ דּ יק, ׁש ל יאוּ דהחלק וֹ  ׁש לוֹ ם  ר בּ נוּ  
ׁש ליט "א  הּק דוֹ ׁש ,גראס, ה זּ הר  בּ למידת  יּ שׂ ראל, עם  את  לזכּ וֹ ת ׁש זּ כה , הי"ו, 

ואמן. אמן רצוֹ ן , יהי כּ ן  אמן יּ שׂ ראל , גּ אלּ ת את  לקרב 
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יוֹ רדים וּ כמוֹ  ההם  בּ יּ מים  ׁש יּ רד וּ  וה ּק ד וּ ׁש וֹ ת האוֹ ר וֹ ת כּ ל הזּ ה  בּ זמן כּ ן  ההם  בּ יּ מים  
ר וֹ מז ׁש כּ יּ ד וּ ע ה גּ נוּ ז הא וֹ ר מתגּ לּ ה  בּ חנ כּ ה וכ יּ ד וּ ע  ׁש לּ נוּ , בּ זּ מ נּ ים גּ ם לקראתנ וּ 
לכל  ויתגּ לּ ה  ה זּ ה ה גּ נוּ ז א וֹ ר את  לגלּ וֹ ת החנ כּ ה ימי ּת וֹ אמים מאד  וּ מה הנּ סּת ר  לת וֹ רת
את  ׁש גּ אל  כּ מ וֹ  עוֹ לם גּ א לּ ת  יגאלנוּ  בּ ימנוּ  ׁש בּ מהרה יז כּ וּ   וכ הגּ נ וּ ז  הא וֹ ר ישׂ ראל בּ ני 
בּ מהרה . אנוּ  דדוֹ רינוּ  וּ מהּמ תיונים מהיונים יגאלנוּ  וכן ימ "ש  ה יּ ונים מצּ ּפ רני אב וֹ תינוּ 

ואילוזה מכּ אן א ' מדליק  הרא ׁש וֹ ן בּ יּ וֹ ם  הלּ ל בּ ית ׁש יטת  יוֹ דע ׁש כּ בוֹ דוֹ  ּפ ׁש וּ ט  
צד  את לרוֹ מם להוֹ סיף ׁש צּ ריכים  ה צּ דּ יקים  שפי' כּ מ וֹ  דּ הינוּ  והוֹ ל מ וֹ סיף 
וע וֹ ד  עוֹ ד  לה וֹ סיף  י וֹ סיף וכה  כּ ב וֹ ד וֹ  יעשׂ ה כּ ן מאליו יּפ וֹ ל ה ּט מאה  צד וכ הקדוּ ׁש ה
וּ כמוֹ  מאליו, י ּפ וֹ ל  ה ּט מאה  ׁש צּ ד וּ ברוּ ר ה זּ הר  בּ ספר  וקוֹ ראים  הלּ וֹ מדים יה וּ דים

ח  כּ לל  יהיוּ  ׁש לּ א  אמר , זיעוכי"א  מליזענסק אלימל ר' הרבּ י מׁש יח ׁש מ וֹ רינ וּ  בלי  
ידי ׁש על ה זּ הר  לּמ וּ ד את  ׁש יּ פרסם  גּ ד וֹ ל  צדּ יק  יהיה ה ּמ ׁש יח בּ יאת ׁש לּ פני  ראה  בּ ודּ אי 

מ ׁש יח . מחבלי ינּ צל וּ  זה 

את ועּת ה  לראוֹ ת הרוֹ צה מיּ שׂ ראל  ואחד אחד לכל חבּ ה  ׁש ל בּ קריאה בּ זה בּ אנוּ  
ׁש יּ וֹ צאת  ק וֹ ל  לבּ ת אזנוֹ  ׁש יּ ּט ה קוב"ה עם  ׁש לים  בּ יחוּ דא  בּ תפאר ּת ּה  ביהמ"ק
הּת וֹ רה  ׁש עלבּ וֹ ן לרּמ ז וי ׁש  ּת וֹ רה" ׁש ל מעלבּ וֹ נ וֹ  לבּ ריּ וֹ ת להם "אוֹ י  וא וֹ מרת  חוֹ רב מהר 
זהר ׁש לּ וֹ מדים דּ ּק ה  כּ ל מחב  ׁש כּ בוֹ דוֹ  וּ כמוֹ  כּ רא וּ י, הזּ מן את מחׁש יבין ׁש אין על 
מעל בּ וֹ נּה  ל בּ ריּ וֹ ת להם א וֹ י וזהוּ  ּת וֹ רה, ׁש ל ׁש נים וּ מליארדים לכמיליוֹ ן לה גּ יע  יכ וֹ לים 

ּת וֹ רה . ׁש ל 

בּ ׁש נה וכל ּפ עם לפח וֹ ת  ולגמר  ה לּ זה ה זּ הר לקנוֹ ת  ולדעת להתבּ וֹ נן  יתחיל  אחד 
ויתרבּ וּ  הזּ הר לוֹ מדי יתר בּ וּ  וכ כּ בוֹ דוֹ  ׁש חבּ ר מה ּמ סל וּ לים  לעצמוֹ  ו יּ בחר  בּ עצמ וֹ 

בּ רחמים . מה גּ ל וּ ת  כּ בר נצא וכ הזּ הר סיּ וּ מי 

ה בּ נים וּ כמ וֹ  אם  הבּ ית  עקרת "מוֹ ׁש יבי  ההלּ ל, בּ קריאת בּ חנ כּ ה קוֹ ראים  ׁש אנוּ  
הכינה  דּ הינוּ  הבּ ית , עקרת את לירוּ ׁש לים הקב"ה  י ׁש יב ׁש כּ בר  שׂ מחה",
מׁש יח  ידי על  ישׂ ראל נדחי  כּ ל  בּ ק בּ וּ ץ עוֹ לם , בּ גאלּ ת בּ ניה עם ׁש ם  ותשׂ מח הּק דוֹ ׁש ה

בּ מהרה . צדקנוּ 

דּ ברכּ ל והדר, ּפ אר בּ רב ׁש ה וֹ צאתם ה בּ ת " "זהר  ספר  על בּ ודּ אי  יוֹ דע ואחד אחד 
קטעי את  בּ ניו  עם  ללמד  אב לכל  ח ׁש ק ׁש ּמ כניס יפה בּ עצּ וּ ב  מּמ ׁש , וּ מתק בּ ל נאה 
ׁש מים  יראת לילדים יׁש  קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת זהר  ל וֹ מדים ׁש אם  וּ ודּ אי לבּ ת, ׁש יּ כים הזּ הר 

הבוּ ע .  בּ ּמ ׁש הנּ למד את וּ להבין  ללמד ה בוּ ע כּ ל וחׁש ק

לזה ועוֹ ד  ׁש ּק וֹ ראים  בּ מהדוּ רא  בּ רא ׁש ית ספר ׁש ל הּפ ר ׁש יּ וֹ ת  כּ ל את  כּ בר  ׁש הוֹ צאתם  מה  
ראזנבּ ערג"זהר  יוּ דל ר ' ה ּמ קבּ ל ה גּ א וֹ ן ׁש ל  ספרוֹ  את מדּפ יסים  ׁש אּת ם הּת וֹ רה" 

לקטעים  מח לּ ק  וכן כּ ראוּ י , מקוֹ מוֹ ת הּמ ראי  וכל  יפה וּ מעצּ בת מפארת  בּ מהדוּ רא  זי"ע ,
ולמצא  לח ּפ שׂ  יוּ כל אחד ׁש כּ ל  כּ וֹ תרוֹ ת  בּ ע שׂ יּ ת  וכן הדּ עת  בּ יוּ ב בּ נחת  ללמד ׁש יּ וּ כלוּ 
ספר ׁש ּמ חּפ שׂ  אחד וכל ונכ וֹ ן. טוֹ ב דּ בר  זה  ללמד, ר וֹ צה ׁש הוּ א הנּ וֹ שׂ א את בּ ק לּ וּ ת 
מ ׁש ה  וּ גדלּ ת האבוֹ ת גּ ד לּ ת  ולדעת וּ לאהבתוֹ  יתבּ ר ה ' לאמ וּ נת אוֹ תוֹ  ׁש יּ עוֹ רר מוּ סר

 ה זּ הר אגרוֹ ת  טו

יבוֹ א  וּ ודּ אי  מ וּ סר , ספר  כּ מ וֹ  ו יּ למדוֹ  ה זּ ה  ה ּס פר  את ׁש יּ רכּ ׁש  וה צּ דּ יקים , ר בּ נ וּ 
ה'. ליראת

כּ דיוהנני הּפ ר ׁש יּ וֹ ת כּ ל את בּ קרוֹ ב ׁש יּ סיּ ם הּמ גמר  על בּ מהרה לבר ׁש יּ וּ כל  לברכוֹ  
בּ רחמים . בּ מהרה  יבוֹ א צדקנוּ  ׁש ּמ ׁש יח 

ישראל .כה  כלל כל  ובעד  מפעלכם  ובעד בעדכם העותר  דברי

לוי אשר



בס"ד 

תשע "ב טבת 

האדמו "ר לכבוד כ "ק  ומגדול מעוז גראס ידידי יהודה שלום  שליט "א רבי  מהאלמין
העולמי. הזוהר מפעל ומייסד נשיא

נקרא הנה אשר  שחיבר  הנכבד בספר  התכבדתי היום  השבת "זה יאמר"זוהר אשר
גדוש  ומצאתיו וש"ס ומדרשים הלכות וגם  הקדוש מהזוהר שבת  בשולחן
שמירת  כל  ישתנה  בשבתו שבת  בו  שילמד שמי  ובודאי לחיכי, מתוק ופריו בחכמה
רבים  שבדורנו  והיות  עז . ביתר  שאת  ביתר  ה' אל  שיתקרב ובודאי לטובה שלו השבת
בצורה  המבארים  הספרים  הם ונחוצים  האמת  חכמת שערי על המתדפקים הם 
הרי יעשה אשר  המעשה ואת  הנחוצות  ההקדמות  את  צחה ובלשון וברורה ידידותית

וטוב  חשוב הוא  זה  בביתו.ספר שיהיה אחד  לכל

בספרים בהכירי  והן בשיעורים  הן הקדוש  הזוהר  בהפצת  העצום פעלו את  מעט 
הריני ובעולם בארץ הלב את המלהיבים  רדיו בשידורי והן  אחרים רבים

המוגמר. על  לברך 

ירבואשר יולדתו  ואשרי  גדולתו ותרב לאורייתא חיליה  איישר  לרב אמינא  כן  על
ויתקיימו ולהאדירה תורה  להגדיל  חוצה מעיינותיו  ויפוצו בישראל כמותו
התורה  פנימיות  והפצת בלימוד ברחמים, גלותא  מן יפקו דא  בחיבורא הזוה "ק  דברי

בב "א . השלימה  לגאולה  נזכה  הקדושה 

ולומדיה התורה לכבוד הכו "ח
ס"ט  משה ארמוני
עמיקתא  גלי  רוה, כגן ליושנה, עטרה לארמוני, ימין מכונו, על ארמון ארמוני, גנזי ארמוני , עץ פרי לארמוני , באתי  בעמח"ס 



רצ וֹ ן.בס"ד , יהי כּ ן אמן יּ שׂ ראל, לגאוּ לת  תשע "ב  כּ סלו 

האדמוֹ "ר,אׁש רי כּ בוֹ ד ה נּ בוֹ ן, החסיד, החכם, ה צּ דּ יק, ׁש ל יאוּ דהחלק וֹ  ׁש לוֹ ם  ר בּ נוּ  
ׁש ליט "א  הּק דוֹ ׁש ,גראס, ה זּ הר  בּ למידת  יּ שׂ ראל, עם  את  לזכּ וֹ ת ׁש זּ כה , הי"ו, 

ואמן. אמן רצוֹ ן , יהי כּ ן  אמן יּ שׂ ראל , גּ אלּ ת את  לקרב 



 ה זּ הר אגרוֹ ת   טז 

כלפ וֹ ן,בּ סיּ יעּת א יא וּ דה ה ', עבד ה נּ אמן, עב דּ כם דּ עת, לאדם הח וֹ נן  ה ּק בּ "ה דּ ׁש מיּ א, 
לי שׂ ראל" הגּ נ וּ ז הא וֹ ר "גּ לּ וּ י הנּ קראים ספרים, 14 הּזהרׁש ח בּ ר  ּבפר ּוׁש (העֹוסקים ָ ְ ִ ְ ֵ ַ ַֹ 

ׁש מים .וה ּקּבלה ) לׁש ם  ְ ַ ַ ָ ָ 

מגּ לוּ ת הר ׁש בּ "י נצא  ורק,  ׁש א ה ּק דוֹ ׁש , וּ בזּ הר בּ ּת וֹ רה  לנוּ , הבטיח הל וֹ ם , עליו  
והבנת  וּ בגרסת  ׁש מים, מלכוּ ת ׁש היא יּ שׂ ראל, לארץ ע שׂ ו, וגלוּ ת יׁש מעאל,
וּ לרחמים  לחסד , מ דּ ין  יּ שׂ ראל, עם את יעביר ,ית בּ ר הם  ה ּק ד וֹ ׁש . וה זּ הר הּת וֹ רה,

הגּ אוּ לה . וקרוּ ב 

כּ ל בּ זכוּ ת וּ מלכוּ ת, ּת פארת ׁש הם  הּק דוֹ ׁש  והזּ הר ּפ ה ׁש בּ על וה ּת וֹ רה  ׁש בּ כתב הּת וֹ רה 
ספירוֹ ת  עׂשרה )ה -10 אחת ולא עׂשר ּתׁשע, ולא עׂשר  יּ שׂ ראל .(ּכּכתּוב לארץ  הגּ לוּ ת מן נגּ אל ַ ָ ֶ ֶ ְ ְֹ ַ ֶ ֶ ְ ַֹ ַ ֶ ְ ֵ 

הּק דוֹ ׁש ,וה ּמ שׂ כּ ילים  בּ זּ הר קריאה  לפני הּת פלּ ה  מתחילה   ּכ הרקיע" "כּ זהר יזהירוּ  
היתה  עיר ׁש בּ כל בּ מרוֹ ק וֹ  נהגוּ  כּ ן כּ מ וֹ  מר וֹ קוֹ , בּ קה לּ וֹ ת ׁש נּ הג וּ  כּ פי 
רצוּ פ וֹ ת , ּפ עמים ׁש לוֹ ׁש  הגּ יע  ׁש לּ א  וּ מי בּ ׁש ב וּ ע, ּפ עמים  3 מת כּ נּ סים והיוּ  ה זּ הר , חבּ וּ רת
בּ ר ול ּמ וּ ד  ערק, וּ ׁש תיּ ת לחברים  ּת בׁש ילים עם סעוּ דה   עוֹ ר ׁש היה , בּ כ נקנס היה
את  לכבּ ד כּ די  איׁש , 80 - 90 ל- לה גּ יע יכ וֹ ל  ׁש ּמ סּפ רם הזּ הר , ח בּ וּ רת  חברי  לכל י וֹ חאי

הּק דוֹ ׁש . ה זּ הר

עליווּ בזאת  יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן  רבּ י ׁש הבטיח  כּ מוֹ  הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר  ולּמ וּ ד  הּת וֹ רה, 
יּ שׂ ראל  לארץ  ה ּמ זרח , סוֹ ד מן  יציאה  ׁש ה וּ א  יׁש מעאל , מ גּ ל וּ ת  יצאנ וּ  הל וֹ ם ,
בּ גלוּ ת  עדין ׁש יּ וֹ ׁש ב  יּ שׂ ראל , מעם גּ ד וֹ ל  וחלק דגאוּ לה , אתחלּת א ׁש היא הּק דוֹ ׁש ה,
לארץ  לעלוֹ ת כּ לּ וֹ , יּ שׂ ראל  עם  יזכּ וּ  ובעז "ה וצרפת . אנגליּ ה בּ אמריקה , כּ מ וֹ  עשׂ ו,
"נדחי , ּכ ואחר  ה '", יר וּ ׁש לים  "בּ וֹ נה ׁש כּ ת וּ ב כּ מוֹ  הגּ א וּ לה , סוֹ ד ׁש הוּ א יּ שׂ ראל,
לקראת  דגא וּ לה, אתחל ּת א  ׁש לּ נוּ , ה גּ ׁש מית בּ עין זה את  ר וֹ אים ואנחנוּ  יכ נּ ס ". יּ שׂ ראל
לגּ א לּ ה  ׁש נים 228 העוֹ לם , ׁש ל  ׁש בּ ת ערב הנּ קראת הגּ אוּ לה  הׁש למת  בּ סוֹ ד הגּ אוּ לה ,
הביעי אלף  ׁש ה וּ א  ׁש גּ א לּ ה  גּ ליּ וֹ ת . קבּ וּ ץ  ׁש ל  יס וֹ ד  ספירת  ׁש היא  הי שׂ י, האלף  ׁש ל 
אם  בּ ע ּת ּה , זכוּ  לא  "אם  כּ כּ תוּ ב לה', ׁש בּ ת ׁש ה וּ א  הגּ אוּ לה  ׁש בּ ת , הנּ קראת  הּמ לכ וּ ת  ׁש ל 
ׁש היא  ה ּק ד וֹ ׁש ה , ה כינה סוֹ ד ה ּמ לכ וּ ת , זה  ועת  בּ עּת ּה , זכוּ  לא  ואם  אחיׁש נּ ה. זכ וּ 
מ כּ ל   וקבּ צ ו ׁש ב ורחמ  ׁש ב וּ ת את אלהי ה ' "ו ׁש ב ׁש נּ אמר: יּ שׂ ראל , עם עם בּ גלוּ ת

יּ שׂ ראל . עם י ׁש וּ ב עצמ וֹ  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ."אלהי יהוה   הפיצ אׁש ר הע ּמ ים

לארץ ותן יּ שׂ ראל עם  עם יׁש וּ ב  ה וּ א   ּבּ רו ׁש ה ּק ד וֹ ׁש  ה כּ וּ נה , "ו ׁש ב ", ל ּמ ילה   דּ עּת 
גּ אוּ לה . סוֹ ד וזה וּ  יּ שׂ ראל.

ׁש הם וזה  ה ּמ קנה ", האסף עת  "לא  לר וֹ עים, ׁש אמר ה לוֹ ם, עליו אבינוּ  יעקב  ׁש אמר 
ה גּ ל וּ ת , ׁש ם , מרּמ ז לכן מרעיתי ". "צאן "צאני", נּ קראים יּ שׂ ראל  עם  הּמ קנה,
ארץ  ה ּמ לכוּ ת. ׁש היא  ה יּ מים , אחרית  ׁש ה וּ א  ה זּ מן  הגּ יע  ועּת ה הּמ קנה. האסף עת ׁש לּ א
"וׁש ב  ׁש כּ ת וּ ב כּ מ וֹ  יּ שׂ ראל . עם  בּ ניה , עם  ּת ׁש וּ ב ה ּק דוֹ ׁש ה , הכינה  ׁש היא יּ שׂ ראל
הכינה  וגם בּ ׁש למוּ ת, גּ ל יּ וֹ ת קבּ וּ ץ הוּ א ׁש צּ רי וּ מה  הגּ א וּ לה . זוּ  - ׁש בוּ ת את הם,
חרב , הכינה  ׁש ל ׁש הבּ ית  ה וּ א  ה יּ וֹ ם והּמ צּ ב  למקוֹ מּה , יּ שׂ ראל עם ּת ׁש וּ ב  הּק דוֹ ׁש ה

לה נּ חם". מאנה  בּ ניה  על מבכּ ה "רחל ׁש כּ תוּ ב וזה העּמ ים . בּ ין מפזּ רים וּ בניה 

 ה זּ הר אגרוֹ ת   יז

א וֹ תם ורחל  לקבּ ץ  בּ ניה  את  רוֹ צה והיא ה ּק דוֹ ׁש ה  הכינה ׁש היא  הּמ לכ וּ ת , סוֹ ד זה 
לארץ  יּ שׂ ראל , עם ּת ׁש וּ ב הכינה ׁש היא הּמ לכ וּ ת , ס וֹ ד  ׁש הוּ א יּ שׂ ראל לארץ 

רצ וֹ ן. יהי כּ ן אמן בקר וֹ ב הּמ קדּ ׁש  בּ ית וּ בנין הגּ א וּ לה ּס וֹ ד  והיא יּ שׂ ראל,

ואנחנוּ וּ בזכ וּ ת הם , בּ עזרת  מהגּ לוּ ת, נצא אנחנוּ  ה ּק דוֹ ׁש , וה זּ הר  ה ּת וֹ רה  לּמ וּ ד 
וּ מב ּק ׁש ים  דגאוּ לה, אתחלּת א גּ לוּ י וֹ ת, קבּ וּ ץ  הגּ ׁש מיּ וֹ ת , בּ עינינוּ  ר וֹ אים
ואנחנוּ  נפלאוֹ ת", הראנוּ  מצרים  מארץ  צאת" כּ מוֹ  חנינה . ה וּ א   ּבּ ר ו מה ּק ד וֹ ׁש 
ׁש הם  נפלאוֹ ת הראנוּ  בּ מצרים , כּ מוֹ  ונפלאוֹ ת ה נּ ּס ים  את  ה וּ א   ּבּ ר ו מהּק דוֹ ׁש  מבקׁש ים

הנּ קר הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש הוּ א בּ רחמים, אבל ה גּ אוּ לה, עלינוּ סוֹ ד  ותתגּ לּ ה  רחמים. א 
אדם : לתּק ן  מ ׁש ה , ּת בוֹ ת רא ׁש י  ׁש יּ היה : הוּ א ׁש היה  וּ מה  ׁש דּ "י . דּ וד (ד )אדם(א)מלכוּ ת 

הרא ׁש וֹ ן.(מ) אדם  כ וּ לּ ם מׁש יח,

הגּ אוּ לה ,ות וֹ רת  זה וּ  יּ שׂ ראל בּ ארץ  אחד . כוּ לּ ם  יּ שׂ ראל  וארץ יּ שׂ ראל  ועם  יּ שׂ ראל, 
מהאלף  נּ ׁש אר ׁש נים 822 עבוֹ ר  חנינה  ה וּ א   ּבּ רו מה ּק דוֹ ׁש  מבקׁש ים ואנחנוּ 

ה ביעי. לאלף הׁש י ׁש י

ׁש רחל ׁש הכּ וּ נה הכינה , סוֹ ד רחל . א ּמ וֹ  את לפגּ ׁש  אחיו, את לפ גּ ׁש  רוֹ צה י וֹ סף  - 
עשׂ ו. ׁש ל ה גּ ל וּ ת  מן יּ שׂ ראל  עם ּת ׁש וּ ב

האדמוֹ "רוּ כב וֹ ד והוּ א וליל וֹ ת , ימים ע וֹ שׂ ה והנּ בוֹ ן, החכם הצּ דּ יק , רבּ יהאדמוֹ "ר הרב  
גראס יא וּ דה  ממ וֹ ן,ׁש לוֹ ם  לוֹ , אין  ואת  ל וֹ , יּ ׁש  את ׁש נּ וֹ תן הי "ו , ׁש ליט "א  

בּ זּ הר קריאה  וּ בזכ וּ ת  יּ שׂ ראל. עם  לזכּ וֹ ת וה ּפ רדּ "ס הּק ד וֹ ׁש , הזּ הר ספר  את להדּפ יס
עליו יוֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  ׁש ל והחברים ה לוֹ ם, עליו  הרׁש בּ "י  הבטיח  הּק דוֹ ׁש ,
הּמ קדּ ׁש  וּ בית וּ מלכ וּ ת  ּת פארת ׁש הם הּק ד וֹ ׁש ה, לארצנוּ  ה גּ ל וּ ת  מן נגּ אל הלוֹ ם,

רצ וֹ ן. יהי כּ ן אמן בּ ימינ וּ  בּ מהירוּ ת  ׁש יּ בּ נה 

יּ שׂ ראל ,בס"ד  ולעם להקבה"ו  הנּ אמן  עבדּ כם דּ עת , לאדם הח וֹ נן  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
ׁש בעים  ה זּ הר, ּפ ר וּ ׁש  ׁש הוּ א הּק בּ לה ספרי 14 בס "ד  ׁש ח בּ ר יּ שׂ ראל, וּ לתוֹ רת 
14 ׁש הם  העבוֹ דה , אנׁש י וה ּמ קבּ לים, ז וּ טא , ואדּ רא  רבּ א, לא דּ רא  וּ פרוּ ׁש  ה זּ הר, ּת ּק וּ ני 
ה', עבד ספר , כּ ל עּמ וּ דים  1008 לי שׂ ראל ", ה גּ נוּ ז הא וֹ ר  "גּ לּ וּ י ה נּ קראים  ספרים
הוּ א   ּבּ ר ו וּ מלכוּ ת ּת פארת  ׁש הם  ּפ ה  ׁש בּ על ותוֹ רה  ׁש בּ כתב לתוֹ רה  ה נּ אמן עב דּ כם 

כי"ר. אמן לעד  ׁש מוֹ   ּוּ בר ו

אמןה יּ וֹ ם רצוֹ ן יהי  כּ ן אמן  יּ שׂ ראל  לגאוּ לת  תשע"ב ׁש נת  כּ סלו  לחד ׁש  החסד, יוֹ ם 
סלה . ואמן 

הי "ו . כלפֹון יא ּודה ה'  ְ ַ ָ ְ ֶ ֶעבד 





 ה זּ הר אגרוֹ ת   טז 

כלפ וֹ ן,בּ סיּ יעּת א יא וּ דה ה ', עבד ה נּ אמן, עב דּ כם דּ עת, לאדם הח וֹ נן  ה ּק בּ "ה דּ ׁש מיּ א, 
לי שׂ ראל" הגּ נ וּ ז הא וֹ ר "גּ לּ וּ י הנּ קראים ספרים, 14 הּזהרׁש ח בּ ר  ּבפר ּוׁש (העֹוסקים ָ ְ ִ ְ ֵ ַ ַֹ 

ׁש מים .וה ּקּבלה ) לׁש ם  ְ ַ ַ ָ ָ 

מגּ לוּ ת הר ׁש בּ "י נצא  ורק,  ׁש א ה ּק דוֹ ׁש , וּ בזּ הר בּ ּת וֹ רה  לנוּ , הבטיח הל וֹ ם , עליו  
והבנת  וּ בגרסת  ׁש מים, מלכוּ ת ׁש היא יּ שׂ ראל, לארץ ע שׂ ו, וגלוּ ת יׁש מעאל,
וּ לרחמים  לחסד , מ דּ ין  יּ שׂ ראל, עם את יעביר ,ית בּ ר הם  ה ּק ד וֹ ׁש . וה זּ הר הּת וֹ רה,

הגּ אוּ לה . וקרוּ ב 

כּ ל בּ זכוּ ת וּ מלכוּ ת, ּת פארת ׁש הם  הּק דוֹ ׁש  והזּ הר ּפ ה ׁש בּ על וה ּת וֹ רה  ׁש בּ כתב הּת וֹ רה 
ספירוֹ ת  עׂשרה )ה -10 אחת ולא עׂשר ּתׁשע, ולא עׂשר  יּ שׂ ראל .(ּכּכתּוב לארץ  הגּ לוּ ת מן נגּ אל ַ ָ ֶ ֶ ְ ְֹ ַ ֶ ֶ ְ ַֹ ַ ֶ ְ ֵ 

הּק דוֹ ׁש ,וה ּמ שׂ כּ ילים  בּ זּ הר קריאה  לפני הּת פלּ ה  מתחילה   ּכ הרקיע" "כּ זהר יזהירוּ  
היתה  עיר ׁש בּ כל בּ מרוֹ ק וֹ  נהגוּ  כּ ן כּ מ וֹ  מר וֹ קוֹ , בּ קה לּ וֹ ת ׁש נּ הג וּ  כּ פי 
רצוּ פ וֹ ת , ּפ עמים ׁש לוֹ ׁש  הגּ יע  ׁש לּ א  וּ מי בּ ׁש ב וּ ע, ּפ עמים  3 מת כּ נּ סים והיוּ  ה זּ הר , חבּ וּ רת
בּ ר ול ּמ וּ ד  ערק, וּ ׁש תיּ ת לחברים  ּת בׁש ילים עם סעוּ דה   עוֹ ר ׁש היה , בּ כ נקנס היה
את  לכבּ ד כּ די  איׁש , 80 - 90 ל- לה גּ יע יכ וֹ ל  ׁש ּמ סּפ רם הזּ הר , ח בּ וּ רת  חברי  לכל י וֹ חאי

הּק דוֹ ׁש . ה זּ הר

עליווּ בזאת  יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן  רבּ י ׁש הבטיח  כּ מוֹ  הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר  ולּמ וּ ד  הּת וֹ רה, 
יּ שׂ ראל  לארץ  ה ּמ זרח , סוֹ ד מן  יציאה  ׁש ה וּ א  יׁש מעאל , מ גּ ל וּ ת  יצאנ וּ  הל וֹ ם ,
בּ גלוּ ת  עדין ׁש יּ וֹ ׁש ב  יּ שׂ ראל , מעם גּ ד וֹ ל  וחלק דגאוּ לה , אתחלּת א ׁש היא הּק דוֹ ׁש ה,
לארץ  לעלוֹ ת כּ לּ וֹ , יּ שׂ ראל  עם  יזכּ וּ  ובעז "ה וצרפת . אנגליּ ה בּ אמריקה , כּ מ וֹ  עשׂ ו,
"נדחי , ּכ ואחר  ה '", יר וּ ׁש לים  "בּ וֹ נה ׁש כּ ת וּ ב כּ מוֹ  הגּ א וּ לה , סוֹ ד ׁש הוּ א יּ שׂ ראל,
לקראת  דגא וּ לה, אתחל ּת א  ׁש לּ נוּ , ה גּ ׁש מית בּ עין זה את  ר וֹ אים ואנחנוּ  יכ נּ ס ". יּ שׂ ראל
לגּ א לּ ה  ׁש נים 228 העוֹ לם , ׁש ל  ׁש בּ ת ערב הנּ קראת הגּ אוּ לה  הׁש למת  בּ סוֹ ד הגּ אוּ לה ,
הביעי אלף  ׁש ה וּ א  ׁש גּ א לּ ה  גּ ליּ וֹ ת . קבּ וּ ץ  ׁש ל  יס וֹ ד  ספירת  ׁש היא  הי שׂ י, האלף  ׁש ל 
אם  בּ ע ּת ּה , זכוּ  לא  "אם  כּ כּ תוּ ב לה', ׁש בּ ת ׁש ה וּ א  הגּ אוּ לה  ׁש בּ ת , הנּ קראת  הּמ לכ וּ ת  ׁש ל 
ׁש היא  ה ּק ד וֹ ׁש ה , ה כינה סוֹ ד ה ּמ לכ וּ ת , זה  ועת  בּ עּת ּה , זכוּ  לא  ואם  אחיׁש נּ ה. זכ וּ 
מ כּ ל   וקבּ צ ו ׁש ב ורחמ  ׁש ב וּ ת את אלהי ה ' "ו ׁש ב ׁש נּ אמר: יּ שׂ ראל , עם עם בּ גלוּ ת

יּ שׂ ראל . עם י ׁש וּ ב עצמ וֹ  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ."אלהי יהוה   הפיצ אׁש ר הע ּמ ים

לארץ ותן יּ שׂ ראל עם  עם יׁש וּ ב  ה וּ א   ּבּ רו ׁש ה ּק ד וֹ ׁש  ה כּ וּ נה , "ו ׁש ב ", ל ּמ ילה   דּ עּת 
גּ אוּ לה . סוֹ ד וזה וּ  יּ שׂ ראל.

ׁש הם וזה  ה ּמ קנה ", האסף עת  "לא  לר וֹ עים, ׁש אמר ה לוֹ ם, עליו אבינוּ  יעקב  ׁש אמר 
ה גּ ל וּ ת , ׁש ם , מרּמ ז לכן מרעיתי ". "צאן "צאני", נּ קראים יּ שׂ ראל  עם  הּמ קנה,
ארץ  ה ּמ לכוּ ת. ׁש היא  ה יּ מים , אחרית  ׁש ה וּ א  ה זּ מן  הגּ יע  ועּת ה הּמ קנה. האסף עת ׁש לּ א
"וׁש ב  ׁש כּ ת וּ ב כּ מ וֹ  יּ שׂ ראל . עם  בּ ניה , עם  ּת ׁש וּ ב ה ּק דוֹ ׁש ה , הכינה  ׁש היא יּ שׂ ראל
הכינה  וגם בּ ׁש למוּ ת, גּ ל יּ וֹ ת קבּ וּ ץ הוּ א ׁש צּ רי וּ מה  הגּ א וּ לה . זוּ  - ׁש בוּ ת את הם,
חרב , הכינה  ׁש ל ׁש הבּ ית  ה וּ א  ה יּ וֹ ם והּמ צּ ב  למקוֹ מּה , יּ שׂ ראל עם ּת ׁש וּ ב  הּק דוֹ ׁש ה

לה נּ חם". מאנה  בּ ניה  על מבכּ ה "רחל ׁש כּ תוּ ב וזה העּמ ים . בּ ין מפזּ רים וּ בניה 

 ה זּ הר אגרוֹ ת   יז

א וֹ תם ורחל  לקבּ ץ  בּ ניה  את  רוֹ צה והיא ה ּק דוֹ ׁש ה  הכינה ׁש היא  הּמ לכ וּ ת , סוֹ ד זה 
לארץ  יּ שׂ ראל , עם ּת ׁש וּ ב הכינה ׁש היא הּמ לכ וּ ת , ס וֹ ד  ׁש הוּ א יּ שׂ ראל לארץ 

רצ וֹ ן. יהי כּ ן אמן בקר וֹ ב הּמ קדּ ׁש  בּ ית וּ בנין הגּ א וּ לה ּס וֹ ד  והיא יּ שׂ ראל,

ואנחנוּ וּ בזכ וּ ת הם , בּ עזרת  מהגּ לוּ ת, נצא אנחנוּ  ה ּק דוֹ ׁש , וה זּ הר  ה ּת וֹ רה  לּמ וּ ד 
וּ מב ּק ׁש ים  דגאוּ לה, אתחלּת א גּ לוּ י וֹ ת, קבּ וּ ץ  הגּ ׁש מיּ וֹ ת , בּ עינינוּ  ר וֹ אים
ואנחנוּ  נפלאוֹ ת", הראנוּ  מצרים  מארץ  צאת" כּ מוֹ  חנינה . ה וּ א   ּבּ ר ו מה ּק ד וֹ ׁש 
ׁש הם  נפלאוֹ ת הראנוּ  בּ מצרים , כּ מוֹ  ונפלאוֹ ת ה נּ ּס ים  את  ה וּ א   ּבּ ר ו מהּק דוֹ ׁש  מבקׁש ים

הנּ קר הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש הוּ א בּ רחמים, אבל ה גּ אוּ לה, עלינוּ סוֹ ד  ותתגּ לּ ה  רחמים. א 
אדם : לתּק ן  מ ׁש ה , ּת בוֹ ת רא ׁש י  ׁש יּ היה : הוּ א ׁש היה  וּ מה  ׁש דּ "י . דּ וד (ד )אדם(א)מלכוּ ת 

הרא ׁש וֹ ן.(מ) אדם  כ וּ לּ ם מׁש יח,

הגּ אוּ לה ,ות וֹ רת  זה וּ  יּ שׂ ראל בּ ארץ  אחד . כוּ לּ ם  יּ שׂ ראל  וארץ יּ שׂ ראל  ועם  יּ שׂ ראל, 
מהאלף  נּ ׁש אר ׁש נים 822 עבוֹ ר  חנינה  ה וּ א   ּבּ רו מה ּק דוֹ ׁש  מבקׁש ים ואנחנוּ 

ה ביעי. לאלף הׁש י ׁש י

ׁש רחל ׁש הכּ וּ נה הכינה , סוֹ ד רחל . א ּמ וֹ  את לפגּ ׁש  אחיו, את לפ גּ ׁש  רוֹ צה י וֹ סף  - 
עשׂ ו. ׁש ל ה גּ ל וּ ת  מן יּ שׂ ראל  עם ּת ׁש וּ ב

האדמוֹ "רוּ כב וֹ ד והוּ א וליל וֹ ת , ימים ע וֹ שׂ ה והנּ בוֹ ן, החכם הצּ דּ יק , רבּ יהאדמוֹ "ר הרב  
גראס יא וּ דה  ממ וֹ ן,ׁש לוֹ ם  לוֹ , אין  ואת  ל וֹ , יּ ׁש  את ׁש נּ וֹ תן הי "ו , ׁש ליט "א  

בּ זּ הר קריאה  וּ בזכ וּ ת  יּ שׂ ראל. עם  לזכּ וֹ ת וה ּפ רדּ "ס הּק ד וֹ ׁש , הזּ הר ספר  את להדּפ יס
עליו יוֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  ׁש ל והחברים ה לוֹ ם, עליו  הרׁש בּ "י  הבטיח  הּק דוֹ ׁש ,
הּמ קדּ ׁש  וּ בית וּ מלכ וּ ת  ּת פארת ׁש הם הּק ד וֹ ׁש ה, לארצנוּ  ה גּ ל וּ ת  מן נגּ אל הלוֹ ם,

רצ וֹ ן. יהי כּ ן אמן בּ ימינ וּ  בּ מהירוּ ת  ׁש יּ בּ נה 

יּ שׂ ראל ,בס"ד  ולעם להקבה"ו  הנּ אמן  עבדּ כם דּ עת , לאדם הח וֹ נן  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
ׁש בעים  ה זּ הר, ּפ ר וּ ׁש  ׁש הוּ א הּק בּ לה ספרי 14 בס "ד  ׁש ח בּ ר יּ שׂ ראל, וּ לתוֹ רת 
14 ׁש הם  העבוֹ דה , אנׁש י וה ּמ קבּ לים, ז וּ טא , ואדּ רא  רבּ א, לא דּ רא  וּ פרוּ ׁש  ה זּ הר, ּת ּק וּ ני 
ה', עבד ספר , כּ ל עּמ וּ דים  1008 לי שׂ ראל ", ה גּ נוּ ז הא וֹ ר  "גּ לּ וּ י ה נּ קראים  ספרים
הוּ א   ּבּ ר ו וּ מלכוּ ת ּת פארת  ׁש הם  ּפ ה  ׁש בּ על ותוֹ רה  ׁש בּ כתב לתוֹ רה  ה נּ אמן עב דּ כם 

כי"ר. אמן לעד  ׁש מוֹ   ּוּ בר ו

אמןה יּ וֹ ם רצוֹ ן יהי  כּ ן אמן  יּ שׂ ראל  לגאוּ לת  תשע"ב ׁש נת  כּ סלו  לחד ׁש  החסד, יוֹ ם 
סלה . ואמן 

הי "ו . כלפֹון יא ּודה ה'  ְ ַ ָ ְ ֶ ֶעבד 





ַכי ִיְצָחִקי  ָהַרב ַאְבָרָהם ָמְרּדְ
ב ּפָֹרת  ַרב ְמקֹוִמי מֹוׁשָ

רֹון ָ ב ּפָֹרת ד.נ. ֵלב ַהּשׁ מֹוׁשָ

א  יַמְטִרּיָ ּגִ  – "התש"ע"  ָלה  "ַקּבָ ְוַהְיינּו  ה'תש"ע",  ם"  ֵ ַהּשׁ ה  "ְיַצּוֶ ַנת  ׁשְ ָבט,  ׁשְ ַלֹחֶדׁש  א,  ַמּיָ ׁשְ ּדִ א  ְעּתָ ִסּיַ ּבְ
דֹו"ׁש. ַהּזוַׂה"ר ַהּקָ

ה  ִליָט"א ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין, ְמַזּכֶ ָראס ׁשְ לֹום ְיהּוָדה ּגְ י ׁשָ יק ַרּבִ ּדִ אֹון ַהּצַ ַהְמָלָצה ּוְבָרָכה, ִלְכבֹוד ּתֹוָרתֹו ַהּגָ
ֶמׁש. ית ׁשֶ ְעָיה" ק"ק ָרַמת ּבֵ ְדָרׁש "ֲעֶטֶרת ְיׁשַ ית ַהּמִ ים, ּבֵ ָהַרּבִ

מֹו  ְוַנֲעָלה ׁשְ ָתה,  ר ָידֹו ָעׂשְ יר ֲאׁשֶ ּבִ ְפָעל ַהּכַ ְראֹוִתי ֶאת ַהּמִ י ּבִ ְוָיֵגל ִלּבִ י  ַמְחּתִ ַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ. ׂשָ ָ ְמחּו ַהּשׁ ִיׂשְ
ר יֹוַחאי, ְזכּותֹו  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ דֹוׁש ִמּתֹוַרת ַרּבִ ְבֵרי ַהּזַֹהר ַהּקָ ֵמי ֵעֶדן ּדִ ים ּבְ "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי" – ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרּבִ

ן ְיִהי ָרצֹון. ָרֵאל ָאֵמן ּכֵ ית ִיׂשְ ֲעֹמד ָלנּו ּוְלָכל ּבֵ ּתַ
דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ זיע"א  "י  ּבִ ַרׁשְ ַמֲאַמר  ּכְ ָלה,  ּבָ ַהּקַ ָחְכַמת  ִלּמּוד  יבּות  ַוֲחׁשִ ַמֲעַלת  ּגֶֹדל  ָעִרים  ְ ּשׁ ּבַ נֹוַדע  ה  ִהּנֵ
ין  ֹזַהר ָהָרִקיַע, ִאיּלֵ יִלים ַיְזִהירּו ּכְ ּכִ ׂשְ הֹון ְוַהּמַ ַמר ּבְ ָלה ְדִאּתְ יִלים ָיִבינּו ִאינּון ָמאֵרי ַקּבָ ּכִ ׂשְ ַהֲעלְֹתָך קנ"ג[: "ְוַהּמַ ]ּבְ
ְלכּוָתא  ַבע ִמּמַ ַנִים ֵמִעיר ְוׁשֶ ּה ׁשְ ין ּבָ ׂשִ ּנְ ִמְתּכַ ֵתַבת ֹנַח ּדְ ֵאינֹו ּכְ ִאְתְקֵרי ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּדְ א ּדְ ֹזַהר ּדָ ִלין ּבְ ּדְ ּתַ ָקא ִמׁשְ ִאינּון ּדְ
י  ַרּבִ ָהֱאלִֹהי  ל  ַהְמֻקּבָ נּו  ֻעּזֵ אֹון  ּגְ ְוִדְבֵרי  א".  ּדָ ְדִסְפָרא  ֹאוָרה  ְוָדא  ִליֻכהּו  ׁשְ ּתַ ַהְיֹאָרה  ּלֹוד  ַהּיִ ן  ַהּבֵ ל  ּכָ ם  ִיְתַקּיֵ ְבהֹון  ּדִ
ֲחָכִמים  ר  ֲאׁשֶ ֶאת  יל  ּכִ ׂשְ ַהּמַ ְוָיִבין  ֹוֵמַע  ַהּשׁ ַמע  "ִיׁשְ ּוְתבּוָנה[:  ַעת  ּדַ ִסְפרֹו  ֹראׁש  ]ּבְ זיע"א  ַחי  ִאיׁש  ן  ּבֶ ים  ַחּיִ יֹוֵסף 
ים ִהיא  ֶריָה ֵעץ ַחּיִ ֵעֶסק סֹודֹות ַהּתֹוָרה ְוִנְסּתָ ת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ּבְ ָרֵאל ָלֶגׁשֶ ר ִהְזִהירּו ְוהֹוִדיעּו ְלָכל ִאיׁש ִיׂשְ ידּו ַוֲאׁשֶ ִהּגִ
ף קכד:[:  "י ]ֹזַהר ָנׂשא, ֵחֶלק ג' ּדַ ּבִ ינּו ָלַרׁשְ ה ַרּבֵ ַמת מׁשֶ ְבֵרי ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ִנׁשְ ים ּדִ ּה", ְועֹוד ְמֹפָרׁשִ ֲחִזיִקים ּבָ ַלּמַ
ׁשּוָבה,  ָאה, ּתְ א ִעּלָ ִאיּמָ ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִמן זֹוֲהָרא ּדְ יָלְך, ּדְ ַהאי ִחּבּוָרא ּדִ ֹזַהר ָהָרִקיַע, ּבְ יִלים ַיְזִהירּו ּכְ ּכִ ׂשְ "ְוַהּמַ
ִמן  יּה  ּבֵ קּון  ִיּפְ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאיהּו ַהאי  ּדְ י,  ַחּיֵ ּדְ ֵמִאיָלָנא  ְלִמְטַעם  ָרֵאל  ִיׂשְ ֲעִתיִדין  ּדַ ּוְבִגין  יֹון,  ִנּסָ ָצִריְך  ין לֹא  ִאיּלֵ ּבְ
ה ִיְצָחק  ר ָמַסר ִלְבנֹו ָהַרב ִחְזִקּיָ "ש זיע"א ֲאׁשֶ ָרֵאל ָהַרׁשַ נּו ְקדֹוׁש ִיׂשְ ְבֵרי מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ַרֲחֵמי..." ְוכּו'. ְוֵהם ּדִ לּוָתא ּבְ ּגָ
דֹוׁש  ּזַֹהר ַהּקָ ּמּוד ּבַ ל ַהּלִ ה ׁשֶ ֲעָלה ָהַרּבָ ּמַ ְבֵרי ַחְכֵמי ַהּדֹורֹות ּבַ ם נֹוְדעּו ּדִ ָמתֹו ְלִגְנֵזי ְמרֹוִמים. ּגַ ת ִנׁשְ זיע"א ֶטֶרם ֲעִלּיַ
ְוִסְתֵרי  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ּבְ ַמְתִחיָלה  ּתֹוָרה  ּבַ ָהְראּוָיה  ָגה  ַהַהּשָׂ ל  ּכָ י  ּכִ ְוָאְמרּו  ָמה,  ׁשָ ַלּנְ ּכּוְך  ּזִ ֵהם  ׁשֶ ֵח"ן  ְותֹוַרת 
י  ִגיְרָסא, ְוַאף ַעל ּפִ דֹוׁש ַוֲאִפּלּו ּבְ ּזַֹהר ַהּקָ ק ִלְקֹרא ּבַ ה. ְלִפיָכְך ִהְרּבּו ְלַחּזֵ ַגּלֶ ּיְ ֶ ַמה ׁשּ מּוָעה ּבְ ְך ָיִבין ׁשְ ּתֹוָרה ְוַרק ַאַחר ּכָ

ב ְוַהּגּוף. ַמִים ְוַטֲהַרת ַהּלֵ ִיְרַאת ׁשָ ֵהא ּבְ ּיְ ִבין לֹו, ּוִבְלַבד ׁשֶ אי ּתָ ַוּדַ ָמתֹו ּבְ ּלֹא ָיִבין ִנׁשְ ׁשֶ
ת  ּבָ ׁשַ ּוְבָכל מֹוָצֵאי  ַרּבֹות,  ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ דֹוׁש ֶזה  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ּבְ ד  ּוְלַלּמֵ ִלְלֹמד  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ נּו  ִזּכָ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּוּבָ
ַבד  ב ּפָֹרת, ִמּלְ ֶלְך" מֹוׁשָ ִוד ַהּמֶ נּו "ּדָ ֵבית ִמְדָרׁשֵ ֹקֶדׁש זֹוִכים ְלִהְסּתֹוֵפף ִעם ְלַמְעָלה ֵמֲחֵמׁש ֵמאֹות לֹוְמִדים ְקבּוִעים ּבְ
ָחְדׁשֹו  ּבְ ֹחֶדׁש  י  ִמּדֵ ַעְצָמם  ַעל  ִלים  ְמַקּבְ ר  ֲאׁשֶ א  יׁשָ ַקּדִ ֲחבּוָרא  ּבַ ִמְנָהֵגנּו  נֹוַדע  בּוַע. עֹוד  ָ ַהּשׁ ֵלילֹות  ּבְ ֵח"ן  עּוֵרי  ׁשִ

ָנן ְוַתְלִמיֵדיהֹון. יֹוָמא ָטָבא ְלַרּבָ דֹוׁש ּוְבָסמּוְך ָלֹראׁש ֹחֶדׁש עֹוְרִכים ִסּיּום ּבְ ָכל ֶחְלֵקי ַהּזַֹהר ַהּקָ ף ְליֹום ּבְ ִלּמּוד ּדַ
דֹוׁש, ּוַמֲעַלת  ֶפר ַהּקָ יף ַעל ַמֲעַלת ַהּסֵ ָהמֹון ֶאת ִסְפרֹו "אֹור ַהּזַֹהר" סֹוֵבב ּוַמּקִ בֹוד ּתֹוָרתֹו ְלָהִפיץ ּבֶ ּוְכָבר ָזָכה ּכְ
ָנה,  ָ ַהּשׁ ְיֵמי  ָס"ה  ִלׁשְ קֹו  ְוִחּלְ ַהּזַֹהר",  ּקּוֵני  דֹוׁש "ּתִ ַהּקָ ֶפר  ַהּסֵ יס ֶאת  ִהְדּפִ ּבֹו. ְועֹוד  ּמּוד  ַהּלִ ּוְזכּות  "י זיע"א  ּבִ ָהַרׁשְ
עּוֵרי  ִעידּוד ׁשִ רּוָכה ּבְ ִמיָמה. ְוֵכן ֶאת ָיְזָמתֹו ַהּבְ ָנה ּתְ ף ְליֹום ְוַיֲעֶלה ָלֶהם ְלׁשָ ְלַמַען ֶיְהּגּו ּבֹו ַהּגֹוְרִסים ְוַהּלֹוְמִדים ּדַ
ָעָלה  עּוִרים,  ׁשִ  180- ּכְ ִים  ָחְדׁשַ ּכְ ִלְפֵני  ָהָיה  ׁשֶּ ּוַמה  ּוב,  ְוִיּשׁ ָמקֹום  ָכל  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְלִלּמּוד  "י"  ּבִ ָהַרׁשְ "אֹור 
ֲעלֹוֵני "אֹור ַהּזַֹהר"  ְרְסִמים ּבַ ָבִרים ִמְתּפַ ָכל ָמקֹום. ְוַהּדְ לּו ּבְ ִהְתַקּבְ עּוִרים ׁשֶ ּיֹום ְלִמְנָין ְלַמְעָלה ֵמ-550 ׁשִ ה ּכַ ְוִהְתַרּבָ
ַמֲהדּוַרת  יס  ּוְלַהְדּפִ ִלים  ַחּיָ ְלהֹוִסיף  ה  ְוִנְתַעּלָ ָעָלה  ה  ְוַעּתָ ֶאָחד.  ַעם  ִלְהיֹות  ַהּלֹוְמִדים  ֶאת  ִרים  ְ ּוְמַקּשׁ ִקים  ַהְמַחּזְ

ָרֵאל. ית ִיׂשְ ֲהמֹון ּבֵ דֹוׁש ְוַלֲהִפיצֹו ּבַ ַהּזַֹהר ַהּקָ
תֹו  ּוְסֻגּלָ דֹוׁש,  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ים  ָהַרּבִ ְלַזּכֹות  הּוא  דֹול  ּגָ ָבר  ּדָ יֹום".  יֹום  ְלתֹוַתי  ּדַ ַעל  ֹקד  ִלׁשְ ִלי  ׁשֹוֵמַע  ָאָדם  ֵרי  "ַאׁשְ
ל ָהֱאלִֹהי ָהַרב  נּו ַהְמֻקּבָ ְבֵרי מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ְרְסמּו ּדִ ֵזרֹות. ְוִנְתּפַ ל ּגְ ָרֵאל ּוְלַבּטֵ ית ִיׂשְ ק ְלָבבֹות ֲהמֹוֵני ּבֵ ָרָמה ְוֶעְליֹוָנה ְלַחּזֵ
ימֹות ַהֹחל! ּוִמְנַין  ִנים ּבִ ָוה ְלִלּמּוד 75 ׁשָ ת ׁשָ ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת ּבְ ָלה ׁשָ דֹוׁש ְוַקּבָ י ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ י זיע"א, ּכִ ְרַעּבִ ַכי ׁשַ ָמְרּדְ
"ְוִיְתּבֹוְננּו  ָהָאֶרץ",  ל  ּכָ ֶעְליֹון ַעל  ִצְדֶקָך", "ה'  יַח  ְמׁשִ ִוד  ּדָ ן  "ּבֶ ֲחִביָבה",  א "ּתֹוָרה  יַמְטִרּיָ ּגִ דֹוׁש" הּוא  ַהּקָ "ַהּזַֹהר 
ים  ִמְנַין "אֹור ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון". ְיׁשֹוְטטּו ַרּבִ ָנה ַהּזֹו – ה"תש"ע – ּכְ ָ ּשׁ ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו". ּוִבְפָרט ּבַ ַחְסֵדי ה'", "ּוַמֲעׂשֵ

"ס ַהּתֹוָרה. ְרּדֵ ָכל ּפַ ים ּבְ ם ְמַכּסִ ִים ַלּיָ ּמַ ַעת ּכַ ה ַהּדַ ְוִתְרּבֶ
ר ִאְוָתה ַנְפׁשֹו ִלְפעֹל  ים, ֲאׁשֶ ה ָהַרּבִ אֹון ָמעֹוז ּוִמְגּדֹול ְמַזּכֵ יָרא ָהַרב ַהּגָ א ְוַיּקִ ְבָרא ַרּבָ ְריֹון ִנְמְטֵייּה ְלַהאי ּגַ ְוַאּפִ
ְוִהְננּו  ם ִאּתֹו.  ֵ ר ַהּשׁ ֲאׁשֶ ּבַ ר ֵחיֵלּה ְלאֹוַרְיָתא  דֹוׁש ְלַעם ָקדֹוׁש. ְוָאִמיָנא ִאיׁשַ יו ֹקֶדׁש ַהּזַֹהר ַהּקָ דֹולֹות ּוְנצּורֹות ִמּזִ ּגְ

"ס ַהּתֹוָרה ּוְלַהֲאִדיָרּה. ְרּדֵ יל ּפַ תֹו, ָיפּוצּו ַמְעְינֹוָתיו חּוָצה ְלַהְגּדִ ֻדּלָ ֵרב ּגְ ָידֹו ִיְצַלח. ּתֵ ם ּבְ ֵ ֵחֶפץ ַהּשׁ ְלָבֵרְך ְמֹבָרְך ׁשֶ
ְמֵהָרה  ֵמָחה, ּבִ ִנים ׂשְ ָקרֹוב, ֵאם ַהּבָ לּוָתא ּבְ א ִמּגָ ִכיְנּתָ ל ִלּמּוֵדינּו ְיֵהא ְלָהִקים ׁשְ ּכָ א ׁשֶ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ נּו ּבְ ּלָ ה ּכֻ ְוִנְזּכֶ

ָיֵמינּו ָאֵמן. ּבְ
ת ַהּתֹוָרה: ִבְרּכַ  ּבְ
ַכי ִיְצָחִקי – ַהחֹוֶנה ּפֹה ּפֹוָרת ַאְבָרָהם ָמְרּדְ




