בס"ד

ַח ִ ּייﬦ ׁ ֶשל ז ַֹהר
וְ נָ ַת ָּתה ֶאת ַה ְּברָ כָ ה ַעל ַהר ְּגרִ ִּזים וְ ֶאת ַה ְּקלָ לָ ה ַעל ַהר ֵע ָיבל :וּ ָב ַחרְ ָּת ַּב ַח ִּיים...

גליון מס' 34
תשרי תשע"א לפ"ק

ַּד ַעת ַה ּתוֹרָ ה ַה ְּקדו ׁ ָֹשה ַעל ַה ִחיּ וּ ב לְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד לִ לְ מֹד ז ַֹהר ַה ָּקדו ֹׁש ,וְ ָהאו ֵֹהב ֶאת ַע ְצמוֹ יָ חוּ ס ַעל נִ ׁ ְש ָמתוֹ

ַּדע ׁ ְש ִמי ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ָמתוֹ ְטהוֹרָ ה וְ זַ ָּכהִ ,מ ׁ ְש ּתו ֵֹקק לַ ִּל ּמוּ ד ַה ָּקדו ֹׁש ַה ֶּזה !!!
ׁש ּלו ְֹמ ִדים ז ַֹהרְ ...מ ַב ְּט ִלים ֶאת ַה ְּק ִל ּפוֹת
ֵא ּל ּו ֶ
)דגֶל ַמ ֲחנֵה ֶא ְפ ַריִם ְׁש ִמינִי(
יח ֶּ
ו ְּמ ִב ִיאים ֶאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ֻלה
ׁש ּלו ְֹמ ִדים ז ַֹהרְ ...מ ָק ְר ִבים ֶאת ַה ְּגא ָּ
ֵא ּל ּו ֶ
)מ ְק ַּדׁש ֶמ ֶל ְך
ּח ּגָדוֹל ְליו ְֹצרָם ִ
ַחת רו ַ
ׂים נ ַ
וְעוֹ ִש
ְל ִת ּק ּונֵי ז ַֹהר(

ַבים
ׁש ּלו ְֹמ ִדים ז ַֹהר ...זו ִֹכים ו ְּמז ִַּכים ֶאת ָהר ִּ
ֵא ּל ּו ֶ
)זו ַֹהר(

ׂ ָר ֵאל
ׁש ּלו ְֹמ ִדים ז ַֹהרַ ...מ ִּצ ִילים ֶאת ַעם ִי ְש
ֵא ּל ּו ֶ
ֵמאֲסוֹנוֹת) .זו ַֹהר(
ׂ ָכר
ׁש ָּבתְ :מ ַק ְּב ִלים ָש
ׁש ּלו ְֹמ ִדים ז ַֹהרְּ ...ב ַ
ֵא ּל ּו ֶ
ׂ ְמ ָחה:
ׁשנָה ּתוֹ ָרהְּ .ב ִש
ׁש ָעה ַא ַחתֶ :א ֶלף ָ
ַעל ָ
ׁשנָה ּתוֹ ָרה.
ׁשנָהְּ .ב ַצ ַערֵ :מ ָאה ִמ ְליוֹן ָ
ִמ ְליוֹן ָ
)הרי"ח ַה ּטוֹב ,או ְֹרחוֹת ַצ ִּד ִיקים ,אבדר"נ(.
ׁש ָעה ַא ַחת ְּכמוֹ
ׁש ּלו ְֹמ ִדים ז ַֹהרְּ ...בחוֹלָ :
ֵא ּל ּו ֶ
ׁשנָהְּ ,ב ַצ ַער:
ׂ ְמ ָחהֶ :א ֶלף ָ
ימהְּ .ב ִש
ׁשנָה ְׁש ֵל ָ
ָ
שנָהֲ ) .ה ֵרי"ח ַה ּטוֹב ,או ְֹרחוֹת ַצ ִּד ִיקים,
ׁ
ֵמ ָאה ֶא ֶלף ָ
אבדר"נ(.
יח ֶאת
יע ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁש ּלו ְֹמ ִדים ז ַֹהרַ ...י ְׁש ִמ ַ
ֵא ּל ּו ֶ
ֹאמרְּ ,ב ַה ְפנוֹתוֹ ֶא ְצ ַּבע ַעל יְהו ִּדי ַה ּזֶה:
קוֹלוֹ ְוי ַ
ֻלת ָה ָעם!".
"בזְכו ְּת ָך ִה ּג ְַע ִּתי! ְל ָך ֶיׁש ֵח ֶלק ִּב ְגא ַּ
ִּ
ׁש ָּפ ַעל ְל ַמ ַען
ָּכ ְך י ְַר ֶאה ַעל ָּכל יְהו ִּדי וִיהו ִּדי ֶ
יאתוֹ.
ִּב ָ
ׁש ּלו ְֹמ ִדים ז ַֹהרִּ ...בזְכו ָּתם ֵיׁש ִּב ּטוּל
ֵא ּל ּו ֶ
ַה ְּק ִל ּפוֹת ו ְַק ּלוּת ַה ּגָלוּת ו ְַה ְׁש ָּב ַתת ַה ִּק ְטר ּוגִים
אשוֹן נ ָָהר כ"ד(.
)ח ֶסד ְל ַא ְב ָר ָהם ַמ ְעיָן ִר ׁ
ֶ
ׁש ּלו ְֹמ ִדים ז ַֹהרִ ...י ּנ ְָצל ּו ֵמ ַה ַּמ ּבוּל
ֵא ּל ּו ֶ
)ת ּק ּונֵי ז ַֹהר
ּמגוֹג ְּכמוֹ ְּב ֵת ַבת נ ַֹח ִּ
ו ְּמ ִמ ְל ֶח ֶמת ּגוֹג ו ָ
ָח ָדׁש ַּדף ע"ב ַע ּמוּד ד'(.
ׂ ּגָב ְמאֹד ְל ַט ֵהר ו ְּל ַק ֵּדׁש
ׁש ּלו ְֹמ ִדים ז ַֹהרִ ...נ ְש
ֵא ּל ּו ֶ
ָדע ַמאי ָק ָא ַמר ְוׁשוֹגֶה ּבוֹ
ֲפ ּל ּו ִאי לֹא י ַ
ַׁ ,וא ִ
ֶפש
ַה ּנ ֶ
ְׁשגִיאוֹת ַה ְר ֵּבה הוּא ָחׁשוּב ִל ְפנֵי ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך
ֲבה
)שיר ַה ִּׁש ִירים א ,ד( ו ְִדגְלוֹ ָע ַלי ַאה ָ
הוּא ְּכ ִד ְכ ִתיב ִׁ
ׁש ֵאינוֹ
ָבר ּדו ֶֹמהְ ,ל ִתינוֹק ָק ָטן ֶ
וְכוּ'ָ ,הא ְל ָמה ַה ּד ָ
ׂ ָפה,
ׁשל ֵּתבוֹת ְּב ַל ֲעגֵי ָש
ֲציִין ֶ
ַבר ח ָ
ַבר ו ְּמד ֵּ
יו ֵֹד ַע ּד ֵּ
ׁשב
ׂ ְמח ּו ְלקוֹלוָֹּ ,כ ְך יוֹ ֵ
ו ְָא ִביו ו ְִא ּמוֹ י ְִצחֲק ּו לוֹ ִי ְש
ׂ ְר ֵא ִלי
ׁש ָה ִאיׁש ַה ִּי ְש
ׂ ַמח ְּכ ֶ
ׂ ַחק ְו ִי ְש
ׁש ַמיִם ִי ְש
ַּב ָּ
ֵיׁש לוֹ ִח ָּבה ַּב ּתוֹ ָרה וְרו ֶֹצה ִל ְלמֹד ַא ְך ֵאין ַּד ְע ּתוֹ
)פ ֶלא יו ֵֹעץֵ ,ע ֶר ְך ז ַֹהר(
ׂגֶתֶּ .
ַמ ֶּש
ֵא ּל ּו ֶ
ׁש ּי ְַת ִחיל ּו
ׁש ּלו ְֹמ ִדים ז ַֹהרִ ...מי י ִֵּתן ו ְָהיָה ֶ
ֲדיִן
ׁש ֵהם ע ַ
ִל ְלמֹד ִעם ַה ּצֹאן ְקדוֹ ִׁשים ְּכ ֶ
ׁ...
ׁשנִים ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ְּב ַק ְטנו ָּתם ֶּבן ט' וְי' ָ
ֻלה ְּב ָקרוֹב ְּב ִלי ׁשוּם
ַדאי זו ִֹכים ַל ְּגא ָּ
ו ְָהי ּו ְּבו ַּ
ַבי
ׂ ָר ֵאל ְל ַה ּגָאוֹן ַה ַּצ ִּדיק ר ִּ
ֻלת ִי ְש
)ס ֶפר ְסג ַּ
יחֵ .
ֶח ְב ֵלי ָמ ִׁש ַ
ׁש ְּב ַתי ִל ְיפ ִׁשיץ ַ -מ ֲע ֶר ֶכת ז' אוֹת ה'(
ַ

ׁשלו ְֹמ ִדים זו ַֹהר ֲ ...אנִי קוֹ ֵרא ְל ָכל ֶא ָחד
ׁש ּלו ְֹמ ִדים ז ַֹהרַ ...ה ּתוֹרָה נ ְִּתנָה ִל ְלמֹד ֵא ּל ּו ֶ
ֵא ּל ּו ֶ
ֻּלם יו ְֹד ִעים ִמ ְּק ַט ּנִים ַעד ְל ַה ְק ִּדיׁש ָּכל יוֹם ז ְַמן ְל ִל ּמוּד ַה ַּק ָּב ָלהִ ,מ ְּפנֵי
ׁשכ ָּ
ַמד ִּב ְכ ֵדי ֶ
ו ְּלל ֵּ
ֻב ִלים ָהרַב
ש ַמ ְת ֶכם) .ז ְַקן ַה ְּמק ָּ
ׁש ְּבזֶה ָּתלוּי נ ִּקוּי ִנ ְׁ
ׁשםְ ,וגַם ָמ ִצינ ּו ְּב ַה ְר ֵּבה ִס ְפ ֵרי ֶ
ְּגדו ִֹלים ַּד ַעת ַה ֵּ
ש ָּכל י ְִצ ָחק ַּכ ּדו ִּרי ְזיָ"ע(
ׁ
ׁש ַּמז ְִה ִירים ַעל ִל ּמוּד ָח ְכ ָמה זוֹ ֶ
ֻב ִלים ֶ
ְמק ָּ
ׁש ַעל י ְֵדי זֶה י ְִהיֶה
ׁשלו ְֹמ ִדים זו ַֹהרֶ ...
ָא ָדם ַח ּיָב ִל ְלמֹד או ָֹת ּה) .ר ִַּבי י ְִצ ָחק ֶּבן ְצ ִבי ַא ְׁש ְּכַנ ּזִיֵ ,א ּל ּו ֶ
ׁש ָע ַבר ָע ָליו ַעל י ְֵדי
ִּביכֹ ֶלת ָה ָא ָדם ְל ַת ֵּקן ָּכל ַמה ֶּ
ָׁ ,ק ַמ"ז(
ָט ֳה ַרת ַה ּק ֶֹדש
ׁשם י ְִת ָּב ַר ְך
ׁש ּלו ְֹמ ִדים ז ַֹהרַ ...מה ּטוֹב ו ַּמה ָנ ִּעים ִאם ְּתׁשו ָּבה ,ו ְַעל י ְֵדי זֶה י ְָב ֵר ְך אוֹתוֹ ַה ֵּ
ֵא ּל ּו ֶ
ׁש ְּסדוּרוֹת
ׁשנִים ַה ָּללוֶּ ,
ֲט ֵאי ֶכם ַּכ ָּ
ׁש ּי ְִהיֶה ח ָ
ִי ְׁש ַּת ְּדל ּו ִל ְק ּבֹ ַע חֲבוּרוֹת ְל ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ִּב ְפ ָרט ֶ
ׁש ֶלג י ְַל ִּבינוּ.
ׁשת י ְֵמי ְּב ֵרא ִׁשית ,ו ְָאז ַּכ ֶּ
ׁש ֶ
ֻלה ֵה ֵח ּל ּו ִל ְפר ַֹח ו ָּבאוֹת ִמ ֵּ
ׁשר נִיצו ֵֹצי ַה ְּגא ָּ
ְל ֵעת ָּכזֹאת ֲא ֶ
ַבינ ּו ָצדוֹק ַה ּכ ֵֹהן ִמ ּלו ְּּב ִלין זְכוּתוֹ ָיגֵן ָע ֵלינוּ,
)פ ִרי ַצ ִּדיק ְלר ֵּ
ש ַה ּזֶה ַה ְמ ֻס ּגָל ְּ
ָע ֵלינ ּו ְל ִה ְׁש ַּת ֵּדל ַּב ִּל ּמוּד ַה ָּקדוֹׁ
ימן ח' ַּדף נ"א ַע ּמוּד א(
שוֹ ִס ָ
ׁשר ִּד ֵּבר ְּב ָק ְדׁ
יח ִצ ְד ֵקנ ּו ַּכ ֲא ֶ
יאת ְמ ִׁש ַ
ְל ִב ַ
ׁשלו ְֹמ ִדים ז ַֹהר  ...נוֹ ֲהגִין ִל ְלמֹד ְּב ֵס ֶפר
ֵא ִל ּיָה ּו ַה ּנ ִָביא זָכוּר ְלטוֹב ְל ַר ְעיָא ְמ ֵה ְימנָא ֵא ּל ּו ֶ
ׂרֶת י ְֵמי ְּתׁשו ָּבה,
ִּד ְב ַהאי ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר י ְִת ָּפ ְרקוּן ִמן ּגָלו ָּתא ו ֵּב ּיה ַה ִּת ּק ּונִים ְּבח ֶֹדׁש אֱלוּל ַו ֲע ֶש
ׁש ָאז נ ְִּתנ ּו
ׁש ֵא ּל ּו ָה ַא ְר ָּב ִעים יוֹם ֵהם י ְֵמי ָרצוֹן ֶ
יאת ֶ
ֻל ֵתנ ּו ְּב ִב ַ
ׁשם י ִָחיׁש ְּגא ָּ
י ְִּפקוּן ִמן ּגָלו ָּתא .ו ְַה ֵּ
ׁשלוֹם ִעם
ַבינ ּו ָע ָליו ַה ָּ
ׁשה ר ֵּ
יח ִצ ְד ֵקנ ּו ַּב ֲע ָג ָלא ו ִּבז ְַמן ָק ִריב ִּב ְמ ֵה ָרה ַה ּלוּחוֹת ְׁש ִנ ּיוֹת ְלמֹ ֶ
ְמ ִׁש ַ
ָּכל ַה ִּד ְב ֵרי ּתוֹ ָרה ,ו ְּל ַת ֵּקן ַה ּכֹל ַעל י ְֵדי ְּתׁשו ָּבה.
ֶ'ר ָּבה(
ַבנִים ְלז ַֹהר ְּדפוּס ּג ְ
)ה ְק ָּד ַמת ָהר ָּ
ָמינ ּו ָא ֵמןַ .
ְּבי ֵ
ַבינ ּו ָצדוֹק ַה ּכ ֵֹהן ִמ ּלו ְּּב ִלין זְכוּתוֹ ָיגֵן ָע ֵלינוּ,
)פ ִרי ַצ ִּדיק ְלר ֵּ
ְּ
ׁש ּלו ְֹמ ִדים ז ַֹהר ...נ ִּצו ִֹלים ִמ ָּכל ְּפג ִָעים
ֵא ּל ּו ֶ
ימן ח' ַּדף נ"א ַע ּמוּד א(
ִס ָ
)ת ּק ּונֵי ַהז ַֹּהרְּ ,כגַן ַהָּי ָרק ַה ְק ָּד ַמת ַה ְמ ַח ֵּבר(
ָר ִעיםִּ .
יח
יאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ֻלה ו ִּב ַ
ׁשלו ְֹמ ִדים ז ַֹהר ַ ...ה ְּגא ָּ
ֵא ּל ּו ֶ
ׁש ּלו ְֹמ ִדים ז ַֹהר ...לו ְֹמ ִדים ִעם נ ְָע ִרים
ֵא ּל ּו ֶ
ִילנָאֵ .ס ֶפר
)ה ּגָאוֹן ִמ ּו ְ
ְּתל ּויִים רַק ְּב ִל ּמוּד ַה ַּק ָּב ָלהַ .
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ְּב ַע ְצמוֹ
ׁשר ִּ
ְק ַט ּנִים ְּכמוֹ ֶ
ֵמה (11,3
ֶא ֶבן ְׁשל ָ
שם) .אוֹר
ׁ
ׁש ּנ ְָע ִרים ְק ַט ּנִים י ְִל ְמד ּו ִמ ּסוֹד ַה ֵּ
ָא ַמרֶ ,
ׁש ּלו ְֹמ ִדים ז ַֹהר ַ - ...על ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ֵאין
ֵא ּל ּו ֶ
ַה ַח ָּמה(
)ה ָח ֵפץ ַח ּיִים(
שוּם ַה ְג ָּבלוֹתֶ ...
ׁ
ׂ ַחק
ׁש ַמיִם ִי ְש
ׁשב ַּב ָּ
ׁש ּלו ְֹמ ִדים ז ַֹהר ...יוֹ ֵ
ֵא ּל ּו ֶ
ֵא ּל ּו ֶ
ׁשלו ְֹמ ִדים זו ַֹהרְ ...מ ַב ֵּטלים ָּכל ִמינֵי
ׂ ְר ֵא ִלי ֵיׁש לוֹ ִח ָּבה ַּב ּתוֹ ָרה
ׁש ָה ִאיׁש ַה ִּי ְש
ׂ ַמח ְּכ ֶ
ְו ִי ְש
ּש ַליִם,
ׁ
ַבנֵי יְרו ָ
שוֹת ְו ָרעוֹת )ר ָּ
פ ְֻּר ָענֻ ּיוֹת ּו ְגזֵרוֹת ָקׁ
)פ ֶלא יו ֵֹעץ
ׂגֶתֶ .
וְרו ֶֹצה ִל ְלמֹד ַא ְך ֵאין ַּד ְע ּתוֹ ַמ ֶּש
ְׁשנַת תרפ"א(

ֵע ֶר ְך זו ַֹהר(

ׁשלו ְֹמ ִדים זו ַֹהרַ ...על י ְֵדיהם י ְֵצא ּו ִמן
ֵא ּל ּו ֶ
ׂ ּגָב
ׁש ּלו ְֹמ ִדים ז ַֹהרִ ...ל ּמוּד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ִנ ְש
ֵא ּל ּו ֶ
ׂא(
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאיַ ,הז ַֹּהרָ ,נש
ַה ּגָלוּת )ר ִּ
ֲפ ּל ּו ִאם ׁשוֹגֶה ּבוֹ ְׁשגִיאוֹת ַה ְר ֵּבה הוּא
ְמאֹד ,א ִ
ֵא ּל ּו ֶ
ֻלה
ׁשלו ְֹמ ִדים זו ַֹהר ּ ...פו ֵֹת ַח ִּפ ְת ֵחי ְּגא ָּ
ָחׁשוּב ִל ְפנֵי ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא וְדו ֶֹמה ְל ִתינוֹק
)אוֹרוֹת נ"ז(
ׁשל ֵּתבוֹת
ֲציִין ֶ
ַבר ח ָ
ַבר ו ְּמד ֵּ
ׁש ֵאינוֹ יו ֵֹד ַע ּד ֵּ
ָק ָטן ֶ
ׁש ּלֹא ָהי ּו ְמ ִק ִּלין
ׁש ּלו ְֹמ ִדים ז ַֹהרַ ...ה ְלוַאי ֶ
ֵא ּל ּו ֶ
ׂ ְמח ּו
ׂ ָפה ,ו ְָא ִביו ו ְִא ּמוֹ י ְִצחֲק ּו לוֹ ִי ְש
ְּב ַל ֲעגֵי ָש
ׁשה ו ְַה ְלוַאי
ְּגדוֹ ֵלי ַה ּדוֹר ְּב ִל ּמוּד ַה ָח ְכ ָמה ַה ְּקדוֹ ָ
ֲפ ּל ּו
ׂ ַמח א ִ
ׂ ַחק ְו ִי ְש
ׁש ַמיִם ִי ְש
ׁשב ַּב ָּ
ְלקוֹלוָֹּ ,כ ְך יוֹ ֵ
יהם ַל ֲעסֹק ַּב ָח ְכ ָמה
יד ֶ
ַמ ִדין ֶּד ֶר ְך ְל ַת ְל ִמ ֵ
ָהי ּו ְמל ְּ
)פ ֶלא יו ֵֹעץ ֵע ֶר ְך זו ַֹהר(
ׂגֶתֶ .
ֵאין ַּד ְע ּתוֹ ַמ ֶּש
ׁש ּלו ְֹמ ִדים ז ַֹהר ...לו ְֹמ ִדין ִעם ִּתינוֹק ֶּבן
ֵא ּל ּו ֶ
ׁשנִים ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ו ְַה ִּת ּק ּונִים ַלהֲגוֹת
ִּת ְׁש ָעה ָ
ָּב ֶהם ו ְָהיָה י ְִר ַאת ֶח ְטאוֹ קו ֶֹד ֶמת ְל ָח ְכ ָמתוֹ
ׁש ַמיִם ִּב ְמקוֹם
ְוי ְִת ַק ּיֵםְ .ו ָכ ְך ָהיָה רוֹ ֵכׁש י ְִר ַאת ָ
יאל
ֹש י ְִצ ָחק ַא ְיזִיק י ְִח ֵ
ַבינ ּו ַה ָּקדוׁ
ָח ְכ ָמה ִחיצוֹנִית) .ר ֵּ
ַס ְפ ִרין ִמ ּקו ַֹמ ְרנָה ,נו ֵֹצר ֶח ֶסדֶּ ,פ ֶרק ד' ִמ ְׁשנָה כ'(.
ׁש ּלו ְֹמ ִדים ז ַֹהרְ ...מ ַב ְּט ִלין ָּכל ַה ְּגזֵרוֹת ָרעוֹת
ֵא ּל ּו ֶ
ׁש ְך ְּפ ִעילוּת ָה ִא ְר ּגוּן אוֹ
ְל ַה ָפצוֹת ִס ְפרֵי ַהזו ַֹהרְּ ,תרוּמוֹת ְל ֶה ְמ ֵ
ׁש ַפע וְאוֹר ַעל ָּכל ָהעוֹלָמוֹתֵּ ,כן
ו ְָהי ּו ַמ ְמ ִׁש ִיכין ֶ
ָחה
ְל ַהנ ְָצ ַחת י ְִקירֵיכֶםִ ,ל ְרפו ָּאהִ ,ליׁשו ָּעה ו ְּל ַה ְצל ָ
ֹש
ַבינ ּו ַה ָּקדוׁ
ש ִט ּיוֹתָּ ,בנֵי ַח ּיֵי ְמזוֹנֵי) .ר ֵּ
ַה ְׁש ָּפעוֹת ַּפ ְׁ
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ּקו ַֹמ ְרנָה ,נו ֵֹצר ֶח ֶסדֶּ ,פ ֶרק ד'
י ְִצ ָחק ַא ְיזִיק י ְִח ֵ
ִמ ְׁשנָה כ'(

ָטעוּן ְּגנִיזָה
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ָמת רֹאׁש
ַדאי לֹא ָהיָה ׁשוּם ֲהר ַ
ַה ָּלזוֲֹ ,אזַי ְּבו ַּ
ַל ָח ְכמוֹת ַה ִחיצוֹ ִנ ּיוֹת ו ְָהי ּו ָּכל ַה ָח ְכמוֹת נ ְִד ִחים
ׁש ְך ִמ ְּפנֵי ָהאוֹרַ .א ְך
ׁש ּנ ְִד ֶחה ַהחֹ ֶ
ֶיה ְּכמוֹ ֶ
ִמ ָּפנ ָ
יקי ַה ּדוֹר
ַמה ִמ ַּצ ִּד ֵ
ַמה ְוכ ָּ
ׁש ּגַם ּכ ָּ
ׁשעֲווֹנו ָֹתיו ּג ְָרמ ּו ֶ
ֶ
ָס ְגר ּו ֶאת ַּד ְל ֵתי ַה ָח ְכ ָמה ִּב ְפנֵי ִּפ ְר ֵחי ַה ְּכ ֻה ּנָה
ׁש ּי ְִהי ּו ַּב ֲע ֵלי ַמ ְד ֵרגָה
ׁש ּלֹא י ְִל ְמד ּו ַעד ֶ
ו ְָא ְמר ּו ֶ
ֻמים ִמן
וְרו ַּח ַה ּק ֶֹדׁש ו ְִה ּנֵה עֲבוּר זֶה ִנ ְׁש ַא ְרנ ּו ֲער ִּ
ׁ,
ַבי י ְִצ ָחק ֶּבן ְצ ִבי ַא ְׁש ְּכַנ ּזִיָ ,ט ֳה ַרת ַה ּק ֶֹדש
ַה ָח ְכ ָמה )ר ִּ
ָק ַמ"ז(

ׁ,
ׁש ּלֹא רו ֶֹצה ִל ְלמוֹד זו ַֹהר ַה ָּקדוֹש
ַּדע ְׁש ִמי ֶ
ׁשר
ָצ ִר ְיך ִל ְב ּכוֹת ו ְּל ִה ְת ַח ּנֵן ַעל נ ְַפׁשוֹ ֲא ֶ
ִהיא ַּב ְּׁש ִבי ו ַּב ֶּכלֶא ו ְָה ֶערֶב רַב ׁשוֹלֵט ָעלָיו
רח"ל.
ׁש ּלֹא ָע ַסק
ׁש ּלֹא לו ְֹמ ִדים ז ַֹהרִ ...מי ֶ
ֵא ּל ּו ֶ
ׁש ָעה
ֱמת ְולֹא ָר ָצה ִל ְלמֹד או ָֹת ּהְּ ,ב ָ
ְּב ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ׁש ִּנ ְׁש ָמתוֹ רו ָֹצה ַלעֲלוֹת ְּבגַן ֵע ֶדן ּדו ִֹחין או ָֹת ּה
ֶ
ׂים
ֲפ ּל ּו ִאם ֵיׁש ְּביָדוֹ ָּכל ַמ ֲע ִש
ׁשם ְּב ִב ּזָיוֹן ְ -וא ִ
ִמ ָּ
ָפיִם
ׁשׁש ְּכנ ַ
ָפים ַּב ֲע ֵלי ֵ
ׂר ִ
ׁש ָּבעוֹ ָלםַ ,ה ְּש
ַה ּטו ִֹבים ֶ
ש ָמתוֹ ְּב ָכל יוֹם וְיוֹם )זו ַֹהר ִׁשיר
ׂו ְֹר ִפים ֶאת ִנ ְׁ
ש
ָמז(:
ַה ִּׁש ִירים ,זו ַֹהר ְפקו ֵּדי ַּדף ר ַ

ׁש ּלֹא לו ְֹמ ִדים ז ַֹהרְ ...וזֶה ּו ָעווֹן ָה ֵערֶב רַב
ֵא ּל ּו ֶ
ׁשה ֲעמֹד ַא ָּתה ִע ָּמנ ּו ְו ִנ ְׁש ָמ ָעה ְּב ֵעץ
ׁש ָא ְמר ּו ְלמֹ ֶ
ֶ
ַבר ִע ָּמנ ּו ֱאל ִֹהים ֶּפן נָמוּת
ַה ַּד ַעת טוֹב ָו ָרע ,ו ְַאל יְד ֵּ
ְּב ִס ְת ֵרי ּתוֹ ָרהִּ ,כ ְס ָברַת ַה ּטו ִֹעים ְק ָצת ְּבנֵי ּתוֹ ָרה
ׁשם ַרע ַעל ָח ְכ ַמת
ׁשר ִּבז ְַמ ּנֵנ ּו זֶה ַה ּמו ִֹצ ִיאים ֵ
ֲא ֶ
ׁש ִּמ ְת ַע ֵּסק
ׁש ָּכל ִמי ֶ
ֱמת ַח ּיֵי עוֹ ָלם וְאו ְֹמ ִרים ֶ
ָהא ֶ
)מאוֹר
שלוֹםָ ...
ׁ
ׁשנִים ַחס ְו ָ
ָּב ּה יָמוּת ְּב ַק ְצרוּת ָ
ׁשת ֱאמֹרַ ,ע ּמוּד ש"ע טוּר א'(
ָּׁ ,פ ָר ַ
ָש ֶמש
ׁ
וֶ

ׁש ּלֹא לו ְֹמ ִדים ז ַֹהר ...וַי לוֹן ְּדג ְַר ֵמי ֲע ִנ ּיו ָּתא
ֵא ּל ּו ֶ
)ת ּק ּונֵי ז ַֹהר
ְא ְּב ָדן ְּב ָע ְל ָמאִּ ,
ו ְַח ְר ָּבא ו ִּביזָה ו ְֶהרֶג ו ַ
ִּת ּקוּן ל'(

ָתם ִהיא
ׁש ּלֹא לו ְֹמ ִדים ז ַֹהרָּ ...כל ּתוֹר ָ
ֵא ּל ּו ֶ
יחם נו ֵֹדף ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ וְדו ִֹמים
ִל ְהיוֹת ְׁש ָמם ְו ֵר ָ
ׁשי ּדוֹר ַה ַּפ ָּלגָה ַה ּבוֹנִים ִמ ְג ָּדל
יהם ְל ַא ְנ ֵ
ֶׂ
ְּב ַמ ֲע ֵש
יהם ִהיא
ֶׂ
ׁש ַמיִם ,ו ְִע ַּקר ִס ַּבת ַמ ֲע ֵש
ְורֹאׁשוֹ ַּב ָּ
ׁשם.
ׂה ָלנ ּו ֵ
ׁש ָּכ ַתב ַא ַחר ָּכ ְך ַה ָּכתוּב ְוַנ ֲע ֶש
ַמה ֶּ
ׁש ַמיִם ו ְָה ָא ֶרץ,
ו ְּבז ַֹהר ַעל ָּפסוּק ֵא ֶּלה ּתו ְֹלדוֹת ַה ָּ
ׁשה ִמינִים ֵיׁש ָּב ֵערֶב רַב ,ו ִּמן ַהג' ִמינִים,
ֲמ ָּ
ׁשח ִ
ֶ
ֵמ ֶהם הוּא ַה ּנ ְִק ָרא ַּכת ִּג ּבו ִֹריםְּ ,ד ָע ַליְיה ּו ִא ְּת ַמר

ֵה ָּמה ַה ִּג ּבו ִֹרים ֲא ֶׁשר ֵמעוֹ ָלם ַא ְנ ֵׁשי ַה ֵּׁשם ,ו ְִאי ּנוּן ֵא ּל ּו ֶ
ׁש ּי ְִת ּג ְַל ּגֵל ַעד
ׁש ּלֹא לו ְֹמ ִדים ז ַֹהרָ ...צ ִר ְיך ֶ
ִמ ִּס ְט ָרא ְּד ִא ֵּלין ְּד ִא ְּת ָמר ְּבהוֹן ְּ)ב ֵר ִׁ
של ַּפ ְר ֵּדס)ִּ .ב ְר ַּכת
ׁ
ׁש ּי ְִט ַרח ְּב ַא ְר ַּבע ְּב ִחינוֹת ֶ
אשית יא( ָה ָבה ֶ
ׁ
ׂה ָלנ ּו ֵ
נ ְִבנָה ָלנ ּו ִעיר ו ִּמ ְג ָּדל וְגוֹ' ְו ַנ ֲע ֶש
ימאן
ֹש ַס ִל ַ
ּש ַליִם ְ -ל ָהרַב ַה ּגָאוֹן ַה ָּקדוׁ
ׁ
שם ְּב ִב ְניָן ֵא ִל ּיָה ּו תשכ"ו יְרו ָ
ׁ
ָּב ֵּתי ְכנ ִֵס ּיוֹת ו ָּּב ֵּתי ִמ ְד ָרׁשוֹת ְו ַ
ש ְויָין ְּבהוֹן ֵס ֶפר ֵא ִל ּיָה ּו ַמנִי זי"ע(
ּתוֹ ָרה ְוע ָ
ָתם ַל ִחיצוֹנִים
ׁש ּלֹא לו ְֹמ ִדים ז ַֹהרָּ ...כל ּתוֹר ָ
ֲט ָרה ַעל ֵרי ֵׁש ּיה ,ו ְּלֹא ִל ְׁש ָמ ּהֶ ,א ָּלא ֵא ּל ּו ֶ
מהרח"ו(
כ"ה,:
ף
ד
ַ
ּ
ית
אש
ׁ
ִ
ר
ֵ
ב
ּ
ְ
ר
ֹּה
ַ
ז
)
ּ'.
ו
ְכ
ו
ֹן
ו
ְל ֶמ ְע ַּבד ל
)ז ַֹהר(
ֵא ּל ּו ֶ
ַאוָוה
ׁש ּלֹא לו ְֹמ ִדים ז ַֹהרָּ ...כל ִל ּמו ָּדם ג ַ
ׁש ּלֹא לו ְֹמ ִדים ז ַֹהר ...ו ִּב ְפ ָרט ִּבז ְַמ ּנֵנ ּו זֶה ֵא ּל ּו ֶ
ׁשר ַה ּתוֹ ָרה ַנ ֲע ֵש
ַבים ֲא ֶ
ַּבעֲווֹנו ֵֹתינ ּו ָהר ִּ
ּממוֹן) .ז ַֹהר(
ׂית ַק ְר ּדֹם ָּכבוֹד ו ָ
ׁש ִמים וְגו ְֹר ִמים
ׁש ּלֹא לו ְֹמ ִדים ז ַֹהרֲ ...א ֵ
ַל ֲחת ְֹך ָּב ּה ֵא ֶצל ְק ָצת ַּב ֲע ֵלי ּתוֹ ָרה ֲא ֶׁשר ִע ְס ָקם ֵא ּל ּו ֶ
ׂ ָר ֵאל )ז ַֹהר(
ׁשל ַעם ִי ְש
ַּב ּתוֹ ָרה ַעל ְמנַת ְל ַק ֵּבל ְּפרָס ו ְַה ְס ָּפקוֹת י ְֵתרוֹתַ ,לאֲסוֹנוֹת ֶ
ׁש ִדין רו ִּחין
ׁש ּלֹא לו ְֹמ ִדים ז ַֹהרִ ...נ ְׁש ָמ ָתן ִמ ֵ
 ...ו ְִה ּנֵה ַעל ַה ַּכת ַהזֹּאת ָא ְמר ּו ַּב ְּג ָמ ָראָּ :כל ֵא ּל ּו ֶ
ׁש ּנ ֶ
ׁש ּלֹא ִל ְׁש ָמ ּה נ ַֹח לוֹ ֶ
ָהעו ֵֹסק ַּב ּתוֹ ָרה ֶ
ילין )ז ַֹהר(
ֶה ְפ ָכה ו ְִל ִ
)ה ְק ָּד ַמת
ָצא ַל ֲאוִיר ָהעוֹ ָלםַ .
ִׁש ְליָתוֹ ַעל ָּפנָיו ְולֹא י ָ
ׁש ּלֹא לו ְֹמ ִדים ז ַֹהר ...לֹא רו ִֹצים ֶאת
ֵא ּל ּו ֶ
ִיטאל זי"ע ַעל ַׁש ַער ַה ַה ְק ָּדמוֹת(.
מוֹ ֵרינ ּו ָהרַב ַח ּיִים ו ַ
ַה ְּגא ּו ָלה) .ז ַֹהר(
ַמה ּגָדוֹל ִח ּיוּב ַעל
ׁש ּלֹא לו ְֹמ ִדים ז ַֹהרּ ...כ ָּ
ֵא ּל ּו ֶ
ׁש ּלֹא לו ְֹמ ִדים ז ַֹהרְ ...מ ַע ְּכ ִבים ֶאת ַה ְּגא ּו ָלה.
ֵא ּל ּו ֶ
ַמה
ׁשם ּכ ָּ
ָמים ִל ְלמֹד ַק ָּב ָלה ,ו ְָע ְנ ָ
ידי ֲחכ ִ
ַּת ְל ִמ ֵ
)ז ַֹהר(
ּגָדוֹל ִאם ֵאינָם לו ְֹמ ִדים ַק ָּב ָלה ,וְגוֹרֵם אֹ ֶר ְך
ׂוֹם
ׁש ּלֹא לו ְֹמ ִדים ז ַֹהר ...לֹא י ְִהיֶה ָל ֶהם ש
ֲמנָא ִל ְיצ ַלןֵ ,א ּל ּו ֶ
ֻלה ַרח ָ
ּגָלו ָּתאִּ ,כי ֵהם ְמ ַע ְּכ ִבים ַה ְּגא ָּ
ֵּתרוּץ בעוה"ב) .ע"ח(
ִּ)תיק ּונֵי זו ַֹהר ִּתיקוּן ל' ְּב ֵבאוּר ִּכ ֵּסא ֶמ ֶל ְך(.
ׂוֹת
ׁש ּלֹא לו ְֹמ ִדים ז ַֹהר ...לֹא ְמע ּו ְניָינִים ַל ֲעש
ׁש ּלֹא לו ְֹמ ִדים ז ַֹהרִ ...מי ֶׁש ֵאינוֹ עו ֵֹסק ֵא ּל ּו ֶ
ֵא ּל ּו ֶ
ּבה) .ע"ח(
ׁש ֵהם ְּתׁשו ָ
ֲר"י ֶ
ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ו ְִת ּק ּונִים ו ְִכ ְת ֵבי ָמ ָרן ָהא ִ
ׂ ַכר
ֲמינִים ִּב ְש
ׁש ּלֹא לו ְֹמ ִדים ז ַֹהר ...לֹא ַמא ִ
ְּׁ ,בל ּו ָלה ְּב ִמ ְק ָרא ו ְּב ִמ ְׁשנָה ֵא ּל ּו ֶ
ֶפש
ַח ּיִים ַמ ָּמׁש ַל ּנ ֶ
)תוֹ ָרתוֹ ָמגֵן ָלנוּ ,ע"פ ח"ח זי"ע(
ּׁ .
ׁש ָּכל ּתוֹרָתוֹ וְעוֵֹנש
ֱמנָה ֶ
ֵדע ֶנא ָ
ו ְּב ַת ְלמוּד וּפו ְֹס ִקים ,י ַ
ׁש ּלֹא לו ְֹמ ִדים ז ַֹהר ...לֹא זו ִֹכים ְל ְי ָל ִדים
ׂ ָפה ְו ַלחוּץְּ ,כדו ֵֹאג ,ו ְֵאין לוֹ ֵא ּל ּו ֶ
ׁשעו ֵֹסק הוּא ִמ ָּש
ֶ
ְחס ִמ ָק ִריץ(
ַבי ִּפנ ָ
ׁשם ר ִּ
)תוֹ ָרתוֹ ָמגֵן ָלנ ּו ְּב ֵ
ֻּלוֹ ָטעוּת טו ִֹביםּ .
ׁ ,וְהוּא כ ּ
ֶפש
ֵע ֶסק ַּב ַח ּיִים ו ְֶה ָא ָרה ַל ּנ ֶ
ִיע ֵתנ ּו ִמ ְּל ִה ְת ַע ֵּסק
ׁש ּלֹא לו ְֹמ ִדים ז ַֹהר ...ו ְּמנ ָ
ַמאוּת ,ו ְֵאינוֹ עו ֵֹסק ַּב ּתוֹ ָרה ֶא ָּלא ִל ְהיוֹת ֵא ּל ּו ֶ
ְור ָּ
ׁשנ ּו
ֶמת ִאחוּר ו ְִע ּכוּב ִּב ְניַן ֵּבית ִמ ְק ָּד ֵ
ׁשםִ ,ל ְהיוֹת רַב ְורֹאׁש ְּגדוֹל ַה ּדוֹר ָּב ּה ִהיא ּגוֹר ֶ
ׁשי ֵ
ֵמ ַא ְנ ֵ
ִיטאל ְל ֵעץ ַח ּיִים(.
)ה ְק ָּד ַמת ָהרַב ַח ּיִים ו ַ
ְת ְפ ַא ְר ֵּתנ ּו ַ
ׂ ָּתרֵר ַעל ַה ְּב ִר ּיוֹת ,ו ְֵאין לוֹ ַח ּיִים ְולֹא ֵח ֶלק ו ִ
ו ְּל ִה ְש
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ַּב ַח ּי
ַבר ַּבעֲווֹנו ֵֹתינ ּו
ׁש ּלֹא לו ְֹמ ִדים ז ַֹהר ...נ ְִת ּג ֵּ
ֵא ּל ּו ֶ
ַבים ַח ְׁשכוּת ַה ָח ְכמוֹת ַה ִחיצוֹ ִנ ּיוֹת ַה ְּכ ִסיל
ׁש ּלֹא לו ְֹמ ִדים זו ַֹהרַ ..ה ּלו ֵֹמד ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ָהר ִּ
ֵא ּל ּו ֶ
ֹּאמר ֱאל ִֹקים
ָמינ ּו "ַוי ֶ
ׁש ְך הוֹ ֵל ְך ו ִּב ְמ ֵה ָרה ְּבי ֵ
ַמ ָדןִּ ,כי ִאם ַה ּלו ֵֹמד ַּבחֹ ֶ
ֻּל ּה לֹא נ ְִק ָרא ָח ָכם רַק ל ְ
כ ָּ
ימ ֶל ְך ִמ ִּדינוֹב,
ֱל ֶ
ָאר ָלנוּ) .מוֹ ֵרנ ּו ָהרַב ְצ ִבי א ִ
ַמ ָּדה ַה ּנ ְִק ֵראת זֹא"ת וְכוּ' .י ְִהי אוֹר" ְוי ֵ
יע ל ִּ
ְּכ ֵדי ְל ַה ְׁש ִּפ ַ
ַבי ַמ ְעיַן ַּג ּנִיםֶּ ,פ ֶרק א' אוֹת ה'(
ֹש ר ִּ
)מ ָהרַב ַה ָּקדוׁ
ֹשים ֵ
ׁשת ְקדו ִׁ
)תו ְֹלדוֹת ַי ֲעקֹב יו ֵֹסף ָּפ ָר ַ
ּ
ׁש ּלֹא לו ְֹמ ִדים ז ַֹהר...
ַי ֲעקֹב יו ֵֹסף כ"ץ ִמ ּפו ְֹלנ ָָאהִ ,מ ַּת ְל ִמ ֵידי ַה ַּב ַעל ֵׁשם טוֹב( ְו ֵכן ֵא ּל ּו ֶ

ִמ ְת ַח ּיֵב ְּבנ ְַפׁשוֹ,

ׁשת ְקדוֹ ִׁשים(
ָּכתוּב ְּב ִס ְפרוֹ ְּכתֹנֶת ַּפ ִּסים ָּפ ָר ַ
ימן ְל ָמ ָרה ְׁשחוֹ ָרה:
ׁש ּלֹא לו ְֹמ ִדים ז ַֹהרִ ...ס ָ
ֵא ּל ּו ֶ
ׁשת ְקדוֹ ִׁשים(
ׁשק ִל ְלמֹד ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר)ִ .מ ְד ָרׁש ִּפנ ְָחסָּ ,כתוּב ְּב ִס ְפרוֹ ְּכתֹנֶת ַּפ ִּסים ָּפ ָר ַ
ׁש ֵאין לוֹ ֵח ֶ
ֶ
ַצ"ל ,ק ּונ ְְט ֵרס י' אוֹת כ"ט(
אריץ ז ַ
ְחס ִמ ָק ִ
ַבי ִּפנ ָ
ר ִּ
ׁש ּלֹא לו ְֹמ ִדים ז ַֹהר ...לֹא רו ְֹכ ִׁשים י ְִר ַאת
ֵא ּל ּו ֶ
ש ָא ִרים ִעם ָח ְכ ָמה ִחיצוֹנִית )הרה"ק
ׁש ַמיִםְ ,ו ִנ ְׁ
ַמד ָ
ׁש ּלֹא לו ְֹמ ִדים ז ַֹהרָ ...אסוּר ָל ֶהם ְלל ֵּ
ֵא ּל ּו ֶ
ר ִַּבי י ְִצ ָחק ַא ְיזִיק ִמ ּקו ַֹמ ְרנָא ,נו ֵֹצר ֶח ֶסד(.
אריץָ ,חכָם ָה ָרזִים(
ְחס ִּמ ָק ִ
ַבי ִּפנ ָ
תשב"ר )ר ִּ
ַבי
ֹש ר ִּ
)מ ָהרַב ַה ָּקדוׁ
ֹשים ֵ
ׁשת ְקדו ִׁ
)תו ְֹלדוֹת ַי ֲעקֹב יו ֵֹסף ָּפ ָר ַ
ּ
ַי ֲעקֹב יו ֵֹסף כ"ץ ִמ ּפו ְֹלנ ָָאהִ ,מ ַּת ְל ִמ ֵידי ַה ַּב ַעל ֵׁשם טוֹב( ְו ֵכן

ׁשה ִל ְס ִליחוֹת תשס"ט
ִמ ּתו ְֹך ְּד ָר ָ
יט"א
ָמין ְׁש ִל ָ
מכ"ק ָמ ָרן ַא ְדמוֹ"ר ֵמ ָהאל ִ
ְ'ש ְמע ּו ַה' ּיוֹם ִאם ְּבקוֹלוֹ
יְ'הו ִּדים ה' ְַס ִּכית ּו ו ִׁ
ֹש ַע ֶּבן ֵלוִי
ׁ
ַבי יְהו ֻ
יח ְלר ִּ
ִּת ְׁש ָמעוָּּ :כ ְך ָא ַמר ַה ָּמ ִׁש ַ
ַ)סנ ְֶה ְד ִרין ַּדף ַצ"ח ע"א(ָ .זכָה ּדוֹ ֵרנ ּו ְל ִה ְׁש ּתו ְֹקקוּת
ׁשת ְלתוֹרַת ַה ּנ ְִס ָּתר ו ְּל ִצ ָּמאוֹן ֱאל ִֹקי
ֻד ֶ
ְמח ֶּ
ֻלה,
ֲמי ַה ְּגא ָּ
ׂ ִרים ֶאת ַּפע ֵ
ְלהו ָֹד ּה ְוזִיו ָּה ַה ְמ ַב ְּש
ׂ ָר ֵאל
ֲת ִידין ִי ְש
ׁש ּכָתוּב ַּבז ַֹּהר" :ו ְּבגִין ַּדע ִ
ְּכמוֹ ֶ
ילנֵי ְּד ַח ּיֵי ְּד ִאיה ּו ַהאי ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר,
ְל ִמ ְט ַעם ֵמ ִא ָ
)דף מ'(
ּב ִּת ּק ּונִים ַּ
ֲמי" ,ו ַ
ּתא ְּב ַרח ֵ
י ְִּפקוןּן ִמן ּגָלו ָ

ב

ֵיה
יתא :ו ְּב ָד ָרא ָּב ְת ַר ֵאי ְּבסוֹף יו ַֹמ ּיָאְּ ,בגִינ ּ
ִא ָ
ֹש
אתם ְּדרוֹר ָּב ָא ֶרץ וְכוּ' .ו ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ו ְּק ָר ֶ
"ב ַהאי ִח ּב ּו ָרא
ׂא ַּ)דף קכ"ד ע"ב( ְּ
ׁשת ָנש
ָּפ ָר ַ
יל ְך ְּד ִאיה ּו ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר כוּ' י ְִּפקוּן ֵּב ּיה ִמן
ִּד ָ
ֲמי".
ּתא ְּב ַרח ֵ
ּגָלו ָ
ׁשהוּא
ׁש ְּלךֶָ ,
ֵּבאוּר ַה ְּד ָב ִריםִּ :בזְכוּת ַה ִח ּבוּר ֶ
ׂ ָר ֵאל ִמן
ׁ ,י ְֵצא ּו ְּבנֵי ִי ְש
ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ֲמים ְללֹא ָצרוֹת ְוי ִּסו ִּרים ו ְּללֹא
ַה ּגָלוּת ְּב ַרח ִ

ׁש ַמיִם ִה ְס ִּכימ ּו ְל ָכ ְך!
יח! ו ְַאף ִמ ָּ
ַצ ַער ֶח ְב ֵלי ָמ ִׁש ַ
ׁש ֵא ִל ּיָה ּו
ׁש ָעה ֶ
ׁש ְּב ָ
ְּב ֵס ֶפר ִּת ּק ּונֵי ַהז ַֹּהר ְמב ָֹארֶ ,
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי
גְלה ְלר ִּ
ַה ּנ ִָביא זָכוּר לָטוֹב ִנ ָ
ָמד ִע ָּמ ֶהם ִס ְת ֵרי
ׁש ִע ּמוֹ ,וְל ַ
ישא ֶ
ׁ
ו ְַל ַח ְב ַריָא ַק ִּד ָ
ְשמוֹת ,י ְָצ ָאה ַּבת קוֹל
ׁ
ּתוֹ ָרה ְּב ִע ְניַן ִּת ּק ּונֵי נ ָ
ֻשתוֹ
ׁ
ַמה רַב ּכֹחוֹ ו ְּקד ָּ
ׁש ַמיִם ו ְָא ְמ ָרה ָל ֶהםּ :כ ָּ
ִמ ָּ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי ָּבעוֹלָם ,ו ְַא ַחר ָּכ ְך
ׁשל ר ִּ
ֶ
ַמה ְּבנֵי
יפה ו ְָא ְמ ָרה נְבו ָּאה ְּבזוֹ ַה ָּלׁשוֹןְ ' :וכ ָּ
הו ִֹס ָ

יל ְך
ָשא ְל ַת ָּתא י ְִת ַּפ ְרנְסוּן ֵמ ַהאי ִח ּב ּו ָרא ִּד ָ
ׁ
נָ
ַּכד י ְִת ּג ַּל ּו ְל ַת ָּתא ְּב ָד ָרא ַּב ְת ָר ָאה ְּבסוֹף יו ַֹמ ּיָא,
אתם ְּדרוֹר ָּב ָא ֶרץ''.
ֵיה'' ,ו ְּק ָר ֶ
ו ְּבגִינ ּ
ַמה ְּבנֵי ָא ָדם ְל ַמ ָּטה י ְִת ַּפ ְרנְסוּן
ֵּבאוּר ַה ְּד ָב ִריםּ :כ ָּ
ַ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 ֶ
ָתב ְּב ֵס ֶפר ַה ָּקנֶה ַעל ַה ָּפסוּק
ֵמהְ .וכ ַ
ַה ְּׁשל ָ
ֲבדוֹ"ִּ ,כי
ֲשר לֹא ע ָ
ׁ
יתם כוּ' ַלא ֶ
ְש ְב ֶּתם ו ְּר ִא ֶ
ׁ
"ו ַ
ֹש
גְלה ְולֹא ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ׁשעו ֵֹסק ַּדו ְָקא ַּב ִּנ ֶ
ִמי ֶ
ֲבדוֹּ .גַם ֵאינוֹ נ ְִק ָרא ַּת ְל ִמיד ָח ָכם,
נ ְִק ָרא לֹא ע ָ
ׁשם ָח ָכם ֵאינוֹ רַק ַעל
ׁשם ַּת ְל ִמידִּ ,כי ֵ
רַק ְּב ֵ
ִימית יעו"ש...
ָח ְכ ָמה ַה ְּפנ ִ
ַמה
ָד ְע ָּת ּכ ָּ
ׁש ּי ַ
ָתבְ :ו ֵכיוָן ֶ
ו ַּב ֵּס ֶפר ִּכ ֵּסא ֶמ ֶל ְך ּכ ַ
ָדע
ֱמת כוּ'ִ ...י ּו ַ
ּגְדו ָֹלה ַמעֲלַת ִל ּמוּד ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ׁש ּלו ֵֹמד ַה ַּק ָּב ָלה,
ׂכָר ְל ִמי ֶ
גֹּדל ַה ִח ּיוּב ְוג ֶֹדל ַה ָּש
ֶ
גִיר ָסא ְּב ָע ְל ָמא ּבוֹנֶה
ִּכי ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר גַם ְּב ְ
ּש
ׁש ֵּכן ִאם ִי ְז ֶּכה ִל ְלמֹד ו ְּל ָה ִבין ֵּפרוׁ
ָע ְל ִמיןְ ,וכָל ֶ
ׁש ָעה
ׂה ּבוֹ ִּת ּקוּן ְל ַמ ְע ָלה ְּב ָ
ֲמר ֶא ָחדַ ,י ֲע ֶש
ַמא ָ
ׁשנָה
ׁשט ָ
ׂה ְּב ִל ּמוּד ַה ְּפ ָ
ׁש ּלֹא ַי ֲע ֶש
ַא ַחת ַמה ֶּ
ימה ִּ)כ ֵּסא ֶמ ֶל ְך תקו"ז מ"ג(.
ְּת ִמ ָ
ַּׁ ,כ ּיָדו ַּע
יְהו ִּדים י ְָק ִריםֶ ,את ַא ַחי ָאנ ִֹכי ְמ ַב ֵּקש
ֲשר ַעל ֵּכן
ׁ
יחאַ ,וא ֶ
ָאנ ּו ּדוֹר ִע ְק ְב ָתא ִּד ְמ ִׁש ָ
ֹשה ְלָז ֵרז ו ְּל ָה ִביא
ׁ
זְכוּת ִהיא ָלנ ּו וְחו ָֹבה ְקדו ָ
ׁש ּיו ֵֹתר ַמ ֵהר!!! -
ַמה ֶ
יח ִצ ְד ֵקנ ּו ּכ ָּ
ֶאת ְמ ִׁש ַ
"כי ֵהם ַח ּיֵינ ּו
יח? ִּ
יאת ַה ָּמ ִׁש ַ
יצד נ ְָקרֵב ֶאת ִּב ַ
ֵּכ ַ
ָלי ְָלה" – ָע ֵלינ ּו
ָמינ ּו ו ָּב ֶהם נ ְֶה ֶּגה יו ָֹמם ו ַ
ְואֹ ֶר ְך י ֵ
ָלי ְָלה
ׁשל ִל ּמוּד ַה ּתוֹ ָרה יו ָֹמם ו ַ
ֻטלֶת ַהחו ָֹבה ֶ
מ ֶּ
ימ ָמהָּ ,כל ַּד ָּקה ְּפנ ּויָה
ׁשעוֹת ִּב ָ
ׂ ִרים ו ְַא ְר ַּבע ָ
ֶע ְש
ׁשהָּ ,כ ְך ָהעוֹ ָלם
ְל ַה ְק ִּדיׁש ְל ִל ּמוּד ַה ּתוֹ ָרה ַה ְּקדוֹ ָ
ֹשה
ׁ
"על ְׁשל ָ
ֲמר ַה ַּת ּנָא ְּב ָאבוֹתַ :
ִמ ְת ַק ּיֵםְּ ,כ ַמא ַ
ְּד ָב ִרים ָהעוֹלָם עו ֵֹמד ַעל ַה ּתו ָֹרה – "...יְסוֹד
ֲשר ֵּת ֵבל ו ְּמלוֹאוֹ נ ְִת ָמ ִכים ּבוֹ
ׁ
ַהיְסוֹדוֹת א ֶ
ֹשה!
ׁ
ִש ָענִים ָע ָליו ,הוּא ִּל ּימוּד ַה ּתוֹ ָרה ַה ְּקדו ָ
ְונ ְׁ
ׂה ָּבעוֹלָמוֹת
 ֵאין ָאנ ּו ְמ ִבינִים ָמה ַה ּפ ַֹעל ַה ַּנ ֲע ָשָה ֶע ְליוֹנִים ַעל י ְֵדי ִל ּמוּד ִּד ּבוּר ּתוֹ ָרה ַא ַחת,
ּת ּה ִהיא
ֲשר ֵמרֹב ַק ְטנו ָ
ׁ
ׁשלַ :ה ּנ ְָמ ָלה א ֶ
ַמ ָ
ְוכ ָּ
ֹש רו ֶֹאה
ׁש ֶּבן אֱנוׁ
ֵאינ ָּה יְכו ָֹלה ִל ְראוֹת ַמה ֶּ
ׁש ָּל ּה
ִמ ְּל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ָּטהִ .היא ַמ ִּכי ָרה ֶאת ַה ֵּקן ֶ
יב ּהַ ,אף ַּפ ַעם לֹא
ו ְֶאת ַא ְדמוֹת ַהחוֹל ִמ ְּס ִב ָ
ֲד ִׁשים ְולֹא ַמ ִּכי ָרה ֶמ ְר ָח ִבים.
ֲתה ְמחוֹזוֹת ח ָ
ָרא ָ
ֹש
ׂכֶל אֱנוׁ
ׁש ֵּש
ֻגֶלֶת ְל ָה ִבין ַמה ֶּ
ׁש ּלֹא ְמס ּ
ַדאי ֶ
ְּבו ַּ
ּתנ ּו ֵאיֶנ ּנ ּו
ַפי ַמ ְע ָלה; ֵמרֹב ַק ְטנו ֵ
ֵמ ִביןָּ .כ ְך ָאנ ּו ְּכל ֵּ
ֻג ִָלים
ׁש ַמיִםֵ ,איֶנ ּנ ּו ְמס ּ
ְמ ִבינִים ַמה ִּמ ְת ַר ֵחׁש ַּב ָּ
ׁשרו ִֹאים ִמ ְּל ַמ ְע ָלה
ְל ָה ִבין ְּכהוּא זֶה ִמ ַּמה ֶּ
ׂה
ׁש ּיְהו ִּדי עוֹ ֶש
ׁש ַמיִם ָל ָא ֶרץְּ ,כ ֶ
ְל ַמ ָּטהִ ,מן ַה ָּ
ַשב ִל ְלמֹד ַה ּתוֹ ָרה
ׁ
ׁשל ָמקוֹם ו ִּמ ְתי ֵּ
ְרצוֹנוֹ ֶ
ֹש ִבים ו ַּמ ְק ִׁש ִיבים
ַמה ַמ ְל ָא ִכים יו ְׁ
ֹשהּ ,כ ָּ
ׁ
ַה ְּקדו ָ
ְלקוֹלוֹ ֶה ָערֵבִ ,ל ְמ ִתיקוּת ַה ִּל ּמ ּודֵ ,איזֶה עֹנֶג הוּא
ָכים ַה ָק ָּב"ה.
ֵמ ֵסב ְל ֶמ ֶל ְך ַמ ְל ֵכי ַה ְּמל ִ

ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי:
ׁשל ר ִּ
ַמה ּגָדוֹל ּכֹחוֹ ֶ
ּכ ָּ
ֻכָה
ֹש ְּב ַמ ֶּסכֶת ס ּ
ׁש ָא ַמר ָה ַר ְׁש ִּב"י ַה ָּקדוׁ
ְּכמוֹ ֶ
ַּ)דף מ"ה ע"ב(ְ ,וזֶה ְלׁשוֹנוֹ" :ו ְָא ַמר ִחז ְִק ּיָה ָא ַמר
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי יָכוֹל
ַבי י ְִר ְמיָה ִמּׁשוּם ר ִּ
ר ִּ
ֲאנִי ִל ְפטֹר ֶאת ּכָל ָהעוֹלָם כ ֻּּלוֹ ִמן ַה ִּדין ִמ ּיוֹם
אתי ַעד ַע ָּתה ו ְִא ְל ָמ ֵלי ֶא ְל ָעזָר ְּבנִי ִע ִּמי
ׁש ּנ ְִב ֵר ִ
ֶ
ׁשו ו ְִא ְל ָמ ֵלי
ׁש ּנ ְִב ָרא ָהעוֹלָם ו ְַעד ַע ְכ ָ
ִמ ּיוֹם ֶ
ׁש ּנ ְִב ָרא ָהעוֹלָם ַעד
יו ָֹתם ֵּבן ֻע ִּז ּיָה ּו ִע ָּמנ ּו ִמ ּיוֹם ֶ
סוֹפוֹ".
ׁ,
ַמה ַמעֲלַת ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ּבוֹא ּו ו ְּרא ּו ּכ ָּ
ֹש
ׁש ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ׁש ּלֹא לו ֵֹמד ַק ָּב ָלהֶ ,
ו ִּב ְפרָט ְל ִמי ֶ
]כף
ׁשב לוֹ ְּכ ִל ּמוּד ַה ַּק ָּב ָלהַּ .
ֶח ָ
גִיר ָסא נ ְ
ֲפ ּל ּו ְּב ְ
אִ
ימן קנ"ה סקי"ב ,ובפלא יועץ ערך
ַה ַח ּיִים ִס ָ
זוהר וערך חידוש[
ַבו ַֹתי!!! ַה ִאם ָאנ ּו יו ְֹד ִעים ַמ ִהי
ַא ַחי ְו ֵר ַעי ,ר ּ
ׂ ָר ֵאל? ַמה ּו
ׁשל ַעם ִי ְש
ֲמ ִּתית ֶ
ֶע ְר ּכַת ַה ָּמגֵן ָהא ִ
ׁש ָּלנ ּו ְל ַה ְׁש ִּבית ֶאת אוֹי ְֵבינוּ? -
ֶשק ַה ּסו ִֹדי ֶ
ׁ
ַה ּנ ֶ
ׂ ָר ֵאל
ׁשל ַעם ִי ְש
ַמ ִהי ַה ֲה ָגנָה ַה ּטו ָֹבה ְּביו ֵֹתר ֶ
יח?!
ָצל ֵמ ֶח ְב ֵלי ָמ ִׁש ַ
יצד ִנ ּנ ֵ
ְּבכָל ַה ּז ְַמ ּנִים?! ְו ֵכ ַ
ֵש ּכָאן ִמ ְכ ֵרה ַיהֲלו ִֹמים!
יְהו ִּדים י ְָק ִרים ,יׁ
ׁשל
ׂג יָד ֶ
נ ִָדיר ו ְַא ִּדיר! ַמ ָּמׁש ְּבזִיל ַה ּזוֹל! ְּב ֶה ֵּש
ֲמין!!! "י ְָק ָרה ִהיא
ּכָל ֶא ָחד! רַק ִל ְרצוֹת ו ְּל ַהא ִ
ִשו ּו ָּב ּה".
ֲפ ֶצי ָך לֹא י ְׁ
ִמ ְּפנִינִים ְוכָל ח ָ
ׁשל ִל ּמוּד ַה ּתוֹ ָרה
ּבוֹא ּו ו ְּרא ּו ּכֹחוֹ ֶה ָעצוּם ֶ
ׁ!
ׁש ָּבת ק ֶֹדש
ְּב ַ
ׁשנָה ְׁש ִנ ּיָה
ׁשת ְׁשמוֹת ָ
יש ַחי ָּפ ָר ַ
ָמ ָרן ַה ֶּבן ִא ׁ
ֻב ִלים ז ְִכרוֹנָם ִל ְב ָרכָה
ָתב ּו ַה ְמק ָּ
ּכו ֵֹתב וְז"לּ :כ ְ
ׂה ְּב ֵע ֶסק ַה ּתוֹ ָרה ְּביוֹם
ְּדגָדוֹל ַה ּפ ַֹעל ַהַּנ ֲע ֶש
ׂה ְּב ֵע ֶסק
ׁש ָּבת ֶאלֶף ְּפ ָע ִמים יו ֵֹתר ִמן ַהַּנ ֲע ֶש
ַ
ׁשל י ְֵמי ַהחֹלַ ,ע ּכַ"ל .זֹאת או ֶֹמרֶת,
ַה ּתוֹ ָרה ֶ
ׁשעוֹת ְּביוֹם
ׁשוָה ֶאלֶף ָ
ׁש ָּבת ָ
ׁשל ַ
ׁש ָעה ַא ַחת ֶ
ָ
ׁש ָעה ַא ַחת
חֹל ,ו ְּכ ָבר ִל ְמ ַד ּנ ּו ַה ִּכ ֵּסא ֶמ ֶל ְך ְד ָ
ׁשנָה
ֹש ְּביוֹם חֹל ,יו ֵֹתר ִמ ָּ
ׁשל ִל ּמוּד ז ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ֶ
ׁשט.
ׁשל ִל ּמוּד ְּפ ָ
ֵמה ֶ
ְׁשל ָ
ֹש
ׁשל ִל ּמוּד ז ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ׁש ָעה ַא ַחת ֶ
ֵצא ו ְּל ַמדָ :
ׁשט ְּביוֹם
ׁשנִים ְּפ ָ
ׁ ,יו ֵֹתר ֵמ ֶאלֶף ָ
ׁש ָּבת ק ֶֹדש
ְּב ַ
ֹש ִלים ּבוֹא ּו ֶח ְׁש ּבוֹן".
ֹאמר ּו ַה ּמו ְׁ
"על ֵּכן י ְ
חֹלַ .
ֹש
ֲשר לו ְֹמ ִדים ז ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ׁ
ָה ָבה ְונ ְִת ּבוֹנֵןַּ :כא ֶ
ׁשת
ׁש ֶ
ְׁ ,מ ַת ֵּקן ֶאת ּכָל ֵ
ׁש ָּבת ק ֶֹדש
ׁשעוֹת ְּב ַ
ׁשׁש ָ
ֵ
ׁשל ָהעוֹלָםִ .אם ּכ ּו ָלנ ּו נ ְִת ַא ֵחד
ׁשנִים ֶ
ָפים ַה ָּ
אֲל ִ
ֲבה ְונ ְִל ַמד זו ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש יָבוֹא ָהעוֹ ָלם
ְּב ַאה ָ
ׁש ֵלם.
ְל ִת ּקוּנוֹ ַה ָּ
ׁש ָּבת ק ֶֹדׁש
ׁש ָעה ַא ַחת ז ַֹהר ְּב ַ
ַעל י ְֵדי ִל ּמוּד ָ
ְש ְעיָה
ׁ
ֵמהְּ :ב ֵס ֶפר י ַ
ֻלה ְׁשל ָ
ׁשר ְל ָה ִביא ַה ְּגא ָּ
ֶא ְפ ָ
"ה ָּק ָטן י ְִהיֶה ְל ֶאלֶף
ֱמרַ :
ֶּ)פ ֶרק ס' ָּפסוּק כ"ב( ֶנא ַ
יש ּנָה".
ׁ
ֲח ֶ
ו ְַה ָּצ ִעיר ְלגוֹי ָעצוּם ֲאנִי ה' ְּב ִע ָּת ּה א ִ
ׁש ַה ָּק ָטן י ְִהיֶה
ו ְָצ ִר ְיך ֵּבא ּורַ ,מה ַּכָּונַת ַה ָּפסוּק ֶ
ׁש ֶּבן ָא ָדם ָק ָטן ִי ְז ֶּכה
ְל ֶא ֶלףֵ ,א ְיך יָכוֹל ִל ְהיוֹת ֶ
ִל ְהיוֹת ְל ֶאלֶף ו ְַה ָּצ ִעיר ְלגוֹי ָעצוּם? ְ -ונ ְָפ ֵרׁש
ֻּלם
ׁש ָא ַמר" :ו ְַע ֵּמ ְך כ ָּ
ַּב ֶה ְק ֵּדם ֶאת ָּפסוּק כ"אֶ ,

ׂה
ֵצר ַמ ָּט ַעי ַמ ֲע ֵש
ִירׁש ּו ָא ֶרץ נ ֶ
ַצ ִּד ִיקים ְלעוֹלָם י ְ
ָדי ְל ִה ְת ָּפ ֵאר"ְּ ,ד ִה ּנֵה ֵא ְיך יָכוֹל ִל ְהיוֹת ו ְַע ֵּמ ְך
יַ
ֹש ָּברו ְּך הוּא
ֻּלם ַצ ִּד ִיקים וְכוּ'ֲ ,הלֹא ַה ָּקדוׁ
כ ָּ
ַהל ִא ּתוֹ
ֵצר ָה ַרע ֵּדי ּגָדוֹל ,ו ְָצ ִר ְיך ְלנ ֵ
ָתן ָלנ ּו י ֶ
נַ
ַצ ַח אוֹתוֹ,
ׁשה ְמאֹד ְלנ ֵּ
ִמ ְל ָח ָמה ְּכ ֵב ָדה ,ו ְָק ֶ
ֵימר ַּד ֲהוֵי ַצ ִּדיק? – ו ְּל ַב ֵאר זֹאת נ ְַק ִּדים
ו ִּמי י ַ
ְש ְעיָה
ׁ
ָתן ַעל י ַ
ִּד ְב ֵרי ַה ְמ ָפ ְר ִׁשיםְּ :ב ַת ְרגּ וּם יוֹנ ָ
"דז ְֵעיר ְּבהוֹן י ְִהי ְל ַא ְל ָפא
ֶּ)פ ֶרק ס ָּפסוּק ְּכב(ִּ :
ו ְּד ַח ָּלׁש ְל ַעם ַּת ִּקיף ֲאנָא ה‘ ְּבז ְִמנ ָּה ַאי ְִתינָה".
"ה ָּק ָטן י ְִהיֶה ְל ֶא ֶלף" ְּ -ב ִר ּבוּי
ׁשםַ :
ו ְּב ַמ ְל ִּבי"ם ָ
ַמוּת" ,ו ְַה ָּצ ִעיר" ְּ -בכ ַֹח "י ְִהיֶה ְלגוֹי ָעצוּם"
ַה ּכ ּ
ׁש ֲאנִי
 ְּב ִר ּבוּי ָה ֵאיכוּת ְּבכ ַֹח ו ְָע ְצ ָמה ,ו ְַה ּגַם ִֶמ ְת ַמ ְה ֵמ ַּה ַע ָּתה ו ְָה ָעם ַח ָּל ִׁשים ו ְּמ ַע ִּטיםִ ,ה ּנֵה
יש ּנָה ְּ -בבֹא ָה ֵעת ַה ְמי ָֹעד
ׁ
ֲח ֶ
ֲאנִי ה' ְּב ִע ָּת ּה א ִ
ׁ(
ֶדר ּפ ַֹעל ִחיש
ׂה ַה ָּד ָבר ִּבז ְִריזוּת ִּ)כי זֶה ּג ֶ
ֶא ֱע ֶש
ֲמ ֵּלא ֶאת ַה ְב ָט ָח ִתיַ ,ע ּכַ"ל.
ַוא ַ
יש ַחי ו ְַה ִּכ ֵּסא
ו ְַה ֵּבאוּר הוּאַ ,על ִּפי ִּד ְב ֵרי ַה ֶּבן ִא ׁ
ׁש ַעל י ְֵדי
ֶׁ ,
ׁש ָּבת קו ֶֹדש
ֶמ ֶל ְך זי"ע ְּב ִע ְניַן ִל ּמוּד ְּב ַ
ׁש ָעה ַא ַחת ז ַֹהר ,זֶה ְּכמוֹ
ׁש ָּבת קו ֶֹדׁש ָ
ׁש ּי ְִלמֹד ְּב ַ
ֶ
ׁשעוֹת
ׁשׁש ָ
ׁשנִים ,ו ְִאם לו ֵֹמד ֵ
ָמד ֶאלֶף ָ
ׁש ּל ַ
ֶ
ָפים
ׁשת אֲל ִ
ׁש ֶ
ָמד ֵ
ׁש ּל ַ
ׁשב ְּכמוֹ ֶ
ֶח ָ
ׁש ָּבת ,נ ְ
ְּב ַ
יאת ָהעוֹלָם .ו ְַעל י ְֵדי ָּכ ְך
ׁשנָה ְּכֶנגֶד י ְֵמי ְּב ִר ַ
ָ
ׁש ּנָה" ְּ -בבֹא ָה ֵעת
ֲחי ֶ
ִנ ְז ֶּכה ְל" ֲאנִי ה' ְּב ִע ָּת ּה א ִ
ָתב
ׁש ּכ ַ
ׂה ַה ָּד ָבר ִּבז ְִריזוּת ְּכמוֹ ֶ
ַה ְמי ָֹעד ֶא ֱע ֶש
ַה ַּמ ְל ִּבי"ם .ו ָּבזֶה ְיבֹאֲר ּו ַה ְּפסו ִּקים "ו ְַע ֵּמ ְך
ֻּלנ ּו נ ְִת ַא ֵחד ְונ ְִל ַמד ְוגַם
ׁש ִאם כ ָּ
כ ֻּּלָם ַצ ִּד ִיקים"ֶ ,
ִׁ ,נ ְז ֶּכה ִל ְהיוֹת ַצ ִּד ִיקים,
ִלגְ רֹס ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ֻשת ָה ָא ֶרץ,
ׁ
ִירׁש ּו ָא ֶרץ" ְו ִנ ְז ֶּכה ִליר ַּ
"לעוֹלָם י ְ
ְ
ׁש ַה ָק ָּב"ה
ָדי ְל ִה ְת ָּפ ֵאר"ֶ ,
ׂה י ַ
ֵצר ַמ ָּט ַעי ַמ ֲע ֵש
"נ ֶ
ׁשל
ׁש ּז ִָכינ ּו ְּב ִל ּמוּד ֶ
ַמה ֶ
י ּוכַל ְל ִה ְת ָּפ ֵאר ִא ָּתנ ּו ּב ֶּ
ׁשת
ׁש ֶ
יאה ֵ
ׁשעוֹת ְל ַק ּיֵם ֶאת ּכָל ַה ְּב ִר ָ
ׁשׁש ָ
ֵ
ׁש ָא ַמר
ׁשנָה ,ו ְַעל י ְֵדי ֵּכן ִנ ְז ֶּכה ְל ַמה ֶּ
ָפים ָ
אֲל ִ
"ה ָּק ָטן י ְִהיֶה ְל ֶאלֶף ו ְַה ָּצ ִעיר ְלגוֹי
ַּב ָּפסוּק ַה ָּבא ַ
ְש ַא ְלנ ּו ֵא ְיך
ׁ
יש ּנָה" ,ו ָ
ׁ
ֲח ֶ
ָעצוּם ֲאנִי ה' ְּב ִע ָּת ּה א ִ
ֶלד ָק ָטןְּ ,פׁשוּטוֹ
ֲפ ּל ּו י ֶ
ׁש ַה ָּק ָטן ,א ִ
יָכוֹל ִל ְהיוֹת ֶ
ְּכ ַמ ְׁש ָמעוֹ ,י ְִהיֶה ְל ֶאלֶף ,ו ְַה ָּצ ִעיר ְלגוֹי ָעצוּם?
ׁש ָעה ַא ַחת
ׁש ּי ְִלמֹד ָ
ׁש ַעל י ְֵדי ֶ
ו ְַע ָּתה ִמ ְת ָּב ֵארֶ :
ׁשב ּכָפוּל
ֶח ָ
ׁש ּנ ְ
ֶׁ ,
ׁש ָּבת ק ֶֹדש
ֹש ְּב ַ
ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ׁשב ְל ֶאלֶף.
ֵח ֵ
ֶאלֶף – ְו ָכ ְך ּכָל ֶא ָחד י ָ
ׁש ְך
ֹש ְּב ֶמ ֶ
עוֹד ָמ ָצאנ ּו ִע ְניַן ִל ּמוּד ַהזו ַֹהר ַה ָּקדוׁ
)ב ֵּס ֶפר ִא ֶּג ֶרת ַמ ַּסע אוֹר ַה ַח ּיִים
ֻלָתוַֹּ ,
ׁשעוֹת ו ְּסג ּ
ׁשׁש ָ
ֵ
ָמ ְדנ ּו ַעד
ְּׁ ,כ ַתב יָד ֶא ָחד ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו( ,וְז"ל ,וְל ַ
ַה ָּקדוֹש
ׁשעוֹת נ ְִת ַמ ֵּלא ַה ַּביִת
ׁשעוֹת ,ו ְּבסוֹף ו' ָ
ׁשה ָ
ִׁש ָּ
ֲשר ּכָמוֹה ּו לֹא נ ְִהיָה.
ׁ
יח טוֹב א ֶ
ֵר ַ
ׁשעוֹת זו ַֹהר
ׁשׁש ָ
וְעוֹד ָמ ָצאנ ּו ִע ְניַן ִל ּמוּד ֵ
אסאן
ֹש ְּ)ב ִא ֶּג ֶרת הרמח"ל( ...:ו ְַה ּגָאוֹן ר"י ַּב ַ
ַה ָּקדוׁ
ַבינ ּו ְל ָב ֵאר לוֹ סוֹד
ׁש ַאל ֶאת ר ֵּ
ַבינ ּו ָ
ׁשל ר ֵּ
ַבוֹ ֶ
רּ
ׁש ּי ְִהיֶה ּכ ַֹח ָּכזֶה ְל ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ֶנגֶד
ָה ִע ְניָן ֶ
ַבינ ּו ֵה ִׁשיב לוֹ ְּב ֵבאוּר ַמ ְס ִּפיק סוֹד
ַה ּתוֹ ָרהְ ,ור ֵּ
ַבינוִּּ ,כי הוּא ָר ָאה
ּכָל ָה ִע ְניָןְ ,ו ֵכן ּכו ֵֹתב לוֹ ר ֵּ
ַמ ָּכהְ ,ו ְִת ֵּקקןן
זֹאת ִמ ּק ֶֹדם ו ְִה ְק ִּדים ְרפו ָּאה ל ַּ

ג

ׁש ּי ְִל ְמד ּו ז ַֹהר ו ְִת ּק ּונִים ְוז ַֹהר
ׁש ּלוֹ ֶ
יבה ֶ
ְּב ְי ִׁש ָ
ׁש ַחר ַעד ֵצאת
ָח ָדׁש ְּב ִלי ֶה ְפ ֵסק ֵמעֲלוֹת ַה ַּ
ׁשל
ַה ּכוֹ ָכ ִבים .וְעוֹד הו ִֹסיפ ּו ַּב ִּל ּמוּד ַה ְּת ִמ ִידי ֶ
ׁשׁש
ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ִל ְלמֹד ָּכל ַה ּיוֹם כ ֻּּלוֹ וְעוֹד ֵ
ׁשעוֹת ַּב ַּל ְי ָלה ,חוּץ ִמן ַה ֵּלילוֹת ִמ ּמו ָֹצ ֵאי יוֹם
ָ
ׁש ּלֹא ִל ְפסֹק ִמן ַה ִּל ּמוּד
ִּכ ּפוּר וְכוּ'ְ ,ו ֵכן הו ִֹסיפ ּו ֶ
ׁשל ְּכבוֹד
ֲפ ּל ּו ִּבז ְַמן ַה ִּל ּמוּד ַה ְּכ ָל ִלי ֶ
ׁשל ַהז ַֹּהר א ִ
ֶ
משה
ׁ
ֹשה ַח ּיִים )זללה"ה() .י ִָרים ֶ
ׁ
ַבי מ ֶ
מוֹ ֵרנ ּו ָהרַב ר ִּ
ִמ ְׁש ָּפט ָה ָבה"ת אוֹת יד(

גֹּדל
ִּפ ְל ֵאי ְּפ ָלאוֹתִ :מ ּכָאן יְכו ִֹלים ְל ָה ִבין ֶאת ֶ
ׁשל יְהו ִּדי ָּפׁשוּט ַה ּלו ֵֹק ַח ַעל ַע ְצמוֹ ִל ְלמֹד
ַה ּכ ַֹח ֶ

ׁש ִּנ ְז ֶּכה ְל ַט ֵהר ְל ָב ֵבנ ּו ַל ֲעבֹד
השי"ת ַי ֲעזֹר ֶ
ׁשנ ּו ו ְּבכָל ְמא ֵֹדנוּ,
ְליו ְֹצ ֵרנ ּו ְּבכָל ּכ ֵֹחנ ּו ו ְּבכָל נ ְַפ ֵ
וִי ֻק ּיַם ְּבנוֹ ַה ְב ָט ַחת ָה ַר ְעיָא ְמ ֵה ְימנָא" :בּ ְַהאי
ֲמי"
ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ,י ְִּפקוּן ֵּב ּיה ִמן ּגָלו ָּתא ְּב ַרח ֵ
ָמינ ּו ָא ֵמן.
יאת גּ ו ֵֹאל ֶצ ֶדק ִּב ְמ ֵה ָרה ְּבי ֵ
ְּב ִב ַ
***
ימ ְט ִר ּיָה:
ש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי" = ַּ - 915ב ִּג ַ
ַבי ִׁ
"ר ִּ

ׁש ְּב ָכ ְך
ׁשעוֹתֶ ,
ׁשׁש ָ
ׁש ָּבת ק ֶֹדׁש ֵ
ֹש ְּב ַ
ז ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ֻּל ּהִ ,מ ּיוֹם
יאה כ ָּ
הוּא ַמ ֲחזִיק ֶאת ּכָל ַה ְּב ִר ָ
ַלה
ׁש ּי ְִת ּג ֶּ
יח ֶ
יאת ַה ָּמ ִׁש ַ
יאת ָהעוֹלָם ַעד ִּב ַ
ְּב ִר ַ
בב"אִ .מ ָּכאן יְכו ִֹלים ְל ָה ִבין ֵאיזֶה ּכ ַֹח ּגָדוֹל ֵיׁש
ׁש ְּמ ַת ֵּקן ֶאת ָּכל ָהעוֹ ָלם כ ֻּּלוֹ.
ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ֶ
ׁשל ִל ּמוּד
גֹּדל ָה ָע ְצ ָמה ֶ
ׁש ֵער ֶ
ַה ִאם נ ּוכַל ְל ַ
ָּכזֶה?! ַה ִאם נ ּוכַל ֶל ֱאמֹד ֶאת ּכֹחוֹ ָהרַב?! ַה ִאם
יע ְּב ֵעת ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר
ָק ַ
נ ּוכַל ְל ַד ְמיֵן ַמה ּקוֹ ֶרה ָּבר ִ
ׁשם ִ -מ ְל ֶח ֶמת אֱדוֹם
ִש ָמ ְר ָך ַה ֵּ
ִש ְמ ֶר ָך  -י ְׁ
ׁשם י ְׁ
ַקה ַה ֵּ
ׁש ְּמנ ֶּ
ׁש ְל ֶה ֶבת ֶ
ׁ?! ֲה ֵרי זֶה ֵאׁש ַל ֶה ֶבת ַ
ַה ָּקדוֹש
ׁשם
ִש ְמ ֶר ּנ ּו ַה ֵּ
ֹש י ְׁ
]על י ְֵדי ִּל ּימוּד ַהזו ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ּמ ִביא ו ָּפרָס ַ
ַכ ְך ֶאת ָה ָא ָדם ִעם ּכָל ָהעוֹלָם כ ֻּּלוֹ ,ו ֵ
ו ְּמז ֵּ
אוֹתוֹ ְל ַד ְרגּ וֹת ֶע ְליוֹנוֹת ו ְִס ּי ְַע ָּתא ִּד ְׁש ַמ ּיָא ּב ּ
ַכֹלְ .מ ִמ ְל ֶח ֶמת גּ וֹג ו ָּמגוֹג  -אֱדוֹם ו ָּפ ָרס[

ׁשרוֹן(
ׁשב ּפֹרָת" )לֵב ַה ָּ
ֻבל ָהרַב ַא ְב ָר ָהם ָמ ְר ְּד ַכי י ְִצ ָח ִקי שליט"א ָמ ָרא ְּד ַא ְת ָרא "מוֹ ָ
ִ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 ָּ
ׁ.
ׂה"ר ַה ָּקדוֹ"ש
ִימ ְט ִר ּיָא ַה ּזו ַ
"ק ָּב ָלה "התש"ע" – ּג ַ
ׁשם" ה'תש"ע" ,ו ְַהיְינ ּו ַ
ְּב ִס ּי ְַע ָּתא ִּד ְׁש ַמ ּיָאַ ,לח ֶֹדׁש ְׁש ָבטְׁ ,שנַת "י ְַצ ּוֶה ַה ֵּ

ַּדף ְליוֹם ְּב ָכל ֶח ְל ֵקי ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ו ְּב ָסמו ְּך ָלרֹאׁש ח ֶֹדׁש עו ְֹר ִכים
ידיהוֹן.
ַבנָן ו ְַת ְל ִמ ֵ
ִס ּיוּם ְּביו ָֹמא ָט ָבא ְלר ָּ
ו ְּכ ָבר ָז ָכה ְּכבוֹד ּתוֹרָתוֹ ְל ָה ִפיץ ֶּב ָהמוֹן ֶאת ִס ְפרוֹ "אוֹר ַהז ַֹּהר" סו ֵֹבב
ׁ ,ו ַּמ ֲע ַלת ָה ַר ְׁש ִּב"י זיע"א ּוזְכוּת
ו ַּמ ִּקיף ַעל ַמ ֲע ַלת ַה ֵּס ֶפר ַה ָּקדוֹש
"ת ּק ּונֵי ַהז ַֹּהר" ,ו ְִח ְּלקוֹ
ַה ִּל ּמוּד ּבוֹ .וְעוֹד ִה ְד ִּפיס ֶאת ַה ֵּס ֶפר ַה ָּקדוֹׁש ִּ
ׁשנָהְ ,ל ַמ ַען י ְֶה ּג ּו ּבוֹ ַה ּגו ְֹר ִסים ו ְַה ּלו ְֹמ ִדים ַּדף ְליוֹם
ִל ְׁש ָס"ה י ְֵמי ַה ָּ
ימהְ .ו ֵכן ֶאת ָיז ְָמתוֹ ַה ְּבר ּו ָכה ְּב ִעידוּד ִׁשע ּו ֵרי
ׁשנָה ְּת ִמ ָ
ְוַי ֲע ֶלה ָל ֶהם ְל ָ
ׁש ָהיָה
ִשוּב ,ו ַּמה ֶּ
"אוֹר ָה ַר ְׁש ִּב"י" ְל ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְּב ָכל ָמקוֹם ְויּׁ
ַבה ַּכ ּיוֹם ְל ִמ ְניָן ְל ַמ ְע ָלה
ׁשיִם ְּכִׁ 180-שעו ִּריםָ ,ע ָלה ו ְִה ְתר ָּ
ִל ְפנֵי ְּכ ָח ְד ַ
ׁש ִה ְת ַק ְּבל ּו ְּב ָכל ָמקוֹם .ו ְַה ְּד ָב ִרים ִמ ְת ַּפ ְר ְס ִמים
ֵמִׁ 550-שעו ִּרים ֶ
ַּבעֲלוֹנֵי "אוֹר ַהז ַֹּהר" ַה ְמ ַח ּז ְִקים ו ְּמ ַק ְּׁש ִרים ֶאת ַה ּלו ְֹמ ִדים ִל ְהיוֹת ַעם
ֶא ָחד .ו ְַע ָּתה ָע ָלה ְונ ְִת ַע ָּלה ְלהו ִֹסיף ַח ּי ִָלים ו ְּל ַה ְד ִּפיס ַמהֲד ּורַת ַהז ַֹּהר
ׂ ָר ֵאל.
ֲפיצוֹ ַּבהֲמוֹן ֵּבית ִי ְש
ַה ָּקדוֹׁש ְו ַלה ִ
ָבר ּגָדוֹל הוּא
"א ְׁש ֵרי ָא ָדם ׁשו ֵֹמ ַע ִלי ִל ְׁשקֹד ַעל ַּד ְלתו ַֹתי יוֹם יוֹם"ּ .ד ָ
ַ
ָמה ו ְֶע ְליוֹנָה ְל ַח ּזֵק ְל ָבבוֹת
ֻלתוֹ ר ָ
ׁ ,ו ְּסג ָּ
ַבים ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ְלז ַּכוֹת ָהר ִּ
ַבנ ּו
ׂ ָר ֵאל ו ְּל ַב ֵּטל ְּגזֵרוֹתְ .ו ִנ ְת ַּפ ְר ְסמ ּו ִּד ְב ֵרי מוֹרֵנ ּו ְור ֵּ
הֲמוֹנֵי ֵּבית ִי ְש
ׁש ְר ַע ִּבי זיע"אִּ ,כי ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש
ֻבל ָה ֱאל ִֹהי ָהרַב ָמ ְר ְּד ַכי ַ
ַה ְמק ָּ
ׁשנִים ִּבימוֹת ַהחֹל! ו ִּמ ְניַן
ׁשוֶה ְל ִל ּמוּד ָ 75
ׁש ָּבת ָ
ׁש ָעה ַא ַחת ְּב ַ
ו ְַק ָּב ָלה ָ
יח
"בן ָּדוִד ְמ ִׁש ַ
יבה"ֶּ ,
ֲב ָ
"תוֹ ָרה ח ִ
ִימ ְט ִר ּיָא ּ
ׁ" הוּא ּג ַ
"הז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ַ
ׂה
ִצ ְד ֶקךָ"" ,ה' ֶע ְליוֹן ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץ"ְ " ,וי ְִת ּבוֹ ְננ ּו ַח ְס ֵדי ה'"" ,ו ַּמ ֲע ֵש
ׁשנָה ַה ּזוֹ – ה"תש"ע – ְּכ ִמ ְניַן "אוֹר ָח ָדׁש
ָדינ ּו ּכוֹ ְננֵהוּ" .ו ִּב ְפ ָרט ַּב ָּ
יֵ
ַסים ְּב ָכל
ַמיִם ַל ּיָם ְמכ ִּ
ַבים ו ְַת ְר ֶּבה ַה ַּד ַעת ּכ ַּ
ַעל ִצ ּיוֹן"ְ .יׁשו ְֹטט ּו ר ִּ
ַּפ ְר ֵּד"ס ַה ּתוֹ ָרה.
ַבא ְוי ִַּקי ָרא ָהרַב ַה ּגָאוֹן ָמעוֹז ו ִּמ ְג ּדוֹל
ֵיה ְל ַהאי ּג ְַב ָרא ר ָּ
ו ְַא ִּפ ְריוֹן נ ְִמ ְטי ּ
ׁשר ִאו ְָתה נ ְַפׁשוֹ ִל ְפעֹל ְּגדוֹלוֹת ּונְצוּרוֹת ִמ ּזִיו ק ֶֹדׁש
ַביםֲ ,א ֶ
ַכה ָהר ִּ
ְמז ֵּ
ׁשר
ׁשר ֵחי ֵל ּה ְלאוֹ ַרי ְָתא ַּב ֲא ֶ
ׁ .ו ְָא ִמינָא ִאי ַ
ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְל ַעם ָקדוֹש
ֻלתוֹ,
ׁשם ְּביָדוֹ י ְִצ ַלחֵּ .תרֵב ְּגד ָּ
ׁש ֵח ֶפץ ַה ֵּ
ׁשם ִא ּתוֹ .ו ְִה ְננ ּו ְל ָב ֵר ְך ְמבֹ ָר ְך ֶ
ַה ֵּ
ֲדי ָר ּה.
יָפוּצ ּו ַמ ְעיְנו ָֹתיו חו ָּצה ְל ַה ְג ִּדיל ַּפ ְר ֵּד"ס ַה ּתוֹ ָרה ו ְּל ַהא ִ
ְתא
ׁש ָּכל ִל ּמו ֵּדינ ּו י ְֵהא ְל ָה ִקים ְׁש ִכינ ָּ
ֻּלנ ּו ְּב ִס ּי ְַע ָּתא ִּד ְׁש ַמ ּיָא ֶ
ְו ִנ ְז ֶּכה כ ָּ
ָמינ ּו ָא ֵמן.
ׂ ֵמ ָחהִּ ,ב ְמ ֵה ָרה ְּבי ֵ
ִמ ּגָלו ָּתא ְּב ָקרוֹבֵ ,אם ַה ָּבנִים ְש
ְּב ִב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה:
ַא ְב ָר ָהם ָמ ְר ְּד ַכי י ְִצ ָח ִקי – ַהחוֹנֶה ּפֹה ּפוֹרָת

ׁשלוֹם יְהו ָּדה
ַבי ָ
ַה ְמ ָל ָצה ו ְּב ָר ָכהִ ,ל ְכבוֹד ּתוֹרָתוֹ ַה ּגָאוֹן ַה ַּצ ִּדיק ר ִּ
ַביםֵּ ,בית ַה ִּמ ְד ָרׁש
ַכה ָהר ִּ
אל ִמיןְ ,מז ֶּ
יט"א ָה ַא ְדמוֹ"ר ֵמ ָה ְ
ְּג ָראס ְׁש ִל ָ
ׁ.
ׁש ֶמש
ָמת ֵּבית ֶ
ׁש ְעיָה" ַק"ק ר ַ
ֲטרֶת ְי ַ
"ע ֶ
ׂ ַמ ְח ִּתי ְוָיגֵל ִל ִּבי ִּב ְראו ִֹתי ֶאת ַה ִּמ ְפ ָעל
ׁש ַמיִם ו ְָתגֵל ָה ָא ֶרץָ .ש
ׂ ְמח ּו ַה ָּ
ִי ְש
ָמי" –
"מ ְפ ַעל ַהז ַֹּהר ָהעוֹל ִ
ׂ ָתהְ ,ו ַנ ֲע ָלה ְׁשמוֹ ִ
ׁשר יָדוֹ ָע ְש
ַה ַּכ ִּביר ֲא ֶ
ַבי ִׁש ְמעוֹן
ַבים ְּב ֵמי ֵע ֶדן ִּד ְב ֵרי ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ִמ ּתוֹרַת ר ִּ
ְלז ַּכוֹת ֶאת ָהר ִּ
ׂ ָר ֵאל ָא ֵמן ֵּכן י ְִהי ָרצוֹן.
ַּבר יו ַֹחאי ,זְכוּתוֹ ַּת ֲעמֹד ָלנ ּו ו ְּל ָכל ֵּבית ִי ְש
ִה ּנֵה נו ַֹדע ַּב ְּׁש ָע ִרים ג ֶֹּדל ַמ ֲע ַלת ַו ֲח ִׁשיבוּת ִל ּמוּד ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּב ָלה,
ׂ ִּכ ִילים
]ב ַה ֲעל ְֹת ָך קנ"ג[" :ו ְַה ַּמ ְש
ֲמר ַר ְׁש ִּב"י זיע"א ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְּ
ְּכ ַמא ַ
ׂ ִּכ ִילים ַיז ְִהיר ּו ְּכז ַֹהר
י ִָבינ ּו ִאינוּן ָמא ֵרי ַק ָּב ָלה ְד ִא ְּת ַמר ְּבהוֹן ו ְַה ַּמ ְש
ילין ִאינוּן ְּד ָקא ִמ ְׁש ַּת ְּד ִלין ְּבז ַֹהר ָּדא ְּד ִא ְת ְק ֵרי ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר
יעִ ,א ֵּ
ָק ַ
ָהר ִ
ׁש ַבע ִמ ַּמ ְלכו ָּתא ִּד ְבהוֹן
ׂין ָּב ּה ְׁש ַניִם ֵמ ִעיר ְו ֶ
ְּד ִאינוֹ ְּכ ֵת ַבת נ ַֹח ְּד ִמ ְת ַּכ ְּנ ִש
י ְִת ַק ּיֵם ָּכל ַה ֵּבן ַה ּי ִּלוֹד ַה ְיאֹ ָרה ַּת ְׁש ִליכֻה ּו ו ְָדא אֹו ָרה ְד ִס ְפ ָרא ָּדא".
ַבי יו ֵֹסף ַח ּיִים ֶּבן ִאיׁש ַחי זיע"א
ֻבל ָה ֱאל ִֹהי ר ִּ
ו ְִד ְב ֵרי ְּגאוֹן ֻע ּזֵנ ּו ַה ְמק ָּ
ׂ ִּכיל ֶאת
]ברֹאׁש ִס ְפרוֹ ַּד ַעת ו ְּתב ּונָה[ִ " :י ְׁש ַמע ַהּׁשו ֵֹמ ַע ְוי ִָבין ַה ַּמ ְש
ְּ
ׁשת
ׂ ָר ֵאל ָל ֶג ֶ
ׁשר ִהז ְִהיר ּו וְהו ִֹדיע ּו ְל ָכל ִאיׁש ִי ְש
ָמים ִה ּגִיד ּו ַו ֲא ֶ
ׁשר ֲחכ ִ
ֲא ֶ
ִיקים
ַמ ֲחז ִ
יה ֵעץ ַח ּיִים ִהיא ל ַּ
ֶאל ַה ּק ֶֹדׁש ְּב ֵע ֶסק סוֹדוֹת ַה ּתוֹ ָרה ְונ ְִס ָּת ֶר ָ
ַבינ ּו
ׁשה ר ֵּ
ָּב ּה" ,וְעוֹד ְמפֹ ָר ִׁשים ִּד ְב ֵרי ָה ַר ְעיָא ְמ ֵה ְימנָא ִנ ְׁש ַמת מ ֶ
ׂ ִּכ ִילים ַיז ְִהיר ּו ְּכז ַֹהר
ׂאֵ ,ח ֶלק ג' ַּדף קכד" :[:ו ְַה ַּמ ְש
ָל ַר ְׁש ִּב"י ]ז ַֹהר ָנש
ימא
יעְּ ,ב ַהאי ִח ּב ּו ָרא ִּדי ָלךְְּ ,ד ִאיה ּו ֵס ֶפר ַהז ַֹּהרִ ,מן זוֹ ֲה ָרא ְּד ִא ָּ
ָק ַ
ָהר ִ
ׂ ָר ֵאל
ֲת ִידין ִי ְש
ילין לֹא ָצ ִר ְיך נ ִָּסיוֹן ,ו ְּבגִין ַּדע ִ
ִע ָּל ָאהְּ ,תׁשו ָּבהְּ ,ב ִא ֵּ
ְל ִמ ְט ַעם ֵמ ִאי ָלנָא ְּד ַח ּיֵיְּ ,ד ִאיה ּו ַהאי ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ,י ְִּפקוּן ֵּב ּיה ִמן ּגָלו ָּתא
ׁש"ש זיע"א
ׂ ָר ֵאל ָה ַר ַ
ַבנ ּו ְקדוֹׁש ִי ְש
ֲמי "...וְכוּ' .ו ְֵהם ִּד ְב ֵרי מוֹרֵנ ּו ְור ֵּ
ְּב ַרח ֵ
ֲל ּיַת ִנ ְׁש ָמתוֹ ְל ִג ְנזֵי
ׁשר ָמ ַסר ִל ְבנוֹ ָהרַב ִחז ְִק ּיָה י ְִצ ָחק זיע"א ֶטרֶם ע ִ
ֲא ֶ
ׁשל ַה ִּל ּמוּד
ַבה ֶ
ְמרו ִֹמיםּ .גַם נו ְֹדע ּו ִּד ְב ֵרי ַח ְכ ֵמי ַה ּדוֹרוֹת ַּב ַּמ ֲע ָלה ָהר ָּ
ׂגָה
ׁש ָמה ,ו ְָא ְמר ּו ִּכי ָּכל ַה ַה ָּש
ׁש ֵהם ּז ִּכו ְּך ַל ְּנ ָ
ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש וְתוֹרַת ֵח"ן ֶ
ָה ְרא ּויָה ַּב ּתוֹ ָרה ַמ ְת ִחי ָלה ְּב ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ו ְִס ְת ֵרי ּתוֹ ָרה ְורַק
ַלהְ .ל ִפי ָכ ְך ִה ְר ּב ּו ְל ַח ּזֵק ִל ְקרֹא ַּבז ַֹּהר
ׁש ְּיג ֶּ
ַא ַחר ָּכ ְך י ִָבין ְׁשמו ָּעה ְּב ַמה ֶּ
ַדאי ָּת ִבין
ׁש ּלֹא י ִָבין ִנ ְׁש ָמתוֹ ְּבו ַּ
ִיר ָסא ,ו ְַאף ַעל ִּפי ֶ
ֲפ ּל ּו ְּבג ְ
ַה ָּקדוֹׁש ַוא ִ
ׁש ַמיִם ו ְַט ֲהרַת ַה ּלֵב ו ְַה ּגוּף.
ׁש ּי ְֵהא ְּבי ְִר ַאת ָ
לוֹ ,ו ִּב ְל ַבד ֶ
ַמד ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש
ׁשם י ְִת ָּב ַר ְך ִל ְלמֹד ו ְּלל ֵּ
ׁשם ז ִָּכנ ּו ַה ֵּ
ו ָּּברו ְּך ַה ֵּ
ׁש ָּבת ק ֶֹדׁש זו ִֹכים ְל ִה ְס ּתו ֵֹפף ִעם
ַבוֹת ,ו ְּב ָכל מו ָֹצ ֵאי ַ
ׁשנִים ר ּ
ַמה ָ
זֶה ּכ ָּ
"דוִד ַה ֶּמ ֶל ְך"
ׁשנ ּו ָּ
ֲמׁש ֵמאוֹת לו ְֹמ ִדים ְקבו ִּעים ְּב ֵבית ִמ ְד ָר ֵ
ְל ַמ ְע ָלה ֵמח ֵ
ׁשבו ַּע .עוֹד נו ַֹדע ִמנ ְָהגֵנ ּו
ׁשב ּפֹרָתִ ,מ ְּל ַבד ִׁשע ּו ֵרי ֵח"ן ְּב ֵלילוֹת ַה ָּ
מוֹ ָ
)מ ֵס ֶפר ְמאוֹרוֹת ַהזו ַֹהר – ִא ְּגרוֹת ַהזו ַֹהר ִ -א ֶּג ֶרת ד'(
ִ
ׁשר ְמ ַק ְּב ִלים ַעל ַע ְצ ָמם ִמ ֵּדי ח ֶֹדׁש ְּב ָח ְדׁשוֹ ִל ּמוּד
ׁשא ֲא ֶ
ַּבחֲב ּו ָרא ַק ִּדי ָ

ד

