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ָלׁשוֹן ַהקֹוֶדש ְוַעלֹוִנים  בּוַע בְּ ּיֹות ַהשָּׁ ְרשִׁ ְלִפי פַּ

ְלנֹוַער, גַּם מּוָכִנים ִלְדפּוס עֹוד 9 ַעלֹוִנים

נּו ּתֹוְרִמים ְלַהְדַפַסה, ים לָּ רּושִׁ ְך דְּ ם כָּ ְלשֵׁ
ִבים. יִהים, ְגַרִפיַקִאים ְועֹוְרִכים ִמְתַנדְּ ַמגִּ
מי רואה שותפים אלו ואינו משתתף עמהם,

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק!
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לקט מספרי הקדמונים על הזוהר

ֶרֶמז ְוסֹוד  דֹוׁש: ָהעֹוְסִקים בְּ ִלְבָרָכה ְוַהּזַֹהר ַהקָּ ָר"א ִזְכרֹונוֹ  א. ַהגְּ
ֵלי ה' י"ח) ָר"א ַעל ִמשְׁ רּוׁש ַהגְּ (פֵּ ֶהם.  ר בָּ ֵאין ֵיֶצר ָהַרע ָיכֹול ְלִהְתגַּבֵּ

ים ַלנֶֶּפׁש ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ֵהם ַחיִּ ב. פְּ

ַהנֶֶּפׁש  הּוא  שֶׁ ַהּגּוף  ִלְפִניִמּיּות  ים  ַחיִּ ֵהם  ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  פְּ
ֶרֶמז ְוסֹוד ֵאין ֵיֶצר ָהַרע  ְוַהִחיצֹוִנּיּות ְלִחיצֹוִנּיּות ַהּגּוף, ְוָהעֹוְסִקים בְּ
ֶרק ח' אֹות כ"ו) ֵלָמה פֶּ (ֶאֶבן שְׁ ֶהם.  ָיכֹול ְלִהְתגָּרֹות בָּ

ָלה בָּ ִלּמּוד ַהקַּ ה בְּ ֻאלָּ ר ַהגְּ ג.  ִעקַּ

ה  ֻאלָּ ַהגְּ ר  ְוִעקַּ ַהּתֹוָרה,  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ְהֶיה,  תִּ לֹא  ה  ֻאלָּ ַהגְּ
ֶרק י"א אֹות ג') ֵלָמה פֶּ (ֶאֶבן שְׁ ָלה.  בָּ ִלּמּוד ַהקַּ בְּ

ֲעֵרי אֹוָרה ד. ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְושַׁ

ָאְמרּו  עּור ִלּמּוד שֶׁ ֶרְך ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבתוֹ ַהשִּׁ ּנּו: ֵאיְך ַהדֶּ י ִממֶּ ַאְלתִּ שָׁ
ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה?

ְקָצת  ְלָהִבין  ֵדי  כְּ אֹוָרה  ֲעֵרי  ְושַׁ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלְלמֹד  יב:  ְוֵהשִׁ
יַע  ל ּוַמסִּ י הּוא ְמַבְלבֵּ רּוׁש, כִּ ִלי ַהפֵּ דֹוׁש, ַרק בְּ ּזַֹהר ַהקָּ ּנּוִיים בַּ ַהכִּ
ֶרק י"א אֹות ג') ֵלָמה פֶּ (ֶאֶבן שְׁ ְלִעְנָין ַאֵחר. 

סֹוד  "י ְוָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה ָהיּו בְּ בִּ ָלה, קֶֹדם ַרשְׁ בָּ ה. סֹודֹות ַהקַּ
ירּו ְלַגּלֹות ַהּסֹוד ְך ׁשּוב לֹא ָהָיה סֹוד, ְוִהתִּ גָּדֹול, ְוַאַחר כָּ

סֹוד  ֵאינוֹ  ׁשּוב  ְך  ְוַאַחר כָּ ה סֹוד  ְתִחלָּ ֵהם בִּ ָבִרים שֶׁ ה דְּ מָּ ֵיׁש כַּ
ר יֹוַחאי ְוָהֲאִר"י  ְמעוֹן בַּ י שִׁ ּקֶֹדם ַרבִּ ָלה שֶׁ בָּ גוֹן ְקָצת סֹודֹות ַהקַּ כְּ
ִרים  סֹוד גָּדֹול, ְולֹא ָהיּו ְמַדבְּ ָבִרים בְּ ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה ָהיּו ֵאּלּו ַהדְּ
ר  ְמעוֹן בַּ י שִׁ יֵמי ַרבִּ ְך בִּ סֹוד גָּדֹול ְמאֹד, ְוַאַחר כָּ י ִאם בְּ ִמזֶּה כִּ
ירּו ְלַגּלֹות  יֹוַחאי ְוָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה, ׁשּוב לֹא ָהָיה סֹוד, ְוִהתִּ
ו סֹוד ְוַאַחר  ֵהם ַעְכשָׁ ָבִרים שֶׁ ה דְּ ה ְוַכמָּ מָּ ַהּסֹוד ְקָצת. ְוֵכן ֵיׁש כַּ
ֶרְסֶלב, תי"ט) (ַחיֵּי מֹוֲהַר"ן ִמבְּ ִאים לֹא ִיְהיּו סֹוד.  יִָּמים ַהבָּ ְך בַּ כָּ

ֵאינוֹ ֵמִבין ה ַאף שֶׁ ו. ַהּזַֹהר ְסֻגלָּ

ַעל ֵעֶסק גָּדֹול  הּוא בַּ ֶזה ָהאֶֹפן: ִמי שֶׁ ּמּוד ִיְהֶיה בְּ ָאר ַהלִּ ּוְבִנּדוֹן שְׁ
ת ֵליּה  י ָמה ִאְכפַּ ֵאינוֹ ֵמִבין, כִּ דֹוׁש ַאף שֶׁ ּזַֹהר ַהקָּ ִיְהֶיה רֹב ִלּמּודוֹ בַּ

ה. ֵאינוֹ ֵמִבין ֲאִפּלּו ָהִכי הּוא ְסֻגלָּ שֶׁ
ף תקע"א) ָצִרים דַּ (ַמַאְמֵרי ַאְדמֹו"ר ַהזֵָּקן ַהקְּ

ֵסֶפר ַהּזַֹהר ז. ֵעת ָקבּוַע בְּ

ית  מוֹ ֵראשִׁ ָכל יֹום ִלְלמֹד ִסְפֵרי מּוָסר כְּ ְהֶיה ֵעת ָקבּוַע בְּ יִּ ר שֶׁ ְוָהִעקָּ
ֵסֶפר ַהּזַֹהר. ם ּוִבְפָרט בְּ ינּו תָּ ר ְלַרבֵּ ָחְכָמה ְוֵסֶפר ַהיָּשָׁ

ָעִרים ַעּמּוד 04) (ֵמָאה שְׁ

ׁש ָנה ַממָּ דֹוׁש - קֶֹדם ַהשֵּׁ ּקּוֵני ַהּזַֹהר ַהקָּ ח. תִּ

ִוד ֵנרוֹ ָיִאיר  ְבָהק ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב דָּ ְלִמיִדי ַהמֻּ ת תַּ ִלְכבֹוד ְקֻדשַּׁ
ֱאלִֹקים  ִויִהי  ִאיָעְצָך  ֲאָבל  ִמזֶּה,  גָּדֹול  ַצַער  ִלי  ֵיׁש  ּוְמאֹד  ְוכּו' 
ּקּוֵני  ְלמֹד ַמֲאָמר ֶאָחד ִמתִּ ׁש תִּ ָנה ַממָּ ָכל ַלְיָלה קֶֹדם ַהשֵּׁ ְך. בְּ ִאתָּ
ַרְך,  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ ֶעְזַרת  בְּ יָרא  תִּ ּוַבל  ַטח  בֶּ ן  ישַׁ תִּ ְוָאז  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר 
ְיִהי  ן  כֵּ ָאֵמן  ְוָקא,  דַּ ְוִיְרָאתוֹ  ַאֲהָבתוֹ  נּו  ִלבֵּ בְּ ע  ִיטַּ ַרְך  ִיְתבָּ ם  ְוַהשֵּׁ
ם  ַעל שֵׁ י ֱאִליֶעֶזר בַּ ן מֹוֵרנּו ָהַרב ַרבִּ ָרֵאל בֶּ ָרצוֹן, ִמנַּאי מֹורוֹ ִישְׂ
ם טֹוב) ֶתר שֵׁ (כֶּ עִזּבּוז.  ִממֶּ

א ֵריַקְנָיא יבָּ דֹוׁש ַאלִּ ף זַֹהר ַהקָּ ט. דַּ

ן  ֵמר פֶּ א ְוִהשָּׁ ישָׁ י בִּ ל ִמילֵּ א ֵריַקְנָיא מֹוֵנַע כָּ יבָּ דֹוׁש ַאלִּ ף זַֹהר ַהקָּ דַּ
יֲאָך ְלָבְבָך ַלְחּדֹל ִמזֶּה. ַישִּׁ

ִריְנַוְלד ֵמחֹוְסט אֹות כא) ה גְּ י משֶׁ (ַהְנָהגֹות ַרבִּ

ה ְלָהִבין ִטיָרתוֹ ִיְזכֶּ י. ַאַחר פְּ

ּמּוד  י ֵכן ַהלִּ ֵאינוֹ ָיכֹול ְלָהִבין ַעל ּבּוְריוֹ, ַאף ַעל פִּ ַוֲאִפּלּו ַמה שֶּׁ
ה  ִיְזכֶּ ָאז  ָחְמרוֹ  ְך  כֵּ ְזדַּ יִּ שֶׁ ִטיָרתוֹ  פְּ ַאַחר  שֶׁ ּתֹוֶעֶלת,  הּוא  ַעְצמוֹ  בְּ

ֵאינוֹ יֹוֵדַע. י שֶׁ ְלָהִבין ְוכּו'. ְלָכְך ִיְלמֹד ָאָדם ַאף ַעל פִּ
ת) בָּ ים שַׁ (ְמאֹור ֵעיַנִים ִחּדּושִׁ

ֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש ָמה ְוָדָבר ַהשָּׁ שָׁ דֹוׁש ְמֻסגָּל ַלנְּ יא. זַֹהר ַהקָּ

ָכל יֹום ֵסֶפר זַֹהר  יל ֶאת ַעְצמוֹ לֹוַמר בְּ ל ָאָדם ְלַהְרגִּ ְוַגם ָצִריְך כָּ
ה, ּוִמן ֱאלּול ַעד ַאַחר ָיִמים טֹוִבים ִלְגמֹר ֵסֶפר  ִפלָּ דֹוׁש קֶֹדם ַהתְּ ַהקָּ
ִריס, ֵהן ֲאִני ֵעץ ָיֵבׁש ּוִמי ָאנִֹכי  דֹוׁש. ְוַאל ֹיאַמר ַהסָּ ּקּוִנים ַהקָּ תִּ
ל  ימּו כָּ ָבר ִהְסכִּ י כְּ ָלה. כִּ ִסְפֵרי ַקבָּ ִניָמה בְּ ת ֶאל ַהּקֶֹדׁש פְּ ָלֶגשֶׁ
נֹוַח מֹוֵרנּו ָהַרב ְצִבי  יק ַהְמֻפְרָסם ַהמָּ דִּ ם ַהצַּ יִקים ּוְברֹאשָׁ דִּ ַהצַּ
ְרָאיֹות  ה  ַכמָּ בְּ ֵמַרע  סּור  ִסְפרוֹ  בְּ יִדיְטׁשֹוב  ִמזִּ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ 
ֵמִבין  ֵאינוֹ  ְוַאף שֶׁ ָיֵמינּו,  בְּ ֶקר  ְושֶׁ ַהיֵֶּצר  ֵמֲעַצת  ֶזהּו  י  מֹוִכיחֹות כִּ
ָבר  ָמה ְוהּוא דָּ שָׁ דֹוׁש ְמֻסגָּל ַלנְּ ַהּזַֹהר ַהקָּ ל ָמקֹום ְלׁשוֹן  ַהּכֹל, ִמכָּ

ל ֶאָחד ְלִפי ֲהָבָנתוֹ  ם הּוא, כָּ ָרֵאל ָקָטן ְוָגדֹול שָׁ ֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש ִישְׂ ַהשָּׁ
ָמתוֹ. ְושֶֹׁרׁש ִנשְׁ

עִוויץ אֹות ה') אְקשֶׁ י ְצִבי ִהיְרׁש ָהאָראִוויץ ִמבָּ רֹות, ַרבִּ (ַהְנָהגֹות ְישָׁ

ֵלמּות גָּדֹול ֶאל ַהנֶֶּפׁש יב. ִלּמּוד ַהּזַֹהר הּוא שְׁ

ֲהָלָכה  ָמָרא  גְּ ָנה  ִמשְׁ ַנ"ְך  ַהתַּ ִיְלמֹד  הּות  שְׁ לוֹ  ְהֶיה  יִּ שֶׁ ְזַמן  ָכל  בְּ
ֵלמּות גָּדֹול ֶאל  י ִלּמּוד ַהּזַֹהר הּוא שְׁ דֹוׁש. כִּ ְדָרׁש ּוַבּזַֹהר ַהקָּ ּוַבמִּ
ל ַהּזַֹהר ְלַבד ְמֻסגָּל  ׁשוֹן שֶׁ ֵמִבין, ַהלָּ ֵאינוֹ  י שֶׁ ַהנֶֶּפׁש, ְוַאף ַעל פִּ
י ֲחנֹוְך ֶהעִניְך ֵמָאֶלעְסק, אֹות ב') ּמּוד, ַרבִּ (ֵסֶדר ַהלִּ ְמאֹד. 

ּמּוד ָאר ַהלִּ יק שְׁ ה, ְוֵאין ַמְספִּ יג. ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהְרבֵּ

ֵסֶפר  ִלְלמֹד  ָצִריְך  ֲאִני  ַזַצ"ל) שֶׁ ְנָחס ִמָקאִריץ  י פִּ (ַרבִּ ִלי  ָאַמר 
ָצִריְך  ַהגָּלּות  כּות  ַחשְׁ ֵמֲחַמת  י  כִּ ַאַרייְנָטאן)  (ִזיְך  ה  ַהְרבֵּ ַהּזַֹהר 
הּוא  שֶׁ ֲאִפּלּו  ּמּוד  ַהלִּ ָאר  שְׁ יק  ַמְספִּ ְוֵאין  גָּדֹול  אֹור  בְּ ְלָהִאיר 
י  ָאַמר ַרבִּ ּזַֹהר שֶׁ ְוֵכן הּוא בַּ עּוִרים,  ָאר ַהשִּׁ שְׁ ִלּמּודוֹ בִּ ַמְתִמיד בְּ

ם. יָחא, ַעיֵּן שָׁ א ְמשִׁ ַמְלכָּ ָדָרא דְּ ַהּזַֹהר ָיֵגן בְּ ן יֹוַחאי שֶׁ ְמעוֹן בֶּ שִׁ
ְנָחס) (נֶֹפת צּוִפים קמ"ד – ִמְדָרׁש פִּ

ְמֻסגָּל  ַהּטֹוֲעמוֹ  ֵחְך  ל  כָּ ָבָריו,  דְּ ִניִמּיּות  פְּ ֵמִבין  ֵאינוֹ  שֶׁ ִמי  יד. ַאף 
ָכּה ָמה ְלָהִאיָרּה ּוְלַזכְּ שָׁ ַלנְּ

ָבָריו  דְּ ר  ֲאשֶׁ ְותֹוַעְלּתוֹ  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ת  ְקֻדשַּׁ ּגֶֹדל  יַח  שִׂ ָיכֹול  ּוִמי 
ַתח  ּוַמְזִהיִרים. פֶּ ְמִאיִרים  ּבֹוֲעִרים  יִדים  ַלפִּ ִרים כְּ ְוִנְסתָּ ְצפּוִנים 
ָבָריו  דְּ ַאֲהָבה,  ָרצּוף  ּתֹוכוֹ  ָפׁשֹות  ַהנְּ ַחיֵּי  ים,  ַהַחיִּ ְמקֹור  ֵעיַנִים 
ד  ְכבָּ ַהנִּ ם  ַהשֵּׁ ֶאת  ּוְלִיְרָאה  ְלַאֲהָבה  ָבבֹות  ַהלְּ ֶאת  ַמְלִהיִבים 
ֵחְך  ל  כָּ ָבָריו  דְּ ִניִמּיּות  פְּ ּתֹוִכּיּות  ֵמִבין  ֵאינוֹ  שֶׁ ִמי  ְוַאף  ְוַהּנֹוָרא. 
ְלָהִאיָרּה  ָמה  שָׁ ַלנְּ ְמֻסגִָּלים  ה  ֵהמָּ ָבָריו  דְּ ְלׁשֹונוֹ,  ְולֹוֵמד  ַהּטֹוֲעמוֹ 
ין ַאְמְסֶטְרַדם ִלְדפּוס ַהּזַֹהר תקס"ד) ית דִּ ַמת בֵּ (ַהְקדָּ ּנֹוָדע.  ָכּה כַּ ּוְלַזכְּ

ָלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ָמה ַאף דְּ שָׁ טו. ְלׁשוֹן ַהּזַֹהר ְמֻסגָּל ַלנְּ

דֹוׁש  ִהּלֹות ֵסֶפר ַהיָָּקר ְוַהקָּ ְפֶאֶרת ְוגֶֹדל תְּ ָבר נֹוַדע ּגֶֹדל ְיַקר תִּ כְּ
ֵזֶכר  יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ָהֱאלִֹקי  נָּא  ַהתַּ ר  ִחבֵּ שֶׁ זַֹהר  ּקּוֵני  תִּ
ְלתֹוָתיו יֹום יֹום,  קֹד ַעל דַּ ֵרי ָאָדם ׁשֹוֵמַע לוֹ ִלשְׁ יק ִלְבָרָכה, ַאשְׁ ַצדִּ
ַאף ְלׁשֹונוֹ ְלׁשוֹן ַהזָָּהב (ַהּזַֹהר) ְמֻסגָּל ְמאֹד  ידּו שֶׁ ר ֲחָכִמים ִהגִּ ֲאשֶׁ

ָלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר. ָמה ַאף דְּ שָׁ ַלנְּ
פּוס ֶמעִזּבּוז) ּקּוֵני זַֹהר דְּ ָטא תִּ דֹוׁש ֵמַאפְּ ַמת ָהַרב ַהקָּ (ַהְסכָּ

ָכל יֹום ּזַֹהר בְּ ין בַּ פִּ טז. ִלְלמֹד ָחֵמׁש דַּ

ְוהּוא  יֹום,  ָכל  בְּ ּזַֹהר  בַּ ין  פִּ דַּ ָחֵמׁש  ִלְלמֹד  ַעְצמוֹ  ִלְקּבַֹע  ְוָראּוי 
ָנּה  ּוְלַתקְּ ָכּה  ּוְלַזכְּ ְלָהִאיָרּה  ַלנֶֶּפׁש  גָּדֹול  ְוִתּקּון  גָּדֹול  ּתֹוֶעֶלת 
ם,  נַֹעם ַהשֵּׁ ּוְלַכּלֹות קֹוִצים ִמּדֹות ָרעֹות ְוַתֲאוֹות ָרעֹות ִלְזּכֹות בְּ

ל ַהנֶֶּפׁש. ִעים שֶׁ א ְוִתּקּון ַלֲחָטִאים ּוְפשָׁ ְוהּוא ַמְרפֵּ
ע ְלַהִחיָד"א אֹות מ') ֶאְצבַּ (מֹוֶרה בְּ

ָכל  ּקּוִנים בְּ ין זַֹהר אוֹ תִּ פִּ ה דַּ ּיֹאַמר ֲחִמשָּׁ ׁשּוָבה שֶׁ ּקּון ְלַבַעל תְּ יז. תִּ
יֹום

ין זַֹהר  פִּ ה דַּ ּיֹאַמר ֲחִמשָּׁ ׁשּוָבה שֶׁ ּקּון ְלַבַעל תְּ ְוֵכן ָנַתן ָמָרן ָהֲאִר"י תִּ
ְיָלה,  לַּ בַּ ִלּמּודוֹ  ַע  ִלְקבֹּ י  ְוַרבִּ ָנַהג מֹוִרי  ְוֵכן  יֹום,  ָכל  ּקּוִנים בְּ תִּ אוֹ 

ֶאָחד טֹוִבים. ֵניֶהם כְּ ּזַֹהר, אוֹ שְׁ ָניֹות אוֹ בַּ שְׁ מִּ בַּ
ע ְלַהִחיָד"א אֹות מ') ֶאְצבַּ (מֹוֶרה בְּ

ים ׁש ִחּדּושִׁ ִאּלּו ִחדֵּ ֵאין ֵמִבין ָחׁשּוב כְּ דֹוׁש ַאף בְּ יח. ִלּמּוד זַֹהר ַהקָּ

ַעד  ַעל,  ִממַּ ַמִים  שָּׁ בַּ ְמאֹד  ָחׁשּוב  הּוא  שֶׁ ּתֹוָרה  י  ִחּדּושֵׁ ַמֲעַלת 
תּוב  ַהכָּ ְוָעָליו  ים,  ֲחָדשִׁ ַמִים  שָׁ ּבֹוֶנה  שֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ָאְמרּו  שֶׁ
ה",  ָאתָּ י  ַעמִּ ְלִצּיוֹן  ְוֵלאמֹר  ָאֶרץ  ְוִליסֹד  ַמִים  שָׁ "ִלְנטַֹע  אֹוֵמר: 
הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ְלַהקָּ ף  תָּ שֻׁ ה  נֲַּעשֶׂ שֶׁ י,  ִעמִּ א  ֶאלָּ י  ַעמִּ ְקֵרי  תִּ ַאל 
ַגם  את ּוִבְפָרט ַלֲעווֹן פְּ ּקּון גָּדֹול ְלָכל ָעווֹן ּוְלָכל ַחטָּ ְוכּו', ְוהּוא תִּ
ֵאין ֵמִבין ָחׁשּוב  דֹוׁש ַאף בְּ ִרית ְוכּו'. ְוַגם ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ ַהבְּ
ַכוֵּן  יְּ ְמִעיט ּוִבְלַבד שֶׁ ה ְוֶאָחד ַהמַּ ְרבֶּ ים. ְוֶאָחד ַהמַּ ׁש ִחּדּושִׁ ִאּלּו ִחדֵּ כְּ
ֶלא יֹוֵעץ ֵעֶרְך ִחּדּוׁש) (פֶּ ַמִים.  ִלּבוֹ ַלשָּׁ

ה ִפלָּ יט. לֹוַמר זַֹהר ָחָדׁש קֶֹדם ַהתְּ

ה  ִפלָּ יד ְמַעט זַֹהר קֶֹדם ַהתְּ ִאם רֹוִצים ְלַהגִּ יד ְלָהַאְבֵרִכים שֶׁ גִּ תַּ
ן ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ָחִסיד. זֶּה גַּם כֵּ מִּ ידּו זַֹהר ָחָדׁש, שֶׁ יַּגִּ שֶׁ

טֹוִלין) ר ִמסְּ י ָאשֵׁ דֹוׁש ַרבִּ ם ָהַרב ַהקָּ שֵׁ ְבֵרי ַאֲהרֹן בְּ (דִּ

ָמה,  שָׁ ַהנְּ ְך  ְמַזכֵּ הּוא  י  כִּ מֹורֹות  ַאשְׁ בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ כ. ִיְלְמדּו 
ֲאלֹות ִלּבוֹ. ל ִמשְׁ א כָּ רֹב ַרֲחָמיו ְיַמלֵּ רּוְך הּוא בְּ דֹוׁש בָּ ְוַהקָּ

ָרֵאל  ְזכּותוֹ ֵיְצאּו ִישְׂ י בִּ מֹורֹות, כִּ ַאשְׁ דֹוׁש בְּ ּזַֹהר ַהקָּ ִאם ָזָכה ִיְלמֹד בַּ
י ֵכן  ּלֹא ָזָכה ַלֲהִבינוֹ, ַאף ַעל פִּ ּדֹוָמה ְלַלְיָלה. ְוַאף שֶׁ ֵמַהגָּלּות שֶׁ

רֹב  בְּ הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ְוַהקָּ ָמה,  שָׁ ַהנְּ ְך  ְמַזכֵּ הּוא  י  כִּ ׁשוֹן  ַהלָּ ִיְלמֹד 
ַהּזַֹהר,  ְלׁשוֹן  ִלּמּוד  ְזכּות  ְפָרט בִּ בִּ ִלּבוֹ  ֲאלֹות  ל ִמשְׁ א כָּ ְיַמלֵּ ַרֲחָמיו 
אי ַמאן  ֵניּה ַודַּ ִלישְׁ הּוא ְמַגְמגֵּם בְּ י שֶׁ יּה ַאף ַעל פִּ י הּוא ַנְייָחא ַקמֵּ כִּ
הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ֶזה,  ְזכּות  בִּ ָרִקיַע,  ּוָמאן  ָספּון  ַמאן  ָחׁשּוב 

ן ְיִהי ָרצוֹן. ג ּוָבא ְלִצּיוֹן ּגֹוֵאל, ָאֵמן כֵּ ְיַמֵהר ְוָיִחיׁש ִויַדלֵּ
ְדמֹוִנים) ְתבּו ַהקַּ כָּ ּמּוד שֶׁ ֵסֶדר ַהלִּ ַמִים, בְּ ַער ַהשָּׁ (ִסּדּור שַׁ

ִפי  ים כְּ פִּ ִקים ַהדַּ ָנה - ְמַחלְּ ָכל ַהשָּׁ דֹוׁש כֻּּלוֹ בְּ כא. ִלְלמֹד זַֹהר ַהקָּ
ָנה ל ַהשָּׁ ל כָּ ַהיִָּמים שֶׁ

ָנה,  ַהשָּׁ ָכל  בְּ כֻּּלוֹ  דֹוׁש  ַהקָּ זַֹהר  ִלְלמֹד  נֹוֲהִגים  ֵיׁש  י  כִּ ע  דַּ גַּם 
ֵרי  ְוַאשְׁ ֵריֶהם  ְוַאשְׁ ָנה,  ַהשָּׁ ל  כָּ ל  שֶׁ ַהיִָּמים  ִפי  כְּ ים  פִּ ַהדַּ ִקים  ַחלְּ מְּ שֶׁ

ֶחְלָקם.
ַער ד') א ֵאִליָּהּו שַׁ סֵּ (כִּ

ְתָקא ֶאָחד,  ל ֵחֶלק ַעל פִּ ים ְוִלְרשֹׁם כָּ פִּ י דַּ ק ַהּזַֹהר ַעל פִּ כב. ְלַחלֵּ
ם, ִלְלמֹד  ַבר ַהשֵּׁ י ִעיָרם ַהֲחֵרִדים ַעל דְּ ְתָקאֹות ְלַאְנשֵׁ קּו ַהפִּ ִויַחלְּ

ָכל יֹום. ל ֶאָחד ֵחֶלק ָהָרׁשּום בְּ כָּ

ּוֶפֶלְך,  ֶלְך  פֶּ ְוָכל  ְוִעיר  ִעיר  ל  כָּ ּוַמְנִהיֵגי  י  ָראשֵׁ ַהֲחָכִמים,  ה  ֵאלֶּ גַּם 
ֲחָלִקים,  ה  ְלַכמָּ ֲחָלִקים  ג'  דֹוׁש  ַהּזַֹהר ַהקָּ י  פֵּ ק דַּ ְלַחלֵּ ימּו ֵלב  יָּשִׂ שֶׁ
י  ְלַאְנשֵׁ ְתָקאֹות  ַהפִּ קּו  ִויַחלְּ ֶאָחד,  ְתָקא  פִּ ַעל  ֵחֶלק  ל  כָּ ְוִלְרשֹׁם 
ָכל  ל ֶאָחד ֵחֶלק ָהָרׁשּום בְּ ם ִלְלמֹד כָּ ַבר ַהשֵּׁ ִעיָרם ַהֲחֵרִדים ַעל דְּ
ָכל  דֹוׁש בְּ ל ַהּזַֹהר ַהקָּ ם כָּ ין כֻּלָּ ְגְמרּו בֵּ יִּ יֹום, ּוְבֶזה יּוְכלּו ַלֲעשֹׂות שֶׁ
דֹוׁש ָיבֹוא ַהּגֹוֵאל  ְזכּות ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ י בִּ יֹום ְויֹום, ּוְכָבר נֹוַדע כִּ
ַער ד') א ֵאִליָּהּו שַׁ סֵּ (כִּ ן ְיִהי ָרצוֹן.  ָיֵמינּו, ָאֵמן כֵּ ְמֵהָרה בְּ בִּ

ָמאֵרי  אֹוִנים  ַהגְּ ִנים  ַרבָּ ַעם  ִמטַּ  - ית  ָהֲאִמתִּ ה  ֻאלָּ ַלגְּ ּקּון  כג. תִּ
א ישָׁ ַאְרָעא ַקדִּ דְּ

ִפי  כְּ ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  א  ַהבָּ ֱאלּול  כ"ה  בְּ ִסּיּוִמים  ָהֶאֶלף  ִלְגמֹר   
ַקד,  תָּ ֶאשְׁ ל  שֶׁ ֶחְבָרתוֹ  ֵני  בְּ ִעם  חֹות  פָּ אוֹ  יֹוֵתר  ָהִראׁשוֹן  עּור  שִׁ
ִרים  ַהצָּ ל  כָּ ל  ּוְלַבטֵּ ָרֵאל,  ִישְׂ ַעם  ַמזָּל  ְלִעּלּוי  ֶאָחד  זַֹהר  ִסּיּום 

אֹוָתם ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים, ְוָיֵפר ֲעַצת אוְֹיֵבינּו.

ל  ר הּוא ְמַבטֵּ דֹוׁש ֲאשֶׁ ָבר ָידּוַע ִלְכבֹוָדם ַמֲעַלת ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ כְּ
ּוִבזָּה  א  ְוַחְרבָּ ּומֹוָתָנא  ְוָרעֹות  ָקׁשֹות  ּוְגֵזרֹות  פְֻּרָענֻּיֹות  ִמיֵני  ל  כָּ
מֹוְדעֹות  בְּ ָרֵאל  ִישְׂ ַעם  עֹוַרְרנּו  ָבר  כְּ ָעְבָרה  שֶׁ ָנה  ְוַהשָּׁ ֵמָעְלָמא. 
ָמאֵרי  אֹוִנים  ַהגְּ ִנים  ַרבָּ ַעם  "ִמטַּ ית"  ָהֲאִמתִּ ה  ֻאלָּ ַלגְּ ּקּון  "תִּ
קֹד ַעל ִלּמּוד  ה, ִלשְׁ ר ִהיא ֶנֶעְתָקה ְלַמטָּ א" ֲאשֶׁ ישָׁ ַאְרָעא ַקדִּ דְּ
ימֹות  ָאֶרץ ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ ֶאֶלף ִסּיּוִמים, ּוְכִפי ָהְרשִׁ ַהּזַֹהר ִלְגמֹר בָּ
ן  כֵּ ַעל  ִסּיּוִמים,  ֵמאֹות  ׁש  ְלֵעֶרְך שֵׁ ַרק  ִנְגַמר  לֹא  ְלנּו,  ִקבַּ ר  ֲאשֶׁ
ָרֵאל  ִישְׂ ר  ל בַּ ים ִמכָּ שִׁ ה ְמַבקְּ דֹושָׁ ּוְגאֹוֵני ֶאֶרץ ַהקְּ ֵני  ֲאַנְחנּו ַרבָּ
ְכֵדי ִלְגמֹר ָהֶאֶלף ִסּיּוִמים  ַעם בִּ ֶגת ִלְלמֹד עֹוד פַּ ר ָידוֹ ַמשֶּׂ ֲאשֶׁ
יֹוֵתר אוֹ  עּור ָהִראׁשוֹן  ִפי שִׁ ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, כְּ א  כ"ה ֱאלּול ַהבָּ בְּ
ַקד, ִסּיּום זַֹהר ֶאָחד ְלִעּלּוי ַמזָּל  תָּ ל ֶאשְׁ ֵני ֶחְבָרתוֹ שֶׁ חֹות ִעם בְּ פָּ
ְוָיֵפר  ְוַתְחּתֹוִנים,  ֶעְליֹוִנים  אֹוָתם  ִרים  ַהצָּ ל  כָּ ל  ּוְלַבטֵּ ָרֵאל  ִישְׂ ַעם 
יָּה,  ּתּושִׁ ְיֵדיֶהם  יָנה  ֲעשֶׂ תַּ ְולֹא  בֹוָתם  ַמְחשְׁ ִויַקְלֵקל  אוְֹיֵבינּו  ֲעַצת 

ָאֶרץ. רֹור בָּ ן ָלֶבַטח ְוִנְרֶאה ּוְקָראֶתם דְּ כֹּ ָרֵאל ִישְׁ ְוִישְׂ

ַעל  ִחּיּוב  גָּדֹול  ה  מָּ כַּ ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ֶמֶלְך  א  סֵּ כִּ ֶפר  סֵּ בַּ ל'  ּוְבִתּקּון 
ֵאיָנם  ִאם  גָּדֹול  ה  מָּ כַּ ם  ְוָעְנשָׁ ָלה,  ַקבָּ ִלְלמֹד  ָחָכם  ְלִמיד  תַּ
ה  ֻאלָּ ַהגְּ ִבים  ְמַעכְּ ֵהם  י  כִּ גָּלּוָתא,  אֶֹרְך  ְוגֹוֵרם  ָלה,  ַקבָּ לֹוְמִדים 
ַמה  ָלה  בָּ ַהקַּ ִלּמּוד  בְּ ַאַחת  ָעה  שָׁ בְּ ה  ַיֲעשֶׂ י  כִּ ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא 
י גָּדֹול ּכָֹחּה  ֵטי ַהּתֹוָרה, כִּ ְפשָׁ ִלּמּוד חֶֹדׁש ָיִמים בִּ ה בְּ ּלֹא ַנֲעשֶׂ שֶּׁ

ה. ֻאלָּ ְלָקֵרב ַהגְּ

ִגיְרָסא  דֹוׁש בְּ ַהּזַֹהר ַהקָּ ִלּמּוד  י  כִּ ֶמֶלְך,  א  ִכסֵּ ם בְּ ּוְבִתּקּון מ"ג שָׁ
ֲאִפּלּו  ּוְלָהִבין  ִלְלמֹד  ה  ִיְזכֶּ ִאם  ן  כֵּ שֶׁ ְוָכל  עֹוָלמֹות,  ּבֹוֶנה  ָעְלָמא  בְּ
ּלֹא  ָעה ַאַחת ַמה שֶּׁ שָׁ ּקּון ְלַמְעָלה בְּ ה ּבוֹ תִּ רּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד, ַיֲעשֶׂ פֵּ
עֹוָלם  ן  בֶּ הּוא  שֶׁ לוֹ  ּוֻמְבָטח  ִמיָמה,  תְּ ָנה  שָׁ ט  שָׁ ַהפְּ ִלּמּוד  בְּ ה  ַיֲעשֶׂ
ִבים  ַהּיֹושְׁ ֶלְך  ַהמֶּ ֵני  פְּ ֵמרֹוֵאי  ְוִיְהֶיה  א,  ַמְלכָּ דְּ ֵהיָכָלא  ֵני  ִמבְּ א  ַהבָּ

ְרִקיָעא. ַמְלכּוָתא דִּ ִראׁשֹוָנה בְּ

ּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים  בַּ ה, שֶׁ ַרבָּ ָרא, ַאדְּ ר דָּ אֹוְמִרים ְוִכי ַאְכשַׁ ּוַמה שֶּׁ
ְלַטֵהר  ָיְכלּו  בֹוִהים  גְּ קֹומֹות  ִממְּ ים  ְקדֹושִׁ מֹות  ְנשָׁ ָלֶהם  ָהיּו  שֶׁ
מֹות  ְנשָׁ יָחא  ְמשִׁ דִּ ִעיְקָבא  בְּ ו  ְוַעְכשָׁ ַהּתֹוָרה,  ֵטי  ְפשָׁ בִּ ָמָתם  ִנשְׁ
ר ְלַטֵהר  רּות ַהִחיצֹוִנים ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ִאי ֶאְפשָׁ ְנמּוִכים ְוַגם ִהְתגַּבְּ
ַהּזַֹהר  ְלׁשוֹן  י  כִּ דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ַהְינּו  ְיָקִרים,  ים  ַסמִּ בְּ ַרק  ָמָתם  ִנשְׁ
ִיְהֶיה  ּוְבֶזה  ִלְגלּוג.  בְּ ַוֲאִפּלּו  ְלחּוד  ִפְטּפּוט  בְּ ֲאִפּלּו  ְלֶזה  ְמֻסגָּל 
ַהָחְמִרי  ַהזֶּה  עֹוָלם  בָּ ָרִעים  ְקִרים  ּוִממִּ ָהַרע  ִמיֵֶּצר  ַרע  ל  ִמכָּ ָמר  ִנשְׁ
ְנָחס  פִּ ת  ָרשַׁ פָּ דֹוׁש  ַהקָּ ִמּזַֹהר  ּנֹוַדע  כַּ ָהרּוָחִני,  א  ַהבָּ עֹוָלם  בָּ ְוַגם 
ֲהווֹ  ִרין דַּ ָכל דָּ ָחְכָמֵתיּה בְּ ָנִהיר  א, דְּ ישָׁ ּבֹוִציָנא ַקדִּ ף רי"ט)  (דַּ
יֵּׁש ְזכּות ִאם ַמֲחִזיִקים  יַאת ַהּגֹוֵאל אֹור ּתֹוָרה שֶׁ ְתֵריּה ַעד בִּ ֲאבַּ

ִית ַאף ִאם לֹא ְמִביִנים אֹוָתם. בַּ ִסְתֵרי ּתֹוָרה בַּ
ַער ד' אֹות י"ח) א ֵאִליָּהּו שַׁ סֵּ (כִּ ַהכל, ִמָכל ָמ

ב



אור הזהאר בגברתתן אור הזהאר בגברתתן. 1 1.

זוהר דברים (דף רפ''ה ע''ב):

ְלָמאֵריּה,  ְלאֹוִקיר  ָיַדע  ָלא  ֵיָקּלּו, ַמאן דְּ ּובֹוַזי  ְיהּוָדה,  י  ִרבִּ ָאַמר 
ָבֵרְך.  ַהמְּ ִמן  יֹוֵתר  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  גָּדֹול  ָתֵניָנן  דְּ ָאֵמן,  בְּ וָּון  ִאְתכַּ ְוָלא 
ּבּוָעא  ְרָכאן ִממַּ יְך בִּ ָאֵמן, ָמשִׁ ְמעוֹן, דְּ י שִׁ ַרבִּ יּה דְּ ְוָהא אֹוִקיְמָנא ַקמֵּ
ִליִפין  גְּ ּוְבַאְתָוון  ישראל).  כנסת  (דא  ְלַמְטרֹוִניָתא  א  ְלכָּ ּוִממַּ א,  ְלַמְלכָּ
ְרָכאן ְלנּון,  ָמטּו בִּ יָון דְּ ''ם ְלנּו''ן. כֵּ י ֶאְלָעָזר, ֵמָאֶל''ף ְלֵמ''ם, ּוִממֵּ ִרבִּ דְּ
ֵטי  שְּׁ ֵאי, ּוִמְתפַּ ֵאי ְוַתתָּ ְרָכאן ְלִעלָּ ין (דף רפ''ה ע''ב) ְוָנְפִקין בִּ ן ַנְגדִּ מָּ ִמתַּ
ַלְנָיא  יק פְּ ַאפִּ ִבְרָכן, דְּ ִקיּוָתא דְּ ְקיּו ִמשַּׁ א. ְוָקָלא ָנִפיק ִאְתשַׁ כֹלָּ בְּ
ִרין ְלָאָתָבא  מְּ א, ְמשַׁ ָרֵאל ְלַתתָּ א. - ְוַכד ִישְׂ ישָׁ א ַקדִּ ַמְלכָּ א דְּ ַעְבדָּ
ִתיָחן  אן פְּ ִבְרכָּ ְתִחין דְּ ָמה פִּ ִאְצְטִריְך, כַּ ָמה דְּ ְייהּו כְּ וָנא ִלבַּ ָאֵמן, ְלַכוְּ
ֵחדּו  ָמה  כַּ ָעְלִמין,  הּו  ֻכלְּ בְּ ִחין  כְּ תַּ ִמשְׁ ָטָבאן  ָמה  כַּ א,  ְלֵעילָּ ֵליּה 
ָעְלָמא  ַגְרִמין ַהאי. ֲאָגר ְלהּו בְּ ָרֵאל דְּ א. ַמאי ֲאָגר ְלהּו ְלִישְׂ כֹלָּ בְּ
ָעאִקין ְלהּו (לישראל),  ֲעָתא דְּ שַׁ ין בְּ ָעְלָמא דֵּ ָאֵתי. בְּ ין, ּוְבָעְלָמא דְּ דֵּ
הּו ָעְלִמין, (ישעיה כו)  ֻכלְּ י ָמאֵריהוֹן, ָקָלא ַמְכְרָזא בְּ ן ְצלֹוָתא ַקמֵּ ּוְמַצלָּ
ְקֵרי ֱאמּוִנים,  יק ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים ַאל תִּ ָעִרים ְוָיבֹוא ּגוֹי ַצדִּ ְתחּו שְׁ פִּ
ְרִעין  תַּ ְלהּו  ְתִחין  פַּ ָרֵאל  ִישְׂ דְּ ָמה  כְּ ָעִרים,  שְׁ ְתחּו  פִּ ֲאֵמִנים.  א  ֶאלָּ
ֵמִאיּנּון  ְצלֹוְתהוֹן  ל  ְוִתְתַקבֵּ ָעִרים,  שְׁ ְתחּו  פִּ א  תָּ ַהשְׁ ְך  כַּ אן,  ִבְרכָּ דְּ
ַאְגַרְייהּו.  ַמאי  ָאֵתי  דְּ ָעְלָמא  בְּ ין,  דֵּ ָעְלָמא  בְּ ַהאי  ְלהּו.  ָעאִקין  דְּ
ֲהָוה ׁשֹוֵמר ְלָאָתָבא ָאֵמן. ַמאי  ר ָנׁש ֵמַהאי ָעְלָמא, דְּ ַכד ִיּפּוק בַּ דְּ
ה  ְמָבֵרְך, ּוְמַחכֶּ ָאַמר ַההּוא דִּ ָרָכה דְּ לֹוַמר, ָנִטיר ַהִהיא בְּ ׁשֹוֵמר. כְּ
ּוַמְכְרֵזי  ָקא  ַסלְּ ָמֵתיּה  ִנשְׁ ִאְצְטִריְך.  דְּ ָמה  כְּ ָאֵמן,  ְלָאָתָבא  ֵליּה 
ל  כָּ ְרִעין  תַּ ַתח  פָּ ֲהָוה  ִאיהּו  דְּ ָמה  כְּ יּה,  ַקמֵּ ָעִרים  שְׁ ְתחּו  פִּ יּה,  ַקמֵּ

ד ֲהָוה ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים. יֹוָמא, כַּ

        




      




(זכריה י"ג)

2052 בגימטריה 
2060 עם 8 תיבות 
2070 9 תיבות של אמן וכו', והכולל ביחד 
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ספר זכריה פרק יג פסוק ח-ט

צח אותיות חץ - רמז על חיצים של אטום
כמו שהגר"א זצ"ל אמר שהמלחמה האחרונה תהיה ב 12 דקות,

והחפץ חיים אמר שזה יקח רק 3 דקות

סנהדרין דף צח מגלה לנו סודות מלחמת גוג ומגוג
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בדרשתו  זצ"ל  ש"ך  הרב  הגה"צ  שאמר  כפי  אומרת  זאת 
פצצת  על  סובב  נשק,  ביום  לראשי  סכותה  הפסוק  בביאור 
נשק  ביום  "סכותי"  סוכות  כמו  לנו  יעשה  שהקב"ה  אטום, 

כשיזרקו את פצצת אטום וכך נינצל.
מכאן רואים שבאמן יהא שמיה רבא יכולים להינצל

ספר תהילים פרק קמ (ח):

 
28 אותיות  7 תיבות

שמות פרק כ א:
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(מספר הקדוש ילקוט מ"ל פרשת יתרו, ואתחנן, מספר הקדוש כל בו להלכות קדיש).

בראשית פרק א א

דֹוׁש ְּבָכל ָׁשָנה  ָּכל ֶנֶפׁש ִמיְִּׂשָרֵאל ְלִמָּגדֹול ְוַעד ָקָטן ְמֻחיָּב ִלְלֹמד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו, ּוְלַסיֵּם ֶאת ָּכל ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ

(ַרָּבֵני ְירּוָׁשַלִים תרפ"א). ְוָׁשָנה, ֹחק ְוא ַיֲעֹבר, ַלִּתּקּון ַהְּגאּוָלה ָהֲאִמִּתית, ּוְבָׁשָעה ַאַחת ִיְזֶּכה ִלְהיֹות ֶּבן עֹוָלם ַהָּבא. 

ג



ַכי המשך ֲהִליכֹות ָמְרדְּ
ֶפר "ַעּמּוֵדי עֹוָלם" ּובוֹ ֵמֲהִליכֹות ֶרק ִמּתֹוְך ַהסֵּ פֶּ

ִליָט"א ָהַרב ִמּפָֹרת ַכי ִיְצָחִקי שְׁ ל ָהַרב ַאְבָרָהם ָמְרדְּ מו"ר ַהְמֻקבָּ

ְרֵאִלי  שְׂ ַהיִּ ַחּיּות ָאָדם  ַהּזַֹהר.  ֵסֶפר  לּוי בְּ ְרֵאִלי תָּ שְׂ ַהיִּ ַחּיּות ָאָדם 
ְמָחה ּוְבנַֹעם  ה ּוְבשִׂ ְקֻדשָּׁ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּוְבִכְתֵבי ָמָרן ִלְלמֹד בִּ לּוי בְּ תָּ
ָרֵאל  ִישְׂ ְוָכל  תוֹ  ּוְקֻדשָּׁ ָגתוֹ  ַהשָּׂ ְלִפי  ֶאָחד  ל  כָּ ְוַאֲהָבה  ּוְבִיְרָאה 
ִלּמּוד  ְגֶלה כְּ ים א. ְואֹוֵמר: ֵאינוֹ ּדֹוֶמה ַחּיּות ְוַתֲענּוג ִלּמּוד ַהנִּ ְקדֹושִׁ
ְוַתֲענּוג  ַחּיּות  לוֹ  ֵאין  הּוא  שֶׁ ַעְצמוֹ  ַעל  ְוָאַמר  ּקּוִנים.  ְוַהתִּ ַהּזַֹהר 

מוֹ ִמן ַהּזַֹהר ְוִתּקּוִנים ב. ָמָרא כְּ ִלּמּוד ַהגְּ ֲאִפּלּו בְּ

הּוִדים. ּכֹוֵתב מו"ר הרי"ח ַהּטֹוב זיע"א:  לּו ֲעֵליֶהם ַהיְּ מּו ְוִקבְּ ִקיְּ
דֹוִלים  ַהגְּ ֵני ְמאֹורֹות  ל שְׁ ְיָקרֹות שֶׁ ְוָזַרח אֹור  ֵהִציץ  ר  ַמן ֲאשֶׁ ִמזְּ
ֲעַדת  ְקַהל  הּוִדים  ַהיְּ לּו  ְוִקבְּ מּו  ִקיְּ ַהּזַֹהר  ְוֵסֶפר  ּקּוִנים  ַהתִּ ֵסֶפר 
ָיִחיד  ְוַהּזַֹהר  ּקּוִנים  ַהתִּ ל  שֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ ּמּוד  לִּ בַּ ְלַהֲחִזיק  ָרֵאל  ִישְׂ
יג ּוְלָהִבין סֹוד  ֵאין ְלֵאל ָיָדם ְלַהשִּׂ ים ִמנַַּער ְוַעד ָזֵקן, ְוַהגַּם דְּ ְוַרבִּ
ֵכן  י  פִּ ַעל  ַאף  ה  ָהֵאלֶּ ים  דֹושִׁ ַהקְּ ָפִרים  סְּ בַּ שֶׁ ְטהֹורֹות  ֲאָמרֹות 

ְקִריָאָתן ְמאֹד ְמאֹד ג. ְבֵריֶהם ּוִמְתַלֲהִבין בִּ ָמא ֶאת דִּ צָּ ׁשֹוִתים בַּ

אֶֹפן  בְּ י  כִּ ְנַקוֶּה  ָהָבה  הזוה"ק:  ְלֵסֶפר  ִנים  ָהַרבָּ ַמת  ַהְקדָּ בְּ ּוכ"כ 
דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ִלּמּוד  עּו  ִיְקבְּ ָרֵאל  ִישְׂ ית  בֵּ ַאֵחינּו  ל  כָּ ֶזה  כָּ
ִעים ִאם  ם הּוא. ּוַמה ּטֹוב ּוַמה נָּ יר ְוֶאְביֹון ָקטֹן ְוָגדֹול שָׁ ַיַחד ָעשִׁ
ר  ֹזאת ֲאשֶׁ ּוִבְפָרט ְלֵעת כָּ ַע ֲחֵברּות ְלִלּמּוד ַהּזַֹהר  לּו ִלְקבֹּ דְּ תַּ ִישְׁ
דֹוׁש  ַהקָּ ּמּוד  לִּ בַּ ל  דֵּ תַּ ְלִהשְׁ ָעֵלינּו  ִלְפרַֹח  ֵהֵחּלּו  ה  ֻאלָּ ַהגְּ ִניצֹוֵצי 
ֵאִליָּהּו  ָקְדׁשוֹ  בְּ ר  בֵּ דִּ ר  ֲאשֶׁ כַּ ִצְדֵקנּו  יַח  ְמשִׁ ְלִביַאת  ַהְמֻסגָּל  ַהזֶּה 
ְרקּון  ְבַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִיְתפָּ ַהנִָּביא ָזכּור ָלטֹוב ְלַרְעָיא ְמֵהיְמָנא דִּ
ִביַאת  בְּ ֵתנּו  ֻאלָּ גְּ ָיִחיׁש  ְוה'  גָּלּוָתא.  ִמן  קּון  ִיפְּ ּוֵביּה  גָּלּוָתא  ִמן 

ָיֵמינּו ָאֵמן ד. ְמֵהָרה בְּ ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב בִּ יַח ִצְדֵקנּו בַּ ְמשִׁ

גָּב ְמאֹד  ַהּזַֹהר ִנשְׂ ֶנֶפׁש ַהּלֹוֵמד. ִלּמּוד ֵסֶפר  ׁש ֶאת  ּוְמַקדֵּ ְמַטֵהר 
ּבוֹ  ְוׁשֹוֶגה  ָיַדע ַמאי ָקָאַמר  ַוֲאִפּלּו ִאי לֹא  ַהנֶֶּפׁש  ׁש  ּוְלַקדֵּ ְלַטֵהר 
ִדְכִתיב  כְּ הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ִלְפֵני  ָחׁשּוב  הּוא  ה  ַהְרבֵּ ִגיאֹות  שְׁ
ָהא  ַאֲהָבה.  ָעַלי  ְוִדּלּוגוֹ  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ְרׁשּו  פֵּ ַאֲהָבה  ָעַלי  ְוִדְגלוֹ 
ֲחָצִיין  ר  ּוְמַדבֵּ ר  בֵּ יֹוֵדַע דַּ ֵאינוֹ  ְלִתינֹוק ָקָטן שֶׁ ּדֹוֶמה  ָבר  ְלָמה ַהדָּ
ְלקֹולוֹ  ְמחּו  ִישְׂ לוֹ  ִיְצֲחקּו  ְוִאּמוֹ  ְוָאִביו  ָפה  שָׂ ַלֲעֵגי  בְּ בֹות  תֵּ ל  שֶׁ
לוֹ  ֵיׁש  ְרֵאִלי  שְׂ ַהיִּ ָהִאיׁש  שֶׁ כְּ ַמח  ְוִישְׂ ַחק  ִישְׂ ַמִים  שָּׁ בַּ ב  יֹושֵׁ ְך  כָּ
ִמי  לוֹ  ֵאין  ֶגת אוֹ  ַמשֶּׂ ְעּתוֹ  דַּ ֵאין  ַאְך  ִלְלמֹד  ְורֹוֶצה  ּתוָֹרה  בַּ ה  ִחבָּ
ּוָבא  ְליֹוְצרוֹ  רּוַח  ַנַחת  ה  עֹושֶׂ אי  ַודַּ בְּ ּיֹוֵדַע  שֶׁ כְּ ְולֹוֵמד  ֶדּנּו  ַלמְּ יְּ שֶׁ
יֹוֵדַע ִלְלמֹד ֵאין  ֵאינוֹ  טֹור ְלִמי שֶׁ י ֵכן ֵאין ְמקֹום פְּ ָכרוֹ ִהנֵּה כִּ שְׂ בִּ

ּיֹוֵדַע ה. מוֹ שֶׁ י ָיכֹול ִלְלמֹד כְּ ין כִּ ַטֲעָנה זוֹ ּפוַֹטְרתוֹ ְליֹום ַהדִּ

יֲַּעבֹר  דֹוׁש ַאף שֶׁ ּזַֹהר ַהקָּ ָרֵאל ִלְלמֹד בַּ ר ִישְׂ ל בַּ ַתְחֵזק כָּ יְּ ְואֹוֵמר: שֶׁ
דֹוׁש  ּזַֹהר ַהקָּ ְלמֹד בַּ ה ִנְסיֹונֹות ְלַהְפִריד אֹותוֹ ָחִליָלה ִמלִּ מָּ ָעָליו כַּ
חֶֹמר  בַּ ִמים  ַהְמֻגשָּׁ ָאָדם  ֵני  ִמבְּ ִנְסיֹונֹות  ה  מָּ כַּ ָעָליו  ָעַבר  ִאם  ְוֵכן 
יֵניֶהם  בֵּ ב  יֹושֵׁ ְוהּוא  ִליְצַלן  ַרֲחָמָנא  ַהּדֹור  ֵליָצֵני  ֵהם  שֶׁ ֶהם  לָּ שֶׁ
ָהרֹוֶצה  ָרֵאל  שְׂ ִמיִּ ֶנֶפׁש  ַעל  בַּ ְתַחזֵּק  יִּ שֶׁ ַהחֹוִחים...  ין  בֵּ נָּה  ׁשֹושַׁ כְּ
לוֹ  ְרֶאה  נִּ שֶׁ י  פִּ ַעל  ַאף  הּוא...  רּוְך  בָּ ַהּבוֵֹרא  ְדֵבקּות  בִּ ֵבק  ִלדָּ
יַח  גִּ ין ַהחֹוִחים ַאל ַישְׁ נָּה בֵּ ׁשֹושַׁ הּוא כְּ ָעִמים שֶׁ ִמְקָצת ֵאיֶזה פְּ בְּ

מֹו ו. רּוְך הּוא ּוָברּוְך שְׁ כַֹח ָהֵאין סֹוף בָּ ַעל ֶזה ָחָזק ְוִנְתַחזֵּק בְּ

י  ַרבִּ יק  דִּ ַהצַּ ַהגָּאֹון  ָאַמר  ְוֵכן  ַהּזַֹהר.  ִלּמּוד  ַעל  ָלה  ַהְגבָּ ׁשּום  ֵאין 
ֵסֶפר  ִלּמּוד  ַעל  ים ז"ל שֶׁ ַחיִּ ֶהָחֵפץ  ַרּבוֹ  ם  לֹוְך ז"ל ִמשֵּׁ לֹמֹה בְּ שְׁ
ים ְמעוֵֹרר  י ֻרּבוֹ ִמְדָרׁש ְוָהָיה ֶהָחֵפץ ַחיִּ ָלה כִּ ַהּזַֹהר ֵאין ׁשּום ַהְגבָּ

ָנה כ'. ֶרק ד' ִמשְׁ א.  ר' ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, נֹוֵצר ֶחֶסד, פֶּ

ְנָחס, מהרה"ק ר"פ ִמּקֹוִריץ, ע"ב, אֹות ג'. ב.  ִמְדָרׁש פִּ

ָנָיהּו. ּקּוִנים בְּ ַמת ַהתִּ ַהְקדָּ ן ִאיׁש ַחי, בְּ ים, ַהבֶּ נּו יֹוֵסף ַחיִּ ג.  ַרבֵּ

פּוס גֶּ'ְרָבה. ִנים ַלּזַֹהר דְּ ַמת ָהַרבָּ ד.  ַהְקדָּ

ֶלא יֹוֵעץ, ֵעֶרְך ֹזַהר. אּפוֹ, פֶּ ר ִיְצָחק פָּ ה.  ר' ֱאִליֶעֶזר בַּ

ֶרְך ַהּקֶֹדׁש  ָמה דֶּ ַהְקדָּ ק ֱאִליֶעֶזר, בַּ שֶׂ מֶּ אּפוֹ, דַּ ם טֹוב פָּ ר שֵׁ ו.  ָהַרב ֱאִליֶעֶזר בַּ
אֹות י"ב.

ַוֲאִפּלּו  ה  ָרשָׁ פָּ אֹוָתּה  ל  שֶׁ ַהּזַֹהר  ֶאת  ת  בָּ שַׁ ל  כָּ ְלְמדּו  יִּ שֶׁ ם  ְלֻכלָּ
ְלַבחּוִרים ז.

דֹוִלים  ד ַעל מּוָסִרים גְּ ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְמֻיסָּ ד ַעל מּוָסר גָּדֹול. כָּ ְמֻיסָּ
ִכיָנה,  "ה ְוַהשְּׁ ָבה ְלִיחּוד ַהָקבָּ עּור, ּוִבְפָרט ִלְהיֹות ֶמְרכָּ ַעד ֵאין שִׁ
ָמָתם, ּוֵמִסיר ֵלב ָהֶאֶבן, ִאם ֶאֶבן הּוא  ְרדֵּ ִנים ִמתַּ ּוֵמִעיר ֵעיֵני ְישֵׁ
ִרים  ַהמָּ ַמִים  ַהזֵּידֹוִנים  ִים  ִממַּ ְלִהנֵָּצל  ה  ְסֻגלָּ הּוא  ְוַגם  ִנּמֹוַח, 
ַעְצמוֹ  ּנּו ִיְטעֹם בְּ ַהְמָאֲרִרים ָחְכַמת ַהִחיצֹוִנּיּות, ְוָכל ַהּטֹוֵעם ִממֶּ
ָחְכַמת ִעְמֵקי ִסְתֵרי ַטֲעֵמי ּתוָֹרה, ְוָכל  עֹוָלם כְּ ר ֵאין ָחְכָמה בָּ ֲאשֶׁ
ָמֵלא  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בּו ח.  ֶנְחשָׁ ְותֹהּו  ְלֶאֶפס  ְלָעָדּה  ִמבִּ ֶהָחְכמֹות 
דֹוִלים  ּקּוִנים גְּ ּלוֹ ֵהם תִּ מּוָסר. ֵסֶפר ַהּזַֹהר ָמֵלא מּוָסר, ְוָכל אֹות שֶׁ

ְלּגּוִלים ט. ל ַהגִּ ן כָּ ָמה ְלַתקֵּ שָׁ ַלנְּ

ּקּוֵני  ַהתִּ ת  ְקֻדשַּׁ גְַּדלּות  בח  עֹוָלם.  בָּ שֶׁ ַהָחְכמֹות  ל  כָּ ּכֹוֵלל 
ּלֹא  שֶׁ ֲאִפּלּו  ָנה  ַהשָּׁ ָכל  בְּ גַּם  יֹוֵתר  בְּ ּבוֹ  ַלֲעסֹק  ָרִגיל  ְוָהָיה  ֹזַהר. 
ַהָחְכמֹות  ל  כָּ לּוִלים  כְּ ּקּוִנים  ַהתִּ ֵסֶפר  בְּ שֶׁ ְוָאַמר,  ֱאלּול.  יֵמי  בִּ

עֹוָלם י. בָּ שֶׁ

ְלַמֲעַלת  ְוֵעֶרְך  עּור  שִׁ ֵאין  ַהּלֹוֵמד.  ְלַמֲעַלת  ְוֵעֶרְך  עּור  שִׁ ֵאין 
ֵאָליו,  ְלִוים  ַהנִּ ְוָכל  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ים,  ַחיִּ ֱאלִֹקים  ִדְבֵרי  בְּ ַההֹוֶגה 
י  כִּ רּוִרים...  ַהבְּ ַז"ל  ָהֲאִרי  ִכְתֵבי  בְּ ּוְביֹוֵתר  ֱאֶמת  ַחְכֵמי  ּוְבִדְבֵרי 
ְלָכל  ָחְכָמה  ּוִפְתֵחי  אוָֹרה  ֲעֵרי  שַׁ ִיגָּלּו  ִמיִדי  ַהתְּ ָהֵעֶסק  ְיֵדי  ַעל 
ֵהיַכל  ֶאל  ְלָקְרָבה  ַנְפׁשוֹ  ָחְמָדה  ר  ֲאשֶׁ ה',  ֶדֶרְך  בְּ תֹם  בְּ ַההֹוֵלְך 
ל  כָּ רּוִכים  בְּ ִיְהיּו  ן  כֵּ ְוַעל  הּוא,  רּוְך  בָּ ָהעֹוָלִמים  ַחי  בֹוד  ַהכָּ ֶמֶלְך 
יוֹם  י  יֹום ִמדֵּ ִים בְּ תַּ ָעה אוֹ שְׁ ה ֲאִפּלּו שָׁ ַכמָּ ִבים ַלֲעסֹק בְּ ְתַנדְּ ַהמִּ
ב  ִויַחשֵּׁ ה,  ְלַמֲעשֶׂ ְמָצְרָפּה  "ה  ַהָקבָּ טֹוָבה  ָבה  ּוַמֲחשָׁ יֹומוֹ...  בְּ
ָרִזין  נֹוָתיו בְּ כְּ ַחְצרֹות ה' ּוִמשְׁ ִמיד בְּ ל ַהּיֹום תָּ ִאּלּו עֹוֵמד הּוא כָּ כְּ

אוַֹרְיָתא יא. דְּ

דֹוׁש  ֶפר ַהקָּ ב ַהסֵּ ר ִנְכתַּ ּיֹום ַהזֶּה ֲאשֶׁ נּוז. ִהנֵּה בַּ ֵמֶהָאַרת ָהאֹור ַהגָּ
ָלנּו  ֵמִאיר  ְוֶזה  נּוז...  ַהגָּ טֹוב  י  כִּ ָהאֹור  ֵמֶהָאַרת  הּוא  שֶׁ ַהּזַֹהר 
ל  יַח ִצְדֵקנּו ְיִהי אוֹר ֶזה אוֹרוֹ שֶׁ ְזכּות ֶזה ְמשִׁ ה בִּ גָּלּות ַעד ִיְתגַּלֶּ בַּ

יַח יב. שִׁ ֶמֶלְך ַהמָּ

ּזַֹהר  בַּ יֵּׁש  ּוְמִתיקּות שֶׁ נּוז  ַהגָּ ּוְראּו אֹור  ַטֲעמּו  ַאַחי  ְוָלֵכן  ְואֹוֵמר: 
ל  כָּ ַעְצְמָך  ַעל  ל  ַקבֵּ תְּ אֹור  רֹב  מֵּ שֶׁ ַעד  ַלנֶֶּפׁש,  ִאיר  ַהמֵּ דֹוׁש  ַהקָּ
ּפֹל  תִּ ְולֹא  ָך  ְעתְּ דַּ ׁש  ִיְתַחלֵּ ְולֹא  ּסּוִרין,  ְוַהיִּ רֹות  ְוַהצָּ ָהָרעֹות 
ֲעלֹות, ֲחַזק ֲחַזק ֲחַזק  ה ְלַמְעָלה ַעד רּום ַהמַּ ְדֵרָגְתָך, ְוִתְתַעלֶּ ִממַּ

ְפַחד יג. יָרא ְולֹא תִּ ֶוֱאַמץ, לֹא תִּ

ּמּוד ַהְנָהגֹות ְזַמנֵּי ַהלִּ

ְנַין יֹוֵסף. לֹמֹה ִמּפוִֹז'ין, הֹוָספֹות בִּ ן שְׁ ז.  ר' יֹוֵסף בֶּ

ה  ַוֲעשֵׂ ֵמַרע  סּור  מהרצ"ה,  יִדיְטׁשֹוב,  ִמזִּ ֵטיין  ַאייְכְנשְׁ ִהיְרׁש  ְצִבי  ר'  ח.  
טֹוב.

ָנה  ִמשְׁ ד'  ֶרק  פֶּ ֶחֶסד,  נֹוֵצר  ִמּקֹוַמְרָנה,  ַסְפִרין  ְיִחיֵאל  ַאְיִזיק  ִיְצָחק  ר'  ט.  
כ'.

יחֹות הר"ן קכ"ח. ֶרְסֶלב, שִׂ י ַנְחָמן ִמבְּ י.  ָהַרבִּ

ה, 232. ְקֻדשָּׁ ָרֵאל בִּ יא.  ָהַרב ראי"ה קּוק, אֹוֵהב ִישְׂ

ָכר, ַמַאְמֵרי חֶֹדׁש  שְׂ ֵני ִישָׂ ינֹוב, מהרצ"א, בְּ יָרא ִמדִּ פִּ יב.  ר' ְצִבי ֱאִליֶמֶלְך שַׁ
קּוֵדי,  פְּ (ִזיָטאִמיר) פ'  ִאיר  ַהמֵּ ס' אֹור  בַּ ּוְרֵאה מ"ש  ד'.  ג' אֹות  ַמֲאָמר  ִאיָּר 
ָבִרים,  ם טֹוב ז"ל ֶאָחד ֵמַהדְּ ַעל שֵׁ ֲאלּו ַלבַּ ַעם ַאַחת שָׁ ף כ"ח טּור ג': פַּ דַּ
ָלֶהם  ְוָאַמר  ּבוֹ  ל  כֵּ ְוִהְסתַּ ְלָחן  ַהשֻּׁ ַעל  ֻמנָּח  ָהָיה  שֶׁ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ַתח  פָּ ַוֲאַזי 
יו  פִּ ֲאלּו  ְושָׁ ְדָבָריו.  בִּ וֵּן  כִּ שֶׁ ִאּתוֹ  ָהֱאֶמת  ִנְמָצא  ְך  כָּ ְוַאַחר  ַהְמאָֹרע,  ל  כָּ
ֵכן  ּזַֹהר ִיתָּ לּות ְמַעט בַּ כְּ ַתח ֶאת ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוִהְסתַּ פָּ ִביל שֶׁ שְׁ דֹוׁש, ְוִכי בִּ ַהקָּ
"ה  ַהָקבָּ ּבוֹ  ָרא  בָּ שֶׁ אֹור  ָמִצינּו  ֲהלֹא  יב,  ֵהשִׁ ְוָאז  ֵמָרחֹוק.  ְוִלְראֹות  ָלַדַעת 
ְוַגם ָהָאָדם ָיכֹול ִלְראֹות  ֶאת עֹוָלמוֹ ָהָיה ֵמִאיר ֵמרֹאׁש ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופוֹ 
ָעֶליָה,  ִרים  ְוַלדָּ ָלָאֶרץ  ּוֵמִאיר  ִהיר  ַהבָּ אֹור  ִעם  סֹופוֹ  ְוַעד  ָהעֹוָלם  ֵמרֹאׁש 
ָנזוֹ  גְּ ָהאֹור,  ֶזה  ִעם  ׁש  מֵּ תַּ ְלִהשְׁ ַדאי  כְּ ָהעֹוָלם  ֵאין  שֶׁ "ה  ַהָקבָּ ָרָאה  שֶׁ ְוֵכיָון 
ָהאֹור  ֶאת  ַנז  גָּ ָנזֹות  גְּ ְוֵהיָכן  ָהאֹור  ֶאת  ִכיל  ַהמֵּ קֹום  ַהמָּ ְוֵאפֹוא  יִקים,  דִּ ַלצַּ
ָמּה  ָאָדם לֹוֵמד ּתֹוָרה ִלשְׁ "ה, ּוְכשֶׁ ל ַהָקבָּ ּתֹוָרה אֹוָצרוֹ ַהּטֹוב שֶׁ ּתֹוָרה, שֶׁ בַּ
ְוִלְראֹות  יל  כִּ ְלַהשְׂ ָנִתיב  ַהגָּנּוז ֵמִאיר לוֹ  אֹור  ְכלוֹ, ַהמָּ ֵעין שִׂ ּה בְּ ל בָּ כֵּ ִמְסתַּ

ְגַנז ָהאֹור. נִּ ר ֵמָאז קֶֹדם שֶׁ ֲאשֶׁ ֵמרֹאׁש ָהעֹוָלם, כַּ

יג.  ר' ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, ְנִתיב ִמְצוֹוֶתיָך, ְנִתיב ַהּתֹוָרה, 
ִביל א' אֹות ל'. שְׁ

ָמָרא  גְּ יֹום  ָכל  בְּ ִלְלמֹד  ּמּוד  ַהלִּ ֵסֶדר  ַהּיֹום.  ֵסֶדר  בְּ ע  ִיְקבַּ א. 
ֶניָך יד. ָמחֹות ֶאת פָּ שַֹׂבע שְׂ יַע ַנְפׁשוֹ בְּ בִּ ָניֹות ְוֹזַהר ְלַהשְׂ ּוִמשְׁ

י  כִּ מֶֹרת,  ַאשְׁ בְּ ֹזַהר  ִיְלמֹד  ָזָכה  ִאם  ַהּבֶֹקר.  מֶֹרת  ַאשְׁ בְּ ִלְלמֹד  ב. 
ּדֹוָמה ְלַלְיָלה טו. ְואֹוֵמר: ּוִבְכָלל  ָרֵאל ֵמַהגָּלּות שֶׁ ְזכּותוֹ ֵיְצאּו ִישְׂ בִּ
ָכל יוֹם  ִנים לֹוַמר בְּ ל פָּ ַני ְמאֹד ִלְלמֹד, אוֹ ַעל כָּ זֲָּהרּו בָּ ן תִּ ֶזה גַּם כֵּ
דֹוׁש, ְוָדָבר ֶזה מֹוִעיל  עּור ֹזַהר ַהקָּ א ֵריָקָנא שִׁ יבָּ ם ַאלִּ כֵּ ּבֶֹקר ַהשְׁ בַּ
ֶפר ֲעבֹוַדת  סֵּ ר בַּ ְזכַּ נִּ ּמּוד כַּ ֲאַות ַהלִּ ְמאֹד ְלַטֲהַרת ַהנֶֶּפׁש ְוגוֵֹרר תַּ
קֹוִלי טז. ְואֹוֵמר: ִאם  ְמעּו בְּ שְׁ ַני ַהְיָקִרים ִאם תִּ ֵריֶכם בָּ ַהּקֶֹדׁש, ַאשְׁ
ָרֵאל  ִישְׂ ֵיְצאּו  ְזכּותוֹ  בִּ י  כִּ מֹורֹות  ַאשְׁ בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ִיְלמֹד  ָזָכה 
ֵכן  י  פִּ ַעל  ַאף  ַלֲהִבינוֹ  ָזָכה  ּלֹא  שֶׁ ְוַאף  ְלַלְיָלה  ּדֹוָמה  שֶׁ ֵמַהגָּלּות 
א  רֹב ַרֲחָמיו ְיַמלֵּ "ה בְּ ָמה ְוַהָקבָּ שָׁ ְך ַהנְּ י הּוא ְמַזכֵּ ׁשֹון כִּ ִיְלמֹד ַהלָּ
ַנייָחא  י הּוא  ַהּזַֹהר כִּ ְלׁשֹון  ִלּמּוד  ְזכּות  ְפָרט בִּ בִּ ִלּבוֹ  ֲאלֹות  ְלִמשְׁ
אי ַמאן ָחׁשּוב ַמאן  ֵניּה ַודַּ ִלישְׁ הּוא ְמַגְמגֵּם בְּ י שֶׁ יּה ַאף ַעל פִּ ַקמֵּ
ּוָבא  ג  ִויַדלֵּ ְוָיִחיׁש  ְיַמֵהר  "ה  ַהָקבָּ ֶזה  ְזכּות  בִּ ָרִקיַע  ּוַמאן  ָספּון 

ן ְיִהי ָרצֹון יז. ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל ָאֵמן כֵּ

ּקֶֹדם  שֶׁ יו  ַלֲאָנשָׁ ִצוָּה  טֹוב  ם  שֵׁ ַעל  ַהבַּ ה.  ִפלָּ ַהתְּ ִלְפֵני  ִלְלמֹד  ג. 
ְלַמֵעט  ה  ִפלָּ ַהתְּ קֶֹדם  ְואֹוֵמר:  ֹזַהר יח.  ַמַאְמֵרי  ִיְלְמדּו  ה  ִפלָּ תְּ ל  כָּ
אוֹ  דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ִעְנָין  ֵאיֶזה  ְוִלּמּוד  ר,  ֶאְפשָׁ דְּ ַמה  ל  כָּ ִדּבּור  בְּ

ֹזַהר ָחָדׁש יט. ִתּקּוִנים אוֹ בְּ בְּ

אוֹ  ֹזַהר,  בְּ אוֹ  ָניֹות  ִמשְׁ בְּ ְיָלה  לַּ בַּ ִלּמּודוֹ  ַע  ִלְקבֹּ ְוִיזֵָּהר  ְיָלה.  לַּ בַּ ד. 
ֶאָחד טֹוִבים כ. ֵניֶהם כְּ שְׁ

ָנה  שֵּׁ בַּ ִליָרא  ּלֹא  שֶׁ ֵעָצה  ָנה.  ַהשֵּׁ ִלְפֵני  ַלְיָלה  ָכל  בְּ ִלְלמֹד  ה. 
ִיזֵָּהר  ְואֹוֵמר:  ָנה כא.  ַהשֵּׁ קֶֹדם  ֹזַהר  ּקּוֵני  ִמתִּ ֶאָחד  ַמֲאָמר  ִלְלמֹד 
דֹוׁש כב.  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ אוֹ  ַאגָָּדה  בְּ אוֹ  ָנה  ַהשֵּׁ קֶֹדם  ַלְיָלה  ָכל  בְּ ִלְלמֹד 
עּור  ִכיָבה ֵאיֶזה שִׁ ּתוָֹרה ָסמּוְך ַלשְּׁ ּוכ"כ ַהִחיָד"א: ִיזֵָּהר ַלֲעסֹק בַּ
ַהּתוָֹרה  ת  ְקֻדשַּׁ ר  ֲאשֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ ֹזַהר  ֵסֶפר  בְּ אוֹ  ָניֹות  ִמשְׁ בְּ יְרָסא  גִּ

ְנצֹר אֹותֹו כג. ְכלוֹ תִּ שִׂ ר ָלַמד בְּ ֲאשֶׁ

ת  בָּ ָכל יֹום ֹזַהר ְמַעט ּוְבשַׁ ת. ִיְלמֹד בְּ בָּ ָכל יוֹם ּוְביוֹם שַׁ ו. ִלְלמֹד בְּ
ל ַהּיֹום ֹזַהר כד. כָּ

ָמה,  ַהְקדָּ בַּ ִמְצוֹוֶתיָך,  ְנִתיב  ִמּקֹוַמְרָנה,  ַסְפִרין  ְיִחיֵאל  ַאְיִזיק  ִיְצָחק  ר'  יד.  
ִעְנָיִנים  ה,  משֶׁ ָיִרים  ֶפר  סֵּ בַּ ָלַרְמָח"ל  ּוְרֵאה  ל"ב.  אֹות  א'  ַהּתֹוָרה  ִביל  שְׁ
ר  ִמיִדי ֲאשֶׁ ִלּמּוד תְּ ַע  ִלְקבֹּ נֹות ִראׁשֹונֹות  קָּ נֹות ִראׁשֹונֹות: תַּ קָּ ִנְפָלִאים, תַּ
ל  דֹוׁש ְוִתּקּוִנים, ִלְלמֹד כָּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ דֹוׁש ַהזֶּה בְּ ּמּוד ַהקָּ לֹא ַיְפִסיק ַהלִּ
ת ִמְנָחה  ִפלַּ ת ַהּבֶֹקר ְוַעד ֵעת תְּ ִפלַּ ִאיׁש ֵמֶהם ֶחְלקוֹ ֶזה ַאַחר ֶזה ֵמַאַחר תְּ
ִמיִדי  ּמּוד ַהתְּ לִּ ת ְויֹום טֹוב, ְועֹוד הֹוִסיפּו בַּ בָּ ִמיד חּוץ ִמשַּׁ ל ַהיִָּמים תָּ ֶעֶרב כָּ
ְיָלה חּוץ ִמן  לַּ עֹות בַּ ׁש שָׁ ְועֹוד שֵׁ ַהּיֹום כֻּּלוֹ  ל  דֹוׁש ִלְלמֹד כָּ ַהּזַֹהר ַהקָּ ל  שֶׁ

ּפּור. ילֹות ִמּמֹוָצֵאי יֹום כִּ ַהלֵּ

יִקים, ִסיָמן א' ְסִעיף ט"ו. אפִריׁש, אֹור ַצדִּ טו.  הר"מ פָּ

טז.  ַרֲחֵמי ָהָאב ִסיָמן ג'.

ְדמֹוִנים. ְתבּו ַהקַּ כָּ ּמּוד שֶׁ ֵסֶדר ַהלִּ ַמִים, בְּ ַער ַהשָּׁ יז.  ִסּדּור שַׁ

ַעל  ְעָיה ָעִטיָּה, ּדֹוֵרׁש טֹוב, ִעְנַין ֹזַהר. ּוְרֵאה מ"ש ָהַרב בַּ ר ְישַׁ יח.  ר' ִיְצָחק בַּ
ן  כֹּ ֶרְך ִישְׁ ית, ד"ה ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹקים ְיִהי ָרִקיַע: ּוְבֵאיֶזה דֶּ ֵראשִׁ ֶמׁש בְּ ָמאֹור ָושֶׁ
ל  ַמע שֶׁ ְקָרא ָאָדם ְקִריַאת שְׁ יִּ נּו ֲחַז"ל שֶׁ קְּ ָגה ֹזאת, ָלֶזה תִּ ָהאֹור ָלבֹוא ְלַהשָּׂ
יְַּמִליְך  שֶׁ זוֹ  וָָּנה  כַּ ַעל  ֶאָחד  ה'  ֱאלֵֹקינּו  ה'  ָרֵאל  ִישְׂ ַמע  ְוַעְרִבית שְׁ ֲחִרית  שַׁ
ּבֶֹקר  בַּ ֶזה  סּוק  פָּ ּיֹאַמר  ּוְכשֶׁ ָהעֹוָלם.  רּוחֹות  וד'  ה  ּוַמטָּ ְלַמְעָלה  "ה  ְלַהָקבָּ
ֲעַדִין לֹא  לֹות ַהנֶֶּפׁש ֵאָליו ְוכּו'. ַאְך ִמי שֶׁ ּתֹוְקקּות גָּדֹול ַעד כְּ ַכוָָּנה זוֹ ּוְבִהשְׁ בְּ
סּוק ֶזה  ִמּיּות לֹא ָיכֹול ִלְקרֹא פָּ ֲאַות ַהגַּשְׁ ַבר תַּ ָראּוי ְולֹא שָׁ ּדֹות כָּ ן ַהמִּ קֵּ תִּ
ּלֹא  יָּכֹול לֹוַמר ֶאָחד שֶׁ וָָּנה זוֹ ְוכּו', ְוֵעָצה ַהְיעּוָצה ְלֶזה שֶׁ ְולֹוַמר ֶאָחד ַעל כַּ
ָניֹות  ה ִמשְׁ ִפלָּ ה קֶֹדם ַהתְּ ְלמֹד ַהְרבֵּ יִּ בֹות ָזרֹות, הּוא שֶׁ ְחשָׁ ל אֹותוֹ ַהמַּ ְיַבְלבֵּ
ָרֵאל  ַמע ִישְׂ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ָיכֹול לֹוַמר שְׁ וָָּנה זוֹ שֶׁ דֹוׁש ַעל כַּ ָמָרא ְוֹזַהר ַהקָּ גְּ

ת, ְוָנכוֹן. דָּ ה' ֱאלֵֹקינּו ה' ֶאָחד כַּ

ית ַאֲהרֹן. יט.  ֵסֶדר ַהּיֹום ְוַאְזָהרֹות ַהּקֶֹדׁש בס' בֵּ

ס'  ע אֹות מ'. וכ"כ בַּ ֶאְצבַּ ִוד יֹוֵסף ֲאזּוַלאי, ַהִחיָד"א, מֹוֶרה בְּ ים דָּ כ.  ר' ַחיִּ
ָניֹות  ע ַעְצמוֹ ִלְלמֹד ִמשְׁ ה ִיְקבַּ ִפלָּ הֹור ִסיָמן צ"ג אֹות ב': קֶֹדם ַהתְּ ְלָחן ַהטָּ שֻׁ

דֹוׁש ֵהן ַרב ֵהן ְמַעט. ּזַֹהר ַהקָּ ְלמֹד בַּ יִּ ל ַעד שֶׁ לֵּ ָמָרא ֹזַהר. ְולֹא ִיְתפַּ גְּ

ֶפר ר'  סֵּ יָקאָלאיֹוב. בַּ ִוד ִממִּ ם טֹוב ְלָהַרב ר' דָּ ַעל שֵׁ ב מֹוֵרנּו ַהבַּ כא.  ִמְכתַּ
ם טוב. ֶתר שֵׁ "ט, כֶּ ָעשָׁ ם טֹוב, ַהבָּ ַעל שֵׁ ָרֵאל בַּ ִישְׂ

לֹוְטׁשֹוב, אֹות כ"א. לֹוְטׁשֹוב, ַהְנָהַגת ר' ִמיְכל ִמזְּ כב.  ר' ְיִחיֵאל ִמיְכל ִמזְּ

ִמיר אֹות קט"ו. כג.  ִצּפֶֹרן שָׁ

ת  ָרשַׁ אִדי ַמַאְמֵרי ַאְדמֹו"ר ַהזֵָּקן ַעל ַהּתֹוָרה פָּ ֵניאֹור ַזְלָמן ִמלָּ י שְׁ כד.  ַרבִּ
ף תתל"א. ֵצא דַּ תֵּ

המשך

ב. אות 

ד



עּור  שִׁ ָלֶכם  ִיְהֶיה  קֶֹדׁש  ת  בָּ שַׁ יֹום  בְּ ת.  בָּ שַׁ יֹום  בְּ ָקבּוַע  ִלּמּוד  ז. 
חֹק  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ְוֶזה  בּוַע,  ַהשָּׁ ֶדר  ִמסֵּ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ִלְלמֹד  ָקבּוַע 
ל ָהָאֶרץ,  חֹל אֹוְמִרים ָהִריעּו ַלה' כָּ ְולֹא ַיֲעבֹר א. ְוָכַתב ָהַרב ז"ל ב, בְּ
ַהְדַרת קֶֹדׁש  ֲחוּו ַלה' בְּ תַּ ת אֹוְמִרים ִהשְׁ בָּ בֹות ֲהָלָכה, ּוְבשַׁ י תֵּ ָראשֵׁ
י ִקּדּוׁש  ת, כִּ בָּ יֹום שַׁ ח בְּ בַּ תַּ שְׁ ָלה תִּ בָּ י ַהקַּ ָלה, כִּ בֹות ַקבָּ י תֵּ ָראשֵׁ
ָלל, ְוִלּמּוד ַמַאְמֵרי ַהּזַֹהר  ין כְּ ָמן ְקִליפִּ ֵלית תָּ סֹוד ֲאִצילּות דְּ ִהיא בְּ
ְוָהָיה  ְואֹוֵמר:  ָעְלָמא.  בְּ יְרָסא  גִּ י  כִּ ַאף  ִהּלּולוֹ  ִהיא  זוֹ  ּוְקִריָאתוֹ 
ָעצּום  ּתֹוֶעֶלת  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ה'  ִלּמּוֵדי  ה  ֻגלָּ סְּ שֶׁ ַז"ל  מֹוִרי  אֹוֵמר 
ָבר ְוכּו' ֲאָבל ַלּלֹוְמִדים  ׁש ּבוֹ דָּ ְכלוֹ ְלַחדֵּ ת ַאף ִאם לֹא ֵיַדע שִׂ בָּ שַׁ בְּ
ָטהוֹר  ח  ְמֻמלָּ חֹות  בָּ שְׁ תִּ ל  ְמֻהלָּ ר  ֲאשֶׁ ּקּוִנים  ּוַבתִּ ּזַֹהר  בַּ ה'  סֹוד  בְּ
יׁש ּוְלַהֲעִריץ  לּו ְלַהְקדִּ סֹוד ָהֲאִצילּות ְקִריָאתוֹ זוֹ ִהיא ַהלְּ ׁש בְּ ִקדֵּ
ּלֹא  ל ַמְעָלה ַמה שֶּׁ ָפַמְלָיא שֶׁ הוָֹרה ְוָלֵתת ַחִיל ְועֹז בְּ ָמה ַהטְּ שָׁ ַהנְּ
ג  ן ִאם ַהשֵּׂ כֵּ ִטים ְוָכל שֶׁ שָׁ ִרְבבֹות פְּ ים בְּ רּושִׁ ֶאֶלף ַאְלֵפי דְּ ה בְּ ַיֲעשֶׂ
ִזְכרֹונוֹ  ָהֲאִר"י  ַהּקֶֹדׁש  ב  ִמְכתַּ בְּ נַֹעם ה'  בְּ ְוַלֲחזֹות  ִקיף  ְלַהשְׁ יג  ַישִּׂ
ה טֹוָבה  ִמדָּ ְלָך  ֵאין  ר  ֲאשֶׁ ַהּזַֹהר  ַמַאְמֵרי  ֶהם  בָּ יל  כִּ ְלַהשְׂ ִלְבָרָכה 

ֵהיֶמנָּה ג.

טֹוב  ֹוָבִבים  ַהשּׁ יֵמי  בִּ גַּם  שֶׁ ִלי  ְוִנְרֶאה  ֹוָבִבי"ם.  ַהשּׁ יֵמי  בִּ ח. 
יוֹם חֹק ְולֹא ַיֲעבֹר ד. י יוֹם בְּ ִלְקרֹותוֹ ִמדֵּ

ּוְבִלּמּוד  ְצָדָקה  בִּ ֱאלּול]  [ְיֵמי  ֵאּלּו  ָיִמים  בְּ ה  ְוַיְרבֶּ ֱאלּול.  יֵמי  בִּ ט. 
ים ה. ָניֹות ּוְתִהלִּ ֹזַהר ְוִתּקּוִנים ִמשְׁ

ה  י ַמֲעשֶׂ ה ֲחִסיִדים ְוַאְנשֵׁ ּפּוִרים. ַהְרבֵּ ָאב ְוַעד יֹום ַהכִּ י. ִמט"ו בְּ
ָאב  ר בְּ ת ָעשָׂ דֹוׁש ֵמֲחֵמשֶׁ ֹזַהר ַהקָּ ּקּוֵני  ַמְתִחיִלים ִלְלמֹד ֵסֶדר תִּ
ֱאלּול  חֶֹדׁש  בְּ ֹזַהר  ּקּוֵני  תִּ ֲאִמיַרת  ַמֲעַלת  י  כִּ ּפּוִרים.  ַהכִּ יֹום  ַעד 
תוֹ  ּוְסֻגלָּ ָמה.  שָׁ ְוַהנְּ ַהּגּוף  ַטֵהר  מְּ שֶׁ ֶמֶלְך  א  סֵּ כִּ ַמת  ַהְקדָּ בְּ ְמבָֹאר 
ב'  ִסיָמן  ל"ו  ִסיָמן  יִקים  ַצדִּ אֹור  בְּ תּוב  כָּ ְוֵכן  ה,  ֻאלָּ ַהגְּ ֵקץ  ְלָקֵרב 
ַלִים  יֵרי ְירּושָׁ ָיִמים ֵאּלּו ְוַיקִּ ּקּוִנים בְּ ִלים ֵסֶפר ַהתִּ יַּשְׁ ֵרי ִמי שֶׁ ַאשְׁ
ָהַאְדמֹו"ר  ָנַהג  ְוֵכן  ָאב,  בְּ ִמט"ו  ּקּוִנים  ַהתִּ ֲאִמיַרת  בַּ ַמְתִחיִלים 

ְקֵווָרא ז"ל ו. ִמסְּ

י  ְוַאְנשֵׁ ּפּוִרים.  ַהכִּ יֹום  ַעד  חֶֹדׁש  רֹאׁש  מֵּ שֶׁ יֹום  ִעים  ַאְרבָּ בְּ יא. 
יוֹם  ִעים  ַאְרבָּ ֵמאֹוָתן  יֹום  ָכל  בְּ לֹוַמר  אוֹ  ִלְלמֹד  ָנֲהגּו  ה  ַמֲעשֶׂ
דֹוׁש  ַהקָּ ֶפר  ִמסֵּ ין  פִּ דַּ ֵאיֶזה  ּפּוִרים  ַהכִּ יֹום  ַעד  חֶֹדׁש  רֹאׁש  מֵּ שֶׁ
ּפּוִרים  ַהכִּ יֹום  ַעד  ֶפר  ַהסֵּ ל  כָּ ִלְגמֹר  ִנים  וְּ ּוִמְתכַּ ַהּזַֹהר  ּקּוֵני  תִּ
ֵסֶפר  ַמת  ַהְקדָּ סֹוף  בְּ ְוַעיֵּן  ְויוֹם  יוֹם  ְלָכל  ֹזַהר  ּקּוֵני  ַהתִּ בְּ ם  ְוִנְרשַׁ
ִתּקּוֵני  בְּ ּמּוד  ַהלִּ ַעל  ְמאֹד  ִהְלִהיבּו  שֶׁ ָפִרים  סְּ בַּ ְועֹוד  ֶמֶלְך  א  סֵּ כִּ
ׁשֹון  ל ָמקֹום ַהלָּ ֵאינוֹ ֵמִבין ִמכָּ ִעים יֹום ֵאּלּו ְוַאף ִמי שֶׁ ַאְרבָּ ֹזַהר בְּ
ל ֶזה  ְמבָֹאר כָּ ָמה כַּ שָׁ ּקּוִנים ְמֻסגָּל ְמאֹד ַלנְּ דֹוׁש ְוַהתִּ ל ַהּזַֹהר ַהקָּ שֶׁ

אֶֹרְך ז. ים בְּ דֹושִׁ ָפִרים ַהקְּ סְּ בַּ

דֹוׁש  י ֵיׁש נֹוֲהִגים ִלְלמֹד ֹזַהר ַהקָּ ע כִּ ָנה. גַּם דַּ ְך שָׁ ֶמשֶׁ יב. ִלּמּוד בְּ
ָנה  ַהשָּׁ ל  כָּ ל  שֶׁ ַהיִָּמים  ִפי  כְּ ים  פִּ ַהדַּ ִקים  ַחלְּ מְּ שֶׁ ָנה  ַהשָּׁ ָכל  בְּ כֻּּלוֹ 
ְרֶאה  יִּ שֶׁ זוֹ  ֶדֶרְך  בְּ ְוִיְתַנֵהג  ּוכ"כ:  ֶחְלָקם ח.  ֵרי  ְוַאשְׁ ֵריֶהם  ְוַאשְׁ
ִיְלמֹד  ִאם  ַאְך  ָנה.  ָכל שָׁ בְּ ּקּוִנים  ְוַהתִּ ָחָדׁש  ְוֹזַהר  ן  ָישָׁ ֹזַהר  ְלַסיֵּם 
לֹא  בּועֹות,  ַהשָּׁ ֵסֶדר  ַעל  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ל  שֶׁ ּיֹות  ְרשִׁ ַהפַּ ֵסֶדר 
ַהְינּו  דְּ ַאַחת,  ה  ָפָרשָׁ בְּ בּועֹות  ה שָׁ לֹשָׁ ּושְׁ ַנִים  ִלְפָעִמים שְׁ יק  ַיְספִּ

דֹולֹות ט. ָפָרׁשֹות גְּ בְּ

ּמּוִדים  ַהלִּ ֵסֶדר  ַהּיֹום,  ֵסֶדר  ַעל  בַּ ָהַרב  וכ"כ  ח'.  אֹות  ה  ַרבָּ דְּ ֲהָכָנה  א.  
נָּה  הּוא פִּ ר יֹוַחאי ַז"ל שֶׁ ְמעוֹן בַּ י שִׁ ּקּוִנים ְלַרבִּ ֵסֶפר ַהתִּ מֹוֲעֵדי ה': ַיֲעסֹק בְּ בְּ
תוֹ  בָּ שַׁ ת בְּ בָּ י שַׁ ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ְוֵסֶפר ַהּזַֹהר ַעְצמוֹ ַיֲעסֹק ּבוֹ ִמדֵּ ְלָהִבין ַעל ָידוֹ בְּ
ָבִרים ְלָפָניו  י ַהדְּ ְעתִּ ִהצַּ א שֶׁ הּוא ָאָדם ֶאלָּ ָחְדׁשוֹ ְוַהּכֹל ְלִפי ַמה שֶּׁ ְוחֶֹדׁש בְּ

יל ָיִבין ְוִיְבַחר. כִּ שְׂ ְוַהמַּ

ה ְזכּוָתא, רמ"ז, קע"ג. י משֶׁ ב.  ַרבִּ

ׁש ֶמֶלְך. ַמת ִמְקדַּ ה ּבּוַזְגלוֹ, ַהְקדָּ ן משֶׁ לֹום בֶּ ג.  ָהַרב שָׁ

יק אֹות נ"ג. ד.  ַקְרנֹות ַצדִּ

ע סי' ח' ֶקַטע רמ"ח. ֶאְצבַּ ִוד יֹוֵסף ֲאזּוַלאי, ַהִחיָד"א, מֹוֶרה בְּ ים דָּ ה.  ר' ַחיִּ

ֶרק מ"ט ִסיָמן י"ג. ָצִרים פֶּ ין ַהמְּ ו.  ִנְטֵעי גְַּבִריֵאל בֵּ

ה ֶאְפַרִים ִסיָמן תקפ"א ְסִעיף ָקָטן  ן ַאְבָרָהם ארדוט, ַמטֵּ ז.  ר' ֶאְפַרִים בֶּ
י"ז.

ַער ד'. א ֵאִליָּהּו שַׁ סֵּ ן סּוֵליַמן ָמאִני, כִּ י ֵאִליָּהּו בֶּ ח.  ַרבִּ

יצֹוץ. ַער ַהנִּ י, שַׁ שִּׁ ֲעֵרי ַהשִּׁ ט.  ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה, שַׁ

ּמּוד ְרֵכי ַהלִּ ַהְנָהגֹות דַּ

ק גָּדֹול י. ֵחשֶׁ ק גָּדֹול. ְוִלְלמֹד ֵסֶפר ַהּזַֹהר בְּ ֵחשֶׁ א. ִלְלמֹד בְּ

י  ה. כִּ ה ּוִמלָּ ָכל ִמלָּ ּלֹוֵמד ֹזַהר ְיַעיֵּן בְּ שֶׁ ה. כְּ ה ּוִמלָּ ָכל ִמלָּ ב. ְיַעיֵּן בְּ
ט ֵאיָנם  ְפשָׁ ְרִאים כִּ ַהנִּ ּוְדָבִרים  ְפֵני ַעְצמוֹ.  ִחּדּוׁש בִּ ל אֹות הּוא  כָּ

י ַהּזַֹהר כֻּּלוֹ אֹוָרה יא. א סֹוד. כִּ ֶאלָּ

ַעד  ה  ַהְרבֵּ ּבֹוֶכה  ָהָיה  ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  בְּ ְלָהִבין.  ה  ְזכֶּ יִּ שֶׁ ַעד  ּבֹוֶכה  ג. 
ה ְלָהִבין יב. ְזכֶּ יִּ שֶׁ

חֹוְברֹוַתי  וָָּנִתי בְּ ר כַּ ל ִעקַּ כָּ בֹודוֹ, שֶׁ דֹוָלה. ֵיַדע כְּ ד. ָצִריְך ַהְתָמָדה גְּ
ֲחָכִמים,  ְלִמיֵדי  תַּ ֵלָבב  ְלעוֵֹרר  ַרק  הּוא  ּכֹוֵתב,  ֲאִני  שֶּׁ ַמה  ּוְבָכל 
ֶאת  ְוִלְלמֹד  ַהּתוָֹרה...  ְפִניִמּיּות  בִּ ִעּיּון  בְּ ַלֲעסֹק  ּוְצִעיִרים,  ְזֵקִנים 
ֵסֶפר  ְצִניעּוָתא,  דִּ ְוִסְפָרא  דֹוׁש  ַהקָּ ֹזַהר  ְבֵרי  דִּ ִעם  ָפִרים  ַהסְּ ל  כָּ
ִעּיּון ּוִבְבִקיאּות, ָצִריְך  י ֲחַז"ל, בְּ ִהיר ְוֵסֶפר ְיִציָרה, ְוָכל ִמְדְרשֵׁ ַהבָּ

"ס ּופוְֹסִקים יג. ַהְתָמַדת ַהשַּׁ ׁש כְּ דֹוָלה, ַממָּ ַעל ֶזה ַהְתָמָדה גְּ

ְבִקיאּות. ָאַמר מֹוִרי [ָהֲאִר"י] ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה  ָכל יֹום בִּ ה. ִלְלמֹד בְּ
ֶרְך  ּזַֹהר דֶּ ְלמֹד בַּ יִּ ָגה, שֶׁ ִוי ֵעָצה טֹוָבה ְלִעְנַין ַהשָּׂ ָלַרב ַאְבָרָהם ַהלֵּ
ָעִלין  ים  ֲחִמשִּׁ אוֹ  ִעים  ַאְרבָּ ִעּיּון  בְּ יֲַּעִמיק  שֶׁ ִלי  בְּ ְלַבד  בִּ ִקיאּות  בְּ

ָעִמים ַרּבֹות יד. ֵסֶפר ַהּזַֹהר פְּ ְקָרא בְּ יִּ ָכל יֹום ְושֶׁ בְּ

ֶפר  סֵּ ַז"ל שֶׁ ִמּמֹוִרי  י  ַמְעתִּ רּוׁש. שָׁ ׁש פֵּ יֹום ִמְתַחדֵּ ָכל  י בְּ ֵיַדע כִּ ו. 
רּוׁש ַאֵחר טו.  ָכל יֹום פֵּ ַהּזַֹהר ֵיׁש לוֹ בְּ

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

ׁשּוִטים ֵאיָנם ַרק סֹוד טז. פְּ

ל ִלּמּוד  ָנה שֶׁ ּקּון ֶעְליֹון יֹוֵתר ִמשָּׁ ה תִּ ּזַֹהר עֹושָׂ ַעת ִלּמּוד בַּ ח. שְׁ
ִלּמּוד  ָידּוַע ַמֲעַלת  ּוְכָבר  פּוס הזוה"ק:  ַמת דְּ ַהְקדָּ ט. כ"כ בְּ שָׁ פְּ בַּ
ֶפר  ִמסֵּ ֶאָחד  יֹום  ּמּוד  לִּ שֶׁ ז"ל  ָהֲאִר"י  ָאַמר  שֶׁ מוֹ  כְּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר 
ט.  שָׁ ִמפְּ ִמיָמה  תְּ ָנה  שָׁ ִלּמּוד  ֶנֶגד  כְּ הּוא  ַהּתוָֹרה  ְוסֹודֹות  ַהּזַֹהר 
ִעיִמים  נְּ בַּ נֹוֵתיֶהם  ּושְׁ טֹוב  בְּ ְיֵמיֶהם  ַיֲאִריְך  "ה  ַהָקבָּ ֶזה  ּוִבְזכּות 
ל  ִמכָּ ים  ּוָבתִּ ָבִנים  ּוְבֵני  ָבִנים  בְּ ִמים  תָּ ִיְהיּו  ו  ַיְחדָּ בֹוד  ְוַהכָּ ר  ָהעֹשֶׁ
רּוׁש  ַמת פֵּ ַהְקדָּ בְּ ּוכ"כ  ֵאִליָּהּו יז.  ת  ּוִבְרכַּ ת ה'  ִבְרכַּ בְּ ְמֵלִאים  טּוב 
ָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות  ִגיְרָסא בְּ א ֶמֶלְך ַעל ַהּזַֹהר: ִלּמּוד ַהּזַֹהר בְּ סֵּ כִּ
ּקּון  תִּ ּבוֹ  ה  ַיֲעשֶׂ ַמֲאָמר  רּוׁש  ּוְלָהִבין פֵּ ִלְלמֹד  ה  ִיְזכֶּ ן ִאם  כֵּ ְוָכל שֶׁ
ָנה  שָׁ ט  שָׁ ַהפְּ ִלּמּוד  בְּ ה  ַיֲעשֶׂ ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ַאַחת  ָעה  שָׁ בְּ ְלַמְעָלה 

ִמיָמה יח. תְּ

ְך  ּוְמַזכֵּ דֹוׁש ְמַטֵהר  ּזַֹהר ַהקָּ ּמּוד בַּ י ַהלִּ ִלי ְלָהִבין כִּ ִיְלַמד גַּם בְּ ט. 
לּום ַאף  ּלֹא ֵיַדע כְּ גַּם ִמי שֶׁ ָיֵדינּו שֶׁ ל בְּ ֻקבָּ מְּ ָמה. ֱאֶמת שֶׁ שָׁ ֶאת ַהנְּ

ְך ַהנֶֶּפׁש יט.  י ֵכן ְלׁשֹון ַהּזַֹהר ְמֻסגָּל ְלַזכֵּ ַעל פִּ

ׁשֹון  י ַהלָּ י ֵכן ִיְלמֹד, כִּ ּלֹא ָזָכה ְלָהִבין ַהּזַֹהר, ַאף ַעל פִּ ְואֹוֵמר: ּוִמי שֶׁ
ָמה כ.  שָׁ ְך ַהנְּ ל ַהּזַֹהר ְמַזכֵּ שֶׁ

יל זצוק"ל. ְרנֹובִּ שֶׁ י.  ַהְנָהגֹות ֵמר' ַנחּום ִמטְּ

ים ַהּכֵֹהן, ַהְנָהגֹות טֹובֹות, אֹות מ"ו. י ַחיִּ יא.  ַרבִּ

יחֹות ָהַר"ן, ח'. ֶרְסֶלב, שִׂ י ַנְחָמן ִמבְּ יב.  ָהַרבִּ

רֹות א', מ"א - מ"ב. יג.  ָהַרב ראי"ה קּוק, ִאגְּ

ַער רּוַח ַהּקֶֹדׁש. ְתֵבי ָהֲאִר"י, שַׁ ים ִויַטאל, כִּ יד.  ָהַרב ַחיִּ

עמ'  ּבֹא,  פ'  ֶאְפַרִים,  ַמֲחֵנה  ֶגל  דֶּ ִדיְלקֹוב,  ִמסְּ ֶאְפַרִים  ים  ַחיִּ ה  משֶׁ ר'  טו.  
פ"ד.

ף י"ז. ּמּוד דַּ קֹוֶבער ֵסֶדר ַהלִּ ַתי ַראשְׁ בְּ טז.  ִסּדּור ר' שַׁ

פּוס ִליוֹוְרנוֹ תרנ"ב. ָמה ֹזַהר דְּ יז.  ַהְקדָּ

ּקּון מ"ג אֹות ס'. א ֶמֶלְך, תִּ סֵּ ה ּבּוַזְגלוֹ, כִּ ן משֶׁ לֹום בֶּ יח.  ָהַרב שָׁ

ינֹוב, מהרצ"א, הֹוָספֹות מהרצ"א, אֹות  יָרא ִמדִּ פִּ ֱאִליֶמֶלְך שַׁ ְצִבי  יט.  ר' 
ט'.

יִקים, ִסיָמן א' ְסִעיף ט"ז. כ.  הר"מ פאפריש, אֹור ַצדִּ

י לֹא ֵיַדע ַמה הּוא  ָכל יֹום ַאף כִּ דֹוׁש בְּ ְואֹוֵמר: ֲאִמיַרת ַהּזַֹהר ַהקָּ
ָמה כא. שָׁ ְך ַהנְּ דֹוׁש ְמַזכֵּ ל ֶזה ֲאִמיַרת ַהּזַֹהר ַהקָּ אֹוֵמר ִעם כָּ

ֵאינוֹ ֵמִבין  ָמה ַאף שֶׁ שָׁ ְואֹוֵמר: ְלׁשֹון ַהּזַֹהר ַהּקֶֹדׁש הּוא ְמֻסגָּל ַלנְּ
י  פִּ ַעל  ַאף  ם,  ּבֹשֶׂ ל  שֶׁ ַלֲחנּות  ְכָנס  ַהנִּ ל  ְמשַׁ כִּ אֹוֵמר  שֶּׁ ַמה  ָלל  כְּ

ל ָמקֹום ֵריַח טֹוב ָקַלט ִעּמֹו כב.  לּום ִמכָּ ּלֹא ָלַקח כְּ שֶׁ

ְבֵרי  ֶהם ֹיאַמר דִּ ָלה ְוַאף ִאם ֵאינוֹ ֵמִבין בָּ ֵסֶפר ַקבָּ ְואֹוֵמר: ִיְלמֹד בְּ
ָמה כג.  שָׁ י ֵהם ְמֻסגִָּלים ְלַטֵהר ַהנְּ ַהּזַֹהר ְוִתּקּוִנים כִּ

ַאף  ּזַֹהר  בַּ ִלּמּודוֹ  רֹב  ִיְהֶיה  גָּדֹול  ֵעֶסק  ַעל  בַּ הּוא  שֶׁ ִמי  ְואֹוֵמר: 
הּוא  ָהִכי  ֲאִפּלּו  ֵמִבין  ֵאינוֹ  שֶׁ ֵליּה  ת  ִאְכפַּ ָמה  י  כִּ ֵמִבין,  ֵאינוֹ  שֶׁ

ה כד.  ְסֻגלָּ

י  כִּ ֵני  ִמפְּ ׁשֹון  ַהלָּ ִיְקָרא  ָהִכי,  ֲאִפּלּו  ְלָהִבין,  ָזָכה  ּלֹא  ִמי שֶׁ ְואֹוֵמר: 
ֹזַהר ִנְפָלא כה.  ָמה ּוְלָהִאיָרּה בְּ שָׁ ְך ַהנְּ ׁשֹון ְמֻסגֶֶּלת ְלַזכֵּ ַהלָּ

ֵיַדע  גַּם לֹא  שַׁ ִלּמּוד, בְּ ל  ַעל כָּ ַהּזַֹהר ְמרֹוָמם  ֵסֶפר  ִלּמּוד  ְואֹוֵמר: 
ָמה,  שָׁ ַלנְּ גָּדֹול  ּקּון  תִּ ְוהּוא  ְקִריָאתוֹ.  בִּ ְטֶעה  יִּ שֶׁ ְוַאף  ָקָאַמר,  ַמאי 
ָמקוֹם  ל  ִמכָּ "ה,  ַהָקבָּ ל  שֶׁ מֹוָתיו  שְׁ ַהּתוָֹרה  ָכל  דְּ ַהגַּם  שֶׁ ְלִפי 
נֹוֵתן  ּפּוִרים  ַהסִּ ּוֵמִבין  ַהּקוֵֹרא  ְוָאָדם  ִסּפּוִרים,  ה  ַכמָּ בְּ ה  שָׁ ִנְתַלבְּ
ַעְצָמן  ַהּסֹודֹות  ֵהן  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ֲאָבל  ׁשּוט.  ַהפָּ ט  שָׁ פְּ ַעל  ְעּתוֹ  דַּ
ֵאינוֹ  שֶׁ א  ֶאלָּ ּתוָֹרה,  ְוִסְתֵרי  סֹודֹות  ֵהם  שֶׁ יֹוֵדַע  ְוַהּקוֵֹרא  ָגלּוי,  בְּ

ג כו.  שָּׂ יג ְועֶֹמק ַהמֻּ שִּׂ מּוָבן ִמּקֶֹצר ַהמַּ

ּקּוִנים  ִדְבֵרי ַהּזַֹהר ְוַהתִּ ילּו ַעְצְמֶכם ִלְלמֹד בְּ ְרגִּ ַני ְוַאַחי תַּ ְואֹוֵמר: בָּ
ַבׁש, ּלֹא ָרָאה אֹור ַהּזַֹהר ְמתּוִקים ִמדְּ ִקיָדה, ּוִמי שֶׁ שְׁ בִּ

ַהּתוָֹרה,  ַטַעם  ָטַעם  ְולֹא  ִמיָָּמיו  ְמאֹורֹות  ָרָאה  לֹא  ְואֹוֵמר: 
ִמן  ָעְלָמא  בְּ ֲאִמיָרה  ֲאִפּלּו  ָכּה,  ּוְמַזכְּ ַהנֶֶּפׁש  ְמַטֵהר  הּוא  שֶׁ ְועֹוד 
ֵהם  ּקּוִנים שֶׁ ה ְוִתּקּון ַהנֶֶּפׁש ְמאֹד, ּוִבְפָרט ֵסֶפר ַהתִּ ָפַתִים ְסֻגלָּ ַהשְּׂ

ָגם ּוְסָיגוחֹוַלַאת כז.  ל פְּ ׁש ִמכָּ ּקּוֵני ַהנֶֶּפׁש ַממָּ תִּ

ר  ּקּוִנים, ֲאשֶׁ דֹוׁש ּוְבֵסֶפר תִּ ּזַֹהר ַהקָּ ן ָראּוי ִלְלמֹד בַּ ְואֹוֵמר: ַעל כֵּ
ַמה  ָיַדע  ָלא  דְּ גַּם  ּתוָֹרה,  ִסְתֵרי  בְּ נַֹגּה  ּוְמִפיִקים  ִזיו  ְמֵלִאים  ֵהם 
ְיֵדי  ְוַעל  ים,  ֲחָדשִׁ ַמִים  שָׁ ּבוֵֹרא  ר  ְסתָּ ַהנִּ ִלּמּוד  ְיֵדי  ְוַעל  ָאַמר.  קָּ
ר  ֲאשֶׁ כַּ י  כִּ נֱֶּאַמר  שֶׁ מוֹ  כְּ ֲחָדׁשֹות,  ֲאָרצֹות  ּבוֵֹרא  ט  שָׁ ַהפְּ ִלּמּוד 

ים כח. ַמִים ַהֲחָדשִׁ ַהשָּׁ

ִלַיאְזִני,  בְּ ַהזֵָּקן  ַאְדמֹו"ר  י  ִמפִּ ֵפרּוׁש  בְּ ַמְענּו  שָּׁ שֶׁ מוֹ  כְּ ְואֹוֵמר: 
ְבֵרי ַהּזַֹהר  ִחיַנת ִטְמטּום ַהּמַֹח ְוכּו', ּוְלֶזה מֹוִעיל ְקִריַאת דִּ יֵּׁש בְּ שֶׁ

ָלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר כט. דֹוׁש ַאף דְּ ַהקָּ

ָמה  שָׁ ְוַהנְּ ַהּגּוף  ְמַטֵהר  דֹוׁש  ַהקָּ ֹזַהר  ּקּוֵני  ַהתִּ ִלּמּוד  ְואֹוֵמר: 
ָיֵמינּו ל. ְמֵהָרה בְּ ה בִּ ֻאלָּ תוֹ ְלָקֵרב ַהגְּ ּוְסֻגלָּ

ּמּוד  ַהלִּ עּור  שִׁ ע  ְקבַּ יִּ שֶׁ ָראּוי  ָלֵכן  יֹום.  ָכל  בְּ ים  פִּ דַּ ג'  ִלּמּוד  י. 
ִלים  ְלַהשְׁ ּיּוַכל  שֶׁ יֹום,  ָכל  בְּ ין  פִּ דַּ ג'  ְוִתּקּוִנים  דֹוׁש  ַהקָּ ֵמַהּזַֹהר 
ין  פִּ דַּ ג'  ִלּמּוד  ְוַאַחר  ָנה,  שָׁ ָכל  בְּ ְוִתּקּוִנים  ְוָחָדׁש  ן  ָישָׁ ַהּזַֹהר  ל  כָּ
ִלים  ַהְמֻקבָּ ִסְפֵרי  ְוִיְלמֹד  ִלים,  ַהְמֻקבָּ ִסְפֵרי  ָאר  שְׁ בִּ ִלּמּודוֹ  ע  ִיְקבַּ
ְמָצִאים ְוכּו',  ִלים ַהנִּ ל ִסְפֵרי ַהְמֻקבָּ ַסיֵּם כָּ יְּ יָּכֹול ַעד שֶׁ ַעל ֵסֶדר שֶׁ
נַּ"ל, ְוָכֶזה  ָנה כַּ ָכל שָׁ ָמם בְּ ּקּוִנים ִיזֵָּהר ְלַסיְּ דֹוׁש ְוַהתִּ ַאְך ַהּזַֹהר ַהקָּ

ל ְיֵמי ַחיָּיו לא. ִיְתַנֵהג כָּ

המשך יבוא אי"ה

ִרים. ֶפר אֹור ַלְישָׁ סֵּ כא.  בַּ

ֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים, ִלּקּוִטים. ִדיְלקֹוב, דֶּ ים ֶאְפַרִים ִמסְּ ה ַחיִּ כב.  ר' משֶׁ

ּמּוד. וַָּנת ַהלִּ ֵסֶדר כַּ יל, ִסּדּור קֹול ַיֲעקֹב, בְּ י ַיֲעקֹב ָקאפִּ כג.  ַרבִּ

ף  דַּ ָצִרים  ַהקְּ ַהזֵָּקן  ָהַאְדמֹו"ר  ַמַאְמֵרי  אִדי,  ִמלָּ ַזְלָמן  ֵניאֹור  שְׁ י  ַרבִּ כד.  
תקע"א.

ים ַהּכֵֹהן, ַהְנָהגֹות טֹובֹות, אֹות מ"ה. י ַחיִּ כה.  ַרבִּ

ע, אֹות מ"ד. ֶאְצבַּ ִוד יֹוֵסף ֲאזּוַלאי, ַהִחיָד"א, מֹוֶרה בְּ ים דָּ כו.  ר' ַחיִּ

ֲעֵצי  ֵסֶפר  ַמת  ַהְקדָּ ִמּקֹוַמְרָנה,  ַסְפִרין  ְיִחיֵאל  ְיהּוָדה  ַאְיִזיק  ִיְצָחק  ר'  כז.  
ֵעֶדן.

ים חֹוִרי, ֵסֶפר ֶחֶסד ֶוֱאֶמת. י ַחיִּ כח.  ַרבִּ

מֹות עמ' ס"ד. כט.  ָחָנה ֲאִריֵאל, להרי"א ֵמהֹוִמיל, שְׁ

ה, ְסִעיף ָקָטן  טֶּ ה ֶאְפַרִים, ְקֵצה ַהמַּ ן ַאְבָרָהם ארדוט, ַמטֵּ ל.  ר' ֶאְפַרִים בֶּ
כ"ג.

יצֹוץ. ַער ַהנִּ י, שַׁ שִּׁ ַער ַהשִּׁ לא.  ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה, שַׁ
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