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לקט מספרי הקדמונים על הזוהר
אִ .ל ּמוּד ּתוֹרָה ו ִּב ְפרָט ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ו ְּב ִכ ְת ֵבי ָמרָן ַא ְׁשרֵי ַעיִן
ֲתה ּכָל ֵא ּלֶה
ָרא ָ
ֱמת ִא ְל ָמ ֵלא ְּב ַהאי רֵא ִׁשית ַא ְׁש ּגַח ִּביר ּו ָׁש ָליִם ֵלב יְר ּו ָׁש ָליִם
ו ֶּבא ֶ
ֶׁש ּי ְִהיֶה יו ֵֹד ַע וְרו ֶֹאה ֶׁש ּכָל ִּד ּבוּר ו ְִד ּבוּר נ ְִברָא ִמ ֶּמ ּנ ּו ַמ ְל ָא ִכים
ָעים ָהיָה ׁשו ֵֹקד ַעל ַה ּתוֹרָה ו ְַעל ַה ְּת ִפ ָּלה ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל
טו ִֹבים אוֹ ר ִ
ׂוֹת ּכָל ַה ִּמ ְצווֹת ְּבנֹעַם זִיו
ֲבה ְוי ְִר ָאה ְו ַל ֲעש
ָּכל ִמ ָּלה ו ִּמ ָּלה ְּב ַאה ָ
ָאה ֲא ֶׁשר ֵאין ַּתעֲנוּג
ַה ְּׁש ִכינָה וְלו ַֹמר ּכָל ַה ְּברָכוֹת ְּב ֶה ָארָה נ ְִפל ָ
ֲל ָלא ְּד ָע ְל ָמא ו ְָה ַרחֲבוּת ֵהם
ׂ ְמ ָחה ו ְָה ָדר יו ֵֹתר ִמ ּזֶה ו ְָכל ח ָ
ְונֹעַם ְו ִש
ֲמירוֹת
ָחת ְּת ִפ ִּלין ַּפ ַעם ַא ַחת וַא ִ
ֶה ֶבל ו ְִריק ְּכ ֶנגֶד ַּתעֲנוּג ֶׁשל ַה ּנ ַ
ְּת ִפ ָּלה ו ְִל ּמוּד ּתוֹרָה ו ִּב ְפרָט ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ו ְּב ִכ ְת ֵבי ָמרָן ַא ְׁשרֵי ַעיִן
ארנָא ְׁשמוֹת ַּדף עב ַע ּמוּד ג'(
אמ ְ
ָכה ָק ַ
יכל ַה ְּבר ָ
)ה ַ
ֵ
ֲתה ּכָל ֵא ּלֶה.
ָרא ָ
ב .לֹא נ ְִת ּג ַּלָה לָנ ּו ְמ ִציאוּת ַה ְּס ִפירוֹת ו ְַה ֵּׁשמוֹת ֶא ּלָא ְל ַק ּיֵם
ְל ָד ְב ָקה ּבוֹ
ֻדוֹת ִצ ּיוּן ְּב ִמינוּת ֶׁש ּנִזְ ְרק ּו ָּב ֶהם ו ְָע ְבד ּו
ָאל ָּפגְ מ ּו ִּב ְנק ּ
ׂר ֵ
ו ְָל ֵכן ִי ְש
ָעה י ְֵתרָה ו ְּב ִב ּטוּל ַעד
ִּפרו ָּדא ִאם רָץ ִל ְּב ָך ׁשוּב ְל ֶא ָחד ְּב ַה ְכנ ָ
ׂיג ִע ְניַן ַמהוּת ו ְִד ְמיוֹן ַּב ְּס ִפירוֹת
ָע ָפר ִר ָּמה וְתו ֵֹל ָעה ַי ֲחׁשֹב ְל ַה ִּש
ִּכי לֹא נ ְִת ּג ַּלָה לָנ ּו ְמ ִציאוּת ַה ְּס ִפירוֹת ו ְַה ֵּׁשמוֹת ֶא ּלָא ְל ַק ּיֵם ְל ָד ְב ָקה
יא ָתן ו ִּמ ָּׁשם נ ְִמ ָׁש ְך
ֵע ְמ ִצ ָ
יא ָתן ְמנ ְַענ ַ
ּבוֹ ִּכי ְּכ ֶׁש ָא ָדם לו ֵֹמד ִּב ְמ ִצ ָ
ֻטל ָּדבוּק ְּבאוֹר
לוֹ ֶה ָארָה עֲצו ָּמה ו ְֵלב ֵאין ו ְֵלב ִנ ְׁש ָּבר ָּב ֵטל ו ְּמב ָּ
ֵאין ו ִּמ ְׁש ַּת ֲע ֵׁש ַע ְּב ַׁש ֲעׁשו ִּעים ְּד ַמ ְל ָּכא ְּבאוֹר ֵאין סוֹף ו ְּבאוֹר
ָעה י ְֵתרָה ֶנגֶד
ׂ ְמ ָחה ו ְּב ֵלב טוֹב ו ְּבאוֹר ָעצוּם ו ְּב ַה ְכנ ָ
ַה ִּמ ְצווֹת ְּב ִש
ֱמת ֶׁשהוּא ָּפחוּת ִמ ֶּמ ּנ ּו ַה ְר ֵּבה
ֵדע ֶּבא ֶ
ָאל ְוי ַ
ׂר ֵ
ָּכל ָּפחוּת ֶׁש ְּב ִי ְש
ו ַּמ ְד ֵרגָה זֹאת י ְִהיֶה לוֹ ַעל י ְֵדי ִל ּמוּד ִּכ ְת ֵבי ָמרָן ָהרַב ַח ּיִים
ׁ.
ֲר"י ְוז ַֹהר ַה ָּקדוֹש
ִיטאל ְל ַב ּדוֹ ִמ ֵּׁשם ָמ ָרן ָהא ִ
וַ
ארנָא ְׁשמוֹת ַּדף קד עג(
אמ ְ
ָכה ָק ַ
יכל ַה ְּבר ָ
)ה ַ
ֵ

ַבינ ּו יוֹנָה אוֹר עֵינֵינוַּ :ה ְּתלוּיוֹת ִּב ְכלָלוּת ַה ֵּׁשם
גְׁ .שנֵי ִמ ְצווֹת ְלר ֵּ
ֱמר
ַך ֶׁשֶּנא ַ
ׂה ְל ִה ְת ּבוֹנֵן ְּבג ְַדלוּת ַה ֵּׁשם י ְִת ָּבר ְ
ִׁ ,מ ְצוַת ֲע ֵש
ַה ָּקדוֹש
ָד ְע ָּת ַה ּיוֹם ַו ֲה ֵׁשב ָֹת ֶאל ְל ָב ֶב ָך ִּכי ֲהָויָה הוּא ָה ֱאל ִֹקים
ְוי ַ
ַבינ ּו יוֹנָה אוֹר ֵעינֵינוַּ ,ה ְּתלוּיוֹת ִּב ְכ ָללוּת
ְוֵיׁש עוֹד ְׁשנֵי ִמ ְצווֹת ְלר ֵּ
ַך,
ַדלוּת ַה ֵּׁשם י ְִת ָּבר ְ
ׂה ְל ִה ְת ּבוֹנֵן ְּבג ְ
ִׁ ,מ ְצוַת ֲע ֵש
ַה ֵּׁשם ַה ָּקדוֹש
ָד ְע ָּת ַה ּיוֹם וַ ֲה ֵׁשב ָֹת ֶאל ְל ָב ֶב ָך ִּכי ֲהוָיָה הוּא
ֱמרְ " :וי ַ
ֶׁש ֶּנא ַ
ֱמר:
ָה ֱאל ִֹקים ַּב ָּׁש ַמיִם ִמ ַּמ ַעל ו ְַעל ָה ָארֶץ ִמ ַּת ַחת ֵאין עוֹד"ְ ,ו ֶנא ַ
ֵיכם ו ְּרא ּו ִמי ָּברָא ֵא ֶּלה"ְּ ,ד ַהיְנ ּו ְל ִה ְת ּבוֹנֵן
ׂא ּו ָמרוֹם ֵעינ ֶ
" ְש
ׂה ֵמרֹאׁש
ָצר ו ְָע ָש
ֱציל ָּברָא ְוי ַ
ַדלוּת יו ֵֹצר ְּברֵא ִׁשית ָה ֵא ְיך ֶהא ִ
ְּבג ְ
ֲל ִפים
ּׂיָה ָה ֵא ְיך ֵיׁש א ָ
ָא ָדם ַק ְדמוֹן ְל ָכל ַה ְּקדו ִּמים ַעד ַה ּסוֹף ֲע ִש
ו ְִר ּבוֹא ִר ְבבוֹת עו ָֹלמוֹת ו ְָכל ָע ְל ִמין ַק ֵּמ ּיה ְּכ ַהאי ִח ְיר ּגָא ְּדיו ָֹמא
ְּד ָלא ְׁש ֵמ ּיה ֲח ִׁש ִיבין ו ְָה ֵא ְיך ָּכל ָהעו ָֹלמוֹת ְּתל ּויִן ִּב ְׁשמוֹ ַה ּגָדוֹל
ׂ ִיתיו
ָאתיו י ְַצ ְר ִּתיו ַאף ֲע ִש
ֲהוָיָה ּכֹל ַה ּנ ְִקרָא ִב ְׁש ִמי ו ְִל ְכבו ִֹדי ְּבר ִ
ִּכ ֵּסא ְּכבוֹדוֹ ָה ֵא ְיך הוּא עו ֵֹמד ֶרגֶל ִראׁשוֹן ֵׁשנִי ְׁש ִלי ִׁשי ְר ִב ִיעי
ַּב ֶּמה הוּא ִמ ְׁש ַּת ֵּמׁש ַח ְׁש ַמ'ל ָה ֵא ְיך הוּא עו ֵֹמד ו ְּב ַכ ָּמה ָּפנִים הוּא
ִמ ְת ַה ֵּפ ְך ְּב ָׁש ָעה ַא ַחת ַה ָּבזָ'ק ָה ֵא ְיך הוּא עו ֵֹמד ְּכרוּב ָה ֵא ְיך הוּא
עו ֵֹמד ִמ ִּצ ָּפ ְרנַי ו ְַעד ָק ְד ָק ִדי ָה ֵא ְיך ֲאנִי עו ֵֹמד ַּכ ָּמה ִׁשעוּר ְּב ַפת
ָתי זֶה
ֻל ִ
ֲד ִרי זֶה ּו ְּגד ּ
י ִָדי ו ְַכ ָּמה ִׁשעוּר ֶא ְצ ְּבעוֹת רַגְ ַלי ו ְִכי לֹא זֶה ה ָ
ׂי ָך ֲהָויָה ו ְִע ַּקר
ַבוֹ ַמ ֲע ֶש
ֲדר י ְָפיִי ֶׁש ְּבנֵי ָא ָדם ַמ ִּכ ִירים ְּכבו ִֹדי ָמה ר ּ
הַ
ִמ ְצוָה זֹאת ַל ֲחקֹר ו ְִל ְלמֹד ְּב ִד ְברֵי ָמרָן ֱאל ִֹקי ו ְּב ִד ְברֵי ַהז ַֹּהר ְוי ִָבין
ֲמד ו ַּמ ַּצב ּכָל ָהעוֹלָמוֹת.
ַמע ַ
ארנָא ְׁשמוֹת ַּדף נז ַע ּמוּד ג'(
אמ ְ
)או ַֹצר ַה ַח ּיִים ָק ַ

ַא ְק ִּדים ַט ַעם ְל ֶׁש ַבח ָל ָּמה ָקרָא ָה ַר ְׁש ִּב"י זִ ְכרוֹנוֹ ְל ַח ּיֵי ָהעו ָֹלם
זֹּהר ָמ ִצינ ּו ַטעֲמוֹ
ַה ָּבא ְל ִח ּבוּר זֶה ִּת ּק ּונִיםִּ .ב ְׁשלֹמֹא ְל ֵס ֶפר ַה ַ
ַעיָא ְמ ֵה ְימנָא
ׂא ֶׁש ָא ַמר ר ְ
ַעיָא ְמ ֵה ְימנָא ָּפ ָר ַׁשת ָנש
ְמפֹ ָרׁש ְּבר ְ
ָך ְּד ִאיה ּו ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ִמן זו ָֹהרָא
"האי ִח ּב ּורָא ִּדיל ְ
ְל ָה ַר ְׁש ִּב"יַ :
ָאל ְל ִמ ְטעַם ֵמ ִאי ָלנָא
ׂר ֵ
ֲת ִידין ִי ְש
ָאה ְּתׁשו ָּבה ו ְּבגִ ין ַּדע ִ
ימא ִע ּל ָ
ְּד ִא ָ
ְד ַח ּיֵיְּ ,ד ִבינָה ִא ִיהי ִאי ָלנָא ְד ַח ּיֵיְּ ,ד ִאיה ּו ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ,י ְִפקוּן ֵּב ּיה
ָאל
ׂר ֵ
ִּׁ ,כי ִּבינָה ִהיא ֵחרוּת ו ָּב ּה נ ְָפק ּו ִי ְש
ֲמי"ֵּ .פר ּוש
ִמ ּגָלו ָּתא ְּב ַרח ֵ
ָס ָקם ַּבז ַֹּהר ֶׁשהוּא ּגַם ּכֵן
ילנָא ְד ַח ּיֵי ו ְּבע ְ
ִמ ִּמ ְצ ַריִם ְונ ְִקרֵאת ִא ָ
ִאי ָלנָא ְד ַח ּיֵיֶׁ ,שעַל ּכֵן נ ְִקרָא ַה ִח ּבוּר עַל ֵׁשם ז ַֹהר ְּד ִבינָה ְּד ֵב ּה
ַב ִדין ְל ֵחיר ּו ּגַם ֵהם י ְִפקוּן ְל ֵחיר ּו ִמ ּגָלו ָּתא.
נ ְָּפ ִקין ע ְ
ד .נ ְִקרָא ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ִּ -כי ַמז ְִה ִירים ּכָל ַה ּלו ְֹמ ִדים ּבוֹ
ָקי ַע ִא ּלֵין ִאי ּנוּן
ׂ ִּכ ִילים ַיז ְִהיר ּו ְּכז ַֹהר ָהר ִ
ו ְּב ָפ ָר ַׁשת ְּב ַהעֲלו ְֹתךָ :ו ְַה ַּמ ְש
ְּד ָקא ִמ ְׁש ַּת ְּד ִלין ְּבז ַֹהר ָּדאְּ ,ד ִא ְקרֵי ֵס ֶפר ַהז ַֹּהרְ .מפֹ ָרׁש ֶׁש ּנ ְִקרָא
"ת ּק ּונִים"
ֲבל ִּ
זֹּהר" ִּכי ַמזְ ִה ִירים ָּכל ַה ּלו ְֹמ ִדים ּבוֹ א ָ
"ס ֶפר ַה ַ
ֵ
ֹאמר ְל ִפי ְּד ֵב ּיה ַּת ְליָא ִּת ּק ּונָא ְּד ִע ָּל ִאין
ֲמ ּה ִאם נ ַ
ַמאי ַטע ַ
ְתא ְּכמוֹ ֶׁש ָּכתוּב ְּב ֵריׁש
ו ְַת ָּת ִאין ְּד ַמ ְל ָא ִכין ו ְִד ִנ ְׁש ָמ ִתין ו ְִד ְׁש ִכינ ָּ
)דף א' ֵריׁש ַע ּמוּד ב'( ְוזֶה ְלׁשוֹנוֹ ו ְּרׁשו ָּתא
ַה ְק ָּד ַמת ַה ִּת ּק ּונִים ַּ
ִא ְתי ְִהיב ְל ִא ֵּלין ִנ ְׁש ָמ ִתין ְּד ִא ְת ַּת ְרכ ּו ֵמ ַא ְת ַריְיה ּו ָּב ַתר קו ְּד ָׁשא
ְת ּיהְ ,ל ַק ְּננָא ְב ַהאי ִח ּב ּורָאְ ,ד ִא ְּת ַמר ָּב ּה
הוא ּו ְׁש ִכינ ֵּ
ְּב ִר ְיךך הוּא
ב

זֹּהר ָּפ ָר ַׁשת ְּתרו ָּמה ִּבזְ ַמ ּנָא
)מ ְׁש ֵלי כז י( ְּכ ִצ ּפוֹר נו ֶֹד ֶדת וְכוּ' ו ַּב ַ
ִ
ימנו ָּתא ִמ ְת ַּת ֵּקן
ָאל ִמ ְׁש ַּת ְּד ִלין ְּבאוֹ ַרי ְָתא ַהאי ֵעת ְמ ֵה ָ
ׂר ֵ
ְּד ִי ְש
ֻמה ִמ ְׁש ַּת ְּד ִלין
ָאה ו ִּמ ְת ַק ֶּׁש ֶטת וְכוּ' זֶה לֹא י ְַס ִּפיק ִּכי א ָּ
ְּב ִת ּק ּונ ָ
ְּבאוֹ ַרי ְָתא ְּב ֵאיזֶה ֵס ֶפר ֶׁש ּי ְִהיֶה ו ְֵכן ָא ַמר ְּב ַדף א' ַּכ ּנִזְ ַּכר ְל ֵעיל
ַכ ָאה ִאיה ּו ָמארֵי ְמ ִת ְיב ָּתא ָמארֵי ֶמ ְד ָרׁש ָמארֵי תוֹרָהְּ ,דגַם
ז ָּ
)ת ִה ִּלים פד ד(ַּ ,ביִת ְּד ִנ ְׁש ָמ ִעין ּבוֹ ִּד ְברֵי
ִצ ּפוֹר ָמ ְצ ָאה ַביִת ְּ
ֻלה זוֹ
ּתוֹרָה וְכוּ' ֲה ֵרי ְמפֹ ָרׁש ֶׁש ָּכל ִּד ְב ֵרי ּתוֹרָה ֵיׁש ָּב ֶהם ְסג ָּ
ְל ַת ֵּקן ָל ּה ַּביִת ו ְּל ַת ְּקנָא ְּב ִקיׁשו ָּט ָהא.
ֲר"י
ַבינ ּו ַה ּגָדוֹל ָהא ִ
ֲח ִרים ְור ֵּ
ו ַּמה ִנ ְׁש ַּת ּנָה ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים ֵמ ָהא ֵ
זִ ְכרוֹנוֹ ְל ַח ּיֵי ָהעו ָֹלם ַה ָּבא ְּד ֵלי ָלן ַח ְס ָפא ו ִּמ ּיָד ּתו ַּת ּה ַא ְׁש ַּכ ְחנָא
ִיתא ַההוּא ָא ַמר ַמה ַּט ַעם ָה ַר ְׁש ִּב"י זִ ְכרוֹנוֹ ְל ַח ּיֵי ָהעו ָֹלם
ַמ ְר ָּגנ ָ
ַה ָּבא ְמ ָפ ֵרׁש ְּב ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים ָּכל ַה ְּפסו ִּקים ו ְַה ֵּתבוֹת ו ְִח ּד ּו ִׁשים
זֹּהר ִּכי נו ָֹדע ִּכי
ׂה ְּב ֵס ֶפר ַה ַ
ַה ּכֹל ְּב ִמ ְס ָּפר ָק ָטן ַמה ֶּׁש ּלֹא ָע ָש
ֶח ְׁש ּבוֹן ָק ָטן ִהיא ִמ ּסוֹד ַה ְּק ַט ּנוֹת ו ְִכי ָק ְצרָה יָדוֹ ִל ְבנוֹת ִח ּד ּו ָׁשיו
ַעל יְסוֹד ִמ ְס ָּפר ּגָדוֹל ו ְֵתרֵץ הוּא זִ ְכרוֹנוֹ ְל ַח ּיֵי ָהעו ָֹלם ַה ָּבא
ּׂיָה ֶׁש ּכָל
ֶׁש ַּכָּונַת ָה ַר ְׁש ִּב"י ְּב ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים ָה ִע ָּקר ְל ַת ֵּקן עוֹלַם ָה ֲע ִש
ּׂיָה ֵאין ָּב ּה ִּכי
ּׂיָה ִּכי ָׁשם ְק ִל ּפוֹת ַּת ִּק ִיפין ַו ֲע ִש
ִמ ְס ָּפר ָק ָטן הוּא ַּב ֲע ִש
ִאם ִמ ְקרָא ו ְִח ּד ּו ֵׁשי ּתוֹרָה ֶׁש ָּב ּה כ ֻּּלָם ְּב ִמ ְס ָּפר ָק ָטן ָלכֵן ְּכ ֵדי ְל ַת ֵּקן
ּׂיָה ָּבנָה יְסוֹדו ָֹתיו עַל ִמ ְס ָּפר ָק ָטן ְּב ַכָּונָה ְמֻכֶּונֶת ְלזֶה
עוֹלַם ָה ֲע ִש
ֲר"י זִ ְכרוֹנוֹ ְל ַח ּיֵי ָהעו ָֹלם ַה ָּבא.
ַעד ָּכאן ְלׁשוֹנוֹ ָהא ִ
ֲמא ֶׁש ָּקרָא ְׁשמוֹ ִּת ּק ּונִין
ִאם ֵּכן ּגַם ֲאנַן ֲענִינַן ַּב ְת ֵר ּיה ְּד ַהיְנ ּו ַטע ָ
ַה ּגַם ֶׁש ּכָל ִּד ְברֵי ּתוֹרָה ְמ ַת ְּקנִים ַה ְּׁש ִכינָה ִה ּנֵה ִע ַּקר ַה ִּת ּקוּן הוּא
יכה ֵלירֵד
ּׂיָה ֶׁש ָּב ּה ְמדוֹר ַה ְּק ִל ּפוֹת ו ְַה ְּׁש ִכינָה ְצ ִר ָ
ְּבעוֹלַם ָה ֲע ִש
יה ו ְִאם ֵּכן
יה ֵא ֶל ָ
ְל ָע ְמ ָקם ְל ַהעֲלוֹת ַה ּנִיצוֹצוֹת ו ְֶל ֱאסֹף נ ִָּד ֶח ָ
ּׂיָה ֶׁש ָּׁשם
ָצ ִר ְיך ּכ ַֹח ּגָדוֹל ְּכ ֵדי ְל ַת ְּקנ ָּה ו ְּל ַהעֲלו ָֹת ּה ֵמ ָה ֲע ִש
ָקל
ּׂיָה ִּת ּק ּונ ָּה ִמן י ְִצירָה נ ֵ
ַה ְּק ִל ּפוֹת ַּת ִּק ִיפין ו ְִאם ָע ְל ָתה ֵמ ָה ֲע ִש
יאה ֶׁש ָּׁשם ָהרַע
ּׂיָה ו ִּמ ָּכל ֶׁש ֵּכן ִאם ְל ַת ְּקנ ָּה ַּב ְּב ִר ָ
ַה ְר ֵּבה ֵמ ֲע ִש
ּׂיָה ו ְּכמוֹ ֶׁש ָּכ ַתב ָהרַב ְּב ֵס ֶדר
מו ָּעט ו ְֵאינוֹ ְּכמוֹ ִּב ִיצירָה וַ ֲע ִש
ֲלה או ָֹת ּה
ֻּמאוֹת ו ְִאם ֵּכן ִי ְׁש ַּת ַּבח ְוי ְִת ָּפ ֵאר ִמי ֶׁש ַּמע ֶ
ח ֶֹמר ַהט ְ
יאה וְכוּ' ו ִּמ ַּט ַעם
ֲלה או ָֹת ּה ֵמ ַהי ְִצירָה ו ְּב ִר ָ
ּׂיָה יו ֵֹתר ֵמ ַה ַּמע ֶ
ֵמ ָה ֲע ִש
זֶה ִי ְׁש ַּת ּנֶה ְל ֶׁש ַבח ֵס ֶפר זֶה ִל ְקרוֹת לוֹ ֵס ֶפר ִּת ּק ּונִים ִּכי ִּת ּק ּונֵי
ּׂיָה ֵא ְיך
ֲלה ֵמ ָה ֲע ִש
ֻקן ו ְַתע ֶ
ֶיה ו ְִאם לֹא ְּתת ַּ
ּׂיָה ִע ַּקר ָּכל ִּת ּק ּונ ָ
ָה ֲע ִש
ּׂיָה וְכוּ'
יאה ִּכי ְּת ִח ַּלת ַה ּכֹל הוּא ִּת ּקוּן ֲע ִש
י ְִהיֶה ִּת ּקוּן י ְִצירָה ו ְּב ִר ָ
ַשם ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים ֶׁש ּכָל ַּכָּונַת
ָדינ ּו ַטעַם ָהגוּן ל ֵּׁ
ִה ּנֵה ָמ ִצינ ּו ְו ָעלָה ְּבי ֵ
ּׂיָה ִּכי ַמ ְלכוּת ְמ ַק ְּננָא ְּבא ֶֹפן
ָה ַר ְׁש ִּב"י ְל ַת ֵּקן ַה ְּׁש ִכינָה ְּבעוֹלַם ָה ֲע ִש
ִּ)כ ֵּסא ֶמ ֶל ְך ַּב ַה ְק ָּד ָמה(
ּׂיָה.
ֶׁש ִהיא ֲע ִש
ֲר"י
ָמה לֹא נִגְ ל ּו לָנ ּו ָה ֱאל ִֹקים ְּב ֵפר ּו ֵׁשי ָהא ִ
ּגַם ֶא ֵּתן ַטעַם ְל ֶׁש ַבח ל ָּ
ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְב ָרכָה עַל ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים ִּכי ִאם ַּב ּי ִָמים ַה ֵהם ו ַּב ּז ְַמן ַה ּזֶה
ׂיג ּו ְולֹא ּג ְָבל ּו ִראׁשוֹנִים ִה ּנֵה
ׂיג ַמה ֶּׁש ּלֹא ִה ִּש
ו ְִכי ִא ְכ ַׁשר ָּד ֵרי ְל ַה ִּש
אתי ְּתׁשו ָּבה נ ִַּצ ַחת ו ַּמ ְס ֶּפ ֶקת ִל ְׁש ֵא ָלה זוֹ ְל ַק ָּמן ְּ)ב ַדף קי(.
ָמ ָצ ִ
ַדאי קו ְּד ָׁשא ְּב ִר ְיך הוּא
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַח ְב ַר ּיָא ְּבו ַּ
ְוזֶה ְלׁשוֹנוֹ ָא ַמר ר ִּ
ַכ ָאה
ִא ְס ַּת ַּכם ִע ָּמנָאִ ,ע ָּל ִאין ו ְַת ָּת ִאין ְל ֶמ ֱהוִי ְּב ַהאי ִח ּב ּורָא ,ז ָּ
ָדרָא ְד ַהאי ִא ְת ּג ְַליָיא ֵב ּיהְּ ,ד ָע ִתיד ּכו ֵּלי ַהאי ְל ִא ְת ַח ְּד ָׁשא
ְימא ְקרָא
ָאהְ ,ל ַקי ָ
ַעל י ְָדא ְדמֹ ֶׁשה ְּבסוֹף יו ַֹמ ּיָא ְב ָדרָא ַב ְתר ָ
"היָה ה"וּא ֶׁש ּי ְִהיֶה וְכוּ' ַעד ו ְִא ְת ַּפ ְׁשטו ֵּת ּיה
)ק ֶֹה ֶלת א ט( ַמ"ה ֶּׁש ָ
ְיתא,
הוּא ְב ָכל ָּדרָא ו ְָדרָאְ ,ב ָכל ַצ ִּדיק ו ְָח ָכם ְּד ִמ ְת ַע ֵּסק ְּבאוֹ ַרי ָ
ֻלה ּו ִמ ְּפגִ ימ ּו ִד ְלהוֹן וְכוּ' ַע ּיֵן ָׁשם
ַעד ִׁש ִּתין ִר ּבוֹאְ ,ל ַא ְׁש ָל ָמא ְלכ ְּ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי זִ ְכרוֹנוֹ ְל ַח ּיֵי ָהעו ָֹלם
דוּק ְּב ִא ְמרֵי ָקדוֹׁש ָהר ִּ
ַה ָּבא ֶׁש ְּד ָברָיו ֵא ֶּלה מו ִֹרים ְּב ֶא ְצ ַּבע ִּכי ָּגזַר א ֶֹמר ֶׁש ַּדו ְָקא ְּבסוֹף
ֹאמר
ָתיד ְל ִא ְת ַח ְּד ָׁשא ִח ּב ּורָא ָּדא ו ְִאם ּת ַ
ָאה ע ִ
יו ַֹמ ּיָא ְּב ָדרָא ַּב ְתר ָ
ָמה ֵּת ֵצא זֹאת ִמ ְּל ָפנָיו ִל ְהיוֹת ּתוֹרָתוֹ
יקרָא ְּד ִדינָא ִּפ ְיר ָכא ל ָּ
ַא ִע ָּ
ָאה ִה ּנֵה ֵא ִל ּיָה ּו ז ְִכרוֹנוֹ ְל ַח ּיֵי
זֹאת חֲתו ָּמה ו ְּסתו ָּמה עַד ָּדרָא ַּב ְתר ָ
)דף יטְ (:וזֶה
ָתן ַטעַם ְל ַה ָּתרַת ק ּו ְׁשיָא זוֹ ְל ַק ָּמן ַּ
ָהעוֹלָם ַה ָּבא נ ַ
ְלׁשוֹנוֹ:
ָך ָּגזְר ּו א ֶֹמר ְּדלָא ִא ְת ּג ְַליָא ִח ּב ּורָא ָּדא ֶא ּלָא ְּבסוֹף יו ַֹמ ּיָא
ה .ו ְּלכ ְ
ָאתם
ֻלַת ַה ִח ּבוּר ו ְּקר ֶ
ָאה ֶׁשהוּא ז ְַמן ְּב ִע ָּת ּה ו ְָאז ִּב ְסג ּ
ְּב ָדרָא ַּב ְתר ָ
ְּדרוֹר
ָילין ְּד ִנ ְׁש ָמ ִתין,
ַמה ֲחי ִ
"א ְד ָה ִכי ָהא ֵא ִל ּיָה ּו ָקא נ ִָחית ֵמ ִעילָאְ ,בכ ָּ
ַ
ֲטרָה עַל כ ְֻּּלה ּו וְכוּ'
ָאה ע ָ
ֵיהּ ,ו ְׁש ִכינ ְָּתא ִע ּל ָ
ַמה ַמ ְל ָא ַכ ּיָא סו ְּח ָרנ ּ
ְוכ ָּ
ָךּ ,כַד
ַמה ְּבנֵי ָנ ָׁשא ְל ַת ָּתא י ְִת ַּפ ְרנְסוּן ֵמ ַהאי ִח ּב ּורָא ִדיל ְ
עַד ְוכ ָּ
ֵיה )ַו ּי ְִקרָא כה
ָאה ְּבסוֹף יו ַֹמ ּיָא ,ו ְּבגִ ינ ּ
י ְִת ַּגלֵי ְל ַת ָּתא ְּב ָדרָא ַּב ְתר ָ
ֻלַת ְּתעו ְֹרר ּו
ָאתם ְּדרוֹר ָּב ָארֶץ"ַ .עד ָּכאן ְלׁשוֹנוִֹּ ,כי ְסג ּ
י( ו ְּקר ֶ
ֲבה עַד ֶׁש ֶּת ְח ָּפץ ַה ְּׁש ִכינָה ִּבז ְַמן ְּב ִע ָּת ּה ִּכי ִאם ְּתעו ְֹרר ּו
ֶאת ָה ַאה ָ
ַבוֹת
ֲבה ק ֶֹדם ְּב ִע ָּת ּה ָצ ִר ְיך ְל ָמרֵק ָהעֲווֹנוֹת ְּב ָצרוֹת ר ּ
ָה ַאה ָ
יח ֶּבן יו ֵֹסף ו ְּכ ֵדי ֶׁש ּלֹא י ֵָהרֵג
ָאל ְוי ְִת ְק ִטיל ָמ ִׁש ַ
ׂר ֵ
ֵה ְרג ּו ַּכ ָּמה ִמ ִּי ְש
ְוי ָ
יח ֶּבן יו ֵֹסף סו ֶֹבלֶת ַה ְּׁש ִכינָה
ָאל ְולֹא י ֵָהרֵג ָמ ִׁש ַ
ׂר ֵ
ׁשוּם ֶא ָחד ִמ ִּי ְש
ַבינ ּו ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹם
ֶיה ּגַם מ ֶׁשה ר ֵּ
ֶך ַה ּגָלוּת ְלטו ַֹבת ָּבנ ָ
ַצעַר אֹר ְ
יח ֶּבן יו ֵֹסף ְּכמוֹ
ָס ַבל ַּכ ָּמה י ִּסו ִּרין ַעל ַע ְצמוֹ ְּכ ֵדי ֶׁש ּלֹא יָמוּת ָמ ִׁש ַ
ָך ָּגזְר ּו א ֶֹמר ְּדלָא
זֹּהר ו ַּב ִּת ּק ּונִים ְּב ַה ְר ֵּבה ְמקוֹמוֹת ו ְּלכ ְ
ֶׁש ָּכתוּב ַּב ַ

ָאה ֶׁשהוּא ז ְַמן
ִא ְת ּג ְַליָא ִח ּב ּורָא ָּדא ֶא ּלָא ְּבסוֹף יו ַֹמ ּיָא ְּב ָדרָא ַּב ְתר ָ
ָאתם ְּדרוֹר ְוי ְִהיֶה ָּד ָבר ְּב ִע ּתוֹ ַמה
ֻלַת ַה ִח ּבוּר ו ְּקר ֶ
ְּב ִע ָּת ּה ו ְָאז ִּב ְסג ּ
ַבינ ּו ָע ָליו
ּטוֹב ו ְָלאו ִמּׁשוּם ְּד ִא ְכ ַׁשר ָּדרֵי ֶא ָּלא ִמּׁשוּם ְּדמ ֶֹשה ר ֵּ
ֲר"י זִ ְכרוֹנוֹ ְל ַח ּיֵי ָהעו ָֹלם ַה ָּבא
ַבו ֵֹתינ ּו ָהא ִ
ַה ָּׁשלוֹם ִמ ְתנו ֵֹצץ ְּבר ּ
ידיו ְל ָפ ֵרׁש ַמ ַא ְמרֵי ִח ּב ּורָא ָּדא ו ְּכמוֹ ֶׁש ָּכ ַת ְב ִּתי ְל ֵעיל
ו ְַת ְל ִמ ָ
ָדא ְּדמ ֶֹשה ֶׁש ִּי ְׁש ַּת ֵּדל ְל ַא ְׁש ָל ָמא
ְּד ָע ִתיד ְל ִא ְת ַח ְּד ָׁשא ַעל י ָ
ַעזְ רֵם
יע ָתם וְהוּא י ְַל ְּמ ֵדם ְוי ַ
ְּפגִ ימ ּו ִּד ְילהוֹן ִמ ַּצד ֶח ְסרוֹן י ְִד ָ
ֱמת ְל ִס ּיו ַּע ֶׁשֵּיׁש ּבוֹ ַמ ָּמׁש ו ְַא ְׁשרֵי ַה ּדוֹר
ִיס ּי ְֵעם ְל ַכ ּוֵן ֶאל ָהא ֶ
וַ
ָאה ָדרָא
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ז ַּכ ָ
ֶׁש ִּי ְז ֶּכה ְלזֶה ְּכמוֹ ֶׁש ָּכ ַתב ְל ֵעיל ָהר ִּ
ְד ַהאי ָרזָא ִא ְת ּג ְַליָיא ֵּב ּיה.
ֲבתוֹ וְתוֹרָתוֹ ְּב ִל ֵּבנ ּו ִל ְלמֹד
ו ְּב ֵכן י ְִהי רָצוֹן ִמ ְּל ָפנֶי ָך ֶׁש ּי ִַּטע ַאה ָ
ְּב ִח ּבוּר זֶה ְּב ֵלב ָׁש ֵלם ו ְּב ֵח ֶׁשק רַב ִּכי הוּא ְמ ַט ֵהר ַהגּ וּף ו ְּמ ַק ֵּדׁש
ָל ָמא ְּב ֵאין
ֲפ ּל ּו ְּבגִ ְיר ָסא ְּבע ְ
ַה ְּנ ָׁש ָמה ְלכָל ַה ּלו ְֹמדוֹ ְּבח ֶֹדׁש אֱלוּל א ִ
ֲמרָיו ו ְָכל ֶׁש ֵּכן ִאם יִזְ ֶּכה ַעד ֶׁשרו ַּח ַה ֵּׁשם י ְַד ֵּבר ּבוֹ
ֵמ ִבין ֵּפר ּוׁש א ָ
ְל ָה ִבין ַּכ ּוָנַת ָה ַר ְׁש ִּב"י ְּב ִא ְמרֵי ָקדוֹׁש וּמ ּועָט ִמ ֵּס ֶפר זֶה ַמ ֲחזִיק
ֻלָנ ּו ְּכ ֶא ָחד ִנ ְז ֶּכה
ֲל ּיָהְ ,וכ ּ
ֻבה ,וּבוֹ ִי ְז ֶּכה ִל ְהיוֹת ִמ ְּבנֵי ע ִ
ֶאת ַה ְמר ֶּ
ָאה ָדרָא ְד ַהאי ָרזָא ִא ְת ּג ְַליָיא
ֶׁש ְּי ֻק ּיַם ָּבנ ּו נְבו ַּאת ָה ַר ְׁש ִּב"י ז ַּכ ָ
יחנוּ.
ָאתם ּדוֹר ו ְֶת ֱחזֶינָה עֵינֵינ ּו ֶּבן ָּדוִד ְמ ִׁש ֵ
ֻלָתוֹ ו ְּקר ֶ
ֵּב ּיה.ו ִּב ְסג ּ
ִּ)כ ֵּסא ֶמ ֶל ְך ַּב ַה ְק ָּד ָמה(

ֱמת
ימה ּתוֹרַת א ֶ
נ ְִכ ְס ָפה ְוגַם ָּכ ְל ָתה נ ְַפ ִׁשי ְּבתוֹרַת ַה ֵּׁשם ְּת ִמ ָ
ֲר"י זִ ְכרוֹנוֹ ְל ַח ּיֵי ָהעו ָֹלם ַה ָּבא ִּב ְראו ִֹתי
ַבינ ּו ָהא ִ
ְּב ִפיה ּו ֶׁשל ר ֵּ
זֹּהר ְּב ָפ ָר ַׁשת ְּתרו ָּמה ְּ)ב ַדף קסא (:קו ְּד ָׁשא ְּב ִר ְיך
ַמה ֶּׁש ָּכ ַתב ַּב ַ
ָל ָמאְּ ,ד ִת ְׁש ָּת ַדל
ָהְּ ,דכַד ֵּתיחוֹת ְל ַהאי ע ְ
ָה ,וְאו ֵֹמי ל ּ
הוּא ָא ַמר ל ּ
ֵיה ,ו ְּל ִמנ ְַּדע ְּב ָרזָא ִּד ְמ ֵה ְימנו ָּתא .וְכוּ'.
ְיתא ְל ִמנ ְַּדע ל ּ
ְּבאוֹ ַרי ָ
ׂ ִּכ ִיליםֵ ,מ ִא ֵּלין
ָאל ַמ ְש
ׂר ֵ
)דף ג'( ְד ָהא ַּכד ִאית ְּב ִי ְש
ו ַּב ִּת ּק ּונִים ַּ
יע,
ָק ַ
ׂ ִּכ ִילים יַזְ ִהיר ּו ְּכז ַֹהר ָהר ִ
)ד ִנ ּיֵאל יד ג( ו ְַה ַּמ ְש
ְּד ִא ְּת ַמר ְּבהוֹן ָּ
זֹּהרְּ ,די ְָד ִעין ְל ִמ ְפ ַלח ְל ָמארֵיהוֹן וְכוּ',
ָּדא ְּד ִא ְת ְקרֵי ֵס ֶפר ַה ַ
ׂוֹת ִע ַּקר ְק ִביעו ָּתם ְּבתוֹרָתוֹ
יתא ְּב ֵס ֶפר ַחי ְוזֶה ְלׁשוֹנוַֹ :ל ֲעש
ו ְִא ָ
ֶׁשל ָה ַר ְׁש ִּב"י ַּבז ַֹּהר ִּכי ּבוֹ נִגְ ל ּו ּכָל ַּתעֲלוּמוֹת ָח ְכ ָמה ֲא ֶׁשר נִגְ ל ּו
ָצ ָמה
ֶתר ַה ּי ִָמים ע ְ
ֲת ִידים ְל ִה ּגָלוֹת ְל ֵקץ ַה ּי ִָמין ,ו ְִאם ְּבי ֶ
ַו ֲא ֶׁשר ע ִ
ֶתר ְמאֹד
ַדל י ֶ
ַצם ו ְִת ְת ּג ֵּ
ֱמנָה זוֹ עוֹד ִּת ְתע ֵּ
ֶיה ִק ְריָה ֶנא ָ
ְמאֹד ִּב ְמ ַה ְלל ָ
ֲצילוּת וְכוּ',
ֶצם יוֹם ַה ַּׁש ָּבת נ ְֶא ָּדר ַּב ּק ֶֹדׁש סוֹד ָהא ִ
ָה ְּבע ֶ
ֲדר ּ
הוֹד ה ָ
ֻלָה ִל ּמו ֵּדי ַה ֵּׁשם ְּב ֵס ֶפר
ָכה ֶׁש ְּסג ּ
ו ְָהיָה או ֵֹמר מו ִֹרי זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ׂ ְכלוֹ ְל ַח ֵּדׁש ּבוֹ
ֵדע ִש
ַהז ַֹּהר ּתוֹ ֶעלֶת עָצוּם ְּב ַׁש ָּבת ַאף ִאם לֹא י ַ
ַלו ְֹמ ִדים ְּבסוֹד ַה ֵּׁשם ַּבז ַֹּהר ו ַּב ִּת ּק ּונִים ֲא ֶׁשר
ֲבל ל ּ
ָּד ָבר וְכוּ' ,א ָ
יאתוֹ
ֲצילוּת ְק ִר ָ
ֻלָח ָטהוֹר ִק ֵּדׁש ְּבסוֹד ָהא ִ
ֻלָל ַּב ִּת ְׁש ָּבחוֹת ְממ ּ
ְמה ּ
ָתת ַחיִל
ֲריץ ַה ְּנ ָׁש ָמה ַה ְּטהוֹרָה ְול ֵ
זוֹ ִהיא ַה ְּלל ּו ְל ַה ְק ִּדיׁש ו ְּל ַהע ִ
ׂה ְּב ֶאלֶף ַא ְל ֵפי ְּדר ּו ִׁשים
ְועֹז ְּב ָפ ַמ ְליָא ֶׁשל ַמ ְעלָה ַמה ֶּׁש ּלֹא ַי ֲע ֶש
ׂיג ְל ַה ְׁש ִקיף ְו ַלחֲזוֹת ְּבנֹעַם
ׂג י ִַּש
ְּב ִר ְבבוֹת ְּפ ָׁש ִטים ְוכָל ֶׁש ּכֵן ִאם ַה ֵּש
ׂ ִּכיל ָּב ֶהם
ֲר"י ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְב ָרכָה ְל ַה ְש
ַה ֵּׁשם ְּב ִמ ְכ ַּתב ַה ּק ֶֹדׁש ָהא ִ
)ה ְק ָּד ַמת ִמ ְק ַּדׁש
ַ
ימ ּנָה.
ַמ ַא ְמרֵי ַהז ַֹּהר ֲא ֶׁשר ֵאין ְל ָך ִמ ָּדה טו ָֹבה ֵה ֶ
ֶמ ֶל ְך(

ֲר"י ז ְִכרוֹנוֹ
ַבינ ּו ָהא ִ
וּ .גָדוֹל ו ְָחׁשוּב ַה ּיוֹם ֶׁש ּנ ְִת ּג ַּלָה ּבוֹ ַק ָּבלַת ר ֵּ
ָאל
ׂר ֵ
ִל ְב ָרכָה ְּכיוֹם ֶׁש ּנ ִָּתן ּתוֹרַת מ ֶׁשה ְל ִי ְש
ו ְֵכן ַה ְּׁש ָל"ה ַה ָּקדוֹׁש ָא ַמר ְל ָבנָיו ֶׁש ָּכל ִמי ֶׁש ּלֹא ָט ַעם ָח ְכ ַמת
ָמיו ו ְָא ַמר ֶׁש ּגָדוֹל ו ְָחׁשוּב
ַה ַּק ָּב ָלה לֹא ָט ַעם ַט ַעם י ְִר ַאת ֵח ְטא ִמ ּי ָ
ֲר"י ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְב ָרכָה ְּכיוֹם ֶׁש ּנ ִָּתן
ַבינ ּו ָהא ִ
ַה ּיוֹם ֶׁש ּנ ְִת ּג ַּלָה ּבוֹ ַק ָּבלַת ר ֵּ
ָאל.
ׂר ֵ
ּתוֹרַת מ ֶׁשה ְל ִי ְש
ַחם ִצ ּיוֹן(
)ה ְק ָּד ָמה ְּכ ָל ִלית ְמנ ֵ
ַ

ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי
זַ .א ְׁשרֵי ָהעו ֵֹסק ְּבסוֹדוֹת ַה ּתוֹרָה ו ְּב ִד ְברֵי ר ִּ
ׂ ִּביעוּה ּו ִמ ְּפנֵי
ֶׁש ְּכמוֹ ֶׁש ָּטעַם ָּבעוֹלָם ַה ּזֶה ֵמעֵין עוֹלָם ַה ָּבא ּכֵן ַי ְש
ׂיו וְתוֹרָתוֹ
ַמ ֲע ָש
ַתה
ָדעַת ַאף עַל ִּפי ֶׁש ֵאין לוֹ לֵב ע ָּ
ֵח ְּבזֶה ָהעוֹלָם ל ַ
ִאם ָא ָדם טוֹר ַ
)דף
י ְִהיֶה לוֹ לֵב ִּב ְמ ִת ְיב ָּתא ִּד ְר ִקיעָא .ו ְָכתוּב ְּב ָפ ָר ַׁשת וֵַּי ֵׁשב ַּ
קפה ,(.אוֹ ַרי ְָתא לֹא י ְִת ְנ ֵׁשי ִמ ָּד ַמי ְִכי ַע ְפרָא ְּד ָהא ְּכ ֵדין ִינ ְְּדעוּן
ְיתא ְּד ָׁש ְבק ּו ַּכד ִא ְס ַּת ְלק ּו ֵמ ַהאי ַע ְל ָמאַ ,ה ִהיא
ָּכל ַה ִהיא אוֹ ַרי ָ
ְיתא נ ְִטירָא ֵמ ַההוּא זִ ְמנָא ו ְִתיעוּל ְּב ֵמ ַעיְיה ּו ְּכ ִמ ְּל ַק ְּד ִמין
אוֹ ַרי ָ
ו ְִא ִיהי ְּת ַמ ֵּלל ְּב ֵמ ַעיְיהוּ.
יתאְּ ,ד ָהא ּכָל ִאינוּן
ְוכָל ִמ ִּלין ִמ ְת ַּת ְּקנָן י ִַּתיר ִמ ְּכ ָמה ְּדהֲו ּו ְּב ַק ְד ִמ ָ
ִמ ִּלין ְּד ִאיה ּו לָא י ִָכיל ְל ַא ְד ָּב ָקא לוֹ ְּכ ְד ָקא יָאוֹת ו ְִאיה ּו ִא ְׁש ַּת ַּדל
ְיתא
ָאלין ְּב ֵמעוֹי ִמ ְת ַּת ְקנָן ,וְאוֹ ַרי ָ
ְּבה ּו ְולָא ִא ְת ָּד ַּבק ְּבהוּ .כ ְֻּּלה ּו ע ִ
ֲכי
יחךָ"ּ ,ו ְׁשנֵי ַמ ְלא ֵ
ֶׂ
ֲקיצו ָֹת ִהיא ְת ִש
ְּת ַמ ּלֵל ֵּב ּיה .ו ְַהיְנ ּו ִּד ְכ ִתיבַ" :וה ִ
ַה ָּׁשרֵת ְמ ַס ְּד ִרין ַּת ְלמוּדוֹ ֶׁשל ָא ָדם ְּב ָפנָיו ְּב ֵצאתוֹ ִמן ָהעו ָֹלם
ֶׁש ּלֹא י ְִהיֶה לוֹ ּבֹ ֶׁשת ָּפנִים ִל ְפנֵי ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ְּכמוֹ ֶׁש ָּד ְרׁש ּו
ֶפׁש ַצ ִּדיק ו ְִאם ֵּכן ַא ְׁשרֵי ָהעו ֵֹסק
ַעל ָּפסוּק לֹא י ְַר ִעיב ֲהוָיָה נ ֶ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ֶׁש ְּכמוֹ ֶׁש ָּטעַם
ְּבסוֹדוֹת ַה ּתוֹרָה ו ְּב ִד ְברֵי ר ִּ
ׂיו וְתוֹרָתוֹ
ׂ ִּביעוּה ּו ִמ ְּפנֵי ַמ ֲע ָש
ָּבעוֹלָם ַה ּזֶה ֵמעֵין עוֹלָם ַה ָּבא ּכֵן ַי ְש

ָכה ִּכי ְׁשנֵי ַמ ְל ָא ִכים
ֵכר ַצ ִּדיק ִל ְבר ָ
ו ְָא ַמר מו ִֹרי ַה ּגָאוֹן ִמ ָּפאנוֹ ז ֶ
ֵצר ָהרַע ֶלהֱיוֹת ִּכי ֵהם ָׁש ְמע ּו ִמ ִּפיו ּתוֹרָה ָּכל
ֵצר טוֹב ְוי ֶ
ֵא ּל ּו ֵהם י ֶ
ֵיהם ַעל יָדוֹ ֶׁש ָּמ ַׁש ְך או ָֹתם ְל ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש
י ְֵמי ַח ּיָיו ְונ ְִת ַק ְּדׁש ּו ְׁשנ ֶ
ו ְִאם ְּב ַמ ַּתן ּתוֹרָה ָא ַמר ְּב ִת ּקוּן כ"ב ֶׁש ָּכל ֶא ָחד ֵמ ַה ַּמ ְל ָא ִכים ָהיָה
ָאל ֶׁש ָהיָה או ֵֹמר
ׂר ֵ
ֵח ָּב ֲאוִיר ו ְָכל ֶא ָחד ִמ ִּי ְש
ׂה ַע ְצמוֹ קוֹל וּפוֹר ַ
עוֹ ֶש
ַנ ֲע ֶש
ֻּל ּה ָּכל ֶׁש ֵּכן
ׂה ְו ִנ ְׁש ַמע ָהיָה ׁשוֹרֶה ְּב ִפיו ו ְּמ ַל ְּמדוֹ ַה ּתוֹ ָרה כ ָּ
ׂיו
ֶׁש ַה ַּמ ְל ָא ִכים ִּג ּבוֹרֵי ּכֹחוֹ ֶׁשל ָה ָא ָדם ַה ִּמ ְת ַה ּוִים ִמ ּתוֹרָתוֹ ו ַּמ ֲע ָש
ְּב ַח ּיָיו ֶׁש ּלו ְֹמ ִדים ו ְּמ ִבינִים אוֹתוֹ ְּב ֶע ֶצם ַמה ֶּׁש ָּל ַמד ו ְָהגָה ָּבעו ָֹלם
ַה ּזֶה ְוזֶה ּו ִלגְ רֹס ִאינִיׁש ָּבעוֹלָם ַה ּזֶה ו ְָה ָדר ִל ְס ַבר ָּבעוֹלָם ַה ָּבא ִלגְ רֹס
ָתיד ְל ָה ִבין ,ו ְָא ְמר ּו
ָדע ַמאי ָק ָא ַמר ִּכי ע ִ
ִאינִיׁש ו ְַאף עַל ּגַב ְּדלָא י ַ
ֵיה,
ָדעִׁ ,ש ְב ָחא ִאיה ּו ל ּ
ַהאי ַמאן ְּד ָבעֵי ְל ִמנ ְַּדע ַאף עַל ּגַב ְּדלָא י ַ
ֵדן ְו ָלכֵן טוֹב ִלגְ רֹס ֵס ֶפר
ׂיג ִי ְז ֶּכה ְוי ִָבין ְּבגַן ע ֶ
ִּכי ִמי ֶׁש ָּטרַח ְולֹא ִה ִּש
ַעיָא ְמ ֵה ְימנָא ְו ַכ ּיו ֵֹצא ּגַם ֶׁש ּלֹא י ִָבין או ָֹתם.
ַהז ַֹּהר ו ְִת ּק ּונִים ְור ְ
ׂ ְפ ֵתי ְרנָנוֹת ֶּפרֶק כו(
ֲמר ִש
ֲבר י ַּבֹק ַמא ָ
)מע ָ
ַ

ַצ"ל ַּבעַל עֲר ּוגַת ַה ּבֹ ֶׁשם ְּבַנעֲרוּתוֹ ָמ ְצא ּו
ַבי מ ֶׁשה ְּג ִרי ְנו ְַלד ז ַ
ח .ר ִּ
אוֹתוֹ יוֹ ֵׁשב ו ְּמ ַע ּיֵן ְּב ִע ּיוּן ּגָדוֹל ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ו ַּפ ְלגֵי ַמיִם יו ְֹר ִדים ֵמעֵינוֹ,
ׂ ֵאת עַל י ְִר ָאתוֹ ַה ּקו ֶֹד ֶמת
ֶתר ְש
ַבוֹ ַה ְּכ ַתב סו ֵֹפר הו ִֹסיף ְל ַח ְּבבוֹ ְּבי ֶ
ְור ּ
ְל ָח ְכ ָמתוֹ
ַבינ ּו ִע ּיוּנוֹ ָאזַּ ,ב ּי ִָמים ַה ָּללוֶּ ,א ָּלא
ׂם ר ֵּ
לֹא רַק ְּב ִל ּמוּד ַּב ּנִגְ ֶלה ָש
ימי ִל ּמוּדוֹ
ּגַם ְּב ָח ְכ ַמת ַה ּנ ְִס ָּתר ָהעו ֶֹמ ֶדת ְּברוּמוֹ ֶׁשל עו ָֹלםִּ .ב ֵ
ַבוֹ ַה ְּכ ַתב סו ֵֹפר ֵה ֵח ּל ּו ֵאיזֶה ַּת ְל ִמ ִידים
יבת ר ּ
ִּב ְפרֶע ְׁש ּבו ְּרג ִּבי ִׁש ַ
ָדע ַה ָּד ָבר
ָדר ו ְָע ְסק ּו ַּב ֲח ַׁשאי ְּב ָח ְכמוֹת ִחיצוֹ ִנ ּיוֹתְּ .ב ִה ּו ַ
ִל ְפרֹץ ּג ֵ
ֻח ִדים ִח ְּזר ּו ַעל
ִה ְת ִחיל ּו ַל ֲחקֹר ו ְִל ְדרֹׁש ַעל זֶהּ ,ונ ְִציגִ ים ְמי ָ
ָה ַא ְכ ַסנְיוֹת ֶׁשל ַה ַּבחו ִּרים ִל ְראוֹת ו ְּל ִה ְס ַּת ֵּכל ִאם ְּבתוֹרַת ַה ֵּׁשם
ׂפיקוּ.
חֲתו ָּל ָתם אוֹ ְּבי ְַל ֵדי נ ְָכ ִרים י ְַש ִּ
ַבי יְהו ָּדה ְּג ִרי ְנו ְַלדֶׁ ,ש ָהיָה ָאז ָּבחוּר ָצ ִעיר ְלי ִָמים ,נ ְִמנֶה ַעל
ר ִּ
ְּב ִכירֵי ַה ַּת ְל ִמ ִידים ֶׁש ָה ְלכ ּו ְל ַב ֵּקר ָּב ַא ְכ ַסנְיוֹת ֶׁשל ַה ַּבחו ִּרים.
ַבינ ּו ִל ְראוֹת ַמה ִּטיבוָֹ ,מ ְצא ּו אוֹתוֹ
ַּכ ֲא ֶׁשר ִה ִּגיע ּו ְל ָה ַא ְכ ַס ְניָא ֶׁשל ר ֵּ
יוֹ ֵׁשב ו ְּמ ַע ּיֵן ְּב ִע ּיוּן ּגָדוֹל ְּב ֵאיזֶה ֵס ֶפר ,עַד ֶׁש ּלֹא ִה ְר ִּגיׁש ִּכי ָּבא ּו
ֲאָנ ִׁשים ְל ַח ְדרוֵֹ .הם ָה ְלכ ּו ֵמאֲחוֹרָיו ו ְִה ּנֵה רָא ּו ּכֵן ָּת ָמהוִּּ ,כי ְּביָדוֹ
ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ,וְהוּא ְמ ַע ּיֵן ּבוֹ ו ַּפ ְלגֵי ַמיִם יו ְֹר ִדים ֵמעֵינוַֹּ .כ ֲא ֶׁשר ָּבא ּו
ַבי יְהו ָּדא ְּג ִרי ְנו ְַלד
אתם .ר ִּ
ָדע ְּבבו ָֹאם ו ְּב ֵצ ָ
ֵּכן ָה ְלכוּ ,וְהוּא לֹא י ַ
ׂם ּבוֹ
גֹּדל י ְִר ָאתוֹ ו ְָט ֳהרָתוֶֹׁ ,ש ּגַם ְּב ֵס ֶפר ָּכזֶה ָש
ַגׁש ְמאֹד ִמ ֶ
נ ְִתר ֵּ
ַבוֹ ְּב ַב ָּק ָׁשה ֶׁשהוּא רו ֶֹצה ִל ְלמֹד ְּב ַצו ְָּתא
ִע ּיוּנוֹ ,ו ָּפנָה ֵאפוֹא ְלר ּ
ַבוַֹ ,מה ּזֶה ו ְַעל ַמה ּזֶה ִה ּנוֹ ִמ ְׁש ּתו ֵֹקק ְל ָכ ְך,
ַבינוִּ .ל ְׁש ֵא ַלת ר ּ
ִעם ר ֵּ
ַבוֹ ִה ְס ִּכים עַל יָדוֹ ,וְהו ִֹסיף
ִס ֵּפר ֶאת ֲא ֶׁשר ֵעינָיו רָא ּו ְולֹא זָר .ר ּ
ׂ ֵאת עַל י ְִר ָאתוֹ ַה ּקו ֶֹד ֶמת ְל ָח ְכ ָמתוֹ.
ֶתר ְש
ְל ַח ְּבבוֹ ְּבי ֶ
)תו ְֹלדוֹת עֲר ּוגַת ַה ּבֹ ֶׁשם ַּדף עט(
ּ

ֻב ִלים ֶׁש ַּמז ְִה ִירים עַל ִל ּמוּד ָח ְכ ָמה זוֹ
טָ .מ ִצינ ּו ְּב ַה ְר ֵּבה ִס ְפרֵי ְמק ָּ
ּכָל ָא ָדם ַח ּיָב ִל ְלמֹד או ָֹת ּה
ׂיג
ו ְּביו ֵֹתר ְּבדוֹרֵנ ּו זֶה ֵאין ִמי ֶׁשַּי ֲעסֹק ּבוֹ ָּכרָאוּיֶׁ ,ש ּי ְִהיֶה ְּביָדוֹ ְל ַה ִּש
יטב ,ו ְַאף ְל ֵא ּל ּו ֶׁשעו ְֹס ִקים
ָּכל ָּכ ְך ְּכ ֵדי ֶׁש ּיו ַּכל ְל ָפ ֵרׁש ָּכל ָּד ָבר ֵה ֵ
ָּב ּה ֵהם ְמ ַעט ִמ ְּז ֵעיר ,ו ְֵאינָן נ ְִמ ָצ ִאין ִּכי ִאם ֶא ָחד ֵמ ִעיר ּו ְׁש ַניִם
ִמ ִּמ ְׁש ָּפ ָחהְ ,וגַם ֵא ּל ּו יו ְֹד ִעים ו ַּמ ִּכ ִירים ְּב ַע ְצ ָמם ֶׁש ּגַם זֶה ַה ָּד ָבר
ֶׁש ּיו ְֹד ִעים ו ְּמ ִבינִים ְק ָצת הוּא רַק יו ֵֹד ַע ֶׁש ֵאינוֹ יו ֵֹד ַע ,ו ְַאל י ְִמנַע
ֲמת ָה ַאזְ ָהרוֹת
ַצמוֹ ִמ ִּל ְלמֹד ְּכלָל ִעם ׁשוּם ָא ָדם ָּבעו ָֹלם ֵמח ַ
עְ
ַה ּנִזְ ָּכ ִרים ְל ֵעילְּ ,ב ָא ְמרוַֹ ,מה ִּלי ו ְּל ָצרָה זוֹ ְלהו ִֹסיף ֵח ְטא ַעל
ַבה ִּכי ַה ּתוֹרָה נ ְִּתנָה ִל ְלמֹד ו ְּל ַל ֵּמד
ָעה ר ָּ
ֲט ַאי ִח ּנָםּ .גַם זֶה ר ָ
חָ
ֻּלם יו ְֹד ִעים ִמ ְּק ַט ּנִים ַעד ְּגדו ִֹלים ַּד ַעת ַה ֵּׁשםְ ,וגַם ָמ ִצינ ּו
ִּב ְכ ֵדי ֶׁשכ ָּ
ֻב ִלים ֶׁש ַּמז ְִה ִירים עַל ִל ּמוּד ָח ְכ ָמה זוֹּ .כָל ָא ָדם
ְּב ַה ְר ֵּבה ִס ְפרֵי ְמק ָּ
ַח ּיָב ִל ְלמֹד או ָֹת ּה.
)ט ֳהרַת ַה ּק ֶֹדׁש ַה ַּק ְדמוֹן ַע ּמוּד קמז(
ָ

יּ .כָל ֶׁש ָה ָא ָדם ֵאינוֹ ֵמ ִבין עַל ּבו ְּריוֹ ְּב ִה ְׁש ַּת ְּדלוּתוֹ ָּבעוֹלָםַ ,ה ּזֶה ּכַד
יָקוּם ִל ְת ִח ּיָה י ִָבין או ָֹתם עַל ָׁש ְר ָׁשם ו ְִע ָּקרָם
"תא ֲחזֵי,
ֲמר ָּכ ַתב ְוזֶה ּו ְלׁשוֹנוֹ ָּ
ו ְּבז ַֹהר ִׁשיר ַה ִּׁש ִירים ְּבסוֹף ַה ַּמא ָ
ָך וְכוּ'ִ ,אם ַאנ ְְּת
ַמאי ְּכ ִתיבִׁ ) ,שיר ַה ִּׁש ִירים א( ִאם לֹא ֵת ְד ִעי ל ְ
ַא ְתיָא ְּבלָא י ְִדיעָהְ ,ולָא ִא ְס ַּת ְּכלַת ְּב ָח ְכ ְמ ָתא ,עַד ְּדלָא ֵתיעוֹל
ָך ,לֵית ַאנ ְְּת ְּכ ַדאי
ָאהְ ,צ ִאי ל ְ
ַל ָמא ִע ּיל ָ
ָהכָאְ ,ולָא י ְַד ְע ְּת ְּב ָרזִין ְדע ְ
ְל ֵמיעַל ָהכָא ְּבלָא י ְִדיעָה זוֹ" ַעד ָּכאן ְלׁשוֹנוֹ וְכוּ' ו ְֵכן ָּכ ַתב ָהרַב
ַבאי ַּב ַעל ֵס ֶפר עֲבו ַֹדת ַה ּקו ֶֹדׁש ָע ָליו
ַבי ֵמ ִאיר ן' ּג ַּ
מוֹרֵנ ּו ָהרַב ר ִּ
ֶך
יל ְך ְּב ֶדר ְ
ֶך ַח ּיִים ּתו ַֹכ ַחת מו ָּסר ֶׁש ָּכל ִמי ֶׁשרו ֶֹצה ֵל ֵ
ַה ָּׁשלוֹם ו ְֶדר ְ
ַה ַח ּיִיםְּ ,ד ַהיְנ ּו ֶׁשרו ֶֹצה ִל ְלמֹד סוֹדוֹת ַה ּתוֹרָה ו ְַה ְּת ִפ ָּלה ֶׁש ֵהם
ַּד ְר ֵכי ַה ַח ּיִים וְתו ַֹכ ַחת מו ָּסר רו ֶֹצה לו ַֹמר ָצ ִר ְיך ֶׁש ּי ְַק ֵּבל ּתו ַֹכ ַחת
ֶך ִל ּמוּד
יע לוֹ ֶּדר ְ
ֵע ֵנׁש ַעל ֵאיזֶה ִמ ְכׁשוֹל ַה ַּמ ִּג ַ
מו ָּסר ַאף ִאם ָענֹש י ָ
זֶה ַאל י ְִמנַע ַּבעֲבוּרוֹ ִמ ִּל ְלמֹד ָּב ּה ִּכי ֵאין ָא ָדם עו ֵֹמד ַעל ִּד ְברֵי
ּתוֹרָה ֶא ָּלא ִאם ֵּכן נ ְִכ ַׁשל ָּב ּה ו ְֵכן ְצ ִר ִיכים לו ַֹמר ְל ִפי ֲע ִנ ּיוּת ַּד ְע ִּתי

ָת ָך ְת ַל ְּמ ֶד ּנ ּו ַׁש ָּבת ְּב ַׁש ָּבתוֹ ְוח ֶֹדׁש ְּב ָח ְדׁשוֹ ו ְַה ּכֹל ְל ִפי ַמה ֶּׁש ִהיא ָא ָדם ֵא ֶּלה
ֶבר ֲא ֶׁשר ְּתי ְַּס ֶר ּנ ּו ּי ָּה ו ִּמ ּתוֹר ְ
ַמז ַּב ָּפסוּק ַא ְׁשרֵי ַה ּג ֶ
ְלר ֵּ
ּגַם ֵּכן ַעל ֶּדר ְ
ׂ ִּכיל י ִָבין ְוי ְִב ַחר.
ֶך ַה ּנִזְ ַּכר ְל ֵעיל ַהיְנ ּו ְרצוֹנֵנ ּו לו ַֹמר ַא ְׁשרֵי ַה ּדוֹר ֶׁש ִה ַּצ ְע ִּתי ַה ְּד ָב ִרים ְל ָפנָיו ו ְַה ַּמ ְש
ִיק ֵּבל ּתו ַֹכ ַחת ַּבעֲדוֹ ַאף
ֲא ֶׁשר ְּתי ְַּס ֶר ּנ ּו ּי ָּה ֶׁש ּי ְִהיֶה נ ְִכ ַׁשל ְּב ִל ּמוּדוֹ ו ַ
ֲדי ַה ֵּׁשם(
)ס ֶדר ַה ּיוֹםֵ ,ס ֶדר ַה ִּל ּמו ִּדים ְּבמוֹע ֵ
ֵ
ָת ָך ֶׁשזּ וֹ
ָת ָך ְת ַל ְּמ ֶד ּנ ּו ו ְִד ּיֵק ּתוֹר ְ
עַל ִּפי כֵן טוֹב לוֹ ו ְַא ְׁשרֵי ֶׁש ִּמ ּתוֹר ְ
ֲבינ ָּה או ָֹת ּה ַעד ע ְ
ַה ּתוֹרָה לֹא ָּכל ָא ָדם יָכוֹל ַלה ִ
ֱמר
ֶיה ֶנא ַ
ֲמ ּתוּת ְו ָעל ָ
ִימית ִהיא ַה ּנ ְִקרָא ָח ְכ ָמה ַּבא ִ
ֻמ ָקא ְוכָל ז ְַמן טזַ .ה ָח ְכ ָמה ַה ְּפנ ִ
ׂהְ ,וזֹאת ַה ָח ְכ ָמה ֵמ ֵאת ַה ֵּׁשם
ֶׁש ֵאין ָה ָא ָדם יָכוֹל ְל ָה ִבין נ ְִקרֵאת ּתוֹרַת ַה ֵּׁשם ו ְַדיַּ ,כ ּנו ַֹדע ִמ ִּד ְברֵי לֹא ַה ִּמ ְד ָרׁש הוּא ָה ִע ָּקר ֶא ּלָא ַה ַּמ ֲע ֶש
ֶתר ִמ ּזֶה ָמ ִצינ ּו ְּב ַכ ָּמה ְמקוֹמוֹת ֶׁש ַעל
ָכה ְוי ֶ
ֲכ ֵמינ ּו זִ ְכרוֹנָם ִל ְבר ָ
חָ
ַלֶה
ִמן ַה ָּׁש ַמיִם ְלטוֹב ְל ָפנָיו י ְִתע ּ
ֲבה ַאל ִּת ְקרֵי ו ְִדגְ לוֹ ֶא ָּלא
ֱמר ו ְִדגְ לוֹ ָע ַלי ַאה ָ
ָּכל ְּכ ַהאי ַּג ּוְונָא ֶנא ַ
ֲמ ּתוּת ְּכמוֹ ֶׁש ָּכ ַתב
ִימית ִהיא ַה ּנ ְִקרָא ָח ְכ ָמה ַּבא ִ
ֲבה ְולֹא עוֹד ֶא ָּלא ּכָל ֶׁש ָה ָא ָדם ֵאינוֹ ֵמ ִבין עַל ִּכי ַה ָח ְכ ָמה ַה ְּפנ ִ
ו ְִד ּלוּגוֹ ָע ַלי ַאה ָ
"כל ֶׁש ּי ְִר ַאת
ֲבץ ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹם ְּב ִמ ְׁשנַת ָּ
ַבי יו ֵֹסף ַיע ֵ
ּבו ְּריוֹ ְּב ִה ְׁש ַּת ְּדלוּתוֹ ָּבעוֹלָם ַה ּזֶה ּכַד יָקוּם ִל ְת ִח ּיָה י ִָבין או ָֹתם עַל ֶה ָח ִסיד ָהר ִּ
ָ)ט ֳהרַת ַה ּק ֶֹדׁש ַה ַּק ְדמוֹן ַע ּמוּד קנב( ֶח ְטאוֹ קו ֶֹד ֶמת ְל ָח ְכ ָמתוֹ" וְכוּ' זֶה ְלׁשוֹנוֹ ּגַם י ִָּת ֵכן ְל ָפ ֵרׁש ִּכי
ָׁש ְר ָׁשם ו ְִע ָּקרָם.
ּׂיַת ַה ִּמ ְצווֹת ִּכי ִאם
ַה ָח ְכ ָמה ַה ִּנז ְֶּכרֶת ְּבזוֹ ַה ִּמ ְׁשנָה ֵאינ ָּה ָח ְכ ַמת ֲע ִש
ַבי ִׁש ְמעוֹן ְּכ ִא ּל ּו ִמ ְת ָּפ ֵרׁש ִמכ ֻּּלָא
יאַ .מאן ְּד ִמ ְת ָּפ ֵרׁש ֵמר ִּ
יה
ֲמי ַה ִּמ ְצווֹת ו ְָע ֶל ָ
ֶליוֹנָה ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּבלָה ו ְִהיא י ְִדיעַת ַטע ֵ
ַה ָח ְכ ָמה ָהע ְ
ׂגָה ִּכי ְּד ָברָיו ָהר ִ
ָה מו ִֹעיל ְל ַה ָּש
ְוגַם ַּדע ַה ִּל ּמוּד ַהז ַֹּהר עַל כ ֻּּל ּ
ָת ָך ִּכי ֶמה ָח ַס ְרנ ּו
ָמים ָאנ ּו ִמ ְת ַּפ ְּל ִלים ְּב ָכל יוֹם ו ְָה ֵאר ֵעינֵינ ּו ְּבתוֹר ֶ
ׂ ִּכיל ִל ְׁשמ ַֹע ִל ְלמֹד ו ְּל ַל ֵּמד
ְל ַבד ְמ ִא ִירים ְּפנֵי ָה ָא ָדם וְנו ְֹתנִים ּכ ַֹח ו ְַחיִל ְל ִנ ְׁש ַמת ָה ָא ָדם ָהעו ֵֹסק ְּב ָא ְמרֵנ ּו ו ְֵתן ְּב ִל ֵּבנ ּו ִּבינָה ְל ָה ִבין ו ְּל ַה ְש
ו ְּב ִה ּפו ְּך ָח ִלילָה ִמן ַמאן ְּד ִמ ְת ָּפ ֵרׁש ִמינ ּ
ַדאי ָאנ ּו ְמ ַכ ְּונִים
ָת ָך ֶא ּלָא ו ַּ
ֱמר ַא ַחר ָּכ ְך ו ְָה ֵאר ֵעינֵינ ּו ְּבתוֹר ֶ
ֵיה ְּכ ִא ּל ּו ּפוֹ ֵרׁש ִמכ ֻּּלָא ִּכי ֶׁש ֶּנא ַ
ָמיו ַמאן ְּד ִמ ְת ָּפ ֵרׁש ֵמר ִּ
ֵכן ָּד ְרׁש ּו ָע ָליו ְּבי ָ
ַח ְכ ָמה ַה ְמפ ָֹארָה ַהזֹּאת ֶׁש ָעל ָ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ְּכ ִא ּל ּו ִמ ְת ָּפ ֵרׁש ל ָ
ֶך ָעלָיו ַה ָּׁשלוֹם
ֶיה ָא ַמר ָּדוִד ַה ֶּמל ְ
ָת ָך ְולֹא ָא ַמר ָּדוִד ֵּכן ַעל ִּדינֵי
יטה נ ְִפלָאוֹת ִמ ּתוֹר ֶ
ִמכ ֻּּלָא ו ְַה ְׁש ָּתא ַאף עַל ִּפי ֶׁשהוּא ֵאינוֹ ּכָאן ְּכבוֹדוֹ ֵיׁש ּכָאן ו ְּד ָברָיו ּגַל עֵינַי ו ְַא ִּב ָ
ָדם או ַּלי יִזְ ֶּכה ְל ַה ִּש
ַה ְּקדוֹ ִׁשים ְצ ִר ִיכים ָאנ ּו ִל ְלמֹד ו ְַעל י ָ
ׂיג ְּד ַבר ׁשוֹר מו ָּעד ְוׁשוֹר ָּתם ו ְַאף לֹא ַעל ִּדינֵי ִא ּסוּר ו ְֶה ֵּתר ֶׁש ָהי ּו ְנ ֵׁשי
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ָמה ִּכי ִאם לֹא יו ִֹעיל כ ֻּּלוֹ יו ִֹעיל ִמ ְּק
ָה סוֹף ִּכי ּכָל
ָאל ְּב ִקיאוֹת ָּב ֶהםֶ ,א ּלָא עַל זוֹ ַה ָח ְכ ָמה ֶׁש ֵאין ל ּ
ׂר ֵ
ִי ְש
ְל ָה ִסיר ְּב ַפ ַעם ַא ַחת ִּכי ְמ ַעט ְמ ַעט ֲאג ְָר ֶׁש ּנוּ.
ָה נ ְִהיֶה ְּד ֵב ִקים ִּב ְׁשמוֹ
ָחה ַהזֹּאת ִּכי ִמ ּתוֹכ ּ
ָתנ ּו ֶאל מוּל ַה ַה ְצל ָ
ִּת ְקו ֵ
)ט ֳהרַת ַה ּק ֶֹדׁש ַה ַּק ְדמוֹן ַע ּמוּד קנו(
ָ
ידי
ּׂיַת ַה ִּמ ְצווֹת ֵאינ ָּה ְּכלוּם ִאם לֹא ָּתבוֹא ִל ֵ
ַה ּגָדוֹל ו ְָח ְכ ַמת ֲע ִש
ׂה
ֱמר לֹא ַה ִּמ ְד ָרׁש הוּא ָה ִע ָּקר ֶא ָּלא ַה ַּמ ֲע ֶש
יה ֶנא ַ
ׂה ו ְָע ֶל ָ
ֲכ ִמים ַה ּלו ְֹמ ִדים ַה ְּפ ָׁשט ַמ ֲע ֶש
ידי ח ָ
ֵאינָן ַע ֵּמי ָה ָארֶץֵ ,הם ַה ַּת ְל ִמ ֵ
ֲל ֶ
ִיחים ַה ּסוֹד .ע ֵ
ו ַּמ ּנ ִ
ַלֶה) .רֵא ִׁשית
יהם ִהיא ַה ַּת ְרע ֶֹמת ְל ִפי ְּד ָלא ִא ְׁש ְּת ַכח ֵעזֶר ְוזֹאת ַה ָח ְכ ָמה ֵמ ֵאת ַה ֵּׁשם ִמן ַה ָּׁש ַמיִם ְלטוֹב ְל ָפנָיו י ְִתע ּ
ְתא ְל ִפי ֶׁשעַל י ְֵדי סוֹדוֹת ַה ּתוֹרָה ֶׁ
ְּבהוֹן ְּ)בגָלו ָּתא( ִל ְׁש ִכינ ָּ
ש ּקוֹרֵא ָח ְכ ָמה ַּב ַה ְק ָּד ָמה(
ׂה ִּת ּקוּן ּגָדוֹל ִל ְׁש ִכינ ְָּתא ְּבגָלו ָּתא.
ָה ָא ָדם עוֹ ֶש
ֵיׁש ּכַת ַא ַחת ֶׁש ּי ְִת ַרחֲק ּו ִמן ַה ָח ְכ ָמה ַהזֹּאת ְו ִי ְׁש ַּת ְּתפ ּו ָל ֶהם ְט ָענוֹת
)מ ְק ַּדׁש ֶמ ֶל ְך ֵח ֶלק א' ַּדף כח עא(
ִ
ֹּאמר ֶׁש ִהיא
ֲלת ַה ָח ְכ ָמהֵ ,יׁש ֶׁשי ַ
ֻלם ַמ ְס ִּכ ִימים ְּבג ֶֹדל ַמע ַ
ַבוֹתְ ,וכ ָּ
רּ
יה ַעד ֶׁש ּי ְִד ֶמה
ָבה ו ְֵאין ַה ּכֹל ְרא ּויִים ְל ִה ָּכנֵס ֵא ֶל ָ
ׂ ּג ָ
ָח ְכ ָמה ִנ ְש
ָמיו
ָאה אוֹרוֹת ִמ ּי ָ
ָאה ָח ְכ ָמה זוֹ לֹא ר ָ
יב .ו ִּמי ֶׁש ּלֹא ר ָ
ׂ ִאים וְנו ְֹתנִים ָּב ּה ְּב ָא ְמרוֹ ֶׁשהוּא ְמ ַק ּנֵא
ְּב ַד ְע ּתוֹ ְל ַה ֲענִיׁש ַל ּנוֹ ְש
ה
ָא
ָ
ר
ֹא
ל
ּ
ש
ׁ
ֶ
י
ּמ
ִ
ו
ַך
ְ
ר
ב
ָ
ּ
ִת
ְ
י
ֹ
ו
מ
ש
ׁ
ְ
ע
יד
ַ
ל
ֵ
ם
ד
ָ
ְּכ ָלל ָהעו ֶֹלה ֶׁש ַח ּיָב ָא
ָדם
ְאת ּתוֹרָתוֹ ִּב ְראוֹתוֹ ִּכי ָׁש ְלח ּו י ָ
ְאת ַה ֵּׁשם ְצ ָבקוֹת ו ְִקנ ַ
ִקנ ַ
י
ּמ
ִ
ו
ּ'
ו
כ
ך
ְ
ֹל
ֵ
ו
ה
ך
ְ
ש
ׁ
ֶ
ֹ
ח
ב
ַ
ּ
יל
ס
ִ
כ
ּ
ְ
ְה
ַ
ו
יו
ָמ
ָ
י
ּ
מ
ִ
ֹת
ו
ֹר
ו
ָאה א
ָח ְכ ָמה זוֹ לֹא ר ָ
ְּב ָמקוֹם ּגָבו ַֹּה ַל ֲעסֹק ֶּב ֱאלֹקוּת וְכוּ'ְ ,וֵיׁש עוֹד ַּכ ָּמה ְּב ִחינוֹת י ְִּפל ּו
ֶׁש ּלֹא רו ֶֹצה ְּב ָח ְכ ָמה זֹאת הוּא ְּכגוּף ְּבלֹא ְנ ָׁש ָמה ו ְּבדוֹרוֹת ֵא ּל ּו
ׂ ְמ ָחה ִל ְפנֵי ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ֶׁש ִּת ְת ַּג ֶּלה ָח ְכ ָמה זֹאת ַּת ַחת ס ּוגֵי ְס ָברוֹת ֵא ּל ּו ֶׁש ֵּב ַא ְרנוּ.
ִמ ְצוָה ְו ִש
ַמ ָתם ְלרו ֵֹמם ַה ָח ְכ ָמה
ֹאמרִּ :כי ָּכל ְמג ָּ
ו ְִה ּנֵה ֶאל ְׁשל ָׁשה ֵא ּל ּו נ ַ
ָמינ ּו ָא ֵמן.
יח ִצ ְד ֵקנ ּו ִּב ְמ ֵהרָה ְּבי ֵ
ְּד ִבזְכו ָּתא יָבוֹא ְמ ִׁש ַ
ָאה
ֱמת ֵהם ְּפסו ִּלים ְל ָה ִעיד ַעל זֶה ,ו ְִכי ִמי ֶׁש ּלֹא ר ָ
)או ְֹצרוֹת ַח ּיִים ַּדף יחַ (:הזֹּאת ,ו ֶּבא ֶ
ָמה
ֱמת ַה ָח ְכ ָמה ר ָ
ָאהוּ ,ו ְֵהן א ֶ
ֵח יָבוֹא ְוי ִָעיד ְּכמוֹ ִמי ֶׁשר ָ
ַהָּיר ַ
יגַ .ה ְּס ָפ ִרים ֶׁש ּי ְִד ַּבק ָּב ֶהם ָה ָא ָדם ְל ַה ְׁש ִּב ַ
ֹאמ ֻר ָך
ֱמרֲ " :א ֶׁשר י ְ
יהם ו ְַעל רו ְֹממו ָּתם ֶנא ַ
ֲל ֶ
ָבהָ ,א ְמנָם ע ֵ
ׂ ּג ָ
יח ָּב ֶהם ֵהם ִח ּב ּורֵי ְו ִנ ְש
ָה ַר ְׁש ִּב"י ָעלָיו ַה ָּׁשלוֹם ְּכמוֹ ַהז ַֹּהר ו ְַה ִּת ּק ּונִים ְור ְ
ֱמר" :רָאמוֹת ֶל ֱאוִיל
יהם ֶנא ַ
ֲל ֶ
ֻׂא ַל ָּׁשוְא ָערֶיךָ" ,וַע ֵ
ַעיָא ְמ ֵה ְימנָא ְו ִׁשיר ִל ְמזִ ָּמה ָנש
"ב ֶּקׁש ֵלץ ָח ְכ ָמה
ָח ְכמוֹת ַּב ַּׁש ַער לֹא י ְִפ ַּתח ִּפיהוּ" ,ו ְּכ ִתיבִּ :
ַה ִּׁש ִירים ו ְַס ָּבא
ֲבי ֵא ָהב ו ְּמ ַׁש ֲחרַי י ְִמ ָצ ֻא ְננִי"ְ ,וֵיׁש
ָקל ֲאנִי אֹה ַ
ָאיִן ו ְַד ַעת ְלנָבוֹן נ ָ
יח ָּב ֶהם ֵהם ִח ּב ּורֵי ו ָ
ָא ְמנָם ַה ְּס ָפ ִרים ֶׁש ּי ְִד ַּבק ָּב ֶהם ָה ָא ָדם ְל ַה ְׁש ִּב ַ
ַב ּו ִמ ְס ָּפר ְּבמו ְּסרֵי ְׁשלֹמֹה ַה ֶּמ ֶל ְך ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹם ,ו ְַעל
ַעיָא ְמ ֵה ְימנָא ְו ִׁשיר ַּכ ּיו ֵֹצא ְּבזֶה ר ּ
ָה ַר ְׁש ִּב"י ָעלָיו ַה ָּׁשלוֹם ְּכמוֹ ַהז ַֹּהר ו ְַה ִּת ּק ּונִים ְור ְ
"ח ְל ִקי ה' ָא ַמ ְר ִּתי ִל ְׁשמֹר
ַה ִּׁש ִירים ו ְַס ָּבא וְכוּ' ו ְִה ּנֵה ֶאל ַה ְמ ַע ּיֵן ִּב ְס ָפ ִרים ֵא ֶּלה ָצ ִר ְיך ְׁשנֵי ָּכזֶה ָא ַמר ָּדוִד ַה ֶּמ ֶל ְך ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹםֶ :
ָכים ָה ֶא ָחד ְל ַׁש ּנֵן ְלׁשוֹנוֹ ְּפ ָע ִמים ַה ְר ֵּבה ו ְּל ַצ ּיֵן לוֹ ִצ ּי ּונִים ְּד ָברֶיךָ" ,י ְִר ֶצה ִּכי ִל ְׁשמֹר ִּד ְברֵי ַה ֵּׁשם ֲאנִי ַנ ְׁש ִּפיל ַע ְצ ִמיִּ ,כי עַל
ְּדר ִ
)ע ֶמק ַה ֶּמ ֶל ְך
שע ַה ְר ֵּבה"ֵ .
"אל ְּת ִהי ַצ ִּדיק ַה ְר ֵּבה ו ְַאל ִּת ְר ַׁ
ֱמרַ :
ֲמיק ִראׁשוֹנָה ַה ְר ֵּבה ,ו ְַהב' ָּכזֶה ֶנא ַ
ְּכ ֵדי ֶׁש ּיִזְ ּכֹר ַה ְּב ִקיאוּת ו ְַאל ַיע ִ
י ְִלמֹד ִּב ָמקוֹם ֵׁשנִי ְּב ִע ּיוּן רַב ְּכ ִפי ּכֹחוֹ .נ ְִמ ָצא ֶאל ַה ְמ ַע ּיֵן ְׁ
ש ֵּתי ַּב ַה ְק ָּד ָמה ֶּפרֶק ְׁש ִב ִיעי(
ֲלכוֹת ִּב ְב ִקיאוּתָ ,הא' ְּב ִע ּיוּן ַּב ָּׁשעוֹת ַה ּנִזְ ָּכ ִרים ְּב ֶפרֶק א'ַ ,הב'
הָ
ׂה
ַסק ו ִּמ ְׁש ַּת ֵּדל ְּב ַמ ֲע ֵש
ִּב ְב ִקיאוּת ְּכ ִפי ּכֹחוְֹּ ,פ ָע ִמים י ְַר ֶּבה ְּבזֶהְּ ,פ ָע ִמים י ְַמ ֵעט ְּבזֶה ,יזּ .כָל ַה ְמ ַפ ּנֶה ִל ּבוֹ ֵמ ִע ְס ֵקי ָהעוֹלָם ו ִּמ ְתע ֵּ
ֻבל ִל ְפנֵי ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ְּכ ִא ּל ּו ִמ ְת ַּפ ּלֵל ּכָל ַה ּיוֹם
ָבה ְמק ָּ
יאה לוִֹּ ,כי ֶמ ְר ּכ ָ
ׂ ֶכל ,ו ְּבזֶה ְּב ִר ָ
ֶך ַה ָּׁש ָעה ו ְַה ְׁש ֵקט ַה ֵּש
ַה ּכֹל ְל ִפי ַה ּצֹר ְ
ֶך ַה ְי ָׁשרָה ,ו ְַאף ִאם י ְִר ֶאה ֶאל
ׂיג ַה ֶּדר ְ
הוּא י ֵֵל ְך ָל ֶב ַטח ַּד ְר ּכוְֹ ,וי ִַּש
כ ֻּּלוֹ
ַה ְמ ַע ּיֵן ֶׁש ֵאינוֹ ֵמ ִביןִ ,עם ָּכל זֶה לֹא י ְַפ ִסיק ִּג ְר ָס ָתם ִמ ּפו ֵּמ ּיהִּ ,כי ְוֵיׁש ַּכת ְׁש ִלי ִׁשית ֶׁש ּי ְִת ַרחֲק ּו ִמן ַה ָח ְכ ָמה ַהזֹּאת ְל ָא ְמ ָרם ִּכי ָקרוֹב
ֱמן ַּב ַעל ְמ ַל ְ
ֶנא ָ
ידי ֵח ְטא ו ְִל ּפֹל
אכ ּתוֹ ְל ַה ְמ ִציאוֹ נ ְִס ַּתר ַה ַח ָּמהִּ ,כי ַּכ ֲא ֶׁשר י ְַר ִּגיל ָא ָדם ִל ְטעוֹת ַּב ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ו ְֶא ְפ ָׁשר לוֹ ָלבוֹא ִל ֵ
ִאיׁש ֶאת ְּבנוֹ ּכֵן ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ְמז ַּכֶה לַעו ֵֹסק ְּב ָח ְכ ָמה זוֹ ְמעַט
ָתם ְרצ ּויָה
ְמעַט ו ְָד ָבר זֶה נ ִִּס ִיתיו ְוֵיׁש ְר ָאיָה ֶאל ָה ֵע ָצה ַהזּ וֹ ִמ ַּמה ֶּׁש ֶה ְע ַּת ְקנ ּו ְּב ֶא ָחד ִמן ַה ָּט ֻע ּיוֹת ַה ּנוֹגְ ִעים ְּב ָמקוֹם ּגָבו ַֹּה ו ְִה ּנֵה ַּכ ּוָנ ָ
ֱמת ָצ ְדק ּו ְּב ָא ְמ ָרם ִּכי ָקרוֹב ָה ָא ָדם
יהם ֵאינָם ְרצ ּויִים ֵהן א ֶ
ֶׂ
ו ַּמ ֲע ֵש
)פ ָר ַׁשת ְקדוֹ ִׁשים ַּדף פה( ְּב ֵח ֶלק א'.
זֹּהר ָּ
ֵמ ַה ַ
ֵא ֵׁשם ו ְֵכן
ֲבל ִעם ָּכל זֶה לֹא י ָ
ֱל ִמים א ָ
)אוֹר ֶנ ֱערָב ֵח ֶלק ג' ֶּפרֶק ג'( ֶאל ַה ָּטעוּת ַּב ְּד ָב ִרים ַה ֶּנע ָ
ַבי ְרחו ַּמאי
ידיו ֶאת ר ִּ
הוּא ַּב ֵּס ֶפר ַה ָּב ִהיר ְוזֶה ְלׁשוֹנוֹ ָׁשאֲל ּו ַּת ְל ִמ ָ
ֲב ּקוּק ַה ּנ ִָביא ַעל ִׁשגְ יֹנוֹתְּ ,ת ִה ָּלה ִמ ָּב ֵעי
ֶפׁש ְּבי ְִר ַאת ַמאי ִּד ְכ ִתיב ְּת ִפ ָּלה ַלח ַ
ׂ ְמ ָחה ַּב ּנ ֶ
ֲפ ּל ּו ִּג ְר ָסה ְלׁשוֹן ַהז ַֹּהר י ְַר ֶאה ֶאל ָה ָא ָדם ִש
יד .א ִ
ַסק ו ִּמ ְׁש ַּת ֵּדל
ֵל ּיה ֶא ָּלא ּכָל ַה ְמ ַפ ּנֶה ִל ּבוֹ ֵמ ִע ְס ֵקי ָהעוֹלָם ו ִּמ ְתע ֵּ
ֵדן
ַה ֵּׁשם ְּכ ִא ּל ּו עו ֵֹסק ִעם ַה ַּצ ִּד ִיקים ְּבגַן ע ֶ
ֻבל ִל ְפנֵי ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ְּכ ִא ּל ּו ִמ ְת ַּפ ּלֵל
ָבה ְמק ָּ
ׂה ֶמ ְר ּכ ָ
ׂחוֹק ְּב ַמ ֲע ֵש
ֻלה ַה ְּׁש ִב ִיעית ִּכי ָהעו ֵֹסק ַּב ָח ְכ ָמה ַהזֹּאת ו ְּמ ַמ ֵּלא ִּפיו ְש
ַה ְּסג ָּ
ֱמר ְּת ִפ ָּלהַ ,מאי ִׁשגְ יֹנוֹתְּ ,כ ָמה ְּד ַא ְּת ָא ַמר
ּבוֹ ְמ ַמ ֵּלא ִל ּבוֹ י ְִר ַאת ָׁש ַמיִם ְוי ְִר ַאת ֵח ְטא וְיו ִֹסיף א ֶֹמץ ָּבעֲבו ָֹדה ּכָל ַה ּיוֹם כ ֻּּלוֹ ֶׁש ֶּנא ַ
ָבה וְעוֹד או ֵֹמר
ׂה ֶמ ְר ּכ ָ
ֲב ָת ּה ִּת ְׁש ֶּגה ָּת ִמיד" ו ַּמאי נִיה ּו ַמ ֲע ֵש
"ב ַאה ָ
ׂ ְמ ָחה ְּ
ֲפ ּל ּו ִּג ְר ָסה ְלׁשוֹן ַה ּזו ַֹהר י ְַר ֶאה ֶאל ָה ָא ָדם ִש
ְוזֶה ָּבדוּקִּ ,כי א ִ
ֶך ַח ּיִים ּתו ַֹכ ַחת מו ָּסר
ַבי ְרחו ַּמאי ַמאי ִּד ְכ ִתיב ו ְֶדר ְ
ֵדן ו ְִאם ּג ְַברָא ָׁשם ָא ַמר ר ִּ
ֶפׁש ְּבי ְִר ַאת ַה ֵּׁשם ְּכ ִא ּל ּו עו ֵֹסק ִעם ַה ַּצ ִּד ִיקים ְּבגַן ע ֶ
ַּב ּנ ֶ
ׂה ְּברֵא ִׁשית ִאי
ׂה ֶמ ְר ָּכ ָבה ו ְּב ַמ ֲע ֵש
ֵדן ְמ ַל ֵּמד ֶׁש ָּכל ָהרָגִ יל ְּב ַמ ֲע ֵש
ָל ּיה ָחזֵיּ ,כֵן ֵאין ָס ֵפק ֶׁש ּזֶה ִע ַּקר ע ֶ
לֹא ָחז ּו ַמ ּז ֵ
ֵסק ַה ּתוֹרָה ְּבגַן ע ֶ
ָד ָך ְּד ָב ִרים
ֱמר ו ְַה ַּמ ְכ ֵׁש ָלה ַהזֹּאת ַּת ַחת י ֶ
ֲמי ִׁשי ֶּפרֶק ב'( ֶא ְפ ָׁשר ֶׁש ּלֹא י ִָּכ ֵׁשל ֶׁש ֶּנא ַ
)אוֹר ֶנ ֱערָב ֵח ֶלק ח ִ
ֵּבין ַה ַּצ ִּד ִיקים.
ֶׁש ֵאין ָא ָדם יָכוֹל ַל ֲעמֹד ָּב ֶהם ֶא ָּלא ִאם ֵּכן י ִָּכ ֵׁשל ָּב ֶהם ו ְַה ּתוֹרָה
ֶך ַח ּיִים ַעד ָּכאן
ֱמת זוֹכֶה ְל ֶדר ְ
טוַ .י ֲעסֹק ְּב ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִין ְל ָה ַר ְׁש ִּב"י ז ְִכרוֹנוֹ ְל ַח ּיֵי ָהעוֹלָם ַה ָּבא ...או ֶֹמרֶת ּתו ַֹכ ַחת מו ָּסר ֶא ּלָא ֶּבא ֶ
ו ְֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ע ְ
זֹּהר ָּפ ָר ַׁשת ְקדוֹ ִׁשים ַע ּיֵן ָׁשם ּ)גַם ְּבז ַֹהר ְּב ַהר
ַצמוֹ ַי ֲעסֹק ּבוֹ ִמ ֵּדי ַׁש ָּבת ְּב ַׁש ָּבתוֹ ְוח ֶֹדׁש ְּב ָח ְדׁשוֹ ְלׁשוֹנוֹ ו ְּב ֵס ֶפר ַה ַ
ַׁ ,ע ּיֵן ָׁשם(.
ָדע ַּבר ָנש
ַי ֲעסֹק ְּב ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִין ְל ָה ַר ְׁש ִּב"י ז ְִכרוֹנוֹ ְל ַח ּיֵי ָהעוֹלָם ַה ָּבא ֶׁשהוּא ַּדף נד ְּב ִד ּבוּר ַה ַּמ ְת ִחיל ְּבזִ ְמנָא ְּדי ַ
)ע ֶמק ַה ֶּמ ֶל ְך ַּב ַה ְק ָּד ָמה ֶּפרֶק ְׁש ִמינִי(
ֵ
ַצמוֹ ַי ֲעסֹק ּבוֹ ִמ ֵּדי
ִּפ ּנַת ְל ָה ִבין עַל יָדוֹ ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ו ְֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ע ְ
ג

ר"ח אֱלוּל

ָמי
ִל ְכבוֹד ֶח ְברַת ִמ ְפ ַעל ַהז ַֹּהר ָהעוֹל ִ
ַתכֶם ַה ּנ ְִכ ָּב ָדה
ֻל ְ
ִּב ְרצוֹנִי ְלהוֹדוֹת ָלכֶם ַעל ְּפע ּ
ֹש
יתם ְל ַה ְכנִיס ֶאת ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ֲשו ָּבה ֶׁש ּז ְִכ ֶ
ו ְַהחׁ
ָאלֶׁ ,שכ ֻּּלָם ִיז ְּכ ּו ִל ְלמֹד ֶאת
ׂר ֵ
ְּבתו ְֹך ַא ֵחינ ּו ְּבנֵי ִי ְש
ֹש ִמ ֵּדי יוֹם ְּביוֹמוֹ ,ו ְַעל י ְֵדי זֶה נ ִַּציל ֶאת
ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
יאת
ָאל ִמ ּכָל ַה ָּצרוֹת וְנ ּוכַל ְל ָקרֵב ֶאת ִּב ַ
ׂר ֵ
ַעם ִי ְש
ָמינ ּו ָא ֵמן.
יח ִּב ְמ ֵה ָרה ְּבי ֵ
ַה ָּמ ִׁש ַ
ֵאין ְּב ִפי ִמ ִּלים ַעל ָיז ְַמ ְתכֶם ַה ְּבר ּוכָה ְל ָה ִביא ֶאת
ֻדר ּכָל ָּכךְ.
ַהז ַֹּהר ְּבק ֶֹבץ ְמה ָּ
ַבים.
ִישר ּכֹ ֲחכֶם ו ְַה ְמ ִׁשיכ ּו ְל ַה ְר ּבוֹת ַחיִל ְלז ִּכוּי ָהר ִּ
י ַׁ
ְּב ִב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה
שמעון שרגל נחל שורק ,רמת בית שמש
בס"ד אֱלוּל תשס"ט

ִא ְבחוּן ִל ּק ּויֵי ְל ִמי ָדה

ָאל
ׂר ֵ
ידה ְּב ִי ְש
ַה ֶּמ ְר ּכָז ְל ִא ְבחוּן ָל ֻק ּיוֹת ְל ִמ ָ
יט"א
ָמין ְׁש ִל ָ
ִל ְכבוֹד כ"ק ָה ַא ְדמוֹ"ר ֵמ ָהאל ִ
ַמ ְפ ָעל ַה ּגָדוֹל
ַבה ל ִּ
ָתי ָהר ָּ
יע ֶאת ַה ֲע ָרכ ִ
ָר ִצ ִיתי ְל ַה ִּב ַ
ָקח ַעל ַע ְצמוֹ,
ֹש ֶׁש ָהרַב ל ַ
ֲמירַת ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ְל ִח ּזוּק א ִ
ֲמירַת ָא ֵמן ו ְִאי ִּד ּבוּר ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ְּת ִפ ָּלה
ְּבנו ָֹסף ַעל א ִ
ׂרוֹת
ׁ ,וְעוֹד ַע ְש
ֶׁש ֵהם ֵמ ַא ְבנֵי ַהיְסוֹד ֶׁשל ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרש
ׂ ִאים ָהעו ְֹמ ִדים ְּברוּמוֹ ֶׁשל
ָתב ְּבנוֹ ְש
ְס ָפ ִרים ֶׁש ָהרַב ּכ ַ
עוֹלָם ְל ִח ּזוּק יְסוֹדוֹת ַה ָּדת ְּב ֶא ֶרץ ַה ּק ֶֹדׁש ו ְּבחוּ"ל...
ֲצי יוֹם ְּבכוֹלֵל ַּב ֲע ֵלי ָּב ִּתים
ֲאנִי ַא ְב ֵר ְך ֶׁשעו ֵֹבד וְלו ֵֹמד ח ִ
ָמת ֵּבית ֶׁש ֶמׁש ו ִּמ ְת ַּפ ּלֵל ָקבו ַּע ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש
ְּבר ַ
ְּב ַׁש ָּבתוֹת ְוי ִָמים טו ִֹביםְּ .כ ֵחלֶק ֵמעֲבו ָֹד ִתי ֲאנִי נ ְִמ ָצא
ַה ְר ֵּבה ַּב ְּדר ִָכים ִּב ְמכוֹנִית ,אוֹטו ֹּבוּס אוֹ ָמטוֹס,
ִיש
ָעת ֶׁש ִּק ַּב ְל ִּתי ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים ַעל ַהז ַֹּהר ֲאנִי ַמ ְר ּג ׁ
ְוכ ֵ
ַצל יו ֵֹתר ֶאת ַה ִּל ּמוּד ַּב ְּדר ִָכים ו ְּמ ַק ּיֵם ֶאת
ֶׁש ֲאנִי ְמנ ֵּ
ֶמת.
ֻשל ֶ
"ו ְּבל ְֶכ ְּת ָך ַב ֶּד ֶרךְְּ "...בצ ּו ָרה יו ֵֹתר מ ְׁ
ָתת ִמ ּז ְַמ ּנוֹ וְהוֹנוֹ
ֵע ְול ֵ
ָחׁשוּב ְלָז ֵרז ְלכָל ִמי ֶׁש ּיָכוֹל ְל ַס ּי ַ
ְל ִח ּזוּק ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ָּב ָא ֶרץ ו ְּבחוּ"ל ְל ַמ ַען ַא ְחדוּת
ָמינ ּו ָא ֵמן...
יאת גּ ו ֵֹאל ֶצ ֶדק ִּב ְמ ֵה ָרה ְּבי ֵ
ָה ָעם ו ִּב ַ
ַבה
ַהחו ֵֹתם ְּב ַה ֲע ָרכָה ר ָּ
אהוד פריס
מאבחן דידקטי מסמך ,בית שמש
חֹ ֶדׁש כ"ד ְׁש ָבט תש"ע לפ"ק
יט"א
ָמי" ְׁש ִל ָ
"מ ְפ ַעל ַהז ַֹּהר ָהעוֹל ִ
ַבנִים ֶׁשל ִ
ְּכבוֹד ָהר ָּ
ֹש ו ִּב ְפרָט
יתם ְל ַפ ְר ֵסם ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ַא ְׁש ֵריכֶם ֶׁש ּז ְִכ ֶ
ִמ ְכ ְּת ֵבי הגאוה"צ ֶׁשל ָה ֵע ָדה ַה ֲח ֵר ִדית ִמ ְּׁשנַת
תרפ"א.
ֲס ֵּפר ָלכֶם ַמה ֶּׁש ָּק ָרה ְּב ֵבית ִמ ְד ָר ֵׁשנ ּו יוֹם ֶא ָחד
אַ
ֲריתְּ ,כ ְד ְל ַה ְלן:
ְל ַא ַחר ְּת ִפ ּלַת ַׁשח ִ
ד

ֲד ִׁשים ִל ְלמֹד ז ַֹהר
ָמה ַמ ְמ ִצ ִיאים ְּד ָב ִרים ח ָ
ַי ֲעקֹב :ל ָּ
ַה ָּקדוֹש
ֹש ְמי ָֹעד רַק ְל ַצ ִּד ִיקים!!!
ׁ? ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ִׁש ְמעוֹןִ :מי או ֵֹמר ְל ָך ֶׁש ּזֶה רַק ְל ַצ ִּד ִיקיםֲ ,ה ֵרי ּכָל
ֲריזַ"ל
ֹש ְּכמוֹ ֶׁש ִּת ֵּקן ָהא ִ
יְהו ִּדי ָצ ִר ְיך ִל ְלמֹד ז ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ָאל"ֶׁ ,ש ּכָל יְהו ִּדי ָּפׁשוּט י ְִל ַמד ּכָל יוֹם
ׂר ֵ
ְּב"חֹק ְל ִי ְש
ׁ?
ז ַֹהר ַה ָּקדוֹש
ַבנִים
ָמה ֲאנִי לֹא רו ֶֹאה ֵא ְיך ָהר ָּ
ַי ֲעקֹבָ :אז ל ָּ
ׁ?
ְמ ַפ ְר ְס ִמיםֶׁ ,ש ּכָל ֶא ָחד י ְִל ַמד ז ַֹהר ַה ָּקדוֹש
ָבר:
ַמה ְּתׁשוּבוֹת ַּב ּד ָ
ִׁש ְמעוֹןּ :כ ָּ
ֵש ְל ָך ִמ ְכ ָּת ִבים ִמ ּכָל הגאוה"צ ִמ ּדוֹר ֶה ָע ָבר ֶׁשל
א .יׁ
ֲקים ְּבקוֹל ַר ַעׁש ּגָדוֹל,
ָה ֵע ָדה ַה ֲח ֵר ִדיתֶׁ ,שכ ֻּּלָם צוֹע ִ
ׁ,
ָאל ִל ְלמֹד ז ַֹהר ַה ָּקדוֹש
ׂר ֵ
ֶׁש ְּמ ֻח ּיָב ּכָל ֶא ָחד ִמ ִּי ְש
ַק ִׁשים ִלגְ מֹר ֶאלֶף ְּפ ָע ִמים ְּכ ֵדי ְל ַה ִּציל ֶאת ְּכלַל
ו ְּמב ְּ
ֵמה בב"א.
ֻלה ַה ְּׁשל ָ
ָאל ,ו ְּל ָקרֵב ַה ְּגא ָּ
ׂר ֵ
ִי ְש
בִ .אם לֹא ָׁש ַמ ְע ָּת ֵאין זוֹ ְר ָאיָה ֶׁש ּלֹא ָא ְמרוֵּ ,ל ְך
ַס ֶפר "אוֹר
ֻב ִצים ּב ֵּ
ָתבוֶּ ,ח ְל ָקם ְמק ָּ
ו ְִת ְר ֶאה ַמה ֶּׁש ּכ ְ
יעה.
ַהז ַֹּהר"ְ ,וזֶה רַק ֶח ְסרוֹן י ְִד ָ
ָאל
ׂר ֵ
ָא ִיתי ּגַם ָּב ָעלוֹן "אוֹר ַהז ַֹּהר" ו ִּב"גְדוֹ ֵלי ִי ְש
רִ
ֶשנָם ְּכ ָבר ְל ֵע ֶר ְך ִׁ 900שעו ִּרים ְּבכָל ֶא ֶרץ
ו ְַהז ַֹּהר"ֶׁ ,ש ּי ְׁ
ֹש ִבים
ׁ] ,ו ְּת ָת ֵאר ְל ָך ַּכ ָּמה יו ְׁ
ָאל ֶׁש ּלו ְֹמ ִדים ז ַֹהר ַה ָּקדוֹש
ׂר ֵ
ִי ְש
ַבנִים
ְּב ָכל ִׁשע ּורְ ,ו ַכ ָּמה לו ְֹמ ִדים ְּב ִלי ִׁשעוּר[ ו ְַא ָּתה או ֵֹמר ֶׁש ָהר ָּ
ִידי ִׁשעו ִּרים?
ׂים ְּכלוּםִ ,מי ִאם ֵּכן ֵהם ַה ַּמ ּג ֵ
לֹא עוֹ ִש
ַבנִים ַה ּגְדו ִֹלים?!...
לֹא ָהר ָּ
ָצא
ָשים ,ו ֵּמ ַעז י ָ
ְל ַמ ֲה ַל ְך ַה ּו ִּכו ַּח ֶה ֱאזִינ ּו עוֹד ֲאנ ִׁ
ֹש ְּב ֵבית ִמ ְד ָר ֵׁשנוּ.
ָמתוֹקֵ ,ה ִקימ ּו ִׁשעוּר ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ֱמת
ְּב ִב ְר ַּכת ְצ ַלח ְרכַב ַעל ְּד ַבר א ֶ
נחום שלמה גרין
ֲצרֵף ְל ִמ ְכ ָּת ִבי ִמ ְכ ָּתב ַע ִּתיק ֶׁש ָּבא ְלי ִָדי:
ַוא ָ
ב"ה עש"ק ְּב ַה ֲעל ְֹת ָך תרצ"ו לפ"ק ה"י קאשוי
יע"א
ֻּב ָהק ַצ ִּדיק מפנקשס"ת
שוכ"ט ִל ְכבוֹד ַה ּגָאוֹן ַהמ ְ
מו"ה עקיבא נ"י שרייבער האב"ד דקה"י פ"ב
יע"א
ִיהי ָרצוֹן
ָקר ,ו ִ
ׂו ֵּאי ְּבנוֹ ַה ּי ָ
י ְַק ֵּבל ִּב ְר ַּכת מז"ט ְלנ ִּש
ְש ִרים ְיבֹ ַר ְך
ָפה ְּבכָל ִע ְנָינִים וְדוֹר י ָׁ
ֶׁשַּי ֲע ֶלה ַה ִּז ּווּג י ֶ
ִיבׁש ַה ַּמ ְעיָן ַעד ִּב ַ
ְולֹא י ַ
יאת ַהגּ ו ֵֹאל ְּב ָקרוֹב ע(
ׂ ִיתי
ׂוֹת יו ֵֹתר ִמ ַּמה ֶּׁש ָע ִש
קארלסבאד ֵאינִי יָכוֹל ַל ֲעש
יש ֶא ָחד ִמ ִּב ְיס ִט ִיריץ
ַעד ֵה ּנָה ַּב ּי ִָמים ָּבא ַה ֵה ּנָה ִא ׁ
ָואקי ֶׁש ֵהם רו ִֹאים
ַבנֵי ְסלָאו ִ
והי' צו ֵֹעק ָמ ָרה ַעל ר ָּ
ׂים
ִר ְבבוֹת נ ְִכ ָׁש ִלים ְּב ַמ ֲאכָלוֹת אֲסוּרוֹת ו ְֵאין עוֹ ִש
ְמאו ָּמה ,ו ְִאם ֵאין ָל ֶהם ּכ ַֹח ִל ְפעֹל ֵא ֶצל ַה ֶּמ ְמ ָׁש ָלה
עכ"פ הי' ָל ֶהם ְלעוֹרֵר ו ְִל ְׁשל ַֹח ְלכָל רַב ו ְּק ִה ָּלה ְל ַמ ַען
י ִַּציל ּו להפ' או ָֹתן ֶׁש ֵאין רו ִֹצים ֶל ֱאכֹל ְטרֵפוֹת ,ו ְָא ַמר
ִלי שג' הצויבאק ְטר ָ
ָת ִּתי לקלאהז
ֵפה ְוזֶה ְּב ַמה נ ַ
ׂר ְּב ִלי ַק ָּבלַת ְּפרָס ,ו ְֵאינִי יָדו ַּע ֵמ ֵאיזֶה ִס ָּבה
ַה ָּב ָש
ׂוֹת צויבאק ָּכ ֵׁשר .ו ְִאם הי' ְמעו ְֹר ִרים
ָּפ ַסק ְו ַל ֲעש
ֲתימוֹת ִמ ִיח ִידים והי' ׁשו ְֹל ִחים
ַא ְספ ּו ח ִ
ִל ְק ִה ּלוֹת ֶׁש ּי ַ
ְּבזֹאת ּגַם ְּב ִלי ֶא ְמ ָצעוּת ַה ַּקאנ ְְצ ֵליי הי' ַמ ְצ ִל ִיחים.

ִש ַּת ֵּדל ֶׁשהקגלייען ִמ ְּמ ִדינוֹת
ו ְַה ּנַ"ל ָא ַמר לוֹ ֶׁשהוּא י ְׁ
ַק ָׁשה ְּב ִע ְניָן זֶה לרעגירונג ֶׁש ּלָנ ּו
ֲריכ ּו ּב ָּ
ֲחרוֹת ַיע ִ
אוֹ א ֵ
יח.
ו ְַה ְלוַאי י ְַצ ִל ַ
ו ְִה ְננִי דו"ש וש"ת מוקירו
הק' ְׁשאוֹל בראך מנייטרא יע"א
בס"ד.
ָקן ָּבא ַּב ּי ִָמים וְה' ֵּב ַר ְך
ישי ְל ֵס ֶדר ו ְַא ְב ָר ָהם ז ֵ
יוֹם ְׁש ִל ִׁ
יח"
יאת ָמ ִׁש ַ
"ב ַ
ַכֹלְׁ ,שנַת "ְׁ ,"770שנַת ִּ
ֶאת ַא ְב ָר ָהם ּב ּ
ִ)עם ַה ּכו ֵֹלל(.
ַבנִים ַה ֲחׁשו ִּבים עו ְֹרכֵי ֶה ָעלוֹן "אוֹר ַהז ַֹּהר"
ִל ְכבוֹד ָהר ָּ
שי'.
ְׁשלו ְֹמכֶם י ְִס ּגֵא ְוי ְִפרַח ְּבטוֹב ו ִּבנ ְִע ִימים.
ֲשר ְסב ּורַנ ּו ִּכי
ִּב ְרצוֹנִי ְל ַס ֵּפר ָלכֶם עו ְּב ָּדא ְמ ַע ְנֶינֶת ,א ֶׁ
ִּת ְהיֶה ְלתו ֶֹעלֶת,
ׂה
ֻקנֶת ַמ ָּמׁש ַמ ְט ֶע ֶמתַ ,מ ֲע ֶש
ִמ ַּצ ִּפ ִיחית ִּב ְד ַבׁש ְמת ֶּ
ימן ְמפ ֶֹארֶת.
ֵמ ַה ּיְהו ִּדים ְּב ֵת ָ
ֵש ִעם יְהו ִּדים ַצ ִּד ִיקים
ָצא לָנ ּו ְל ִה ָּפגׁ
ַאחֲרוֹנָה י ָ
לַ
ָא ֶרץ
ֲשר ָעל ּו ל ָ
ימן ,א ֶׁ
ֱמת ו ְּב ָת ִמים ִמ ֵּת ָ
עו ְֹב ֵדי ה' ֶּבא ֶ
ימן יצ"ו ְּבח ֶֹדׁש ִא ּיָר ְׁשנַת
ֹשה תותבב"א ִמ ֵּת ָ
ַה ְּקדו ָׁ
תשי"ד.
ָהב ו ִּמ ָּפז נ ְֶח ָמ ִדים,
ָאיםִ ,מ ּז ָ
ו ְִס ְּפר ּו לָנ ּו ְּד ָב ִרים נ ְִפל ִ
ֲב ִיבים,
ַמה ּי ִָפים ו ַּמ ְב ִה ִיקיםַ ,על ּכָל ׁשו ְֹמ ָעם ח ִ
ֹש ִס ּפו ִּריםְּ ,כאוֹר ַה ַח ָּמה ַמז ְִה ִירים,
ַעל ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ַלה
ֻשת ַהז ַֹּהר ַמ ְפ ִל ִיאיםְּ ,ב ִקּׁשו ֵּטי ּכ ָּ
ֶאת ְקד ַּׁ
ֻש ִטים,
ְמק ָּׁ
ַמה ְׁשעוֹת ִל ּמו ִּדיםְּ ,ב ַׁש ָּבת ָק ְד ֵׁשנ ּו לו ְֹמ ִדים,
ַמה ְוכ ָּ
ּכ ָּ
ָסת ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה
ַב ִּתיםִּ ,כ ְב ַה ְכנ ַ
ָסת ַהז ַֹּהר ל ָּ
ו ְּב ַה ְכנ ַ
ׂ ֵמ ִחים,
ְש
ֹש ָּפרֹכֶת ְמ ִש
ַלז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ׂ ִימים ,ו ִּבזְכוּת ַר ְׁש ִּב"י
ַק ִׁשיםְ ,ו ֵכן ָה ְל ָאה ְּכ ִפי ֶׁש ִּת ְק ְרא ּו ִּב ְרָננִים.
ְמב ְּ
ָאים
ּונ ְַס ֵּפר ְּב ֵפרוּט ֶאת ֶׁש ָּׁש ַמ ְענ ּו ֵמ ֶהם ְּד ָב ִרים נ ְִפל ִ
יהם.
ַה ַּמ ְל ִה ִיבים ּכָל ׁשו ְֹמ ֵע ֶ
ְש ָּבת ִל ְפנֵי ַה ְב ָּד ָלהּ ,כָל ֶא ָחד ו ְֶא ָחד ָהיָה
ְּבכָל ַׁש ָּבת ו ַׁ
ֹשה ָׁשעוֹת ַּבז ַֹּהר
ּשל ָׁ
ֶסת וְלו ֵֹמד ְׁשַניִם ו ְׁ
ְּב ֵבית ַה ְּכנ ֶ
ְׁ .ו ֵכן ַּבחֲצוֹת ַה ַּל ְי ָלה ּכָל ָה ִעיר הו ְֹל ִכים ְל ֵבית
ַה ָּקדוֹש
ַה ִּמ ְד ָרׁש ִל ְלמֹד ֶאת ַהז ַֹּהרְ .ולֹא ָהיָה ֶא ָחד ִמ ְּבנֵי ָה ִעיר
ֶׁ ,א ּלָא
ֲשר ִּב ֵּטל ֶאת ַה ִּל ּמו ִּדים ָה ֵא ֶּלה ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
א ֶׁ
כ ֻּּלָםּ ,כָל ְּבנֵי ָה ִעיר ְל ִמגְדוֹלָם ו ְַעד ְק ַט ּנָם הו ְֹל ִכים
ׁ.
ֶאל ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁש וְלו ְֹמ ִדים ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
יסר ָׁשם ְלטוֹב ַעל ּכָל ַה ּיְהו ִּדים,
ו ְָת ִמיד ָהיָה לֵב ַה ֵּק ָ
ָטה ָל ֶהם רֹב ֶח ֶסד,
ְונ ָ
ְש ְלוָה
ְונָח ּו ְּב ַה ְׁש ֵקט ו ַׁ
ַעל ַא ְד ָמ ָתם ֵמ ֵאין
יע וְאוֹיֵב.
ַמ ְפ ִר ַ
) ְו ַרק ַּבעֲווֹנו ֵֹתינ ּו ָה ַר ִּבים
ׁש ִנים ָה ַא ֲחרוֹנוֹת ִנ ְת ַּב ֵּטל
ַּב ָּ

ׁשם ימ"ש
ֹש ִלים ָ
ּמ ָאז ֵה ֵח ּל ּו ָצרוֹת ְצרוּרוֹת ֵמ ַה ּמו ְׁ
ִל ּמ ּוד זֶה ,ו ֵ
ׁש ִעים י ְִר ַקבַ ,א ְך ַעד ָאז
ׁשם ְר ָ
ּמ ַה ּפו ְֹר ִעים ַה ְּׁש ֵכ ִנים ָה ַע ְר ִבים ימ"ש ֵ
וֵ
לֹא ָהי ּו ׁשוּם ָצרוֹת ו ְַה ַח ּיִים ִה ְת ַה ְּלכ ּו ַעל ֵמי ְמנוּחוֹת ְּבלֹא ַּפ ַחד ו ְּבלֹא
ָחה(.
ֲאנ ָ

ַקל
ֹש ֵבי ָה ִעיר ַהזֹּאת ַלעֲלוֹת ְּת ִה ָּלה ל ֵּ
ְוזָכ ּו ּתו ָׁ
ֻּפלָגִים ֶׁש ָּב ֶהם נ ְִת ָּב ְרכ ּו
לארה"ק ,ו ְַאף ַה ּז ְֵקנִים ַהמ ְ
ֻפ ָלגָה ֵע ֶקב ִל ּמו ָּדם ַה ָּקבו ַּע
ֲריכוּת י ִָמים מ ְ
ַּבא ִ
ׁ ,ו ְֵהם ַח ּיִים ו ְַק ּי ִָמים ו ַּמ ְמ ִׁש ִיכים ֶאת
ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ֹש ָבם בארה"ק.
ַה ִּל ּמו ִּדים ָה ֵא ֶּלה ּכָאן ִּב ְמקוֹם מו ָׁ
ׂים
ֹש ֶאל ַה ַּביִת עוֹ ִש
ָסת ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ו ְּב ֵעת ַה ְכנ ַ
ֲדים
ָסת ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ,ו ְּמַיח ִ
ׂ ְמ ָחה ּגְדוֹ ָלה ִּכ ְב ַה ְכנ ַ
ִש
ֹש ו ְּמ ַע ְּט ִרים אוֹתוֹ ִמ ַּבחוּץ
ָארוֹן עֲבוּר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ׁ.
ָאה ְּכ ִפי ֶׁש ְּמ ַע ְּט ִרים ַלאֲרוֹן ַה ּק ֶֹדש
ְּב ָפרֹכֶת נ ָ
ְשו ָּעה ֶׁש ּי ְִהיֶה
ָשים או ְֹמרוֹת ַעל ּכָל ְּד ַבר יׁ
ו ְָת ִמיד ַה ּנ ִׁ
ֹש ִקים
ִּבזְכוּת ָה ַר ְׁש ִּב"י ,ו ְּכ ֶׁש ּיו ְֹצ ִאים ַל ֶּד ֶר ְך נו ְׁ
ֶאת ַה ָּפרֹכֶת ֶׁשל אֲרוֹן ַהז ַֹּהר ַה ּק ֶֹדׁש ו ִּמ ְת ַּפ ְּל ִלים
וְאו ְֹמ ִרים ִּבזְכוּת ָה ַר ְׁש ִּב"י] .ו ְּכמוֹ ָהיָה ְּב ַמרוֹקוֹ[.
יט"א ָא ַמרֶׁ ,ש ִּבזְכוּת ַה ִּל ּמוּד
ַבם ָהרַב ַה ַּצ ִּדיק ְׁש ִל ָ
ְור ָּ
ַהז ַֹּהר ֶׁשעו ָֹדם ַמ ְמ ִׁש ִיכים ְּבזֶה ּכָאן ְו ַכ ּנַ"לִּ ,כ ְמ ַעט
ְולֹא ָהי ּו ׁשוּם נ ְִפ ָג ִּעים ְּב ַה ִּמ ְל ָח ָמה ָה ַאחֲרוֹנָה.

בס"ד
ָמי.
ִל ְכבוֹד ִמ ְפ ַעל ַהז ַֹּהר ָהעוֹל ִ
ׂו ִּאין
ׂ ְמ ַחת נ ִּש
ְּבאוֹר ְליוֹם ו' ֵט ֵבת ִה ְׁש ַּת ַּת ְפ ִּתי ְּב ִש
ּש ַליִם עיה"ק ,ו ְִח ְּלק ּו ָׁשם ְל ַמז ְֶּכרֶת ֶאת
ִּבירו ָׁ
ְ"ת ּק ּונֵי ז ַֹהר" ֶׁש ְּבהו ָֹצ ַא ְתכֶם.
ַה ְּס ָפ ִרים "אוֹר ַהז ַֹּהר" ו ִ
ָאר ַצייט
ֲשר ִמ ְת ָקרֵב ַה ּי ְ
ָעתַּ ,כא ֶׁ
ו ְָע ָלה ְּב ַד ְע ִּתי ֶׁש ּכ ֵ
ָדים
ֲח ּלֵק ְלכָל ַה ְּנכ ִ
)יוֹם ַה ִהילו ָּלא( ֶׁשל ז ְֵקנִי זצוק"לֶׁ ,שא ַ
ֹשים ָה ֵא ּלוּ.
ו ְַה ּנִינִים כ"י בלעה"ר ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים ַה ְּקדו ִׁ
ׁש ּמו ְֹכ ִרים ֶאת
יתי ֶ
)ו ְּב ֶע ֶצם ֵאין ָּכאן ְׁש ֵא ָלה ַעל ַה ְּמ ִחיר ְּכ ָללִּ ,כי ָר ִא ִ
יסת
ׁשל ֲח ִפ ַ
ַה ְּס ָפ ִרים ַה ּנַ"ל ּבְַ ₪ 5-ל ֵס ֶפרַ ,ו ֲה ֵרי זֶה ָּפחוֹת ִמ ְּמ ִחיר ֶ
ׁשר
ׁשל עו ָֹלם ַה ּזֶהַּ ,כ ֲא ֶ
ׁשוֹקו ָֹלד אוֹ ַּב ְק ּבוּק קו ָֹלה ּו ְׁש ָאר ְׁש ֻט ּיוֹת ֶ

ַקׁש ֶׁש ִּמ ּכֵיוָן
ֲק ֵּבל ָשׂ ָכר נ ְִצ ִחי ְלעו ְֹל ֵמי ַעדָ (.ל ֵכן אֲב ֵּ
ַּב ְּמ ִחיר ַה ּזֶה א ַ
ו ְִה ְננִי זָקוּק ְל 150-אוֹר ַהז ַֹּהר ו ְִת ּק ּונֵי ז ַֹהרִ ,אם ּתו ְּכל ּו
ׂ ְמ ָחהַ ,ו ֲה ֵרי
ֲש ְל ֶמ ּנ ּו ְּב ִש
ַמה ַה ְּמ ִחיר ַוא ַׁ
יענִי ּכ ָּ
ְלהו ִֹד ֵ
ַחת רו ַּח ַה ּגְדוֹ ָלה ְּביו ֵֹתר ְל ָס ִבי
ׂ ִיתי ְּבזֶה ֶאת ַה ּנ ַ
ָע ִש
זצוק"ל .עוֹד ָע ָלה ְּב ַד ְע ִּתיֶׁ ,ש ְּב ֵעת ֶׁש ּי ְִת ַק ְּבצ ּו כ ֻּּלָם
ְמןַ ,על ָּכל
ִש ַּת ְּתפ ּו ְּבאוֹתוֹ ַה ּז ַ
ׁש ְּבחוּ"ל י ְׁ
ְא ֶּלה ֶ
ַעל ַה ִהיל ּולָא )ו ֵ
ַחד ְל ֶמ ֶׁש ְך  12דק' ֶאת ַהז ַֹּהר
ָּפ ִנים( י ְִל ְמד ּו כ ֻּּלָם י ַ
ַה ָּקדוֹש
ֹש לו ֵֹק ַח  2דק' וְ10-
ׁש ָה ַע ּמ ּוד ַה ּיו ִֹמי ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
)מ ֵּכיוָן ֶ
ִׁ ,
ְׁש ִנ ּיוֹת ִל ְלמֹד ָּכל יוֹםְ ,וי ְִל ְמד ּו ַ 10ע ּמ ּו ִדים ,יו ֵֹצא ַּ 12ד ּקוֹת( ְוי ְִהיֶה
ַחת רו ַּח ַה ּגָדוֹל ְּביו ֵֹתר ִלז ְֵקנִי זצוק"ל.
זֶה ַה ּנ ַ
ַבה ְּב ֶה ְמ ֵׁש ְך
ְּבכָבוֹד רַב ו ְַה ְצ ָל ָחה ר ָּ
ישא
יקא ַק ִּד ָׁ
ִיהי ָרצוֹן{ ִמן ָק ַדם ַע ִּת ָ
ִיהא ַר ֲעוָא}ו ִ
וֵ
ֹש
ֲפ ַצת ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
הָ
ימא ְּדכוֹלָא,
ישין ְט ִמירָא ְּדכָל ְט ִמ ִירין ְס ִת ָ
ְּדכָל ַק ִּד ִׁ
משה יעקב ויגדרוביץ'
ישין
ישא ְּדכָל ַק ִּד ִׁ
יקא ַק ִּד ָׁ
ְּדי ְִת ַמ ֵּׁש ְך ִמן ָק ַדם ַע ִּת ָ
ימא ְּדכוֹלָא ְרעו ָּתא } ָרצוֹן{
ְט ִמירָא ְּדכָל ְט ִמ ִירין ְס ִת ָ
ו
ּ
יר
ְה
ִ
נ
ב
ּ
ִ
ים{
ֲמ
ִ
ח
ר
ַ
י}
ֲמ
ֵ
ח
ר
ַ
ו
ְ
ָח ֶסד{
א}חן ו ֶ
ִח ּנָא ו ְִח ְס ָּד ֵ
ְּב ִס ּי ְַע ָּתא ִּד ְׁש ַמ ּיָא
ׂ ְמ ָחה{ ָע ַלי ו ְַעל ּכָל ְּבנֵי
ָאה ו ִּב ְרעו ָּתא ו ְֵחידוּ} ִש
ִע ּל ָ
ְּב ֵאר ַה ַח ּיִים ַ -ה ֶּמ ְר ָּכז ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ו ְַה ִּמ ְׁש ָּכן
ֶה
י
ה
ְ
ְת
ִ
ו
ים,
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ד
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ה
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ֵ
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י
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ּ
ל
ְע
ַ
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י
ֵּב ִית
ב"ה.
ֲמים ר ִּ
ֻלה ְּב ַרח ִ
ְּכ ָבר ֵקץ ַה ְּגא ָּ
ָא ֶּלה יְהו ִּדים
ֵש לָנ ּו ְּבדוֹרֵנ ּו ּכ ֵ
ָאל ֶׁש ּיׁ
ׂר ֵ
ַבים ,ו ְַע ָּתה ֶׁש ְּכ ָבר נָפוֹצ ּו ַא ְׁש ֵריכֶם ִי ְש
ֻלה ,ו ִ
ַה ַּמ ְעיָנוֹת חו ָּצה ֲה ֵרי זֶה ְּכ ָבר ֵעת ַה ְּגא ָּ
ֲשר ְמ ָק ְר ִבים ֶאת
ַבים א ֶׁ
ִיהי ָרצוֹן ַצ ִּד ִיקים ְּכמוֹכֶם ְמז ַּכֵי ָהר ִּ
ה
ֵמ
ָ
ל
ש
ׁ
ְ
ה
ֻל
ָ
ּ
א
ג
יח ִצ ְד ֵקנ ּו ְויִגְ ָאלֵנ ּו ְּ
ַלה ְּכ ָבר ְמ ִׁש ַ
ֶׁש ּי ְִת ּג ֶּ
יח ִצ ְד ֵקנ ּו ִּב ְמ ֵה ָרה
ֻלה ,ו ִּבזְכו ְּתכֶם יָבוֹא ְמ ִׁש ַ
ַה ְּגא ָּ
ֲפ ּל ּו ְל ַמ ָּטה ֵמ ֲע ָש
ַבים ,א ִ
ֲמים ר ִּ
ְּב ַרח ִ
ָאינ ּו ַע ָּתה
ֲשר ר ִ
ַבים .ו ִּב ְפרָט ַּכא ֶׁ
ֲמים ר ִּ
ָמינ ּו ְּב ַרח ִ
ׂ ָרה ְט ָפ ִחים ְּבי ֵ
ׁ.
ש
מ
ָ
ּ
ַ
מ
ֹב
ְּב ָקרו
ְּבכָל ָּב ֵּתי ַה ִּמ ְד ָר ִׁשים ֶאת ָהעֲלוֹנִים ַה ְמפ ָֹא ִרים ַעל
ֲשיבוּת ַה ּגְדוֹ ָלה ֶׁש ַּב ִּל ּמוּד
ֹש ו ְַעל ַהח ִׁ
ש .ז .כ. ,אשקלון יצ"ו ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
)א ְמנָם ֵאין
גִיר ָסאָ ,
ֲפ ּל ּו ִל ְפׁשו ֵּטי ַעם ְּב ְ
ֹש ַה ּזֶהַ ,וא ִ
ַה ָּקדוׁ
ׁש ִּנ ְר ִאים ְּפׁשו ִּטים
ׁשהוּא ָּפׁשוּטַ ,א ְך ַה ַּכ ָּונָה ַעל ֵא ּל ּו ֶ
ִל ְכ ּתֹב ַעל יְה ּו ִדי ֶ
ֻלָק
ב"הִ ,ק ַּב ְלנ ּו ְּב ַח ְס ֵדי ד' י ְִת ָּב ַר ְך ֶאת ַה ֶּסט ַה ְמח ּ
ַמב ָֹאר ֶא ְצ ְלכֶם
ֱמת ּג ְָד ָלה ַמע ֲָל ָתם ְוגַם ִנ ְשׂ ּג ָָבה ִל ְמאֹד( ְוכ ְ
ֲא ָבל ֶּבא ֶ
ֲשר ְׁש ַל ְח ֶּתם ֵא ֵלינוּ.
ֶׁשל ּכָל ַהז ַֹּהר הק' א ֶׁ
ָעת
ֹשים ִמ ּדוֹרוֹת ָע ָברוְּ .ו ֵכן ּכ ֵ
ֵמ ֵאת ַה ַּצ ִּד ִיקים ַה ְּקדו ִׁ
ָאנ ּו מו ִֹדים ָלכֶם ַעל ָּכ ְך ִמ ֶּקרֶב לֵב.
ֻלָק
ֻד ַּפס ֵמ ָח ָדׁש ֶאת ִּת ּק ּונֵי ַהז ַֹּהר ַה ְמח ּ
ֲשר ה ְ
ַּכא ֶׁ
ַמה
ׂג ּכ ָּ
ֻש
יע ָלכֶםֶׁ ,ש ֵאין ָלכֶם מ ָּ
ו ִּב ְרצוֹנֵנ ּו לו ַֹמר ו ְּלהו ִֹד ַ
לשה ַּד ּקוֹת ְּביוֹם יְכו ִֹלים ִלגְ מֹר ֶאת
ימי ַה ָּׁשנָה ,ו ִּב ְׁש ָׁ
ִל ֵ
ֻלָק זֶהְּ .כ ֶׁש ַה ִּס ְפרוֹן ָק ָטן
ַבה ְּבז ַֹהר ְמח ּ
ַה ּתו ֶֹעלֶת ִהיא ר ָּ
ּכָל ַה ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר ְּב ָׁשנָה ַא ַחתֲ ,ה ֵרי זוֹ זְכוּת עֲצו ָּמה
ו ְֶא ְפ ָׁשר ְל ַק ְח ּתוֹ ְלכָל ָמקוֹם ,הוּא ּתו ֶֹעלֶת וְנוֹחוּת
ָא ִיתי ָּבעֲלוֹנִים
ִיהי ֶח ְל ֵקנ ּו ִע ָּמכֶם .ו ְַא ַחר ֶׁשר ִ
וּגְדוֹ ָלה ו ִ
ּגְדוֹ ָלה א ֶׁ
ַמה ֵמאוֹת ֵמ ֶח ְל ֵקי ַהז ַֹּהר ו ְָהעֲלוֹנִים
ֵש ָלכֶם ּכ ָּ
ֲשר נו ֶֹתנֶת ַּת ְמ ִריץ ּגָדוֹל ִל ְקרֹא ַה ְר ֵּבה ִמ ַּד ֵּפי ֶׁש ּיׁ
ה
ֻל
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ה
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ֵ
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ְ
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ָה,
י
ו
ּ
נ
פ
ּ
ְ
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ָ
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ְ
ו
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ק
מ
ָ
ַהז ַֹּהר ְּבכָל
ָתם ֶׁש ַעל
ַתכֶם ו ַּמ ֲעל ָ
ְּבכָל ָה ָא ֶרץְ ,ויָדו ַּע רוּם ַמ ֲעל ְ
ֲפ ָר ּה.
ֹשה ֵמע ָ
ו ְּל ָה ִקים ַה ְּׁש ִכינָה ַה ְּקדו ָׁ
ׂ ִּכ ִילים ַיז ְִהיר ּו
ֱמר  -ו ְַה ַּמ ְש
ַבים ֶנא ַ
ֵא ּל ּו ַה ְמז ַּכֵי ָהר ִּ
ֲדי ָר ּה.
ְש ִּתז ְּכ ּו ְל ַה ִּגְדיל ּתוֹ ָרה ו ְּל ַהא ִ
רֹב ּתוֹדוֹת ,ו ֶׁ
ָבים ְלעוֹלָם
ַבים ְּככוֹכ ִ
יקי ָהר ִּ
יע ו ַּמ ְצ ִּד ֵ
ָק ַ
ְּכז ַֹהר ָהר ִ
ָעדָ ,ה ֵרינ ּו רו ִֹצים ּגַם ֵּכן ְּב ֶע ְזרַת ַה ֵּׁשם ְל ִה ְצ ָטרֵף
ָא ַבד לָנ ּו מס' ַה ֶּטלֶפוֹן ֶׁש ָּלכֶם ,ו ְִאם ּתו ְּכל ּו ְל ִה ְת ַק ֵּׁשר ו ֶ
ֹש ו ְָהעֲלוֹנִים .ו ְַעל י ְֵדי ּכָל
ֵא ֵלינ ּו ַעל ִע ְניָן ָחׁשוּב ,נו ֶֹדה ָלכֶם ִּב ְמאֹד ְמאֹד .ו ְּל ַח ּלֵק ֶאת ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
0527658044
ֻלה ְוי ִָּבנֶה
ִיע ְּכ ָבר ַה ְּגא ָּ
ַה ְּפ ָע ִלים ַה ּגְדו ִֹלים ָה ֵא ֶּלה ַּת ּג ַ

ַדאי ֶׁש ְּכ ָבר ַע ָּתה
ַבים ,ו ְּבו ַּ
ֲמים ר ִּ
ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְּב ַרח ִ
ׁ,
ְּכ ַדאי ְל ִה ְת ּכוֹנֵן ְו ָל ַד ַעת ֶאת ִה ְלכוֹת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדש
ו ְּכמוֹ ֶׁש ֶה ָח ֵפץ ַח ּיִים הוֹ ָרה וְכוּ' ,ו ְַעל ֵּכן נ ִָּתן ִל ְראוֹת
ֲשר
ֶאת ַּתעֲר ּוכַת ְּכ ֵלי ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֶׁש ַעל י ֵָדינוּ ,א ֶׁ
ַדו ֶֹמה
ִיעים ְל ַת ְלמו ֵּדי ַה ּתוֹ ָרה ו ְִל ְקבוּצוֹת ְוכ ּ
ָאנ ּו ַמ ּג ִ
ְּבכָל ָה ָא ֶרץְ ,ל ַה ְראוֹת ֶאת ַּתעֲר ּוכַת ְּכ ֵלי ֵּבית
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִּב ְפ ֵאר ו ְּב ָה ָדרְ ,ונ ִָּתן ִל ְלמֹד ִמ ֶּמ ּנ ּו ו ְַעל יָדוֹ
ָטים ,צ ּורַת ַה ְּמנוֹ ָרה
ָטי ְּפר ִ
ֵלים ִל ְפר ֵ
ֶאת צ ּורַת ַה ּכ ִ
ְו ֵכ ֶליה ,ו ְָהעֲבו ָֹדה ָּב ּה ,צ ּורַת ַה ִּכ ּיוֹר ְו ֵכ ָליו ּונ ְִטילַת
ַה ּי ַָדיִם ּבוֹ וְכוּ' ,צ ּורַת ַה ְּמנוֹ ָרה ְו ֵכ ֶליה ו ְָהעֲבו ָֹדה
ֻּגְמת
ֲשר י ְִר ֶאה ּכָל ָהרו ֶֹאה ֶאת ד ַ
ָּב ּה ,וְעוֹד וְעוֹד ַּכא ֶׁ
ִיעים ְל ַת ְלמו ֵּדי
ְּכ ֵלי ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֶׁש ַעל י ֵָדינוִּ .הנְנ ּו ַמ ּג ִ
ַדו ֶֹמה ְּבכָל ָה ָא ֶרץ ְל ַה ְראוֹת
ַה ּתוֹ ָרה ו ְִל ְקבוּצוֹת ְוכ ּ
ְּׁ ,בתו ֶֹס ֶפת ֶה ְס ֵּבר ו ֵּבאוּר
גְמי ְּכ ֵלי ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדש
ֶאת ִּד ֵ
יש
ׂפוֹת ְלׁשוֹן ַה ּק ֶֹדׁש ִא ִיד ׁ
)ב ָש
ֵלים ְּ
ָחב ו ַּמ ִּקיף ַעל ּכָל ַה ּכ ִ
רָ
ֵש ְל ִה ְת ַק ֵּׁשר לטל:
ו ְַא ְנ ְּג ִלית ִל ְב ִחי ַר ֶכם(ְ .ל ֵתאוּם ז ְַמן יׁ
 029924486ו ְּב ֶע ְזרַת ַה ֵּׁשם נָבוֹא ֲא ֵליכֶם ַּב ּז ְַמן ַהנ ַֹּח
ָלכֶם ְל ַה ְראוֹת ֶאת ַה ַּתעֲר ּוכָהְ .וַי ֲעזֹר ַה ֵּׁשם י ְִת ָּב ַר ְך
ֹש
ֲפ ַצת ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ְו ִנ ְז ֶּכה ְּכ ָבר ַעל י ְֵדי ִל ּמוּד ַוה ָ
ֵמה
ֻלה ַה ְּׁשל ָ
ו ְִל ּמוּד ִה ְלכוֹת ו ְִע ְנ ְינֵי ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ל ְַּגא ָּ
ַביםָ ,א ֵמן ֵּכן י ְֵהא ָרצוֹן.
ֲמים ר ִּ
ְּב ָקרוֹב ַמ ָּמׁש ְּב ַרח ִ
ְּבכָבוֹד רַב
"ב ֵאר ַה ַח ּיִים"ַ -ה ֶּמ ְר ָּכז ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ו ְַה ִּמ ְׁש ָּכן
ְּ
טל 02-9924486 :ת.ד 8031.בית שמש
ָמי
ְל ְכבוֹד ִמ ְפ ַעל ַהז ַֹּהר ָהעוֹל ִ
)מ ְתנ ְַּד ִבים
"כו ְֹכ ֵבי אוֹר" ִ
ֵש ָלכֶם ְּכ ָבר ּ 200
ָא ִיתי ֶׁש ּיׁ
רִ
יהם ִּכ ּוֵן ְּד ָב ָריו ָה ַר ַה"ק
ַל ֲחלו ַּקת ַהז ַֹּהר( ו ְָח ַׁש ְב ִּתי ֶׁש ֲע ֵל ֶ
)ב ִא ְמ ֵרי ִּפ ְנ ָחס
ִיע"אְּ ,
ַבי ִּפנ ְָחס ִמקו ִֹריץ זצוקללה"ה ז ַ
ר ִּ
ַע ּמ ּוד ע"א אוֹת קמ"ז ְּדפוּס ְׁשנַת תשמ"ח( ְוזֶה ְלׁשוֹן ָק ְדׁשוֹ:
ׂר
ְש ָמה ֵמ ֶע ֶש
ֵש ָל ֶהם נ ָׁ
ָא ַמר או ָֹתן ְּבנֵי ָא ָדם ֶׁש ּיׁ
ְס ִפירוֹת ְד ִעגּ ו ִּלים ֵאינָם יְכו ִֹלים ַל ֲעמֹד ַעל ַמ ְד ֵרגָה
ַבי ֵמ ִאיר ֶׁ ...ש ָהי ְָתה
ַא ַחת ְּכמוֹ ַה ּג ְַל ּגַל וְכוּ' ו ְּל ָכ ְך ר ִּ
ַבי יְהו ָּדה
ׂר ְס ִפירוֹת ְד ִעגּ ו ִּלים ... ,ר ִּ
ְש ָמה ֵמ ֶע ֶש
לוֹ נ ָׁ
ֹשר וְכוּ' ְוגַם
ׂר ְס ִפירוֹת ְּדי ֶׁ
ְש ָמה ֵמ ֶע ֶש
ֶׁ ...ש ָהי ְָתה לוֹ נ ָׁ
ֶׁש ֶע ֶש
ׂר ְס ִפירוֹת ְ)ד ִעגּ ו ִּלים( ְּגבו ִֹהים ְמאֹד וְכוּ' ַמ ְלכוּת
ׁשל ָּד ִוד ַה ֶּמ ֶל ְך ָע ָליו
)מ ָּדתוֹ ֶ
ֹה ְמאֹדִ .
ֶׁש ְּב ַמ ְלכוּת הוּא ּגָבו ַּ
ְׁ .ו ָל ֵכן ָא ַמ ְר ִּתי ְל ָפ ֵרׁש
ַה ָּׁשלוֹם(ַ ,עד ּכָאן ְלׁשוֹנוֹ ַה ָּקדוֹש
ְשל
ָתם ַה ְּגבו ָֹהה ו ְָהעֲצו ָּמה ֶׁש ָּלכֶם ו ֶׁ
ֲשר זֶה ּו ַמ ֲעל ָ
א ֶׁ
ׂר
ִש ָמ ָתם ִהיא ֵמ ֶע ֶש
ּכָל ַה ּכו ְֹכ ֵבי אוֹר ,ו ִּמ ְּס ָת ָמא זָכ ּו ְונ ְׁ
ֹש או ְֹצרוֹת
)ע ֵיּן ַּב ֵּס ֶפר ַה ָּקדוׁ
ּליםַ .
ֹשוֹת ְד ִעגּ ו ִ
ְס ִפירוֹת ַה ְּקדוׁ
ׁש ַער ָה ִר ׁ
ַח ּיִים למהרח"ו ַ
אשוֹן ַׁש ַער ָה ִעגּ ו ִּלים ,ו ְָה ֵבןַ (.א ְׁש ֵריכֶם
ָאל.
ׂר ֵ
ִי ְש
ְּב ַה ֲע ָר ָצה עֲצו ָּמה
ד .רבינוביץ,
ברכפלד פה ארץ הקדש
ה

ַבים  -מאמר א'
ַה ּזְכוּת ְלז ַּכוֹת ֶאת ָהר ִּ

גודל מעלת שכר המזכה את הרבים מש"ס ,מדרשים ,זוהר הקדוש ,ספרי מוסר ועוד,
ובכלל זה מי שמדפיס ספרים להזהיר את הרבים ,או שנותן כסף להדפיס.

ַבים
ַבים ִהיא ַמ ֲע ָלה ָּכל ָּכ ְך ְּגדוֹ ָלה ַעד ְּכ ֵדי ָּכ ְך ֶׁש ָּכל ַמה ֶּׁש ָהר ִּ
ז ִּכוּי ָהר ִּ
ַבים ָּתלוּי ּבוֹ".
ׂ ָאן ְוזֶה ּו "זְכוּת ָהר ִּ
ׂים ַעל יָדוֹ ֲה ֵרי נ ְֶח ָׁשב ְּכ ִא ּל ּו הוּא ֲע ָש
עוֹ ִש
ׂים ְּתל ּויִין ַּב ְמז ֶַּכה או ָֹתן ְו ִנז ְָק ִפין ִלזְכוּתוַֹ .ה ִאם
ַבים עוֹ ִש
ֶׁש ָּכל ַה ְּז ֻכ ּיוֹת ֶׁש ָהר ִּ
ׂ ּגָב ְו ַנ ֲע ֶלה ִנ ָּתן ִל ְראוֹת ּבוֹ ָּד ָבר ֶׁשל ַמה ְּב ָכ ְך ֲה ֵרי ֶא ְפ ָׁשר ִלז ְּכוֹת
ָּד ָבר ּכֹה ִנ ְש
ְלזֶה ִּב ְמ ִחי ָיד.
ֲפ ָצ ָתם ַעל ְּפנֵי ֵּת ֵבלְּ .ב ֶד ֶר ְך זוֹ
בהשתפות הו ָֹצ ַאת ְס ָפ ִרים ַעלֹונִים ַוה ָ
ֶא ְפ ָׁשר ְל ַה ִּג ַ
יע ְללֵב ָּכל יְהו ִּדיְ ,ל ַהז ְִּכיר ְל ָכל ֶא ָחד ו ְֶא ָחד ְמקוֹר ָׁש ְרׁשוֹ,
ָפח ְּב ִק ְר ּבוֹ חֲצו ָּבה ִמ ַּת ַחת ִּכ ֵּסא ְּכבוֹדוֹ ,ו ְִהיא ֵח ֶלק ֱאל ַֹקי
ִש ָמתוֹ ֶׁשה' נ ַ
ֶׁש ּנ ְׁ
ִמ ַּמ ַעל ,וְהוּא ִמ ְב ַחר ַהיְצו ִּריםְ ,ו ָל ֵכן ָע ָליו ְל ִה ְת ַח ּזֵק ַּב ֶּק ֶׁשר ָל ָעם ַה ּנ ְִצ ִחי,
יפם ְּבעוֹלָם עו ֵֹבר
ֲל ָ
ְשלוֹם לֹא ְל ַהח ִ
ֶצח ו ְַחס ו ָׁ
ֶצח ו ְּלתוֹ ַרת ַה ּנ ַ
ֵלאל ֵֹקי ַה ּנ ַ
ְשוְאִּ .ב ְד ָב ִרים ָּכ ֵא ּל ּו ו ְַה ּדו ֶֹמה ָל ֶהם ַה ּנ ְִכנ ִָסים ַל ּלֵב.
ו ָׁ
ׂי ִמ ְצוָה,
ַעל י ְֵדי הו ָֹצאוֹת ְק ַט ּנוֹת יָכוֹל ָּכל ֶא ָחד ו ְֶא ָחד ְל ִה ְצ ָט ֵרף ְלעוֹ ֵש
ו ְִל ְהיוֹת ִמ ְּמז ֵַּכי ָהר ִּ
ֲמת
ַביםִ ,ל ְמנ ַֹע ֵמ ַא ִחים י ְָק ִרים ּתו ִֹעים וְטו ִֹעים ֵמח ַ
ׂ ָר ֵאל ,ו ְּב ָכ ְך ָּכל ַה ְּז ֻכ ּיוֹת
ָתף סוֹ ֶר ֶרת ְל ַעם ִי ְש
יע ָתם ִמ ָּל ֵתת ּכ ֵ
ֶח ְסרוֹן י ְִד ָ
יהם ַה ּטו ִֹבים ִי ּז ְָקפ ּו ִלזְכוּת ַה ְמז ֶַּכה או ָֹתםְ ,ולֹא עוֹד
ֶׂ
ֶׁש ּי ְִצ ַט ְּבר ּו ִמ ַּמ ֲע ֵש
ידי ִה ְרהוּר ֵח ְטאְ ,וי ְִהיֶה
ידי ֵח ְטא ְולֹא ִל ֵ
ֶא ָּלא ִי ְז ֶּכה ַה ְמז ֶַּכהֶׁ ,ש ּלֹא יָבוֹא ִל ֵ
ֻלה ו ַּמעֲלוֹת ְּבתוֹ ָרה ְוי ְִר ַאת
נ ְֶח ָׁשב ְּכ ִא ּל ּו ְּב ָראוֹ ,וְעוֹד וְעוֹד ְל ַה ְר ֵּבה י ְָקר וּגְ ד ָּ
ֲפ ּל ּו ִאם ָהי ּו ְצ ִר ִיכים ְלהו ִֹציא
ַה ֵּׁשם ,ו ְּל ֵח ֶלק ְּבגַן ֵע ֶדן ְל ֵאין ִׁשעוּר ו ְָערוֹךְַ ,וא ִ
ַבוֹת וּגְ דוֹלוֹת ְל ֵאין ִׁשעוּר ו ְּל ַה ְק ִריב ַה ְר ֵּבה ִמן ז ְַמןִ ,היא חו ָֹבה
הו ָֹצאוֹת ר ּ
ֶׁשל ּתוֹ ָרה ַו ֲה ָל ָכה ְּבר ּו ָרהֶׁ ,ש ֵאיןׁשוּם יְהו ִּדי ָּבעוֹלָם ֶׁש ּי ּו ַכל ְל ִה ָּפ ֵטר ִמ ֶּמ ּנָה.
ֻמת ָה ְרו ִָחים
ֲפ ִסים ְלע ַּ
ְו ָכל ֶׁש ֵּכןְּ ,כ ֶׁש ְּב ֵע ֶסק זֶה ָּכל ַה ַה ְׁש ָק ָעה ִהיא ֶא ֶפס א ָ
יה או ְֹכ ִלים ָּבעוֹלָם ַה ּזֶה,
ַש ִמ ּיוּת ו ְּברו ָּח ִנ ּיוּתֵּ ,פרו ֶֹת ָ
ָהעֲצו ִּמים ָּבזֶה ו ַּב ָּבאְּ ,בג ְׁ
ׂא ְרו ִָחים ְּבטו ִּחיםְ ,ז ֻכ ּיוֹת ְלדוֹ ֵרי ּדוֹרוֹת.
ֶצחֵ .ע ֶסק ַה ּנוֹ ֵש
ֶמת ָלנ ַ
ו ְַה ֶּק ֶרן ַק ּי ֶ
ּׂו ַה ּדוֹרוֹת ַה ָּב ִאים
ֲשר ַי ֲעש
ׂים טו ִֹבים א ֶׁ
ִּכי ַה ּתו ָֹצאוֹת ֶׁשל ִמ ְצווֹת ו ַּמ ֲע ִש
ֱצ ָאיו ַא ֲח ָריו ַׁש ּי ִָכים ְלזֶה
ֱצ ֵאי ֶצא ָ
ּׂו ֶצא ָ
ְּב ִה ְת ַק ְּדמוּת רו ָּחנִיתְ ,ו ָכל ַמה ֶּׁשַּי ֲעש
ִיהא
ֶׁש ּז ִּכוּה ּו ְּב ָכךְ ,ו ִּמי ֶּפ ִתי לֹא יָסוּר ֵה ּנָה ְל ִה ְת ַח ֵּבר ִל ְקבו ַּצת ַה ְמז ִַּכים ו ֵ
ַבה ַועֲצו ָּמה.
נ ְֶח ָׁשב ְּכ ִמ ְצוָה ר ָּ
"פ ֶלא יו ֵֹעץ" )ערך דפוס( ְוזֶה ְלׁשוֹנוִֹ :ה ּנֵה ֵמ ַא ַחר ֶׁש ַעל
נ ְַע ִּתיק ָּכאן ִמ ֵּס ֶפר ֶּ
ֲש ִירים
יהם כוּ'ְ ,ו ָראוּי ָלע ִׁ
ָמים ִמ ְּל ַה ְד ִּפיס ִס ְפ ֵר ֶ
ָהרֹב ִק ּצוּר ָק ְצ ָרה יַד ַה ֲחכ ִ
ֹאכל ּו ִעם ֶה ָחכָם
ָפה ו ָּבזֶה ֵח ֶלק ְּכ ֵח ֶלק י ְ
יהם ְּב ַעיִן י ָ
יהם ֲא ֵל ֶ
כוּ' ִל ְפ ּתֹ ַח י ְֵד ֶ
ַבים ,ו ְּל ִפי
כוּ' ו ְַה ּכֹל ְל ִפי ַמה ֶּׁשהוּא ַה ֵּס ֶפר ,ו ְּל ִפי ַמה ֶּׁשהוּא נ ְִצ ָר ְך ָלר ִּ
ַה ּתו ֶֹע ֶלת ַה ּנ ְִמ ָׁש ְך ִמ ֶּמ ּנ ּו ַלעֲבו ַֹדת ַה ֵּׁשם י ְִת ָּב ַר ְך וְדוּק ו ְִת ְׁש ַּכח ֶׁש ִּכ ְמ ַעט ֵאין
ַבה ָּכזוֶׁ ,ֹ,ש ָּכל הו ָֹצ ָאה ֶׁשל ִמ ְצוָה הוּא ִל ְׁש ָעתוֹ
ֶּכ ֶסף ֶׁש ּי ְֵהא נ ְֶח ָׁשב ְל ִמ ְצוָה ר ָּ
ֲבל זֶה ַה ּנו ֵֹתן ְלצֹ ֶר ְך ַה ְּדפוּס ִצ ְד ָקתוֹ עו ֶֹמ ֶדת ָל ַעד ְלדוֹר ּדו ִֹרים ,וְהוּא
כוּ' ,א ָ
ַבים ָּתלוּי ּבוֹ כוּ' ַמה ּטוֹב ֶח ְלקוֹ ָקנָה ֵׁשם טוֹב,
ַבים ,זְכוּת ָהר ִּ
ְמז ֶַּכה ֶאת ָהר ִּ
ָקנָה לוֹ ִּד ְב ֵרי ּתוֹ ָרהָ ,קנָה לוֹ ַח ּיֵי ָהעוֹלָם ַה ָּבאְ ,וגַם ָהעוֹלָם ַה ּזֶה כוּ'ַ ,עד
ָּכאן ְלׁשוֹנוֹ.
ַבים ַה ִּמ ְצוָה ּכֹה
ֵש ְּבזֶה ז ִּכוּי ָהר ִּ
ַה ּגַע ְּב ַע ְצ ְמ ָך ִאם ִּב ְכ ֵדי ְל ַה ְד ִּפיס ֵס ֶפר ֶׁש ּיׁ
ָחיו ְּגדו ִֹלים
ֶסף י ְֵהא נ ְֶח ָׁשב ְּבזֶהִּ ,כי ְז ֻכ ּיו ָֹתיו ו ְּרו ָ
ַבה וּגְ דוֹ ָלהַ ,עד ֶׁש ֵאין ַה ּכ ֶ
ר ָּ
ֶצח .ו ְַעל
ַש ִמ ּיוּת ו ְּברו ָּח ִנ ּיוּתָּ ,בזֶה ו ַּב ָּבאָ ,ל ַעד ו ְּלדוֹ ֵרי ּדוֹרוֹת ָלנ ַ
ֻבים ְּבג ְׁ
ו ְּמר ִּ
ׂ ָר ֵאל ְל ִה ְתעוֹ ֵרר ְּב ֶל ָה ַבת ֵאׁש ְל ַה ּטוֹת ֶׁשכֶם ָל ַק ַחת יָד
ָּכל ֶא ָחד ו ְֶא ָחד ִמ ִּי ְש
ֲשר ְל ֵא-ל יָדוֹ ְו ָכל ַמה ֶּׁש ּי ְִפ ַעל ְּבזֶה
ֶפׁש ִּבז ְַמן ְּב ָממוֹן ְּכ ָכל א ֶׁ
ו ְֵח ֶלק ְּבגוּף ְּבנ ֶ
ַבה
הוּא ַא ְך ְו ַרק ְלטו ַֹבת ַע ְצמוֹ ְו ִנ ְׁש ָמתוֹ ְונ ְַפׁשוֹת ֵּביתוֹ ֶׁש ִּבזְכוּת ַה ִּמ ְצוָה ָהר ָּ
יתם וִינ ְַּצל ּו ִמ ָּכל ִּפ ְג ֵעי ַה ּז ְַמן בעזהי"ת.
לֹא יָבוֹא ַה ֶּנגַע ָחס ְו ָׁשלוֹם ְל ֵב ָ
המשך יבוא בעז"ה

היות שרצונינו להקל על כל אחד המקבל על עצמו ללמוד הזוהר
הקדוש לפי עמוד היומי נחלק את ספרי הזוהר הקדוש ,תיקוני
זוהר ,אור הזוהר ,עלונים ועוד  -חינם  -בפריסה נרחבת במקומות
ובאיזורים כדלקמן:

ב"ה זכינו ואור
הזוהר הקדוש
מתפשט והולך
ממשיך להאיר
עוד בית יהודי
ועוד אחד,
בתי מדרשות,
כוללים וישיבות
נוספות ,מקומות
בהם נוסדו שיעורים
בה
ללימוד הזוהר היומי
לל
בברוב עם ,מרחבים
רבים אאשר נהנים מהאור
והטהור .בכח האור
הזך וה
לגרש את החושך ולקרבינו
לתכלית האמיתית ,לעת
לתכלי
אשר יתגלה האור הגנוז לעין
כל "אור חחדש על ציון תאיר
ונזכה כולנו במהרה לאורו".

כל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים

אנו יוצאים בקריאה לכל הרוצה לבוא ולהצטרף אל כוכבי האור ולהשתתף עימנו ולהוות נקודת חלוקה נוספת

נא לשלוח פרטים לפקס  02-995-1300או לדואר אלקטרוני hazohar.com@gmail.com
ו

בנקודות חלוקה אלו ניתן לקבל ספרי
הזוהר הקדוש ,תיקוני זוהר ,אור הזוהר,
עלונים ועוד  -חינם
אופקים
אור עקיבא
אור עקיבא
אור עקיבא
אלעד
אלעד
אלעד
אלעד
אלעד
אלעד
אלעד
אלעד
אלעד
אלעד
אלעד
אלעד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשקלון
אשקלון
אשקלון
אשקלון
אשקלון
באר שבע
באר שבע
באר שבע
באר שבע
בית שאן
בית שאן
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש

077-9248522
04-6288879/050-9113532
04-6262204/052-3551912
04-6262204
03-9090881/052-7643116
03-9360632/050-4151567
03-9321778/052-7123510
03-9362631/052-7631443
050-4146622
03-9074702/050-4131715
03-9322330
050-7115390
052-4687405
050-7115590
03-9096671/054-7959854
03-9090086
052-7663357/052-7663350
08-8565928
08-8670117/050-8103305
057-2251405
050-4110236
08-8652856
08-8675742
077-8831520/054-5765792
052-7626119
057-3185296
08-8562888/054-8416117
054-4940834
077-7800949
08-6716606/054-4699823
077-3294170/050-6156495
050-7720274
052-2436822
077-9248522
08-6108605/054-8456920
08-6409158/057-3102912
08-6239801/050-8727341
077-5505936/052-7650742
077-5585031/054-8419055
052-2906020
02-5000226/057-9221591
052-2906022
02-9923370
077-410085/054-8433385
052-7270300
02-9913322/054-4794860
02-5800926/02-9999373
02-9996424/050-8756477
02-9992003/052-1210309
077-2112125/050-8736266
02-9996106/052-7135944
077-7995694/050-4105953
02-9998693/054-8412530
02-9914528/050-4118114
054-2621843
02-9997304/054-8409045
02-9914890/054-8486049
02-9921380
050-4124456
02-9921388
02-9916447
02-9922769
02-9923298/054-7781350
02-9923581/052-7695378
02-9921322/054-8462516
052-7669956
054-5291099
02-9995878
02-9952356
072-2114414
052-7025170
02-9995236
02-9998919
02-9991884/052-6991884
052-6535689
02-9993549
02-9924486
02-9992391
02-9922862/054-8462212
02-9919974/057-3119974
02-9924247/052-7634563
077-7005382/054-8424304
02-9923927/054-8405603
052-4556252

בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בנימינה
בת ים
בת ים
בת ים
בת עין
גבעת זאב
גבעת זאב
גבעת זאב
גבעת זאב
גפן
דימונה
דימונה
הרצליה
הרצליה
זכרון יעקב
חדרה
חדרה
חדרה
חדרה
חדרה
חדרה
חדרה
חולון
חולון
חולון
חולון
חולון
חולון
חיפה
חיפה
חיפה
חריש
חשמונאים
טבריה

02-9914441/052-7150322
054-6860053
02-9998744
02-6568060/050-7674323
050-6946721
02-9951687/057-9155212
02-9924332
02-9914005/054-6538037
02-9924251
077-7877027/052-7687013
077-7092299/052-6901221
052-5592655
054-8441423
02-9919726
077-4142080/054-8468049
02-9919520
077-7991287
077-2401313/057-3155136
050-4145445
02-9920310/057-8187376
077-3200742/052-27640197
02-9912945
02-5000226/057-9221591
054-6609475
052-6892182
054-8421915
054-8917755
052-7140158
02-5800871
02-5808970/052-7603303
057-3107400
02-5807752/02-5808536
02-5808869
02-5800364
02-5807651/054-8475305
02-5802391
054-4523917
03-9088613/050-8557339
054-8463367
050-4128420
03-6180777
03-6164261/052-7647822
03-6192965
03-6182849
03-5708299/052-7606801
054-8464606
073-2677303/052-7146046
03-5708652
054-8464306
052-7141624
03-5795574
04-6288879/050-9113532
052-2620954/052-6077914
054-3332075
050-6961160
02-9309398
054-4956515
050-6206985
052-7686978
02-5730770/054-4205337
050-8812754
08-6551828/052-7618291
052-7601842
052-2226132
054-6728917
04-6288879/050-9113532
04-6288879/050-9113532
04-6207614
04-6333783/054-4612276
04-6247844
050-6303353
050-4181996
04-6247235/054-6567839
077-5014013/052-7133786
052-5274689
052-3545410
03-5586339/052-6730203
03-5039208/050-9469429
03-9072629/057-3117913
04-8678043
077-7660763/052-7673605
04-8642076/054-8401424
077-2342349/050-9460010
08-9741114/052-6751275
052-7126849

077-868180/052-7126848
050-7809009
04-6724542
054-5888040
050-4113653
02-5343986/052-7627245
057-8193355
054-2240932

מצפה רמון
נהריה
נהריה
נהריה
נוף איילון
ניצן
נצרת עילית
נצרת עילית
נצרת עילית
נצרת עילית
נצרת עילית
נצרת עילית
נתיבות
נתיבות
נתיבות
נתיבות
נתיבות
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
עוזא
עמנואל
עפולה
עפולה
עפולה
עפולה
עפולה
ערד
פרדס חנה
פרדס חנה
פתח תקוה
פתח תקוה
פתח תקוה
פתח תקוה
פתח תקוה

טבריה
טבריה
טבריה
טבריה
טבריה
טלז סטון
יבנה
יהודה ושומרון
יוקנעם
04-6288879/050-9113532
יקנעם
054-2240932
ירושלים
02-5000226/057-9221591
ירושלים
02-5389584/057-3153884
ירושלים
02-5712461
ירושלים
02-6535973/050-4149191
ירושלים
077-2002118
ירושלים
02-5816744/5/050-4001775
ירושלים
072-2114803
ירושלים
02-5344634/052-4439933
ירושלים
02-6510022/052-7639278
ירושלים
02-5838071
ירושלים
02-5023811
ירושלים
02-5712834
ירושלים
02-5870698
ירושלים
02-5879102/054-8475106
ירושלים
02-5868083
ירושלים
077-4080252
ירושלים
02-6282519
ירושלים
057-2175230
ירושלים
02-5370820
ירושלים
050-4155778
ירושלים
02-5810775/052-7682233
ירושלים
02-5711792
ירושלים
02-6448515/054-5728999
ירושלים
02-5868083
ירושלים
052-67012871
ירושלים
02-5715956/050-7766626
ירושלים
02-5375045/050-4171001
ירושלים
02-5373740
ירושלים
052-7633419
ירושלים
052-7662997
ירושלים
054-8434227
ירושלים
 052-7669033פתח תקוה
ירושלים
 02-5711456/052-8221067פתח תקוה
ירושלים
 054-8415050פתח תקוה
ירושלים
 02-5381303/072-2322608פתח תקוה
ירושלים
 02-5879756/052-7683765פתח תקוה
ירושלים
 02-6441206/057-7770910פתח תקוה
ירושלים
 02-5402113/052-71205230צפת
ירושלים
 02-6282510צפת
ירושלים
 054-8416181קריית גת
ירושלים
 077-5117008/052-2637767קרית אונו
ירושלים
 054-6571330קרית ארבע
ירושלים
 054-8485135קרית אתא
ירושלים
 02-6221970קרית אתא
ירושלים
 050-8332259ראשון לציון
ירושלים
 077-9255100ראשון לציון
ירושלים
 077-9511004/052-7625510ראשון לציון
ירושלים
 054-8431645/2/057-3131343ראשון לציון
ירושלים
 02-6241622ראשון לציון
ירושלים
 02-6448430/052-4099793ראשון לציון
ירושלים
 02-5021073/052-7604578ראשון לציון
ירושלים
 052-5463120ראשון לציון
ישוב שעלבים
 04-6288879/050-9113532רחובות
כרכור
 052-2906020רחובות
לוד
 052-4067321רחובות
לוד
 050-6856422רחובות
מבשרת ציון
 054-7613851רכסים
מבשרת ציון
 08-9742049רכסים
מודיעין עילית
 08-9721439/524178426רכסים
מודיעין עילית
 08-9791594/573191594רכסים
מודיעין עילית
 03-89740174/054-4840174רמלה
מודיעין עילית
 504128929רמלה
מודיעין עילית
 08-9741606/050-8741606רמלה
מודיעין עילית
 08-9798809/052-7645112תל אביב
מודיעין עילית
 08-9791594/057-3191597תל אביב
מודיעין עילית
 08-9790647תל אביב
מודיעין עילית
 02-9912327/052-6209807תל אביב
מושב אביעזר
 052-3779870תל אביב
מושב אלישיב
 052-6629392תל אביב
מושב גבעון
מושב רמות מאיר  052-5544480/054-288172תל אביב
מושב שדות מיכה  02-9916850/054-2225156תל אביב
 054-4523917תל ציון
מירון
מירון
(191)42418493 09-6989119/054-7693119
מצפה רימון
912-5963172 08-6595237/057-8161389

057-8174847
054-6786102
054-5879750
04-9924108
050-6274866
054-2240932
04-6463271
04-6571363/052-8044588
052-4215105
04-6463271
04-6563092/052-6004052
052-5634174/054-4966811
077-7993208/052-6175322
08-9931515/054-8445468
052-6175329
077-7900242
050-4131192
052-6329681
09-8877118
09-8619442/054-4515034
09-8323442/050-4160188
050-6030334
09-8655972/050-3234375
09-8877718
050-53838222
04-8323442/050-4160188
054-8421915
09-7921001
050-8715177
050-8756827
04-6427774/054-658906
052-3976612
054-6538794
08-9974177/054-6601148
04-6288879/050-9113532
052-8707226/052-8737000
03-9088613/050-8557339
050-2512491
050-2558544
03-9088572/054-8425228
057-8165043/03-9074317
פקס036072410 :
03-9087058/054-2424435
03-9091002/057-6165231
03-9329410/057-8168411
03-2087058/054-8474455
050-7228886
03-9088605/052-5952429
04-8706816
054-7781959
08-6880342/050-9880343
052-4652051
052-7132619/02-9960035
054-9982200
077-72015035/052-7648465
03-9402827/052-8325421
03-9648512/054-8481181
03-9563892
03-9563892/050-9951046
052-6340328
077-8170052/054-6341785
050-8737205
050-5329390
052-7607999
08-7354726/052-7126006
08-9450091/054-6417320
052-6395777
04-9040294/050-4145658
04-9040734
04-9849262/052-7687647
050-4231888
08-9244180/052-6305948
050-4180635
08-9151932/050-9094953
054-8421915
050-7487004
03-6491168
052-7669258
03-7316051
050-8699834
052-5355579
02-9978960/050-4132142
Bedford Hills N.Y.
Savannah,
vannah, GA

ז

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

הוראה לחיוב חשבון

תורם יקר אנא מלא במקומות הלבנים
מספר חשבון

לכבוד בנק
סניף
כתובת הסניף
אני/הח"מ
רחוב

קוד מוסד

קוד מסלקה

סוג חשבון

סניף

בנק

אסמכתא/קוד מזהה של הלקוח בחברה

4 7 6 9 5

מס' זהות
טלפון
מיקוד

)שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק(

עיר

נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם ,בגין תרומה בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי ,ע"י "גן עדן התחתון" כמפורט מטה
ב"פרטי ההרשאה".
 .2ידוע לי/לנו כי:
א .הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ול"גן עדן התחתון" שתכנס לתוקף ,יום עסקים אחד לאחר מתו ההודעה בבנק וכן ,ניתנת לביטול עפ"י
הוראת כל דין.
ב .אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד ,שהודעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב ,לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.
ג .אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב ,לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב אם אוכיח/נוכיח לבנק ,כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה,
אם נקבעו.
 .3ידוע לי/לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים ,הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.
 .4ידוע לי/לנו ,כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו ,יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
 .5הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה ,כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת ,וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
 .6הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה ,אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ,ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו ,תוך ציון הסיבה.
 .7נא לאשר ל"גן עדן התחתון" בספח המחובר לזה ,קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.

מספר פעמים

פרטי ההרשאה
לימוד לילה שלם
בכותל ₪ 312

לימוד שעה
) 3המקומות( ₪ 98

מתאריך

שעה בכותל 26₪

עד תאריך

שעה בקבר רחל
36₪

שעה ברשב"י ₪ 36

חתימת בעל/י החשבון
אישור הבנק

מספר חשבון

לכבוד "גן עדן התחתון"
רח' נחשון  01בית שמש 29099
בית שמש

)עפי' זוהר פ' לך לך(

קוד מסלקה

סוג חשבון

סניף

בנק

לכבוד חיובים בסכומים ובמועדים
קבלנו הוראות מ
שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מידי פעם בפעם ,ואשר מספר
חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם ,והכל בהתאם למפורט בכתב
ההרשאה.
רשמנו לפנינו את ההוראות ,ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר
זאת ,כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען ,כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על ידי בעלי/י החשבון ,או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר.
אישור זה לא יפגע בהתחייבותיתיכם כלפינו ,לפי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם.

אסמכתא/קוד מזהה של הלקוח בחברה

קוד מוסד

4 7 6 9 5

בנק
סניף

תאריך

שם

נא להזכיר אחר הלימוד
שם האם

בכבוד רב,
חתימה וחותמת הסניף

על כן נבקש לחזק את תקנת
הרמח"ל זצ"ל ,בשנת תש"ע
שהיא שנת הגאולה על פי
הזוהר הקדוש ,ולקיים ולייסד
שיעורים אלו בכל מקום לימוד
בישיבה ,בכולל בבית מדרש,
ובכל אתר ואתר) .להרמח"ל היה,
כידוע ,נשמת משיח צדקינו ,וידע את הסוד

איך לקרב הגאולה(.
מזמן נץ החמה עד צאת
הכוכבים  12שעות ברציפות
מתקיימים שיעורי זוהר
המחולקים על ידי אברכים,
כשאברך אחד מסיים מתחיל
השני ללא הפסק ביניהם,
שלפי הרמח"ל תקנה זו תקרע
גזירות קשות ותמנע אסונות.
מקומות בהם מתקיימים כבר
שיעורי זוהר  12שעות ברציפות:
.1ירושלים :כותל המערבי.
.2מירון :ציון הרשב"י.
.3בית לחם :קבר רחל.
.4חברון מערת המכפלה.
.5טבריה :ישיבת מאורות
רפאל.

לתרומות בכרטיס אשראי

