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לקט מספרי הקדמונים על הזוהר
ׂ ָמחוֹת ֶאת
ׂ ִּבי ַע נ ְַפׁשוֹ ְּבש ַֹבע ְש
אִ .ל ְלמֹד ְּבכָל יוֹם ז ַֹהר ְל ַה ְש
ָּפנֶי ָך
ׂ ִּבי ַע
ֵס ֶדר ַה ִּל ּמוּד ִל ְלמֹד ְּבכָל יוֹם ְּג ָמרָא ו ִּמ ְׁשנָיוֹת ְוז ַֹהר ְל ַה ְש
ׂ ָמחוֹת ֶאת ָּפנֶיךָ) .נ ְִתיב ִמ ְצוו ֶֹתי ָך ְׁש ִביל ַה ּתוֹרָה א' ל"ב(
נ ְַפׁשוֹ ְּבש ַֹבע ְש
ימ ְט ִר ּיָא ָה ֵאין סוֹף
בַ .ה ּלו ֵֹמד ַהז ַֹּהר ָּפנָיו ַמז ְִה ִירים ֵּ -ת ַבת ז ַֹהר ִּג ַ
ָּברו ְּך הוּא
ַה ּלו ֵֹמד ַהז ַֹּהר ָּפנָיו ַמז ְִה ִיריםְ ,וזֶה ּו ַה ַּט ַעם ָל ָּמה נ ְִקרָא ֵס ֶפר
זֹּהר וְכוּ' וַאֲדוֹנִי ָא ִבי זִ ְכרוֹנוֹ ְל ַח ּיֵי ָהעו ָֹלם ַה ָּבאְּ ,ב ֵריׁש
ַה ַ
ֶמז ְל ִמ ִּלין ִע ָּל ִאין
זֹּהר ר ֶ
ָּפ ָר ַׁשת ְּברֵא ִׁשית ָּכ ַתבְּ ,ד ָק ְרא ּו ֵס ֶפר ַה ַ
ימ ְט ִר ּיָא ָה ֵאין סוֹף ָּברו ְּך הוּא.
ִּכי ֵּת ַבת ז ַֹהר ִּג ַ

)ה ּמו ִֹציא ָלאוֹר ז ַֹהר ְּדפוּס ִליוו ְֹרנוֹ(
ַ

ֲס ְּפרָה ֶאל חֹק ֲהָויָה ָא ַמר ֵאלַי ְּבנִי ַא ָּתה ְּד ֵת ַבת חֹק רָא ֵׁשי
ג .א ַ
ׂה ֵּבן
ֵּתבוֹת ָח ְ'כ ַמת ַק ָּ'בלָה ְּכלו ַֹמר ַה ּלו ֵֹמד ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּבלָה ַנ ֲע ֶש
ְל ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא
ׂה ֵּבן ְל ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך
ַה ּלו ֵֹמד ַהז ַֹּהר ֶׁש ִהיא ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּבלָה ַנ ֲע ֶש
הוּא .ו ָּבזֶה ֵּפ ֵרׁש אֲדוֹנִי ָא ִבי זִ ְכרוֹנוֹ ְל ַח ּיֵי ָהעו ָֹלם ַה ָּבא ְּב ֵס ֶפר
ַבי א"ן זִ ְכרוֹנוֹ
ָא ֵמן ַעל ַה ְּת ִה ִּלים ְּב ֵׁשם ה"ה מוֹרֵנ ּו ָהרַב ר ִּ
ֲס ְּפרָה ֶאל חֹק ֲהָויָה ָא ַמר
ָכה ֶׁש ּזֶה ֶׁש ָא ַמר ַה ָּכתוּב א ַ
ִל ְבר ָ
ֵאלַי ְּבנִי ַא ָּתה ְּד ֵת ַבת חֹק רָא ֵׁשי ֵּתבוֹת ָח ְ'כ ַמת ַק ָּ'בלָה ְּכלו ַֹמר
ׂה ֵּבן ְל ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ְוזֶה
ַה ּלו ֵֹמד ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּבלָה ֲאזַי ַנ ֲע ֶש
ֶׁש ָא ַמר ֲהוָיָה ָא ַמר ֵא ַלי ְּבנִי ַא ָּתה ַעד ָּכאן ְּד ָברָיו .ו ְּב ַה ְרצו ִֹתי
ַה ְּד ָב ִרים ִל ְפנֵי ִמי ֶׁש ּגָדוֹלֲ ,הלֹא הוּא החו"ׁש הדו"ט מוֹרֵינ ּו
ָהרַב ָמ ְר ְּד ַכי ָס ָמאגָ'א נְר" ּו הו ִֹסיף ַעל זֶה ִּד ְל ָכ ְך ָא ַמר ַה ָּפסוּק
ֲפ ּל ּו
ָל ָמא ְּכמוֹ ֶׁש ְּמב ָֹאר ְלעֵיל א ִ
ֲפ ּל ּו ִס ּפוּר ְּבע ְ
ֲס ְּפרָה ַּדא ִ
ִּב ְלׁשוֹן א ַ
ֲפ ּל ּו ָה ִכי ַנ ֲע ֶש
ֶׁש ֵאינוֹ ֵמ ִבין א ִ
ׂה ֵּבן ְל ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ,וְהוּא נָכוֹן
)ה ּמו ִֹציא ָלאוֹר ז ַֹהר ְּדפוּס ִליוו ְֹרנוֹ(
ַ
ׁ.
ֶׁש ֵּפ ֵרש
ֻלָה
דַ .ה ּלו ֵֹמד ַהז ַֹּהר ְמ ָקרֵב ַה ְּגא ּ
ֱמת ְלַי ֲעקֹב
ֻלָה ו ְָכ ְך ָּכ ַתב ָהרַב א ֶ
ַה ּלו ֵֹמד ַהז ַֹּהר ְמ ָקרֵב ַה ְּגא ּ
זֹּהר
זִ ְכרוֹנוֹ ְל ַח ּיֵי ָהעו ָֹלם ַה ָּבא ְּב ַה ְק ָּד ַמת ִס ְפרוֹ ִמ ֵּׁשם ַה ַ
ֱריד ַה ְר ֵּבה ָהרַב עַל ִמי ֶׁש ּלו ֵֹמד ּתוֹרָה ֶׁש ִּב ְכ ָתב
ו ְַה ִּת ּק ּונִים ו ְֶהח ִ
וְתוֹרָה ֶׁש ְּבעַל ֶּפה ָע ְנׁשוֹ ְּגדוֹלָה ִאם לֹא י ְִלמֹד ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר
ו ְָח ְכ ַמת ַק ָּבלָה.
)ה ּמו ִֹציא ָלאוֹר ז ַֹהר ְּדפוּס ִליוו ְֹרנוֹ(
ַ

ָאה
ימת ֶּפ ִתי ִ -מי ֶׁש ּלֹא ר ָ
ה .סוֹד ִל ּמוּד ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּבלָה ַמ ְח ִּכ ַ
ָמיו ּ -כָל ַה ּפוֹ ֵרׁש ִמ ֶּמ ּנָה
ָאה ְמאוֹרוֹת ִמ ּי ָ
אוֹר ַה ָח ְכ ָמה זוֹ לֹא ר ָ
ּפוֹ ֵרׁש ֵמ ַה ַח ּיִים ַה ּנ ְִצ ִח ּיִים ָהרו ָּח ִנ ּיִים
ָד ְע ָּת ַה ּיוֹם וַ ֲה ֵׁשב ָֹת ֶאל ְל ָב ֶבךָ( ַמה
עוֹד ֵּפר ּוׁש ַה ָּפסוּק ) ְוי ַ
ִידיעַת
ַך ו ִ
ֶּׁש ָא ַמר ַּדע ֶאת ֱאל ֵֹקי ָא ִבי ָך ְּב ִע ְניַן ַא ְחדוּתוֹ י ְִת ָּבר ְ
ׂ ְּג ֵבה ּו
ֲצילוּת ָא ַמר ַּדע ְּכמוֹ ֶׁש ָא ַמר ַה ָּפסוּק ֲא ַש
ְׁשמו ָֹתיו וְסוֹד ָהא ִ
ימת
ָדע ְׁש ִמי הוּא סוֹד ִל ּמוּד ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּבלָה ֲא ֶׁשר ַמ ְח ִּכ ַ
ִּכי י ַ
ָמיו ִּכי
ָאה ְמאוֹרוֹת ִמ ּי ָ
ָאה אוֹר ַה ָח ְכ ָמה זוֹ לֹא ר ָ
ֶּפ ִתי ו ִּמי ֶׁש ּלֹא ר ָ
ָחתוֹ ו ְִע ְנ ְינֵי
ׂ ִּכיל סוֹד ַא ְחדוּתוֹ ָּברו ְּך הוּא וְסוֹד ַה ְׁש ּג ָ
ָאז י ִָבין ְוַי ְש
ֱל ִמים ֵמ ַח ְכ ֵמי ַה ִּפילוֹסו ִֹפים,
ַה ְּת ָא ִרים ַה ּנִזְ ָּכ ִרים ַּב ּתוֹרָה ַה ֶּנע ָ
ֲתה ָּכל ֵא ֶּלה.
ַא ְׁשרֵי ַעיִן ָרא ָ
ַען ִּכי ַה ְר ֵּבה ְּבנֵי ָא ָדם ּפו ְֹר ִׁשים ִמזּ וֹ ַה ָח ְכ ָמה ו ְָכל ַה ּפוֹ ֵרׁש
ְוי ַ
ִמ ֶּמ ּנָה ּפוֹ ֵרׁש ֵמ ַה ַח ּיִים ַה ּנ ְִצ ִח ּיִים ָהרו ָּח ִנ ּיִיםַ ,על ֵּכן ַא ְע ִּתיק
ֱמת ַמה ֶּׁש ָא ְמר ּו ַעל ִע ְניַן ָהרַב ַה ַּב ַעל
ֲכ ִמים ַח ְכ ֵמי ָהא ֶ
ִּד ְברֵי ַהח ָ
ֶכת ְּכ ָתב ְוזֶה ְלׁשוֹנוֹ" :רָאוּי
ִמנ ְַחת יְהו ָּדה ְּב ַה ְק ָּד ָמתוֹ ְל ַה ַּמ ֲער ֶ
ֱמר ִמי ָה ִאיׁש
ֶׁש ּי ְַח ּפֹץ ָה ָא ָדם ַּב ַח ּיִים ְּכ ֵדי ִל ְראוֹת ַּב ּטוֹב ֶׁשֶּנא ַ
ׂג ִּכי ִאם ְּב ֶא ְמ ָצעוּת
ֻש
ֶה ָח ֵפץ ַח ּיִים ִל ְראוֹת טוֹב ו ְַה ּטוֹב ַה ּזֶה לֹא י ַּ
ָתי ַאל ַּת ֲעזֹבוּ".
ָת ִּתי ָלכֶם ּתוֹר ִ
ֶקח טוֹב נ ַ
"כי ל ַ
ֱמרִּ :
ַה ּתוֹרָה ֶׁשֶּנא ַ
ָתי ַאל ַּת ֲעזֹב ּו
ו ְָת ַפס ְלׁשוֹן ֶ'ל ַקח' לו ַֹמר ִּת ְּקח ּו ַה ּטוֹב ִאם ּתוֹר ִ
ׂיו ֵאינָם
וְכוּ' ו ִּמי ֶׁשהוּא ֵמ ַה ַּכת ַה ְּׁש ִלי ִׁשי ַּכ ּוָנָתוֹ ְרצ ּויָה ו ַּמ ֲע ָש
ַשל ִמ ֶּמ ּנָה ו ְַה ֵּׁשם ַה ּטוֹב
ְרצ ּויִים ִּכי לֹא ִמ ְּפנֵי זֶה רָאוּי ְל ִה ְתר ֵּׁ
יאה ַה ִהיא
ֲבה ו ְַה ְּׁשגִ ָ
י ְַכ ֵּפר ַּבעֲדוֹ ִּכי ַעל ָּכל ְּפ ָׁש ִעים ְּת ַכ ֶּסה ַאה ָ
)ח ֶלק ג' פה (:זֶה
זֹּהר ֵ
ֵבה ִל ְפנֵי ַה ֵּׁשם ּבֹא ו ְּר ֵאה ְּב ֵס ֶפר ַה ַ
ֲער ָ
ְיתאְ ,ולָא ַא ְׁש ּכַח
"האי ַמאן ְּד ִתיאו ְּב ֵּתיה ְל ִמ ְלעֵי ְּבאוֹ ַרי ָ
ְלׁשוֹנוַֹ :
ְיתאָ ,לעֵי ָּב ּה ,ו ְּמ ּג ְַמ ּגֵם
ֵיה ,וְהוּא ִּב ְר ִחימו ָּתא ְּדאוֹ ַרי ָ
ַמאן ְּדיו ִֹליף ל ּ
ָדעּ .כָל ִמ ּלָה ו ִּמ ּלָה ַס ְּל ָקא ,וְקו ְּד ָׁשא ְּב ִר ְיך
ָּב ּהְּ ,בגִ ְמגו ָּמא ְּדלָא י ַ
ֵיה ְּד ַההוּא
ָה ָס ֲח ָרנ ּ
ָטע ל ּ
ָהְ ,ונ ַ
הוּא ַח ֵּדי ְּב ַה ִהיא ִמ ּלָה ,ו ְַק ִּביל ל ּ
ַר ֵבי
ַב ְר ִבין ,ו ְִא ְקרוּן ע ְ
ָביד ּו ֵמ ִא ּלֵין ִמ ִּלין ִאי ָלנִין ר ְ
ַנ ֲחלָא ,ו ְִא ְתע ִ
ֲב ָת ּה ִּת ְׁש ּגֶה ָת ִמיד" ַעד
)מ ְׁשלֵי ה( ְּב ַאה ָ
ֲדא הוּא ִד ְכ ִתיבִ ,
ַחל ,ה ָ
נַ
ָּכאן ְלׁשוֹנוֹ.
ֲמר ִראׁשוֹן(
) ְׁש ָל"ה ַמא ָ

ב

ֶפׁש ְצ ִריכָה ְל ִת ּק ּונ ָּה ַל ֲעסֹק ְּב ַפ ְר ֵּדס ְּכ ִפי ַמה ֶּׁש ִהיא יְכוֹלָה
וּ .כָל נ ֶ
ַצל ְולֹא
ֵידע ַה ְר ֵּבה ְונ ְִתע ֵּ
ׂיג ְול ַ
ֵידע ְ -וכָל ִמי ֶׁש ּיָכוֹל ְל ַה ִּש
ׂיג ְול ַ
ְל ַה ִּש
ֵדע ּכָל
ׂיג ְוי ַ
ָדע ֶא ּלָא ְמעַטָ ,צ ִר ְיך לָבוֹא ְּבגִ ְלגּ וּל עַד ֶׁש ּי ִַּש
ׂיג ְוי ַ
ִה ִּש
ׂיג
ַמה ֶּׁש ֶא ְפ ָׁשר ְל ִנ ְׁש ָמתוֹ ְל ַה ִּש
יכה ְל ִת ּק ּונ ָּה ַל ֲעסֹק
ֶפׁש ְצ ִר ָ
ֱמת ֶׁש ָּכל נ ֶ
וְעוֹד ָא ְמר ּו ַח ְכ ֵמי ָהא ֶ
ידע ְוכָל ִמי ֶׁש ּיָכוֹל
ׂיג ו ְֵל ַ
ְּב ַפ ְר ֵּדס ְּכ ִפי ַמה ֶּׁש ִהיא יְכו ָֹלה ְל ַה ִּש
ָדע ֶא ּלָא ְמעַט
ׂיג ְוי ַ
ַצל ְולֹא ִה ִּש
ֵידע ַה ְר ֵּבה ְונ ְִתע ֵּ
ׂיג ְול ַ
ְל ַה ִּש
ֵדע ּכָל ַמה ֶּׁש ֶא ְפ ָׁשר ְל ִנ ְׁש ָמתוֹ
ׂיג ְוי ַ
ָצ ִר ְיך לָבוֹא ְּבגִ ְלגּ וּל עַד ֶׁש ּי ִַּש
ֲלכוֹת ֵהן ִּב ְר ָמזִ ים
יעת ַה ּתוֹרָה ו ְֵהן ִּב ְפ ָׁש ֵטי ַהה ָ
ׂיג ִמ ִיד ַ
ְל ַה ִּש
ידע
ׂיג ו ְֵל ַ
ו ְּד ָרׁשוֹת וְסוֹדוֹת ִּכי ָּכל ַמה ֶּׁש ִּנ ְׁש ָמתוֹ יְכו ָֹלה ְל ַה ִּש
ִמ ִיד ַ
יעת ַה ּתוֹרָה זֶה ּו ִּת ּקוּן ְׁש ֵלמו ָּת ּה ו ְִאי ֶא ְפ ָׁשר ָל ּה ְל ִה ְת ַּת ֵּקן
ָה ֲא ֶׁשר חו ָֹבה
ו ְּל ִה ְׁש ַּת ֵּלם ִּב ְצרוֹר ַה ַח ּיִים ֶאת ַה ֵּׁשם ִּב ְמקוֹר ּ
ָמים ַא ְׁשרֵי ִמי ֶׁש ָּבא ְלכָאן
יעה זוֹ ְו ָלכֵן ָא ְמר ּו ֲחכ ִ
ִמ ָּׁשם ִּב ְל ִּתי י ְִד ָ
ֵך לָבוֹא ְּבגִ ְלגּ וּל לָעוֹלָם ַה ּזֶה.
ו ְַת ְלמוּדוֹ ְּביָדוֹ ְּכ ֵדי ֶׁש ּלֹא י ְִצ ָטר ְ
ימן ד'(
ֻל ָחן ָערו ְּך ָהרַב ִה ְלכוֹת ַּת ְלמוּד ּתוֹרָה ֶּפרֶק א' ִס ָ
)ׁש ְ

ּׂיַת ַה ִּמ ְצווֹת ָּכל עוֹד
ֲפ ּל ּו י ְִהיֶה ָחכָם ּגָדוֹל ְּב ִת ּקוּן ֲע ִש
וְעוֹד ֶׁשא ִ
ָת ּה יו ֵֹתר וְיו ֵֹתר ְּבע ֶֹמק
ּׂי ָ
ֵדע סוֹד ִּת ּקוּן ֲע ִש
ֶׁש ּי ְִת ַח ֵּכם ַּב ּתוֹרָה י ַ
ָדעַת סוֹד ִׁשעוּר קו ָֹמה
ַה ּסוֹד ֶׁש ֲהרֵי ַּת ְכ ִלית ַהי ְִדיעָה הוּא ל ַ
ַבי ִי ְׁש ָמ ֵעאל ְּב ִמ ְד ָרׁש ִמ ְׁש ֵלי ַּב ָּפסוּק
ִּכ ְד ֵפר ּוׁש ַּב ְּב ַרי ְָתא ֶׁשל ר ִּ
אֹרַח ְל ַח ּיִים ׁשו ֵֹמר מו ָּסר וְעוֹזֵב ּתו ַֹכ ַחת ַמ ְת ֶעה .ו ְָא ַמר ָׁשם
ֲלים ָל ָא ָדם ִאם ָע ַסק
ַבי ִי ְׁש ָמ ֵעאל ִּכי ְּביוֹם ַה ִּדין ׁשוֹא ִ
ר ִּ
ָדע ּתוֹרַת ּכֲֹהנִים ו ְִאם
ָדע ִׁש ָּתא ִס ְד ֵרי ו ְִאם י ַ
ַּב ִּמ ְקרָא ו ְִאם י ַ
ָדע ַה ְּג ָמרָא.
יַ
ָדה ו ְַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא
זֶה ְלׁשוֹנוָֹּ :בא ְל ָפנָיו ִמי ֶׁשֵּיׁש ְּביָדוֹ ַא ּג ָ
או ֵֹמר לוֹ ְּבנִי ְּג ָמרָא ָל ָּמה לֹא ָל ַמ ְד ָּת ֶׁש ָּכל ַה ּנ ְָח ִלים הו ְֹל ִכים
ֶאל ַה ּיָם ו ְַה ּיָם ֵאי ֶנ ּנ ּו ָמ ֵלא ו ְִאי זֶה ַה ְּג ָמרָא ָּבא ִמי ֶׁשֵּיׁש ְּביָדוֹ
ַס ְק ָּת
ְּג ָמרָא ו ְַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא או ֵֹמר לוֹ ְּבנִי הו ִֹאיל ְונ ְִתע ַּ
ָמי
ית ְּב ַג ֲאו ִָתי ֶׁש ֵאין ִלי ֲהָניָה ְּבעוֹל ִ
ָבה ָצ ִפ ָ
ית ַּב ֶּמ ְר ּכ ָ
ַּב ְּג ָמרָא ָצ ִפ ָ
ָמים יוֹ ְׁש ִבים וְעו ְֹס ִקים ַּב ּתוֹרָה ו ְּמ ִצ ִיצין
ידי ֲחכ ִ
ֶא ּלָא ְּב ָׁשעָה ֶׁש ַּת ְל ִמ ֵ
יא ְך
ו ַּמ ִּב ִיטין וְרו ִֹאים וְהוֹגִ ים הֲמוֹן ַה ַּת ְלמוּד ַה ּזֶה ִּכ ֵּסא ְּכבו ִֹדי ֵה ָ
יא ְך הוּא עו ֵֹמד
ֻּלם ִּכ ֵּסא ְּכבו ִֹדי ֵה ָ
הוּא עו ֵֹמד וְכוּ' ְּגדו ָֹלה ִמכ ָּ
ְל ֵאיזֶה רו ַּח ְמ ַׁש ֵּמׁש ְּב ֶא ָחד ְּב ַׁש ָּבת וְכוּ' ִּכי לֹא זֶה הוּא ְּכבו ִֹדי
ֲד ִרי ְוי ְָפיִי ֶׁש ָּבנַי ַמ ִּכ ִירין ֶאת ְּכבו ִֹדי
ֻל ִתי זֶה ּו ה ָ
לֹא זֶה ּו ְּגד ָּ
ׂי ָך ֲהוָיָה.
ַב ּו ַמ ֲע ֶש
ַּב ִּמ ָּדה ַהזֹּאת ָע ָליו ָא ַמר ָּדוִד ְּב ָח ְכ ָמתוֹ ָמה ר ּ
ַבי ִי ְׁש ָמ ֵעאל או ֵֹמר ַא ְׁשרֵי ַּת ְל ִמיד ָח ָכם ֶׁש ְּמ ַׁש ֵּמר
ִמ ָּכאן ָהיָה ר ִּ
ִל ּמוּדוֹ ְּביָדוֹ ְּכ ֵדי ֶׁש ּי ְֵהא לוֹ ֶּפה ְל ָה ִׁשיב ְל ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא
ֲבל ִאם
ֱמר אֹרַח ְל ַח ּיִים ׁשו ֵֹמר מו ָּסר א ָ
ְליוֹם ַה ִּדין ְל ָכ ְך ֶנא ַ
ימה ְליוֹם ַה ִּדין ְל ָכ ְך
ׂיגוֹ ּב ּו ָׁשה ו ְּכ ִל ָ
ָעזַב ִל ּמוּדוֹ ו ְִה ּנִיחוַֹ ,מ ִּש
ֱמר" :וְעוֹזֵב ּתו ַֹכ ַחת ַמ ְת ֶעה"ַ ,מה ּו ְלׁשוֹן ַמ ְת ֶעה ֶׁש ַה ָּקדוֹׁש
ֶנא ַ
ָּברו ְּך הוּא ַמ ְר ִחיקוֹ ִמ ְּל ָפנָיוַ .עד ָּכאן ְלׁשוֹנוֹ.
ָבה
ׂה ֶמ ְר ּכ ָ
ָדעַת ַמ ֲע ֵש
ֲהרֵי ֶׁש ַּת ְכ ִלית ַהי ְִדיעָה ְּב ָח ְכ ָמה הוּא ל ַ
ֲמרוֹ ִאם ֵּכן ֲהרֵי ֵיׁש ִמ ֶּמ ּנ ּו
ּו ְׁש ָאר ַה ְּד ָב ִרים ַה ּנִזְ ָּכ ִרים ְּב ַמא ָ
ֻּלם
ׂה ִּכ ְד ֵפ ַר ְׁש ִּתי ְּב ָפ ָר ַׁשת י ְִתרוֹ ֶׁש ָּכל ַה ִּמ ְצווֹת כ ָּ
ּתו ֶֹע ֶלת ְל ַמ ֲע ֶש
ֲדן ְּבגו ָּפא ְּד ַמ ְל ָּכא.
ְּתל ּויִים ְל ַמ ְע ָלה זֶה ְלׁשוֹנוֹ ִּד ְתנִינַן ִמ ְת ַאח ָ
)דבר אחר במלכא קדישא עלאה( ִמ ּנְהוֹן ְּברֵי ָׁשא ְּד ַמ ְל ָּכא,
ידי ַמ ְל ָּכא ,ו ִּמנְהוֹן ְּברַגְ לוֹי ,ו ְֵלית ַמאן
ו ִּמנְהוֹן ְּבגו ָּפא ,ו ִּמנְהוֹן ִּב ֵ
ְּדנ ִָפיק ִמן גּ ו ָּפא ְּד ַמ ְל ָּכא ְל ַבר ַעד ָּכאן ְלׁשוֹנוֲֹ ,הרֵי ְּכ ִפי י ְִדיעָתוֹ
ֶליוֹן ְולֹא
ָת ּה ְּ)כ ִפי ַה ּסוֹד( ָהע ְ
ׂוֹת ַה ִּמ ְצוָה ִּב ְר ִמיז ָ
ָדע ַל ֲעש
ְּב ָח ְכ ָמה י ַ
ֻש
י ַּ
ֵסק ְּבתוֹרָה יו ָֹמם ְו ַל ְילָה וְכו ּּלֵי ָה ִאי וְא ּולַי.
ׂג ֶא ּלָא עַל י ְֵדי ָהע ֶ
ֱחזִ ים ְּבגוּף
ׁ[ָּ :כל ִמ ְצווֹת ַה ּתוֹרָה ֶנא ָ
]ת ְרגּ וּם ִל ְלׁשוֹן ַה ּק ֶֹדש
ַּ
ידי
ַה ֶּמ ֶל ְךֵ ,מ ֶהם ְּברֹאׁש ַה ֶּמ ֶל ְך ,ו ֵּמ ֶהם ְּבגוּף ַה ֶּמ ֶל ְך ,ו ֵּמ ֶהם ִּב ֵ
ַה ֶּמ ֶל ְך ,ו ֵּמ ֶהם ְּברַגְ ָליו ,ו ְֵאין ֵמ ֶהם ִמי ֶׁש ּיו ֵֹצא ִמגּ וּף ַה ֶּמ ֶל ְך ַלחוּץ,
ו ִּמּׁשוּם ָּכ ְך ִמי ֶׁשעו ֵֹבר ַעל ִמ ְצוָה ַא ַחת הוּא ְּכ ִמי ֶׁש ּפוֹ ֵׁש ַע ְּבגוּף
ַה ֶּמ ֶל ְך ַע ְצמוֹ.
) ֵרא ִׁשית ָח ְכ ָמה ַּב ַה ְק ָּד ָמה(

ו ְַעל ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ָּכ ַת ְב ָּת ָׁשם ֶׁש ּטו ִֹבים ָהי ּו ַה ּדוֹרוֹת ֶׁש ִּל ְפנֵי
יהם ְּבתוֹרַת כוּ' ַעד
ֲמ ִלים ָּכל י ְֵמ ֶ
זְ ַמ ּנֵנ ּו ֶׁש ּלֹא י ְָדע ּו ִמ ּזֶה ו ְָהי ּו ע ֵ
ֹאמר ֶׁש ַה ּי ִָמים ָה ִראׁשוֹנִים ָהי ּו
ָּכאן קוֹ ֵרא ֲא ִני ַעל זֶה ַאל ּת ַ
טו ִֹבים ֵמ ֵא ֶּלה ִּכי לֹא ֵמ ָח ְכ ָמה ָׁש ַא ְל ָּת ַעל זֶה ו ְּכ ָבר ַה ְּד ָב ִרים
ׂ ָּכל ְּבג ֶֹדל ֵּברוּר ַא ַחר
ׂ ֶכל ו ְַה ֻּמ ְש
ֶך ַה ֵּש
נ ְֶח ָק ִרים וְעו ְֹמ ִדים ְּב ֶדר ְ
ָפה ֶׁש ָה ִע ָּקר ְּב ָכל ַה ּתוֹרָה
ׂרֵה נ ָ
ֻפה ִּב ְׁשלֹׁש ֶע ְש
ֵּברוּר ו ְּמנ ֶּ
ִימ ּיו ָּתן ו ְָהרו ָּח ִנ ּיוּת ֶׁש ָּב ֶהם ִמ ְּׁשמו ָֹתיו ֶׁשל
ו ְַה ִּמ ְצווֹת ֵהם ּת ֶֹכן ו ְּפנ ִ
ֱל ִמים ָּב ֶהם ו ְָכל ַה ְּס ָפ ִרים ִס ְפרֵי ק ֶֹדׁש
ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ַה ֶּנע ָ
ֻּב ָהק ַּב ַעל ַה ְּׁש ָל"ה ַה ָּקדוֹׁש
ְמ ֵל ִאים ִמ ּזֶה ו ְּברֹא ָׁשם ַה ּגָאוֹן ַהמ ְ
ֱריכ ּו ִּב ְר ָאיוֹת ְמבֹרָרוֹת
ְּ)ב ַמ ֶּס ֶכת ָׁשבוּעוֹת ו ַּב ַּׁש"ס( ֶׁש ֶהא ִ
ֶׁש ִח ּלוּק ו ֶּמ ְר ָחק רַב ְל ַהגְ ִּדיל ְל ַמ ְעלָה עַד ֵאין ִׁשעוּר ֵּבין ַה ּלו ֵֹמד
ַה ּתוֹרָה ו ְּמ ַק ּיֵם ִמ ְצוו ֶֹת ָיה ִּב ְפׁשו ֵּט ֶיהן ְל ַבד ו ֵּבין ַה ַּמ ִּביט ֶאל אוֹר
ָהרו ָּח ִנ ּיוּת ּו ְׁשמוֹ ֶׁשל ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ַהֶּנ ֱעלָם ָּב ֶהן וְחוּץ ִמ ּכָל

ֲבה ְוי ְִר ָאה ְּגדוֹלָה
ַה ְּׁש ָב ִחים ִה ּנֵה עַל י ְֵדי זֶה נ ִּתו ֵֹסף ָּב ָא ָדם ַאה ָ
ַמפֹ ָרׁש
ְּב ִק ּיו ָּמם ְוזֹאת ִהיא ָה ִע ָּקר ְּבכָל ִק ּיוּם ַה ּתוֹרָה ו ְַה ִּמ ְצווֹת ּכ ְ
ְּבכָל ִמ ְׁשנֵה ּתוֹרָה ַּכ ּנו ָֹדע.
ֻס ִדים ַעל יְסוֹד ּגָדוֹל ֶׁש ְּברֹאׁש כ ֻּּלָם הוּא
ֵיהם ְמי ָּ
ו ְָא ְמנָם ָּכל ִּד ְבר ֶ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְב ָרכָה ְל ַח ּיֵי ָהעוֹלָם
ַה ַּת ּנָא ָה ֱאל ִֹקי ָהר ִּ
ַה ָּבא ֶׁש ּלוֹ נִגְ ל ּו ּכָל ַּתעֲלוּמוֹת ָח ְכ ָמה וְהוּא ְמ ַג ּנֶה ְמאֹד ְל ִמי
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ַּכ ֲא ֶׁשר יו ַּכל ְל ַׁש ֵער
ֶׁש ֵאינוֹ נו ֵֹתן ִל ּבוֹ ִל ְלמֹד ְּפנ ִ
ֻל ֵתנ ּו ו ְּפדוּת
ֵיה ְו ֶׁש ָּכל ִע ַּקר ְּגא ָּ
ְּבנ ְַפׁשוֹ ִּב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימ ּו ְּד ָמר ּ
נ ְַפ ֵׁשנ ּו ָּתלוּי ְּבזֶה ַּכ ֲא ֶׁשר ְמב ָֹאר ִּב ְד ָב ָריו ַה ְּקדוֹ ִׁשים ִּב ְמקוֹמוֹת
)ת ּקוּן מג(
זֹּהר ִּ
ַבים ֵאין ִמ ְס ָּפר ו ְַע ּיֵן ַמה ֶּׁש ָּכ ַתב ְּב ִת ּק ּונֵי ַה ַ
ר ִּ
זֹּהר ְּ)ב ַהעֲלו ְֹת ָך קנב(
ו ְּכמוֹ ֵכן ְמב ָֹאר ְּב ִד ְברֵי ָק ְדׁשוֹ ְּב ֵס ֶפר ַה ַ
ֲל ִפים
ַע ּיֵן ָׁשם ו ְַכ ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ְמב ָֹאר ִּב ְד ָברָיו ַה ְּקדוֹ ִׁשים ַלא ָ
יהם ו ְּמ ָצ ָאם ו ָּמרָן ק ֶֹדׁש ָק ָד ִׁשים
ֲל ֶ
ו ְּר ָבבוֹת ֵאין ִמ ְס ָּפר ַע ּיֵן ע ֵ
ָכה ִ)ל ּקו ֵּטי ּתוֹרָה ָּפ ָר ַׁשת ֵע ֶקב( ָּכ ַתב
ֲר"י זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ָהרַב ָהא ִ
ֶפׁש ַהגּ וּף ְּב ִע ְניַן
ָה גּ וּף ְונ ֶ
ַצ ָמ ּה ֵיׁש ל ּ
ְוזֶה ְלׁשוֹנוֹ ו ְִה ּנֵה ַה ּתוֹרָה ע ְ
ַבו ֵֹתינ ּו ז ְִכרוֹנָם ִל ְב ָרכָה גּ ו ֵּפי ּתוֹרָה ְוֵיׁש
ַה ְּלב ּוׁש ַה ִּנז ְּכָר ְּב ִד ְברֵי ר ּ
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ֶׁשהוּא ַה ְּנ ָׁש ָמה.
ָה ְּפנ ִ
לּ
)ב ְּתׁשו ָּבה ִמ ַּב ַעל ִס ּדוּרוֹ ֶׁשל ַׁש ָּבת ַה ּנ ְִד ַּפס ְּבסוֹף ַׁש ַער ַה ְּת ִפ ָּלה(
ַּ

ָמד ּו ָח ְכ ָמה זוֹ
זּ .כָל ַה ָח ְכמוֹת ִחיצוֹ ִנ ּיוֹת ָּבא עַל י ְֵדי ֶׁש ּלֹא ל ְ
וְאו ֵֹמר ֲאנִי ַה ְלוַאי ֶׁש ּלֹא ָהי ּו ְמ ִק ִּלין ְּגדוֹלֵי ַה ּדוֹר ְּב ִל ּמוּד ַה ָח ְכ ָמה
יד ֶיהם ַל ֲעסֹק ַּב ָח ְכ ָמה
ֶך ְל ַת ְל ִמ ֵ
ַמ ִדים ֶּדר ְ
ַה ְּקדוֹ ָׁשה ו ְַה ְלוַאי ָהי ּו ְמל ְּ
ַח ְכמוֹת ַה ִחיצוֹ ִנ ּיוֹת
ָמת רֹאׁש ל ָ
ַדאי לֹא ָהיָה ׁשוּם ֲהר ַ
ַה ּלָזוֹ ֲאזַי ְּבו ַּ
ֶיה ְּכמוֹ ֶׁש ּנ ְִד ֶחה ַהחֹ ֶׁש ְך ִמ ְּפנֵי ָהאוֹר.
ו ְָהי ּו ּכָל ַה ָח ְכמוֹת נ ְִד ִחים ִמ ָּפנ ָ
יקי ַה ּדוֹר ָסגְ ר ּו
ַא ְך ֶׁשעֲווֹנו ֵֹתינ ּו ּג ְָרמ ּו ֶׁש ּגַם ַּכ ָּמה ו ְַכ ָּמה ִמ ַּצ ִּד ֵ
ֶאת ַה ַּד ְל ֵתי ַה ָח ְכ ָמה ִּב ְפנֵי ִּפ ְר ֵחי ַה ְּכ ֻה ּנָה ו ְָא ְמר ּו ֶׁש ּלֹא י ְִל ְמד ּו
ֲלי ַמ ְד ֵרגָה וְרו ַּח ַה ּק ֶֹדׁש ו ְִה ּנֵה עֲבוּר זֶה ִנ ְׁש ַא ְרנ ּו
ַעד ֶׁש ּי ְִהי ּו ַּבע ֵ
ַבים
ַבר ַּבעֲווֹנו ֵֹתינ ּו ָהר ִּ
ֻמים ִמן ַה ָח ְכ ָמה ַה ְּקדוֹ ָׁשה ְונ ְִת ּג ֵּ
ֲער ִּ
ַח ְׁשכוּת ַה ָח ְכמוֹת ַה ִחיצוֹ ִנ ּיוֹת ַה ְּכ ִסיל ַּבחֹ ֶׁש ְך הו ֵֹל ְך ,ו ִּב ְמ ֵהרָה
ָאר לָנוּ.
ֹאמר ֱאל ִֹקים י ְִהי אוֹר ְוי ֵ
ָמינ ּו ְוי ַ
ְּבי ֵ
)ב ְּתׁשו ָּבה ִמ ַּב ַעל ִס ּדוּרוֹ ֶׁשל ַׁש ָּבת ַה ּנ ְִד ַּפס ְּבסוֹף ַׁש ַער ַה ְּת ִפ ָּלה אוֹת ה'(
ַּ

ֻגָל ַל ְּנ ָׁש ָמה
חַ .אף עַל ִּפי ֶׁש ֵאינוֹ ֵמ ִבין ַה ָּלׁשוֹן ְמס ּ
ו ְּל ַט ֲענַת ַּכת ַה ְּׁש ִלי ִׁשי ַה ּגַם ֶׁש ֵאין זוֹ ַט ֲענָה ִּב ְׁש ִביל ֶׁש ֵאינוֹ
ֵמ ִבין ְל ָכ ְך לֹא י ְֵהא רו ֶֹצה ְל ָה ִבין ֲהלֹא לֹא ָע ֶלי ָך ִלגְ מֹרְּ ,כ ִתיב:
ְת ּבוֹ יו ָֹמם ו ַָלי ְָלה ִאם ָּת ִבין
ית ּבוֹ יו ָֹמם ְולֹא ְּכ ִתיב ו ְֵה ַבנ ָּ
ו ְָהגִ ָ
ׂ ַכר ַה ִּל ּמוּד ְּבי ְָד ָך ו ְָהא ְר ָאיָה ִמ ֵּס ֶפר ַהז ַֹּהר
ָּת ִבין ו ְִאם ָלאו ְש
ֻגָל ַל ְּנ ָׁש ָמה.
ֶׁש ַאף עַל ִּפי ֶׁש ֵאינוֹ ֵמ ִבין ַה ָּלׁשוֹן ְמס ּ
)קל"ח ִּפ ְת ֵחי ָח ְכ ָמה ַּב ַה ְק ָּד ָמה(

ַסקוּת ַּב ָח ְכ ָמה
טֵ .אין לָנ ּו לֹא זְכוּת ַא ֵחר ְל ָהגֵן ָעלֵינ ּו ז ּולַת ִה ְתע ְּ
ֶתת ו ְּמ ַק ֶּצ ֶצת ֶאת ָמ ַס ְך
ַסקוּת ַּב ָח ְכ ָמה ַהזֹּאת ּכוֹר ֶ
ַהזֹּאת ִ -ה ְתע ְּ
ֶה ָענָן ֵמי ַה ָּט ֵמא ַה ַּמ ְב ִּדיל ֵמעֲבוֹר ְּת ִפ ּלָה
ֻלה ֶׁש ַּמ ְת ִחיל ְל ִה ְתנו ֵֹצץ אוֹר ְּפנֵי ֶמ ֶל ְך
ימן ַל ְּגא ָּ
ַדאי ִס ָ
ְוזֶה ּו ְּבו ַּ
ַח ּיִים עו ַֹלם ַה ִּת ּקוּן עו ַֹלם ַה ַּפ ְרצו ִּפין ַמה ֶּׁש ָהיָה ִמ ּק ֶֹדם ְּב ֶה ְס ֵּתר
יתם
ֲר ָ
ֱמר ו ְָאנ ִֹכי ַה ְס ֵּתר ַא ְס ִּתיר ָּפנַי ֶא ְר ֶאה ָמה ַאח ִ
ָּפנִים ֶׁש ֶּנא ַ
ֲר"י
ַבים ַה ֵח ְטא ָהיָה ְּגרָם ֶׁש ּלֹא זִ ֵּכ ְך ו ְִת ֵּקן ָהא ִ
ו ַּבעֲווֹנו ֵֹתינ ּו ָהר ִּ
ָכה ֶאת ִנ ְׁשמו ֵֹתינ ּו ַעד ַה ָּק ֶצה ַאחֲרוֹן ִלגְ אֹל או ָֹתנ ּו
זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ֲמיו ו ְֵאין לָנ ּו לֹא זְכוּת
ו ְַח ְס ֵדי ֲהוָיָה ִּכי לֹא ָּת ְמנ ּו ִּכי לֹא ָכל ּו ַרח ָ
ַסקוּת
ַא ֵחר ְל ִה ָּׁשעֵן ִל ֵּתן לָנ ּו יָד ָו ֵׁשם ְל ָהגֵן ָעלֵינ ּו ז ּולַת ִה ְתע ְּ
ֶתת ו ְּמ ַק ֶּצ ֶצת ֶאת ָמ ַס ְך ֶה ָענָן ֵמי ַה ָּט ֵמא
ַּב ָח ְכ ָמה ַהזֹּאת ַה ּכוֹר ֶ
ַה ַּמ ְב ִּדיל ֵמעֲבוֹר ְּת ִפ ּלָה ְל ַה ְראוֹת ְּפנֵי ֶמ ֶל ְך ַח ּיִים ְל ָה ְרא ּויִים
ָתנ ּו ו ְּת ִפ ּלו ֵֹתינ ּו ו ְּלג ַּלוֹת ָע ֵלינ ּו אוֹר ִׁש ְב ַעת
ֵא ָליו ְל ַק ֵּבל ּתוֹר ֵ
ַה ּי ִָמים.
)וַ ּי ְַק ֵהל מ ֶׁשה ַּדף ד(.

גֹּדל ַה ְּפגָם
ֲמר ַה ּזֶה ְל ָב ֵאר ָלנ ּו ֶ
ַה ְּכ ָלל עו ֶֹלה ְּב ַכ ּוָנַת ַה ַּמא ָ
ִיעה ְלאו ָֹתם ָהרו ִֹצים ִל ְלמֹד
ֶׁשל או ָֹתן ָה ֲא ָנ ִׁשים ַהגּ ו ְֹר ִמים ְמנ ָ
ֳפנֵי
יהם ַה ְמזֻ ּי ִָפים ְּב ָכל א ָ
ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּב ָלה ִּב ְס ָברוֹת ַטעֲנו ֵֹת ֶ
ֵוירי ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְב ָרכָה
יהם ו ְָא ַמר מוֹרֵנ ּו ָהרַב מ ֶׁשה קו ְֹר ִדיו ִ
ֲמ ֶ
ַטע ֵ
יהם ָא ַמר ַה ָּכתוּב ַעד ָמ ַתי ְּפ ָתיִם ְּת ֵאהֲב ּו ֶפ ִתי ,י ְִר ֶצה,
ֲל ֶ
ֶׁשע ֵ
ַא ֶּתם נ ְִמ ָׁש ִכים ַא ַחר ְּפׁשו ֵּטי ּתוֹרָה ו ְַא ֶּתם ְמ ַפ ִּתים ֶאת ַע ְצ ְמ ֶכם
ֱמר ְּכ ִס ִילים
יהם ֶנא ַ
ֲל ֶ
ִּב ְפׁשו ֵּטי ֶׁשל ּתוֹרָה ו ְּת ֵאהֲבוֹן ְּפ ָתיִים וַע ֵ
ֵיה ַמה ְּכ ִתיב ָּתׁשוּב ּו
יעת ַה ּתוֹרָה ו ַּב ְתר ּ
ׂנְא ּו ַּד ַעת ְּד ַהיְנ ּו י ְִד ַ
ִי ְש
ַח ִּתי ִה ּנֵה ַא ִּביעָה ָלכֶם רו ִּחי ַה ּנ ְִס ָּתרוֹת סוֹד ְנ ָׁש ָמה ֶׁשל
ְלתוֹכ ְ
ַבׁש ּתו ְֹך ַה ְּפ ָׁשט ָאז י ְִקרָא ּונִי ַו ֲאנִי ֶא ֱענֶה נ ְִקרָא ֵּבן
ּתוֹרָה ַה ִּמ ְתל ֵּ
ֲריכוּת ּגָדוֹל ִמ ּתו ְֹך ַמ ַא ְמרֵי
ְל ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ַּכ ּיָדו ַּע ָלנ ּו ַּבא ִ
יהם ָא ַמר ְׁשלֹמֹה ַה ֶּמ ֶל ְך ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹם לֹא י ְַח ּפֹץ
ֲל ֶ
ז ַֹהר וַע ֵ
ָאים
ֱל ִמים ַה ּנ ְִקר ִ
ְּכ ִסיל ִּב ְתב ּונָה רו ֶֹצה לו ַֹמר ַּב ּסוֹדוֹת ַה ֶּנע ָ
ָכה ֵמ ִבין ָּד ָבר ִמ ּתו ְֹך
ַבו ֵֹתינ ּו זִ ְכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ְּתב ּונָה ְּכמוֹ ֶׁש ָא ְמר ּו ר ּ

ָּד ָבר ִּכי ִאם ְּב ִה ְת ּג ַּלוּת ִּב ְפׁשו ֵּטי ֶׁשל ּתוֹרָה וְהוּא ְּכ ִסיל ַמ ָּמׁש
ֲריכוּת ּגָלוּת דֻּגְ ַמת עוֹלָם ַה ּתֹה ּו
וְגוֹרֵם ֲע ִנ ּיוּת לָעוֹלָם וְגוֹרֵם א ִ
ֶׁש ּנ ְִת ַּב ֵּטל ַהנ ְָהגָה ַה ְי ָׁשרָה ו ְַה ִּז ּווּג ַה ְּת ִמ ִידי ֲא ֶׁשר ֵּבין ְזעֵיר וְנו ְּק ָבא
ֻּמ ָאה ו ְַה ְּק ִל ָּפה וְגוֹרֵם ֵּפרוּד ַה ּיִחוּד ִּכ ְביָכוֹל ֵּבין
ו ֵּמ ִרים רֹאׁש ְל ַהט ְ
ְזעֵיר וְנו ְּק ָבא ַה ּנ ְִקרָא ּתוֹרָה ֶׁש ִּב ְכ ָתב ו ֵּבין ּתוֹרָה ֶׁש ְּבעַל ֶּפה ו ֵּבין
ָבה
ׂה ַה ֶּמ ְר ּכ ָ
ַסק ְּב ַמ ֲע ֵש
ׂוֹת יבּ .כָל ַה ַּמ ְפנֶה ִל ּבוֹ ֵמ ִע ְס ֵקי ָהעוֹלָם ו ִּמ ְתע ֵּ
ָאל ַל ֲעש
ׂר ֵ
ַמוֹ ִי ְש
ָארֶץ ֲא ֶׁשר ִצ ּוָה ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ְלע ּ
ָׁש ַמיִם ו ָ
ֻבל ִל ְפנֵי ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ְּכ ִא ּל ּו ִה ְת ַּפ ּלֵל ּכָל ַה ּיוֹם כ ֻּּלוֹ
ְמק ָּ
ׂוֹת ִּת ּק ּונִים ַּב ִה ְתעו ְֹררוּת ַה ַּת ְח ּתוֹן
ְּבסוֹד ֲא ֶׁשר ָּברָא ֱאל ִֹקים ַל ֲעש
ְּבסוֹד ָא ַמר ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ְלמֹ ֶׁשה ָהיָה ְל ָך ְל ָע ְזרֵנ ּו ְועַל זֶה ְוגַם ֵא ֶּלה מו ִֹסיף ַעל ָה ִראׁשוֹנִים ֶׁשֵּיׁש ַּכת ֶׁש ּי ְִת ַרחֲק ּו ִמן
ָהעוֹלָם ַק ּיָם ַּכ ּיָד ּו ַע ֶא ְצלֵנוּ.
ָה ִּכי ָקרוֹב ָא ָדם ִל ְטעוֹת ִל ּפֹל ְּב ֶא ָחד
)וַ ּי ְַק ֵהל מ ֶׁשה ַּדף דַ (:ה ָח ְכ ָמה ַה ּנ ְִפ ָל ָאה ְּב ָא ְמר ּ
ָתם
ִמן ַה ָּטעוּת ִּב ְב ִחינוֹת ַה ּנוֹגְ ִעים ַּב ָּמקוֹם ַה ּגָבו ַֹּה ָּכזֶה ִה ּנֵה ַּכ ּוָנ ָ
ָסק ְּב ָח ְכ ָמה זוֹ ִּבז ְַמן ע ִ
יִ .מי ֶׁש ּלֹא ע ַ
ֱמת ְּב ָא ְמרָם ִּכי
יהם ֵאינָם ְרצ ּויִים ֶׁש ּזֶה ּו א ֶ
ֶׂ
ֲבל ַמ ֲע ֵש
ֲל ּיַת ִנ ְׁש ָמתוֹ ְל ַמ ְעלָה ַאף עַל ְרצ ּויָה א ָ
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ִּפי ֶׁשֵּיׁש ְּביָדוֹ
ֱל ִמים ִמ ֶּמ ּנ ּו ַעל ָּכל זֶה לֹא
ָקרוֹב ָא ָדם ִל ְטעוֹת ַּב ְּד ָב ִרים ַה ֶּנע ָ
ׂר ִ
יא"ל[ ּדו ֶֹחה אוֹתוֹ לַחוּץ ו ְַה ְּש
]יו ִֹפ ֵ
ַחת רו ַּח הוּא ִל ְפנֵי ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא.
ַבה נ ַ
ֵא ֵׁשם ַא ְּדר ָּ
ָפים ֲא ֶׁשר ַּת ְח ָּתיו ֶׁש ֵהם כ ֻּּלָם י ָ
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יתא ְּבז ַֹהר ְקדוֹ ִׁשיםִּ ,ד ּבוּר ַה ַּמ ְת ִחיל ַהאי ַמאן
ִּכ ְד ִא ָ
ְוק ֶֹדם ֶׁש ּיוֹר ֶ
ֵיה,
ְיתאְ ,ולָא ַא ְׁש ּכַח ַמאן ְּדיו ִֹליף ל ּ
ֶדת ַה ְּנ ָׁש ָמה ֵמעו ָֹלם ָה ֶע ְליוֹן ְל ַהאי ָע ְל ָמא ַה ָּקדוֹׁש ְּד ִתיאו ְּב ֵּתיה ְל ִמ ְלעֵי ְּבאוֹ ַרי ָ
יע או ָֹת ּה ַל ֲעסֹק ְּב ָרזֵי ְּדאוֹ ַרי ְָתא ִּכ ְד ִא ָ
ָּברו ְּך הוּא ַמ ְׁש ִּב ַ
ְיתאָ ,לעֵי ָּב ּה ,ו ְּמ ּג ְַמ ּגֵם ָּב ּהְּ ,בגִ ְמגו ָּמא
יתא וְהוּא ִּב ְר ִחימו ָּתא ְּדאוֹ ַרי ָ
זֹּהר ָּפ ָר ַׁשת ְּתרו ָּמה ַּ
ַּב ַ
ָדעּ .כָל ִמ ּלָה ו ִּמ ּלָה ַס ְּל ָקא ,וְקו ְּד ָׁשא ְּב ִר ְיך הוּא ַח ֵּדי
)דף קסא( ְּב ִד ּבוּר ַה ַּמ ְת ִחיל ִּדזְ ִמינוּן ְּדלָא י ַ
ֵיה ְּד ַההוּא ַנ ֲחלָא,
ָה ָס ֲח ָרנ ּ
ָטע ל ּ
ָהְ ,ונ ַ
ְלנ ְַח ָּתא ְּב ַהאי ָע ְל ָמא וְכוּ' ֲהרֵי ְל ָך ְּב ֵפר ּוׁש ִמ ִּד ְברֵי ַהז ַֹּהר ְּב ַה ִהיא ִמ ּלָה ,ו ְַק ִּביל ל ּ
ֶׁש ַּת ְכ ִלית ְּב ִר ַ
ֲדא
ַחל ,ה ָ
ַר ֵבי נ ַ
ַב ְר ִבין ,ו ְִא ְקרוּן ע ְ
ָביד ּו ֵמ ִא ּלֵין ִמ ִּלין ִאי ָלנִין ר ְ
יאת ָה ָא ָדם ְּכ ֵדי ֶׁש ּי ְִל ַמד ַה ָח ְכ ָמה ַהזֹּאת ְוק ֶֹדם ו ְִא ְתע ִ
ִּב ַ
ֲב ָת ּה ִּת ְׁש ּגֶה ָת ִמיד ו ְָדוִד ַמ ְל ּכָא
)מ ְׁשלֵי ה( ְּב ַאה ָ
יאת ַה ְּנ ָׁש ָמה לָעוֹלָם ַה ּזֶה ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ַמ ְׁש ִּבי ַע ַה ְּנ ָׁש ָמה הוּא ִד ְכ ִתיבִ ,
ימנו ָּתא ְּב ָרזֵי ְּדאוֹ ָרי ְָתא ּגַם ִּב ִיצ ַ
ָל ָמא ְּב ָרזֵי ְּד ֵה ָ
ַל ֲעסֹק ְּב ַהאי ע ְ
ֲמ ֶּת ָך וְגו ֵֹמר.
ֵך ַּבא ִ
ֲה ּל ְ
יאת ָא ַמר הוֹ ֵרנִי ֲהָויָה ַּד ְר ֶּכ ָך א ַ
ׂיג ְלאוֹר ע ְ
ַה ְּנ ָׁש ָמה לָעוֹלָם ַה ָּבא ֵאינ ָּה יְכוֹלָה ְל ַה ִּש
ַבי ְרחו ַּמאי
ידיו ֶאת ר ִּ
ֶליוֹן ְל ַמ ְעלָה ֶאל ו ְֵכן הוּא ְּב ֵס ֶפר ַה ָּב ִהיר ָׁשאֲל ּו ַּת ְל ִמ ָ
ְמקוֹם ֲהר ָ
ֲב ּקוּק ַה ּנ ִָביא ַעל ִׁשגְ יוֹנוֹת ְּת ִה ָּלה
ָמ ָת ּה ֲא ֶׁשר ָׁשם ָאהֳלוֹ ִמ ְּת ִח ּלָה ַלחֲזוֹת ְּבנֹעַם ֲהָויָה ְּפנֵי ַמאי ִּד ְכ ִתיב ְּת ִפ ָּלה ַלח ַ
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ַסק ְּב ַמ ֲע ֵש
ִמ ָּב ֵעי ֶא ָּלא ּכָל ַה ְמ ַפ ּנֶה ִל ּבוֹ ֵמ ִע ְס ֵקי ָהעוֹלָם ו ִּמ ְתע ֵּ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְב ָרכָה ַּב ַ
ָלנ ּו ָהר ִּ
ֻבל ִל ְפנֵי ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ְּכ ִא ּל ּו ִה ְת ַּפ ּלֵל ּכָל ַה ּיוֹם
ָבה ְמק ָּ
זֹּהר ָּפ ָר ַׁשת ַה ֶּמ ְר ּכ ָ
)דף רמז( ַהאי ַח ּיו ָּתא וְכוּ' ,ו ִּמי ֶׁש ּלֹא ע ַ
ְּפקו ֵּדי ַּ
ֲב ָת ּה
ֱמר ְּת ִפ ּלָה ַמאי ִׁשגְ יוֹנוֹת ְּכ ָמה ְּד ַא ְּת ָא ַמר ְּב ַאה ָ
ָסק ְּב ָח ְכ ָמה כ ֻּּלוֹ ֶׁשֶּנא ַ
ֲל ּיַת ִנ ְׁש ָמתוֹ ְל ַמ ְעלָה ַאף עַל ִּפי ֶׁשֵּיׁש ְּביָדוֹ ּכ ָּ
זוֹ ִּבז ְַמן ע ִ
ֶך ַח ּיִים
ַבי ְרחו ַּמאי ַמאי ִּד ְכ ִתיב ו ְֶדר ְ
ַמה ּתוֹרָה ִּת ְׁש ֶּגה ָּת ִמיד וְכוּ' ָא ַמר ר ִּ
ׂים טו ִֹבים זֶה ַה ַּמ ְל ָא ְך ַה ּגָדוֹל ]יו ִֹפ ֵ
ו ַּמ ֲע ִש
ׂה
ׂה ֶמ ְר ָּכ ָבה ו ְּב ַמ ֲע ֵש
יא"ל[ ּדו ֶֹחה אוֹתוֹ לַחוּץ ּתו ַֹכ ַחת מו ָּסר ְמ ַל ֵּמד ֶׁש ָּכל ָהרָגִ יל ְּב ַמ ֲע ֵש
ָפיִם ש
ָפים ֲא ֶׁשר ַּת ְח ָּתיו ֶׁש ֵהם כ ֻּּלָם ַּב ֲעלֵי ֵׁשׁש ְּכנ ַ
ׂר ִ
ו ְַה ְּש
ֱמר
ׂו ְֹר ִפים ְּברֵא ִׁשית ִאי ֶא ְפ ָׁשר ָל ָא ָדם ֶׁש ּלֹא י ִָּכ ֵׁשל ָּב ּה ֶׁש ֶּנא ַ
אוֹתוֹ ְּב ַה ְבלֵי ַּכנ ְֵפ ֶיהם וְהוּא חוֹזֵר ו ִּמ ְת ַח ֵּדׁש וְחוֹז ְִרים ְוש
ָד ָך ַאף עַל ִּפי כֵן הוּא ָאהוּב ו ְָח ִביב
ׂו ְֹר ִפים ו ְַה ַּמ ְכ ֵׁש ָלה ַהזֹּאת ַּת ַחת י ֶ
אוֹתוֹ עַד ֶׁש ִּמ ְת ּג ְַל ְּג ִלין ַרח ָ
ֲבה ַעד ָּכאן) .וַ ּי ְַק ֵהל מ ֶׁשה ַּדף
ֱמר ו ְִדגְ לוֹ ָעלַי ַאה ָ
ֲמיו ֶׁשל ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ָעלָיו וְחוֹזֵר ִל ְפנֵי ַה ָּמקוֹם ֶׁשֶּנא ַ
וּבו ְֹראוֹ ַּפעַם ַא ֶחרֶת ו ְֵהם ַה ְּנ ָׁשמוֹת ַהחוֹ ְׁ
ש ִקין ְּב ָח ְכ ָמה זוֹ ִמ ְּפנֵי י' ַע ּמוּד ג'(
ָדיף ְּב ָתר
ֶׁש ּלָק ּו ִמ ּק ֶֹדם ָלכֵן רו ְֹד ִפים ַא ַחר ָח ְכ ָמה זֹאת ְּכ ַמאן ְּדר ֵ
ַחת רו ַּח יו ֵֹתר ָּבעוֹלָם ֶא ּלָא ִמ ִּמי
ַח ּיִים ַאף עַל ּגַב ְּד ִאיה ּו לֹא ָחז ּו ַמָּז ַליְה ּו ֲחזֵי) .וַ ּי ְַק ֵהל מ ֶׁשה ַּדף ה (:יגֶׁ .ש ֵאין ְל ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא נ ַ
ֶׁש ַּמ ִּכיר ֶּב ֱאלֹקוּתוֹ זֶה נ ְִקרָא ֵּבן ְל ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא
ָמים יוֹ ְׁש ִבין
ידי ֲחכ ִ
ָמי ֶא ּלָא ְּב ָׁשעָה ֶׁש ַּת ְל ִמ ֵ
ָאה ְּבעוֹל ִ
יאֵ .אין ִלי ֲהנ ָ
יע ָלנ ּו ֶׁש ַה ְּכ ָלל
וַ ֲאנִי ַה ַּדל ָּכ ַת ְב ִּתי ְמ ַעט ִמ ְּז ֵעיר ו ְָא ַמר וְהו ִֹד ַ
ָבה
ׂה ֶמ ְר ּכ ָ
וְעו ְֹס ִקים ו ְּמ ִצ ִיצים ו ַּמ ִּב ִיטים ִּב ְכבו ִֹדי ו ְּב ַמ ֲע ֵש
יאת ָהעו ָֹלם ו ְָה ָא ָדם ו ְָכל ַה ְּברו ִּאים ִּב ְכ ַלל ַה ּכֹל ְּכ ֵדי
ְּב ִר ַ
ּגַם ְּב ִמ ְד ָרׁש ִמ ְׁש ֵלי ָהיָה ר ִּ
גֹּדל עֹז ֱאלֹקוּתוֹ ו ְַח ְס ּדוֹ וּגְ ב ּורָתוֹ ו ֶּמ ְמ ַׁש ְל ּתוֹ
יע ָלנ ּו ֶ
ַבי ִי ְׁש ָמ ֵעאל או ֵֹמר אוֹי ְלאו ָֹת ּה ְלהו ִֹד ַ
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ּב ּו ָׁשה אוֹי ְלאו ָֹת ּה ְּכ ִל ָ
ו ְִת ְפ ַא ְר ּתוֹ ַּכ ֲא ֶׁשר ָא ַמר ָּדוִד ִל ְׁשלֹמֹה ְּבנוֹ ַּדע ֱאל ֵֹקי ָא ִבי ָך
ַחת רו ַּח יו ֵֹתר ָּבעוֹלָם ֶא ּלָא
ו ְַתחֲנ ּונִים ִל ְפנֵי ַה ָּמקוֹם ו ְָא ַמר ֲהוָיָה ּב ֶֹקר ִּת ְׁש ַמע קו ִֹלי ו ְָע ְב ֵדה ּו ֶׁש ֵאין ְל ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא נ ַ
ָך ְל ָך וַא ַ
ֵיה ּב ֶֹקר ֶא ֱער ְ
ו ְּכ ִתיב ַּב ְתר ּ
ֲצ ֶּפה ַּכ ּוָנַת ַה ִּמ ְד ָרׁש ָּדוִד ִמ ִּמי ֶׁש ַּמ ִּכיר ֶּב ֱאלֹקוּתוֹ זֶה נ ְִקרָא ֵּבן ְל ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ְוֵיׁש
ָהיָה ִמ ְת ַּפ ֵּלל ַעל יוֹם ַה ִּדין ֶל ָע ִתיד ו ְָא ַמר ֶא ֱער ְ
ׂ ְּבגִ ְנזֵי ְּד ַמ ְל ּכָא ו ְַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ִמ ְׁש ַּת ֵּב ַח
ָך ְל ָפנֶי ָך ָּכל לוֹ ְרׁשוּת ְל ַח ֵּפש
ית ַּב ֶּמ ְר ָּכ ָבה ָצ ִפ ָ
ִל ּמו ִּדי ִמי ֶׁשֵּיׁש וכו'… ָצ ִפ ָ
ֲבי
ית ַּב ַּג ֲאוָה ֶׁש ִּלי ִע ּמוֹ ְּב ָפ ַמ ְליָא ֶׁש ּלוֹ ְּבכָל יוֹם ו ְּדיו ָֹקנוֹ נ ְִר ָׁשם ְל ַמ ְעלָה ֵּבין אוֹה ֵ
ידי ֲחכ ִ
ָמי ֶא ּלָא ְּב ָׁשעָה ֶׁש ַּת ְל ִמ ֵ
ָאה ְּבעוֹל ִ
ֶׁש ֵאין ִלי ֲהנ ָ
ָמים יוֹ ְׁש ִבין ְּד ַמ ְל ּכָא ו ַּמ ְכ ִריזִין ְל ָפנָיו ֱהוֵי ז ְִה ִירין ִּב ְדיו ָֹקנָא ִּד ְפ ָל ְניָא ַה ָּקדוֹׁש
ׂה ֶמ ְר ּכ ָ
וְעו ְֹס ִקים ו ְּמ ִצ ִיצים ו ַּמ ִּב ִיטים ִּב ְכבו ִֹדי ו ְּב ַמ ֲע ֵש
ָבה וְהוֹגִ ים ָּברו ְּך הוּא גּ וֹזֵר וְהוּא ֵיׁש לוֹ ְרׁשוּת ְל ַב ֵּטל ַצ ִּדיק מוֹ ֵׁשל ְּבי ְִר ַאת
ֶדת ְּבזֶה עוֹלָם
הֲמוֹן ַה ִּל ּמוּד ַה ּזֶה ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹד ָה ֵא ְיך הוּא עו ֵֹמד ֶרגֶל ֶא ָחד ֱאל ִֹקים ִמי מוֹ ֵׁשל ִּבי ַצ ִּדיק ו ְּב ָׁשעָה ֶׁש ַה ְּנ ָׁש ָמה יוֹר ֶ
ַמה הוּא ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת ֶרגֶל ְׁש ִנ ּיָה ַמה הוּא ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת כוּ' זֶה ּו ה ָ
ָה ָרזֵי ְּד ָרזִין או ְֹצרֵי וְגִ ְנזִין
ֲד ִרי ַה ָּׁש ֵפל ַמ ְׁש ִּב ִיעים או ָֹת ּה ק ֶֹדם ו ַּמ ְר ֶאה ל ּ
ִד
ו
ד
ֻל ִתי זֶה ּו י ְָפיִי ֶׁש ָּבנַי ַמ ִּכ ִירין ֶאת ְּכבו ִֹדי ְוזֶה ֶׁש ָא ַמר ָּ
זֶה ּו ְּגד ָּ
ֶיה ֶׁש ּלֹא ֵּתרֵד לָעוֹלָם ֶא ּלָא
ְּד ַמ ְל ּכָא ו ַּמ ְׁש ִּב ִיעין או ָֹת ּה וְגוֹז ְִרין ָעל ָ
ית ִמ ָּכאן ָהיָה ר ִּ
ָׂ
ֻּלם ְּב ָח ְכ ָמה ָע ִש
ׂי ָך ֲהוָיָה כ ָּ
ַב ּו ַמ ֲע ֶש
ָמה ר ּ
ַבי ְּכ ֵדי ַל ֲחקֹר ו ְִל ְדרֹׁש ְּב ָרזִין ְּדאוֹ ָרי ְָתא ְוגַם הו ַֹכ ְח ִּתי ִמ ַּכ ָּמה ַמ ַא ְמרֵי
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ִי ְׁש ָמ ֵע
ִתן ְרׁשוּת וְהו ְּר ָמנָא ֵמ ַה ָּקדוֹׁש
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי נ ָּ
ז ַֹהר ֶׁש ְלר ִּ
ְת ּיה ִעם ָּכל ָּפ ַמ ְליָא ֶׁש ּלוֹ ְּב ֵצרוּף ָּכל ַה ְּנ ָׁשמוֹת
ְּביָדוֹ ְּכ ֵדי ֶׁש ּי ְִהיֶה לוֹ ִּפ ְתחוֹן ֶּפה ְל ָה ִׁשיב ְל ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ְליוֹם ָּברו ְּך הוּא ּו ְׁש ִכינ ֵּ
יתא
זֹּהר ִּכ ְד ִא ָ
יק ּיָא ְּדגַן ֵע ֶדן ֶע ְליוֹן ו ְַת ְח ּתוֹן ְלג ַּלוֹת ָלנ ּו ַה ַ
ַה ִּדין ְל ָכ ְך אֹרַח ְל ַח ּיִים ׁשו ֵֹמר מו ָּסר רו ֶֹצה לו ַֹמר ֶׁש ּי ְֵהא ְׁשמ ּורָה ְּד ַצ ִּד ַ
זֹּהר ע' ַאנ ְִּפין ַקח ִצנ ְֶצנֶת ַה ָּמן ְל ִמ ְׁש ֶמרֶת
ְּב ִל ּבוֹ ַמה ֶּׁשָּי ִׁשיב ְל ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ִאם ֵאינוֹ יו ֵֹד ַע ְל ָה ִׁשיב ְּב ַה ְק ָּד ַמת ִּת ּק ּונֵי ַה ַ
אוֹי ְלאו ָֹת ּה ֶח ְר ָּפה אוֹי ְלאו ָֹת ּה ּב ּו ָׁשה אוֹי ְלאו ָֹת ּה ְּכ ִל ָ
ָאל
ׂר ֵ
ָך י ְִפקוּן ִי ְש
ְיתא ְוי ְִטעֲמוּן ְּב ִח ּב ּורָא ִּדיל ְ
ימה ַעד ָּדרָא ַּב ְת ַרי ָ
ְועַל ַצ ִּד ִיקים הוּא או ֵֹמר וְאוֹה ָ
ָאה ִמ ָּׁשם י ֵֵצא
ימא ִע ּל ָ
ִיהרָא ְּד ִא ָ
ֲביו ְּכ ֵצאת ַה ֶּׁש ֶמׁש ִּבגְ ב ּורָתוֹ ֵהם ִמן ּגָלו ָּתא ְּבלֹא נ ִָּסיוֹן ְּכלָל ז ָ
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ֱמר ְל ַ
ִמ ְת ּג ְַּב ִרים ְל ָה ִׁשיב ְוֶנא ַ
ׂ ְמ ָחה
ֻלָה ו ְַה ֵחרוּת ו ְַה ִּש
לָעוֹלָם ַח ּיִים ְו ָׁשלוֹם ָרזָא ְּדאוֹ ָרי ְָתא ַה ְּגא ּ
ֲמ ּלֵא ַעד ָּכאן.
אַ
ֶליוֹן.
ו ַּב ִה ְתעו ְֹררוּת ַה ַּת ְח ּתוֹן ָאנ ּו ְמעו ְֹר ִרים ַה ָּמקוֹר ָהע ְ
ֶׁׁ ,ש ִּמ ְצוָה ְּגדו ָֹלה ַל ֲעסֹק
ידן ֵמ ַה ִּמ ְד ָרש
ָצא ָלנ ּו ִמ ּנָדוֹן ִּד ָ
יָ
)וַ ּי ְַק ֵהל מ ֶׁשה ַּדף לז(.
ַחת רו ַּח ִמ ִּל ְפנֵי ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא
ַּב ָח ְכ ָמה ַהזֹּאת ֶׁש ֵאין נ ַ
יו ֵֹתר ִּכי ִאם ַל ֲעסֹק ַּב ָח ְכ ָמה ַהזֹּאת ִל ְׁש ֵלמוּת נ ְַפׁשוֹ ו ְִאם ָלאו
ֻח ָּת ִמין ְּב ֶאלֶף ִעיז ְִקין
יד .ו ְִע ְּקרֵי סוֹדוֹת ַהז ַֹּהר ֵהם מ ְ
ֵע ֵנׁש ִמי ֶׁש ּיָכוֹל ְל ִמ ְד ָּבר ְולֹא ַא ְד ֵּביק הוּא נ ִּדוֹן ַעל זֶה ּומ ְ
יָ
ימן ר"י) ַמה ֶּׁש ָּכ ַתב הוּא ו ַּמה
(ס ָ
ֻכרָח ו ְַע ּיֵן ִּב ְתׁשוּבוֹת ַח ּוַת י ִָאיר ִ
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ָכה ְל ַח ּיֵי ָהעו ָֹלם ַה ָּבא
ֶּׁש ָּכ ַתב ְּב ֵׁשם ָא ִביו זִ ְכרוֹנוֹ ַצ ִּדיק ִל ְבר ָ
ָח ְכ ָמה ְוי ִָפיק ְּתב ּונָה.
ֱריכ ּו ַּב ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ו ְִעם ָּכל זֶה לֹא ָמנ ְַע ִּתי
ַע ּיֵן ָׁשם ֶׁש ֶהא ִ
ְוֵיׁש ֲאָנ ִׁשים ְּגדו ִֹלים ַו ֲחׁשו ִּבים ְּבדוֹרֵנ ּו ֵה ָּמה ֲחכ ִ
ָמים ּונְבוֹנִים ַע ְצ ִמי ִמ ִּל ְלמֹד ַּבז ַֹּהר ְּב ַׁש ָּבתוֹת ְוי ִָמים טו ִֹבים ו ְָס ַמ ְכ ִּתי י ְֵתדו ַֹתי
ֵיהם ל ְ
ְּבעֵינ ֶ
ׂ ִּכ ִילים
זֹּהר ָּפ ָר ַׁשת ַּב ִּמ ְד ָּבר ְוזֶה ְלׁשוֹנוֹ :ו ְַה ַּמ ְש
ַמ ִס ְיך ֶׁש ֶקר ְּב ַטעֲנו ֵֹת ֶיהם ַה ְמזֻּיָפוֹת נ ֶֹפת ִּת ּט ְֹפנָה ַעל ַמה ֶּׁש ָּכ ַתב ַה ַ
ִש
ֲמר ַה ּזֶהֶׁ ,ש ּטוֹב הוּא
ׂ ְפ ֵתי ָזרָה רָאמוֹת ֶל ֱאוִיל ָח ְכמוֹת ַּב ַּׁשעַר לֹא י ְִפ ַּתח ִּפיהוּ ,וְיוֹרֶה י ִָבינ ּו ִמ ִּס ְטרָא ְּד ִבינָה וְכוּ'ָׁ .ש ְמ ִעינַן ֵמ ַה ַּמא ָ
ֶחם ו ָּב ָש
ֵסי ל ֶ
ֵאתי ְּכר ִ
ֲדיִן לֹא ִמ ּל ִ
ַצמוֹ ו ְָא ַמר ע ַ
ֶה ֵּתר ְלע ְ
ׂר ִּבגְ ָמרוֹת ִל ְלמֹד ַהז ַֹּהר ֶׁש ִּבזְכוּת זֶה י ְִפקוּן ִמן ּגָלו ָּתא ָא ְמנָם ִמ ַּמה ֶּׁש ָּכתוּב
ָמיו לֹא י ְַס ִּפיקוּה ּו ִל ְלמֹד א ִ
ו ְּבפו ְֹס ִקים עַד ֶׁש ֶה ָענִי ַה ּזֶה ּכָל י ָ
ימה
זֹּהרַ ,מ ְׁש ָמע ְט ִע ָ
ָאל ְל ִמ ְט ַעם וְכוּ' ַהאי ֵס ֶפר ַה ַ
ׂר ֵ
ֲת ִידין ִי ְש
ֲפ ּל ּו ַּדע ִ
ְק ָצת ִמ ֶּמ ּנ ּו ּכָל ֶׁש ּי ְַמ ּלֵא ִּב ְטנוֹ ֶׁש ּיֹאכַל ֵמ ַה ָח ְכ ָמה ַהזֹּאת עַל ַה ּש
ֵיהם
ׂ ַֹבע ְּב ָע ְל ָמאָ ,א ְמנָם לֹא ְל ַה ְס ִּביר ְס ָברָה ִמ ְּדנ ְַפ ֵׁש ּיה ְּב ִד ְבר ֶ
ׂה ִּכי ֵיׁש
ׂ ִיתי ו ְֶא ֱע ֶש
ָקל ְּב ִלי ִע ּיוּן ְוכֹה ָע ִש
ו ָּבזֶה ֶה ָענִי זֶה נ ְִפ ָטר לוֹ ְל ֵבית עוֹלָמוֹ ו ֵּבין ָח ְכ ָמה ְּכסו ָּמא ֶׁש ּלֹא ֶׁש ֵאינָם ְמ ִבינִים לוֹ ְּבנ ֵ
ָאה אוֹר ּגָדוֹל
ֲט ּלֵף ֶׁש ֵּמ ִעיד ֶׁשר ָ
ָה ֵמעוֹלָם וְדו ֶֹמה ַלע ַ
ָאה אוֹר ּ
רָ
ֵיהם ָל ָּמה
ֱל ֶמת ֵמ ֵעינ ֶ
ַכֹל ֶׁש ּלֹא ָזכָה ְלאוֹר ֵמעוֹלָם ְו ֶנע ֶ
ְויָד ּו ַע ל ּ
ֲסרוֹת
ֵס ֶפר ּתוֹרָה נ ְִפ ֶס ֶלת ְּב ֶח ְסרוֹן אוֹת ַא ַחת אוֹ ִמ ּלו ִּאים וַח ֵ
)וַ ּי ְַק ֵהל מ ֶׁשה ַּדף ה'(
ַּת ִּגין או ִֹת ּיוֹת ְּגדוֹלוֹת ו ְּק ַט ּנוֹת וְכוּ'.

ֻּתר לוֹ
ֲפ ּל ּו ִמ ַּמה ֶּׁשמ ָּ
ּבוֹ מו ָּס ִרים ו ְַהנ ְָהגוֹת ְי ָׁש ִרים ְל ִה ְת ַק ֵּדׁש א ִ
ֲבל ִמ ַּמה
ָתנ ּו ַה ְּקדוֹ ָׁשה א ָ
ַדלוּת וְרו ְֹממוּת ּתוֹר ֵ
ּגַם ַמ ְר ֶאה ָלנ ּו ּג ְ
ֶּׁש ּנ ְִר ֶאה ֶׁש ֵהם ְּד ָב ִרים ְּפׁשו ִּטים ֵהם עו ְֹמ ִדים ְּברוּמוֹ ֶׁשל עו ָֹלם
יתא ַּבז ַֹּהר
ֻח ָּת ִמין ְּב ֶאלֶף ִעיז ְִקין ִּכ ְד ִא ָ
ו ְִע ְּקרֵי סוֹדוֹת ַהז ַֹּהר ֵהם מ ְ
ְולֹא י ִָּפ ַתח עַד ִּכי יָבוֹא ַהגּ ו ֵֹאל ו ְִח ּד ּו ֵׁשי ּתוֹרָה ֵמ ִא ּתוֹ י ְֵצא ּו ו ָּמ ְל ָאה
)הו ָֹספוֹת יְסוֹד יו ֵֹסף ִּת ּקוּן יג(
ָה ָארֶץ ֵּדעָה וְגו ֵֹמר.
ֻלָם ֶׁש ּי ְִל ְמד ּו ּכָל ַׁש ָּבת ֶאת ַהז ַֹּהר ֶׁשל
טוֶ .ה ָח ֵפץ ַח ּיִיםְ :מעוֹרֵר ְלכ ּ
ֲפ ּל ּו ְל ַבחו ִּרים
או ָֹת ּה ָּפ ָר ָׁשה ַוא ִ
)ת ּקוּן יג( ְּד ַה ַהגְ ָּבלוֹת ַעל ִל ּמוּד
ָּכ ַתב ַּבהו ָֹס ָפה ִליסוֹד יו ֵֹסף ִּ
ֻבל ְולֹא ִמ ִּפי ְּכ ָת ִבים וְכוּ' זֶה
ַה ַּק ָּבלָה ְּכגוֹן ֶׁש ּי ְִל ַמד ִמ ִּפי ְמק ָּ
זֹּהר ַע ּיֵן ָׁשםְ .וכֵן ָא ַמר ַה ּגָאוֹן
ֱמר ַעל ִל ּמוּד ֵס ֶפר ַה ַ
לֹא ֶנא ַ
ַבוֹ ֶה ָח ֵפץ
ַבי ְׁשלֹמֹה ְּבלו ְֹך ז ְִכרוֹנוֹ ַצ ִּדיק ִל ְב ָרכָה ִמ ֵּׁשם ר ּ
ַה ַּצ ִּדיק ר ִּ
ַח ּיִים ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְב ָרכָה ֶׁשעַל ִל ּמוּד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ֵאין ׁשוּם ַהגְ ָּבלָה ִּכי
ֻלָם ֶׁש ּי ְִל ְמד ּו ּכָל ַׁש ָּבת
ֻבוֹ ִמ ְד ָרׁש ו ְָהיָה ֶה ָח ֵפץ ַח ּיִים ְמעוֹרֵר ְלכ ּ
רּ
ֲפ ּל ּו ְל ַבחו ִּרים) .הו ָֹספוֹת ִּב ְניַן יו ֵֹסף(
ֶאת ַהז ַֹּהר ֶׁשל או ָֹת ּה ָּפ ָר ָׁשה ַוא ִ
ַהב ִל ּבוֹ
ֲמינ ּו ִלי ְּבעֵת הֱיו ִֹתי ְּכ ָבר ִׁשית ְּכ ָבר ֶׁש ַבע נ ְִתל ֵ
טזַּ .תא ִ
ְּב ִק ְר ִּבי ַה ְר ֵּבה ְל ִל ּמוּד זֶה ו ְָד ַב ְק ִּתי נ ְַפ ִׁשי ֵמעו ִֹדי ְּב ִל ּמוּד זֶה
ֵעי ִאם ִּתזְ ּכ ּו ִל ְפנֵי ַה ֵּׁשם ְל ָה ִסיר ְמ ַעט
ו ְַא ֶּתם ָּבנַי ַא ַחי ְור ַ
ַסוּת ו ְָע ְביוּת ַהח ֶֹמר ֲאזַי ִּת ְד ַּבק נ ְַפ ְׁשכֶם ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ו ְּב ִכ ְת ֵבי
ִמ ּג ּ
ֲר"י ו ְֵס ֶדר ַה ִּל ּמוּד י ְִהיֶה ִמ ְּת ִח ּלָה ִל ְלמֹד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ְל ַד ֵּבק
ָהא ִ
ֶך ַה ְּכב ּו ָׁשה ַּב ֵּס ֶתר
נ ְַפׁשוֹ ְּבאו ִֹת ּיוֹת ַה ּתוֹרָה ו ְּב ָרזֵי ַה ּתוֹרָה ֶּדר ְ
ֲר"י ְּב ֵס ֶפר ֵעץ ַח ּיִים ו ִּב ְפ ִרי
ו ְִת ְל ְמד ּו ַא ַחר ָּכ ְך ְּב ִכ ְת ֵבי ָהא ִ
ֵעץ ַח ּיִים ו ְּב ִל ּקו ֵּטי ּתוֹרָה או ְֹצרוֹת ַח ּיִים ְמבוֹא ְׁש ָע ִרים ז ַֹהר
יטב ְּב ָכל ִמ ָּלה ו ְֵאין ָלכֶם ְמ ִתיקוּת ֲערֵבוּת
יע ו ְּת ַע ּיְנ ּו ֵה ֵ
ָק ַ
ָהר ִ
ַצ ְמכֶם ְּבאוֹר ָרזֵי
י ְִדידוּת ַה ּתוֹרָה ְּב ַת ְכ ִלית ִאם לֹא ִּת ְק ְׁשר ּו ע ְ
ֱמר ְמתו ִּקים ִמ ְּד ַבׁש ְונ ֶֹפת צו ִּפים
ַה ּתוֹרָה וְסו ֶֹד ָיה ו ְַעל זֶה ֶנא ַ
ידע ָה ֵא ְיך ִל ְנהֹג ְּב ָכל ְּתנו ָּעה ו ְּתנו ָּעה ַטעֲמ ּו ו ְּרא ּו ִּכי טוֹב
ֵל ַ
ד' ו ִּמ ָּכל ַה ְּס ָפ ִרים ַה ּנִזְ ָּכ ִרים ְל ֵעיל ֶׁש ָּכ ַת ְב ִּתי ָל ֶכם ָּבנַי ַאל
ֲלה ִּב ְל ַב ְב ֶכם ׁשוּם ַּפ ַחד ִל ְלמֹד ִּכי עַל י ְֵדי
י ְִהיֶה ָל ֶכם ו ְַאל ַיע ֶ
ַמ"ח ֵא ָיב ִרים ּו ְׁש ָס"ה ִּג ִידים ו ְֵת ְלכ ּו
ִל ּמו ָּדם י ְִת ַק ְּדׁש ּו ְוי ִָּטהֲר ּו ר ַ
ַש ִכינָה ו ְּל ָקרֵב
ָבה ל ְּׁ
ְל ַק ֵּדׁש ו ְּל ַט ֵהר ּכָל ֵא ָיבר ו ְֵא ָיבר ִל ְהיוֹת ֶמ ְר ּכ ָ
ַב ָקר
ָרים ְלעֵיל ִּת ְהיֶה ּכ ָּ
ֻלָה ִּכי ְּבלֹא ִל ּמוּד ְס ָפ ִרים ַה ִּנז ְּכ ִ
ֵקץ ַה ְּגא ּ
ֹאכל ּו ֶּת ֶבן ְּב ִלי ַּדעַת.
י ְ
ֻשה
ֲבה ו ְּקד ָּׁ
ֶתת ו ְַאה ָ
ימה ְוי ְִר ָאה ְור ֶ
ֲבל ַה ִּל ּמוּד י ְִהיֶה ְּב ֵא ָ
אָ
ֻח ָצח ָּכל ֶא ָחד
י ְֵתרָה ְל ַד ֵּבק נ ְַפׁשוֹ ְּבאוֹר ַה ַח ּיִים אוֹר ַצח ו ְּמצ ְ
ָתן ,ו ְַאל ִּת ְפחֲד ּו ו ְַאל ִּת ְירא ּו ַּפחֲד ּו ֶאל טוּב ד'
ְל ִפי ַמ ְד ֵרג ָ
ַהב ִל ּבוֹ
ֲמינ ּו ִלי ְּבעֵת הֱיו ִֹתי ְּכ ָבר ִׁשית ְּכ ָבר ֶׁש ַבע נ ְִתל ֵ
ִּכי ַּתא ִ
ְּב ִק ְר ִּבי ַה ְר ֵּבה ְל ִל ּמוּד זֶה ו ְָד ַב ְק ִּתי נ ְַפ ִׁשי ֵמעו ִֹדי ְּב ִל ּמוּד זֶה
ׂרֵפוֹת ַׁש ְל ֶה ֶבת יְקו ִֹדי ֵאׁש ַה ּבוֹעֵר ְּב ִק ְר ִּבי ְל ַד ֵּבק נ ְַפ ִׁשי ְּב ֵאל
ִּב ְש
ֱמת ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ָע ַבר ַעל רָא ִׁשי ַמיִם ַה ּזֵידוֹנִים ֵמי
עוֹלָם ֶּבא ֶ
ַה ָּמ ִרים ַּכ ָּמה ְּפ ָע ִמים ו ְָהיָה ַאף ַעל ִּפי ֵכן ִל ִּבי ָחזָק ִּכ ְסנ ִַּפ ִירינוֹן
ְו ָׁש ַב ְר ִּתי ּתו ָֹדה ַל ֵּקל ֶאת ַמ ְת ְלעוֹת ָאוֶן ו ְָע ָמל ְּב ַת ְכ ִלית ְּב ָכל
ית ְולֹא ֲאנִי
ָׂ
ית ִעם ַע ְב ְּד ָך ַא ָּתה ָע ִש
ָׂ
ּכ ִֹחי ְּב ֵעזֶר ֱאל ַֹקי טוֹב ָע ִש
ַכ ְך נ ְַפ ִׁשי ְּבאוֹר ַה ּתוֹרָה ְמתו ִּקים ִמ ְּד ַבׁש ְונ ֶֹפת צוּף ָעיֵיל
ְלז ֵּ
ָפיק ו ְַאף ַעל ִּפי ֶׁש ָע ְבר ּו ַעל רָא ִׁשי ַּכ ָּמה ּג ִַּלים ָצרוֹת ְצרוּרוֹת
ְונ ֵ
ְונ ְִת ַק ּיֵם ִּבי ִל ְלמֹד ּתוֹרָה ִמ ּתו ְֹך ַה ְּד ָחק ו ִּמ ּתו ְֹך ִט ְלטוּל ּגָדוֹל
ַה ְר ֵּבה ו ִּמ ּתו ְֹך ַה ֵּטרוּף ו ְַה ִּׁש ְע ּבוּד ו ִּמ ּתו ְֹך ֶח ְסרוֹן ְמזוֹנוֹת ֲע ִנ ּיוּת
ו ְַדחֲקוּת ו ְַד ּלוּת ו ִּבזְ יוֹנוֹת ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְמ ַק ֵּבל ֲאנִי ַה ּכֹל ָעלַי
ׂ ְמ ָחה ו ִּמ ּנִי ַה ּטוֹב לֹא ֶא ֱעזֹב לֹא ָׁש ַלו ְִּתי ְולֹא ָׁש ַק ְט ִּתי
ֲבה ו ְּב ִש
ְּב ַאה ָ
ֶיה וְסו ֶֹד ָיה ְל ַק ֵּׁשר נ ְַפ ִׁשי ְּבאוֹר
ְולֹא נ ְַח ִּתי ִמן ָהאוֹר ַה ּתוֹרָה ְו ָרז ָ
ֲפ ּל ּו ֶרגַע ֶא ָחד
ַה ֶבת ַׁש ְל ֶה ֶבת לֹא ֶא ֱעזֹב א ִ
ַה ּתוֹרָה ִר ְׁש ֵּפי ֵאׁש ל ֶ
ַדאי
ּׂו ְוי ְִהיֶה ָלכֶם טוֹב ָּבעוֹלָם ַה ּזֶה ו ָּבעוֹלָם ַה ָּבא ְּבו ַּ
ְוכֵן ַּת ֲעש
ְּבו ַּ
ָך ו ְַדי ְּבזֶה.
ַדאי ַא ְׁשרֶי ָך וְטוֹב ל ְ
ארנָא ְּברֵא ִׁשית ַּדף לב(:
אמ ְ
ָכה ָק ַ
יכל ַה ְּבר ָ
)ה ַ
ֵ

ֱמן ָח ֵסר יוּד ִּכי אֱמ ּונָה ֵאין ְצ ִריכָה ְל ָח ְכמוֹת ֶא ּלָא אֱמ ּונָה
ו ְֶהא ִ
ָאל ו ְּב ִד ְברֵי
ׂר ֵ
ֲבה ֶּב ֱאל ֵֹקי ֶא ָחד ֱאל ֵֹקי ִי ְש
ְּב ַפ ְׁשטוּת ִּב ְד ֵבקוּת ו ְַאה ָ
ֲבנוֹת ָא ַמ ְר ִּתי זֹאת
ֲקירוֹת וַה ָ
ֲבל לֹא ַּבח ִ
ֲר"י א ָ
זֹּהר ו ָּמרָן ָהא ִ
ַה ַ
ֻפ ָלא מוֹרֵנ ּו
ְּב ַׁש ָּבת ֶה ָע ַבר ו ְָא ְמר ּו ִלי ֶׁש ָּכ ְך ֵּפ ֵרׁש ַה ַּצ ִּדיק אוֹר מ ְ
ימ ֶל ְך ִמ ִּדינָאב זְ כוּתוֹ ָיגֵן ָע ֵלינוּ.
ֱל ֶ
ַבי ְצ ִבי א ִ
ָהרַב ר ִּ
ארנָא ְּברֵא ִׁשית ַּדף צד(:
אמ ְ
ָכה ָק ַ
יכל ַה ְּבר ָ
)ה ַ
ֵ

ֶדת ְּבגָלוּת ְל ָברֵר
יה ַּב ַּלי ְָלה יוֹר ֶ
ַת ֶׁשב ָּת ָמר ְוׁש ֵֹמ ָמה ֵּבית ָא ִח ָ
ו ֵּ
ֲד ִרים לו ְֹמ ֵדי
ַת ֶׁשב ִמ ַּצד ַה ּקו ְֹצ ִרים ִל ְׁשמ ַֹע ְׁש ִרקוֹת ע ָ
ַה ֵּברו ִּרין ו ֵּ
ּתוֹרָה ִל ְׁש ָמ ּה ֵמ ַח ְצ ֵדי ַח ְקלָא עו ְֹס ִקין ְּב ָרזָא ְּדאוֹ ַרי ְָתא ַּב ַּל ְילָה
ֲמ ָת ּה ַּכ ְמב ָֹאר ִּב ְפ ִרי ֵעץ ַח ּיִים
ַת ָׁשב ֶאת ח ָ
ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ִל ְׁש ָמ ּה ו ָּ
ׂין
ׂ ִּכ ִילים ַנ ֲע ִש
ָאל ְל ַמ ְש
ׂר ֵ
יאת ְׁש ַמע ַּכד ִאית ְּב ִי ְש
ַׁש ַער ַה ְּק ִר ַ
ְתא ַלעֲלוֹת ַה ַּמ ְלכוּת ַעד ַה ִּבינָה ַעל י ְֵדי ְמ ִסירוּת
ַד ִפין ִּד ְׁש ִכינ ָּ
ּג ְ
ֻלָה.
ֶפׁש ְוזֶה ּו ֵקרוּב ֵקץ ַה ְּגא ּ
נֶ

ית ַּדף רריט(.
ט(.
ארנָא ְּברֵא ִׁש ת
אמ ְ
ָכה ָק ַ
יכל ַה ְּבר ָ
)ה ַ
ֵ

ג

בס"ד

ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁש מוֹ ֶר ֶׁשת ַה ּתוֹרָה
רח' ָה ַע ְצ ָמאוּת ִּ 30ב ְני ִָמינָה

ֹש ה'תש"ע
בס"דְ ,ל ֵס ֶדר ַמ ְמ ֶלכֶת ּכֹ ֲהנִים וְגוֹי ָקדוׁ
ִמזְמוֹר ְלתו ָֹדה לכת"ר ו ְָה ָדר
ַבי ָׁשלוֹם יְהו ָּדה ְּגרָאס כ"ק האדמו"ר
הגה"צ ר ִּ
ָמין שליט"א
ֵמ ָהאל ִ
ָמי"
"מ ְפ ַעל ַהז ַֹּהר ָהעוֹל ִ
ֻל ּה ֶׁשל ּתוֹ ָרה ְּב ִ
ֵמ ִקים ע ָּ
ישו ָּעתוֹ.
נ ַֹעם השי"ת ִּב ׁ
ׂ ְמ ָחה בוֹ"ִ ,ל ְראוֹת
ׂה ה' נָגִי ָלה ְו ִנ ְש
"זֶה ַה ּיוֹם ָע ָש
ֲשר י ָָדן
ַביר א ֶׁ
ׂה כת"ר ְּב ִמ ְפ ָעלוֹ ַה ּכ ִּ
ְּפלָאוֹת ֶׁשעוֹ ֶש
ֲדי ָר ּהְ ,לז ַּכוֹת ַעם
ׂ ָתהְ ,ל ַה ִּגְדיל ּתוֹ ָרה ו ְּל ַהא ִ
ָע ְש
ׂר ֵ
ִי ְש
ָהר יו ֵֹצא ֵמ ֵע ֶדן ַהז ַֹּהר
ֹשיםִ ,ל ְטעֹם ִמ ּנ ָ
ָאל ְקדו ִׁ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר
ַבנָא ר ִּ
ֲשר ּכוֹנֵן ָמ ָרנָא ְור ָּ
ׁ ,א ֶׁ
ַה ָּקדוֹש
יו ַֹחאי זיע"א.
ׂרוֹת ִח ּב ּו ָריו ַהי ְָק ִרים,
ִה ּנֵה ָזכָה כת"ר ְוז ִּכָה ְּב ַע ְש
ָלים ו ְֵהן ְּב ִע ְנ ְינֵי
ֻשת ַּכ ְׁשרוּת ַה ַּמ ֲאכ ִ
ֵהן ְּב ִע ְנ ְינֵי ְקד ַּׁ
ׁש ְל ַחן ַה ָּפנִים
ַט ֲהרַת הנר"ן ֶׁש ָּב ָא ָדם ָהעֲרו ִּכים ְּכ ֻ
ֲק ָמה ו ְִח ּזוּק
ַביר יָדוֹ ָמ ְצ ָאה ַּבה ָ
ַביםְ .וכ ִּ
ְּב ִע ְנָינִים ר ִּ
ִׁשע ּו ֵרי "אוֹר הרשב"י" ִל ְק ּבֹ ַע ִל ּמו ִּדים ַּבז ַֹּהר
ַמה
ַב ּו ְלכ ָּ
ֲבי ָה ָא ֶרץ ,וב"ה ִה ְתר ּ
ֹש ְּבכָל ַרח ֵ
ַה ָּקדוׁ
ֵמאוֹת .ו ְַה ְּד ָב ִרים ִמ ְת ַּפ ְר ְס ִמים ַּבעֲלוֹנֵי "אוֹר ַהז ַֹּהר"
ַה ְמ ַח ּז ְִקים ו ַּמ ַק ְד ִׁשים ֶאת ַה ּלו ְֹמ ִדים ִל ְהיוֹת ַעם
ֶא ָחד .ו ְִה ִּגְדיל ּתוֹ ָרה ְּב ִס ְפרוֹ "אוֹר ַהז ַֹּהר" ַה ַּמ ִּקיף
ָאל ֶׁש ִּד ְּבר ּו ְּב ִׁש ְב ֵחי
ׂר ֵ
ָפיו ִמ ְּמקוֹרוֹת ּכָל ּגְדוֹ ֵלי ִי ְש
ַּב ֲאל ָ
ֹש ו ְַה ּזְכוּת
הרשב"י זיע"א ו ַּמ ֲעלַת ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ַבה ְמאֹד ְלכָל ַההוֹגֶה ּבוְֹ .וָזכָה ּגַם ְל ַה ְד ִּפיס ֶאת
ָהר ָּ
ימי ַה ָּׁשנָה
ֻלָק ִל ֵ
"ת ּק ּונֵי ַהז ַֹּהר" ַה ְמח ּ
ֹש ִּ
ַה ֵּס ֶפר ַה ָּקדוׁ
ִל ְלמֹד ּבוֹ ַּדף ְליוֹם.
ִּׁ ,כי ְּב ַהאי
ֻר ָס ִמים ִּד ְב ֵרי ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
וִידו ִּעים ו ְּמפ ְ
ָאל ִמ ּגָלו ָּתא ְּב ַרח ִ
ׂר ֵ
ִס ְפרָא י ְִּפקוּן ַעם ִי ְש
ֲמים ְמ ֵה ָרה
]ָנשׂא קכד .[:ו ְּל ִפי ָכ ְך ָע ַמל ָּב ֶהם ָמ ָרנָא האר"י ַה ַחי,
ַבנ ּו הרש"ש
ו ָּבזֶה ַה ָּלׁשוֹן ַמ ָּמׁש ִה ְת ַּפ ְר ְסמ ּו ִּד ְב ֵרי ר ֵּ
גְעי
זיע"אֶׁ ,ש ָא ַמר ִל ְבנוֹ ָהרַב ִחז ְִק ּיָה י ְִצ ָחק זיע"א ְּב ִר ֵ
ִש ָמתוֹ" :יו ֵֹד ַע ֲאנִי ֶׁש ִּבזְכוּת
ֲל ּיַת נ ְׁ
ַה ּק ֶֹדׁש ֶטרֶם ע ִ
ָאל
ׂר ֵ
ֵצא ַעם ִי ְש
ֹש ו ְִכ ְת ֵבי ַה ַּק ָּב ָלה י ֵ
ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
יח
יאת ְמ ִׁש ַ
ָתנ ּו ו ִּב ַ
ֻל ֵ
ְל ֵחרוּת ,ו ְּב ִל ּמוּד זֶה ְּתל ּויִים ְּגא ּ
ִצ ְד ֵקנוּ" ֵ]ס ֶפר הרש"ש[.
ָתנ ּו
וב"ה ז ִּכָנ ּו השי"ת ִל ְק ּבֹ ַע ַע ְצ ֵמנ ּו ַּבחֲב ּורַת ְק ִה ּל ֵ
ִש ָמ ֵתנוּ ,ו ִּמ ֵּדי
ֹש ְּכ ִמ ַּדת נ ְׁ
הי"ו ִל ְקרֹא ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ַׁש ָּבת ק ֶֹדׁש ָאנ ּו לו ְֹמ ִדים ִּב ְק ִביעוּת ַּדף ְל ֶא ָחד
ְּב ִת ּק ּונֵי ַהז ַֹּהרִּ ,ב ְב ִחינַת נֵר ְל ֶא ָחד נֵר ְל ֵמ ָאה ,וְעוֹד
ֹר-הז ַֹּהר ,ו ְּבמו ָֹצ ֵאי ַׁש ָּבת
ַמ ְר ִח ִיבים ִל ּמוּד ְּב ֵס ֶפר או ַ
ק ֶֹדׁש זו ִֹכים ְל ִה ְס ּתו ֵֹפף ְּב ִׁשעוּרוֹ ַה ְּׁשבו ִּעי ַה ּגָדוֹל
ֻבל ָהרַב ַא ְב ָר ָהם
ֹש ֶׁשל מו"ר ַה ְמק ָּ
ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ָמ ְר ְּדכַי י ְִצ ָח ִקי שליט"אָ ,הרַב ִמ ּפֹרָתִ .מ ְּל ַבד ַמה

ד

ֶּׁש ּגַם ִּב ֵ
ימי ָׁשבו ַּע ָאנ ּו מו ִֹס ִיפים ִל ּמוּד ַּב ִּל ּמוּד ַה ּיו ִֹמי
ו ְּב ִׁשע ּו ֵרי ַה ְּק ִה ָּלה.
ָדע ִּכי כת"ר עו ֵֹמד
ׂ ַמ ְחנ ּו ְל ִה ּו ַ
ַבה ָש
ׂ ְמ ָחה ר ָּ
ְו ִש
יצם
ֲפ ָ
ֹש ְו ַלה ִ
ְל ַה ְד ִּפיס עוֹד ֶאת ּכָל ֶח ְל ֵקי ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ֶפׁש יְהו ִּדי ,וְעוֹד ֶאת ִח ּבוּרוֹ ֶה ָח ָדׁש ַעל
ְּב ָׁשוֶה ְלכָל נ ֶ
ׁ ,ו ִּמי י ִֵּתן וְיו ִֹסיף ַח ּי ִָלים
ָאל ו ְַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ׂר ֵ
ּגְדוֹ ֵלי ִי ְש
אשוֹנִיםְ ,ו ִנ ְז ֶּכה ָּב ֶהם ִל ְלמֹד
ּגַם ְל ַח ֵּדׁש ִח ּב ּו ָריו ָה ִר ׁ
ֲבה.
ַמד ו ְּל ַק ּיֵם ִּד ְב ֵרי ּתוֹרַת ה' ְּב ַאה ָ
ו ְּלל ֵּ
ו ֶּבא ֶ
ַק ָׁש ֵתנ ּו
ֲס ִדים ,וּב ָּ
ֱמת ָקטֹנ ְִּתי ִמ ּכָל ַהח ָ
רַק ְל ִה ְת ָקרֵב ֶאל ַה ּק ֶֹדׁש ִּכ ְצ ִעי ֵרי ַה ַּת ְל ִמ ִידים
ַה ַּמ ְת ִח ִיליםְ ,להוֹדוֹת ו ְּל ַה ּלֵל ו ְּל ַׁש ֵּב ַח להשי"ת ַעל
ֶׁש ּז ִָכינ ּו ְלכָל זֶה ְּבדוֹרֵנוּ.
ו ִּמ ְּמקוֹר ַה ְּברָכוֹת ְיבֹ ַר ְך כת"ר שליט"א ַעל ּכָל
ָת ּה
ֲמ ַדת ַה ּתוֹ ָרה ו ְַהנ ְָחל ָ
ָה ִעידוּד ו ְַה ִח ּזוּק ְל ַהע ָ
ַבים ַה ִּמ ְתעו ְֹר ִרים ְּבכָל זֶה
ַבים ,ו ְִח ּזוּק ְל ָבבוֹת ר ִּ
ָלר ִּ
ַדאי ֵמ ִאיר ִּת ּקוּן
ו ִּמ ְת ָק ְר ִבים ְל ָא ִבינ ּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִם ,ו ְּבו ַּ
ְשוּעוֹת ְּב ֶקרֶב
ּגָדוֹל ָּב ֶע ְליוֹנִים ו ַּב ַּת ְח ּתוֹנִים ִל ְפעֹל יׁ
ָה ָא ֶרץְ .יבֹ ַר ְך כת"ר שליט"א ּוזְכוּת הרשב"י ּוזְכוּת
ַבים עו ֶֹמ ֶדת ִל ְב ִריאוּת גּ ו ָּפא
ֹש ּוזְכוּת ָהר ִּ
ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ּונְהוֹרָא ַמ ַע ְליָאְ ,ל ַה ְר ּבוֹת ֵחילוֹ ַּב ּתוֹ ָרה ו ַּב ַּת ְל ִמ ִידים
ו ְּבכָל ַה ִּמ ְפ ָעל ַה ּגָדוֹל.
ֻלָנ ּו ְמ ֵה ָרה ְלאוֹר ָח ָדׁש ַעל ִצ ּיוֹן י ִָאירְ ,וי ְִת ַק ּיְמ ּו
ְו ִנ ְז ֶּכה כ ּ
ֹש ְל ַא ְק ֵמא ְׁש ִכינ ְָּתא ִמ ּגָלו ָּתא
ָּבנ ּו ִּד ְב ֵרי ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ֲמי ,ו ְּל ִע ּלוּי ְׁש ִכינַת ֻע ּזֵנוּ ,ו ְּמ ֵה ָרה ֶּת ֱחזֶינָה ֵעינֵינ ּו
ְּב ַרח ֵ
יאל בב"א.
ֲר ֵ
יאת ַהגּ ו ֵֹאל ו ְּב ִב ְניַן א ִ
ְּבׁשוּב ה' ִצ ּיוֹןְּ ,ב ִב ַ
ְּבי ְִקרָא ז ַֹהר אוֹ ַרי ְָתא
משה עמיאל
בס"ד

ׂים
ֲשר ָּת ִש
יוֹם ג' ְל ֵס ֶדר "ו ְֵא ֶּלה ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים א ֶׁ
ֵיהם"
ִל ְפנ ֶ
כ"ה שבט יומא דהילולא דמרנא
האדמו"ר ר' ישראל סלנטר זצוקללה"ה

ָמין
ִל ְכבוֹד ַה ּגָאוֹן ַה ַּצ ִּדיק האדמו"ר ֵמ ָהאל ִ
שליט"א
אחדשה"כ
ְּב ֶטרֶם ַא ֲע ֶלה ַעל ַה ְּכ ָתב ִמ ִּלים ִמ ּז ְֵעירָ ,א ַמ ְר ִּתי ְל ִל ִּבי
ֲמר הרשב"י ע"ה
ֲשוֹת ַע ָּתה ,ו ְּכ ַמא ַ
לֹא ֵעת ַלחׁ
ָתךָ.
ׂוֹת ַלה' ֵה ֵפר ּו ּתוֹר ֶ
ָא ְדרָאֵ ,עת ַל ֲעש
ָמה ל ִ
ַּב ַה ְק ּד ָ
של ַּב ַעל ַה ִהיל ּולָא] .הגר"י סלאנטר
ְו ַכ ּיָדו ַּע ִּד ְב ֵרי ָק ְדׁשוֹ ֶׁ
זי"ע[ִּ ,ד ְבדוֹרֵנ ּו ָאנ ּו ֵאין ֶא ְפ ָׁשרוּת ִל ְהיוֹת ַצ ִּדיק נ ְִס ָּתר
ֲל ּיוֹת
ַבים ,ו ְַא ִפיל ּו ַעל ֶח ְׁש ּבוֹן ע ִ
ְּד ָה ִע ָּקר הוּא ז ִּכוּי ָהר ִּ
ֲמר ַה ּגָאוֹן ֶה ָעצוּם ָמ ָרנָא
ַבה ,יָדו ַּע ַמא ַ
רו ָּח ִנ ּיוֹת .ו ְַא ְּדר ָּ
ְשיבוֹת מוהר"ר ר' ִׁש ְמעוֹן יו ָּדא ַה ּכ ֵֹהן
ָאשי ַהי ִׁ
ְּדר ֵׁ
ֲל ּיָתוֹ ָהרו ָּחנִית ָהי ְָתה ַעל
אפ זצוקללה"הְּ ,דכָל ע ִ
ְׁש ָק ּ
ׂר רו ָּחנִי –
ֲח ִרים – ַמ ֲע ֵש
ׂר ִמ ּז ְַמ ּנוֹ ַלא ֵ
ָתן ַמ ֲע ֵש
י ְֵדי ֶׁש ּנ ַ

ׂר ִּב ְׁש ִביל ֶׁש ִּת ְת ַע ֵּׁשר,
ֻב ָטח ַע ֵּש
ְו ַכ ּנ ְִר ֶאה ֶׁש ּגַם ְּבזֶה מ ְ
ֹשר עיי"ש.
ָמה ְל ִס ְפרוֹ ַׁש ֲע ֵרי י ֶׁ
ַמו ָּבא ַּב ַה ְק ּד ָ
ּכ ּ
ֵא ֵמר ִליהו ָּדא ְו ִי ְש
ָעת י ָ
ֲשר ַעל ֵּכןּ ,כ ֵ
א ֶׁ
ָאלֲ ,אזֹר
ׂר ֵ
ֲשים.
ּשיםִּ ,כי לֹא ֵעת ַמח ִׁ
ֶבר ו ְֵה ָח ֵלץ חו ִׁ
ַּכ ּג ֶ
ֲשר קוֹל ּדו ִֹדי ּדו ֵֹפק ְּבג ְַעגּ ו ִּעים ,הוּא קו ְּד ָׁשא
ָּב ֵעת א ֶׁ
ֹשה
ְּב ִר ְיך הוּאְ ,ל ַהעֲלוֹת ִמ ּבוֹר ֶאת ַה ְּׁש ִכינָה ַה ְּקדו ָׁ
ָאל.
ׂר ֵ
ֶסת ִי ְש
ֲשר ִהיא ְּבגָלוּת ַע ָּתה ִעם ְּכנ ֶ
א ֶׁ
ֲלי.
י ְִהי ּו ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי ְּב ֶע ְזרַת צו ִּרי וְגוֹא ִ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי ע"ה
ְורָאוּי ִל ְפ ּתֹ ַח ְּב ִד ְב ֵרי ר ִּ
ְּב ִת ּק ּונִים ִּת ּקוּן כ"א ַּדף ּגַ"ן:
ִימנָא וְיוֹנָה ָי ַרד ֶאל י ְַר ְּכ ֵתי ַה ְּס ִפינָה ָּדא ְׁש ִכינ ְָּתא
ֵּב ּיה ז ְ
ַּת ָּת ָאהֵּ ,פירוּשֶׁ :ש ַּכא ֶׁ
ָאל יו ְֹר ִדיםַ ,ה ְּׁש ִכינָה
ׂר ֵ
ֲשר ִי ְש
ַה ְקדו ָֹשה יוֹ ֶר ֶדת ִע ָּמ ֶהם ,וְעוֹד ַמאן רַב ַהחו ֵֹבל –
ׂ ְל ַמת ֵר ֶעךָ,
ַההוּא ְּד ִא ְּית ַמר ֵּב ּיה ִאם ָחבֹל ַּת ְח ּבֹל ַש
ֹש
אשוֹן ַּת ְח ּבֹל ְּב ַביִת ֵׁשנִי וְכוּ' ,י ְִפרׁ
ָחבֹל ְּב ַביִת ִר ׁ
ָפיו ֲע ַליְיהוֹ ְּב ַׁש ְּב ָתא וְיו ִֹמין ָט ִבין וְכוּ' ו ְּבגִין ָּדא
ְּכנ ָ
ָאה ְּד ִא ִיהי
קוּם ְקרָא ֶאל ֱאל ֶֹקי ָך ְּד ִא ִיהי ְׁש ִכינ ְָּתא ִע ּל ָ
ְּתיו ְּב ָתא ִּדי ָל ְך וְכוּ' עיי"שֲ .ה ֵרי ְמב ָֹאר ָׁשם ְּד ַמ ְת ִרין
ש ִכינָה ]ז"א ְל ָכל
ָהר ֶׁש ּלֹא יִגְ רֹם ְלגָלוּת ַה ְּׁ
ָּב ָא ָדם ֶׁש ִּי ּז ֵ
ֶא ָחד ְּבצ ּו ָרה ְּפ ָר ִטית ו ְּבו ַַּדאי ְל ַהעֲלו ָֹת ּה ְּכ ָל ִלית ַל ִּת ּק ּון ַה ָּׁש ֵלם[ְּ .כמוֹ
ֵש ּתו ֶֹס ֶפת
אשוֹן ו ְּב ַביִת ֵׁשנִי .וְעוֹד ,יׁ
ֶׁש ָהיָה ְּב ַביִת ִר ׁ
ֲל ּיָה ַל ְּׁש ִכינָה ַה ְקדו ָֹשה ְּב ַׁש ָּבתוֹת ְוי ִָמים טו ִֹבים.
ַוע ִ
ִימנָא ַוי ְַמן ה' ָּדג ּגָדוֹל ִל ְבל ַֹע
"ב ַההוּא ז ְ
ו ַּב ֶה ְמ ֵׁש ְך ָׁשם ְּ
ֶאת יוֹנָה"ָּ ,דא ּגָלו ָּתא ַק ְד ָמ ָאה ְד ִא ְּת ַמר ֵּב ּיה וְיוֹנָה
ָי ַרד ֶאל י ְַר ְּכ ֵתי ַה ְּס ִפינָה ,ו ְָדא הוּא ָאנ ִֹכי ֵא ֵרד ִע ְּמ ָך
ִמ ְצ ַרי ְָמה וְכוּ' עיי"ש ְּד ָב ָריו ו ְִת ְר ֶאה נ ְִפלָאוֹת ,וְעוֹד
ָחׁש ְּפלוֹנִית ַּבת
ַוי ְַמן ה' ָּדג ּגָדוֹל ָּדא ס"מָּ ,דגָה ָּדא נ ָ
ֵיהֵ ,מ ַההוּא רַב חו ֵֹבל ְּד ִאיה ּו ֵערֶב רַב ְד ִא ְּת ַמר
ז ּוג ּ
ׂחֹוק ַה ְּכ ִסיל ֲע ֵל ּיה
ֵּב ּיה ְוגַם ֵערֶב רַב ,ו ְּטחוֹל הוּא ְש
ַעס ְּב ֵחיק ְּכ ִס ִילים יָנוּחִ ,ל ְבל ַֹע ֶאת יוֹנָה
ִא ְּת ַמר ִּכי ּכ ַ
ָּדא נ ְַפ ָׁשא וְכוּ' עיי"ש ְ]ל ִפי גי' הגר"א[ .ו ַּב ֶה ְמ ֵׁש ְך ָׁשם
ָאל ִמ ִּמ ְצ ַריִם ַק ִטיל ִמַּניְיה ּו
ׂר ֵ
ו ְּבז ְִמנָא ְּדנ ְָפק ּו ִי ְש
גִיאין – ֵּבאוּר ֶׁש ַה ִּסיגִים ֵהם ָה ְר ָׁש ִעים ֵמת ּו
ַס ִ
ָאה ָע ִתיד הקב"ה ְל ַק ְטלָא
ְּב ִמ ְצ ַריִם ,ו ְּבגָלו ָּתא ַּב ְתר ָ
לוֹן – ֵּבא ּורֶ ,את ָה ְר ָׁש ִעים ֶׁש ֵהם ָה ֵערֶב רַב.
ָאה – ֶׁש ּי ִָּגאֲל ּו
ו ַּב ֶה ְמ ֵׁש ְך – ְּכ ַג ּוָונָא ָּדא ְּבגָלו ָּתא ַּב ְתר ָ
ִמ ֶּמ ּנָה ַעל י ְֵדי ִל ּמוּד – הזוה"ר – ֵּב ּיה – רָמוּז –
הו"ה ר"ז – ֶׁש ִאם י ְִל ְמד ּו ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר – ְּד ִאיה ּו אוֹר
ְּדפו ְּר ְקנָא ַּב ְת ַרי ְָתא – ַעל י ְֵדי זֶה י ִָאיר לָנ ּו הקב"ה ֶאת
ֻלה ָה ַאחֲרוֹנָה – ְל ַק ּיֵם ִּכ ֵ
אוֹר ַה ְּגא ָּ
את ָך ֵמ ֶא ֶרץ
ימי ֵצ ְ
ִמ ְצ ָריִם ַא ְר ֶא ּנ ּו נ ְִפלָאוֹת – ֶׁש ִּיז ְּכ ּו ְלע ֶֹמק סוֹדוֹת
ָת ָך
יטה נ ְִפלָאוֹת ִמ ּתוֹר ֶ
ַה ּתוֹרָה כמ"ש ּגַל ֵעינַי ו ְַא ִּב ָ
– ו ְָדא ִאיה ּו ּכָל ַה ֵּבן ַה ּי ִּלוֹד ַה ְיאֹ ָרה ַּת ְׁש ִליכֻה ּו
– ֶׁש ּי ְִל ְמד ּו ֶאת
אוֹר
ִימ ּיוּת
ְּפנ ִ
ַה ּתוֹ ָרה וְכוּ' .וְעוֹד
ָבר ַא ֵחר:
ָׁשםּ :ד ָ
ַוי ְַמן ה' ָּדג וְכוּ'
ִימנָא
ְּב ַההוּא ז ְ

ֲקא ִּד ְד ָאגָה
ָקא ֶאת יוֹנָה ְּבד ּוח ָ
ֹּאמר ה' ַל ָּדג ַו ּי ֵ
ַוי ֶ
ִּד ְלהוֹן ְּדדוֹאֲגִין ִמן ֲע ִנ ּיו ָּתא – ֵמ ַה ּד ַֹחק ַה ּגָדוֹל
ֲקא – ֶׁש ּד ַֹחק זֶה
ֶׁש ּדוֹאֲגִים ִמ ְּפנֵי ָה ֲע ִנ ּיוּת – ִמ ּד ּוח ָ
ַש ִלים ַה ְּס ָאה ֶׁשל ַה ּגָלוּת – י ְִּפקוּן ִמן ּגָלו ָּתאַ ,ה ָּדא
י ְׁ
יע – ְּכ ֶׁש ּי ְִהי ּו ְּב ַת ְכ ִלית
ֹש ַ
הוּא ִּד ְכ ִתיב ו ְֶאת ַעם ָענִי ּתו ִׁ
יע או ָֹתם,
ֹש ַ
ֲע ִנ ּיוּת ]כמאחז"ל ִּת ְכ ֶלה ְּפרו ָּטה ִמן ַה ִּכיס[ ָאז ּתו ִׁ
עיי"ש.
ֹש ָׁשםִ ,מ ְׁש ּתו ֵֹמם
ְוכָל ָהרו ֶֹאה ִּד ְב ֵרי ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ִל ְראוֹת ֵא ְיך ַה ּכֹל רָמוּזֶׁ ,ש ּגָלוּת ַאחֲרוֹנָה זוֹ ְּד ֵערֶב
ֲקא ְו ֵל ָצנו ָּתא.
רַבִ ,היא ּגָלוּת ְּדד ּוח ָ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר
ֵש לָנ ּו ֵע ָצה ַא ַחת ו ְּבר ּו ָרה ,לָרוּץ ְלר ִּ
ְויׁ
ׁ,
יו ַֹחאי ַעל י ְֵדי ִל ּמוּד ו ְֵע ֶסק ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ֲמים
ֵצא ְּב ַרח ִ
יח לָנ ּו הרשב"י ֶׁש ּנ ֵ
ֶׁש ְּבזֹאת ַמ ְב ִט ַ
ֵמ ַה ּגָלוּתְ ,ולֹא ָצ ִר ְיך נ ִָּסיוֹן ] ְולֹא נ ִָּסיוֹן ֶׁשל עֹ ִני[ְ .ו ַכ ּיָדו ַּע
ֻב ִלים המהרח"ו ,הרש"ש ,הבעש"ט,
ִּד ְב ֵרי ַה ְמק ָּ
יש ַחי וְעוֹדְּ ,ד ָע ִתיד ִל ּמוּד זֶה ְל ִה ְת ַּפ ְר ֵסם
ו ְַה ֶּבן ִא ׁ
ֹשה ו ְָתבוֹא
ָאל ַה ְּׁש ִכינָה ַה ְּקדו ָׁ
ו ְּל ִה ּגָלוֹת ,ו ְַעל יָדוֹ ִּת ּג ֵ
ֻלה.
ַה ְּגא ָּ
ו ְּבתו ְֹך ְּד ָב ַרי ּגַם זֹאת ַאז ְִּכי ָרהִּ ,ד ְב ֵרי מוֹרֵנ ּו ַה ּגָאוֹן
ַבי ְׁשמו ֵּאל ַּד ְרזִי זצללה"ה
ַה ַּצ ִּדיק ר ִּ
ֲר ְיך י ִָמים ַי ֲחזִיק ְּב ֵעץ ַה ַח ּיִיםְּ ,כלו ַֹמר
ְּד ָהרו ֶֹצה ְל ַהא ִ
ָמיו ,ו ְַק ָּב ָלה זוֹ
ֲריכ ּו י ָ
י ְִלמֹד ְּבתוֹרַת הסו"ד ו ְּבזֶה ַיא ִ
ֶא ְמ ָרה ְו ָכ ְך ָהוָה
ַבי יְאו ָּדה ְּפ ָתיָ"ה זי"ע נ ֶ
ִמ ִּפי ָמ ָרנָא ר ִּ
ַמה ְּפ ָע ִמים ]הו ָּבא ְּד ָב ָריו ְּבק ּונ ְְט ֵרס
ַמה ְוכ ָּ
ׂה ּכ ָּ
ּגַם ְל ַמ ֲע ֶש
ז ִָּכרוֹן[.
ׂה ְּב ָחכָם ֶא ָחד ֶׁש ָח ָלה ְולֹא ָא ָבה ִל ְׁשמֹעַ ,ו ְָא ֵכן
ו ַּמ ֲע ֶש
ַמה י ִָמים שבחל"ח רח"ל.
ְל ַא ַחר ּכ ָּ
ָחב ְּכא ּולָם –
ְוכָל ּגְדוֹ ֵלי ַה ְּס ָפ ַר ִּדים ֶׁש ִּל ָּבם ָהיָה ר ָ
ֹש
ָתם ַעל י ְֵדי ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ׂיג ּו ּכָל ַמ ֲעל ָ
ִה ִּש
ְּת ִמ ִידים ְּכ ִס ְדרָם.
ֶבִ ,עירָקִ ,מ ְצ ַריִם
ְו ַכ ּיָדו ַּע ֶׁש ּכָל ַה ְּק ִה ּלוֹת הק' ְּב ָחאל ּ
ָמד ּו
ַמרוֹקוֹ וְעוֹדָּ ,ת ִמיד ָהי ּו חֲבוּרוֹת חֲבוּרוֹת ֶׁש ּל ְ
ׁ ,ו ִּב ְפרָט
ָׁשעוֹת ְּבכָל ַל ְי ָלה ו ְּבכָל יוֹם ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
יש ַחי זיע"א,
ַּב ּדוֹר ָה ַאחֲרוֹןְּ ,בדוֹרוֹ ֶׁשל ָמ ָרנָא ַה ֶּבן ִא ׁ
ָמד ּו ִע ְנ ְינֵי ַהז ַֹּהר ַה ָּקׁשוּר
ׂה ִמ ְצוָה ל ְ
ַעל ּכָל ַמ ֲע ֵש
ֻדה ְּב ַׁש ָּבת ק ֶֹדׁש ו ְּבי ִָמים טו ִֹבים,
ַמ ְצוָה ,ו ְּבכָל ְסע ָּ
ל ִּ
ֹש ַס ָּבא
ָמד ּו ז ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ְו ֵכן ְּב ַאז ְּכָרוֹת ַעל נ ְִפ ָט ִרים ,ל ְ
ׂ ְמ ָחה
ְּד ִמ ְׁש ָּפ ִטים ו ְָה ִא ְדרוֹת ,ו ִּב ְב ִרית ִמי ָלה ְוכָל ִש
– ִּכי זֹאת י ְָדעוֶּׁ ,ש ֵאין לָנ ּו ְּכתוֹרַת הרשב"י ִל ְפ ּתֹ ַח
ְש ָמה ,ו ְִל ְפנֵי ּכָל ְּת ִפ ָּלה – ָּפ ַתח
ַה ּלֵב ו ְּל ַט ֲהרַת ַה ּנ ָׁ
]שהו ָּבא ַּב ַה ְק ָּד ָמה ַל ִּת ּק ּו ִנים[ְ .ו ָל ֵכן ָאנ ּו
ׁ
ֵא ִל ּיָה ּו זָכוּר לָטוֹב ֶ
ִמ ְתעו ְֹר ִרים ו ִּמ ְת ַח ּז ְִקים ְלהו ִֹסיף עוֹד וְעוֹד לו ְֹמ ִדים
ִּׁ ,כי הוּא ַה ּפו ֵֹת ַח וְהוּא ַה ּסוֵֹגר ,ו ְַעל
ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ֹש רו ִֹאים ְּב ָרכָה ְּב ִל ּמוּד
י ְֵדי ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ּשי
ַבים ִח ּדו ֵׁ
ׁ ,ו ִּמ ְתר ִּ
ָש ְּבחוּש
ֻּר ּגׁ
ַה ּנִגְ ֶלה ַּכ ּיָדו ַּע ְוכַמ ְ
ּתוֹ ָרה ְונ ְִפ ָּת ִחים ַמ ְעיְנוֹת ַה ָח ְכ ָמה ִּכי ִמ ֶּמ ּנ ּו ּתו ְֹצאוֹת
ִיטאל וברמח"ל והגר"א
ַבי ַח ּיִים ו ַ
ַמב ָֹאר ְּבר ִּ
ַח ּיִיםּ .כ ְ
ֲריכוּת.
והחיד"א הק' ,ו ְַע ּיֵן עוֹד ְּב"אוֹר ַהז ַֹּהר" ַּבא ִ

ֵש ִמ ְפ ָעל
ו ְַא ַחר ּכָל זֹאת – ִה ּנֵה ז ִָכינ ּו ִּד ְבדוֹרֵנ ּו ָאנ ּו יׁ
ָמי" ֶׁ -ש ֵּמ ִפיץ
"מ ְפ ַעל ַהז ַֹּהר ָהעוֹל ִ
ַביר ו ְָעצוּם ִ -
ּכ ִּ
ֹאשוֹ ְּכבוֹד
ַלה ֶאת ַה ִּל ּמוּד הק' ַה ּזֶה ,ו ְָהעו ֵֹמד ְּבר ׁ
ו ְּמג ֶּ
ָמין שליט"א.
ֻשת האדמו"ר הגה"צ ֵמ ָהאל ִ
ְקד ַּׁ
ְׁ ,ל ָה ִפיץ
ַק ֶֹדש
ֲשר ִמ ְצוָה ְל ִה ְת ַח ּזֵק ו ְּל ִה ְת ַח ֵּבר ל ּ
א ֶׁ
ֻשה .ו ְּביו ְֹד ָענִי שהאדמו"ר
ַקד ָּׁ
ו ְּל ַה ְר ּבוֹת עוֹד ַח ּי ִָלים ל ְּ
ֹשים ו ַּמ ְה ֵּפכַת
יט"א ַה ּיָדו ַּע ְּברֹב ִח ּב ּו ָריו ַה ְּקדו ִׁ
ְׁש ִל ָ
ָלים ְו ַכ ְׁשרוּת
ׂה ְּב ִע ְניַן ַּכ ְׁשרוּת ַה ַּמ ֲאכ ִ
ָהעוֹלָם ֶׁש ָע ָש
ֻשת
ַבים ,ו ְּב ִע ְניַן ְקד ַּׁ
ַבים ְלז ִּכוּי ָהר ִּ
הסת"ם ו ְּס ָפ ָריו ָהר ִּ
ֶש
ׂכָר ְועֹנׁ
ֶסת ,ו ְּס ָפ ָריו ָש
ֻשת ֵּבית ַה ְּכנ ֶ
ַה ְּב ִרית ו ְּקד ַּׁ
וְעוֹד ְס ָפ ִרים ,ו ְַה ּכֹל ְל ֵׁשם ָׁש ַמיִםָ .אזַר ּכָל ֵחילוֹ –
ְּׁ ,ב ִמעוּט ַמ ֲאכָל ו ִּמעוּט ֵׁשנָה
י ִָמים ְו ֵלילוֹת ַמ ָּמש
ֲמים
ֻלה ֶׁש ָּתבוֹא ִּב ְמ ֵה ָרה ְּב ַרח ִ
– ָה ִע ָּקר ְלָז ֵרז ַה ְּגא ָּ
ֲבה.
ו ְּב ַאה ָ
ׁ ,וְטו ֵֹפ ַח ַעל ְמנַת
ַמה ִׁשעו ִּרים ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ָסד ּכ ָּ
ְוי ַ
ָאל ֶאת
ׂר ֵ
ִישים ַמ ָּמׁש ּכָל ְּכלַל ִי ְש
יחֶׁ ,ש ַּמ ְר ּג ִׁ
ְל ַה ְט ִּפ ַ
ׁ,
ֲמי השי"ת ַעל י ְֵדי ִר ּבוּי ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ַרח ֵ
יש ַחי זי"ע ו ְָהרַב ָמ ְר ְּדכַי
ו ִּב ְפרָט ִּפ ְרסוּם ִּד ְב ֵרי ַה ֶּבן ִא ׁ
ַׁש ְר ַע ִּבי זי"עֶׁ ,ש ִּל ּמוּד ְּב ַׁש ָּבת ק ֶֹדׁש עוֹ ֶלה ֶאלֶף
ְּפ ָע ִמים יו ֵֹתר ִמ ְּביוֹם חֹל ,ו ְִד ְב ֵרי ַה ִּכ ֵּסא ֶמ ֶלךְֶׁ ,ש ָּׁש ָעה
ֹש עוֹ ָלה ְל ָׁשנָה ְּב ִל ּמוּד ַה ְּפ ָׁשטּ .כָל זֶה
ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ָאל ,ו ִּמ ּיוֹם ְליוֹם ַמ ְר ִּבים ַח ּי ִָלים
ׂר ֵ
ַמ ְל ִהיב ִל ּבוֹת ְּבנֵי ִי ְש
ו ִּמ ּתו ְֹס ִפים ִׁשעו ִּרים ְל ֵאין ִמ ְס ָּפרַ ,עד ֶׁש ּכָל ָה ָא ֶרץ
ָאה ,ו ְַעל י ְֵדי ּכָל ַה ּלו ְֹמ ִדים
ִיהרָא ִע ּל ָ
ִּת ָּמלֵא ז ָ
ׂוֹן
ׂש
ֻלה ְּב ָש
ֹש ָּתבוֹא ַה ְּגא ָּ
ַמ ִדים ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ו ְַה ְמל ְּ
ְו ִש
ׂ ְמ ָחה בח"ן ואהב"ה.
ֻשה ְל ִמ ְפ ָעל
ַקד ָּׁ
ֵע ְל ִה ּדָבֵק ּב ְּ
ַב ִתי ַל ֲעזֹר ו ְּל ַס ּי ַ
ו ִּמ ְצוָה ר ָּ
ֵאשית ְּד ָב ַרי,
ֹש זֶה ְּבכָל ַה ּכ ַֹחְּ ,כמוֹ ֶׁש ֵה ֵבאנ ּו ְּבר ִׁ
ָקדוׁ
ׂוֹת ַלה' ֵה ֵפר ּו
ִּד ְב ֵרי הגר"י ָסלָאנ ְֵטר זי"עְּ ,ד ֵעת ַל ֲעש
ָתךָ ,ו ִּמי ֶּפ ִתי לֹא יָסוּר ֵה ּנָהֶ ,ל ֱאחֹז ְּב ֶח ֶבל ַה ָּצ ָלה
ּתוֹר ֶ
ְּבדוֹר זֶה.
ֹש ְּב ַר ְעיָא
ו ְַעל י ְֵדי ֵּכן ִנ ְז ֶּכה ְל ַה ְב ָט ַחת ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ֲמי.
ְמ ֵה ְימנָא ]ָנשׂא קכ"ד[ ְּדי ְִּפקוּן ֵּב ּיה ִמן ּגָלו ָּתא ְּב ַרח ֵ
ְוי ְִת ַק ּיֵם ָּבנ ּו ַה ָּפסוּק "ה' ָּב ָדד ַינ ְֶח ּנ ּו ו ְֵאין ִע ּמוֹ ֵאל
"א.
ֵנכָר" ִּב ְּב ָ
ְּב ִב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה ַחד ז ְֵעירָא ְּד ִמן ַח ְב ַריָא
מאיר חיים בן אאמו"ר ר' משה יו"ט זלה"ה בן
אמו"ר ר' יוסף זלה"ה
נ.ב.
ַבנֵי ְק ִה ּלַת
ֲס ֵּפר נֵס ַה ָּצ ָלה ֶׁש ָהיָה ְל ָס ִבי זצ"לֵ ,מר ָּ
ַוא ַ
ֲבה ו ְַא ְחוָה"ְּ ,בעוֹדוֹ ְּב ִמ ְצ ַריִםִּ ,ב ְתקו ַּפת
"אה ָ
ַ
ָמיתְּ ,כ ֶׁש ַה ּג ְֶר ָמנִים ימ"ש נ ְִכנְס ּו
ַה ִּמ ְל ָח ָמה ָהעוֹל ִ
ֶבתִ ,ה ְכ ִריז ּו ֶׁש ּכָל
ְל ִמ ְצ ַריִם ְּב ַא ַחת ַה ּנ ְִסיעוֹת ָּבר ַּכ ֶ
ַה ּיְהו ִּדים י ְֵרד ּו ּכָאן ַּב ַּת ֲחנָה ַה ְּקרו ָֹבה ,ו ִּמי ֶׁש ּלֹא
ׂה ַע ְצמוֹ ְּכלֹא
ֵי ֵרד ַא ַחת ָּדתוֹ ְל ָה ִמיתָ .ס ִבי זצ"ל ָע ָש
ׂים ְולֹא ָי ַרד ַּב ַּת ֲחנָה ,ו ְִא ּל ּו ּכָל ַה ּיְהו ִּדים י ְָרד ּו –
ֵמ ִש
ִיש ְּכ ִא ּל ּו ִמן
ַא ְך ּכָל ִמי ֶׁשָּי ַרד ֶנ ֱהרַג ,ו ְִא ּל ּו ָס ִביֶׁ ,ש ִה ְר ּג ׁ
ַה ָּׁש ַמיִם מו ִֹרים לוֹ לֹא ָל ֶר ֶדתְ ,ו ָכ ְך נ ִַּצל.

ַא ַחר ִה ּו ְָד ִעי ְּד ָס ִבי זצ"ל ָהיָה לו ֵֹמד ְּכ ִס ְד ָרן ַח ְברו ָּתא
ָמד ִעם
ֹש ִעם ָהרַב ָח ָמוִוי זצ"לְ ,ו ֵכן ל ַ
ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
י ִָּב ֵדל לחי"ט ָמ ָרן הגר"ע יו ֵֹסף שליט"א ַק ָּב ָלה ְוז ַֹהר
ַבים
ֲשר ּג ְַדלוּתוֹ ַּב ּנ ְִס ָּתר ֵאינ ָּה יְדו ָּעה ְלר ִּ
ֹש – א ֶׁ
ַה ָּקדוׁ
ַבה ִהיא !
– ִּכי ר ָּ
ַדאי ָע ַמד לוֹ זְכוּתוֹ ֶׁשל הרשב"י הק' ְל ַה ִּצילוֹ.
ְּבו ַּ
ֻר ָסם ,שהרשב"י הק' ו ְּבכ ַֹח ּתוֹרָתוֹ
ְּדזֶה ּו יָדו ַּע ו ְּמפ ְ
הק' ְמל ֵּ
ַמד זְכוּת ו ֵּמגֵן ו ַּמ ִּציל.
ו ְָד ְרׁש ּו ּדו ְֹר ֵׁשי ְרׁשוּמוֹת – ֵמ ָא ֵׁש"ר ְׁש ֵמנָה ַל ְחמוֹ,
ֵמ ָא ֵׁשר ר"ת ִמ ִּל ּמוּד ָא ַמר ר ִַּבי ִׁש ְמעוֹן ְׁ -ש ֵמנָה
ַש ִמ ּיוּתְ ,וכָל ַה ּדָבוּק
ַל ְחמוֹ – ֵהן ְּברו ָּח ִנ ּיוּת ו ְֵהן ְּבג ְׁ
ָתב ְל ַח ּיִים.
ַּב ַח ּיִים י ִּכ ֵ
ִּב ְב ָרכָה ,הק' מאיר חיים
יוֹם ַה ִּׁש ִּׁשי א' אֱלוּל תשס"ט

"ח ְברַת ְמז ַּכֵי ָהר ִַּבים"
ִל ְכבוֹד ֶ
ָׁשלוֹם ו ְּב ָרכָה!

ָר ִצינ ּו ְלהוֹדוֹת ָלכֶם ִמ ֶּקרֶב לֵב ַעל ַה ּטו ָֹבה ֶׁש ַא ֶּתם
ָאל ו ְּמז ִַּכים או ָֹתנ ּו ִל ְלמֹד ֶאת
ׂר ֵ
ׂים ְל ַעם ִי ְש
עוֹ ִש
ֶסף רַב.
אתם ַעל זֶה ּכ ֶ
ֶטח הו ֵֹצ ֶ
ׁ ,וּב ַ
ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ֵמה ֵמ ִעם ה'ִּ ,תז ְּכ ּו ְל ִמ ְצווֹת
ׂכ ְֻּר ְּתכֶם ִּת ְהיֶה ְׁשל ָ
ַמ ְש
ַבוֹתּ ,וזְכוּת ַה ִּמ ְצוָה ַה ּגְדוֹ ָלה ַהזֹּאת ַּת ֲעמֹד ָלכֶם
רּ
ו ְּליו ְֹצ ֵאי ֲח ָל ֵציכֶםָ ,א ֵמן.
ֻדר
ַמה י ִָמים ִק ַּב ְלנ ּו ּגַם ָאנ ּו ֶאת ַה ֶּסט ַה ְמה ָּ
ִל ְפנֵי ּכ ָּ
ֵש
ׂ ַמ ְחנוּּ ,כֵיוָן ֶׁש ּיׁ
ְׁ ,וכָל ָּכ ְך ָש
ֶׁשל ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ָשן ִּב ְכ ַתב ַר ִׁש"י ,ו ְּרצוֹנִי ְל ַה ְת ִחיל
לָנ ּו ַּב ַּביִת ז ַֹהר י ָׁ
ֲבל ָהיָה ָק ֶׁשה ְמאֹד ּכֵיוָן
ִל ְלמֹד ּכָל יוֹם ְק ָצת ,א ָ
יאהַ .עד ֶׁש ָּברו ְּך ַה ֵּׁשם ָמ ָצאנ ּו ֶאת
ֶׁש ּזֶה ָק ֶׁשה ִל ְק ִר ָ
ַה ַּד ִּפים ֶׁש ָּלכֶם ְוזֶה ָהיָה לָנ ּו ְּכ ָע ִלים ִל ְתרו ָּפה .ו ִּמ ּיָד
ְש ַל ְחנ ּו ָלכֶם,
ְּכ ֶׁש ִה ְת ַּא ְפ ֵׁשר לָנ ּו ִמ ּלֵאנ ּו ֶאת ַה ַּד ִּפים ו ָׁ
ו ְָא ֵכן ִמ ּיָד ְּכ ֶׁש ּנו ַֹדע ָלכֶם ֶׁש ִהז ְַמ ּנ ּו ז ַֹהרְּ ,באוֹתוֹ ַל ְי ָלה
ַביִת ַא ֲח ֵרי ַּד ּקוֹת
ז ִָכינ ּו ְל ַק ֵּבל ְּכ ָבר ֶאת ּכָל ַה ֶּסט ל ַּ
ְספוּרוֹת ַמ ָּמׁש ֵׁ -שרוּת ֶׁש ֵאין ְּבׁשוּם ָמקוֹם ,ו ְַה ֶּפלֶא
ֶסף!!
ֶה ָעצוּם ֶׁש ַה ּכֹל ְּב ִח ּנָם ֵאין ּכ ֶ
ַּב ַה ְת ָח ָלה ְּכ ֶׁש ָּקרָאנ ּו ֶאת ַה ַּד ִּפים ֶׁש ָּלכֶםַ ,מ ָּמׁש
ֱמ ּנ ּו ְל ַמ ְר ֵאה ֵעינֵינ ּו ֶׁש ַא ֶּתם ְמ ַח ְּל ִקים ְּב ִח ּנָם
לֹא ֶהא ַ
ְללֹא ַמ ְּטרַת ֶרוַח ְּכלָל ,ו ְַא ַחר ָּכ ְך ַמ ָּמׁש ִה ְת ַּפ ַע ְלנ ּו
ְש ָמה ַה ְּקדו ָׁ
ֵמ ַה ּנ ָׁ
ֹשה )אוֹ ַה ְּנ ָׁשמוֹת ַה ְּקדוֹׁשוֹת( ֶׁשעו ֶֹמ ֶדת
ֻלה ,לֹא
ידי ְסג ָּ
ׂ ּגָב זֶהַ ,מ ָּמׁש י ְִח ֵ
ֵמאֲחוֹ ֵרי ָּד ָבר ִנ ְש
ָאל.
ׂר ֵ
ַא ְל ָמן ִי ְש
ַתרוּמוֹת  200ש"ח ְּכ ֵדי ֶׁש ַּת ְמ ִׁשיכ ּו
הו ַֹס ְפנ ּו ל ְּ
ֹשה.
ֲפ ָצה ַה ְּקדו ָׁ
ַּבה ָ
ׂכ ְֻּר ְּתכֶם
ִישר ּכֹ ֲחכֶם ו ְּת ִהי ַמ ְש
ִּתז ְּכ ּו ְל ִמ ְצווֹת ְוי ַׁ
ֻלה ֶׁש ָאנ ּו
ֵמה ֵמ ִעם ה' ,ו ִּבזְכו ְּתכֶם ִנ ְז ֶּכה ְּכ ָבר ל ְַּגא ָּ
ְׁשל ָ
ְמ ַצ ִּפים ָל ּה ֵמאוֹת ָׁשנִיםָ ,א ֵמן ֵּכן י ְִהי ָרצוֹן.
ִחזְק ּו ו ְִא ְמצוּ!
ֶה ָח ֵפץ ְּב ִע ּלוּם ֵׁשם.
ה

ֲליכוֹת ָמ ְר ְּדכַי
הִ

ֲליכוֹת
ֶּפ ֶרק ִמ ּתו ְֹך ַה ֵּס ֶפר " ַע ּמ ּו ֵדי עוֹ ָלם" וּבוֹ ֵמה ִ
יט"א ָהרַב
ֻבל ָהרַב ַא ְב ָר ָהם ָמ ְר ְּד ַכי י ְִצ ָח ִקי ְׁש ִל ָ
מו"ר ַה ְמק ָּ
ִמ ּפֹ ָרת
ׂא:
ַּב ּנוֹ ֵש

ִׁשעוּר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש
ילין ִאינוּן ְּד ָקא
ׂ ִּכ ִילים ַיז ְִהיר ּו ְּכז ַֹהר ָה ָר ִקי ַעִ ,א ֵּ
"ו ְַה ַּמ ְש
א
ִמ ְׁש ַּת ְּד ִלין ַּבז ַֹּהר ָּדא ְּד ִא ְת ְק ֵרי ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר"
יט"א
ם-מ ְר ְּד ַכי י ְִצ ָח ִקי ְׁש ִל ָ
ֻבל ָהרַב ַא ְב ָר ָה ָ
ַבנ ּו ַה ְמק ָּ
א .מוֹ ֵרנ ּו ְור ֵּ
ְּׁ ,ב ָכל מו ָֹצ ֵאי ַׁש ָּבת
ְמ ַק ּיֵם ֶאת ַה ִּׁשעוּר ַה ּגָדוֹל ַלה' ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ק ֶֹדׁש ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ב.
יט"א ִל ְפ ּתֹ ַח ֶאת ַה ִּל ּמוּד וְלו ַֹמרְ :ל ֵׁשם
בַ .מ ְר ְּג ָלא ְּב ִפי מו"ר ְׁש ִל ָ
ְת ּיהִּ ,ב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימוּ ,ו ְּר ִחימ ּו
ּש ִכינ ֵּ
יִחוּד קו ְּד ָׁשא ְּב ִר ְיך הוּא ו ְׁ
ש ִלים )ה'(
ֲדא ֵׁשם יוֹ"ד ֵק"י ְּבוָא"ו ֵק"י ְּביִחו ָּדא ְׁ
ו ְּד ִחילוְּ ,לַיח ָ
ְת ּיה ֵמ ַע ְפ ָראְ ,ל ִע ּלוּי ְׁש ִכינַת
ׂ ָר ֵאלְ .ל ַא ְק ֵמא ְׁש ִכינ ֵּ
ְּב ֵׁשם ָּכל ִי ְש
ֲדין ִס ְפ ָרא ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ,י ְִּפקוּן
ׂ ֵמ ָחה ,ו ַּבה ֵ
ֻע ּזֵנ ּו ֵאם ַה ָּבנִים ְש
ִיהי נ ַֹעם ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינ ּו ָע ֵלינוּ.
ֲמי .ו ִ
ׂ ָר ֵאל ִמן ּגָלו ָּתא ְּב ַרח ֵ
ִי ְש
ָדינ ּו ּכוֹ ְננֵהוּ:
ׂה י ֵ
ָדינ ּו ּכוֹ ְננָה ָע ֵלינוּ .ו ַּמ ֲע ֵש
ׂה י ֵ
ו ַּמ ֲע ֵש
ו ְּב ִס ּיוּם ַה ִּל ּמוּדָּ :ברו ְּך ְידֹוָד ְלעוֹלָם ָא ֵמן ו ְָא ֵמן :י ְִמל ְֹך ה' ְלעוֹלָם
ָא ֵמן ו ְָא ֵמן:
ת-מ ֶל ְך ַה ִּמ ְת ַּכ ּנ ְִסים
גַ .ה ִּל ּמוּד ִמ ְת ַק ּיֵם ַּבהֲמוֹן רֹב ַעם ַה ְד ַר ֶ
ׁ.
ֲבי ָה ָא ֶרץ ְּת ִמ ִידין ְּכ ִס ְד ָרן ְּב ָכל מו ָֹצ ֵאי ַׁש ָּבת ק ֶֹדש
ו ָּב ִאים ֵמ ַרח ֵ
יאה ו ְֶה ְס ֵּבר ַּב ֵּס ֶפר ַה ָּמצוּי
דַ .ה ִּל ּמוּד ִמ ְת ַק ּיֵם ְּב ִל ּמוּד ָרצוּףִּ ,ב ְק ִר ָ
ּשיםֶ ,ה ָארוֹת ְּב ָפ ָר ַׁשת
ְּביַד ָּכל לו ֵֹמד ,ו ְַה ְׁשלָמוֹת ֵּבאו ִּרים ו ְִח ּדו ִׁ
ָמים ַה ְמעו ְֹד ִדים
ׂה ֲחכ ִ
ַה ָּׁשבו ַּע ַו ֲהלָכוֹתִּ ,ד ְב ֵרי מו ָּסר ו ַּמ ֲע ֵש
ו ְּמ ַח ּז ְִקים ַלעֲבו ַֹדת ה'.
יט"א ְל ַהז ְִּכיר ְּב ָכל ִׁשעוּר ֶה ָארוֹת
הַ .מ ְר ְּג ָלא ְּב ִפי מו"ר ְׁש ִל ָ
ּשים ִמ ְּגדוֹ ֵלי ַח ְכ ֵמי ִי ְש
ִח ּדו ִׁ
ֲר"י,
ֻב ִליםַ :ר ְׁש ִּב"יָ ,הא ִ
ׂ ָר ֵאל ַה ְמק ָּ
ַבי יו ֵֹסף ַח ּיִים ַּב ַעל ַה ֶּבן-
ׂ ָר ֵאל ַּב ַעל ֵׁשם טוֹב ,ר ִּ
ַבי ִי ְש
ׁ ,ר ִּ
ָה ָר ָׁש"ש
ַבי ְׁשנֵיאוֹר ז ְַל ָמן ַּב ַעל
ַבי ַי ֲעקֹב ַא ּבו ַּח ִצי ָרא זיע"א ,ר ִּ
חי ,ר ִּיש ַ
ִא ׁ
ַבי נ ְַח ָמן ֵמאו ַּמן וְעוֹד  -זיע"א.
ישא ְור ִּ
ַה ַּת ְניָא ַק ִּד ָׁ

י-מ ְׁשנָה:
ִּפ ְר ֵק ִ
ֲמר ְּבגֹ ֶדל ַמ ֲע ַלת ַו ֲח ִׁשיבוּת ִל ּמוּד ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּב ָלה.
ַמא ָ
ֲשיבוּת ַה ִּל ּמ ּודַ .הנ ְָהגוֹת ז ְַמ ּנֵי
ַא ְׁש ֵרנ ּו ַמה ּטוֹב ֶח ְל ֵקנ ּו – ח ִׁ
ַה ִּל ּמ ּודַ .הנ ְָהגוֹת ַּד ְר ֵכי ַה ִּל ּמ ּודַ .מעֲלוֹת ַה ִּל ּמוּד ְסדו ִּרים ְּבא'-
ֻקט ּו ִּב ְמקוֹרוֹת
ַבים ְול ְ
ב'ַ .ה ְּמקוֹרוֹת ִּד ְל ַק ָּמן ִנז ְְּכר ּו ִּב ְס ָפ ִרים ר ִּ
גֹּרנָה לָבוֹא ְל ָמקוֹם ֶא ָחד ְל ַע ֵּטר
ֲס ְפנוּם ְּכ ָע ִמיר ְ
ׁשוֹנִים ,ובס"ד א ַ
יט"א ָּכאן.
ֶאת ֵהי ָכלוֹ ֶׁשל מו"ר ְׁש ִל ָ
ֲמר ִע ַּקר ַה ַּק ָּב ָלה הוּא מו ָּסר ָל ָא ָדם ג.
ַמא ָ
ֲמר ְּבגֹ ֶדל ַמ ֲע ַלת ַו ֲח ִׁשיבוּת ִל ּמוּד ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּב ָלה ד
ַמא ָ
ֲשיבוּת
ׂ ְמח ּו ַה ָּׁש ַמיִם ו ְָתגֵל ָה ָא ֶרץְּ ...בג ֶֹדל ַמ ֲע ַלת ַוח ִׁ
ִי ְש
ִל ּמוּד ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּב ָלהִ ,ה ּנֵה ְמפֹ ָר ִׁשים ִּד ְב ֵרי ַר ְׁש ִּב"י זיע"א
ׂ ִּכ ִילים י ִָבינ ּו ִאינוּן ָמא ֵרי ַק ָּב ָלה ְד ִא ְּת ַמר ְּבהוֹן
בזוה"ק ה" :ו ְַה ַּמ ְש
ילין ִאינוּן ְּד ָקא ִמ ְׁש ַּת ְּד ִלין
יעִ ,א ֵּ
ׂ ִּכ ִילים ַיז ְִהיר ּו ְּכז ַֹהר ָה ָר ִק ַ
ו ְַה ַּמ ְש
ׂין ָּב ּה
ַּבז ַֹּהר ָּדא ְּד ִא ְת ְק ֵרי ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ְּד ֵאינוֹ ְּכ ֵת ַבת נ ַֹח ְּד ִמ ְת ַּכ ְּנ ִש
א .זוה"ק ְּב ַה ֲעל ְֹת ָך קנ"ג.
ֲתר.
ֲתר ַוא ָ
ַבים ְּבכָל א ָ
ִתן ִל ְׁשמ ַֹע ו ְּל ַה ְד ִּפיס ְלז ִּכוּי ָהר ִּ
בֶ .את ַה ִּׁשעו ִּרים נ ָּ
"מ ִאיר אוֹר ִלי" ַה ּנַ"ל.
גִ .מ ּתו ְֹך ַה ְק ָּדמוֹת ַה ֵּס ֶפר ֵ
"מ ִאיר אוֹר ִלי" ֵּבאו ִּרים
ת-הרַב ְּב ֶפ ַתח ַה ֵּס ֶפר ֵ
דִ .מ ּתו ְֹך ִּד ְברֵי ִּב ְר ַּכ ָ
ְש ַער ַה ַּכ ּוָנוֹת
ׁ
ץ-ח ּיִים ו ַ
יט"א ְּב ִס ְפרֵי ֵע ַ
ּשים ִמ ִּׁשע ּורֵי מו"ר ְׁש ִל ָ
ו ְִח ּדו ִׁ
וְעוֹד.
ה .זוה ק
זוה"ק ְּב ַה ֲעל ְֹת ָך קנ"ג.

ו

ְש ַבע ִמ ַּמ ְלכו ָּתא ִּד ְבהוֹן י ְִת ַק ּיֵם ָּכל ַה ֵּבן ַה ּי ִּלוֹד
ְׁש ַניִם ֵמ ִעיר ו ֶׁ
ַה ְיאֹ ָרה ַּת ְׁש ִליכֻה ּו ו ְָדא אוֹ ָרה ְּד ִס ְפ ָרא ָּדא".
ׂ ִּכ ִילים
וְעוֹד ְמפֹ ָר ִׁשים ִּד ְב ֵרי ֵא ִל ּיָה ּו ַה ּנ ִָביא לרשב"י ו" :ו ְַה ַּמ ְש
יעְּ ,ב ַהאי ִח ּב ּו ָרא ִּדי ָלךְְּ ,ד ִאיה ּו ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר,
ַיז ְִהיר ּו ְּכז ַֹהר ָה ָר ִק ַ
ילין לֹא ָצ ִר ְיך נ ִָּסיוֹן,
ימא ִע ָּל ָאהְּ ,תׁשו ָּבהְּ ,ב ִא ֵּ
ִמן זוֹ ֲה ָרא ְּד ִא ָ
ׂ ָר ֵאל ְל ִמ ְט ַעם ֵמ ִאי ָלנָא ְּד ַח ּיֵיְּ ,ד ִאיה ּו ַהאי
ֲת ִידין ִי ְש
ו ְּבגִ ין ַּדע ִ
ֲמיְ ,וי ְִת ַק ּיֵם ְּבהוֹן ה' ָּב ָדד
ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ,י ְִּפקוּן ֵּב ּיה ִמן ּגָלו ָּתא ְּב ַרח ֵ
ַינ ְֶח ּנוּ "...וְכוּ'.
ֻבל ָה ֱאל ִֹהי ָהרַב ָׁשלוֹם ֶּבן ֶׁ
ו ְִד ְב ֵרי ַה ְמק ָּ
משה ּב ּוזַגְלוֹ זיע"א ז:
ַמ ֵדה ּו ַק ָּב ָלה ,אוֹ ְמ ַח ֵּבר ,אוֹ ִמ ּתו ְֹך
ו ִּמי ֶׁש ּיָכוֹל ִל ְקנוֹת לוֹ רַב ֶׁש ְּיל ְּ
ּש ָא ַמר ֵא ִל ּיָה ּו
ַה ְּס ָפ ִרים ,ו ִּמ ְת ַר ֵּׁשל – גּ וֹ ֵרם אֹ ֶר ְך ּגָלו ָּתא .ו ְּב ֵפרוׁ
ֹש י ְִת ָּפ ְרקוּן ִמן
ַבי ִׁש ְמעוֹן ִּ'ד ְב ַהאי ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ַה ּנ ִָביא ְלר ִּ
ּגָלו ָּתאַּ ,כד ִא ְת ּג ְַליָא ְּב ָד ָרא ַּב ְת ָר ָאה' .וְעוֹד ָׁשנָה ו ֵּפ ֵרׁש ְּד ָב ִרים
ָתב ָּכאן רח"ל 'ויליה ַטב ֵל ּיה
ֶש ֶׁש ּכ ַ
גֹּדל ָהעֹנׁ
ׁ ,ו ִּמ ֶ
ְּפ ָע ִמים ָׁשלֹש
ׂ ָכר
גֹּדל ַה ִח ּיוּב ְוג ֶֹדל ַה ָּש
ָדע ֶ
ְּד ָלא ִא ְת ְּב ֵרי ְו ָלא יו ִֹליף' ...ו ִּמ ֶּמ ּנ ּו ִי ּו ַ
ְל ִמי ֶׁש ּלו ֵֹמד ַק ָּב ָלהִּ ,כי ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ְּבגִ ְיר ָסא ּבוֹנֶה עוֹלָמוֹת,
ׂה ּבוֹ
ֲמר ֶא ָחד ַי ֲע ֶש
ּש ַמא ָ
וכ"ש ִאם ִי ְז ֶּכה ִל ְלמֹד ו ְּל ָה ִבין ֵּפרוׁ
ׂה ְּב ִל ּמוּד ְּפ ָׁשט ָׁשנָה
ִּת ּקוּן ְל ַמ ְע ָלה ְּב ָׁש ָעה ַא ַחת ַמה ֶּׁש ּלֹא ַי ֲע ֶש
ֲר ְיך ִּב ְר ָאיוֹת ְלזֶה ְּכ ָלל" .עכ"ל.
ימה .ו ְֵאין ָצ ִר ְיך ְל ַהא ִ
ְּת ִמ ָ
ח
ֵמה :
ֻבל ָה ֱאל ִֹהי הגר"א זיע"א ַּב ֵּס ֶפר ֶא ֶבן ְׁשל ָ
ִּד ְב ֵרי ַה ְמק ָּ
ֻלה ַּת ְליָא
ֻלה לֹא ִּת ְהיֶה ַרק ע"י ִל ּמוּד ַה ּתוֹ ָרה ו ְִע ַּקר ַה ְּגא ָּ
"ה ְּגא ָּ
ַ
ְּב ִל ּמוּד ַה ַּק ָּב ָלה".
יאל ַס ְפ ִרין
ֻבל ָה ֱאל ִֹהי ָהרַב י ְִצ ָחק ַא ְיזִיק י ְִח ֵ
ִּד ְב ֵרי ַה ְמק ָּ
ָת ָך ְּב ֵס ֶפר
ׂג ְ
"ד ֵּבק נ ְַפ ְׁש ָך ָּת ִמיד ְל ִפי ַה ָּש
ִמ ּקו ַֹמ ְרנָה זיע"א טַּ :
ֲבה
ֲר"י ו ְַד ֵּבק נ ְַפ ְׁש ָך ְמאֹד ְּבי ְִר ָאה ו ְַאה ָ
ַהז ַֹּהר ו ְּב ִכ ְת ֵבי ָמ ָרן ָהא ִ
ַבי ִּכי זֶה ּו
ָת ָך ָח ִלי ָלה ִל ְהיוֹת רַב ְור ִּ
ָעה ֶׁש ּלֹא ִּת ְהיֶה ַּכָּונ ְ
ו ְַה ְכנ ָ
עֲבו ָֹדה ָז ָרה ַמ ָּמׁש וְכוּ' ְו ָל ֵכן ַא ַחי ו ָּבנַי נ ְָפׁשוֹת י ְָקרוֹת ְּגבו ִֹהים
ָמים ְּת ַד ְּבק ּו נ ְַפ ְׁשכֶם ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ִּת ּק ּונִים ז ַֹהר ָח ָדׁש" וְכוּ'.
ְור ִ
יש ַחי
ַבי יו ֵֹסף ַח ּיִים ֶּבן ִא ׁ
ֻבל ָה ֱאל ִֹהי ר ִּ
ו ְִד ְב ֵרי ְּגאוֹן ֻע ּזֵנ ּו ַה ְמק ָּ
ָמים
ֲשר ֲחכ ִ
ׂ ִּכיל ֶאת א ֶׁ
ִש ַמע ַהּׁשו ֵֹמ ַע ְוי ִָבין ַה ַּמ ְש
זיע"א י" :י ְׁ
ֶשת
ׂ ָר ֵאל ָלג ֶׁ
יש ִי ְש
ֲשר ִהז ְִהיר ּו וְהו ִֹדיע ּו ְל ָכל ִא ׁ
ִה ִּגיד ּו ַוא ֶׁ
יה ֵעץ ַח ּיִים ִהיא
ֶאל ַה ּק ֶֹדׁש ְּב ֵע ֶסק סוֹדוֹת ַה ּתוֹ ָרה ְונ ְִס ָּת ֶר ָ
ִיקים ָּב ּה".
ַמ ֲחז ִ
ל ַּ
ׂוֹת
ַמד ִל ְׁשמֹר ְו ַל ֲעש
ָדינ ּו י ְִצ ַלח ִל ְלמֹד ו ְּלל ֵּ
י ְִהי ָרצוֹן ו ְֵח ֶפץ ה' ְּבי ֵ
ֲבהְ ,ל ִע ּלוּי ְׁש ִכינַת ֻע ּזֵנ ּו
ו ְּל ַק ּיֵם ֶאת ָּכל ִּד ְב ֵרי ּתוֹ ָר ֶת ָך ְּב ַאה ָ
בב"א.
ַא ְׁש ֵרינ ּו ַמה ּטוֹב ֶח ְל ֵקנ ּו
ַא ְׁש ֵרינ ּו ַמה ּטוֹב ֶח ְל ֵקנ ּו ֶׁש ּז ִָכינ ּו ְלאוֹרוֹ ֵלי ֵל ְך ְו ַלהֲגוֹת ְּב ִא ְמ ֵרי
ֻלוֹ ַמ ְח ַמ ִּדים,
ִׁ ,ח ּכוֹ ַמ ְמ ַּת ִּקים ְוכ ּ
נ ַֹעם ִמ ּזִיו ז ַֹהר ֶע ְליוֹן אוֹר ַה ָּקדוֹש
יא

ׂא ,ח"ג דף קכד ,ב.
ָשת ָנש
ׁ
ו .ז ַֹהר ָּפר ַ
ּשוֹ ִּכ ֵּסא ֶמ ֶל ְך
משה ּב ּוזַגְ לוֹ זיע"אְּ ,ב ֵפרוׁ
ׁ
ׁשלוֹם ֶּבן ֶ
ֻבל ָה ֱאל ִֹהי ָהרַב ָ
זַ .ה ְמק ָּ
ַעל ִּת ּק ּונֵי ַהז ַֹּהרִּ ,ת ּקוּן מג' אוֹת ס'.
חָ .ה ֱאל ִֹהי הגר"א זיע"א ַּב ֵּס ֶפר ֶא ֶבן ְׁש ֵל ָמה פי"א סי' ג'.
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ּקו ַֹמ ְרנָה זיע"א
ֻבל ָה ֱאל ִֹהי ָהרַב י ְִצ ָחק ַא ְיזִיק י ְִח ֵ
טַ .ה ְמק ָּ
ְּב ִס ְפרוֹ נו ֵֹצר ֶח ֶסד ֶּפרֶק ד' ִמ ְׁשנָהא'.
ֹאש ִס ְפרוֹ ַּד ַעת
יש ַחי זיע"א ְּבר ׁ
ַבי יו ֵֹסף ַח ּיִים ֶּבן ִא ׁ
ֻבל ָה ֱאל ִֹהי ר ִּ
יַ .ה ְמק ָּ
ו ְּתב ּונָה.
ֻבל ָהרַב ָּד ִני ֵּאל ְפ ִריׁש זצ"ל .ו ְֵס ֶפר ִל ּמוּד
ַמק ָּ
ׁש ֲערֵי ַהז ַֹּהר ל ְ
יאְ .ר ֵאה ֵס ֶפר ַ
יט"א ב"ב .ו ִּב ְפרָט ַה ֵּס ֶפר ַה ּכוֹלֵל ו ַּמ ִּקיף
סוֹדוֹת ַה ּתוֹרָה ָלרַב ָּדוִד י ְִצ ָחק ְׁש ִל ָ
ֲס ִידים
ׂ ְמח ּו ַהח ִ
יט"אִּ ,כ ְלׁשוֹנוֹ ַּב ַה ְק ָּד ָמהִ " :י ְש
"אוֹר ַהז ַֹּהר" ָלרַב ּגְרוֹס ְׁש ִל ָ
ַבן ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי ָהרֵינ ּו
ְוָיגִיל ּו ַה ּלו ְֹמ ִדיםְּ ,ב ֶע ְזרַת השי"ת ו ִּבזְכוּת ר ָּ
נו ְֹתנִים ִל ְפנֵיכֶם ַה ּיוֹם ְּב ָרכָה הספה"ק אוֹר ַהז ַֹּהר ,ק ֶֹבץ ּגָדוֹל ִמ ַּת ְלמוּד
ׁש ְל ִמיִ ,מ ְד ָר ִׁשים ,זוה"קִּ ,ת ּק ּונִיםִ ,ראׁשוֹנִים ו ְַאחֲרוֹנִיםִ ,ס ְפרֵי
ַּב ְב ִלי יְר ּו ַ
ָלים יְסו ִֹד ּיִים ו ְִע ָּק ִר ִיּים ְּב ִע ְניַן ִל ּמוּד
ידיוִ ,ס ְפרֵי מו ָּסרְּ ,כל ִ
בעשטה"ק ו ְַת ְל ִמ ָ
ׁ,
ַהז ַֹּהר ו ְַה ִּת ּק ּונִים ,ו ְּב ַה ְׁשלָמוֹת ׁשוֹנוֹת" .וְהוּא נ ִָּתן ִח ּנָם ְלכָל ּדוֹ ֵרׁש ו ְּמ ַב ֵּקש
ָמי"
"מ ְפ ַעל ַהז ַֹּהר ָהעוֹל ִ
ׂים ַעל י ְֵדי ִ
ֲפ ָצה ַנ ֲע ִש
ֻלוֹת ַה ְס ָּברָה ַוה ָ
ו ְַה ְר ֵּבה ְּפע ּ
ׁשלוֹם
ַבי ָ
ָמי" ִמיסוֹדוֹ של הגה"צ ר ִּ
ַבים ָהעוֹל ִ
"ח ְברָה ְמז ַּכֵי ָהר ִּ
ׁשע"י ֶ
 ֶַחל
אל ִמיןְ .רחוֹב נ ַ
)ק ַהל ָה ָ
אל ִמין שליט"א ְ
יְהו ָּדה ְּגרָאס כ"ק ָמרָן ַא ְדמוֹ"ר ֵמ ָה ָ
ָל ִכ ׁיש  24/8ר ַָמת ֵּבית ֶׁש ֶמׁש .(99093

אשית
ׂה ְּב ֵר ִׁ
ׂ ִּכיל ְּב ַמ ֲע ֵש
ַמיִם ֶׁש ֵאין ָל ֶהם סוֹף ו ְֵקץ ְל ָה ִבין ו ְּל ַה ְש
ַחד ו ְּל ָה ִׁשיב
ׂה ַה ֶּמ ְר ָּכ ָבה ,ו ְֵא ְיך ִל ְהיוֹת ֶמ ְר ָּכ ָבה ְל ִה ְתי ֵ
ו ְּב ַמ ֲע ֵש
ִש ַרׁש ְּבנ ְַפ ִׁשי
ְש ְר ָׁש ּהְ .וזֹאת נ ְֶח ַלט ְונ ְׁ
ֶפׁש ֶאל ַה ָּמקוֹר ַמ ְח ָצ ָב ּה ו ָׁ
נֶ
ָמיו יב.
ֲשר ִמי ֶׁש ּלֹא ָר ָאה אוֹר ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר לֹא ָר ָאה אוֹר ִמ ּי ָ
א ֶׁ
ֱמת
ֲב ִרים ַה ִּמ ְׁש ּתו ְֹק ִקים ו ְּמ ַב ְּק ֵׁשי א ֶ
ְׁש ָמע ּונִי ַא ַחי ְו ֵר ַעי ַהח ֵ
ֲמ ַּתת עֲבו ַֹדת ַה ּלֵב ַלחֲזוֹת ְּבנ ַֹעם ה' ו ְּל ַב ֵּקר ְּב ֵהי ָכלוֹ נ ְַפ ִׁשי
אִ
ֲשר יָדו ַּע ִמ ִּפי ַק ְדמוֹנֵינ ּו
ִּת ְׁש ּתו ַֹחח ו ְִת ְד ַּבק ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַּכא ֶׁ
ֹש יג.
ֻלת ֵע ֶסק ֵס ֶפר ַה ָּקדוׁ
ְסג ַּ
ָכים י ְַס ֵּקל ַה ְּמ ִס ָּלה י ְַכנִיס
ֹש ַה ּזֶה ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר י ְָפ ֵרׁש ַה ְּדר ִ
ַה ָּקדוׁ
ַמ ֶד ּנ ּו י ְַד ִרי ֶכ ּנ ּו ְּב ַמ ְע ְּג ֵלי ֶצ ֶדק
ֲבה ְוי ְִר ָאה ְּב ִל ּבוֹ ֶׁשל ָא ָדם ְיל ְּ
ַאה ָ
ְל ָה ִביא או ָֹתנ ּו ֶאל ַה ְּמנו ָּחה ו ְֶאל ַה ַּנ ֲח ָלה יד.
ֲשר ְּד ָב ָריו
ֻשת ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר וְתו ַֹע ְל ּתוֹ א ֶׁ
גֹּדל ְקד ַּׁ
יח ֶ
ַׂ
ו ִּמי י ּו ַכל ִש
ֲרים ְמ ִא ִירים ו ַּמז ְִה ִירים.
ְצפ ּונִים ְונ ְִס ָּת ִרים ְּכ ַל ִּפ ִידים ּבוֹע ִ
ֲבה
ֶּפ ַתח ֵעי ַניִם ְמקוֹר ַה ַח ּיִיםַ .ח ּיֵי ַה ּנ ְָפׁשוֹת ּתוֹכוֹ ָרצוּף ַאה ָ
ֲבה ו ְּלי ְִר ָאה ֶאת ה' ַה ּנ ְִכ ָּבד
ְּד ָב ָריו ַמ ְל ִה ִיבים ֶאת ַה ְּל ָבבוֹת ְל ַאה ָ
ִימ ּיוּת ְּד ָב ָריו ָּכל ֵח ְך
ו ְַה ּנוֹ ָרא .ו ְַאף ִמי ֶׁש ֵאינוֹ ֵמ ִבין ּתו ִֹכ ּיוּת ְּפנ ִ
ְש ָמה ְל ָה ִאי ָר ּה
ֻג ִָלים ַל ּנ ָׁ
ַה ּטוֹעֲמוֹ וְלו ֵֹמד ְלׁשוֹנוֹ ְּד ָב ָריו ֵה ָּמה ְמס ּ
ו ְּלז ְַּכ ָכ ּה ַּכ ּנו ָֹדע טו.
ָא ַמר ַה ַּב ַעל ֵׁשם טוֹב ז"לְּ ,בג' ְּד ָב ִרים ַה ְּכ ָלל ֵה ֶפ ְך ִמ ַּמה ֶּׁש ָא ְמר ּו
ֻגָל
ֲמי ַרת ַהז ַֹּהר ְמס ּ
ֶא ָחד ַה ַּמ ְר ֶּבה ו ְֶא ָחד כו' ו ִּב ְל ַבד ֶׁש ּי ְַר ֶּבה ,א ִ
ידת ִמ ְקוָאוֹת ְמ ַט ֵהר ַהגּ וּף ,נ ְִתינַת ְצ ָד ָקהָ ,א ְמר ּו
ְש ָמהְׁ ,ש ִק ַ
ַל ּנ ָׁ
"ה ּנו ֵֹתן ֶס ַלע ִל ְצ ָד ָקה ִּב ְׁש ִביל ֶׁש ּי ְִחיֶה ְּבנִי ֲה ֵרי זֶה ַצ ִּדיק
ֲחזַ"ל ַ
ּגָמוּר"ְּ ,ד ַעל ָּכל ָּפנִים ְמ ַח ּיֶה ֶאת ֶה ָענִי טז.
"הז ַֹּהר"? ּ -כו ֵֹתב הרמ"ק :ו ְּלזֶה ַה ֵּס ֶפר
ָמה נ ְִק ָרא ְּב ֵׁשם ֵס ֶפר ַ
ל ָּ
י ִָּק ֵרא ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ִמ ְּפנֵי ַה ְׁש ָּפ ַעת ָהאוֹר ַההוּא ֵמ ַהז ַֹּהר ָה ֶע ְליוֹן,
ָחה ֱאל ִֹהית ָּכל ַה ִּמ ְת ַע ְּס ִקים ּבוֹ,
ו ְֶד ֶר ְך אוֹרוֹ ַמ ְׁש ִּפ ִיעים ְּב ַה ְׁש ּג ָ
ְש ַפע ֶע ְליוֹן ֵמ ַה ַּד ַעת ֻמ ְׁש ָּפע ְּב ָרזֵי ּתוֹ ָרה ְּד ַהיְנ ּו ָרזֵי
ֶׁש ָהיָה אוֹר ו ֶׁ
ִש ָּפע ִמ ָּׁשם ִא ְת ְק ֵרי ַה ִח ּבוּר ַה ּזֶה ֵס ֶפר
ו ְִס ְת ֵרי ּתוֹ ָרה וְכוּ' ֵּכיוָן ֶׁש ּנ ְׁ
ִש ָּפע ֵמ ַהז ַֹּהר ַההוּא יז.
ַהז ַֹּהרְּ ,כלו ַֹמר ֶׁש ּנ ְׁ
וְעוֹד או ֵֹמר ְּב ַה ְק ָּד ַמת ְּדפוּס ַהז ַֹּהרַ :ה ּלו ֵֹמד ַהז ַֹּהר ָּפנָיו
ָמה נ ְִק ָרא ֵס ֶפר ַהז ַֹּהרַ ,ואֲדוֹנִי ָא ִבי ז"ל
ַמז ְִה ִיריםְ ,וזֶה ּו ַה ַּט ַעם ל ָּ
ָמז ְל ִמ ִּלין
ָתבִּ :ד ְק ָראוֹ ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ר ַ
אשית ּכ ַ
ֹאש ָּפ ָר ַׁשת ְּב ֵר ִׁ
ְּבר ׁ
ימ ְט ִר ּיָא האי"ן סו"ף ָּברו ְּך הוּא יח.
ִע ָּל ִאין ִּכי ֵּת ַבת זה"ר ִּג ַ
ַבי
יאת ָה ָא ָדם ֶׁש ּי ְִלמֹד ָח ְכ ַמת ַה ּנ ְִס ָּתרְּ .כמוֹ ֶׁש ָא ַמר ר ִּ
ִע ַּקר ְּב ִר ַ
ֲבד ֵלי'
ָש ְּב ָרזָא ְּד ָח ְכ ְמ ָתאַ ,וע ַ
ֶא ְל ָעזָר :קוב"ה ְּב ָרא ֵלי' ְל ַבר נׁ
ִש ָמ ָתא ְּד ַח ּיֵי ְל ִמנ ְַּדע ו ְּל ִא ְס ַּת ָּכ ָלא
ָפח ְּב ַאנ ְּפוֹי נ ְׁ
ְּב ָא ָּמנו ָּתא ַס ִּגיְ ,ונ ַ
ְּב ָרזִין ְּד ָח ְכ ְמ ָתאְ ,ל ִמנ ְַּדע ְּבי ְִק ָרא ְּד ָמא ֵרי' ,כד"א ָּכל ַה ּנ ְִק ָרא
אתיו
ׂ ִיתיו ,ו ְִל ְכבו ִֹדי ְּב ָר ִ
אתיו י ְַצ ְר ִּתיו ַאף ָע ִש
ִּב ְׁש ִמי ו ְִל ְכבו ִֹדי ְּב ָר ִ
ייקא יט.
ַּד ָ
ׂה ו ְּל ָד ְב ָקה ּבוֹ י ְִת ָּב ַרךְ .כ"כ
ִל ּמוּד הזוה"ק הוּא ִּב ְכ ַלל ִמ ְצוַת ֲע ֵש
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ּקו ַֹמ ְרנָה :ו ְַדע ֶׁש ָּכל ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר
ר' י ְִצ ָחק ַא ְיזִיק י ְִח ֵ
ֵש
ידע ֶׁש ּיׁ
ׂה ְל ָד ְב ָקה ּבוֹ ְו ֵל ַ
ו ְִח ּיוּב ִל ּמוּדוֹ וְכוּ'ַ ,ה ּכֹל ִמ ְצוַת ֲע ֵש
ֲבה ְוי ְִר ָאה
ֹשה ִּב ְפ ָרט ו ְּביִחו ִּדים ו ְַאה ָ
יעה ְקדו ָׁ
ֱאל ִֹקי ָמצוּי ִּב ִיד ָ
ו ְַא ְחדוּת כ.
המשך יבוא אי"ה
ֲטרֶת ְצ ִבי ,פ' ְּב ַה ֲעל ְֹתךָ.
יטׁשוֹב ,ע ֶ
ִיד ְ
ְש ֵטיין ִמ ּז ִ
ייכנ ְׁ
יב .ר' ְצ ִבי ִה ְירׁש ַא ְ
יטׁשוֹב ,סוּר ֵמרַעַּ ,דף ד'.
ִיד ְ
ְש ֵטיין ִמ ּז ִ
ייכנ ְׁ
יג .ר' ְצ ִבי ִה ְירׁש ַא ְ
ידַ .ה ְק ָּד ַמת המו"ל ז ַֹהר ְּדפוּס ַמנְטו ָֹבה.
טוַ .ה ְק ָּד ַמת ֵּבית ִּדין ַא ְמ ְס ֶט ְר ַדם ִל ְדפוּס ַהז ַֹּהר תקס"ד.
יטׁשֵ ,ס ֶפר נ ְִתיב רש"י.
אר ְ
טז .ר' ִה ֵּלל ִמ ָּפ ִ
ֹשה קו ְֹרדו ֵֹבירוַֹּ ,דע ֶאת ֱאל ֵֹקי ָא ִביךָ ,ב'.
ׁ
יזָ .הרַב מ ֶ
יחַ .ה ְק ָּד ַמת המו"ל ז ַֹהר ִליוו ְֹרנוֹ.
יט .ז ַֹהר ח"ב ַּדף קנ"ה ע"א ,וְעוֹד ַה ְר ֵּבה ִנז ְּכָר בזוה"ק ובתיקו"ז
יהם.
ׁש ֶ
ו ְּמ ָפ ְר ֵ
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ּקו ַֹמ ְרנָה ,נ ְִתיב ִמ ְצוו ֶֹתיךְָׁ ,ש ִביל ַה ּיִחוּד,
כ .ר' י ְִצ ָחק ַא ְיזִיק י ְִח ֵ
ְׁש ִביל ב' אוֹת ג'.

לק"י

והיה מחניך קדוש

אל תיטוש תורת אמך

לעמוד על משמר מסורת ק״ק תימן יע״א וחיזוקה מאת רבני הקהילה שליט״א חברי בד״ץ ובית הוראה פעולת צדיק

לקראת יקרת אחינו אנשי גאולתנו בכל מקומות מושבותיהם

א .י דוע ה דבר ו מפורסם ה עניין בשערים המצויינים בהלכה ואף בכל רחבי תבל ,שאבותינו נע"ג בגולת תימן החזיקו בכל עוז את
המסורת הנאמנה בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה מדורות עולם ומשנים קדמוניות בחירוף נפש ,על כן עמד טעמם בם וריחם לא נמר .מנהג
אבותיהם בידם ,זרע קודש מצבתם ,ועל כך תמיד היתה תפארתם.
ויומא כי האידנא שזכינו לדור בארצה"ק ,ונתקבצו כאן מכל התפוצות יחד שבטי ישראל ,בעלי מנהגים שונים ,על כן אנחנו צעירי צאן
קדשים החותמים מטה ,שליחותייהו דרבנן קמאי עבדינן ,לחזק את בדק ביתינו ,לנצור כבבת-עין כלל ארחותינו ,כל ההלכות וכל המנהגים
המוחזקים בידינו ,כי המה מיוסדים על אדני פז ,התלמוד והגאונים פוסקים ומקובלים ,רבינו הרמב"ם ומרן השלחן ערוך זצוק"ל ,כאשר
הנהיגו מרנן ורבנן גדולי התורה בארץ תימן וצדיקיה ,ובראשם גאון עוזנו ותפארתנו מהרי"ץ זיע"א ,והכל שריר וקיים גם כאן בארץ ישראל
הן לחומרא הן לקולא ,כי אנחנו קהילה מיוחדת וניכרת בפני עצמה .שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך.
ב .כמו-כן פשוט וברור שחלילה לזוז כמלוא נימא ממבטא לשון הקודש המקובל בידינו שהוא כנתינתו מסיני ,ואין מדוייק יותר ממנו בכל
קהילות ישראל כיום ,לא נחליפנו ולא נמיר אותו .וכן אסור לשנות מאומה מסדרי התפילות ,וקריאת ספר תורה וכתיבתו כפי מסורתנו
הנאמנה ,תרגום הפרשה וההפטרה בציבור וכל כי האיי גוונא.
ליבנו נחרד כשאזנינו שומעות ,בפרט בשנים האחרונות ,איך יש רבים מבני הדור החדש הע"י המתפללים וקוראים בתורה בעילגות-לשון
ובשיבושים המושפעים מהשפה העברית המדוברת ,אם כן מה יהיה בדורות הבאים אחרינו ,כי מי יוכל לתקן את אשר עיוותו.
לפי-כך בכל אתר ואתר צריכים לסדר ָמ ִרי לילדים תשב"ר שיהיו משוננים בפיהם ומורגלים בלשונם הדק היטב האותיות והנקודות והטעמים,
קרא ותרגום ,כפי צחות לשוננו ,שאם אין גדיים אין תיישים .כמו-כן בני הישיבות נר"ו ימצאו זמן מתאים לשנות את הפרשה יחדיו שמו"ת,
איש את רעהו יעזורו וגו' וכן כל אחד ואחד ,ויתקיים בנו מקרא שכתוב כי לא תשכח מפי זרעו.
ג .בראש מעייננו ולטוטפות בין עינינו ,שמירת משמרות הקדושה וסייגי הצניעות ,כי בעוה"ר רבו כיום הפרצות ,וכמעט אין דורש
ואין מבקש .חלילה לוותר ולהקל אף כל-שהוא על הפרדה מלאה על-ידי מחיצה בין אנשים לנשים בשמחות חתונות ומילות ,שבתות
החתונה ,כנסים וכדומה ,הן באולמות הן בבתים והן בבתי הארחה .להקפיד על מלבושי הנשים והבנות שיהיו כדת משה וישראל ,ולהתנהג
בבושה ובצניעות ,למען תהיה יראת ה' על פנינו לבלתי נחטא .להתרחק ולהרחיק משירי עגבים אשר פשו מקרוב במסווה מזוייף של שירה
תימנית כביכול .לא לתת דריסת רגל למכשירים הטמאים וכתבי עת חילוניים )כמפורט בשולחן ערוך המקוצר חלק קדושה סי' ר"ד סעיף
ט"ז( ,להחזיק אך ורק פלאפונים כשרים המאושרים ע"י רבנים מוסמכים .ואלו הן רק דוגמאות מועטות כי אי אפשר לפרט כאן ,והכלל
שיהיה מחננו קדוש וטהור.

ד .הננו מעודדים וממליצים בזה על קריאה קבועה בזוהר הקדוש ,בניגון המקובל
בידינו המעורר את הנפש ,לכל הפחות עמוד אחד בכל יום ,וכפי המסודר בלוח השנה
פעולת צדיק ,כי סגולתו לזכך את הנשמה אף למי שאינו מבין כנודע ,וכפי שהיו
אבותינו רגילים בזאת ,והיא שעמדה להם .כל-שכן בזמננו שהאוויר מזוהם מאד,
שלכן הדבר נחוץ ביותר לסלק ממנו הטומאה ולהוסיף בנו קדושה ויראת שמים .וכן
הורה הנסיון ,שהעושים זאת הרגישו בעצמם שינוי לטובה .וכמובן שזה מלבד שאר
קביעות עתים לתורה ש"ס ופוסקים וכו' ,כי הם חיינו ואורך ימינו.
ובזכות כל זה ,המקום ברוך הוא יעשה עמנו נסים ונפלאות כשם שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה ,ויצילנו מכף כל אויבינו הקמים עלינו לרעה ,ופך
השמן הטהור יוסיף וילך ,ותסור מקרבנו תרבות הגויים משורש יוון אשר עליהם נאמר וחשך על פני תהום ,ויתקיים בנו מקרא שכתוב כי הנה החשך יכסה
ארץ וערפל לאומים ועליך יזרח ה' וכבודו עליך ייראה אכי"ר.

היום חמישי ט' כסלו לסדר והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך וגו' ה'תש"ע ב'שכ"א
אורן צדוק
מו"ץ בקרית ספר
מח"ס שו"ת אורן של-חכמים
הצב"י יצחק בן כמהר"ר )נחום( נסים רצאבי יצ"ו

יואל סיאני

אבינועם שמואל יהב

מו"ץ בירושלם

עמנואל בשארי
רב בשכונת בן ציון נתניה ומח"ס בת מלך

רונאל אהרון

דיין בבית הדין לממונות  -נתיבות
ורב קהילת "שבזי" באר שבע

מו"צ בביתר עילית
מח"ס 'נועם שיח' על גיטין וחו"מ

מאיר ליאור לוי

מח"ס 'אור ההלכה'

מפקח כשרות בד"ץ 'פעולת צדיק'

מו"ץ בד"ץ 'פעולת צדיק'

משה רצאבי

שמואל כרמי

אבישי צדוק

מח"ס 'בארות משה' ו'נווה צדיק' ועוד

שמריהו יונה

מו"ץ בד"ץ 'פעולת צדיק'

ז

בס"ד

תו,
בְּ ֹיום חֲ ֻתנָ ּ ֹ
תו ָרה.
זו ַמ ָּתן ּ ֹ

וב ֹיום ִׂש ְמ ַחת ִלבּ וֹ ,
ְּ
זֶ ה בִּ נְ יָ ן ֵ ּבית ַה ִ ּמ ְק ָדּ ׁש.
ידוש ַהנִ ּ ְפלָ א
ר' יִ ְׂש ָר ֵאל ַה ִאם ָ ׁש ַמ ְע ָּת ַעל ַה ִח ּ ׁ
יהודי ַּת ְל ִמיד
ִמי יָ כוֹ ל ִל ְפעוֹ ל יוֹ ֵתר ַ ּב ָ ׁש ַמים ִמ ּ ִ
ָח ָכם ֶ ׁשלָּ ַמד ׁ ָ 70שנָ ה נִ גְ לוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה?
ר' ַיעֲ קֹבֵ ,א ְ
הודי
יך זֶ ה יָכוֹ ל ִל ְהיוֹ ת יְ ּ ִ
הודי
ימוד ּתוֹ ָרה ֶ ׁשיְ ּ ּ ִ
ֶ ׁש ְ ּמנ ֵַּצל ׁ ָ 70שנָ ה ְל ִל ּ
פשּוט יִ ְפעוֹ ל ַ ּב ָ ׁש ַמים יוֹ ֵתר ִמ ּ ֶמ ּנו?
ָּ ׁ

ֵ ּכן! בּ ֹא ּ ְׁ
ינו ַה ְּקדוֹ ִׁשים!
וש ַמע ִמ ִּפי ַרבּ וֹ ֵת ּ

פו ַעל הֲ נַעֲ ֶ ׂשה ֵמ ֵע ֶסק
דול ַה ֹ
ָ ּג ֹ
פע ִמים
תו ָרה בְּ יוֹ ם ַ ׁש ָ ּבת ֶאלֶ ף ְּ ָ
ַה ּ ֹ
ֹיו ֵתר ִמן ֲהנַעֲ ֶ ׂשה ֵמ ֵע ֶסק ַה ּתוֹ ָרה
ֶ ׁשל יְ ֵמי ַה ֹ
פר ַ ׁשת
יש ַחי ּ ָ ָ
חול ) ֶ ּבן ִא ׁ
ְׁשמוֹ ת ָ ׁשנָ ה ְׁשנִ יָ ּה(

דו ׁש ...יַ עֲ ֶ ׂשה בּ וֹ
מוד ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּק ֹ
ִל ּ ּ
ִּת ּק ּון ְל ַמ ְעלָ ה בְּ ָ ׁש ָעה ַא ַחת ַמה
פשט ָ ׁשנָ ה
מוד ַה ְּ ָ ׁ
ּ ֶ ׁש ּל ֹא יַ עֲ ֶ ׂשה בְּ ִל ּ ּ
כסא ֶמלֶ ך(ְ
ְּת ִמ ָ
ימה ) ִ ּ ּ ֵ

הוא
ימוד ֵס ֶפר ַה ּ ֹזו ַהר בְּ ַ ׁש ָ ּבת ֹ
ְּ
קו ֶד ׁש ּ
ול ִפי זֶ ה ָ ׁש ָעה ַא ַחת ִל ּ
כמו ֶאלֶ ף ָ ׁשנִ ים ּ ֹ
ְּ ֹ
תו ַרת ַהנִ ּ גְ לֶ ה ! ! !

ימוד ַה ּזוֹ ַהר בְּ ַ ׁש ָ ּבת קוֹ ֶד ׁש
זֹאת אוֹ ֶמ ֶרתַ 2 ,דּ ּקוֹ ת ִל ּ
וכש ּלוֹ ֵמד
ימוד ַהנִ ּ גְ לֶ ה בְּ חוֹ ל! ּ ְ ֶ ׁ
ָ ׁש ֶוה יוֹ ֵתר מׁ ָ 33-שנָ ה ִל ּ
צדּ ִיקים(- .
בְּ ִׂש ְמ ָחה – ָ ׁש ֶוה ׁ ָ 33,000שנָ ה!!! )א ְֹרחוֹ ת ַ ִ
בּ וֹ אוֹ ֶח ְׁשבּ וֹ ןָּ ּ ַ ,
נו ְמ ַח ִ ּכים ְל ֶה ָא ַרת ַר ְׁשבִּ "י
כמה אֲ נ ְַח ּ
כסא ֶמלֶ ךְ
יש ַחי ַה ִ ּ ּ ֵ
בְּ לַ "ג ָ ּבעוֹ ֶמר ַא ַחת ַ ּב ּ ָ ׁשנָ הַ .ה ֶ ּבן ִא ׁ
ימוד
ְו ָהא ְֹרחוֹ ת ַ ִ
צדּ ִיקים אוֹ ְמ ִרים ְל ָך ֶ ׁשבִּ ְׁשנֵי ַדּ ּקוֹ ת ִל ּ
זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש בְּ ַ ׁש ָ ּבת קוֹ ֶד ׁש בְּ ִׂש ְמ ָחה ָ ׁש ֶוה ל33,000-
ָ ׁשנָ ה ּתוֹ ַרת ַהנִ ּ גְ לֶ ה!! ְוי ֵׁש ְל ָך ל"ג ָ ּבעוֹ ֶמר בְּ ָכל ַ ׁש ָ ּבת ִּפי
וש ֵתה!!! ְל ַמה ַא ָּתה
ֶאלֶ ף ,חֲ טוֹ ף ֶואֱ כוֹ ל חֲ טוֹ ף ּ ְׁ
ְמ ַח ֶ ּכה???
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פילו בִּ ימוֹ ת ַהחוֹ ל בְּ ֶמ ֶ ׁש ְך ָ ׁש ָעה ָ ׁש ֶוה ְל ִל ּ
ימוד ַק ָ ּבלָ ה ְו ֹזו ַהר אֲ ִ ּ
ִל ּ
ְ
צדּ ִיקים(
דו ׁש ַרבִּ י ָמ ְר ְדּ ַכי ַ ׁש ְרעֲ בִּ י ִז ַיע"אֵ ,ס ֶפר ֶדּ ֶרך ַ ִ
צדּ יק ַה ָ ּק ֹ
ָ ׁשנָ ה נִ גְ לֶ ה ) ַה ַ ּ ִ
ְו ָ ְ
יע"א ,בְּ ִס ְפרוֹ ִ ּ ּ ֵ
משה בּ ּ ַוזגְ לוֹ ִז ַ
צדּ יק ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַרבִּ י ָ ׁשלוֹ ם ֶ ּבן ַרבִּ י ֶ ׁ
כך ָא ַמר ַה ַ ּ ִ
כסא ֶמלֶ ְךִּ ) ,ת ּק ּון
מוד ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש בְּ גִ ְיר ָסא בְּ ָע ְל ָמא בּ וֹ נֶה עוֹ לָ מוֹ תְ ,ו ָכל ֶ ׁש ֵּכן
מג אוֹ ת ס'( ְוזֶ ה ְל ׁשוֹ נוֹ ִ :ל ּ ּ
פרוש ַמאֲ ָמר ֶא ָחד ,יַעֲ ֶ ׂשה בּ וֹ ִּת ּק ּון ְל ַמ ְעלָ ה בְּ ָ ׁש ָעה
פלו ּ ֵ ּ ׁ
ִאם יִ ְז ֶּכה ִל ְלמֹד ּ ְ
ול ָה ִבין אֲ ִ ּ ּ
פשט ָ ׁשנָ ה ְּת ִמ ָ
מוד ַה ְּ ָ ׁ
הוא ֶ ּבן עוֹ לָ ם
ימהֻ ּ ,
ומ ְב ָטח לוֹ ֶ ׁש ּ
ַא ַחת ַמה ּ ֶ ׁש ּל ֹא יַעֲ ֶ ׂשה בְּ ִל ּ ּ
ְ
ּ
יעא.
כותא ִדּ ְר ִק ָ
אשוֹ נָ ה בְּ ַמ ְל ּ ָ
יכלָ א ְדּ ַמ ְל ָ ּכאְ ,ויִ ְהיֶה ֵמרוֹ ֵאי ְּפנֵי ַה ּ ֶמלֶ ך ַהיוֹ ְׁש ִבים ִר ׁ
ַה ָ ּבא ִמבְּ נֵי ֵה ָ
כול ִל ְפעוֹ ל
קו ֶד ׁש יָ ֹ
פש ּוט - ,בְּ ָ ׁש ָעה ַא ַחת בְּ ַ ׁש ָ ּבת ֹ
הודי ּ ָ ׁ
חו ֶ ׁשל יְ ּ ִ
כו ֹ
ְר ֵאה נָ א ְר ֵאה ֹ
כתב
כבר ׁ ָ 70שנָ ה ֶ ׁש ָ ּ ַ
תו ַרת ַהנִ ּ גְ לֶ ה ְ ּ ָ
לו ֵמד ּ ֹ
ַ ּב ָ ׁש ַמים ֹיו ֵתר ִמ ַּת ְל ִמיד ָח ָכם ַה ּ ֹיו ֵ ׁשב ְו ֹ

רות ִחיבּ ּ ִורים בְּ ֹ
ַע ְׂש ֹ
ימוד
תו ַרת ַהנִ ּ גְ לֶ ה ְו ַא ָּתה ָ ּג ַד ְל ָּת ִמ ּ ֶמ ּ ּ
נוִ ] ,מ ְּפנֵי ֶ ׁש ּל ֹא נָ גַ ע עֲ ַדיִ ין בְּ ִל ּ
דו ׁש[.
ַה ּ ֹזו ַהר ַה ָ ּק ֹ

דו ׁש ַה ּיוֹ ִמי בְּ ֶמ ֶ ׁש ְך
דו ׁשִ – ,לגְ מוֹ ר ָ ּכל ַה ּ ֹזו ַהר ַה ָ ּק ֹ
ימוד ַה ּ ֹזו ַהר ַה ָ ּק ֹ
יְ ּ ִ
עור ְל ִל ּ
עו בְּ ָכל יוֹ ם ִׁש ּ
הודים יְ ָק ִרים! ִק ְב ּ
ְ
פקון
פרוש ֹו ְל ַה ְק ִדּ ׁ
ימהׁ ּ ֵ ּ ,
ָ ׁשנָ ה ְת ִמ ָ
יש כַ 10-עדַ 15-דק' בִּ ְל ַבד בְּ ָכל ֹיום! ְו ָכך נִ ְז ֶּכה ְל ַה ְב ָט ַחת ָה ַר ְׁשבִּ "י בְּ ָדא יִ ְּ ּ
לותא בְּ ַרחֲ ֵמי.
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