תּוֹכֵ ן ָה ִענְ יָ נִ ים
שּים ִרבּוֹא נְ ָשׁמוֹת בְּ תוֵֹ ס ֶפר ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ .......................................................ג
כָּ ל ִשׁ ִ ׁ
זוֹהר וּבְ ִסיוּמוֹ ]וְ כֵ ן בש"ס ִוּמ ְשׁנָ יוֹת[ ,כָּ ל ֶא ָחד
לוּקת ֵס ֶפר ַה ַ
כָּ ל ָה ֲאנָ ִשׁים ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ְתּ ִפים בַּ ֲח ַ
עוּדת ִסיּוּם  ........................................ה
עוֹשׂים ְס ַ
נוֹטל ְשׂכַ ר כְּ ִאילוּ ֲע ָשׂ ָאהּ כּוּלָ ה לְ בַ דּוֹ ,וְ ִ
ֵ

תּוֹרה ................................................................ו
ִשׂ ְמ ַחת ִסיּוּם ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ֵמ ֵעין ִשׂ ְמ ַחת ָ
ִסיּוּם ז ַֹהר הוּא ִתּקּוּן לַ גְּ ֻאלָּ ה ָה ֲא ִמ ִתּית – וְ ִעלּוּי ַמזָּ ל ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל  .....................................ז
יִ לְ ְמדוּ ַהזּ ַֹהר וְ ַה ִתּקּוּנִ ים ֶאלֶ ף ְפּ ָע ִמים בְּ סוֹד ָה ֶאלֶ ף לְ ְ שׁמֹה .........................................ז
זוֹהר ָשׁקוּל
דוּע בְּ ָשׁ ָעה ַא ַחת לִ ּימּוּד ַה ַ
עוּדת ִמ ְצוָ ה ,וְ כַ יָּ ַ
זוֹהר ָראוּי וְ ָחשׁוּב ְס ַ
ִסיּוּם ַעל ֵס ֶפר ַה ַ
תּוֹרת ַהנִּ גְ לֶ ה ......................................................................ט
כְּ מוֹ ָשׁנָ ה ְשׁלֵ ָימה לִ ּימּוּד ַ
יוֹשׁב ִא ָתּנוּ
זוֹהר ַה ָקּדוֹשׁ  -הרשב"י זי"ע ֵ
רוֹצה לְ זַ כּוֹת לְ ָא ֵר ַח ֶאת הרשב"י בְּ בֵ יתוֹ יִ לְ מֹד ַ
ָה ֶ
תּוֹרתוֹ ...................................................................................................יא
לוֹמ ֵדינוּ ָ
בְּ ְ
חוֹרה,
תּוֹרהָ ,אסוּר לְ ִה ְת ָק ֵרב ֵאלָ יו ,לְ ִה ְשׁ ַתּ ֵתּף ִעמּוֹ וְ לַ ֲעשׂוֹת ִעמּוֹ ְס ָ
כָּ ל ִמי ֶשֹּׁלא ִמ ְשׁ ַתּ ֵדּל בַּ ָ
וְ כָ ל ֶשׁכֵּ ן לָ לֶ כֶ ת ִעמּוֹ בַּ ֶדּ ֶרֶ ,שׁ ֲה ֵרי ֵאין בּוֹ ֱאמוּנָ ה .......................................................טז
עוֹס ִקים בָּ הּ לְ ַת ְקּנָ הּ וּלְ ַק ְשׁ ָרה בְּ ָשׁ ְר ָשׁהּ ,כָ ּל בְּ נֵ ֶיהם ֵהם ַצ ִדּ ֵיקי ֱא ֶמת,
ַרק ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ְדּלִ ים בַּ ָ
תּוֹרה וְ ְ
דוֹשׁים .........................................................................טז
וְ נִ ְק ָר ִאים בְּ נֵ י ַה ֶמּלֶ  ,בָּ נִ ים ְק ִ
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ג

יוֹחאי
כוּתא ְדּ ַבּר ַ
ֵס ֶפר זְ ָ

ָּכל ׁ ˘ƒ ׁ ּ ˘ƒים ƒרבּ ו… ‡ נ¿ ׁ ָ˘מו… ˙ ¿ ּב˙ו… ¿ך ≈ס ∆פר ַּ ‰ז ַ…‰ר ַ„˜ָּ ‰ו… ׁ˘
שּים ִרבּוֹא נְ ָשׁמוֹת ְבּתוֵֹ ס ֶפר
לוּלים כָּ ל ִשׁ ִ ׁ
הוֹרים ֵה ָ'מּה כְּ ִ
דוֹשׁים וְ ַ'ה ְטּ ִ
'שׂ ָר ֵאל ַה ְ'קּ ִ
יִ ְ
א
רוֹתיו .וְ ָלכֵ ן כָּ ל ֶא ָחד יַ ְט ִמין ַע ְצמוֹ
הזוה"ק – כְּ ְדכָּ ַתב ַר ֵבּינוּ ַה ָקּדוֹשׁ הרמח"ל זי"ע ְבּ ִאגְּ ָ
בּוֹתינוּ
שּ ַעל זֶ ה ָא ְמרוּ ַר ֵ
דוֹרנוּ ָדּ ָרא ַבּ ְת ָר ָאה ]דּוֹר ַא ֲחרוֹן[ׁ ֶ ,
זוֹהר ַה ָקּדוֹשִׁ ,בּ ְמיֻ ָחד ְבּ ֵ
ְבּ ֵס ֶפר ַה ַ
תּוֹרה
בּוֹתינוּ ְלכֶ ֶרם ְבּיַ ְבנֶ ה ָא ְמרוּ ֲע ִת ָידה ָ
ז"ל ַ)שׁ ָבּת קל"ח ע"ב(ָ :תּנוּ ַר ָבּנָ ן ,כְּ ֶשׁנִּ כְ נְ סוּ ַר ֵ
קים וְ ִה ְשׁ ַל ְחתי ָר ָעב ָבּ ָא ֶרץ
"הנֵּ ה יָ ִמים ָבּ ִאים נְ ֻאם ה' ֱא ִ
ְשׁ ִתּ ְשׁ ַתּכַ ח ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמרִ :
יוֹחאי
א ָר ָעב ַל ֶלּ ֶחם וְ א ָצ ָמא ַל ַמּיִ ם כִּ י ִאם ִל ְשׁמ ַֹע ֵאת ִדּ ְב ֵרי ה'"ַ ...תּנְ יָ א ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ָ
תּוֹרה ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר" :כִּ י א ִת ָ ׁ
אוֹמרַ :חס וְ ָשׁלוֹם ְשׁ ִתּ ְשׁ ַתּכַ ח ָ
ֵ
שּכַ ח ִמ ִפּי זַ ְרעוֹ"ב...
"הזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ" ְבּ ֶר ֶצף ולְ א ֶה ְפ ֵסק,
א .הרמח"ל זי"ע א ָמ ָצא ֵע ָצה לְ ַב ֵטּל גְּ זֵ רוֹת ֵמ ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,אלָּ א ְבּלִ מּוּד ַ
יוֹחאי ָע ְשׂ ָתה
"הזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ" לְ ַב ֵטּל כָּ ל גְּ זֵ רוֹת וּלְ ָק ֵרב ַהגְּ ֻאלָּ ה ְבּ ַר ֲח ִמים .וז"לְ :בּ ִר ַיחת ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ַבּר ַ
ֶשׁ ְבּכ ַֹח ַ
יוֹחאי ָע ְשׂ ָתה ִענְ יַ ן ַה ֵתּ ָבה,
ִענְ יַ ן ַה ֵתּ ָבה ,וְ כֻ לָּ נוּ נִ ְב ַרח ֶאל ַה ֵתּ ָבה ַהזֹּאת וְ נִ נָּ ֵצל .וְ נִ ְמ ָצא ֶשׁ ְבּ ִר ַיחת ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ַבּר ַ
שּים ִרבּוֹא נִ ְשׁ ָמ ִתין ,כַּ ֻמּזְ כָּ ר ַבּ ִתּקּוּנִ ים ,וְ ָאז נֶ ְח ָשׁב זֶ ה לִ ְב ִר ָיחה
שִּׁ
סוֹדהּ נַ ֲע ָשׂה ַהזּ ַֹהרֲ ,א ֶשׁר בּוֹ נִ כְ לְ לוּ כָּ ל ַה ִ ׁ
ֶשׁ ְבּ ָ
יאה ,וְ זֶ הוּ ֶשׁנֶּ ֱא ַמר )יְ ַשׁ ְעיָ ה נב ,יב(" :כִּ י א ְב ִח ָפּזוֹן
כְּ לָ לִ ית לְ כָ ל יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,עד ֶשׁ ְבּסוֹף ַהיָּ ִמים א יִ ְצ ָט ֵרֶ אלָּ א יְ ִצ ָ
קי יִ ְשׂ ָר ֵאל"… כָּ ל ִמי ֶשׁיִּ ְת ַדּ ֵבּק ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ
וּמ ַא ִסּ ְפכֶ ם ֱא ֵ
נוּסה א ֵתלֵ כוּן כִּ י הֹלֵ  לִ ְפנֵ יכֶ ם ה' ְ
ֵתּ ֵצאוּ ִוּב ְמ ָ
בּוֹר ַח ִמן ַה ִסּ ְט ָרא ָא ֳח ָרא ,וְ יִ נָּ ֵצל ֵמ ֶח ְבלֵ י ָמ ִשׁ ַיח .וְ ָה ֱא ֶמת ,כִּ י ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר נִ ְשׁ ַאר ַא ֲח ָריו ַ)א ֲח ֵרי רשב"י( זי"עֶ ,שׁכָּ ל
ֵ
אוֹד ֲיע
יאה ,וְ ִ
בּוֹר ַח ִמן ַה ִסּ ְט ָרא ָא ֳח ָראַ ,עד ֶשֹּׁלא יִ ְצ ָט ֵר לוֹ ְ)בּ ַא ֲח ִרית ַהיָּ ִמים( ֶאלָּ א יְ ִצ ָ
ִמי ֶשׁיִּ ְת ַדּ ֵבּק בּוֹ נִ ְק ָרא ֶשׁ ֵ
זוֹהר(.
יח)ְ .ר ֵאה ְבּא ֶֹרְ בּאוֹר ַה ַ
תּוֹעלֶ ת גָּ דוֹל הוּא ,כִּ י הוּא ַה ָצּלָ ה ֵמ ֶח ְבלֵ י ָמ ִשׁ ַ
תּוֹעלֶ ת נִ ְמ ָצא ְבּזֶ ה ,וְ ָה ֱא ֶמת כִּ י ֶ
ַמה ֶ
יוֹחאי ,א
יוֹחאי ֶשׁהוּא ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ַ
יוֹחאי; ַעל יְ ֵדי זַ ְרעוֹ ֶשׁל ַ
אוֹתיּוֹת ַ
שּכַ 'ח ִמ ִפּ'י זַ ְרע'וִֹ ,
ב .כִּ 'י 'א ִתּ ָ ׁ
יוֹחאי
קי ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ַ
שּםִ ,ה ְתגַּ לּוּת נִ ְפלָ א ִמסּוֹד גְּ ֻדלַּ ת ַה ַתּנָּ א ָה ֱא ִ
תּוֹרה .לְ כוּ ֲחזוּ ִמ ְפ ֲעלוֹת ַה ֵ ׁ
שּכַ ח ַה ָ
ִתּ ָ ׁ
זִ כְ רוֹנוֹ לִ ְב ָרכָ ה:
בּוֹתינוּ זִ כְ רוֹנָ ם לִ ְב ָרכָ ה
מּוּבא ְבּ ִד ְב ֵרי ַר ֵ
תּוֹרה ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ַעל יָ דוֹ .כַּ ָ
יוֹחאי ִה ְב ִט ַיח ֶשֹּׁלא ִתּ ְשׁ ַתּכַּ ח ָ
ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ַ
תּוֹרה ֶשׁ ִתּ ְשׁ ַתּכַּ ח ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ָא ַמר ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן
בּוֹתינוּ לְ כֶ ֶרם ְבּיַ ְבנֶ ה ָא ְמרוֲּ :ע ִת ָידה ָ
ַ)שׁ ָבּת קלח' :(:כְּ ֶשׁנִּ כְ נְ סוּ ַר ֵ
בּוּרא
שּכַ ח ִמ ִפּי זַ ְרעוֹ" .וְ כַ ְמב ָֹאר ַבּזּ ַֹהר )נָ שׂא קכד'ְ :(:בּ ַהאי ִח ָ
יוֹחאי ֶשֹּׁלא ִתּ ְשׁ ַתּכַּ חֶ .שׁנֶּ ֱא ַמר" :כִּ י א ִתּ ָ ׁ
ֶבּן ָ

ד
וּבּז ַֹהר
ְ
נּוֹרא.
ַה ָ
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ימנָ אג(
)חלֶ ק ג' ַדּף קנ"גְ :בּ ַר ְעיָ א ְמ ֵה ְ
ֵ

שּ ַמּ ִצּיל ִמ ְפּנֵ י ַה ַמּבּוּל
יבת נ ַֹח"ד ֶ ׁ
"תּ ַ
ָא ְמרוְּ ,דּהוּא ֵ

וּבזֶ ה יִ ְת ַבּ ְטּלוּ כָּ ל
וְ ָלזֶ ה ִתּ ֵקּן הרמח"ל זי"ע ְדיִ ְק ְבּצוּ ֶאת כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְלמוֹד זוה"קָ ,
יחתה ֶק ֶרן ָדּוִ ד ִבּ ְמ ֵה ָרה .וְ ַע ָתּה ָע ָלה ְבּ ֶלב ָטהוֹר – ְל ַק ֵבּץ
ַהגְּ זֵ רוֹת  -וְ יִ ְצ ְמחוּ ַהיְ שׁוּעוֹת ִבּ ְצ ִמ ַ
דוֹשׁה.
תּוֹר ֵתנוּ ַה ְקּ ָ
לוּתא' - .וְ ַע ָתּה בּוֹא ְוּר ֵאה וְ ָה ֵבן נִ ְפלָ אוֹת נִ ְס ָתּרוֹת ֶשׁל ָ
ְדּ ִאיהוּ ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר יִ ְפקוּן ֵבּהּ ִמן גָּ ָ
שּכַ ח ִמ ִפּי זַ ְרעוֹ" .כִּ י ֶבּ ֱא ֶמת ְבּזֶ ה ַה ָפּסוּק
יוֹחאי ַע ְצמוֹ ַעל זֶ ה ַה ָפּסוּק "כִּ י א ִתּ ָ ׁ
כִּ י ַעל כֵּ ן ָס ַמַ ר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ָ
יוֹחאיַ ,על יָ דוֹ א ִתּ ְשׁ ַתּכַּ ח
יוֹחאיֶ ,שׁהוּא ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ָ
ְבּ ַע ְצמוֹ ְמ ֻר ָמּז וְ נִ ְס ָתּר סוֹד ַהזֶּ הֶ ,שׁ ַעל יְ ֵדי זַ ְרעוֹ ֶשׁל ָ
אוֹתיּוֹת יוחא"י ,וְ זֶ ה
שּכַ 'ח ִמ ִפּ'י זַ ְרע'וֹ" ֵהם ִ
סוֹפי ֵתּבוֹת ֶשׁל זֶ ה ַה ָפּסוּק "כִּ 'י 'א ִתּ ָ ׁ
תּוֹרה ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל .כִּ י ֵ
ַה ָ
שּכַ ח ִמ ִפּי זַ ְרעוִֹ ,מ ִפּי זַ ְרעוֹ ַדּיְ ָקאַ ,היְ נוּ ִמ ִפּי זַ ְרעוֹ ֶשׁל זֶ ה ְבּ ַע ְצמוֹ ֶשׁהוּא ְמ ֻר ָמּז
ֶשׁ ְמּ ַר ֵמּז ְוּמגַ לֶּ ה ַה ָפּסוּק כִּ י א ִתּ ָ ׁ
סוֹפי ֵתּבוֹת כַּ נִּ זְ כַּ ר
יוֹחאי ֶשׁ ְמּ ֻר ָמּז ְבּזֶ ה ַה ָפּסוּק ְבּ ֵ
יוֹחאי .כִּ י ַעל יְ ֵדי זַ ְרעוֹ ֶשׁל ָ
וְ נִ ְס ָתּר ְבּזֶ ה ַה ָפּסוּקֶ ,שׁהוּא ַה ַתּנָּ א ָ
לוּתא כַּ נִּ זְ כַּ ר לְ ֵעיל.
תּוֹרה ,כִּ י ַבּזּ ַֹהר ָדּא יִ ְפקוּן ִמן גָּ ָ
שּכַ ח ַה ָ
יוֹחאיַ ,על יָ דוֹ א ִתּ ָ ׁ
לְ ֵעילֶ ,שׁהוּא ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ָ
 וְ ַדעֶ ,שׁסּוֹד ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ְבּ ַע ְצמוֹ הוּא ְמ ַר ֵמּז ְבּ ָפסוּק ַא ֵחר .כִּ י ַדּע ,כִּ י = 6צריך למחוק המלה "כי" האחרוןולהוסיף לפני תיבת "התנא" :האות "ש" ]שהתנא[ = ַה ַתּנָּ א ַה ָקּדוֹשׁ ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן הוּא ְבּ ִחינַ ת ָ)דּנִ יֵּ אל ד'(:
קּוּטי מוהר"ן – ִבּ ְת ִחלַּ ת ַה ֵסּ ֶפר(.
אשׁי ֵתּבוֹת שמעו"ן וכו')ֵ .ס ֶפר לִ ֵ
ִע'יר וְ ַ'ק ִדּי'שׁ ִמ'ן ְשׁ ַ'מיָּ א נָ ִ'חתָ ,ר ֵ
ישׁאִ ,אגֶּ ֶרת ַהקּ ֶֹדשׁ ִס ָימן כ"ו,
גִ .דּ ְב ֵרי ָה ַר ְעיָ א ְמ ֵה ְימנָ א ַהנִּ זְ כַּ ר לְ ֵעיל נִ ְת ָבּ ֲארוּ ַבּ ֲא ִריכוּת ַבּ ֵסּ ֶפר ַתּנְ יָ א ַק ִדּ ָ
דוֹשׁה ִבּכְ לָ ל ,והזוה"ק ִבּ ְפ ָרט ,נִ זְ כֶּ ה לִ נָּ ֵצל ִמכָּ ל
תּוֹרה ַה ְקּ ָ
דוּעֶ ,שׁ ַרק ִבּזְ כוּת לִ ּימּוּד ַה ָ
ַעיֵּ ן ָשׁםִ .והנֵ ה ַה ָדּ ָבר יָ ַ
סּוּרים ,וּלְ ִהגָּ ֵאל ְבּ ָקרוֹב ַמ ָמּשָׁ .וּמ ִצינוּ ָס ַמ לְ ָד ָברַ ,בּ ַמּ ֲא ָמר ַה ָפּסוּק "צ ַֹהר ַתּ ֲע ֶשׂה לַ ֵתּ ָיבה"ֵ .וּפ ֵרשׁ הבעש"ט
ַהיִּ ִ
"האוֹר ַה ֵמּ ִאיר" ְ)שׁמוֹת ָפּ ָר ַשׁת ְבּ ַשׁלַּ ח( ,וזל"ק" :וְ ַעל
תּוֹרה ְוּת ִפלָּ ה .כְּ מוֹ ֶשׁכָּ ַתב ָ
זיעוכי"אֶ ,שׁ ַהכַּ וָּנָ ה לַ ֵתּ ָיבה ֶשׁל ָ
אשׁית ו ,טז( ,לַ ֲעשׂוֹת צ ַֹהר ִמן ַה ֵתּ ָבה
)בּ ֵר ִ
יבה ְ
שּ ַמ ְע ִתּי ְבּ ֵשׁם הבעש"ט זללה"ה ֶשׁ ֵפּ ֵרשׁ צ ַֹהר ַתּ ֲע ֶשׂה לַ ֵתּ ָ
ֶדּ ֶרֶ שׁ ָ ׁ
וּמוּבא עוֹד ַבּ ְסּ ָפ ִרים )תוֹלְ דוֹת ָא ָדם ָפּ ָר ַשׁת נ ַֹח( ֶ -שׁכְּ מוֹ ֶשׁ ָע ָשׂה נ ַֹח ֵתּ ָבה גַּ ְשׁ ִמית ,כְּ מוֹ כֵּ ן יֵ שׁ
תּוֹרה ְוּת ִפלָּ ה"ָ .
ֶשׁל ָ
אוֹתיּוֹת ִמ ְת ַחלְּ פוֹת ֵהם,
אוֹתיּוֹת ז' וצ' ִ
דוּע ֶשׁ ִ
תּוֹרה .וְ יָ ַ
שּ ַעל יָ ָדהּ ֶא ְפ ָשׁר לְ ִהגָּ ֵאל ,וְ ִהיא ֵתּ ָבה ֶשׁל ָ
רוּחנִ יתׁ ֶ ,
ֵתּ ָבה ָ
ִוּמ ֵמּילָ א ֶא ְפ ָשׁר לְ ַב ֵאר ֶאת ַה ָפּסוּק "צ ַֹהר ַתּ ֲע ֶשׂה לַ ֵתּ ָיבה" ,צ ַֹ'הר ַהיְ ינוּ ז ַֹ'הר ַתּ ֲע ֶשׂה לַ ֵתּ ָיבהֶ ,שׁלִּ מּוּד הזוה"ק
עוֹב ִרים ַעל ָה ֲאנָ ִשׁים ְבּדוֹרוֹ
שּ ַעל יָ ָדהּ ֶא ְפ ָשׁר לִ זְ כּוֹת לִ גְ אוּלָ ה ,וּלְ ִהנָּ ֵצל ִמכָּ ל ִמ ְשׁ ְבּ ֵרי ַמיִ ם ָה ְ
הוּא ַה ֵתּ ַיבת נ ַֹחׁ ֶ ,
ֶשׁל ָמ ִשׁ ַיחַ ,א ְשׁ ֵרי ִמי ֶשׁיִּ זְ כֶּ ה לְ כָ .
"הזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ" ,לְ ַה ִצּילֵ נוּ
פוּאה לַ ַמּכָּ ה וְ ָשׁלַ ח לָּ נוּ ֵתּ ַיבת נ ַֹח ֶשׁל הרשב"יֶ ,שׁהוּא ַ
ד .הקב"ה ִה ְק ִדּים לָ נוּ ְר ָ
נּוֹרא!
ֵמ ַה ַמּבּוּל ַה ָ
וְ ַה ַמ ְשׂכִּ ילִ ים יַ זְ ִהירוּ כְּ ז ַֹהר ָה ָר ִק ַיעִ .אלֵּ ין ִאינּוּן ְדּ ָקא ִמ ְשׁ ַתּ ְדּלִ ין ְבּז ַֹהר ָדּאְ ,דּ ִא ְק ֵרי ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהרְ ,דּ ִאיהוּ כְּ ֵת ַיבת
וּשׁנַ יִ ם ִמ ִמּ ְשׁ ָפּ ָחהִ .דּ ְבהוֹן יִ ְת ַקיֵּ ם
כוּתא .וּלְ זִ ְמנִ ין ֶא ָחד ֵמ ִעירְ ,
נ ַֹחְ ,דּ ִמ ְתכַּ נְּ ִשׁין ָבּהּ ְשׁנַ יִ ם ֵמ ִעיר ,וְ ֶשׁ ַבע ִמ ַמּלְ ָ
אוֹרה ְדּ ִס ְפ ָרא ָדּא) .ז ַֹהר ֵחלֶ ק ג' ַדּף קנ"גְ :בּ ַר ְעיָ א ְמ ֵה ְימנָ א(.
אוֹרה ַתּ ְשׁלִ יכוּהוּ .וְ ָדא ָ
ְ)שׁמוֹת א( כָּ ל ַה ֵבּן ַהיִּ לּוֹד ַהיְּ ָ
דוֹבירוַֹ ,דּע
קוֹר ֵ
משׁה ְ
מּוֹציא לָ אוֹר ִתּקּוּנֵ י ז ַֹהר מהגר"אַ ,ר ֵבּינוּ ָה ַרב ֶ
)ועי"ע ִתּקּוּנֵ י ז ַֹהר ָח ָדשׁ ַדּף ע"ב ַעמּוּד ד'ַ ,ה ְק ָדּ ַמת ַה ִ
קי ָא ִבי ,י"א(.
ֶאת ֱא ֵ

בּוּרא ִדילָ  ,כַּ ד
הָ .א ְמרוּ ַבּ ִתּקּוּנִ ים ִ)תּקּוּן ו' ַדּף כ"ד ,(.וְ זֶ ה לְ שׁוֹנוֹ :וְ כַ ָמּה ְבּנֵ י נָ ָשׁא לְ ַת ָתּא יִ ְת ַפּ ְרנְ סוּן ֵמ ַהאי ִח ָ
גוֹמרַ ,עיֵּ ן ָשׁםַ - .הט
אתם ְדּרוֹר ָבּ ָא ֶרץ וְ ֵ
יוֹמיָּ אְ ,וּבגִ ינֵ יהּ )וַ יִּ ְק ָרא כה י( ְוּק ָר ֶ
יִ ְתגַּ לֵ י לְ ַת ָתּא ְבּ ָד ָרא ַב ְת ָר ָאה ְבּסוֹף ַ
שּם ֶאל ֲע ָב ָדיוְ ,דּ ִחבּוּר ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ א נִ ְתגַּ לָּ ה לָ ִראשׁוֹנִ ים זֹאת לְ ָפנִ ים ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל,
נוֹד ָעה יַ ד ַה ֵ ׁ
וּשׁ ָמע ,כִּ י ְ
ָאזְ נֶ יֲ 
פּוּר ָקנֵ יהּ וִ ָיק ֵרב
כִּ י ִאם וְ ָא ַמר ֶאל דּוֹר ָה ַא ֲחרוֹן ָשׁם יִ ְתּנוּ ְק ִר ָיא"ה נֶ ֱא ָמנָ "ה ַהנְ הוּ זהרה'וריְ ,דּ ִבזְ כוּת זֹאת וְ יַ ְצ ַמח ְ
ְמ ִשׁ ֵיחיהּ.

זכותא דבר יוחאי

ה

זוֹהר ַה ָקּדוֹשַׁ ,על יְ ֵדי
כּוּלם יַ ַחד ֶאת ֵס ֶפר ַה ַ
ֶאת כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ְבּ ַדקּוֹת ְספוּרוֹת יְ ַסיְ ימוּ ָ
וּבזֶ ה
וּמ ְשׁ ַתּ ֵתּף ִעם ַהכְּ ָללָ ,
לוֹמד ֶח ְלקוֹ ִ
ֶשׁ ְמּ ַח ְלּ ִקים ֶאת ַה ִלימוּד ַל ֲח ָל ִקים ְק ַטנִּ ים ,וְ כָ ל ֶא ָחד ֵ
מוּעט כַּ ֲא ֶשׁר ִמ ְת ַק ְבּ ִצים ְבּ ֵבית
נֶ ְח ָשׁב ְלכָ ל יָ ִחיד ֶשׁ ָלּ ַמד וְ ִסיֵּ ם כָּ ל הזוה"ק ,וְ כָ ל זֶ ה ִבּזְ ַמן ָ
קוֹדשׁ כָּ ל ִמנְ יַ ן כְּ ִפי ְרצוֹנוֹ.
וּביוֹם ַשׁ ָבּת ֶ
ַהכְּ נֶ ֶסת ְבּ ֵליל ַשׁ ָבּת ְ
ותן כְּ ִה ֵלּל ,מ"ר נִ יהוּ ַר ָבּה ָה ַרב יִ ְצ ָחק
כּוֹללַ ,ענְ וְ ָ
ישׁא ֶה ָחכָ ם ַה ֵ
וּכְ ָבר ִתּ ֵקּן ַהאי גַּ ְב ָרא ַק ִדּ ָ
ׁוֹאה ֶשֹּׁלא ִתּכָּ נֵ ס לְ ֶא ֶרץ
לּוֹתיו ִעם עוֹד ַצ ִדּ ִיקים ָע ַצר ֶאת ַהשּ ָ
זוֹהר" ֵאיִ בּ ְת ִפ ָ
"ה ְת ַק ְבּצוּת ַה ַ
ַא ְל ַפיָ יה זי"ע )וְ ַעיֵּ ן ְבּ ֵס ֶפר ִ
כּוּלהַ .עיֵ ין ִדּ ְב ֵרי
בוּרה ָ
בוּרה כָּ ל ֶא ָחד ֶח ְלקוֹ וְ ַעל יְ ֵדי זֶ ה יְ ַסיְ ימוּ כָּ ל ַה ֲח ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל(ִ ,ל ְלמוֹד ַבּ ֲח ָ
ָק ְדשׁוֹ ְבּ ִס ְפרוֹ ַה ָטּהוֹר "יָ ִאיר נְ ִתיב".

ָּכל ָ‡ֲ ‰נָ ׁ ˘ƒים ַƒּ ‰מ ׁ ¿˘ ַּ˙ ּ¿˙ ƒפים ַ ּב ֲחל ּו ַ˜˙ ≈ס ∆פר ַ‰זו… ַ‰ר ּו ¿ב ƒסי ּומו… ¿]ו ≈כן ב˘"ס ּו ƒמ ׁ ¿˘נָ יו… ˙[,
ָּכל ∆‡ ָח„ נו… ≈טל ˘ׂ¿ ַכר ¿ּכ ‡ƒיל ּו ֲע˘ָׂ ָ‡ ּּ ‰כ ּו ָל¿ ‰ל ַב„ּ ו… ¿ ,ועו… ˘ׂ ƒים ¿סע ּו ַ„˙ ƒס ּי ּום
אוֹתהּ ַה ְר ֵבּה ְבּנִ י ָא ָדם
עוֹשׂים ָ
כָּ ַתב ִבּ ְשׂ ֵדי ֶח ֶמד ַ)מ ֲע ֶרכֶ ת מ' סוֹף כְּ לָ ל קצ״ח( ,וז"לִ :מ ְצוָ ה ֶשׁ ִ
נוֹהגִ ים כָּ ל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל
וּמ ַטּ ַעם זֶ ה ֲ
נוֹטל ְשׂכַ ר כְּ ִאילוּ ֲע ָשׂ ָאהּ כּוּלָ ה לְ ַבדּוִֹ ,
ְבּ ֻשׁ ָתּפוּת ,כָּ ל ֶא ָחד ֵ
לוֹק ַח ַמ ֶסּכֶ ת ַא ַחת,
בּוּרת ש״ס ְוּמ ַחלְּ ִקים הש"ס ֵבּין כַּ ָמּה ְבּנֵ י ָא ָדםֶ ,שׁכָּ ל ֶא ָחד ֵ
ַל ֲעשׂוֹת ַח ַ

יוֹבל ִהוא
ישׁ ֶב ָיה ֵ
אתם ְדּרוֹר ָבּ ָא ֶרץ לְ כָ ל ְ
"וּק ָר ֶ
ְוּב ֶד ֶר זוֹ ֵאלֵ  לְ ָפ ֵרשׁ ְק ָרא כְּ ִדכְ ִתיב ָה ָאמוּר ְבּ ָפ ָר ַשׁת ְבּ ַהר ְ
ִתּ ְהיֶ ה לָ כֶ ם" גו' .וְ ֵהן עוֹד נָ ִביא ַמה ֶשּׁכָּ תוּב ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ְבּ ַר ְעיָ א ְמ ֵה ְימנָ א ֵס ֶפר נָ שׂא ַ)דף קכד (:וְ ֵהילָ  לְ שׁוֹנוֹ:
שׁוּבה.
זוֹה ָרא ְדּ ִא ָימא ִעלָּ ָאה ְתּ ָ
בּוּרא ִדּילָ ְ דּ ִאיהוּ ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהרִ ,מן ֲ
זוֹהר ָה ָר ִק ַיעְ ,בּ ַהאי ִח ָ
וְ ַה ַמ ְשׂכִּ ילִ ים יַ זְ ִהירוּ כְּ ַ
ְבּ ִאלֵּ ין לָ א ָצּ ִרי נִ ָסּיוֹןְ ,וּבגִ ין ַדּ ֲע ִת ִידין יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ ִמ ְט ַעם ֵמ ִאילָ נָ א ְד ַחיֵּ יְ ,דּ ִאיהוּ ַהאי ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ,יִ ְפקוּן ֵבּיהּ ִמן
לוּתא ְבּ ַר ֲח ֵמי .וְ יִ ְת ַקיֵּ ים ְבּהוֹן)ְ ,דּ ָב ִרים לב( "ה' ָבּ ָדד יַ נְ ֶחנּוּ וְ ֵאין ִעמּוֹ ֵאל נֵ כָ ר"ַ ,עד כָּ אן לְ שׁוֹנוְֹ .ר ֵאה גַּ ם ְר ֵאה,
גָּ ָ
טוּבא ,כַּ ֲא ֶשׁר
כִּ י ְבּ ִחינַ ת ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר הוּא ְבּ ִבינָ הֵ ,וּמ ַידע יְ ִד ַיע ַמאי ְד ִא ְתּ ַמר ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ַוּב ִתּקּוּנִ ים ְבּדוּכְ ֵתּי ָ
שּים ַשׁ ֲע ֵרי ִבּינָ ה.
יוֹבל ִהנֵּ ה ִהנָּ ם ֲח ִמ ִ ׁ
שּים ָשׁנִ ים ְדּ ֵ
קּוֹרא ֵא ֶצל ֵעין רוֹגֵ "ל ֵאיזֶ ה ְמקוֹם ִבּינָ ה ,וְ הוּא ,כִּ י ֲח ִמ ִ ׁ
יִ ְרדֹּף ַה ֵ
אוֹתם ְבּ ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר וְ ַה ִתּקּוּנִ ים,
את"ם ַדּיְ ָקאֲ ,א ֶשׁר ִתּ ְק ְרא"וּ ָ
יוֹשׁ ֶב ָיהְ ,וּק ָר ֶ
אתם ְדּרוֹר ָבּ ָא ֶרץ לְ כָ ל ְ
וְ זֶ ה ָא ַמר ְוּק ָר ֶ
לוֹמר ְדּ ֵהם
יוֹבל ִהיא ,כְּ ַ
יוֹשׁ ֶב ָיה .וְ ַעל זֶ ה ִסיֵּ ם וְ ָק ָא ַמר ֵ
כוּתא ָתּלְ יָ א ִמילְּ ָתאְ ,דּ ַעל יְ ֵדי זֶ ה ְדּרוֹר ָבּ ָא ֶרץ לְ כָ ל ְ
ִוּבזְ ָ
בוּרהַ .וּמה ֶשׁ ָּא ְמרוּ ַבּזּ ַֹהר
יּוֹבל ְבּ ִחינַ ת ִבּינָ ה ,כְּ מוֹ כֵ ן לִ מּוּד ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ֲאנִ י ִבּינָ ה לִ י גְּ ָ
ְבּ ִחינָ ה ַא ַחת ,כְּ מוֹ ֶשׁ ֵ
טוֹע ִמי"ם ִמלְּ ַמ ָטּה ֵמ ִאילָ נָ א
ַה ָקּדוֹשׁ ַבּ ַמּ ֲא ָמר ַהלָּ זֶ ה ַעל יְ ֵדי לִ מּוּד ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ֶשׁהוּא ִמ ִסּ ְט ָרא ְדּ ִבינָ ה וְ יִ ְהיוּ ֲ
סוֹב"ב יַ נְ ֵחנִ י לִ ְרמֹז ְבּזֶ ה ,כִּ י ִבּינָ ה ִעם ַהכּוֹלֵ ל גִּ ַימ ְט ִריָּ א ַחיִּ י"ם) .נֶ ֶפשׁ ַחיִּ ים ַמ ֲע ֶרכֶ ת ַהז' אוֹת ה'(.
ְד ַחיֵּ י נַ ְפ ִשׁי יְ ֵ
בּוּרא ִדּילָ ְ דּ ִאיהוּ ֵס ֶפר
זוֹהר ָה ָר ִק ַיעְ ,בּ ַהאי ִח ָ
ְבּ ַר ְעיָ א ְמ ֵה ְימנָ א ָ)פּ ָר ַשׁת נָ שׂא ַדּף קכ"ד (:וְ ַה ַמ ְשׂכִּ ילִ ים יַ זְ ִהירוּ כְּ ַ
שׁוּבהְ .בּ ִאלֵּ ין לָ א ָצּ ִרי נִ ָסּיוֹןְ ,וּבגִ ין ַדּ ֲע ִת ִידין יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ ִמ ְט ַעם ֵמ ִאילָ נָ א
זוֹה ָרא ְדּ ִא ָימא ִעלָּ ָאה ְתּ ָ
ַהזּ ַֹהרִ ,מן ֲ
לוּתא ְבּ ַר ֲח ֵמי .וְ יִ ְת ַקיֵּ ים ְבּהוֹן)ְ ,דּ ָב ִרים לב( ה' ָבּ ָדד יַ נְ ֶחנּוּ וְ ֵאין
ְד ַחיֵּ יְ ,דּ ִאיהוּ ַהאי ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ,יִ ְפקוּן ֵבּיהּ ִמן גָּ ָ
ִעמּוֹ ֵאל נֵ כָ ר .עכ"לִ .הנֵּ ה ְמב ָֹאר ִמכָּ אןֶ ,שׁ ַה ִחבּוּר ֵמ ַהזּ ַֹהר ָהיָ ה ָע ִתיד לִ ְהיוֹת גָּ נוּז וכו' ַעד ֶשׁיָּ בוֹא ַהדּוֹר ָה ַא ֲחרוֹן
עוֹס ִקים יָ בוֹא ָמ ִשׁ ַיח ,כִּ י ָאז ִתּ ָמּלֵ א ָה ָא ֶרץ ֵדּ ָעה ְבּ ִס ָבּתוֲֹ ,א ֶשׁר
ְבּסוֹף ַהיָּ ִמים ֶשׁ ָאז יִ ְתגַּ לֶּ ה לַ ַתּ ְחתּוֹנִ יםִ ,וּבזְ כוּת ָה ְ
רוֹבה לְ ִב ָיאתוֹ .וְ זֶ הוּ ֶשׁ ָא ַמר ְוּבגִ ינֵ יהּ וְ ַשׁ ְב ֶתּם ִאישׁ ֶאל ֲא ֻחזָּ תוֹ וכו' ,כְּ ֵדי ֶשׁ ִבּזְ כוּת זֶ ה יִ גָּ ֲאלוּ
זֶ ה ִתּ ְהיֶ ה ִס ָבּה ְק ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ,כְּ ֵשׁם ֶשֹּׁלא נִ גְ ֲאלוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ַעד ֶשׁ ֻה ְצ ַרַ ה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא לְ ַק ְדּ ָשׁם ְבּ ַדם ֶפּ ַסח ְוּב ַדם ִמילָ ה,
שּה ַהזּוֹ ,וְ הוּא ְרצוֹן ָה ֵאל יִ ְת ָבּ ַר ,וְ ַא ְשׁ ֵרי
תּוֹספוֹת ַה ְקּ ֻד ָ ׁ
כֵּ ן גְּ ֻאלָּ ה ָה ֲע ִת ָידה א ִתּ ְהיֶ ה ַהגְּ ֻאלָּ ה ַעד ֶשׁיִּ זְ כּוּ לְ ְ
ַהזּוֹכֶ ה ָבּהּ) .של"הֲ ,ע ָשׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹתַ ,מ ֲא ָמר ִראשׁוֹן(.

ו
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שׁוּרת
יהם ִל ְלמוֹד ֵס ֶדר ִמ ְשׁנָ יוֹת ,וְ ַ
עוֹשׂים ִסיּוּם ַפּ ַעם ַא ַחת ְבּ ָשׁנָ ה ,וְ כֵ ן ֲחבוּרוֹת ֶשׁ ִח ְלּקוּ ֵבּינֵ ֶ
וְ ִ
נוֹתנֶ ת ֶשׁיִּ טּוֹל כָּ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ְשׂכַ ר כְּ ִאילוּ ָל ַמד הש״ס כּוּלוֹו.
ַה ִדּין ֶ

˘ׂ¿ ƒמ ַח˙ ƒס ּי ּום ≈ס ∆פר ַּ ‰ז ַ…‰ר ≈מ ≈עין ˘ׂ¿ ƒמ ַח˙ ּ˙ו… ָר‰
לוֹקי ַר ִבּי ָבּרוִּ מ ֶמּעזִ יבּוּז ,נֶ כֶ ד ַה ַבּ ַעל ֵשׁם טוֹב ,זְ כוּתוֹ יָ גֵ ן ָע ֵלינוּ,
קוּבל ָה ֶא ִ
הצה"ק ַה ְמ ָ
נָ ַהג ְבּכָ ל ל"ג ָבּע ֶֹמר ַל ֲעשׂוֹת ִסיּוּם ִס ְפ ֵרי ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ.
ַה ַצּ ִדּיק ַה ָקּדוֹשׁ ַר ִבּי ָבּרוּ ,נֶ כֶ ד ַה ַבּ ַעל ֵשׁם טוֹב זְ כוּתוֹ יָ גֵ ן ָע ֵלינוּ ,נָ ַהג ְבּכָ ל ָשׁנָ ה וְ ָשׁנָ ה
ְבּיוֹם ל"ג ָבּע ֶֹמר ַל ֲעשׂוֹת ִסיּוּם ִס ְפ ֵרי ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ,וְ ַא ַחר ַה ִסּיּוּם ָל ַקח ַה ֵסּ ֶפר ַהזּ ַֹהר ִבּ ֵידי
תּוֹרה נָ ַשׁקז
שּ ְמ ַחת ַה ָ
וּמ ִ ׂ
שּ ְמ ַחת ַהיּוֹם ִ
שּה ִמ ִ ׂ
קּוּדין ִדּ ְק ֻד ָ ׁ
ָק ְדשׁוֹ וְ ָר ַקד כַּ ָמּה ָשׁעוֹת ,וְ ַא ֲח ֵרי ִר ִ
"איֶ קען ִדּי ,אוּן דּוּ ֶקענְ ְסט ִמי"
ְבּ ִפי ָק ְדשׁוֹ ֶאת ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר וְ ָא ַמר ְבּזֶ ה ַה ָלּשׁוֹןִ :
אוֹתי[)ַ .ט ֲע ֵמי ַה ִמּנְ ָהגִ ים(.
אוֹת ,וְ ַא ָתּה ַמכִּ יר ִ
]= ֲאנִ י ַמכִּ יר ְ

עוּדת ַהיּוֹם ֶה ֱע ָרה ֵ (,25ה ִביא,
)חלֶ ק ְס ַ
עוּד ָתא ֵ
תּוֹרהְ .וּב ֵס ֶפר ַא ְת ִקינוּ ְס ָ
ו .לִ ְקבּ ַֹע ֶאת יוֹם ַה ִסּיּוּם לְ יוֹם ִשׂ ְמ ַחת ָ
לוֹמרַ ,ה ֶח ְב ָרה ֶשׁ ָהיוּ ְמ ַחלְּ ִקים ֶאת כָּ ל ַמ ֶסּכְ תּוֹת הש״ס ֵבּין ֲח ֵב ִרים,
"ח ְב ַרת ש"ס" ,כְּ ַ
ְד ִבּ ְק ַצת ְק ִהילוֹת נָ ֲהגוּ ֶ
תּוֹרה
תּוֹרה כְּ ֵדי ְשׁיְ ַסיְ ימוּ ָ
כְּ ֵדי ֶשׁכֻּ לָּ ם יְ ַסיְ ימוּ ֶאת כָּ ל הש״ס ְבּיוֹם ְמסוּיָ ים ,וְ ָק ְבעוּ ֶאת יוֹם ַה ִסּיּוּם לְ יוֹם ִשׂ ְמ ַחת ָ
כּוֹת ִבים ,כִּ י ְבּיוֹם כ״ז נִ ָיסן תקע״ה ֶה ְחלִ יטוּ
רוֹשׁ ֵמי ַהקּוֹרוֹת ְ
תוֹרה ֶשׁ ְבּ ַעל ֶפּה כְ ֶא ָחדְ ,בּיוֹם ֶא ָחדְ - .
ֶשׁ ִבּכְ ָתב וְ ָ
ַמנְ ִהיגֵ י ֶח ְב ַרת "נֵ ר ָתּ ִמיד" ְב ִּבּיַ אלִ ְיסטוֹק ,לְ ֵחלֶ ק ֶאת הש״ס ֵבּין ַאנְ ֵשׁי ַה ֶח ְב ָרה ,כְּ ֵדי ֶשׁכֻּ לָּ ם יָ ַחד יְ ַסיְ ימוּ ֶאת
גּוֹאל.
יאת ַה ֵ
תּוֹרה ֶשׁל ְשׁנַ ת תקע״ו ,וְ כֵ ן ִמ ֵידי ָשׁנָ ה ְבּ ָשׁנָ ה ַעד ִבּ ַ
הש"ס תּוֲֹ ח ִצי ָשׁנָ הָ ,היִ ינוּ ַעד יוֹם ִשׂ ְמ ַחת ָ
)סוֹד ה'(.
ז .מדעסקינן בהאי צדיקא קדישא ,המקובל האלקי ,רבינו ברוך ממעזבוז זיע"א ,מן המעניין לצטט כאן
שתי סיפורי-פלא ,מהם נוכל להבין מעט מזעיר מגודל קדושתו ואהבת ישראל שלו.
ידוע ,שדרכו בקודש היה לבזות ,לעתים ,אנשים מסוימים שבאו לחסות בצלו ,ביחוד בעת שולחנו
הטהור בשבת-קודש או בחגים ,והללו היו מקבלים זאת באהבה גמורה ,בידעם שרבם הגדול בודאי
רואה עליהם קטרוגים ודינים ששורים עליהם ,ובדיבוריו הקשים והבוטים לעיני כל ,ביטל מעליהם דינים
קשים אלה.
היה זה באחת מלילות שבת קודש ,בעת ניהול שולחנו הטהור .אותו שבת התארח אצלו אחד ממחותניו
הצדיקים ,אשר הגיע אליו להשתתף בשמחת שבע ברכות לנשואי צאצאיהם ,ביחוד בסעודתא דחקל
תפוחין קדישין במחיצתו של מחותנו הקדוש ,רבי ברוך .באמצע עריכת ה"שולחן" ,התבטא רבי ברוך
נגד אחד החסידים בביטויים חריפים נגדו ,כדרכו בקודש .ויהי בשמוע אורחו המחותן את הדברים ,נבהל
ושאל את מארחו הצדיק :ומה עם מאמר חז"ל :המבזה את חבירו ברבים אין לו חלק בעולם הבא?!  -ענה
לו רבי ברוך :את העולם-הבא שלי כבר הפקרתי מזמן לטובת אידישע קינדער )בני ישראל(!
כן מסופר ,כי בשעותיו האחרונות בחייו עלי אדמות ,ישב כמנהגו תמיד ושקד בלימודו בספר הזוהר
הקדוש .ויהי כאשר הגיע לדברי הזוה"ק" :אית רוגזא ואית רוגזא; אית רוגזא דארור ,ואית רוגזא דברוך"
– יצאה נשמתו הטהורה לשמי  -מרומים ,כאשר תיבת "ברוך" על לשונו הטהור ,להתדבק בחיי החיים
ברוך הוא.
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ז

ƒס ּי ּום ז ַ…‰ר ּ ‰ו‡ ּּ ˜ּ ˙ƒון ַל ¿ ּ‚ ֻ‡ ָּלƒ ‡ֲ ‰ָ ‰מ ּ˙ƒי˙ – ¿ו ƒע ּל ּוי ַמ ָ ּזל ַעם יָ ¿ׂ˘ ƒר ≈‡ל
קוֹדשׁ ְל ַמ ַען ֶה ָחזָ ק ְבּ ִלימוּד
דוֹלי וְ ַצ ִדּ ֵיקי ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְק ִר ַיאת ֶ
ִבּ ְשׁנַ ת תרפ"א יָ ְצאוּ גְּ ֵ
בוֹדם ַמ ֲעלַ ת לִ מּוּד ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשֲׁ ,א ֶשׁר
דוּע ִלכְ ָ
זוֹהר ַה ָקּדוֹשׁ .וְ זֶ ה נֻ ָסּח ְק ִר ָיא ָתם :כְּ ָבר יָ ַ
ַה ַ
שּנָ ה
וּבזָּ ה ֵמ ָעלְ ָמא .וְ ַה ָ ׁ
וּמוֹתנָ א וְ ַח ְר ָבּא ִ
ָ
הוּא ְמ ַב ֵטּל כָּ ל ִמינֵ י ֻפּ ְר ָענֻ יּוֹת וּגְ זֵ רוֹת ָקשׁוֹת וְ ָרעוֹת,
הר ָבּנִ ים
"מ ַטּ ַעם ַ
"תּקּוּן ַלגְּ ֻא ָלּה ָה ֲא ִמ ִתּית" ִ
מוֹדעוֹת ִ
עוֹר ְרנוּ ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ְ
ֶשׁ ָע ְב ָרה כְּ ָבר ַ
ישׁא" ֲא ֶשׁר ִהיא נֶ ֶע ְת ָקה ְל ַמ ָטּה ,לִ ְשׁקֹד ַעל לִ מּוּד ַהזּ ַֹהר לִ גְ מֹר
ארי ְדּ ַא ְר ָעא ַק ִדּ ָ
ַהגְּ אוֹנִ ים ָמ ֵ
יּוּמים ,וּכְ ִפי ָה ְר ִשׁימוֹת ֲא ֶשׁר ִק ַבּ ְלנוּ ,א נִ גְ ַמר ַרק ְל ֵע ֶרֵ שׁשׁ
חוּצה לָ ָא ֶרץ ֶאלֶ ף ִס ִ
וּב ָ
ָבּ ָא ֶרץ ְ
יּוּמיםַ .על כֵּ ן ֲאנַ ְחנוּ ַר ָבּנֵ י וּגְ אוֹנֵ י ֶא ֶרץ ַה ְקּ ָ
ֵמאוֹת ִס ִ
דוֹשׁה ְמ ַב ְקּ ִשׁים ִמכָּ ל ַבּר יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר
טוֹבה,
יּוּמים בכ"ה ֱאלוּל ַה ָבּא ָע ֵלינוּ ְל ָ
שּגֶ תִ ,ל ְלמֹד עוֹד ַפּ ַעם ִבּכְ ֵדי ִלגְ מֹר ָה ֶא ֶלף ִס ִ
יָ דוֹ ַמ ֶ ׂ
כְּ ִפי ִשׁעוּר ָה ִראשׁוֹן ֵ
יוֹתר אוֹ ָפּחוֹת ִעם ְבּנֵ י ֶח ְב ָרתוֹ ֶשׁל ֶא ְשׁ ָתּ ַקדִ ,סיּוּם ז ַֹהר ֶא ָחד לְ ִעלּוּי
אוֹתם ֶעלְ יוֹנִ ים וְ ַת ְחתּוֹנִ ים ,וְ יָ ֵפר ֲע ַצת אוֹיְ ֵבינוּ וִ ַיקלְ ֵקל
ַמזָּ ל ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל וּלְ ַב ֵטּל כָּ ל ַה ָצּ ִרים ָ
וּב ְמ ֵה ָרה
תּוּשׁיָּ ה ,וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ְשׁ ֹכּן לָ ֶב ַטח וְ נִ ְר ֶאה ְבּנֶ ָח ַמת ִציּוֹןִ ,
יהם ִ
בוֹתם וְ א ַתּ ֲע ֶשׂינָ ה יְ ֵד ֶ
ַמ ְח ְשׁ ָ
אתם ְדּרוֹר ָבּ ָא ֶרץ" אכי"ר.
"וּק ָר ֶ
יִ ְת ַקיֵ ים ְ
י¿ ƒל ¿מ„ ּו ַּ ‰ז ַ…‰ר ¿ו ַּ ˜ּ ˙ƒּ ‰ונ ƒים ∆‡ ∆לף ּ ¿פ ָע ƒמים ¿ ּבסו… „ ָ∆ ‡∆ ‰לף ¿ל ָך ׁ ¿˘ל…מ…‰
יח ,וְ יִ ְתגַּ ֶלּה וְ יִ ָבּנֶ ה ַה ִמּ ְק ָדּשׁ
עוֹרר ָה ַר ֲח ִמים וְ נִ ְשׁ ָמתוֹ ֶשׁל ָמ ִשׁ ַ
ֲה ֵרי ,כִּ י ִלמּוּד ַהזּ ַֹהר הוּא ְמ ֵ
יחֲ ,א ֶשׁר ַעל כֵּ ן ֲאנַ ְחנוּ
טוּח ֶשֹּׁלא יִ ְסבֹּל ַצ ַער ֶח ְבלֵ י ָמ ִשׁ ַ
לּוֹמד בּוֹ ָבּ ַ
וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ְשׁ ֹכּן ָל ֶב ַטח ,וְ ַה ֵ
עוֹר ְרנוּ
וּב ֵתּי ִדּינִ ים ,נִ ְת ַ
רוּשׁ ַליִ ם ִתּ ָבּנֶ ה וְ ִתכּוֹנֵ ן ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבּיָ ֵמינוּ ָא ֵמןָ ,
ַחכְ ֵמי וְ ַר ָבּנֵ י ִעיר ַהקּ ֶֹדשׁ יְ ָ
וּבחוּץ ָל ָא ֶרץ ִבּכְ ֵדי ִלגְ מֹר ַה ֵסּ ֶפר ַהזּ ַֹהר ,וְ יִ ְהיֶ ה ַה ִסּיּוּם בכ"ה
ְליַ ֵסּד ִלמּוּד ַהזּ ַֹהר ָבּ ָא ֶרץ ְ
עוֹלם ,וְ יִ ְל ְמדוּ ַהזּ ַֹהר וְ ַה ִתּקּוּנִ ים ֶא ֶלף ְפּ ָע ִמים
יאת ָה ָ
טוֹבה ,יוֹם ְבּ ִר ַ
ֱאלוּל ַה ָבּא ָע ֵלינוּ ְל ָ
ְבּסוֹד ָה ֶא ֶלף ְלְ שׁמֹה.
סוֹח ִריםַ ,בּ ֲע ֵלי ָבּ ִתּיםַ ,בּ ֲע ֵלי ְמ ָלאכוֹת:
קוֹר ִאים ָלכֶ םַ ,א ֵחינוּ ֲחכָ ִמים ַר ָבּנִ יםֲ ,
וְ ָלכֵ ן ֲאנַ ְחנוּ ְ
ֹאמר גִּ בּוֹר ֲאנִ י .זְ כוּ וְ ִה ְת ַח ְבּרוּ ַבּ ֶח ְב ָרה ַהזֹּאת,
ִחזְ קוּ וְ ִא ְמצוּ ָל ַק ַחת ֵח ֶלק ִע ָמּנוּ ,וְ ַה ַח ָלּשׁ י ַ
וּבין ַה ְדּ ֵב ִקים יִ ְלמֹד ֵאיזֶ ה ָע ִלין כְּ ִפי ַה ֵסּ ֶדר
וּב ְשׁ ַעת ַה ְפּנַ אי ֵ
וְ כָ ל ֶא ָחד יַ ְחטֹף ֵח ֶלק ֵמ ַהזּ ַֹהרִ ,
ֲא ֶשׁר יִ ְתּנוּ ָלכֶ ם ַהגַּ ָבּ ִאים וְ ַה ְמנַ ֲה ִלים ֵבּין ָבּ ָא ֶרץ ֵבּין ְבּחוּץ ָל ָא ֶרץַ .א ְשׁ ֵריכֶ ם יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,דּעוּ
וּמ ָלּה נַ ֲע ֵשׂית ֶא ֶלף ֲא ָל ִפין וְ ִר ֵבּי ִר ְבבוֹן
שּ ַמיִ םְ .דּעוּ ,כָּ ל ִמ ָלּה ִ
ִמי ְמ ַט ֵהר ֶא ְתכֶ םֲ ,א ִביכֶ ם ֶשׁ ַבּ ָ ׁ
ָ
שּ ַמיִ ם ,כַּ נִּ זְ כַּ ר ְבּ ַה ְק ָדּ ַמת אוֹר ַה ַח ָמּה.
עוֹלמוֹת ֶע ְליוֹנִ ים ַבּ ָ ׁ
"וּמ ְצ ִדּ ֵיקי
וּבחוּץ ָל ָא ֶרץֲ ,א ֶשׁר ֲע ֵליכֶ ם נֶ ֱא ַמר ַ
וּמנַ ֲה ֵלי ַעם ק ֶֹדשׁ ָבּ ָא ֶרץ ְ
וְ ַא ֶתּםַ ,א ֵחינוּ ,גַּ ָבּ ֵאי ְ
ָה ַר ִבּים כַּ כּוֹכָ ִבים לְ עוֹלָ ם וָ ֶעד"ִ ,ע ְמדוּ וַ ֲעשׂוּ ִמ ְשׁ ָמרוֹת ִמ ְשׁ ָמרוֹת וְ ֵס ֶדר ְלכָ ל ָח ֵבר וְ ָח ֵבר כְּ ִפי
וּלזַ וֵּ ג כָּ ל ִסיּוּם
כֹּחוְֹ ,בּא ֶֹפן כִּ י כָּ ל ָח ֵבר יִ ְלמֹד ז ַֹהר ָשׁ ֵלם ַעד כ"ה ֱאלוּל אוֹ ֶח ְציוֹ אוֹ ִר ְבעוְֹ ,
ָשׁ ֵלם ַעל ג' אוֹ ד' ֲח ֵב ִרים ִבּכְ ֵדי ָל ַד ַעת כַּ ָמּה ִס ִ
יּוּמים יֵ שׁ ְבּכָ ל ִעיר וְ ִעיר ְל ַה ְשׁ ִלים ֶא ֶלף
ְפּ ָע ִמים .וּכְ ָבר ִמנִּ ינוּ ֶח ְב ַרת ְמזַ כֶּ ה ֶאת ָה ַר ִבּים ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵדּל ְבּזֶ ה.
ָ
חוּץ-ל ָא ֶרץ יַ ֲע ֶלה ַה ִלּמּוּד ֶשׁ ָלּ ֶהם ִעם ַאנְ ֵשׁי ִעיר ַהקּ ֶֹדשׁ ִבּ ְמ ִס ַלּת
ָ
וּברוּר ,כִּ י גַּ ם ַאנְ ֵשׁי
ֵבּית ק ֶֹדשׁ ַה ָקּ ָד ִשׁים ְבּסוֹד כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲע ֵר ִבים זֶ ה ָבּזֶ ה ,וְ נִ כָּ נֵ ס ְל ָשׁנָ ה ֲח ָד ָשׁהְ ,שׁנַ ת גְּ ֻא ָלּה

ח

זכותא דבר יוחאי

עוֹלם כֻּ לּוֹ .וְ ַא ַחר ַה ִסּיּוּםִ ,אם יִ ְצ ָט ֵר עוֹד
ישׁוּעה ְבּ ַר ֲח ִמים ַעל ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַעל כָּ ל ָה ָ
ָ
וִ
נַ ֲחזֹר עוֹד ַפּ ַעם ֵס ֶדר ֵשׁנִ י .וּזְ כוּת ַה ַתּנָּ א הרשב"י זְ כוּתוֹ יָ גֵ ן ָע ֵלינוּ ָא ֵמן ,יָ גֵ ן ָע ֵלינוּ וְ יָ גֵ ן
קוֹדשׁ ִמ ַטּ ַעם ַהר ָבּנִ ים ַהגְּ אוֹנִ ים ָמ ֵארי ְדּ ַא ְר ָעא ַק ִדּ ָישׁא(.
יאת ֶ
ְ)ק ִר ַ
ֲע ֵליכֶ ם וְ ַא ֶתּם ָשׁלוֹם.
שּ ֵבּ ֵאר
עוֹלה לוֹ כְּ ִאילוּ ָל ַמד כָּ ל ַה ִלימוּד ,כְּ מוֹ ֶ ׁ
וּמה גָּ ְדלוּ ִדּ ְב ֵרי חז"ל ֶשׁ ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ֵתּף ְבּ ִסיּוּם ָ
ַ
יה נִ כְ ֶתּ ֶבת כָּ  :סמ"ך יו"ד ו"ו
לּוֹת ָ
ילת ִסיּוּם ְבּ ִמלּוּי ִמ ֶ
הגר"א ְבּ ִס ְפרוֹ "קוֹל ֵאלִ יָּ הוּ"ְ ,דּ ִמ ַ
לוֹמר:
ימ ְט ִריָּ ה ,כְּ ַ
עוֹלה אוֹתוֹ גִּ ַ
מ"ם – וְ כָ ל ֵח ֶלק ַהנִּ כְ ָתּב ַבּנִּ גְ ֶלה .וְ ֶשׁ ֵאינוֹ נִ כְ ַתּבַ ,הנִּ ְס ָתּרָ ,
שּים ,וְ כֵ ן יו"ד
עוֹלה ִשׁ ִ ׁ
שּים ,וְ ַהנִּ ְס ָתּר – מ"ך גַּ ם ָ
עוֹלה ִשׁ ִ ׁ
ס"מ"ך – ָהאוֹת ס' ָה ִראשׁוֹנָ ה ָ
עוֹלה ֶע ֶשׂר ,ו'-ו"ד גַּ ם ֶ
– י' ֶ
עוֹלה ֶע ֶשׂר וְ כֵ ן ו' ֵ -שׁשׁ ,וְ ַהנִּ ְס ָתּר ו'  -גַּ ם ֵשׁשׁ ,מ' – ַא ְר ָבּ ִעים,
לוֹמר ָלְ שׁ ַהנִ גְ ָלה וְ ַהנִּ ְס ָתּר ָשׁוִ וים ,כָּ ַ הנִּ גְ ֶלה זֶ ה ֶשׁ ָלּ ַמד כָּ ל ַה ִלימוּד,
ו-ם' ,גַּ ם ַא ְר ָבּ ִעיםַ ,
עוֹלה ָל ֶהם ֶשׁ ִלּ ְמּדוֹ כָּ ל ַה ִלימוּד.
וְ ַהנִּ ְס ָתּר זֶ ה ֶשׁ ָבּא ַרק ְל ִסיּוּםָ ,
וּל ַה ְשׁ ִלים
עוּדת ִסיּוּם ְבּיוֹם צוֹםֶ ,שׁ ֻמּ ָתּר ֶל ֶאכוֹלְ ,
יתא ְבּ ֵבאוּר ֲה ָלכָ ה ִ)ס ָימן תקנא( ְלגַ ֵבּי ְס ַ
ִא ָ
עוּדת ַה ִסּיּוּם.
לּוֹמ ִדיםֶ ,א ָלּא ַאף ְל ֵאלּוּ ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַתּ ְתּ ִפים ִבּ ְס ַ
ֶאת ֲהצוֹם ְבּיוֹם ַא ַחר ,א ַרק ַל ְ
אוֹתן ֶשֹּׁלא לָ ְמדוּ
מוּת ִּרין לֶ ֱאכוֹל ַאף ָ
רוּרהְ ,ד ָ
וז"ל :וְ ִסיּוּם ַמ ֶסּכֶ ת ַ -עיֵ ין ַמה ֶשׁכָּ תוּב ַבּ ִמּ ְשׁנָ ה ְבּ ָ
ִע ָמּ ֶהן ,וְ הוּא ִמ ָמּגֵ ן ַא ְב ָר ָהם וְ ֵאלִ יָּ הוּ ַר ָבּה .וְ ַעיֵּ ן ְבּ ִסדּוּר ֶשׁל ר"י ֶע ְמ ִדיןֶ ,שׁ ַדּ ְעתּוֹ ְד ַהיְ ינוּ ַה ַמ ֲחזִ ִיקין
לּוֹמ ִדים ְבּ ָממוֹנָ ם" ,ע"כ.
ִבּ ֵידי ַה ְ
וּמ ְת ַא ֲח ִדים
וּמ ְשׁ ַתּ ְתּ ִפים ִ
בוּרה ,כָּ ל ֶא ָחד כַּ ָמּה ַדּקּוֹת ִ
לּוֹמ ִדים ַבּ ֲח ָ
וְ ִאם כָּ ַ בּ ִסּיּוּם – ַה ְ
כּוּלם ֶשׁ ָלּ ְמדוּ כָּ ל הזוה"ק ,וְ כָ  נוּכַ ל ַל ֲעשׂוֹת
עוֹלה ָל ֶהם ָ
ִבּ ְרצוֹנָ םַ ,על ַא ַחת כַּ ָמּה וְ כַ ָמּה ֶשׁ ֶ
יוּמי ַ
ִס ֵ
"ה ָקּטֹן יִ ְהיֶ ה לָ ֶאלֶ ף",
זוֹהר ַל ֲא ָל ִפים ,וְ יִ ְת ַקיֵ ים ָבּנוּ ִדּ ְב ֵרי ַהנָּ ִביא יְ ַשׁ ְעיָ ה ֶ)פּ ֶרק ס' כ"ב(ַ :
שּ ִסּיֵּ ם כָּ ל הזוה"ק.
דוֹרנוּ ַהנָּ מוּ יוּכַ ל ְל ֵה ָח ֵשׁב ְל ַשׂר ָה ֶא ֶלףׁ ֶ ,
ֶשׁ ֲא ִפילוּ ְבּ ֵ
יוֹעץ ֶ)ע ֶרַ ר ִבּים( כָּ ַתב :וְ כַ ָמּה ַמ ֲעלוֹת טוֹבוֹת ְל ָ
וּב ֶפּלֶ א ֵ
ְ
וּת ִפ ָלּה ְדּ ַר ִבּים ,וְ כָ ל
תוֹרה ְדּ ַר ִבּיםח ְ
חוֹשׁ ֵבי ְשׁמוֹ
ִמ ְצוָ ה ַהנַּ ֲע ֵשׂית ְבּ ַר ִבּיםִ ,הנֵּ ה כִּ י כֵּ ן ָראוּי ְלכָ ל ָא ָדם ְל ִה ְת ַח ֵבּר ִעם יִ ְר ֵאי ה' וְ ְ
ְ
"ח ֵבר ֲאנִ י ְלכָ ל ֲא ֶשׁר יְ ֵראוּ ."עכ"ל.
וּל ַקיֵ ים ַמ ֲא ַמר ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶל ע"ה )קי"ט ס"ג( ָ
חְ .וּב ֵס ֶפר ִבּינָ ה לְ ִע ִתּים ֵ)חלֶ ק ב ְ -דּרוּשׁ א לְ ַשׁ ָבּת ר"ח ֱאלוּל( ,וז"ל :וְ זֹאת ָהיְ ָתה לִ י ַא ַחת ִמכַּ וָּנוֹת ֶה ָחכָ ם ע"ה
רוֹצה
בוֹאר ,כִּ י כַּ ֲא ֶשׁר השי"ת ֶ
ְבּ ָא ְמרוֹ ִבּ ְרצוֹת ה' ַדּ ְרכֵ י ִאישׁ גַּ ם אוֹיְ ָביו יַ ְשׁלִ ים ִאתּוֹ ִ)מ ְשׁלֵ י טז ז(ְ .וּפשׁוּטוֹ ְמ ָ
עוֹשׂה ֶשׁגַּ ם אוֹיְ ָביו ֶשׁל ָה ָא ָדם יִ ְהיוּ ְבּ ָשׁלוֹם ִעמּוֹ וְ א
נוֹחה ֵמ ֶהםָ ,אז הוּא ית' ֶ
וְ ָח ֵפץ ְבּ ַד ְרכֵ י ָה ָא ָדם ֶשׁ ַדּ ְעתּוֹ ָ
שּ ִרים ֶאל ַא ֲה ָבתוֹ
רוֹצים ֶאת ה'ְ ,דּ ַהיְ נוּ ֶשׁ ֵהם ְמיֻ ָ ׁ
יַ זִּ יקוּהוּ .וּלְ ִפי ַדּ ְרכֵּ נוּ יֵ ָא ַמר ,כְּ ֶשׁ ַדּ ְרכֵ י ָה ִאישׁ ֵהם ֻמ ְד ָרכִ ים וְ ִ
וְ יִ ְר ָאתוֹ יָ ת'ִ ,הנֵּ ה א יַ ְס ִפּיק ִבּ ְהיוֹתוֹ הוּא ְבּ ַע ְצמוֹ ָשׁלֵ ם ִבּ ְד ָרכָ יו ְוּב ַמ ֲע ָשׂיוֲ ,א ָבל ָצ ִריֶ שׁ ִאישׁ זֶ ה גַּ ם אוֹיְ ָביו ֶשׁל
ימם ִעמּוֶֹ ,שׁיִּ ְהיוּ ְשׁלֵ ִמים כָּ מוֹהוּ ,וְ יִ ְשׁ ַתּ ְתּפוּ הוּא
ה'ֵ ,הם ָה ְר ָשׁ ִעים ְמ ַשׂנְ ָאיו ית' ,יָ ִשׂים כָּ ל ִה ְשׁ ַתּ ְדּלוּתוֹ לְ ַה ְשׁלִ ָ
יאת ָה ָא ָדם לָ זֶ ה ָהעוֹלָ םַ .על
שּלֵ מוּת ,וְ זֶ ה הוּא ַה ַתּכְ לִ ית ָה ֲא ִמ ִתּי לְ ִב ַ
שּגַ ת ַה ְ ׁ
וְ ֵהם לִ ְהיוֹת יַ ַחד זֶ ה ִעם זֶ ה ְבּ ִענְ יַ ן ַה ָ ׂ
אוֹתם ,כִּ י כָּ ל ֶא ָחד ְמ ֻצוֶּה
כֵּ ן ָא ַמר כָּ ל ַה ִמּ ְצוָ ה ֲא ֶשׁר ֶבּ ֱא ֶמת ֲאנִ י ְמ ַצוֶּה לָ ִ בּ ְפ ָרטוּת לְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֶשׁיַּ ֲע ֶשׂה ָ
רוּה
אוֹתהֲּ ,א ָבל ֶשׁיִּ ְשׁ ַתּ ְתּפוּ ִע ְמֲּ א ֵח ִרים וְ כֻ לְּ כֶ ם ִתּ ְש ְמ ָ
עוֹשׂה ָ
לְ ַע ְצמוִֹ ,תּ ְשׁ ַתּ ֵדּל ֶשֹּׁלא ִתּ ְהיֶ ה ַא ָתּה לְ ַב ֶדָּ ה ֶ
לַ ֲעשׂוֹת ,לְ ַמ ַען ִתּ ְחיוּן ְוּר ִב ֶיתם ,לְ ַמ ַען יִ ְהיוּ לָ כֶ ם ַחיִּ ים ֶבּ ֱא ֶמתִ ,דּ ְבלָ או ָהכִ י לָ ָמּה לָ כֶ ם ַחיִּ ים ,ע"ד ָ)אבוֹת א יד(
עוֹשׂים
מוּע ִטים ָה ִ
עוֹשׂים ַה ִמּ ְצוָ ה לְ ָ
דּוֹמה ַר ִבּים ָה ִ
וּכְ ֶשׁ ֲאנִ י לְ ַע ְצ ִמי ָמה ֲאנִ י .וְ נִ כְ לָ ל ָבּזֶ ה ַמה ֶשׁלִּ ְמדוּנוּ ז"לֵ :אינוֹ ֶ
אוֹתהּ.
ָ

זכותא דבר יוחאי

ט

ימ ּו„
ƒס ּי ּום ַעל ≈ס ∆פר ַ‰זו… ַ‰ר ָר‡ ּוי ¿ו ָח ׁ˘ ּוב ¿סע ּו ַ„˙ ƒמ ¿ˆ ָו¿ ,‰ו ַכ ָ ּי„ ּו ַע ¿ ּב ׁ ָ˘ ָעַ ‡ַ ‰ח˙ ּƒל ּ
ימ ּו„ ּ˙ו… ַר˙ ַּ ƒ ‰נ‚¿ ∆ל‰
ַ‰זו… ַ‰ר ׁ ָ˘˜ ּול ¿ּכמו… ׁ ָ˘נָ ≈ ˘¿ ׁ ‰ל ָ
ימƒּ ‰ל ּ
כוֹרים( .כְ מוֹ ֶשׁכָּ ַתב בשו״ת
עוּדת ִמ ְצוָ ה) ,וְ יִ ְפטֹר ְבּ ַת ֲענִ ית ְבּ ִ
זוֹהר ָח ִשׁיב ְס ַ
ִסיּוּם ַעל ֵס ֶפר ַה ַ
זוֹהר ָח ִשׁיב ִסיּוּם
ִפּ ְר ֵחי כְּ הוּנָ ה ֵ)חלֶ ק או״ח סי' י״ג(ֲ ,א ֶשׁר נִ ְשׁ ַאל ְבּ ִדין זֶ הִ ,אם ִסיּוּם ְבּ ֵס ֶפר ַה ַ
עוּדת ִמ ְצוָ ה ֶשׁגָּ ְמרוּ ֵס ֶפר,
עוֹשׂים ְס ַ
וְ ִדיֵּ ק ָלשׁוֹן הריטב״א )ביש״ש( וְ ָלשׁוֹן החו״יְ ,דכָ ְתבוּ ְד ִ
ילא כָּ ל ֶשׁכֵּ ן
וּמ ֵמּ ָ
וּב ַפ ְּשׁטוּת ֵאין כַּ וָ ונָ ָתם גְּ ָמ ָרא ֶא ָלּא גַּ ם כָּ ל ִמ ְד ָרשׁ ,וּכְ ַדיְ ָיקא ִבּ ְלשׁוֹנָ םִ ,
ְ
הוֹצ ֵיאנוּ
זוֹהר הוּא ַה ָדּ ָבר ַהיְּ ִח ִידי לְ ִ
מוֹח ְבּ ִסיּוּם ִלמּוּדוֶֹ ,שׁזְּ כוּת לִ ּימּוּד ַה ַ
זוֹהר ֶשׁ ָע ֵלינוּ ִל ְשׂ ַ
ַ
דוֹתיו
זוֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ,וְ עוֹד ֶשׁ ַהזּ ַֹהר ָמ ֵלא ַעל גְּ ָ
ֵמ ַע ְבדוּת לְ ֵחרוּת כַּ נִּ זְ כָּ ר ְבּ ַה ְר ֵבּה ְמקוֹמוֹת ְבּ ַ
עוּדת ִמ ְצוָ הַ ,עד כָּ אן תּוֹכָ ן ְדּ ָב ָריו.
וּבכְ ָלל ַמ ֶסּכְ תּוֹת נֶ ְח ָשׁב ,וְ זֶ ה הוּא ִבּכְ ָלל ְס ַ
ִמ ִמּ ְשׁנָ יוֹתִ ,
גוֹדל ֲח ִשׁיבוּת ְס ַ
וּב ֶ
ְ
עוּדת ִסיּוּםָ ,מּ ִצינוּ ְבּ ֵס ֶפר יָ ם ֶשׁל ְשׁמֹה )ב"ק ֶפּ ֶרק ז ִס ָימן לז'( ֶשׁכָּ ַתב
ֶשׁ ִבּ ְס ֻע ַדּת ִסיּוּם ֶשׁ ָע ָשׂה ַעל ִס ְפרוֹ  -יָ ם ֶשׁל ְשׁמֹהִ ,בּ ְשׁ ַעת ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹןָ ,א ַמר "נְ ָב ֵר
יוֹתר ִל ְפנֵ י הקב"ה .וז"ל" :וְ ִסיּוּם ַה ֵסּ ֶפר ,נַ ֵמי
שּ ֵאין ָלִ שׂ ְמ ָחה ֵ
שּ ְמ ָחה ִבּ ְמעוֹנוֹ" ,וְ ַה ַטּ ַעם ֶ ׁ
ֶשׁ ַה ִ ׂ
שּ ְמ ָחה ִבּ ְמעוֹנוֹ ְבּ ִסיּוּם ַמ ֶסּכֶ ת.
עוּדת ִמ ְצוָ הִ .וּמשּׁוּם זֶ ה ָהיָ ה נִ ְר ֶאה לְ ָב ֵרֶ שׁ ַה ִ ׂ
נִ ְר ֶאה ְבּ ֵעינֵ י ֶשׁהוּא ְס ַ
תּוֹרהְ .דּ ֵאין להקב"ה ְבּעוֹלָ מוֹ ֶאלָּ א
יוֹתר לִ ְפנֵ י הקב"הֶ ,אלָּ א ִשׂ ְמ ָחה וְ ִרנָּ ה ֶשׁל ָ
ְדּ ֵאין לְ ִ שׂ ְמ ָחה ֵ
ד' ַאמּוֹת ֶשׁל ֲהלָ כָ ה ְ)בּ ָרכוֹת ח' ע"א(ְ .דּא גָּ ַרע ִמ ִפּ ְדיוֹן ַה ֵבּן.
עוּדת ִמּ ְצוָ ה ,כָּ ל ֶשׁכֵּ ן ֶשׁ ְסּ ֻע ַדּת
דּוּשׁים ַעל הש"ס נֶ ְח ָשׁב ִל ְס ַ
ֲה ֵריֶ ,שׁ ְסּ ֻע ַדּת ִסיּוּם ְל ֵס ֶפר ִח ִ
עוּדת ִמ ְצוָ וה.
קי רשב"י ,יֵ ָח ֵשׁב ִל ְס ַ
ִסיּוּם ַעל הזוה"ק ֵמ ַה ַתּנָ א ָה ֱא ִ
"מאוֹר וָ ָשׁ ֶמשׁ" ְ)שׁמוֹתָ ,פּ ָר ַשׁת יִ ְתרוֹ(ֶ ,שׁכָּ ַתב ַעל ַמ ֲע ַלת ַה ִסּיּוּם
וְ עוֹד ָמּ ִצינוּ ְבּ ֵס ֶפר ַה ָקּדוֹשׁ ָ
תּוֹרה – הוּא ַרק ַעל יְ ֵדי ַא ְחדוּת ,וְ כָ ל ֶשׁכֵּ ן ֶשׁ ִלּמּוּד הזוה"ק
שּגַ ת ַה ָ
וּמ ְדגִּ ישׁ ְל ִע ָקּר ַה ָ ׂ
ַמ ֶסּכֶ תַ ,
תּוֹרה .וז"ל" :וְ ִהנֵּ ה ָא ַמ ְרנוּ ַעל ִסיּוּם ַמ ֶסּכֶ תֵ ,פּרוּשׁ ַעל
שּגַ ת ַה ָ
יּוֹעיל ִלזְ כּוֹת ְל ַה ָ ׂ
ְבּ ַא ְחדוּתֶ ,שׁ ִ
דוּע ַ
הוּבא ַבּכְּ ֻת ִבים ֶשׁ ִלּיְ ,דּיָ ַ
יבת ַמ ֶסּכֶ ת ,וְ ָ
ֵתּ ַ
קוּד ָשׁא ְבּ ִרי
אוֹריְ ָתא ָבּ ָרא ְ
)זוֹהר ַה ְק ָדּ ָמה ה' א'( ְבּ ַ
יתא .וְ ַה ֵצּרוּף
תּוֹרה ָעלוּ וְ נִ ְצ ַט ְרפוּ ברל"א ְשׁ ָע ִרים ַא ְל ָפא ֵבּ ָ
אוֹתיּוֹת ַה ָ
הוּא ָע ְל ָמאַ ,היְ ינוּ ֶשׁ ִ
ָה ִראשׁוֹן הוּא א"ל ב"ם ,וְ סוֹף ַה ֵצּרוּף ֶשׁל א"ל ב"ם הוּא כ"ת ,וְ הוּא שׁ ֶֹרשׁ ַה ְמּקוֹר ִל ְשׁ ָאר
רוּפים .ומ"ם וסמ"ך ֶשׁ ְבּלוּחוֹת ְבּנֵ ס ָהיוּ ְ
ַה ֵצּ ִ
שּגַ ת
עוֹמ ִדין ַ)שׁ ָבּת קד א( ,וְ זֶ הוּ מסכ"ת .וְ ִע ָקּר ַה ָ ׂ
ַה ָ
תּוֹרה הוּא ַעל יְ ֵדי ַא ְחדוּת ,כְּ ַמ ֲא ָמר ַהכָּ תוּב ְ)שׁמוֹת יט ב( וַ יִּ ַחן ָשׁם יִ ְשׂ ָר ֵאל נֶ גֶ ד ָה ָהר ְ -בּ ֶלב
שּה ְבּ ַר ִבּים ֶשׁ ִהיא ִמ ְצוָ ה ,כְּ ִדכְ ִתיב וְ נִ ְק ַדּ ְשׁ ִתּי
שׁוּבה ֶ -פּ ֶרק ְשׁ ִב ִיעי( ,וְ ז"ל :וְ כֵ ן ְק ֻד ָ ׁ
)שׁ ַער ַה ְתּ ָ
אשׁית ָחכְ ָמה ַ
ְוּב ֵס ֶפר ֵר ִ
ְבּתוְֹ בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ,כְּ ְד ִפּ ְירשוּ ַבּזּ ַֹהר ָפּ ָר ַשׁת ֱאמוֹר .וְ כֵ ן נִ כְ ָשׁל ֶשׁ ֲח ֵב ָריו נִ ְמנִ ים לִ ְד ַבר ִמ ְצוָ ה ִמ ְת ַפּלְּ לִ ים ְבּ ַביִ ת
ַהכְּ נֶ ֶסת ַבּ ֲע ָשׂ ָרה וְ הוּא ֵאינוֹ נִ ְמנָ ה ִע ָמּ ֶהם .וְ ָה ָרגִ יל לָ בוֹא לְ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת וְ יוֹם ֶא ָחד א ָבּאַ ,ה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
שּ ֵאינוֹ יָ כוֹל לִ ְתקֹן .גַּ ם יִ ְת ַבּ ֵטּל
שׁוֹאל ָעלָ יו .וְ גַ ם ֵאינוֹ ַמ ְשׁלִ ים רמ"ח ֵתּבוֹת ֶשׁ ִבּ ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמעֶ ,שׁהוּא ְמ ֻעוָּת ֶ ׁ
ֵ
אוֹמרוֹ ִ)מ ְשׁלֵ י יט ,ב( ִאוֶּלֶ ת ָא ָדם ְתּ ַסלֵּ ף
תּוֹרה ,וְ ַהכֹּל ִמ ְפּנֵ י ִסכְ לוּתוֹ ,כְּ ְ
תּוֹרה ֶשׁ ִהיא ִמ ְצוַ ת ֲע ֵשׂה ִמן ַה ָ
ִמ ַתּלְ מוּד ָ
כּוֹבשׁ ֶאת יִ ְצרוֹ וְ א יִ ָמּ ֵשַׁ א ַחר ַתּ ֲאוָ תוִֹ ,בּ ְפ ָרט ְבּרֹאשׁ ח ֶֹדשׁ
ְדּ ָרכָ ו וגו' .וְ ֶה ָחכָ ם ֵעינָ יו ְבּרֹאשׁוֹ וְ יִ ְהיֶ ה גִּ בּוֹר ֵ
תּוֹרה ְוּת ִפלָּ ה
סוֹפ ִרים ,יֵ שׁ לִ יזָּ ֵהר ֶשֹּׁלא יְ ַמלֵּ א ִבּ ְטנוֹ ֶשׁיֶּ ֱחלֶ ה וְ יָ בֹא לִ ֵידי ִבּטּוּל ָ
עוּדה ִמ ִדּ ְב ֵרי ְ
פוּריםֶ ,שׁ ַה ְסּ ָ
ְוּב ִ
תּוֹרה.
דּוֹחה ֲע ֵשׂה ִמן ַה ָ
שּ ֵאין ֲע ֵשׂה ִמ ִדּ ְב ֵר ֶיהם ָ
תּוֹרהׁ ֶ ,
ֶשׁ ֵהם ִמ ְצוַ ת ֲע ֵשׂה ִמן ַה ָ

י
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ֶא ָחד כְּ ִאישׁ ֶא ָחד ,וְ ָשׁם נִ ְפ ַסק זֻ ֲה ָמ ָתן ,וְ כָ ל ֵשׁ ֶבט וְ ֵשׁ ֶבט ִתּ ֵקּן ֵצרוּף הוי"ה ֶשׁלּוֹ ,וְ ָא ְמרוּ
נוֹק ִבין וְ נִ ְתגַּ ָלּה כְּ נֶ גְ ָדּן ֵמיִ ין
דוֹלה ִמ ִקּירוֹת ִל ָבּם ,וְ ֶה ֱעלוּ ֵמיִ ין ְ
שׁוּקה גְּ ָ
'נַ ֲע ֶשׂה וְ נִ ְשׁ ָמע' ִבּ ְת ָ
תּוֹרה ַעד ֵצרוּף
שּגוֹת ַה ָ
תּוֹרה ,וְ זָ כוּ ַל ַה ָ ׂ
שּ ֵמי ָמרוֹם ִל ֵתּן ָל ֶהם ַה ָ
כוּרין ֶ -שׁיָּ ַרד הקב"ה ִמ ְ ׁ
ְד ִ
רוּפים.
ָה ִראשׁוֹן ֶשׁהוּא שׁ ֶֹרשׁ ַה ְמּקוֹר ִל ְשׁ ָאר ַה ֵצּ ִ
ימי הרה"ק ר' ָבּרוִּ מ ֶמ ֶעזְ 'יבוּז' זיעוכי"אָ ,היָ ה ִק ְטּרוּג גָּ דוֹל
שּנָ ה ַא ַחת ִבּ ֵ
שּ ָׁ
דוּעׁ ֶ ,
וְ עוֹד יָ ַ
ַעל ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ א ִה ְצ ִליחוּ ַצ ִדּ ֵיקי ַהדּוֹרוֹת ְל ַב ֵטּל ֶאת ַה ִקּ ְטרוּגַ ,עד ֶשׁ ָא ַמר ר' ָבּרוּ,
עוּדה ְבּ ֵעת ִסּיּוּם ַמ ֶסּכֶ תַ ,
עוֹשׂים ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְס ָ
ֶשׁ ַהזְּ כוּת ֶשׁ ִ
יהםָ ,צ ִרי
וּמזְ ִמינִ ים ֶאת ַח ְב ֵר ֶ
ְל ַב ֵטּל ֶאת ַהגְּ זֵ ָרה  -וְ כָ ֲ הוָ ה.
ַ
ובשו"ת ִאגְּ רוֹת מ ֶֹשׁה
)אוֹרח ַחיִּ ים ֵחלֶ ק א ִס ָימן קנז( גַּ ם כֵּ ן ַמ ֲא ִריְ ל ָב ֵארֶ ,שׁכָּ ל ִסיּוּם ֵס ֶפר
בוּרה ,יֵ שׁ ָלהּ ִדּין
וּב ְפ ָרט ִמ ְצוָ וה ֶשׁנֶּ ֶע ְשׂ ָתה ַבּ ֲח ָ
שּכֶ ת זְ ַמן ַרבִ ,
ֶשׁהוּא ,וְ כֵ ן כָּ ל ִמ ְצוָ וה ַה ִמּ ְת ַמ ֶ ׁ
כוֹרים ֵמ ַה ַתּ ֲענִ ית
עוּדת ִמ ְצוָ ה ִל ְפטוֹר ַה ְבּ ִ
"בּ ְד ָבר ִאם יֵ שׁ ְל ַה ְח ִשׁיב ְס ַ
עוּדת ִמ ְצוָ וה .וז"לַ :
ֶשׁל ְס ַ
לּוֹמ ִדים
בּוּרה ֶשׁ ְ
ימין ְבּ ַח ָ
חוֹדשׁ ָאב ַעד ַה ַתּ ֲענִ ית .גַּ ם כְּ ֶשׁ ְמ ַסיְ ִ
ֶע ֶרב ֶפּ ַסח ,וְ ֶל ֱאכֹל ָבּ ָשׂר ֵמרֹאשׁ ֶ
סוּקיםֶ ,שׁ ַדּ ַעת כתרה"ר ֶשׁגַּ ם
יהם ִמ ְד ָרשׁוֹת חז"ל ַעל ַה ְפּ ִ
דּוֹרשׁ ִל ְפנֵ ֶ
ִמ ְק ָרא ְבּ ִעיּוּן ,וְ ָה ַרב ֵ
"א ָבל ִמכָּ לָ -מקוֹם נִ ְר ָאה ַל ֲענִ יּוּת ַדּ ְע ִתּי ֶשׁ ַה ִדּין
עוּדת ִמ ְצוָ ה כְּ ִסיּוּם ַמ ֶסּכֶ ת"ֲ .
זֶ ה נֶ ְח ָשׁב ְס ַ
ֱא ֶמתְ ,דּ ַאף ִלמּוּד ְבּ ִעיּוּן ַה ְסּ ָפ ִרים ֶשׁל ָ
עוּדת
תּוֹרה ֶשׁ ִבּכְ ָתב ,נָ ֵמי יֵ שׁ ְל ַה ְח ִשׁיב ַה ִסּיּוּם ְס ַ
ִמ ְצוָ הְ ,דּ ָהא ָמּ ִצינוּ ְדּ ָלאו ַדּוְ ָקא ִסיּוּם ַמ ֶסּכֶ ת ְל ַל ֵמּדֶ ,א ָלּא כָּ ל ִמ ְצוָ ה ֶשׁנִּ ְמ ְשׁכָ ה ֶמ ֶשׁ זְ ַמן,
יּוּמהּ ,כִּ ְד ִא ָ
נָ ֵמי יֵ שׁ ִשׂ ְמ ָחה ְבּ ִס ָ
יוֹסף
יתא ְבּ ַר ְשׁ ַבּ"ם ָבּ ָבא ָבּ ְת ָרא ַ)דּף קכ"א( ְבּ ַט ַעם ַר ָבּה וְ ַרב ֵ
פּוֹס ִקין בּוֹ ִמ ִלּכְ רוֹת ֵע ִצים ַל ַמּ ֲע ָרכָ הְ ,ל ִפי
שּ ְ
שּה ָע ָשׂר ְבּ ָאב הוּא ִמשּׁוּם ֶ ׁ
ְדּיוֹם טוֹב ֶשׁל ֲח ִמ ָ ׁ
ֶשׁ ְבּאוֹתוֹ יוֹם ָהיוּ ַמ ְשׁ ִל ִ
"א ָבל ַעל כָּ ל ָפּנִ ים יֵ שׁ ִל ְלמֹד ִמזֶּ הֶ ,שׁיֵּ שׁ
דוֹלה כָּ זֹאת"ֲ ,
ימין ִמ ְצוָ ה גְּ ָ
עוֹשׂין ִמ ְצוָ ה ֶמ ֶשׁ זְ ַמן ,יֵ שׁ ָל ֶהן
ַל ֲעשׂוֹת ִשׂ ְמ ָחה ִלגְ מֹר כָּ ל ִמ ְצוָ ה ,וְ ָלכֵ ן ַבּ ֲאנָ ִשׁים ְמיֻ ָח ִדים ֶשׁ ִ
שׁיָּ 
עוּדה ְל ִשׂ ְמ ָח ָתם ,כִּ י ִשׂ ְמ ָחה ַא ֶח ֶרת כְּ מוֹ ַל ֲעשׂוֹת ֶאת ַהיּוֹם ְליוֹם טוֹב א ַ ּ
ַל ֲעשׂוֹת ְס ָ
עוֹשׂין יְ ִח ִידים ִלגְ מֹר ִמ ְצוָ ָתם ַבּ ִסּיּוּם ַמ ֶסּכֶ ת ,וּכְ מוֹ כֵּ ן
עוּדה ָהא ָמּ ִצינוּ ֶשׁ ִ
יח ִידיםֲ ,א ָבל ְס ָ
ִבּ ִ
הוּא ִלגְ מֹר ִמ ְצוָ ה ַא ֶח ֶרתֵ ,מ ַא ַחר ֶשׁ ֲחזִ ינָ ן ֶשׁיֵּ שׁ ַל ֲעשׂוֹת ִשׂ ְמ ָחה ִבּגְ ַמר כָּ ל ִמ ְצוָ ה"ַ .עד כָּ אן.

וְ ַעיֵּ ן בהגר"א )יו"ד סוֹף סי' רמ"ו ס"ק ע"ו(ֶ ,שׁהוֹכִ ַ
יח מהרשב"ם ָלזֶ ה ֶשׁ ְבּ ִסיּוּם ַמ ֶסּכֶ ת ָצ ִרי
ימה
וּמפ ָֹרשׁ בנ"י )ב"ב ָשׁם קכ"א( ְס ָתם ְבּכָ ל ִמ ְצוָ ה ֶשכְ ֶּש ִה ְשׁ ִל ָ
עוּדת ִמ ְצוָ הְ .
מוֹח וְ נִ ְק ֵראת ְס ַ
ִל ְשׂ ַ
וּמ ְשׁ ֶתּה וְ יוֹם טוֹב ,עיי"ש .וְ ִאם כֵּ ן וַ ַדּאי יֵ שׁ ִל ְלמֹד ִמזֶּ הֶ ,שׁגַּ ם ִלמּוּד ִמ ְק ָרא
עוֹשׂין ִשׂ ְמ ָחה ִ
ִ
וּמ ְשׁ ֶתּה ,וְ ִהיא
שּנִּ ְמ ַשֵׁ איזֶ ה זְ ַמן ֶשֹּׁלא גָּ ַרע ִמכָּ ל ִמ ְצוָ ה ֶשׁיֵּ שׁ ַל ֲעשׂוֹת ִשׂ ְמ ָחה ִ
בוּרה ֶ ׁ
ַבּ ֲח ָ
גּוֹמ ִרין ֵאיזֶ ה ֵס ֶפר כְּ ֶשׁ ָלּ ְמדוּ ְבּ ִעיּוּןֲ .א ָבל ָפּשׁוּטֶ ,שׁהוּא ַרק
עוּדת ִמ ְצוָ ה כְּ ֶשׁ ְ
נֶ ְח ֶשׁ ֶבת ְס ַ
רוּשׁים
בּוֹתינוּ ָה ִראשׁוֹנִ ים ,וְ א ַבּ ֵפּ ִ
רוּשׁי ַר ֵ
כְּ ֶשׁ ָלּ ְמדוּ כְּ ִפי ֵפּרוּשׁ ֱא ֶמתֶ ,שׁהוּא כְ ֶא ָחד ִמ ֵפּ ֵ
תּוֹרה
דוּאים וְ ֵאינָ ם ֱא ֶמת ,וְ ַה ְר ֵבּה יֵ שׁ גַּ ם כְּ ֵעין ְמגַ ֶלּה ָפּנִ ים ַבּ ָ
ֵמ ֲאנָ ִשׁים ְדּ ָע ְל ָמא ֶשׁ ֻר ָבּן ְבּ ִ
ֶשֹּׁלא כַּ ֲה ָלכָ ה .יְ ִדידוֹ ,מ ֶֹשׁה ַפיְ ינְ ְשׁ ֵטיין.
עוּדת ִסיּוּם ,כַּ ְמּב ָֹאר ְבּ ֵס ֶפר זְ כִ ָירה לְ ַחיִּ ים
ְבּ ְמ ַסיֵ ם ֵס ֶפר ֶא ָחד ִמ ִסּ ְפ ֵרי ַה ַקּ ָבּ ָלה ָח ִשׁיב נַ ֵמי ְס ַ
להגר״ח ַפלַ אגִ 'י )ח"ב ַדּף נ"ג( ְבּ ֵשׁם ַה ְמ ֻק ָבּ ִליםְ ,דּ ַדוְ ָקא ְבּ ִלימוּד ִמ ְשׁנָ יוֹת ָצ ִריְ ל ָה ִבין ֵפּירוּש
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זוֹהר ַה ָקּדוֹשַׁ ,אף ַעל ִפּי ֶשׁ ֵאינוֹ ֵמ ִבין כְּ ָלל ,יַ ֲע ֶלה ְל ָרצוֹן ִל ְפנֵ י ה' .וְ כֵ ן כָּ ַתב
ַה ֵתּבוֹתֲ ,א ָבל ְבּ ַ
שׂכִּ יל ַע ְב ִדּי )ח"ו יו"ד סימן כ״ח אות
וּב ֵס ֶפר יַ ְ
ְבּ ֵס ֶפר יְ ֶפה לְ לֵ ב )ח"ה ְבּ ַה ְשׁ ָמטוֹת ליו"ד ִס ָימן רמ״ו ס״ק א'(ְ ,
עוּדת ִסיּוּם .וְ ַעיֵּ ן עוֹד בשו״ת ַחיִּ ים ָשׁ ַאל )ח״א
עוֹלה ִל ְס ַ
יהם גַּ ם ְבּא ֵמ ִבין ָ
וּל ִפי ִדּ ְב ֵר ֶ
ו'(ְ ,
ט
שׁיָּ ִ סיּוּם ְבּ ִלימוּד זֶ ה.
וּל ִפי זֶ ה ַ ּ
זוֹהר ַאף ְבּא ֲה ָבנָ ה ְ ,
ִס ָימן ע"ה אוֹת ב'(ְ ,בּ ַמ ֲעלַ ת לִ ּימּוּד ַה ַ
יוֹתר ְמ ַח ֵדּשׁ בשו"ת ַא ַפ ְר ְק ְס ְתא ְד ַענְ יָ א ֵ)חלֶ ק א ִס ָימן קנד(ֶ ,שׁכָּ ַתב ַעל ָא ָדם ֶא ָחד ֶשׁ ִה ְת ִמיד
וּבּ ֵ
ְ
לוֹמד ,וְ ִעם כָּ ל זֶ ה זָ כָ ה ְל ִקירוּן ָפּנִ ים .וז"ל:
יוֹד ַע ַמה הוּא ֵ
ְבּ ִלימוּד הש"ס ,וְ א ָהיָ ה ֵ
"וְ ָשׁ ַמ ְע ִתּי ְשׁ ָהיָ ה ִאישׁ ֶא ָחד ֶשׁ ִה ְת ִמיד ְבּלִ ימוּד הש"ס וְ א יָ ַדע ַמה ָק ָא ַמר ,וְ ַאף ַעל ִפּי כֵּ ן זָ כָ ה
עוּתיה ַהנִּ ְשׂגָּ ָבה ַעל נֶ ֶפשׁ ְמ ַק ְבּלֵ י
תּוֹרה ְב ְּפּ ֶ
לְ ִקירוּן אוֹר ָפּנִ ים כְּ ַתּלְ ִמיד ָחכָ ם .וְ זֶ הוּ ִמ ִסּ ְת ֵרי ְסגֻ לַּ ת ַה ָ
ַמ ָתּן נַ ֲחלִ ֵיאל"ַ .עד כָּ אן.
יוֹמי ְד ָאב ק ֶֹדם ֲהצוֹם,
עוּב ָדאְ ,דּ ַפ ַעם ַא ַחת ְב ֵ
הוּבא ְ
הוּדה )אוֹת ל"ג( ָ
ְבּ ֵס ֶפר תוֹלְ דוֹת קוֹל יְ ָ
עוּדת ִסיּוּם וְ ָאכְ לוּ ָבּ ָשׂר .וְ ָשׁ ֲאלוּ אוֹתוֹ ַעל ַמה ָע ָשׂה ִסיּוּם? וְ ֵה ִשׁיב ,כִּ י ִסיֵּ ם ֶאת
ָע ָשׂה ְס ַ
ַה ֵסּ ֶפר ַה ָקּדוֹשׁ ֲע ָשׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹת להרמ״ע ִמ ַפּאנוֹ ז"ל ,וְ כֵ ן ְבּ ִמנְ ָהגָ יו ָ)שׁם אוֹת קכ"ט(ַ .פּ ַעם ַא ַחת
ְבּ ָ
מוֹצ ֵאי ִתּ ְשׁ ָעה ְבּ ָאב ָאכַ ל ָבּ ָשׂר ,וְ ָא ַמר ֶשׁיֵּ שׁ לוֹ ִסיּוּם ַעל ֵס ֶפר ְפּ ִרי ֵעץ ַחיִּ ים )להאר"י ַה ָקּדוֹשׁ(.
ַעל ִסיּוּם "כָּ ל ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר" ְבּגִ ְיר ָסא ָמ ִצינוּ ִמנְ ַהג יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ֲעשׂוֹת ָאז ְס ֻע ַדּת ִמ ְצוָ ה ,וְ ִל ְפטֹר
צוֹבה ֵחלֶ ק א' ַעמּוּד כ"ז(.
הוּדי ֲא ַרם ָ
)סּ ֶפר ֶדּ ֶרֶ א ֶרץ ִמנְ ָהגֵ י יְ ֵ
כוֹרים ִמ ַתּ ֲענִ ית ְבּ ֶע ֶרב ֶפּ ַסחֵ .
ְבּ ִ
]על ִפּי ִדּ ְב ֵרי ַהכִּ ֵסּא ֶמלֶ  וְ ַה ֶבּן ִאישׁ ָחי וְ עוֹד[ ֶאת ַמ ֲע ַלת ַה ִלימוּד
וּב ֵס ֶפר סוֹד ה' ְמב ָֹאר ַ
ְ
ּלוֹמדוֹ,
וּמ ְת ַמ ֵלּא ִשׂ ְמ ָחה ְבּכָ ל ֶרגַ ע ְב ְ
לּוֹמד ַמ ָמּשׁ נִ ְת ַה ֵפָּ ל ִאישׁ ָח ָדשׁ וְ ָטהוֹר ִ
בזוה"קֶ ,שׁ ַה ֵ
מוֹח
זוֹהר ָח ָדשׁ ָ -ע ֵלינוּ ִל ְשׂ ַ
תּוֹרה ,וְ ַ
וּבוַ ַדּאי ְב ִסיֵ ים כָּ ל ֵח ֶלק כְּ מוֹ ֵס ֶפר ַה ִתּיקוּנִ ים ,ז ַֹהר ַעל ַה ָ
ְ
דוֹשׁהֶ ,שׁ ְבּלִּ מּוּד
וּבוַ ַדּאי ַעל ָה ִא ְדּ ָרא ַה ְקּ ָ
זוֹהרְ ,
דוֹלה ַעל כָּ ל ֵח ֶלק ֵמ ֶח ְל ֵקי ַה ַ
עוּדה גְּ ָ
וְ ַל ֲעשׂוֹת ְס ָ
יּוֹשׁב ַוּמ ְק ִשׁיב ְבּקוֹלוֹ
וּב ַע ְצמוֹ ָבּא ְמ ֻע ָטּר כְּ ֶמלֶ  וְ ֵ
דוֹשׁה זוֹכֶ ה שהרשב"י ִבּכְ בוֹדוֹ ְ
ָה ִא ְדּ ָרא ַה ְקּ ָ
לּוֹמד ָה ִא ְדּ ָרא.
כְּ ֶשׁ ֵ

יוֹעץ אוֹת ז' ,ז ַֹהר,
הוֹתיו לְ ֵס ֶפר ַהכַּ וָּנוֹתֶ ,פּלֶ א ֵ
כוּתא ְבּ ַהגָּ ָ
משׁה זְ ָ
דוֹשׁיםְ ,ר ֵאהָ :ה ַרב ֶ
ט .כַּ ְמּב ָֹאר ִבּ ְס ָפ ִרים ַה ְקּ ִ
אפּ ִרישִׁ ,ס ָימן א' ְס ִעיף ָק ָטן טז,
ִסדּוּר כַּ וָּנוֹת האר"י ז"לְ ,בּ ֵס ֶדר כַּ וָּנַ ת ַהלִּ מּוּד ,אוֹר ַצ ִדּ ִיקים לְ ָה ַרב ֵמ ִאיר ַפּ ְ
שּם ַהגְּ דוֹלִ ים להחיד"א,
מוֹרה ְבּ ֶא ְצ ַבּע ִס ָימן מד ,נֶ ֶפשׁ ַחיִּ ים ַמ ֲע ֶרכֶ ת ַהז' אוֹת ד'ִ ,מ ֵ ׁ
בוֹדת ַהקּ ֶֹדשׁ להחיד"אֶ ,
ֲע ַ
משׁה ַחיִּ ים ֶא ְפ ַריִ ם ִמ ְסּ ִדילְ קוֹב
יוֹסף ַחיִּ יםַ ,ה ֶבּן ִאישׁ ַחיְ ,בּ ַה ְק ָדּ ַמת ַה ִתּקּוּנִ ים ְבּנָ יָ הוָּ ,ה ַרב ַה ָקּדוֹשׁ ַר ִבּי ֶ
ַר ֵבּנוּ ֵ
מוֹריֲ ,הא הוּא ָה ַרב ַה ַצּ ִדּיק
שּ ֵקנִ יֵ ,ס ֶפר נְ ִתיב ַר ִשׁיְ ,בּ ֵשׁם ִ
קּוּטים ִדּבּוּר ַה ַמּ ְת ִחיל יִ ָ ׁ
ַבּ ַעל ֶדּגֶ ל ַמ ֲחנֵ ה ֶא ְפ ַריִ ם ַבּלִּ ִ
מוֹרי חב"דַ ,עמּוּד תכ"וָ ,חנָ ה ֲא ִר ֵיאל,
קים ַחיִּ ים ֵמ ַא ְד ֵ
אר ְיטשֵׁ ,ס ֶפר ִמגְ ַדּל עֹזַ ,מ ַא ָמ ֵרי ִדּ ְב ֵרי ֱא ִ
ַר ִבּי ִהלֵּ ל ִמ ָפּ ִ
תּוֹרה אוֹר לְ ַב ַעל ַה ַתּנְ יָ אָ ,פּ ָר ַשׁת ְבּ ַשׁלַּ ח ִדּבּוּר ַה ַמּ ְת ִחיל ָא ִשׁ ָירה לַ ה',
הוֹמילְ ,שׁמוֹת ַעמּוּד סדָ ,
להרי"א ֵמ ִ
מוֹרנוּ ָה ַרב ְצ ִבי
שּרוּת ַשׁ ַער הא' ְדּרוּשׁ ה' ַמ ֲא ָמר ב'(ֵ ,
עדנִ יקְ ,שׁ ֵא ִרית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַשׁ ַער ַ)ה ִה ְת ַק ְ ׁ
ַר ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל דוֹב ִמוִ ילֶ ְ
ארנָ א זִ כְ רוֹנוֹ
אמ ְ
הוֹתיו לְ ֵס ֶפר סוּר ֵמ ַרעְ ,דּפוּס מוּנְ ַק ְטשׁ אוֹת ט'ַ ,ה ְק ָדּ ַמת ֵס ֶפר ֲע ֵצי ֵע ֶדן ִמ ָקּ ַ
ֱאלִ ֶימלֶ ְ בּ ַהגָּ ָ
לִ ְב ָרכָ ה ,ועוד.

יב

זכותא דבר יוחאי
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קוּבל ָה ַרב
כָּ ַתב ַה ְמּ ֻק ָבּל ַה ָקּדוֹשׁ ַר ִבּי ַא ְב ָר ָהם ֲאזוּלַ אי זיע"א זקנו ֶשׁל החיד"אְ ,בּ ֵשׁם ַה ְמ ָ
)שׁ ְבּ ָפ ָר ַשׁת ִמ ְשׁ ָפּ ִטים ַדּף קכ"ג
שׁכְ נָ א" ֶ
ה"א ְדּ ָרא ְד ַמ ְ
לאנְ ִטי זי"עְ ,בּ ִס ְפרוֹ "אוֹר ַה ַח ָמּה" ַעל ִ
ַא ְב ָר ָהם גְ ַ
עוֹס ִקים
ע"ב( ,וְ זֶ ה ְלשׁוֹן ָק ְדשׁוֲֹ :א ִפילוּ עוֹד ַהיּוֹםַ ,א ַחר ֶשׁנִּ ְפ ַטר רשב"י ִמ ֵבּינֵ ינוּ ,כָּ ל זְ ַמן ֶשׁ ָאנוּ ְ
רוֹתיו ְבּרֹאשׁ ,וְ י ֵֹשׁב ְבּגַ וָ ון,
"א ְת ַע ַטר" ָ -בּא ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ְמ ֻע ָטּר כְּ ֶמלֶ ַ בּ ַע ְט ָ
ְבּ ִד ְב ֵרי ָה ִא ְדּ ָראִ ,
וּבוַ ַדּאי
עוּדת ִמ ְצוָ הְ .
וּבּוּוַ ַדּאי ֶשׁכְּ ַדאי וְ ָראוּי לַ ֲעשׂוֹת ְס ַ
עכל"קַ .ה ִאם יֵ שׁ ִשׂ ְמ ָחה גְּ דוֹלָ ה ִמזּוְֹ ,
וּמב ָֹאר ְבּכִ ְת ֵבי
כַּ ֲא ֶשׁר יְ ַב ֵקּשׁ וְ יִ ְת ַפּ ֵלּל ִבּזְ כוּת הרשב"י ִתּ ְת ַק ֵבּל ְתּ ִפ ָלּתוֹ וְ ֵת ָע ֶשׂה ַבּ ָקּ ָשׁתוְֹ .
יבים לְ קוֹלֵ ַ ה ְשׁ ִמ ִיעינִ י",
יּוֹשׁ ֶבת ַבּגַּ נִּ ים ֲח ֵב ִרים ַמ ְק ִשׁ ִ
"ה ֶ
סוּקים ֵ -ס ֶפר ִשׁיר ַה ִ ׁשּ ִירים(ַ :
)שׁ ַער ַה ְפּ ִ
האר"י ַ
זוֹהר ְבּ ָפ ָר ַשׁת
'שׁ ִמ ִיענִ י ,הם ֶח ְמל"ָה ,כְּ מוֹ ֶשׁ ָדּ ְרשׁוּ ְבּ ַ
אשׁי ֵתּבוֹת ַח ֵ'ב ִירים ַמ ְ'ק ִשׁ ִיבים לְ 'קוֹלֵ ך ַה ְ
ָר ֵ
ְשׁמוֹת ַ)דּף י"ב ע"ב(ַ ,על ָפּסוּק וְ ִהנֵּ ה נַ ַער בּוֹכֶ ה וַ ַתּ ְחמֹל ָע ָליו וגו' ,וְ ָה ֵבן זֶ ה ,עכ"ל.
קּוֹדם ִק ְט ְרגָ ה
שׁוּבהֶ ,שׁ ֵ
חוֹמ ֶלת כַּ ֲא ֶשׁר חוֹזְ ִרים ִבּ ְת ָ
דוֹשׁה ֶ
שּכִ ינָ ה ַה ְקּ ָ
וּבזּ ַֹהר ָשׁם ֵבּ ֲארוֶּ ,שׁ ַה ְ ׁ
ַ
שּכִ ינָ ה
חוֹמ ֶלת ַה ְ ׁ
וּמ ַת ְקּנִ יםיִ ,מיַּ ד ֶ
שׁוּבה ְ
תּוֹרה ,וְ כַ ֲא ֶשׁר חוֹזְ ִרים ִבּ ְת ָ
ִמ ַדּת ַה ִדּין ַעל ִבּטּוּל ָ
רוֹחים אוֹ ַעל ַה ֵבּ ִיצים
בּוּרא וְ ָה ֵאם ר ֶֹב ֶצת ַעל ָה ֶא ְפ ִ
יֵ .ס ֶפר ַהזּ ַֹהר הוּא ֵמגֵ ן ְליִ ְשׂ ָר ֵאל כְּ ֵת ַּבת נ ַֹחִ .דּ ְבגִ ין ַהאי ִח ָ
בּוּרא ֲהוָ א כְּ גַ וְ נָ א ְדּ ֵת ַבת
היכֶ ם .וְ ַהאי ִח ָ
א ִתּ ַקּח ָה ֵאם ַעל ַה ָבּנִ יםִ ,אלֵּ ין ִאנּוּן ְדּ ִא ְתּ ַמר ְבּהוֹן ָבּנִ ים ַא ֶתּם לה' ֱא ֵ
בּוּרא כָּ ל נִ ְשׁ ָמ ִתין ְדּ ַצ ִדּ ַיקיָּ א וְ ַאנְ ֵשׁי ִמדּוֹתְ ,דּ ִא ְתּ ַמר
נ ַֹח ְדּ ִא ְתכְּ נַ שׁ ָבּהּ כָּ ל ִמין וָ ִמיןָ ,הכֵ י ִמ ְתכַּ נְּ ִשׁין ְבּ ַהאי ִח ָ
שּ ַער לַ ה' ַצ ִדּ ִיקים יָ בֹאוּ בּוֹ ,וָ ָא ֳח ָרנִ ין ְדּלָ א ַצ ִדּ ִיקיםִ ,א ְת ַדּ ְחיָ ן ִמ ַתּ ָמּן .וְ כַ ד ִא ְתגַּ לְּ יָ א
ְבּהוֹן ְ)תּ ִהלִּ ים קיח( זֶ ה ַה ַ ׁ
יאין ִמ ְתכַּ נְּ ִשׁין לְ גַ ֵבּהּ ְדּ ִא ְתּ ַמר ְבּהוֹן ְ)דּ ָב ִרים כט( כִּ י ֶאת ֲא ֶשׁר יֶ ְשׁנוֹ פֹּה וגו' ,וְ ֶאת ֲא ֶשׁר
בּוּרא ְבּ ָעלְ ָמאַ ,סגִּ ִ
ַהאי ִח ָ
בּוּרא ִע ָמּנוּ ַהיּוֹם .וְ ָעלֵ הוּ ִא ְתּ ַמר ָ)דּנִ יֵּ אל יב( ַוּמ ְצ ִדּ ֵיקי ָה ַר ִבּים כַּ כּוֹכָ ִבים לְ עוֹלָ ם וָ ֶעד ,כְּ ִאנּוּן
ֵאינֶ נּוּ פֹּה ְבּ ַהאי ִח ָ
)תּקּוּנֵ י ז ַֹהר ָח ָדשׁ ַדּף
שּ ַמיִ םִ .
כּוֹכְ ַביָּ א ִדּיהוֹן ַקיְּ ִמין לְ ָעלָ ם וּלְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמיָּ א ,וְ ִא ְתּ ַמר ְבּהוֹן וְ ָהיָ ה זַ ְר ֲע כְּ כוֹכְ ֵבי ַה ָ ׁ
ע"ב ַעמּוּד ד'(.
בּוּרא ִאיהוּ כְּ גַ וָּונָ א ְדּ ֵת ַבת נ ַֹח ִ)תּקּוּנֵ י ז ַֹהר ָח ָדשׁ ַדּף ע"ב ַעמּוּד ד'(ֵ ,פּרוּשׁ ,כִּ י ִחבּוּר זֶ ה ֶשׁנִּ ְק ָרא ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר
ַהאי ִח ָ
אוֹתם ַה ִמּינִ ים וְ ַה ִמּ ְשׁ ָפּחוֹת כֻּ לָּ ם ֶאלָּ א ַעל יְ ֵדי
הוּא כְּ מוֹ ֵתּ ַבת נ ַֹחֶ ,שׁ ָבּהּ ָהיוּ ִמינִ ים ַה ְר ֵבּה וְ א ָהיָ ה ִקיּוּם לְ ָ
אוֹרם
אוֹרי ָ
כְּ נִ ָיס ָתם לְ ַה ֵתּ ָבה ,כֵּ ן הוּא ַמ ָמּשׁ ,כִּ י ַעל יְ ֵדי סוֹד ַהגָּ לוּת וכו' ַוּמגִּ ַיע ְפּגָ ם לַ ַצּ ִדּ ִיקים כֻּ לָּ ם וְ ַה ְח ָשׁכַ ת ְמ ֵ
יּוּמם ֶשֹּׁלא יִ ְשׁט ַהגָּ לוּת ָבּ ֶהם ָהיָ ה לָ ֶהם סוֹד ַה ִחבּוּר ַהזֶּ ה כְּ ִענְ יַ ן ֵתּ ַבת נ ַֹח
טוֹע ֶמת ַמר ִמ ָמּוֶ ת ,וְ לָ זֶ ה לְ ִק ָ
כִּ ְמ ַעט ֶ
ַמ ָמּשׁ ,לְ ַת ֵקּן ַמ ַחץ ַמכַּ ת ַהגָּ לוּת ֵוּמי ַמבּוּל ַה ִחיצוֹנִ ים ַה ַמּ ְח ִשׁיכִ ים וכו'ֶ ,אלָּ א ִתּ ְהיֶ ה אוֹר ְשׁכִ ינָ ה ְמ ִא ָירה ְק ָצת
עוֹסק
ַוּמלְ ֶבּ ֶשׁת ַה ַצּ ִדּ ִיקים ,כֵּ ן יִ כָּ נְ סוּ ַה ַצּ ִדּ ִיקים ֶאל סוֹד אוֹר ִחבּוּר ַהזֶּ ה לְ ִה ְת ַקיֵּ ם .וְ כָ ְ סגֻ לַּ ת ַה ִחבּוּר ֶשׁ ִמּיָּ ד ֶשׁ ֵ
שּם יִ ְשׁ ֲא ֶבנּוּ כִּ ְשׁ ִא ַיבת ָה ֶא ֶבן ַהשּ ֵׁוֹא ָבה ֶאת ַה ַבּ ְרזֶ ל ,וְ יִ כָּ נֵ ס ֵאלָ יו לְ ַה ָצּלַ ת נַ ְפשׁוֹ וְ רוּחוֹ וְ נִ ְשׁ ָמתוֹ
ְבּ ֶח ְשׁקוֹ ַא ֲה ַבת ַה ֵ ׁ
שּ ַתּיִ ם,
וְ ִתקּוּנוֹ .וַ ֲא ִפלּוּ ִאם יִ ְהיֶ ה ָר ָשׁעֵ ,אין ֲח ָשׁשׁ ִאם יִ כָּ נֵ סִ ,מ ְפּנֵ י ֶשׁ ֵאין כְּ נִ ָיסתוֹ כְּ נִ ָיסהֶ ,אלָּ א יִ ְהיֶ ה לוֹ ַא ַחת ֵמ ַה ְ ׁ
דּוֹחה
מוּרה וִ ָיפ ֵרשׁ ַע ְצמוֹ ,כְּ ִענְ יַ ן ֵתּ ַבת נ ַֹח ֶשׁ ָהיָ ה ֶ
שׁוּבה וְ יִ ְהיֶ ה ַצ ִדּיק וְ יִ כָּ נֵ ס בּוֹ ,אוֹ יִ ְדּ ֶחנּוּ ְדּ ִחיָ ה גְּ ָ
אוֹ יַ ֲחזִ ֶירנּוּ ִבּ ְת ָ
אוֹתם ֶשׁ ָח ְטאוּ ִמן ַה ַחיָּ ה וְ ַה ְבּ ֵה ָמה) ,אוֹר יָ ָקרַ ,שׁ ַער א' ִס ָימן ה'(.
ָה ְר ָשׁ ִעים וְ ָ
שּםַ .ה ִחבּוּר ַהזֶּ ה א יֵ ָע ֵדר וְ א יֵ ָעלֵ ם ֶאלָּ א
שּ ַער ַל ַה ֵ ׁ
שׁוֹאב אוֹתוֹ ֵא ָליו ַבּ ַ ׁ
אוֹסף וְ ֵ
הוּא כְּ מוֹ ֵתּ ַבת נ ַֹח ֶשׁ ֵ
יִ ְת ַח ֵבּר וְ יִ כָּ ֵתב וִ ֻיס ַדּר ,כִּ י ֵאין ֲח ָשׁשׁ ִבּכְ ִת ָיבתוֹ ִמשּׁוּם ְדּלָ א יִ ָמּנַ ע ַה ָבּא לַ ֲעסֹק בּוֹ הוּא ַצ ִדּיק אוֹ ָר ָשׁעִ ,אם הוּא
אוֹסף ַה ַצּ ִדּ ִיקים ֶאל
שּם ֶשׁ ֵ
שּ ַער לַ ַה ֵ ׁ
שׁוֹאב אוֹתוֹ ֵאלָ יו ַבּ ַ ׁ
אוֹסף וְ ֵ
ַצ ִדּיקַ ,א ְדּ ַר ָבּהַ ,ה ִחבּוּר ַהזֶּ ה הוּא כְּ מוֹ ֵתּ ַבת נ ַֹח ֶשׁ ֵ
קי ָא ִבי ,י"א(.
דוֹבירוַֹ ,דּע ֶאת ֱא ֵ
קוֹר ֵ
משׁה ְ
ימה)ַ .ר ֵבּינוּ ָה ַרב ֶ
תּוַֹ ה ֵהיכָ ל ְפּנִ ָ
פּוּרים .יְ ֻעיַּ ן ְבּסוֹף ַה ְק ָדּ ַמת ַבּ ַעל כִּ ֵסּא ֶמלֶ 
ִל ְלמֹד ִתּקּוּנֵ י ז ַֹהר ַא ְר ָבּ ִעים יוֹם ֵמרֹאשׁ ח ֶֹדשׁ ֱאלוּל ַעד יוֹם ַהכִּ ִ
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ילה .וְ ַעל ֶדּ ֶרִ דּ ְב ֵרי האר"י ,כַּ ֲא ֶשׁר ְמ ַשׁ ֵתּף ַע ְצמוֹ ִעם ַה ִציבּוּר
דוֹשׁה ,וְ נִ ְשׁ ַמ ַעת ַה ְתּ ִפ ָ
ַה ְקּ ָ
דוֹשׁה ַל ְחמֹל ָע ָליו וְ ִל ְשׁמ ַֹע ְתּ ִפ ָלּתוֹ וְ ַל ֲעשׂוֹת ַבּ ָקּ ָשׁתוֹ
שּכִ ינָ ה ַה ְקּ ָ
עוֹרר ֶאת ַה ְ ׁ
ְבּ ִלמּוּדוָֹ ,אז ְמ ֵ
גּוֹאל ָה ַא ֲחרוֹן ,כְּ מוֹ ֶשׁ ָא ְמרוּ
גוֹאל ָה ִראשׁוֹן הוּא ֵ
וּבאוֹר ַה ַחיִּ ים ַה ָקּדוֹשׁ כָּ ַתב ְד ֵ
טוֹבהְ .
ְל ָ
)א ְפ ָשׁר
גּוֹאל ָה ַא ֲחרוֹןֶ .
אשׁי ֵתּבוֹת מ ֶֹשׁה – ֶשׁיִּ ְהיֶ הֶ ,שׁהוּא ַה ֵ
בזוה"ק ַמ'ה ְשׁ ָ'היָ ה ה'וּא – ָר ֵ
רוֹצה ִלגְ אוֹל ַעם
תּוֹרה ֶ
מוֹסר ַה ָ
לִ ְרמֹז ,דהרשב"י נִ ְשׁ ַמת מ ֶֹשׁה ִוּבזְ כוּתוֹ נִ גָּ ֵאל( ,וְ ֵאין מ ֶֹשׁה ַר ֵבּינוּ ע"ה ֵ
לוֹמד
ֶשׁל ַבּ ְט ָלנִ ים ,ע"כ ִדּ ְב ֵרי ָהאוֹר ַה ַחיִּ ים ַה ָקּדוֹשׁ זיע"א .ובזוה"ק ָק ְראוּ ְל ִמי ֶשֹּׁלא ֵ
וּבגְ ָללוֹ ִמ ְת ַעכֵּ ב
יאה זוה"ק[ ַ -עם ָה ָא ֶרץִ ,
]וּלכָ ל ַה ָפּחוֹת ִלּימּוּד ִבּ ְק ִר ָ
תּוֹרה ְ
סוֹדוֹת ַה ָ
וּל ִה ְת ַא ֵחד ְבּ ִלימוּד ַה ָקּדוֹשׁ ַהזֶּ ה.
כוּלנוּ ְצ ִריכִ ים ְל ִה ְת ַחזֵּ ק ְ
אוּלהכ רח"לַ .על כֵּ ן ָ
ַהגְּ ָ

דוֹשׁים ֶשׁ ִהלְ ִהיבוּ ְמאֹד לִ לְ מֹד ַה ִתּקּוּנֵ י ַהזּ ַֹהר ְבּ ַא ְר ָבּ ִעים יוֹם ֶשׁ ֵמּרֹאשׁ ח ֶֹדשׁ ֱאלוּל ַעד
וְ עוֹד ְבּכַ ָמּה ְס ָפ ִרים ְק ִ
פּוּרים וְ אוּלַ י יֵ שׁ לְ ַה ְס ִמי זֶ ה ִמ ַמּה ֶשּׁכָּ ַתב ְבּ ִתקּוּן ו' וַ יִּ ְפ ַתּח נ ַֹח ֶאת ַחלּוֹן ַה ֵתּ ָבה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה וְ ָדא יוֹם
יוֹם ַהכִּ ִ
מּוּדא ְדּ ֶא ְמ ָצ ִע ָיתא ְדּ ֵביהּ אוֹר יְ ֵת ָירה אוֹר וְ כָ ַתב ְבּ ֵבאוּר
פּוּרים ְדּ ֵת ַבת נ ַֹח ִהיא ִא ָמּא ִעלָּ ָאה ַחלּוֹן ִדּילִ י הוּא ַע ָ
ַהכִּ ִ
תוּחים וְ זֶ הוּ ֶשׁכָּ תוּב ִמ ֵקּץ ַא ְר ָבּ ִעים יוֹם
שׁוּבה ִא ָמּא ִעלָּ ָאה ְפּ ִ
פּוּרים ַחלּוֹנוֹת ַה ֵתּ ָבה וְ הוּא ְתּ ָ
הגר"א ֶשׁ ְבּיוֹם ַהכִּ ִ
ימנָ א ִא ָיתא ַעל ַה ִתּקּוּנֵ י ז ַֹהר ְדּ ִא ִיהי כְּ גַ וָּונָ א ְדּ ֵת ַבת
דוּעים ֵמרֹאשׁ ח ֶֹדשׁ ֱאלוּל וְ ַר ְעיָ א ְמ ֵה ְ
ֶשׁ ֵהם ַא ְר ָבּ ִעים יוֹם ַהיְ ִ
וּמי
שּבּוֹ ָאנוּ נִ ְמ ָצ ִאים! ִ
יוֹד ִעים ֶאת ַה ַמּ ָצּב ֶ ׁ
מּוֹציא לָ אוֹר ִתּקּוּנֵ י ז ַֹהר מהגר"א( - .כּוּלָ נוּ ְ
דוּע)ַ .ה ְק ָדּ ַמת ַה ִ
נ ַֹח וְ כוּ' כַּ יָּ ַ
שּלוֹםְ ,מגַּ לִּ ים לָ נוֶּ ,שׁ ַרק
יוֹחאי ֲעלֵ ֶיהם ַה ָ ׁ
יוֹד ַע ַמה יֵ לֵ ד יוֹם!!!  -מ ֶֹשׁה ַר ֵבּינוֵּ ,אלִ יָּ הוּ ַהנָּ ִביא ,וְ ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ַ
ֵ
זוֹהר ַה ָקּדוֹשׁ יִ נָּ ְצלוּ ְבּ ֵת ַבת נ ַֹח
זוֹהר כְּ מוֹ ֵתּ ַיבת נ ַֹח ,וְ ַרק ֶשׁיִּ לְ ְמדוּ ַ
לוּתא ְבּ ַר ֲח ֵמי ,כִּ י ַה ַ
זוֹהר יִ ְפקוּן ִמן גָ ָ
ְבּ ֵס ֶפר ַה ַ
זוֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ,ויִ נָּ ְצלוּ ֵמ ֶח ְבלֵ י ָמ ִשׁ ַיחָ ,וּבּזֶ ה ָתּלוּי סוֹד ַה ָצּלַ ת ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּדּוֹר ָה ַא ֲחרוֹן וּגְ אוּלָ תוְֹ ,בּכ ַֹח
ֶשׁהוּא ַה ַ
זוֹהר ַה ָקּדוֹשׁ.
ְוּסגֻ לַּ ת לִ מּוּד ַה ַ
לוֹתַ דּף קנג ַעמּוּד ב(" :וְ ַה ַמּ ְשׂכִּ ילִ ים יַ זְ ִהירוּ כְּ ז ַֹהר ָה ָר ִק ַיע,
ימנָ א )כְּ ַר ג' ַבּ ִמּ ְד ָבּר ָפּ ָר ַשׁת ְבּ ַה ֲע ְ
ְוּבז ַֹהר ַ -ר ֲעיָ א ְמ ֵה ְ
ִאלֵ ין ִאינוּן ְדּ ָקא ִמ ְשׁ ַתּ ְדּלִ ין ַבּזּ ַֹהר ָדּא ְדּ ִא ְק ֵרי ֵס ֶפר ַהז ַֹהרְ ,דּ ִאיהוּ כְּ ֵתּ ַיבת נ ַֹח ְד ִמּ ְתכַּ נְ ִשׁין ָבּהּ ְשׁנַ יִ ם ְבּ ִעיר
אוֹרה
וּשׁנַ יִ ם ִמ ִמּ ְשׁ ָפּ ָחהִ ,ד ְבהוֹן יִ ְת ַקיֵ ים ְ)שׁמוֹת א( כָּ ל ַה ֵבּן ַהיִּ לּוֹד ַהיְ ָ
כוּתא ,וּלְ זִ ְמנִ ין ֶא ָחד ֵמ ִעיר ְ
מּמלְ ָ
וְ ֶשׁ ַבע ַ
ַתּ ְשׁלִ יכוּהוּ".
הי ַר ִבּי ַחיִּ ים וִ ַיטאל זִ כְ רוֹנוֹ לְ ַחיֵּ י ָהעוֹלָ םכַ .הגְּ ֻא ָלּה ְתּלוּיָ ה ְבּ ִלמּוּד ַהזּ ַֹהר .כָּ ַתב ָה ַרב ַהגָּ דוֹל ַה ְמ ֻק ָבּל ָה ֱא ִ
ַה ָבּאַ ,תּלְ ִמיד ָה ַרב האר"י זְ כוּתוֹ יָ גֵ ן ָעלֵ ינוּ)ְ ,בּ ַה ְק ָדּ ַמת ַשׁ ַער ַה ַה ְק ָדּמוֹת( ,וְ זֶ ה לְ שׁוֹנוֲֹ :אנִ י ַה ָצּ ִעיר ָבּ ִעירַ ,ה ַדּל
שׁים לְ כ ַֹח
יוֹתי ֶבּן ְשׁ ִ
יוֹסף וִ ַיטאל זִ כְ רוֹנוֹ לְ ַחיֵּ י ָהעוֹלָ ם ַה ָבּאִ ,בּ ְה ִ
ְבּ ַאלְ ֵפי ַחיִּ ים וִ ַיטאלֶ ,בּן לַ ֲאדוֹנִ י ָא ִבי ָה ַרב ֵ
רוּפה א
נוֹשׁ ְענוְּ ,תּ ָ
בוֹתי ְתּ ֵמ ִהים ,כִּ י ָע ַבר ָק ִציר ,כָּ לָ ה ַקיִ ץ ,וַ ֲאנַ ְחנוּ א ַ
תּוֹמם ַוּמ ְח ְשׁ ַ
ָתּ ַשׁשׁ כּ ִֹחי וְ יָ ַשׁ ְב ִתּי ִמ ְשׁ ֵ
ָעלְ ָתה לְ ַמ ֲחלָ ֵתנוֵּ ,אין ָמזוֹר לִ ְב ָשׂ ֵרנוּ וְ א ָעלְ ָתה ֲארוּכָ ה לְ ַמכָּ ֵתנוּ וּלְ ֻח ְר ַבּן ֵבּית ִמ ְק ָדּ ֵשׁנוּ .אוֹי לָ נוּ כִּ י ָפּנָ ה ַהיּוֹם
וְ גַ ם נָ טוּ ִצלְ לֵ י ֶע ֶרב ,וְ כָ לוּ כָּ ל ַה ִקּ ִצּים ,וַ ֲע ַדיִ ן ֶבּן ָדּוִ ד א ָבּא .וָ ֶא ְתּנָ ה ֶאת ָפּנַ י לַ ֲחקֹר וְ לָ ַד ַעת ַמה זֶּ ה וְ ַעל ַמה זֶּ ה
דּוּע א ָבּא ֶבּן יִ ַשׁי?
לוּתנוַּ ,וּמ ַ
נִ ְת ָא ֵרִ ק ֵצּנוּ וְ גָ ֵ
הוּבא ְבּ ֵס ֶפר ַה ִתּקּוּנִ ים ִתּקּוּן ל' ,וְ זֶ ה לְ שׁוֹנוַֹ :תּנִּ ינָ א,
אתי ָאוֶ ן לִ י וַ ֲאנִ ינָ ה ְבּ ִק ְר ִבּי וְ לִ ִבּי ַדוָּי ִמ ַמּ ֲא ָמר ֶא ָחדָ ,
ָוּמ ָצ ִ
רוּח הוֹלֵ 
אוֹמ ֶרת ָמה ֶא ְק ָרא וכו' ְבּ ַההוּא זִ ְמנָ א וַ יִּ זְ כּוֹר כִּ י ָב ָשׂר ֵה ָמּה ַ
הים ְמ ַר ֶח ֶפת וכו' וְ ִהיא ֶ
רוּח ֱא ִ
כְּ ִתיב וְ ַ
רוּחא ְד ָמ ִשׁ ַיח .וַ י לוֹן ָמאן ְדּגָ ְר ִמין ְדּיֵ זִ יל לֵ יהּ ִמן ָעלְ ָמא וְ לָ א
וְ א יָ שׁוּב ְ)תּ ִהלִּ ים עח לט( לְ ָעלְ ָמא ,וְ ָדא ִאיהוּ ָ
לוֹמר
)רוֹצה ַ
יתא יַ ָבּ ָשׁה ,וְ לָ א ָב ָעאן לְ ִא ְשׁ ַתּ ְדלָ א ְב ָחכְ ָמה ְד ַק ָבּלָ ה ֶ
אוֹריְ ָ
יְ תוּב לְ ָעלְ ָמאְ ,דּ ִאלֵּ ין ִאינוּן ְדּ ָע ְב ִדין לְ ַ
יּוּתא
ישׁה .וַ י לוֹן ְדּגָ ְר ִמין ֲענִ ָ
לִ מּוּד ַהזּ ַֹהר(ְ ,דגָ ְר ִמין ְדּ ִא ְס ַתּלַּ ק נְ ִביעוּ ְד ָחכְ ָמה ְד ִא ִיהי י' ִמינָ הּ ,וְ ִא ְשׁ ְתּ ָא ַרת ב' יְ ֵב ָ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ,
רוּח ְד ָמּ ִשׁ ַיח כְּ ָמה ְד ִא ְתּ ַמר ,וְ ִאיהוּ ַ
רוּח ְדּ ִא ְס ַתּלַּ ק ִאיהוּ ַ
וְ ַח ְר ָבּא ִוּביזָ ה וְ ֶה ֶרג וְ ַא ְבּ ָדן ְבּ ָעלְ ָמא ,וְ ַהאי ַ

יד
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"לוּח ֶא ֶרז" ֶ)פּ ֶרק ו'( וז"לֲ :הגַ ם
ַ
כָּ ַתב גְּ אוֹן יִ ְשׂ ָר ֵאל ְוּקדוֹשׁוֹ ַר ִבּי ַחיִּ ים ַפלַ אגִ 'י זי"ע ְבּ ִס ְפרוֹ
זוֹהר
לּוֹמד ִדּ ְב ֵרי ַק ָבּ ָלהַ ,
לּוֹמד ָה ָא ָדם ִהנֵּ ה ְשׂכָ רוֹ ִאתּוִֹ ,מכָּ ל ָמקוֹם ְבּ ֵ
תּוֹרה ֶשׁ ֵ
ִדּ ְבכָ ל ַה ָ
לּוֹמד,
ַה ָקּדוֹשׁ וְ כִ ְת ֵבי האר"י ז"ל וְ עוֹד .נִ ְשׂגָּ ב ַה ִלימוּד ְמּאֹד ,כִּ י ֲא ִפילוּ ֵאינוֹ ֵמ ִבין ַמה ֶשׁ ֵ
סּוּרין .עכ"ל.
יח ִמ ֶמּנּוּ ַהיִּ ִ
וּמ ֻסגָּ ל ְל ַה ְב ִר ַ
רוּבה ְ
ְשׂכָ רוֹ ְמ ָ
וְ ַעיֵ ן עוֹד ְבּ ֵס ֶפר "נְ ִתיב" הנ"ל )נְ ִתיב קס"ז( ֶשׁ ֵה ִביא ִדּ ְב ֵרי הזוה"ק )ח"ג ַדּף פ' ע"א ,(.וז"ל:
דוֹשׁים
יהם ְק ִ
)וַ יִּ ְק ָרא יט( "וַ יְ ַד ֵבּר ה' ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלאמֹרַ .דּ ֵבּר ֶאל כָּ ל ֲע ַדת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
היכֶ ם"ַ .ר ִבּי ֶא ְל ָעזָ ר ָפּ ַתח)ְ :תּ ִהלִּ ים לב( ַאל ִתּ ְהיוּ כְּ סוּס כְּ ֶפ ֶרדל ֵאין
ִתּ ְהיוּ כִּ י ָקדוֹשׁ ֲאנִ י ה' ֱא ֵ
ימת ָק ִליןְ ,לכָ ל
יתא ַא ְס ִה ַידת ְבּהוּ ִבּ ְבנֵ י נָ ָשׁא ,כַּ ָמה זִ ְמנִ ין ֲא ִר ַ
אוֹריְ ָ
ָה ִבין וגו'ְ .בּכַ ָמּה זִ ְמנִ ין ַ
ִס ְט ִרין ְל ִא ְתּ ָע ָרא ְלהוּ ,וְ כֻ ְלּהוּ ְדּ ִמיכִ ין ְבּ ֵשׁינָ ָתא ְבּ ֵ
חוֹביהוֹן )ס''א בחוריהון(ָ ,לא ִמ ְס ַתּכְּ ִלין וְ ָלא
יוֹמא ְדּ ִדינָ א ִע ָלּ ָאה ,כַּ ד יִ ְת ַבּע לוֹן ַמ ְלכָּ א ִע ָלּ ָאה ֶע ְלבּוֹנָ א
יחיןְ ,בּ ֵהיַ אנְ ִפּין יְ קוּמוּן ְל ָ
ַמ ְשׁגִּ ִ
ימין ְבּכ ָֹלּאְ ,דּ ָלא
וחת ָל ֳק ְב ֵליהוֹן ,וְ ָלא ַא ְה ַדּרוּ ַאנְ ִפּין ָל ֳק ְב ָלהְּ ,דּכֻ ְלּהוּ ְפּגִ ִ
יתאִ ,דּ ְצוַ ַ
אוֹריְ ָ
ְדּ ַ
יתא ֵבּיהּ ַא ְס ִה ַידת,
אוֹריְ ָ
נוּתא ְדּ ַמ ְלכָּ א ִע ָלּ ָאה ,וַ וי לוֹן ,וַ וי ְלנַ ְפ ֵשׁהוֹןְ .דּ ָהא ַ
ימ ָ
יָ ְדעוּ ְמ ֵה ְ
וְ ַא ְמ ַרת )משלי ט( ִמי ֶפ ִתי יָ סוּר ֵהנָּ ה ֲח ַסר ֵלב )ס''א ואמרה( ָא ְמ ָרה לוַֹ .מהוּ ֲח ַסר ֵלבְ .דּ ֵלית
וּפגִ ים הוּא ִמכּ ָֹלּא.
נוּתאָ ,
ימ ָ
יתאָ ,לאו ֵבּיהּ ְמ ֵה ְ
אוֹריְ ָ
נוּתאְ ,דּ ַמאן ְדּ ָלא ִא ְשׁ ָתּ ַדּל ְבּ ַ
ימ ָ
ֵליהּ ְמ ֵה ְ
ַעד כָּ אן ְלשׁוֹן הזוה"ק.
ַתּ ְרגּוּם לִ לְ שׁוֹן ַהק ֶֹודש :וַ יְ ַד ֵבּר ה' ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר ַדּ ֵבּר ֶאל כָּ ל ֲע ַדת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָתּ
ֲא ֵל ֶהם ְקד ִֹשׁים ִתּ ְהיוּ כִּ י ָקדוֹשׁ ֲאנִ י ה' ֱא ֵ
היכֶ םַ .ר ִבּי ֶא ְל ָעזָ ר ָפּ ַתח)ְ :תּ ִהלִּ ים לב( ַאל ִתּ ְהיוּ
תּוֹרה ְמ ִע ָידה ִבּ ְבנֵ י ָא ָדם ,כַּ ָמּה ְפ ָע ִמים ִהיא
כְּ סוּס כְּ ֶפ ֶרד ֵאין ָה ִבין וגו'ְ .בּכַ ָמּה ְפ ָע ִמים ַה ָ
)בּ ֵ
יהם ְ
דוּמים ְבּ ֵשׁנָ ה ַבּ ֲח ָט ֵא ֶ
אוֹתם ,וְ כֻ ָלּם ְר ִ
ימה קוֹלוֹת ְלכָ ל ַה ְצּ ָד ִדים ְל ָה ִעיר ָ
ְמ ִר ָ
חוֹר ֶיהם(,
שּם )יְ ַשׁ ְעיָ ה יא ב(ַ .עד כָּ אן.
רוּח ַדּ ַעת וְ יִ ְר ַאת ַה ֵ ׁ
בוּרה ַ
רוּח ֵע ָצה וּגְ ָ
רוּח ָחכְ ָמה ִוּבינָ ה ַ
וְ ִאיהוּ ַ
משׁה
"מ ְפ ִריד ַאלּוּף א יִ ְר ֶאה ְמאוֹרוֹת"ָ .ה ַרב ֶ
תּוֹרת הח"ן הוּא ִבּ ְב ִחינַ ת ַ
לוֹמד ַ
לִ .מי ֶשׁ ֵאינוֹ ַמ ֲא ִמין וְ ֵ
שּיג ג' ַמ ֲעלוֹתְ ,פּ ָשׁט ֶר ֶמז ְדּרוּשׁ ,וְ א ָר ָצה לָ ַד ַעת ָחכְ ַמת
דוֹשׁים ַ)דּף ע"ב( כָּ ַתבֲ :א ִפלּוּ ִה ִ ׂ
כוּתא ָפּ ָר ַשׁת ְק ִ
זְ ָ
שּם הוי"ה ,וְ יִ ְהיֶ ה הו"ה ַעל הו"הֵ .פּרוּשׁ ַה ְדּ ָב ִריםֶ ,שׁ ֲאנַ ְחנוּ ְמ ֻחיָּ ִבים
תּוֹרהְ ,דּ ַהיְ נוּ י' ִמ ֵ ׁ
ַהסּוֹדָ ,אז יִ ְמנַ ע אוֹר ַה ָ
אוֹתיּוֹת ֵשׁם הוי"ה ָבּרוּ הוּא .וְ ִאם כֵּ ןֲ ,א ִפלּוּ
לַ ֲעשׂוֹת ְבּ ִחינַ ת ַפּ ְ'ר ֵ'דּ'ס'ְ ,דּ ַהיְ נוּ ְפּ ָ'שׁט ֶר ֶ'מז ְדּ'רוּשׁ ס'וֹד ,נֶ גֶ ד ד' ִ
שּיג נֶ גֶ ד סוֹדְ ,דּ ַהיְ נוּ י' ,הוּא ְבּסוֹד הו"ה ַעל
אוֹתיּוֹת הוי"ה ,וְ א ִה ִ ׂ
שּיג כָּ ל ַהג'ְ ,פּ ָשׁטֶ ,ר ֶמזְ ,דּרוּשׁ ,נֶ גֶ ד ג' ִ
ִה ִ ׂ
אוֹתיּוֹת
"אל ִתּ ְהיוּ כְּ סוּס כְּ ֶפ ֶרד ֵאין ָה ִבין" וגו' ,כפר"ד ְדּ ַהיְ נוּ ְבּג' ִ
הו"הַ .על זֶ ה נִ ְר ֶאה ֵפּרוּשׁ ַה ָפּסוּק ִבּ ְתּ ִהלִּ ים ַ
לוֹמר
"אין ָה ִבין" כְּ ַ
אוֹתיּוֹת הוּא ע"א ,גִּ ַימ ְט ִריָּ ה סו"ד ִעם ַהכּוֹלֵ ל ,וְ ִאם כֵּ ן ֵ
"ה ִבין" ִעם ָה ִ
פ'ר'ד' ְבּא סוֹדֵ ,אין ָ
קוּשׂטאנְ ִטינָ א ַדּף קמט ,(.וְ זֶ ה
ַ
"ה ִבין" ְ -בּא סוֹד ,הוּא כְּ ֶפ ֶר"דַ ,מ ָמּשׁ נִ ְפ ָרד .וְ ַעיֵּ ן ְבּ ִתקּוּנִ ים ח' ְ)דּפוּס
ֵאין לוֹ ָ
לְ שׁוֹנוֹ :ד' נִ כְ נְ סוּ לַ ַפּ ְר ֵדּס ַחד ֵה ִציץ כו'ָ ,הנֵ י ְתּלָ ת נִ כְ ְשׁלוּ הוּא סוֹד פר"דַ ,הג' ָעלוּ בפ'ר'ד' ,וְ ַר ִבּי ֲע ִק ָיבא ַעאל
אטאנָ אב זֵ כֶ ר ַצ ִדּיק
)תּ ְפ ֶא ֶרת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ָה ַרב ַה ָקּדוֹשׁ ִמ ָסּ ָ
ְבּ ָשׁלוֹם וּנְ ַפק ְבּ ָשׁלוֹםַ ,עיֵּ ן ָשׁם ְבּא ֶֹרַ .עד כָּ אן לְ שׁוֹנוִֹ .
דוֹשׁים(.
וְ ָקדוֹשׁ לִ ְב ָרכָ הָ ,פּ ָר ַשׁת ְק ִ
מוֹתיו ֶשׁל ַה ָקּדוֹשׁ
תּוֹרה ְשׁ ָ
"אל ִתּ ְהיוּ כְּ סוּס כְּ ֶפ ֶרד" ,וְ ֵת ְדעוּ כִּ י כָּ ל ַה ָ
וּמי ֶשׁ ֵאינוֹ ַמ ֲא ִמין ַבּסּוֹד נִ ְשׁ ָאר ֶפּ ֶ'ר'ד'ַ .
ִ
)יוֹסף ְתּ ִהלּוֹת להחיד"אְ ,תּ ִהלִּ ים לב ,ט(.
וּמי ֶשׁ ֵאינוֹ ַמ ֲא ִמין ַבּסּוֹד נִ ְשׁ ָאר ֶפּ ֶ'ר'ד'ֵ .
ָבּרוּ הוּא ,וְ נִ ְד ֶר ֶשׁת ַפּ ְ'ר ֵ'דּ'סִ ,
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טו

אוֹתם
יחים ְבּ ֵאיזֶ ה ָפנִ ים יַ ַע ְמדוּ ְליוֹם ַה ִדּין ָה ֶע ְליוֹן ,כְּ ֶשׁיִּ ְת ַבּע ָ
ֵאינָ ם ִמ ְס ַתּכְּ ִלים וְ ֵאינָ ם ַמ ְשׁגִּ ִ
מוּלהֶּ ,שׁכֻּ ָלּם
יהם ָ
צּוֹע ֶקת כְּ נֶ גְ ָדּם ,וְ ֵאינָ ם ַמ ֲחזִ ִירים ְפּנֵ ֶ
תּוֹרה ֶשׁ ֶ
ַה ֶמּ ֶלָ ה ֶע ְליוֹן ַעל ֶע ְלבּוֹן ַה ָ
תּוֹרה
יוֹד ִעים ֶאת ֱאמוּנַ ת ַה ֶמּלֶ ָ ה ֶעלְ יוֹן .אוֹי לָ ֶהם וְ אוֹי לְ נַ ְפ ָשׁם! ֶשׁ ֲה ֵרי ַה ָ
גוּמים ַבּכֹּלֶ ,שׁ ֵאינָ ם ְ
ְפּ ִ
אוֹמ ֶרת) :משלי ט( ִמי ֶפ ִתי יָ ֻסר ֵהנָּ ה ֲח ַסר ֵלב )וְ ָא ְמ ָרה( ָא ְמ ָרה לּוַֹ .מה זֶּ ה ֲח ַסר לֵ ב?
ְמ ִע ָידה בּוֹ וְ ֶ
וּפגוּם הוּא ֵמ ַהכֹּל.
תּוֹרהֵ ,אין בּוֹ ֱאמוּנָ ה ָ
עוֹסק ַבּ ָ
ֶשׁ ֵאין בּוֹ ֱאמוּנָ הֶ .שׁ ִמּי ֶשׁ ֵאינוֹ ֵ
זוֹהר הנ"ל :כִּ י ִהנֵּ ה ַא ַחר ַה ְתּ ִחיָּ ה יִ ְהיֶ ה יוֹם
וְ עוֹד ֵה ִביא ָשׁם ִדּ ְב ֵרי ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ֶמ ֶלַ על ַה ַ
יוֹתהּ
תּוֹרה ,הוּא ֱה ָ
ַה ִדּין ָה ֶע ְליוֹן  -וְ ָאז יִ ְת ַבּע ַמלְ כָּ א ִעילָּ ָאה ֵמ ֵאלּוּ ֲחשׁוּכֵ י ַה ָפּנִ ים ֶעלְ בּוֹנָ הּ ֶשׁל ָ
יה"] .אוֹי ָל ֶהם
סוֹדוֹת ָ
ֶ
יוּתה ,וְ א יַ ְח ְפּצוּ לְ ַח ֵפּשׂ ַא ַחר
יהם כִּ י ִאם ְבּ ֶד ֶרַ פּ ְשׁ ְט ָ
שׁוּבה ְבּ ֵעינֵ ֶ
ִבּלְ ִתּי ֲח ָ
תּוֹרה"[.
ַל ְבּ ִריּוֹת ֵמ ֶע ְלבּוֹנָ הּ ֶשׁל ָ
תּוֹרה,
הוֹרין ְד ַע ִתיק ַה ֵמּ ִאיר ִבּ ְמ ַח ְד ֵשׁי סוֹדוֹת ַה ָ
וְ ָלכֵ ן ֵאין ָל ֶהם ֶה ָא ַרת ַה ָפּנִ ים ִמן ש"ע נְ ִ
תּוֹרה עש יֹאכְ ֵלם ְ)דּיֵ שׁ ְקלִ ָפּה ֶשׁנִּ ְק ֵראת
עוֹל ִבים ַה ָ
אשׁית ַדּף ד' ע"ב(ֲ .א ָבל ָה ְ
זוֹהר ְ)בּ ֵר ִ
כְּ מוֹ ֶשׁכָּ תוּב ְבּ ַ
ע"ש וְ ִהיא ֵה ֶפֵ מ ַה ְקּ ָ
זוֹהר
תּוֹרה ֶשֹּׁלא כַּ ֲה ָלכָ ה ,כְּ מוֹ ֶשׁכָּ תוּב ְבּ ַ
דוּשׁה( ,כִּ י ֵהם ִבּכְ ָלל ְמגַ ֶלּה ָפּנִ ים ַבּ ָ
אוֹריְ ָיתא ,לְ ַא ֲחזָ ָאה ַעל
פּוּרא ְדּ ַ
לוֹת)ַ דּף קמ"ט ע"ב( ,וז"לַ :וּמאן ְדּ ָא ַמרְ ,דּ ַההוּא ִס ָ
ָפּ ָר ַשׁת ְבּ ַה ֲע ְ
אוֹמר ֶשׁאוֹתוֹ
וּמי ֶשׁ ֵ
]תּ ְרגּוּם ְבּלָ שׁוֹן ַהק ֶֹודשִ :
רוּחיהּ ,עכ"לַ .
יפּח ֵ
ַההוּא ִספּוּר ִבּלְ ַבד ָק ֲא ֵתיִ ,תּ ַ
תּוֹרהְ ,ל ַה ְראוֹת ַעל אוֹתוֹ ִספּוּר ִבּ ְל ַבד הוּא ָבּא ִ -תּ ַפּח רוּחוֹ[.
ִספּוּר ֶשׁל ַה ָ
דוּעֶ ,שׁיֵּ שׁ ְלכָ ל ִמ ָדּה ַא ְר ַבּע
שּיָּ ַ
וְ זֶ הוּ ֶשׁ ָא ַמר וְ ָלא ַא ְה ַדּרוּ ַאנְ ִפּין ָל ֳק ְב ָלהּ .יִ ְרמוֹז ְל ַמה ֶ ׁ
'שׁט ֶר ֶ'מז
]פּ ָ
וּשׂמֹאל וְ ָאחוֹר ,וְ ֵהם כְּ נֶ גֶ ד פרד"ס ְ
ְבּ ִחינוֹת כְּ נֶ גֶ ד אבי"ע ,וְ ֵהם ָפּנִ ים וְ יָ ִמין ְ
אוֹתיּוֹת הוי"ה.
'שׁ ָמה[ ,וְ ַא ְר ַבּע ִ
ר'וּח נְ ָ
ְדּ'רוּשׁ ס'וֹד[ וְ ַא ְר ַבּע ְבּ ִחינוֹת הנר"ן ]נֶ ֶ'פשׁ ַ
וּמי ֶשֹּׁלא
וְ ִא ָיתא )בסה"ג ח"א פ"ד(ֶ ,שׁ ָצּ ִרי כָּ ל ָא ָדם ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵלּם ְבּכָ ל ַא ְר ַבּע ְבּ ִחינוֹת פרד"סִ ,
וּב ִלי
כוֹלא"ְ ,
ימים ְב ָ
כוּלּהוּ ְפגִ ִ
ֹאמר ְ"דּ ְ
יּוֹצא בּוֹ נ ַ
נִ ְשׁ ַלם ְל ִפי ֶח ְלקוֹ וִ יכָ ְלתּוָֹ ,ע ָליו וְ ַעל כַּ ֵ
אוֹתם ֶשׁ ָהיָ ה ִס ֵפּק ְבּיָ ָדם ִל ְלמוֹד וְ א ָל ְמדוּ .וּכְ מוֹ
ָס ֵפק ֶשׁ ָהעֹנֶ שׁ ַה ַמּ ְב ִהיל ַהזֶּ ה הוּא ְל ָ
שּגַ ת ַה ָחכְ ָמה ָדּ ֵחי
קוּדי הנ"ל( וְ ִאי יָ כִ יל ְל ִא ַד ְב ָקא וְ א ֶא ְד ַבּקֵ ,פּירוּשַ ,ה ָ ׂ
זוֹהר ָפּ ָר ַשׁת ְפּ ֵ
)בּ ַ
ֶשׁכָּ תוּב ְ
ֵליהּ ַל ָבּר ,וְ ָא ְמרוּ )כְּ תוּבוֹת ַדּף קי"א ע"ב( ְל ָמאן ְדּ ָא ַמר ַע ֵמּי ָה ָא ֶרץ ֵאינָ ם ַחיִּ ים וכו' ,כָּ ל ֶשׁ ֵאינוֹ
תּוֹרה ָדּיְ ָיקאֶ ,שׁהוּא ַהסּוֹד ִמ ַצּד ַה ָחכְ ָמה
תּוֹרה ְמ ַחיֵּ הוּ ,אוֹר ָ
תּוֹרה ֵאין אוֹר ָ
ִמ ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ְבּאוֹר ָ
תּוֹרה
פוּאה ִמן ַה ָ
ֶשׁ ִהיא סוֹד ַחיָּ ה ִוּמ ֶמּנָּ ה כּ ַֹח ַה ְתּ ִחיָּ הֲ .א ָבל ָא ְמרוּ ַא ַחר כָּ ָ מ ָצאנוּ ָל ֶהם ְר ָ
עוֹשׂה ְפּ ַר ְק ַמ ְטיָ א ְל ַת ְל ִמיד ָחכָ ם אוֹ ְמ ַהנֶּ ה ִמנְּ כָ ָסיו ]כְּ ִאילוּ
שּיא ִבּתּוֹ ְל ַת ְל ִמיד ָחכָ ם ,אוֹ ֶ
 ְבּ ַמ ִ ׂקיכֶ ם ַחיִּ ים כֻּ ְלּכֶ ם ַהיּוֹם" .עיי"ש
ְמ ַד ֵבּק ִבּ ְשׁכִ ינָ ה[ ,כְ מוֹ ֶשׁכָּ תוּב "וְ ַא ֶתּם ַה ְדּ ֵב ִקים בה' ֱא ֵ
ְבּא ֶֹרְ דּ ָב ָריו) ,וְ ַעיֵ ן ְבּ ִח ֵ
דּוּשׁי ַאגָּ דוֹת מהרש"א(.
וּבסוֹף נְ ִתיב קס"ז כָּ ַתבֲ :א ֶשׁר ַעל כֵּ ןִ ,מכֵּ יוָ ן ֶשׁיֵּ שׁ צ ֶֹרְ ל ִתקּוּן ָה ָא ָדם והנרנח"י ֶשׁלּוֹ
ְ
יה – ֻהכְ ַר ְחנוּ ְל ַח ֵלּק הזוה"ק ַה ְמּ ַד ְבּ ִרים
צוֹת ָ
דוֹשׁה ְבּכָ ל ִמ ְק ֶ
תּוֹרה ַה ְקּ ָ
ִבּכְ ָללוּת פרד"ס ַה ָ
קוּד ָשׁא ְבּ ִרי הוּא יַ ְד ִריכֵ נוּ ְבּ ַמ ְעגְּ ֵלי
דוֹשׁה ...וּכְ ְדהוֹכַ ְחנוּ ְל ֵעיל ַעל זֶ ה .וְ ְ
תּוֹרה ַה ְקּ ָ
ַבּסּוֹדוֹת ַה ָ
לוּתינוּ ֵמ ַא ְר ַבּע כַ נְ פוֹת
י ֶֹשׁר ְל ָה ִאיר נרנח"י ֶשׁ ָלּנוּ ִעם כְּ ָללוֹת נרנח"י ַעמּוֹ יִּ ְשׂ ָר ֵאל ,וִ ַיק ֵבּץ גָּ ֵ
יח ִצ ְד ֵקינוּ בב"א .עכ"ל ַה ָטּהוֹר.
ָה ָא ֶרץ ְל ַא ְר ֵצנוּ ,וְ נִ זְ כֶּ ה ָלאוֹר ְבּאוֹר ַה ַחיִּ ים ְבּ ִב ַיאת ָמ ִשׁ ַ
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עוּדת ַה ַצּ ִדּ ִיקים ִתּ ְהיֶ ה ִבּ ְשׁנֵ י
קּוּטים(ֶ ,שׁ ֶלּ ָע ִתיד ָלבוֹאְ ,ס ַ
שּת ֵלוִ י )לִ ִ
יתא בספה"ק ְק ֻד ַ ׁ
וְ ִא ָ
תּוֹרה .וְ ז"ל" :אוֹ יְ ב ַֹאר,
שּנִ י הוּא ֶשׁיִּ זְ כּוּ ְלגַ לּוֹת סוֹדוֹת ַה ָ
אוֹפנִּ יםָ ,ה ֶא ָחד הוּא כִּ ְפשׁוּטוֹ ,וְ ַה ֵ ׁ
ַ
וַ ֲאכַ ְל ֶתּם ָאכוֹל וכו' ,כִּ י ְסעוּדוֹת ַצ ִדּ ִיקים ֶל ָע ִתיד ָלבוֹא יִ ְהיֶ ה ַעל ְשׁנֵ י ְבּ ִחינוֹתֶ :א ָחד ַעל
תּוֹרה ,וְ ַה ְסּ ֻעדּוֹת יִ ְהיֶ ה ַעל
שּיגוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל סוֹדוֹת ַה ָ
ִפּי ָפּשׁוּטְ ,סעוּדוֹת ַמ ָמּשׁ ,וְ ֶא ָחד ֶשׁיַּ ִ ׂ
יהם ֱא ֶמתָ ,ה ֲאנָ ִשׁים ֲא ֶשׁר ֵהם ְבּ ַמ ְד ֵרגָ ה ְק ַטנָּ ה,
זוֹהר ַה ָקּדוֹשׁ .וְ ִהנֵּ ה ְשׁנֵ ֶ
רוּחנִ יּוּת כַּ ְמּב ָֹאר ְבּ ַ
ָ
דוֹלים ֲא ֶשׁר
עוּדה ַמ ָמּשׁ ,וְ ַה ַצּ ִדּ ִיקים ַהגְּ ִ
עוּדה ְס ָ
ַשׁ ַה ַתּ ַענוּג ֶשׁ ָלּ ֶהם ִמגַּ ְשׁ ִמיּוּתָ ,ל ֶהם יִ ְהיֶ ה ַה ְסּ ָ
תּוֹרתוֹ
שּיגוּ נִ ְפ ָלאוֹת ִמ ָ
עוּדה כַּ ֲא ֶשׁר יַ ִ ׂ
תּוֹרהָ ,ל ֶהם יִ ְהיֶ ה ַה ְסּ ָ
ַתּ ֲענוּג ֶשׁ ָלּ ֶהם סוֹדוֹת ֵמ ַה ָ
שׁוּטים' ,וְ ִה ַלּ ְל ֶתּם ֶאת ֵשׁם ה' ֵ -אלּוּ
בוֹע' ַל ֲאנָ ִשׁים ְפּ ִ
דוֹשׁה .וְ זֶ הוּ 'וַ ֲאכַ ְל ֶתּם ָאכוֹל וְ ָשׂ ַ
ַה ְקּ ָ
ָה ֲאנָ ִשׁים ֲא ֶשׁר ַה ַתּ ֲענוּג ֶשׁ ָלּ ֶהם ְבּ ַה ֵלּל ַלה'ָ ,ל ֶהם יִ ְהיֶ ה ַה ַתּ ֲענוּג ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ִע ָמּכֶ ם ְ'ל ַה ְפ ִליא',
דוֹשׁה" .עכל"ק.
תּוֹרתוֹ ַה ְקּ ָ
שּיגוּ נִ ְפ ָלאוֹת ִמ ָ
ֶשׁיַּ ִ ׂ
"אַ ה ֵפּרוּשׁ
עוֹמר וְ ִסיּוּם הש"ס( ַעל אוֹתוֹ ֶדּ ֶר ,וזל"קַ :
וְ כֵ ן כָּ תוּב ְבּ ֵס ֶפר ְפּ ִרי ַצ ִדּיק )וַ יִּ ְק ָרא ל"ג ָבּ ֶ
עוֹל ְמִ ת ְר ֶאה
הוּא כְּ מוֹ ֶשׁ ָא ַמ ְרנוּ )וְ נִ ְת ָבּ ֵאר לְ ֵעיל ַמ ֲא ָמר ד'( ְבּ ֵבאוּר ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ְ)בּ ָרכוֹת ָשׁם( ָ
תּוֹרה וִ ִיד ַיעת ה' יִ ְת ָבּ ַר ,כֵּ ן יִּ זְ כֶּ ה
שּגוֹת ְבּסוֹדוֹת ַה ָ
ְבּ ַחיֶּ יַ ,היְ נוּ ְד ַה ְשׂכַ ר ֶל ָע ִתיד הוּא ַה ָ ׂ
וּל ָא ָדם טוֹב ,וְ ָהיִ ינוּ ִמי
דּוּשׁין מ"א א( ְ
עוֹלם ַהזֶּ ה ,כְּ מוֹ ֶשׁ ָא ְמרוּ ִ)ק ִ
שּיג ֵמאוֹתוֹ ָהאוֹר ָבּ ָ
ָלזֶ ה ְל ַה ִ ׂ
תּוֹרה" .עכל"ק.
שּיג ַה ָ
שּ ַמּ ִ ׂ
ֶׁ
תּוֹרהֶ ,אלָּ א ַאף
בוֹאר ִבּ ְלשׁוֹנָ ם ַהזָּ ָהבֶ ,שֹּׁלא ַרק ָבּעוֹלָ ם ַהזֶּ ה ְצ ִריכִ ים ָאנוּ לַ ֲעמֹל ְבּסוֹדוֹת ַה ָ
ְמ ָ
תּוֹרה ,וְ ַא ְשׁ ֵרי ִמי ֶשׁזּוֹכֶ ה לַ ֲעמֹל
עוּדת ַה ַצּ ִדּ ִיקים ִתּ ְהיֶ ה – גִּ לּוּיִ ים ְבּסוֹדוֹת ַה ָ
לֶ ָע ִתיד לָ בוֹא ְס ַ
תּוֹרה עוֹד ָבּזֶ ה ָהעוֹלָ ם.
ְבּסוֹדוֹת ַה ָ
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אוֹריְ ָיתאָ ,א ִסיר
דוֹשׁים ַדּף פ' ע"א(ְ :דּ ָהכִ י ָתּנֵ ינָ ן ,כָּ ל ַמאן ְדּלָ א ִא ְשׁ ָתּ ַדּל ְבּ ַ
)פּ ָר ַשׁת ְק ִ
זוֹהר ָ
כָּ תוּב ְבּ ַ
אוֹר ָחא.
חוֹר ָתּא ,וְ כָּ ל ֶשׁכֵּ ן לְ ֵמ ַהִ ע ֵמּיהּ ְבּ ְ
לְ ִמ ְק ַרב לְ גַ ֵבּיהּ ,לְ ִא ְשׁ ַתּ ְתּ ָפא ַבּ ֲה ֵדּיהּ ,וּלְ ֶמ ְע ַבּד ֵבּיהּ ְס ְ
אוֹריְ ָיתא,
אוֹר ָחא ,וְ לֵ ית ִע ֵמּיהּ ִמלֵּ י ְדּ ַ
נוּתא) .וְ ַעל ָדּא( ָתּנֵ ינָ ן כָּ ל ַבּר נָ שׁ ְדּ ָאזִ יל ְבּ ְ
ְדּ ָהא לֵ ית ֵבּיהּ ְמ ֵה ְימ ָ
נוּתאְ ,דּלָ א ָח ִשׁיב
אוֹר ָחאִ ,עם ַמאן ְדּלֵ ית ֵבּיהּ ְמ ֵה ְימ ָ
ִא ְת ַחיָּ יב ְבּנַ ְפ ֵשׁיהּ .כָּ ל ֶשׁכֵּ ן ַמאן ְדּ ִאזְ ַדּוָּ וג ְבּ ְ
אריהּ וְ ִד ֵידיהְּ ,דּלָ א ָחס ַעל נַ ְפ ֵשׁיהּ.
לִ ָיק ָרא ְדּ ָמ ֵ
תּוֹרהָ ,אסוּר לְ ִה ְת ָק ֵרב ֵאלָ יו,
ַתּ ְרגּוּם לִ לְ שׁוֹן ַהק ֶֹודשֶ :שׁכָּ ָ שׁנִ ינוֶּ ,שׁכָּ ל ִמי ֶשֹּׁלא ִמ ְשׁ ַתּ ֵדּל ַבּ ָ
שׁ ֲה ֵרי ֵאין בּוֹ ֱאמוּנָ ה) .וְ ַעל זֶ ה(
חוֹרה ,וְ כָ ל ֶשׁכֵּ ן לָ לֶ כֶ ת ִעמּוֹ ַבּ ֶדּ ֶרֶ ,
לְ ִה ְשׁ ַתּ ֵתּף ִעמּוֹ וְ לַ ֲעשׂוֹת ִעמּוֹ ְס ָ
תוֹרהִ ,מ ְת ַחיֵּ ב ְבּנַ ְפשׁוֹ .כָּ ל ֶשׁכֵּ ן ִמי ִמ ְת ַח ֵבּר
הוֹלַ בּ ֶדּ ֶר וְ ֵאין ִעמּוֹ ִדּ ְב ֵרי ָ
ָשׁנִ ינוּ ,כָּ ל ָא ָדם ֶשׁ ֵ
ַבּ ֶדּ ֶרִ עם ִמי ֶשׁ ֵאין בּוֹ ֱאמוּנָ הֶ ,שֹּׁלא ַמ ֲח ִשׁיב ֶאת כְּ בוֹד ֲאדוֹנוֹ וְ ֶאת ֶשׁלּוֶֹ ,שֹּׁלא ָחס ַעל
נַ ְפשׁוֹ.
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י‰ם ≈‰ם
ַר˜ ַƒּ ‰מ ׁ ¿˘ ַּ˙„ּ¿ ƒלים ַ ּב ּ˙ו… ָר¿ ‰ועו… ¿ס ˜ƒים ָ ּב ּ¿ ‰ל ַ˙ ¿ּ˜נָ ּּ ‰ו ¿ל ַ˜ ׁ ¿˘ ָרּ ¿ ‰ב ׁ ָ˘ ¿ר ׁ ָ˘ ָּּ ,‰כל ¿ ּבנ≈ ∆
י˜י ¡‡ ∆מ˙¿ ,ונָ ˜¿ ƒר ‡ƒים ¿ ּבנ≈ י ַ∆ּ ‰מ ∆ל ¿ךּ ָ ,בנ ƒים ¿˜„ו… ׁ ˘ƒים
ַˆ„ּ≈ ƒ
אוֹמרַ ,מאן ְדּלָ א ָחס ַעל נַ ְפ ֵשׁיהֵּ ,הי יִ ְשׁלוֹף נַ ְפ ָשׁא ְדּכַ ְשׁ ָרא לִ ְב ֵריהָּ .א ַמר ִר ִבּי
הוּדה ֵ
ַר ִבּי יְ ָ
והנָ א ַעל ָדּ ָרא ,וְ ָהא ִא ְתּ ַמר ִמ ָלּה וכו' .וְ ַעל ָדּא כְּ ִתיב ַאל ִתּ ְהיוּ כְּ סוּס כְּ ֶפ ֶרד ֵאין
ֶא ְל ָעזָ רַ ,תּוַּ ְ
קוּד ָשׁא ְבּ ִרי הוּא,
אוֹרחוֹי ְדּ ְ
יתא ,וְ יַ ְד ִעין ְ
אוֹריְ ָ
ָה ִבין .זַ כָּ ִאין ִאינּוּן ַצ ִדּ ַיקיָּ יאְ ,דּ ִמ ְשׁ ַתּ ְדּ ֵלי ְבּ ַ
רוּחא
וּבגִ ין כָּ ְ מ ַשׁ ְלּ ֵפי ָ
ישׁין ְבּכ ָֹלּאְ ,
דוּשׁא ְדּ ַמ ְלכָּ א ,וְ ִא ְשׁ ְתּכָ חוּ ַק ִדּ ִ
וּמ ַק ְדּ ֵשׁי גַּ ְר ַמיְ יהוּ ִבּ ְק ָ
ְ
ילּאְ ,
קוּד ָשׁא ִמ ְלּ ֵע ָ
ְדּ ְ
ישׁין.
וּבנַ יְ יהוּ כֻּ ְלּהוּ זַ כָּ ֵאי ְקשׁוֹט ,וְ ִא ְקרוּן ְבּנֵ י ַמ ְלכָּ א ְבּנִ ין ַק ִדּ ִ
]פּ ֵרשׁ ְבּ ָמתוֹק ִמ ְדּ ַבשׁ:
אוֹמרִ ,מי ֶשֹּׁלא ָחס ַעל נַ ְפשׁוֵֹ ,
הוּדה ֵ
ַתּ ְרגּוּם לִ לְ שׁוֹן ַהק ֶֹודשַ :ר ִבּי יְ ָ
וּל ַק ְשׁ ָרה ְבּ ָשׁ ְר ָשׁהּ[ ֵאי יִ ְשׁף נֶ ֶפשׁ כְּ ֵשׁ ָרה
תּוֹרה ְל ַת ְקּנָ הּ ְ
ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ ַחס ַעל נַ ְפשׁוֹ ַל ַעסוֹק ַבּ ָ
]פּ ֵרשׁ ְבּ ָמתוֹק ִמ ְדּ ַבשֵׁ :אי יָ כוֹל ְל ַה ְמ ִשׁי נֶ ֶפשׁ כְּ ֵשׁ ָרה ִל ְבנוֹ ,כִּ י ִאם הוּא ְבּ ַע ְצמוֹ
ִל ְבנוֹ? ֵ
דוֹשׁה ִל ְבנוֹ ,כִּ י ֵאין ֶדּ ֶרְ ל ַה ְמ ִשׁי נְ ָשׁ ָמה ֶא ָלּא
שּר ְל ַמ ְע ָלהֵ ,אי יַ ְמ ִשׁי נְ ָשׁ ָמה ְק ָ
ֵאינוֹ ְמ ֻק ָ ׁ
מ
ַעל יְ ֵדי ְק ֻד ַ ׁ
שּת נִ ְשׁ ָמתוֹ [ָ .א ַמר ַר ִבּי ֶא ְל ָעזָ רְ ,תּ ֵמ ַהנִ י ַעל ַהדּוֹר ,וַ ֲה ֵרי ַה ָדּ ָבר נֶ ֱא ַמר וכו'.
תּוֹרה
יהם ַה ַצּ ִדּ ִיקים ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַתּ ְדּ ִלים ַבּ ָ
וְ ַעל זֶ ה כָּ תוּב ַאל ִתּ ְהיוּ כְּ סוּס כְּ ֶפ ֶרד ֵאין ָה ִביןַ .א ְשׁ ֵר ֶ
וְ ְ
שּת ַה ֶמּ ֶל ,וְ נִ ְמ ָצ ִאים
וּמ ַק ְדּ ִשׁים ֶאת ַע ְצ ָמם ִבּ ְק ֻד ַ ׁ
יוֹד ִעים ֶאת ַדּ ְרכֵ י ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּאְ ,
יהם ֵהם ַצ ִדּ ֵיקי ֱא ֶמת,
רוּח ֶשׁל ק ֶֹדשׁ ִמ ְל ַמ ְע ָלה ,וְ כָ ל ְבּנֵ ֶ
שׁוֹל ִפים ַ
וּמשּׁוּם כָּ ְ 
דוֹשׁים ַבּכֹּלִ ,
ְק ִ
דוֹשׁים.
וְ נִ ְק ָר ִאים ְבּנֵ י ַה ֶמּ ֶלָ ,בּנִ ים ְק ִ
יח ֶאת ֲח ֵברוִֹ ,אם ָשׁ ַמע
גוֹדל ַהזְּ כוּת ֶשׁיֵּ שׁ לִ ְמזַ כֵּ י ָה ַר ִבּים וּמוֹכִ ַ
הגר"א ְבּ ִמ ְשׁ ֵלי )יב ,יד(ְ ,מ ָב ֵאר ֶ
 ְמ ַק ֵבּל ְשׂכַ ר ַעל כָּ ל ַמה ֶשׁיַּ ֲע ֶשׂה לְ דוֹרוֹת ,וְ גַ ם ִאם א ָשׁ ַמעָ ,אז ְמ ַק ֵבּל כָּ ל ֶחלְ קוֹ ַהטּוֹב ,וְ זֶ ה"עיִ ן א
יהנּוֹם ֶשׁלּוֹ - .וְ ִאם ִבּ ְרצוֹנְ  לִ זְ כּוֹת לְ עוֹלָ מוֹת נֶ ַצח ַ
לוֹק ַח ִמ ֶמּנּוּ ֶאת ֵחלֶ ק ַהגֵּ ִ
ֶשֹּׁלא ָשׁ ַמע ֵ
עוֹרר
וּמ ֵ
עוֹדד ְ
"ע ְרכָּ הּ ֶשׁל ָשׁ ָעה"ַ ,ה ְמ ֵ
ָר ֲא ָתה "..וּלְ ָק ֵרב ַהגְּ אוּלָ ה ִ -הנְּ  יָ כוֹל ְל ַח ֵלּק ֵס ֶפר ֶ
זּוֹהר ָהעוֹלָ ִמי"
"מ ְפ ָעל ַה ַ
שּיג ֵא ֶצל ִ
)א ְפ ָשׁר לְ ַה ִ ׂ
וּביוֹם טוֹבֶ .
קוֹדשׁ ְ
וּב ְפ ָרט ְבּ ַשׁ ָבּת ֶ
ִל ְלמוֹד זוה"ק ְבּכָ ל יוֹםִ ,
ְבּ ִחינָ ם ְוּבכַ ֻמיּוֹת – כְּ ֵדי לְ זַ כּוֹת ֶאת ָה ַר ִבּים(.
יח ֶאת ֲח ֵברוִֹ ,אם ָשׁ ַמע
גוֹדל ַהזְּ כוּת ֶשׁיֵּ שׁ לִ ְמזַ כֵּ י ָה ַר ִבּים וּמוֹכִ ַ
הגר"א ְבּ ִמ ְשׁ ֵלי )יב ,יד(ְ ,מ ָב ֵאר ֶ
 ְמ ַק ֵבּל ְשׂכַ ר ַעל כָּ ל ַמה ֶשׁיַּ ֲע ֶשׂה לְ דוֹרוֹת ,וְ גַ ם ִאם א ָשׁ ַמעָ ,אז ְמ ַק ֵבּל כָּ ל ֶחלְ קוֹ ַהטּוֹב ,וְ זֶ היהנּוֹם ֶשׁלּוֹ.
לוֹק ַח ִמ ֶמּנּוּ ֶאת ֵחלֶ ק ַהגֵּ ִ
ֶשֹּׁלא ָשׁ ַמע ֵ
וְ ִאם ִבּ ְרצוֹנְ  לִ זְ כּוֹת לְ עוֹלָ מוֹת נֶ ַצח ַ
"עיִ ן א ָר ֲא ָתה "...וּלְ ָק ֵרב ַהגְּ אוּלָ ה ִ -הנְּ  יָ כוֹל ְל ַח ֵלּק
קוֹדשׁ
וּב ְפ ָרט ְבּ ַשׁ ָבּת ֶ
עוֹרר ִל ְלמוֹד זוה"ק ְבּכָ ל יוֹםִ ,
וּמ ֵ
עוֹדד ְ
"ע ְרכָּ הּ ֶשׁל ָשׁ ָעה"ַ ,ה ְמ ֵ
ֵס ֶפר ֶ
וּבכַ ֻמיּוֹת – כְּ ֵדי לְ זַ כּוֹת ֶאת ָה ַר ִבּים.
זוֹהר ָהעוֹלָ ִמי" ְבּ ִחינָ ם ְ
"מ ְפ ָעל ַה ַ
שּיג ֵא ֶצל ִ
)א ְפ ָשׁר לְ ַה ִ ׂ
וּביוֹם טוֹבֶ .
ְ
תּוֹרהֶ ,שׁ ָבּהּ ֵמ ִאיר
דוֹשׁה לְ ָבנִ ים .אָ .ה ֵע ֶסק ַבּ ָ
מ .כָּ ַתב הרמ"ז וז"ל :כַּ ָמּה ִע ָקּ ִרים גְּ דוֹלִ ים לְ ַה ְמ ִשׁי נְ ָשׁ ָמה ְק ָ
תּוֹרהֶ ,שׁ ָבּ ֶהם
ידוּשין ַבּ ָ
ְפּנִ ִימיּוּת ָהעוֹלָ מוֹת ֶשׁהוּא ְמקוֹר ַהנְּ ָשׁמוֹת ַה ְקּדוֹשׁוֹת ,וְ כָ ל ֶשׁכֵּ ן ִאם זָ כָ ה לְ ַח ֵדּשׁ ִח ִ
וּבזֶ ה יַ זְ ִהיר ִמ ֶמּנּוּ ְבּנִ ְשׁ ַמת ַהוָּלָ ד ַהיּוּלָּ ד) ...וְ ַעיֵּ ן ֶה ְמ ֵשְׁ דּ ָב ָריו ְבּ ָמתוֹק
מוֹלִ יד אוֹר ָח ָדשׁ ַמ ָמּשׁ ִמ ְמּקוֹרוֹת נִ ְשׁ ָמתוָֹ ,
דוֹשׁים ַדּף פ' ע"א(.
ִמ ְדּ ַבשׁ ָפּ ָר ַשׁת ְק ִ
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תּוֹרה,
זוֹהר ַה ָקּדוֹשֲׁ ,ה ֵרי ִתּזְ כֶּ ה לְ ִמילְ יוֹנֵ י ְשׁנוֹת ָ
הוּדי ֶא ָחד ֶאת ַה ַ
כוּת יִ לְ ַמד ֲא ִפילוּ יְ ִ
וְ ִאם ִבּזְ ְ
תּוֹרה .וְ ִאם ַתּכְ ִפּיל ְבּכָ ל ַשׁ ְבּתוֹת
לּוֹמד ָשׁ ָעה זוה"ק ְבּ ַשׁ ָבּת ,עוֹלָ ה לוֹ לְ ֵמּ ָאה ִמלְ יוֹן ָשׁנָ ה ָ
כִּ י כָּ ל ַה ֵ
תּוֹרה.
ארד ָשׁנָ ה ָ
נוֹתינוּ ָבּ ֶהם ִשׁ ְב ִעים[ ַתּגִּ ַיע לִ 640 -מ ְליָ ְ
שּנָ ה ויו"ט ,לְ כָ ל יְ ֵמי ַחיָּ יו] ,יְ ֵמי ְשׁ ֵ
ַה ָ ׁ
זוֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ַתּגִּ ַיע ִל ְסכוּם ַאגָּ ִדי
הוּדים ֶשׁיִּ ְל ְמדוּ ְבּ ַ
כוּת יִ ְת ַא ְרגֵ ן ִשׁיעוּר ְל ִמנְ יָ ן יְ ִ
וְ ִאם ִבּזְ ְ
תּוֹרה.
אר ֵדי ָשׁנִ ים ָ
ֶשׁל ִמ ְליָ ְ
דוּע
שּ ַמיִ ם הוּא ְבּ ֶא ֶלף .וְ עוֹד ,כַּ יָּ ַ
נּוֹתנִ ים ִמ ָ ׁ
ובזוה"ק ָ)פּ ָר ַשׁת וַ יֵּ ֵצא קס"א (.כָּ תוּבֶ :שׁכָּ ל ַמה ֶשׁ ְ
שּ ָקּ ֶשׁה
הוּדים ְבּ ֶא ֶלףַ .תּגִּ ַיע ְל ִמ ְס ַפּר ֶ ׁ
כָּ ל ֲע ָשׂ ָרה ֵבּיהּ ְשׁכִ ינָ ה ַשׁ ְריָ הַ ,א ָתּה ַמכְ ִפּיל כָּ ל ִמנְ יָ ן יְ ִ
שּב ֶאת
וּמי יוּכַ ל ְל ַח ֵ ׁ
תּוֹרהִ - .
יליוֹן ָשׁנָ ה ָ
יליוֹן ו' ְ 400ט ִר ְ
שּב וְ הוּא ְל ֵע ֶר 6 :זִ ְ
לח ֵ ׁ
ְמּאֹד ַ
גוֹדל ַה ָ ׂ
ֶ
כוּתְ בּוַ ָודאוּת!!!
שּכָ ר ַהנִּ ְצ ִחי ֶשׁיִּ זָּ ְקפוּ ִלזְ ְ
ֲחזִ ינָ ן ַה ְשׁ ָתּא ַעד כַּ ָמּה גָּ דוֹל וְ ָעצוּם כֹּחוֹ ֶשׁל ַה ִלּמּוּד ְבּ ֵס ֶפר ַהז ַֹהרַ .ע ָתּה ֵאין ָלנוּ ֶא ָלּא
דוֹשׁה.
בוֹד ָתם ַה ְקּ ָ
הוֹסיף ָל ֶהם א ֶֹמץ וְ כ ַֹח וְ חֹזֶ ק ַבּ ֲע ָ
עוֹשׂי ְמ ֶלאכֶ ת ַהקּ ֶֹדשְׁ ,ל ִ
ְל ַחזֵּ ק ֶאת יְ ֵדי ֵ
וּל ָה ִפיץ ֶאת אוֹרוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ַבּר ָ
ִא ְמּצוּ ָמ ְתנַ יִ ם וְ ִחגְ רוּ עֹז ְל ַה ְמ ִשׁיְ 
יוֹח ִאיְ ,ל ַפ ְר ֵסם
קוּד ָשׁא
וּל ַה ְרבּוֹת ֲחיָ ִלים ְל ְ
הוֹסיפוּ ַל ֲעשׂוֹת ָחיִ ל ְ
וּל ַסיֵּ ַע ְבּכָ ל ַמה ְדּ ֶא ְפ ָשׁר ,וְ ִ
עוֹלם ְ
כֹּחוֹ ָבּ ָ
אוּק ָמא ְשׁכִ ינְ ָתא ֵמ ַע ְפ ָרא.
אוֹריְ ָתאְ ,ל ְ
ְבּ ִרי הוּא וְ ַ
עוֹבד
עוֹל ִמי" ָה ֵ
זוֹהר ָה ָ
"מ ְפ ָעל ַה ַ
דוֹרנוּ ְל ִה ְת ַח ֵבּר כְּ ָלל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִעם ִ
וּברוּ ה' ֶשׁזָּ כִ ינוּ ְבּ ֵ
ָ
שּכִ ינָ ה
שּא וְ עוֹל החוֹבוֹתְ ,ל ַמ ַען ֵה ִקים ַה ְ ׁ
לוֹק ַח ַעל ִשׁכְ מוֹ ַמ ָ ׂ
ְלא ֵלאוּת ְלא ִמ ְטרוֹת ֶרוַ ח ,וְ ֵ
שּ ַמיִ ם.
וּל ַשׂ ֵמּ ַח ְל ָא ִבינוּ ֶשׁ ַבּ ָ ׁ
דוֹשׁה ְ
ַה ְקּ ָ
וּל ַמ ַען
דוֹשׁהְ ,
שּכִ ינָ ה ַה ְקּ ָ
ַעל כֵּ ן ַא ַחי! כָּ ל ֶא ָחד יִ כְ ל ְבּ ִלימוּד ַהנִּ ְשׂגָּ ב ַהזֶּ ה ְל ַמ ַען ְפּדוּת ַה ְ ׁ
וּפדוּת ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָקרוֹב ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבּיָ ֵמינוּ ְבּ ַר ֲח ִמיםָ ,א ֵמן כֵּ ן יְ ִהי ָרצוֹן.
ְפּדוּת נַ ְפ ֵשׁנוּ ְ

הספר "מאורות הזהר" נדפס
בנדבת הצאצאים שיחיו
אביהם הרה"ח איש תם וירא ה'
ז"ל
מוה"ר
בן מוה"ר ר'
ע"ה
נלב"ע יום ד' שבט תשס"ו לפ"ק
ואמם החשובה הדגולה
מרת
ע"ה
בת
נלב"ע יום כ"ו אדר תש"ע לפ"ק
ת.נ.צ.ב.ה.

ספר הזוהר הקדוש
המחולק

מנוקד ,עם לשון הקדש
ובו:
ספר הזוהר
זוהר חדש
תקוני הזוהר
המחלק ל 960-קונטרסים )ב 32-כרכים(.
הלימוד מחולק לשנה אחת ולשלוש שנים.

ב˜רוב יופיע בעז"‰

ב‡ו וטלו חל˜ בזכו˙ ‰מיוח„˙ ˘ל

"סיום ‰זו‰ר"

ע"י לימו„  6עמו„ים בלב„!

˙וך מספר „˜ו˙ )כ˜„ 7-ו˙( ‰נך מסיים ‡˙ ‰זו‰ר.

ו˙˘‡ל כיˆ„?
˙‰כני˙ ערוכ ‰ב‡ופן ˘ל חלו˜˙ ‰זו‰ר ˘‰לם,
‰כולל  5760עמו„ים ל  960 -חוברו˙ )"˙˙˜"ס"(
„‰יינו ‡ 32ריזו˙ כ˘בכל ‡ריז ‰י˘  30חוברו˙
ובכל חובר˙  6עמו„ים ˘ל „פים זו‰ר „˜‰ו˘ )עם ל˘ון ˜‰ו„˘(.
וכל ‡ח„ ˘לומ„ מˆטרף עם ‰כלל ומסיים יח„יו.
ונח˘ב לכל ‡ח„ ו‡ח„ כ‡ילו סיים כל ‰זו.˜"‰

סט הזוהר הקדוש
המחולק-לכל ימי השנה

סיום הזוהר בכמה דקות
בבית הכנסת /המדרש -בשבת ,ובכל זמן.

כל כרך מתחלק ל 30-איש,
וכך יוכלו לסיים כל הזוה"ק
יחדיו כאיש אחד.

"הרצים יצאו דחופים"

כל הפועלים ומפעילים למען קירוב הגאולה יזכו
שמשיח יראה באצבעו לכיוונם ויאמר:

("בזכותכם היגעתי")

שליחי מצוה הרוצים לקנות את הסט ולדאוג לחלקו באופן
מסודר ב 32-כרכים לבתי כנסת /מדרש בערים ,בשכונות,
במושבים ,בישובים ,בבסיסי צה"ל ובקהילות היהודיות בחו"ל
מוזמנים להתקשר0548-436784 :

ירושלים02-6255789 :
בת ים052-6077914/054-9531936 :
טבריה050-4121015 :
צפת052-7150754/0504101341 :
עיר העתיקה054-2240932 :
צפון054-9788564 :
באר שבע08-6108605 :
נתניה09-8323442 :

ל˙רומו˙ ול‰נˆחו˙054-8436784 :

