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ִפיָך"  ם בְּ ְהֶיה ּתֹוַרת ַהשֵּׁ ת קֹוֶדׁש ְלֵסֶדר "ְלַמַען תִּ בָּ ב"ה, ֶעֶרב שַׁ
ַנת "תש"ע" לפ"ק. -  ָבט שְׁ יַמְטִריָּה "ֵקץ" חֶֹדׁש שְׁ גִּ "ְלַמַען" 
ן  בַּ חּושְׁ כְּ ֵדין  דְּ ן  בַּ חּושְׁ תש"ע  ִגיַמְטִריָּה  בְּ ַהּזֹוַהר"  אֹור  "ֵסֶפר 

ֵדין. דְּ

י  ָראשֵׁ ַאְדמֹוִרי"ם,  בֹוד  כְּ ֶאל  ֶסָלה,  טּוב  ְוָכל  לֹום  ְוַהשָּׁ ים  ַהַחיִּ
ַדף  בְּ עּוִרים  ַהשִּׁ יֵדי  ַמגִּ ִנים,  ְוַרבָּ ַהּתוָֹרה,  יֵצי  ַמְרבִּ יבֹות,  שִׁ ַהיְּ
ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר, ְוָכל ָהעוְֹסִקים  ְלָחן ָערּוְך יֹוִמי, ְוִדי בְּ ַהּיֹוִמי ּוְבשֻׁ

ִליָט"א. ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש שְׁ בִּ

ים  ָהַרבִּ ֶאת  ְלַזּכֹות  ִנְפָלָאה  ָעה  ַהצָּ ִלְפֵניֶכם  יַע  ְלַהצִּ אנּו  בָּ
ְסָפִרים  ּמּוָבא בִּ אּוָלה, כַּ "י זי"ע ּוְלָקֵרב ַהגְּ בִּ ִלּמּוד ּתֹוַרת ָהַרשְׁ בְּ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִלְלמֹד  ֶלת ַעל כָּ טֶּ ה ַהמֻּ דֹושָׁ ים ַהחֹוָבה ַהקְּ דֹושִׁ ַהקְּ

דֹוׁש. ַהּזַֹהר ַהקָּ

ַלּתֹוָרה  ים  ִעתִּ ִלְקּבַֹע  ְזכּוְתֶכם  בִּ ף  ִמְתַאסֵּ ּבּור  ַהצִּ שֶׁ ֱהיֹות  ָלֵכן 
ְוָהיּו  ר  ְסתָּ ַהנִּ תֹוַרת  בְּ ְלַזּכֹוָתם  ֶיְדֶכם  בְּ ֵיׁש  ְגֶלה,  ַהנִּ תֹוַרת  בְּ
עּור  ַהשִּׁ ֶאת  ְלַסיֵּם  אוֹ  עּור  ַהשִּׁ ֶאת  ְלַהְתִחיל  ַהְינּו  דְּ ַלֲאָחִדים, 
ָחֵמׁש  ְך  ֶמשֶׁ בּוַע  ַהשָּׁ ת  ָרשַׁ פָּ ַעל  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד  בְּ
ף ט"ז:) ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ:  ה טֹוב (דַּ ֶפר סּור ֵמָרע ְוָעשָׂ סֵּ בָֹאר בַּ מְּ ּקֹות כַּ דַּ
ְלבוֵֹרא  ִחּיּוְבָך  ָכל ֵעת  ְרֶאה בְּ תִּ ְיֵרִאים שֶׁ ִסְפֵרי  בְּ ָך  ַנְפשְׁ ק  ְדבַּ תִּ
ל ִסְפֵרי מּוָסר,  ר כָּ הּוא ִעקַּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר שֶׁ ל עֹוָלִמים, ּוִבְפָרט בְּ כָּ
ִמיָמה, ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ְלֶהֶבת ֵאׁש ָלֲעבֹוָדה ַהתְּ שַׁ ָך בְּ ְוהּוא ַיְלֵהב ִלבְּ

אן ְלׁשֹונוֹ. ַח ְוהּוא ַהּסֹוֵגר. ַעד כָּ ְפתֵּ הּוא ַהמַּ

אַלאִג'י ַזַצ"ל (ֵחֶלק א'  ים פַּ י ַחיִּ ים ְלַהגָּאֹון ַרבִּ ּוְבֵסֶפר ְזִכיָרה ְלַחיִּ
ל  כֵּ ַהשְׂ מּוַסר  דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ יֵּׁש  שֶׁ ם  ַהשֵּׁ "מּוַסר  ג'),  ַעּמּוד  לג  ף  דַּ

ְויֹוֵרד  נֹוֵקב  ְוֵתָבה  ָבה  תֵּ ְוָכל  מּוָסר,  ִסְפֵרי  ֲעֵלי  בַּ ל  כָּ ַעל  ֶיֶתר 
אן. א", ַעד כָּ ִלבָּ וְוֵני דְּ תַּ בְּ

ָהֲאִריַז"ל,  ן  קֵּ תִּ שֶׁ ָרֵאל",  ְלִישְׂ "ָחק  ַהּזַֹהר  ִלְלמֹד  ר  ֶאְפשַׁ ּוְבַקל 
ְבֵרי  דִּ צּוף  נֶֹפת  ֶאת  ְלַהְטִעים  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  יֹומוֹ  בְּ יֹום  ִמיֵדי 
ַזַצ"ל,  ַהִחיָד"א  ַתב  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ ַהּלֹוְמִדים,  ּבּור  ַלצִּ זי"ע  "י  בִּ ָהַרשְׁ
ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  מוֹ  כְּ ָמה  שָׁ ַהנְּ ְך  ַהְמַזכֵּ עֹוָלם  בָּ ִלּמּוד  עֹוד  ֵאין  שֶּׁ

דֹוׁש. ַהקָּ

יו,  ּמֹוִציא ִמפִּ ְוַהּלֹוֵמד ַהּזַֹהר, ֲאִפּלּו ֵאינוֹ יֹוֵדַע ְוֵאינוֹ ֵמִבין ַמה שֶּׁ
ּוְסָמכּוהּו  אי  ַקמָּ ָאְמרּו  ְוָכְך  ָבָריו.  דְּ ן  ְמַתקֵּ הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ
ְוַעיֵּן  ְוִדּלּוגוֹ.  א  ֶאלָּ ְוִדְגלוֹ  ְקֵרי  תִּ ַאל  ַאֲהָבה,  ָעַלי  ְוִדְגלוֹ  ַאְקָרא 

ם ה"א ז"א ְוכּו'. שֵׁ קּוְנְטֵרס טֹוב ַעִין בְּ ָהַרב ִחיָד"א בְּ בְּ

ּתֹוָרה  ִסְתֵרי  ִלּמּוד  ֵעת  בְּ י  כִּ ַהנֱֶּעָרב  אֹור  ֵסֶפר  בְּ ָהַרַמ"ק  ְוָכַתב 
ֶות  ַכמָּ ַעזָּה  י  כִּ ַרְך  ִיְתבָּ ם  ְלַהשֵּׁ ִנְפָלא  ֶרֶגׁש  נֶֶּפׁש  בַּ ִמְתעֹוֵרר 
ף קכ"ד:):  ת ָנׂשא, (דַּ ָרשַׁ ֹזַהר פָּ ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא בְּ ַאֲהָבה, ּומּוָבא בְּ
ִאיהּו  יָלְך דְּ ִחּבּוָרא דִּ ַהאי  ָהָרִקיַע בְּ זֹוַהר  ַיְזִהירּו כְּ יִלים  כִּ ְוַהַמשְׂ
ִריְך  ין ָלא צָּ ִאלֵּ ׁשּוָבה. בְּ ָאה תְּ ִאיָמא ִעלָּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִמן זֹוֲהָרא דְּ
ִאיהּו  ָרֵאל "ְלִמְטַעם" ֵמִאיָלָנא ְדַחיֵּי, דְּ ֲעִתיִדין ִישְׂ יֹון, ּוְבִגין דַּ ִנסָּ
הֹון,  ְוִיְתַקיֵּים בְּ ַרֲחֵמי,  יּה ִמן גָּלּוָתא בְּ ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִיְפקּון בֵּ
ַהּקֶֹדׁש]:  ִלְלׁשֹון  ְרּגּום  [תַּ ֵנָכר.  ֵאל  ִעּמוֹ  ְוֵאין  ַיְנֶחּנּו  ָדד  ָבִרים לב) ה' בָּ (דְּ

ֵסֶפר  הּוא  שֶׁ ים  ַהַחיִּ ֵמִאיַלן  ִלְטעֹם  ָרֵאל  ִישְׂ ֲעִתיִדים  שֶׁ ּום  ִמשּׁ
ַרֲחִמים.  ַהּזַֹהר ַהזֶּה, ַעל ָידוֹ ֵיְצאּו ִמן ַהגָּלּות בְּ

ָקָאַמר ְלִמְטַעם,  ֵניּה דְּ אן) ּדּוק ִלישְׁ ׁש ֶמֶלְך (ְלַרְעָיא ְמֵהיְמָנא כָּ ּוְבִמְקדָּ
ם,  טּוב טּוב ַהשֵּׁ רּוׁש ַמַאְמֵרי ַהּזַֹהר בְּ ָעִתיד ְלִהְתגַּּלֹות פֵּ לֹוַמר שֶׁ
ָנֵעמּו,  י  כִּ ֲאָמָריו  י  רּושֵׁ פֵּ ְטֲעמּו  יִּ שֶׁ כְּ גָּלּוָתא  ִמן  יּה  בֵּ ִיְפקּון  ְוָאז 
י  פִּ ְוַעל  ה.  ֻאלָּ ַהגְּ ּוְזַמן  ַהיִָּמים  ַאֲחִרית  הּוא  שֶׁ ֶזה  נּו  ְזַמנֵּ בִּ מוֹ  כְּ
ֲאִמיַרת  י  כִּ ְועֹוד,  ַזַצ"ל,  ַהִחיָד"א  ַתב  כָּ ַמה שֶׁ ְלָהִבין  ר  ֶאְפשַׁ ֶזה 
ֶמֶלְך  ׁש  ְקדָּ יֵּק ַהמִּ דִּ מוֹ שֶׁ ְלָהִבין מֹוִעיל ְמאֹד, כְּ ִלי  ְלַבד בְּ ַהּזַֹהר 
ִאם טֹוֲעִמים ַרק ֶאת  זֶּה מֹוֶרה ַעל ֲאִמיָרה ְלַבד שֶׁ "ְלִמְטָעם" שֶׁ

ַרֲחֵמי. יּה ִמן ָגלּוָתא בְּ ַהּזַֹהר ִיְפקּון בֵּ

א  ֵלי ְלַתתָּ ִיְתגַּ ד  ִדיָלְך, כַּ ו', ֵמַהאי ִחּבּוָרא  ּקּון  ּקּוִנים סֹוף תִּ ּוַבתִּ
ּוְקָראֶתם  י)  כה,  ְקָרא  (ַויִּ ּוְבִגיֵניּה  יֹוַמיָּא,  סֹוף  בְּ ַבְתָרָאה  ָדָרא  בְּ
ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ֶמֶלְך,  א  סֵּ כִּ ֵסֶפר  בְּ ל'  ּקּון  ּוַבתִּ ְוגֹוֵמר.  ָאֶרץ  בָּ רֹור  דְּ
ם  ְוָעְנשָׁ ָלה,  ַקבָּ ִלְלמֹד  ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  תַּ ַעל  ִחּיּוב  גָּדֹול  ה  מָּ "כַּ
י  כִּ גָּלּוָתא,  אֶֹרְך  ְוגוֵֹרם  ָלה,  ַקבָּ לֹוְמִדים  ֵאיָנם  ִאם  גָּדֹול  ה  מָּ כַּ
ַאַחת  ָעה  שָׁ בְּ ה  ַיֲעשֶׂ י  כִּ ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ה  ֻאלָּ ַהגְּ ִבים  ְמַעכְּ ֵהם 

ֵטי  ְפשָׁ בִּ ָיִמים  חֶֹדׁש  ִלּמּוד  בְּ ה  ַנֲעשֶׂ ּלֹא  ַמה שֶּׁ ָלה  בָּ ַהקַּ ִלּמּוד  בְּ
א  סֵּ כִּ ם בַּ ּקּון מ"ב שָׁ ה". ּוַבתִּ ֻאלָּ י גָּדֹול ּכָֹחּה ְלָקֵרב ַהגְּ ַהּתוָֹרה, כִּ
ָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות,  ִגיְרָסא בְּ דֹוׁש בְּ י ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ ֶמֶלְך, "כִּ
ֶאָחד,  ַמֲאָמר  רּוׁש  פֵּ ֲאִפּלּו  ּוְלָהִבין  ִלְלמֹד  ה  ִיְזכֶּ ִאם  ן  כֵּ שֶׁ ְוָכל 
ִלּמּוד  ה בְּ ּלֹא ַיֲעשֶׂ ָעה ַאַחת ַמה שֶּׁ שָׁ ּקּון ְלַמְעָלה בְּ ה ּבוֹ תִּ ַיֲעשֶׂ
ֵני  ִמבְּ א  ַהבָּ עֹוָלם  ן  בֶּ הּוא  שֶׁ לוֹ  ּוֻמְבָטח  ִמיָמה,  תְּ ָנה  ט שָׁ שָׁ ַהפְּ
ִראׁשֹוָנה  ִבים  ַהּיֹושְׁ ֶלְך  ַהמֶּ ֵני  פְּ ֵמרֹוֵאי  ְוִיְהֶיה  א,  ַמְלכָּ דְּ ֵהיָכָלא 
ַמת  ִנשְׁ בְּ ֵעֶסק  כָּ ם  ַלַהשֵּׁ רּוַח  ַנַחת  וֵאין  ְרִקיָעא.  דִּ ַמְלכּוָתא  בְּ
יֹוֵדַע  נָּה  ִממֶּ י  כִּ ֶלת  ַהְמֻקבֶּ ית  ָהֲאִמתִּ ַהָחְכָמה  ִהיא  שֶׁ ַהּתוָֹרה 

ֲעבֹוָדתוֹ ּוִמְצוֹוָתיו...". עד כאן.  ַרְך בַּ ְרצֹונוֹ ִיְתבָּ

ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה  ָר"א ַז"ל) פְּ ֶרק ח' אֹות כ"ו ְלַהגְּ ֵלָמה (פֶּ ֶאֶבן שְׁ ְוָכתּוב בְּ
הּוא ַהנֶֶּפׁש ְוַהִחיצֹוִנּיּות ְלִחיצֹוִנּיּות  ים ִלְפִניִמּיּות ַהּגּוף שֶׁ ֵהם ַחיִּ
ְלִהְתגָּרֹות  ָיכֹול  ָהַרע  ֵיֶצר  ֵאין  ְוסֹוד  ֶרֶמז  בְּ ְוָהעוְֹסִקים  ַהּגּוף, 
ַרק  ְהֶיה,  ה לֹא תִּ ֻאלָּ ְדַהגְּ ג')  ֶפֶרק י"א אֹות  (בְּ ם  ְוָכַתב עֹוד שָׁ ֶהם.  בָּ

ָלה. בָּ ִלּמּוד ַהקַּ ה בְּ ֻאלָּ ר ַהגְּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתוָֹרה, ְוִעקַּ

ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ג')  ֶרק  פֶּ ו'  ַער  (שַׁ ָהֲעבֹוָדה  ְוׁשֶֹרׁש  ְיסֹוד  ֵסֶפר  בְּ ְוָכַתב 
ַרְך  תוֹ ְורֹוְממּותוֹ ִיְתבָּ ֻדלָּ ַגת גְּ ֵאין ָאָדם ָיכֹול ָלבֹוא ֶאל ְקָצת ַהשָּׂ
ּמּוד  ָלה, ּוְבִיחּוד ִמלִּ בָּ ּמּוד ָחְכַמת ַהקַּ מוֹ ִמלִּ ל ִלּמּוֵדנּו, כְּ מוֹ ִמכָּ שְׁ

ָניו ְוכּו'. ִאיר פָּ ּקּוִנים, ָחְכַמת ָאָדם תָּ דֹוׁש ְוַהתִּ ֵסֶפר ֹזַהר ַהקָּ

ם  ַהשֵּׁ ַאֲהַבת  ַער  שַׁ בְּ ַתב  כָּ ָבבֹות  ַהלְּ חֹוַבת  ַעל  בַּ ֶהָחִסיד  ְוָהַרב 
ֲאִמין ֲאִפּלּו  י ְזכּות ַהמַּ ֶרק ו' ְוֶזה ְלׁשֹונֹו): ְוָראּוי ְלָך, ָאִחי, ָלַדַעת כִּ (פֶּ

ֶלֱאלִֹהים  ַנְפׁשוֹ  ִתּקּון  בְּ ָהְרחֹוָקה  ְכִלית  ַהתַּ ֶאל  יַע  ַמגִּ ִיְהֶיה  ִאם 
ַהּטֹובֹות  ִמּדֹוֵתיֶהם  בְּ ְלָאִכים  ַלמַּ ָקרֹוב  ָהָיה  ְוִאּלּו  ַרְך,  ִיְתבָּ
ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ְוַאֲהָבָתם  לּוָתם בַּ דְּ תַּ ִחים ְוִהשְׁ בָּ ּוִמְנֲהֵגיֶהם ַהְמשֻׁ
ֶרְך ַהּטֹוָבה  ֵני ָאָדם ֶאל ַהדֶּ ּמֹוֶרה בְּ ְזֻכּיֹות ִמי שֶׁ ה ּבוֹ ֵאיָנם כִּ ַהזַּכָּ
ֲעבּור ְזֻכּיֹוָתם  לֹות בַּ ֻכּיֹוָתיו ִנְכפָּ זְּ ָרם ֶאל ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא, שֶׁ ּוְמַישְּׁ

ְבֵרי ָקְדׁשוֹ. אן דִּ ים ְוכּו'. ַעד כָּ ַמנִּ ָכל ַהיִָּמים ּוְבָכל ַהזְּ בְּ

ְך:  כָּ ַעל  ַתב  כָּ שֶׁ דֹוׁש,  ַהקָּ ָל"ה  ַהשְּׁ ל  שֶׁ אּורוֹ  בֵּ ָלֵעיַנִים  ּוְכאֹור 
נּוז  גָּ ִלְהיֹות  ָעִתיד  ָהָיה  ַהּזַֹהר  ִחּבּור  שֶׁ אן  ִמכָּ ְמבָֹאר  "ִהנֵּה 
ה  ִיְתגַּלֶּ ָאז  שֶׁ ַהיִָּמים,  סֹוף  בְּ ָהַאֲחרֹון  ַהּדֹור  יָּבֹוא  שֶׁ ַעד  ְוכּו' 
ֵלא  מָּ תִּ ָאז  י  כִּ יַח,  ָמשִׁ ָיבֹוא  ָהעֹוְסִקים  ּוִבְזכּות  ְחּתֹוִנים.  ַלתַּ
ה ְקרֹוָבה ְלִביָאתוֹ, ְוֶזה  ְהֶיה ִסבָּ ר ֶזה תִּ תוֹ ֲאשֶׁ ִסבָּ ָעה בְּ ָהָאֶרץ דֵּ
ְזכּות  בִּ ֵדי שֶׁ כְּ ְוכּו',  ֲאֻחזָּתֹו"  ֶאל  ִאיׁש  ם  ְבתֶּ "ְושַׁ ּוְבִגיֵנּה  ָאַמר  שֶׁ
ַעד  ְצַרִים  ִממִּ ָרֵאל  ִישְׂ ִנְגֲאלּו  ּלֹא  שֶׁ ם  שֵׁ כְּ ָרֵאל,  ִישְׂ ֲאלּו  ִיגָּ ֶזה 
יָלה,  ַסח ּוְבַדם ַהמִּ ַדם ַהפֶּ ם בְּ שָׁ רּוְך הּוא ְלַקדְּ דֹוׁש בָּ ֻהְצַרְך ַהקָּ שֶׁ
ְלתֹוֶסֶפת  ְזּכּו  יִּ שֶׁ ַעד  ה  ֻאלָּ ַהגְּ ִיְהֶיה  לֹא  ָהֲעִתיָדה  ה  ֻאלָּ ַהגְּ ן  כֵּ
ָרה  ּה" (ֲעשָׂ ֵרי ַהּזֹוֶכה בָּ ַרְך, ְוַאשְׁ ה ַהּזוֹ, ְוהּוא ְרצֹון ָהֵאל ִיְתבָּ ֻדשָּׁ ַהקְּ

ִרית).  ֵני לּוחֹות ַהבְּ ַמֲאָמרֹות ַמֲאָמר ִראׁשֹון, שְׁ

ַרֲחִמים,  ה בְּ ֻאלָּ ל ֵקרּוב ַהגְּ ְפָלָאה שֶׁ ַהנִּ ֲעָלה  נֹוָסף ַלמַּ ֵכן, בְּ מוֹ  כְּ
ל  כָּ ל  ְלַבטֵּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ִריָאה  ְוַהקְּ ּמּוד  ַהלִּ ְמֻסגִָּלים 
ַרֲחָמָנא  ָצָרה  ל  כָּ ֵני  ִמפְּ צּוָרה  בְּ חֹוָמה  כְּ ְוִלְהיֹות  ָקׁשֹות  ֵזרֹות  גְּ

ִליְצַלן. 

ֵזֶכר  ים לּוָצאטוֹ  ַחיִּ ה  נּו משֶׁ ַרבֵּ ָהַרְמַח"ל,  דֹוׁש  נּו ַהקָּ ַרבֵּ ְוַכיָּדּוַע 
ת  ִסלַּ ַה"מְּ ַעל  בַּ ָאֵמן,  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותוֹ  ִלְבָרָכה  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצדִּ
יְרָסא  גִּ ל  שֶׁ ְמֻיָחד  ִלּמּוד  ֵסֶדר  יָבתוֹ  ישִׁ בִּ ן  קֵּ תִּ ְועֹוד,  ִרים"  ְישָׁ
ָלל ֵמֵעת ְלֵעת,  ָמרֹות ְללֹא ֶהְפֵסק כְּ ִמשְׁ דֹוׁש בְּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ בְּ
יָבתוֹ, ְוכֹוֵתב ַעל ַמֲעַלת  ישִׁ ָנה ָהִראׁשֹוָנה בִּ קָּ תַּ ָבר ֶזה כַּ ְוָקַבע דָּ
ָהֵעָצה  "ֹזאת  ׁשֹון:  ַהלָּ ֶזה  בְּ ָרֵאל  ִישְׂ ְלַחְכֵמי  ֶרת  ִאגֶּ בְּ ָבר  ַהדָּ
ת זוֹ ָטְמנּו שֹׂוְנֵאיֶהם,  ַהְיעּוָצה ְלָכל ְקִהּלֹות קֶֹדׁש ְלִהנֵָּצל ֵמֶרשֶׁ
ָבר  ַהדָּ ַרב  י  כִּ לּו,  ַיְחדְּ ְולֹא  ֹזאת  ַעל  ַח  ְלַפקֵּ ָלֶהם  ָהָיה  אי  ּוְבַודַּ

ְוָעצּום ְמאֹד... 

ָום,  ָבר ַהזֶּה ַאֲחֵרי גֵּ ָרֵאל ֶאת ַהדָּ ִליכּו ַחְכֵמי ִישְׂ ה ַאל ַישְׁ ... ְוַעתָּ
ָכל ָמקוֹם  ֶזה בְּ ָבר  ָהִייִתי קֹוֵבַע דָּ ַחְיִלי  ר  ִנְתַישֵּׁ ִאְלָמֵלא  ֲאִני  י  כִּ
ְוִיְהֶיה לוֹ  ַהּזֹאת  ָהֵעָצה  ח ֶאת  ִיקַּ ּתוַֹרְתֶכם  בֹוד  כְּ ֲאָבל  ּוָמקֹום, 
ְמקֹומוֹ  ֶאָחד בִּ ְוָכל  ָרֵאל,  ִישְׂ ְלָכל  ְלטֹוָבה  מֹוָה  ֵאין כָּ י  כִּ ִלְזכּות, 

ָלל".  ה הּוא כְּ ָבר ָקשֶׁ י לֹא דָּ ָיכֹול ַלֲעשֹׂותוֹ כִּ

ִקי  בָּ ָהָיה  ר  ֲאשֶׁ ָאֵמן  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותוֹ  ָהַרְמַח"ל  כְּ גָּדֹול  ָלנּו  ּוִמי 
ֵמַעם  ֵזרֹות  גְּ ל  ְלַבטֵּ ֵעָצה  ָמָצא  ְולֹא  ַהּתֹוָרה  ִמְכַמנֵּי  ָכל  בְּ ָעצּום 

ְללֹא  ֶרֶצף  בְּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ִלּמּוד  ַהּזוֹ,  ָהֵעָצה  ֶאת  א  ֶאלָּ ָרֵאל  ִישְׂ
דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ל  שֶׁ ָהֶעְליֹוָנה  ה  ֻדשָּׁ ַהקְּ כַֹח  בְּ שֶׁ ֶהְפֵסק, 

ַרֲחִמים.   ה בְּ ֻאלָּ ֵזרֹות ּוְלָקֵרב ַהגְּ ל גְּ ל כָּ ְלַבטֵּ

ַהגָּלּות  ְוַקּלּות  ִלּפֹות  ּטּול ַהקְּ ִיְהֶיה בִּ ַהִחּבּור ַההּוא  ְיֵדי  ְוַגם ַעל 
ְטרּוִגים (ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ַמְעָין ִראׁשֹון ָנָהר כ"ד). ַתת ַהקִּ בָּ ְוַהשְׁ

ּה  בָּ ק  ִהְתַעסֵּ ִמלְּ ּוְמִניָעֵתנּו  ַהּזֹאת,  ַהָחְכָמה  ֵעֶסק  בְּ לּוי  תָּ ַהּכֹל 
ַמת  נּו (ַהְקדָּ נּו ְוִתְפַאְרתֵּ שֵׁ ית ִמְקדָּ ְנַין בֵּ ִהיא ּגֹוֶרֶמת ִאחּור ְוִעּכּוב בִּ

ים). ים ִויַטאל ְלֵעץ ַחיִּ ָהַרב ַחיִּ

ּוָפֳעָלם  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְבֵרי  דִּ ַמֲעַלת  יר  ְלַהכִּ זִָּכינּו  שֶׁ ְוַאֲחֵרי 
ָכל ַהחּוִגים  בְּ ן שֶׁ ֵלא ִאם כֵּ רּוָכה, לֹא ִיפָּ ָעָתם ַהבְּ פָּ ְפָלא ְוַהשְׁ ַהנִּ
דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ְוִעּיּוָנם  ִלּמּוָדם  ְבעּו  קָּ שֶׁ ַהּדֹורֹות  דֹוֵלי  גְּ ִנְמְצאּו 
ּמּוד  ֵמַהלִּ ַהּתֹוֶעֶלת  ַעל  ִלְקָחם  ּוְלׁשֹוְמֵעי  ים  ָלַרבִּ ִהְמִליצּו  ְוַאף 

ֵאר. ְתבָּ יִּ מוֹ שֶׁ ּבוֹ כְּ

ה,  ַרׁש משֶׁ רֹׁש דָּ ִמיִני: ְוֶזהּו דָּ ת שְׁ ָרשַׁ ֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים פָּ ּוְלׁשֹון דֶּ
ן  בֶּ ְמעֹון  י שִׁ ַרבִּ דְּ ְוִאיָתא  ה,  ִחיַנת משֶׁ בְּ ֵיׁש  ְודֹור  ּדֹור  ָכל  בְּ י  (כִּ ה  ְתגַּלֶּ יִּ שֶׁ כְּ ַהְינּו 
י  ַרבִּ ַהְינּו  ה,  משֶׁ ָבר  כְּ ַרׁש  דָּ שֶּׁ ַמה  ְוִיְדרֹׁש  ה),  משֶׁ ִחיַנת  בְּ ָהָיה  יֹוַחאי 

ל  לּו כָּ טְּ ְתבַּ יִּ ן יֹוַחאי, ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ָאז ְוִהנֵּה שַֹׂרף, ַהְינּו שֶׁ ְמעֹון בֶּ שִׁ
ָאֵמן  ָיֵמינּו  בְּ ְמֵהָרה  בִּ ֶנה  בָּ יִּ שֶׁ ה  ֻאלָּ ַהגְּ ִיְהֶיה  יָלא  ּוִממֵּ ִלּפֹות  ַהקְּ

ֶסָלה ָוֶעד.

ָניֹות  שְׁ ַהמִּ רּוׁש  פֵּ ַעל  בַּ ר  ִחבֵּ שֶׁ ט"ו),  ֶרק  (פֶּ קֹוֶדׁש  ִאְמֵרי  ֵסֶפר  בְּ
ּמּוד  "ְוַהלִּ ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ַז"ל),  ָר"א  ַהגְּ ֲאדֹוֵננּו  ֵני  פְּ ֵמרֹוֵאי  ָהָיה  (שֶׁ ַמֲהִרי"ח 
ל  לֵּ מוֹ ְלִהְתפַּ ׁש, כְּ ּיֹום ִיְהֶיה ְוכּו' ְוִסְפֵרי מּוָסר, ִחּיּוָבם גָּדֹול ַממָּ בַּ
יָטא ְלִמי  שִׁ ין ְוכּו', ְוֹזַהר – טֹוב ְמאֹד ְלִלּמּוד, פְּ ִפלִּ אוֹ ְלָהִניַח תְּ
ֵיׁש  גַּם  ׁשּוטוֹ  ְלִפי פְּ א ֲאִפילּו ִלְלמֹד  ְמַעט, ֶאלָּ ִבין ַעְמקּותוֹ  מֵּ שֶּׁ

אן. ּבוֹ מּוַסר גָּדֹול, ּוְלׁשֹונוֹ ְמֻסגָּל", ַעד כָּ

ת  בָּ ָכל שַׁ י ַיֲעקֹב ִמִליָסא (אֹות ג'), "גַּם בְּ נּו ַהגָּאֹון ַרבִּ ּוְבַצָוַאת ַרבֵּ
אן. דֹוׁש", ַעד כָּ ּזַֹהר ַהקָּ עּור בַּ עּו ִלְלמֹד שִׁ ְקבְּ תִּ

ַער  (שַׁ ִרים"  ִסְפרוֹ "אֶֹהל ְישָׁ ַזַצ"ל בְּ י  בִּ י ַאְבָרָהם ַעְנתְּ ְוַהגָּאֹון ַרבִּ
ם ָהֲאִריַז"ל  ַתב ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: ָמָצאנּו ָרִאינּו ִמשֵּׁ ֶרק א'), כָּ ׁשּוָבה, פֶּ ַהתְּ

ְך  כֵּ ְלִהְזדַּ ָמה  שָׁ ַלנְּ יֹוִעילּו  ֵהם  ּקּוִנים  ְוַהתִּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ּמּוד  לִּ שֶׁ
ֲאִפילּו ְלִפי  וָָּנתוֹ, דַּ ֵאינוֹ ֵמִבין ָהָאָדם עֹוֶמק כַּ י שֶׁ ְמאֹד, ַאף ַעל פִּ
ֵאׁש  ַגֲחֵלי  כְּ ָבָריו  דְּ ְוָכל  ל  כֵּ ַהשְׂ ְבֵרי מּוַסר  דִּ ֵהם  ָבָריו  דְּ טּות  שְׁ פַּ
ְבִכיָּה  בִּ ִיְתעֹוֵרר  ִאם  ּוִבְפָרט  ֹוֵמַע,  ְוַהשּׁ ַהּלֹוֵמד  ֵלב  בְּ ְוִנְכָנִסים 
ְמָחִלים  נִּ שֶׁ ָסֵפק  ֵאין  ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  בְּ ּלֹוֵמד  שֶׁ כְּ ֵלָבב  ְברֹון  ְושִׁ
ַהְרֵחק  ּנּו  ִממֶּ ַאֲחָרא  ְטָרא  ְוַהסִּ יִקים  זִּ ַהמַּ ְוִיְבְרחּו  ֲעֹונֹוָתיו, 
ְיָלה ֵמֲחצֹות  לַּ ן ִאם ִיְלְמדּו ִלּמּוד ֶזה בַּ כֵּ ל שֶׁ ת, ּוִמכָּ ְמַטֲחֵוי ֶקשֶׁ כִּ
ּבֹוָכה ַעל גָּלּות  ָמתוֹ, ַאַחר שֶׁ ְך ִנשְׁ ּיֹוִעיל ְמאֹד ְלַזכֵּ ַלְיָלה ְוֵאיֵלְך, שֶׁ
יֲַּעֶלה  שֶׁ ַעד  ְוִיְלמֹד  ב  ֵישֵׁ ְך  כָּ ְוַאַחר  ְוַהגָּלּות,  ן  ְוַהֻחְרבָּ ִכיָנה  ַהשְּׁ
ְיַצוֶּה  "יֹוָמם  ֶנֱאַמר  ְוָעָליו  ָויֹום,  ַלְיָלה  ר  ִויַחבֵּ ַחר,  ַהשַּׁ ַעּמּוד 
ּום  ִמשּׁ ַהּיֹום  ל  כָּ ָעָליו  ָמׁשּוְך  ֶחֶסד  ל  שֶׁ חּוט  שֶׁ ַחְסּדֹו",  ם  ַהשֵּׁ
ֵסֶפר  בְּ א  ֶאלָּ ִיְלמֹד  לֹא  תֹות  בָּ שַׁ בְּ ְוַגם  י".  ִעמִּ ירֹה  שִׁ ְיָלה  לַּ "בַּ דְּ
ָחְכַמת  ת ָקדֹׁש ְוֵסֶפר ַהּזַֹהר ָקדֹׁש, ְוִאם ְלֵאל ָידוֹ בְּ בָּ ַהשַּׁ ַהּזַֹהר, שֶׁ

ִלּמּודוֹ. ת, ְוִיְהֶיה לוֹ ִסּיּוַע גָּדֹול בְּ בָּ יֹום ַהשַּׁ דוֹ בְּ ָלה ְיַלמְּ בָּ ַהקַּ

ּקּון  א ְלָפָניו ְוָרָצה תִּ בָּ ע שֶׁ ְבֵחי ָהֲאִריַז"ל ַעל ֶאָחד ָרשָׁ שִׁ ְוָכַתב בְּ
ָכל  בְּ ְלמֹד  יִּ שֶׁ ָידוֹ  בְּ ַסר  מָּ שֶׁ ּקּוִנים  ַהתִּ ָלל  ּוִמכְּ ּנּו,  ִממֶּ ַלֲעֹונֹוָתיו 
יֹוִעיל  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד  ת  ּוְסֻגלַּ ַהּזַֹהר,  ֶפר  ִמסֵּ ים  פִּ דַּ ה  מָּ כַּ יֹום 

ִלּבוֹ. ם בְּ ְלָאָדם ְלַהְכִניס ִיְרַאת ַהשֵּׁ

ם  ַעל שֵׁ ְלִמיֵדי ַהבַּ ה ָהָיה ָחִביב ִלּמּוד ּתֹוַרת ַהּסֹוד ַעל תַּ מָּ ְוַעד כַּ
י  דֹוׁש מֹוֵרנּו ָהַרב ַרבִּ ָהַרב ַהקָּ ה שֶׁ יָכיו, ֵיׁש ִלְלמֹד ִממַּ טֹוב ּוַמְמשִׁ
ַעְצמוֹ  ֵהִעיד בְּ ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן,  יִדיְטׁשֹוב ְזכּותוֹ  ִיְצָחק ֵאייִזיק ִמזִּ

ָעִמים ְוֶאָחד. ים ֵמָאה פְּ ִרי ֵעץ ַחיִּ ָנה ַהפְּ ַמד ְושָׁ לָּ ְוָאַמר, שֶׁ

ר  ְמֻספָּ קס"ח),  אֹות  פ"ג  ַעּמּוד  א'  (ֵחֶלק  ָהרֹוִעים"  יר  "ַאבִּ ֶפר  ּוַבסֵּ
ְונֹוָרא  דֹוׁש  ַהקָּ נּו  ַרבֵּ ַעְצמוֹ  ִהְתּבֹוֵדד  שֶׁ ָעה  שָׁ בְּ ַאַחת  ַעם  פַּ שֶׁ
ְוִהנֵּה  ְוכּו',  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִלְלמֹד  ַזַצ"ל  ִמסֹוְכְטׁשּוב  ַאְדמֹו"ר 
ּבֹות ֵעיָניו  ה ַעד גַּ ַעל רֹאׁשוֹ ְלַמטָּ ְטֵרייְמל שֶׁ ְך ֶאת ּכֹוַבע ַהשְׁ ָמשַׁ
ִלְלמֹד  ִהְתִחיל  ְך  ְוַאַחר כָּ ה,  ָהָיה ְמֻכסֶּ ּלוֹ  ַצח שֶׁ ל ַהמֶּ כָּ אֶֹפן שֶׁ בְּ
ּוִבְנִהיָמה  ֵער  ְלשַׁ ֵאין  שֶׁ ְוִיְרָאה  ּוְבֵאיָמה  ֲעצּוָמה  ִהְתַלֲהבּות  בְּ
הֹור  ַהטָּ ּבוֹ  ִמלִּ ֵרץ  ִהְתפָּ ִלְפָרִקים  ְוַרק  ְמאֹד,  ה  קָּ דַּ ָמָמה  דְּ קֹול  בְּ
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ְולֹא  הֹוִרים  ֵעיָניו ַהטְּ ָרמּו  ְולֹא  ְרָגִעים,  ֵאיֶזה  ַעל  דֹוָלה  גְּ ְנִהיָמה 
דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִמן  חּוָצה  יט  ְלַהבִּ ֵעיָניו  ּבֹות  גַּ ֶאת  יהַּ  ִהְגבִּ
עֹות  ַהּמֹוֶרה שָׁ ַעל  ְך  כָּ ַאַחר  יט  ִהבִּ ּוְכשֶׁ ְוכּו',  ִלּמּודוֹ  ְך  ֶמשֶׁ ָכל  בְּ
ֵלמֹות,  שְׁ עֹות  שָׁ ע  ֵמַאְרבַּ יֹוֵתר  ן  כֵּ דֹוׁש  ַהקָּ נּו  ַרבֵּ ַמד  לָּ שֶׁ ָרָאה 
ִלי  בְּ סֹוף  ַעד  ה  ִחלָּ ִמתְּ ְקִטיָרא  ְוַחד  ִהְתעֹוְררּות  בְּ ָהָיה  ְוַהּכֹל 
ָכל  דֹוׁש בְּ ַהּזַֹהר ַהקָּ ֶפר  ט חּוָצה ִמסֵּ ִלי ַהבֵּ ּובְּ ַאַחת  ֶרַגע  ֶהְפֵסק 

אן. ְזַמן ַרב ַההּוא, ַעד כָּ

י יֹוֵסף ְוֶזה  ְרכֵּ ם בִּ שֵׁ ַתב בְּ רּוָרה (ִסיָמן א ְסִעיף ָקָטן יב), כָּ ֶנה בְּ שְׁ ּוַבמִּ
ָכל  בְּ מּוַסר  ִסְפֵרי  ִלְלמֹד  ֵעת  לוֹ  ִלְקּבַֹע  ָהָאָדם  "ְוָצִריְך  ְלׁשֹונוֹ: 
גָּדֹול  ִיְצרוֹ  ֵמֲחֵברוֹ  ַהגָּדֹול  י  כִּ ה  ַהְרבֵּ ְוִאם  ְמַעט  ִאם  ָויֹום  יֹום 
ַער  ֵהיֶמּנּו, ְוַתְבִלין ַהיֵֶּצר ָהַרע הּוא ּתֹוַכַחת ַמֲאָמֵרי ֲחַז"ל". ּוְבשַׁ
ּמּוד  הּוא יֹוֵתר ִחּיּוב ִמלִּ ם ַהַחיֵּי ָאָדם שֶׁ שֵׁ ַתב בְּ ּיּון (אֹות כ"ו), כָּ ַהצִּ

אן. ָניֹות, ַעד כָּ ִמשְׁ

ְמקּוָרבוֹ  ַעּמּוד תקנ"ו), מּוָבא שֶׁ (כ"ג  ָרֵאל"  ִישְׂ ֵעיַני  ּוְבֵסֶפר "ֵמִאיר 
י  ַרבִּ שֶׁ ּכֹוֵתב,  ים)  ַחיִּ ֶהָחֵפץ  ְלִמיד  (תַּ ַזַצ"ל  לֹוְך  בְּ לֹמֹה  שְׁ י  ַרבִּ ל  שֶׁ
ת  בָּ שַׁ ל  כָּ שֶׁ זי"ע,  ים  ַחיִּ ֶהָחֵפץ  ָמָרן  ַרּבוֹ  ַעל  לוֹ  ר  ִספֵּ לֹמֹה  שְׁ
ַלֲאֵחִרים  אֹוֵמר  ָהָיה  גַּם  ה,  ָרשָׁ ַהפָּ ל  ַהּזַֹהר שֶׁ ֶאת  ָלַמד  קֹוֶדׁש 
אֹוֵמר  ְוָהָיה  חּוִרים.  בַּ ֲאִפילּו  ה,  ָרשָׁ ַהפָּ ל  שֶׁ ַהּזַֹהר  ְלְמדּו  יִּ שֶׁ

ִמְדַרׁש. ֻרּבוֹ כְּ שֶׁ

ֶהָחָדׁש),  ְדפּוס  בִּ ג'  אֹות  יד  ף  (דַּ ַזַצ"ל  ים  ַחיִּ ֶהָחֵפץ  ָמָרן  ֵבי  ּוְבִמְכתְּ
ֶהֱחִזיק  ים, שֶׁ נוֹ ָהַרב ַאְרֵיה ֵליּב ַעל ָאִביו ָמָרן ֶהָחֵפץ ַחיִּ ר בְּ פֵּ סִּ שֶׁ
ּתֹוָרה  ֵמֶחְלֵקי  ֶאָחד  הּוא  י  כִּ ָאְמרוֹ  בְּ ָלה  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת  בְּ ְמאֹד 
ָלא  ּוַמְרגְּ ָבה"),  ֶמְרכָּ י  ַמֲעשֵׂ גָּדֹול  ָבר  "דָּ ַמֲאָמָרם  (ּוְכֵעין  ַנֲעִלים  ַהּיֹוֵתר 
ֲאֵפָלה, ְוִאי  ים ָאנּו בַּ שִׁ ִלי ִסְתֵרי ּתֹוָרה ְמַגשְּׁ י בְּ ִמיד כִּ פּוֵמיּה תָּ בְּ
ַאג  ִריָאה, ָאְמָנם דָּ ַהְנָהָגתוֹ ִעם ַהבְּ ר ָלבֹא ַעד ֵחֶקר ֱאלֹוהַּ בְּ ֶאְפשַׁ
ְגִלים  ַהנִּ ִלּמּוָדיו  ִביל  שְׁ ּה, בִּ ק בָּ ְלִהְתַעמֵּ ַמן  ַהזְּ יק לוֹ  ַיְספִּ י לֹא  כִּ
י  פִּ ְוַעל  ִלְפָעִמים,  ַרק  ָלה  בָּ ַהקַּ ִסְפֵרי  בְּ ְוִעיֵּן  ים,  ַרבִּ צֶֹרְך  ֵהם  שֶׁ
ָעה ְמֻאֶחֶרת, ּכֹה זֹוֵכר ָאנִֹכי ִמיֵמי ְנעּוַרי, ִסְפֵרי  שָׁ ְיָלה בְּ לַּ רֹוב בַּ
ְיִציָרה,  ֵסֶפר  מוֹ  כְּ ְדמֹוִנים,  ַהקַּ ִרים  ַחבְּ ֵמַהמְּ ַרק  לוֹ  ָהָיה  ָלה  ַקבָּ
מּוָנה, ְוִסְפֵרי  ן ֵסֶפר ַהתְּ ָר"א, כֵּ אּוֵרי ַהגְּ ְוִסְפָרא ִדְצִניעּוָתא ִעם בֵּ
ים  ַחיִּ ֵעץ  ְוִסְפֵרי  ְלקֹוְרדֹוֵבירוֹ,  ה  משֶׁ ס  ְרדֵּ ַהפַּ ֵסֶפר  ן  כֵּ ַהּזַֹהר, 
י  ָהַרבִּ ְוִסְפֵרי  אי,  ְלַהגַּבַּ ַהּקֶֹדׁש  ֲעבֹוַדת  ֵסֶפר  ן  כֵּ ים,  ַחיִּ ֵעץ  ּוְפִרי 
ַפע  שֶׁ ְוֵסֶפר  ֱאגֹוז  ְוִגיַנת  אֹוָרה  ֲעֵרי  שַׁ ֵהם  ֲהלֹא  ִגיְקַטְלָיא  יֹוֵסף 

ף 82). ם ַעּמּוד קע"ב אֹות צא, ְרֵאה אֹור ַהּזַֹהר דַּ ָטל, זּוָלָתם לֹא (ְועֹוד ַעיֵּן שָׁ

ָרן ַהֲחזֹון ִאיׁש  מָּ ה ִאיׁש (ֵחֶלק ג' ַעּמּוד צ"ח), מּוָבא שֶׁ ּוְבֵסֶפר ַמֲעשֵׂ
ֵסֶפר  ֵאין  שֶׁ ַזַצ"ל:  ְגֵרייִניַמן  ַמְרָיהּו  שְׁ י  ַרבִּ ְלַהגָּאֹון  ָאַמר  ַזַצ"ל 
מוֹ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּוַפַעם ָאְמרוֹ ִלְלמֹד ֹזַהר, ְוַאף  ְך טֹוב כְּ ל כָּ מּוַסר כָּ
ַמְרָיהּו ַזַצ"ל, ַעד  י שְׁ הּוא ַעְצמוֹ ָלַמד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִעם ַהגָּאֹון ַרבִּ

אן. כָּ

ִוי  ַהלֵּ מּוֵאל  שְׁ י  ַרבִּ ַהגָּאֹון  שֶׁ מּוָבא  צג),  ַעּמּוד  ד'  (ֵחֶלק  ם:  שָׁ ְועֹוד 
ַעם ֶאת ָמָרן ַהֲחזֹון ִאיׁש ַזַצ"ל אֹודֹות  ַאל פַּ ִליָט"א שָׁ ָוואְזְנר שְׁ
ָמָרן  יב  ְוֵהשִׁ זוֹ,  ְלָחְכָמה  יַע  ִהגִּ ּלֹא  שֶׁ ְלִמי  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד 
ר ּוִמְצָוה  ּמּוד ָאסּור, ֲאָבל ְלַמַען ִיְרַאת ֱאלִֹקים ֻמתָּ ַז"ל, ְלַמַען ַהלִּ
מוֹ  ְך כְּ כָּ ל  ְלִהיִבים כָּ מַּ ֲחַז"ל שֶׁ ַמֲאָמֵרי  ָלְך  ֵאין  י  כִּ ִהיא,  דֹוָלה  גְּ

דֹוׁש. ַמֲאָמֵרי ַהּזַֹהר ַהקָּ

ֲעִקיָבא  מּוֵאל  שְׁ י  ַרבִּ ָהַרב  שֶׁ מּוָבא  ָהַעּמּוד),  ׁשּוֵלי  (בְּ ם:  שָׁ ְועֹוד 
חּור  ְהיֹוִתי ֲעַדִין בָּ ר: בִּ ְטַרְסּבּוְרג) ְמַספֵּ ִליָט"א (ֲאַב"ד שְׁ ֶלִזיְנֶגר שְׁ שְׁ
מּוֵאל  שְׁ י  ַרבִּ ְלַהגָּאֹון  ַעם  פַּ ִנְתַלֵויִתי  ִמְצָוה  ר  בַּ ְלַאַחר  ָצִעיר 
ֵסֶפר  ְלָחן  ַהשֻׁ ַעל  ֻמנָּח  ָהָיה  שֶׁ ִזְכרֹוִני  ְוָאז  ִליָט"א,  שְׁ ָוואְזְנר 
ָוואְזְנר:  מּוֵאל  שְׁ י  ַרבִּ ַהגָּאֹון  ְוָאַמר  ִריָכה),  כְּ ְללֹא  ָהָיה  (שֶׁ "ַהּזַֹהר" 
אֹור  (ְרֵאה  ִחיְֵּך  ִאיׁש  ְוֶהָחזֹון  ֶזה.  ֵסֶפר  בְּ ה  ַהְרבֵּ ּלֹוְמִדים  שֶׁ ִנְרֶאה 

ף 86). ַהּזַֹהר דַּ

מּוָבא  ע"ה),  ַעּמּוד  ְוַהְנָהגֹות  ים  ַמֲעשִׂ (בְּ א'  ֵחֶלק  ֵאִליָּהּו  ֵלב  ּוְבֵסֶפר 
ֳהַרִים  ַהצָּ ַאַחר  יֹום  ָכל  בְּ ְזצּוַק"ל  ָיאן  ָלאפְּ ֵאִליָּהּו  י  ַרבִּ ַהגָּאֹון  שֶׁ

דֹוָלה. ְנִעימּות קֹולוֹ ְוִהְתַלֲהבּות גְּ דֹוׁש בִּ ָהָיה לֹוֵמד ֹזַהר ַהקָּ

ַהגָּאֹון  שֶׁ מּוָבא  פ"ח),  ַעּמּוד  ו'  ֶרק  (פֶּ ְדַקֶמִניץ"  יַח  גִּ שְׁ "ַהמַּ ּוְבֵסֶפר 
ַקֶמִניץ  יַבת  ישִׁ ְלִמיד בִּ תַּ ְהיֹותוֹ  ַזַצ"ל בִּ ֶטְרן  ה ַאֲהרֹן שְׁ י מֹשֶׁ ַרבִּ
דֹוׁש  ֵסֶפר ֹזַהר ַהקָּ יָנה בְּ ָכל ַלְיָלה ִלְפֵני ַהשֵּׁ ָהְיָתה לוֹ ְקִביעּות בְּ

ם. ַעיֵּן שָׁ

יַבת אֹוָפִקים, ָנַהג  ים ָקִמיל ַזַצ"ל רֹאׁש ְישִׁ י ַחיִּ ְוָהַרב ַהגָּאֹון ַרבִּ
ּוִמְדָרׁש  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְבֵרי  דִּ ִלְלמֹד  ת  בָּ שַׁ ֵליל  ְסעּוַדת  ַאַחר 

בּוַע. ת ַהשָּׁ ָרשַׁ ְנחּוָמא ַעל פָּ תַּ

ִקיאּות,  ֶדֶרְך בְּ ּמּוד ַהּזַֹהר ֲאִפילּו בְּ ה ִמלִּ יג ּתֹוֶעֶלת ְמֻרבֶּ ְועֹוד ַישִּׂ
רּוַח  ַער  שַׁ בְּ ַזַצ"ל  ִויָטאל  ים  ַחיִּ י  ַרבִּ ָהַרב  מֹוֵרנּו  ַתב  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ
ָהֲאִר"י  ַהְינּו  (דְּ ַז"ל  מֹוִרי  ָאַמר  "ְוֵכן  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  יא:),  ף  (דַּ ַהּקֶֹדׁש 
ָגה  ַהשָּׂ ְלִעְנַין  טֹוָבה  ֵעָצה  ִוי  ַהלֵּ ַאְבָרָהם  י  ַרבִּ ְלָהַרב  דֹוׁש)  ַהקָּ

ִעּיּון מ' אוֹ נ'  יֲַּעִמיק בְּ ִלי שֶׁ ְלָבד בְּ ִקיאּות בִּ ֶרְך בְּ ּזַֹהר דֶּ ְלמֹד בַּ יִּ שֶׁ
אן  ים", ַעד כָּ ָעִמים ַרבִּ ֶפר ַהּזַֹהר פְּ סֵּ ְקָרא בַּ יִּ ָכל יֹום, ְושֶׁ ָעִלים בְּ

ְלׁשֹונוֹ.

ע אֹות מ"ד),  ֶאְצבַּ ֶפר ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ְלַהגָּאֹון ִחיָד"א ַז"ל (מֹוֶרה בְּ ּוַבסֵּ
ַמאי  ָיַדע  לֹא  גַּם  שֶׁ בְּ ִלּמּוד  ל  כָּ ַעל  ְמרֹוָמם  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד 
ָמתוֹ ְוכּו'.  ּקּון גָּדֹול ְלִנשְׁ ְקִריָאתוֹ ְוהּוא תִּ ְטֶעה בִּ יִּ ָקָאַמר, ְוַאף שֶׁ

ף 76, 82). (ְרֵאה אֹור ַהּזַֹהר דַּ

ֶרק  ִסְפרוֹ "לּוַח ֶאֶרז" (פֶּ אַלאִג'י ַזַצ"ל בְּ ים פַּ י ַחיִּ ְוָכַתב ַהגָּאֹון ַרבִּ
ָכרוֹ  שְׂ ִהנֵּה  ָהָאָדם  ּלֹוֵמד  שֶׁ ַהּתֹוָרה  ְבָכל  דִּ ֲהַגם  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ו'), 

ן  דֹוׁש ָחָדׁש ְוָישָׁ ָלה ֹזַהר ַהקָּ ִדְבֵרי ַקבָּ ּלֹוֵמד בְּ ל ָמקֹום בַּ ִאּתוֹ, ִמכָּ
ב  גָּ ִנשְׂ ָלֶהם,  ְוַכּדֹוֶמה  ָהֲאִר"י זיע"א  נּו  ַרבֵּ ּגּוֵרי  ְוִכְתֵבי  ְוִתּקּוִנים 
ה,  ְמֻרבֶּ ָכרוֹ  ּלֹוֵמד, שְׂ ַמה שֶׁ ֵמִבין  ֵאינוֹ  ֲאִפילּו  י  כִּ ְמאֹד,  ּמּוד  ַהלִּ

ּסּוִרין. ּנּו ַהיִּ ּוְמֻסגָּל ְלַהְבִריַח ִממֶּ

ֶזה  ְוֶאת  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ַתב  כָּ ָמה),  ַהְקדָּ (בַּ ים"  ְלַחיִּ "ְזִכיָרה  ֶפר:  ּוַבסֵּ
ִמי  (קל:), דְּ ָרה  ַחיֵּי שָׂ דֹוׁש ֵסֶדר  ַהּזַֹהר ַהקָּ ִגְליֹון  ַז"ל בְּ ַתב ָהַרב  כָּ
לוֹ  ֻמְבָטח  ּוְבִעּיּון  ִדּיּוק  בְּ ּוֵפרּוׁשוֹ  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד  בְּ יג  יַּשִּׂ שֶׁ

ָבָריו. אן דְּ א, ַעד כָּ ן עֹוָלם ַהבָּ הּוא בֶּ שֶׁ

הּוא  שֶׁ ֲאִפילּו  ְלָהִבין  ּיּוַכל  שֶׁ ַמה  ִלּמּוד  ְדבַּ ְלגָּא  פַּ ִמיָהא  ְנקֹוט 
ֵעֶסק  ָלנּו  ֵאין  דְּ ְוכּו'  מִֹני  כָּ ְוִעּיּון  ּיּוק  דִּ י  ְלתִּ בִּ ט  שָׁ ַהפְּ ְלִפי 
לֹא  ָמא  ִמְסתָּ דְּ ִמיָהא  ֵליּה  ַאֲהֵני  חּוץ  ִמבַּ זֹוָמא  ֶבן  כְּ רֹות  ִנְסתָּ בְּ
ּוְרֵאה  ם.  ַתב שָׁ כָּ (רכה.) ַמה שֶׁ ַוְיִחי  ֵסֶדר  ְוַעיֵּן  יִהּנֹם.  גֵּ ֵני  ִיְרֶאה פְּ
ֵסֶפר  ָכל ָהעוֵֹסק בְּ א (גַּ"ן:), דְּ ֵסֶפר ִהּלּוָלא ַרבָּ ֵהִביא בְּ עֹוד ַמה שֶׁ
ֵלי ֲח"ִסיָדיו  בֹות ַר"גְּ י תֵּ ָראשֵׁ ָבר ָרע, דְּ ל דָּ ָמר ִמכָּ ַהּזַֹהר ְיֵהא ִנשְׁ

יַמְטִריָּה ּזֹוַה"ר. מֹור גִּ ִי"שְׁ

ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַמְכִניַע ֶאת ִיְצרוֹ ָהַרע  ַדף נה:) ְדַהלֹוֵמד בְּ ַתב (בְּ עֹוד כָּ
ַהּכֹל  ְוַעל  ם.  ְיֻעיַּן שָׁ א  ּוָבעֹוָלם ַהבָּ ַהזֶּה  עֹוָלם  ֵלמּות בָּ ְוקֹוֶנה שְׁ
מוֹ  כְּ ֵרתּון  ִיכָּ רֹת  כָּ ִלּפֹות  ְוַהקְּ אּוָלה,  ַהגְּ ְמָקֵרב  ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  דְּ

ָעִמים ַרּבֹות. ם פְּ ַתב שָׁ כָּ שֶׁ

ן  ָקְרבַּ ֶפר  ִמסֵּ ֵהֵבאִתי  מ"ד),  אֹות  ב'  (ֵחֶלק  ּוָמזֹון  ים  ַחיִּ ּוְבקּוְנְטֵרס 
י ַעל ְיֵדי  יַמְטִריָּה ֵסֶפ"ר ַהּזֹוַה"ר, כִּ נּו ַבּגֹוִים" גִּ י ִיתְּ ִמְנָחה "גַּם כִּ
יל  ַיְרגִּ ְבֵסֶפר ַהּזַֹהר  ִמיַע ִלי דִּ ם. ְוָהא שְׁ ֵצם ַעיֵּן שָׁ ה ֲאַקבְּ ֶזה ַעתָּ
ּיֹום,  ִמבַּ יֹוֵתר  ְיָלה  לַּ בַּ יל  ַיְרגִּ ּקּוִנים  ּוַבתִּ ּיֹום,  בַּ ּקּוִנים  ֵמַהתִּ יֹוֵתר 
אֹור  ְו"ַהמָּ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  הּוא  ַהגָּדֹול"  "ָמאֹור  תּוב  כָּ שֶׁ ַמה  ְלִפי 
ִהּלּוָלא  ֵסֶפר  בְּ ם  שָׁ תּוב  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ ּקּוִנים,  ַהתִּ ֵסֶפר  הּוא  ָטן"  ַהקָּ

ף נ.). א (דַּ ַרבָּ

"י  בִּ ַרשְׁ ָאַמר  דְּ ַמאי  ַעל  ד'),  ַעּמּוד  י"ד  ף  דַּ א'  (ֵחֶלק  ם  שָׁ עֹוד  ְוָכַתב 
ַחיֵּי ָלא ָיִתיב ָעְלָמא  ָהא בְּ ָעְלָמא, דְּ ִכיַח בְּ לֹום "ֲאָנא שְׁ ָעָליו ַהשָּׁ
ְדַהלֹוֵמד  ִבין  תָּ ִמזֶּה  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ף רכח.),  דַּ ית  ֵראשִׁ בְּ (ּזַֹהר  ַצֲעָרא"  בְּ
לוֹ  ֻמְבָטח  ּוְרִגילּות  ְקִביעּות  בִּ ַהּזַֹהר  ְוִתּקּוֵני  ְוָחָדׁש  ן  ָישָׁ ֹזַהר  בְּ
ף ס"ח.)  ִמיָתָתן... ְוַעיֵּן ֵסֶדר ִיְתרוֹ (דַּ יִקים בְּ ְדָיֵגן ָעָליו ִדְגדֹוִלים ַצדִּ
דֹוׁש  ּזַֹהר ַהקָּ ִאם ֵאינוֹ לֹוֵמד בַּ ה ְזכּות) דְּ ַתב ָהַרַמ"ז (רבי מֹשֶׁ כָּ ַמה שֶׁ
ְבֵרי  דִּ ֹזאת  ַעל  ְיֵתָרה  ְועֹוד  ם,  שָׁ ְיֻעיַּן  א,  ַהבָּ עֹוָלם  בָּ לוֹ  ַיְכִסיפּו 
ים ּוִויָטאל זי"ע, ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: ָאַמר עֹוד (ִיְרְמָיה ד כד):  י ַחיִּ מֹוֵרנּו ַרבִּ
ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ַהתַּ ֵהם  ָבעֹות  ַהגְּ י  כִּ ִהְתַקְלָקלּו",  ָבעֹות  ַהגְּ "ְוָכל 
ִהנֵּה  ר,  ְזכַּ ַהנִּ ֶהָהִרים  ִחינֹות  בְּ ֵאֶצל  ָבעֹות  גְּ ְקָרִאים  ַהנִּ חּוִרים  ַהבַּ
ים  ַטנִּ ְלִמיִדים ַהקְּ ְראֹות ַהתַּ י בִּ ָבעֹות ֵאּלּו ִנְתַקְלְקלּו ְלַגְמֵרי, כִּ ַהגְּ
ַאֲחֵרי  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  רֹוְדִפים  ָהָרִמים  ֶהָהִרים  דֹוִלים  ַהגְּ ֶאת 
י  כִּ יֹוְדִעים  ְוֵאיָנם  ַהּזֹאת  ָחְכָמה  בַּ ֲעסּוִקים  ְוֵאיָנם  ִטים  שָׁ ַהפְּ
ן  ר, ְוַעל כֵּ ְזכַּ נִּ ּה כַּ ק בָּ ִהְתַעסֵּ ּה ֵהם ִנְמָנִעים ִמלְּ ֵנס בָּ ְרָאָתם ִלכָּ ִמיִּ
ְוָעְלָתה  ְוַלֲעָנה  רֹאׁש  ּפֹוֶרה  ׁשֶֹרׁש  ם  ְוִלבָּ ִנְתַקְלְקלּו  ֵאּלּו  ָבעֹות  גְּ
ְואֹוְמִרים  ָהֱאֶמת,  ָחְכַמת  בְּ ִלְכּפֹר  ְוֶרֶפׁש  ִטיט  ֲחלּוַדת  ֶהם  בָּ
ר  ְזכַּ ַהנִּ ֶרְך  דֶּ ַעל  ְלַבד  בִּ יָה  ּוְלבּושֶׁ ֶטיָה  שָׁ פְּ א  ֶאלָּ ּתֹוָרה  בַּ ֵאין  שֶׁ
ֵחֶלק  ָלֶהם  ִיְהֶיה  לֹא  י  כִּ ָסֵפק  ְוֵאין  ַהֲעלְֹתָך,  בְּ ת  ָפָרשַׁ בְּ ְלֵעיל 
ה  בָּ ַהסִּ ְלַמְעָלה  ֵאר  ִנְתבָּ ּוְכָבר  ּזַֹהר.  בַּ ם  שָׁ ר  ְזכַּ נִּ כַּ א  ַהבָּ עֹוָלם  בָּ
ָרֵזי  ם עֹוְסִקים בְּ ָטּה ַרק ַעד שָׁ ְפשָׁ א ֵאיֶננָּּה כִּ י ּתֹוַרת עֹוָלם ַהבָּ כִּ
ַהזֶּה  עֹוָלם  בָּ ָטַרח  ְולֹא  ּה  בָּ ַחר  בָּ ּלֹא  שֶׁ ְוֶזה  ְוסֹודֹוֶתיָה,  ַהּתֹוָרה 
ֲעָבַדי  "ִהנֵּה  ֶנֱאַמר  ַוֲעֵליֶהם  ת,  בָּ שַׁ בְּ ֹיאַכל  לֹא  ת  בָּ שַׁ ֵמֶעֶרב 

ף 493). ְרָעבּו" ְוגֹו'. (אֹור ַהּזַֹהר דַּ ם תִּ ֹיאֵכלּו ְוַאתֶּ

ֵסֶפר  בְּ ּמּוד  ַהלִּ ל  שֶׁ ּכֹחוֹ  ְוָעצּום  גָּדֹול  ה  מָּ כַּ ַעד  א  תָּ ַהשְׁ ֲחִזיָנן 
ַהּקֶֹדׁש,  ְמֶלאֶכת  י  עֹושֵׂ ְיֵדי  ֶאת  ְלַחזֵּק  א  ֶאלָּ ָלנּו  ֵאין  ַהּזַֹהר, 
צּו  ַאמְּ ה,  דֹושָׁ ַהקְּ ֲעבֹוָדָתם  בַּ ְוחֶֹזק  ְוכַֹח  אֶֹמץ  ָלֶהם  ְלהֹוִסיף 
ְמעֹון  י שִׁ ַרבִּ ל  שֶׁ ּוְלָהִפיץ ֶאת אֹורוֹ  יְך  ְלַהְמשִׁ עֹז  ְוִחְגרּו  ָמְתַנִים 
ר,  ֶאְפשָׁ דְּ ַמה  ָכל  בְּ ּוְלַסיֵַּע  עֹוָלם  בָּ ּכֹחוֹ  ְלַפְרֵסם  יֹוַחאי,  ר  בַּ
הּוא  ִריְך  בְּ א  ְלקּוְדשָׁ ַחיִָּלים  ּוְלַהְרּבֹות  ַחִיל  ַלֲעשֹׂות  ְוהֹוִסיפּו 

א ֵמַעְפָרא. ִכיְנתָּ ְואֹוַרְיָתא ְלאּוְקָמא שְׁ

ָדנּו מֹוֵרנּו ָהַרְמַח"ל ִאגֶֶּרת ט"ו (ַרְמַח"ל לרב"ך) ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ:  ְועֹוד ִלמְּ
ר ְלָך ּוְמָצאּוָך  צַּ תּוב: "בַּ ָאַמר ַהכָּ ֶזה סֹוד גָּדֹול ַמה שֶׁ ְואֹוִדיֲעָך בָּ
ָבִרים ד,  ם ֱאלֶֹהיָך" ְוכּו' (דְּ ְבתָּ ַעד ַהשֵּׁ ה ְוכּו' ְושַׁ ָבִרים ָהֵאלֶּ ל ַהדְּ כָּ
ֵזרֹות ַעל  לֹום גְּ ְטָרא ַאֲחָרא ִלְגֹזר ַחס ְושָׁ רּות ַהסִּ י ִהְתגַּבְּ ע, כִּ ל), דַּ

ִפי  י כְּ ְדֵרגֹות, כִּ מַּ ְך ְלִפי ֲעִליָָּתּה ְלִהְתַאֵחז ְוִלינֹק בַּ ָרֵאל, ִנְמשַׁ ִישְׂ
ִפירֹות  סְּ בַּ ֶרת  ּוִמְתגַּבֶּ עֹוָלה  ִהיא  ְוִהנֵּה  ֶרת.  ִמְתגַּבֶּ ְך  כָּ ֲעלֹוָתּה 
ִהיא ַמגַַּעת  ָרֵאל ּדֹוֵחק ַאַחר ּדֹוֵחק. ַעד שֶׁ זּו"ן, ְוָאז ִנְדָחִקים ִישְׂ
א  "ִאימָּ סֹוד,  בְּ ן,  כֵּ גַּם  ם  ק שָׁ בֵּ ְלִהְתדַּ ֶבת  חֹושֶׁ ְוִהיא  א",  ְל"ִאימָּ
ְיכֹוָלה,  ֵאיָנּה  ֱאֶמת  בֶּ ַאְך  ג' סה.),  ֵחֶלק  (ּזַֹהר  ִמיָנּה"  ִמְתָעִרין  יִנין  דִּ
ּה  בָּ ִקין  ִמְתַדבְּ ָרֵאל  ִישְׂ ה,  ַרבָּ ַאדְּ ְוָאז  ֵחרּות.  ִהיא  א  ִאימָּ י  כִּ
ֵזרֹוָתיו  גְּ שֶׁ ֶלְך  ַהמֶּ ָצִריְך  ָהָיה  ְוָלֵכן  ׁשּוָבה,  ַהתְּ סֹוד  בְּ ּובֹוְרִחין 
א  יַע ְלִאימָּ גִּ מַּ ִפיָרה ִלְסִפיָרה ַעד שֶׁ ר ִמסְּ הֹוֵלְך ּוִמְתגַּבֵּ ָקׁשֹות, שֶׁ
ָרֵאל.  ְלִישְׂ ׁשּוָבה  ַהתְּ ִמְתעֹוֶרֶרת  ה  ַרבָּ ַאדְּ י  כִּ ּכֹחוֹ,  ר  בַּ ִנשְׁ ם  ְושָׁ
ִריַחת  בְּ גַּם  ן  כֵּ ְוַעל  יח),  טז,  ֵלי  (ִמשְׁ אֹון"  גְּ ֶבר  שֶׁ "ִלְפֵני  סֹוד  ְוהּוא 
ה  ְבִריָחה ֹזאת ַנֲעשֶׂ בִּ ֵזָרה, ְוֵכיָון שֶׁ "י ָהיּו ַעל ְיֵדי ַהגְּ בִּ ה ְוַרשְׁ מֹשֶׁ
ן  מֵּ ְזדַּ יִּ ָבה ַקָים ְועֹוֵמד ְלָכל ִמי שֶׁ ָבר ִעְנַין ַהתֵּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִהנֵּה כְּ
ְוָיָצא  א"  ְל"ִאימָּ יַע  ַמגִּ ָבר  כְּ ַהּזַֹהר  ֶפר  סֵּ בַּ ק  ְדבָּ ַהנִּ ַהְינּו:  דְּ ֵאָליו, 
ַרֲעָיא  ר בְּ ְזכָּ מֻּ יַח, כַּ ְטָרא ַאֲחָרא, ְוֵאין ָצִריְך לוֹ ֶחְבֵלי ָמשִׁ ִמן ַהסִּ
ה. ְוִהנֵּה,  ְתִחלָּ ֵהֵבאִתי ְלַמְעָלה בִּ ִעְנַין שֶׁ ת ָנשֹׂא, בְּ ָרשַׁ ְמֵהיְמָנא פָּ
ה ַאֲחֵרי ֵהָעשֹׂותוֹ,  ְזַמן ַהְרבֵּ א בִּ ה ַהּזַֹהר ֶאלָּ ל ֶזה, לֹא ִנְתגַּלָּ ִעם כָּ
ְזַמנָּּה,  בִּ א  ֶאלָּ ֵצא  ְלִהמָּ ְצִריָכה  ֵאיָנּה  ַהּזֹאת  ה  ֻעלָּ ַהפְּ ֲהלֹא  י  כִּ
א  תוֹ ֵאינוֹ ֶאלָּ ֻעלָּ י פְּ סֹוד ַהּזַֹהר ַהזֶּה, כִּ ָרֵאל בְּ ְבְרחּו ִישְׂ יִּ רּוׁש: שֶׁ פֵּ
דֹורוֹ  בְּ ַהיִָּמים,  סֹוף  בְּ  - יָחא  ְמשִׁ א  ַמְלכָּ דְּ ָדָרא  בְּ יֹוַמיָּא  סֹוף  בְּ

ֶרת ט"ו, ַרְמַח"ל לרב"ך). רֹות ַרְמַח"ל ִאגֶּ יַח. (ִאגְּ שִׁ ל ֶמֶלְך ַהמָּ שֶׁ

ָכל  בְּ ָאָדם  ְלָכל  ָמצּוי  ַהּזַֹהר  ֶפר  סֵּ שֶׁ ָזִכינּו  ָאנּו,  ָיֵמינּו  בְּ ְוִהנֵּה, 
ֵסֶפר  ת  ֻעלַּ פְּ שֶׁ ָבִרים,  ַהדְּ וַָּנת  כַּ ּזוֹ  שֶׁ ְרֶאה  ַהנִּ ּוְכִפי  ֵבל,  תֵּ ַקְצוֹות 
"י) ְצִריָכה  בִּ ַרשְׁ ִלְתקּוַפת  ַיֲחִסית  ְמֻאֶחֶרת  ְתקּוָפה  בִּ ה  ִנְתגַּלָּ ָאְמָנם  (שֶׁ ַהּזַֹהר 
לֹוַמר  יַח, כְּ ל ָמשִׁ דֹורוֹ שֶׁ סֹוף ַהיִָּמים, בְּ ָרֵאל בְּ ָלל ִישְׂ ֵצא ַלכְּ ְלִהמָּ
ֵסֶפר  ּבּור ְלִלּמּוד בְּ דֹוֵלי ַהּדֹור ֶאת ַהצִּ ל גְּ דֹוֵרנּו ָאנּו, ְוִכְקִריַאת כָּ בְּ
ָאָדם ַיְקִציב  נָּכֹון שֶׁ ְתקּוָפה זוֹ. ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, שֶׁ ְוָקא בִּ ַהּזַֹהר דַּ
יֹום,  י  ִמדֵּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ מּוָעט  ָבר  דָּ ל  ְקִריָאה שֶׁ ֲאִפילּו  ְלַעְצמוֹ 
ל  שֶׁ ּכֹחוֹ  ַבד  ּוִמלְּ ַהּזַֹהר.  ֵסֶפר  בְּ ִלְדּבֹק  ם  ַהשֵּׁ ֶעְזַרת  בְּ יּוַכל  ּוְבָכְך 
ֵבק ּבוֹ, ֲהֵרי  יַח ֲעבּור ָהָאָדם ַהדָּ ל ֶאת ֶחְבֵלי ָמשִׁ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְלַבטֵּ
ָרע,  ָבר  דָּ ל  ִמכָּ ָהָאָדם  ַמת  ִנשְׁ ֶאת  ְמָמֵרק  ַהּזַֹהר  ֶפר  סֵּ שֶׁ ָידּוַע 
רֹות  (ִאגְּ ְוַהַהְצָלחֹות.  ַהְיׁשּועֹות  ְלָכל  ְסגּוָלה  ִהיא  ּבוֹ  ִריָאה  ְוַהקְּ

ֶרת ט"ו, ַרְמַח"ל לרב"ך). ַרְמַח"ל ִאגֶּ

ַאף  ֵמִבין, ִנְרמֹז לוֹ, דְּ ֵאינוֹ  י ְרׁשּומֹות ... ְוַגם ִמי שֶׁ ְוָדְרׁשּו ּדֹוְרשֵׁ
ֶזה  ל  כָּ ִעם  ִלְקרֹות,  יֹוֵדַע  ְוֵאינוֹ  ְבֵהָמה  כִּ הּוא  ָאָדם  שֶׁ גַּב  ַעל 
'ָאָדם  ז)  לו  ים  ִהלִּ (תְּ סּוק  פָּ בַּ ֶרֶמז  ְוֵיׁש  ָכרוֹ.  שְׂ לוֹ  לּו  ִיְכפְּ ַמיָּא  ִמשְּׁ
בֹות  ַהתֵּ ִעם  ֲהָוָי"ה'  יַע  'ּתֹושִׁ ֵתבֹות  דְּ ֲהָוָי"ה',  יַע  ּתֹושִׁ ּוְבֵהָמה 
ּקּוִני"ם'  בֹות 'ֹזַה"ר תִּ ר תֵּ ִמְספַּ בֹות ַיֲעלּו כְּ ל תֵּ י ּכֹוְלִלים שֶׁ תֵּ ּושְׁ

פּוס ִליוֹוְרנֹו) ּקּוִנים דְּ ַמת ַהּמֹוִציִאים ָלאֹור ֵסֶפר ַהתִּ ִדְקּדּוק צ"ח. (ַהְקדָּ בְּ

ל  כָּ א')  ֶנה  ִמשְׁ י'  ֶרק  (פֶּ ַסְנֶהְדִרין  ֶכת  ַמסֶּ ֶנה  שְׁ מִּ בַּ ֲחַז"ל  ְוָאְמרּו 
ְך  ְוַעמֵּ ס)  ְעָיה  (ְישַׁ נֱֶּאַמר  שֶׁ א,  ַהבָּ ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  ָלֶהם  ֵיׁש  ָרֵאל  ִישְׂ
ָיַדי  ה  ַמֲעשֵׂ ַעי  ַמטָּ ֵנֶצר  ָאֶרץ  ִייְרׁשּו  ְלעֹוָלם  יִקים  ַצדִּ ם  כֻּלָּ
ֵדנּו  ָלה", ְלַלמְּ בֹות "ִחּזּוק ִלּמּוד ַקבָּ י תֵּ ֵאר. "ֵחֶל"ק" ָראשֵׁ ְלִהְתפָּ
ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  שֶׁ ְועֹוד,  דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ֵחֶלק  ֶיׁש  ָרֵאל  ִישְׂ ָכל  לְּ שֶׁ
ְלֵעיל]  [ְרֵאה  א,  ַהבָּ ְלעֹוָלם  ִיְזּכּו  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר   – ָלה  בָּ ַהקַּ
ְל"ֶאת  ה  ִנְזכֶּ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  דְּ "ֶצַמח"   יַמְטִריָּה  גִּ "ֵחֶלק"  ְועֹוד 
"בִּיׁשּוָעֶתָך"  רּום  תָּ ְוַקְרנוֹ  ַתְצִמיַח",  ְמֵהָרה  ָך  ַעְבדְּ ִוד  דָּ ֶצַמח 
ּוְלִפי  אּוָלה".  גְּ "תש"ע  ָהאֹוִתּיֹות]  [ִעם  יַמְטִריָּה  –גִּ יׁשּוָעֶתָך  בִּ  -
ֶחְלקוֹ  ָכל  דְּ זי"ע,  ִויָטאל  ים  ַחיִּ י  ַרבִּ ַתב מֹוֵרנּו  כָּ ַמה שֶׁ ֶזה מּוָבן 
ה ְזכּות)  י מֹשֶׁ ַתב ָהַרַמ"ז (ַרבִּ ִלּמּוד ֶזה, ְועֹוד כָּ לּוי בְּ א תָּ עֹוָלם ַהבָּ בָּ
ְיֻעיַּן  א,  ַהבָּ עֹוָלם  בָּ לוֹ  ַיְכִסיפּו  דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ לֹוֵמד  ֵאינוֹ  ִאם  דְּ

ם,  שָׁ

ְלַהְרּבֹות  ַחִיל  ַלֲעשֹׂות  הֹוִסיפּו  ְלָבֶרְכֶכם,  ֵאיפֹה  ָלנּו  ַאר  ִנשְׁ
י  ַמֲעשֵׂ בְּ ָרָכה  ַהבְּ ִויִהי  ְואֹוַרְיָתא,  ִהיא  ִריְך  בְּ א  ְלקּוְדשָׁ ַחיִָּלים 
ָהעֹוָלם  ֶאת  ְלָהִביא  ָלאָכה,  ַהמְּ ל  כָּ ַלם  שְׁ תֻּ ר  ֲאשֶׁ ַעד  ְיֵדיֶכם 
ְוִתּכֹון  ֵלם  שָׁ ְוהכסא  ֵלם  שָׁ ה'  ם  שֵׁ ִויִהי  ית,  ָהֲאִמתִּ ֵלמּותוֹ  ִלשְׁ
ָאֵמן.  ָיֵמינּו  בְּ ְמֵהָרה  בִּ יֵחנּו  ּוְמשִׁ נּו  ַמְלכֵּ ִביַאת  בְּ ָלַעד  מלכותו 
ָאֵמן,  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותוֹ  ָהֱאלִֹקי  נָּא  ַהתַּ "י,  בִּ ַרשְׁ הּוא  ּוְכַדאי 
ה, ְוֵעיֵנינּו  ֻאלָּ ין ּוְלָקֵרב ֶאת ַהגְּ ל ָהעֹוָלם כֻּּלוֹ ִמן ַהדִּ ִלְפטֹר ֶאת כָּ
ֶאת  ָעה  דֵּ ָהָאֶרץ  ּוָמְלָאה  ם  ַהשֵּׁ אֹור  ִנְגלֹות  ִהגָּלּות  בְּ ֱחֶזיָנה  תֶּ

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה בְּ ִביַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק בִּ ם בְּ ַהשֵּׁ

ית  בֵּ ָהאְלִמין  ְעָיה  ְישַׁ ֲעֶטֶרת  ֲאַבְדַק"ק   - ָראס  גְּ ְיהּוָדה  לֹום  שָׁ
ֶמׁש. שֶׁ

ג



לקט מספרי הקדמונים על הזוהר

ל  יְפיֹור שֶׁ ֵזרֹות נֹוָראֹות ֵמֵאת ָהַאפִּ ִיץ ָהָיה גְּ קַּ ַנת תצ"א בַּ שְׁ א. בִּ
ֶזה  ָרֵאל ָעְסקּו בָּ דֹוֵלי ִישְׂ ְלמּוד ְוָכל גְּ ַמן ְלַבֵער ִסְפֵרי ַהתַּ אֹותוֹ ַהזְּ
ִלי ֶהְפֵסק  ֵזָרה - ְוָלְמדּו זַֹהר ְוִתּקּוִנים ְוזַֹהר ָחָדׁש בְּ ל ַהגְּ ָהֵאיְך ְלַבטֵּ

ָלִלי ּמּוד ַהכְּ ְזַמן ַהלִּ ַחר ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים, ֲאִפּלּו בִּ ֵמֲעלֹות ַהשַּׁ

יְפיֹור  ֵזרֹות נֹוָראֹות ֵמֵאת ָהַאפִּ ִיץ ָהָיה גְּ קַּ ַנת תצ"א בַּ שְׁ ְוִהנֵּה בִּ
ְלמּוד  ַהתַּ ִסְפֵרי  ְלַבֵער  ָהָיה  ֵזרֹות  ַהגְּ ְוֶאָחד  ַמן,  ַהזְּ אֹותוֹ  ל  שֶׁ
ְוָכל  ְמאֹד  נֹוָרָאה  ָצָרה  ָהָיה  ֶזה  י  כִּ ּומּוָבן  ָרֵאל,  ִישְׂ ֵני  בְּ ל  שֶׁ
ר"י  ְוַהגָּאוֹן  ֵזָרה,  ַהגְּ ל  ְלַבטֵּ ָהֵאיְך  ֶזה  בָּ ָעְסקּו  ָרֵאל  ִישְׂ דֹוֵלי  גְּ
ינּו ְלָבֵאר לוֹ סֹוד ָהִעְנָין  ַאל ֶאת ַרבֵּ ינּו שָׁ ל ַרבֵּ אַסאן ַרּבוֹ שֶׁ בַּ
יב  ינּו ֵהשִׁ ְטָרא ָאֳחָרא ֶנֶגד ַהּתֹוָרה, ְוַרבֵּ ֶזה ְלַהסִּ ְהֶיה ּכַֹח כָּ יִּ שֶׁ
י הּוא  ינּו כִּ ל ָהִעְנָין, ְוֵכן ּכֹוֵתב לוֹ ַרבֵּ יק סֹוד כָּ ֵבאּור ַמְספִּ לוֹ בְּ
ּלוֹ  יָבה שֶׁ ַהְישִׁ ן בְּ ה ְוִתקֵּ כָּ ים ְרפּוָאה ַלמַּ ָרָאה זֹאת ִמּקֶֹדם ְוִהְקדִּ
ַחר ַעד  ִלי ֶהְפֵסק ֵמֲעלֹות ַהשַּׁ ְלְמדּו זַֹהר ְוִתּקּוִנים ְוזַֹהר ָחָדׁש בְּ יִּ שֶׁ

ֵצאת ַהּכֹוָכִבים.

ל  כָּ ִלְלמֹד  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ל  ִמיִדי שֶׁ ַהתְּ ּמּוד  לִּ בַּ הֹוִסיפּו  ְועֹוד 
ִמּמֹוָצֵאי  ילֹות  ַהלֵּ ִמן  חּוץ  ְיָלה  לַּ בַּ עֹות  שָׁ ׁש  שֵׁ ְועֹוד  כֻּּלוֹ  ַהּיֹום 
ַהּזַֹהר  ל  שֶׁ ּמּוד  ַהלִּ ִמן  ִלְפסֹק  ּלֹא  שֶׁ הֹוִסיפּו  ְוֵכן  ְוכּו'  ּפּור  כִּ יֹום 

י מ"ח. בֹוד מֹוֵרנּו ָהַרב ַרבִּ ל כְּ ָלִלי שֶׁ ּמּוד ַהכְּ ְזַמן ַהלִּ ֲאִפּלּו בִּ
ט הבה"ת אֹות יד) פָּ ה ִמשְׁ (ָיִרים משֶׁ

ָרֵאל ֵמַהגָּלּות ְזכּותוֹ ֵיְצאּו ִישְׂ י בִּ ְיָלה ִיְלמֹד זַֹהר כִּ לַּ ב. בַּ

י  כִּ לּו,  ַהלָּ ים  ִעתִּ בָּ ַהַהְצָלָחה  ְמֻסגֶֶּלת  ֱאֶמת,  ְלָחְכַמת  ָזָכה  ִאם 
א  ֶאלָּ ִסְתָרּה  ה  ְמַגלָּ ה  ָהִאשָּׁ ְוֵאין  ִליֵרָאיו,  ֲהָוָיה  ֶנֱאַמר סֹוד  ָאז 
ֵיְצאּו  ְזכּותוֹ  בִּ י  כִּ מֹורֹות  ַאשְׁ בְּ זַֹהר  ִיְלמֹד  ְיָלה  ּוַבלַּ ְלַבֲעָלּה. 
ְלָהִבין  ָזָכה  ּלֹא  ּוִמי שֶׁ ְלַלְיָלה  ל  ִנְמשָׁ ְוַהגָּלּות  ֵמַהגָּלּות  ָרֵאל  ִישְׂ
ָמה  שָׁ ַהנְּ ְך  ְלַזכֵּ ְמֻסגָּל  ׁשוֹן  ַהלָּ י  כִּ ִיְקָרא  ֵכן  י  פִּ ַעל  ַאף  ּזַֹהר  בַּ
ּלֹוֵמד  ּקּוִנים ַעל ַהּיֹוֵתר טֹוב ּוְכשֶׁ ּוְלָהִאיָרּה זַֹהר ִנְפָלא. ּוְבֵסֶפר ַהתִּ
ְפֵני  ל אֹות ִחּדּוׁש בִּ י כָּ ה כִּ ה ּוִמלָּ ָכל ִמלָּ זַֹהר ְיַעיֵּן ְלָחְכַמת ֱאֶמת בְּ

ׁשּוִטים ֵאיָנם ַרק סֹוד. ְרִאים פְּ ָבִרים ַהנִּ ַעְצמוֹ ְוַהדְּ
ף יז) קֹוֶבער ֵסֶדר ִלּמּוד דַּ ַתי ָראשְׁ בְּ י שַׁ (ִסּדּור ַרבִּ

פּוס ַמְנטֹוָבה ִמּזַֹהר  ל דְּ ין שֶׁ פִּ ) דַּ ּבוֹן שכ"ה (325ג.  ינּו ֶחשְׁ ָבר ָעשִׂ כְּ
ִלים ַהּזַֹהר ְוִתּקּוִנים ה ֵלילֹות ַישְׁ ַלֲחִמשָּׁ

ְלִעּיּוֵני,  ְוֶאָחד  ְלִגיְרָסא  ֶאָחד  ּזַֹהר  בַּ ְקִביעּות  לוֹ  ְהֶיה  יִּ שֶׁ ִיזֵָּהר 
עֹוֵרר  קֹול תְּ ְקָרא בְּ יִּ שֶׁ כְּ ְלִגיְרָסא  ְך  כָּ ְוַאַחר  ְעָין  ַהמַּ ֶאל  ים  ְוַיְקדִּ
ין  פִּ דַּ  (325) ּבוֹן שכ"ה  ֶחשְׁ ינּו  ָעשִׂ ָבר  כְּ ָנה  ַהשֵּׁ ְוַתֲעבֹר  וָָּנה  ַהכַּ
ַהּזַֹהר  ִלים  ַישְׁ ֵלילֹות  ה  ַלֲחִמשָּׁ ִמּזַֹהר  ַמְנטֹוָבה  פּוס  דְּ ל  שֶׁ

ְוִתּקּוִנים.
ף יז) קֹוֶבער ֵסֶדר ִלּמּוד דַּ ַתי ָראשְׁ בְּ י שַׁ (ִסּדּור ַרבִּ

ָאַמר ָלא ֵיַדע ַמה קָּ ד. ִלְגרֹס ִאיִניׁש ַאף ַעל גַּב דְּ

ַהּתֹוָרה  ּוְסָבַרת  ִפְלּפּול  בְּ יר  ּוַמכִּ ּוֵמִבין  ּתֹוָרה  בַּ ַהּלֹוֵמד  י  כִּ
ְוָעָמל  ִויִגיָעה  ֲעבֹוָדה  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ִנְקָרא  לֹא  ָלֶזה  ּוִמְתַענֵּג 
ָאַמר  שֶׁ ּוְכמוֹ  ָיֵגַע  ְולֹא  ָיֵעף  לֹא  ֵמַח  ְושָׂ ֶנֱהֶנה  ָאָדם  שֶׁ ֶזה  בָּ י  כִּ
ְולֹא  תנז):  ֶרֶמז  מג,  ֶרק  פֶּ ְעָיה  ְישַׁ ְמעֹוִני,  שִׁ (ַיְלקּוט  ְדָרׁש  מִּ בַּ
ָלֵעי  ַאתְּ  ְוֵלית  יֹוָמא  ל  כָּ ָטַרח  ַאתְּ  ְוכּו'  ַיֲעקֹב  ָקָראָת  אֹוִתי 
ָחק  ַהדְּ ִמּתֹוְך  ּתֹוָרה  ַהּלֹוֵמד  ַרק  י  כִּ ָלִעית.  ַאתְּ  י  ַקמֵּ ְוָצלּוֵיי 
ּלֹוֵמד  ּה ֵהיֵטב ַרק שֶׁ ֵאיֶנּנּו ֵמִבין בָּ ַעת ַאף שֶׁ ּוִמּתֹוְך ֵטרּוף ַהדַּ
לֹום  ֶלְך ָעָליו ַהשָּׁ ִוד ַהמֶּ ָאַמר דָּ מוֹ שֶׁ הּוא ּתֹוַרת ֲהָוָיה כְּ ד שֶׁ ִמצַּ
תּוב  אּור ַהכָּ ה הֹוֵרָתִני ְוֶזה בֵּ י ַאתָּ י ַיַען כִּ ֶטיָך לֹא ָסְרתִּ פָּ שְׁ ִממִּ
ַאף  ִמְצוֹוֶתיָך  ֲאִני  ּלֹוֵמד  שֶׁ ִאיִניׁש  ִלְגרֹס  ׁשוֹן  ִמלְּ י  ַנְפשִׁ ְרָסה  גָּ
י  כִּ ַיַען  ֶטיָך  פָּ ִמשְׁ ֶאל  ִהיא  ֲאָוִתי  תַּ ַאְך  ַטֲעָמּה  ֵמִבין  ֵאיֶנּנּו  י  כִּ
ֶטיָך ּוְכַמֲאָמָרם ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִלְגרֹס ִאיִניׁש ַאף ַעל  פָּ הּוא ִמשְׁ
ָאַמר ְוֵאֶצל ֶזה ַהּלֹוֵמד ַעל אֶֹפן ֶזה ֶאְצלוֹ  ָלא ֵיַדע ַמה קָּ גַּב דְּ
ֵמַהּתֹוָרה  ֲענּוג  ַהתַּ יׁש  ַיְרגִּ לֹא  י  כִּ ְוָעָמל  ַוֲעבֹוָדה  ְיִגיָעה  ִנְקָרא 
י ֶזה ֵאינוֹ ֵמִבין  לֹא ַטַעם כִּ ה בְּ ל ַהּתֹוָרה ֻחקָּ ְוֵאֶצל ֶזה ִנְקָרא כָּ
ְהיּו  תִּ שֶׁ רּוׁש  ַהפֵּ ְוֶזה  ּלוֹ  שֶׁ ַעת  ַהדַּ ְוֵטרּוף  חּוק  דְּ ֵני  ִמפְּ ַטֲעָמּה 
ה  ֶדֶרְך ֻחקָּ ְהֶיה בְּ יִּ ְלְמדּו ַהּתֹוָרה ַאף שֶׁ תִּ ּתֹוָרה ַהְינּו שֶׁ ֲעֵמִלים בַּ

ּוְברֹב ָעָמל ִויִגיָעה. 
ֻחּקֹוַתי) ת בְּ ָרשַׁ ָרֵאל פָּ ַמח ִישְׂ (ִישְׂ

ּוִבְפָרט  ָחק  ַהדְּ ַעת  שְׁ בִּ ָעָליו  ִלְסמְֹך  ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ הּוא  ַדאי  ה. כְּ
ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ְוַרבִּ ֱאדֹום  גָּלּות  ְיֵמי  ַאֲחִרית  בְּ ין  ִאילֵּ יֹוַמיָּא  סֹוף  בְּ
ָדָרא  בְּ ְרְנסּון  ִיְתפַּ דְּ ִחּבּורוֹ  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ּוְבכַֹח  כֹחוֹ  בְּ יֹוַחאי 

כֹחֹו יַח ְוִיְפקּון ִמן גָּלּוָתא בְּ יל ֵמֶחְבֵלי ָמשִׁ ְתָרָאה ְלַהצִּ בַּ

ַעת  שְׁ ָעָליו בִּ ִלְסמְֹך  ְמעוֹן  י שִׁ ַרבִּ ַדאי הּוא  כְּ ף ס:):  ְבָרכֹות (דַּ בִּ
ָחק  ַהדְּ ַעת  שְׁ בִּ ּוְלׁשוֹן  "ס  שַּׁ בַּ ּדּוְכֵתי  ה  ַכמָּ בְּ עֹוד  ְוֵכן  ָחק  ַהדְּ
ָאַמר  שֶׁ (מה:)  ה  ֻסכָּ "ס  ַהשַּׁ ְבֵרי  דִּ י  פִּ ַעל  לֹוַמר  ֵיׁש  ְוָקא)  (דַּ

ָמקֹום)  ָכל  בְּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ְסָתם  הּוא  (דְּ יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ
ְבָרא ָהעֹוָלם  נִּ ין ִמּיֹום שֶׁ ל ָהעֹוָלם ִמן ַהדִּ ְיכֹוָלִני ִלְפטֹר ֶאת כָּ
הּוא  ל גָּלּות ֱאדֹום (שֶׁ ֵעת סֹופוֹ שֶׁ יד כָּ ַעד סֹופוֹ ְוָהַאֲחרוֹן ִהְכבִּ
ן  ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ַרבִּ ָיֵמינּו ָאֵמן) שֶׁ ְמֵהָרה בְּ יַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק בִּ קֶֹדם בִּ
ְדָאְמִריַנן  ֶנֶגד ַמְלֵכי רֹוִמי (ֱאדֹום) כִּ ַנְפׁשוֹ כְּ ָעַמד בְּ יֹוַחאי הּוא שֶׁ
ּוִבְפָרט  ֵיָהֵרג,  נָּה  גִּ שֶׁ ְמעוֹן  שִׁ ָאז  ֶלְך  ַהמֶּ ָאַמר  ן  כֵּ ְוַעל  ת,  בָּ שַׁ בְּ
ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ְוֶזהּו  ֱאדֹום,  גָּלּות  ְיֵמי  ַאֲחִרית  בְּ ין  ִאילֵּ יֹוַמיָּא  סֹוף  בְּ
ָדָרא  בְּ ְרְנסּון  ִיְתפַּ דְּ ִחּבּורוֹ  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ּוְבכַֹח  כֹחוֹ  בְּ יֹוַחאי  ן  בֶּ
ְוֵאּלּו  כֹחוֹ  בְּ גָּלּוָתא  ִמן  ְוִיְפקּון  יַח  ָמשִׁ ֵמֶחְבֵלי  יל  ְלַהצִּ ְתָרָאה  בַּ
ַתר  בָּ ָגלּוָתא)  (דְּ דּוֲחָקא  בְּ ָחק  ַהדְּ ַעת  שְׁ ִנְקָרִאים  ַהיִָּמים 
(ַרק  ָאְמרּו  ִפיר  שָׁ ן  כֵּ ַעל  דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ְמבָֹאר  כַּ ּדּוֲחָקא 
ָחק  ַהדְּ ַעת  שְׁ בִּ ָעָליו  ִלְסמְֹך  ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ הּוא  ַדאי  כְּ "י)  בִּ ַרשְׁ בְּ
ִנים ָהֵאּלּו ְוַעל ְזכּותוֹ ָאנּו  שָּׁ ָחק ַהְינּו בַּ ַעת ַהדְּ שְׁ עֹוֶדּנּו בִּ עֹוֵמד בְּ שֶׁ

ר. ְזכַּ נִּ סֹוְמִכין כַּ
ְבֵרי ּתֹוָרה ַמֲהדּוָרא ט' אֹות לט) (דִּ

יְך  "י ַמְמשִׁ בִּ יַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק - ַרשְׁ קּו ַעד בִּ "י ִיְתַחזְּ בִּ כַֹח ַרשְׁ ו. בְּ
ִהיָרתוֹ ְלָהִאיר  נּו אֹור זַֹהר בְּ ּלֹא ָיִסיר ֵמִאתָּ קּותוֹ שֶׁ לְּ ַגם ַאֲחֵרי ִהְסתַּ

ָכה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּתֹוְך ֲחשֵׁ

ְדָאַמר  ּקּוִנים כִּ דֹוׁש ּוַבתִּ ּזַֹהר ַהקָּ ָעִמים בַּ ה פְּ ָמִצינּו ַהְרבֵּ ַמה דְּ
כוֹ  י ָרִזין ִעיָלִאין ֲהווֹ בְּ ְבֵרי ּתֹוָרה ְוִאיגַּלֵּ ן יֹוַחאי דִּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ַרבִּ
ְנהֹוָרא  ַיְנִהיר  ַמאן  ָעְלָמא  ִמן  ק  לֵּ ְסתַּ תִּ ד  כַּ ַוי  ְוָאְמרּו  ֶחְבָרָיא 
ְלׁשֹונֹות  ְוַכּיֹוֵצא  ֶזה  ַעל  עֹוֵבר  ל  כָּ ּתֹוֵמם  ְוִישְׁ ְוכּו'  אֹוַרְיָתא  דְּ
ִקיָנה  ְלעֹוֵרר  ָפָניו  בְּ ַחי  ְלָאָדם  ֶזה  לֹוַמר  ם  ְמְצאּו שָׁ נִּ ֵאּלּו שֶׁ כָּ
יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ְלַרבִּ ְפָרט  בִּ ִטיָרתוֹ  פְּ ֵעת  בְּ ְהֶיה  יִּ שֶּׁ ַמה 
ְרֶאה  נִּ ֶזה ַאְך ָהָיה ָלֶהם כַּ ה ְוכּו' ְלָדָבר כָּ חּו פֶּ ם ְוֵאיְך ִיְפתְּ ַרבָּ
ַוי  ַוח  צָּ שֶׁ יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ֵמַרבִּ ְמעּו  שָּׁ שֶׁ ֵמֲחַמת  ַהֶהְכֵרַח 
ַאֲחֵרי  ְהֶיה  יִּ שֶׁ כּות  ַהַחשְׁ ּגֶֹדל  ְוֵהִבינּו  ְוָיְדעּו  ְך  ִיְתַמשֵּׁ ָגלּוָתא  דְּ
ְסיֹונֹות  ַהנִּ ּלּות  ֵמַהִהְתגַּ ַוֲחֵסִרים  הֹוְלִכים  ְוַהּדֹורֹות  קּותוֹ  לְּ ִהְסתַּ
"י  בִּ ַרשְׁ כַֹח  בְּ י  כִּ ָיְדעּו  ר  ְוַלֲאשֵׁ לֹום  ְושָׁ ַחס  ר  ִיְתגַּבֵּ ר  ְוַהֶהְסתֵּ
י  כִּ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ָאְמרּו  שֶׁ ּוְכמוֹ  ֶצֶדק  ּגֹוֵאל  יַאת  בִּ ַעד  קּו  ִיְתַחזְּ
יָחא,  א ְמשִׁ ֵיְיֵתי ַמְלכָּ ְתָרָאה דְּ ָדָרא בַּ ְרְנִסין בְּ ִיְתפַּ ַהאי ֲחבּוָרא  בְּ
ַעל  ֵאּלּו  ְדָבָריו  בִּ ְלָהִאיר  "י  בִּ ַרשְׁ ֶאת  ר  ָהִעקָּ עֹוְררּו  ן  כֵּ ַעל 
ְתָרָאה ַהּזֹאת ְוֶזה ִיְהֶיה ַעל ְיֵדי  ָרא בַּ ַאֲחָריו ַעד דָּ לְּ ּדֹורֹות שֶׁ
חֹוְלֵקיהוֹן  ָאה  ַזכָּ ָאְמרּו  שֶׁ ַמֲאָמָריו  ֵעת  בְּ ן  כֵּ ַעל  ּתֹוָרתוֹ  ְבֵרי  דִּ
אֹוַרְיָתא ִמּפּוָמְך עֹוְררּו אֹותוֹ ִלְזּכֹר  ְמעוֹן ִמיֵלי דְּ שִׁ ֶחְבָרָיא דְּ דְּ
ָיִסיר  ּלֹא  שֶׁ קּותוֹ  לְּ ִהְסתַּ ַאֲחֵרי  גַּם  ּתֹוָרתוֹ  ת  ּכַֹח ְקֻדשַּׁ יְך  ְלַהְמשִׁ
ָכה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד  ִהיָרתוֹ ְלָהִאיר ִמּתֹוְך ֲחשֵׁ נּו אֹור זַֹהר בְּ ֵמִאתָּ
ִאים  ּדֹורֹות ַהבָּ ּקּון עֹוָלם בַּ ֵני ּתֹוָרה ּוְבֶהְכֵרַח ָהָיה ָלֶהם ְלַמַען תִּ ִמבְּ
ַהּכַֹח  יְך  ְלַהְמשִׁ ֵדי  כְּ ַאֲחָריו  ְהֶיה  יִּ שֶּׁ ַמה  ִלּבוֹ  בְּ ָהַרְחָמנּות  ְלעֹוֵרר 

ָיֵמינּו. ְמֵהָרה בְּ ן ְיִהי ָרצוֹן בִּ ָגלּוֵתנּו כֵּ ְלטֹוָבה ַלֲהִקיֵמנּו בְּ
א אֹות ס') ְבֵרי ּתֹוָרה ַמֲהדּוָרא ַקמָּ (דִּ

יו  ּמֹוִציא ִמפִּ ֵמִבין ַמה שֶּׁ יֹוֵדַע ְוֵאינוֹ  ז. ַהּלֹוֵמד ַהּזַֹהר ֲאִפּלּו ֵאינוֹ 
ָבָריו ן דְּ רּוְך הּוא ְמַתקֵּ דֹוׁש בָּ ַהקָּ

יו  ִמפִּ ּמֹוִציא  שֶּׁ ַמה  ֵמִבין  ְוֵאינוֹ  יֹוֵדַע  ֵאינוֹ  ֲאִפּלּו  ַהּזַֹהר  ַהּלֹוֵמד 
ְוַאְסְמכּוהּו  ֵאי  ַקמָּ ָאְמרּו  ְוָכְך  ָבָריו  דְּ ן  ְמַתקֵּ הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ

א ְוִדּלּוגוֹ. ְקֵרי ְוִדְגלוֹ ֶאלָּ ֶאְקָרא ְוִדְגלוֹ ָעַלי ַאֲהָבה ַאל תִּ

ִזְכרֹונוֹ  ָהא  ם  שֵׁ בְּ ַעִין  טֹוב  קּוְנְטֵרס  בְּ ִחיָד"א  ָהַרב  בְּ ְַעיֵּן 
ָהיּו נֹוֲהִגים  ֶנה ְוִתּכֹוֵנן, שֶׁ בָּ ְצָפת תִּ ֶזה בִּ ה נֹוָרא כָּ ִלְבָרָכה ּוַמֲעשֶׂ
ה  מָּ ָכל ֵליל ל"ג ָלעֶֹמר כַּ ן יֹוַחאי בְּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ יְֵּלכּו ִלְמָעַרת ַרבִּ שֶׁ
אֹותוֹ  ִקים  ּוְמַחלְּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ל  כָּ ם  ְולֹוְמִדים שָׁ ִויִחיִדים,  ֲחָכִמים 
ֶהם  ִעמָּ ָהָיה  שֶׁ ַהּיֹום  ַוְיִהי  ֶאָחד.  ֵחֶלק  ֵמַהּקֹוְרִאים  ֶאָחד  ְלָכל 
ֵמַהּזַֹהר  ֶאָחד  ֵחֶלק  לוֹ  ְוָנְתנּו  ְפֵניֶהם,  בִּ ְוָידּוַע  ְמֻיָחד  ֶאָחד  ִאיׁש 
יֹוֵדַע  ֵאינוֹ  שֶׁ ַעְצמוֹ  בְּ יֹוֵדַע  ְוהּוא  ֶהם,  ִעמָּ ִלְקרֹות  ַהּקֹוְרִאים  ִעם 
ה אֹותוֹ ָהִאיׁש? קֶֹדם  צּוַרת ָאָדם. ֶמה ָעשָׂ ְבֵהָמה בְּ ִלְקרֹות ְוהּוא כִּ
ּוָבכֹה  ָהלְֹך  ַויֵֵּלְך  ָעָרה  ֵמַהמְּ ַלחּוץ  ָיָצא  ּמּוד  ַהלִּ ל  שֶׁ ָהֵעת  יַע  יַּגִּ שֶׁ
ִכיָּה ְוָנְפָלה ָעָליו  רּו ִריֵסי ֵעיָניו ֵמַהבְּ ְמַעט ִנסְּ כִּ ה ְמאֹד, ַעד שֶׁ ַהְרבֵּ
ן יֹוַחאי, ְזכּותוֹ  ְמעוֹן בֶּ י שִׁ א ֵאָליו ַרבִּ ְמקֹומוֹ, ְוָאז בָּ ן בִּ ָמה ְוָישַׁ ְרדֵּ תַּ
ה ַמה  ַחת, ַעתָּ יָרא ְוַאל תֵּ ֲחלֹום, ְוָאַמר לוֹ: ַאל תִּ ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן, בַּ
יבוֹ  גֹוָרְלָך. ֱהשִׁ ָעָלה בְּ ם, קּום ְקָרא ֶאל ֱאלֶֹקיָך ַהֵחֶלק שֶׁ ָך ִנְרדָּ לְּ
י  ַרבִּ ָלל ִלְקרֹות. ָאַמר לוֹ  ְוֵאיִני יֹוֵדַע כְּ ְבֵהָמה  ָהִאיׁש: ֲהֵרי ֲאִני כִּ
יֹוֵדַע  ַעְצְמָך  ְוִתְמָצא  ֶעָך  ֲאַסיְּ ַוֲאִני  ְקָרא  קּום  יֹוַחאי:  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ
ַעְצמוֹ  ּוָמָצא  ָנתוֹ  ִמשְּׁ ְוֵהִקיץ  ָהָיה,  ְוֵכן  ַהֲחָכִמים.  ְגדֹוֵלי  כִּ ִלְקרֹות 
ָבִרים  דְּ ּבוֹ  ְצאּו  מָּ שֶׁ ָהרֹוִאים אֹותוֹ  ל  כָּ ָעָליו  ְוָתְמהּו  טֹוב,  בְּ יֹוֵדַע 

ה. ֲעשֶׂ אן ַהמַּ ּלֹא ָיְדעּו ּבוֹ ִמּקֶֹדם. ַעד כָּ נֹוָרִאים שֶׁ

ִמשּּׁום  א  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי  ִזְכרֹונוֹ  ָאִבי  ֲאדֹוִני  רּוׁש  פֵּ ּוָבֶזה 
תּוב ּתֹוַרת ֲהָוָיה  ָאַמר ַהכָּ זֶּהּו ַמה שֶּׁ ִלְבָרָכה, שֶׁ "ז ִזְכרֹונוֹ  ָהָרשָׁ
ם,  ִלּמּוד ַהּסֹוד ִנְקָרא ּתֹוַרת ַהשֵּׁ ָידּוַע דְּ יַבת ָנֶפׁש, דְּ ִמיָמה ְמשִׁ תְּ

ֶזה  ֲהָוָיה ֶחְפצוֹ  תֹוַרת  סּוק בְּ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל פָּ ָאְמרּו  ּוְכמוֹ שֶׁ
ִמיָמה  הּוא תְּ ָאַמר ּתֹוַרת ֲהָוָיה שֶׁ ט ְוֶזהּו שֶׁ שָׁ ַהּסֹוד ּוְבתֹוָרתוֹ ֶזה ַהפְּ
ִלְלמֹד  יֹוֵדַע  ֵאינוֹ  שֶׁ ְוֶזה  ֵלמּות  שְׁ בִּ אֹוָתּה  ִלְלמֹד  ִריְך  צָּ שֶׁ לֹוַמר  כְּ
יַבת  ָאַמר ְמשִׁ יב ַנְפׁשוֹ ְוֶזהּו שֶׁ דוֹ ּוֵמשִׁ ן יֹוַחאי ְמַלמְּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ַרבִּ
ֶנֶפׁש  ְוָאַמר  י'ֹוַחאי  'ן  בֶּ 'ְמעוֹן  שִׁ ּת'ֹוָרה  דוֹ  ְמ'ַלמְּ נֹוָטִריקוֹן 
ן ֲאדֹוִני ָאִבי  רּוׁש גַּם כֵּ ְמַעט ָיְצָאה ַנְפׁשוֹ ְוָחְזָרה לוֹ ּוְבֶזה פֵּ כִּ שֶׁ
ֶאָחד  ְלִאיׁש  ָרְמזּו  שֶׁ ָהֶרֶמז  זֶּהּו  שֶׁ א  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי  ִזְכרֹונוֹ 
י  רּוׁשוֹ ּוֵפְרׁשּו לוֹ כִּ ֵהָמה ְולֹא ָיַדע פֵּ ַבת בְּ ֲחלֹום תֵּ ֶהְראּו לוֹ בַּ שֶׁ
ֵהָמה  ַבת בְּ ֵביתוֹ ָלֵכן ֶהְראּו לוֹ תֵּ ָהָיה לוֹ בְּ ַכר ֵסֶפר ַהּזַֹהר שֶׁ מָּ ַיַען שֶׁ
ִית ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ּוְלִפי  ֶדׁש ִמ'ן ַה'בַּ י ַה'קֹּ 'ַעְרתִּ בֹות בִּ י תֵּ ָראשֵׁ דְּ
ְבֵהָמה ְוֵאינוֹ  ָאָדם הּוא כִּ ַאף ַעל גַּב שֶׁ ֵרׁש ִלְרמֹז לוֹ דְּ ָהִכי ִיְתפָּ
ר  ְוֶאְפשָׁ ָכרוֹ  שְׂ לוֹ  לּו  ִיְכפְּ ַמיָּא  ִמשְּׁ ֶזה  ל  כָּ ִעם  ִלְקרֹות  יֹוֵדַע 
יו ְוִתְהֶיה  רּו ַמֲעשָׂ ר ָקָרה ָלִאיׁש ַהזֶּה ִאם ֻיְכשְׁ ֲאשֶׁ ְקֶרה לוֹ כַּ יִּ שֶׁ
ֲהָוָי"ה'  יַע  ּתֹושִׁ ּוְבֵהָמה  'ָאָדם  סּוק  פָּ בַּ ֶרֶמז  ְוֵיׁש  ְלטֹוָבה  וָָּנתוֹ  כַּ
בֹות  ל ב' תֵּ ּכֹוְלִלים שֶׁ ּוב'  בֹות  ֲהָוָי"ה' ִעם ַהתֵּ יַע  ֵתבֹות 'ּתֹושִׁ דְּ

ִדְקּדּוק ַצח. ּקּוִנים' בְּ בֹות 'זַֹהר תִּ ר תֵּ ִמְספַּ ַיֲעלּו כְּ
פּוס ִליוֹוְרנֹו) ַמת ַהּמֹוִציא ָלאֹור זַֹהר דְּ (ַהְקדָּ

דֹוׁש ּזַֹהר ַהקָּ עּור בַּ עּו ִלְלמֹד שִׁ ְקבְּ ת תִּ בָּ ָכל שַׁ ח. גַּם בְּ

דֹוׁש. ּזַֹהר ַהקָּ עּור בַּ עּו ִלְלמֹד שִׁ ְקבְּ ת תִּ בָּ ָכל שַׁ גַּם בְּ
יק ִלְבָרָכה אֹות ג') יָסא ֵזֶכר ַצדִּ י ַיֲעקֹב ִמלִּ (ַהְנָהגֹות ָהַרב ַרבִּ

ִאם  י  כִּ ֶריָה  ְוִעקָּ יָה  ָרשֶׁ שָׁ ָהֱאמּוָנה  ִסְתֵרי  יג  ְלַהשִּׂ ר  ֶאְפשָׁ ט. ִאי 
ַלת ָחְכַמת ָהֱאֶמת ַקבָּ בְּ

יָה  ָרשֶׁ יג ִסְתֵרי ָהֱאמּוָנה שָׁ ר ְלַהשִּׂ ִאי ֶאְפשָׁ ל שֶׁ ְוָהֱאֶמת ַהְמֻקבָּ
ם  לֵּ תַּ ִישְׁ נָּה  ִממֶּ י  כִּ ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ַלת  ַקבָּ בְּ ִאם  י  כִּ ֶריָה  ְוִעקָּ
ֲאִמין  ַהמַּ ִיְצָטֵרְך  ְוָלֶזה  ִנְמַנע,  ּוְבזּוָלָתּה  ֶזה  ָכל  בְּ ֲאִמין  ַהמַּ
ק  ְלִהְתַעסֵּ ֵלם  שָׁ ּתֹוָרִני  ֱהיֹותוֹ  ַאַחר  ֵלם  ַהשָּׁ ְוָהעֹוֵבד  י  ָהֲאִמתִּ
נָּה ַיֲעמֹד ַעל  ַמת ַהּתֹוָרה ּוִממֶּ ר ִהיא ִנשְׁ ָלה ֲאשֶׁ בָּ ָחְכַמת ַהקַּ בְּ
ְוַעל  ַצד  ל  ִמכָּ ת  ַהדָּ ִעם  ֶמת  ַהְמַסכֶּ ית  ָהֲאִמתִּ ָהֱאמּוָנה  סֹוד 
ְצוֹות  ְוַהמִּ ה  ִפלָּ ַהתְּ ֲעבֹוַדת  בַּ ְוַהֵחֶפץ  ְוָהָרצוֹן  ַהּתֹוָרה  וַָּנת  כַּ
ּתֹוָלדֹות  ּוְלהֹוִליד  ֶלַקח  ל ְלהֹוִסיף  דֵּ תַּ ִישְׁ ֶזה  ַעל  ָעְמדוֹ  ְוַאַחר 
ֶכל  ִפי ַהשֵּׂ ר ֵאין ֶזה כְּ ָידוֹ ֲאשֶׁ ר בְּ ים ֲאשֶׁ ָרשִׁ ַוֲעָנִפים ּדֹוִמים ַלשָּׁ
ׁשּום  בְּ יּוַכל  לֹא  ָהֱאֶמת  יג  ְלַהשִּׂ ָידוֹ  ָקְצָרה  ָקצֹר  י  כִּ י  ָהֱאנֹושִׁ
ָחְכָמה  ְלּפֶֹלת בְּ ְלַקיֵּם פִּ ֶכל ָהֱאלִֹקי  ִפי ַהשֵּׂ ִנים ֲאָבל הּוא כְּ פָּ
ִביִאים ְוַהֲחָכִמים ְוֵאין  ָחיּו ְוָדְרכּו ַהנְּ ר ּבוֹ  ים ֲאשֶׁ ֶרְך ַהַחיִּ ֶזה דֶּ
ּוְמִניַעת  ית  ָהֲאִמתִּ ַהָחְכָמה  ֲאָבל  ַהּתֹוָרה  ַמת  ַהְקדָּ בְּ ָהָרצוֹן 
ִבים  ה ַלחֹושְׁ ִחלָּ ילֹוסֹוְפָיה תְּ ְמִניַעת ִלּמּוד ַהפִּ ה כִּ ִחלָּ ִלּמּוָדּה תְּ
ִלּמּוד  ְמִניַעת  י  כִּ אֹור,  ָראּו  ּלֹא  שֶׁ ית  ָהֲאִמתִּ ַהָחְכָמה  ִהיא  שֶׁ
ִהיא הֹוֶרֶסת ְועֹוֶקֶרת  ה ָראּוי ּוְמֻחיָּב ְלִפי שֶׁ ִחלָּ ילֹוסֹוְפָיה תְּ ַהפִּ
קֶֹדם  ּה  בָּ ְוָהעֹוֵסק  ינּות  ַהמִּ ֶרְך  דֶּ ּה  ְוַדְרכָּ ָהֱאֶמת  ת  דַּ י  ְרשֵׁ שָׁ
ִביֵאהּו ִליֵדי ִמינּות  ֵלָמה תְּ ַעל ֱאמּוָנה שְׁ ֵלם בַּ ְהֶיה ּתֹוָרִני שָׁ יִּ שֶׁ

ּוְכִפירּות ְוכּו'.

ּתֹוִריׁש ׁשּום ֱאמּוָנה ָרָעה  לֹום שֶׁ ית ַחס ְושָׁ ֲאָבל ַהָחְכָמה ָהֲאִמתִּ
ִריׁש  ֶדק ְוַתשְׁ ְנִחיל ָהֱאֶמת ְוַהצֶּ תַּ ֵהֶפְך שֶׁ ַעת ִנְפָסד ֲאָבל בַּ אוֹ דַּ
ימּוָה  ַיְקדִּ ִאם  ְוַאף  לֹוְמֶדיָה  ֵלב  בְּ ּיֹות  ֲאִמתִּ ְוֵדעֹות  ֱאמּונֹות 
ַהּתֹוָרה  ֲעלּומֹות  תַּ ָלאֹור  ַהּמֹוִציָאה  ִהיא  י  כִּ ַהּתֹוָרה  ִלְלמֹד 
ְקֵנה  יֶהן עֹולֹות בִּ תֵּ שְּׁ יָה ְלִפי שֶׁ ָרשֶׁ ֶריָה ְמַחזֶֶּקת ְותֹוֶמֶכת שָׁ ְוִעקָּ
ּגּוף  בַּ ַהּתֹוָרה  שֶׁ ְלִפי  ִאחּוָרּה  ַטַעם  ֲאָבל  ָהֱאלִֹקית  ַהָחְכָמה 
ְצוֹות  ים ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוֵיַדע ַהמִּ יְַּקדִּ ָמה ֵאֶליָה ּוְכשֶׁ שָׁ נְּ ְוַהָחְכָמה כַּ
ֵנס ְלַטיֵּל  ן ִיכָּ יַני ְוַאַחר כֵּ ָלה ִמסִּ בָּ ֶהן ַהקַּ ָאה בָּ בָּ ִפי ַמה שֶּׁ ן כְּ ּוֵפרּושָׁ
י ַיֲעמֹד  ֶדר כִּ הֶֹגן ְוַכסֵּ ּגּוף כַּ ָמה בַּ שָׁ חּול ַהנְּ ס ַהָחְכָמה ָאז תָּ ַפְרדֵּ בְּ
ּבּוְרָין  ַעל  ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ל  כָּ ל  שֶׁ ַהֵהם  ָתִרים  ְוַהסְּ ַהּסֹודֹות  ְוָיִבין 
ָבִרים  ַדם לוֹ ְיִדיַעת ַהדְּ קָּ ְכלוֹ ַאַחר שֶׁ ל שִׂ ְלבֵּ ָתן ְולֹא ִיְתבַּ ַוֲאִמתָּ
ַהחֶֹמר  ְקִדיַמת  ֶדֶרְך  כְּ ְוֶזה  ַהֵהם  ָתִרים  ַהסְּ יֹורּו  ֲעֵליֶהם  ר  ֲאשֶׁ

ָלחּול ַהּצּוָרה ּבוֹ.
ֶרק יז) ְכִלית פֶּ "א ֵחֶלק ַהתַּ בָּ (ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ְלָהַרשְׁ

ַהָחְכָמה  ִהיא  שֶׁ ַהּתֹוָרה  ַמת  ִנשְׁ בְּ ֵעֶסק  כָּ ם  ַלַהשֵּׁ רּוַח  ַנַחת  י. ֵאין 
ֲעבֹוָדתוֹ  בַּ ַרְך  ִיְתבָּ ְרצֹונוֹ  יֹוֵדַע  נָּה  ִממֶּ י  כִּ ֶלת  ַהְמֻקבֶּ ית  ָהֲאִמתִּ

ּוִמְצוֹוָתיו

ן  י ֲעִקיָבא ְוֶזה ָהָיה ַאַחר ֻחְרבַּ ל ֵמַרבִּ ן יֹוַחאי ִקבֵּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ַרבִּ
ַהנֱֶּעָלם  ְדָרׁש  ַהמִּ ַעל  בַּ הּוא  לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  דֹוׁש  ַהקָּ ְוֶזה  ִית  ַהבַּ
לֹום ִהְבִטיַח  ר ְוהּוא ָעָליו ַהשָּׁ ְקָרא ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוַעל ָידוֹ ֻחבַּ ַהנִּ
ַאֲחִרית  בְּ ּנּו  ִממֶּ ְרְנסּו  ִיְתפַּ ים  ַרבִּ י  כִּ ַההּוא  ׁש  ַהְמֻקדָּ ִחּבּור  בַּ

ַהיִָּמים.

ׁשוֹן  ַהלָּ ֶזה  בְּ ָאַמר  ּקּוִנין  ַהתִּ ֵסֶפר  ְקָרא  ַהנִּ ית  ֵראשִׁ בְּ ת  ּוְבִמלַּ
זַֹהר  ִכיִלים ַיְזִהרּו כְּ שְׂ ְנָיָנא): ְוַהמַּ (ִתּקּוֵני ּזַֹהר ָחָדׁש – ִסְפָרא תִּ
ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ּכֹוָכִבים  כַּ ים  ָהַרבִּ יֵקי  ּוַמְצדִּ יב)  ִניֵּאל  (דָּ ָהָרִקיַע 

ד



ָנׁשּו  ִאְתכְּ ד  כַּ ַיְזִהרּו  ְוַחְברוֹי,  ְמעוֹן  שִׁ י  ִרבִּ ין  ִאלֵּ יִלים  כִּ שְׂ ְוַהמַּ
א, ְרעּוָתא  ְלֵעלָּ ָאה דִּ יֲהָרא ִעלָּ ִאיהּו ִמזִּ ְלֶמֱעַבד ַהאי ִחּבּוָרא דְּ
ְוַחְברוֹי  ְמעוֹן  שִׁ י  ְלִרבִּ ִאְתְיִהיב  ְרׁשּוָתא  ָיא,  ִאְתגַּלְּ ָאה  ִעלָּ
א  ְמִתיְבתָּ דִּ ָמִתין  ִנשְׁ ּוְלָכל  ֲעִמיִקין,  ְסִתיִמין  ָרִזין  ּה  בֵּ ָאה  ְלַגלָּ
ָלת  ִאּנּון תְּ ִאין, דְּ ַבע טּוִרין ִעלָּ ָאה, ְוִלשְׁ תָּ א תַּ א, ּוְמִתיְבתָּ ְלֵעלָּ דִּ
הוֹן ְוכּו'  לֹמֹה ְוֵאִליָּהּו ִעמְּ ֲאָבָהן ְוָרֲעָיא ְמֵהיָמָנא ְוַאֲהרֹן ְוָדִוד ּושְׁ
ּה ְלֶמֱעַבד ַהאי  ִכיְנתֵּ ִריְך הּוא ּושְׁ א בְּ ַכם קּוְדשָׁ א ִאְסתְּ ּוְבִגין דָּ
ִאין  ְוַתתָּ ִאין  ִעלָּ ּה  בֵּ ְוָכִניס  ָיא  ִאְתגַּלְּ דְּ ַההּוא  ַיד  ַעל  ִחּבּוָרא, 
ְוִלְבָנָהא  ָלּה  ְוִחירּו  ָגלּוָתא,  בְּ א  ִכיְנתָּ ִלשְׁ ְנָיָחא  ּה  בֵּ ָחא  כָּ ְלַאשְׁ
ל  כָּ ּה  בָּ ַנׁש  ִאְתכְּ דְּ נַֹח  ֵתַבת  דְּ ַגְוָנא  כְּ ֲהָוא  ִחּבּוָרא  ְוַהאי  ְוכּו' 
יַקיָּא  ַצדִּ ָמִתין דְּ ל ִנשְׁ ַהאי ִחּבּוָרא כָּ ין בְּ שִׁ נְּ ִמין ָוִמין, ָהֵכי ִמְתכַּ
ַלה'  ַער  ַהשַּׁ ֶזה  קיח)  ים  ִהלִּ (תְּ הוֹן  בְּ ַמר  ִאתְּ דְּ ִמּדֹות,  י  ְוַאְנשֵׁ
ן.  מָּ ִמתַּ ְחָין  ִאְתדַּ יִקים,  ַצדִּ ָלא  דְּ ָוָאֳחָרִנין  ּבוֹ,  ָיבֹאּו  יִקים  ַצדִּ
ּה  ְלַגבֵּ ין  שִׁ נְּ יִאין ִמְתכַּ ַסגִּ ָעְלָמא,  ִחּבּוָרא בְּ ָיא ַהאי  ְוַכד ִאְתגַּלְּ
ְוגוֹ', ְוֶאת  ּפֹה  נוֹ  ר ֶישְׁ י ֶאת ֲאשֶׁ ָבִרים כט) כִּ הוֹן (דְּ ַמר בְּ ִאתְּ דְּ
ַמר  ִאתְּ ְוָעֵלהּו  ַהּיֹום.  נּו  ִעמָּ ִחּבּוָרא  ַהאי  בְּ ּפֹה  ֵאיֶנּנּו  ר  ֲאשֶׁ
אן. ּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד ַעד כָּ ים כַּ יֵקי ָהַרבִּ ִניֵּאל יב) ּוַמְצדִּ (דָּ

ַהּתֹוָרה  ַמת  ִנשְׁ הֹוָרה,  ַהטְּ ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ֲאַהַבת  ִנְפְלֲאָתה 
יַח  גִּ ְלַהשְׁ ִהְפִליא  שֶׁ ַעד  ָהָרִזים,  ָחָכם  ַרְך,  ִיְתבָּ ִלְבָעֶליָה 
ִהְפִליא  שֶׁ מוֹ  כְּ ַההּוא  ׁש  ֻקדָּ ַהמְּ ַהִחּבּור  ַלֲעשֹׂות  ים  ּוְלַהְסכִּ
דֹוׁש  ַהקָּ ינּו  ַרבֵּ ְלִמידוֹ  תַּ ַיד  ַעל  נֶּה  שְׁ ַהמִּ ִחּבּור  בְּ ים  ְלַהְסכִּ
כֹל ִמשּּׁום ֵעת  ְכִלית בְּ וָָּנה ְוַהתַּ ּנּו ְוַהכַּ ל ִממֶּ בֵּ קִּ לֹום שֶׁ ָעָליו ַהשָּׁ
י ּבוֹ  ָידּוַע ְלַחְכֵמי ֵלב כִּ אי כְּ ם ַודַּ ם, ַלֲעשֹׂות ְלַהשֵּׁ ַלֲעשֹׂות ְלַהשֵּׁ
ׁש ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגָלּה  ֻקדָּ יר ַהמְּ שִׁ ֶרת בְּ ְזכֶּ ָמּה ַהנִּ ְמָצא ַהּיֹוָנה תַּ תִּ
ַמת  ִנשְׁ ֵעֶסק בְּ י ֵאין ַנַחת רּוַח ָלּה כְּ ְוָהָארְֹך ַהזֶּה כִּ ר  גָּלּות ַהמַּ בַּ
יֹוֵדַע  ִמֶמנָּּה  י  כִּ ֶלת  ֻקבֶּ ַהמְּ ית  ָהֲאִמתִּ ַהָחְכָמה  ִהיא  שֶׁ ַהּתֹוָרה 
גָָּחה  ר גַּם זֹאת ָהְיָתה ַהשְׁ ֲעבֹוָדתוֹ ּוִמְצֹוָתיו ֲאשֶׁ ֵרְך בַּ ְרצֹונוֹ ִיְתבָּ
ְותֹאַבד  ח  כַּ תַּ שְׁ תִּ ְלַבל  ָהִראׁשֹוָנה  ֶאל  ְמצּוֶרֶפת  ִנְפָלָאה 
ַהּזֹאת  גָָּחה  ַהַהשְׁ ּתֶֹקף  ְלַהְראֹות  שֶׁ ַעד  ּה  ִעמָּ ְמָקֵרב  ֶהָחְכָמה 
ה ְוֶנֱעָלם,  ָהָיה ְמֻכסָּ עֹוָלם, ַאַחר שֶׁ ׁש בָּ ֻקדָּ ִנְגֶלה ֶזה ַהִחּבּור ַהמְּ
מוֹ  ַמְעּתוֹ כְּ ים ֶנֶאְספּו ֵאָליו ְוָסרּו ֶאל ִמשְׁ עֹוָלם ַרבִּ ִנְגֶלה בָּ שֶׁ ּוכְּ
ִחּבּוָרא  ַהאי  ָיא  ִאְתגַּלְּ "ְוַכד  לֹום:  ַהשָּׁ ָעָליו  הּוא  ִהְבִטיַח  שֶׁ

ּה" ְוכּו'. ין ְלַגבֵּ שִׁ נְּ יִאין ִמְתכַּ ָעְלָמא, ַסגִּ בְּ

ַהֲחָכִמים  ַרְגַלי  ָנָטיּו  ְמַעט  כִּ ַהזֶּה  ַמן  זְּ בַּ ֶזה  לּוֵלא  ר  ֲאשֶׁ
ִמיִמים ּוָמֲעדּו ַקְרסּוֵלי ָהעֹוְבִדים ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ַהנֱֶּאָמִנים  ַהתְּ
ָצץ  ַהּתֹוָרה  י  ַאְנשֵׁ ִמְצחֹות  בְּ ְמֶאֶרת  ַהמַּ ַרַעת  ַהצָּ טּות  שְּׁ ְלִהְתפַּ
ית  ַהּכּושִׁ ְפָחה  ַהשִּׁ ת  ִסבַּ בְּ ַהֲחָכִמים  ִלּבֹות  בְּ ינּות  ַהמִּ ּוָפַרח 
ׁשוֹן ְיָוִני  ָקה ִמלָּ ר ֶנֶעתְּ ָרה סֹוֵרָרה ַהִפלֹוסֹוְפָיא ֲאשֶׁ ָרה פָּ ָצַרת שָׂ
ר  ֲאשֶׁ ּה  בָּ ְדָעִסיק  ְלַמאן  ָמאֵריה  ֵליּה  ֵרא  שָׁ ִעְבִרי  ָלׁשוֹן  ֶאל 
ִלְזרַֹח  ָהאֹור  ִהְתִחיל  ַההּוא  ׁש  ֻקדָּ ַהמְּ ַהִחּבּור  ִנְגלֹות  ִהָגלֹות  בְּ
ח קֹוַח ְוָתֵחל ָהֱאֶמת ֶלֱהיֹות  קָּ עֹות ַהזָּרֹות פַּ ְוָאַמר ַלֲאִסיֵרי ַהדֵּ
ָמה  שָׁ ָנּה ְוַהנְּ ָהְיָתה ֶנֱעֶדֶרת ְוָחְזָרה ָהֲעָטָרה ְלֹישְׁ ּגֹוֶבֶרת ַאֵחר שֶׁ
ָבה ֶנֶפׁש ָהָאָדם ֶאל  ַמת ַהּתֹוָרה ַהנֱֶּאָמָנה ְושָׁ ֶאל ְנָדָנּה ִהיא ִנשְׁ
ם ְלַפֲעמוֹ ְוָאז  ֵרב ַעּמוֹ ְוָתֵחל רּוַח ַהשֵׁ ְכְרָתה ִמקֶּ נִּ ִקְרּבוֹ ַאַחר שֶׁ
י  כִּ ְפָחה  ְושִׁ ּה  בָּ ְתַקיֵּם  נִּ שֶׁ ַאֵחר  ָגלּוָתא  בְּ ָמנֹוַח  ַהּיֹוָנה  ָמְצָאה 
ּה ְוַעְבַדי ָהֱאמּונֹות ַהנְָּכִרּיֹות ָיְצאּו ְלֵחרּות ְלַקיָּם  ִבְרתָּ יַרׁש גְּ תִּ
ָגלּוָתא  בְּ א  ִכיְנתָּ ִלשְׁ ְנָיָחא  ּה  בֵּ ָחא  כָּ "ְלַאשְׁ ָהֶעְליֹוָנה:  ָמה  ַהַהְסכָּ

ְוֵחירּו ָלּה ְוִלְבָנָהא".

ַאְנתְּ  ָאה  ַזכָּ ה  מָּ כַּ י  ַרבִּ י  ַרבִּ ְמעוֹן  שִׁ י  ְלַרבִּ ֵאִליָּהּו  ֵליּה  יא. ָאַמר 
ָיא  ְדִאְתגַּלְּ ַעד  ִאי  ִעלָּ ה  מָּ כַּ ְרְנסּון  ִיְתפַּ ִדיָלְך  ִחּבּוָרא  ֵמַהאי  דְּ

ם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחזָּתֹו ְבתֶּ סֹוף יֹוַמיָּא ּוְבִגיֵניּה ְושַׁ אי בְּ ְלַתתָּ

ְמעוֹן  י שִׁ ם (ִתּקּוֵני ּזַֹהר ַדף כד.): ָאַמר ֵליּה ֵאִליָּהּו ְלַרבִּ ְועֹוד שָׁ
ה  מָּ ְרְנסּון כַּ ֵמַהאי ִחּבּוָרא ִדיָלְך ִיְתפַּ ָאה ַאְנתְּ דְּ ה ַזכָּ מָּ י כַּ י ַרבִּ ַרבִּ
ם ִאיׁש  ְבתֶּ סֹוף יֹוַמיָּא ּוְבִגיֵניּה ְושַׁ אי בְּ ָיא ְלַתתָּ ִאי ַעד ְדִאְתגַּלְּ ִעלָּ
י ַהִחּבּור ַהזֶּה ִיְהֶיה  אן. ִהנֵּה הֹוִדיעוֹ כִּ ֶאל ֲאֻחזָּתוֹ ְוגֹוֵמר ַעד כָּ
ּוַבּדֹור  ְלַמְעָלה  נָּה  ִממֶּ ִיְתַהּנּו  ַמן  ַהזְּ ּוְבאֹותוֹ  ה  ּוְמֻכסֶּ ר  ִנְסתָּ
ה  ִסבָּ ִיְהֶיה  ּבוֹ  ְוָהֵעֶסק  ְחּתֹוִנים  ַהתַּ ֶאל  ה  ְלַמטָּ ה  ִיְתגַּלֶּ ָהַאֲחרוֹן 
ר ִמזֶּה ֲאִני  ה ֲאשֶׁ ֻאלָּ ת ַהגְּ ִהיא ִסבַּ ְקרֹוָבה ָלׁשּוב ֶאל ֲאֻחזֵָּתנּו שֶׁ
דֹולֹות ָהַאַחת ֱאֶמת ֱהיֹות זֹאת ַהָחְכָמה  ֵני ּתֹוָלדֹות גְּ מֹוִליד שְׁ
ָמה  ַהַהְסכָּ ָהְיָתה  שֶּׁ ה  ִממַּ ה  ֻאמָּ בָּ ֶלת  ְמֻקבֶּ ית  ֲאִמתִּ ֱאלֹקּות 
כֻּּלוֹ  הּוא  ר  ֲאשֶׁ ַההּוא  ׁש  ַהְמֻקדָּ ַהִחּבּור  ַלֲעשֹׂות  ָהֶעְליֹוָנה 
ָהֱאלֹהּות  ְוסֹוד  ַהָחְכָמה  י  ְרשֵׁ ְושָׁ ַהּתֹוָרה  ִסְתֵרי  ִניֵני  ִמפְּ ָמֵלא 
ְועֹוֵמד  ֻמְחָזק  י  כִּ ֲחזֹר  ָצִריְך  ֵאין  ְוָהֱאֶמת  חּוד  ַהיִּ ֲעלּומֹות  ְותַּ
ְכָלם  ים ַאַחר שִׂ תִּ ְתפַּ י ַהמִּ י ִאם ַלֲחסֹם פִּ אנּו ָלֶזה כִּ הּוא ְולֹא בָּ
ִאם  י  כִּ ָרֵאל  ִישְׂ בְּ ָחְכָמה  ֵאין  י  כִּ ִבים  ַהחֹושְׁ ם  ִלבָּ ִרירּות  ּושְׁ
ְוַתְחּתוֹן  ֶעְליוֹן  ֶזה צֶֹרְך  יֵּׁש בְּ י ַאַחר שֶׁ ִנית כִּ ְוַהשֵּׁ ילֹוסֹוְפָיא  ַהפִּ
ָגלּוָתא ְוֵחירּו ָלּה  א בְּ ִכיְנתָּ ּה ְנָיָחא ִלשְׁ ָחא בֵּ כָּ ְוהּוא ָאְמרּו "ְלַאשְׁ
ְך  יְֻּמשַׁ שֶׁ ַחָיב  גָּבֹוהַּ  צֶֹרְך  ּוִבְפָרט  ַהצֶֹרְך  ֶזה  ן  כֵּ ִאם  ְוִלְבָנָהא" 
ְקַצר  יֹוֵתר ְולֹא תִּ הּוא ָצִריְך בְּ ְזַמן ַהגָּלּות שֶׁ ָכל ְזַמן ּוִבְפָרט בִּ בְּ

ֵהר  מִּ שֶׁ כְּ ָקְצָרה  ּלֹא  שֶׁ מוֹ  כְּ ֶזה  בְּ יַח  גִּ ַהשְׁ ִמלְּ ָהֱאלִֹקי  ַהּכַֹח  ַיד 
עֹוד  בְּ ְלָבֶבל  ִצְדִקיָּהּו  ל  שֶׁ ּדֹורוֹ  ְלַהְגלֹות  יתוֹ  בֵּ ֶאת  ְוֶהֱחִריב 
ֵדי  דּו ּתֹוָרה ְלֵאּלּו ְוַהּגֹוִלין כְּ ַלמְּ יְּ ַחְכֵמי גָּלּות ְיָכְנָיה ַקיִָּמים שֶׁ שֶׁ
ְוַטֲעֵמי  ּתֹוָרה  ְוִסְתֵרי  ֵמֶהם  ה  פֶּ ַעל  בְּ שֶׁ ּתֹוָרה  ח  כַּ תַּ שְׁ תִּ ּלֹא  שֶׁ
ּתֹוָרה  ְכַלל  בִּ ָבה  ֶמְרכָּ ה  ּוַמֲעשֵׂ ית  ֵראשִׁ בְּ ה  ּוַמֲעשֵׂ ְצוֹות  ַהמִּ
ֱהיֹות ֶזה  ן בֶּ כֵּ ה ְוָכל שֶׁ ַהּכֹל ָהָיה ְוָנַתן ַעל פֶּ ה הּוא שֶׁ ַעל פֶּ בְּ שֶׁ
ה  רּוְך הּוא ּוְכָאְמָרם ְצָדָקה ָעשָׂ דֹוׁש בָּ ל ַהקָּ ִצְדָקתוֹ שֶׁ לּוי בְּ תָּ
ַוֲעַדִין  ִצְדִקיָּהּו  ִהְגָלה גָּלּות  ָרֵאל שֶׁ ִישְׂ רּוְך הּוא ִעם  דֹוׁש בָּ ַהקָּ

גָּלּות ְיָכְנָיה ַקיֶֶּמת.
ֶרק יח) ְכִלית פֶּ (ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ֵחֶלק ַהתַּ

ִריָאה ְוָכל  ל ַהבְּ ִרי כָּ ר ֵהם פְּ ים ֲאשֶׁ יִּ ר ָהֲאִמתִּ יב. ַהַהְצָלָחה ְוָהאֹשֶׁ
חּוד ע ֵהם ְיִדיַעת ַהיִּ ֵחֶפץ ְוָכל ֶישַׁ

ִריָאה ְוָכל  ל ַהבְּ ִרי כָּ ר ֵהם פְּ ים ֲאשֶׁ יִּ ר ָהֲאִמתִּ ַהַהְצָלָחה ְוָהאֹשֶׁ
ַעת ֶאת  י הּוא ַהדַּ ַתְבנּו כִּ כָּ חּוד שֶׁ ע ֵהם ְיִדיַעת ַהיִּ ֵחֶפץ ְוָכל ֶישַׁ
ִיחּוד ִהנֵּה הּוא  ָגה בְּ ּיֹוֵסף ַהְמַיֵחד ְיִדיָעה ְוַהשָּׂ ם ְוָכל ַמה שֶּׁ ַהשֵּׁ
ֶרְך  ַהדֶּ ְוֵהם  ֶזה  ַעל  סֹוְבבֹות  ּוִמְצוֹוֶתיָה  ְוַהּתֹוָרה  ַעת,  דַּ מֹוִסיף 
ַעת  דַּ ְולֹא  ִיחּוד  ם  שָׁ ֵאין  ְוזּוָלָתם  חּוד,  ַהיִּ הּוא  שֶׁ זוֹ  ִליִדיָעה 
ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  בְּ ִאם  י  כִּ ַעת  ַהדַּ ֶזה  יג  ְלַהשִּׂ ר  ֶאְפשָׁ ְוִאי  ם,  ַהשֵּׁ
בֹוד  ַהכָּ ּקּון  תִּ הּוא  שֶׁ יָּה  ָהֲעשִׂ אֶֹפן  יל  כִּ ַנשְׂ ּוֵמֵהם  ּוִמְצוֹוֶתיָה, 
ָעָליו  ִביִאים  ַהנְּ ֲאדוֹן  ְרָמזוֹ  ְוֶזה  ַתְבנּו,  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ חּוד  ַהיִּ ְוהּוא 
יֶתם  ַוֲעשִׂ ַהּזֹאת  ִרית  ַהבְּ ְבֵרי  ם ֶאת דִּ ַמְרתֶּ ּושְׁ ָאְמרוֹ  בְּ לֹום  ַהשָּׁ
י  כִּ וָָּנה  ְוַהכַּ ֲעשּׂון,  תַּ ר  ֲאשֶׁ ל  כָּ ֶאת  ילּו  כִּ שְׂ תַּ ְלַמַען  אָֹתם 
ַעל  בְּ שֶׁ ּתֹוָרה  הּוא  שֶׁ ַהּתֹוָרה  ֵפרּוׁש  בְּ ָהֵעֶסק  הּוא  שֶׁ ִמיָרה  ַהשְּׁ
יֶתם  ַוֲעשִׂ ָנה  ִמשְׁ זוֹ  ם  ַמְרתֶּ ּושְׁ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ּוְכָאְמָרם  ה  פֶּ
יל ֶאת  כִּ ֵניֶהם ַנשְׂ פַֹעל ָהָראּוי ִמּתֹוְך שְׁ ְצוֹות בְּ הּוא ִקּיּום ַהמִּ שֶׁ
יָּה  ה ְוזֹאת ָהֲעשִׂ ֵניֶהם ֵאלֶּ ִרי ַהּיֹוֵצא ִמשְּׁ הּוא ַהפְּ ה שֶׁ ר ַנֲעשֶׂ ֲאשֶׁ
חּוד  י ִאם ַהיִּ ּקּונוֹ כִּ בֹוד ְוֵאין תִּ ּקּון ַהכָּ ּקּון הּוא ְוהּוא תִּ ְלׁשוֹן תִּ

ָבר. ֵאר כְּ ִהְתבָּ ֶרְך שֶׁ ְוַעל ַהדֶּ

ר ָלַדַעת  ָפָניו ִאי ֶאְפשָׁ ַתח ָחְכַמת ָהֱאֶמת ָסגּור בְּ פֶּ יג. ָכל ִמי שֶׁ
ד ְוַהּנֹוָרא ְכבָּ ם ַהנִּ ֶאת ַהשֵּׁ

לֹא  ִאם  יָּתוֹ  ֲעשִׂ ְואֶֹפן  ּקּון  ַהתִּ ֶזה  ְיִדיַעת  יֲַּעֶלה  שֶׁ ר  ֶאְפשָׁ ְוִאי 
ָלה  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת  ִהיא  ַהּתֹוָרה  ַמת  ִנשְׁ בְּ א  ְמֻמלָּ ן  ַהְמֻתקָּ ִיְהֶיה 
יָּדּוַע ֵמִעְנָיָנּה  הּוא ִיחּודוֹ כַּ ם שֶׁ ַעת ֶאת ַהשֵּׁ ַרת ַהדַּ ַהְישָׁ ָהעֹוֶסֶקת בְּ
חּוד  ַהיִּ אֹור  ִלְראֹות  ר  ֶאְפשָׁ י  כִּ יֹוְדִעים  נָּה  ּוִממֶּ ּה  בָּ ִכים  ְתַהלְּ ַלמִּ
ֵאין  ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ְלִפי שֶׁ אֹוָרּה  י ִאם בְּ כִּ י  ָהֲאִמתִּ ַעת  ַהדַּ הּוא  שֶׁ
ֵלמּות ְוָלֶזה ָהְיָתה ַהָחְכָמה ַהּזֹאת  יר ֶאל ֶזה ַהשְּׁ י ִאם ְלֵהישִׁ ִעְסָקּה כִּ
ַתח ֶזה ָסגּור  פֶּ ד ְוַהּנֹוָרא ְוָכל ִמי שֶׁ ְכבָּ ם ַהנִּ ַתח ָלַדַעת ֶאת ַהשֵּׁ ַהפֶּ
ַעת ֶנֶפׁש  לֹא דַּ ר ָלַדַעת אֹותוֹ ְוָעָליו ֶנֱאַמר גַּם בְּ ָפָניו ִאי ֶאְפשָׁ בְּ
ים  יִּ ים ָהֲאִמתִּ ַעת ָרחֹוק ִמן ַהַחיִּ לֹא טֹוב ַוֲהֵרי ָהָרחֹוק ִמזֶּה ַהדַּ
ְהיֹוָתּה  ַעת ַהזֶּה בִּ ֶרת ִמן ַהדַּ ְהֶיה ַהנֶֶּפׁש ֶנְעדֶּ תִּ ִפי ַמה שֶּׁ ְוִהנֵּה כְּ
ָהרּוַח  סֹוד  ֶעְליוֹן  ַעת  דַּ ר  ְוֶהְעדֵּ ֶהְרֵחק  ת  ִסבַּ ִהיא  ִהנֵּה  גּוף  בְּ
הּוא רּוַח  ַעת שֶׁ לֹא דַּ ִוד ְוֶזה סֹוד גַּם בְּ ִמן ַהנֶֶּפׁש סֹוד ֶנֶפׁש דָּ
רּוַח  י ִאם בָּ י ַהנֶֶּפׁש ַהּזֹאת ֵאין ִקּיּוָמּה כִּ ים ֶנֶפׁש לֹא טֹוב כִּ ַחיִּ
ּגּוף  ְהיֹוָתּה בַּ ן ַהנֶֶּפׁש בִּ לּוי כֵּ חּוד תָּ ּבוֹ ַהיִּ ַעת שֶׁ ִהיא ַהדַּ ַההּוא שֶׁ
א  ְהֶיה ְמֻמלָּ תִּ ֻדְגָמא זוֹ ְוהּוא שֶׁ י ִאם בְּ ֵלמּוָתּה כִּ ֵאין ִקּיּוָמּה ּושְׁ
ּה  בָּ א  ֶאלָּ ֵלמּות  ּושְׁ ִקּיּום  ֵאין  שֶׁ ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  הּוא  שֶׁ ַדַעת  בְּ
ּוְבֶזה  ם  ַעת ֶאת ַהשֵּׁ הּוא ַהדַּ חּוד שֶׁ ַהיִּ ַתח ֶאל  הּוא ַהפֶּ ְלִפי שֶׁ
ָחְכַמת  ֵלִמים ְוִיְתרֹוָנם ֶזה ַעל ֶזה ְלִפי שֶׁ הּוא ִחּלּוף ַמְדֵרַגת ַהשְּׁ
ַבד  ִמלְּ י  כִּ ְידּוִעים  ִויָקִרים  ים  ַרבִּ ְותֹוֲעלֹוֶתיָה  ּכֹוֶלֶלת  ָהֱאֶמת 
ַהּתֹוָרה  ִסְתֵרי  יג  ּוַמשִּׂ ם  יֹוֵדַע ֶאת ַהשֵּׁ יָגּה  ּוַמשִּׂ ּה  ָהעֹוֵסק בָּ ֱהיֹות 
ם ִהיא  דָּ ר ִמצִּ ַבׁש ְונֶֹפת צּוִפים ֲאשֶׁ תּוִקים ִמדְּ ְצוֹות ַהמְּ ְוַטֲעֵמי ַהמִּ
קֹוָנּה  ִעם  ֶקת  ְוִנְדבֶּ ֶהם  בָּ ִמְתַחזֶֶּקת  ַהנֶֶּפׁש  י  כִּ ְוֶזה  ָנֶפׁש  יַבת  ְמשִׁ
י ִהיא  ה כִּ ַאֲהָבה ַרבָּ ִתּקּוָנם בְּ ְצוֹות כְּ יַּת ַהמִּ נָּה ֲעשִׂ ְך ִממֶּ שֵׁ עֹוד ִימָּ
יָּדּוַע ֶזה ֵמִעְנָיָנּה  ֵלמּוָתם כַּ שְׁ ַהְמַלֶהֶבת ֶאת ֵלב יֹוְדֶעיָה ַלֲעשֹׂוָתם בִּ
ר  ֶקשֶׁ ִפּלֹות בְּ ִעְנַין ָהֲעבֹוָדה ְוַהתְּ נָּה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָרץ בְּ ְך ִממֶּ שֵׁ עֹוד ִימָּ

חּוד ְוָהֱאמּוָנה. ַהיִּ
ֶרק ע') ְכִלית פֶּ (ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ֵחֶלק ַהתַּ

ְלמּוד  ָידוֹ תַּ יֵּׁש בְּ א ִמי שֶׁ ֵלי ִסיָמן י' בָּ ִמְדָרׁש ִמשְׁ ִאיָתא בְּ מוֹ דְּ כְּ
ְלמּוד  תַּ ְקתָּ בַּ ְוִנְתַעסַּ ִני הֹוִאיל  בְּ רּוְך הּוא אֹוֵמר לוֹ  דֹוׁש בָּ ַהקָּ
ָעה  שָׁ א בְּ עֹוָלִמי ֶאלָּ ֵאין ֲהָנָיה בְּ ֲאָוה שֶׁ גַּ ָבה ָצִפיָת בַּ ְרכָּ מֶּ ָצִפיָת בַּ
יִטים  ּוַמבִּ ּוְמִציִצין  ּתֹוָרה  בַּ ְועֹוְסִקים  ִבים  יֹושְׁ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  תַּ שֶׁ
בֹוִדי ֵהיָאְך הּוא עֹוֵמד  א כְּ סֵּ ְלמּוד ַהזֶּה כִּ ְורֹוִאין ְוהֹוִגין ֵאמּון ַהתַּ
ֶאְצָלם  ְוָגנּוז  ָטמּון  ָהָיה  ַהּזַֹהר  ַתב  כְּ חֶֹמר  ְוַגם  ם  שָׁ ַעיֵּן  ְוכּו' 
ְוִנְמַסר  ָתב  ַהכְּ חֶֹמר  ְרֵסם  ְתפַּ נִּ שֶׁ ָהַאֲחרֹונֹות  ּדֹורֹות  ַאַחר  ַעד 
ְוַעל  ָטתוֹ  ְלִפי ַהבָּ ל ִאיׁש  יט כָּ ּוְלַהבִּ ִלְצּפֹות  י ִאם  ְוָלנּו כִּ ַלּכֹל 
ָאר  שְׁ גַּם  שֶׁ ָלבֹוא  ֶלָעִתיד  ְוַלֲהגֹות  ִלְראֹות  גַּם  ה  ִנְזכֶּ ֶזה  ְיֵדי 
ית  ֵראשִׁ בְּ ה  ַמֲעשֵׂ בְּ יֹוְדִעים  ָהיּו  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
י ִאם  ּלֹות ָלנּו כִּ ָנה ְלִהְתגַּ ָבה ִלְדרֹׁש ַאְך לֹא ִנתְּ ה ֶמְרכָּ ּוְבַמֲעשֵׂ

ִפי ֶעְרּכוֹ  ן יֹוַחאי ִלְטעֹם ְלָכל ֶאָחד כְּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ַרבִּ ַריתֹות דְּ בְּ
ה  ַמֲעשֵׂ בְּ ֵחֶלק  ָרֵאל  ִישְׂ ל  כָּ ְזּכּו  יִּ שֶׁ ֵדי  כְּ ָהאֹוִתּיֹות  ְלָפחֹות  ַעד 
ַהּזַֹהר  ָנה  ִנתְּ ן  כֵּ גַּם  ֶזה  ַעם  ּוִמטַּ ָבה  ֶמְרכָּ ה  ּוְבַמֲעשֵׂ ית  ֵראשִׁ בְּ
ֲאִמיַרת  ָקָאַמר שֶׁ ֵיַדע ַמאי  ָלא  גַּב דְּ ַעל  ִלְגמֹר ַאף  גַּם  דֹוׁש  ַהקָּ
ֵני  ה ַאַחר שְׁ ָטה ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְזכֶּ ֵני ַמְדֵרגֹות ְצִפיָּה ְוַהבָּ ַהּזַֹהר הּוא שְׁ
ית  ֵראשִׁ בְּ ה  ַמֲעשֵׂ בְּ ְוַלֲהגֹות  ִלְראֹות  ַהזֶּה  ַמן  זְּ בַּ ן  קֵּ תִּ ְדֵרגֹות שֶׁ ַהמַּ
ְלׁשוֹן  י  ְוכּו' כִּ רּוְך הּוא  ֶלָעִתיד ָלבֹוא בָּ ַעְצמוֹ  ָבה  ֶמְרכָּ ה  ּוְבַמֲעשֵׂ
ְוֵאין  ּבוֹ  ֵאין עֹוֵסק  י שֶׁ ָטה הּוא ַאף ַעל פִּ ְוַהבָּ ְצִפיָּה  ֵאָלה  ַהשְּׁ
ִליִדיַעת  ְזַמן  ְלַאַחר  ִלְזּכֹות  יט  ּוַמבִּ צֹוֶפה  א  ֶאלָּ ַלֲעסֹק  ָידוֹ  בְּ
ִליׁשּוָעה  יָת  ִצפִּ ֵאָלה  ַהשְּׁ מוֹ  כְּ ּה  בָּ ַלֲעסֹק  ָבה  ֶמְרכָּ ה  ֲעשֵׂ ַהמַּ
ּנּו  רּוְך הּוא ּתֹוֵבַע ִממֶּ דֹוׁש בָּ א ַהקָּ ֲהלֹא ַהְיׁשּוָעה ֲעַדִין ַאִין ֶאלָּ
גַּם ַעל ְיֵדי ֶזה ְלַבד ִמְתָקֵרב ַהְיׁשּוָעה ָלבֹוא  יָּה ְלַבד ְוַדי שֶׁ פִּ ַהצִּ
ִיְרֶאה  ְך  כָּ ְוַאַחר  ה  ִחלָּ תְּ ָבה  ְרכָּ מֶּ בַּ ָצִפיָת  ֵאָלה  ַהשְּׁ הּוא  ן  כֵּ

יִטין ְורֹוִאין. ַתב ּוְמִציִצין ּוַמבִּ כָּ מוֹ שֶׁ ה כְּ ְך ֶיְהגֶּ ְוַאַחר כָּ
ַמת ְמִסּלֹות ָחְכָמה) (ַהְקדָּ

ַאֲהָבה  ַיְכִניס  ה  ִסלָּ ַהמְּ ל  ְיַסקֵּ ָרִכים  ַהדְּ ְיָפֵרׁש  ַהּזַֹהר  יד. ֵסֶפר 
ְלָהִביא  ֶצֶדק  ֵלי  ַמְעגְּ בְּ ַיְדִריֵכנּו  ֵדנּו  ְיַלמְּ ָאָדם  ל  שֶׁ ִלּבוֹ  בְּ ְוִיְרָאה 

נּוָחה ְוֶאל ַהנֲַּחָלה אֹוָתנּו ֶאל ַהמְּ

ָרִכים  ְיָפֵרׁש ַהדְּ ַהּזַֹהר  דֹוׁש ַהזֶּה ֵסֶפר  ֶפר ַהקָּ ָלנּו גָּדֹול ֵמַהסֵּ ּוִמי 
ֵדנּו  ְיַלמְּ ָאָדם  ל  שֶׁ ִלּבוֹ  בְּ ְוִיְרָאה  ַאֲהָבה  ַיְכִניס  ה  ִסלָּ ַהמְּ ל  ְיַסקֵּ

נּוָחה ְוֶאל ַהנֲַּחָלה. ֵלי ֶצֶדק ְלָהִביא אֹוָתנּו ֶאל ַהמְּ ַמְעגְּ ַיְדִריֵכנּו בְּ
פּוס ַמְנטֹוָבה) ַמת ַהּמֹוִציא ָלאֹור זַֹהר דְּ (ַהְקדָּ

ִחיַנת ִהְתעֹוְררּות  ר יֹוַחאי ְוִסְתֵרי ּתֹוָרה הּוא בְּ ְמעוֹן בַּ י שִׁ טו. ַרבִּ
ָנה ַהשֵּׁ

י ְמבָֹאר  ָנה, כִּ ִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהשֵּׁ ר יֹוַחאי הּוא בְּ ְמעוֹן בַּ י שִׁ ַרבִּ
ִניֵּאל  ִחיַנת (דָּ ְמעוֹן הּוא בְּ י שִׁ ַרבִּ ינּו ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה שֶׁ ִדְבֵרי ַרבֵּ בְּ
ְמעוֹן,  שִׁ בֹות  י תֵּ ָראשֵׁ הּוא  ָנ'ִחת, שֶׁ 'ַמיָּא  שְׁ ִמ'ן  יׁש  ְו'ַקדִּ ִע'יר  ד) 
הּוא  ִעיר  י  כִּ ָנה,  ַהשֵּׁ ִהְתעֹוְררּות  ִחיַנת  בְּ ְיָקא  דַּ יׁש  ְוַקדִּ ִעיר 

ָנה. ֵהֶפְך ַהשֵּׁ

י  ְוִסְתֵרי ּתֹוָרה כִּ אֹוַרְיָתא  ָרִזין דְּ ל  יֹוֵתר כָּ ה בְּ לָּ ן הּוא גִּ ְוַעל כֵּ
ִהְתעֹוְררּות  ְבִחיַנת  בִּ ֵהם  ּתֹוָרה  ִסְתֵרי  י  כִּ ְרׁשּוָתא,  ַיֲהֵבי  ֵליּה 
אֹוַרְיָתא  ְוִסְתֵרי  ָנה,  שֵׁ ִחיַנת  בְּ ֵהם  אֹוַרְיָתא  ֵטי  שָׁ פְּ י  כִּ ָנה,  ַהשֵּׁ
ר  ְמעוֹן בַּ י שִׁ ְיֵדי ַרבִּ ּלּו ַעל  ְתגַּ נִּ ָנה שֶׁ ִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהשֵּׁ ֵהם בְּ

ָנה. ְיָקא, ֵהֶפְך ַהשֵּׁ יׁש, ִעיר דַּ הּוא ִעיר ְוַקדִּ יֹוַחאי שֶׁ

ִחיַנת  בְּ ָנה,  ַהשֵּׁ ִהְתעֹוְררּות  ְבִחיַנת  בִּ ָהָיה  "י  בִּ ַרשְׁ שֶׁ ּוֵמֲחַמת 
ָהא  ִאיְדָרא (זַֹהר ָנׂשא קלב:) דְּ ֵאר בָּ ן ִהְתפָּ ִנים, ַעל כֵּ אֹור ַהפָּ

ִנים. ִחיַנת אֹור ַהפָּ ִאי ְנִהיִרין ְוכּו', בְּ ֲחֵמיָנא ְדַאְנפָּ
(ֵסֶפר ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ְנִזיִקין ֲהָלָכה ג)

ָגלּוי ָהָיה  ָחְכַמת ָהֱאֶמת בְּ קּו בְּ ּלֹא ִיְתַעסְּ ְגַזר ְלַמְעָלה שֶׁ נִּ טז. ַמה שֶּׁ
ִלְזַמן ָקצּוב

ְרֵסם  ִחּבּור ֵסֶפר ַהּזַֹהר לֹא ִיְתפַּ ַרְך שֶׁ ְזָרה ָחְכָמתוֹ ִיְתבָּ י גָּ ע כִּ דַּ
ָעָליו  יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ל  שֶׁ דֹורוֹ  בְּ א  ֶאלָּ ה  ִיְתגַּלֶּ ְולֹא 
ַאַחר  לְּ ַמְעָלה שֶׁ ל  ָפַמְלָיא שֶׁ בְּ ֵזָרה  גְּ ְוִנְגְזָרה  ָידוֹ  ְוַעל  לֹום  ַהשָּׁ
קּו  נוֹ לֹא ִיְתַעסְּ י ֶאְלָעָזר בְּ ן יֹוַחאי ְוַרבִּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ל ָהַרבִּ ּדֹורוֹ שֶׁ
ן  יַח בֶּ ל ָמשִׁ ִפְרסּום ַעד ַהּדֹור ָהַאֲחרוֹן ּדֹורוֹ שֶׁ זֹאת ַהָחְכָמה בְּ בְּ
ַהּסֹודֹות  ֵאּלּו  שֶׁ ְמקֹומֹות  ה  ַהְרבֵּ בְּ ּקּוִנים  תִּ בַּ ִאיָתא  ְוָהִכי  ִוד  דָּ
יָחא ּוְבָמקֹום ַאֵחר אֹוֵמר  א ְמשִׁ ֵיְיֵתי ַמְלכָּ ָרא דְּ ּלּו ַעד דָּ לֹא ִיְתגַּ
ּדֹור  בַּ לֹוַמר  רֹוֶצה  יָחא  ְמשִׁ א  ַמְלכָּ י  ִיְתגַּלֵּ ֲחבּוָרא  ַהאי  ּוִבְזכּות 
יָחא  א ְמשִׁ י ַמְלכָּ ִחּבּור ַהּזַֹהר ִיְתגַּלֵּ ִקים בְּ ְתַעסְּ ִביל ַהמִּ שְׁ ָהַאֲחרוֹן בִּ
ָחְכַמת  קּו בְּ ּלֹא ִיְתַעסְּ ְגַזר ְלַמְעָלה שֶׁ נִּ י ַמה שֶּׁ תּוב כִּ ּוָמָצאִתי כָּ
ם  ַנת ה' ר"ן ּוִמשָּׁ לּום שְׁ שְׁ ָגלּוי ָהָיה ִלְזַמן ָקצּוב ַעד תַּ ָהֱאֶמת בְּ
ְנתּוָנה  ְוָהְרׁשּות  ֵזָרה  ַהגְּ ָרה  ְוֻהתְּ ְתָרָאה  בַּ ָרא  דָּ ֵרא  ִיקָּ ָוֵאיָלְך 
ְבָחר  ַנת ַהש' ַלְיִציָרה ִמְצָוה ִמן ַהמֻּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּוִמשְּׁ ק בְּ ְלִהְתַעסֵּ
ְמֵהיְמָנא  ַרְעָיא  בְּ ְדִאיָתא  כִּ ים  ּוְקַטנִּ דֹוִלים  גְּ ים  ַרבִּ בָּ קּו  ְתַעסְּ יִּ שֶׁ
ַאֵחר  ְזכּות  ְולֹא בִּ יַח  שִׁ ַהמָּ ֶמֶלְך  ָלבֹוא  ָעִתיד  ֶזה  ְזכּות  בִּ ְוַאַחר שֶׁ

ל. ְוֵאין ָראּוי ְלִהְתַרשֵּׁ
ָמה) ַהְקדָּ ה בַּ (אֹור ַהַחמָּ

יַח ִצְדֵקנּו סֹודֹות ַהּתֹוָרה ָיבֹוא ְמשִׁ ָרֵאל בְּ יז. ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ִישְׂ

ְמֵהָרה  יַח ִצְדֵקנּו בִּ סֹודֹות ַהּתֹוָרה ָיבֹוא ְמשִׁ ָרֵאל בְּ ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ִישְׂ
ִמּלּוי  ָבר: "סֹוד" בְּ דֹוׁש ְוִסיָמן ַלדָּ ּזַֹהר ַהקָּ ְמבָֹאר בַּ ָיֵמינּו ָאֵמן כַּ בְּ
ַאף  ְמֻכוָּן, שֶׁ "ן יֹוֵס"ף' בִּ י"ַח בֶּ יַמְטִריָּא 'ָמשִׁ ֶל"ת' גִּ 'ָסֶמ"ְך ָוא"ו דָּ
אֹוַרְיָתא. ן יֹוֵסף ִיְחֶיה ְוִיְתַקיֵּם ַעל ְיֵדי ְזכּות ִלּמּוד ָרִזין דְּ יַח בֶּ ָמשִׁ
(ְקִהּלֹות ַיֲעקֹב ֵעֶרְך סֹוד)

ה
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יוָֹחָנן  ר'  ָאַמר  דְּ ע"ב)  (לא  כֹורֹות  בְּ ע"א)  (צז  יָבמֹות  בִּ
ָחָכם  ְלִמיד  תַּ ל  כָּ יוַֹחאי,  ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ּום  ִמשּׁ
ְפתֹוָתיו  עוָֹלם ַהזֶּה שִׂ יו בָּ מּוָעה ִמפִּ ַבר שְׁ אֹוְמִרים דְּ שֶׁ
ְלׁשֹונוֹ,  ְוֶזה  יָבמֹות  בִּ ם  שָׁ ורש"י  ֶבר.  קֶּ בַּ ּדֹוְבבֹות 
ם  ִאּלּו ֲאִני ַחי. ורש"י שָׁ ֶבר כְּ קֶּ ָפַתי ָנעֹות בַּ ֵהא שְׂ יְּ שֶׁ
ַחי.  כְּ ּדֹוֶמה  שֶׁ לוֹ  הּוא  ַוֲהָנָאה  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ְבכֹורֹות  בִּ
ְפתֹוָתיו  ְושִׂ ַהזֶּה  עֹוָלם  בָּ ּדֹוְבבֹות  ם  גְֵּרׁשֹום שָׁ ינּו  ַרבֵּ
ל  שֶׁ ּתֶֹכן  ְלָפֵרׁש  י  ְוָאַמְרתִּ א.  ַהבָּ עֹוָלם  בָּ ּדֹוְבבֹות 
ֲהָנָאה  ּוַמה  ָמעּות  שְׁ ַהמַּ ַמהּו  ּדֹוְבבֹות",  ְפתֹוָתיו  "שִׂ
להרשב"י  ִאים  בָּ ָאנּו  י  כִּ ֶזה,  ְיֵדי  ַעל  ְוָלנּו  לוֹ  יוֵֹצא 
ִמית,  ְוַהגַּשְׁ ָהרּוָחִנית  תוֹ  שָׁ ַבקָּ בְּ ֶאָחד  ל  ים כָּ שִׁ ּוְמַבקְּ
ה  ּוַבמֶּ ֶזה,  ִלי  בְּ ֶזה  ר  ֶאְפשָׁ ִאי  י  כִּ ֶאָחד,  ֵניֶהם  שְּׁ שֶׁ
ֲעֵדנּו  בַּ ְוַיֲעִתיר  ל  לֵּ ְתפַּ יִּ שֶׁ הרשב"י  ִלְפֵני  ה  ִנְתַרצֶּ
ָאנּו  שֶׁ ְיֵדי  ַעל  ְוֶזה  ֵתנּו,  שָׁ קָּ בַּ א  ְיַמלֵּ ַרְך  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ שֶׁ
ס"ז]  ין  טִּ [גִּ ּתֹוָרִתי"  "ִלְמדּו  תוֹ  שָׁ ַבקָּ כְּ ּתֹוָרתוֹ  לֹוְמִדים 
ָלנּו  ַמֲחִזיר  הּוא  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  רּוַח,  ַנַחת  לוֹ  ים  ְועֹושִׂ
ָאַמר  שֶׁ גָּדֹול, ְּכמוֹ  ְוכֹחוֹ  ֲעֵדנּו,  בַּ ל  לֵּ ּוִמְתפַּ רּוַח  ַנַחת 
ין.  ַהדִּ ִמן  ָהעֹוָלם  ל  כָּ ֶאת  ִלְפטֹר  ְיכֹוַלִני  ַעְצמוֹ:  ַעל 
ֲאַנן  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  דקכ"ח)  (ח"ג  דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ְוַכְמבָֹאר 

ִגיָנן. ֵרְך בְּ ָעְלָמא ִמְתבָּ ִקּיּוֵמי ָעְלִמין, דְּ

לֹום  שָׁ י  ַרבִּ להרה"צ  טֹוָבה  ְוַנֲחִזיק  ּבֹואּו  ן  כֵּ ַעל 
שליט"א,  ֵמָהאְלִמין  אדמו"ר  כ"ק  ָראס,  גְּ ְיהּוָדה 
ָוַלְיָלה  יֹוָמם  לּותוֹ  דְּ תַּ ִהשְׁ בְּ ים  ַרבִּ ה  ּוְמַזכֶּ ּזֹוֶכה  שֶׁ
ָרֵאל  ֵני ִישְׂ ְלָהִפיץ "אֹור ַהּזַֹהר" ּוְלַהְלִהיב ֶאת ִלּבֹות בְּ
ּתֹוַרת  ֶאת  ִסְדָרן  כְּ ִמיִדין  תְּ ְוִלְלמֹד  ַלֲעסֹק  ים,  ְקדֹושִׁ
ַהִהְתעֹוְררּות  ּגֶֹדל  ַבד  ּוִמלְּ דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ הרשב"י 
זַֹהר  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ִלים  ְמַקבְּ ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ ַמת  שְׁ נִּ שֶׁ
ֵלָמה  שְׁ ֱאמּוָנה  בֶּ להקב"ה  ְלִהְתָקֵרב  דֹוׁש  ַהקָּ
ׁש  ּוְלִהְתַקדֵּ ֵהר  ְלִהטָּ ֱאֶמת,  בֶּ ֵלָמה  שְׁ ְוִלְתׁשּוָבה 
דֹוׁש  נָּא ַהקָּ ל ַמְעָלה, זֹוִכים גַּם ְלעֹוֵרר ַהתַּ ה שֶׁ ְקֻדשָּׁ בִּ
ין,  ֲעֵדנּו ִלְפטֹר אֹוָתנּו ִמן ַהדִּ יְַּמִליץ טֹוב בַּ הרשב"י שֶׁ
ֵלָמה  ה שְׁ ִלְגֻאלָּ ה  ְזכֶּ נִּ ָהַרֲחִמים, שֶׁ ת  ִמדַּ ָעֵלינּו  ְוָיגֹּלּו 

ן ְיִהי ָרצֹון. ְמֵהָרה, ָאֵמן כֵּ בִּ

ֶעְרּכוֹ ָהָרָמה ְבֵרי ְיִדידוֹ עֹז מֹוִקירוֹ כְּ ּכֹה דִּ

ה הנ"ל דֹושָׁ ֲעבֹוָדתוֹ ַהקְּ דֹוָלה בַּ ַהְצָלָחה גְּ ְמָבְרכוֹ בְּ

מאיר שטרן 

ָהַרב ְמַנֵחם ֶמְנְדל טֹוְבַיאס
מּוֵאל אב"ד דק"ק  ן ַהגָּאֹון מוהר"ר שְׁ בֶּ

שטפנשט
ּמּוז התשס"ט. כ"ו תַּ

ָמד, נֹות ַהשְּׁ שְׁ דֹוׁש ֹזַהר בִּ ִלּמּוד ַהקָּ
ִעים ִיְרַקב ם ְרשָׁ יֵמי ְסָטִלין ְוַתְלִמיָדיו שֵׁ בִּ

דֹוׁש ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי ְפָעל ַהקָּ ִלְכבֹוד ַהמִּ

ַחד  ִהְנִני ְמַמֵהר ַלֲענֹות ִלְהיֹות ִנְמֶנה ִלְדַבר ִמְצָוה, ִמפַּ
ִטְרּדֹות ׁשֹונֹות.

ָהַרב  ָאִבי  בֹוד ֲאדֹוִני  ר, כְּ ְלָפֳעָלא ָטָבא ִאישַׁ ָאְמִריַנן 
ם  כֵּ ה ַהשְׁ דֹוׁש, ָהָיה ַמְזִהיר ַהְרבֵּ ְבָהק ֶהָחִסיד ַהקָּ ַהמֻּ
יֵמי  ָמד, בִּ נֹות ַהשְּׁ שְׁ דֹוׁש זַֹהר בִּ ְוַהֲעֵרב ַעל ִלּמּוד ַהקָּ
ָקְדׁשוֹ  בְּ ָנַהג  ִיְרַקב,  ִעים  ְרשָׁ ם  שֵׁ ְוַתְלִמיָדיו,  ְסָטִלין 
ְבֵרי  דִּ ְפֵניֶהם  בִּ ְוִלְדרֹׁש  ים  ַרבִּ בָּ ְקִהּלֹות  ְלַהְקִהיל 
ָמָתם,  ִנשְׁ ְלַטֵהר  זַֹהר  ַמַאְמֵרי  ָלֶהם  ט  ּוְמַצטֵּ ּתֹוָרה, 
בּו  ְוָישְׁ ִיץ  ַהקַּ תֹות  בְּ שַׁ בְּ ְיהּוִדים  ה  ַהְרבֵּ ֶנֱאָסִפים  ָהיּו 
ִלְפָעִמים  ְרצּופֹות,  עֹות  שָׁ ָוֵחִצי  ע  ע-ַאְרבַּ ַאְרבַּ כְּ
ָעָליו  טּוְבָיה  ב"ר  ָרֵאל  ִישְׂ י  ַרבִּ ׁש  מָּ ַהשַּׁ ָהָיה  ְנִדירֹות 

לֹום ֵמִביא ָלַרב ּכֹוס ַמִים.  ַהשָּׁ

ה, ּוִבְפִנים ָהיּו  ַעל פֶּ דֹוׁש בְּ ט ִמּזַֹהר ַהקָּ ָהָיה ְמַצטֵּ שֶׁ כְּ
ְך ִמְתגֵָּרׁש. ַהחֹשֶׁ ים שֶׁ ישִׁ ַמְרגִּ

ֵני  בְּ ְיָלִדים  ָידוֹ  ַעל  יב  ְלהֹושִׁ ָקְדׁשוֹ  בְּ ָנַהג  ֵכן  מוֹ  כְּ
ֶפר ַהּזַֹהר  ְפִנים ַהסֵּ לּו בִּ כְּ ְוִיְסתַּ ְמעּו  שְׁ יִּ ׁש שֶׁ ָחֵמׁש-שֵׁ

דֹוׁש. ַהקָּ

י  ַרבִּ ַמְעָלה,  ֵרי  ִמשָּׂ דֹוׁש  ַהקָּ ַהגָּאֹון  ֶאת  ט  ְמַצטֵּ ָהָיה 
י  ַעמִּ "לּו  ָקְדׁשוֹ:  בְּ ָאַמר  שֶׁ זצ"ל,  ִמּקֹוַמְרָנא  ַאְיִזיק 
ׁש  ֵני שֵׁ כּו" ְוגוֹ', ְיָלִדים בְּ ְדָרַכי ְיַהלֵּ ָרֵאל בִּ ׁשֵֹמַע ִלי ִישְׂ

ַמִים.  ֶהם ִיְרַאת שָׁ ֵנס בָּ דֹוׁש ְוִיכָּ ִיְלְמדּו זַֹהר ַהקָּ

ָהָיה  ים,  ְקַטנִּ ית ָחְכָמה ִעם  ָנַהג ִלְלמֹד ֵראשִׁ ֵכן  מוֹ  כְּ
ְמקֹורוֹ  [ֹזַהר]  ֶיֶלד  ד  ְלַלמֵּ לֹא  אֹוְמִרים  שֶּׁ ה  מַּ שֶׁ אֹוֵמר 

יִלים רח"ל. כִּ שְׂ ֵמַהמַּ

ן ַהגָּאֹון ָהַרב ְמַנֵחם ֶמְנְדל בֶּ

מּוֵאל טֹוְבַיאס אב"ד דק"ק שטפנשט מוהר"ר שְׁ

ַכי ִיְצָחִקי ָהַרב ַאְבָרָהם ָמְרדְּ
ב ּפָֹרת, ֶטֶלפֹון 097963061  ַרב ְמקֹוִמי מֹושָׁ

רֹון ב ּפָֹרת ד.נ. ֵלב ַהשָּׁ מֹושָׁ

בס"ד לסדר שבט, שנת "יצוה ה" ה'תש"ע"

ָלה "התש"ע" – גי' הזוה"ר הקדו"ש. ְוַהְיינּו "ַקבָּ

ַהְמָלָצה ּוְבָרָכה

ָראס שליט"א לֹום ְיהּוָדה גְּ י שָׁ לכת"ר הגה"צ ַרבִּ

ְדָרׁש  ַהמִּ ית  בֵּ ים,  ָהַרבִּ ה  ְמַזכֵּ ֵמָהאָלִמין  האדמו"ר 
ֶמׁש. ית שֶׁ ְעָיה", ק"ק ָרַמת בֵּ "ֲעֶטֶרת ְישַׁ

י  ִלבִּ ָוָיֵגל  י  ַמְחתִּ שָׂ ָהָאֶרץ.  ְוָתֵגל  ַמִים  ַהשָּׁ ְמחּו  ִישְׂ
ָתה,  ָעשְׂ ָידוֹ  ר  ֲאשֶׁ יר  בִּ ַהכַּ ְפָעל  ַהמִּ ֶאת  ְראֹוִתי  בִּ

ֶאת  ְלַזּכֹות   – ָהעֹוָלִמי"  ַהּזַֹהר  "ִמְפַעל  מוֹ  שְׁ ְוַנֲעָלה 
י  ַרבִּ ִמּתֹוַרת  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְבֵרי  דִּ ֵעֶדן  ֵמי  בְּ ים  ָהַרבִּ
ית  בֵּ ּוְלָכל  ָלנּו  ֲעמֹד  תַּ ְזכּותוֹ  יוַֹחאי,  ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ

ָרֵאל אכי"ר. ִישְׂ

ִלּמּוד  יבּות  ַוֲחשִׁ ַמֲעַלת  ּגֶֹדל  ָעִרים  שְּׁ בַּ נֹוַדע  ִהנֵּה 
ּזַֹהר  בַּ זיע"א  רשב"י  ַמֲאַמר  כְּ ָלה,  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת 
ִאינּון  ָיִבינּו  יִלים  כִּ שְׂ "ְוַהמַּ קנ"ג]:  ַהֲעלְֹתָך  [בְּ דֹוׁש  ַהקָּ
ַיְזִהירּו  יִלים  כִּ שְׂ ְוַהמַּ הֹון  בְּ ַמר  ְדִאתְּ ָלה  ַקבָּ ָמאֵרי 
א  זַֹהר דָּ ִלין בְּ דְּ תַּ ָקא ִמשְׁ ין ִאינּון דְּ זַֹהר ָהָרִקיַע, ִאילֵּ כְּ
ּה  ין בָּ שִׂ נְּ ִמְתכַּ ֵתַבת נַֹח דְּ ֵאינוֹ כְּ ִאְתְקֵרי ֵסֶפר ַהּזַֹהר דְּ דְּ
ן  ל ַהבֵּ ְבהֹון ִיְתַקיֵּם כָּ ְלכּוָתא דִּ ַבע ִממַּ ַנִים ֵמִעיר ְושֶׁ שְׁ
א".  דָּ ְדִסְפָרא  אֹוָרה  ְוָדא  ִליֻכהּו  שְׁ תַּ ַהְיאָֹרה  ּלֹוד  ַהיִּ
ים  ַחיִּ יֹוֵסף  י  ַרבִּ ָהֱאלִֹהי  ל  ַהְמֻקבָּ ֻעזֵּנּו  אֹון  גְּ ְוִדְבֵרי 
ַמע  "ִישְׁ ּוְתבּוָנה]:  ַעת  דַּ ִסְפרוֹ  רֹאׁש  [בְּ זיע"א  ַחי  ִאיׁש  ן  בֶּ
ידּו  ִהגִּ ֲחָכִמים  ר  ֲאשֶׁ ֶאת  יל  כִּ שְׂ ַהמַּ ְוָיִבין  ֹוֵמַע  ַהשּׁ
ת ֶאל  ָרֵאל ָלֶגשֶׁ ר ִהְזִהירּו ְוהֹוִדיעּו ְלָכל ִאיׁש ִישְׂ ַוֲאשֶׁ
ים  ַחיִּ ֵעץ  ֶריָה  ְוִנְסתָּ ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  ֵעֶסק  בְּ ַהּקֶֹדׁש 
ָהַרְעָיא  ְבֵרי  דִּ ים  ְמפָֹרשִׁ ְועֹוד  ּה",  בָּ ֲחִזיִקים  ַלמַּ ִהיא 
ח"ג  ָנׂשא,  [ֹזַהר  לרשב"י  ינּו  ַרבֵּ ה  משֶׁ ַמת  ִנשְׁ ְמֵהיְמָנא 
ַהאי  זַֹהר ָהָרִקיַע, בְּ יִלים ַיְזִהירּו כְּ כִּ שְׂ ף קכד, ב]: "ְוַהמַּ דַּ

א  ִאימָּ ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִמן זֹוֲהָרא דְּ יָלְך, דְּ ִחּבּוָרא דִּ
ּוְבִגין  יֹון,  ִנסָּ ָצִריְך  לֹא  ין  ִאילֵּ בְּ ׁשּוָבה,  תְּ ָאה,  ִעלָּ
ִאיהּו  דְּ ַחיֵּי,  דְּ ֵמִאיָלָנא  ְלִמְטַעם  ָרֵאל  ִישְׂ ֲעִתיִדין  דַּ
ַרֲחֵמי..."  בְּ גָּלּוָתא  ִמן  יּה  בֵּ קּון  ִיפְּ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ַהאי 
ָרֵאל הרש"ש  נּו ְקדֹוׁש ִישְׂ ְבֵרי מֹוֵרנּו ְוַרבֵּ ְוכּו'. ְוֵהם דִּ
זיע"א  ִיְצָחק  ִחְזִקיָּה  ָהַרב  ִלְבנוֹ  ָמַסר  ר  ֲאשֶׁ זיע"א 
ְבֵרי  דִּ נֹוְדעּו  גַּם  ְמרֹוִמים.  ְלִגְנֵזי  ָמתוֹ  ִנשְׁ ֲעִליַּת  ֶטֶרם 
ּזַֹהר  בַּ ּמּוד  ַהלִּ ל  שֶׁ ה  ָהַרבָּ ֲעָלה  מַּ בַּ ַהּדֹורֹות  ַחְכֵמי 
י  כִּ ְוָאְמרּו  ָמה,  שָׁ ַלנְּ ּכּוְך  זִּ ֵהם  ְותֹוַרת ח"ן שֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ
ִלּמּוד ַהּזַֹהר  ּתֹוָרה ַמְתִחיָלה בְּ ָגה ָהְראּוָיה בַּ ל ַהַהשָּׂ כָּ
ַמה  מּוָעה בְּ דֹוׁש ְוִסְתֵרי ּתֹוָרה ְוַרק אח"כ ָיִבין שְׁ ַהקָּ
דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ִלְקרֹא  ְלַחזֵּק  ִהְרּבּו  ְלִפיָכְך  ה.  ַגלֶּ יְּ שֶּׁ
אי  ַודַּ בְּ ָמתוֹ  ִנשְׁ ָיִבין  ּלֹא  שֶׁ ואע"פ  ִגיְרָסא,  בְּ ַוֲאִפּלּו 
ב  ַמִים ְוַטֲהַרת ַהלֵּ ִיְרַאת שָׁ ֵהא בְּ יְּ ִבין לוֹ, ּוִבְלַבד שֶׁ תָּ

ְוַהּגּוף.

ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ד  ּוְלַלמֵּ ִלְלמֹד  השי"ת  נּו  ִזכָּ וב"ה 
ת  בָּ שַׁ מוָֹצֵאי  ּוְבָכל  ַרּבֹות,  ִנים  שָׁ ה  מָּ כַּ ֶזה  דֹוׁש  ַהקָּ
ֵמאֹות  ֵמֲחֵמׁש  ְלַמְעָלה  ִעם  ְלִהְסּתֹוֵפף  זֹוִכים  קֶֹדׁש 
ֶלְך"  ַהמֶּ ִוד  "דָּ נּו  ִמְדָרשֵׁ ֵבית  בְּ ְקבּוִעים  לֹוְמִדים 
בּוַע.  ַהשָּׁ ֵלילֹות  בְּ ח"ן  עּוֵרי  שִׁ ַבד  ִמלְּ ּפָֹרת,  ב  מֹושָׁ
ִלים  ְמַקבְּ ר  א ֲאשֶׁ ישָׁ ַקדִּ ֲחבּוָרא  בַּ ִמְנָהֵגנּו  נֹוַדע  עֹוד 
ָכל  בְּ ְליֹום  ף  דַּ ִלּמּוד  ָחְדׁשוֹ  בְּ חֶֹדׁש  י  ִמדֵּ ַעְצָמם  ַעל 

ל  מּוָתם שֶׁ ָרָכה ְוִעידּוד ֵמִהְתַרשְּׁ ֵבי בְּ ְכתְּ ֵחֶלק ִממִּ
דֹוׁש. ֵני ּתֹוָרה, לֹוְמֵדי ֹזַהר ַהקָּ ָרֵאל בְּ ִנים ּוְגדֹוֵלי ִישְׂ ַרבָּ
ל ִלּמּוד  דֹוָלה שֶׁ ְכָנם אֹור ַמְבִהיק ַעל ַהּתֹוֶעֶלת ַהגְּ תָּ

ֵבל ִלְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים. ָכל ְקצֹות תֵּ דֹוׁש בְּ ֹזַהר ַהקָּ
ַנת תש"ע לפ"ק ָיָצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי שְׁ

ו



ִסּיּום  עֹוְרִכים  לר"ח  ּוְבָסמּוְך  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֶחְלֵקי 
ָנן ְוַתְלִמיֵדיהֹון. יֹוָמא ָטָבא ְלַרבָּ בְּ

"אֹור  ִסְפרוֹ  ֶאת  ָהמֹון  בֶּ ְלָהִפיץ  כת"ר  ָזָכה  ּוְכָבר 
דֹוׁש,  ַהקָּ ֶפר  ַהסֵּ ַמֲעַלת  ַעל  יף  ּוַמקִּ סֹוֵבב  ַהּזַֹהר" 
ְועֹוד  ּבוֹ.  ּמּוד  ַהלִּ ּוְזכּות  זיע"א  הרשב"י  ּוַמֲעַלת 
קוֹ  ְוִחלְּ ַהּזַֹהר",  ּקּוֵני  "תִּ דֹוׁש  ַהקָּ ֶפר  ַהסֵּ ֶאת  יס  ִהְדפִּ
ַהּגֹוְרִסים  ּבוֹ  ֶיְהּגּו  ְלַמַען  ָנה,  ַהשָּׁ ְיֵמי  לשס"ה 
ִמיָמה. ְוֵכן  ָנה תְּ ף ְליֹום ְוַיֲעֶלה ָלֶהם ְלשָׁ ְוַהּלֹוְמִדים דַּ
עּוֵרי "אֹור הרשב"י"  ִעידּוד שִׁ רּוָכה בְּ ֶאת ָיְזָמתוֹ ַהבְּ
ָהָיה  ּוב, ּוַמה שֶּׁ ָכל ָמקֹום ְוִישּׁ דֹוׁש בְּ ְלִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ
ה  ְוִהְתַרבָּ ָעָלה  עּוִרים,  שִׁ  180- כְּ ִים  ָחְדשַׁ כְּ ִלְפֵני 
לּו  ִהְתַקבְּ שֶׁ עּוִרים  שִׁ ֵמ-550  ְלַמְעָלה  ְלִמְנָין  ּיֹום  כַּ
"אֹור  ֲעלֹוֵני  בַּ ְרְסִמים  ִמְתפַּ ָבִרים  ְוַהדְּ ָמקֹום.  ָכל  בְּ
ִלְהיֹות  ַהּלֹוְמִדים  ֶאת  ִרים  ּוְמַקשְּׁ ִקים  ַהְמַחזְּ ַהּזַֹהר" 
ַחיִָּלים  ְלהֹוִסיף  ה  ְוִנְתַעלָּ ָעָלה  ה  ְוַעתָּ ֶאָחד.  ַעם 
ֲהמֹון  בַּ ְוַלֲהִפיצוֹ  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ַמֲהדּוַרת  יס  ּוְלַהְדפִּ

ָרֵאל. ית ִישְׂ בֵּ

ְלתֹוַתי יֹום יֹום".  קֹד ַעל דַּ ֵרי ָאָדם ׁשֹוֵמַע ִלי ִלשְׁ "ַאשְׁ
תוֹ  דֹוׁש, ּוְסֻגלָּ ּזַֹהר ַהקָּ ים בַּ ָבר גָּדֹול הּוא ְלַזּכֹות ָהַרבִּ דָּ
ָרֵאל  ִישְׂ ית  בֵּ ֲהמֹוֵני  ְלָבבֹות  ְלַחזֵּק  ְוֶעְליֹוָנה  ָרָמה 
ל  נּו ַהְמֻקבָּ ְבֵרי מֹוֵרנּו ְוַרבֵּ ְרְסמּו דִּ ֵזרֹות. ְוִנְתפַּ ל גְּ ּוְלַבטֵּ
ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  י  י זיע"א, כִּ ְרַעבִּ ַכי שַׁ ָהֱאלִֹהי ָהַרב ָמְרדְּ
ָוה ְלִלּמּוד 75  ת שָׁ בָּ שַׁ ָעה ַאַחת בְּ ָלה שָׁ דֹוׁש ְוַקבָּ ַהקָּ
גי'  הּוא  דֹוׁש"  ַהקָּ "ַהּזַֹהר  ּוִמְנַין  ַהחֹל!  ימֹות  בִּ ִנים  שָׁ
יַח ִצְדֶקָך", "ה' ֶעְליֹון  ִוד ְמשִׁ ן דָּ "ּתֹוָרה ֲחִביָבה", "בֶּ
ה ָיֵדינּו  ל ָהָאֶרץ", "ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי ה'", "ּוַמֲעשֵׂ ַעל כָּ
ִמְנַין  כְּ  – ה"תש"ע   – ַהּזוֹ  ָנה  שָּׁ בַּ ּוִבְפָרט  ּכֹוְנֵנהּו". 
ַעת  ה ַהדַּ ים ְוִתְרבֶּ "אֹור ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון". ְיׁשֹוְטטּו ַרבִּ

ָכל פרד"ס ַהּתֹוָרה. ים בְּ ִים ַליָּם ְמַכסִּ מַּ כַּ

הרה"ג  יָרא  ְוַיקִּ א  ַרבָּ ְבָרא  גַּ ְלַהאי  ִנְמְטֵייּה  ְריֹון  ְוַאפִּ
ַנְפׁשוֹ  ִאְוָתה  ר  ֲאשֶׁ ים,  ָהַרבִּ ה  ְמַזכֵּ ּוִמְגּדֹול  ָמעֹוז 
דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  קֶֹדׁש  יו  ִמזִּ ּוְנצּורֹות  דֹולֹות  גְּ ִלְפעֹל 
ר  ֲאשֶׁ ר ֵחיֵלּה ְלאֹוַרְיָתא בַּ ְלַעם ָקדֹוׁש. ְוָאִמיָנא ִאישַׁ
ִיְצַלח.  ָידוֹ  בְּ ה'  ֵחֶפץ  שֶׁ ְמבָֹרְך  ְלָבֵרְך  ְוִהְננּו  ִאּתוֹ.  ה' 
יל פרד"ס  תוֹ, ָיפּוצּו ַמְעְינֹוָתיו חּוָצה ְלַהְגדִּ ֻדלָּ ֵרב גְּ תֵּ

ַהּתֹוָרה ּוְלַהֲאִדיָרּה.

ְלָהִקים  ְיֵהא  ִלּמּוֵדינּו  ל  כָּ שֶׁ בס"ד  נּו  כֻּלָּ ה  ְוִנְזכֶּ
ֵמָחה,  שְׂ ִנים  ַהבָּ ֵאם  ָקרֹוב,  בְּ ִמגָּלּוָתא  א  ִכיְנתָּ שְׁ

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה בְּ בִּ

ת ַהּתֹוָרה ִבְרכַּ בְּ

אברהם מרדכי יצחקי

החונה פה פורת

ַצוֶּה ה'תש"ע ה תְּ בס"ד. ְלֵסֶדר ְוַאתָּ

לכת"ר ְוָהָדר

"ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי" ל ּתֹוָרה בְּ ּה שֶׁ ֵמִקים ֻעלָּ

כ"ק ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאָלִמין

ִליָט"א ָראס שְׁ לֹום ְיהּוָדה גְּ י שָׁ הגה"צ ַרבִּ

יׁשּוָעתוֹ. נַֹעם השי"ת בִּ

לכת"ר  ב  ַהלֵּ ת  ְרכַּ בִּ ֶאת  יַע  ְלַהבִּ ָאנּו  ים  שִׁ ְמַבקְּ
ֲהָפַצת אֹור  ְמָרץ בַּ ֳעלוֹ ַהנִּ ִליָט"א, ַעל פָּ ָהַאְדמֹו"ר שְׁ
ְסָפָריו ַהְיָקִרים ּוְבִמְפָעָליו  דֹוׁש, בִּ ּזַֹהר ַהקָּ "י בַּ בִּ ָהַרשְׁ
ִלְהיֹות  זֹוֶכה  ַוֲאָתר  ָמקֹום  ל  כָּ שֶׁ ַעד   – יִרים  בִּ ַהכַּ

אֹור ִלּמּוד ַהּזַֹהר. מּוָאר בְּ

"אֹור  ה:  ִפלָּ ַהתְּ ַמֲאַמר  ָעֵלינּו  ִמְתּכֹוֵנן  אי  ַודַּ בְּ ּוָבֶזה 
ְלאֹורֹו".  ְמֵהָרה  בִּ נּו  כֻּלָּ ה  ְוִנְזכֶּ ִאיר  תָּ ִצּיֹון  ַעל  ָחָדׁש 
ַרְעָיא  נּו  ַרבֵּ ה  משֶׁ ַמֲאַמר  ּוְמֻפְרָסם  יָּדּוַע  כַּ ְוהּוא 
קּון ַעם  ַהאי ִסְפָרא ִיפְּ י "בְּ "י זיע"א כִּ בִּ ְמֵהיְמָנא ְלַרשְׁ

ַרֲחִמים ְמֵהָרה" (ָנׂשא קכד:). ָרֵאל ִמגָּלּוָתא בְּ ִישְׂ

ֵאֶצל  ְלֵקרּוב  השי"ת  ִני  ִזכַּ ר  ֲאשֶׁ ֶאת  ֶאְזּכֹר  ָזכֹור 
ַעל  בַּ זיע"א  זצ"ל  צובירי  יֹוֵסף  ָהַרב  הגה"צ  מו"ר 
דֹוׁש ְותֹוַרת  ַהּזַֹהר ַהקָּ ֵסֶפר "ֱאמּוַנת ה'" ַעל ַמֲעַלת 
ל  ִמּנּוהּו כָּ ִנים!!!  ן 16 שָׁ בֶּ ּוֵמֱהיֹותוֹ  ָלה.  בָּ ְוַהקַּ ַהּסֹוד 
יָמן ִלְלחֹם ִמְלֶחֶמת ַהּקֶֹדׁש ֶנֶגד ַהְמַעְרֲעִרים  ַחְכֵמי תֵּ
ר  ֲאשֶׁ ְוהּוא  דֹוׁש,  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ַמֲעַלת  ַעל  ִריִעים  ְוַהמְּ
ַתב ֶאת  יָמן זיע"א כָּ ַחְכֵמי תֵּ ָנן  ְוַרבָּ ָמָרָנן  ִליחּות  שְׁ בִּ
ִעיר,  ַהצָּ ילוֹ  ֵני גִּ ִמפְּ מוֹ  ִעּלּום שְׁ ה בְּ ִחלָּ ֶפר ַהנַּ"ל תְּ ַהסֵּ
ר  ְמַחבֵּ מוֹ כִּ ְרַסם שְׁ ִנים ַרּבֹות פֻּ ֲעבֹור שָׁ ָאֶרץ כַּ ְוַרק בָּ
ֶפר, ְוהּוא כֻּּלוֹ מּוָאר  עֶֹתק ִמן ַהסֵּ ֶפר. וב"ה ָזִכיִתי בְּ ַהסֵּ
דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִצְדַקת  ְלהֹוִכיַח  קֶֹדׁש  ִמְלֶחֶמת  בְּ
ָרֵאל  ִישְׂ ְלַעם  יבּותוֹ  ַוֲחשִׁ ּוַמֲעָלתוֹ  זיע"א,  "י  בִּ ֵמַרשְׁ
ַהְנָהָגתוֹ  ן ָהָיה בְּ הּו ֲעֵלי ֵסֶפר, כֵּ ְוָלעֹוָלם כֻּּלוֹ. ּוְכַמֲעשֵׂ
ה  ְקֻדשָּׁ ל  שֶׁ יפּות  ַתקִּ בְּ ַנְפׁשוֹ  מֹוֵסר  ׁש,  ַממָּ ַחיָּיו  ל  כָּ
ֶאת  ֶאְזּכֹר  ְוֵכן  ּבוֹ.  ּמּוד  ְוַהלִּ ַהּזַֹהר  ַמֲעַלת  ֶאת  ְלַחזֵּק 
ִיְחֶיא ַנחּום זיע"א,  ל ָהַרב ְסַעְדָיא ב"ר  מו"ר ַהְמֻקבָּ
ָהָיה  ּוֵמאֹורוֹ  דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ִדיר  תָּ הֹוֶגה  ָהָיה  שֶׁ
מו"ר  נֹוֵהג  ָהָיה  ם  ּוְבַדְרכָּ ְוִנְפָלאֹות.  ְיׁשּועֹות  ּפֹוֵעל 
הֹוֶגה  ָהָיה  שֶׁ זיע"א,  עואמי  עוואד  ן  בֶּ ִיְחֶיא  ָאִבי 
ָקְדׁשוֹ  ה  י ִמפֶּ ַמְעתִּ ַרּבֹות שָׁ ּוְפָעִמים  דֹוׁש,  ּזַֹהר ַהקָּ בַּ
רּוׁש  דֹוׁש ִעם פֵּ ה ַעל ִסְפֵרי ַהּזַֹהר ַהקָּ ֲעלּות ַרבָּ ִהְתפַּ
זָָּכה ּבוֹ  ִציאּות ְוָכל ִמי שֶׁ ָהָיה ְיַקר ַהמְּ ׁש ֶמֶלְך, שֶׁ ִמְקדַּ

ַגן ֵעֶדן ֲעֵלי ֲאָדָמה. ְמַנת ֶחְלקוֹ בְּ זֹוֶכה בִּ ָהָיה כְּ

ָרֵאל,  ר ֵסֶדר חֹק-ְלִישְׂ ֶזה ֻסדַּ י בְּ נּו כִּ ית ִלבֵּ ּוֶבֱאֶמת, ָנשִׁ
דֹוׁש,  ּזַֹהר ַהקָּ ְוהֹוִסיף ּבוֹ ַהִחיָד"א זיע"א גַּם ַמֲאָמר בַּ
ְוִיְהיּו  ַלּכֹל,  ֶנֶפׁש  ֵוה  שְׁ ְוִיְהֶיה  ַהּכֹל  ּבוֹ  ֶיְהּגּו  ְלַמַען 

ָכל יֹום ְויֹום. ִדיִרים ּבוֹ בְּ תְּ

כ"ק  ל  שֶׁ ֶהָעצּום  ִמְפָעלוֹ  בְּ ִמיֲַּעקֹב  ּכֹוָכב  ַרְך  דָּ ּוָבֶזה 
ם  ַדְרכָּ בְּ יְך  ְלַהְמשִׁ ִליָט"א,  שְׁ ֵמָהאָלִמין  ָהַאְדמֹו"ר 
ֲעלּו  פָּ ר  ֲאשֶׁ ַהּדֹורֹות,  דֹוֵלי  גְּ ְוָכל  ה  ֵאלֶּ דֹוִלים  גְּ ל  שֶׁ
ְלַמַען  דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ִלּמּוד  ִסְדֵרי  נּו  ְוִתקְּ ַרּבֹות 
ּתֹוָרה  יל  ְלַהְגדִּ ָתם  ְמַגמָּ ר  ִעקַּ אי  ּוְבַודַּ ַהּכֹל.  ּבוֹ  ֶיְהּגּו 

ֵלָמה. ה ַהשְּׁ ֻאלָּ ָקרֹוב ַהגְּ ּוְלַהֲאִדיָרּה בְּ

ָזִכינּו  ִליָט"א  שְׁ ֵמָהאָלִמין  ָהַאְדמֹו"ר  כ"ק  ּוִבְזכּות 
ִתי  ִהלָּ ַהקְּ עּור  שִּׁ בַּ ָקבּוַע  ִלּמּוד  ֵסֶדר  ַע  ִלְקבֹּ ָאנּו  גַּם 
ְלַעְצמוֹ  זֹוֶכה  ֶאָחד  ל  כָּ  – ה  ִחלָּ תְּ קֶֹדׁש:  ת  בָּ שַׁ בְּ
ַיַחד  בְּ אֶֹפן שֶׁ ּקּוֵני ַהּזַֹהר", בְּ ֶפר "תִּ ַעּמּוד ִמסֵּ ַלֲהגֹות בְּ
ואח"כ  ת.  בָּ שַׁ ָכל  בְּ ים  פִּ דַּ ה  ְוַכמָּ ה  מָּ כַּ ִליִמים  ַמשְׁ

"אֹור-ַהּזַֹהר",  ֵסֶפר  בְּ ְוַהְרָחָבה  ִלּמּוד  יִכים  ַמְמשִׁ
ַמֲעַלת ַהּזַֹהר,  ָרֵאל בְּ ר ָקְראּו ַחְכֵמי ִישְׂ ָלַדַעת ֶאת ֲאשֶׁ
ֵהן ָלנּו  ֵרי ְיסֹודֹות שֶׁ ִטים ִעקְּ ְבֵרי קֶֹדׁש ָאנּו ְמַלקְּ ּוִמדִּ

דֹוׁש. מֹות ַלּזַֹהר ַהקָּ ַח-ַהְקדָּ ַמְפתֵּ

בגי'  ֶוה  שָׁ  =  218 בגי'  זַֹהר  ְוֶאְתּבֹוַנן:  השי"ת  ִני  ִזכַּ
ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ְכִלית  תַּ ר  ִעקַּ ְוהּוא  ה'",  עֹוָלם  "ֱאלֵֹהי 
ֶוה  שָׁ ְוֵכן  זוֹ.  אֶֹמן  ֱאמּוַנת  בֶּ ּוְלִהוַָּדע  ֵליַדע  דֹוׁש  ַהקָּ
ְוהֹוֶגה  ַהּזֹוֶכה  ל  כָּ ַהְיינּו  א",  ַהבָּ עֹוָלם  ן  בֶּ "הּוא  בגי' 
נּו",  ֶוה בגי' "ְוה' ָהָיה ִעמָּ ן העוה"ב. שָׁ בזוה"ק הּוא בֶּ

פּוָלה", ובגי' "ֶחֶסד עֹוָלם". ובגי' "ַוֲהלֹא זוֹ טֹוָבה כְּ

"ִעם  בגי'  ֶוה  שָׁ  =  219 ַהּכֹוֵלל  ְוִעם   218 בגי'  זַֹהר 
ְמֵהיְמָנא  ָהַרְעָיא  ַמֲאַמר  בְּ מ"ש  ַהְיינּו  ֶלְך",  ַהמֶּ ִוד  דָּ
ִוד  ן דָּ יַח בֶּ יַאת ָמשִׁ י ִלּמּוד הזוה"ק ְמָקֵרב בִּ ַהנַּ"ל כִּ

ִצְדֵקנּו.

"ֵאין עֹוד  ֶוה בגי'  ַהְיִדיָעה בגי' 223 = שָׁ ה'  בְּ ַהּזַֹהר 
תֹוַרת  ּמּוד בְּ ַלל ַהלִּ ַבּדֹו", ְוהּוא ַהְיסֹוד ַהּנֹוָדע ִמכְּ ִמלְּ
ַמֲאַמר  בְּ נַּ"ל  כַּ ה"  ֻאלָּ גְּ ִכּסּוֵפי  "בְּ בגי'  ֶוה  שָׁ ח"ן. 
ּוְבָכל  ֶרק  פֶּ ָכל  בְּ ה  ֻאלָּ ַהגְּ ֵקרּוב  ַעל  ְמֵהיְמָנא  ָהַרְעָיא 
י ֲאִני ה'  ֶוה בגי' "כִּ ּזֹוִכים ַלֲהגֹות בזוה"ק. "שָׁ ָבה שֶׁ תֵּ

ֱאלֵֹהיֶכם".

ֶוה  שָׁ  .638  =  415  +  223 בגי'  ֶוה  שָׁ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר 
מֹות  ִלשְׁ בגי'  ֶוה  ְושָׁ ָהָאֶרץ".  ל  כָּ ַעל  ֶעְליֹון  "ה'  בגי' 
בגי'  ֶוה  שָׁ ַיֲעקֹב".  ִיְצָחק  "ַאְבָרָהם  ָהָאבֹות  ת  לֹשֶׁ שְׁ
ִהיא  נּו  ִעמָּ ה'  ִרית  בְּ ר  ִעקַּ י  כִּ ְלהֹורֹות  ה'",  ִרית  "בְּ
ֶוה  ִלּמּוד הזוה"ק, ְוַהְיינּו שָׁ בְּ ִתיָּה ַהּזוֹ שֶׁ ַעל ֶאֶבן ַהשְּׁ
יֵרי  "ּוְבשִׁ בגי'  ֶוה  שָׁ ְלעֹוָלם".  הּוא  אֹות  י  "כִּ גַּם  בגי' 
ִוד  דָּ ן  "בֶּ ובגי'  ִצְדֵקנּו"  יַח  "ִלְמשִׁ ובגי'  ָך"  ַעְבדֶּ ִוד  דָּ
ה ָיֵדינּו  ֶוה גַּם בגי' "ּוַמֲעשֵׂ יַח ִצְדֶקָך". ּוְבָכל ֶזה שָׁ ְמשִׁ

ן ְיִהי ָרצֹון. ּכֹוְנֵנהּו" כֵּ

קֹור  ִממְּ ִליָט"א  שְׁ ָהַאְדמֹו"ר  כ"ק  ְיבַֹרְך  ן  כֵּ ְוַעל 
יְך  ָרכֹות, ִלְבִריאּות ּגּוָפא ּוְנהֹוָרא ַמַעְלָיא, ְלַהְמשִׁ ַהבְּ
ם ָהעֹוָלם  סֵּ ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי, ְלַמַען ִיְתבַּ ֵחילוֹ בְּ
ְלֶמֶלְך  ה'  "ְוָהָיה  ְלַקיֵּם  רוֹ  ִעקָּ "י שֶׁ בִּ ָהַרשְׁ ֵמאֹור  כֻּּלוֹ 
מוֹ  ּושְׁ ֶאָחד  ה'  ִיְהֶיה  ַההּוא  ּיֹום  בַּ ָהָאֶרץ  ל  כָּ ַעל 

ֶאָחד".

ה, ּוֶבֱאֶמת ָנכֹון הּוא ְלִהְתגַּּלֹות  ָרשָׁ פָּ ִסיָמן ִהְתּבֹוְננּו בַּ
 =  (501) ַצוֶּה"  "תְּ בּוַע:  ְוַהשָּׁ ה.  ּוָפָרשָׁ ה  ָרשָׁ פָּ ָכל  בְּ
נּוז  ַהגָּ "אֹור  ּוְבִלּמּוד   .(278) נּוז  ַהגָּ אֹור   +  (223) ַהּזַֹהר 
ִנים  ַהבָּ ֶוה בגי' "ֵאם  ה בע"ה = שָׁ ִיְתגַּלֶּ  (501) ַהּזַֹהר" 
ע ֶאת ה'", ובגי'  ִכיָנה, בגי' "דַּ ֵמָחה" ַעל ִעּלּוי ַהשְּׁ שְׂ

י ָקדֹוׁש ֲאִני". "כִּ

"י זיע"א בִּ דֹוׁש ּוְזכּות ָהַרשְׁ יָקר ַוֲהַדר ַהּזַֹהר ַהקָּ בִּ

ת  ם ַהֲחֵבִרים ַהּלֹוְמִדים בביהמ"ד מֹוֶרשֶׁ שֵׁ בְּ
ְנָיִמיָנה. משה עמיאל. ַהּתֹוָרה בִּ

ז
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