שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס
כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
MIFAL HAZOHAR HOILUMI
C\O CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross
The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

גליון מס' 23

מצוה גדולה לזכות את הרבים

אייר תש"ע לפ"ק

ולפרסם ספרי הזוהר היומי
בבתי כנסיות – בבתי מדרשות – בשמחות – לכל החברים וידידים
ולכל אחד ואחד מישראל – לקרב הגאולה שלימה בב"א

וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים
לקנות הספרים במחיר מסובסד:
אצל חנות הספרים של ר' פנחס ראובן הי"ו
ברחוב השומר  74בני ברק
או אצל "מפעל הזוהר העולמי"
רחוב נחל לכיש  - 24/8רמת בית שמש ארץ ישראל
טל / 054-843-6784 :פקס02-995-1300 :
Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 054-843-6784 / fax: 02-995-1300
hazohar.com@gmail.com

"מפעל הזוהר העולמי"

רחוב נחל לכיש  24/8רמת בית שמש
טל / 054-843-6784 :פקס02-995-1300 :

ספר

התגלות הזוהר
ֶּפרֶק א
ִל ּקוּט ַמ ַא ָמ ֵרי ֲחזַ"ל אוֹדוֹת ִל ּמוּד ִס ְת ֵרי ּתוֹרָה
ִל ְפנֵי ִה ְת ּג ַּלוּת ַהז ַֹּהר
אשוֹנִים ו ְַאחֲרוֹנִים
א) ִל ּקוּט ַמ ַא ְמ ֵרי ֲחזַ"לִ ,ר ׁ
י-תוֹרָה ַעד ְל ִה ְת ּג ַּלוּת ֵס ֶפר
אוֹדוֹת ִל ּמוּד ִס ְת ֵר ּ
ַהז ַֹּהר
ֵאשית
ׂה ְּבר ִׁ
אֵ .אין ּדו ְֹר ִׁשיןְ ...ולֹא ְּב ַמ ֲע ֵש
ָבה ְּבי ִָחידֶ ,א ּלָא ִאם ֵּכן ָהיָה
ִּב ְׁשַניִםְ ,ולֹא ְּב ֶמ ְר ּכ ָ
ָחכָם ו ֵּמ ִבין ִמ ַּד ְע ּתוֹּ .כָל ַה ִּמ ְס ַּת ּכֵל ְּב ַא ְר ָּב ָעה
ְּד ָב ִרים רָתוּי [ ָראוּי] לוֹ ְּכ ִא ּל ּו לֹא ָּבא ָלעוֹלָםַ :מה
ְּל ַמ ְע ָלהַ ,מה ְּל ַמ ָּטהַ ,מה ְּל ָפנִים ו ַּמה ְּל ָאחוֹר.
(מ ְׁשנָה ֲחגִ יגָה ַּדף י"א ע"ב)
ִ

ָבה הוּאֶׁ ,ש ַעל י ְֵדי ַהז ְָּכרַת
ׂה ֶמ ְר ּכ ָ
בַ .מ ֲע ֵש
ֶתר ,וְצו ִֹפין
ֻשה ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ְּבכ ֶ
ֵׁשמוֹת ֶׁשל ְקד ָּׁ
ֲמ ָדן ,ו ְֵא ְיך ֵהיכָל
ֵא ְיך ִמ ְׁש ְמרוֹת ַה ַּמ ְל ָא ִכים ְּב ַמע ָ
ׁ.
ִל ְפנִים ֵמ ֵהיכָלְּ ,כ ֵעין ַה ּסו ִֹכין ְּברו ַּח ַה ּק ֶֹדש
ׁשם)
(רע"ב ְל ִמ ְׁשנָה ֲחגִ יגָה ָ

ַמדוֹ
גֵ .אין ָס ֵפק ֶׁש ַה ְמ ַכ ּוֵן ַמה ֶּׁש ָא ְסר ּו ִמ ְּלל ְּ
ׂה,
ׂה ֶׁש ַעל יָדוֹ ַנ ֲע ָש
ֻלָתוֹ ו ַּמ ֲע ֶש
הוּא ַעל ּכ ַֹח ְּפע ּ
יעת או ִֹת ּיוֹת ו ִּמ ּלו ָֹתיו ִּב ְל ַבד ֲה ֵרי
ְּד ִא ּל ּו י ְִד ַ
ֹשים ֶׁש ָהי ּו
ַמ ַח ְּב ִרים ַה ְּקדו ִׁ
נו ַֹדע ,ו ְָח ִלי ָלה ל ְ
ּכו ְֹת ִבין אוֹתוֹ ו ְּמ ַפ ְר ְס ִמין אוֹתוֹ ִא ּל ּו ָהיָה זֶה
יעת
ִּב ְכלַל ָה ִא ּס ּורֶ ,א ּלָא ֶׁש ָה ִא ּסוּר הוּא ַעל י ְִד ַ
ׂה ֶׁש ַעל יָדוֹ .וכפירש"י ְּב ֶפרֶק
ֻלה ו ְַה ַּמ ֲע ֶש
ַה ְּפע ָּ
ּשין ַּ(דף ע"א ע"א)ֵׁ :שם ֶּבן י"ב כוּ'
ד' ְּד ִק ּדו ִׁ
שים ּבוֹ וְכוּ'( .תוס'
ַב ּו ַה ָּפ ִר ִיצים ַה ִּמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁ
ִמ ֶּׁשר ּ
ׁשם)
יו"ט ְל ִמ ְׁשנָה ֲחגִ יגָה ָ

ׂה ְּב ִתינוֹק ֶא ָחד ֶׁש ָהיָה קוֹרֵא
ַבנָןַ ,מ ֲע ֶש
דָּ .תנ ּו ר ָּ
ַבוֹ ְּב ֵס ֶפר י ְֶחז ְֵקאל ,ו ְָהיָה ֵמ ִבין ְּב ַח ְׁש ַמל
ְּב ֵבית ר ּ
ָפתוּ.
ׂר ָ
ִ(ל ְדרֹׁש ַמהוַּ ,ר ִׁש"י)ְ ,וי ְָצ ָאה ֵאׁש ֵמ ַח ְׁש ַמל ּו ְש
( ֲחגִ יגָה ַּדף י"ג ע"א)

ַבן יו ָֹחנָן ֶּבן ז ַּכַאי ֶׁש ָהיָה
ׂה ְּבר ָּ
ַבנָןַ ,מ ֲע ֶש
הָּ .תנ ּו ר ָּ
ַבי
רוֹכֵב ַעל ַהחֲמוֹר ו ְָהיָה ְמ ַה ֵּל ְך ַּב ֶּד ֶרךְְ ,ור ִּ
ַבי,
ֶא ְל ָעזָר ֶּבן ָע ָר ְך ְמ ַח ֵּמר ַא ֲח ָריוָ .א ְמר ּו לוֹ :ר ִּ
ָבהָ .א ַמר
ׂה ֶמ ְר ּכ ָ
ְׁשנֵה ִלי ֶּפרֶק ֶא ָחד ְּב ַמ ֲע ֵש
ָבה ְּבי ִָחיד,
ִיתי ָלכֶםְ " ,ולֹא ְּב ֶמ ְר ּכ ָ
לוֹ :לֹא ָּכ ְך ָׁשנ ִ
ֶא ּלָא ִאם ֵּכן ָהיָה ָחכָם ֵמ ִבין ְּב ַד ְע ּתוֹ"ָ .א ַמר לוֹ:
ָבר ֶא ָחד ֶׁש ִּל ַּמ ְד ָּתנִי.
ַביַּ ,ת ְר ֵׁשנִי לו ַֹמר ְל ָפנֶי ָך ּד ָ
ר ִּ
ַבן יו ָֹחנָן ֶּבן ז ַּכַאי ֵמ ַעל
ָא ַמר לוֱֹ :אמֹרִ .מ ּיָד ָי ַרד ר ָּ
ָשב ַעל ָה ֶא ֶבן ַּת ַחת ַהַּזיִת.
ַהחֲמוֹרְ ,ונ ְִת ַע ֵּטף ְוי ַׁ
ַביִ ,מ ְּפנֵי ַמה ָּי ַר ְד ָּת ֵמ ַעל ַהחֲמוֹר,
ָא ַמר לוֹ :ר ִּ
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ָבה,
ׂה ֶמ ְר ּכ ָ
ָא ַמר לוֶֹ :א ְפ ָׁשר ַא ָּתה ּדוֹ ֵרׁש ְּב ַמ ֲע ֵש
ּש ִכינָה ִע ָּמנ ּו ו ַּמ ְל ֲאכֵי ַה ָּׁשרֵת ְמ ַל ּוִין או ָֹתנוּ,
ו ְׁ
ַבי ֶא ְל ָעזָר
ַו ֲאנִי ֶא ְר ּכַב ַעל ַהחֲמוֹר? ִמ ּיָד ָּפ ַתח ר ִּ
ְׁ ,וי ְָר ָדה ֵאׁש
ָבה ו ְָד ַרש
ׂה ַה ֶּמ ְר ּכ ָ
ֶּבן ָע ָר ְך ְּב ַמ ֲע ֵש
ׂ ֶדה,
ִמן ַה ָּׁש ַמיִם ו ְִס ְּב ָבה ּכָל ָה ַא ּיָלוֹת ֶׁש ַּב ָּש
ֻּלן ו ְָא ְמר ּו ִׁשירָהַ ...נ ֲענָה ַמ ְל ָא ְך ִמן
ָּפ ְתח ּו כ ָּ
ָבה.
ׂה ַה ֶּמ ְר ּכ ָ
ָה ֵאׁש ו ְָא ַמרֵ :הן ֵהן ַמ ֲע ֵש
ֹאשוֹ,
ְשקוֹ ַעל ר ׁ
ַבן יו ָֹחנָן ֶּבן ז ַּכַאי ּונ ָׁ
א] ָע ַמד ר ָּ
ָתן ֵּבן
ָאל ֶׁש ּנ ַ
ׂר ֵ
ו ְָא ַמרָּ :ברו ְּך ה' ֱאל ֵֹקי ִי ְש
ֹש
ָהם ָא ִבינ ּו ֶׁש ּיו ֵֹד ַע ְל ָה ִבין ְו ַל ֲחקֹר ו ְִל ְדרׁ
ְל ַא ְבר ָ
ָבה.
ׂה ֶמ ְר ּכ ָ
ְּב ַמ ֲע ֵש
ֹשעַָ ,היָה
ׁ
ַבי יְהו ֻ
ֶא ְמר ּו ַה ְּד ָב ִרים ִל ְפנֵי ר ִּ
ב] ְּכ ֶׁש ּנ ֶ
ַבי יו ִֹסי ַה ּכ ֵֹהן ְמ ַה ְּל ִכים ַּב ֶּד ֶרךְָ ,א ְמרוּ:
הוּא ְור ִּ
ַבי
ָבהָּ .פ ַתח ר ִּ
ׂה ֶמ ְר ּכ ָ
ֹש ְּב ַמ ֲע ֵש
ַאף ָאנ ּו נ ְִדרׁ
ׁ .וְאוֹתוֹ ַה ּיוֹם ְּתקו ַּפת ַּת ּמוּז ָהיָה,
ֹש ַע ו ְָד ַרש
ׁ
יְהו ֻ
נ ְִת ַק ְּׁשר ּו ָׁש ַמיִם ְּב ָע ִבים נ ְִר ָאה ְּכ ִמין ֶק ֶׁשת
ְּב ָענָן ,ו ְָהי ּו ַמ ְל ֲאכֵי ַה ָּׁשרֵת ִמ ְת ַק ְּב ִצין ו ָּב ִאין
ִל ְׁשמֹעִַּ ,כ ְבנֵי ָא ָדם ֶׁש ִּמ ְת ַק ְּב ִצין ו ָּב ִאין ִל ְראוֹת
ַלה.
ְּב ַמזְמו ֵּטי ְּ(ב ִשׂ ְמ ַחת) ָח ָתן ְוכ ָּ
ַבי יו ִֹסי ַה ּכ ֵֹהן ו ְִס ֵּפר ַה ְּד ָב ִרים ִל ְפנֵי
ג] ָה ַל ְך ר ִּ
ַבן יו ָֹחנָן ֶּבן ז ַּכַאי ,ו ְָא ַמרַ :א ְׁש ֵריכֶם ו ְַא ְׁש ֵרי
ר ָּ
ש ָּכ ְך רָאוֲּ ( .חגִ יגָה ַּדף י"ד
יוֹ ַל ְד ְתכֶםַ ,א ְׁש ֵרי ֵעינַי ֶׁ

ֶּפרֶק ב

ֵס ֶדר ִה ְׁש ַּת ְל ְׁשלוּת ו ְּמ ִסירַת ִס ְתרֵי ַה ּתוֹרָה
ְּב ִס ְפרֵי ַה ַּק ְדמוֹנִים
ֹשה
ַּבד ְּב ַבד ִעם ּתוֹרָה ֶׁש ִּב ְכ ָתבֶׁ ,ש ּנ ְִּתנָה ְלמ ֶׁ
ִמ ִּסינַי ,נ ְִמ ְסרָה ּגַם ּתוֹרָה ֶׁש ְּב ַעל ֶּפהַ ,ה ּכוֹ ֶללֶת
ֵאשית"
ׂה ְּבר ִׁ
"מ ֲע ֵש
ּגַם ִס ְת ֵרי ּתוֹרָהַ ,ה ּנ ְִקרָא ַ
ָבה" .ו ְּכ ֵׁשם ֶׁש ַה ּתוֹרָה ַה ּנִגְ ֵלית
ׂה ֶמ ְר ּכ ָ
ּ"מ ֲע ֵש
ו ַ
יהֵּ ,כן
יה ו ְּכלָלו ֶֹת ָ
ָט ָ
ְטע ּונָה ֵּברוּר ְּב ֶק ֶׁשר ִל ְפר ֶ
ֵע ְל ָמסֹרֶת
הוּא ,ו ְּּב ּמ ּכָל ֶׁש ֵּכן ו ְַקל וָחו ֶֹמרְּ ,בנוֹג ַ
נ ְִס ַּתר ְּדתוֹרָהֶׁ ,ש ּנ ְִמ ְסרָה ָּת ִמיד ִמ ֶּפה ְלאֹזֶן,
ָקים" ְורַק ִל ְצנו ִּעין ו ְּרא ּויִין
ָאשי ְּפר ִ
ְורַק ְּב"ר ֵׁ
ִּב ְל ַבד.
ָטים ַעל
ַמה ְּפר ִ
ַמ ְת ִאים ִעם ַה ּנַ"ל ,נ ִָביא ְל ַה ָּלן ּכ ָּ
ִס ְפ ֵרי ַהיְסוֹד ְּבתוֹרַת ַה ּנ ְִס ָּתר ֶׁש ִה ּגִיע ּו ְלי ֵָדינוּ.
א) ֵס ֶפר י ְִצירָה
ָהם ָא ִבינ ּו ָע ָליו
ַחס ְל ַא ְבר ָ
אֵ .ס ֶפר י ְִצירָה נ ְִתי ֵ
ָהם ָא ִבינ ּו
ָתב ָהרַב ְׁש ָל"הְּ ,ד ַא ְבר ָ
ַה ָּׁשלוֹםְ .וכ ַ
ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹם ְמ ָסרוֹ ְלי ְִצ ָחקְ ,וי ְִצ ָחק ְלַי ֲעקֹב
ָא ִבינ ּו ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹם ,וְהוּא ְמ ָסרוֹ ְל ָבנָיו
ֵאה ,וְיו ֵֹסף ֶׁש ָהיָה ָק ָטן לֹא נ ְִמ ַסר
ַה ּגְדו ִֹלים ְּבנֵי ל ָ
ָטים ָהי ּו ִמ ְת ַע ְּס ִקים וּבו ְֹר ִאים ַנעֲרוֹת
לוֹ ,ו ְַה ְּׁשב ִ
ָאים ו ְָהי ּו ְמ ַט ּי ְִלים ִעם ַהַּנעֲרוֹת וְאו ְֹכ ִלים
ו ְּטל ִ
ע"ב)
ׂ ִבים ,וְיו ֵֹסף לֹא י ַָדע
ֵא ֶבר ִמן ַה ַחי ִמן ַה ְּכ ָש
ֲר ֶכת
יד"א ַמע ֶ
(מ ְד ַּבר ְק ֵדמוֹת ְל ַה ִח ָ
ְצירָהִ .
ּׂו ְּבס' י ִ
ד] ֵמ ַה ּנַ"ל ָאנ ּו ְל ֵמ ִדים ַעל ִק ּיוּם סוֹדוֹת ֶׁש ּנ ְִמ ְסר ּו ֶׁשַּנ ֲעש
ָאים.
ֻפל ִ
ָמיםַ ,ה ְּמ ִכ ִילים ָרזִים מ ְ
ְל ַה ֲחכ ִ
ח' ֵע ֶר ְך ָח ְכ ָמה אוֹת י"ב)
וָּ .תנ ּו ר ָּ
ֲמר ְר ִב ִיעי אוֹת כ"ה) י ִֵחס ֶאת ֵס ֶפר
(מא ָ
ָרי ַ
ַכ ּוז ִ
ַבנָןַ ,א ְר ָּב ָעה נ ְִכנְס ּו ְּב ַפ ְר ָסה ָ(על ּו ָל ָר ִק ַיע ַעל בּ .גַם ּב ּ
ָהם ָא ִבינ ּו ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹם .וְז"ל
י ְֵדי ֵׁשםַ ,ר ִׁש"י) ,ו ְֵא ּל ּו ֵהןֶּ :בן ַע ּזַאי ו ֶּבן זו ָֹמא ַא ֵחר י ְִצירָה ְל ַא ְבר ָ
ַבי ע ִ
ֲק ָיבאָ .א ַמר ָל ֶהם ר ִּ
ַבי ע ִ
ְור ִּ
ָהם
ֲק ָיבאְּ :כ ֶׁש ַא ֶּתם ָׁשםָ :א ַמר ֶה ָח ֵברֵ ,ס ֶפר י ְִצירָה וְהוּא ְל ַא ְבר ָ
ִש ָטהוֹר ַאל ּת ְ
ִיעין ֵא ֶצל ַא ְבנֵי ַׁשיׁ
ַמ ּג ִ
ֹאמר ּו ָא ִבינ ּו כוּ'.
"מיִם ַמיִם"ִ ,מּׁשוּם ֶׁשֶּנא ַ
ַ
ֱמר ּדו ֵֹבר ְׁש ָק ִרים ּגַם הר"ר ִח ְס ַּדאי ְּב ִס ְפרוֹ אוֹר ה' ִהז ְִּכיר ֵס ֶפר
ָהם ָא ִבינ ּו ָע ָליו
לֹא י ִּכוֹן ְלֶנגֶד ֵעינַיֶּ .בן ַע ּזַאי ֵה ִציץ ו ֵּמתֶּ ...בן י ְִצירָהְ ,ו ִיחֲסוֹ ּגַם הוּא ְל ַא ְבר ָ
זו ָֹמא ֵה ִציץ ְונ ְִפ ַגּעַ ...א ֵחר ִק ֵּצץ ַּב ּנ ְִטיעוֹת .ר ִּ
ַבי ַה ָּׁשלוֹם.
שלוֹםֲ ( .חגִ יגָה ַּדף י"ד ע"ב)
ָצא ְּב ָׁ
ֲק ָיבא י ָ
עִ
ָהם
גּ .גַם ְּב ֵס ֶפר י ְִצירָה ַע ְצמוֹ ִנז ְּכַר ֵׁשם ַא ְבר ָ
ָצא ְּב ָׁשלוֹם ָהיָה ר ּ
ֲק ָיבא ֶׁש ּי ָ
ַבי ע ִ
ו ְָא ֵכן ,ר ִּ
ַבוֹ ֶׁשל ָא ִבינ ּו ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹם .וְז"ל:
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ְ(ר ֵאה ְמנָחוֹת ַּדף כ"ט ע"ב).
ר ִּ
ָהם ָא ִבינ ּו ו ְָח ַקר ו ְֵה ִבין
ּכֵיוָן ֶׁש ִה ִּביט ַא ְבר ָ
ֶע ְתק ּו ּב ֶּ
זִ .מ ִּד ְב ֵרי ֲחזַ"ל ֶׁש ּנ ֶ
ָצר ו ְָח ַׁשב ְו ָע ְל ָתה ְּביָדוֹ,
ַפרֶק ֶׁש ְּל ָפנֵינ ּו מ ּוכָח ,ו ְָח ַקק ו ְָח ַצב ו ְֵצרֵף ְוי ַ
ֶׁש ַּב ּתוֹרָה ֶׁש ּב ַעל ֶּפה ְּכלו ִּלים ּגַם ִס ְת ֵר ּ
י-תוֹרָה ְונִגְ ָלה ָע ָליו אֲדוֹן ַה ּכֹל י ְִת ָּב ַר ְך ְׁשמוֹ ָל ַעד,
ׂה ֶמ ְר ּכ ָ
ּ"מ ֲע ֵש
ֵאשית" ו ַ
ׂה ְּבר ִׁ
"מ ֲע ֵש
 ַָהם אוֹהֲבוֹ ְו ָכרַת ְּב ִרית לוֹ ו ְּלז ְַרעוֹ
ָבה" ,ו ְּקרָאוֹ ַא ְבר ָ
ֶׁש ֵהם ְּכלָלוּת ָהעוֹלָמוֹת וְסוֹדוֹת ַה ֲהָויָה.
ֱמן ַּבה' ַו ּי ְַח ְׁש ֶב ָה לוֹ ְצ ָד ָקה...
ַעד עוֹלָם ,ו ְֶהא ִ

ו ְַה ָק ּבָ"ה ּג ִָּלה לוֹ ֶאת סו ָֹדן.

ירה פ"ו ִמ ְׁשנָה
(ס ֶפר י ְִצ ָ
ֵ

ח')

ָהם ָא ִבינ ּו ָע ָליו
ָתבֶׁ ,ש ַא ְבר ָ
ֲבל הרס"ג ּכ ַ
ד .א ָ
ַה ָּׁשלוֹם הו ִֹציא רַק ֶאת ָה ִע ְנָינִים ֶׁש ְּב ֵס ֶפר
ֲבל לֹא הוּא ְּכ ָתבוֹ ְּבצ ּורָתוֹ
ׂ ְכלוֹ ,א ָ
י ְִצירָה ְּב ִש
ַה ּנו ְֹכ ִחית .וְז"ל:
ָהם ָא ִבינ ּו
ַה ַּק ְדמוֹנִים ָמ ְסרוִּּ ,כי ֵס ֶפר זֶה ַא ְבר ָ
ִח ְּברוֹ ...ו ְֵאינָם או ְֹמ ִרים ֶׁשהוּא ָק ַבע ִמ ּלוֹת
ַה ֵּס ֶפר ַה ּזֶה ְּכ ִפי ַה ֵּס ֶדר ַה ּזֶהֶ ,א ּלָא או ְֹמ ִרים
ׂ...
ׂ ְכלו
ֶׁשהוּא הו ִֹציא ֶאת ָה ִע ְנָינִים ַה ּלָל ּו ְּב ִש
ֲדים ֶׁש ָהי ּו ִע ּמוֹ,
ַמַיח ִ
ו ְִל ְּמ ָדם ְל ַע ְצמוֹ ו ְִל ְּמ ָדם ל ְ
ֻמ ֵתנ ּו ִּב ְל ִּתי
ְולֹא ָח ְדל ּו ִל ְהיוֹת נ ְִמ ָס ִרים ְּבתו ְֹך א ָּ
ֲשר נ ְִת ַק ְּבצ ּו ּבוֹ
ֲשר ָהיָה ַה ּז ְַמן א ֶׁ
ְּכתו ִּביםְ ...ו ַכא ֶׁ
ישוּם
ֻמה ו ְִר ְּכז ּו ִע ְנ ְינֵי ַה ִּמ ְׁשנָה ו ְִה ְל ִּב ׁ
ַח ְכ ֵמי ָהא ָּ
ּׂו ִ ...ע ְנ ְינֵי ֵס ֶפר זֶה
ִמ ִּלים ִמ ֶּׁש ָּל ּה ו ְּק ָבעוּםָ ,עש
ירה)
(פר ּוׁש הרס"ג ְל ֵס ֶפר י ְִצ ָ
ֹמה ְל ָכךְֵּ .
ְּבדו ֶ
ֲק ָיבא ֶׁש ָּׁשנָה
ַבי ע ִ
ֲסים ֵס ֶפר זֶה ְלר ִּ
ֵש ַה ְמַיח ִ
ה .יׁ
ָהם ָא ִבינ ּו ָע ָליו
ֵּכן ִמ ִּפי ַה ַּק ָּב ָלה ַעד ַא ְבר ָ
ׁשם)
(פר ּוׁש "קוֹל יְהו ָּדה" ַעל ַה ּכ ּוז ִָרי ָ
שלוֹםֵּ .
ַה ָּׁ
ּשמוֹ
ֻר ָסם ְמאֹד ,ו ְׁ
וֵ .ס ֶפר ַהי ְִצירָה הוּא ְמפ ְ
ַּׁ ,בז ַֹּהר ו ְּב ִס ְפ ֵרי
ַמ ְד ָרש
ו ְָת ְכנוֹ ִנז ְּכַר ַּב ַּׁש"סּ ,ב ִּ
אשוֹנִים ו ְָה ַאחֲרוֹנִים .ו ְַה ְר ֵּבה ִמ ְּגאוֹנֵי
ָה ִר ׁ
ּשיםְּ ,כגוֹן רַב ַהאי
ַק ְד ָמ ֵאי ִח ְּבר ּו ָע ָליו ֵּפרו ִׁ
ָש ֶּבן ָּת ִמיםַׁ ,ש ְּב ַתי
ָס"גָ ,ה ַראֲבָ"דּ ,דוֹנׁ
ּגָאוֹןָ ,הר ָ
ַבי י ְִצ ָחק
ּדוֹנוֹלוֹ ,יְהו ָּדה ֶּבן ַּב ְרזִי ַלי ַה ַּב ְר ֵצלוֹנִי ,ר ִּ
יאל ִמ ּגֵירוֹנָה ,ר ִַּבי ֶא ְל ָעזָר
ַבי ַעז ְִר ֵ
ַס ּגִי נְהוֹר ,ר ִּ
ִילנָא,
ַמ ָּב"ןַ ,ה ּגָאוֹן ִמ ּו ְ
ִמ ּג ְַר ַמ ְיזָא ַּ(ב ַעל ָהרו ֵֹק ַח)ָ ,הר ְ
וְעוֹד ר ִַּבים.
ב) ְּבכ ַֹח ֵס ֶפר י ְִצירָה ֶא ְפ ָׁשר ִל ְברֹא ָא ָדםְּ ,ב ֵה ָמה
ַח ּיָה וְעוֹף
יקי ְּבר ּו ָע ְל ָמא,
ָבא ,אי ָּבע ּו ַצ ִּד ֵ
אָ .א ַמר ר ָ
ֱמר (י ְַׁש ְעיָה נ"ט) ִּכי ֲעוֹנו ֵֹתיכֶם ָהי ּו ַמ ְב ִּד ִילים
ֶׁשֶּנא ַ
ָ(הא ִאם לֹא ָהי ּו ָּב ֶהם עֲווֹנוֹת ֵאין ָּכאן ַה ְב ָּד ָלה ֵּ(בינָם ְל ֵבין ה'),
ָבא ָּברָא ּג ְַברָא ַעל י ְֵדי
ּש ַר ִׁש"י ר ָ
ַר ִׁש"י) .ו ֵּפרוׁ
(ס ְנ ֶה ְד ִרין ַּדף
שםַ .
ָמד ּו ֵצרוּף ֶׁשל ֵׁ
ֵס ֶפר י ְִצירָהֶׁ ,ש ּל ְ
ׁשם)
ס"ה ע"ב ובפרש"י ָ

ּשי ַא ּגָדוֹת מהרש"א ,ו ְּבס'
ו ְַע ּיֵן עוֹד ָׁשם ְּב ִח ּדו ֵׁ
ימן קצ"ו.
ַה ָּב ִהיר ִס ָ
ֹש ְעיָא ֲהוָה י ְַת ֵבי ּכָל ַמ ֲע ֵלי
ַבי ֲחנִינָא ְורַב או ַׁ
ב .ר ִּ
ַׁש ְּב ָתא ו ְַע ְס ֵקי ְּב ֵס ֶפר י ְִצירָה ,ואיברי ְלה ּו עגלא
ּש ַר ִׁש"י :ו ִּמ ֵּמילָא
תילתא ואכלי ֵל ּיה .ו ֵּפרוׁ
אברו עגלא תילתא ַעל י ְֵדי ֶׁש ָהי ּו ְמ ָצ ְר ִפים
או ִֹת ּיוֹת ַה ֵּׁשם ֶׁש ָּב ֶהם נ ְִברָא ָהעוֹלָם ,ו ְֵאין ּכָאן

ׂה ַה ָק ּבָ"ה ֵהן ַעל י ְֵדי
ִמּׁשוּם ְמ ַכ ְּׁשפוּתְּ ,ד ַמ ֲע ֵש
ׁשם ובפרש"י)
(ס ְנ ֶה ְד ִרין ָ
ש ּלוֹ הוּאַ .
ֻשה ֶׁ
ֵׁשם ְקד ָּׁ
ִיר ָסא ָׁשם ִהיא:
ועיי"ש ְּב ַדף ס"ו ע"ב ,ו ְַה ּג ְ
עסקי ְּב ִה ְלכוֹת י ְִצירָה.
ָתם זַ"לְּ ,ד ֵא ְיך
גַ .ו ֲאנִי ָׁש ַמ ְע ִּתי ְולֹא ָא ִבין ַּכָּונ ָ
ַי ֲע ֶלה ַעל ַה ַּד ַעת דגברי רבי ִּכי הני הוו עסקי
ׂה ֵׁש ִדים ,ו ְָהי ּו
ּכָל ַמ ֲע ֵלי יו ֵֹמי ְּד ַׁש ְּב ָתא ְּב ַמ ֲע ֵש
ׂה ַעל י ְֵדי ֵׁש ִדים.
ָבר ַהַּנ ֲע ָש
ֶנ ֱהנִים וְאו ְֹכ ִלין ַה ּד ָ
וְת ּו ִּד ְב ֵס ֶפר י ְִצירָה ָהי ּו עו ְֹס ִקין ,ו ֵּבין ֶׁש ּי ְִהיֶה
"ס ֶפר י ְִצירָה" ַה ּנ ְִמ ָצא ֶא ְצלֵנ ּו ֶׁשהוּא
ּש ֵ
ֵּפרוׁ
ָהם ָא ִבינוּ ,אוֹ כפירש"י ז"ל ֶׁש ָהי ּו
ֻחס ְל ַא ְבר ָ
ְמי ָ
שם וְכוּ'( .שו"ת הרדב"ז ח"ג
ְמ ָצ ְר ִפים או ִֹת ּיוֹת ַה ֵּׁ
ימן ת"ב)
ִס ָ

ֹש ַע ֶּבן ֲחַנ ְניָה ,יכיל אנא נסיב קרין
ׁ
ד .א"ר יְהו ֻ
ואבטיחין ועביד לן ַ(על י ְֵדי ֵס ֶפר י ְִצ ָירה) איילין
טבין ַ[א ּי ִָלים ו ְּצ ָביִים] והידנין ( ְוגַם ֵהם ְּב ַע ְצ ָמם) ַע ִב ִידין
ֲל ָכה י"ט)
ׁש ְל ִמי ַס ְנ ֶה ְד ִרין פ"ז ה ָ
ְט ִבין( .יְר ּו ַ
יילין ו ָ
ֵא ִ
ָתב ַה ּגָאוֹן מהר"ר ְצ ִבי ז"ל ִּב ְתׁשו ָּבה הנז'
הּ .כ ַ
ָא ְת ַח ּנַןַ ,ה ִּנז ְֶּכ ֶרת
יד"א ְּב ַה ְפ ָט ַרת ו ֶ
ׁש ָלל ְל ַה ִח ָ
ָארי ָ
ְּ[ב ֻקנ ְְט ֵרס ַצ ּו ִ

ְל ֵעיל מיני'] ֶׁש ּז ְֵקנוֹ מהר"ר ֵא ִל ּיָה ּו זַ"ל ָּברָא ּג ְַברָא
ָא ִיתי בשו"ת
ע"י ֵס ֶפר י ְִצירָהַ ,ע ּיֵן ָׁשםְ .ור ִ
ְּבנוֹ ּבַס' ְׁש ֵאלַת יעב"ץ ח"ב סי' פ"בֶׁ ,ש ָּׁש ַמע
ֵמ ָהרַב ָא ִביו ז"ל ַמה ֶּׁש ָּקרָה ְּבאוֹתוֹ ַה ּנו ָֹצר ַעל
ַבי ֵא ִל ּיָה ּו ַּב ַעל ֵׁשם ז"לִּ ,כי
י ְֵדי ז ְֵקנוֹ ַה ּגָאוֹן ר ִּ
ָדל ְמאֹד ,נ ְִתָירֵא ֶׁש ּלֹא
ָאה ּו הוֹ ֵל ְך ְוג ֵ
ַא ַחר ֶׁשר ָ
ָקח ְונ ִֵּתק ִמ ֶּמ ּנ ּו ַה ֵּׁשם
ֲריב ָהעוֹלָם ,ע"כ ל ַ
ַיח ִ
ַטל
ֲדיִן ְּב ִמ ְצחוֹ ו ְַעל י ְֵדי ָּכ ְך נ ְִת ּב ֵּ
ֶׁש ָהיָה ּדָבוּק ע ַ
יטה
ׂ ִר ָ
ׂה ּבוֹ ְש
ֲבל ִה ּזִיקוֹ ו ְָע ָש
ֲפרוֹ ,א ָ
ְשב ַלע ָ
ו ָׁ
יקת ַה ֵּׁשם ִמ ֶּמ ּנ ּו
ְּב ָפנָיו ְּבעוֹד ֶׁש ּנ ְִת ַע ֵּסק ִּבנ ְִת ַ
יד"אַ ,מ ֲע ֶר ֶכת
(מ ְד ַּבר ְק ֵדמוֹת ְל ַה ִח ָ
שםִ .
ְּב ָחז ְָקהַ ,ע ּיֵן ָׁ
יו"ד ,אוֹת כ"ז)

ימן ז'ֶׁ ,ש ְּב ֵה ָמה
ו .ו ְַע ּיֵן ְּב ִפ ְת ֵחי ְּתׁשו ָּבה יו"ד ִס ָ
ֶׁש ּנ ְִב ְר ָאה ַעל י ְֵדי ֵס ֶפר י ְִצירָה ֵאינ ָּה ְצ ִריכָה
יטה .ו ְַה ְּׁש ָל"ה ֵה ִביא ְר ָאיָה ַעל זֶה ַמה
ְׁש ִח ָ
ֲחי יו ֵֹסף ָע ְסק ּו ְּב ֵס ֶפר י ְִצירָה
ֶׁש ּכָתוּב ֶׁשא ֵ
ו ִּמ ְיב ֵרי ְלה ּו ְּב ֵהמוֹת ו ְָא ְכל ּו ֵא ָבר ֵא ָברַּ ,כ ּנַ"ל
ְס ִעיף א' אוֹת א' .ו ְַע ּיֵן ּגַם ֵּכן ְּב ַד ְרכֵי ְּתׁשו ָּבה
ֱר ְיך ְּבזֶה.
ָׁשם ְס ִעיף י"א ֶׁש ֶהא ִ

"היכָלוֹת"
ג) ִס ְפרֵי ַה ֵ
ַב ִתי",
"היכָלוֹת ר ָּ
ָאים ֵ
ִס ְפ ֵרי ַה ֵהיכָלוֹתַ ,ה ּנ ְִקר ִ
"פ ְר ֵקי
"פ ְר ֵקי ֵהיכָלוֹת"ִּ ,
"היכָלוֹת זו ַּט ְר ִּתי"ִּ ,
ֵ
ִש ָמ ֵעאל" ,וְעוֹד,
ַבי י ְׁ
ָדת ר ִּ
"א ּג ַ
ָבה"ַ ,
ֶמ ְר ּכ ָ
ַבי
ֻחד ְלר ִּ
ֻח ִסים ִל ְתקו ַּפת ַה ַּת ּנ ָּאים ,ו ִּב ְמי ָ
ְמי ָ
ֲק ָיבא.
ַבי ע ִ
ישע ּכ ֵֹהן ּגָדוֹל ו ְּלר ִּ
ֱל ָׁ
ִש ָמ ֵעאל ֶּבן א ִ
י ְׁ
ָקיעַ,
ִס ְפ ֵרי ַה ֵהיכָלוֹת ּכו ְֹל ִלים :סוֹדוֹת ָהר ִ
ְצ ָבא ַה ָּׁש ַמיִםִּ ,כ ֵּסא ַה ּכָבוֹד ו ְֵהיכַל ה' ,ו ָּב ֶהם:
ֵאשיתְׁ ,שמו ָֹתיו ֶׁשל
ִׁשעוּר קו ָֹמה ֶׁשל יו ֵֹצר ְּבר ִׁ
ֵיצד ָּדן ַה ָק ּבָ"ה ֶאת עוֹלָמוְֹׁ ,שמוֹת
ַה ָק ּבָ"הּ ,כ ַ
יח
יהם ו ְִע ְנ ְינֵי ָמ ִׁש ַ
ָתם ו ְּת ִפ ּלו ֵֹת ֶ
ַה ַּמ ְל ָא ִכיםִׁ ,שיר ָ
ֻלה.
וּגְ א ָּ
ד) ֵס ֶפר ַה ָּב ִהיר
ַבי נְח ּו ְניָא
ֻחס ְל ַה ַּת ּנָא ר ִּ
אֵ .ס ֶפר ַה ָּב ִהיר ְמי ָ
"א ּנָא ְּבכ ַֹח"ְ ,ונ ְֶח ָׁשב
ֶּבן ַה ָּקנֶהְ ,מ ַח ֵּבר ְּת ִפ ּלַת ָ
אשוֹן ֶׁש ּבוֹ נ ְִכ ְּתב ּו ִס ְת ֵרי ּתוֹרָה ַעל
ַס ֶפר ָה ִר ׁ
ל ֵּ
(ש ּנ ְַס ֵּמן
ׁ
ְע ּיֵן בחיד"א ֶ
ְמנַת ְל ַפ ְר ְס ָמם ְּבגָלוּי .ו ַ
ֹאש
ְל ַה ָּלן ְּב ָסמו ְּך) ֶׁש ְּמ ָת ֵאר אוֹתוֹ ְּב ֵׁשם "ר ׁ
ֻב ִלים".
ַה ְמק ָּ
ב .הוּא ִה ְת ִחיל ְל ַח ֵּבר ֵס ֶפר ְּב ַק ָּב ָלה ְּב ִפ ְרסוּם.
ִּכי ָה ַאף ָא ְמנָם ֶׁש ּכָל ִּד ְב ֵרי רז"ל ֵהם ְּבנ ּויִים ַעל
יש ּו ַה ְּד ָב ִרים
ֱמתִ ...מ ּכָל ָמקוֹם ִה ְל ִּב ׁ
ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ַב ִרים סוֹ ֵדי
ְמאֹדֶׁ ,ש ֵאינוֹ נ ִּכָר ְּכ ָלל ִּכי ֵהם ַה ְמד ְּ
ֲבל ר ִַּבי נְח ּו ְניָא ֶּבן ַה ָּקנֶה ִה ְת ִחיל
ּתוֹרָה .א ָ
(שם ַה ְּגדו ִֹלים
ׁ
ש ֵהם סוֹדוֹתֵ .
ְל ַח ֵּבר ֵס ֶפר ֶׁש ּנ ִּכָר ֶׁ
יד"א ַמ ֲע ֶר ֶכת ְס ָפ ִרים ְּב ֶע ְר ּכוֹ)
ְל ַה ִח ָ

ֻב ִלים ָה ִראׁשוֹנִים ָׁשאֲב ּו
גּ .כָל ּגְדוֹ ֵלי ַה ְמק ָּ
ִמ ַּמ ְעיָנוֹ ו ְָה ְלכ ּו ְלאוֹרוֹ ַה ָּב ִהירֲ ,א ֶׁשר ִה ְב ִהיק ֶאת
ּאל
(ה ַרב ְׁשמו ֵ
ֹּהרָ .
ָהעוֹלָםֶ ,טרֶם הו ִֹפי ַע עוֹד אוֹר ַהז ַ
ִילנָא תרמ"א)
לו ְֹריֵא ְּב ַה ְק ָּד ָמתוֹ ְל ֵס ֶפר ַה ָּב ִהיר ,הו ָֹצ ַאת ו ְ

ּ-סה ּו ָלה (ה'צא),
ד .ר ִַּבי ֵמ ִאיר ֶּבן ְׁשלֹמֹה ַא ּבו ָ
ָחב ְל ֵס ֶפר
ָתב ֵּפר ּוׁש ר ָ
ַּת ְל ִמיד ָה ַר ְׁש ָּב"א ּכ ַ
ַה ָּב ִהירֶׁ ,ש ּנ ְִד ַּפס ָל ִראׁשוֹנָהִ ,מ ְּכ ַתבָ-ידִּ ,ב ְׁשנַת
תרמ"א.
***
ַה ְּס ָפ ִרים ַה ּנַ"לֵ ,ס ֶפר י ְִצירָהִ ,ס ְפרֵי ַה ֵהיכָלוֹת
ו ְֵס ֶפר ַה ָּב ִהירִׁ ,ש ְּמׁש ּו יְסוֹד ְל ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר
ֶׁׁ ,ש ּנ ְִבנָה ַעל ְׁשנֵי יְסוֹדוֹתַ :על סוֹדוֹת
ַה ָּקדוֹש
ֶׁש ּנ ְִת ּג ַּל ּו ְּבאו ָֹתם ַה ְּס ָפ ִרים ו ְּבעוֹד ְס ָפ ִריםְ ,ו ַעל
סוֹדוֹת ֲח ָד ִׁשים ֶׁש ִּנגְל ּו ָל ֶהם ַעל ְי ֵדי ֵא ִל ּיָהוּ,
ַה ַּמ ְל ָא ִכים וְכוּ'.
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שעה אחת לימוד זוהר בשבת קודש יותר מאלף שנים פשט ביום חול.
רבי שמעון בן יוחאי העורך דין
שלנו בשמים לזכות לשנת חיים
טובים ומתוקים ומתוקנים זאת
אומרת שעה אחת של שבת שוה:
אלף שעות ביום חול ושעה אחת
של לימוד זוהר הקדוש ביום חול
יותר משנה שלימה של לימוד פשט
יוצא מזה :שעה אחת של לימוד
זוהר הקדוש בשבת קודש יותר
מאלף שנים פשט ביום חול .זאת
אומרת :אם לימוד זוהר  6שעות
בשבת קודש ,מתקן  6אלפים שנה
של העולם .מכאן יכולים להבין את
גודל הכוח של יהודי פשוט הלוקח
על עצמו ללמוד זוהר הקדוש
בשבת קודש  6שעות ,מחזיק את
כל הבריאה כולה ,מיום בריאת
העולם עד ביאת המשיח בב"א.
מכאן יכולים להבין איזה כוח גדול
יש בזוהר הקדוש שמתקן את כל
העולם כולו,
כמו שאמר הרשב"י הקדוש
במסכת סוכה דף מ"ה ע"ב ,וזה
לשונו :ואמר חזקיה אמר רבי
ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי
יכול אני לפטור את כל העולם
כולו מן הדין מיום שנבראתי עד
עתה ואילמלי אלעזר בני עמי
מיום שנברא העולם ועד עכשיו
ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום
שנברא העולם עד סופו.
הרשב"י הקדוש נתן לנו סגולה גדולה
כזאת :שבלימוד זוהר הקדוש 6
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שעות בשבת קודש ,מתקנים 6
אלפים שנה של העולם.
על ידי לימוד שעה אחת זוהר
בשבת קודש אפשר להביא
הגאולה שלימה
בספר ישעיה (פרק ס' פסוק כ"ב):
"הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי
עצום אני ה' בעתה אחישנה"
צריך ביאור ,מה כוונת הפסוק
שהקטן יהיה לאלף ,איך יכול
להיות שבן אדם קטן יזכה להיות
לאלף והצעיר לגוי עצום?
נראה לפרש בהקדם הפסוק
הקודם פסוק כ"ב ,שאמר" :ועמך
כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ
נצר מטעו {מטעי} מעשה ידי
להתפאר" ,דהנה איך יכול להיות
ועמך כלם צדיקים וכו' ,הלא
הקדוש ברוך הוא נתן לנו יצר
הרע די גדול ,וצריך לנהל איתו
מלחמה כבידה ,וקשה מאוד
לנצח אותו ,אתמהה?
ולפרש זאת נקדים דברי
המפרשים :בתרגום יונתן על
ישעיה (פרק ס פסוק כב) :דזעיר בהון
יהי לאלפא ודחלש לעם תקיף
אנא ה' בזמנה איתינה :וברש"י
ישעיה שם :עתה אחישנה  -זכו
אחישנה לא זכו בעתה :ובמצודות
דוד שם :קטן  -השבט הקטן
יתרבה עד אלף פעמים ככה.
והצעיר  -כפל הדבר במ"ש .אני
ה'  -אשר היכולת בידי לכן בבוא

עת הגאולה אמהר להרבות הקטן
לאלף והצעיר לגוי עצום :וברד"ק
שם :קטן  -אינו אומר על גוף אחד
כי מה ענין קטן וצעיר אלא רוצה
לומר השבט והמשפחה ,הקטן
מהם יהיה לאלף פעמים ממה
שהוא עתה ,וכפל הענין במ"ש
כמנהג ,ואמר הצעיר לגוי עצום:
אני ה' בעתה אחישנה  -זאת
הטובה שאני מבטיחם אני ה'
אעשנה שהיכולת בידי ,ואמר
בעתה ואמר אחישנה אמרו רז"ל
זכו אחישנה לא זכו בעתה ,ויש
לפרש כשיגיע עתה אחישנה,
לגמרה מהרה כי לא יארך זמן
מעת החל הישועה עד כלותה,
וי"ת אנא השם בזמנה אייתינה:
ובמלבי"ם שם :הקטן יהיה לאלף
 בריבוי הכמות והצעיר  -בכחיהיה לגוי עצום  -בריבוי האיכות
בכח ועצמה ,והגם שאני מתמהמה
עתה והעם חלשים ומעטים ,הנה
אני ה' בעתה אחישנה  -בבא העת
המיועד אעשה הדבר בזריזות
(כי זה גדר פעל חיש) ואמלא את
הבטחתי ,עד כאן לשונם ז"ל.
אפשר לפרש על פי דברי הבן
איש חי שאם לומד בשבת שעה
אחת זוהר זה כמו שלמד אלף שנים,

בן איש חי פרשת שמות

כף החיים שו"ע אורח חיים סימן קנה

ואם לומד  6שעות בשבת נחשב
כמו שלמד שש אלפים שנה של
בריאת העולם .ועל ידי נזכה אני
ה' בעתה אחישנה  -בבא העת
המיועד אעשה הדבר בזריזות
כמו שכתב המלבי"ם.
התשובה היא על ידי שילמוד
שעה אחת בזוהר הקדוש בשבת
קודש.עוד נראה לפרש בהקדם
מה שכתוב בספר אגרת מסע
אור החיים הקדוש( ,כתב יד אחד
מתלמידיו) ,וזה לשונו שם :ולמדנו
עד ששה שעות ,ובסוף ו' שעות
נתמלא הבית ריח טוב 1אשר
כמוהו לא נהיה,
 1לימוד ספר הזוהר הקדוש במירון :היום יום
ב' ,ה' לאדר ב' ,שנת וית"ן ל"ו ,נסענו מעכו
לצפת ת"ו לראות את פני האדון ה' בארץ
הגליל ,ואחר כך הלכנו למירון וכו' ולמדנו
שם בחשק גדול ובאהבה גדולה ובשמחה
ספר הזוהר עד ד' שעות מהלילה ,ועמדנו
לאכול ,וחזרנו תיכף אחר האכילה לימודינו
כפי שנתן הרב לכל אחד מהחברים שהיו
שם ספר אחד של הזוהר .והיה חלקי ספר
בראשית ,ולמדנו עד ששה שעות ,ובסוף ו'
שעות נתמלא הבית ריח טוב אשר כמוהו
לא נהיה וכו' .ולמדנו עד ח' שעות מהלילה,
והלכנו לישון .וקודם שהאיר היום כשני
שעות עמדנו על משמרתנו ולא ישננו כי
אם שני שעות ,וישבנו ללמוד .וכשהאיר פני
המזרח התפללנו כוותיקין וישבנו ללמוד
עד י"ח שעות בלי הפסק בינתיים אפילו

בדיבור של דברי תורה .ואחר שאכלנו
חזרנו ללימודינו כל יום חמישי ,עד ח' שעות
מהלילה .וביום ו' בבוקר וכו' .ובכל יום השבת
היינו לומדים זהר ,ובלילה ליל מוצאי שבת
עשינו משמורות כל הלילה ,שהאידרות אמר
הרב שנלמד אותם ביחד ,וכן היה .ובשעה
שהתחלנו האדרות היתה הארה גדולה
והרגש גדול בנשמותינו וכו' ,וגמרנו האדרות
סמוך לאור היום ,ולמדנו מאמרי בר יוחאי
בשמחה גדולה( .אגרת מסע אור החיים הקדוש,
כת"י אחד מתלמידיו ,נדפס בס' טעמי המנהגים ,עניני
הילולא דרשב"י)

ב) קביעות זמנים ללמוד ספר הזהר על ציון
רשב"י:
א .בהיות חברים מקשיבים אצל ציון רשב"י
ועוסקים באמרותיו אמרות טהורות כדרכו
פעמים בשנה מעת לעת ומפקידה לפקידה
וכו'( .ספר החרדים בהקדמה)
ב .שני פעמים בשנה חוק ולא יעבור הולכים
כל חכמי סגולה וכו' למירון ,ושם פורסים
אוהל אחד מן קברו של רשב"י עד קברו של
ר"א ,ויושבים שם בין רשב"י ור"א י' ימים וי'
לילות רצופים ועוסקים בספרי הזוהר .וזה
הסדר הם עושים עשרה ימים קודם שבועות
ועשרה ימים קודם ראש השנה תמיד( .ספר
מצרף לחכמה)

ובזה יבואר הפסוקים ועמך
כלם צדיקים ,שאם כולנו נתחיל
ללמוד ולגרוס בזוהר נזכה להיות
צדיקים ,לעולם יירשו ארץ ונזכה
לירושת הארץ ,נצר מטעו {מטעי}
מעשה ידי להתפאר ,שהקדוש
יוכל להתפאר אתנו במה שזיכינו
במשך של ששה שעות לקיים
עולם של תורה של ששת אלפים
שנה ,ועל ידי נזכה למה שאמר
בפסוק הבא "הקטן יהיה לאלף
והצעיר לגוי עצום אני ה' בעתה
אחישנה" ושאלנו איך יכול להיות
שהקטן ,אפילו ילד קטן פשוטו
כמשמעו יהיה לאלף ,והצעיר לגוי
עצום? אפשר לפרש התשובה
היא על ידי שילמוד שעה אחת
בזוהר הקדוש בשבת קודש.עוד
נראה לפרש בהקדם מה שכתוב
בספר אגרת מסע אור החיים
הקדוש( ,כתב יד אחד מתלמידיו) ,וזה
לשונו שם :ולמדנו עד ששה שעות,
ובסוף ו' שעות נתמלא הבית ריח
טוב אשר כמוהו לא נהיה.

ג .כך נהגו הראשונים כמלאכים ,רבנן
קדישין ,תקיפי ארעא דישראל של אותו
הדור דעה ,שעלו בחצרות בית ה' במירון
שתי פעמים בשנה ולמדו שם זוהר הקדוש
בקודש ,שפכו את לבם בבכי ומרירות לבם
לתיקון נפשם בתשובה עילאה .וכן מצינו
שנהגו כן תלמידי גורי האריז"ל ושאר חכמי
וגדולי התורה מצפת ת"ו לעלות מירונה שני
פעמים בשנה ללמוד שם ספרי זוהר הק'.

ה"מגיד" הבטיח להבית יוסף שכשילמד
תורת הסוד יפתחו לו שערי אורה :א( .אמר
המגיד למרן הבית יוסף) :אם תקבע עתים
בחכמת הקבלה ,אפתח לבך בה דתדביק
רזין סתימין דלא ידע יתהון בר נש( .מגיד

(טעמי המנהגים ,עניני הילולא דרשב"י)

מישרים פ' בא)
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לכל המתנדבים בעם העוסקים במלאכת הקדש
לכל המתנדבים בעם העוסקים במלאכת הקדש בהפצת הזהר בכל
העולם כֻלו  -על ידי מפעל הזהר העולמי!
אשרי חלקכם שזכיתם לסייע למפעל קדוש ויקר ברצף ללא הפסק ,שבכח הקדֻשה העליונה של
המזרז ומקרב הגאֻלה כהבטחת משה רבנו עליו ספר הזהר הקדוש לבטל כל גזרות ולקרב הגאֻלה
השלום לרשב"י זכותו יגן עלינו אמן בזהר הקדוש ברחמים.
פרשת נשא" ,בהאי חבורא דילך דאיהו ספר הזהר
יפקון ביה מן גלותא ברחמי" .שבזכות חבורך ,ספר לכן תקן בישיבתו סדר למוד מיֻחד של גירסא
הזהר הקדוש ,יצאו בני ישראל מן הגלות ברחמים בספר הזהר הקדוש במשמרות ללא הפסק
כלל מעת לעת ,וקבע דבר זה כתקנה הראשונה
ללא צרות ויסורים וללא צער חבלי משיח!
בישיבתו ,וכותב על מעלת הדבר באגרת לחכמי
ואף משמים הסכימו לכך! כמבאר בספר תקוני ישראל בזה הלשון" :זאת העצה היעוצה לכל
הזהר (תקון שתיתאה בסופו) ,שבשעה שאליהו הנביא קהלות קדש להנצל מרשת זו טמנו שונאיהם,
זכור לטוב נגלה לרבי שמעון בר יוחאי ולחבריא ובודאי היה להם לפקח על זאת ולא יחדלו כי רב
קדישא שעמו ולמד עמהם סתרי תורה בענין תקוני הדבר ועצום מאד ...ועתה אל ישליכו חכמי ישראל
נשמות ,יצאה בת קול משמים ואמרה להם "כמה את הדבר הזה אחרי גום ,כי אני אלמלא נתישר
רב כחו וקדֻשתו של רבי שמעון בר יוחאי בעולם" ,חילי הייתי קובע דבר זה בכל מקום ומקום ,אבל
ואחר כך הוסיפה ואמרה נבואה בזו הלשון" ,וכמה כבוד תורתכם יקח את העצה הזאת ויהיה לו לזכות
בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי חבורא דילך כד כי אין כמוה לטובה לכל ישראל ,וכל אחד במקומו
יתגלו לתתא בדרא בתראה בסוף יומיא ,ובגיניה ,יכול לעשותו כי לא דבר קשה הוא כלל".
"וקראתם דרור בארץ" .ובלשון הקדש :כמה בני
אדם למטה יתפרנסון מזה החבור שלך כאשר גם אצל תלמידי הבעל שם טוב וממשיכיו מצינו
יתגלה למטה בדור האחרון בסוף הימים ,ובזכותו חביבות מיֻחדת ללמוד תורת הסוד ,כבוד הרב
יתקים הפסוק "וקראתם דרור בארץ" -המרמז על הקדוש מורנו הרב רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב
זכותו יגן עלינו אמן אשר העיד על עצמו ואמר:
הגאֻלה השלמה.
למדתי ושניתי ה"פרי עץ חיים" מאה ואחד
גדולי ישראל בכל הדורות הכירו בגדל המעלה פעמים.
שבלמוד ספר הזהר ,שמבטל כל מיני פֻרענֻיות
וגזרות קשות ורעות ומותנא וחרבא ובזה מעלמא .ב"כסא מלך" תקון מ"ג כתב ,כי למוד הזהר הקדוש
הם ,שידעו את עצם קדֻשתה אפלו באמירה בגירסא בעלמא בונה עולמות ,וכל שכן אם יזכה
בעלמא .ומי לנו גדול כהרמח"ל  -רבי משה חיים ללמד ולהבין אפלו פרוש מאמר אחד ,יעשה בו
לוצאטו זכר צדיק וקדוש לברכה זכותו יגן עלינו תקון למעלה בשעה אחת מה שלא יעשה בלמוד
אמן ,בעל ה"מסלת ישרים" ,אשר היה בקי עצום הפשט שנה תמימה ,ומֻבטח לו שהוא בן עולם
בכל מכמני התורה ולא מצא עצה לבטל גזרות הבא מבני היכלא דמלכא ,ויהיה מרואי פני המלך
מעם ישראל אלא את העצה הזו ,למוד בספר הזהר היושבים ראשונה במלכותא דרקיעא.
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גם בתקון ל' כתב ,וזה לשונו :כמה גדול חיוב על
תלמיד חכם ללמד קבלה .וענשם כמה גדול אם
אינם לומדים קבלה וגורם אורך גלותא כי הם
מעכבים הגאֻלה רחמנא ליצלן ,כי יעשה בשעה
אחת בלמוד הקבלה מה שלא נעשה בלמוד חדש
ימים בפשטי התורה ,כי גדול כחה לקרב הגאֻלה.
כאן המקום להאריך מכמה וכמה מקורות
המחשיבים מאד את למוד ספר הזהר דוקא בימינו,
דור עקבתא דמשיחא ,כן מובא בספר אור ישרים
מירא דכיא שכתב :קדם ביאת המשיח תתגבר
מינות ואפיקורסות רחמנא ליצלן בעולם .העצה
לזה להזהר בשלשה דברים הללו ,האחד לאמר
בכל יום זהר אף על פי שאינו מבין מה שאומר ,כי
אמירת זהר מסֻגלת לטהרת הלב.
ומוסיף לבאר במקדש מלך לתקוני זהר ,שכל
העוסק בספר זה מקרב הגאֻלה ועושה נחת רוח
גדול ליוצרו ,כמו שכתוב :כאלו פדאני אני ובני מן
הגלות כו' .כי כך גזר הבורא שלא יתגלה ויהיה גנוז
עד סוף יומיא דבגינה יבוא דרור ,כי סגֻלה זו בו ולא
בזולתו.
בראות רבי שמעון בן יוחאי ברוח קדשו ענין זה,
צוה לרבי אבא לכתב ספר הזהר בדרך העלם
להיותו מֻצנע למשמרת עד דרא בתרא קריב
ליומיה מלכא משיחא ,כדי שבזכות המתעסקים בו
תצמח הגאֻלה בימינו בעזרת השם כנזכר בפרשת
ויחי (דף רי"ז) ,על דא כתיב :קח צנצנת אחת ותן
שמה מלא העמר מן כו' למשמרת ,לאצנעותא,
והבן זה מאד( .הרב חיים ויטאל זלה"ה בהקדמתו לשער
ההקדמות).
הנה מבאר בשל"ה ,עשרה מאמרות ,מאמר
ראשון ,שהחבור מהזהר היה עתיד להיות גנוז וכו'
עד שיבוא הדור האחרון בסוף הימים שאז יתגלה
לתחתונים ,ובזכות העוסקים יבוא משיח ,כי אז
תמלא הארץ דעה בסבתו ,אשר זו תהיה סבה
קרובה לביאתו .וזהו שאמר ובגיניה ושבתם איש
אל אחֻזתו וכו' ,כדי שבזכותו יגאלו ישראל ,כשם

שלא נגאלו ישראל ממצרים עד שהֻצרך הקדוש
ברוך הוא לקדשם בדם פסח ובדם מילה ,כן גאֻלה
העתידה לא תהיה הגאֻלה עד שיזכו לתוספות
הקדֻשה הזו ,והוא רצון האל יתברך ,ואשרי הזוכה
בה.
ולשון דגל מחנה אפרים פרשת שמיני :וזהו דרש
דרש משה ,הינו כשיתגלה (כי בכל דור ודור יש בחינת
משה ,ואיתא דרבי שמעון בן יוחאי היה בחינת משה),
וידרש מה שדרש כבר משה ,הינו רבי שמעון בן
יוחאי ,ספר הזהר ,אז והנה שרף ,הינו שיתבטלו
כל הקליפות וממילא יהיה הגאֻלה שיבנה במהרה
בימינו אמן סלה ועד.
וגם על ידי החבור ההוא יהיה בטול הקליפות
וקלות הגלות והשבתת הקטרוגים (חסד לאברהם
מעין ראשון נהר כ"ד).
הכל תלוי בעסק החכמה הזאת ,ומניעתנו
מלהתעסק בה היא גורמת אחור ועכוב בנין בית
מקדשנו ותפארתנו (הקדמת הרב חיים ויטאל לעץ
חיים).
אם עד כדי כך גדול ועצום כחו של הלמוד בספר
הזהר ,אין לנו אלא לחזק את ידי עושי מלאכת
הקדש ,להוסיף להם אמץ וכח וחזק בעבודתם
הקדושה ,אמצו מתנים וחגרו עז להמשיך ולהפיץ
את אורו של רבי שמעון בר יוחאי ,לפרסם כחו
בעולם ולסיע בכל מה דאפשר.
נשאר לנו איפה לברככם ,הוסיפו לעשות חיל
להרבות חילים לקודשא בריך היא ואוריתא ,ויהי
הברכה במעשי ידיכם עד אשר תֻשלם כל המלאכה,
להביא את העולם לשלמותו האמתית ,ויהי שם ה'
שלם וכסאו שלם ותכון כסאו לעד בביאת מלכנו
ומשיחנו במהרה בימינו אמן.
(מתוך מכתב חיזוק שכתב כ"ק אדמו"ר מהאלמין רבי
שלום יהודה גראס שליט"א ל"מפעל הזהר היומי")
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שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס
כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
MIFAL HAZOHAR HOILUMI
C\O CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross
The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

מצוה גדולה לזכות את הרבים
ולפרסם ספרי הזוהר היומי
בבתי כנסיות – בבתי מדרשות – בשמחות – לכל החברים וידידים
ולכל אחד ואחד מישראל – לקרב הגאולה שלימה בב"א

וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים
לקנות הספרים במחיר מסובסד:
אצל חנות הספרים של ר' פנחס ראובן הי"ו
ברחוב השומר  74בני ברק
או אצל "מפעל הזוהר העולמי"
רחוב נחל לכיש  - 24/8רמת בית שמש ארץ ישראל
טל / 054-843-6784 :פקס02-995-1300 :
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