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תרומה פרשת וע"ב)בזוהר ע"א  קכ"ט  הסטראמובא(ד  לשו היא  ארמית לשו ואילו בה", מתחברת השכינה  הקודש ש"לשו ,
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לה.אחרא  שמוב אחרא  הסטרא כח ישבר  שבכ כדי  אחרא, הסטרא  כלשו קדיש לומר תיקנו  ולכ ,

והקּדמֹות  ָ ְ ַ ְ ִ ָ ֲ ַמאמרים

' להבטחתה 'פעמיוּ 'גא וּ להה מצּפ ים וכלּ נוּ  בּ ּפ תח מחכּ ים  מ ׁש יח ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ט "ו)ה נּ ביא ז: נפלאוֹ ת ",(מיכה  ארא נּ וּ  מצרים  מארץ צאת "כּ ימי : ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש חבּ וּ ר מ כּ אן מבאר "ה נּ ה וזל"ק : הּק דוֹ ׁש , ה ל"ה   ּכ על ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָוכּ תב
בּ סוֹ ף  האחרוֹ ן ה דּ וֹ ר ׁש יּ בוֹ א  עד וכוּ ' גּ נוּ ז להיוֹ ת עתיד היה ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַהזּ הר
אז  כּ י מׁש יח , יבוֹ א  העוֹ סקים  וּ בזכוּ ת לּת ח ּת וֹ נים. ית גּ לּ ה ׁש אז ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מים ,
וזה לביאת וֹ , קר וֹ בה  סבּ ה  ּת היה  זה  אׁש ר בּ סבּ ת וֹ  דּ עה  הארץ ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִּת ּמ לא 

וכוּ ', אחזּ ת וֹ " אל איׁש  "וׁש בּת ם  וּ בגינּה  יגּ אלוּ ׁש אמר זה  ׁש בּ זכוּ ת  כּ די ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש הצר עד מּמ צרים  ישׂ ראל נגאל וּ  ׁש א כּ ׁש ם  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,
יהיה  א  העתידה  הגּ א לּ ה כּ ן הּמ ילה , וּ בדם  הּפ סח  בּ דם  לקדּ ׁש ם  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְה וּ א 
,ית בּ ר האל רצוֹ ן וה וּ א  ה זּ וֹ , הּק דה  לתוֹ ספת ׁש יּ זכּ וּ  עד ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַה גּ א לּ ה 

בּ ּה " ה זּ וֹ כה  מאמר וֹ תואׁש רי ה בּ רית )(ע שׂ רה לוּ חוֹ ת ׁש ני  ראׁש וֹ ן, .מאמר  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ונגּ אל ׁש נּ זכּ ה  לנוּ  מבטח ה ּק דוֹ ׁש  הזּ הר בּ ספר  וה לּ ּמ וּ ד  ה ּק ריאה  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
ויּס וּ רים . צרוֹ ת  לא  וּ בּ רחמים  אוֹ צרבּ אהבה יקרה, מר גּ לית ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ספר והוּ א  סגלּ ה , עם לעּמ נוּ  חסדּ וֹ  בּ רב ית בּ ר הם  העניק ונעלה , ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָקדוֹ ׁש 

ׁש מעוֹ ן  רבּ י הא קי ה ּת נּ א  ידי  על עלי וֹ נה  בּ קדה  ׁש נּ תח בּ ר ה ּק דוֹ ׁש , ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַהזּ הר
ה זּ הר בּ ספר וה לּ ּמ וּ ד  ה ּק ריאה וּ בזכוּ ת אמן. עלינ וּ  יגן זכוּ ת וֹ  יוֹ חאי ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ ר
רחמנא וי ּס וּ רים  צר וֹ ת לא בּ רחמים  ונגּ אל ׁש נּ זכּ ה  לנוּ  מבטח  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

מבאר זה דּ בר ר בּ נוּ ליצלן. מ ׁש ה ׁש ל קדׁש וֹ  מ ּפ י עצמ וֹ , הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר בּ ספר ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן לר בּ י נגלה  היה  אׁש ר  מהימנא ", "הרעיא  ה לוֹ ם  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָעליו

מעלה . ׁש ל מיׁש יבה  ּת וֹ רה  סתרי להם  וּ מג לּ ה ה וֹ ד, מלא  בּ מעמד -ולחבריו ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ה זּ הר ספר , ּׁש ל הח בּ וּ ר בּ זכוּ ת  ה לוֹ ם: עליו רבּ נוּ  מ ׁש ה  א וֹ מר ָכ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌
וּ לא ויּס וּ רים  צרוֹ ת  לא  בּ רחמים ה גּ לוּ ת  מן ישׂ ראל בּ ני יצאוּ  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,

מׁש יח חבלי יגן צער זכ וּ תוֹ  לרׁש בּ "י הלוֹ ם  עליו רבּ נוּ  מ ׁש ה  א וֹ מר  וכ - ! ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
נשׂ א , ּפ רׁש ת  ה ּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר אמן, ספרעלינוּ  דּ איהוּ  דּ יל ח בּ וּ רא "בּ האי ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

, ּׁש ל הח בּ וּ ר בּ זכוּ ת ה דּ ברים: וּ בּ א וּ ר בּ רחמי". גּ לוּ תא  מן בּ יּה  יפקוּ ן ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַה זּ הר 
צרוֹ ת  לא  בּ רחמים הגּ לוּ ת מן ישׂ ראל בּ ני  יצא וּ  הּק דוֹ ׁש , הזּ הר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵספר

מ ׁש יח  חבלי  צער  וּ לא  לכויּס וּ רים  הסכּ ימ וּ  מ מים  ואף - וּ בּת ּק וּ ני!! ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
בּ ר ׁש מעוֹ ן לרבּ י נגלה  לט וֹ ב זכוּ ר ה נּ ביא ׁש אל יּ הוּ  ׁש בּ ׁש עה  מבאר, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ַֹ◌ַהזּ הר
ּת ּק וּ ני בּ ענין ּת וֹ רה סתרי עּמ הם  ולמד  ׁש עּמ וֹ , קדּ יׁש א  ולחבריא  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַיוֹ חאי
ׁש ל וּ קדת וֹ  כּ חוֹ  רב "כּ ּמ ה להם : ואמרה  ממים  קוֹ ל בּ ת  יצאה  ◌ֶ◌ָ◌◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְנׁש מוֹ ת ,

הקודשא. ל האמר ההדי  ע מתחרת הדה הכינה הקודש] ל] : ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻ
ברי תא , תא ל מר  י כל  יחיד אפ וזה  ,ארנ מ , ר היא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

. ר רת המתח הכינה י ע רה, אא   אינ הדה ל  דה   ל ברי אבל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
 דה ל  הקודש[ע  ל הא מר ההדי ע ורא "ג)מתחרת קדה ](רמ"ק לכל , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ

ע רה  אא זה  אי אה , ת בהכינה כב), יראל (ויקרא ני ת ונקי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
] ו אי  ד ה ל  ה יראל  ני .'אי וגו הקודש ל  נקראי ה י ראל ני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ורא "ג) אחרת.(רמ "ק   ל לה   י ע אר ולא ,[ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
 ל הל ת ל ול ר למעלה, ר ית בח להעל ת  היא , היש [ל מעלת  : ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַַַָָָָָֹ

א יחיד ? אינ ל ה  , ר היא ,יה ל  ה דה  הרי אמר,  וא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֻהקודש ]
כל  ע לה היא ז קדה  אבל . ימ ה הדת  אר אינ  ז קדה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻֻֻראה,
רזל  ל וחתמת  לימנע ו ברת האמ נה , צדדי לכל  למ ה  למעלה  , דדי ְְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָה
אבינ  לבי ינינ רזל  ל  מחיצה   ה ה ל ת  וה רזל  ל [ח תמ ת רעת  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָקלת

, מי ל הל ת ל ולר למעלה, רית  בח להעלת היא, היש מעלת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ
( ס אמת  ר)[?עה מה  מהל, יתרה ז והתע ת  אחר . מבח יתר  ה א  ר דה ב ד   תע ה  הבח וזה) ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֻ

 ה א מ( להעביר האחר  הד את להרת  ר. ל ה על ה א ר ד ה בד  את  להעל ת  ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ

אחרא  ה טרא  ל  נ ל ה א האחר ה ד ל    ל צריכי ואנ הקודש ]   ל] : ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
האחר ה ד ל    תא אחרא למר ה טרא ל  נל ](מפר י)[הא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

האחר, הד ל  ח ר די ,מבר רא מי יהא  אמ חזק: כח ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹלה יב
ה ד ל ח ז קדה  כ ר ה ל. על דכב ה א  ר ד ה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻויתעה 
 מ .מל ונז ר לבניו , ונז ר  ,דכב מתעה ה א ר דה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָהאחר,

אא אינ ,ה דה דכב מתע ה  ה א ר ד ה. רהע ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

 העור בעשרה [הערת  קדושה תצוה ]:למעלת  פרשת   חיי מי כ "ד)באר  ד יד  :(כתב 

רז"ל  מאמר על  יאמר  ואחד"ג אחד  כל ז"ל "בתו אמרו הרבי כי את המזכה
בו  תלוי   הרבי זכות   ועני בו , תלוי הרבי משל,זכות דר על עשרה הוא שבאו 

בעשרה, הנאמר בברכו  שמו ולבר מצוה, בקדוש שמו ולקדש יחד, להתפלל  אנשי
, ברבי יתבר שמו  לבר קדושה  למקו שבא  מצותו  עושה אחד  שכל  מזה לבד אז
בו  להיות כ ג בו  תלוי   הרבי זכות  ואז שעמו התשעה את מזכה  ג זה ולבד 

מצוה. עושה עשרה שכל זכות האי הערבות , בעני בסוטה  חז "ל מאמר לפי והנה 
 ששי של  הערבות כל ובעד חברו  ובעד בעדו ערב נעשה  מישראל  ואחד אחד

שעליו, זוכה רבוא עשרה אלו בזכות זוכה כשאד טובה במדה  שכ כל כ  א
מאה  לזכות  ואחד אחד כל  זכות  עולה ואז לחברו , אשר  זכותי עשרה וזה ככל  ,

ה ' כי מאה , אלא מה  תקרי אל  שדרשו "מעמ שואל אלקי ה ' "מה  רז"ל רמזו
 ומברכי  ומקדשי מלכותו, עול עליה  מקבלי שישראל השעה על נאמר אלקי

מעשרה , בפחות שבקדושה  דבר  אומרי ואי ,בעול של שמו  החשבו יעשה אז 
מאה  לחשבו אחד הקראכל  ואמר  ,אלקי שה' בשעה ל יש זכותי וזה מאה ,

פרוש כמעשהו, לאיש   תשל אתה כי הרבי רמז  זכה  א שפעל  הפעולה לפי 
. ולאלפי למאות זכותו  ועולה בו  תלוי הרבי זכות אז  הפעולה, בזה

זה  ידי על  חכ נר  לכ , ונכלל אחז אחרא  הטרא  ל הא   ר ל] : ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
בד מתעה  ,ח ונר נכ ה, ה א האחר ה ד ל  רח על ז בל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹהקודש ]
[לפי רעת , קלת  חזק ת ו ל לאת וחתמ ת  לימנע ובר ה א ר ד ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָה
ונז ר זה] ידי על חכ נר לכ , ונכלל אחז אחרא ה טרא   ל הא  רְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ואת   יב המחלל  מ את  ה "ה  [וזכר ניו ואת מ את ה א ר ד ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָה

גל ת   ה רה ](ממ"ד)ניו לה נת הא ר ד ה ד ה  הע  ריהא . ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
ה א. ללע  לזת ְְִַָָָָָקדה 
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בּ זוֹ  נבוּ אה  ואמרה  ה וֹ סיפה  ּכ ואחר בּ עוֹ לם", יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
יתגּ לּ וּ ה לּ ׁש וֹ ן: כּ ד דּ יל ח בּ וּ רא מהאי ית ּפ רנסוּ ן לתּת א נׁש א  בּ ני "וכ ּמ ה  ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌

בּ סוֹ ף  בּ תראה  בּ דרא  בּ ארץ '".לתּת א דּ רוֹ ר 'וּ קראתם וּ בגינּה , וּ בּ אוּ ריוֹ מ יּ א, ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
ית גּ לּ ה כּ אׁש ר   ּׁש ל החבּ וּ ר מזּ ה  יתּפ רנסוּ ן למ ּט ה  אדם  בּ ני  כּ ּמ ה  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים:

ה ּפ סוּ ק  יתקיּ ם  וּ בזכוּ ת וֹ  ה יּ מים, בּ ס וֹ ף האחרוֹ ן בּ דּ וֹ ר דּ רוֹ רלמ ּט ה  "וּ קראתם  ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
ה למה . הגּ אלּ ה על המרּמ ז ׁש לבּ ארץ "- הנּ פלאה  ל ּמ עלה  בּ נוֹ סף  כן, כּ מ וֹ  ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

בּ רחמים , ה גּ אלּ ה ה ּק דוֹ ׁש קרוּ ב הזּ הר בּ ספר והּק ריאה ה לּ ּמ וּ ד מסגּ לים  ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌
ליצלן. רחמנא  צרה  כּ ל מּפ ני בּ צוּ רה  כּ ח וֹ מה ולהיוֹ ת קׁש וֹ ת  גּ זר וֹ ת  כּ ל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלבּט ל

: גּ ום אחרי הזּ ה  ה דּ בר את ישׂ ראל חכמי  שרבּ ינוּ יׁש ליכוּ  וכמו ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
וקדוֹ ׁש  צדּ יק זכר לוּ צאט וֹ  ח יּ ים  מ ׁש ה  [רבּ נוּ  הרמח"ל, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ועוֹ ד], יׁש רים " ה"ּמ סלּ ת  בּ על  אמן, עלינוּ  יגן זכוּ ת וֹ  ּת ּק ן לברכה  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
בּ מ ׁש מרוֹ ת  ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר בּ ספר  גּ ירסא ׁש ל מיחד לּמ וּ ד סדר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִבּ יׁש יבת וֹ 

לעת  מעת כּ לל הפסק בּ יׁש יבת וֹ ,ל א הראׁש וֹ נה  כּ ּת ּק נה  זה  דּ בר וקבע , ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌
ה לּ ׁש וֹ ן: בּ זה  ישׂ ראל לחכמי בּ אגּ רת  הדּ בר מעלת על "זאת וכ וֹ תב ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֹ

שׂ וֹ נאיהם , טמנוּ  זוֹ  מר ׁש ת להנּ צל קדׁש  קה לּ וֹ ת לכל היע וּ צה  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָהעצה
מאד... ועצ וּ ם ה דּ בר רב כּ י  יח דּ לוּ , וא  זאת על לפ ּק ח  להם  היה ֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוּ בודּ אי
אלמלא  אני  כּ י גּ ום, אחרי ה זּ ה ה דּ בר את ישׂ ראל  חכמי יׁש ליכוּ  אל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוע ּת ה 
ּת וֹ רתכם  כּ בוֹ ד אבל וּ מקוֹ ם, מק וֹ ם בּ כל זה  דּ בר קוֹ בע הייתי חילי ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִנתי ר
ישׂ ראל, לכל לט וֹ בה כּ מ וֹ ה אין  כּ י לזכוּ ת , לוֹ  ויהיה הזּ את העצה  את ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִיּק ח 

כּ לל". הוּ א  ק ׁש ה  דּ בר א  כּ י לעשׂ וֹ תוֹ  יכוֹ ל  בּ מקוֹ מ וֹ  אחד לנוּ וכל וּ מי  ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
מכמנּ י בּ כל עצוּ ם בּ קי  היה אׁש ר אמן עלינוּ  יגן זכ וּ תוֹ  כּ הרמח "ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָגּ ד וֹ ל 

מעם ה ּת וֹ רה גּ זרוֹ ת לבּט ל  עצה  מצא  ה זּ וֹ ,וא העצה את  אלּ א י שׂ ראל ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
ספר ׁש ל העלי וֹ נה הּק ד ה ׁש בּ כח  הפסק, לא בּ רצף ה זּ הר  בּ ספר ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלּמ וּ ד

ה גּ א לּ ה וּ לקרב גּ זרוֹ ת כּ ל לבּט ל ה ּק דוֹ ׁש  בּ רחמים .ה זּ הר ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
ה זּ הר את בּ נקל  וללמד  ישׂ ראל ציבּ וּ ר כּ ל להתאחד י וּ כלוּ  ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌

ה ּק דוֹ ׁש ים . וחבריו הרׁש בּ "י נעם  מ זּ יו ולהנוֹ ת  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
 ה'ארץ ו 'תגל בלשון בה 'שמים הקדוש  הזוהר  נגלות  בהגלות

מברכים והלומדים  ברקאי, אומרים  הרואים וכל הקודש,
הנהנין, הזהרברכת  את  בנקל ללמוד מעתה יוכל  רב בי  קרי וכל

בשלהבת  ולהתחמם  וחבריו רשב"י פירושי נועם  מזיו ולהנות הקדוש ,
הקדוש  בחיבורם  הגנוזה ההמון הקדושה בפני וחתום סתום  שהיה  ,

יתברך ה " בחסדי זכינו, עתה  והנה  להשיגם . יוכל מוחא  כל  לאו אשר
ספר כל את  ולהאיר אדירים , למים  לצלול עלינו הגדיל אשר ויתעלה
רמ"ז  שם  ידים , ורחב גדול וים  יקרות פנינים כולו אשר  הקדוש, הזהר

ואופנים , שרפים  הקודש חיות  מספר, חברים אין אחים ישראל  וכל
הזה  הקדוש לחיבור שגורשו יכנסו הנשמות לאלו ניתנה  "ורשות

החיבור" בזה לידבק  ע "ב)ממקומם א " דף זוהר  ממעינות (תיקוני לשאוב
הקדושה  השכינה  כנפי בצל ולחסות הקדוש שבזהר והחיזוק  .המוסר 

ע"ה  המלך דוד ח-יא )ותפילת  פ' ל"ו פרק  וּ בני(תהלים א הים   ּחסד יּ קר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַמה 
 עּמ כּ י ת ׁש קם : עדני ונחל   בּ ית מ דּ ׁש ן ירוין יחסיוּ ן: כּ נפי בּ צל ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָאדם 
לב. ליׁש רי  וצדקת לידעי  ּחסד  מׁש א וֹ ר: נראה בּ א וֹ ר חיּ ים ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְמקוֹ ר

אכי "ר. לע וֹ למים , ה זּ ה  ה ּק דוֹ ׁש  בּ ספר  הה וֹ גים לכל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַּת עמד

 האחר וֹ נ ה גּ א וּ לה  א וֹ ר  הוּ א  כלה :הּק ד וֹ ׁש  ישקו הזה  המעין מן  ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
הוא  אשר הקדוש הזהר בספר הגאולה העדרים "אור

ע "ב)האחרונה" א ' דף  זוהר  בדור(תיקוני הימים, "בסוף תבל פני האיר  ואשר
ע "ב)האחרון" קי"א דף  זוהר  "מאילן ,(תיקוני ישראל את להטעים כדי

הגלות" מן יצאו ידו "על ואשר ע "ב)החיים " קכ"ד דף  ח "ג, אמרו (זהר וכבר .
מסוגלת בלבד  לשונו אשר הקדוש הזהר  דבלימוד הקדמונים  גדולי

אומר הוא מה  יודע שאינו  פי על  אף  הנשמה, לר"מלזיכוך צדיקים  (אור 

ועוד) זי"ע , פלאג'י, חיים רבי יועץ , פלא  החיד "א, ט"ז , התפילה  עמוד  א ", כמשלפארפוש
ריח מקום  מכל כלום , לקח  שלא  פי על אף בושם , של לחנות  הנכנס

עימו" קלט  ישקני)טוב ד"ה  ליקוטים אפרים , מחנה  יזכה .(דגל  אם  שכן "וכל
אי אשר  למעלה  גדול תיקון שיעשה אחד מאמר פירוש ולהבין ללמוד

לשער ס ")!אפשר מ"ג  מלך  בזוהר,(כסא אחת  שעה  דלימוד שם  כתב ועוד
הקדושה  התורה חלקי בשאר שנה  לימוד לערך עולה  ידי.גהקדוש  ועל

הקודש  בלשון הקדוש הזוהר  את לכל לפרסם  השי"ת יתקיים שזיכנו 
למעלה , גדול תיקון ויעשה ולהבין, ללמוד שיזכה מלך הכסא  מאמר 

לשער אפשר  אי !אשר

הרׁש בּ "י הבטחת בּ נוּ  ּמ תקיימת  ללׁש וֹ ן הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר  ּת רגּ וּ ם  ידי ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הּמ ׁש יח ": לימ וֹ ת  קרוֹ ב נסּת רוֹ ת  ידעוּ  נערים  רבּ י"אפלּ וּ  ל וֹ ן אמר ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

וכד לעלמא ,  ּכ כּ ל דּ יתגּ לי בּ דא  ה וּ א  בּ רי דקוּ דׁש א רעוּ תא לית  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן
טמירין  לאׁש כּ חא זמינין דעלמא רביי אפלּ וּ  מׁש יחא , ליוֹ מי קריב ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְיהא
לכלּ א . אתגּ לּ יא  זמנא  וּ בההוּ א  וח וּ ׁש בּ נין, קצּ ין בּ יּה  וּ למנדע ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְדּ חכמתא 

הּק דׁש ] ללׁש וֹ ן ה ּק דוֹ ׁש :[ּת רגּ וּ ם ׁש ל  רצוֹ נוֹ  אין ׁש מעוֹ ן: רבּ י להם  אמר ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
. ּכ כּ ל לעוֹ לם  ׁש יּ ת גּ לּ ה  בּ זה  הוּ א   ּה ּמ ׁש יח ,בּ רו לימ וֹ ת קר וֹ ב  וּ כׁש יּ היה ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌

ידוֹ  על ולדעת  החכמה ׁש ל נסּת רוֹ ת למצא  עתידים ׁש בּ עוֹ לם  נערים  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
ל כּ ל. ית גּ לּ ה  ה זּ מן וּ באוֹ ת וֹ  וחׁש בּ וֹ נוֹ ת, קיח.)קצּ ים  דּ ף ויּ רא  ּפ ר ׁש ת הּק ד וֹ ׁש  (זהר ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַֹֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

: בּ כוּ נה ולתפלּ ה  הּת וֹ רה , ללּמ וּ ד גּ דוֹ ל ח ׁש ק  מכניס  הּק דוֹ ׁש  זּ הר  ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
- הקדוש הזהר בספר הזה  הקדוש הלימוד גדול כי חשק  מכניס

בכוונה  והתפילה  התורה המצוות ,,ללימוד בעשיית  -שמחה ובעיקר
הקדושה  ובתורתו בהשי"ת נפלאה  הדורות ,אמונה  גדולי העידו כן

ספרי לכל מקור "והוא  להכחישו. אפשר אי החי ויחוש יטעם  ואשר
התמימה " ה " ואהבת המוסרים  כל נובעים  וממנו בעל יראים , (מכתב

זצוק"ל) מאפטא  להרה "ק צבי " הזהר.ה"עטרת דברי  ומבין ספר, שיודע  "ומי
מוסרי מדבש , מתוקים ודברים טעם  טוב בו ימצא  הפשוטים, הקדוש 

שבשמים" לאביו האדם  לב שמושכים  זהר)השכל ערך יועץ כי(פלא  "הנה
מלקרוא  יעבור ולא הקדוש , הזהר ספר לו ליקח  אדם  לכל ראוי כן,
ישיאנו  שלא כדי לאדם , גדול גדר וזה  , בשבוע  שבוע מדי הפרשה 

כידוע  גדולה, רעה  שהוא  לבטלה, עצמו לפנות  אשר,(שם )יצרו ועוד 
נפלאים  חידושים כמחדש לו  יחשב בפשוטו גם  הקדוש הזוהר לימוד

חידוש)בתורה  ערך  יועץ ח"ן.ד(פלא ליודעי כידוע עליותיו  בשמים  ובונה  ,
הקדוש: בזהר שיעור ללמוד תקבעו שבת צדיקיםבכל הורו וכבר 

וזל"ק : : זצוק"ל מליסא  יעקב רבי  הגה "ק ומהם : שבת וגדולים, "בכל

הקדמוני ב. בספרי כמבואר  הע שאר אלו ,והאר ,חכמי התלמידי  אלו  השמי
ועוד)  אלימל נוע) שבשמי אבינו  רצו לעשות אחת  ובאגודה  באחדות  הע כל כאשר ,

. ברחמי מהגלות נצא ידו  שעל  הקדוש , הזוהר – ע"ה  הרשב"י  תורת  וללמוד
וה אג. ויטאל  י ח רי במהרה ?: להיגאל  נזכה  מאמ ובמעט  מעט  בזמ ְִִִִֵַַַַאי

בלימד יעה א מה  יק יעה  אחת  עה  ה לה  ד : תבי ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמל
יהח  כ פסק  מימה , נה  קנ"ה)ה ט   סימ)ד ה זהר ה מד  ג , ְְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָ

 ליק ה תב אמר: זצ"ל חי אי  ה מר , ל יחב הלה  ימ ד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֻגירסא
הנעה  מ יתר  עמי אל ת ,  י הרה  מעסק הנעה  על  גדל ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹז "ל,
מצוה  ל  אמר יקיצ והארחת  עכל"ק. החל. ימי ל  ה רה  ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמעסק

ער מחה  רה  ווה ולד דק ת  אחד עה  נמצא .אל פל  ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָ
רה . עת   מלי וה במחה  ה גלה  רת  נה   עמי אל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָי ד
"ה הר במחה  דק ת  למד יה די אר זי "ע: תינר מברי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהעלה 

נה , מלי ל  לער אחת עה  עלה  "דל)ההח ימי  ט הח .(ל ד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אני : ר  יש יאמר  , ביו שעות 10  שלומדי  אברכי 10,000 :בעצמ הגע  ִִַָֹ
שעה  רק שלומד  קט ילד אפילו  או פשוט  יהודי וכאשר תורה , שנה מליו לנו
דברי בנו  יקויי וכ תורה . שנה  מיליו שווה  כ  ג ,ד ה זהר בשבת ַַָאחת 

יואל  י ')הנביא ולהביא(ד ' לזה  לזכות  יכול  יהודי  וכל אני" ר יאמר הח"ִִַַַָָֹ
המשיח ברחמי .את

שואל ד. והקב"ה קודש , בשבת  חידושי לחדש חייב אחד שכל  כתוב בזוה"ק
לימוד ידי  על  ועתה  גדולה , בבושה  נמצאת  חידש לא  וא חידשה  מה  לנשמה
שנה ,  למיליו ובשמחה  שנה , אל לער שעולה  מלבד בשבת הקדוש הזוהר

מאה  כפול  וביסורי(ליסורי נחשב  היצר  כבישת  צער  בשבת (ג אחת  שעה  אומרת  זאת ,
בתורה ,  חידושי שחידש כמו לו יחשב עוד תורה. שנה   מליו מאה  שוה  קודש

חי  איש   ובב לנשמתו. ונחת תיקו ימצא ובכ(דרושי) בפשט שחידוש כתב
יהיה  שלא ומחייב  מעורר  החיי ובכ ,לבני נחשב בסוד וחידוש לבנות, נחשב
הפלא חידוש לפי  ועתה בתורה, ורביה  בפריה  חייב כי בתורה , עקר ח"ו  אד

הקדוש" בזהר  שיעור  ללמוד ג ")תקבעו רבי(הנהגות הגה "צ העיד וכן
לבחורים , גם  ומזרז, מעודד היה  חיים ה"חפץ כי זצ"ל, בלוך יוסף

בשווה , היהודים  פרשה ולכל אותה של הזהר את  שבת  בכל ללמוד
לי על מדרש ואמר רובו כי ללומדו הגבלה  שאין הקדוש הזוהר  מוד

יוסף ") ל "יסוד יוסף " "בנין .(הוספות 

:חז "ל מאמרי  מ כּ ל יוֹ תר מע וֹ רר  הּק דוֹ ׁש  החזוֹ ן הזּ הר מרן ורבּ נוּ  ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌
מוּ סר, כּ ספר  זהר ללמד לׁש וֹ אליו ה וֹ רה  לברכה צדּ יק זכר ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַֹֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִאיׁש 
צדּ יק  זכר גּ ריינמן ׁש מריה וּ  ר בּ י  ה גּ אוֹ ן אחוֹ ת וֹ , בּ ן עם  בּ עצמוֹ  למד ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְואף

מוּ בא , איׁש  מעשׂ ה  וּ בּס פר זצ"ל)לברכה. אי ׁש  החזוֹ ן  ה ּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן  מרן על  :(עבדּ וֹ ת ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌

חז"ל. מאמרי מכּ ל יוֹ תר מע וֹ רר  הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר לׁש וֹ ן  נּת ן ׁש אמר: ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ל ּמ בין. בּ כ דּ י  א רבּ וֹ ת , עבדּ וֹ ת  בּ עוֹ ד  ּכ על ְלהארי◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

,וכגדול כקטן ואיש , איש לכל השווה  סעודה  ועליו ערוך  שולחן
הקדוש: הזהר  עם יחד השבוע פרשת  את  לאללמוד  כה  עד ואם

הזוהר של  זו הוצאה  ידי על עתה , הרי לכך, מסוגל אחד כל היה
- ובהירה  קלה  ללשון מתורגם הקודש , בלשון שולחן הקדוש  הרי

את  ללמוד וכגדול, כקטן ואיש , איש לכל השווה סעודה ועליו ערוך
הקדוש  הזהר עם  יחד השבוע ולהחיש פרשת  ישראל, גדולי כרצון ,

ברחמים . הגאולה 

:חורין בן  נעשה  בתורה  רביםהעוסק ובתוך רב בקהל ה' אודה 
ללשון  בתרגום  הזוהר כל של זו פאר למהדורת  שזכינו אהללנו
למען  מלא, ובניקוד בפיסוק עיניים , מאירות  באותיות אלה  כל הקודש,
והנקודות הגוף הן שהאותיות  הקדוש הזהר  וכדברי בהם , הקורא ירוץ

מלכיהם  אחר כחיילים  אחריהן שמתנענעות  - הרוח ט"ו הם דף  ח"א  (זהר

רוח,ע "ב) – נקודות  נשמה , – דהטעמים האריז"ל בכתבי  וכמבואר  ,
אל הלוחות  על חרות  הוא  אלוקים  מכתב והמכתב גוף. - והאותיות

העוסק  שכל חרוּ ת , אלא  חרוּ ת  וזכינו תקרי  חורין, בן נעשה  בתורה  ָ◌ֵ◌
במילה מילה במדויק, מועתק אומן, מעשה  בתרגום שמים למתנת 
הלשון  צורת על משמר מכל  שמירה  תוך הקודש, ללשון מארמית
יתלהב  הקודש ללשון בתרגומו שגם  כדי הקדוש, הזהר של המיוחדת 

אותו. ולאהבה ליראה  יתברך, ה " לעבודת  ויתעורר בו הקורא 

מארמית הקדוש, הזהר מן הרבה  שתירגמו גדולים  קידמונו
הקודש: הקודש ללשון אל לגשת  יראנו בתחילה כי  אמת  הן

שתירגמו  גדולים קידמונו כבר אך הקודש , ללשון הזהר את  ולתרגם 
בידם מיחו ולא  הקודש, ללשון מארמית  הקדוש, הזהר  מן הרבה 

עיקר.כל

 בלשון זהר  ספר  קיים  היה זי "ע ויטאל חיים  ר" הקדוש הרב
מדיניהקודש: חזקיהו חיים רבי הקדוש מהגאון גדול לנו ומי

חמד" ה "שדי בעל תורה")זי"ע , "זהר  לספר חשש (בהסכמתו צד כל שסילק
מביא חמד" ה"שדי  בעל כדלהלן: הקודש, ללשון הזהר את  מלתרגם
מארמית , הקדוש הזוהר של תרגום  הינו הבהיר" ש "ספר  דעה  יש כי
תרגום הוא הקדוש שהזוהר  הפוכה דיעה  גם  יש כי אם  הקודש. ללשון
לשון  נוקט חמד " ה "שדי אך מאד, קדום  חיבור שהינו הבהיר ספר של
וזאת דחוקה, לשונו אשר הבהיר שספר  מכך היא  וראיתו עיקר, ראשון
הארמי", בלשון הזוהר מדברי לשנות  המעתיק רצה  שלא  משום 

הנ"ל, הגאון  וכותב בזמן ומוסיף קיים  היה  כי ספק אין מקום  שמכל
בפירושו  שכן הקודש . בלשון זהר ספר ויטאל חיים ר" הקדוש הרב

בראשית זהר  ע "ב)על ל"ה  ציון (דף  תוך הזהר מן דברים חיים  רבי הזכיר
הקודש  לשון  "זהר  ".מקורם:

חיים רבי של בזמנו שחי  - פראג מק"ק פתחיה  רבי בן בער ישכר
מארמית תרגם  בו  חכמה" "מקור מופלא, ספר חיבר - ויטאל

הקודש: הזהרללשון מן ניכרים  חלקים  תירגמו גדולים  כמה כן כמו
ישכר רבי המקובל הגאון הוא  והמיוחד  והידוע הקודש  ללשון הקדוש

הפירוש בעל - פראג  מק "ק פתחיה  רבי בן בינה"בער  הזהר"אמרי על
מופלא , ספר חיבר אשר - ויטאל חיים  ר" של בזמנו שחי הקדוש,
ידו  מצאה  אשר  כל הקודש  ללשון מארמית  תרגם  בו חכמה" "מקור
לכל מצמיד שהוא  תוך הפשט, בדרך התורה על ביאורים  הקדוש בזהר
בזוהר" ההוא הכתוב ביאור דברי מוצא  מקום  התורה , מן ופסוק פסוק

כהקדמתו. כלשונו -

ולהועיל לעזר להיות  וצח , קצר בלשון זה חיבורי להעמיד
הקדושה : תורתינו דת  העבודה , בצבא  צבא יוצא רבילכל

מהלשון  לשנות  שהניעתו הסיבה  את  מגלה  בהקדמתו בער ישכר
שאין  "מאחר וזל"ק : הקודש , ללשון  הקדוש הזהר של המקורית 
באשר וצורתו... כהוויתו בלשונו הזהר] [של דבריו בהבאת תועלת 
העולם ... בני המון לרוב וחתומים סתומים  הם הזהר לשון דברי שכל
ולהועיל לעזר  להיות וצח, קצר בלשון זה חיבורי להעמיד אמרתי בכן
דברי כל כאשר הקדושה ... תורתינו דת  העבודה , בצבא צבא  יוצא  לכל
הרואים כל לעין ומבוארים פתוחים  יתברך ה " בעזר  יהיו הזהר
הזהר בתרגום פסול שום הנ"ל הגאון  מצא  שלא הרי בו". וקוראים
המון  לרוב בכך  ראה גדולה  תועלת  אדרבא , אלא מארמית , הקדוש
להבין  יותר יקל למען - הקדוש הזהר  בסגנון לקצר לנכון מצא  גם  העם .

הזהר דברי תוכן הקדוש.את 

 הקדוש השל"ה בעל להסכמות  זכה  - חכמה " "מקור  החשוב 
הלבו"ש: חכמה"ובעל "מקור החשוב חיבורו כי לציין יש

נלהבות להסכמות  זכה  - שס"ט  אלפים ה" בשנת לראשונה  שהופיע
תגן  זכותם  הלבו"ש, ובעל הקדוש" השל"ה  בעל ביניהם ארץ, ממצוקי
כותב  שלומל, שלמה  רבי האר "י", "שבחי הספר מחבר  אף עלינו,
קדושות אותיות  אותיותיו, כי להודיעו "באתי  למחבר: באגרת 
חכמתך, שמע את  בשמעי בנעימים  פרחו וחבלים  הגיעוני, פורחות ,
מי : הזהר בספר והחתומים  הסתומים  חכמה  תעלומות  מחקר מוצא 
על שבחים  עוד מרעיף כשהוא  ישראל" המון בכל אביר לך ידמה 

בער". ישכר "רבי  המחבר,

 מ קטעים בספריו העתיק תוךזיע"א  הקדוש, הזהר ן
הקדש: ללשון ישראלתירגומם  גדולי בין

תירגומם תוך הקדוש , הזהר מן קטעים  בספריהם  שהעתיקו האחרונים
בספרו  ובפרט זיע"א  חיים" ה "חפץ את  מוצאים אנו הקדש, ללשון

ישראל.נדחי

יהודה "רבי הקדוש  הצדיק  היה  הקדוש הזהר מתרגמי
העתיק  התורה " "זהר בספר מוורשה , זצ "ל רוזנברג"
זה בצד זה  והעמיד הפרשיות  סדרי על הקדוש הזהר מנגלות  הרבה 

תרגומו: ואת  הזהר לשון היהאת הקדוש הזהר מתרגמי מגדולי 
"זהר הספר את  חיבר אשר  מוורשה, זצ"ל רוזנברג " יהודה  "רבי
העתיק  בו הנ"ך , חלקי על ועוד תורה , חומשי חמשה  כל  על  התורה "

יאמר  "על הקדוש . זוהר לימוד  ידי  על  בתורה  ובנות  לבני זוכה  ְֵַֹיוע
להבה  מח יצאה א י :סיח עיר נות נה  ח א  לי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹה

:ארנ מ ת  עלי מ אב ער אכלה  סיח כ "זכ"ח )מ רית  – כ "א ובגמרא(במדבר  , ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹ
בתרא ע "ב)בבא ע"ח   ד)כ על דכתיב מאי יוחנ א"ר נחמ בר שמואל א"ר :

ונחשב  בואו  חשבו בואו  ביצר  המושלי אלו  המושלי וגו'  המושלי יאמרו 
תבנה  הפסדה  כנגד עבירה ושכר  שכרה  כנגד מצוה  הפסד  עול של  חשבונו
וכל  עכ "ל . הבא,  לעול ותכונ הזה  בעול תבנה  כ עושה אתה  א ותכונ

. האמיתיי החיי  באיל ויאחז ויחטו ירו דעה , בר ועדיי בראשו שעיניו מי 
עיה"ק:  בירושלי מוכר יהודי  מסוחר והכסאסיפור חי איש  הב דברי לו כשנודע

לו  אמרתי .כ על לי וסיפר אחת: בשבת שעות שש  ולמד זמנו את  ניצל ,מל
שעות  13 לומד הייתי ידעתי לו לי, ענה  שנה , מליו שווה  זה  בשמחה,  שכשלומדי
כששומע  וזהב, כס על  חשבונות  שעושה  סוחר של  מוחו וראו בואו בשבת. זוהר
"טוב  הפסוק את  בעצמו ומקיי כזה , גדולה  לעשירות  להגיע שיכול  כאלו  חשבונות 

."וכס זהב מאלפי  פי תורת לי
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בּ זוֹ  נבוּ אה  ואמרה  ה וֹ סיפה  ּכ ואחר בּ עוֹ לם", יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
יתגּ לּ וּ ה לּ ׁש וֹ ן: כּ ד דּ יל ח בּ וּ רא מהאי ית ּפ רנסוּ ן לתּת א נׁש א  בּ ני "וכ ּמ ה  ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌

בּ סוֹ ף  בּ תראה  בּ דרא  בּ ארץ '".לתּת א דּ רוֹ ר 'וּ קראתם וּ בגינּה , וּ בּ אוּ ריוֹ מ יּ א, ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
ית גּ לּ ה כּ אׁש ר   ּׁש ל החבּ וּ ר מזּ ה  יתּפ רנסוּ ן למ ּט ה  אדם  בּ ני  כּ ּמ ה  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים:

ה ּפ סוּ ק  יתקיּ ם  וּ בזכוּ ת וֹ  ה יּ מים, בּ ס וֹ ף האחרוֹ ן בּ דּ וֹ ר דּ רוֹ רלמ ּט ה  "וּ קראתם  ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
ה למה . הגּ אלּ ה על המרּמ ז ׁש לבּ ארץ "- הנּ פלאה  ל ּמ עלה  בּ נוֹ סף  כן, כּ מ וֹ  ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

בּ רחמים , ה גּ אלּ ה ה ּק דוֹ ׁש קרוּ ב הזּ הר בּ ספר והּק ריאה ה לּ ּמ וּ ד מסגּ לים  ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌
ליצלן. רחמנא  צרה  כּ ל מּפ ני בּ צוּ רה  כּ ח וֹ מה ולהיוֹ ת קׁש וֹ ת  גּ זר וֹ ת  כּ ל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלבּט ל

: גּ ום אחרי הזּ ה  ה דּ בר את ישׂ ראל חכמי  שרבּ ינוּ יׁש ליכוּ  וכמו ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
וקדוֹ ׁש  צדּ יק זכר לוּ צאט וֹ  ח יּ ים  מ ׁש ה  [רבּ נוּ  הרמח"ל, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ועוֹ ד], יׁש רים " ה"ּמ סלּ ת  בּ על  אמן, עלינוּ  יגן זכוּ ת וֹ  ּת ּק ן לברכה  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
בּ מ ׁש מרוֹ ת  ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר בּ ספר  גּ ירסא ׁש ל מיחד לּמ וּ ד סדר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִבּ יׁש יבת וֹ 

לעת  מעת כּ לל הפסק בּ יׁש יבת וֹ ,ל א הראׁש וֹ נה  כּ ּת ּק נה  זה  דּ בר וקבע , ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌
ה לּ ׁש וֹ ן: בּ זה  ישׂ ראל לחכמי בּ אגּ רת  הדּ בר מעלת על "זאת וכ וֹ תב ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֹ

שׂ וֹ נאיהם , טמנוּ  זוֹ  מר ׁש ת להנּ צל קדׁש  קה לּ וֹ ת לכל היע וּ צה  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָהעצה
מאד... ועצ וּ ם ה דּ בר רב כּ י  יח דּ לוּ , וא  זאת על לפ ּק ח  להם  היה ֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוּ בודּ אי
אלמלא  אני  כּ י גּ ום, אחרי ה זּ ה ה דּ בר את ישׂ ראל  חכמי יׁש ליכוּ  אל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוע ּת ה 
ּת וֹ רתכם  כּ בוֹ ד אבל וּ מקוֹ ם, מק וֹ ם בּ כל זה  דּ בר קוֹ בע הייתי חילי ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִנתי ר
ישׂ ראל, לכל לט וֹ בה כּ מ וֹ ה אין  כּ י לזכוּ ת , לוֹ  ויהיה הזּ את העצה  את ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִיּק ח 

כּ לל". הוּ א  ק ׁש ה  דּ בר א  כּ י לעשׂ וֹ תוֹ  יכוֹ ל  בּ מקוֹ מ וֹ  אחד לנוּ וכל וּ מי  ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
מכמנּ י בּ כל עצוּ ם בּ קי  היה אׁש ר אמן עלינוּ  יגן זכ וּ תוֹ  כּ הרמח "ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָגּ ד וֹ ל 

מעם ה ּת וֹ רה גּ זרוֹ ת לבּט ל  עצה  מצא  ה זּ וֹ ,וא העצה את  אלּ א י שׂ ראל ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
ספר ׁש ל העלי וֹ נה הּק ד ה ׁש בּ כח  הפסק, לא בּ רצף ה זּ הר  בּ ספר ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלּמ וּ ד

ה גּ א לּ ה וּ לקרב גּ זרוֹ ת כּ ל לבּט ל ה ּק דוֹ ׁש  בּ רחמים .ה זּ הר ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
ה זּ הר את בּ נקל  וללמד  ישׂ ראל ציבּ וּ ר כּ ל להתאחד י וּ כלוּ  ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌

ה ּק דוֹ ׁש ים . וחבריו הרׁש בּ "י נעם  מ זּ יו ולהנוֹ ת  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
 ה'ארץ ו 'תגל בלשון בה 'שמים הקדוש  הזוהר  נגלות  בהגלות

מברכים והלומדים  ברקאי, אומרים  הרואים וכל הקודש,
הנהנין, הזהרברכת  את  בנקל ללמוד מעתה יוכל  רב בי  קרי וכל

בשלהבת  ולהתחמם  וחבריו רשב"י פירושי נועם  מזיו ולהנות הקדוש ,
הקדוש  בחיבורם  הגנוזה ההמון הקדושה בפני וחתום סתום  שהיה  ,

יתברך ה " בחסדי זכינו, עתה  והנה  להשיגם . יוכל מוחא  כל  לאו אשר
ספר כל את  ולהאיר אדירים , למים  לצלול עלינו הגדיל אשר ויתעלה
רמ"ז  שם  ידים , ורחב גדול וים  יקרות פנינים כולו אשר  הקדוש, הזהר

ואופנים , שרפים  הקודש חיות  מספר, חברים אין אחים ישראל  וכל
הזה  הקדוש לחיבור שגורשו יכנסו הנשמות לאלו ניתנה  "ורשות

החיבור" בזה לידבק  ע "ב)ממקומם א " דף זוהר  ממעינות (תיקוני לשאוב
הקדושה  השכינה  כנפי בצל ולחסות הקדוש שבזהר והחיזוק  .המוסר 

ע"ה  המלך דוד ח-יא )ותפילת  פ' ל"ו פרק  וּ בני(תהלים א הים   ּחסד יּ קר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַמה 
 עּמ כּ י ת ׁש קם : עדני ונחל   בּ ית מ דּ ׁש ן ירוין יחסיוּ ן: כּ נפי בּ צל ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָאדם 
לב. ליׁש רי  וצדקת לידעי  ּחסד  מׁש א וֹ ר: נראה בּ א וֹ ר חיּ ים ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְמקוֹ ר

אכי "ר. לע וֹ למים , ה זּ ה  ה ּק דוֹ ׁש  בּ ספר  הה וֹ גים לכל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַּת עמד

 האחר וֹ נ ה גּ א וּ לה  א וֹ ר  הוּ א  כלה :הּק ד וֹ ׁש  ישקו הזה  המעין מן  ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
הוא  אשר הקדוש הזהר בספר הגאולה העדרים "אור

ע "ב)האחרונה" א ' דף  זוהר  בדור(תיקוני הימים, "בסוף תבל פני האיר  ואשר
ע "ב)האחרון" קי"א דף  זוהר  "מאילן ,(תיקוני ישראל את להטעים כדי

הגלות" מן יצאו ידו "על ואשר ע "ב)החיים " קכ"ד דף  ח "ג, אמרו (זהר וכבר .
מסוגלת בלבד  לשונו אשר הקדוש הזהר  דבלימוד הקדמונים  גדולי

אומר הוא מה  יודע שאינו  פי על  אף  הנשמה, לר"מלזיכוך צדיקים  (אור 

ועוד) זי"ע , פלאג'י, חיים רבי יועץ , פלא  החיד "א, ט"ז , התפילה  עמוד  א ", כמשלפארפוש
ריח מקום  מכל כלום , לקח  שלא  פי על אף בושם , של לחנות  הנכנס

עימו" קלט  ישקני)טוב ד"ה  ליקוטים אפרים , מחנה  יזכה .(דגל  אם  שכן "וכל
אי אשר  למעלה  גדול תיקון שיעשה אחד מאמר פירוש ולהבין ללמוד

לשער ס ")!אפשר מ"ג  מלך  בזוהר,(כסא אחת  שעה  דלימוד שם  כתב ועוד
הקדושה  התורה חלקי בשאר שנה  לימוד לערך עולה  ידי.גהקדוש  ועל

הקודש  בלשון הקדוש הזוהר  את לכל לפרסם  השי"ת יתקיים שזיכנו 
למעלה , גדול תיקון ויעשה ולהבין, ללמוד שיזכה מלך הכסא  מאמר 

לשער אפשר  אי !אשר

הרׁש בּ "י הבטחת בּ נוּ  ּמ תקיימת  ללׁש וֹ ן הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר  ּת רגּ וּ ם  ידי ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הּמ ׁש יח ": לימ וֹ ת  קרוֹ ב נסּת רוֹ ת  ידעוּ  נערים  רבּ י"אפלּ וּ  ל וֹ ן אמר ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

וכד לעלמא ,  ּכ כּ ל דּ יתגּ לי בּ דא  ה וּ א  בּ רי דקוּ דׁש א רעוּ תא לית  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן
טמירין  לאׁש כּ חא זמינין דעלמא רביי אפלּ וּ  מׁש יחא , ליוֹ מי קריב ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְיהא
לכלּ א . אתגּ לּ יא  זמנא  וּ בההוּ א  וח וּ ׁש בּ נין, קצּ ין בּ יּה  וּ למנדע ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְדּ חכמתא 

הּק דׁש ] ללׁש וֹ ן ה ּק דוֹ ׁש :[ּת רגּ וּ ם ׁש ל  רצוֹ נוֹ  אין ׁש מעוֹ ן: רבּ י להם  אמר ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
. ּכ כּ ל לעוֹ לם  ׁש יּ ת גּ לּ ה  בּ זה  הוּ א   ּה ּמ ׁש יח ,בּ רו לימ וֹ ת קר וֹ ב  וּ כׁש יּ היה ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌

ידוֹ  על ולדעת  החכמה ׁש ל נסּת רוֹ ת למצא  עתידים ׁש בּ עוֹ לם  נערים  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
ל כּ ל. ית גּ לּ ה  ה זּ מן וּ באוֹ ת וֹ  וחׁש בּ וֹ נוֹ ת, קיח.)קצּ ים  דּ ף ויּ רא  ּפ ר ׁש ת הּק ד וֹ ׁש  (זהר ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַֹֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

: בּ כוּ נה ולתפלּ ה  הּת וֹ רה , ללּמ וּ ד גּ דוֹ ל ח ׁש ק  מכניס  הּק דוֹ ׁש  זּ הר  ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
- הקדוש הזהר בספר הזה  הקדוש הלימוד גדול כי חשק  מכניס

בכוונה  והתפילה  התורה המצוות ,,ללימוד בעשיית  -שמחה ובעיקר
הקדושה  ובתורתו בהשי"ת נפלאה  הדורות ,אמונה  גדולי העידו כן

ספרי לכל מקור "והוא  להכחישו. אפשר אי החי ויחוש יטעם  ואשר
התמימה " ה " ואהבת המוסרים  כל נובעים  וממנו בעל יראים , (מכתב

זצוק"ל) מאפטא  להרה "ק צבי " הזהר.ה"עטרת דברי  ומבין ספר, שיודע  "ומי
מוסרי מדבש , מתוקים ודברים טעם  טוב בו ימצא  הפשוטים, הקדוש 

שבשמים" לאביו האדם  לב שמושכים  זהר)השכל ערך יועץ כי(פלא  "הנה
מלקרוא  יעבור ולא הקדוש , הזהר ספר לו ליקח  אדם  לכל ראוי כן,
ישיאנו  שלא כדי לאדם , גדול גדר וזה  , בשבוע  שבוע מדי הפרשה 

כידוע  גדולה, רעה  שהוא  לבטלה, עצמו לפנות  אשר,(שם )יצרו ועוד 
נפלאים  חידושים כמחדש לו  יחשב בפשוטו גם  הקדוש הזוהר לימוד

חידוש)בתורה  ערך  יועץ ח"ן.ד(פלא ליודעי כידוע עליותיו  בשמים  ובונה  ,
הקדוש: בזהר שיעור ללמוד תקבעו שבת צדיקיםבכל הורו וכבר 

וזל"ק : : זצוק"ל מליסא  יעקב רבי  הגה "ק ומהם : שבת וגדולים, "בכל

הקדמוני ב. בספרי כמבואר  הע שאר אלו ,והאר ,חכמי התלמידי  אלו  השמי
ועוד)  אלימל נוע) שבשמי אבינו  רצו לעשות אחת  ובאגודה  באחדות  הע כל כאשר ,

. ברחמי מהגלות נצא ידו  שעל  הקדוש , הזוהר – ע"ה  הרשב"י  תורת  וללמוד
וה אג. ויטאל  י ח רי במהרה ?: להיגאל  נזכה  מאמ ובמעט  מעט  בזמ ְִִִִֵַַַַאי

בלימד יעה א מה  יק יעה  אחת  עה  ה לה  ד : תבי ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמל
יהח  כ פסק  מימה , נה  קנ"ה)ה ט   סימ)ד ה זהר ה מד  ג , ְְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָ

 ליק ה תב אמר: זצ"ל חי אי  ה מר , ל יחב הלה  ימ ד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֻגירסא
הנעה  מ יתר  עמי אל ת ,  י הרה  מעסק הנעה  על  גדל ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹז "ל,
מצוה  ל  אמר יקיצ והארחת  עכל"ק. החל. ימי ל  ה רה  ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמעסק

ער מחה  רה  ווה ולד דק ת  אחד עה  נמצא .אל פל  ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָ
רה . עת   מלי וה במחה  ה גלה  רת  נה   עמי אל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָי ד
"ה הר במחה  דק ת  למד יה די אר זי "ע: תינר מברי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהעלה 

נה , מלי ל  לער אחת עה  עלה  "דל)ההח ימי  ט הח .(ל ד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אני : ר  יש יאמר  , ביו שעות 10  שלומדי  אברכי 10,000 :בעצמ הגע  ִִַָֹ
שעה  רק שלומד  קט ילד אפילו  או פשוט  יהודי וכאשר תורה , שנה מליו לנו
דברי בנו  יקויי וכ תורה . שנה  מיליו שווה  כ  ג ,ד ה זהר בשבת ַַָאחת 

יואל  י ')הנביא ולהביא(ד ' לזה  לזכות  יכול  יהודי  וכל אני" ר יאמר הח"ִִַַַָָֹ
המשיח ברחמי .את

שואל ד. והקב"ה קודש , בשבת  חידושי לחדש חייב אחד שכל  כתוב בזוה"ק
לימוד ידי  על  ועתה  גדולה , בבושה  נמצאת  חידש לא  וא חידשה  מה  לנשמה
שנה ,  למיליו ובשמחה  שנה , אל לער שעולה  מלבד בשבת הקדוש הזוהר

מאה  כפול  וביסורי(ליסורי נחשב  היצר  כבישת  צער  בשבת (ג אחת  שעה  אומרת  זאת ,
בתורה ,  חידושי שחידש כמו לו יחשב עוד תורה. שנה   מליו מאה  שוה  קודש

חי  איש   ובב לנשמתו. ונחת תיקו ימצא ובכ(דרושי) בפשט שחידוש כתב
יהיה  שלא ומחייב  מעורר  החיי ובכ ,לבני נחשב בסוד וחידוש לבנות, נחשב
הפלא חידוש לפי  ועתה בתורה, ורביה  בפריה  חייב כי בתורה , עקר ח"ו  אד

הקדוש" בזהר  שיעור  ללמוד ג ")תקבעו רבי(הנהגות הגה "צ העיד וכן
לבחורים , גם  ומזרז, מעודד היה  חיים ה"חפץ כי זצ"ל, בלוך יוסף

בשווה , היהודים  פרשה ולכל אותה של הזהר את  שבת  בכל ללמוד
לי על מדרש ואמר רובו כי ללומדו הגבלה  שאין הקדוש הזוהר  מוד

יוסף ") ל "יסוד יוסף " "בנין .(הוספות 

:חז "ל מאמרי  מ כּ ל יוֹ תר מע וֹ רר  הּק דוֹ ׁש  החזוֹ ן הזּ הר מרן ורבּ נוּ  ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌
מוּ סר, כּ ספר  זהר ללמד לׁש וֹ אליו ה וֹ רה  לברכה צדּ יק זכר ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַֹֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִאיׁש 
צדּ יק  זכר גּ ריינמן ׁש מריה וּ  ר בּ י  ה גּ אוֹ ן אחוֹ ת וֹ , בּ ן עם  בּ עצמוֹ  למד ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְואף

מוּ בא , איׁש  מעשׂ ה  וּ בּס פר זצ"ל)לברכה. אי ׁש  החזוֹ ן  ה ּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן  מרן על  :(עבדּ וֹ ת ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌

חז"ל. מאמרי מכּ ל יוֹ תר מע וֹ רר  הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר לׁש וֹ ן  נּת ן ׁש אמר: ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ל ּמ בין. בּ כ דּ י  א רבּ וֹ ת , עבדּ וֹ ת  בּ עוֹ ד  ּכ על ְלהארי◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

,וכגדול כקטן ואיש , איש לכל השווה  סעודה  ועליו ערוך  שולחן
הקדוש: הזהר  עם יחד השבוע פרשת  את  לאללמוד  כה  עד ואם

הזוהר של  זו הוצאה  ידי על עתה , הרי לכך, מסוגל אחד כל היה
- ובהירה  קלה  ללשון מתורגם הקודש , בלשון שולחן הקדוש  הרי

את  ללמוד וכגדול, כקטן ואיש , איש לכל השווה סעודה ועליו ערוך
הקדוש  הזהר עם  יחד השבוע ולהחיש פרשת  ישראל, גדולי כרצון ,

ברחמים . הגאולה 

:חורין בן  נעשה  בתורה  רביםהעוסק ובתוך רב בקהל ה' אודה 
ללשון  בתרגום  הזוהר כל של זו פאר למהדורת  שזכינו אהללנו
למען  מלא, ובניקוד בפיסוק עיניים , מאירות  באותיות אלה  כל הקודש,
והנקודות הגוף הן שהאותיות  הקדוש הזהר  וכדברי בהם , הקורא ירוץ

מלכיהם  אחר כחיילים  אחריהן שמתנענעות  - הרוח ט"ו הם דף  ח"א  (זהר

רוח,ע "ב) – נקודות  נשמה , – דהטעמים האריז"ל בכתבי  וכמבואר  ,
אל הלוחות  על חרות  הוא  אלוקים  מכתב והמכתב גוף. - והאותיות

העוסק  שכל חרוּ ת , אלא  חרוּ ת  וזכינו תקרי  חורין, בן נעשה  בתורה  ָ◌ֵ◌
במילה מילה במדויק, מועתק אומן, מעשה  בתרגום שמים למתנת 
הלשון  צורת על משמר מכל  שמירה  תוך הקודש, ללשון מארמית
יתלהב  הקודש ללשון בתרגומו שגם  כדי הקדוש, הזהר של המיוחדת 

אותו. ולאהבה ליראה  יתברך, ה " לעבודת  ויתעורר בו הקורא 

מארמית הקדוש, הזהר מן הרבה  שתירגמו גדולים  קידמונו
הקודש: הקודש ללשון אל לגשת  יראנו בתחילה כי  אמת  הן

שתירגמו  גדולים קידמונו כבר אך הקודש , ללשון הזהר את  ולתרגם 
בידם מיחו ולא  הקודש, ללשון מארמית  הקדוש, הזהר  מן הרבה 

עיקר.כל

 בלשון זהר  ספר  קיים  היה זי "ע ויטאל חיים  ר" הקדוש הרב
מדיניהקודש: חזקיהו חיים רבי הקדוש מהגאון גדול לנו ומי

חמד" ה "שדי בעל תורה")זי"ע , "זהר  לספר חשש (בהסכמתו צד כל שסילק
מביא חמד" ה"שדי  בעל כדלהלן: הקודש, ללשון הזהר את  מלתרגם
מארמית , הקדוש הזוהר של תרגום  הינו הבהיר" ש "ספר  דעה  יש כי
תרגום הוא הקדוש שהזוהר  הפוכה דיעה  גם  יש כי אם  הקודש. ללשון
לשון  נוקט חמד " ה "שדי אך מאד, קדום  חיבור שהינו הבהיר ספר של
וזאת דחוקה, לשונו אשר הבהיר שספר  מכך היא  וראיתו עיקר, ראשון
הארמי", בלשון הזוהר מדברי לשנות  המעתיק רצה  שלא  משום 

הנ"ל, הגאון  וכותב בזמן ומוסיף קיים  היה  כי ספק אין מקום  שמכל
בפירושו  שכן הקודש . בלשון זהר ספר ויטאל חיים ר" הקדוש הרב

בראשית זהר  ע "ב)על ל"ה  ציון (דף  תוך הזהר מן דברים חיים  רבי הזכיר
הקודש  לשון  "זהר  ".מקורם:

חיים רבי של בזמנו שחי  - פראג מק"ק פתחיה  רבי בן בער ישכר
מארמית תרגם  בו  חכמה" "מקור מופלא, ספר חיבר - ויטאל

הקודש: הזהרללשון מן ניכרים  חלקים  תירגמו גדולים  כמה כן כמו
ישכר רבי המקובל הגאון הוא  והמיוחד  והידוע הקודש  ללשון הקדוש

הפירוש בעל - פראג  מק "ק פתחיה  רבי בן בינה"בער  הזהר"אמרי על
מופלא , ספר חיבר אשר - ויטאל חיים  ר" של בזמנו שחי הקדוש,
ידו  מצאה  אשר  כל הקודש  ללשון מארמית  תרגם  בו חכמה" "מקור
לכל מצמיד שהוא  תוך הפשט, בדרך התורה על ביאורים  הקדוש בזהר
בזוהר" ההוא הכתוב ביאור דברי מוצא  מקום  התורה , מן ופסוק פסוק

כהקדמתו. כלשונו -

ולהועיל לעזר להיות  וצח , קצר בלשון זה חיבורי להעמיד
הקדושה : תורתינו דת  העבודה , בצבא  צבא יוצא רבילכל

מהלשון  לשנות  שהניעתו הסיבה  את  מגלה  בהקדמתו בער ישכר
שאין  "מאחר וזל"ק : הקודש , ללשון  הקדוש הזהר של המקורית 
באשר וצורתו... כהוויתו בלשונו הזהר] [של דבריו בהבאת תועלת 
העולם ... בני המון לרוב וחתומים סתומים  הם הזהר לשון דברי שכל
ולהועיל לעזר  להיות וצח, קצר בלשון זה חיבורי להעמיד אמרתי בכן
דברי כל כאשר הקדושה ... תורתינו דת  העבודה , בצבא צבא  יוצא  לכל
הרואים כל לעין ומבוארים פתוחים  יתברך ה " בעזר  יהיו הזהר
הזהר בתרגום פסול שום הנ"ל הגאון  מצא  שלא הרי בו". וקוראים
המון  לרוב בכך  ראה גדולה  תועלת  אדרבא , אלא מארמית , הקדוש
להבין  יותר יקל למען - הקדוש הזהר  בסגנון לקצר לנכון מצא  גם  העם .

הזהר דברי תוכן הקדוש.את 

 הקדוש השל"ה בעל להסכמות  זכה  - חכמה " "מקור  החשוב 
הלבו"ש: חכמה"ובעל "מקור החשוב חיבורו כי לציין יש

נלהבות להסכמות  זכה  - שס"ט  אלפים ה" בשנת לראשונה  שהופיע
תגן  זכותם  הלבו"ש, ובעל הקדוש" השל"ה  בעל ביניהם ארץ, ממצוקי
כותב  שלומל, שלמה  רבי האר "י", "שבחי הספר מחבר  אף עלינו,
קדושות אותיות  אותיותיו, כי להודיעו "באתי  למחבר: באגרת 
חכמתך, שמע את  בשמעי בנעימים  פרחו וחבלים  הגיעוני, פורחות ,
מי : הזהר בספר והחתומים  הסתומים  חכמה  תעלומות  מחקר מוצא 
על שבחים  עוד מרעיף כשהוא  ישראל" המון בכל אביר לך ידמה 

בער". ישכר "רבי  המחבר,

 מ קטעים בספריו העתיק תוךזיע"א  הקדוש, הזהר ן
הקדש: ללשון ישראלתירגומם  גדולי בין

תירגומם תוך הקדוש , הזהר מן קטעים  בספריהם  שהעתיקו האחרונים
בספרו  ובפרט זיע"א  חיים" ה "חפץ את  מוצאים אנו הקדש, ללשון

ישראל.נדחי

יהודה "רבי הקדוש  הצדיק  היה  הקדוש הזהר מתרגמי
העתיק  התורה " "זהר בספר מוורשה , זצ "ל רוזנברג"
זה בצד זה  והעמיד הפרשיות  סדרי על הקדוש הזהר מנגלות  הרבה 

תרגומו: ואת  הזהר לשון היהאת הקדוש הזהר מתרגמי מגדולי 
"זהר הספר את  חיבר אשר  מוורשה, זצ"ל רוזנברג " יהודה  "רבי
העתיק  בו הנ"ך , חלקי על ועוד תורה , חומשי חמשה  כל  על  התורה "

יאמר  "על הקדוש . זוהר לימוד  ידי  על  בתורה  ובנות  לבני זוכה  ְֵַֹיוע
להבה  מח יצאה א י :סיח עיר נות נה  ח א  לי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹה

:ארנ מ ת  עלי מ אב ער אכלה  סיח כ "זכ"ח )מ רית  – כ "א ובגמרא(במדבר  , ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹ
בתרא ע "ב)בבא ע"ח   ד)כ על דכתיב מאי יוחנ א"ר נחמ בר שמואל א"ר :

ונחשב  בואו  חשבו בואו  ביצר  המושלי אלו  המושלי וגו'  המושלי יאמרו 
תבנה  הפסדה  כנגד עבירה ושכר  שכרה  כנגד מצוה  הפסד  עול של  חשבונו
וכל  עכ "ל . הבא,  לעול ותכונ הזה  בעול תבנה  כ עושה אתה  א ותכונ

. האמיתיי החיי  באיל ויאחז ויחטו ירו דעה , בר ועדיי בראשו שעיניו מי 
עיה"ק:  בירושלי מוכר יהודי  מסוחר והכסאסיפור חי איש  הב דברי לו כשנודע

לו  אמרתי .כ על לי וסיפר אחת: בשבת שעות שש  ולמד זמנו את  ניצל ,מל
שעות  13 לומד הייתי ידעתי לו לי, ענה  שנה , מליו שווה  זה  בשמחה,  שכשלומדי
כששומע  וזהב, כס על  חשבונות  שעושה  סוחר של  מוחו וראו בואו בשבת. זוהר
"טוב  הפסוק את  בעצמו ומקיי כזה , גדולה  לעשירות  להגיע שיכול  כאלו  חשבונות 

."וכס זהב מאלפי  פי תורת לי
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זה בצד זה  והעמיד הפרשיות  סדרי על הקדוש הזהר מנגלות  הרבה 
רוזנברג הגר "י כשעמד תרנ"ב בשנת  - תרגומו. ואת  הזהר לשון את 
את לתרגם  מותר  אם רבות  התלבט התורה", "זהר ספרו את  להדפיס
חיים רבי והדרו, ישראל לגאון וכתב הקודש ללשון הזהר לשון
ספקותיו  את לפניו ושטח זצוק"ל, חמד" ה "שדי  בעל מדיני, חזקיה 
הארמית , בלשון תחילה  בכוונה  הקדוש הזהר נכתב אולי א . ושאל:
חז"ל כדברי הנכתב, את  יבינו שלא  העם , מהמוני להסתירו כדי

ע"א ) י"ג דף  ללבושך(חגיגה, "כבשים  כ"ז): של(משלי  כבשונו שהם דברי  -
טעם יש  שמא ב. לבושך". תחת  יחיו רש"י] - עולם  של [סתרו עולם
נוסח למשל, כמו ארמית בלשון נכתב הקדוש שהזהר בכך כמוס

הקדיש.

,דווקא מארמית הקדוש הזהר  בכתיבת כמוס טעם שום היה
הקודש : מללשון יותר  קדושה אין הארמית ה"שדי דלשון 

ובתשובה  רוזנברג, הגר "י  של  חששותיו את וכל מכל שלל חמד"
נכתב שמא החשש א. האלה: כדברים לו השיב  היטב מנומקת

להיפך, כלל , נראה אינו להסתירו כדי  הקודש בלשון הזהר הזהר
להיות  תוכל כוונה  ואיזה  שלנו, האמונה יסודות מקור  הוא  הקדוש

העולם? מן האמונה יסודות להסתיר דבר בזה אין הלא - ואדרבא !
האמונה  כמו  התחזקות, מיני בכל  בלב, אותו  להשריש ב.!שיוצרך

כבר הקודש.הלא ללשון  מתורגם זהר מעולם הלא היה גדולי ג.
עמוקה",ישרא  קבלה פי "על  הקדוש, הזוהר על פירושים  חיברו ל 

לעולם  הזהר את לגלות כדי דווקא את וזאת רק מתרגמים אם ד . .
שוב הפשט , דרך  על המקראות את בהם לבאר כדי הזהר , נגלות

ללבושך " "כבשים של החשש עלאין  רק  נאמר  זה דרש שהרי  ,
ה. מרכבה. הקדוש מעשה הזהר  בכתיבת כמוס טעם שום היה לא 

הקודש. מללשון  יותר קדושה אין  הארמית דלשון דווקא, מארמית
דברים  וכמה חז "ל, בימי  חולין  כשפת דווקא שימשה ארמית
"כל כגון  לכל . שיובנו  בשביל  רק זו , בשפה  הותקנו  שבקדושה

ואמירת  החמץ, את בלב לבטל  יבינו ואישה איש שכל  - חמירא"
בהם, ויכון  המילים פירוש את יבין יתום שכל  בשביל  - קדיש

המת. נשמת לטובת בודאי שיועיל לדידן אבל לדידהו , זה וכל 
יותר... לנו המובן הקודש  בלשון יחובר הזהר  שספר  היה  מוטב

 תרומה וע "ב)פרשת  ע"א  קכ"ט השכינה מובא ,(דף - הקודש ש "לשון
אחרא: הסטרא לשון היא ארמית לשון  ואילו בה", מתחברת

תרומה  וע "ב)ה(זוהר ובפרשת  ע"א קכ"ט שדף  השכינה מובא , - הקודש  "לשון
בה", אחרא מתחברת הסטרא לשון  היא ארמית  לשון  לומר ואילו תיקנו  ולכך  ,

להם . שמובן אחרא  הסטרא  כח ישבר שבכך  כדי  אחרא , הסטרא  כלשון קדיש

וקדושה הקודש, ללשון הקדוש הזהר את לתרגם  היא 
הקדושה : השכינה  אל שמחוברת הקודש, בלשון יתירה

הקודש, ללשון הזהר את לתרגם מותר רק שלא  דווקא הרי אלא
בימינו  כי  הקודש, ללשון הקדוש הזהר  את לתרגם  היא  מעליותא
הקודש . בלשון יתירה קדושה  ואדרבא , ארמית, מבין אינו העם המון
יתאחדו  העם  שכל ידי  ועל  הקדושה. השכינה  אל היא  שמחוברת 

הקדוש הזוהר הרע)בלימוד היצר בפני  התירוצים  דלת  כאחד ,(ותנעל כולנו בכך 
ביה , אתגליא דהאי דרא  "זכאה הרשב "י נבואת  בנו שיקויים  נזכה 

דרור": "וקראתם  בלימודובסגולתו יתאחדו העם  שכל ידי ועל
הקדוש  הרע)הזוהר היצר  בפני התירוצים  דלת נזכה(ותנעל  כאחד כולנו בכך ,

ביה , אתגליא  דהאי דרא  "זכאה  הרשב"י נבואת  בנו שיקויים 
משיחנו, דוד בן בביאת  עינינו, ותחזנה  דרור" "וקראתם  ובסגולתו
א-ל זאת  ובשכר לאלוקינו, והדר ב"עז" ויגאלינו, יבוא  ביופיו מלך
חכמה רוּ ח יהוה  רוּ ח עליו ונחה  ל" בחיינו, יזכינו חלקינו, צורנו ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְחי

יהוה: ויראת דּ עת  רוּ ח  וּ גבוּ רה  עצה  רוּ ח  ב ')וּ בינה  י "א פרק  ויקוּ ים(ישעיה . ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌
מלאכי: ה נּ ביא נבוּ את  וּ פתאם בּ נוּ  לפני דר וּ פ נּ ה מלאכי  ׁש לח  "הנני ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ

א ּת ם  א ׁש ר הבּ רית  וּ מלא מבק ׁש ים אּת ם א ׁש ר האדוֹ ן היכלוֹ  אל ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָיבוֹ א 
צבק וֹ ת" ה ' אמר בא  הנּ ה  א')חפצים ג ' פרק  וישׂ מח (מלאכי עיננוּ  ירא וּ  , ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

בב"א . עוֹ למים  בּ גא לּ ת נפׁש נוּ  ּפ דוּ ת ועל  גא וּ לתינוּ  על ◌ִ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִלבּ נוּ ,

הקודשה. ל הא מר ההדי ע מתחרת  הדה הכינה הקודש ]  ל] : ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻ
ברי תא , תא ל מר  י כל  יחיד אפ וזה  ,ארנ מ , ר היא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

. ר רת המתח הכינה י ע רה, אא   אינ הדה ל  דה   ל ברי אבל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
 דה ל  הקודש[ע  ל הא מר ההדי ע ורא "ג)מתחרת קדה ](רמ"ק לכל , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ

ע רה  אא זה  אי אה , ת בהכינה כב), יראל (ויקרא ני ת ונקי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
] ו אי  ד ה ל  ה יראל  ני .'אי וגו הקודש ל  נקראי ה י ראל ני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ורא "ג) אחרת.(רמ "ק   ל לה   י ע אר ולא ,[ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
 ל הל ת ל ול ר למעלה, ר ית בח להעל ת  היא , היש [ל מעלת  : ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַַַָָָָָֹ

א יחיד ? אינ ל ה  ,ר היא ,יה ל  ה דה  הרי אמר,  וא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֻהקודש ]
עלה  היא ז קדה אבל  . ימ ה ה דת אר אינ ז קדה  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻֻֻראה,
ל  וחתמ ת  לי מנע וברת  האמ נה , צדדי  לכל  למה למעלה  , דדי ה ְְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָכל 

[חת  רעת קל ת  ינינרזל רזל  ל מחיצה   ה ה לת וה רזל  ל מת  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
, מי אבינ ל לבי ול ר למעלה, ר ית  בח להעל ת  היא, היש מעלת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

 ל אמת ס )הלת  ר)[ תוהתע אחר . מבח  יתר  ה א ר ד ה בד   תעה הבח  וזה) ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ

( להעביר האחר הד את להר ת  ר ה א מ ?עה מה מה ל , יתרה  זד ה ב ד את להעל ת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹ
ה ל . על ה א רַַָֹ

אחרא  ה טרא  ל  נ ל ה א האחר ה ד ל    ל צריכי ואנ הקודש ]   ל] : ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
האחר ה ד  ל  תא אחרא למר הטרא ל נל לה יב (מפר י)[הא [ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ויתעה  האחר, ה ד ל  ח ר די , מבר רא מי יהא אמ חזק: ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹכח
ד ה האחר, ה ד ל   ח ז קדה  כ ר ה ל . על  ד כב ה א ר ד ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻה
ה א ר דה   מ .מל ונזר לבניו, ונז ר ,דכב מתעה  ה א רְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָ

ערה . אא אינ ,ה דה  ד כב ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֻמתעה 

 העור בעשרה [הערת  קדושה תצוה ]:למעלת פרשת  חיי  מי כ "ד)באר  ד יד (כתב

רז"ל  מאמר על  יאמר  ואחד"ג אחד  כל ז"ל "בתו אמרו הרבי כי את המזכה
בו  תלוי   הרבי זכות   ועני בו , תלוי הרבי משל,זכות דר על עשרה הוא שבאו 

הנאמר בברכו  שמו  ולבר מצוה, בקדוש שמו  ולקדש יחד , להתפלל  אנשי
שמו  לבר קדושה  למקו שבא  מצותו עושה אחד שכל מזה  לבד אז בעשרה,
בו  תלוי  הרבי זכות ואז  שעמו התשעה את מזכה ג זה ולבד , ברבי יתבר

מצוה. עושה עשרה זכות בו  להיות   כ גבעני בסוטה חז "ל מאמר  לפי והנה 
כל  ובעד חברו  ובעד בעדו ערב נעשה  מישראל ואחד אחד שכל  האי הערבות,

שעליו, רבוא  ששי של  זוכה הערבות  כשאד טובה במדה שכ כל  כ א
לח  אשר זכותי עשרה ככל זוכה עשרה אלו אחד בזכות  כל זכות  עולה ואז ברו,

מאה  לזכות  תקריואחד  אל  שדרשו  "מעמ שואל אלקי ה' "מה  רז"ל רמזו  וזה  ,
עול  עליה מקבלי שישראל  השעה  על נאמר אלקי ה ' כי מאה , אלא מה
בפחות  שבקדושה  דבר אומרי ואי , בעול שמו ומברכי  ומקדשי מלכותו,

מאה מעשרה ,  לחשבו אחד כל של החשבו יעשה הקראאז ואמר , זכותי מאה 
אלקי שה' בשעה ל פרוש יש כמעשהו , לאיש   תשל אתה  כי רמז  וזה  לפי ,

ועולה  בו תלוי   הרבי זכות  אז הפעולה, בזה   הרבי זכה  א שפעל  הפעולה
למאות  ולאלפי .זכותו 

זה  ידי על  חכ נר  לכ , ונכלל אחז אחרא  הטרא  ל הא   ר ל] : ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
בד מתעה  ,ח ונר נכ ה, ה א האחר ה ד ל  רח על ז בל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹהקודש ]
[לפי רעת , קלת  חזק ת ו ל לאת וחתמ ת  לימנע ובר ה א ר ד ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָה
ונז ר זה] ידי על חכ נר לכ , ונכלל אחז אחרא ה טרא   ל הא  רְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ואת   יב המחלל  מ את  ה "ה  [וזכר ניו ואת מ את ה א ר ד ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָה

גל ת   ה רה ](ממ"ד)ניו לה נת הא ר ד ה ד ה  הע  ריהא . ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
ה א. ללע  לזת ְְִַָָָָָקדה 
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