בס"ד

חוֹדֶ ׁש ִּת ׁ ְשרֵ י תשע"א = 771
="א ִבינוּ ׁ ֶש ַּב ׁ ָּש ַמיִ ים" ="יִ ְחיֶ ה ַח ִּיים טו ִֹבים וּ ְמאוּ ׁ ָּשרִ ים"
="ב ַיאת ָמ ׁ ִש ַיח" ָ
ְּ 771בגִ ַימ ְטרִ ָּיה ִּ
]הכּ ֹל רַ ק ַעל יְ ֵדי לִ ּמוּ ד ַהז ַֹהר ַה ָּקדו ֹׁש[
ַ

גליון מס' 33
תשרי תשע"א לפ"ק

ועת צרה =  771היא ליעקב וממנה יוושע  .הכל תלוי בנו !!!

ֲח ַבל ַעל ָּכל רֶ גַ ע
ׁש ֵאל ּו זְכו ִּכית.
ֹׁב ֶ
ׁש ּלֹא ַּת ְחש
ָהר ֶ
ֶא ְצ ְל ָך ִמ ְת ּג ְַל ּג ְִלים ַיהֲלו ִֹמים ִּ -ת ּז ֵ
ֶסף – ֶא ְצלֵנ ּו ַהיְהו ִּדים או ְֹמ ִרים ז ְַמן זֶה ַח ּיִים !!!
יקה או ְֹמ ִרים ז ְַמן זֶה ּכ ֶ
ְּב ַא ֶמ ִר ָ
ׁש ּלוֹ!!!
ׁווֶה ַה ּז ְַמן ֶ
ֱמת ָש
ַמה ֶּבא ֶ
ֲבל ַאף ֶא ָחד לֹא יו ֵֹד ַע ּכ ָּ
אָ
ֲתה ֶאלו ִֹקים
ֵצח ַעיִן לֹא ָרא ָ
ֵש ַח ּיֵי נ ַ
ׂם יׁ
ׁש ָּש
)מ ְּל ַבד העו ָֹלם ַה ָּבא ֶ
ׂגֵי ָהעוֹלָם ַה ּזֶה ִ
ֻש
ׁשנָה ,זֶה רַק ְּבמ ָּ
ׁשר ַל ֲהפ ְֹך ַּ 5ד ּקוֹת ְליו ֵֹתר ִמ ְּׁשמוֹנֶה ִמ ְליוֹן ָ
ו ְֵא ְיך ֶא ְפ ָ
ׂה ִל ְמ ַח ּכֵה לוֹ(
זו ָּל ֵת ָך ַי ֲע ֶש

ׂג יָד
ׁש ִּי ְזרֹק ֲע ִׁשירוּת ְּב ֵהי ֵש
ׁש ּגָע ָח ֵסר ֵּד ָעה ֶ
ׁשנָה לֹא ְּת ַבז ְֵּבז ַאף ֶרגַע ִ -מי ְמ ֻ
ֲצי ָ
ׁווֶה ְל ָך יו ֵֹתר ִמ ִּמ ְליוֹן ַוח ִ
ׁש ּכָל ַּד ָּקה ָש
ׁש ַא ָּתה יו ֵֹד ַע ֶ
ׁשו ָ
ַע ְכ ָ
ׁש ּלֹא ְּת ְחלֶה ְׁשי ְִת ָלוֶוה ֵאלֶי ָך ְּבכָל ְׁשעוֹת ַהי ְָמ ָמה
ׁש ּדו ֵֹאג ֶ
ֻמ ֶחה ֶ
יח ָצמוּד ֵאלֶי ָך  -רו ֵֹפא מ ְ
ֻר ָסם ו ַּמ ְצ ִל ַ
ֵך ִּדין ְמפ ְ
ַא ָּתה רו ֶֹצה עוֹר ְ
ַחת ְמ ַה ֶצ ֵא ָצ ִאים
ֻב ַט ַחת ְל ָבנִים ַצ ִּד ִיקים ָונ ַ
ְּב ָרכָה מ ְ
ָחה ְּבכָל ָה ִע ְנָינִים.
ׁש ַפע ְּב ָרכָה ו ְַה ְצל ָ
ֻקנִים ֶ -
ֻכים טו ִֹבים ו ְּמת ָּ
ֻצלָח ּכָל י ְֵמי ַח ּיֶי ָך ַ -ח ּיִים ֲאר ִּ
ַמ ּזַל טוֹב ּומ ְ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי זי"ע
ּבוֹא ּו ו ְִה ְת ַח ְּבר ּו ְלר ִּ

--------ׁשל ּתוֹ ָרה
ׂ ָר ֵאל ֵאינָן ֶא ָּלא ִמ ְּפנֵי ִּפ ְׁש ָע ּה ֶ
ׁשל ּתוֹ ָרהְ ,ו ָכל ַה ָּצרוֹת ַה ָּבאוֹת ַעל ִי ְש
ׂ ָר ֵאל ֶא ָּלא ִמ ְּפנֵי ִּפ ְׁש ָע ּה ֶ
ׁשל ּתוֹ ָרה ְולֹא ָח ְר ָבה ֶא ֶרץ ִי ְש
לֹא ָחרַב ָהעוֹלָם ֶא ָּלא ְּב ִפ ְׁש ָעה ֶ
ֲמ ֵּצי כוֹחוֹ ָלצוּד ַה ּז ְַמן ֵמ ַה ְב ֵלי ָהעוֹלָם ַה ּזֶה ו ְַל ֲעסֹק ּבוֹ
ׁשע ַי ֲעקֹב ָּכל זֹאת )ֵ ...א ִל ּיָה ּו זו ָּטא פ"א ,מחב"ר אות ה'( ו ְַעל ֵּכן ָצ ִר ְיך ָה ָא ָדם ְל ִה ְׁש ַּת ֵּדל ְּמאֹד ְּב ָכל ַמא ַ
ֱמר ְּב ֶפ ַ
ׁשֶּנא ַ
ֶ
ימן קנ"ו סקי"א(
)כף ַה ַח ּיִים ִס ָ
ּמ ַּפזַּ ...
ָהב ו ִ
ֱמ ִדים ִמ ּז ָ
ׁשל יָם ,וכמ"ש ַהֶּנח ָ
ֲבנִים טוֹבוֹת ו ַּמ ְר ּג ִָל ּיוֹת ִמזוּטוֹ ֶ
ׁשר לוֹ ְּכמוֹ ַה ַּמ ִּציל א ָ
ׁש ֶא ְפ ָ
ַּב ּתוֹ ָרה ְּב ָכל ַמה ֶ

ּבוֹאוּ ֶח ׁ ְש ּבוֹן !!!
ַמה ׁ ֶש ְּיהוּ ִדי ֶא ָחד יָ כוֹל לִ זְ כּ וֹת ַעל יְ ֵדי לִ ּמוּ ד ַהזּ ַֹהר ֵּבין ִּבימוֹת ַהחוֹל וּ ֵבין ְּב ׁ ַש ָּבת ק ֶֹד ׁש
ׁש ָעה
ׁשל ָ
ֶע ְר ָּכ ּה ֶ
ׁשל ּתוֹ ָרה
ַבו ֵֹתינ ּו ִה ְפ ִליג ּו ְּב ִׁש ְב ָח ּה ו ְֶע ְר ָּכ ּה ֶ
רּ
ׁש ָּבתוֹת ַעל ְּפנֵי זוֹ ַה ּנ ְִל ֶמ ֶדת ִּבימוֹת
ַה ּנ ְִל ֶמ ֶדת ְּב ַ
ׁשת
ַהחֹלִּ ,כ ְלׁשוֹן ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש סוֹף ָּפ ָר ַ
ַכ ָאה ח ּו ַל ֵקיהוֹן ְּד ָכל ִאינוּן
ח-לךָ" – ז ָּ
" ְׁש ַל ְ
ׁש ְּב ָּתא ִמ ְּׁש ָאר
ְּד ִמ ְׁש ַּת ְּד ִלין ְּבאוֹ ַרי ְָתא ,יו ָֹמא ְּד ַ
יו ִֹמין".
"בן ִאיׁש ַחי"
י"ח ַה ּטוֹבְּ ,ב ִס ְפרוֹ ֶּ
ָמ ָרנָא ָה ֵר ַ
ׁשנָה ְׁש ִנ ּיָהָּ ,כ ַתב ְוזֶה ְלׁשוֹנוֹ:
ׁשת ְׁשמוֹת ָ
ָּפ ָר ַ
ָּכ ְתב ּו ַה ְּמק ָּ
ׂה
ֻב ִלים זַ"לְּ :דגָדוֹל ּפ ַֹעל ֲהַנ ֲע ֶש
ׁש ָּבתֶ ,אלֶף ְּפ ָע ִמים יו ֵֹתר
ֵמ ֵע ֶסק ַה ּתוֹ ָרה ְּביוֹם ַ
ׁשל י ְֵמי ַהחוֹל.
ׂה ֵמ ֵע ֶסק ַה ּתוֹ ָרה ֶ
ִמן ֲהַנ ֲע ֶש
ֲמר ֲחזַ"לְ ,דיוֹמוֹ
עכל"ק .ו ֵּבאוּרוַֹ :על ִּפי ַמא ַ
ׁשנִים
ֱמר ִּכי ֶא ֶלף ָ
ׁש ֶּנא ַ
ׁשנִיםֶ ,
ׁשל ַה ָּק ָּב"ה ֶא ֶלף ָ
ֶ
ׁש ָּבת קו ֶֹדׁש ִהיא
ְּב ֵעינֶי ָך ְּכיוֹם ֶא ְתמוֹל וְגוֹ' – ְו ַ
ׁשל
ֵמ ֵעין עוֹ ָלם ַה ָּבא – זֹאת או ֶֹמרֶתְּ ,כיוֹמוֹ ֶ
ׁש ָּבת קו ֶֹדׁש ַה ּכֹל ְּב ֵע ֶר ְך
ַה ָּק ָּב"הִ .אם ֵּכן ְּב ַ
ֶ
ׁשר ַעל ֵּכן,
ׁשל ַה ֶשיִ"ת ְוי ְִת ַע ֶּלהֲ ,א ֶ
ׁשל יוֹמוֹ ֶ
ׁ ,עו ֶֹל ָה ֶאלֶף
ׁש ָּבת קו ֶֹדש
ֹשה ְּב ַ
ׁ
ֻלה ְקדו ָ
ּכָל ְּפע ָּ
יָדוֹתְ ,ל ֵע ֶר ְך י ְֵמי ַהחוֹל) .מצא חן במדבר(.

ָטעוּן ְּגנִיזָה

ׁש ְר ַע ִּבי זי"ע ִה ְת ַּב ֵּטא ַּפ ַעם ְּב ָא ְזנֵי
ַבנ ּו ָמ ְר ְּד ַכי ַ
ר ֵּ
ׁשל ִל ּמוּד ּתוֹ ָרה ַעל
"ש ָעה ֶ
ׁ
ָביו ו ְָא ַמרָ :
ְמקֹר ָ
ׁשנָה
ׁשוָה ְל ִל ּמוּד ָ
ׁש ָּבתָ ,
ׁשט ְּביוֹם ַה ַּ
ֶּד ֶר ְך ַה ְּפ ָ
ׁשל ִל ּמוּד ז ַֹהר
ְש ָעה ַא ַחת ֶ
ׁ
ֵמה ְּביוֹם חֹל .ו ָ
ְׁשל ָ
ׁשל ִל ּמוּד
ׁשנָה ֶ
ו ְַק ָּב ָלה ְּביוֹם חֹלִ ,היא ְּכמוֹ ָ
ׁשט ְּביוֹם חֹל .ו ְִל ּמוּד ַה ַּק ָּב ָלה ְוז ַֹהר ְּביוֹם
ְּפ ָ
ׁשוָה ְל ִל ּמוּד ִׁש ְב ִעים ו ְָח ֵמׁש
ׁש ָעה ָ
ׁש ְך ָ
ׁש ָּבת ְּב ֶמ ֶ
ַ
ָ
ׁשנָה ִּבימוֹת ַהחֹל" 1.ו ָּפ ַסק הגה"ק ַה ַּכף ַה ַח ּיִים
ׁשב ְל ִל ּמוּד
ֵח ֵ
)קנ"ה סקי"ב(ְּ ,ד ִל ּמוּד ַהזו ַֹהר י ָ
ֲפיל ּו ִאי
ַה ַּק ָּב ָלהְ .ו ָכ ַתב ַה ֶּפ ֶלא יו ֵֹעץ וז"לַ :וא ִ
ָדע ַמאי ָק ָא ַמר ְוׁשוֹגֶה ּבוֹ ְׁשגִיאוֹת ַה ְר ֵּבה
לֹא י ַ
ַבנ ּו י ְִמ ָצא
ֲבנָה ְל ִד ְב ֵרי ר ֵּ
 .1הערה מאת רש"רַ :וה ָ
ַה ּקוֹ ֵרא ִמ ְּלׁשוֹן ַהז ַֹּהר ַה ְמ ַד ֶּמה ֶאת ִל ּמוּד ַה ִּמ ְׁשנָה
ְּכ ָח ִציר ו ְּכ ֶת ֶבן ֵא ֶצל סוֹדוֹת ַה ּתוֹ ָרהְ ,ו ַכ ִּנז ְּכַר
ׁשת "ַו ּי ֵ
ְּב ָפ ָר ַ
ֵצא" ְּב ַר ְעיָא ְמ ֵה ְימנָא ַּ)דף עה" (:וַוי
ְל ִאינוּן ְּד ָא ְכ ִלין ֶּת ֶבן ְּבאוֹ ַרי ְָתא ו ְָלא י ְָד ִעין ְּב ִס ְת ֵרי
ִיטאל
ְּדאוֹ ַרי ְָתא" .וְעוֹד ֵה ִביא מוֹ ֵרנ ּו ָהרַב ַח ּיִים ו ָ
"ש ַער ַה ַה ְק ָּדמוֹת"ְ ,לׁשוֹנוֹת ו ְּמקוֹרוֹת
ׁ
ְּב ַה ְק ָּד ָמתוֹ ְל ַ
גְלה ִׁש ְפ ָחה ו ְּק ִל ִּיפין
ׁש ּקו ְֹר ִאים ְל ִל ּמוּד ַה ִּנ ֶ
ׁשוֹנִים ֶ
ֻמת ּתוֹרַת ַה ַּק ָּב ָלה.
ְלע ַּ

הוּא ָחׁשוּב ִל ְפנֵי ַה ָּק ָּב"ה ְּכ ִד ְכ ִתיב ו ְִדגְלוֹ ָע ַלי
ֲבהַ ,ע ּכַ"ל.
ֲבה ו ֵּפ ְרׁש ּו ֲחזַ"ל ו ְִד ּלוּגוֹ ָע ַלי ַאה ָ
ַאה ָ
ו ְּכ ָבר ִּד ֵּבר ְּב ָק ְדׁשוֹ ַמ ֵהר"ש ב ּו ַזגְלוֹ זי"ע ֵמאוֹר
"ה ִּכ ֵּסא ֶמ ֶל ְך" ְּד ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר
ֵעינֵינ ּו ָּב ַעל ַ
ׁשל
ׁשנָה ֶ
ׁש ָעה ֶא ָחת ְל ֵע ֶר ְך ָ
ֹש עו ֶֹלה ָ
ַה ָּקדוׁ
ימן
)ס ָ
ּבא ְּפ ָסקוֹ ְּב ַכף ַה ַח ּיִים ִ
ׁשט ,וְהו ָ
ִל ּמוּד ַה ְּפ ָ
קנ"ה ַס ַּקי"ב( ,וז"לַ :ה ִ
"כ ֵסא ֶמ ֶל ְך" ִּ)ת ּקוּן מ"ג(ִּ :כי
ִיר ָסא ְּב ָע ְל ָמא ּבוֹנֶה
ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְּבג ְ
ׁש ֵּכן ִאם ִי ְז ֶּכה ִל ְלמֹד ו ְּל ָה ִבין
עוֹלָמוֹתְ ,ו ָכל ֶ

ׁש ְך ְּפ ִעילוּת ָה ִא ְר ּגוּן אוֹ
ְל ַה ָפצוֹת ִס ְפרֵי ַהזו ַֹהרְּ ,תרוּמוֹת ְל ֶה ְמ ֵ
ָחה
ְל ַהנ ְָצ ַחת י ְִקירֵיכֶםִ ,ל ְרפו ָּאהִ ,ליׁשו ָּעה ו ְּל ַה ְצל ָ
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א

ׂה ּבוֹ ִּת ּקוּן ְל ַמ ְע ָלה
ֲמר ֶא ָחדַ ,י ֲע ֶש
ֲפ ּל ּו ֵּפר ּוׁש ַמא ָ
אִ
ׁשט
ׂה ְּב ִל ּמוּד ַה ְּפ ָ
ׁש ּלֹא ַי ֲע ֶש
ׁש ָעה ַא ַחת ַמה ֶּ
ְּב ָ
ׁשהוּא ֶּבן עוֹ ָלם ַה ָּבא
ֻב ָטח לוֹ ֶ
ימהּ ,ומ ְ
ׁשנָה ְּת ִמ ָ
ָ
ִמ ְּבנֵי ֵהי ָכ ָלא ְּד ַמ ְל ָּכאְ ,וי ְִהיֶה ֵמרו ֵֹאי ְּפנֵי ַה ֶּמ ֶל ְך
יעא.
ַה ּיוֹ ְׁש ִבים ִראׁשוֹנָה ְּב ַמ ְלכו ָּתא ִּד ְר ִק ָ
ַמה
ּגַם ְּב ִת ּקוּן ל' ָּכ ַתב ַ)ה ִּכ ֵּסא ֶמ ֶל ְך(ְ ,וזֶה ְלׁשוֹנוֹּ :כ ָּ
ׁשם
ּגָדוֹל ִח ּיוּב ַעל ַּת ְל ִמיד ָח ָכם ִל ְלמֹד ַק ָּב ָלה .ו ְָע ְנ ָ
ַמה ּגָדוֹל ִאם ֵאינָם לו ְֹמ ִדים ַק ָּב ָלה וְגוֹרֵם אֹ ֶר ְך
ּכ ָּ
ֲמנָא ִל ְיצ ַלן,
ֻלה ַרח ָ
ּגָלו ָּתא ִּכי ֵהם ְמ ַע ְּכ ִבים ַה ְּגא ָּ
ׁש ּלֹא
ׁש ָעה ַא ַחת ְּב ִל ּמוּד ַה ַּק ָּב ָלה ַמה ֶּ
ׂה ְּב ָ
ִּכי ַי ֲע ֶש
ׁש ֵטי ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כי
ׂה ְּב ִל ּמוּד ח ֶֹדׁש י ִָמים ִּב ְפ ָ
ַנ ֲע ֶש
ֻלה.
ּגָדוֹל ּכ ָֹח ּה ְל ָקרֵב ַה ְּגא ָּ
ַבו ֵֹתינ ּו ַה ִּכ ֵּסא ֶמ ֶל ְך והרי"ח
ָהעוֹ ֶלה ִמ ִּד ְב ֵרי ר ּ
ׁש ָּבת
ֹש ְּב ַ
ׁש ָעה ז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ַה ּטוֹב זי"עְ :ד ַהלו ֵֹמד ָ
ׁשט ְּביוֹם חוֹל .ו ְּל ִפי
ׁשנָה ְּפ ָ
ְּׁ ,כלו ֵֹמד ֶאלֶף ָ
קו ֶֹדש
ׁשעוֹת ז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש
ׁשׁש ָ
זֶהִ ,אם ִּיז ְֶּכה ִל ְלמֹד ֵ
ׁש ָּז ָכה ְל ַת ֵּקן ָּכל ַה ִׁשית
ֲׁ ,ה ֵרי ֶ
ׁש ָּבת קו ֶֹדש
ְּב ַ
ׁשל
יאה .ו ְּבנו ָֹסף ַעל ָּכ ְך ִח ּד ּוׁשוֹ ֶ
ַא ְל ִפין י ְֵמי ַה ְּב ִר ָ
)ש ַער ַה ִּשׂ ְמ ָחה( ַה ְּמ ָב ֵאר:
ׁ
יקים ַ
ַּב ַעל או ְֹרחוֹת ַצ ִּד ִ
ׂ ְמ ָחה ֶע ְר ּכוֹ ּכָפוּל
ׂה ְּב ִש
ְּד ִל ּמוּד ) ְו ָכל ִמ ְצוָה( ֲה ַנ ֲע ֶש
ׁש ָּבת קו ֶֹדׁש
ֲשר יְהו ִּדי לו ֵֹמד ְּב ַ
ׁ
ׁש ַּכא ֶ
ֶא ֶלף ,יו ֵֹצא ֶ
ֹש"
"הז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ׂ ְמ ָחה ּתוֹרַת ָה ַר ְׁש ִּב"י – ַ
ו ְּב ִש
שנָה)ִ ,ל ּמוּד
ׁ
ׁשל ִמ ְליוֹן ָ
ׁש ָעה ַא ַחת ְל ֵע ֶר ְך ֶ
עו ֶֹלה ְּב ָ
ְּפ ָׁשט ִּב ֵימי ַהחוֹל( .ו ְּבי ִּסו ִּרים ּכָפוּל ֵמ ָאהַ ,ס ְך ַה ּכֹל
ׁשווֶה ֵמ ָאה
ׁש ָּבת ָ
ׁש ָעה ְּב ַ
ֹש ָ
ִּל ּימוּד זו ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ּש ִנ ּיָה ַא ַחת כ' 28.000
ׁשנָה ּתוֹ ָרה!!!!! ו ְׁ
ִמ ְליוֹן ָ
ֹש
ֹׁב ְב ִלימוּד ַהזו ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ׁשנָה ּתוֹ ָרהֵ .צא ַוחֲש
ָ
ֹש
ׂ ֵּמ ַח ֶאת ַה ָּקדוׁ
ׁש ָּבתְּ ,בכָל ְׁש ִנ ּיָה ַא ָּתה ְמ ַש
ְּב ַ
ִגְדל נָא
ָּברו ְּך הוּא ו ְּמ ַק ּיֵם ֶאת ַה ָּפסוּק "ו ְַע ָּתה י ַּ
כ"ח ה'".
ָתב ַה ַּכף ַה ַח ּיִים )סי' קנ"ה סקי"ב(ִ :מ ְצוָה ִּפ ְרי ָּה
ּכ ַ
ׁש ֵאינוֹ מו ִֹליד
ׂ ְכלוֹ ֶ
ׁש ּלֹא י ְֵהא ָע ָקר ְּב ִש
ו ְִר ְביָה ֶ
ׁש ּי ְַח ֵּדׁש
ָסף ,ו ְָצ ִר ְיך ֶ
ו ְָא ְמר ּו ֲחזַ"ל ו ְּד ָלא מו ִֹסיף י ֵ
ׁש ּלֹא ִח ֵּדׁש ִמ ַּק ְד ַמת ְּדנָא ,ו ָּבזֶה
ְּבכָל יוֹם ַמה ֶ
ׁשם אוֹר ַצ ִּד ִיקים אוֹת
ָמיו ְלעוֹלָם ַה ָּבא ְּ)ב ֵ
י ִָאיר ּו י ָ
ׁשת
ּשים ָּפ ָר ַ
)ח ֶלק ְּדרו ִׁ
ָתב ָמ ָרנָא ַה ֶּבן ַחי זי"ע ֵ
י"ג(ְ ,וכ ַ
ּשי
ׁ
ִמ ְׁש ָּפ ִטים ד"ה ִאם אֲדוֹנָיו י ִֵּתן לוֹ( ,וְז"לִּ :כי ִח ּדו ֵ
ּשי
ׁ
ּתוֹ ָרה ְּב ֵחלֶק ַה ּנ ְִס ָּתר נ ְִק ָר ִאים ָּבנִים ו ְִח ּדו ֵ
גְלה נ ְִק ָר ִאים ָּבנוֹתַ ,ע ּכַ"ל .וְיו ֵֹצא
ּתוֹ ָרה ְּב ֵחלֶק ַה ִּנ ֶ
ֹשים ְד ְּכ ֵדי ָל ֵצאת י ְֵדי חו ַֹבת
יהם ַה ְּקדו ִׁ
ְל ִפי ִּד ְב ֵר ֶ
גְלה ְוגַם
ִּפ ְרי ָּה ו ְּר ִב ּיָה ַּב ּתוֹ ָרה ַח ּיָב ְל ַח ֵּדׁש ּגַם ַּב ִּנ ֶ
אתי י ְֵדי חו ָֹב ִתי.
ָצ ִ
יתי ְוי ָ
ֹאמר ז ִִּכ ִ
ְּבנ ְִס ָּתר ו ִּמי י ַ
ובזוה"ק ָּ)פ ָר ַׁשת ְׁש ַלח ְל ָך ַּדף קע"ג ע"א( ָּכתוּב
ׁ,
ׁש ָּבת קו ֶֹדש
ׁש ָּכל יְהו ִּדי ַח ּיָב ְל ַח ֵּדׁש ִח ּד ּו ִׁשים ְּב ַ
ֶ
ׁשה ,ו ְִאם לֹא
ׁש ָמה ַמה ִח ְּד ָ
ו ְַה ָּק ָּב"ה ׁשו ֵֹאל ַל ְּנ ָ
ׁשה ְּגדוֹ ָלה.
ִח ֵּדׁש נ ְִמ ֵצאת ְּבב ּו ָ
יעזֶר ָּפאפוֹ זי"ע ַּב ֶּפ ֶלא יו ֵֹעץ
ֱל ֶ
ַבי א ִ
הגה"ק ר ִּ
ׁשַּי ֲעמֹל ְּבכָל כוֹחוֹ ְל ַח ֵּדׁש
ָתב :רַק ֶ
ׁ(ּ ,כ ַ
)ע ֶר ְך ִח ּדוּש
ֶ
ּשי ּתוֹ ָרה ְּד ָהיְינ ּו ְל ַה ְקׁשוֹת ו ְּל ָת ֵרץ ַּב ַּתנַ"ך
ׁ
ִח ּדו ֵ
ּשים ְּב ַפ ְר ֶד"ס ַעל ַּתנַ"ך
ובש"ס אוֹ ְל ָפ ֵרׁש ֵּפרו ִׁ
ָתבְ :וגַם ִּל ּימוּד ֵס ֶפר ַהזו ַֹהר
ְש"ס .ו ְַא ַח"כ ּכ ַ
ׁ
וַ
ֹש ַאף ְּב ֵאין ֵמ ִבין ָחׁשוּב לוֹ ְּכ ִאיל ּו ִח ֵּדׁש
ַה ָּקדוׁ

ב

ּשים ַע ּכַ"לָ .ה ְר ֵא ָת ָל ַד ַעת ְד ַהלו ֵֹמד זו ַֹה"ק
ִח ּדו ִׁ
ּשי ּתוֹ ָרה ּגַם ְּבכָל ַה ַּפ ְר ֵד"ס,
ׁ
יו ֵֹצא י ְֵדי חו ַֹבת ִח ּדו ֵ
ֲמ ִּת ּיִים ו ְּתוֹ ָרה ִל ְׁש ָמ ּה,
ּשים א ִ
ַוד ַאי ִח ּדו ִׁ
ְוזֶה ּו ְּבו ְ
ו ְַע ָּתה ַעל י ְֵדי ַה ִלימוּד ַה ּנ ְִפ ָלא ְּבזו ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש
ׁש ָּבת
ׁשנָה ְּכ ִד ְב ֵרי ַה ִּכ ֵּסא ֶמ ֶל ְך ו ְּב ַ
ׁשווֶה ָ
ׁש ָעה ָ
ׁש ָּ
ֶ
יש ַחי
ׁשנָה ְּכ ִד ְב ֵרי ַה ֶּבן ִא ׁ
עו ֶֹלה ְל ֵע ֶר ְך ֶאלֶף ָ
ׁשנָה ְּכ ִד ְב ֵרי ַהאו ְֹרחוֹת
ׂ ְמ ָחה ְל ִמ ְליוֹן ָ
ְזיָ"ע ,ו ְּב ִש
יתא ְּב ָאבוֹת
ַצ ִּד ִיקים ,ו ְּבי ִּסו ִּרים ּכָפוּל ֵמ ָאה ִּכ ְד ִא ָ
ַבי נ ָ
ְּדר ִּ
ָתן ֶּ)פ ֶרק ג' ִמ ְׁשנָה ו'(ַּ ,פ ַעם ַא ַחת ְּב ַצ ַער
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ׁשת
ׁש ּלֹא ְּב ַצ ַער ְ ,וגַם ַצ ַער ְּכ ִבי ַ
ִמ ֵּמ ָאה ְּפ ָע ִמים ֶ
יתא ְּבי ְַלקוּט ִׁש ְמעוֹנִי
ׁשב ְלי ִּסו ִּרים ,ו ְִא ָ
ֵצר נ ְֶח ָ
ַה ּי ֶ
ַבי ֲחנִינָא ַּבר
ֶמז תתקסח(ָ :א ַמר ר ִּ
)ק ֶֹה ֶלת ֶּפ ֶרק ב  -ר ֶ
ְימה ִליּ .בוֹא ּו
ָמ ְד ִּתי ְּב ַאף נ ְִת ַקי ָ
ׁש ּל ַ
ָּפ ָּפא ּתוֹ ָרה ֶ
ׁשוֶוה ֵמ ָאה
ׁש ָּבת קו ֶֹדׁש ָ
ׁש ָעה ַא ַחת ְּב ַ
ו ְּראוָּ :
ׁש ְּמ ַח ְּד ִׁשים
ׁשב ְּכמוֹ ֶ
ֶח ָ
ׁשנָה ּתוֹ ָרה ,וְעוֹד נ ְ
ִמ ְליוֹן ָ
ּשים ְּבתוֹ ָרה .ו ְּב ָכ ְך ּכָל ֶא ָחד י ְִמ ָצא ִּתיקוּן
ִח ּדו ִׁ
ִש ָמתוֹ.
ַחת ְלנ ְׁ
ְונ ַ
ֹאמר ִּג ּבוֹר ָאנִי
ַה ַח ָּלׁש י ַ
ׁש ּלו ְֹמ ִדים 10
ֵכים ֶ
ַה ּגַע ְּב ַע ְצ ְמךַָ 10,000 :א ְבר ִ
ֲשר
ׁ
ׁשנָה ּתוֹ ָרהְ ,ו ַכא ֶ
ֵש ָלנ ּו ִמ ְליוֹן ָ
ׁשעוֹת ְּביוֹם ,יׁ
ָ
ׁש ּלו ֵֹמד רַק
ֶלד ָק ָטן ֶ
ֲפיל ּו י ֶ
יְהו ִּדי ָּפׁשוּט אוֹ א ִ
ׁשווֶה
ּׁ ,גַם ֵּכן ָ
ׁש ָּבת זו ַֹהר ַה ָּקדוֹש
ׁש ָעה ַא ַחת ְּב ַ
ָ
ׁשה ְל ָך ִל ְלמוֹד ָאז
ׁשנָה ּתוֹ ָרה .ו ְִאם ָק ֶ
ִמ ְליוֹן ָ
ֵכים
ׁשנָה]ְּ ,כמוֹ ַ 10,000א ְבר ִ
ית ְל ֵמ ָאה ִמ ְליוֹן ָ
ז ִָכ ָ
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ׁש ְך ֵמ ָאה י ִָמים [
ׁשעוֹת ְּביוֹם ְּב ֶמ ֶ
ׁש ּלו ְֹמ ִדים ָ 10
ֶ
"ה ָח ָּלׁש
ְו ָכ ְך יְק ּויָים ָּבנ ּו ִּד ְב ֵרי ַה ּנ ִָביא יו ֵֹאל )ד' י'( ַ
ֹאמר ִּג ּבוֹר ָאנִי" ְוכָל יְהו ִּדי יָכוֹל ִלז ְּכוֹת ָלזֶה
י ַ
ֲמים.
יח ְּב ַרח ִ
ו ְּל ָה ִביא ֶאת ַה ָּמ ִׁש ַ
"ח ֶפץ ַח ּיִים"ּ :יְסוֹד ַהַּיהֲדוּת הוּא
ָא ַמר ָמ ָרן ַה ָ
ׁ ,ו ֵּב ֵאר ֶאת ַה ּו ִּדוּי :ו ְַס ְרנ ּו
ׂכַר וְעוֹנֵש
ֲמין ִּב ְש
ְל ַהא ִ

ׁשוָוה ָלנוּ,
ִמ ִּמ ְצו ֶֹתי ָך ו ִּמ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטי ָך ַה ּטו ִֹבים ְולֹא ָ
ֱמת ֶאת ַה ּתוֹ ָרה
ׁש ְבנ ּו ֶּבא ֶ
ׂינ ּו ֶח ְׁש ּבוֹן ו ְֶה ְח ָ
ׁש ּלֹא ָע ִש
ֶ
ׁשוִוים ,ו ְּכ ָבר ָא ְמר ּו ֲחזַ"ל
ֱמת ָ
ַמה ֶּבא ֶ
ו ְַה ִּמ ְצווֹת ּכ ָּ
ַעל ִּל ּימוּד ַה ּתוֹ ָרה "י ְָק ָרה ִהיא ִמ ְּפנִינִים ְו ָכל
ׂכָר
ֲפ ֶצי ָך לֹא ִי ְׁשו ּו ָּב ּה" ּבוֹא ּו ֶח ְׁש ּבוֹןֵ :איזֶה ָש
חָ
ְׁ .ו ֵכן
ּגָדוֹל יְכו ִֹלים ִלז ְּכוֹת ְּב ִּל ּמוּד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
יאת
ֲמין ְּב ִב ַ
ִק ּיֵים ַה ֵח ֶפץ ַח ּיִים ְּב ַע ְצמוֹ ֲאנִי ַמא ִ
ׂים
ֲח ֶּכה לוֹ ,ו ַּמה ֲאנ ְַחנ ּו עוֹ ִש
יחְּ ...ב ָכל יוֹם א ַ
ַה ָּמ ִׁש ַ
ׂ ָר ֵאל.
ֻלת ַעם ִי ְש
יח ו ְּל ַמ ַען ְּגא ַּ
יאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ְל ַמ ַען ִּב ַ
ׁש ַעל י ְֵדי ִּל ּימוּד ּתוֹרַת
ֲריזַ"ל ֶ
ָּכתוּב ְּב ִכ ְת ֵבי ָהא ִ
גְלה ,ו ְּּבדוֹרֵנ ּו ּכ ּו ָלנ ּו
ַלה ָלנ ּו ּתוֹרַת ַה ִנ ֶ
ַה ּסוֹד ִמ ְת ּג ָּ
זו ִֹכים ִל ְראֹת ֶאת זֶה ַעיִן ְּב ַעיִן ,ו ְּכ ָבר ְמ ִע ִידים
ֲפיל ּו יְהו ִּדים ְּפׁשו ִּטים,
ַא ְב ְר ֵכי ַה ּכו ְֹל ִלים ַוא ִ
ׁש ַּטעֲמ ּו ִמ ּצוּף ְד ַבׁש ַהזו ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש
ׁש ַא ֲח ֵרי ֶ
ֶ
נ ְִפ ָּתח ִל ָּבם ו ִּמ ְת ַר ֵחב מ ָֹחם ְל ַח ֵּדׁש ִח ּד ּו ִׁשים
ׁשהְ ,וזָכ ּו ְל ַח ֵּבר ִח ּיבו ִּרים
נ ְִפ ָל ִאים ַּב ּתוֹ ָרה ַה ְּקדוֹ ָ
ְמצ ּויָינִים.4
ּכו ָּלנ ּו יו ְֹד ִעים ֶאת ַה ַּמ ָּצב ְׁשבוֹ ָאנ ּו נ ְִמ ָצ ִאים!
ו ִּמי יו ֵֹד ַע ַמה י ֵ
ַבינוֵּ ,א ִל ּיָה ּו
ֹשה ר ֵּ
ׁ
ֵלד יוֹם - !!!5מ ֶ
ׁשלוֹם,
יהם ַה ָּ
ֲל ֶ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ע ֵ
ַה ּנ ִָביאְ ,ור ִּ
ּתא
ׁשרַק ְּב ֵס ֶפר ַהזו ַֹהר י ְִפקוּן ִמן גָלו ָ
ְמ ּג ִַּלים ָלנוֶּ ,
ֹש ִי ּנ ְָצל ּו
ׁש ּי ְִל ְמד ּו זו ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ֲמיְ ,ורַק ֵא ּל ּו ֶ
ְּב ַרח ֵ
ׁ.
ׁשהוּא ַהזו ַֹהר ַה ָּקדוֹש
ְּב ֵת ַבת נ ַֹח ֶ
ַת ִחיל ִל ְלמוֹד ּכָל
ַחד ְונ ְ
ּבוֹא ּו ְונ ְִת ַא ֵחד כו ָּלנ ּו ְּבי ַ
ׁש ּזֶה לו ֵֹק ַח רַק
ׁשל ִּתיק ּונֵי זו ַֹהרֶ ,
יוֹם ַּדף ַה ּיו ִֹמי ֶ
ׁשר ּגַם ִל ְלמוֹד ו ְִל ְׁשמ ַֹע
ְׁש ֵּתי ַּד ּקוֹת ְּביוֹםְ ,וזֶה ֶא ְפ ָ
ׁש ָּבת קו ֶֹדׁש נ ְִל ַמד
ְּב"קוֹל ַהזו ַֹהר" ְּב ֶטלֶפוֹן ,ו ְּב ַ
ׁ
ׁש ָעה ַא ַחת ְל ַמ ַען ִּתיק ּונֵי ַה ְּׁש ִכינָה ַה ְּקדו ָ
ָ
ֹשה,6
ׁשם י ְִת ָּב ַרךְ ,י ְִת ַּב ְּטל ּו ֵמ ָע ֵלינ ּו ּכָל ְּגזֵרוֹת
ו ְּב ֶע ְזרַת ַה ֵּ
ֲמיםְּ ,כמוֹ
ָקׁשוֹת ְו ָרעוֹתְ ,ו ִנז ְּכֶה ִלגְ או ָּלה ְּב ַרח ִ
ּתא
ָתב ָה ַר ְׁש ִּב"יְּ ,ב ִס ְפ ָרא ָּדא י ְִפקוּן ִמן גָלו ָ
ׁש ּכ ַ
ֶ
ֵצא ִמן ַה ּגָלוּת
ֲמיִּ ,ביאוּרְּ :ב ֵס ֶפר ַה ּזֶה נ ֵ
ְּב ַרח ֵ
ֲמים.
ְּב ַרח ִ
ׁש ְכבוֹ ַעל
ׁש"ֹש ַה ָּקדוֹׁש ְּב ָ
ׁש ּג ִָּלה ָלנ ּו ָה ַר ַ
ו ְּכמוֹ ֶ
ׂ ְּדוָי ָסמו ְּך ִל ְּפ ִטירָתוִֹ ,ה ְׁש ִאיר ָלנ ּו ֵמ ֵעין
ֶע ֶרש

 .2כתב החפץ חיים בספר צפית לישועה  -פרק
א :וידוע דאיתא באבות דרבי נתן דפעם אחת
בצער שקול ממאה פעמים שלא בצער ,ועבודת
השם יתברך כעת היא טהורה ונקיה שאין בה
מטרה לכבוד או שאר פניות ,כי אדרבא נתקיים
בנו בעוה"ר וסר מרע משתולל על הבריות) ,פרש"י  .4ובוודאי זכו לכל זה שהרי ה"אור הגנוז" טמון
בסנהדרין צז ע"א ע"ב כל העולם אומרין עליו שוטה הוא - ,ומתגלה בלימוד הזוהר הקדוש )כדברי הבני יששכר,
היינו משתולל לשון שטות( ,ויראי ה' ימאסו אצל כמה ועוד צדיקים ,ראה באור הזוהר( ,ומאיר את הנשמה ,וכך
סוגי אנשים .ויש אנשים אשר בשביל לעשות זוכים לחדש נפלאות בתורה.
את בניהם יהודים כשרים כדת התורה ,מקבלים  .5וכבר נשמע דברו של מרן הגאון הצדיק רבי
עליהם לחיות חיי עוני ודוחק כל ימיהם ,ומשארית יוסף שלום אלישיב שליט"א ,שהמצב היום יכול
עמלם יפרישו שכר למלמדים ומורים שיחזקו להיות מסוכן ח"ו יותר ממלחמת העולם ,וצריכים
בניהם בתורת ה' .ואינם מהגרים ממקומם למרות זכויות גדולות בעם ישראל ,ולהרבות בתורה
עוניים ודוחקם למקומות הרחוקים שהפרנסה ומצוות.
מצויה יותר בשביל חינוך בניהם לתורה ויראה .6 ,וכבר ידוע מעשה מהגאון רבי יהודה צדקה
בודאי נוכל לומר דנחשב זה תשובה לה' בכל לב זי"ע ,ראש ישיבת פורת יוסף ,שבילדותו ]כבן 10
שנים[ בא לקבל ברכת האדמו"ר מגור "האמרי
ונפש.
 .3ואפשר להמליץ על זה את דברי חז"ל אמת" זי"ע ,ושאלו מפני מה יש למסכת שבת
הקדושים על הפסוק :מה ה' אלוקיך שואל מעמך  24פרקים ,והלך הגר"י צדקה לשאול לחכמי
כי אם ליראה ...אל תקרי מה אלא מאה .שבלימוד הספרדים ,וחזר ותשובתו בידו ,ששבת היא כלה
שעה אחת זוה"ק בשבת יחשב לך למאה ימים של ובת זוג לישראל – ולכלה צריך שיהיה  24קישוטי
לימוד תורה של עשרת אלפים אברכים הלומדים כלה כנודע ליודעי ח"ן] .א-ה :ובשבת ביותר ראוי לקשט
הכלה העליונה היא השכינה הקדושה[.
עשר שעות ביום .

ַבי ִחז ְִק ּיָה י ְִצ ָחק
ׁשר ָא ַמר ִל ְבנוֹ ר ִּ
ָאה ַּכ ֲא ֶ
ַצ ּו ָ
ׁש ִּבזְכוּת ַהזו ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש
ָע"א" :יו ֵֹד ַע ֲאנִי ֶ
ְזי ָ
ׂ ָר ֵאל ְל ֵחרוּת,
ֵצא ַעם ִי ְש
ו ְִּכ ְת ֵבי ַה ַּק ָּב ָלה י ֵ
יח
יאת ְמ ִׁש ַ
ו ְּב ִל ּמוּד זֶה ְּתל ּויִים ְגא ּו ָל ֵתינ ּו ו ִּּב ַ
יה"?
ִצ ְד ֵקינוּ""...ו ְּתוֹרַת ַה ּסוֹד ַמה י ְֵהא ָע ֶל ָ
ׁשל
ֵ]ס ֶפר ָה ַר ַׁש"ש עמ' ִ .[158מ ּלו ָֹתיו ָה ַאחֲרוֹנוֹת ֶ
אוֹתוֹ ַצ ִּדיק ו ְָקדוֹׁש ְמ ַרחֲפוֹת ָּבעוֹ ָלםּ ,תו ְֹבעוֹת
ְימן" .וְתוֹרַת ַה ּסוֹד ַמה
ֶע ְל ּבוֹנָן ,ו ַּמ ְפ ִצירוֹת ְל ַקי ָ
יה?!" ...ו ְַה ּקוֹל קוֹ ֵרא ַּב ִּמ ְד ָּבר ַּפ ּנ ּו ֶּד ֶר ְך
י ְֵהא ָע ֶל ָ
ָקר ְּב ָכל יוֹם
ֵלאל ֵֹקינוַּ .ה ְק ִדיׁש ּו ִמז ְַמ ְנ ֶכם ַה ּי ָ
ׁש ַמיִםִּ ,ב ְׁש ִביל ְיׁשו ַּעת ָה ָעם ,ו ְּל ַה ָצ ַלת
ׁשם ָ
ְל ֵ
ַה ּדוֹר ּכוּלוֹ – ְּברו ָּח ִנ ּיוּת ו ְּב ַג ְׁש ִמ ּיוּת.
ָברּ ,בוֹא ּו
ָדינ ּו ַה ּד ָ
ׁש ּנוֹת ֶאת ַה ַּמ ָּצבְּ ,בי ֵ
ְּבכ ֵֹחינ ּו ְל ַ
נ ְִת ַגיֵיס כ ּו ָלנוַּ ,ה ְּגדו ִֹלים ִעם ַה ְּק ַט ּנִיםְּ ,גאוֹנִים
ִעם ְּפׁשו ִּטיםַ ,צ ִּד ִיקים ו ֵּּבינ ּונִים ,ז ְֵקנִים ִעם
ַמ ִדים
ִידי ִׁשיעו ִּרים ִעם ַּבחו ִּריםְ ,מל ְּ
נ ְָע ִריםַ ,מ ּג ֵ
ַבןִ ,ה ְת ִחיל ּו ִל ְלמוֹד
ׁשל ֵּבית ר ָּ
ִעם ִּתינוֹקוֹת ֶ
ׂוֹת ו ְּל ַקיֵים ֶאת ִּל ּימוּד
ַמד ִל ְׁשמוֹר ְו ַל ֲעש
ו ְּלל ֵּ
ְׁ ,ונ ְִפ ָעל ְּב ֶד ֶר ְך זוֹ ְל ָקרֵב ו ְּל ָה ִביא
ַהזו ַֹהר ַה ָּקדוֹש
ֲמים.
יח ִצ ְד ֵקינ ּו ְּב ַרח ִ
ֶאת ָמ ִׁש ַ
ֻחד ְל ַהז ְִהיר ּגְדו ִֹלים ַעל ְק ַט ּנִיםָ ,אב י ְִל ַמד
ִּב ְמי ָ
ַמד ִעם ַּת ְל ִמידוֹ,
ִעם ְּבנוְֹ ,מ ַח ּנ ְֵך ִעם ֲחנִיכוֹ ו ְּמל ֵּ
ָישיםָּ ,כ ְך י ְַח ּדֹר
ׁש ֲה ֵרי ִאם ֵאין ּג ְָדיִים ֵאין ְּתי ִׁ
ֶ
ְשיבוֹת
ּתםְ ,ל ַּת ְלמו ֵּדי ּתוֹ ָרהַ ,לי ִׁ
ַּת ְלמו ָּדם ִמַּנעֲרו ָ
ו ְּל ּכו ְֹל ִלים ,ו ְּתוֹרַת ַה ּסוֹד ְּת ַק ֵּבל ְּתנו ָּפהְ ,ו ִנז ְּכֶה
ׁש ּכָתוּב ְּב ִכ ֵּסא ֶמ ֶל ְך
ֲל ּיָה ְּכמוֹ ֶ
ִל ְהיוֹת ִמ ְּבנֵי ע ִ
ְּב ַה ְק ָּד ָמה ְל ֵבאוּרוֹ ַעל ִּתיק ּונֵי זו ַֹהר .ו ְּכ ָבר ָּפ ַסק
ׁש ּי ְִלמֹד
ַמד ָצ ִר ְיך ֶ
ַצ"לְ ,מל ֵּ
אריץ ז ַ
ַבי ִּפנ ְָחס ִּמ ָק ִ
ר ִּ
"עץ ַח ּיִים" ,וְי ּו ַכל ְל ַה ְמ ִׁש ְיך
ׁשהוּא ְּב ִחינַת ֵ
זו ַֹהרֶ ,
ׂ ֶכל
ׁש ָהרַב נו ֵֹתן ֵש
ׁש ָמה ַל ַּת ְל ִמ ִידיםִּ ,כי ָּבזֶה ֶ
ְנ ָ
ֲמ ִּתית.
ׁש ָמה א ִ
ִיח ְנ ָ
ׁשר ְל ִּתינוֹקָּ ,בזֶה ֵמנ ַ
ָי ָ
ֻלת ָה ָעם!"
"בזְכו ְּת ָך ִה ּג ְַע ִּתי! ְל ָך ֵיׁש ֵח ֶלק ִּב ְגא ַּ
ִּ
יח,
ִה ְת ַּב ֵּטא ַּפ ַעם ַצ ִּדיק ו ְָא ַמרְּ :בבוֹא ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
יטת ָה ָעם
ׂ ָר ֵאל נ ְִק ְּבצ ּו ו ָּבא ּו ָלךְ ,ו ְּפ ֵל ַ
ַעם ִי ְש
ׂ ֵמ ִחיםְּ ,ב ֵעת ַהזֹּאת י ְִת ּבוֹנֵן ֶמ ֶל ְך
ׂים ּו ְש
ׂ ִש
ָש
יח ְּב ֵעינָיו ַה ְּטהוֹרוֹת י ְִב ָחן ּכָל ֶא ָחד ו ְֶא ָחד
ַה ָּמ ִׁש ַ
ׂיוְ ,ל ֶפ ַתע י ִָרים יָדוֹ ְוי ְַר ֶאה ְּב ֶא ְצ ָּבעוֹ,
ְל ִפי ַמ ֲע ָש
ַמ ֲחזֶה,
יאה ְוי ִַּביט ּו ּב ַּ
ֵיהם ִּב ְפ ִל ָ
ּכוּלָם י ִָרימ ּו ֵעינ ֶ
ֹאמר,
יח ֶאת קוֹלוֹ ְוי ַ
יע ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ַש ִמ ַ
ָאז י ְׁ
"בזְכו ְּת ָך
ְּב ַה ְפנוֹתוֹ ֶא ְצ ַּבע ַעל יְהו ִּדי ְמס ּויָיםִּ :
ֻלַת ָה ָעם!"ָּ .כ ְך י ְַר ֶאה
ֵש ֵחלֶק ִּבגְ א ּ
ִה ּג ְַע ִּתי! ְל ָך יׁ
יאתוֹ.
ׁש ָּפ ַעל ְל ַמ ַען ִּב ָ
ַעל ּכָל יְהו ִּדי ְויְהו ִּדי ֶ
ֻש ִרים,
ׁ
ׁש ִּנז ְֶּכה ִל ְהיוֹת ִמן ַה ּזו ִֹכים ַה ְּמא ָּ
ַה ְלוַאי ֶ
יח ִּב ְכבוֹדוֹ ו ְּב ַע ְצמוֹ י ִָעיד ָע ֵלינ ּו –
ׁש ַה ָּמ ִׁש ַ
ֶ
"בזְכו ְּת ָך ִה ּג ְַע ִּתי"ַ .על ֵּכן ,יְהו ִּדים י ְָק ִריםְּ ,תנ ּו
ִּ
ׁש ַמיִםַ ,ה ְק ִריב ּו ִּמ ַדקו ֵֹתי ֶכם ְל ַמ ַען
ׁשם ָ
ִּל ּימוּד ְל ֵ
ַחת רו ַּח ְליו ְֹצרֵנוּ,
ׂוֹת נ ַ
ׁשהַ ,ל ֲעש
ַה ְּׁש ִכינָה ַה ְּקדוֹ ָ
ָחד
ׁשנוְּ ,ו ֵּנ ֶל ְך ּכ ּו ָלנ ּו ְּכ ֶא ָחד י ַ
ִל ְגרֹם ִל ְפ ּדוּת נ ְַפ ֵ
יח ִּב ְמ ֵה ָרה
ְל ַק ֵּבל ֶאת אוֹר ְּפנֵי ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ֻלנ ּו ְכ ֶא ָחד ִנז ְֶּכה ְׁשיְק ּויָים ָּבנ ּו
ָמינ ּו ָא ֵמןְ .וכ ָּ
ְּבי ֵ
ַכ ָאה ָּד ָרא ְּד ַהאי ִא ְתג ְַליְא
נְבו ַּאת ָה ַר ְׁש ִּב"י "ז ָּ
אתם ְּדרוֹר" ו ְֶת ְח ֶזנָה ֵעינֵינוּ,
ֵּב ּיה ו ְּב ְסג ּו ָלתוֹ "ו ְּק ָר ֶ

יחנ ּו ֶמ ֶל ְך ְּביוֹפיוֹ יָבוֹא ְו ִי ְג ָא ֵלנוּ,
ֶּבן ָּדוִד ְמ ִׁש ֵ
ׂ ַכר זֹאת ֵא-ל ַחי
ְּב"עֹז" ו ְָה ָדר ֱאל ֵֹקינוּ ,ו ִּּב ְש
ָחה ָע ָליו רו ַּח ה' צ ּורֵנ ּו ָמגִינֵינוִּ ,י ָּג ֶלה
ֶח ְל ֵקינוְּ ,ונ ָ
ׂ ַמח ִל ֵּבנוּ ,ו ְָתגֵל
ְּכבוֹד ַמ ְלכו ְּת ָך ָע ֵלינוּ ,ו ְָאז ִי ְש
ׁשנוִּּ ,ביׁשו ַּעת ַמ ְל ֵּכינוָּ ,א ֵמן ֵּכן י ְִהיֶה ָרצוֹן.
נ ְַפ ֵ
אל ִמין
ֻשת אדמו"ר ְמ ָה ְ
ׁ
ִמ ְכ ָּתב ִח ּזוּק ִמ ְּכבוֹד ְקד ַּ
יט"א
ראס ְׁש ִל ָ
ׁשלוֹם יְהו ָּדה ְג ָ
ַבי ָ
ר ִּ
ְלכָל ַה ִּמ ְתנ ְַּד ִבים ָּב ָעם ָהעו ְֹס ִקים ִּב ְמ ֶלאכֶת
ֲפ ַצת ַהז ַֹּהר ְּבכָל ָהעוֹלָם כ ֻּּלוֹ ַ -על
ַה ּק ֶֹדׁש ַּבה ָ
ָמי!
י ְֵדי ִמ ְפ ַעל ַהז ַֹּהר ָהעוֹל ִ
ֵע ְל ִמ ְפ ַעל ָקדוֹׁש
יתם ְל ַס ּי ַ
ׁש ּז ְִכ ֶ
ַא ְׁש ֵרי ֶח ְל ְק ֶכם ֶ
ׁשה
ֻלה ְּכ ַה ְב ָט ַחת מ ֶ
ָקר ַה ְמ ָז ֵרז ו ְּמ ָקרֵב ַה ְּגא ָּ
ְוי ָ
ׁשלוֹם ְל ַר ְׁש ִּב"י זְכוּתוֹ ָיגֵן ָע ֵלינ ּו
ַבנ ּו ָע ָליו ַה ָּ
ר ֵּ
"ב ַהאי ִח ּב ּו ָרא
ׂאְּ ,
ׁשת ָנש
ָא ֵמן ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ָּפ ָר ַ
ִּדי ָל ְך ְּד ִאיה ּו ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר י ְִּפקוּן ֵּב ּיה ִמן ּגָלו ָּתא
ׁ,
ׁש ִּבזְכוּת ִח ּבו ְּרךֵָ ,ס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ֲמי"ֶ .
ְּב ַרח ֵ
ֲמים ְללֹא
ׂ ָר ֵאל ִמן ַה ּגָלוּת ְּב ַרח ִ
י ְֵצא ּו ְּבנֵי ִי ְש
יח!
ָצרוֹת ְוי ִּסו ִּרים ו ְּללֹא ַצ ַער ֶח ְב ֵלי ָמ ִׁש ַ
ַמב ָֹאר ְּב ֵס ֶפר
ׁש ַמיִם ִה ְס ִּכימ ּו ְל ָכ ְך! ּכ ְ
ְוגַם ִמ ָּ
ׁש ָעה
ׁש ְּב ָ
ִּת ּק ּונֵי ַהז ַֹּהר ִּ)ת ּקוּן ְׁש ִת ָית ָאה ְּבסוֹפוֹ(ֶ ,
ַבי ִׁש ְמעוֹן
ׁש ֵא ִל ּיָה ּו ַה ּנ ִָביא זָכוּר ְלטוֹב ִנ ְג ָלה ְלר ִּ
ֶ
ָמד
ׁש ִע ּמוֹ ְול ַ
ׁשא ֶ
ַּבר יו ַֹחאי ו ְּל ַח ְב ַריָא ַק ִּדי ָ
ׁשמוֹת ,י ְָצ ָאה
ִע ָּמ ֶהם ִס ְת ֵרי ּתוֹ ָרה ְּב ִע ְניַן ִּת ּק ּונֵי ְנ ָ
ַמה רַב ּכֹחוֹ
"כ ָּ
ׁש ַמיִם ו ְָא ְמ ָרה ָל ֶהם ּ
ַּבת קוֹל ִמ ָּ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי ָּבעוֹ ָלם",
ׁשל ר ִּ
ֻשתוֹ ֶ
ׁ
ו ְּקד ָּ
יפה ו ְָא ְמ ָרה נְבו ָּאה ְּבזוֹ ַה ָּלׁשוֹן,
ו ְַא ַחר ָּכ ְך הו ִֹס ָ
ׁשא ְל ַת ָּתא י ְִת ַּפ ְרנְסוּן ֵמ ַהאי
ַמה ְּבנֵי ָנ ָ
" ְוכ ָּ
ִח ּב ּו ָרא ִּדי ָל ְך ַּכד י ְִת ּג ַּל ּו ְל ַת ָּתא ְּב ָד ָרא ַּב ְת ָר ָאה
אתם ְּדרוֹר ָּב ָא ֶרץ".
ֵיה" ,ו ְּק ָר ֶ
ְּבסוֹף יו ַֹמ ּיָא ,ו ְּבגִינ ּ
ַמה ְּבנֵי ָא ָדם ְל ַמ ָּטה י ְִת ַּפ ְרנְסוּן
ּׁ :כ ָּ
ו ִּב ְלׁשוֹן ַה ּק ֶֹדש
ַלה ְל ַמ ָּטה ַּב ּדוֹר
ֲשר י ְִת ּג ֶּ
ׁ
ׁש ְּל ָך ַּכא ֶ
ִמ ּזֶה ַה ִח ּבוּר ֶ
ָה ַאחֲרוֹן ְּבסוֹף ַה ּי ִָמים ,ו ִּבזְכוּתוֹ י ְִת ַק ּיֵם ַה ָּפסוּק
ֻלה
ַמז ַעל ַה ְּגא ָּ
אתם ְּדרוֹר ָּב ָא ֶרץ"ַ -ה ְמר ֵּ
"ו ְּק ָר ֶ
ֵמה.
ַה ְּׁשל ָ
ׂ ָר ֵאל ְּב ָכל ַה ּדוֹרוֹת ִה ִּכיר ּו ְּבג ֶֹדל
ְּגדוֹ ֵלי ִי ְש
ׁש ְּמ ַב ֵּטל ָּכל
ׁש ְּב ִל ּמוּד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהרֶ ,
ַה ַּמ ֲע ָלה ֶ
ִמינֵי פ ְֻּר ָענֻ ּיוֹת ּו ְגזֵרוֹת ָקׁשוֹת ְו ָרעוֹת וּמו ָֹתנָא
ׁש ּי ְָדע ּו ֶאת ע ֶֹצם
ו ְַח ְר ָּבא ו ִּב ּזָה ֵמ ָע ְל ָמאֵ .הםֶ ,
ֲמי ָרה ְּב ָע ְל ָמא .ו ִּמי ָלנ ּו
ֲפ ּל ּו ַּבא ִ
ֻש ָת ּה א ִ
ׁ
ְקד ָּ
ַבי
ַמ ַח"ל זְכוּתוֹ ָיגֵן ָע ֵלינ ּו ָא ֵמן  -ר ִּ
ּגָדוֹל ְּכ ָהר ְ
ׁשה ַח ּיִים לו ָּצאטוֹ ֵז ֶכר ַצ ִּדיק ו ְָקדוֹׁש ִל ְב ָר ָכה
מֶ
ׁש ִרים",
"מ ִס ַּלת ְי ָ
זְכוּתוֹ ָיגֵן ָע ֵלינ ּו ָא ֵמןַּ ,ב ַעל ַה ְּ
ׁשר ָהיָה ָּב ִקי ָעצוּם ְּב ָכל ִמ ְכ ַמ ּנֵי ַה ּתוֹ ָרה ְולֹא
ֲא ֶ
ׂ ָר ֵאל ֶא ָּלא
ָמ ָצא ֵע ָצה ְל ַב ֵּטל ְּגזֵרוֹת ֵמ ַעם ִי ְש
ֶאת ָה ֵע ָצה ַה ּזוִֹ ,ל ּמוּד ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ְּב ֶר ֶצף ְללֹא
ׁשל ֵס ֶפר
ֻשה ָה ֶע ְליוֹנָה ֶ
ׁ
ׁש ְּבכ ַֹח ַה ְּקד ָּ
ֶה ְפ ֵסקֶ ,
ֻלה
ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְל ַב ֵּטל ָּכל ְּגזֵרוֹת ו ְּל ָקרֵב ַה ְּגא ָּ
ֲמים.
ְּב ַרח ִ
ׁשל
ֻחד ֶ
יבתוֹ ֵס ֶדר ִל ּמוּד ְמי ָ
ָל ֵכן ִּת ֵּקן ִּבי ִׁש ָ
ִיר ָסא ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְּב ִמ ְׁש ָמרוֹת ְללֹא
ּג ְ
ָבר זֶה ַּכ ַּת ָּקנָה
ֶה ְפ ֵסק ְּכ ָלל ֵמ ֵעת ְל ֵעת ,ו ְָק ַבע ּד ָ
ָבר
יבתוֹ ,וְכו ֵֹתב ַעל ַמ ֲע ַלת ַה ּד ָ
ָה ִראׁשוֹנָה ִּבי ִׁש ָ

ׂ ָר ֵאל ְּבזֶה ַה ָּלׁשוֹן" :זֹאת
ְּב ִא ֶּגרֶת ְל ַח ְכ ֵמי ִי ְש
ָצל
ָה ֵע ָצה ַהיְעו ָּצה ְל ָכל ְק ִה ּלוֹת ק ֶֹדׁש ְל ִה ּנ ֵ
ַדאי ָהיָה ָל ֶהם
יהם ,ו ְּבו ַּ
ׂוֹ ְנ ֵא ֶ
ׁשת זוֹ ָט ְמנ ּו ש
ֵמ ֶר ֶ
ָבר ו ְָעצוּם
ְל ַפ ֵּק ַח ַעל זֹאת ְולֹא י ְַח ְּדל ּו ִּכי רַב ַה ּד ָ
ׂ ָר ֵאל ֶאת
ְמאֹד ...ו ְַע ָּתה ַאל ַי ְׁש ִליכ ּו ַח ְכ ֵמי ִי ְש
ַשר
ׁ
ָבר ַה ּזֶה ַא ֲח ֵרי ֵּגוָםִּ ,כי ֲאנִי ִא ְל ָמ ֵלא נ ְִתי ֵּ
ַה ּד ָ
ָבר זֶה ְּב ָכל ָמקוֹם ו ָּמקוֹם,
ִיתי קו ֵֹב ַע ּד ָ
ֵח ִילי ָהי ִ
ַתכֶם י ִַּקח ֶאת ָה ֵע ָצה ַהזֹּאת
ֲבל ְּכבוֹד ּתוֹר ְ
אָ
ְוי ְִהיֶה לוֹ ִלזְכוּת ִּכי ֵאין ּכָמו ָֹה ְלטו ָֹבה ְלכָל
ׂוֹתוֹ ִּכי
ׂ ָר ֵאלְ ,וכָל ֶא ָחד ִּב ְמקוֹמוֹ יָכוֹל ַל ֲעש
ִי ְש
ׁשה הוּא ְּכ ָלל".
לֹא ָּד ָבר ָק ֶ
ׁשם טוֹב ו ַּמ ְמ ִׁשי ָכיו
ידי ַה ַּב ַעל ֵ
ּגַם ֵא ֶצל ַּת ְל ִמ ֵ
ֻח ֶדת ְל ִל ּמוּד ּתוֹרַת ַה ּסוֹד,
ֲביבוּת ְמי ֶ
ָמ ִצינ ּו ח ִ
ַבי י ְִצ ָחק ֵאייזִיק
ְּכבוֹד ָהרַב ַה ָּקדוֹׁש מוֹרֵנ ּו ָהרַב ר ִּ
ׁשר ֵה ִעיד ַעל
יטׁשוֹב זְכוּתוֹ ָיגֵן ָע ֵלינ ּו ָא ֵמן ֲא ֶ
ִיד ְ
ִמ ּז ִ
"פ ִרי ֵעץ ַח ּיִים"
ִיתי ַה ְּ
ׁשנ ִ
ָמ ְד ִּתי ְו ָ
ַע ְצמוֹ ו ְָא ַמר :ל ַ
ֵמ ָאה ו ְֶא ָחד ְּפ ָע ִמים.
"כ ֵסא ֶמ ֶל ְך" ִּת ּקוּן מ"ג ָּכ ַתבִּ ,כי ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר
ְּב ִ
ִיר ָסא ְּב ָע ְל ָמא ּבוֹנֶה עוֹלָמוֹתְ ,ו ָכל
ַה ָּקדוֹׁש ְּבג ְ
ֲמר
ֲפ ּל ּו ֵּפר ּוׁש ַמא ָ
ׁש ֵּכן ִאם ִי ְז ֶּכה ִל ְלמֹד ו ְּל ָה ִבין א ִ
ֶ
ׁש ָעה ַא ַחת ַמה
ׂה ּבוֹ ִּת ּקוּן ְל ַמ ְע ָלה ְּב ָ
ֶא ָחדַ ,י ֲע ֶש
ימה,
ׁשנָה ְּת ִמ ָ
ׁשט ָ
ׂה ְּב ִל ּמוּד ַה ְּפ ָ
ׁש ּלֹא ַי ֲע ֶש
ֶּ
ׁשהוּא ֶּבן עוֹ ָלם ַה ָּבא ִמ ְּבנֵי ֵהי ָכ ָלא
ֻב ָטח לוֹ ֶ
ּומ ְ
ְּד ַמ ְל ָּכאְ ,וי ְִהיֶה ֵמרו ֵֹאי ְּפנֵי ַה ֶּמ ֶל ְך ַה ּיוֹ ְׁש ִבים
יעא.
ִראׁשוֹנָה ְּב ַמ ְלכו ָּתא ִּד ְר ִק ָ
ַמה ּגָדוֹל ִח ּיוּב
ּגַם ְּב ִת ּקוּן ל' ָּכ ַתבְ ,וזֶה ְלׁשוֹנוֹּ :כ ָּ
ַמה
ְשם ּכ ָּ
ׁ
ַעל ַּת ְל ִמיד ָח ָכם ִל ְלמֹד ַק ָּב ָלה .ו ְָענ ָ
ּגָדוֹל ִאם ֵאינָם לו ְֹמ ִדים ַק ָּב ָלה וְגוֹרֵם אֹ ֶר ְך
ֲמנָא ִל ְיצ ַלן,
ֻלה ַרח ָ
ּתא ִּכי ֵהם ְמ ַע ְּכ ִבים ַה ְּגא ָּ
ּגָלו ָ
ׁש ּלֹא
ׁש ָעה ַא ַחת ְּב ִל ּמוּד ַה ַּק ָּב ָלה ַמה ֶּ
ׂה ְּב ָ
ִּכי ַי ֲע ֶש
ׁש ֵטי ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כי
ׂה ְּב ִל ּמוּד ח ֶֹדׁש י ִָמים ִּב ְפ ָ
ַנ ֲע ֶש
ֻלה.
ּגָדוֹל ּכ ָֹח ּה ְל ָקרֵב ַה ְּגא ָּ
ַמה ְמקוֹרוֹת
ַמה ְוכ ָּ
ֲר ְיך ִמ ּכ ָּ
ָּכאן ַה ָּמקוֹם ְל ַהא ִ
ַה ַּמ ֲח ִׁש ִיבים ְמאֹד ֶאת ִל ּמוּד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַּדו ְָקא
יחאֵּ ,כן מו ָּבא ַּב ֵּס ֶפר
ָמינוּּ ,דוֹר ִע ְק ְב ָתא ִּד ְמ ִׁש ָ
ְּבי ֵ
יאת
ׁש ָּכ ַתב :ק ֶֹדם ִּב ַ
ׁש ִרים ֵמי ָרא ַּד ְכיָא ֶ
אוֹר ְי ָ
ֲמנָא
ַבר ִמינוּת ו ְֶא ִּפיקו ְֹרסוּת ַרח ָ
יח ִּת ְת ּג ֵּ
ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹשה
ׁ
ָהר ִּב ְׁשל ָ
ִל ְיצ ַלן ָּבעוֹלָםָ .ה ֵע ָצה ְלזֶה ְל ִה ּז ֵ
ְּד ָב ִרים ַה ָּללוָּ ,ה ֶא ָחד ֵלאמֹר ְּבכָל יוֹם ז ַֹהר ַאף
ֲמירַת ז ַֹהר
ׁשאו ֵֹמרִּ ,כי א ִ
ׁש ֵאינוֹ ֵמ ִבין ַמה ֶּ
ַעל ִּפי ֶ
ֻגֶלֶת ְל ָט ֳהרַת ַה ּלֵב.
ְמס ּ
ׁש ָּכל
וּמו ִֹסיף ְל ָב ֵאר ְּב ִמ ְק ַּדׁש ֶמ ֶל ְך ְל ִת ּק ּונֵי ז ַֹהרֶ ,
ַחת
ׂה נ ַ
ֻלה וְעוֹ ֶש
ָהעו ֵֹסק ְּב ֵס ֶפר זֶה ְמ ָקרֵב ַה ְּגא ָּ
ׁש ָּכתוּבְּ :כ ִא ּל ּו ְּפ ָד ַאנִי
רו ַּח ּגָדוֹל ְליו ְֹצרוְֹּ ,כמוֹ ֶ
ׁש ּלֹא
ֲאנִי ו ָּבנַי ִמן ַה ּגָלוּת כוּ'ִּ .כי ָּכ ְך ָּגזַר ַה ּבוֹ ֵרא ֶ
ַלה ְוי ְִהיֶה ּגָנוּז ַעד סוֹף יו ַֹמ ּיָא ִּד ְבגִינ ֵּה יָבוֹא
י ְִת ּג ֶּ
ֻלה זוֹ ּבוֹ ְולֹא ְּבז ּו ָלתוֹ.
ְּדרוֹרִּ ,כי ְסג ָּ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ְּברו ַּח ָק ְדׁשוֹ ִע ְניָן
ִּב ְראוֹת ר ִּ
ַבי ַא ָּבא ִל ְכ ּתֹב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ְּב ֶד ֶר ְך
זֶהִ ,צ ּוָה ְלר ִּ
ֻצנָע ְל ִמ ְׁש ֶמרֶת ַעד ָּד ָרא ַּב ְת ָרא
ֶה ְע ֵלם ִל ְהיוֹתוֹ מ ְ
ׁש ִּבזְכוּת
יחאְּ ,כ ֵדי ֶ
ְק ִריב ְליו ֵֹמיה ַמ ְל ָּכא ְמ ִׁש ָ
ָמינ ּו ְּב ֶע ְז ַרַת
ֻלה ְּבי ֵ
ַה ִּמ ְת ַע ְּס ִקים ּבוֹ ִּת ְצ ַמח ַה ְּגא ָּ

ג

ׁשת ַוי ְִחי ַ)דף רי"ז(ַ ,על ָּדא
ׁשם ַּכ ִּנז ְַּכר ְּב ָפ ָר ַ
ַה ֵּ
ׁש ָּמה ְמלֹא
ְּכ ִתיבַ :קח ִצנ ְֶצנֶת ַא ַחת ו ְֵתן ָ
ָהע ֶֹמר ָמן כוּ' ְל ִמ ְׁש ֶמרֶתְ ,ל ַא ְצנָעו ָּתא ,ו ְָה ֵבן
ׁש ַער
ִיטאל זלה"ה ְּב ַה ְק ָּד ָמתוֹ ְל ַ
)הרַב ַח ּיִים ו ַ
זֶה ְמאֹדָ .
ַה ַה ְק ָּדמוֹת(.
ֲמר
ֲמרוֹתַ ,מא ָ
ׂ ָרה ַמא ָ
ִה ּנֵה ְמב ָֹאר ַּב ְּׁש ָל"הֲ ,ע ָש
ׁש ַה ִח ּבוּר ֵמ ַהז ַֹּהר ָהיָה ָע ִתיד ִל ְהיוֹת
ִראׁשוֹןֶ ,
ׁש ּיָבוֹא ַה ּדוֹר ָה ַאחֲרוֹן ְּבסוֹף
ּגָנוּז וְכוּ' ַעד ֶ
ַלה ַל ַּת ְח ּתוֹנִים ,ו ִּּבזְכוּת
ׁש ָאז י ְִת ּג ֶּ
ַה ּי ִָמים ֶ
יחִּ ,כי ָאז ִּת ָּמ ֵלא ָה ָא ֶרץ
ָהעו ְֹס ִקים יָבוֹא ָמ ִׁש ַ
ׁשר זוֹ ִּת ְהיֶה ִס ָּבה ְקרו ָֹבה
ֵּד ָעה ְּב ִס ָּבתוֲֹ ,א ֶ
ׁש ְב ֶּתם ִאיׁש ֶאל
ֵיה ְו ַ
ׁש ָא ַמר ו ְּבגִינ ּ
יאתוְֹ .וזֶה ּו ֶ
ְל ִב ָ
ׁשם
ׂ ָר ֵאלְּ ,כ ֵ
ׁש ִּבזְכוּתוֹ ִי ָּגאֲל ּו ִי ְש
ֲא ֻח ּזָתוֹ וְכוּ'ְּ ,כ ֵדי ֶ
ֻצ ַר ְך
ׁשה ְ
ׂ ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִם ַעד ֶ
ׁש ּלֹא ִנ ְגאֲל ּו ִי ְש
ֶ
ׁשם ְּב ַדם ֶּפ ַסח ו ְּב ַדם
ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ְל ַק ְּד ָ

ֻלה ַעד
ידה לֹא ִּת ְהיֶה ַה ְּגא ָּ
ֲת ָ
ֻלה ָהע ִ
ִמי ָלהֵּ ,כן ְּגא ָּ
ֻשה ַה ּזוֹ ,וְהוּא ְרצוֹן ָה ֵאל
ׁ
ׁש ִּיז ְּכ ּו ְלתו ְֹספוֹת ַה ְּקד ָּ
ֶ
י ְִת ָּב ַרךְ ,ו ְַא ְׁש ֵרי ַה ּזוֹ ֶכה ָּב ּה.
ׁשת ְׁש ִמינִיְ :וזֶה ּו
ו ְּלׁשוֹן ֶּדגֶל ַמ ֲחנֵה ֶא ְפ ַריִם ָּפ ָר ַ
ַלה ִּ)כי ְּב ָכל ּדוֹר
ׁש ּי ְִת ּג ֶּ
ׁשהַ ,היְנ ּו ְּכ ֶ
ָּדרֹׁש ָּד ַרׁש מ ֶ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי
יתא ְּדר ִּ
משה ,ו ְִא ָ
ׁ
ֵש ְּב ִחינַת ֶ
וְדוֹר יׁ

ׁשה,
ׁש ָּד ַרׁש ְּכ ָבר מ ֶ
משה(ְ ,וי ְִדרֹׁש ַמה ֶּ
ׁ
ָהיָה ְּב ִחינַת ֶ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאיֵ ,ס ֶפר ַהז ַֹּהרָ ,אז ו ְִה ּנֵה
ַהיְנ ּו ר ִּ
ׁש ּי ְִת ַּב ְּטל ּו ָּכל ַה ְּק ִל ּפוֹת ו ִּמ ֵּמי ָלא
ׂרַףַ ,היְנ ּו ֶ
שֹ
ָמינ ּו ָא ֵמן
ׁש ּי ִָּבנֶה ִּב ְמ ֵה ָרה ְּבי ֵ
ֻלה ֶ
י ְִהיֶה ַה ְּגא ָּ
ָעדְ .וגַם ַעל י ְֵדי ַה ִח ּבוּר ַההוּא י ְִהיֶה ִּב ּטוּל
ֶס ָלה ו ֶ
ַה ְּק ִל ּפוֹת ו ְַק ּלוּת ַה ּגָלוּת ו ְַה ְׁש ָּב ַתת ַה ִּק ְטר ּוגִים
)ח ֶסד ְל ַא ְב ָר ָהם ַמ ְעיָן ִר ׁ
ֶ
אשוֹן נ ָָהר כ"ד(ַ .ה ּכֹל ָּתלוּי
ִיע ֵתנ ּו ִמ ְּל ִה ְת ַע ֵּסק
ְּב ֵע ֶסק ַה ָח ְכ ָמה ַהזֹּאת ,ו ְּמנ ָ

ׁשנ ּו
ֶמת ִאחוּר ו ְִע ּכוּב ִּב ְניַן ֵּבית ִמ ְק ָּד ֵ
ָּב ּה ִהיא ּגוֹר ֶ
ִיטאל ְל ֵעץ ַח ּיִים(.
)ה ְק ָּד ַמת ָהרַב ַח ּיִים ו ַ
ְת ְפ ַא ְר ֵּתנ ּו ַ
וִ
ׁשל ַה ִּל ּמוּד
ִאם ַעד ְּכ ֵדי ָּכ ְך ּגָדוֹל ו ְָעצוּם ּכֹחוֹ ֶ
ׂי
ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהרֵ ,אין ָלנ ּו ֶא ָּלא ְל ַח ּזֵק ֶאת י ְֵדי עוֹ ֵש
ְׁ ,להו ִֹסיף ָל ֶהם א ֶֹמץ ְוכ ַֹח ְוחֹזֶק
ְמ ֶלא ֶכת ַה ּק ֶֹדש
ׁשהַ ,א ְּמצ ּו ָמ ְת ַניִם ו ְִח ְגר ּו עֹז
ַּבעֲבו ָֹד ָתם ַה ְּקדוֹ ָ
ַבי ִׁש ְמעוֹן
ׁשל ר ִּ
ְל ַה ְמ ִׁש ְיך ו ְּל ָה ִפיץ ֶאת אוֹרוֹ ֶ
ֵע ְּב ָכל ַמה
ַּבר יו ַֹחאיְ ,ל ַפ ְר ֵסם ּכֹחוֹ ָּבעוֹ ָלם ו ְּל ַס ּי ַ
ׁשרִ .נ ְׁש ַאר ָלנ ּו ֵאיפֹה ְל ָב ְר ְכ ֶכם ,הו ִֹסיפ ּו
ְּד ֶא ְפ ָ
ׁשא ְּב ִר ְיך
ׂוֹת ַחיִל ְל ַה ְר ּבוֹת ַח ּי ִָלים ְלקו ְּד ָ
ַל ֲעש
ׂי י ְֵדי ֶכם ַעד
ִיהי ַה ְּב ָר ָכה ְּב ַמ ֲע ֵש
ִהיא וְאוֹ ַרי ְָתא ,ו ִ
ׁשר ֻּת ְׁש ַלם ָּכל ַה ְּמ ָלא ָכהְ ,ל ָה ִביא ֶאת ָהעוֹ ָלם
ֲא ֶ
ׁש ֵלם
ׁשם ָ
ׁשם ַה ֵּ
ִיהי ֵ
ֲמ ִּתית ,ו ִ
ִל ְׁשלֵמוּתוֹ ָהא ִ
יאת ַמ ְל ֵּכנ ּו
ׁש ֵלם ו ְִת ּכוֹן ִּכ ְסאוֹ ָל ַעד ְּב ִב ַ
ו ְִכ ְסאוֹ ָ
ָמינ ּו ָא ֵמן.
יחנ ּו ִּב ְמ ֵה ָרה ְּבי ֵ
ו ְּמ ִׁש ֵ

יט"א
ערן ְׁש ִל ָ
אר ְג ְנ ְׁש ֶט ְ
ַבי י ְִצ ָחק ֵמ ִאיר ָמ ְ
ֻבל ַּב ַעל "יַם ַה ָח ְכ ָמה" ר ִּ
ִמ ְכ ַּתב ְּב ָר ָכה ו ְִח ּזוּק ֵמ ֵאת ַה ּגָאוֹן ָה ַא ִּדיר ַּב ִּנ ְג ֶלה ו ַּב ּנ ְִס ָּתר ַה ְּמק ָּ
ׁש ַליִם תובב"א
"תוֹרַת ֲח ַכם"ְ ,לתוֹרַת ַה ִּנ ְג ֶלה ו ְַה ּנ ְִס ָּתר  -פעיה"ק יְר ּו ָ
יבת ּ
רֹאׁש ְי ִׁש ַ
)דף
שבוּעוֹת ַּ
ׁ
ׁש ַמיִם ְּב ֵס ֶדר ַה ִּל ּמוּד ְד ֵליל ָ
ֲר"י ֶצ ַמח ְּב ִס ְפרוֹ ֶל ֶחם ִמן ַה ָּ
ַמה ִ
ׁשנִי ַּב ְת ָרא כ"ז ְל ַמ ְטמוֹנִי"ם תש"ע לפ"ק,
ְּב ִס ּי ְַע ָּתא ִּד ְׁש ַמ ּיָאֵ ,
ל"א ֵר ׁ
ַמ ַח"ל ְּב ִׁש ְל ֵהי ק ּונ ְְטרֵס ֶּד ֶר ְך ֵעץ ַח ּיִים ,ו ְַה ִּמ ְק ַּדׁש ֶמ ֶל ְך
יש ע"ב( ,ו ְָהר ְ
פעיה"ק תובב"א.
גִיר ָסא
"ל ּמוּד ַהז ַֹּהר ְּב ְ
ְּב ִס ְפרוֹ ִּכ ֵּסא ֶמ ֶל ְך ַעל ַה ִּת ּק ּונִים ִּ)ת ּקוּן מ"ג אוֹת ס'( ִּכי ִ
ֻר ָסם
ׁשל כָ"ק ַה ָּמאוֹר ַה ּגָדוֹל ַה ְּמפ ְ
ׂ ָר ֵאל גָדוֹל ְׁשמוֹ ֶ
ֵהן נו ַֹדע ִּביהו ָּדה ו ְּב ִי ְש
ֲמר
ּש ַמא ַ
ׁש ֵּכן ִאם ִּיז ְּכֶה ִל ְלמֹד ו ְּל ָה ִבין ֵּפרוׁ
ְּב ָע ְל ָמא ּבוֹנֶה עוֹלָמוֹת ְוכָל ֶ
אל ִמין
יט"א ַא ְדמוֹ"ר ֵמ ָה ְ
ׁשלוֹם יְהו ָּדה גְ ָראס ְׁש ִל ָ
לשו"ת הגה"צ מוה"ר ָ
ׁשנָה
ׁשט ָ
ׂה ִל ּמוּד ַה ְּפ ָ
ׁש ּלֹא ַי ֲע ֶש
ׁש ָעה ַא ַחת ֶ
ׂה ּבוֹ ִּת ּקוּן ְל ַמ ְע ָלה ְּב ָ
ֶא ָחד ַי ֲע ֶש
ׂה ָת ְק ּפוֹ
ׂרוֹת ִח ּב ּו ָריו ַה ְּמ ִע ִידים ַעל ַמ ֲע ֵש
ֲשר י ְִעידוּן ַע ְש
ׁ
יט"אְ ,ו ַכא ֶ
ְׁש ִל ָ
ַבי ַח ּיִים ַפ ַלאגִ'י ח"ב דף
ימה" ,ו ְַע ּיֵן עוֹד ַּב ֵּס ֶפר ז ְִכי ָרה ְל ַח ּיִים ְל ַה ּגָאוֹן ר ִּ
ְּת ִמ ָ
גְדֹר ִּפ ְר ֵצי ַהחו ָֹמה ְּב ֶּכרֶם ֵּבית
ֻלַת ַצ ִּדיק ְל ַח ּיִים ִל ּ
וּגְ ב ּורָתוֹ ַּב ּתוֹ ָרה ,ו ְַעל ְּפע ּ
ימן ע"ד.
ע' ע"ד ,ובשו"ת ַא ַפ ְר ַק ְס ָּתא ְד ַע ְניָא ִס ָ
ֲלה ְל ַה ְר ּבוֹת
ׁשנִים ֵּכן י ְִר ּבוּ ,ו ְִה ּנֵה זֶה ַע ָּתה יְהו ָּד'ה ַיע ֶ
ַבוֹת ַּב ָּ
ׂ ָר ֵאל זֶה ר ּ
ִי ְש
ש )נ ְִד ַּפס
ׂוֹת ְּבי ְָסדוֹ ִא ְיב ָראְּ ,כ ָבר ֵה ִעיד הגה"ק ַא ְדמוֹ"ר ָה ֶא ְמ ָצ ִעי זיע"א ְּב ִא ֶּגרֶת ַה ּק ֶֹדׁ
גְדיל ַל ֲעש
ֳלים ְּב ֶקרֶב ָה ָעם ַעל ְּד ַבר ִל ּמוּד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ,ו ְִה ִּ
ָּפע ִ
שוֹ ז"ל ]דהגה"ק ַּב ַעל
"ש ַמ ְע ִּתי ִמ ִּפי ָק ְדׁ
ׁ
יש ֵס ֶפר ֵּבא ּו ֵרי ַהז ַֹּהר להגה"ק ַה ּנַ"ל( ָ
יש ָטהוֹר ִמ ּכָל ִּד ְב ֵרי ְּב ֵר ׁ
ַמה ָע ִרים ,ו ְָא ַסף ִא ׁ
ַבים ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ְּבכ ָּ
ִׁשעו ִּרים ר ִּ
ֹש
ׂה ֶק ַבע ְל ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ָמיו ָע ָש
ׁש ּכָל י ָ
ּש ַּתיִםֶ ,
ׁשם ֵס ֶפר ַה ַּת ְניָא זיע"א[ לֹא ַּפ ַעם ו ְׁ
ֻלַת ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ו ְּק ָראוֹ ְּב ֵ
ַבו ֵֹתינ ּו ַק ָּמ ֵאי ו ַּב ְת ָר ִאי ַה ְמ ַד ְּב ִרים ִּב ְסג ּ
רּ
ׁש ָא ַמר ְּב ַר ֲעיָא ְמ ֵה ְימנָא ְּבז ַֹהר
ׁש ָּבת וְכוּ' ְּב ִע ּיוּן ּגָדוֹלְ ,וכֹה ָא ַמר ְּד ַמה ֶ
ֲדיר ו ְּל ַה ְד ִּפיס ֵמ ָח ָדׁש ִס ְפ ֵרי ַהז ַֹּהר ו ְַה ִּת ּק ּונִיםְּ ,ב ַ
'אוֹר ַהז ַֹּהר'ּ ,גַם ָזכָה ְל ַהה ִ
ּתא כוּ'ַ ,היְנ ּו
ֹׂא ִּד ְב ַהאי ִח ּב ּו ָרא ְּד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ֵּב ּיה י ְִפקוּן ִמן גָלו ָ
ׁשת ָנש
ית ַמ ֵחי ּג ְַב ָרא ָּפ ָר ַ
ַבא ְּכגוֹן ָּדא ְד ִא ְ
ָמה ַעל ּג ְַב ָרא ר ָּ
ו ְּלמו ָֹתר ַלעֲלוֹת ְּב ַה ְס ּכ ָ
ׁש ּי ְִהיֶה ְמ ֻכ ּוָן
ׁש ֵּב ַח ְּב ִל ּמוּד ְּב ִע ּיוּן ּגָדוֹל ַּדו ְָקא וְכוּ'ְּ ,ב ִד ְק ּדוּק ַה ָּלׁשוֹן ְּבכָל ִמ ָּלה ֶ
ׂ ָר ֵאלּ ,גַם ִמן ַה ּמו ָֹתר ְל ַה ֵּלל ו ְּל ַ
ִיה ְללוּה ּו ַּב ְּׁש ָע ִרים ְּבכָל ְּתפוּצוֹת ִי ְש
וַ
ַבנ ּו
ׁש ֶה ְר ָאה ְמקוֹרוֹ ְּב ִד ְב ֵרי ר ֵּ
ׁשם ֶ
ֲמ ּתוּת ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּב ָלה" .ו ְַע ּיֵן ָ
ֹש ַעל ִּפי א ִ
ׂ ָר ֵאל ְל ֵע ֶסק ַה ָּקדוׁ
ׂה ְּב ַע ָּמיו ְּב ֵקרוּב נ ְַפׁשוֹת ִי ְש
ׁש ָע ָש
ַה ָּד ָבר ַה ּטוֹב ֶ
ׁ
ש ָ
ׁש ַער רו ַּח ַה ּק ֶֹדׁ
ֲר"י ְּב ַ
ׁש ַער ָהא ִ
ׂגָה י ֵֹתר ַעל ּכָל ְּבנֵי ּדוֹרוֹ
ׁש ָּזכָה ְל ַה ָּש
ׁש ַּמה ֶ
)שם( ֶ
ֲר"י ז"ל ַע ְצמוֹ ְּב ַ
ַבנ ּו ָהא ִ
ְּד ִל ּמוּד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ,ו ִּמ ַק ְד ַמת ְּדנָא ָּמ ִצינ ּו ְלר ֵּ
ׁשל ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר,
ֲמר ֶא ָחד ֶ
ׁשנָה ַעל ַמא ַ
ִש ָאר ִּב ְל ִּתי ֵ
ַמה ֵלילוֹת ָהיָה נ ְׁ
"כי ּכ ָּ
"ש ּי ְִלמֹד ְּבז ַֹהר ֶּד ֶר ְך ְּב ִקיאוּת ִּ
ׁ
ַמ ֲהרַ"א ַה ֵּלוִי ֶ
ׁש ָא ַמר ל ַּ
רו ַּח ַה ּק ֶֹדׁש ַּ)דף י"ב( ֶ
ֹשב ַעל
ׁ
ׁשבו ַּע ָהיָה ִמ ְת ּבו ֵֹדד וְיו ֵ
ׁש ְּב ָ
ׁשל י ְֵמי ַהחוֹל ֶ
ׁשה ֵלילוֹת ֶ
ו ְִל ְפ ָע ִמים ִׁש ָּ
ְש ּי ְִק ָרא ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר
ׁ
ֲמיק ְּב ִע ּיוּן מ' אוֹ נ' ָע ִלים ְּבכָל יוֹם ו ֶ
ׁשַּיע ִ
ִּב ְל ָבד ְּב ִלי ֶ
ָשן ּכָל ַה ֵּלילוֹת ָה ֵהם" .ו ְָא ֵכן ְי ֵרא
ׁ
ֲמר ֶא ָחד ַּבז ַֹּהר ִּב ְל ָבד ,לֹא ָהיָה י ָ
ִע ּיוּן ַמא ַ
ָתן ִּת ּקוּן
ׁש ּנ ַ
ָתב ֶ
ֲר"י )הנד"מ ַע ּמוּד נ"א( ּכ ַ
ַבים" ,ו ְּב ֵס ֶפר ִׁש ְב ֵחי ָהא ִ
ְּפ ָע ִמים ר ִּ
ִיח יָדוֹ ,ו ְַא ְׁש ֵרי לוֹ ו ְַא ְׁש ֵרי
ֵיהםִ ,מ ּזֶה ְוגַם ִמ ּזֶה ַּבל ַי ּנ ַ
ׁש ַמיִם יו ֵֹצא י ְֵדי ְׁשנ ֶ
ָ
ׂ ָרה ַּד ִּפים ִמ ֵּס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּלׁשוֹן
ְל ַּב ַעל ְּתׁשו ָּבה ֶא ָחד לו ַֹמר ְּבכָל יוֹם ֲע ָש
ֶח ְלקוֹ ָּבזֶה ו ַּב ָּבא.
ָתן
ׁש ּנ ַ
ָשן ֶ
ׁ
ֲר"י ְּדפוּס י ָ
ֲבנָה ,ו ְֵהן הו ָּבא ְּב ֵס ֶפר ִׁש ְב ֵחי ָהא ִ
ְל ַבד ִּב ְל ִּתי ׁשוּם ה ָ
ׁשם ו ְַעל ּכָל ֵא ֶּלה וְעוֹד טו ָּבא יׁ
ׂי כ"ק הגה"צ
ַמה ּגְדו ִֹלים ַמ ֲע ֵש
ֵש לו ַֹמר ִּכי ּכ ָּ
יד"א ְּב ֵ
ַמדוֹ ְּבכָל יוֹם ד' אוֹ ה' ַּד ִּפים ,ו ְַה ִח ָ
ִּת ּקוּן ְל ַּב ַעל ְּתׁשו ָּבה ֶא ָחד ְלל ְּ
ִיהא ַר ֲעוָא
ַבים ,ו ֵ
ֲשר ּגָדוֹל זְכוּתוֹ ַעד ְמאֹד ְּבז ִּכוּי ָהר ִּ
ׁ
יט"א א ֶ
אל ִמין ְׁש ִל ָ
ָתן ֵמ ָה ְ
ׁש ּנ ַ
ֲר"י ֶ
ַבנ ּו ָהא ִ
ַה ּגְדו ִֹלים ַ)מ ֲע ֶר ֶכת ְס ָפ ִרים ֵע ֶר ְך ֵס ֶפר ַה ָּב ִהיר( ֵה ִביא ִמ ְּׁש ֵמ ּיה ְּדר ֵּ
ֲדי ָר ּה ְּכ ַאוַות
גְדיל ּתוֹ ָרה ו ְּל ַהא ִ
יש ּיה ַא ּכו ָֹלא ְּכ ָרכָאְ ,ו ִיז ְּכֶה ְל ַה ִּ
ׁ
ָתב הגה"ק ְד ֵּתירוֹם ֵר ֵ
ִּת ּקוּן ְל ַּב ַעל ְּתׁשו ָּבה לו ַֹמר ּכָל יוֹם ה' ַּד ִּפים ז ַֹּהרְ ,ו ַכ ּיו ֵֹצא ּבוֹ ּכ ַ
ׂ ָר ֵאל ַעד ִּכי
ַכ ּתוֹ הוּא ו ָּבנָיו ְּב ֶקרֶב ִי ְש
ֲר ְיך י ִָמים ַעל ַמ ְמל ְ
ׁשם נ ְַפׁשוֹ ַה ְּטהוֹ ָרהְ ,וַיא ִ
ָתב ָ
אמ ְרנָא ְּב ֵס ֶפר נ ְִתיב ִמ ְצו ֶֹתי ָך )נ ְִתיב ַה ּתוֹ ָרה ְׁש ִביל א' אוֹת ל"א( ,ו ְּכ ַ
ִמ ָק ַ
יאת גּ ו ֵֹאל ֶצ ֶדק ִּב ְמ ֵה ָרה
ַסים ְּב ִב ַ
ַמיִם ַל ּיָם ְמכ ִּ
ָהג ֵּכןְ ,ו ֵכן ָמ ִצינ ּו להגה"ק ָמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ ֵּד ָעה ֶאת ה' ּכ ַּ
ִיד ְטׁשוֹב נ ַ
ׁש ּגַם הגה"ק מוֹ ֵרנ ּו ָהרַב ְצ ִבי ִה ְירׁש ִמז ְ
ֶ
ידןָ ,א ֵמן ֵּכן י ְִהי ָרצוֹן.
ׁש ָּצ ִר ְיך ִּד ָ
אריץ ִ)א ְמ ֵרי ִּפנ ְָחס הנמ"ח ח"א ַע ּמוּד רס"ד( ֶ
ְחס ִמ ָק ִ
ַבי ִּפנ ָ
מוֹ ֵרנ ּו ָהרַב ר ִּ
ַבה:
ֲבה ר ָּ
ו ְִה ְננִי ָּבזֶה ּדוֹ ֵרׁש ְׁשלוֹמוֹ ּו ְׁשלוֹם ּתוֹרָתוֹ ְּב ַאה ָ
ׂה ַה ּנוֹ ָרא ַה ּמו ָּבא ְּב ֵס ֶפר ֶּבן
לו ַֹמר ב' אוֹ ג' ַּד ִּפין ְּבכָל יוֹם ,ו ְַע ּיֵן עוֹד ַה ַּמ ֲע ֶש
ערן
אר ְג ְנ ְׁש ֶט ְ
הק' י ְִצ ָחק ֵמ ִאיר ָמ ְ
ֲריךְ.
יתי ַעל ָאבוֹת ,ו ְֵאין ּכַאן ְמקוֹמוֹ ְל ַהא ִ
ֵּב ִ
)ס ֶפר ְמאוֹרוֹת ַהזו ַֹהר ִ -א ְּגרוֹת ַהז ַֹהר ִ -מ ְכ ַּתב ב'(
ֵ
ָתב ָהרַב
ָדע ַמאי ָק ָא ַמרְּ ,כ ָבר ּכ ַ
ו ְַה ּגַם ְד ִּב ְהיוֹתוֹ קוֹ ֵרא ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר לֹא י ַ
***
"ל ּמוּד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ְמרו ָֹמם ַעל ּכָל
יד"א ְּב ֵס ֶפר מוֹ ֶרה ְּב ֶא ְצ ַּבע אוֹת מ"ד ִ
ִח ָ
ׁש ּי ְִט ֶעה ִּב ְק ִר ָ
ָדע ַמאי ָק ָא ַמר ,ו ְַאף ֶ
ׁש ּגַם לֹא י ַ
ִל ּמוּד ְּב ֶ
ִש ָמ ְר ָך
ִש ְמ ֶר ָך  -י ְׁ
ׁשם י ְׁ
ִימ ְט ִר ּיָהַ :ה ֵּ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי" = ַּ - 915ב ּג ַ
יאתוֹ הוּא ִּת ּקוּן ּגָדוֹל "ר ִּ
ְש ָמה"ְ .ו ֵכן ּכ ַ
ׁ
ַל ּנ ָ
ׁשם
ִש ְמ ֶר ּנ ּו ַה ֵּ
ֹש י ְׁ
ימוּד ַהזו ַֹהר ַה ָּקדוׁ
]על י ְֵדי ִּל ּ
ּפרָס ַ
ׁשם ִ -מ ְל ֶח ֶמת אֱדוֹם ו ָ
ָתב ְּב ִס ְפרוֹ ֵׁשם ַה ּגְדו ִֹלים ַמ ֲע ֶרכֶת ְס ָפ ִרים ָׁשם ,וְעוֹד ְּבׁשוּ"ת ַה ֵּ
ימן ע"ה סוֹף אוֹת ב' ,ו ִּמ ַק ְד ַמת ְּדנָא ְּכ ָבר ּכ ַ
ׁש ַאל ח"א ִס ָ
ָתב ֵמ ֵעין זֶה ְמ ִמ ְל ֶח ֶמת גּ וֹג ו ָּמגוֹג  -אֱדוֹם ו ָּפ ָרס[
ַח ּיִים ָ

ד

