כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

ִמ ְפ ָעל ַהזו ַֹהר ָהעו ָֹל ִמי ׁשו ֵֹקד ְּבי ִַּמים ֵא ּל ּו ַעל
הו ָֹצ ָאה ָלאוֹר ֶּׁשל ִס ְפ ֵרי ַהזו ַֹהר ַה ְמחו ָּל ִקים
ְל ִפי ַּפ ְר ִׁש ּיוֹת ַה ָּׁשבו ַּע ְּב ָלׁשוֹן ַהקו ֶֹדש ו ְַעלוֹנִים
ְלנו ַֹערּ ,גַם מו ָּכנִים ִל ְדפוּס עוֹד ַ 9עלוֹנִים
ָך ְּדר ּו ִׁשים ּלָנ ּו ּתו ְֹר ִמים ְל ַה ְד ַפ ַסה,
ְל ֵׁשם ּכ ְ
יק ִאים וְעו ְֹר ִכים ִמ ְתנ ְַּד ִבים.
ַפ ַ
ַמ ִּג ִיהים ,גְ ר ִ
מי רואה שותפים אלו ואינו משתתף עמהם,
כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק!
המעונינים נא ליצור קשר ,טל054-8436784 :
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מוקדש לבית המדרש
וכן למחלקים וללומדי הזוהר

לאורם נלך  /לקט מספרי הקדמונים על הזוהר 2 /
אור אדום 3 /
אור הזהר בגברתו  /המשך הליכות מרדכי 4 /
אליהו הנביא ומשיח 6 /
קומיקס 8 /

"מפעל הזוהר העולמי"

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

לקט מספרי הקדמונים על הזוהר
ֶמז וְסוֹד
ָׁ :העו ְֹס ִקים ְּבר ֶ
אַ .ה ְּגרָ"א ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְב ָרכָה ו ְַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ַבר ָּב ֶהם.
ֵאין י ֵֶצר ָהרַע יָכוֹל ְל ִה ְת ּג ֵּ

)פר ּוׁש ַה ְּגרָ"א ַעל ִמ ְׁש ֵלי ה' י"ח(
ֵּ

ֶפׁש
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ֵהם ַח ּיִים ַל ּנ ֶ
בְּ .פנ ִ
ֶפׁש
ִימ ּיוּת ַהגּ וּף ֶׁשהוּא ַה ּנ ֶ
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ֵהם ַח ּיִים ִל ְפנ ִ
ְּפנ ִ
ֶמז וְסוֹד ֵאין י ֵֶצר ָהרַע
ו ְַה ִחיצוֹ ִנ ּיוּת ְל ִחיצוֹ ִנ ּיוּת ַהגּ וּף ,ו ְָהעו ְֹס ִקים ְּבר ֶ
)א ֶבן ְׁש ֵל ָמה ֶּפרֶק ח' אוֹת כ"ו(
ֶ
יָכוֹל ְל ִה ְת ּגָרוֹת ָּב ֶהם.
ֻלָה ְּב ִל ּמוּד ַה ַּק ָּבלָה
גִ .ע ַּקר ַה ְּגא ּ
ֻלָה
ֻלה לֹא ִּת ְהיֶה ,רַק ַעל י ְֵדי ִל ּמוּד ַה ּתוֹרָה ,ו ְִע ַּקר ַה ְּגא ּ
ַה ְּגא ָּ
)א ֶבן ְׁש ֵל ָמה ֶּפרֶק י"א אוֹת ג'(
ֶ
ְּב ִל ּמוּד ַה ַּק ָּבלָה.
דִ .ל ְלמֹד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ְו ַׁש ֲערֵי אוֹרָה
ָצאת י ְֵדי חו ָֹבתוֹ ַה ִּׁשעוּר ִל ּמוּד ֶׁש ָא ְמר ּו
ֶך ל ֵ
ָׁש ַא ְל ִּתי ִמ ֶּמ ּנוֵּ :א ְיך ַה ֶּדר ְ
ַבו ֵֹתינ ּו ז ְִכרוֹנָם ִל ְב ָרכָה?
רּ
זֹּהר ְו ַׁש ֲע ֵרי אוֹרָה ְּכ ֵדי ְל ָה ִבין ְק ָצת
ו ְֵה ִׁשיבִ :ל ְלמֹד ֵס ֶפר ַה ַ
יע
ִּׁ ,כי הוּא ְמ ַב ְל ֵּבל ו ַּמ ִּס ַ
ׁ ,רַק ְּב ִלי ַה ֵּפר ּוש
זֹּהר ַה ָּקדוֹש
ַה ִּכ ּנ ּויִים ַּב ַ
)א ֶבן ְׁש ֵל ָמה ֶּפרֶק י"א אוֹת ג'(
ֶ
ְל ִע ְניָן ַא ֵחר.
ֲר"י ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְב ָרכָה ָהי ּו ְּבסוֹד
ה .סוֹדוֹת ַה ַּק ָּבלָה ,ק ֶֹדם ַר ְׁש ִּב"י ו ְָהא ִ
ָך ׁשוּב לֹא ָהיָה סוֹד ,ו ְִה ִּתיר ּו ְלג ַּלוֹת ַה ּסוֹד
ּגָדוֹל ,ו ְַא ַחר ּכ ְ
ֵיׁש ַּכ ָּמה ְּד ָב ִרים ֶׁש ֵהם ִּב ְת ִח ָּלה סוֹד ו ְַא ַחר ָּכ ְך ׁשוּב ֵאינוֹ סוֹד
ֲר"י
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי ו ְָהא ִ
ְּכגוֹן ְק ָצת סוֹדוֹת ַה ַּק ָּב ָלה ֶׁש ּק ֶֹדם ר ִּ
ָכה ָהי ּו ֵא ּל ּו ַה ְּד ָב ִרים ְּבסוֹד ּגָדוֹלְ ,ולֹא ָהי ּו ְמ ַד ְּב ִרים
זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר
ימי ר ִּ
ִמ ּזֶה ִּכי ִאם ְּבסוֹד ּגָדוֹל ְמאֹד ,ו ְַא ַחר ָּכ ְך ִּב ֵ
ָכהׁ ,שוּב לֹא ָהיָה סוֹד ,ו ְִה ִּתיר ּו ְלג ַּלוֹת
ֲר"י זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
יו ַֹחאי ו ְָהא ִ
ַה ּסוֹד ְק ָצת .ו ְֵכן ֵיׁש ַּכ ָּמה ו ְַכ ָּמה ְּד ָב ִרים ֶׁש ֵהם ַע ְכ ָׁשו סוֹד ו ְַא ַחר
ֶס ֶלב ,תי"ט(
)ח ּיֵי מוֲֹהרַ"ן ִמ ְּבר ְ
ַ
ָּכ ְך ַּב ּי ִָמים ַה ָּב ִאים לֹא י ְִהי ּו סוֹד.
ֻלָה ַאף ֶׁש ֵאינוֹ ֵמ ִבין
וַ .הז ַֹּהר ְסג ּ
ֵסק ּגָדוֹל
ו ְּבנ ִּדוֹן ְׁש ָאר ַה ִּל ּמוּד י ְִהיֶה ְּבזֶה ָהא ֶֹפןִ :מי ֶׁשהוּא ַּבעַל ע ֶ
ֵיה
י ְִהיֶה רֹב ִל ּמוּדוֹ ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ַאף ֶׁש ֵאינוֹ ֵמ ִביןִּ ,כי ָמה ִא ְכ ַּפת ל ּ
ֻלָה.
ֲפ ּל ּו ָה ִכי הוּא ְסג ּ
ֶׁש ֵאינוֹ ֵמ ִבין א ִ
ָקן ַה ְּק ָצ ִרים ַּדף תקע"א(
)מ ַא ְמ ֵרי ַא ְדמוֹ"ר ַה ּז ֵ
ַ

ז .עֵת ָקב ּו ַע ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר
ו ְָה ִע ָּקר ֶׁש ּי ְִהיֶה עֵת ָקב ּו ַע ְּבכָל יוֹם ִל ְלמֹד ִס ְפרֵי מו ָּסר ְּכמוֹ רֵא ִׁשית
ַבינ ּו ָּתם ו ִּב ְפרָט ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר.
ָח ְכ ָמה ו ְֵס ֶפר ַהָּי ָׁשר ְלר ֵּ
)מ ָאה ְׁש ָע ִרים ַע ּמוּד (04
ֵ

חִּ .ת ּק ּונֵי ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש  -ק ֶֹדם ַה ֵּׁשנָה ַמ ָּמׁש
ֻּב ָהק וְכוּ' מוֹרֵנ ּו ָהרַב ָּדוִד נֵרוֹ י ִָאיר
ֻשת ַּת ְל ִמ ִידי ַהמ ְ
ִל ְכבוֹד ְקד ַּׁ
ִיהי ֱאל ִֹקים
יע ְצ ָך ו ִ
ֲבל ִא ָ
וְכוּ' ו ְּמאֹד ֵיׁש ִלי ַצ ַער ּגָדוֹל ִמ ּזֶה ,א ָ
ֲמר ֶא ָחד ִמ ִּת ּק ּונֵי
ִא ָּת ְךְּ .בכָל ַל ְילָה ק ֶֹדם ַה ֵּׁשנָה ַמ ָּמׁש ִּת ְלמֹד ַמא ָ
ַך,
ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ו ְָאז ִּתי ַׁשן ֶּב ַטח ו ַּבל ִּתירָא ְּב ֶע ְזרַת ַה ֵּׁשם י ְִת ָּבר ְ
ֲבתוֹ ְוי ְִר ָאתוֹ ַּדו ְָקאָ ,א ֵמן ֵּכן י ְִהי
ַך י ִַּטע ְּב ִל ֵּבנ ּו ַאה ָ
ו ְַה ֵּׁשם י ְִת ָּבר ְ
יעזֶר ַּב ַעל ֵׁשם
ֱל ֶ
ַבי א ִ
ָאל ֶּבן מוֹרֵנ ּו ָהרַב ר ִּ
ׂר ֵ
רָצוֹןִ ,מ ּנַאי מוֹרוֹ ִי ְש
)כ ֶתר ֵׁשם טוֹב(
ֶּ
ִמ ֶּמעזִ ּבוּז.
ֵיק ְניָא
טַּ .דף ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ַא ִּל ָּיבא ר ַ
ֵיק ְניָא מוֵֹנ ַע ּכָל ִמי ֵּלי ִּבי ָׁשא ו ְִה ָּׁש ֵמר ֶּפן
ַּדף ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ַא ִּל ָּיבא ר ַ
ַשי ֲא ָך ְל ָב ְב ָך ַל ְח ּדֹל ִמ ּזֶה.
י ִּׁ
ַבי מ ֶׁשה ְּג ִרי ְנו ְַלד ֵמחו ְֹסט אוֹת כא(
)הנ ְָהגוֹת ר ִּ
ַ

יַ .א ַחר ְּפ ִטירָתוֹ ִי ְז ֶּכה ְל ָה ִבין
ֲפ ּל ּו ַמה ֶּׁש ֵאינוֹ יָכוֹל ְל ָה ִבין ַעל ּבו ְּריוַֹ ,אף ַעל ִּפי ֵכן ַה ִּל ּמוּד
וַא ִ
ֵך ָח ְמרוֹ ָאז ִי ְז ֶּכה
ַצמוֹ הוּא ּתוֹ ֶעלֶתֶׁ ,ש ַא ַחר ְּפ ִטירָתוֹ ֶׁש ִּיז ְַּד ּכ ְ
ְּבע ְ
ְל ָה ִבין וְכוּ'ְ .ל ָכ ְך י ְִלמֹד ָא ָדם ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ֵאינוֹ יו ֵֹד ַע.
)מאוֹר ֵעי ַניִם ִח ּד ּו ִׁשים ַׁש ָּבת(
ְ

ֶפׁש
ֻגָל ַל ְּנ ָׁש ָמה ו ְָד ָבר ַה ָּׁשוֶה ְלכָל נ ֶ
יא .ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ְמס ּ
ַצמוֹ לו ַֹמר ְּבכָל יוֹם ֵס ֶפר ז ַֹהר
ְוגַם ָצ ִר ְיך ָּכל ָא ָדם ְל ַה ְר ִּגיל ֶאת ע ְ
ַה ָּקדוֹׁש ק ֶֹדם ַה ְּת ִפ ּלָה ,ו ִּמן אֱלוּל עַד ַא ַחר י ִָמים טו ִֹבים ִלגְ מֹר ֵס ֶפר
ָבׁש ו ִּמי ָאנ ִֹכי
ֹאמר ַה ָּס ִריסֵ ,הן ֲאנִי ֵעץ י ֵ
ׁ .ו ְַאל י ַ
ִּת ּק ּונִים ַה ָּקדוֹש
ִימה ְּב ִס ְפ ֵרי ַק ָּב ָלהִּ .כי ְּכ ָבר ִה ְס ִּכימ ּו ָּכל
ָל ֶג ֶׁשת ֶאל ַה ּק ֶֹדׁש ְּפנ ָ
ֻר ָסם ַה ָּמנו ַֹח מוֹרֵנ ּו ָהרַב ְצ ִבי
ַה ַּצ ִּד ִיקים ו ְּברֹא ָׁשם ַה ַּצ ִּדיק ַה ְמפ ְ
ָכה ִמ ִּז ִיד ְיטׁשוֹב ְּב ִס ְפרוֹ סוּר ֵמרַע ְּב ַכ ָּמה ְר ָאיוֹת
זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ָמינוּ ,ו ְַאף ֶׁש ֵאינוֹ ֵמ ִבין
ֵצר ְו ֶׁש ֶקר ְּבי ֵ
ֲצת ַה ּי ֶ
מו ִֹכיחוֹת ִּכי זֶה ּו ֵמע ַ
ֻגָל ַל ְּנ ָׁש ָמה וְהוּא ָּד ָבר
כלִ ,מ ָּכל ָמקוֹם ְלׁשוֹן ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְמס ּ
ַה ּכֹל,
ב

ַכ ְך ַה ְּנ ָׁש ָמה ,ו ְַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ְּברֹב
ֲבנָתוֹ י ְִלמֹד ַה ָּלׁשוֹן ִּכי הוּא ְמז ֵּ
ָאל ָק ָטן ְוגָדוֹל ָׁשם הוּאּ ,כָל ֶא ָחד ְל ִפי ה ָ
ׂר ֵ
ֶפׁש ִי ְש
ַה ָּׁשוֶה ְלכָל נ ֶ
ֲמיו י ְַמ ּלֵא ּכָל ִמ ְׁשאֲלוֹת ִל ּבוֹ ִּב ְפרָט ִּבזְכוּת ִל ּמוּד ְלׁשוֹן ַהז ַֹּהר,
ַרח ָ
ְוׁשֹ ֶרׁש ִנ ְׁש ָמתוֹ.
ַדאי ַמאן
ֵיה ו ַּ
ְיחא ַק ֵּמ ּיה ַאף עַל ִּפי ֶׁשהוּא ְמג ְַמ ּגֵם ְּב ִלי ְׁשנ ּ
אק ֶׁשעוִויץ אוֹת ה'( ִּכי הוּא ַני ָ
ַבי ְצ ִבי ִה ְירׁש ָהא ָראוִויץ ִמ ָּב ְ
)הנ ְָהגוֹת ְי ָׁשרוֹת ,ר ִּ
ַ
יעִּ ,בזְ כוּת זֶהַ ,ה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא
ָק ַ
ָחׁשוּב ַמאן ָספוּן ו ָּמאן ר ִ
ֶפׁש
יבִ .ל ּמוּד ַהז ַֹּהר הוּא ְׁשלֵמוּת ּגָדוֹל ֶאל ַה ּנ ֶ
ִיד ֵּלג ו ָּבא ְל ִצ ּיוֹן גּ ו ֵֹאלָ ,א ֵמן ֵּכן י ְִהי רָצוֹן.
י ְַמ ֵהר ְוי ִָחיׁש ו ַ
)ס ּדוּר ַׁש ַער ַה ָּׁש ַמיִםְּ ,ב ֵס ֶדר ַה ִּל ּמוּד ֶׁש ָּכ ְתב ּו ַה ַּק ְדמוֹנִים(
ִ
ֲל ָכה
ַ"ך ִמ ְׁשנָה ְּג ָמרָא ה ָ
ְּב ָכל זְ ַמן ֶׁש ּי ְִהיֶה לוֹ ְׁשהוּת י ְִלמֹד ַה ַּתנ ְ
ִּׁ .כי ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר הוּא ְׁשלֵמוּת ּגָדוֹל ֶאל
זֹּהר ַה ָּקדוֹש
ו ַּב ִּמ ְד ָרׁש ו ַּב ַ
ֻגָל כאִ .ל ְלמֹד ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש כ ֻּּלוֹ ְּבכָל ַה ָּׁשנָה ְ -מ ַח ְּל ִקים ַה ַּד ִּפים ְּכ ִפי
זֹּהר ְל ַבד ְמס ּ
ׁ ,ו ְַאף ַעל ִּפי ֶׁש ֵאינוֹ ֵמ ִביןַ ,ה ָּלׁשוֹן ֶׁשל ַה ַ
ֶפש
ַה ּנ ֶ
ַה ּי ִָמים ֶׁשל ּכָל ַה ָּׁשנָה
עסק ,אוֹת ב'(
ִיך ֵמ ָא ֶל ְ
ַבי חֲנו ְֹך ֶהענ ְ
)ס ֶדר ַה ִּל ּמוּד ,ר ִּ
ֵ
ְמאֹד.
ּגַם ַּדע ִּכי ֵיׁש נוֹהֲגִ ים ִל ְלמֹד ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש כ ֻּּלוֹ ְּבכָל ַה ָּׁשנָה,
יגִ .ל ְלמֹד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ְר ֵּבה ,ו ְֵאין ַמ ְס ִּפיק ְׁש ָאר ַה ִּל ּמוּד
ֵיהם ו ְַא ְׁשרֵי
ֶׁש ְּמ ַח ְּל ִקים ַה ַּד ִּפים ְּכ ִפי ַה ּי ִָמים ֶׁשל ּכָל ַה ָּׁשנָה ,ו ְַא ְׁשר ֶ
אריץ ז ַ
ַבי ִּפנ ְָחס ִמ ָק ִ
ָא ַמר ִלי )ר ִּ
ַצ"ל( ֶׁש ֲאנִי ָצ ִר ְיך ִל ְלמֹד ֵס ֶפר ֶח ְל ָקם.
ֲמת ַח ְׁשכוּת ַה ּגָלוּת ָצ ִר ְיך
ְטאן( ִּכי ֵמח ַ
ַהז ַֹּהר ַה ְר ֵּבה )זִ ְיך ַארַיינ ָ
ִּ)כ ֵּסא ֵא ִל ּיָה ּו ַׁש ַער ד'(
ֲפ ּל ּו ֶׁשהוּא
ְל ָה ִאיר ְּבאוֹר ּגָדוֹל ו ְֵאין ַמ ְס ִּפיק ְׁש ָאר ַה ִּל ּמוּד א ִ
זֹּהר ֶׁש ָא ַמר ר ִּ
ַמ ְת ִמיד ְּב ִל ּמוּדוֹ ִּב ְׁש ָאר ַה ִּׁשעו ִּרים ,ו ְֵכן הוּא ַּב ַ
ַבי כבְ .ל ַח ּלֵק ַהז ַֹּהר עַל ִּפי ַּד ִּפים ו ְִל ְרׁשֹם ּכָל ֵחלֶק עַל ִּפ ְת ָקא ֶא ָחד,
יחאַ ,ע ּיֵן ָׁשם.
ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ֶׁש ַהז ַֹּהר ָיגֵן ְּב ָדרָא ְּד ַמ ְל ּכָא ְמ ִׁש ָ
ֵדים עַל ְּד ַבר ַה ֵּׁשםִ ,ל ְלמֹד
ִיח ְּלק ּו ַה ִּפ ְת ָקאוֹת ְל ַא ְנ ֵׁשי ִעירָם ַה ֲחר ִ
וַ
)נ ֶֹפת צו ִּפים קמ"ד – ִמ ְד ָרׁש ִּפנ ְָחס(
ּכָל ֶא ָחד ֵחלֶק ָה ָרׁשוּם ְּבכָל יוֹם.
ֶך,
ֶך ו ֶּפל ְ
ָמים ,רָא ֵׁשי ו ַּמנ ְִהיגֵי ּכָל ִעיר ו ְִעיר ְוכָל ֶּפל ְ
ֻגָל ּגַם ֵא ּלֶה ַה ֲחכ ִ
ִימ ּיוּת ְּד ָברָיוּ ,כָל ֵח ְך ַה ּטוֹעֲמוֹ ְמס ּ
ידַ .אף ִמי ֶׁש ֵאינוֹ ֵמ ִבין ְּפנ ִ
ָקים,
ַמה ֲחל ִ
ָקים ְלכ ָּ
ׂימ ּו לֵב ְל ַח ּלֵק ַּד ֵּפי ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ג' ֲחל ִ
ֶׁשָּי ִש
ָה
ּ
כ
ַכ
ּ
ְ
ז
ּל
ְ
ו
ָה
ּ
ר
י
א
ִ
ה
ָ
ל
ַל ְּנ ָׁש ָמה ְ
ִיח ְּלק ּו ַה ִּפ ְת ָקאוֹת ְל ַא ְנ ֵׁשי
ו ְִל ְרׁשֹם ּכָל ֵחלֶק עַל ִּפ ְת ָקא ֶא ָחד ,ו ַ
ָיו
ר
ב
ָ
ד
ּ
ְ
ר
ש
ׁ
ֶ
א
ֲ
ֹ
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ת
ּ
ַל
ְ
ע
ֹ
ו
ְת
ו
ר
ֹּה
ַ
ז
ה
ַ
ר
פ
ֶ
ס
ֵ
ֻשת
גֹּדל ְקד ַּׁ
יח ֶ
ַׂ
ו ִּמי יָכוֹל ִש
ִעירָם ַה ֲחר ִ
ֵדים עַל ְּד ַבר ַה ֵּׁשם ִל ְלמֹד ּכָל ֶא ָחד ֵחלֶק ָה ָרׁשוּם ְּבכָל
ְצפ ּונִים ְונ ְִס ָּת ִרים ְּכ ַל ִּפ ִידים ּבוֹע ִ
ׂוֹת ֶׁש ּיִגְ ְמר ּו ֵּבין כ ֻּּלָם ּכָל ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְּבכָל
ֲרים ְמ ִא ִירים ו ַּמזְ ִה ִיריםֶּ .פ ַתח יוֹם ,ו ְּבזֶה יו ְּכל ּו ַל ֲעש
ֵעי ַניִם ְמקוֹר ַה ַח ּיִיםַ ,ח ּיֵי ַה ּנ ְָפׁשוֹת ּתוֹכוֹ רָצוּף ַאה ָ
ֲבהְּ ,ד ָברָיו יוֹם וְיוֹם ,ו ְּכ ָבר נו ַֹדע ִּכי ִּבזְכוּת ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש יָבוֹא ַהגּ ו ֵֹאל
ַמ ְל ִה ִיבים ֶאת ַה ְּל ָבבוֹת ְל ַאה ָ
ִּ)כ ֵּסא ֵא ִל ּיָה ּו ַׁש ַער ד'(
ָמינוָּ ,א ֵמן ֵּכן י ְִהי רָצוֹן.
ֲבה ו ְּלי ְִר ָאה ֶאת ַה ֵּׁשם ַה ּנ ְִכ ָּבד ִּב ְמ ֵהרָה ְּבי ֵ
ִימ ּיוּת ְּד ָברָיו ּכָל ֵח ְך
ו ְַה ּנוֹרָא .ו ְַאף ִמי ֶׁש ֵאינוֹ ֵמ ִבין ּתו ִֹכ ּיוּת ְּפנ ִ
ַבנִים ַה ְּגאוֹנִים ָמארֵי
ֲמ ִּתית ִ -מ ַּטעַם ר ָּ
ֻלָה ָהא ִ
ָה כגִּ .ת ּקוּן ל ְַּגא ּ
ֻג ִָלים ַל ְּנ ָׁש ָמה ְל ָה ִאיר ּ
ַה ּטוֹעֲמוֹ וְלו ֵֹמד ְלׁשוֹנוְֹּ ,ד ָברָיו ֵה ָּמה ְמס ּ
ְּד ַא ְרעָא ַק ִּדי ָׁשא
זֹּהר תקס"ד(
)ה ְק ָּד ַמת ֵּבית ִּדין ַא ְמ ְס ֶט ְר ַדם ִל ְדפוּס ַה ַ
ַ
ָה ַּכ ּנו ָֹדע.
ו ְּלז ְַּככ ּ
ִלגְ מֹר ָה ֶא ֶלף ִס ּיו ִּמים ְּבכ"ה אֱלוּל ַה ָּבא ָע ֵלינ ּו ְלטו ָֹבה ְּכ ִפי
ָדע ַמאי ָק ָא ַמר
ֻגָל ַל ְּנ ָׁש ָמה ַאף ְּדלָא י ַ
טוְ .לׁשוֹן ַהז ַֹּהר ְמס ּ
ִׁשעוּר ָה ִראׁשוֹן יו ֵֹתר אוֹ ָּפחוֹת ִעם ְּבנֵי ֶח ְברָתוֹ ֶׁשל ֶא ְׁש ָּת ַקד,
גֹּדל י ְַקר ִּת ְפ ֶארֶת ְוג ֶֹדל ְּת ִה ּלוֹת ֵס ֶפר ַה ּי ָ
ְּכ ָבר נו ַֹדע ֶ
ָאל ,ו ְּל ַב ֵּטל ָּכל ַה ָּצ ִרים
ׂר ֵ
ָקר ו ְַה ָּקדוֹׁש ִס ּיוּם ז ַֹהר ֶא ָחד ְל ִע ּלוּי ַמ ּזָל ַעם ִי ְש
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ז ֶ
ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר ֶׁש ִח ֵּבר ַה ַּת ּנָא ָה ֱאל ִֹקי ר ִּ
ֲצת אוֹי ְֵבינוּ.
ָפר ע ַ
ֵכר או ָֹתם ֶע ְליוֹנִים ו ְַת ְח ּתוֹנִיםְ ,וי ֵ
ַצ ִּדיק ִל ְבר ָ
ָכהַ ,א ְׁשרֵי ָא ָדם ׁשו ֵֹמ ַע לוֹ ִל ְׁשקֹד עַל ַּד ְלתו ָֹתיו יוֹם יוֹםְּ ,כ ָבר יָדו ַּע ִל ְכבו ָֹדם ַמ ֲעלַת ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ֲא ֶׁשר הוּא ְמ ַב ֵּטל
)הז ַֹּהר( ְמס ּ
ָהב ַ
ֲכ ִמים ִה ִּגיד ּו ֶׁש ַאף ְלׁשוֹנוֹ ְלׁשוֹן ַה ּז ָ
ֲא ֶׁשר ח ָ
ֻגָל ְמאֹד ּכָל ִמינֵי פ ְֻּר ָענֻּיוֹת וּגְ זֵרוֹת ָקׁשוֹת ְורָעוֹת וּמו ָֹתנָא ו ְַח ְר ָּבא ו ִּב ּזָה
ר.
מ
ַ
א
ָ
ק
ָ
אי
מ
ַ
ע
ָד
ַ
י
ָא
ל
ד
ּ
ְ
ף
א
ַ
ַל ְּנ ָׁש ָמה
ָאל ְּבמו ְֹדעוֹת
ׂר ֵ
ַרנ ּו ַעם ִי ְש
ָל ָמא .ו ְַה ָּׁשנָה ֶׁש ָע ְברָה ְּכ ָבר עוֹר ְ
ֵמע ְ
)ה ְס ָּכ ַמת ָהרַב ַה ָּקדוֹׁש ֵמ ַא ְּפ ָטא ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר ְּדפוּס ֶמעזִ ּבוּז(
ַ
ַבנִים ַה ְּגאוֹנִים ָמארֵי
"מ ַּט ַעם ר ָּ
ֲמ ִּתית" ִ
ֻלה ָהא ִ
"ת ּקוּן ַל ְּגא ָּ
ִּ
ֶע ְת ָקה ְל ַמ ָּטהִ ,ל ְׁשקֹד עַל ִל ּמוּד
ְּד ַא ְר ָעא ַק ִּדי ָׁשא" ֲא ֶׁשר ִהיא נ ֶ
טזִ .ל ְלמֹד ָח ֵמׁש ַּד ִּפין ַּבז ַֹּהר ְּבכָל יוֹם
ָארֶץ ֶאלֶף ִס ּיו ִּמים ,ו ְּכ ִפי ָה ְר ִׁשימוֹת
ַהז ַֹּהר ִלגְ מֹר ָּב ָארֶץ ו ְּבחו ָּצה ל ָ
ְורָאוּי ִל ְק ּבֹ ַע ע ְ
ֶך ֵׁשׁש ֵמאוֹת ִס ּיו ִּמיםַ ,על ֵּכן
ַצמוֹ ִל ְלמֹד ָח ֵמׁש ַּד ִּפין ַּבז ַֹּהר ְּבכָל יוֹם ,וְהוּא ֲא ֶׁשר ִק ַּב ְלנוּ ,לֹא נִגְ ַמר רַק ְל ֵער ְ
ֶפׁש ְל ָה ִאיר ּ
ּתו ֶֹע ֶלת ּגָדוֹל ו ְִת ּקוּן ּגָדוֹל ַל ּנ ֶ
ָאל
ׂר ֵ
ַבנֵי וּגְ אוֹנֵי ֶארֶץ ַה ְּקדוֹ ָׁשה ְמ ַב ְּק ִׁשים ִמ ָּכל ַּבר ִי ְש
ָה ו ְּלז ְַּכ ָכ ּה ו ְּל ַת ְּקנ ָּה ֲאנ ְַחנ ּו ר ָּ
ׂגֶת ִל ְלמֹד עוֹד ַּפ ַעם ִּב ְכ ֵדי ִלגְ מֹר ָה ֶא ֶלף ִס ּיו ִּמים
ו ְּל ַכ ּלוֹת קו ִֹצים ִמ ּדוֹת רָעוֹת ו ְַתאֲווֹת רָעוֹת ִלזְ ּכוֹת ְּבנ ַֹעם ַה ֵּׁשםֲ ,א ֶׁשר יָדוֹ ַמ ֶּש
ׁ.
ֶפש
ֲט ִאים ו ְּפ ָׁש ִעים ֶׁשל ַה ּנ ֶ
וְהוּא ַמ ְר ֵּפא ו ְִת ּקוּן ַלח ָ
ְּבכ"ה אֱלוּל ַה ָּבא ָע ֵלינ ּו ְלטו ָֹבהְּ ,כ ִפי ִׁשעוּר ָה ִראׁשוֹן יו ֵֹתר אוֹ
)מוֹרֶה ְּב ֶא ְצ ַּבע ְל ַה ִח ָיד"א אוֹת מ'( ָּפחוֹת ִעם ְּבנֵי ֶח ְברָתוֹ ֶׁשל ֶא ְׁש ָּת ַקדִ ,ס ּיוּם ז ַֹהר ֶא ָחד ְל ִע ּלוּי ַמ ּזָל
ָפר
ֶליוֹנִים ו ְַת ְח ּתוֹנִיםְ ,וי ֵ
ָאל ו ְּל ַב ֵּטל ּכָל ַה ָּצ ִרים או ָֹתם ע ְ
ׂר ֵ
עַם ִי ְש
ֹאמר ח ִ
יזִּ .ת ּקוּן ְל ַבעַל ְּתׁשו ָּבה ֶׁש ּי ַ
ׂינָה י ְֵד ֶיהם ּת ּו ִׁש ּיָה,
ִיק ְל ֵקל ַמ ְח ְׁשבו ָֹתם ְולֹא ַּת ֲע ֶש
ֲצת אוֹי ְֵבינ ּו ו ַ
ֲמ ָּׁשה ַּד ִּפין ז ַֹהר אוֹ ִּת ּק ּונִים ְּבכָל ע ַ
יוֹם
ָאתם ְּדרוֹר ָּב ָארֶץ.
ָב ַטח ְונ ְִר ֶאה ו ְּקר ֶ
ָאל ִי ְׁש ּכֹן ל ֶ
ׂר ֵ
ְו ִי ְש
ֹאמר ח ִ
ֲר"י ִּת ּקוּן ְל ַבעַל ְּתׁשו ָּבה ֶׁש ּי ַ
ָתן ָמרָן ָהא ִ
ו ְֵכן נ ַ
ַמה ּגָדוֹל ִח ּיוּב עַל
ֲמ ָּׁשה ַּד ִּפין ז ַֹהר ו ְּב ִת ּקוּן ל' ַּב ֵּס ֶפר ִּכ ֵּסא ֶמ ֶל ְך ְוזֶה ְלׁשוֹנוֹּ :כ ָּ
ָהג מו ִֹרי ְור ִּ
אוֹ ִּת ּק ּונִים ְּבכָל יוֹם ,ו ְֵכן נ ַ
ַבי ִל ְק ּבֹ ַע ִל ּמוּדוֹ ַּב ַּלי ְָלהַּ ,ת ְל ִמיד ָחכָם ִל ְלמֹד ַק ָּבלָה ,ו ְָע ְנ ָׁשם ַּכ ָּמה ּגָדוֹל ִאם ֵאינָם
ֵיהם ְּכ ֶא ָחד טו ִֹבים.
זֹּהר ,אוֹ ְׁשנ ֶ
ַּב ִּמ ְׁשנָיוֹת אוֹ ַּב ַ
ֻלה
ֶך ּגָלו ָּתאִּ ,כי ֵהם ְמ ַע ְּכ ִבים ַה ְּגא ָּ
לו ְֹמ ִדים ַק ָּב ָלה ,וְגוֹרֵם אֹר ְ
ׂה ְּב ָׁש ָעה ַא ַחת ְּב ִל ּמוּד ַה ַּק ָּב ָלה ַמה
ֲמנָא ִל ְיצ ַלןִּ ,כי ַי ֲע ֶש
)מוֹרֶה ְּב ֶא ְצ ַּבע ְל ַה ִח ָיד"א אוֹת מ'( ַרח ָ
ׂה ְּב ִל ּמוּד ח ֶֹדׁש י ִָמים ִּב ְפ ָׁש ֵטי ַה ּתוֹרָהִּ ,כי ּגָדוֹל ּכ ָֹח ּה
ֶּׁש ּלֹא ַנ ֲע ֶש
ֻלה.
יחִ .ל ּמוּד ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ַאף ְּב ֵאין ֵמ ִבין ָחׁשוּב ְּכ ִא ּל ּו ִח ֵּדׁש ִח ּד ּו ִׁשים ְל ָקרֵב ַה ְּגא ָּ
ַמע ַ
ֲלת ִח ּד ּו ֵׁשי ּתוֹרָה ֶׁשהוּא ָחׁשוּב ְמאֹד ַּב ָּׁש ַמיִם ִמ ַּמ ַעלַ ,עד ו ְּב ִת ּקוּן מ"ג ָׁשם ְּב ִכ ֵּסא ֶמ ֶל ְךִּ ,כי ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְּבגִ ְיר ָסא
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ֶׁש ּבוֹנֶה ָׁש ַמיִם ח ָ
ֶׁש ָא ְמר ּו ַּב ַ
ֲפ ּל ּו
ָל ָמא ּבוֹנֶה עוֹלָמוֹתְ ,וכָל ֶׁש ּכֵן ִאם ִי ְז ֶּכה ִל ְלמֹד ו ְּל ָה ִבין א ִ
ֲד ִׁשים ,ו ְָע ָליו ַה ָּכתוּב ְּבע ְ
או ֵֹמרִ :
ׂה ּבוֹ ִּת ּקוּן ְל ַמ ְעלָה ְּב ָׁשעָה ַא ַחת ַמה ֶּׁש ּלֹא
ֲמר ֶא ָחדַ ,י ֲע ֶש
"ל ְנט ַֹע ָׁש ַמיִם ו ְִליסֹד ָארֶץ ו ְֵלאמֹר ְל ִצ ּיוֹן ַע ִּמי ָא ָּתה"ֵּ ,פר ּוׁש ַמא ָ
ׂה ׁש ָּ
ַאל ִּת ְקרֵי ַע ִּמי ֶא ָּלא ִע ִּמיֶׁ ,שַּנ ֲע ֶש
ֻב ָטח לוֹ ֶׁשהוּא ֶּבן עוֹלָם
ימהּ ,ומ ְ
ׂה ְּב ִל ּמוּד ַה ְּפ ָׁשט ָׁשנָה ְּת ִמ ָ
ֻתף ְל ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ַי ֲע ֶש
ֶך ַה ּיוֹ ְׁש ִבים
וְכוּ' ,וְהוּא ִּת ּקוּן ּגָדוֹל ְל ָכל ָעווֹן ו ְּל ָכל ַח ָּטאת ו ִּב ְפרָט ַלעֲווֹן ְּפגַם ַה ָּבא ִמ ְּבנֵי ֵהי ָכלָא ְּד ַמ ְל ּכָאְ ,וי ְִהיֶה ֵמרו ֵֹאי ְּפנֵי ַה ֶּמל ְ
ַה ְּב ִרית וְכוּ'ְ .וגַם ִל ּמוּד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ַאף ְּב ֵאין ֵמ ִבין ָחׁשוּב ִראׁשוֹנָה ְּב ַמ ְלכו ָּתא ִּד ְר ִקיעָא.
ַבהֶׁ ,ש ַּב ּדוֹרוֹת ָה ִראׁשוֹנִים
ְּכ ִא ּל ּו ִח ֵּדׁש ִח ּד ּו ִׁשים .ו ְֶא ָחד ַה ַּמ ְר ֶּבה ו ְֶא ָחד ַה ַּמ ְמ ִעיט ו ִּב ְל ַבד ֶׁש ְּי ַכ ּוֵן ו ַּמה ֶּׁשאו ְֹמ ִרים ו ְִכי ַא ְכ ַׁשר ָּדרָאַ ,א ְּדר ָּ
ֶך ִח ּד ּוש
)פ ֶלא יו ֵֹעץ ֵער ְ
ֶּ
ַש ַמיִם.
ִל ּבוֹ ל ָּׁ
ׁ( ֶׁש ָהי ּו ָל ֶהם ְנ ָׁשמוֹת ְקדוֹ ִׁשים ִמ ְּמקוֹמוֹת ְּגבו ִֹהים י ְָכל ּו ְל ַט ֵהר
יחא ְנ ָׁשמוֹת
ַכ ָׁשו ְּב ִע ְיק ָבא ִּד ְמ ִׁש ָ
ִנ ְׁש ָמ ָתם ִּב ְפ ָׁש ֵטי ַה ּתוֹרָהְ ,וע ְ
יט .לו ַֹמר ז ַֹהר ָח ָדׁש ק ֶֹדם ַה ְּת ִפ ּלָה
ֲמנָא ִל ְיצלַן ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְל ַט ֵהר
נְמו ִּכים ְוגַם ִה ְת ּג ְַּברוּת ַה ִחיצוֹנִים ַרח ָ
ה
ל
ָ
ּ
פ
ִ
ת
ּ
ְ
ה
ַ
ם
ֹד
ֶ
ק
ר
ֵכים ֶׁש ִאם רו ִֹצים ְל ַה ִּגיד ְמ ַעט ז ַֹה
ַּת ִּגיד ְל ָה ַא ְבר ִ
ִּׁ ,כי ְלׁשוֹן ַהז ַֹּהר
ִנ ְׁש ָמ ָתם רַק ְּב ַס ִּמים י ְָק ִריםַ ,היְנ ּו ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
יד.
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ֶׁש ּי ִַּגיד ּו ז ַֹהר ָח
ֲפ ּל ּו ְּב ִלגְ לוּג .ו ְּבזֶה י ְִהיֶה
ֲפ ּל ּו ְּב ִפ ְט ּפוּט ְלחוּד ַוא ִ
ֻגָל ְלזֶה א ִ
ְמס ּ
ָעים ָּבעוֹלָם ַה ּזֶה ַה ָח ְמ ִרי
ִּ)ד ְב ֵרי ַא ֲהרֹן ְּב ֵׁשם ָהרַב ַה ָּקדוֹׁש ר ִַּבי ָא ֵׁשר ִמ ְּסטו ִֹלין( ִנ ְׁש ָמר ִמ ּכָל רַע ִמ ּי ֵֶצר ָהרַע ו ִּמ ִּמ ְק ִרים ר ִ
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ָּפ ָר ַׁשת ִּפנ ְָחס
ְוגַם ָּבעוֹלָם ַה ָּבא ָהרו ָּחנִיַּ ,כ ּנו ַֹדע ִמ ַ
כ .י ְִל ְמד ּו ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְּב ַא ְׁשמוֹרוֹת ִּכי הוּא ְמז ַּכ ְ
)דף רי"ט( ּבו ִֹצינָא ַק ִּדי ָׁשאְּ ,דנ ִָהיר ָח ְכ ָמ ֵת ּיה ְּב ָכל ָּד ִרין ַּדהֲווֹ
ֵך ַה ְּנ ָׁש ָמהַּ ,
ֹ.
ו
ב
ּ
ל
ִ
ֹת
ֲמיו י ְַמ ּלֵא ּכָל ִמ ְׁשאֲלו
ו ְַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ְּברֹב ַרח ָ
יאת ַהגּ ו ֵֹאל אוֹר ּתוֹרָה ֶׁשֵּיׁש זְ כוּת ִאם ַמחֲזִ ִיקים
ֵיה ַעד ִּב ַ
ֲב ְתר ּ
א ַּ
ׂר ֵ
ִאם ָזכָה י ְִלמֹד ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְּב ַא ְׁשמוֹרוֹתִּ ,כי ִּבזְכוּתוֹ י ְֵצא ּו ִי ְש
ָאל ִס ְתרֵי ּתוֹרָה ַּב ַּביִת ַאף ִאם לֹא ְמ ִבינִים או ָֹתם.
ִּ)כ ֵּסא ֵא ִל ּיָה ּו ַׁש ַער ד' אוֹת י"ח(
ֲבינוַֹ ,אף ַעל ִּפי ֵכן
ָכה ַלה ִ
ֵמ ַה ּגָלוּת ֶׁש ּדו ָֹמה ְל ַל ְילָה .ו ְַאף ֶׁש ּלֹא ז ָ

זוהר דברים )דף רפ''ה ע''ב(:
ָדע ְלאו ִֹקיר ְל ָמא ֵר ּיה,
ֵק ּלוַּ ,מאן ְּד ָלא י ַ
ָא ַמר ִר ִּבי יְהו ָּדה ,וּבוֹזַי י ָ
ֵך.
ו ְָלא ִא ְת ַּכ ּוָון ְּב ָא ֵמןְּ ,ד ָתנֵינָן ּגָדוֹל ָהעוֹנֶה ָא ֵמן יו ֵֹתר ִמן ַה ְּמ ָבר ְ
ַבי ִׁש ְמעוֹןְּ ,ד ָא ֵמןָ ,מ ִׁש ְיך ִּב ְר ָכאן ִמ ַּמ ּבו ָּעא
ו ְָהא או ִֹק ְימנָא ַק ֵּמ ּיה ְּדר ִּ
ִיתא )דא כנסת ישראל( .ו ְּב ַא ְתוָון ְּג ִל ִיפין
ְל ַמ ְל ָּכא ,ו ִּמ ַּמ ְל ָּכא ְל ַמ ְטרוֹנ ָ
ְּד ִר ִּבי ֶא ְל ָעזָרֵ ,מ ָא ֶל''ף ְל ֵמ''ם ,ו ִּמ ֵּמ''ם ְלנוּ''ןֵּ .כיוָן ְּד ָמט ּו ִּב ְר ָכאן ְלנוּן,
ִמ ַּת ָּמן נַגְ ִּדין )דף רפ''ה ע''ב( ְונ ְָפ ִקין ִּב ְר ָכאן ְל ִע ָּל ֵאי ו ְַת ָּת ֵאי ,ו ִּמ ְת ַּפ ְּׁש ֵטי
ְּבכ ָֹּלא .ו ְָק ָלא נ ִָפיק ִא ְת ַׁש ְקי ּו ִמ ַּׁש ִקיו ָּתא ְּד ִב ְר ָכןְּ ,ד ַא ִּפיק ְּפ ַל ְניָא
ָאל ְל ַת ָּתאְ ,מ ַׁש ְּמ ִרין ְל ָא ָת ָבא
ׂר ֵ
ַע ְב ָּדא ְּד ַמ ְל ָּכא ַק ִּדי ָׁשא - .ו ְַכד ִי ְש
יחן
ָא ֵמןְ ,ל ַכ ּוְונָא ִל ַּביְיה ּו ְּכ ָמה ְּד ִא ְצ ְט ִר ְיךַּ ,כ ָמה ִּפ ְת ִחין ְּד ִב ְר ָּכאן ְּפ ִת ָ
ֻלה ּו ָע ְל ִמיןַּ ,כ ָמה ֵחד ּו
ילאַּ ,כ ָמה ָט ָבאן ִמ ְׁש ַּת ְּכ ִחין ְּבכ ְּ
ֵל ּיה ְל ֵע ָּ
ָאל ְּדג ְַר ִמין ַהאיֲ .אגָר ְלה ּו ְּב ָע ְל ָמא
ׂר ֵ
ְּבכ ָֹּלאַ .מאי ֲאגָר ְלה ּו ְל ִי ְש
אקין ְלה ּו )לישראל(,
ֲתא ְּד ָע ִ
ֵּדין ,ו ְּב ָע ְל ָמא ְּד ָא ֵתיְּ .ב ָע ְל ָמא ֵּדין ְּב ַׁשע ָ
ֻלה ּו ָע ְל ִמין) ,ישעיה כו(
ו ְּמ ַצ ָּלן ְצלו ָֹתא ַק ֵּמי ָמא ֵריהוֹןָ ,ק ָלא ַמ ְכ ְרזָא ְּבכ ְּ
ִּפ ְתח ּו ְׁש ָע ִרים ְויָבוֹא גּ וֹי ַצ ִּדיק ׁשו ֵֹמר אֱמ ּונִים ַאל ִּת ְק ֵרי אֱמ ּונִים,
ָאל ַּפ ְת ִחין ְלה ּו ַּת ְר ִעין
ׂר ֵ
ֲמנִיםִּ .פ ְתח ּו ְׁש ָע ִריםְּ ,כ ָמה ְּד ִי ְש
ֶא ָּלא א ֵ
ְּד ִב ְר ָּכאןַּ ,כ ְך ַה ְׁש ָּתא ִּפ ְתח ּו ְׁש ָע ִרים ,ו ְִת ְת ַק ֵּבל ְצלו ְֹתהוֹן ֵמ ִאי ּנוּן
אקין ְלהוַּ .האי ְּב ָע ְל ָמא ֵּדיןְּ ,ב ָע ְל ָמא ְּד ָא ֵתי ַמאי ַאגְ ַריְיהוּ.
ְּד ָע ִ
ְּד ַכד י ִּפוּק ַּבר ָנׁש ֵמ ַהאי ָע ְל ָמאְּ ,ד ֲהוָה ׁשו ֵֹמר ְל ָא ָת ָבא ָא ֵמןַ .מאי
ֵך ,ו ְּמ ַח ֶּכה
ָכה ְּד ָא ַמר ַההוּא ִּד ְמ ָבר ְ
ָטיר ַה ִהיא ְּבר ָ
ׁשו ֵֹמרְּ .כלו ַֹמר ,נ ִ
ֵל ּיה ְל ָא ָת ָבא ָא ֵמןְּ ,כ ָמה ְּד ִא ְצ ְט ִר ְיךִ .נ ְׁש ָמ ֵת ּיה ַס ְּל ָקא ו ַּמ ְכ ְרזֵי
ַק ֵּמ ּיהִּ ,פ ְתח ּו ְׁש ָע ִרים ַק ֵּמ ּיהְּ ,כ ָמה ְּד ִאיה ּו ֲהוָה ָּפ ַתח ַּת ְר ִעין ָּכל
יו ָֹמאַּ ,כד ֲהוָה ׁשו ֵֹמר אֱמ ּונִים.
ספר זכריה פרק יג פסוק ח-ט



 
 

  
 

 

 
 






 


















 













 


 
 


 




  


 



  

 





)זכריה י"ג(

2052
בגימטריה
2060
עם  8תיבות
2070
 9תיבות של אמן וכו' ,והכולל ביחד

2070

סנהדרין דף צח מגלה לנו סודות מלחמת גוג ומגוג
צח אותיות חץ  -רמז על חיצים של אטום
כמו שהגר"א זצ"ל אמר שהמלחמה האחרונה תהיה ב  12דקות,
והחפץ חיים אמר שזה יקח רק  3דקות
ספר תהילים פרק קמ )ח(:
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זאת אומרת כפי שאמר הגה"צ הרב ש"ך זצ"ל בדרשתו
בביאור הפסוק סכותה לראשי ביום נשק ,סובב על פצצת
אטום ,שהקב"ה יעשה לנו כמו סוכות "סכותי" ביום נשק
כשיזרקו את פצצת אטום וכך נינצל.
מכאן רואים שבאמן יהא שמיה רבא יכולים להינצל

בראשית פרק א א

 28אותיות  7תיבות
שמות פרק כ א:
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 28אותיות  7תיבות

 28אותיות  7תיבות
)מספר הקדוש ילקוט מ"ל פרשת יתרו ,ואתחנן ,מספר הקדוש כל בו להלכות קדיש(.

ְכל ָשׁנָה
וּל ַס ּיֵם ֶאת ָכּל ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹשׁ בּ ָ
ְעד ָק ָטן ְמ ֻח ּיָב ִל ְלמֹד ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ְדּ ַבר יוֹם בְּיוֹמוְֹ ,
ִשׂ ָר ֵאל ְל ִמגָּדוֹל ו ַ
ֶפשׁ ִמ ּי ְ
ָכּל נ ֶ
ְרוּשׁ ַליִם תרפ"א(.
)ר ָבּנֵי י ָ
ַ
עוֹלם ַה ָבּא.
ְכּה ִל ְהיוֹת בֶּן ָ
אַחת ִיז ֶ
וּב ָשׁ ָעה ַ
ְאוּלה ָה ֲא ִמ ִתּיתְ ,
ַעבֹרַ ,ל ִתּ ּקוּן ַהגּ ָ
ְשׁנָה ,חֹק וְא י ֲ
וָ
ג

המשך

ֲליכוֹת ָמ ְר ְּדכַי
המשך ה ִ

ֲליכוֹת
ֶּפ ֶרק ִמ ּתו ְֹך ַה ֵּס ֶפר " ַע ּמ ּו ֵדי עוֹ ָלם" וּבוֹ ֵמה ִ
יט"א ָהרַב ִמ ּפֹ ָרת
ֻבל ָהרַב ַא ְב ָר ָהם ָמ ְר ְּד ַכי י ְִצ ָח ִקי ְׁש ִל ָ
מו"ר ַה ְמק ָּ
ׂ ְר ֵא ִלי
ׂ ְר ֵא ִלי ָּתלוּי ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהרַ .ח ּיוּת ָא ָדם ַה ִּי ְש
ַח ּיוּת ָא ָדם ַה ִּי ְש
ׂ ְמ ָחה ו ְּבנ ַֹעם
ֻשה ו ְּב ִש
ָּתלוּי ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ו ְּב ִכ ְת ֵבי ָמ ָרן ִל ְלמֹד ִּב ְקד ָּׁ
ׂ ָר ֵאל
ֻשתוֹ ְו ָכל ִי ְש
ׂגָתוֹ ו ְּקד ָּׁ
ֲבה ָּכל ֶא ָחד ְל ִפי ַה ָּש
ו ְּבי ְִר ָאה ו ְַאה ָ
ֹשים א .וְאו ֵֹמרֵ :אינוֹ ּדו ֶֹמה ַח ּיוּת ו ְַתעֲנוּג ִל ּמוּד ַה ִּנגְ ֶלה ְּכ ִל ּמוּד
ְקדו ִׁ
ַהז ַֹּהר ו ְַה ִּת ּק ּונִים .ו ְָא ַמר ַעל ַע ְצמוֹ ֶׁשהוּא ֵאין לוֹ ַח ּיוּת ו ְַתעֲנוּג
ֲפ ּל ּו ְּב ִל ּמוּד ַה ְּג ָמ ָרא ְּכמוֹ ִמן ַהז ַֹּהר ו ְִת ּק ּונִים ב.
אִ
יהם ַה ּיְהו ִּדיםּ .כו ֵֹתב מו"ר הרי"ח ַה ּטוֹב זיע"א:
ִק ּיְמ ּו ו ְִק ְּבל ּו ֲע ֵל ֶ
ֲשר ֵה ִציץ ְו ָז ַרח אוֹר י ְָקרוֹת ֶׁשל ְׁשנֵי ְמאוֹרוֹת ַה ְּגדו ִֹלים
ִמ ּז ְַמן א ֶׁ
ֲדת
ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים ו ְֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ִק ּיְמ ּו ו ְִק ְּבל ּו ַה ּיְהו ִּדים ְק ַהל ע ַ
ֹש ֶׁשל ַה ִּת ּק ּונִים ו ְַהז ַֹּהר י ִָחיד
ׂ ָר ֵאל ְל ַה ֲחזִיק ַּב ִּל ּמוּד ַה ָּקדוׁ
ִי ְש
ׂיג ו ְּל ָה ִבין סוֹד
ָדם ְל ַה ִּש
ָקן ,ו ְַה ּגַם ְּד ֵאין ְל ֵאל י ָ
ַער ו ְַעד ז ֵ
ַבים ִמ ּנ ַ
ְור ִּ
אָ
ֹשים ָה ֵא ֶּלה ַאף ַעל ִּפי ֵכן
ֲמרוֹת ְטהוֹרוֹת ֶׁש ַּב ְּס ָפ ִרים ַה ְּקדו ִׁ
יא ָתן ְמאֹד ְמאֹד ג.
ֲבין ִּב ְק ִר ָ
יהם ו ִּמ ְת ַלה ִ
ׁשו ִֹתים ַּב ָּצ ָמא ֶאת ִּד ְב ֵר ֶ
ַבנִים ְל ֵס ֶפר הזוה"קָ :ה ָבה נ ְַק ּוֶה ִּכי ְּבא ֶֹפן
וּכ"כ ְּב ַה ְק ָּד ַמת ָהר ָּ
ֹש
ׂ ָר ֵאל י ְִק ְּבע ּו ִל ּמוּד ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ָּכזֶה ָּכל ַא ֵחינ ּו ֵּבית ִי ְש
ַחד ָע ִׁשיר ו ְֶא ְביוֹן ָקטֹן ְוגָדוֹל ָׁשם הוּא .ו ַּמה ּטוֹב ו ַּמה ָנ ִּעים ִאם
יַ
ֲשר
ֲברוּת ְל ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ו ִּב ְפ ָרט ְל ֵעת ָּכזֹאת א ֶׁ
ִש ַּת ְּדל ּו ִל ְק ּבֹ ַע ח ֵ
י ְׁ
ֹש
ֻלה ֵה ֵח ּל ּו ִל ְפר ַֹח ָע ֵלינ ּו ְל ִה ְׁש ַּת ֵּדל ַּב ִּל ּמוּד ַה ָּקדוׁ
נִיצו ֵֹצי ַה ְּגא ָּ
ֲשר ִּד ֵּבר ְּב ָק ְדׁשוֹ ֵא ִל ּיָה ּו
יח ִצ ְד ֵקנ ּו ַּכא ֶׁ
יאת ְמ ִׁש ַ
ֻגָל ְל ִב ַ
ַה ּזֶה ַה ְמס ּ
ַה ּנ ִָביא זָכוּר ָלטוֹב ְל ַר ְעיָא ְמ ֵה ְימנָא ִּד ְב ַהאי ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר י ְִת ָּפ ְרקוּן
יאת
ֻל ֵתנ ּו ְּב ִב ַ
יש ְּגא ָּ
ִמן ּגָלו ָּתא ו ֵּב ּיה י ְִּפקוּן ִמן ּגָלו ָּתא .וְה' י ִָח ׁ
ָמינ ּו ָא ֵמן ד.
יח ִצ ְד ֵקנ ּו ַּב ֲע ָג ָלא ו ִּבז ְַמן ָק ִריב ִּב ְמ ֵה ָרה ְּבי ֵ
ְמ ִׁש ַ
ׂ ּגָב ְמאֹד
ֶפׁש ַה ּלו ֵֹמדִ .ל ּמוּד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ִנ ְש
ְמ ַט ֵהר ו ְּמ ַק ֵּדׁש ֶאת נ ֶ
ְשוֹגֶה ּבוֹ
ָדע ַמאי ָק ָא ַמר וׁ
ֲפ ּל ּו ִאי לֹא י ַ
ֶפׁש ַוא ִ
ְל ַט ֵהר ו ְּל ַק ֵּדׁש ַה ּנ ֶ
ֹש ָּברו ְּך הוּא ְּכ ִד ְכ ִתיב
ְׁשגִ יאוֹת ַה ְר ֵּבה הוּא ָחׁשוּב ִל ְפנֵי ַה ָּקדוׁ
ֲבהָ .הא
ַבו ֵֹתינ ּו זַ"ל ו ְִד ּלוּגוֹ ָע ַלי ַאה ָ
ֲבה ֵּפ ְרׁש ּו ר ּ
ו ְִדגְלוֹ ָע ַלי ַאה ָ
ֲציִין
ְל ָמה ַה ָּד ָבר ּדו ֶֹמה ְל ִתינוֹק ָק ָטן ֶׁש ֵאינוֹ יו ֵֹד ַע ַּד ֵּבר ו ְּמ ַד ֵּבר ח ָ
ׂ ְמח ּו ְלקוֹלוֹ
ׂ ָפה ו ְָא ִביו ו ְִא ּמוֹ י ְִצחֲק ּו לוֹ ִי ְש
ֶׁשל ֵּתבוֹת ְּב ַל ֲעגֵי ָש
ֵש לוֹ
ׂ ְר ֵא ִלי יׁ
יש ַה ִּי ְש
ׂ ַמח ְּכ ֶׁש ָה ִא ׁ
ׂ ַחק ְו ִי ְש
ֹשב ַּב ָּׁש ַמיִם ִי ְש
ָּכ ְך יו ֵׁ
ׂגֶת אוֹ ֵאין לוֹ ִמי
ִח ָּבה ַּב ּתוֹ ָרה וְרו ֶֹצה ִל ְלמֹד ַא ְך ֵאין ַּד ְע ּתוֹ ַמ ֶּש
ַחת רו ַּח ְליו ְֹצרוֹ ו ָּבא
ׂה נ ַ
ַדאי עוֹ ֶש
ַמ ֶד ּנ ּו וְלו ֵֹמד ְּכ ֶׁש ּיו ֵֹד ַע ְּבו ַּ
ֶׁש ְּיל ְּ
ׂ ָכרוֹ ִה ּנֵה ִּכי ֵכן ֵאין ְמקוֹם ְּפטוֹר ְל ִמי ֶׁש ֵאינוֹ יו ֵֹד ַע ִל ְלמֹד ֵאין
ִּב ְש
ַט ֲענָה זוֹ ּפו ַֹט ְרתוֹ ְליוֹם ַה ִּדין ִּכי יָכוֹל ִל ְלמֹד ְּכמוֹ ֶׁש ּיו ֵֹד ַע ה.
ֹש ַאף ֶׁשַּי ֲעבֹר
ׂ ָר ֵאל ִל ְלמֹד ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
וְאו ֵֹמרֶׁ :ש ּי ְַת ְחזֵק ָּכל ַּבר ִי ְש
ֹש
ַמה נ ְִסיוֹנוֹת ְל ַה ְפ ִריד אוֹתוֹ ָח ִלי ָלה ִמ ִּל ְלמֹד ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ָע ָליו ּכ ָּ
ֻש ִמים ַּבח ֶֹמר
ַמה נ ְִסיוֹנוֹת ִמ ְּבנֵי ָא ָדם ַה ְמג ָּׁ
ְו ֵכן ִאם ָע ַבר ָע ָליו ּכ ָּ
ֵיהם
ֹשב ֵּבינ ֶ
ֲמנָא ִל ְיצ ַלן וְהוּא יו ֵׁ
יצנֵי ַה ּדוֹר ַרח ָ
ֶׁש ָּל ֶהם ֶׁש ֵהם ֵל ָ
ׂ ָר ֵאל ָהרו ֶֹצה
ֶפׁש ִמ ִּי ְש
ֹש ּנָה ֵּבין ַהחו ִֹחיםֶׁ ...ש ּי ְִת ַח ּזֵק ַּב ַעל נ ֶ
ְּכׁשו ַׁ
ִל ָּד ֵבק ִּב ְד ֵבקוּת ַה ּבוֹ ֵרא ָּברו ְּך הוּאַ ...אף ַעל ִּפי ֶׁש ּנ ְִר ֶאה לוֹ
יח
ַש ִּג ַ
ֹש ּנָה ֵּבין ַהחו ִֹחים ַאל י ְׁ
ְּב ִמ ְק ָצת ֵאיזֶה ְּפ ָע ִמים ֶׁשהוּא ְּכׁשו ַׁ
ַעל זֶה ָחזָק ְונ ְִת ַח ּזֵק ְּבכ ַֹח ָה ֵאין סוֹף ָּברו ְּך הוּא ו ָּברו ְּך ְׁשמוֹ ו.
ַבי
ֵאין ׁשוּם ַהגְ ָּב ָלה ַעל ִל ּמוּד ַהז ַֹּהרְ .ו ֵכן ָא ַמר ַה ּגָאוֹן ַה ַּצ ִּדיק ר ִּ
ַבוֹ ֶה ָח ֵפץ ַח ּיִים ז"ל ֶׁש ַעל ִל ּמוּד ֵס ֶפר
ְׁשלֹמֹה ְּבלו ְֹך ז"ל ִמ ֵּׁשם ר ּ
ֻבוֹ ִמ ְד ָרׁש ו ְָהיָה ֶה ָח ֵפץ ַח ּיִים ְמעוֹ ֵרר
ַהז ַֹּהר ֵאין ׁשוּם ַהגְ ָּב ָלה ִּכי ר ּ
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ּקו ַֹמ ְרנָה ,נו ֵֹצר ֶח ֶסדֶּ ,פרֶק ד' ִמ ְׁשנָה כ'.
א .ר' י ְִצ ָחק ַא ְיזִיק י ְִח ֵ
ָש ִּפנ ְָחס ,מהרה"ק ר"פ ִמ ּקו ִֹריץ ,ע"ב ,אוֹת ג'.
בִ .מ ְדרׁ
יש ַחיְּ ,ב ַה ְק ָּד ַמת ַה ִּת ּק ּונִים ְּבָניָהוּ.
ַבנ ּו יו ֵֹסף ַח ּיִיםַ ,ה ֶּבן ִא ׁ
ג .ר ֵּ
ֶ'ר ָבה.
ַבנִים ַלז ַֹּהר ְּדפוּס ּג ְ
דַ .ה ְק ָּד ַמת ָהר ָּ
ֶך ז ַֹהר.
אפוֶֹּ ,פ ֶלא יו ֵֹעץֵ ,ער ְ
יעזֶר ַּבר י ְִצ ָחק ָּפ ּ
ֱל ֶ
ה .ר' א ִ
ֶך ַה ּק ֶֹדׁש
יעזֶרַּ ,ב ַה ְק ָּד ָמה ֶּדר ְ
ֱל ֶ
ׂק א ִ
אפוַֹּ ,ד ֶּמ ֶש
ׁשם טוֹב ָּפ ּ
יעזֶר ַּבר ֵ
ֱל ֶ
וָ .הרַב א ִ
ֹת ב.
אות
י"ב.
או

ד

ֲפ ּל ּו
ֻלָם ֶׁש ּי ְִל ְמד ּו ָּכל ַׁש ָּבת ֶאת ַהז ַֹּהר ֶׁשל או ָֹת ּה ָּפ ָר ָׁשה ַוא ִ
ְלכ ּ
ְל ַבחו ִּרים ז.
ֻסד ַעל מו ָּס ִרים ְּגדו ִֹלים
ֻסד ַעל מו ָּסר ּגָדוֹלָּ .כל ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ְמי ָּ
ְמי ָּ
ַעד ֵאין ִׁשע ּור ,ו ִּב ְפ ָרט ִל ְהיוֹת ֶמ ְר ָּכ ָבה ְליִחוּד ַה ָק ָּב"ה ו ְַה ְּׁש ִכינָה,
ְשנִים ִמ ַּת ְר ֵּד ָמ ָתם ,ו ֵּמ ִסיר לֵב ָה ֶא ֶבןִ ,אם ֶא ֶבן הוּא
ו ֵּמ ִעיר ֵעינֵי י ֵׁ
ָצל ִמ ַּמיִם ַה ּזֵידוֹנִים ַמיִם ַה ָּמ ִרים
ֻלה ְל ִה ּנ ֵ
נ ִּמו ַֹחְ ,וגַם הוּא ְסג ָּ
ֲרים ָח ְכ ַמת ַה ִחיצוֹ ִנ ּיוּתְ ,ו ָכל ַה ּטו ֵֹעם ִמ ֶּמ ּנ ּו י ְִטעֹם ְּב ַע ְצמוֹ
ַה ְמ ָאר ִ
ֲמי ּתוֹ ָרהְ ,ו ָכל
ֲשר ֵאין ָח ְכ ָמה ָּבעוֹלָם ְּכ ָח ְכ ַמת ִע ְמ ֵקי ִס ְת ֵרי ַטע ֵ
א ֶׁ
ֶה ָח ְכמוֹת ִמ ִּב ְל ָע ָד ּה ְל ֶא ֶפס ְותֹה ּו נ ְֶח ָׁשב ּו חֵ .ס ֶפר ַהז ַֹּהר ָמ ֵלא
מו ָּסרֵ .ס ֶפר ַהז ַֹּהר ָמ ֵלא מו ָּסרְ ,ו ָכל אוֹת ֶׁש ּלוֹ ֵהם ִּת ּק ּונִים ְּגדו ִֹלים
ְש ָמה ְל ַת ֵּקן ָּכל ַה ּג ְִלגּ ו ִּלים ט.
ַל ּנ ָׁ
ֻשת ַה ִּת ּק ּונֵי
ּכוֹ ֵלל ָּכל ַה ָח ְכמוֹת ֶׁש ָּבעוֹלָם .בח ּג ְַדלוּת ְקד ַּׁ
ֲפ ּל ּו ֶׁש ּלֹא
ז ַֹהר .ו ְָהיָה רָגִ יל ַל ֲעסֹק ּבוֹ ְּביו ֵֹתר ּגַם ְּב ָכל ַה ָּׁשנָה א ִ
ימי אֱלוּל .ו ְָא ַמרֶׁ ,ש ְּב ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים ְּכלו ִּלים ָּכל ַה ָח ְכמוֹת
ִּב ֵ
ֶׁש ָּבעוֹלָם י.
ֵאין ִׁשעוּר ו ְֵע ֶר ְך ְל ַמ ֲע ַלת ַה ּלו ֵֹמדֵ .אין ִׁשעוּר ו ְֵע ֶר ְך ְל ַמ ֲע ַלת
ַההוֹגֶה ְּב ִד ְב ֵרי ֱאל ִֹקים ַח ּיִיםְּ ,ב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ְו ָכל ַה ּנ ְִלוִים ֵא ָליו,
ֲרי זַ"ל ַה ְּברו ִּריםִּ ...כי
ֱמת ו ְּביו ֵֹתר ְּב ִכ ְת ֵבי ָהא ִ
ו ְּב ִד ְב ֵרי ַח ְכ ֵמי א ֶ
ַעל י ְֵדי ָה ֵע ֶסק ַה ְּת ִמ ִידי י ִּגָל ּו ַׁש ֲע ֵרי אוֹ ָרה ו ִּפ ְת ֵחי ָח ְכ ָמה ְל ָכל
ֲשר ָח ְמ ָדה נ ְַפׁשוֹ ְל ָק ְר ָבה ֶאל ֵהי ַכל
ַההוֹ ֵל ְך ְּבתֹם ְּב ֶד ֶר ְך ה' ,א ֶׁ
ָמים ָּברו ְּך הוּא ,ו ְַעל ֵּכן י ְִהי ּו ְּברו ִּכים ָּכל
ֶמ ֶל ְך ַה ָּכבוֹד ַחי ָהעוֹל ִ
ֲפ ּל ּו ָׁש ָעה אוֹ ְׁש ַּתיִם ְּביוֹם ִמ ֵּדי יוֹם
ַמה א ִ
ַה ִּמ ְתנ ְַּד ִבים ַל ֲעסֹק ְּבכ ָּ
ִיח ֵּׁשב
ׂה ,ו ַ
ֲש ָבה טו ָֹבה ַה ָק ָּב"ה ְמ ָצ ְר ָפ ּה ְל ַמ ֲע ֶש
ְּביוֹמוֹ ...ו ַּמח ָׁ
ְּכ ִא ּל ּו עו ֵֹמד הוּא ָּכל ַה ּיוֹם ָּת ִמיד ְּב ַח ְצרוֹת ה' ו ִּמ ְׁש ְּכנו ָֹתיו ְּב ָרזִין
ְּדאוֹ ַרי ְָתא יא.
ֹש
ֲשר נ ְִכ ַּתב ַה ֵּס ֶפר ַה ָּקדוׁ
ֵמ ֶה ָא ַרת ָהאוֹר ַה ּגָנוּזִ .ה ּנֵה ַּב ּיוֹם ַה ּזֶה א ֶׁ
ַהז ַֹּהר ֶׁשהוּא ֵמ ֶה ָא ַרת ָהאוֹר ִּכי טוֹב ַה ּגָנוּזְ ...וזֶה ֵמ ִאיר ָלנ ּו
יח ִצ ְד ֵקנ ּו י ְִהי אוֹר זֶה אוֹרוֹ ֶׁשל
ַלה ִּבזְכוּת זֶה ְמ ִׁש ַ
ַּב ּגָלוּת ַעד י ְִת ּג ֶּ
יח יב.
ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ֵש ַּבז ַֹּהר
וְאו ֵֹמרְ :ו ָל ֵכן ַא ַחי ַטעֲמ ּו ו ְּרא ּו אוֹר ַה ּגָנוּז ו ְּמ ִתיקוּת ֶׁש ּיׁ
ַׁ ,עד ֶׁש ֵּמרֹב אוֹר ְּת ַק ֵּבל ַעל ַע ְצ ְמ ָך ָּכל
ֶפש
ֹש ַה ֵּמ ִאיר ַל ּנ ֶ
ַה ָּקדוׁ
ָה ָרעוֹת ו ְַה ָּצרוֹת ו ְַה ּי ִּסו ִּריןְ ,ולֹא י ְִת ַח ֵּלׁש ַּד ְע ְּת ָך ְולֹא ִּת ּפֹל
ָתךָ ,ו ְִת ְת ַע ֶּלה ְל ַמ ְע ָלה ַעד רוּם ַה ַּמעֲלוֹתֲ ,חזַק ֲחזַק ֲחזַק
ִמ ַּמ ְד ֵרג ְ
ֱמץ ,לֹא ִּתי ָרא ְולֹא ִּת ְפ ַחד יג.
ֶוא ַ
ַהנ ְָהגוֹת ז ְַמ ּנֵי ַה ִּל ּמוּד
ז .ר' יו ֵֹסף ֶּבן ְׁשלֹמֹה ִמ ּפוֹזִ'ין ,הו ָֹספוֹת ִּב ְניַן יו ֵֹסף.
ׂה
יטׁשוֹב ,מהרצ"ה ,סוּר ֵמרַע ַו ֲע ֵש
ִיד ְ
ְש ֵטיין ִמ ּז ִ
ייכנ ְׁ
ח .ר' ְצ ִבי ִה ְירׁש ַא ְ
טוֹב.
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ּקו ַֹמ ְרנָה ,נו ֵֹצר ֶח ֶסדֶּ ,פרֶק ד' ִמ ְׁשנָה
ט .ר' י ְִצ ָחק ַא ְיזִיק י ְִח ֵ
כ'.
ׂיחוֹת הר"ן קכ"ח.
ֶס ֶלבִ ,ש
ַבי נ ְַח ָמן ִמ ְּבר ְ
יָ .הר ִּ
ֻשה.232 ,
ׁ
ָאל ִּב ְקד ָּ
ׂר ֵ
יאָ .הרַב ראי"ה קוּק ,או ֵֹהב ִי ְש
ׂכָרַ ,מ ַא ְמרֵי ח ֶֹדׁש
ׂ ְש
ׁש ִּפירָא ִמ ִּדינוֹב ,מהרצ"אְּ ,בנֵי ִי ָש
ימ ֶל ְך ַ
ֱל ֶ
יב .ר' ְצ ִבי א ִ
ִיט ִ
ּר ֵאה מ"ש ַּבס' אוֹר ַה ֵּמ ִאיר )ז ָ
ֲמר ג' אוֹת ד' .ו ְ
ִא ּיָר ַמא ָ
אמיר( פ' ְּפקו ֵּדי,
ׁשם טוֹב ז"ל ֶא ָחד ֵמ ַה ְּד ָב ִרים,
ׁשאֲל ּו ַל ַּב ַעל ֵ
ַּדף כ"ח טוּר ג'ַּ :פ ַעם ַא ַחת ָ
ׁש ְל ָחן ו ְִה ְס ַּת ּכֵל ּבוֹ ו ְָא ַמר ָל ֶהם
ׁש ָהיָה ֻמ ּנָח ַעל ַה ֻּ
ַו ֲאזַי ָּפ ַתח ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ֶ
ְשאֲל ּו ִּפיו
ׁ
ׁש ִּכ ּוֵן ִּב ְד ָברָיו .ו ָ
ֱמת ִא ּתוֹ ֶ
ָך נ ְִמ ָצא ָהא ֶ
ּכָל ַה ְמאֹרָע ,ו ְַא ַחר ּכ ְ
ׁש ָּפ ַתח ֶאת ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ו ְִה ְס ַּת ְּכלוּת ְמ ַעט ַּבז ַֹּהר י ִָּתכֵן
ֹש ,ו ְִכי ִּב ְׁש ִביל ֶ
ַה ָּקדוׁ
ׁש ָּברָא ּבוֹ ַה ָק ָּב"ה
ָל ַד ַעת ו ְִל ְראוֹת ֵמרָחוֹק .ו ְָאז ֵה ִׁשיבֲ ,הלֹא ָמ ִצינ ּו אוֹר ֶ
ֹאש ָהעו ָֹלם ו ְַעד סוֹפוֹ ְוגַם ָה ָא ָדם יָכוֹל ִל ְראוֹת
ֶאת עו ָֹלמוֹ ָהיָה ֵמ ִאיר ֵמר ׁ
יה,
ֹאש ָהעו ָֹלם ו ְַעד סוֹפוֹ ִעם אוֹר ַה ָּב ִהיר ו ֵּמ ִאיר ָל ָארֶץ ו ְַל ָּד ִרים ָע ֶל ָ
ֵמר ׁ
ׁש ֵאין ָהעו ָֹלם ְּכ ַדאי ְל ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ִעם זֶה ָהאוֹרְּ ,גנָזוֹ
ָאה ַה ָק ָּב"ה ֶ
ׁשר ָ
ְוכֵיוָן ֶ
ַל ַּצ ִּד ִיקים ,ו ְֵאפוֹא ַה ָּמקוֹם ַה ֵּמ ִכיל ֶאת ָהאוֹר ו ְֵהיכָן ְּגנָזוֹת ָּגנַז ֶאת ָהאוֹר
ׁש ָא ָדם לו ֵֹמד ּתוֹרָה ִל ְׁש ָמ ּה
ׁשל ַה ָק ָּב"ה ,ו ְּכ ֶ
ׁש ּתוֹרָה או ָֹצרוֹ ַה ּטוֹב ֶ
ַּב ּתוֹרָהֶ ,
ׂ ִּכיל ו ְִל ְראוֹת
ָתיב ְל ַה ְש
ׂ ְכלוַֹ ,ה ָּמאוֹר ַה ּגָנוּז ֵמ ִאיר לוֹ נ ִ
ִמ ְס ַּת ּכֵל ָּב ּה ְּב ֵעין ִש
ׁש ּנִגְ נַז ָהאוֹר.
ֲשר ֵמ ָאז ק ֶֹדם ֶ
ׁ
ֹאש ָהעו ָֹלםַּ ,כא ֶ
ֵמר ׁ
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ּקו ַֹמ ְרנָה ,נ ְִתיב ִמ ְצוו ֶֹתיךָ ,נ ְִתיב ַה ּתוֹרָה,
יג .ר' י ְִצ ָחק ַא ְיזִיק י ְִח ֵ
ְׁש ִביל א' אוֹת ל'.

א .י ְִק ַּבע ְּב ֵס ֶדר ַה ּיוֹםֵ .ס ֶדר ַה ִּל ּמוּד ִל ְלמֹד ְּב ָכל יוֹם ְּג ָמ ָרא
ׂ ָמחוֹת ֶאת ָּפנֶי ָך יד.
ׂ ַֹבע ְש
יע נ ְַפׁשוֹ ְּבש
ׂ ִּב ַ
ו ִּמ ְׁשנָיוֹת ְוז ַֹהר ְל ַה ְש
בִ .ל ְלמֹד ְּב ַא ְׁשמֹ ֶרת ַה ּב ֶֹקרִ .אם ָז ָכה י ְִלמֹד ז ַֹהר ְּב ַא ְׁשמֹ ֶרתִּ ,כי
ִּבזְכוּתוֹ י ְֵצא ּו ִי ְש
ׂ ָר ֵאל ֵמ ַה ּגָלוּת ֶׁש ּדו ָֹמה ְל ַל ְי ָלה טו .וְאו ֵֹמר :ו ִּב ְכ ָלל
זֶה ּגַם ֵּכן ִּתָּזהֲר ּו ָּבנַי ְמאֹד ִל ְלמֹד ,אוֹ ַעל ָּכל ָּפנִים לו ַֹמר ְּב ָכל יוֹם
ׁ ,ו ְָד ָבר זֶה מו ִֹעיל
יקנָא ִׁשעוּר ז ַֹהר ַה ָּקדוֹש
יבא ֵר ָ
ַּב ּב ֶֹקר ַה ְׁש ּכֵם ַא ִּל ָּ
ֶפׁש וְגוֹ ֵרר ַּת ֲאוַת ַה ִּל ּמוּד ַּכ ִּנז ְַּכר ַּב ֵּס ֶפר עֲבו ַֹדת
ְמאֹד ְל ַט ֲה ַרת ַה ּנ ֶ
ַׁ ,א ְׁש ֵריכֶם ָּבנַי ַהי ְָק ִרים ִאם ִּת ְׁש ְמע ּו ְּבקו ִֹלי טז .וְאו ֵֹמרִ :אם
ַה ּק ֶֹדש
ׂ ָר ֵאל
ֹש ְּב ַא ְׁשמוֹרוֹת ִּכי ִּבזְכוּתוֹ י ְֵצא ּו ִי ְש
ָז ָכה י ְִלמֹד ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ֲבינוֹ ַאף ַעל ִּפי ֵכן
ֵמ ַה ּגָלוּת ֶׁש ּדו ָֹמה ְל ַל ְי ָלה ו ְַאף ֶׁש ּלֹא ָז ָכה ַלה ִ
ֲמיו י ְַמ ֵּלא
ְש ָמה ו ְַה ָק ָּב"ה ְּברֹב ַרח ָ
י ְִלמֹד ַה ָּלׁשוֹן ִּכי הוּא ְמז ֵַּכ ְך ַה ּנ ָׁ
ַייחא
ְל ִמ ְׁשאֲלוֹת ִל ּבוֹ ִּב ְפ ָרט ִּבזְכוּת ִל ּמוּד ְלׁשוֹן ַהז ַֹּהר ִּכי הוּא נ ָ
ַדאי ַמאן ָחׁשוּב ַמאן
ֵיה ו ַּ
ישנ ּ
ַמ ּגֵם ְּב ִל ְׁ
ַק ֵּמ ּיה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהוּא ְמג ְ
ִיד ּלֵג ו ָּבא
יש ו ַ
יע ִּבזְכוּת זֶה ַה ָק ָּב"ה י ְַמ ֵהר ְוי ִָח ׁ
ָספוּן ו ַּמאן ָר ִק ַ
ְל ִצ ּיוֹן גּ ו ֵֹאל ָא ֵמן ֵּכן י ְִהי ָרצוֹן יז.
ָשיו ֶׁש ּק ֶֹדם
גִ .ל ְלמֹד ִל ְפנֵי ַה ְּת ִפ ָּלהַ .ה ַּב ַעל ֵׁשם טוֹב ִצ ּוָה ַל ֲאנ ָׁ
ָּכל ְּת ִפ ָּלה י ְִל ְמד ּו ַמ ַא ְמ ֵרי ז ַֹהר יח .וְאו ֵֹמר :ק ֶֹדם ַה ְּת ִפ ָּלה ְל ַמ ֵעט
ֹש אוֹ
ְּב ִד ּבוּר ָּכל ַמה ְּד ֶא ְפ ָׁשר ,ו ְִל ּמוּד ֵאיזֶה ִע ְניָן ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ְּב ִת ּק ּונִים אוֹ ְּבז ַֹהר ָח ָדׁש יט.
ָהר ִל ְק ּבֹ ַע ִל ּמוּדוֹ ַּב ַּל ְי ָלה ְּב ִמ ְׁשנָיוֹת אוֹ ְּבז ַֹהר ,אוֹ
דַּ .ב ַּל ְי ָלהְ .ו ִי ּז ֵ
ְׁשנ ֶ
ֵיהם ְּכ ֶא ָחד טו ִֹבים כ.
הִ .ל ְלמֹד ְּב ָכל ַל ְי ָלה ִל ְפנֵי ַה ֵּׁשנָהֵ .ע ָצה ֶׁש ּלֹא ִלי ָרא ַּב ֵּׁשנָה
ָהר
ֲמר ֶא ָחד ִמ ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר ק ֶֹדם ַה ֵּׁשנָה כא .וְאו ֵֹמרִ :י ּז ֵ
ִל ְלמֹד ַמא ָ
כב
ֹש .
ָדה אוֹ ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ִל ְלמֹד ְּב ָכל ַל ְי ָלה ק ֶֹדם ַה ֵּׁשנָה אוֹ ְּב ַא ּג ָ
יבה ֵאיזֶה ִׁשעוּר
ָהר ַל ֲעסֹק ַּב ּתוֹ ָרה ָסמו ְּך ַל ְּׁש ִכ ָ
יד"אִ :י ּז ֵ
וּכ"כ ַה ִח ָ
ֻשת ַה ּתוֹ ָרה
ֲשר ְקד ַּׁ
ֹש א ֶׁ
ִּג ְיר ָסא ְּב ִמ ְׁשנָיוֹת אוֹ ְּב ֵס ֶפר ז ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ׂ ְכלוֹ ִּת ְנצֹר אוֹתוֹ כג.
ָמד ְּב ִש
ֲשר ל ַ
א ֶׁ
וִ .ל ְלמֹד ְּב ָכל יוֹם ו ְּביוֹם ַׁש ָּבת .י ְִלמֹד ְּב ָכל יוֹם ז ַֹהר ְמ ַעט ו ְּב ַׁש ָּבת
ָּכל ַה ּיוֹם ז ַֹהר כד.
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ּקו ַֹמ ְרנָה ,נ ְִתיב ִמ ְצוו ֶֹתיךַָּ ,ב ַה ְק ָּד ָמה,
יד .ר' י ְִצ ָחק ַא ְיזִיק י ְִח ֵ
משהִ ,ע ְנָינִים
ׁ
ַמ ָח"ל ַּב ֵּס ֶפר י ִָרים ֶ
ְׁש ִביל ַה ּתוֹרָה א' אוֹת ל"ב .ו ְּר ֵאה ָלר ְ
ֲשר
ׁ
אשוֹנוֹת ִל ְק ּבֹ ַע ִל ּמוּד ְּת ִמ ִידי א ֶ
אשוֹנוֹתַּ :ת ָּקנוֹת ִר ׁ
נ ְִפ ָל ִאיםַּ ,ת ָּקנוֹת ִר ׁ
ֹש ו ְִת ּק ּונִיםִ ,ל ְלמֹד ּכָל
ֹש ַה ּזֶה ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
לֹא י ְַפ ִסיק ַה ִּל ּמוּד ַה ָּקדוׁ
יש ֵמ ֶהם ֶח ְלקוֹ זֶה ַא ַחר זֶה ֵמ ַא ַחר ְּת ִפ ַּלת ַה ּב ֶֹקר ו ְַעד ֵעת ְּת ִפ ַּלת ִמנ ְָחה
ִא ׁ
ׁש ָּבת וְיוֹם טוֹב ,וְעוֹד הו ִֹסיפ ּו ַּב ִּל ּמוּד ַה ְּת ִמ ִידי
ֶערֶב ּכָל ַה ּי ִָמים ָּת ִמיד חוּץ ִמ ַּ
ׁשעוֹת ַּב ַּלי ְָלה חוּץ ִמן
ׁשׁש ָ
ֹש ִל ְלמֹד ּכָל ַה ּיוֹם כ ֻּּלוֹ וְעוֹד ֵ
ׁשל ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ֶ
ַה ֵּלילוֹת ִמ ּמו ָֹצ ֵאי יוֹם ִּכ ּפוּר.
ימן א' ְס ִעיף ט"ו.
יש ,אוֹר ַצ ִּד ִיקיםִ ,ס ָ
אפר ׁ
טו .הר"מ ָּפ ִ
ימן ג'.
ֲמי ָה ָאב ִס ָ
טזַ .רח ֵ
ָתב ּו ַה ַּק ְדמוֹנִים.
ׁש ּכ ְ
ׁש ַמיִםְּ ,ב ֵס ֶדר ַה ִּל ּמוּד ֶ
ׁש ַער ַה ָּ
יזִ .ס ּדוּר ַ
ֵש טוֹבִ ,ע ְניַן ז ַֹהר .ו ְּר ֵאה מ"ש ָהרַב ַּב ַעל
ְש ְעיָה ָע ִט ּיָהּ ,דוֹרׁ
ׁ
יח .ר' י ְִצ ָחק ַּבר י ַ
ִש ּכֹן
ֶך י ְׁ
יע :ו ְּב ֵאיזֶה ֶּדר ְ
ָק ַ
ֹּאמר ֱאל ִֹקים י ְִהי ר ִ
ֵאשית ,ד"ה ַוי ֶ
ָש ֶמׁש ְּבר ִׁ
ׁ
ָמאוֹר ו ֶ
ׁש ּי ְִקרָא ָא ָדם ְק ִר ַ
ׂגָה זֹאתָ ,לזֶה ִּת ְּקנ ּו ֲחזַ"ל ֶ
ָהאוֹר ָלבוֹא ְל ַה ָּש
ׁשל
יאת ְׁש ַמע ֶ
ׁש ּי ְַמ ִל ְיך
ָאל ה' ֱאל ֵֹקינ ּו ה' ֶא ָחד ַעל ַּכָּונָה זוֹ ֶ
ׂר ֵ
ֲרית ו ְַע ְר ִבית ְׁש ַמע ִי ְש
ׁשח ִ
ַ
ֹּאמר ָּפסוּק זֶה ַּב ּב ֶֹקר
ׁשי ַ
ְל ַה ָק ָּב"ה ְל ַמ ְע ָלה ו ַּמ ָּטה וד' רוּחוֹת ָהעו ָֹלם .ו ְּכ ֶ
ֲדיִן לֹא
ׁשע ַ
ֶפׁש ֵא ָליו וְכוּ'ַ .א ְך ִמי ֶ
ְּב ַכָּונָה זוֹ ו ְּב ִה ְׁש ּתו ְֹקקוּת ּגָדוֹל ַעד ְּכלוֹת ַה ּנ ֶ
ַש ִמ ּיוּת לֹא יָכוֹל ִל ְקרֹא ָּפסוּק זֶה
ׁש ַבר ַּת ֲאוַת ַה ּג ְׁ
ִּת ֵּקן ַה ִּמ ּדוֹת ָּכרָאוּי ְולֹא ָ
ׁש ּלֹא
ׁש ּיָכוֹל לו ַֹמר ֶא ָחד ֶ
וְלו ַֹמר ֶא ָחד ַעל ַּכָּונָה זוֹ וְכוּ' ,ו ְֵע ָצה ַהיְעו ָּצה ְלזֶה ֶ
ׁש ּי ְִלמֹד ַה ְר ֵּבה ק ֶֹדם ַה ְּת ִפ ָּלה ִמ ְׁשנָיוֹת
ׁשבוֹת זָרוֹת ,הוּא ֶ
י ְַב ְל ֵּבל אוֹתוֹ ַה ַּמ ְח ָ
ָאל
ׂר ֵ
ׁש ַעל י ְֵדי ִל ּמוּד יָכוֹל לו ַֹמר ְׁש ַמע ִי ְש
ֹש ַעל ַּכָּונָה זוֹ ֶ
ְּג ָמרָא ְוז ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ַדתְ ,ונָכוֹן.
ה' ֱאל ֵֹקינ ּו ה' ֶא ָחד ּכ ָּ
יטֵ .ס ֶדר ַה ּיוֹם ו ְַאז ְָהרוֹת ַה ּק ֶֹדׁש בס' ֵּבית ַא ֲהרֹן.
יד"א ,מוֹרֶה ְּב ֶא ְצ ַּבע אוֹת מ' .וכ"כ ַּבס'
כ .ר' ַח ּיִים ָּדוִד יו ֵֹסף אֲזו ַּלאיַ ,ה ִח ָ
ימן צ"ג אוֹת ב' :ק ֶֹדם ַה ְּת ִפ ָּלה י ְִק ַּבע ַע ְצמוֹ ִל ְלמֹד ִמ ְׁשנָיוֹת
ׁש ְל ָחן ַה ָּטהוֹר ִס ָ
ֻ
ֹש ֵהן רַב ֵהן ְמ ַעט.
ׁש ּי ְִלמֹד ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ְּג ָמרָא ז ַֹהרְ .ולֹא י ְִת ַּפ ֵּלל ַעד ֶ
אלאיוֹבַּ .ב ֵּס ֶפר ר'
יק ָ
ׁשם טוֹב ְל ָהרַב ר' ָּדוִד ִמ ִּמ ָ
כאִ .מ ְכ ַּתב מוֹרֵנ ּו ַה ַּב ַעל ֵ
ׁשם טוב.
ֶתר ֵ
ׁש"טּ ,כ ֶ
ׁשם טוֹבַ ,ה ָּב ָע ָ
ָאל ַּב ַעל ֵ
ׂר ֵ
ִי ְש
יאל ִמ ְיכל ִמ ּזְלו ְֹטׁשוֹבַ ,הנ ְָהגַת ר' ִמ ְיכל ִמ ּזְלו ְֹטׁשוֹב ,אוֹת כ"א.
כב .ר' י ְִח ֵ
ׁש ִמיר אוֹת קט"ו.
כגִ .צ ּפֹרֶן ָ
ָשת
ׁ
ָקן ַעל ַה ּתוֹרָה ָּפר ַ
אדי ַמ ַא ְמרֵי ַא ְדמוֹ"ר ַה ּז ֵ
ַבי ְׁשנֵיאוֹר ז ְַל ָמן ִמ ָּל ִ
כד .ר ִּ
ֵּת ֵצא ַּדף תתל"א.

זִ .ל ּמוּד ָקבו ַּע ְּביוֹם ַׁש ָּבתְּ .ביוֹם ַׁש ָּבת ק ֶֹדׁש י ְִהיֶה ָלכֶם ִׁשעוּר
ֹש ִמ ֵּס ֶדר ַה ָּׁשבו ַּעְ ,וזֶה י ְִהיֶה ָלכֶם חֹק
ָקבו ַּע ִל ְלמֹד ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ָתב ָהרַב ז"ל בְּ ,בחֹל או ְֹמ ִרים ָה ִריע ּו ַלה' ָּכל ָה ָא ֶרץ,
ְולֹא ַי ֲעבֹר אְ .וכ ַ
אשי ֵּתבוֹת ֲה ָל ָכה ,ו ְּב ַׁש ָּבת או ְֹמ ִרים ִה ְׁש ַּתחֲו ּו ַלה' ְּב ַה ְד ַרת ק ֶֹדׁש
ָר ֵׁ
ּש
אשי ֵּתבוֹת ַק ָּב ָלהִּ ,כי ַה ַּק ָּב ָלה ִּת ְׁש ַּת ַּבח ְּביוֹם ַׁש ָּבתִּ ,כי ִק ּדוׁ
ָר ֵׁ
ֲצילוּת ְּד ֵלית ָּת ָמן ְק ִל ִּיפין ְּכ ָלל ,ו ְִל ּמוּד ַמ ַא ְמ ֵרי ַהז ַֹּהר
ִהיא ְּבסוֹד א ִ
יאתוֹ זוֹ ִהיא ִה ּלוּלוֹ ַאף ִּכי ִּג ְיר ָסא ְּב ָע ְל ָמא .וְאו ֵֹמר :ו ְָהיָה
ו ְּק ִר ָ
ֻלה ִל ּמו ֵּדי ה' ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ּתו ֶֹע ֶלת ָעצוּם
או ֵֹמר מו ִֹרי זַ"ל ֶׁש ְּסג ָּ
ֲבל ַל ּלו ְֹמ ִדים
ׂ ְכלוֹ ְל ַח ֵּדׁש ּבוֹ ָּד ָבר וְכוּ' א ָ
ֵדע ִש
ְּב ַׁש ָּבת ַאף ִאם לֹא י ַ
ֻלח ָטהוֹר
ֻלל ִּת ְׁש ָּבחוֹת ְממ ָּ
ֲשר ְמה ָּ
ְּבסוֹד ה' ַּבז ַֹּהר ו ַּב ִּת ּק ּונִים א ֶׁ
ֲריץ
יש ו ְּל ַהע ִ
יאתוֹ זוֹ ִהיא ַה ְּלל ּו ְל ַה ְק ִּד ׁ
ֲצילוּת ְק ִר ָ
ִק ֵּדׁש ְּבסוֹד ָהא ִ
ְש ָמה ַה ְּטהוֹ ָרה ְו ָל ֵתת ַחיִל ְועֹז ְּב ָפ ַמ ְליָא ֶׁשל ַמ ְע ָלה ַמה ֶּׁש ּלֹא
ַה ּנ ָׁ
ׂג
ּשים ְּב ִר ְבבוֹת ְּפ ָׁש ִטים ְו ָכל ֶׁש ֵּכן ִאם ַה ֵּש
ׂה ְּב ֶא ֶלף ַא ְל ֵפי ְּדרו ִׁ
ַי ֲע ֶש
ֲר"י ז ְִכרוֹנוֹ
ׂיג ְל ַה ְׁש ִקיף ְו ַלחֲזוֹת ְּבנ ַֹעם ה' ְּב ִמ ְכ ַּתב ַה ּק ֶֹדׁש ָהא ִ
ַש
י ִּ
ֲשר ֵאין ְל ָך ִמ ָּדה טו ָֹבה
ׂ ִּכיל ָּב ֶהם ַמ ַא ְמ ֵרי ַהז ַֹּהר א ֶׁ
ִל ְב ָר ָכה ְל ַה ְש
ימ ּנָה ג.
ֵה ֶ
ימי ַהּׁשו ָֹב ִבים טוֹב
ימי ַהּׁשו ָֹב ִבי"םְ .ונ ְִר ֶאה ִלי ֶׁש ּגַם ִּב ֵ
חִּ .ב ֵ
ִל ְקרוֹתוֹ ִמ ֵּדי יוֹם ְּביוֹם חֹק ְולֹא ַי ֲעבֹר ד.
ימי אֱלוּלְ .וי ְַר ֶּבה ְּבי ִָמים ֵא ּל ּו ]י ְֵמי אֱלוּל[ ִּב ְצ ָד ָקה ו ְּב ִל ּמוּד
טִּ .ב ֵ
ז ַֹהר ו ְִת ּק ּונִים ִמ ְׁשנָיוֹת ו ְּת ִה ִּלים ה.
ׂה
ְשי ַמ ֲע ֶש
ֲס ִידים ו ְַאנ ֵׁ
יִ .מט"ו ְּב ָאב ו ְַעד יוֹם ַה ִּכ ּפו ִּריםַ .ה ְר ֵּבה ח ִ
ׂר ְּב ָאב
ֲמ ֶׁשת ָע ָש
ֹש ֵמח ֵ
ַמ ְת ִח ִילים ִל ְלמֹד ֵס ֶדר ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ֲמי ַרת ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר ְּבח ֶֹדׁש אֱלוּל
ַעד יוֹם ַה ִּכ ּפו ִּריםִּ .כי ַמ ֲע ַלת א ִ
ֻלתוֹ
ְש ָמה .ו ְּסג ָּ
ְמב ָֹאר ְּב ַה ְק ָּד ַמת ִּכ ֵּסא ֶמ ֶל ְך ֶׁש ְּמ ַט ֵהר ַהגּ וּף ו ְַה ּנ ָׁ
ימן ב'
ימן ל"ו ִס ָ
ֻלהְ ,ו ֵכן ּכָתוּב ְּבאוֹר ַצ ִּד ִיקים ִס ָ
ְל ָקרֵב ֵקץ ַה ְּגא ָּ
ַא ְׁש ֵרי ִמי ֶׁש ּי ְׁ
ּש ַליִם
ַש ִלים ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים ְּבי ִָמים ֵא ּל ּו ְוי ִַּקי ֵרי יְרו ָׁ
ָהג ָה ַא ְדמוֹ"ר
ֲמי ַרת ַה ִּת ּק ּונִים ִמט"ו ְּב ָאבְ ,ו ֵכן נ ַ
ַמ ְת ִח ִילים ַּבא ִ
ִמ ְּס ְקוֵו ָרא ז"ל ו.
ְשי
ֹאש ח ֶֹדׁש ַעד יוֹם ַה ִּכ ּפו ִּרים .ו ְַאנ ֵׁ
יאְּ .ב ַא ְר ָּב ִעים יוֹם ֶׁש ֵּמר ׁ
ׂה ָנהֲג ּו ִל ְלמֹד אוֹ לו ַֹמר ְּב ָכל יוֹם ֵמאו ָֹתן ַא ְר ָּב ִעים יוֹם
ַמ ֲע ֶש
ֹש
ֹאש ח ֶֹדׁש ַעד יוֹם ַה ִּכ ּפו ִּרים ֵאיזֶה ַּד ִּפין ִמ ֵּס ֶפר ַה ָּקדוׁ
ֶׁש ֵּמר ׁ
ִּת ּק ּונֵי ַהז ַֹּהר ו ִּמ ְת ַּכ ְּונִים ִלגְ מֹר ָּכל ַה ֵּס ֶפר ַעד יוֹם ַה ִּכ ּפו ִּרים
ְונ ְִר ַׁשם ְּב ַה ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר ְל ָכל יוֹם וְיוֹם ו ְַע ּיֵן ְּבסוֹף ַה ְק ָּד ַמת ֵס ֶפר
ִּכ ֵּסא ֶמ ֶל ְך וְעוֹד ַּב ְּס ָפ ִרים ֶׁש ִה ְל ִהיב ּו ְמאֹד ַעל ַה ִּל ּמוּד ְּב ִת ּק ּונֵי
ז ַֹהר ְּב ַא ְר ָּב ִעים יוֹם ֵא ּל ּו ו ְַאף ִמי ֶׁש ֵאינוֹ ֵמ ִבין ִמ ָּכל ָמקוֹם ַה ָּלׁשוֹן
ַמב ָֹאר ָּכל זֶה
ְש ָמה ּכ ְ
ֻגָל ְמאֹד ַל ּנ ָׁ
ֹש ו ְַה ִּת ּק ּונִים ְמס ּ
ֶׁשל ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ֹשים ְּבאֹ ֶר ְך ז.
ַּב ְּס ָפ ִרים ַה ְּקדו ִׁ
ֹש
ֵש נוֹהֲגִ ים ִל ְלמֹד ז ַֹהר ַה ָּקדוׁ
יבִ .ל ּמוּד ְּב ֶמ ֶׁש ְך ָׁשנָהּ .גַם ַּדע ִּכי יׁ
כ ֻּּלוֹ ְּב ָכל ַה ָּׁשנָה ֶׁש ְּמ ַח ְּל ִקים ַה ַּד ִּפים ְּכ ִפי ַה ּי ִָמים ֶׁשל ָּכל ַה ָּׁשנָה
ַהג ְּב ֶד ֶר ְך זוֹ ֶׁש ּי ְִר ֶאה
יהם ו ְַא ְׁש ֵרי ֶח ְל ָקם ח .וּכ"כְ :וי ְִתנ ֵ
ו ְַא ְׁש ֵר ֶ
ָשן ְוז ַֹהר ָח ָדׁש ו ְַה ִּת ּק ּונִים ְּב ָכל ָׁשנָהַ .א ְך ִאם י ְִלמֹד
ְל ַס ּיֵם ז ַֹהר י ָׁ
ֹש ַעל ֵס ֶדר ַה ָּׁשבוּעוֹת ,לֹא
ֵס ֶדר ַה ַּפ ְר ִׁש ּיוֹת ֶׁשל ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ֹשה ָׁשבוּעוֹת ְּב ָפ ָר ָׁשה ַא ַחתְּ ,ד ַהיְנ ּו
ּשל ָׁ
י ְַס ִּפיק ִל ְפ ָע ִמים ְׁש ַניִם ו ְׁ
ְּב ָפ ָרׁשוֹת ְּגדוֹלוֹת ט.
ַבה אוֹת ח' .וכ"כ ָהרַב ַּב ַעל ֵס ֶדר ַה ּיוֹםֵ ,ס ֶדר ַה ִּל ּמו ִּדים
אֲ .ה ָכנָה ְּדר ָּ
ׁשהוּא ִּפ ּנָה
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי זַ"ל ֶ
ֲדי ה'ַ :י ֲעסֹק ְּב ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים ְלר ִּ
ְּבמוֹע ֵ
ׁש ָּבתוֹ
ׁש ָּבת ְּב ַ
ְל ָה ִבין ַעל יָדוֹ ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ,ו ְֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַע ְצמוֹ ַי ֲעסֹק ּבוֹ ִמ ֵּדי ַ
ׁש ִה ַּצ ְע ִּתי ַה ְּד ָב ִרים ְל ָפנָיו
ׁשהוּא ָא ָדם ֶא ָּלא ֶ
ְוח ֶֹדׁש ְּב ָח ְדׁשוֹ ו ְַה ּכֹל ְל ִפי ַמה ֶּ
ׂ ִּכיל י ִָבין ְוי ְִב ַחר.
ו ְַה ַּמ ְש
ּתא ,רמ"ז ,קע"ג.
משה זְכו ָ
ׁ
ַבי ֶ
ב .ר ִּ
משה ּב ּוזַגְ לוַֹ ,ה ְק ָּד ַמת ִמ ְק ַּדׁש ֶמ ֶל ְך.
ׁ
ׁשלוֹם ֶּבן ֶ
גָ .הרַב ָ
דַ .ק ְרנוֹת ַצ ִּדיק אוֹת נ"ג.
יד"א ,מוֹרֶה ְּב ֶא ְצ ַּבע סי' ח' ֶק ַטע רמ"ח.
ה .ר' ַח ּיִים ָּדוִד יו ֵֹסף אֲז ּו ַלאיַ ,ה ִח ָ
ימן י"ג.
יאל ֵּבין ַה ְּמ ָצ ִרים ֶּפרֶק מ"ט ִס ָ
ו .נ ְִט ֵעי ּג ְַב ִר ֵ
ימן תקפ"א ְס ִעיף ָק ָטן
ָהם ארדוטַ ,מ ֵּטה ֶא ְפ ַריִם ִס ָ
ז .ר' ֶא ְפ ַריִם ֶּבן ַא ְבר ָ
י"ז.
ׁש ַער ד'.
ימן ָמאנִיִּ ,כ ֵּסא ֵא ִל ּיָה ּו ַ
ַבי ֵא ִל ּיָה ּו ֶּבן סו ֵּל ַ
ח .ר ִּ
ׁש ַער ַה ּנִיצוֹץ.
ׁש ֲערֵי ַה ִּׁש ִּׁשיַ ,
ֶש ָהעֲבו ָֹדהַ ,
ֹׁרׁ
ט .יְסוֹד וְש

ַה ְנ ָהגוֹת ַּד ְר ֵכי ַה ִּל ּמוּד
אִ .ל ְלמֹד ְּב ֵח ֶׁשק ּגָדוֹל .ו ְִל ְלמֹד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ְּב ֵח ֶׁשק ּגָדוֹל י.
ב .י ְַע ּיֵן ְּב ָכל ִמ ָּלה ו ִּמ ָּלהְּ .כ ֶׁש ּלו ֵֹמד ז ַֹהר י ְַע ּיֵן ְּב ָכל ִמ ָּלה ו ִּמ ָּלהִּ .כי
ּש ִּב ְפנֵי ַע ְצמוֹ .ו ְּד ָב ִרים ַה ּנ ְִר ִאים ִּכ ְפ ָׁשט ֵאינָם
ָּכל אוֹת הוּא ִח ּדוׁ
ֶא ָּלא סוֹדִּ .כי ַהז ַֹּהר כ ֻּּלוֹ אוֹ ָרה יא.
גּ .בוֹ ֶכה ַעד ֶׁש ִּי ְז ֶּכה ְל ָה ִביןְּ .ב ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ָהיָה ּבוֹ ֶכה ַה ְר ֵּבה ַעד
ֶׁש ִּי ְז ֶּכה ְל ָה ִבין יב.
ָתי ְּבחו ְֹברו ַֹתי
ֵדע ְּכבוֹדוֶֹׁ ,ש ָּכל ִע ַּקר ַּכָּונ ִ
דָ .צ ִר ְיך ַה ְת ָמ ָדה ְּגדוֹ ָלה .י ַ
ָמים,
ידי ֲחכ ִ
ֵבב ַּת ְל ִמ ֵ
ו ְּב ָכל ַמה ֶּׁש ֲאנִי ּכו ֵֹתב ,הוּא ַרק ְלעוֹ ֵרר ל ָ
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹ ָרה ...ו ְִל ְלמֹד ֶאת
ז ְֵקנִים ו ְּצ ִע ִיריםַ ,ל ֲעסֹק ְּב ִע ּיוּן ִּב ְפנ ִ
ֹש ו ְִס ְפ ָרא ִּד ְצנִיעו ָּתאֵ ,ס ֶפר
ָּכל ַה ְּס ָפ ִרים ִעם ִּד ְב ֵרי ז ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ַה ָּב ִהיר ו ְֵס ֶפר י ְִצי ָרהְ ,ו ָכל ִמ ְד ְר ֵׁשי ֲחזַ"לְּ ,ב ִע ּיוּן ו ִּב ְב ִקיאוּתָ ,צ ִר ְיך
ַעל זֶה ַה ְת ָמ ָדה ְּגדוֹ ָלהַ ,מ ָּמׁש ְּכ ַה ְת ָמ ַדת ַה ַּׁש"ס וּפו ְֹס ִקים יג.
ֲר"י[ ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְב ָר ָכה
]הא ִ
הִ .ל ְלמֹד ְּב ָכל יוֹם ִּב ְב ִקיאוּתָ .א ַמר מו ִֹרי ָ
ׂגָהֶׁ ,ש ּי ְִלמֹד ַּבז ַֹּהר ֶּד ֶר ְך
ָלרַב ַא ְב ָר ָהם ַה ֵּלוִי ֵע ָצה טו ָֹבה ְל ִע ְניַן ַה ָּש
ֲמ ִּׁשים ָע ִלין
ֲמיק ְּב ִע ּיוּן ַא ְר ָּב ִעים אוֹ ח ִ
ְּב ִקיאוּת ִּב ְל ַבד ְּב ִלי ֶׁשַּיע ִ
ַבוֹת יד.
ְש ּי ְִק ָרא ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ְּפ ָע ִמים ר ּ
ְּב ָכל יוֹם ו ֶׁ
ָׁׁ .ש ַמ ְע ִּתי ִמ ּמו ִֹרי זַ"ל ֶׁש ֵּס ֶפר
ֵדע ִּכי ְּב ָכל יוֹם ִמ ְת ַח ֵּדׁש ֵּפרוּש
ו .י ַ
ּש ַא ֵחר טו.
ֵש לוֹ ְּב ָכל יוֹם ֵּפרוׁ
ַהז ַֹּהר יׁ
ּש ִּב ְפנֵי ַע ְצמוִֹ .אם ָז ָכה
ֵש ִח ּדוׁ
ֵדע ִּכי ְּב ָכל אוֹת בזוה"ק יׁ
ז .י ַ
ֱמר סוֹד
ֻג ֶלת ַה ַה ְצ ָל ָחה ָּב ִע ִּתים ַה ָּלל ּו ִּכי ָאז ֶנא ַ
ֱמת ְמס ֶּ
ְל ָח ְכ ַמת א ֶ
ַלה ִס ְת ָר ּה ֶא ָּלא ְל ַב ֲע ָל ּה ו ַּב ַּל ְי ָלה י ְִלמֹד
ה' ִלי ֵר ָאיו ו ְֵאין ָה ִא ָּׁשה ְמג ָּ
ׂ ָר ֵאל ֵמ ַה ּגָלוּת ו ְַה ּגָלוּת
ז ַֹהר ְּב ַא ְׁשמוֹרוֹתִּ ,כי ִּבזְכוּתוֹ י ְֵצא ּו ִי ְש
נ ְִמ ָׁשל ְל ַל ְי ָלה .ו ִּמי ֶׁש ּלֹא ָז ָכה ְל ָה ִבין ַּבז ַֹּהר ַאף ַעל ִּפי ֵכן י ְִק ָרא
ְש ָמה ו ְּל ָה ִאי ָר ּה ז ַֹהר נ ְִפ ָלא ו ְּב ֵס ֶפר
ֻגָל ְלז ֵַּכ ְך ַה ּנ ָׁ
ִּכי ַה ָּלׁשוֹן ְמס ּ
ֱמת ְּב ָכל
ַה ִּת ּק ּונִים ַעל ַה ּיו ֵֹתר טוֹב ו ְּכ ֶׁש ּלו ֵֹמד ז ַֹהר י ְַע ּיֵן ְל ָח ְכ ַמת א ֶ
ּש ִּב ְפנֵי ַע ְצמוֹ ו ְַה ְּד ָב ִרים ַה ּנ ְִר ִאים
ִמ ָּלה ו ִּמ ָּלה ִּכי ָּכל אוֹת ִח ּדוׁ
ְּפׁשו ִּטים ֵאינָם ַרק סוֹד טז.
ׂה ִּת ּקוּן ֶע ְליוֹן יו ֵֹתר ִמ ָּׁשנָה ֶׁשל ִל ּמוּד
חְׁ .ש ַעת ִל ּמוּד ַּבז ַֹּהר עוֹ ָש
ַּב ְּפ ָׁשט .כ"כ ְּב ַה ְק ָּד ַמת ְּדפוּס הזוה"ק :ו ְּכ ָבר יָדו ַּע ַמ ֲע ַלת ִל ּמוּד
ֲר"י ז"ל ֶׁש ִּל ּמוּד יוֹם ֶא ָחד ִמ ֵּס ֶפר
ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ְּכמוֹ ֶׁש ָא ַמר ָהא ִ
ימה ִמ ְּפ ָׁשט.
ַהז ַֹּהר וְסוֹדוֹת ַה ּתוֹ ָרה הוּא ְּכ ֶנגֶד ִל ּמוּד ָׁשנָה ְּת ִמ ָ
יהם ַּב ּנ ְִע ִימים
ּשנו ֵֹת ֶ
יהם ְּבטוֹב ו ְׁ
ֲר ְיך י ְֵמ ֶ
ו ִּבזְכוּת זֶה ַה ָק ָּב"ה ַיא ִ
ֹשר ו ְַה ָּכבוֹד י ְַח ָּדו י ְִהי ּו ָּת ִמים ְּב ָבנִים ו ְּבנֵי ָבנִים ו ָּב ִּתים ִמ ָּכל
ָהע ֶׁ
ּש
טוּב ְמ ֵל ִאים ְּב ִב ְר ַּכת ה' ו ִּב ְר ַּכת ֵא ִל ּיָה ּו יז .וּכ"כ ְּב ַה ְק ָּד ַמת ֵּפרוׁ
ִּכ ֵּסא ֶמ ֶל ְך ַעל ַהז ַֹּהרִ :ל ּמוּד ַהז ַֹּהר ְּבגִ ְיר ָסא ְּב ָע ְל ָמא ּבוֹנֶה עוֹלָמוֹת
ׂה ּבוֹ ִּת ּקוּן
ֲמר ַי ֲע ֶש
ּש ַמא ָ
ְו ָכל ֶׁש ֵּכן ִאם ִי ְז ֶּכה ִל ְלמֹד ו ְּל ָה ִבין ֵּפרוׁ
ׂה ְּב ִל ּמוּד ַה ְּפ ָׁשט ָׁשנָה
ְל ַמ ְע ָלה ְּב ָׁש ָעה ַא ַחת ַמה ֶּׁש ּלֹא ַי ֲע ֶש
ימה יח.
ְּת ִמ ָ
ֹש ְמ ַט ֵהר ו ְּמז ֵַּכ ְך
ט .י ְִל ַמד ּגַם ְּב ִלי ְל ָה ִבין ִּכי ַה ִּל ּמוּד ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ֵדע ְּכלוּם ַאף
ָדינ ּו ֶׁש ּגַם ִמי ֶׁש ּלֹא י ַ
ֻבל ְּבי ֵ
ֱמת ֶׁש ְּמק ָּ
ְש ָמה .א ֶ
ֶאת ַה ּנ ָׁ
ֶפׁש יט.
ֻגָל ְלז ֵַּכ ְך ַה ּנ ֶ
ַעל ִּפי ֵכן ְלׁשוֹן ַהז ַֹּהר ְמס ּ
וְאו ֵֹמר :ו ִּמי ֶׁש ּלֹא ָז ָכה ְל ָה ִבין ַהז ַֹּהרַ ,אף ַעל ִּפי ֵכן י ְִלמֹדִּ ,כי ַה ָּלׁשוֹן
ְש ָמה כ.
ֶׁשל ַהז ַֹּהר ְמז ֵַּכ ְך ַה ּנ ָׁ

ֵדע ַמה הוּא
ֹש ְּב ָכל יוֹם ַאף ִּכי לֹא י ַ
ֲמי ַרת ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
וְאו ֵֹמר :א ִ
ְש ָמה כא.
ֹש ְמז ֵַּכ ְך ַה ּנ ָׁ
ֲמי ַרת ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
או ֵֹמר ִעם ָּכל זֶה א ִ
ְש ָמה ַאף ֶׁש ֵאינוֹ ֵמ ִבין
ֻגָל ַל ּנ ָׁ
וְאו ֵֹמרְ :לׁשוֹן ַהז ַֹּהר ַה ּק ֶֹדׁש הוּא ְמס ּ
ׂםַ ,אף ַעל ִּפי
ְּכ ָלל ַמה ֶּׁשאו ֵֹמר ִּכ ְמ ַׁשל ַה ּנ ְִכנָס ַלחֲנוּת ֶׁשל ּבֹ ֶש
ֶׁש ּלֹא ָל ַקח ְּכלוּם ִמ ָּכל ָמקוֹם ֵר ַ
יח טוֹב ָק ַלט ִע ּמוֹ כב.
ֹאמר ִּד ְב ֵרי
וְאו ֵֹמר :י ְִלמֹד ְּב ֵס ֶפר ַק ָּב ָלה ו ְַאף ִאם ֵאינוֹ ֵמ ִבין ָּב ֶהם י ַ
ְש ָמה כג.
ֻג ִָלים ְל ַט ֵהר ַה ּנ ָׁ
ַהז ַֹּהר ו ְִת ּק ּונִים ִּכי ֵהם ְמס ּ
וְאו ֵֹמרִ :מי ֶׁשהוּא ַּב ַעל ֵע ֶסק ּגָדוֹל י ְִהיֶה רֹב ִל ּמוּדוֹ ַּבז ַֹּהר ַאף
ֲפ ּל ּו ָה ִכי הוּא
ֶׁש ֵאינוֹ ֵמ ִביןִּ ,כי ָמה ִא ְכ ַּפת ֵל ּיה ֶׁש ֵאינוֹ ֵמ ִבין א ִ
ֻלה כד.
ְסג ָּ
ֲפ ּל ּו ָה ִכי ,י ְִק ָרא ַה ָּלׁשוֹן ִמ ְּפנֵי ִּכי
וְאו ֵֹמרִ :מי ֶׁש ּלֹא ָז ָכה ְל ָה ִבין ,א ִ
ְש ָמה ו ְּל ָה ִאי ָר ּה ְּבז ַֹהר נ ְִפ ָלא כה.
ֻג ֶלת ְלז ֵַּכ ְך ַה ּנ ָׁ
ַה ָּלׁשוֹן ְמס ֶּ
ֵדע
וְאו ֵֹמרִ :ל ּמוּד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ְמרו ָֹמם ַעל ָּכל ִל ּמ ּודְּ ,ב ַׁש ּגַם לֹא י ַ
ְש ָמה,
יאתוֹ .וְהוּא ִּת ּקוּן ּגָדוֹל ַל ּנ ָׁ
ַמאי ָק ָא ַמר ,ו ְַאף ֶׁש ּי ְִט ֶעה ִּב ְק ִר ָ
ְל ִפי ֶׁש ַה ּגַם ְּד ָכל ַה ּתוֹ ָרה ְׁשמו ָֹתיו ֶׁשל ַה ָק ָּב"הִ ,מ ָּכל ָמקוֹם
ַמה ִס ּפו ִּרים ,ו ְָא ָדם ַה ּקוֹ ֵרא ו ֵּמ ִבין ַה ִּס ּפו ִּרים נו ֵֹתן
ַב ָׁשה ְּבכ ָּ
נ ְִתל ְּ
ֲבל ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ֵהן ַה ּסוֹדוֹת ַע ְצ ָמן
ַּד ְע ּתוֹ ַעל ְּפ ָׁשט ַה ָּפׁשוּט .א ָ
ְּבגָלוּי ,ו ְַה ּקוֹ ֵרא יו ֵֹד ַע ֶׁש ֵהם סוֹדוֹת ו ְִס ְת ֵרי ּתוֹ ָרהֶ ,א ָּלא ֶׁש ֵאינוֹ
ׂג כו.
ׂיג ְוע ֶֹמק ַה ֻּמ ָּש
מו ָּבן ִמ ּק ֶֹצר ַה ַּמ ִּש
וְאו ֵֹמרָּ :בנַי ו ְַא ַחי ַּת ְר ִּגיל ּו ַע ְצ ְמכֶם ִל ְלמֹד ְּב ִד ְב ֵרי ַהז ַֹּהר ו ְַה ִּת ּק ּונִים
ׁ,
ידה ,ו ִּמי ֶׁש ּלֹא ָר ָאה אוֹר ַהז ַֹּהר ְמתו ִּקים ִמ ְּד ַבש
ִּב ְׁש ִק ָ
ָמיו ְולֹא ָט ַעם ַט ַעם ַה ּתוֹ ָרה,
וְאו ֵֹמר :לֹא ָר ָאה ְמאוֹרוֹת ִמ ּי ָ
ֲמי ָרה ְּב ָע ְל ָמא ִמן
ֲפ ּל ּו א ִ
ֶפׁש ו ְּמז ְַּכ ָכ ּה ,א ִ
וְעוֹד ֶׁשהוּא ְמ ַט ֵהר ַה ּנ ֶ
ֶפׁש ְמאֹד ,ו ִּב ְפ ָרט ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים ֶׁש ֵהם
ֻלה ו ְִת ּקוּן ַה ּנ ֶ
ׂ ָפ ַתיִם ְסג ָּ
ַה ְּש
ֶפׁש ַמ ָּמׁש ִמ ָּכל ְּפגָם ו ְּסיָגוחוֹ ַל ַאת כז.
ִּת ּק ּונֵי ַה ּנ ֶ
ֲשר
ֹש ו ְּב ֵס ֶפר ִּת ּק ּונִים ,א ֶׁ
וְאו ֵֹמרַ :על ֵּכן ָראוּי ִל ְלמֹד ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ָדע ַמה
ֵהם ְמ ֵל ִאים זִיו ו ְּמ ִפ ִיקים נֹג ַּה ְּב ִס ְת ֵרי ּתוֹ ָרהּ ,גַם ְּד ָלא י ַ
ֲד ִׁשים ,ו ְַעל י ְֵדי
ָּק ָא ַמר .ו ְַעל י ְֵדי ִל ּמוּד ַה ּנ ְִס ָּתר ּבוֹ ֵרא ָׁש ַמיִם ח ָ
ֲשר
ֱמר ִּכי ַּכא ֶׁ
ֲדׁשוֹתְּ ,כמוֹ ֶׁש ֶּנא ַ
ִל ּמוּד ַה ְּפ ָׁשט ּבוֹ ֵרא ֲא ָרצוֹת ח ָ
ֲד ִׁשים כח.
ַה ָּׁש ַמיִם ַהח ָ
ָקן ְּב ִליַא ְזנִי,
ּש ִמ ִּפי ַא ְדמוֹ"ר ַה ּז ֵ
וְאו ֵֹמרְּ :כמוֹ ֶׁש ָּׁש ַמ ְענ ּו ְּב ֵפרוׁ
יאת ִּד ְב ֵרי ַהז ַֹּהר
ֵש ְּב ִחינַת ִט ְמטוּם ַה ּמ ַֹח וְכוּ' ,ו ְּלזֶה מו ִֹעיל ְק ִר ַ
ֶׁש ּיׁ
ָדע ַמאי ָק ָא ַמר כט.
ֹש ַאף ְּד ָלא י ַ
ַה ָּקדוׁ
ְש ָמה
ֹש ְמ ַט ֵהר ַהגּ וּף ו ְַה ּנ ָׁ
וְאו ֵֹמרִ :ל ּמוּד ַה ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ָמינ ּו ל.
ֻלה ִּב ְמ ֵה ָרה ְּבי ֵ
ֻלתוֹ ְל ָקרֵב ַה ְּגא ָּ
ו ְּסג ָּ
יִ .ל ּמוּד ג' ַּד ִּפים ְּב ָכל יוֹםָ .ל ֵכן ָראוּי ֶׁש ּי ְִק ַּבע ִׁשעוּר ַה ִּל ּמוּד
ֹש ו ְִת ּק ּונִים ג' ַּד ִּפין ְּב ָכל יוֹםֶׁ ,ש ּי ּו ַכל ְל ַה ְׁש ִלים
ֵמ ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ָשן ו ְָח ָדׁש ו ְִת ּק ּונִים ְּב ָכל ָׁשנָה ,ו ְַא ַחר ִל ּמוּד ג' ַּד ִּפין
ָּכל ַהז ַֹּהר י ָׁ
ֻב ִלים
ֻב ִליםְ ,וי ְִלמֹד ִס ְפ ֵרי ַה ְמק ָּ
י ְִק ַּבע ִל ּמוּדוֹ ִּב ְׁש ָאר ִס ְפ ֵרי ַה ְמק ָּ
ֻב ִלים ַה ּנ ְִמ ָצ ִאים וְכוּ',
ַעל ֵס ֶדר ֶׁש ּיָכוֹל ַעד ֶׁש ּי ְַס ּיֵם ָּכל ִס ְפ ֵרי ַה ְמק ָּ
ָהר ְל ַס ּי ְָמם ְּב ָכל ָׁשנָה ַּכ ּנַ"לְ ,ו ָכזֶה
ֹש ו ְַה ִּת ּק ּונִים ִי ּז ֵ
ַא ְך ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ַהג ָּכל י ְֵמי ַח ּיָיו לא.
י ְִתנ ֵ
המשך יבוא אי"ה

ְש ִרים.
ׁ
כאַּ .ב ֵּס ֶפר אוֹר ַלי ָ
ׁש ְרנו ִֹּביל זצוק"ל.
יַ .הנ ְָהגוֹת ֵמר' נַחוּם ִמ ְּט ֶ
משה ַח ּיִים ֶא ְפ ַריִם ִמ ְּס ִד ְילקוֹבֶּ ,דגֶל ַמ ֲחנֵה ֶא ְפ ַריִםִ ,ל ּקו ִּטים.
ׁ
כב .ר' ֶ
מ"ו.
ֹת
ו
א
ֹת,
ו
ֹב
ו
ט
ֹת
ו
ַבי ַח ּיִים ַה ּכ ֵֹהןַ ,הנ ְָהג
יא .ר ִּ
אפילִ ,ס ּדוּר קוֹל ַי ֲעקֹבְּ ,ב ֵס ֶדר ַּכָּונַת ַה ִּל ּמוּד.
ַבי ַי ֲעקֹב ָק ִּ
כג .ר ִּ
ׂיחוֹת ָהרַ"ן ,ח'.
ֶס ֶלבִ ,ש
ַבי נ ְַח ָמן ִמ ְּבר ְ
יבָ .הר ִּ
ָקן ַה ְּק ָצ ִרים ַּדף
אדיַ ,מ ַא ְמרֵי ָה ַא ְדמוֹ"ר ַה ּז ֵ
ַבי ְׁשנֵיאוֹר ז ְַל ָמן ִמ ָּל ִ
כד .ר ִּ
תקע"א.
יגָ .הרַב ראי"ה קוּקִ ,א ְּגרוֹת א' ,מ"א  -מ"ב.
ַבי ַח ּיִים ַה ּכ ֵֹהןַ ,הנ ְָהגוֹת טוֹבוֹת ,אוֹת מ"ה.
כה .ר ִּ
ׁש ַער רו ַּח ַה ּק ֶֹדׁש.
ֲר"יַ ,
ִיטאלִּ ,כ ְת ֵבי ָהא ִ
ידָ .הרַב ַח ּיִים ו ַ
יד"א ,מוֹרֶה ְּב ֶא ְצ ַּבע ,אוֹת מ"ד.
משה ַח ּיִים ֶא ְפ ַריִם ִמ ְּס ִד ְילקוֹבֶּ ,דגֶל ַמ ֲחנֵה ֶא ְפ ַריִם ,פ' ּבֹא ,עמ' כו .ר' ַח ּיִים ָּדוִד יו ֵֹסף אֲזו ַּלאיַ ,ה ִח ָ
ׁ
טו .ר' ֶ
פ"ד.
ֲצי
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ּקו ַֹמ ְרנָהַ ,ה ְק ָּד ַמת ֵס ֶפר ע ֵ
כז .ר' י ְִצ ָחק ַא ְיזִיק יְהו ָּדה י ְִח ֵ
ֵע ֶדן.
ַאשקו ֶֹבער ֵס ֶדר ַה ִּל ּמוּד ַּדף י"ז.
ׁש ְּב ַתי ר ְׁ
טזִ .ס ּדוּר ר' ַ
ֱמת.
ַבי ַח ּיִים חו ִֹריֵ ,ס ֶפר ֶח ֶסד ֶוא ֶ
כח .ר ִּ
יזַ .ה ְק ָּד ָמה ז ַֹהר ְּדפוּס ִליוו ְֹרנוֹ תרנ"ב.
כטָ .חנָה א ִ
יאל ,להרי"א ֵמהו ִֹמילְׁ ,שמוֹת עמ' ס"ד.
ֲר ֵ
משה ּב ּוזַגְ לוִֹּ ,כ ֵּסא ֶמ ֶל ְךִּ ,ת ּקוּן מ"ג אוֹת ס'.
ׁ
ׁשלוֹם ֶּבן ֶ
יחָ .הרַב ָ
יט .ר' ְצ ִבי א ִ
ָהם ארדוטַ ,מ ֵּטה ֶא ְפ ַריִםְ ,ק ֵצה ַה ַּמ ֶּטהְ ,ס ִעיף ָק ָטן
ׁש ִּפירָא ִמ ִּדינוֹב ,מהרצ"א ,הו ָֹספוֹת מהרצ"א ,אוֹת ל .ר' ֶא ְפ ַריִם ֶּבן ַא ְבר ָ
ימ ֶל ְך ַ
ֱל ֶ
ט'.
כ"ג.
ימן א' ְס ִעיף ט"ז.
כ .הר"מ פאפריש ,אוֹר ַצ ִּד ִיקיםִ ,ס ָ
ׁש ַער ַה ּנִיצוֹץ.
ׁש ַער ַה ִּׁש ִּׁשיַ ,
ֶש ָהעֲבו ָֹדהַ ,
ֹׁרׁ
לא .יְסוֹד וְש
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