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 ג  בעומר “קשת  בללירות  ב המנהג   על                              

 , יורו בקשת ביום הזה.  והנה מנהג ישראל אשר התלמידים בני בי רב  :לחודש אייר מאמר ג. כתוב בספר בני יששכר  .א

 בעומר לג  ביום  בקשת   לירות המנהג   על                                        

מעתי מאת הזה.והנה שכתוב בספר בני יששכר לחודש איר מאמר ג : מנהג ישראל אשר התלמידים בני בי רב יורו בקשת ביום א. 
מרום עושין הסימן לשמעון לא  נראתה הקשת, והנה ביום עלותו ‘ כי בימי ר מ זצוק"ל ]מרימנוב[,“הקדוש מהרמ ו הרב“כבוד אדומ

 א יח.[  ‘ ]שמואל ב ' ללמד בני יהודה קשת'והוא כעין  - עד כאן דבריו. הזה. 

בני יהודה  צריכים  ישראל   גבורי שנפלו  מעתה  וברש"י, ,יהודה קשתויאמר ללמד  בני שם קונן דוד המלך ע"ה על מות שאול, 
 ורשב"י בחייו לא נצרכה הקשת ,ובעלותו למרום יורים בקשת לומר כי שוב אנו צריכים לכך . בקשת. ולמשוך  מלחמה   ללמדם

דתתחזי   תצפי לרגלי דמשיחא עדו, דהנה אמר רבי שמעון בן יוחאי לרבי אלעזר בריה, ברי לא “על דרך דברי אדומונראה לי, 
אשר הזה   הנה ביום - וז. הגנ לך המשיח, אשר יגלה האור כי טוב,והוא סימן התגלות אור מ. [תיקוני זהר לו:] .קשתא בגוונין נהירין

וזה מאיר לנו בגלות, עד שיתגלה בזכות זה משיח  כי טוב הגנוז, מפי בוצינא קדישא, הזוהר, שהוא מהארת האורהספר הקדוש נכתב 
על כן   -‘. בשעתא דתתחזי קשתא בגוונין נהירין’והסימן מסור בידנו ,  [עיין ילקוט שמעוני בראשית]צדקנו, יהי אור זה אורו של משיח, 

 ק .“ביום זה לסימן הטוב הלזה,  יורו המורים בקשת. עכד

איתא    סימן תצגובספר ברכי יוסף להרב חיד"א ז"ל .  למרום, וביום זה נכתב ספר הקדוש הזהר למדנו מדבריו  שיום זה הוא יום עלותו
איתא : מה שכתבתי    ]ליקוטים סימן ז[ הילולא שלו.  ואולם בספרו מראית העיןם יובזה"ל : גם כתבו דפטירת רשב"י היה יום לג בעומר,והוא 

בברכי יוסף שיש שכתבו שפטירת רבי שמעון בן יוחאי היתה בלג בעומר, כן כתב בפרי עץ חיים ]למהרח"ו[ אך כבר נודע שבנוסחאות כתבי 
   ד ."עכ.לומר שהוא פטירת רשב"י בפיו  שלג בעומר הוא יום שמחת רשב"י ולא באויות סופר  והנוסחא האמיתית היא האר"י היה ערבוב וטע

 

 ג  בעומר :“ביום  ל יורים  בקשת  ישראל   למה  מנהג  על  טעם על דרך הפשט, ב.   

 דא    ‘השביעי בחודש   התיבה ותנח ’  שם   כתוב   אייר, כי   בחודש   לרדת   המבול    התחיל פנחס[, ‘ ]ברעיא מהימנא פ לדעת הזהר הקדוש 

ויהי  סוקבפ פרשת נח  י“ואיתא ברש  -הוא חודש אייר.    לחודש, שבו התחיל המבול  עשר יום  בשבעה השני  דבחודש   ונמצא חודש תשרי, 

 אייר,  הוא   ק“לחודש , ולדעת הזוה ח “בי   המנין דמתחיל   עמו.  נמצא לילו    שאין לפי   המנין  מן  ראשון  יום  המבול על הארץ ארבעים יום,  דאין

הזוהר, ‘ ס  אשר חיבר  י“הילולת רשב זה  ביום  בשר, ולכן  כל   לשחת  מבול  הקשת היא  אות  שלא יהיה עודוהרי    בעומר. ג “יום ל  והוא

 הורוויץ  שמחה   אברהם  ק“להרה ושמחה   אורה  ספר]הוא יום התחלת המבול, מורים בו בקשת לאות שלא יהיה עוד מבול.  והוא נכון מאד .    ולדעתו

  ל[“זצ מבארנוב 

הנה רבי שמעון בן יוחאי  בעת  הסתלקותו  היה מייחד  ייחוד  גדול כזה,   - עמוק  למנהג  הקשת.  יש  הסבר  ק  ישמח ישראל“בספה  ג.

 עושים   הילולא שלו   ביום    ולכן ממש.  כעפר   ומבוטל    בטל   גדולה,  שנעשה  היותר  בהתבטלות  אם   כי   ולייחדו   לעשותו  מה שאין יכולים 

  יכול היה   שלא ונורא מה  גדול  וליחוד  עליונות  סודות  שגילה  פטירתו   בעת  לפי שזכינו    של תנא אחר, בהילולא   עושים טוב, מה שאין  יום 

 .חיותו   בעודו בחיים לייחד 

ץ  אחרי  כן  החץ  למעלה  ברום יותר. וכמו כן , דכל מה שמושך אותו  למטה לארץ ]מתיחת  המיתר כלפי מטה[ אזי ירווהקשת, ידוע ענינו -

ר  שאין לנו מייחדי ייחודים,  נצרך “ועתה בעוה  -הצדיקים,  כל מה שהם מתנהגים בשפלות יותר, מייחדים ייחודים  גבוהים ורמים יותר ויותר.  

בצלותי ’וק בחרבי ובקשתי  ובתרגום אונקלוס  בפס [.א יח ] במות שאול המלך, ש"ב ללמד בני  יהודה  קשת,כמו שאמר הכתוב   התפלה,  לרחמים על ידי

  נקרא חרב,  וזו   המקטריגים להכרית   , תפלות מיני  ב'   שיש פירוש   בקשה.  זו  לה  קשת פת  קכג.  חרב זו  בבא  בתרא ל בגמרא “, ואחזובעותי'

  ד.“עכת  צריך  להשתדל  בתפלות  ובקשות  ובהעדר  הצדיקים   הדור על  ים מגינים הצדיק  היו  ומקודם  ותפלה לצורכו , וזה נקרא קשת. 

 גליון   מעניני   לג   בעומר 

 לל

    ל

 

 

  

 

 

 

 

 

 ג  בעומר “בל קשת על המנהג לירות  ב                        

כתוב בספר בני יששכר לחודש אייר מאמר ג.  :  מנהג ישראל אשר התלמידים בני  בי  רב , יורו בקשת ביום הזה.  והנה א.     
שמעון לא  נראתה הקשת, והנה ביום עלותו ‘ כי בימי רמ זצוק"ל ]מרימנוב[,  “ו הרב הקדוש מהרמ“שמעתי מאת כבוד אדומ

קונן דוד המלך ע"ה על מות  שם –א יח.[ ‘ ]שמואל ב‘ ללמד  בני יהודה קשת‘והוא כעין  עד כאן דבריו. -למרום עושין הסימן הזה. 
 ה ולמשוך בקשת. לחמישראל צריכים בני יהודה ללמדם מ ,מעתה שנפלו גבורית,וברש"ישאול, ויאמר ללמד  בני יהודה קש

ו, דהנה אמר רבי שמעון בן יוחאי לרבי אלעזר בריה, ברי  לא  תצפי  לרגלי  דמשיחא עד  דתתחזי “ונראה לי, על דרך דברי אדומ
הנה  -קשתא  בגוונין  נהירין  }תיקוני זהר לו:{.  והוא סימן התגלות אור מלך המשיח, אשר יגלה האור כי טוב, הגנוז.             

עד  הזה  אשר נכתב  הספר הקדוש  הזוהר, שהוא מהארת האור  כי טוב  הגנוז, מפי בוצינא קדישא.  וזה מאיר לנו בגלות, ביום
בשעתא דתתחזי ’והסימן מסור בידנו }עיין ילקוט שמעוני בראשית{,  יהי אור זה אורו של משיח,  שיתגלה בזכות זה משיח צדקנו,

 ק.“ום זה לסימן הטוב הלזה,  יורו המורים בקשת. עכדעל כן בי  -‘. קשתא בגוונין נהירין

  

 

     

 לקט אמרים, מסופרים וספרים   
 לפרשת השבוע מסודרים

ו“י מכון אדיר מעלבארן יצ“ע  

בעומר לג   ימענינ  מיוחד גליון   



 

ג בעומר “אשר היה רגיל ביום ל  - ניו יארקמפאלטישאן  ל “רבי אלעזר טווערסקי זצ‘ בספר פקודת אלעזר,  מתורתו של הרב הגאון הקד.   

 ורמז  למנהג הקשת בדרך דרוש .נתן  טעם    -  מובנוע  לחזות באו  ורבים   עילאה  בעבודה שלחן  לערוך 

התוספות, דאין  שם  .  וכתבו מכבה משום  חייב  ממנו  .  הנותן שמן בנר חייב  משום  מבעיר,  והמסתפק הנה אמרו במסכת ביצה כב  -

ממנו,  מכבה קצת  ומכסה    מסתפק  ט,  אלא היינו טעמא דבאותה עת שהוא“ושרי  ביו כיבוי   גרם  אלא  בכיבוי, דאינו רצונו לומר מפני שממהר 

 כבה  היה נותן השמן, היה  לא הבערה , דאילו  גרם  רק   הוי  מבעיר,  הא משום   שחייב שמן  הנותן   גבי   יפרשו ויש לדקדק , דאיך   -אורו.  

  ש.[“ש ברא“גרם  כיבוי. ]ועייוכמו שהקשו על   -תו, בהבער  הנר  שיאריך  הוא גורם הרי  שמן  מוסיף ועכשיו  ש  כשיכלה השמן שבנר,

הנרות   להדליק שרי   חצו, היכי  משום דאשו   יוחנן‘ ר  קמא  כב.  דלדעת  הנימוקי  יוסף  הידועים  בבבא פי  דברי  התוספות, על   דברי  לבאר ויש 

ו באותה שעה נעשה הכל, וכמאן  ומבאר דבשעה שיצא החץ מתחת יד  וההדלקה נגמרת בשבת, והרי הוא כאילו הבעירה בשבת.בערב  שבת, 

והכל  נגמר   הראשונה,  ההדלקה  תחלת מעשה  בתר   ההדלקה  משך ונמצא מבואר בדבריו, דשדינן   -ד. “בהאי עידנא. עכ  בידים דאגמריה 

בידים   הדליקו כאילו  הוי הנותן שמן  גרמא בעלמא, אלא    אין חצו,  משום אשו   דאמרינן דבהדלקה  , ‘מה שכתבו התוס זה,  לפי  ש “מתחלה.   וא

 בתחלה.  בידים  עשאו   כאילו   נחשב  ההדלקה מה שיאריך   עכשיו בשעת הנתינה, וכל

שהאש  הגדולה שהדליק לנו רבי שמעון בן יוחאי, שבזכות ספרו להורות,    ג בעומר“דלכן  מורים בחיצים  בלומעתה נאמר 
ק , ובדברי הצדיקים הקדושים “כל מה שאנו  מתעוררים  כשמעיינים בדברי הזוהיפקון מן גלותא, ו  רהזה ספר   הקדוש

,  וכל מעשה חץ שמורין בקשתכענין ההנזכרים שם, הכל הוא מזכותא דרבי שמעון,  שהכל נדלק על ידו  וכל  זה הוא מכחו,  
 ק.  “נצא  מהגלות. עכדבתחלה , ובזכותו   האדם  מעשה  אחר  נמשך  כך   אחר שנעשה 

 

 א“ר אהרן זילברשטיין שליט“הגג, ושם כתב “סיון תשס“ נזר התורה”דאתי לידי משמע, קובץ  מרגניתא טבא מצאתי  ה.
 ג  בעומר. “בל  החץ יריית  מנהג  בטעם   נפלא ענין [צ קהל ערוגת הבשם בניו יורק“דומ]

כך   דהיינו אילו  ידעת למצוא פתח חרטה, בגמרא מסכת נדרים כא:  נחלקו שם  אי סגי בחרטה לבד על הנדר, או דצריך דוקא 

התניא  ו‘ ומקשה הגמ יחידי, עומד, ובלילה.  ושם בדף עז: אמר רבה אמר רב נחמן, הלכה  נשאלין  נדרים   -וכך לא היית  נודר.  

דאם צריך למצוא  פתח דוקא, אז  בחרטה, פותחין   איונתעטף וישב להתיר נדר ?  ומסיק שם, דתלוי  ירד רבן גמליאל מן החמור 

ועוד איתא שם בדף  עו:  חייא   -אז אפשר לעשותו בעמידה.  בחרטה לחוד, אי סגי  כ “יין ומתירין בישיבה דוקא, משאצריך  לע

, צריך פתח חרטה שאין  כדי להורות   התיר הנדר, ות  חץ   לירן  דבעודו   מתקן   ה“הרובדיק, ומפרש  בר רב שדי גירא 

 ואפשר לעשות בקל  דאין  צריך עיון. 

ה כביכול עשה נדר,  או נשבע שלא “בדברי הזוהר הקדוש  שנוהגין לאמרו  בליל כל  נדרי, תוכן המאמר הוא,  שאם הקב  והנה

ה . ולכאורה תלוי  בהלכה אי “ו אינו מתחרט, מבקשים  שיתחרט בזכות משה רע“ואם ח  יכול הוא להתיר הנדר,ו,  “לגאלינו ח

אבל סתם חרטה,  הרי כביכול ‘,  נגלו כל תעלומות  ולא  שייך  פתח  דאילו  היה  יודע  וכו‘ פותחין בחרטה או לאו, כי לפניו ית

ם שבראם.  ונמצא  דכדי  שיהני  התרת  נדרים  אצלו ה מתחרט עליה“, ארבעה הקב[נב:]סוכה ‘ שייך  לגביו, כדמצינו במסש

 דהלכה היא  שסגי  בחרטה  לחוד  בלי  פתח. כביכול, צריך להכריע  

להורות דאפשר להתיר הנדר בעמידה, כי אין צורך בפתח חרטה , ,  ‘קם רבי שמעון על רגלוי’וזהו  האמור  שם  בתחלת  המאמר :  

להורות , ומורים בקשת ק, “בזוה  וב . וביומא דהילולא דיליה אנו מזכירים דברי רבי שמעוןויגאלנו  בקר נדרו   ה“ויתיר הקב

וכרבי שמעון דעמד על רגלוי, להורות הלכה דאין צריך עיון, וקרובה גאולתנו   כחייא בר רב שהתיר נדרים בעודו זורק חצים,

 א ! “בב

 

                                       



 תוקף מעלת קדושתו ומעשיוהילולא דרשב"י זי"ע                                

כלום בעולם הזה מעין הוא סתם רבי שמעון בכל מקום בש"ס,והיה תלמיד מובהק לרבי עקיבא ומלומד בנסים. ולא נטל   -רשב"י 
ורו, היה בצער י"ג שנה לכפר על כל ישראל.  לעולם הבא ועל כן זכותו היתה יותר גדולה משאר הצדיקים להגין על דחלקו השמור 

 .]ספר סדר הדורות[

הגין  על  דורו ובימיו לא נראתה הקשת  שלא היו צריכים  לאות  ברית  להגן , עיין בראשית רבה פרק לה ב : זאת אות  י “רשב
חזקיהו  ולדורו  של  אנשי כנסת הגדולה.  , פרט לשני דורות  לדורו של ]חסר ו'[ יודן לדרת כתיב‘ לדרות עולם . אמר ר‘ הברית וגו

 .‘ו של רבי שמעון בן יוחאי . וכוג ומביא דור“רבי חזקיה  מוציא  דורם של אנשי כנה

ס ומדרשים ומזוהר הקדוש שבכל מקום שמוזכר : רבי “שבירר מש ,[מג‘אוהב שלום ע‘ ס] רבי שלום מקמינקא  ק“יתא בשם הגהא
קאי על הזמן שקודם כניסתו בלי שם אביו, שמעון סתם ‘ , ובכל מקום שנזכר רחר כניסתו למערהשמעון בן יוחאי, קאי על הזמן שא

ס  שלא פסקו כוותיה איירי בהלכות שחידש קודם כניסתו למערה , ומה שאמרו הלכה “ועוד יגע ומצא שבכל מקום בש  למערה.
משה קוניץ, שמיוסד ליישב דברי הזוהר ‘ מקודם בספר בן יוחאי  לר וכבר כתוב כן -ד . “כמותו בכל מקום  איירי לאחר  צאתו מן המערה. עכ

וראה בספר שם הגדולים מהדורת הרמ"מ קרענגיל ז"ל  ח סימן רכט“ע  או“ל בהגהותיו לשו“א ז“ומזכיר ספר זה הגרעק]  מקושיות והשגות שנמצא בספרים.
 .                 [בסוף חלק ב' עמ' קטז מה שאמר הח"ס ז"ל על ס' בן יוחאי

                                                                                          *     *  * 

ני לפטור את כל  העולם  כולו  מן הדין מיום א ירמיה  משום רבי שמעון בר יוחאי, יכול‘ ה: אמר  חזקיה  אמר רמבמסכת  סוכה   ל“אחז
 ‘ . שנבראתי עד עכשיו, וכו

ע,  עד היכן הגיעה מדרגת “י זי“הנה  מה אנחנו  ומה השגתנו  להשיג  ולדעת  מעלת התנא  הקדוש האלוקי  רשב
יכולני לפטור קדושתו וכחו הגדול לעילא ולתתא... על ידי מה הגיע לגדולת קדושתו עד שהיה יכול לומר על עצמו  

ומזה כל איש נבוב  -את כל העולם  כולו  מן  הדין, דהיא גדולה  ונוראה  וכח  אמיץ וחזק עד אין ערוך והשגה  בו . 
שנותן  ה,“ילבב , וישמע חכם ויוסיף לקח הגדול  לפי גדלו, והקטן לפי קטנו,  עד כמה חביבין ישראל לפני המקום ב

 ... וד  וירוממהו  למעלה מצבא השמים  ומלאכי  מרוםלאיש ישראל החפץ ביקרו גדולה  וכב

שעבוד מלכיות , תורה, קרבנות,. ארבעה  אני  נוטל  עליך  ה לאברהם“הקב  שאמר  ]סימן כא[ל  בבראשית  רבה  פרק מד,“ואמרו חז -
א לטובת ישראל  לפטרם  ועצמו,  הכל ה מגדר הצדיק, דכל עבודתו והיסורין שמקבל על וידוע לו ד' דברים הם לכפרה על ישראל[.]שא .וגיהנם

 מן  הדין. 

דכל רז לא  תורה,ל, כמבואר בעובדא דמסכת שבת לג: כשנחבאו במערה.  “י  עמד בכל  ארבעה  הדברים הנ“והננו רואים  דרשב
וגיהנם המלכות.    מאימת , שברחו שעבוד מלכיות - וגליות‘.   גרסי  אכולי יומ’יה , וכמו שאמרו שם אלעזר בר‘ אניס ליה ולר

 רשעים   משפטבכך, ובפירוש אמרו  דבשרו נשחת, וכמו שאמרו שם  דהוה  ביה פילי  בגופיה, ואמר לו חותנו  אוי  לי  שראיתיך  
ובין  דהוא  מאכל שנתמעט  חלבם ודמם מחמת תעניות, ואכילת חרוקרבנות,   ,  הרי דנתייסרו  בייסורי גיהנם.ב חודש“בגיהנם י

לפטור   יפלא עוד מה שאמר יכולני  ואחרי שעמד  בכל אלו  לא -יז.   ס ברכות “בש  כדאיתא היא תמורת קרבנותענית התוגרוע, 
                                                                                                                .וכו'

  [.זצוק"ל רבי משה מקאסובמספר לקט עני להרה"ק ]                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                        *   *   * 

זר בני עמי יכול אני לפטור עו שם בגמרא  שאמר רשב"י יכול אני לפטור את כל העולם מיום שנבראתי, ואילמלי אלימרא

דרושים  בספר אמרי חיים למועדים להרה"ק רבי חיים מאיר מוויזניץ זצ"ל בתוד   העולם מיום שנברא העולם ועד עכשיו .

. הרי אות הקשת קשת ישבר וקצץ חנית  עגלות ישרוף באש,מפרש כמין חומר פסוק בתהלים מו ורמזים עלאין לל"ג בעומר, 

די העונש ימלכאורה ולם מן הדין לא יצאנו קשת ישב"ר,  הם אותיות רשב"י , ובאמרו יכול אני לפטור הע בימיו של רשב"י לא היה, 

ועל כן אמר עגל ,וזה היה לפני שנברא רשב"י .  בון מחטא הששבכל חטא מצטרף חשנאמר בפסוק וביום פקדי ופקדתי על חטא העגל 

שמעון, תיבות בא"ש אלעזר ברבי  יפטור את העולם , ומרומז בראשיאף על אותו חטא  עגלות ישרוף באש שעם בנו רבי אלעזר  

  שאתו עמו  יפטור את העולם גם מדין זה של חטא העגל.  ודפח"ח

                                                



                                                               *         *          * 

היה על ציון רשב"י זי"ע בשנת תרצ"ה, ושם נתחדש לו דבר , אב"ד קאזיגלוב  ר' אריה צבי פראמער זצ"לאחד מגאוני פולין האחרונים  הגה"ק 

דאורייתא, ובמקומו של ר' שמעון  נוהגים  היא  הנהנין  ברכת  דלדעת רשב"י זי"ע בזוה"ק רעיא מהימנא  ריש פ' עקב,  הלכה לכבוד ההילולא, 

ומה מאד יובן   -בת קל: במקומו של רבי אליעזר היו כורתין עצים וכו'[. הלכה כמותו אפילו בהלכה שדעתו דעת יחיד כנגד רבים ]וכדאיתא בש

הלא קיי"ל דברכת  . ולכאורהון מודן ומברכין עליהוןיהתהי מעבדן פירין  בזה דברי התרגום בפסוק  נפתלי אילה שלוחה הנותן אמרי שפר : 

הוא כידוע בחלקו של נפתלי, והוא אלא  שאתרא קדישא מירון  ם. עליה ועוד מה רבותא היא לנפתלי הרי כל הפירות מברכים הנהנין מדרבנן,

.  ]שו"ת ארץ צבי  דבחלקו של נפתלי יהא מודן ומברכין עליהן מדאורייתא..אתריה דמר רשב"י זי"ע דס"ל ברכת הנהנין מדאורייתא, וז"ש 

                                   סימן כז[  .

  

  

                                
 

מחבר השיר הנפלא 'בר יוחאי' להילולא דרשב"י, היה רב גדול וקדוש בעיר טריפולי  הגאון הק' רבי שמעון לביא זי"ע,
[, עזב את עירו פאס 1549. הוא ומשפחתו הגיעו למדינת מרוקו אחר גירוש ספרד, ובשנת ש"ט ] בצפון אפריקא מדינת לוב

רבנו החיד"א ז"ל   -  .וחתו כבוד. אך בעברו במדינת לוב ]ליביא[ נתקבל שם לרב ושם מנשבמרוקו בדרכו לארץ ישראל 
שראל, וכשבא לטריפולי ראה שלא היו יודעין כותב על כך בשם הגדולים : ואני שמעתי דהרב הנזכר היה דעתו ליסע לארץ י

ואמר בלבו כי טוב לו לקרבן לתורה וללמדם תורה וליראה את ה' וזה דת ודין ואפילו תפלה וברכות כתיקנן, 
]בשנת  – וזה היה  בשנת  ש"ט. ארץ ישראל, וכן עשה והצליח כמעט לגיירם והרביץ תורה שם יותר מהליכת

 בטריפולי[.  ומנ"כ  נלב"ע שמ"ה והוא בן מאה שנה 

נדפס לראשונה מכת"י בליוורנו שנת שכתבו בשנת של"א,  ו חיבר ספר 'כתם פז' פירוש לספר הזהר הקדוש, ר"ש לביא זצ"ל
 בספרו זה כתב על סדר השתלשלות חיבור הזוהר הקדוש, וז"ל :תקנ"ה . 

שמענו שהיה משא גמלים, ובעווונותינו  בור הגדול הראשון אשרהחיבהיות האמת החיבור הזה מלוקט מלקט שכחה ופאה מ
ויותר מהמה    'ספרא דרב המנונא סבא'  'ספרא דשלמה''  שרבו אבדנוהו הוא וספרים רבים אחרים כמו 'ספרא דחינוך

    .ם ונכבדיםזולתם רבי

אחרונים זה אורך הגלות וטלטול ישראל ממקום למקום  שזה היה סיבה שנתמעטו הלבבות וטח עיניהם של והיה הסיבה ב
עד שלא היו נפתחים מראש השנה לראש השנה שהיו בעיניהם בספר החתום אשר  , מראות, מהשכיל לבותם בספרים ההם

יתנו אותו אל יודע ספר לאמר קרא נא זה, ואמר לא אוכל כי חתום הוא ! והיו מניחים הספרים בזוית בתיהם עד אשר בלו 
 ועש אכלם וספו תמו מן בלהות. 

בניהם קמו תחתיהם נתן בלבם לתור ולבקש ללקוט הנשאר מהספרים ההם יתר הפליטה הנשאר זעיר שם  , ולולא חסדי ה'
ר הזה הנמצא  אצלנו היום.  ויצברו אותו מפה ופה ויחברו ענין אל ענין כפי מסת ידיהם.  ובדרך זה נעשה החיבו זעיר שם,

. ולא סופו עם תחלתו לא נמצא תחלת הענין עם סופו  ולפעמים ן אל ענין,עני אשר לזאת הסיבה לפעמים לא תמצא קשורו
 עכ"ד. 

ב שם הרב רבי משה באסולה כתבעיר מנטובה מדינת איטליא, בשנת שיח,  כשנדפס לראשונה ספר תיקוני זהר -

 בהסכמתו על מקור ספר הזהר בזה"ל : 

ובימי רשב"י נכתבה זכרון  פה,זאת החכמה תורת אמת היתה בפי הקדמונים ולומדים אותה על פה כשאר תורה שבעל 

הנה אנשי עיר   - טלטול נאבדו הרבה ספרים ממנה,הגלות והב ומרו ה היתה נמצאת אצל יחידי סגולה. בספר ומאז ועד עת

ויסודו  מקורו הקדוש  הזהר  ספר   ואשרי העם לומדיך : על  



נמצא אצלם ספרי הזהר ושאר ספרי קבלה, שאין להם מציאות  בשאר ארצות. דמון וקו[ שהם מזמן קפיס ]פאס,במדינת מר

 עכ"ד.

ל, שמצא בזהר בשם הגדולים, מעתיק ממה שכתב אחד מחכמי איטליה המפורסמים רבי אברהם רוויגו ז" לוהרב חיד"א ז"

יד ישן אצל רבו מהר"ם זכות ז"ל, ושם כתוב כי באמת רבי נחוניא בן הקנה הוא ראש המקובלים, והוא חיבר ספר כתב 

מת ל הדור ההוא, אבדה חכורבי אלעזר וכר בו כמה חיבורים, וכשמת רשב"י ביהר וחספר הזרשב"י עשה ו הבהיר, ואחרי

, ומצאו בחפירות ארון ובו ספר הזהר, לפני מלך אחד ממלכי מזרח שחפר במקום אחד על עסקי ממון עד שהקרה ה', הקבלה

וא עמוק ואין  אנו מבינין ושלח לחכמים  ולא  ידעו ולא יבינו, ושלח אחר היהודים  ואמרו לו זה הספר עשהו חכם אחד, וה

שמחו בו  ו המלך לשם, וכשראוהו חכמי טוליטולההכתוב בו. ובמדינת טוליטולה ]בספרד[ יש חכמים  שיבינוהו, ושלח

 שמחה גדולה, ומשם נתפרסמה הקבלה בישראל. עכ"ד. 

להתעלם  ד חיבור זהיה עתי... ה זי"ע בפירוש הגדול לזהר 'אור יקר', כתב כך : והרב הקדוש רבי משה קורדובארו

ולא נתפרסם כל מציאותו בזמן הקדמונים,שלא נתפרסם אלא זה מאתיים  אין מי שידע איך נגנז, ולהסתתר מעיני היודעים,

ובזמן קדמון מציאותו לא נודע ולא נתפרסם ענינו כלל, ואין שום מחבר  בשנת ש"ל בערך[ ]הוא כתב את הדבריםשנה בקירוב 

 מעיד עליו אלא האחרונים. ואפילו אחר שנתגלה היה ביד החכמים בגניזה ולא היו מפרסמין אותו עד עתה שנתפרסם.

והלום  –" ז"ל מבליע בלשונו דברים שנמצאו בזוה"ק. יש בספרי האחרונים מו"מ אם נגלה לראשונים חלקים מספר הזהר, וכבר רמז  בתשובות דברי חיים כי רש

תטהרו',  אינו מצאתי בשו"ת יוסף אומץ להרחיד"א ז"ל  סימן נא שמביא  דברי הפר"ח בספרו מים חיים 'דמ"ש בסדר העבודה דיוהכ"פ של הרמב"ם  'ואומר להם 

ההדיוט אינו נראה  שספר הזהר לא נתגלה אפילו לאחרונים  כמו הרשב"א והרא"ש, חלא בבלי וירושלמי ובתוספתא' , ויש מי שכתב  שלקחו מספר הזוהר הק'  ולי 

יין  בס' עמוד וקל וחומר שלא נתגלה  בימי הרמב"ם.  אמנם בסדר אתה כוננת של יוסי בן יוסי  כה"ג  איתא כן ומשם הוציאו הרמב"ם דמעשה רב.  עכ"ד  ]וע

  הזוה"ק[   העבודה לרבי ברוך מקוסוב ע"ד אם נתגלה להרמב"ם 

]והביא דבריו גם הרה"ק רבי אברהם אזולאי זקנו של הרב חיד"א, ,  ובמקום אחר מוסר לנו הרמ"ק ידיעה מענינת איך נתגלה החיבור

ישמעאלי  עובד אדמה  במערה בכפר מירון,  ויו נס ופלא, ויש מי שאומר שמצאושהיה במציאות גיל בפירושו אור החמה לזוה"ק[

רכו בו התבלינים, וחכם אחד בעיר צפת ת"ו מצאו מפוזר ומפורד וקרוע, וקבצו וטרח כמה טרחות עד ומכרו לרוכלים שיכ

שהלך אף באשפות לקבץ החתיכות הקטנות שהשתמשו בו הרוכלים, והלך על כל חנויות הרוכלים מוכרי בשמים ותבלינים 

  וכלה ונקרע ונתפזר. שנאבד וקנה מהם כל מה שנשאר בידם והעתיקו, ונמצא בו חסרונות הרבה מזה

                                                              כתב על חיבור הזהר : וקבלתי על פה שזה החיבור היה כל כך גדול הכמות,שאם היה נמצא כולו יחד היה משאת גמל. עכ"ל.  בעל 'שלשלת הקבלה'

 הק' הזוהר   ספר הדפסת                                                       
ון שהיו  שהתנגדו לזה, כיו. ובמדינת איטליההדפסת ספר הזהר בעיר מנטובה נפתחו שערי אורה לראשונה ב חבשנת שי"

שהשיב על כל הטענות   ]מהעיר פיסארו באיטליה[ פרסמו המדפיסים פסק דין מהרב החכם הגדול רבי יצחק דלטאש זצ"ל

 'פסק דין' זה נדפס בכל מהדורות הזוהר שאחריו.  באורך. 

מדברי הרב ר' משה זכותא ז"ל הרמ"ז, שכתב בשם רבי חיים ויטאל זי"ע בזה"ל : אמר לי מורי זלה"ה הרב חיד"א ז"ל מביא 

עלה קנאה בלבו וכתב  ולכן שהחכם שעשה פסק להדפיס הזוהר היה ניצוץ של צדיק וחסיד גדול וקדוש,וראוי לכל טוב,



 בתוך הדברים כתב רבי יצחק דלטאש כך :   -  וציא לאור ספר הזהר. עכ"ל.אותו פסק לה

ספר הזהר נתחבר ונכתב בדורו של רשב"י שהסכימו בו מן השמים כי היה ראוי לכך. וגלגלו זכות על ידו ועל ידי חבריו הזכאים כדי 

וכמו שבמצרים היה צריך לזכות ישראל בדם פסח ובדם מילה שבסוף הימים בדורו של משיח בקרבת הישועה בזכות זה יגאלו ישראל. 

כדי להוציאם מאותו הגלות, כן כדי להוציא ישראל מהגלות הזה צריך שידעו בידיעת הנסתר כי כל הנביאים לא נבאו לימות המשיח 

 אלא על זה.  עכל"ק. 

י דעסיק  בהו טובא גם "הקושיות והתירוצים אשכחן ברשבבאגרת הקודש סימן כו  דפלפול ע בעל התניא זי"דברי הגה"ק  לאים הםנפ

וגם  לרבי פנחס בן יאיר על כל קושיא כד פירוקי ... דאמר שבת לג,ואדרבה  בזכות צער המערה זכה לזה כדאיתא בגמרא  בהיותו במערה,

הזהר והתיקונים היה יכול  ספר ודאיל ,סידרי שהיה בימיהם עד רבינו הקדוש ד"במערה היה  תורת המשניות כ באמת כל עיקר עסקיהם

 דברי תורה חלק ח' אות ע[ מעיר על הדברים ]והרב ממונקאטש זצ"ל  עכל"ק.   אחד  ב' פעמים. ב' וג' חדשים כי בודאי לא אמר דברלגמור ב

ותכליתם במערה היה רק כתב דיפלא לכאורה מה דמשמע בגמרא דעיקר לימודם ]חלק א' אות ע[ ובמקום אחר בספרו  שהביא.  בראיה  ודן 

מפורש שזה נתחבר במערה,משמע שהיה עיקר לימודם שם בנסתר ולא והלא בתיקוני זוהר הק'  בנגלות התורה בפלפולא וחידודא....

ואחרי  שהמכוון בגמרא הוא שהקושיות הם הדינים השולטין, והפירוקים הם  ההמתקות ברחמים, ד ברתת וזיע' ”'נלע  וכתב שםבפלפולא. 

י כד פירוקי הם כד צירופי שבשם אדנ' וכו' "הוי מפרק ליה רשב י כל כך עד כי הוי מצי  רבי פנחס בן יאיר קושיא,"מהמערה נתגדל רשב צאתו

. 

מעלת וסגולת לימוד ספר זוה"ק ואף אם לא מבין, כמ"ש הרב חיד"א ז"ל בשה"ג וזה לשונו : מורים לנו  וספרי הקודש 

לימוד בשגם לא ידע מאי קאמר. ואף שיטעה בקריאתו הוא תיקון גדול לנשמה לפי שהגם לימוד ספר הזוהר מרומם על כל 

שכל התורה שמותיו של הקב"ה, מכל מקום נתלבשה בכמה סיפורים ואדם הקורא ומבין הסיפורים נותן דעתו על הפשט 

שאינו מבין מקוצר המושג. א והקורא יודע שהם סודות וסתרי תורה אל הפשוט  אבל ספר הזהר הן הסודות עצמם בגלוי,

  "ל.עכ

                                                                           * 

 שמות,ם לשלשה חלקים, בראשית, במנטובה נמשכה כשנתיים ימים, והן חילקוהו בשלשה כרכי הק'  הזהר ספר  הדפסת -
 ע שם, הוא אב לכל הדפוסים שאחריהם ונתקבל אצל כל בעלי קבלה. בויקרא במדבר דברים.  וסדר הדפים שנק

באיטליה, והיא המהדורה השניה של הזהר.  ההוצאה קרימונה  , התחילו להדפיס את הזהר גם בעירשי"ח באותה שנה,
 זלה"ה רבי נתן שפיראח על מלאכת הדפוס היה המקובל השלישית הופיעה בשנת שפ"ד בעיר לובלין בפולין, והמגיה שניצ

בפעם רביעית נדפס בעיר זולצבאך בדייטשלאנד  שנת תמ"ד   יד המקובל מוהר"ר יעקב  צמח ז"ל.תלמו מח"ס מצת שימורים
 ושם הוסיפו הגהות מרבי משה זכותא, ומהאריז"ל ועוד. 

פס שם  בשנת היו דפוסי העיר ליוורנו באיטליה, וכשנד ובנוסחאות מדוייקות, האחרונים שנצטיינו בחשיבותם הרבההדפוסים  -
כן הוצאת וילנא בשנת תרמ"ב  וכמ –סו בכל ההוצאות.  פלמדפיסים את הגהותיו 'יש מאין'. ומאז נד לד"א ז"תקנ"א, מסר הגה"ק חי

 הגהות רבות .היא הוצאה מוגהת ומדוייקת וצירפו לה 

 

מאירת עינים עם ניקוד בכ"ב כרכים, על ידי הגה"צ רבי דניאל בזמננו יצאו לאור ספרי הזהר במהדורה מפוארת 
  פריש ז"ל, עם פירושו מתוק מדבש . ונעשה הספר הקדוש שוה לכל נפש. 

 

 


