הסכמת חברי הבד"ץ העדה החרדית תשס"ב
על הדפסת הזוהר  -מתוק מדבש
הנה הגיש לפנינו הרב הצדיק רבי דניאל פריש שליט"א הסכמות מרבנים הגאונים
הצדיקים גדולי ירושלים מדור הקודם משנת תרצ"א וכו' שביקשו לפרסם גדולת
לימוד הזוהר הקדוש ,ולבקש מבני תורה וכו' שכל מי שאפשר לו ישתדל ללמוד דף
זוהר בכל יום בלי נדר.
ועתה קם והתעורר הרב הנזכר לעיל ,וברצונו לעשות ולסדר
לוח יומי ללימוד דף זוהר בכל יום ,לפי דפוס ווילנא ,וביקש
הסכמה מאתנו על כך.
וראינו כי בשעתו חתמו על קריאה קדושה למען הפצת רעיון
הקדוש הנזכר לעיל ,כבוד קדושת מרן הגאון רבי יוסף חיים
זוננפלד זכר צדיק וקדוש לברכה הגאב"ד דפה עיר הקודש
תבנה ותכונן ,ואתו עמו חבל נביאים גדולי ישראל זכרונם
צדיקים וקדושים לברכה וזכותם יגן עלינו וגם הגאונים
הצדיקים חברי בית דין צדק של עדתינו זכרונם צדיקים
לברכה וחתמו בקריאות קודש על כך בניסן תרצ"א.
וברעיא מהימנא קדישא )פרשת נשא דף קכד (:כבר הביא
וואמר ובגין דעתידין ישראל למיטעם מאילני דחיי דאיהו האי
ספר הזוהר יפקון מן גלותא ברחמי ,ובתיקונים )דף מ'( איתא :ובדרא בתראי בסוף
יומיא בגיניה וקראתם דרור בארץ וכו'.
והנה בעת כזאת שעת צרה היא ליעקב בגשמיות וברוחניות ברחבי ארץ הקודש
תבנה ותכונן ובתפוצות ישראל בארצות פזורנו ,עינינו נשואות לאבינו שבשמים
שיתעוררו רחמיו על שארית פליטתינו ,ושומר ישראל ישמור שארית ישראל וכו',
ושנזכה לראות בקרוב בתגלות כבוד שמו יתברך על עמו ארצו ונחלתו ובכל העולם
ובישועת השם בביאת משיח צדקינו וברמים גדולים יקבצנו מארבע כנפות הארץ
לארצינו.
...לכן מן הראוי שיהא הזוהר הקדוש הזה בכל בתי ישראל,
למען ירוץ הקורא בו שיבין כל מלה ויזכו ללמוד כנזכר לעיל
בקדושה ובטהרה ובדחילו וברחימו בסייעתא דשמיא.
וזכות התנא האלקי הרשב"י שילמדו תורתו בטהרה ,בוודאי
תעמוד לנו ולכל ישראל להיושע בכלל ובפרט שנזכה בקרוב
הצה"ק רבי ישראל משה
דושינסקי זצוקללה"ה
לראות בישועתן שמחתן ונחמתן של ישראל בביאת גואל צדק
גאב"ד עדה החרדית
ברחמים גדולים במהרה בימינו אמן ,ומלאה הארץ דעה כמים
לים מכסים במהרה בימינו אמן

גליון מס' 9
תשרי תש"ע לפ"ק

מוקדש לבית המדרש
וכן למחלקים וללומדי הזוהר

)הסכמת הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק העדה החרדית תשס"ב ,הרב
ישראל יעקב פישר זכר צדיק לברכה ,הרב מאיר בראנדסדארפער זכר צדיק
לברכה ,הרב משה הלברשטאם זכר צדיק לברכה ,הרב בנימין ראבינאוויטש זכר
צדיק לברכה ,הרב ישראל משה דושינסקיא זכר צדיק לברכה .ולהבדיל בין חיים
לחיים :הרב משה שטרנבוך שליט"א ,הרב אברהם יצחק אולמן שליט"א  -לספר
הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר
צדיק לברכה(

בכל תרומה שאתם תורמים לארגון או למפעל אינכם יודעים להיכן
מופנים המשאבים הכספיים ,האם הכסף הולך נטו לצדקה?
האם הכסף שהוצאתם וחסכתם בשביל התרומה אכן הגיע למטרה?

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

ָרים
ַתרֶב ַה ַּדעַת ֶׁש ּנ ְִפ ְּתח ּו ְׁשע ִ
ו ֵּ
ַמד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש
ִל ְלמֹד ו ְּלל ֵּ
ּגַם ִל ְפׁשו ִּטים ּכָמוֹנ ּו
ַא ְׁשרֵי ֶח ְלקוֹ ֶׁש ִּז ּכוּה ּו ִמן ַה ָּׁש ַמיִם ְל ַהגְ ִּדיל
ָה ְּב ֵבאוּר נ ְִפ ָלאָ ,ח ִמיד
ֲדיר ּ
ּתוֹרָה ו ְּל ַהא ִ
ֻלה
ְורָגִ יג ֲא ֶׁשר י ְִהיֶה ְלתו ֶֹע ֶלת ַעם ְסג ָּ
ַתרֶב ַה ַּד ַעת ֶׁש ּנ ְִפ ְּתח ּו
ְּב ֶעזְ רַת ַה ֵּׁשם ,ו ֵּ
ְׁש ָע ִרים ִל ְלמֹד ו ְּל ַל ֵּמד ּגַם ִל ְפׁשו ִּטים
רבי רפאל בלום זצ"ל
ֶך – ו ְַכ ֲא ֶׁשר
ׂ ָכרוֹ רַב ְּב ִלי ֵער ְ
ָּכמוֹנ ּו ּו ְש
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ֶׁש ֶה ְע ִּתיק ְּב ַה ְק ָּד ָמתוֹ,
ְמפֹ ָרׁש יו ֵֹצא ִמ ִּד ְברֵי ַה ַ
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ַי ֲעזֹר ָלנ ּו ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא
ֶׁש ִּבזְ כוּת ִל ּמוּד ַה ַ
יפק ִמן ּגָלו ָּתא.
ְל ֵמ ָּ
ַבי ְר ָפ ֵאל ְּבלוּם זְ כוּתוֹ ָיגֵן ָע ֵלינ ּו ָא ֵמן,
)ה ְס ָּכ ַמת ַה ּגָאוֹן ַה ָּקדוֹׁש ִמ ַּקאׁשוֹי ר ִּ
ַ
ִיאל ְפ ִריׁש זצ"ל(
זֹּהר ע"פ ָמתוֹק ִמ ְּד ַבׁש ְלהגה"צ המק' ר' ָּדנ ֵ
ְל ֵס ֶפר ַה ַ

ְו ִנ ְז ֶּכה ְל ַה ְב ָט ַחת ֵא ִל ּיָה ּו
ׂר טוֹב
ַה ּנ ִָביא ְמ ַב ֵּש
ַבים ו ְֵכן ְׁש ֵל ִמים
ְויָבוֹא ּו ר ִּ
זֹּהר
ֵהנ ּו ִמנ ֶֹּפת צוּף ִּד ְב ֵרי ַה ַ
ְוי ָ
ַה ָּקדוֹׁש ִּכי ָנעֲמוְּ ,ונִזְ ֶּכה
ְל ַה ְב ָט ַחת ֵא ִל ּיָה ּו ַה ּנ ִָביא
ׂר טוֹב )ז ַֹהר ֵח ֶלק
ִאיׁש ְמ ַב ֵּש
הגאב"ד ווייס זצ"ל
ֲת ִידין
ג' קכד :(:ו ְּבגִ ין ַּדע ִ
זֹּהר,
ילנָא ְד ַח ּיֵיְּ ,ד ִאיה ּו ַהאי ֵס ֶפר ַה ַ
ָאל ְל ִמ ְט ַעם ֵמ ִא ָ
ׂר ֵ
ִי ְש
ֲמי.
י ְִפקוּן ֵּב ּיה ִמן ּגָלו ָּתא ְּב ַרח ֵ
ָכה
ֵכר ַצ ִּדיק ִל ְבר ָ
ַבי י ְִצ ָחק ַי ֲעקֹב וַוייס ז ֶ
ֲב"ד ר ִּ
)ה ְס ָּכ ַמת ַה ּגָאוֹן ַה ָּקדוֹׁש ַה ַגא ַ
ַ
ִיאל ְפ ִריׁש זצ"ל(
זֹּהר ע"פ ָמתוֹק ִמ ְּד ַבׁש ְלהגה"צ המק' ר' ָּדנ ֵ
ְל ֵס ֶפר ַה ַ

ּׂו רֹ ֶׁשם ְל ַמ ְעלָה
ַי ֲעש
ְּב ַּפ ַמ ְליָא ֶׁשל
ַמ ְעלָה
רבי ש.ה.וואזנער שליט"א

ֲדיְיה ּו
ּגַם ֲאנִי ִמ ְצ ָטרֵף ַּבה ַ
ְל ַח ְּזקוֹ ו ְּל ַא ְּמצוְֹ ,וי ְִהי ּו
ַחת רו ַּח ְל ַה ָּקדוֹׁש
ְּד ָב ָריו נ ַ
ּׂו רֹ ֶׁשם
ָּברו ְּך הוּא ְוַי ֲעש
ְל ַמ ְע ָלה ְּב ַּפ ַמ ְליָא ֶׁשל

ַמ ְע ָלה.
ַבי ְׁשמו ֵּאל ַה ֵּלוִי וָואזְ נֶער
)ה ְס ָּכ ַמת ַה ּגָאוֹן ַה ַּצ ִּדיק ּפו ֵֹסק ַה ּדוֹר ר ִּ
ַ
זֹּהר ע"פ ָמתוֹק ִמ ְּד ַבׁש ְלהגה"צ המק' ר'
יט"א ְל ֵס ֶפר ִּת ּק ּונֵי ַה ַ
ְׁש ִל ָ
ִיאל ְפ ִריׁש זצ"ל(
ָּדנ ֵ

ָמי!
ֲפ ַצת ַהז ַֹּהר ְּבכָל ָהעוֹלָם כ ֻּּלוֹ  -עַל י ְֵדי ִמ ְפעַל ַהז ַֹּהר ָהעוֹל ִ
ְלכָל ַה ִּמ ְתנ ְַּד ִבים ָּבעָם ָהעו ְֹס ִקים ִּב ְמלֶאכֶת ַה ּק ֶֹדׁש ַּבה ָ
ַאתכֶם
ׂ ְמח ּו ִל ְקר ְ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי ו ְּבנוֹ ָש
ר ִּ
ָתם
ִּב ְקרו ְֹתכֶם ז ַֹהר עַל ְמ ָער ָ
ַאת ֶכם ִּב ְקרו ְֹת ֶכם ז ַֹהר
ׂ ְמח ּו ִל ְקר ְ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי ו ְּבנוֹ ָש
ְור ִּ
ׂ ֵמ ִחים
ָתם ו ַּב ְּכ ָפר ַה ָּסמו ְּך ָל ֶהם וְכוּ' ו ְּב ֵכן ֵּת ַדע ִּכי ֵהם ְש
ַעל ְמ ָער ָ
ָתם אוֹ ַּב ְּכ ָפר ַה ָּסמו ְּך ָל ֶהם ו ְִאם
ְמאֹד ִּב ְקרו ְֹת ֶכם ז ַֹהר ַעל ְמ ָער ָ
זֹּהר.
ֻלהוֹ ְר ִמיזִ ין ַּב ַ
ַּת ְת ִמיד ּו ִל ְקרוֹת ֵּכן י ִּגָל ּו ָל ֶכם רָזִ ין ִע ָּל ִאין ְוכ ְ
)מ ִּגיד ֵמי ָׁש ִרים ָּפ ָר ַׁשת ֱאמֹר(
ַ

ָקר ַה ְמ ָזרֵז
ֵע ְל ִמ ְפ ָעל ָקדוֹׁש ְוי ָ
יתם ְל ַס ּי ַ
ַא ְׁשרֵי ֶח ְל ְק ֶכם ֶׁש ְּז ִכ ֶ
ַבנ ּו ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹם ְל ַר ְׁש ִּב"י
ֻלה ְּכ ַה ְב ָט ַחת מ ֶׁשה ר ֵּ
ו ְּמ ָקרֵב ַה ְּגא ָּ
"ב ַהאי
ׂאְּ ,
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ָּפ ָר ַׁשת ָנש
זְ כוּתוֹ ָיגֵן ָע ֵלינ ּו ָא ֵמן ַּב ַ
ֲמי".
זֹּהר י ְִּפקוּן ֵּב ּיה ִמן ּגָלו ָּתא ְּב ַרח ֵ
יל ְך ְּד ִאיה ּו ֵס ֶפר ַה ַ
ִח ּב ּו ָרא ִּד ָ
ָאל ִמן
ׂר ֵ
ׁ ,י ְֵצא ּו ְּבנֵי ִי ְש
זֹּהר ַה ָּקדוֹש
ֶׁש ִּבזְ כוּת ִח ּבו ְּרךֵָ ,ס ֶפר ַה ַ
יח!
ֲמים ְללֹא ָצרוֹת ְוי ִּסו ִּרים ו ְּללֹא ַצ ַער ֶח ְב ֵלי ָמ ִׁש ַ
ַה ּגָלוּת ְּב ַרח ִ
)ת ּקוּן
זֹּהר ִּ
ו ְַאף ִמ ָּׁש ַמיִם ִה ְס ִּכימ ּו ְל ָכ ְך! ַּכ ְמב ָֹאר ְּב ֵס ֶפר ִּת ּק ּונֵי ַה ַ
ית ָאה ְּבסוֹפוֹ(ֶׁ ,ש ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ֵא ִל ּיָה ּו ַה ּנ ִָביא זָכוּר ְלטוֹב נִגְ ָלה
ְׁש ִת ָ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי ו ְּל ַח ְב ַריָא ַק ִּדי ָׁשא ֶׁש ִע ּמוֹ ו ְָל ַמד ִע ָּמ ֶהם
ְלר ִּ
ִס ְתרֵי ּתוֹרָה ְּב ִע ְניַן ִּת ּק ּונֵי ְנ ָׁשמוֹת ,י ְָצ ָאה ַּבת קוֹל ִמ ָּׁש ַמיִם
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי
ֻשתוֹ ֶׁשל ר ִּ
"כ ָּמה רַב ּכֹחוֹ ו ְּקד ָּׁ
ו ְָא ְמרָה ָל ֶהם ַּ
יפה ו ְָא ְמרָה נְבו ָּאה ְּבזוֹ ַה ָּלׁשוֹן" ,ו ְַכ ָּמה
ָּבעו ָֹלם" ,ו ְַא ַחר ָּכ ְך הו ִֹס ָ
יל ְך ַּכד י ְִת ּג ַּל ּו
ְּבנֵי ָנ ָׁשא ְל ַת ָּתא י ְִת ַּפ ְרנְסוּן ֵמ ַהאי ִח ּבו ָּרא ִּד ָ
ָאתם ְּדרוֹר
ֵיה" ,ו ְּקר ֶ
ָאה ְּבסוֹף יו ַֹמ ּיָא ,ו ְּבגִ ינ ּ
ְל ַת ָּתא ְּב ָדרָא ַּב ְתר ָ
ַּׁ :כ ָּמה ְּבנֵי ָא ָדם ְל ַמ ָּטה י ְִת ַּפ ְרנְסוּן ִמ ּזֶה
ָּב ָארֶץ" .ו ִּב ְלׁשוֹן ַה ּק ֶֹדש
ַלה ְל ַמ ָּטה ַּב ּדוֹר ָה ַאחֲרוֹן ְּבסוֹף ַה ּי ִָמים,
ַה ִח ּבוּר ֶׁש ְּל ָך ַּכ ֲא ֶׁשר י ְִת ּג ֶּ
ַמז ַעל
ָאתם ְּדרוֹר ָּב ָא ֶרץ"ַ -ה ְמר ֵּ
ו ִּבזְ כוּתוֹ י ְִת ַק ּיֵם ַה ָּפסוּק "ו ְּקר ֶ
ֻלה ַה ְּׁש ֵל ָמה.
ַה ְּגא ָּ
ֲלה ֶׁש ְּב ִל ּמוּד
ָאל ְּב ָכל ַה ּדוֹרוֹת ִה ִּכיר ּו ְּבג ֶֹדל ַה ַּמע ָ
ׂר ֵ
ְּגדו ֵֹלי ִי ְש
זֹּהרֶׁ ,ש ְּמ ַב ֵּטל ָּכל ִמינֵי פ ְֻּר ָענֻ ּיוֹת וּגְ זֵרוֹת ָקׁשוֹת וְרָעוֹת
ֵס ֶפר ַה ַ
ֻש ָת ּה
וּמו ָֹתנָא ו ְַח ְר ָּבא ו ִּב ּזָה ֵמ ָע ְל ָמאֵ .הםֶׁ ,ש ּי ְָדע ּו ֶאת ע ֶֹצם ְקד ָּׁ
ַמ ַח"ל זְ כוּתוֹ ָיגֵן
ֲמירָה ְּב ָע ְל ָמא .ו ִּמי ָלנ ּו ּגָדוֹל ְּכ ָהר ְ
ֲפ ּל ּו ַּבא ִ
אִ
ָכה
ֵכר ַצ ִּדיק ו ְָקדוֹׁש ִל ְבר ָ
ַבי מ ֶׁשה ַח ּיִים לו ָּצאטוֹ ז ֶ
ָע ֵלינ ּו ָא ֵמן  -ר ִּ
"מ ִס ַּלת ְי ָׁש ִרים"ֲ ,א ֶׁשר ָהיָה ָּב ִקי
זְ כוּתוֹ ָיגֵן ָע ֵלינ ּו ָא ֵמןַּ ,ב ַעל ַה ְּ
ָעצוּם ְּב ָכל ִמ ְכ ַמ ּנֵי ַה ּתוֹרָה ְולֹא ָמ ָצא ֵע ָצה ְל ַב ֵּטל ְּגזֵרוֹת ֵמ ַעם
ֶצף ְללֹא
זֹּהר ְּבר ֶ
ָאל ֶא ָּלא ֶאת ָה ֵע ָצה ַהזּ וִֹ ,ל ּמוּד ְּב ֵס ֶפר ַה ַ
ׂר ֵ
ִי ְש
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש
ֻשה ָה ֶע ְליוֹנָה ֶׁשל ֵס ֶפר ַה ַ
ֶה ְפ ֵסקֶׁ ,ש ְּבכ ַֹח ַה ְּקד ָּׁ
ֲמים.
ֻלה ְּב ַרח ִ
ְל ַב ֵּטל ָּכל ְּגזֵרוֹת ו ְּל ָקרֵב ַה ְּגא ָּ
זֹּהר
ֻחד ֶׁשל ִּג ְיר ָסא ְּב ֵס ֶפר ַה ַ
יבתוֹ ֵס ֶדר ִל ּמוּד ְמי ָ
ָל ֵכן ִּת ֵּקן ִּבי ִׁש ָ
ַה ָּקדוֹׁש ְּב ִמ ְׁש ָמרוֹת ְללֹא ֶה ְפ ֵסק ְּכ ָלל ֵמ ֵעת ְל ֵעת ,ו ְָק ַבע ָּד ָבר
ֲלת ַה ָּד ָבר
יבתוֹ ,וְכו ֵֹתב ַעל ַמע ַ
זֶה ַּכ ַּת ָּקנָה ָה ִראׁשוֹנָה ִּבי ִׁש ָ

ָאל ְּבזֶה ַה ָּלׁשוֹן" :זֹאת ָה ֵע ָצה ַהיְעו ָּצה ְל ָכל
ׂר ֵ
ְּב ִא ֶּגרֶת ְל ַח ְכ ֵמי ִי ְש
ַדאי ָהיָה
יהם ,ו ְּבו ַּ
ְא ֶ
ׂוֹנ ֵ
ָצל ֵמ ֶר ֶׁשת זוֹ ָט ְמנ ּו ש
ְק ִה ּלוֹת ק ֶֹדׁש ְל ִה ּנ ֵ
ָל ֶהם ְל ַפ ֵּק ַח ַעל זֹאת ְולֹא י ְַח ְּדל ּו ִּכי רַב ַה ָּד ָבר ו ְָעצוּם ְמאֹד...
ָאל ֶאת ַה ָּד ָבר ַה ּזֶה ַא ֲח ֵרי ֵּגוָם,
ׂר ֵ
ו ְַע ָּתה ַאל ַי ְׁש ִליכ ּו ַח ְכ ֵמי ִי ְש
ִיתי קו ֵֹב ַע ָּד ָבר זֶה ְּב ָכל ָמקוֹם
ַשר ֵח ִילי ָהי ִ
ִּכי ֲאנִי ִא ְל ָמ ֵלא ִנ ְתי ֵּׁ
ַת ֶכם י ִַּקח ֶאת ָה ֵע ָצה ַהזֹּאת ְוי ְִהיֶה לוֹ
ֲבל ְּכבוֹד ּתוֹר ְ
ו ָּמקוֹם ,א ָ
ָאל ,ו ְָכל ֶא ָחד ִּב ְמקוֹמוֹ
ׂר ֵ
ִלזְ כוּת ִּכי ֵאין ָּכמו ָֹה ְלטו ָֹבה ְל ָכל ִי ְש
ׂוֹתוֹ ִּכי לֹא ָּד ָבר ָק ֶׁשה הוּא ְּכ ָלל".
יָכוֹל ַל ֲעש
ֲביבוּת
יכיו ָמ ִצינ ּו ח ִ
ידי ַה ַּב ַעל ֵׁשם טוֹב ו ַּמ ְמ ִׁש ָ
ּגַם ֵא ֶצל ַּת ְל ִמ ֵ
ֻח ֶדת ְל ִל ּמוּד ּתוֹרַת ַה ּסוֹדְּ ,כבוֹד ָהרַב ַה ָּקדוֹׁש מוֹרֵנ ּו ָהרַב
ְמי ֶ
ַבי י ְִצ ָחק ֵאייזִ יק ִמ ִּז ִיד ְיטׁשוֹב זְ כוּתוֹ ָיגֵן ָע ֵלינ ּו ָא ֵמן ֲא ֶׁשר ֵה ִעיד
ר ִּ
"פ ִרי ֵעץ ַח ּיִים" ֵמ ָאה ו ְֶא ָחד
ִיתי ַה ְּ
ַעל ַע ְצמוֹ ו ְָא ַמרָ :ל ַמ ְד ִּתי ְו ָׁשנ ִ
ְּפ ָע ִמים.
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְּבגִ ְיר ָסא
"כ ֵסא ֶמ ֶל ְך" ִּת ּקוּן מ"ג ָּכ ַתבִּ ,כי ִל ּמוּד ַה ַ
ְּב ִ
ֲפ ּל ּו
ְּב ָע ְל ָמא ּבוֹנֶה עו ָֹלמוֹת ,ו ְָכל ֶׁש ֵּכן ִאם יִזְ ֶּכה ִל ְלמֹד ו ְּל ָה ִבין א ִ
ׂה ּבוֹ ִּת ּקוּן ְל ַמ ְע ָלה ְּב ָׁש ָעה ַא ַחת ַמה
ֲמר ֶא ָחדַ ,י ֲע ֶש
ֵּפר ּוׁש ַמא ָ
ֻב ָטח לוֹ ֶׁשהוּא ֶּבן
ימהּ ,ומ ְ
ׂה ְּב ִל ּמוּד ַה ְּפ ָׁשט ָׁשנָה ְּת ִמ ָ
ֶּׁש ּלֹא ַי ֲע ֶש
יכ ָלא ְּד ַמ ְל ָּכאְ ,וי ְִהיֶה ֵמרו ֵֹאי ְּפנֵי ַה ֶּמ ֶל ְך
עו ָֹלם ַה ָּבא ִמ ְּבנֵי ֵה ָ
יעא.
ַה ּיוֹ ְׁש ִבים ִראׁשוֹנָה ְּב ַמ ְלכו ָּתא ִּד ְר ִק ָ
ּגַם ְּב ִת ּקוּן ל' ָּכ ַתבְ ,וזֶה ְלׁשוֹנוַֹּ :כ ָּמה ּגָדוֹל ִח ּיוּב ַעל ַּת ְל ִמיד ָח ָכם
ִל ְלמֹד ַק ָּב ָלה .ו ְָע ְנ ָׁשם ַּכ ָּמה ּגָדוֹל ִאם ֵאינָם לו ְֹמ ִדים ַק ָּב ָלה
ֲמנָא ִל ְיצ ַלןִּ ,כי
ֻלה ַרח ָ
ֶך ּגָלו ָּתא ִּכי ֵהם ְמ ַע ְּכ ִבים ַה ְּגא ָּ
וְגוֹ ֵרם אֹר ְ
ׂה ְּב ִל ּמוּד
ׂה ְּב ָׁש ָעה ַא ַחת ְּב ִל ּמוּד ַה ַּק ָּב ָלה ַמה ֶּׁש ּלֹא ַנ ֲע ֶש
ַי ֲע ֶש
ֻלה.
ח ֶֹדׁש י ִָמים ִּב ְפ ָׁש ֵטי ַה ּתוֹרָהִּ ,כי ּגָדוֹל ּכ ָֹח ּה ְל ָקרֵב ַה ְּגא ָּ
ֲר ְיך ִמ ַּכ ָּמה ו ְַכ ָּמה ְמקוֹרוֹת ַה ַּמ ֲח ִׁש ִיבים ְמאֹד
ָּכאן ַה ָּמקוֹם ְל ַהא ִ
יחא,
ָמינוּּ ,דוֹר ִע ְק ְב ָתא ִּד ְמ ִׁש ָ
זֹּהר ַּדו ְָקא ְּבי ֵ
ֶאת ִל ּמוּד ֵס ֶפר ַה ַ
יאת
ירא ַּד ְכיָא ֶׁש ָּכ ַתב :ק ֶֹדם ִּב ַ
ֵּכן מו ָּבא ַּב ֵּס ֶפר אוֹר ְי ָׁש ִרים ֵמ ָ
ֲמנָא ִל ְיצ ַלן ָּבעו ָֹלם.
ַבר ִמינוּת ו ְֶא ִּפיקו ְֹרסוּת ַרח ָ
יח ִּת ְת ּג ֵּ
ַה ָּמ ִׁש ַ
ָהר ִּב ְׁשלֹ ָׁשה ְּד ָב ִרים ַה ָּללוָּ ,ה ֶא ָחד ֵלאמֹר ְּב ָכל
ָה ֵע ָצה ְלזֶה ְל ִה ּז ֵ
ֲמירַת ז ַֹהר
יוֹם ז ַֹהר ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ֵאינוֹ ֵמ ִבין ַמה ֶּׁשאו ֵֹמרִּ ,כי א ִ
ֶלת ְל ָט ֳהרַת ַה ֵּלב.
ֻג ֶ
ְמס ּ
וּמו ִֹסיף ְל ָב ֵאר ְּב ִמ ְק ַּדׁש ֶמ ֶל ְך ְל ִת ּק ּונֵי ז ַֹהרֶׁ ,ש ָּכל ָהעו ֵֹסק ְּב ֵס ֶפר
ַחת רו ַּח ּגָדוֹל ְליו ְֹצרוְֹּ ,כמוֹ ֶׁש ָּכתוּב:
ׂה נ ַ
ֻלה וְעוֹ ֶש
זֶה ְמ ָקרֵב ַה ְּגא ָּ
ְּכ ִא ּל ּו ְּפ ָד ַאנִי ֲאנִי ו ָּבנַי ִמן ַה ּגָלוּת כוּ'ִּ .כי ָּכ ְך ָּגזַר ַה ּבוֹ ֵרא ֶׁש ּלֹא
ֻלה
ַלה ְוי ְִהיֶה ּגָנוּז ַעד סוֹף יו ַֹמ ּיָא ִּד ְבגִ ינ ֵּה יָבוֹא ְּדרוֹרִּ ,כי ְסג ָּ
י ְִת ּג ֶּ
זוֹ ּבוֹ ְולֹא ְּבזו ָּלתוֹ.
ַבי
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ְּברו ַּח ָק ְדׁשוֹ ִע ְניָן זֶהִ ,צ ּוָה ְלר ִּ
ִּב ְראוֹת ר ִּ
ֻצנָע ְל ִמ ְׁש ֶמרֶת
ֶך ֶה ְע ֵלם ִל ְהיוֹתוֹ מ ְ
זֹּהר ְּב ֶדר ְ
ַא ָּבא ִל ְכ ּתֹב ֵס ֶפר ַה ַ

יחאְּ ,כ ֵדי ֶׁש ִּבזְ כוּת
ַעד ָּדרָא ַּב ְתרָא ְק ִריב ְליו ֵֹמיה ַמ ְל ָּכא ְמ ִׁש ָ
ָמינ ּו ְּב ֶעזְ רַת ַה ֵּׁשם ַּכ ּנִזְ ַּכר
ֻלה ְּבי ֵ
ַה ִּמ ְת ַע ְּס ִקים ּבוֹ ִּת ְצ ַמח ַה ְּגא ָּ
)דף רי"ז(ַ ,על ָּדא ְּכ ִתיבַ :קח ִצנ ְֶצנֶת ַא ַחת ו ְֵתן
ְּב ָפ ָר ַׁשת וַי ְִחי ַ
ָׁש ָּמה ְמלֹא ָהע ֶֹמר ָמן כוּ' ְל ִמ ְׁש ֶמרֶתְ ,ל ַא ְצנָעו ָּתא ,ו ְָה ֵבן זֶה ְמאֹד.
ִיטאל זלה"ה ְּב ַה ְק ָּד ָמתוֹ ְל ַׁש ַער ַה ַה ְק ָּדמוֹת(.
)הרַב ַח ּיִים ו ַ
ָ
ֲמר ִראׁשוֹןֶׁ ,ש ַה ִח ּבוּר
ֲמרוֹתַ ,מא ָ
ׂרָה ַמא ָ
ִה ּנֵה ְמב ָֹאר ַּב ְּׁש ָל"הֲ ,ע ָש
זֹּהר ָהיָה ָע ִתיד ִל ְהיוֹת ּגָנוּז וְכוּ' ַעד ֶׁש ּיָבוֹא ַה ּדוֹר ָה ַאחֲרוֹן
ֵמ ַה ַ
ַלה ַל ַּת ְח ּתוֹנִים ,ו ִּבזְ כוּת ָהעו ְֹס ִקים יָבוֹא
ְּבסוֹף ַה ּי ִָמים ֶׁש ָאז י ְִת ּג ֶּ
יחִּ ,כי ָאז ִּת ָּמ ֵלא ָה ָא ֶרץ ֵּד ָעה ְּב ִס ָּבתוֲֹ ,א ֶׁשר זוֹ ִּת ְהיֶה ִס ָּבה
ָמ ִׁש ַ
ֻזָתוֹ
ֵיה ְו ַׁש ְב ֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲאח ּ
יאתוְֹ .וזֶה ּו ֶׁש ָא ַמר ו ְּבגִ ינ ּ
ְקרו ָֹבה ְל ִב ָ
ָאל
ׂר ֵ
ָאלְּ ,כ ֵׁשם ֶׁש ּלֹא נִגְ אֲל ּו ִי ְש
ׂר ֵ
וְכוּ'ְּ ,כ ֵדי ֶׁש ִּבזְ כוּתוֹ י ִָּגאֲל ּו ִי ְש
ַך ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ְל ַק ְּד ָׁשם ְּב ַדם ֶּפ ַסח
ֻצר ְ
ִמ ִּמ ְצ ַריִם ַעד ֶׁשה ְ
ֻלה ַעד ֶׁש ּיִזְ ּכ ּו
ידה לֹא ִּת ְהיֶה ַה ְּגא ָּ
ֲת ָ
ֻלה ָהע ִ
ילהֵּ ,כן ְּגא ָּ
ו ְּב ַדם ִמ ָ
ַך ,ו ְַא ְׁשרֵי ַהזּ ו ֶֹכה
ֻשה ַהזּ וֹ ,וְהוּא ְרצוֹן ָה ֵאל י ְִת ָּבר ְ
ְלתו ְֹספוֹת ַה ְּקד ָּׁ
ָּב ּה.
ו ְּלׁשוֹן ֶּדגֶל ַמ ֲחנֵה ֶא ְפ ַריִם ָּפ ָר ַׁשת ְׁש ִמינִיְ :וזֶה ּו ָּדרֹׁש ָּד ַרׁש מ ֶׁשה,
יתא
ַלה ִּ)כי ְּב ָכל ּדוֹר וְדוֹר ֵיׁש ְּב ִחינַת מ ֶׁשה ,ו ְִא ָ
ַהיְנ ּו ְּכ ֶׁש ּי ְִת ּג ֶּ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ָהיָה ְּב ִחינַת מ ֶׁשה(ְ ,וי ְִדרֹׁש ַמה ֶּׁש ָּד ַרׁש
ְּדר ִּ
זֹּהרָ ,אז ו ְִה ּנֵה
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאיֵ ,ס ֶפר ַה ַ
ְּכ ָבר מ ֶׁשהַ ,היְנ ּו ר ִּ
ֻלה
ילא י ְִהיֶה ַה ְּגא ָּ
ׂרַףַ ,היְנ ּו ֶׁש ּי ְִת ַּב ְּטל ּו ָּכל ַה ְּק ִל ּפוֹת ו ִּמ ֵּמ ָ
שֹ
ָמינ ּו ָא ֵמן ֶס ָלה ו ֶָעד.
ֶׁש ּי ִָּבנֶה ִּב ְמ ֵהרָה ְּבי ֵ
ְוגַם ַעל י ְֵדי ַה ִח ּבוּר ַההוּא י ְִהיֶה ִּב ּטוּל ַה ְּק ִל ּפוֹת ו ְַק ּלוּת ַה ּגָלוּת
ָהר כ"ד(.
ָהם ַמ ְעיָן ִראׁשוֹן נ ָ
)ח ֶסד ְל ַא ְבר ָ
ו ְַה ְׁש ָּב ַתת ַה ִּק ְטרוּגִ ים ֶ
ִיע ֵתנ ּו ִמ ְּל ִה ְת ַע ֵּסק
ַה ּכֹל ָּתלוּי ְּב ֵע ֶסק ַה ָח ְכ ָמה ַהזֹּאת ,ו ְּמנ ָ
ֶמת ִאחוּר ו ְִע ּכוּב ִּב ְניַן ֵּבית ִמ ְק ָּד ֵׁשנ ּו ו ְִת ְפ ַא ְר ֵּתנ ּו
ָּב ּה ִהיא גּ וֹר ֶ
ִיטאל ְל ֵעץ ַח ּיִים(.
)ה ְק ָּד ַמת ָהרַב ַח ּיִים ו ַ
ַ
זֹּהרֵ ,אין
ִאם ַעד ְּכ ֵדי ָּכ ְך ּגָדוֹל ו ְָעצוּם ּכֹחוֹ ֶׁשל ַה ִּל ּמוּד ְּב ֵס ֶפר ַה ַ
ְׁ ,להו ִֹסיף ָל ֶהם
אכת ַה ּק ֶֹדש
ׂי ְמ ֶל ֶ
ָלנ ּו ֶא ָּלא ְל ַח ּזֵק ֶאת י ְֵדי עוֹ ֵש
א ֶֹמץ ְוכ ַֹח ְוחֹזֶק ַּבעֲבו ָֹד ָתם ַה ְּקדוֹ ָׁשהַ ,א ְּמצ ּו ָמ ְת ַניִם ו ְִחגְ ר ּו עֹז
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאיְ ,ל ַפ ְר ֵסם
ְל ַה ְמ ִׁש ְיך ו ְּל ָה ִפיץ ֶאת אוֹרוֹ ֶׁשל ר ִּ
ֵע ְּב ָכל ַמה ְּד ֶא ְפ ָׁשר.
ּכֹחוֹ ָּבעו ָֹלם ו ְּל ַס ּי ַ
ׂוֹת ַחיִל ְל ַה ְר ּבוֹת ַח ּי ִָלים
ִנ ְׁש ַאר ָלנ ּו ֵאיפֹה ְל ָב ְר ְכ ֶכם ,הו ִֹסיפ ּו ַל ֲעש
יכם ַעד
ׂי י ְֵד ֶ
ָכה ְּב ַמ ֲע ֵש
ִיהי ַה ְּבר ָ
ְלקו ְּד ָׁשא ְּב ִר ְיך הוּא וְאוֹ ַרי ְָתא ,ו ִ
אכהְ ,ל ָה ִביא ֶאת ָהעו ָֹלם ִל ְׁש ֵלמוּתוֹ
ֲא ֶׁשר ֻּת ְׁש ַלם ָּכל ַה ְּמ ָל ָ
ִיהי ֵׁשם ה' ָׁש ֵלם ו ְִכ ְסאוֹ ָׁש ֵלם ו ְִת ּכוֹן ִּכ ְסאוֹ ָל ַעד
ֲמ ִּתית ,ו ִ
ָהא ִ
ָמינ ּו ָא ֵמן.
יחנ ּו ִּב ְמ ֵהרָה ְּבי ֵ
יאת ַמ ְל ֵּכנ ּו ו ְּמ ִׁש ֵ
ְּב ִב ַ
ַבי ָׁשלוֹם יְהו ָּדה ְּג ָראס
אל ִמין ר ִּ
)מ ּתו ְֹך ִמ ְכ ַּתב ִחזּ וּק ֶׁש ָּכ ַתב כ"ק ַא ְדמוֹ"ר ֵמ ָה ְ
ִ
זֹּהר ַה ּיו ִֹמי"(
"מ ְפ ַעל ַה ַ
יט"א ְל ִ
ְׁש ִל ָ

ַבנִים ַה ְּגאוֹנִים ָמארֵי ְּד ַא ְרעָא ַק ִּדי ָׁשא ִּב ְׁשנַת תרפ"א לפ"ק
ֲמ ִּתית ִמ ַּטעַם ָהר ָּ
ֻלָה ָהא ִ
ִּת ּקוּן ל ְַּגא ּ
ַבנִים ַה ְּגאוֹנִים ָמארֵי
ֲמ ִּתית ִמ ַּטעַם ָהר ָּ
ֻלָה ָהא ִ
א( ִּת ּקוּן ל ְַּגא ּ
ְּד ַא ְרעָא ַק ִּדי ָׁשא
ַכֹל ִּכי ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ֶׁשל ַה ַּת ּנָא ָה ֱאל ִֹהי ,אוֹר ָהעוֹלָמוֹת
יָד ּו ַע ל ּ
ֱמר ָעלָיו :זֶה ָה ִאיׁש ַמ ְר ִעיׁש ָה ָארֶץ
ֶליוֹנִים ו ְַה ַּת ְח ּתוֹנִיםַ ,הֶּנא ַ
ָהע ְ
ַבי ִׁש ְמעוֹן
ימ ּיה ְּכר ִּ
ידה ִא ֵּ
ַמ ְר ִּגיז ַמ ְמלָכוֹת ,ו ַּב ְּג ָמרָא ָא ְמרוִּּ ,ד ִיל ָ
ֲטרֶת רֹא ֵׁשנ ּו
)מ ּכוֹת י"ז (:הוּא ע ֶ
ֵּת ִיליד ו ְִאי לֹא לֹא ֵּת ִיליד ַ
ו ְִת ְפ ַא ְר ֵּתנוָּ ,ה ַר ְׁש ִּב"י זְכוּתוֹ ָיגֵן ָעלֵינ ּו ָא ֵמןֲ ,א ֶׁשר ּתוֹרָתוֹ ּבו ַֹקעַת
ָפים
ׂר ִ
ָפים ו ְִר ְב ֵבי ִר ְבבוֹת עוֹלָמוֹת ,וְעו ֶֹברֶת ֵּבין ְש
ְל ַא ְל ֵפי ֲאל ִ
ְׁ ,מקוֹם ַנ ֲהרֵי ֵאׁש אוֹ ֶכלֶת ֵאׁש
וְאו ַֹפ ּנִים ו ְַח ְׁש ַמ ִּלים ו ְַח ּיוֹת ַה ּק ֶֹדש
ׂ ֵמ ַח ָּב ּה וּבוֹנֶה
עַד קוֹל ְּד ָמ ָמה ַּד ָּקה ִל ְפנֵי ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּאְ ,ו ָש
ַחם ַעל ָע ְל ָמא.
ֲד ִׁשים ו ְּמר ֵ
ָּב ּה עו ָֹלמוֹת ח ָ
יד"א ז ְִכרוֹנוֹ ְל ַח ּיֵי ָהעוֹלָם ַה ָּבא:
ָתב ַה ּגָאוֹן ִח ָ
ּפוּק ֲחזֵי ַמה ֶּׁש ּכ ַ
ָדע ַמאי
ֲפ ּל ּו ְּדלָא י ַ
ב( ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ְמרו ָֹמם עַל ּכָל ִל ּמוּד א ִ
ָק ָא ַמר.
)פר ּוׁש ַעל ִּת ּקוּן מ"ג( ָא ַמר:
ֶך" ֵּ
"כ ֵּסא ֶמל ְ
ו ְָהרַב ִּ
ֶליוֹנִים.
ג( ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ְּבגִ ְיר ָסא ּבוֹנֶה עוֹלָמוֹת ע ְ
ַבי ִׁש ְמעוֹן:
עוֹד ָא ַמר ֵא ִל ּיָה ּו ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְב ָרכָה ְלר ִּ
ד( ְּב ַהאי ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר י ְִת ָּפ ְרקוּן ִמן ּגָלו ָּתא ּכַד ִא ְת ּג ְַליָא ְּב ָדרָא
ָאה.
ַּב ְתר ָ
ׂ ִּכ ִילים
ַבי ִׁש ְמעוֹן .ו ְַה ַּמ ְש
ַבינ ּו ְלר ִּ
עוֹד ְּב ַדף קכ"דְ :לׁשוֹן מ ֶׁשה ר ֵּ
ָך ְּד ִאיה ּו ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר
ָקי ַע ְּב ַהאי ִח ּב ּורָא ִּדיל ְ
ַיז ְִהיר ּו ְּכז ַֹהר ָהר ִ
ָצה לו ַֹמר:
ְּב ִא ּילֵין לֹא ָצ ִר ְיך נ ִָּסיוֹן – ר ָ
יח
ה( ִּכי ַה ּלו ֵֹמד ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר לֹא י ְִס ּבֹל ֶח ְבלֵי ָמ ִׁש ַ
ֲת ִידין ְל ִמ ְטעַם ֵמ ִאי ָלנָא ְד ַח ּיֵי ָּדא הוּא ֵס ֶפר
ָאל ע ִ
ׂר ֵ
ו ְּבגִ ין ְּד ִי ְש
ֲמי.
ַהז ַֹּהר י ְִפקוּן ֵּב ּיה ִמ ּגָלו ָּתא ְּב ַרח ֵ
ׂ ִּכ ִילים יַזְ ִהיר ּו ְּכז ַֹהר
עוֹד ְּב ַה ְק ָּד ַמת ַה ִּת ּק ּונִים" :ו ְַה ַּמ ְש
ַבי ִׁש ְמעוֹן ו ְַח ְב ַר ּיָיא ,יַזְ ִהיר ּו
ׂ ִּכ ִילים ִא ֵּלין ר ִּ
יע" וְגוֹ' ו ְַה ַּמ ְש
ָק ַ
ָהר ִ
ֱבד ַהאי ִח ּבו ָּראְ ,רׁשו ָּתא ִא ְתי ְִהיב ְלהוֹן
ַּכד ִא ְת ַּכ ְנׁש ּו ְל ֶמע ַ
ֲתא ֵּבי ַניְיה ּו
ו ְּל ֵא ִל ּיָה ּו ִע ְּמהוֹן ו ְּל ָכל ִנ ְׁש ָמ ִתין ִּד ְמ ִת ְיב ָּתאן ְל ַנח ָ
ׂ ֶכל .ו ְִע ַּלת ַעל ּכ ָֹּלא י ְִהיב
ו ְּל ָכל ַמ ְל ָא ַכ ּיָא ְּב ִא ְת ַּכ ְסיָא ו ְּבאֹרַח ֵש
ַל ָאה לוֹן
ְרׁש ּו ְל ָכל ְׁש ָמ ָהן ַק ִּדי ִׁשין ו ְּל ָכל ֲהוַ ּיָין ו ְּל ָכל ִּכ ּנ ּויִין ְלג ָּ
ׂר
יל ּיה ,ו ְּרׁשו ָּתא י ְִהיב ַל ֲע ַש
רָזִ ין ְט ִמ ִירין ָּכל ֵׁשם ְּב ַד ְר ּגָא ִד ֵ
ַל ָאה
ַל ָאה לוֹן רָזִ ין ְט ִמ ִירין ְּד ָלא ִא ְתי ְִהיב ְרׁש ּו ְלג ָּ
ְס ִפי ָרן ְלג ָּ
יחא.
ֵיתי ָדרָא ְד ַמ ְל ָּכא ְמ ִׁש ָ
לוֹן ַעד ְּדי ֵ
ַה ּמ ּורָם ִמן ָה ָאמוּר ִּכי:
ֻלָה ְּתל ּויָה ְּב ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר
ו( ַה ְּגא ּ
ַתה נ ְִכ ּתֹב ַמה גּ וֹרֵם ָּבעוֹלָם ִּב ּטוּל ִל ּמוּד ַהז ַֹּהרְ ,ונ ִַּקח אוֹתוֹ
ְוע ָּ
ִיטאל ז ְִכרוֹנוֹ
ַבי ַח ּיִים ו ַ
ֻבל ָה ֱאל ִֹהי ר ִּ
ִמ ִּד ְברֵי ָהרַב ַה ּגָדוֹל ַה ְמק ָּ
ֲר"י זְכוּתוֹ ָיגֵן ָעלֵינ ּו ָא ֵמן,
ְל ַח ּיֵי ָהעוֹלָם ַה ָּבאַּ ,ת ְל ִמיד ָהרַב ָהא ִ
ַה ּכָתוּב ְּב ַה ְק ָּד ַמת ַׁשעַר ַה ַה ְק ָּדמוֹתְ ,וזֶה ְלׁשוֹנוֲֹ :אנִי ַה ָּצ ִעיר
ִיטאל ֶּבן ַלאֲדוֹנִי ָא ִבי ָהרַב יו ֵֹסף
ָּב ִעירַ ,ה ַּדל ְּב ַא ְל ֵפי ַח ּיִים ,ו ַ
ִיטאל ז ְִכרוֹנוֹ ְל ַח ּיֵי ָהעוֹלָם ַה ָּבאִּ ,ב ְהיו ִֹתי ֶּבן ְׁשלֹ ִׁשים ְלכ ַֹח ָּת ַׁשׁש
וַ
ָבר ָק ִצירָּ ,כלָה
ּכ ִֹחי ְוָי ַׁש ְב ִּתי ִמ ְׁש ּתו ֵֹמם ו ַּמ ְח ְׁשבו ַֹתי ְּת ֵמ ִהיםִּ ,כי ע ַ
ָתנוֵּ ,אין ָמזוֹר
ָל ָתה ְל ַמ ֲחל ֵ
ַקיִץַ ,ו ֲאנ ְַחנ ּו לֹא נוֹ ַׁש ְענוְּּ ,תרו ָּפה לֹא ע ְ
ֻר ַּבן ֵּבית ִמ ְק ָּד ֵׁשנוּ ,אוֹי
ָתנ ּו ו ְּלח ְ
ָל ָתה אֲר ּוכָה ְל ַמ ּכ ֵ
ׂרֵנ ּו ְולֹא ע ְ
ִל ְב ָש
ֲדיִן ֶּבן
לָנ ּו ִּכי ָּפנָה ַה ּיוֹם ְוגַם נָט ּו ִצ ְללֵי ֶערֶבְ ,וכָל ּו ּכָל ַה ִּק ִּצים ַוע ַ
ָדעַת ַמה ּזֶה ְועַל ַמה ּזֶה
ָא ְּתנָה ֶאת ָּפנַי ַל ֲחקֹר ְול ַ
ָּדוִד לֹא ָּבא .ו ֶ
ֵך ִק ֵּצנ ּו ְוגָלו ֵּתנ ּו ו ַּמ ּד ּו ַע לֹא ָּבא ֶּבן ִי ַׁשי?
נ ְִת ָאר ְ
ֲמר ֶא ָחד הו ָּבא
אתי ָאוֶן ִלי ַו ֲאנִינָה ְּב ִק ְר ִּבי ו ְִל ִּבי ָּדוַיִ ,מ ַּמא ָ
ו ָּמ ָצ ִ
ְּב ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים ִּת ּקוּן ל' ְוזֶה ְלׁשוֹנוַֹּ :ת ּנִינָא ְּכ ִתיב וְרו ַּח ֱאל ִֹהים
ַח ֶפת וְכוּ' ו ְִהיא או ֶֹמרֶת ָמה ֶא ְקרָא וְכוּ' ְּב ַההוּא ז ְִמנָא ַו ִּיז ְּכוֹר
ְמר ֶ
ג

ָל ָמא,
ֵך ְולֹא ָיׁשוּב ְּ)ת ִה ִּלים עח לט( ְלע ְ
ׂר ֵה ָּמה רו ַּח הוֹל ְ
ִּכי ָב ָש
יח ,וַי לוֹן ָמאן ְּדג ְָר ִמין ְּדיֵזִ יל ֵל ּיה ִמן
ו ְָדא ִאיה ּו רו ָּחא ְד ָמ ִׁש ַ
ְיתא
ָע ְל ָמא ו ְָלא יְתוּב ְל ָע ְל ָמאְּ ,ד ִא ֵּלין ִאינוּן ְּד ָע ְב ִדין ְלאוֹ ַרי ָ
ַב ָׁשה ,ו ְָלא ָב ָעאן ְל ִא ְׁש ַּת ְד ָלא ְב ָח ְכ ָמה ְד ַק ָּב ָלה )רו ֶֹצה לו ַֹמר
י ָּ
ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר(ְ ,דג ְָר ִמין ְּד ִא ְס ַּת ּלַק נ ְִביע ּו ְד ָח ְכ ָמה ְד ִא ִיהי י' ִמינ ָּה,
ו ְִא ְׁש ְּת ָארַת ב' י ְֵבי ָׁשה ,וַי לוֹן ְּדג ְָר ִמין ֲע ִנ ּיו ָּתא ו ְַח ְר ָּבא ו ִּביזָה
יח
ו ְֶה ֶרג ו ְַא ְּב ָדן ְּב ָע ְל ָמא ,ו ְַהאי רו ַּח ְּד ִא ְס ַּת ַּלק ִאיה ּו רו ַּח ְד ָּמ ִׁש ַ
ׁ ,ו ְִאיה ּו רו ַּח ָח ְכ ָמה ו ִּבינָה
ְּכ ָמה ְד ִא ְּת ַמר ,ו ְִאיה ּו רו ַּח ַה ּק ֶֹדש
רו ַּח ֵע ָצה וּגְ ב ּורָה רו ַּח ַּד ַעת ְוי ְִר ַאת ַה ֵּׁשם ) ְי ַׁש ְעיָה יא ב(.עַד
ּכָאן.
ָמים ְּבסוֹד ָה ֶאלֶף ְל ָך
ז( י ְִל ְמד ּו ַהז ַֹּהר ו ְַה ִּת ּק ּונִים ֶאלֶף ְּפע ִ
ְׁשלֹמֹה
יח,
ֲמים ְו ִנ ְׁש ָמתוֹ ֶׁשל ָמ ִׁש ַ
ֲהרֵי ִּכי ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר הוּא ְמעוֹרֵר ָה ַרח ִ
ָב ַטח ,ו ְַה ּלו ֵֹמד ּבוֹ ָּבטו ַּח
ָאל ִי ְׁש ּכֹן ל ֶ
ׂר ֵ
ְוי ְִת ּג ַּלֶה ְוי ִָּבנֶה ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְו ִי ְש
ַבנֵי
יחֲ ,א ֶׁשר עַל ּכֵן ֲאנ ְַחנ ּו ַח ְכ ֵמי ְור ָּ
ֶׁש ּלֹא י ְִס ּבֹל ַצ ַער ֶח ְב ֵלי ָמ ִׁש ַ
ָמינ ּו ָא ֵמן ,ו ָּב ֵּתי
ִעיר ַה ּק ֶֹדׁש יְר ּו ָׁש ַליִם ִּת ָּבנֶה ו ְִת ּכוֹנֵן ִּב ְמ ֵהרָה ְּבי ֵ
ָארֶץ ִּב ְכ ֵדי
ַסד ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ָּב ָארֶץ ו ְּבחוּץ ל ָ
ַרנ ּו ְלי ֵּ
ִּדינִים ,נ ְִתעוֹר ְ
ִלגְ מֹר ַה ֵּס ֶפר ַהז ַֹּהרְ ,וי ְִהיֶה ַה ִּס ּיוּם ְּבכ"ה אֱלוּל ַה ָּבא ָעלֵינ ּו
זֹּהר ו ְַה ִּת ּק ּונִים ֶא ֶלף
יאת ָהעוֹלָםְ ,וי ְִל ְמד ּו ַה ַ
ְלטו ָֹבה ,יוֹם ְּב ִר ַ
ְּפ ָע ִמים ְּבסוֹד ָה ֶא ֶלף ְל ָך ְׁשלֹמֹה.
ֲרים,
ַבנִים ,סוֹח ִ
ֲכ ִמים ר ָּ
ו ְָל ֵכן ֲאנ ְַחנ ּו קו ְֹר ִאים ָל ֶכםַ ,א ֵחינ ּו ח ָ
ֲלי ְמ ָלאכוֹתִ ,חזְ ק ּו ו ְִא ְמצ ּו ָל ַק ַחת ֵח ֶלק ִע ָּמנוּ,
ֲלי ָּב ִּתיםַּ ,בע ֵ
ַּבע ֵ
ֹאמר ִּג ּבוֹר ֲאנִי .זְ כ ּו ו ְִה ְת ַח ְּבר ּו ַּב ֶח ְברָה ַהזֹּאת ,ו ְָכל
ו ְַה ַח ָּלׁש י ַ
זֹּהר ,ו ִּב ְׁש ַעת ַה ְּפנַאי ו ֵּבין ַה ְּד ֵב ִקים י ְִלמֹד
ֶא ָחד י ְַחטֹף ֵח ֶלק ֵמ ַה ַ
ֲלים
ַב ִאים ו ְַה ְמ ַנה ִ
ֵאיזֶה ָע ִלין ְּכ ִפי ַה ֵּס ֶדר ֲא ֶׁשר י ְִּתנ ּו ָל ֶכם ַה ּג ָּ
ָאלְּ ,דע ּו ִמי ְמ ַט ֵהר
ׂר ֵ
ֵיכם ִי ְש
ֵּבין ָּב ָארֶץ ֵּבין ְּבחוּץ ָל ָארֶץַ .א ְׁשר ֶ
ׂית ֶא ֶלף
יכם ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִםְּ ,דעוָּּ ,כל ִמ ָּלה ו ִּמ ָּלה ַנ ֲע ֵש
ֲב ֶ
ֶא ְת ֶכם ,א ִ
ֲל ִפין ו ְִר ֵּבי ִר ְבבוֹן עו ָֹלמוֹת ֶע ְליוֹנִים ַּב ָּׁש ַמיִםַּ ,כ ִּנז ְּכַר ְּב ַה ְק ָּד ַמת
אָ
אוֹר ַה ַח ָּמה.
ח( ּכָל ָח ֵבר י ְִלמֹד ז ַֹהר ָׁשלֵם עַד כ"ה אֱלוּל אוֹ ֶח ְציוֹ אוֹ ִר ְבעוֹ,
ַמה
ָדעַת ּכ ָּ
ֲב ִרים ִּב ְכ ֵדי ל ַ
ו ְּלַז ּוֵג ּכָל ִס ּיוּם ָׁשלֵם עַל ג' אוֹ ד' ח ֵ
ָמים ,ו ְּכ ָבר ִמ ּנִינ ּו
ִס ּיו ִּמים ֵיׁש ְּבכָל ִעיר ו ְִעיר ְל ַה ְׁש ִלים ֶאלֶף ְּפע ִ
ַבים ְל ִה ְׁש ַּת ֵּדל ְּבזֶה
ֶח ְברַת ְמז ַּכֶה ֶאת ָהר ִּ
ָארֶץ,
ַב ֵאי ו ְּמַנ ֲהלֵי עַם ק ֶֹדׁש ָּב ָארֶץ ו ְּבחוּץ ל ָ
ו ְַא ֶּתםַ ,א ֵחינוּּ ,ג ָּ
ָבים ְלעוֹלָם ָועֶד",
ַכוֹכ ִ
ַבים ּכ ּ
יקי ָהר ִּ
ֱמר "ו ַּמ ְצ ִּד ֵ
ֲא ֶׁשר ֲעלֵיכֶם ֶנא ַ
ּׂו ִמ ְׁש ָמרוֹת ִמ ְׁש ָמרוֹת ו ְֵס ֶדר ְלכָל ָח ֵבר ו ְָח ֵבר ְּכ ִפי ּכֹחוֹ,
ִע ְמד ּו ַו ֲעש
ְּבא ֶֹפן ִּכי ָּכל ָח ֵבר י ְִלמֹד ז ַֹהר ָׁש ֵלם ַעד כ"ה אֱלוּל אוֹ ֶח ְציוֹ אוֹ
ֲב ִרים ִּב ְכ ֵדי ָל ַד ַעת
ִר ְבעוֹ ,ו ְּל ַז ּוֵג ָּכל ִס ּיוּם ָׁש ֵלם ַעל ג' אוֹ ד' ח ֵ
ַּכ ָּמה ִס ּיו ִּמים ֵיׁש ְּב ָכל ִעיר ו ְִעיר ְל ַה ְׁש ִלים ֶא ֶלף ְּפ ָע ִמים .ו ְּכ ָבר
ַבים ְל ִה ְׁש ַּת ֵּדל ְּבזֶה.
ַכה ֶאת ָהר ִּ
ִמ ּנִינ ּו ֶח ְברַת ְמז ֶּ
ֲלה ַה ִּל ּמוּד ֶׁש ָּל ֶהם ִעם ַא ְנ ֵׁשי
ו ָּברוּר ִּכי ּגַם ַא ְנ ֵׁשי חוּץ ָל ָארֶץ ַיע ֶ
ָאל
ׂר ֵ
ִעיר ַה ּק ֶֹדׁש ִּב ְמ ִס ַּלת ֵּבית ק ֶֹדׁש ַה ָּק ָד ִׁשים ְּבסוֹד ָּכל ִי ְש
ֻלה וִיׁשו ָּעה
ֲד ָׁשה ְׁשנַת ְּגא ָּ
ֵבים זֶה ָּבזֶהְ ,ונ ִָּכנֵס ְל ָׁשנָה ח ָ
ֲער ִ
ָאל ו ְַעל ָּכל ָהעו ָֹלם כ ֻּּלוֹ ,ו ְַא ַחר ַה ִּס ּיוּם
ׂר ֵ
ֲמים ַעל ַע ּמוֹ ִי ְש
ְּב ַרח ִ
ֵך עוֹד ַנ ֲחזֹר עוֹד ַּפעַם ֵס ֶדר ֵׁשנִי ּוזְכוּת ַה ַּת ּנָא ָה ַר ְׁש ִּב"י
ִאם י ְִצ ָטר ְ
זְכוּתוֹ ָיגֵן ָעלֵינ ּו ָא ֵמןָ ,יגֵן ָעלֵינ ּו ְוָיגֵן ֲעלֵיכֶם ו ְַא ֶּתם ָׁשלוֹם.
ַבנִים ַה ְּגאוֹנִים ָמארֵי ְּד ַא ְרעָא
ֲד ָׁשה ִמ ַּטעַם ר ָּ
ט( מו ָֹדעָה ח ָ
ָארֶץ
ַק ִּדי ָׁשא ִל ְׁשקֹד עַל ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ִלגְ מֹר ָּב ָארֶץ ו ְּבחו ָּצה ל ָ
ֶך
ֶאלֶף ִס ּיו ִּמים ,ו ְּכ ִפי ָה ְר ִׁשימוֹת ֲא ֶׁשר ִק ַּב ְלנ ּו לֹא נִגְ ַמר רַק ְל ֵער ְ
ֵׁשׁש ֵמאוֹת ִס ּיו ִּמים
ֲׁ ,א ֶׁשר הוּא
ְּכ ָבר יָד ּו ַע ִל ְכבו ָֹדם ַמ ֲעלַת ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ְמ ַב ֵּטל ּכָל ִמינֵי פ ְֻּר ָענֻּיוֹת וּגְ זֵרוֹת ָקׁשוֹת ְורָעוֹת וּמו ָֹתנָא ו ְַח ְר ָּבא
"ת ּקוּן
ָאל ִּ
ׂר ֵ
ַרנ ּו עַם ִי ְש
ָברָה ְּכ ָבר עוֹר ְ
ָל ָמא ,ו ְַה ָּׁשנָה ֶׁשע ְ
ו ִּב ּזָה ֵמע ְ

ַבנִים ַה ְּגאוֹנִים ָמארֵי ְּד ַא ְר ָעא
ֲמ ִּתית" ִמ ַּט ַעם ר ָּ
ֻלה ָהא ִ
ַל ְּגא ָּ
זֹּהר ִלגְ מֹר ָּב ָארֶץ
ַק ִּדי ָׁשא ַה ּנִזְ ַּכר ְל ֵעילִ ,ל ְׁשקֹד ַעל ִל ּמוּד ַה ַ
ו ְּבחו ָּצה ָל ָארֶץ ֶא ֶלף ִס ּיו ִּמים ,ו ְּכ ִפי ָה ְר ִׁשימוֹת ֲא ֶׁשר ִק ַּב ְלנוּ,
ֶך ֵׁשׁש ֵמאוֹת ִס ּיו ִּמים.
לֹא נִגְ ַמר רַק ְל ֵער ְ
ַבנֵי וּגְ אוֹנֵי ֶא ֶרץ ַה ְּקדוֹ ָׁשהְ ,מ ַב ְּק ִׁשים ִמ ָּכל
ַעל ֵּכן ֲאנ ְַחנוּ ,ר ָּ
ׂגֶתִ ,ל ְלמֹד עוֹד ַּפ ַעם ִּב ְכ ֵדי ְּגמֹר
ָאל ֲא ֶׁשר יָדוֹ ַמ ֶּש
ׂר ֵ
ַּבר ִי ְש
ָה ֶא ֶלף ִס ּיו ִּמים ְּבכ"ה אֱלוּל ַה ָּבא ָע ֵלינ ּו ְלטו ָֹבה ְּכ ִפי ִׁשעוּר
ָה ִראׁשוֹן יו ֵֹתר אוֹ ָּפחוֹתִ ,עם ְּבנֵי ֶח ְברָתוֹ ֶׁשל ֶא ְׁש ָּת ַקדִ ,ס ּיוּם
ָאל ,ו ְּל ַב ֵּטל ָּכל ַה ָּצ ִרים או ָֹתם
ׂר ֵ
ז ַֹהר ֶא ָחד ְל ִע ּלוּי ַמ ּזַל ַעם ִי ְש
ִיק ְל ֵקל ַמ ְח ְׁשבו ָֹתם,
ֲצת אוֹי ְֵבינ ּו ו ַ
ָפר ע ַ
ֶע ְליוֹנִים ו ְַת ְח ּתוֹנִיםְ ,וי ֵ
ָאל ִי ְׁש ּכֹן ָל ֶב ַטח ְונ ְִר ֶאה
ׂר ֵ
יהם ּת ּו ִׁש ּיָהְ ,ו ִי ְש
ׂינָה י ְֵד ֶ
ְולֹא ַּת ֲע ֶש
ֶח ַמת ִצ ּיוֹןָ ,א ֵמן ֵּכן י ְִהי רָצוֹן .יְר ּו ָׁש ַליִם ִּת ָּבנֶה ו ְִת ּכוֹנֵן ִּב ְמ ֵהרָה
ְּבנ ָ
ָמינ ּו ָא ֵמן .א' ְלח ֶֹדׁש ִא ּיָר ְׁשנַת תפא"ר ִל ְפרָט ָק ָטן.
ְּבי ֵ
ֹאמר:
י( ק ֶֹדם ַה ִּל ּמוּד י ַ
ֲהרֵי ֲאנ ְַחנ ּו לו ְֹמ ִדים ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְל ִע ּלוּי ְׁש ִכינַת ֻע ּזֵנוּ,
ֶליוֹנִים
ָאל ,ו ְִל ְס ּתֹם ִּפי ּכָל ַה ָּצ ִרים או ָֹתנ ּו ע ְ
ׂר ֵ
ו ְּל ָה ִרים ֶקרֶן ַמ ּזַל ִי ְש
ֹאמר ַּדי ְל ָצרו ֵֹתינ ּו
ֲטרָה ְלָי ְׁשנ ָּהְ ,וי ַ
ו ְַת ְח ּתוֹנִים ,ו ְּל ַה ֲחזִיר ָהע ָ
ָב ַטחָ ,א ֵמן ּכֵן י ְִהי רָצוֹן.
ָאל ִי ְׁש ּכֹן ל ֶ
ׂר ֵ
ְו ִי ְש

יא( ִּד ְברֵי ַה ּגָאוֹן ְּכבוֹד מוֹרֵינ ּו ָהרַב
יט"א
ַבי י ְִצ ָחק יְרו ָּחם ִּד ְיס ִקין ְׁש ִל ָ
ר ִּ
ָארֶץ,
ׂה ָׁש ַמיִם ו ָ
ֶעז ְִרי ֵמ ִעם ַה ֵּׁשם עוֹ ֶש
יְר ּו ָׁש ַליִם ִעיר ַה ּק ֶֹדׁש ִּת ָּבנֶה ו ְִת ּכוֹנֵן ִּב ְמ ֵהרָה
ָמינ ּו ָא ֵמן.
ְּבי ֵ
ָמינ ּו ז ְִכרוֹנָם ִל ְב ָרכָהֶׁ ,ש ַּת ְלמוּד ּתוֹרָה ִהיא ְׁשק ּולָה
ְּכ ָבר ָא ְמר ּו ֲחכ ֵ
ֲמלוֹ ַּב ּתוֹרָה ֵהן ַּב ּנִגְ לֶה
ְּכֶנגֶד ּכָל ַה ִּמ ְצווֹתַ .א ְׁשרֵי ַה ּזוֹכֶה ִל ְהיוֹת ע ָ
ֵהן ַּב ּנ ְִס ָּתרְּ ,ב ֵס ֶפר ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ו ְַה ִּת ּק ּונִים.
ו ְּכ ַדאי הוּא ַר ְׁש ִּב"יַ ,ה ַּת ּנָא ָה ֱאל ִֹקי זְ כוּתוֹ ָיגֵן ָע ֵלינ ּו ָא ֵמן,
ֻלה,
ִל ְפטֹר ֶאת ָּכל ָהעו ָֹלם כ ֻּּלוֹ ִמן ַה ִּדין ו ְּל ָקרֵב ֶאת ַה ְּגא ָּ
ְועֵינֵינ ּו ֶּת ֱחזֶינָה ְּב ִה ּגָלוּת נִגְ לוֹת אוֹר ַה ֵּׁשם ו ָּמ ְל ָאה ָה ָארֶץ ֵּדעָה
ָאל נוֹ ַׁשע ַּב ַה ֵּׁשם ְּתׁש ּועַת
ׂר ֵ
יאת גּ ו ֵֹאל ֶצ ֶדקְ ,ו ִי ְש
ֶאת ַה ֵּׁשם ְּב ִב ַ
ָמים ַּב ֲע ָגלָא ו ְּב ָקרוֹב.
עוֹל ִ
ֻבר ְל ַמ ְע ָלה ,ו ְּמ ַב ֵּקׁש ֵמ ַא ֵחינ ּו ְּבנֵי
ַמ ְס ִּכים ֲאנִי ְל ָכל ַה ְמד ָּ
ָאל ְּב ָכל ָמקוֹם ְל ַה ְת ִמיד ַּב ִּל ּמוּד ַה ָּקדוֹׁש ַה ּנִזְ ַּכר ו ַּב ֵּס ֶדר
ׂר ֵ
ִי ְש
ַה ּנִזְ ַּכר ,וּזְ כוּת ַה ַּת ּנָא ַה ָּקדוֹׁש ַר ְׁש ִּב"י זְ כוּתוֹ ָיגֵן ָע ֵלינ ּו ָא ֵמן
ָאל
ׂר ֵ
ֻלת ִי ְש
וְתוֹרָה ַה ְּקדוֹ ָׁשה ָיגֵן ָע ֵלינ ּו ִלזְ ּכוֹת ִל ְראוֹת ִּבגְ א ַּ
ָמינ ּו ָא ֵמןְּ ,כמוֹ ֶׁש ָא ַמר ַה ּנ ִָביא ּ"גַם ִּכי
ֲמים ִּב ְמ ֵהרָה ְּבי ֵ
ְּב ַרח ִ
ֲק ְּב ֵצם".
י ְִתנ ּו ַבגּ וֹיִם ַע ָּתה א ַ
ו ָּבאנ ּו עַל ֶה ָחתוּם
ַשוֹ ַׁש ּנָ"ה ִל ְפרָט ָק ָטן
יוֹם ֶּפ ַסח ֵׁשנִי תרפ"א ּבֹא ס"ט י ְִפרַח ּכּׁ
ַדי ָטהוֹר( ִראׁשוֹן ְל ִצ ּיוֹן
)ס ָפר ִּ
ַה ְּצ ִבי ַי ֲעקֹב ֵמ ִאיר ס"ט ְּ
ָאל
ׂר ֵ
ַבנִים ְּב ֶארֶץ ִי ְש
ְורֹאׁש ָהר ָּ
ַעל ֶּד ֶר ְך ּתוֹ ֶעלֶת ּונ ְִחיצוּת ַה ִּל ּמוּד ַה ָּקדוֹׁש ֶׁשל ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש
ַך
ַה ִּת ּק ּונִים ְּכ ָבר ָּכ ַת ְב ִּתי ְּבזֶה ָׁשנָה ֶׁש ָע ְברָהַ .ה ֵּׁשם י ְִת ָּבר ְ
ָאל,
ׂר ֵ
ילא ְּב ֵלב ַע ּמוֹ ִי ְש
ֲמיו י ִֵּתן ִה ְתעו ְֹררוּת ְּתׁשו ָּבה ִמ ְּל ֵע ָ
ְּב ַרח ָ
ֶפׁש ַה ְמ ַח ָּכה.
ֲתירַת ֵלב ְונ ֶ
ְו ִנזְ ֶּכה ִל ְראוֹת ִּביׁשו ָּעה ְקרו ָֹבה ַּכע ִ
עלד
ַה ָּק ָטן יו ֵֹסף ַח ּיִים זָאנֶענ ְֶפ ְ
רַב ו ְַא ַב"ד ִל ְק ִה ּלַת ָה ַא ְׁש ְּכַנ ּזִים
ְּב ִעיר ַה ּק ֶֹדׁש יְר ּו ָׁש ַליִם ִּת ָּבנֶה ו ְִת ּכוֹנֵן
ָמינ ּו ָא ֵמן
ִּב ְמ ֵהרָה ְּבי ֵ

יב( ָּברו ְּך ַה ֵּׁשםִּ ,כי ִמ ִּצ ּיוֹן ֵּת ֵצא ּתוֹרָה ו ְּד ַבר ַה ֵּׁשם ִמיר ּו ָׁש ַליִם
ָתב ּו ִּבנ ְִב ִיאים ) ְׁשמו ֵּאל ז' ,ט"ז( "ו ְָה ַל ְך ִמ ֵּדי ָׁשנָה
יָד ּו ַע ַמה ֶּׁש ּכ ְ
ָאל
ׂר ֵ
ְּב ָׁשנָה ו ְָס ַבב ֵּבית ֵאל ו ְַה ִּג ְל ּגָל ו ְַה ִּמ ְצ ָּפה ְו ָׁש ַפט ֶאת ִי ְש
ָמ ָתה ִּכי ָׁשם ֵּביתוֹ",
ֻבתוֹ ָהר ָ
ֵאת ָּכל ַה ְּמקוֹמוֹת ָה ֵא ֶּלה ו ְּתׁש ָ
ֶׁש ָהיָה ְמ ַח ּזֵר ַעל ָּכל ָה ֲעיָרוֹת ְל ַהחֲזִ ירָם ִּב ְתׁשו ָּבה ו ִּמ ְׁשנָה
ַבים
ַכה ֶאת ָהר ִּ
)פרֶק ה' י"ח( ָּכל ַה ְמז ֶּ
שנִינ ּו ְּב ָאבוֹת ֶּ
ְׁש ֵל ָמה ָׁ
ֵאין ֵח ְטא ָּבא ַעל יָדוֹ.
ֹאמר
יתאְ ,וזֶה ְלׁשוֹנוְֹ :ו ֶׁש ָּמא ּת ַ
ו ְּב ַת ּנָא ְּד ֵבי ֵא ִל ּיָה ּו ֶּפרֶק י"א ִא ָ
ֶה ְרגוּ?
ֶה ְרג ּו ְּבגִ ְבעַת ִּב ְני ִָמין ִמ ְּפנֵי ָמה נ ֶ
או ָֹתן ִׁש ְב ִעים ֶאלֶף ֶׁש ּנ ֶ
ׁש ַע ו ִּפנ ְָחס
ִיח מ ֶׁשה וִיהוֹ ֻ
ָהם ְל ַסנ ְֶה ְד ִרין ְּגדוֹלָה ֶׁש ִה ּנ ַ
ְל ִפי ֶׁש ָהיָה ל ֶ
ֲב ִלים ֶׁשל ַּב ְרזֶל
ֵך ו ְִל ְקׁשֹר ח ָ
ָהם לֵיל ְ
ֶּבן ֶא ְל ָעזָר ִע ָּמ ֶהםָ ,היָה ל ֶ
ִיח ּזְר ּו ְּבכָל
ֵיהם ו ְּל ַהגְ ִּב ַּיה ִּבגְ ֵד ֶיהם ְל ַמ ְעלָה ֵמ ַא ְרֻּכ ּבו ֵֹת ֶיהם ו ַ
ְּב ָמ ְתנ ֶ
ָכיׁש יוֹם ֶא ָחד ְל ֵבית ֵאל ,יוֹם ֶא ָחד
ָאל ,יוֹם ֶא ָחד ְלל ִ
ׂר ֵ
ֲעיָרוֹת ִי ְש
ַמד ּו
ָאל ,וִיל ְּ
ׂר ֵ
ְל ֶח ְברוֹן יוֹם ֶא ָחד ִליר ּו ָׁש ַליִםְ ,וכֵן ְּבכָל ְמקוֹמוֹת ִי ְש
ֶך ֶארֶץ ְּב ָׁשנָה ו ִּב ְׁש ַּתיִם ו ִּב ְׁשלֹ ָׁשהְּ ,כ ֵדי
ָאל ּתוֹרָה ו ְֶדר ְ
ׂר ֵ
ֶאת ִי ְש
ַדל ְוי ְִת ַק ֵּדׁש ְׁשמוֹ ֶׁשל ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ָּבעוֹלָמוֹת כ ֻּּלָן
ֶׁש ּי ְִת ּג ֵּ
ּׂו ּכֵןֶ ,א ּלָא ְּכ ֶׁש ּנ ְִכנְס ּו
ֶׁש ָּברָא ִמ ּסוֹף ָהעוֹלָם ְועַד סוֹפוֹ .ו ְֵהן לֹא ָעש
ׂ ֵדה ּו
ַרמוֹ ו ְּליֵינוֹ ו ְּל ָש
ְל ַא ְר ָצם ּכָל ֶא ָחד ו ְֶא ָחד ֵמ ֶהם נ ְִכנַס ְלכ ְ
ֵיהם ֶאת
וְאו ְֹמ ִרים ָׁשלוֹם ָע ַלי ְִך נ ְַפ ִׁשיְּ ,כ ֵדי ֶׁש ּלֹא ְל ַה ְר ּבוֹת ֲעל ֶ
ַה ּטֹרַח.
ָמה ָזכָה
ַבו ֵֹתינ ּו ז ְִכרוֹנָם ִל ְב ָרכָה :ל ָּ
ָיב ּיָאָ :א ְמר ּו ר ּ
יג( ְמז ַּכֵי ְל ַח ּי ַ
ֲמיד ְׁשמו ֵּאל ֶׁש ָּׁשקוּל ְּכמֹ ֶׁשה ו ְַא ֲהרֹןִ ,מ ְּפנֵי ֶׁש ָהיָה
ֶא ְל ָקנָה ְל ַהע ִ
עוֹלֶה ו ַּמ ֲעלֶה ִל ְבנֵי ָא ָדם ַה ְר ֵּבה ִע ּמוֹ ו ְּמז ַּכֶה או ָֹתםְ ,וכֵן ְׁשמו ֵּאל
ָהג ַא ֲחרָיו.
ְּבנוֹ נ ַ
ִיטאל ז ְִכרוֹנוֹ ְל ַח ּיֵי ָהעוֹלָם ַה ָּבא
ְוזֶה ְלׁשוֹן מוֹרֵינ ּו ָהרַב ַח ּיִים ו ַ
)חלֶק ב' ַׁשעַר ז'(:
ֻשה ֵ
ְּב ַׁש ֲערֵי ְקד ָּׁ
ָכה
ַבו ֵֹתינ ּו ז ְִכרוֹנָם ִל ְב ָרכָהָ :ל ָּמה ז ָ
ָיב ּיָא ָא ְמר ּו ר ּ
ְמז ַּכֵי ְל ַח ּי ַ
ֲמיד ְׁשמו ֵּאל ֶׁש ָּׁשקוּל ְּכמֹ ֶׁשה ו ְַא ֲהרֹןִ ,מ ְּפנֵי
ֶא ְל ָקנָה ְל ַהע ִ
ַכה או ָֹתם,
ֲלה ִל ְבנֵי ָא ָדם ַה ְר ֵּבה ִע ּמוֹ ו ְּמז ֶּ
ֶׁש ָהיָה עו ֶֹלה ו ַּמע ֶ
ָהג ַא ֲח ָריו ו ְָס ַבב ַה ִּג ְל ּגָל ו ֵּבית ֵאל ְו ָׁש ַפט ֶאת
ו ְֵכן ְׁשמו ֵּאל ְּבנוֹ נ ַ
ָכה ְל ָכל
ָהם לֹא ז ָ
ָמ ָתה ִּכי ָׁשם ֵּביתוֹ .ו ְַא ְבר ָ
ֻבתוֹ ָהר ָ
ָאל .ו ְּתׁש ָ
ׂר ֵ
ִי ְש
ּׂו ְּב ָח ָרן" וְכוּ'.
ֶפׁש ֲא ֶׁשר ָעש
ַמעֲלו ָֹתיו ֶא ָּלא ִמּׁשוּם "ו ְֶאת ַה ּנ ֶ
ָכי ְּבה ּו ַּבר
ַביםָ :עאל ְלע' ָע ְל ִמין ְּגנִיזִ יןְּ ,ד ָלא ז ֵ
ַכה ֶאת ָהר ִּ
ַה ְמז ֶּ
ָיב ּיָא.
ַב ֵדי נ ְַפ ֵׁשיהוֹן ְּד ַח ּי ַ
ָנׁש ַא ֲח ָראַּ ,בר ִאי ּנוּן ְּגנִיזִין ְל ִאינוּן ְּדע ְ
יק ּיָא(
ַל ָּתא ּוזְכ ּו ּ)ג ְַר ֵמי ְל ַצ ִּד ַ
ַמה ּתוֹע ְ
ו ְִא ְל ָמלֵי הֲווֹ י ְַדעֵי ְּבנֵי ָנ ָׁשאּ ,כ ָּ
ַד ֵפי לוֹן
ֲב ְת ַריְיהוְּ ,ור ְ
ַכאן ְּבגִ י ַניְיה ּו ַּכד זָכ ּו ְלהוֹן .הֲווֹ ָאזְ ל ּו א ַ
ְוז ָּ
ָדיף ָּב ַתר ַח ּיִין.
ְּכ ַמאן ְּדר ִ
)דף קכ"אְ (:וזֶה ְלׁשוֹנוִֹ :הגְ ִּדיל
שת ְּתרו ָּמה ַּ
ו ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר רֵיׁש ָּפ ָר ַׁ
ָיבא,
ָאה ָּבעֵי ְל ִמ ְר ַּדף ָּב ַתר ַח ּי ָ
ְל ַס ֵּפר ְּב ֶׁש ַבח ִמ ְצוָה זוֹ ו ְָא ַמר ז ַּכ ָ
ֵיה ַּב ֲאגַר ְׁש ִלים ,ו ְָדא ִאיה ּו ְׁש ָב ָחא ְּדי ְִס ָּת ּלַק ֵּב ּיה י ְָקרָא
ו ְּל ִמ ְקנֵי ל ּ
ְּדקו ְּד ָׁשא ְּב ִר ְיך הוּא ,י ִַּתיר ִמ ְׁש ָב ָחא ַא ֲחרָא ,ו ְִא ְס ַּת ְּלקו ָּתא ָּדא
ַבים
י ִַּתיר ִמ ּכ ֹּלָא וְכוּ'ְ ,ועַל ָּדא ְּכ ִתיב ְּב ַא ֲהרֹן) ,מלאכי ב( ְור ִּ
ֵה ִׁשיב ֵמ ָעוֹן .ו ְּכ ִתיב )מלאכי ב( ְּב ִר ִיתי ָהי ְָתה ִא ּתוֹ ַה ַח ּיִים
ו ְַה ָּׁשלוֹםִ .איה ּו ִא ְס ַּת ּלָק ִּב ְתלַת ִס ּלו ִּקיןַ ,מה ְּדלָא ִא ְס ַּת ּלָק ָה ִכי
ַּבר ָנׁש ַא ֲחרָאַ .האי ַּבר ָנׁש ְּכ ִתיבְּ ,ב ִר ִיתי ָהי ְָתה ִא ּתוֹ ַה ַח ּיִים
ָל ָמא
ָל ָמא ְוָזכֵי ְלע ְ
חמי ְּבנִין ִל ְבנוֹיְ ,וָזכֵי ְּב ַהאי ע ְ
ו ְַה ָּׁשלוֹםְ .וָזכֵי ְל ֵמ ֵ
יד ּיהְ .ועַל ָּדא
ֵיסר ַּת ְרעֵיְ ,ולֵית ַמאן ְּדי ְִמ ֵחי ִּב ֵ
ְּד ָא ֵתי .עָאל ִּב ְתר ַ
ָך.
ְּכ ִתיב)ְּ ,ת ִה ִּלים קיב( ִּג ּבוֹר ָּב ָארֶץ י ְִהיֶה ז ְַרעוֹ ּדוֹר ְי ָׁש ִרים יְבוֹר ְ
הוֹן ָועֹ ֶׁשר ְּב ֵביתוֹ ו ְִצ ְד ָקתוֹ עו ֶֹמ ֶדת ָלעַדָ .זרַח ַּבחֹ ֶׁש ְך וְכוּ' ְּכ ֵדין
ָהם ,וְכוּ'
ַמ ְל ּכָא ָּב ִר ְיך ְל ַההוּא ִּד ּיו ְּקנָאְּ ,בכָל ִּב ְר ּכָאן ְּד ָב ִר ְיך ְל ַא ְבר ָ
ָל ִמין ְּגנִיזִיןְּ ,דלָא ָזכֵי ְּבה ּו ַּבר ָנׁש ַא ֲחרָאַּ ,בר
ו ְִאיה ּו עָאל ְלע' ע ְ
ָיב ּיָא .ו ְִא ְל ָמלֵי הֲווֹ י ְַדעֵי
ַב ֵדי נ ְַפ ֵׁשיהוֹן ְּד ַח ּי ַ
ִאי ּנוּן ְּגנִיזִין ְל ִאינוּן ְּדע ְ
יק ּיָא( ְוז ַּכָאן ְּבגִ יַניְיה ּו
ַל ָּתא ּוזְכ ּו ּ)ג ְַר ֵמי ְל ַצ ִּד ַ
ַמה ּתוֹע ְ
ְּבנֵי ָנ ָׁשאּ ,כ ָּ

ד

ָדיף ָּב ַתר
ַד ֵפי לוֹן ְּכ ַמאן ְּדר ִ
ֲב ְת ַריְיהוְּ ,ור ְ
ּכַד זָכ ּו ְלהוֹן .הֲווֹ ָאזְל ּו א ַ
ִיטאל(:
ַח ּיִין) .עַד ּכָאן מוֹרֵינ ּו ָהרַב ַח ּיִים ו ַ
ָתב ְוזֶה ְלׁשוֹנוֹ:
ו ְּב ִא ֶּגרֶת ַה ּמו ָּסר ֶׁש ְּבסוֹף ֵס ֶפר ְמ ִס ּלַת ְי ָׁש ִרים ּכ ַ
ׂים ָה ָא ָדם ֶאל ִל ּבוֹ ְלעו ְֹררָם ְל ִה ְת ּכוֹנְנוּת ַה ּי ְִר ָאה
ְלזֹאת ָי ִש
ֲח ִרים ָל ַד ַעת ו ְּל ַה ִּכיר
ו ְַה ּמו ָּסרִּ ,כי ֵעינֵי ָה ָא ָדם ְּפקוּחוֹת ַעל א ֵ
ָכים ֵה ָּמה ִל ְמסֹר ְל ַמ ְר ֵּבהֵּ .כן ַיחֲזִ יק
יהם ,ו ְִכי נ ְִצר ִ
ֶח ְסרוֹנו ֵֹת ֶ
ַבים ו ְִת ְר ֶּבה
ְּב ָכל עֹז ַּב ִּל ּמוּד ַה ּמו ָּס ִרי ְל ַמ ַען ְיׁשו ְֹטט ּו ּבוֹ ר ִּ
ילא ְל ַאט ְל ַאט
ַבים ְּתל ּויָה ּבוֹ ,ו ִּמ ֵּמ ָ
י ְִר ַאת ַה ֵּׁשם וּזְ כוּת ָהר ִּ
יכמוֹ ִּבנ ְִתיב ַה ֶּצ ֶדק ו ְַה ּנְכו ָֹחה ,ו ְִהיא ְרפו ָּאה
ִל ּמוּד ַה ּמו ָּסר י ְַד ִר ֵ
ָכהָּ :כל
ַבו ֵֹתינ ּו זִ ְכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ֲמר ר ּ
ַּג ְׁש ִמית ְוגַם רו ָּחנִיתְּ ,כ ַמא ַ
ַבים ֵאין ֵח ְטא ָּבא ַעל יָדוֹ.
ַכה ֶאת ָהר ִּ
ַה ְמז ֶּ
ַשרָם ֶאל
ֶך ַה ּטו ָֹבה ו ְּמי ְּׁ
יד( ִמי ֶׁש ּמוֹרֶה ְּבנֵי ָא ָדם ֶאל ַה ֶּדר ְ
עֲבו ַֹדת ַה ּבוֹרֵאְ ,זֻכ ּיו ָֹתיו נ ְִכ ָּפלוֹת ַּבעֲבוּר ְזֻכ ּיו ָֹתם
ֲבת ַה ֵּׁשם
ָתב ְּב ַׁשעַר ַאה ַ
ו ְָהרַב ֶה ָח ִסיד ַּבעַל חו ַֹבת ַה ְּל ָבבוֹת ּכ ַ
ֲמין
ָדעַת ִּכי זְכוּת ַה ַּמא ִ
)פרֶק ו' ְוזֶה ְלׁשוֹנוֹ(ְ :ורָאוּי ְלךָָ ,א ִחי ,ל ַ
ֶּ
ֲפ ּל ּו ִאם י ְִהיֶה ַמ ִּגי ַע ֶאל ַה ַּת ְכ ִלית ָה ְרחו ָֹקה ְּב ִת ּקוּן נ ְַפׁשוֹ
אִ
ַמ ְל ָא ִכים ְּב ִמ ּדו ֵֹת ֶיהם
ַך ,ו ְִא ּל ּו ָהיָה ָקרוֹב ל ַּ
ֶל ֱאל ִֹהים י ְִת ָּבר ְ
ֻב ִחים ו ְִה ְׁש ַּת ְּדלו ָּתם ַּבעֲבו ַֹדת ַה ּבוֹרֵא
ֵיהם ַה ְמׁש ָּ
ַה ּטוֹבוֹת ו ִּמ ְנ ֲהג ֶ
ֲב ָתם ַה ּז ַּכָה ּבוֹ ֵאינָם ִּכזְ ֻכ ּיוֹת ִמי ֶׁש ּמוֹרֶה ְּבנֵי ָא ָדם ֶאל
ו ְַאה ָ
ַשרָם ֶאל עֲבו ַֹדת ַה ּבוֹ ֵראֶׁ ,ש ְּז ֻכ ּיו ָֹתיו
ֶך ַה ּטו ָֹבה ו ְּמי ְּׁ
ַה ֶּדר ְ
נ ְִכ ָּפלוֹת ַּבעֲבוּר זְ ֻכ ּיו ָֹתם ְּב ָכל ַה ּי ִָמים ו ְּב ָכל ַה ְּז ַמ ּנִים וְכוּ' .עַד
ּכָאן ִּד ְברֵי ָק ְדׁשוֹ.
ֵחה ָצ ִר ְיך ִל ְהיוֹת ִּבז ְִהירוּת ַה ּכָבוֹד ֶׁשל ַהּׁשו ְֹמ ִעים,
ְוא ֶֹפן ַה ּתוֹכ ָ
ׂרָה עַל ָּפסוּק ּ'בֹא ְּברו ְּך
ַמב ָֹאר ְּב ַׁשעַר ַה ְּפסו ִּקים ָּפ ָר ַׁשת ַח ּיֵי ָש
ּכ ְ
ַריָה ּו ַה ּנ ִָביא
ָמד ְזכ ְ
ָתבִּ :כי ְּכ ֶׁשע ַ
ַה ֵּׁשם' ּכ ַ
ִמ ַּמעַל ָלעָם ִּ)ד ְברֵי ַה ּי ִָמים ב' כ"ד( ו ְֵחרֵף
ָהם
ָאל ,ו ְָא ַמר ל ֶ
ׂר ֵ
וְגִ ֵּדף ֶאת ְּכלָלוּת ִי ְש
ָמה ַא ֶּתם עו ְֹב ִרים ֶאת ִמ ְצוַת ַה ֵּׁשם וְכוּ'
ל ָּ
ֲב ּיָה ֶּבן
ִּכי ֲעז ְַב ֶּתם ֶאת ַה ֵּׁשם וְכוּ' ,ו ְִה ּנֵה א ִ
ֶך ,ו ְֵחרֵף ֶאת
ֶך ֶּבן ֶמל ְ
ְר ַח ְבעָםֶׁ ,ש ָהיָה ֶמל ְ
ָבעָם,
ּׂו ֶאת ָה ֲעג ִָלים ְּכיָר ְ
ָאל עַל ֶׁש ָעש
ׂר ֵ
ִי ְש
ש ּכָתוּב )דברי הימים ב ,יג-כ(
ְּׁ ,כמוֹ ֶׁ
ֶנֱעַנש
"ַו ּי ְִּג ֵפה ּו ַה ֵּׁשם ַוָּימֹת"ַ ,אף עַל ִּפי ֶׁש ָהיָה
ְּב ִדין וְכוּ'ְ .וכֵן ְי ַׁש ְעיָה ַה ּנ ִָביא ֶׁש ָּׁשקוּל
ְּכמֹ ֶׁשה ,עַל ֶׁש ָא ַמר "ו ְּבתו ְֹך עַם ְט ֵמא
ַשה ְּבאו ָֹת ּה
ׂ ָפ ַתיִם" ֶנ ֱהרַג עַל י ְֵדי ְמנ ֶּׁ
ְש
ׁש ּנָה ַּכ ּנו ָֹדע )י ְָבמוֹת מ"ט,(:
יתה ָרעָה ְמ ֻ
ִמ ָ
ֶך,
ַריָה ּו עַל י ְֵדי יו ָֹאׁש ַה ֶּמל ְ
ְו ָלכֵן ֶנ ֱהרַג ְזכ ְ
ָאמוּרַ ,א ַחר
ָאל ּכ ָ
ׂר ֵ
ְוַיעַן ֶׁש ֵחרֵף ֶאת ִי ְש
ָך נ ְִת ּג ְַל ּגֵל ִּב ְׁש ַמ ְעיָה ו ְַא ְב ַט ְליוֹן ֶׁש ָהי ּו
ּכ ְ
ּג ִֵרים ִמ ְּבנֵי ַסנ ְֵח ִריב ,ו ְַה ּכ ֵֹהן ַההוּא ֲא ֶׁשר
ָהם ִיזְלוּן ְּבנֵי
ימ ֶיהם ֵח ְר ָפם ו ְָא ַמר ל ֶ
ִּב ֵ
ֲמ ַמ ּיָא ִל ְׁשלָם )יו ָֹמא ע"א .(:עַד ּכָאן
עָ
ִמ ַּׁשעַר ַה ְּפסו ִּקים.
ַעיָא ְמ ֵה ְימנָא ָּפ ָר ַׁשת ְקדוֹ ִׁשים ַּדף
ו ְּבר ְ
ָתב ְוזֶה ְלׁשוֹנוִֹ :מ ּכָאן ו ְּל ָה ְל ָאה
פ"הּ :כ ַ
ׂא ָעלָיו ֵח ְטאָּ ,ד ָבר ַא ֵחר ְולֹא
ְולֹא ִּת ָּש
ׂא ָעלָיו ֵח ְטא ְּד ָהא ּכֵיוָן ְּד ַּבר ָנׁש
ִּת ָּש
ֵיה
ָחא ל ּ
ֵיה ,ו ְִאז ְְּד ַמן ְלאוֹכ ָ
אוֹכַח ְל ַח ְבר ּ
ְּב ִא ְת ּג ְַליָא ,לָא י ְַס ּלֵק ַק ֵּמ ּיה ַההוּא חו ָֹבה
ֵימא
ַדאיֶ ,א ּלָא י ָּ
ֵיה ו ַ
ֲבידְּ ,ד ָא ִסיר ל ּ
ַּדע ֵ
ְס ָתםְ ,ולָא י ְַס ּלֵק עֲלוֹי ַההוּא חו ָֹבא
ְּב ִא ְת ּג ְַליָיאְ ,ולָא י ְַר ִׁשים עֲלוֹי חו ָֹבא,
ְּדקו ְּד ָׁשא ְּב ִר ְיך הוּא ָחס עַל י ְָקרָא ְּד ַבר

ֵחה ְצ ִריכָה
ָיביָא .עַד ּכָאן :י ָָצא לָנ ּו ִמ ּזֶה ִּכי ַה ּתוֹכ ָ
ֲפ ּיל ּו ְּב ַח ּי ַ
ׁ ,א ִ
ָנש
ֶך נ ְִס ָּתרְּ ,כ ֵדי ֶׁש ַה ְּד ָב ִרים
ֲמנוּת ו ְּב ֶדר ְ
ַכים ו ְּב ַרח ָ
ִל ְהיוֹת ִּב ְד ָב ִרים ר ִּ
יח ְּב ִבזְיוֹנוֹת ו ְּלנֹכַחִּ ,כי ִמ ְּל ַבד ֲא ֶׁשר
ּׂו רֹ ֶׁשם ,ו ְָח ִלילָה ְלהו ִֹכ ַ
ַי ֲעש
ּׂו רֹ ֶׁשם ֵיׁש ִא ּסוּר ַּב ָּד ָבר.
ַה ְּד ָב ִרים לֹא ַי ֲעש
ָמים ְל ִה ְׁש ַּת ֵּדל
ַב ֵאי ַה ְי ִׁשיבוֹת ו ְַה ֲחכ ִ
ֻטלֶת עַל ּג ָּ
עַל ּכֵן חו ָֹבה מ ֶּ
ֵחה ְּבכָל ָמקוֹם,
ׂוֹת ִּת ּק ּונִים ִּב ְכ ֵדי ֶׁש ִּת ְת ַק ּיֵם ִמ ְצוַת ַה ּתוֹכ ָ
ְו ַל ֲעש
ָאלֶׁ ,ש ֵה ָּמה
ׂר ֵ
ִּב ְפרָט ְּב ַה ּמוֹ ָׁשבוֹת ֲא ֶׁשר ֵהם ְס ִביבוֹת ֶארֶץ ִי ְש
ָהם רוֹעֶהֵ ,אינָם ִּכזְ ֻכ ּיוֹת ִמי ֶׁש ּמוֹרֶה ְּבנֵי ָא ָדם
ַצֹאן ֲא ֶׁשר ֵאין ל ֶ
ּכ ּ
ַשרָם ֶאל עֲבו ַֹדת ַה ּבוֹ ֵרא ֶׁש ְּז ֻכ ּיו ָֹתיו
ֶך ַה ּטו ָֹבה ו ְּמי ְּׁ
ֶאל ַה ֶּדר ְ
ַמו ָּבא
נ ְִכ ָּפלוֹת ַּבעֲבוּר זְ ֻכ ּיו ָֹתם ְּב ָכל ַה ּי ִָמים ו ְּב ָכל ַה ְּז ַמ ּנִיםּ ,כ ּ
ַב ֵאי ַה ְי ִׁשיבוֹת
ַדאי ִּכי ּג ָּ
ַבי יו ָֹחנָןְ ,י ֻע ּיַן ָׁשם :ו ְּבו ַּ
ֲמר ר ִּ
ַּב ּי ְַלקוּט ְּב ַמא ַ
ַבה ּכָזוֹ ו ְּצ ִר ִיכים ַל ֲעזֹר ְל ֶה ָחכָם
ֵיהם י ְִחי ּו ְמ ִבינִים ִמ ְצוָה ר ָּ
ַה ֵּׁשם ֲעל ֶ
ַדב ָל ֶלכֶת ֵאיזֶה ָׁשבוּעוֹת ְּבעַד ִּת ּקוּן ָּכזֶהִּ ,כי ִמ ְּל ַבד ֶׁש ּלֹא
ַה ִּמ ְתנ ֵּ
י ְַח ְסר ּו לוֹ ֵמ ַה ְס ָּפ ָקתוֶֹ ,א ּלָא ָצ ִר ְיך ְלהו ִֹסיף לוֹ עֲבוּר הו ָֹצ ַאת
ֻטל עַל ַּב ֲעלֵי ַה ּמוֹ ָׁש ָבה ְּכ ֵדי ֶׁש ּלֹא י ְֶח ַסר ְּכבוֹדוֹ
ֶךְ ,ולֹא י ְֵהא מ ָּ
ַה ֶּדר ְ
ּׂו רֹ ֶׁשם ,ו ְַדי ְל ָה ִבין.
ֵיהם ,ו ְּד ָברָיו ַי ֲעש
ְּבעֵינ ֶ
ָהם
ֵך ֶׁש ִּי ְׁש ַּת ֵּדל ְל ַס ֵּדר ל ֶ
ו ַּמה ּטוֹב ו ַּמה ָנ ִּעים ִאם ֶה ָחכָם ַההוֹל ְ
ִׁשעוּר מו ָּסר ְּבכָל ַל ְילָה ַא ַחר עֲבו ָֹד ָתם ִּבז ְַמן ַה ַּב ָּטלָה ִל ְמנֹ ַע
או ָֹתם ֵמ ַה ִּט ּיו ִּלים וְכוּ'ִּ ,כי ָעלָיו ָּתבוֹא ִּב ְר ַּכת טוֹבַ ,יעַן ַה ְּד ָרׁשוֹת
ׂה ְּב ֵאיזֶה י ִָמים ֲא ֶׁשר ַי ֲעבֹר ָׁש ָּמה ֵאינָם ַמ ְס ִּפ ִיקים
ֲא ֶׁשר ַי ֲע ֶש
ְלעוֹרֵר ַה ְּל ָבבוֹת ,ו ְָצ ִר ְיך ֶׁש ּי ְִהיֶה ָמקוֹם ָקב ּו ַע ֲא ֶׁשר ְּבכָל ַל ְילָה
ֲבת ַה ֵּׁשם
ֻלָה ִּת ְהיֶה ְל ַאה ַ
י ְִל ְמד ּו ָׁש ָּמה מו ָּסר ,ו ְּברֹב ַה ּי ִָמים ַה ְּפע ּ
יאת ַהגּ ו ֵֹאל,
ָתם עַד ִּב ַ
ֱמנִים ְל ָד ָתם ו ְּלתוֹר ָ
ו ְִל ְהיוֹת עַם ָקדוֹׁש ֶנא ָ
ָא ֵמן ֶסלָה ָועֶד.

