
  

  ֵסֶפר

  אֹור
  ַהזֹוַהר

  ֶהָחָדׁש
ֵלם ְוַהְמֻנָקד ַּהׁשָ ּ  

  
  

ד ּּבֹו ְיבָֹאר גֶֹדל ַהִחיוב ִלְלמֹד וְלַלּמֵ ּ ּ ּ  
ר ִחּבֵ ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוַהִתקוִנים ְוָחְכַמת ָהֱאֶמת ׁשֶ ּ ּ ּּ  

ר יֹוַחאי זיע ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַּהַתָנא ָהֱאלִֹקי ַרּבִ   א"ּ
ר ּבְ ה סֹודֹות ִנְפָלִאים ֲאׁשֶ ּבֹו ִגּלָ ֶהם ָהעֹוָלם ַקָיםּׁשֶ ים ּבָ דֹוׁשִ מֹוָתיו ַהּקְ ּתֹוָרתֹו וׁשְ ּ  

ֱאמוָנה ם ּבֶ ֵלא ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ַהׁשֵ ְּוַעל ְיֵדי ֶזה ִתּמָ ּ ּ ּ  

v  זַֹהר ִּיְפקון א ָּדּבְ ַרֲחֵמין ִמּ ָּגלוָתא ּבְ ּ v 
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 ָנִתי"ְמכֹון   דֹוׁש ַהׁשְ ל ֵסֶפר  –" ֹּזַהר ַהּקָ ְּלִלמוד ּכָ דֹוׁש"ּ ָנה " ֹזַהר ַהּקָ ל ַהׁשָ ַמְעּגַ ַעל  –ּּבְ דֹוׁשל ָעְפִמ"י ֵדְיׁשֶ ּעֹוָלִמי ְלִלמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהּקָ ּ ּ" 
ְפָעל ַרת ַהּמִ תוב בזוה: ַמּטְ ּכָ מֹו ׁשֶ ִאיהו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּוְב:): ג קכד"מ  ח"רע(ק "ּּכְ ַחֵיי ּדְ ָרֵאל ְלִמְטָעם ֵמִאיָלָנא ּדְ ֲעִתיִדין ִיׂשְ ִּגין ּדַ ּ יה ִמןּ קון ּבֵ ּ ִיּפְ ּ  

ַרֲחֵמי ָּגלוָתא ּבְ הֹון ה ּ ָדד ַיְנֶחּנו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר' ְּוִיְתַקֵים ּבְ  .ּּבָ

י ֵמע ִל י ׁשֹו ַלו עּמִ ַ י, ּ ּמִ ַה ה ׁשֶ זֶ ע ַה ַר ר ָה דֹו ּּבַ רּ ֵב ֹו ן, ּנות ּג ק ּבֶ ינֹו ין עם ִת ִד ְמ יו לֹו ָּה ַֹהר  ע"ֵּתַׁש ִּ ז ֶפר ַה ים ֵס ִנ ּׁשָ
ה ת ּבָ גֹו ֲה ים ַל ִנ ו ּק ִת ְּו תֹו, ּ ָמ ְכ ָח ֶמת ְל ֶד ַאת ֶחְטאֹו קֹו ְר ה ִי ָי ָה ם, ְו ֵי ַק ְת ִי  )ד"ָאבֹות פ' נֹוֵצר ֶחֶסד מס ,ּי ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמקֹוַמְרָנהַרּבִ( .ְּו

   
  ַּהזַֹהר ראֹו

         
ַּעל גֶֹדל ַהִחיוב ִלְלמֹד וְלַלֵמד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּ ּ ּ ּ ּ ּ  

ְּוַהִתקוִנים ּ   ְוָחְכַמת ָהֱאֶמת, ּ

ר יֹוַחאי זיע ְמעֹון ּבַ ן ׁשִ ר ַהַתָנא ָהֱאלִֹקי ַרּבָ ִחּבֵ ּׁשֶ   א"ּ

  ָּטֳהָרָתה –ַּמֲעָלָתה 
ָתה ְּקֻדׁשָ ְּסֻגָלָתה – ּ ּ  

  

מֹוָתיו תֹוָרתֹו וׁשְ ר ּבְ ּּבֹו ִגָלה סֹודֹות ִנְפָלִאים ֲאׁשֶ ּ ּ  
ֶהם ָהעֹוָלם ַקָים ים ּבָ ַּהְקדֹוׁשִ ּ  

ֱאמוָנה ם ּבֶ ֵ ָעה ֶאת ַהּשׁ ֵלא ָהָאֶרץ ּדֵ ְּוַעל ְיֵדי ֶזה ִתּמָ ּ  
 

   

          

ָּכל ֶנפש ִמִיְשָרֵאל ְלִמָגד ׁ ּׂ ּ ְַעד ָקָטן ְמֻחָיב ִלְלמֹד ִספֵריל ְוֹוֶ ם ֹוּ ְדַבר יּזַֹהרַה ּ
י ּוְלַסֵים ֶאת ָכל , ֹומֹוּבְ ּ ִּספֵרי ַהזַֹהר ּ ָכל ָשָנה ְוָשָנהְ ּׁבְ ַּלִתקון , א ַיֲעבֹרלֹחֹק ְו, ׁ ּ ּ

ַּהְגאוָלה ָהֲאִמִתית ּ ׁוְבָשָעה ַאַחת ִיְז, ּ ן עֹוֶּכה ִלְהיּ אֹות ּבֶ   ָלם ַהּבָ

 
ְלִמי ְבִלי ְירוׁשַ ֹּקֶבץ ָגדֹול ִמַתְלמוד ּבַ ּ ּ ים, ּ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש, ִמְדָרׁשִ ִּתקוִנים, ּ , ם"ַרְמּבָ, ּּ

ם טֹוב ַהָקדֹוׁשִסְפֵרי , ת"ִּסְפֵרי ׁשו, ִראׁשֹוִנים ְוַאֲחרֹוִנים ַעל ׁשֵ ִסְפֵרי ,  ְוַתְלִמיָדיוּּבַ
ִעְנַין ִלּמוד ַהֹזַהר ְוַהִתקוִנים. דְועֹו, ּמוָסר ָלִלים ְיסֹוִדִיים ְוִעָקִרִיים ּבְ ּּכְ ּ ּּ ּּ ּ ּ.  

ים חֹוְצִבים ַלֲהבֹות ֵאׁש ְבֵריֶהם ַהְקדֹוׁשִ ַּמְדִריך ומֹוֶרה , ַמְלִהיִבים ֶנֶפׁש ָהָאָדם, ּּדִ ְ
ֶרך ִלּמוד ַהֹזַהר,  ְּדֶ ְּלַהְתִמיד ּבְ בוַע ּבְ, ּ י ׁשָ ּוְלַסֵים ִמּדֵ ת ַהֹזַהרּּ ָרׁשַ ל ּפָ בוַע ּכָ ּׁשָ ּ.  

פוס ַעד ַהיֹום ִמְקצֹוַע ֶזה ֲעַדִין לֹא ָרָאה אֹור ַהּדְ ֹּאֶסף ֲעָנִקי ּבְ ּ  
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ִלּבֹות ּבְ ם ּבְ ים ַיֲעׂשו ֹרׁשֶ ְבֵריֶהם ַהְקדֹוׁשִ י ּדִ ִּתְקוֹוֵתינו ּכִ ּ ִרי , ּּ ְוֶזה ִיְהֶיה ּפְ

ָרָכה ְל ית ֲּעָמֵלנו ְלָהִביא ַהּבְ ֵהםָכל  ּבֵ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ָרֵאל ּבְ   ִיׂשְ

ַנת יֹוֵצא ָלאֹור ׁשְ ִגיַמְטִרָיא - 'ר”ַהֹוַּהזר ” אֹור”ֵסֶפ' ּבִ   ק"לפ ע"ֵּתַׁש ּּבְ
ַּהְגֻאָלה ת"ֲעַׁש   ֹוָלם'ע ְמַחת'ִׂש ֵהא'ְּת -  ּ

ָבֵתי ְכֵנִסיֹות וְבָבֵתי ִמְדָרשֹות ָׁנא ְלפְרֵסם ּבְ ּּ ּּ ּ ׂוִבְשָמחֹות, ַ ,  ַהֲחֵבִרים ִויִדיִדיםּוְלָכל, ּ
ים ִלְהיות  ן עֹו"ְּלַזכֹות ֶאת ָהַרּבִ אּבֶ ַּעל ְיֵדי ִלמוד  "ָלם ַהּבָ ִּתקוִנים ְוזַֹהר"ּ ּ ָכל " ּ ּבְ

ֶּשהוא , יֹום ּתֹוָרה ִלְשָמה"ׁ ּׁ!"  

ם  ַעל ׁשֵ ְֶדֶרך ַהּבַ ּ
  ָּהֲאִמִתי טֹוב

ם טֹוב זיע ַעל ׁשֵ א "ַהּבַ
יו קֶֹדם , ִּצָוה ַלֲאָנׁשָ ָּכל ּׁשֶ

ְּתִפָלה  ֲחִרית[ּ ִמְנָחה , ׁשַ
ִּיְלְמדו ַמֲאַמר , ]ְוַעְרִבית

ֹּזַהר ְוִתקוִנים ּ.  
ִּלקוֵטי ּתֹוָרה יל, ּ ְֶטשעְרנֹוּבִ ׁ ,

  )'ַהְדָרָכה ז

ַּמִציל ִמַמֵגָפה ּ ּ  
ִּלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַמִציל  ּ ּ ּ
ַפְחתֹו  ֶּאת ָהָאָדם וִמׁשְ ּ ּ

ֲערורות ֵגָפה ְוׁשַ ִּמּמַ ּ ּ.  
ִַׁאְמֵרי ִפְנָחס שַער ו אֹות ( ּ

  )עג

ל ִמיֵני  ְּמַבֵטל ּכָ
ֻּפְרָעֻניֹות ּ  

ְּכָבר ָידוַע ִלְכבֹוָדם  ּ

ַּמֲעַלת ִלּמוד ַהזַֹהר  ּ
ר הוא ְמַבֵטל  ַּהָקדֹוׁש ֲאׁשֶ ּ ּ
ָּכל ִמיֵני ֻפְרָעֻניֹות וְגֵזרֹות  ּּ ּ

ָּקׁשֹות ְוָרעֹות ומֹוָתָנא 
א וִבָזה ֵמָעְלָמא ְּוַחְרּבָ ּ.  

ֵָני ְירושַלִים תרפַרּבָ( ׁ  )א"ּ

גֹוְרִמים ֵאּלו  ַּמה ׁשֶ ּ ּ
ּלֹא רֹוִצים ַלֲעסֹק  ׁשֶ

ָלה ָחְכַמת ַהַקּבָ   ּּבְ
קֹול ֹאֵמר ְקָרא ְוָאַמר ָמה "

ר ָחִציר ֶּאְקָרא ָכל ׂשָ , "ַהּבָ
ְבֵהמֹות  ַהּכֹל ֵהם ּכִ

אֹוְכלֹות ָחִציר ְּוָכל ַחְסדֹו  .ׁשֶ
ֶדה ְּכִציץ ַהׂשָ ל ֶחֶסד , "ּ ּכָ

ע יםׁשֶ ים ְלַעְצָמם עֹוׂשִ  .ֹוׂשִ
עֹוְסִקים  ל ֵאּלו ׁשֶ ַּוֲאִפּלו ּכָ ּ

תֹוָרה ים , ּּבַ עֹוׂשִ ל ֶחֶסד ׁשֶ ּכָ
ים   .ְלַעְצָמם עֹוׂשִ

אֹותֹו ְזַמן  ַּוִיְזכֹר ִכי"ּבְ ּ ר  ּ ָבׂשָ
ה רוַח הֹוֵלך ְולֹא ָיׁשוב ֵּהּמָ ְּ" 

ְּוֶזה הוא רוַח , ָלעֹוָלם ּ
יַח ׁשִ   .ַהּמָ

ג ֹוְרִמים ּאֹוי ָלֶהם ִמי ׁשֶ
יֵֵלך לֹו ִמן ָהעֹוָלם ְולֹא  ְׁשֶ ּ

ֵאּלו ֵהם , ָּיׁשוב ָלעֹוָלם ּׁשֶ
ים ֶאת ַהתֹוָרה  עֹוׂשִ ּׁשֶ

ה ְולֹא רֹוִצים ַלֲעסֹק , ְיֵבׁשָ
ָלה ָחְכַמת ַהַקּבָ גֹוְרִמים , ּּבְ ּׁשֶ

ְסַתֶלֶקת ְנִביַעת ַהָחְכָמה  ּמִ ּׁשֶ ּ
ִהיא י ָנה' ׁשֶ ֶאֶרת , ִּמּמֶ ְוִנׁשְ

ה' ב   .ְיֵבׁשָ
גֹוְרִמים ֲעִניות  ּאֹוי ָלֶהם ׁשֶ ּ ּ
ְּוֶחֶרב וִבָזה ְוֶהֶרג ְוָאְבָדן  ּ

עֹוָלם   .ּבָ
ְסַתֵלק ּמִ ְּוֶזה ָהרוַח ׁשֶ ּ ּהוא , ּ

יַח ׁשִ ֶנֱאַמר, ּרוַח ַהּמָ ְּכמֹו ׁשֶ ּ .
ְּוהוא רוַח ַהֹקֶדׁש ּ ְּוהוא רוַח . ּ ּ

ּ רוַח ֵעָצה ,ָּחְכָמה וִביָנה
ּוְגבוָרה ּ רוַח ַדַעת ְוִיְרַא,ּ ת ּ

  .'ה

קוֵני ַהֹזַהר( ּּתִ ּ קון ל, ּ ּּתִ ּ'(  

  ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות
ִגיְרָסא  ִּלּמוד ַהזַֹהר ּבְ ּ

ָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות , ּבְ
ֵכן ִאם ִיְזֶכה ִלְלֹמד  ְּוָכל ׁשֶ ּ
ּוְלָהִבין ֵפרוׁש ַמֲאָמר  ּ ּ

ה ּבֹו ִתקון , ֶאָחד ַּיֲעׂשֶ ּּ
ָעה ַאַחת ׁשָ ַמה , ְלַמְעָלה ּבְ

לֹא ַיֲע ּׁשֶ ִלּמוד ּ ה ּבְ ּׂשֶ
ָנה ְתִמיָמה כו ט ׁשָ ַּהְפׁשָ ּ ּ'. 

א ֶמֶלך לתיקו( ְִכּסֵ קון , ז"ּ ּּתִ ּ
  )מג אֹות ס

ָעה  ִּלמוד ַהזַֹהר ׁשָ ּ ּ
מוד  ַּאַחת יֹוֵתר ִמּלִ ּ

ָנה  ׁשָ ט ּבְ ְּפׁשָ
  ְּתִמיָמה

ָנה ֵאינֹו  ִּלּמודֹו ָכל ַהׁשָ ּ ּ
ְּכלום ִאם ֵאינֹו ְמַעְטרֹו  ּ ּ
ִלּמוד יֹום ֶאָחד ּבְ  ּּבְ

ָלה קול הוא , ַּהַקּבָ ִּכי ׁשָ ּ ּ
ְּכֶנֶגד ֻכָלם ּ   )ָׁשם( .ּ

א ן עֹוָלם ַהּבָ   ּבֶ
ָעה ' ִאם קֹוֵבַע ֵעת ַלה ׁשָ

ָכל ַלְיָלה ָאז , ֶאָחד ּבְ
ן עֹוָלם  הוא ּבֶ ֻּמְבָטח לֹו ׁשֶ
ֵני ֵהיָכָלא  א ִמּבְ ַהּבָ
ְּדַמְלָכא ְוִיְהֶיה ֵמרֹוֵאי ְפֵני  ּּ

ִבים ִראׁשֹו ֶלך ַהיֹוׁשְ ַּהּמֶ ָנה ְ
ַמְלכוָתא ִדְרִקיָעא ּּבְ ּ. 

  )ָׁשם(

ל  ְמרֹוָמם ַעל ּכָ
ִּלמוד ּ  

ִּלּמוד ֵסֶפר ַהֹזַהר ְמרֹוָמם  ּ
ַּעל ָכל ִלּמוד ַגם לֹא , ּ ׁשַ ּּבְ

ְוַאף , ָיַדע ַמאי ָקָאַמר
ְקִריָאתֹו ִיְטֶעה ּבִ ְּוהוא . ּׁשֶ
ָמה ִּתקון ָגדֹול ַלְנׁשָ ּ ּּ ּ.  

ע ְלַהִחיָד( ֶאְצּבַ א "מֹוֶרה ּבְ

  )אֹות מד, א"זיע

ק ְלָכל  ֵמִביא ֵחׁשֶ
ִּמיֵני ִלמוִדים ּ  

ה  ַּעל ְיֵדי ִלּמוד ַהזַֹהר ַנֲעׂשֶ ּ
ק ְלָכל ִמיֵני ִלּמוִדים  ֵּחׁשֶ

ה ל ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ּׁשֶ ּ.  
  )ן אֹות קח"ִׂשיחֹות ָהַר(

ֵרי ַהזֹוֶכה   ַּאׁשְ
ֵרי ַהזֹוֶכה ִלְהיֹות ֲעָמלֹו  ַּאׁשְ

תֹוָרה ִנְגֶלה, ּּבַ ן ֵה, ֵּהן ּבַ
ֵסֶפר זַֹהר ַהָקדֹוׁש  ִנְסָתר ּבְ ּּבְ ּ

ְּוַהִתקוִנים ּוְכַדאי הוא , ּּ ּ
ּבִ ּי ַהַתָנא ָהֱאלִֹקי "ַרׁשְ ּ
ּא ִלְפטֹר ֶאת ָכל "זיע

ָּהעֹוָלם ֻכלֹו ִמן ַהִדין וְלָקֵרב  ּ ּ ּ
ֶּאת ַהְגֻאָלה ּ.  

ַהָגאֹון ( ְּנאום ִיְצָחק ְירוָחם ּבְ ּ ּ

ֶר משה "ֶהָחִסיד מוהר ׁ

ְֻיהֹושַע ֵלי   )ּל ִדיְסִקין"יּב ַזַצׁ
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  ד"בס

  הוד והדר פעלם וצדקתם עומדת לעד

  כדאי רבי שמעון לסמוך עליו
  במפעל הזוהר הקדוש היומייטול חלק הרוצה לכל 

  972-548-436-784+: נא להתקשר
  com.gmail@com.hazohar :מעיל-או באי

A partner of the worldwide Zohar Hakadosh -  
Is, in essence, a partner of Rabbi Shimon Bar Yochai himself. As known 
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, לפרנסה טובה בשפעלזרע של קיימא זיווג הגון ברכה והצלחה מרובה לזכות 
  צאיםלגידול צא, לבריאות, עשירותל

  .לתורה ולחופה ולמעשים טובים

  ל"ז.....................................ר"ב...............................לעילוי נשמת אבי מורי     

  .....................................שנת ................................לחודש  ............השנהיום             

  ל"ז..................................ר"ב...............................י נשמת אמי מורתילעילו     

  ...............................................................................................השנהיום              

  ל"ז..................................ר"ב......................................לעילוי נשמת זקיני      

  ...............................................................................................השנהיום             

  ל"ז.................................ר "ב...................................לעילוי נשמת זקינתי      

  ................................שנת ................................לחודש  ............השנהיום            

, על ידי שתעזור לפרסם את ספר הזוהר בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע
  .א"ביאת משיח בן דוד בב לשמחה וששון ליהודים בנזכה

  והוא ימליץ טוב בעדינו אדונינו בר יוחאי

הרשות נתונה לכל מי שברצונו להדפיס קטעים מספר זה או כל הספר בכל מדינה 
  ומדינה כדי להרבות תורה ויראת שמים בעולם

To merit much blessing and success,finding a shidduch,abbundant 
parnassah,wealth,children,good health ,true torah study,the raising of our 

offspring to torah chupah and maasim tovim with peace of mind, and success in 
settling in eretz yisrael. 

  הספר נדפס לזכות הרבים ונחלק בחינם לכל דורש ומבקש
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  ְסָפִרים 52
ם"ַּעל ַהזַֹהר ְוִכְתֵבי ָהֲאִריַז ֶעְזַרת ַהׁשֵ הֹוֵצאנו ָלאֹור ּבְ ּל ׁשֶ ּ:  

ֵּסֶפר ַהזַֹהר ַהְמֻחָלק ְלִלמוד יֹוִמי ְל – ֵּסֶפר זַֹהר ַהיֹוִמי  .א ּ ּ  ְימֹות 354-ּ
ָנה  ִּעם זַֹהר ָחָדׁש ְוִתקוֵני זַֹהר(ַּהׁשָ ָרִכים ְמפָֹאִרים ְלי12) ּ ב " ּכְ

ָנה י ַהׁשָ   .ָּחְדׁשֵ

ֵּסֶפר ַהזַֹהר ַהְמֻחָלק ְלִלמוד יֹוִמי ְל – ֵּסֶפר זַֹהר ַהיֹוִמי  .ב ּ ּ  ְימֹות 354-ּ
ָנה  ִלי זַֹהר ָחָדׁש ְוִתקוֵני זַֹהר(ַּהׁשָ ּּבְ ָרִכים ְמפָֹאִרים ְלי12) ּ ב " ּכְ

ָנה י ַהׁשָ   .ָּחְדׁשֵ

ֵּסֶפר ִתקוֵני זַֹהר ַה  .ג ּ ֵּסֶפר ִתקוֵני זַֹהר ַהְמֻחָלק ְלִלמוד יֹוִמי  – ּיֹוִמיּ ּּ ּ ּ ּ
ָנה354-ְל ַּעמוִדים 400 – ּ ְימֹות ַהׁשָ ּ. 

ֵּסֶפר זַֹהר ָחָדׁש ַהְמֻחָלק ְלִלמוד יֹוִמי ְל – ֵסֶפר זַֹהר ָחָדׁש  .ד ּ ּ-354 
ָנה  .ְּימֹות ַהׁשָ

ּין ִליְכט פון תֹוָרהִא  .ה ְלׁשֹון ַה – ּ ּקֶֹדׁש וְבִאיִדיׁשִּנְפְלאֹות ַהזַֹהר ּבִ ּ – 
ַּעמוִדים 192 ּ.  

ִּאין ִליְכט פון תֹוָרה  .ו ּבִ – ּ ַּגן ֵעֶדן ַהַתְחתֹון ַעל ָהַרׁשְ ּ ִאיִדיׁש"ּ  – י ּבְ
ַּעמוִדים 32 ּ.  

ֵּאין ִליְכט פון תֹוָרה  .ז ִאיִדיׁש ַעל ַהתֹוָרה – ּ ּנֶֹפת צוִפים ּבְ ּ.  

ּזַֹהר תֹוָרה ַעל ַהתֹוָרה ה  .ח   .ֲחָלִקים' ּ

  .ְך"ה ַעל ַנּזַֹהר תֹוָר  .ט

ּזַֹהר תֹוָרה ֶהָחָדׁש ַעל ַהתֹוָרה  .י ּ.  

ִּלקוֵטי זַֹהר  .יא ית: ּ ֵראׁשִ ַּעמוִדים 80 – ּבְ ּ.  

ִּלקוֵטי זַֹהר  .יב מֹות: ּ ַּעמוִדים 105 – ׁשְ ּ.  

ִּלקוֵטי זַֹהר  .יג ר-ַּוִיְקָרא: ּ ִמְדּבָ ַּעמוִדים 206 – ְּדָבִרים-ּּבַ ּ.  

ִרית  .יד ִּתקון ַהּבְ ּ ית: ּ ֵראׁשִ ִּלקוט ָגדֹו, ּבְ ּ ת ִתקון ּ ּל ֵמַהזַֹהר ְועֹוד ַעל ְקֻדׁשַ ּ ּּ ּ
ִרית ּ ַעמוִדים400 – ַהּבְ ּ.  

ִּלקוט ָגדֹול וַמִקיף ַעל ִעְנְיֵני ִלמוד ַהזַֹהר – ּאֹור ַהזַֹהר  .טו ּ ּּ ּ ּּ ּבִ, ּ , י"ַרׁשְ
ֹעֶמר"ַל ְּוָכל ַהִמְסַתֵעף, ג ּבָ ַּעמוִדים 560 – ּ ּ.  
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ֶמׁש ַוִיְזַרח אֹור ַהזַֹהר  .טז ָּקָרא ַלׁשֶ ּ ַּעמוִדים 386 – ּ ּ. 

ִּלקוט ָגדֹול וַמִקיף ַעל ִעְנְיֵני ִלמוד ַהזַֹהר  – ּאֹור ַהזַֹהר ֶהָחָדׁש  .יז ּ ּּ ּ ּּ ּ
ָלה ְּוִתקוִנים ְוִלמוד ַהַקּבָ ּּ ּבִ, ּּ רות ְלַרׁשְ ְּוֹגֶדל ַמֲעַלת ִהְתַקׁשְ י ַעל ְיֵדי "ּ

ִּלמוד ַהזַֹהר ּ ְּוָכל ַהִמְסַתֵעף, ּ ַּעמוִדים 586 – ּ ּ. 
ְַהֶדֶרך ְוַה דֹוׁשּ ֲּהָכָנה ְלִלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהּקָ ֶדל ַהִחיוב ִלְלמֹד  -  ּ ּבֹו ְיֹבָאר ּגֹ ּ ּ

ּוְלַלֵמד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוַהִתקוִנים ְוָחְכַמת ָהֱאֶמת  ּ ּ ּּ ּ דֹולֹות -ּ ּ ְסֻגלֹות ַהּגְ

ּת ַבזַֹהר ַהָקדֹוׁש נֹוּומְטְּוַהנֹוָראֹות ַה ִכיָנ-ּּ ּ ַהזַֹהר ִתקון ְלַהׁשְ ּ ּּ ֻאָלה ּ ּה וְמָקֵרב ַהּגְ ּ

ּ ֵסֶפר ַהזַֹהר הוא עַקר ָכל ִסְפֵרי מוָסר- ּּ ּ ִ ְָוהוא ַיְלֵהב ִלְבך, ּ ּ ְלֶהֶבת ֵאׁש  ּ ְּבׁשַ

ָּלעבֹוָדה ַהְתִמיָמה ֵּסֶפר ַהזַֹהר הוא ַהַמְפֵתַח ְוהוא ַהסֹוֵגר  - ֲ ּ ּ ּ ּ ּ על ְיֵדי ִלמוד–ּ ּ ַ 

ּת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁשַוֲהָפַצ ִבְלים ִרׁשְַקְתִמ ּ ָּבֶזה וַבָבא י"ָּהַרׁשְ ל ַהַצִדיק  - ּּ ַּהֵסֶפר ׁשֶ ּ ּ

ַמת ַהַצִדיק ּהוא ִנׁשְ ּ דֹול ִָהעְנָין - ּ ּ ִלְלמֹד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַהּגָ ַּבדֹור ַהֶזהּ ּ יֹוֵתר  ּ

ִּמדֹורֹות ַהקֹוְדִמים ַּבדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים - ּ לֹ ּ ִכילו ְבָרֵזי ַהתֹוָרה ׁשֶ ָּיִבינו ְוַיׂשְ ּ ּ ּּ א ּ

יגו ַהקֹוְדִמים ִּהׂשִ ּ ֵאינֹו ַמֲאִמין ְולֹוֵמד תֹוַרת ַהֵח - ּ ּן הוא ִבְבִחיַנת "ִּמי ׁשֶ ּ

ְּטִביַלת עְזָרא הוא ֶהְכֵרַח ְלִלמוד  - "ַּמְפִריד ָאלוף לֹא ִיְרֶאה ְמאֹורֹות" ּ ּ ֶ
ִָלְבך יֵרֳהָז ְּוִיָפַתח, ן"ּתֹוַרת ַהֵח ם ִיְתָבַרךך ֲחמֹוּו ּ ְַלעבֹוַדת ַהׁשֵ ּ ּ ְּוִלמוד ַהַקָבָלה , ֲ ּ ּ ּ

ְּללֹא ָטֳהָרה ּגֹוֶרֶמת ִמינות ְוֶאִפיקֹוְרסות ּ ֶדלּ ְיֹבָאר בֹו עֹוד - ּ  ְּלִהָזֵהר ִָהעְנָין ּגֹ

ִֶבְטִביַלת עְזָרא ּ. 

ִהְלָכָתה  .יח ֲּאִמיַרת ַהזַֹהר ּכְ ַּעמוִדים 92 – ּ ּ.  

ַער ַהִתקוִנים  .יט ּׁשַ ּ ִּעְנְיֵני ִלמוד ֵסֶפר  – ּ ִּתקוֵני זַֹה"ּ ּ  66 – "ּר ַהיֹוִמיּ
ַּעמוִדים ּ.  

ַּעמוִדים 26 – זַֹהר ִלְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים  .כ ּ.  

ָרֵאל ַעל ַהזַֹהר  .כא ְּגדֹוֵלי ִיׂשְ ַּעמוִדים 64 – ּ ּ.  

ַער ַהזַֹהר  .כב ַּהֶדֶרך ְוַהֲהָכָנה ְלִלמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש – ּׁשַ ּ ּ ּ ְ ּ.  

ַער ַהזַֹהר  .כג ִיים36 – ּׁשַ   .ּ ֲעלֹוִנים ָחְדׁשִ

ָרֵאל"ֵסֶפר   .כד ַער ֶאֶרץ ִיׂשְ ת ֶאֶרץ  – ׁשַ ּּבֹו ְיבָֹאר ֹגֶדל ַמֲעַלת ְקֻדׁשַ ּ
ָרֵאל  ּ ְמֻלָקט ִמזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוִתקוִנ–ִיׂשְ ּ ּ ּ   .ל ְועֹוד"ים ְוִכְתֵבי ָהֲאִריַזּ

ּב ַעל ִפי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁשֵסֶפר ָהֵעֶרב ַר  .כה ּ ַּעמוִדים 226 – ּ ּ.  

ַּעמוִדים 178 – ל"ֵּעֶרב ַרב ַעל ִפי ָהֲאִריַזֵסֶפר ָה  .כו ּ.  

ָּהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהִמְסַתֵעף ֵחֶלק ִראׁשֹון   .כז ֶּפר ַהֹזַהר ֵסֶדר ּ ַעל ִפי ֵס–ּ
ית ֵראׁשִ ַּעמוִדים 36 – ּבְ ּ.  
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ִני   .כח ָּהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהִמְסַתֵעף ֵחֶלק ׁשֵ ּ ַעל ִפי ֵסֶפר ַהזַֹהר ֵסֶדר –ּ ּ
מֹות ַּעמוִדים 70 – ׁשְ ּ.  

י ָּהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהִמְס  .כט ִליׁשִ ּ ַעל ִפי ֵסֶפר ַהזַֹהר ֵסֶדר –ַּתֵעף ֵחֶלק ׁשְ ּ
ַּעמוִדים 20 – ַּוִיְקָרא ּ.  

ָּהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהִמְסַתֵעף ֵחֶלק ְרִביִעי   .ל ּ ַעל ִפי ֵסֶפר ַהזַֹהר ֵסֶדר –ּ ּ
ר ִמְדּבָ ַּעמוִדים 54 – ּּבַ ּ.  

י   .לא ָּהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהִמְסַתֵעף ֵחֶלק ֲחִמיׁשִ ּר ַהזַֹהר ֵסֶדר ּ ַעל ִפי ֵסֶפ–ּ
ַּעמוִדים 26 – ְּדָבִרים ּ.  

י   .לב ׁשִ ָּהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהִמְסַתֵעף ֵחֶלק ׁשִ ּ ַעל ִפי ֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ִתקוֵני –ּּ ּ ּּ ּ
ַּעמוִדים 90 – זַֹהר ּ.  

ִביִעי   .לג ָּהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהִמְסַתֵעף ֵחֶלק ׁשְ ּ ַעל ִפי ֵסֶפר ַהָקדֹוׁש זַֹהר –ּ ּ
ַּעמוִד 30 – ָחָדׁש   .יםּ

ִמיִני   .לד ָּהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהִמְסַתֵעף ֵחֶלק ׁשְ ּ ַעל ִפי ֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ֵעץ –ּ ּ
ינו ָהֲאִריַז ַּחִיים ְלַרּבֵ ַּעמוִדים 16 – ל"ּ ּ.  

יִעי   .לה ָּהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהִמְסַתֵעף ֵחֶלק ְתׁשִ ּ ּ ַעל ִפי ֵסֶפר ַהָקדֹוׁש –ּ ּ
ינו ָהֲאִריַז ַער ַהִגְלגוִלים ְלַרּבֵ ּׁשַ ּ ּ ַּעמוִדים 12 – ל"ּ ּ.  

יִרי   .לו ָּהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהִמְסַתֵעף ֵחֶלק ֲעׂשִ ַער –ּ ּ ַעל ִפי ֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ׁשַ ּ
ינו ָהֲאִריַז ַּהְפסוִקים ְלַרּבֵ ּ ַּעמוִדים 64 – ל"ּ ּ.  

ָּהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהִמְסַתֵעף ֵחֶלק י  .לז ַער –א "ּ ּ ַעל ִפי ֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ׁשַ ּ
ינו ַּהִלקוִטים ְלַרּבֵ ּ ּ ַּעמוִדים 44 – ל" ָהֲאִריַזּ ּ.  

ָּהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהִמְסַתֵעף ֵחֶלק י  .לח ּ ַעל ִפי ֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ֵעץ –ב "ּ ּ
ינו ָהֲאִריַז ַּהַדַעת טֹוב ַעל ַהתֹוָרה ְלַרּבֵ ּ ַּעמוִדים 128 – ל"ּ ּ.  

ָּהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהִמְסַתֵעף ֵחֶלק י  .לט ים –ג "ּ ּ ַעל ִפי ְסָפִרים ַהְקדֹוׁשִ ּ
ַע ּבִׁשַ ּ ִלקוֵטי תֹוָרה,י"ר ַמַאְמֵרי ַרׁשְ ּ ַנת ֲחִסיִדים,ּ ינו , ִמׁשְ ּ ְלַרּבֵ

ַּעמוִדים 16 – ל"ָהֲאִריַז ּ.  

ָּהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהִמְסַתֵעף ֵחֶלק י  .מ ּ ַמְנִהיֵגי ַהדֹור ָהַאֲחרֹון ֹקֶדם –ד "ּ
יַח  יַאת ַהָמׁשִ ּ ַיְלקוט ַמֲאָמִרים ִדּבוֵרי ְנבוָאה ְורוַח ַה–ּּבִ ּ ּ ֹּקֶדׁש ּּ

או ַעל ַמְנִהיֵגי ַהדֹור ָהַאֲחרֹון ַהָלֶזה  ִנּבְ ִּמַצִדיִקים ַהקֹוְדִמים ַמה ׁשֶ ּּ ּּ ּ ּ ּ
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יָחא ִעְקְבָתא ִדְמׁשִ ד ֵמַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש וֵמָהֲאִר, ּּבְ ְּמֻיּסָ ּ  – ּי ַהָקדֹוׁש"ּ
ּ ַעמוִדים54 ּ.  

ָּהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהִמְסַתֵעף ֵחֶלק ט  .מא ְטָרא  ַמְנִהיֵגי ָהֵעֶר–ו "ּ ב ַרב ְוַהּסִ
יַח  יַאת ַהָמׁשִ דֹור ָהַאֲחרֹון ִלְפֵני ּבִ ָּאֳחָרא ּבַ ּ ַיְלקוט ַמֲאָמִרים –ּ

ִּדּבוֵרי ְנבוָאה ְורוַח ַהקֶֹדׁש ִמזַֹהר ַהָקדֹוׁש וֵמָהֲאִר ּ ּ ּּ ּ ּ , ּי ַהָקדֹוׁש"ּ
ים ְזכוָתם ָיֵגן ם טֹוב ַהָקדֹוׁש ְוַתְלִמיָדיו ַהְקדֹוׁשִ ַעל ׁשֵ ּוֵמַהּבַ ּּ , ּ ָעֵלינוּ

ים ֵמָהֵעֶרב ַרב ַאֲחִרית ַהָיִמים ִיְהיו ֹרב ַהַמְנִהיִגים ְוָהָראׁשִ ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ,
יָרם ְּוֹגֶדל ַהִחיוב ְלִהְתַרֵחק ֵמֵהם וֵמֲהמֹוָנם, ְְוִסיָמִנים ֵאיך ְלַהּכִ ּ ּ ,

ְּוַהצֶֹרך ְלִהְתַפֵלל וְלִהָנֵצל ֵמֶהם ּּ ּ ְ ִעְנָיִנים ֵאלו, ּ ּוֵבאוִרים ּבְ ּ ּּ – 60 
ַּעמוִדים ּ.  

ָּהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהִמְסַתֵעף ֵחֶלק ט  .מב ְטָרא –ז "ּ  ַמְנִהיֵגי ָהֵעֶרב ַרב ְוַהּסִ
ּ ַיְלקוט ַמֲאָמִרים ִדּבוֵרי ְנבוָאה ְורוַח ַהֹקֶדׁש ֵמַהזַֹהר –ָאֳחָרא  ּ ּ ּ ּ ּּ

ַּהָקדֹוׁש וֵמָהֲאִר ם טֹוב ַהָקדֹוׁש ְוַתְלִמיָדיו "ּ ַעל ׁשֵ ּי ַהָקדֹוׁש וֵמַהּבַ ּּ
ים ַה ַאֲחִרית ַהָיִמים ִיְהיו רֹב ַהַמְנִהיִגים ְוָהָראׁשִ ּבְ ים ׁשֶ ְּקדֹוׁשִ ּ ּ ּ

יָרם, ֵמָהֵעֶרב ַרב ְּוֹגֶדל ַהִחיוב ְלִהְתַרֵחק ֵמֵהם , ְְוִסיָמִנים ֵאיך ְלַהּכִ ּ
ְּוַהצֶֹרך ְלִהְתַפֵלל וְלִהָנֵצל ֵמֶהם, ּוֵמֲהמֹוָנם ּּ ּ ְ ים , ּ ּוֵבאוִרים ַרּבִ ּ

ִעְנָיִנים ֵאל ּ ַעמוִדים38 –. ּוּּבְ ּ.  

ָּהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהִמְסַתֵעף ֵחֶלק י  .מג ָלה ומוָסר–ז "ּ ְפֵרי ַקּבָ ּ ִלקוט ִמּסִ ּ ּ ּ 
ּ ַעמוִדים58 – ּ. 

ָּהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהִמְסַתֵעף ֵחֶלק י  .מד ָלה ומוָסר – ח"ּ ְפֵרי ַקּבָ ּ ִלקוט ִמּסִ ּ ּ ּ
ּ ַעמוִדים364 – ּ. 

ִסְפֵרי  ִר" ֵָהעֶרב ַרב"ּבְ ְזּכָ   :ֵים ְלעילַהּנִ

י ְועְנְיֵני ָהעֶרב ַרב ֶדל עְנַין ִחיוב ַהִלמוד ְוַלֲחקֹר ַמעׂשֵ ֵָבֶהם ְמֹבָאר ּגֹ ִ ֲ ִּ ּ ּּ ּ ְצִריִכים , ּ ְּוֵאיך ׁשֶ ְ

ָרֵאל ְבָכל ָהעֹוָלם ֻכלֹו, ִּלְלחֹם ֶנְגָדם ְמַקְלְקִלים ֶאת ָכל עם ִיׂשְ ּׁשֶ ּ ּּ ַ ְּועֹוְקִרים ָכל , ּ

ְבתֹוָרֵתנו  ַּהִמְצוֹות ׁשֶ הּּ עֹוֵסק -. ַּהְקדֹוׁשָ דֹול ְלִמי ׁשֶ ָכר ַהּגָ ם ְמֹבָאר ָבֶהם ַהׂשָ ּ ּגַ ּ

ָרֵאל ִמן ָהעֶרב ַרב ְֵלַהִציל ֶאת עם ִיׂשְ ַ לֹא ִיְפלו , ּ ּוְמעֹוֵרר ֶאת ָהַרִבים ׁשֶ ּ ּּ ּ

לֹום ָתם ַחס ְוׁשָ ְּבִרׁשְ ים , עֹוד ְמֹבָאר-. ּ ָהעֶרב ַרב ֵהם ַרָמִאים ִכְנָחׁשִ ּ ׁשֶ ּ ֵ
ְּועְקַרִב ים ְועְקַרִבים ֵיׁש בֹו,יםַ ּ ַכְמֹבָאר ֲאָבל ְנָחׁשִ ּ ַ ין  :ְוֶזה ְלׁשֹונֹו. ּ ּוְנָחׁשִ

ְֵועְקַרִבין ִדיֵלה ִאינון עֶרב ַרב ַּ ּ ּ ת ִיְתרֹו ַמֲאָמר ז. (ּ ְיֵמי ' ּזַֹהר ָחָדׁש ָפָרׁשַ

ית ֻמָטל על ָכל ִאיׁש, ּ עֹוד ְמֹבָאר ָבֶהם-. )ְּבֵראׁשִ ֶדל ַהִחיוב ׁשֶ ּּגֹ ַ ּ ּ ּ  ְוִאיׁש ִלְהיֹות ּ

ָּבִקי ָבֶהם ִבְפָרטוֵתיֶהם וְבִדְקדוֵקיֶהם ּ ּּ ּ ּ ָרֵאל, ּ ת ִיׂשְ ִּכי ְבֶזה ָתלוי ְיסֹוד ְקֻדׁשַ ּ ּ ּ ּובֹו , ּ

יַח ֶבן ָדִוד ם ֵכן ִביַאת ְמׁשִ ָּתלוי ּגַ ּּ ּ ּ ָלה ָלנו ָהעץ ַחִיים ְבַהְקָדָמתֹו, ּ ּגִ ְּכמֹו ׁשֶ ּּ ּ ֵ ּ ּ.  
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ּבִ  .מה ית ָהַרׁשְ ִרית ִדיָניו וִמְנָהָגיו י ַעל"ֵסֶפר ּבֵ ִמיַרת ְוִתקון ְפַגם ַהּבְ ּ ׁשְ ּּ ּ ּ
מֹות  ית ׁשְ ֵראׁשִ ל  ', ֵחֶלק א–ֵסֶדר ּבְ ּּבֹו ְיבָֹאר גֶֹדל ִעְנַין ַהִלמוד ׁשֶ ּ ּ ּ

ָכר ְועֶֹנׁש ַעל ִעְנְי ִרית ׂשָ ֵּני ְפַגם ְוִתקון ַהּבְ ּ ּ ַעמוִדים160 –ּ ּ.  

ּבִ  .מו ית ָהַרׁשְ ִמיַרת "ֵסֶפר ּבֵ ִריתי ַעל ׁשְ ְּוִתקון ְפַגם ַהּבְ ּ ּ ִדיָניו וִמְנָהָגיו,ּ ּ, 
מֹות  ית ׁשְ ֵראׁשִ ל ',  ֵחֶלק ב–ֵסֶדר ּבְ ּּבֹו ְיבָֹאר ֹגֶדל ִעְנַין ַהִלמוד ׁשֶ ּ ּ ּ

ִרית ָכר ְועֶֹנׁש ַעל ִעְנְיֵני ְפַגם ְוִתקון ַהּבְ ּׂשָ ּ ּ ַעמוִדים124 – ּ ּ.  

ִרית ֵחֶלק ִראׁשֹון  .מז ֵּסֶפר ִתקון ְפַגם ַהּבְ ּ ּ ַנת תשס – ּ ד "ּהוָצא ָלאֹור ׁשְ
ים. ִלְפָרט ָקָטן ֶפר ִנְדַפס ִלְזכות ָהַרּבִ ַּהּסֵ ִח, ּ ּוִמְתַחֵלק ּבְ ָּנם ְלָכל ּ

ּדֹוֵרׁש וְמַבֵקׁש  ּ ּ ַעמוִדים420 –ּ ּ. 

ָלִלי   .מח ִּתקון ַהּכְ ּ ִרית ַהִנְקָרא –ּ י הוא ִתקון ַהּבְ ּ ּכִ ּ ּּ ָלִל"ּ ִּתקון ַהּכְ ּ " יּ
ִלקוֵטי ְמבָֹאר ּבְ ּּכַ ְּוהוא ִתקון , )'ט אֹות ד"ִסיָמן כ(' ן ֵחֶלק א" מֹוֲהַרּ ּּ ּ

לֹום, ְלִמְקֵרה ַלְיָלה ָרה ִמְזמֹוֵרי ְתִהִלים , ַחס ְוׁשָ ּלֹוַמר ֵאלו ָהֲעׂשָ ּּ ּ
ָקָרה לֹו) קנ, קלז, קה, צ, עז, נט, מב, מא, לב, טז( אֹותֹו ַהיֹום ׁשֶ ּּבְ ּ ,

נו ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוׁש ַצִדיק ָה ֵּמַרּבֵ ּ ּ ָרֵאל וְקדֹוׁשֹוּ ֲּאִמִתי אֹור ִיׂשְ  ַנַחל ,ּ
ֶרְסֶלב,נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה י ַנְחָמן ִמּבְ ְּזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו  ַרּבִ ּ – 72 

ַּעמוִדים ּ.  

ִרית   .מט ת ַהּבְ ּ ְוהוא ִלקוט ֵמ–ֵּסֶפר ְקֻדׁשַ ָרֵאלחֹק ְלִי"ּּ יֹות " ׂשְ ַּפְרׁשִ ּ
מֹות ָפִטים ִעם הֹוָספֹות ֲחָדׁש-ׁשְ ה ַעל ִּמׁשְ ֲעֵרי ְקֻדׁשָ ת ֹּות ׁשַ ְּקֻדׁשַ

ִרית  ִמיַרת ַהּבְ ּ ַעמוִדים36 –ּוׁשְ ּ.  

ִמיַרת ֵעיַנִים  .נ ׁשְ ָכר ְוָהעֶֹנׁש ּבִ ּ ַעמוִדים44 – ַּהׂשָ ּ. 

ֵּסֶדר ַהִגְלגוִלים. ִליֵרָאיו' ד דסֹו  .נא ּ י ַחִיים ִויַטאל "ַּעל ִפי ָהֲאִריַז, ּ ּל ְוַרּבִ
ְּזכוָתם ָיֵגן ָעֵלינו ת ִפְנָחסִּנְדַפ, ּ ָכר ְועֶֹנׁש ָפָרׁשַ ִסְפֵרי ׂשָ ּס ּבְ ּ – 50 

ַּעמוִדים ּ. 

ּ ַעמוִדים14 – ֶהָחָדׁש ִליֵרָאיו' ד דסֹו  .נב ּ. 

TvU  
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  ָמבֹוא
ֶפר   "ַּהזַֹהר ֶהָחָדׁשר אֹו"ַלּסֵ

ְמחו ִי ַרך, ּלֹוְמִדיםַהָּיִגילו ְוֲחִסיִדים ַהּׂשְ ם ִיְתּבָ ֶעְזַרת ַהׁשֵ  ,ּּבְ
י ׁשִ ּוִבְזכות ַרּבִ ר יֹוַחאיּ ָרָכה ,ְמעֹון ּבַ ּ ֲהֵרינו נֹוְתִנים ִלְפֵניֶכם ַהיֹום ּבְ ּ
ַּהֵסֶפר ַהָקדֹוש ֵלם" ּ ָ ֹּקֶבץ ָגדֹול , "ַּהְמֻנָקד – ּאֹור ַהזַֹהר ֶהָחָדׁש ְוַהּשׁ
ְבִלי ִּמַתְלמוד ּבַ ַּתְלמוד, ּ ְלִמי ּ ים, ְּירוׁשַ ִּתקוִנים, ֹּזַהר ַהָקדֹוׁש, ִמְדָרׁשִ ּ ּ ,

ם טֹוב, ְוַאֲחרֹוִניםִראׁשֹוִנים  ַעל ׁשֵ ִסְפֵרי , ַּהָקדֹוׁש ְוַתְלִמיָדיו ִסְפֵרי ּבַ
ִעְנַין ִלמוד ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים.ּמוָסר ּ ְכָלִלים ְיסֹוִדִיים ְוִעָקִרִיים ּבְ ּּ ּּ ּ ּ ּּ ּ ,

ָלמֹות ׁשֹונֹות   .ּוְבַהׁשְ

ם  ׁשֵ ָּקָראנו ַלֵסֶפר ּבְ ֵלם"ּ ָ ְדפוס  – "ּאֹור ַהזַֹהר ֶהָחָדׁש ְוַהּשׁ ִּכי ּבִ ּ
ִרים  ְסָפִרים ׁשֹוִנים ַהְמַדּבְ ְמָצִאים ּבִ ה ַמֲאָמִרים ַהּנִ ִּראׁשֹון ִלַקְטנו ַהְרּבֵ ּ

גֶֹדל ַמֲעַלת ִלמוד ַהזַֹהר ּּבְ ּ ֵסֶדר ָנֶאה ָכל ִעְנָין ְוִעְנָין, ּ ְּוִסַדְרנום ּבְ ּ ֵמַאַחר , ּ
ה ִעְנָיִנים ַהְרּבֵ ֲאִריכות ּבְ ָהָיה ְקָצת ּבַ ִחּבור ֶזה ִקַצְרנו ְוהֹוַסְפנו ָלֵכ, ּׁשֶ ּן ּבְ ּ ּּ

ִנים ים ְוַגם ְיׁשָ ן, ַמֲאָמִרים ֲחָדׁשִ ּ עֹוד הֹוַסְפנו .ְּכַקְנַקן ָחָדׁש ָמֵלא ָיׁשָ
ַמֲהדוָר ָקרֹוב ְל, )'הֹוָצָאה ה( זֹו הּּבְ ְמָצִאים ּבְ ים ַהּנִ ִּלקוט ַמֲאָמִרים ַרּבִ ּ-

ַּהְמִביִאים ֶאת גֶֹדל ַמֲע,  ְסָפִרים1000 ַּלת ִלמוד ַהזַֹהר ַוֲאִמיָרתֹו ְלָכל ּ ּ ּ
ָרֵאל אֶֹפן ָנֶאה וְמֻחָלִקים ְלִפי ִעְנָיָנם, ֶּאָחד ְוֶאָחד ִמִיׂשְ ְּמֻסָדִרים ּבְ ּ ּ .

ם  ֶעְזַרת ַהׁשֵ ִלים ּבְ ה ַמֲאָמִרים הֹוַסְפנו ְועֹוד ַהָיד ְנטוָיה ְלַהׁשְ ַּהְרּבֵ ּ ּּ
ֵסֶפר  ַרך ּבַ ִּיְתּבָ   . ' בֵחֶלק" ּאֹור ַהזַֹהר"ְ

ים  ַמֲהדוָרה ַהְמפֶֹאֶרת ַהּנֹוְכִחית ְדָבִרים ֲחָדׁשִ ּעֹוד הֹוַסְפנו ּבַ ּ ּּ
ֵאלֹות וְתׁשובֹות ַעל ֲאִמיַרת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש , נֹוָרִאים ְוִנְפָלִאים ְּכגֹון ׁשְ ּ ּ ּ ּ

ְּוִלמודֹו ִעְנַין ֲאִמיַרת ְוִלמוד ַהזֹ", ּ ְּכָלִלים ְיסֹוִדִיים ְוִעָקִרִיים ּבְ ּ ּ ּּ ַהר ּּ
ָרֵאל ְּוַהִתקוִנים ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִיׂשְ ּ ּ ֵאין ְמִביִנים ְכלום,ּ ּ ֲאִפלו ְכׁשֶ ּּ ּ ּ ,

ים  קֶֹבץ ָנִדיר - "זַֹהר ִלְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים". "ּוִבְפָרט ִליָלִדים ְקַטּנִ
ָרֵאל ַּהְמֻלָקט ִמִדְבֵרי ְגדֹוֵלי ִיׂשְ ֻּעְבדֹות ְמַרְתקֹות ְועֹוד ְועֹוד, ּּ ּ.  



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]14[                   אֹור

ָנֵקל ' ּן הֹוַסְפנו גֵּכ ַהְמַעֵין יוַכל ִלְמצֹא ָכל ַמֲאָמר ּבְ ַּמְפְתחֹות ְכֵדי ׁשֶ ּּ ּ ּ
ְּוֵאלו ֵהם. ּוִבְמֵהָרה ּ:  

ַּמְפֵתַח ַהְפָרִקים . 1 ֵסֶפר ְכֶנֶגד ַל" ַל–ּ ּבַ ּג ְפָרִקים ׁשֶ ּ ֹעֶמר"ּ  יֹום ,ג ּבָ
ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ל ַהַתּנָ ַּהִהילוָלא ׁשֶ ל ֵסֶפר ,ר יֹוַחאיּ רֹו ׁשֶ  ְמַחּבְ

  .ַּהזַֹהר

ּ ָכל ִעְנְיֵני ַהֵסֶפר ְלִפי ָתְכָנם–ַּמְפֵתַח ִעְנָיִנים . 2 ּ ל ָכל , ּ א ׁשֶ ַּהּנֹוׂשֵ
  .ֶקַטע ְוֶקַטע

מֹות ַהַצִדיִקים . 3 ַּמְפֵתַח ַהְסָפִרים וׁשְ ּ ּ ּ , ּ ַמְרֵאי ַהְמקֹומֹות–ּ
יַמת ַהְסָפִרים ֵמֶהם ִלַקְטנו ְּרׁשִ ּ   .ּ ַהַמֲאָמִריםּ

ל  ְסִקיָרה ְקָצָרה ַעל ֲעבֹוַדת ַהקֶֹדׁש ׁשֶ ִּמְפַעל ַהזַֹהר "ַּנֲעבֹר ּבִ

ִלמוד ַהזַֹהר, "ָהעֹוָלִמי ָכל ַמְטָרתֹו ְלַזכֹות עֹוד ְיהוִדים ּבְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ְלַהְרּבֹות , ּּ
ּבִַּחָיִלים ְלתֹוַרת  , ַּרת ַהזַֹהרְּלָהִפיץ עֹוד ְועֹוד ֶאת גֶֹדל ַמֲעַלת ֲאִמי, י"ַרׁשְ

ָרֵאל ַמת ָכל ִאיׁש ִיׂשְ ִנׁשְ ּוְלַהְדִליק ֶאת אֹורֹו ּבְ ּ.  

ט ּח ִלְפָרט ָקָטן ֶהָעַבר ָעֵלינו ְלטֹוָבה הֹוֵצאנו "ו ְמַנֵחם ָאב תשס"ּבְ ּ
ַמָיא ֶאת ֵסֶדר ִלמוד ַהיֹוִמי ַעל ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש  ִסַייְעָתא ִדׁשְ ָּלאֹור ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

י ְדַפס ּבְ ּנִ ּוֵמחֶֹדׁש ֱאלול תשס, ֲחָלִקיםב "ּׁשֶ ט וְכָבר "ּ ּח ַעד ַהיֹום ִהְתַפׁשֵ ּ ּ ּ
ִּהִגיַע ְלָכל ַקְצוֹות ֵתֵבל ּ.  

ֹעֶמר "ֶעֶרב ַל ּ ֶהָעַבר ָעֵלינו ְלטֹוָבה הֹוֵצאנו )ט ִלְפָרט ָקָטן"תשס(ג ּבָ ּ
ַמָיא ֶאת ֵסֶדר ִלמוד ַהיֹוִמי ַעל ַהזַֹהר ַה ִסַייְעָתא ִדׁשְ ָּלאֹור ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ  זַֹהר ,ָּקדֹוׁשּ

י ָּחָדׁש ִעם ִתקוֵני זַֹהר ְוִנְדְפסו ּבְ ּּ ּ   .ב ֲחָלִקים"ּ

בועֹות  ְּלֶרֶגל ַחג ַהׁשָ ּהֹוֵצאנו , ּ ֶהָעַבר ָעֵלינו ְלטֹוָבה)ט ִלְפָרט ָקָטן"תשס(ּ
ַמָיא ֶאת ֵסֶדר ִלמוד ַהיֹוִמי ַעל ִתקוֵני זַֹהר ְוִנְדַפס  ִסַייְעָתא ִדׁשְ ָּלאֹור ּבְ ּּ ּּ ּּ ּ ּּ ּ

ַער ַהִתקוִנים"ֵּחֶלק ֶאָחד ִעם הֹוָסַפת קוְנְטֵרס ּבְ ּׁשַ ּ ְּוהוא ִלקוט ִנְפָלא " ּ ּּ
ָכל  גֶֹדל ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ְוִלמוד ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּבְ ים ּבְ ִּמְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ּּ ּּ ּ

יֹום, יֹום ְויֹום ַּוֲאִפלו ַכָמה ְפָעִמים ּבְ ּּ ּ ּ.  

ֵהַפְצנו ֶאת ַהִלמוד ּוֵמָאז ׁשֶ ּ ּּ ים ּ ָעה ֳחָדׁשִ ִתׁשְ ל ַהזַֹהר ּבְ ּ ַהיֹוִמי ׁשֶ ּ
ְלַבד ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ִאיׁש , ּבִ ַמָיא ָקרֹוב ְלׁשֵ ִסַייְעָתא ִדׁשְ ִּהַגְענו ּבְ ּּ ּ ּ ּ

יֹומֹו זַֹהר ַהָקדֹוׁש ִמֵדי יֹום ּבְ ַּהלֹוְמִדים וְמַעְיִנים ּבַ ּ ּּ ּ ּ.  
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ָר ַּמה ַמְפִעים וְמַרֵגׁש ִלְראֹות ֵאיך ְכַלל ִיׂשְ ְּ ּ ֵּאל ִמְתַגֵיס ַיַחדּ ּ ,
ֵצל ַהקֶֹדׁש ֻכָלם ִּמְסתֹוְפִפים ּבְ ּּ זַֹהר, ְּכֶאָחד ּ ֵּלָהנֹות ֵמאֹור ַהָגנוז ּבַ ּ ּ 

זַֹהר ַהְדָלַקת ָהאֹור ַהָצפון ּבַ ך ַהָגלות ּבְ ַּהָקדֹוׁש וְלָגֵרׁש ֶאת חֹׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ְּ .
ה וְמַרֶצֶדת ְכָבר ָהְפָכה ַלֲאבוַקת ְלֶהֶבת ְקַטּנָ ִּמׁשַ ּּ אֹוָרה מּּ ָפץ ּוּ ֵאׁש ׁשֶ

ה ֲאֵפָלה ַעל ְפֵני ַכדור ָהָאֶרץ ּוֵמִאיר ָכל ִפּנָ ּּ ּ ּּ ְ עֹוד ָקט וְכָבר ַתֲהפֹך .ּ ּ ּ
ם ר הוא ׁשָ ֲאׁשֶ ָתִאיר וְתַחֵמם ָכל ֵלב ְיהוִדי ּבַ ִּלְמדוָרה ֲעָנִקית ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ְּתָגֵרׁש , ּ

ַכת ַהָגלות ְוִיְתַגֶלה ַמְלֵכנו וְמׁשִ ֶּאת ֶחׁשְ ּ ּּ ּ ּ ּ אֹור ָחָדׁש ַעל ִציֹון ָתִאיר .ּיֵחנוּ ּ
ְמֵהָרה ְלאֹורֹו ְּוִנְזֶכה ֻכָלנו ַיַחד ּבִ ּ ּ   . ר" אכי,ּ

ר ִהִגיָענו  ים ְנַהְלֶלנו ֲאׁשֶ ָכל ֵלָבב וְבתֹוך ַרּבִ ם ּבְ ַּעל ֵכן נֹוֶדה ֶאת ַהׁשֵ ּ ּּ ּ ְ ּ ּ
ֶהֱחָינו ְוִקְיָמנו ְוִהִגיָענו ַלְזַמן ַהֶזה, ַעד ֲהלֹם ּׁשֶ ּ ּ ּ ּּ אֹור "ַּהְדִפיס ֶאת ֵסֶפר ְל, ּ

ֵלם ַּהזַֹהר ֶהָחָדׁש ְוַהׁשָ ּ ִעם הֹוָספֹות ְוִתקוִנים–' ַּמֲהדוָרה ה" ּ נֹוָסף -ּ ּבְ
ִאים ַּלקוְנְטֵרִסים ַהּבָ ִּתקוֵני זַֹהר ַהיֹוִמי: "ּ ּ ּ ּ ַעל גֶֹדל ִעְנַין ִלמוד ַהזַֹהר –" ּ ּ ּ ּ

יֹומֹו ֶּדל ַמֲעַלת ִלמוד ַהזַֹהר ִלְזֵקִנים ּ גֹ–" ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים", ִּמֵדי יֹום ּבְ ּ ּ
ֲּאִמיַרת זַֹהר ְכִהְלָכָתה. "ּוְנָעִרים ִלי –" ּ ּ גֶֹדל ַמֲעַלת ִלמוד ַהזַֹהר ַאף ּבְ ּ ּ ּ

  .ֲּהָבָנה ְכָלל

ַעד ַהלֹוְמִדים ִמתֹוָרתֹו ן יֹוַחאי ַוַדאי ַיְמִליץ טֹוב ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַּרּבִ ּ ּ ,
ֵסֶפ ָכתוב ּבְ ְּכמֹו ׁשֶ ּ מוָעה : ]ד"ִסיָמן רכ[ר ֲחִסיִדים ּ ָּכל ָהאֹוֵמר ְדַבר ׁשְ ּ ּ

ם וַמְמִליִצים טֹוב ָעָליו ִּמִפיֶהם ֵהם ִמְתַפְלִלים ָעָליו ׁשָ ּ ּ ּ.  

ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ינו ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ְּזכות ַרּבֵ ּ ץ , ּ ָטַרְחנו ְלַקּבֵ ּׁשֶ ּ
ָרֵאל ִיׂשְ ֶהןָיֵגן ּבַ, ְמאֹורֹוָתיו ַלֲהִפיָצן ּבְ ֲּעֵדנו ְלַחֵזק ַהִלמוד ּבָ ּּ ּ ְצקֹון . ּ

נו ְזָכִרים ְלֵעיל, ַּלֲחׁשֵ ָזִכינו ְלהֹוִציא ָלאֹור ַהְסָפִרים ַהּנִ ם ׁשֶ ְּכׁשֵ ּּ ּ ֵּכן ִנְזֶכה , ּ ּ
ָאר ַהֲחָלִקים ִמֵסֶפר ֶזה   .ָּאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון, ְּלהֹוִציא ָלאֹור ׁשְ

ם אֹוָתה  ַאְלִתי ֵמֵאת ַהׁשֵ ַּאַחת ׁשָ ּ ם ָכל ּ ֵבית ַהׁשֵ ְבִתי ּבְ ֲּאַבֵקׁש ׁשִ ּ ּ ּ
ֵהיָכלֹו ם וְלַבֵקר ּבְ נַֹעם ַהׁשֵ ְּיֵמי ַחַיי ַלֲחזֹות ּבְ ּ ּ ַיַחד ִעם זוָגִתי . ּ ְּוֶאְזֶכה ּבְ ּ

ָנֵקל ֶאת יֹוְצֵאי ֲחָלֵציהֶיְחִּת ּ ְלַגֵדל ּבְ ִיְחֶיּנוּ ָרֵאל הּ ַהְיָקִרים ׁשֶ ֶדֶרך ִיׂשְ ְ ּבְ

ַדְרֵכי ַהתֹו א ּבְ ים טֹוִביםַּסּבָ ָּרה ְוַהִיְרָאה וְלַמֲעׂשִ ְוִלְרוֹות ֵמֶהם ֹרב ַנַחת , ּ
ְמָחה ָכל ַהָיִמים ְּוׂשִ ם, ּ ְרַכת ַהׁשֵ ֵתינו ִיְהיו ְמֵלִאים ּבִ ּּבָ ּ ּ ּ ְמָחה , ּ ׂשֹון ְוׂשִ ׂשָ

ֶהם   .ּ תֹוָדה ְוקֹול ִזְמָרה,ִּיָמֵצא ּבָ
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ְיַזֵכנו ַהׁשֵ ַמִים ׁשֶ ַּכֵפינו ִנְפרֹׂש ַלׁשָ ּ ּ ּּ ּּ ּם ַגם ְלָהְלָאה ִלְהיֹות ִמְמַזֵכי ּ ּ ּ
ים ה ְוִהִציָלנו ִמַגֵלי ַגִלים ְדָעְברו ָעֵלינו,ָהַרּבִ ֲעָזָרנו ַעד ֵהּנָ ּ ְכמֹו ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ּוְבֵכן , ּ

ֵעיֵני ֱאלִֹקים ְוָאָדם ִחּבוֵרנו ֶזה ִיְמָצא ֵחן ּבְ ְּיִהי ָרצֹון ׁשֶ ִּיְתַגְלֵגל ְזכות , ּ ּ ּ
ים ַעל ָיֵדינו יץ תֹוָרה ְוִיְרַאת , ָּהַרּבִ ל תֹוָרה ְלַהְרּבִ ָאֳהָלה ׁשֶ ב ּבְ ִּויַזֵכנו ֵליׁשֵ ּ ּ ּ ּ

ַמִים נו ׁשֹוְכֵני ָעָפר, ׁשָ ָיִקיצו ִויַרּנְ ַּעד ׁשֶ ּ יִעים ,ּ ּ ְוִנְזֶכה ַלֲעלֹות ְלִציֹון מֹוׁשִ ּ
ְמֵהָרה ִדיָדן ָאֵמן ִּעם גֹוֵאל ָהֲאִמִתי ּבִ ּ ּ.  

ִיְמָצא ֵסֶפ ם ׁשֶ ִּיֵתן ַהׁשֵ ּ ֵעיֵני ִצּבור ַהְיֵרִאים ֶאת ּ ֶכל טֹוב ּבְ ּר ֶזה ֵחן ְוׂשֵ
ִעָקר ֵאָליו ַהֵסֶפר ֻמְפֶנה ּבְ ם ׁשֶ ְּדַבר ַהׁשֵ ּ ּ ִבילֹו ָכל ַמֲאָמץ ְכַדאי , ּ ׁשְ ּבִ ְּוׁשֶ ּ

ַתֵלם ּוִמׁשְ ּ ָכל ָמקֹום , ּ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ְּוָיִאירו ִדְבֵרי ַהֵסֶפר ֶאת ֵעיֵניֶהם ׁשֶ ּ ּ
ֵהם ֵסֶפר ִלְדּבֹק ְו,ׁשֶ ַדְרֵכי ַהַצִדיִקים ַהמוָבִאים ּבַ ֵּליֵלך ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ִלְזכֹות ְוֵלאֹור ,ְ

אֹור ְפֵני ֶמֶלך ַחִיים ּּבְ ְ ְזָכִרים ְלֵעיל, ּ ל ַהַצִדיִקים ַהּנִ ּוְזכוָתם ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ָיֵגּנו ָעֵלינו ,ּ ּ
יֵתנו ֵני ּבֵ ְּוַעל ָכל ּבְ א ְד, ּ ִאי ְוִלּבָ ֲאִלין ְדִלּבָ ִלים ִמׁשְ ְּלַהׁשְ ָרֵאל ּ ָכל ַעם ִיׂשְ

ָלם ְּלַטב וְלַחִיין ְוִלׁשְ   .ּ ָאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון,ּ

ם ָעֵלינו רוַח ָטֳהָרה ְיָעֶרה ַהׁשֵ ְּיִהי ָרצֹון ׁשֶ ּ ּ ּ ְוִנְזֶכה ְלַטֵהר ְלָבֵבנו ,ּ ּ
נו וְבָכל ְמאֵֹדנו ָכל כֵֹחנו וְבָכל ַנְפׁשֵ ַּלֲעבֹד ְליֹוְצֵרנו ּבְ ּ ּ ּ ּ ַלח ָלנו,ּּ ִיׁשְ ּ ַעד ׁשֶ ּ 

ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ ץ ִנָדֵחנו ּבִ יֵחנו ִויַקּבֵ ְּמׁשִ ּ ּּ.  

ְסָפִרים ֵאלו ֻמָתר ְלָכל ֶאָחד ְלַהְדִפיס ַכָמה ,ְוזֹאת ְלמֹוָדִעי ּ ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ
רֹוֶצה ֵאיזֹו ָלׁשֹון ׁשֶ רֹוֶצה ּבְ ים ְזכותֹו עֹוֶמֶדת , ׁשֶ ְּוָכל ַהְמַזֶכה ֶאת ָהַרּבִ ּ

  .ִּדיִקיםָלַעד ְוזֹוֶכה ְלָבִנים ַצ

ִני  ָרָכה ִלְכבֹוד ְיִדיֵדנו ָהַרּבָ ר ָאנו קֹוְבִעים ּבְ ֶטֶרם ְנַכֶלה ְלַדּבֵ ּּבְ ּ ּ
ִגיד ַהֻמְפָלג י ,ַּהּנָ ִנימוִסין מֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ֻּמְכָתר ּבְ ּ ִסַיע ... ּ ֵּנרֹו ָיִאיר ׁשֶ ּ

ָיֵדינו ְלהֹוִציא ָלאֹור ַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ַהֶזה ּּבְ ּ ּ ּ.  

יָבה טֹוָבהִויִהי נַֹע ָכל ִמיֵלי ְדֵמיָטב וְבׂשֵ ֵרך ּבְ ם ָעָליו ְלִהְתּבָ ּם ַהׁשֵ ּ ְ ּ ,
ְמֵרם ם ְלעֹוָלם ִתׁשְ ַּאָתה ַהׁשֵ ְרֵכם, ּּ ְמֵרם,ּבָ ִיְזֶכה ִלְראֹות ,  ַטֲהֵרם, ׁשָ ּׁשֶ ּ

ה ִּמיֹוְצֵאי ֲחָלָציו רֹב ַתֲענוג ְוַנַחת ִדְקֻדׁשָ ּ ּ ּ מֹ, ּ ָקרֹוב ִלׁשְ ר ִנְזֶכה ּבְ ַע ַּעד ֲאׁשֶ
ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ ִביַאת גֹוֵאל ֶצֶדק ּבִ ר ְואֹוֵמר ּבְ ּקֹול ְמַבׂשֵ ּ ּ.  

ּּכֹה ְדָבַרי ַחד ִמְזֵעיֵרי ְדַחְבַרָיא ּּ  

TvU 
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  ַּהְקָדָמה
ֶפר   "ַּהזַֹהר ֶהָחָדׁשר אֹו"ַלּסֵ
רֹ,אֹוָצר ָקדֹוׁש ְוַנֲעֶלה, ַּמְרָגִלית ְיָקָרה ַרך ּבְ ם ִיְתּבָ ְ ֶהֱעִניק ַהׁשֵ  בּ

ַּחְסדֹו ְלַעֵמנו ַעם ְסֻגָלה ּ ּ ְּוהוא ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש, ּ ּ ה , ּ ְקֻדׁשָ ר ּבִ ְתַחּבֵ ּנִ ּׁשֶ
ר יֹוַחאי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ֶּעְליֹוָנה ַעל ְיֵדי ַהַתּנָ ּ ּ

ֵסֶפר ַהזַֹהר ַה. ָאֵמן ּוִבְזכות ַהְקִריָאה ְוַהִלמוד ּבְ ּ ּ ּּ ּ ָּקדֹוׁש ֻמְבָטח ָלנו ּ ּ
ַרֲחִמים ְללֹא ָצרֹות ְוִיסוִרים ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ְזֶכה ְוִנָגֵאל ּבְ ּנִ ּׁשֶ ּ ּ ָּדָבר ֶזה . ּ

ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַעְצמֹו ְּמבָֹאר ּבְ נו ָעָליו , ּ ה ַרּבֵ ל מׁשֶ ִּמִפי ָקְדׁשֹו ׁשֶ ּ
לֹום  ר ָהָיה ִנ, "ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא"ַּהׁשָ ר יֹוַחאי ֲאׁשֶ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְגֶלה ְלַרּבִ

ַמֲעָמד ָמֵלא הֹוד ל , ְוַלֲחֵבָריו ּבְ יָבה ׁשֶ ּוְמַגֶלה ָלֶהם ִסְתֵרי תֹוָרה ִמיׁשִ ּ ּ
  . ַמְעָלה

ּבִ לֹום ְלַרׁשְ נו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ְּוָכך אֹוֵמר מׁשֶ ּ ּי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן "ְ ּ
ת ָנ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ָפָרׁשַ ּּבַ ּ ַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך ְדִאיהו ֵסֶפר ַהזַֹהר ", ׂשאּ ּּבְ ּ ּּ ְּ

ַרֲחֵמי יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּּ" .  

אור ַהְדָבִרים ּּבֵ ְלך: ּ ְזכות ַהִחּבור ׁשֶ ָּבִ ּ ּ ּ ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש,ּ ֵני ,ּ ּ ֵיְצאו ּבְ
ַרֲחִמים ְללֹא ָצרֹות ְוִיסוִרי ָרֵאל ִמן ַהָגלות ּבְ ִּיׂשְ ּּ ּם וְללֹא ַצַער ֶחְבֵלי ּ

יַח   ! ָמׁשִ

ַמִים ִהְסִכימו ְלָכך ְְוַאף ִמׁשָ ּ ּ ֵסֶפר ִתקוֵני ַהזַֹהר ְמבָֹאר! ּ ּּבַ ּ ּ ָעה ,ּּ ׁשָ ּבְ  ׁשֶ
ר יֹוַחאי ְוַלַחְבַרָיא  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִביא ָזכור ְלטֹוב ִנְגָלה ְלַרּבִ ֵאִלָיהו ַהּנָ ּׁשֶ ּ ּ

ִעמֹו א ׁשֶ ַּקִדיׁשָ מֹותּ ְוָלַמד ִעָמֶהם ,ּ ִעְנַין ִתקוֵני ְנׁשָ ִּסְתֵרי תֹוָרה ּבְ ּ ּ ָיְצָאה , ּ
ַמִים ְוָאְמָרה ָלֶהם ת קֹול ִמׁשָ ְמעֹון  ":ּּבַ י ׁשִ ל ַרּבִ תֹו ׁשֶ ַּכָמה ַרב כֹחֹו וְקֻדׁשָ ּ ּ ּּ

עֹוָלם ר יֹוַחאי ּבָ זֹו ַהָלׁשֹון, "ּבַ ְּוַאַחר ָכך הֹוִסיָפה ְוָאְמָרה ְנבוָאה ּבְ ּ ְ ּ: 
ֵני " א ְלַתָתא ִיְתַפְרְנסון ֵמַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך ַכד ִיְתַגלו ָנְּוַכָמה ּבְ ּׁשָ ּ ּּ ּ ּּ ְ ּ ּ

סֹוף יֹוַמָיא ְתָרָאה ּבְ ָדָרא ּבַ ְּלַתָתא ּבְ ָאֶרץ', ֵּנהיּוְבִג, ּ ּוְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ ּ'" .  
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אור ַהְדָבִרים ּּבֵ ֵני ָאָדם ְלַמָטה ִיְתַפְרְנסון ִמֶזה ַהִחּבור : ּ ַּכָמה ּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ
סֹוף ַהָיִמיםׁשֶ דֹור ָהַאֲחרֹון ּבְ ר ִיְתַגֶלה ְלַמָטה ּבַ ְּלך ַכֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּוִבְזכותֹו , ָ ּ

ִּיְתַקֵים ַהָפסוק  ּ ָאֶרץ"ּ ּוְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ ֵלָמה-"ּ ּ ַהְמַרֵמז ַעל ַהְגֻאָלה ַהׁשְ ּּ ּ .  

ָל ל ַהְשׁ אורֹו ׁשֶ ּוְכאֹור ָלֵעיַנִים ּבֵ ּ ָכַתב ַעל ָכ, ּה ַהָקדֹוׁש"ּ ּׁשֶ ה " :ְךּ ִהּנֵ
ִחּבור ַהזַֹהר ָהָיה ָעִתיד ִלְהיֹות ָגנוז ְוכו ְּמבָֹאר ִמָכאן ׁשֶ ּ ּּ ּ ָיבֹוא 'ּ ּ ַעד ׁשֶ

סֹוף ַהָיִמים ַּהדֹור ָהַאֲחרֹון ּבְ ָאז ִיְתַגֶלה ַלַתְחתֹוִנים,ּ ּ ׁשֶ ּ ּ ּ וִבְזכות .ּ ּ
יַח ִסּבָ,ָהעֹוְסִקים ָיבֹוא ָמׁשִ ּ ִכי ָאז ִתָמֵלא ָהָאֶרץ ֵדָעה ּבְ ּ ר ֶזה ּּ תֹו ֲאׁשֶ

ה ְקרֹוָבה ְלִביָאתֹו ָאַמר וְבִגיֵנה ,ִּתְהֶיה ִסּבָ ּ ְוֶזה ׁשֶ ְבֶתם ִאיׁש ֶאל "ּ ְּוׁשַ
ָרֵאל,'ּ ְוכו"ֲּאֻחָזתֹו ְזכות ֶזה ִיָגֲאלו ִיׂשְ ּבִ ּ ְכֵדי ׁשֶ ּּ לֹא ִנְגֲאלו , ּ ם ׁשֶ ְּכׁשֵ ּ ּ

רוך  ֻהְצַרך ַהָקדֹוׁש ּבָ ָרֵאל ִמִמְצַרִים ַעד ׁשֶ ְִיׂשְ ְּ ּ ַדם ַהֶפַסח ּ ם ּבְ ּהוא ְלַקְדׁשָ ּ ּ
ּוְבַדם ַהִמיָלה ִיְזכו ,ּ ּ ֵכן ַהְגֻאָלה ָהֲעִתיָדה לֹא ִיְהֶיה ַהְגֻאָלה ַעד ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ה ַהזֹו ְּלתֹוֶסֶפת ַהְקֻדׁשָ ּ ַרך, ּ ְְוהוא ְרצֹון ָהֵאל ִיְתּבָ ה, ּ ֵרי ַהזֹוֶכה ּבָ ְּוַאׁשְ ּ" 
ָרה ַמֲאָמרֹות ַמֲאָמר ִראׁשֹון( ִריתׁשְ, ֲעׂשָ   . )ֵּני לוחֹות ַהּבְ

ַרֲחִמים, ְּכמֹו ֵכן ל ֵקרוב ַהְגֻאָלה ּבְ ְפָלָאה ׁשֶ נֹוָסף ַלַמֲעָלה ַהּנִ ּּבְ ּ ּ ּ ,
ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְלַבֵטל ָכל ְגֵזרֹות יםְּמֻסָגִל ּ ַהִלמוד ְוַהְקִריָאה ּבְ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ

צוָרה ִמְפֵני ָכל ָצָרה ָּקׁשֹות ְוִלְהיֹות ְכחֹוָמה ּבְ ּּ   .  ַרֲחָמָנא ִליְצַלןּ

ינו ַהָקדֹוׁש ָהַרְמַח ַּרּבֵ ה ַחִיים לוָצאטֹו ֵזֶכר ַצִדיק , ל"ּ נו מׁשֶ ַּרּבֵ ּ ּּ
ְּוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ַעל ַה,ּ ִרים" ּבַ ְּמִסַלת ְיׁשָ ,  ְועֹוד"ּ

ֵס ל ִגיְרָסא ּבְ יָבתֹו ֵסֶדר ִלמוד ְמֻיָחד ׁשֶ יׁשִ ִּתֵקן ּבִ ּּ ּ ֶּפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּ ּ

ָמרֹות ְללֹא ֶהְפֵסק ְכָלל ֵמֵעת ְלֵעת ִמׁשְ ְּוָקַבע ָדָבר ֶזה ַכַתָקָנה , ּּבְ ּ ּ ּ
יָבתֹו יׁשִ ָרֵאל , ָהִראׁשֹוָנה ּבִ ִאֶגֶרת ְלַחְכֵמי ִיׂשְ ְּוכֹוֵתב ַעל ַמֲעַלת ַהָדָבר ּבְ ּ

ֶזה ַהָלׁשֹון ּזֹאת ָהֵעָצה ַהְיעוָצה ְלָכל ְקִהלֹות " :ּּבְ ת זֹו ּ ֵצל ֵמֶרׁשֶ ֹקֶדׁש ְלִהּנָ
ּ וְבַוַדאי ָהָיה ָלֶהם ְלַפֵקַח ַעל זֹאת ְולֹא ַיְחְדלו,ָּטְמנו ׂשֹוְנֵאיֶהם ּּ ּ ִכי ַרב ,ּּ

ַּהָדָבר ְוָעצום ְמאֹד ּ ...  

ָרֵאל ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה ַאֲחֵרי ֵגָום...  ִליכו ַחְכֵמי ִיׂשְ ְּוַעָתה ַאל ַיׁשְ ּ ּ ּ ּ ִכי ,ּ
ר ַחֲאִני ִאְלָמֵלא  ָכל ָמקֹום וָמקֹוםִלְיִּנְתַיׁשֵ ּי ָהִייִתי קֹוֵבַע ָדָבר ֶזה ּבְ ּ, 

ֲּאָבל ְכבֹוד תֹוַרְתֶכם ִיַקח ֶאת ָהֵעָצה ַהזֹאת ְוִיְהֶיה לֹו ִלְזכות ּ ּ ּ ּ ִכי ֵאין ,ּ
ָרֵאל ְמקֹומֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו ִכי לֹא ,ָּכמֹוָה ְלטֹוָבה ְלָכל ִיׂשְ ּ ְוָכל ֶאָחד ּבִ

ה הוא ְכָללָּדָבר ָק ּׁשֶ ּ" .  
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ּוִמי ָלנו ָגדֹול ְכָהַרְמַח ּ ּ ִקי "ּ ר ָהָיה ּבָ ּל ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ֲאׁשֶ ּ
ָרֵאל  י ַהתֹוָרה ְולֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבֵטל ְגֵזרֹות ֵמַעם ִיׂשְ ָכל ִמְכַמּנֵ ָּעצום ּבְ ּ ּ ּ

ֶּאָלא ֶאת ָהֵעָצה ַהזֹו ֶרֶצף ְל, ּ ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ִּלמוד ּבְ ּ כַֹח, לֹא ֶהְפֵסקּ ּבְ  ׁשֶ
ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְלַבֵטל ָכל ְגֵזרֹות וְלָקֵרב  ה ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ַּהְקֻדׁשָ ּ ּ ּּ ּּ ּ

ַרֲחִמים ַּהְגֻאָלה ּבְ ּ .  

ם  ַעל ׁשֵ ַּעד ַכָמה ָהָיה ָחִביב ִלמוד תֹוַרת ַהסֹוד ַעל ַתְלִמיֵדי ַהּבַ ּּ ּ ּ ּ ּ
יָכיו י ִיְצָחק ֵיׁש ִלְלֹמד ִמ, ּטֹוב וַמְמׁשִ ָהַרב ַהָקדֹוׁש מֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ַּמה ׁשֶ ּ ּ

ּ ִמִזיִדיְטׁשֹוב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמןֵאייִזיק ּ ַעְצמֹו ְוָאַמר,ּ ָלַמד , ֵהִעיד ּבְ ּ ׁשֶ
ָנה ַהְפִרי ֵעץ ַחִיים ֵמָאה ְפָעִמים ְוֶאָחד ְּוׁשָ ּּ.  

ַמֲעַלת ַהלֹוֵמד ִמֵס ים ִהְפִליגו ּבְ ְּועֹוד ַרּבִ ּ  . ְוִנְמֶנה,ֶּפר ַהזַֹהרּ

ְקָצָרה ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבִ ֲעלֹות ָהעֹוֵסק ּבְ   :ִּמּמַ

ַרֲחִמים ♦ ָרֵאל ּבְ ְּמָקֵרב ְגֻאַלת ִיׂשְ ּ.  

ְּמַבֵטל ְגֵזרֹות ָקׁשֹות ♦ ּ.  

אֹור  ♦ ָתִאיר ְוַתְזִהיר ּבְ ָמתֹו ׁשֶ ּזֹוֶכה ְלַטֵהר וְלַקֵדׁש ֶאת ִנׁשְ ּ ּ
ִּנְפָלא וְמַזְכָכה ִמָכל ְסָיג ו ּ ּּ ְמַרְפָאה ְלַגְמֵריּ ְּפָגם ַעד ׁשֶ ּ ּ.  

  .ַּמְרִחיק ֵמַעְצמֹו ָכל ַהְמַקְטְרִגים ְוֵיֶצר ָהַרע ♦

א ♦ עֹוָלם ַהֶזה וָבעֹוָלם ַהּבָ ֵמר ִמִמְקִרים ָרִעים ּבָ ִּיׁשָ ּ ּ ּ.  

ֵצל ִמַתֲאוֹות ָרעֹות וִמִמדֹות ָרעֹות ♦ ִּיּנָ ּ ּ ּ.  

ֵיׁש ♦ ם ׁשֶ ֲּהֵרי הוא ְכהֹוֶגה וְמָפֵרׁש ֶאת ַהׁשֵ ּ ּּ כֹחֹו ַלֲעׂשֹות ּ  ּבְ
  .ִּנִסים

ם ♦ נַֹעם ַהׁשֵ ִּיְזֶכה ַלֲחזֹות ּבְ ּ.  

ִּנָצל ִמִטְמטום ַהֵלב ְוהֹוֵפך ֵלב ָהֶאֶבן ְלֵלב ֵמִאיר וֵמִבין ♦ ְּ ּ ּ ּ.  

ָידֹו ♦ ּזֹוֶכה ְלָהִבין ֶאת ִלמודֹו וִמְתַקֵים ּבְ ּ ּ ּ.  

ַמת ִנְפָטִרים ♦ ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְלִעלוי ִנׁשְ ִּלמוד ּבְ ּּ ּ ּ ּ ְמֻסָגל ּ
ָמָתם וְלַהֲעלֹוָתם ִלְמקֹוָמם ָהֶעְליֹון  יֹוֵתר ְלַתֵקן ִנׁשְ ּּבְ ּ

ּוְלַהִציָלם ִמָכל ִדיִנים ּ ּ ּ.  
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ַעת ַהְדָחק" ♦ ׁשְ ְמעֹון ִלְסמֹך ָעָליו ּבִ י ׁשִ ְּכַדאי הוא ַרּבִ ְ ּ ּ", 
ְמעֹון  י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ל ַהַתּנָ ִסְפרֹו ׁשֶ לֹוְמִדים ּבְ ְזכות ׁשֶ ּבִ ּׁשֶ ּ ּ

ר יֹוַחאי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ּּבַ ְצָרך ָלנו, ּ ָכל ַהּנִ ע ּבְ ִּנָוׁשַ ְּ.  

ִגיַמְטִרָיא "ּוְרָפאִתיו"ֵּתַבת  ♦ ְמעֹון ) 703(ּ עֹוָלה ּבְ ְּכִמְנַין ׁשִ
ר יֹוַחאי  ֶכת ְרפוָאה ָלָאָדם,)703(ּבַ ְזכותֹו ִנְמׁשֶ ּ ִכי ּבִ ּ ּ.  

ַפע ֻיְוַעל ְיֵדי ֶזה  י ֵתבֹות ,ָכל ָהעֹוָלמֹותּבְב ַרַפע ׁשֶּׁשְ ּבִּ ָראׁשֵ  ,י"ַרׁשְ
ִמי ַפע ַרב רוָחִני ְוַגׁשְ ַמָיא ְלׁשֶ ִסַיְעָתא ִדׁשְ תֹוָרתֹו ִיְזֶכה ּבְ ָהעֹוֵסק ּבְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ.  

ֵהֵבאנו ַעד ַעָתה ְלעֹוֵרר ֶאת ַהְלָבבֹות ׁשֶ, ָהֱאֶמת ִהיא ְדָבִרים ׁשֶ ַּדי ּבַ ּ ּ ּ ּ
ֵסֶפר ַה ִּלְקִריָאה ְוִלמוד ּבְ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁשּ ּ ְוִכי ִיָמֵצא ָחִליָלה ְיהוִדי;ּ ר ,ּ  ֲאׁשֶ

ַרֲחִמים וְלַבֵטל ָכל  ָרֵאל ּבְ ִביל ְלָקֵרב ְגֻאַלת ִיׂשְ ׁשְ ּלֹא רֹוֶצה ִלְפעֹל ּבִ ּ ּ ּ ּ
ְלַצֲעֵרנו ָהַרב. ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ֶּאָלא ׁשֶ ּ ְּכָלל ָגדֹול ְונֹוָרא , ּ ּ

ְכִפי , ּהוא ל ַהָדָברּׁשֶ תֹו וַמֲעָלתֹו ׁשֶ ְּקֻדׁשָ ּ ְמַנֶסה ,ּ ּ ָכך ֵיׁש ֵיֶצר ָהַרע ׁשֶ ּ ְּ

ָכל כֹחֹו ְּלִהְתַנֵגד ְלָכך ּבְ ְ ַמִים. ּ ָּדָבר ֶזה ּבֹוֵלט ְוזֹוֵעק ַלׁשָ א  ּ נֹוׂשֵ ְפָרט ּבְ ּבִ
ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַּהְקִריָאה ְוַהִלמוד ּבְ ּ ּּ ּ ַו. ּ יֹוֵדַע ּבְ ַּהֵיֶצר ָהַרע ׁשֶ ָּדאות ּ ּ

ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַעל ְיֵדי ַהְקִריָאה ְוַהִלמוד ּבְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּהוא ִנְדֶחה ִמן ָהעֹוָלם , ּ
ְלתֹו ָלַעד ֶטֶלת ֶמְמׁשַ ּוִמְתּבַ ּ ה ְוהוא ִמְתָקֵרב ,ּ ַתּנָ ּ ְוָכל ְמִציאות ָהעֹוָלם ִמׁשְ ּּ

ַרֲחִמים ֵלָמה ּבְ ַצֲעֵדי ֲעָנק ִלְקַראת ַהְגֻאָלה ַהׁשְ ּּבְ ּ ִקיַע ַמֲאַמִצים , ּ ַּמׁשְ
טות ְוֶהֶבל ֵהֶפך ָהֱאֶמת ַמָמׁש ְּמֻיָחִדים ְלַהְחִדיר ֵדעֹות ׁשְ ְ ּ ּ ְוַאף לֹא ּבֹוֵחל , ּ

ָקִרים וְבַהְפָחדֹות ׁשְ ְּכַדְרכֹו ּבִ ּ ג ְותֹאַבד טֹוָבה , ּ ַמְטָרתֹו ֻתׂשַ ְּוָהִעָקר ׁשֶ ּּ ּ ּ
ָרֵאל ָחִליָלה ְוָחס ל ַהֵי. ִּמִיׂשְ ְּכַדְרכֹו ׁשֶ ּ ָפתֹו ,ֶצרּ ׂשְ ּ הוא פֹוֶנה ְלָכל ָאָדם ּבִ ּ

לֹו ְוִכְבָיכֹול ִמתֹוך ְדָאָגה ֲעֻמָקה ְוַאֲהָבה ּׁשֶ ּּ ְ ּ:  

ֵאיֶנּנו ֵמִבין ֶאת ְלׁשֹון ַהזַֹהר-ְלֶאָחד  ּ ׁשֶ ּטֹוֵען ְכֶנְגדֹו, ּ ַּמה ַהתֹוֶעֶלת : ּ
ְקִריָאְתך ּ ֲהֵרי ֵאיְנך ֵמִבין ְכלום,ָּבִ ּ ָ.  

ִני  עֹוֵס-ַּלׁשֵ ִלמוד ׁשַ ׁשֶ ּק ָכל יֹומֹו ּבְ ּ ֲָהֵרי ֵאיְנך : טֹוֵען, ּס ופֹוְסִקים"ּ

ל ְתַסֵים ִלְלמֹד ֶאת ָכל ַהׁשַ, ְמֻקּבָ ְּכׁשֶ ּ ּּ ּס ְוַהפֹוְסִקים ָאז ִתְמָצא ְזַמן ַגם "ּ ּּ
ֵסֶפר ַהזַֹהר טול תֹוָרה, ִּלְלמֹד ּבְ ָּכֵעת ֶזהו ּבִ ּ ּּ ּ.  

י  ִליׁשִ ֲעַדִין ָרחֹוק ִמִקי-ַּלׁשְ ּ ׁשֶ ּום ַהִמְצוֹותּ ַּמה ְלך וְלֵסֶפר : טֹוֵען, ּ ָ ּ
ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַהֶזה ִביְלך ְכָלל ? ּּ ׁשְ ֶּזה לֹא ּבִ ָ!  
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ּ ַהְמַחֵפׂש ָכל ַטֲעָנה ְלִהְתַחֵמק ִמִקיום חֹובֹוָתיו- ָלְרִביִעי  ּ ּ ּּ : טֹוֵען, ּ
ֵסֶפר ַהזַֹהר ָּאסור ִלְקֹרא ּבְ ך ְוִהְתַרֵחק ִמֶז! ּ ֵמר ַנְפׁשְ ִּהׁשָ ָ   .ּה ַהֵסֶפרּ

ִראׁשֹוָנה ְנָבֵאר ָעְלָמא ִּגיְרָסאִּכי ַאף : ּבָ ּ ְקִריָאה ְללֹא ֲהָבָנה ְכָלל - ּבְ
ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּּבְ ָגָבה ופֹוֶעֶלת ַרּבֹות וְנצורֹות-  ּ ּ ַמֲעָלָתה ְגדֹוָלה ְוִנׂשְ ּ ּ ּּ ּ .  

ל ְלָמה ַהָדָבר דֹוֶמה  ְּוָנִביא ָמׁשָ ּן ְתרוָפה ָלָאָדם  ְלרֹוֵפא ַהּנֹוֵת-ּ ּ
ְזַקק ָלה ָחְכַמת ָהְרפוָאה, ַּהּנִ ָאָדם ֶזה ֵאינֹו ֵמִבין ְכלום ּבְ ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ּ ּ ,

ָחְכַמת ָהְרפוָאה ִקי ְויֹוֵדַע ּבְ ּבָ ַּרק ָלַקח ְתרוָפה ֵמרֹוֵפא ֻמְמֶחה ׁשֶ ּ ּ ,
ַּהְתרוָפה מֹוִעיָלה לֹו ַמָיא ִמְתַר, ּ ִסַיְעָתא ִדׁשְ ְּוהוא ּבְ ּּ ּ , ֵּפא ְוָקם ֵמָחְליֹוּ

ֵסֶפר ַהזַֹהר י ַהְקִריָאה ּבְ ָּנכֹון ַגם ַהָדָבר ְלַגּבֵ ּ ַהקֹוֵרא לֹא ֵמִבין ְכָלל ףַא, ּּ ּ ׁשֶ ּ
ר הוא מֹוִציא ִמִפיו ֶּאת ֲאׁשֶ ל , ּ ִמִלים ׁשֶ ה ָהֶעְליֹוָנה ַהְטמוָנה ּבַ ַּהְקֻדׁשָ ּּ ּּ ּ

קֹוֵרא אֹו ֵּסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש פֹוֶעֶלת ּבַ ּ ּ ָּתם ֶאת ְפֻעָלָתה ְוזֹוֶכה ְלָכל ּ ּ ּ
ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש י ָהעֹוֵסק ּבְ ֶאְמרו ְלַגּבֵ ּנֶ ַּהַמֲעלֹות ׁשֶ ּ ּ ּ.  

ּגוֵרי ָהֲאִריַז( י ַחִיים ָפָלאִג, ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים, ֶּפֶלא יֹוֵעץ, א"ַהִחיָד, ל"ּ יל "ּׁשו, י'ַּרּבִ ּכִ ת ַיׂשְ
הּת ִפְרֵחי ּכְ"ּׁשו, ַּעְבִדי ָנָיהו, ֲעֵצי ֵעֶדן קֹוַמאְרָנה, ֻהּנָ ן ִאיׁש ַחי ֵסֶפר ּבְ ַמת ָהַרב ַהָקדֹוש , ּּבֶ ַּהְסּכָ

ּ ִתקוֵני זַֹהר ְדפוס ֶמעִזּבוז,ֵּמַאְפָטא ּ ּּ ּ ה ֶאְפַרִים ִסיָמן ', ֶּפֶרק ג' ק ֵחֶלק ג"ַמַראֹור ֶנֱעַרב ְלָה, ּ ַמּטֵ
  )ְועֹוד, ז"א ְסִעיף ָקָטן י"תקפ

ִני  ִלמוד ׁשַ ׁשֶ–ַּלׁשֵ ּעֹוֵסק ָכל ַהיֹום ּבְ ּ ּ ַתְלִמיֵדי -ּס ופֹוְסִקים "ּּ
ִלמוד ַהתֹוָרה ם ּבְ יבֹות ָהעֹוְסִקים ָכל ְזַמּנָ ֲּחָכִמים וְבֵני ְיׁשִ ּ ּּ ְצִריִכים , ּ

ֵסֶפר ַהזַֹהר ָכל יֹום ְזַמן ִלְקִריַאת ִמְסַפר ַדִפים ּבְ ְּלַהְקִדיׁש ּבְ ּ ּּ ְזכות , ּ ּׁשֶ ּ

ַּהְקִריָאה ַהזֹ ָרֵאל, אתּ ִּמְלַבד ָכל ַמֲעלֹוֶתיָה ִלְכַלל ִיׂשְ יֹוֵתר , ּ ּתֹוִעיל ָלֶהם ּבְ
ִיְזכו ְלָהִבין ֶאת ִלמוָדם וְלָזְכרֹו ּׁשֶ ּ ּּ ּ ְּוֵכן ְלִהְתַעלות רוָחִנית ְגדֹוָלה, ּ ּּ ּ ,

חוׁש ְרֶאה ּבְ ַּכּנִ ּ.  

ינו יֹוֵסף ַחִיים ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ָּמָרן ַרּבֵ ּ ַע,ּּ ן ִאיׁש ַחי ּבַ  ,ל ַהּבֶ
ְפִנים תֹוָרתֹו ַמְכֶרֶזת "ְּמָבֵאר ֶאת ַמֲאַמר ַהְגָמָרא  תֹוָרה ִמּבִ ָּכל ָהעֹוֵסק ּבַ ּ ּ

חוץ ל ַהתֹוָרה זֹוֶכה וְמִאירֹות ,"ָּעָליו ִמּבַ ֵחֶלק ַהְפִניִמי ׁשֶ ָכל ָהעֹוֵסק ּבַ ּ ׁשֶ ּ ּ ּ
ל ַהתֹוָרה ְגֶלה ׁשֶ ֵחֶלק ַהּנִ ן ִציֹון ְוַאף ָמָרן. ֵּעיָניו ּבַ י ּבֶ ּ ַהָגאֹון ַהָגדֹול ַרּבִ ּ ּ

אול ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ָהָיה מֹוֶרה  א ׁשָ ַּאּבָ ּ ּּ
ֵסֶפר  ָכל יֹום ִמְסַפר ַדִפים ּבְ חוִרים ְצִעיִרים ִלְקרֹא ּבְ עֹוָדם ּבַ ְּלַתְלִמיָדיו ּבְ ּּ ּ

ַיֲעזֹר ִלְפתַֹח, ַּהזַֹהר ּׁשֶ ֶפׁשּ ְ ֶאת ַהֵלב ַלתֹוָרה וְלַזֵכך ַהּנֶ ּ ּ ּ , ְוהֹוִסיף עֹוד ְוָאַמר. ּ
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יֹוֵתר ַלֲעבֹוַדת  מוָסר וַמְלִהיב ּבְ ִּכי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ָמֵלא ְוָגדוׁש ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ַרך ם ִיְתּבָ ְַהׁשֵ יֹוֵתר,ּ ּ ְוֶזהו ֵסֶפר ַהמוָסר ַהטֹוב ּבְ ּ ּּ.  

ֵסֶפר ַהָקֶנה ַהָקדֹו ְּוָכַתב ּבְ ּׁש ַעל ַהָפסוק ּ ְבֶתם וְרִאיֶתם כו"ּ ְּוׁשַ ּ ּ '
ר לֹא ֲעָבדֹו זַֹהר ַהָקדֹוׁש , "ַלֲאׁשֶ ְגֶלה ְולֹא ּבַ ּנִ עֹוֵסק ַדְוָקא ּבַ ִּכי ִמי ׁשֶ ּ ּ ּ

ַּגם ֵאינֹו ִנְקָרא ַתְלִמיד ָחָכם, "לֹא ֲעָבדֹו"ִנְקָרא  ם ַתְלִמיד, ּ ׁשֵ ִּכי , ַּרק ּבְ
ם ָחָכם ֵאינֹו ַרק ַעל ָחְכָמ םָיּועְי ,ּה ַהְפִניִמיתׁשֵ   ...ן ׁשָ

ָיַדְעָת ַכָמה ְגדֹוָלה ַמֲעַלת ִלמוד ָחְכַמת ָהֱאֶמת כו ְּוֵכיָון ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ ִּיָוַדע ... 'ּ
ָלה לֹוֵמד ַהַקּבָ ָכר ְלִמי ׁשֶ ּגֶֹדל ַהִחיוב ְוגֶֹדל ַהׂשָ ּ ּּ ּ ִגיְרָסא , ּ ִּכי ִלמוד ַהזַֹהר ּבְ ּ ּ ּ

ָעְלָמא ּבֹוֶנה ָעְלִמין ֵכן ִאם ִיְזֶכה ִלְלמֹד וְלָהִבין ֵפרוׁש ַמֲאָמר ְוָכל, ּבְ ּ ׁשֶ ּּ ּ ּ
ָעה , ֶאָחד ׁשָ ה ּבֹו ִתקון ְלַמְעָלה ּבְ ַּיֲעׂשֶ ּ ִלמוד ַאַחתּ ה ּבְ לֹא ַיֲעׂשֶ ּ ַמה ׁשֶ ּ ּּ

ָנה ְתִמיָמה  ט ׁשָ ַּהְפׁשָ ֵסא ֶמֶלך(ּ ְְלׁשֹון ַהּכִ ּ ִתקוֵני זַֹהר מ,ּ ּ   .)ג"ּ

ְּוֵכן ָאַמר ַהָגאֹון ַהַצִדיק ּ ם ּ לֹוך ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ִמׁשֵ לֹמֹה ּבְ י ׁשְ ּ ַרּבִ ּ ְ

ַּרּבֹו ֶהָחֵפץ ַחִיים ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ַעל ִלמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ֵאין ׁשום ,ּ ּ ׁשֶ ּּ ּ
ָלה ִכי ֻרּבֹו ִמְדָרׁש ִיְלְמדו ָכל , ַּהְגּבָ ְּוָהָיה ֶהָחֵפץ ַחִיים ְמעֹוֵרר ְלֻכָלם ׁשֶ ּ ּ ּּ

ת ֶאת ַהזֹ ּבָ ה ַוֲאִפלו ְלַבחוִריםּׁשַ ל אֹוָתה ָפָרׁשָ ַּהר ׁשֶ ּ ּּ לֹמֹה ' ר(. ּ ן ׁשְ יֹוֵסף ּבֶ

ְנַין יֹוֵסף, ין’ִּמפֹוִז   .)הֹוָספֹות ּבִ

נו ָמָרן ַהֲחזֹון ִאיׁש ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה הֹוָרה ְלׁשֹוֲאָליו ִלְלמֹד  ַּרּבֵ ּ
ּזַֹהר ְכֵסֶפר מוָסר ן ,ּ ַעְצמֹו ִעם ּבֶ ַמְרָיהו , ֲאחֹותֹו ְוַאף ָלַמד ּבְ י ׁשְ ַּהָגאֹון ַרּבִ ּ

ְּגֵרייְנַמן ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ה ִאיׁש. ּ ּוַבֵסֶפר ַמֲעׂשֵ ַּהָגאֹון ֻּעְבדֹות ַעל ָמָרן (, ּ

ָאַמר: )ל"ַצ ַהֲחזֹון ִאיׁש ַזַּהָקדֹוׁש ּ ְלׁשֹון ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְמעֹוֵרר יֹוֵתר ִמָכל :ׁשֶ ּ ּ

  .ל"ַמַאְמֵרי ֲחַז

עֹוד ֻעְבדֹות ַרּבֹותִּנָתן ּ ְלַהֲאִריך ַעל ָכך ּבְ ְ ָכך ַלֵמִבין, ְּ ַּאך ַדי ּבְ ְ ְּ .  

י  ִליׁשִ ֲעַדִין לֹא ָזָכה ְלַקֵים ֶאת ָכל ִמְצוֹות -ַּלׁשְ ּ אֹותֹו ָאח ָיָקר ׁשֶ ּ
ָכל ִדְקדוֵקיֶה ם ּבְ ַּהׁשֵ ּ ּ ֵסֶפר, ןּ ָכל יֹום ּבְ ַתֵדל ְוִלְקרֹא ּבְ ַּגם הוא ָצִריך ְלִהׁשְ ּ ְ ּ ּ 

ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַעל ְיֵדי ַהְקִריָאה ִתְזַדֵכך ַנְפׁשֹו ְוִתָטֵהר ִמָכל ֻזֲהָמה , ּ ּׁשֶ ּּ ְ ּ ּ ּ
ְסָפִרים  ַרך ַכּנֹוָדע ּבַ ם ִיְתּבָ ֲעבֹותֹות ַאֲהָבה ַלֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ך ּבַ ְּוִיָמׁשֵ ּ ּ ְּ ְ

ים וִמגוֵרי ָהֲאִריַז ַּהְקדֹוׁשִ ּּ   .ל"ּ
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ִּאם ָאְזנֹו ְכרוָיה, ט ְוֵאינֹו ּבֹוֵדקּ ַהְמַחֵפׂש ִמְפָל–ְוָלְרִביִעי  מַֹע ּ , ִלׁשְ
יר וְלָבֵאר לֹו ִכי ֵדָעה זֹו ִהיא ַהֵהֶפך ַהָגמור ָלֱאֶמת ִּנָתן ְלַהְסּבִ ּּ ְ ּ ּ ּוָבָאה , ּ

ה ָיכֹול ִלְזכֹות ּבָ ְּלַהְרִחיקֹו ָחִליָלה ֵמַהטֹוָבה ַהְגדֹוָלה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ!  

ֵּסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש  ּ הוא ַהַמ-ּ ַקָיםּ יֹוֵתר ׁשֶ ֶפׁש ַהָגדֹול ּבְ ְּרֵפא ַלּנֶ ּ ּ ּ !
כַֹח ַּהְקִריָאה ּבֹו ְלַטֵהר וְלַקֵדׁש ֶאת ֶנֶפׁש ָהָאָדם וְלַרְפָאה ִמָכל חִֹלי  ּבְ ּ ּ ּּ ּּ

ּוִמָכל ִמדֹות ָרעֹות ְוַתֲאוֹות ָרעֹות ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ּ ִהיא ְמִאיָרה ,ּ  ַעד ׁשֶ
אֹור ָקדֹוׁש ְוֶע ָלה . ְליֹוןּוַמְזִהיָרה ּבְ ְּוָכל ָהַאְזָהָרה אֹודֹות ִלמוד ַהַקּבָ ּ ּ

ט ַהזַֹהר ומוָסָריו  לֹות ַעל ָכך לֹא ֶנֶאְמרו ְכָלל ְוִעָקר ַעל ִלמוד ְפׁשַ ְּוַהַהְגּבָ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ ְּ

ִכְתֵבי ָהֲאִריַז,ְּוַעל ַהְקִריָאה ּבֹו ּ ֶאָלא ֶנֶאְמרו ַעל ִלמוד ּבְ ּּ ַער "ּ ׁשַ ל ּבְ
ַּהַכָונֹות ַע, ּ ּר ַהִגְלגוִליםׁשַ ּ ֵּעץ ַחִיים ְוכו, ּ ר ְלִלמוָדם ִנְצָרכֹות ֲהָכָנה ', ּ ֲּאׁשֶ ּ

ְּגדֹוָלה ְוַאְזָהרֹות ְגדֹולֹות ׁש. ּ ָכך ָכל ֲחׁשָ ְּוָלֵכן ֵאין ּבְ ְְותוַכל ִלְצמַֹח ִמָכך , ְ ּ ּ
ָרֵאל   .ַּרק טֹוָבה וְבָרָכה ָלָאָדם ַעְצמֹו ְוִלְכַלל ִיׂשְ

ָזִכינו  ְמֻיָחד ׁשֶ ּּבִ ְּוֵיׁש ָלנו ַכיֹום ֶאת ַהזַֹהר ַהְמֻחָלק ָלַעמוד ַהיֹוִמי ּ ּּ ּּ ּּ ּ– 
ָכל יֹום ִּלמוד ָקבוַע ּבְ ּ ִּמְסַפר ַדקֹות ַהַמֲעִניקֹות ָלנו ֶאת ַהכַֹח, ּ ּּ ּ ֶאת , ּּ

ְסָתר, ָהָעְצָמה ְגֶלה ְוַהּנִ ָכל תֹוַרת ַהּנִ ֶּאת ַהֲהָבָנה ָהֲעֻמָקה ּבְ ּ ַאל.ּ  ,ּ ְוִאם ִתׁשְ
ַּמדוַע  ָכל יֹום ְויֹוםּ י ַהָיָקר ּבְ ָּעַלי ְלַהְקִדיׁש ִמְזַמּנִ ּ ּ אוַלי ְכַדאי ַפַעם ,ּ ּ ּ

בוַע ְוַכדֹו ׁשָ ּּבְ   ?ֶמהּ

ֵאָלְתך ׁשְ ֵָאיְנך ָהִראׁשֹון ּבִ ּבִ, ָ ל ַרׁשְ ַּגם ַתְלִמיָדיו ׁשֶ ֵאָלה "ּ ָאלוהו ׁשְ ּי ׁשְ ּ
ָרֵאל ַפַעם ַאַח: ֵמֵעין זֹו ַּמדוַע לֹא ָיַרד ָמן ְלִיׂשְ ּ ָנה ֻכָלהּ ָנה ֲעבור ַהׁשָ ׁשָ ּת ּבְ ּּ ּ ּ ,

יֹומֹו ָּלָמה ָיַרד ַהָמן ִמֵדי יֹום ּבְ ּ ּ?  

ּבִ ל ַרׁשְ ְּתׁשוָבתֹו ׁשֶ ל ְלָמה ַהָדָבר דֹוֶמה: י"ּ ָּמׁשָ ר ָוָדםְְלֶמֶלך , ּ ׂשָ  ּבָ
ן ָיִחיד ֵיׁש לֹו ּבֵ ָנה,ּׁשֶ ׁשָ ן  לֹא ָהָיה ַהּבֵ.ּ ְוָנַתן לֹו ְמזֹונֹוָתיו ַפַעם ַאַחת ּבְ

ָנה ׁשָ ל ֶאת ְפֵני ָאִביו ַרק ַפַעם ַאַחת ּבְ ְּמַקּבֵ ְָעַמד ַהֶמֶלך ְוָנַתן לֹו . ּ ּ
ָכל יֹום  ל ֶאת ְפֵני ָאִביו ָכל יֹום–ְמזֹונֹוָתיו ּבְ ּ ָהָיה ְמַקּבֵ ּ.  

ָרֵאל ֵכן ִנים ָהָיה דֹוֵאג , ַּאף ִיׂשְ ה ּבָ ָעה ַוֲחִמׁשָ ֵיׁש לֹו ַאְרּבָ ִּמי ׁשֶ ּ ּ
ָרָעבּאוַלי : ְואֹוֵמר ּלֹא ֵיֵרד ָמן ְלָמָחר ְוִנְמְצאו ֻכָלן ֵמִתים ּבָ ּ ֻכָלם , ֶּאָלא, ּ ּׁשֶ ּ

ַמִים ם ַלׁשָ ְּמַכְוִנים ִלּבָ ּ .  

ּוְלִעְנָיֵננו ְסֶפֶגת ִמִלמוד ַהזַֹהר ,ּ ּנִ ה ׁשֶ ּ ֵאין ְלָתֵאר ֶאת גֶֹדל ַהְקֻדׁשָ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ָטַעם ֶאת ָהֲעֵרבות ְוַהְמִתיקות .ַּהָקדֹוׁש ּ ִמי ׁשֶ ּּ ַהְתָמָדָתהּ ר , ּּבְ ֶּאת ַהֶקׁשֶ
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רוך הוא ְּלַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ַמִים"ֶאת ַה, ּ ְּמַכֵון ִלּבֹו ַלׁשָ ה , "ּ ּרֹוֶצה ִלְטֹעם ִמֶמּנָ
ָכל יֹום ָכל יֹום ְויֹום, ּבְ ַמִים ּבְ ׁשָ ּבַ ל ֶאת ְפֵני ָאִביו ׁשֶ ּרֹוֶצה ְלַקּבֵ ְלִהְתָקֵרב , ּ

תֹוך תֹוכֹוְּלַהְרִגיׁש ֶאת נַֹעם ָהֶעְליֹו, ֵאָליו ּן ּבְ ֵרי ָאָדם ׁשֹוֵמַע ִלי .ְ  ַאׁשְ
קֹד ַעל ַדְלתֹוַתי יֹום יֹום ִכיִלים ַיְזִהירו ְכזַֹהר ָהָרִקיַע ....ִּלׁשְ ְּוַהַמׂשְ ּ ּּ.  

ְּוַנְעִתיק ָכאן ֵמִאֶגֶרת קֶֹדׁש  ּ ה' ִּמֵסֶפר –ּ ַוֲאִני : ז"ּ ַדף ל'ַּוַיְקֵהל מׁשֶ
ַּהַדל ָכַתְבִתי ְמַעט ִמְזֵעיר  ּ ּ ִריַאת ָהעֹוָלם ּ ַהְכָלל ּבְ ְּוָאַמר ְוהֹוִדיַע ָלנו ׁשֶ ּ

ְכַלל ַהכֹל ְכֵדי ְלהֹוִדיַע ָלנו גֶֹדל עֹז ֱאלֹקותֹו  רוִאים ּבִ ְּוָהָאָדם ְוָכל ַהּבְ ּ ּּ ּ ּ
ְלתֹו ְוִתְפַאְרתֹו ְּוַחְסדֹו וְגבוָרתֹו וֶמְמׁשַ ּ ּ ּ ּ נֹו ,ּ לֹמֹה ּבְ ר ָאַמר ָדִוד ִלׁשְ ּ ַכֲאׁשֶ ּ

ּלֵֹקי ָאִביך ְוָעְבֵדהוֱאת ֶאַּדע " רוך הוא ַנַחת רוַח ,"ָ ֵאין ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ׁשֶ ּ ְּ ּ
ֱאלֹקותֹו ַמִכיר ּבֶ עֹוָלם ֶאָלא ִמִמי ׁשֶ ּיֹוֵתר ּבָ ּ ּ ּ רוך ,ּ ן ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ְ ֶזה ִנְקָרא ּבֵ ּ ּ

ּהוא ְוֵיׁש לֹו ְרׁשות ְלַחֵפׂש  ּ ִגְנֵזי ּ רוך הוא ּבְ ְּדַמְלָכא ְוַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ ּ ַח ּ ַתּבֵ ִּמׁשְ
ין אֹוֲהֵבי ְדַמְלָכא  ם ְלַמְעָלה ּבֵ ָכל יֹום וְדיֹוָקנֹו ִנְרׁשָ לֹו ּבְ ָפַמְלָיא ׁשֶ ִּעמֹו ּבַ ּּ ּ ּ ּ

ְדיֹוָקָנא ִדְפַלְנָיא ּוַמְכִריִזין ְלָפָניו ֱהֵוי ְזִהיִרין ּבִ רוך הוא גֹוֵזר ,ּ ּ ַהָקדֹוׁש ּבָ ּּ ְּ

ְּוהוא ֵיׁש לֹו ְרׁשות ְלַבֵטל ּ ִיְרַאת ֱאלִֹקיםּ ַצִדיק ,ּ ל ּבְ י ,מֹוׁשֵ ל ּבִ  ִמי מֹוׁשֵ
יִעים אֹוָתה .ַּצִדיק ּבִ ֵפל ַמׁשְ ֶזה עֹוָלם ַהׁשָ ָמה יֹוֶרֶדת ּבְ ׁשָ ַהּנְ ָעה ׁשֶ ּ וְבׁשָ ּּ

ּקֶֹדם וַמְרֶאה ָלה ָרֵזי ְדָרִזין ּ יִעין אֹוָתה ,ּ ּבִ ּ אֹוְצֵרי ְוִגיְנִזין ְדַמְלָכא וַמׁשְ ּ ּ ּ
לֹ ָרִזין ְּוגֹוְזִרין ָעֶליָה ׁשֶ ּא ִתְרֶדה ָלעֹוָלם ֶאָלא ְכֵדי ַלֲחקֹר ְוִלְדרֹׁש ּבְ ּ ּ

ן יֹוַחאי .ְּדאֹוַרְיָתא ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ל ָהַרּבִ ּ ְוַגם הֹוַכְחִתי ִמַכָמה ַמַאְמֵרי זַֹהר ׁשֶ ּ ּ
ִכיְנֵתיה ִעם ָכל ָפַמְלָיא  רוך הוא וׁשְ ִּנָתן ְרׁשות ְוהֹוְרְמָנא ֵמַהָקדֹוׁש ּבָ ּּ ּ ּ ּ ּ ּּ ְּ

ל מֹות ְדַצִדיַקָיא ְדַגן ֵעֶדן ֶעְליֹון ְוַתְחתֹון ְלַגלֹות ָלנו ּׁשֶ ׁשָ ֵצרוף ָכל ַהּנְ ֹּו ּבְ ּּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ַהְקָדַמת ִתקוֵני ַהזַֹהר ע,ַּהזַֹהר ּ ִכְדִאיָתא ּבְ ּ ּ ּ ּ ַּאְנִפין ַקח ִצְנֶצֶנת ַהָמן ' ּ ּ

ְתַרְייָתא ְוִיְטֲעמון ֶמֶרת ַעד ָדָרא ּבַ ְּלִמׁשְ ּ ִחּבוָרא ִד.ּ ּ ּבְ ָרֵאל ּ ּיָלך ִיְפקון ִיׂשְ ְ

ם ָיָצא ָלעֹוָלם  לֹא ִנָסיֹון ְכָלל ִזיֲהָרא ְדִאיָמא ִעָלָאה ִמׁשָ ִּמן ָגלוָתא ּבְ ּ ּּ ּ ּּ ּ
ְמָחה וַבִהְתעֹוְררות  לֹום ָרָזא ְדאֹוַרְיָתא ַהְגֻאָלה ְוַהֵחרות ְוַהׂשִ ַּחִיים ְוׁשָ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ַּהַתְחתֹון ָאנו ְמעֹוְרִרים ַהָמקֹור ָהֶעְל ּ ּ   .ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו. יֹוןּ

ָכַתב ִרים ֵמיָרא ַדְכָיא ׁשֶ ֵסֶפר אֹור ְיׁשָ ּומוָבא ּבַ ּ ּ ּ יַאת :ּ  קֶֹדם ּבִ
עֹוָלם ר ִמינות ְוֶאִפיקֹוְרסות ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ּבָ יַח ִתְתַגּבֵ ַּהָמׁשִ ּּ ּ ּ  ָהֵעָצה .ּ

ה ְדָבִרים ַהָללוְלֶזה ִליָז לֹׁשָ ׁשְ ֵּהר ּבִ ּ  ַאף ַעל ,ָכל יֹום זַֹהרָהֶאָחד ֵלאמֹר ּבְ, ּ
אֹוֵמר ֵאינֹו ֵמִבין ַמה ׁשֶ ִּפי ׁשֶ ַּהר ְמֻסֶגֶלת ְלָטֳהַרת ַהֵלבּ ִכי ֲאִמיַרת ֹז,ּ ּ ...

ם   .ַּעֵין ׁשָ
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ָנה זֹו  ְמֻיָחד ׁשָ ִהיא  "ע"תש"ּבִ ִגיַמְטִרָיאׁשֶ ר "אֹו ר"ֵסֶפ' ּּבְ
ִגיַמְטִרָיא  ַגם ע"תש – 'ר"ַהֹוַּהז ְמעֹו"ַרּבִ'ּּבְ  ִעם 'י"ן יֹוַחא"ּבֶן "י ׁשִ
יַח ִצְדֵקנו .ַהּכֹוֵלל ְוִעם ֵּתבֹות' ַהד יַאת ְמׁשִ ּ ִנְתַחֵזק ֻכָלנו ְלָקֵרב ֶאת ּבִ ּ ּ ּ ּ

ְּדִאיהו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר"ְּללֹא ַצַער וַמְכאֹוב  ּ יה ִמן ָגלוָתא , ּ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּּ
ַרֲחֵמי   .ּ ָאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון,"ּבְ

ְס, ְוזֹאת ְלמֹוָדִעי ָּפִרים ָהֵאלו ֻמָתר וִמְצָוה ְלָכל ֶאָחד ְלַהְדִפיס ּׁשֶ ּּ ּּ
רֹוֶצה ָפה ְוָלׁשֹון ׁשֶ ֵאילו ׂשָ רֹוֶצה ּבְ ַּכָמה ׁשֶ ּ ים ְזכותֹו , ּ ְּוָכל ַהְמַזֶכה ֶאת ָהַרּבִ ּ

ל . ּעֹוֶמֶדת ָלַעד ְוזֹוֶכה ְלָבִנים ַצִדיִקים ים ׁשֶ ּוְבגֶֹדל כַֹח ְזכות ָהַרּבִ ּּ
ַּסְיִעים ַלִמְפָעל ַהָקדֹוׁש ַהֶזהָהעֹוְזִרים ְוַהְמ ּ ּ ִּיְזכו ִלְראֹות ִמיֹוְצֵאי , ּ ּ ּ

ה ֲּחָלֵציֶהם רֹב ַתֲענוג ְוַנַחת ִדְקֻדׁשָ ּ ּ ם , ּ ְיָעֶרה ַהׁשֵ ָקרֹוב ׁשֶ ר ִנְזֶכה ּבְ ַּעד ֲאׁשֶ ּּ
ָּעֵלינו רוַח ָטֳהָרה ָכל כֵֹחנו, ּ ְּוִנְזֶכה ְלַטֵהר ְלָבֵבנו ַלֲעבֹד ְליֹוְצֵרנו ּבְ ּ ּּ ּ וְבָכל ּ

נו וְבָכל ְמאֵֹדנו ַּנְפׁשֵ ּ ַהאי ֵסֶפר "ֻּקַים ַהְבָטַחת ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְתּו, ּ ּבְ
ַרֲחֵמי, ַּהזַֹהר יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ְמֵהָרה " ּּ ִביַאת גֹוֵאל ֶצֶדק ּבִ ּּבְ

ָיֵמינו   .  ָאֵמן,ּּבְ

  ַּהמֹוִציִאים ָלאֹור

TvU  
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ְּפֵתַח ַהְפָרִקיםַמ ּ  
ֶפר   "ַּהזַֹהר ֶהָחָדׁשר אֹו"ַלּסֵ

ְּוַהִתקוִנים ַּהזַֹהר ֲאִמיַרת ַמֲעַלת - א ָעָנף א ֶּפֶרק ּ ֲּאִפלו ּ ִלי ּ   75.ֲהָבָנה ּבְ

  113............................................................ב ָעָנף א ֶּפֶרק

ִּלקוט -  ב ֶּפֶרק   184......................................ן"ַהֵח ּתֹוַרת ֹודֹותא ִנְפָלא ּ

ִּלמוד ַמֲעַלת ּגֶֹדל ְיֹבָאר ּבֹו -  ג ֶרקֶּפ ְּוַהִתקוִנים ַּהֹזַהר ֵסֶפר ּ ּ ּוְסֻגָלתֹו ּ ּ 

ֶזה א ּבָ   219.................................................................................ּוַבּבָ

ִריַאת ִּעַקר - ד ֶּפֶרק ְלֹמד ָהָאָדם ּבְ ּיִ   248....................ְּסָתרַּהִנ ָחְכַמת ׁשֶ

ִּתקון ַּהזַֹהר - ה ֶּפֶרק ּ ִכיָנה ּ ֻאָלה ּוְמָקֵרב ְּלַהׁשְ   254............................ַּהּגְ

ר -  ו ֶּפֶרק ְהֶיה ְלָאָדם ֶאְפׁשָ ּיִ ִקי ׁשֶ ׁשַ ּבָ  ַעם ְזַמן ּוְבאֹותֹו ּופֹוְסִקים ס"ּבְ

מור ָהָאֶרץ   263..............................................................................ּּגָ

ַתְלמוד ֻמְצָנע ַּהזַֹהר אֹור -  ז ֶּפֶרק   268.................................ּופֹוְסִקים ּּבְ

  275..........................................................ַּהזַֹהר ֵסֶפר ְּסֻגַלת -  ח ֶּפֶרק

ָלם -  ט ֶּפֶרק ִבים ּּכֻ   284..................................................ֹזַהר ִלְלֹמד ַחּיָ

ְּלִלמוד ָּראוי ֱּאלול חֶֹדׁש - י ֶּפֶרק ַּהִתקוִנים ּ ּ ׁשִֹפי ּ   289.........................ּבְ

דות -  יא ֶּפֶרק   305............................................ַּהָקדֹוׁש ְּלַהזַֹהר ִּהְתַנּגְ

ְּוִגלוי ֶהְעֵלם -  יב ֶּפֶרק   309.......................................................ַּהזַֹהר ּ

ִליָלה ַּהִחּיוב -  יג ֶּפֶרק ְּלִלמוד ְּוַהׁשְ   314.....................................ַּהזַֹהר ּ

דֹוֵלי - יד ֶּפֶרק ַבח ַּהֲחִסידות ּגְ ׁשֶ ִּלמוד ּבְ   325.............................ַּהזַֹהר ּ

י ִנְפְלאֹות - טו ֶּפֶרק ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ   331.....................................יֹוַחאי ּבַ

ִּלמוד -  טז ֶּפֶרק ֵמרֹון ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ֵסֶפר ּ   337...................................ּבְ
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ָלה ֶאת ַהְמָתֲאִרים ָהִראׁשֹוִנים ִּדְבֵרי -  יז ֶּפֶרק   349.......................ַּהַקּבָ

לות -  יח ֶּפֶרק ִּהְתּגַ   354....................................................ַּהזַֹהר ֵסֶפר ּ

ַּמדוַע -  יט ֶּפֶרק ָלה לֹא ּ   360.....................ְּלַהַקְדמֹוִנים ַּהזַֹהר ֵסֶפר ִּנְתּגַ

י -  כ ֶּפֶרק ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ י ֻמְבָהק ַּתְלִמיד יֹוַחאי ּבַ   362..........ֲעִקיָבא ְלַרּבִ

ּמויִּד -  כא ֶּפֶרק י ּ ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ ה יֹוַחאי ּבַ ינו ְלֹמׁשֶ   366.....................ַּרּבֵ

ַּהְתִפָלה ַמֲעַלת ּגֶֹדל - כב ֶּפֶרק ֵמרֹון ּ   374.........................................ּבְ

ִּלמוד - כג ֶּפֶרק ָטֳהָרה ַּהזַֹהר ּ   380....................................................ּבְ

ְמִחָצתֹו ִלְהיֹות -  כד ֶּפֶרק עֹוָלם ּּבִ א ּבָ   383......................................ַהּבָ

ִּתקון -  כה ֶּפֶרק ּ ֻאָלה ּ ִנים ִּמַטַעם ָּהֲאִמִתית ַּלּגְ אֹוִנים ָהַרּבָ  ָמאֵרי ַהּגְ

א ְּדַאְרָעא ַנת ַּקִדיׁשָ ׁשְ   386.........................................ק"לפ א"תרפ ּבִ

ְל - כו ֶּפֶרק ְָערוך ָחןׁשֻ ַּתְלמוד ִהְלכֹות ַּהזַֹהר ּ  ו"רמ ִסיָמן ּתֹוָרה ּ
ַּהַצִדיק ְּלַהָגאֹון( יׁש ַאְבָרָהם ָהַרב ּ ִליָט ֵציְנִויְרט ַאּבִ י ֵחֶלק - א"ׁשְ ַלִים ֲחִמיׁשִ  ְּירוׁשָ

  402.....................................................................................)א"תשס

  416.....................................................................כז ֶּפֶרק

ים ָהַרב ּמֹוֵרינו ַּהְקָדַמת -  א ָעָנף כח ֶּפֶרק  ָיֵגן ְּזכותֹו ִויַטאל ַחּיִ

ַער ַעל ָאֵמן ָּעֵלינו   475..................................................ַּהַהְקָדמֹות ׁשַ

ְֶדֶרך ֵסֶפר - ב ָעָנף כח ֶּפֶרק ים ֵעץ ּ ַעל ל"ְלָהַרְמַח ַחּיִ  ְּמִסַלת ֵסֶפר ּבַ

ִרים ֶפר ַּהְקָדָמה ְּוהוא ,ְיׁשָ ד ְּוהוא ,ָחְכָמה ִּפְתֵחי ַלּסֵ  ֵסֶפר ַעל ְמֻיּסָ

ים ֵעץ ים ָהַרב ְּלמֹוֵרינו ַהַחּיִ י ִזְכרֹונֹו ִויַטאל ַחּיִ א ָהעֹוָלם ְלַחּיֵ   523....ַהּבָ

ל -  כט ֶּפֶרק י ָהֱאלִֹקי ַהְמֻקּבָ  ְוָקדֹוׁש ַּצִדיק ֵזֶכר ְּפַתּיָה ְּיהוָדה ַרּבִ

י ְבָרָכהִל א ָהעֹוָלם ְלַחּיֵ   543.........................................................ַהּבָ

  558....................................ָאֵמן ָּעֵלינו ָיֵגן ְּזכותֹו ִאיׁש ַהֲחזֹון -  ל ֶּפֶרק

ַּהַצִדיק -  לא ֶּפֶרק י ַּהָקדֹוׁש ּ הו ַמאןיַסִל ַרּבִ  ַּצִדיק ֵזֶכר ַמִני ֵּאִלּיָ

  574..........................................................................הִלְבָרָכ ְוָקדֹוׁש

  584....................................................................לב ֶּפֶרק
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ֹעֶמר ג"ל[ א ָעָנף ג"ל ֶּפֶרק ן" ּקוְנְטֵרס -  ]ֵעיַני ל"ּגַ - ּבָ  ַחי ִאיׁש ַהּבֶ

ַּהַצִדיק - "ְּוַהזַֹהר ָדָרא ַהַחד ַּהָקדֹוׁש ּ ִקְימו ,ָּלנו ְּמַגֶלה ּבְ ּׁשֶ ּ לו ּ  ּהוִדיםַּהְי ְּוִקּבְ

ָרֵאל ֲעַדת ְקַהל ִלּמוד ְלַהֲחִזיק ,ִיׂשְ ּּבַ ל ַּהָקדֹוׁש ּ קוִנים ׁשֶ ַּהּתִ ים ָיִחיד ְּוַהזַֹהר ּ  ְוַרּבִ

ַער   588...............................................................................ָזֵקן ְוַעד ִמּנַ

ֹעֶמר ג"ל[ ב ָעָנף ג"ל ֶּפֶרק ַּהִחיוב ֹּגֶדל -  ]ֵעיַני ל"ּגַ - ּבָ ל ַעל ּ  ֶאָחד ּכָ

ם ִנְקָרא רֲאׁשֶ ׁשֵ ָרֵאל" ּבְ ֵסֶפר ִלְלֹמד "ִיׂשְ ים ,ְנָעִרים ִעם ְזֵקִנים ,ַּהזַֹהר ּבְ  ִעם ַּהְקַטּנִ

יר ,ַּהְגדֹוִלים  ְוֹצאן ֲהמֹוִנים ִעם ֲחָכִמים ,ַּהְגדֹוִלים ִעם ְּגאֹוִנים ,ְוֶאְביֹון ָעׁשִ

ים ִהִגיַע ִּמָקָטן ,ָקָדׁשִ ְְלִחּנוך ּׁשֶ ל ִּנצֹוִלים ְּוִיְהיו ,ּ ָגִעים ִמּכָ   600.....................ָרִעים ּפְ

ָלה ִמי" ּקוְנְטֵרס   609............................................"ְלָבַני ֶזה ז"ָר ּּגִ

v  v  v  
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  ְּפֵתַח ָהִעְנָיִניםַמ
ֶפר   "ַּהזַֹהר ֶהָחָדׁשר אֹו"ַלּסֵ

ִלי  -  ֶרק א ָעָנף אֶּפ ַּמֲעַלת ֲאִמיַרת ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ֲאִפלו ּבְ ּּ ּ ּ ּ
  75.........................................................................................ֲהָבָנה

י ַּגם )א ַנע ָנא ַאל ,ַּהְדָבִרים ַּוֲחתוִמים ְּסתוִמים ּכִ ּמָ   75.................................ִּמְקִריָאָתם ּתִ

ִהִלים ִּלּמוד )ב ֲּאִפלו ַּהָקדֹוׁש ְוזַֹהר ּּתְ ֵאין ּ ָלל ֵמִבין ּבְ ל ָּחׁשוב ,ּכְ ּוְמֻרֶצה ּוְמֻקּבָ  ִלְפֵני ּ

ם   75..............................................................................................................ַּהׁשֵ

ֶה ֵמִבין ֵאינֹו ִאם ַאף )ג ְּוִתקוִנים ַּהזַֹהר ִּדְבֵרי יֹאַמר םּבָ ּ...............................................76  

ל ָלׁשֹון )ד ך ַּהזַֹהר ׁשֶ ָמה ְְמַזּכֵ ׁשָ   76...........................................................................ַהּנְ

ל ַעל ְמרֹוָמם ַּהזַֹהר ֵסֶפר ִּלּמוד )ה ַגם ,ִּלּמוד ּכָ ׁשֶ ִיְטֶעה ְוַאף ָקָאַמר ַמאי ֵיַדע לֹא ּּבְ  ּׁשֶ

ְקִריָאתֹו קון ְּוהוא ,ּבִ ּּתִ ָמה ָּגדֹול ּ ׁשָ   76..................................................................ַלּנְ

ָגב נֹוָרא ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ִּלּמוד )ו   76.........................ָקָאַמר ַמאי ֵיַדע אְּדָל ַּהַגם ְמֹאד ְּוִנׂשְ

ָמה ְּמֻסָגל ּהוא ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ְלׁשֹון )ז ׁשָ ֵאינֹו ַאף ,ַלּנְ ָלל ֵמִבין ׁשֶ ָאַמר ַמה ּכְ   77..............ּׁשֶ

ַעל ָאַמר )ח ם ַהּבַ ָמה ְּמֻסָגל ַּהזַֹהר ֲאִמיַרת :ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו טֹוב ׁשֵ ׁשָ   77.......................ַלּנְ

ם )ט ׁשֵ ַעל( ַּהָזֵקן ַאְדמֹור ּבְ ְנָיא ּבַ ָמתֹו )ַהּתַ ִגְנֵזי ִנׁשְ  ְּמֻסָגל ׁשֹוןַּהָל ַּהזַֹהר ֵסֶפר :ְמרֹוִמים ּבְ

ָמה ׁשָ י ַעל ַאף ַלּנְ   77............................................................ָקָאַמר ַמאי ֵיַדע ְּדָלא ּפִ

ַמְענו )י ֵפרוׁש ּׁשָ י ּּבְ ַעל( ַּהָזֵקן ַאְדמֹור ִמּפִ ְנָיא ּבַ ִלַיאְזִני )ַהּתַ  ִּדְבֵרי ְקִריַאת מֹוִעיל :ּבְ

  78.............................................................ָקָאַמר ַמאי ֵיַדע ְּדָלא ַאף ָּקדֹוׁשַה ַּהזַֹהר

ְדֵבקות )יא ֵצרוֵפי ָהָאָדם ֶנֶפׁש ּּבִ ֵאינֹו ַאף ּאֹוִתיֹות ּּבְ ֵעין ָהִעְנָין ּוֵמִבין יֹוֵדַע ׁשֶ ֶכל ּבְ  ַּהׂשֵ

הֹוֶגה ַרק ר ׁשֶ ֶהם ּוְמַדּבֵ ֶפׁש ֶאת ַמֲעִלים ֵהם יֲהֵר ,ּבָ   78...........................................ַהּנֶ

ל ַּהָלׁשֹון )יב א ְּמֻסָגל ַּהזַֹהר ׁשֶ ִכיְנָתּ ָמָתא ִלׁשְ ל יֹוֵתר ּבֹו ִלְקרֹא ּוְלִנׁשְ   78..ַהּתֹוָרה ֵעֶסק ִמּכָ

ם )יג ׁשֵ י ַּהָקדֹוׁש ּבְ זַֹהר :ִּמִזיָטאִמיר ַאֲהרֹן ַרּבִ לֹא ְלָאְמרֹו ְָצִריך ַּהָקדֹוׁש ּׁשֶ אור ּבְ י ,ּּבֵ  ּכִ

בֹות ְּוַהִדּבור ַהּתֵ ל ּ ִרין ַעְצָמן ַּהָקדֹוׁש זַֹהר ׁשֶ ַרך סֹוף ְלֵאין ָהָאָדם ֶאת ְּמַקׁשְ   79......ְִיְתּבָ

ך ְּמֻסָגל ַּהזַֹהר ְלׁשֹון )יד ָמה ְְלַזּכֵ ׁשָ   79.......................................................................ַהּנְ

ְפִניִמיות ִּלּמוד ִּעַקר )טו ּּבִ יג ִיְהֶיה ַהּתֹוָרה ּ ׂשִ ּתַ ְּוַחיות ֶהָאָרה ּׁשֶ ך ֱאלִֹקית ּ ַנְפׁשְ ֵעת ָּבְ  ּבְ

ִָלּמוְדך ְהֶיה ְולֹא ,ַּהיֹום ּוְבָכל ּ ּתִ ל ׁשֶ   79...............................................חֹוֵקר אֹו ְמֻקּבָ
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לֹא ִמי )טז  ָטַעם ְולֹא ִּמָיָמיו ְמאֹורֹות ָרָאה לֹא ,ִּמְדַבׁש ְּמתוִקים ַּהזַֹהר אֹור ָרָאה ּׁשֶ

הוא ְועֹוד - ַהּתֹוָרה םַטַע ֶפׁש ְמַטֵהר ּׁשֶ ָכּה ַהּנֶ ֲּאִפלו - ּוְמַזּכְ ָעְלָמא ֲאִמיָרה ּ  ִמן ּבְ

ָפַתִים ְּוִתקון ְּסֻגָלה ַּהׂשְ ֶפׁש ּ קוִנים ֵסֶפר ּוִבְפָרט - ְמֹאד ַהּנֶ ַּהּתִ ֵהם ּ קוֵני ׁשֶ ּּתִ ֶפׁש ּ  ַהּנֶ

ׁש ל ַמּמָ ָגם ִמּכָ   80...........................................................................ְוחֹוַלַאת ּוְסָיג ּפְ

חֹוָרה ְלָמָרה ִסיָמן )יז ֵאין ,ׁשְ ק לֹו ׁשֶ ֵסֶפר ִלְלֹמד ֵחׁשֶ   80.......................................ַּהזַֹהר ּבְ

י )יח ְנָחס ַרּבִ ד :ּפֹוֵסק ל"ַזַצ ִמָקאִריץ ּפִ ִיְלמֹד ְִריךָצ ְמַלּמֵ יך ,זַֹהר ּׁשֶ ָמה ְְלַהְמׁשִ  ְנׁשָ

ית ְלִמיִדים ֲאִמּתִ   80..........................................................................................ַלּתַ

ָגה )יט ר ִמּתֹוַרת ַמְתִחיָלה ַּהַהׂשָ ְסּתָ   81....................................................................ַהּנִ

בֹוא ַּהזַֹהר ִּלּמוד ְיֵדי ַעל ַרק )כ ַּלְגֻאָלה ָּהֱאנֹוׁשות ּתָ יַח ּוְלִביַאת ָּהרוָחִנית ּ ׁשִ  ְוָלֵכן .ַהּמָ

ק ָּאסור ִּמִלּמוד ְלִהְתַחּמֵ ָלה ּ   81.......................................................................ַּהַקּבָ

ר ִאי )כא ל ֶאְפׁשָ ּכָ ַלל ׁשֶ ֳהָרה ָּיבֹואו ָרֵאלִיׂשְ ּכְ  ִּלּמוד ְיֵדי ַעל ּזוַלת ,ַּהזֹו ַּהְגדֹוָלה ַלּטָ

ָלה ִהיא ,ַּהַקּבָ ְַהֶדֶרך ׁשֶ ַּהַקָלה ּ יֹוֵתר ּ יָקה ,ּבְ ְסּפִ י ַּגם ַהּמַ   81.......................ַּהַדַעת ִלְקַטּנֵ

ְּלֵאלו אֹוי )כב לֹ ּ ֵני ,ַּהזַֹהר ֶאת ִלְלמֹד רֹוִצים אּׁשֶ ֵהם ִמּפְ  ,ֹעִני ָלעֹוָלם ְמִביִאים ׁשֶ
  82...........................................................................................ַוֲאסֹונֹות ִמְלָחמֹות

ל ַעל ְוָעִדיף ֵמַעל ַּהזַֹהר ֵסֶפר ִּלּמוד )כג   82................................................ַאֵחר ִּלּמוד ּכָ

ַּהְגֻאָלה )כד יַח ּוִביַאת ּ ׁשִ לוִיים ַהּמָ ִלּמוד ַרק ּּתְ ָלה ּּבְ   82...........................................ַּהַקּבָ

לֹות ּׁשום ֵאין ַּהזַֹהר ִּלּמוד ַעל )כה   82....................................................................ַהְגּבָ

קֹוִלי ׁשֹוֵמַע ָהָיה ּדֹוִרי ִאם )כו ָבר לֹוֵמד ָהָיה ,ּבְ ע ִּמִגיל ּכְ ׁשַ   82.....................ַּהזַֹהר ֵסֶפר ּתֵ

ל ְּלַהְקִדיׁש ,ֶאָחד ְלָכל קֹוֵרא ֲאִני )כז ָלה ְּלִלּמוד ַמןְז יֹום ּכָ   82.................................ַּהַקּבָ

ְזכות )כח   83...........................................................ַּהגֹוֵאל ָיבֹוא ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ִּלּמוד ּּבִ

ל לְמַבּטֵ ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ִּלּמוד )כט ְרָעֻניֹות ִמיֵני ּכָ   83....................ְוָרעֹות ָקׁשֹות ּוְגֵזרֹות ּּפֻ

ַּהָגלות ִמן ֵּיְצאו ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ְיֵדי ַעל )ל ּ.................................................................83  

ְתֵחי ִלְפּתַֹח ּהוא ּמוָכן ַּהזַֹהר רֵסֶפ )לא ְּגֻאָלה ּפִ ּ.........................................................83  

ַעל )לב ם ַהּבַ ל קֶֹדם :טֹוב ׁשֵ ִפָלה ּכָ   83...........................................זַֹהר ַמַאְמֵרי ִּיְלְמדו ּּתְ

קוֵני ִּלּמוד )לג ַּהּתִ ַּהְגֻאָלה ְמָקֵרב ַּהָקדֹוׁש זַֹהר ּ ְמֵהָרה ּ ָיֵמינו ּבִ   84..................................ּּבְ

ֵלמות ּהוא ַּהזַֹהר ִּלּמוד )לד ֶפׁש ֶאל ָּגדֹול ּׁשְ   84.........................................................ַהּנֶ

בֹות )לה ְּוַהִדּבור ַהּתֵ ל ּ ִרין ַעְצָמן ַּהָקדֹוׁש זַֹהר ׁשֶ ַרך סֹוף ָלֵאין ָהָאָדם ֶאת ְּמַקׁשְ   84.....ְִיְתּבָ

מֶֹרת ַּהזַֹהר ִּלּמוד ְיֵדי ַעל )לו ַאׁשְ ָרֵא ֵּיְצאו ּבְ ֵּמַהָגלות לִיׂשְ דֹוָמה ּ   84.................ְלַלְיָלה ּׁשֶ

ַעל :ּפֹוֵסק ָאֵמן ָּעֵלינו ָיֵגן ְּזכותֹו ַּהָזֵקן ָהַאְדמֹור )לז זַֹהר ִּלּמודֹו רֹב ִיְהֶיה ָּגדֹול ֵעֶסק ּבַ   84.ּּבַ

ך ְּמֻסֶגֶלת ַּהָלׁשֹון )לח ָמה ְְלַזּכֵ ׁשָ זַֹהר ּוְלָהִאיָרּה ַהּנְ   85........................................ִנְפָלא ּבְ

ל )לט זַֹהר אֹות ּכָ ִּחדוׁש ּהוא ּּבַ ְפֵני ּ   85...............................................................ַעְצמֹו ּבִ
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ָכל לֹו ִּיְתַחֵדׁש י"ָהֲאִר ּוָמָרן ַּהזַֹהר ְיֵדי ַעל )מ ׁש ָחָדׁש אֹור ֶרַגע ּבְ ה ַעד ַמּמָ ֲעׂשֶ ּנַ  ׁשֶ

ׁש ִרָיה ַמּמָ ה ּּבְ   85...........................................................................................ֲחָדׁשָ

ל )מא ל אֹותְו אֹות ּכָ ל ָמָרן ְוִכְתֵבי ַּהזַֹהר ֵסֶפר ׁשֶ קוִנים ֵהם ...ִויַטאל ַּחִיים ָהַרב ׁשֶ ּּתִ ּ 

ָמה ְּגדֹוִלים ׁשָ ל ְּלַתֵקן ַלּנְ ַּהִגְלגוִלים ּכָ ּ ּ.................................................................85  

ם ַטַעם )מב ֵני ַּהזַֹהר ֵסֶפר ׁשֵ ַע ִמּפְ ּפָ  אֹורֹו ְְוֶדֶרך ,ָהֶעְליֹון ֵּמַהזַֹהר ַּההוא ָהאֹור תַהׁשְ

יִעים ּפִ ָגָחה ַמׁשְ ַהׁשְ ל ֱאלִֹהית ּּבְ ְתַעְסִקים ּכָ   86................................................ּבֹו ַּהּמִ

דֹור )מג ינות ַּהֶזה ּּבַ ַהּמִ י ִעם ִלְלמֹד ְצִריִכין ּגֹוֵבר ּׁשֶ ן נֹוקּתִ ָעה ּבֶ ׁשְ ִנים ּתִ  ַּהזַֹהר ֵסֶפר ׁשָ

קוִנים ְּוַהּתִ ּ.......................................................................................................86  

ל יֹוֵתר ְמעֹוֵרר ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ְלׁשֹון )מד   86..............ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ֲּחָכֵמינו ַמַאְמֵרי ִמּכָ

ִּקְימו )מה לו ּ ַּהְיהוִדים ְּוִקּבְ ָרֵאל ֲעַדת ְקַהל ּ ִלּמוד ְלַהֲחִזיק ִיׂשְ ּּבַ ל ַּהָקדֹוׁש ּ קוִנים ׁשֶ ַּהּתִ ּ 

ים ָיִחיד ְּוַהזַֹהר ַער ְוַרּבִ   86......................................................................ָזֵקן ְוַעד ִמּנַ

ֲּאִפלו )מו ִגיאֹות ּבֹו ְוׁשֹוֶגה ָקָאַמר ַמאי ֵיַדע לֹא ִאי ּ ה ׁשְ  ַּהָקדֹוׁש ִלְפֵני ָּחׁשוב ּהוא ַהְרּבֵ

רוך ְּבָ ּוְבַוַדאי ּהוא ּ ה ּ ָכרֹו ּוָבא ְליֹוְצרֹו ּרוַח ַנַחת עֹוׂשֶ ׂשְ   87......................................ּבִ

ָלה ּׁשום ֵאין ַּהזַֹהר ֵסֶפר ִּלּמוד ַעל :ּפֹוֵסק ִלְבָרָכה ַּצִדיק ֵזֶכר ַּחִיים ֶהָחֵפץ )מז  - ַהְגּבָ
דו ל ְּיַלּמְ ת ּכָ ּבָ ל ַּהזַֹהר ֶאת ׁשַ ה אֹוָתּה ׁשֶ ָרׁשָ ַּוֲאִפלו ּפָ   87.............................ְּלַבחוִרים ּ

קוִנים ַּהזַֹהר ֵסֶפר ִּלּמוד ְיֵדי ַעל )מח ְּוַהּתִ  ְוָהַרע ַּהקֹוִצים ְמַבֵער י"ָהֲאִר ָמָרן ְוִכְתֵבי ּ

ַנְפׁשֹו ּבְ ה ,ׁשֶ ק ְוִיְזֶכּ אֹור ַעְצמֹו ְלַדּבֵ ה ,ֶעְליֹון ּבְ עֹוָלם טֹובֹות ִּמדֹות ְלָכל ְוִיְזֶכּ ּבָ  - ׁשֶ
ְזַמן ,י"ָהֲאִר ָמָרן ָאַמר ּבַ רֹותִנ ַּהֶזה ּׁשֶ ְמָחה ִנְגלֹות ַּנֲעׂשו ְסּתָ קֹום ִלְפֵני ְוׂשִ  ִלְלמֹד ַהּמָ

ָרֵזי ּוְלַגלֹות ַהּתֹוָרה ּבְ ר ְלָכל ָרִזין ּ ָרֵאל ּבַ   87.........................................................ִיׂשְ

ָרֵאל ְלָבבֹות ְלַהְלִהיב )מט ַּהָגנוז אֹור ַטַעם ִלְטֹעם ִיׂשְ א עֹוָלם ּ עֹוָלם ַהּבָ  ְיֵדי ַעל ַּהֶזה ּבָ

  88...................................................................................................ַּהזַֹהר ָחְכַמת

ר ַּהזַֹהר ֵאין )נ ִמְקִרים ְמַדּבֵ ִמִיים ּבְ ַּגׁשְ ָלל ּ עֹוָלמֹות ֶּאָלא ,ּכְ   89..........................ֶעְליֹוִנים ּבְ

ל ַעל ְמרֹוָמם ַּהזַֹהר ֵסֶפר ִּלּמוד :ּפֹוֵסק א"ַהִחיָד )נא ַגם ,ִּלּמוד ּכָ ׁשֶ  ַמאי ֵיַדע לֹא ּּבְ

ִיְטֶעה ְוַאף ,ָקָאַמר ְקִריָאתֹו ּׁשֶ קון ְּוהוא ,ּבִ ּּתִ ָמה ָּגדֹול ּ ׁשָ   89....................................ַלּנְ

ֵסֶפר ַההֹוֶגה )נב ִכְתֵבי ּוְביֹוֵתר ֱאֶמת ַחְכֵמי ּוְבִדְבֵרי ַּהזַֹהר ּבְ  ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו י"ָהֲאִר ּבְ

ְּיַגלו ֲעֵרי ּ ִאלו ְוַיֲחׁשֹב ,ָחְכָמה ּוִפְתֵחי אֹוָרה ׁשַ ּּכְ ל ּהוא עֹוֵמד ּ ִמיד ַּהיֹום ּכָ  ּתָ

ַחְצרֹות ם ּבְ נֹו ַּהׁשֵ ּכְ ָרִזין ָתיוּוִמׁשְ   89.......................................................ְּדאֹוַרְיָתא ּבְ

ל ֶאת ִלְלמֹד )נג ִּדְצִניעוָתא ְוִסְפָרא ַּהָקדֹוׁש זַֹהר ִּדְבֵרי ִעם ַּהְסָפִרים ּכָ ִהיר ֵסֶפר ,ּ  ַהּבָ

י ְוָכל ,ְיִציָרה ְוֵסֶפר ִעיון ,ִלְבָרָכה םִזְכרֹוָנ ֲּחָכֵמינו ִמְדְרׁשֵ ּּבְ ּוִבְבִקיאות ּ  ַעל ְָצִריך ,ּ

ׁש ,ְּגדֹוָלה ַהְתָמָדה ֶזה ַהְתָמַדת ַמּמָ ס ּכְ   90............................................ּופֹוְסִקים ַּהׁשַ

עֹוֵסק )נד ׁשֶ ִחּבור ּכְ מֹות ּכַֹח ְמעֹוְרִרים ֶזה ּּבְ ׁשָ ַּצִדיִקיםַה ְוֹכַח ַהּנְ ה ּכַֹח ִעם ַהֵהם ּ  מׁשֶ

ינו לֹום ָעָליו ַּרּבֵ ִגָלה ַּהקֹוֵדם ָהאֹור ְואֹותֹו ַהּתֹוֶעֶלת אֹותֹו ּוְמעֹוְרִרים - ַּהׁשָ ּׁשֶ י ּ  ַרּבִ

ְמעֹון ן ׁשִ ַעת ַוֲחֵבָריו יֹוַחאי ּבֶ ׁשְ   90..............................................................ִּחּבורֹו ּבִ
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ִיְתַחֵזק )נה ּׁשֶ ל ּ ר ּכָ ָרֵאל ּבַ זַֹהר ִלְלֹמד ִיׂשְ ַיֲעֹבר ַאף ַּהָקדֹוׁש ּּבַ ה ָעָליו ּׁשֶ ּמָ  ִנְסיֹונֹות ּכַ

זַֹהר ִּמִלְלֹמד ָחִליָלה אֹותֹו ְלַהְפִריד   91.....................................................ַּהָקדֹוׁש ּּבַ

ֵמ )נו ן רִּהׁשָ יֲאך ּפֶ ַָיׁשִ ָכל זַֹהר ַּדף ִּמִלְלמֹד ַּלְחדֹל ְָלָבְבך ּ   91.....................................יֹום ּבְ

ֵני )נז ָכר ַהּבְ ׂשְ ְלמוד ָהעֹוֵסק ַּהְינו ֱאלִֹקים עֹוֵבד :ּפֹוֵסק ִּמִדינֹוב ִיׂשָ ּתַ ּוַבזַֹהר ּּבַ  לֹא ,ּ

ְלמוד ָהעֹוֵסק - ֲעָבדֹו ּתַ זַֹהר עֹוֵסק ְוֵאינֹו ְלַבד ּּבַ   91................................................ּּבַ

ק )נח ְדּבַ ֵסֶפר ּתִ ר ַּהזַֹהר ּבְ ֲאׁשֶ י ָּידוַע ּכַ   92..............ַּהָקדֹוׁש ֵסֶפר ֵעֶסק ְּסֻגַלת ַּקְדמֹוֵנינו ִמּפִ

ָכל זַֹהר לֹוַמר )נט ינות ַּמִציל יֹום ּבְ יקֹוְרסות ִּמּמִ   92.................................................ְּוֶאּפִ

ת ַּהָקדֹוׁש זַֹהר ִיְלמֹד )ס ּבָ ׁשַ ּבֶֹקר ּבְ   92.....................................ַלְיָלה ֲחצֹות ַאַחר ּוְבחֹל ּבַ

  92.................................................................................זַֹהר ּיֹאְמרו ַּהְצִעיִרים ַּגם )סא

ְבִקיאות זַֹהר ִלְלֹמד :ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו י"ָהֲאִר )סב ִלי[ ּּבִ ַיֲעִמיק ּבְ ִעיון ּׁשֶ ּּבְ ים 50 40 ]ּ  ַּדּפִ

ָכל   93..........................................................................................................יֹום ּבְ

ָנה קֶֹדם ִלְלמֹד )סג זַֹהר ַּהׁשֵ   93......................................................................ַּהָקדֹוׁש ּּבַ

ָכל זַֹהר )סד   93..................................................................................................יֹום ּבְ

ִקיָדה )סה ה ׁשְ ֵסֶפר ַרּבָ   94................................................................................ַּהזַֹהר ּבְ

ָכל זַֹהר ִיְלמֹד )סו   94..........................................................................................יֹום ּבְ

ְָסמוך קַלֲעסֹ )סז ִכיָבה ּ ֵסֶפר ַּלׁשְ   94..........................................................ַּהָקדֹוׁש זַֹהר ּבְ

ִגיְרָסא ַּהזַֹהר ִּלּמוד )סח ָעְלָמא ּבְ   94.....................................................עֹוָלמֹות ּבֹוֶנה ּבְ

י )סט ִפי ִחּנָם ַעל אלֹ ּכִ ְסקו ְרצֹוָנם ּכְ ִּאסור ָטהֹור ָטֵמא ּּפָ ר ּ ר ְוֶהּתֵ ׁשֵ ּוָפסול ּכָ  ֶּאָלא ּ

ִניִמיות ְִמּתֹוך ּּפְ   94.....................................................................................ַהּתֹוָרה ּ

ָל )ע לֹא ִמי :ּפֹוֵסק ַּהָקדֹוׁש ה"ַּהׁשְ ָלה ָחְכַמת אֹור ָרָאה ּׁשֶ  ְמאֹורֹות ָרָאה לֹא ַּהַקּבָ

ה ַהּפֹוֵרׁש ְוָכל ,ִּמָיָמיו ּנָ ְצִחִיים ֵּמַהַחִיים ּפֹוֵרׁש ִמּמֶ ָּהרוָחִנִיים ַּהּנִ ּ.............................95  

מֹו ּהוא ַּהזַֹהר ֵסֶפר )עא ַבת ּכְ ַּוֲאִפלו - ֹנַח ּתֵ ע ִיְהֶיה ִאם ּ ׁש ֵאין ָרׁשָ ֵנס ִאם ֲחׁשָ   95..........ִיּכָ

יג לֹא )עב דֹור - ַּהזַֹהר ִּלּמוד ְיֵדי ַעל ֶּאָלא ַּחִיים ָאְרחֹות ַּיׂשִ ר ִאי ַּהֶזה ּּבַ  ֶאְפׁשָ

יך א ְְלַהְמׁשִ ִכיְנּתָ  ִויַטאל ַּחִיים ָהַרב ָמָרן ְוִכְתֵבי ּזַֹהרַה ְיֵדי ַעל ֶּאָלא ֶעְליֹוָנה ׁשְ

ְלַבד   95..............................................................................................................ּבִ

ָגלות ָּלנו ֵמִאיר ַּהזַֹהר )עג ּּבַ ִּיְתַגֶלה ַעד ּ יַח ֶזה ְּזכותּבִ ּ  אֹורֹו ֶזה "אֹור ְיִהי" – ִּצְדֵקנו ְמׁשִ

ל יַח ְֶמֶלך ׁשֶ ׁשִ   96.............................................................................................ַהּמָ

ְּגֻאַלת )עד ָרֵאל ּ ָרֵאל ַמֲעַלת ְוָכל ִיׂשְ לוי ִיׂשְ ִלּמוד ּּתָ ּוִבְפִניִמיות ַּהזַֹהר ּּבְ   96...........ַהּתֹוָרה ּּ

ְזַמן ַּהָקדֹוׁש ַהרַּהזֹ ִּלּמוד )עה ּוְלַהִציל ְלָהֵגן ְמֹאד ָּלנו ְִנְצָרך ַּהֶזה ּּבַ ל ֶנֶגד ּאֹוָתנו ּ  ַרע ּכָ

ָחְכָמה ְּקִריאֹוֵתינו לֹא ִאם ָּעֵלינו ָיֵגן ִמי -   96.............................................?ַּהזֹאת ּבַ
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ַנת )עו ְבָחר ִמן ִמְצָוה ָרהַלְיִצי 'ש 'ה ִּמׁשְ ִיְתַעְסקו ַהּמֻ ּׁשֶ ּ ים ּ ַרּבִ ים ְּגדֹוִלים ּבָ  ּוְקַטּנִ

ָחְכַמת ְזכות ַאַחר - ָהֱאֶמת ּבְ ּבִ יַח ְֶמֶלך ָלבֹוא ָעִתיד ֶזה ּׁשֶ ׁשִ ְזכות ְולֹא ַהּמָ  ,ַאֵחר ּּבִ
ל ָּראוי ֵאין   97..........................................................................................ְּלִהְתַרׁשֵ

ן ִמי )עז ַיְתִחילו ְוָהָיה ִיּתֵ ּׁשֶ ים ַּהצֹאן ִעם ִלְלמֹד ּ ֵהם ָקָדׁשִ ׁשֶ ַקְטנוָתם ֲעַדִין ּכְ ר ּּבְ  'ְוי 'ט ּבַ
ִנים י ַעל ַרק - ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ֵסֶפר ׁשָ ָלה ָחְכַמת ּפִ ע ַּהַקּבָ ָוׁשַ ָרֵאל ְּיהוָדה ּּתִ  ְוִיׂשְ

ׁשועֹות   97.............................................................................................עֹוָלִמים ּּתְ

ֵסֶפר ִּלּמוד ְיֵדי ַעל )עח קוִנים ַּהזַֹהר ּבְ ְּוַהּתִ ִלין ָמָרן ְוִכְתֵבי ּ ל ְמַבּטְ  ָרעֹות ְּגֵזרֹות ּכָ

יִכים ַפע ּוַמְמׁשִ ַּחיות ְואֹור ׁשֶ ְרֵאִלי ָאָדם ּ ַּחיות - ַּהִיׂשְ ְרֵא ָאָדם ּ לוי ִליַּהִיׂשְ ֵסֶפר ּּתָ  ּבְ

ה ִלְלמֹד ָמָרן ּוְבִכְתֵבי ַּהזַֹהר ְקֻדׁשָ ְמָחה ּּבִ   98...................ְוַאֲהָבה ּוְבִיְרָאה ּוְבֹנַעם ּוְבׂשִ

ֶלך ְלֵהיַכל נֹוֲהִרים ִלְהיֹות )עט ָחְכַמת ַלֲעסֹק ְַהּמֶ ָלה ּבְ ֵחֶלק ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהרְו ַּהַקּבָ  ּבְ

ד יֹוֵתר ִנְכּבָ ֵסֶדר ּבְ עֹות רֹב ְוַאף ,ַּהיֹום ּבְ   98...................................................ַּהיֹום ׁשְ

ם ֶהֱעִניק ,ְוַנֲעֶלה ָקדֹוׁש אֹוָצר ,ְיָקָרה ַּמְרָגִלית )פ ַרך ַּהׁשֵ רֹב ְִיְתּבָ נוְל ֲחָסָדיו ּבְ  ַעם ַּעּמֵ

ר ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ֵסֶפר ְּוהוא ,ְּסֻגָלה ְתַחּבֵ ּנִ ה ׁשֶ ְקֻדׁשָ ּנָא ְיֵדי ַעל ֶעְליֹוָנה ּּבִ  ַהּתַ

י ָהֱאלִֹקי ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ   99.............................................ָאֵמן ָּעֵלינו ָיֵגן ְּזכותֹו יֹוַחאי ּבַ

ְזכות )פא ְּוַהִלּמוד ַּהְקִריָאה ּּבִ ֵסֶפר ּ ה ָּלנו ֻמְבָטח ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּבְ ְזֶכּ ּנִ  ְּוִנָגֵאל ׁשֶ

ַרֲחִמים לֹא ּבְ ְּוִיסוִרים ָצרֹות ּבְ   99......................................................ִליְצַלן ַרֲחָמָנא ּ

ל - חֹוְברֹות 50-ְל ֹוׁשַּהָקד ַּהזַֹהר ֲּחֻלַקת )פב ּכָ ָרֵאל ָאָדם ׁשֶ  יֹום ִּמֵדי ַלֲעֹסק ּיוַכל ִּמִיׂשְ

יֹומֹו ֵסֶפר ּבְ ּוְלַסְימֹו ,ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּבְ א ּ ִסַיְעּתָ ַמָיא ּּבְ ִּדׁשְ ָנֵקל ּ ך ּבְ ֶמׁשֶ ָנה ְּבְ  ֲּחֻלַקת .ׁשָ

קוֵני ּּתִ ֶנ יֹום 40-ְל ְּמֻחָלק חֹוְברֹות 8-ּבְ ַּהזַֹהר ּ ֶרת ֱּאלול ְיֵמי ֶגדּכְ ׁשוָבה ְיֵמי ַוֲעׂשֶ  ,ּּתְ
ֵדי קוֵני ֵסֶפר ֶאת ְּלַסֵים ּכְ ּּתִ יֵמי ַּהזַֹהר ּ הוג ְּוַהְסִליחֹות ָהַרֲחִמים ּבִ ּנָ   99........................ּּכַ

ה ְקִריָאה )פג ִדְבֵרי ְּלִהְתַחֵזק ְקדֹוׁשָ ל ׁשֹוָקְד ּבְ ּבִ ׁשֶ  ,ָאֵמן ָּעֵלינו ָיֵגן ְּזכותֹו י"ַרׁשְ
ְבִטיַח ְזכות ַהּמַ ּבִ ֵסֶפר ַּהְקִריָאה ּׁשֶ ַּהָגלות ִמן ֵנֵצא ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּבְ ַרֲחִמים ּ  ַאף( ,ּבְ

ָלל ֲהָבָנה ְללֹא ָידוַע ,ּכְ ּּכַ י ּהוא ּוְכַדאי ,)ַּרּבֹוֵתינו ִּמִדְבֵרי ּ ְמעֹון ַרּבִ  ָעָליו ְִלְסמֹך ׁשִ

ַעת ׁשְ   100................................................................................................ַּהְדָחק ּבִ

ַמת )פד ל ַהְסּכָ י ַהְמֻקּבָ דוִרי ִיְצָחק ַרּבִ ּּכַ ַסת ַעל ִלְבָרָכה ַּצִדיק ֵזֶכר ּ   101............ַּהזַֹהר ַהְדּפָ

ַמת )פה י ַהְסּכָ ֵּאִלָיהו ַרּבִ ַיאן ּ ַסת ַעל ִלְבָרָכה ַּצִדיק ֵזֶכר ָלאּפִ   101...................ַּהזַֹהר ַהְדּפָ

ַמת )פו י ַהְסּכָ ַסתַה ַעל ִלְבָרָכה ְוָקדֹוׁש ַּצִדיק ֵזֶכר זֹוֶנְנֶפְלד ַּחִיים יֹוֵסף ַרּבִ   102.....ַּהזַֹהר ְדּפָ

ֶרב )פז חו ַּהַדַעת ַוּתֵ ְפְתּ ּנִ ָעִרים ּׁשֶ ד ִלְלמֹד ׁשְ מֹונו ִּלְפׁשוִטים ַּגם ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּוְלַלּמֵ   102ּּכָ

ְתַנְדִבים ְלָכל )פח ָעם ַּהּמִ ְמֶלאֶכת ָהעֹוְסִקים ּבָ ֲהָפַצת ַּהקֶֹדׁש ּבִ ָכל ַּהזַֹהר ּבַ  ָהעֹוָלם ּבְ

לֹו   103................................................................!ָהעֹוָלִמי ַּהזַֹהר ִמְפַעל ְיֵדי ַעל - ּּכֻ

ָכל זַֹהר ַּדף ִלְלמֹד ְלַהְנִהיג ּהוא דְמֹא ָּגדֹול ָּדָבר )פט ְתִריס ְּוהוא ,יֹום ּבְ ְפֵני ּכִ  ּבִ

ְרָעֻניֹות ל ַּהּפֻ יַע 'ְּוכו ָקׁשֹות ְּגֵזרֹות ּוְלַבּטֵ ּפִ ַפע ּוְלַהׁשְ  ,ַּהקֶֹדׁש ַעם ַעל קֶֹדׁש ׁשֶ
ֵרי ן ַּהְמַקְיִמים ְוַאׁשְ ָכל ּכֵ   106..........................................................................יֹום ּבְ
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ַמת )צ ית ַהְסּכָ ַסת ַעל ֶצֶדק ִּדין ַהּבֵ ִנקוד ַּהזַֹהר ַּהֵסֶפר ַהְדּפָ ּּבְ ּנֹוָדע ,ָמֵלא ּ  ֹּגֶדל ּכַ

ֶזה ַהּתֹוֶעֶלת ְּלֵאלו ּבְ ָמה ְלָטֳהַרת ַּהְמֻסָגל ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ָהאֹוְמִרים ּ ׁשָ   108.............ַהּנְ

ה )צא ֵּאִלָיהו ְלַהְבָטַחת ְוִנְזֶכּ ִביא ּ ר ִאיׁש ַהּנָ   109.............................................טֹוב ְּמַבׂשֵ

ָעִרים נֹוַדע )צב ׁשְ קוֵני ֲאִמיַרת ַמֲעַלת ֹּגֶדל ּּבַ ּּתִ ר זַֹהר ּ ך ִהיא ֲאׁשֶ ֶפׁש ְְמַזּכֵ  ִּויׁשֹוְטטו ,ַהּנֶ
ים ה ַרּבִ עֹוָלם ַּהַדַעת ְוִתְרּבֶ ֶעְזַרת ְיָקֵרב ְוֶזה ּבָ ם ּבְ יַאת ֶאת ַּהׁשֵ   109...............ַּהגֹוֵאל ּבִ

ם ַּיֲעׂשו )צג ַמְלָיא ְלַמְעָלה רֹׁשֶ ּפַ ל ּבְ   109.........................................................ַמְעָלה ׁשֶ

ִלי )צד ִחּבור ָסֵפק ּבְ ה יֹוִסיף ֶזה ָקדֹוׁש ּׁשֶ ִתקוֵני לֹוְמִדים ַהְרּבֵ ּּבְ  ֶנֶדר ּוְבִלי ,זַֹהר ּ

א ִסַיְעּתָ ַמָיא ּּבְ ִּדׁשְ ְרצֹוִני ּ ן ַּגם ּבִ ל ֶאת ּבֹו ִלְלמֹד ּכֵ קוֵני ּכָ ּּתִ ל ְּבַוַדאיּו ,זַֹהר ּ ֵני ּכָ  ּבְ

ן ִּגיִלי ה ְלתֹוֶעֶלת ֶזה ִּחּבור ָלֶהם ְוִיְהֶיה ,ַּיֲעׂשו ּכֵ ה ֶזה ְיֵדי ְוַעל ,ַרּבָ ְתַרּבֶ  ַּהַדַעת ּתִ

ה ִּדְקֻדׁשָ ּ........................................................................................................109  

ַע )צה ל ִּלּמוד ִלְקֹבּ   110.......................ַיֲעֹבר ְולֹא חֹק ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ֵסֶפרּבְ יֹוִמי ַּעּמוד ׁשֶ

ָקל ,ָהֱאֶמת ּתֹוַרת )צו ֶנֶגד ִלְזּכֹות ַמְכִריַע ִמׁשְ   110....................................ַּהדֹור ּפֹוְרֵצי ּכְ

ָכל ַּהזַֹהר ִּלּמוד ֲהָפַצת ְיֵדי ַעל )צז פוצֹות ּבְ ָרֵאל ּּתְ ה ,ִיׂשְ  ָּצרֹוֵתינו ְלָכל ְוֵקץ ְלסֹוף ִנְזֶכּ
ִחָלה נו ְלִפְדיֹון ָורֹאׁש ּּתְ   111............................................................................ַּנְפׁשֵ

עור )צח ֵסֶפר ָּקבוַע ּׁשִ יֹומֹו יֹום ִּמֵדי ַּהזַֹהר ּבְ ָכל ֶאָחד ַּעּמוד ,ּבְ ְתִריס ּהוא ,יֹום ּבְ ְפֵני ּכִ  ּבִ

ְרָענות ל ַּהּפֻ   111...................................................ָרִעים ָוֳחָלִאים ָקׁשֹות ְּגֵזרֹות ְלַבּטֵ

לֹא )צט ה ַיֲעֹבר ּׁשֶ לׁשָ לֹא ָיִמים ׁשְ   111................................................................זַֹהר ּבְ

ָכל זַֹהר לֹוַמר ְָצִריך )ק   112.................................................................................יֹום ּבְ

ֲאִני )קא ׁשֶ ר ִמְתָיֵרא ֲאִני ,זַֹהר לֹוֵמד ּכְ ַחד ֵמֲחַמת ְלַדּבֵ   112..........................................ּפַ

ֲּאִפלו ַלְיָלה ֲחצֹות ַאַחר ַּהזַֹהר ִּלּמוד )קב ָנה קֶֹדם ּ   112.............................................ַּהׁשֵ

  113.......................................................................ֶּפֶרק א ָעָנף ב

י )א ְמעֹון ַרּבִ ְמחו ּוְבנֹו יֹוַחאי רּבַ ׁשִ ְקרֹוְתֶכם ִלְקַראְתֶכם ּׂשָ   113...........ְמָעָרָתם ַעל זַֹהר ּבִ

ְּוִתקוִנים ַּהזַֹהר )ב ַמת ּ   113..........................................................................ַהּתֹוָרה ִנׁשְ

ְרֵדס ִּלּמוד ַעל )ג ִעּבור ְּלִהְתַעֵלם ּיוַכל לֹא ָלַמד ְולֹא ִלְלמֹד ָיכֹול ָהָיה ִאם ַהּפַ  ּּבְ

ר ֶאת ְּלַתֵקן ִגְלגול ָלבֹוא ְָצִריך ֶּאָלא ִּעֵות ֲאׁשֶ ּּבְ ׁש ּ   113........................................ַמּמָ

ְגלֹות ִלי ַּדי ָהאֹוֵמר )ד ּנִ רֹות רֹוֶצה ֵאיִני ּבַ ִנְסּתָ ֵרי ְּדָלא ֵליּה ָטב ּבְ ָעְלָמא ִאּבָ   114.............ּבְ

ן ִּאיְקֵרי ְּדאֹוַרְיָתא ָרִזין ְדאֹוִליף ַמאן )ה א ּבֵ לֹא ַוֲעַייל ּוְלַמְטרֹוִניָתא ְלַמְלּכָ ר ּבְ  יתְוִא ּבָ

ׂש ְוהֹוְרָמָנא ְּרׁשות ֵליּה ִגְנֵזי ְלַחּפֵ א ּבְ   114.......................................................ְּדַמְלּכָ

ַכר ְוָגדֹול )ו ָאר יֹוֵתר ַּהֶזה ִּלּמוד ׂשְ ל ִּמׁשְ ְצוֹות ְוָכל ַהּתֹוָרה ּכָ   115..............................ַהּמִ

ָחְכָמה ָעַסק ִאם )ז ָמתֹו ְיִציַאת ְלַאַחר ,זֹו ּבְ ִּמגופֹו ִנׁשְ ל אֹותֹו ּפֹוְטִרין ּ   115..........ִּדיִנים ִמּכָ

ָחְכַמת ָהעֹוֵסק )ח ָלה ּבְ ְצוֹות ַטֲעֵמיְו ַהּתֹוָרה ָרֵזי ָלַדַעת ַּהַקּבָ י ַעל ַהּמִ ן ִנְקָרא ,סֹוד ּפִ  ּבֵ

רוך ְּלַהָקדֹוׁש ְּבָ א ,ּהוא ּ ִריך ְּוקוְדׁשָ ֵאר ּהוא ְּבְ ָרִקיַע ּבֹו ִמְתּפָ   115..............................ּבָ
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לֹא ִמי )ט ָחְכַמת ָעַסק ּׁשֶ ָעה ,אֹוָתּה דִלְלמֹ ָרָצה ְולֹא ָהֱאֶמת ּבְ ׁשָ ָמתֹו ּבְ ׁשְ ּנִ  רֹוָצה ׁשֶ

ַגן ַלֲעלֹות ם אֹוָתּה ּדֹוִחין ֵעֶדן ּבְ ִבָזיֹון ִּמׁשָ ְּוֲאִפלו - ּּבְ ָידֹו ֵיׁש ִאם ּ ל ּבְ ים ּכָ  ַמֲעׂשִ

עֹוָלם ַהּטֹוִבים ּבָ ָרִפים ,ׁשֶ ֲעֵלי ַּהׂשְ ׁש ּבַ ָנַפִים ׁשֵ ָמתֹו ֶאת ׂשֹוְרִפים ּכְ ָכל ִנׁשְ  םְויֹו יֹום ּבְ
ִלין ְּדָיְדֵעי ְּוִאינון - ּכְ ָרִזין ּוִמְסּתַ ְלקו ,ִּעיָלִאין ּבְ ִּאְסּתַ יּה ּ ל ִמּנֵ  ,ְּדָעְלָמא ִּדיִנין ּכָ

ֵליַסר ֵליּה ּוָפְתִחין ְרֵעי ּתְ   116..........................................ַדְכָיא ַּדֲאַפְרְסמֹוָנא ְדָרֵזי ּתַ

ָכל ִּלְרדֹף ָּלנו ׁשֵי )י ָלה ָחְכַמת ַאַחר ֶנֶפׁש ּוְבָכל ֵלב ּבְ הוא ַּהַקּבָ ְֶדֶרך ּׁשֶ   117...........ָהֱאֶמת ּ

ה ַּהֵיֶצר )יא ה ּלֹוֵחם ,ָהַרע ַּהָקׁשֶ מות ַעד ,ָאֹוְתך ּוְמַפּתֶ ּתָ ִלי ּׁשֶ  ַּדַעת יּוְבִל ָחְכָמה ּבְ

ם ִויִדיַעת ה ,ַּהׁשֵ חֶֹמר ְִמְתַלְכֵלך ְוַאּתָ לֹא ַעד ,ּוִבְלֵבִנים ּבְ נו ּׁשֶ  ָלעֹוָלם ֵחֶלק ְָלך ִּיּתְ

א   117.............................................................................................................ַהּבָ

ְחַסר ִאם )יב ית ַהָחְכָמה ּתֶ מות ֲאִמּתִ ֶפׁש ּּתָ הְמׁשֻ ִמיָתה ַהּנֶ ֵרת ּנָ ֵרת ִהּכָ ּכָ ֶפׁש ּתִ  ַהּנֶ

  117..............................................................................................ָבּה ֲעֹוָנה ַהִהיא

ְּדֵבקות ְּקִניֹות ִּעַקר )יג רוך ַהּבֹוֵרא ּ ְּבָ הוא ּהוא ּ ׁשֶ ְמָחה ַּהזַֹהר ִּדְבֵרי לֹוֵמד ּּכְ ׂשִ   118..........ּבְ

ל )יד ְתִחיל ִמי ּכָ ּמַ ִדְבֵרי ִלְלמֹד ׁשֶ ם ֵמֵאת לֹו נֹוְתִנים ,ַּהָקדֹוׁש זַֹהר ּבְ ַרך ַּהׁשֵ ִּחזוק ְִיְתּבָ ּ 

ֵני ָּגדֹול סֹוד ַּהֶזה ּוֵמעֹוָלם ֶעְליֹון ֵמעֹוָלם עֹוָלמֹות ִּמׁשְ י ּבְ ָי ּכִ  ּצור ה"ֲהָוָי ה"ּבְ

  118........................................................................................................עֹוָלִמים

י ֶקֶבר ַעל )טו ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ ֵאיָמה ַּהזַֹהר לֹוְמִדים יֹוַחאי ּבֶ י ּוְבִיְרָאה ּבְ ה ּכִ ּמָ  ִּנִסים ּכַ

ֵּאְרעו ם ּ   119......................................................................................................ׁשָ

ל ַעל ְוחֹוָבה ִמְצָוה )טז ִניִמיות ִלְלֹמד ְוֶאָחד ֶאָחד ּכָ ּּפְ   119..................................ַהּתֹוָרה ּ

ר )יז  ִלְלמֹד ּהוא חֹוָבה ְוחֹוַבת ִמְצָוה חֹוַבת - ַהָחְכָמה זֹאת ְּלַגלֹות ּוִמְצָוה ֻמּתָ

ִניִמיות ּּפְ ה ִמְצָוה ְוִהיא ָרהַהּתֹו ּ א ַרּבָ   120..........................................................ְּוִנׂשָ

ֵאינֹו ִמי )יח ִניִמיות לֹוֵמד ׁשֶ ּּפְ ַנְפׁשֹו ִּמְתַחֵיב ּהוא ֲהֵרי ַהּתֹוָרה ּ   121................................ּבְ

לֹא )יט ִניִמיות ּבְ ּּפְ ה ַהּתֹוָרה ַהּתֹוָרה ּ ִלי ְיֵבׁשָ ְּוַחיות אֹור ּבְ י 'ּכו ּ ַּהַחיות ּכִ ִניִמיות ִהיא ּ ּּפְ ּ 

  122.........................................................................................................ַהּתֹוָרה

לֹא )כ ִניִמיות ּבְ ּּפְ ה ִהיא ַהּתֹוָרה ָאז ַהּתֹוָרה ּ ְּוַחיות אֹור ִליּבְ ְיֵבׁשָ ְּוַהַחיות 'ּכו ּ  ִהיא ּ

ִניִמיות ּּפְ   123............................................................................................ַהּתֹוָרה ּ

ר )כא ֲאׁשֶ ְפִניִמיות עֹוֵסק ּכַ ּּבִ ר ַהּתֹוָרה ּ ֵעץ ַּהַדַעת ֵעץ ּוִמְתַחּבֵ ה ָאז ,ַּהַחִיים ּבְ  לֹו ַנֲעׂשֶ

ִחיַנת ְגֶלהַהּנִ ִּלּמוד א ּבְ ְּדַחֵיי ַסּמָ ּ.......................................................................123  

ֵרי )כב ִעים ּוַמה ֶחְלקֹו ּטֹוב ַמה לֹו ַאׁשְ ה ְוֶנְחָמד ְלַמְעָלה ָּאהוב ּגֹוָרלֹו ָנּ   124.............ְלַמּטָ

ָכל ִנְפָלָאה ֵעָצה )כג לֹום ָחס ַצַער ִמיֵני ּבְ  ...ַּהֵלב ְּוִטְמטום ַהּמִֹחין ְּוַקְטנות ִויִריָדה ְוׁשָ

ְּוִתקוִנים זַֹהר לֹוַמר ים - ּ ׁשוִטים ֲאָנׁשִ ָּזכו ּּפְ   124...............ְּגבֹוִהים ְלִעְנָיִנים ֶזה ְיֵדי ַעל ּ

ִלּמוֵדנו ַוֲאַנן )כד ּּבְ ֵצא לֹא אֹוָתן ּ נו ִיּמָ ַדְעּתֵ לֹות ְקִריַאת ּזוַלת ּמוָבן ָּדָבר ּּבְ   125............ַּהּמִ

ל )כה ך ַהּמֹוֵנַע ּכָ ִּמִלּמוד ַעְצמֹו ְְוחֹוׂשֵ ָלה ּ ִחַצת ִנְדֶחה אּהו ַּהַקּבָ  ּוַמְפִסיד ַּצִדיִקים ִּמּמְ

אֹור ִלְראֹות זֹוֶכה ְוֵאינֹו עֹוָלמֹו ֵני ּבְ ַרך ַּחִיים ְֶמֶלך ּפְ   125.....................................ְִיְתּבָ
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ֵרי )כו ִיְלֹמד ָאָדם ַאׁשְ קוִנים ּׁשֶ ַּהּתִ ֵאלו ּ ּּבְ קון לּכָ ַּהָיִמים ּ ּּתִ ל ּ  יֹום ְּדַבר ַּהיֹום אֹותֹו ׁשֶ

יֹומֹו   125............................................................................................ַיֲעֹבר ְולֹא ּבְ

י ָהֱאֶמת ָחְכַמת ְיֵדי ַעל )כז ְמעֹון ְּדַרּבִ ן ׁשִ קון ִיְהֶיה יֹוַחאי ּבֶ ּּתִ ֱאֶמת ַההֹוד ּ הוא ּבֶ  ּׁשֶ

ַּהְגֻאָלה ֵל ּ ְמֵהָרה ָיִאיר ִּציֹון ַעל ָחָדׁש ְואֹור ָמהׁשְ ָיֵמינו ּבִ   126..................................ּּבְ

י )כח ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ ִּגָלה יֹוַחאי ּבֶ רֹות ּ ְסּתָ ֵסֶפר ַהּנִ ְרְנִסין ֲּחבוָרא ִּדְבַהאי ַּהזַֹהר ּבְ  ִיְתּפַ

ָדָרא ְתָרָא ּבְ ן ַּגם הּבַ ִאיר אֹור ּכֵ   126.........................................ָהעֹוָלם ְלָכל ּוָבא ַהּמֵ

ׁשוט ִאיׁש ַּגם )כט לֹא ּּפָ ֲעלֹות ַעְצמֹו ֶאת ִּקֵדׁש ּׁשֶ ּמַ ָלה ְּלִלּמוד ָּהְראוִיים ּבַ ל ַּהַקּבָ  ִמּכָ

ְפָרט אַּההו ַהָחְכָמה ֶאל ֻיְקַרב ָמקֹום סֹוף ּבִ ֶזה ,ִּאיֵלין ּיֹוַמָיא ּבְ ּבָ ְלָיא ׁשֶ  ּתַ

ַּהְגֻאָלה ִּהְתָקְרבות ּ.........................................................................................127  

ְקֶוה ַעְצמֹו ֶאת ְלַטֵהר - ַּהֵלב ְּלִטְמטום ְּסֻגָלה )ל ּמִ י ַּהזַֹהר ֵסֶפר ְוִלְלמֹד ּבַ  ּהוא זַֹהר ּכִ

ִאיר ֶהָאָרה ִּמְלׁשֹון ּמֵ ְמקֹום ׁשֶ ך ּבִ   128.............................................................ְַהחֹׁשֶ

ַעל )לא ם ַהּבַ ֲאִמיַרת :ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו טֹוב ׁשֵ ֵאינֹו ְוֶאָחד ַּהְמַכֵון ֶאָחד ,ַּהזַֹהר ּבַ  ְּמַכֵון ׁשֶ

ה ּוִבְלַבד ַיְרּבֶ   128...............................................................................................ּׁשֶ

קוֵני )לב ּּתִ ִביל ֶאָחד ַּדף זַֹהר ּ ׁשְ קון ּבִ ּּתִ ָמה ּ   129.........................................................ְנׁשָ

קון ֲּעבור זַֹהר )לג ּּתִ ָמה ּ   129...................................................................................ְנׁשָ

ַמת ְמִאיִרים )לד   129...................................................................................ָהָאָדם ִנׁשְ

קוֵני )לה ּּתִ ֶפׁש ּ ָכל ִלְגמֹר ַהּנֶ קוִנים ֵסֶפר חֶֹדׁש ּבְ ַּהּתִ ָכל ִלְגמֹר ּ ִלי חֶֹדׁש ּבְ ּנֶה ּבְ  ְוֶזה ְיׁשֻ

ל יֹוֵתר ְָלך יליֹוִע   129...........................................................ּמוָסר ִסְפֵרי ִּלּמוֵדי ִמּכָ

ַעל )לו ם ַהּבַ קוֵני ֶאָחד ַמֲאָמר ִלְלֹמד :טֹוב ׁשֵ ִּמּתִ ָנה קֶֹדם זַֹהר ּ   130............................ַּהׁשֵ

ֲּאִפלו )לז ל ֵמִבין ֵאינֹו ּ ּתֹוָרה ַעְצמֹו ְּמַיֵגַע ָמקֹום ִמּכָ ָחִביב ּבַ ֵעיָניו ׁשֶ ַמֲאָמרֹו ַלֲהגֹות ּבְ  ּבְ

ַרך   130..........................................................................................................ְִיְתּבָ

ינו )לח ַעל ַּרּבֵ ם ַהּבַ ָאָדם :טֹוב ׁשֵ ׁשֶ ַאֲהָבה ּתֹוָרה ְבֵריִּד אֹוֵמר ּכְ ם ּבְ ַרך ַּהׁשֵ  אֹוֲהבֹו ְִיְתּבָ

ָראוי אֹוְמָרם ִאם ְּדָבָריו ַאַחר ְּמַדְקֵדק ְוֵאין ְמֹאד   131..................................לֹא אֹו ּּכָ

י )לט י ַעל ְוָתַמְהּתִ ּדֹוֵרנו ַאְנׁשֵ ַהְצנוִעים ּ ּׁשֶ ּבָ ּ ִכין םׁשֶ  ָחְכַמת ִּמִלְלמֹד ְיֵדיֶהם ֶאת מֹוׁשְ

  131..........................................................................................................ָהֱאֶמת

ר ֶּהָעצום ָהֹעֶנׁש ֹּגֶדל )מ ַנע ִמי ַעל ְוַהּמַ ּמָ ָלה ָחְכַמת ִּמִלְלמֹד ַעְצמֹו ֶאת ׁשֶ  ְוֹעֶצם ַּהַקּבָ

ָכר עֹוָלם ְוָהֹעֶנג ַּהׂשָ א ּבָ ָלְמָדּה ְלִמי ַהּבָ   132.........................................................ׁשֶ

קוִנים ַּהֵסֶפר ִנְקָרא ָלֵכן )מא ּּתִ י ,ּ ר ּכִ ִיחוִדים ְמַדּבֵ קון ּּבְ ּּתִ ן ְלָבֵרר עֹוָלמֹות ּ  ַהּטֹוב ּוְלַלּבֵ

סֶֹלת ַּהְסָיִגים ִמן   132.......................................................................................ְוַהּפְ

ַנע ַאל )מב ּמָ ִביל ּתִ ׁשְ ַחד ּבִ ֵעֶסק ִלְכֹנס ַהּפַ י ַהָחְכָמה ּבְ ַָחיוְתך ֶנֶפׁש ַמה ּכִ ּ ר ּ ה ֲאׁשֶ  ַאּתָ

עֹוָלם לֹום ַחס ִאם ּבָ ך ֵאין ְוׁשָ ּוַמָדע ָחְכָמה ָּבְ ַָחֶייך ֵאין ּ   133................................ַּחִיים ּ
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ַּהְצפוָנה ַהָחְכָמה ֵעֶסק )מג ּה ַּהזֹאת ּ ַמְטמֹוִנים ְּלַבְקׁשָ ׂש ּכְ ת ַאֲחֵריֶהם ּוְלַחּפֵ  ְלַכּתֵ

ֵאינֹו ִמי ַאף - 'ְּוכו ַחִיל ֶאל ֵמַחִיל ַרְגָליו ֲעָסָקיו ְלַמֵעט ָיכֹול ׁשֶ ל ּבַ ך ּכָ ה ֵאין ְּכָ  ַאּתָ

טור ִניִמיות ּּפָ ִּמּפְ י ַהּתֹוָרה ּ ְלָעָדּה ּכִ ְבֵהָמה ָהָאָדם ִמּבַ ב אֹוֵכל ׁשֹור ּכִ   134..............ֵעׂשֶ

ִיְתַעֵסק ִמי )מד ּׁשֶ זֹאת ּ ֱאֶמת ַהָחְכָמה ּבְ ר ֲאַזי ּבֶ ְתַקׁשֵ ם ַנְפׁשֹו ּּתִ ַרך ְּלַהׁשֵ   135...............ְִיְתּבָ

יֹות ְיִדיעֹות ִּעְקֵרי )מה ה ַהָחְכָמה ְיֵדי ַעל ּהוא ַּהָקדֹוׁש ִּיחוד ֲּאִמּתִ   135.........ַּהָלזֹו ַּהְקדֹוׁשָ

ֵסֶפר )מו ר :ַּהָקֶנה ּבְ ִיְלַמד ֶאְפׁשָ ם ּופֹוְסִקים ס"ׁשַ ָאָדם ּׁשֶ ה ְוֶיְחּכַ  ָהָאֶרץ ַעם ְוִיְהֶיה ַהְרּבֵ

ָּגמור קו ְוָרִמים ְּגבֹוִהים ְיָקרֹות ְנָפׁשֹות ּוָבַני ַאַחי - ָנָבל ַעם ּ ַדּבְ ֶכם ּּתְ ֵסֶפר ַנְפׁשְ  ּבְ

קוִנים ַּהזַֹהר ּּתִ   135.................................................................................ָחָדׁש זַֹהר ּ

ל ְואֹות אֹות ְוָכל ּמוָסר ָמֵלא ַּהזַֹהר ֵסֶפר )מז קוִנים ֵהם ... ַּהזַֹהר ֵסֶפר ׁשֶ ּּתִ  ְּגדֹוִלים ּ

ָמה ׁשָ ל ְּלַתֵקן ַלּנְ ַּהִגְלגוִלים ּכָ ּ ּ..........................................................................136  

ְמִתיקות ָעְסקֹוּבְ )מח ל ּוָבאֹור ַּהזַֹהר ְלׁשֹון ּּבִ  ,ִּמְדַבׁש ְּמתוִקים ַהּתֹוָרה סֹודֹות ׁשֶ
ּוְראו ַּטֲעמו ,ַּוַדאי ְּמתוִקים ָכל ,ּ קו ֵּאֶלה ּבְ ׁש ,ַּהִדיִנים ִּיְתַמּתְ ך ּוַמּמָ ֶרַגע ְִיְתַהּפֵ  ּבְ

ֵלב ַאֵחר ְלִאיׁש ֵמַח ָרָחב ּבְ יק ּוְבֶזה ,ְוׂשָ ית ְוכֹוֵרת ,יִניםַּהִד ַמְמּתִ ּבִ  ,ַּהְקִלּפֹות ּוַמׁשְ
ְקָרא ְּוֶזהו   136.............................................................................ַחְקָלא ֵמַחְצֵדי ַהּנִ

ּוְראו ַּטֲעמו )מט ַּהָגנוז אֹור ּ ּוְמִתיקות ּ ֵיׁש ּ זַֹהר ּׁשֶ ִאיר ַּהָקדֹוׁש ּּבַ ֶפׁש ַהּמֵ ּמֵ ַעד ,ַלּנֶ  רֹבׁשֶ

ל אֹוָרה ַקּבֵ ל ַָעְצְמך ַעל ּתְ ְּוַהִיסוִרים ְּוַהָצרֹות ָהָרעֹות ּכָ ּ ך ִּיְתַחֵלׁש ְולֹא ּ ַָדְעּתְ  ְולֹא ּ

ּפֹל ְדֵרָגְתך ּתִ ֲעלֹות ּרום ַעד ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ְּוִתְתַעֶלה ִָמּמַ  ֲחַזק ֲחַזק ֲחַזק ַהּמַ

יָרא לֹא ֶוֱאַמץ ְפַחד ְולֹא ּתִ   137...........................................................................ּתִ

ִּחיוב )נ ה ִמְצַות ּהוא ַּהזַֹהר ֵסֶפר ִּלּמוד ּ ֵיׁש ְוֵליַדע ּבֹו ְלָדְבָקה ֲעׂשֵ   138........ָּמצוי ֱאלֹוּהַ ּׁשֶ

ָרֵאל ֲעבֹוַדת )נא קו ַּהזַֹהר ַמֲאַמר ְיֵדי ַעל :ִיׂשְ ל ִּנְמּתְ   139..................................ַּהִדיִנים ּכָ

ַנת )נב ׁשְ ַקִיץ א"תצ ּבִ יְפיֹור ֵמֵאת נֹוָראֹות ְּגֵזרֹות ָהָיה ּּבַ ל ָהַאּפִ  ְלַבֵער ַּהְזַמן אֹותֹו ׁשֶ

ְלמוד ִסְפֵרי ָרֵאל ֵליְּגדֹו ְוָכל ַּהּתַ ֶזה ָּעְסקו ִיׂשְ ל ְָהֵאיך ּבָ  זַֹהר ְּוָלְמדו - ַּהְגֵזָרה ְלַבּטֵ

ְּוִתקוִנים ִלי ָחָדׁש ְוזַֹהר ּ ַחר ֵמֲעלֹות ֶהְפֵסק ּבְ ֲּאִפלו ,ַהּכֹוָכִבים ֵצאת ַעד ַּהׁשַ ְזַמן ּ  ּבִ

ַּהִלּמוד ָלִלי ּ   139..............................................................................................ַהּכְ

ַלְיָלה )נג י זַֹהר ִיְלמֹד ּּבַ ְזכותֹו ּכִ ָרֵאל ֵּיְצאו ּּבִ ֵּמַהָגלות ִיׂשְ ּ.........................................140  

ָבר )נד ינו ּכְ ּבֹון ָּעׂשִ ין )325( ה"שכ ֶחׁשְ ל ַּדּפִ ְּדפוס ׁשֶ ה ִּמזַֹהר ַמְנטֹוָבה ּ  ֵלילֹות ַּלֲחִמׁשָ

ִלים ְּוִתקוִנים ַּהזַֹהר ַיׁשְ ּ....................................................................................140  

  140...................................................ָּקָאַמר ַמה ֵיַדע ְּדָלא ַּגב ַעל ַאף ִאיִניׁש ִלְגרֹס )נה

ַדאי )נו ְמעֹון יַרּבִ ּהוא ּכְ ַעת ָעָליו ְִלְסמֹך ׁשִ ׁשְ סֹוף ּוִבְפָרט ַּהְדָחק ּבִ  ִּאיֵלין ּיֹוַמָיא ּבְ

ַאֲחִרית ָּגלות ְיֵמי ּבְ י ֱאדֹום ּ ְמעֹון ְוַרּבִ ן ׁשִ ֹכחֹו יֹוַחאי ּבֶ  ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּוְבֹכַח ּבְ

ְרְנסון ִּחּבורֹו ְּדִיְתּפַ ָדָרא ּ ְתָרָאה ּבְ יַח יֵמֶחְבֵל ְּלַהִציל ּבַ ָּגלוָתא ִמן ְּוִיְפקון ָמׁשִ ֹכחֹו ּ   141ּבְ

ֹכַח )נז ּבִ ּבְ ִּיְתַחְזקו י"ַרׁשְ יַאת ַעד ּ ּבִ - ֶצֶדק ּגֹוֵאל ּבִ יך י"ַרׁשְ ְלקותֹו ַאֲחֵרי ַגם ְַמְמׁשִ ִּהְסּתַ ּ 

לֹא נו ָיִסיר ּׁשֶ ִהיָרתֹו זַֹהר ראֹו ֵּמִאּתָ ָכה ְִמּתֹוך ְלָהִאיר ּבְ   142.......ְוֶאָחד ֶאָחד ְלָכל ֲחׁשֵ



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]40[                   אֹור
ֲּאִפלו ַּהזַֹהר ַּהלֹוֵמד )נח ּמֹוִציא ַמה ֵמִבין ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאינֹו ּ יו ּׁשֶ רוך ַּהָקדֹוׁש ִמּפִ ְּבָ  ּהוא ּ

  142..................................................................................................ְּדָבָריו ןְּמַתֵק

ָכל ַּגם )נט ת ּבְ ּבָ עו ׁשַ ְקְבּ עור ִלְלמֹד ּּתִ זַֹהר ּׁשִ   144............................................ַּהָקדֹוׁש ּּבַ

ר ִאי )ס יג ֶאְפׁשָ יָה ָּהֱאמוָנה ִסְתֵרי ְּלַהׂשִ ָרׁשֶ י ְּוִעָקֶריָה ׁשָ ַלת ִאם ּכִ ַקּבָ   144.ָהֱאֶמת ָחְכַמת ּבְ

ם ּרוַח ַנַחת ֵאין )סא ֵעֶסק ַּלַהׁשֵ ַמת ּכָ ִנׁשְ ִהיא ַהּתֹוָרה ּבְ ית ַהָחְכָמה ׁשֶ  ָהֲאִמּתִ

ֶלת י ַהְמֻקּבֶ הִמּמֶ ּכִ ַרך ְרצֹונֹו יֹוֵדַע ּנָ ֲעבֹוָדתֹו ְִיְתּבָ   145...............................ּוִמְצוֹוָתיו ּבַ

ֵּאִלָיהו ֵליּה ָאַמר )סב י ּ ְמעֹון ְלַרּבִ י ׁשִ י ַרּבִ ה ַרּבִ ּמָ ָאה ּכַ  ְִדיָלך ִּחּבוָרא ְּדֵמַהאי ַאְנּתְ ַזּכָ

ְרְנסו ה ןִּיְתּפַ ּמָ ְּדִאְתַגְלָיא ַעד ִּעָלִאי ּכַ אי ּ סֹוף ְלַתּתָ ם ּוְבִגיֵניּה ּיֹוַמָיא ּבְ ְבּתֶ  ִאיׁש ְוׁשַ

  147.....................................................................................................ֲּאֻחָזתֹו ֶאל

ר ַהַהְצָלָחה )סג ִיים ְוָהֹאׁשֶ ר ָּהֲאִמּתִ ִרי ֵהם ֲאׁשֶ ל ּפְ ִריָא ּכָ ע ְוָכל ֵחֶפץ ְוָכל הַהּבְ  ֵהם ֶיׁשַ

ַּהִיחוד ְיִדיַעת ּ................................................................................................148  

ַתח ִמי ָכל )סד ּפֶ ָפָניו ָּסגור ָהֱאֶמת ָחְכַמת ׁשֶ ר ִאי ּבְ ם ֶאת ָלַדַעת ֶאְפׁשָ ד ַּהׁשֵ ְכּבָ  ַהּנִ

  148.........................................................................................................ְוַהּנֹוָרא

ִסָלה ְּיַסֵקל ַּהְדָרִכים ְיָפֵרׁש ַּהזַֹהר ֵסֶפר )סה ִלּבֹו ְוִיְרָאה ַאֲהָבה ַיְכִניס ַּהּמְ ל ּבְ  ָאָדם ׁשֶ

ֵדנו ַמְעְגֵלי ַּיְדִריֵכנו ְּיַלּמְ נוָחה ֶאל ּאֹוָתנו ְלָהִביא ֶצֶדק ּּבְ ֲחָלה ְוֶאל ַּהּמְ   150.............ַהּנַ

י )סו ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ ִחיַנת ּהוא ּתֹוָרה ְוִסְתֵרי יֹוַחאי ּבַ ָנה ִּהְתעֹוְררות ּבְ   150....................ַּהׁשֵ

ְגַזר ַמה )סז ּנִ לֹ ְלַמְעָלה ּׁשֶ ִּיְתַעְסקו אּׁשֶ ָחְכַמת ּ ָגלוי ָהֱאֶמת ּבְ   151...........ָּקצוב ִלְזַמן ָהָיה ּּבְ

ָרֵאל ֵעֶסק ְיֵדי ַעל )סח סֹודֹות ִיׂשְ יַח ָיבֹוא ַהּתֹוָרה ּבְ   152.................................ִּצְדֵקנו ְמׁשִ

ָכל ִלְלמֹד )סט יַע זַֹהר יֹום ּבְ ּבִ שַֹבע ַנְפׁשֹו ְלַהׂשְ ָמחֹות ּבְ ֶניך ֶאת ׂשְ   152...........................ָּפָ

ָניו ַּהזַֹהר ַּהלֹוֵמד )ע ַבת - ַמְזִהיִרים ּפָ ִּגיַמְטִרָיא זַֹהר ּתֵ רוך סֹוף ָהֵאין ּ ְּבָ   152..............ּהוא ּ

ָרה )עא ִני ֵאַלי ָאַמר ֲהָוָיה חֹק ֶאל ֲאַסּפְ ה ּבְ י חֹק ְּדֵתַבת ַאּתָ בֹות ָראׁשֵ  ְכַמת'ָח ּתֵ

ָלה'ַק לֹוַמר ּבָ ָלה ָחְכַמת ַּהלֹוֵמד ּכְ ה ַּהַקּבָ ן ַנֲעׂשֶ רוך ׁשְּלַהָקדֹו ּבֵ ְּבָ   152.................ּהוא ּ

ַּהְגֻאָלה ְמָקֵרב ַּהזַֹהר ַּהלֹוֵמד )עב ּ.........................................................................153  

ָלה ָחְכַמת ִּלּמוד סֹוד )עג יַמת ַּהַקּבָ ִתי ַמְחּכִ לֹא יִמ - ּפֶ  לֹא זֹו ַהָחְכָמה אֹור ָרָאה ּׁשֶ

ל - ִּמָיָמיו ְמאֹורֹות ָרָאה ה ַהּפֹוֵרׁש ּכָ ּנָ ְצִחִיים ֵּמַהַחִיים ּפֹוֵרׁש ִמּמֶ ָּהרוָחִנִיים ַּהּנִ ּ.....153  

ל )עד ְּלִתקוָנּה ְצִריָכה ֶנֶפׁש ּכָ ַפְרֵדס קַלֲעסֹ ּ ִפי ּּבְ ִהיא ַמה ּכְ יג ְיכֹוָלה ּׁשֶ  - ְוֵליַדע ְּלַהׂשִ
ָיכֹול ִמי ְוָכל יג ּׁשֶ ה ְוֵליַדע ְּלַהׂשִ יג ְולֹא ְּוִנְתַעֵצל ַהְרּבֵ  ְָצִריך ,ְמַעט ֶּאָלא ְוָיַדע ִּהׂשִ

ִגְלגול ָלבֹוא ּּבְ יג ַעד ּ ַיׂשִ ּׁשֶ ל ְוֵיַדע ּ ר ַמה ּכָ ֶאְפׁשָ ָמתֹו ּׁשֶ יגְלַה ְלִנׁשְ   154......................ּׂשִ

ל )עה א ִּחיצֹוִניֹות ַהָחְכמֹות ּכָ לֹא ְיֵדי ַעל ּבָ   157..................................זֹו ָחְכָמה ָּלְמדו ּׁשֶ

י ַעל ַאף )עו ֵאינֹו ּפִ ָמה ְּמֻסָגל ָּלׁשֹוןַה ֵמִבין ׁשֶ ׁשָ   157...................................................ַלּנְ



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]41[                   אֹור
ִּהְתַעְסקות ּזוַלת ָּעֵלינו ְלָהֵגן ַאֵחר ְּזכות לֹא ָּלנו ֵאין )עז ָחְכָמה ּ ִּהְתַעְסקות - ַּהזֹאת ּבַ ּ 

ָחְכָמה ּוְמַקֶצֶצת ּכֹוֶרֶתת ַּהזֹאת ּבַ ֵמא ֵמי ֶהָעָנן ְָמַסך ֶאת ּ ְבִדיל ַהּטָ  ֵמֲעבֹור ַּהּמַ

ִפָלה   158...........................................................................................................ּּתְ

לֹא ִמי )עח ָחְכָמה ָעַסק ּׁשֶ ְזַמן זֹו ּבְ ָמתֹו ֲּעִלַית ּבִ י ַעל ַאף ְלַמְעָלה ִנׁשְ ֵיׁש ּפִ ָידֹו ּׁשֶ ה ּבְ ּמָ  ּכַ

ים ּתֹוָרה ְלָאך ֶזה ,טֹוִבים ּוַמֲעׂשִ  ַּלחוץ אֹותֹו ּדֹוֶחה ]ל"יֹוִפיֵא[ ַּהָגדֹול ְַהּמַ

ָרִפים ר ְּוַהׂשְ יו ֲאׁשֶ ְחּתָ ֵהם ּתַ ָלם ׁשֶ ֲעֵלי ּּכֻ ׁש ּבַ ָנַפִים ׁשֵ ַהְבֵלי אֹותֹו ׂשֹוְרִפים ּכְ  ּבְ

ְנֵפיֶהם   159........................................................................................חֹוֵזר ְּוהוא ּכַ

עֹוָלִמי ֲהָנָאה ִלי ֵאין )עט ָעה ֶּאָלא ּבְ ׁשָ ְלִמיֵדי ּבְ ּתַ ִבין ֲחָכִמים ׁשֶ  ְועֹוְסִקים יֹוׁשְ

יִטים ּוְמִציִצים ְכבֹוִדי ּוַמּבִ ה ּבִ ָבה ּוְבַמֲעׂשֵ   160..................................................ֶמְרּכָ

ל )פ ְפֶנה ּכָ ּוִמְתַעֵסק ָהעֹוָלם ֵמִעְסֵקי ִלּבֹו ַהּמַ ה ּ ַמֲעׂשֵ ָבה ּבְ ְרּכָ ל ַהּמֶ  ַּהָקדֹוׁש ִלְפֵני ְמֻקּבָ

רוך ְּבָ ִאלו ּהוא ּ ּּכְ ֵלל ּ ל ִּהְתּפַ לֹו ַּהיֹום ּכָ   161............................................................ּּכֻ

ֵאין )פא רוך ְּלַהָקדֹוׁש ׁשֶ ְּבָ עֹוָלם יֹוֵתר ּרוַח ַנַחת אּהו ּ י ֶּאָלא ּבָ יר ִמּמִ ּכִ ּמַ ֱאלֹקותֹו ׁשֶ  ּּבֶ

ן ִנְקָרא ֶזה רוך ְּלַהָקדֹוׁש ּבֵ ְּבָ   162.....................................................................ּהוא ּ

ִמין ֵהם ַּהזַֹהר סֹודֹות ְּוִעְקֵרי )פב ֶאֶלף ֻמְחּתָ   163................................................ִעיְזִקין ּבְ

ִיְלְמדו ְּלֻכָלם ְמעֹוֵרר :ַּחִיים ֶהָחֵפץ )פג ּׁשֶ ל ּ ת ּכָ ּבָ ל ַּהזַֹהר ֶאת ׁשַ ה אֹוָתּה ׁשֶ ָרׁשָ  ּפָ

ַּוֲאִפלו   163............................................................................................ְּלַבחוִרים ּ

ֲאִמינו )דפ ֵעת ִלי ּּתַ ָבר ֱהיֹוִתי ּבְ ית ּכְ ָבר ׁשִ ַבע ּכְ י ִלּבֹו ִנְתַלֵהב ׁשֶ ִקְרּבִ ה ּבְ  ְּלִלּמוד ַהְרּבֵ

י ֶזה י ְוָדַבְקּתִ ִלּמוד ֵמעֹוִדי ַנְפׁשִ   164..................................................................ֶזה ּּבְ

זַֹהר טּוִבְפָר ּתֹוָרה ִּלּמוד )פה ֵרי ָמָרן ּוְבִכְתֵבי ַּהָקדֹוׁש ּּבַ ל ָרֲאָתה ַעִין ַאׁשְ   166........ֵּאֶלה ּכָ

ִּנְתַגָלה לֹא )פו מֹות ַּהְסִפירֹות ְּמִציאות ָּלנו ּ   166...................ּבֹו ְלָדְבָקה ְּלַקֵים ֶּאָלא ְּוַהׁשֵ

ינו ִמְצוֹות ֵניׁשְ )פז לויֹות :ֵּעיֵנינו אֹור יֹוָנה ְּלַרּבֵ ְכָללות ַּהּתְ ם ּּבִ  ִמְצַות ַּהָקדֹוׁש ַּהׁשֵ

ה ַגְדלות ְלִהְתּבֹוֵנן ֲעׂשֵ ם ּּבְ ַרך ַּהׁשֵ ֱאַמר ְִיְתּבָ ּנֶ ֹבָת ַּהיֹום ְוָיַדְעּתָ ׁשֶ י ְָלָבֶבך ֶאל ַוֲהׁשֵ  ּכִ

  167........................................................................................ָהֱאלִֹקים ּהוא ֲהָוָיה

י - ַּהזַֹהר ֵסֶפר ִנְקָרא )פח ל ַמְזִהיִרים ּכִ   168.............................................ּבֹו ַּהלֹוְמִדים ּכָ

ְוְלָכך )פט ָּגְזרו ּ סֹוף ֶּאָלא ָּדא ִּחּבוָרא ִּאְתַגְלָיא ְּדָלא ֹאֶמר ּ ָדָרא ּיֹוַמָיא ּבְ ְתָרָאה ּבְ  ּבַ

הוא ּה ְזַמן ּׁשֶ ִעּתָ ְסֻגַלת ְוָאז ּבְ   170.......................................ְּדרֹור ּוְקָראֶתם ַּהִחּבור ּּבִ

ְתַגָלה ַּהיֹום ְּוָחׁשוב ָּגדֹול )צ ּנִ ּׁשֶ ַלת ּבֹו ּ ינו ַקּבָ יֹום ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו י"ָהֲאִר ַּרּבֵ ן ּכְ ּתָ ּנִ  ׁשֶ

ה ּתֹוַרת ָרֵאל מׁשֶ   172.....................................................................................ְלִיׂשְ

ֵרי )צא סֹודֹות ָהעֹוֵסק ַאׁשְ י ּוְבִדְבֵרי ַהּתֹוָרה ּבְ ן ְמעֹוןׁשִ ַרּבִ מֹו יֹוַחאי ּבֶ ּכְ ַעם ׁשֶ ּטָ  ׁשֶ

עֹוָלם א עֹוָלם ֵמֵעין ַּהֶזה ּבָ ן ַהּבָ יעוהו ּכֵ ּבִ ַּיׂשְ ֵני ּ יו ִמּפְ   172.......................ְותֹוָרתֹו ַמֲעׂשָ

י )צב ה ַרּבִ ַעל ל"ַזַצ ְּגִריְנַוְלד מׁשֶ םַהּבֹ ֲּערוַגת ּבַ ַנֲערותֹו ׁשֶ ב אֹותֹו ָּמְצאו ּּבְ ּוְמַעֵין יֹוׁשֵ ּ 

ִעיון ּּבְ ֵסֶפר ָּגדֹול ּ ַתב ְוַרּבֹו ,ֵמֵעינֹו יֹוְרִדים ַמִים ּוַפְלֵגי ַּהזַֹהר ּבְ  הֹוִסיף סֹוֵפר ַהּכְ

בֹו ֶיֶתר ְלַחּבְ ֵאת ּבְ   173............................................ְלָחְכָמתֹו ַּהקֹוֶדֶמת ִיְרָאתֹו ַעל ׂשְ
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ה ָּמִצינו )צג ַהְרּבֵ ִלים ִסְפֵרי ּבְ ְזִהיִרים ְמֻקּבָ ּמַ ל זֹו ָחְכָמה ִּלּמוד ַעל ׁשֶ  ַּחָיב ָאָדם ּכָ

  174.................................................................................................אֹוָתּה ִלְלֹמד

ל )צד ָהָאָדם ּכָ ְדלותֹו ּּבוְריֹו ַעל יןֵמִב ֵאינֹו ׁשֶ ּתַ ִהׁשְ ּּבְ עֹוָלם ּ ד ַּהֶזה ,ּבָ  ִּלְתִחָיה ָּיקום ּכַ

ם ַעל אֹוָתם ָיִבין ְרׁשָ   174.........................................................................ְּוִעָקָרם ׁשָ

ֵרׁש ַמאן )צה י ְּדִמְתּפָ ְמעֹון ֵמַרּבִ ִאלו ׁשִ ּּכְ ֵרׁש ּ   175.........................................ָּלאִמּכֻ ִמְתּפָ

לֹא ּוִמי )צו   176...............................................ִּמָיָמיו אֹורֹות ָרָאה לֹא זֹו ָחְכָמה ָרָאה ּׁשֶ

ק ַּהְסָפִרים )צז ִיְדּבַ ֶהם ּׁשֶ יַחְלַהׁשְ ָהָאָדם ּבָ ֶהם ּבִ ּבִ ִּחּבוֵרי ֵהם ּבָ לֹום ָעָליו י"ָהַרׁשְ  ַּהׁשָ

מֹו קוִנים ַּהזַֹהר ּכְ ְּוַהּתִ יר ְמֵהיְמָנא ְוַרְעָיא ּ יִרים ְוׁשִ א ַּהׁשִ   176...............................ְוַסּבָ

ֲּאִפלו )צח ְמָחה ָהָאָדם ֶאל ַיְרֶאה ַּהזַֹהר ְלׁשֹון ִּגְרָסה ּ ֶפׁש ׂשִ ּנֶ ִיְרַאת ּבַ ם ּבְ ִאלו ַּהׁשֵ ּּכְ ּ 

ַּהַצִדיִקים ִעם עֹוֵסק ַגן ּ   177...........................................................................ֵעֶדן ּבְ

ֵסֶפר ַיֲעסֹק )צט קוִנין ּבְ ַּהּתִ ּבִ ּ א ָהעֹוָלם ְּלַחֵיי ִזְכרֹונֹו י"ְלָהַרׁשְ  ַעְצמֹו ַּהזַֹהר ְוֵסֶפר ...ַהּבָ

ת ִּמֵדי ּבֹו ַיֲעסֹק ּבָ תֹו ׁשַ ּבָ ׁשַ ָחְדׁשֹו ְוחֶֹדׁש ּבְ   177.......................................................ּבְ

ִניִמית ַהָחְכָמה )ק ְקָרא ִהיא ַהּפְ ֲאִמּתות ָחְכָמה ַהּנִ ְדָרׁש לֹא ֶנֱאַמר ְוָעֶליָה ּּבַ  ּהוא ַהּמִ

ה ֶּאָלא ָּהִעָקר ֲעׂשֶ ם ֵמֵאת ַהָחְכָמה ְוזֹאת ,ַהּמַ ַמִים ִמן ַּהׁשֵ   177ִּיְתַעֶלה ְלָפָניו ְלטֹוב ַּהׁשָ

ל )קא ּוִמְתַעֵסק ָהעֹוָלם ֵמִעְסֵקי ִלּבֹו ַהְמַפּנֶה ּכָ ֵדל ּ ּתַ ּוִמׁשְ ַמֲעׂשֵ ּ ָבה הּבְ ל ֶמְרּכָ  ְמֻקּבָ

רוך ַּהָקדֹוׁש ִלְפֵני ְּבָ ִאלו ּהוא ּ ּּכְ ֵלל ּ ל ִּמְתּפַ לֹו ַּהיֹום ּכָ   179........................................ּּכֻ

ִתקוֵני ַּהַלְיָלה ֶאת ָוָיֵאר )קב ּּבְ ֶעֶצם ַּהזַֹהר ּ ַמִים ּכְ   179.....................................ַלּטַֹהר ַּהׁשָ

לֹא ַאף )קג ל ָיִבין ּׁשֶ בֹות ָּהאֹוִתיֹות ִמּכָ ָבה ֵהן ֵהן ַעְצָמן ְוַהּתֵ ְרּכָ ַבת ַהּמֶ  ּצורֹות ַהְרּכָ

ְּורוָחִניוָתם ַּהְקדֹוׁשֹות ּּ.....................................................................................180  

ֲעֵדנו ְלָהֵגן )קד ָגלות ּּבַ ּּבַ ר ּ ל ַּהֶזה ַהּמַ ל ַּהְקִלּפֹות ִמּכָ  ַלֲעסֹק ָּעֵלינו ַהְמַקְטְרִגים ּוִמּכָ

ָחְכָמה ְפָלָאה ּבַ   180.................................................................................ַּהזֹאת ַהּנִ

ֵלב ְּוָעְבֵדהו ָָאִביך ֱאלֵֹקי ַּדע )קה ֵלם ּבְ א ַנַחת ֵאין ,ׁשָ ִריך ְּלקוְדׁשָ יּה ּהוא ְּבְ ִכיְנּתֵ  ּוׁשְ

עֹוָלם יֹוֵתר י ּבָ ִהְתַעְסקות ִאם ּכִ ּּבְ ְלִמיד ּ ָחְכָמה ָחָכם ּתַ   181............................ַּהזֹאת ּבַ

ִכיָנה ֵאין )קו עֹו יֹוֵתר ּרוַח ַנַחת ַּלׁשְ י ָלםּבָ ִלּמוד ִאם ּכִ ָלה ּּבְ ְדִאיָתא ַהַקּבָ זַֹהר ּכִ ְנָחס ּבְ   181ּפִ

ים ָּאנו ֵאין )קז רוך ְּלַהָקדֹוׁש יֹוֵתר ּרוַח ַנַחת עֹוׂשִ ְּבָ יּה ּהוא ּ ִכיְנּתֵ ִלּמוד לֹא ִאם ּוׁשְ  ּּבְ

  182..............................................................................................ַּהזֹאת ַהָחְכָמה

ֲעֵלי )קח ִלים ּבַ ִלּמוד "ַחְקָלא ֵמַחְצָדא" ִנְקָרִאים ַהְמֻקּבָ ּבְ  ָּאנו ַּהזֹאת ַהָחְכָמה ּׁשֶ
ׁשֹוִנים ְּמַקְצִרים ֶדה ִמן ְּוַהֲחרוִלים ַּהִקְמּ ַּהָידוַע ַּהׂשָ ר ּ ְרכֹו ֲאׁשֶ ם ּבֵ ֲעִרין ,ַּהׁשֵ  ּוִמְתּבַ

א ִּדְתהֹוָמא ְּלנוְקָבא ַּהְקִלּפֹות   182........................רֹאׁש ֶאת ְלָהִרים ְיכֹוִלים ְוֵאין ַרּבָ

יג ָיכֹול ָאָדם ֵאין )קט ִלּמוד לֹא ִאם ָהֶעְליֹון אֹור ְּלַהׂשִ   183...................ַּהזֹאת ַהָחְכָמה ּּבְ

ִּלקוט ִנְפָלא אֹודֹות תֹוַרת ַהֵח -  ֶּפֶרק ב ּ   184...............................ן"ּ

ַכר )א ָלה ָחְכַמת ִּלּמוד ׂשְ ְּוִחיוב ַּהַקּבָ ְלּפול ּ ּה ַּהּפִ   184..................................................ּבָ
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ַית ּפֹוֵעל ָהֱאֶמת ָחְכַמת ִּלּמוד )ב ְצוֹות ֲּעׂשִ ִתקוָנן ַהּמִ ּּכְ ה ּוְבַאֲהָבה ּ ּוַמִגיַע ,ַרּבָ  ִּמֶזה ּ

ִפָלה ְלִעְנַין ּתֹוֶעֶלת   185...................................................................................ַּהּתְ

ָרֵאל ֵמֵגן ּהוא ַּהזַֹהר ֵסֶפר )ג ֵתַבת ְלִיׂשְ   185............................................................ֹנַח ּכְ

קוִנים ִּלּמוד - ָהֶעְליֹוִנים עֹוָלמֹות ְּמַתֵקן ַּהזַֹהר ִּלּמוד )ד ַּהּתִ ָיה עֹוַלם ְּמַתֵקן ּ   186.....ָּהֲעׂשִ

ָגה ְלִעְנַין טֹוָבה ֵעָצה )ה זַֹהר ִלְלֹמד ,ַּהׂשָ ְֶדֶרך ּּבַ ִקיאות ּ ְלַבד ּּבְ   187................................ּבִ

ַע ָּראוי )ו עורֹו ִלְקֹבּ ִלּמוד ּׁשִ קוִנים ַּהזַֹהר ּּבְ ְּוַהּתִ ֹאֶפן ּ ִל ּבְ ַיׁשְ ל יֵמםּׁשֶ ָנה ּכָ   187.................ׁשָ

ין ָחֵמׁש ִּלּמוד )ז ָכל זַֹהר ַּדּפִ ֶפׁש ָּגדֹול ּתֹוֶעֶלת ּהוא יֹום ּבְ   187...................................ְלַהֶנּ

מֶֹרת דֹוׁשַּהָק ַּהזַֹהר ִּלּמוד )ח ַאׁשְ   188..............................................................ַהּבֶֹקר ּבְ

ַדְוָקא ַטַעם )ט קון ּהוא ַּהזַֹהר ִּלּמוד ּׁשֶ ּּתִ ֶפׁש ּ   188.....................................................ְלַהּנֶ

ְכַלל )י ן ַּגם ּהוא ִמְקָרא ּבִ ִניִמיות ִּלּמוד ּכֵ ּּפְ   189.................................................ַהּתֹוָרה ּ

ִניִמיות ִּלּמוד )יא ּּפְ ְכַלל ּהוא ַהּתֹוָרה ּ ִליׁש" ּבִ ִמְקָרא ׁשְ   189........................................."ּבְ

הִה )יב ְתֵבי ַּהזַֹהר ִּלּמוד ּנֵ ְכַלל ּהוא ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו י"ָהֲאִר ְוּכִ ִליׁש ּבִ ִמְקָרא ׁשְ   190.........ּבְ

מֹו )יג ַלח ּכְ ַהּמֶ ר ַטַעם נֹוֵתן ׁשֶ ׂשָ ּבָ ן ּבַ ִניִמיות ִּלּמוד ּכֵ ּּפְ ִנְגֶלה ַטַעם נֹוֵתן ַהּתֹוָרה ּ  ּבְ

ר ֶלֶחם 'הנק( ְּדתֹוָרה   190..............................................................................)ּוָבׂשָ

ֵיׁש ִמי )יד ָידֹו ּׁשֶ ָידֹו ְוֵאין ֲהָלכֹות ּבְ ל ַטַעם ָטַעם לֹא ,)ַהּתֹוָרה סֹודֹות( ִמְדָרׁש ּבְ  ׁשֶ

  191....................................................................................................ֵחְטא ִיְרַאת

ִיְרַאת ְיֵדי ַעל )טו ם ּׁשֶ ם ּתֹוַרת ִנְקָרא ַהּתֹוָרה ֶזה ְיֵדי ַעל ,אֹוָצרֹו ִהיא ַּהׁשֵ   192............ַּהׁשֵ

ַּהָגלות ְֹאֶרך )טז הוא לֹו ֻמְבָטח ַּהלֹוֵמד ;ַּהסֹוד ִּלּמוד ֶּהְעֵדר ֵמֲחַמת ּ ן ּׁשֶ א עֹוָלם ּבֶ   192.ַהּבָ

דֹוֵרנו )יז ֵאינֹו ִמי ּּבְ זַֹהר עֹוֵסק ׁשֶ ְּוִתקוִנים ּבְ ל י"ָהֲאִר ְוִכְתֵבי ּ  ִמן ּהוא ּתֹוָרתֹו ֵעֶסק ּכָ

ָפה   193................................................................................................ְּוַלחוץ ַּהׂשָ

ְכִלית )יח   194...........................................................................ָהֱאֶמת ָחְכַמת ִּלּמוד ּתַ

ָלה ְלָחְכַמת ָמבֹוא ֵסֶפר )יט   195................................................ַּהְקָדָמה א ֵחֶלק - ַּהַקּבָ

ִּהְתַגלות ִּעַקר )כ ּ ַאֲחרֹוָנה ַּהסֹוד ָחְכַמת ּ ך ּבָ ֶפׁש ְְלַזּכֵ ּוְדֵבקות ִּלְתׁשוָקה ַהּנֶ ה ּ ְקֻדׁשָ ּּבַ ּ....198  

ה ּומִֹחין ַלֲעָנָוה יםזֹוִכ ַּהסֹוד ִּלּמוד ְיֵדי ַעל )כא ִּדְקֻדׁשָ ּ.............................................199  

ר )כב ְנַאת ,ִּמינות ֶנֶגד ֵמֵגן ְּדתֹוָרה ִנְסּתָ   200......................................ָהַרע ְוָלׁשֹון ִחּנָם ׂשִ

ְגֶלה דִּלּמו )כג ְֶדֶרך ַעל ַהּנִ   201...........................................................................ַּהסֹוד ּ

ַלת ִלְלמֹד ַהִאם )כד ַלת אֹו ק"ָהַרַמ ַקּבָ   201...................................................י"ָהֲאִר ַקּבָ

ֵעֶסק )כה ק ְךָצִרי ַהּתֹוָרה ּבְ ר ַּגם ַעְצמֹו ֶאת ְלַדּבֵ   202.................................ְּדתֹוָרה ְלִנְסּתַ

ַכ א'לֹ י'ּכִ )כו ׁשָ ל ַזְרעֹו ְיֵדי ַעל ,יֹוַחאי ּאֹוִתיֹות ,ֹו'ַזְרע י'ִמּפִ ח'ּּתִ הוא יֹוַחאי ׁשֶ י ּׁשֶ  ַרּבִ

ְמעֹון ן ׁשִ ַכח לֹא ,יֹוַחאי ּבֶ ׁשָ   203...............................................................ַהּתֹוָרה ּּתִ
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ּדֹוֵרנו )כז יַאת ִלְפֵני ָהַאֲחרֹון ּדֹור ,ּ יַח ּבִ ׁשִ כות ִנְלֶקה ,ַהּמָ ַחׁשְ ֶלת ּּבְ ְיִמיִנים ְמֻכּפֶ  ֵמַהּמַ

ִמאיִלים ׂשְ   204............................................................................................ּוֵמַהּמַ

לֹא ִמי )כח ִּלְפִניִמיות ָזָכה לֹא ְּדאֹוַרְיָתא ָרִזין ָלַמד ּׁשֶ רוך ַּהָקדֹוׁש ּ ְּבָ   204..................ּהוא ּ

ֵּאלו )כט ְמָנִעים ּ ּנִ ִּמִלּמוד ׁשֶ לֹום ָחס אֹו ,ִיְרָאָתם ֵמֲחַמת י"ָהֲאִר ְוִכְתֵבי ַּהזַֹהר ּ  ְוׁשָ

ַּהִלּמוד ָּזרות אֹו ,ַּעְצלוָתם הוא ,ַּהֶזה ַּהָקדֹוׁש ּ ִנְגלֹות לֹא ּׁשֶ   204..................ַהּתֹוָרה ּכְ

ֵצא ִאם )ל ִעיר ֶאָחד ִיּמָ ַנִים ּבְ ָחה ּוׁשְ ּפָ ׁשְ  ּהוא ַּהֶזה ָהִאיׁש ,ּתֹוָרה ִסְתֵרי ֹוֵמדַּהל ִמּמִ

ִעָקר ַדַעת ּּבְ ֵלם ּבְ ִלי ַּהׁשָ   204......................................................................ִּחָסרֹון ּבְ

ְלָאך )לא ְבָרא ְַהּמַ ִּמִלּמוד ַהּנִ ָלה ּ   205...........................ֵמָהָאָדם ִנְפָרד ֵאינֹו ְלעֹוָלם ַּהַקּבָ

ל ִּעַקר ּהוא ַּהזַֹהר ֵסֶפר )לב ך ַיְלֵהב ְּוהוא ,ּמוָסר ִסְפֵרי ּכָ ְלֶהֶבת ִָלּבְ ׁשַ  ָלֲעבֹוָדה ֵאׁש ּבְ

ִמיָמה ַח ּהוא ַּהזַֹהר ֵסֶפר - ַהּתְ ְפּתֵ   205............................................ַּהסֹוֵגר ְּוהוא ַהּמַ

י ַעל ַאף ִלְלמֹד )לג ֵאין ּפִ   206.........................................................................ֵלב לֹו ׁשֶ

ֵדהו ִמי מֹוֵצא ֵאינֹו )לד ְיַלּמְ ּׁשֶ ּה ִיְקָרא - ּ   206..................................................ֵמַעְצמֹו ּבָ

ֶרֶמז ָהעֹוְסִקים :ַּהָקדֹוׁש ְּוַהזַֹהר ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו א"ַּהְגָר )לה  ָיכֹול ָהַרע ֵיֶצר ֵאין ְוסֹוד ּבְ

ר ֶהם ְּלִהְתַגּבֵ   206...............................................................................................ּבָ

ִניִמיות )לו ּּפְ ֶפׁש יםַּחִי ֵהם ַהּתֹוָרה ּ   206.....................................................................ַלּנֶ

ַּהְגֻאָלה ִּעַקר )לז ִלּמוד ּ ָלה ּּבְ   206..........................................................................ַּהַקּבָ

ֲעֵרי ַּהזַֹהר ֵסֶפר ִלְלמֹד )לח   207.....................................................................אֹוָרה ְוׁשַ

ָלה סֹודֹות )לט ּבִ קֶֹדם ,ַּהַקּבָ סֹוד ָּהיו ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו י"ְוָהֲאִר י"ַרׁשְ ך ְוַאַחר ,ָּגדֹול ּבְ  ְּכָ

ירו ,סֹוד ָהָיה לֹא ּׁשוב   207..........................................................ַּהסֹוד ְּלַגלֹות ְּוִהּתִ

ֵאינֹו ַאף ְּסֻגָלה ַּהזַֹהר )מ   207............................................................................ֵמִבין ׁשֶ

ֵסֶפר ָּקבוַע ֵעת )מא   207..................................................................................ַּהזַֹהר ּבְ

קוֵני )מב ּּתִ ָנה קֶֹדם - ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּ ׁש ַּהׁשֵ   208........................................................ַמּמָ

א ַּהָקדֹוׁש זַֹהר ַּדף )מג   208......................................................................ֵריַקְנָיא ַּאִליּבָ

ִטיָרתֹו ַאַחר )מד הִיְז ּפְ   208..............................................................................ְלָהִבין ֶכּ

ָמה ְּמֻסָגל ַּהָקדֹוׁש זַֹהר )מה ׁשָ ֶוה ְוָדָבר ַלּנְ   208..........................................ֶנֶפׁש ְלָכל ַּהׁשָ

ֵלמו ּהוא ַּהזַֹהר ִּלּמוד )מו ֶפׁש ֶאל ָּגדֹול תּׁשְ   209.......................................................ַהּנֶ

ה ַּהזַֹהר ֵסֶפר ִלְלֹמד )מז יק ְוֵאין ,ַהְרּבֵ ָאר ַמְסּפִ ַּהִלּמוד ׁשְ ּ.........................................209  

ֵאינֹו ִמי ַאף )מח ִניִמיות ִביןֵמ ׁשֶ ּּפְ ל ,ְּדָבָריו ּ ָמה ְּמֻסָגל ַהּטֹוֲעמֹו ְֵחך ּכָ ׁשָ  ְלָהִאיָרּה ַלּנְ

ָכּה   209.........................................................................................................ּוְלַזּכְ

ָמה ְּמֻסָגל ַּהזַֹהר ְלׁשֹון )מט ׁשָ   209.......................................ָקָאַמר ַמאי ָיַדע ְּדָלא ַאף ַלּנְ

ין ָחֵמׁש ִלְלמֹד )נ זַֹהר ַּדּפִ ָכל ּּבַ   210.......................................................................יֹום ּבְ
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קון )נא ּּתִ ׁשוָבה ְלַבַעל ּ יֹאַמר ּּתְ ה ּׁשֶ ין ֲּחִמׁשָ קוִנים אֹו זַֹהר ַּדּפִ ּּתִ   210...................יֹום ָכלּבְ ּ

ֵאין ַאף ַּהָקדֹוׁש זַֹהר ִּלּמוד )נב ִאלו ָּחׁשוב ֵמִבין ּבְ ּּכְ ים ִּחֵדׁש ּ ִּחדוׁשִ ּ............................210  

ִפָלה ֶדםקֹ ָחָדׁש זַֹהר לֹוַמר )נג   211.........................................................................ַּהּתְ

זַֹהר ִּיְלְמדו )נד מֹורֹות ַּהָקדֹוׁש ּּבַ ַאׁשְ י ּבְ ך ּהוא ּכִ ָמה ְְמַזּכֵ ׁשָ רוך ְּוַהָקדֹוׁש ,ַהּנְ ְּבָ  ּהוא ּ

רֹב ל ְּיַמֵלא ַרֲחָמיו ּבְ ֲאלֹות ּכָ   211...............................................................ִלּבֹו ִמׁשְ

לֹו ַּהָקדֹוׁש זַֹהר ִלְלֹמד )נה ָכל ּּכֻ ָנה ּבְ ים ְּמַחְלִקים - ַּהׁשָ ִפי ַּהַדּפִ ל ַּהָיִמים ּכְ ל ׁשֶ  ּכָ

ָנה   211...........................................................................................................ַּהׁשָ

י ַעל ּזַֹהרַה ְּלַחֵלק )נו ים ּפִ ל ְוִלְרׁשֹם ַּדּפִ ְתָקא ַעל ֵחֶלק ּכָ ִּויַחְלקו ,ֶאָחד ּפִ ְתָקאֹות ּ  ַהּפִ

י ם ְּדַבר ַעל ַהֲחֵרִדים ִעיָרם ְלַאְנׁשֵ ל ִלְלמֹד ,ַּהׁשֵ ָכל ָּהָרׁשום ֵחֶלק ֶאָחד ּכָ   211.....יֹום ּבְ

קון )נז ּּתִ ַּלְגֻאָלה ּ ית ּ ַעם - ָהֲאִמּתִ ִנים ִמּטַ א ְּדַאְרָעא ָמאֵרי ַּהְגאֹוִנים ַרּבָ   212............ַּקִדיׁשָ

ִּסיוִמים ָהֶאֶלף ִלְגמֹר )נח כ ּ א ֱּאלול ה"ּבְ ִפי ְלטֹוָבה ָּעֵלינו ַהּבָ עור ּכְ  יֹוֵתר ָהִראׁשֹון ּׁשִ

חֹות אֹו ֵני ִעם ּפָ ל ֶחְבָרתֹו ּבְ ַקד ׁשֶ ּתָ ִּסיום ,ֶאׁשְ ְּלִעלוי ֶאָחד זַֹהר ּ ָרֵאל ַעם ַּמָזל ּ  ,ִיׂשְ
ל ל ּוְלַבּטֵ   212......................ּאֹוְיֵבינו ֲעַצת ְוָיֵפר ,ְוַתְחּתֹוִנים ֶעְליֹוִנים אֹוָתם ַּהָצִרים ּכָ

י )נט יְסָחא ּּבוָנם ַרּבִ ׁשִ ר ָהַרע ַּהֵיֶצר ָהָיה לֹא ִּמקֶֹדם :ִמּפְ ל ִּמְתַגּבֵ ך ּכָ  ּתֹוָרה ַּדי ְוָהָיה ,ְּכָ

ְגֶלה ּנִ ה ֲאָבל ,ְּלֶנְגדֹו ְלַתְבִלין ּבַ ַּהְגֻאָלה קֶֹדם ַעּתָ ר ָהַרע ַּהֵיֶצר ּ  ,יֹוֵתר ִּמְתַגּבֵ
ר ַּגם ֵּזקְלִהְתַח ּוְצִריִכים ְסּתָ ּנִ   213.........................................................................ּבַ

ָרֵאל ַּדֲעִתיִדין ּוְבִגין )ס ְּדִאיהו ,ְּדַחֵיי ֵמִאיָלָנא ְלִמְטַעם ִיׂשְ יּה ִּיְפקון ,ַּהזַֹהר ֵסֶפר ַהאי ּ  ּבֵ

ָּגלוָתא ִמן ַרֲחֵמי ּ   214..........................................................................................ּבְ

ְתֵבי זַֹהר )סא א ָהעֹוָלם ְּלַחֵיי ִזְכרֹונֹו י"ָהֲאִר ָמָרן ּכִ ל ַהּבָ ָמתֹו ּכֹחֹו ְלִפי ֶאָחד ּכָ  ְוִנׁשְ

ָעה ֲחִצי ִויָכְלּתֹו ִפָלה ְזַמן קֶֹדם ׁשָ   214................................................................ַּהּתְ

ִפָלה קֶֹדם ַּהָקדֹוׁש זַֹהר ִלְלמֹד )סב   215...................................................................ַּהּתְ

ִפָלה קֶֹדם )סג זַֹהר ִעְנָין ֵאיֶזה ִלְלמֹד ַּהּתְ   216..............................................................ּּבַ

א ַּהָקדֹוׁש זַֹהר ףַּד )סד ל מֹוֵנַע ֵריַקְנָיא ַּאִליּבָ א ִמיֵלי ּכָ יׁשָ   216......................................ּבִ

מֶֹרת )סה ַאׁשְ   216.................................................................ַּהזַֹהר ֵסֶפר ִיְלמֹד ַהּבֶֹקר ּבְ

לֹא ִמי ַאף )סו ָכל ִיְלמֹד ַּהזַֹהר ָיִבין ּׁשֶ   216.............................................................יֹום ּבְ

קון ֵחֶלק ּהוא זַֹהר )סז ֵּמַהּתִ את ַעל ּ   216.......................................................ְּנעוִרים ַחּטָ

ָכל מֹדִלְל )סח ֲעֵרי זַֹהר יֹום ּבְ   217..................................................................אֹוָרה ְוׁשַ

ִי )סט י ת"ּבַ בֹות ָראׁשֵ ה'ַי :ּתֵ   217.......................................................ּזַֹהר'ּבַ ְּלמודֹו'ּתַ ְרּבֶ

ּקוִניםַהּתִ ֵסֶפר )ע קון ּהוא ּ ּּתִ ֶפׁש ָּגדֹול ּ   218................................................................ַלּנֶ

קוֵני ִלְלמֹד )עא ּּתִ ָכל זַֹהר ּ   218............................................................................יֹום ּבְ

ָכל לֹוַמר )עב ה יֹום ּבְ ּמָ י ּכַ קוֵני םַּדּפִ ּּתִ קו זַֹהר ּ   218......................................ַּהִדיִנים ְּוִיְמּתְ
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ּּבֹו ְיֹבָאר ּגֶֹדל ַמֲעַלת ִלמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים  -  ֶּפֶרק ג ּּ ּ ּ ּ
א ֶזה וַבּבָ ּוְסֻגָלתֹו ּבָ ּּ....................................................................219  

לֹא ִמי )א ִּלְפִניִמיות ָזָכה לֹא ְּדאֹוַרְיָתא ָרִזין ָלַמד ּׁשֶ רוך ַּהָקדֹוׁש ּ ְּבָ   219....................ּהוא ּ

ת אֹור )ב ׁשֶ ָּגנוז ַּהָיִמים ׁשֵ זַֹהר ּ   219.............................................................................ּּבַ

ַעל ֶאת ְַמֲעִריך ַּהָקדֹוׁש ַּהַחִיים ָהאֹור )ג ם ַהּבַ ַבר טֹוב ׁשֵ תֹוַרת ַסְמָכא-ּכְ   220........ַּהסֹוד ּבְ

קון ַּהזַֹהר ִּלּמוד )ד ּּתִ ֶזה ָהָאָדם ּ א ּבָ   221..................................................................ּוַבּבָ

ַחיות ן"ַהֵח ּתֹוַרת ִּלּמוד ְיֵדי ַעל )ה ּּבְ ה ּ ִּדְקֻדׁשָ ְיכֹוִלים אֹור ִנְבָרא ּ ְרֵפי ִלְראֹות ּׁשֶ  ׂשַ

  224...........................................................................................................ַמְעָלה

סֹוד ַּעְמקות )ו ר ּבְ   224............................................חֹוִלים ְּוִרּפוי ֲעָקרֹות ִקיַדתּפְ ְמַאְפׁשֵ

גֹוָתיו ָזָכה ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו י"ָהֲאִר )ז זַֹהר ַּהְגדֹוָלה ְיִגיָעתֹו ְיֵדי ַעל ְּלַהׂשָ   224.......ַּהָקדֹוׁש ּּבַ

ִגיד"ַה )ח ית ִהְבִטיַח "ַּמּ ִיְלַמד יֹוֵסף ְלַהּבֵ ׁשֶ ּכְ חו ַּהסֹוד ּתֹוַרת ּׁשֶ ֲעֵרי לֹו ִּיְפְתּ   225.....אֹוָרה ׁשַ

מֶֹרת )ט ַאׁשְ   226...................................................................ַּהזַֹהר ֵסֶפר ִיְלמֹד ַהּבֶֹקר ּבְ

ָכל זַֹהר לֹוַמר - ְלַפְרָנָסה ְּסֻגָלה )י   226.................................................................יֹום ּבְ

ֵני )יא ים ׁשְ   226...............................................................................................זַֹהר ַּדּפִ

ָכל זַֹהר ִלְלמֹד )יב ת ֶעֶרב ּבְ ּבָ   226.....................................................................קֶֹדׁש ׁשַ

ת )יג ּבָ ָלה ְּלִלּמוֵדי ְּמֻסָגל ּׁשַ   226.............................................................................ַקּבָ

ְכָתב ּתֹוָרה ֶּאָלא ָּלנו יןֵא ָּאנו )יד ּבִ ַעל ׁשֶ ּבְ ה ְוׁשֶ   227.........ַּהַקְדמֹוִנים ְוִסְפֵרי ַּהזַֹהר ֵסֶפר ּפֶ

ֵאינֹו ִמי )טו ְבִחיַנת ּהוא ן"ַהֵח ּתֹוַרת ְולֹוֵמד ַמֲאִמין ׁשֶ  הִיְרֶא לֹא ָּאלוף ַמְפִריד" ּבִ
  227......................................................................................................"ְמאֹורֹות

ֵאינֹו ּוִמי )טז סֹוד ַמֲאִמין ׁשֶ ָאר ּּבַ   228..............................................................'ד'ֶר'ּפֶ ִנׁשְ

הוא ִמי )יז ֵלם ּׁשֶ ִסְתֵרי ַּגם ׁשָ יל ְקָראִנ ּתֹוָרה ּבְ ּכִ   228.................................................ַמׂשְ

ה )יח ּמָ ָכר ָּגדֹול ּכַ ִלּמוד ַּהׂשָ ֶהְעֵדר ְוַהֶהְפֵסד ַּהסֹוד ּתֹוַרת ּּבְ   228.......................ִּלּמוָדּה ּּבְ

ך ּלֹאׁשֶ ִמי )יט ֶהְכֵרַח ,ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו י"ָהֲאִר ְוִסְפֵרי ַּהזַֹהר ִסְפֵרי ַאַחר ְִנְמׁשָ ֵאינֹו ּבְ  ׁשֶ

ֱאֶמת ַּהָקדֹוׁש ַּהָדָבר ֶאת ִלְסּבֹל ָיכֹול ִחיָרה לֹו ֵיׁש ּוֶבֱאֶמת ,ּבֶ ר ּכַֹח לֹו ְוֵיׁש ּבְ ּבֵ  ְלׁשַ

  230................................................................................................ָהַרע ִמְזגֹו ֶאת

ֵלמות )כ   231.............................................................ן"ַהֵח ּתֹוַרת ְיֵדי ַעל ַרק ַהּתֹוָרה ּׁשְ

ָכל )כא ִּגלוי יֹום ּבְ ּ   231...................................................................ַּהזַֹהר ְּלִלּמוד ָחָדׁש ּ

ָמה )כב ׁשָ ַעת ַהּנְ ּבַ   231...............................................................ַהּתֹוָרה ָרֵזי ִלְלֹמד ֻמׁשְ

קוִנים ַּהזַֹהר ִּלּמוד ַמֲעַלת ֹּגֶדל )כג ְּוַהּתִ ּ..................................................................232  

ֲּאִפלו )כד ְקִריַאת ּ ּוְבִגְמגום ְלַבד ַּהזַֹהר ּבִ הֹוֶגה ּהוא ֲהֵרי ,ּּ ם ֶאת ּוְמָפֵרׁש ּכְ ֵיׁש ַּהׁשֵ  ּׁשֶ

ֲּאִפלו ִּנִסים ַלֲעׂשֹות ּבֹו ּכַֹח לֹא ּ   233............................................................ְיִדיָעה ּבְ
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ָלהַּהַק ִּלּמוד ִּעַקר )כה קוִנים ַּהזַֹהר - ּבָ ְּוַהּתִ ּ...........................................................234  

קוִנים ַּהזַֹהר )כו ְּוַהּתִ ַמת - ּ ל ֶנֶגד ַּהָצָלה ֹעֶגן ַהּתֹוָרה ִנׁשְ   235..................................ַרע ּכָ

ת )כז ּבָ ׁשַ ל ִיְלמֹד ּבְ   236.............................................................................זַֹהר ַּהיֹום ּכָ

ָחְכַמת ָהעֹוֵסק )כח ָלה ּבְ ן ִנְקָרא ַּהַקּבָ רוך ְּלַהָקדֹוׁש ּבֵ ְּבָ ָמתֹו ,ּהוא ּ  ֵמעֹוַלם ְוִנׁשְ

ִלּמוד - ָּהֲאִצילות ט ּּבְ ׁשָ   237............................................................ֶעֶבד ִנְקָרא ַהּפְ

ך ְּמֻסָגל ַּהזַֹהר )כט ָמה ְְלַזּכֵ ׁשָ   238............................................................................ַהּנְ

עֹוָלם טֹובֹות ִּמדֹות ְלָכל זֹוִכים ַּהזַֹהר ִּלּמוד ְיֵדי ַעל )ל ּבָ   239.......................................ׁשֶ

ָכל זַֹהר ֲאִמיַרת )לא   239.............................................................ְלַפְרָנָסה ְּמֻסָגל יֹום ּבְ

  239.....................................ַהּבֹוֵרא ּוְדֵבַקת ִליִדיַעת ָהָאָדם ֶאת ֵמִביא ַּהזַֹהר ִּלּמוד )לב

ה ַּהזַֹהר ִּלּמוד ְיֵדי ַעל )לג ק ַנֲעׂשֶ ל ִּלּמוִדים ִמיֵני ְלָכל ֵחׁשֶ ה ַהּתֹוָרה ׁשֶ   240..........ַּהְקדֹוׁשָ

בֹות ֶעֶצם )לד ִרין ַּהזַֹהר ּוֵריְוִדּב ּתֵ   240.........................................סֹוף ָלֵאין ָהָאָדם ְּמַקׁשְ

ַנע לֹא )לה ַהְדָבִרים ַּהַגם ַּהזַֹהר ִּמְקִריַאת ִיּמָ   240............................ַּוֲחתוִמים ְּסתוִמים ּׁשֶ

הוא ִמי )לו ַעל ּׁשֶ זַֹהר ִּלּמודֹו רֹב ִיְהֶיה ָּגדֹול ֵעֶסק ּבַ י ,ַּהָקדֹוׁש ּּבַ ְמקֹום ֵמִאיר ּהוא ּכִ  ּבִ

ך   240..........................................................................................................ְַהחֹׁשֶ

ֵסֶפר ֵעיַנִים ּוְמאֹור יםַּהַחִי אֹור ֵסֶפר ֶאת ְַמֲעִריך ַהחֹוֶזה ַּהָקדֹוׁש ָהַרב )לז   241......ַּהזַֹהר ּכְ

ּבֶֹקר ַּהזַֹהר ֲאִמיַרת אֹו ִּלּמוד )לח ם ּבַ ּכֵ ֶפׁש ְלָטֳהַרת מֹוִעיל ַהׁשְ  ִּלּמוד ְוַתֲאַות ַהּנֶ

  241.........................................................................................................ַהּתֹוָרה

ל ֵיְיָנּה ְטִעיַמת ְיֵדי ַעל )לט ִניִמיות ,ּתֹוָרה ׁשֶ ּּפְ ַאֲהָבה ָהָאָדם ִמְתעֹוֵרר ,ַהּתֹוָרה ּ  ּבְ

ְלַמְעָלה ִנְפָלָאה ָגה ַּהַדַעת ִמן ּׁשֶ   241.............................................................ְּוַהַהׂשָ

אות מֹוַנַעת ַּהסֹוד ָחְכַמת ֶסקֵע )מ ִּהְתַנׂשְ ֶניָה ְוִנְדֶחה ִּחיצֹוִניֹות ָחְכמֹות ּ ך ִמּפָ ַהחֹׁשֶ  ְּכְ

ֵני   242....................................................................................................ָהאֹור ִמּפְ

קוִנים ,ַּהזַֹהר ִּלּמוד )מא ּּתִ ַחר ֵמֲעלֹות ,ָחָדׁש ְוזַֹהר ּ  ָמַנע ַהּכֹוָכִבים ֵצאת דַע ַּהׁשַ

ֵרַפת ְלמוד ׂשְ   243............................................................................................ַּהּתַ

ֲּאִפלו )מב ֵעת ּ ּוְכֵבדות ַּעְצלות ּבְ ר ּ ִלּמוד ִּיְתַגּבֵ   243............................................ַּהזַֹהר ּּבְ

בוַע ִּמֵסֶדר ַּהזַֹהר ִלְלמֹד ַיֲעֹבר ְולֹא חֹק )גמ ַּהׁשָ ּ......................................................243  

ֲּאִפלו ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ִּלּמוד )מד ִלי ּ ם ִלְפֵני ָּחׁשוב ֲהָבָנה ּבְ  ָלָאָדם ָּגדֹול ָּגֵדר - ַּהׁשֵ

לֹא ה אִּמִלְקרֹ ַיֲעֹבר ׁשֶ ָרׁשָ בוַע ִּמֵדי ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ִמֵסֶפר ַהּפָ בוַע ּׁשָ ׁשָ   244...............ּּבְ

ִרים ֵאין ִאם )מה ְגֶלה ִּלּמוד ְמֻעּטָ ָנִתי ַהּנִ ִלּמוד ַּהׁשְ ָלה ּּבְ  ִּלּמוד ,ֶאָחד יֹום ַּהַקּבָ

ָנה ׁשְ לום ֵאינֹו ַהּמִ   245........................................................................................ּּכְ

ק זַֹהר ָאָדם ִיְלמֹד )מו ֵחׁשֶ   246..........................................................................ָּגדֹול ּבְ

לֹא ִמי )מז   246..................................................ִּמָיָמיו אֹור ָרָאה לֹא ַּהזַֹהר אֹור ָרָאה ּׁשֶ
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ֵאין ֵמֲחַמת )מח ָנז ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ִסְפֵרי ׁשֶ ּכְ ַאׁשְ ן ַעל ,ּבְ ים הֹוְלִכים ֵהם ּכֵ ׁשִ  ְמֻלּבָ

י ַמְלּבוׁשֵ   246.............................................................................)ֶּגְרַמְנָיה( ַּדייְטׁש ּּבְ

ל ַּהָקדֹוׁש ַּהָלׁשֹון )מט ם ַלֲעבֹוַדת ְמֹאד ְמעֹוֵרר ַּהזַֹהר ׁשֶ ַרך ַּהׁשֵ   247.........................ְִיְתּבָ

זַֹהר )נ ֲּאִפלו ִנְמָצא ֵאינֹו ּּבַ ָבה ּ   247...........................................................ְיֵתָרה ַאַחת ּתֵ

ה זַֹהר ִלְלֹמד ִהְזִהיר )נא   247...............................................................................ַהְרּבֵ

ְלֹמד ָחְכַמת ַהִנְסָתר - ֶּפֶרק ד ּיִ ִריַאת ָהָאָדם ׁשֶ ִּעַקר ּבְ ּ ּ..............248  

ִיְלמֹד ָהָאָדם ִריַאתּבְ ִּעַקר )א ר ָחְכַמת ּׁשֶ ְסּתָ   248......................................................ַהּנִ

ִּדּבוֵרי )ב ִּקׁשוֵטי ֵהם ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּ ַמת ַּהַחִיים ֶנֶפׁש ּ   248..............................ָהָאָדם ְלִנׁשְ

ל )ג קון ּהוא ֵּמַהזַֹהר ְואֹות אֹות ּכָ ּּתִ ָמה ּ ׁשָ   248...........................................................ַלּנְ

ַפְרֵד ִלְטרַֹח ְָצִריך )ד ָיכֹול ֵהיָכן ַעד ַהּתֹוָרה ס"ּבְ יג ּׁשֶ ָמתֹו ָלאו ְוִאם ,ְּלַהׂשִ ְתַגְלֵגל ִנׁשְ ּּתִ ּ 

  249.......................................................................................................ַעםּפַ עֹוד

ִמיד ַלֲעסֹק ְָצִריך ָהָיה ִויַטאל ַּחִיים ָהַרב )ה ָכל ּתָ ֵסֶפר ְיָכְלּתֹו ּבְ ֵני ַּהזַֹהר ּבְ ֶאָחד ִמּפְ ּבְ  ׁשֶ

ִּמִגְלגוָליו ּ ֶזה ֶהֱאִמין לֹא ּ   249...............................................................................ּבָ

ֵּאִלָיהו )ו ִביא ּ י ָאַמר ַהּנָ ְמעֹון ְלַרּבִ ן ׁשִ דֹור ,יֹוַחאי ּבֶ ּבַ ְרְנסון ָהַאֲחרֹון ּׁשֶ  ִמּתֹוָרתֹו ִּיְתּפַ

ְהֶיה ּתִ ֶפׁש ָמתֹוק ׁשֶ א ַלּנֶ   250................................................................ָלֶעֶצם ּוַמְרּפֵ

ה ִנְמָצִאים )ז ּמָ זַֹהר ַמֲאָמִרים ּכַ ִגָלה ַּהָקדֹוׁש ּּבַ ּׁשֶ י ּ ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ  ְלַתְלִמיָדיו יֹוַחאי ּבַ

ְלקותֹו ַאַחר ִּהְסּתַ ּ...........................................................................................251  

ַתח" ִעְנַין )ח זַֹהר "ּפָ   251................................................................................ַּהָקדֹוׁש ּּבַ

ל )ט ִרים ּכָ ְסּפָ זַֹהר ּוִמְנָיִנים ַהּמִ ּבַ ִמְנָין ְּמֻדְקָדק ,ּׁשֶ ִדְקדוק ּבְ ּּבְ י ַעל ָּגדֹול ּ מֹות ּפִ ָהָיה ׁשֵ  ׁשֶ

ָלה ָיָדם ַקּבָ   251..................................................................................................ּבְ

אֹור" )י ּה ַהּמָ ּבָ ָוָנה - "ְּלמוָטב ַמֲחִזירֹו ׁשֶ   252.......................................ַּהסֹוד ְלתֹוַרת ַּהּכַ

ֻאָלה - ֶּפֶרק ה ִכיָנה וְמָקֵרב ַהּגְ ַּהזַֹהר ִתקון ְלַהׁשְ ּ ּּ ּ ּ ּ.....................254  

ֱאֶמת ַּהזַֹהר ִּלּמוד )א ְוְסַמך ַסַעד ּהוא ּבֶ ִכיָנה ּ   254....................................................ַּלׁשְ

ּטול )ב ִניִמיות ִּלּמוד ְיֵדי ַעל ּהוא ַּהִדיִנים ּּבִ ּּפְ   255..............................................ַהּתֹוָרה ּ

ִּנְתַגָלה ַּהזַֹהר )ג י ָהַאֲחרֹון ַּלדֹור ּ ַּהָגלות ִמן ֵּיְצאו ּבֹו ּכִ ַרֲחִמים ּ   256...............................ּבְ

ְּגֻאַלת )ד ָרֵאל ּ   260...................................................................ַּהזַֹהר ִּלּמוד ְיֵדי ַעל ִיׂשְ

ְזכות )ה ְפַרח ַּהזַֹהר ּּבִ ָרֵאל ְּיׁשוַעת ּתִ   261..................................................................ִיׂשְ

לו ַּהזַֹהר ְיֵדי ַעל )ו ּטְ ל ִּיְתּבַ   262....................................................................ַּהְקִלּפֹות ּכָ

ר  -  ֶּפֶרק ו ׁשֶַאְפׁשָ ִקי ּבְ ְהֶיה ּבָ ּיִ ּס ופֹוְסִקים וְבאֹותֹו "ְלָאָדם ׁשֶ ּ
מור   263.................................................................ְּזַמן ַעם ָהָאֶרץ ּגָ
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ַּהִלּמוד )א ִכְתֵבי ּ ֵני ִיְהֶיה לֹא ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו י"ָהֲאִר ּבְ  ַעל ְלָהִאיר ֶּאָלא ,ַהֲחִקיָרה ִמּפְ

  263..................................................................................ּוְמֻצְחָצח ַצח אֹור ַנְפׁשֹו

ר )ב ִיְהֶיה ְלָאָדם ֶאְפׁשָ ִקי ּׁשֶ ׁשַ ּבָ ָּגמור ָהָאֶרץ ַעם ְזַמן ּוְבאֹותֹו ּופֹוְסִקים ס"ּבְ ּ...............264  

ֶרם ִמן קֹוִצים ְלַבֵער ֶעְליֹוִנים ְוָרִזין ּתֹוָרה ִסְתֵרי ְּלַגלֹות ִמְצָוה )ג   266.........................ַהּכֶ

ַתְלמוד ופֹוְסִקים -  ֶּפֶרק ז ּאֹור ַהזַֹהר ֻמְצָנע ּבְ ּ ּ...........................268  

ל )א ִאים ִּדְבֵרי ּכָ ּנָ ַהְרֵרי ְּיֻסָדָתם ְוָהָאמֹוָרִאים ַהּתַ   268....................ַהּתֹוָרה ִּמסֹוד קֶֹדׁש ּבְ

  269...........................................................ּתֹוֲאִמים ִּיְהיו ַּיְחָדו ְּדאֹוַרְיָתא ְוָרִזין ַּגְלָיא )ב

ר ֵחֶלק ַּהדֹוֶחה )ג ְסּתָ ל ַהּנִ ָלּה ּדֹוֶחה ,ַהּתֹוָרה ׁשֶ   271.........................................ְוֶנֱעָנׁש ,ּּכֻ

לֹוְמִדים )ד ׁשֶ ִרים ָּאנו ,ְּדתֹוָרה ִנְגֶלה ּּכְ ַמת ִעם ְמַדּבְ ּיִמיותּוְפִנ ִנׁשְ   272..................ַהּתֹוָרה ּ

ין ְלַהְבִחין ֵיַדע ַהּתֹוָרה סֹוד ְיֵדי ַעל )ה ִּאסור ּבֵ ר ּ   272.............................................ְלֶהּתֵ

ר ִאי )ו ִלי ַהּבֹוֵרא ִליִדיַעת ָלבֹוא ֶאְפׁשָ ָלה ָחְכַמת ּבְ   273..........................................ַּהַקּבָ

ְּסֻגַלת ֵסֶפר ַהזַֹהר -  ֶּפֶרק ח ּ....................................................275  

  275.......................................................................ַהְיֵרִאים ִסְפֵרי ְלָכל ָמקֹור ַּהזַֹהר )א

קוִנים ַּהזַֹהר ִלְלמֹד ָּראוי )ב ְּוַהּתִ ינֹוקֹות ִעם ּ ֵני ּתִ ע ּבְ ׁשַ ֵדי ,ּתֵ ִיְרָאָתם ּכְ ְהֶיה ּׁשֶ  קֹוֶדֶמת ּתִ

  275......................................................................................................ְלָחְכָמָתם

קון ּהוא ,ָקָאַמר ַמאי ָיַדע ְּדָלא יּפִ ַעל ַאף ,ַּהזַֹהר ְקִריַאת )ג ּּתִ ִכיָנה ּ ה ַּלׁשְ  ַּהְקדֹוׁשָ

ָמתֹו   275......................................................................................................ּוְלִנׁשְ

י ַעל ַאף ,זַֹהר ַּהלֹוֵמד )ד ֵאינֹו ּפִ רוך ַּהָקדֹוׁש ,ְמִבינֹו ׁשֶ ְּבָ יַעּת' - ְּדָבָריו ְּמַתֵקן ּהוא ּ  ֹוׁשִ

י ִעם 'ה"ֲהָוָי ּתֵ בֹות ַהׁשְ י ַהּתֵ ּתֵ ִגיַמְטִרָיא ,ַהּכֹוְלִלים ּוׁשְ קוִני ר"זַֹה' ּּבְ ּּתִ   276...............'ם"ּ

ְּוִתקוִנים זַֹהר ִלְלמֹד )ה ִפָלה קֶֹדם ָחָדׁש זַֹהר אֹו ּ   276................................................ַּהּתְ

ִפָלה ֲהָכָנה זַֹהר )ו   276...........................................................................................ַּלּתְ

ֱאֶמת ִּלְתׁשוָבה מֹוִעיל ַּהזַֹהר ִּלּמוד )ז   276..................................................................ּבֶ

ל ַעל ְמרֹוָמם ַּהזַֹהר ֵסֶפר ִּלּמוד )ח ַגם ,ִּלּמוד ּכָ ׁשֶ ִיְטֶעה ְוַאף ָקָאַמר ַמאי ָיַדע לֹא ּּבְ  ּׁשֶ

ְקִריָאתֹו   277......................................................................................................ּבִ

ל )ט יקו לֹא ְנָביֹות ֵאיֵלי עֹורֹות ּכָ ל ְוִרְמזֹוָתיו ֹוָתיוסֹוד ְלָבֵאר ַּיְסּפִ קוִנים ֵסֶפר ׁשֶ ַּהּתִ ּ 

ר   277.................................................................................ָהַרְעיֹון ְיִכיֵלם לֹא ֲאׁשֶ

ֵסֶפר )י קוִנים ּבְ ַּהּתִ לוִלים ּ ל ּּכְ עֹוָלם ַהָחְכמֹות ּכָ ּבָ   278..................................................ׁשֶ

קוִנים ֶעְרּכֹו ֵאין ְַאך ,ְונֹוָרא ָקדֹוׁש ַּהזַֹהר )יא ַהּתִ ּּכְ ּ...................................................278  

ם ֹנַעם ִלְראֹות ְיכֹוִלים ָידֹו ַעל )יב   278....................................................................ַּהׁשֵ

ך ְלׁשֹונֹו )יג ָמה ְְמַזּכֵ ׁשָ   278......................................................................................ַהּנְ
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ֵצל ְּסֻגָלה )יד   279...................................................................ִּחיצֹוִניֹות ֵמָחְכמֹות ְלִהּנָ

ָמה רְלַטֵה ְּסֻגָלה )טו ׁשָ   279.....................................................................................ַהּנְ

לֹא ִמי ַאף )טז ָכל ִיְלמֹד ַּהזַֹהר ָיִבין ּׁשֶ   280.............................................................יֹום ּבְ

ֵצל )יז בֹות ְלִהּנָ ְחׁשָ ֵעת ָזרֹות ִמּמַ   280.............................................................ִּפָלהַהּתְ ּבְ

ק ָהרֹוֶצה )יח קֹונֹו ְּלִהְתַדּבֵ ק ּבְ זַֹהר ִיְדּבַ   280....................................................ַּהָקדֹוׁש ּּבַ

ֵאינֹו ִמי )יט חוץ ַּהָדר מֹוּכְ ּהוא ַהָחְכָמה זֹאת לֹוֵמד ׁשֶ ִמי דֹוֶמהְו ָלָאֶרץ ּּבְ ֵאין ּכְ  לֹו ׁשֶ

  281............................................................................................................יֱאלַֹק

ַח ּהוא ַּהזַֹהר ֵסֶפר )כ ְפּתֵ   281...............................................................ַּהסֹוֵגר ְּוהוא ַהּמַ

ה )כא ָמה ּרוַח ֶנֶפׁש ְּלַתֵקן ִיְזֶכּ   281...........................................................................ְנׁשָ

ה ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו י"ָהֲאִר ְוִכְתֵבי ַּהזַֹהר ְיֵדי ַעל )כב ְבִרָיה ָהָאָדם ַנֲעׂשֶ ה ּּכִ   282...........ֲחָדׁשָ

קוִנים ִּלּמוד ְיֵדי ַעל )כג ּתִ ּּבַ קו ֵהִבין ּ ְמּתְ ּנִ ל ּׁשֶ   282............................................ַּהִדיִנים ּכָ

ִיְהֶיה ֵעֶסק ְלַבַעל ְּסֻגָלה )כד זַֹהר ִּלּמודֹו רֹב ׁשֶ   282..........................................ַּהָקדֹוׁש ּּבַ

אֹור ַנְפׁשֹו ָלאֹור ְּסֻגָלתֹו )כה ְצִחִיים ַּהַחִיים ּבְ   282......................................................ַּהּנִ

ִבים ִלְלֹמד ֹזַהר -  ֶּפֶרק ט ָלם ַחּיָ   284............................................ּּכֻ

  284........................ן"ַהֵח ּתֹוַרת ִּלּמוד ְלַהְתָחַלת ְזַמן ָקַצב לֹא ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו י"ָהֲאִר )א

ִלי ַּהסֹוד ּתֹוַרת ִּלּמוד )ב יקֹוְרסות ֵמִביא ָטֳהָרה ּבְ   285.............................................ְּלֶאּפִ

ִּמלוי )ג ֵרסֹו ּ ׁשַ ּכְ ָלה ִּלּמוד קֶֹדם ּופֹוְסִקים ס"ּבְ   285..................................................ַּהַקּבָ

הו ָלבֹוא ָיכֹול ָאָדם ֵאין )ד ְּלַמׁשֶ ָגה ּ ַגְדלות ַּהׂשָ ל ַהּבֹוֵרא ּּבְ מֹו ַהּתֹוָרה יִּלּמוֵד ִמּכָ  ּכְ

ָלה ֵמָחְכַמת   286............................................................................................ַּהַקּבָ

ְגֶלה ִּלּמוד ָאָדם ַּיְקִדים ְלעֹוָלם )ה ר ַהּנִ ְסּתָ   287.......................................................ְלַהּנִ

ֶפׁש אֹור ֵהם ָרהַהּתֹו סֹודֹות )ו   288...........................................................................ַהּנֶ

ׁשִֹפי - ֶּפֶרק י ּחֶֹדׁש ֱאלול ָראוי ְלִלמוד ַהִתקוִנים ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ..................289  

קוִנים ֲאִמיַרת ַמֲעַלת ֹּגֶדל )א ּּתִ חֶֹדׁש ּ ַז ,ֱּאלול ּבְ ּמְ ךׁשֶ ֶפׁש ְּכֵ ָמה ּרוַח ַהּנֶ   289.................ּוְנׁשָ

ֵרי )ב ִלים ְלִמי ַאׁשְ ַיׁשְ קוִנים ֵסֶפר ּׁשֶ ּּתִ ָיִמים ּ ַּהָללו ּּבַ ּ..................................................289  

גון )ג ֵּמַהּנִ קוִנים לׁשֶ ּ ַּהּתִ חֶֹדׁש ּ ּוֵמַהֲחִליׁשות ֱּאלול ּבְ ְתַאֲחִרים ַּהֵלב ּ ּמִ ׁשֶ ה ,ּכְ  ַנֲעׂשֶ

ְּוִתקוִנים ֶעְליֹוִנים ְּדָבִרים   290........................................................ְלַמְעָלה ְּגדֹוִלים ּ

קון )ד ּּתִ ׁשוָבה ְלַבַעל ּ יןַּד 'ה לֹוַמר ּּתְ קוִנים אֹו זַֹהר ּפִ ּּתִ ָכל ּ ַטֵהר ,יֹום ּבְ ּמְ ַּהגוף ׁשֶ ּ 

ָמה ׁשָ   291.......................................................................................................ְוַהּנְ

קוֵני ִלְלמֹד )ה ּּתִ ִעים זַֹהר ּ ּפוִרים יֹום ַעד ֱּאלול חֶֹדׁש ֵמרֹאׁש יֹום ַאְרּבָ   291..................ַּהּכִ
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חֶֹדׁש )ו ֶרת - ָהֱאֶמת ָחְכַמת דְלמֹוּתִ ַּהיֹום ֲחִצי ֱּאלול ּבְ ׁשוָבה ְיֵמי ּוַבֲעׂשֶ  דְלמֹוּתִ לֹא ּּתְ

י ּוַבָיִמים ,ַּדְוָקא ָהֱאֶמת ָחְכַמת ִאם ּכִ ין ּ ּבֵ ּפור ׁשֶ ה ְלֻסּכֹות ּּכִ ְרּבֶ ִלּמוד ּתַ ִה ּּבְ  ִּליםַהּתְ

  292...........................................................................................................ְּוַהזַֹהר

חֶֹדׁש )ז ת ַהּכֹל ַיד ֱּאלול ּבְ ׁשֶ ּמֶ ֵסֶפר ְמׁשַ קוִנים ּבְ ַּהּתִ ּ..................................................292  

ֵרי )ח ִלים ִמי ַאׁשְ ַיׁשְ קוִנים רֵסֶפ ּׁשֶ ַּהּתִ ָיִמים ּ ֵּאלו ּבְ ה ּ ר ֵּמֲחִמׁשָ ָאב ָעׂשָ  יֹום ַעד ּבְ

ּפוִרים ַלִים ַּיִקיֵרי - ַּהּכִ ֲאִמיַרת ַמְתִחיִלים ְּירוׁשָ קוִנים ּבַ ַּהּתִ ה ּ ר ֵּמֲחִמׁשָ ָאב ָעׂשָ   292...ּבְ

  292....................................................ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו ִּמְסְקִוויָרא ר"ָהַאְדמֹו ָנַהג ְוֵכן )ט

ת ְיֵדי ַעל )י ּבִ ְּדָרׁשַ ִעְנָיִנים י"ָהַרׁשְ ַּהָללו ּבָ  ְּוֶזהו ,ְלַמְעָלה ָהִעְנָיִנים אֹוָתן ְּוִנְבנו ַּנֲעׂשו ּ
ל קון ִּעַקר ּכָ ּּתִ ָלה ּּמודִל ּ ל יֹוֵתר ַּהַקּבָ ָאר ִמּכָ   293..............................ַהּתֹוָרה ֶחְלֵקי ׁשְ

ָלה ָחְכַמת )יא ם ִנְקָרא ַּהַקּבָ ׁשֵ ר ּבְ ִּמׁשום ,ִנְסּתָ ר ּ ַדּבֵ ּמְ  ְלַמְעָלה ָהֶעְליֹוִנים ֵמעֹוָלמֹות ׁשֶ

ֵאין ,ְלַמְעָלה ֶזה ּוְתִפיָסה ָגהַּהׂשָ ׁשֶ ִרָיה ְּלׁשום ּבְ ר ֶנֱעָלם ְּוהוא ּּבְ   293........ֵמַהּכֹל ְוִנְסּתָ

ל )יב ְצִחִיים ַּהַחִיים ִמן ּפֹוֵרׁש ָהֱאֶמת ֵמָחְכַמת ַהּפֹוֵרׁש ּכָ  ָחְכַמת ִּלּמוד סֹוד - ַּהּנִ

ָל יַמת הַּהַקּבָ ִתי ַמְחּכִ לֹא ִמי - ּפֶ   294.ִּמָיָמיו ְמאֹורֹות ָרָאה לֹא זֹו ַהָחְכָמה אֹור ָרָאה ּׁשֶ

ָלה ָחְכַמת )יג ם ְוִיְרַאת ַאֲהָבה ַיְכִניס ַּהַקּבָ ֵלב ַּהׁשֵ ֵרי – ָהָאָדם ּבְ ִי ְלִמי ְוַאׁשְ הּׁשֶ   294ָלֶזה ְזֶכּ

ֶנה ּפֹוֵעל ָהֱאֶמת ָחְכַמת ִּלּמוד )יד ִיּבָ ית ּׁשֶ ְקָדׁש ּבֵ   296...............................................ַּהּמִ

  296......................................................ַהּתֹוָרה ִסְתֵרי ַגםְו ַהּתֹוָרה ִנְגֵלית ַּגם ִלְלמֹד )טו

ֵאינֹו ִמי )טז ֵסֶפר עֹוֵסק ׁשֶ ְּוִתקוִנים ַּהזַֹהר ּבְ ל ,י"ָהֲאִר ְוִכְתֵבי ּ ָפה ּהוא ּתֹוָרתֹו ּכָ  ִּמׂשָ

לֹו ,ְּוַלחוץ אות ָּטעות ְּוּכֻ י ִלְהיֹות ֶּאָלא ּתֹוָרהּבַ עֹוֵסק ְוֵאינֹו ,ְּוַרּמָ ם ֵמַאְנׁשֵ  ,ׁשֵ
ֵרר ַּהדֹור ְּגדֹול ְורֹאׁש ַרב ִלְהיֹות ּתָ ִריֹות ַעל ּוְלִהׂשְ  ֵחֶלק ְולֹא ַּחִיים לֹו ְוֵאין ,ַּהּבְ

ַחִיים ּוְבַוַדאי - ּּבַ יג לֹא ּ  ָמָרן ְוִכְתֵבי ַּהזַֹהר ִּלּמוד ְיֵדי ַעל ֶּאָלא ַּחִיים ָאְרחֹות ַּיׂשִ

ְלַבד ִויַטאל ִּייםַח ָהַרב   297.................................................................................ּבִ

ר ִאי )יז יך ֶאְפׁשָ ִכיָנה ְְלַהְמׁשִ דֹור ַּהׁשְ  ַּחִיים ָהַרב ָמָרן ְוִכְתֵבי ַּהזַֹהר ְיֵדי ַעל ַרק ,ַּהֶזה ּּבַ

ְלַבד ִויַטאל   298.................................................................................................ּבִ

א עֹוָלם טֹוב ִלְראֹות ָיִמים אֹוֵהב ַּחִיים ֶהָחֵפץ ָהִאיׁש ִמי )יח עֹוָלם ַהּבָ ק ,ַּהֶזה ּבָ  ִיְדּבַ

ֵסֶפר ְלַבד ִויַטאל ַּחִיים ָהַרב ָמָרן ּוְבִכְתֵבי ַּהזַֹהר ּבְ   298............................................ּבִ

קוֵני ֵסֶפר )יט ּּתִ ַּהגוף ְמַטֵהר זַֹהר ּ ּוְמַקֵדׁש ּ ָמה ּ ׁשָ חֶֹדׁש אֹותֹו ַּהלֹוֵמד ְלָכל ַהּנְ   299...ֱּאלול ּבְ

קוִנים )כ ַּהּתִ ק ְּסֻגָלָתן - ּ   299......................................................................ַּהִדיִנין ְלַמּתֵ

ַעם )כא ט ַהּטַ ׁשֵ ְתַפּ ּנִ קוִנים ִּלּמוד ּׁשֶ ַּהּתִ יֵמי ּ ׁשוָבה ּבִ   299.......................ַּהזַֹהר ִמן יֹוֵתר ַּהּתְ

קוֵני )כב ּּתִ ֶפׁש ּ ְּוַהגוף ַהּנֶ ּ........................................................................................300  

קוֵני סֹוד )כג ּּתִ ִגָלה ַּהזַֹהר ּ ּׁשֶ י ּ ְמעֹון ָהַרּבִ ן ׁשִ   300................................................יֹוַחאי ּבֶ

ַעל )כד ם ַהּבַ קוֵני ִלְלמֹד ֵררְמעֹו ָאֵמן ָּעֵלינו ָיֵגן ְּזכותֹו טֹוב ׁשֵ ּּתִ   301.........................זַֹהר ּ
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ָכל ִלְלֹמד )כה ָנה קֶֹדם ַלְיָלה ּבְ ׁש ַּהׁשֵ קוֵני ֶאָחד ַמֲאָמר ,ַמּמָ ִּמּתִ  ְוָאז ,ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּ

ן יׁשַ ַטח ּתִ יָרא ּוַבל ּבֶ   301.....................................................................................ּתִ

יֵמי )כו ים ֱּאלול ּבִ ינו ָהָיה ,ְָוֵאיָלך חֶֹדׁש רֹאׁש ֵמֶעֶרב ַּהְקדֹוׁשִ  ִמַסאְטַמאר ַּהָקדֹוׁש ַּרּבֵ

עור לֹוֵמד ִתקוֵני ּׁשִ ּּבְ ִפָלה ַאַחר יֹום ִּמֵדי ,זַֹהר ּ ף ,ַּהּתְ ַטִליתֹו ְמֻעּטָ ר ּּבְ ְתִפ ּוְמֻעּטָ  ִּליןּבִ

ינו ְּדַרּבֵ ם ּ   301....................................................................................................ּתָ

ִאלו ָּהַאְחדות ִמן ֵחֶלק ַהּתֹוֵפס )כז ּּכְ לֹו ּתֹוֵפס ּ   302.......................................................ּּכֻ

ּעורו )כח ִנים ּ ְרֵדַמְת ְיׁשֵ   302..............................................................................ֶכםִּמּתַ

  303................................................................................ַּהזַֹהר ִּלּמוד ַמֲעַלת ֹּגֶדל )כט

דות ְלַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש -  ֶּפֶרק יא ִּהְתַנּגְ ּ ּ......................................305  

ֵאינֹו ִמי )א ֵאינֹו ֵמֲחַמת ן"ַהֵח ּתֹוַרת ִלְלמֹד זֹוֶכה ׁשֶ ָאר אֹו ֵזִדים ֶּהֵסת אֹו ,ָחֵפץ ׁשֶ  ׁשְ

ל ֵיַדע ,ְמִניעֹות ּכָ ֵאין ֵמֲחַמת ֶזה ׁשֶ ה ַנְפׁשֹו ׁשֶ ּוְנִקָיה ַזּכָ ם ֶאל ְּוָיׁשוב ,ּ   305.ִּויַרֲחֵמהו ַּהׁשֵ

ׁשֹוֵמַע ִמי )ב ּוַמִדיִחים ְמִסיִתים ְלִדְבֵרי ּׁשֶ לֹא ּ ָרה ָחְכָמה ִלְלמֹד ּׁשֶ  ִמי אֹו - זֹו ִנְסּתָ

ָקִמים לֹא ,ַמְפִריִעים ָעָליו ּׁשֶ ָלה ְוָחְכַמת ַּהָקדֹוׁש זַֹהר ִיְלמֹד ּׁשֶ  ֵאינֹו ְּוהוא ,ַּהַקּבָ

ךְוִנְמ ֶּנְגָדם ַלֲעמֹד ָיכֹול י ֵיַדע ,ִליְצַלן ַרֲחָמָנא ַאֲחֵריֶהם ְׁשָ  ְטהֹוָרה ֵאיָנּה ַנְפׁשֹו ּכִ

ּוְנִקָיה ּ............................................................................................................305  

ִניִמיות )ג ּּפְ ִּגלוי ִהיא ַהּתֹוָרה ּ ּ א ְיָקָרא ּ ִריך ְּדקוְדׁשָ   306.........................................ּהוא ְּבְ

זַֹהר )ד ִסים ּּבַ מֹות ְמֻכּנָ ַּהַצִדיִקים ִנׁשְ י ּ ּנו ִּנְדִחים ְוָהֲאֵחִרים ,ִּמדֹות ְוַאְנׁשֵ   306................ִּמּמֶ

ֵתַבת ּהוא ַּהזַֹהר ֵסֶפר )ה ְת ֹנַח ּכְ ּנִ סוׁשֶ ּנְ ּה ּּכַ ַנִים ּבָ ַבע ֵמִעיר ׁשְ ְלכוָתא ְוׁשֶ   307...............ִּמּמַ

ָכל ְלַגְמֵרי ּכֹוְפִרים )ו ָלה ַּדְרֵכי ּוְבָכל ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ִּדְבֵרי ּבְ ֵניֶהם ּוַמְחִציִפים ,ַּהַקּבָ  ּפְ

ּכָ ְואֹוְמִרים קוִנים ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ֵסֶפר לׁשֶ ְּוַהּתִ י ָיָצא לֹא ּ י ִמּפִ ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ  יֹוַחאי ּבַ

ל - ַוֲחֵבָריו ר ּכָ ִדְבֵרי ֵמִבין ַּדַעת ּבַ קוִנים ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּׁשֶ ְּוַהּתִ ר ִאי ּ  ֶאְפׁשָ

ְּלִהְתַגלֹות י ּ י ַעל ִאם ּכִ   307......................................ְמֹאד ְונֹוָרא ָּגבֹוּהַ ַּהקֶֹדׁש ּרוַח ּפִ

ְתֵבי ְוֵכן )ז ִאי ,ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו י"ָהֲאִר ּכִ ר ׁשֶ ֶכל ֶאְפׁשָ ׂשֵ י ּבְ ים ְּלַגלֹות ֱאנֹוׁשִ ִּחדוׁשִ ּ 

ְּוִהְתַגלות ּ ֵאֶלה ּ ְנָיִנים לֹוםְוׁשָ ַחס ְוִלְסּתֹר ַלֲעקֹר רֹוִצים ְוֵהם ',ְּוכו ּּכָ ָגִבים ּבִ  ִּנׂשְ

ֵאֶלה ֵהא לֹא ,ּּכָ זֹאת ּתְ ָרֵאל ּכָ ִיׂשְ   308....................................................................ּבְ

ְּוִגלוי ֶהְעֵלם -  יב ֶּפֶרק   309.......................................................ַּהזַֹהר ּ

ַּמדוַע )א ִּנְתַגָלה ּ   309.........................................................?ְָוֵאיָלך ן"ר 'ה ַנתִּמׁשְ ַּהזַֹהר ּ

ל )ב ָמתֹו ְּורוחֹו ַנְפׁשֹו ְּלַתֵקן ְּמֻחָיב ְוֶאָחד ֶאָחד ּכָ ל ְוֶאת אֹותֹו ,ְוִנׁשְ לֹו ָהעֹוָלם ּכָ  ,ּּכֻ
ָרֵזי ּוְבִהְתַעְסקות ְּדאֹוַרְיָתא ּבְ קוִנים ַּהזַֹהר ִּדְבֵרי ּּ ְּוַהּתִ י ַעל ּ ינו ּמֹוֵרינו ִּדְבֵרי ּפִ  ְּוַרּבֵ
ּטוָלם ֵאין - ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו י"ָהֲאִר ָהַרב ּוִבעוָרם ּּבִ ל ּ ִלּמוד ֶּאָלא ַּהְקִלּפֹות ׁשֶ  ּּבְ

ָלה י ַעל ַּהַקּבָ קון עֹוָלם ּפִ ַּהּתִ ּ...........................................................................309  

ִּנְתַגָלה ַּהזַֹהר )ג דֹורֹות ַרק ּ ֵדי ָהַאֲחרֹוִנים ּּבַ ִּמָצֵרינו ָּעֵלינו ְלָהֵגן ּכְ ְּגֻאָלֵתנו ּוְלָהִחיׁש ּ ּ ּ...311  
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ר )ד ִטיַרת ַאֲחֵרי ַּהזַֹהר ְלַהֲעָלַמת ֶהְסּבֵ י ּפְ ן ְמעֹוןׁשִ ָהַרּבִ   311..............................יֹוַחאי ּבֶ

ן לֹא .א י ֶּאָלא ַּהזַֹהר ִסְתֵרי ִלְכּתֹב ִנּתָ א ְלַרּבִ   311.....................................................ַאּבָ

ִּנְתַגלו לֹא ַּהזַֹהר אֹורֹות .ב ּ ֶבת ַלַחְבַרָיא קַר ּ ַמְחׁשֶ ם ּבְ   312.........................................ִלּבָ

ִטיַרת ַאֲחֵרי .ג י ּפְ ְמעֹון ָהַרּבִ ן ׁשִ ן ַאל" :ַהַחְבַרָיא ָאְמָרה יֹוַחאי ּבֶ ּתֵ יך ֶאת ּתִ  ְלַהֲחִטיא ָּפִ

ְרך ֶאת ׂשָ   312..................................................................................................."ָּבְ

י .ד ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ יר יֹוַחאי ּבֶ י ִהּכִ ַרּבִ א ּבְ יוַכל ַאּבָ ּׁשֶ ֲּאִפלו ַּהְדָבִרים ְלַהֲעִלים ּ  ֵמַחְכֵמי ּ

  313.....................................................................................................ַּההוא ּדֹור

ִליָלה ַּהִחּיוב -  יג ֶּפֶרק ְּלִלמוד ְּוַהׁשְ   314.....................................ַּהזַֹהר ּ

ַּמדוַע ָאר ַּהזַֹהר ִּלּמוד ָנפֹוץ לֹא ּ ׁשְ י ּכִ   314......................?ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ֲּחָכֵמינו ִמְדְרׁשֵ

ַּהַיְבׁשות )א כות ּ דֹוֵרנו ְּוַהַחׁשְ ַמע לֹא ,ֶזה ּּבְ מֹוֶהן ִנׁשְ ָכל ּכְ ָקְדמו ַּהדֹורֹות ּבְ ּׁשֶ  - ָּלנו ּ
ִּמׁשום ּהוא ֲאִפלו ּ ּׁשֶ ם עֹוְבֵדי ּ סֹודֹות ֵמָהֵעֶסק ְיֵדיֶהם ָּמטו ַּהׁשֵ   314...............ַהּתֹוָרה ּבְ

י )ב ְפָסקֹו ְלָטאׁשַּד ִיְצָחק ַרּבִ ֵני ַּהזַֹהר ַעל ְלָהֵגן ָיָצא ַהְמֻפְרָסם ּבִ  ּוֵמָאז ,ִּמְתַנְגָדיו ִמּפְ

ְרֵסם עֹוָלם ִנְתּפַ יֹוֵתר ּבָ   319..................................................................................ּבְ

ַּהִחיוב אֹודֹות ִויַטאל ַּחִיים ָהַרב )ג ִליָלה ּ  ֶּאָלא ָהָאָדם ִנְבָרא לֹא - ַּהזַֹהר דְּלִלּמו ְּוַהׁשְ

ֵדי ִיְלֹמד ּכְ ָלה ָחְכַמת ּׁשֶ   321............................................................................ַּהַקּבָ

דֹוֵלי - יד ֶּפֶרק ַבח ַּהֲחִסידות ּגְ ׁשֶ ִּלמוד ּבְ   325.............................ַּהזַֹהר ּ

ָרֵאלִי ּוְבֵני )א ָיד יֹוְצִאים ׂשְ ֵרי ,ָרָמה ּבְ י - ְּגֵלי ש"ּבְ בֹות ָראׁשֵ י'ַר ּתֵ  ן'ּבֶ ְמעֹון'ׁשִ ּבִ
  325...........................................................................................................ֹוַחאי'י

יַח )ב ן ָמׁשִ   325...................................ְּדאֹוַרְיָתא ָרִזין ִּלּמוד ְיֵדי ַעל ְּוִיְתַקֵים ִיְחֶיה יֹוֵסף ּבֶ

ִגיַמְטִרָיא ר"אֹו )ג   325........................................................................................ז"ָר ּּבְ

ִגיַמְטִרָיא ר"אֹו )ד   326...................................................ז"ָר ;ם"עֹוָל ן"ֲאדֹו ;ף"סֹו ן"ֵאי ּּבְ

ְמַחת )ה ִּסיום ׂשִ ְמַחת ֵמֵעין ַּהזַֹהר ֵסֶפר ּ   326......................................................ּתֹוָרה ׂשִ

ינו )ו ֶרְסֶלב ַנְחָמן ַּרּבֵ ה ְמֹאד ִהְפִליג ,ָאֵמן ָּעֵלינו ָיֵגן ְּזכותֹו ,ִמּבְ ּמָ ַבח ָעִמיםּפְ ּכַ ׁשֶ  ּבְ

ְּגֻדַלת ת ּ קוֵני ְּקֻדׁשַ ַּהּתִ   326..............................................................................זַֹהר ּ

ֵסֶפר )ז קוִנים ּבְ ַּהּתִ לוִלים ּ ל ּּכְ עֹוָלם ַהָחְכמֹות ּכָ ּבָ   327...........................................'ְּוכו ׁשֶ

קוִנים ֵסֶפר ַעל )ח ַּהּתִ יקו לֹא ְלַבד ּ  ְלָבֵאר ְנָביֹות ֵאיֵלי עֹורֹות ְוָכל ְסָפִרים ֲאָלִפים ַּיְסּפִ

ֵיׁש ּוְרִמיזֹות ַּהסֹודֹות ִּרּבוי ֹעֶצם ם ּׁשֶ   327..............................................................ׁשָ

ּלותִּהְתַג ְיֵדי ַעל ַרק )ט יַח ָיבֹוא ָהֱאֶמת ָחְכַמת סֹודֹות ּ   327.............................ִּצְדֵקנו ְמׁשִ

מֹו ,ּרוַח ַנַחת ִלי ֵאין )י ָעה ּכְ ׁשָ ֲאִני ּבְ ֵלל ׁשֶ   328...................................זַֹהר לֹוֵמד אֹו ִּמְתּפַ

ּנוַכל ָּדָבר ֵאין )יא יא ּׁשֶ ם ַעְצמֹו ֶאת ְלַהְחּבִ מֹו ,ׁשָ ֵסֶפר ּכְ   328...............................ַּהזַֹהר ּבְ
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ַבח )יב ם ְוהֹוָדָאה ׁשֶ ַרך ְּלַהׁשֵ לֹא ְִיְתּבָ ָרא ּׁשֶ ִנים אֹותֹו ּבָ ׁשָ לֹא ּּבַ טִנ ּׁשֶ ׁשֵ  ַּהזַֹהר ְּתַפּ

עֹוָלם   329..........................................................................................................ּבָ

ָבֵרך )יג ם ְּמְ ָכל ַּלַהׁשֵ ַעם ּבְ ְבָרא ַמה ,ּפַ ּנִ ְזַמן ּׁשֶ ֵיׁש ּבִ עֹוָלם ַּהָקדֹוׁש זַֹהר ּׁשֶ   329.................ּבָ

ינו )יד ֵסֶפר לֹוֵמד ִמַסאְטַמאר ַּהָקדֹוׁש ַּרּבֵ קֹול "ַּחִיים ֵעץ" ַּהָקדֹוׁש ּּבַ ֶרֶגׁש ָּגדֹול ּבְ  ֵאׁש ּבְ

ִהְתַלֲהבות קֶֹדׁש   329................................................................................ְּגדֹוָלה ּּבְ

י ִנְפְלאֹות - טו ֶּפֶרק ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ   331.....................................יֹוַחאי ּבַ

י )א ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ ד ָהָיה יֹוַחאי ּבֶ ִנִסים ְמֻלּמָ ְמעֹון' - ּּבְ ן ׁשִ ִּגיַמְטִרָיא 'יֹוַחאי ּבֶ  ְּמַחֶיה' ּ

  331...........................................................................................................'ֵמִתים

יַע ָמהּוְבֵה ָאָדם' )ב ִגיַמְטִרָיא 'ה"ֲהָוָי ּתֹוׁשִ ּּבְ י' ּ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ   332...........................'יֹוַחאי ּבֶ

ַּהַגְעגוִעים )ג ּ ל ּ א ַהַחְבַרָיא ׁשֶ י ַּקִדיׁשָ ְמעֹון ְלַרּבִ ן ׁשִ   332......................................יֹוַחאי ּבֶ

ִחים )ד ּבְ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ּבִ ּכְ ך ַאַחר ְּמַגֶלה ֲאַזי ,ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו י"ָהַרׁשְ י ְּכָ ִּחדוׁשֵ   332..............ּתֹוָרה ּ

מֹו ַחְבַרָיא לֹוְקִחין ְֵאיך )ה ָהָיה ּכְ ּבִ ֵאֶצל ׁשֶ ן ַּגם ְוָהִייִתי ,י"ַרׁשְ י ּתֹוֵחב ּכֵ יֵניֶהם רֹאׁשִ   332..ּבֵ

י )ו ְמעֹון" ַרּבִ ן "ׁשִ ִחיַנת יֹוַחאי ּבֶ ְמעֹו" ּבְ ָכל ְהֹוֵלך "ְוׁשָ ִדינֹות ּבְ   333..............................ַהּמְ

ֹכַח )ז י ּבְ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ ֲּאִפלו ּכַֹח ֵיׁש ,ַוֲחֵבָריו יֹוַחאי ּבֶ ּנֹוֵפל ְלִמי ּ  ְמקֹומֹות ִלְבִחיַנת ׁשֶ

ִפים ׂש ַהְמֻטּנָ ּוְלַבֵקׁש ְלַחּפֵ בֹודֹו ְמקֹום ַּאֵיה ּ ְקִנין ַעד ּכְ ְתּתַ ּנִ ן ַּגם ּׁשֶ   333.......................ּכֵ

ֶזה )ח ם ּבָ י" ַּהָקדֹוׁש ַּהׁשֵ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ לול "יֹוַחאי ּבֶ ל ּּכָ יו ּכָ ָהָיה ַמֲעׂשָ לֹׁש ׁשֶ ֵרה ׁשְ  ֶעׂשְ

ִנים ָעָרה ׁשָ ּמְ ר ּבַ יֹות ְוָכל ,ַּהזַֹהר ֵסֶפר ְוִחּבֵ ֲעׂשִ ִרים ַּהּמַ ְזּכָ ּנו ַהּנִ   333........................ִּמּמֶ

ּבִ )ט יך י"ַרׁשְ קוִנים ְִהְמׁשִ ּּתִ ֵאֶלה ּ ָכל ,ּּכָ ּבְ ל ,ַּהסֹוף ַעד ְודֹור ּדֹור ׁשֶ ּכָ ִיְרֶצה ִמי ׁשֶ  ּׁשֶ

ם ְלִהְתָקֵרב ּיוַכל ָּלׁשוב ַרך ְּלַהׁשֵ ל ְִיְתּבָ הוא ָמקֹום ִמּכָ   334....................................ּׁשֶ

ר ִאי )י יך ֶאְפׁשָ ת ִּעַקר ַעְצמֹו ַעל ְְלַהְמׁשִ ת ְּקֻדׁשַ ּבָ י ׁשַ ֹכַח ִאם ּכִ ַּהַצִדיֵקי ּבְ ֵהם ֱאֶמת ּ  ׁשֶ

ִחיַנת ת ּבְ ּבָ   334..................................................................................................ׁשַ

ְמַחת )יא ּבִ ִּהילוָלא ׂשִ ִביל י"ְּדַרׁשְ ׁשְ ָאָרה ּבִ ה ַהַהׁשְ ִאיר ַּהְקדֹוׁשָ ִהׁשְ  ַּהזַֹהר ָּלנו ׁשֶ

  334.....................................................................................ּדֹורֹות ְלדֹוֵרי ַּהָקדֹוׁש

ַבע )יב ִּנְתַגלו ֵהם ִעיָלִאין ְסִפירֹות ַּהׁשֶ ּ י ּ ְמעֹון ְלַרּבִ ר ׁשִ ְּוִגלו ,יֹוַחאי ּבַ  סֹודֹות לֹו ּ

יֶהם ְוַעל ,ַהּתֹוָרה ה ּפִ קוֵני ָעׂשָ ּּתִ   335.............................................................ַּהזַֹהר ּ

ל )יג ִניִמית ּכָ ּתֹוָרה ּפְ ִּנְתַגלו ּבַ ּ ֶאֶרץ ּ ָרֵאל ּבְ ְּדַהְינו .ִיׂשְ ל ,ּ ּקוִניםְוִת ַּהזַֹהר ֵסֶפר ּכָ  ְוָכל ּ

ְתֵבי   336.......................................................................................ה"זלל י"ָהֲאִר ּכִ

ִּלמוד -  טז ֶּפֶרק ֵמרֹון ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ֵסֶפר ּ   337...................................ּבְ

ֵמרֹון ַּהזַֹהר ֵסֶפר ִּלּמוד )א ְתַמֵלא ָּגַרם ּבְ ּנִ ִית ּׁשֶ ָכה טֹוב ֵריַח ַהּבַ  ְּגדֹוָלה ֶהָאָרה ְוִנְמׁשְ

ָמה ָּגדֹול ְּוֶהְרֵגׁש ׁשָ   337...................................................................................ְלַהּנְ

ים ְּקִביעות )ב ִּציון ַעל ַּהזַֹהר ֵסֶפר ִלְלמֹד ְזַמּנִ י ּ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ   338...........................יֹוַחאי ּבֶ
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ִּציון ַעל זַֹהר ִלְלמֹד )ג ּבִ ּ ֵמרֹון י"ָהַרׁשְ   338...................................................................ּבְ

ינו )ד ֵמרֹון ק"ָהַרַמ ַּרּבֵ   339........................................................................................ּבְ

ית ָמָרן )ה ֵמרֹון ָאֵמן ָּעֵלינו ָיֵגן ְּזכותֹו יֹוֵסף ַהּבֵ   339......................................................ּבְ

ֵמרֹון ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו י"ָהֲאִר ֲּחבוַרת )ו   340.................................................................ּבְ

רוך ַּהָקדֹוׁש )ז ְּבָ ַמְלָיא ְוָכל ּהוא ּ ל ַהּפָ מֹות ְוָכל ַמְעָלה ׁשֶ ַּהַצִדיִקים ִנׁשְ  ִנְמָצִאים ּ

ֵמרֹון ַל ּבְ ֹעֶמר ג"ּבְ ֵעת ּבָ א ַּהִהילוָלא ּבְ ל ַּקִדיׁשָ ּבִ ׁשֶ   340.....................................י"ַרׁשְ

יֹום )ח ֹעֶמר ג"ַל ּבְ ְמָחה ֶחְדָוה ִּהילוָלא ּבָ עֹוָלם ְוׂשִ   340................................................ּבָ

ַל )ט ים ָּאנו ָלֹעֶמר ג"ּבְ ה עֹוׂשִ ּתֶ ְמָחה ִמׁשְ   341...........................................................ְוׂשִ

ֹעֶמר ג"ַל )י ִחיַנת ּבָ יָטה ֵעיַני ל"ַּג ּבְ   341........................................ִָמּתֹוָרֶתך ִנְפָלאֹות ְוַאּבִ

י )יא רוך ַרּבִ ְּבָ עִזיּבוז ּ ַעל ֶנֶכד ִּמּמֶ ם ַהּבַ ָכל ָנַהג ,ָאֵמן ָּעֵלינו ָיֵגן ְּזכותֹו טֹוב ׁשֵ  ג"ַל ּבְ
ֹע ִּסיום ַלֲעׂשֹות ֶמרּבָ   341.........................................................ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ִסְפֵרי ּ

י )יב ָנה ָלַמד ִּמִזיִדיְטׁשֹוב ַאְיִזיק ִיְצָחק ַרּבִ ֵסֶפר ְוׁשָ ִרי" ַּהָקדֹוׁש ּּבַ  ֵמָאה "ַּחִיים ֵעץ ּפְ

ָעִמים ְוֶאָחד   342................................................................................................ּפְ

רוך ַּהָקדֹוׁש )יג ְּבָ ָרא ּהוא ּ סֹוד ָהָאָדם ֶאת ּבָ ֵדי ,ַהָחְכָמה ּבְ ל ָלַדַעת ּכְ ּכֵ ְכבֹוד ּוְלִהְסּתַ  ּבִ

  345............................................................................................................ִרּבֹונֹו

ַנַחת ַּהזַֹהר ֶפרֵס ִלְלמֹד )יד   345.................................................................................ּבְ

ָכל )טו ְפָרִטיות יֹום ּבְ ּּבִ ָלה ָחְכַמת ִלְלמֹד ְצִריִכים ּ ין ְוֵאין – ַּהַקּבָ ְיַמֵלא ַעד ְלַהְמִתּ ּׁשֶ ּ 

ֵרסֹו ׁשַ ּכְ י ,ּופֹוְסִקים ס"ּבְ ה יֹוֵדַע ִמי ּכִ ּמָ   346......................................................יַּחֵי ּכַ

ִסֵים ִמי )טז ּׁשֶ ֲהָבָנה" ֵּמַהזַֹהר "ֶאָחד ֵחֶלק" ּ ִּסיום ְוַעל - ִמְצָוה ְּסֻעָדה ַלֲעׂשֹות ּיוַכל "ּבַ ּ 

ל" ִגיְרָסא" ַּהזַֹהר ֵסֶפר "ּכָ ָרֵאל ִמְנַהג ָּמִצינו "ּבְ   347..........ִמְצָוה ְּסֻעַדת ָאז ַלֲעׂשֹות ִיׂשְ

גֹוְרִמים ַמה )יז ּׁשֶ ֵּאלו ּ לֹא ּ ָחְכַמת ַלֲעסֹק רֹוִצים ּׁשֶ ָלה ּבְ   348.....................................ַּהַקּבָ

ל ַעל ְמרֹוָמם רַּהזַֹה ֵסֶפר ִּלּמוד )יח ִיְטֶעה ַאף ִּלּמוד ּכָ ְקִריָאתֹו ּׁשֶ   348............................ּבִ

ָלה ֶאת ַהְמָתֲאִרים ָהִראׁשֹוִנים ִּדְבֵרי -  יז ֶּפֶרק   349.......................ַּהַקּבָ

ָלה ֶאת ַהְמָתֲאִרים יםָהִראׁשֹוִנ ְּגדֹוֵלי ִּדְבֵרי )א   349................................................ַּהַקּבָ

ֵּאִלָיהו ִנְגָלה לֹא ַּהֶזה ַּהיֹום ַעד ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו ן"ֵמַרְמּבָ )ב י ּ  ]י"ָהֲאִר[ ְלמֹוִרי ִאם ּכִ
  350...............................................................................................ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו

ן )ג אֹוֵמר ָאָדם ּבֶ ַהּתֹוָרה ׁשֶ ר ׁשֶ ָעְלָמא ִּסּפוִרים ְמַסּפֵ  ֵחֶלק לֹו ֵאין ,ֶהְדיֹוט ְוִדְבֵרי ּבְ

עֹוָלם א ּבָ ל - ַהּבָ  - ֶעְליֹוִנים ְוסֹודֹות ֶעְליֹוִנים ְּדָבִרים ֵהם ַהּתֹוָרה ִּדְבֵרי ּכָ
ֵריֶהם ְּלֵאלו ַאׁשְ ַּהַצִדיִקים ּ ִלים ּ ּכְ ְסּתַ ּמִ ַהּתֹוָרה ׁשֶ ָראוי ּבְ   350...................................ּּכָ

אור )ד ר ַּהזַֹהר ּּבֵ ְזּכַ רוׁש ְלֵעיל ַהּנִ ַּהֻסָלם" ִּמּפֵ ּ"........................................................352  

לות -  יח ֶּפֶרק ִּהְתּגַ   354....................................................ּזַֹהרַה ֵסֶפר ּ
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  354..............................................................................ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ֵסֶפר ַּקְדמות )א

ָלה ּתֹוַרת )ב לו ְּוַהסֹוד ַּהַקּבָ לֹוֵמי ִּקּבְ ָרֵאל ֱּאמוֵני ׁשְ ּבִִמַר ִיׂשְ ל ,ל"ַז י"ׁשְ  ִּדְבֵרי ּכָ

י ִּדְבֵרי ְוָכל ,ַּהזַֹהר ֵסֶפר ַעל ְּמֻיָסד ל"ָהֲאִריַז ָרֵאל ַרּבִ ַעל ִיׂשְ ם ּבַ  ְּמֻיָסד ל"ַז טֹוב ׁשֵ

ַתב ל"ַז א"ְּוַהְגָר ,ל"ְוָהֲאִריַז ַּהזַֹהר ִּדְבֵרי ַעל ים ּכָ רוׁשִ  ְוָכל ,ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ַעל ּּפֵ

ִמיֵמי ְֶדֶרך ּתְ תֹוַרת הֹוְלִכים ּ   354..............................................ּבֹו ּוַמֲאִמיִנים ַּהזַֹהר ּבְ

ִּגלוי ֵסֶדר )ג ּ   356............................................................................ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ֵסֶפר ּ

ַעל ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו י"ָהֲאִר ְוִסְפֵרי ׁשַּהָקדֹו ַּהזַֹהר ִסְפֵרי )ד ם ְוַהּבַ  ִזְכרֹונֹו טֹוב ׁשֵ

ָלם ֵהם ,ִלְבָרָכה י ַעל ְּמֻיָסִדים ּּכֻ   357...................................................ַּהקֶֹדׁש ּרוַח ּפִ

ל ְבָרָכהִל ִזְכרֹונֹו י"ְוָהֲאִר ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ֵסֶפר )ה ִלים ִּדְבֵריֶהם ּכָ י ִאיׁש ְמֻקּבָ  ִאיׁש ִמּפִ

ה ַעד ינו מׁשֶ לֹום ָעָליו ַּרּבֵ ִחְדׁשו ַמה ,ַּהׁשָ ּׁשֶ ּ ֶהם ּ רוַח ָהָיה ּבָ ַמְדֵרָגה ַּהקֶֹדׁש ּּבְ  ּבְ

ּוְמַחְזִקין ,ְמֹאד ָּגבֹוּהַ ּוְמַקְיִמין ּ ֱּאמוָנֵתנו ֶאת ְמֹאד ּ ה ּ   358................................ַּהְקדֹוׁשָ

ל ְסָפִרים ִלְלֹמד ֵאין )ו ים ׁשֶ ְּדרוׁשִ ּומוָסר ּ י ּ י ַעל ַההֹוְלִכים אֹוָתם ִאם ּכִ  ִּדְבֵרי ּפִ

  359.................................................................................ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ַּרּבֹוֵתינו

ַּמדוַע -  יט ֶּפֶרק ָלה לֹא ּ   360.....................ְּלַהַקְדמֹוִנים ַּהזַֹהר ֶפרֵס ִּנְתּגַ

י )א ַּמדוַע ְמָבֵאר ַּחָיט ְּיהוָדה ַרּבִ דֹורֹו ּ ִּנְתַגָלה ּבְ ּוִבְזכות – ַּהזַֹהר ֵסֶפר ּ ָעַסק ּ  ֶלֱאסֹף ׁשֶ

  360......................................................................ְסָפַרד ִּמֵגרוׁש ִּנצֹול ַּהזַֹהר ִסְפֵרי

י -  כ ֶּפֶרק ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ י ֻמְבָהק ַּתְלִמיד יֹוַחאי ּבַ   362..........ֲעִקיָבא ְלַרּבִ

י )א ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ ִאים ִמן ֶאָחד ָהָיה יֹוַחאי ּבֶ ּנָ דֹור ַּהְגדֹוִלים ַהּתַ ִני ּּבַ ַאַחר ַּהׁשֵ ן ׁשֶ  ֻחְרּבַ

ִית ִני ּבַ   362........................................................................................................ׁשֵ

ֵמרֹון )ב ָרֵאל ּבְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ן יֹוַחאי נֹוַלד ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ יו ּבְלֶאְוֶנֱאַסף , ַרּבִ יֹום , ֵמרֹון ַעּמָ ּבְ
יֹום ַל"ַל ֹעֶמר ּבְ ֹעֶמ"ג ּבָ   362............................................................................רג ּבָ

ּבִ )ג ְלִמידֹו ָהָיה י"ַרׁשְ ְבָהק ּתַ ל ַהּמֻ ּנָא ׁשֶ י ַּהָגדֹול ַהּתַ   362................................ֲעִקיָבא ַרּבִ

ּבִ )ד ך ָלַמד י"ַרׁשְ ֶמׁשֶ ֵרה לֹׁשׁשְ ְּבְ ָנה ֶעׂשְ ְבֵני ׁשָ ָרק ּבִ י ֵאֶצל ּבְ   363.....................ֲעִקיָבא ַרּבִ

ּבִ )ה ֵבית ַלֲחדֹר ַנְפׁשֹו ָמַסר י"ַרׁשְ מַֹע ַּהסַֹהר ּבְ י ֵמַרּבֹו ּתֹוָרה ִלׁשְ   363...............ֲעִקיָבא ַרּבִ

ַָדֶיך )ו ּ ֲאִני ּ ָובֹוַרֲאך ׁשֶ יִרין ּ   363.........................................................................ָּכֲֹחך ַמּכִ

ה )ז ל ִהְתַעּנָ ך ּכָ ֲעִניִתים ְּכָ ֲחרו ַעד ּתַ ׁשְ ּנִ יו ּׁשֶ ּנָ ֲעִניֹות ֵמרֹב ׁשִ   364.................................ַּהּתַ

י ְסָתם )ח ְמעֹון ַרּבִ ׁשַ ׁשִ י ּהוא ס"ּּבַ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ   364.............................................יֹוַחאי ּבֶ

י )ט ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ קוןַה ִּעַקר ָּהיו ַוֲחֵבָריו יֹוַחאי ּבֶ ּּתִ ל ּ ְלִמיֵדי ׁשֶ י ּתַ  ְיֵדי ַעל ,ֲעִקיָבא ַרּבִ

ִגָלה ּׁשֶ קוִנים ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ֵסֶפר ּ ְּוַהּתִ ּ...............................................................364  

י )י ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ קון ָהָיה יֹוַחאי ּבַ ַּהּתִ ל ּ ִרים ׁשֶ ע ָהֶעׂשְ ְלִמיֵדי ףֶאֶל ְוַאְרּבַ י ּתַ   365ֲעִקיָבא ַרּבִ

ּבִ ְיֵדי ַעל ַּדְיָקא )יא ה ִּנּתֹוְספו י"ַרׁשְ ּמָ ֵבית ַּסְפַסֵלי ֵמאֹות ּכַ ְדָרׁש ּבְ   365........................ַהּמִ
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ִּדמוי -  כא ֶּפֶרק ּ י ּ ר ְמעֹוןׁשִ ַרּבִ ה יֹוַחאי ּבַ ינו ְלֹמׁשֶ   366.....................ַּרּבֵ

רוך ַּהָקדֹוׁש )א ְּבָ מֹות ָקָרא ּהוא ּ ׁשְ ה ּבִ י מׁשֶ ְמעֹון ְוַרּבִ ן ׁשִ   366.............................יֹוַחאי ּבֶ

ה )ב ינו ְלמֹׁשֶ י ַּרּבֵ ְמעֹון ּוְלַרּבִ ן ׁשִ ַמִים ִמן ִנְגָלה יֹוַחאי ּבֶ י ַּהׁשָ דֹוְרׁשֵ ם ּׁשֶ   366........ֵּמתו ַנְפׁשָ

ה )ג ינו מׁשֶ י ַּרּבֵ ְמעֹון ְוַרּבִ ן ׁשִ לו יֹוַחאי ּבֶ ּכְ ְק ִּהְסּתַ ַאְסּפַ ִאיָרה ַלְרָיאּבְ   366.....................ַהּמְ

ה )ד י מׁשֶ ְמעֹון ְוַרּבִ ן ׁשִ לו יֹוַחאי ּבֶ   367..................................................ִּמִסיַני ּתֹוָרה ִּקּבְ

ה )ה ינו מׁשֶ י ַּרּבֵ ְמ ְוַרּבִ ן עֹוןׁשִ   367................................................"ִסיַני" ִּנְקְראו יֹוַחאי ּבֶ

ה )ו ינו מׁשֶ י ַּרּבֵ ְמעֹון ְוַרּבִ ן ׁשִ   367....................ְּוִהּפוכֹו "לֹו ְוטֹוב ַּצִדיק" סֹוד ָּיְדעו יֹוַחאי ּבֶ

ה )ז ינו מׁשֶ י ַּרּבֵ ְמעֹון ְוַרּבִ ן ׁשִ קוִלים יֹוַחאי ּבֶ ֶנֶגד ּׁשְ ל ּכְ לֹו ָהעֹוָלם ּכָ   368.........................ּּכֻ

י )ח ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ רֹום ָעָלה יֹוַחאי ּבֶ ָעָנן ַלּמָ מֹו ּבְ ה ּכְ ינו מׁשֶ   368...................................ַּרּבֵ

ה )ט ינו מׁשֶ י ַּרּבֵ ְמעֹון ְוַרּבִ ן ׁשִ ְרָעֻניֹות ָּמְנעו יֹוַחאי ּבֶ   368..............................ָהעֹוָלם ִמן ּּפֻ

ה )י ינו מׁשֶ י ַּרּבֵ ְמ ְוַרּבִ ן עֹוןׁשִ ִנים 'ע ָּיְדעו יֹוַחאי ּבֶ   369......................................ַלּתֹוָרה ּפָ

ה )יא ינו ְלמֹׁשֶ י ַּרּבֵ ְמעֹון ּוְלַרּבִ ן ׁשִ ָרֵאל ֶאת ְְלָבֵרך ַהּכַֹח ִנְמַסר יֹוַחאי ּבֶ   369..................ִיׂשְ

י )יב ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ ה ִניצֹוץ ָהָיה יֹוַחאי ּבֶ ינו מׁשֶ   369....................................................ַּרּבֵ

ה ְּקבוַרת )יג ינו מׁשֶ י ַּרּבֵ ְמעֹון ְוַרּבִ ן ׁשִ ה ְּילוד ְיֵדי ַעל לֹא יֹוַחאי ּבֶ   369.......................ִּאׁשָ

ִטיַרת )יד ה ּפְ ינו מׁשֶ י ַּרּבֵ ְמעֹון ְוַרּבִ ן ׁשִ ת ְיֵדי ַעל נֹוְדָעה יֹוַחאי ּבֶ   370.....................קֹול-ּבַ

ה )טו ָרְקדו ,ַהֲחֵרִדים ּוַבַעל ִלְבָרָכה נֹוִזְכרֹו י"ֵמָהֲאִר נֹוָרא ַמֲעׂשֶ ַיַחד ּׁשֶ י ִעם ּבְ  ַרּבִ

ְמעֹון ן ׁשִ ַל יֹוַחאי ּבֶ ֹעֶמר ג"ּבְ   371..........................................................................ּבָ

ִהילוָלא ַּהזַֹהר ִּלּמוד )טז י ּּבְ ְמעֹון ְּדַרּבִ ן ׁשִ   372...................................................יֹוַחאי ּבֶ

ֵלם ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ִלְלמֹד )יז ַל ׁשָ ֹעֶמר ג"ּבְ ְכנוִפָיא ,ּבָ ּּבִ ל ּ ְלִמיֵדי ּכָ ִעיר ֲחָכִמים ַהּתַ ּבָ  - ׁשֶ
ֵרי יֹאַחז ַאׁשְ ֵסֶפר ּׁשֶ ְבֵחי ּבְ י ׁשִ ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ ֵסֶפר אֹו יֹוַחאי ּבַ ה ִּהילוָלא ּבְ  ַלֲהגֹות ַרּבָ

ַל ֹעֶמר ג"ּבְ ַנְפׁשֹו ָּגדֹול ִּהְתַלֲהבות ִיְבַחן ְּוַצִדיק ְויֹומֹו ֵלילֹו ּבָ ְקִריָאתֹו ּבְ   372...............ּבִ

ַּהְתִפָלה ַמֲעַלת ּגֶֹדל - כב ֶּפֶרק ֵמרֹון ּ   374.........................................ּבְ

ִפָלה )א ֲּאִפלו ,ַּצִדיִקים ִקְבֵרי ַעל ַּהּתְ ָוָנה ּוְבִלי ָיִחיד ּ ֵלָמה ּּכַ ֶלת ,ׁשְ ְתִפַלת ִמְתַקּבֶ  ּּכִ

  374............................................................................................................ִּצּבור

י ְּזכות )ב ְמעֹון ָהַרּבִ ן ׁשִ א ְּמַסַיַעת יֹוַחאי ּבֶ ֵהר ְלַהּבָ   374.............................................ִלּטָ

ֹעֶמר ג"ַל )ג ַּהגוף ִּלְרפוַאת ְּמֻסָגל ּבָ ֶפׁש ּ   374............................................................ְוַהּנֶ

ינו )ד ְרֶטנוָרא עֹוַבְדָיה ַּרּבֵ ֵמרֹון ִּמּבַ   374.....................................................................ּבְ

י )ה ֶרְסֶלב ָנָתן ַרּבִ ֵמרֹון ָאֵמן ָּעֵלינו ָיֵגן ְּזכותֹו ִמּבְ   375...................................................ּבְ

ע ִלְנסַֹע )ו ּנֹות ֵמַאְרּבַ ֹעֶמ ג"ְלַל ָהעֹוָלם ּפִ ה ּהוא ,ְלֵמרֹון רּבָ ִאים - ָיָפה ֲחֻתּנָ ים ּבָ  ֲאָנׁשִ

ּוְמַפְזִרים ֲאָרצֹות ִּמְקֵצה   375......................................................................ַרב הֹון ּ
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י )ז י ַמֲעׂשֵ ְמעֹון ַרּבִ   375......................................................................ִנְפָלא ִעְנָין ֶזה ,ׁשִ

ַּהִציון ֵאֶצל )ח ּ ל ּ ּבִ ׁשֶ ים י"ָהַרׁשְ ׁש ַּמְרִגיׁשִ   376........................................ֵעֶדן ַּגן ַטַעם ַמּמָ

לֹא ִמי )ט ֵיׁש ַּהִהְתעֹוְררות ָרָאה ּׁשֶ ַל ּׁשֶ ֹעֶמר ג"ּבְ ֵמרֹון ּבָ   376ִּמָיָמיו ּעֹוְררותִהְת ָרָאה לֹא ,ּבְ

לֹא ִמי )י ְמָחה ָרָאה ּׁשֶ ֵיׁש ַּהׂשִ ַל ּׁשֶ ֹעֶמר ג"ּבְ ֵמרֹון ּבָ ְמָחה ָרָאה לֹא ,ּבְ ְּוַחיות ׂשִ   376...ִּמָיָמיו ּ

ַדאי )יא ּתֹוֵקק ִלְכסֹף ּכְ ל ּוְלַהְטִריַח ּוְלִהׁשְ ף ִלְראֹות ַנְפׁשֹו ְוִלְמסֹר ,ָיָמיו ּכָ ּתֵ ּתַ  ּוְלִהׁשְ

ַל ִלְהיֹות ֹעֶמר ג"ּבְ ֵמרֹון ּבָ   376..............................................................................ּבְ

קֹום )יב ל ַהּמָ ּבִ ׁשֶ ד ִלְבָרָכה ְכרֹונֹוִז י"ָהַרׁשְ ִנִסים ְמֻלּמָ ַבע ְלַמְעָלה ּּבְ   377..................ֵמַהּטֶ

קֹום )יג ם ַהּמָ קֹום ְלַמְעָלה ּהוא ׁשָ ם ְּוַהְזַמן ,ֵמַהּמָ   377...................ֵּמַהְזַמן ְלַמְעָלה ּהוא ׁשָ

ֵרי )יד ם ָלבֹוא ַּהזֹוֶכה ַאׁשְ ִמיד ְלׁשָ ל ,ּתָ ן ּוִמּכָ ּכֵ ֶעֶרב ׁשֶ ֹעֶמר ג"ַל ּבְ ֹעֶמר ג"ְוַל ּבָ   377..........ּבָ

ֵער ֵאין )טו לֹא ְלִמי זֹאת ְלׁשַ ל ָרָאה ּׁשֶ ֵע זֹאת ּכָ יל ְוַאף ,יָניוּבְ ְמׁשִ ּנַ ׁשֶ ה ּכְ ּפֶ  ּוִבְכָתב ּבַ

ָעִמים ֶאֶלף י ַעל ַאף ,ּפְ ִאים ֵכן ּפִ ּבָ ׁשֶ ַעְצמֹו ּכְ ל ְורֹוִאים ּבְ ֵאין רֹוִאים ָאז ,ֶזה ּכָ  ׁשֶ

ָלל ֻּדְגָמה הוא ְלָמה ּכְ ֱאֶמת ּׁשֶ   377.......................................................................ּבֶ

ל )זט ְקוֹוֵתינו ּכָ ה ּּתִ ֵּאלו ַעל ּהוא ַעּתָ ַּהַצִדיִקים ּ ְתַגָלה ּ ּנִ ּׁשֶ   378...........................ְּקבוָרָתם ּ

ֵמִחים )יז ִאים ַעל ׂשְ ּבָ ִהילוָלא ִקְברֹו ַעל ׁשֶ ל ּּבַ י ׁשֶ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ י ,יֹוַחאי ּבֶ ה ּכִ  ִּעַקר ַעּתָ

קון ַּהּתִ ֵאלו ַּצִדיִקים ִקְבֵרי ְיֵדי ַעל ּ ּּכָ ִאים ְיֵדי ַעל ,ּ ּבָ ים ִקְבֵריֶהם ַעל ׁשֶ י ,ַּהְקדֹוׁשִ  ּכִ

ָבר ֻעלֹות ָּעׂשו ּכְ ֵאלו נֹוָראֹות ּּפְ ּּכָ ה ְוַעד ֵמָאז ּ ְיכֹוִלים ,ַעּתָ ֲּאִפלו ִקְבָרם ַעל ָלבֹוא ּׁשֶ ּ 

ַּהָגרוַע ְגרוִעים ּ ּבַ ּׁשֶ ִעים עָהָרׁשָ ,ּ ְרׁשָ ּבָ ֵקן ,ׁשֶ ּוְלִהְתּתַ   378.............................ֶזה ְיֵדי ַעל ּ

מֹות ֵיׁש )יח ִאי ,ְמֹאד ְמֹאד ְּנפולֹות ְנׁשָ ר ׁשֶ ִיְהֶיה ֶאְפׁשָ קון ּׁשום ָלֶהם ּׁשֶ ּּתִ עֹוָלם ּ י ּבָ  ּכִ

ַמת ְיֵדי ַעל ִאם ַּהַצִד ִנׁשְ   378...............................................................................יקּ

ְמָחה )יט ל ַּהְגדֹוָלה ַּהׂשִ ּבִ ִּהילוָלא ׁשֶ ָאז ,י"ְּדַרׁשְ ְקִנין עֹוִלין ׁשֶ ְתׁשוָבה ְוחֹוְזִרין ְּוִנְתּתַ  ּּבִ

ה ּמָ   379.................................................................................................ְרחֹוִקים ּכַ

ִּלמו - כג ֶּפֶרק ָטֳהָרה ַּהזַֹהר דּ   380....................................................ּבְ

ָלה ִּלּמוד ;ן"ַהֵח ּתֹוַרת ְּלִלּמוד ֶהְכֵרַח ֶעְזָרא ְטִביַלת )א  ּגֹוֶרֶמת ָטֳהָרה ְללֹא ַּהַקּבָ

יקֹוְרסות ִּמינות   380........................................................................................ְּוֶאּפִ

  380.........................................................................................ֶעְזָרא ִלְטִביַלת ֶרֶמז )ב

ָחג )ג ִים ַעל ִּנדֹוִנים ּבֶ ֵהם ַעל ַהּמַ ִמְקָואֹות ְמַזְלְזִלים ׁשֶ ֵהם ּוְבָטֳהרֹות ּבְ   381.............ַמִים ׁשֶ

ִמיד ַעְצָמן ִּיְדֲחקו )ד ֵעת ְּלַכֵון ּתָ ַרך ְלָפָניו ּרוַח ַנַחת ַלֲעׂשֹות ְטִביָלה ּבְ מֹו ְִיְתּבָ   381.........ׁשְ

ל ָלַמד )ה קוֵני ,זַֹהר ַּהַלְיָלה ּכָ ּּתִ ִים ,ְּתִהִליםּו זַֹהר ּ ּמַ ַּהְקפוִאים ּבַ ֲּאִפלו ,ּ ֵעת ּ ָהָיה ּבְ  ׁשֶ

  381............................................................................................................חֹוֶלה

ְמִחָצתֹו ִלְהיֹות -  כד ֶּפֶרק עֹוָלם ּּבִ א ּבָ   383......................................ַהּבָ

ב הזֹוֶכ ְסָפָריו ֲהָפַצת ְיֵדי ַעל )א ְמִחָצתֹו ֵליׁשֵ עֹוָלם ּּבִ א ּבָ   383....................................ַהּבָ
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ל ַּהֵסֶפר )ב ַּהַצִדיק ׁשֶ ַמת ּהוא ּ ַּהַצִדיק ִנׁשְ ּ...............................................................384  

ֵרי )ג זֹאת נֹוָרָאה ִלְצָדָקה ָמעֹות ןִלּתֵ ַּהזֹוֶכה ַאׁשְ יס ּכָ ים ְסָפִרים ְלַהְדּפִ ם ְקדֹוׁשִ  ְלׁשֵ

ַמִים   384...........................................................................................................ׁשָ

ה )ד ים ֶאת ַהְמַזּכֶ ִצְדָקתֹו ָהַרּבִ ְסָפִרים ּבְ ים ּבִ ים ֲחָדׁשִ ֵהם ְקדֹוׁשִ ִחיַנת ׁשֶ ִּקיום ּבְ ּ 

ַוַדאי ,ֹוָרהַהּת ָכרֹו ֵקץ ֵאין ּּבְ ֵרי ,ָלַעד עֹוֶמֶדת ְוִצְדָקתֹו ִלׂשְ   384........................לֹו ַאׁשְ

ִּתקון -  כה ֶּפֶרק ּ ֻאָלה ּ ִנים ִּמַטַעם ָּהֲאִמִתית ַּלּגְ אֹוִנים ָהַרּבָ  ָמאֵרי ַהּגְ

א ְּדַאְרָעא ַנת ַּקִדיׁשָ ׁשְ   386.........................................ק"לפ א"תרפ ּבִ

קון )א ּּתִ ַּלְגֻאָלה ּ ית ּ ַעם ָהֲאִמּתִ ִנים ִמּטַ א ְּדַאְרָעא ָמאֵרי ַּהְגאֹוִנים ָהַרּבָ   386............ַּקִדיׁשָ

ֲּאִפלו ִּלּמוד לּכָ ַעל ְמרֹוָמם ַּהזַֹהר ִּלּמוד )ב   386............................ָקָאַמר ַמאי ָיַדע ְּדָלא ּ

ִגיְרָסא ַּהזַֹהר ִּלּמוד )ג   386......................................................ֶעְליֹוִנים עֹוָלמֹות ּבֹוֶנה ּבְ

ַהאי )ד ְרקון ַּהזַֹהר ֵסֶפר ּבְ ָּגלוָתא ִמן ִּיְתּפָ ד ּ ָדָרא ִּאְתַגְלָיא ּכַ ְתָרָאה ּבְ   387......................ּבַ

י )ה ֵסֶפר ַּהלֹוֵמד ּכִ יַח ֶחְבֵלי ִיְסּבֹל לֹא ַּהזַֹהר ּבְ   387...................................................ָמׁשִ

ַּהְגֻאָלה )ו לוָיה ּ ִלּמוד ּּתְ   387............................................................................ַּהזַֹהר ּּבְ

קוִנים ַּהזַֹהר ִּיְלְמדו )ז ְּוַהּתִ ָעִמים ֶאֶלף ּ סֹוד ּפְ לֹמֹה ְָלך ָהֶאֶלף ּבְ   388..............................ׁשְ

ל )ח ֵלם זַֹהר ִיְלמֹד ָחֵבר ּכָ ּוְלַזֵוג ,ִרְבעֹו אֹו ֶחְציֹו אֹו ֱּאלול ה"כ ַעד ׁשָ ל ּ ִּסיום ּכָ ֵלם ּ  ׁשָ

ְכֵדי ֲחֵבִרים 'ד אֹו 'ג ַעל ה ָלַדַעת ּבִ ּמָ ִּסיוִמים ּכַ ָכל ֵיׁש ּ ִלים ְוִעיר ִעיר ּבְ  ֶאֶלף ְלַהׁשְ

ָעִמים ינו ּוְכָבר ,ּפְ ה ֶחְבַרת ִּמּנִ ים ֶאת ְמַזּכֶ ֵדל ָהַרּבִ ּתַ ֶזה ְּלִהׁשְ   389.............................ּבְ

ה מֹוָדָעה )ט ַעם ֲחָדׁשָ ִנים ִמּטַ א ְּדַאְרָעא ָמאֵרי ַּהְגאֹוִנים ַרּבָ קֹד ַּקִדיׁשָ  ִּלּמוד ַעל ִלׁשְ

ָאֶרץ רִלְגמֹ ַּהזַֹהר ּוְבחוָצה ּבָ ִּסיוִמים ֶאֶלף ָלָאֶרץ ּ ימֹות ּוְכִפי ,ּ ר ָהְרׁשִ ְלנו ֲאׁשֶ  ִּקּבַ
ׁש ְְלֵעֶרך ַרק ִנְגַמר לֹא ִּסיוִמים ֵמאֹות ׁשֵ ּ............................................................389  

ַּהִלּמוד קֶֹדם )י   390..........................................................................................:יֹאַמר ּ

בֹוד ַּהָגאֹון ִּדְבֵרי )יא י ָהַרב ּמֹוֵרינו ּכְ ִליָט ִּדיְסִקין ְּירוָחם ִיְצָחק ַרּבִ   390.....................א"ׁשְ

ל ֵלב )יב ם ִיְרֵאי ּכָ ֵבי ַּהׁשֵ מֹו ְוחֹוׁשְ ַמחִי ׁשְ ה ַּהִהְתעֹוְררות ַעל ׂשְ ל ַּהְקדֹוׁשָ  ַהְתָמַדת ׁשֶ

ַּהִלּמוד ֵסֶפר ּ ַּהְסֻגָלה ִליִחיֵדי ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּבְ ר ּ ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ּוְבחוץ ַּהקֶֹדׁש ּבְ  - ָלָאֶרץ ּ
ה ּטֹוָבה ּוַמה ַּהִהְתַחְזקות ִהיא ּוְקדֹוׁשָ ל ַּהזֹאת ּ ל ְּגִמיַרת ׁשֶ  ףֶאֶל ַּהזַֹהר ֵסֶפר ּכָ

ָעִמים   391..........................................................................................................ּפְ

רוך )יג ְּבָ ם ּ י ,ַּהׁשֵ ִּמִציֹון ּכִ ֵצא ּ ם ּוְדַבר ּתֹוָרה ּתֵ ַלִים ַּהׁשֵ   392...................................ִּמירוׁשָ

י )יד ְּלַחָייַבָי ְמַזּכֵ ה :ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ַּרּבֹוֵתינו ָּאְמרו :אּ  ְלַהֲעִמיד ֶאְלָקָנה ָזָכה ָלּמָ

מוֵאל קול ּׁשְ ׁשָ ּׁשֶ ה ּ מֹׁשֶ ֵני ,ְוַאֲהרֹן ּכְ ָהָיה ִמּפְ ה ָאָדם ִלְבֵני ּוַמֲעֶלה עֹוֶלה ׁשֶ  ַהְרּבֵ

ה ִעּמֹו מוֵאל ְוֵכן ,אֹוָתם ּוְמַזּכֶ נֹו ּׁשְ   393.................................................ַאֲחָריו ָנַהג ּבְ

ּמֹוֶרה ִמי )טו ֵני ׁשֶ ְַהֶדֶרך ֶאל ָאָדם ּבְ ָרם ַהּטֹוָבה ּ ּוְמַיׁשְ  ְּזֻכיֹוָתיו ,ַהּבֹוֵרא ֲעבֹוַדת ֶאל ּ

לֹות ֲעבור ִנְכּפָ   394..................................................................................ְּזֻכיֹוָתם ּּבַ
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ֵני רֹאׁש )טז ָרֵאל ֶאֶרץ ַרּבָ ַלִים ִיׂשְ ירוׁשָ ֶנה ּּבִ ּבָ   396............................................ְוִתּכֹוֵנן ּתִ

ַּהְגֻאָלה )יז ְזכות ָלבֹוא ֲעִתיָדה ּ   397.......................................................ְוָהֶרֶמז ַּהסֹוד ּּבִ

ַּהְגֻאָלה )יח ְזכות ָלבֹוא ֲעִתיָדה ּ ָלה ְוסֹודֹות ַּהזַֹהר ִּלּמוד ּּבִ   398................................ַּהַקּבָ

ה ַּהזַֹהר ִּלּמוד ְיֵדי ַעל )יט ק לֹו ַנֲעׂשֶ ּבִ - ַהּתֹוָרה ְלָכל ֵחׁשֶ ל ִּקֵדׁש י"ַרׁשְ ך ּכָ ְרגום ְּכָ ַּהּתַ ּ, 
ַגם ָאר ּׁשֶ ב ְּדָבִרים ׁשְ ְכּתַ ְרגום ַהּנִ ּתַ ּּבַ ַמִים ְלִיְרַאת ְמעֹוֵרר ּ   398.................................ׁשָ

ִגיַמְטִרָיא 'ְלַמַען' )כ ְרֶצה ִאם ',ְלַמַען' - 'ֵקץ' ּּבְ ְּגֻאָלהַה ֶאת ְלָקֵרב ּתִ ְהֶיה ָאז ,ּ  ּתֹוַרת' ּתִ

ם ְּדַהְינו 'ַּהׁשֵ ִפי' ּתֹוַרת ִסְתֵרי ּ   399...................................'ֵקץ'-'ְלַמַען' ִיְהֶיה ָאז ',ָך"ּבְ

הוא ִמי )כא ַעל ּׁשֶ זַֹהר ִּלּמודֹו רֹב ִיְהֶיה ָּגדֹול ֵעֶסק ּבַ ֵאינֹו ַאף ַּהָקדֹוׁש ּּבַ   400..........ֵמִבין ׁשֶ

ְלָחן - כו ֶּפֶרק ְָערוך ׁשֻ ַּתְלמוד ִהְלכֹות ַּהזַֹהר ּ  ו"רמ ִסיָמן ּתֹוָרה ּ
ַּהַצִדיק ְּלַהָגאֹון( יׁש ַאְבָרָהם ָהַרב ּ ִליָט ֵציְנִויְרט ַאּבִ י ֵחֶלק - א"ׁשְ ַלִים ֲחִמיׁשִ  ְּירוׁשָ

  402.....................................................................................)א"תשס

לֹוֵמד ִמי )א ן ִנְקָרא ּתֹוָרה ִסְתֵרי ּׁשֶ רוך ְּלַהָקדֹוׁש ּבֵ ְּבָ ֵרי ,ּהוא ּ ָכל ֶחְלקֹו ְוַאׁשְ  ּבְ

  402......................................................................................................ָהעֹוָלמֹות

עור ֵאין )ב ָכרַל ּׁשִ ל ּׂשָ ֵּאלו ׁשֶ ֵרי ,ַהּתֹוָרה סֹודֹות ַּהלֹוְמִדים ּ עֹוָלם ֶחְלָקם ַאׁשְ  ַּהֶזה ּבָ

א ּוָבעֹוָלם   404................................................................................................ַהּבָ

ֵאיָנם ,ָאָדם ִלְבֵני אֹוי )ג ט ַרק ,ַהּתֹוָרה סֹודֹות לֹוְמִדים ׁשֶ ׁשָ הוא ּפְ   404....ַהּתֹוָרה ּבוׁשְל ּׁשֶ

ל )ד ֵּאלו ּכָ תֹוַרת ַרק ָהעֹוְסִקים ּ ְגֶלה ּבְ תֹוַרת ְולֹא ַהּנִ ר ּבְ ְסּתָ יַח ּגֹוְרִמים ֵהם ,ַהּנִ ׁשִ ּמָ  ׁשֶ

ֲּעִניו ּגֹוְרִמים ֵהם ְוֵכן ,ָּיׁשוב ְולֹא ָהעֹוָלם ִמן ְֵיֵלך ּוִבָזה ְוֶחֶרב תּ עֹוָלם ְוָאְבָדן ְוֶהֶרג ּ   406ּבָ

ְפָטר ְלִמי ָהֹעֶנׁש ֹּגֶדל )ה ּנִ ִלי ָהעֹוָלם ִמן ׁשֶ ר ִמּתֹוַרת ְיִדיעֹות ּׁשום ּבְ ְסּתָ   408.................ַהּנִ

גֹוֵרם ִמי )ו ים ּׁשֶ לֹא ַלֲאָנׁשִ ָלה ָחְכַמת ִּיְלְמדו ּׁשֶ לֹא לֹו טֹוב ,ַּהַקּבָ   410...................ִנְבָרא ּׁשֶ

ְדֵרָגה ֹּגֶדל )ז ל ַהּמַ ֲעֵלי ׁשֶ ָלה ּבַ   412.........................................................................ַקּבָ

ה )ח ינו מֹׁשֶ לֹום ָעָליו ַּרּבֵ ּבִ ְמעֹוֵרר ָהָיה ַּהׁשָ לֹום ָעָליו י"ְלַרׁשְ  ְוַתְלִמיָדיו ַּהׁשָ

ים סֹודֹות ַּהְקדֹוׁשִ   413............................................................................ֶעְליֹוִנים ּבְ

ְזכו )ט ַּהָגלות ִמן ֵּיְצאו ַּהזַֹהר ֵסֶפר ִּלּמוד תּּבִ ַרֲחִמים ּ   413.............................................ּבְ

יַח ִלימֹות ָקרֹוב )י ׁשִ ֲּאִפלו ַהּמָ רֹות ֵּיְדעו ְנָעִרים ּ   414................................................ִנְסּתָ

  416.......................................................................................כז ֶּפֶרק
י )א ם ַרּבִ ֵסֶפר טֹוב ׁשֵ י ַעל ַרק :ָּהֱאמונֹות ּבְ ָלה ָחְכַמת ּפִ ע ַּהַקּבָ ָוׁשַ ָרֵאל ְּיהוָדה ּּתִ  ְוִיׂשְ

ׁשועֹות   416...........................................................................................עֹוָלִמים ּּתְ

ר ִאי )ב ִלּמוד ֶּאָלא ֶאְפׁשָ ָרה ַהָחְכָמה ּּבְ ְסּתָ   416.........................................................ַהּנִ

ֵחֶלק ָהעֹוְסִקים )ג ָמּה אֹוָתּה ְולֹוְמִדים זֹו ָחְכָמה ּבְ ֵנס ִלׁשְ סֹודֹוֶתיָה ְלִהּכָ  ֶאת ָלַדַעת ּבְ

  416....................................................ּכֹל ּבֹוֵרא ִלְפֵני הָּהְרצוָי ָהֲעבֹוָדה ִהיא ,קֹוָנם
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ֵנס ָּראוי ִלְהיֹות )ד יט ִראׁשֹוָנה ָּראוי ,ַּהֶזה ַהֵהיָכל ֶאל ִלּכָ ת ֵמָעָליו ְלַהְפׁשִ  ְקִלּפַ

ַּהַגָסה ַּהַגֲאָוה יג אֹותֹו ַהּמֹוַנַעת ּ ִּמְלַהׂשִ   417.................................................ָהֱאֶמת ּ

יק ָאַמר( )ה ְעּתִ אן :ַהּמַ י רֹוִאים ִמּכָ ּמִ לֹא ׁשֶ ֵסֶפר ִלְלמֹד רֹוֶצה ּׁשֶ  ּוְבָחְכַמת ַּהזַֹהר ּבְ

א ֶזה ,ָהֱאֶמת לֹו ַּהַגֲאָוה ֵמֲחַמת ּבָ ּמֹוַנַעת ּׁשֶ   417..........................................)אֹותֹו ׁשֶ

ם ְלַמַען ַרק ַּהזַֹהר ֵסֶפר דְלמֹוּתִ )ו ַרך ַּהׁשֵ   417.........................................................ְִיְתּבָ

ִלי ָהֱאֶמת ָחְכַמת ִלְלֹמד חֹוָבה )ז   417..........................................................ָסֵפק ּׁשום ּבְ

יבות יֹוֵתר ֵאין )ח ת ֲּחׁשִ ֵני ,ּתֹוָרה ִסְתֵרי ִּמְדִריׁשַ ֵהם ִמּפְ ֱאלֹקות נֹוְגִעים ׁשֶ   418................ּּבֶ

ָחבוי ַמה ַעל ְלָהִאיר ַרק ִהיא ָהֱאֶמת ָחְכַמת )ט ּׁשֶ ל תֹוכֹוּבְ ּ   418...........................ָאָדם ׁשֶ

ָחְכַמת ָלעֹוְסִקים ְָערֹוך ְלֵאין ִנְפָלָאה ְּסֻגָלה ֵיׁש )י ָלה ּבְ ֲאִפלו ,ַּהַקּבָ ּׁשֶ ֵאיָנם ּ ׁשֶ  ּכְ

לֹוְמִדים ַמה ְמִביִנים ּׁשֶ ִקיִפיםַה ָהאֹורֹות ֶאת ֲעֵליֶהם ְמעֹוְרִרים ,ּ ָמָתם ֶאת ּּמַ  - ִנׁשְ
ל ָרֵאל ָאָדם ּכָ סֹופֹו ֻמְבָטח ִּמִיׂשְ יג ,ּבְ ַיׂשִ ּׁשֶ ל ּ גֹות ּכָ ְפָלאֹות ַּהַהׂשָ   418.......................ַהּנִ

ָעְמדו אֹוָתם )יא ם סֹוד ַעל ּׁשֶ ִדְבֵרי ְּוֶהֱעִמיקו ַּהׁשֵ י ּבְ ְמעֹון ַרּבִ  ,סֹודֹוָתיו ְוִסְתֵרי ׁשִ
ירו יִדיָעה ֲאִביֶהם ֱאלֵֹהי ֶאת ְּוָיְדעו ְּוִהּכִ  ָּעְבדו ְולֹא ,ְּלזוָלתֹו ֶּהֱחִליפו ְולֹא ּבִ
אֹוָתם ַּהְסתוִמים ּכְ ֶכל ֵעיֵני ּ ֵּאלו ,ַּהׂשֵ ְבָחִרים ֵהם ּ   419..........................................ַהּמֻ

ׁש ֵאין )יב ְכִתיַבת ֲחׁשָ ה ,ָהֱאֶמת ָחְכַמת ּבִ מֹו ּהוא ַּאְדַרּבָ ַבת ּכְ אֹוֵסף ֹנַח ּתֵ  ְוׁשֹוֵאב ׁשֶ

ַער ֵאָליו אֹותֹו ׁשַ ם ּּבַ   420...............................................................................ַּלַהׁשֵ

ר )יג ֲאׁשֶ ּתֹו ִלְלֹמד ָהָאָדם ָיבֹוא ּכַ ִיְהֶיה ְָצִריך ָרהּבַ ָוָנתֹו ּׁשֶ הוא ּּכַ  ַּההוא ָהִעְנָין לֹוֵמד ּׁשֶ

ה ּמֶ ֵהם ּבַ ֱעַלם ,ֱּאלִֹקִיים ְּדָבִרים ׁשֶ ּנֶ ּנו ׁשֶ ִניִמיוָתם ֹעֶצם ִּמּמֶ ּּפְ ּוַבָדָבר ,ּ  ִייַטב ַּהֶזה ּ

יו ַּהיֹוֵצא ַהּתֹוָרה ֶהֶבל רוך ַּהָקדֹוׁש ִלְפֵני ִמּפִ ְּבָ   420............................................ּהוא ּ

לֹא ִמי )יד ְֶדֶרך ָלַמד ּׁשֶ ָלל ַּהסֹוד ּ ה ,ּכְ ֵלם ֶעֶבד ַמְדֵרַגת ֶאל ִיְזֶכּ  ּיוַכל לֹא ּוְלעֹוָלם ,ׁשָ

ן ַמְדֵרַגת ֶאל ִלְזּכֹות   420.....................................................................................ּבֵ

ָחְכַמת ָהעֹוֵסק )טו בועֹות ָהֱאֶמת ּבְ ׁשָ ִלּמודֹו ָיֶפה ִסיָמן רֹוֶאה ּּבְ   420..............................ּּבְ

הוא ִמי )טז ֵלם ּׁשֶ ִסְתֵרי ַּגם ׁשָ יל ִנְקָרא ּתֹוָרה ּבְ ּכִ  זֹוִכים ה"ֲהָוָי ּאֹוִתיֹות ְוָכל ,ַמׂשְ

ְמ   421..............................................................................................ְלעֹוָלם רֹוְלׁשָ

ֵעת ַּדְוָקא )יז ֵאינֹו ַּהזֹאת ּבָ ַעְצמֹו ַּמְרִגיׁש ׁשֶ ק ּׁשום ּבְ  ֲּאטוִמים ְוִלּבֹו ּומֹחֹו ִלְלֹמד ֵחׁשֶ

ָלל ְּלַכֵון ָיכֹול ְולֹא לֹוֵמד ַמה ּכְ ּׁשֶ י ַעל ַאף ,ּ רִיְת ֵכן ּפִ ֹכַח ַּגּבֵ ִפיו ָאז לֹוַמר ּבְ  ֶאת ּבְ

  421...................................................................................................ַּהזַֹהר ִּדְבֵרי

ל )יח ָרֵאל ָאָדם ּכָ ֶהְחֵלט ְּמֻחָיב ִּמִיׂשְ ָלה ָחְכַמת ִלְלמֹד ּבְ  ָחְכַמת ָלַמד לֹא ְוִאם - ַּהַקּבָ

ָלה ְּלִהְתַגְלֵגל ְּמֻחָיב ּהוא ,ַּהַקּבָ ַעם עֹוד ְוָלבֹוא ּ עֹוָלם ּפַ   421.............................ַּהֶזה ּבָ

ָלם ַּהגֹוִיים ַחְכֵמי )יט יִציָרה יֹוְדִעים ֵאיָנם ּּכֻ יֹוֵדַע ַמה ּבִ ּׁשֶ ָרֵאל ָקָטן ּ ִיׂשְ ּבְ   422.................ׁשֶ

י אֹוָתּה ָלַדַעת ַּחָיִבים )כ   422..........................................................ָּעֵלינו ִהיא ִמְצָוה ּכִ

ל )כא ָלה ָחְכַמת ּכָ ל ַהְנָהָגתֹו ָלַדַעת ַרק ִהיא ַּהַקּבָ   422.........................ָהֶעְליֹון ָהָרצֹון ׁשֶ
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ָתִאים )כב ים ַהּפְ ִּמְלִהְתַעֵסק ִּמִיְרָאָתם ִנְמָנִעים ַּהַיּתוׁשִ ָחְכַמת ּ ם ,ָהֱאֶמת ּבְ  ׁשֶֹרׁש ְוִלּבָ

ֶהם ְוָעְלָתה ,ְוַלֲעָנה רֹאׁש ּפֹוֶרה ָחְכַמת ִלְכּפֹר ,ְוֶרֶפׁש ִטיט ֲּחלוַדת ּבָ  ,ָהֱאֶמת ּבְ
ֵאין אֹוְמִריםְו ּתֹוָרה ׁשֶ ֵטיּה ֶּאָלא ּבַ ׁשָ יּה ּפְ ּוְלבוׁשֵ ְלַבד ּ י ָסֵפק ְוֵאין ,ּבִ  ִיְהֶיה לֹא ּכִ

עֹוָלם ֵחֶלק ָלֶהם א ּבָ   423..................................................................................ַהּבָ

ֵבד ִמי )כג ּכָ ה ׁשֶ ִעְנַין ְוָקׁשֶ ָּהִעיון ּבְ ְלמ ּ ּתַ יַח לֹו ּמוָטב ,ּודּבַ ַיּנִ ּנו ָידֹו ֶאת ּׁשֶ  ְוַיֲעסֹק ,ִּמּמֶ

ָחְכַמת   423..............................................................................................ָהֱאֶמת ּבְ

ִמים ַּהְסָכִלים )כד ְתַחּכְ יֶהם ַהּפֹוֲעִרים ַהּמִ ָחְכַמת ָהעֹוְסִקים ֶנֶגד ּפִ ָלה ּבְ  ָלֶהם אֹוי ,ַּהַקּבָ

י ,ְּוהֹוֵללוָתם ִּסְכלוָתם ַעל ַּמָזָלם ְלרַֹעּו ֵהם ַרק ,ִּמֶזה ַּיְרִויחו לֹא ּכִ  ֶאת ְמִניִאים ׁשֶ

ם ַעם   423..........................................................................ָקְדׁשֹו ְלַהר ֵמֲעלֹות ַּהׁשֵ

ִסְפֵרי ָהעֹוְסִקים ַעל ָעֵתק ַּהדֹוְבִרים )כה ָלהַּהַק ּבְ ַגֲאָוה ּבָ ּובוז ּבְ ן ֲעִתיִדין ,ּ  ֶאת ִלּתֵ

י ,ַּהִדין ָאַלְמָנה ּכִ ְפֵתיֶהם ּתֵ ֶזה ׂשִ א ּבָ י ,ּוַבּבָ י ִּיָסֵכר ּכִ ֶקר דֹוְבֵרי ּפִ  ָלֶהם ְוַדי ,ׁשָ

ם ְלֹעֶנׁש ִּסְכלוָתם   424....................................................................................ַנְפׁשָ

ָהָיה יִמ )כו יג ָיכֹול ׁשֶ ֵדל ְולֹא ַהּתֹוָרה סֹודֹות ְּלַהׂשִ ּתַ יָגן ִּהׁשְ ִדיִנין ִּנדֹון ,ְּלַהׂשִ ין ּבְ   425..ָקׁשִ

ֵרינו )כז ָזִכינו ֶּחְלֵקנו ּטֹוב ַמה ַּאׁשְ ּׁשֶ לֹא ִמי - ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ְלאֹור ּ  ֵסֶפר אֹור ָרָאה ּׁשֶ

  425..............................................................................ִּמָיָמיו אֹור ָרָאה לֹא ַּהזַֹהר

קֹוֵרא ַהּתֹוָרה סֹודֹות ְיֵדי ַעל )כח ה ָהָאָדם ּׁשֶ קון עֹוׂשֶ ּּתִ א ָּגדֹול ּ ִכיְנּתָ ָגלוָתא ִלׁשְ   425.....ּּבְ

ֵלל לֹא )כט ִיְלמֹד ַעד ִּיְתּפַ זַֹהר ּׁשֶ   426.......................................ְמַעט ֵהן ַרב ֵהן ַּהָקדֹוׁש ּּבַ

לֹא ִּלָזֵהר ְָצִריך )ל ָפָתיו יֹוִציא ּׁשֶ ׂשְ ָחְכָמה ּבִ ַמע ּלֹאּׁשֶ ַמה זֹו ּבְ ָראוי ֵמָאָדם ׁשָ  ְִלְסמֹך ּׁשֶ

  426.............................................................................................................ָעָליו

ֵאיָמה ִיְלמֹד ִלְפָעִמים )לא ְמַעט ּבְ ָתִבים ֵאיֶזה ּבִ  ְּלַחֵיי ִלְבָרָכה ַּצִדיק ִזְכרֹונֹו י"ֵמָהֲאִר ּכְ

א ָהעֹוָלם   426.................................................................................................ַהּבָ

חו )לב ֲעֵרי ִּנְפְתּ ּבִ ַעל ַהָחְכָמה ׁשַ ָרֵאל ְלָכל ְלָהִאיר ,י"ָהַרׁשְ   427...........ַּהָיִמים ֵקץ ַעד ִיׂשְ

ּבִ )לג ר י"ַרׁשְ ר ַהֶהָאָרה ִפיְל ,ַּהזַֹהר ֵסֶפר ִחּבֵ ְקנֹו ֵאָליו ִּהִגיַע ֲאׁשֶ ִהּתָ ָעָרה ּבְ ּמְ   427...........ּבַ

ה ַּהזַֹהר )לד ֲעׂשָ ַתח ִנְקָרא ֶזה ַהּתֹוָרה ַעל ַהּנַ ל ַּהָגדֹול ַהּפֶ ָללות ׁשֶ   427.............ַהּתֹוָרה ּּכְ

ֵאין ִמי ַאף )לה ָחְכָמה ָיד לֹו ׁשֶ ַנע לֹא זֹו ּבְ ִּמׁשוט ִיּמָ ִסְפֵרי ּ ִלים ּבְ   428......................ַהְמֻקּבָ

לֹו ַּהזַֹהר ֵסֶפר ָמַכר ֶאָחד ָחָכם )לו קֹוִרין ַּלְיָלהּבַ לֹו ְוָחַלם ,ּׁשֶ ֵהָמ' אֹותֹו ּׁשֶ  - 'ה"ּבְ
ֵהָמ' י 'ה"ּבְ בֹות ָראׁשֵ ִית'ַה ן'ִמ ּקֶֹדׁש'ַה ַעְרּתָ'ּבִ ּתֵ   428................ַּהזַֹהר ְוֶהֱחִזיר ְְוָהַלך ,ּבַ

ֲחלֶֹקת )לז ַּהַצִדיִקים ַעל ַהּמַ   429...................................................................ַּהְגדֹוִלים ּ

ֵּאלו )לח ֶּאְתַמְסרו לֹא ַּהסֹודֹות ּ ר ְלָכל ּ יִלים ֶּאָלא ,ָנׁש ּבַ ּכִ ׂשְ ָדָרא ַחד ַהּמַ ֵרי אֹו ּבְ  ּתְ

ָדָרא י ּוְבדֹור ,ּבְ ְמעֹון ַרּבִ ְבָעה ֶּאָלא ִּנְמְצאו לֹא ׁשִ   429..............................ַהֲחֵבִרים ׁשִ

ַע )לט ים ִלְקֹבּ ֵסֶפר ְּלַעֵין ִעּתִ   429...............ָלֵעיַנִים ּהוא ָמתֹוק ָהאֹור ְמקֹור ֵליַדע ַּהזַֹהר ּבְ

ם ַלֲעׂשֹות ֵעת )מ ּוְלַהִצ ַּלַהׁשֵ ר ַמה ילּ ֶאְפׁשָ  ְלָהִפיץ ֵּמַהָגֵדר ָלֵצאת ,ְּלַהִציל עֹוד ּׁשֶ

ָלה ָחְכַמת ֶקֶרב ַּהַקּבָ   430.............................................................................ָהָעם ּבְ
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ָלה ָחְכַמת )מא ּוְמֻסֶגֶרת ְּסגוָרה ִנְמֵצאת ַּהַקּבָ ֶאֶלף ּ   431.............ֶּזהַה ַּהיֹום ַעד ִעְזָקאֹות ּבְ

ּבִ )מב יׁש ּכַֹח ּבֹו ָהָיה ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו י"ַרׁשְ ם ַּהְדָבִרים ְלַהְלּבִ ֹאֶפן ,ּוְלָדְרׁשָ ַאף ּבְ  ִאם ׁשֶ

ם ים ִיְדְרׁשֵ ָראוי ִמי ֶּאָלא ְיִביֵנם לֹא ,ָלַרּבִ ן ֵכןָל ,ַלֲהִביָנם ּׁשֶ  ִלְכּתֹב "ְּרׁשות" לֹו ִנּתָ

  432.....................................................................................................ַּהזַֹהר ֵסֶפר

ֵאין ַּהזַֹהר ֵסֶפר ַהֲעָלַמת ֹּגֶדל )מג ל ׁשֶ ּבִ ִּמְזַמן - ְּדָבָריו ְלָהִבין ָיכֹול ּומַֹח מַֹח ּכָ  י"ַרׁשְ
ֲעֵלי ְוַתְלִמיָדיו ל ְזַמּנֹו ַעד רַּהזַֹה ּבַ  ֶאָחד ַאף ָהָיה לֹא ,ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו י"ָהֲאִר ׁשֶ

ִרים ָיִבין ֵמַהְמַחּבְ קוִנים ַּהזַֹהר ִּדְבֵרי ּׁשֶ ְּוַהּתִ מֹו ּ   433................ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו י"ָהֲאִר ּכְ

ְתַג ֵמֵעת )מד ּנִ ּלוּׁשֶ עֹוָלם ל"ָהֲאִריַז ִסְפֵרי ּ ל ,ּבָ ָחְכַמת ָהעֹוְסִקים ּכָ ָלה ּבְ יחו ַּהַקּבָ  ִּהּנִ
ל ְיֵדיֶהם ָקְדמו ְּוַהְגאֹוִנים ָהִראׁשֹוִנים ִסְפֵרי ִמּכָ ּׁשֶ  ּרוָחם ַּחֵיי ְוָכל ,ל"ְלָהֲאִריַז ּ

יקו ִכְתֵבי ַרק ִּהְדּבִ ְלַבד ל"ָהֲאִריַז ּבְ   434.................................................................ּבִ

ָחְכַמת ַּהִחּבוִרים ִּעְקֵרי )מה קוִנים ַּהזַֹהר ִסְפֵרי ֶּאָלא ֵאיָנם ,ָהֱאֶמת ּבְ ְּוַהּתִ  ְוַאֲחֵריֶהם ,ּ

  434..............................................................................................ל"ָהֲאִריַז ִסְפֵרי

ל )מו ָלּה ֹוָרהַהּת ּכָ ם ַעל ֶנֱאֶגֶרת ּּכֻ ם ׁשֵ   434.............................................................ַּהׁשֵ

ֵאינֹו ַּהזַֹהר ֵסֶפר ִּלּמוד )מז ׁשֶ   435......................................................ָקָאַמר ַמאי ֵמִבין ּכְ

י )מח ְלָאך ּהוא ִסְפרֹו ,ַּהזַֹהר ְלִדְבֵרי ּכִ ַּוֲאִפלו ,ּאֹוָתנו ַּהגֹוֵאל ְַהּמַ ְטֶעה ִאם ּ ֵאיֶזה ּתִ  ּבְ

ָגָגְתך ֵאין ָמקֹום   435..........................................................................ָזדֹון עֹוָלה ָׁשְ

זַֹהר )מט ָכר רֹוִאים ַּהָקדֹוׁש ּּבַ ְמָחה ִמְצָוה :ִויַטאל ַּחִיים ּינוַרּבֵ - ְוָהֹעֶנׁש ַּהׂשָ  ִלְפֵני ְוׂשִ

רוך ַּהָקדֹוׁש ְּבָ ִיְתַגֶלה ּהוא ּ ּׁשֶ ּ י ַּהזֹאת ַהָחְכָמה ּ ְזכוָתּה ּכִ יַח ָיבֹוא ּּבִ   436..................ָמׁשִ

ָיִביא ִּלּמוד ּׁשום ֵאין )נ ִלּבֹו ִקיםֱאלֹ ִיְרַאת ּׁשֶ מֹו ּבְ ְראֹותֹו ,ַּהזַֹהר ִּלּמוד ּכְ  ֹּגֶדל ּבִ

ים ָגם ַּמִגיַע ֵהיָכן ְוַעד ָהֳעָנׁשִ ל ּפְ   436.........................................................ֲעֵבָרה ׁשֶ

בֹוא ַּהזַֹהר ְיֵדי ַעל )אנ ַּהְגֻאָלה ּתָ ַרֲחִמים ּ ה - ּבְ ֵני ְוַכּמָ א ּבְ א ָנׁשָ ְרְנסון ְלַתּתָ  ֵמַהאי ִּיְתּפַ

ד ,ְִדיָלך ִּחּבוָרא א ִּיְתַגֵלי ּכַ ָדָרא ְלַתּתָ סֹוף ַבְתָרָאה ּבְ  ּוְקָראֶתם ּוְבִגיֵניּה ,ּיֹוַמָיא ּבְ

ָאֶרץ ְּדרֹור   438..................................................................................................ּבָ

ַהאי )בנ ְּדִאיהו ִּחּבוָרא ּבְ יּה ִּיְפקון ַּהזַֹהר ֵסֶפר ּ ָּגלוָתא ִמן ּבֵ ּ......................................438  

ֲעָלה )גנ ִלּמוד ַּהְגדֹוָלה ַהּמַ   438..............................................ֲהָבָנה ְללֹא ַּגם – ַּהזַֹהר ּּבְ

ֲּאִפלו )דנ ִאלו ,ַּהזַֹהר ְלׁשֹון ִּגְרַסת ּ ּּכְ ַגן ַּצִדיִקים ִעם עֹוֵסק ּ   439...............................ֵעֶדן ּבְ

ֲּאִפלו )הנ ה ֶאָחד ַמֲאָמר ּ קון ּבֹו ַיֲעׂשֶ ּּתִ ָעה ְלַמְעָלה ּ ׁשָ הוא ּוֻמְבָטח - ַחתַא ּבְ ן ּׁשֶ  ּבֶ

א עֹוָלם   439....................................................................................................ַהּבָ

י )ונ ָחְכָמה ְּקִריָאֵתנו לֹא ִאם ,ַהְמַקְטְרִגים ִמן ָּעֵלינו ָּיֵגן ַמה ּכִ ְפָלָאה זֹאת ּבְ  ַהּנִ

  439.......................................................................................................ְּוָהֲעֻמָקה

ל ִלְפֵני ִלְלמֹד )זנ ִפָלה ּכָ קוִנים אֹו ַּהָקדֹוׁש ֵּמַהזַֹהר ֶאָחד ַמֲאָמר ּּתְ ֵּמַהּתִ ּ.....................439  

ָכל )נח ָנה קֶֹדם ַלְיָלה ּבְ ׁש ַּהׁשֵ ְלמֹד ,ַמּמָ קוֵני ָחדֶא ַמֲאָמר ּתִ ִּמּתִ   440.........................זַֹהר ּ
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י )נט ְנֵדר ִיְצָחק ֵלִוי ַרּבִ לֹום ָעָליו ּבֶ ֶרְסֶלב ֵמֲחִסיֵדי( ַּהׁשָ ַעם ִלי ָאַמר )ּבְ ָאז ,ּפַ ּמֵ א ׁשֶ ּבָ  ׁשֶ

ָרֵאל ְלֶאֶרץ ך ִיׂשְ ֶמׁשֶ ים ְּבְ לֹׁשִ ָנה ׁשְ יקִהְס ,ׁשָ ים ְלַמְעָלה ַּהזַֹהר ֶאת ַלֲעֹבר ּפִ לֹׁשִ  ִּמׁשְ

ָעִמים ל ְלַעְצמֹו ְּמַחֵלק ָהָיה - ּפְ ה ּכָ ָרׁשָ ְבָעה ּפָ  ֵחֶלק ָלַמד יֹום ּוְבָכל ,ֲחָלִקים ְלׁשִ

גֹון ,ֶאָחד ה ּכְ ָפָרׁשָ ֵיׁש ּבְ ּה ּׁשֶ ִרים ּבָ ים ֶעׂשְ ְבָעה ְּמַחֵלק ָהָיה ,זַֹהר ַּדּפִ  ,ַהֲחָלִקים ְלׁשִ
ה לֹוֵמד ְוָהָיה לֹׁשָ ׁשְ ים ּכִ ְּוִאלו ,ְליֹום ַּדּפִ ה ּ ָרׁשָ ל ּפָ ָעה ׁשֶ ים ַאְרּבָ ְלַבד ַּדּפִ  ָהָיה ,ּבִ

  440..................................................................ְליֹום זַֹהר ֵּמַעּמוד יֹוֵתר ְמַעט לֹוֵמד

לֹוְמִדים )ס ׁשֶ ל ּּכְ ך ֲאַזי ,ֶאָחד ַּדף יֹום ּכָ ֶמׁשֶ ִנים ְּבְ ל ַעל ַלֲעֹבר זֹוִכים ְּספורֹות ׁשָ  ַּהזַֹהר ּכָ

קוֵני ְוַעל ּּתִ ָאָדם ַּמְחִדיר ֶזה - ָחָדׁש ְּוַהזַֹהר זַֹהר ּ ה ּבָ ַמִים ִיְרַאת ַהְרּבֵ ֹנַעם ׁשָ  ּוְבִזיו ּבְ

ְרֶאה ,ְמֻיָחד ּנִ חוׁש ּכַ   440......................................................................................ּּבְ

י )אס ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ ל ִּקֵדׁש יֹוַחאי ּבַ ך ּכָ ְרגום ְלׁשֹון ֶאת ְּכָ ַּהּתַ ֲאִפלו ַעד ,ּ ּׁשֶ ָאר ּ  ְּדָבִרים ׁשְ

ִבים ְכּתָ ְלׁשֹון ַהּנִ ְרגום ּבִ ַּהּתַ ם ְלעֹוֵרר ּכַֹח ָלֶהם ֵיׁש ,ּ ַרך ְּלַהׁשֵ   441..........................ְִיְתּבָ

ַעל ,ַּדע )בס ה ,ַּהזַֹהר ִּלּמוד ְיֵדי ׁשֶ ק ַנֲעׂשֶ ל ִּלּמוִדים ִמיֵני ְלָכל ֵחׁשֶ ה ַהּתֹוָרה ׁשֶ   441ַּהְקדֹוׁשָ

ָלה )גס ַעל ַקּבָ ם ֵמַהּבַ ד ְָצִריך :ָּעֵלינו ֵגןָי ְּזכותֹו טֹוב ׁשֵ ְלִמיִדים( ְמַלּמֵ  ,זַֹהר ִלְלמֹד )ַלּתַ
הוא ִחיַנת ּׁשֶ ָיכֹול ,ַּהַחִיים ֵעץ ּבְ יך ּׁשֶ ָמה ְְלַהְמׁשִ ְלִמיִדים ְנׁשָ י .ַלּתַ ָהַרב ַמה ּכִ  ּׁשֶ

ֶכל נֹוֵתן ר ׂשֵ ינֹוק ָיׁשָ ֶזה ,ְלַהּתִ יַח ּבָ ָמה ּבֹו ַמּנִ ית ְנׁשָ   442......................................ֲאִמּתִ

ֵּמַהָגלות ִנְגָאִלין ַּהזַֹהר ְיֵדי ַעל )דס ָרִטי ּ ל ְּרכוׁש ִעם ָהֶעְליֹון ָלעֹוָלם ַלֲעלֹות – ַהּפְ  ׁשֶ

ה ּמָ ה ּכַ ָעִמים ְוַכּמָ   442......................................................................ַּהָקדֹוׁש זַֹהר ּפְ

זַֹהר )הס קון ָּדא ּבְ יּה ִּיּפְ ָּגלוָתא ִמן ּבֵ ַרֲחֵמי" ְועֹוד ,"ּ   443.............................................."ּבְ

ְֶדֶרך )וס ַּהִלּמוד ּ ינו ּ ֶרְסֶלב ַנְחָמן ֵּמַרּבֵ ְמִהי ִלְלמֹד - ָאֵמן ָּעֵלינו ָיֵגן ְּזכותֹו ִמּבְ  ּרותּבִ

ּוִבְזִריזות ה ְּלַדְקֵדק ְוִלְבִלי ּ ִלּמודֹו ַהְרּבֵ   443...........................................................ּּבְ

ִלּמוד ְצִריִכין ֵאין )זס ֵסֶדר ַּהְדָבִרים לֹוַמר ְלַבד ָהֲאִמיָרה ַרק ּּבְ יָלא ּכְ  - ָיִבין ּוִמּמֵ
ַּהִלּמוד ִּרּבוי ַמֲעַלת   443.................................................................ַהּכֹל ַעל עֹוָלה ּ

ה ִלְלמֹד )סח ָלם ּופֹוְסִקים ְּגָמָרא ,ְמֹאד ַהְרּבֵ ים ְך"ְוַתַנ ,ּּכֻ ָלה ַּהזַֹהר ְוִסְפֵרי ּוִמְדָרׁשִ  ְוַקּבָ

ָאר ָלם ְסָפִרים ּוׁשְ   444.........................................................................................ּּכֻ

ָכל ִלְגמֹר )סט ָנה ּבְ ל ׁשָ ְּוִתקוִנים ַּהזַֹהר ִסְפֵרי ּכָ ָלה ִסְפֵרי ְוָכל ,ָחָדׁש ְוזַֹהר ּ  י"ֵמָהֲאִר ַקּבָ
  444...............................................................................................ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו

  445............................................................................ַּהְרָגָעה ִלי נֹוֵתן ַּהזַֹהר ִּלּמוד )ע

ִגיַמְטִרָיא ר"זֹוַה )אע   445..................................................................................ַח"ֵרי ּּבְ

ֶפׁש ֶאת ְמרֹוֵמם ַּהזַֹהר ִּלּמוד )בע ְד ִּלּמוד - ַהּנֶ  ַוֲאִמיַרת - ַּהֵלב ֶאת ְמעֹוֵרר ָרׁשַהּמִ

ִהִלים ְבִכי ּּתְ ִלי ֶאת ׁשֹוֶטֶפת" ּוְדָמעֹות ּבִ   446......................................................"ַהּכְ

ר )גע ֶקׁשֶ   446...............................................................ַּהזַֹהר ִּלּמוד ,ַהְיָלִדים ְּלִכּנוֵסי ּבְ

ֶזה )דע ַּהִלּמוד ּבְ ָרֵאל ַעם ֵּיְצאו ּ ֵּמַהָגלות ִיׂשְ ן" - ּ ֹכּ ׁשְ תֹוך ּתִ ַלִים ְּבְ י ...ְּירוׁשָ  ּכִ

ִָליׁשוָעְתך ִּקִוינו ּ ינו ּ ל ְּוִצּפִ   447...................................................................."ַּהיֹום ּכָ
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ֵעֶרך זַֹהר ִלְקרֹא )הע ֵני ְּבְ ים ׁשְ ְפָרט ,ְליֹום ַּדּפִ ָנה ִלְפֵני ּבִ י ,ַּהׁשֵ ֹכָחּה ֵיׁש ּכִ ך ַּגם ּבְ  ְְלַזּכֵ

ָמה ֶאת ׁשָ עֹוֶלה ִלְפֵני ַהּנְ ּבֹון ִּדין ָלֵתת ׁשֶ ל - ְוֶחׁשְ ִיְתַרֵגל ִמי ּכָ ּׁשֶ ָכך ּ  לֹו ַקל ִיְהֶיה ְּבְ

ְלמוד ְלׁשֹון ֶאת ְלָהִבין ריֹוֵת   448.......................................................................ַּהּתַ

ְמִכיַרת )וע ִּחסול ּבִ ְלִמים לֹא ּ ַהָקָפה ְּמׁשַ יַח - ּּבְ ָבר ִּצְדֵקנו ְמׁשִ ִית ַסף ַעל עֹוֵמד ּכְ  :ַהּבַ
ְזַמן ֶזה ּבִ ְרוךּבָ ְּוַהָקדֹוׁש ,ַּמִקיִפים ֵאין ּכָ קֹום ּבֹו ִּמָיד ּגֹוֶבה ּהוא ּ ּמָ ל ֲּעבור ,ּבַ  ֲעֵבָרה ּכָ

לֹום ַחס   448.....................................................................................................ְוׁשָ

י )זע ל ַעל ְמרֹוָמם ַּהזַֹהר ִּלּמוד ּכִ ַגם ,ִּלּמוד ּכָ ׁשֶ קון ְּוהוא ,ָקָאַמר ַמאי ָיַדע לֹא ּּבְ ּּתִ ּ 

ָמה ֹולָּגד ׁשָ ה ַּהזַֹהר ִּלּמוד ְיֵדי ַעל - ַלּנְ ק ַנֲעׂשֶ ל ִּלּמוִדים ִמיֵני ְלָכל ֵחׁשֶ  ַהּתֹוָרה ׁשֶ

ה   449.......................................................................................................ַּהְקדֹוׁשָ

י ָּגְרָסה )עח ח ַּגב ַעל ַאף ְלַתֲאָוה ַנְפׁשִ ּכַ   449.........ָקָאַמר ַמאי ָיַדע ָלאְּד ַּגב ַעל ְוַאף ְּדַמׁשְ

י ַּהָגאֹון )עט א ְמַנֵחם ַרּבִ ִלי ַּגם :ִלְבָרָכה ַּצִדיק ֵזֶכר ֶזעְמּבָ   450..ִּלּמוד ִמְצַות ְּמַקֵים ֲהָבָנה ּבְ

ֵאינֹו ַאף ַּהזַֹהר ִלְלמֹד )פ י ,ָקָאַמר ַמאי ֵמִבין ׁשֶ ֶפׁש ְּמֻסָגל ַּהָלׁשֹון ּכִ   450.......................ַלּנֶ

קון )אפ ּּתִ ׁשוָבה ְלַבַעל ּ ים 'ה ִלְלמֹד ּּתְ ָכל ֵּמַהזַֹהר ַּדּפִ  ַמאי ָיַדע ְּדָלא בַּג ַעל ַאף יֹום ּבְ

ִּמִלּמוד יֹוֵתר זֹו ְּסֻגָלה ּבֹו ֵיׁש ַּדְוָקא ַּהזַֹהר ִּלּמוד - ָקָאַמר ָנה ּ ׁשְ  ְּוַתְלמוד ַהּמִ

י ,ּוִמְקָרא ל ַּהזַֹהר ִּלּמוד ּכַֹח ּכִ ָנה ֵאם ְלִמְקָרא ֵאם ַהּתֹוָרה ִמּכָ   451.....................ְלִמׁשְ

ֶפׁש ְּלַתֵקן ְמֹאד מֹוִעיל ַּהזַֹהר )בפ   452......................................................................ַהּנֶ

ֵאינֹו ַאף ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ִּלּמוד ִהיא ֲחָטִאים ְלָמֵרק ְּסֻגָלה :ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו י"ָהֲאִר )גפ  ׁשֶ

  452...........................................................................................ּלֹוֵמדּׁשֶ ַמה ֵמִבין

י ַּגם - ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ֲאִמיַרת ְּסֻגַלת )דפ ַנע ָנא ַאל ַּהְדָבִרים ַּוֲחתוִמים ְּסתוִמים ּכִ ּמָ  ּתִ

י ,ִּמְקִריָאָתם ִרית ּכִ רוָתה ּבְ ָפַתִים ּּכְ ֵא מֹר ֹוְטפֹותַהּנ ַּלׂשְ אּבְ  ְּרעוָתאּו יּמָ

א ָהֵני.ְּדִלּבָ יּכַ ּבְ ֵאיָנם ְּדַרֲחָמָנא ְבׁשֵ  ַעד ָהַאֲהָבה ֶאת ְמעֹוֵרר ,ֵריָקם חֹוְזרֹות ׁשֶ

ץ ְחּפַ ּתֶ ִלְגלוג ׁשֶ ְּוִגְמגום ּּבְ ַאֲהָבָתּה ְוׁשֹוֶגה הֹוֶגה ִאיׁש ,ּ   453.....................................ּבְ

י ,ָקָאַמר ַמאי ָיַדע ְּדָלא ַּגב ַעל ַאף ַּהזַֹהר ֵסֶפר ִלְקרֹות ְָצִריך )הפ קון ּכִ ּּתִ  ְּוָעצום ָּגדֹול ּ

ָמתֹו ְלַמְטרֹוִניָתא ְמֹאד   454...........................................................................ּוְלִנׁשְ

ל ַּהָלׁשֹון )ופ ל ְּמֻסָגל ּהוא ַּהזַֹהר ׁשֶ ך ּכָ א ְּכָ ִכיְנּתָ ָמָתא ִלׁשְ ל יֹוֵתר ּבֹו ִלְקרֹא ּוְלִנׁשְ  ִמּכָ

  454..................................................................................................ַהּתֹוָרה ֵעֶסק

קוֵני )זפ ַּהּתִ ַּהגוף ְמַטֵהר זַֹהר ּ ּוְמַקֵדׁש ּ ָמה ּ ׁשָ חֶֹדׁש ַּהלֹוְמדֹו ְלָכל ַהּנְ  ּוֲּאִפל ֱּאלול ּבְ
ִגיְרָסא ָעְלָמא ּבְ ֵאין ּבְ רוׁש ֵמִבין ּבְ   454........................................................ֲאָמָריו ּּפֵ

ִדְבֵרי ִלְלמֹד )פח קוִנים ַּהזַֹהר ּבְ ְּוַהּתִ ִקיָדה ּ ׁשְ הוא ,ּבִ ֶפׁש ְמַטֵהר ּׁשֶ ָכּה ַהּנֶ ֲּאִפלו ּוְמַזּכְ ּ 

ָעְלָמ ֲאִמיָרה ָפַתִים ִמן אּבְ ְּוִתקון ְּסֻגָלה ַּהׂשְ ֶפׁש ּ קוִנים ֵסֶפר ּוִבְפָרט ְמֹאד ַהּנֶ ַּהּתִ ּ 

ֵהם קוֵני ׁשֶ ּּתִ ֶפׁש ּ ׁש ַהּנֶ   455................................................................................ַמּמָ

ָמה ָּגלְמֻס ּהוא ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ְלׁשֹון :ֶאְפַרִים ַמֲחֵנה ֶּדֶגל )פט ׁשָ ֵאינֹו ַאף ַלּנְ  ֵמִבין ׁשֶ

ָלל אֹוֵמר ַמה ּכְ   455...........................................................................................ּׁשֶ
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ִחיַנת ֵיׁש )צ ֵאינֹו ַהּמַֹח ִּטְמטום ּבְ ל ֲחָזָקה ָצַרַעת ׁשֶ ך ּכָ  ִּדְבֵרי ְקִריַאת מֹוִעיל ּוְלֶזה ,ְּכָ

  455...........................................................ָקָאַמר ַמאי ָיַדע ְּדָלא ףַא ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר

ם ִּמִויֶלעְדִניק ַּהָקדֹוׁש ָהַרב )אצ ׁשֵ י ַּהָקדֹוׁש ָהַרב ּבְ  ַּהָקדֹוׁש זַֹהר :ִּמִזיָטאִמיר ַאֲהרֹן ַרּבִ

לֹא ְלָאְמרֹו ְָצִריך אור ּבְ י ,ּּבֵ בֹות ּכִ ַּהִדּבורְו ַהּתֵ ל ּ ִרין ַעְצָמן ַּהָקדֹוׁש זַֹהר ׁשֶ  ְּמַקׁשְ

ַרך סֹוף ָלֵאין ָהָאָדם ֶאת   455...........................................................................ְִיְתּבָ

י )בצ ל :ִּמִדינֹוב ְֱאִליֶמֶלך ְצִבי ַרּבִ ָיֵדינו ְמֻקּבָ ַגם ּּבְ לֹא ִמי ּׁשֶ לום ָיַדע ּׁשֶ  ַּהזַֹהר ְלׁשֹון ,ּּכְ

ך ְּמֻסָגל ֶפׁש ְְלַזּכֵ   456.........................................................................................ַהּנֶ

ֶפׁש ֶאת ְלַטֵהר ְּמֻסָגל ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר )גצ ל יֹוֵתר ַהּנֶ ר ,ַהּתֹוָרה ֵעֶסק ִמּכָ ּוְמַקׁשֵ  ֶאת ּ

ם ָהָאָדם ַרך ְּלַהׁשֵ   456.....................................................................................ְִיְתּבָ

ְלִמיֵדי ְוִסְפֵרי ַּהָקדֹוׁש זַֹהר ְּלִלּמוד ָקַבע )דצ ַעל ּתַ ם ַהּבַ ה ָרִגיל ְוָהָיה טֹוב ׁשֵ  ַהְרּבֵ

ֵסֶפר   457.............................................ְמָגִדים ּוְבֹנַעם יֹוֵסף ַיֲעקֹב ּתֹוְלדֹות ַּהָקדֹוׁש ּּבַ

ֵלמות ִהיא ַּהזַֹהר ִּלּמוד )הצ ֶפׁש ֶאל ָּגדֹול ּׁשְ ִיְלַמד - ַהּנֶ ׁשֶ ָכל ְּיַעֵין זַֹהר ּּכְ י ,ִּמָלה ּבְ  ּכִ

ל ִּחדוׁש ּהוא אֹות ּכָ ְפֵני ּ   458.......................................................................ַעְצמֹו ּבִ

ִקצור )צו ּּבְ ָל ּ ֶעֶרב :ה"ׁשְ ת ּבְ ּבָ ִביָלה ַאַחר קֶֹדׁש ׁשַ יר ַוֲאִמיַרת ַהּטְ יִרים ׁשִ  ֵיׁש ִאם ,ַּהׁשִ

ַנאי לֹו ֲחָננֹו ִמי ָאז ּפְ ם ׁשֶ ִביָנה ַּהׁשֵ זַֹהר ָמה ִיְלמֹד ּבְ ׁשום אֹו ַּהָקדֹוׁש ּּבַ ָלה ֵסֶפר ּּבְ   ......ַקּבָ
....................................................................................................................458  

י )זצ ִּחדוׁשֵ ַתח - זַֹהר ּ ְָדָבֶריך ּפֵ ָתִיים ֵמִבין ָיִאיר ּ   459....................................................ּפְ

ִלּמוד )צח חֶֹדׁש ֶזה ֵסֶפר ּּבְ ֶרת ֱּאלול ּבְ ׁשוָבה ְיֵמי ּוַבֲעׂשֶ ְּגֻאָלתֹו ְלָקֵרב ְּסֻגָלתֹו ּּתְ ּ 

ַרך   459.......................................................................................ָעתֹוְּיׁשו ְוֵקץ ְִיְתּבָ

י ַּהזַֹהר ֵסֶפר ִנְקָרא )צט ל ַמְזִהיִרים ּכִ קוִנים סֹוד - ַּהלֹוְמִדים ּכָ ַּהּתִ ר ּ ִמְסּפָ  ְּלַתֵקן ָקָטן ּבְ

ָיה עֹוַלם   460................................................................................................ָּהֲעׂשִ

קוִנים ֵסֶפר ִנְקָרא )ק ַּהּתִ י ּ קוֵני ּכִ ּּתִ ָיה ּ ל ִּעַקר ָּהֲעׂשִ קוֶניָה ּכָ ּּתִ ּ.....................................460  

ַדְוָקא ֹאֶמר ָּגַזר )אק סֹוף ּׁשֶ ָדָרא ּיֹוַמָיא ּבְ ְתָרָאה ּבְ   461.....ָּדא ִּחּבוָרא אְּלִאְתַחְדׁשָ ָעִתיד ּבַ

ְּגֻאָלה ְלָהִביא ָּדא ִּחּבוָרא ְּסֻגַלת )בק ֵּמַהָגלות ְּוֵחרות ּ ּ.............................................462  

ָּגְזרו ְְלָכך )גק סֹוף ֶּאָלא ָּדא ִּחּבוָרא ְּתַגְלָיאִא ְּדָלא ֹאֶמר ּ ָדָרא ּיֹוַמָיא ּבְ ְתָרָאה ּבְ  ּבַ

הוא ּה ְזַמן ּׁשֶ ִעּתָ ְסֻגַלת ְוָאז ,ּבְ ֵרי - ְּדרֹור ּוְקָראֶתם ַּהִחּבור ּּבִ ה ַּהדֹור ְוַאׁשְ ִיְזֶכּ  ּׁשֶ

  462..............................................................................................................ְלֶזה

ַּהגוף ְמַטֵהר )דק ּוְמַקֵדׁש ּ ָמה ּ ׁשָ חֶֹדׁש ַּהלֹוְמדֹו ְלָכל ַהּנְ ִגיְרָסא ֱּאלול ּבְ ָעְלָמא ּבְ ֵאין ּבְ  ּבְ

רוׁש ֵמִבין   463.........................................................................................ֲאָמָריו ּּפֵ

ִעְנַין )הק יבות ּבְ ָלה ַּהזַֹהר ִּלּמוד ֲּחׁשִ   463..............................................................ְּוַהַקּבָ

ֵּאִלָיהו ָאַמר )וק ּבִ ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו ּ ְרקון ַּהזַֹהר ֵסֶפר ִּדְבַהאי י"ְלַרׁשְ ָּגלוָתא ִמן ִּיְתּפָ ד ּ  ּכַ

ָדָרא ִּאְתַגְלָיא ְתָרָאה ּבְ   464.................................................................................ּבַ
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ה ֶאָחד ַמֲאָמר )זק קון ּבֹו ַיֲעׂשֶ ּּתִ ָעה ְלַמְעָלה ּ ׁשָ לֹא ַמה ַאַחת ּבְ ּׁשֶ ה ּ ִלּמוד ַיֲעׂשֶ  ּּבְ

ט ׁשָ ָנה ַהּפְ ִמיָמה ׁשָ   464.......................................................................................ּתְ

ם ֵעת קֹוֵבַע ִאם )חק ָע ְּלַהׁשֵ ָכל ֶאָחד הׁשָ הוא לֹו ֻמְבָטח ָאז ,ַלְיָלה ּבְ ן ּׁשֶ  ָהעֹוָלם ּבֶ

א ֵני ,ַהּבָ א ֵהיָכָלא ִמּבְ ֵני ֵמרֹוֵאי ְוִיְהֶיה ְּדַמְלּכָ ֶלך ּפְ ִבים ,ְַהּמֶ  ִראׁשֹוָנה ַּהיֹוׁשְ

ַמְלכוָתא   465.......................................................................................ִּדְרִקיָעא ּּבְ

ִניִמיות ִּלּמוד )טק ּּפְ   466..................................................................................ַהּתֹוָרה ּ

ט ֶּאָלא ִאית ְּדָלא )קי ׁשָ אֹוַרְיָתא ּפְ ּוְבַתְלמוָדא ּבְ  אֹוַרְייָתא ַהִהיא יֹוִליף ְוָלא ְוָלא ,ּ

ה ִדְבַעל ְואֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ְּדִאְתַחׁשַ ,ּפֶ ִאלו ֵליּה בּ ּּכְ  ,ָּוֹבהו ְּלֹתהו ָעְלָמא ַאְחַזר ּ
ֲּעִניוָתא ְוָגִרים ָעְלָמא ּ ָּגלוָתא ְְואֹוֶרך ּבְ ּ.............................................................466  

ַלח ַּהקֶֹדׁש ִּאֶגֶרת )אקי ׁשָ ַעל ּׁשֶ ם ַהּבַ י ַּהָקדֹוׁש ַּהָגאֹון ֹוְלִגיס ָּעֵלינו ָיֵגן ְּזכותֹו טֹוב ׁשֵ  ַרּבִ

  466..............................................................................................ֵּגְרׁשֹון ַאְבָרָהם

ֵריׁש :ָּהִאֶגֶרת סֹוד )בקי י ּבְ בֹות ָראׁשֵ ּבִ ּתֵ ַּגֵלי י"ַרׁשְ ְּדַהְינו ּ ִיְתַגֶלה ּ ׁשֶ ּּכְ ּ ר ּתֹוַרת ּ ְסּתָ  ָאז ַהּנִ

ֵני ָּיְצאו ָרֵאלִי ּבְ ַּהָגלות ִמן ׂשְ ּ............................................................................467  

ְפִניִמיות ַהּתֹוָרה ֵעֶסק ְיֵדי ַעל )יגק ּּבִ ֶדֶרך ּ קון ַּהסֹוד ְּבְ ָּגלוָתא ִמן ִּיּפְ ְבִחיַנת ּ ּנָה ּבִ   467.ֲאִחיׁשֶ

  468........................................................ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו ַּנחום ִּנִסים ָהַרב ּתֹוְלדֹות )ידק

ִּקצור ֵסֶפר[ )טוק ִּלקוֵטי ּ ְּלַהַצִדיק ן"מֹוֲהַר ּ ינו ַּהָקדֹוׁש ּ ֶרְסֶלב ַנְחָמן ַּרּבֵ ס - ִמּבְ ַנ ִנְדּפַ  תׁשְ
  469........................................................................................]ּּבוְלִגיְרָייא א"תרע

ַּהַצִדיק ַּהָגאֹון )טזק י ּ ֵניאֹור ַרּבִ  ַּהָזֵקן ר"ַאְדמֹו ,ִלְבָרָכה ַּצִדיק ֵזֶכר ִּמָלאִדי ַזְלָמן ׁשְ

אִויְטׁש ִּמְליוּבָ ַנת ּ בֹוד ְוִנְגֶלה" ׁשְ   469..........ק"לפ "ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו ַזְלָמן ָהַרב ֲּאדֹוֵננו ּכְ

ֵאלֹות )יזק ּוְתׁשובֹות ׁשְ ָעִלים ַרב ּ ֵאָלה :'א ִסיָמן ַּחִיים ֹאַרח 'א ֵחֶלק ּפְ ָעִתיד - ׁשְ  ׁשֶ

ַבע ָאָדם לֹ ֶזה ַעל ַאף ָלבֹוא ֶלָעִתיד ְלִהּתָ ה ָלַמד אּׁשֶ ָבה ַמֲעׂשֵ  י"ְוָהֲאִר ,ֶמְרּכָ
ה ֶזה ַעל ִהְזִהיר ַכּמָ   472.........................................................................ְמקֹומֹות ּבְ

ים ִויַטאל ְזכותֹו  - ֶּפֶרק כח ָעָנף א ַּהְקָדַמת מֹוֵרינו ָהַרב ַחּיִ ּ ּ
ַער ַהַהְקָדמֹות ָּיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ַעל ׁשַ ּ...........................................475  

ת )א ַּהָגלות ְֹאֶרך ִסּבַ ּ...........................................................................................475  

לֹא ַהּתֹוָרה ֵעֶסק )ב ָמּה ּׁשֶ   477...............................................................................ִלׁשְ

ָמּה עֹוְסִקין ֵאיןׁשֶ ְרָאָיה )ג   477...............................................................................ִלׁשְ

ֶגֶדר )ד לֹא ּבְ ָמּה ּׁשֶ   478..........................................................................................ִלׁשְ

רוך ַּהָקדֹוׁש )ה ְּבָ ָרא ּהוא ּ ע עֹוָלמֹות ּבָ ֲעׁשַ ּתַ   479...............................ַהּתֹוָרה סֹודּבְ ְוִהׁשְ

ט )ו ׁשָ   479...................................................................................ַּהסֹוד ְּלבוׁש ּהוא ַהּפְ

ָנה )ז ׁשְ ּמִ ת ּהוא ּבַ   480....................................................................ַהּתֹוָרה סֹודֹות ְקִלּפַ

ט ָהֱאֶמת ְּלַכֵון )ח ְפׁשַ   481.............................................................................ַהּתֹוָרה ּבִ
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ַכר )ט ָמּה ַהּתֹוָרה ֵעֶסק ׂשְ לֹא ִלׁשְ ָמּה ְּוׁשֶ   481...........................................................ִלׁשְ

עֹוָלם )י א ּבָ ָמָתּה ַהּתֹוָרה סֹודֹות ַרק לֹוְמִדים ַהּבָ   482..............................................ְוִנׁשְ

ִחָלה ַיֲעסֹק )יא ְגֶלה ּּתְ ּנִ ך ְוַאַחר ּבַ ָחְכַמת ְּכָ   482.................................................ָהֱאֶמת ּבְ

ִּסדור )יב ָלה ֲהָלָכה ִּלּמוד ְּוַכָוַנת ּ   483.....................................................................ְוַקּבָ

לֹא ָהִראׁשֹון ָאָדם ֵחְטא )יג ָלה ָעַסק ּׁשֶ ַקּבָ רו ַּגם ְוָלֵכן ּבְ ּבְ ַּהלוחֹות ִּנׁשְ ּ.......................485  

ַּהְגֻאָלה )יד בֹוא ּ ֲעֹסק ּתָ ּנַ ׁשֶ ַאֲהָבה ּכְ ָחְכַמת ּבְ   486.............................................ָהֱאֶמת ּבְ

י )טו ם ַעל לֹא ּכִ ִפי ִחּנָ ְסקו ְרצֹוָנם ּכְ ר ּורִּאס ָטהֹור ָטֵמא ּּפָ ר ְוֶהּתֵ ׁשֵ ּוָפסול ּכָ  ֶּאָלא ּ

ִניִמיות ְִמּתֹוך ּּפְ ּנֹוָדע ַהּתֹוָרה ּ ִאיָרה ִהיא ַּהזַֹהר ֵסֶפר ָחְכַמת - ֵחן ְליֹוְדֵעי ּכַ  ַהּמְ

ֱאָמִרים ַּהְדָבִרים ּוְמָבֶאֶרת ,אֹוָתם ְלמוד ַהּנֶ ּתַ   488..................................................ּּבַ

ִריֹות ָלֶהם אֹוי )טז ל ֵמֶעְלּבֹוָנּה ַּלּבְ ֵאיָנם ּתֹוָרה ׁשֶ ָחְכַמת עֹוְסִקים ׁשֶ ָלה ּבְ ִהיא ַּהַקּבָ  ׁשֶ

בֹוד נֹוֶתֶנת י ,ַלּתֹוָרה ּכָ ַּהָגלות ַמֲאִריִכים ֵהם ּכִ ְתַרְגׁשֹות ָהָרעֹות ְוָכל ּ  ָלבֹוא ַּהּמִ

עֹוָלם   490..........................................................................................................ּבָ

ַּהִחיוב אֹודֹות ִויַטאל ַּחִיים ָהַרב )יז ִליָלה ּ   493...................................ַּהזַֹהר ְּלִלּמוד ְּוַהׁשְ

ל )יח ָלא ָעְלָמא ְּלַההוא ְּדָאֵזיל ַמאן ּכָ יּה ִאיתְּד ַּגב ַעל ַאף ,ְיִדיָעה ּבְ  ָטִבין עֹוָבִדין ּבֵ

ל ֵליּה ַמְפִקין ,ַּסִגיִאין ְרֵעי ִמּכָ ְּדַההוא ּתַ א .'ְּוכו ָעְלָמא ּ ִתיב ַמה ,ֲחֵזי ּתָ  לֹא ִאם ּכְ

ים ַּהָיָפה ְָלך ֵתְדִעי ׁשִ ּנָ ָלא ַאְתָיא ַאְנּתְ ִאם ,ּבַ ַלת ְוָלא ,ְיִדיָעה ּבְ ּכְ ָחְכָמה ִאְסּתַ  ,ּבַ
 ַּהָיָפה ְּדַאְנּתְ ַּגב ַעל ַאף ,ִּעיָלָאה ְדַעְלָמא ָרִזין ְיַדְעּתְ ְוָלא ,ָכאְלָה ָאִתית ְּדָלא ַעד

ים ׁשִ ּנָ ִמְצוֹות ּבַ ים ּבְ ַדי ַאְנּתְ ֵלית טֹוִבים ּוְבַמֲעׂשִ   496...............ְָלך ְצִאי ָהָכא ְלֵמיַעל ּכְ

י ָאַמר ִּחְזִקָיה יַרּבִ ָאַמר )יט ִּמׁשום ִיְרְמָיה ַרּבִ י ּ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ  ִלְפטֹר ֲאִני ָיכֹול יֹוַחאי ּבֶ

ל ֶאת לֹו ָהעֹוָלם ּכָ ֵני ָרִאיִתי 'ּכו ַּהִדין ִּמיֹום ּּכֻ ים ְוֵהם ֲּעִלָיה ּבְ  ֵהם ֶאֶלף ִאם ֻמָעִטּ

ַנִים םִא ֵמֶהם ּוְבִני ֲאִני ֵהם ֵמָאה ִאם ֵמֶהם ּוְבִני ֲאִני   501.............ֵמֶהם ּוְבִני ֲאִני ֵהם ׁשְ

י ָאַמר )כ י ֲעִקיָבא ַרּבִ ְמעֹון ְלַרּבִ ַָדֶיך :ׁשִ ּ ֲאִני ּ ָובֹוַרֲאך ׁשֶ יִרין ּ ך ַמּכִ   502........................ֶָעְרְכּ

ֵלא ְוַאל )כא י ,ִּמֶזה ָהָאָדם ִיּפָ י ֱהיֹות ִעם ּכִ ַרּבִ ְמעֹון ׁשֶ ן ׁשִ ִאים ַאֲחרֹון יֹוַחאי ּבֶ ּנָ ּתַ ּבַ  ׁשֶ

זֹו ְלַמֲעָלה ָזָכה י ,ּכָ ֵּאלו ְּדָבִרים ּכִ ְבׁשֹונֹו ּ ל ּכִ ה ְּרׁשות ֵאין ,עֹוָלם ׁשֶ ּפֶ  ְלָפֵרׁש ּבַ

מוס ִעְנָיָנם   503........................................................................ְּצֵלנוֶא ְּוֶהָחתום ַּהּכָ

י ִּדְבֵרי )כב ְמעֹון ָהַרּבִ ן ׁשִ לֹום ָעָליו יֹוַחאי ּבֶ ר ַּהׁשָ ַלֲהֵבי ִּדְברֹוָתיו ֲאׁשֶ  אֹוְכָלה ֵאׁש ּכְ

ּוְסתוִמים ַּוֲחתוִמים ֶאֶלף ּ   504.................................................................חֹוָתמֹות ּבְ

ר )כג ִטיַרת ַאֲחֵרי ַּהזַֹהר ְלַהֲעָלַמת ֶהְסּבֵ י ּפְ ְמעֹון ָהַרּבִ ן ׁשִ   504.............................יֹוַחאי ּבֶ

ן לֹא .א י ֶּאָלא ַּהזַֹהר ִסְתֵרי ִלְכּתֹב ִנּתַ א ְלַרּבִ   504.....................................................ַאּבָ

ִּנְתַגלו לֹא ַּהזַֹהר אֹורֹות .ב ּ ֶבת ְלַחְבַרָיא ַרק ּ ַמְחׁשֶ ם ּבְ   505.........................................ִלּבָ

ִטיַרת ַאֲחֵרי .ג י ּפְ ְמעֹון ָהַרּבִ ן ׁשִ ן ַאל" :ַהַחְבַרָיא ָאְמָרה אייֹוַח ּבֶ ּתֵ יך ֶאת ּתִ  ְלַהֲחִטיא ָּפִ

ְרך ֶאת ׂשָ   505..................................................................................................."ָּבְ
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י .ד ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ יר יֹוַחאי ּבֶ י ִהּכִ ַרּבִ א ּבְ יוַכל ַאּבָ ּׁשֶ ֲּאִפלו ַּהְדָבִרים ְלַהֲעִלים ּ  ֵמַחְכֵמי ּ

  505.....................................................................................................ַּההוא ֹורּד

ָלְמדו ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ָהִראׁשֹוִנים )כד ּׁשֶ י זֹו ָחְכָמה ִסְתֵרי ּ ֵּאִלָיהו ִמּפִ ִביא ּ   507.............ַהּנָ

ְב )כה ָכל יֹוֵדַע - ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו י"ָהֲאִר ֵחיׁשִ י ּבְ ֵני ַמֲעׂשֵ ָעׂשו ָאָדם ּבְ ֲעִתיִדים ּׁשֶ  ְוׁשֶ

יר - ַלֲעׂשֹות ֵריַח ַמּכִ ל ָהָאָדם ּבְ יו ּכָ   507.........................................................ַמֲעׂשָ

ְמעו ְולֹא ִּנְראו לֹא ַמְבִהיִלים ְּדָבִרים )כו ָכל ִּנׁשְ י ִמיֵמי ָהָאֶרץ ּבְ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ  יֹוַחאי ּבֶ

לֹום ָעָליו ה ְוַעד ַּהׁשָ ֵּאִלָיהו - ֵהּנָ ִביא ּ ִמיד ֵאָליו ִנְגֶלה ָהָיה ַהּנָ ר ּתָ ה ִעּמֹו ּוְמַדּבֵ  ּפֶ

ה ֶאל דֹו ּפֶ   508............................................................................ַהָחְכָמה זֹאת ְוִלּמְ

ַרת )כז ָלה ַהְסּתָ ל ַּהַקּבָ י ׁשֶ ְמעֹון ָהַרּבִ ן ׁשִ   509.............................ן"ָהַרְמּבָ ְוַאֲחֵרי יֹוַחאי ּבֶ

ִעְנַין )כח ל ּבְ ִלים ִסְפֵרי ּכָ   510.............................................................................ַהְמֻקּבָ

  512...........................................................................................ַּהֵסֶפר ְוֹתֶכן ֵסֶדר )כט

  513.......................................ַּהֵסֶפר ֶחְלֵקי - :ִויַטאל ַּחִיים ָהַרב ְּלמֹוֵרנו ַּהְקָדָמה עֹוד )ל

ִעְנַין )לא ָלה ִסְפֵרי ּבְ   513.............................................................................ֲאֵחִרים ַקּבָ

ק ַּחִיים ֵעץ ִּמֵסֶפר ּוָמֳעֶתֶקת לֹוַקַחת זֹאת )לב ׂשֶ ַדּמֶ ּבְ ַתב ׁשֶ  ִויַטאל ַּחִיים ָהַרב ַיד ִמּכְ

ַעְצמֹו ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו   515...................................................................:ְלׁשֹונֹו הְוֶז ּבְ

א ָהעֹוָלם ְּלַחֵיי ִזְכרֹונֹו ִויַטאל ַּחִיים ָהַרב ְּלמֹוֵרנו ַּהְקָדָמה עֹוד )לג ָנֵאי - ַהּבָ  ִּלּמוד ּתְ

ָלה רוך ַּהָקדֹוׁש - ַּהַקּבָ ְּבָ ֲעָרה ּחוטּכְ ַּצִדיִקים ִעם ְּמַדְקֵדק ּהוא ּ  ְָצִריך ָלֵכן ַּהׂשַ

ר ַעְצמֹו ִלְפרֹׁש ׂשָ   518.................................................................................ְוַיִין ִמּבָ

ְֶדֶרך ֵסֶפר - ב ָעָנף כח ֶּפֶרק ים ֵעץ ּ ַעל ל"ְלָהַרְמַח ַחּיִ  ְּמִסַלת ֵסֶפר ּבַ

ִרים ֶפר ַּהְקָדָמה ְּוהוא ,ְיׁשָ ד ְּוהוא ,ָחְכָמה ִּפְתֵחי ַלּסֵ  ֵסֶפר לַע ְמֻיּסָ

ים ֵעץ ים ָהַרב ְּלמֹוֵרינו ַהַחּיִ י ִזְכרֹונֹו ִויַטאל ַחּיִ א ָהעֹוָלם ְלַחּיֵ   523....ַהּבָ

ְֶדֶרך ֵסֶפר )א ַעל - ָאֵמן ָּעֵלינו ָיֵגן ְּזכותֹו ל"ְלָהַרְמַח ַּחִיים ֵעץ ּ ִרים ְּמִסַלת ֵסֶפר ּבַ  - ְיׁשָ
ְתֵחי ַּלֵסֶפר ַּהְקָדָמה ְּוהוא  ָהַרב ְּלמֹוֵרינו ַּהַחִיים ֵעץ ֵסֶפר ַעל ְּמֻיָסד ְּוהוא ,ָחְכָמה ּפִ

א ָהעֹוָלם ְּלַחֵיי ִזְכרֹונֹו ִויַטאל ַּחִיים   523.............................................................ַהּבָ

ל -  כט ֶּפֶרק י ָהֱאלִֹקי ַהְמֻקּבָ הְּפַת ְּיהוָדה ַרּבִ  ְוָקדֹוׁש ַּצִדיק ֵזֶכר ּיָ

י ִלְבָרָכה א ָהעֹוָלם ְלַחּיֵ   543.........................................................ַהּבָ

ל )א י ָהֱאלִֹקי ַהְמֻקּבָ ַתָיה ְּיהוָדה ַרּבִ א ָהעֹוָלם ְּלַחֵיי ִלְבָרָכה ְוָקדֹוׁש ַּצִדיק ֵזֶכר ּּפְ  - ַהּבָ
ר   543.........................................................................ְועֹוד ,"ַקחָהֶר ֵיין" ֵסֶפר ְמַחּבֵ

ה )ב ָהָיה ַמֲעׂשֶ א :ׁשֶ ּנָ י ָהֱאלִֹקי ַהּתַ ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ  ִנְגָלה ָאֵמן ָּעֵלינו ָיֵגן ְּזכותֹו יֹוַחאי ּבַ

ֲחלֹום י - ּבַ ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ ַהְד ָחֵפץ יֹוַחאי ּבַ ַסתּבְ   543....................."ַקחָהֶר ֵיין" ַּהֵסֶפר ּפָ

ית )ג ָלה ָחְכַמת ְּלִלּמוד ִּהְתעֹוְררות - ִראׁשֹון ֵחֶלק - ְּיהוָדה ֶלֶחם ּבֵ   544.................ַּהַקּבָ
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לֹא ִמי )ד ִאלו ָהֱאֶמת ָחְכַמת ַטַעם ָטַעם ּׁשֶ ּּכְ  ָלֶהם ְואֹוי ִּמָיָמיו ְמאֹורֹות ָרָאה לֹא ּ

ִריֹות ל ֵמֶעְלּבֹוָנּה ַּלּבְ ְגלֹות ִלי ַּדי ְוָהאֹוֵמר ,ּתֹוָרה ׁשֶ ּנִ רֹות ֵעֶסק ִלי ֵאין ּבַ ְסּתָ ּנִ  ָטב ,ּבַ

ָעְלָמא ִאיְבֵרי ְּדָלא ֵליּה   545................................................................................ּבְ

ֵּאִלָיהו ָאַמר )ה י ּ ְמעֹון ְלַרּבִ ִתקוָנא ׁשִ ּּבְ ִתיָתָאה ּ  ִמן ִּיְתָפְרקון ַּהזַֹהר ֵסֶפר ִּדְבַהאי ׁשְ

ָּגלוָתא ד ּ ָדָרא ִּאְתַגְלָיא ּכַ ְתָרָאה ּבְ   546................................................................ּבַ

ֵלם ִנְקָרא ָהָאָדם ֵאין )ו ַיֲעסֹק ַעד ׁשָ ָחְכַמת ּׁשֶ   546.............................................ָהֱאֶמת ּבְ

ֵאינֹו ִמי )ז ָלה לֹוֵמד ׁשֶ ַעל ֵאינֹו ַקּבָ ֵלם ּתֹוָרה ּבַ   546.....................................................ׁשָ

ָחְכַמת ָלעֹוְסִקים קֹוֵרא ַּהזַֹהר )ח ַּדֲהוו ִּאינון" ָהֱאֶמת ּבְ טוָרא ָקְייֵמי ּ   547............."ְּדִסיַני ּּבְ

ִניָמָאה ֲאַתר ֵלית )ט ָכל ּפְ ִאינון ִּאינון ּבְ ָקא ְוָיְדֵעי ְדָמאֵריהֹון ָרָזא ְּדָיְדֵעי ּּכְ  ְּלִאְתַדּבְ

הו ָכל ּּבְ   547...............................................................................................יֹוָמא ּבְ

עֹוֵסק ִמי )י ָחְכַמת ׁשֶ ן ִנְקָרא ָהֱאֶמת ּבְ רוך ְּלַהָקדֹוׁש ּבֵ ְּבָ   548....................................ּהוא ּ

ַרק ,ַהּנֹוָרא ַהֲחלֹום )יא ְזכות ׁשֶ ל ֶאת ְּלַהִציל ּאוַכל ַּהזַֹהר ּּבִ ָקָרה ּוַמה – ָהִעיר ּכָ  ּׁשֶ

ך ַאַחר   552........................................................................................................ְּכָ

עֹות 'ג ֲעבֹור ַאַחר )יב ֶפַתח דְוָעַמ ֵאַלי ּוָבא ָחַזר ׁשָ ל ֶהָחֵצר ּבְ ְמֻבְלּבָ  ּקום :ָעַלי ְוָצַעק ּכִ

  552................................................................................................................ְֵלך

י )יג ָוַנת ֶאת ָיַדְעּתִ ִיְרְמזון ַהֲחלֹום ּּכַ ּׁשֶ   552........................................ַּחִיים ֵעץ ִּלּמוד ַעל ּ

י )יד ֶרת ִלְהיֹות ֶזה ְוָכַתְבּתִ ּוְלִהָוַדע ּוְלהֹוִדיַע ֵליַדע ַּהדֹורֹות ְלַחְכֵמי ַמְזּכֶ ה ּ ּמָ ּכַ  ׁשֶ

ָלם ָלעֹוָלם ּגֹוְרִמים ְוָרעֹות ַרּבֹות ,ָצרֹות ִהְתַרׁשְ   553...................ַהּתֹוָרה ָרֵזי ֵמֵעֶסק ּּבְ

ַּוִיַקח )טו רֹות ּ   553........................................................ְלעֹוָלם ְוַחי ְוָאַכל ַּהַחִיים ֵעץ ִמּפֵ

  558....................................ָאֵמן ָּעֵלינו ָיֵגן ְּזכותֹו ִאיׁש ַהֲחזֹון -  ל ֶּפֶרק

ל ַּהָגָדה ַס ׁשֶ ה - ִאיׁש ַהֲחזֹון - חּפֶ ֻסְדרו ַוֲאָמרֹות ְוַהְנָהגֹות ֻּעְבדֹות ַרב ַמֲעׂשֶ ּׁשֶ ּ י ַעל ּ  ּפִ

י ַעל ְוַהְנָהגֹות ֲהִליכֹות ֲעֵליֶהם ְּונֹוְספו - ַּהַהָגָדה ֵסֶדר ְסֵקי ּפִ  ִאיׁש ַהֲחזֹון ָמָרן ּפִ

  558...............................................................................ִלְבָרָכה ְוָקדֹוׁש ַּצִדיק ֵזֶכר

  558....................................................................................ְּוַהזַֹהר ִאיׁש ַהֲחזֹון ָמָרן )א

ַסק )ב י ְּלַהָגאֹון ִאיׁש ַהֲחזֹון ּפְ מוֵאל ַרּבִ ִליָט וָואְזְנר ַּהֵלִוי ּׁשְ   559...............................א"ׁשְ

ל ַרּבֹו ָהָיה ִמי )ג ָחְכַמת א"ַּהְגָר ׁשֶ ר ּבְ ְסּתָ ֵּאִלָיהו ְוִכי - ?ַהּנִ ִביא ּ י ּהוא ַהּנָ   559........?ַרע ַרּבִ

ָמה ְּורוַח )ד ַפְחּתָ ּוְנׁשָ ּנָ נו ׁשֶ ַאּפֵ   560............................................................................ּּבְ

ַּהִדּבוק )ה ּתֹוֵלל ּ הוָבא ִמׁשְ ׁשֶ לֹא ַּהזַֹהר ֵסֶפר ְלָפָניו ּּכְ ה ִלְסּבֹל ָיכֹול ּׁשֶ ַּהְקֻדׁשָ ּ.............560  

ה ֶמה )ו ת ּּבוקַּהִד ָעׂשָ ּבָ ׁשַ ְקֵצה ּבְ ּבִ ׁשֶ ְלָחן ּכְ ה ַּהׁשֻ ּפָ ְמָטה ַהּמַ ְּוִהְתַגָלה ִנׁשְ   561..........?ְמַעט ּ

י ַּרּבֹוֵתינו ִּהְתּבֹוְדדו ּבֹו ,ִמְסּתֹוִרית ְמָעָרה )ז ָרֵאל ַרּבִ ַע ,ַּאְלָגאִזי ַיֲעקֹב ִיׂשְ  ְּקִהַלת'ַה לּבַ

נֹו ',ַיֲעקֹב ֲהִרי ּבְ   561...................................ָּעֵלינו ָיֵגן ְּזכותֹו א"ְוַהִחיָד ַּאְלָגאִזי ט"ַהּמַ

ֲחלֹום ְּגָרר ְֶמֶלך ַּדְנּתָ )ח ְפָטר – ַּהַלְיָלה ּבַ א ַהּנִ   562................................ִאיׁש ַהֲחזֹון ֶאל ּבָ
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ׁשוב לֹא ִאם )ט מות - ּּתָ לֹא ּּתָ   563.......................................................................ֵעת ּבְ

ִּהְתַעְסקות ְּזכות )י ֵמת ּ ְמִסירות ִמְצָוה ּבְ   564.......................................................ֶנֶפׁש ּּבִ

עֶלער'ַה ָמָרן )יא א 'ִאיׁש ֲחזֹון'ַה ֶאל :'ְּסַטייּפֶ   565......................ִּדְקׁשֹוט ֵמָעְלָמא ִנְפָטר ּבָ

  566............................................................................ְמעֹוֵרר ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ְלׁשֹון )יב

ל )יג ְפָלא ַהְמֻקּבָ י ַהּמֻ אול ַרּבִ ן ַּחִיים ּׁשָ י ּבֶ ֵּאִלָיהו ַרּבִ   566..ִלְבָרָכה ַּצִדיק ֵזֶכר ְּדֵוויּךְ ַהּכֵֹהן ּ

ְרִרים ֵהם ָהֱאֶמת תָחְכַמ ִּלּמוד ְיֵדי ַעל )יד ַּהְגֻאָלה ּוִמְתָקֶרֶבת יֹוֵתר ִמְתּבָ ּ..................566  

י )טו עֹוֵסק ִמי ּכִ ְגֶלה ַּדְוָקא ׁשֶ ּנִ זַֹהר ְולֹא ּבַ   566.........................ֲעָבדֹו לֹא ִנְקָרא ַּהָקדֹוׁש ּּבַ

ָל )טז ה ָהעֹוֵסק :ה"ַּהׁשְ ַמֲעׂשֵ ָבה ּבְ ֵמיּה ְיֵהא ְלָאֵמן ֲּאִפילו ּפֹוֵסק ֵאינֹו ֶמְרּכָ א ׁשְ  לֹא ,ַרּבָ

ר ֵמָהִעְנָין ַּדְעּתֹו ַּיִסיַח לֹא לֹוַמר ְָצִריך ְוֵאין ,ָהִעְנָין אֹותֹו ְּגָמר ַעד עֹוֵסק ֲאׁשֶ  ּׁשֶ

יַח לֹום ַחס ָיׂשִ יָחה ּׁשום ְוׁשָ ֵטָלה ׂשִ   567.................................................................ּבְ

ל קֶֹדם )זי ת ַעל ַעְצמֹו ִיְמסֹר ִּלּמוד ּכָ ם ְּקֻדׁשַ י ַּהׁשֵ   567..........................ְמֹאד מֹוִעיל ֶזה ּכִ

ף )חי ָעה ִּלּמוד :ַּהַחִיים ּכַ ָלה ַאַחת ׁשָ ַקּבָ ִּמִלּמוד יֹוֵתר ְלָאָדם ּתֹוִעיל ּבְ ָנה ּ  ַאַחת ׁשָ

ט ְפׁשָ   568...........................................................................................................ּבִ

ֵיׁש ִמי )יט ָקְדֳקדֹו מַֹח לֹו ּׁשֶ עֹוֶדּנו ֵהן ּבְ ַע ָּירוץ ַחי ּּבְ ֵסֶפר יםִעּתִ ִלְקֹבּ יֹום ַּהזַֹהר ּּבַ  ּּבַ

ּוַבַלְיָלה ּ.........................................................................................................568  

רֹות ִּלּמוד ְיֵדי ַעל )כ ְסּתָ ָעה ֲּאִפילו ַהּנִ ל ַאַחת ׁשָ ִיְלמֹד ַמה ּכָ ּׁשֶ ט ּ ׁשָ ּפְ ר ּבַ אֹותֹו ִמְתַעּטֵ  ּבְ

ַּהִלּמוד ּ..........................................................................................................568  

ַיְרִגיל ּהוא ַהּתֹוָרה ְנִתיב )אכ ּׁשֶ ֵסֶפר ִלְקרֹא ַעְצמֹו ּ  ּהוא ּומֹוִעיל ְוטֹוב ,ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּבְ

  569..................................................................................................ְּלַבחוִרים ַּגם

ִאיר ֶהָאָרה ִּמְלׁשֹון ּהוא "זַֹהר" – ַּהֵלב ְּלִטְמטום ְּסֻגָלה )בכ ּמֵ ָמקֹום ׁשֶ ְָחׁשוך ּבְ י ',ְּוכו ּ  ּכִ

ת ָמה ֵאינֹו ַאף ַּלקֹוֵרא לֹו ִאְכּפַ ֲּאִפלו ,ֵמִבין ׁשֶ   569............................ְּסֻגָלה ּהוא ָהִכי ּ

ּתֹוָרה ִּלּמוד יֵניִמ 'ב ֵיׁש )גכ מוָסה ְוַהָחְכָמה ַהּתֹוָרה סֹודֹות ַוֲהָבַנת ִּלּמוד ָהֶאָחד ּבַ  ַּהּכְ

ּה ֻחקֹוַתי ִאם ָאַמר זֹאת ְוַעל ּבָ ְלכו ּּבְ   570..............................................................ּּתֵ

ר ִּלּמוד )דכ ְסּתָ ְלׁשֹון ִנְקָרא ַהּנִ ְרֵדס "ּולִּטי" ּבִ ּפַ   571.....................................................ּּבַ

ִּטיול :א"ַּהְגָר )הכ ְרֵדס ּ ּפַ   571...........................................................ּתֹוָרה ִסְתֵרי ַּהְינו ּּבַ

ֲאִמיַרת ַמֲעָלה ֵיׁש )וכ י ַעל ַאף רזַֹה ִקְטֵעי ּבַ לֹא ּפִ קֹוֵרא ַמה ֵמִבין ּׁשֶ ּׁשֶ ּ.......................572  

טור ָמקֹום ֵאין )זכ ֵאינֹו ְלִמי ּּפָ י ַּהִדין ְליֹום ּפֹוַטְרּתֹו זֹו ַטֲעָנה ֵאין ,ִלְלֹמד יֹוֵדַע ׁשֶ  ָיכֹול ּכִ

מֹו ִלְלֹמד ּהוא יֹוֵד ּכְ   572..................................................................................ַעּׁשֶ

ַּצִדיקַה -  לא ֶּפֶרק י ַּהָקדֹוׁש ּ הו ַמאןיַסִל ַרּבִ  ַּצִדיק ֵזֶכר ַמִני ֵּאִלּיָ

  574..........................................................................ִלְבָרָכה ְוָקדֹוׁש

ת )א ְרַכּ ֵּאִלָיהו ּבִ ַלִים ו"תשכ ּ ֵּאִלָיהו ַמאןיַסִל ַּהָקדֹוׁש ַּהָגאֹון ָהַרבְל - ְּירוׁשָ  ַמִני ּ

  574......................................................................................ָאֵמן ָּעֵלינו ָיֵגן ְּזכותֹו



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]72[                   אֹור
ל ִּלּמודֹו ַּוַדאי ֶּאָלא )ב ָנה ּכָ לום ֵאינֹו ַּהׁשָ רֹו ֵאינֹו ִאם ,ּּכְ יֹום ְמַעּטְ ִלּמו ֶאָחד ּבְ  דּּבְ

ָלה י ַּהַקּבָ קול ּכִ ֶנֶגד ּהוא ּׁשָ ָלם ּכְ   576....................................................................ּּכֻ

ל ֵמֶעְלּבֹוָנּה ָלֶהם אֹוי )ג ֵאיָנם ּתֹוָרה ׁשֶ ָחְכַמת עֹוְסִקים ׁשֶ ָלה ּבְ  ַמֲאִריִכים ֵהם ,ַּהַקּבָ

ַּהָגלות ְתַרְג ָהָרעֹות ְוָכל ּ ך ְלָאְזַנִים אֹוי ,ָלעֹוָלם ָלבֹוא ׁשֹותַּהּמִ ּכָ  ְואֹוי ׁשֹוְמעֹות ְׁשֶ

ך ְלֵעיַנִים ּכָ י ,רֹואֹות ְׁשֶ לוי ַהּכֹל ּכִ ֵעֶסק ּּתָ ּוְמִניָעֵתנו ,ַּהזֹאת ַהָחְכָמה ּבְ ִּמְלִהְתַעֵסק ּ ּ 

ּה ל ְּוִעּכוב ִּאחור ּגֹוֶרֶמת ִהיא ּבָ   578.......................................................טֹוב ָּדָבר ּכָ

רוך ַּהָקדֹוׁש )ד ְּבָ עֹוָלִמי ֲהָנָאה ֵאין :אֹוֵמר ּהוא ּ ָעה ֶּאָלא ּבְ ׁשָ ְלִמיֵדי ּבְ ּתַ  ֲחָכִמים ׁשֶ

ִבין ּתֹוָרה ְועֹוְסִקין יֹוׁשְ יִטין ּוְמִציִצין ּבַ ֲהמֹון ְוהֹוִגין ְורֹוִאין ּוַמּבִ ְלמוד ּבַ ֵסא ַּהּתַ  ּּכִ

  580.................................................................................עֹוֵמד ּהוא ְֵהיָאך ,בֹוִדיּכְ

ָכל ַלֲעסֹק ְּמֻחָיב )ה ִסְתֵרי ְיָכְלּתֹו ּבְ ה ּתֹוָרה ּבְ ָבה ּוְבַמֲעׂשֵ י ,ֶמְרּכָ  ְּלַהָקדֹוׁש ֲהָנָאה ֵאין ּכִ

רוך ְּבָ ל ּהוא ּ ָרא ַמה ִמּכָ ּבָ עֹוָלמֹו ּׁשֶ ְהיֹות ַרק ,ּבְ ָניו ּבִ ה ּבָ ָרֵזי עֹוְסִקים ְלַמּטָ  ַהּתֹוָרה ּבְ

ּוְבִסּפוֶריָה   581.......................................................................ּוְבִמְצוֹוֶתיָה ּוְבִדיֶניָה ּ

ל )ו ית ְוֶאָחד ֶאָחד ּכָ י ִלּבֹו ֶאל ָיׁשִ ֲעבור ּכִ לותֹו ּּבַ ִּהְתַרׁשְ ָחְכָמה מֹדִּמִלְל ּ  ָּגַרם ַּהזֹאת ּבַ

ה ּמָ ֵני ְּלַאֵחינו ָצרֹות ּכַ ָרֵאל ּבְ ְמִניַעת - ִיׂשְ ּבִ ֲּעִניוָתא ּגֹוֵרם ַּהזֹאת ַהָחְכָמה ִּלּמוד ׁשֶ ּ 

א ּוִבָזה ְוַחְרּבָ ם ',ְּוכו ּ ָרֵאל ַעּמֹו ֵמַעל ַאּפֹו ֲחרֹון ְּיַסֵלק ַּהׁשֵ   581.......................ָאֵמן ,ִיׂשְ

ִיְתַגְלֵגל ְָצִריך )ז ּׁשֶ ּ ִיְטַרח ַעד ּ ע ּׁשֶ ַאְרּבַ ִחינֹות ּבְ ל ּבְ ְרֵד ׁשֶ   583.....................................ס"ּפַ

ְזכות )ח   583...........................................................ַּהגֹוֵאל ָיבֹוא ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ִּלּמוד ּּבִ

  584......................................................................................לב ֶּפֶרק
ל ַּהזַֹהר ִלְלֹמד )א ה ׁשֶ ָרׁשָ בוַע ִּמֵדי ַהּפָ בוַע ּׁשָ ׁשָ ה ,ּּבְ ם עֹוׂשֶ ַמִים ָּגדֹול רֹׁשֶ ׁשָ   585............ּּבַ

ה ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ִּלּמוד )ב ַכּמָ   585....................................................................ֵלילֹות ּבְ

ֹעֶמר ג"ל[ א ָעָנף ג"ל ֶּפֶרק ן" ּקוְנְטֵרס -  ]ֵעיַני ל"ּגַ - ּבָ  ַחי ִאיׁש ַהּבֶ

ַּהַצִדיק - "ְּוַהזַֹהר ָדָרא ַהַחד ַּהָקדֹוׁש ּ ִק ,ָּלנו ְּמַגֶלה ּבְ ְּימוּׁשֶ לו ּ ַּהְיהוִדים ְּוִקּבְ ּ 

ָרֵאל ֲעַדת ְקַהל ִלּמוד ְלַהֲחִזיק ,ִיׂשְ ּּבַ ל ַּהָקדֹוׁש ּ קוִנים ׁשֶ ַּהּתִ ים ָיִחיד ְּוַהזַֹהר ּ  ְוַרּבִ

ַער   588...............................................................................ָזֵקן ְוַעד ִמּנַ

ַער ׁשַ   588................................................................................................................ּּבַ

ל ֵריַח )א ה ׁשֶ   588...............................................................ִּמְסָפָריו נֹוֵדף ְוָטֳהָרה ְּקֻדׁשָ

ָטֳהָרה ֻּחִלין אֹוֵכל ָהָיה )ב   588..................................................................................ּבְ

ה ָּידוַע )ג ָעׂשָ קון ֶאת ַּגם ׁשֶ ּּתִ הוא ַּהָקֶנה ּ ֲעִנית ּׁשֶ ל ּתַ ׁש ׁשֶ ִנים ׁשֵ  ַאַחר יֹום ְּרצופֹות ׁשָ

  589...............................................................................................................יֹום

ָדָרא ַחד - ַּהדֹור ְּגדֹול )ד ְגֶלה ּבְ ּנִ ר ּבַ ְסּתָ   591...........................................................ּוַבּנִ

ינו )ה ָדָרא ַחד ָהָיה ַּרּבֵ ָהיו ּבְ תֹוַרת ּוֵמִבין ָּידוַע ּׁשֶ  ְלָעְמָקם ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו י"ָהֲאִר ּבְ

ָתם ל - ְוַלֲאִמּתָ ִלים ּכָ קוַפת ַהְמֻקּבָ ינו ִּמּתְ ָלם ,ַּהיֹום ַעד ַּרּבֵ ְסֵקי ְלאֹור ְלִכיםהֹו ּּכֻ  ּפִ

ל ַוֲהָבָנתֹו ִהְלכֹוָתיו ינו ׁשֶ תֹוַרת ַּרּבֵ   591...............................ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו י"ָהֲאִר ּבְ



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]73[                   אֹור
ַעל )ו ם ּבַ ֵקׁש ַּהֶלׁשֶ ָמה ּּבִ ַעל ַהְסּכָ ן ִמּבַ   592......................................................ַחי ִאיׁש ּבֶ

ַעל )ז ן ַעל ַּחִיים ְוֶהָחֵפץ ֲאִחיֶעֶזר ּבַ   593........................................................ַחי ִאיׁש ַהּבֶ

עְלז ַּהָקדֹוׁש ַּהָגאֹון )ח י ִמּבֶ ַע ַרּבִ  ְּלַחֵיי ִלְבָרָכה ֹוׁשְוָקד ַּצִדיק ִזְכרֹונֹו רַֹקח ְיהֹוׁשֻ

א ָהעֹוָלם ן ֵמִעיד ַהּבָ ַהּבֶ דֹורֹו ַּהָגדֹול ּהוא ַחי ִאיׁש ׁשֶ תֹו ְוִיְרָאתֹו ּתֹוָרתֹו - ּבְ  ְּקֻדׁשָ

ּוְפִריׁשותֹו ל ּ ינו ׁשֶ א ְוַגם - סֹופֹו ְוַעד ָהעֹוָלם ִּמסֹוף ָעָליו ַמְכִריִזים ָּהיו ַּרּבֵ ְמִתיְבּתָ  ּבִ

ִּהָזֲהרו ָעָליו ְכִריִזיםַמ ָּהיו ִּדְרִקיָעא ְפלֹוִני ּ   594.........................................ּוְבתֹוָרתֹו ּבִ

ַמִים )ט ׁשָ א ּּבַ ָלה ִדְרִקיַע ּוִבְמִתיְבּתָ ל ּתֹוָרתֹו ִנְתַקּבְ ינו ׁשֶ   595......................................ַּרּבֵ

ל ּתֹוָרתֹו )י ינו ׁשֶ תֹוַרת ִהיא ַּרּבֵ ֶלת ָהִראׁשֹוִנים ּכְ ּוְרצוָיה ּוְמֻקּבֶ ַמִים ּ ׁשָ   596.....................ּּבַ

ל ּתֹוָרתֹו )יא ינו ׁשֶ ָלה ַּרּבֵ ַמִים ִנְתַקּבְ ׁשָ עֹוֵסק ִמי ְוָכל ,ֱאֶמת ּתֹוַרת ְותֹוָרתֹו ,ּּבַ ְסָפָריו ׁשֶ  ּבִ

ל ן ׁשֶ תֹוַרת ּהוא עֹוֵסק ַחי ִאיׁש ַהּבֶ   597........................................................ֱאֶמת ּבְ

ִּקְימו )יב לו ּ ַּהְיהוִדים ְּוִקּבְ ָרֵאל ֲעַדת ְקַהל ּ ִלּמוד ְלַהֲחִזיק ִיׂשְ ּּבַ ל ַּהָקדֹוׁש ּ ק ׁשֶ  ּוִניםַּהּתִ

ים ָיִחיד ְּוַהזַֹהר ַער ְוַרּבִ   597....................................................................ָזֵקן ְוַעד ִמּנַ

ַעם )יג ט ַהּטַ ׁשֵ ְתַפּ ּנִ קוִנים ִּלּמוד ּׁשֶ ַּהּתִ יֵמי ּ ׁשוָבה ּבִ   598.........................ַּהזַֹהר ִמן יֹוֵתר ַּהּתְ

ֵעת ֵמֵגן ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ִּלּמוד )יד   598.................................................................ָצָרה ּבְ

  599..................................................................."ַּחָמה ָזֳהֵרי" ִרְמֵזי

ֹעֶמר ג"ל[ ב ָעָנף ג"ל ֶּפֶרק ַּהִחיוב ֹּגֶדל -  ]ֵעיַני ל"ּגַ - ּבָ ל ַעל ּ  ֶאָחד ּכָ

ר ם ִנְקָרא ֲאׁשֶ ׁשֵ ָרֵאל" ּבְ ֵסֶפר ִלְלֹמד "ִיׂשְ ים ,ְנָעִרים ִעם ְזֵקִנים ,ַּהזַֹהר ּבְ  ִעם ַּהְקַטּנִ

יר ,ַּהְגדֹוִלים  ְוֹצאן ֲהמֹוִנים ִעם ֲחָכִמים ,ַּהְגדֹוִלים ִעם ְּגאֹוִנים ,ְוֶאְביֹון ָעׁשִ

ים ִה ִּמָקָטן ,ָקָדׁשִ ְְלִחּנוך ִּגיַעׁשֶ ל ִּנצֹוִלים ְּוִיְהיו ,ּ ָגִעים ִמּכָ   600.....................ָרִעים ּפְ

יַח ִלימֹות ָקרֹוב )א ׁשִ ֲּאִפלו ,ַהּמָ רֹות ֵּיְדעו ְנָעִרים ּ   600.............................................ִנְסּתָ

ִּקְימו )ב לו ּ ַּהְיהוִדים ְּוִקּבְ ָרֵאל ֲעַדת ְקַהל ּ ִלּמוד ְלַהֲחִזיק ִיׂשְ ּּבַ ל ַּהָקדֹוׁש ּ קוִנים ׁשֶ ַּהּתִ ּ 

ים ָיִחיד ְּוַהזַֹהר ַער ְוַרּבִ   601....................................................................ָזֵקן ְוַעד ִמּנַ

ָלם ֶאת עֹוֵדדְל ְצִריִכים )ג ֵסֶפר ַלֲעסֹק ּּכֻ ַרק ,ַּהזַֹהר ּבְ בֹוא ָידֹו ַעל ׁשֶ  ָּהֱאנֹוׁשות ּתָ

ַּלְגֻאָלה יַח ּוְלִביַאת ָּהרוָחִנית ּ ׁשִ ק ָּאסור ָלֵכן ,ַהּמָ ִּמִלּמוד ְלִהְתַחּמֵ ָלה ּ   602..........ַּהַקּבָ

י ּלו )ד ל ׁשֹוְקִדין ָּהיו ,ִלי ׁשֹוֵמַע ַעּמִ קוִנים ַּהזַֹהר ֵסֶפר ִלְלֹמד ְיֵמיֶהם ּכָ ְּוַהּתִ ְתֵבי ,ּ  ָמָרן ּכִ

לול ל ְּוַהְקָדמֹות ֲּחִסידות ִעם ּּבָ י ָהַרב ָמָרן ׁשֶ ָרֵאל ַרּבִ ַעל ִיׂשְ ם ּבַ  ַּצִדיק ֵזֶכר ׁשֵ

ִלין ְּוָהיו ִלְבָרָכה ל ְמַבּטְ ן ,תָרעֹו ַּהְגֵזרֹות ּכָ עֹות ּכֵ ּפָ ִטיֹות ַהׁשְ ׁשְ ֵני ,ּּפַ   602.....ְמזֹוֵני ַּחֵיי ּבָ

ַּחיות )ה ְרֵאִלי ָאָדם ּ לוי ַּהִיׂשְ ֵסֶפר ּּתָ ה ִלְלמֹד ָמָרן ּוְבִכְתֵבי ַּהזַֹהר ּבְ ְקֻדׁשָ ְמָחה ּּבִ  ּוְבׂשִ

ל ְוַאֲהָבה ָאהּוְבִיְר ּוְבֹנַעם ָגתֹו ְלִפי ֶאָחד ּכָ תֹו ַּהׂשָ ּוְקֻדׁשָ ָרֵאל ְוָכל ּ ים ִיׂשְ   603......ְקדֹוׁשִ

ינו )ו ֶרְסֶלב ַנְחָמן ַּרּבֵ ֵמרֹון ָאֵמן ָּעֵלינו ָיֵגן ְּזכותֹו ִמּבְ ם ִּצָוה - ּבְ ע ִלְבֵני ׁשָ  לֹוַמר ּוִריםַהּנְ

  603..............................................................................................................זַֹהר

ַקְטנותֹו ָלַמד )ז ְּוִתקוִנים ַּהזַֹהר ִסְפֵרי ּּבְ ְתֵבי ְוָכל ּ   603..................ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו י"ָהֲאִר ּכִ
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ִלּמוד )ח ה ּבֹוֶכה ָהָיה ,ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו י"ָהֲאִר ְוִכְתֵבי זַֹהר ּּבְ ָזָכה ַעד ַהְרּבֵ   604.....ְלָהִבין ּׁשֶ

דֹור )ט ינות ַּהֶזה ּּבַ ַהּמִ ינֹוק ִעם ִלְלמֹד ְצִריִכין ּגֹוֵבר ּׁשֶ ן ּתִ ׁשְ ּבֶ ִנים ָעהּתִ  ַּהזַֹהר ֵסֶפר ׁשָ

קוִנים ְּוַהּתִ ּ.....................................................................................................604  

ים ְנָעִרים )י ם ִּמסֹוד ִּיְלְמדו ְקַטּנִ   605.......................................................................ַּהׁשֵ

ל )יא ית ַּאֵחינו ּכָ עו ָרֵאלִיׂשְ ּבֵ ֵסֶפר ִּלּמוד ִּיְקְבּ יר ַיַחד ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּבְ  ָקטֹן ְוֶאְביֹון ָעׁשִ

ם ְוָגדֹול   605..............................................................................................ּהוא ׁשָ

ִעים ּוַמה ּטֹוב ַמה )יב ְדלו ִאם ָנּ ּתַ ִּיׁשְ ַע ּ ְפָרט רַּהזַֹה ְּלִלּמוד ֲּחבורֹות ִלְקֹבּ זֹאת ְלֵעת ּבִ  ּכָ

ר ַּהְגֻאָלה ִניצֹוֵצי ֲאׁשֶ ֵּהֵחלו ּ ֵדל ָּעֵלינו ִלְפרַֹח ּ ּתַ ִלּמוד ְּלִהׁשְ ּּבַ  ַּהְמֻסָגל ַּהֶזה ַּהָקדֹוׁש ּ

יַח ְלִביַאת   605.....................................................................................ִּצְדֵקנו ְמׁשִ

ל )יג ָרֵאל ּכָ ֵסֶפר ִלְלֹמד ָּיִביםְמֻח ִיׂשְ ל ַהּתֹוָרה ּבְ ּבִ ׁשֶ  ,ָּגדֹול ַרב ֶאָחד ,ָּגאֹון ֶאָחד ,י"ַרׁשְ
ִהִגיַע ָקָטן ֶאָחד ,ָהמֹון ֶאָחד ,ָחָכם ֶאָחד ְְלִחּנוך ּׁשֶ ּ...............................................605  

ים )יד   606................................................ַּהָקדֹוׁש זַֹהר ִלְלמֹד יםַּחָיִב ְּגדֹוִלים ַעד ִּמְקַטּנִ

ִלּמוד ַּהדֹור ְּגדֹוֵלי ְּמִקִלין ָּהיו לֹא ַהְלַואי )טו ה ַהָחְכָמה ּּבְ  ָּהיו ְּוַהְלַואי - ַּהְקדֹוׁשָ
ִדין ְֶדֶרך ְמַלּמְ ָחְכָמה ַלֲעסֹק ְלַתְלִמיֵדיֶהם ּ   606...............................................ַּהָלזֹו ּבַ

ן ִמי )טז ַיְתִחילו ִיּתֵ ּׁשֶ ים ַּהצֹאן ִעם ִלְלֹמד ּ ֵהם ְקדֹוׁשִ ׁשֶ ֵני ֲעַדִין ּכְ ִנים 10 -9 ּבְ  ֵסֶפר ,ׁשָ

ַוַדאי ְוִיְהֶיה ,ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ַּהְגֻאָלה ּּבְ ָקרֹוב ּ ִלי ּבְ יַח ֶחְבֵלי ּוםׁש ּבְ   607....................ָמׁשִ

ָלה ִמי" ּקוְנְטֵרס   609............................................"ְלָבַני ֶזה ז"ָר ּּגִ

ִגיַמְטִרָיא ר"אֹו )א   609.......................................................................................ז"ָר ּּבְ

v  v  v  
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Uּזַֹהר אֹור ַה  ֵסֶפרT  

 

  –' ף אָנא ָעֶּפֶרק  –
ַּמֲעַלת ֲאִמיַרת ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים  ּ ּ ּ

ִלי ֲהָבָנה ֲּאִפלו ּבְ ּ  
י ְסתוִמים ַוֲחתוִמים ַהְדָבִרים  )א ם ּכִ ּּגַ ּ ַנע , ּ ַּאל ָנא ִתּמָ

  ִּמְקִריָאָתם

ָבִרים י ְסתוִמים ַוֲחתוִמים ַהּדְ ַּגם ּכִ ּ ַנע , ּ ַּאל ָנא ִתּמָ
ֵאיָמה וְרעוָתא ִּכ ,ִּמְקִריָאָתם ָפַתִים ַהּנֹוְטפֹות מֹר ּבְ ִרית ְכרוָתה ַלׂשְ ּי ּבְ ּ ּּ ּ

ֵאיָנם חֹוְזרֹות ֵריָקם י ְדַרֲחָמָנא ׁשֶ ָהֵני ַכְבׁשֵ א ּבְ ְּדִלּבָ ְמעֹוֵרר ֶאת , ּּ
ֶתְחַפץ ָּהַאֲהָבה ַעד ׁשֶ ִלְגלוג ְוִגְמגום ּ ּּבְ ַאֲהָבָתה ְוכו, ּּ ִּאיׁש הֹוֶגה ְוׁשֹוֶגה ּבְ ּ'.  

ָונֹותָה( ַהָגהֹוָתיו ְלֵסֶפר ַהּכַ ה ְזכוָתא ּבְ ַּרב מׁשֶ ּּ( 

ָלל  )ב ֵאין ֵמִבין ּכְ ִּלּמוד ְתִהִלים ְוֹזַהר ַהָקדֹוׁש ֲאִפלו ּבְ ּּ ּ ּ ּ ,
ם ל וְמֻרֶצה ִלְפֵני ַהׁשֵ ָּחׁשוב וְמֻקּבָ ּ ּ ּ ּ  

ֶפׁש ׁש ַהּנֶ ָגב ְמאֹד ְלַטֵהר וְלַקּדֵ ִּלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ִנׂשְ ּּ ַּוֲאִפלו  ,ּ ִאי ּ
ה הוא ָחׁשוב ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש  ִגיאֹות ַהְרּבֵ ּלֹא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוׁשֹוֶגה ּבֹו ׁשְ ּ ּ

רוך הוא ּּבָ ָצִריך ְלָהִבין . ְּ ָניֹות ְוַכדֹוֶמה ֵיׁש ֵדעֹות ׁשֶ ִלמוד ַהִמׁשְ ּבְ ְוְנִהי ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
לֹוֵמד ְּלָפחֹות ַמהו ָהִעְנָין ׁשֶ ִלמוד ְתִהִלים, ּ ֲּאָבל ּבְ ּ ּ ּ ְוזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֲאִפלו ּ ּ ּ

ֵאין ֵמִבין ְכָלל ם ְוכו, ּּבְ ל וְמֻרֶצה ִלְפֵני ַהׁשֵ ָּחׁשוב וְמֻקּבָ ּ ּ ּּ ּ'.  
  )זַֹהר', ֶּפֶלא יֹוֵעץ אֹות ז(
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ֶהם ֹיאַמר ִדְבֵרי ַהזַֹהר ְוִתקוִנים  )ג ַּאף ִאם ֵאינֹו ֵמִבין ּבָ ּ ּ ּ  

ָלה ִסְפֵרי ַקּבָ ְבֵרי ְוַאף ִאם ֵאינֹו ֵמִבי, ִיְלמֹד ּבְ ֶהם יֹאַמר ּדִ ן ּבָ
ַּהזַֹהר ְוִתקוִנים ּ ָמה, ּ ׁשָ י ֵהם ְמֻסָגִלים ְלַטֵהר ַהּנְ   .ּּכִ

ָונֹות ָהֲאִר( ִּסדור ּכַ ּ י "ּ ל ַרּבִ י ַיֲעקֹב ָקאִפיל ׁשֶ ל ָהֱאלִֹקי מֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֵמַהְמֻקּבָ ּ
יץ ֵזֶכר ַצ ְדָרׁש ַּיֲעקֹב ָקאִפיל ִאיׁש ִליְפׁשִ ֵבית ַהּמִ ִרים ּבְ ר ָהָיה ַמִגיד ֵמיׁשָ ִּדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ֲאׁשֶ ּ

ל ֶמ ם טֹוב עׁשֶ ַעל ׁשֵ ְּזִריְטׁש ָגדֹול ִלְפֵני ְתקוַפת ַהּבַ ּ ָנה300 ִלְפֵני -ּ ל ֶחְלֵקי .  ׁשָ אוִרים ַעל ּכָ ּּכֹוֵלל ּבֵ
ַּהְתִפָלה ָוַנת ַהִלּמוד. ּ ֵסֶדר ּכַ ּּבְ ּּ(  

ל  )ד ָמהָלׁשֹון ׁשֶ ׁשָ ך ַהּנְ ְ ַהזַֹהר ְמַזּכֵ ּ  

לֹא ָזָכה ְלָהִבין ַהזַֹהר ִּמי ׁשֶ ל ,ַּאף ַעל ִפי ֵכן ִיְלמֹד, ּ ּ ִכי ַהָלׁשֹון ׁשֶ ּ
ָמה ׁשָ ְַהזַֹהר ְמַזֵכך ַהּנְ ּ ּ.  

ּאֹור ַצִדיִקים ְלָהַרב ֵמִאיר ַפאְפִריׁש( ּ   )ְסִעיף ָקָטן טז' ִסיָמן א, ּ

ִּלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ְמרֹוָמם ַע  )ה ל ִלּמודּ ם לֹא ֵיַדע , ּל ּכָ ּגַ ׁשֶ ּבְ
ְקִריָאתֹו ְטֶעה ּבִ ּיִ דֹול , ַמאי ָקָאַמר ְוַאף ׁשֶ ְּוהוא ִתקון ּגָ ּּ ּ

ָמה ׁשָ   ַלּנְ

ל ִלּמוד ִּלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ְמרֹוָמם ַעל ּכָ ַגם לֹא ֵיַדע ַמאי , ּּ ׁשֶ ּּבְ
ְקִריָאתֹו ִיְטֶעה ּבִ ְּוהוא ִתקון ָגד, ָּקָאַמר ְוַאף ׁשֶ ּ ּ ָמהּּ ׁשָ  ְלִפי .ֹול ַלּנְ

רוך הוא ל ַהָקדֹוׁש ּבָ מֹוָתיו ׁשֶ ַהַגם ְדָכל ַהתֹוָרה ׁשְ ּׁשֶ ְּ ּ ּּ ִּמָכל ָמקֹום , ּ
ַכָמה ִספוִרים ה ּבְ ׁשָ ִּנְתַלּבְ ּ ְּוָאָדם ַהקֹוֵרא וֵמִבין ַהִספוִרים נֹוֵתן ַדְעתֹו , ּ ּ ּ ּּ ּ ּ

ט ַהָפׁשוט ַּעל ְפׁשָ ּ ָגלויַּהסֹודֹות, ֲּאָבל ֵסֶפר ַהזַֹהר, ּ ְּוַהקֹוֵרא , ּ ַעְצָמן ּבְ
ֵהם סֹודֹות ְוִסְתֵרי תֹוָרה יג ,ּיֹוֵדַע ׁשֶ ֵאינֹו מוָבן ִמקֶֹצר ַהַמׂשִ ּ ֶאָלא ׁשֶ ּ ּ ּּ

ג ְּוֹעֶמק ַהֻמׂשָ ּ.  
ע ִסיָמן מד, א"ֲּעבֹוַדת ַהקֶֹדׁש ְלַהִחיָד( ֶאְצּבַ   )מֹוֶרה ּבְ

ב ְמֹאד    )ו ּגָ ִּלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש נֹוָרא ְוִנׂשְ ּ ם ְדָלא ֵיַדע ּ ַּהּגַ
  ַמאי ָקָאַמר

ָכְתבו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִכי  ַּהַטַעם ׁשֶ ּּ ִּלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש נֹוָרא ּ ּ ּ
ָלא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר ָגב ְמאֹד ַהַגם ּדְ ְּוִנׂשְ ּ ִמׁשום ִדְבָכל ַהתֹוָרה ֵיׁש ,ּ ּ ּ ּ

ַּפְרֵדס  ט ֶר'ְּפ(ּ ּוְבָכל ִלמ, )ֹוד'ּרוׁש ס'ֶּמז ְד'ׁשָ ּוד ֵאינֹו ִנָכר ַהסֹוד ְכָללּ ּּ ה , ּ ְּוַאְדַרּבָ
תֹוָרה  ֵאין ֵמִבין ִאם ֵיׁש סֹוד ּבַ ט ְלַבד ּבְ ַּהקֹוֵרא ְוׁשֹוֶנה ַדְעתֹו ַעל ַהְפׁשָ ּּ ּּ
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ָגלוי ְוַהלֹוֵמד , ְּכָלל ֵאין ֵכן ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְדַהסֹודֹות ֵהם ּבְ ַּמה ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
ר ִנְפ ָּלאֹות ְוָרֵזי תֹוָרה ְוהוא לֹא ֵיַדעּיֹוֵדַע ִכי ְיַדּבֵ ּוְלֶזה מֹוִעיל ְמאֹד , ּ

ֶפׁש   .ְּלַתֵקן ַהּנֶ
ם ַהְגדֹוִלים ְלַהִחיָד', אֹות ד' ֶּנֶפׁש ַחִיים ַמֲעֶרֶכת ַהז( ִּמׁשֵ   )א"ּ

ָמה   )ז ׁשָ ל ַלּנְ ְּלׁשֹון ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש הוא ְמֻסּגָ ּ ֵאינֹו ֵמִבין , ּ ַאף ׁשֶ
ָאַמר ָלל ַמה ׁשֶ   ּּכְ

ַּעל ֶדֶרך ְדִאיָתא  ָמהְּ ׁשָ ְלׁשֹון ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש הוא ְמֻסָגל ַלּנְ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ,
ָאַמר ֶ ָלל ַמה ּשׁ ֵאינֹו ֵמִבין ּכְ ם, ַאף ׁשֶ ל ּבֹׂשֶ ְכָנס ַלֲחנות ׁשֶ ל ַהּנִ ִּכְמׁשַ ּ ,

לֹא ָלַקח ְכלום ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ּ ִּמָכל ָמקֹום ֵריַח טֹוב ָקַלט ִעמֹו, ּ ּ.  
ִלקוִטים ִדּבור ָּהַרב ַהָקד( ַעל ֶדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ּבַ ה ַחִיים ֶאְפַרִים ִמְסִדיְלקֹוב ּבַ י מׁשֶ ֹּוׁש ַרּבִ ּּ ּ ּ ּּ ּ

ֵקִני ְתִחיל ִיׁשָ   )ַּהּמַ

ם טֹוב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  )ח ַעל ׁשֵ ֲּאִמיַרת ַהזַֹהר : ָאַמר ַהּבַ
ָמה ׁשָ ל ַלּנְ   ְמֻסּגָ

ם טֹוב ִזְכרֹונֹו ִל ַעל ׁשֵ ג:ְבָרָכהָאַמר ַהּבַ ְּדָבִרים ַהְכָלל ֵהֶפך ִמַמה '  ּבְ ְּ ּ
ה ְוֶאָחד כו ָאְמרו ֶאָחד ַהַמְרּבֶ ּׁשֶ ּּ ְיַכֵון' ּ ּוִבְלַבד ׁשֶ ֶּאָלא ֶאָחד ַהְמַכֵון כו, ּּ ּ ּ '

ה ַיְרּבֶ ּוִבְלַבד ׁשֶ ָמה, ּ ׁשָ ֲּאִמיַרת ַהזַֹהר ְמֻסָגל ַלּנְ ּ.  
י( ם מֹוִרי, ֵסֶפר ְנִתיב ַרׁשִ ׁשֵ י ִהֵלל ִמָפאִריְטׁשֲּהלֹא הו, ּבְ ּא ָהַרב ַהַצִדיק ַרּבִ ּּ ּ(  

ם ַאְדמֹור ַהָזֵקן   )ט ׁשֵ ַעל ַהַתְנָיא(ּּבְ ִגְנֵזי ְמרֹוִמים) ּּבַ ָמתֹו ּבְ : ִנׁשְ
י ְדָלא ֵיַדע ַמאי  ָמה ַאף ַעל ּפִ ׁשָ ל ַלּנְ ֵּסֶפר ַהזַֹהר ַהָלׁשֹון ְמֻסּגָ ּ ּ

  ָקָאַמר

ַמְעִתי ִמַמֲהָר ּׁשָ ם ַאְדמֹור ַהָזֵקן ּם ַהֵלִוי ָיֶפה ׁשֶ"ּ ׁשֵ ַעל (ָּאַמר ּבְ ּבַ
ֵעת ַהְתִפָלה ) ַּהַתְנָיא בֹות ָזרֹות ּבְ ִגְנֵזי ְמרֹוִמים ְסֻגָלה ְלַמְחׁשָ ָמתֹו ּבְ ִּנׁשְ ּּ
ְּדָרִכים ְוכו' ּהוא ג ָמה ַאף ַעל ִפי ְוֵכן ', ּ ׁשָ ֵּסֶפר ַהזַֹהר ַהָלׁשֹון ְמֻסָגל ַלּנְ ּ ּ ּ

ָלא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר ג ְוָל,ּדְ ְּדָבִרים ֵאלו ֵאיָנם ְצִריִכים ַכָוָנה' ֵּכן ֵכיָון ׁשֶ ּּ ּ ּ ,
בֹות ָזרֹות ָבה ִמַמְחׁשָ ָּלֵכן מֹוִעיִלים ְלַטֵהר ַהַמֲחׁשָ ּ.  

ַּמַאְמֵרי ִדְבֵרי ֱאלִֹקים ַחִיים ֵמַאְדמֹוֵרי ַחּבָ, ל עֹזֵּסֶפר ִמְגַד(   )ו"ַּעּמוד תכ, ד"ּ
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י ַאְדמֹור   )י ֵפרוׁש ִמּפִ ַמְענו ּבְ ּׁשָ ַעל ַהַתְנָיא(ּ ַהָזֵקן ּ ) ּּבַ
ִלַיאְזִני ּמֹוִעיל ְקִריַאת ִדְבֵרי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַאף ְדָלא ֵיַדע : ּבְ ּּ ּ

  ַמאי ָקָאַמר

ֵפרוׁש ִמִפי ַאְדמֹור ַהָזֵקן  ַמְענו ּבְ ׁשָ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ ּ ּ ַעל ַהַתְנָיא(ּּ ִלַיאְזִני) ּּבַ , ּבְ
ִחיַנת ִטְמטום ַהּמַֹח ְוכו ֵיׁש ּבְ ּׁשֶ ּ ְבֵרי ַהזַֹהר ', ּ ּוְלֶזה מֹוִעיל ְקִריַאת ּדִ ּ

ָלא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר   .ַּהָקדֹוׁש ַאף ּדְ
מֹות ַעּמוד סד, א ֵמהֹוִמיל"להרי, ָחָנה ֲאִריֵאל(   )ּׁשְ

ֵאינֹו יֹוֵדַע    )יא ֵצרוֵפי אֹוִתּיֹות ַאף ׁשֶ ְדֵבקות ֶנֶפׁש ָהָאָדם ּבְ ּּבִ ּ
ֶכל ַרק ֵעין ַהׂשֵ ּוֵמִבין ָהִעְנָין ּבְ ֶהםּ ר ּבָ הֹוֶגה וְמַדּבֵ ֲהֵרי ֵהם , ּ ׁשֶ

ֶפׁש   ַמֲעִלים ֶאת ַהּנֶ

ֶהם ִיְתרֹון וַמֲעָלה ְיֵתָרה זֹו ָּכל ֵצרוֵפי אֹוִתיֹות ַהתֹוָרה ֵיׁש ּבָ ּּ ּ ּ ,
ֵאינֹו יֹוֵדַע וֵמִבין  ֵצרוֵפי אֹוִתיֹות ַאף ׁשֶ ְדֵבקות ֶנֶפׁש ָהָאָדם ּבְ ּבִ ּׁשֶ ּ ּּ

ֶכל ֵעין ַהּשֵׂ ֶהם  ַרָהִעְנָין ּבְ ר ּבָ הֹוֶגה וְמַדּבֵ ְּלַאפֹוֵקי ִהְרהור ְדָלאו (ּק ׁשֶ ּ ּ
ְּכִדּבור ָדֵמי ּ לֹא ָהְיָתה ) ּ ֶפׁש ְלָמקֹום ׁשֶ ֲּהֵרי ֵהם ַמֲעִלים ֶאת ַהּנֶ

ה ְרׁשָ ם ִמַצד ׁשָ ֶפׁש ַמַגַעת ׁשָ ַּהּנֶ ּ ּ ִכי ׁשֶֹרׁש אֹוִתיֹות ַהתֹוָרה ִהיא ,ּ ּ ָּגבֹוַהּ ּ 
ֶפ   .ׁשְּלַמְעָלה ִמׁשֶֹרׁש ַהּנֶ
ּתֹוָרה אֹור ְלַבַעל ַהַתְנָיא( יָרה ַלה, ּ ְתִחיל ָאׁשִ ַלח ִדּבור ַהּמַ ׁשַ ת ּבְ ָּפָרׁשַ ּ ּּ'(  

ָמָתא ִלְקֹרא    )יב ִכיְנָתא וְלִנׁשְ ל ִלׁשְ ל ַהזַֹהר ְמֻסּגָ ַּהָלׁשֹון ׁשֶ ּ ּ ּ
ל ֵעֶסק ַהתֹוָרה   ּּבֹו יֹוֵתר ִמּכָ

לֹא ֵיַדע ֵסֶפר ַהזַֹהר ַאף ַעל ַגב ּדְ ַּיֲעֹסק ּבְ  ְולֹא ֵמִבין ַמאי ּ
ָמָתא ,ָקָאַמר ִכיְנָתא וְלִנׁשְ ל ַהזַֹהר ְמֻסָגל ִלׁשְ ּ ִמָכל ָמקֹום ַהָלׁשֹון ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ

ִּלְקרֹא ּבֹו יֹוֵתר ִמָכל ֵעֶסק ַהתֹוָרה ּ.  
ה( ְעָנא ַרּבָ ִּתקון ֵליל הֹוׁשַ ּ ּ(  
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י ַאֲהֹרן ִמִזיָטאִמיר   )יג ם ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ׁשֵ ּּבְ זַֹהר ַהָקדֹוׁש : ּ ּׁשֶ ּ
אור לֹא ּבֵ ָּצִריך ְלָאְמרֹו ּבְ ל ֹזַהר , ְ י ַהֵתבֹות ְוַהִדּבור ׁשֶ ּּכִ ּ ּ

ַרך ִרין ֶאת ָהָאָדם ְלֵאין סֹוף ִיְתּבָ ְַהָקדֹוׁש ַעְצָמן ְמַקׁשְ ּ ּ  

ִעְנַין ִלמוד זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּּבְ ּ י ַאֲהרֹן ,ּ ם ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ׁשֵ ּ ָאַמר ּבְ
זַֹהר ַהָקדֹוׁש ָצ ,ִּמִזיָטאִמיר ּׁשֶ אורּ לֹא ּבֵ ִּריך ְלָאְמרֹו ּבְ י ַהֵתבֹות , ְ ּּכִ

ִרין ֶאת ָהָאָדם ְלֵאין סֹוף  ְ ל זַֹהר ַהָקדֹוׁש ַעְצָמן ְמַקׁשּ ּבור ׁשֶ ְּוַהּדִ ּ
ַרך אור,ְִיְתּבָ ַהּבֵ אור ְיַעֵין ִמקֶֹדם ּבְ רֹוֶצה ִלְלמֹד ִעם ּבֵ ּ ַרק ִמי ׁשֶ ּּ ְּוַהזַֹהר , ּ

אור ִלי ּבֵ ּיֹאַמר ְכֵסֶדר ּבְ ּ.  
ָרֵאלַר( י ִיׂשְ ַער ָהא,  דֹוב ִמִויֶלעְדִניקּבִ רות ׁשַ ַער ַהִהְתַקׁשְ ָרֵאל ׁשַ ֵאִרית ִיׂשְ ּׁשְ ְּדרוׁש ה' ּ ַמֲאָמר ' ּ

  )'ב

ָמה   )יד ׁשָ ך ַהּנְ ל ְלַזּכֵ ְְלׁשֹון ַהזַֹהר ְמֻסּגָ ּ  

ָיֵדינו  ל ּבְ לוםְּמֻקּבָ לֹא יֹוֵדַע ּכְ ַגם ִמי ׁשֶ ּׁשֶ ּ ְּלׁשֹון ַהזַֹהר ְמֻסָגל , ּ ּ
ָמהְלַזּכֵ ׁשָ   .ְך ַהּנְ

ַהָגהֹוָתיו ְלֵסֶפר סור ֵמַרע( ּמֹוֵרנו ָהַרב ְצִבי ֱאִליֶמֶלך ּבְ ּּ ְּדפוס מֹוְנַקְטׁש אֹות ט, ְ ּ'(  

יג ֶהָאָרה    )טו ַתׂשִ ְפִניִמּיות ַהתֹוָרה ִיְהֶיה ׁשֶ ִּעַקר ִלּמוד ּבִ ּּ ּ ּ ּ
ֵעת ִלּמוְדך וְבָכל ַהּיֹום ך ּבְ ַנְפׁשְ ְּוַחּיות ֱאלִֹקית ּבְ ּ ָּ לֹא ְו, ָ

ל אֹו חֹוֵקר ִתְהֶיה ְמֻקּבָ   ּׁשֶ

יג ֶהָאָרה ְוַחיות ֱאלִֹקית  ַתׂשִ ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ִיְהֶיה ׁשֶ ִּעַקר ִלמוד ּבִ ּ ּּ ּּ ּּ ּ ּ
ֵעת ִלמוְדך וְבָכל ַהיֹום ך ּבְ ַנְפׁשְ ּּבְ ּ ָּ ל אֹו חֹוֵקר ְוכו, ָּ ִתְהֶיה ְמֻקּבָ ְּולֹא ׁשֶ ּ' .
ַקְטנו ְּוִלְפָעִמים ָהָאָדם הוא ּבְ ֶכלּ ּלֹא ִיְפטֹר ֶאת ַעְצמֹו ִמְכלום , ת ַהּשֵׂ ּ

ִּכי ֶזה ִמינות ְוכו ּ ה ' ּ ָפָתיו ֲהָוה ַמֲעׂשֶ ִכיב ַעל ְוָאז ֲעִקיַמת ׂשְ ּוַמְלָכא ׁשְ ּ
ֵהן ֲּאָבִנים ְואֹוִתיֹות ְכמֹו ׁשֶ ּ.  

ָרָכה ְדָבִרים ַדף רח( ֵּהיַכל ַהּבְ ּ(:  
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לֹא ָרָאה אֹור ַהזַֹהר ְמתוִקים ִמְד   )טז ִּמי ׁשֶ ּ ּ לֹא ָרָאה , ַבׁשּ
ָמיו ְולֹא ָטַעם ַטַעם ַהתֹוָרה  הוא ְמַטֵהר -ְּמאֹורֹות ִמּיָ ּ ְועֹוד ׁשֶ

ָכה  ֶפׁש וְמַזּכְ ַּהּנֶ ָפַתִים ְסֻגָלה -ּ ָעְלָמא ִמן ַהׂשְ ּ ֲאִפלו ֲאִמיָרה ּבְ ּ ּּ
ֶפׁש ְמֹאד  ְּוִתקון ַהּנֶ ֵהם ִתקוֵני -ּ ּ וִבְפָרט ֵסֶפר ַהִתקוִנים ׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ

ֶפ ָגם וְסָיג ְוחֹוַלַאתַהּנֶ ל ּפְ ׁש ִמּכָ   ּׁש ַמּמָ

ַני ְוַאַחי  ִדְבֵרי ַהזַֹהר ַּעל ֵכן ּבָ ַּתְרִגילו ַעְצְמֶכם ִלְלמֹד ּבְ ּ ּּ
ִקיָדה ׁשְ ְּוַהִתקוִנים ּבִ לֹא ָרָאה אֹור ַהזַֹהר ְמתוִקים ִמְדַבׁש,ּּ ּ וִמי ׁשֶ ּ ּּ לֹא , ּ

ָּרָאה ְמאֹורֹות ִמָיָמיו ְולֹא ָטַעם ַטַעם ַהת ֶפׁש , ֹוָרהּ הוא ְמַטֵהר ַהּנֶ ְּועֹוד ׁשֶ
ּוְמַזְכָכה ֶפׁש , ּּ ָפַתִים ְסֻגָלה ְוִתקון ַהּנֶ ָעְלָמא ִמן ַהּשְׂ ֲּאִפלו ֲאִמיָרה ּבְ ּּ ּ ּ

ל ְפָגם , ְמאֹד ׁש ִמּכָ ֶפׁש ַמּמָ ֵהם ִתקוֵני ַהּנֶ ּוִבְפָרט ֵסֶפר ַהִתקוִנים ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
  .ּוְסָיג ְוחֹוַלַאת

  )ֲּעֵצי ֵעֶדן ִמָקאַמאְרָנא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכהַּהְקָדַמת ֵסֶפר (

חֹוָרה  )יז ֵסֶפר ַהזַֹהר, ִסיָמן ְלָמָרה ׁשְ ק ִלְלֹמד ּבְ ֵאין לֹו ֵחׁשֶ   ּׁשֶ

חֹוָרה ק ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ )א: ִסיָמן ְלָמָרה ׁשְ ֵאין לֹו ֵחׁשֶ  ׁשֶ
ָרֵאל ֵסֶפר ַהזַֹהר)ב. ִיׂשְ ק ִלְלמֹד ּבְ ֵאין לֹו ֵחׁשֶ ם ַרק ִלְלֹמ, ּ ׁשֶ ד ְלׁשֵ

ַרך ) ג. ִמְצָוה ם ִיְתּבָ ׁשֹוֵמַע ָדָבר ֵאין ָיכֹול ַלֲעבֹד ּבֹו ֶאת ַהׁשֵ ְְכׁשֶ ּ ּ ֶזה (ּּ
ֵּער ֶהערט ָא ַזאך ֶקען ֵער ֶדעְרִמיט ִניט ֵגיין : ְלׁשֹונֹו ּ ּ הוא ׁשֹוֵמַע ָדָבר –ְ ּ

  ).ְוֵאינֹו ָיכֹול ָלֶלֶכת ִעם ֶזה
י ִפְנָחס ִמ, ִּמְדָרׁש ִפְנָחס(   )ט"אֹות כ' ּקוְנְטֵרס י, ל"ָקאִריץ ַזַצַּרּבִ

ְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ   )יח י ּפִ ְלֹמד : ל ּפֹוֵסק"ַרּבִ ּיִ ד ָצִריך ׁשֶ ְְמַלּמֵ

ָמה ֲאִמִתית ַלַתְלִמיִדים, ֹזַהר יך ְנׁשָ ְּלַהְמׁשִ ּ ְ  

י ִפְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ ִיְלמֹד זַֹהר: ל ָאַמר"ַּרּבִ ד ָצִריך ׁשֶ ְּמַלּמֵ ְ, 
ִחי הוא ּבְ ָמה ַלַתְלִמיִדים, "ֵּעץ ַחִיים"ַנת ּׁשֶ יך ְנׁשָ ְּויוַכל ְלַהְמׁשִ ְ ֶזה . ּ ִּכי ּבְ

ר ַלִתינֹוק ֶכל ָיׁשָ ָהַרב נֹוֵתן ׂשֵ יַח, ּׁשֶ ֶזה ַמּנִ ָמה ֲאִמִתיתּבָ   .ּ ְנׁשָ

ָּאַמר ַהַמְעִתיק[ , כשאב שולח בנו למלמד ללמוד אצלו תורה: ּ
, כי אם לא, זוהרדבר הראשון צריך לברר אם המלמד של בנו לומד 

 וגם אי אפשר שיהיה –אז מי יודע איזה נשמה המלמד ימשיך לבנו 
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להמלמד קצת יראת שמים בלי לימוד הזוהר הקדוש כמבואר 
  ].בספרים הקדושים

  )ֲחַכם ָהָרִזים(

ְסָתר   )יט ָגה ַמְתִחיָלה ִמתֹוַרת ַהּנִ ַּהַהׂשָ ּ ּ  

ְסָתר ָגה ַמְתִחיָלה ִמתֹוַרת ַהּנִ ַּהַהּשָׂ יִגים ֶיֶתר  ְוַרק ַאּ ַּחר ָכך ַמׂשִ ְּ

ְגֵלית. ֶּחְלֵקי ַהתֹוָרה יִגים ֶאת ַהתֹוָרה ַהּנִ ּוְלַבסֹוף ַמׂשִ ּ ּ ּ .  
ַּהָגאֹון ִמִויְלָנא( ִּסדור. ּ ּ(  

ֻאָלה   )כ ַּרק ַעל ְיֵדי ִלּמוד ַהזַֹהר ָתבֹוא ָהֱאנֹוׁשות ַלּגְ ּ ּּ ּ
יַח ׁשִ ָּהרוָחִנית וְלִביַאת ַהּמָ ק ִמִלּמוד ְּוָלֵכן ָאסור ְלִהְתַח. ּ ּּמֵ ּ

ָלה   ַּהַקּבָ

ָלה ָהָיה ַרק ִלְזַמן ָקצוב ַעד  ָּהִאסור ִלְלמֹד ַקּבָ ּ  1540 -ּוֵמ . 1490ּ
ֵסֶפר ַהזַֹהר ָּוָהְלָאה ְצִריִכים ְלעֹוֵדד ֶאת ֻכָלם ַלֲעסֹק ּבְ ּ ַרק ַעל ִּמְפֵני , ּ ׁשֶ

ְּיֵדי ִלּמוד ַהזַֹהר ָתבֹוא ָהֱאנֹוׁשות ַלְגֻאָלה ָהרוָחִנ ּ ּ ּּ ּ ּית וְלִביַאת ּ
יַח ׁשִ ָלה. ַהּמָ ק ִמִלּמוד ַהַקּבָ ְּוָלֵכן ָאסור ְלִהְתַחּמֵ ּּ ּ .  

ה,ָּהַרב ֲאזוַלאי(   ) ֵסֶפר אֹור ַהַחּמָ

דֹוָלה    )כא ָרֵאל ָיבֹואו ַלָטֳהָרה ַהּגְ ַלל ִיׂשְ ל ּכְ ּכָ ר ׁשֶ ִּאי ֶאְפׁשָ ּ
ָלה, ַּהזֹו ּזוַלת ַעל ְיֵדי ִלּמוד ַהַקּבָ ּ ִהיא ַהֶדֶרך ַה, ּ ְׁשֶ ַּקָלה ּ ּ

יֹוֵתר י ַהַדַעת, ּבְ ם ִלְקַטּנֵ יָקה ּגַ ְסּפִ   ַּהּמַ

ֳהָרה ַהְגדֹוָלה ַהזֹו ָרֵאל ָיבֹואו ַלּטָ ַלל ִיׂשְ ל ּכְ ּכָ ר ׁשֶ ִּאי ֶאְפׁשָ ּ ּ ,
ָלה ּזוַלת ַעל ְיֵדי ִלּמוד ַהַקּבָ ּ יֹוֵתר, ּ ֶרך ַהַקָלה ּבְ ִהיא ַהּדֶ ּׁשֶ ּ ְ ,

ַעת י ַהּדַ ְסִפיָקה ַגם ִלְקַטּנֵ ַּהּמַ תֹוַרת ,ּ ֶדֶרך ָהֵעֶסק ּבְ ֵאין ֵכן ּבְ ְ ַמה ׁשֶ ּ ּ
ְלַבד ְגֶלה ּבִ ר ִלְזכֹות ַעל ָיָדה, ַהּנִ ִּאי ֶאְפׁשָ ּזוַלת ִליִחיֵדי ְסֻגָלה, ּ ְוַעל ְיֵדי , ּ

ה ית ָהָעם, ְיִגיָעה ַרּבָ   .ֲאָבל לֹא ְלַמְרּבִ
ָלג ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה( י ְיהוָדה ַאׁשְ ָּהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ר ַהְסִפירֹות, ּּ ַהְקָדָמה ְלַתְלמוד ֶעׂשֶ ּּבְ אֹות , ּּ

  )לו
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לֹא רֹוִצים ִלְלֹמד ֶאת ַהזַֹהר   )כב ּאֹוי ְלֵאלו ׁשֶ ּ ֵהם , ּּ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
  ִמְלָחמֹות ַוֲאסֹונֹות, ְמִביִאים ָלעֹוָלם ֹעִני

לֹא רֹוִצים ִלְלמֹד ֶאת ַהזַֹהר ּאֹוי ְלֵאלו ׁשֶ ּ ֵהם ְמִביִאים , ּּ ִּמְפֵני ׁשֶ
  . ִמְלָחמֹות ַוֲאסֹונֹות, ָלם עִֹניָלעֹו

ִּתקוֵני ַהזַֹהר( ּ ּ ִּתקון , ּ ּ   )'לּ

ל ִלּמוד ַאֵחר   )כג ִּלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ֵמַעל ְוָעִדיף ַעל ּכָ ּּ  

ל ִלּמוד ַאֵחר ִּלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ֵמַעל ְוָעִדיף ַעל ּכָ ּּ.  
  )א"ַהִחיָד(

יַח ְתלוִיים ַרק    )כד ׁשִ ֻאָלה וִביַאת ַהּמָ ַּהּגְ ּּ ָלהּ ִלּמוד ַהַקּבָ ּּבְ ּ  

ָלה ִלּמוד ַהַקּבָ יַח ְתלוִיים ַרק ּבְ ׁשִ ַּהְגֻאָלה וִביַאת ַהּמָ ּּ ּ ּ ּ ּ.  
ַּהָגאֹון ִמִויְלָנא( ֵלָמה . ּ   )11,3ֵסֶפר ֶאֶבן ׁשְ

לֹות   )כה ַּעל ִלּמוד ַהזַֹהר ֵאין ׁשום ַהְגּבָ ּּ  

לֹות ַּעל ִלּמוד ַהזַֹהר ֵאין ׁשום ַהְגּבָ ּּ...  
  )ֶּהָחֵפץ ַחִיים(

קֹוִלי   )כו יל , ִּאם דֹוִרי ָהָיה ׁשֹוֵמַע ּבְ ָבר ִמּגִ ָהָיה לֹוֵמד ּכְ
ע ֵסֶפר ַהזַֹהר ֵּתׁשַ ּ  

קֹוִלי ע ֵסֶפר , ִאם ּדֹוִרי ָהָיה ׁשֹוֵמַע ּבְ ָבר ִמִגיל ֵתׁשַ ָּהָיה לֹוֵמד ּכְ ּ
ְמקֹום ָחְכָמה ִחיצֹוִנית,ַּהזַֹהר ַמִים ּבִ   .ְ ְוָכך ָהָיה רֹוֵכׁש ִיְרַאת ׁשָ

י ִיְצָחק ַאְיִזיק ִמקֹוַמְרָנאָהַרב ַה( ָּקדֹוׁש ַרּבִ   )ֵסֶפר נֹוֵצר ֶחֶסד, ּ

ל יֹום ְזַמן ְלִלּמוד , ֲאִני קֹוֵרא ְלָכל ֶאָחד   )כז ְּלַהְקִדיׁש ּכָ ּ
ָלה   ַּהַקּבָ

ָלה ל יֹום ְזַמן ְלִלּמוד ַהַקּבָ יׁש ּכָ ֲּאִני קֹוֵרא ְלָכל ֶאָחד ְלַהְקּדִ ּ, 
ֶזה ָתלוי ִנקו ּבְ ִּמְפֵני ׁשֶ ּּ ַמְתֶכםּּ   .י ִנׁשְ

דוִרי( ָּהַרב ִיְצָחק ּכַ ּ(  
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ְזכות ִלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ָיבֹוא ַהּגֹוֵאל   )כח ּּבִ ּ ּ ּ  

ְזכות ִלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ָיבֹוא ַהגֹוֵאל ּּבִ ּ ּ ּ ּ.  
ן סוֵליָמן ָמאִני( י ֵאִלָיהו ּבֶ ַּרּבִ ּ ֵסא ֵאִלָיהו, ּ ּּכִ ּ ַער ד, ּ   )'ׁשַ

ִּלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש   )כט ּ ְרָעֻנּיֹות וְגֵזרֹות ּ ל ִמיֵני ּפֻ ּ ְמַבֵטל ּכָ ּ
  ָקׁשֹות ְוָרעֹות

ר הוא   ָבר ָידוַע ִלְכבֹוָדם ַמֲעַלת ִלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֲאׁשֶ ּּכְ ּ ּּ ּ
ל ִמיֵני ֻפְרָעֻניֹות וְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ל ּכָ ְּמַבּטֵ ּ ּ.  
ַלִים( ֵני ְירוׁשָ ַנת תרפא, ַּרּבָ   )ׁשְ

לותַעל ְיֵדי ַה  )ל ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֵיְצאו ִמן ַהּגָ ּ ּ ּ  

הוא  ָרֵאל ִלְטֹעם ֵמִאיַלן ַהַחִיים ׁשֶ ֲעִתיִדים ִיׂשְ ּוִבְגַלל ׁשֶ ֵּסֶפר ַהזַֹהר ּּ
ֵּיְצאו ַעל ָידֹו ִמן ַהָגלות, ַּהָקדֹוׁש ּּ.  

ְמעֹו( י ׁשִ ר יֹוַחאיַרּבִ   )ָנׂשא, ַּהזַֹהר, ן ּבַ

ֵּסֶפר ַהזַֹהר מוָכן הוא ִלְפֹתַח   )לא ּ ּ ֻאָלהּ ְתֵחי ּגְ   ּ ּפִ

ָּכֵעת ַהְזַמן ַהְמַחֵיב ְלַהְרּבֹות ִקְנָין ּ תֹוָרה ַהְפִניִמית ּ ּּבַ ֵּסֶפר ַהזַֹהר . ּ
ֲעָרָבה, ַּהפֹוֵרץ ְנִתיבֹות ֲחָדׁשֹות ֶרך ְמִסָלה ּבָ ר ּדֶ ְדּבָ ּמִ ים ּבַ ֵּמׂשִ ּהוא , ְ

ְּוָכל ְתבוָאתֹו מוָכן הוא ִלְפתַֹח ִפְתֵחי ְגֻאָלה ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  
  )רֹות נזאֹו(

ם טֹוב   )לב ַעל ׁשֵ ל ְתִפָלה ִיְלְמדו ַמַאְמֵרי ֹזַהר: ַהּבַ ֹּקֶדם ּכָ ּ ּ  

יו ם טֹוב ִצָוה ַלֲאָנׁשָ ַעל ׁשֵ ל ְתִפָלה ִיְלְמדו ַמַאְמֵרי  :ַּהּבַ קֶֹדם ּכָ ּׁשֶ ּּ ּ
  .זַֹהר

ְעָיה ֲעִטָיה( ר ְיׁשַ י ִיְצָחק ּבַ   )ִעְנַין זַֹהר, ּדֹוֵרׁש טֹוב, ַּרּבִ

י ּוְלעֹוָלם ֵאין יָה ִאם לֹא ָהַרּבִ יט ַהתֹוָרה ִמַמְלּבוׁשֶ נו ְלַהְפׁשִ ּ כַֹח ּבָ ּּ ּּ
ְקָצת ְמקֹומֹות לֹום ַוֲחֵבָריו ּבִ ן יֹוַחאי ָעָליו ַהׁשָ ְמעֹון ּבֶ   .ּׁשִ

ה קֹוְרדֹוֵבירֹו( ַָדע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביך, ק"ַמַרָה, ָהַרב מׁשֶ   )טז, ּ
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לֹא ָזָכה ְלָהִבין ַהזַֹהר ַאף ַע ּוִמי ׁשֶ ּ ּל ִפי ֵכן ִיְלמֹד ִכי ּ ל ּ ַּהָלׁשֹון ׁשֶ
ָמה ׁשָ ך ַהּנְ ְַהזַֹהר ְמַזּכֵ ּ.  

ינו ֵמִאיר ָפאִפיָראׁש ( ּאֹור ַצִדיִקים ְוֶדֶרך ְסֻעָדה ְלַרּבֵ ּ ּ ּּ   )ְסִעיף טז'  ִסיָמן א-ְ

ְמֵהָרה    )לג ֻאָלה ּבִ ִּלּמוד ַהִתקוֵני ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְמָקֵרב ַהּגְ ּ ּּ ּּ
ָיֵמינו   ּּבְ

ִּלּמוד ַהִת ּקוֵני זַֹהר ַהָקדֹוׁשּ ָמה וְסֻגָלתֹו ... ּּ ׁשָ ְּמַטֵהר ַהגוף ְוַהּנְ ּ ּ ּ
ָיֵמינו ְמֵהָרה ּבְ ְּלָקֵרב ַהְגֻאָלה ּבִ ּ ּ.  

י ַחִיים( ה ֶאְפַרִים, ְ ְצִבי ֶעְהְרְנֵרייךַּרּבִ ה, ַמּטֵ ּטֶ   )ְסִעיף ָקָטן כג, ְקֵצה ַהּמַ

דֹול ֶאל ַהּנֶ   )לד ֵלמות ּגָ ִּלּמוד ַהזַֹהר הוא ׁשְ ּ   ֶפׁשּּ

ֵאינֹו  ֶפׁש ְוַאף ַעל ִפי ׁשֶ ֵלמות ָגדֹול ֶאל ַהּנֶ ִּלּמוד ַהזַֹהר הוא ׁשְ ּ ּ ּ ּּ
ל ַהזַֹהר ְלַבד ְמֻסָגל ְמאֹד. ֵמִבין ַּהָלׁשֹון ׁשֶ ּ ּ.  

ַסְנֶדר( י ֲחנֹוך ֶהעִניך ֵמֲאֶלּכְ ְַרּבִ ֵּסֶדר ַהִלּמוד, ְ   )'אֹות ב, ּ

ל ֹזַהר ַהָקדֹוׁש    )לה ַּהֵתבֹות ְוַהִדּבור ׁשֶ ּ ּ ִרין ֶאת ּ ַּעְצָמן ְמַקׁשְ
ַרך   ְָהָאָדם ָלֵאין סֹוף ִיְתּבָ

ִרין ֶאת ָהָאָדם  ְ ל זַֹהר ַהָקדֹוׁש ַעְצָמן ְמַקּשׁ ּבור ׁשֶ ַּהֵתבֹות ְוַהּדִ ּ ּ
ַרך   .ְָלֵאין סֹוף ִיְתּבָ

ָרֵאל( י ִיׂשְ רות,  דֹוב ִמִויֶלעְדִניקַרּבִ ַער ַהִהְתַקׁשְ ָרֵאל ׁשַ ֵאִרית ִיׂשְ ּׁשְ ַער א, ּ ְּדרוׁש ה' ׁשַ   )'ַמֲאָמר ב' ּ

לות    )לו ָרֵאל ֵמַהּגָ ֹמֶרת ֵיְצאו ִיׂשְ ַאׁשְ ַּעל ְיֵדי ִלּמוד ַהזַֹהר ּבְ ּ ּּ
דֹוָמה ְלַלְיָלה   ּׁשֶ

ָרֵאל  ְזכותֹו ֵיְצאו ִיׂשְ י ּבִ מֶֹרת ּכִ ַאׁשְ ִּאם ָזָכה ִיְלמֹד זַֹהר ּבְ ּ
ּדֹוָמה ְלַלְיָלה ֵּמַהָגלות ׁשֶ ּ.  

ְאֹור ַצִדיִקים ְוֶדֶרך ְסֻע( ינו ֵמִאיר ָפאִפיָראׁשּ ָּדה ְלַרּבֵ ּ   )ְסִעיף טו' ִסיָמן א, ּּ

ָּהַאְדמֹור ַהָזֵקן ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ּפֹוֵסק   )לז ּ ַעל ֵעֶסק : ּ ּבַ
זַֹהר דֹול ִיְהֶיה ֹרב ִלּמודֹו ּבַ ּּגָ ּ  

הוא  זַֹהרִּמי ׁשֶ ַעל ֵעֶסק ָגדֹול ִיְהֶיה רֹב ִלּמודֹו ּבַ ּּבַ ּ ֵאינֹו  ּ ַאף ׁשֶ
ֵאינֹו ֵמִבין ֲאִפלו ָהִכי הוא ְסֻגָלה, יןֵמִב ִּכי ָמה ִאְכַפת ֵליה ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ.  
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ֵניאֹור ַזְלָמן ִמָלאִדי( י ׁשְ ַעל ַהַתְנָיא(ַּאְדמֹור ַהָזֵקן , ַּרּבִ ַּמַאְמֵרי ָהַאְדמֹור ַהָזֵקן ַהְקָצִרים , )ּּבַ ּ1 

  )ַּדף תקעא

ָמה וְל   )לח ׁשָ ך ַהּנְ ֶלת ְלַזּכֵ ַּהָלׁשֹון ְמֻסּגֶ ְ ֹזַהר ִנְפָלאּ   ָּהִאיָרה ּבְ

לֹא ָזָכה ְלָהִבין ֲּאִפלו ָהִכי, ִּמי ׁשֶ ִּיְקָרא ַהָלׁשֹון ִמְפֵני ִכי , ּ ּ ַּהָלׁשֹון ּ
זַֹהר ִנְפָלא ָמה וְלָהִאיָרה ּבְ ׁשָ ך ַהּנְ ְּמֻסֶגֶלת ְלַזּכֵ ּ ְ ּ.  

י ַחִיים ַהּכֵֹהן(   )אֹות מה, ַהְנָהגֹות טֹובֹות, ַּרּבִ

זַֹהר    )לט ל אֹות ּבַ ְפֵני ַעְצמֹוּּכָ ּהוא ִחדוׁש ּבִ ּּ  

ָכל ִמָלה וִמָלה לֹוֵמד זַֹהר ְיַעֵין ּבְ ְּכׁשֶ ּ ּּ ּ ְפֵני ִּכי . ּ ל אֹות הוא ִחּדוׁש ּבִ ּּכָ ּ
ט ֵאיָנם ֶאָלא סֹוד. ַעְצמֹו ְרִאים ִכְפׁשָ ּוְדָבִרים ַהּנִ ּ לֹו אֹוָרה. ּ י ַהזַֹהר ּכֻ ּּכִ ּ.  

י ַחִיים ַהּכֵֹהן(   )אֹות מו, תַהְנָהגֹות טֹובֹו, ַּרּבִ

לֹא ֵיַדע ְכלום ַאף ַעל ִפי ֵכן ְלׁשֹון  ַגם ִמי ׁשֶ ָיֵדינו ׁשֶ ל ּבְ ְמֻקּבָ ֱּאֶמת ׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ
ֶפׁש ְַהזַֹהר ְמֻסָגל ְלַזֵכך ַהּנֶ ּ ּ ּ.  

ִפיָרא ִמִדינֹוב( י ְצִבי ֱאִליֶמֶלך ׁשַ ַּרּבִ ּ   )'אֹות ט, א"ַמַהְרָצהֹוָספֹות , א"ַמַהְרָצ, ְ

ַּעל ְיֵדי ַהזַֹהר ו  )מ ָכל ֶרַגע אֹור "ָמָרן ָהֲאִרּ ּי ִיְתַחֵדׁש לֹו ּבְ
ה ה ֲחָדׁשָ ִרּיָ ׁש ּבְ ה ַמּמָ ֲעׂשֶ ּנַ ׁש ַעד ׁשֶ   ָחָדׁש ַמּמָ

ִרָיה  ׁש ּבְ ה ַמּמָ ֲעׂשֶ ּנַ ׁש ַעד ׁשֶ ָכל ֶרַגע אֹור ָחָדׁש ַמּמָ ׁש לֹו ּבְ ִּיְתַחּדֵ
ה ַעל ְיֵדי ַהזַֹהר וָמָרן ָהֲאִר ֲּחָדׁשָ   .י"ּ

י ִיְצָחק ַא( ְּיִזיק ְיהוָדה ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמקֹוַמְרָנהַרּבִ ָרָכה ְדָבִרים ַדף יא, ּ ֵּהיַכל ַהּבְ ּ(  

ל ָהַרב    )מא ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוִכְתֵבי ָמָרן ׁשֶ ל אֹות ְואֹות ׁשֶ ּּכָ
ים ִויַטאל ל ... ַחּיִ ָמה ְלַתֵקן ּכָ ׁשָ דֹוִלים ַלּנְ ֵּהם ִתקוִנים ּגְ ּּ ּ

ְלּגוִלים   ַּהּגִ

ל אֹות ְואֹות  ל ָהַרב ַחִיים ּכָ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוִכְתֵבי ָמָרן ׁשֶ ּׁשֶ ּ
ל ַהִגְלגוִלים ָמה ְלַתֵקן ּכָ ׁשָ ִּויַטאל ֵהם ִתקוִנים ְגדֹוִלים ַלּנְ ּ ּּ ּ ּּ ּ.  

י ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמקֹוַמְרָנה( ָנה כ' ֶּפֶרק ד, נֹוֵצר ֶחֶסד, ַּרּבִ   )'ִמׁשְ
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ם ֵסֶפר ַהזַֹהר ִמ   )מב ַעת ָהאֹור ַההוא ַּטַעם ׁשֵ ּפָ ֵני ַהׁשְ ּּפְ
ל , ֵּמַהזַֹהר ָהֶעְליֹון ָחה ֱאלִֹהית ּכָ ּגָ ַהׁשְ יִעים ּבְ ּפִ ְְוֶדֶרך אֹורֹו ַמׁשְ

ִקים ּבֹו ְתַעּסְ   ַהּמִ

ָפַעת ָהאֹור ַההוא ְּוָלֶזה ַהֵסֶפר  ִּיָקֵרא ֵסֶפר ַהזַֹהר ִמְפֵני ַהׁשְ ּ ּ ּ ּ
ל ְְוֶדֶרך אֹורֹו ַמׁשְ ,ֵּמַהזַֹהר ָהֶעְליֹון ָגָחה ֱאלִֹהית ּכָ ַהׁשְ ִּפיִעים ּבְ ּ
ִקים ּבֹו ְתַעּסְ ָרֵזי תֹוָרה ,ַהּמִ ָפע ּבְ ַפע ֶעְליֹון ֵמַהַדַעת ֻמׁשְ ָהָיה אֹור ְוׁשֶ ּ ׁשֶ ּ ּ

ְּדַהְינו ָרֵזי ְוִסְתֵרי תֹוָרה ְוכו ּּ ם ִאְתָקֵרי ַהִחּבור ַהֶזה ' ּ ָפע ִמׁשָ ׁשְ ּנִ ֵּכיָון ׁשֶ ּ ּ ּּ
ָפעְּכלֹוַמ, ֵּסֶפר ַהזַֹהר ׁשְ ּנִ ֵּמַהזַֹהר ַההוא ּר ׁשֶ ּ.  

ה קֹוְרדֹוֵבירֹו( ַָדע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביך, הרמק, ָהַרב מׁשֶ   )'ב, ּ

ן    )מג ינות ּגֹוֵבר ְצִריִכין ִלְלֹמד ִעם ִתינֹוק ּבֶ ַהּמִ דֹור ַהֶזה ׁשֶ ּּבַ ּ ּ ּ
ִנים ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ָעה ׁשָ ִּתׁשְ ּ ּ ּּ  

ּדֹו י ׁשֹוֵמַע ִלי ּבַ ינות גֹוֵבר ָהיו לֹוְמִדין ִעם ְּולו ַעּמִ ַהּמִ ּר ַהֶזה ׁשֶ ּּ ּ
ֶהם ְוָהָיה  ִנים ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ַלֲהגֹות ּבָ ָעה ׁשָ ן ִתׁשְ ִּתינֹוק ּבֶ ּ ּ ּּ ּ

  .ִּיְרַאת ֶחְטאֹו קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו ְוִיְתַקֵים
י ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמקֹוַמְרָנה( ָנה' ֶּפֶרק ד, ֶסדנֹוֵצר ֶח, ַּרּבִ   .)'כ ִמׁשְ

ל ַמַאְמֵרי ֲחָכֵמינו    )מד ְּלׁשֹון ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְמעֹוֵרר יֹוֵתר ִמּכָ ּ ּ
  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה

ל ַמַאְמֵרי ֲחָכֵמינו  ְּלׁשֹון ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְמעֹוֵרר יֹוֵתר ִמּכָ ּ ּ
  .ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה

ה ִאיׁש ְלָמָרן ַהָגאֹון ַהָק( ַּמֲעׂשֵ ַעל ַהֲחזֹון ִאיׁש ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכהּ   )ּדֹוׁש ּבַ

ָרֵאל ְלַהֲחִזיק    )מה הוִדים ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ לו ַהּיְ מו ְוִקּבְ ִּקּיְ ּ ּ
ַער ְוַעד  ים ִמּנַ ל ַהִתקוִנים ְוַהזַֹהר ָיִחיד ְוַרּבִ ִלּמוד ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ּּבַ ּ ּּ ּ ּּ

  ָזֵקן

ר ֵהִציץ ְוָזַרח אֹור ְיָקרֹו ֵני ְמאֹורֹות ַהְגדֹוִלים ִּמְזַמן ֲאׁשֶ ל ׁשְ ּת ׁשֶ
ֵּסֶפר ַהִתקוִנים ְוֵסֶפר ַהזַֹהר  ּ ּ לו ַהְיהוִדים ְקַהל ֲעַדת ּ ִּקְימו ְוִקּבְ ּ ּּ ּ

ל ַהִתקוִנים ְוַהזַֹהר ָיִחיד  ִלּמוד ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ָרֵאל ְלַהֲחִזיק ּבַ ִּיׂשְ ּ ּ ּּ ּ ּ
ַער ְוַעד ָזֵקן ים ִמּנַ ּ ְוַהַגם ְדֵאין ְלֵאל ,ְוַרּבִ יג וְלָהִבין סֹוד ּ ָּיָדם ְלַהׂשִ ּ
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ים ָהֵאֶלה ְסָפִרים ַהְקדֹוׁשִ ּבַ ֲּאָמרֹות ְטהֹורֹות ׁשֶ ּ ּ ַאף ַעל ִפי ֵכן ׁשֹוִתים ,ּ
ְקִריָאָתן ְמאֹד ְמאֹד ָצָמא ֶאת ִדְבֵריֶהם וִמְתַלֲהִבין ּבִ ּּבַ ּ ּ.  

נו יֹוֵסף ַחִיים( ַּרּבֵ ן ִאיׁש ַחי, ּ ַהְקָדַמת ַהִתקוִני, ַהּבֶ ּּבְ ּ   )ם בניהוּּ

ִגיאֹות    )מו ֲּאִפלו ִאי לֹא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוׁשֹוֶגה ּבֹו ׁשְ ּ
ה  רוך הוא וְבַוַדאי עֹוׂשֶ ה הוא ָחׁשוב ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ּבָ ַּהְרּבֵ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ

ָכרֹו  ׂשְ ַּנַחת רוַח ְליֹוְצרֹו וָבא ּבִ ּ  

ֶפׁש ׁש ַהּנֶ ָגב ְמאֹד ְלַטֵהר וְלַקּדֵ ִּלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ִנׂשְ ּּ ּ ַוֲאִפלו ִאי ּ ּ
ה הוא ָחׁשוב ִלְפֵני  ִגיאֹות ַהְרּבֵ ּלֹא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוׁשֹוֶגה ּבֹו ׁשְ ּ

רוך הוא ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ ְכִדְכִתיב ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה ֵפְרׁשו ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ּ ּ ּ ּ
ִּלְבָרָכה ְוִדלוגֹו ָעַלי ַאֲהָבה ָהא ְלָמה ַהָדָבר דֹוֶמה ְל ּ ּ ֵאינֹו ּ ִתינֹוק ָקָטן ׁשֶ

ָפה ְוָאִביו ְוִאמֹו ִיְצֲחקו לֹו  ַלֲעֵגי ׂשָ ל ֵתבֹות ּבְ ר ֶחְצָין ׁשֶ ר וְמַדּבֵ ּיֹוֵדַע ַדּבֵ ּּ ּ ּ
ְרֵאִלי ֵיׁש  ָהִאיׁש ַהִיׂשְ ַמח ְכׁשֶ ַחק ְוִיׂשְ ַמִים ִיׂשְ ׁשָ ב ּבַ ְמחו ְלקֹולֹו ָכך יֹוׁשֵ ִּיׂשְ ּ ּ ְּ ּ

תֹוָרה ְורֹוֶצה ִל ה ּבַ ֶגת אֹו ֵאין לֹו ִמי ּלֹו ִחּבָ ְּלמֹד ַאך ֵאין ַדְעתֹו ַמׂשֶ ּ ּ ְ

ְיַלְמֶדנו ְולֹוֵמד  ּׁשֶ ּ ַוַדאיְּכִפי ּ יֹוֵדַע ּבְ ּׁשֶ ָכרֹו  ּ ׂשְ ה ַנַחת רוַח ְליֹוְצרֹו וָבא ּבִ ּעֹוׂשֶ ּ
ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְלמֹד ֵאין ַטֲעָנה זֹו  ה ִכי ֵכן ֵאין ָמקֹום ָפטור ְלִמי ׁשֶ ִּהּנֵ ּ ּ

יֹוֵדַעּפֹוַטְרתֹו  ְּליֹום ַהִדין ִכי ָיכֹול ִלְלמֹד ְכמֹו ׁשֶ ּ ּ ּ .  
ר ִיְצָחק ָפ( י ֱאִליֶעֶזר ּבַ   .)ְֵעֶרך זַֹהר, ֶּפֶלא יֹוֵעץ, ּפֹואַּרּבִ

ים ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ּפֹוֵסק   )מז ַּעל ִלּמוד ֵסֶפר : ֶּהָחֵפץ ַחּיִ
ָלה ַּהזֹ ת ֶאתְל ִי-ַּהר ֵאין ׁשום ַהְגּבָ ּבָ ל ׁשַ דו ּכָ ל ּּמְ ּ ַהזַֹהר ׁשֶ

ה ַוֲאִפלו ְלַבחוִרים ָרׁשָ ּאֹוָתה ּפָ ּ ּ ּ  

ם  לֹוך ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ִמׁשֵ לֹמֹה ּבְ י ׁשְ ְּוֵכן ָאַמר ַהָגאֹון ַהַצִדיק ַרּבִ ּ ְּ ּ ּ
ַּרּבֹו ֶהָחֵפץ ַחִיים ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ַעל ִלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ֵאין ׁשום  ,ּ ּׁשֶ ּּ

י ֻרּבֹו ָלה ּכִ ִי ְוָהָיה ֶהָחֵפץ . ִמְדָרׁשַהְגּבָ ַּחִיים ְמעֹוֵרר ְלֻכָלם ׁשֶ דו ְלּּ ּּמְ
ה ַוֲאִפלו ְלַבחוִרים ל אֹוָתה ָפָרׁשָ ת ֶאת ַהזַֹהר ׁשֶ ּבָ ל ׁשַ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ּ.  

לֹמֹה ִמפֹוִז( ן ׁשְ י יֹוֵסף ּבֶ ְנַין יֹוֵסף, ין'ַּרּבִ   )הֹוָספֹות ּבִ

ַּעל ְיֵדי ִלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקו   )מח ּּ ּ י "ִנים ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִרּ
ַנְפׁשֹו ּבְ אֹור , ְּמַבֵער ַהקֹוִצים ְוָהַרע ׁשֶ ק ַעְצמֹו ּבְ ה ְלַדּבֵ ְוִיְזֶכּ

עֹוָלם , ֶעְליֹון ּבָ ה ְלָכל ִמדֹות טֹובֹות ׁשֶ  ָאַמר ָמָרן -ְּוִיְזֶכּ
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ְמָחה ִלְפֵנ,י"ָהֲאִר ְזַמן ַהֶזה ִנְסָתרֹות ַנֲעׂשו ִנְגלֹות ְוׂשִ ּבַ ּ ׁשֶ ּ ּ י ּ
ָרֵאל ר ִיׂשְ ָרֵזי ַהתֹוָרה וְלַגלֹות ָרִזין ְלָכל ּבַ קֹום ִלְלֹמד ּבְ ַּהּמָ ּ ּ  

רות ָהַרע ְוָהַעזות ְוַהִמדֹות ָרעֹות  יָחא ִהְתַגּבְ ּוְבֵעת ִעְקְבָתא ִדְמׁשִ ּּ ּ ּ ּּ ּ
ַמִים ֵסֶפר ַהזַֹהר  י ֵעֶרב ַרב ִנְתַגָלה ָהאֹור ַהָגנוז ִמן ַהׁשָ ַהְנָהגֹות ָראׁשֵ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

ְּוַהִתקוִנים ְוַאֲחֵריֶהם ִכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר ּ ּ ּוְבֶזה ַהִלּמוד ְמַבֵער ַהקֹוִצים י "ּ ּּ ּ
ה ְלָכל ִמּדֹות  אֹור ֶעְליֹון ְוִיְזֶכּ ק ַעְצמֹו ּבְ ה ְלַדּבֵ ַנְפׁשֹו ְוִיְזֶכּ ּבְ ְוָהַרע ׁשֶ

עֹוָלם ּבָ ּ ְוָלֶזה ִנְתַגָלה ָהאֹור ַהֶזהטֹובֹות ׁשֶ ּ ּ ְוִעַקר ִלמוְד.ּ ּ ְפִניִמיות ּ ּך ּבִ ּ ָ

ֵעת ִלמוְדך וְבָכל  ך ּבְ ַנְפׁשְ יג ֶהָאָרה ְוַחיות ֱאלִֹקית ּבְ ַתׂשִ ַּהתֹוָרה ִיְהֶיה ׁשֶ ּ ָּ ָּ ּּ ּ ּ
ְזַמן ַהֶזה ִנְסָתרֹות ַנֲעׂשו ִנְגלֹות "ָאַמר ָמָרן ָהֲאִר... ַּהיֹום ּבַ ּי ׁשֶ ּ ּ ּ

ָרֵזי ַהתֹוָרה ו קֹום ִלְלמֹד ּבְ ְמָחה ִלְפֵני ַהּמָ ְּוׂשִ ר ּ ְּלַגלֹות ָרִזין ְלָכל ּבַ
ָרֵאל   .ִיׂשְ

י ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיהוָדה ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמקֹוַמְרָנה( ַּרּבִ ָרָכה, ּ   :)ְּדָבִרים רח, ֵהיַכל ַהּבְ

נוז עֹוָלם    )מט ָרֵאל ִלְטֹעם ַטַעם אֹור ַהּגָ ְּלַהְלִהיב ְלָבבֹות ִיׂשְ
עֹוָלם ַהֶזה ַעל ְיֵדי ָחְכַמת ַהזֹ א ּבָ ַּהּבָ   ַהרּ

ָחְכָמה ַהְפִניִמיות  ָרֵאל ְלתֹוָרה ְוַלֲעבֹוָדה ּבְ ְּלַהְלִהיב ְלָבבֹות ִיׂשְ ּ ּ
יבֹות ֶנֶפׁש ֲחמוָדה ְגנוָזה  ְּמתוָקה ִמְדַבׁש ְונֶֹפת צוף ְמִאירֹות ֵעיַנִים וְמׁשִ ּ ּ ּ ּּ ּ

ִמדֹות טֹו ֶפׁש ְלַזְכָכה וְלָהִאיָרה ּבְ ָּמתֹוק ָהאֹור ָלֵעיַנִים ְוטֹוב ַלּנֶ ּ ּ ּ בֹות ּ
רֹות  עֹוָלם ַהֶזה ַעל ְיֵדי ְיׁשָ א ּבָ ִּלְטֹעם ַטַעם אֹור ַהָגנוז עֹוָלם ַהּבָ ּ ּ

דֹוֵרנו לֹא ָהָיה ֶאָלא ... ָּחְכַמת ַהזַֹהר ְּוִעַקר ִהְתַגלות ַהָחְכָמה ַהזֹאת ּבְ ּ ּ ּּ ּּ

ְק ְתׁשוָקה וְדֵבקות ַאֲהָבה ְוִיְרָאה ּבִ ֶפׁש ְלַזְכָכה ּבִ ְּלָהִאיר ַעל ַהּנֶ ּ ּ ּ ה ּ ֻּדׁשָ
ָיֵמינו ָהָיה ְלָהִאיר ... ָטֳהָרה ַוֲעָנָוה י ִהְתַגלות ָהאֹור ַהָצפון ַהֶזה ּבְ ּּכִ ּ ּּ ּ ּ ּ

ל ַהֻזֲהמֹות ְוַתֲאוֹות ָהָרעֹות  נו ְלָהִסיר ֵמִאָתנו ּכָ ָּעֵלינו ְוַעל ַנְפׁשֵ ּ ּ ּ ּ
א וְלָהִסיר  ׁש ַטַעם עֹוָלם ַהּבָ ִּלְטֹעם ֵמאֹור ֶעְליֹון אֹור ַצח ַמּמָ

ָתְררות ַעל ֵרֵעהו ְוֶיֶתר ִמּדֹות ַה ּקֹוִצים ִמּדֹות ָרעֹות ְוַגֲאָוה ְוִהׂשְ ּ ּ ּ
ְנָאה ְוַאֲהַבת ָרעֹות ֵעיֵנינו ִקְנָאה ְוׂשִ ים ּבְ ּכִ ר ֵהם ְלׂשִ   . ָּרעֹות ֲאׁשֶ

י ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמקֹוַמְרָנה( ַהְקָדָמה, ְָנִתיב ִמְצוֹוֶתיך, ַּרּבִ   )ּּבַ
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ָללֵא   )נ ים ּכְ ִמּיִ ׁשְ ִמְקִרים ּגַ ר ּבְ עֹוָלמֹות , ּין ַהזַֹהר ְמַדּבֵ ֶּאָלא ּבְ
  ֶעְליֹוִנים

ִּכי ָהֱאֶמת הוא ָלל, ּ ִמִיים ּכְ ִמְקִרים ַגׁשְ ר ּבְ ֵאין ַהזַֹהר ְמַדּבֵ ּׁשֶ ּ ּ ,
עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ִמיות,ֶּאָלא ּבְ ַגׁשְ ים ְכמֹו ּבְ ם ֵסֶדר ְזַמּנִ ֵאין ׁשָ ּ ׁשֶ ּ ּ ,

ּנוי צורֹות וַמְדֵרגֹות ֵהם ְלַמְעָלה ּוְז ׁשִ ֲאִרים ּבְ ים ָהרוָחִנִיים ִמְתּבָ ַּמּנִ ּ ּ ּּ
ִּמָמקֹום וְזַמן ּ.  

ר יֹוַחאי( ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְּוָיָצא ִעם ֵפרוׁש ַהֻסָלם ַדף סב, ַּהזַֹהר, ַרּבִ ּ ּּ ַּמֲאָמר ַצִדיק ֶעְליֹון ַצִדיק . ּ ּ
ַּתְחתֹון ּ(  

ל ִּלּמו: א ּפֹוֵסק"ַהִחיָד   )נא ּד ֵסֶפר ַהזַֹהר ְמרֹוָמם ַעל ּכָ
ם לֹא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר, ִּלּמוד ּגַ ׁשֶ ְקִריָאתֹו, ּבְ ְטֶעה ּבִ ּיִ , ְוַאף ׁשֶ

ָמה ׁשָ דֹול ַלּנְ ְּוהוא ִתקון ּגָ ּּ ּ  

ל ִלּמוד ִּלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ְמרֹוָמם ַעל ּכָ ַגם לֹא ֵיַדע ַמאי , ּּ ׁשֶ ּּבְ
ְק, ָקָאַמר ִיְטֶעה ּבִ ָמה. ִריָאתֹוְּוַאף ׁשֶ ׁשָ ְּוהוא ִתקון ָגדֹול ַלּנְ ּ ּ  ְלִפי ,ּּ

רוך הוא ל ַהָקדֹוׁש ּבָ מֹוָתיו ׁשֶ ַהַגם ְדָכל ַהתֹוָרה ׁשְ ּׁשֶ ְּ ּ ּּ ִּמָכל ָמקֹום , ּ
ַכָמה ִספוִרים ה ּבְ ׁשָ ִּנְתַלּבְ ּ ְּוָאָדם ַהקֹוֵרא וֵמִבין ַהִספוִרים נֹוֵתן ַדְעתֹו , ּ ּ ּ ּּ ּ ּ

ט ַהָפׁשוט ַּעל ְפׁשָ ּ ָגלויֲא. ּ ָּבל ֵסֶפר ַהזַֹהר ֵהן ַהסֹודֹות ַעְצָמן ּבְ ּ ְּוַהקֹוֵרא , ּ
ֵהם סֹודֹות ְוִסְתֵרי תֹוָרה יג , ּיֹוֵדַע ׁשֶ ֵאינֹו מוָבן ִמקֶֹצר ַהַמׂשִ ֶּאָלא ׁשֶ ּ ּ ּּ

ג ְּוֹעֶמק ַהֻמׂשָ ּ.  
י ַחִיים יֹוֵס( ּף ָדִוד ֲאזוַלאיַּרּבִ ע, א"ַהִחיָד, ּ ֶאְצּבַ   )אֹות מד, מֹוֶרה ּבְ

ֵסֶפר ַהזַֹהר וְבִדְבֵרי ַחְכֵמי ֱאֶמת וְביֹוֵתר ַה   )נב ּהֹוֶגה ּבְ ּ ּ
ִכְתֵבי ָהֲאִר ֲעֵרי אֹוָרה וִפְתֵחי "ּבְ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְיַגלו ׁשַ ּ ּ

ַחְצרֹות , ָחְכָמה ל ַהּיֹום ָתִמיד ּבְ ִאלו עֹוֵמד הוא ּכָ ְּוַיֲחׁשֹב ּכְ ּ ּ ּ
ָרִזין ְדאֹוַר נֹוָתיו ּבְ ּכְ ם וִמׁשְ ַּהׁשֵ ּ   ְיָתאּ

ִדְבֵרי ֱאלִֹקים ַחִיים עור ְוֵעֶרך ְלַמֲעַלת ַההֹוֶגה ּבְ ֵּאין ׁשִ ְ ֵסֶפר , ּ ּבְ
ְלִוים ֵאָליו ִכְתֵבי  ,ַּהזַֹהר ְוָכל ַהּנִ ּוְבִדְבֵרי ַחְכֵמי ֱאֶמת וְביֹוֵתר ּבְ ּ

רוִרים"ָהֲאִר י ַעל ְיֵדי ָהֵעֶסק ַהְתִמיִדי ִיָגלו …ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַהּבְ ּּכִ ּּ 
ֲעֵרי אֹוָרה וִפְתֵחי ָחְכָמה םּׁשַ ֶדֶרך ַהׁשֵ תֹם ּבְ ּ ְלָכל ַההֹוֵלך ּבְ ְ ר , ְ ֲאׁשֶ

רוך הוא ָּחְמָדה ַנְפׁשֹו ְלָקְרָבה ֶאל ֵהיַכל ֶמֶלך ַהָכבֹוד ַחי ָהעֹוָלִמים ּבָ ְּ ְּ ,
רוִכְּוַעל ֵכן  ִּיְהיו ּבְ ָעה ּ ה ֲאִפלו ׁשָ ַכּמָ ִבים ַלֲעֹסק ּבְ ְתַנּדְ ל ַהּמִ ּים ּכָ אֹו ּ
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יֹומֹו י יֹום ּבְ יֹום ִמּדֵ ַתִים ּבְ רוך הוא  …ּׁשְ ָבה טֹוָבה ַהָקדֹוׁש ּבָ ּוַמֲחׁשָ ּ ְּ ּ
ה ַחְצרֹות , ְּמָצְרָפה ְלַמֲעׂשֶ ל ַהיֹום ָתִמיד ּבְ ִאלו עֹוֵמד הוא ּכָ ְּוַיֲחׁשֹב ּכְ ּ ּּ ּ

אֹוַרְיָתא ָרִזין ּדְ נֹוָתיו ּבְ ּכְ ם וִמׁשְ ֵ   .ַּהּשׁ
ְקֻד( ָרֵאל ּבִ האֹוֵהב ִיׂשְ   )232, ּׁשָ

ָפִרים ִעם ִדְבֵרי ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְוִסְפָרא    )נג ל ַהּסְ ִּלְלֹמד ֶאת ּכָ ּ
ִּדְצִניעוָתא ִהיר ְוֵסֶפר ְיִציָרה, ּ י ֲחָכֵמינו , ֵסֶפר ַהּבָ ְּוָכל ִמְדְרׁשֵ

ִעּיון וִבְבִקיאות, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּּבְ ּ ְָצִריך ַעל ֶזה ַהְתָמָדה , ּ

דֹוָלה ׁש ּכְ, ּגְ ס ופֹוְסִקיםַמּמָ ַּהְתָמַדת ַהׁשַ ּ  

חֹוְברֹוַתי, ֵּיַדע ְכבֹודֹו ָכל ִעַקר ַכָוָנִתי ּבְ ּׁשֶ ּ ֲאִני כֹוֵתב, ּּ ּוְבָכל ַמה ׁשֶ ּ ּ ,
ּהוא ַרק ְלעֹוֵרר ֵלָבב ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִעיון , ְּזֵקִנים וְצִעיִרים, ּ ַּלֲעֹסק ּבְ ּ

ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ּּבִ ּ ל ַה …ּ ְבֵרי זַֹהר ְוִלְלמֹד ֶאת ּכָ ָפִרים ִעם ּדִ ּסְ
ְצִניעוָתא ַּהָקדֹוׁש ְוִסְפָרא ּדִ ִהיר ְוֵסֶפר ְיִציָרה ְוָכל , ּ ֵסֶפר ַהּבָ

י ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ִעיון וִבְבִקיאותִּמְדְרׁשֵ ּּבְ ּ ּ ְָצִריך ַעל ֶזה , ּ

ס ופֹוְסִקים, ּה ְגדֹוָלהַהְתָמָד ַּמָמׁש ְכַהְתָמַדת ַהׁשַ ּ ּ ּ.  

םָאְמ ָּנם לֹא ַהכֹל מוָכִנים ְלֶזה ִמֶטַבע ַנְפׁשָ ּ ֵאינֹו , ּ ַּעל ֵכן ָכל ִמי ׁשֶ ּ
ֹעֶמק ִפְלפול ְגָמָרא ֵפרוׁש , ְּמֻסָגל ְוִלּבֹו ֵלב ָחִריף ָעָליו ְלַהֲאִריך ּבְ ַּוַדאי ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ְ ּ

ִעיון ָחְכְמָתא ְוַק, ּ ופֹוְסִקיםפֹותּתֹוְס ר ַלֲעסֹק ּבְ ֻמְכׁשָ ֲּאָבל ִמי ׁשֶ ּ ָלה ַעל ּ ּבָ
ֵּכן הוא ָצִריך ְלַסֵדר לֹו ְסָדִרים ְקָצִרים ְ ּ ְֲאָבל ִעַקר ִלמודֹו ָצִריך  …ּ ּ ּ ּ

ִיְהֶיה ְלַהִכיר ֶאת קֹונֹו ּׁשֶ ּ.  
  ) מב–מא ', ִּאְגרֹות א(

מֹות ְוֹכַח    )נד ׁשָ ִחּבור ֶזה ְמעֹוְרִרים ּכַֹח ַהּנְ עֹוֵסק ּבְ ׁשֶ ּּכְ
ה ַר ַּהַצִדיִקים ַהֵהם ִעם ּכַֹח מׁשֶ לֹום ּ ינו ָעָליו ַהׁשָ ּּבֵ ּ- 

י  ָלה ַרּבִ ּגִ ּוְמעֹוְרִרים אֹותֹו ַהתֹוֶעֶלת ְואֹותֹו ָהאֹור ַהקֹוֵדם ׁשֶ ּ ּ ּ
ַעת ִחּבורֹו ׁשְ ן יֹוַחאי ַוֲחֵבָריו ּבִ ְמעֹון ּבֶ   ּׁשִ

יִקים  מֹות ְוכַֹח ַהַצּדִ ׁשָ ִחּבור ֶזה ְמעֹוְרִרים ּכַֹח ַהּנְ עֹוֵסק ּבְ ׁשֶ ּּכְ ּ
לֹוםַהֵהם ִעם ּכַֹח מ ָ ינו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ְהיֹוָתם ִמְתַעְסִקים ּבֹו ...ּׁשֶ ּ ִכי ּבִ ּ

ֵעת ִחּבורֹו ִנְתַחֵדׁש ּבְ ים ָהאֹור ַהְמֻחָדׁש ׁשֶ ֵּהם ְמַחְדׁשִ ּ ּ ִכיָנה , ּ ּוַמְזִהיָרה ַהׁשְ ּ
ה ָאז ּוְמִאיָרה ֵמאֹותֹו ָהאֹור ִכְתִחַלת ִחדוׁשָ ּ ּּ ּ ה , ּ ְּוָכל ָהעֹוְסִקים ּבָ
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ִגָלה חֹוְזִרים ּ וְמעֹוְרִרים אֹותֹו ַהתֹוֶעֶלת ְואֹותֹו ָהאֹור ַהקֹוֵדם ׁשֶ ּּ ּ ּ
ַעת ִחּבורֹו ׁשְ ן יֹוַחאי ַוֲחֵבָריו ּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   .ַּרּבִ

ן ַיֲעקֹב קֹוְרדֹוֵבירֹו( ה ַחִיים ּבֶ ַער א, אֹור ָיָקר, ק"ַמַרָה, ָּהַרב מׁשֶ   )'ִסיָמן ה' ׁשַ

ר ִיׂשְ   )נה ל ּבַ ְתַחֵזק ּכָ ּיִ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ַאף ּׁשֶ ָּרֵאל ִלְלֹמד ּבַ ּ
ה ִנְסיֹונֹות ּמָ ֲעֹבר ָעָליו ּכַ ּיַ ְּלַהְפִריד אֹותֹו ָחִליָלה ִמִלְלֹמד  ׁשֶ

זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּּבַ ּ  

ַיֲעבֹר  זַֹהר ַהָקדֹוׁש ַאף ׁשֶ ָרֵאל ִלְלמֹד ּבַ ר ִיׂשְ ל ּבַ ִיְתַחֵזק ּכָ ּׁשֶ ּּ ּ ּ
ה ִנְסיֹונֹות ְלַהְפִריד ּמָ זַֹהר ַהָקדֹוׁשָעָליו ּכַ ּ אֹותֹו ָחִליָלה ִמִלְלמֹד ּבַ ּּ 

ָלֶהם  ֹחֶמר ׁשֶ ִמים ּבַ ֵני ָאָדם ַהְמֻגׁשָ ְּוֵכן ִאם ָעַבר ָעָליו ַכָמה ִנְסיֹונֹות ִמּבְ ּ ּ ּ
ין  ה ּבֵ ּנָ יֵניֶהם ְכׁשֹוׁשַ ב ּבֵ ֵהם ֵליָצֵני ַהדֹור ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ְוהוא יֹוׁשֵ ּׁשֶ ּ ּ

ִיְתַחֵז... ַהחֹוִחים ּׁשֶ ְדֵבקות ּ ָרֵאל ָהרֹוֶצה ִלָדֵבק ּבִ ַעל ֶנֶפׁש ִמִיׂשְ ּק ּבַ ּ ּ
רוך הוא ַּהּבֹוֵרא ּבָ הוא ... ְּ ִמְקָצת ֵאיֶזה ְפָעִמים ׁשֶ ְרֶאה לֹו ּבְ ּנִ ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ּ

ִגיַח ַעל ֶזה ין ַהחֹוִחים ַאל ַיׁשְ ה ּבֵ ּנָ ְּכׁשֹוׁשַ כַֹח ָהֵאין  ,ּ ָּחָזק ְוִנְתַחֵזק ּבְ
רוך ְסֹוף ּבָ מֹוּ ְ הוא וָברוך ׁשְ ּ ּ ּ.  
ם טֹוב ָפ( ר ׁשֵ ק ֱאִליֶעֶזר, ּפֹואָּהַרב ֱאִליֶעֶזר ּבַ ׂשֶ ַהְקָדָמה ֶדֶרך ַהקֶֹדׁש אֹות יב, ַּדֶמּ ּּבְ ּ ְּ(  

ָכל יֹום  )נו יֲאך ְלָבְבך ַלְחדֹל ִמִלְלֹמד ַדף ֹזַהר ּבְ ן ַיׁשִ ֵמר ּפֶ ִּהׁשָ ּּ ּ ָּ ָ  

ף זַֹהר ַהָקדֹוׁש ִ... ּּדַ ֵמר ֶפן ַיּשׁ ָ ּיֲאך ְלָבְבך ַלְחּדֹל ִמֶזהְּוִהּשׁ ָ ָ.  
ה ְגִריְנַוְלד ֵמחֹוְסט( י מׁשֶ ה ְגִריְנַוְלד-, ַּרּבִ י מׁשֶ   )אֹות כא, ּ ַהְנָהגֹות ַרּבִ

ָכר ִמִדינֹוב ּפֹוֵסק   )נז ׂשְ ֵני ִיׂשָ ּעֹוֵבד ֱאלִֹקים ַהְינו : ַּהּבְ
ַתְלמוד וַבזַֹהר ָּהעֹוֵסק ּבַ ּ ּ ַתְלמו -לֹא ֲעָבדֹו , ּ ָּהעֹוֵסק ּבַ ד ְלַבד ּ

זַֹהר   ְּוֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ

ין ַצִדיק ְוכו ְבֶתם וְרִאיֶתם ּבֵ ְּוׁשַ ּּ ר לֹא ֲעָבדֹו' ּ ין עֵֹבד ֱאלִֹקים ַלֲאׁשֵ , ּבֵ
ַתְלמוד וַבזַֹהר ּעֹוֵבד ֱאלִֹקים ַהְינו ָהעֹוֵסק ּבַ ּ ּ ּ ָהעֹוֵסק  -לֹא ֲעָבדֹו . ּ

זַֹהר ַתְלמוד ְלַבד ְוֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ ּּבַ ּ ּ.  
י( ִפיָרא ִמִדינֹובַרּבִ ּ ְצִבי ֱאִליֶמֶלך ׁשַ ּ ים, א"ַמַהְרָצ, ְ   )'אֹות ב' ֶּפֶרק א, ַּמְעַין ַגּנִ
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י ַקְדמֹוֵנינו ְסֻגַלת    )נח ר ָידוַע ִמּפִ ֲאׁשֶ ֵסֶפר ַהזַֹהר ּכַ ק ּבְ ִּתְדּבַ ּ ּ ּ ּ
  ֵּעֶסק ֵסֶפר ַהָקדֹוׁש

תֹוְקִקים וְמַבְק ְמעוִני ַאַחי ְוֵרַעי ַהֲחֵבִרים ַהִמׁשְ ּׁשִ ּ ּּ י ֱאֶמת ֲאִמַתת ּ ּׁשֵ
ֵהיָכלֹו ם וְלַבֵקר ּבְ נַֹעם ַהׁשֵ ֲּעבֹוַדת ַהֵלב ַלֲחזֹות ּבְ ּּ תֹוַחח  ,ּ י ִתׁשְ ַּנְפׁשִ ּ

ר ָידוַע ִמִפי ַקְדמֹוֵנינו ְסֻגַלת ֵעֶסק  ֲאׁשֶ ֵסֶפר ַהזַֹהר ּכַ ק ּבְ ְּוִתְדּבַ ּ ּּ ּ
  .ֵּסֶפר ַהָקדֹוׁש

ֵטיין ִמִזיִד( י ְצִבי ִהיְרׁש ַאְיְכְנׁשְ   :)ַּדף ד, ּסור ֵמַרע, יְטׁשֹובַּרּבִ

יקֹוְרסות   )נט ינות ְוֶאּפִ ָכל יֹום ַמִציל ִמּמִ ּלֹוַמר ֹזַהר ּבְ ּ ּ  

ר ִמינות ְוֶאִפיקֹוְרסות  :ָאַמר יַח ִתְתַגּבֵ ׁשִ יַאת ַהּמָ ּקֶֹדם ּבִ ּ ּּ ּ
עֹוָלם ה ְדָבִרים ַהָללו ָהֵעָצה ָלֶזה.ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ּבָ לֹׁשָ ׁשְ ּ ִלָזֵהר ּבִ ּ ּ ּ ,

אֹוֵמרָחד ָהֶא ֶ ֵאינֹו ֵמִבין ַמה ּשׁ ָכל יֹום זַֹהר ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ִכי ,ּלֹוַמר ּבְ
ֲּאִמיַרת זַֹהר ְמֻסֶגֶלת ְלָטֳהַרת ַהֵלב ּ.  

ִרים(   )מירא דכיא, אֹור ְיׁשָ

ּבֶֹקר וְבחֹל ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה  )ס ת ּבַ ּבָ ׁשַ ִּיְלֹמד ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ  

ת קֶֹדׁש זֹ ּבָ ׁשַ  ִזְכרֹונֹו י"ַּהר ַהָקדֹוׁש ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִרִיְלמֹד ּבְ
א ְיָקא ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה ָהַאֲחרֹון  ,ְּלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ חֹל ִיְלמֹד ּדַ ְוֵכן ּבְ

זַֹהר וְבִכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר ,ַעד אֹור ַהּבֶֹקר ְּוַאל ִיְלמֹד ְכָלל ּבַ ּ ִּזְכרֹונֹו ְלַחֵיי  י"ּ
א ּבִ יֵמי ַהחֹלָהעֹוָלם ַהּבָ ת ֻמָתר ,ְּתִחַלת ַלְיָלה ִראׁשֹוָנה ּבִ ּבָ ׁשַ ּ ֲאָבל ּבְ

ְוַבּבֶֹקר ָצִריך ִלְטּבֹל ּ.  
י ֱאִליֶעֶזר ְצִבי ִמָקאַמְרָנא-ַּהְנָהגֹות ַצִדיִקים ( ָלִלים ֵמַרּבִ   )ּ ּכְ

ם ַהְצִעיִרים ֹיאְמרו ֹזַהר   )סא ּּגַ ּ  

יִמים ֲאַנְחנו  ֹוֲאִלים(ַּמְסּכִ תֹאְמרו זַֹהר) ַּלְצִעיִרים ַהּשׁ ּׁשֶ ּ. 
ָגתֹו  רות ִלְלמֹד ְגָמָרא ִיְלמֹד ְכִפי ַמָצבֹו ְוַהׂשָ ֵאין ֶאְפׁשָ ְּוִלְפָעִמים ְכׁשֶ ּ ּּ ּ ּ

ָניֹות אֹו זַֹהר ַע ַמה ִלְלמֹד, ִמׁשְ ר ָתִמיד ִלְקֹבּ ִּאי ֶאְפׁשָ ַרך , ּ ם ִיְתּבָ ְֵאֶצל ַהׁשֵ ּ
ִיְה לֹוְמִדים ַהְינו ַהך וִבְלַבד ׁשֶ ַּמה ׁשֶ ּ ְּ ּ ֱאֶמתּ   .ֶיה ּבֶ

י ֱאִליֶעֶזר ְצִבי ִמָקאַמְרָנא-ַּהְנָהגֹות ַצִדיִקים ( ָלִלים ֵמַרּבִ   )ּ ּכְ
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ְבִקיאות : י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ָהֲאִר   )סב ִלי [ִּלְלֹמד ֹזַהר ּבִ ּבְ
ִעּיון ֲעִמיק ּבְ ּיַ ָכל יֹום50 40] ּׁשֶ ים ּבְ   ּ ַדּפִ

ְמֵרהו ָּאַמר ִלי ָהַרב ַאְבָרָהם ַהֵלִוי ִיׁשְ ָאַמר לֹו מֹוִרי ּ ּ צורֹו ִויַחֵיהו ׁשֶ ּּ
ָגה ֵטָלה , ִּזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֵעָצה ְלִעְנַין ַהַהׂשָ יָחה ּבְ יַח ׂשִ לֹא ָיׂשִ ְּוִהיא זֹו ׁשֶ

ֲחִצי ַהַלְיָלה ְוִיְבֶכה ַעל ֶחְסרֹון ַהְיִדיָעה  ָיקום ּבַ ְּוׁשֶ ּ ּ ֶרך ּ זַֹהר ּדֶ ִיְלמֹד ּבַ ְְוׁשֶ ּ ּ
ְלַבד ִקיאות ּבִ ִעיון,ּּבְ ַיֲעִמיק ּבְ ִלי ׁשֶ ּ ּבְ ּ ָכל יֹום' אֹו נ' מ, ּ , ָעִלים ּבְ

ים ֵסֶפר ַהזַֹהר ְפָעִמים ַרּבִ ִיְקָרא ּבְ ְּוׁשֶ ּ  ְוָאְמָנם ָאַמר ִלי מֹוִרי ִזְכרֹונֹו ,ּ
ַאְלִתי לֹו ֵאיך ָזָכה ְלָכל ַהָחְכָמה ַהזֹאת, ִלְבָרָכה ׁשָ ְּכׁשֶ ְ ּ ּ ָטַרח , ּ יב ִלי ׁשֶ ְּוֵהׁשִ
ְמאֹד  ָחְכָמה זֹאתּבִ ְּוָאַמְרִתי לֹו ִכי ַגם ָה, ְמאֹד ּבְ ּ ק ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה "ַמַרּ

ָחְכָמה זֹאת ְמאֹד ְמאֹד ּבְ ְּוַגם ֲאִני ַחִיים ָטַרְחִתי ּבִ ָהֱאֶמת , ּ ְוָאַמר ִלי ׁשֶ
י דֹוֵרנו ָאר ַאְנׁשֵ ָטַרְחנו ְמֹאד ְמאֹד יֹוֵתר ִמׁשְ ּהוא ׁשֶ ּ ּּ ּ ינו , ּ ֲּאָבל לֹא ָעׂשִ

ל ֵסֶפר ,ּמֹוהוָּכ ָנה ַעל ַמֲאָמר ֶאָחד ׁשֶ ְלִתי ׁשֵ ָאר ּבִ ּ ִכי ַכָמה ֵלילֹות ָהָיה ִנׁשְ ּ ּ ּ
בוַע ָהָיה ִמְתּבֹוֵדד , ַּהזַֹהר ׁשָ ּבְ ל ְיֵמי ַהחֹל ׁשֶ ה ֵלילֹות ׁשֶ ׁשָ ְּוִלְפָעִמים ׁשִ ּ

ְלַבד זַֹהר ּבִ ב ַעל ִעיון ַמֲאָמר ֶאָחד ּבַ ְּויֹוׁשֵ ּ ן , ּ ָּכל ַהֵלילֹות ְולֹא ָהָיה ָיׁשֵ ּ
  .ֹּרב ְפָעִמים, ַהֵהם

י ַחִיים ִויַטאל-ַּהְנָהגֹות ַצִדיִקים (   )ּ ַהְנָהגֹות טֹובֹות ֵמַרּבִ

זַֹהר ַהָקדֹוׁש   )סג ָנה ּבַ ִּלְלֹמד ֹקֶדם ַהׁשֵ ּּ  

ָנה ֵ ָכל ַלְיָלה קֶֹדם ַהּשׁ ַאָגָדה אֹו ִּיָזֵהר ִלְלמֹד ּבְ זַֹהר ּ אֹו ּבְ ּּבַ
  .ַּהָקדֹוׁש

י ְיִחיֵאל ִמיְכל ִמְזלֹוְטׁשֹוב ֵזֶכר ַצִדיק '  נַֹסח ב- ַהְנָהגֹות טֹובֹות -ַּצִדיִקים ַהְנָהגֹות ( ֵּמַרּבִ ּ
  )ִלְבָרָכה

ָכל יֹום   )סד   ֹזַהר ּבְ

ָכל יֹום ָנה"ּ ַתַנ ִיְלמֹד ּבְ ְּגָמָרא ופֹוְסִקים  ְך ִמׁשְ ים ְוזַֹהרּ ּ וִמְדָרׁשִ
יו ִּכי ֵהם מֹוִכי, ְּוַאָגדֹות ְוִסְפֵרי ִיְרָאה ִיְהיו ָכל ַמֲעׂשָ ִּחים ֶאת ָהָאָדם ׁשֶ ּ ּ

ַמִים ם ׁשָ ְּוִלמודֹו ְלׁשֵ ּ.  
י"ּ ַהְנָהגֹות ְקדֹוׁשֹות ַעל ִפי ֵסֶדר ָאֶל-ַּהְנָהגֹות ַצִדיִקים ( י ְיִחיֵאל ִמיְכל "ף ּבֵ ת ֵמַרּבִ

  )ִּמְזָלאְטׁשֹוב
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ֵסֶפר ַהזַֹהר   )סה ה ּבְ ִקיָדה ַרּבָ   ּׁשְ

ם ְָצִריך ְלָחְכָמה זֹו ֵלב ָנב ֹּון וָמֵלא ִיְרַאת ַהׁשֵ ֵסֶפר ּ ה ּבְ ִקיָדה ַרּבָ ּוׁשְ
  .ַּהזַֹהר

קֹוב-ַּהְנָהגֹות ַצִדיִקים ( ַתי ֵמַראׁשְ ּבְ י ׁשַ   )ּ ֵסֶדר ְקִביַעת ַהתֹוָרה ֵמַרּבִ

ָכל יֹום   )סו   ִיְלֹמד ֹזַהר ּבְ

ָכל יֹום ָנה"ּ ַתַנִיְלמֹד ּבְ ים ְוַאָגדֹות זַֹהרּוְגָמָרא  ְך ִמׁשְ ּ ִמְדָרׁשִ
ּוְבִסְפֵרי ְיֵרִאים ְמֹאד וְמאֹד ִכי ַהִסְפֵרי ְיֵרִאים ַמְזִכיִרים ֶאת , פֹוְסִקיםּו ּּ ּ ּ

ָרך ם ִיְתּבָ יו ְוִלמוָדיו ְלַהׁשֵ ִיְהיו ָכל ַמֲעׂשָ ְָהָאָדם ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ.  
ְדבֹוְרָנה-ַּהְנָהגֹות ַצִדיִקים ( י ְצִבי ִהיְרׁש ִמּנַ   ) ַהְנָהגֹות טֹובֹות ֵמַרּבִ

ֵסֶפר ֹזַהר ַהָקדֹוׁשַּלֲעֹסק ָסמו   )סז ִכיָבה ּבְ ּך ַלׁשְ ּ ְ  

עור ִגיְרָסא  ִכיָבה ֵאיֶזה ׁשִ ְ תֹוָרה ָסמוך ַלּשׁ ִּיָזֵהר ַלֲעסֹק ּבַ ּ ּ ְּ ּ
ֵסֶפר זַֹהר ַהָקדֹוׁש ָניֹות אֹו ּבְ ִמׁשְ ר ָלַמד ּּבְ ת ַהתֹוָרה ֲאׁשֶ ר ְקֻדׁשַ ּ ֲאׁשֶ ּ

ְכבֹו ִתְנצֹר אֹותֹו ׁשָ   .ּּבְ
י ַחִיים יֹוֵסף ָדִוד ֲאזוַלאי  -ַּהְנָהגֹות ַצִדיִקים ( ַּאְזָהרֹות ְוִתקוִנים ֵמַרּבִ ּּ   )א" ַהִחיָד–ּּ

ָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות   )סח ִגיְרָסא ּבְ ִּלּמוד ַהזַֹהר ּבְ ּ  

ָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות  ִגיְרָסא ּבְ ִּלּמוד ַהזַֹהר ּבְ ֵכן ִאם ּ ְּוָכל ׁשֶ
ִּיְזֶכה ִלְלמֹד וְלָהִבין ֵפרוׁש ַמֲאָמ ּּ ָעה ַאַחת ּ ׁשָ ה ּבֹו ִתקון ְלַמְעָלה ּבְ ּר ַיֲעׂשֶ ּ ּ

ָנה ְתִמיָמה ט ׁשָ ִלמוד ַהְפׁשָ ה ּבְ לֹא ַיֲעׂשֶ ַּמה ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ.  
ה ּבוַזְגלֹו( ן מׁשֶ לֹום ּבֶ ֵסא ֶמֶלך, ָּהַרב ׁשָ ְּכִ ִּתקון מג אֹות ס, ּ ּ ּ'(  

ְסקו ָטֵמא ָטהֹור ִאּסור    )סט ִפי ְרצֹוָנם ּפָ ם ּכְ י לֹא ַעל ִחּנָ ּּכִ ּ
ִניִמּיות ַהתֹוָרהְו ר וָפסול ֶאָלא ִמתֹוך ּפְ ׁשֵ ֶּהֵתר ּכָ ּ ּּ ּ ְּ ּ  

ר  ם ְכִפי ְרצֹוָנם ָפְסקו ָטֵמא ָטהֹור ִאסור ְוֶהֵתר ָכׁשֵ ִּכי לֹא ַעל ִחּנָ ּ ּּ ּ ּּ ּ
ּוָפסול ֶאָלא ִמתֹוך ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ַכּנֹוָדע ְליֹוְדֵעי ֵחן ּ ּּ ּ ּּ ּ ְּ.  

ְתֵבי, ָּהַרב ַחִיים ִויַטאל( י ַחִיים ִויַטאל ', ֵּעץ ַחִיים ֵחֶלק א, י" ָהֲאִרּכִ ַּהְקָדַמת מֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ּ ּ
ְּזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן   )'ג, ּ
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ָל  )ע לֹא ָרָאה אֹור ָחְכַמת : ּה ַהָקדֹוׁש ּפֹוֵסק"ַּהׁשְ ִּמי ׁשֶ
ָמיו ָלה לֹא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמּיָ ה ּפֹוֵר, ַּהַקּבָ ּנָ ׁש ְוָכל ַהּפֹוֵרׁש ִמּמֶ

ים ים ָהרוָחִנּיִ ְצִחּיִ ים ַהּנִ   ֵּמַהַחּיִ

ָלהּהוא  ּסֹוד ִלּמוד ָחְכַמת ַהַקּבָ ר ּ יַמת ֶפִתי ֲאׁשֶ ּוִמי  ,ַּמְחּכִ
לֹא ָרָאה אֹור ַהָחְכָמה זֹו לֹא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמָיָמיו ּׁשֶ ּ ִכי ָאז ָיִבין ,ּ

ָגָח רוך הוא ְוסֹוד ַהׁשְ ִכיל סֹוד ַאְחדותֹו ּבָ ְּוַיׂשְ ּ ּ ְּ ה ... תֹוּ ּנָ ְּוָכל ַהפֹוֵרׁש ִמּמֶ
ְצִחִיים ָהרוָחִנִיים ּפֹוֵרׁש ֵמַהַחִיים ַהּנִ ּ ּּ ּ.  

ן ַאְבָרָהם ַהֵלִוי הֹורֹוִביץ( ְעָיה ּבֶ י ְיׁשַ ָלה ַהָקדֹוׁש ,ַּרּבִ ַּהׁשְ   )ַּמֲאָמר ִראׁשֹון ַדף ל, ּ

מֹו ֵתַבת ֹנַח   )עא ֵּסֶפר ַהזַֹהר הוא ּכְ ּ ַּוֲאִפלו ִאם ִיְהֶיה ָרׁשָ - ּ ע ּ
ֵנס ׁש ִאם ִיּכָ   ֵאין ֲחׁשָ

מֹו ֵתַבת נַֹח ְקָרא ֵסֶפר ַהזַֹהר הוא ּכְ ּנִ י ִחּבור ֶזה ׁשֶ ּּכִ ּ ּבֹו ָהיו ,ּּ ּ ׁשֶ
ָפחֹות ֻכָלם ֶאָלא ַעל  ה ְולֹא ָהָיה ִקיום ְלאֹוָתן ַהִמיִנים ְוַהִמׁשְ ִּמיִנים ַהְרּבֵ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ְּיֵדי ְכִניָסָתם ְלַהֵתָבה ֵכן הוא ַמָמׁש ּ ּּ ּ ֵכן ִיָכְנסו ַהַצִדיִקים ֶאל סֹוד אֹור ...ּ ּ ּ ּ ּ
ִּחּבור ַהֶזה ְלִהְתַקֵים ּ קֹו ,ּ ֶחׁשְ עֹוֵסק ּבְ ָיד ׁשֶ ּמִ ְּוָכך ְסֻגַלת ַהִחּבור ׁשֶ ּ ּ ְ, 

ְרֶזל  ֹוֶאֶבת ֶאת ַהּבַ ִאיַבת ָהֶאֶבן ַהּשׁ ׁשְ ָאֶבּנו ּכִ ם ִיׁשְ ֵ ַּאֲהַבת ַהּשׁ
ֵנס ֵאָליו ְלַהָצַלת ַנְפׁשֹו ְורו ְּוִיּכָ ָמתֹו ְוִתקונֹוּ ּחֹו ְוִנׁשְ ַּוֲאִפלו ִאם , ּ ּ

ֵנס ׁש ִאם ִיּכָ ע ֵאין ֲחׁשָ   .ִיְהֶיה ָרׁשָ
ַער א, אֹור ָיָקר(   )'ִסיָמן ה' ׁשַ

ים ֶאָלא ַעל ְיֵדי ִלּמוד ַהזַֹהר    )עב יג ָאְרחֹות ַחּיִ ּלֹא ַיׂשִ ּ ּ ּ- 
ִכיְנָתא ֶעְליֹוָנה ֶא יך ׁשְ ר ְלַהְמׁשִ דֹור ַהֶזה ִאי ֶאְפׁשָ ּּבַ ְ ּ ָּלא ַעל ּ

ְלַבד ים ִויַטאל ּבִ   ְּיֵדי ַהזַֹהר ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחּיִ

יג ָאְרחֹות ַחִיים ֶאָלא ַעל ְיֵדי ִלּמוד ַהזַֹהר ּלֹא ַיּשִׂ ּ ּ ּוַבּדֹור  ...ּ
ִכיְנָתא ֶעְליֹוָנה ֶאָלא ַעל ְיֵדי ַהזַֹהר  יך ׁשְ ר ְלַהְמׁשִ ַּהֶזה ִאי ֶאְפׁשָ ּּ ּ ְ

רוַח ַהקֶֹדׁשּ ָהַרב ַחִיןְוִכְתֵבי ָמָר ֶאְמרו ּבְ ּנֶ ְלַבד ׁשֶ ּים ִויַטאל ּבִ ּ ּוַבּדֹור  ,ּ
ְלִתי  ִלי ְלַבלֹות יֹום ּבִ ַּהֶזה ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִיים אֹוֵהב ָיִמים ִמּבְ ּ ּ ּ
ֵסֶפר  ק ַנְפׁשֹו ּבְ עֹוָלם ַהֶזה ִיְדּבַ א ּבָ ה ִלְראֹות טֹוב עֹוָלם ַהּבָ ָ ְּקֻדּשׁ

ַּהזַֹהר וְבִכְתֵבי ָמָר ְלַבדּ   .ּן ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ּבִ
י ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיהוָדה ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמקֹוַמְרָנה( ַּרּבִ ָרָכה, ּ   :)ְּדָבִרים נח, ֵהיַכל ַהּבְ
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יַח    )עג ְזכות ֶזה ְמׁשִ ֶלה ּבִ לות ַעד ִיְתּגַ ּגָ ַּהזַֹהר ֵמִאיר ָלנו ּבַ ּ ּּ ּ
ל ֶמֶלך "ְיִהי אֹור "–ּ ִצְדֵקנו יַחְ ֶזה אֹורֹו ׁשֶ ׁשִ   ַהּמָ

הוא ֵמֶהָאַרת  ר ִנְכַתב ַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ַהזַֹהר ׁשֶ יֹום ַהֶזה ֲאׁשֶ ה ּבַ ִּהּנֵ ּ ּּ ּ ּ ּ
ָּהאֹור ִכי טֹוב ַהָגנוז ּ ְזכות ֶזה ... ּ ָגלות ַעד ִיְתַגֶלה ּבִ ְּוֶזה ֵמִאיר ָלנו ּבַ ּ ּּ ּ ּ

יַח ִצְדֵקנו יַח"ְיִהי אֹור" .ְּמׁשִ ל ֶמֶלך ַהָמׁשִ ּ ֶזה אֹורֹו ׁשֶ ְ.  
ִפיָרא ִמִדינֹוב( י ְצִבי ֱאִליֶמֶלך ׁשַ ַּרּבִ ּ ָכר, א"ַמַהְרָצ, ְ ׂשְ ֵני ִיׂשָ אֹות ' ַּמַאְמֵרי חֶֹדׁש ִאָיר ַמֲאָמר ג ,ּבְ

  )'ד

ִלּמוד ַהזַֹהר    )עד ָרֵאל ָתלוי ּבְ ָרֵאל ְוָכל ַמֲעַלת ִיׂשְ ֻאַלת ִיׂשְ ּּגְ ּ ּ ּ ּ
ּוִבְפִניִמּיות ַהתֹוָרה ּ ּ  

ְגֻאַל, ֲָהֵרי ְלֵעיֶניך ּׁשֶ ִלּמוד ּ ָרֵאל ָתלוי ּבְ ָרֵאל ְוָכל ַמֲעַלת ִיׂשְ ּת ִיׂשְ ּ ּ
ַּהזַֹהר וִבְפִניִמיות ַהתֹוָרה ּ ּּ ּ.  

ָלג ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה( י ְיהוָדה ַאׁשְ ָּהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ְתִחיל, ּּ ָלה ַלּמַ ַּהְקָדָמה ְלֵסֶפר ַהזַֹהר, ַקּבָ ּ ,
  )61ַּעּמוד , ט"אֹות ס

ִּלּמוד ַהזַֹהר ַה   )עה ְזַמן ַהֶזה ִנְצָרך ָלנו ְמֹאד ְלָהֵגן ּ ָּקדֹוׁש ּבַ ְ ּ ּ ּ
ל ַרע  ּוְלַהִציל אֹוָתנו ֶנֶגד ּכָ ּ ִמי ָיֵגן ָעֵלינו ִאם לֹא -ּּ

ָחְכָמה ַהזֹאתיְקִריאֹוֵת ּנו ּבַ ּ?  

ְזַמן ַהֶזה ִנְצָרך ָלנו ְמאֹד ְלָהֵגן וְלַהִציל  ִּלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבַ ּ ּ ְּ ּ ּ ּּ
ל ַרעּאֹוָתנו ֶנֶגד  דֹורֹות ְגרועֹות הוא,ּכָ ּ ִכי ִגלוי ַהָחְכָמה זֹאת ַעָתה ּבְ ּ ּּ ּ ּּ ּ .

ַמִים ׁשָ ּבַ ֵלם ְלָאִבינו ׁשֶ ֵלָבב ׁשָ ִיְהֶיה ָלנו ָמֵגן ַעָתה ֶלֱאחֹז ּבְ ְּכֵדי ׁשֶ ּּ ּּ ִּכי . ּ
ים טֹוִבים  ה ַוֲחִסיִדים ְוַהַמֲעׂשִ י ַמֲעׂשֶ ּאֹוָתן דֹורֹות קֹוְדִמים ָהיו ַאְנׁשֵ ּ ּ

ּיו ַמִציִלין אֹוָתן ִמְפֵני ַהְמַקְטְרִגיםָה ּ ַּעָתה ְרחֹוִקים ָאנו ִמׁשֶֹרׁש ָהֶעְליֹון . ּ ּ ּ
תֹוך ֶהָחִביֹות ָמִרים ּבְ ְּכמֹו ַהׁשְ ְ ּ ּנו יִּמי ָיֵגן ָעֵלינו ִאם לֹא ְקִריאֹוֵת. ּ

ָחְכָמה ַהזֹאת   .ּּבַ
ַהְקָדָמתֹו ְלֵעץ ַחִיים( ָּהַרב ַיֲעקֹב ֶצַמח ּבְ ּ(  
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ַנ   )עו קו  ַלְיִציָרה ִמְצָוה' ש' ת הִּמׁשְ ְתַעּסְ ּיִ ְבָחר ׁשֶ ִּמן ַהּמֻ
ָחְכַמת ָהֱאֶמת  ים ּבְ דֹוִלים וְקַטּנִ ים ּגְ ַרּבִ ְזכות ֶזה -ּּבָ ּבִ ּ ַאַחר ׁשֶ

ְזכות ַאֵחר יַח ְולֹא ּבִ ׁשִ ָּעִתיד ָלבֹוא ֶמֶלך ַהּמָ ּ ֵאין ָראוי ,ְ
ל   .ְּלִהְתַרׁשֵ

ּנִ ּוָמָצאִתי ָכתוב ִכי ַמה ׁשֶ ּ ּּ ָחְכַמת ּ לֹא ִיְתַעְסקו ּבְ ְּגַזר ְלַמְעָלה ׁשֶ ּ ּ
ַנת ה ִלים ׁשְ ָגלוי ָהָיה ִלְזַמן ָקצוב ַעד ַתׁשְ ָּהֱאֶמת ּבְ ּ ם ָוֵאיָלך, ן"ר' ּ ְוִמׁשָ ּ ּ ...

ֵסֶפר ַהזַֹהר ְּוֻהְתָרה ַהְגֵזָרה ְוָהְרׁשות ְנתוָנה ְלִהְתַעֵסק ּבְ ּ ּּ ּ ַנת ה. ּ ּוִמׁשְ ' ש' ּ
יםִמְצָוה ִמן ַלְיִציָרה  ים ְגדֹוִלים וְקַטּנִ ַרּבִ קו ּבָ ִיְתַעּסְ ְבָחר ׁשֶ ַּהּמֻ ּּ ּ... 

ְזכות ַאֵחר יַח ְולֹא ּבִ ׁשִ ְזכות ֶזה ָעִתיד ָלבֹוא ֶמֶלך ַהּמָ ּבִ ְּוַאַחר ׁשֶ ְּ, 
ל ֵ   .ֵּאין ָראוי ְלִהְתַרּשׁ

ן ָמְרְדַכי ֲאזוַלאי( י ַאְבָרָהם ּבֶ ַּרּבִ ה, ּ ַהְקָדָמה, אֹור ַהַחּמָ   )ּּבַ

ים ִּמי ִיֵת   )עז ְתִחילו ִלְלֹמד ִעם ַהצֹאן ָקָדׁשִ ּיַ ּן ְוָהָיה ׁשֶ ּ
ר ט ַקְטנוָתם ּבַ ֵהם ֲעַדִין ּבְ ׁשֶ ִנים ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ' ְוי' ּּכְ ּׁשָ ּ- 

ָרֵאל ְתׁשועֹות  ע ְיהוָדה ְוִיׂשְ ָלה ִתָוׁשַ י ָחְכַמת ַהַקּבָ ַּרק ַעל ּפִ ּ ּּ ּ ּ
  עֹוָלִמים

ַיְתִחי ִּמי ִיֵתן ְוָהָיה ׁשֶ ֵהם ֲעַדִין ּ ׁשֶ ים ּכְ ּלו ִלְלמֹד ִעם ַהֹצאן ָקָדׁשִ ּ
ר ט ַקְטנוָתם ּבַ ִנים ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש' ְוי' ּּבְ ּׁשָ ָכַתב ַהָגאֹון ּ ּ ְכמֹו ׁשֶ ּ ּ

ל ָהֱאלִֹקי  ִלי ׁשום ... ַּהָקדֹוׁש ַהְמֻקּבָ ָקרֹוב ּבְ אי ַהְגֻאָלה ּבְ ַוּדַ ְּוָהיו ּבְ ּּ ּ
יַח ל ָמׁשִ ֵסֶפר ָהֱאמונֹות ִכי ּ וְכ.ֶחְבֵלי ׁשֶ ם טֹוב ּבְ י ׁשֵ ָּבר ָכַתב ָהַרב ַרּבִ ּּ

ָרֵאל ְתׁשועֹות  ע ְיהוָדה ְוִיׂשְ ָלה ִתָוׁשַ ַּרק ַעל ִפי ָחְכַמת ַהַקּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָרֵאל ִמיֵמי ,עֹוָלִמים ּ ִכי ַרק הוא ָחְכָמה ֱאלִֹקית ַהְמסוָרה ְלַחְכֵמי ִיׂשְ ּּ ּ

ִנים ַקְדמֹוִניֹות ְוַע ּל ָיָדה ִיָגֶלה ְכבֹוד ֱאלִֹקים וְכבֹוד תֹוָרתֹו ֶּקֶדם ְוׁשָ ּ ּּ ּ
ה   .ַּהְקדֹוׁשָ

יץ( ן ַיֲעקֹב ִיְצָחק ִליְפׁשִ ַתי ּבֶ ּבְ י ׁשַ ָרֵאל, ַרּבִ   )'אֹות ה' ַמֲעֶרֶכת ז, ְּסֻגַלת ִיׂשְ
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ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ְוִכְתֵבי ָמָרן    )עח ַּעל ְיֵדי ִלּמוד ּבְ ּּ ּ ּ
ֵזרֹו ל ּגְ ַפע ְואֹור ַחּיות ָאָדם ְּמַבְטִלין ּכָ יִכים ׁשֶ ּת ָרעֹות וַמְמׁשִ ּ

ְרֵאִלי  ׂשְ ֵסֶפר ַהזַֹהר -ַהּיִ ְרֵאִלי ָתלוי ּבְ ׂשְ ּ ַחּיות ָאָדם ַהּיִ ּ ּּ
ְמָחה וְבֹנַעם וְבִיְרָאה  ה וְבׂשִ ְקֻדׁשָ ּוְבִכְתֵבי ָמָרן ִלְלֹמד ּבִ ּ ּ ּּ

  ְוַאֲהָבה

ּבֹוְרִחים ִמִל ה ׁשֹוִטים ׁשֶ ל ָמָרן ָהֲאִרְּוֵכן ֵיׁש ַהְרּבֵ י "ְלמֹד ָרִזין ׁשֶ
ר ֵהם ַחֵיינו ְּוֵסֶפר ַהזַֹהר ֲאׁשֶ ּ ר ,ּ יָחא ֲאׁשֶ ִעְקבֹות ְמׁשִ ּ ְולו ַעִמי ׁשֹוֵמַע ִלי ּבְ ּ

ָּהַרע ְוַהִמינות גֹוֵבר  ּ ל ְיֵמיֶהם ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהזַֹהר ּ ָּהיו ׁשֹוְקִדין ּכָ ּ
ְתֵבי ָמָרן ְוָהיו ְמַבּטְ ְּוַהִתקוִנים ּכִ ּ ל ְגֵזרֹות ָרעֹותּּ ּ ְוָהיו ִּלין ּכָ

ַפע ְואֹור יִכים ׁשֶ ֵסֶפר ַהזַֹהר ... ַמְמׁשִ ְרֵאִלי ָתלוי ּבְ ַּחיות ָאָדם ַהִיׂשְ ּ ּ ּּ ּ
ְמָחה וְבנַֹעם וְבִיְרָאה ְוַאֲהָבה ָכל ּוְבִכְתֵבי ָמָרן ה וְבׂשִ ְקֻדׁשָ ּ ִלְלמֹד ּבִ ּּ ּ ּ

תֹו ְוָכל ִי ָגתֹו וְקֻדׁשָ ֶּאָחד ְלִפי ַהׂשָ יםּּ ָרֵאל ְקדֹוׁשִ   .ׂשְ
י ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמקֹוַמְרָנה( ָנה כ' ֶּפֶרק ד, נֹוֵצר ֶחֶסד, ַּרּבִ   )'ִמׁשְ

ָלה    )עט ָחְכַמת ַהַקּבָ ֶלך ַלֲעֹסק ּבְ ִּלְהיֹות נֹוֲהִרים ְלֵהיַכל ַהּמֶ ְ

ֵסֶדר ַהּיֹום יֹוֵתר ּבְ ד ּבְ ֵחֶלק ִנְכּבָ ְּוַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ַאף ֹרב ְו, ּ
עֹות ַהּיֹום   ׁשְ

ְלַבד ה ָצִריך ִלְהיֹות ִמתֹוך . ַּהתֹוָרה ִהיא ֶאְמָצִעי ּבִ ְְוָהִעסוק ּבָ ְּ ּ ּ ּ
ם ַהׁשֵ ִאיָפה ְוָרצֹון ָעמֹק ִלְדֵבקות ּבַ ּׁשְ ֵהיַכל . ּ ְּוׁשום ַכָוָנה ַאֶחֶרת ֲאסוָרה ּבְ ּ ּּ

ם רור. ַּהׁשֵ ִאם לֹוְמֵדי ַהתֹוָרה ָהיו עֹוְסִקים , ּּבָ ּׁשֶ ם ּ ה ִמתֹוך ַאֲהַבת ַהׁשֵ ּּבָ ְ ּ ּ
ם ִלּבָ ָהָיה ְמַמֵלא ֶאת ָכל , ַּהיֹוֶקֶדת ּבְ ְּוָהָרצֹון ְלִהָדֵבק ּבֹו הוא ֶזה ׁשֶ ּ ּ ּ

ר ִלְפִניִמיות ַהתֹוָרה, ֵּיׁשוָתם ֶקׁשֶ ּלֹא ָהָיה נֹוָצר ׁשום ִוכוַח ּבְ ּ ּ ּּ ְּוֻכָלם ָהיו , ּ ּ
ְנֹוֲהִרים ְלֵהיַכל ַהֶמֶלך  ָחְכַמּ ָלה ְוַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַלֲעסֹק ּבְ ּת ַהַקּבָ ּּ

ֵסֶדר יֹוָמם יֹוֵתר ּבְ ד ּבְ ֵחֶלק ִנְכּבָ עֹות ְיֵמיֶהם, ּבְ   .ְוַאף רֹב ׁשְ
ִביל ַהַפְרֵדס( ּׁשְ ֶרך יא, ּ ַלח תשנז, ְּכֶ ת ַוִיׁשְ ָּפָרׁשַ ּ(  
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ִלית ְיָקָרה  )פ ַרך ,אֹוָצר ָקדֹוׁש ְוַנֲעֶלה, ַמְרּגָ ם ִיְתּבָ ְ ֶהֱעִניק ַהׁשֵ ּ
ֹרב  נו ַעם ְסֻגָלהּבְ ֲּחָסָדיו ְלַעּמֵ ְּוהוא ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש , ּ ּ ּ

י  א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ה ֶעְליֹוָנה ַעל ְיֵדי ַהַתּנָ ְקֻדׁשָ ר ּבִ ְתַחּבֵ ּנִ ּׁשֶ ּ
ר יֹוַחאי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן  ְמעֹון ּבַ ּׁשִ ּ  

ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָק   )פא ְזכות ַהְקִריָאה ְוַהִלּמוד ּבְ ּּבִ ּ ּּ ּ דֹוׁש ֻמְבָטח ּ
לֹא ָצרֹות ְוִיּסוִרים ַרֲחָמָנא  ַרֲחִמים ּבְ ֵאל ּבְ ה ְוִנּגָ ְזֶכּ ּנִ ָּלנו ׁשֶ ּ

  ִליְצַלן

רֹב ,אֹוָצר ָקדֹוׁש ְוַנֲעֶלה, ַּמְרָגִלית ְיָקָרה ַרך ּבְ ם ִיְתּבָ ְ ֶהֱעִניק ַהׁשֵ ּ
ֲּחָסָדיו ְלַעֵמנו ַעם ְסֻגָלה ּ ּנִ, ּ ְּוהוא ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ּ ה ּ ְקֻדׁשָ ר ּבִ ְּתַחּבֵ

ר יֹוַחאי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ֶּעְליֹוָנה ַעל ְיֵדי ַהַתּנָ ּ ּ
  .ָאֵמן

ים  ְסָפִרים ַהְקדֹוׁשִ ְּוָידוַע וְמֻפְרָסם ּבַ ּ ּ ְזכות ַהְקִריָאה ְוַהִלּמוד ּ ּבִ ּׁשֶ ּּ ּ
ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֻמְבָטח ָלנו  ּּבְ ּ לֹא ּ ַרֲחִמים ּבְ ה ְוִנָגֵאל ּבְ ְזֶכּ ּנִ ּׁשֶ

ּוִמתֹוך ִצִפָיה ֲאִמִתית , ְלאֹור ֹזאת... ַרֲחָמָנא ִליְצַלןָּצרֹות ְוִיּסוִרים  ּּ ּ ְ ּ
יַח ִצְדֵקנו ּבִ,ְּלִביַאת ְמׁשִ ּ ֶהְחַלְטנו ְלָהִקים ֶאת ֲעֻמַתת ֵהיָכָלא ְדַרׁשְ ּ י "ּ

ר ֻתְפַעל ְללֹא ָכל ַמְטַרת ֶרַוח ֲּאׁשֶ ּ ָמה ָלה ַמָטָרה ַאַחת ִויִחיָדהּ ר ׂשָ ּ ַוֲאׁשֶ ּ: 
ַרֲחִמים וְלַבֵטל ָכל ְגֵזרֹות ָקׁשֹות ֵמַעם  ָרֵאל ּבְ ְּלָקֵרב ֶאת ְגֻאַלת ִיׂשְ ּ ּּ ּ ּ

ָרֵאל ִעָקר ַעל ְיֵדי ֲהָפַצת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש וַמֲעָלתֹו ַהְגדֹוָלה,ִיׂשְ ּ ְוֹזאת ּבְ ּ ּּ ּ...  

ֲּחֻלַקת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש   )פב ל ָאָדם - חֹוְברֹות 50- ְלּּ ּכָ  ׁשֶ
ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש יֹומֹו ּבְ ָרֵאל יוַכל ַלֲעֹסק ִמֵדי יֹום ּבְ ׂשְ ִּמּיִ ּ ּ ּ, 

ָנה ך ׁשָ ֶמׁשֶ ָנֵקל ּבְ א ּבְ ַמּיָ ְעָתא ִדׁשְ ִסּיַ מֹו ּבְ ְוְלַסּיְ ּ ּ ּ ֲחֻלַקת ִתקוֵני .ּ ּ ּּ
ֶנֶגד40-ּ חֹוְברֹות ְמֻחָלק ְל8-ַּהזַֹהר ּבְ ּ ְיֵמי ֱאלול  יֹום ּכְ

ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה ַּוֲעׂשֶ יֵמי , ּ ֵדי ְלַסּיֵם ֶאת ֵסֶפר ִתקוֵני ַהזַֹהר ּבִ ּּכְ ּ ּ ּ
הוג ּנָ ִליחֹות ּכַ   ָּהַרֲחִמים ְוַהּסְ

ם ַרֲחָמיו וְברֹב ֲחָסָדיו ְלַמְתַנת ִחּנָ ַרך ּבְ ם ִיְתּבָ ְּוָכֵעת ִזָכנו ַהׁשֵ ּ ְּ ּ ּ ,
ָר ית ִיׂשְ ל ּבֵ ִליִחים ׁשֶ ֵּאל וְלהֹוִציא ָלאֹור ֶאת ֵסֶפר ַהזַֹהר ִלְהיֹות ׁשְ ּ

ַמֲהדוָרה ִנְפָלָאה וְמֻיֶחֶדת ַהְמֻחֶלֶקת  ַּהָקדֹוׁש ּבְ ּּ ים חֹוְברֹות ּ ִ ַלֲחִמּשׁ
בוַע ָ ְבַעת ְיֵמי ַהּשׁ ָנה וַבֲחֻלָקה ְפִניִמית ְלׁשִ ָ תֹות ַהּשׁ ּבְ ֶנֶגד ׁשַ ּּכְ ּּ ּ ְכֵדי ,ּ
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ָרֵאל יוַכל ַלֲע ָכל ָאָדם ִמִיׂשְ ּׁשֶ ּ ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּ יֹומֹו ּבְ ּסֹק ִמֵדי יֹום ּבְ ּ ּ
ָנה ך ׁשָ ֶמׁשֶ ָנֵקל ּבְ ַמָיא ּבְ ִסַיְעָתא ִדׁשְ ְוְלַסְימֹו ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ.  

ְּכמֹו ֵכן הֹוַסְפנו ְלַמֲהדוָרה זֹו ֶאת  ּ מֹוֶנה ּ ׁשְ ֵּסֶפר ִתקוֵני ַהזַֹהר ּבִ ּ ּּ
ֲחֻלָקה ְפִניִמית ְלַאְרּבָ ּחֹוְברֹות ְמֻחָלק ּבַ ּ ֶנֶגד ְיֵמי ֱאלול ּ ִּעים יֹום ּכְ

ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה ַּוֲעׂשֶ ּ ְכֵדי ְלָהֵקל ַעל ַהִצּבור ַהלֹוְמִדים ַהְמֻעְנָיִנים ,ּ ּ ּ ּ
הוג ּנָ ִליחֹות ּכַ יֵמי ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ ְּלַסֵים ֶאת ֵסֶפר ִתקוֵני ַהזַֹהר ּבִ ּ ּּ ּ ּ .  

ִּמתֹוך ַהְקָדַמת ַהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻקּבָ( ּ ּּ ְ ִליָטּ מוֵאִלי ׁשְ ָכר ׁשְ ׂשְ ָנָיהו ִיׂשָ י ּבְ ּל ַרּבִ א ִלְסָפָריו "ּ
ּבִ ים זַֹהר ַהָקדֹוׁש ַהְמֻחָלק יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי ֵהיָכָלא ְדַרׁשְ ַּהְקדֹוׁשִ ּ ַלִים - י"ּּ   )ְּירוׁשָ

ּבִ   )פג ל ַרׁשְ ִדְבֵרי ָקְדׁשֹו ׁשֶ ה ְלִהְתַחֵזק ּבְ י "ְּקִריָאה ְקדֹוׁשָ
ֵסֶפר ,ּ ָעֵלינו ָאֵמןְּזכותֹו ָיֵגן ְזכות ַהְקִריָאה ּבְ ּבִ ְבִטיַח ׁשֶ ּ ַהּמַ ּ

ַרֲחִמים לות ּבְ ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֵנֵצא ִמן ַהּגָ ּ ַאף ְללֹא ֲהָבָנה (, ּ
ָלל דוַע ִמִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינו,ּכְ ּיָ ּ ּכַ ְמעֹון , )ּּ י ׁשִ ּוְכַדאי הוא ַרּבִ ּ

ַעת ַהְדָחק ׁשְ ִּלְסֹמך ָעָליו ּבִ ְ  

הְקִריָאה   : ְקדֹוׁשָ

ָרֵאל ים ֵאלו ָהעֹוְבִרים ַעל ְכַלל ִיׂשְ ָיִמים ָקׁשִ ּּבְ ּ ם ַיִציֵלנו,ּ ּ ַהׁשֵ ּ  ְוֵאין ,ּ
ֶמה , ִּאיׁש יֹוֵדַע ַמה ֵיֵלד יֹום ָיה ּבָ ים ֵעָצה ְותוׁשִ ים ׁשֹוֲאִלים וְמַבְקׁשִ ְּוַרּבִ ּ ּּ

ַמִים וְלַבֵטל ָכל ְגֵזרֹות ָקׁשֹות ַהׁשֵ ְּלעֹוֵרר ַרֲחֵמי ׁשָ ּּ ּ ְמֵרנוּ ִּעַקר ַהכֹל. ּם ִיׁשְ ּ, 
ַּכָידוַע ִמִדְבֵרי ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּּ ּ ל ֶאָחד  ,ּ ה ַעל ּכָ חֹוָבה ְקדֹוׁשָ

יו ְוַלֲעׂשֹות ְתׁשוָבה ֵמעֶֹמק ִלּבֹו  ַמֲעׂשָ ֵפׁש ּבְ ְּוֶאָחד ְלַמֵהר וְלַפׁשְ ּ ּּ
ִלּמוד ַהתֹוָרה וִבְפָרט ִלּמוד ּוְלַהְרּבֹות ּבְ ּ ּ ּ ֵיַדע ְלַקֵים  , ַהֲהָלָכהּ ּׁשֶ ּ

ָכל ִדְקדוֵקיֶהם ם ּבְ ִּמְצוֹות ַהׁשֵ ּ ּ ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ּ ּבֵ ִמְצוֹות ׁשֶ , ְוֵכן ּבְ
ָיִחיׁש ְלָגֳאֵלנו ְויֹאַמר  ה ְלבֹוֵרא עֹוָלם ׁשֶ ְתִפָלה וִבְתִחּנָ ְּלַהְרּבֹות ּבִ ּּ ּ

ְּלָצרֹוֵתינו ַדי ּ.  

ִד מֹו ֵכן ֵיׁש ְלִהְתַחֵזק ּבְ י ּּכְ א ָהֱאלִֹהי ַרּבִ ל ַהַתּנָ ְּבֵרי ָקְדׁשֹו ׁשֶ
ר יֹוַחאי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ְמעֹון ּבַ ּׁשִ ְזכות , ּ ּבִ ְבִטיַח ׁשֶ ַּהּמַ

ַרֲחִמים ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֵנֵצא ִמן ַהָגלות ּבְ ַּהְקִריָאה ּבְ ּ ּ ַאף ְללֹא  (,ּּ
ּ ַכָידוַע ִמִדְבֵרי ַרּבֹו,ֲּהָבָנה ְכָלל ּ ּ ְמעֹון ִלְסמֹך ). ֵּתינוּ י ׁשִ ְוְכַדאי הוא ַרּבִ ּ ּ

ָחק ַעת ַהּדְ ׁשְ   .ָעָליו ּבִ
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ִפים  י יֹום ִלְקרֹא ִמְסַפר ּדַ ל ִמּדֵ ַתּדֵ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִיׁשְ ָּלֵכן ּכָ ּ ּ
ָרֵאל וְלֵקרוב ַהְגֻאָלה ַלל ִיׂשְ ֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְלַהְצָלַחת ּכְ ִּמּסֵ ּּ ּ ּ ּ... 

ּנִ ְּזֶכה ַלְגֻאָלהִויִהי ָרצֹון ׁשֶ ּ ָקרֹוב ַמָמׁש ְוָכל ַהְיׁשועֹות ּ ַּהְקרֹוָבה ּבְ ּ  ָאֵמן ,ּ
ָרֵאל לֹום ַעם ִיׂשְ ְבָרָכה וִבְתִפָלה ִלׁשְ ְּוָאֵמן ּבִ ּ.  

ִּמתֹוך ְקִריַאת ַהְגאֹוִנים ַהַצִדיִקים( ּּ ְ דוִרי ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה: ּ י ִיְצָחק ּכַ ַּרּבִ י ְיִחיֵא, ּּ ל ַרּבִ
אך ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ל ַאְייְזְנּבַ ִּפיׁשְ ין ַחִיים ְלַחִיים ַהְגאֹוִנים ַהַצִדיִקים. ְ ּוְלַהְבִדיל ּבֵ ּּ ּ ּ ּ :

ִליָט י עֹוַבְדָיה יֹוֵסף ׁשְ ַּהָגאֹון ַהַצִדיק ַרּבִ מוֵאִל, א"ּּ ָכר ׁשְ ׂשְ ָנָיהו ִיׂשָ י ּבְ ל ַרּבִ ַּהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻקּבָ ּ ּ י ּּ
ִליָט ִליָט, א"ׁשְ ז ׁשְ י ְראוֵבן ֶאְלּבָ   )ְועֹוד, א"ַּרּבִ

דוִרי ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה    )פד י ִיְצָחק ּכַ ל ַרּבִ ַמת ַהְמֻקּבָ ַּהְסּכָ ּּ
ַסת ַהזַֹהר   ַּעל ַהְדּפָ

לֹום  רוך ׁשָ ת ָהַאְדמֹור ָהַרב ּבָ או ְלָפַני ַתְלִמיִדי ְכבֹוד ְקֻדׁשַ ה ּבָ ְִהּנֵ ּ ּּ ּ ּ
ָּלג ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה וְבָיָדם ַתְכִריך ְכָתָביוַּהֵלִוי ַאׁשְ ְ ּ ּ אוִרים ַעל תֹוַרת . ּ ּּבֵ ּ

ַעל ַהֻסָלם ַעל ַהזַֹהר "ָהֲאִר ּי ַהָקדֹוׁש וְבתֹוַרת ָאִביו ִאיׁש ָהֱאלִֹקים ָמָרן ּבַ ּ ּ ּּ
ּ וְכָבר ִהְסִכימו ַצִדיֵקי וְגאֹוֵני ֶאֶרץ ִמן ַהדֹור ַהקֹוֵדם ,ַּהָקדֹוׁש ּ ּּ ּ ַּעל תֹוָרתֹו ּּ

ת  ים ְכבֹוד ְקֻדׁשַ ית ַהזַֹהר קֶֹדׁש ַהָקָדׁשִ ר ּבֵ ל ׂשַ ַמִים ׁשֶ ם ׁשָ ַּהְטהֹוָרה ְלׁשֵ ּ ּ ּ ּ
ָלג ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְלַחֵיי  ַּאְדמֹור ָהַרב ְיהוָדה ֵלייּב ַהֵלִוי ַאׁשְ ּ ּ ּ

א ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָּהעֹוָלם ַהּבָ ִּכי ָחזו ְנכֹוָח, ּ ר , ּה ְיִחידות ִמְפָעָליוּ ֲאׁשֶ
יל ְלהֹוִציא ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה  ּכִ ם ָעָליו ִהׂשְ ֵ ִּמתֹוך ִהְתַגלות רוַח ַהּשׁ ּ ּּ ּ ְ

ֶּאת ְמאֹור ַהתֹוָרה ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוִכְתֵבי ָהֲאִר ּ ְמָחה , ּי ַהָקדֹוׁש"ּ ְוׂשִ
ׁש ְביֹום ְנִתיַנת ַהתֹוָרה ַמּמָ ּרֹו ַהָקדֹוׁש ָיִאיר ְואֹו. ָּיְרָדה ָלעֹוָלם ּכִ

ֶרך ְלַתֵקן ַעְצֵמנו וְלכֹוֵנן ְצָעֵדינו ִלְקַראת  נו ְנכֹוָחה ֵהיָאך ַהּדֶ ְרּכֵ ּּדַ ּ ּ ּּ ְ ְ

ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ יַאת גֹוֵאל ֶצֶדק ּבִ ּּבִ ּ.  
ִלים ְפֵאר ַהדֹור ַוֲהָדרֹו ַהַצִדיק ֶהָחִסיד ַרּבִ ( ַמת ְזַקן ַהְמֻקּבָ ִּמתֹוך ַהְסּכָ ּ ּּ ְ דוִרי ֵזֶכר ַצִדיק ּ ּי ִיְצָחק ּכַ ּּ

ַּתּמוז תשנו ַעל ַהזַֹהר ִעם ֵפרוׁש ַהֻסָלם, ִלְבָרָכה ּ ּּ ּּ ּ(  

ַיאן ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ַעל    )פה י ֵאִלּיָהו ָלאּפִ ַמת ַרּבִ ַּהְסּכָ ּ
ַסת ַהזַֹהר   ַּהְדּפָ

ָאִבי ַהָגאֹון ַהַצִדיק  ִּהְנִני ְלָהִביא ִלְפֵניֶכם ׁשֶ ּ י ֵאִל(ּ ָּיהו ָלאִפַיאןַרּבִ ּ ּ (
ָזָכה ִלְלמֹד תֹוַרת ַהֵחן ְוִהִגיַע ְלַמֲעלֹות ,ֵּזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ַאַחר ׁשֶ ּ ׁשֶ ּ ּ

ָּרמֹות ַכָידוַע ַלכֹל ּּ ֶהם , ּ ַעל ַהֻסָלם ְלָיָדיו ָעַסק ְוָעַמל ּבָ ִהִגיעו ִסְפֵרי ּבַ ּוְכׁשֶ ּ ּּ ּ
ָכל כֹחֹו ז, ּּבְ ְבָחם ְוָאַמר ׁשֶ ׁשִ יָטה ְנכֹוָנה ְוָהֲאִמִתית ְּוִהְפִליג ּבְ ֹּו ַהׁשִ ּ
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ם ֵ ַהּשׁ ּוְמִביָאה ֶאת ָהָאָדם ִלְדֵבקות ּבַ ּ וְלָהִבין ֶאת ָכל ִדְבֵרי ָהֲאִר,ּ ּ י "ּ
ַּהָקדֹוׁש ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ּ ה, ּ ּוְכַדאי ַלֲעֹסק ּבָ יר ָכל ,ּ ּ ִכי הוא ַמְסּבִ ּּ

ֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש טוב ַטַעם ַהׁשָ ָּדָבר ּבְ ּ ּ.  
י ֵאִלָיהו ָלאִפַיאן ֵזֶכר ַצִדיק ( ַהָגאֹון ַהַצִדיק ַרּבִ מוֵאל ּבְ י ַחִיים ׁשְ ַמת ַהָגאֹון ַרּבִ ִּמתֹוך ַהְסּכָ ּ ּ ּ ּּ ּּ ּּ ְ ּ

ַמְעָתָתא,ִלְבָרָכה ב ׁשְ ַמְעָתָתא ַעל ַהׁשֵ ר ֵסֶפר ָרְווָחא ׁשְ ּ ְמַחּבֵ ּכח ַתּמוז תשנו ַעל ַהזַֹהר ִעם , ּּ ּ ּ
ֵּפרוׁש ַהֻסָלם ּ ּּ(  

ים זֹוֶנְנֶפְלד ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש    )פו י יֹוֵסף ַחּיִ ַמת ַרּבִ ַּהְסּכָ
ַסת ַהזַֹהר   ִּלְבָרָכה ַעל ַהְדּפָ

ֲאִני יֹוֵדַע ָמ, ֶּמת ַאִגידָהֱא ּך ֶעְרִכיׁשֶ ט ֵאיִני ְכַדאי ,ְ ְפׁשָ ּ ִכי ֲאִפלו ּבִ ּּ ּ
ִּלֵתן ַהְסָכָמה י הוא, ּ לֹא ּבִ ָדָבר ׁשֶ ֵכן ּבְ ְּוָכל ׁשֶ ּ ּל כוֵלי ָעְלָמא ַמִכיִרים ֲאָב, ּ ּּ ּ

מֹו... ֶּאת ְכבֹוד ָלה וְמֻפְרָסם ׁשְ ִלמוד ַהַקּבָ ַּהכֵֹהן ַהָגדֹול ּבְ ּּ ּּ ֶאָחד ... ּ
ָמה וְמַגֶלה ְצפוֶניָה תֹוָרה ִלׁשְ ַלִים ַוֲחָכֶמיָה ָהעֹוֵסק ּבַ ִּמַיִקיֵרי ְירוׁשָ ּ ּ ּּ ּּ ֲהלֹא , ּ

א ְוַיִקיָרא ְיִד ּהוא ַהאי ַגְבָרא ַרּבָ ּ מֹוֵסרֹות ְלָבִביּ ּיִדי הוא ַהָקׁשור ּבְ ּּ ...
ָלג  י ְיהוָדה ֵלייּב ַאׁשְ ת ָהַרב ַהָגאֹון ַרּבִ ִיְרָאתֹו ַהקֹוַדְמתֹו ְכבֹוד ְקֻדׁשַ ּּבְ ּ ּּ ּ

ִליָט ְרכֹוָתיו ִיְתַקְימו ... א"ׁשְ ָכל ּבִ ַמִים ׁשֶ ׁשָ ּבַ ִּויִהי ָרצֹון ִמִלְפֵני ָאִבינו ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ
ם  ּוְבֶעְזַרת ַהׁשֵ ַּהְמַחֶכה ִליׁשוָעה ְקרֹוָבהּ ּ.  

ַמת ָהַרֲאָב( ְִמתֹוך ַהְסּכָ י יֹוֵסף ַחִיים זֹוֶנְנֶפְלד ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ַעל "ּ ּד ַהָגאֹון ַהַצִדיק ַרּבִ ּ ּּ ּ
ַּהזַֹהר ִעם ֵפרוׁש ַהֻסָלם ּ ּּ ּ(  

ד ַה   )פז ָעִרים ִלְלֹמד וְלַלּמֵ ְפְתחו ׁשְ ּנִ ַּוֵתֶרב ַהַדַעת ׁשֶ ּ ּ ּזַֹהר ּּ
מֹונו ם ִלְפׁשוִטים ּכָ ַּהָקדֹוׁש ּגַ ּ ּ  

ַמִים ְלַהְגִדיל תֹוָרה וְלַהֲאִדיָרה  ִזכוהו ִמן ַהׁשָ ֵרי ֶחְלקֹו ׁשֶ ַּאׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ֵבאור ִנְפָלא ֶעְזַרת , ּּבְ ר ִיְהֶיה ְלתֹוֶעֶלת ַעם ְסֻגָלה ּבְ ָּחִמיד ְוָרִגיג ֲאׁשֶ
ם ְפְתחו , ַּהׁשֵ ּנִ ַעת ׁשֶ ַּוֵתֶרב ַהּדַ ּ ד ַגם ִלְפׁשוִטים ּ ָעִרים ִלְלמֹד וְלַלּמֵ ּׁשְ ּּ

מֹונו ִלי ֵעֶרך ּּכָ ָכרֹו ַרב ּבְ ְ וׂשְ ר ְמפָֹרׁש יֹוֵצא ִמִדְבֵרי ַהזַֹהר –ּ ּ ְוַכֲאׁשֶ ּ
ַהְקָדָמתֹו ֶהְעִתיק ּבְ ַּהָקדֹוׁש ׁשֶ ּ ְזכות ִלמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַיֲעזֹר ָלנו , ּ ּבִ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ

רוך הוא  ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ְּלֵמיָפק ִמן ָגלוָתאּ ּ ּ.  
ַמת ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ִמַק( ַּהְסּכָ ּ לום ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמןּ י ְרָפֵאל ּבְ ּאׁשֹוי ַרּבִ ּ ּ ְלֵסֶפר ַהזַֹהר ִעם ,ּ

י ָדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ל ַרּבִ ֵּפרוׁש ָמתֹוק ִמְדַבׁש ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻקּבָ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ(  
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ְמֶלאֶכת ַהקֶֹדׁש    )פח ָעם ָהעֹוְסִקים ּבִ ְתַנְדִבים ּבָ ְּלָכל ַהּמִ ּ
לֹו  ָכל ָהעֹוָלם ּכֻ ֲהָפַצת ַהזַֹהר ּבְ ּּבַ ַּעל ְיֵדי ִמְפַעל ַהזַֹהר  -ּ
  !ָהעֹוָלִמי

ְזִכיֶתם ְלַסֵיַע ְלִמְפָעל ָקדֹוׁש ְוָיָקר ַהְמָזֵרז וְמָקֵרב  ֵרי ֶחְלְקֶכם ׁשֶ ַּאׁשְ ּ ּ

ַּהְגֻאָלה ְכַהְב ּ ּבִּ לֹום ְלַרׁשְ נו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ָּטַחת מׁשֶ ּי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו "ּ ּ
ת ָנׂשא זַֹהר ַהָקדֹוׁש ָפָרׁשַ ָּאֵמן ּבַ ּ ַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך ְדִאיהו ֵסֶפר ", ּ ּּבְ ּּ ְּ

ַרֲחֵמי יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ַּהזַֹהר ִיְפקון ּבֵ ּ ּּ ּ ְזכות ִחּבוְרך. "ּ ּבִ ָׁשֶ ּ  ֵּסֶפר ַהזַֹהר, ּ
ַרֲחִמים ְללֹא ָצרֹות ְוִיסוִרים , ַּהָקדֹוׁש ָרֵאל ִמן ַהָגלות ּבְ ֵני ִיׂשְ ֵּיְצאו ּבְ ּ ּּ ּ

יַח   ! ּוְללֹא ַצַער ֶחְבֵלי ָמׁשִ

ימו ְלָכך ַמִים ִהְסּכִ ָ ְְוַאף ִמּשׁ ֵסֶפר ִתקוֵני ַהזַֹהר ! ּ ְמבָֹאר ּבְ ּּכַ ּ ּּ
סֹופֹו( ִתיָתָאה ּבְ ִּתקון ׁשְ ֵאִל, )ּּ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ִביא ָזכור ְלטֹוב ׁשֶ ָּיהו ַהּנָ ּ ּ

ִעּמֹו ְוָלַמד  א ׁשֶ יׁשָ ר יֹוַחאי וְלַחְבַרָיא ַקּדִ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִּנְגָלה ְלַרּבִ
מֹות ִעְנַין ִתקוֵני ְנׁשָ ֶהם ִסְתֵרי תֹוָרה ּבְ ִּעּמָ ּ ַמִים , ּּ ָ ת קֹול ִמּשׁ ָיְצָאה ּבַ

ל"ְוָאְמָרה ָלֶהם  תֹו ׁשֶ ָ ה ַרב ּכֹחֹו וְקֻדּשׁ ּמָ ר יֹוַחאי ּּכַ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ  ַרּבִ
עֹוָלם זֹו ַהָלׁשֹון,"ּבָ ּ ְוַאַחר ָכך הֹוִסיָפה ְוָאְמָרה ְנבוָאה ּבְ ּ ְ ֵני ", ּ ְּוַכָמה ּבְ

ָדָרא ָנ א ְלַתָתא ִיְתַפְרְנסון ֵמַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך ַכד ִיְתַגלו ְלַתָתא ּבְ ּׁשָ ּּ ּ ּּ ּ ּּ ְ ּ
סֹוף יֹוַמָיא ְתָרָאה ּבְ ּוְבִגיֵניה, ּּבַ ָאֶרץ", ּ ּוְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ ּוִבְלׁשֹון . "ּ

ר : ַּהקֶֹדׁש ְלך ַכֲאׁשֶ ֵני ָאָדם ְלַמָטה ִיְתַפְרְנסון ִמֶזה ַהִחּבור ׁשֶ ַּכָמה ּבְ ּ ָּ ּ ּּ ּּ ּ
סֹוף ַהָיִמים דֹור ָהַאֲחרֹון ּבְ ִּיְתַגֶלה ְלַמָטה ּבַ ּ ּ ּ ּוִבְזכותֹו ִיְתַקֵים ַהָפסוק , ּ ּ ּּ ּ

ּוְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ" ֵלָמה-"ָאֶרץּ ּ ַהְמַרֵמז ַעל ַהְגֻאָלה ַהׁשְ ּּ ּ .  

ִלמוד ֵסֶפר  ּבְ גֶֹדל ַהַמֲעָלה ׁשֶ ָכל ַהדֹורֹות ִהִכירו ּבְ ָרֵאל ּבְ ְּגדֹוֵלי ִיׂשְ ּּ ּ ּ ּ ּ
ְמַבֵטל ָכל ִמיֵני ֻפְרָעֻניֹות וְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ומֹוָתָנא , ַּהזַֹהר ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ

א וִבָזה ֵמָעְלָמא ְּוַחְרּבָ ֲאִמיָרה ,ֵהם. ּ ָתה ֲאִפלו ּבַ ָיְדעו ֶאת עֶֹצם ְקֻדׁשָ ּ ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ
ָעְלָמא ּוִמי ָלנו ָגדֹול ְכָהַרְמַח. ּבְ ּ ּ ּל ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן "ּ ה -ּ י מׁשֶ  ַרּבִ

ַּחִיים לוָצאטֹו ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ּ ּּ ַעל , ּ ּבַ
ְּמִסַלת"ַה ִריםּ י ַהתֹוָרה ְולֹא ָמָצא , " ְיׁשָ ָכל ִמְכַמּנֵ ִקי ָעצום ּבְ ר ָהָיה ּבָ ֲּאׁשֶ ּ

ָרֵאל ֶאָלא ֶאת ָהֵעָצה ַהזֹו ֵּעָצה ְלַבֵטל ְגֵזרֹות ֵמַעם ִיׂשְ ּ ּ ֵסֶפר , ּ ִּלמוד ּבְ ּ
ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק כַֹח, ַּהזַֹהר ּבְ ּבְ ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  ׁשֶ ה ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ַּהְקֻדׁשָ ּ ּ

ַרֲחִמים ַּהָקדֹוׁש ְלַבֵטל ָכל ְגֵזרֹות וְלָקֵרב ַהְגֻאָלה ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ .  
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יָבתֹו  יׁשִ ָּלֵכן ִתֵקן ּבִ ֵסֶפר ַהזַֹהר ּ ל ִגיְרָסא ּבְ ֵּסֶדר ִלּמוד ְמֻיָחד ׁשֶ ּ ּ
ָלל ֵמֵעת ְלֵעת ָמרֹות ְללֹא ֶהְפֵסק ּכְ ִמׁשְ ּ ְוָקַבע ָדָבר ֶזה ,ַּהָקדֹוׁש ּבְ

ַתָקָנה ָהִראׁשֹוָנ ּּכַ יָבתֹוּ יׁשִ ִאֶגֶרת ,ה ּבִ ּ ְוכֹוֵתב ַעל ַמֲעַלת ַהָדָבר ּבְ ּ
ֶזה ַהָלׁשֹון ָרֵאל ּבְ ּזֹאת ָהֵעָצה ַהְיעוָצה ְלָכל ְקִהלֹות ": ְּלַחְכֵמי ִיׂשְ ּ

ת זֹו ָטְמנו ׂשֹוְנֵאיֶהם ֵצל ֵמֶרׁשֶ ּ וְבַוַדאי ָהָיה ָלֶהם ְלַפֵקַח ,ּקֶֹדׁש ְלִהּנָ ּ ּ
ַּעל זֹאת ְולֹא ַיְחְדלו ִכ ּ ּי ַרב ַהָדָבר ְוָעצום ְמאֹדּ ִליכו ... ּ ְּוַעָתה ַאל ַיׁשְ ּ

ָבר ַהֶזה ַאֲחֵרי ֵגָום ָרֵאל ֶאת ַהּדָ ַּחְכֵמי ִיׂשְ ר ,ּ ּ ִכי ֲאִני ִאְלָמֵלא ִנְתַיׁשֵ ּ
ָכל ָמקֹום וָמקֹום ֵּחיִלי ָהִייִתי קֹוֵבַע ָדָבר ֶזה ּבְ ּ ֲאָבל ְכבֹוד תֹוַרְתֶכם ,ּ ּ

ִּיַקח ֶאת ָהֵעָצה ַהזֹ ּאת ְוִיְהֶיה לֹו ִלְזכות ִכי ֵאין ָכמֹוָה ְלטֹוָבה ְלָכל ּ ּ ּ
ָרֵאל ְמקֹומֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו ,ִיׂשְ ה הוא  ְוָכל ֶאָחד ּבִ ָבר ָקׁשֶ י לֹא ּדָ ּּכִ

ָלל   ."ּכְ

יָכיו ָמִצינו ֲחִביבות  ם טֹוב וַמְמׁשִ ַעל ׁשֵ ַּגם ֵאֶצל ַתְלִמיֵדי ַהּבַ ּ ּ ּ ּ
ְּמֻיֶחֶדת ְלִלמוד תֹוַרת  ּ י ִיְצָחק , ַּהסֹודּ ְּכבֹוד ָהַרב ַהָקדֹוׁש מֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ּ ּ

ר ֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו ְוָאַמרֵאייִזיק ּ ִמִזיִדיְטׁשֹוב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ֲאׁשֶ ּ ּ :
ִניִתי ַה ְּפִרי ֵעץ ַחִיים"ָּלַמְדִתי ְוׁשָ   .ֵּמָאה ְוֶאָחד ְפָעִמים" ּ

ִּתקון מ" ְִכֵסא ֶמֶלך"ּבְ ּ ִגיְרָסא  ,ּ ָכַתבג"ּ י ִלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּּכִ ּ ּ
ָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות ה ִלְלמֹד וְלָהִבין ֲאִפלו ,ּבְ ן ִאם ִיְזֶכּ ּכֵ ּ ְוָכל ׁשֶ ּּ

ֵּפרוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד לֹא ,ּ ֶ ָעה ַאַחת ַמה ּשׁ ׁשָ ה ּבֹו ִתקון ְלַמְעָלה ּבְ ּ ַיֲעׂשֶ ּּ ּ
ט ׁשָ ִלּמוד ַהְפׁשָ ה ּבְ ַּיֲעׂשֶ ן עֹוָלם ,ָּנה ְתִמיָמהּ הוא ּבֶ ּ וֻמְבָטח לֹו ׁשֶ ּ

א ַמְלּכָ ֵני ֵהיָכָלא ּדְ א ִמּבְ ִבים ,ַהּבָ ֶלך ַהיֹוׁשְ ּ ְוִיְהֶיה ֵמרֹוֵאי ְפֵני ַהּמֶ ְ ּ
ְרִקיָעא ַמְלכוָתא ּדִ   .ִּראׁשֹוָנה ּבְ

ִתקון ל ַּגם ּבְ ּ ה ָגדֹול ִחיוב ַעל ַתְלִמ: ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ָּכַתב' ּ ּמָ ּּכַ ּ ּ יד ּ
ָלה ָלה .ָחָכם ִלְלמֹד ַקּבָ ם ַכָמה ָגדֹול ִאם ֵאיָנם לֹוְמִדים ַקּבָ ּ ְוָעְנׁשָ ּ ּ

ְּוגֹוֵרם אֶֹרך ָגלוָתא ִכי ֵהם ְמַעְכִבים ַהְגֻאָלה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ּ ּּ ּ ּ ה  ,ְ י ַיֲעׂשֶ ּכִ
ה  לֹא ַנֲעׂשֶ ֶ ָלה ַמה ּשׁ ִלּמוד ַהַקּבָ ָעה ַאַחת ּבְ ׁשָ ּּבְ ּ ָיִמים ִּלּמוד חֶֹדׁש ּבְּ

ֵטי ַהתֹוָרה ְפׁשָ י ָגדֹול ּכָֹחה ְלָקֵרב ַהְגֻאָלה,ּּבִ ּ ּכִ ּ ּּ.  

ָּכאן ַהָמקֹום ְלַהֲאִריך ִמַכָמה ְוַכָמה ְמקֹורֹות  ּ ּ ּ יִבים ְמאֹד ְּ ֲחׁשִ ַהּמַ
ָיֵמינו ְוָקא ּבְ ֶּאת ִלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ּדַ יָחא, ּּ ְמׁשִ ֵּכן , ּדֹור ִעְקְבָתא ּדִ

ֵסֶפר אֹור ּמוָבא ּבַ ָכַתבּ ִרים ֵמיָרא ַדְכָיא ׁשֶ ּ ְיׁשָ יַח :ּ יַאת ַהָמׁשִ ּ קֶֹדם ּבִ
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עֹוָלם ר ִמינות ְוֶאִפיקֹוְרסות ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ּבָ ִּתְתַגּבֵ ּּ ּ ּ ָהֵעָצה ְלֶזה ְלִהָזֵהר .ּ
ה ְדָבִרים ַהָללו לֹׁשָ ׁשְ ּּבִ ּ ֵאינֹו ָהֶאָחד , ּ ָכל יֹום זַֹהר ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ֵּלאמֹר ּבְ

אֹוֵמרֵמִבין ַמ ֶ י ֲאִמיַרת זַֹהר ְמֻסֶגֶלת ְלָטֳהַרת ַהֵלב,ה ּשׁ ּ ּכִ ּ.  

ִמְקַדׁש ֶמֶלך ְלִתקוֵני זַֹהר ּומֹוִסיף ְלָבֵאר ּבְ ּּ ְ ֵסֶפר , ּ ל ָהעֹוֵסק ּבְ ּכָ ׁשֶ
ה ַנַחת רוַח ָגדֹול ְליֹוְצרֹו ֶּזה ְמָקֵרב ַהְגֻאָלה ְועֹוׂשֶ ּּ ָכתוב,ּ ּ ְכמֹו ׁשֶ ּ ּ: 

ְּכִאלו ְפָדַאִני ֲאִנ ּּ ּי וָבַני ִמן ַהָגלות כוּ ּ לֹא ִיְתַגֶלה . 'ּּ ִּכי ָכך ָגַזר ַהּבֹוֵרא ׁשֶ ּ ּ ּ ְ ּ ּ
ּ ָגנוז ַעד סֹוף יֹוַמָיא ִדְבִגיֵנהְוִיְהֶי ּ ּ י ְסֻגָלה זֹו ּבֹו ְולֹא , ּ ָיבֹוא ְדרֹורּהּ ּּכִ

זוָלתֹו   .ּּבְ

רוַח ָקְדׁשֹו ִעְנָין ֶזה ן יֹוַחאי ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְראֹות ַרּבִ י ,ּּבִ ּ ִצָוה ְלַרּבִ
ֶמֶרת ַעד ָדָרא  ֶדֶרך ֶהְעֵלם ִלְהיֹותֹו ֻמְצָנע ְלִמׁשְ א ִלְכתֹב ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ַּאּבָ ְ ּ ּ

ְתָרא ְקִריב ְליֹוֵמי יָחאהּבַ ְזכות ַהִמְתַעְסִקים ּבֹו , ּ ַמְלָכא ְמׁשִ ּבִ ְּכֵדי ׁשֶ ּ ּּ
ְז ם ַכּנִ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ָיֵמינו ּבְ ִּתְצַמח ַהְגֻאָלה ּבְ ּ ּ ּ ּ ת ַוְיִחי ּ ָפָרׁשַ ַעל , )ז"רי ַדף(ַּכר ּבְ

ָּדא ְכִתיב ָמה ְמלֹא ָהֹעֶמר ָמן כו:ּ ּ ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֵתן ׁשָ ֶמֶרת' ּ , ְלִמׁשְ
ַער ַהַהְקָדמֹות"ָּהַרב ַחִיים ִויַטאל זלה( .ְוָהֵבן ֶזה ְמֹאד, ְּלַאְצָנעוָתא ַהְקָדָמתֹו ְלׁשַ ּה ּבְ ּ(.  

ָל ׁשְ ה ְמבָֹאר ּבַ ָרה ַמֲאָמרֹות, ה"ִּהּנֵ ַהִחּבור , ַמֲאָמר ִראׁשֹון, ֲעׂשָ ּׁשֶ
ּ ָעִתיד ִלְהיֹות ָגנוז ְוכוהֵּמַהזַֹהר ָהָי ּ סֹוף ' ּ ָיבֹוא ַהדֹור ָהַאֲחרֹון ּבְ ַּעד ׁשֶ ּ

ָאז ִיְתַגֶלה ַלַתְחתֹוִנים ַּהָיִמים ׁשֶ ּ ּ ּ יַח, ּ ּוִבְזכות ָהעֹוְסִקים ָיבֹוא ָמׁשִ ּ ִכי ,ּ
ָּאז ִתָמֵלא ָהָאֶר תֹוּ ִסּבָ ר זֹו ִתְהֶי, ּץ ֵדָעה ּבְ ה ְקרֹוָבה ְלִביָאתֹוהֲּאׁשֶ .  ִסּבָ

ְבֶתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָזתֹו ְוכו ָאַמר וְבִגיֵניה ְוׁשַ ְּוֶזהו ׁשֶ ּ ּ ּּ ְזכותֹו ', ּ ּבִ ְּכֵדי ׁשֶ ּ
ָרֵאל ִּיָגֲאלו ִיׂשְ ֻהְצַרך ַהָק, ּ ָרֵאל ִמִמְצַרִים ַעד ׁשֶ לֹא ִנְגֲאלו ִיׂשְ ם ׁשֶ ְּכׁשֵ ְּ ּ דֹוׁש ּּ

ַדם ֶפַסח וְבַדם ִמיָלה ם ּבְ רוך הוא ְלַקְדׁשָ ּּבָ ּ ּּ ּ ֵּכן ְגֻאָלה ָהֲעִתיָדה לֹא , ְ ּ ּ
ה ַהזֹוהִּתְהֶי ִיְזכו ְלתֹוְספֹות ַהְקֻדׁשָ ּ ַהְגֻאָלה ַעד ׁשֶ ּ ּּ ּ ּּ ְּוהוא ְרצֹון ָהֵאל , ּ

ַרך ה, ְִיְתּבָ ֵרי ַהזֹוֶכה ּבָ ְּוַאׁשְ ּ.  

ּוְלׁשֹון ֶדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַר ִמיִניּ ת ׁשְ ה: ִּים ָפָרׁשַ ְּוֶזהו ָדרֹׁש ָדַרׁש מׁשֶ ּ ּ ,
ִיְתַגֶלה  ַּהְינו ְכׁשֶ ּ ּ ּ ה(ּ ִחיַנת מׁשֶ ָכל דֹור ְודֹור ֵיׁש ּבְ ִּכי ּבְ י , ּ ְּוִאיָתא ְדַרּבִ

ן יֹוַחאי ָהָי ְמעֹון ּבֶ ההׁשִ ִחיַנת מׁשֶ ה, ) ּבְ ָדַרׁש ְכָבר מׁשֶ ְּוִיְדרֹׁש ַמה ׁשֶ ּּ ,
י ׁשִ ן יֹוַחאיַּהְינו ַרּבִ ה ׂשַֹרף, ֵּסֶפר ַהזַֹהר, ְמעֹון ּבֶ ַּהְינו , ָאז ְוִהּנֵ

יָלא ִיְהֶי ל ַהְקִלפֹות וִמּמֵ לו ּכָ ּטְ ִיְתּבַ ּׁשֶ ּּ ּ ּ ַהְגֻאָלה הּ ְמֵהָרה ּ ֶנה ּבִ ִיּבָ ּׁשֶ
ָיֵמינו ָאֵמן   .ֶסָלה ָוֶעד ּּבְ
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ְּוַגם ַעל ְיֵדי ַהִחּבור ַההוא ִיְהֶי ּטול ַהְקִלפֹות ְוַקהּ ּ ּבִ ּ ּלות ּ ּ
ַתת ַהִקְטרוִגים ּבָ ַּהָגלות ְוַהׁשְ ּּ   .)ד"ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ַמְעָין ִראׁשֹון ָנָהר כ( ּ

ֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהזֹאת ַּהכֹל ָתלוי ּבְ ּ ּ ה , ּ ק ּבָ ּוְמִניָעֵתנו ִמְלִהְתַעּסֵ ּ ּ ּ
נו ְוִתְפַאְרֵתנו ׁשֵ ית ִמְקּדָ ְנַין ּבֵ ִּהיא גֹוֶרֶמת ִאחור ְוִעּכוב ּבִ ּ ּ ּ ּ ָּדַמת ַהְק( ּ

ָּהַרב ַחִיים ִויַטאל ְלֵעץ ַחִיים ּ(.  

ֵסֶפר ַהזַֹהר ל ַהִלּמוד ּבְ ך ָגדֹול ְוָעצום ּכֹחֹו ׁשֶ ֵדי ּכָ ִּאם ַעד ּכְ ּ ּּ ּ ְ, 
י ְמֶלאֶכת ַהקֶֹדׁש ֵּאין ָלנו ֶאָלא ְלַחֵזק ֶאת ְיֵדי עֹוׂשֵ ּּ  ְלהֹוִסיף ָלֶהם ,ּ

ה ֲעבֹוָדָתם ַהְקדֹוׁשָ צו ָמְתַנִים ְוִחְגרו עֹז , ֹּאֶמץ ְוכַֹח ְוחֶֹזק ּבַ ַּאּמְ ּ
ר יֹוַחאי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ל ַרּבִ יך וְלָהִפיץ ֶאת אֹורֹו ׁשֶ ְּלַהְמׁשִ ְלַפְרֵסם , ְ

ר ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ּדְ עֹוָלם וְלַסֵיַע ּבְ ּּכֹחֹו ּבָ ּ.  

ַאר ָלנו ֵאיפֹה ְלָבְרְכֶכם ּהֹוִסיפו ַלֲעׂשֹות ַחִיל ְלַהְרּבֹות , ִּנׁשְ
ָּיִלים ְלקוְדַח ִריך הּ א ּבְ י ְיֵדיֶכם ,א ְואֹוַרְיָתאּוְׁשָ ַמֲעׂשֵ ָרָכה ּבְ  ִויִהי ַהּבְ

ַלם ָכל ַהְמָלאָכה ר ֻתׁשְ ַּעד ֲאׁשֶ ּ ֵלמותֹו , ּ ְּלָהִביא ֶאת ָהעֹוָלם ִלׁשְ
ם ה, ָּהֲאִמִתית ִביַאת ' ִויִהי ׁשֵ ֵלם ְוִתכֹון ִכְסאֹו ָלַעד ּבְ ֵלם ְוִכְסאֹו ׁשָ ּׁשָ ּ

יֵח ַּמְלֵכנו וְמׁשִ ּ ָיֵמינו ָאֵמןּ ְמֵהָרה ּבְ ּנו ּבִ ּ.  
ַתב כ( ּכָ ִּמתֹוך ִמְכַתב ִחזוק ׁשֶ ּ ּ ִליָט"ק ַאְדמֹו"ְּ לֹום ְיהוָדה ְגָראס ׁשְ י ׁשָ ּר ֵמָהאְלִמין ַרּבִ א "ּ

ִּמְפַעל ַהזַֹהר ַהיֹוִמי"ְל ּ("  

ָכל יֹום   )פט דֹול ְמֹאד הוא ְלַהְנִהיג ִלְלֹמד ַדף ֹזַהר ּבְ ָּדָבר ּגָ ּּ ,
ְתִר ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוכוְּוהוא ּכִ ְרָעֻנּיֹות וְלַבֵטל ּגְ ְפֵני ַהּפֻ ּיס ּבִ ּּ '

ַפע ֹקֶדׁש ַעל ַעם ַהקֶֹדׁש יַע ׁשֶ ּפִ ּוְלַהׁשְ ן , ּ ִמים ּכֵ ֵרי ַהְמַקּיְ ְוַאׁשְ
ָכל יֹום   ּבְ

ִליָט י ָדִניֵאל ְפִריׁש ׁשְ ה ִהִגיׁש ְלָפֵנינו ָהַרב ַהַצִדיק ַרּבִ ִּהּנֵ ּ ּ ּ ) ל"ַזַצ(א "ּ
ַלִים ִמדֹור ַהקֹוֵדם ַּהְסָכמֹות ִנים ַהְגאֹוִנים ַהַצִדִיקים ְגדֹוֵלי ְירוׁשָ ּ ֵמַרּבָ ּ ּּ ּּ ּ

ַנת תרצ ְקׁשו ְלַפְרֵסם ְגֻדַלת ִלמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש' ּא ְוכו"ִּמׁשְ ּבִ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּּ ,
ֵני תֹוָרה ְוכו ּוְלַבֵקׁש ִמּבְ ּּ ר לֹו ' ּ ֶאְפׁשָ ָכל ִמי ׁשֶ ל ִלְלמֹד ּדַּׁשֶ ַתּדֵ ף זַֹהר ִּיׁשְ

ִלי ֶנֶדר ָכל יֹום ּבְ   .ּבְ

ְזָכר ְלֵעיל ְּוַעָתה ָקם ְוִהְתעֹוֵרר ָהַרב ַהּנִ ּוִבְרצֹונֹו ַלֲעׂשֹות וְלַסֵדר , ּ ּ ּ
ָכל יֹום ף זַֹהר ּבְ ּלוַח יֹוִמי ְלִלּמוד ּדַ ּ ְלִפי ְדפוס ִויְלָנא,ּ ּוִבֵקׁש ַהְסָכָמה , ּ ּ ּ

ְֵמִאָתנו ַעל ָכך ּ ּ ּ.  
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ׁשְ ְּוָרִאינו ִכי ּבִ ה ְלַמַען ֲהָפַצת ַרְעיֹון ּ ָּעתֹו ָחְתמו ַעל ְקִריָאה ְקדֹוׁשָ
ְזָכר ְלֵעיל ַּהָקדֹוׁש ַהּנִ י יֹוֵסף ַחִיים זֹוֶנְנֶפְלד , ּ ת ָמָרן ַהָגאֹון ַרּבִ ְּכבֹוד ְקֻדׁשַ ּ ּ ּ

ֶנה ְוִתכֹוֵנן"ַבֲאַגֵּזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ַה ּד ְדפֹה ִעיר ַהקֶֹדׁש ִתּבָ ּ ּ ּ ,
ים ְוִא ָרֵאל ִזְכרֹוָנם ַצִדיִקים וְקדֹוׁשִ ּתֹו ִעמֹו ֶחֶבל ְנִביִאים ְגדֹוֵלי ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ

ִּלְבָרָכה וְזכוָתם ָיֵגן ָעֵלינו ּ ית ִדין ֶצֶדק ,ּ ּ ְוַגם ַהְגאֹוִנים ַהַצִדיִקים ַחְבֵרי ּבֵ ּ ּ ּ
ל ֲעָדֵתנו ִזְכרֹוָנם ַצִדיִקים ִלְבָרָכה ּׁשֶ ְקִריאֹות קֶֹדׁש,ּ ְ ַעל ָכך ּ ְוָחְתמו ּבִ ּ

ִניָסן תרצ   .א"ּבְ

א  ּוְבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ַקִדיׁשָ ת ָנׂשא ַדף קכד(ּ ָּפָרׁשַ ּ ְכָבר ֵהִביא ְוָאַמר :)ּ
ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי ַּדֲעִתיִדין ִיׂשְ ְּדִאיהו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר, ּ ּ ּ ,

ַרֲחֵמי יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּוַבִתקוִנים, ּּ ּּ ְתָראיּוְבָדָרא :  ִאיָתא)'ַּדף מ( ּ  ּבַ
ָאֶרץ ְוכו ִגיֵניה וְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ סֹוף יֹוַמָיא ּבְ ּּבְ ּ ּּ ּ'.  

ִמיות וְברוָחִניות  ַגׁשְ ֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב ּבְ ֵעת ָכזֹאת ׁשֶ ה ּבְ ְּוִהּנֵ ּ ּ ּּ ּ ּ
ֶנה ְוִתכֹוֵנן ַרֲחֵבי ֶאֶרץ ַהקֶֹדׁש ִתּבָ ּּבְ ּ ּ וִבְתפוצֹות ִי,ּ ַאְרצֹות ְפזוֵרנוּ ָרֵאל ּבְ ּׂשְ ּ ּ ,

ֵאִרית  ִיְתעֹוְררו ַרֲחָמיו ַעל ׁשְ ַמִים ׁשֶ ׁשָ ּבַ ֵּעיֵנינו ְנׂשואֹות ְלָאִבינו ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ
ָרֵאל ְוכו, ָּטֵתנויְּפֵל ֵאִרית ִיׂשְ מֹר ׁשְ ָרֵאל ִיׁשְ ְזֶכה ִלְראֹות ', ְּוׁשֹוֵמר ִיׂשְ ּנִ ְּוׁשֶ

ִהְתַגלות ְכבֹוד ׁשְ ָקרֹוב ּבְ ּּבְ ּ ּ ַרך ַעל ַעמֹו ַאְרצֹו ְוַנֲחָלתֹו וְבָכל ּ ּמֹו ִיְתּבָ ּ ְ

ֶצּנו  יַח ִצְדֵקנו וְבָרִמים ְגדֹוִלים ְיַקּבְ ִביַאת ְמׁשִ ם ּבְ ָּהעֹוָלם וִביׁשוַעת ַהׁשֵ ּ ּ ּ ּּ ּ
ע ַכְנפֹות ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנו ֵּמַאְרּבַ ּ.  

ר ְלֵעיל ְזּכַ ּנִ ָבר ָגדֹול ְמאֹד הוא ְלַהְנִהיג ּכַ ּּדָ ְפֵני ְּוהו, ּ ְתִריס ּבִ א ּכִ
ל ְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוכו ַּהֻפְרָעֻניֹות וְלַבּטֵ ּּ ּ ַפע קֶֹדׁש ַעל ַעם ' ּ ִפיַע ׁשֶ ּוְלַהׁשְ ּ

ָכל יֹום, ַּהקֶֹדׁש ן ּבְ ֵרי ַהְמַקְיִמים ּכֵ   .ְּוַאׁשְ

ָרֵאל...  ֵתי ִיׂשְ ָכל ּבָ ְיֵהא ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַהֶזה ּבְ ָּלֵכן ִמן ָהָראוי ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ,
ה ְלַמ ְקֻדׁשָ ְזַכר ְלֵעיל ּבִ ָיִבין ָכל ִמָלה ְוִיְזכו ִלְלמֹד ַכּנִ ַּען ָירוץ ַהקֹוֵרא ּבֹו ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּּ ּּ

ּוְבָטֳהָרה וִבְדִחילו וִבְרִחימו ּ ּ ּ ַמָיא,ּ ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּ ּבְ ּּ ּ.  

ּבִ א ָהֱאלִֹקי ָהַרׁשְ ּוְזכות ַהַתּנָ ּ ָטֳהָרה"ּ ִיְלְמדו תֹוָרתֹו ּבְ ּי ׁשֶ ּ ַוַד, ּ אי ּּבְ
ָקרֹוב ִלְראֹות  ְזֶכה ּבְ ּנִ ְכָלל וַבְפָרט ׁשֶ ע ּבַ ָרֵאל ְלִהָוׁשַ ַּתֲעמֹד ָלנו וְלָכל ִיׂשְ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ
ַרֲחִמים  ִביַאת גֹוֵאל ֶצֶדק ּבְ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ְמָחָתן ְוֶנָחָמָתן ׁשֶ יׁשוָעָתן ׂשִ ּּבִ ּ

ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ ְּגדֹוִלים ּבִ ּ ַכַמִים ַלָים ' ה ֶאתָּמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעהּו, ּ ּ ּ
ָיֵמינו ָאֵמן,ְּמַכִסים ְמֵהָרה ּבְ   ּ ּבִ
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ית ִדין ֶצֶדק ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית תשס( ַמת ַהְגאֹוִנים ַהַצִדיִקים ַחְבֵרי ּבֵ ַּהְסּכָ ּ ָרֵאל ַיֲעקֹב , ב"ּּ ָהַרב ִיׂשְ

ר ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ַראְנְדְסָדאְרֶפער ֵזֶכר ַצ, ִּפיׁשֵ ה , ִּדיק ִלְבָרָכהָהַרב ֵמִאיר ּבְ ָהַרב מׁשֶ
ָטאם ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ְרׁשְ יָנאִוויְטׁש ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה, ַּהְלּבֶ ְנָיִמין ַראּבִ ָרֵאל , ָּהַרב ּבִ ָהַרב ִיׂשְ

יְנְסִקי ה דוׁשִ ּמׁשֶ ין ַחִיים ְלַחִיים. ּ ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכהאּ ּוְלַהְבִדיל ּבֵ ּ ֶטְר: ּ ה ׁשְ ְְנּבוך ָהַרב מׁשֶ ּ
ִליָט ִליָט, א"ׁשְ ּ ְלֵסֶפר ַהזַֹהר ִעם ֵפרוׁש ָמתֹוק ִמְדַבׁש ְלַהָגאֹון -א "ָּהַרב ַאְבָרָהם ִיְצָחק אוְלַמן ׁשְ ּ ּּ ּ

י ָדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ל ַרּבִ ַּהַצִדיק ַהְמֻקּבָ ּ ּ ּ(  

ֶפר ַה  )צ ַסת ַהּסֵ ית ִדין ֶצֶדק ַעל ַהְדּפָ ַמת ַהּבֵ ִנקוד ַּהְסּכָ ּזַֹהר ּבְ ּ ּ
ֶזה ְלֵאלו ָהאֹוְמִרים ַהזַֹהר , ָמֵלא ּנֹוָדע ּגֶֹדל ַהתֹוֶעֶלת ּבְ ּּכַ ּ ּ ּ

ָמה ׁשָ ל ְלָטֳהַרת ַהּנְ   ַּהָקדֹוׁש ַהְמֻסּגָ

ים  ת ַרּבִ ָקׁשַ ה ַעל ִפי ּבַ ַדְעתֹו ְלהֹוִסיף ַמֲהדוָרה ֲחָדׁשָ ָּעָלה ּבְ ּ ּ ּ
ָרֵאל וְלַהְדִפיס ַה ֵני ִיׂשְ ֵּמַאֵחינו ּבְ ּ ִנקוד ָמֵלאּ ֵּסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ּ ַּכּנֹוָדע גֶֹדל , ּּ ּ

ָמה ׁשָ ֶזה ְלֵאלו ָהאֹוְמִרים ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַהְמֻסָגל ְלָטֳהַרת ַהּנְ ַּהתֹוֶעֶלת ּבְ ּ ּּ ּ ּ ,
לֹא ִנקוד ְּוֵאיָנם יֹוְדִעים ִלְקרֹות ּבְ ּ.  

ְלָפֵנינו ִנְדַפס ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַכ דֹורֹות ׁשֶ ּוְכָבר ּבַ ּ ּ ּּ ּ ָּמה ְפָעִמים ִעם ּּ ּ
ְדפוֵסי ִליוֹוְרנֹו וְלָהְלָאה ִּנקוד ּבִ ּ ּ ּוְכָבר ִהְסִכימו ַגם ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ָהַרב , ּ ּ ּ ּ ּּ

א גאבד פֹה ִעיר  ה ַאְרֵיה ְפַרייְנד ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּמׁשֶ ּ ּ
ֵדל ְלַחִיים טֹוִבים ַהָגאֹון , ַּהקֶֹדׁש ְּוִיּבָ י ַאְבָרָהם ָדִוד הֹורֹוִויץ ֲחֵבר ּ ַּרּבִ

ַלִים ית ִדין ֶצֶדק ְדפֹה ִעיר ַהקֶֹדׁש ְירוׁשָ ַּהּבֵ ּ ּ ַּעל ַהְדָפַסת ַהִתקוֵני זַֹהר , ּ ּ ּּ
ִנקוד ָמֵלא ּּבְ ּ.  

ר לֹוִמים , ְּוַעל ֵכן ְלָפֳעָלא ָטָבא ָאֵמיָנא ָיׁשָ ְּוָהעֹוְסִקים ּבֹו ִיְזכו ִלׁשְ ּ
יםּוִבְפָר, ְּכֵמי ָנָהר ַמִים ְמֻרּבִ ָרֵאל ְזקוִקים ְלַרֲחֵמי ׁשָ ְכַלל ִיׂשְ דֹוֵרנו ׁשֶ ּט ּבְ ּּ ,

ִדְבֵרי  ֵעֶסק ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְמֻסָגל ְלדֹור ַאֲחרֹון ּכְ ּוְכָבר ֻהְבַטְחנו ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ת ָנׂשא קכד(ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא  א ִיְפקון : :)ָּפָרׁשַ ְזכות זַֹהר ּדָ י ּבִ ּּכִ ּ

ִּמָגלוָתא ּבְ   .ַרֲחַמי ָאֵמןּ

ּבִ א ָהֱאלִֹקי ָהַרׁשְ ּוְזכות ַהַתּנָ ּ ָטֳהָרה"ּ ִיְלְמדו תֹוָרתֹו ּבְ ּי ׁשֶ ּ ַוַדאי , ּ ּּבְ
ָקרֹוב ִלְראֹות  ְזֶכה ּבְ ּנִ ְכָלל וַבְפָרט ׁשֶ ע ּבַ ָרֵאל ְלִהָוׁשַ ַּתֲעמֹד ָלנו וְלָכל ִיׂשְ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ

ָרֵא ל ִיׂשְ ְגֻאָלָתן ִויׁשוָעָתן ְוֶנָחָמָתן ׁשֶ ּּבִ ַרֲחִמים ּ ִביַאת גֹוֵאל ֶצֶדק ּבְ ּל ּבְ
ָיֵמינו ָאֵמן, ְּגדֹוִלים ְמֵהָרה ּבְ ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ַכַמִים ַלָים ְמַכִסים ּבִ ּּ ּ ּ ּ ּ.  

ית ִדין ֶצֶדק ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית תשסד( ַמת ַהְגאֹוִנים ַהַצִדיִקים ַחְבֵרי ּבֵ ַּהְסּכָ ּ ָּהַרב ִיְצָחק טוְבָיה : ּּ
ִליָט"ַבֲאַווייס ַג ַלִים ׁשְ ֶטְרְנּבוך ַר, א"ּד ְירוׁשָ ה ׁשְ ְָהַרב מׁשֶ ִליָט"ַבֲאּ ַלִים ׁשְ ּוְלַהְבִדיל . א"ּד ְירוׁשָ

ין ַחִיים ְלַחִיים ּּבֵ ַר: ּ ָטאם , ְּנְדְסָדאְרֶפער ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכהאָהַרב ֵמִאיר ּבְ ְרׁשְ ה ַהְלּבֶ ָהַרב מׁשֶ
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י ָדִניֵאל  ְלֵסֶפר ַה-ֵּזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה  ל ַרּבִ ּזַֹהר ִעם ֵפרוׁש ָמתֹוק ִמְדַבׁש ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻקּבָ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ

  )ְּפִריׁש ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה

ר טֹוב   )צא ִביא ִאיׁש ְמַבׂשֵ הו ַהּנָ ה ְלַהְבָטַחת ֵאִלּיָ ְּוִנְזֶכּ ּ  

ְבֵרי  ֵלִמים ְוֵיָהנו ִמּנֶֹפת צוף ּדִ ים ְוֵכן ׁשְ ְּוָיבֹואו ַרּבִ ּ ַּהזַֹהר ּ
י ָנֲעמו ַּהָקדֹוׁש ּכִ ר טֹוב , ּ ִביא ִאיׁש ְמַבּשֵׂ ה ְלַהְבָטַחת ֵאִלָיהו ַהּנָ ְּוִנְזֶכּ ּ

ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי: :)קכד' זַֹהר ֵחֶלק ג( ֲעִתיִדין ִיׂשְ ּוְבִגין ּדַ ּ ,
ִאיהו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ּּדְ ַרֲחֵמ, ּ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ   .יּ

ַמת ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ַה( ַּהְסּכָ י ִיְצָחק ַיֲעקֹב ַווייס ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ְלֵסֶפר ַהזַֹהר ִעם "ַבֲאַגּ ּד ַרּבִ ּ
י ָדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ל ַרּבִ ֵּפרוׁש ָמתֹוק ִמְדַבׁש ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻקּבָ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ(  

ָעִרים ּגֹ   )צב ׁשְ ר ּנֹוַדע ּבַ ֶּדל ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ִתקוֵני ֹזַהר ֲאׁשֶ ּ ּ
ֶפׁש ך ַהּנֶ עֹוָלם ְוֶזה , ְִהיא ְמַזּכֵ ה ַהַדַעת ּבָ ים ְוִתְרּבֶ ִּויׁשֹוְטטו ַרּבִ ּ

יַאת ַהּגֹוֵאל ם ֶאת ּבִ ֶעְזַרת ַהׁשֵ   ְּיָקֵרב ּבְ

ר ִהיא  ָעִרים גֶֹדל ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ִתקוֵני זַֹהר ֲאׁשֶ ְ ּשׁ ּנֹוַדע ּבַ ּּ ּ
יֵמי חֶֹדׁש ֱאלולְמַז ֶפׁש וִבְפָרט ּבִ ך ַהּנֶ ּּכֵ ּ א , ְ ּסֵ ַמת ּכִ ַהְקּדָ ּומוָבא ּבְ ּ

ִלי ֲהָבָנה הוא ִתקון  ֲאִמיַרת ַהִתקוִנים ְגֵריָדא ֲאִפלו ּבְ ֶּמֶלך ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ ְ

ם טֹוב ַעל ׁשֵ ִסְפֵרי ַתְלִמיֵדי ַהּבַ ֶפׁש ָגדֹול וְכֵעין ֶזה מוָבא ּבְ ַּהּנֶ ּ ּ ּ ...
ם ֶאת ִּויׁשֹוְטטו ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ עֹוָלם ְוֶזה ְיָקֵרב ּבְ ַעת ּבָ ה ַהּדַ ים ְוִתְרּבֶ  ַרּבִ

יַאת ַהגֹוֵאל   .ּּבִ
ַמת ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ַה( ַּהְסּכָ ה ַאְרֵיה ְפַרייְנד ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ְלֵסֶפר ִתקוֵני "ַבֲאַגּ י מׁשֶ ּד ַרּבִ ּ ּּ

ַּהזַֹהר ִעם ֵפרוׁש ָמתֹוק ִמְדַבׁש ְלַה ּּ י ָדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכהּ ל ַרּבִ ָּגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻקּבָ ּ ּ ּּ(  

ּפַ   )צג ם ְלַמְעָלה ּבְ ל ַמְעָלהַּיֲעׂשו ֹרׁשֶ   ַמְלָיא ׁשֶ

ֲהַדְייהו ְלַחְזקֹו וְלַאְמצֹו ַּגם ֲאִני ִמְצָטֵרף ּבַ ּ ּּ ְּוִיְהיו ְדָבָריו ַנַחת רוַח , ּ ּּ
רוך הוא ְוַי ְּלַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ַפּ ם ְלַמְעָלה ּבְ ֲּעׂשו ֹרׁשֶ ל ַמְעָלהּ   .ַמְלָיא ׁשֶ

ִליָט( מוֵאל ַהֵלִוי ָוואְזֶנער ׁשְ י ׁשְ ַמת ַהָגאֹון ַהַצִדיק פֹוֵסק ַהדֹור ַרּבִ ַּהְסּכָ ּ ּ ּ ּ ּא ְלֵסֶפר ִתקוֵני ַהזַֹהר "ּּ ּ ּ ּ
י ָדִניֵא ל ַרּבִ ִּעם ֵפרוׁש ָמתֹוק ִמְדַבׁש ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻקּבָ ּ ּ ּ ּּ   )ּל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכהּ

ה לֹוְמִדים    )צד ִחּבור ָקדֹוׁש ֶזה יֹוִסיף ַהְרּבֵ ִלי ָסֵפק ׁשֶ ּּבְ
ִתקוֵני ֹזַהר ּּבְ ן , ּ ם ּכֵ ְרצֹוִני ּגַ א ּבִ ַמּיָ ְעָתא ִדׁשְ ִסּיַ ּוְבִלי ֶנֶדר ּבְ ּ ּ

ל ִתקוֵני ֹזַהר ִּלְלֹמד ּבֹו ֶאת ּכָ ּ יִלי , ּ ֵני ּגִ ל ּבְ ּוְבַוַדאי ּכָ ן ַיֲעׂשוּ , ּּכֵ
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ה ה , ְּוִיְהֶיה ָלֶהם ִחּבור ֶזה ְלתֹוֶעֶלת ַרּבָ ְּוַעל ְיֵדי ֶזה ִתְתַרּבֶ
ה ַּהַדַעת ִדְקֻדׁשָ ּ ּ.  

ִחּבור ָקדֹוׁש ֶזה  ִלי ָסֵפק ׁשֶ ִתקוֵני זַֹהרּּבְ ה לֹוְמִדים ּבְ ּיֹוִסיף ַהְרּבֵ ּ, 
ַמָיא  ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּוְבִלי ֶנֶדר ּבְ ּּ ּ ְרצֹוִני ַגם ּכֵּ ל ִתקוֵני ּּבִ ּן ִלְלמֹד ּבֹו ֶאת ּכָ ּּ

ן ַיֲעׂשו, זַֹהר ֵני ִגיִלי ּכֵ ל ּבְ אי ּכָ ּוְבַוּדַ ּ ְוִיְהֶיה ָלֶהם ִחּבור ֶזה ְלתֹוֶעֶלת ,ּּ
ה ה, ַרּבָ ָ ְקֻדּשׁ ַעת ּדִ ה ַהּדַ נו ַמֲאַמר ַהזַֹהר ,ְּוַעל ְיֵדי ֶזה ִתְתַרּבֶ ּ ִויֻקַים ּבָ ּ ּ

ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא  ָרֵאל ְלִמ::)קכד' ֵחֶלק ג(ַּהָקדֹוׁש ּבְ ְטַעם י ֲעִתיִדין ִיׂשְ
ַרֲחֵמי יה ִמָגלוָתא ּבְ ֵּמִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדִאיהו ֵסֶפר ַהזַֹהר ִיְפקון ּבֵ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ.  

ִליָט( ְרַמן ׁשְ י יֹוֵסף ִליּבֶ ַמת ַהָגאֹון ַהַצִדיק ַרּבִ ַּהְסּכָ , ּא רֹאׁש ְמִתיְבָתא ּכֹוֵלל ׁשֹוְמֵרי ַהחֹומֹות"ּּ
י ָדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ְלֵס ל ַרּבִ ֶּפר ִתקוֵני ַהזַֹהר ִעם ֵפרוׁש ָמתֹוק ִמְדַבׁש ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻקּבָ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ

  )ַּצִדיק ִלְבָרָכה

ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש חֹק    )צה ל ַעּמוד יֹוִמי ּבְ ַע ִלּמוד ׁשֶ ִּלְקֹבּ ּ ּ ּ
  ְולֹא ַיֲעֹבר

קֹול ָגדֹול ִלְבֵנ םְּוֶאְקָרא ּבְ ֵ ל , ּי תֹוָרה ְוִיְרֵאי ַהּשׁ ַע ִלּמוד ׁשֶ ִּלְקבֹּ
ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש חֹק ְולֹא ַיֲעבֹר ַּעּמוד יֹוִמי ּבְ ּ ֵדי ְלַטֵהר ֶאת , ּ ּכְ

נו ֶפׁש וְלָהִחיׁש ֶאת ְגֻאָלֵתנו וְפדות ַנְפׁשֵ ַּהּנֶ ּ ּ ּ ּּ ּ.  
ְכֵט( י ַיֲעקֹב ֵמִאיר ׁשֶ ל ַרּבִ ַּהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻקּבָ ִליָטּּ לוַח ַעּמוד ַהיֹוִמי ַעל ְיֵדי –א "ר ׁשְ ּ ִנְדַפס ּבְ ּ ּ ּ

י ָדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִדיק  ל ַרּבִ ְתַיֵסד ַעל ְיֵדי ַהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻקּבָ ּנִ ז ָמתֹוק ִמְדַבׁש ׁשֶ ֶּמְרּכָ ּ ּ ּ ּ ּּ
  )ִלְבָרָכה

ֶנֶגד ּפֹוְר, ּתֹוַרת ָהֱאֶמת   )צו ָקל ַמְכִריַע ִלְזּכֹות ּכְ ֵצי ִמׁשְ
  ַּהדֹור

ִסְתֵרי תֹוָרה וִבְפָרט  ָּידוַע וְמֻפְרָסם גֶֹדל ֵעֶרך ַהִלּמוד ּבְ ּ ּ ּ ּּ ְ ּ
ֶהם ָתבֹוא ַהְגֻאָלה  ְסֻגַלת ָהֵעֶסק ּבָ ר ּבִ דֹורֹות ֵאלו ָהַאֲחרֹוִנים ֲאׁשֶ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ

ּבִ ְבָדא ִיְפקון ִמן ָג:)ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ָנׂשא קכד(י "ּוְכַהְבָטַחת ָהַרׁשְ ּ ּדִ ּלוָתא ּ
  .ּוְבַרֲחֵמי

י ָהֱאֶמת ְלַלְמָדם  ֶדֶרך ָהֱאֶמת ְלַאְנׁשֵ ִהיא ּבְ ַתְדלות זֹו ׁשֶ ִהׁשְ ְּוֵיׁש ּבְ ְ ּ ּ ּ
ְתַרּבו , ּתֹוַרת ָהֱאֶמת ּנִ ֶנֶגד פֹוְרֵצי ַהּדֹור ׁשֶ ָקל ַמְכִריַע ִלְזּכֹות ּכְ ִּמׁשְ ּ

ָיֵמינו ים ּבְ ֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ ּּבַ ּ.  
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ַּהָגאֹון ַהַצִדי( ִליָטּּ ה ִהֵלל ׁשְ י ַיֲעקֹב מׁשֶ ל ַרּבִ לֹום "ּק ַהְמֻקּבָ ּ ִנְדַפס –ּא רֹאׁש ְמִתיְבָתא ַאֲהַבת ׁשָ

י  ל ַרּבִ ְתַיֵסד ַעל ְיֵדי ַהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻקּבָ ּנִ ז ָמתֹוק ִמְדַבׁש ׁשֶ לוַח ַעּמוד ַהיֹוִמי ַעל ְיֵדי ֶמְרּכָ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ָּדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִדיק    )ִלְבָרָכהּ

ָרֵאל   )צז ָכל ְתפוצֹות ִיׂשְ ַּעל ְיֵדי ֲהָפַצת ִלּמוד ַהזַֹהר ּבְ ּּ ּ ,
נו ה ְלסֹוף ְוֵקץ ְלָכל ָצרֹוֵתינו ְתִחָלה ָוֹראׁש ְלִפְדיֹון ַנְפׁשֵ ִּנְזֶכּ ּּ ּ  

א ִלּבָ ה ֵמעֹוְמָקא ּדְ ְקִריָאה ְקדֹוׁשָ ֶזה ּבִ ּוְלַהְנִהיג ... ִהְנִני ּבָ
ִּלּמוד ַעּמוד ַהיֹוִמי ּ ֵסֶפר ַהזַֹהרּ ּ ְוַעל ְיֵדי ֲהָפַצת ִלּמוד ַהזַֹהר - ...ּ ּבְ ּ

ָרֵאל ָכל ְתפוצֹות ִיׂשְ ּּבְ ה ְלסֹוף ְוֵקץ ְלָכל ָצרֹוֵתינו ְתִחָלה ָורֹאׁש , ּ ִּנְזֶכּ ּ ּ
יׁשוַעת עֹוָלִמים ע ּבִ נו וְלִהָוׁשַ ְּלִפְדיֹון ַנְפׁשֵ ּ ּ ּ.  

י ְיִחיֵאל( ל ַרּבִ ַּהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻקּבָ ַער ּּ אך ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה רֹאׁש ְמִתיְבָתא ׁשַ ל ַאייְזְנּבָ ּ ִפיׁשְ ּ ְ

ַמִים  ְתַיֵסד ַעל ְיֵדי ַהָגאֹון –ַּהׁשָ ּנִ ז ָמתֹוק ִמְדַבׁש ׁשֶ לוַח ַעּמוד ַהיֹוִמי ַעל ְיֵדי ֶמְרּכָ ּ ִנְדַפס ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ
י ָדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִדיק ִל ל ַרּבִ ַּהַצִדיק ַהְמֻקּבָ ּ ּ   )ְבָרָכהּ

ֵסֶפר ַהזַֹהר   )צח עור ָקבוַע ּבְ ּׁשִ ּ יֹומֹו ּ ַּעּמוד ֶאָחד , ִּמֵדי יֹום ּבְ
ָכל יֹום ֵזרֹות ָקׁשֹות , ּבְ ְרָענות ְלַבֵטל ּגְ ְפֵני ַהּפֻ ְתִריס ּבִ ּהוא ּכִ ּ ּ

  ָוֳחָלִאים ָרִעים

ִסְפָר ַמָיא ּבְ ׁשְ ִסַיְעָתא ּדִ עור ָקבוַע ּבְ ד ׁשִ ַע ְלַיּסֵ ָּראוי ִלְקבֹּ ּּ ּ ּ א ּ
ין  א ַהּדֵ יׁשָ יֹומֹו) ֵּסֶפר ַהזַֹהר(ַקּדִ י יֹום ּבְ ָכל יֹום, ִמּדֵ , ַּעּמוד ֶאָחד ּבְ

ל ְגֵזרֹות ָקׁשֹות ָוֳחָלִאים  ְפֵני ַהֻפְרָענות ְלַבּטֵ ְתִריס ּבִ הוא ּכִ ּׁשֶ ּ ּּ
ִלי , ָרִעים ה ְרפואֹות ִויׁשועֹות ַעד ּבְ ָרָכה ַרּבָ ַפע קֶֹדׁש ּבְ ִפיַע ׁשֶ ּוְלַהׁשְ ּ ּּ

  .יּדַ
י ָדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ( ל ַרּבִ ַּהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻקּבָ ּ ּ לוַח ַעּמוד ַהיֹוִמי ַעל –ּּ ּ ִנְדַפס ּבְ ּ ּ ּ

י ָדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִדיק ל ַרּבִ ְתַיֵסד ַעל ְיֵדי ַהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻקּבָ ּנִ ז ָמתֹוק ִמְדַבׁש ׁשֶ ְּיֵדי ֶמְרּכָ ּ ּ ּ ּ ּּ 
  )ִלְבָרָכה

לֹא ֹזַהר   )צט ה ָיִמים ּבְ לׁשָ לֹא ַיֲעֹבר ׁשְ   ּׁשֶ

י ִפְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ ם ָהַרב ַרּבִ ׁשֵ ה ָיִמים : ל"ּּבְ לׁשָ לֹא ַיֲעֹבר ׁשְ ּׁשֶ
לֹא זַֹהר   .ּבְ

  )ֲחַכם ָהָרִזים(
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ָכל יֹום  )ק   ְָצִריך לֹוַמר ֹזַהר ּבְ

י ִפְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ ָכל יֹוםְ ָצִריך לֹוַמ:ל ָאַמר"ַּרּבִ ּוַפַעם . ר זַֹהר ּבְ
ָצִריך לֹוַמר ב, ַאַחת ָאַמר ִלי ְׁשֶ ַּדִפים ' אֹו ג' ּ ָכל יֹום[ּ   ].ּבְ

  )ֲחַכם ָהָרִזים(

ֲאִני לֹוֵמד ֹזַהר   )קא ׁשֶ ַחד, ּכְ ר ֵמֲחַמת ּפַ   ֲאִני ִמְתָיֵרא ְלַדּבֵ

י ִפְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ ֲאִני לֹוֵמד זַֹהר: ל ָאַמר"ַּרּבִ ֲּאִני פֹוֵגַע ּוְכׁשֶ, ְּכׁשֶ
ֵאיֶזה ָמקֹום ר ֵמֲחַמת ַפַחד, ּבְ ב ְורֹוֶאה ּבֹו , ֲּאִני ִמְתָיֵרא ְלַדּבֵ ַרק ֲאִני יֹוׁשֵ

ר   .ְוֵאיִני ְמַדּבֵ
י ִפְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ, ִּמְדָרׁש ִפְנָחס(   )א"אֹות י' ּקוְנְטֵרס ה, ל”ַּרּבִ

ִּלּמוד ַהזַֹהר ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה ֲאִפלו ֹקֶדם   )קב ּּ ָנהּ   ּ ַהׁשֵ

י ִפְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ ִלמוד ַהזַֹהר ַאַחר ֲחצֹות "ַּרּבִ ּל ָנַהג ְלַהְזִהיר ּבְ ּ ּ
ָנה ַּלְיָלה ֲאִפלו קֶֹדם ַהׁשֵ ּ ּ.  

י ִפְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ, ִּמְדָרׁש ִפְנָחס(   )'אֹות ח' ּקוְנְטֵרס י, ל"ַּרּבִ

     



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]113[                   אֹור

  

  –ּ ֶפֶרק א ָעָנף ב –
ְמעֹון ּבַ  )א י ׁשִ ְקרֹוְתֶכם ַרּבִ ְמחו ִלְקַראְתֶכם ּבִ ּר יֹוַחאי וְבנֹו ׂשָ ּ

  ֹזַהר ַעל ְמָעָרָתם

ְקרֹוְתֶכם זַֹהר ַעל  ְמחו ִלְקַראְתֶכם ּבִ ר יֹוַחאי וְבנֹו ׂשָ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְּוַרּבִ ּ
ְּמָעָרָתם וַבְכָפר ַהָסמוך ָלֶהם ְוכו ּ ְּ ּ ֵמִחים ְמאֹד ' ּ ּוְבֵכן ֵתַדע ִכי ֵהם ׂשְ ּ ּ

ְקרֹוְת ְכָפר ַהָסמוך ָלֶהם ּבִ ְֶכם זַֹהר ַעל ְמָעָרָתם אֹו ּבַ ּ ּ ְּוִאם ַתְתִמידו ּ ּ
זַֹהר ן ִיָגלו ָלֶכם ָרִזין ִעָלִאין ְוֻכְלהֹו ְרִמיִזין ּבַ ִּלְקרֹות ּכֵ ּ ּ ּ.  

ת ֱאמֹר( ִרים ָפָרׁשַ ַּמִגיד ֵמיׁשָ ּ(  

ַמת ַהתֹוָרה  )ב ַּהזַֹהר ְוִתקוִנים ִנׁשְ ּ ּ ּ  

ם  ּגֶֹדל ַהִחיוַּעֵין ׁשָ ּ סֹוד ַהזַֹהר ְוִתקוִניםּ ּב ַלֲעֹסק ּבְ ּ ַמת ּ  ְוֵהם ִנׁשְ
ָבִרים ַּהתֹוָרה  ָמָתא ּדְ ָמָתא ְלִנׁשְ ִנׁשְ ָלא ּבְ ה ְלִאְסַתּכְ ּוְבֶזה ִיְזֶכּ ּ

ַּעִתיִקים ְוכו ּ'.  
  .)ַּדף רמז' ְַהְדַרת ֶמֶלך ֵחֶלק ג(

ְרֵדס ִאם ָהָיה ָיכֹול ִלְלֹמד ְולֹא ָלַמד לֹא   )ג ַּעל ִלּמוד ַהּפַ
ר ִעֵות ֶאָלא ָצִריך י ִעּבור ְלַתֵקן ֶאת ֲאׁשֶ ְוַכל ְלִהְתַעֵלם ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ

ׁש ִגְלּגול ַמּמָ   ָּלבֹוא ּבְ

ָעה  ַאְרּבָ ל ִלמוד ַהתֹוָרה ָצִריך ִלְהיֹות ּבְ ה ַהְגדֹוָלה ׁשֶ ְוִמְצַות ֲעׂשֵ ּ ּ ּּ ּ
ט ֶרֶמז ְד ְקָרִאים ַפְרֵדס רֹוֶצה לֹוַמר ְפׁשָ ה ַהּנִ ּבָ ְּדָרִכים ׁשֶ ּּ ּ ְוֶזה . ּרוׁש סֹודּ

ְּוַעל ִלּמוד ַהַפְרֵדס ִאם ּי לוְרָיא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה "ְּלׁשֹון ַהָקדֹוׁש ָהֲאִר ּ
ִעּבור ְלַתֵקן ֶאת  ָּהָיה ָיכֹול ִלְלמֹד ְולֹא ָלַמד לֹא יוַכל ְלִהְתַעֵלם ּבְ ּּ ּ

ׁש ִגְלגול ַמּמָ ר ִעֵות ֶאָלא ָצִריך ָלבֹוא ּבְ ֲּאׁשֶ ּּ ְ ְפָרט . ׁשֹונֹוּ ַעד ָכאן ְל.ּ ּבִ
ָלה ֵּנֶזר ַהתֹוָרה ִהיא ָחְכַמת ַהַקּבָ ה ּ ים ִמֶמּנָ ר רֹב ָהעֹוָלם פֹוְרׁשִ ּ ֲאׁשֶ ּ

יָת ִהְתּבֹוֵנן ֻהְרׁשֵ ֶמה ׁשֶ ָאְמָרם ּבַ ִנְסָתרֹות, ּּבְ ְּוֵאין ְלך ֵעֶסק ּבְ ַלח , ָ ַּאָתה ׁשְ
ֶזה ִאם ַאָתה ְמֻסָגל ַלתֹוָרה ַהזֹ ָּנא ָיְדך ֶוֱאחֹז ּבָ ּ ּּ ּה לֹא יּנֵיּאת וִמָ
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ָּתזוַע לֹא ָטַעם ַטַעם ָחְכָמה זֹו לֹא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמָיָמיו , ּ י ִמי ׁשֶ ּּכִ ּ
ך חֹׁשֶ ְְוהֹוֵלך ּבַ ְ.  

ִנְסָתרֹות ָטב ֵליה   )ד ְגלֹות ֵאיִני רֹוֶצה ּבְ ּנִ ָּהאֹוֵמר ַדי ִלי ּבַ ּ ּ
ָעְלָמא ֵרי ּבְ   ְּדָלא ִאּבָ

ִריֹות ֵמֶעְלּבֹו ל ַהתֹוָרה ַהזֹאת ְּואֹוי ָלֶהם ַלּבְ ָּנה ׁשֶ ּ י ִלי ּ ְוָהאֹוֵמר ּדַ
ָעְלָמא  ֵרי ּבְ ָלא ִאּבָ ְסָתרֹות ָטב ֵליה ּדְ ּנִ ְגלֹות ֵאיִני רֹוֶצה ּבַ ּנִ ּּבַ ְּכמֹו ּ

ִתקוִנים ָאְמרו ּבַ ּׁשֶ ּּ ִּתקון מג( ּ ּ ָלה ְוָחְכָמָתה :  ֶזה ְלׁשֹונֹו)ּ ַּמאן ְדִאְסַתַלק ַקּבָ ּ ּ ּ
ֵּמאֹוַרְיָתא ִדְבַעל ֶפ הֹון ּ ַתְדלון ּבְ ּה וֵמאֹוַרְיָתא ִדְכָתב ְוֵגִרים ְדָלא ִיׁשְ ּּ ּ ּּ

ַוַדאי ְכִאלו ֲהָוה  אֹוַרְיָתא וְבַתְלמוָדא ּבְ ט ּבְ ְּוָאַמר ְדָלא ִאית ֶאָלא ְפׁשָ ּ ּּ ּ ּּ ּ ּ
ִּאְסַתַלק ֵרי  ּ ְּנִביעֹו ֵמַההוא ָנָהר וֵמַההוא ַגן ַווי ֵליה ָטב ֵליה ְדָלא ִאְתּבָ ּ ּ ּ ּ ּּ

ָעְל ב ֵליה ּבְ ָּמא ְוָלא יֹוִליף ַההוא אֹוַרְיָתא ָדא ְתַחׁשֵ ּּ ּ ִאלו ָחַזר ָעְלָמא ּ ּּכְ ּ
ְּלתֹהו ָובֹהו ּ ְוָגִרים ֲעִניות ְלָעְלָמא ְואֶֹרך ָגלוָתאּ ּּ ְ   .ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו .ּ

ַעל ֵסֶפר  ה'ְוָכַתב ּבַ ַכָוַנת ֶזה ַהַמֲאָמר הוא ְלָבֵאר גֶֹדל 'ַּוַיְקֵהל מׁשֶ ּ ׁשֶ ּ ּּ ּ
ל  ים ַהגֹוְרִמים ְמִניָעה ְלאֹוָתם ָהרֹוִצים ִלְלמֹד ֶהָעוֹון ׁשֶ ּאֹוָתן ָהֲאָנׁשִ

ְסָברֹות ַטֲענֹוֵתיֶהם ַהְמֻזָיִפים ָלה ּבִ ָּחְכַמת ַהַקּבָ  ֶזה ְלׁשֹונֹו .)ּוְבַדף י( .ּ
ָלה ַהזֹאת  אִתי ְוַהַמְכׁשֵ ם ְצָבאֹות ִקּנֵ ם ָמֵלאִתי ְוִקְנַאת ַהׁשֵ ֲּחַמת ַהׁשֵ ּ ּ ּ

ְלַבד ַאך ַיד ַהְסָגִנים ְוַהֲחָכִמים ִמְתַחְכִמים ֵא ה ַתַחת ַיד ֶהָהמֹון ּבִ ּיֶנּנָ ּ ְ ּ ּ
יִדיַעת  מֹוֲאִסים ּבִ ְלַבד ׁשֶ ֶמֶרד וַמַעל ַהזֹאת ְולֹא זֹו ּבִ ַדְעָתם ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ

ך ֵי חֹׁשֶ ְָהֱאלֹקות ֶאָלא ַאף זֹו ִהְתִחילו ְלַבזֹות וְלַגּנֹות ַהָחְכָמה ַהזֹו ּבַ ּ ּּ ּ ְּלכו ּּ
ָמ ך ׁשְ ְוַבחׁשֶ ְגֶלה ַמה ָלנו םּ ּנִ ָפֲערו ִפיֶהם ְוָאְמרו ָיֵדנו ָרָמה ּבַ ּ ְיֻכֶסה ַעל ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ְפׁשוֵטי ַהתֹוָרה ַעד ָכאן ְלׁשֹונֹו ַּלָחְכָמה ַהזֹאת ַדי ָלנו ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ.  

א יּ ָרִזין ְדאֹוַרְיָתא ִאְדאֹוִליףַמאן   )ה ן ְלַמְלּכָ ְּקֵרי ּבֵ
ר ְוִאית ֵליה ְרׁשות ְוהֹוְרָמָנא ּוְלַמְטרֹוִניָת לֹא ּבָ ּא ַוֲעַייל ּבְ ּ

א ִגְנֵזי ְדַמְלּכָ ׂש ּבְ   ְּלַחּפֵ

ִעים ְועֹוְמִדים ִלְלמֹד זֹאת ַהָחְכָמה ָאְמָנם  ּבָ ָּאנו ְמֻחָיִבים וֻמׁשְ ּּ
ת ְתרוָמה ָּהֲאִמִתית  זַֹהר ָפָרׁשַ ָאְמרו ּבַ ְּכמֹו ׁשֶ ּּ ּ ּ  ֶזה ְלׁשֹונֹו )ַּדף קסא(ּ

ִריך הוא ָאַמר ָלהּקוְד א ּבְ ּׁשָ ּ ָמָתא,ְ ּ ֵתיחֹות דְּדַכ ,ּ ְואֹוֵמי ָלה, ְלִנׁשְ
אֹוַרְייָתא ְלִמְנַדע ֵליה ָתַדל ּבְ ְּלַהאי ָעְלָמא ְדִתׁשְ ּ ָרָזא , ּּ ע ּבְ ּוְלִמְנּדַ

ְמֵהיְמנוָתא ַהאי ָעְלָמא. ּּדִ ְּדָכל ַמאן ְדֲהֵוי ּבְ ע , ּ ל ְלִמְנּדַ ָתּדַ ְּוָלא ִאׁשְ
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ֵריָט, ֵּליה ּוִבְזכות וְבכַֹח ַהִלּמוד  .ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו .ּב ֵליה ְדָלא ִיְתּבְ ּ ּ ּּ
ַּהָקדֹוׁש ַהֶזה ֵנֵצא ִמן ַהָגלות ּ ּ זוַלת ֶזה ַהִלמוד ,ּ ּלֹא ּבְ ּּ ר ָאְמרו ,ּ ּ ַכֲאׁשֶ ּ

ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא  ת ָנׂשא(ּבְ ִאיהו : ֶזה ְלׁשֹונֹו)ָּפָרׁשַ יָלך ּדְ ַהאי ִחּבוָרא ּדִ ּּבְ ְּ 
ִּמן זֹוֲהָרא ְדִאיָמא ִעָלָאה ְתׁשוָבה, ֵּסֶפר ַהזַֹהר ּ ּ ִאֵלין ָלא ָצִריך ִנָסיֹון. ּ ּּבְ ְּ ,

ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי ּוְבִגין ַדֲעִתיִדין ִיׂשְ ּ ְּדִאיהו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר, ּ ּ ּ ,
ַרֲחֵמי יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ הֹון.ּ ָדד )ְּדָבִרים לב(, ּ ְוִיְתַקֵיים ּבְ  ְיָי ּבָ

ַּיְנֶחּנו ַעד ָכאן ְלׁשֹונֹו ּ.  

ל ַהתֹוָרה ְוָכל    )ו ָאר ּכָ ַכר ִלּמוד ַהֶזה יֹוֵתר ִמׁשְ ְּוָגדֹול ׂשְ ּ ּ ּ
ְצוֹות   ַהּמִ

ְצוֹות ל ַהתֹוָרה ְוָכל ַהּמִ ָאר ּכָ ְ ַכר ִלּמוד ַהֶזה יֹוֵתר ִמּשׁ ְּוָגדֹול ׂשְ ּּ, 
זַֹהר  ָאְמרו ּבַ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ת ַוֵיָראָּפָר(ּ ָכל : ֶזה ְלׁשֹונֹו)ּׁשַ ּ ְוֵלית ֲאַתר ְפִניָמָאה ּבְ

ָכל יֹוָמא הו ּבְ ָקא ּבְ ִּאינון ְכִאינון ְדָיְדֵעי ָרָזא ְדָמאֵריהֹון ְוָיְדֵעי ְלִאְתַדּבְ ּ ּּ ּ ּ ,
ַּעל ִאֵלין ְכִתיב ְעָיה סד(, ּ ה)ְיׁשַ ָ ַעִין לא ָרָאָתה ֱאלִהים זוָלֶתך ַיֲעׂשֶ ְּוִאֵלין  ,ּ

יֵדהֹוןָעאִל ִיְמֵחי ּבִ ל ַתְרֵעי ִדְלֵעיָלא ְוֵלית ַמאן ּדְ ָאה , ּין ּכָ ַזּכָ
ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתי ּחוָלֵקיהֹון ּבְ   .ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו ,ּ

ָחְכָמה זֹו   )ז ָמתֹו ִמּגופֹו ּפֹוְטִרין , ִאם ָעַסק ּבְ ְּלַאַחר ְיִציַאת ִנׁשְ
ל ִדיִנים   ּאֹותֹו ִמּכָ

ָמתֹו ִמגופֹו פֹוְטִרין אֹותֹו ,ָחְכָמה זֹוְוִאם ָעַסק ּבְ ּ ְלַאַחר ְיִציַאת ִנׁשְ ּּ
ִּמָכל ִדיִנים זַֹהר ,ּ ָאְמרו ּבַ ּ ְכמֹו ׁשֶ ּ ָרה(ּ ת ַחֵיי ׂשָ ָּפָרׁשַ ָתַדל :)ּ ּ ַמאן ְדִאׁשְ ּּ

ָאר ַעִמין  ְעּבוָדא ִדׁשְ ַעְלָמא ֵדין ִמׁשִ אֹוַרְייָתא ֵחירו ִאית ֵליה ִמכָֹלא ּבְ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ ּּ
ּעֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת כֹוָכִבים וַמָזלֹות ּ ַעְלָמא ְדָאֵתי ,ּ ָלא ּ ֵחירו ּבְ ִגין ּדְ ּבְ

ָלל ַההוא ַעְלָמא ּכְ יָנא ּבְ יה ּדִ עון ִמּנֵ ִּיְתּבְ   .ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו. ּּ

ָלה ָלַדַעת ָרֵזי ַהתֹוָרה ְוַטֲעֵמי   )ח ָחְכַמת ַהַקּבָ ָּהעֹוֵסק ּבְ ּ
י סֹוד ְצוֹות ַעל ּפִ רוך הוא ִנְק,ַהּמִ ן ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ָּרא ּבֵ ְּ א ,ּ ּ ְוקוְדׁשָ

ָרִקיַע ֵאר ּבֹו ּבָ ִריך הוא ִמְתּפָ ּּבְ ְ  

ְצוֹות  ָלה ָלַדַעת ָרֵזי ַהתֹוָרה ְוַטֲעֵמי ַהּמִ ָחְכַמת ַהַקּבָ ְּוָהעֹוֵסק ּבְ ּ
רוך הוא,ַּעל ִפי סֹוד ן ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ִנְקָרא ּבֵ ְּ ִריך הוא ,ּ א ּבְ ּ ְוקוְדׁשָ ְּ

ָרִקיַעִמְת ָאְמרו  ,ָּפֵאר ּבֹו ּבָ ְּכמֹו ׁשֶ ִתקוֵני זַֹהר וְבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא(ּ ּּבְ ּ ּ ִאם ְכָבִנים :)ּ
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ָּמאן ְדאֹוִליף ָרִזין ְדאֹוַרְיָתא, ִּאם ַכֲעָבִדים ן ְלַמְלָכא ,ּ ּ ִאיְקֵרי ּבֵ
ר,ּוְלַמְטרֹוִניָתא לֹא ּבָ ְּוִאית ֵליה ְרׁשות ְו ,ּ ְוֲעִייל ּבְ ּא ְלַחֵפׂש ָנָמְרּהוּ

ט ֵ ָעא וְלַקּשׁ ַתְעׁשְ א ְלִאׁשְ ִגְנֵזי ְדַמְלּכָ ּּבְ ח  ,ּ ְתּבַ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

ָפַמְלָיא ִדיֵליה ֵּליה ּבְ   .ּ ַעד ָכאן ְלׁשֹונֹו,ּּ
ִרית ֵחֶלק ב(   )'ַּמֲאָמר יב ֶפֶרק ה' ֵסֶפר ַהּבְ

ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְולֹא ָרָצה ִל  )ט לֹא ָעַסק ּבְ  ,ְּלֹמד אֹוָתהִּמי ׁשֶ
ם  ַגן ֵעֶדן דֹוִחין אֹוָתה ִמׁשָ ָמתֹו רֹוָצה ַלֲעלֹות ּבְ ׁשְ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּּבְ ּ ּ

ִבָזיֹון עֹוָלם ְו- ּּבְ ּבָ ים ַהטֹוִבים ׁשֶ ל ַמֲעׂשִ ָידֹו ּכָ ֲּאִפלו ִאם ֵיׁש ּבְ ּ ּ, 
ָכל יֹום  ָמתֹו ּבְ ָנַפִים ׂשֹוְרִפים ֶאת ִנׁשְ ׁש ּכְ ֲעֵלי ׁשֵ ָרִפים ּבַ ַּהׂשְ

ָרִזין ִעיָלִאין ְו-יֹום ְו ִלין ּבְ ִּאינון ְדָיְדֵעי וִמְסַתּכְ ּ ּ ִּאְסַתְלקו, ּּ ּ ּ 
ל ִדיִנין ְדָעְלָמא ִּמֵניה ּכָ ּ ּ ּוָפְתִחין ֵליה ְתֵליַסר ַתְרֵעי ְדָרֵזי , ּ ּ ּ ּ

  ַּדֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא

ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְולֹא ָרָצה ִלְלמֹד אֹוָתה לֹא ָעַסק ּבְ ּוִמי ׁשֶ ּ ּ, 
ַגן ֵעֶדןּבְ ָמתֹו רֹוָצה ַלֲעלֹות ּבְ ׁשְ ּנִ ָעה ׁשֶ ם ,ׁשָ ָ ּ ּדֹוִחין אֹוָתה ִמּשׁ

ִבָזיֹון זַֹהר  ,ּּבְ ָאְמרו ּבַ ְּכמֹו ׁשֶ ּ יִריםּ יר ַהׁשִ ֵלי ַזּכָ :ּׁשִ ַתּדְ ִמׁשְ ל ִאינון ּדְ ִּאין ּכָ ּ
אֹוַרְייָתא ָחְכְמָתא ְדָמאֵריהֹון, ּבְ ְּוִאינון ָיְדֵעי וִמ, ְלִמְנַדע ּבְ ִלין ּ ְּסַתּכְ

ָרִזין ִעיָלִאין ר ָנׁש ָנֵפיק ֵמַהאי ָעְלָמא. ּּבְ ִגין ְדַכד ּבַ ָהא ִאְסַתְלקו , ּּבְ ּּבְ ּ ּ
יה ָכל ִדיִנין ְדָעְלָמא ִּמּנֵ ּ ּ ָפְתִחין ֵליה ְתֵליַסר ַתְרֵעי ֶּאָלא , ְוָלא עֹוד. ּ ּּדְ ּ ּ

ֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא ָחְכְמָתא ִעיָלָאה ַת, ְדָרֵזי ּדַ ּּדְ הוּ   ִאם.'ּכו ְּלָייא ּבְ
ים ׁשִ ּנָ ּלֹא ֵתְדִעי ָלך ַהָיָפה ּבַ ָלא ְיִדיָעה  ְצִאי,ְ ָּלך ִאם ַאְנְת ַאְתָיא ּבְ ְוָלא , ְ

ָחְכְמָתא ִּאְסַתְכַלת ּבְ ָרִזין ְדַעְלָמא , ַּעד ְדָלא ֵתיעֹול ָהָכא, ּ ְּוָלא ְיַדְעְת ּבְ
ֵּלית ַאְנְת ְכַדי ְלֵמיַע, ְְצִאי ָלך, ִּעיָלָאה   .ּ ַעד ָכאן ְלׁשֹונֹו.לּ

עֹוָלם  ּבָ ים ַהּטֹוִבים ׁשֶ ל ַמֲעׂשִ ָידֹו ּכָ ְּולֹא עֹוד ֲאִפלו ֵיׁש ּבְ ּ
ָכל יֹום ְויֹום ָמתֹו ּבְ ָנַפִים ׂשֹוְרִפים ֶאת ִנׁשְ ׁש ּכְ ֲעֵלי ׁשֵ ָרִפים ּבַ  ,ַהּשְׂ

זַֹהר  ָאְמרו ּבַ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ת(ּ ּ ְפקוֵדי רמזָּפָרׁשַ א  ֶזה ְלׁשֹונֹו ַהא::)ּ ּי ֵחיָוָתא ַקִדיׁשָ
יה ְמָתא ַסְלָקא וָמָטאת ְלַגּבֵ ַּקְייָמא ַכד ִנׁשְ ּ ּ ּ ָרָזא , ּ ַאל ָלה ּבְ ְּכֵדין ׁשָ ּ

ְּדָחְכְמָתא ְדָמאֵריה ּ ק , ּ ּוְכפום ַהִהיא ָחְכְמָתא ְדָרִדיף ֲאַבְתָרה ְוַאְדּבַ ּ ּּ
ָּהִכי ַיֲהֵבי ֵליה ַאְגֵריה, ) בה:ֲאֵחִרים ְסָפִרים( ָקא ְוָלא ְוִאי ָיִכ. ּ יל ְלַאְדּבְ

ק ָּדֵחי ֵליה ְלַבר, ַאְדּבַ   .ְּוַקְייָמא, ְוָלא ַעְייָלה, ּ
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ִרית ֵחֶלק ב(   )'ַּמֲאָמר יב ֶפֶרק ה' ֵסֶפר ַהּבְ

ָלה    )י ָכל ֵלב וְבָכל ֶנֶפׁש ַאַחר ָחְכַמת ַהַקּבָ ֵּיׁש ָלנו ִלְרדֹף ּבְ ּ ּּ
הוא ֶדֶרך ָהֱאֶמת ְׁשֶ ּ ּ  

ַּעל ַאַחת ַכָמה ְוַכָמה  ּ ָכל ֵלב וְבָכל ֶנֶפׁש וְבָכל ׁשֶּ ֵּיׁש ָלנו ִלְרּדֹף ּבְ ּ ּ ּ
ֶרך  הוא ּדֶ ָלה ׁשֶ ֶרך ַהַקּבָ ְְמאֹד ַאַחר ָחְכַמת ָהֱאמוָנה הוא ָחְכַמת ּדֶ ְּ ּ ּּ

  .ָהֱאֶמת
ם טֹוב( ַעל ׁשֵ ת ְרֵאה, ַהּבַ   )ְּמִאירֹות ֵעיַנִים ָפָרׁשַ

ה ָהַרע   )יא ֶצר ַהָקׁשֶ ּ לֹוֵחם ו,ַּהּיֵ ְָמַפֶתה אֹוְתךּ ָתמות ,ּ ּ ַעד ׁשֶ ּ
ם ִלי ָחְכָמה וְבִלי ַדַעת ִויִדיַעת ַהׁשֵ ּּבְ ּ חֶֹמר ,ּ ְ ְוַאָתה ִמְתַלְכֵלך ּבְ ּ

א,ּוִבְלֵבִנים לֹא ִיְתנו ְלך ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ ָ ַעד ׁשֶ ּ ּ ּ  

ִני ע ְלך ּבְ ּבָ ָכל ַהְמִניעֹות ָהֵאלו ,ֲָאִני ִנׁשְ ּ ׁשֶ ּ ּ ֲּעִניות ַהְמַחֵיב ְרִדיפֹות (ּ ּּ
ֵהם ִעְנָיִנים ֶהְכֵרִחִיים ְוכוַּהָמזֹו ִית ׁשֶ ּן ְוַהְלבוׁש ְוִתקון ַהּבַ ּ ּּ ּ  ֵהם ,)'ּ

כֹות ַאַחר  ה ָהַרעִנְמׁשָ ַּהֵיֶצר ַהָקׁשֶ ָ ַהלֹוֵחם ְוַהְמַפֶתה אֹוְתך,ּ ּ  ַעד ,ּ
ם ֵ ַעת ִויִדיַעת ַהּשׁ ִלי ָחְכָמה וְבִלי ּדַ ָתמות ּבְ ּׁשֶ ּ ְ ְוַאָתה ִמְתַלְכֵלך ,ּ ּ

חֶֹמר וִבְל א,ֵבִניםּּבְ לֹא ִיְתנו ְלך ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ ָ ַעד ׁשֶ ּ ּ ּ.  

ֶפׁש ִמיָתה    )יב ִּאם ֶתְחַסר ַהָחְכָמה ֲאִמִתית ָתמות ַהּנֶ ּ ּ ּ
ֶפׁש ַהִהיא ֲעֹוָנה ָבה ֵרת ַהּנֶ ֵרת ִתּכָ ה ִהּכָ ּנָ ְּמׁשֻ ּ  

ֱָאלִֹקים ִאְתךְַאך ִאם ֵיׁש  י ַהָחְכָמה הוא  ּ ַתֲחׁשֹב ּכִ ָּראוי ְלך ׁשֶ ּ ָּ

ֶפׁשְמזֹו ּ ְוִאם ֶתְחַסר ַהָחְכָמה ִהיא ָחְכָמה ֲאִמִתית,ן ַהּנֶ ּ ָתמות ,ּ ּ
ה ּנָ ֶפׁש ִמיָתה ְמׁשֻ ֶפׁש ַהִהיא ֲעֹוָנה ָבה,ַהּנֶ ֵרת ַהּנֶ ֵרת ִתּכָ ּ ִהּכָ ְוִאם  .ּ

ך ָלֹא ֶתְחסֹר ַהָחְכָמה ָהֲאִמִתית ִמּמְ ּ י ,ּ ָאז ִתְחֶיה,ּ י ָעֶליָה ֶנֱאַמר ּכִ  ּכִ
ָהוא ַחֶייך ְואֹ ּ ֶָרך ָיֶמיךּ ְ.  

ּ ִכי ַהְמִניעֹות ַההוא,ַּדע ּ ּ ִמַצד ַהֵיֶצר ָהַרע ַהֵמִמית ַהַחִיים,ּ ּּ ּ, 
ַחִיים ַחר ּבַ לֹא ּבָ ָפט ַעל ׁשֶ ִמׁשְ ְּוָהֱאלִֹקים ְיִביֵאהו ּבְ ּ ּ ך,ּ ִלּבְ ָ וְבַצֶיְרך ֶזה ּבְ ָ ּ ּ ,

ּלֹא ִיְמַנֲעך מֹוְנִעים ְכָלל ִמְלַבֵקׁש ָחְכָמה ּ ּ ַאָתה יֹוֵד,ָ ַּע ַהמֹוְנִעים ּ ׁשֶ
ְזָכִרים ְקׁשו ִלְמנַֹע ִמְמך ְמזֹון גוְפך לֹא ָהִייָת סֹוֵבל ֶאָלא ָהִייָת ,ַּהּנִ ּ ִאלו ּבִ ּ ּ ָּ ָּ ּ ּּ

ִריֹות ְלַפְרֵנְסך ְוַגם ָהִייָת ּבֹוֵרַח ֵמָהִעיר  רוך הוא ְוַלּבְ ָצֹוֵעק ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ ּ ּ
ר ִלְפרֹ ֶאְפׁשָ ְָלִעיר ְואוַלי ָהָיה ְלך ּבְ ֲאִויר ָהִיית פֹוֵרַחּ ּ ְוָכל ֶזה ְכֵדי ,ַּח ּבָ
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ה ְּלַבֵקׁש ְמזֹוְנך ִמָכל ַצד וִפּנָ ּ ָ ך ַאַחר ַהֵיֶצר,ּ ְמׁשָ ּ ְוָכל ֶזה ְלִקיום ַהגוף ַהּנִ ְּ ּ ּּ, 
ֶפׁש ֵכן ְוַקל ָוֹחֶמר ְלַקֵים ַהּנֶ ָּכל ׁשֶ ּ ֶזה ַהִציור ,ּ ַרך ּבְ ם ִיְתּבָ ּ ְואוַלי ַיֲעָזְרך ַהׁשֵ ּּ ּ ְ ָּ

ָכל ְיָכְלְתךַּהׂשִ יך ַאֲחָריו ּבְ לֹו וְלַהֲאִמינֹו וְלַהְמׁשִ ְָכִלי ְלַקּבְ ְּ ּ לֹא ,ּ ּ ַדע ְלך ׁשֶ ָ ּ
ִּיְמַנֲעך ׁשום מֹוֵנַע ֵהן עִֹני ֵהן ָגלות ּּ ָ.  

ֵּסֶפר ַהְפִליָאה ַדף ג(   )'ַּעּמוד ג' ּ

הוא לֹוֵמד    )יג ׁשֶ רוך הוא ּכְ ִּעַקר ְקִנּיֹות ְדֵבקות ַהּבֹוֵרא ּבָ ּ ּ ְּ ּ ּ
ְמָחהִּדְב ׂשִ   ֵּרי ַהזַֹהר ּבְ

ִּכי ָידוַע הוא ּ ֵאין  ,ּ רוך הוא ּבְ ֵבקות ַהּבֹוֵרא ּבָ ִעַקר ְקִניֹות ּדְ ּׁשֶ ּ ְּ ּ ּ
ְמָחה ׁש וְבׂשִ ְבֵרי ַהזַֹהר,ַּמּמָ א ִמִלּמוד ּדִ ּ הוא ּבָ ּ ִּתקוֵני זַֹהר (ִּכְדִאיָתא  ,ּּ ּ ּ

ַהְקָדָמה ַדף ג ּּבַ ִכי:.)ּ ָרֵאל ַמׂשְ ִיׂשְ ּ ַכד ִאית ּבְ הֹון , ִליםּ ֵּמִאֵלין ְדִאְתַמר ּבְ ּ ָּדִנֵיאל (ּ ּ

ִכיִלים ַיְזִהירו ְכזַֹהר ָהָרִקיַע)יד ג ּ ְוַהַמׂשְ ּ ָּדא ְדִאְתְקֵרי ֵסֶפר ַהזַֹהר, ּּ ּ ּ ,
ִריך , ְּדָיְדִעין ְלִמְפַלח ְלָמאֵריהֹון א ּבְ ָמָהן ְדקוְדׁשָ ְוְלַאָפָקא ַאְזָכרֹות ִדׁשְ ּ ּּ ּ ּ ּ

ִכיְנֵתיה ּבְ ּהוא וׁשְ ּ   .ַּכָוָנהּּ
ַהְקָדָמה ֶדֶרך ַהקֶֹדׁש אֹות יא( ק ֱאִליֶעֶזר ּבַ ׂשֶ ַּדּמֶ ּ ּ ְּ(  

ִדְבֵרי ֹזַהר ַהָקדֹוׁש   )יד ְתִחיל ִלְלֹמד ּבְ ּמַ ל ִמי ׁשֶ  נֹוְתִנים ,ּּכָ
ֵני עֹוָלמֹות ֵמעֹוָלם  דֹול ִמׁשְ ַרך ִחזוק ּגָ ם ִיְתּבָ ּלֹו ֵמֵאת ַהׁשֵ ּּ ּ ְ

סֹוד  ֶּעְליֹון וֵמעֹוָלם ַהֶזה ּבְ ָיּ י ּבְ   ּה צור עֹוָלִמים"ֲהָוָי ה"ּכִ

לֹו ָהָיה ְכֵדי  ַהַכָוָנה ׁשֶ ֶּאָלא ֵיׁש ְלַרֵמז ׁשֶ ּ ּּ ָרֵאל ּּ ר ִיׂשְ ל ּבַ ִיְתַחֵזק ּכָ ּׁשֶ ּ
ה ִנְסיֹונֹות ְלַהְפִריד  ּמָ ַיֲעבֹר ָעָליו ּכַ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ַאף ׁשֶ ִּלְלמֹד ּבַ ּ ּ

זַֹהר ַהָקד ּאֹותֹו ָחִליָלה ִמִלְלמֹד ּבַ ְּוֵכן ִאם ָעַבר ָעָליו ַכָמה  ,ֹוׁשּּ ּ
ֵהם ֵליָצֵני ַהדֹור  ָלֶהם ׁשֶ ֹחֶמר ׁשֶ ִמים ּבַ ֵני ָאָדם ַהְמֻגׁשָ ִּנְסיֹונֹות ִמּבְ ּ ּ

ין ַהחֹוִחים,ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ה ּבֵ ּנָ יֵניֶהם ְכׁשֹוׁשַ ב ּבֵ ּ ְוהוא יֹוׁשֵ ּ ִכְדִאיָתא ,ּ
ין ַהחֹוִח ה ּבֵ ּנָ ַּכיֹוֵצא ּבֹו ְכׁשֹוׁשַ ין ּּ ָרֵאל ְדִאיִהי ּבֵ ה ָדא ְכֶנֶסת ִיׂשְ ּנָ ּים ְכׁשֹוׁשַ ּּ ּ

ין כוִביןֹואֹוְכל ָּסא ְכַוְרָדא ּבֵ ּ י ,ּּ ְפִתיַחת ַמֲאָמר ַרּבִ ּ ַעל ֵכן ְלֶזה ְמַרֵמז ּבִ ּ
ּ ְוהוא ְלׁשֹון ִחזוק,ִּחְזִקָיה ָרֵאל ָהרֹוֶצה  ,ּּ ַעל ֶנֶפׁש ִמִיׂשְ ִיְתַחֵזק ּבַ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ּּ

ֵבק ּבִ רוך הוא ִלּדָ ְּדֵבקות ַהּבֹוֵרא ּבָ ּ י (ְּ ְלׁשֹון ַרּבִ ִמיֵענו ּבִ ּוָבא ְלַהׁשְ ּ
ִדְבֵרי זַֹהר ַהָקדֹוׁש ַהֶזה ,ִּחְזִקָיה ְתִחיל ִלְלמֹד ּבְ ּמַ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ּׁשֶ  אֹו ,ּ

ר ְלָפֵרׁש ׁשֵ ָיבֹוא ֵאיֶזה ִאיׁש ּכָ  ְלֶזה ָהִאיׁש ,ֵּאיֶזה ַמַאְמֵרי ַהזַֹהר ּׁשֶ
ֵני עֹוָלמֹותנֹוְתִנים לֹו  ְ ַרך ִחזוק ָגדֹול ִמּשׁ ם ִיְתּבָ ֵ ֵּמֵאת ַהּשׁ ּ ּ  ֵמעֹוָלם ,ְ
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ֶּעְליֹון וֵמעֹוָלם ַהֶזה ָי ,ּ סֹוד ִכי ּבְ ּ ְוֶזהו אֹוִתיֹות ,ּה צור עֹוָלִמים"ָיה ֲהָו"ּּבְ ּ
ַמָיא',ּה"ק ָי"ַזֲח' ִסַיְעָתא ִדׁשְ ָהִאיׁש ַהֶזה ָפַתח ְוָאַמר ּבְ ּ ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ַאף ַעל ִפי ,ּ

ין ַהחֹוִחים ה ּבֵ ּנָ הוא ְכׁשֹוׁשַ ִמְקָצת ֵאיֶזה ְפָעִמים ׁשֶ ְרֶאה לֹו ּבְ ּנִ ּׁשֶ ּ ַאל  ,ּ
ִגיַח ַעל ֶזה מֹו ,ַּיׁשְ רוך הוא וָברוך ׁשְ כַֹח ָהֵאין סֹוף ּבָ ְֲחַזק ְוִנְתַחֵזק ּבְ ְּ ּ ּ ּ ּ (

ְבֵרי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַּעל ְיֵדי ּדִ ין ַה,ּ ב ּבֵ הוא יֹוׁשֵ ּ ַאף ַעל ִפי ׁשֶ חֹוִחים ּ
ה ִנְסיֹונֹות ְוֵליָצֵני ַהּדֹור ַכּמָ ּ ַאף ַעל ִפי ֵכן ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְוַאל ,ּבְ

ַמע ָלֶהם   .ִּתׁשְ
ַהְקָדָמה ֶדֶרך ַהקֶֹדׁש אֹות יב( ק ֱאִליֶעֶזר ּבַ ׂשֶ ַּדּמֶ ּ ּ ְּ(  

ֵאיָמה    )טו ן יֹוַחאי לֹוְמִדים ַהזַֹהר ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַּעל ֶקֶבר ַרּבִ
י  םּוְבִיְרָאה ּכִ ים ֵאְרעו ׁשָ ה ִנִסּ ּמָ ּּכַ ּ  

ָל ַעל ׁשְ ְּוָכך ָמָצאִתי ָכתוב ֵמָהַרב ּבַ ּ ּה ַהָקדֹוׁש ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם "ְ ּ
ַנת שפ ׁשְ ָרֵאל ּבִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ַמָסָעיו ּבְ א ּבְ י :  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו,ח"ַּהּבָ ְוַעל ֶקֶבר ַרּבִ

ֵא ן יֹוַחאי לֹוְמִדים ַהזַֹהר ּבְ ְמעֹון ּבֶ ּיָמה וְבִיְרָאה וִבְדֵבקות ּׁשִ ּ ּ
ם ים ֵאְרעו ׁשָ ה ִנִסּ ּמָ י ּכַ ְּגדֹוָלה ּכִ ּ ֵאיָמה  ,ּ ּוְצִריִכים ִלְלמֹד ַהזַֹהר ּבְ ּ

ּוְבִיְרָאה וִבְדֵבקות ְגדֹוָלה ְוכו ּ ּ ּ ְוׁשוב אֹוִדיֲעֶכם ִכי ַהיֹום יֹום ִראׁשֹון ,'ּּ ּ ּ
ְמָעַרת ַהַצִדיִקים ְוכו ָּהִייִתי ּבִ ּ י ׁשִ' ּ ם ְוַרּבִ י ֶאְלָעָזר ְוׁשָ ן יֹוַחאי ְוַרּבִ ְמעֹון ּבֶ

ָּלַמְדִתי ַהזַֹהר ּ.  
י ֲאַהֹרן ָראְטה ַזַצ, ּנַֹעם ַהְלָבבֹות( ַּמֲאָמר ִלּמוד ַהתֹוָרה ְסִעיף יא, ל"ַרּבִ ּ(  

ִניִמּיות    )טז ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִלְלֹמד ּפְ ִּמְצָוה ְוחֹוָבה ַעל ּכָ
  ַּהתֹוָרה

ה ֵעץ ַהַחִיים הוא ְּוִהּנֵ ִחיַנת ְפִניִמיות ַהתֹוָרהּ ּ ּבְ ּ ּ ָאַמר ,ּ ּ וְכמֹו ׁשֶ
ת ָנׂשא ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְדָפָרׁשַ ָרֵאל ְלִמְטַעם :ּּבְ ּ וְבִגין ַדֲעִתיִדין ִיׂשְ ּ

ְּדִאיהו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר כו, ֵּמִאיָלָנא ְדַחֵיי ּּ ֵבאור .'ּ ּ וְבִאֶגֶרת ַהקֶֹדׁש ּבְ ּּ ּ
ְזָכר ְלֵעיל ּבְ ִהיא ְפִניִמיות י ְלִמ,סֹופֹוַּמֲאָמר ַהּנִ ְּטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי ׁשֶ ּ ּּ ּ

ַּהתֹוָרה ְוַהִמְצָוה כו ּ ּ'.  

ְכָתב ִנְקָרא ֵעץ ַהַחִיים,ְּוָהִעְנָין הוא ּבִ ה תֹוָרה ׁשֶ ּ ְדִהּנֵ ּ לֹא ,ּ ּ ְלִפי ׁשֶ
ִמִיים ָכל ָכך  ים ַגׁשְ ְלבוׁשִ ה ּבִ ׁשָ ְִנְתַלּבְ ּ ּ ּ ּ ִחיַנת ְז(ּ ) ֵּעיר ַאְנִפיןֶּלֱהיֹוָתה ִמּבְ

ה ָהאֹור ָהֱאלִֹקי כו ְּוִנְרָגׁש ּבָ ּ ְזַכר ְלֵעיל ֶפֶרק י' ּ ַּכּנִ ּ ְפִניִמיות ,א"ּ ֵכן ּבִ ּ ְוָכל ׁשֶ ּ ּ
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ִמִיים ים ַגׁשְ ְלבוׁשִ ה ּבִ ׁשָ לֹא ִנְתַלּבְ ַּהתֹוָרה ׁשֶ ּ ּּ ֶרת ,ּ ֲהֵרי ִהיא ְמַדּבֶ  ׁשֶ
ל ַתְלׁשְ ֵסֶדר ַהִהׁשְ ֵּמִעְנָיִנים רוָחִנִיים ּבְ ּ ּות וְבִעְנְיֵני ֱאלֹקֹות וִבְכָללּ ּ  ְוַגם ,ּ

ה ָהאֹור ָהֱאלִֹקי ָגה רוָחִנית ְוִנְרָגׁש ּבָ ֶזה ֲהֵרי הוא ַהׂשָ ָגה ּבְ ֶכל ְוַהַהׂשָ ַּהׂשֵ ּ ּּ ּ ּ ּ, 
ם ְוָלבֹוא ִליֵדי ַאֲהָבה ְוִיְרָאה ְּוָכל ִעְנָיָנה הוא ֵליַדע ֶאת ַהׁשֵ ּ ָכַתב ,ּ ּ וְכמֹו ׁשֶ ּ

ָל ַמֶסֶכ"ַּהׁשְ לֹו ּה ּבְ בועֹות ׁשֶ ּת ׁשָ ָמה:)ַּדף קפג(ּ ִעְנַין ִלמוד ַהתֹוָרה ִלׁשְ ּ ּבְ ּּ ּ, 
גֹות :ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ֵהם ֵמִעְנְיֵני ֲחִקירֹות ִויִדיעֹות ְוַהׂשָ ּ ְוִדְבֵרי תֹוָרה ׁשֶ ּ

ַרך וְגֻדָלתֹו וִמִסְתֵרי ִמְצוֹוָתיו ְוָאז  מֹו ִיְתּבָ ֵיַדע ׁשְ ִביל ׁשֶ ׁשְ ִּיְלְמֵדם ּבִ ּּ ּ ְ ּ
ִבְרַכת ַאֲהָבה ,ִּיְתַלֵהב ְלָבבֹו ְלִיְרָאה אֹותֹו וְלַאֲהָבה אֹותֹו ִסֵים ּבְ ּ ְוֶזהו ׁשֶ ּ ּ ּ

ִמְצוֹוֶתיך ְוַיֵחד ְלָבֵבנו ְלַאֲהָבה  נו ּבְ ק ִלּבֵ תֹוָרֶתך ְוַדּבֵ ה ְוָהֵאר ֵעיֵנינו ּבְ ַּרּבָ ּ ָּ ָ

ֶמך ְוְלִיְרָאה ֶאת ׁשְ   .ּ ַעד ָכאן ְלׁשֹונֹו,ּ

תֹו ר ִהְנִחּוִבְפָרט ּבְ ם טֹוב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֲאׁשֶ ַעל ׁשֵ ּנו ּוליַרת ַהּבַ
ָמָתם ֵעֶדן ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ים ִנׁשְ ֲּאבֹוֵתינו ַרּבֹוֵתינו ַהְקדֹוׁשִ ּ ּ ַהְמַגִלים ,ּ

ם ְוָכל ִעְנְיֵני ֱאלֹקות ַהְמִביִאים ִליֵדי  ּוְמָבֲאִרים ְגֻדַלת ְורֹוְממות ַהׁשֵ ּּ ּ ּּ ּ
ַאֲהָבה ַאֲהָבה ְוִיְר ַרך ּבְ ם ְוֵאיך ְלָעְבדֹו ִיְתּבָ ְָאה וְמַלְמֵדנו ָלַדַעת ֶאת ַהׁשֵ ְ ּ ּּ ּ

ְּוִיְרָאה ִכְדָבֵעי ְוַהְדָרִכים ַהְמִביִאים ְלֶזה ִאֶגֶרת ַהקֶֹדׁש ,ּּ ָכַתב ּבְ ּ וְכמֹו ׁשֶ ּ ּ ּ
ְפִרי ֵעץ ָכַתב ּבִ קוְנְטֵרס ַאֲחרֹון ִדּבור ַהַמְתִחיל ְלָהִבין ַמה ׁשֶ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ַחִיים ְוֶזה ּּ

ה  לות ִהיא ַגם ֵכן ִמְצָוה ַרּבָ ַתְלׁשְ ְיִדיַעת ַהְמִציאות ֵמַהִהׁשְ ְּלׁשֹונֹו ֶאָלא ׁשֶ ּּ ּּ ּּ ּ
ֱאַמר ְוָיַדְעָת ַהיֹום כו ּנֶ ה עֹוָלה ַעל ֻכָלָנה ְכמֹו ׁשֶ ָגָבה ְוַאְדַרּבָ ְּוִנׂשְ ּ ּ ּ ּּ ַּדע ֶאת ' ּּ

ֱּאלֵֹקי ָאִביך כו ֵלם' ָ הוא ָהִעָקר כו' ּ כוּוְמִביָאה ְלֵלב ׁשָ ּׁשֶ ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו ' ּּ
  .'ְּוכו

ֻּמָתר וִמְצָוה ְלַגלֹות ֹזאת ַהָחְכָמה  )יז ּ חֹוַבת ִמְצָוה ְוחֹוַבת  - ּ
ִניִמּיות ַהתֹוָרה  ּחֹוָבה הוא ִלְלֹמד ּפְ ּ אְוּ ה ְוִנׂשָ   ִּהיא ִמְצָוה ַרּבָ

ִחיַנת ֵעץ ַהַח ְּוָלֵכן ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ִהיא ּבְ ּ ּ ִהיא ִגלוי ֱאלֹקות ּ ִּיים ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ָכל ֵעֶסק  הוא ָהִעָקר ּבְ ֵלם ַהְינו ְלַאֲהָבה ְוִיְרָאה ׁשֶ ְּוִהיא ַהְמִביָאה ְלֵלב ׁשָ ּ ּ ּ

ַּהתֹוָרה ְוַהִמְצוֹות כו ּ דֹורֹות ' ּ ּוִמׁשום ֶזה ִנְתַגָלה ִעַקר ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ּבַ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָכ ָּהַאֲחרֹוִנים ַדְוָקא וְכמֹו ׁשֶ ּ ִאֶגֶרת ַהקֶֹדׁש ִסיָמן כּ ַּתב ּבְ ְזַכר ְלֵעיל "ּ ּו ַהּנִ

ם ָהֲאִר ׁשֵ דֹורֹות ֵאלו ָהַאֲחרֹוִנים "ּבְ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְדַדְוָקא ּבְ ּ ֻּמָתר ּ
י ּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים לֹא ָהיו  ּוִמְצָוה ְלַגלֹות ֹזאת ַהָחְכָמה ּכִ ּּ

יִקים י ָהיו ַצּדִ ּ ְגמוִרים ְּצִריִכים ְלֶזה ּכִ ָמָתם ּ ּוִמַצד ֶעֶצם ַמֲעַלת ִנׁשְ ּ
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ֶהם ַאֲהָבה ְוִיְרָאה ֲאִמִתית ְוָלְמדו תֹוָרה  ָהיו ִמַמְדֵרגֹות ְגבֹוהֹות ָהָיה ּבָ ּׁשֶ ּּ ּּ ּ
ָמה ְולֹא ָהָיה ִנְצָרך ָלֶהם ִגלוי ְפִניִמיות ַהתֹוָרה וְכבֹוד ֱאלִֹקים  ִּלׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ְ

ַּהְסֵתר ָדָבר ְוכו ּ מֹות ְגבֹוהֹות ֲאָבל ' ּ ֵאיָנם ְנׁשָ ּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ׁשֶ ּּבַ
ך ְוִנְתַמֲעטו ַהְלָבבֹות כו ל ּכָ ּּכָ ּּ ְּלזֹאת ִמְצָוה ְלַגלֹות כו' ְ ְודֹור ַאַחר ' ּ

ם  ֵ ּּדֹור ֻמְכָרח יֹוֵתר ִעְנַין ִהְתַגלות ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ֵליַדע ֶאת ַהּשׁ ּ ּּ ּ ּ ּ
ִחיַנת ַאֲהָב ִיְהֶיה ּבְ מֹות ' ּה ְוִיְרָאה כוְּוׁשֶ ׁשָ ִּכי ִמְפֵני ְיִריַדת ַמְדֵרַגת ַהּנְ ּ

יֹוֵתר ְוִרּבוי ַהַהֲעָלמֹות מות ּבְ ְּוַהִהְתַגׁשְ ּ ּ ְּוַהֶהְסֵתִרים כו ּ י תֹוָרה ' ּ ַּגם תֹוְפׂשֵ ּ ּ
ֱאֶמת ִכי  ם וִמֵמיָלא לֹא ָהָיה ַאֲהָבה ְוִיְרָאה ּבֶ ּלֹא ָהיו יֹוְדִעים ֶאת ַהׁשֵ ּ ּּ ּ

גֹות ֱאלֹקות ַדְוָקא ִכי ֵאיך ֶיֱאַהב ַמה ַאֲהָבה  יִדיָעה ְוַהׂשָ ְְוִיְרָאה ָתלוי ּבִ ּ ּּ ּ ּ ּ
ִיְרָאה ְוכו לֹא ֵיַדע וְכמֹו ֵכן ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ם ָעֵלינו ִגָלה ָלנו ' ּ ֵ ֶחֶסד ַהּשׁ ְּוַלזֹאת ּבְ ּּ ּ ּ

ן יֶּאת ֵסֶפר ַהזַֹהר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ר ִנְתַעֵלם ַאַחר ְפִטיַרת ָהַרּבִ ּ ֲאׁשֶ ֹוַחאי ּ
ִתקוֵני ַהזַֹהר  ָאַמר ּבְ דֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים וְכמֹו ׁשֶ לֹום ְלִהְתַגֶלה ּבַ ָּעָליו ַהׁשָ ּ ּּ ּ ּּ ּ
ָדָרא  א ִיְתַפְרְנסון ְלַתָתא ֵמַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך ּבְ ֵני ָנׁשָ ה ּבְ ְְוַכּמָ ּ ּ ּ ּ

סֹוף יֹוַמָיא כו ַּבְתָרָאה ּבְ ּ'.  

ְּודֹור ַאַחר דֹור ִגָלה ָלנו ּבְ ּ ּ ַרך אֹור ְפִניִמיות תֹוָרתֹו ַעל ּ ַּחְסדֹו ִיְתּבָ ּ ּ ּ ְ ּ
ֱאָמִנים כו ל ֶאָחד ְוֶאָחד  ,'ְּיֵדי ֲעָבָדיו ַהּנֶ ְוָלֵכן ִמְצָוה ְוחֹוָבה ַעל ּכָ

ִּלְלמֹד ְפִניִמיות ַהתֹוָרה  ּ ּ ִהְלכֹות ּ ְּוִאם ֱהיֹות ִכי ִעַקר ִעְנַין ַהִלמוד הוא ּבְ ּ ּ ּּ ּ
ִּאסור ְוֶהֵתר ֻטְמָאה ְו ּ ָכַתב ' ָּטֳהָרה ְוכוּ רוִרים וְכמֹו ׁשֶ ְּכֵדי ְלָבֵרר ּבֵ ּּ ּ

ִאֶגֶרת ַהקֶֹדׁש ִסיָמן כ ּּבְ ְזַכר ְלֵעיל וְבִדּבור ַהַמְתִחיל ְלָהִבין ַמה "ּ ּו ַהּנִ ּּ ּ
ִלמוד ָכל ַה ְפִרי ֵעץ ַחִיים ְדָצִריך ְלַהְרּבֹות ּבְ ָכַתב ּבִ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ְ ּ ּג ְוִקיוָמן "ַיְרַּתּ ּ

פַֹעל ַמָמ ָיה ְלָבֵרר ּּבְ ִריָאה ְיִציָרה ֲעׂשִ ֵהן ּבְ ה ׁשֶ ָבה ִדּבור וַמֲעׂשֶ ַמֲחׁשָ ּׁש ּבְ ּ ּ ּ
ם כו ר ׁשָ רוִרין ֲאׁשֶ ּּבֵ ּחֹוַבת ִמְצָוה ְוחֹוַבת חֹוָבה הוא ּ ִמָכל ָמקֹום ,'ּ

ן ְפִניִמיות ַהתֹוָרה  ִּלְלמֹד ַגם ּכֵ ּ ּ ּ ם ּ ִאֶגֶרת ַהקֶֹדׁש ׁשָ ָכַתב ּבְ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ּ ּ
ִהיא  ָלָנה ׁשֶ ה עֹוָלה ַעל ּכֻ ַרּבָ א ְוַאּדְ ה ְוִנּשָׂ   .'ּכוִּמְצָוה ַרּבָ

ִניִמּיות ַהתֹוָרה ֲהֵרי הוא ִמְתַחּיֵב    )יח ֵאינֹו לֹוֵמד ּפְ ִּמי ׁשֶ ּּ
ַנְפׁשֹו   ּבְ

ַנְפׁשֹו ִכי ַגם  ֵאינֹו לֹוֵמד ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ֲהֵרי הוא ִמְתַחֵיב ּבְ ּוִמי ׁשֶ ּּ ּ ּּ ּ ּּ
ֵעֶסק ַהתֹוָרה  ִּיפֹל ַהּנֹוֵפל כוּּבְ לֹא ' ּ ְלַבד ׁשֶ אֶֹרך ְולֹא זֹו ּבִ ְזַכר ְלֵעיל ּבְ ַּכּנִ ְ ּ ּ

ה כו רוִרים ַאְדַרּבָ ְּיָבֵרר ּבֵ ִלמוד ַהֶזה ִכי ' ּּ ֵאינֹו רֹוֶצה ּבַ ָאַמר ִמי ׁשֶ ּוְכמֹו ׁשֶ ּּ ּ ּּ
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ֲאָתר ְדמֹוָתא כו ק ּבַ ְגֶלה ְלַבד ֲהֵרי הוא ִמְתַדּבֵ ִלמוד ַהּנִ ִּאם ּבְ ּ ּּ ּ ּוְכמֹו ' ּ
ה  ַרק ּבָ הוָבא ְלֵעיל ׁשֶ זַֹהר ְדַוְיִחי ׁשֶ ָכַתב ּבַ ּׁשֶ ּ ּ ּ ה ְלאֹור ּ ְּוַעל ָיָדה ִיְזֶכּ

ִחיַנת ֵעץ ַהַחִיים ְוַעל ָיָדה ָיבֹוא ִליֵדי ַאֲהָבה  י ִהיא ִהיא ּבְ ַּהַחִיים ּכִ ּ ּ
רוִרים ַלֲעלֹות ַנְפ ֵעֶסק תֹוָרתֹו ְלָבֵרר ּבֵ ֶהם ּבְ ְּוִיְרָאה ְוַחי ּבָ ׁשֹו ּ

ַרך כו ִיחודֹו ִיְתּבָ ּוְמקֹור ַנְפׁשֹו וְלַיֲחָדן ּבְ ּ ּ ָאְמרו ' ְּ ְּוֶזהו ַגם ֵכן ַמה ׁשֶ ּּ ּ ּ
ֶמַלח כו ַּרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְוֻכָלן ַפת ּבַ ּּ ּ ִהיא ' ּ ֶמַלח ַדְוָקא ׁשֶ ּּבַ ּ

ְזַכר ְלֵעיל ֶפֶרק ד ְּפִניִמיות ַהתֹוָרה ַכּנִ ּּ ּ ּ ּ ִּקצור: 'ּ ר ֵעץ ַהַחִיים ַיְס, ּ יר ֲאׁשֶ ּּבִ
ִמִיים ְוִעְנָיָנה  ים ַגׁשְ ְלבוׁשִ ה ּבִ ׁשָ לֹא ִנְתַלּבְ ּהוא ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ ּּ ּ

ם ְוָלבֹוא ְלַאֲהָבה ְוִיְרָאה ֵ ּדֹורֹות ,ֵליַדע ֶאת ַהּשׁ ִעָקר ִנְתַגָלה ּבַ ּ ּבְ ּּ
מֹות ְוִנ ׁשָ ָיְרָדה ַמְדֵרגֹות ַהּנְ  ִמי ,ְּתַרּבו ַהַהֲעָלמֹותָּהַאֲחרֹוִנים ׁשֶ

ִלּמוד ֶזה ן ַהְמָמֵאן ּבְ ּכֵ ַנְפׁשֹו ְוָכל ׁשֶ ֵאיָנה ְלֵמָדה ִמְתַחֵיב ּבְ ּׁשֶ ּ ּ.  
ּקוְנְטֵרס ֵעץ ַהַחִיים ֶפֶרק יג( ּ ּ(  

ִלי אֹור ְוַחּיות    )יט ה ּבְ ִניִמּיות ַהתֹוָרה ַהתֹוָרה ְיֵבׁשָ לֹא ּפְ ּּבְ ּּ ּ
ִניִמּיו' ּכו י ַהַחּיות ִהיא ּפְ ּּכִ   ּת ַהתֹוָרהּ

ֶהְכֵרַח  ֵרר ְלֵעיל ֶפֶרק יג ּבְ ְתּבָ ּנִ ה ְלַבד ַמה ׁשֶ ְּוִהּנֵ ִּלּמוד ְפִניִמיות ּ ּּ ּ
ִביָאה ִליֵדי ַאֲהָבה ְוִיְרָאה  ִהיא ִהיא ַהּמְ ֶזה ַּהתֹוָרה ְלִפי ׁשֶ ה ֵיׁש ּבְ ִהּנֵ

ְגֶלה ִכי ְפִניִמיות ַה מֹוִעיָלה ְלִלמוד ַהּנִ ּעֹוד ָדָבר ַמה ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ּתֹוָרה ִהיא ּ
ית  ֵראׁשִ ת ּבְ זַֹהר ָפָרׁשַ ָאַמר ּבַ ָמה ְלִחיצֹוִניות ַהתֹוָרה וְכמֹו ׁשֶ ִּכְנׁשָ ּ ּ ּּ ּ  )ַּדף כו(ּ

ָעה  ים ִאֵלין ִאּנון ַאְרּבָ ָעה ָראׁשִ ם ִיָפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ַּעל ָפסוק וִמׁשָ ּ ּּ ּ ּּ
ְּדִנְכְנסו ַלַפְרֵדס ּּ ִפיׁשֹו. ּ ּן ְדִאיהו "ַחד ָעאל ּבְ ִּתְנָייָנא . ִּפי ׁשֹוֶנה ֲהָלכֹותּ

ִגיחֹו ְּוָדא ְוָדא ִאיהו ֶרֶמז כו' ּן כו"ָעאל ּבְ ִחֶדֶק' ּ ְּתִליָתָאה ָעאל ּבַ ל ַחד "ּ
א ָנא ֲחִדיָדא ַקָלא ִלְדָרׁשָ ְפָר. ַּקל ְוָדא ִליׁשְ ּת ְדִאיהו "ְּרִביָעָאה ָעאל ּבַ ּ

ן זֹוָמא וֶבן ֲעַזאי ְדָעאלו ּבִ' ּמֹוָחא כו ּּבֶ ְּקִליִפין ְדאֹוַרְייָתא ֲהוו ָלָקאן ּּ ּ
הֹון י ֲעִקיָבא . ּבְ ָלם ).רנדְּפקוֵדי (ִרּבִ ׁשְ יה ְדָעאל ּבִ מֹוָחא ִאְתָמר ּבֵ ּ ְדָעאל ּבְ ּּ ּ

ָלם ׁשְ   .ְוָנַפק ּבִ

ֵהן ( ֵטי ַהתֹוָרה ׁשֶ ְפׁשָ ְקִליִפין ְדאֹוַרְיָתא ּבִ ּוֵפרוׁש ַהִמְקַדׁש ֶמֶלך ּבִ ּ ְּ ּ ּ ּ
מֹוָחא ֵהם סֹודֹות ַהתֹוָרה ְויוַבן כוֲּהָלכֹות וְדָרׁשֹו י ֲעִקיָבא ָעאל ּבְ ּת ַרּבִ ּ ּ '

ם ם ) ְּיֻעַין ׁשָ זַֹהר ָכל ַהַמֲאָמר ְועֹוד ׁשָ ם ּבַ ְּוַעֵין ׁשָ ּ ּ ּ ִסיום ַהַמֲאָמר :)ַּדף כז(ּ ּ ּ
ָאַמר ַעל ָפסוק ַוִיַקח ֲהָוָיה ֱאלִֹקים ֶאת ָהָאָדם כו ְזַכר ְלֵעיל וַמה ׁשֶ ַּהּנִ ּ ּּ ּּ ּ ּ'.  
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ִלי אֹור   )כ ה ּבְ ִניִמּיות ַהתֹוָרה ָאז ַהתֹוָרה ִהיא ְיֵבׁשָ לֹא ּפְ ּּבְ ּ ּ
ְּוַחּיות כו ִניִמּיות ַהתֹוָרה' ּ ְּוַהַחּיות ִהיא ּפְ ּ ּ  

ָאַמר ַעל ֶזה ְוַהְינו ְדִחיצֹוִניות ַהתֹוָרה תֹוָרה  ּוְבִמְקַדׁש ֶמֶלך ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ ְ

י ַה ִחיַנת ְלבוׁשֵ ְגֵלית ִהיא ּבְ ִחיַנת ַּהּנִ ֶהם ִהיא ּבְ ָמה ּבָ ׁשָ ּתֹוָרה ְוַהּנְ
ְּפִניִמיות ַהתֹוָרה  ּ ּ מֹו ֵכן ְפִניִמיות ּ ָמה ְמַחָיה ֶאת ַהגוף ּכְ ׁשָ ַהּנְ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ

לֹוֵמד ְפִניִמיות ַהתֹוָרה  ַּהתֹוָרה ְמַחָיה ֶאת ִחיצֹוִניות ַהתֹוָרה וְכׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ
ִלּמוד  ָּאז ֵיׁש לֹו ַחיות ּבְ ּ ֶהםּ ְגֵלית ְוַחי ּבָ יָלא ,ַּהתֹוָרה ַהּנִ ּ וִמּמֵ

ַחיות ר הוא ּבְ ֲאׁשֶ ַּהִלּמוד ּכַ ּ ּּ ָוָנה ,ּ ּ ֲהֵרי הוא ַמְתִאים ֶאל ַהּכַ ּ
ִלּמודֹו כו ָּהֲאִמִתית ּבְ ּ ֵאינֹו לֹוֵמד ְפִניִמיות ' ּ ׁשֶ ן ּכְ ֵאין ּכֵ ֶ ַּמה ּשׁ ּ ּ

לֹו ְגֵלית ׁשֶ ַּהתֹוָרה ֲהֵרי ִלּמוד ַהתֹוָרה ַהּנִ ּ ּ ָמה ,ּ לֹא ְנׁשָ גוף ּבְ ּ ִהיא ּכְ
ָוַנת ַהִלּמוד  יָלא ַגם ּכַ ִלי ׁשום ַחיות וִמּמֵ גוף ֵמת ּבְ ַּוֲהֵרי הוא ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ

ְדָבֵעי    .'ּכוֵאינֹו ּכִ

ִתקוֵני זַֹהר ִתקון ל ָאְמרו ּבְ ְּוֶזהו ַגם ֵכן ַמה ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ ִּתְנָיָנא ְכִתיב ְורוַח ' ּ ּ ּ
ְּורוַח כוֱאלִֹקים ְמַרֶחֶפת ַמאי  ְּדִאֵליןַעד ' ּ ה  ִּאּנון ּ ׁשָ ְּדַעְבֵדי ְלאֹוַרְיָתא ַיּבָ

ַתְדָלאְולֹא  ָלה כוָּבָעאן ְלִאׁשְ ַקּבָ ָחְכָמה ּבְ ם ' ּ ּבְ ְבלֹא ְפִניִמיות ְּיֻעַין ׁשָ ּּדִ ּ ּ
ִלי אֹור ְוַחיות כו ה ּבְ ַּהתֹוָרה ָאז ַהתֹוָרה ִהיא ְיֵבׁשָ ּ ּ ְּוַהַחיות ִהיא ' ּּ ּ

ְּפִניִמי ּות ַהתֹוָרה ּ ְּוֶזהו ִעְנַין ְוֶדֶרך ַחִיים ְדַקאי ַעל ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ' ְּוכוּ ּ ּּ ּּ ּ ְ

יך ַעל  ִחיַנת ֶדֶרך ַחִיים ָאז ַמְמׁשִ ר ֵיׁש ּבְ ִחיַנת ֵעץ ַהַחִיים ְוַכֲאׁשֶ הוא ּבְ ְׁשֶ ְּ ּּ ּ
ִחיַנת ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור כו ֵאר ְלֵעיל ֶפֶר' ָּידֹו ּבְ ְתּבָ ּנִ ַעל ְיֵדי ' ק בּׁשֶ ׁשֶ

ֵיׁש ֶדֶרך ַחִיים  יך ִגלוי אֹור ֵאין סֹוף ְוַהְינו ְכׁשֶ ּתֹוָרה וִמְצוֹות ַמְמׁשִ ְּ ְּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
לֹו כו ֵעֶסק ַהתֹוָרה ְוַהִמְצָוה ׁשֶ ֶהם ּבְ ִחיַנת ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ְוָאז ְוַחי ּבָ ּּבְ ּּ ּּ ּ ּ ּ '

ִּקצור ר ְפִניִמיות ַהתֹוָרה, ּ ּיֹוִסיף ֲאׁשֶ ּ ּ ָמה ְלִחיצֹוִניות ַהתֹוָרה ּ ּ ִהיא ִכְנׁשָ ּ ּ ּ
יך ַעל  ֵיׁש ֶדֶרך ַחִיים ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ַמְמׁשִ ה ַחִיים ְכׁשֶ ְַהגוף ְונֹוֶתֶנת ּבָ ְּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ ּּ ּ

  .ָידֹו ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור
ם ֶפֶרק טו( ּקוְנְטֵרס ֵעץ ַחִיים ׁשָ ּ ּ(  

ְפִניִמיּות ַהתֹו   )כא ר עֹוֵסק ּבִ ֲאׁשֶ ּּכַ ר ֵעץ ַהַדַעת ּ ָּרה וִמְתַחּבֵ ּ
ים ֵעץ ַהַחּיִ י,ּבְ א ְדַחּיֵ ִחיַנת ַסּמָ ְגֶלה ּבְ ה לֹו ִלּמוד ַהּנִ ּ ָאז ַנֲעׂשֶ ּ  

ֱאָמִרים ְלֵעיל ֵתְדעו ְוָתִבינו ְנִחיצות  ה ַעל ִפי ָכל ַהְדָבִרים ַהּנֶ ְּוִהּנֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ר ִהי ְּוֶהְכֵרִחיות ֵעֶסק ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ַוֲאׁשֶ ּ ּּ ְזַמן ּּ ּא ִעַקר ַחֵיינו ְוִאם ִכי ּבַ ּ ּ ּ ּ
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רוִרין ְוכו ְכֵדי ְלָבֵרר ּבֵ ְגֵלית ּבִ תֹוָרה ַהּנִ יֹום ְצִריִכים ַלֲעֹסק יֹוֵתר ּבַ ּּבַ ּ ּ ּ '
ִיְהֶיה ֵעֶסק ַהתֹוָרה ָרצוי וְמֻכָון ֶאל ֲאִמִתית ַהַכָוָנה הוא  ֲּאָבל ֶזה גוָפא ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ַּעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהתֹוָרה ַהְפ ִלמוד ַהתֹוָרה ּ ִּניִמיות וָבה ַדְוָקא ִיְחֶיה ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
לֹום ִיֹפל  ְגֶלה ָרצוי וְמֻכָון ְכָלל ִכי ָחס ְוׁשָ ְגֵלית וִבְלָעָדה ֵאין ִלמוד ַהּנִ ַּהּנִ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ
ק  לֹום וִמְתַדּבֵ ה ֵיׁש ְוָדָבר ְויֹוֵרד ְונֹוֵפל ַחס ְוׁשָ ֲעׂשֶ ּנַ ה ׁשֶ ַּהּנֹוֵפל ִמֶמּנָ ּ ּ

ִאי ָּלָנא ְדמֹוָתא ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ִכי ִאם ּבְ ְפִניִמיות ּ ר עֹוֵסק ּבִ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ
ֵעץ ַהַחִיים ְוכו ַעת ּבְ ר ֵעץ ַהּדַ ַּהתֹוָרה וִמְתַחּבֵ ּ ה לֹו ִלּמוד ' ּּ ָּאז ַנֲעׂשֶ

ַחֵיי כו א ּדְ ִחיַנת ַסּמָ ְגֶלה ּבְ ַּהּנִ ּ'.  
ם ֶפֶרק כא( ּקוְנְטֵרס ֵעץ ַהַחִיים ׁשָ ּ ּ(  

ֵר   )כב ִעים ּגֹוָרלֹו ָאהוַאׁשְ ּי לֹו ַמה טֹוב ֶחְלקֹו וַמה ָנּ ּ ב ּ
  ְּלַמְעָלה ְוֶנְחָמד ְלַמָטה

ה ְוִלְגרֹם ִרְפיֹון ִחׁשול וְמִניָעה  ּאֹוי ִלי ִאם ִאיָעְצך ַעל ַהְפִריׁשָ ּ ּ ּ ָ

ָחְכָמה  ַמת ַהתֹוָרה ְוׁשֶֹרׁש ָהֱאמוָנה ּבְ ִלי ָסֵפק ִנׁשְ ִהיא ּבְ ֵּמָחְכָמה זֹו ׁשֶ ּ
ֵני ֲעִלָיה ְוַדַעת ּ וְתבוָנה וְבִלי ָסֵפק ְדָזָכה ָלה ְוָיֵרית ָלה הוא ִמּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ֵרי ּּ ַאׁשְ

ה  ִעים גֹוָרלֹו ָאהוב ְלַמְעָלה ְוֶנְחָמד ְלַמּטָ ּלֹו ַמה ּטֹוב ֶחְלקֹו וַמה ָנּ ּּ
  .'ְּוכו

  )ַּחַות ָיִאיר ִסיָמן רי(

לֹום ִוי   )כג ָכל ִמיֵני ַצַער ָחס ְוׁשָ ִריָדה ֵעָצה ִנְפָלָאה ּבְ
ְּוַקְטנות ַהּמִֹחין ְוִטְמטום ַהֵלב ּ ּלֹוַמר ֹזַהר ְוִתקוִנים... ּ ּ - 

בֹוִהים ׁשוִטים ָזכו ַעל ְיֵדי ֶזה ְלִעְנָיִנים ּגְ ים ּפְ ֲּאָנׁשִ ּּ  

לֹום ִויִריָדה ְוַקְטנות ְוֶזה  ָכל ִמיֵני ַצַער ָחס ְוׁשָ ֵּעָצה ִנְפָלָאה ּבְ
ַּהּמִֹחין ְוִטְמטום ַהֵלב  ְדָבִרים ַקִלים ְכמֹו ֵעין ַיֲעֹקב ִמְדָרׁש אֹו ִלְלמֹדּ ּ ּבִ ּ
ּלֹוַמר זַֹהר ְוִתקוִנים  ְּוַגם ִלְלמֹד ְגָמָרא ָפׁשוט ַגם ִכי לֹא מוָבן ֶאְצלֹו ּ ּּ ּ ּ ּ

ְּכלום  ל ִמיֵני ְיִריָדה ּ ְּוֶזה ֵעָצה ְגדֹוָלה ְוִנְפָלָאה ְלִהְתַעלֹות ִמּכָ ּ
ְּולֹא ְכַדַעת ַהׁשֹוִטיְּוַקְטנות  ל ּ ִלּבֹו ּבַ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֵאין ִלְלמֹד ּבְ אֹוְמִרים ׁשֶ ּם ׁשֶ

יֹותִּעמֹו  ה ַמֲעׂשִ ּמָ ְּוָידוַע ּכַ ָזכו ַעל ְיֵדי ֶזה  ּ ים ְפׁשוִטים ׁשֶ ֵּמֲאָנׁשִ ּּ ּ
  .ְּלִעְנָיִנים ְגבֹוִהים

ּנַֹעם ַהְלָבבֹות ַמֲאָמר ִלּמוד ַהתֹוָרה( ּ ּ(  
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ֵצ   )כד ִלּמוֵדנו אֹוָתן לֹא ִיּמָ ַּוֲאַנן ּבְ ַדְעֵתנו ָדָבר מוָבן ּ ּא ּבְ ּּ ּ
לֹות ּזוַלת ְקִריַאת ַהּמִ ּ  

לו  ִקּבְ ְּוֵאין ְרָאָיה ִמַמַאְמֵרי זַֹהר ְוֵסֶפר ְיִציָרה ְוַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ׁשֶ ּ ּ
ין ֶעְליֹוִנים ְוֵכן ָהָנך ְינוֵקי ְדַבזַֹהר  א ְדָסִבין ְוֵאִלָיהו וִמַקִדיׁשִ ִּמִפי ַסּבָ ּ ּ ּּ ּ ְּ ּ ּּ

ם  ּרוַח ַהׁשֵ ם וִמָלתֹו ַעל ְלׁשֹוָנם ְוַגם ָהֱאלִֹקי ָהֲאִרּ ָּהָיה ּבָ ּי ְוגוָריו "ּ
לו ִמֶמּנו ֶפה ֶאל ֶפה ִמִפי ֶעְליֹוִנים ָיְצאו ַהְדָבִרים  ִקּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ ִלּמוֵדנו ּּ ַּוֲאַנן ּבְ ּ

לֹות  ָבר מוָבן זוַלת ְקִריַאת ַהּמִ ַדְעֵתנו ּדָ ֵצא ּבְ ּאֹוָתן לֹא ִיּמָ ּ ּ ּ ַמה ּ
ֵאי ים ְלָבֵאר ִדְבֵרי ַהזַֹהר ַהֲחתוִמים ּׁשֶ ּן ֵכן ֵאלו ָהַאֲחרֹוִנים ַהְמַבְקׁשִ ּּ ּ ּ ּ ּ

ֱעָלִמים ְוִלְפָעִמים ֵהם ְכסֹוְתִרים ֶזה ֶאת ֶזה   .ְּוַהּנֶ
  )ַּחַות ָיִאיר ִסיָמן רי(

ָלה הוא ִנְדֶחה    )כה ך ַעְצמֹו ִמִלּמוד ַהַקּבָ ל ַהּמֹוֵנַע ְוחֹוׂשֵ ּּכָ ּּ ּ ְ

ִחַצת ַצִדי ִּמּמְ אֹור ּ ִּקים וַמְפִסיד עֹוָלמֹו ְוֵאינֹו זֹוֶכה ִלְראֹות ּבְ
ַרך ים ִיְתּבָ ֵני ֶמֶלך ַחּיִ ְּפְ ְ  

ִלים ָהַאֲחרֹוִנים ִהְתעֹוְררו  ֵלִמים ִמְמֻקּבָ ים ְוֵכן ׁשְ ַרּבִ ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ּ
ָלה ְוהֹוִכיֵחנו ִמִדְבֵרי ַהזֹ ֵני ָאָדם ַעל ִלמוד ַהַקּבָ ְמאֹד ִלּבֹות ּבְ ּּבִ ּ ּ ּּ ַהר ּ

ָכְתבו  ְּוִתקוִנים ְולֹא עֹוד ֶאָלא ׁשֶ ּּ ּ ך ַעְצמֹו ִמִלּמוד ּ ל ַהּמֹוֵנַע ְוחֹוׂשֵ ּּכָ ּ ְ

יִקים וַמְפִסיד עֹוָלמֹו ְוֵאינֹו זֹוֶכה  ִחַצת ַצּדִ ָלה הוא ִנְדֶחה ִמּמְ ַּהַקּבָ ּּ ּ
ַרך אֹור ְפֵני ֶמֶלך ַחִיים ִיְתּבָ ְִלְראֹות ּבְ ְּ ּ.  

  )ַּחַות ָיִאיר ִסיָמן רי(

ל ִתקון    )כו ִמים ּכָ ֵאלו ַהּיָ ְלֹמד ַהִתקוִנים ּבְ ּיִ ֵרי ָאָדם ׁשֶ ַּאׁשְ ּ ּּ ּ ּּ ּ
יֹומֹו ְולֹא ַיֲעֹבר ל אֹותֹו ַהּיֹום ְדַבר יֹום ּבְ   ּׁשֶ

ל  ל ִתקון ׁשֶ ֵאלו ַהָיִמים ּכָ ִיְלמֹד ַהִתקוִנים ּבְ ֵרי ָאָדם ׁשֶ ְּוַאׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ
ֹ יֹומֹו ְול ַבר יֹום ּבְ ִּכי ְלָכל ָדָבר ֵיׁש ׁשֶֹרׁש ְוַטַעם  ,א ַיֲעבֹרּאֹותֹו ַהיֹום ּדְ ּ

לֹא ִיְקדֹם ְולֹא ְיַאֵחר. ְּוַכָוָנה ָּלֵכן טֹוב ׁשֶ ל , ּ ְּוֵכן ָהָיה ִמְנָהגֹו ַהטֹוב ׁשֶ
נו מֹוֵרנו ָהַרב ַהֻמְפָלא ָקדֹוׁש ַמר ַהַפְרֵד ֲּעֶטֶרת ָראׁשֵ ּ ּ ּס ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו "ּ ּ

ְזַמ ָּאֵמן ַוֲאִפלו ּבַ ּ ָהָיה לֹו עֹל ַהִצּבור ָהָיה פֹוֶנה ִמָכל ָהִעְנָיִנים ְוִלֵמד ּ ּן ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ָכל יֹום , ּחֹוַבת ַהיֹום ת ַדִפים ּבְ ִיְלמֹד ֲחֵמׁשֶ ַּגם טֹוב ְלַבַעל ְתׁשוָבה ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ
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ם ַהְגדֹוִלים ֵחֶלק ב ֵסֶפר ׁשֵ ָכַתב ּבַ ֵּמַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְכמֹו ׁשֶ ּ ּּ ּ ' ַמֲעָרָכה ב' ּ
  .'אֹות ב

ינו ַחִיים ָפאָלאִג( ַּרּבֵ   )מֹוֵעד ְלָכל ַחי, י'ּ

ן יֹוַחאי ִיְהֶיה    )כז ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַּעל ְיֵדי ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְדַרּבִ
ֵלָמה ְואֹור ָחָדׁש ַעל  ֻאָלה ׁשְ הוא ַהּגְ ֱאֶמת ׁשֶ ִּתקון ַההֹוד ּבֶ ּּ ּ ּ

ָיֵמינו ְמֵהָרה ּבְ   ִּצּיֹון ָיִאיר ּבִ

ֶזה ִכ ִחיַנת הֹוד ַעל ֵכן ֵּיׁש ִלְרמֹז עֹוד ּבָ י הוא ּבְ ּי נֹוַדע ֶאֶלף ַהֲחִמיׁשִ ּ
סֹוד ָכל ַהיֹום  ָלה ּבְ ּלֹא ִנְתַגָלה ְלָהִראׁשֹוִנים ָכל ָכך ָחְכַמת ַהַקּבָ ּ ּ ּּ ּ  ָּדָוהְּ

ְזַמן ָהֲאִר ּבִ ָכל ַהְסָפִרים ַעד ׁשֶ ַּכּנֹוָדע ּבְ ֶאֶלף "ּ ָהָיה ּבָ י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשֶ
י ִמ ׁשִ ַּהׁשִ ִעָתה ַעל ֵכן ּ ל ּבְ ָּיָמיו ְוָהְלָאה ָהָיה ַהְתָחַלת ְזַמן ַהְגֻאָלה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ

ִּנְתַגָלה ָחְכַמת ָהֲאִר ֵפרוׁש ִדְבֵרי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש "ּ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ּ ּ ּ
סֹו ן יֹוַחאי ָהָיה ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֶאֶלף ָהְרִביִעי קֶֹדם ֶאֶלף ף ָאְמָנם ַרּבִ

ַנת ַהֲחִמי ׁשְ הוא ַרב ִנְפַטר ּבִ ָכַתב ֵסֶפר ַהזַֹהר ׁשֶ א ׁשֶ י ַאּבָ י ְוַתְלִמידֹו ַרּבִ ּׁשִ ּ ּ
ֵסֶדר ַהדֹורֹות ' ג י ַכְמבָֹאר ּבְ ָּלֶאֶלף ַהֲחִמיׁשִ ַרך ּ ם ִיְתּבָ ֵ ים ַהּשׁ י ִהְקּדִ ְּכִ

ה  ּכָ מֹו ְרפוָאה ַלּמַ י ּּכְ ֶּטֶרם ְתִחַלת ָהֶאֶלף ַהֲחִמיׁשִ הוא הֹוד(ּ ַּתב ִנְכ) ּׁשֶ
ְקָרא ִמְדָרׁש ִיְהֶיה אֹור ּנִ  ַמֲעֶטה הֹודְּוָהאֹור ַהֶזה ֶנֱאָצל ֵמ, ֵּסֶפר ַהזַֹהר ׁשֶ

ְבִחיַנת ִהְקִדים ְרפוָאה  י ּבִ ִּכְבָיכֹול ְוָהָיה קֶֹדם ַהְתָחַלת ֶאֶלף ַהֲחִמיׁשִ ּ ּ
ְזַמן ָהֲאִר' ְּוכו ְתַגָלה ֵפרוׁשֹו ּבִ ּנִ ְזַכר ְלֵעיל ַעד ׁשֶ ַּכּנִ ּ ּ ּ ּ ֶיֶתר י "ּ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ

ֶקֶרן אֹוָרה  ל תֹוָרה ֶהֱעִמיָדנו ּבְ ֵאת ְועֹז ׁשֶ ּׂשְ ְוַעל ְיֵדי ָחְכַמת ָהֱאֶמת ּ
הוא ַהְגֻאָלה  ֱאֶמת ׁשֶ ן יֹוַחאי ִיְהֶיה ִתקון ַההֹוד ּבֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ ּּדְ ּּ ּ ּ ּ

ָי ְמֵהָרה ּבְ ֵלָמה ְואֹור ָחָדׁש ַעל ִציֹון ָיִאיר ּבִ ֵּמינו ְוֶזהו ֵיׁש לֹוַמר ּׁשְ ּ
ם ָקִניָת הֹוְדך ַוֲהָדֶרך ַהְינו הֹוד ְוַגם ָהָדר ר יֹוַחאי ׁשָ ֶזֶמר ּבַ ָרַמז ּבַ ּׁשֶ ָ ָ ּ 

ְזַכר ְלֵעיל ַּכּנִ ּ.  
ָכר ַמֲאָמר ַגל ֵעיַני אֹות ב( ׂשְ ַער ִיׂשָ   )'ּׁשַ

ֵסֶפר ַהזַֹה   )כח ְסָתרֹות ּבְ ָלה ַהּנִ ן יֹוַחאי ּגִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַּרּבִ ּ ר ּ
ִאיר  ן אֹור ַהּמֵ ם ּכֵ ְתָרָאה ּגַ ָדָרא ּבַ ְרְנִסין ּבְ ִּדְבַהאי ֲחבוָרא ִיְתּפַ ּ

  ּוָבא ְלָכל ָהעֹוָלם

ֲעבוֶרך ה ָאָדם ֶנֱאַמר ּבַ ר יֹוַחאי ַנֲעׂשֶ ֶזֶמר ּבַ ָּבַ ּ ת :ּ ַמְעִתי ִמְקֻדׁשַ ּ ׁשָ ּ ּ
י ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ִמפֹה  ֲּאדֹוִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ּ ְּזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ּ ּ
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ְסֻעַדת ל י "ּּבִ ה ָאָדם ָקֵאי ַעל ַרּבִ ֲעׂשֶ ּנַ ֹעֶמר ִכי ִלְכאֹוָרה ֵהיָכן ֶנֱאַמר ׁשֶ ּג ּבָ
ן יֹוַחאי ַדְוָקא ְמעֹון ּבֶ ה , ּׁשִ ה ָדְרׁשו ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַנֲעׂשֶ ַּאך ִהּנֵ ּ ּ ְ

ַמ ה ְוִנׁשְ ְזכות ַנֲעׂשֶ ָרֵאל ֶאת ָּאָדם ֶנֱאַמר ּבִ לו ִיׂשְ ִקּבְ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּע ְוַהְיינו ּבִ ּּ
ינו ה ַרּבֵ ַּהתֹוָרה ַעל ְיֵדי מׁשֶ ַמת , ּ ן יֹוַחאי ָהָיה ִנׁשְ ְמעֹון ּבֵ י ׁשִ ְּוָידוַע ִכי ַרּבִ ּ
לֹום ינו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ּמׁשֶ ינו ָעָליו , ּ ה ַרּבֵ ְתַגָלה ַעל ְיֵדי מׁשֶ ּנִ ּוַמה ׁשֶ ּּ ּ

לֹום ַהתֹו ַּהׁשָ ְסָתרֹות ִגָלה ּ ִנְגלֹות ְוִנְסָתרֹות ַאך ַהּנִ ָכל ְפָרֶטיָה ּבְ ָּרה ּבְ ּ ּּ ְּ

ַע ְועֹוד ִליִחיֵדי ְסֻגָלה  לֹום ַרק ְלַאֲהרֹן וָבָניו ִויהֹוׁשֻ ינו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ּמׁשֶ ּ ּּ
לֹום ינו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ְגלֹות ָלנו וְלָבֵנינו ִממֹׁשֶ ִּמַתְלִמיָדיו ְוַהּנִ ּּ ּ ּ ּ ל ּ ִקּבֵ ּ ׁשֶ

ִסיַני ֵסֶפר ַהזַֹהר ֲאָבל , ּבְ ְסָתרֹות ּבְ ן יֹוַחאי ִגָלה ַהּנִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַּרּבִ ּ ּ ּ
ִאיר וָבא  ן אֹור ַהּמֵ ְתָרָאה ַגם ּכֵ ָדָרא ּבַ ְבַהאי ֲחבוָרא ִיְתַפְרְנִסין ּבְ ּּדִ ּּ ּ

ן יֹוַחאי ַתְכִל, ְלָכל ָהעֹוָלם ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְּוהוא ְלִפי ֶזה ַרּבִ ְרָצה ּ ּית וְגַמר ַהּנִ
לֹום ינו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ִּממֹׁשֶ ן ׁשַ, ּּ ה ִּפַעל ּכֵ ָאְמרו ַנֲעׂשֶ ֶ ּיר ִיָתֵכן ַמה ּשׁ ּ

ַמע ְוָהָיה  ה ְוִנׁשְ ִביל ַנֲעׂשֶ ׁשְ ה ָאָדם ּבִ ֲעׂשֶ י ַהּנַ ֲעבוֶרך ּכִ ָָאָדם ֶנֱאַמר ּבַ ּ
ַא ְסָתרֹות ּבְ ַרת ַהַתְכִלית ְלִגלוי ַהּנִ ָּאז ַמּטְ ּ י ּּ ֲּחִרית ַהָיִמים ַעל ְיֵדי ַרּבִ

ֲעבוֶרך ה ָאָדם ֶנֱאַמר ּבַ ִפיר ַנֲעׂשֶ ן ׁשָ ן יֹוַחאי ַעל ּכֵ ְמעֹון ּבֶ ָׁשִ ּ.  
ָכר ַמֲאָמר ַגל ֵעיַני אֹות ג( ׂשְ ַער ִיׂשָ   )'ּׁשַ

ֲעלֹות    )כט ּמַ לֹא ִקֵדׁש ֶאת ַעְצמֹו ּבַ ׁשוט ׁשֶ ם ִאיׁש ּפָ ּּגַ ּ ּ
ָלה ָּהְראוִיים ְלִלּמוד ַהַקּבָ ּ ל ָמקֹום ֻיְקַרב ֶאל ַהָחְכָמה ּ  ִמּכָ

א ִא סֹוף יֹוַמּיָ ְפָרט ּבְ ֶזה ַתְלָיא ִהְתָקְרבות , ֵּליןיַּההוא ּבִ ּבָ ּׁשֶ ּ
ֻאָלה   ַּהּגְ

ֵרי ָהעֹוְמִדים ַעל  ֵרי ָהָעם לֹוְמֶדיך ְוַאׁשְ ר ַאׁשְ ְזּכַ ֶזֶמר ַהּנִ ָעֹוד ּבַ ּ
ֵהָמה לֹוְמ: ָסֹוֶדך ה ְדֵכיָון ׁשֶ ִּלְכאֹוָרה ָקׁשֶ ֶּדיך לֹוְמֵדי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּ ּ ָ

הוא ַמְדֵרָגה ְפחוָתה ַכּנֹוַדע  ְלׁשֹון ָהָעם ׁשֶ ְּוָחְכַמת ָהֱאֶמת ֵאיך ְקָראום ּבִ ּ ּ ּּ ְ

ְדָרׁשֹות ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְוַרׁשִ ּי ַעל ַהתֹוָרה ַכָמה ְפָעִמים"ּּבִ ּ ּ ְַאך , ּ

ִּמֶזה הוא ְרָאָיה יַטת ַהְמֻק ּ ֵסֶפר סור ֵמַרע ְּכׁשִ ִלים ַרּבֹוֵתינו וִבְפָרט ּבַ ּּבָ ּ ּּ
ם ֶהֱאִריך ְלָבֵאר ׁשָ ה טֹוב ְכמֹו ׁשֶ ְַוֲעׂשֵ ׁש , ּ לֹא ִקּדֵ ַגם ִאיׁש ַהָפׁשוט ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ל ָמקֹום  ָלה ִמּכָ ֲעלֹות ָהְראוִיים ְלִלּמוד ַהַקּבָ ּמַ ך ּבַ ל ּכָ ֶּאת ַעְצמֹו ּכָ ּ ּ ְ

ֶזה ַתְלָיא ֻּיְקַרב ֶאל ַהָחְכָמה ַההוא ּבִ ּבְ סֹוף יֹוַמָיא ִאיֵלין ׁשֶ ְּפָרט ּבְ ּ ּ
ָיֵמינו ְמֵהָרה ּבְ ִּהְתָקְרבות ַהְגֻאָלה ּבִ ּּ ְלׁשֹון ּ ֶזה ּבִ ּ ַעל ֵכן ָכַתב ּבָ ֵרי 'ּ ַאׁשְ
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ַמְדֵרָגה ְפחוָתה ְוַאף ַעל ִפי ֵכן 'ָהָעם ְבִחיַנת ָהָעם ּבְ הוא ּבִ ּ ׁשֶ ּּ ּ
ְבִחיַנתְוַי (ִָיְתָקֵרב ִלְהיֹות לֹוְמֶדיך ַרך ִלְהיֹות ּבִ ם ִיְתּבָ ְַעְזֵרהו ַהׁשֵ ּ ּ (

ֵרי ָהָעם ָהעֹוְמִדים ַעל סֹוֶדך יג וְלַהְצִליַח (ַָאׁשְ ְּלַהׂשִ ֵּכן ְיִהי ָרצֹון ) ּ
ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ   .ּּבִ

ָכר ַמֲאָמר ַגל ֵעיַני אֹות טוב( ׂשְ ַער ִיׂשָ   )ּׁשַ

ָפָתיו ַאף ַעל ִפ ׂשְ ַּאך ִאם מֹוִציא ּבִ ֵאינֹו ֵמִבין ֲאִפלו ֵפרוׁש ְ ּי ׁשֶ ּּ ּ
הוא ַעם ָהָאֶרץ ֲהֵרי ֶזה ְמַקֵים ִמְצַות וְלַמְדֶתם ַּהִמלֹות ִמְפֵני ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ְוְלִפיָכך , ּ ּ

עֹוֶלה  ַחר ִלְפֵני ַהְפסוִקים ְוֵכן ְכׁשֶ ׁשַ ְרַכת ַהתֹוָרה ּבַ ָּכל ַעם ָהָאֶרץ ְמָבֵרך ּבִ ּ ּ ּּ ּ ּ ְ

ֶמה ְד. ְּלֵסֶפר תֹוָרה ּּבַ תֹוָרה ּ ְכָתב ֲאָבל ּבַ ּבִ תֹוָרה ׁשֶ ָּבִרים ֲאמוִרים ּבְ ּ
ב ִלמוד ְכָלל  ַעל ֶפה ִאם ֵאינֹו ֵמִבין ַהֵפרוׁש ֵאינֹו ֶנְחׁשָ ּבְ ּׁשֶ ּּ ּ ּ ְּוַאף ַעל ִפי ֵכן ּ

לֹא יוַכל ְלָהִבין  ְדָבִרים ׁשֶ ָכל ַהתֹוָרה ַגם ּבִ ֵּיׁש ָלָאָדם ַלֲעֹסק ּבְ ּּ ּ
ב ַדף קפהזַֹהר ַו( ְוֶלָעִתיד ָלבֹוא ֵּיׁשֵ ל ַהתֹוָרה  )ּ יג ּכָ ה ְלָהִבין וְלַהּשִׂ ִּיְזֶכּ ּ

ְעתֹו יָגה ִמקֶֹצר ּדַ עֹוָלם ַהֶזה ְולֹא ִהּשִׂ ה ּבָ ָעַסק ּבָ ּׁשֶ ּ ּ ּּ.  
ְלָחן ָערוך ָהַרב ִהְלכֹות ַתְלמוד תֹוָרה ֶפֶרק ב( ּׁשֻ ּ ּּ   )ֲהָלָכה יב ְויג' ְּ

ְּסֻגָלה ְלִטְמטום ַהֵלב   )ל ְקֶוה ְלַטֵהר ֶאת ַע-ּּ ּמִ ְוִלְלֹמד  ְצמֹו ּבַ
ְמקֹום  ִאיר ּבִ ּמֵ י ֹזַהר הוא ִמְלׁשֹון ֶהָאָרה ׁשֶ ֵּסֶפר ַהזַֹהר ּכִ ּ ּ

ך   ְַהחֹׁשֶ

ִטְמטום ַהֵלב ִהיא  ְּלָהִבין ִעְנַין ִטְמטום ַהֵלב ְוִטְמטום ַהמַֹח ׁשֶ ּּ ּ ּּ ּ
ה ֵלב ָהֶאֶבן ְוכו ֲעׂשֶ ּנַ ְקֶוהְלַטֵהר ֶאת ְּוֵעָצה ַהְיעוָצה ְלֶזה ', ּׁשֶ ּמִ  ַעְצמֹו ּבַ

ְמקֹום  ִאיר ּבִ ּמֵ י זַֹהר הוא ִמְלׁשֹון ֶהָאָרה ׁשֶ ְּוִלְלמֹד ֵסֶפר ַהזַֹהר ּכִ ּ ּ
ך    .'ְּוכוְַהחֹׁשֶ

  )ט"ִאְמֵרי קֶֹדׁש ְסְטֶרעִליְסק אֹות י(

ם טֹוב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה   )לא ַעל ׁשֵ ֶאָחד , ֲּאִמיַרת ַהזַֹהרּבַ: ַהּבַ
ֵאינֹו הַּהְמַכֵון ְוֶאָחד ׁשֶ ְרּבֶ ּיַ ּ ְמַכֵון וִבְלַבד ׁשֶ ּ  

י ִהֵלל ִמָפאִריְטׁש(ִּממֹוִרי  ַּרּבִ ם טֹוב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ) ּ ַעל ׁשֵ ָאַמר ַהּבַ
ה ְוֶאָחד  ָאְמרו ֶאָחד ַהַמְרּבֶ ה ְדָבִרים ַהְכָלל ֵהֶפך ִמַמה ׁשֶ לֹׁשָ ׁשְ ּּבִ ּ ּ ּּ ְ ּ

ַמִי ְיַכֵון ִלּבֹו ַלׁשָ ַּהַמְמִעיט וִבְלַבד ׁשֶ ּּ ֵאינֹו ֶּאָלא  םּּ ֶּאָחד ַהְמַכֵון ְוֶאָחד ׁשֶ
ה ַיְרּבֶ ְּמַכֵון וִבְלַבד ׁשֶ ּ ָמה ְוכו , ָהִראׁשֹון.ּ ׁשָ ֲּאִמיַרת ַהזַֹהר ְמֻסָגל ַלּנְ ּ ּ'.  
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ִּמְגָדל ֹעז ַעּמוד תכ(   )ד"ּ

ָמה   )לב ִביל ִתקון ְנׁשָ ׁשְ ִּתקוֵני ֹזַהר ַדף ֶאָחד ּבִ ּּ ּּ ּּ  

י ֲע ל ִמֶמּנִ ִקּבֵ ְּוָכל ֶאָחד ׁשֶ י ּ ִתקון ַנְפׁשִ ם ִיְרֶאה ַלֲעסֹק ּבְ ּבֹוַדת ַהׁשֵ ּ ּ
ָניֹות ו ֲעִדי ָכל יֹום ֶפֶרק ִמׁשְ נֹוַתי ִלְלמֹד ּבַ ּוְלַאַחר ֲאִריכות ָיַמי וׁשְ ּ ּ ּ  ְלֹוַמר ּ

ף ֶאָחד י ְלָכל ַהָפחֹות ּדַ ִביל טֹוַבת ַנְפׁשִ ׁשְ ְּקָצת ִתקוֵני זַֹהר ּבִ ּ ּּ 
ּב חֶֹדׁש ָהִראׁשֹוִנים ְוָכָכה ָכל "ָכל יֹום ִמיְּוִלְלמֹד ְקָצת ַאָגָדה ְוֶזה ּבְ

רות ְלעֹוָלם ִהְתַקׁשְ ֲארו ּבְ ְּיֵמיֶהם וְבֶזה ִיׁשָ ּ ּּ ּ.  

ָמה   )לג ֹּזַהר ֲעבור ִתקון ְנׁשָ ּּ ּ  

ַני ְוַתְלִמיַדי  ְּוֵכן ִיָזֲהרו ּבָ עור ִתקוֵני ּ ל ְיֵמיֶהם ֵאיֶזה ׁשִ ִּלְלמֹד ּכָ ּ ּּ
ֲעבוִרי רותּ וְבכַֹח ֶזה ִיּזַֹהר ּבַ ְּהֶיה ָלֶהם ִהְתַקׁשְ ם ְלִהַתֵקן ,ּ ּ ְוִאם ְיַזֵכִני ַהׁשֵ ּ ּ ּ

ֶּאְזכֹר ָלֶהם זֹו ַהטֹוָבה ּ.  

ָרכֹות ְוִתְרֶאה  ַעל ֶפה ַמֶסֶכת ּבְ ַתֲחזֹר ּבְ ך ׁשֶ אִתי ְלַבֶקׁשְ ְּועֹוד ּבָ ּ ּּ ָ

ם ִכי טֹוָבה ְגדֹוָלה ִיְצ לו ִמֶזה ְלַמַען ַהׁשֵ ְּלָגְמרֹו ְוַאל ִתְתַרׁשְ ּ ּ ּּ ּ ַָמח ְלך ּ

ך ַעל ְיֵדי ֶזה  ַנְפׁשְ ִפים ִתקוֵני זַֹהרָּבְ ָכל יֹום ֵאיֶזה ּדַ ְּותֹאַמר ּבְ ּּ ּ .  
ֵּסֶפר ַהַצָוָאה (   )ּ ׁשֹוֵמר ֱאמוִנים-ּ

ַמת ָהָאָדם   )לד   ְמִאיִרים ִנׁשְ

ֵני ַהְסָפִרים  ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁשּׁשְ ּ ְואֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁש ּ ְמִאיִרים ֶאת ּ
ַמת ָהָאָד   .םִנׁשְ

ַעל ְיסֹוד ָהֲעבֹוָדה(   )ּבַ

ָכל חֶֹדׁש ֵסֶפר ַהִתקוִנים ִלְגֹמר    )לה ֶפׁש ִלְגֹמר ּבְ ִּתקוֵני ַהּנֶ ּּ ּּ ּ
ל ִלּמוֵדי ִסְפֵרי  ּנֶה ְוֶזה יֹוִעיל ְלך יֹוֵתר ִמּכָ ִלי ְיׁשֻ ָכל חֶֹדׁש ּבְ ּּבְ ָ

  ּמוָסר

ה ְלַרְפאֹות ֳחָלִאים ַהְפִניִמִיים ְדַהְינו  ְּוִהּנֵ ּ ּ ּ ֶפׁש ְלַהֲעלֹוּ ת ַהּנֶ
ִחיַנת ַהַקְטנות ִּמּבְ ָרֵאל ּ ַמח ִיׂשְ ְמָחה ִיׂשְ ׂשִ ּ הוא ְלִהְתעֹוֵרר ָתִמיד ּבְ ּ

ה  ַמָיא ְוִהּנֵ יו ֲאָבל ְלֶזה ָצִריך ַגם ֵכן ִסַיְעָתא ִדׁשְ עֹוׂשָ ּּבְ ּּ ּ ּ ּ ָּהֵעָצה ַהְיעוָצה ְ
ְיָק ֲאִמיַרת ִתקוֵני זַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוּדַ ְּלֶזה ְלַהְרּבֹות ּבַ ּּ ּא לֹוַמר ִתקוִניםּ ּּ 

ֵסֶפר  ִחיַנת מִֹחין ְדַקְטנות ַכמוָבא ּבַ ַעל ֶזה ִנְתַיֵסד ַהִתקוִנים ְלַתֵקן ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ ּ ּ
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ַהְקָדָמתֹו  ִּכֵסא ֶמֶלך ּבְ ְ ּ ָללּ ִלי ׁשום ֵפרוׁש ּכְ ְּולֹוַמר ֲאִמיָרה ְפׁשוָטה ּבְ ּ ּּ ּ 
ַחיות ֱאלֹקות וְבִהְתעֹוְררות ּּבְ ּ ּ ּ ּוְבִאם ַתְר ּ ֶזה ִתְרֶאה ּ ִּגיל ַעְצְמך ּבָ ָ ּ

ֶפׁש ְּפָלאֹות ּ ְוָכאן ָנַתִתי ְלַהֲחֵבִרים ִתקוֵני ַהּנֶ ּ ּ ָכל חֶֹדׁש ֵסֶפר ּ ְלָגְמרֹו ּבְ
ַהְינו לֹוַמר  לֹׁש ְפָעִמים ּדְ ׁשָ ַּהִתקוִנים ְוקֶֹדם ִתְגמֹר ַהִתקוִנים ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ

ַפַעם ֶא ִליׁש ִתקוִנים ּבְ ַפַעם ִראׁשֹון ׁשְ ּּבְ ית ּּ ִליׁשִ ִני וׁשְ ָּחד ְוָכָכה ׁשֵ
ל  ה ְוֶזה יֹוִעיל ְלך יֹוֵתר ִמּכָ ּנֶ ִלי ְיׁשֻ ָכל חֶֹדׁש ּבְ ך ִתְגמֹר ּבְ ְָוַאַחר ּכָ ְּ

ִּלּמוֵדי ִסְפֵרי מוָסר ּ.  
ִּאְגרֹות ׁשֹוֵמר ֱאמוִנים ִאֶגֶרת מה( ּּ(  

ם טֹוב   )לו ַעל ׁשֵ ִּלְלֹמד ַמֲאָמר ֶאָחד ִמִתקוֵני ֹזַהר ֹקֶדם : ַהּבַ ּ ּ
ָנה   ַּהׁשֵ

י ָדִוד ִמִמיָקאָלאיֹוב  ם טֹוב ְלָהַרב ַרּבִ ַעל ׁשֵ ִּמְכַתב מֹוֵרנו ַהּבַ ּ ּ ֵעָצה ּ
ָנה ֵ ָנה ִלְלמֹד ַמֲאָמר ֶאָחד ִמִתקוֵני זַֹהר קֶֹדם ַהּשׁ ֵ ּשׁ לֹא ִליָרא ּבַ ּׁשֶ ּּ ּ.  

ם טֹוב( ֶתר ׁשֵ   )ּכֶ

ת   )לז ַע ַעְצמֹו ּבַ ל ָמקֹום ְמַיּגֵ ֲּאִפלו ֵאינֹו ֵמִבין ִמּכָ ּ ֹוָרה ּ
ַרך ַמֲאָמרֹו ִיְתּבָ ֵעיָניו ַלֲהגֹות ּבְ ָחִביב ּבְ   ְׁשֶ

ֵּתְלכו ּי ִמתֹוַרת כֲֹהִנים"ֵּפֵרׁש ַרׁשִ: ּ תֹוָרה ֶזהו , ּ ִּלְהיֹות ֲעֵמִלים ּבַ ּ
ַרך ֻחָקיו ִיְתּבָ תֹוָרה ַלֲהלֹך ּבְ ְִנְקָרא ָעָמל ּבַ ְּ ָּלֵכן ֲאִפלו ֵאינֹו ֵמִבין ִמָכל , ּ ּ ּ

ַרך ָּמקֹום ְמַיֵגַע ַע ַמֲאָמרֹו ִיְתּבָ ֵעיָניו ַלֲהגֹות ּבְ ָחִביב ּבְ תֹוָרה ׁשֶ ְְצמֹו ּבַ ּ
יג ַהַטַעם ִכי ַהתֹוָרה ֶנֶעְלָמה ֵמֵעיֵני ָכל ַחי  ֵאינֹו זֹוֶכה ְלַהׂשִ ֲּאִפלו ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ
יג ֶאָחד  ר ְלַהׂשִ ִאי ֶאְפׁשָ תֹוָרה ַאַחר ַהְיִדיָעה ׁשֶ ְּוָהָאָדם ָצִריך ַלֲעֹסק ּבַ ּ ְ

י ֶא ׁשֶֹרׁש ַהתֹוָרה ָלֵכן ָכַתב ַהַמֲהָרִמּנִ ה ְוָאז ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ּבְ ּבָ ֶּלף ׁשֶ ּ ּ ל "ּ
יג ִמָכל ָמקֹום  ֵאין ָיכֹול ְלַהׂשִ ִדְבֵרי תֹוָרה ַהַגם ׁשֶ ְמָבְרִכין ַלֲעסֹק ּבְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ

תֹוָרה  ּעֹוֵסק הוא ּבַ ָלא ּ ַתּדְ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ְלִאׁשְ ְּוָכך הוָבא ָתִמיד ּבַ ּ ּּ ּ ְ

  .אֹוַרְיָתאּבְ
ֻחקֹוַתי תרמט( ַפת ֱאֶמת ּבְ   )ּׂשְ



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]131[                   אֹור

ם טֹוב   )לח ַעל ׁשֵ ינו ַהּבַ ָאָדם אֹוֵמר ִדְבֵרי תֹוָרה : ַּרּבֵ ׁשֶ ּּכְ ּ
ַרך אֹוֲהבֹו ְמֹאד ְוֵאין ְמַדְקֵדק ַאַחר ְדָבָריו  ם ִיְתּבָ ַאֲהָבה ַהׁשֵ ּּבְ ּ ְ ּ

ָראוי אֹו לֹא   ִּאם אֹוְמָרם ּכָ

ם טֹו ַעל ׁשֵ ָרֵאל ּבַ י ִיׂשְ א ָאַמר ַרּבִ ָאָדם ּב ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ
תֹוָרה ַאף  ּבַ ל ָהאֹוִתיֹות ׁשֶ תֹוָרה ְורֹוֶאה ָהאֹורֹות ׁשֶ הוא קֹוֵרא ּבַ ּׁשֶ ּ ּּ
ַאֲהָבה  הוא קֹוֵרא ּבְ יָון ׁשֶ ָראוי ּכֵ ָעִמים ּכָ ֵאין ְמַנֵגן ַהּטְ ַּעל ִפי ׁשֶ ּ ּ ּ

ֵ ה ְגדֹוָלה וְבִהְתַלֲהבות ֵאין ַהּשׁ ַּרּבָ ּ ק ִעּמֹוּ ַרך ְמַדְקֵדּ  ְוַאף ְם ִיְתּבָ
ָאִביו אֹוֲהבֹו ְמֹאד וְמַבֵקׁש ָדָבר  ל ְלִתינֹוק ׁשֶ ֵאין ָאְמָרם ָכָראוי ָמׁשָ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ
הוא ְמַגְמֵגם ְוֵאין אֹוֵמר ָכָראוי ָאִביו ֶנֱהֶנה ְמאֹד  ֵּמָאִביו ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּּ ּ ּ

ְבֵרי תֹוָרה ּבְָלֵכן  ָאָדם אֹוֵמר ּדִ ׁשֶ ַרך אֹוֲהבֹו ְמאֹד ּּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ְַאֲהָבה ַהּשׁ

ָבָריו ִאם א ק ַאַחר ּדְ ָראוי אֹו לֹאֹוְוֵאין ְמַדְקֵדּ ָאְמרו ְּמָרם ּכָ ּ ְכמֹו ׁשֶ ּ
רוך הוא  ַּרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה ָּאַמר ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ

  .ְּוִלְגלוגֹו ָעַלי ַאֲהָבה
ִּלקוִטים(   )' ְיָקִרים אֹות גּ

ִכין    )לט ם מֹוׁשְ ּבָ ַהְצנוִעים ׁשֶ י דֹוֵרנו ׁשֶ ְּוָתַמְהִתי ַעל ַאְנׁשֵ ּּ ּ ּ
  ֶּאת ְיֵדיֶהם ִמִלְלֹמד ָחְכַמת ָהֱאֶמת

ל ַעל ָהָאָדם ִלְלמֹד  ּטָ ָּידוַע וְמֻפְרָסם הוא גֶֹדל ַהִחיוב ַהּמֻ ּ ּ ּּ ּ
ָלה ְוִסְתֵרי ִהיא ָחְכַמת ַהַקּבָ ּ ַכְמבָֹאר ּ ַהתֹוָרהָּחְכַמת ָהֱאֶמת ׁשֶ

ְסָפִרים ַקְדמֹוִנים ֲהלֹא ֵהָמה ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ְוזַֹהר ָחָדׁש וִמְדָרׁש  ּּבִ ּ ּ ּ ּ
ִדְבֵריֶהם ָהִעְנָין ֶזה ֵאין ִמְסָפר ַכָידוַע ַללֹוְמִדים  ָלׁש ּבְ נוי וְמׁשֻ ֱעָלם ְוׁשָ ַּהּנֶ ּ ּּ ּ ּּ ּ

ר ָכל ֶזה יֹוֶרה גֶֹדל ַהִהְתַאְמ ֶהם ֲאׁשֶ ּּבָ ּצות ְוַהְזִריזות ִלְלמֹד ָחְכַמת ּּ ּּ

ָנה ָעָליו ַהָכתוב ְלַעֵכב ָלה ְכַמֲאָמָרם ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשָ ַּהַקּבָ ּ ּּ ָהָאָדם , ּ ְּכׁשֶ
ּלֹו ָהַאְזָהָרה ַכָמה ְוַכָמה ְפָעִמים ּרֹוֶצה ְלָזֵרז ֵאיֶזה ָאָדם כֹוֵפל ּ ּ ְוַגם , ּ

ְגָמָרא ִהְזִכירו ָהִעְנָין ַהֶזה ּּבַ ּ ּ ְלַאַחר ִמיָתה ׁשֹוֲאִלין ָלָאָדם ּ ָאְמָרם ׁשֶ ּ ּבְ
ֶמְרַכְבִתי וִבְכבֹוִדי ִכֵסא ַהָכבֹוד ֵהיָכן הוא עֹוֵמד ַרְגֵלי ַהַחיֹות  ָּצִפיָת ּבְ ּ ּּ ּ ּּ ּ
ר ְמֹאד ִמגֶֹדל ַהִחיוב ַהֶזה ְכמֹו  ֵּהיָכן עֹוְמִדים ְוָהַאֲחרֹוִנים ִהְרּבו ְלַדּבֵ ּ ּ ּּ ּ

ְפַסק ַהָגאֹון מֹוֵר י ִיְצָחק ּּבִ ְדַפס ֵאֶצל ַהזַֹהר ַּדְלָטאׁשּנו ָהַרב ַרּבִ ּ ַהּנִ ּ
ְסָפִרים ַהַקְדמֹוִנים , ְודֹוֶמה לֹו ּוִבְקָצת ְמקֹומֹות ּבַ ּ יַאת ּ ָּתלוי ִעְנַין ּבִ ּ

ֶזה יַח ּבָ ׁשִ סֹוף ִתקון וַהּמָ ִתקוִנים ּבְ ּ ִכְדִאיָתא ּבַ ּּ ּּ ּ ֵני :ְוֶזה ְלׁשֹונֹו' ּ ּ ְוַכָמה ּבְ
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א  ְְלַתָתא ִיְתַפְרְנסון ֵמַהאי ִחּבוָרא ִדיָלךָנׁשָ ּ ּ ּ ָדָרא , ּ ַּכד ִיְתַגֵלי ְלַתָתא ּבְ ּ ּ
סֹוף יֹוַמָיא ָאֶרץ ַעד ָכאן ְלׁשֹונֹו , ַּבְתָרָאה ּבְ ּוְבִגיֵניה וְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ ּ ּ ּ ּ

ִכין ֶאת ְיֵדיֶה ם מֹוׁשְ ּבָ ַהְצנוִעים ׁשֶ י ּדֹוֵרנו ׁשֶ ְּוָתַמְהִתי ַעל ַאְנׁשֵ ּ ם ּּ
  .ִּמִלְלמֹד ָחְכַמת ָהֱאֶמת

ַּעּמוד ָהֲעבֹוָדה ַדף א( ּ'(  

ַנע ֶאת ַעְצמֹו   )מ ּמָ ר ַעל ִמי ׁשֶ ּּגֶֹדל ָהֹעֶנׁש ֶהָעצום ְוַהּמַ
א  עֹוָלם ַהּבָ ָכר ְוָהֹעֶנג ּבָ ָלה ְוֹעֶצם ַהׂשָ ִּמִלְלֹמד ָחְכַמת ַהַקּבָ ּ ּ

ָל   ָּדהְמְלִמי ׁשֶ

ִלים ַרּבִ ִסְפֵרי ְמֻקּבָ ה ָרִאיִתי ּבְ ר ים ַהְרּבֵ ּגֶֹדל ָהעֶֹנׁש ֶהָעצום ְוַהּמַ ּ
ָכר  ָלה ְועֶֹצם ַהּשָׂ ַנע ֶאת ַעְצמֹו ִמִלְלמֹד ָחְכַמת ַהַקּבָ ּמָ ַּעל ִמי ׁשֶ ּ

ָל א ְלִמי ׁשֶ עֹוָלם ַהּבָ   .ָּדהְמְוָהעֶֹנג ּבָ
  )ַּעּמוד ָהֲעבֹוָדה(

ֶפר ִתקוִנים   )מא ָּלֵכן ִנְקָרא ַהּסֵ ּ ִיחוִדים , ּ ר ּבְ י ְמַדּבֵ ִּתקון ּּכִ ּ ּ
ֹסֶלת ָיִגים ְוַהּפְ ן ַהטֹוב ִמן ַהּסְ ּעֹוָלמֹות ְלָבֵרר וְלַלּבֵ ּ  

ִּתקוֵני זַֹהר ּ ָכאן : ּ ר ּבְ י ְמַדּבֵ ְקָרא ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּכִ ּנִ ִּנְרֶאה ִלי ׁשֶ ּּ
ָלׁשֹון  ִפירֹות ְוֵהם ִנְקָרִאים ּבַ ֶפר ִמִיחוִדים ְוִצּנֹורֹות ַהּסְ ֶזה ַהּסֵ ּּבְ ּ ּ

ִתקון אַּהָקדֹוׁש ַה ָאַמר ּבְ מֹו ׁשֶ ֶּזה ִתקוִנים ּכְ ּ ּּ ּ ַּאְנְת הוא ְדַאִפיַקת " :'ּ ּ ּ
ר ִתקוִנין ֲּעׂשַ ר ְסִפיָרןהְוָקִריָנן ְל, ּּ ִפירֹות ֵהם ָהָיה ,"ֹון ֲעׂשַ ה ַהּסְ  ְוִהּנֵ
מֹות .'ְּנֻקּדֹות ְוכו ּ ְורֹב ִדְבֵרי ֶזה ַהֵסֶפר הֹוֵלך ַעל ֶדֶרך ֵצרוֵפי ַהׁשֵ ּ ְ ְּ ּּ

ּים ְוֵהם ֶעֶצם עֹוָלם ַהִתקון ִמַמְּוִיחוִד ּ ּ ר ַהְסִפירֹות "ּה וֵב"ּ ּן ֶהָחָדׁש ֶעׂשֶ
ַאְנִפין ְלַמם ּבְָדֲחַיְתִה ִּצנֹוֵרי ַהְסִפירֹות ְלִאְסַתְכָלא ַאְנִפין ּבְ ּ ּּ ּק ַהִדיִנים ֵּתּ

ִיחוִדים ִתקון עֹוָלמֹו ר ּבְ י ְמַדּבֵ ֶפר ִתקוִנים ּכִ ָּלֵכן ִנְקָרא ֶזה ַהּסֵ ּ ּ ּ ּּ ת ּ
ָיִגים ְוַהְפֹסֶלת ן ַהּטֹוב ִמן ַהּסְ ְּלָבֵרר וְלַלּבֵ מֹות ּ ּ ַעל ְיֵדי ִיחוֵדי ׁשֵ

ר הוא  ָעה ְוָהעֹוָלם ֲאׁשֶ ֵכִלים ִמֵכִלים ׁשֹוִנים ְלִפי ַהְזַמן ְוַהׁשָ ים ּבְ ַּהְקדֹוׁשִ ּ ּּ ּ
רֹב ְדָב ֵאין ֵכן ֵסֶפר ַהזַֹהר ׁשֶ ר ּבֹו ַהָקדֹוׁש ַהֶזה ַמה ׁשֶ ְּמַדּבֵ ּ ּּ ּ ָריו סֹוֵבב ַעל ּ

ר ִמן ִיחוִדים  ֶדֶרך ַחִיים ְותֹוֵכחֹות מוָסר ְוֵאינֹו ְמַדּבֵ ַּעְצמות ַהִמדֹות ּבְ ּ ּּ ְ ּ ּ
ְמקֹומֹות מוָעִטים וְבִסְפֵרי ִא ּזוַלת ּבִ ּ   .אָרְדּ

לֹו( ֵריׁש ֵסֶפר ַהִתקוִנים ׁשֶ ַעל ָהֲעֶטֶרת ְצִבי ּבְ ּּבַ ּ ּ ּ(  
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ַחד ִלְכ   )מב ִביל ַהּפַ ׁשְ ַנע ּבִ י ַמה ַּאל ִתּמָ ֵעֶסק ַהָחְכָמה ּכִ ֹנס ּבְ
ך  לֹום ֵאין ּבְ עֹוָלם ִאם ַחס ְוׁשָ ר ַאָתה ּבָ ֶָנֶפׁש ַחּיוְתך ֲאׁשֶ ָּ ּ

ים יך ַחּיִ ָָחְכָמה וַמָדע ֵאין ַחּיֶ ּ ּ  

ּה ֵהֵפרו תֹוָרֶתך יֹוִמין ְזִעירֹון וָמֵרי ְדחֹוָבה "ָיְּכִתיב ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלֲהָו ּ ָּ ּ
ְּדִחיק ְוכו ה ַר' ּ ֵעץ ְוִהּנֵ ם ַלֲעֹסק ּבְ ים ִמן ַהֲחֵבִרים ִמְתָיְרִאים ְלַנְפׁשָ ּבִ

לֹום  ה ַאֵחר ָחס ְוׁשָ לֹא ֶיֱאַרע ָלֶהם ְכַמֲעׂשֵ ַפְרֵדס ַהַגן ׁשֶ ַּחִיים ְלַטֵיל ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ִהְזִהיר מֹוֵרנו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  ְראֹוָתם ַמה ׁשֶ ּוִבְפָרט ּבִ ּ ּ

ַה ַעְצמֹו ּבְ ְּקָדַמת ֵעץ ַחִיים ְוכוּבְ ּ דֹור ַהֶזה ַהַחָלׁש ִמכֶֹבד ַהָגלות ' ּ ּוִבְפָרט ּבַ ּּ ּּ ּ ּ
ת ֶאל ַהקֶֹדׁש ְפִניָמה  ּוִמי ִיְקַרב ָלֶגׁשֶ ּ י ַהקֹוֵרא ּ ע ְלך ָאִחי ְיִדיִדי ַנְפׁשִ ּּדַ ָ

ָחְכָמה זֹו ִמְתָגִרים ּבֹו ַהִחיצֹוִנים וְמַבְקׁשִ,ָנִעים ָהעֹוֵסק ּבְ ּ ֱאֶמת ׁשֶ ים ּּ
ָכל ְמַגָמתֹו ְלַבֲעָרם ִמן ַהֶכֶרם ְוכו ְּלַהֲחִטיאֹו ַאַחר ׁשֶ ּ ּ ַמע ' ּ ָאְמָנם ׁשְ

ִביל ַהַפַחד ִלְכֹנס  ׁשְ ַנע ּבִ ך ַאל ִתּמָ קֹוִלי ִאיָעְצך ִויִהי ֱאלִֹקים ִעּמָ ּּבְ ּ ְ ָ

עֹוָלם ִאם ַחס  ר ַאָתה ּבָ י ַמה ֶנֶפׁש ַחיוְתך ֲאׁשֶ ֵעֶסק ַהָחְכָמה ּכִ ּּבְ ָּ ּ
ע ֵאין ַחֶייך ַחִייםְוׁשָ ך ָחְכָמה וַמּדָ ּלֹום ֵאין ּבְ ָּ ּ ְוַהָכתוב אֹוֵמר ְרֵאה ָּ ּ

ַחִיים ָּנַתִתי ְלָפֶניך ֶאת ַהַחִיים וָבַחְרָת ּבַ ּּ ּּ ָ.  

לֹום ְּוַהַגע ַעְצְמך ִאם ִאיׁש ַיֲעִמיד ָעֶליך ְלָמְנֲעך ֵמַחִיים ַחס ְוׁשָ ָ ָ ָ ּ, 
ַּתֲעמֹד ִעמֹו ְלִמְלָחָמה לֹום ,ּ אֹו ִתְמׁשֹל ּבֹו,ְּוֵהן ְלַחִיים' ּ ֵהן ְוכו,ּ  אֹו ָחס ְוׁשָ

ַעד ַנְפׁשֹו ,ְְלֵהֶפך ר ְלִאיׁש ִיֵתן ּבְ ֵעיָניו ָכל ַהְפֻעלֹות ,ְּוָכל ֲאׁשֶ ּ ְוֵיָקלו ּבְ ּ ּּ ּ
ַמִים ָים ְוַלׁשָ עֹוָלם ַלֲעבֹר ּבַ ּבָ ְּוִאיְצַטְדָקאֹות ׁשֶ ַיְכִניַע ֶאת ',ְּוכו ּ ּ ַעד ׁשֶ

ֶּנְגדֹו ְורֹוֶצה ְלָמְנעֹו ִמן ַהַחִייםָּהעֹוֵמד ְכ ּ.  

ְקָרִאים ַחִיים ְצִחִיים ַהּנִ ַחִיים ַהּנִ אַמר ּבַ ְּוַקל ָוחֶֹמר ַמה ֹנּ ּ  ְולֹא ּ
ְמֻדֶמה ְמֻחָיב ָכל ֶאָחד ְלִהָלֵחם ַלֲעמֹד ַעל ֶנֶפׁש ,ּּבִ ּ ַעל ַאַחת ַכָמה ְוַכָמה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ

ַּחיותֹו ְוִלְמסֹר ַנְפׁשֹו ַלֲעֹסק ּבְ ּ ְלַבֵער קֹוִצים ִמן ַהֶכֶרם ,ָחְכָמה זֹוּ
ה ,ּ ִאם ִיְזֶכה טֹוב,ּוְלַהְכִרית חֹוִחים ִמְלָחָמה ִהּנֵ לֹום ִיפֹל ּבַ ּ ְוִאם ָחס ְוׁשָ ּ

ִביל ֶזה ִנְקָרא ִמְלָחָמה ׁשְ ַעל חֹוַבת ַהְלָבבֹות ,ּבִ ָכַתב ֶהָחִסיד ּבַ ּ ְכמֹו ׁשֶ ּ ּ
ֶזה ֶנֶגד ִמְלֶחֶמת ַהֵיֶצר ּוְרֵאה ִמְלֶחֶמת ַהִחיצֹוִנית ַהַסָכָנה  ּבֹא ,ּּבְ ּ ּ

ָלל  ִביל ָסֵפק ִאם ְיַנַצח ִיְזֶכה ְלׁשָ ׁשְ ָּהֲעצוָמה ּבֹו וַמְכִניס ַעְצמֹו ְלַסָכָנה ּבִ ּּ ּ ּ
ִמְלֶחֶמת ַהֵיֶצר וִמְלָחָמה ְגדֹוָלה ֵאיך ִתְמַנע  ָּגדֹול ַעל ַאַחת ַכָמה ְוַכָמה ּבְ ְ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ִביל ָסֵפק ׁשְ ְמָחה ְוָכבֹוד ְוַחֵיי ַנַחת ַיִגיַע ְלך  ,ַָעְצְמך ּבִ ׂשֹון ְוׂשִ ה ׂשָ ּמָ ָּכַ ּ ּ
ה ִּאם ְתַנַצח ְוִתְזֶכּ ּ.  
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ְפַסק ַהָגאֹון ַמֲהִר ְּוַעֵין ּבִ ּי ְדָלאְטׁש וְבַהְקָדַמת מֹוֵרנו ָהַרב ַחִיים "ּ ּ ּּ ּ
ם ָהֲאִר ׁשֵ ְכַתב "ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ַעל  .ַיד ַעְצמֹוי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבִ

ַמר ַרְגְלך  י ֲהָוָיה ִיְהֶיה ְבִכְסֶלך ְוׁשָ ן ַאַחי ַאל ִתיְראו ְוַאל ִתְפֲחדו ּכִ ָּכֵ ָ ּ ּ ּ ּ
  .ִּמָלֶכד

לֹו אֹות ח( ֵריׁש ֵסֶפר ַהִתקוִנים ׁשֶ ַעל ָהֲעֶטֶרת ְצִבי ּבְ ּּבַ ּ ּ   )עד' ּ

ַמְטמֹוִנים   )מג ה ּכְ ֵּעֶסק ַהָחְכָמה ַהְצפוָנה ַהֹזאת ְלַבְקׁשָ ּ ּ ּ ּ 
ׂש ַאֲחֵריֶהם ְלַכֵתת ַרְגָליו ֵמַחִיל ֶאל ַחִיל ְוכו ּוְלַחּפֵ ַאף ִמי  - 'ּּ

טור  ך ֵאין ַאָתה ּפָ ל ּכָ ֲעָסָקיו ּכָ ֵאינֹו ָיכֹול ְלַמֵעט ּבַ ּׁשֶ ּ ְ

ְבֵהָמה ׁשֹור אֹוֵכל  ְלָעָדה ָהָאָדם ּכִ י ִמּבַ ִניִמּיות ַהתֹוָרה ּכִ ִּמּפְ ּ ּ
בֵע   ׂשֶ

ַאָת ִביל ֶזה ׁשֶ ׁשְ ַדֵלי ַדלות ָּאִחי ּבִ ר ְוֵהן ּבְ עֹׁשֶ ֲעָסִקים ֵהן ּבְ ּה ָטרוד ּבַ ּּ ּּ
לֹום לֹום ִכי ַעל ָמה ְוָלָמה ,ַחס ְוׁשָ ּ לֹא ִתְפֹטר ֵמֵעֶסק ָחְכָמה זֹו ָחס ְוׁשָ ּ ּ

ם ָלנו ְלִהְתַגלֹות  ַלח ַהׁשֵ ַּאָתה ַחי ְוָלָמה ִנְתַגָלה ָלנו זֹאת ְוָלָמה ׁשָ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ ּ
לֹ דֹוֵרנו ַמה ׁשֶ ּּבְ ּ ן ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ י ֲעִקיָבא ְוַרּבִ ל ַרּבִ דֹורֹו ׁשֶ ּא ִגָלה זוַלת ּבְ ּ ּ

א "ּיֹוַחאי ַוֲחֵבָריו הוא ֵעֶסק ָחְכַמת ָהֲאִר ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה וַבדֹור ַהֶזה ֻרּבָ ּ ּ
א ְדָעְלָמא ַהְצִריִכים ְלַבֵקׁש ַפְרָנָסה ְלִמָגדֹול ְוַעד ָקָטן ֲאִפלו ַצִד ְּדֻרּבָ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ יֵקי ּ

ם  ְמִסירות ֶנֶפׁש ַלַהׁשֵ ט ַעְצָמם ּבִ ֶהְפׁשֵ ר ָכל ְמַגָמָתם ְוֶחְפָצם ּבְ ַּהדֹור ֲאׁשֶ ּ ּּ ּ
י ַפְרָנַסת ָכל ֵעת וְבָכל ֶרַגע ֵאין ָלֶהם ְמנוָחה ֵמֲחַמת גֶֹדל קֹׁשִ ּּבְ ּ ּ ם  ּ ַּעם ַהׁשֵ

ים וְמֻדִכים ַמָמׁש ָכל רֹאׁש ָלֳחִל ַּההֹוְלִכים ְוַדִלים ְמֻעּנִ ּ ּ ּ ּוְבִמָדה ָדא ' ּי כוּ ּ ּ
ם ְוָלָמה ִנְגָלה אֹור  ֵני ַעֵמנו ַעם ַהׁשֵ ִּיְתָפְרקון וַמה ַיֲעׂשו ַהְפׁשוִטים ִמּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ ּּ ּּ

ָיִמים ַהֵהם ִכְתֵבי ָהֲאִר ם ּבַ ַּהׁשֵ ֵבֵאר ִדְבֵרי ַהזַֹהר"ּּ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ּ.  

ֶּאָלא ַוַדאי  ֵאינֹו ָיכֹול ְלַמּ ךַאף ִמי ׁשֶ ל ּכָ ֲעָסָקיו ּכָ  ֱאֶמת ְֵעט ּבַ
ָידֹו ְוכֹחֹו ְמֻחָיב ַלֲעׂשֹות ְויֹוֵתר ַעל כֹחֹו ְוַאַחר ֶזה  ֵיׁש ּבְ ַּמה ׁשֶ ּּ אי ּ ַוּדַ ּבְ

ה ֵעֶסק  ַרּבָ ֵּאינֹו ָפטור ֵמֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהְצפוָנה ַהזֹאת ְוַאּדְ ּ ּּ ּ
ַמְטמֹוִנים וְלַחֵפׂש ַאֲחֵרי ה ּכְ ַּהָחְכָמה ְלַבְקׁשָ ּ ּ ֶּהם ְלַכֵתת ַרְגָליו ּ

ה ְכגֹון 'ֵּמַחִיל ֶאל ַחִיל ְוכו ּ ָאְמָנם זֹאת ַתֲעׂשֶ ִאם ָהִייָת ָרִגיל ִלְלמֹד ּ
ץ ְמַעט  ָניֹות ְוַכּדֹוֶמה ְתַקּמֵ ִפין ְגָמָרא ָחֵמׁש ְפָרִקים ִמׁשְ ָּחֵמׁש ּדַ ּ ּּ

ַנִים ְלִפי ְיָכְלְתך ְוכו ף ֶאָחד אֹו ׁשְ ִלּמוד ְוִתְלמֹד ּדַ ּּבְ ּ ּ וְבִסְפִרי 'ָּ
ַאָגָדה  יר קֹוְנך ֲעֹסק ּבְ י יֹוִסי ְרצֹוְנך ְלַהּכִ ת ְרֵאה ָאַמר ַרּבִ ָּפָרׁשַ ָ ָ ּ
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י הוא ְיסֹוֵדי ַהתֹוָרה  ָחְכָמה זֹו ּכִ ֵאר ְלך ְזַמן ַלֲעֹסק ּבְ ָ ְּלַמַען ִיּשׁ ּ ָ

ְלתֹות ַהתֹוָרה ְוָהֲעבֹוָד ְּוִעְקֵרי ָהֱאמוָנה ְוָעֶליָה ְתסֹוֵבב ִציֵרי ּדַ ּ ּ ה ּ
ָמה ְלָעָדה לֹא ֵתַדע ַמה הוא תֹוָרה ִלׁשְ ּוִמּבִ ּּ ּ ּ ּ ִכי לֹא ֵתַדע ׁשֶֹרׁש ִציוֵרי ּ ּ ּ ּ

מֹו  רוך הוא וָברוך ׁשְ מֹוָתיו ּבָ ְׁשְ ְּ ּ ּ ה ּ ּנָ ל ִמּמֶ ּטֵ ן חֹוִרין ְלִהּבַ ְּוִאי ַאָתה ּבֶ
א וַמָתן ִביל ָהֵעֶסק ַמּשָׂ ׁשְ ּּבִ ֵאין ַאָתה ָפטור ִמְקִביעּ ם ׁשֶ ּ ְכׁשֵ ּּ ּ ּות ִעִתים ּ ּ

ִּלְפׁשוֵטי ַהתֹוָרה  ְַוֲאִפלו ִאם ָהֵעֶסק ָגדֹול ְוָצִריך ְלַפְרָנָסהּ ּ ּ ּ ִכי ַעל ֶזה ּ
ּׁשֹוֲאִלים ָקַבְעָת ִעִתים ַלתֹוָרה  ּ ֵאין ַאָתה ָפטור ּ ַּקל ָוחֶֹמר ׁשֶ ּּ

ְבֵהָמה ׁשֹור אֹוֵכל ֵע ְלָעָדה ָהָאָדם ּכִ י ִמּבִ ִּמְפִניִמיות ַהתֹוָרה ּכִ ּ ּ ּ  בׂשֶּ
ם ַהִתקוִנים ִמָפסוק ָכל ׁשֵ ְזַכר ְלֵעיל ּבְ ַּכּנִ ּ ּּ ּּ ּ ר ָחִציר ְוכו ּ ׂשָ   .'ַּהּבָ

לֹו אֹות כט( ֵריׁש ֵסֶפר ַהִתקוִנים ׁשֶ ַעל ָהֲעֶטֶרת ְצִבי ּבְ ּּבַ ּ ּ יִעית: ּ ְתִחיל ְתׁשִ ִּדּבור ַהּמַ ּ ּ(  

ר    )מד ֱאֶמת ֲאַזי ִתְתַקׁשֵ ֹזאת ַהָחְכָמה ּבֶ ק ּבְ ְתַעּסֵ ּיִ ִּמי ׁשֶ ּ
ַרךַנ ם ִיְתּבָ ְְפׁשֹו ְלַהׁשֵ ּ  

יֹוןְוֵכן  סֹודֹות ֵאלו לֹא ִיְצָטֵרך ְלִנּסָ ק ּבְ ִיְתַעּסֵ ָכל ּדֹור ִמי ׁשֶ ְּבְ ּ ּ ּ 
ֶצֶדק ִכי  פֹט ֶזה ּבְ ֶכל ִיׁשְ ְּוַהׂשֵ ֱאֶמת ֲאַזי ּּ זֹאת ַהָחְכָמה ּבֶ ק ּבְ ִיְתַעּסֵ ִּמי ׁשֶ

ַרך ם ִיְתּבָ ֵ ר ַנְפׁשֹו ְלַהּשׁ ֵ ְִתְתַקּשׁ ֱאֶמת ּ וְבָכל ּ כַֹח ּבֶ ֵעת מֹוֵסר ַנְפׁשֹו ּבְ
ַאֲהָבה ַעָזה  ַרך ּבְ ם ִיְתּבָ ְּלַהׁשֵ ְ פַֹעלּ ֵאינֹו ָצִריך ִלְמִסירות ֶנֶפׁש ּבְ ַּעד ׁשֶ ְ 

ְדֵבקות  ְגְנזו ּבִ ּנִ ִאיְדָרא ׁשֶ ּבָ ה ֲחֵבִרים ׁשֶ לׁשָ ּופוק ֲחֵזי ֶמה ָעְלָתה ְלַהׁשְ ּ ּ ּּ
  .ִנְפָלא

  )'א אֹות ח"הֹוָספֹות ַמַהְרָצ(

ִּעְקֵרי ְיִדיעֹות ֲאִמִתּיֹות ִיחוד ַהָקדֹוׁש הוא ַעל ְיֵדי    )מה ּּ ּּ
ה ַהָלזֹו ַּהָחְכָמה ַהְקדֹוׁשָ ּ  

ְּוָדִוד ַהֶמֶלך ַהָקדֹוׁש ְ ַָדע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביך " :ּ ִצָוה ִלְבנֹו ֶהָחָכם,ּ ּ
ְּוִעְקֵרי ְיִדיעֹות ֲאִמִתיֹות ִיחוד ַהָקדֹוׁש הוא ַעל ְיֵד "ְּוָעְבֵדהו ּ ּּ י ּּ

ה ַהָלזֹו ַּהָחְכָמה ַהְקדֹוׁשָ ּ.  
  )ּא ִמִדינֹוב אֹות יח"הֹוָספֹות ַמַהְרָצ(

ֵסֶפר ַהָקֶנה   )מו ְלַמד ָאָדם ׁשַ: ּּבְ ּיִ ר ׁשֶ ּס ופֹוְסִקים "ֶאְפׁשָ
מור ַעם ָנָבל ה ְוִיְהֶיה ַעם ָהָאֶרץ ּגָ ם ַהְרּבֵ ַּאַחי וָבַני  - ְּוֶיְחּכַ
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בֹוִהים ְוָרִמים ֵסֶפר ַהזַֹהר ְנָפׁשֹות ְיָקרֹות ּגְ ֶכם ּבְ קו ַנְפׁשְ ּ ְתַדּבְ ּ ּ
ִּתקוִנים ֹזַהר ָחָדׁש ּ ּ  

ּאֹו ֹיאַמר ֵאיֶזהו ָחָכם ַכְמבָֹאר  ִיְלַמד ּ ר ׁשֶ ֶאְפׁשָ ֵסֶפר ַהָקֶנה ׁשֶ ּּבְ ּ
ה ְוִיְהֶיה ַעם ָהָאֶרץ ָגמור ַעם "ָאָדם ׁשַ ם ַהְרּבֵ ּס ופֹוְסִקים ְוֶיְחּכַ ּּ

ילו אֹוַרְיָתא ָנָבל ּ ְדַקּבִ ְלַמְעָלה ְוֵאינֹו ] ֹוָרהּת[ּ הוא נֹוְבלֹות ָחְכָמה ׁשֶ ּׁשֶ ּ
ֵאינֹו  ל ַהתֹוָרה וִמי ׁשֶ הוא ַהַחיות ַהְפִניִמי ׁשֶ ָרִזין ְדאֹוַרְיָתא ׁשֶ ּלֹוֵמד ּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ
ָמה  לֹא ִלׁשְ ל ֶהֶבל ׁשֶ ִפְלפול ׁשֶ ָכל ַהתֹוָרה ְועֹוֵסק ּבְ ִקי ּבְ ַּלְמָדן ֻמְפָלג ּבָ ּּ ּ ּ

ר ְוֵאינֹו לֹוֵמד  יג נַֹעם ֲעֵרבות ְיִדידות ְמִתיקות ַהתֹוָרה ֲאׁשֶ ָמה ְלַהׂשִ ִּלׁשְ ּ ּ ּ ּּ
ָהִסיר ִמֶמּנו ָכל ַתֲאוֹות ַהְזַמן ַוֲעֵרבות  יג ִאם לֹא ּבְ ר ְלַהׂשִ ֶּזה ִאי ֶאְפׁשָ ּּ ּ ּ ּ ּ

ַּהֻמְרָגׁש  ֵסֶפר ַהזַֹהר וְבִכְתֵבי ָמָרן ֱאלִֹקי ָהֲאִרּ ְּוִלְלמֹד ּבְ ֵעץ ַחִיים "ּ ּי ּבְ
ַער ַהִיחוִדיםּו ְּפִרי ֵעץ ַחִיים ְוׁשַ ּ ָלֶזה ּ ִכיָנה ׁשֶ ְמִתיקות ְונַֹעם ִזיו ַהׁשְ ּ ּבִ ּ ּ

ִּיָקֵרא ָחָכם ְוכו א ֶאָלא ' ּ עֹוָלם ַהֶזה וָבעֹוָלם ַהּבָ י ֵאין ְלך ַחִיים ּבָ ּּכִ ּ ּ ּ ָ

ִלּמוד ְגָמָרא ופֹוְסִקים ִעם ָחְכַמת ַהזַֹהר ְוִכְתֵבי ָמָרן ֱאלִֹקי  ּּבְ ּ ּּ
ם "ֲאִרָה ַעל ׁשֵ ָרֵאל ּבַ ינו ִיׂשְ מֹות ָמָרן ֱאלִֹקי ָהַרב ַרּבֵ ּי ַעל ִפי ַהְקּדָ ּ

יק ִלְבָרָכה ְוכו ֵסֶפר ', ֵּזֶכר ַצּדִ ָגְתך ּבְ ך ָתִמיד ְלִפי ַהּשָׂ ק ַנְפׁשְ ְָוַדּבֵ ָּ
ַּהזַֹהר וְבִכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר ִיְרָאה ְוַאֲהָבה , י"ּ ך ְמאֹד ּבְ ק ַנְפׁשְ ְָוַדּבֵ

יְוַהְכ ָוָנְתך ָחִליָלה ִלְהיֹות ַרב ְוַרּבִ לֹא ִתְהֶיה ּכַ ָָנָעה ׁשֶ ּ ּ י ֶזה הוא , ּ ּּכִ
ׁש ְוכו ְּוָלֵכן ַאַחי וָבַני ְנָפׁשֹות ְיָקרֹות ְגבֹוִהים ' ֲּעבֹוָדה ָזָרה ַמּמָ ּ

ֵסֶפר ַהזַֹהר ִתקוִנים זַֹהר ָחָדׁש ְוכו ֶכם ּבְ קו ַנְפׁשְ ְּוָרִמים ְתַדּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ'.  
ָנה' ֶּחֶסד ֶפֶרק דנֹוֵצר (   )'א ִמׁשְ

ל ֵסֶפר ַהזַֹהר    )מז ֵּסֶפר ַהזַֹהר ָמֵלא מוָסר ְוָכל אֹות ְואֹות ׁשֶ ּּ
ְלּגוִלים...  ל ַהּגִ ָמה ְלַתֵקן ּכָ ׁשָ דֹוִלים ַלּנְ ֵּהם ִתקוִנים ּגְ ּּ ּ ּ  

ל ֵסֶפר  ֶפר ַהזַֹהר ָמֵלא מוָסר ְוָכל אֹות ְואֹות ׁשֶ ּסֵ ּוִבְפָרט ׁשֶ ּּ
ֲעֵרי אֹוָרה ַּהזַֹהר ְוִכְתֵב ְוָקא ְוֵסֶפר ׁשַ ל ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ּדַ ּי ָמָרן ׁשֶ

ל ַהִגְלגוִלים ָמה ְלַתֵקן ּכָ ׁשָ ֵּהם ִתקוִנים ְגדֹוִלים ַלּנְ ּ ּּ ּ ּּ ּ.  
ָנה א' ּנֹוֵצר ֶחֶסד ָקאַמאְרָנא ֶפֶרק ד(   )'ִמׁשְ

ל סֹודֹות    )מח ְמִתיקות ְלׁשֹון ַהזַֹהר וָבאֹור ׁשֶ ָעְסקֹו ּבִ ּּבְ ּּ
ֹּוָרה ְמתוִקים ִמְדַבׁשַּהת ּ ְמתוִקים ַוַדאי,ּ ּ ַטֲעמו וְראו,ּ ּ ָכל ,ּ  ּבְ

ֵּאֶלה ִיְתַמְתקו ַהִדיִנים ּ ּ ֶרַגע ְלִאיׁש ַאֵחר ,ּ ך ּבְ ׁש ִיְתַהּפֵ ְ וַמּמָ ּ
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ֵמַח ֵלב ָרָחב ְוׂשָ ּ וְבֶזה ַמְמִתיק ַהִדיִנים,ּבְ ּ ית ,ּ ּבִ ּ ְוכֹוֵרת וַמׁשְ
ְקָרא ,ַּהְקִלּפֹות   ֵמַחְצֵדי ַחְקָלאּ ְוֶזהו ַהּנִ

סֹודֹות ַהתֹוָרה ִנְקָרִאין ֵמַחְצֵדי ַחְקָלא  ְּוָהִעְנָין ְדָהעֹוְסִקין ּבְ ּ
קֹוְצִרין וְמַכִלין ַהקֹוִצים ּׁשֶ ּ ָלה קֹוְצִרין ,ּּ ִלמוד ַקּבָ ּבְ ּ ַאָתה ָאִחי ִתְסבֹר ׁשֶ ּ ּ ּ

ֵבקו , לֹא ֵכן ָאִחי,ַּהקֹוִצים ַהַחיות ְוָהאֹור ְוַהּדְ ֶּאָלא ׁשֶ ּ ּ ָראֹות ּ ת ְוַהׁשְ
ִכיָנה וְנִעימות ֲעֵרבות ְיִדידות אֹור ַהתֹוָרה ְוַהִיחוִדים  ְ ַּהּשׁ ּ ּ ּ ּ ּּ

ִכיָנה ְ כֹות נַֹעם אֹור ַחיות ִזיו ַהּשׁ ְּוַהְמׁשָ ּ הוא ַמָמׁש ִמיָתה וָמֶות ּ ּּ
ל ֶזה וֵמַחְצֵדי  ל ֶזה הוא ַמָמׁש ִמיָתתֹו ׁשֶ ַּלְקִלפֹות ְמקֹום ַחיותֹו ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ

בֹות ָרעֹות ֵיׁש ַחְקָל ּא ֵהם ַעְצָמן ַהקֹוִצים ַהסֹוְבִבין ֶאת ָהָאָדם ַמְחׁשָ ּ
ַכָוָנה ע ִמיְקֵרי ְכגֹון ִהְרהור ִנאוף ּבְ ִאסור ָלאו ְוָרׁשָ ֵּמֵהם ֲאסוִרים ּבְ ּ ּ ּ ּּ ֶזה  ּ ּׁשֶ

ל ֵאׁש ׁשֶ ֵעת ַההוא ּבְ ֵתי ָיַדִים ִכי הוא ַמָמׁש עֹוֵמד ּבָ ׁשְ ָּצִריך ִלְדחֹות ּבִ ּּ ּ ּ ְ 
ֶפׁש וְבֵעת ִמיָתה  ֵאׁש ֵגיִהּנֹם ְוֵהם ַמְכאֹוֵבי ַהּנֶ ֵּגיִהּנֹם ְוַנְפׁשֹו ִמְלַהטֹות ּבְ ּ ּ ּּ
ֶזה ִעַקר ֶהְרֵגׁש ָאָדם  לֹו ׁשֶ ַּיְרִגיׁש ַהְכֵאב ְוַהַצַער ַאף גוף ְוֶנֶפׁש ַהַקְטנות ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ה  הוא ַמָמׁש ַנֲעׂשֶ ִמי ְוִיְזכֹר ְלַעְצמֹו ׁשֶ ַגׁשְ ּּבְ ַפע ּּ ֶּמְרָכָבה ַלְקִלפֹות ְוגֹוֵרם ׁשֶ ּ ּ
ה ֵאֶצל  ֵהם אֹוְיָביו ְוׂשֹוְנָאיו ַגם ֵכן ְוָכל ֶזה ִיְתַרּבֶ ם ׁשֶ ְּלׂשֹוְנֵאי ַהׁשֵ ּּ
ָעִרים ְוַהְצִעיִרים ַעל ְיֵדי ִלמוד ַהתֹוָרה ִכי ַצִדיק ֱאֶמת ַהְמֻזָכך לֹא  ְַהּנְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ֶהֶרף ְ ַעִין ֵתֶכף ֶנֱהַפך ֶאְצלֹו ְלֵאׁש ָקדֹוׁש אֹור ָּיבֹוא לֹו ָכֶזה ְוִאם עֹוֵבר ּבְ ּ
ּוְדֵבקות ְוַחיות ֱאלֹקות ּ ּ ּּ.  

בֹות ַהטֹוֶרֶדת ִמִקְנַאת ִאיׁש ַעל ֵרֵעהו אֹו  ֲּאָבל ֲאִפלו ְסָתם ַמְחׁשָ ּּ ּּ
ֵאלו ָכל  ִלים ַהְמַצֲעִרים וְמַבִזים אֹותֹו ְוַכיֹוֵצא ּבְ ִעים ַהְמַחּבְ ֵּמְרׁשָ ּ ּּ ּ ּ

ב ֹּות ַהטֹוֶרֶדת ֵהם ִדיִנים ַהׁשֹוִרים ַעל ָהָאָדם וְבִלמוד ַהתֹוָרה ַּהַמְחׁשָ ּ ּּ ּ ּ ּ
ל סֹודֹות ַהתֹוָרה  ּוִבְפָרט ְמִתיקות ְלׁשֹון ַהזַֹהר וָבאֹור ׁשֶ ָעְסקֹו ּבִ ּּבְ ּ ּּ

ַבׁש אי,ְּמתוִקים ִמּדְ ּ ַטֲעמו וְראו,ּ ְמתוִקים ַוּדַ ּ ָכל ֵאֶלה ִיְתַמְתקו ,ּ ּ ּבְ ּ ּ
יִנים ֵמַחּ ו,ַהּדִ ֵלב ָרָחב ְוׂשָ ֶרַגע ְלִאיׁש ַאֵחר ּבְ ׁש ִיְתַהֵפך ּבְ ְַמּמָ ּ וְבֶזה ,ּ

יִנים ית ַהְקִלפֹות,ַּמְמִתיק ַהּדִ ּבִ ּ ְוכֹוֵרת וַמׁשְ ּ ְקָרא ֵמַחְצֵדי ,ּ ּ ְוֶזהו ַהּנִ
  .ַחְקָלא

ִביל ַהתֹוָרה א(   )'אֹות י' ּנֹוֵצר ֶחֶסד ׁשְ

נוז וְמִתיקו   )מט ַּטֲעמו וְראו אֹור ַהּגָ ּ ּ ּ ּ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּ ׁש ּבַ ּיֵ ּת ׁשֶ ּ
ֶפׁש ִאיר ַלּנֶ ל ,ַהּמֵ ל ַעל ַעְצְמך ּכָ ֹרב אֹוָרה ְתַקּבֵ ּמֵ ָ ַעד ׁשֶ ּ
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ּסוִרים ְולֹא ִיְתַחֵלׁש ַדְעְתך ְולֹא ִתּפֹל  ָּהָרעֹות ְוַהָצרֹות ְוַהּיִ ָּ ּ ּ ּ ּ
ֲעלֹות ֲחַז ְדֵרָגְתך ְוִתְתַעֶלה ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ַעד רום ַהּמַ ִּמּמַ ּ ק ָ

ֲּחַזק ֲחַזק ֶוֱאַמץ לֹא ִתיָרא ְולֹא ִתְפַחד ּ.  

ם  ֵלמות ַנְפׁשָ יג ׁשְ דֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים ָהיו ְיכֹוִלים ְלַהׂשִ ּבַ ַּדע ׁשֶ ּּ ּ ּ
ִכיָנה  יך ַעל ַעְצָמם ֹנַעם ִזיו אֹור ַהׁשְ ה ְלַהְמׁשִ ִזכוך ַרב וִבְקֻדׁשָ ְּלַהְלִהיב ּבְ ּ ְּ ְּ ּ

ְדֵב אֹור ֶעְליֹון ְוַצח ּבִ טות ַהתֹוָרה ּבְ ּקות ְוִיְרָאה ְוַאֲהָבה ְוַהכֹל ַעל ְיֵדי ַפׁשְ ּ ּּ ּ
ָהַרע גֹוֵבר  יָחא ׁשֶ דֹור ַהֶזה ִעְקבֹות ִדְמׁשִ ַעל ֶפה ִנְגֶלה ֲאָבל ּבַ ּבְ ּתֹוָרה ׁשֶ ּּ ּּ ּ

א ְוח ּוִמְתַנׂשֵ ְּצָפא ִיְסֵגי ְוכוּוּ ּ ּוִמי ָיֵגן ָעֵלינו ִמן ַהְקִלפֹות ָהָרעֹות ' ּ ּ ּ ּ
דֹור ַהֶזה ַּהַמְחׁשִ ר ּבַ ֶכל ְוַעל ְיֵדי ִנְגלֹות ַהתֹוָרה ִאי ֶאְפׁשָ ּיִכים ָהאֹור ְוַהׂשֵ ּ ּ ּ

ָהַרע  יָקה ׁשֶ ְדִביָקה ַוֲחׁשִ ֶכֶלת ּבִ ֵאין ָפִנים ְלַהְלִהיב ָכל ָכך ֶנֶפׁש ַהַמׂשְ ּּבְ ּ ּ ְּ ּ
ֵהם ִמְתַל ִרים ְולֹא עֹוד ֶאָלא ׁשֶ ְּוַהְמַקְטְרִגים ָהרוָחִנִיים ִמְתַגּבְ ּ ּ ים ּ ׁשִ ּבְ

ל ְוגֹוֵבר ֶאִפיקֹוְרסות וִמינות  ִנים ומֹוׁשֵ ֵהם ָהַרּבָ ֵעֶרב ַרב ׁשֶ ִמיות ָבּ ַגׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ
יֹוֵתר  יֹוֵתר גֹוֵבר ּבְ הוא ָחצוף ּבְ ם ְוָלׁשֹון ָהַרע ְוָכל ִמי ׁשֶ ְנַאת ִחּנָ ְּוׂשִ ּ ּ

ְּולוֵלא ְמִתיקות ֲעֵרבות נַֹעם ִזיו ְלׁשֹון ַהזַֹהר ְוַהִתקו ּ ּ ּ ּּ ִנים ְוִכְתֵבי ּ
ְמַחת ֵלב  ַעת ִמּשִׂ ִבין ַהּדַ ְ ֶלת וְמַיּשׁ ּכֶ ׂשְ ֶפׁש ַהּמַ ִאיִרים ַלּנֶ ָּמָרן ַהּמְ
רות ְלָהִאיר ֵמרֹב ַהָצרֹות ַוֲחִליׁשות  ֶאְפׁשָ ּוְמִאיַרת ֵעיַנִים לֹא ָהָיה ּבָ ּ ּּ

יִנים ְוֶאִפיקֹוְרִסים ִעים ַהּמִ ַעת ֵמְרׁשָ   .ּּדַ

ְּוָלֵכן ַאַחי ַטֲעמו וְר זַֹהר ּ ֵיׁש ּבַ ּאו אֹור ַהָגנוז וְמִתיקות ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ
ל  ל ַעל ַעְצְמך ּכָ רֹב אֹוָרה ְתַקּבֵ ּמֵ ֶפׁש ַעד ׁשֶ ִאיר ַלּנֶ ַָהָקדֹוׁש ַהּמֵ ּ ּ
ְעְתך ְולֹא ִתפֹל  ָּהָרעֹות ְוַהָצרֹות ְוַהִיּסוִרים ְולֹא ִיְתַחֵלׁש ּדַ ּ ּ ָּ ּ ּ ּ

ְדֵרָגְתך ְוִתְתַעֶלה ְלַמְעָלה ְלַמְע ִּמּמַ ֲעלֹות ֲחַזק ֲחַזק ָ ָּלה ַעד רום ַהּמַ
ֲּחַזק ֶוֱאַמץ לֹא ִתיָרא ְולֹא ִתְפַחד ּ.  

ִביל ַהתֹוָרה אֹות ל(   )'ּנֹוֵצר ֶחֶסד ָקאַמאְרָנא ׁשְ

ה ְלָדְבָקה ּבֹו    )נ ִּחּיוב ִלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר הוא ִמְצַות ֲעׂשֵ ּ ּּ
ׁש ֱאלֹוַה ָמצוי ּיֵ ְּוֵליַדע ׁשֶ ּ  

ל ֵסֶפר ַהזֹ ּכָ ְתֵבי ְּוַדע ׁשֶ ל ּכִ ַּהר ְוִחיוב ִלּמודֹו ְוִחיוב ִלּמוד ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ
ֵיׁש ֱאלֹוַה"ָמָרן ָהֲאִר ה ְלָדְבָקה ּבֹו ְוֵליַדע ׁשֶ ּי ַהּכֹל ִמְצַות ֲעׂשֵ ָּמצוי  ּ

ְפָרט וְבִיחוִדים ְוַאֲהָבה ְוִיְרָאה ְוַאְחדות ה ּבִ יִדיָעה ְקדֹוׁשָ ּּבִ ּ ּ.  
ִב( ִביל ַהתֹוָרה ׁשְ   )'אֹות ג' יל בּנֹוֵצר ֶחֶסד ׁשְ
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ָרֵאל   )נא ל : ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ַּעל ְיֵדי ַמֲאַמר ַהזַֹהר ִנְמְתקו ּכָ ּ ּ
  ַּהִדיִנים

ֲחצֹות ַהַלְיָלה ְוָרִאיִתי ִאֶגֶרת ֶאָחד מוָנח  ר ִהְתעֹוַרְרִתי ּבַ ְּוַכֲאׁשֶ ּ ּ ּ
ָנה ַעל ֵעיַני לֹא ָיכְֹלִתי ִלְקרֹותֹו  ֶחְבֵלי ׁשֵ ר ֵמעֹוִדי ּבְ ר ַעד ְּלָפַני ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ

ָעה  ֵסֶפר ִתקוֵני זַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוהוא ֵמֲחצֹות ַעד ׁשָ ָּלַמְדִתי תֹוָרִתי ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ
ל ַמֲעַלת ְכבֹוד תֹוָרתֹו 'ב ּ ְוָאז ִנְזַכְרִתי ִלְקרֹות ָהִאֶגֶרת ׁשֶ ּּ ַוֲהִבינֹוִתי ַעל ּּ

יִנים ל ַהּדִ ְמְתקו ּכָ ּנִ ר ׁשֶ ְזּכָ ְּיֵדי ַמֲאַמר ַהזַֹהר ַהּנִ ּ ּ.  
אֲעבֹו( ִגיד ַהָקדֹוׁש ִמָקאְזִניץ ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ָרֵאל ְלַהּמַ ַּדת ִיׂשְ ּ ּ ּ ִאֶגֶרת ַהקֶֹדׁש,ּ ּ(  

ר ר ָחַנן לֹו ֱאלִֹקים עֹׁשֶ ְצָדָקה ְיָפֵרק,ֲאׁשֶ ָיִמים  , ֲחָטָאיו ּבִ ה ּבְ ְוַיְרּבֶ
ְצָדָקה ְוִלּמוד זַֹהר ְוִתקוִנים וְתִהִלים ֵּאלו ּבִ ּ ּּ ּ ּ ּ .  

ע ִסיָמן ח( ֶאְצּבַ   )אֹות רמח' מֹוֶרה ּבְ

ַנת תצ   )נב ׁשְ ֵזרֹות נֹוָראֹות ֵמֵאת "ּבִ ַקִיץ ָהָיה ּגְ ּא ּבַ
דֹוֵלי  ל אֹותֹו ַהְזַמן ְלַבֵער ִסְפֵרי ַהַתְלמוד ְוָכל ּגְ יְפיֹור ׁשֶ ָּהַאּפִ ּ ּ

ֵזָרה  ֶזה ָהֵאיך ְלַבֵטל ַהּגְ ָרֵאל ָעְסקו ּבָ ִּיׂשְ ְ ּ ְוָלְמדו ֹזַהר -ּ
ְּוִתקו ַחר ַעד ֵצאת ּ ִלי ֶהְפֵסק ֵמֲעלֹות ַהׁשַ ִּנים ְוֹזַהר ָחָדׁש ּבְ

ָלִלי, ַהּכֹוָכִבים ְזַמן ַהִלּמוד ַהּכְ ֲּאִפלו ּבִ ּּ ּ  

ַנת תצ ׁשְ ה ּבִ ל "ְוִהּנֵ ַקִיץ ָהָיה ְגֵזרֹות נֹוָראֹות ֵמֵאת ָהַאִפיְפיֹור ׁשֶ ּא ּבַ ּ ּ
ָרֵאלּ ְוֶאָחד ַהְגֵזרֹות ָהָיה ְלַבֵער ִס,ּאֹותֹו ַהְזַמן ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ְּפֵרי ַהַתְלמוד ׁשֶ ּ, 

ֶזה ָהֵאיך  ָרֵאל ָעְסקו ּבָ ְומוָבן ִכי ֶזה ָהָיה ָצָרה נֹוָרָאה ְמאֹד ְוָכל ְגדֹוֵלי ִיׂשְ ּ ּ ּּ ּ
ְּלַבֵטל ַהְגֵזָרה ינו "ּ ְוַהָגאֹון ר,ּ ַאל ֶאת ַרּבֵ ינו ׁשָ ל ַרּבֵ אַסאן ַרּבֹו ׁשֶ ּי ּבַ ּ

ִּיְהֶיה כַֹח ָכֶזה ְלַהִסְטָרא ָאֳחָרא ֶנֶגד ַהתֹוָרהְלָבֵאר לֹו סֹוד ָהִעְנָין ׁשֶ ּ ּ ּ ּ, 
ֵבאור ַמְסִפיק סֹוד ָכל ָהִעְנָין יב לֹו ּבְ ינו ֵהׁשִ ְּוַרּבֵ ּ ּ ינו ִכי ,ּ ּ ְוֵכן כֹוֵתב לֹו ַרּבֵ ּּ

ּהוא ָרָאה זֹאת ִמקֶֹדם  לֹו ּ יָבה ׁשֶ ַהְיׁשִ ה ְוִתֵקן ּבְ ּכָ ים ְרפוָאה ַלּמַ ְּוִהְקּדִ ּ ּ
ִיְלְמ ַחר ַעד ּׁשֶ ַ ִלי ֶהְפֵסק ֵמֲעלֹות ַהּשׁ ּדו זַֹהר ְוִתקוִנים ְוזַֹהר ָחָדׁש ּבְ ּּ

  .ֵצאת ַהּכֹוָכִבים

ל  ל ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ִלְלמֹד ּכָ ִלּמוד ַהְתִמיִדי ׁשֶ ְּועֹוד הֹוִסיפו ּבַ ּּ ּ ּ ּ
ַלְיָלה עֹות ּבַ ׁש ׁשָ לֹו ְועֹוד ׁשֵ ַּהיֹום ּכֻ ּ ּ חוץ ִמן ַהֵלילֹות ִממֹוָצֵאי ּ ּ יֹום ּ



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]140[                   אֹור

ִּכפור ְוכו ּ ּ ל ַהזַֹהר ֲאִפלו ' ּ לֹא ִלְפֹסק ִמן ַהִלּמוד ׁשֶ ְּוֵכן הֹוִסיפו ׁשֶ ּ ּּ ּ ּּ
ָלִלי  ְזַמן ַהִלּמוד ַהּכְ ּּבִ י מּ ל ְכבֹוד מֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ּׁשֶ   .ח"ּ

ָפט הבה( ה ִמׁשְ   )ת אֹות יד"ָּיִרים מׁשֶ

ְזכותֹו ֵיְצאו ִיׂשְ   )נג י ּבִ ַלְיָלה ִיְלֹמד ֹזַהר ּכִ ּּבַ ּ לותּ   ָּרֵאל ֵמַהּגָ

ִעִתים ַהָללו,ִאם ָזָכה ְלָחְכַמת ֱאֶמת ּ ְמֻסֶגֶלת ַהַהְצָלָחה ּבָ ּּ י ,ּ  ּכִ
ה ְמַגָלה ִסְתָרה ֶאָלא ְלַבֲעָלה,ָאז ֶנֱאַמר סֹוד ֲהָוָיה ִליֵרָאיו ּ ְוֵאין ָהִאׁשָ ּּ ּ ּ. 

מֹורֹות ַאׁשְ ּוַבַלְיָלה ִיְלמֹד זַֹהר ּבְ ְזכותֹו ֵיְצאו ִיּ ּ ִכי ּבִ ּ ָרֵאל ֵמַהָגלות ּ ּׂשְ ּ
ל ְלַלְיָלה  ְּוַהָגלות ִנְמׁשָ זַֹהר ַאף ַעל ִפי ֵכן ּ לֹא ָזָכה ְלָהִבין ּבַ ּוִמי ׁשֶ ּ ּ ּ

ָמה וְלָהִאיָרה זַֹהר ִנְפָלא ׁשָ ך ַהּנְ י ַהָלׁשֹון ְמֻסָגל ְלַזּכֵ ִּיְקָרא ּכִ ּ ְ ּ ּ. 
לֹוֵמד זַֹהר  ּוְבֵסֶפר ַהִתקוִנים ַעל ַהיֹוֵתר טֹוב וְכׁשֶ ּּ ּ ּ ְּיַעֵין ְלָחְכַמת ּּ

ְפֵני ַעְצמֹו ל אֹות ִחּדוׁש ּבִ י ּכָ ָכל ִמָלה וִמָלה ּכִ ֱּאֶמת ּבְ ּּ ּ ְוַהְדָבִרים ּ
ְרִאים ְפׁשוִטים ֵאיָנם ַרק סֹוד ַּהּנִ ּ.  

קֹוֶבער ֵסֶדר ִלּמוד ַדף יז( ַתי ָראׁשְ ּבְ י ׁשַ ִּסדור ַרּבִ ּּ ּ(  

ּבֹון שכ   )נד ינו ֶחׁשְ ָבר ָעׂשִ ין ) 325(ה "ּּכְ ל ְדפוס ַּדּפִ ּׁשֶ ּ
ִלים ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ה ֵלילֹות ַיׁשְ ַּמְנטֹוָבה ִמזַֹהר ַלֲחִמׁשָ ּ ּּ ּ  

זַֹהר ִיְהֶיה לֹו ְקִביעות ּבַ ִּיָזֵהר ׁשֶ ּּ ֶּאָחד ְלִגיְרָסא ְוֶאָחד ְלִעיוֵני ּ ּ, 
ך ְלִגיְרָסא ְעָין ְוַאַחר ּכָ ים ֶאל ַהּמַ קֹול ְתעֹוֵרר ַהַכְְוַיְקּדִ ִיְקָרא ּבְ ּ ְכׁשֶ ּּ ָּוָנה ּ

ּבֹון שכ ינו ֶחׁשְ ָנה ְכָבר ָעׂשִ ְּוַתֲעבֹר ַהׁשֵ ּ ל ְדפוס ) 325(ה "ּ ַּדִפין ׁשֶ ּ ּּ
ִלים ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ה ֵלילֹות ַיׁשְ ַּמְנטֹוָבה ִמזַֹהר ַלֲחִמׁשָ ּ ּ ּּ.  

קֹוֶבער ֵסֶדר ִלּמוד ַדף יז( ַתי ָראׁשְ ּבְ י ׁשַ ִּסדור ַרּבִ ּּ ּ(  

בִלְגֹרס ִא   )נה ּ ְדָלא ֵיַדע ַמה ָקָאַמריִניׁש ַאף ַעל ּגַ ּ  

ג  ִפְלפול וְסָבַרת ַהתֹוָרה וִמְתַעּנֵ תֹוָרה וֵמִבין וַמִכיר ּבְ ִּכי ַהלֹוֵמד ּבַ ּ ּ ּ ּּ ּּ ּּ ּ
ָאָדם ֶנֱהֶנה  ֶזה ׁשֶ ָּלֶזה לֹא ִנְקָרא ִלמוד ַהתֹוָרה ֲעבֹוָדה ִויִגיָעה ְוָעָמל ִכי ּבָ ּּ ּ

ָא ֵמַח לֹא ָיֵעף ְולֹא ָיֵגַע וְכמֹו ׁשֶ ִמְדָרׁש ְּוׂשָ ְמעֹוִני(ַּמר ּבַ ְעָיה, ַּיְלקוט ׁשִ ,  מגֶּפֶרק ְיׁשַ

ַּאְת ָטַרח ָכל יֹוָמא ְוֵלית ַאְת ָלֵעי ' ְּולֹא אֹוִתי ָקָראָת ַיֲעקֹב ְוכו: ) תנזֶרֶמז ּּ
ּ ַקֵמי ַאְת ָלִעיתיְּוָצלוֵי ּ ִכי ַרק ַהלֹוֵמד תֹוָרה ִמתֹוך ַהְדָחק וִמתֹוך ֵטרוף .ּ ְּ ְּ ּ ּּ ּ ּ

הוא תֹוַרת ֲהָוָיה ַּהַדַעת לֹוֵמד ִמַצד ׁשֶ ה ֵהיֵטב ַרק ׁשֶ ֵאיֶנּנו ֵמִבין ּבָ ּ ַאף ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ
ָפֶטיך לֹא ָסְרִתי ַיַען ִכי ַאָתה  לֹום ִמִמׁשְ ָאַמר ָדִוד ַהֶמֶלך ָעָליו ַהׁשָ ְּכמֹו ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ָּ ְּ ּ
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י ִמְלׁשֹון ִלְגרֹס ִא אור ַהָכתוב ָגְרָסה ַנְפׁשִ ּהֹוֵרָתִני ְוֶזה ּבֵ ּ ּ לֹוֵמד ֲאִני ּּ ּיִניׁש ׁשֶ
ָפֶטיך ַיַען  ִָמְצוֹוֶתיך ַאף ִכי ֵאיֶנּנו ֵמִבין ַטֲעָמה ַאך ַתֲאָוִתי ִהיא ֶאל ִמׁשְ ְ ָּ ּ ּ ּ ּ

ָפֶטיך וְכַמֲאָמָרם ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ִּכי הוא ִמׁשְ ָּ ּ ּיִניׁש ַאף ַעל ַגב ִלְגרֹס ִאּ
ָלא ֵיַדע ַמה ָקָאַמר ל אֶֹפן ֶזה ֶאְצלֹו ִנְקָרא ְיִגיָעה ּ ְוֵאֶצל ֶזה ַהלֹוֵמד ַעּּדְ

ַּוֲעבֹוָדה ְוָעָמל ִכי לֹא ַיְרִגיׁש ַהַתֲענוג ֵמַהתֹוָרה ְוֵאֶצל ֶזה ִנְקָרא ָכל  ּּ ּּ ּ
לֹא ַטַעם ִכי ֶזה ֵאינֹו ֵמִבין ַטֲעָמה ִמְפֵני ְדחוק ְוֵטרוף  ַּהתֹוָרה ֻחָקה ּבְ ּ ּּ ּ ּּ ּ

ִתְה לֹו ְוֶזה ַהֵפרוׁש ׁשֶ ַּהַדַעת ׁשֶ ּ ּ ּ ִתְלְמדו ַהתֹוָרה ּ תֹוָרה ַהְינו ׁשֶ ּיו ֲעֵמִלים ּבַ ּ ּּ ּ ּ
ֶדֶרך ֻחָקה וְברֹב ָעָמל ִויִגיָעה ִיְהֶיה ּבְ ַּאף ׁשֶ ּ ְ ּ .  

ֻחקֹוַתי( ת ּבְ ָרֵאל ָפָרׁשַ ַמח ִיׂשְ ִּיׂשְ ּ(  

ַעת ַהְדָחק וִבְפָרט   )נו ׁשְ ְמעֹון ִלְסֹמך ָעָליו ּבִ י ׁשִ ַדאי הוא ַרּבִ ּּכְ ּּ ְ

א ִא סֹוף יֹוַמּיָ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ לות ֱאדֹום ְוַרּבִ ַאֲחִרית ְיֵמי ּגָ ּיֵלין ּבְ ּ
ְרְנסון  ֹכחֹו וְבֹכַח ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ִחּבורֹו ְדִיְתּפַ ן יֹוַחאי ּבְ ּּבֶ ּ ּּ ּ ּ
לוָתא  יַח ְוִיְפקון ִמן ּגָ ְתָרָאה ְלַהִציל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ָדָרא ּבַ ּּבְ ּ ּ

ֹכחֹו   ּבְ

ְבָרכֹות  ַדאי הו ::)ַּדף ס(ּבִ ַעת ּּכְ ׁשְ ְמעֹון ִלְסֹמך ָעָליו ּבִ י ׁשִ ְא ַרּבִ

ָחק  ׁשַַהּדְ ַכָמה דוְכֵתי ּבַ ְּוֵכן עֹוד ּבְ ּּ ַעת ַהְדָחק "ּ ׁשְ ּס וְלׁשֹון ּבִ ֵיׁש ) ַּדְוָקא(ּ
ּלֹוַמר ַעל ִפי ִדְבֵרי ַהׁשַ ּ ן יֹוַחאי :)מה(ּס ֻסָכה "ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ  ׁשֶ

ְמעֹו( י ׁשִ ְּדהוא ְסָתם ַרּבִ ָכל ָמקֹוםּ ְּיכֹוָלִני ִלְפטֹר ֶאת ָכל ָהעֹוָלם ִמן ) ן ּבְ
ל  יד ָכֵעת סֹופֹו ׁשֶ ְבָרא ָהעֹוָלם ַעד סֹופֹו ְוָהַאֲחרֹון ִהְכּבִ ּנִ ַּהִדין ִמיֹום ׁשֶ ּ ּ

ָּגלות ֱאדֹום  ָיֵמינו ָאֵמן(ּ ְמֵהָרה ּבְ יַאת גֹוֵאל ֶצֶדק ּבִ הוא קֶֹדם ּבִ ּׁשֶ ּּ (
ן י ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ ֶנֶגד ַמְלֵכי רֹוִמיׁשֶ ַנְפׁשֹו ּכְ ָעַמד ּבְ  ֹּוַחאי הוא ׁשֶ

ת) ֱאדֹום( ּבָ ׁשַ ה ֵיָהֵרג, ִּכְדָאְמִריַנן ּבְ ִגּנָ ְמעֹון ׁשֶ ְּוַעל ֵכן ָאַמר ַהֶמֶלך ָאז ׁשִ ְ ּ ּ ,
ַאֲחִרית ְיֵמי ָגלות ֱאדֹום סֹוף יֹוַמָיא ִאיֵלין ּבְ ּוִבְפָרט ּבְ ּּ ּ י ,ּ ּ ְוֶזהו ַרּבִ

ן  ְמעֹון ּבֶ ִיְתַפְרְנסון ׁשִ כֹחֹו וְבכַֹח ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ִחּבורֹו ּדְ ּיֹוַחאי ּבְ ּ ּּ ּ ּ
כֹחֹו יַח ְוִיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ ְתָרָאה ְלַהִציל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ָדָרא ּבַ ּּבְ ּּ ּ 

דוֲחָקא  ַעת ַהְדָחק ּבְ ְּוֵאלו ַהָיִמים ִנְקָרִאים ׁשְ ּּ ּ ְּדָגלוָתא(ּ ַתר דוֲחָקא ) ּ ּּבָ ּ
זַֹהר ַהָקדֹוׁשַּכְמבָֹא ּר ּבַ ִפיר ָאְמרו , ּ ַּעל ֵכן ׁשָ ּבִ(ּ ַרׁשְ ַדאי הוא ) י"ַרק ּבְ ּּכְ

ַעת  ׁשְ עֹוֶדּנו ּבִ עֹוֵמד ּבְ ָחק ׁשֶ ַעת ַהּדְ ׁשְ ְמעֹון ִלְסֹמך ָעָליו ּבִ י ׁשִ ַּרּבִ ְ

ִנים ָהֵאלו ְוַעל ְזכותֹו ָאנו סֹוְמִכין ָ ּשׁ ָחק ַהְינו ּבַ ַּהּדְ ּ ּ ְזַכרּּ ּ ַכּנִ ּ.  
ֵּרי תֹוָרה ַמֲהדוָרא טִּדְב(   )אֹות לט' ּ
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ּבִ   )נז ֹכַח ַרׁשְ יַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק "ּבְ ּי ִיְתַחְזקו ַעד ּבִ ּבִ -ּ י "ַרׁשְ
יךַמ לֹא ָיִסיר ֵמִאָתנו אֹור ֹזַהר  ַגם ְְמׁשִ ַּאֲחֵרי ִהְסַתְלקותֹו ׁשֶ ּּ ּּ ּ

ָכה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִהיָרתֹו ְלָהִאיר ִמתֹוך ֲחׁשֵ ְּבְ ּ  

זַֹהרַּמה ְדָמִצינ ה ְפָעִמים ּבַ ּו ַהְרּבֵ ּ ַּהָקדֹוׁש וַבִתקוִנים ּ ּּ י  ּּ ִּכְדָאַמר ַרּבִ
כֹו ֶחְבָרָיא  ן יֹוַחאי ִדְבֵרי תֹוָרה ְוִאיַגֵלי ָרִזין ִעיָלִאין ֲהוֹו ּבְ ְמעֹון ּבֶ ּׁשִ ּ ּ ּ

ְּוָאְמרו ַוי ַכד ִתְסַתֵלק ִמן ָעְלָמא ַמאן ַיְנִהיר ְנהֹוָרא ְדאֹוַרְיָתא ְוכו ּּ ּ ּ ּ ּ '
ם לֹוַמר ֶזה  ְמְצאו ׁשָ ּנִ תֹוֵמם ָכל עֹוֵבר ַעל ֶזה ְוַכיֹוֵצא ְלׁשֹונֹות ָכֵאלו ׁשֶ ְּוִיׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ
י  ְפָרט ְלַרּבִ ֵעת ְפִטיָרתֹו ּבִ ִיְהֶיה ּבְ ָפָניו ְלעֹוֵרר ִקיָנה ַמה ׁשֶ ְּלָאָדם ַחי ּבְ ּ ּ

ם ְוֵאיך ִיְפְתחו ֶפה ְוכו ן יֹוַחאי ַרּבָ ְמעֹון ּבֶ ּׁשִ ּּ ּ ְָבר ָכֶזה ַאך ָהָיה ָלֶהם ְלָד' ְ ּ
ָצַוח ַוי  ן יֹוַחאי ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְמעו ֵמַרּבִ ׁשָ ְרֶאה ַהֶהְכֵרַח ֵמֲחַמת ׁשֶ ַּכּנִ ּ ּ ּ
ִיְהֶיה ַאֲחֵרי  כות ׁשֶ ך ְוָיְדעו ְוֵהִבינו גֶֹדל ַהַחׁשְ ְּדָגלוָתא ִיְתַמׁשֵ ּ ּ ּ ּּ ְ ּ ּ

ִּהְסַתְלקותֹו ְוַהדֹורֹות הֹוְלִכים ַוֲחֵסִרים ֵמ ּ ּ ְסיֹונֹות ּ ַּהִהְתַגלות ַהּנִ ּ ּ
לֹום  ר ַחס ְוׁשָ ְּוַהֶהְסֵתר ִיְתַגּבֵ ּבִּ כַֹח ַרׁשְ י ּבְ ר ָיְדעו ּכִ ּי ִיְתַחְזקו "ְּוַלֲאׁשֵ ּ

זַֹהר ַהָקדֹוׁש ָאְמרו ּבַ יַאת גֹוֵאל ֶצֶדק וְכמֹו ׁשֶ ַּעד ּבִ ּ ּ ּ ַהאי  ּ י ּבְ ּכִ
ֵיְי ְתָרָאה ּדְ ָדָרא ּבַ ֲּחבוָרא ִיְתַפְרְנִסין ּבְ יָחאּ א ְמׁשִ ּ ַעל ֵכן ,ֵתי ַמְלּכָ

ּבִ ּעֹוְררו ָהִעָקר ֶאת ַרׁשְ ְלַאֲחָריו ַעד "ּ ְדָבָריו ֵאלו ַעל דֹורֹות ׁשֶ ּי ְלָהִאיר ּבִ ּּ ּ
ֵעת ַמֲאָמָריו  ְתָרָאה ַהזֹאת ְוֶזה ִיְהֶיה ַעל ְיֵדי ִדְבֵרי תֹוָרתֹו ַעל ֵכן ּבְ ָּדָרא ּבַ ּ ּ ּּ

ָאְמרו ַזָכָאה חֹוְלֵקיהֹון  ּׁשֶ ְמעֹון ִמיֵלי ְדאֹוַרּ ְּדֶחְבָרָיא ְדׁשִ ּ ְָתא ִמפוָמך ְיּ ּ ּ
ת תֹוָרתֹו  יך כַֹח ְקֻדׁשַ ּעֹוְררו אֹותֹו ִלְזכֹר ְלַהְמׁשִ ּ ּ ְּ ַּגם ַאֲחֵרי ִהְסַתְלקותֹו ּ ּּ ּ

ָכה ְלָכל  ִהיָרתֹו ְלָהִאיר ִמתֹוך ֲחׁשֵ לֹא ָיִסיר ֵמִאָתנו אֹור זַֹהר ּבְ ְׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ֵני ּ תֹוָרה וְבֶהְכֵרַח ָהָיה ָלֶהם ְלַמַען ִתקון עֹוָלם ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּבְ ּ ּ ּּ

ֵדי  ִיְהֶיה ַאֲחָריו ּכְ ֶ ִלּבֹו ַמה ּשׁ ִאים ְלעֹוֵרר ָהַרְחָמנות ּבְ ּדֹורֹות ַהּבָ ּּבַ ּ
ָגלוֵתנו יך ַהּכַֹח ְלטֹוָבה ַלֲהִקיֵמנו ּבְ ְּלַהְמׁשִ ּ ּ ְמֵהָרה ְ ּ ֵכן ְיִהי ָרצֹון ּבִ

ָיֵמינו   .ּּבְ
ִּדְבֵרי ת( א אֹות סּ   )'ֹּוָרה ַמֲהדוָרא ַקּמָ

ַּהלֹוֵמד ַהזַֹהר ֲאִפלו ֵאינֹו יֹוֵדַע ְוֵאינֹו ֵמִבין ַמה    )נח ּ ּּ
רוך הוא ְמַתֵקן ְדָבָריו יו ַהָקדֹוׁש ּבָ ּמֹוִציא ִמּפִ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ְּ  

ּמֹוִציא  ֶ ַּהלֹוֵמד ַהזַֹהר ֲאִפלו ֵאינֹו יֹוֵדַע ְוֵאינֹו ֵמִבין ַמה ּשׁ ּ ּּ
ִּמִפיו ַהָקדֹוׁש ֵאי ּ ָבָריו ְוָכך ָאְמרו ַקּמָ רוך הוא ְמַתֵקן ּדְ ּ ּבָ ּ ְּ ְּ
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ְּוַאְסְמכוהו ֶאְקָרא ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה ַאל ִתְקֵרי ְוִדְגלֹו ֶאָלא  ּ ּ ּ
ְּוִדלוגֹו ּ.  

ָהַרב ִחיָד ם ָהא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה "ּ ְַעֵין ּבְ ׁשֵ קוְנְטֵרס טֹוב ַעִין ּבְ ּא ּבְ
ה נֹוָרא ָכֶזה  ּוַמֲעׂשֶ ֶנה ְוִתכֹוֵנןּ ְצָפת ִתּבָ ּּבִ ֵיְלכו  ,ּ ָהיו נֹוֲהִגים ׁשֶ ּׁשֶ ּּ

ָכל ֵליל ל ן יֹוַחאי ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ה ֲחָכִמים "ִלְמָעַרת ַרּבִ ּמָ ג ָלעֶֹמר ּכַ
ל ֵסֶפר ַהזַֹהר וְמַחְלִקים אֹותֹו ְלָכל ֶאָחד ,ִויִחיִדים ם ּכָ ּ ְולֹוְמִדים ׁשָ ּ ּ

ֶהם ִאיׁש ֶאָחד ְמֻיָחד  ַו.ֵּמַהקֹוְרִאים ֵחֶלק ֶאָחד ָהָיה ִעּמָ ְּיִהי ַהיֹום ׁשֶ
ְפֵניֶהם ּ ְוָנְתנו לֹו ֵחֶלק ֶאָחד ֵמַהזַֹהר ִעם ַהקֹוְרִאים ִלְקרֹות ,ְּוָידוַע ּבִ ּ ּ

ֶהם ְבֵהָמה ,ִעּמָ ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְקרֹות ְוהוא ּכִ ַעְצמֹו ׁשֶ ּ ְוהוא יֹוֵדַע ּבְ ּ
צוַרת ָאָדם ה אֹותֹו ָה.ּּבְ ל ?ִאיׁש ֶמה ָעׂשָ ַיִגיַע ָהֵעת ׁשֶ ּ קֶֹדם ׁשֶ ּ

ה ְמאֹד ָעָרה ַוֵיֵלך ָהלֹך וָבכֹה ַהְרּבֵ ַּהִלּמוד ָיָצא ַלחוץ ֵמַהּמְ ּ ְּ ְ ּ  ַעד ,ּ
ן  ָמה ְוָיׁשַ ִכָיה ְוָנְפָלה ָעָליו ַתְרּדֵ רו ִריֵסי ֵעיָניו ֵמַהּבְ ְמַעט ִנְסּ ּכִ ּׁשֶ ּּ

ְמקֹומֹו ְמעֹון ּבֶ, ּבִ י ׁשִ א ֵאָליו ַרּבִ ּ ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ,ן יֹוַחאיְוָאז ּבָ ּ
ֲחלֹום,ָאֵמן ּ ַאל ִתיָרא ְוַאל ֵתַחת: ְוָאַמר לֹו, ּבַ ם,ּ ָ ַעָתה ַמה ְלך ִנְרּדָ ּ ּ ,

גֹוָרְלך ָעָלה ּבְ ָקום ְקָרא ֶאל ֱאלֶֹקיך ַהֵחֶלק ׁשֶ ָ יבֹו ָהִאיׁש.ּ  ֲהֵרי : ֱהׁשִ
ָלל ִלְקרֹות ְבֵהָמה ְוֵאיִני יֹוֵדַע ּכְ ן  ָאַמ.ֲאִני ּכִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ר לֹו ַרּבִ

ָ קום ְקָרא ַוֲאִני ֲאַסְיֶעך ְוִתְמָצא ַעְצְמך יֹוֵדַע ִלְקרֹות :יֹוַחאי ָ ּ ּ
ְגדֹוֵלי ַהֲחָכִמים ָנתֹו וָמָצא ַעְצמֹו יֹוֵדַע , ְוֵכן ָהָיה.ּכִ ְ ּ ְוֵהִקיץ ִמּשׁ

טֹוב ָב,ּבְ ְצאו ּבֹו ּדְ ּמָ ל ָהרֹוִאים אֹותֹו ׁשֶ ּ ְוָתְמהו ָעָליו ּכָ ִרים נֹוָרִאים ּ
לֹא ָיְדעו ּבֹו ִמקֶֹדם ּׁשֶ ה.ּּ ּ ַעד ָכאן ַהַמֲעׂשֶ ּ.  

א ִמׁשום ָהָרׁשָ ּוָבֶזה ֵפרוׁש ֲאדֹוִני ָאִבי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ ּּ ּ ז "ּ
ָאַמר ַהָכתוב ,ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֶזהו ַמה ׁשֶ ּ ׁשֶ ּּ ּ ּתֹוַרת ֲהָוָיה ְתִמיָמה ּ ּ
יַבת ָנֶפׁש ם,ְמׁשִ ֵ ִלּמוד ַהּסֹוד ִנְקָרא תֹוַרת ַהּשׁ ָידוַע ּדְ ּ ּדְ ּ ּ וְכמֹו ,ּ

תֹוַרת ֲהָוָיה ֶחְפצֹו ֶזה ַהּסֹוד  ָאְמרו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ָפסוק ּבְ ּׁשֶ ּּ
הוא ְתִמיָמה  ָאַמר תֹוַרת ֲהָוָיה ׁשֶ ט ְוֶזהו ׁשֶ ּוְבתֹוָרתֹו ֶזה ַהְפׁשָ ּ ּ ּ ּּ

ָצִריך ִלְלמֹד אֹו לֹוַמר ׁשֶ ְּכְ י ּ ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְלמֹד ַרּבִ ֵלמות ְוֶזה ׁשֶ ׁשְ ָּתה ּבִ ּ
יב ַנְפׁשֹו דֹו וֵמׁשִ ן יֹוַחאי ְמַלּמְ ְמעֹון ּבֶ יַבת ּׁשִ ָאַמר ְמׁשִ ּ ְוֶזהו ׁשֶ

ַּלְמדֹו ת'נֹוָטִריקֹון ְמ ִכְמַעט ָיְצָאה 'ן י'ְמעֹון ּבֶ'ָרה ׁשִֹו'ּ ֹּוַחאי ְוָאַמר ֶנֶפׁש ׁשֶ
א ַנְפׁשֹו ְוָחְזָרה לֹו  ּוְבֶזה ֵפרוׁש ַגם ֵכן ֲאדֹוִני ָאִבי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ ּ ּּ ּ

ֵהָמה ְולֹא  ֲחלֹום ֵתַבת ּבְ ֶהְראו לֹו ּבַ ָרְמזו ְלִאיׁש ֶאָחד ׁשֶ ֶזהו ָהֶרֶמז ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ
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ָּיַדע ֵפרוׁשֹו וֵפְרׁשו לֹו  ּ ּ ֵביתּ ָהָיה לֹו ּבְ ַכר ֵסֶפר ַהזַֹהר ׁשֶ ּמָ י ַיַען ׁשֶ ֹו ּּכִ
י ֵתבֹות ּבִ ָראׁשֵ ֵהָמה ּדְ ָּלֵכן ֶהְראו לֹו ֵתַבת ּבְ ּ ן 'ּקֶֹדׁש ִמ'ַּעְרִתי ַה'ּ

ִית'ַה ָאָדם ּבַ ּ ַרֲחָמָנא ִליְצַלן וְלִפי ָהִכי ִיְתָפֵרׁש ִלְרמֹז לֹו ְדַאף ַעל ַגב ׁשֶ ּּ ּ
ַמָיא ִיְכְפלו  ּהוא ִכְבֵהָמה ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְקרֹות ִעם ָכל ֶזה ִמׁשְ ּּ ּ ּ ּ ָכרֹו ּ לֹו ׂשְ

ר ָקָר ִיְקֶרה לֹו ַכֲאׁשֶ ר ׁשֶ ְּוֶאְפׁשָ יו ְוִתְהֶיה ה ּ רו ַמֲעׂשָ ָּלִאיׁש ַהֶזה ִאם ֻיְכׁשְ ּ
ָפסוק  ַּכָוָנתֹו ְלטֹוָבה ְוֵיׁש ֶרֶמז ּבַ ּּ יַע ֲהָוָי'ּ ָּאָדם וְבֵהָמה תֹוׁשִ ּ ְדֵתבֹות 'ה"ּ

יַע ֲהָוָי' ִּעם ַהֵתבֹות וב 'ה"ּתֹוׁשִ ל ' ּ ֵּתבֹות ַיֲעלו ְכִמְסַפר ' בּכֹוְלִלים ׁשֶ ּ ּ ּ
ּזַֹהר ִתקוִנים'ֵּתבֹות  ִדְקדוק ַצח 'ּּ ּּבְ ּ.  

ַּהְקָדַמת ַהּמֹוִציא ָלאֹור זַֹהר ְדפוס ִלי( ּ   )ֹוְרנֹווּ

זַֹהר ַהָקדֹוׁש   )נט עור ּבַ עו ִלְלֹמד ׁשִ ת ִתְקְבּ ּבָ ָכל ׁשַ ם ּבְ ּּגַ ּ ּ ּ ּ  

זֹ עור ּבַ עו ִלְלמֹד ׁשִ ת ִתְקּבְ ּבָ ָכל ׁשַ ַּגם ּבְ ּ ּ ּ   .ַּהר ַהָקדֹוׁשּ
י ַיֲעקֹב ִמִליָסא ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה אֹות ג( ַּהְנָהגֹות ָהַרב ַרּבִ ּ'(  

י   )ס יָה ְוִעָקֶריָה ּכִ ָרׁשֶ יג ִסְתֵרי ָהֱאמוָנה ׁשָ ר ְלַהׂשִ ִּאי ֶאְפׁשָ ּּ
ַלת ָחְכַמת ָהֱאֶמת ַקּבָ   ִאם ּבְ

יג ִסְתֵרי  ר ְלַהׂשִ ִאי ֶאְפׁשָ ל ׁשֶ יָה ְּוָהֱאֶמת ַהְמֻקּבָ ָרׁשֶ ָּהֱאמוָנה ׁשָ
ָכל  ַתֵלם ַהַמֲאִמין ּבְ ה ִיׁשְ ַלת ָחְכַמת ָהֱאֶמת ִכי ִמֶמּנָ ַקּבָ ְּוִעָקֶריָה ִכי ִאם ּבְ ּ ּ ּּ ּּ

ֶּזה וְבזוָלָתה ִנְמַנע ּ ֵלם ַאַחר ,ּ ּ ְוָלֶזה ִיְצָטֵרך ַהַמֲאִמין ָהֲאִמִתי ְוָהעֹוֵבד ַהׁשָ ּּ ְ

ֵלם ְלִהְתַעֵסק ּבְ ֱּהיֹותֹו תֹוָרִני ׁשָ ַמת ּ ר ִהיא ִנׁשְ ָלה ֲאׁשֶ ָּחְכַמת ַהַקּבָ
ה ַיֲעמֹד ַעל סֹוד ָהֱאמוָנה ָהֲאִמִתית ַהְמַסֶכֶמת ִעם ַהָדת  ַּהתֹוָרה וִמֶמּנָ ּ ּּ ּּ ּ
ֲעבֹוַדת ַהְתִפָלה ְוַהִמְצוֹות  ִּמָכל ַצד ְוַעל ַכָוַנת ַהתֹוָרה ְוָהָרצֹון ְוַהֵחֶפץ ּבַ ּ ּּ ּ ּ ּ

ַת ֵּדל ְלהֹוִסיף ֶלַקח וְלהֹוִליד תֹוָלדֹות ַוֲעָנִפים ְּוַאַחר ָעְמדֹו ַעל ֶזה ִיׁשְ ּ ּ
י ִכי ָקצֹר  ֶכל ָהֱאנֹוׁשִ ר ֵאין ֶזה ְכִפי ַהׂשֵ ָידֹו ֲאׁשֶ ר ּבְ ים ֲאׁשֶ ָרׁשִ ּדֹוִמים ַלׁשָ ּ ּ ּ ּ
ֶכל  ׁשום ָפִנים ֲאָבל הוא ְכִפי ַהׂשֵ יג ָהֱאֶמת לֹא יוַכל ּבְ ָּקְצָרה ָידֹו ְלַהׂשִ ּ ּּ ּ ּּ

ר ּבֹו ָחיו ְוָדְרכו ָּהֱאלִֹקי ְלַקֵי ָחְכָמה ֶזה ֶדֶרך ַהַחִיים ֲאׁשֶ ּם ִפְלפֶֹלת ּבְ ּ ּ ְ ּ ּ ּ
ַהְקָדַמת ַהתֹוָרה ֲאָבל ַהָחְכָמה  ִביִאים ְוַהֲחָכִמים ְוֵאין ָהָרצֹון ּבְ ַּהּנְ ּ
ָּהֲאִמִתית וְמִניַעת ִלמוָדה ְתִחָלה ִכְמִניַעת ִלמוד ַהִפילֹוסֹוְפָיה ְתִחָלה  ּ ּּ ּ ּּ ּ ּ ּּ ּ ּ

לֹא ָראו אֹורַלחֹוׁשְ ִהיא ַהָחְכָמה ָהֲאִמִתית ׁשֶ ִּבים ׁשֶ ּ ִּכי ְמִניַעת ִלמוד , ּ ּ ּ
י  ְרׁשֵ ִהיא הֹוֶרֶסת ְועֹוֶקֶרת ׁשָ ַּהִפילֹוסֹוְפָיה ְתִחָלה ָראוי וְמֻחָיב ְלִפי ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ
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ִיְהֶיה תֹוָרִנ ה קֶֹדם ׁשֶ ַּדת ָהֱאֶמת ְוַדְרָכה ֶדֶרך ַהִמינות ְוָהעֹוֵסק ּבָ ּ ּ ּ ּּ ְּ ּ ֵלם ּ י ׁשָ
ֵלָמה ְתִביֵאהו ִליֵדי ִמינות וְכִפירות ְוכו ַעל ֱאמוָנה ׁשְ ּּבַ ּ ּ ּ ּ ּּ'.  

תֹוִריׁש ׁשום ֱאמוָנה ָרָעה אֹו  לֹום ׁשֶ ֲּאָבל ַהָחְכָמה ָהֲאִמִתית ַחס ְוׁשָ ּ ּ ּ
ִריׁש ֱאמונֹות  ַתְנִחיל ָהֱאֶמת ְוַהֶצֶדק ְוַתׁשְ ֵהֶפך ׁשֶ ַּדַעת ִנְפָסד ֲאָבל ּבַ ּ ּ ְ ּ

ֵלב לֹוְמֶדיָה ְוַאף ִאם ַיְקִדימוָה ִלְלמֹד ַהתֹוָרה ִכי ִהיא ְוֵדעֹות  ֲּאִמִתיֹות ּבְ ּ ּּ ּ ּ
יָה  ָרׁשֶ ַּהמֹוִציָאה ָלאֹור ַתֲעלומֹות ַהתֹוָרה ְוִעָקֶריָה ְמַחֶזֶקת ְותֹוֶמֶכת ׁשָ ּ ּ ּּ ּ

ְקֵנה ַהָחְכָמה ָהֱאלִֹקית ֲאָבל ַטַעם ִאחוָרה ְל ֵתיֶהן עֹולֹות ּבִ ׁשְ ְּלִפי ׁשֶ ּ ּ ִפי ּ
ָמה ֵאֶליָה  ׁשָ גוף ְוַהָחְכָמה ַכּנְ ַהתֹוָרה ּבַ ּׁשֶ ּ ּ ים ִלּמוד ַהתֹוָרה ּ ַיְקּדִ ּוְכׁשֶ ּ ּּ

יַני ְוַאַחר  ָלה ִמּסִ ֶהן ַהַקּבָ ָאה ּבָ ּבָ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ן ּכְ ְצוֹות וֵפרוׁשָ ְּוֵיַדע ַהּמִ ּ ּ
ָמה ּבַ ׁשָ ס ַהָחְכָמה ָאז ָתחול ַהּנְ ַפְרּדֵ ֵנס ְלַטֵיל ּבְ ן ִיּכָ ּּכֵ ּ הֶֹגן ּ ּגוף ּכַ ּ

ל ִמְצָוה  ל ּכָ ָתִרים ַהֵהם ׁשֶ י ַיֲעמֹד ְוָיִבין ַהּסֹודֹות ְוַהּסְ ֶדר ּכִ ְוַכּסֵ
ּוִמְצָוה ַעל ּבוְרָין ַוֲאִמָתָתן  ּ ָקַדם לֹו ְיִדיַעת ּ ְכלֹו ַאַחר ׁשֶ ל ׂשִ ְלּבֵ ְּולֹא ִיְתּבַ

ר ֲעֵליֶהם יֹורו ַהְסָתִרים ַהֵהם ְוֶזה ְכ ַּהְדָבִרים ֲאׁשֶ ּ ּ ְֶדֶרך ְקִדיַמת ַהֹחֶמר ּ

ָּלחול ַהצוָרה ּבֹו ּּ.  
ּבָ( ּא ֵחֶלק ַהַתְכִלית ֶפֶרק יז"ֲּעבֹוַדת ַהקֶֹדׁש ְלָהַרׁשְ ּ(  

ִהיא    )סא ַמת ַהתֹוָרה ׁשֶ ִנׁשְ ֵעֶסק ּבְ ם ּכָ ֵּאין ַנַחת רוַח ַלַהׁשֵ ּ ּ
ַרך ה יֹוֵדַע ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ּנָ י ִמּמֶ ֶלת ּכִ ְַהָחְכָמה ָהֲאִמִתית ַהְמֻקּבֶ ּ 

ֲעבֹוָדתֹו וִמְצוֹוָתיו   ּּבַ

ן  י ֲעִקיָבא ְוֶזה ָהָיה ַאַחר ֻחְרּבַ ל ֵמַרּבִ ן יֹוַחאי ִקּבֵ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ
ְקָרא  ֱעָלם ַהּנִ ַעל ַהִמְדָרׁש ַהּנֶ לֹום הוא ּבַ ִית ְוֶזה ַהָקדֹוׁש ָעָליו ַהׁשָ ַּהּבַ ּּ ּ

ל ר ְוהוא ָעָליו ַהׁשָ ֵּסֶפר ַהזַֹהר ְוַעל ָידֹו ֻחּבַ ּ ִחּבור ַהְמֻקָדׁש ּ ֹּום ִהְבִטיַח ּבַ ּ
ַאֲחִרית ַהָיִמים ים ִיְתַפְרְנסו ִמֶמּנו ּבְ ַּההוא ִכי ַרּבִ ּ ּ ּּ ּּ.  

ֶזה ַהָלׁשֹון ְקָרא ֵסֶפר ַהִתקוִנין ָאַמר ּבְ ית ַהּנִ ֵראׁשִ ּוְבִמַלת ּבְ ּ ּּ ִּתקוֵני ( ּּ ּ

ִכיִלים ַיְזִהר: )ִּתְנָיָנא ִסְפָרא – ָחָדׁש ּזַֹהר ׂשְ זַֹהר ָהָרִקיַע ְוַהּמַ ָּדִנֵיאל יב(ּו ּכְ ּ( 
ּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד ים ּכַ יֵקי ָהַרּבִ י .ּוַמְצּדִ ִכיִלים ִאֵלין ִרּבִ ּ ְוַהַמׂשְ ּ ּ

ְמעֹון ְוַחְברֹוי ַּיְזִהרו ַכד ִאְתְכָנׁשו ְלֶמֱעַבד ַהאי ִחּבוָרא ְדִאיהו , ׁשִ ּ ּ ּּ ּ ּ
ִּמִזיֲהָרא ִעָלָאה ִדְלֵעָלא ּּ ָּלָאה ִאְתַגְלָיאְּרעוָתא ִע, ּ ּ ְּרׁשוָתא ִאְתְיִהיב , ּ

ה ָרִזין ְסִתיִמין ֲעִמיִקין ְמעֹון ְוַחְברֹוי ְלַגָלָאה ּבֵ י ׁשִ ְּלִרּבִ ָמִתין , ּ ּוְלָכל ִנׁשְ
ִּדְמִתיְבָתא ִדְלֵעָלא ּ ּוְמִתיְבָתא ַתָתָאה, ּּ ּ ּ ַבע טוִרין ִעָלִאין, ּ ְּוִלׁשְ ְּדִאּנון , ּ ּ
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לֹמֹה ְוֵאִלָיהו ִעְמהֹון ְוכוְּתָלת ֲאָבָהן ְוָרֲעָי ּא ְמֵהיָמָנא ְוַאֲהרֹן ְוָדִוד וׁשְ ּ ּּ ּ '
ִכיְנֵתה ְלֶמֱעַבד ַהאי ִחּבוָרא ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּוְבִגין ָדא ִאְסְתַכם קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְּ ּ ,

ה ִעָלִאין ְו ַּעל ַיד ַההוא ְדִאְתַגְלָיא ְוָכִניס ּבֵ ּ ּּ ה ְנּּ ָכָחא ּבֵ ַּתָתִאין ְלַאׁשְ ּ ָחא ָיּ
ָגלוָתא ִכיְנָתא ּבְ ִּלׁשְ ְּוִחירו ָלה ְוִלְבָנָהא, ּ ְּוַהאי ִחּבוָרא ֲהָוא ְכַגְוָנא ' ְּוכו ּ ּ

ה ָכל ִמין ָוִמין ְּדֵתַבת נַֹח ְדִאְתְכַנׁש ּבָ ּּ ּ ַהאי ִחּבוָרא ָכל , ּ ין ּבְ ׁשִ ָּהֵכי ִמְתַכּנְ ּּ
י ִמדֹות ָמִתין ְדַצִדיַקָיא ְוַאְנׁשֵ ִּנׁשְ ּ ְּדִאְתַמר, ּּ הֹון ּ ְּתִהִלים קיח( ּבְ ַער )ּ ּ ֶזה ַהׁשַ

ַּצִדיִקים ָיֹבאו ּבֹו' ַלה ָּוָאֳחָרִנין ְדָלא ַצִדיִקים, ּ ִּאְתַדְחָין ִמַתָמן, ּ ּ ְוַכד . ּ
ָעְלָמא ִּאְתַגְלָיא ַהאי ִחּבוָרא ּבְ ּ הֹון , ּ ה ְדִאְתַמר ּבְ ין ְלַגּבֵ ׁשִ ַּסִגיִאין ִמְתַכּנְ ּ ּ ּ ּ

נֹו פֹה ְוגֹוּ ִכי ֶאת ֲא)ְּדָבִרים כט( ר ֶיׁשְ ַהאי ִחּבוָרא ', ּׁשֶ ר ֵאיֶנּנו פֹה ּבְ ְּוֶאת ֲאׁשֶ ּּ
ִּעָמנו ַהיֹום ּ ְּוָעֵלהו ִאְתַמר . ּ ָּדִנֵיאל יב(ּ ים ַככֹוָכִבים ְלעֹוָלם )ּ ּ וַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ ּ ּ ּ

  .ַּעד ָכאן ָוֶעד

ה ִלְבָעֶליָה ּת ַהתֹוָרַמׁשְ ִנ,ּת ָחְכַמת ָהֱאֶמת ַהְטהֹוָרהַבַהה ֲאָתֲאְלְפִנ
ַרך ִגיַח וְלַהְסִכים ַלֲעׂשֹות ַהִחּבור , ָחָכם ָהָרִזים,ְִיְתּבָ ִהְפִליא ְלַהׁשְ ּ ַעד ׁשֶ ּּ ּ

ִחּבור ַה ִהְפִליא ְלַהְסִכים ּבְ ַּהְמֻקָדׁש ַההוא ְכמֹו ׁשֶ ּּ ּ ה ַעל ַיד ַתְלִמידֹו ׁשְִּמּּ ּּנֶ
ל ִמֶמ ִקּבֵ לֹום ׁשֶ ינו ַהָקדֹוׁש ָעָליו ַהׁשָ ַּרּבֵ ּּ ּ כֹל ִמׁשום ּ ּּנו ְוַהַכָוָנה ְוַהַתְכִלית ּבְ ּ ּּ ּּ

ם ם ַוַדאי ְכָידוַע ְלַחְכֵמי ֵלב ִכי ּבֹו ,ֵּעת ַלֲעׂשֹות ְלַהׁשֵ ּ ַלֲעׂשֹות ְלַהׁשֵ ּ ּּ ּ
ִּתְמָצא ַהיֹוָנה ַת ָגלות ָמּּ יר ַהְמֻקָדׁש ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגָלה ּבַ ׁשִ ְזֶכֶרת ּבְ ּה ַהּנִ ּ ּּ ּ ּ ּ
ַּהַמר ְוָהָארֹך ַהֶז ְ י ֵאין ַנַחה ּ ַמת ַהתֹוָרה ּכִ ִנׁשְ ֵעֶסק ּבְ ּת רוַח ָלה ּכְ ּּ

ִהיא ַה י ִמׁשֶ ֶלת ּכִ ֻקּבֶ ֵרך ּהּנֶָמָּחְכָמה ָהֲאִמִתית ַהּמְ ְ יֹוֵדַע ְרצֹונֹו ִיְתּבָ

ֲעבֹוָדתֹו ו ָגָחה ִנְפָלָאה ְמיוָתֹוְצִמּּבַ ר ַגם זֹאת ָהְיָתה ַהׁשְ ּ ֲאׁשֶ ת ֶאל ֶפֶרּצוּ
ַתַכח ְותֹאַבד ֶהָחְכָמה ְמָקֵרב ִעָמה ַעד ׁשֶָהִראׁשֹוָנה ְלַב ּל ִתׁשְ ּ ּ ּ ת אֹוְרַהְלּ

ָגָחה ַהזֹאת ִנ ּתֶֹקף ַהַהׁשְ ּ עֹוָלםְגּ ֶּלה ֶזה ַהִחּבור ַהְמֻקָדׁש ּבָ ּ ָהָיה  ַאַח,ּ ר ׁשֶ
ים ֶנֶאְספו ֵאָליו ְוְגִנׁשְֶּכּ ו,םָלֱעְּמֻכָסה ְוֶנ עֹוָלם ַרּבִ  ֹוּתְעַמׁשְ ֶאל ִמּרוָסֶּלה ּבָ

לֹום ִהְבִטיַח הוא ָעָליו ַהׁשָ ְּכמֹו ׁשֶ ָעְלָמא" :ּּ ְּוַכד ִאְתַגְלָיא ַהאי ִחּבוָרא ּבְ ּ ּ ,
ה ין ְלַגּבֵ ׁשִ ַּסִגיִאין ִמְתַכּנְ ּ   .'ּ ְוכו"ּ

ְזַמן ַהֶזה ִכְמַעט ָנ ר לוֵלא ֶזה ּבַ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ ַרְגַלי ַהֲחָכִמים ַהְתִמיִמים ּיוָטּ
ּוָמֲעדו ַק טות י ָהעֹוְבִדים ֲעֵלּסוְרּ ֱאָמִנים ְלִהְתַפׁשְ ּבֹוַדת ַהקֶֹדׁש ַהּנֶ ּ ּ ּ

ַּהָצַרַעת ַהַמְמֶאֶרת ּבְ י ַהתֹוָרה ָצץ וָפַרח ַהִמינות ּבְחֹוְצִמּ ּת ַאְנׁשֵ ּּ ת ֹוּבִלּ
ָרה ָפָרה סֹו ית ָצַרת ׂשָ ְפָחה ַהכוׁשִ ת ַהׁשִ ִסּבַ ַּהֲחָכִמים ּבְ ּ ּ א ָיְפסֹולֹוִפה ַהָרֵרּ

ר ֶנ יה ְלַמאן אֵרּא ֵליה ָמֵרִני ֶאל ָלׁשֹון ִעְבִרי ׁשָָון ְיּה ִמָלׁשֹוָקְּתֶעֲאׁשֶ
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ה ִסָעְד ר ּבְּיק ּבָ ׁש ַההוא ִהְתִחיל לֹוָגִהֲאׁשֶ ֻקּדָ ּת ִנְגלֹות ַהִחּבור ַהּמְ ּ
ְּוָאַמר ַלֲאִסיֵרי ַהֵדעֹות ַהָזרֹות ַפָקח קֹוָהאֹור ִלְזרַֹח  ּ ּ  ְוָתֵחל ָהֱאֶמת ַחּ

ָהְי ָמה ָרה ָהֲעָטָרה ְלֹיְזָחת ְוֶרֶדֱעָתה ֶנֶּלֱהיֹות גֹוֶבֶרת ַאֵחר ׁשֶ ׁשָ ָנה ְוַהּנְ ּׁשְ
ָבה ֶנֶפׁש ָהָאָדם ֶאל ִקְרּבֹו ַמׁשְ ִהיא ִנּהָנָדֶאל ְנ ֱאָמָנה ְוׁשָ ּת ַהתֹוָרה ַהּנֶ

ְכְרַאַח ּנִ ּמֹו ְוָתֵחל רוַח ֵרב ַעָּתה ִמֶקר ׁשֶ םּ ּ ְוָאז ָמְצָאה ַהיֹוָנה מֹוֲעַפ ְלַהׁשֵ
ָגלוָת ְפָחה ִכי ִתיַרׁש ָּמנֹוַח ּבְ ה ְוׁשִ ְתַקֵים ּבָ ּנִ ּא ַאֵחר ׁשֶ ּ ּ ְּגִבְרָתהּ ּ ַדי ְבַע ְוּ

ְכִריֹות ָיְצאו ְלֵחרות ְלַקָים ַהַהְסָכָמה ָהֶעְליֹוָנה ָּהֱאמונֹות ַהּנָ ּ ּּ ּ ּ: 
ה ְנ" ָחא ּבֵ ּכָ ָגלוָתא ְוֵחָחאָיְּלַאׁשְ ִכיְנָתא ּבְ ּ ִלׁשְ ּירו ָלה ְוִלְבָנָהאּ ּ".  

הוֵאָּאַמר ֵליה    )סב י ִּלּיָ ְמעֹון ְלַרּבִ ה ׁשִ ּמָ י ּכַ י ַרּבִ ָאה  ַרּבִ ַזּכָ
ְִחּבוָרא ִדיָלך ּ ְדֵמַהאיַּאְנְת ְרְנסון ּ ה ִעָלִאי ַעד ִּיְתּפַ ּמָ ּ ּכַ

ְלָיא סֹוףְּלַתָתאי ְּדִאְתּגַ א   ּבְ ּוְבִגיֵניהיֹוַמּיָ ְבֶתם ִאיׁש ֶאל ּ ּ ְוׁשַ
  ֲּאֻחָזתֹו

ם  ִּתקוֵני זַֹהר(ְועֹוד ׁשָ ּ י : .) כד ַדףּ ְמעֹון ַרּבִ י ׁשִ ָּאַמר ֵליה ֵאִלָיהו ְלַרּבִ ּ ּ
ָאה ַאְנְת ה ַזּכָ ּמָ י ּכַ ֵמַהאי ַּרּבִ ה ִעָלִאי  ּדְ ּמָ ִּחּבוָרא ִדיָלך ִיְתַפְרְנסון ּכַ ּ ּּ ְ

סֹוף ַּעד ְדִאְתַגְלָיא ְלַתָתאי ּבְ ּ ְבֶתם ִאיׁש ֶאל  ּ ּיֹוַמָיא וְבִגיֵניה ְוׁשַ ּּ ּ
ה הֹוִדיעֹו ִכי ַהִחּבור ַהֶזה ִיְהֶיה ִנְסָתר . ָּכאן ְוגֹוֵמר ַעד ֲּאֻחָזתֹו ִּהּנֵ ּ ּ ּ

ה ְלַמְעָלה וַבדֹור ָהַאֲחרֹון ִיְתַגֶלה  ּוְמֻכֶסה וְבאֹותֹו ַהְזַמן ִיְתַהּנו ִמֶמּנָ ּ ּּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ְּלַמָטה ֶאל ַהַתְחתֹוִנים  ּ ה ְקרֹוָבה ָלׁשוב ֶאל ּ ְּוָהֵעֶסק ּבֹו ִיְהֶיה ִסּבָ

ִה ֲּאֻחָזֵתנו ׁשֶ ת ַהְגֻאָלהּ ּיא ִסּבַ ֵני תֹוָלדֹות ּ ר ִמֶזה ֲאִני מֹוִליד ׁשְ ּ ֲאׁשֶ ּ

ֶלת ֱאֶמתְּגדֹולֹות ָהַאַחת  ּ ֱהיֹות זֹאת ַהָחְכָמה ֱאלֹקות ֲאִמִתית ְמֻקּבֶ ּ
ָהְיָתה ַהַהְסָכָמה ָהֶעְליֹוָנה ַלֲעׂשֹות ַהִחּבור ַהְמֻקָדׁש  ֻאָמה ִמַמה ׁשֶ ּּבָ ּ ּ ּ ּ ּ

ר הוא ֻכל ַּההוא ֲאׁשֶ ּ ּ י ַהָחְכָמה ְוסֹוד ּ ְרׁשֵ ֹּו ָמֵלא ִמְפִניֵני ִסְתֵרי ַהתֹוָרה ְוׁשָ ּ
ַּתֲעלומֹותָּהֱאלֹהות ְו ּ ַהִיחוד ְוָהֱאֶמת ֵאין ָצִריך ֲחזֹר ִכי ֻמְחָזק ְועֹוֵמד ּ ְ ּ ּ

אנו ָלֶזה ִכי  ּהוא ְולֹא ּבָ ּ ַּלֲחסֹם ִפי ַהִמְתִאם ּ ִרירות ַּפּ ְכָלם וׁשְ ִּתים ַאַחר ׂשִ ּ ּ
ם ַהח ָרֵאל ִכי ִאם ַהִפילֹוסֹוְפָיִלּבָ ִיׂשְ ִבים ִכי ֵאין ָחְכָמה ּבְ ֹּוׁשְ ּ ִנית אּ ּ ְוַהׁשֵ

ֶזה צֶֹרך ֶעְליֹון ְוַתְחתֹון ְוהוא ָאְמרו ֵיׁש ּבְ ִּכי ַאַחר ׁשֶ ּ ּ ְ ּ ה " ּ ָחא ּבֵ ּכָ ְּלַאׁשְ
ָגלוָתא ְוֵחָחאָיְנ ִכיְנָתא ּבְ ּ ִלׁשְ ּירו ָלה ְוִלְבָנָהאּ  ְצֶֹרךַהִּאם ֵכן ֶזה  "ּ

ּוִבְפָרט צֶֹרך ָגבֹוַה ַח ּּ הוא ָיְ ְזַמן ַהָגלות ׁשֶ ָכל ְזַמן וִבְפָרט ּבִ ך ּבְ ֻיְמׁשַ ּב ׁשֶ ּ ּּ ְ ּ
לֹא  ֶזה ְכמֹו ׁשֶ ִגיַח ּבְ יֹוֵתר ְולֹא ִתְקַצר ַיד ַהכַֹח ָהֱאלִֹקי ִמְלַהׁשְ ָּצִריך ּבְ ּ ּּ ּ ּ ְ

יתֹו ְלַהְגלֹות דֹורֹו ׁשֶ ִמֵהר ְוֶהֱחִריב ֶאת ּבֵ ָּקְצָרה ְכׁשֶ ּ ּל ִצְדִקָיהו ְלָבֶבל ּ ּ
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ְיַלְמדו תֹוָרה ְלֵאלו ְוַהגֹוִלין ְכֵדי  ַחְכֵמי ָגלות ְיָכְנָיה ַקָיִמים ׁשֶ עֹוד ׁשֶ ּּבְ ּּ ּ ּּ ּ ּּ ּ ּ
ַעל ֶפה ֵמֶה ּבְ ַתַכח תֹוָרה ׁשֶ לֹא ִתׁשְ ּׁשֶ ּּ ּ ּם ְוִסְתֵרי תֹוָרה ְוַטֲעֵמי ַהִמְצוֹות ּּ ּ

ה ֶמְרָכ ית וַמֲעׂשֵ ֵראׁשִ ה ּבְ ּוַמֲעׂשֵ ּ ַהכֹל ּ ַעל ֶפה הוא ׁשֶ ּבְ ְכַלל תֹוָרה ׁשֶ ָּבה ּבִ ּ ּ ּ
רוך  ל ַהָקדֹוׁש ּבָ ִצְדָקתֹו ׁשֶ ֱהיֹות ֶזה ָתלוי ּבְ ֵכן ּבֶ ְָהָיה ְוָנַתן ַעל ֶפה ְוָכל ׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ
ִהְגָלה ָגלות  ָרֵאל ׁשֶ רוך הוא ִעם ִיׂשְ ה ַהָקדֹוׁש ּבָ ּהוא וְכָאְמָרם ְצָדָקה ָעׂשָ ּ ּ ּ ּּ ְּ

ִּצְדִקָיהו ַוֲע ַּדִין ָגלות ְיָכְנָיה ַקֶיֶמתּ ּ ּ.  
ֲּעבֹוַדת ַהקֶֹדׁש ֵחֶלק ַהַתְכִלית ֶפֶרק יח( ּּ(  

ל    )סג ִרי ּכָ ר ֵהם ּפְ ים ֲאׁשֶ ר ָהֲאִמִתּיִ ַּהַהְצָלָחה ְוָהֹאׁשֶ
חוד ע ֵהם ְיִדיַעת ַהּיִ ִריָאה ְוָכל ֵחֶפץ ְוָכל ֶיׁשַ   ַּהּבְ

ר ֵהם ְפ ר ָהֲאִמִתִיים ֲאׁשֶ ַּהַהְצָלָחה ְוָהאֹׁשֶ ּ ִריָאה ְוָכל ֵחֶפץ ּ ִּרי ָכל ַהּבְ
ם ְוָכל ַמה  ָכַתְבנו ִכי הוא ַהַדַעת ֶאת ַהׁשֵ ע ֵהם ְיִדיַעת ַהִיחוד ׁשֶ ְּוָכל ֶיׁשַ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ה הוא מֹוִסיף ַדַעת ִיחוד ִהּנֵ ָגה ּבְ יֹוֵסף ַהְמַיֵחד ְיִדיָעה ְוַהׂשָ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ְוַהתֹוָרה ,ּּ
הוא ַהִיחודּוִמְצוֹוֶתיָה סֹוְבבֹות ַעל ֶזה ְוֵהם ּ ַהֶדֶרך ִליִדיָעה זֹו ׁשֶ ּּ ְ ּ ְוזוָלָתם ,ּ

ם ם ִיחוד ְולֹא ַדַעת ַהׁשֵ ֵּאין ׁשָ ּ יג ֶזה ַהַדַעת ִכי ִאם ,ּ ר ְלַהׂשִ ּ ְוִאי ֶאְפׁשָ ּּ
ֵעֶסק ַהתֹוָרה וִמְצוֹוֶתיָה ּּבְ הוא ִתקון ,ּ ָיה ׁשֶ ִכיל אֶֹפן ָהֲעׂשִ ּ וֵמֵהם ַנׂשְ ּ ּּ ּ ּ ּ

ַּהָכבֹוד ְוהוא ַהִיחו ּּ ָכַתְבנוּ ּד ְכמֹו ׁשֶ ּ ִביִאים ָעָליו ,ּ  ְוֶזה ְרָמזֹו ֲאדֹון ַהּנְ
יֶתם אָֹתם  ִרית ַהזֹאת ַוֲעׂשִ ַמְרֶתם ֶאת ִדְבֵרי ַהּבְ ָאְמרֹו וׁשְ לֹום ּבְ ַּהׁשָ ּ ּ ּ ּ

ר ַתֲעׂשון ִכילו ֶאת ָכל ֲאׁשֶ ְּלַמַען ַתׂשְ ּּ ּּ הוא ָהֵעֶסק , ּ ִמיָרה ׁשֶ ְּוַהַכָוָנה ִכי ַהׁשְ ּּ ּ ּ
ֵפרו ַעל ֶפה וְכָאְמָרם ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּּבְ ּבְ הוא תֹוָרה ׁשֶ ּׁש ַהתֹוָרה ׁשֶ ּּ ּ ּ

פַֹעל ָהָראוי ִמתֹוך  הוא ִקיום ַהִמְצוֹות ּבְ יֶתם ׁשֶ ָנה ַוֲעׂשִ ַמְרֶתם זֹו ִמׁשְ ְוׁשְ ּ ּּ ּ ּ ּּ ּ
ֵניֶהם ֵאֶל הוא ַהְפִרי ַהיֹוֵצא ִמׁשְ ה ׁשֶ ר ַנֲעׂשֶ ִכיל ֶאת ֲאׁשֶ ֵניֶהם ַנׂשְ ּׁשְ ּּ ּּ ה ּ

ָיה ְלׁשֹון ִתקון הוא ְוהוא ִתקון ַהָכבֹוד ְוֵאין ִתקונֹו ִכי ִאם  ְּוזֹאת ָהֲעׂשִ ּּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ֵאר ְכָבר ִהְתּבָ ַּהִיחוד ְוַעל ַהֶדֶרך ׁשֶ ְ ּ ּ ּ.  

ַתח ָחְכַמת ָהֱאֶמת   )סד ּפֶ ר  ָכל ִמי ׁשֶ ָפָניו ִאי ֶאְפׁשָ ָּסגור ּבְ
ד ְוַהּנֹוָרא ְכּבָ ם ַהּנִ   ָּלַדַעת ֶאת ַהׁשֵ

ָיתֹו ִאם לֹא ְו ַיֲעֶלה ְיִדיַעת ֶזה ַהִתקון ְואֶֹפן ֲעׂשִ ר ׁשֶ ִּאי ֶאְפׁשָ ּּ ּּ
ָלה  ַמת ַהתֹוָרה ִהיא ָחְכַמת ַהַקּבָ ִנׁשְ ִּיְהֶיה ַהְמֻתָקן ְמֻמָלא ּבְ ּ ּּ
ָידוַע ֵמִעְנָיָנה  הוא ִיחודֹו ּכַ ם ׁשֶ ֵ ַעת ֶאת ַהּשׁ ַרת ַהּדַ ַהְיׁשָ ָּהעֹוֶסֶקת ּבְ ּ ּ ּּ

ְתַהְלִכים ר ִלְראֹות אֹור ַהִיחוד ַּלּמִ י ֶאְפׁשָ ה יֹוְדִעים ּכִ ּנָ ה וִמּמֶ ּ ּבָ ּּ ּ



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]149[                   אֹור

ָחְכַמת ָהֱאֶמת ֵאין  אֹוָרה ְלִפי ׁשֶ י ִאם ּבְ ַעת ָהֲאִמִתי ּכִ הוא ַהּדַ ּׁשֶ ּ ּ
ֵלמות ְוָלֶזה ָהְיָתה ַהָחְכָמה  ְ יר ֶאל ֶזה ַהּשׁ י ִאם ְלֵהיׁשִ ִּעְסָקה ּכִ ּ

ֵ ַּהזֹאת ַהֶפַתח ָלַדַעת ֶאת ַהּשׁ ֶפַתח ֶזה ּ ד ְוַהּנֹוָרא ְוָכל ִמי ׁשֶ ְכּבָ ּם ַהּנִ
ר ָלַדַעת אֹותֹו  ָפָניו ִאי ֶאְפׁשָ לֹא ַדַעת ֶנֶפׁש ָּסגור ּבְ ְּוָעָליו ֶנֱאַמר ַגם ּבְ ּ

ה  ּלֹא טֹוב ַוֲהֵרי ָהָרחֹוק ִמֶזה ַהַדַעת ָרחֹוק ִמן ַהַחִיים ָהֲאִמִתִיים ְוִהּנֵ ּּ ּ ּ

ֶפ ִתְהֶיה ַהּנֶ ְּכִפי ַמה ׁשֶ ּ ה ִהיא ּ גוף ִהּנֵ ְהיֹוָתה ּבְ ּׁש ֶנְעֶדֶרת ִמן ַהַדַעת ַהֶזה ּבִ ּ ּ ּ ּ
ֶפׁש סֹוד ֶנֶפׁש ָדִוד ְוֶזה  ת ֶהְרֵחק ְוֶהְעֵדר ַדַעת ֶעְליֹון סֹוד ָהרוַח ִמן ַהּנֶ ִּסּבַ ּ ּּ
ֶפׁש ַהזֹאת ֵאין  הוא רוַח ַחִיים ֶנֶפׁש לֹא טֹוב ִכי ַהּנֶ לֹא ַדַעת ׁשֶ ּסֹוד ַגם ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ִּקיו ֶפׁש ּ ּבֹו ַהִיחוד ָתלוי ֵכן ַהּנֶ ִהיא ַהַדַעת ׁשֶ רוַח ַההוא ׁשֶ ָּמה ִכי ִאם ּבָ ּּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ִתְהֶיה  ֻדְגָמא זֹו ְוהוא ׁשֶ ֵלמוָתה ִכי ִאם ּבְ גוף ֵאין ִקיוָמה וׁשְ ְהיֹוָתה ּבַ ּּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ

ֵלמות ֶא ֵאין ִקיום וׁשְ הוא ָחְכַמת ָהֱאֶמת ׁשֶ ַדַעת ׁשֶ ְּמֻמָלא ּבְ ּ ּ ּּ ה ְלִפי ּ ָּלא ּבָ ּ
ם וְבֶזה הוא ִחלוף  הוא ַהַדַעת ֶאת ַהׁשֵ הוא ַהֶפַתח ֶאל ַהִיחוד ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ

ֵלִמים ְוִיְתרֹוָנם ֶזה ַעל ֶזה  ָחְכַמת ָהֱאֶמת ּכֹוֶלֶלת ַּמְדֵרַגת ַהׁשְ ְלִפי ׁשֶ
י ִמְלַבד ֱהיֹות ָהעֹוֵסק  ים ִויָקִרים ְידוִעים ּכִ ְּותֹוֲעלֹוֶתיָה ַרּבִ ה ּ ּּבָ

ְצוֹות  יג ִסְתֵרי ַהתֹוָרה ְוַטֲעֵמי ַהּמִ ם וַמּשִׂ ֵ יָגה יֹוֵדַע ֶאת ַהּשׁ ּוַמּשִׂ ּ ּּ
יַבת ָנֶפׁש  ם ִהיא ְמׁשִ ר ִמִצּדָ ַבׁש ְונֶֹפת צוִפים ֲאׁשֶ תוִקים ִמּדְ ַּהּמְ ּ ּ
ך  ׁשֵ ֶקת ִעם קֹוָנה עֹוד ִיּמָ ֶהם ְוִנְדּבֶ ֶפׁש ִמְתַחֶזֶקת ּבָ י ַהּנֶ ְְוֶזה ּכִ ּ ּ

י ִהיא ַהְמַלֶהֶבת ִמּמֶ ה ּכִ ַאֲהָבה ַרּבָ ִתקוָנם ּבְ ְצוֹות ּכְ ַית ַהּמִ ה ֲעׂשִ ּּנָ ּ ּ
ָידוַע ֶזה ֵמִעְנָיָנה עֹוד  ֵלמוָתם ּכַ ׁשְ ֶּאת ֵלב יֹוְדֶעיָה ַלֲעׂשֹוָתם ּבִ ּ ּּ
ר  ֶקׁשֶ ִעְנַין ָהֲעבֹוָדה ְוַהְתִפלֹות ּבְ ה תֹוֶעֶלת ִנְמָרץ ּבְ ּנָ ך ִמּמֶ ׁשֵ ִּיּמָ ּ ּ ְ

ַּהִיחוד    .ְּוָהֱאמוָנהּ
ֲּעבֹוַדת ַהקֶֹדׁש ֵחֶלק ַהַתְכִלית ֶפֶרק ע( ּּ'(  

ֵלי ִסיָמן י ִמְדָרׁש ִמׁשְ ְּכמֹו ְדִאיָתא ּבְ ָידֹו ַתְלמוד ' ּ ֵיׁש ּבְ א ִמי ׁשֶ ּּבָ ּ ּ
ַתְלמוד ָצִפיָת  ִני הֹוִאיל ְוִנְתַעַסְקָת ּבַ רוך הוא אֹוֵמר לֹו ּבְ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּּ ּ ּ ְּ

ֶמְרָכָבה ָצִפ ּּבַ ַגֲאָוה ּ ַתְלִמיֵדי ּיָת ּבַ ָעה ׁשֶ ׁשָ עֹוָלִמי ֶאָלא ּבְ ֵאין ֲהָנָיה ּבְ ּׁשֶ ּ
יִטים ְורֹוִאין  תֹוָרה וְמִציִצין וַמּבִ ִבים ְועֹוְסִקים ּבַ ֲּחָכִמים יֹוׁשְ ּ ּ

בֹוִדי ֵהיָאך הוא עֹוֵמד א ּכְ ּסֵ ְּוהֹוִגין ֵאמון ַהַתְלמוד ַהֶזה ּכִ ּ ּ ְּ ַּעֵין ' ּ ְוכוּ
ם ְוַגם ֹחֶמ ּר ְכַתב ַהזַֹהר ָהָיה ָטמון ְוָגנוז ֶאְצָלם ַעד ַאַחר דֹורֹות ׁשָ ּ ּ ּ ּ

ְתַפְרֵסם ֹחֶמר ַהְכָתב ְוִנְמַסר ַלכֹל ְוָלנו ִכי ִאם ִלְצפֹות  ּנִ ָּהַאֲחרֹונֹות ׁשֶ ּּ ּ ּּ
ָטתֹו ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְזֶכה ַגם ִלְראֹות ְוַלֲהגֹות  יט ָכל ִאיׁש ְלִפי ַהּבָ ּוְלַהּבִ ּ ּ ּ
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ה ֶלָעִתיד ַמֲעׂשֵ ָאר ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָהיו יֹוְדִעים ּבְ ַגם ׁשְ ּ ָלבֹוא ׁשֶ ּ ּ
ה ֶמְרָכָבה ִלְדרֹׁש ַאך לֹא ִנְתָנה ְלִהְתַגלֹות ָלנו ִכי ִאם  ית וְבַמֲעׂשֵ ֵראׁשִ ּּבְ ּּ ּּ ּ ּ ְ

ן יֹוַחאי ִלְטעֹם ְלָכל ֶאָחד ְכִפי ֶעְרכֹו  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַריתֹות ְדַרּבִ ּּבְ ּ ַעד ְלָפחֹות ּ
ה  ית וְבַמֲעׂשֵ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ָרֵאל ֵחֶלק ּבְ ִיְזכו ָכל ִיׂשְ ָּהאֹוִתיֹות ְכֵדי ׁשֶ ּּ ּ ּּ ּ

ן ִנְתָנה ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַגם ִלְגמֹר ַאף ַעל ַגב ֶּמְרָכָבה  ַעם ֶזה ַגם ּכֵ ּוִמּטַ ּ ּּ ּ ּ ּ
ֵני ַמ ֲאִמיַרת ַהזַֹהר הוא ׁשְ ָלא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר ׁשֶ ּּדְ ְּדֵרגֹות ְצִפָיה ּ

ְזַמן ַהֶזה  ִתֵקן ּבַ ְדֵרגֹות ׁשֶ ֵני ַהּמַ ה ַאַחר ׁשְ ָטה ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְזֶכּ ְּוַהּבָ ּ ּ ּ
ָבה ַעְצמֹו  ה ֶמְרּכָ ית וְבַמֲעׂשֵ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ִּלְראֹות ְוַלֲהגֹות ּבְ

רוך הוא ֶּלָעִתיד ָלבֹוא ּבָ ֵאָלה ְצִפָיה' ּ ְוכוְּ ִּכי ְלׁשֹון ַהׁשְ ּ ָטה הוא ַאף ּ ּ ְוַהּבָ
יט ִלְזכֹות  ָידֹו ַלֲעֹסק ֶאָלא צֹוֶפה וַמּבִ ֵאין עֹוֵסק ּבֹו ְוֵאין ּבְ ַּעל ִפי ׁשֶ ּ ּ ּ
ֵאָלה ִצִפיָת  ה ְכמֹו ַהׁשְ ה ֶמְרָכָבה ַלֲעסֹק ּבָ ְּלַאַחר ְזַמן ִליִדיַעת ַהַמֲעׂשֵ ּ ּ ּ ּּ

ִּליׁשוָעה ֲהלֹא ַהְיׁשוָעה ֲעַדִין ַאִין ֶאָלא ַהָקדֹוׁש ּ ּ רוך הוא תֹוֵבַע ִמֶמּנו ּ ּ ּבָ ּ ּּ ּ ְ

ַּהִצִפָיה ְלַבד  ּ ַגם ַעל ְיֵדי ֶזה ְלַבד ִמְתָקֵרב ַהְיׁשוָעה ָלבֹואּ ְּוַדי ׁשֶ ּ ֵכן ּ
ֶמְרָכָבה ְתִחָלה ְוַאַחר ָכך ִיְרֶאה ְוַאַחר ָכך ֶיְהֶגה  ֵאָלה ָצִפיָת ּבַ ּהוא ַהׁשְ ְּ ְּ ּ ּ ּ ּּ ּ

יִט ָכַתב וְמִציִצין וַמּבִ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ּ   .ין ְורֹוִאיןּ
ַּהְקָדַמת ְמִסלֹות ָחְכָמה( ּ(  

ִסָלה ַיְכִניס ַאֲהָבה    )סה ֵּסֶפר ַהזַֹהר ְיָפֵרׁש ַהְדָרִכים ְיַסֵקל ַהּמְ ּ ּ ּ
ֵלי ֶצֶדק  ַמְעּגְ ֵדנו ַיְדִריֵכנו ּבְ ל ָאָדם ְיַלּמְ ִלּבֹו ׁשֶ ְּוִיְרָאה ּבְ ּ

ֲחָלה נוָחה ְוֶאל ַהּנַ ְּלָהִביא אֹוָתנו ֶאל ַהּמְ ּ  

ֶפר ַהָקדֹוׁש ַהֶזה ֵסֶפר ַהזַֹהר ְיָפֵרׁש ּוִמי ָל ּנו ָגדֹול ֵמַהּסֵ ּ ּ ּ ּ
ל ָאָדם  ִלּבֹו ׁשֶ ִסָלה ַיְכִניס ַאֲהָבה ְוִיְרָאה ּבְ ָרִכים ְיַסֵקל ַהּמְ ַּהּדְ ּ
נוָחה ְוֶאל  ַמְעְגֵלי ֶצֶדק ְלָהִביא אֹוָתנו ֶאל ַהּמְ ֵדנו ַיְדִריֵכנו ּבְ ְּיַלּמְ ּ ּ ּּ

ֲחָלה   .ַהּנַ
ַּהּמֹוִציא ָלאֹור זַֹהר ְדפוס ַמְנטֹוָבהַּהְקָדַמת ( ּ(  

ִחיַנת    )סו ר יֹוַחאי ְוִסְתֵרי תֹוָרה הוא ּבְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַּרּבִ ּ
ָנה ִּהְתעֹוְררות ַהׁשֵ ּ  

ָנה ֵ ִחיַנת ִהְתעֹוְררות ַהּשׁ ר יֹוַחאי הוא ּבְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַּרּבִ ּ ִכי ,ּ
ינו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִדְבֵרי ַרּבֵ ִחיַנת ְּמבָֹאר ּבְ ְמעֹון הוא ּבְ י ׁשִ ַרּבִ ָּדִנֵיאל ( ּׁשֶ ּ
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יׁש ִמ'יר ְו'ִע )ד ְמעֹון, ִחת'ַּמָיא ָנ'ׁשְ ן'ַקּדִ י ֵתבֹות ׁשִ הוא ָראׁשֵ ּׁשֶ  ִעיר ,ּ
ָנה ִחיַנת ִהְתעֹוְררות ַהׁשֵ ְּוַקִדיׁש ַדְיָקא ּבְ ּ ּ ָנה, ּ ִּכי ִעיר הוא ֵהֶפך ַהׁשֵ ְּ ּ.  

יֹוֵתר ָכ ְּוַעל ֵכן הוא ִגָלה ּבְ ּּ ּ ּל ָרִזין ְדאֹוַרְיָתא ְוִסְתֵרי תֹוָרה ִכי ֵליה ּ ּ ּ ּ
ָנה, ַּיֲהֵבי ְרׁשוָתא ְבִחיַנת ִהְתעֹוְררות ַהׁשֵ ִּכי ִסְתֵרי תֹוָרה ֵהם ּבִ ּּ ִּכי , ּ

ָנה ִחיַנת ׁשֵ ֵטי אֹוַרְיָתא ֵהם ּבְ ִחיַנת , ְּפׁשָ ְוִסְתֵרי אֹוַרְיָתא ֵהם ּבְ
ָנה ֵ ְתַגלוִּהְתעֹוְררות ַהּשׁ ּנִ ּ ׁשֶ ּ הוא ִעיר ּ ר יֹוַחאי ׁשֶ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ּ ַעל ְיֵדי ַרּבִ

ָנה, ִּעיר ַדְיָקא, ְּוַקִדיׁש ֵּהֶפך ַהׁשֵ ְ.  

ּבִ ַרׁשְ ָנה"ּוֵמֲחַמת ׁשֶ ְבִחיַנת ִהְתעֹוְררות ַהׁשֵ ּי ָהָיה ּבִ ִחיַנת אֹור , ּ ּבְ
ִאיְדָרא , ַּהָפִנים ַּעל ֵכן ִהְתָפֵאר ּבָ ָהא ֲחֵמי :)זַֹהר ָנׂשא קלב(ּ ַּאְנָפִאי ְדָנא ּדְ

ִחיַנת אֹור ַהָפִנים', ְּנִהיִרין ְוכו   .ּּבְ
ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ְנִזיִקין ֲהָלָכה ג( ּ(  

ָחְכַמת ָהֱאֶמת    )סז קו ּבְ לֹא ִיְתַעּסְ ְגַזר ְלַמְעָלה ׁשֶ ּנִ ַּמה ׁשֶ ּ ּ
ָגלוי ָהָיה ִלְזַמן ָקצוב ּּבְ ּ  

ַּדע ִכי ָגְזָרה ּ ַרך ּ ִחּבור ֵסֶפר ַהזַֹהר לֹא ִיְתַפְרֵסם ְולֹא ְָחְכָמתֹו ִיְתּבָ ּ ׁשֶ ּ ּ
לֹום ְוַעל ָידֹו  ן יֹוַחאי ָעָליו ַהׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ל ַרּבִ דֹורֹו ׁשֶ ִּיְתַגֶלה ֶאָלא ּבְ ּ ּ ּ
ן  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ל ָהַרּבִ ְלַאַחר דֹורֹו ׁשֶ ל ַמְעָלה ׁשֶ ָפַמְלָיא ׁשֶ ְּוִנְגְזָרה ְגֵזָרה ּבְ ּ ּ

י ִפְרסום יֹוַחאי ְוַרּבִ ֹזאת ַהָחְכָמה ּבְ נֹו לֹא ִיְתַעְסקו ּבְ ּ ֶאְלָעָזר ּבְ ּ ַעד ַהּדֹור ּ
ִוד ן ּדָ יַח ּבֶ ל ָמׁשִ ה ָהַאֲחרֹון ּדֹורֹו ׁשֶ ַהְרּבֵ ִתקוִנים ּבְ ּ ְוָהִכי ִאיָתא ּבַ ּ ּ
ֵאלו ַהסֹודֹות לֹא ִיְתַגלו  ְּמקֹומֹות ׁשֶ ּּ ּ ּ יָחאּ א ְמׁשִ ֵיְיֵתי ַמְלּכָ ָרא ּדְ  ַעד ּדָ

יָחא ָמקֹום ַאֵחר אֹוֵמר ּוְב א ְמׁשִ ּוִבְזכות ַהאי ֲחבוָרא ִיְתַגֵלי ַמְלּכָ ּ ּ ּ ּ
ִחּבור ַהזַֹהר  ִקים ּבְ ְתַעּסְ ִביל ַהּמִ ׁשְ ּדֹור ָהַאֲחרֹון ּבִ ּרֹוֶצה לֹוַמר ּבַ ּ

יָחא  א ְמׁשִ ִּיְתַגֵלי ַמְלּכָ לֹא ּ ְגַזר ְלַמְעָלה ׁשֶ ּנִ ּוָמָצאִתי ָכתוב ִכי ַמה ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ
ַנת הִּיְתַעְס לום ׁשְ ָגלוי ָהָיה ִלְזַמן ָקצוב ַעד ַתׁשְ ָחְכַמת ָהֱאֶמת ּבְ ּקו ּבְ ּ ּ ּּ '

ְתָרָאה ְוֻהְתָרה ַהְגֵזָרה ְוָהְרׁשות ְנתוָנה "ר ם ָוֵאיָלך ִיָקֵרא ָדָרא ּבַ ּן וִמׁשָ ּ ּּ ּּ ּ ְ ּ
ֵסֶפר ַהזַֹהר  ְּלִהְתַעֵסק ּבְ ַנת ַהשּ ְ ְבָחר ' ּוִמּשׁ ַלְיִציָרה ִמְצָוה ִמן ַהּמֻ

ים ים ְגדֹוִלים וְקַטּנִ ַרּבִ קו ּבָ ִיְתַעּסְ ּׁשֶ ּּ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ּ ּ ִכְדִאיָתא ּבְ
ְזכות ַאֵחר  יַח ְולֹא ּבִ ׁשִ ְזכות ֶזה ָעִתיד ָלבֹוא ֶמֶלך ַהּמָ ּבִ ְּוַאַחר ׁשֶ ְּ

ל ֵ   .ְּוֵאין ָראוי ְלִהְתַרּשׁ
ַהְקָדָמה( ה ּבַ   )ּאֹור ַהַחּמָ
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ס   )סח ָרֵאל ּבְ יַח ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ִיׂשְ ֹּודֹות ַהתֹוָרה ָיבֹוא ְמׁשִ
  ִּצְדֵקנו

יַח ִצְדֵקנו  סֹודֹות ַהתֹוָרה ָיבֹוא ְמׁשִ ָרֵאל ּבְ ַּעל ְיֵדי ֵעֶסק ִיׂשְ ּ
ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוִסיָמן ַלָדָברּּבִ ּ ַכְמבָֹאר ּבַ ּ ּ  "סֹוד" :ּ

ִמלוי  ּּבְ ֶל"ְך ָוא"ָסֶמ'ּ ּ ִגיַמְטִרָיא 'ת"ו ּדָ יָמ'ּ ְמֻכָון'ף"ן יֹוֵס"ַח ּבֶ"ׁשִ  ,ּ ּבִ
ן יֹוֵסף ִיְחֶיה ְוִיְתַקֵים ַעל ְיֵדי ְזכות ִלּמוד ָרִזין  יַח ּבֶ ַאף ָמׁשִ ּׁשֶ ּ ּ

אֹוַרְיָתא   .ּדְ
ְְקִהלֹות ַיֲעקֹב ֵעֶרך סֹוד( ּ(  

ָמחֹות    )סט ֹשַבע ׂשְ יַע ַנְפׁשֹו ּבְ ּבִ ָכל יֹום ֹזַהר ְלַהׂשְ ִלְלֹמד ּבְ
ֶניך   ֶָאת ּפָ

יַע ֵּסֶדר ַהִל ּבִ ָניֹות ְוזַֹהר ְלַהׂשְ ָכל יֹום ְגָמָרא וִמׁשְ ּּמוד ִלְלמֹד ּבְ ּּ
ָמחֹות ֶאת ָפֶניך שַֹבע ׂשְ ַָנְפׁשֹו ּבְ ּ.  

ִביל ַהתֹוָרה א( ְּנִתיב ִמְצוֹוֶתיך ׁשְ   )ב"ל' ָ

ָניו ַמְזִהיִרים   )ע ַּהלֹוֵמד ַהזַֹהר ּפָ א ָהֵאין -ּ יַמְטִרּיָ ּ ֵתַבת ֹזַהר ּגִ
רוך הו ּסֹוף ּבָ   אְּ

ַּהלֹוֵמד ַהזַֹהר ָפָניו ַמְזִהיִרים ּ ּ ְוֶזהו ַהַטַעם ָלָמה ִנְקָרא ֵסֶפר ,ּ ּ ּ
ַּהזַֹהר ְוכו א' ּ ת ,ַּוֲאדֹוִני ָאִבי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ֵריׁש ָפָרׁשַ ּ ּבְ

ית ָכַתב ֵראׁשִ ּ ְדָקְראו ֵסֶפר ַהזַֹהר ֶרֶמז ְלִמִלין ִעָלִאין ִכי ,ּּבְ ּ ּ ּ ּ ר ֵּתַבת זַֹהּ
רוך הוא ִּגיַמְטִרָיא ָהֵאין סֹוף ּבָ ְּ ּ ּ.  

ַּהּמֹוִציא ָלאֹור זַֹהר ְדפוס ִליוֹוְרנֹו( ּ(  

ִני ַאָתה ְדֵתַבת חֹק    )עא ָרה ֶאל חֹק ֲהָוָיה ָאַמר ֵאַלי ּבְ ֲּאַסּפְ ּ
י ֵתבֹות ָח ָלה 'ְכַמת ַק'ָּראׁשֵ לֹוַמר ַהלֹוֵמד ָחְכַמת ַהַקּבָ ָלה ּכְ ּּבָ ּ

ן ְלַהָקדֹו ה ּבֵ רוך הואַּנֲעׂשֶ ּׁש ּבָ ְּ  

רוך  ן ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ה ּבֵ ָלה ַנֲעׂשֶ ִהיא ָחְכַמת ַהַקּבָ ְַהלֹוֵמד ַהזַֹהר ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ
ֵסֶפר ָאֵמן ַעל .ּהוא א ּבְ ּ וָבֶזה ֵפֵרׁש ֲאדֹוִני ָאִבי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ ּ

ם ה ׁשֵ ַּהְתִהִלים ּבְ י א"ּ ָאַמר ן ִזְכרֹונֹו ִל"ּה מֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ֶזה ׁשֶ ְּבָרָכה ׁשֶ
ַּהָכתוב  ֵתַבת חֹק ּ ִני ַאָתה ּדְ ֲּאַסְפָרה ֶאל חֹק ֲהָוָיה ָאַמר ֵאַלי ּבְ ּ
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י ֵתבֹות ָח ָלה ֲאַזי 'ְכַמת ַק'ָּראׁשֵ לֹוַמר ַהלֹוֵמד ָחְכַמת ַהַקּבָ ָלה ּכְ ּּבָ ּ
רוך הוא ן ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ה ּבֵ ַּנֲעׂשֶ ְּ ָאַמר ֲהָוָיה ָאַמר ֵאַלּ ִני ַאָתה  ְוֶזה ׁשֶ ּי ּבְ

ַּעד ָכאן ְדָבָריו ָגדֹול.ּ ּ וְבַהְרצֹוִתי ַהְדָבִרים ִלְפֵני ִמי ׁשֶ ּ ׁש "ּ ֲהלֹא הוא החו,ּ
ּט מֹוֵרינו ָהַרב ָמְרְדַכי ָסָמאָג"הדו ְ הֹוִסיף ַעל ֶזה ִדְלָכך ָאַמר ּו"רא ְנ'ּ ּ

ְלׁשֹון ֲאַסְפָרה  ַּהָפסוק ּבִ מּּ ָעְלָמא ּכְ ֲאִפלו ִספור ּבְ ּּדַ ּּ בָֹאר ְלֵעיל ּ ּמְ ֹו ׁשֶ
רוך הוא ן ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ה ּבֵ ֵאינֹו ֵמִבין ֲאִפלו ָהִכי ַנֲעׂשֶ ֲּאִפלו ׁשֶ ּ ּ ְּ ּ ּ ּ ְוהוא ,ּ

ֵפֵרׁש   .ָּנכֹון ׁשֶ
ַּהּמֹוִציא ָלאֹור זַֹהר ְדפוס ִליוֹוְרנֹו( ּ(  

ֻאָלה   )עב ַּהלֹוֵמד ַהזַֹהר ְמָקֵרב ַהּגְ ּּ  

ַּהלֹוֵמד ַהזַֹהר ְמָקֵרב ַהְגֻאָלה  ּּ ְּוָכך ָכַתב ָהַרב ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ִזְכרֹונֹו ּ ְ

ם ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים  ַהְקָדַמת ִסְפרֹו ִמׁשֵ א ּבְ ְּלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ְוֶהֱחִריד ּ
ַעל ֶפה ָעְנׁשֹו  ּבְ ְכָתב ְותֹוָרה ׁשֶ ּבִ לֹוֵמד תֹוָרה ׁשֶ ה ָהַרב ַעל ִמי ׁשֶ ַּהְרּבֵ ּ ּ

ֵס ָלהְּגדֹוָלה ִאם לֹא ִיְלמֹד ּבְ   .ֶּפר ַהזַֹהר ְוָחְכַמת ַקּבָ
ַּהּמֹוִציא ָלאֹור זַֹהר ְדפוס ִליוֹוְרנֹו( ּ(  

ִתי    )עג יַמת ּפֶ ָלה ַמְחּכִ ּסֹוד ִלּמוד ָחְכַמת ַהַקּבָ לֹא  -ּ ִּמי ׁשֶ
ָמיו ל ַהּפֹוֵרׁש ּכָ - ָרָאה אֹור ַהָחְכָמה זֹו לֹא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמּיָ

ְצ ים ַהּנִ ה ּפֹוֵרׁש ֵמַהַחּיִ ּנָ יםִמּמֶ ים ָהרוָחִנּיִ   ִּחּיִ

ּעֹוד ֵפרוׁש ַהָפסוק  ּּ בָֹת ֶאל(ּ ְּוָיַדְעָת ַהיֹום ַוֲהׁשֵ ָאַמר ) ְָלָבֶבך ּ ֶ ַמה ּשׁ
מֹוָתיו ְוסֹוד  ַרך ִויִדיַעת ׁשְ ִעְנַין ַאְחדותֹו ִיְתּבָ ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביך ּבְ ְּדַ ָּ

ְגֵבה ָאַמר ַהָפסוק ֲאׂשַ מֹו ׁשֶ ע ּכְ ָּהֲאִצילות ָאַמר ּדַ ּ יּּ ִמי ּו ּכִ  ָיַדע ׁשְ
לֹא  יַמת ֶפִתי וִמי ׁשֶ ר ַמְחּכִ ָלה ֲאׁשֶ ּהוא סֹוד ִלּמוד ָחְכַמת ַהַקּבָ ּּ ּ ּּ
יל  ּכִ י ָאז ָיִבין ְוַיׂשְ ָּרָאה אֹור ַהָחְכָמה זֹו לֹא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמָיָמיו ּכִ

ָגָחתֹו רוך הוא ְוסֹוד ַהׁשְ ּסֹוד ַאְחדותֹו ּבָ ּ ּ ְזָכִרים ּ ְוִעְנְיֵני ַהְתָאִריְּ ּם ַהּנִ
ֱעָלִמים ֵמַחְכֵמי ַהִפילֹוסֹוִפים תֹוָרה ַהּנֶ ּּבַ ֵרי,ּ ַּעִין ָרֲאָתה ָכל ֵאֶלה  ַאׁשְ ּ.  

ה  ים ִמזֹו ַהָחְכָמה ְוָכל ַהפֹוֵרׁש ִמֶמּנָ ֵני ָאָדם פֹוְרׁשִ ה ּבְ ְּוַיַען ִכי ַהְרּבֵ ּּ ּּ

ְצִחִיים ָהרוָחִנִיים ּפֹוֵרׁש ֵמַהַחִיים ַהּנִ ּ ּּ ּן ַאְעִתיק ִדְבֵרי ַהֲחָכִמים ּ ַעל ֵכ,ּ ּ
ַהְקָדָמתֹו  ַעל ִמְנַחת ְיהוָדה ּבְ ָאְמרו ַעל ִעְנַין ָהַרב ַהּבַ ַּחְכֵמי ָהֱאֶמת ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ

ְּלַהַמֲעֶרֶכת ְכָתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ֵדי " :ּ ַחִיים ּכְ ַיְחֹפץ ָהָאָדם ּבַ ָּראוי ׁשֶ ּּ ּ
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ֱאַמר ִמי ָהִאיׁש ֶהָח ּנֶ ּטֹוב ׁשֶ ֵּפץ ַחִיים ִלְראֹות טֹוב ְוַהּטֹוב ִלְראֹות ּבַ
ֱאַמר ּנֶ ֶאְמָצעות ַהתֹוָרה ׁשֶ י ִאם ּבְ ג ּכִ ַּהֶזה לֹא ֻיּשַׂ ּ י ֶלַקח טֹוב " :ּ ּכִ

ָּנַתִתי ָלֶכם תֹוָרִתי ַאל ַּתֲעזֹבו ּ ּ."  

ּ לֹוַמר ִתְקחו ַהטֹוב ִאם תֹוָרִתי ַאל'ֶלַקח'ְוָתַפס ְלׁשֹון  ּּ ּ ַּתֲעזֹבו ּ ' ְּוכו ּ
הו ּוִמי ׁשֶ יו ֵאיָנם ְרצוִיים ִכי לֹא ּ י ַכָוָנתֹו ְרצוָיה וַמֲעׂשָ ִליׁשִ ּא ֵמַהַכת ַהׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ֲעדֹו ִכי ַעל ָכל  ם ַהטֹוב ְיַכֵפר ּבַ ה ְוַהׁשֵ ל ִמֶמּנָ ִּמְפֵני ֶזה ָראוי ְלִהְתַרׁשֵ ּ ּ ּ ּּ ּּ ּ
ם ּבֹ ִגיָאה ַהִהיא ֲעֵרָבה ִלְפֵני ַהׁשֵ ִעים ְתַכֶסה ַאֲהָבה ְוַהׁשְ ְּפׁשָ ּ ּ ּא וְרֵאה ּּ

ֵסֶפר ַהזַֹהר  ִתיאוְבֵתיה ְלִמְלֵעי " :ֶזה ְלׁשֹונֹו :)פה'  גֵחֶלק(ּּבְ ַּהאי ַמאן ּדְ ּ
אֹוַרְייָתא יֹוִליף ֵליה, ּבְ ח ַמאן ּדְ ּכַ ְרִחימוָתא , ְּוָלא ַאׁשְ ְּוהוא ּבִ ּ
אֹוַרְייָתא ה, ּדְ ה, ָּלֵעי ּבָ ּוְמַגְמֵגם ּבָ ּ ּ ָלא ָיַדע, ּ ִגְמגוָמא ּדְ ל. ּּבְ ּ ִמָלה ּכָ

ּוִמָלה ַסְלָקא ּ ַהִהיא ִמָלה, ּ י ּבְ ִריך הוא ַחּדֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ יל ָלה, ְּ , ְּוַקּבִ
ַההוא ַנֲחָלא ְּוָנַטע ָלה ָסֲחָרֵניה ּדְ ּ ְּוִאְתָעִבידו ֵמִאֵלין ִמִלין ִאיָלִנין , ּ ּ ּ

ֵלי ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּוִאְקרון ַעְרֵבי ַנַחל, ַרְבְרִבין ) ִמׁשְ
ֶגה ָתִמידּבְ ַּאֲהָבָתה ִתׁשְ ּ   .ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו "ּ

ָל(   )ה ַמֲאָמר ִראׁשֹון"ׁשְ

ִפי ַמה    )עד ַפְרֵדס ּכְ ל ֶנֶפׁש ְצִריָכה ְלִתקוָנה ַלֲעֹסק ּבְ ּּכָ ּ ּ ּ
יג ְוֵליַדע ִהיא ְיכֹוָלה ְלַהׂשִ ּׁשֶ יג ְוֵליַדע  - ּ כֹול ְלַהׂשִ ּיָ ְּוָכל ִמי ׁשֶ

ה ְוִנְתַעֵצל ְולֹא ִהׂשִ ַּהְרּבֵ ְ ָצִריך ָלבֹוא ,ּיג ְוָיַדע ֶאָלא ְמַעטּ

יג ָמתֹו ְלַהׂשִ ר ְלִנׁשְ ֶאְפׁשָ ל ַמה ׁשֶ יג ְוֵיַדע ּכָ ׂשִ יַּ ִגְלּגול ַעד ׁשֶ ּּבְ ּ ּ ּ  

ָכל ֶנֶפׁש ְצִריָכה ְלִתקוָנה ַלֲעֹסק  ְּועֹוד ָאְמרו ַחְכֵמי ָהֱאֶמת ׁשֶ ּ ּּ ּ
יג ְו ִהיא ְיכֹוָלה ְלַהׂשִ ַפְרֵדס ְכִפי ַמה ׁשֶ ּּבְ ּ ּ יג ֵליַדע ּ ָיכֹול ְלַהּשִׂ ְּוָכל ִמי ׁשֶ

יג ְוָיַדע ֶאָלא ְמַעט ָצִריך ָלבֹוא  ה ְוִנְתַעֵצל ְולֹא ִהּשִׂ ְְוֵליַדע ַהְרּבֵ ּ ּ
יג ָמתֹו ְלַהּשִׂ ר ְלִנׁשְ ֶאְפׁשָ ל ַמה ׁשֶּ יג ְוֵיַדע ּכָ ַיּשִׂ ִגְלגול ַעד ׁשֶ ּּבְ ּ  ִמיִדיַעת ּ

ֵטי ַהֲהָלכֹות ֵה ְפׁשָ ְרָמִזים וְדָרׁשֹות ַּהתֹוָרה ְוֵהן ּבִ ּ ִכי ָכל ַמה ְוסֹודֹותּן ּבִ ּ
ֵלמוָתה  יג ְוֵליַדע ִמיִדיַעת ַהתֹוָרה ֶזהו ִתקון ׁשְ ָמתֹו ְיכֹוָלה ְלַהׂשִ ׁשְ ּנִ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
ְמקֹוָרה  ם ּבִ ְצרֹור ַהַחִיים ֶאת ַהׁשֵ ַתֵלם ּבִ ר ָלה ְלִהְתַתֵקן וְלִהׁשְ ְּוִאי ֶאְפׁשָ ּ ּּ ּ ּ ּּ ּ

ר חֹוָבה ִמ ְלִתי ְיִדיָעה זֹו ֲאׁשֶ ם ּבִ ּׁשָ ֵרי ִמי ּ ְּוָלֵכן ָאְמרו ֲחָכִמים ַאׁשְ
ִגְלגול ָלעֹוָלם  לֹא ִיְצָטֵרך ָלבֹוא ּבְ ֵדי ׁשֶ ָידֹו ּכְ א ְלָכאן ְוַתְלמודֹו ּבְ ּבָ ּׁשֶ ּּ ְ ּ

  .ַּהֶזה
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ְלָחן ָערוך ָהַרב ִהְלכֹות ַתְלמוד תֹוָרה ֶפֶרק א( ּׁשֻ ּ ּּ   )'ִסיָמן ד' ְּ

ֲאִפלו ְּועֹוד ׁשֶ ַית ַהִמְצוֹות ָכל עֹוד ּ ִיְהֶיה ָחָכם ָגדֹול ּ ִתקון ֲעׂשִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ
ֹעֶמק ַהסֹוד  ָיָתה יֹוֵתר ְויֹוֵתר ּבְ תֹוָרה ֵיַדע סֹוד ִתקון ֲעׂשִ ִיְתַחֵכם ּבַ ּׁשֶ ּּ ּּ ּּ ּ ּ

ֲהֵרי  עור קֹוָמהׁשֶ ַּתְכִלית ַהְיִדיָעה הוא ָלַדַעת סֹוד ׁשִ ּ ּ ִכְדֵפרוׁש ּ ּ
ַרְיָתא ּבְ ל ַר ּבַ ָפסוק אַֹרח ְלַחִיים ׁשֹוֵמר ׁשֶ ֵלי ּבַ ִמְדָרׁש ִמׁשְ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ ּּבִ ּ ּ

ּמוָסר ְועֹוֵזב תֹוַכַחת ַמְתֶעה יֹום ַהִדין . ּ ָמֵעאל ִכי ּבְ י ִיׁשְ ם ַרּבִ ְּוָאַמר ׁשָ ּ
ִמְקָרא ְוִאם ָיַדע ׁשִ ָּתא ִסְדֵרי ְוִאם ָיַדע ּׁשֹוֲאִלים ָלָאָדם ִאם ָעַסק ּבַ

ּתֹוַרת כֲֹהִנ   .ּים ְוִאם ָיַדע ַהְגָמָראּ

ָידֹו : ֶזה ְלׁשֹונֹו ֵיׁש ּבְ א ְלָפָניו ִמי ׁשֶ רוך הוא ַאּּבָ ָּגָדה ְוַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ ּ
ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים  ָכל ַהּנְ ִני ְגָמָרא ָלָמה לֹא ָלַמְדָת ׁשֶ ּאֹוֵמר לֹו ּבְ ּ ּּ ּ

א ִמ ְּוַהָים ֵאיֶנּנו ָמֵלא ְוִאי ֶזה ַהְגָמָרא ּבָ ּ ָידֹו ְגָמָרא ְוַהָקדֹוׁש ּ ֵיׁש ּבְ ּי ׁשֶ ּ ּ
רוך הוא אֹוֵמר לֹו  ּּבָ ָבה ְּ ְרּכָ ּמֶ ְגָמָרא ָצִפיָת ּבַ ְקָת ּבַ ִני הֹוִאיל ְוִנְתַעּסַ ּּבְ ּ

ַתְלִמיֵדי  ָעה ׁשֶ ׁשָ עֹוָלִמי ֶאָלא ּבְ ֵאין ִלי ֲהָנָיה ּבְ ַגֲאָוִתי ׁשֶ ָּצִפיָת ּבְ ּ
ת ִבים ְועֹוְסִקים ּבַ יִטין ְורֹוִאים ֲּחָכִמים יֹוׁשְ ֹּוָרה וְמִציִצין וַמּבִ ּ

בֹוִדי ֵהיָאך הוא עֹוֵמד א ּכְ ּסֵ ְּוהֹוִגים ֲהמֹון ַהַתְלמוד ַהֶזה ּכִ ּ ְּ ' ּ ְוכוּ
ֶאָחד  ֵמׁש ּבְ ְּגדֹוָלה ִמֻכָלם ִכֵסא ְכבֹוִדי ֵהיָאך הוא עֹוֵמד ְלֵאיֶזה רוַח ְמׁשַ ּ ּ ּּ ּ ְ ּ ּ ּ

ת ְוכו ּבָ ׁשַ ִּכי לֹא ֶזה הוא ְכב' ּּבְ ַני ּּ ּבָ ֹּוִדי לֹא ֶזהו ְגֻדָלִתי ֶזהו ֲהָדִרי ְוָיְפִיי ׁשֶ ּּ ּ
ָחְכָמתֹו ָמה ַרּבו  ִמָדה ַהזֹאת ָעָליו ָאַמר ָדִוד ּבְ ַּמִכיִרין ֶאת ְכבֹוִדי ּבַ ּ ּּ ּ ּ ּ

יך ֲהָוָיה ֵרי ַתְלִמיד ָחָכם . ַָמֲעׂשֶ ָמֵעאל אֹוֵמר ַאׁשְ י ִיׁשְ ִּמָכאן ָהָיה ַרּבִ ּ
ֵמר ִלמוד ְמׁשַ ּׁשֶ ּ ּ רוך הוא ּ יב ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ְיֵהא לֹו ֶפה ְלָהׁשִ ָידֹו ְכֵדי ׁשֶ ֹּו ּבְ ְּ ּ ּ ּ ּ

ְּליֹום ַהִדין ְלָכך ֶנֱאַמר ֹאַרח ְלַחִיים ׁשֹוֵמר מוָסר ֲאָבל ִאם ָעַזב ִלמודֹו  ּּ ּ ְ ּ
יחֹו ה וְכִליָמה ְליֹום ַהִדין ְלָכך ֶנֱאַמר,ְוִהּנִ יגֹו ּבוׁשָ ְ ַמׂשִ ּ ּ ּ  ְּועֹוֵזב תֹוַכַחת" :ּ
רוך הוא ַמְרִחיקֹו ִמְלָפָניו,"ַמְתֶעה ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ַמהו ְלׁשֹון ַמְתֶעה ׁשֶ ּּ ּ ַעד . ְּ

  .ָּכאן ְלׁשֹונֹו

ָבה ה ֶמְרּכָ ָחְכָמה הוא ָלַדַעת ַמֲעׂשֵ ַתְכִלית ַהְיִדיָעה ּבְ ֲּהֵרי ׁשֶ ּ 
ַמֲאָמרֹו ִאם ֵכן ֲהֵרי ֵיׁש ִמֶמּנ ְזָכִרים ּבְ ָאר ַהְדָבִרים ַהּנִ ּוׁשְ ּ ּ ּ ּו תֹוֶעֶלת ּ ּ

ָכל ַהִמְצוֹות ֻכָלם ְתלוִיים ְלַמְעָלה  ת ִיְתרֹו ׁשֶ ָפָרׁשַ ִתי ּבְ ה ִכְדֵפַרׁשְ ְּלַמֲעׂשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
גוָפא ְדַמְלָכא ֶּזה ְלׁשֹונֹו ִדְתִניַנן ִמְתַאֲחָדן ּבְ ּ  )דבר אחר במלכא קדישא עלאה(. ּּ

א ְדַמְלָכא ֵריׁשָ הֹון ּבְ ִּמּנְ גוָפא, ּ ּוִמְנהֹון ּבְ יֵדי ַמְלָכאּו, ּ ּוִמְנהֹון , ִּמְנהֹון ּבִ
ַרְגלֹוי ְּוֵלית ַמאן ְדָנִפיק ִמן גוָפא ְדַמְלָכא ְלַבר ַעד ָכאן ְלׁשֹונֹו, ּבְ ּ ּ ּּ ֲהֵרי  ,ּ
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ְצָוה ּבִ ָחְכָמה ָיַדע ַלֲעׂשֹות ַהּמִ ִפי ְיִדיָעתֹו ּבְ ִפי ַהּסֹוד (ּהָתיָזִמְרּכְ ) ּכְ
ג ֶאָלא ַעל ְי תֹוָרה יֹוָמם ְוַלְיָלה ְוכוֵלי ָּהֶעְליֹון ְולֹא ֻיּשַׂ ֵּדי ָהֵעֶסק ּבְ ּ

  .ָּהִאי ְואוַלי

ַּתְרגום ִלְלׁשֹון ַהקֶֹדׁש[ ּ גוף ַהֶמֶלך]:ּּ ְ ָכל ִמְצוֹות ַהתֹוָרה ֶנֱאָחִזים ּבְ ּ ּּ ּ ,
רֹאׁש ַהֶמֶלך ְֵמֶהם ּבְ גוף ַהֶמֶלך,ּ ְ וֵמֶהם ּבְ ּ ּ יֵדי ַהֶמֶלך, ּ ְוֵמֶהם ּבִ ּ ּוֵמֶהם , ּ

ַרְגָליו יֹוֵצא ִמגוף ַהֶמֶלך ַלחוץְו, ּבְ ֵּאין ֵמֶהם ִמי ׁשֶ ְּ ּ ּ עֹוֵבר , ּ ְוִמׁשום ָכך ִמי ׁשֶ ּ ּּ ּ
גוף ַהֶמֶלך ַעְצמֹו ַע ּבְ פֹוׁשֵ ְַעל ִמְצָוה ַאַחת הוא ְכִמי ׁשֶ ּ ּּ ּּ.  
ַהְקָדָמה( ית ָחְכָמה ּבַ   )ֵּראׁשִ

טֹוִבים ָהיו ַהדֹורֹות ׁשֶ ם ׁשֶ ר ָכַתְבָת ׁשָ ְּוַעל ַהָדָבר ֲאׁשֶ ּּ ּ ּ נו ּ ִּלְפֵני ְזַמּנֵ ּ
תֹוַרת כו לֹא ָיְדעו ִמֶזה ְוָהיו ֲעֵמִלים ָכל ְיֵמיֶהם ּבְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ַּעד ָכאן קֹוֵרא ֲאִני ' ּ

ַהָיִמים ָהִראׁשֹוִנים ָהיו טֹוִבים ֵמֵאֶלה ִכי לֹא  ַּעל ֶזה ַאל ֹתאַמר ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ַאְלָת ַעל ֶזה וְכָבר ַהְדָבִרים ֶנְחָקִרים ְועֹו ֵּמָחְכָמה ׁשָ ּ ֶכל ּ ֶדֶרך ַהׂשֵ ְּמִדים ּבְ ְ

ָהִעָקר  ֵרה ָנָפה ׁשֶ לֹׁש ֶעׂשְ ׁשְ רור וְמֻנֶפה ּבִ רור ַאַחר ּבֵ גֶֹדל ּבֵ ָכל ּבְ ְּוַהֻמׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ֶהם  ּבָ ָכל ַהתֹוָרה ְוַהִמְצוֹות ֵהם תֶֹכן וְפִניִמיוָתן ְוָהרוָחִניות ׁשֶ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ

רוך הוא ַהּנֶ ל ַהָקדֹוׁש ּבָ מֹוָתיו ׁשֶ ִּמׁשְ ְּ ּ ֶהם ְוָכל ַהְסָפִרים ִסְפֵרי ּ ֱּעָלִמים ּבָ
ָל ַעל ַהׁשְ ם ַהָגאֹון ַהֻמְבָהק ּבַ ּקֶֹדׁש ְמֵלִאים ִמֶזה וְברֹאׁשָ ּ ּ ּ ּה ַהָקדֹוׁש "ּ

בועֹות וַבׁשַ( ַמֶסֶכת ׁשָ ּּבְ ּ ּ ְרָאיֹות ְמבָֹררֹות )ס"ּ ֶהֱאִריכו ּבִ ִחלוק וֶמְרָחק ּ ׁשֶ ּׁשֶ ּ ב ַרּ
יל ְלַמְעָלה ַעד ֵאין ין ַהלֹוֵמד ַהתֹוָרה וְמַקֵים ְלַהְגּדִ עור ּבֵ ּ ׁשִ ּ ּ ּּ

מֹו  יט ֶאל אֹור ָהרוָחִניות וׁשְ ּבִ ְפׁשוֵטיֶהן ְלַבד וֵבין ַהּמַ ִּמְצוֹוֶתיָה ּבִ ּ ּ ּ ּּ
ה ַעל  ָבִחים ִהּנֵ ְ ל ַהּשׁ ֶהן ְוחוץ ִמּכָ ֱעָלם ּבָ רוך הוא ַהּנֶ ל ַהָקדֹוׁש ּבָ ּׁשֶ ּ ְּ ּ

ָאָדם ַאֲהָבה ְו ִקיוָמם ְוזֹאת ִהיא ְּיֵדי ֶזה ִנתֹוֵסף ּבָ ִּיְרָאה ְגדֹוָלה ּבְ ּ ּ
ֵנה תֹוָרה  ָכל ִמׁשְ ְמפָֹרׁש ּבְ ְצוֹות ּכַ ָכל ִקיום ַהתֹוָרה ְוַהּמִ ָּהִעָקר ּבְ ּ ּ ּ ּ

ּנֹוָדע   .ּכַ

ְּוָאְמָנם ָכל ִדְבֵריֶהם ְמֻיָסִדים ַעל ְיסֹוד ָגדֹול  ּ ּ ָלם הוא ּ רֹאׁש ּכֻ ּבְ ּׁשֶ ּ
ְמ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ָהַרּבִ ן יֹוַחאי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלַחֵיי ַּהַתּנָ ּעֹון ּבֶ

ל ַתֲעלומֹות ָחְכָמה לֹו ִנְגלו ּכָ א ׁשֶ ָּהעֹוָלם ַהּבָ ּ ּ ה ְמאֹד ְלִמי ּ ּ ְוהוא ְמַגּנֶ
ַנְפׁשֹו  ֵער ּבְ ר יוַכל ְלׁשַ ֵאינֹו נֹוֵתן ִלּבֹו ִלְלמֹד ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ַכֲאׁשֶ ּׁשֶ ּּ ּ ּ ּ

ְדִחילו וְרִחימו ְדָמ ּּבִ ּ ּ ֶזה ּ נו ָתלוי ּבְ ָכל ִעַקר ְגֻאָלֵתנו וְפדות ַנְפׁשֵ ֵּריה ְוׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
ים ֵאין ִמְסָפר ְוַעֵין ַמה  ְמקֹומֹות ַרּבִ ים ּבִ ְדָבָריו ַהְקדֹוׁשִ ר ְמבָֹאר ּבִ ַּכֲאׁשֶ ּ ּ ּ
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ִתקוֵני ַהזַֹהר  ָכַתב ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ִּתקון מג(ּ ּ ֵס)ּ ִדְבֵרי ָקְדׁשֹו ּבְ ֶפר ּ וְכמֹו ֵכן ְמבָֹאר ּבְ
ַהֲעלֹוְתך קנב(ַּהזַֹהר  ים )ָּבְ ְדָבָריו ַהְקדֹוׁשִ ם ְוַכְדָבִרים ָהֵאֶלה ְמבָֹאר ּבִ ּ ַעֵין ׁשָ ּ ּ ּ

ים  ַּלֲאָלִפים וְרָבבֹות ֵאין ִמְסָפר ַעֵין ֲעֵליֶהם וְמָצָאם וָמָרן קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ּ ּּ ּ
ת (י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה "ָהַרב ָהֲאִר ִּלקוֵטי תֹוָרה ָפָרׁשַ ּּ ה ּ ָכַתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו )ֵעֶקבּ ְוִהּנֵ

ר  ְזּכָ ִעְנַין ַהְלבוׁש ַהּנִ ַּהתֹוָרה ַעְצָמה ֵיׁש ָלה גוף ְוֶנֶפׁש ַהגוף ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה גוֵפי תֹוָרה ְוֵיׁש ָלה ְפִניִמיות  ּּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ָמה ׁשָ הוא ַהּנְ ַּהתֹוָרה ׁשֶ ּ.  
ְתׁשוָב( ּּבַ ַער ַהְתִפָלהּ סֹוף ׁשַ ְדַפס ּבְ ת ַהּנִ ּבָ ל ׁשַ ַעל ִסדורֹו ׁשֶ ּה ִמּבַ ּ ּ ּּ(  

ל    )עה לֹא ָלְמדו ָחְכָמה ָחְכמֹות ִחיצֹוִניֹּות ַהּכָ א ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּּבָ ּ
  זֹו

ִלּמוד  ְואֹוֵמר ֲאִני ַהְלַואי לֹא ָהיו ְמִקִלין ְגדֹוֵלי ַהּדֹור ּבְ ּׁשֶ ּּ ּ ּ
ה ְוַהְלַו ֶרך ְלַתְלִמיֵדיֶהם ַלֲעסֹק ַּהָחְכָמה ַהְקדֹוׁשָ ִדים ּדֶ ְאי ָהיו ְמַלּמְ ּ

אי לֹא ָהָיה ׁשום ֲהָרַמת רֹאׁש ַלָחְכמֹות  ַוּדַ ָחְכָמה ַהָלזֹו ֲאַזי ּבְ ּּבַ ּ
ך  ְדֶחה ַהחֹׁשֶ ּנִ מֹו ׁשֶ ל ַהָחְכמֹות ִנְדִחים ִמָפֶניָה ּכְ ְַהִחיצֹוִניֹות ְוָהיו ּכָ ּ ּ ּ

ֲעוֹונֹוֵתי.ִּמְפֵני ָהאֹור ַגם ַכָמה ְוַכָמה ִמַצִדיֵקי ַהדֹור ְ ַאך ׁשֶ ּנו ָגְרמו ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
לֹא ִיְלְמדו ַעד  ה ְוָאְמרו ׁשֶ ְפֵני ִפְרֵחי ַהְכֻהּנָ ָּסְגרו ֶאת ַהַדְלֵתי ַהָחְכָמה ּבִ ּ ּּ ּּ ּ
ַאְרנו ֲעֻרִמים ִמן  ה ֲעבור ֶזה ִנׁשְ ֲעֵלי ַמְדֵרָגה ְורוַח ַהקֶֹדׁש ְוִהּנֵ ִיְהיו ּבַ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ

כות ַהָחְכמֹות ַהָחְכ ים ַחׁשְ ֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ ר ּבַ ה ְוִנְתַגּבֵ ָּמה ַהְקדֹוׁשָ ּ ּ ּ
ך הֹוֵלך חֹׁשֶ ְַהִחיצֹוִניֹות ַהְכִסיל ּבַ ְ ּ ָיֵמינו ְויֹאַמר ֱאלִֹקים  ,ּ ּוִבְמֵהָרה ּבְ ּ

  .ְּיִהי אֹור ְוָיֵאר ָלנו
ְדַפס ּבְ( ת ַהּנִ ּבָ ל ׁשַ ַעל ִסדורֹו ׁשֶ ְתׁשוָבה ִמּבַ ּּבַ ּּ ּ ַער ַהְתִפָלה אֹות הּ ּסֹוף ׁשַ ּ'(  

ָמה   )עו ׁשָ ל ַלּנְ ֵאינֹו ֵמִבין ַהָלׁשֹון ְמֻסּגָ י ׁשֶ   ַּאף ַעל ּפִ

ֵאינֹו ֵמִבין  ִביל ׁשֶ ׁשְ ֵאין זֹו ַטֲעָנה ּבִ י ַהַגם ׁשֶ ִליׁשִ ּוְלַטֲעַנת ַכת ַהׁשְ ּ ּ ּ
ְָלָכך לֹא ְיֵהא רֹוֶצה ְלָהִבין ֲהלֹא לֹא ָעֶליך ִלְגמֹר יָת ּבֹו יֹוָמם  ְוָהִג:ּ ְכִתיב,ְ

ַכר  ְּולֹא ְכִתיב ְוֵהַבְנָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה ִאם ָתִבין ָתִבין ְוִאם ָלאו ׂשְ ּ ּ ּ
ָיְדך  ַָהִלמוד ּבְ ּ ּ ֵאינֹו ֵמִבין ּ ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ֶפר ַהזַֹהר ׁשֶ ְּוָהא ְרָאָיה ִמּסֵ ּ

ָמה ׁשָ ַּהָלׁשֹון ְמֻסָגל ַלּנְ ּ.  
ַהְקָדָמ"קל( ּח ִפְתֵחי ָחְכָמה ּבַ   )הּ
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קות    )עז ֵּאין ָלנו לֹא ְזכות ַאֵחר ְלָהֵגן ָעֵלינו זוַלת ִהְתַעּסְ ּ ּ ּ ּ
ָחְכָמה ַהֹזאת ָחְכָמה ַהזֹאת ּכֹוֶרֶתת  - ּּבַ קות ּבַ ִּהְתַעּסְ ּ

ְבִדיל ֵמֲעבֹור ְתִפָלה ּוְמַקֶצֶצת ֶאת ָמַסך ֶהָעָנן ֵמי ַהָטֵמא ַהּמַ ּ ּ ּ ְ ּ ּ  

ַמ ַוַדאי ִסיָמן ַלְגֻאָלה ׁשֶ ְּוֶזהו ּבְ ּ ּ ּ ְּתִחיל ְלִהְתנֹוֵצץ אֹור ְפֵני ֶמֶלך ַחִיים ּ ְ ּ
ֱאַמר  ּנֶ ֶהְסֵתר ָפִנים ׁשֶ ָהָיה ִמקֶֹדם ּבְ ּעֹוַלם ַהִתקון עֹוַלם ַהַפְרצוִפין ַמה ׁשֶ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ
ים  ְּוָאנִֹכי ַהְסֵתר ַאְסִתיר ָפַני ֶאְרֶאה ָמה ַאֲחִריָתם וַבֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ ּ ּ ּ ּ

לֹ ַּהֵחְטא ָהָיה ְגָרם ׁשֶ ּא ִזֵכך ְוִתֵקן ָהֲאִרּ ְ מֹוֵתינו "ּ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֶאת ִנׁשְ
ַּעד ַהָקֶצה ַאֲחרֹון ִלְגאֹל אֹוָתנו ְוַחְסֵדי ֲהָוָיה ִכי לֹא ָתְמנו ִכי לֹא ָכלו  ּ ּּ ּּ ּ

ם ְלָהֵגן ַרֲחָמיו  ֵען ִלֵתן ָלנו ָיד ָוׁשֵ ְּוֵאין ָלנו לֹא ְזכות ַאֵחר ְלִהׁשָּ ּ ּ ּ
ָּעֵלינו זוַל ָחְכָמה ַהֹזאת ַהּכֹוֶרֶתת וְמַקֶצֶצת ֶאת ּ קות ּבַ ּת ִהְתַעּסְ ּ ּּ

יל ֵמֲעבֹור ְתִפָלה ְבִדּ ֵמא ַהּמַ ָּמַסך ֶהָעָנן ֵמי ַהּטָ ּ ְ ְלַהְראֹות ְפֵני ֶמֶלך ְ ּ
ל תֹוָרֵתנו וְתִפלֹוֵתינו וְלַגלֹות ָעֵלינו אֹור  ַּחִיים ְלָהְראוִיים ֵאָליו ְלַקּבֵ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ְבַעת ַהָי   .ִמיםּׁשִ
ה ַדף ד( ַּוַיְקֵהל מׁשֶ ּ(.  

ל אֹוָתן  ַכָוַנת ַהַמֲאָמר ַהֶזה ְלָבֵאר ָלנו גֶֹדל ַהְפָגם ׁשֶ ַּהְכָלל עֹוֶלה ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ
ָלה  ים ַהגֹוְרִמים ְמִניָעה ְלאֹוָתם ָהרֹוִצים ִלְלמֹד ָחְכַמת ַהַקּבָ ָּהֲאָנׁשִ ּ

ָכל ֳאָפֵני ְסָברֹות ַטֲענֹוֵתיֶהם ַהְמֻזָיִפים ּבְ ְּוָאַמר מֹוֵרנו ָהַרב  ַטֲעֵמיֶהם ּּבִ
ה קֹוְרִדיֵוויִרי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֲעֵליֶהם ָאַמר ַהָכתוב ַעדמׁשֶ ּ ׁשֶ ָמַתי  ּ

ְּפָתִים ְתֵאֲהבו ֶפִתי ּ ִכים ַאַחר ְפׁשוֵטי תֹוָרה ְוַאֶתם , ִיְרֶצה,ּ ּ ַאֶתם ִנְמׁשָ ּ ּּ ּ
ל תֹוָרה ו ְפׁשוֵטי ׁשֶ ְּמַפִתים ֶאת ַעְצְמֶכם ּבִ ּּ ְּתֵאֲהבֹון ְפָתִיים ַוֲעֵליֶהם ּ

ְנאו ַדַעת ְדַהְינו ְיִדיַעת ַהתֹוָרה וַבְתֵריה ַמה ְכִתיב  ֶּנֱאַמר ְכִסיִלים ִיׂשְ ּּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ָמה  ְסָתרֹות סֹוד ְנׁשָ יָעה ָלֶכם רוִחי ַהּנִ ה ַאּבִ ָּתׁשובו ְלתֹוַכְחִתי ִהּנֵ ּ ּ ּ ּ ּ

ט ָאז ׁש תֹוך ַהְפׁשָ ְתַלּבֵ ל תֹוָרה ַהּמִ ּׁשֶ ְ ּ ּ ִיְקָראוִני ַוֲאִני ֶאֱעֶנה ִנְקָרא ּ
רוך הוא ן ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ּּבֵ ְּ ֲאִריכות ָגדֹול ִמתֹוך ַמַאְמֵרי זַֹהר ּ ְ ַכָידוַע ָלנו ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ְתבוָנה  לֹום לֹא ַיְחֹפץ ְכִסיל ּבִ לֹמֹה ַהֶמֶלך ָעָליו ַהׁשָ ַּוֲעֵליֶהם ָאַמר ׁשְ ּ ּ ּּ ְ

ֱעָל סֹודֹות ַהּנֶ ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו ּרֹוֶצה לֹוַמר ּבַ ְקָרִאים ְתבוָנה ְכמֹו ׁשֶ ִּמים ַהּנִ ּ ּּ ּ
ל  ְפׁשוֵטי ׁשֶ ִהְתַגלות ּבִ ִּזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֵמִבין ָדָבר ִמתֹוך ָדָבר ִכי ִאם ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ

ׁש ְוגֹוֵרם ֲעִניות ָלעֹוָלם ְוגֹוֵרם ֲאִריכות ָגלות ּתֹוָרה  ִסיל ַמּמָ ְּוהוא ּכְ ּ ּ ּּ ּ
ְגַמת עֹוָלם  ָרה ְוַהִזווג ַהְתִמיִדי ּדֻ ל ַהְנָהָגה ַהְיׁשָ ּטֵ ְתּבַ ּנִ ַּהתֹהו ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ

ְמָאה ְוַהְקִלָפה ְוגֹוֵרם  ין ְזֵעיר ְונוְקָבא וֵמִרים רֹאׁש ְלַהּטֻ ר ּבֵ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ
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ְכָתב  ּבִ ְקָרא תֹוָרה ׁשֶ ין ְזֵעיר ְונוְקָבא ַהּנִ ְבָיכֹול ּבֵ ֵּפרוד ַהִיחוד ּכִ ּ ּ ּּ ּ
ּוֵבין תֹוָרה ׁשֶ רוך ּ ר ִצָוה ַהָקדֹוׁש ּבָ ַמִים ָוָאֶרץ ֲאׁשֶ ַעל ֶפה וֵבין ׁשָ ְּבְ ּ ּ ּּ ּ

ָרא ֱאלִֹקים ַלֲעׂשֹות  ר ּבָ סֹוד ֲאׁשֶ ָרֵאל ַלֲעׂשֹות ּבְ ּהוא ְלַעּמֹו ִיׂשְ
רוך הוא  סֹוד ָאַמר ַהָקדֹוׁש ּבָ ִהְתעֹוְררות ַהַתְחתֹון ּבְ ִּתקוִנים ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ

ה ָהָיה ְלך ְלָעְזֵרנ ָידוַע ֶאְצֵלנו ּו ְוַעל ֶזהְָלמֹׁשֶ ָּהעֹוָלם ַקָים ּכַ ּ ּ ּ.  
ה ַדף ד( ַּוַיְקֵהל מׁשֶ ּ(:  

ָמתֹו ְלַמְעָלה    )עח ת ִנׁשְ ְזַמן ֲעִלּיַ ָחְכָמה זֹו ּבִ לֹא ָעַסק ּבְ ִּמי ׁשֶ
ים טֹוִבים ה תֹוָרה וַמֲעׂשִ ּמָ ָידֹו ּכַ ׁש ּבְ ּיֵ י ׁשֶ ַּאף ַעל ּפִ  ֶזה ,ּ

דֹול  ְלָאך ַהּגָ ר ]ל"יֹוִפיֵא[ְַהּמַ ָרִפים ֲאׁשֶ ּ דֹוֶחה אֹותֹו ַלחוץ ְוַהׂשְ ּ ּ
ַהְבֵלי  ָנַפִים ׂשֹוְרִפים אֹותֹו ּבְ ׁש ּכְ ֲעֵלי ׁשֵ ָלם ּבַ ֵהם ּכֻ ַּתְחָתיו ׁשֶ ּ ּ

ְנֵפיֶהם ְוהוא חֹוֵזר   ּּכַ

ָמה ֵמעֹוָלם ָהֶעְליֹון ְלַהאי ָעְלָמא ַהָקדֹוׁש  ׁשָ יֹוֶרֶדת ַהּנְ ְּוקֶֹדם ׁשֶ ּ
י ּבִ רוך הוא ַמׁשְ ּּבָ ת ְּ זַֹהר ָפָרׁשַ ָרֵזי ְדאֹוַרְיָתא ִכְדִאיָתא ּבַ ַּע אֹוָתה ַלֲעֹסק ּבְ ּ ּ ּ ּ

ְּתרוָמה  ַהאי ָעְלָמא ְוכו)ַּדף קסא(ּ ִדּבור ַהַמְתִחיל ִדְזִמינון ְלַנְחָתא ּבְ ּ ּבְ ּ ּּ ּ ּ '
ֵדי  ִריַאת ָהָאָדם ּכְ ַתְכִלית ּבְ ְבֵרי ַהזַֹהר ׁשֶ ֵפרוׁש ִמּדִ ֲּהֵרי ְלך ּבְ ּּ ָ

ִיְלַמד ָמה ָלעֹוָלם ַהֶזה ַהָקדֹוׁש ּׁשֶ ׁשָ יַאת ַהּנְ ּ ַהָחְכָמה ַהזֹאת ְוקֶֹדם ּבִ ּ ּ
ֵהיָמנוָתא  ָרֵזי ּדְ ַהאי ָעְלָמא ּבְ ָמה ַלֲעסֹק ּבְ ׁשָ יַע ַהּנְ ּבִ רוך הוא ַמׁשְ ּּבָ ּ ְּ

א ֵאיָנה ְיכֹוָלה  ָמה ָלעֹוָלם ַהּבָ ׁשָ יִציַאת ַהּנְ אֹוָרְיָתא ַגם ּבִ ָרֵזי ּדְ ּּבְ ּ
יג ְל ם ָאֳהלֹו ְלַהּשִׂ ר ׁשָ ּאֹור ֶעְליֹון ְלַמְעָלה ֶאל ְמקֹום ֲהָרָמָתה ֲאׁשֶ

קות  ִהְתַעּסְ נַֹעם ֲהָוָיה ְפֵני ֶמֶלך ַחִיים ִאם לֹא ּבְ ִּמְתִחָלה ַלֲחזֹות ּבְ ּּ ְ ּ ּ
ִהְזִהיר ָלנו ַּהָחְכָמה ַהזֹאת ן יֹוַחאי ִזְכרֹונֹו ּ ֲחִזי ַמה ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָהַרּבִ

זִֹלְבָרָכה ת ְפקוֵדי ּ ּבַ ַּהר ָפָרׁשַ ּ ּ ַהאי ַחיוָתא ְוכו)ַּדף רמז(ּ ּ לֹא ָעַסק ', ּ ּוִמי ׁשֶ ּ
ה  ּמָ ָידֹו ּכַ ֵיׁש ּבְ ָמתֹו ְלַמְעָלה ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ְזַמן ֲעִלַית ִנׁשְ ָחְכָמה זֹו ּבִ ּּבְ ּּ

ְלָאך ַהָגדֹול  ים טֹוִבים ֶזה ַהּמַ ּתֹוָרה וַמֲעׂשִ ְ ּ  ּדֹוֶחה אֹותֹו ]ל"יֹוִפיֵא[ּ
ָנַפִים ַל ׁש ּכְ ֲעֵלי ׁשֵ ָלם ּבַ ֵהם ּכֻ ר ַתְחָתיו ׁשֶ ָרִפים ֲאׁשֶ ּחוץ ְוַהׂשְּ ּ ּ ּ

ׁש ְוחֹוְזִרים  ְנֵפיֶהם ְוהוא חֹוֵזר וִמְתַחּדֵ ַהְבֵלי ּכַ ּׂשֹוְרִפים אֹותֹו ּבְ ּ
רוך הוא  ל ַהָקדֹוׁש ּבָ ְתַגְלְגִלין ַרֲחָמיו ׁשֶ ּמִ ְּוׂשֹוְרִפים אֹותֹו ַעד ׁשֶ ְּ ּ ּ ּ

ָחְכָמה ָעָליו ְוחֹו ִקין ּבְ מֹות ַהחֹוׁשְ ׁשָ ֵּזר ובֹוְראֹו ַפַעם ַאֶחֶרת ְוֵהם ַהּנְ ּ
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ָלקו ּזֹו ִמְפֵני ׁשֶ ּ ַמאן  ּ ִּמקֶֹדם ָלֵכן רֹוְדִפים ַאַחר ָחְכָמה זֹאת ּכְ
ִאיהו לֹא ָחזו ַמָזַלְיהו ֲחֵזי ָתר ַחִיים ַאף ַעל ַגב ּדְ ָרֵדיף ּבְ ּּדְ ּ ּּ ּ ּ.  

ה ַדף ה( ַּוַיְקֵהל מׁשֶ ּ(:  

ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֵא   )עט ָעה ׁשֶ ׁשָ עֹוָלִמי ֶאָלא ּבְ ּין ִלי ֲהָנָאה ּבְ ּ
ה  ְכבֹוִדי וְבַמֲעׂשֵ יִטים ּבִ ִבין ְועֹוְסִקים וְמִציִצים וַמּבִ ּיֹוׁשְ ּ ּ

ָבה   ֶמְרּכָ

ה  ָמֵעאל אֹוֵמר אֹוי ְלאֹוָתה ּבוׁשָ י ִיׁשְ ֵלי ָהָיה ַרּבִ ִמְדָרׁש ִמׁשְ ַּגם ּבְ ּ ּ
ּאֹוי ְלאֹוָתה ְכִליָמ ֵקׁש ָדִוד ַהֶמֶלך ְתִפָלה ְוַתֲחנוִנים ִלְפֵני ּ ּה ַעל ֶזה ּבִ ּ ּּ ְ ּ ּ

ְתֵריה ּבֶֹקר ַמע קֹוִלי וְכִתיב ּבַ ַּהָמקֹום ְוָאַמר ֲהָוָיה ּבֶֹקר ִתׁשְ ּ ּ ְָלך  ְֶאֱעָרך ּ

ַּכָוַנת ַהִמְדָרׁש ָדִוד ָהָיה ִמְתַפֵלל ַעל יֹום ַהִדין ֶלָעִתיד ְוָאַמר  ַּוֲאַצֶפה ּּ ּ ּ ּּ
ֵיׁש ְָרךֶאֱע ְּלָפֶניך ָכל ִלמוִדי ִמי ׁשֶ ּ ּ ּ ַגֲאָוה …'וכו ָ ֶמְרָכָבה ָצִפיָת ּבַ ּ ָצִפיָת ּבַ ּ ּ

ִלי  ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ עֹוָלִמי ֶאָלא ּבְ ֵאין ִלי ֲהָנָאה ּבְ ּׁשֶ ּ
ָבה ה ֶמְרּכָ ְכבֹוִדי וְבַמֲעׂשֵ יִטים ּבִ ִבין ְועֹוְסִקים וְמִציִצים וַמּבִ ּיֹוׁשְ ּ ּ 

ְּוהֹוִגים ֲהמֹון ַהִלּמוד ַהֶזה ּ ּ ִכֵסא ַהָכבֹוד ָהֵאיך הוא עֹוֵמד ֶרֶגל ֶאָחד ּ ְ ּ ּּ
ת כו ֶמׁשֶ ִנָיה ַמה הוא ְמׁשַ ת ֶרֶגל ׁשְ ֶמׁשֶ ַּמה הוא ְמׁשַ ּ ּּ ֶּזהו ֲהָדִרי ֶזהו ' ּּ ּ

ָאַמר ָדִוד ָמ ַני ַמִכיִרין ֶאת ְכבֹוִדי ְוֶזה ׁשֶ ּבָ ְּגֻדָלִתי ֶזהו ָיְפִיי ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּה ַרּבו ּ
ָמֵעאל אֹוֵמר  י ִיׁשְ יָת ִמָכאן ָהָיה ַרּבִ ָחְכָמה ָעׂשִ יך ֲהָוָיה ֻכָלם ּבְ ַּמֲעׂשֶ ּּ ָ

ִיְהֶיה לֹו  ֵדי ׁשֶ ָידֹו ּכְ ר תֹוָרתֹו ְוִלּמודֹו ּבְ ּמָ ׁשֻ ּמְ ֵרי ַתְלִמיד ָחָכם ׁשֶ ַּאׁשְ ּ ּ ּ
ין רוך הוא ְליֹום ַהּדִ יב ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ִּפְתחֹון ֶפה ְלָהׁשִ ְּ ּ ּ ְְלָכך אַֹרח  ּ

יב  ָיׁשִ ִלּבֹו ַמה ׁשֶ מוָרה ּבְ ְיֵהא ׁשְ ְּלַחִיים ׁשֹוֵמר מוָסר רֹוֶצה לֹוַמר ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ
יב אֹוי ְלאֹוָתה ֶחְרָפה אֹוי  רוך הוא ִאם ֵאינֹו יֹוֵדַע ְלָהׁשִ ְּלַהָקדֹוׁש ּבָ ּּ ּ ְּ

ה אֹוי ְלאֹוָתה ְכִליָמה  ְּלאֹוָתה ּבוׁשָ ּ ּ יִקים הוא אֹוֵמרּ  ְואֹוֲהָביו ְּוַעל ַצּדִ
יב ְוֶנֱאַמר ְלַהְנִחיל  ִרים ְלָהׁשִ ְגבוָרתֹו ֵהם ִמְתַגּבְ ֶמׁש ּבִ ֶ ֵצאת ַהּשׁ ּּכְ ּ

  .ּ ַעד ָכאןּאֹוֲהַבי ֵיׁש ְואֹוְצרֹוֵתיֶהם ֲאַמֵלא

דֹון ִדיָדן ֵמַהִמְדָרׁש ָּיָצא ָלנו ִמּנָ ּ ָחְכָמה , ּ ִמְצָוה ְגדֹוָלה ַלֲעסֹק ּבַ ּׁשֶ ּ
ֵאין ַנַחת ר רוך הוא יֹוֵתר ִכי ִאם ַלֲעסֹק ַּהזֹאת ׁשֶ ּוַח ִמִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ ְּ ּ ּ

ר ְולֹא  ָיכֹול ְלִמְדּבָ ֵלמות ַנְפׁשֹו ְוִאם ָלאו ֵיָעֵנׁש ִמי ׁשֶ ָחְכָמה ַהזֹאת ִלׁשְ ּּבַ ּ ּ

יק הוא ִנדֹון ַעל ֶזה וֻמְכָרח ְלִהְתַגְלֵגל ַעל ָכל ָפִנים ַעל ֶזה ֶנֱאַמר  ַּאְדּבֵ ּ ּּ ּ ּּ
ֵרי  ָּאָדם ָמָצא ָחְכָמה ְוָיִפיק ְתבוָנהַאׁשְ ּ.  
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ה ֲחָכִמים וְנבֹוִנים  דֹוֵרנו ֵהּמָ ים ְגדֹוִלים ַוֲחׁשוִבים ּבְ ְּוֵיׁש ֲאָנׁשִ ּ ּ ּ
ַטֲענֹוֵתיֶהם ַהְמֻזָיפֹות נֶֹפת ִתּטְֹפָנה  ֶקר ּבְ ֵעיֵניֶהם ַלְמִסיך ׁשֶ ּּבְ ּ ְ

ַער לֹא  ַ ּשׁ ְפֵתי ָזָרה ָראמֹות ֶלֱאִויל ָחְכמֹות ּבַ ִּפיהו ִּיְפַתחׂשִ  ְויֹוֶרה ,ּ
ְגָמרֹות  ר ּבִ ֵרִסי ֶלֶחם וָבׂשָ ֶּהֵתר ְלַעְצמֹו ְוָאַמר ֲעַדִין לֹא ִמֵלאִתי ּכְ ּּ
ל ָיָמיו לֹא ַיְסִפיקוהו ִלְלמֹד ֲאִפלו  ֶהָעִני ַהֶזה ּכָ ּוְבפֹוְסִקים ַעד ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ

יֹאַכל ֵמַהָחְכ ְטנֹו ׁשֶ ְיַמֵלא ּבִ ל ׁשֶ ּנו ּכָ ְּקָצת ִמּמֶ ּּ ַֹבע ּ ָּמה ַהזֹאת ַעל ַהּשׂ
לֹא  סוָמא ׁשֶ ּוָבֶזה ֶהָעִני ֶזה ִנְפָטר לֹו ְלֵבית עֹוָלמֹו וֵבין ָחְכָמה ּכְ ּ ּ ּ
ָרָאה אֹור ָגדֹול  ִעיד ׁשֶ ּמֵ ָּרָאה אֹוָרה ֵמעֹוָלם ְודֹוֶמה ַלֲעַטֵלף ׁשֶ ּ ּ

לֹא ָזָכה ְלאֹור ֵמעֹוָלם  ְּוָידוַע ַלּכֹל ׁשֶ ָּמה ֵסֶפר ְוֶנֱעֶלֶמת ֵמֵעיֵניֶהם ָלּ
ֶחְסרֹון אֹות ַאַחת אֹו ִמלוִאים ַוֲחֵסרֹות ַתִגין אֹוִתיֹות  ּתֹוָרה ִנְפֶסֶלת ּבְ ּ ּּ ּּ

ְּגדֹולֹות וְקַטּנֹות ְוכו ּ ּ'.  
ה ַדף ה( ַּוַיְקֵהל מׁשֶ ּ'(  

ה   )פ ַמֲעׂשֵ ק ּבְ ְפֶנה ִלּבֹו ֵמִעְסֵקי ָהעֹוָלם וִמְתַעּסֵ ל ַהּמַ ּּכָ
ל ִלְפֵני ַה ָבה ְמֻקּבָ ְרּכָ ל ַהּמֶ ֵלל ּכָ ִאלו ִהְתּפַ רוך הוא ּכְ ָּקדֹוׁש ּבָ ּ ּּ ּ ְּ

לֹו   ַּהּיֹום ּכֻ

ִיְתַרֲחקו ִמן ַהָחְכָמה  ֵיׁש ַכת ׁשֶ ְּוַגם ֵאֶלה מֹוִסיף ַעל ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ּ ּּ ּ
ֶאָחד ִמן ַהָטעות  ָאְמָרה ִכי ָקרֹוב ָאָדם ִלְטעֹות ִלפֹל ּבְ ְפָלָאה ּבְ ַּהּנִ ּּ ּ ּ

ְבִחינֹות ַהּנֹוְגִעי ה ַכָוָנָתם ְרצוָיה ֲאָבל ּבִ ָמקֹום ַהָגבֹוַה ָכֶזה ִהּנֵ ּם ּבַ ּ ּּ ּ ּּ
ָאְמָרם ִכי ָקרֹוב ָאָדם ִלְטעֹות  ֶזהו ֱאֶמת ּבְ יֶהם ֵאיָנם ְרצוִיים ׁשֶ ַּמֲעׂשֵ ּ ּּ

ם  ֱעָלִמים ִמֶמּנו ַעל ָכל ֶזה לֹא ֵיָאׁשֵ ְדָבִרים ַהּנֶ ּּבַ ּּ ה ַנַחת רוַח הוא ּ ַרּבָ ַּאּדְ ּ
רוך הואִּלְפֵני ַהָקדֹו ּׁש ּבָ ְּ.  

ים זַֹהר ְקדֹוׁשִ ּ ִדּבור ַהַמְתִחיל ,ִּכְדִאיָתא ּבְ ּ ִתיאוְבֵתיה ּ ַּהאי ַמאן ּדְ ּ
אֹוַרְייָתא יֹוִליף ֵליה, ְלִמְלֵעי ּבְ ח ַמאן ּדְ ּכַ ְּוהוא , ְּוָלא ַאׁשְ

אֹוַרְייָתא ְרִחימוָתא ּדְ ה, ּּבִ ה, ָּלֵעי ּבָ ּוְמַגְמֵגם ּבָ ּ ּ ָל, ּ ִגְמגוָמא ּדְ א ּּבְ
ל ִמָלה וִמָלה ַסְלָקא. ָיַדע ּּכָ ּ ַהִהיא , ּּ י ּבְ ִריך הוא ַחּדֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

יל ָלה, ִּמָלה ַההוא ַנֲחָלא, ְּוַקּבִ ְּוָנַטע ָלה ָסֲחָרֵניה ּדְ ּ ְּוִאְתָעִבידו , ּ
ֵּמִאֵלין ִמִלין ִאיָלִנין ַרְבְרִבין ֲּהָדא הוא , ְּוִאְקרון ַעְרֵבי ַנַחל, ּ

ֵליִמ(, ִדְכִתיב ֶגה ָתִמיד ְוָד ) הׁשְ ַאֲהָבָתה ִתׁשְ ּּבְ ּ א ָאַמר הֹוֵרִני ִוּ ד ַמְלּכָ
ֲאִמֶתך ְוגֹוֵמר ך ֲאַהֵלך ּבַ ְרּכֶ ֲָהָוָיה ּדַ ְ ָּ ּ.  
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י ְרחוַמאי ַמאי  ֲאלו ַתְלִמיָדיו ֶאת ַרּבִ ִהיר ׁשָ ֵסֶפר ַהּבָ ְּוֵכן הוא ּבְ ּ ּּ
ְגי ִביא ַעל ׁשִ ִּדְכִתיב ְתִפָלה ַלֲחַבקוק ַהּנָ ּ ּ ּ ֵעי ֶאָלא ּ ֹּונֹות ְתִהָלה ִמּבָ ּ ל ּ ּכָ

ל  ָבה ְמֻקּבָ ְרּכָ ה ַהּמֶ ַמֲעׂשֵ ק ּבְ ה ִלּבֹו ֵמִעְסֵקי ָהעֹוָלם וִמְתַעּסֵ ַּהְמַפּנֶ
ֱאַמר  ּנֶ לֹו ׁשֶ ל ַהיֹום ּכֻ ִאלו ִהְתַפֵלל ּכָ רוך הוא ּכְ ִּלְפֵני ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ְּ

ְּתִפָלה ְגיֹונֹות ְכָמה ְדַאְת ָאּ ּ ַמאי ׁשִ ּ ֶגה ָתִמיד ְוכוּ ַאֲהָבָתה ִתׁשְ ַּמר ּבְ ּּ ּּ '
ָכל  י ְרחוַמאי ַמאי ִדְכִתיב ְוֶדֶרך ַחִיים תֹוַכַחת מוָסר ְמַלֵמד ׁשֶ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּּ ּ ְ ּ
לֹא  ר ָלָאָדם ׁשֶ ית ִאי ֶאְפׁשָ ֵראׁשִ ה ּבְ ה ֶמְרָכָבה וְבַמֲעׂשֵ ַמֲעׂשֵ ָּהָרִגיל ּבְ ּ ּ

ֱאַמר ְוַהַמְכ ּנֶ ה ׁשֶ ל ּבָ ִּיָכׁשֵ ָלה ַהזֹאת ַתַחת ָיֶדך ּּ ָׁשֵ ּ ַּאף ַעל ִפי ֵכן הוא ּ ּ
ֱאַמר ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה ּנֶ קֹום ׁשֶ   .ּ ַעד ָכאןָּאהוב ְוָחִביב ִלְפֵני ַהּמָ

ה ַדף י( ַּוַיְקֵהל מׁשֶ   )'ַּעּמוד ג' ּ

עֹוָלם ֶאָלא    )פא רוך הוא ַנַחת רוַח יֹוֵתר ּבָ ֵאין ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ּׁשֶ ּּ ּ ְּ

ּמַ י ׁשֶ רוך הואִמּמִ ן ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ֱאלֹקותֹו ֶזה ִנְקָרא ּבֵ יר ּבֶ ּּכִ ּ ְּ ּ  

ִריַאת  ַהְכָלל ּבְ ַּוֲאִני ַהַדל ָכַתְבִתי ְמַעט ִמְזֵעיר ְוָאַמר ְוהֹוִדיַע ָלנו ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ
ְכַלל ַהכֹל ְכֵדי ְלהֹוִדיַע ָלנו גֶֹדל עֹז  רוִאים ּבִ ָּהעֹוָלם ְוָהָאָדם ְוָכל ַהּבְ ּ ּּ ּ

ר ָאַמר ָדִוד ֱּאלֹקותֹו ְו ְלתֹו ְוִתְפַאְרתֹו ַכֲאׁשֶ ַּחְסדֹו וְגבוָרתֹו וֶמְמׁשַ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ
נֹו ַדע ֱאלֵֹקי ָאִביך ְוָעְבֵדהו  לֹמֹה ּבְ ִּלׁשְ ָ רוך הוא ַנַחת ּ ֵאין ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ּׁשֶ ְּ ּ

ן  ֱאלֹקותֹו ֶזה ִנְקָרא ּבֵ יר ּבֶ ּכִ ּמַ י ׁשֶ עֹוָלם ֶאָלא ִמּמִ ּרוַח יֹוֵתר ּבָ ּּ
א ְוַהָקדֹוׁש ְּלַהָקד ַמְלּכָ ִגְנֵזי ּדְ רוך הוא ְוֵיׁש לֹו ְרׁשות ְלַחֵפׂש ּבְ ֹּוׁש ּבָ ּ ּ ּ ְּ

ם  ָכל יֹום וְדיֹוָקנֹו ִנְרׁשָ לֹו ּבְ ָפַמְלָיא ׁשֶ ַח ִעּמֹו ּבְ ַתּבֵ רוך הוא ִמׁשְ ּּבָ ּ ּ ּּ ְ

ְדי א וַמְכִריִזין ְלָפָניו ֱהֵוי ְזִהיִרין ּבִ ַמְלּכָ ין אֹוֲהֵבי ּדְ ֹוָקָנא ְּלַמְעָלה ּבֵ
יק  ל ַצּדִ רוך הוא גֹוֵזר ְוהוא ֵיׁש לֹו ְרׁשות ְלַבּטֵ ְפָלְנָיא ַהָקדֹוׁש ּבָ ּּדִ ּ ּ ּּ ְ ּ
ָמה  ׁשָ ַהּנְ ָעה ׁשֶ יק וְבׁשָ י ַצּדִ ל ּבִ ִיְרַאת ֱאלִֹקים ִמי מֹוׁשֵ ל ּבְ ּמֹוׁשֵ
יִעים אֹוָתה קֶֹדם וַמְרֶאה ָלה ָרֵזי  ּבִ ֵפל ַמׁשְ ָ ֶזה עֹוָלם ַהּשׁ ּיֹוֶרֶדת ּבְ ּּ
לֹא  יִעין אֹוָתה ְוגֹוְזִרין ָעֶליָה ׁשֶ ּבִ א וַמׁשְ ַמְלּכָ ָרִזין אֹוְצֵרי ְוִגְנִזין ּדְ ּּדְ ּ ּ

אֹוָרְיָתא  ָרִזין ּדְ ֵדי ַלֲחקֹר ְוִלְדרֹׁש ּבְ ֵּתֵרד ָלעֹוָלם ֶאָלא ּכְ ְּוַגם הֹוַכְחִתי ּ
ְל ִּמַכָמה ַמַאְמֵרי זַֹהר ׁשֶ ן יֹוַחאי ִנָתן ְרׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּות ְוהוְרָמָנא ַּרּבִ ּ

מֹות  ׁשָ ֵצרוף ָכל ַהּנְ לֹו ּבְ ִכיְנֵתיה ִעם ָכל ָפַמְלָיא ׁשֶ רוך הוא וׁשְ ֵּמַהָקדֹוׁש ּבָ ּּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ ְ

ַהְקָדַמת  ְּדַצִדיַקָיא ְדַגן ֵעֶדן ֶעְליֹון ְוַתְחתֹון ְלַגלֹות ָלנו ַהזַֹהר ִכְדִאיָתא ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ
ִּתקוֵני ַהזַֹהר ע ּ ּ ְתַרְייָתא ַּאְנִפין ַקח ' ּ ֶמֶרת ַעד ָדָרא ּבַ ִּצְנֶצֶנת ַהָמן ְלִמׁשְ ּ
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ָלל ְּוִיְטֲעמון  יֹון ּכְ לֹא ִנּסָ ָרֵאל ִמן ָגלוָתא ּבְ יָלך ִיְפקון ִיׂשְ ִחּבוָרא ּדִ ּּבְ ּ ּּ ְ

לֹום ָרָזא  ם ֵיֵצא ָלעֹוָלם ַחִיים ְוׁשָ ָ ִאיָמא ִעָלָאה ִמּשׁ ִּזיָהָרא ּדְ ּ
אֹוָרְיָתא ַהְגֻאָלה ְוַהֵחר ּּדְ ְמָחה וַבִהְתעֹוְררות ַהַתְחתֹון ָאנו ּ ּות ְוַהּשִׂ ּ ּ ּ ּ ּ

קֹור ָהֶעְליֹון   .ְמעֹוְרִרים ַהּמָ
ה ַדף לז( ַּוַיְקֵהל מׁשֶ ּ(.  

ֶאֶלף ִעיְזִקין   )פב ְּוִעְקֵרי סֹודֹות ַהזַֹהר ֵהם ֻמְחָתִמין ּבְ ּ ּ  

ְתׁשובֹות ַחַות ָיִאיר  ְּוַעֵין ּבִ ּ ָכַתב הוא וַמה)י"ִסיָמן ר(ּ ּ ַמה ׁשֶ ּ ּ ָכַתב ּ ּ ׁשֶ ּ
ֶהֱאִריכו  ם ׁשֶ א ַעֵין ׁשָ ם ָאִביו ִזְכרֹונֹו ַצִדיק ִלְבָרָכה ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ׁשֵ ּּבְ ּ ּ ּ

ְדָבִרים ָהֵאֶלה ְוִעם ָכל ֶזה לֹא ָמַנְעִתי ַעְצִמי ִמִלְלמֹד  ּּבַ ּּ ּ תֹות ּ ּבָ ׁשַ זַֹהר ּבְ ּּבַ
ָכְוָיִמים טֹוִבים  ְּוָסַמְכִתי ְיֵתדֹוַתי ַעל ַמה ׁשֶ ּ ר ּ ִמְדּבָ ת ּבַ ַּתב ַהזַֹהר ָפָרׁשַ ּ ּ

ִכיִלים ָיִבינו ִמִסְטָרא ְדִביָנה ְוכו:ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ּ ְוַהַמׂשְ ּּ ּ ּ ְמִעיַנן ֵמַהַמֲאָמר .'ּ ּ ׁשָ
ְזכות ֶזה ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ,ַּהֶזה ּבִ ּטֹוב הוא ִלְלמֹד ַהזַֹהר ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּּ  ָאְמָנם ּ

ָכתוב ַדֲעִתיִדין  ִּמַמה ׁשֶ ּ ּ ּ ָרֵאל ְלִמְטַעם ְוכוּ ָמע ,ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר' ִּיׂשְ  ַמׁשְ
ָעְלָמ ִדְבֵריֶהם ,אְטִעיָמה ּבְ יה ּבְ יר ְסָבָרה ִמְדַנְפׁשֵ ּ ָאְמָנם לֹא ְלַהְסּבִ ּ

ה ִכי ֵיׁש ּבֹו  יִתי ְוֶאֱעׂשֶ ִלי ִעיון ְוכֹה ָעׂשִ ָנֵקל ּבְ ֵאיָנם ְמִביִנים לֹו ּבְ ּׁשֶ ּ ּ
ֻמָתר לֹו ַגם ַמְרֶאה ּמוָסִרים ְוַהְנָהגֹות ְי ִרים ְלִהְתַקֵדׁש ֲאִפלו ִמַמה ׁשֶ ּׁשָ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ

ֵהם  ְרֶאה ׁשֶ ּנִ ה ֲאָבל ִמַמה ׁשֶ ָּלנו ַגְדלות ְורֹוְממות תֹוָרֵתנו ַהְקדֹוׁשָ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ
ל עֹוָלם  רומֹו ׁשֶ ְּדָבִרים ְפׁשוִטים ֵהם עֹוְמִדים ּבְ ּ ּ ְּוִעְקֵרי סֹודֹות ַהזַֹהר ּ ּ

י ֵּהם ֻמְחָתִמין ּבְ זַֹהר ְולֹא ִיָפַתח ַעד ּכִ ְדִאיָתא ּבַ ֶּאֶלף ִעיְזִקין ּכִ ּ
ָעה  י תֹוָרה ֵמִאתֹו ֵיְצאו וָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ ָּיבֹוא ַהגֹוֵאל ְוִחּדוׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ

  .ְוגֹוֵמר
ּהֹוָספֹות ְיסֹוד יֹוֵסף ִתקון יג( ּ ּ(  

ים   )פג ת ֶא: ֶהָחֵפץ ַחּיִ ּבָ ל ׁשַ ְלְמדו ּכָ ּיִ ְּמעֹוֵרר ְלֻכָלם ׁשֶ ת ּ
ה ַוֲאִפלו ְלַבחוִרים ָרׁשָ ל אֹוָתה ּפָ ַּהזַֹהר ׁשֶ ּ ּ ּ ּ  

הֹוָסָפה ִליסֹוד יֹוֵסף  ִּתקון יג(ָּכַתב ּבַ ּ ָלה )ּ לֹות ַעל ִלמוד ַהַקּבָ ּ ְדַהַהְגּבָ ּ ּ ּ
ל ְולֹא ִמִפי ְכָתִבים ְוכו ִיְלַמד ִמִפי ְמֻקּבָ ְּכגֹון ׁשֶ ּ ּּ ּ ֶּזה לֹא ֶנֱאַמר ַעל ִלמוד ' ּ ּ

םֵּסֶפר ַהזַֹהר  לֹוך  .ַּעֵין ׁשָ לֹמֹה ּבְ י ׁשְ יק ַרּבִ ְְוֵכן ָאַמר ַהָגאֹון ַהַצּדִ ּ ּ
ַעל  ם ַרּבֹו ֶהָחֵפץ ַחִיים ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשֶ ֵ יק ִלְבָרָכה ִמּשׁ ִּזְכרֹונֹו ַצּדִ
י ֻרּבֹו ִמְדָרׁש ְוָהָיה ֶהָחֵפץ  ָלה ּכִ ִּלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ֵאין ׁשום ַהְגּבָ ּּ



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]164[                   אֹור

ה ַּחִיים ְמעֹוֵר ל אֹוָתה ָפָרׁשָ ת ֶאת ַהזַֹהר ׁשֶ ּבָ ל ׁשַ ִיְלְמדו ּכָ ּר ְלֻכָלם ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ
ַּוֲאִפלו ְלַבחוִרים ּ ּ.  

ְנַין יֹוֵסף(   )הֹוָספֹות ּבִ

ַבע ִנְתַלֵהב    )פד ָבר ׁשֶ ית ּכְ ָבר ׁשִ ֵעת ֱהיֹוִתי ּכְ ַּתֲאִמינו ִלי ּבְ ּ
ה ְלִלּמוד ֶזה ְוָדַבְקִתי ַנְפׁשִ י ַהְרּבֵ ִקְרּבִ ִּלּבֹו ּבְ ִלּמוד ּ ּי ֵמעֹוִדי ּבְ

  ֶזה

ם ְלָהִסיר ְמַעט ִמַגסות  ַני ַאַחי ְוֵרַעי ִאם ִתְזכו ִלְפֵני ַהׁשֵ ְּוַאֶתם ּבָ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ
ֵסֶפר ַהזַֹהר וְבִכְתֵבי ָהֲאִרְּוָעְביות ַהֹחֶמר  ֶכם ּבְ ק ַנְפׁשְ ֲּאַזי ִתְדּבַ י "ּּ

ְּוֵסֶדר ַהִלּמוד ִיְהֶיה ִמְתִחָלה ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהזֹ ּ ּּ ק ַנְפׁשֹו ּ ַהר ְלַדּבֵ
אֹוִתיֹות ַהתֹוָרה וְבָרֵזי ַהתֹו ּּבְ ּ ּ ּסֵּ ה ּבַ בוׁשָ ֶרך ַהּכְ ָּרה ּדֶ ּ ְוִתְלְמדו ֶתרְ

ִכְתֵבי ָהֲאִר ְַאַחר ָכך ּבְ ֵסֶפר ֵעץ ַחִיים וִבְפִרי ֵעץ ַחִיים וְבִלקוֵטי "ּ ּי ּבְ ּ ּּ ּ ּ
ָעִרים זַֹהר ָהָרִקיַע ּתֹוָרה אֹוְצרֹות ַחִיים ְמבֹוא ׁשְ ָכל ִמָלה ּ ּ וְתַעְינו ֵהיֵטב ּבְ ּ ּּ

ַתְכִלית ִאם לֹא  ְּוֵאין ָלֶכם ְמִתיקות ֲעֵרבות ְיִדידות ַהתֹוָרה ּבְ ּ ּ ּ
אֹור ָרֵזי ַהתֹוָרה ְוסֹוֶדיָה  רו ַעְצְמֶכם ּבְ ִּתְקׁשְ ּ ְּוַעל ֶזה ֶנֱאַמר ְמתוִקים ּ

ָכל ְתנוָע ִּמְדַבׁש ְונֶֹפת צוִפים ֵליַדע ָהֵאיך ִלְנהֹג ּבְ ּּ ְ ּה וְתנוָעה ַטֲעמו וְראו ּ ּ ּ ּ ּ
ַני ַאל ִיְהֶיה ' ִּכי טֹוב ד ָכַתְבִתי ָלֶכם ּבָ ְזָכִרים ְלֵעיל ׁשֶ ּוִמָכל ַהְסָפִרים ַהּנִ ּ ּ ּּ ּ

ְלַבְבֶכם ׁשום ַפַחד ִלְלמֹד  ָּלֶכם ְוַאל ַיֲעֶלה ּבִ י ַעל ְיֵדי ִלּמוָדם ּ ּּכִ
ֲהרו ַר ׁשו ְוִיּטָ ִּיְתַקּדְ ׁש "ָסׁשְּח ֵאיָבִרים ו"ַמּ ּה ִגיִדים ְוֵתְלכו ְלַקּדֵ ּ

ִכיָנה וְלָקֵרב ֵקץ  ְ ָבה ַלּשׁ ל ֵאיָבר ְוֵאיָבר ִלְהיֹות ֶמְרּכָ ּוְלַטֵהר ּכָ ּ
ָקר יֹאְכלו  ּבָ ִרים ְלֵעיל ִתְהֶיה ּכַ ְזּכָ לֹא ִלּמוד ְסָפִרים ַהּנִ י ּבְ ַּהְגֻאָלה ּכִ ּ ּ ּ ּ

ַעת ִלי ּדַ   .ֶּתֶבן ּבְ

ֵאיָמ ֲּאָבל ַהִלמוד ִיְהֶיה ּבְ ּ ה ְיֵתָרה ּ ּה ְוִיְרָאה ְוֶרֶתת ְוַאֲהָבה וְקֻדׁשָ ּ
אֹור ַהַחִיים אֹור ַצח וְמֻצְחָצח ָכל ֶאָחד ְלִפי ַמְדֵרָגָתן ק ַנְפׁשֹו ּבְ ְּלַדּבֵ ּ ְוַאל , ּ

ִּתְפֲחדו ְוַאל ִתיְראו ַפֲחדו ֶאל טוב ד ּ ּ ּּ ּ ָבר ' ּ ֵעת ֱהיֹוִתי ּכְ י ַתֲאִמינו ִלי ּבְ ּּכִ ּ
ַבע ִנ ָבר ׁשֶ ית ּכְ ה ְלִלּמוד ֶזה ְוָדַבְקִתי ׁשִ י ַהְרּבֵ ִקְרּבִ ְּתַלֵהב ִלּבֹו ּבְ ּ

ְלֶהֶבת ְיקֹוִדי ֵאׁש ַהּבֹוֵער  ֵרפֹות ׁשַ ׂשְ ִלּמוד ֶזה ּבִ י ֵמעֹוִדי ּבְ ַּנְפׁשִ
ֱאֶמת  ֵאל עֹוָלם ּבֶ י ּבְ ק ַנְפׁשִ י ְלַדּבֵ ִקְרּבִ י ּבְ ָעַבר ַעל ָראׁשִ ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ

י ָחָזק ַּמִים ַהֵזידֹוִנים ֵמי  ַּהָמִרים ַכָמה ְפָעִמים ְוָהָיה ַאף ַעל ִפי ֵכן ִלּבִ ּ ּ ּ ּ
ִּכְסַנִפיִרינ ָכל ֹוּ ַתְכִלית ּבְ ַבְרִתי תֹוָדה ַלֵקל ֶאת ַמְתְלעֹות ָאֶון ְוָעָמל ּבְ ּן ְוׁשָ ּ ּ
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יָת ְולֹא ֲאִני ְלַזֵכך ַנְפ יָת ִעם ַעְבְדך ַאָתה ָעׂשִ ֵעֶזר ֱאלַֹקי טֹוב ָעׂשִ ְכִֹחי ּבְ ָּ ּּ י ּ ׁשִ
ָעְברו  אֹור ַהתֹוָרה ְמתוִקים ִמְדַבׁש ְונֶֹפת צוף ָעֵייל ְוָנֵפיק ְוַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ
י ִלְלמֹד תֹוָרה ִמתֹוך  י ַכָמה ַגִלים ָצרֹות ְצרורֹות ְוִנְתַקֵים ּבִ ְַעל ָראׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ה וִמתֹוך ַהֵטרוף ְו ַּהְדָחק וִמתֹוך ִטְלטול ָגדֹול ַהְרּבֵ ּ ּ ּּ ְ ְּ ּּ ְעּבוד וִמתֹוך ּ ְַהׁשִ ּ ּ ּ ּ
ֶּחְסרֹון ְמזֹונֹות ֲעִניות ְוַדֲחקות ְוַדלות וִבְזיֹונֹות ַאף ַעל ִפי ֵכן  ּּ ּ ּ ּ ל ּ ְמַקּבֵ

י ַהּטֹוב לֹא ֶאֱעזֹב ְמָחה וִמּנִ ַאֲהָבה וְבׂשִ ֲּאִני ַהּכֹל ָעַלי ּבְ ַלְוִתי  ּ ּלֹא ׁשָ
ַקְטִתי ְולֹא ַנְחִתי ִמן ָהאֹור ַהתֹוָרה ְּולֹא ׁשָ ּ ר ּ ֵ  ְוָרֶזיָה ְוסֹוֶדיָה ְלַקּשׁ

ְלֶהֶבת לֹא ֶאֱעזֹב ֲאִפלו  ֵפי ֵאׁש ַלֶהֶבת ׁשַ אֹור ַהתֹוָרה ִרׁשְ י ּבְ ַּנְפׁשִ ּּ ּ
א  עֹוָלם ַהֶזה וָבעֹוָלם ַהּבָ ֶּרַגע ֶאָחד ְוֵכן ַתֲעׂשו ְוִיְהֶיה ָלֶכם טֹוב ּבָ ּ ּּ

ֶריך ְוטֹוב ָלך  אי ַאׁשְ ַוּדַ אי ּבְ ַוּדַ ְּבְ ֶזהָ   .ְוַדי ּבְ
ית ַדף לב( ֵראׁשִ ָרָכה ָקאַמאְרָנא ּבְ   :)ֵּהיַכל ַהּבְ

י ֱאמוָנה ֵאין ְצִריָכה ְלָחְכמֹות ֶאָלא ֱאמוָנה ְּוֶהֱאִמן ָחֵסר יוד  ּּכִ ּּ
ָרֵאל  ֱאלֵֹקי ֶאָחד ֱאלֵֹקי ִיׂשְ ְדֵבקות ְוַאֲהָבה ּבֶ טות ּבִ ַפׁשְ ּּבְ ּוְבִדְבֵרי ּ

ַּהזַֹהר וָמָרן ָהֲאִר ֲחִק"ּ ת י ֲאָבל לֹא ּבַ ּבָ ׁשַ ּירֹות ַוֲהָבנֹות ָאַמְרִתי ֹזאת ּבְ
י ְצִבי  ָכך ֵפֵרׁש ַהַצִדיק אֹור ֻמְפָלא מֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ֶּהָעַבר ְוָאְמרו ִלי ׁשֶ ּּ ּ ּ ְ ּ

ֱּאִליֶמֶלך ִמִדיָנאב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ּ ּ ְ.  
ָרָכה ָקאַמ( ית ַדף צדֵהיַכל ַהּבְ ֵראׁשִ   :)ּאְרָנא ּבְ

ב ָתָמר ְוׁשֹ ַּוֵתׁשֶ ית ָאִחיָהּ ָגלות ְלָבֵרר  ֵמָמה ּבֵ ַלְיָלה יֹוֶרֶדת ּבְ ּּבַ ּ
ב ִמַצד ַהקֹוְצִרים רוִרין ַוֵתׁשֶ ַּהּבֵ ּ ּ ִרקֹות ֲעָדִרים ּ מַֹע ׁשְ ּלֹוְמֵדי תֹוָרה  ִלׁשְ

ֵסֶפר  ַלְיָלה ּבְ אֹוַרְיָתא ּבַ ָרָזא ּדְ ָמה ֵמַחְצֵדי ַחְקָלא עֹוְסִקין ּבְ ִּלׁשְ ּ
ָמה ַוָת ַּהזַֹהר ִלׁשְ ּ ַער  ָּתהֲחָמ ב ֶאתׁשָּ ְפִרי ֵעץ ַחִיים ׁשַ ַּכְמבָֹאר ּבִ ּ

ִכיְנָתא  ין ַגְדִפין ִדׁשְ ִכיִלים ַנֲעׂשִ ָרֵאל ְלַמׂשְ ִיׂשְ ַמע ַכד ִאית ּבְ ַּהְקִריַאת ׁשְ ּ ּ ּּ ּ
יָנה ַעל ְיֵדי ְמִסירות ֶנֶפׁש  ַּלֲעלֹות ַהַמְלכות ַעד ַהּבִ ּ ְּוֶזהו ֵקרוב ֵקץ ּ ּ

ַּהְגֻאָלה ּ.  
ית ַדף ריטֵהיַכל ַה( ֵראׁשִ ָרָכה ָקאַמאְרָנא ּבְ   .)ּּבְ
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ֵרי    )פה זַֹהר ַהָקדֹוׁש וְבִכְתֵבי ָמָרן ַאׁשְ ִּלּמוד תֹוָרה וִבְפָרט ּבַ ּ ּּ ּ ּ
ל ֵאֶלה   ַּעִין ָרֲאָתה ּכָ

ָל ירוׁשָ ַגח ּבִ ית ַאׁשְ ַהאי ֵראׁשִ ּוֶבֱאֶמת ִאְלָמֵלא ּבְ ָל םִיּּ  םִיֵּלב ְירוׁשָ
ִיְהֶיה יֹוֵדַע ְורֹוֶאה ׁשֶ ּנו ַמְלָאִכים ּׁשֶ ּבור ְוִדּבור ִנְבָרא ִמּמֶ ל ּדִ ּּכָ ּ ּ

ּ אֹו ָרִעים ָהָיה ׁשֹוֵקד ַעל ַהתֹוָרה ְוַעל ַהְתִפָלה ְלִהְתַפֵלל ָכל ִמָלה טֹוִבים ּ ּ ּּ ּ ּ
ַאֲהָבה ְוִיְרָאה  ּוִמָלה ּבְ ִכיָנה ּ ְ נַֹעם ִזיו ַהּשׁ ְצוֹות ּבְ ל ַהּמִ ְוַלֲעׂשֹות ּכָ

ָרכֹו ל ַהּבְ ר ֵאין ַתֲענוג ְונַֹעם ְולֹוַמר ּכָ ֶהָאָרה ִנְפָלָאה ֲאׁשֶ ּת ּבְ ּ
ְמָחה ְוָהָדר יֹוֵתר ִמֶזה ּ ְוָכל ֲחָלָלא ְדָעְלָמא ְוָהַרֲחבות ֵהם ֶהֶבל ְוִריק ְּוׂשִ ּ

ַחת ְתִפִלין ַפַעם ַאַחת ַוֲאִמירֹות ְתִפָלה  ל ַהּנָ ְּכֶנֶגד ַתֲענוג ׁשֶ ּ ּּ ּ ּּ ְּוִלּמוד ּ
זַֹה ּתֹוָרה וִבְפָרט ּבַ ּ ל ּ ֵרי ַעִין ָרֲאָתה ּכָ ּר ַהָקדֹוׁש וְבִכְתֵבי ָמָרן ַאׁשְ ּ

  .ֵּאֶלה
מֹות ַדף עב ַעּמוד ג( ָרָכה ָקאַמאְרָנא ׁשְ ֵּהיַכל ַהּבְ ּ'(  

מֹות ֶאָלא    )פו ִפירֹות ְוַהׁשֵ ָלה ָלנו ְמִציאות ַהּסְ ּלֹא ִנְתּגַ ּ ּּ ּ
  ְלַקּיֵם ְלָדְבָקה ּבֹו

ְנֻקדֹות ָרֵאל ָפְגמו ּבִ ְּוָלֵכן ִיׂשְ ּ ֶהם ְוָעְבדו ּ ְזְרקו ּבָ ּנִ ִמינות ׁשֶ ּ ִציון ּבְ ּ ּ ּ ּ
ַהְכָנָעה ְיֵתָרה וְבִבטול ַעד ָעָפר ִרָמה  ך ׁשוב ְלֶאָחד ּבְ ִּפרוָדא ִאם ָרץ ִלּבְ ּ ּ ּ ּּ ָ ּ

ְסִפירֹות  יג ִעְנַין ַמהות ְוִדְמיֹון ּבַ ְּותֹוֵלָעה ַיֲחׁשֹב ְלַהׂשִ ּ י לֹא ִנְתַגָלה ָלנו ּ ּּכִ ּ ּ
ִפ מֹות ֶאָלא ְלַקֵים ְלָדְבָקה ּבֹו ְּמִציאות ַהּסְ ֵ ּירֹות ְוַהּשׁ ָאָדם ּ ִּכי ְכׁשֶ ּ

ך לֹו ֶהָאָרה ֲעצוָמה ְוֵלב  ם ִנְמׁשָ ְמִציָאָתן ְמַנְעֵנַע ְמִציָאָתן וִמׁשָ ּלֹוֵמד ּבִ ְּ ּ
ֲעׁשוִעים  ׁשַ ַע ּבְ ַתֲעׁשֵ אֹור ֵאין וִמׁשְ ֵטל וְמֻבָטל ָדבוק ּבְ ר ּבָ ּבָ ֵּאין ְוֵלב ִנׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ

ְמָחה וְבֵלב טֹוב וְבאֹור ְּדַמ ׂשִ אֹור ֵאין סֹוף וְבאֹור ַהִמְצוֹות ּבְ ְּלָכא ּבְ ּ ּּ ּ
הוא  ֱאֶמת ׁשֶ ָרֵאל ְוֵיַדע ּבֶ ִיׂשְ ּבְ ָּעצום וְבַהְכָנָעה ְיֵתָרה ֶנֶגד ָכל ָפחות ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ

ה וַמְדֵרָגה זֹאת ִיְהֶיה לֹו ַעל ְיֵדי ִלמוד ִכְתֵבי ָמ ָּפחות ִמֶמּנו ַהְרּבֵ ּ ּּ ּ ּ ּ ָרן ָהַרב ּ
ם ָמָרן ָהֲאִר ַּחִיים ִויַטאל ְלַבדֹו ִמׁשֵ ּ   .ּי ְוזַֹהר ַהָקדֹוׁש"ּ

מֹות ַדף קד עג( ָרָכה ָקאַמאְרָנא ׁשְ   )ֵּהיַכל ַהּבְ
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ינו יֹוָנה אֹור ֵעיֵנינו   )פז ֵני ִמְצוֹות ְלַרּבֵ ּׁשְ ּ ַהְתלויֹות :ּ ּ
ם ַהָקדֹוׁש ְכָללות ַהׁשֵ ּּבִ ּ ה ְלִהְתּבֹוֵנן ּבְ,ּ ם  ִמְצַות ֲעׂשֵ ַּגְדלות ַהׁשֵ ּ

ֹבָת ֶאל ּנֱֶאַמר ְוָיַדְעָת ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ ַרך ׁשֶ ִּיְתּבָ י ֲהָוָיה  ְ ְָלָבֶבך ּכִ

  ּהוא ָהֱאלִֹקים

ינו יֹוָנה אֹור ֵעיֵנינו ֵני ִמְצוֹות ְלַרּבֵ ְּוֵיׁש עֹוד ׁשְ ְכָללות ,ּ ּ ַהְתלויֹות ּבִ ּ ּ
ם ַהָקדֹוׁש ַּהׁשֵ ה ְלִהְתּבֹוֵנן ,ּ ַרךּבְ ִמְצַות ֲעׂשֵ ם ִיְתּבָ ְַגְדלות ַהׁשֵ ּ ֱאַמר, ּ ּנֶ  :ׁשֶ

בָֹת ֶאל" ְּוָיַדְעָת ַהיֹום ַוֲהׁשֵ ַמִים ִמַמַעל  ּ ׁשָ ְּלָבֶבך ִכי ֲהָוָיה הוא ָהֱאלִֹקים ּבַ ּ ּּ ָ

או ָמרֹום ֵעיֵניֶכם וְראו ִמי " : ְוֶנֱאַמר,"ְּוַעל ָהָאֶרץ ִמַתַחת ֵאין עֹוד ּׂשְ ּ ּ
ָרא ֵאֶלה ּ ְדַהְינו ְלִהְת,"ּּבָ ַגְדלוּ ית ָהֵאיך ֶהּּבֹוֵנן ּבְ ֵראׁשִ ָרא ֱאְת יֹוֵצר ּבְ ִציל ּבָ

ָיה ָהֵאיך  ה ֵמרֹאׁש ָאָדם ַקְדמֹון ְלָכל ַהְקדוִמים ַעד ַהסֹוף ֲעׂשִ ְְוָיַצר ְוָעׂשָ ּ ּ ּּ
ֵּיׁש ֲאָלִפים ְוִרּבֹוא ִרְבבֹות עֹוָלמֹות ְוָכל ָעְלִמין ַקֵמיה ְכַהאי ִחיְרָגא  ּ ּּ

ְּדיֹוָמא ְדָלא ׁשְ מֹו ַהָגדֹול ּ ׁשְ יִבין ְוָהֵאיך ָכל ָהעֹוָלמֹות ְתלוִין ּבִ ֵּמיה ֲחׁשִ ּ ּּ ּ ְ

ָראִתיו ְיַצְרִתיו ַאף ִמי ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ְקָרא ִבׁשְ ֲּהָוָיה כֹל ַהּנִ יִתיו ִכֵסא  ּ ֲּעׂשִ ּ
ֶמה הוא  י ְרִביִעי ּבַ ִליׁשִ ִני ׁשְ ְּכבֹודֹו ָהֵאיך הוא עֹוֵמד ֶרֶגל ִראׁשֹון ׁשֵ ּּ ְּ

ַמִמׁשְ ַּתֵמׁש ַחׁשְ ָעה 'ּ ׁשָ ְל ָהֵאיך הוא עֹוֵמד וְבַכָמה ָפִנים הוא ִמְתַהֵפך ּבְ ְּ ּּ ּ ּּ
ָז ּק ָהֵאיך הוא עֹוֵמד ְכרוב ָהֵאיך הוא עֹוֵמד ִמִצָפְרַני ְוַעד 'ַאַחת ַהּבָ ּ ּ ּ ְּ ְּ

ע עור ֶאְצּבְ ַפת ָיִדי ְוַכָמה ׁשִ עור ּבְ ָּקְדָקִדי ָהֵאיך ֲאִני עֹוֵמד ַכָמה ׁשִ ּּ ּ ּ ֹות ְ
יִרים ַרְגַלי  ֵני ָאָדם ַמּכִ ּבְ ְּוִכי לֹא ֶזה ֲהָדִרי ֶזהו ְגֻדָלִתי ֶזה ֲהַדר ָיְפִיי ׁשֶ ּ ּ

יך ֲהָוָיה ְוִעַקר ִמְצָוה זֹאת ַלֲחקֹר ְוִלְלמֹד  בֹוִדי ָמה ַרּבֹו ַמֲעׂשֶ ּּכְ ָ

ל  ִדְבֵרי ָמָרן ֱאלִֹקי וְבִדְבֵרי ַהזַֹהר ְוָיִבין ַמֲעַמד וַמַצב ּכָ ּּבְ ּ ּּ
  .עֹוָלמֹותָה

מֹות ַדף נז ַעּמוד ג( ּאֹוַצר ַהַחִיים ָקאַמאְרָנא ׁשְ ּ ּ'(  

ּבִ ַבח ָלָמה ָקָרא ָהַרׁשְ ַּאְקִדים ַטַעם ְלׁשֶ א "ּ ּי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ
ְּלִחּבור ֶזה ִתקוִנים ּּ לֹ.ּ ׁשְ ַרְעָיא מֹ ּבִ ּא ְלֵסֶפר ַהזַֹהר ָמִצינו ַטֲעמֹו ְמפָֹרׁש ּבְ ּ

ּבְִמֵהיְמ ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְלָהַרׁשְ ת ָנׂשא ׁשֶ ַּהאי ִחּבוָרא " :י"ָּנא ָפָרׁשַ
ִאיָמא ִעָלָאה ְתׁשוָבה וְבִגין  ִאיהו ֵסֶפר ַהזַֹהר ִמן זֹוָהָרא ּדְ יָלך ּדְ ּּדִ ּ ּ ּּ ּ ְ

ָרֵאל ְלִמְטַעם ֲעִתיִדין ִיׂשְ ִביָנה, ּ ֵמִאיָלָנא ְדַחֵייּדַ  ִאיָלָנא ִאיִהי ְדּ
ִאיהו ֵסֶפר ַהזַֹהר ,ְּדַחֵיי ּּדְ ַרֲחֵמי, ּ יה ִמָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ֵּפרוׁש ."ּ ִּכי , ּ

ָרֵאל ִמִמְצַרִים ְוִנְקֵראת ִאיָלָנא ְדַחֵיי יָנה ִהיא ֵחרות וָבה ָנְפקו ִיׂשְ ּּבִ ּ ּ ּ ּ ּ 
ן ִאיָלָנא ְדַחֵיי הוא ַגם ּכֵ זַֹהר ׁשֶ ּוְבָעְסָקם ּבַ ּ ּ ן ִנְקָרא ַהִחּב, ּּ ַעל ּכֵ ּור ׁשֶ
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ֵבה ָנְפִקין ַעְבִדין ְלֵחירו ַגם ֵהם ִיְפקון ְלֵחירו  ִביָנה ּדְ ם זַֹהר ְדּ ַּעל ׁשֵ ּ ּּ ּ ּ
ִּמָגלוָתא ּ.  

ל ַהלֹוְמִדים ּבֹו-ִּנְקָרא ֵסֶפר ַהזַֹהר    )פח י ַמְזִהיִרים ּכָ   ּ ּכִ

ַהֲעלֹוְתך ת ּבְ ָוְבָפָרׁשַ זַֹהר ָהָרִקיַע ִאֵלין :ּ יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ׂשְ ְּוַהּמַ ּ 
א זַֹהר ּדָ ִלין ּבְ ַתּדְ ָקא ִמׁשְ ִּאיּנון ּדְ ִאְקֵרי ֵסֶפר ַהזַֹהר, ּ  ְמפָֹרׁש .ּּדְ

ְקָרא  ּנִ ּ ִכי ַמְזִהיִרים ָכל ַהלֹוְמִדים ּבֹו ֲאָבל "ֵּסֶפר ַהזַֹהר"ׁשֶ ּ ִּתקוִנים"ּ ּ ּ" 
ַּמאי ַטֲעַמה ִאם נֹאַמר ְלִפי ְדֵביה ַתְלָיא ִתקוָנא ְדִעָלִאין ְוַתָתִאי ּ ּּ ּּ ּּ ּ ן ּ

ֵריׁש ַהְקָדַמת ַהִתקוִנים  ָכתוב ּבְ ִכיְנָתא ְכמֹו ׁשֶ ָמִתין ְוִדׁשְ ְּדַמְלָאִכין ְוִדִנׁשְ ּּ ּ ּּ ּּ ּ
ָמִתין )'ֵּריׁש ַעּמוד ב' ַּדף א( ּ ְוֶזה ְלׁשֹונֹו וְרׁשוָתא ִאְתְיִהיב ְלִאֵלין ִנׁשְ ּ ּ

ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ַתר קוְדׁשָ ְּדִאְתַתְרכו ֵמַאְתַרְייהו ּבָ ּ ּ ּ ְּ ּ ִּכיְנֵתיהּ ָנא , ּ ְלַקּנְ
ה , ְּבַהאי ִחּבוָרא ְּדִאְתַמר ּבָ ֵלי(ּ ּ ְכִצפֹור נֹוֶדֶדת ְוכו) כז יִמׁשְ ּ ת ' ּ ּוַבזַֹהר ָפָרׁשַ ּ ּ

אֹוַרְיָתא ַהאי ֵעת ְמֵהיָמנוָתא  ַתְדִלין ּבְ ָרֵאל ִמׁשְ א ְדִיׂשְ ְזַמּנָ ְּתרוָמה ּבִ ּּ ּּ ּ
ֶטת ְו ִתקוָנָאה וִמְתַקׁשֶ ִּמְתַתֵקן ּבְ ּ ּ ּ ּ ַתְדִלין ' ּכוּ ֶּזה לֹא ַיְסִפיק ִכי ֻאָמה ִמׁשְ ּ ּ ּ ּ

ַדף א ִיְהֶיה ְוֵכן ָאַמר ּבְ ֵאיֶזה ֵסֶפר ׁשֶ אֹוַרְיָתא ּבְ ְזַכר ְלֵעיל ַזָכָאה ' ּּבְ ַּכּנִ ּ ּ
ִּאיהו ָמאֵרי ְמִתיְבָתא ָמאֵרי ֶמְדָרׁש ָמאֵרי תֹוָרה ְּדַגם ִצפֹור ָמְצָאה , ּ ּ

ְּתִהִלים פד ד(ַבִית  ִית, )ּ ָמִעין ּבֹו ִדְבֵרי תֹוָרה ְוכוּבַ ּ ְדִנׁשְ ּ ּ ָכל ' ּ ֲּהֵרי ְמפָֹרׁש ׁשֶ
ִקיׁשוָטָהא ִית וְלַתְקָנא ּבְ ֶהם ְסֻגָלה זֹו ְלַתֵקן ָלה ּבַ ִּדְבֵרי תֹוָרה ֵיׁש ּבָ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ. 

ינו ַהָגדֹול ָהֲאִר ה ֵסֶפר ַהִתקוִנים ֵמָהֲאֵחִרים ְוַרּבֵ ַתּנָ ּוַמה ִנׁשְ ּּ ּ ּּ י "ּ
ַכְחָנא ִזְכרֹונֹו ְל א ְדֵלי ָלן ַחְסָפא וִמָיד תוַתה ַאׁשְ ַּחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ ּ ּּ ּ ּּ

ּבִ ַּמְרָגִניָתא ַההוא ָאַמר ַמה ַטַעם ָהַרׁשְ ּ א "ּ ּי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ
ִמְסָפר ים ַהכֹל ּבְ ֵסֶפר ַהִתקוִנים ָכל ַהְפסוִקים ְוַהֵתבֹות ְוִחדוׁשִ ְּמָפֵרׁש ּבְ ּ ּּ ּּ ּ ּּ ּ ּ 

ּבֹון ָקָטן ִהיא ִמסֹוד  ֵסֶפר ַהזַֹהר ִכי נֹוָדע ִכי ֶחׁשְ ה ּבְ לֹא ָעׂשָ ָּקָטן ַמה ׁשֶ ּּ ּ ּּ

יו ַעל ְיסֹוד ִמְסָפר ָגדֹול ְוֵתֵרץ  ַּהְקַטּנֹות ְוִכי ָקְצָרה ָידֹו ִלְבנֹות ִחדוׁשָ ּ ּּ ּ
א  ּהוא ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּבִּ ָוַנת ָהַרׁשְ ּכַ ֵסֶפ"ּׁשֶ ּר ַהִתקוִנים י ּבְ ּּ

ם  י ׁשָ ָיה ּכִ ֲעׂשִ ל ִמְסָפר ָקָטן הוא ּבַ ּכָ ָיה ׁשֶ ָּהִעָקר ְלַתֵקן עֹוַלם ָהֲעׂשִ ּּ ּ ּ ּ
י תֹוָרה  י ִאם ִמְקָרא ְוִחּדוׁשֵ ה ּכִ ָיה ֵאין ּבָ ְּקִלפֹות ַתִקיִפין ַוֲעׂשִ ּ ּּ ּ ּ ּ

ֵדי ְלַתֵקן עֹוַלם ָהֲעׂשִ ִמְסָפר ָקָטן ָלֵכן ּכְ ָלם ּבְ ה ּכֻ ּבָ ּׁשֶ ּּ ָנה ּ ָּיה ּבָ
ַכָוָנה ְמֻכֶוֶנת ְלֶזה  ְּיסֹודֹוָתיו ַעל ִמְסָפר ָקָטן ּבְ ּ י "ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו ָהֲאִרּ

א   .ִּזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ
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ִּאם ֵכן ַגם ֲא ְתֵריהּ מֹו ִתקוִנין  ַּנן ֲעִניַנן ּבַ ָקָרא ׁשְ ַהְינו ַטֲעָמא ׁשֶ ּּדְ ּ ּּ ּ
ְבֵרי תֹו ל ּדִ ּכָ ַּהַגם ׁשֶ ה ִעַקר ַהִתקון הוא ּ ִכיָנה ִהּנֵ ְ ָּרה ְמַתְקִנים ַהּשׁ ּ ּּ ּ ּ

ָיה עֹוַלם ָהֲעׂשִ ִכיָנה ְצִריָכה ֵליֵרד ְלָעְמָקם ּּבְ ה ְמדֹור ַהְקִלפֹות ְוַהׁשְ ּבָ ּ ׁשֶ ּ ּ ּ
יצֹוצֹות ְוֶלֱאסֹף ִנָדֶחיָה ֵאֶליָה ְוִאם ֵכן ָצִריך כַֹח ָגדֹול ְכֵדי  ְּלַהֲעלֹות ַהּנִ ּ ּּ ְ ּ

ְּלַתְקָנה ם ַהְקִלפֹות ַתִקיִפין ְוִאם ָעְלָתה ּ ׁשָ ָיה ׁשֶ ּ וְלַהֲעלֹוָתה ֵמָהֲעׂשִ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
ֵכן ִאם ְלַתְקָנה  ָיה וִמָכל ׁשֶ ה ֵמֲעׂשִ ָיה ִתקוָנה ִמן ְיִציָרה ָנֵקל ַהְרּבֵ ֵּמָהֲעׂשִ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ ּּ

ָיה וְכ יִציָרה ַוֲעׂשִ ם ָהַרע מוָעט ְוֵאינֹו ְכמֹו ּבִ ׁשָ ִריָאה ׁשֶ ּבְ ּּבַ ּּ ּ ָכַתב ָהַרב ּ ּמֹו ׁשֶ
ַמֲעֶלה אֹוָתה  ח ְוִיְתָפֵאר ִמי ׁשֶ ַתּבַ ֵסֶדר ֹחֶמר ַהֻטְמאֹות ְוִאם ֵכן ִיׁשְ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ

ָיה יֹוֵתר ֵמַהַמֲעֶלה אֹוָתה ֵמַהְיִציָרה וְבִריָאה ְוכו ֵּמָהֲעׂשִ ּ ּ ּ ּוִמַטַעם ֶזה ' ּ ּ
ַבח ֵסֶפר ֶזה ִלְקרֹות לֹו ֵסֶפר ִתקוִנ ה ְלׁשֶ ַתּנֶ ִּיׁשְ ּ ּ ָיה ִעַקר ּ ּים ִכי ִתקוֵני ָהֲעׂשִ ּּ ּ ּ ּ

ָיה ֵאיך ִיְהֶיה ִתקון ְיִציָרה  ָּכל ִתקוֶניָה ְוִאם לֹא ְתֻתַקן ְוַתֲעֶלה ֵמָהֲעׂשִ ּּ ּ ּּ ּ ְּ ּ ּ
ָיה ְוכו ּוְבִריָאה ִכי ְתִחַלת ַהכֹל הוא ִתקון ֲעׂשִ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּּ ה ָמִצינו ְוָעָלה ' ּ ִּהּנֵ

ם ֵס ֵ ָיֵדינו ַטַעם ָהגון ַלּשׁ ּּבְ ּבִּ ָוַנת ָהַרׁשְ ל ּכַ ּכָ ֶּפר ַהִתקוִנים ׁשֶ ּ ּי ְלַתֵקן "ּּ
ָיה ִהיא ֲעׂשִ אֶֹפן ׁשֶ ָנא ּבְ י ַמְלכות ְמַקּנְ ָיה ּכִ עֹוַלם ָהֲעׂשִ ִכיָנה ּבְ ְ ַּהּשׁ ּּ.  

ַהְקָדָמה( ֵסא ֶמֶלך ּבַ ּּכִ ְּ(  

י  ֵפרוׁשֵ ה לֹא ִנְגלו ָלנו ָהֱאלִֹקים ּבְ ַבח ָלּמָ ַּגם ֶאֵתן ַטַעם ְלׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ָיִמים ַהֵהם "ִרָהֲא י ִאם ּבַ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַעל ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּכִ ּ ּּ

ּוַבְזַמן ַהֶזה ּ יגו ְולֹא ָגְבלו ּ לֹא ִהׂשִ יג ַמה ׁשֶ ר ָדֵרי ְלַהׂשִ ּ ְוִכי ִאְכׁשַ ּּ ּּ ּ ּ ּ
ֵאָלה זֹו ְלַקָמן  ה ָמָצאִתי ְתׁשוָבה ִנַצַחת וַמְסֶפֶקת ִלׁשְ ִּראׁשֹוִנים ִהּנֵ ּ ּ ּּ ַדף ּבְ(ּ

ִריך הוא .)קי א ּבְ ַוַדאי קוְדׁשָ ְמעֹון ַחְבַרָיא ּבְ י ׁשִ ּ ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ָאַמר ַרּבִ ְּ ּ ּ
ִּאְסַתַכם ִעָמָנא ּ ַהאי ִחּבוָרא, ּ ִּעָלִאין ְוַתָתִאין ְלֶמֱהִוי ּבְ ּ ַּזָכָאה ָדָרא , ּ

ְּדַהאי ִאְתַגְלָייא ֵביה א ַעל ְיָד, ּ ְּדָעִתיד כוֵלי ַהאי ְלִאְתַחְדׁשָ ּּ ה ּ א ְדמֹׁשֶ
סֹוף יֹוַמָיא ְבָדָרא ַבְתָרָאה ֶה "ַמ ) א טקֶֹהֶלת(ְלַקְייָמא ְקָרא , ּּבְ ָהָיה "ּשׁ

ִיְהֶיה ְוכו"ה ּוא ׁשֶ טוֵתיה הוא ְבָכל ָדָרא ְוָדָרא' ּּ ַּעד ְוִאְתַפׁשְ ּ ּ ּ ְּבָכל ַצִדיק , ּ
אֹוַרְייָתא ְּוָחָכם ְדִמְתַעֵסק ּבְ ִתין ִרּבֹוא, ּ ָל, ַּעד ׁשִ ָּמא ְלֻכְלהו ְלַאׁשְ ּ

ִּמְפִגימו ִדְלהֹון ְוכו ּ ן יֹוַחאי ' ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִאְמֵרי ָקדֹוׁש ָהַרּבִ ם דוק ּבְ ַּעֵין ׁשָ ּ
ע ִכי  ֶאְצּבַ ְדָבָריו ֵאֶלה מֹוִרים ּבְ א ׁשֶ ִּזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ ּ ָּגַזר אֶֹמר ּ

ְתָרָאה ָע ָדָרא ּבַ סֹוף יֹוַמָיא ּבְ ְוָקא ּבְ ּדַ א ִחּבוָרא ּׁשֶ ׁשָ ִּתיד ְלִאְתַחּדְ
א  ִּעיָקָרא ְדִדיָנא ִפיְרָכא ְּוִאם תֹאַמר ַאּדָ ה ֵתֵצא זֹאת ִמְלָפָניו ּּ ָּלּמָ ּ

ְתָרָאה ָרא ּבַ ִּלְהיֹות תֹוָרתֹו זֹאת ֲחתוָמה וְסתוָמה ַעד ּדָ ּ ּ ה  ּ ִהּנֵ
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א ָנַתן ַטַעם ְלַהָתַרת ֵּאִלָיהו ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּּ ָיא זֹו ּ ּ קוׁשְ
ן    : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:)ַּדף יט(ְלַקּמָ

סֹוף    )פט ְלָיא ִחּבוָרא ָדא ֶאָלא ּבְ ְזרו ֹאֶמר ְדָלא ִאְתּגַ ּוְלָכך ּגָ ּ ּּ ּ ְּ

ְסֻגַלת ַהִחּבור  ִעָתה ְוָאז ּבִ הוא ְזַמן ּבְ ְתָרָאה ׁשֶ ָדָרא ּבַ א ּבְ ּיֹוַמּיָ ּּ ּ ּ
ּוְקָראֶתם ְדרֹור ּ  

ַּאְדָהִכי ָהא ֵאִלָיהו ָק" ה ֲחָייִלין , א ָנִחית ֵמִעיָלאּ ְבַכּמָ
ָמִתין ִנׁשְ ה ַמְלָאַכָיא סוְחָרֵניה, ּדְ ְּוַכּמָ ּ ִכיְנָתא ִעָלָאה ֲעָטָרה ַעל , ּ ּוׁשְ ּ ּ
ְלהו ְוכו ּּכֻ ּ א ְלַתָתא ִיְתַפְרְנסון ֵמַהאי ִחּבוָרא ' ּ ֵני ָנׁשָ ה ּבְ ַּעד ְוַכּמָ ּ ּּ

ָדָרא , ְִדיָלך ד ִיְתַגֵלי ְלַתָתא ּבְ ּּכַ סֹוף יֹוַמָיאּבַּ ּוְבִגיֵניה , ְּתָרָאה ּבְ ּ
ָאֶרץ)ַּוִיְקָרא כה י( רֹור ּבָ י ְסֻגַלת , ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו ."ּ וְקָראֶתם ּדְ ּּכִ

ִעָתה  ְזַמן ּבְ ִכיָנה ּבִ ְ ֶתְחָפץ ַהּשׁ ְּתעֹוְררו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ׁשֶ ּ ּ ּ ִּכי ִאם ּּ
ִעָתה ָצִריך ְְתעֹוְררו ָהַאֲהָבה קֶֹדם ּבְ ּ ּּ ָצרֹות ַרּבֹות ּ  ְלָמֵרק ָהֲעוֹונֹות ּבְ

ן יֹוֵסף  יַח ּבֶ ָרֵאל ְוִיְתְקִטיל ָמׁשִ ְּוֵיָהְרגו ַכָמה ִמִיׂשְ ּ ּ לֹא ֵיָהֵרג ׁשום ּ ּוְכֵדי ׁשֶ ּּ
ִכיָנה ַצַער  ְ ן יֹוֵסף סֹוֶבֶלת ַהּשׁ יַח ּבֶ ָרֵאל ְולֹא ֵיָהֵרג ָמׁשִ ֶּאָחד ִמִיׂשְ

ֶניָה ּאֶֹרך ַהָגלות ְלטֹוַבת ּבָ ּ לֹום ָסַבל ַכָמה  ְ ינו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ַּגם מׁשֶ ּ ּ ּ ּ
זַֹהר ָכתוב ּבַ ן יֹוֵסף ְכמֹו ׁשֶ יַח ּבֶ לֹא ָימות ָמׁשִ ִּיסוִרין ַעל ַעְצמֹו ְכֵדי ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ 

ה ְמקֹומֹות  ַהְרּבֵ ּוַבִתקוִנים ּבְ ּּ ָלא ִאְתַגְלָיא ִחּבוָרא ּ ּוְלָכך ָגְזרו אֶֹמר ּדְ ּ ּּ ּ ְ

סֹו א ֶאָלא ּבְ ִעָתה ְוָאז ּּדָ הוא ְזַמן ּבְ ְתָרָאה ׁשֶ ָדָרא ּבַ ּף יֹוַמָיא ּבְ ּ ּ ּ
רֹור ְסֻגַלת ַהִחּבור וְקָראֶתם ּדְ ּּבִ ּ ִעתֹו ַמה ּטֹובּ ָבר ּבְ  ְוָלאו ּ ְוִיְהֶיה ּדָ

לֹום ִמְתנֹוֵצץ  ינו ָעָליו ַהׁשָ ר ָדֵרי ֶאָלא ִמׁשום ְדמֶֹשה ַרּבֵ ִּמׁשום ְדִאְכׁשַ ּ ּּ ּ ּּ ּ ּּ
ַרּבֹוֵתינו א ְוַתְלִמיָדיו ְלָפֵרׁש ַמַאְמֵרי " ָהֲאִרּּבְ ּי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ

א ַעל ָיָדא ְדמֶֹשה  ָכַתְבִתי ְלֵעיל ְדָעִתיד ְלִאְתַחְדׁשָ ִּחּבוָרא ָדא וְכמֹו ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ָלָמא ְפִגימו ִדיְלהֹון ִמַצד ֶחְסרֹון ְיִדיָעָתם ְוהוא ְי ַתֵדל ְלַאׁשְ ִיׁשְ ּׁשֶ ּּ ּ ּּ ּ ַּלְמֵדם ּ

ֵיׁש ּבֹו ַמָמׁש  ְּוַיַעְזֵרם ִויַסְיֵעם ְלַכֵון ֶאל ָהֱאֶמת ְלִסיוַע ׁשֶ ּ ּ ּּ ֵרי ַהּדֹור ּ ְוַאׁשְ
ה ְלֶזה  ִיְזֶכּ ן יֹוַחאי ּׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָכַתב ְלֵעיל ָהַרּבִ ְּכמֹו ׁשֶ ָאה ָדָרא ּ ַזּכָ

יה ְּדַהאי ָרָזא ִאְתַגְלָייא ּבֵ ּ.  

ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְל נו ִלְלמֹד ּ ִלּבֵ ִיַטע ַאֲהָבתֹו ְותֹוָרתֹו ּבְ ָּפֶניך ׁשֶ ּ ּ ָ

ק ַרב  ֵלם וְבֵחׁשֶ ֵלב ׁשָ ִחּבור ֶזה ּבְ ּּבְ ׁש ּ י הוא ְמַטֵהר ַהגוף וְמַקּדֵ ּּכִ ּ ּּ
ֵאין  ָעְלָמא ּבְ ִגיְרָסא ּבְ חֶֹדׁש ֱאלול ֲאִפלו ּבְ ָמה ְלָכל ַהלֹוְמדֹו ּבְ ׁשָ ַּהּנְ ּּ ּ
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ֵּמִבין ֵפרוׁש ֲאָמָריו  ר ּבֹו ְלָהִבין ְוּ ם ְיַדּבֵ רוַח ַהׁשֵ ֵכן ִאם ִיְזֶכה ַעד ׁשֶ ָּכל ׁשֶ ּ ּּ
ּבִ ַּכָוַנת ָהַרׁשְ ִאְמֵרי ָקדֹוׁש "ּ הי ּבְ ֶפר ֶזה ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ּומוָעט ִמּסֵ ּ, 

ֵני ֲעִלָיה ה ִלְהיֹות ִמּבְ ּובֹו ִיְזֶכּ נו ,ּ ְיֻקַים ּבָ ה ׁשֶ ֶאָחד ִנְזֶכּ ּ ְוֻכָלנו ּכְ ּּ ּ ּ
ּבְִּנבו יה"ַאת ָהַרׁשְ ָאה ָדָרא ְדַהאי ָרָזא ִאְתַגְלָייא ּבֵ ּי ַזּכָ ּוִבְסֻגָלתֹו .ּ ּ

יֵחנו ִוד ְמׁשִ ן ּדָ ּוְקָראֶתם ּדֹור ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינו ּבֶ ּ ּ.  
ַהְקָדָמה( ֵסא ֶמֶלך ּבַ ּּכִ ְּ(  

ם ְתִמיָמה תֹוַרת ֱאֶמת  תֹוַרת ַהׁשֵ י ּבְ ִּנְכְסָפה ְוַגם ָכְלָתה ַנְפׁשִ ּ ּ ּ
ינו ָהֲאִרּבְ ל ַרּבֵ ִּפיהו ׁשֶ ָכַתב "ּ ְראֹוִתי ַמה ׁשֶ א ּבִ ּי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ ּ

ת ְתרוָמה  ָפָרׁשַ זַֹהר ּבְ ּּבַ ּ ַדף קסא(ּ ִריך הוא ָאַמר ָלה :)ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ ,
ַכד ֵתיחֹות ְלַהאי ָעְלָמא, ְּואֹוֵמי ָלה אֹוַרְייָתא , ּּדְ ָתַדל ּבְ ִתׁשְ ּּדְ

ע ֵליהְלִמ ְמֵהיְמנוָתא, ְּנּדַ ָרָזא ּדִ ע ּבְ ּוְלִמְנּדַ   .'ְּוכו. ּ

ּוַבִתקוִנים  ּּ ִכיִלים)'ַּדף ג(ּ ָרֵאל ַמׂשְ ִיׂשְ ּ ְדָהא ַכד ִאית ּבְ ֵּמִאֵלין , ּ
הֹון  ְּדִאְתַמר ּבְ ָּדִנֵיאל יד ג(ּ ִכיִלים ַיְזִהירו ְכזַֹהר ָהָרִקיַע)ּ ּ ְוַהַמׂשְ ּ ָּדא , ּּ
ְּדָיְדִעין ְלִמְפַלח ְלָמאֵריהֹון ְוכו, ַּהזַֹהרְּדִאְתְקֵרי ֵסֶפר  ֵסֶפר ,'ּ  ְוִאיָתא ּבְ

ּבִ :ַחי ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ל ָהַרׁשְ תֹוָרתֹו ׁשֶ ַּלֲעׂשֹות ִעַקר ְקִביעוָתם ּבְ זַֹהר "ּ ּי ּבַ
ר ֲעִתיִדים  ר ִנְגלו ַוֲאׁשֶ ל ַתֲעלומֹות ָחְכָמה ֲאׁשֶ י ּבֹו ִנְגלו ּכָ ּּכִ ּ ּ ּ

ְמַהְלֶליָה ,ּ ַהָיִמיןְּלִהָגלֹות ְלֵקץ ֶיֶתר ַהָיִמים ָעְצָמה ְמאֹד ּבִ ּ ְוִאם ּבְ
ל ֶיֶתר ְמאֹד הֹוד ֲהָדָרה  ִּקְרָיה ֶנֱאָמָנה זֹו עֹוד ִתְתַעֵצם ְוִתְתַגּדֵ ּ ּ ּ

קֶֹדׁש סֹוד ָהֲאִצילות  ר ּבַ ת ֶנְאּדָ ּבָ ַ ֶעֶצם יֹום ַהּשׁ ּּבְ  ְוָהָיה אֹוֵמר ,'ְּוכוּ
ֵסֶפר ַהזַֹהר תֹוֶעֶלת  המֹוִרי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכ ם ּבְ ֵ ֻגָלה ִלּמוֵדי ַהּשׁ ּסְ ּׁשֶ ּּ ּ

ָבר ׁש ּבֹו ּדָ ְכלֹו ְלַחּדֵ ת ַאף ִאם לֹא ֵיַדע ׂשִ ּבָ ׁשַ ֲאָבל  ,'ּ ְוכוָּעצום ּבְ
חֹות  ּבָ ִתׁשְ ר ְמֻהָלל ּבַ זַֹהר וַבִתקוִנים ֲאׁשֶ ם ּבַ ֵ סֹוד ַהּשׁ ַּללֹוְמִדים ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּּ

ׁש ּבְ ּסֹוד ָהֲאִצילות ְקִריָאתֹו זֹו ִהיא ַהְללו ְּמֻמָלח ָטהֹור ִקּדֵ ּּ
ל  ָפַמְלָיא ׁשֶ הֹוָרה ְוָלֵתת ַחִיל ְועֹז ּבְ ָמה ַהּטְ ׁשָ יׁש וְלַהֲעִריץ ַהּנְ ְּלַהְקּדִ

ִטי ִרְבבֹות ְפׁשָ ים ּבְ רוׁשִ ֶאֶלף ַאְלֵפי ּדְ ה ּבְ לֹא ַיֲעׂשֶ ֶ ַּמְעָלה ַמה ּשׁ ּ ם ּ
ן ִאם ַה ּכֵ יג ְלַהּשְֵׂוָכל ׁשֶ ִמְכַתב ג ַיּשִׂ ם ּבְ ֵ נַֹעם ַהּשׁ ִקיף ְוַלֲחזֹות ּבְ ּׁשְ

ר "ַּהקֶֹדׁש ָהֲאִר ֶהם ַמַאְמֵרי ַהזַֹהר ֲאׁשֶ יל ּבָ ּכִ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלַהׂשְ
ה ה טֹוָבה ֵהיֶמּנָ   .ֵָאין ְלך ִמּדָ

ְַהְקָדַמת ִמְקַדׁש ֶמֶלך( ּ ּ(  
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ַלת   )צ ָלה ּבֹו ַקּבָ ְתּגַ ּנִ דֹול ְוָחׁשוב ַהּיֹום ׁשֶ ּּגָ ינו ָהֲאִרּ י "ַּרּבֵ
ָרֵאל ה ְלִיׂשְ ָתן תֹוַרת מׁשֶ ּנִ יֹום ׁשֶ ִּזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּכְ ּ  

ָל לֹא ָטַעם ָחְכַמת "ְּוֵכן ַהׁשְ ָכל ִמי ׁשֶ ּה ַהָקדֹוׁש ָאַמר ְלָבָניו ׁשֶ ּּ
ָלה לֹא ָטַעם ַטַעם ִיְרַאת ֵחְטא ִמָיָמיו ְוָאַמר  ַּהַקּבָ ָגדֹול ְוָחׁשוב ַהיֹום ּ ּׁשֶ ּ ּ

ּנִ ינו ָהֲאִרׁשֶ ַלת ַרּבֵ ְּתַגָלה ּבֹו ַקּבָ ּ ָתן תֹוַרת "ּ ּנִ יֹום ׁשֶ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּכְ ּ
ָרֵאל ה ְלִיׂשְ   . מׁשֶ

ָלִלית ְמַנֵחם ִציֹון( ַּהְקָדָמה ּכְ ּ(  

ן    )צא ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ סֹודֹות ַהתֹוָרה וְבִדְבֵרי ַרּבִ ֵרי ָהעֹוֵסק ּבְ ַּאׁשְ ּ
ָטַעם ּבָ מֹו ׁשֶ ּכְ ן ּיֹוַחאי ׁשֶ א ּכֵ ּעֹוָלם ַהֶזה ֵמֵעין עֹוָלם ַהּבָ

יו ְותֹוָרתֹו ֵני ַמֲעׂשָ יעוהו ִמּפְ ּבִ ַּיׂשְ ּ  

ֵאין לֹו ֵלב  ֶזה ָהעֹוָלם ָלַדַעת ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ִּאם ָאָדם טֹוֵרַח ּבְ
ְרִקיָעא ְמִתיְבָתא ּדִ ַּעָתה ִיְהֶיה לֹו ֵלב ּבִ ב  .ּ ת ַוֵיׁשֵ ָפָרׁשַ ְּוָכתוב ּבְ ַּדף (ּ

י ִמָדַמִיְכי ַעְפָרא ְדָהא ְכֵדין ִיְנְדעון ָכל ַהִהיא אֹו, .)קפה ַּרְיָתא לֹא ִיְתְנׁשֵ ּּ ּ ּ ּ
ְבקו ַכד ִאְסַתְלקו ֵמַהאי ַעְלָמא ּאֹוַרְייָתא ְדׁשָ ּּ ּ ַהִהיא אֹוַרְייָתא ְנִטיָרא , ּ

ֵמַעְי ֵמַעְייהו ְכִמְלַקְדִמין ְוִאיִהי ְתַמֵלל ּבְ ֵּמַההוא ִזְמָנא ְוִתיעול ּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ   .ּיהוּ

ַקְדִמיָתא ֲהוו ּבְ ָמה ּדְ ְּוָכל ִמִלין ִמְתַתְקָנן ַיִתיר ִמּכְ ּ ּּ ל , ּ ָהא ּכָ ּדְ
ְדָקא ָיאֹות ְוִאיהו  ָקא לֹו ּכְ ִאיהו ָלא ָיִכיל ְלַאְדּבָ ִּאינון ִמִלין ּדְ ּ ּּ

הו ק ּבְ ּבַ הו ְוָלא ִאְתּדָ ל ּבְ ַתּדַ ִּאׁשְ ּ ֵמעֹוי ִמְתַתְקָנן. ּ ְלהו ָעאִלין ּבְ ּּכֻ ּ ּ ,
יהְו ּאֹוַרְייָתא ְתַמֵלל ּבֵ ּ ְכִתיב.ּ יֶחך" :ּ ְוַהְינו ּדִ  ,"ַָוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתׂשִ

ֵצאתֹו ִמן  ָפָניו ּבְ ל ָאָדם ּבְ ֵרת ְמַסְדִרין ַתְלמודֹו ׁשֶ ֵני ַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ּוׁשְ ּּ ּ ּ
רוך הוא ְכמֹו ת ָפִנים ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ּבָ לֹא ִיְהֶיה לֹו ּבֹׁשֶ ָּהעֹוָלם ׁשֶ ּ ְּ ּ ּ ָדְרׁשו ּ ּ ׁשֶ ּ

ַּעל ָפסוק לֹא ַיְרִעיב ֲהָוָיה ֶנֶפׁש ַצִדיק ְוִאם ֵכן  ּ ּ סֹודֹות ּ ֵרי ָהעֹוֵסק ּבְ ַאׁשְ
עֹוָלם ַהֶזה  ַעם ּבָ ּטָ מֹו ׁשֶ ּכְ ן יֹוַחאי ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַּהתֹוָרה וְבִדְבֵרי ַרּבִ ּ ּ

יו ְותֹו יעוהו ִמְפֵני ַמֲעׂשָ ּבִ ן ַיׂשְ א ּכֵ ֵּמֵעין עֹוָלם ַהּבָ ּ ְוָאַמר מֹוִרי ָרתֹו ּ
ֵני ַמְלָאִכים ֵאלו ֵהם ֵיֶצר טֹוב  ַּהָגאֹון ִמָפאנֹו ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ִכי ׁשְ ּ ּ ּּ ּ
ְמעו ִמִפיו תֹוָרה ָכל ְיֵמי ַחָייו ְוִנְתַקְדׁשו  ְּוֵיֶצר ָהַרע ֶלֱהיֹות ִכי ֵהם ׁשָ ּּ ּ ּ ּּ ּ

ך אֹוָתם ְלֵבית ַהִמְד ָמׁשַ ֵניֶהם ַעל ָידֹו ׁשֶ ּׁשְ ַמַתן תֹוָרה ָאַמר ְּ ָּרׁש ְוִאם ּבְ ּ
ִתקון כ ּּבְ ה ַעְצמֹו קֹול ופֹוֵרַח "ּ ָכל ֶאָחד ֵמַהַמְלָאִכים ָהָיה עֹוׂשֶ ּב ׁשֶ ּ ּ

ִפיו  ַמע ָהָיה ׁשֹוֶרה ּבְ ה ְוִנׁשְ ָהָיה אֹוֵמר ַנֲעׂשֶ ָרֵאל ׁשֶ ֲאִויר ְוָכל ֶאָחד ִמִיׂשְ ּּבָ
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ֵכן  ּוְמַלְמדֹו ַהתֹוָרה ֻכָלה ָכל ׁשֶ ּ ּ ּּ ּּ ל ָהָאָדם ּ ַהַמְלָאִכים ִגּבֹוֵרי כֹחֹו ׁשֶ ּׁשֶ ּּ
ֶעֶצם ַמה  לֹוְמִדים וְמִביִנים אֹותֹו ּבְ ַחָייו ׁשֶ יו ּבְ ַּהִמְתַהִוים ִמתֹוָרתֹו וַמֲעׂשָ ּ ּּ ּ ּ ּ

עֹוָלם ַהֶזה  ָלַמד ְוָהָגה ּבָ ּׁשֶ ּ עֹוָלם ַהֶזה ְוָהָדר ְּוֶזהו ִלְגֹרס ִאּ ּיִניׁש ּבָ
א ִל עֹוָלם ַהּבָ ָלא ָיַדע ַמאי ְגֹרס ִאִלְסַבר ּבָ ּיִניׁש ְוַאף ַעל ַגב ּדְ
י ָעִתיד ְלָהִבין ע ַאף ַעל ַגב ,ָקָאַמר ּכִ ָבֵעי ְלִמְנּדַ ּ ְוָאְמרו ַהאי ַמאן ּדְ ּ

ָלא ָיַדע ְבָחא ִאיהו ֵליה,ּדְ ּ ׁשִ ַרח,ּ ּטָ י ִמי ׁשֶ ה ְוָיִבין  ּכִ יג ִיְזֶכּ  ְולֹא ִהּשִׂ
ַגן ֵעֶדן ְוָלֵכן טֹוב ִלְגֹרס ֵס ֶּפר ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ְוַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ּבְ ּ ּ
לֹא ָיִבין אֹוָתם ְּוַכיֹוֵצא ַגם ׁשֶ ּ ּ.  

ְפֵתי ְרָננֹות ֶפֶרק כו(   )ַּמֲעָבר ַיּבֹק ַמֲאָמר ׂשִ

ִריְנַוְלד   )צב ה ּגְ י מׁשֶ ַעלל " ַזַצַרּבִ ם ּבַ ַנֲערותֹו ֲּערוַגת ַהּבֹׁשֶ ּ ּבְ
ִעּי ן ּבְ ב וְמַעּיֵ ָּמְצאו אֹותֹו יֹוׁשֵ ֵסֶפר ַהזַֹהרּ דֹול ּבְ ּון ּגָ ּוַפְלֵגי ַמִים  ּ

ַתב סֹוֵפרַרּבֹו ְו, יֹוְרִדים ֵמֵעינֹו ֵאת ַהּכְ ֶיֶתר ׂשְ בֹו ּבְ  הֹוִסיף ְלַחּבְ
  ַּעל ִיְרָאתֹו ַהקֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו

ינו ִעיונֹו ָאז ם ַרּבֵ ְגֶלה ׂשָ ּנִ ִלמוד ּבַ ּלֹא ַרק ּבְ ּ ּּ ָיִמים ַהָללו,ּ ּ ּבַ ּ ּ ֶאָלא ַג,ּ ם ּ
ל עֹוָלם רומֹו ׁשֶ ְסָתר ָהעֹוֶמֶדת ּבְ ָחְכַמת ַהּנִ ּּבְ ּבוְרג .ּ ְפֶרעׁשְ יֵמי ִלמודֹו ּבִ ּ ּבִ ּ ּ

יַבת ַרּבֹו ַהְכַתב סֹוֵפר ֵהֵחלו ֵאיֶזה ַתְלִמיִדים ִלְפֹרץ ָגֵדר ְוָעְסקו  יׁשִ ּּבִ ּּ ּּ ּ
ָחְכמֹות ִחיצֹוִניֹות אי ּבְ ֲחׁשַ ִהָוַדע ַהָדָבר ִהְתִחילו .ּּבַ ּ ּבְ ַלֲחקֹר ְוִלְדרֹׁש ַעל ּּ

חוִרים ִלְראֹות ,ֶזה ל ַהּבַ ּ וְנִציִגים ְמֻיָחִדים ִחְזרו ַעל ָהַאְכַסְניֹות ׁשֶ ּ ּּ

ם ֲחתוָלָתם תֹוַרת ַהׁשֵ ּוְלִהְסַתֵכל ִאם ּבְ ּּ ּ ִפיקו ּ ַיְלֵדי ָנְכִרים ַיְשׂ ּאֹו ּבְ ּ.  

י ְיהוָדה ְגִריְנַוְלד ַּרּבִ חור ָצִעיר ְלָי,ּ ָהָיה ָאז ּבָ ִכיֵרי ,ִמיםּ ׁשֶ  ִנְמֶנה ַעל ּבְ
חוִרים ל ַהּבַ ַאְכַסְניֹות ׁשֶ ָהְלכו ְלַבֵקר ּבָ ַּהַתְלִמיִדים ׁשֶ ּּ ר ִהִגיעו  .ּ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ

יבֹו ינו ִלְראֹות ַמה ּטִ ל ַרּבֵ ב וְמַעֵין ,ְּלָהַאְכַסְנָיא ׁשֶ ּ ָמְצאו אֹותֹו יֹוׁשֵ ּ ּ
ֵאיֶזה ֵסֶפר ִעיון ָגדֹול ּבְ ּּבְ ּ לֹא ִהְר,ּ ים ְלַחְדרֹוּ ַעד ׁשֶ או ֲאָנׁשִ י ּבָ ִּגיׁש ּכִ ּ. 

ן ָתָמהו ה ָראו ּכֵ ֵּהם ָהְלכו ֵמֲאחֹוָריו ְוִהּנֵ ּ ּ ָידֹו ֵסֶפר ַהזַֹהר,ּ י ּבְ  ,ּ ּכִ
ְּוהוא ְמַעֵין ּבֹו וַפְלֵגי ַמִים יֹוְרִדים ֵמֵעינֹו או ֵכן ָהְלכו .ּּ ר ּבָ ַּכֲאׁשֶ ּּ ּ, 

בֹוָאם וְבֵצאָתם ְּוהוא לֹא ָיַדע ּבְ ּי ְיהוָדא ְגִריְנַוְלד ִנְתַרֵגׁש ְמאֹד  ַרּבִ.ּ ּ ּ
ם ּבֹו ִעיונֹו,ִּמגֶֹדל ִיְרָאתֹו ְוָטֳהָרתֹו ֵסֶפר ָכֶזה ׂשָ ַגם ּבְ ּ ׁשֶ ּ ּ ּ וָפָנה ֵאפֹוא ְלַרּבֹו ,ּ

ינו ַצְוָתא ִעם ַרּבֵ הוא רֹוֶצה ִלְלמֹד ּבְ ה ׁשֶ ַבָקׁשָ ּּבְ ּּ ֵאַלת ַרּבֹו.ּ ּ ַמה ֶזה , ִלׁשְ
תֹוֵקק ְלָכךְּוַעל ַמה ֶזה ִהּנֹו ְ ִמׁשְ ר ֵעיָניו ָראו ְולֹא ָזר,ּ ּ ִסֵפר ֶאת ֲאׁשֶ ַרּבֹו  .ּ



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]174[                   אֹור

ים ַעל ָידֹו ֵאת ַעל ִיְרָאתֹו ַהקֹוֶדֶמת ,ִהְסּכִ ֶיֶתר ׂשְ בֹו ּבְ ּ ְוהֹוִסיף ְלַחּבְ
  .ְלָחְכָמתֹו

ם ַדף עט( ּתֹוְלדֹות ֲערוַגת ַהּבֹׁשֶ ּ ּ(  

ּמַ   )צג ִלים ׁשֶ ה ִסְפֵרי ְמֻקּבָ ַהְרּבֵ ְּזִהיִרים ַעל ִלּמוד ָּמִצינו ּבְ
ב ִלְלֹמד אֹוָתה ל ָאָדם ַחיָּ   ָּחְכָמה זֹו ּכָ

ַיֲעסֹק ּבֹו ָכָראוי דֹוֵרנו ֶזה ֵאין ִמי ׁשֶ ּוְביֹוֵתר ּבְ ּ ּּ יג ,ּ ָידֹו ְלַהׂשִ ִיְהֶיה ּבְ ּ ׁשֶ ּ
יוַכל ְלָפֵרׁש ָכל ָדָבר ֵהיֵטב ָּכל ָכך ְכֵדי ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ ה,ְ עֹוְסִקים ּבָ ּ ְוַאף ְלֵאלו ׁשֶ ּ  ֵהם ּ

ָפָחה,ְּמַעט ִמְזֵעיר ַנִים ִמִמׁשְ ּ ְוֵאיָנן ִנְמָצִאין ִכי ִאם ֶאָחד ֵמִעיר וׁשְ ּ  ְוַגם ,ּּ
יֹוְדִעים וְמִביִנים ְקָצת  ַגם ֶזה ַהָדָבר ׁשֶ ַעְצָמם ׁשֶ ֵּאלו יֹוְדִעים וַמִכיִרים ּבְ ּ ּּ ּ ּ ּּ

ֵאינֹו יֹוֵדַע ָלל ִעם ׁשום ְּוַאל ִיְמַנע ַעְצמֹו ִמִלְל ,ּהוא ַרק יֹוֵדַע ׁשֶ ּמֹד ּכְ
ְזָכִרים ְלֵעילָאָדם  עֹוָלם ֵמֲחַמת ָהַאְזָהרֹות ַהּנִ ָאְמרֹו,ּּבָ ּ ַמה ִלי וְלָצָרה , ּבְ ּ

ם ה ִכי ַהתֹוָרה ִנְתָנה .זֹו ְלהֹוִסיף ֵחְטא ַעל ֲחָטַאי ִחּנָ ּ ַגם ֶזה ָרָעה ַרּבָ ּ ּ ּ
ֻכָלם יֹוְדִעים ִמְקַטּנִ ְכֵדי ׁשֶ ִּלְלמֹד וְלַלֵמד ּבִ ּ ּ ּ םּ ּים ַעד ְגדֹוִלים ַדַעת ַהׁשֵ ּ ּ, 

ְזִהיִרים ַעל ִלּמוד ָחְכָמה  ּמַ ִלים ׁשֶ ה ִסְפֵרי ְמֻקּבָ ַהְרּבֵ ְּוַגם ָמִצינו ּבְ ּ
ל ָאָדם ַחָיב ִלְלמֹד אֹוָתה.זֹו ּ ּכָ ּ.  

ָּטֳהַרת ַהקֶֹדׁש ַהַקְדמֹון ַעּמוד קמז( ּ ּ(  

ִהׁשְ   )צד ָהָאָדם ֵאינֹו ֵמִבין ַעל ּבוְריֹו ּבְ ל ׁשֶ ַּתְדלותֹו ּּכָ ּ ּ
עֹוָלם ם ְוִעָקָרם,ּבָ ְרׁשָ ה ָיִבין אֹוָתם ַעל ׁשָ ד ָיקום ִלְתִחּיָ ּ ַהֶזה ּכַ ּ ּ  

סֹוף ַהַמֲאָמר ָכַתב ְוֶזהו ְלׁשֹונֹו  יִרים ּבְ יר ַהׁשִ ּוְבזַֹהר ׁשִ ּּ ּ , ָּתא ֲחֵזי"ּ
ִתיב יִרים( ,ַמאי ּכְ יר ַהׁשִ ְתָיא ִּאם ַאְנְת ַא, 'ּכו ְוְִאם לֹא ֵתְדִעי ָלך ) אּׁשִ

ָלא ְיִדיָעה ָחְכְמָתא, ּבְ ַלת ּבְ ָלא ֵתיעֹול ָהָכא, ְּוָלא ִאְסַתּכְ ְוָלא , ַעד ּדְ
ָרִזין ְדַעְלָמא ִעיָלָאה ְּיַדְעְת ּבְ ַד, ְְצִאי ָלך, ּ י ְלֵמיַעל אֵּלית ַאְנְת ּכְ

ָלא ְיִדיָעה ּ ַעד ָכאן ְלׁשֹונֹו ְוכו"זֹו ָהָכא ּבְ ְּוֵכן ָכַתב ָהַרב מֹוֵרנו ָה' ּ ַרב ּ
י ֵמִאיר ן ַעל ֵסֶפר ֲעבֹוַדת ' ַרּבִ אי ּבַ לֹום ְוֶדֶרך ַחִיים ַּהקֹוֶדׁשַּגּבַ ּ ָעָליו ַהׁשָ ְ ּ

ֶדֶרך ַהַחִיים רֹוֶצה ֵליֵלך ּבְ ָכל ִמי ׁשֶ ּתֹוַכַחת מוָסר ׁשֶ ְ ְ ּ ּ רֹוֶצה ,ּ ּ ְדַהְינו ׁשֶ ּ
ֵהם ַדְרֵכי ַהַחִיים ְו ִּלְלמֹד סֹודֹות ַהתֹוָרה ְוַהְתִפָלה ׁשֶ ּ ּ ּ ּתֹוַכַחת מוָסר ּ

ל תֹוַכַחת מוָסר ַאף ִאם ָענֹש ֵיָעֵנׁש ַעל ֵאיֶזה  ְיַקּבֵ ּרֹוֶצה לֹוַמר ָצִריך ׁשֶ ּ ּ ְ

ה ִכי ֵאין  ֲעבורֹו ִמִלְלמֹד ּבָ ִּמְכׁשֹול ַהַמִגיַע לֹו ֶדֶרך ִלמוד ֶזה ַאל ִיְמַנע ּבַ ּ ּּ ּ ּּ ְּ ּ
ָּאָדם עֹוֵמד ַעל ִדְבֵרי תֹוָרה ֶאָלא ִאם ֵכן ִנְכׁשַ ּ ּ ה ְוֵכן ְצִריִכים לֹוַמר ּ ּל ּבָ
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ר ֵרי ַהֶגֶבר ֲאׁשֶ ָפסוק ַאׁשְ ְּלִפי ֲעִניות ַדְעִתי ְלַרֵמז ּבַ ּּ ּּ ּ ּ ְּתַיְסֶרּנו ָיה  ּ ּּ ּ ּ
ֵרי  ְזַכר ְלֵעיל ַהְינו ְרצֹוֵננו לֹוַמר ַאׁשְ ּוִמתֹוָרְתך ְתַלְמֶדּנו ַגם ֵכן ַעל ֶדֶרך ַהּנִ ּ ּ ּּ ּ ְּ ָּ ּ ּ

ר ְּתַיְסֶרּנו ַּהדֹור ֲאׁשֶ ּ ֲעדֹו ַאף ּ ל תֹוַכַחת ּבַ ִלמודֹו ִויַקּבֵ ל ּבְ ִיְהֶיה ִנְכׁשַ ּ ָיה ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ
ֵרי זֹו ׁשֶ ַּעל ִפי ֵכן טֹוב לֹו ְוַאׁשְ ִּמתֹוָרְתך ְתַלְמֶדּנו ְוִדֵיק תֹוָרְתך ׁשֶ ָ ָּ ּּ ּ ּ ּ

ַּהתֹוָרה לֹא ָכל ָאָדם ָיכֹול ַלֲהִביָנה אֹוָתה ַעד ֻעְמָקא  ּ ּ ֵאין ּ ְוָכל ְזַמן ׁשֶ
ם ָהָאָד ֵ ּ ַכּנֹוַדע ִמִדְבֵרי ֲחָכֵמינו ,ְוַדיּם ָיכֹול ְלָהִבין ִנְקֵראת תֹוַרת ַהּשׁ ּ ּ

ַעל ָכל ְכַהאי ַגְווָנא  ַכָמה ְמקֹומֹות ׁשֶ ִּזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְוֶיֶתר ִמֶזה ָמִצינו ּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ

ֶּנֱאַמר ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה ַאל ִתְקֵרי ְוִדְגלֹו ֶאָלא ְוִדלוגֹו ָע ּ ּ ַלי ַאֲהָבה ְולֹא ּ
עֹוָלם ּעֹוד ֶאָלא  לותֹו ּבָ ַתּדְ ִהׁשְ ָהָאָדם ֵאינֹו ֵמִבין ַעל ּבוְריֹו ּבְ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ּ

ם ְוִעָקָרם ְרׁשָ ד ָיקום ִלְתִחָיה ָיִבין אֹוָתם ַעל ׁשָ ַּהֶזה ּכַ ּ ּ ּ.  
ָּטֳהַרת ַהקֶֹדׁש ַהַקְדמֹון ַעּמוד קנב( ּ ּ(  

ְמעֹו   )צה י ׁשִ ֵרׁש ֵמַרּבִ ָלאַּמאן ְדִמְתּפָ ֵרׁש ִמּכֻ ִאלו ִמְתּפָ ּן ּכְ ּּ  

ָבָריו ְּוַגם ַדע  י ּדְ ָגה ּכִ ָלה מֹוִעיל ְלַהּשָׂ ַּהִלּמוד ַהזַֹהר ַעל ּכֻ ּ ּּ ּ
ַמת  ָּהָרִמים ְלַבד ְמִאיִרים ְפֵני ָהָאָדם ְונֹוְתִנים ּכַֹח ְוַחִיל ְלִנׁשְ

ִמְתָפֵרׁש ִמ ָּהָאָדם ָהעֹוֵסק וְבִהפוך ָחִליָלה ִמן ַמאן ּדְ ְּ ּ ִאלו ּ ּיֵניה ּכְ ּ ּ
ָלא  ּפֹוֵרׁש ִמּכֻ ָיָמיו ּ ִּכי ֵכן ָדְרׁשו ָעָליו ּבְ ּ ְמעֹון ּ י ׁשִ ִמְתָפֵרׁש ֵמַרּבִ ַּמאן ּדְ

ָלא  ִאלו ִמְתָפֵרׁש ִמּכֻ ּּכְ ּּ ָתאְוּ בֹודֹו ַּהׁשְ אן ּכְ הוא ֵאינֹו ּכָ ּ ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ
ים ְצִריִכים ָאנו ִלְלמֹ אן וְדָבָריו ַהְקדֹוׁשִ ֵּיׁש ּכָ ּ ְוַעל ָיָדם אוַלי ִיְזֶכה דּּ ּ

יג ְדַבר ָמה ִכי ִאם לֹא יֹוִעיל ֻכלֹו יֹוִעיל ִמְקָצתֹו ִכי ַהְקִלָפה ִאי  ְּלַהׂשִ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ
ּנו ַפַעם ַאַחת ִכי ְמַעט ְמַעט ֲאָגְרׁשֶ ר ְלָהִסיר ּבְ ֶּאְפׁשָ ּ.  

ָּטֳהַרת ַהקֶֹדׁש ַהַקְדמֹון ַעּמוד קנו( ּ ּ(  

ט ֵה, ֵּאיָנן ַעֵמי ָהָאֶרץ ּם ַהַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהלֹוְמִדים ַהְפׁשָ ּ ּ
יִחים ַהסֹוד ּוַמּנִ הֹון .ּ ְתַכח ֵעֶזר ּבְ ּ ֲעֵליֶהם ִהיא ַהַתְרֹעֶמת ְלִפי ְדָלא ִאׁשְ ּּ

ִכיְנָתא ְלִפי ) אָתּלוָגּבְ( קֹוֵרא ָהָאָדם ִּלׁשְ ַעל ְיֵדי סֹודֹות ַהתֹוָרה ׁשֶ ּׁשֶ ּ
ִכיְנ ה ִתקון ָגדֹול ִלׁשְ ּעֹוׂשֶ ּ ָגלוָתאּּ ָּתא ּבְ ּ.  

ְִמְקַדׁש ֶמֶלך ֵחֶלק א(   )ַּדף כח עא' ּ
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ָמיו   )צו לֹא ָרָאה ָחְכָמה זֹו לֹא ָרָאה אֹורֹות ִמּיָ ּוִמי ׁשֶ ּ  

לֹא ָרָאה ָחְכָמה  ַרך וִמי ׁשֶ מֹו ִיְתּבָ ַחָיב ָאָדם ֵליַדע ׁשְ ְּכָלל ָהעֹוֶלה ׁשֶ ּ ְ ּ ּ
חֹׁשֶ ּזֹו לֹא ָרָאה אֹורֹות ִמָיָמיו ְוַהְכִסיל ּבַ ּך הֹוֵלך כוּ ְ לֹא רֹוֶצה ' ְ ּוִמי ׁשֶ ּ

ָמה  לֹא ְנׁשָ ָחְכָמה זֹאת הוא ְכגוף ּבְ ּּבְ ְמָחה ּּ ּוְבדֹורֹות ֵאלו ִמְצָוה ְוׂשִ ּּ
ִבְזכוָתא ָיבֹוא  ִתְתַגֶלה ָחְכָמה זֹאת ּדְ רוך הוא ׁשֶ ִּלְפֵני ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ ּּ ּּ ְ

ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ יַח ִצְדֵקנו ּבִ ְּמׁשִ ּ.  
ְּצרֹות ַחִיים ַדף יחאֹו( ּ(:  

ֶהם ֵהם    )צז יַח ּבָ ּבִ ֶהם ָהָאָדם ְלַהׁשְ ק ּבָ ְדּבַ ּיִ ָפִרים ׁשֶ ַהּסְ
ּבִ מֹו ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ְוַרְעָיא "ִּחּבוֵרי ָהַרׁשְ לֹום ּכְ ּי ָעָליו ַהׁשָ ּ ּּ ּ

א יִרים ְוַסּבָ יר ַהׁשִ   ְּמֵהיְמָנא ְוׁשִ

ֶהם ָהָאְמָנם  ק ּבָ ִיְדּבַ ָפִרים ׁשֶ ֶהם ֵהם ַּהּסְ יַח ּבָ ּבִ ָאָדם ְלַהׁשְ
ּבִ מֹו ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ְוַרְעָיא "ִּחּבוֵרי ָהַרׁשְ לֹום ּכְ ָ ּי ָעָליו ַהּשׁ ּּ ּ

א ְוכו יִרים ְוַסּבָ ִ יר ַהּשׁ ְסָפִרים ֵאֶלה ' ְּמֵהיְמָנא ְוׁשִ ה ֶאל ַהְמַעֵין ּבִ ְּוִהּנֵ ּ
ן ְלׁשֹונֹו ּנֵ ֵני ְדָרִכים ָהֶאָחד ְלׁשַ ָּצִריך ׁשְ ה וְלַצֵין לֹו ִציוִנים ְ ּ ְפָעִמים ַהְרּבֵ ּּ ּ ּ

ה ִקיאות ְוַאל ַיֲעִמיק ִראׁשֹוָנה ַהְרּבֵ ִיְזכֹר ַהּבְ ְּכֵדי ׁשֶ ּ ָמ'  ְוַהב,ּּ קֹום ִיְלמֹד ּבִ
ִני ִעיון ַרב ְכִפי כֹחֹוׁשֵ ּ ּבְ ּ ּ ְבִקיאות.ּ ֵתי ֲהָלכֹות ּבִ ּ ִנְמָצא ֶאל ַהְמַעֵין ׁשְ ּ '  ָהא,ּ

עֹו ׁשָ ִעיון ּבַ ּּבְ ּ ֶפֶרק אּ ְזָכִרים ּבְ ְבִקיאות ְכִפי כֹחֹו'  ַהב,'ּת ַהּנִ ּּבִ ּ ּ ְפָעִמים ,ּ
ֶזה ה ּבְ ֶזה,ַיְרּבֶ ֶכל,ּ ְפָעִמים ְיַמֵעט ּבְ ֵקט ַהׂשֵ ָעה ְוַהׁשְ ּ ַהכֹל ְלִפי ַהצֶֹרך ַהׁשָ ּ ְּ ּ, 

ִריָאה לֹו ּ ִכי הוא ֵיֵלך ָלֶבַטח ַדְרכֹו,ּוְבֶזה ּבְ ּּ ְ יג ַהֶדֶרך ַהְי,ּ ְ ְוַיׂשִ ּ ָרהּ  ְוַאף ,ׁשָ
ֵאינֹו ֵמִבין ּ ִעם ָכל ֶזה לֹא ַיְפִסיק ִגְרָס,ִּאם ִיְרֶאה ֶאל ַהְמַעֵין ׁשֶ  םָתּ

ִּמפוֵמיה ּ ַעל ְמַלאְכתֹו ְלַהְמִציאֹו ִנְסַתר ַהַחָמה,ּ ּ ִכי ֶנֱאָמן ּבַ ּּ ר  ,ּ ֲאׁשֶ י ּכַ ּכִ
ה ַל רוך הוא ְמַזּכֶ ן ַהָקדֹוׁש ּבָ נֹו ּכֵ ַּיְרִגיל ִאיׁש ֶאת ּבְ ְּ ּ ָחְכָמה ּ עֹוֵסק ּבְ

יִתיו  ְּוֵיׁש ְרָאָיה ֶאל ָהֵעָצה ַהזֹו ִמַמה זֹו ְמַעט ְמַעט ְוָדָבר ֶזה ִנּסִ ּ

ֶהְעַתְקנו ֵמַהזַֹהר  ּׁשֶ ּ ּ ים ַדף פה(ּ ת ְקדֹוׁשִ ָּפָרׁשַ ֵחֶלק א)ּ   .' ּבְ
  )'ֶּפֶרק ג' אֹור ֶנֱעָרב ֵחֶלק ג(
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ְרָסה ְלׁשֹון ַהזַֹהר ַיְרֶאה ֶאל ָהָא   )צח ֲּאִפלו ּגִ ּ ְמָחה ּ ָדם ׂשִ
ַגן ֵעֶדן ִאלו עֹוֵסק ִעם ַהַצִדיִקים ּבְ ם ּכְ ִיְרַאת ַהׁשֵ ֶפׁש ּבְ ּנֶ ּּבַ ּ ּ ּ ּ  

ִביִעית ִכי ָהעֹוֵסק ּבַ ַּהְסֻגָלה ַהׁשְ ּ ּ חֹוק ּ ָּחְכָמה ַהזֹאת וְמַמֵלא ִפיו ׂשְ ּ ּ ּ

ֲעבֹוָדה ַמִים ְוִיְרַאת ֵחְטא ְויֹוִסיף ֹאֶמץ ּבָ  ְוֶזה ּּבֹו ְמַמֵלא ִלּבֹו ִיְרַאת ׁשָ
דוק י ֲאִפלו ִגְרָסה ְלׁשֹון ַהזֹוַה, ּּבָ ּּכִ ּ ּ ֶפׁש ּ ּנֶ ְמָחה ּבַ ר ַיְרֶאה ֶאל ָהָאָדם ׂשִ

ַגן ֵעֶדן  יִקים ּבְ ִאלו עֹוֵסק ִעם ַהַצּדִ ם ּכְ ֵ ִיְרַאת ַהּשׁ ּּבְ ּ ְּוִאם ַגְבָרא לֹא ּ
ָּחזו ַמָזֵליה ָחֵזי ֶזה ִעַקר ֵעֶסק ַהתֹוָרה ּבְ ,ּּ ן ֵאין ָסֵפק ׁשֶ ּּכֵ ּ ין ּ ַגן ֵעֶדן ּבֵ

יִקים   .ַּהַצּדִ
י ֶפֶרק ב(   )'ּאֹור ֶנֱעָרב ֵחֶלק ֲחִמיׁשִ

ּבִ   )צט ֵסֶפר ַהִתקוִנין ְלָהַרׁשְ ַּיֲעֹסק ּבְ ּ י ָהעֹוָלם "ּ י ִזְכרֹונֹו ְלַחּיֵ
א תֹו ְוחֶֹדׁש ... ַהּבָ ּבָ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ְּוֵסֶפר ַהזַֹהר ַעְצמֹו ַיֲעֹסק ּבֹו ִמֵדי ׁשַ ּ

ָחְדׁשֹו   ּבְ

ּבִַיֲעֹסק ּבְ ֵּסֶפר ַהִתקוִנין ְלָהַרׁשְ א "ּּ ּי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ
ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוֵסֶפר ַהזַֹהר ַעְצמֹו ַיֲעסֹק  ת ְלָהִבין ַעל ָידֹו ּבְ הוא ִפּנַ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ָחְדׁשֹו  תֹו ְוחֶֹדׁש ּבְ ּבָ ׁשַ ת ּבְ ּבָ י ׁשַ ִהיא ָאָדם ֵאֶלה ּבֹו ִמּדֵ ְּוַהכֹל ְלִפי ַמה ׁשֶ ּ ּ
ִכיל ָיִבין ְוִיְבַחרׁשֶ ִּהַצְעִתי ַהְדָבִרים ְלָפָניו ְוַהַמׂשְ ּ ּ ּ ּ.  

ם, ֵּסֶדר ַהיֹום( מֹוֲעֵדי ַהׁשֵ ֵּסֶדר ַהִלּמוִדים ּבְ ּ ּ(  

ֲאִמתות ְוָעֶליָה   )ק ְקָרא ָחְכָמה ּבַ ִניִמית ִהיא ַהּנִ ַּהָחְכָמה ַהּפְ ּ
ה ֲעׂשֶ ְדָרׁש הוא ָהִעָקר ֶאָלא ַהּמַ ֶּנֱאַמר לֹא ַהּמִ ּ את  ְוֹז,ּ

ַמִים ְלטֹוב ְלָפָניו ִיְתַעֶלה ם ִמן ַהׁשָ ַּהָחְכָמה ֵמֵאת ַהׁשֵ ּ ּ  

ֲאִמתות  ְקָרא ָחְכָמה ּבַ י ַהָחְכָמה ַהְפִניִמית ִהיא ַהּנִ ּּכִ ּ ְּכמֹו ּ
ַנת  ִמׁשְ לֹום ּבְ י יֹוֵסף ַיֲעֵבץ ָעָליו ַהׁשָ ָכַתב ֶהָחִסיד ָהַרּבִ ּׁשֶ ִיְרַאת "ּ ָּכל ׁשֶ ּ

ֶּזה ְלׁשֹונֹו ַגם ִיָתֵכן ְלָפֵרׁש ' ּ ְוכו"ָמתֹוֶחְטאֹו קֹוֶדֶמת ְלָחְכ י ַהָחְכָמה ּ ּכִ
י ִאם ַהָחְכָמה  ְצוֹות ּכִ ַית ַהּמִ ָנה ֵאיָנה ָחְכַמת ֲעׂשִ ׁשְ זֹו ַהּמִ ֶרת ּבְ ְזּכֶ ַּהּנִ ּ

ְצוֹות  ָלה ְוִהיא ְיִדיַעת ַטֲעֵמי ַהּמִ ְּוָעֶליָה ָאנו ָּהֶעְליֹוָנה ָחְכַמת ַהַקּבָ
ִּמְתַפְלִלים ָאְמֵרנו ְוֵתן ּ תֹוָרֶתך ִכי ֶמה ָחַסְרנו ּבְ ָכל יֹום ְוָהֵאר ֵעיֵנינו ּבְ ּ ּבְ ּ ּּ ָ

ֱאַמר ַאַחר ָכך  ּנֶ מַֹע ִלְלמֹד וְלַלֵמד ׁשֶ ִכיל ִלׁשְ יָנה ְלָהִבין וְלַהׂשְ נו ּבִ ִלּבֵ ְּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ
תֹוָרֶתך  ְָוָהֵאר ֵעיֵנינו ּבְ אי ָאנו ְמַכְוִנים ַלָחְכָמה ַהְמּ ֶּאָלא ַוּדַ ּ פָֹאָרה ּ
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יָטה  לֹום ַגל ֵעיַני ְוַאּבִ ָ ֶלך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ ָעֶליָה ָאַמר ּדָ ַּהזֹאת ׁשֶ ְ ּ
ִָנְפָלאֹות ִמתֹוָרֶתך ּ ְולֹא ָאַמר ָדִוד ֵכן ַעל ִדיֵני ׁשֹור מוָעד ְוׁשֹור ָתם ְוַאף ּ ּ ּ ּּ

ִקיאֹות  ָרֵאל ּבְ י ִיׂשְ ָהיו ְנׁשֵ ּלֹא ַעל ִדיֵני ִאסור ְוֶהֵתר ׁשֶ ּּ ּ ֶהםּ ֶּאָלא ַעל זֹו  ,ּבָ
ל ִתְקָוֵתנו ֶאל מול ַהַהְצָלָחה ַהזֹאת  י ּכָ ֵאין ָלה סֹוף ּכִ ַּהָחְכָמה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ

מֹו ַהָגדֹול ׁשְ ֵבִקים ּבִ י ִמתֹוָכה ִנְהֶיה ּדְ ּּכִ ּ ַית ַהִמְצוֹות ֵאיָנה ּ ּ ְוָחְכַמת ֲעׂשִ ּ ּ
ה ְוָעֶליָה ֶנֱאַמר לֹ ְּכלום ִאם לֹא ָתבֹוא ִליֵדי ַמֲעׂשֶ ּ ּא ַהִמְדָרׁש הוא ָהִעָקר ּ ּ ּ

ה  ֶּאָלא ַהַמֲעׂשֶ ַמִים ְלטֹוב ְלָפָניו ּ ָ ם ִמן ַהּשׁ ֵ ְוזֹאת ַהָחְכָמה ֵמֵאת ַהּשׁ
  .ִּיְתַעֶלה

ַהְקָדָמה( ית ָחְכָמה ּבַ   )ֵּראׁשִ

ִיְתַרֲחקו ִמן ַהָחְכָמה ַהזֹאת ת ַאַחת ׁשֶ ֵּיׁש ּכַ ּ ַתְתפו ָלֶהם ּ ּ ְוִיׁשְ ּ ּ
גֶֹדל ַמֲעַלת ַהָחְכָמהּ ְוֻכָל,ְטָענֹות ַרּבֹות יֹאַמר ,ּם ַמְסִכיִמים ּבְ ּ ֵיׁש ׁשֶ

ִיְדֶמה  ָגָבה ְוֵאין ַהכֹל ְראוִיים ְלִהָכֵנס ֵאֶליָה ַעד ׁשֶ ִהיא ָחְכָמה ִנׂשְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ
א ִקְנַאת  הוא ְמַקּנֵ ָאְמרֹו ׁשֶ ה ּבְ ִאים ְונֹוְתִנים ּבָ ַדְעתֹו ְלַהֲעִניׁש ַלּנֹוׂשְ ּּבְ ּ ּ

ם ְצָבקֹות ָמקֹום ָגבֹוַה ַּהׁשֵ ְלחו ָיָדם ּבְ ְראֹותֹו ִכי ׁשָ ּ ְוִקְנַאת תֹוָרתֹו ּבִ ּּ ּ ּ
ֱאלֹקות ְוכו ַּלֲעֹסק ּבֶ ִחינֹות ִיְפלו ַתַחת סוֵגי ְסָברֹות ,'ּ ּ ְוֵיׁש עֹוד ַכָמה ּבְ ּּ ּ ּ ּ

ַאְרנו ּבֵ ֵּאלו ׁשֶ ּ ּ.  

ה ֵאלו נֹאַמר לׁשָ ה ֶאל ׁשְ ְּוִהּנֵ ּ ִכי ָכל ְמַגָמָתם ְלרֹוֵמם ַהָח:ּ ּ ְכָמה ּ
ּ וֶבֱאֶמת ֵהם ְפסוִלים ְלָהִעיד ַעל ֶזה,ַּהזֹאת לֹא ָרָאה ַהָיֵרַח ,ּּ ּ ְוִכי ִמי ׁשֶ ּ

ָרָאהו ָּיבֹוא ְוָיִעיד ְכמֹו ִמי ׁשֶ ָגָבה,ּ  ָאְמָנם ,ּ ְוֵהן ֱאֶמת ַהָחְכָמה ָרָמה ְוִנׂשְ
א ַל" :ֲּעֵליֶהם ְוַעל רֹוְממוָתם ֶנֱאַמר ר יֹאְמֻרך ִלְמִזָמה ָנׂשֻ ֲּאׁשֶ ְוא ָ ּׁשָ

ַער לֹא ִיְפַתח" : ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר,"ָָעֶריך ׁשַ ָּראמֹות ֶלֱאִויל ָחְכמֹות ּבַ ּ 
ִּפיהו ֶקׁש" :ּ וְכִתיב,"ּ ֵלץ ָחְכָמה ָוָאִין ְוַדַעת ְלָנבֹון ָנָקל ֲאִני אֲֹהַבי ֵאָהב  ּּבִ

ֲחַרי ִיְמָצֻאְנִני ֶזה ַרּבו ִמְסָפר ּבְ,"ּוְמׁשַ ּ ְוֵיׁש ַכיֹוֵצא ּבְ ּ ּ לֹמֹה ַהֶמֶלך ּ ְמוְסֵרי ׁשְ ּ ּ
לֹום לֹום,ָּעָליו ַהׁשָ ּ ְוַעל ָכֶזה ָאַמר ָדִוד ַהֶמֶלך ָעָליו ַהׁשָ ּ ְּ  'הֶחְלִקי " :ּ

מֹר ְדָבֶריך ָָאַמְרִתי ִלׁשְ ּ ִפיל ַעְצִמי,"ּ ם ֲאִני ַנׁשְ מֹר ִדְבֵרי ַהׁשֵ ּ ִיְרֶצה ִכי ִלׁשְ ּ ּּ, 
ֶזה ֶנֱאַמר י ַעל ּכָ יק" :ּכִ הַּאל ְתִהי ַצּדִ ע ַהְרּבֵ ה ְוַאל ִתְרׁשַ   ."ּ ַהְרּבֵ

ִביִעי( ַהְקָדָמה ֶפֶרק ׁשְ ֶלך ּבַ ֵּעֶמק ַהּמֶ ּ ְ(  
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ַתֵדל    )קא ק וִמׁשְ ל ַהְמַפּנֶה ִלּבֹו ֵמִעְסֵקי ָהעֹוָלם וִמְתַעּסֵ ּּכָ ּ ּ ּ
ִאלו  רוך הוא ּכְ ל ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ּבָ ָבה ְמֻקּבָ ה ֶמְרּכָ ַמֲעׂשֵ ּּבְ ּ ּּ ְּ

ל ַהּיֹום ֵלל ּכָ לֹוִּמְתּפַ   ּ ּכֻ

ִיְתַרֲחקו ִמן ַהָחְכָמה ַהזֹאת ְלָאְמָרם ִכי ָקרֹוב  ית ׁשֶ ִליׁשִ ְּוֵיׁש ַכת ׁשְ ּּ ּ ּ
ֶאָחד  ר לֹו ָלבֹוא ִליֵדי ֵחְטא ְוִלפֹל ּבְ ְדָבִרים ָהֵאֶלה ְוֶאְפׁשָ ָּאָדם ִלְטעֹות ּבַ ּ ּ

ה ַכָוָנָתם ְר ָמקֹום ָגבֹוַה ְוִהּנֵ ִּמן ַהָטֻעיֹות ַהּנֹוְגִעים ּבְ ּּ ּ ּ יֶהם ּ ּצוָיה וַמֲעׂשֵ ּ
ָאְמָרם ִכי ָקרֹוב ָהָאָדם ֶאל ַהָטעות  ֵּאיָנם ְרצוִיים ֵהן ֱאֶמת ָצְדקו ּבְ ּ ּּ ּ
ִהיר  ֵסֶפר ַהּבָ ם ְוֵכן הוא ּבַ ֱעָלִמים ֲאָבל ִעם ָכל ֶזה לֹא ֵיָאׁשֵ ְדָבִרים ַהּנֶ ּּבַ ּ ּ ּ

י ְרחוַמאי ַמאי ִד ֲאלו ַתְלִמיָדיו ֶאת ַרּבִ ְּוֶזה ְלׁשֹונֹו ׁשָ ּ ְּכִתיב ְתִפָלה ּּ ּ
ְגֹינֹות ִביא ַעל ׁשִ ַּלֲחַבקוק ַהּנָ ֵעי ֵליה ֶאָלא ,ּ ּ ְתִהָלה ִמּבָ ּּ ה ִלּבֹו ּ ל ַהְמַפּנֶ ּכָ

ל ִלְפֵני  ָבה ְמֻקּבָ ה ֶמְרּכָ ַמֲעׂשֵ ל ּבְ ַתּדֵ ק וִמׁשְ ֵּמִעְסֵקי ָהעֹוָלם וִמְתַעּסֵ ּ ּ
ל ַהי ִאלו ִמְתַפֵלל ּכָ רוך הוא ּכְ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ ּּ ּ ּ לֹו ְּ ֱאַמר ְתִפָלהֹּום ּכֻ ּנֶ ּׁשֶ  ַמאי ,ּ

ְגיֹנֹות ּ ְכָמה ְדַאְת ָאַמר ,ׁשִ ּ ֶגה ָתִמיד"ּ ַאֲהָבָתה ִתׁשְ ּּבְ ּּ ּוַמאי ִניהו  "ּ ּ
ָבה  ה ֶמְרּכָ י ְרחוַמאי ַמאי ִדְכִתיב ְוֶדֶרך ַמֲעׂשֵ ם ָאַמר ַרּבִ ְְועֹוד אֹוֵמר ׁשָ ּ ּ

ָכל ָהָר ַּחִיים תֹוַכַחת מוָסר ְמַלֵמד ׁשֶ ּ ּ ּ ה ּ ה ֶמְרָכָבה וְבַמֲעׂשֵ ַמֲעׂשֵ ִּגיל ּבְ ּ
ָלה ַהזֹאת ַתַחת ָיֶדך  ֱאַמר ְוַהַמְכׁשֵ ּנֶ ל ׁשֶ לֹא ִיָכׁשֵ ר ׁשֶ ית ִאי ֶאְפׁשָ ֵראׁשִ ָּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ֶהם ְוַהתֹוָרה  ל ּבָ ֶהם ֶאָלא ִאם ֵכן ִיָכׁשֵ ֵאין ָאָדם ָיכֹול ַלֲעמֹד ּבָ ְּדָבִרים ׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ּאֹוֶמֶרת תֹוַכַחת מוָסר  ֱאֶמת זֹוֶכה ְלֶדֶרך ַחִיים ֶּאָלּ ּא ּבֶ ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו ְ
ם  ים ַעֵין ׁשָ ת ְקדֹוׁשִ ּוְבֵסֶפר ַהזַֹהר ָפָרׁשַ ּ ּ ִדּבור (ּ ַהר ַדף נד ּבְ זַֹהר ּבְ ַּגם ּבְ ּ ּ

ר ָנׁש ַּהַמְתִחיל ִזְמָנא ְדָיַדע ּבַ ם,ּּבְ   .)ּ ַעֵין ׁשָ
ִמיִני( ַהְקָדָמה ֶפֶרק ׁשְ ֶלך ּבַ ֵּעֶמק ַהּמֶ ּ ְ(  

ַמִים ַלטַֹהרָו   )קב ֶעֶצם ַהׁשָ ִתקוֵני ַהזַֹהר ּכְ ָּיֵאר ֶאת ַהַלְיָלה ּבְ ּ ּ ּּ ּ  

ִכי טֹוב ֶאל ָתא ָהָרִזים ְולֹא  חור ַכֲאָרִזים ִנְכָנס ּבְ ְּוִעם ֱהיֹותֹו ּבָ ּ ּ
יב ָאחֹור ְיִמינֹו ִמְפֵני חֶֹסר ְזַמּנֹו ִכי ָאַמר  ֵּהׁשִ קֹום ָקְדָמה ּ ֶבת ַהּמָ ַמְחׁשֶ

ֶבת ַה מו ֵעיָניו ְלַמְחׁשֶ מֹורֹות ִקּדְ ׁשְ ת ַהּמִ ְּזַמן וְבֵעת ְפֻקּדַ ּּ ּ
ִתקוֵני ַהזַֹהר  מֹורֹות ְוִהְתִקין ְמאֹורֹות ָוָיֵאר ֶאת ַהַלְיָלה ּבְ ַּאׁשְ ּ ּ ּ

ַמִים ַלּטַֹהר ָ ֶעֶצם ַהּשׁ   .ּכְ
ַהְקָדָמה( ֵאלֹות וְתׁשובֹות ְדִביר יֹוֵסף ּבַ ּׁשְ ּ ּ ַעל ַיד ַמְלָאִכי, ּ   )ִּמַתְלִמידֹו ּבַ
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ל ָהאֹוִתּיֹות ְוַהֵתבֹות ַעְצָמן ֵהן ֵהן    )קג לֹא ָיִבין ִמּכָ ַּאף ׁשֶ ּ
ַבת צורֹות ַהְקדֹוׁשֹות ְורוָחִנּיוָתם ָבה ַהְרּכָ ְרּכָ ַּהּמֶ ּ ּּ  

ֲאִפלו ָקָרא ָכל ַהיֹום ָפסוק  א ְדֵבי ֵאִלָיהו ׁשֶ ַתּנָ ּוְכָבר ָאְמרו ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּּ ּּ ּ
ן עֹוָל ַּוֲאחֹות לֹוָטן ִתְמָנע הוא ּבֶ אּ י אֹוִתיֹות ְוֵתבֹות  :ְּוַהַטַעם, ם ַהּבָ ּּכִ

ָבָתם ְוָכל  ַהְרּכָ ַּהֵהם ְיעֹוְררו רוָחִניוָתם ְוַגם ִיְהֶיה תֹוֶעֶלת ָעצום ּבְ ּ ּ ּ ּּ
ם ַהְמֻיָחד  ֵ ַּפַעם יֹוִליד אֹור ָחָדׁש ְלִפי ַמַצב ָהעֹוָלמֹות ְוֵצרוף ַהּשׁ ּ ּ

ֶרַגע ַההוא ר ׁשֹוֵלט ּבָ אֶֹפן ּכִ,ֲּאׁשֶ ָכל ָמקֹום  ּבְ תֹוָרה ּבְ ּי ַהקֹוֵרא ּבַ ַאף ּ
ַבת  ָבה ַהְרּכָ ְרּכָ ל ָהאֹוִתיֹות ְוַהֵתבֹות ַעְצָמן ֵהן ֵהן ַהּמֶ לֹא ָיִבין ִמּכָ ּׁשֶ ּ ּ

ּצורֹות ַהְקדֹוׁשֹות ְורוָחִניוָתם ּ ּּ ּ.  
  )שנג' ַּמֲעֶרֶכת ְגדֹוִלים י(

ל ַהְק   )קד ר ַהֶזה ִמּכָ לות ַהּמַ ּגָ ֲעֵדנו ּבַ ְּלָהֵגן ּבַ ּ ּ ל ּ ִּלּפֹות וִמּכָ
ְפָלָאה ַהזֹאת ָחְכָמה ַהּנִ ַּהְמַקְטְרִגים ָעֵלינו ַלֲעֹסק ּבַ ּ  

ָגלות ַהַמר ַהֶזה ִמָכל ַהְקִלפֹות וִמָכל ַהְמַקְטְרִגים  ֲעֵדנו ּבַ ּוְלָהֵגן ּבַ ּ ּּ ּ ּ ּּ ּ ּּ

ְפָלָאה ַהזֹאת ֶזה ְלׁשֹונֹו ָהַרב ַהָגאֹון מֹוֵרנ ָחְכָמה ַהּנִ ָּעֵלינו ַלֲעסֹק ּבַ ּ ּו ָהַרב ּ
ַהְקָדַמת ִסְפרֹו  ַעל ֶהֶגה אֹוְצרֹות ַחִיים ְוֵעץ ַחִיים ּבְ י ַיֲעקֹב ֵגר ֶצֶדק ּבַ ַּרּבִ ּ ּ ּ

ר וְקָראֹו ָרּנו ְלַיֲעקֹב  ר ִחּבֵ ֲּאׁשֶ דֹוֵרנו ּ ּלוֵלי ָחְכָמה זֹאת ַעָתה ּבְ ּ ּ
ָגלות ַה ַּהּדֹורֹות ְגרוִעים ֵאין ָאנו ְיכֹוִלין ַלֲעמֹד וְלַקֵים ּבַ ּ ּ ּּ ר ַהֶזה ּּ ּּמַ

ֵלם  ֵלָבב ׁשָ ֲּאָבל ַהָחְכָמה ַהזֹאת ִהיא ָלנו ֵעֶזר ְוַסַעד וָמֵגן ֶלֱאחֹז ּבְ ּ ּ
ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ָאִבינו ׁשֶ ָמִרים ,'ְּוכוּּבְ ּ ְוַעָתה ָאנו ְרחֹוִקים ִמׁשֶֹרׁש ֶעְליֹון ְכמֹו ׁשְ ּ ּ ּ

תֹוך ֶהָחִביֹות  ּּבְ ִּמי ָיֵגן ָעֵלינו ִאם לֹא ְקִריָאה ְוִלּמוְ ד ֵמָחְכָמה ּ
ְפָלָאה ַהזֹאת ְוכו ָּהֲעֻמָקה ְוַהּנִ ּ ִמיָרה ' ּ ָלה הוא ׁשְ ָּלֵכן ִלּמוד ַהַקּבָ ּּ

ל ַהְמַקְטְרִגים ֲאִפלו לֹא יוַכל ִלְנהֹג  ל ַהְקִלפֹות וִמּכָ ְּמֻעָלה ִמּכָ ּ ּּ ּ ּּ
ֲחִסידות ִּמיְלָתא ּדַ ּ.  

ה ַדף ג( ַּוַיְקֵהל מׁשֶ ּ(.  
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ַָדע ֱאלֵֹקי ָאִביך ְוָעְבֵד   )קה ֵלםּ ֵלב ׁשָ ֵאין ַנַחת , ּהו ּבְ
י ִאם  עֹוָלם ּכִ ִכיְנֵתיה יֹוֵתר ּבָ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ָחְכָמה ַהזֹאת קות ַתְלִמיד ָחָכם ּבַ ִהְתַעּסְ ּּבְ ּ ּ  

ט  ֵאיָנן ְמִביִנים ַהְפׁשָ ָיָדם ׁשֶ ַּדע ֲאהוִבי ְוֵרִעי ִכי ָטעות ָגדֹול ָעָלה ּבְ ּ ּ ּּ ּ
ֵהם ָהיו ָמה ִעְנַין ַאְרּבָ ִפְרֵקי ֵהיָכלֹות ׁשֶ ְכְנסו ַלַפְרֵדס ִכְדִאיָתא ּבְ ּנִ ָּעה ׁשֶ ּּ ּ ּ

ָלה  ַקּבָ עֹות ַמְלָאִכים ְדעֹוַלם ְיִציָרה וְבִריָאה ּבְ ּבָ ַהׁשְ ים ּבְ ְמׁשִ ְּמׁשַ ּ ּ
ָתָגא ַתֵמׁש ּבְ ִהְזִהירו ָלנו ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְדִאׁשְ יֹות ַמה ׁשֶ ַּמֲעׂשִ ּ ּ ּ ּ ּ 

יג  ֵאין ָאָדם ָיכֹול ְלַהׂשִ ים ַמה ׁשֶ מֹות ְקדֹוׁשִ ׁשֵ ין ּבְ ְמׁשִ ֳּחָלף ְוֵהם ָהיו ְמׁשַ ּ ּ ּ
ֹחֶמר ָעב ְוכו ָמתֹו ָדר ּבְ עֹוד ִנׁשְ ַחָייו ּבְ ּּבְ ּ יִדיַעת ֱאלֹקות ַמה ' ּ ֲּאָבל ּבִ

נֹו  לֹמֹה ּבְ ִהְזִהיר ָדִוד ִלׁשְ ֵלב ׁשָּׁשֶ ע ֱאלֵֹקי ָאִביך ְוָעְבֵדהו ּבְ ּּדַ ֵלם ֵאין ָ
י ִאם  עֹוָלם ּכִ ִכיְנֵתיה יֹוֵתר ּבָ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ַּנַחת ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ָחְכָמה ַהזֹאת  קות ַתְלִמיד ָחָכם ּבַ ִהְתַעּסְ ּּבְ ּ ר ִהְזִהיר ָלנו ּ ַּכֲאׁשֶ ּ
ּבִ ר י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוַרְעָיא ְמֵהיְמָנא "ָהַרׁשְ ּוִבְפָרט ָהאֹור ַהָגדֹול ֲאׁשֶ ּ

ֵדי ְלַזּכֹות אֹוָתנו ְוָלֵתת ָלנו ִנְגָל ְבַעת ַהָיִמים ּכְ ָיֵמינו אֹור ׁשִ ּה ּבְ ּ ּּ
יַאת ' ְּוכו ַאֲחִרית טֹוב ְוִתְקָוה ִּלְהיֹות ָלנו ִלְפֵלָטה ְגדֹוָלה ַעד ּבִ ּ

יַח ִצְדֵקנו   .ְּמׁשִ
ה ַדף ו( ַּוַיְקֵהל מׁשֶ ּ'(  

ִכיָנה ַנַח   )קו יֵתֹוּת רוַח יֵּאין ַלׁשְ עֹוָלם ּכִ ִלּמוד ר ּבָ ּ ִאם ּבְ
ְנָחסַהַק ֹזַהר ּפִ ְדִאיָתא ּבְ ָלה ּכִ   ּבָ

ִכיָנה ַנַח ִלּמוד ַהַקֵתֹוּת רוַח יֵאין ִלׁשְ י ִאם ּבְ עֹוָלם ּכִ ָלה ּר ּבָ ּבָ
זַֹהר ִפְנָחס  ְדִאיָתא ּבְ ִדּב .)ודף רט(ּּכִ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ּבַ ֵני ּר ַהַמְתִחיל ּבְּוּּבְ

ּוְבִגין ָדא ":ַמְטרֹוִניָתא ִּאם ְכָבִנים ִאם ַכֲעָבִדים, ּ י  .ּ ּוְבִזְמָנא ְדִאְתָחַרב ּבֵ ּ
א ם, ַמְקְדׁשָ ּאוְקמוָה ַדֲעָבִדים ָחפו רֹאׁשָ ּ ה, ּּ י ַמֲעׂשֵ . ְּוִנְתַדְלְדלו ַאְנׁשֵ

ה ִאְתְקִריאו י ַמֲעׂשֵ ַּוַדאי ַאְנׁשֵ ם ַמְטרֹוִניָתא, ּ ְּדִאְתַמר ָעָלה , ַעל ׁשֵ ּ ֵלי (ּ ִמׁשְ

ּנֹות ָעׂשו ָחִיל ְוַאְת ָעִלית ַעל ֻכָלָנה ַרּבֹות ּבָ)לא ּ ּ ֲּאָבל ִאי ִאית ֵליה . ּ
ַזְכוֹוי ְועֹוָבדֹוי ְלַאְנָהָרא, ַּצִדיק הֹון ַמְטרֹוִניָתא, ּדְ ה , ּבְ ט ִמּנָ ּוְלִמְפׁשַ ּ

ִטין ְפׁשָ י ַקְדרוָתא ּדִ ְּלבוׁשֵ ְגָווִנין ְנִהיִרין ,ּ ין ּדִ ְלבוׁשִ ָטא ָלה ּבִ ּ וְלַקׁשְ ּּ
ָרִז אֹוַרְייָתאּדְ יה, ין ּדְ ִתיב ּבֵ ִרית עֹוָלם, ַּמה ּכְ . ּוְרִאיִתיָה ִלְזּכֹור ּבְ

אֹוַרְייָתא, ּוְרִאיִתיָה ָרִזין ְנִהיִרין ּדְ אֹור ָר, ּבְ ֲּהָדא הוא , ז ִאְתְקֵרי"ּדְ
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ֵלי ו( ,ִדְכִתיב י ֵנר ִמְצָוה תֹוָרה אֹור )ִמׁשְ ּוְבִאֵלין ָרִזין ִאְתַמר . ּּכִ ּּ
ְבֵריה .ּוְרִאיִתיָה יה רוְגָזא ּדִ ּוְבַההוא ִזְמָנא ָסִליק ִמּנֵ ּּ ּ  )אסתר ז( ,ּ

ָכָכה ֶלך ׁשָ יהְּוֵייָמא , ְַוֲחַמת ַהּמֶ ֲעִמיָדה ַקּמֵ ְצלֹוָתא ּדַ א ּבִ ָּלה ַמְלּכָ ּּ, 
ֵתך )אסתר ה( ָקׁשָ ֵאָלֵתך ְוִיָנֶתן ָלך וַמה ּבַ ְ ְַמה ּשׁ ְ ְּ ּ ַההוא ִזְמָנא. ּ , ּּבְ

ֵאְלָתא ַעל פו ּׁשְ יָלהּּ יה, ְּרָקָנא ּדִ ּוְבָנָהא ִעּמֵ  ,ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ִתי )אסתר ז( ַבָקׁשָ י ּבְ ֵאָלִתי ְוַעּמִ ׁשְ י ּבִ ֶתן ִלי ַנְפׁשִ ִּתּנָ ּ".  

רוך הוא    )קז ים ַנַחת רוַח יֹוֵתר ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ֵּאין ָאנו עֹוׂשִ ּ ּ ְּ ּ
ִלּמוד ַהָחְכָמה ַהזֹאת ִכיְנֵתיה ִאם לֹא ּבְ ּוׁשְ ּ ּּ ּ  

ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ַדף קכד ְוכוַּג ת ָנׂשא ּבְ ָפָרׁשַ ּם ִאיָתא ּבְ ָלל ', ּ ַהּכְ
ים  ֵאין ָאנו עֹוׂשִ ֶאָחד ׁשֶ ֲאָמִרים ַיִגידון ִויִעידון ּכְ ֵני ַהּמַ ְ ָּהעֹוֶלה ִמּשׁ ּ ּ ּ
ִלּמוד  ִכיְנֵתיה ִאם לֹא ּבְ רוך הוא וׁשְ ַּנַחת רוַח יֹוֵתר ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ ּ

ִאיָמא ִעָלָאה טֹוֲעֶמיָה ִמְפִרי ֵעץ ַהַחִיים ַהָחְכָמה ַה ּזֹאת זֹוֲהָרא ּדְ ּ ּ ּ
ְּוֵאין ָאנו ְיכֹוִלים ְלֵמיָפק ִלּמוד ַהֶזה  ּ ִּמָגלוָתא ֶאָלא ּבַ ּ ּּ ּ נו ּ ִּויֻקַים ּבָ ּ

ָדד ַיְנֶחּנו ִכי ם ּבָ ַּהׁשֵ נו  ּּ לֹט ּבָ לֹום תוָבלון ְוַאל ִיׁשְ ְמָחה ֵתֵצאו וְבׁשָ ְּבׂשִ ּ ּ ּ ּּ
ּ ֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ָאסור ָטֵמא ָפסול ּׁשוב ּּ ּרוַח ַהֻטְמָאה ַאֲעִביר ִמןְוּ ּ 

  .ָהָאֶרץ

ִלים ִנְקָרִאים    )קח ֲעֵלי ַהְמֻקּבָ ִלּמוד ׁשֶ "ֵמַחְצָדא ַחְקָלא"ּבַ ּּבְ
ׁשֹוִנים ְוַהֲחרוִלים ִמן  ַּהָחְכָמה ַהזֹאת ָאנו ְמַקְצִרים ַהִקְמּ ּּ ּ ּ

ר ּבֵ דוַע ֲאׁשֶ ֶדה ַהּיָ ַּהׂשָ םּ ֲעִרין ַהְקִלּפֹות ,ְּרכֹו ַהׁשֵ ּ וִמְתּבַ ּ
א ְוֵאין ְיכֹוִלים ְלָהִרים ֶאת ֹראׁש ְּלנוְקָבא ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ּ  

ִאיְדָרא ָנׂשא ִלים ּבְ ֲעֵלי ַהְמֻקּבָ  ,"ֵמַחְצָדא ַחְקָלא" ,ָלֵכן ִנְקָרִאים ּבַ
ִלמוד ַהָחְכָמה ַהזֹאת ָאנו ְמַקְצִרים ַהִקְמ ְּכלֹוַמר ּבְ ּ ּּ ּ ּ ּׁשֹוִנים ְוַהֲחרוִלים ִמן ּּ

ֲעִרין ַהְקִלפֹות ְלנוְקָבא ִדְתהֹוָמא  ם וִמְתּבַ ְרכֹו ַהׁשֵ ר ּבֵ ֶדה ַהָידוַע ֲאׁשֶ ַּהׂשָ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ
א ְוֵאין ְיכֹוִלים ְלָהִרים ֶאת רֹאׁש ים ִמן ִמַלת  ,ַרּבָ ית"ְּוַנֲעׂשִ ֵראׁשִ  ,"ּבְ

ִבי" ּ ִמן ָהָאֶלף ַהָידוַע יֹוְצִאין ,"אֹרֹת ׁשֶ ִבי ֵהם ,ר אֹורֹות"תּ  ְוׁשֶ
ָידוַע ָלנו ר ֵצרוֵפי ֲהָויֹות ּכַ ֵנים ָעׂשָ ּׁשְ ּ לֹום ֵאין ָאנו ,ּּ ּ ֲאָבל ִאם ַחס ְוׁשָ

ִלמוד ַהָחְכָמה ַהזֹאת ִמְלַמָטה ְלַמְעָלה ִנְתַהֶוה ִמִמַלת  ִּמְתעֹוְרִרים ּבְ ּּ ּּ ּּ ּ

ית אֹרֹת ָיֵבׁש רֹוֶצה לֹוַמר ָהאֹורֹות ָהֶעְליֹו ֵראׁשִ א ּבְ ִּנים ְיסֹודֹות ְדַאּבָ
ם יֹוְצִאין אֹורֹות ְלָכל  ם יֹוְצִאין ָכל ָרֵזי ְדאֹוַרְיָתא וִמׁשָ ְּוִאָמא ִמׁשָ ּ ּ ּּ ּ
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ָרָכה וְגֻאָלה  ַפע ַהּבְ ִני ְוׁשֶ ָּהעֹוָלמֹות ַלַפְרצוִפים ְלַמָטה ְגדֹולֹות ִראׁשֹון ְוׁשֵ ּ ּּ ּּ
ְמָחה ְוׁשָ ירות ְוׂשִ ְּוֵחרות ְוַחִיים ַוֲעׁשִ לֹום ּּ ּלֹום ְואֹותֹו ַהָמקֹום ָחס ְוׁשָ

ֱאָלח וֵמי ַהָמִרים ַהְמָאֲרִרים  ָחת ָהָעב ְוֶהָעכור ְוַהּנֶ ִּנְסָתם ָמקֹור ִנׁשְ ּ ּ ּ
א ְויֹוְצִאים ַהְקִלפֹות ְוׁשֹוְלִטים  נוְקָבא ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ְּוִנְפָתח ַהָסתום ּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ

ם ְו עֹוָלם ִויכֹוִלים ְלָהִרים ֶאת רֹאׁשָ סֹוד ,ּׁשֹוֵלט ֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרעּבָ  ּבְ
ר" ְ ַתְצִמיַח ָלך"קֹוץ ְוַדְרּדַ ּ ִגיַמְטִרָיא ִעם ַהכֹוֵלל ,ּ ּ ּ ַהְפׁשוטֹות "ּתֹוָרה"ּ ּ

ם יֹוֵנק הגאל ל תֹוָרה ְוׁשֵ סֹוד ְפלוְגָתא ְוכו 'ּׁשֶ ְּוַהַמֲחלֶֹקת ְוַהֲחֻנָפה ּבְ ּּ ּ ּ ּ', 
ך ְואֹו ְכָחה ְוחֹׁשֶ ְְוׁשֹוֵלט ַהׁשִ ִליָטה ּ ֶּרֶכת ַהָגלות ְוָהֻאמֹות ֵיׁש ָלֶהם ׁשְ ּ ּ

ְקָלָלה  ָכל יֹום ְוֵאין ְלך יֹום ְויֹום ׁשֶ ְעּבוד ַמְלֻכיֹות גֹוְבִרין ָעֵלינו ּבְ ְּוַהׁשִ ָּ ּ ּּ ּ
ל תֹוָרה ֶנְעֶדֶרת ְוכו ָהֱאֶמת ׁשֶ ה ֵמֲחֶבְרָתה ִמכַֹח ׁשֶ ְּמֻרּבָ ּּ ּ ּּ'.  

יג אֹור ָה   )קט ִלּמוד ֵּאין ָאָדם ָיכֹול ְלַהׂשִ ֶּעְליֹון ִאם לֹא ּבְ
  ַּהָחְכָמה ַהזֹאת

ְמעוִני ֲאהוַבי ַאַחי ְוֵרַעי ִמי ָהִאיׁש ַהָיֵרא ְוֶהָחרוד ַעל  ָּלֵכן ׁשִ ּ ּּ
ִריך הוא  א ּבְ ם ִיחוד קוְדׁשָ ְבֵרי ֱאלִֹקים ַחִיים וְרצֹונֹו ִלְלמֹד ְלׁשֵ ּּדִ ּ ּ ְּ ּ

ָרֵאל ְוֶלֱאצֹ ל ִיׂשְ ם ּכָ ִכיְנֵתיה וְלׁשֵ ּוׁשְ ּ ר אֹוָצרֹות ְלַמְעָלה ָמקֹום ּּ
ָסך ָהָעב ְוַהַגס ְוֶהָעכור וְמִחַצת  ֵאין ָיד ׁשֹוֶלֶטת ּבֹו וְלָהִסיר ַהּמָ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ְ

ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ יֵנינו וֵבין ָאִבינו ׁשֶ ְפִסיק ּבֵ ְרֶזל ַהּמַ ַּהּבַ ּ ִּכי ַחטֹאוֵתיֶכם ּ ּ
ַּהַמְבִדיִלים ְלֵבין ֱאלֵֹקיֶכם וָמְנעו ַהטֹוב ִמֶכ ּּ ּ ּ ָּלֵכן ֲאהוַבי ַאַחי ְוֵרַעי ם ּ

א ְלַהֲעלֹות ֶאְתֶכם ִמן ַהַגְלַגל ֶאל ָהָרָמה  י ִלְזכוְתֶכם ֲאִני ּבָ עו ּכִ ּּדְ ּ ּ ּ
ה ַמַאְמֵרי  ּמָ ר אֹוִכיַח ַוֲאָבֵאר ִמּכַ ֲאׁשֶ ֲעלֹות ּכַ ְּלַהֲעלֹות ֶאל ֶגֶרם ַהּמַ

ֵאין ָאָדם ָיכֹול ְלַה עור ׁשֶ ֵאין ָלֶהם סֹוף ְוׁשִ יג אֹור ָהֶעְליֹון ּזַֹהר ׁשֶ ּשִׂ
ִלּמוד ַהָחְכָמה ַהזֹאת ִּאם לֹא ּבְ ּ.  

ה ז(   .)ַּוַיְקֵהל מׁשֶ
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  –ב ֶּפֶרק  –

ִּלקוט ִנְפָלא אֹודֹות תֹוַרת ַהֵח ּ   ן"ּ
ה  )א ְלּפול ּבָ ָלה ְוִחּיוב ַהּפִ ַכר ִלּמוד ָחְכַמת ַהַקּבָ ּׂשְ ּ ּ ּּ  

ִא ָכל ִאינון ּכְ ְּוֵלית ֲאַתר ְפִניָמָאה ּבְ ָיְדֵעי ָרָזא ּ ּינון ּדְ
ָכל יֹוָמא הו ּבְ ָקא ּבְ ּבְ ַּעל ִאֵלין ְכִתיב, ְּדָמאֵריהֹון ְוָיְדֵעי ְלִאְתּדַ ְעָיה (, ּ ְיׁשַ

ָ ַעִין לא ָרָאָתה ֱאלִהים זוָלֶתך)סד ה ִלְמַחֵכה לֹו, ּ   .ַּיֲעׂשֶ

ְּכָמא ְדַאְת ָאֵמר , ַּמאי ִלְמַחֵכה לֹו ּ ִחָכה ֶאת ִאיֹוב ) לבִּאיֹוב(ּ ּ
ְדָבִרים ָדֲחִקין ְלִמָלה ְדָחְכְמָתא. ּבִ ְּוִאֵלין ִאינון ּדְ , ְּוָדְייִקין ָלה, ּּ

ִריָרא ְדִמָלה אן ָלה ְלִמְנַדע ּבְ ּוְמַחּכָ ּ ְתמֹוְדָעא ְלָמאֵריהֹון, ּ , ְּוִאׁשְ
ָכל יֹוָמא הֹון ּבְ ח ּבְ ַתּבַ ָמאֵריהֹון ִמׁשְ ִּאֵלין ִאינון ּדְ ּ ִּאֵלין ִאינון , ּ ּ

ָעאִלין  יןּדְ יׁשִ ין ִעָלִאין ַקּדִ ל ַתְרֵעי ִדְלֵעיָלא ְוֵלית , ּּבֵ ְּוִאֵלין ָעאִלין ּכָ ּ
יֵדהֹון ִיְמֵחי ּבִ ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא , ַמאן ּדְ ָאה חוָלֵקיהֹון ּבְ ַּזּכָ ּ

  .ְדָאֵתי
  :)ל"ַּדף ק' זַֹהר ֵחֶלק א(

ָחְכָמה ַהזֹא ָבִרים ּבַ ְפׁשוֵטי ַהּדְ ק ּבִ ְּוַאף ִאם ִיְתַעּסֵ יג , תּ לֹא ַיּשִׂ
ְדֵרָגה ַהזֹאת ר ְיַפְלֵפל ְוֵייִטיב ִעיונֹו, ַּהּמַ ֲאׁשֶ ֶּאָלא ּכַ ּ ּ יג , ּ ְּוִאם לֹא ַיׂשִ

ַפַעם ַאַחת וב יג, ַּחֵכה' ּּבְ ַהְתָמַדת ָהִעיון ַיׂשִ ִּכי ּבְ ּּ יג , ּ ָּאז ִנְקָרא ְמַחֶכה ְוַיׂשִ ּ
ַּהַמְדֵרָגה ַהזֹאת ָחְכָמ, ּ ַתֵמׁש ּבְ ָאז ִמׁשְ ּׁשֶ י , ּה וִביָנהּ ִּכי ַהָחְכָמה ֵהם ָראׁשֵ

ן יֹוַחאי ָעָליו  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִסְפֵרי ָהַרּבִ ְמְסרו ָלנו ְוִנְמְצאו ּבְ ּנִ ְּפָרִקים ׁשֶ ּ ּ ּ
לֹום ה , ַּהׁשָ ּוִביָנה הוא ְלָהִבין ָדָבר ִמתֹוך ָדָבר וְלִהְתַפְלֵפל וְלַדְקֵדק ַהְרּבֵ ּ ּּ ּ ּ ּּ ּ ְ ּ

ָחְכָמה ְוָאז ֵיֵצא לֹו  ַמֲעָלתֹו , סֹודּבְ תֹוָרה ׁשֶ ַּוֲהֵרי הוא ְמַחֵדׁש ִחדוׁש ּבַ ּ ּ ּּ ּ
  .ְּגדֹוָלה

ֶזה  ֵאין ְלַפְלֵפל ְּוֶהֱאַרְכִתי ּבָ ְּלהֹוִציא ִמֵלב ַהּטֹוִעים ָהאֹוְמִרים ׁשֶ ּ
ָבר ה ּדָ ׁש ּבָ ָחְכָמה ַהזֹאת ְולֹא ְלַחּדֵ ּּבַ זַֹהר , ּ ָמְצאו ּבַ ָמה ׁשֶ ְּוִנְתלו ּבְ ּ ּּ

ת ּבְ לָּפָרׁשַ לֹא ִקּבֵ ָחְכָמה ַהזֹאת ַמה ׁשֶ ית עֶֹנׁש ַהְמַחֵדׁש ּבַ ֵּראׁשִ ּ ּ ְּוָטעו . ּ
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ֲהָבַנת ַהָדָבר ִעְנָיִנים , ּּבַ לֹום ַהְקָדָמה ּבָ ְּדַהְינו ַדְוָקא ַהְמַחֵדׁש ָחס ְוׁשָ ּ ּ ּּ
ל לֹא ִקּבֵ ׁש , ָּהֶעְליֹוִנים ׁשֶ י ְפָרִקים וְלַחּדֵ ָראׁשֵ ָּאְמָנם ְלַפְלֵפל ּבְ ּ ּ

י ְפָרִקים ַהְידוִעיםִּמתֹו ֶבת ַעל ָראׁשֵ ָמה ֻמְרּכֶ ָּכם ַהְקּדָ ֵהן ֵהן , ּ
ָבִרים ַהֲחׁשוִבים ִלְפֵני ַהּבֹוֵרא ִאם לֹא תֹאַמר ֵכן.ַּהּדְ ּ ׁשֶ ִּאם ֵכן ַמה , ּ

ָאר ַהתֹוָרה ׁשְ ה אֹו ּבִ ַכר ָהעֹוֵסק ּבָ ּׂשְ ּ וָמה ִעְנַין ָאְמָרם ֲאִפלו ַמה ,ּ ּּ
ַתְלִמיד ָוִתיק ָע ּׁשֶ הּ ִּתיד ְלַחֵדׁש ּבָ ּ ִאם לֹא ָנַתן ְרׁשות ְלִהְתַעֵסק ֶאָלא ,ּ ּ ּ

ָלַמד ֶמה ׁשֶ ּּבַ ּ.  
ם( ה ַלזַֹהר ׁשָ ם ָה, ּאֹור ַהַחּמָ ׁשֵ א"ַמַרּבְ   )ּק ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ

ִתקוָנן   )ב ְצוֹות ּכְ ּיַת ַהּמִ ִּלּמוד ָחְכַמת ָהֱאֶמת ּפֹוֵעל ֲעׂשִ ּּ
ה יַע ִמֶזה תֹוֶעֶלת ְלִעְנַין ַהְתִפָלהּו, ּוְבַאֲהָבה ַרּבָ ַּמּגִ ּ ּ ּ  

ֶגה  ִיׁשְ א ֲאִפלו ׁשֶ ה ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ה ָהעֹוֵסק ּבָ ה ִיְזֶכּ ִּמִצּדָ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
ה ה , ּּבָ ל ִמֶמּנָ לֹא ִיְתַרׁשֵ ְּוָראוי ׁשֶ ּ ּ ָיבֹואו ָעָליו תֹוַכַחת מוָסר (ּ ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ ּּ ּ ּ

ע ִּכי ַמה תֹוַחְלֵתנו ּבָ ּ אּ ֹּוָלם ַהֶזה ֶאָלא ִלְקנֹות ַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ ּ .(
ה יֹוֵדַע ֶאת קֹונֹו ִּכי , ְּותֹוֲעלֹוֶתיָה ְידוָעה ִּמְלַבד ֱהיֹות ָהָאָדם ִמִצּדָ ּ ּ

ַבׁש ְונֶֹפת ְּויֹוֵדַע ִסְתֵרי תֹוָרה ְוַטֲעֵמי  תוִקים ִמּדְ ְצוֹות ַהּמְ ַּהּמִ
יַב,ּצוִפים ם ִהיא ְמׁשִ ר ִמִצּדָ ֶהם , ת ָנֶפׁשּ ֲאׁשֶ ֶכת ּבָ ּכֶ ֶפׁש ִמְזּדַ י ַהּנֶ ּכִ

ִתקוָנן , ּוִמְתּבֹוֶדֶדת ִעם קֹונֹו ְצוֹות ּכְ ַית ַהּמִ ה ֲעׂשִ ּנָ ך ִמּמֶ ׁשֵ ן ִיּמָ ַּגם ּכֵ ּ ּ ְ ּ
ה ֵלמות, ּוְבַאֲהָבה ַרּבָ ׁשְ ְלֶהֶבת אֹותֹו ַלֲעׂשֹות ּבִ  ְוַעל ֶזה ,ְּוִהיא ַהּמַ

ים לֹא י:ָאַמר ֶהָחָכם ּוְכלו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ְוכו ַמִים ַרּבִ ּ ְּועֹוד ַיִגיַע . 'ּ
ִעְנַין ַהְתִפָלה ה תֹוֶעֶלת ִנְמָרץ ּבְ ּנָ ָּלנו ִמּמֶ ּ ּ ּ.  

ָל(   )ּה ַהָקדֹוׁש ַמֲאָמר ִראׁשֹון"ׁשְ

ֵתַבת ֹנַח  )ג ָרֵאל ּכְ ֵּסֶפר ַהזַֹהר הוא ֵמֵגן ְלִיׂשְ ּ  

ֵתַבת נַֹח  ַגָווָנא ּדְ ַּהאי ִחּבוָרא ִאיהו ּכְ ּ ִּתקוֵני זַֹהר ָחָדׁש ַדף ע(ּ ּּ ּב ַעּמוד "ּ

ֵּפרוׁש, )'ד ְקָרא ֵסֶפר ַהזַֹהר הוא ְכמֹו ֵתַבת נַֹח, ּ ּנִ ִּכי ִחּבור ֶזה ׁשֶ ּ ּּ ה ָהיו , ּּ ּבָ ּׁשֶ ּ
ה ְולֹא ָהָי ָפחֹות ֻכָלם ֶאָלא הִמיִנים ַהְרּבֵ ּ ִקיום ְלאֹוָתם ַהִמיִנים ְוַהִמׁשְ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
ֵּכן הוא ַמָמׁש, ֵּתָבהַּעל ְיֵדי ְכִניָסָתם ְלַה ּ ִכי ַעל ְיֵדי סֹוד ַהָגלות ְוכו,ּּ ּ ּ ּ '

ַכת ְמאֹוֵרי אֹוָרם ִכְמַעט טֹוֶעֶמת ַמר  ּוַמִגיַע ְפָגם ַלַצִדיִקים ֻכָלם ְוַהְחׁשָ ּּ ּ ּּ ּ ּ
ֶהם ָהָיְוָלֶזה , ִּמָמֶות לֹט ַהָגלות ּבָ לֹא ִיׁשְ ְּלִקיוָמם ׁשֶ ּּ ּ  ָלֶהם סֹוד הּ

ַּהִחּבור ַהֶזה ּכְ ׁשּ ְּלַתֵקן ַמַחץ ַמַכת ַהָגלות וֵמי , ִּעְנַין ֵתַבת נַֹח ַמּמָ ּ ּ ּּ
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יִכים ְוכו ַּמּבול ַהִחיצֹוִנים ַהַמְחׁשִ ִכיָנה ְמִאיָרה ', ּּ ֶּאָלא ִתְהֶיה אֹור ׁשְ ּ
ת ַהַצִדיִקים ׁשֶ ְּקָצת וַמְלּבֶ ּ יִקים ֶאל סֹוד אֹור ִחּבור , ּ ְנסו ַהַצּדִ ן ִיּכָ ּּכֵ ּּ

ַּהֶזה ְלִהְתַקֵי   .םּ

ְּוָכך ְסֻגַלת ַהִחּבור  ּ ם ְ ֵ קֹו ַאֲהַבת ַהּשׁ ֶחׁשְ עֹוֵסק ּבְ ָיד ׁשֶ ּמִ ּׁשֶ
ְרֶזל ֹוֵאָבה ֶאת ַהּבַ ִאיַבת ָהֶאֶבן ַהּשׁ ׁשְ ֲאֶבּנו ּכִ ְּוִיָכֵנס ֵאָליו ְלַהָצַלת , ִּיׁשְ ּ

ָמתֹו ְוִתקונֹו ַּנְפׁשֹו ְורוחֹו ְוִנׁשְ ע. ּּ ַּוֲאִפלו ִאם ִיְהֶיה ָרׁשָ ׁש ִאם ֵאין ֲחׁשָ, ּ
ֵנס ֵאין ְכִניָסתֹו ְכִניָסה, ִיּכָ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ ַתִים,ּ ּ ֶאָלא ִיְהֶיה לֹו ַאַחת ֵמַהׁשְ ּ אֹו , ּ

ֵנס ּבֹו יק ְוִיּכָ ְתׁשוָבה ְוִיְהֶיה ַצּדִ ַּיֲחִזיֶרּנו ּבִ ּ אֹו ִיְדֶחּנו ְדִחָי,ּ ּ ְגמוָרה הּּ ּ
ָהָי, ִויָפֵרׁש ַעְצמֹו ְּכִעְנַין ֵתַבת נַֹח ׁשֶ ָחְטאו ִמן ּ דֹוֶחהּ ִעים ְואֹוָתם ׁשֶ ּה ָהְרׁשָ

ֵהָמה   .ַּהַחָיה ְוַהּבְ
ַער א, אֹור ָיָקר(   )'ִסיָמן ה' ׁשַ

ִּלּמוד ַהזַֹהר ְמַתֵקן עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים  )ד ּ ִּלּמוד ַהִתקוִנים  - ּ ּּ ּ
ה ּיָ   ְּמַתֵקן עֹוַלם ָהֲעׂשִ

ים ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ּ ָכְתבו ַהְמָפְרׁשִ ַהלֹוֵמד ּבַ: ּ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְמַתֵקן ּּדְ ּ ּ
ִתקוִנים ַמְבִריַח ַהְקִלפֹות וְמַתֵקן , עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ְּוַהלֹוֵמד ּבַ ּ ּ ּּ ּ ּּ

ָיה ן יֹוַחאי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש . ּעֹוַלם ָהֲעׂשִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּוִמֶזה ַהַטַעם ָיַסד ַרּבִ ּ ּּ ּ
ֶח ּבֹון ָגדֹול ְוֵסֶפר ַהִתקוִנים ּבְ ֶחׁשְ ּּבְ ּ ּבֹון ָקָטןּּ ָכתוב. ׁשְ ְּוֶזה ׁשֶ ּ ַוַיַעׂש :ּ

ֵני ַהְמאֹרֹת ַהְגדִֹלים ים ֶאתִקֱאלֹ ּׁשְ ֶּרֶמז ְלֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוֵסֶפר , ּ ּ

ַּהִתקוִנים ּ ַנִים ְוכו, ּ ּטֹוִבים ַהׁשְ ין ֶזה ָלֶזה', ּ ַּאך ַהִחלוק ּבֵ ּ ּבֹון , ְ ֶחׁשְ ֶזה ּבְ
ּבֹון ָקָטן ֶחׁשְ ָּלֵכן ָאַמר ַהָמאֹור ַהָגדֹול. ָּגדֹול ְוֶזה ּבְ ּהוא ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש, ּ ּ ּ ,

ֶלת ַהיֹום ְוכו ְּלֶמְמׁשֶ ְּוֶאת ַהָמאֹור ַהָקָטן', ּ א , ּ ּבָ ֶּרֶמז ְלֵסֶפר ַהִתקוִנים ׁשֶ ּ ּ
ּבֹון ָקָטן ֶחׁשְ ֶלת ַהַלְיָלה, ּבְ ָיה, ְּלֶמְמׁשֶ ִלמוד . ֶּרֶמז ְלעֹוַלם ָהֲעׂשִ ֲּהֵרי ׁשֶ ּ ּ

ֶהם הוא  ַמִים וָבָאֶרץּּבָ ׁשָ ָּדָבר ָגדֹול ְלַתֵקן עֹוָלמֹות ּבַ ּ ּ ּ ּ.  

זַֹהר ַהָקדֹוׁש וְבֵסֶפר ִתקוִנים ן ָראוי ִלְלמֹד ּבַ ַּעל ּכֵ ּ ּ ּּ ּ ר ֵהם , ּ ֲאׁשֶ
ִסְתֵרי תֹוָרה ְּמֵלִאים ִזיו וְמִפיִקים נַֹגה ּבְ ָלא ָיַדע ַמה ָקָאַמר, ּּ ַּגם ּדְ ּ. 

ְסָתר ּב ְּוַעל ְיֵדי ִלּמוד ַהּנִ יםּ ַמִים ֲחָדׁשִ ְּוַעל ְיֵדי ִלּמוד , ֹוֵרא ׁשָ
ט ּבֹוֵרא ֲאָרצֹות ֲחָדׁשֹות ַמִים , ַּהְפׁשָ ר ַהׁשָ ֱאַמר ִכי ַכֲאׁשֶ ּנֶ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ּ

ים ְוכו ַמִים . 'ַּהֳחָדׁשִ ּוָבֶזה ָרְמזו ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְוׁשָ ּ ֶזֶרּ ת "ּּבַ
ִּתֵכן ּקוִנים'ִּתא ְמֵהיְמָנא ֲעָי'ַרַהר 'זֹנֹוָטִריקֹון , ּ ּ.  
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ְפִנים ַהֵסֶפר - ֵּסֶפר ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְלַחִיים חֹוִרי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה( ְּוַעֵין עֹוד ּבִ ן ִאיׁש ַחי , ּ ִּמֵסֶפר ּבֶ

ָנָיהו ַהְקָדָמתֹו ְלִסְפרֹו ּבְ ּּבְ ּ(  

ָגה  )ה ִקיאותִל, ֵּעָצה טֹוָבה ְלִעְנַין ַהׂשָ זַֹהר ֶדֶרך ּבְ ְּלֹמד ּבַ ְ ּ ּ 
ְלַבד   ּבִ

ִּזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלָהַרב ַאְבָרָהם ַהֵלִוי ֵעָצה ] י"ָהֲאִר[ָאַמר מֹוִרי 
ָגה ִלי , ּטֹוָבה ְלִעְנַין ַהׂשָ ְלַבד ּבְ ִקיאות ּבִ ֶרך ּבְ זַֹהר ּדֶ ִיְלמֹד ּבַ ּׁשֶ ְ ּ ּ

ָכל  ים ָעִלין ּבְ ִ ִעים אֹו ֲחִמּשׁ ִעיון ַאְרּבָ ַיֲעִמיק ּבְ ּׁשֶ ּ ִיְקָראּ  ּיֹום ְוׁשֶ
ֵסֶפר ַהזַֹהר ְפָעִמים ַרּבֹות ּּבְ ּ.  

ַער רוַח ַהקֶֹדׁש ַדף ט( ּׁשַ ּ   )'ַּעּמוד ד' ּ

ֹאֶפן    )ו ִלּמוד ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ּבְ עורֹו ּבְ ַע ׁשִ ָּראוי ִלְקֹבּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ָנה  ל ׁשָ ִליֵמם ּכָ ׁשְ ּיַ   ׁשֶ

ן ְוזַֹהר ָחָד ִיְרֶאה ְלַסֵים זַֹהר ָיׁשָ ֶדֶרך זֹו ׁשֶ ְּוִיְתַנֵהג ּבְ ּ ּׁש ְוַהִתקוִנים ְ ּ ּ
ָנה ָכל ׁשָ ל ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַעל ֵסֶדר . ּבְ יֹות ׁשֶ ַּאך ִאם ִיְלמֹד ֵסֶדר ַהַפְרׁשִ ּּ ּ ְ

בועֹות ַּהׁשָ ה ַאַחת, ּ ָפָרׁשָ בועֹות ּבְ ה ׁשָ לֹׁשָ ַנִים וׁשְ ּלֹא ַיְסִפיק ִלְפָעִמים ׁשְ ּ ּ ,
ָפָרׁשֹות ְגדֹולֹות ְּדַהְינו ּבְ ּ ִיְקָלֵכן . ּ ָּראוי ׁשֶ עור ַהִלּמוד ִמזַֹהר ּ ע ׁשִ ַּבּ ּ ּּ

ַּהָקדֹוׁש ְוִתקוִנים ג ּ ָכל יֹום' ּ ִפין ּבְ ן , ּּדַ ל ַהזַֹהר ָיׁשָ ִלים ּכָ יוַכל ְלַהׁשְ ּׁשֶ ּ ּ
ָנה ָכל ׁשָ ְּוָחָדׁש ְוִתקוִנים ּבְ ְּוַאַחר ִלמוד ג, ּ ָאר ' ּ ׁשְ ע ִלמודֹו ּבִ ַּדִפין ִיְקַבּ ּ ּ ּ

ִלים ְיַסֵים ְוִיְלמֹד ִסְפ, ִסְפֵרי ַהְמֻקּבָ ָיכֹול ַעד ׁשֶ ִלים ַעל ֵסֶדר ׁשֶ ֵּרי ַהְמֻקּבָ ּ ּ
ְמָצִאים ְוכו ִלים ַהּנִ ָּכל ִסְפֵרי ַהְמֻקּבָ ַּאך ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוַהִתקוִנים ', ּ ּּ ּ ּ ְ

ר ְלֵעיל ְזּכַ ּנִ ָנה ּכַ ָכל ׁשָ ִּיָזֵהר ְלַסְיָמם ּבְ ל ְיֵמי ַחָייו, ּ   .ְּוָכֶזה ִיְתַנֵהג ּכָ
י,  ָהֲעבֹוָדהְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש( ׁשִ ַער ַהׁשִ ּׁשַ יצֹוץ, ּ ַער ַהּנִ   )ׁשַ

דֹול    )ז ָכל יֹום הוא תֹוֶעֶלת ּגָ ין ֹזַהר ּבְ ִּלּמוד ָחֵמׁש ַדּפִ ּ ּּ
ֶפׁש   ְלַהֶנּ

ִלים ָכְתבו ַּהְמֻקּבָ ָכל יֹום הוא ִּכי , ּ ִפין ִמזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ָּחֵמׁש ּדַ ּ ּ ּ
ּתֹוֶעֶלת ָגדֹול ְוִתקון ָגדֹול  ּּ ֶפּּ ָכה וְלַתְקָנהַלּנֶ ּׁש ְלָהִאיָרה וְלַזּכְ ּ ּּ ּ ְּוהוא , ּ

ֶפׁש ל ַהּנֶ ִעים ׁשֶ ַּמְרֵפא ְוִתקון ַלֲחָטִאים ְוַלְפׁשָ ּ ּּ.  
ה ֶאְפַרִים ִסיָמן תקט(   )'ו ְסִעיף ָקָטן ז"ַמּטֵ
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ֹמֶרת ַהּבֶֹקר  )ח ַאׁשְ ִּלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ּ  

זַֹהר ַהִאם ָזָכה  מֶֹרת ּבַ ַאׁשְ ְזכותֹו ֵיְצאו , ָּקדֹוׁשִּיְלמֹד ּבְ י ּבִ ּּכִ ּ
ּדֹוָמה ְלַלְיָלה ָרֵאל ִמָגלות ׁשֶ ִּיׂשְ לֹא ָזָכה ַלֲהִבינֹו. ּ ַּאף ַעל ִפי , ְּוַאף ׁשֶ

ָמה ׁשָ ך ַהּנְ י הוא ְמַזּכֵ ְֵכן ִיְלמֹד ַהָלׁשֹון ּכִ ּ ּ.  
י ַאְבָרָהם ְטָכאִריק ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה( ית ַאְבָרָהם ְלַרּבִ ִּסדור ּבֵ ּּ(  

ֶפׁש  )ט ַדְוָקא ִלּמוד ַהזַֹהר הוא ִתקון ְלַהּנֶ ַּטַעם ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ  

ר ָכְתבו גוֵרי  ַאל ַעל ֲאׁשֶ ׁשָ ִכיל ֶאָחד ׁשֶ ְבִתי ְלַמׂשְ ְּתׁשוָבה ֵהׁשַ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ
ֶפׁש , י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ָהֲאִר ִלּמוד ַהזַֹהר הוא ִתקון ָגדֹול ְלָהִאיר ַהּנֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּּ

הּו ׁשָ ִּתקון ְלַבַעל ְתׁשוָבה ִלְלמֹד ָהַרב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָנַתן ְו, ְּלַקּדְ ּ ּ ּּ
ָלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ָכל יֹום ַאף ַעל ַגב ּדְ ִפים זַֹהר ּבְ ה ּדַ ָ ֲּחִמּשׁ ּ ,

ְקִריָאָתה זֹו ִהיא ִהלוָל ּּדִ ּ ֶפׁש וְלַתְקָנהּהּ ּ ְלָהִאיר ַהּנֶ ּ ְוָקא ְּוִנְרֶאה ִכי , ּ ּדַ
ִּלּמוד ַהזַֹהר  ָנהּ ֵּיׁש ּבֹו ְסֻגָלה זֹו יֹוֵתר ַעל ִלּמוד ִמׁשְ ְּוַתְלמוד  ּ

ֶמה כֹחֹו ָגדֹול ִמָכל ַהתֹוָרה ִאם ְלִמְקָרא ְוִאם , ּוִמְקָרא ְּוהוא ֶפֶלא ּבַ ּ ּ ּּ ּ ּ
ָנה ְוכו ֵּאלו ְדָבָריו', ְּלִמׁשְ ּ ּ.  

תֹוָר, ַּוֲאִני ָאַמְרִתי לֹו ַּדע ִכי ֵאין ָסֵפק ִכי ָכל ִלמוד ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ה ּ ּה ַהְקדֹוׁשָ
א ְוָרם ְוהוא ְמרֹוָמם ִּנׂשָ ֲאִמִתיות ַוַדאי ּבֹוֶנה , ּ ָמה ּבַ ּוִבְפָרט ִאם ִיְהֶיה ִלׁשְ ּ ּ ּּ ּ

ַמִים ַמֲעִליֹוָתיו וְמַתֵקן ָהעֹוָלמֹות וְמַיֵחד ַהדֹוִדים ׁשָ ּּבַ ּ ּּ ר , ּ ָאְמָנם ֲאׁשֶ
ָּגדֹול ִלמוד ַהזַֹהר ּ ּ ָנה , ּ ַהִמְקָרא וִמׁשְ ַּהְינו ׁשֶ ים ּּ ׁשִ ְּוַהַתְלמוד ֵהם ְמֻלּבָ ּ

ֶהם ַהסֹוד ְכָלל ְּמאֹד ְוֵאינֹו ִנָכר ּבָ סֹוֵדי ַהתֹוָרה , ּּ ר ּבְ ְמַדּבֵ ּלֹא ֵכן ַהזַֹהר ׁשֶ ּ ּ
ָעְמֵקי ָרֵזי ַהתֹוָרה לֹא ָיִבין ִכי ְדָבָריו ּבְ ֵפרוׁש ְוֵאי ֶפִתי ַהקֹוֵרא ׁשֶ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ְוָלֵכן . ּ

ֶּלֱהיֹות ִסְתֵרי תֹוָרה ְגלו ִלי ְלבוׁש ֵהן ַמְזִהיִריּּ ם "ּן וְמִאיִרי"ִּיים ּבְ
ֶפׁש   .ַהּנֶ

ְּוַאף ַעל ַגב ִדְבַצד ָמה ְדָבָריו ְסתוִמים ַוֲחתוִמים ְמאֹד ּ ּ ּ ְּדַהְינו , ּ ּ
ֶעֶצם ְוֵליַדע תֶֹכן ַהְדָבִרים ַעל ּבוְרָין ְוַעל ַמְתֻכְנָתן  ְּלָהִבין ֶסֶתר ֶעְליֹון ּבְ ּּ ּ ּ

ְּדַוַדאי ְצִריָכא ַר ְּולֹא ָיִבינו ַהְדָבִרים ִכי ִאם ִמִפי ָחָכם ָגדֹול ְלאֶֹזן , בּ ּ ּ ּ ּ
ל ְכָללות ִנָכר , ְמַקּבֵ ַרם ּבִ ּּבְ ים ּ ָבִרים עֹוׂשִ ֱהיֹוָתן ָרִזין ִעיָלִאין ְוַהּדְ

יֶהם ֶעְליֹוִנים ְלַמְעָלה ְרׁשֵ ׁשָ ם ּבְ   .ֹרׁשֶ
ם ַהְגדֹוִלים ְלַהִחיָד(   )'א ַמֲעֶרֶכת ְסָפִרים אֹות ב"ּׁשֵ
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ִניִמּיות ַהתֹוָרה   )י ן ִלּמוד ּפְ ם ּכֵ ְכַלל ִמְקָרא הוא ּגַ ּּבִ ּ ּ ּ  

ן ִלּמוד ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ְכַלל ִמְקָרא הוא ַגם ּכֵ ּּבִ ּ ּ ּּ ּ ֲהֵרי ִמְדָרׁש , ּ ׁשֶ
ַּהזַֹהר הוא ַעל ְפסוֵקי ַהתֹוָרה ּ ּּ אֹוַרְיָתא ְועֹוד , ּ ִלּמוד ָרִזין ּדְ ַגם ּבְ ּׁשֶ ּ

יג ַרק הותֵאינֹו ַמּשִׂ לות ְולֹא ַהּמַ ַתְלׁשְ ִציאות ֵמַהִהׁשְ ּ ַהּמְ ּ ּ ִּאם ֵכן , ּ
ַרך וְבִלמוד  יג ַמהות ָחְכָמתֹו ִיְתּבָ ַמׂשִ ָנה ְוַתְלמוד ׁשֶ ֵּאינֹו דֹוֶמה ְלִמׁשְ ּ ּ ּּ ּ ְּ ּ

יג ְכָלל ַמהות ָחְכָמה זֹו לות ֵאינֹו ַמׂשִ ַתְלׁשְ ַּהִהׁשְ ּּ ּ ּ ֶאָלא ַרק ְיִדיַעת ,ּ
ַּהְמִציאות ר ִלְהיֹות ְוַאף . ּ ַּעל ִפי ֵכן ָדָבר ָגדֹול הוא ְמאֹד ֵכיָון ְדִאי ֶאְפׁשָ ּּ ּ ּ ּ

ַגת ַהַמהות ֶזה ַהׂשָ ּּבָ ּ ִמְקָרא, ּ ּבַ ַּוֲהֵרי ֶזה ְכמֹו ׁשֶ ר ,ּ ִאי ֶאְפׁשָ ּ ַאף ַעל ִפי ׁשֶ
ה ְלַמְעָלה ֵמַהָחְכָמה ְרׁשָ ׁשָ ְבִחיַנת ָחְכָמה ֵכיָון ׁשֶ ָגה ּבִ ִּלְהיֹות ַהַהׂשָ ּ ּ   ָלֵכן,ּ

אֹוֵמר ָהאֹוִתיֹות ָדָבר ָגדֹול ְוָעצום הוא ַּגם ַמה ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ מֹו ֵכן ְיִדיַעת . ּ ּכְ
הות ָלל ַהּמַ יג ּכְ ֵאינֹו ַמּשִׂ ִציאות ֵמַהְפִניִמיות ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ַּהּמְ ּ ּּ ָבר ,ּּ  ּדָ

ָּגדֹול הוא ַעד ְלַהְפִליא ּ...  

ַהתֹוָרה ִהיא ַהְמֻמָצע ַהְמַקׁשֵ ה ֵכיָון ׁשֶ ְּוִהּנֵ ּּ ָרֵאל ּ ַמת ִיׂשְ ר ִנׁשְ ּר וְמַחּבֵ
רוך הוא ְּלַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ִחינֹות, ּ ֵני ּבְ ּ ִאם ֵכן ,ָּסִתים ְוַגְלָיא, ְּוַהְמֻמָצע ֵיׁש ּבֹו ׁשְ

ְקָרא ִחינֹות ַהְפִניִמיות ַהּנִ ּּבְ ּ ִחינֹות  ּ ר ּבְ ר וְמַחּבֵ ֵ ָּסִתים הוא ַהְמַקּשׁ ּ
ָמה ִלְבִחי ׁשָ ל ַהּנְ ְּפִניִמיֹות ׁשֶ ַרךּ ְנֹות ְפִניִמיות ֱאלֹהותֹו ִיְתּבָ ּ ּ ּ ּ.  

ִּלקוֵטי תֹוָרה ְלַבַעל ַהַתְנָיא( ּ ּ ת ַוִיְקָרא ַדף ה, ּ ָּפָרׁשַ   )ְָוֵאיָלך' ּטור ב' ּּ

ְכַלל    )יא ִניִמּיות ַהתֹוָרה הוא ּבִ ִּלּמוד ּפְ ּ ִמְקָרא"ּּ ִליׁש ּבְ   "ׁשְ

ְדֲחקו ְגדֹוֵלי ַהְמָפְּוַעל ִפי ּנִ ּ ֶזה ְיתַֹרץ ַמה ׁשֶ ּ ֵפיּ ים ּבְ  ֵמיְמָרא ּרוׁשְרׁשִ
ִמְקָרא ] ב, ֲעבֹוָדה ָזָרה יט[זֹו  ִליׁש ּבְ נֹוָתיו ׁשְ ֵלׁש ָאָדם ׁשְ ִּדְלעֹוָלם ְיׁשַ ּ

ַתְלמוד  ִליׁש ּבְ ָנה ׁשְ ִמׁשְ ִליׁש ּבְ ִפיר. ..ּׁשְ ָכַתב ָאֵתי ׁשַ ָּאְמָנם ְלִפי ַמה ׁשֶ ּ ּ ,
ֵלׁש ַה ל ָאָדם ְיׁשַ ְּדִבְתִחַלת ִלמודֹו ׁשֶ ּּ ּ ּ ִמְקָרא ַמָמׁש ְלַבדֹוּ ִליׁש ּבַ ּׁשְ ּ ּ ְּדַאף , ּ

ְלַתְלמוד ָצִריך ְזַמן יֹוֵתר ְַעל ַגב ׁשֶ ּ ּ ּ ִמָכל ָמקֹום ֵיׁש לֹו ְלַמֵהר ִלְלמֹד ,ּ
ְתִחָלה ַּהִמְקָרא ּבִ ִליׁש  ,ּ ְ ָחְכָמה ֵיׁש לֹו ְלַקֵים ַהּשׁ יל ּבְ ִהְגּדִ ְּוַאַחר ׁשֶ

ְכָתב ִע ּבִ תֹוָרה ׁשֶ ְקָרא ּבַ ּמִ ך ִמְפִניִמיות ּּבַ ִיְלמֹד ַאַחר ּכָ ֶ ּם ַמה ּשׁ ּ ּּ ְ

ַּהתֹוָרה ְוָהַאָגדֹות ְזַכר ְלֵעיל , ּ ִמְקָרא ַכּנִ ִליׁש ּבַ ׁשְ ֶזה ִנְכָלל ַהכֹל ּבִ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ִליׁש ( ְכַלל ַהׁשְ ים הוא ּבִ ָאר ַהִמְדָרׁשִ ה וׁשְ ר ֶדֶגם ִלמוד ִמְדָרׁש ַרּבָ ְּוֶאְפׁשָ ּ ּּ ּ ּ ּ
ִמְקָרא  הוא ְוַאף ׁשֶ. ..ּבְ ִהְלכֹות ַתְלמוד תֹוָרה ְמבָֹאר ְדִמְדָרׁש תֹוָרה ׁשֶ ּּבְ ּּ ּ ּּ

ָנה ִמׁשְ ִליׁש ּבְ ְכַלל ׁשְ ִּסְפָרא ְוִסְפִרי וְכַהאי ַגְווָנא ֵהן ּבִ ֵהן , ּּ ַּהְינו ִמְפֵני ׁשֶ ּ
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ָנה ֲּהָלכֹות ְוגוֵפי ַהתֹוָרה ְכמֹו ַהִמׁשְ ּ ּ ֵאין ֵכן , ּ ַּמה ׁשֶ ֵהן ּ ִּלּמוד ָהַרּבֹות ׁשֶ
ִליׁש ַא ׁשְ ֶזה ִנְכָלל ּבִ ר ׁשֶ ם ֶאְפׁשָ ֵ ְקָרא ומוָסר ַהּשׁ ַעל ַהּמִ ָּגדֹות ׁשֶ ּ ּ ּ

ִמְקָרא   ...ּבְ
ם טור ג( ִּלקוֵטי תֹוָרה ְלַבַעל ַהַתְנָיא ׁשָ ּּ ּ   )ְָוֵאיָלך' ּ

ִּהּנֵה ִלּמוד ַהזַֹהר    )יב ְתֵבי ּ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה הוא "ָהֲאִרְוּכִ
ִמְקָרא ִליׁש ּבְ ְכַלל ׁשְ   ּבִ

ה ִלּמוד ַהזַֹהר  ִּהּנֵ ְתֵבי ּ ְכַלל "ָהֲאִרְוּכִ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה הוא ּבִ
ִמְקָרא ִליׁש ּבְ ָגה ֲאִפלו ֲאָבל . ..ׁשְ ִלּמוד סֹודֹות ַהזַֹהר ֵאין ַהּשָׂ ּּבְ ּּ ּ

לות  ַתְלׁשְ ִציאות ֵמַהִהׁשְ ִּלְגדֹוֵלי ַהֲחָכִמים ַרק ְיִדיַעת ַהּמְ ּ ְולֹא ּ
ַגת ַהַמהות  ַּהׂשָ ּ הוא קֹוֵרא , ְּכָללּ ְקָרא ׁשֶ ֵעין ִלּמוד ַהּמִ ַּוֲהֵרי ֶזה ּכְ ּ

ָלל  יג ּכְ ֵאינֹו ַמּשִׂ רוך הוא ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ל ַהָקדֹוׁש ּבָ מֹוָתיו ׁשֶ ׁשְ ּּבִ ּ ְּ ּ
ֶהן  ַּעְצִמיות ַהָגנוז ּבָ ּּ ְזַכר ְלֵעילּ ַּכּנִ ִלּמוד ַהזַֹהר ְוֵעץ . ּ ּוְכֵעין ֶזה הוא ּבְ ּ ּ ּ

ִמְקָראְוָלֵכן . ַּחִיים ִליׁש ּבְ ְכָלל ׁשְ ְלֵריַח ְּוָלֵכן ַגם ֶזה ִנְקָרא .. .ּהוא ּבִ
ָמֶניך ַגת ַמהות , ָׁשְ י ַהׂשָ ָעְלָמא ְלַגּבֵ ְיִדיַעת ַהְמִציאות ִהיא ְכמֹו ֵריַח ּבְ ּׁשֶ ּּ ּ ּ ּ

ָנה ְוַתְלמוד ִמׁשְ ּבְ ַרך ׁשֶ ָּחְכָמתֹו ִיְתּבָ ְ.  

ִאֶגֶרת ַהקֹ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּנִ ְּוַעל ֶדֶרך ׁשֶ ּ ְ ִלמוד ֵסֶדר ,ֶדׁש ָקרֹוב ְלסֹופֹוּ ּבְ ּ ׁשֶ ּ
יג ַהְמִציאות לות ַאף ִאם ִהׂשִ ַתְלׁשְ ַּהִהׁשְ ּּ ּ ּ לֹא ָעִדיף ִמַצד ַעְצמֹו ְכִלמוד ,ּ ּ ּ ּ

יג ְותֹוֵפס ַהַמהות כו ַמׂשִ ַּהִמְצוֹות ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ֶּאָלא ִמַצד ', ּ ִציאות ּ ְיִדיַעת ַהּמְ ּׁשֶ ּ
ה ְוִנ ן ִמְצָוה ַרּבָ ּהוא ַגם ּכֵ ָאהּ ָ ָלָנה , ׂשּ ה עֹוָלה ַעל ּכֻ ַרּבָ ְּכמֹו ְּוַאּדְ

ָכתוב ּׁשֶ ּ ְוָיַדְעָת ַהיֹום:ּ ּ ַדע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביך כו,ּ ָ ֵלם' ּ . ּוְמִביָאה ְלֵלב ׁשָ
ִחינֹות  ,ְועֹוד ִציאות הוא ֶהָאָרה ִמּבְ ַגם ָהֵריַח ִויִדיַעת ַהּמְ ּׁשֶ ּ ּ

ְּפִניִמיות ַהתֹוָרה כו ּ ּ ּ ָמֶניך כו' ְיך לֹוַמר בְוָלֵכן ָצִר. ..'ּ ִחינֹות ְלֵריַח ׁשְ ַּהּבְ ָ '
ֶמן תוַרק כו ְּוׁשֶ ּ ּ'.  

ִּלקוֵטי תֹוָרה ְלַבַעל ַהַתְנָיא( ּ ּ יִרים ַדף ג, ּ יר ַהׁשִ ּׁשִ   )ְָוֵאיָלך' ּסֹוף טור ג' ּ

ִניִמּיות    )יג ן ִלּמוד ּפְ ר ּכֵ ׂשָ ּבָ ַלח נֹוֵתן ַטַעם ּבַ ַהּמֶ מֹו ׁשֶ ּּכְ ּ
ִנְגֶלה ְדתֹוָרה ַּהתֹוָרה נֹוֵתן ַטַעם ר' הנק(ּ ּבְ   )ֶּלֶחם וָבׂשָ

ית ֶמַלח כו ּבִ אור ִעְנַין ְולֹא ַתׁשְ תֹוֶסֶפת ּבֵ ה ִמָכל ֶזה יוַבן ּבְ ְּוִהּנֵ ּ ּ ּ ,'
ִלּמוד ַהְפִניִמיות ִנְק ּׁשֶ ּּ ּ ם ֶמַלחָראּ ׁשֵ ר ַאף ,  ּבְ ׂשָ ַהֶמַלח ַמְמֶתֶקת ַהּבָ ּׁשֶ ּ
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ַעְצמֹו ְכמֹו ַהּבָ ֵאין ּבֹו ַטַעם ּבְ רּׁשֶ ל ֶלֶחם, ׂשָ תֹוָרה ִנְמׁשָ ּבַ ְגֶלה ׁשֶ ְּוָכך ַהּנִ ְ ,
ָכתוב  ְּכמֹו ׁשֶ ּ ֵלי ט[ּ ּ ְלכו ַלֲחמו ְבַלֲחִמי]ה, ִמׁשְ ר, ּ ָכַתְבִתי , ְוַגם ְלָבׂשָ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ּ

ָמקֹום ַאֵחר ַעל ָפסוק  ּּבְ ִרי"ּ ׂשָ ר ִמּבְ ּזֹאת ַהַפַעם ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי וָבׂשָ ּ" ,
ְּדַקאי ַעל תֹוָרה ׁשֶ ַעל ֶפהּ ְתָרא ְּגָמָראְוֵכן ּבִ, ּּבְ ָבא ּבַ ּ ָאְמרו )ב"ַּדף כ( ּבָ

א י ַרּבָ ִמיָנא ּבֵ ָרא ׁשַ יׂשְ ִּאְכלו ּבִ ֶהן ַטַעם. ּ ר ֵיׁש ּבָ ׂשָ ְּוַהְינו ְכמֹו ַהֶלֶחם ְוַהּבָ ּ ּ ,
ַגת ַהַמהות ַמָמ ה ַהׂשָ תֹוָרה ֵיׁש ּבָ ּבַ ְגֶלה ׁשֶ ִלמוד ַהּנִ ּוַמָמׁש ָכך ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ ַמה , ׁשְ

ַגת  ֶזה ַרק ְיִדיַעת ַהְמִציאות ְולֹא ַהׂשָ ֵאין ּבְ ִלמוד ַהְפִניִמיות ׁשֶ ֵאין ֵכן ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ
ַּהַמהות ְבִחיַנת ַטַעם , ּ ג ְכָלל ִלְהיֹות ּבִ ְּוַהַמהות ִנְסָתר ְוֶנֱעָלם ְוֵאינֹו ֻמׂשָ ּ ּּ ּ

ְגֶלה ַּמָמׁש ְכמֹו ַהּנִ ִיְתַג, ּ ַּעד ֶלָעִתיד ָלבֹוא ׁשֶ ֶּלה ְפִניִמיות ַהתֹוָרהּ ּ ּ ּ ְוָלֵכן . ּ
ל ְלֶמַלח ֵאין ּבֹו ַטַעם, ִנְמׁשָ ִעם ֱהיֹות ׁשֶ ל ֶזה הוא , לֹוַמר ׁשֶ ִּעם ּכָ

ְי רַהָקא ַהּנֹוֵתן ַטַעם ּבְּדַ ׂשָ   .ּבָ
ם טור ד( ִּלקוֵטי תֹוָרה ְלַבַעל ַהַתְנָיא ׁשָ ּּ ּ ּ'(  

ָידֹו ִמ   )יד ָידֹו ֲהָלכֹות ְוֵאין ּבְ ׁש ּבְ ּיֵ סֹודֹות (ְדָרׁש ִמי ׁשֶ
ל ִיְרַאת ֵחְטא, )ַּהתֹוָרה   לֹא ָטַעם ַטַעם ׁשֶ

י ָנָתן  ָאבֹות ְדַרּבִ ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבְ ְּוֶזה ׁשֶ ּ ּסֹוף ֶפֶרק (ּ

ָידֹו ֲהָלכֹות )ט"כ ָידֹו ִמְדָרׁש ְוֵאין ּבְ ֵיׁש ּבְ ְבָרכֹות ָכל ִמי ׁשֶ ּ ְוֵכן הוא ַגם ֵכן ּבִ ּ ּ ּ ּ
ל ָחְכָמהלֹא ָידֹו ,  ָטַעם ַטַעם ׁשֶ ָידֹו ֲהָלכֹות ְוֵאין ּבְ ֵיׁש ּבְ ל ִמי ׁשֶ ּּכָ

ל ִיְרַאת ֵחְטא ֲהָלכֹות ִנְקָרא ַטַעם :ּרוׁשֵּפי, ִמְדָרׁש לֹא ָטַעם ַטַעם ׁשֶ  ׁשֶ
ׁשָ ְתַלּבְ ּנִ ַרך ׁשֶ ג ַהַמהות ָחְכָמתֹו ִיְתּבָ ֶהן ְוַעל ָיָדן ֻמׂשָ ּבָ ל ָחְכָמה ְלִפי ׁשֶ ְׁשֶ ּ ּ ה ּ

ֲהָלָכה זֹו ג , ּבַ ְקָרא ִמְדָרׁש ֵאין ֻמׂשָ ִלמוד ַהְפִניִמיות ַהּנִ ֵאין ֵכן ּבְ ַּמה ׁשֶ ּ ּ ּּ ּּ ּ
ַּהַמהות ַמָמׁש ל ָחְכָמה, ּּ לֹא ָטַעם ַטַעם ׁשֶ ּ ַהַמהות :ּרוׁשֵּפי, ְּוָלֵכן ִנְקָרא ׁשֶ ּ

ָיד. ַּמָמׁש ָידֹו ֲהָלכֹות ְוֵאין ּבְ ֵיׁש ּבְ ְּוִעם ָכל ֶזה ִמי ׁשֶ ֹו ִמְדָרׁש לֹא ָטַעם ּ
ל ִיְרַאת ֵחְטא ג ַרק ִּכי , ַטַעם ׁשֶ ְדָרׁש ֵאין ֻמּשָׂ ִלּמוד ַהּמִ ּבְ ַּאף ׁשֶ

ל ָמקֹום זֹו ַהֶהָאָרה ְמִביָאה ִליֵדי ִיְרַאת ֵחְטא, ֶהָאָרה ּ ִכי ,ְועֹוד. ..ִמּכָ
ֶזהו ַרק ֶהָאָרה ַּאף ׁשֶ ִחינֹות ַהְפִניִמיו, ּ ה ִהיא ֶהָאָרה ִמּבְ ִּהּנֵ ּ ִּכי אֹוַרְיָתא , תּ

  .ָּסִתים ְוַגְלָיא
ם טור ד( ִּלקוֵטי תֹוָרה ְלַבַעל ַהַתְנָיא ׁשָ ּּ ּ ּ'(  
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ם ִהיא אֹוָצרֹו   )טו ְרַאת ַהׁשֵ ּיִ ַּעל ְיֵדי ֶזה ַהתֹוָרה , ַּעל ְיֵדי ׁשֶ
ם ִּנְקָרא תֹוַרת ַהׁשֵ ּ  

ְּוֶזהו ַגם ֵכן ִעְנַין ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶפ ּּ ת ' ֶרק בּּ ּבָ ְּדׁשַ
ָּקַבְעָת ִעִתים ַלתֹוָרה כו, )'ּא סֹוף ַעּמוד א"ַּדף ל( ּ ּ ָחְכָמה כו' ּ ִּפְלַפְלָת ּבְ ּ ּ ּ ,'

ַּוֲאִפלו ָהִכי  ם ִהיא אֹוָצרֹו ַאִיןּ ֵ ל ְלָאָדם  ,ִאי לֹא לֹא, ִאי ִיְרַאת ַהּשׁ ָמׁשָ
לוחֹו ָאַמר ִלׁשְ ּ ַהֲעֵלה ִלי כור ִחִטין ָלֲעִלָיה:ּׁשֶ ּ ּ , ָּאַמר ֵליה, ְָהַלך ְוֶהֱעָלה לֹו, ּ

ֶהן ַקב ֻחְמִטין לֹא , ָּאַמר ֵליה ָלאו, ֵּעַרְבָת ִלי ּבָ ָּאַמר ֵליה מוָטב ׁשֶ ּ ּ
ה הוא כִּכי , ְוָהִעְנָין. ֶּהֱעִליָתה אֹוַרְיָתא"ִּחּטָ ְוַקב ֻחְטִמין  .ב ַאְתָוון ּדְ
ְּוהוא ִעְנַין ְולֹא ַת, י ֶאֶרץ ְמֵלָחה"ֵּפֵרׁש ַרׁשִ ית ֶמַלח כוּ ּבִ ְּוֶזהו . 'ּׁשְ

ֶהן ַקב ֻחְמִטין ְזַכר ֵעַרְבָת ִלי ּבָ ּנִ ּׁשֶ ְּדֵתַבת ִלי ְמֻיָתר, ּ ֶּאָלא ְדָרָצה לֹוַמר , ּ ּ
ים ֵהם ִלי ם ִהיא אֹוָצרֹו ֲאַזי ַהתֹוָרה ְוַהִחּטִ ֵ ִיְרַאת ַהּשׁ ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּׁשֶ ּ ,

ם ֵ ֵאין ֵכן ת.. .ְּוִנְקָרא תֹוַרת ַהּשׁ ַּמה ׁשֶ ּ לֹא ִיְרָאה כוּ   .'ֹּוָרה ּבְ
ם ַדף ו( ִּלקוֵטי תֹוָרה ְלַבַעל ַהַתְנָיא ׁשָ ּּ ּ   )'ּטור א' ּ

לות ֵמֲחַמת ֶהְעֵדר ִלּמוד ַהּסֹוד   )טז ֹּאֶרך ַהּגָ ּּ ַּהלֹוֵמד ֻמְבָטח ; ְ
א ן עֹוָלם ַהּבָ הוא ּבֶ   ּלֹו ׁשֶ

ַּסָמא ְדַחָייא ּ ָרֵאל ִלְלמֹד זַֹהר, ּ ל ִיׂשְ ִּחיוב ָגדֹול ַעל ּכָ ּ ּ ַהָקדֹוׁש ּ
ָעְלָמא ָכל יֹום ֲאִפלו ִגיְרָסא ּבְ ּּבְ ּ ֶזה ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות וְמַטֵהר , ּ י ּבְ ּּכִ

ָמתֹו ׁש ִנׁשְ ֶזה ְמָקֵרב ַהְגֻאָלה , ּוְמַקּדֵ י ּבְ ָכרֹו ּכִ ְּוֵאין ֵקץ ְלגֶֹדל ׂשְ ּ
ה ַנַחת רוַח ָגדֹול ְליֹוְצרֹו ְּועֹוׂשֶ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ָפ, ּ ַּכמוָבא ּבַ ּ ּ ּ ּ ת ָנׂשא ּ ָרׁשַ

ה ִמן ָגלוָתא ':)ד"ַּדף קכ( ַהאי ִחּבוָרא ְדִאיהו ֵסֶפר ַהזַֹהר ִיְפקון ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ'.  

ּוַבִתקוִנים סֹוף ִתקון ו ּ ּּ ּּ ְֵמַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך', ּ ַּכד ִיְתַגֵלי ְלַתָתא , ּ ּ ּ
סֹוף יֹוַמָיא ָדָרא ַבְתָרָאה ּבְ ּוְבִגיֵניה , ּּבְ ָאֶרץ ּ ו) כה יַּוִיְקָרא(ּ ְּקָראֶתם ְדרֹור ּבָ

  .ְוגֹוֵמר

ּוְבִתקון ל ֵסֶפר ִכֵסא ֶמֶלך' ּּ ְּבְ ּ ה ָגדֹול ִחיוב ַעל : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ּ ּמָ ּּכַ ּ ּ
ָלה ה ָגדֹול ִאם ֵאיָנם , ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִלְלמֹד ַקּבָ ּמָ ם ּכַ ְּוָעְנׁשָ

ָלה ְּוגֹוֵרם אֶֹרך ָגלוָתא, לֹוְמִדים ַקּבָ ּ ַּעְכִבים ַהְגֻאָלה ַרֲחָמָנא ִּכי ֵהם ְמ, ְ ּ ּ
ָעה, ִליְצַלן ׁשָ ה ּבְ ִלמוד  ַאַחת ִּכי ַיֲעׂשֶ ה ּבְ לֹא ַנֲעׂשֶ ָלה ַמה ׁשֶ ִלמוד ַהַקּבָ ּּבְ ּּ ּ ּּ ּ

ֵטי ַהתֹוָרה ְפׁשָ ִּכי ָגדֹול כָֹחה ְלָקֵרב ַהְגֻאָלה, ּחֶֹדׁש ָיִמים ּבִ ּ ּּ ּ ּ.  
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ּוְבִתקון מ ִכֵסא ֶמֶלך"ּּ ם ּבְ ְב ׁשָ ּ ִכי ִלמ,ּ ִגיְרָסא ּ ּוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ּ
ָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות ה ִלְלמֹד וְלָהִבין ֲאִפלו  ,ּבְ ן ִאם ִיְזֶכּ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ ּּ

ֵּפרוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד לֹא ,ּ ֶ ָעה ַאַחת ַמה ּשׁ ׁשָ ה ּבֹו ִתקון ְלַמְעָלה ּבְ ּ ַיֲעׂשֶ ּּ ּ
ָנה ְתִמיָמה ט ׁשָ ִלּמוד ַהְפׁשָ ה ּבְ ַּיֲעׂשֶ ן עֹוָלם ּ ו,ּּ הוא ּבֶ ֻּמְבָטח לֹו ׁשֶ

א  ֵני ֵהיָכָלא ְדַמְלָכאַהּבָ ִּמּבְ ִבים ,ּ ּ ְוִיְהֶיה ֵמרֹוֵאי ְפֵני ַהֶמֶלך ַהיֹוׁשְ ְ ּ ּ
ַמְלכוָתא ִדְרִקיָעא ִּראׁשֹוָנה ּבְ ּ.  

ר ָדָרא אֹוְמִרים ְוִכי ִאְכׁשַ ּוַמה ׁשֶ ּ ה, ּ דֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים ,ַּאְדַרּבָ ּבַ ּ ׁשֶ
ָהיו ָלֶה ים ִמְמקֹומֹות ְגבֹוִהיםּׁשֶ מֹות ְקדֹוׁשִ ּם ְנׁשָ ָמָתם ,ּ ּ ָיְכלו ְלַטֵהר ִנׁשְ

ֵטי ַהתֹוָרה ְפׁשָ מֹות ְנמוִכים ְוַגם , ּּבִ יָחא ְנׁשָ ְמׁשִ ִעְקְבָתא ּדִ ו ּבְ ְּוַעְכׁשָ
רות ַהִחיצֹוִנים ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ִּהְתַגּבְ ָמָתם, ּ ר ְלַטֵהר ִנׁשְ , ִאי ֶאְפׁשָ

י ַסִמּ זַֹהר ַהָקדֹוׁש, ם ְיָקִריםַרק ּבְ ַּהְינו ּבַ ּ י ְלׁשֹון ַהזַֹהר ְמֻסָגל ְלֶזה,ּ ּ ּכִ ּ 
ִלְגלו ִפְטפוט ְלחוד ַוֲאִפילו ּבְ ֲּאִפילו ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ָמר ִמָכל ַרע ִמֵיֶצר , גּ ּוָבֶזה ִיְהֶיה ִנׁשְ ּ ּ

עֹוָלם ַהֶזה ַהָחְמִרי ָּהַרע וִמִמְקִרים ָרִעים ּבָ ּ א, ּ עֹוָלם ַהּבָ , ּ ָהרוָחִניְוַגם ּבָ
ת ִפְנָחס ַדף רי ַּכּנֹוָדע ִמזַֹהר ַהָקדֹוׁש ָפָרׁשַ ּ ּ ּ ּ א ִדְנִהיר , ט"ּ ּּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ

ָכל ָדִרין ָּחְכְמֵתיה ּבְ ְתֵריה ּ ַּדֲהוו ַאּבַ ּ ל , ּ יַאת ַהגֹוֵאל אֹור תֹוָרה ׁשֶ ַּעד ּבִ ּ
אֹור ַרב ְלַהֲחיֹות  ן יֹוַחאי ֵמִאיר ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָרֵאלַרּבִ   .ַנְפׁשֹות ִיׂשְ

ל ָאָדם ְמאֹד ִלְלמֹד זַֹהר ַהָקדֹוׁש ְלָכל ַהָפחֹות ַּעל ֵכן  ִּיְתַחֵזק ּכָ ּ ּ
ָכל יֹום ' ה ִפים ּבְ הֹון ְלֵעיָלא ּּדַ ִיְגרֹם ֶחְדָוא ופוְרָקָנא ּבְ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ּ ּ

  .ּ ָאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון,ְּוַתָתא
י ַאֲה"ַּצָוַאת ָהָר( ן ַרּבִ ַוְרץ ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ִמִפיְדַהייץד ֵמִאיר ּבֶ ֹּרן ׁשְ ּ(  

ֹזַהר ְוִתקוִנים ְוִכְתֵבי ָהֲאִר  )יז ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ דֹוֵרנו ִמי ׁשֶ ּּבְ ל "ּּ י ּכָ
ָפה ְוַלחוץ ֵּעֶסק תֹוָרתֹו הוא ִמן ַהׂשָ ּּ ּ  

דֹור ַהֶזה ָהַאֲחרֹון ּּבַ ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוִתקוִנים , ּ ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ ִּמי ׁשֶ ּ ּ
ֶפׁש"ִכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִרְו ׁש ַלּנֶ ֵהם ַחִיים ַמּמָ ִמְקָרא ,ּי ׁשֶ לוָלה ּבְ ּ ּבְ

ָנה וְבַתְלמוד ופֹוְסִקים ּוְבִמׁשְ ּ ּ עֹוֵסק , ּ ל תֹוָרתֹו ׁשֶ ּכָ ֵּיַדע ֶנֱאָמָנה ׁשֶ
ָפה ְוַלחוץ ּהוא ִמּשָׂ ֶפׁש, ְּכדֹוֵאג, ּ ַחִיים ְוֶהָאָרה ַלּנֶ ְּוהוא , ְּוֵאין לֹו ֵעֶסק ּבַ

אותּכֻ ּלֹו ָטעות ְוַרּמָ ּ ם, ּ י ׁשֵ תֹוָרה ֶאָלא ִלְהיֹות ֵמַאְנׁשֵ ְּוֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ ּ ,
ִריֹות ָתֵרר ַעל ַהּבְ ִּלְהיֹות ַרב ְורֹאׁש ְגדֹול ַהדֹור וְלִהׂשְ ּ ּ ּ ְּוֵאין לֹו ַחִיים , ּ

ַחִיים   ...ְּולֹא ֵחֶלק ּבַ
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יך  ר ְלַהְמׁשִ ְוַבּדֹור ַהֶזה ָהַאֲחרֹון ִאי ֶאְפׁשָ ּ ִכיְנָתא ֶעְליֹוָנה ּ ּׁשְ
ֶאְמרו  ּנֶ ְלַבד ׁשֶ ֶּאָלא ַעל ְיֵדי ַהזַֹהר ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ּבִ ּ ּ ּ

רוַח ַהקֶֹדׁש ּּבְ ִלי , ּ ּוַבדֹור ַהֶזה ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִיים אֹוֵהב ָיִמים ִמּבְ ּ ּ ּ
ה ִלְראֹות טֹוב עֹוָלם ַה ְלִתי ְקֻדׁשָ ְּלַבלֹות יֹום ּבִ ּ עֹוָלם ַהֶזהּ א ּבָ ק  ,ּּבָ ִיְדּבַ

ְלַבד  ֵסֶפר ַהזַֹהר וְבִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ּבִ ּּבְ ּ רוַח ּ ֶאְמרו ּבְ ּנֶ ּׁשֶ ּ
  .ַּהקֶֹדׁש

ת ֵעֶקב ז( ָרָכה ָפָרׁשַ   )ט"י', ֵּהיַכל ַהּבְ

ל ׁשִ ִריָאה ׁשֶ ִביַרת ַהֵכִלים הוא ַהׁשֶֹרׁש ְלָכל ִסְדֵרי ַהּבְ ִּעְנַין ׁשְ ית ּּ
ִנין ָרׁש ָכל ִעְנַין ֲעבֹוַדת ָהָאָדם, ַאְלֵפי ׁשְ ּוָבה ִנׁשְ ּ א . ּ נֹוׂשֵ ַּמְטַרת ָהִעיון ּבְ ּ ּ

ְכָלל ִביַרת ַהֵכִלים וַמְטַרת ִלמוד ָחְכַמת ָהֱאֶמת ּבִ ּׁשְ ּּ ֵהם ַעל ְמַנת , ּּ
ה ַע עֹוׂשֶ מוָדעות ָהָאָדם ֶאת גֶֹדל ֻחְמַרת ַהִקְלקוִלים ׁשֶ ְּלַהְכִניס ּבְ ּ ּּ ל ְיֵדי ּ

ה ַעל ְיֵדי ִלּמוד ַהתֹוָרה , ֲעוֹונֹוָתיו ֲעׂשֶ תֹו גֶֹדל ַהִתקון ַהּנַ ּוְלֻעּמָ ּ ּ ּ ּּ ּ
ְצוֹות ְּוִקיום ַהּמִ ל ָהעֹוָלמֹות ָהָיה ֲעבור ַעם . ּ ִריַאת ּכָ ַּתְכִלית ּבְ ּ

ָרֵאל ָאָדם ַהַתְחתֹון.ִיׂשְ ִריָאה ְכלוִלים ּבָ ּ ָכל כֹחֹות ַהּבְ ּ ּ ּ ּ ל , ּ ְוָלֵכן ּכָ
ָרֵאלַמ ים ַעל ְיֵדי ֶנֶפׁש ִמִיׂשְ ֲעׂשִ ּנַ ה ׁשֶ ּבור וַמֲעׂשֶ ָבה ּדִ ֲּחׁשָ ּ ּ ,

ָרָכה ַפע ּבְ ִריָאה ְלהֹוִריד ֵאֶליָה ׁשֶ ָללות ַהּבְ ִפיִעים ַעל ּכְ ַּמׁשְ אֹו , ּ
לֹום ֵני כֹחֹות . ְְלֵהֶפך ַחס ְוׁשָ ֵיׁש ּבֹו ׁשְ ֶזה ׁשֶ ָאָדם הוא ּבָ ִחיָרה ּבָ ּׁשֶֹרׁש ַהּבְ ּ ּ

ָּהְפִכִי ֵהם ִמְתַנְגִדים ֶזה ָלֶזה, יםּ ה ְוכַֹח ַהִסְטָרא ָאֳחָרא ׁשֶ ּכַֹח ַהְקֻדׁשָ ּ ּּ ּ ,
ֵהם ַהֵיֶצר ַהטֹוב ְוַהֵיֶצר ָהַרע ּׁשֶ ין ב. ּּ ּכֹחֹות ֵאלו' ָהָאָדם ִנְמָצא ּבֵ ּ ּובֹו , ּ
ר ִריָאה ֻכָלה ְוָכל ָה. ַהְיכֶֹלת ְלַהְכִריַע ֵאיֶזה ַצד ִיְגּבַ ָּכל ִסְדֵרי ַהּבְ ּ ּ , עֹוָלמֹותּ

ָרֵאל ל ָכל ֶנֶפׁש ִמִיׂשְ ְבִחיָרה זֹו ׁשֶ ְּתלוִיים ּבִ ּ ּ ָרֵאל , ּ מֹות ִיׂשְ ְּוָלֵכן ִמְסַפר ִנׁשְ
ַכָוָנה ְמֻיֶחֶדת ּהוא ּבְ ָכל , ּ ְלָכל ֶנֶפׁש ֵיׁש ִתקוִנים ְפָרִטִיים ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ

ָמָתה, ָהעֹוָלמֹות   .ְּלִפי ׁשֶֹרׁש ִנׁשְ
ָעִרים ְנִתי( ִלים ִּפְתֵחי ׁשְ ִביַרת ַהּכֵ ִלים -ּ ֶפַתח א - ב ׁשְ ִביַרת ַהּכֵ   ) ׁשֶֹרׁש ְלִסְטָרא ָאֳחָרא- ׁשְ

ַּתְכִלית ִלּמוד ָחְכַמת ָהֱאֶמת   )יח ּ  

ֶפַתח ֶזה ִנְלַמד  ַּמה ִהיא ַתְכִלית ִלּמוד ָחְכַמת ָהֱאֶמתּבְ ְואַֹמר , ּ
ָגָחת ֶרך ַהׁשְ ָאה ַלֲעזֹר ָלנו ְלָהִבין ּדֶ ָחְכָמה זֹו ּבָ ּׁשֶ ְ ַרך ְוֵאיך הוא ּ ֹּו ִיְתּבָ ְ ְ

ָקַבע  ָגָחה ְפָרִטית ַעל ִפי ֵסֶדר ׁשֶ ַהׁשְ ַּמְנִהיג ֶאת ִנְבָרָאיו ּבְ ּ ּ ּ
ה וְבִמְצוֹוֶתיָה תֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ַתֶקֶפת ּבַ ׁשְ ִריָאה ַהּמִ ֶבת ַהּבְ ַמְחׁשֶ ּּבְ ּ ּּ ּ ,
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ַרך ָלם ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ְְוָלַדַעת ֵאיך ַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדֵתנו ִנׁשְ ּ ְלַתֵקן עֹוָלם ְּ
ַמְלכות ׁשַ ִריָאה ִהיא. י"ַדּּבְ ַתְכִלית ַהּבְ יר ׁשֶ ְּכמֹו ֵכן ַמְסּבִ ָהָאָדם , ּ ׁשֶ
ק ְלקֹונֹו ַרך, ִיְדּבַ יג ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ְְוַיׂשִ יג ֵמְרצֹונֹו ָהֲאִמִתי, ּ ִהׂשִ ִּויַקֵים ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ.  

ָעִרים ְנִתיב ַהִצְמצום ( ֵּסֶפר ִפְתֵחי ׁשְ ּ   ) אּ ֶפַתח-ּ

זֹו הוא ְמזֹון  ר ִלּמוד ַהתֹוָרה ּכָ ָלה ֲאׁשֶ אֵרי ַקּבָ ְּונֹוַדע ִמּמָ ּ ּ
ַּהְקִלפֹות ּמֹוִציא ִמִפיו. ּ ּבור ְוִדּבור ׁשֶ ְּוָכל ּדִ ּ ל , ּ ֵּתֶכף חֹוְטִפין אֹותֹו ּכָ

ְטָרא ָאֳחָרא תֹות ָהָרעֹות ְוַהּסִ ְּוִנְבָרִאין ִמֶזה ִמיֵני ַמִזיִקין , ִּמיֵני ּכִ ּ
עֹו ן ָאַמר. ָלםּבָ ה ָאנִֹכי נֹוֵתן ִלְפֵניֶכם :ְוַעל ּכֵ י ִהּנֵ ֶזה ּכִ  ְרֵאה ֵהיֵטב ּבָ

ָרָכה וְקָלָלה ַּהיֹום ּבְ ֱאַמר אֹו ֲאִפלו . ּ ּנֶ הוא ַהתֹוָרה ּכַ ָאנִֹכי ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּּ
ְפׁשוטֹו ָאנִֹכי נֹוֵתן ִלְפֵניֶכם ַהיֹום, ּּכִ ה ׁשֶּ ּמַ הוא ,ּׁשֶ לֹוַמר ַהתֹוָרה ׁשֶ ּ ּכְ ּ

ָדםְמַל ָרָכה וְקָלָלה, ּמְ ְּוִהָזֵהר ֵהיֵטב ָלֵצאת ִמן ֶגֶדר . ֵּיׁש ּבֹו ּבְ ּ
לו ָבם ׁשְ ִעים ִיּכָ ּופׁשְ לֹום,ּ יִקים ֵיְלכו ָבם.  ַחס ְוׁשָ ֶגֶדר ַצּדִ ֵנס ּבְ ּוְלִהּכָ ּ .

ֶרך ְְוָלֶזה ָאַמר ְלַהָלן ְוַסְרֶתם ִמן ַהּדֶ ּ ֶרך ַעְצמֹו ,ּ לֹוַמר ִמן ַהּדֶ ְ ּכְ

ָּתסורו ּ לֹא ׁשֶ. ּ ׁשֶ ֶרך ַהתֹוָרה ֵתְלכו ָאְרחֹות ֲעַקְלַקלֹות ּכְ ַּעל ְיֵדי ּדֶ ּ ּ ּ ּ ְ

ָראוי ימו ֵלב ָעֶליָה ַלֲעׂשֹוָתה ּכָ ָּתׂשִ ּ ָאַמר ָאנִֹכי ְולֹא ,ְוָאֵכן. ּּ ה ׁשֶּ ּמַ  ׁשֶ
ְנִתיַנת ַהתֹוָרה ֱאַמר ּבִ ז ַעל ִמַלת ָאנִֹכי ַהּנֶ ֲּאִני הוא ְלַרּמֵ לֹא (. ּּ ּוַמה ׁשֶ ּ ּ

ם ֲאִני הוא ִכְדָרׁשֹות ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶנֱאַמ ּר ׁשָ ת ק(ּּ ּבָ  .)ה"ׁשַ
י ְכ. ֲּאִמיָרה ְנִעיָמה ְכִתיָבה ְיִהיָבא א ַנְפׁשִ ). 'ָּתִבית ְיָהִבית ְוכוּאֹו ָאּנָ

ָמה ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנו  ים ֶחְלֵקנו ִמלֹוְמֵדי תֹוָרתֹו ִלׁשְ ַרך ָיׂשִ ם ִיְתּבָ ְּוַהׁשֵ ּ ּּ ּ ְ ּ
ָרֵאל ֻכָלנו יֹוְדֵעי ְולֹוְמֵדי תֹוָרֶתך  ית ִיׂשְ ְָוֶצֱאָצֵאינו ְוֶצֱאָצֵאי ָכל ַעְמך ּבֵ ָּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ָמה ַכָמה ְמקֹומֹות. ִּלׁשְ ִחּבוֵרנו ֶזה ּבְ ְּוַעֵין ּבְ ּ ּ ת . ּ ּבָ ל ׁשַ ּוְבִחּבוֵרנו ִסדורֹו ׁשֶ ּ ּ ּּ
ִביִעי ָעָנף א( ֵחֶלק ָהִראׁשֹון ׁשֶֹרׁש ַהׁשְ ַאְר)'ּּבַ ִּלּמוד ַהתֹוָרה ּנו ְקָצת ִעְנַין  ּבֵ ּ

ָמה   .ִּלׁשְ
ת ְרֵאה ( ֵאר ַמִים ַחִיים ָפָרׁשַ ּּבְ   )ּ ֶפֶרק יא- ּ

ָלה    )יט   ּ ֵחֶלק א ַהְקָדָמה-ֵּסֶפר ָמבֹוא ְלָחְכַמת ַהַקּבָ

ל ַיֲעקֹב ֵלמות ִאיׁש ָתם ׁשֶ ְּוֵאיך ְלַהִגיַע ִלׁשְ ּ ּ ַּעל ְיֵדי ִלּמוד ? ְ
ל תֹו ְלִתי פֹוֵסק ׁשֶ ּּבִ ָרצֹוא ָוׁשֹובּּ ְסָתר ּבְ ְגֶלה ְותֹוַרת ַהּנִ , ַּרת ַהּנִ

ָלה ַמִים. ֲהָלָכה ְוַקּבָ ׁשָ ִנָיה ְגנוָזה ּבַ ָאֶרץ ְוַהׁשְ ִּכי ָהִראׁשֹוָנה ְגלוָיה ּבָ ּ ּּ ּּ ּּ ,
ה ֶאָחד ַעל ָיָדן ֲעׂשֶ ֵלב ָאָדם ַהּנַ ֱאַמר ? ְְוֵאיך. ְּוִיחוָדן ּבְ ּנֶ ִקיום ַמה ׁשֶ ּּבְ ּ ּ
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ַיֲעקֹב ִאיׁש ב ֹאָהִליםּבְ ְזָכרֹות, ּ ָתם יֹׁשֵ ֵתי תֹורֹות ַהּנִ ֵני אָֹהִלים ִדׁשְ ּׁשְ ּ ּ ּ ,
ְכָתב ּבִ ְּוַהְיינו ַעל ְיֵדי ִיחוד ָהֵעיַנִים ִדְבִחיַנת תֹוָרה ׁשֶ ּ ּ ּ ְוָהָאְזַנִים ִדְבִחיַנת ,ּ

ַעל ֶפה ּבְ ּתֹוָרה ׁשֶ רור ַהֲהָלָכה ַהּנַ, ּ ה ַעל ְיֵדי ּבֵ ֲעׂשֶ ּהוא ַהִיחוד ַהּנַ ּ ה ּּ ֲעׂשֶ
ֵתיֶהן ִּמכַֹח ׁשְ ית. ּ ִליׁשִ ְּוָגלוי ִיחוָדן ַעל ְיֵדי תֹוָרה ַהׁשְ ּ ּ ּתֹוַרת ַהסֹוד, ּ ּתֹוַרת , ּ

ַמִים ֵלב ֶאְמַצע ַהַמֲעָלה ְדׁשָ ר ִעָקָרה ּבְ ָלה ֲאׁשֶ ַּהַקּבָ ּ ּ ּ ִמיָעה ְדָאְזַנִים, ּ . ּׁשְ
ְּוַהַמָטה ְדֶאֶרץ ְרִאָיה ְדֵעיַנִים ּּ ּ ְגָמָרא , ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה,םּוְכַטַעם ָאְמָר. ּ ּ ּבַ

ים ַהדֹוִמים ְלַמְלָאִכים  ל ֲחָכֶמיָה ַהְקדֹוׁשִ ַּעל ָכל ְסָבָרה וְסָבָרה ׁשֶ ּ ּ ּ
י ְפלֹוִני, ּוְגדֹוִלים ֵמֶהם א ְדַרּבִ ַּאִליּבָ י ְפלֹוִני, ּּ א ְדַרּבִ ַּאִליּבָ ּוֵפרוׁשֹו ְלִפי , ּּ ּ

ִליׁשִ! ִלּבֹו ֻקָדה ַהׁשְ ִּהיא ַהּנְ ַמִים תֹוָרה ּ ין ָהֶעְליֹוָנה ְדׁשָ ּית ָהֶאְמָצִעית ּבֵ ּ
ְכָתב ּבִ ַעל ֶפה וֵבין ַהַתְחתֹוָנה ְדֶאֶרץ תֹוָרה ׁשֶ ּבְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ם . ּ ּוָבה ָגנוז סֹוד ַהׁשֵ ּ ּ ּּ

ט וְלָהִאיר ְלַמָטה ְכמֹו ְלַמְעָלה ִיְצָטֵרך ְלִהְתַפׁשֵ ְּואֹורֹו ַהּנֹוָרא ׁשֶ ּּ ּ ּ ְ ִּכי ָאז , ּ
ְּנֻקדֹות ִדיָדן סֹוד ג'  ַהגִּיְתַיֲחדו ִריָא' ּ ָי"ה ְיִציָר"ָעְלִמין ּבְ  ,ה"ה ֲעׂשִ

ְבִחיַנת ג ּק ִגיַמְטִרָיא רפ"ְּפָעִמים סֹוד יקו' ּבִ רור ִניצֹוֵצי "ּ ּח ְדַתְכִלית ּבֵ ּ
ִליַטת עֹוַלם ַהתֹהו ְזַמן ׁשְ ּבִ ִפיָלָתם ׁשֶ ה ַוֲעִלָיָתם ִמּנְ ְּקֻדׁשָ ּ ּ ַוֲחָזָרָתם ֶאל , ּ

הֵחיק ּ ַהְקֻדׁשָ ּוִמֵמיָלא חֹוֵזר ָאָדם ְלִהְתַיֵחד ִעם קֹונֹו ְכַטַעם, ּ ּ ִּיחוד , ּ
ַּהְיִגיָעה ְוַהְמִציָאה ִגיַמְטִרָיא רפ ּ ְּיִגיָעה ִמִסְטָרא ִדיָדן, ח"ּ ְמִציָאה , ּ

מֹו ַרך ׁשְ ְִמִסְטָרא ִדיֵדיה ִיְתּבָ ּ ּ  אֶֹזן טֹוָבה ְוַעִין -ַּהֵלב ֶאָחד : ּוְכַטַעם. ּ
ִּגיַמְטִרָיה רפ, הטֹוָב   :ח"ּ

ם  ל ַדַעת ׁשֵ ְּוִיחוד ֶזה ִמִסְטָרא ׁשֶ ּ ּ ִגיַמְטִרָיה ק"אקוּ ּ ָהָרמוז ב"טֹוּ
ית ְבֵראׁשִ י ֵתבֹות ָפסוק ּבִ ָראׁשֵ ּּבְ ּ ַמִים 'ַהת 'ֶא :ּ ים ,ָאֶרץ'ָהֶאת 'ְוּׁשָ ֲעׂשִ  ַהּנַ

ֵני ַהְמאֹרֹת ַהְגדִֹלים , ֶאָחד ַעל ָידֹו ּסֹוד ֶאת ׁשְ ֵראׁשִ(ּ ּ ִגיַמְטִרָיה )ז"ט' ית אּבְ ּ
ן ּבַ ן ְדִדין ּחוׁשְ ּבַ ְּדִדין ְכחוׁשְ ִכיְנֵתיה, ּּ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּסֹוד ִיחוד קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ְ ,

ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ִכיְנֵתיה ּבְְּ ַמִים וׁשְ ִּחיַנת ׁשָ סֹוד , ִחיַנת ָאֶרץּּ ּבְ
ְִהְזַדהות ְוִיחוד ָהֱאמוָנה ְדחֶֹשך ַלְיָל ּ ּּ ּ ְּוַהַדַעת ְדאֹור יֹום , ּה ְדֶאֶרץּ ּ

ַמִים ת ַעל , ְּדׁשָ ּבָ ַמֶסֶכת ׁשַ ת ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבְ ְּוַכָידוַע ִמְדָרׁשַ ּ ּּ ּ
ְעָיה ל יׁשַ ָּפסוק ּבִ ְּוָהָיה ֱאמוַנת ִעֶתיך חֶֹסן ְיׁשועֹת ָחְכַמת ָוָדַעת', ג ו"ּ ָּ ּ ,

נוי ו ָּפסוק ַהּבָ ּ ֵּתבֹות ְדאֹות ָו' ּ , ְּקצֹות ִדיָדן' ּו ַהִחּבור ַהְמַיֶחֶדת ַהב"אּ
ר ָלֵכן   :ֲאׁשֶ

ם ָּהֱאמוָנה ַדַעת ַהׁשֵ ּ ם : ּ ָּהֱאמוָנה ַדַעת ַהׁשֵ ּ ִגיַמְטִרָיה -ּ ָּהֱאמוָנה : ּ ּבְ
ם ַּדַעת ַהׁשֵ ּ:  
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ָלה ִהְתַכְללות ֲהָלָכה ְוַקּבָ ְּלִפיָכך ּבְ ּ ּ ָלה ַוֲהָלָכה, ְ ג, ַקּבָ ְּנֻקדֹות ' ּבְ
מֹור ַהּנִ"סת ַרך ׁשְ ְְזַכר ְלֵעיל ִמְתַגֶלה ִיחודֹו ִיְתּבָ ּ ּ ּ ֵּתבֹות ָהעֹולֹות ' ִּיחוד ה, ּ

ְּכִמְסַפר ג ה ֵהן ְלַמְעָלה ֵהן ְלַמָטה ֵהן ' ּ ַתּנֶ ְלִתי ִמׁשְ ְּפָעִמים ֶאָחד ַהּבִ ּ ּ ּ
ֶאְמַצע   :ְּוַהְינו. ּבְ

ָלה ְוַהֲהָלָכה ִּיחוד ַהַקּבָ ָל-: ּ ּ ִיחוד ַהֲהָלָכה ְוַהַקּבָ ָלה : הּ ִּיחוד ַהַקּבָ ּ
ִגיַמְטִרָיה- יקוק ֶאָחד : ְוַהֲהָלָכה ָלה: ּ ּבְ ִּיחוד ַהֲהָלָכה ְוַהַקּבָ ִּיחוד : ּ

ָלה ְוַהֲהָלָכה ָלה :ַּהַקּבָ ִּיחוד ַהֲהָלָכה ְוַהַקּבָ ּ :  

ֶאֶלף  ָיֵמינו ָאֵמן ּבָ ְמֵהָרה ּבְ ִתְתַגֶלה ּבִ ֵלמות זֹו ִהיא ׁשֶ ּוׁשְ ּ ּ ּּ ּ
ׁשַ ִביִעי ּדְ ְ ת ִגיַמְטִרָיה גַהּשׁ ּבָ ִביִעי ׁשַ ְ י יֹום ַהּשׁ ת קֶֹדׁש ּכִ ּּבָ ְּפָעִמים ' ּ

ִכיָנה ג,ׁשְ ן ּבְ כֹּ מֹו ִיׁשְ ַרך ׁשְ י ָאז הוא ִיְתּבָ ְ ּכִ ָגלוי' ּ יָדן ּבְ  ,ְּנֻקּדֹות ּדִ
ֵלית ֲאָתר ָפנוי ִמיֵניה ּּדְ ּ ְּוַהְינו ַהִגלוי. ּ ּּ ִלי  ּ ל ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ַנֲחָלה ּבְ ׁשֶ

מֹוְמָצִר ַרך ׁשְ ָרֵאל ַעם ְקרֹובֹו ִיְתּבָ ְים ִגיַמְטִרָיה ִכי ִיׂשְ ּ ּ ּ ְוסֹוד ֵכָליו ,ּ
ים י ֵתבֹות ְכִלי, ַּהְקדֹוׁשִ ָרֵאל ָראׁשֵ ּכֵֹהן ֵלִוי ִיׂשְ ֵּתבֹות ֵאלו ' ְּוִגיַמְטִרָיה ג. ּּ ּ ּ

ֵסֶתר ֶעְל ב ּבְ ְזַכר ְלֵעיל יֹׁשֵ ָפסוק ַהּנִ ּבַ ֶסֶתר ׁשֶ ִּגיַמְטִרָיה ּבְ ּ ּ ' ְּכַלל ַהג. יֹוןּּ
ְזָכרֹות ְּנֻקדֹות ַהּנִ ְפָלִאים ! ְּוֶזה ֶפֶלא, ּ מֹו ַהּנִ ַרך ׁשְ ָליו ִיְתּבָ ְְוַעל ְיֵדי ּכֵ

מֹו ַרך ׁשְ לֹו ִיְתּבָ ְִיְתַגֶלה ֵאיך ַהּכֹל ׁשֶ ְּ ּ ם ,ּ ֵ בֹות ּכַֹח ַהּשׁ ְחׁשָ י ִיחוד ַהּמַ ּ ּכִ
ם ֵא, ל ֶאָחד"ֵא ֵ ים ּכַֹח ַהּשׁ ֲעׂשִ ּבוִרים ּכַֹח יקוק ל ֶאָחד "ַהּמַ ְּוַהּדִ
ִגיַמְטִרָיה -ל ֶאָחד "ֵא   :ּ ּבְ

ֵצרוף כַֹח  ּוִמְסָפר ֶזה ְכִמְסַפר ַהְסִליָחה ַהְמִחיָלה ְוַהַכָפָרה ּבְ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ ּ
ם ַּהְתׁשוָבה ְפָלאֹות ַהׁשֵ ּ ּ ּ:  

ַעל ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ְתׁשוָבה ַעל ְתׁשוָבתֹו ַהקֹוֶדֶמת ְּלַלְמֵדנו ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ, 
ִגְלַמַע ה ּבְ ר ָעׂשָ ּן ִיְתַכֵפר לֹו ָכל ֲאׁשֶ ְזָכרֹות ְדגּבְ' ּּ ִּחיַנת ַהּנִ , ְּנֻקדֹות ֵסֶתר' ּ

ִּכי ַעל ָהָאָדם ְלהֹוִסיף ָתִמיד ִתקון ַעל ַהִתקון ַהקֹוֵדם ּ ּּ ּּ ּ ּ ִּכי ִכסוֵפי ֵלב , ּ ּ ּ ּ
מֹו ֵק ַרך ׁשְ ְָאָדם ַהְיהוִדי ְלִהְתַעלֹות וְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתּבָ ּ ּּ ּרוב ַאַחר ּ

ָּלֵכן אֹוִתיֹות ְתׁשוָבה אֹוִתיֹות ָתׁשוב ה. ֵּקרוב ּּ ּּ ּ ְדַהְינו ַהְחָזַרת ְיִדיָעה ,'ּ ּ
ל ַאִי ֵפל ֶאל ְיִדיָעה ֶעְליֹוָנה ׁשֶ ל ֲאִני ַהׁשָ ַּהַתְחתֹוָנה ׁשֶ ּ ִחיַנת ּבְ, ן ָהֶעְליֹון"ּ

ם מֹו ְוַכּנִ,ֲּאִני ַהׁשֵ ַרך ׁשְ ָידֹו ִיְתּבָ ְ ִכי ַהכֹל ּבְ ּ ּוְבִגלוי ִנְפְלאֹוָתיו . ְּזַכרּ ּּ
ָכל ִניֵמי ִלּבֹו ַנְפׁשֹו  ַאף ְוִיְכֹסף ֲאֵליֶהן ּבְ מֹו ִאם ִיׁשְ ַרך ׁשְ ְְונֹוְראֹוָתיו ִיְתּבָ

ָמתֹו ם. ְוִנׁשְ ׁשֵ ְּלִפיָכך ָקָראִתי ִחּבור ָקָטן ֶזה ּבְ ְ:  
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ָלה ָעִרים ְלָחְכַמת ַהַקּבָ ַּהְקָדמֹות וׁשְ ּ ּ:  

י ַעל ְיֵדי ִל ְפָלִאים ַיִגיַע ּכִ סֹודֹוֶתיָה ַהּנִ ִהְתּבֹוְננות ּבְ ּּמוָדה ּבְ ּ ּּ
ּטול ַגֲאָותֹו ַתְכִלית ּבִ ֵלמות ִתקונֹו ּבְ ָּאָדם ִלׁשְ ּ ּ ּ ּטוָלה ! ּּ ת ּבִ ּוְלֻעּמַ ּ ּ

ג ִּתְתַגֶלה ָהֲעָנָוה ּבְ ּ ּבוִרים ' ּ בֹות ּדִ ַמְחׁשָ ר ְלֵעיל ּדְ ְזּכַ ְּנֻקּדֹות ַהּנִ
ים י ַהּכֹ,ּוַמֲעׂשִ מֹו ּכִ ַרך ׁשְ לֹו ִיְתּבָ ְל ׁשֶ ֶמ. ּ ל ַהּסָ ּטֵ ם "ְך ֵמ"ְוִתְתּבַ

ע י ֲעָנָוה ִגיַמְטִרָיה סמא,ָהֶרׁשַ ּ ּכִ ה"ּ   :ל ְוֵיָעׂשֶ

ְּפָעִמים ַחִיים'  ז–ֲעָנָוה  ּ:  

ְּפָעִמים ַחִיים '  ז-ֲעָנָוה  ּ ִגיַמְטִרָיה-ּ ּ:  

ְּפָעִמים ַחִיים'  ז-ֲעָנָוה  ּ:  

ְנִפיַלת ַהז ָטה ַהָמֶות זק"מ' ִּכי ּבִ ּ ְדעֹוַלם ַהתֹהו ִהְתַפׁשְ ּ ּ ּ ּ , ְּפָעִמים' ּ
ְּוָכאן ַהִתקון ְדֶעֶצם ַהַחִיים ּ ּ ּ ּ :  

ָלה    ּ ֵחֶלק א ַהְקָדָמה -ֵּסֶפר ָמבֹוא ְלָחְכַמת ַהַקּבָ

ר ְכֶעְרִכי  ים ֲאׁשֶ ים ְקַטּנִ ַכָוָנה ַלֲעזֹר ַלֲאָנׁשִ ְּוֵסֶפר ֶזה ְכַתְבִתיו ּבְ ּ ּּ ּ
ְכָסִפים ְל םַהּנִ ַרך ֲעֵליֶהם ְוָעַלי , ִּקְרַבת ַהׁשֵ ם ִיְתּבָ ִפיַע ַהׁשֵ ְוְלַמַען ַיׁשְ ּ ּ ּ

ים  ְתׁשוָבה וַמֲעׂשִ ה ּבִ ֶדֶרך תֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ֵּמאֹורֹו ַהּנֹוָרא ְלַמַען ֵנֵלך ּבְ ּ ּ ּ ְ ְ

ַתְכִלית ִקיום ְרצֹונֹו ּטֹוִבים ּבְ   :ּ ָאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון,ּ
ָלה ֵּסֶפר ָמבֹוא ְלָחְכַמת ַהַק(   ) ּ ֵחֶלק א ַהְקָדָמה-ּבָ

ֶפׁש   )כ ך ַהּנֶ ַאֲחרֹוָנה ְלַזּכֵ לות ָחְכַמת ַהּסֹוד ּבָ ְִעַקר ִהְתּגַ ּ ּ ּ
ה ְקֻדׁשָ ִּלְתׁשוָקה וְדֵבקות ּבַ ּ ּ ּ ּ  

ֵפל, ָּאַמר ַהַמר ְבֶזה ְוַהׁשָ ַפְלִתי ֵמֶאֶרץ, ֱּאֶמת ֵמֶאֶרץ ִתְצַמח, ַּהּנִ , ְּוׁשָ
ֶּחְרַפת ָאָדם וְבזוי ַעם ּ ּוִמֶמּנו ִיְצַמח ֶזַרע קֶֹדׁש, ְרִעין ִנְפָסד ְוִנְרָקבַּג, ּ ּּ ,

אֹור ַהַחִיים ָחְכָמה , ִּלְזרַֹע ּבְ ָרֵאל ְלתֹוָרה ְוַלֲעבֹוָדה ּבַ ְלַהְלִהיב ְלָבבֹות ִיׂשְ
ְּמתוָקה ִמְדַבׁש ְונֶֹפת צוף, ַּהְפִניִמית יַבת ָנֶפׁש,ּּ , ּ ְמִאיַרת ֵעיַנִים וְמׁשִ

ֲּחמוָדה ְגנוָזה ֶפׁש, ּּ ָכה וְלָהִאיָרה , ָמתֹוק ָהאֹור ָלֵעיַנִים ְוטֹוב ַלּנֶ ְּלַזּכְ ּּ
רֹות ִלְטֹעם ַטַעם אֹור ַהָגנוז ִמּדֹות טֹובֹות ִויׁשָ ּּבְ א , ּ עֹוָלם ַהּבָ

עֹוָלם ַהֶזה ַּעל ְיֵדי ָחְכַמת ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים, ּּבָ ּּ  ...ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא, ּ
ַתְכ ְּלַמֵזג ַהִמדֹות ּבְ ּ ְִלית ַהִזכוךּ ּ ּ ְפלות ָהרוַח ֱאֶמת, ּ ֲּעָנָוה ְוׁשִ ֶהם , ּ ְוִלְלמֹד ּבָ
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ֶפׁש וְלַזְכָכה ַּעל ַצד ַהַכָוָנה ְלָהִאיר ַהּנֶ ּ ּּ ְּוִעַקר ִהְתַגלות ַהָחְכָמה . ..ּ ּ ּּ
דֹוֵרנו לֹא ָהָי ַּהזֹאת ּבְ ֶפׁשהּ ְתׁשוָקה , ּ ֶאָלא ְלָהִאיר ַעל ַהּנֶ ָכה ּבִ ְּלַזּכְ ּ

ּוְדֵבקות ה ְוָטֳהָרה ַוֲעָנָוה ,ּ ָ ְקֻדּשׁ ְולֹא ִלְהיֹות חֹוֵקר , ַאֲהָבה ְוִיְרָאה ּבִ
ָפה ְוַלחוץ ל ִמׂשָ ּוְמֻקּבָ ָיֵמינו ָהָיה . ..ּּ ִּכי ִהְתַגלות ָהאֹור ַהָצפון ַהֶזה ּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

נו  ְּלָהִאיר ָעֵלינו ְוַעל ַנְפׁשֵ ל ַהֻזֲהָמה ְוַתֲאוֹות ּ ְּלָהִסיר ֵמִאָתנו ּכָ ּ ּ
ּוְלָהִסיר ַהקֹוִצים. ..תָהָרעֹו ָתְררות ַעל ֵרֵעהו,ּ ִמדֹות ָרעֹות,ּ ּ ַגֲאָוה ְוִהׂשְ ּ ּ ּ ,

ֵעיֵנינו, ְּוֶיֶתר ִמדֹות ָרעֹות ִכים ּבְ ר ֵהם ְלׂשִ ֲּאׁשֶ ְנָאה ַוֲאָהבֹות , ּ ִקְנָאה ְוׂשִ
ִאיר ַעל ִלּמוד ָחְכָמ, ָרעֹות ה ְלאֹור ַהּמֵ ך ְוַנֲעׂשֶ ּכֵ ל ֶזה ִנְזּדַ ר ּכָ ֲּאׁשֶ ה ְ

יג אֹוָרה ַכָוָנה ְלַהּשִׂ ַבׁש ּבְ תוָקה ִמּדְ ַּהּמְ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּלַיֵחד קוְדׁשָ ְּ

ִלים ִיחוָדא ׁשְ   .ּּבְ
ר ֵסֶפר ְנִתיב ִמְצוֹוֶתיך( ַָהְקָדַמת ַהְמַחּבֵ ּ(  

ַהְרָחַבת  ְמָחה וִבְדֵבקות ּבְ ׂשִ ַרך ּבְ ם ִיְתּבָ ָּצִריך ַלֲעבֹד ֶאת ַהׁשֵ ּ ְ ְּ
י, ַּהַדַעת ּג ִמַמְלכות ַעד ָחְכָמהְּלַהׂשִ ַּהְמַחָיה ֶאת ֻכָלם, ּ ּ יג מִֹחין , ּ ְּלַהׂשִ

ַמְעָתא ים ְוֶחְדָוָתא ִדׁשְ ְּקדֹוׁשִ יו טֹוֵעם ֵמאֹור , ּ ָּכל ֶאָחד ְלִפי ַמֲעׂשָ
ֶפׁש, ַּהתֹוָרה ׁש ַהּנֶ ָניֹות ְמַחֶיה ַמּמָ ף ְגָמָרא וֶפֶרק ִמׁשְ ל ּדַ י ּכָ ּּכִ ּ ּ ,

ּוִבְפָרט ֵסֶפר ַהזַֹהר ָלםּ ְמָחה וֵמרֹב , ּ עֹוֶלה ַעל ּכֻ ׂשִ ְּוַלֲעׂשֹות ַהִמְצוֹות ּבְ ּ
נו, ּכֹל ִּכי ֵהם ַמָמׁש ַחֵיינו ְוַחיות ַנְפׁשֵ ּ ּּ ּ ּ י, ּ ַּחיות ְוַתֲענוג ַמָמׁשִ ּ ּ   .ֵּמרֹב כֹל, ּ

ָפִטים ַדף קצ( ת ִמׁשְ ָרָכה ָפָרׁשַ ֵּהיַכל ַהּבְ ּ   )'ּט ַעּמוד ד"ּ

הַּעל ְיֵדי ִלּמוד ַהּסֹוד זֹו   )כא ִּכים ַלֲעָנָוה וֹמִחין ִדְקֻדׁשָ ּ ּ  

ָּהִעָקר ֵתַדע ָאִחי ָכל ָכך , ּ ְזַמן ַהֶזה ּבְ ְתַגָלה ּבַ ּנִ ִעַקר ִלמוד ֶזה ׁשֶ ְׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ ּּ
ָהַרע גֹוֵבר ְמאֹד וְכֶנֶסת  טות הוא ֵמֲחַמת ׁשֶ ִהירות ְואֹור ְוִהְתַפׁשְ ּּבְ ּ ּ ּּ ּּ

ָרֵאל נֹוֶפֶלת ּוְבִלמוד ֶזה ִנְזַדֵכ, ִיׂשְ ּּ ּ ֶפׁשּ ֵעת ִלּמוד , ּוֶבֱאֶמת. ְך ַהּנֶ ּּבְ
ֶפׁש, ַהּסֹודֹות ּוִבְפָרט ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ֵמִאיר ַהּנֶ ּ ּּ ְוַעל ְיֵדי , ּ

ים ֶעְליֹוִנים ׁשָֹרׁשִ ִּלמוד ִויִדיַעת ַכָוַנת ַהִמְצוֹות ְמעֹוֵרר ּבְ ּ ּּ ְּוָיִאירו . ..ּ
ִעלוי ַרב אֹור ָגדֹול ה ּבְ ְּלַמּטָ ּ ּ...  

ַהְכָנָעה וְבֵאיָמהּוְב ה ַהִמְצָוה ַאָתה ְמַכֵון ּבְ ַאָתה עֹוׂשֶ ֵּעת ׁשֶ ּ ּ ְלעֹוֵרר , ּּ
ְּלַמְעָלה ַהַמִקיִפין ְוַהמִֹחין ֵאין ַאָתה יֹוֵדַע ׁשום ַמהות, ּּ ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ּ לֹא , ּ

ׁשום ָדָבר מִֹחין ְולֹא ּבְ ַמִקיִפין ְולֹא ּבְ ּּבְ ּ יִדיָע...ּ ְּתך ַאָתה ּ ַאף ַעל ִפי ֵכן ּבִ ָ

ך ֵאֶליך אֹור , ְּמעֹוֵרר ֶאת ְמִציאוָתם ֵאיְנך יֹוֵדַע ַמהוָתם ִנְמׁשָ ַָאף ׁשֶ ְ ָּ
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ל,ָּגדֹול ׁש ֵמֹרב ּכָ ְמָחה וְבטוב ֵלָבב ַמּמָ ׂשִ ם ּבְ ֵ ּ ְוַאָתה עֹוֵבד ֶאת ַהּשׁ ּ ּ, 
ִאיר ָעֶליך גֶֹדל אֹור ַהּמֵ   .ָּבְ

ֵעת ִלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ּוִבְפָרט ּבְ ּ ּמַ, ּ ִכיָנה ׁשֹוָרה ָעֶליך ׁשֶ ְ ׁש ַהּשׁ ָּמָ

רוך הוא ֵמִאיר ָעֶליך אֹור ְוַחיות ְּוַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּּ ָ ְ ִתְהֶיה ְלך , ּ ָוִבְלַבד ׁשֶ ּ ּ
ִתְזֶכה ַעל ְיֵדי ִלמוד ֶזה ִלְהיֹות ָעָפר ָוֵאֶפר ,ְועֹוד. ֱאֶמתּבֶַהְכָנָעה  ּ ׁשֶ ּ ּ ּ

ְּוִלְסּבֹל ִיסוִרים ְוֵחרוִפים ְוִדיׁשֹות ָעֵק ּ ֵעיֶניך ְכַאְסֻקָפה , בּ ִתְהֶיה ּבְ ּׁשֶ ּ ָ ּ
ין ָעֶליך ַהכֹל ָדׁשִ ַָהַתְחתֹוָנה ׁשֶ ּ ּ ּ ַהְרָחַבת ַהמִֹחין , ּ ַרך ַיֲעזֹר ְלך ּבְ ם ִיְתּבָ ְּוַהׁשֵ ָּ ְ

ִכיָנה ה וְבנַֹעם ִזיו ַהׁשְ ל ַהְקֻדׁשָ ּׁשֶ ּּ לֹא ַתְרִגיׁש ִמָכל ֵאֶלה ׁשום ֶהְרֵגׁש , ּ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ
ְּכָלל וְכָלל ָּלא ַהְרָחַבת ַהַדַעת ְוַהמִֹחין ֶא, ּ ּ ְמַחת נַֹעם ִזיו אֹור ּ ִמּשִׂ

ֶרה ָעֶליך ִיׁשְ ִכיָנתֹו ׁשֶ ָׁשְ ּ.  
ְּנִתיב ַהִיחוד, ְָנִתיב ִמְצוֹוֶתיך ָקאַמאְרָנא( ִביל א, ּ   )'אֹות ב' ׁשְ

ִּנְסָתר ְדתֹוָרה ֵמֵגן ֶנֶגד ִמינות   )כב ּ ם ְוָלׁשֹון ָהַרע, ּ ְנַאת ִחּנָ   ׂשִ

ּדֹורֹות  םּבַ ֵלמות ַנְפׁשָ יג ׁשְ ָּהִראׁשֹוִנים ָהיו ְיכֹוִלין ְלַהּשִׂ ּ ,
ִכיָנה  יך ַעל ַעְצָמם נַֹעם ִזיו אֹור ַהׁשְ ה ְלַהְמׁשִ ִזכוך ַרב וִבְקֻדׁשָ ְּלִהְתַלֵהב ּבְ ּ ְּ ְּ ּ

ְדֵבקות ְוִיְרָאה ְוַאֲהָבה אֹור ֶעְליֹון ְוַצח ּבִ טות ְּוַהכֹל , ּּבְ ַּעל ְיֵדי ַפׁשְ ּ
ַעל ֶפה ִנְגֶלהּת, ַּהתֹוָרה ּבְ יָחא, ֹּוָרה ׁשֶ ְמׁשִ דֹור ֶזה ִעְקבֹות ּדִ , ֲאָבל ּבְ

א ְוֻחְצָפא ִיְסֵגי ָהַרע גֹוֵבר וִמְתַנׂשֵ ּׁשֶ ּ ּּ ִּמי ָיֵגן ָעֵלינו ִמן ַהְקִלפֹות  ...ּ ּ ּ
ֶכל יִכים ָהאֹור ְוַהּשֵׂ ְחׁשִ ר יְוַעל ְיֵדי ִנְגֵל. ָהָרעֹות ַהּמַ ּת ַהתֹוָרה ִאי ֶאְפׁשָ

דֹו ְדִביָקה ּבְ ֶכֶלת ּבִ ֵאין ָפִנים ְלַהְלִהיב ָכל ָכך ֶנֶפׁש ַהַמׂשְ ּר ָכֶזה ּבְ ּ ּ ּ ְּ ּ
יָקה ִרין, ַוֲחׁשִ ָהַרע ְוַהְמַקְטְרִגים ָהרוָחִנִיים ִמְתַגּבְ ּׁשֶ ּ ְּולֹא עֹוד ֶאָלא , ּ

ים ֵהם ָהַרּבִ ֵעֶרב ַרב ׁשֶ ִמיות ּבָ ַגׁשְ ים ּבְ ׁשִ ֵהם ִמְתַלּבְ ּׁשֶ ל ְוגֹוֵבר, ּ  ּומֹוׁשֵ
ם ְוָלׁשֹון ָהַרע ְנַאת ִחּנָ ֶּאִפיקֹוְרסות וִמינות ְוׂשִ ּ ּ הוא ָחצוף , ּ ְּוָכל ִמי ׁשֶ ּ

יֹוֵתר יֹוֵתר גֹוֵבר ּבְ ְּולוֵלא ְמִתיקות ֲעֵרבות נַֹעם ִזיו ְלׁשֹון ַהזַֹהר . ּּבְ ּ ּ ּ
ְּוַהִתקוִנים ְוִכְתֵבי ָמָרן ִבין, ּּ ֶכֶלת וְמַיׁשְ ֶפׁש ַהַמׂשְ ַּהְמִאיִרין ַלּנֶ ּ ּ ּ ַהַדַעת ּ

ַמַחת ֵלב וְמִאיַרת ֵעיַנִים ְּמׂשַ רות ְלָהִאיר ֵמרֹב , ּ ֶאְפׁשָ ּלֹא ָהָיה ּבְ
יִנים ְוֶאִפיקֹוְרִסים ִעים ַהּמִ ַעת ֵמְרׁשָ ַּהָצרֹות ַוֲחִליׁשות ּדַ ּ ּ.  

זַֹהר ְוָלֵכן ַאַחי  ֵיׁש ּבַ ַּטֲעמו וְראו אֹור ַהָגנוז וְמִתיקות ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ִאיר  ֶפׁשַּהָקדֹוׁש ַהּמֵ ל ַעל ַעְצְמך ָכל ָהָרעֹות , ַלּנֶ ֵמרֹב אֹור ְתַקּבֵ ַּעד ׁשֶ ָּ ּ
ְּוַהָצרֹות ְוַהִיסוִרין ּ ּ ְָולֹא ִיְתַחֵלׁש ַדְעְתך ְולֹא ִתפֹל ִמַמְדֵרָגְתך, ּ ָּ ּ ּּ ּ ְּוִתְתַעֶלה , ּ
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ֲעלֹות לֹא , ֲחַזק ֲחַזק ֲחַזק ֶוֱאַמץ, ְּלַמְעָלה ְלַמְעָלה ַעד רום ַהּמַ
  .ִּתְפַחדִּתיָרא ְולֹא 

ִביל א, ְּנִתיב ַהתֹוָרה, ְָנִתיב ִמְצוֹוֶתיך(   )'אֹות ל' ׁשְ

ְגֶלה ַעל ֶדֶרך ַהּסֹוד   )כג ְִלּמוד ַהּנִ ּ ּ  

ַמְעִתי ִמֶפה ָקדֹוׁש ַאְדמֹו ּׁשָ א ְזכותֹו ָיֵגן "ּ א ַקִדיׁשָ ינו ַהַסּבָ ּר ַרּבֵ ּּ ּ
יָנאֶוע ָּעֵלינו ִמׁשִ ְמִעי ַבת וְרִאי, ּ ַּעל ַהָכתוב ׁשִ ּ ת ִנְקֵראת ְכֶנֶסת ַהְי, ּ ּנו ּבַ ּ

ָרֵאל  ת(ִיׂשְ ֲחִגיָגה ּבַ ל ַאְבָרָהם ָאִבינו, ִּכְדָאְמִריַנן ּבַ תֹו ׁשֶ ּּבִ ְצִריִכין , )ּ
ַמעְּגָמָראּבַ) ִנְגֶלה(ּ ַהְינו ,ִּלְלמֹד ִנְגֶלה ְוִנְסָתר ְלׁשֹון , ּ ָאְמִריַנן ָתא ׁשְ

ִמיָעה  ַמְעָתָתא(ׁשְ זַֹה, )ּׁשְ ְסָתר ּבַ ּוַבּנִ ּ ּר ַהָקדֹוׁש הוא ְלׁשֹון ָתא ֲחֵזיּ ּ ְוֶזה . ּ
ָכתוב  ּׁשֶ ְמִעי ַבתּ ִיְלֹמד ִמקֶֹדם (, ׁשִ ּׁשֶ ַמע,ִנְגֶלהּ ְְוַאַחר ָכך', ַּכִנְז, ּ ָתא ׁשְ ּ (

זַֹהר ַהָקדֹוׁש, ָּתא ֲחֵזי (,ּוְרִאי ּּבַ ְזַכר, ִּנְסָתרַּהְינו , ּ ַּכּנִ ְְוַאַחר ָכך, ּ י ) ּ ְוַהּטִ
ָלַמְדְתְּלִלּמו(ְָאְזֵנך  ְגֶלה ׁשֶ ּד ַהּנִ ֶרך ָהֱאֶמת , ּ ן ַעל ּדֶ ְַלֲהִבינֹו ַגם ּכֵ ּ

ְסָתר ֵסֶפר ִדְבֵרי ְיֶחְזֵקאל). ַּהּנִ ְּוִנְדַפס ַאַחר ָכך ֶזה ּבַ ּ ְּ ּאוָלם נֹוָדע ומוָבן , ּ ּ ּ
ַעְצמֹו ְוכו ָמע ִמִפי ַהַצִדיק ּבְ ׁשְ ּנִ ַּעד ַכָמה ָחִביב ָדָבר ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ'.  

ּוְבאֹוָתם ְדָב ִהִגיד ַאְדמֹוּ ת קֶֹדׁש ׁשֶ ּבָ ׁשַ ְזַכר "ִּרים ּבְ ּר ַהָקדֹוׁש ַהּנִ ּ
ְמִעי ְוכו ְּלֵעיל ַעל ַהָכתוב ׁשִ ּ ְגֶלה ַלֲהִבינֹו ַעל ִפי ' ּ ְּוַהִטי ָאְזֵנך ְלִלמוד ַהּנִ ּ ּ ְ ּ

י ַאְרֵיה ְּוָאַמר ָאז ְלֻדְגָמא ְכמֹו , סֹוד ַּהָגאֹון ַהָקדֹוׁש מֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ּ ּ
ֵבי ִעָלִאיֵלייּב ַעל ַאְרֵיה ּדְ ִניָצא ּבַ ּ ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ִמִויׁשְ ּ ּ ָהָי, ּ  הׁשֶ

ת קֶֹדׁש  ּבָ קֶֹדׁש ַאֲחֵרי ְסֻעַדת ֵליל ׁשַ ַּדְרכֹו ּבַ ּּ ֵלילֹות ָהֲאֻרכֹות (ּ ּוִבְפָרט ּבַ ּ ּ
חֶֹרף ֵביתֹו ִלְלמֹד ַהְגָמה ָהָי) ּבַ ב ְולֹוֵקַח ּבְ א "ְרׁשַָה ִעם ֵסֶפר ַמָראּיֹוׁשֵ

ְפֵני ַעְצמֹו( ָהָיה ָאז ִנְדַפס ַרק ּבִ ינו ַהָגאֹון (ָאְמָנם ָאִבי ). ּׁשֶ ּהוא ַרּבֵ ּ ּ
ַעל ִדְבֵרי ַחִיים ַּהָקדֹוׁש ּבַ ּ ַעל ָהַאְרֵיה (אֹוֵמר ָעָליו ה ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהָי) ּ

ְּדֵבי ִעָלִאי ימ, )ּ ְגֶלה ֲאִפילו ּבִ ּנִ ל ִלּמוָדיו ָאז ַגם ּבַ ּכָ ּׁשֶ ּּ ֹות ַהחֹל ֵהם ּ
ן ם ַגם ּכֵ ֶרך סֹוד ְיָפְרׁשֵ ָלם ַעל ּדֶ ּּכֻ ְ ּ.  

ִּדְבֵרי תֹוָרה מו( ּ   )ז"נ',  והַּמֲהדוָר, ְנַקאְטׁשּ

ַלת ָה   )כד ַלת ָהֲאִר"ַמַרַהִאם ִלְלֹמד ַקּבָ   י"ק אֹו ַקּבָ

ְרֶאה ָרחֹוק ְמֹאד ִמן , ֲּחִסיִדים ְמַסְפִרים ּנִ ַפַעם ִנְכַנס ָאָדם ׁשֶ ּׁשֶ
ְרִלין,ַּהֲחִסידות ִכיֵלי ּבֶ ּ ְלבוׁשֹו וַמְרֵאהו ְכֶאָחד ִמַמׂשְ ּ ּ ּ ּ י "ֶאל ָהַאְדמֹו, ּ ר ַרּבִ
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יְסָחא ְמָחה ּבוִנים ִמְפׁשִ ּׂשִ ָהָי, ּ ֵני דֹורֹו הׁשֶ ִפי ּבְ ֲחַכם "ּ ִנְקָרא ּבְ
ּוֵבין ַתְלִמיָדיו ִנְמִנים ְגדֹוֵלי ָהֻאָמה ַהְמֻפְרָסִמים" ם"ָהַאְדמֹוִרי ּ ּ יֵניֶהם , ּ ּבֵ

ָרף"ר ַה"ְדמֹוָהַא י ָהִרי"ָהַאְדמֹו, ִּמקֹוְצק" ּׂשָ ַעל ִחדוׁשֵ ּר ּבַ ְועֹוד , מ"ּ
ים   .ַרּבִ

ָּתְמהו ַהֲחִסיִדים ְמאֹד ם, ּ ֵבית ַרּבָ ִּנְדֲחקו ? ַּמה ְלָאָדם ֶזה ּבְ
ֵאָלתֹו מַֹע ַמה ִתְהֶיה ׁשְ ַּהֲחִסיִדים ְוִנְכְנסו ַאֲחָריו ִלׁשְ ה הוא פֹוֵתַח . ּ ְּוִהּנֵ ּ

יְסָחא"ל ֶאת ָהַאְדמֹוְוׁשֹוֵא דוִכים: ּר ִמְפׁשִ ֵני ׁשִ ַּמִציִעים ִלי ׁשְ ּ ָהַאַחת , ּ
ִנָי ְּמֻיֶחֶסת ַאך ֵאיָנה ָיָפה ְוַהׁשְ ּ ָּיָפה ַאך ֵאיָנה ְמֻיֶחֶסת' ְ ֶמה , ְ ְּוֵאיִני יֹוֵדַע ּבַ

יבֹו"ְוָהַאְדמֹו. ִלְבחֹר ּי פֹוֵסק ָהַרּבִ, ְּכלֹוַמר.  ֲהֵרי ִהיא ָיָפה-ַּהָיָפה : ר ְמׁשִ
ָיָפה   .ִּלְבחֹר ּבַ

ַתֶהה ְרַכת ְפֵרָדה ֵמָהַאְדמֹו, ּאֹותֹו ָאָדם ֵאינֹו ִמׁשְ ּנֹוֵטל ּבִ ּר וְכָבר "ּ
י ל ָהַרּבִ ֵאָלה ִנְרֵאית , ַּהֲחִסיִדים ְתֵמִהים ְמאֹד. ּהוא יֹוֵצא ֵמַחְדרֹו ׁשֶ ַּהׁשְ

ֵעיֵניֶהם ְתמוָהה ּּבְ ל ָה, ּ ְּועֹוד יֹוֵתר ַהְתׁשוָבה ׁשֶ יּ   .ַרּבִ

י ְוָאַמר ָתאֹות ַנֲעָנה ָהַרּבִ ְּלַמְרֵאה ֵעיֵניֶהם ַהִמׁשְ ָּאָדם ֶזה ִהּנֹו ַצִדיק : ּ
ֵאָלתֹו ָהְיָתה, ִּנְסָתר ָלה ִיְלַמד: ּוׁשְ יַטת ַקּבָ ַלת , ֵאיזֹו ׁשִ ַהִאם ַקּבָ

ה ְמֻיֶחֶסת "ַמַרָה ִהּנָ ָכך ָלְמדו ַהדֹורֹות ַהקֹוְדִמים- ּק ׁשֶ ּ ִמׁשום ׁשֶ ּ ּ ְּ ּ ְַאך , ּ

ַלת ָהֲאִר ֵּאיָנה ָיָפה ַוֲעֻמָקה ְכַקּבָ ּ ַלת ָהֲאִר, י"ּ ַקּבָ ה "אֹו ִיְבַחר ּבְ ִהּנָ ּי ׁשֶ
ַלת , ּוַמְפִעיָמהָיָפה  ה ַיֲחִסית ְוֵאיָנה ְמֻיֶחֶסת ְכַקּבָ ַּאך ִהיא ֲחָדׁשָ ּ ְ

יר -ָעִניִתי לֹו . ק"ַמַרָה י ְלַהְסּבִ יך ָהַרּבִ י ִיְבַחר ִלְלמֹ - ְ ִהְמׁשִ ַלת ּכִ ד ַקּבָ
  .י"ָהֲאִר

ם ְלִנְסַתר    )כה ק ֶאת ַעְצמֹו ּגַ ֵעֶסק ַהתֹוָרה ָצִריך ְלַדּבֵ ּּבְ ְּ

  ְּדתֹוָרה

ק ֶאת  ִעְנְיֵני עֹוָלם ַהֶזה ָצִריך ְלַדּבֵ ֲעָסָקיו ּבְ ָהָאָדם עֹוֵסק ּבַ ֵעת ׁשֶ ְּבְ ּ

ַרך ְולֹא ִיְהֶיה ִנְפָרד ִמְדֵבקותֹו ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ַּעְצמֹו ּבְ ּ י ַּעל ֶד, ְ ָאַמר ַרּבִ ְֶרך ׁשֶ

ן יֹוַחאי ָכל  ְמעֹון ּבֶ ִריך ָיֵמי ּׁשִ א ּבְ קוְדׁשָ ְקטֹוָרא ֲחָדא ּבְ ְִאְתָקַטְרָנא ּבִ ּ
תֹוָרה. ּהוא עֹוֵסק ּבַ ֵעת ׁשֶ ַּוֲאִפילו ּבְ ּ ק ֶאת ַעְצמֹו , ּ ַדּבֵ ּמְ ֶ י ַמה ּשׁ לֹא ּדַ

ַאֲהָבָתה ַהתֹוָרה ּבְ ּּבְ ק ֶא, ּ ָצִריך ְלַדּבֵ י ִאם ׁשֶ ְּכִ ְסָתר ּ ּת ַעְצמֹו ַגם ְלַהּנִ ּ
ה  ּבָ מֹו ְוכוּׁשֶ ַרך ׁשְ הוא ַהַמֲאִציל ָהֶעְליֹון ִיְתּבָ ּׁשֶ ְּ ּ'.  

ת ּבֹא( ר ֶצֶדק ָפָרׁשַ ְּמַבׂשֵ ּ(  
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ַכ'י לֹ'ּכִ   )כו ּא ִתׁשָ ַעל ְיֵדי ,  אֹוִתּיֹות יֹוַחאי,ֹו'י ַזְרע'ח ִמּפִ'ּ
ן יֹו ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ הוא ַרּבִ ל יֹוַחאי ׁשֶ ַכח ,ַחאיַּזְרעֹו ׁשֶ ּ לֹא ִתׁשָ ּ

  ַּהתֹוָרה

א  ם ִהְתַגלות ִנְפָלא ִמּסֹוד ְגֻדַלת ַהַתּנָ ֵ ְּלכו ֲחזו ִמְפֲעלֹות ַהּשׁ ּ ּ ּּ ּּ ּ
ן יֹוַחאי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   :ָהֱאלִֹקי ַרּבִ

ָרֵאל ַתַכח תֹוָרה ִמִיׂשְ לֹא ִתׁשְ ן יֹוַחאי ִהְבִטיַח ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַּרּבִ ּ ּ ּּ  ַעל ּ
ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה . ָידֹו ַּכמוָבא ּבְ ּ ּ ת קלח(ּ ּבָ ְכְנסו ': :)ׁשַ ּנִ ְּכׁשֶ ּ

ַיְבֶנה ָאְמרו ַּרּבֹוֵתינו ְלֶכֶרם ּבְ ָרֵאל ְוָאַמר : ּ ַתַכח ִמִיׂשְ ִתׁשְ ֲּעִתיָדה תֹוָרה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ַתַכח לֹא ִתׁשְ ן יֹוַחאי ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַּרּבִ ּ ּ ּנֶ. ּ ַכח ִמִפי : "ֱאַמרׁשֶ ִּכי לֹא ִתׁשָ ּ ּּ

זַֹהר". ַזְרעֹו ִאיהו ֵסֶפר ַהזַֹהר ': :)ָנׂשא קכד( ְּוַכְמֹבָאר ּבַ ַהאי ִחּבוָרא ּדְ ּּבְ ּ ּ
ה ִמן ָגלוָתא ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ'.  

ה ל תֹוָרֵתנו ַהְקדֹוׁשָ ְּוַעָתה ּבֹוא וְרֵאה ְוָהֵבן ִנְפָלאֹות ִנְסָתרֹות ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ .
ִּכי ַעל ֵכן ן יֹוַחאי ַעְצמֹו ַעל ֶזה ַהָפסוק ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּ ָסַמך ַרּבִ ּ ִּכי לֹא "ְ

ַכח ִמִפי ַזְרעֹו ִּתׁשָ ּ ַעְצמֹו ְמֻרָמז ְוִנְסָתר סֹוד . "ּ ֶזה ַהָפסוק ּבְ ֱאֶמת ּבְ ִּכי ּבֶ ּ ּּ ּ
ל יֹוַחאי,ַּהֶזה ַעל ְיֵדי ַזְרעֹו ׁשֶ ן יֹוַחאי, ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ הוא ַרּבִ דֹו לֹא  ַעל ָי,ּ ׁשֶ

ָרֵאל ַתַכח ַהתֹוָרה ִמִיׂשְ ִּתׁשְ ּ ּ ל ֶזה ַהָפסוק . ּּ ִּכי סֹוֵפי ֵתבֹות ׁשֶ ּ ּ  א' לֹי'ִּכ"ּ
ַכ ִּתׁשָ ְמַרֵמז וְמַגֶלה ַהָפסוק  ,י"יֹוַחאּ ֵהם אֹוִתיֹות "ֹו' ַזְרעי'ּ ִמִפח'ּ ְּוֶזה ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ

ַכח ִמִפי ַזְרעֹו ִּכי לֹא ִתׁשָ ּ ִּמִפי ַזְרעֹו ַדְי, ּּ ַעְצמֹו ַה, ָקאּ ל ֶזה ּבְ ְּינו ִמִפי ַזְרעֹו ׁשֶ ּ
ֶזה ַהָפסוק הוא ְמֻרָמז ְוִנְסָתר ּבְ ּׁשֶ ּּ ּ א יֹוַחאי, ּ הוא ַהַתּנָ ּׁשֶ י ַעל ְיֵדי . ּ ּכִ

ר ְלֵעיל ְזּכַ ּנִ סֹוֵפי ֵתבֹות ּכַ ֶזה ַהָפסוק ּבְ ז ּבְ ֻרּמָ ּמְ ל יֹוַחאי ׁשֶ ַּזְרעֹו ׁשֶ ּ ּ ,
ן יֹוַחא ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ הוא ַרּבִ ַכח ַהתֹוָרה, יּׁשֶ ָ ַּעל ָידֹו לֹא ִתּשׁ זַֹהר , ּ י ּבַ ּּכִ

א ִיְפקון ִמן ָגלוָתא  ּּדָ ְזַכר ְלֵעילּּ ַּכּנִ ּ.  

ָפסוק ַאֵחר,ְוַדע ַעְצמֹו הוא ְמַרֵמז ּבְ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ סֹוד ַרּבִ ּ ׁשֶ ּּ ִּכי ַדע ִכי . ּ ּּ
ִחיַנת  ְמעֹון הוא ּבְ י ׁשִ א ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ַּהַתּנָ ּ ָּדִנֵיא(ּ  ן'ִמׁש 'ַּקִדי'ְויר 'ִע: )ל דּ

י ֵתבֹות ,ִחת'ָנַּמָיא 'ׁשְ ְמעֹוּ ָראׁשֵ   .'ְּוכון "ׁשִ
ֵּסֶפר ִלקוֵטי מֹוֲהַר( ְתִחַלת ַהֵסֶפר–ן "ּ ּ ּבִ ּ(  
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ּדֹוֵרנו   )כז יַח, ּ ׁשִ יַאת ַהּמָ ִנְלֶקה , ּדֹור ָהַאֲחרֹון ִלְפֵני ּבִ
ִמ ׂשְ ְיִמיִנים וֵמַהּמַ ֶלת ֵמַהּמַ כות ְמֻכּפֶ ַחׁשְ ּּבְ   איִליםּ

לֹא ָלַמד ָרִזין ְדאֹוַרְיָתא לֹא ָזָכה ִלְפִניִמּיות    )כח ִּמי ׁשֶ ּ ּ
רוך הוא ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ  

ל סֹודֹות ְוָרִזין ְדאֹוַרְיָתא ָלה ׁשֶ לֹא ָלַמד ָחְכַמת ַהַקּבָ ִּמי ׁשֶ ּ לֹא ָזָכה , ּ
ַרך ְוִיְתַעֶלה כו רוך הוא ִיְתּבָ ִּלְפִניִמיות ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ ּּ ְּ ְ ּ'.  

ִרית ְמנוָחה ַדף בֵס( ֶּפר ּבְ ּ'(:  

ְמָנִעים ִמִלּמוד ַהזַֹהר ְוִכְתֵבי ָהֲאִר   )כט ּנִ ֵּאלו ׁשֶ ּ ּּ י ֵמֲחַמת "ּ
לֹום ַעְצלוָתם, ִיְרָאָתם ּאֹו ָזרות ַהִלּמוד ַהָקדֹוׁש , ּאֹו ָחס ְוׁשָ ּּ ּ

ִנְגלֹות ַהתֹוָרה, ַּהֶזה הוא לֹא ּכְ ּׁשֶ ּ.  

ֵּהן ַהיֹום ָרִאיִתי ֶאת ֳעִני ַעִמי  ַמְרָקׁשּ ר ּבְ ל ,ֲאׁשֶ ּ ִעיר ְגדֹוָלה ׁשֶ
ֵטי ַהתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיָה ְפׁשָ ְפְטרו ַרּבֹוַתי , ֲּחָכִמים ְוסֹוְפִרים ּבִ ּנִ ּוַביֹום ׁשֶ ּּ

ּלֹא ָעְמדו ֲאֵחִרים ַתְחֵתיֶהם, ֵּהָמה ְוַתְלִמיֵדיֶהם, ְּלֵעֶדן ַגן ֱאלִֹהים ּ ִּכי עֹל , ּ
ַּהָגלות ְוִטְרדֹות ַהִמִסים ַר ּּ ַתְכָחה תֹוָרה זֹו ֵמֶה, ּבֹו ֲעֵליֶהםּ ְּוִכְמַעט ִנׁשְ , םּּ

ִּכי ֵמֶחְסרֹון ַהְמַלְמִדים ָחְסרו ַתְלִמיֵדיֶהם ּ ּ ה ָבאִתי, ּ  ,ָּאז ָאַמְרִתי ִהּנֵ
ְמִגַלת ֵּסֶפר ָכתוב ָעָלי ּּבִ ם, ּ ְתבון , ֵּעת ַלֲעׂשֹות ַלַהׁשֵ ִּמי ִיֵתן ֵאיֹפא ְוִיּכָ ּ

ְרֶזל ֵעט ּבַ לֹום ,  ְועֹוֶפֶרתִּמַלי ּבְ ְּולֹא ִתְהֶיה תֹוַרת ָהֱאֶמת זֹו ָחס ְוׁשָ ּ
ֶרת ֵאִרית, ֶנְעּדֶ צור ֵיָחְצבון ָלׂשום ָלֶהם ׁשְ ְּוָלַעד ּבְ ּ ִּתְקָוה טֹוָבה , ּ

א ֵעיַני, ְוַאֲחִרית ם, ְוֶאל ֶהָהִרים ֶאּשָׂ ֵ ה , ָיבֹא ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּשׁ ּמֶ י ּבַ ּכִ
יםֲהלֹ, י"ֶּאְתַרֶצה ֶאל ֲאדָֹנ ים ַהְקדֹוׁשִ י ָהֲאָנׁשִ ְלַזּכֹות ֶאת , ּא ְבָראׁשֵ

ים ם ִנָגׁשִ ֵ ֶדֶרך ָהֱאֶמת ָרִצים ְוֶאל ַהּשׁ ר ּבְ ים ֲאׁשֶ ָּהַרּבִ ׁשו עֹוד , ְ ִּיְתַקּדְ
ה ְיֵתָרה ָ ת סֹודֹות ַהתֹוָרה, ְקֻדּשׁ ֵאׁש ּדָ ָפה , ּּבְ ׂשָ ְּוִיְלְמדו ַהזַֹהר ּבְ ּ

רוָרה ּדָ, ּּבְ ְּמֻסָקל וֻמָגה ּכַ ּ ּ וָרהּ אֹוִתיֹות ַהֵפרוׁש , ּת ְוַכּשׁ ן ּבְ ּוְמֻסּמָ ּּ ּ
ְנהֹוָרא ַרָגא ּדִ ׁשְ ְמֵהָרה, ּּכִ ם ִמָיד וְלַאְלַתר ּבִ ִּלְמֹצא ְמֻבָקׁשָ ּ ּ ּ.  

לֹום ּבוַזאְגלֹו( י ׁשָ ל ָהֱאלִֹקי ַרּבִ   )ַּהְמֻקּבָ

ָחה ַהלֹוֵמד ִסְתֵרי   )ל ּפָ ׁשְ ַנִים ִמּמִ ִעיר וׁשְ ֵצא ֶאָחד ּבְ ִּאם ִיּמָ ּ
רֹון, ֹוָרהּת ִלי ִחּסָ ֵלם ּבְ ַדַעת ַהׁשָ ִעָקר ּבְ ָּהִאיׁש ַהֶזה הוא ּבְ ּ ּ ּ .  

ֵּסֶפר ָקֶנה ַהָגדֹול ַדף מ(    )'ּא ַעּמוד ג"ּ
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ָלה ְלעֹוָלם ֵאינֹו ִנְפָרד    )לא ְבָרא ִמִלּמוד ַהַקּבָ ְלָאך ַהּנִ ַּהּמַ ּּ ְ

  ֵמָהָאָדם

ַהְקָדַמת ַהִתקוִנים  ּּבְ ּ ּ ַּהַטַעם ָלָמה . ָלהֲהָלָכה ִאיִהי ַקּבָ: :)ד"י(ּ ּ
ָלה ִנְק ַּעל ִכי ִהיא ְלַבָדה הֹוֶלֶכת ִעם ָהָאָדם ְלֵבית ,  ֲהָלָכהָראַּהַקּבָ ּ ּ

ָכתוב ַאל ִתְקֵרי ֲהִליכֹות ֶאָלא ֲהָלכֹות. עֹוָלמֹו ָמה ׁשֶ ְּוֶזה ָרמוז ּבְ ּ ּ ְּוָלָמה , ּּ
ְָלַלְמֶדך , 'ֲהָלכֹות עֹוָלם לֹו'ּלֹא ִנְכַתב  ַדְוָקא ַהַקּ ְקֵראת ּּדְ ָלה ַהּנִ ּבָ

הֹוֵלך , ֲהָלכֹות ֵהם הֹוְלִכים ִעם ָהָאָדם ְלֵבית עֹוָלמֹו ְוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ ּ
יתֹו ִעּמֹו ְלַצְוָתא וְלָכבֹוד וְלִתְפֶאֶרת ּּבֵ ּ ְבָרא ִמִלּמוד , ּ ְלָאך ַהּנִ י ַהּמַ ּּכִ ּ ְ

ָלה ְלעֹוָלם ֵאינֹו ִנְפָרד ֵמָהָאָדם נֹוָסף ַעל ַמַתן ׂשְ ַּהַקּבָ ֲאָבל , ָכרֹוּ
ָכרֹו ִאתֹו וְפֻעָלתֹו ְלָפָניו ִּלמוד ַהָפׁשוט ׂשְ ּּ ּ ּּ ּ .  

ֵסא ֶמֶלך ְלַהְקָדַמת ַהִתקוֵני זַֹהר ַדף י( ּּכִ ּ ּ ּּ ּ   :)ד"ְ

ל ִסְפֵרי מוָסר   )לב ֵּסֶפר ַהזַֹהר הוא ִעַקר ּכָ ּּ ך, ּ ְָוהוא ַיְלֵהב ִלּבְ ּ 
ְלֶהֶבת ֵאׁש ָלֲעבֹוָדה ַהְתִמיָמה ׁשַ ּזַֹהר הוא ֵסֶפר ַה - ּּבְ ּ

ְפֵתַח ְוהוא ַהּסֹוֵגר ַּהּמַ ּ  

ה טֹוב  ֵסֶפר סור ֵמַרע ַוֲעׂשֵ ּּבַ ך :  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:)ז"ַּדף ט(ּ ק ַנְפׁשְ ִָתְדּבַ ּ
ָכל ֵעת ִחיוְבך ְלבֹוֵרא ָכל עֹוָלִמים ִתְרֶאה ּבְ ִסְפֵרי ְיֵרִאים ׁשֶ ּּבְ ָ ּ ּ ּוִבְפָרט , ּ

ל ִסְפ הוא ִעַקר ּכָ ֵסֶפר ַהזַֹהר ׁשֶ ּּבְ ּ ך,ֵּרי מוָסרּ ָ ְוהוא ַיְלֵהב ִלּבְ ּ 
ְלֶהֶבת ֵאׁש ָלֲעבֹוָדה ַהְתִמיָמה ׁשַ ְפֵתַח ְוהוא , ּּבְ ֵּסֶפר ַהזַֹהר הוא ַהּמַ ּ ּ ּ

  .ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו .ַהּסֹוֵגר

ֵסֶפר ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה  ּבֹו ָכַתב ּבְ ְסָתר ׁשֶ ַּעל ֵחֶלק ַהּנִ ַער ו(ּ ֶּפֶרק ' ׁשַ

ַגת ְגֻדָלתֹו : ֹונֹו ְוֶזה ְלׁש)'ג ֵּאין ָאָדם ָיכֹול ָלבֹוא ֶאל ְקָצת ַהּשָׂ ּ
ל ִלּמוֵדנו מֹו ִמּכָ ַרך ׁשְ ְּורֹוְממותֹו ִיְתּבָ ּ מֹו ִמִלּמוד ָחְכַמת , ְּ ּּכְ ּ

ָלה ּוְבִיחוד ִמִלּמוד ֵסֶפר זַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוַהִתקוִנים, ַּהַקּבָ ּ ּ ּ ּּ ּ ָחְכַמת , ּ
ָּאָדם ָתִאיר ָפָניו ְוכו ּ ּ'.  

ַער ַהַהְקָדמֹות ַהְקָדַמת מֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ְלׁשַ ְּרֵאה ּבְ ּּ ְוֶזה , ּ
ֹּתֶכן ְדָבָריו זַֹהר: ּ ּבַ ְגֶלה ׁשֶ ֵחֶלק ַהּנִ ְעָיא ּבְ ַוַדאי ָיכֹול ָכל , ְּולֹא ִמּבַ ּבֹו ּבְ ּׁשֶ ּ

י ֲחָכֵמינו ִזְכ, ָאָדם ַלֲעֹסק ָאר ִמְדְרׁשֵ ׁשְ הוא עֹוֵסק ּבִ ְּכמֹו ׁשֶ ּ , רֹוָנם ִלְבָרָכהּ
ל ָאָדם ַלֲעֹסק ּבֹו זַֹהר ָיכֹול ּכָ ּבַ ֵחֶלק ִסְתֵרי ַהתֹוָרה ׁשֶ ֶּאָלא ֲאִפלו ּבְ ּ ּ ּ ּ 

ִעיון ֲּאִפלו ּבְ ּּ ִעיון, ּ ִנְגלֹות ַהתֹוָרה ּבְ הוא עֹוֵסק ּבְ ְּכמֹו ׁשֶ ּּ ּ ֵאינֹו ָיכֹול , ּ ּוִמי ׁשֶ
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ִעיון ִנְגלֹות ַהתֹוָרה ּבְ ַּלֲעֹסק ּבְ ּ ֵסֶפר ְלָפחֹות , ּ ְבִקיאות ּבְ ַּיֲעסֹק ּבִ
ָרֵאל ִלְגֹרס ֶאת ְלׁשֹון ַהזַֹהר ְוֶאת , ַּהזַֹהר ַלל ִיׂשְ ְרִגיִלים ּכְ ֶ ּחוץ ַמה ּשׁ ּ

ֵּסֶפר ִתקוֵני ַהזַֹהר ָתִמיד ּ ּּ חֶֹדׁש ֱאלול, ּ ּוִבְפָרט ּבְ ׁש וְמַטֵהר , ּ ַּהְמַקּדֵ
ם ִיְת ֵ ַרךֶּאת ֶנֶפׁש ָהָאָדם וַמְלִהיבֹו ַלֲעבֹוַדת ַהּשׁ ל , ְּבָ ֶזהו ּכָ ּׁשֶ ּ

ַּתְכִלית ִלּמוד ְוִגְרַסת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַאך ְוַרק ְלִהְתָקֵרב ְלַהָקדֹוׁש  ְּ ּ ּ ּ
ם ֵ רוך הוא ְוִלְזּכֹות ְלִיְרַאת ַהּשׁ ּּבָ ְּ .  

ֵאין לֹו ֵלב   )לג י ׁשֶ   ִלְלֹמד ַאף ַעל ּפִ

ֶזה ָהעֹוָלם ִלמוִדים ְּוִאם ָאָדם טֹוֵרַח ָלַדַעת ּבְ ֵאין לֹו  ַאף ַעל ,ּ ִּפי ׁשֶ
ְמִתיְבָתא ִדְרִקיָעא ֵּלב ַעָתה ִיְהֶיה לֹו ֵלב ּבִ ּ ּ.  

  )ד"ֵסֶפר ֲחִסיִדים תתשס(

ֵדהו    )לד ַלּמְ ּיְ ה ֵמַעְצמֹו-ֵּאינֹו מֹוֵצא ִמי ׁשֶ   ּ ִיְקָרא ּבָ

ְּוַגם ֵכן ָלַמְדנו  אֹוֵהב ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְוֵאינֹו מֹוֵצא ִמי ּ י ׁשֶ ּמִ ׁשֶ
ֵדהו ִיְקָר ְיַלּמְ ּׁשֶ הּ הוא ׁשֹוֶגה ּבָ ה ֵמַעְצמֹו ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּא ּבָ ּּ ל ,ּ י ִמּכָ  ּכִ

ין ִאיָלִנין ַרְבְרִבין ִּמָלה וִמָלה ַנֲעׂשִ ּּ.  
ַהְקָדָמה( ה ּבַ   )ּאֹור ַהַחּמָ

ָר   )לה ּא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש"ַהּגְ ֶרֶמז : ּ ָהעֹוְסִקים ּבְ
ֶהםְוסֹוד ֵאין ֵיֶצר ָהַרע ָיכֹול ְלִה ר ּבָ ּבֵ   .ְתּגַ

ֵּפרוׁש ַהְגָר( ֵלי ה"ּּ   )ח"י' א ַעל ִמׁשְ

ֶפׁש   )לו ים ַלּנֶ ִניִמּיות ַהתֹוָרה ֵהם ַחּיִ ּּפְ ּ  

ֶפׁש  הוא ַהּנֶ ְּפִניִמיות ַהתֹוָרה ֵהם ַחִיים ִלְפִניִמיות ַהגוף ׁשֶ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּּ
ְּוַהִחיצֹוִניות ְלִחיצֹוִניות ַהגוף ּ ּּ ּ ֶרֶמז ְוסֹוד  ,ּ ֵאין ֵיֶצר ָהַרע ְוָהעֹוְסִקים ּבְ

ֶהם   .ָּיכֹול ְלִהְתָגרֹות ּבָ
ֵלָמה ֶפֶרק ח(   )ו"אֹות כ' ֶּאֶבן ׁשְ

ָלה   )לז ִלּמוד ַהַקּבָ ֻאָלה ּבְ ִּעַקר ַהּגְ ּ ּּ  

ַּהְגֻאָלה לֹא ִתְהֶיה ּ ּ ַרק ַעל ְיֵדי ִלמוד ַהתֹוָרה,ּ ּ ְּוִעַקר ַהְגֻאָלה  ,ּ ּּ
ָלה ִלּמוד ַהַקּבָ ּּבְ ּ.  
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ֵלָמה ֶפֶרק י(   )'אֹות גא "ֶּאֶבן ׁשְ

ֲעֵרי אֹוָרה   )לח   ִּלְלֹמד ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוׁשַ

ּנו ַאְלִתי ִמּמֶ ּׁשָ עור ִלּמוד :ּ ִ ֶרך ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבתֹו ַהּשׁ ּ ֵאיך ַהּדֶ ּ ְ ְ

ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּׁשֶ ּ?  

יב ֲעֵרי אֹוָרה :ְוֵהׁשִ ְּכֵדי ְלָהִבין ְקָצת ּ ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוׁשַ
זַֹהריּּנוִיַּהִכ ִלי ַהֵפרוׁש,ַּהָקדֹוׁש ּם ּבַ ּ ַרק ּבְ ל וַמִסיַע ְלִעְנָין ,ּ ּ ִכי הוא ְמַבְלֵבּ ּ ּ ּ

  .ַאֵחר
ֵלָמה ֶפֶרק י(   )'א אֹות ג"ֶּאֶבן ׁשְ

ָלה   )לט ּבִ, ּסֹודֹות ַהַקּבָ י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה "י ְוָהֲאִר"ֹקֶדם ַרׁשְ
דֹול סֹוד ּגָ ך ׁשוב לֹא, ָּהיו ּבְ ְּוַאַחר ּכָ ְּוִהִתירו ְלַגלֹות ,  ָהָיה סֹודְ ּ ּ

  ַהּסֹוד

ְתִחָלה סֹוד ְוַאַחר ָכך ׁשוב ֵאינֹו סֹוד ְכגֹון  ֵהם ּבִ ֵּיׁש ַכָמה ְדָבִרים ׁשֶ ּ ּ ּּ ְ ּ ּ
ר יֹוַחאי ְוָהֲאִר ְמעֹון ּבַ י ׁשִ קֶֹדם ַרּבִ ָלה ׁשֶ ְּקָצת סֹודֹות ַהַקּבָ י ִזְכרֹונֹו "ּ

ִּלְבָרָכה ָהיו ֵאלו ַהְדָבִרים ּבְ ּ ִרים ִמֶזה ִכי ִאם , ּסֹוד ָגדֹולּּ ְּולֹא ָהיו ְמַדּבְ ּ ּ
סֹוד ָגדֹול ְמאֹד ר יֹוַחאי ְוָהֲאִר, ּּבְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ יֵמי ַרּבִ ְְוַאַחר ָכך ּבִ י ִזְכרֹונֹו "ּ

ְּוִהִתירו ְלַגלֹות ַהּסֹוד ְקָצת, ּׁשוב לֹא ָהָיה סֹוד, ִלְבָרָכה ּ ְוֵכן ֵיׁש . ּ
ַּכָמה ְוַכָמה ְדָבִר ּ ּ ִאים לֹא ִיְהיו ּ ָיִמים ַהּבָ ו סֹוד ְוַאַחר ָכך ּבַ ֵהם ַעְכׁשָ ּים ׁשֶ ּ ְ ּ

  .סֹוד
ֶרְסֶלב"ַּחֵיי מֹוֲהַר(   )ט"תי, ן ִמּבְ

ֵאינֹו ֵמִבין  )מ ַּהזַֹהר ְסֻגָלה ַאף ׁשֶ ּ  

ֶזה ָהאֶֹפן ָאר ַהִלמוד ִיְהֶיה ּבְ ּוְבִנדֹון ׁשְ ּּ ּ ַעל ֵעֶסק ָגדֹול  :ּ הוא ּבַ ִּמי ׁשֶ ּ
ֵאינֹו ֵמִביןִיְהֶיה רֹב ִל זַֹהר ַהָקדֹוׁש ַאף ׁשֶ ּּמודֹו ּבַ ּ י ָמה ִאְכַפת ֵליה ,ּ ּ ּכִ ּ

ֵאינֹו ֵמִבין ֲאִפלו ָהִכי הוא ְסֻגָלה ּׁשֶ ּּ ּ.  
ּר ַהָזֵקן ַהְקָצִרים ַדף תקע"ַמַאְמֵרי ַאְדמֹו( ּ   )א"ּ

ֵסֶפר ַהזַֹהר   )מא ֵּעת ָקבוַע ּבְ ּ  

ָכל יֹום ִלְּוָהִעָקר  ִיְהֶיה ֵעת ָקבוַע ּבְ ּׁשֶ ְּכמֹו ְּלמֹד ִסְפֵרי מוָסר ּ
ינו ָתם  ר ְלַרּבֵ ית ָחְכָמה ְוֵסֶפר ַהָיׁשָ ֵּראׁשִ ּ ֵסֶפר ַהזַֹהרּ ּוִבְפָרט ּבְ ּ.  
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ָעִרים ַעּמוד (   )40ֵּמָאה ׁשְ

ִּתקוֵני ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש    )מב ּּ ּ ׁש-ּ ָנה ַמּמָ   ּ ֹקֶדם ַהׁשֵ

ת ַתְלִמיִדי ַהֻמְבָהק ְוכו ִּלְכבֹוד ְקֻדׁשַ ּ ַּרב ָדִוד ֵנרֹו ָיִאיר ּמֹוֵרנו ָה' ּּ
ּוְמאֹד ֵיׁש ִלי ַצַער ָגדֹול ִמֶזה' ְּוכו ּ ְ ֲאָבל ִאיָעְצך ִויִהי ֱאלִֹקים ִאָתך,ּ ָכל  .ָּ ּבְ

ׁש ִתְלמֹד ַמֲאָמר ֶאָחד ִמִתקוֵני ַהזַֹהר  ָנה ַמּמָ ֵ ַּלְיָלה קֶֹדם ַהּשׁ ּ ּ ּּ
ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ַטח וַבל ִתיָרא ּבְ ן ּבֶ ַּהָקדֹוׁש ְוָאז ִתיׁשַ ּ ּ ַרךּ ם , ְם ִיְתּבָ ְּוַהׁשֵ

נו ַאֲהָבתֹו ְוִיְרָאתֹו ַדְוָקא ִלּבֵ ַרך ִיַטע ּבְ ִּיְתּבָ ּ ּ אי ,ּ ָאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון,ְ  ִמּנַ
ם ִמֶמעִזּבוז ַעל ׁשֵ י ֱאִליֶעֶזר ּבַ ן מֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ָרֵאל ּבֶ ּמֹורֹו ִיׂשְ ּּ.  

ם טֹוב( ֶתר ׁשֵ   )ּכֶ

ַּדף ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ַאִליּבָ   )מג ּ   א ֵריַקְנָיאּ

א  יׁשָ ל ִמיֵלי ּבִ א ֵריַקְנָיא מֹוֵנַע ּכָ ף זַֹהר ַהָקדֹוׁש ַאִליּבָ ּּדַ ּ ֵמר ּ ְּוִהׁשָ
יֲאך ְלָבְבך ַלְחדֹל ִמֶזה ֶּפן ַיׁשִ ּ ָ ָ ּ ּ.  

ה ְגִריְנַוְלד ֵמחֹוְסט אֹות כא( י מׁשֶ   )ַּהְנָהגֹות ַרּבִ

ה ְלָהִבין   )מד ִטיָרתֹו ִיְזֶכּ   ַאַחר ּפְ

ַּוֲאִפלו ַמה ׁשֶ ּ ַּהִלּמוד ּ ַאף ַעל ִפי ֵכן ,ֵּאינֹו ָיכֹול ְלָהִבין ַעל ּבוְריֹוּ ּ
ַעְצמֹו הוא תֹוֶעֶלת ּּבְ ה ,ּ ך ָחְמרֹו ָאז ִיְזֶכּ ּכֵ ִיְזּדַ ַאַחר ְפִטיָרתֹו ׁשֶ ְ ׁשֶ ּ ּ

ֵאינֹו יֹוֵדַע .'ְּלָהִבין ְוכו ְּלָכך ִיְלמֹד ָאָדם ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ְ.  
ּבָ( ים ׁשַ ְּמאֹור ֵעיַנִים ִחדוׁשִ   )תּ

ֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש   )מה ָמה ְוָדָבר ַהׁשָ ׁשָ ל ַלּנְ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁש ְמֻסּגָ ּ  

ְּוַגם ָצִריך ָכל ָאָדם  ָכל יֹום ֵסֶפר זַֹהר ְ ְּלַהְרִגיל ֶאת ַעְצמֹו לֹוַמר ּבְ
ַּהָקדֹוׁש קֶֹדם ַהְתִפָלה ּ וִמן ֱאלול ַעד ַאַחר ָיִמים טֹוִבים ִלְגמֹר ,ּּ ּ

ֵּסֶפר ִתקוִנים ַהָקדֹו ּּ ּ ֵהן ֲאִני ֵעץ ָיֵבׁש וִמי ָאֹנִכי ,ְּוַאל ֹיאַמר ַהָסִריס .ׁשּ
ָלה ִסְפֵרי ַקּבָ ת ֶאל ַהקֶֹדׁש ְפִניָמה ּבְ ָּלֶגׁשֶ ִּכי ְכָבר ִהְסִכימו ָכל ַהַצִדיִקים . ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ם ַהַצִדיק ַהְמֻפְרָסם ַהָמנֹוַח מֹוֵרנו ָהַרב ְצִבי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  ּוְברֹאׁשָ ּּ ּ ּ
ַכָמה ְרָאיֹות מֹוִכיחֹות ִכי ֶזהו ֵמֲעַצת ִּמִזיִד ִסְפרֹו סור ֵמַרע ּבְ ּיְטׁשֹוב ּבְ ּּ ּ

ָיֵמינו ֶקר ּבְ ַּהֵיֶצר ְוׁשֶ ֵאינֹו ֵמִבין ַהכֹל,ּ ְּלׁשֹון ַהזַֹהר ִּמָכל ָמקֹום , ּ ְוַאף ׁשֶ
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ָרֵאל ָק ֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש ִיׂשְ ָ ָבר ַהּשׁ ָמה ְוהוא ּדָ ׁשָ ַּהָקדֹוׁש ְמֻסָגל ַלּנְ ּ ָטן ּ
ם הוא ָמתֹו, ְּוָגדֹול ׁשָ ל ֶאָחד ְלִפי ֲהָבָנתֹו ְוׁשֶֹרׁש ִנׁשְ   .ּכָ

רֹות( עִוויץ אֹות ה,ַהְנָהגֹות ְיׁשָ אְקׁשֶ י ְצִבי ִהיְרׁש ָהאָראִוויץ ִמּבָ   )' ַרּבִ

ֶפׁש   )מו דֹול ֶאל ַהּנֶ ֵלמות ּגָ ִּלּמוד ַהזַֹהר הוא ׁשְ ּ ּּ  

הות ִיְלמֹד  ִיְהֶיה לֹו ׁשְ ָכל ְזַמן ׁשֶ ּּבְ ָנה ְגָמָרא ֲהָלָכה "ַּהַתַנּ ּך ִמׁשְ ְ

ּוַבִמְדָרׁש וַבזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּ ּ ֵלמות ָגדֹול ֶאל ִּכי . ּּ ִּלּמוד ַהזַֹהר הוא ׁשְ ּ ּ ּּ
ֶפׁש ֵאינֹו ֵמִבין ,ַהּנֶ ל ַהזַֹהר ְלַבד ְמֻסָגל ְמאֹד, ְּוַאף ַעל ִפי ׁשֶ ַּהָלׁשֹון ׁשֶ ּּ.  

ֵּסֶדר ַהִלּמוד( י ֲחנֹוך ֶהעִניך,ּ ְ ַרּבִ   )' אֹות ב, ֵמָאֶלעְסקְ

ה   )מז ָאר ַהִלּמוד, ִּלְלֹמד ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהְרּבֵ יק ׁשְ ְּוֵאין ַמְסּפִ ּ  

י(ָאַמר ִלי  ֲאִני ָצִריך ) ל" ִמָקאִריץ ַזַצִּפְנָחס ַרּבִ ִלְלמֹד ֵסֶפר ְׁשֶ
ה  כות ַהָגלות ָצִריך ְלָהִאיר ) ַרייְנָטאןְִזיך ַא(ַּהזַֹהר ַהְרּבֵ ְִכי ֵמֲחַמת ַחׁשְ ּ ּּ ּ

ִלמודֹו  הוא ַמְתִמיד ּבְ ָאר ַהִלמוד ֲאִפלו ׁשֶ אֹור ָגדֹול ְוֵאין ַמְסִפיק ׁשְ ּּבְ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ ּ
עוִרים ָאר ַהׁשִ ׁשְ ּּבִ ן יֹוַחאי ,ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ זַֹהר ׁשֶ ּ ְוֵכן הוא ּבַ ַהזַֹהר ּ ּׁשֶ

יָחא א ְמׁשִ ַמְלּכָ ָדָרא ּדְ ם ,ָיֵגן ּבְ   .ַּעֵין ׁשָ
  )ִּמְדָרׁש ִפְנָחס – ד"ּנֶֹפת צוִפים קמ(

ִניִמּיות ְדָבָריו   )מח ֵאינֹו ֵמִבין ּפְ ַּאף ִמי ׁשֶ ל ֵחך ַהטֹוֲעמֹו , ּ ּּכָ ְ

ָכה ָמה ְלָהִאיָרה וְלַזּכְ ׁשָ ל ַלּנְ ְּמֻסּגָ ּּ  

יַח  ת ֵסֶפר ַהזַֹהר ְותֹוַעְלתֹוּוִמי ָיכֹול ׂשִ ַ ּגֶֹדל ְקֻדּשׁ ּ ר ְדָבָריו ּ ּ ֲאׁשֶ
ְּצפוִנים ְוִנְסָתִרים ְכַלִפ ּ ּ ַתח ֵעיַנִים ֶּפ .ּיִדים ּבֹוֲעִרים ְמִאיִרים וַמְזִהיִריםּ

ָפׁשֹות תֹוכֹו ָרצוף ַאֲהָבה, ְּמקֹור ַהַחִיים ַּחֵיי ַהּנְ ּ ּ ְדָבָריו ַמְלִהיִבים ֶאת ,ּ
ד ְוַהּנֹוָרא ְכּבָ ם ַהּנִ ַּהְלָבבֹות ְלַאֲהָבה וְלִיְרָאה ֶאת ַהׁשֵ ּ ֵאינֹו . ּ ְוַאף ִמי ׁשֶ

ֵּמִבין תֹוִכיו ּ ּת ְפִניִמיות ְדָבָריו ּ ּ ּ ל ֵחך ַהּטֹוֲעמֹו ְולֹוֵמד ְלׁשֹונֹוּ ָבָריו ,ְּכָ  ּדְ
ָכה  ָמה ְלָהִאיָרה וְלַזּכְ ׁשָ ה ְמֻסָגִלים ַלּנְ ֵּהּמָ ּּ   .ַּכּנֹוָדעּ

ית ִדין ַאְמְסֶטְרַדם ִלְדפוס ַהזַֹהר תקס( ַּהְקָדַמת ּבֵ ּ ּ   )ד"ּ

ָמה ַאף ְד   )מט ׁשָ ל ַלּנְ ְּלׁשֹון ַהזַֹהר ְמֻסּגָ   ָלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמרּ

ְּכָבר נֹוַדע גֶֹדל ְיַקר ִתְפֶאֶרת ְוגֶֹדל ְתִהלֹות  ּּ ּ ֵּסֶפר ַהָיָקר ְוַהָקדֹוׁש ּ ּ
ִּתקוֵני זַֹהר  ן יֹוַחאי ֵזֶכר ַצִדיק ּּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ר ַהַתּנָ ִחּבֵ ּׁשֶ ּ
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ְל ,ִלְבָרָכה קֹד ַעל ּדַ ֵרי ָאָדם ׁשֹוֵמַע לֹו ִלׁשְ ר  ,תֹוָתיו יֹום יֹוםַאׁשְ ֲאׁשֶ
ֲּחָכִמים ִהִגידו  ַאף ְלׁשֹונֹו ְלׁשֹון ַהָזָהב ּ ְּמֻסָגל ְמאֹד ) ַּהזַֹהר(ּׁשֶ

ָלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ָמה ַאף ּדְ ׁשָ   .ַלּנְ
ַמת ָהַרב ַהָקדֹוׁש ֵמַאְפָטא ִתקוֵני זַֹהר ְדפוס ֶמעִזּבוז( ַּהְסּכָ ּ ּּ ּ ּ ּּ(  

זֹ   )נ ין ּבַ ִּלְלֹמד ָחֵמׁש ַדּפִ ָכל יֹוםּ   ַהר ּבְ

ָכל יֹום זַֹהר ּבְ ִפין ּבַ ְּוָראוי ִלְקּבַֹע ַעְצמֹו ִלְלמֹד ָחֵמׁש ּדַ ּ ְּוהוא  ,ּ
ֶפׁש ְלָהִאיָרה וְלַזְכָכה וְלַתְקָנה וְלַכלֹות  ּתֹוֶעֶלת ָגדֹול ְוִתקון ָגדֹול ַלּנֶ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

נַֹעם ַה ּקֹוִצים ִמדֹות ָרעֹות ְוַתֲאוֹות ָרעֹות ִלְזכֹות ּבְ םּ ּ ְוהוא ַמְרֵפא ,ּׁשֵ ּ
ֶפׁש ל ַהּנֶ ִעים ׁשֶ ְּוִתקון ַלֲחָטִאים וְפׁשָ ּ ּ.  

ע ְלַהִחיָד( ֶאְצּבַ   )'א אֹות מ"מֹוֶרה ּבְ

ין ֹזַהר אֹו    )נא ה ַדּפִ ּיֹאַמר ֲחִמׁשָ ִּתקון ְלַבַעל ְתׁשוָבה ׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ
ָכל יֹום ִּתקוִנים ּבְ ּ ּ  

ּי ִתקון ְלַבַעל ְתׁש"ָנַתן ָמָרן ָהֲאִרְוֵכן  ּ ה ּּ ָ יֹאַמר ֲחִמּשׁ ּוָבה ׁשֶ ּ
ָכל יֹום ִפין זַֹהר אֹו ִתקוִנים ּבְ ּּדַ ּּ ַע ִלמודֹו  ,ּ י ִלְקֹבּ ְּוֵכן ָנַהג מֹוִרי ְוַרּבִ ּ

ַלְיָלה זַֹהר, ּּבַ ָניֹות אֹו ּבַ ִמׁשְ ּּבַ ֵניֶהם ְכֶאָחד טֹוִבים, ּ   .ּאֹו ׁשְ
ע ְלַהִחיָד( ֶאְצּבַ   )'א אֹות מ"מֹוֶרה ּבְ

ִּלּמוד ֹזַהר ַהָק   )נב ִאלו ִחֵדׁש ּ ֵאין ֵמִבין ָחׁשוב ּכְ ּדֹוׁש ַאף ּבְ ּ ּּ
ים ִּחדוׁשִ ּ  

ַמִים ִמַמַעל ׁשָ הוא ָחׁשוב ְמאֹד ּבַ י תֹוָרה ׁשֶ ַּמֲעַלת ִחדוׁשֵ ּ ּ ּ ּּ  ַעד ,ּ
ים ַמִים ֲחָדׁשִ ּבֹוֶנה ׁשָ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ָאְמרו ּבַ ּׁשֶ ּ ּ ְוָעָליו ַהָכתוב אֹוֵמר,ּ ּ: 

ַמִים ְוִליסֹד" ּ ָאֶרץ ְוֵלאמֹר ְלִציֹון ַעִמיִלְנטַֹע ׁשָ ּ ַאל ִתְקֵרי ַעִמי ,"ָּאָתה ּ ּ
ֶּאָלא ִעִמי רוך הוא ,ּ ָתף ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ה ׁשֻ ֲעׂשֶ ּנַ ּׁשֶ ּ ְּ ּ ְוהוא ִתקון ָגדֹול ,'ּ ְוכוּ ּּ ּּ

ִרית ְוכו ְּלָכל ָעוֹון וְלָכל ַחָטאת וִבְפָרט ַלֲעוֹון ְפַגם ַהּבְ ּ ּּ ִּלּמוד ֵסֶפר  ְוַגם .'ּ
יםַּהזַֹה ׁש ִחּדוׁשִ ִאלו ִחּדֵ ֵאין ֵמִבין ָחׁשוב ּכְ ּר ַהָקדֹוׁש ַאף ּבְ ּ ּּ ְוֶאָחד . ּ

ַמִים ָ ְיַכֵון ִלּבֹו ַלּשׁ ְמִעיט וִבְלַבד ׁשֶ ה ְוֶאָחד ַהּמַ ְרּבֶ ַּהּמַ ּּ.  
ֶּפֶלא יֹוֵעץ ֵעֶרך ִחדוׁש( ּ ְּ(  
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ּלֹוַמר ֹזַהר ָחָדׁש ֹקֶדם ַהְתִפָלה   )נג ּ  

ִאם ַּתִגיד ְלָהַאְבֵרִכים ׁשֶ ּ רֹוִצים ְלַהִגיד ְמַעט זַֹהר קֶֹדם ַהְתִפָלה ּ ּּ
ַיִגידו זַֹהר ָחָדׁש ּׁשֶ ּ ִמֶזה ַגם ֵכן ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ָחִסיד,ּ ּ ׁשֶ ּּ ּ.  

י ָא( ם ָהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ׁשֵ ִּדְבֵרי ַאֲהֹרן ּבְ   )ּר ִמְסטֹוִליןׁשֵּ

י הוא ְמ   )נד מֹורֹות ּכִ ַאׁשְ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ִּיְלְמדו ּבַ ּּ ך ּ ְַזּכֵ

ָמה ׁשָ ל , ַהּנְ ֹרב ַרֲחָמיו ְיַמֵלא ּכָ רוך הוא ּבְ ְּוַהָקדֹוׁש ּבָ ּּ ְּ

ֲאלֹות ִלּבֹו   .ִמׁשְ

מֹורֹות ַאׁשְ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ִּאם ָזָכה ִיְלמֹד ּבַ ְזכותֹו ֵיְצאו ,ּ י ּבִ ּ ּכִ ּ
ּדֹוָמה ְלַלְיָלה ָרֵאל ֵמַהָגלות ׁשֶ ִּיׂשְ לֹא ָזָכה ַלֲהִבינֹו .ּ ַּאף ַעל ִפי  ,ְּוַאף ׁשֶ

ָמה ׁשָ ְֵכן ִיְלמֹד ַהָלׁשֹון ִכי הוא ְמַזֵכך ַהּנְ ּ ּּ רֹב  ,ּ רוך הוא ּבְ ְּוַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ
ְזכות ִלּמוד ְלׁשֹון ַהזַֹהר ְפָרט ּבִ ֲאלֹות ִלּבֹו ּבִ ל ִמׁשְ ַּרֲחָמיו ְיַמֵלא ּכָ ּ ּ ּ, 

ִלי הוא ְמַגְמֵגם ּבְ יה ַאף ַעל ִפי ׁשֶ י הוא ַנְייָחא ַקּמֵ ּּכִ ּ ּּ ֵניה ּ ַּוַדאי ּׁשְ
ַּמאן ָחׁשוב ַמאן ָספון וָמאן ָרִקיַע ּ ְזכות ֶזה,ּ רוך הוא ְיַמֵהר ,ּ ּבִ ּ ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ

ְּוָיִחיׁש ִויַדֵלג וָבא ְלִציֹון גֹוֵאל ּּ   .ּ ָאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון,ּ
ַמִים( ַער ַהׁשָ ִּסדור ׁשַ ּ ְתבו ַהַקְדמֹוִנים, ּ ּכָ ֵסֶדר ַהִלּמוד ׁשֶ ּּבְ ּ ּ ּ(  

ָנה ִל   )נה ָכל ַהׁשָ לֹו ּבְ ְּלֹמד ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּכֻ ּ ּ ְמַחְלִקים -ּ
ָנה ל ַהׁשָ ל ּכָ ִמים ׁשֶ ִפי ַהּיָ ים ּכְ ַּהַדּפִ ּ  

ַּגם ַדע ִכי  ּ ָנהּ ָ ָכל ַהּשׁ לֹו ּבְ ֵּיׁש נֹוֲהִגים ִלְלמֹד זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּכֻ ּ, 
ָנה ָ ל ַהּשׁ ל ּכָ ִפי ַהָיִמים ׁשֶ ִפים ּכְ ַחְלִקים ַהּדַ ּמְ ּׁשֶ ּ ֵרי  ,ּ ֵריֶהם ְוַאׁשְ ְוַאׁשְ

  .ֶחְלָקם
ַער ד( ֵסא ֵאִלָיהו ׁשַ ּּכִ ּ ּ'(  

ְתָקא   )נו ל ֵחֶלק ַעל ּפִ ים ְוִלְרׁשֹם ּכָ י ַדּפִ ְּלַחֵלק ַהזַֹהר ַעל ּפִ ּ ּ
י ִעיָרם ַהֲחֵרִדים ַעל ְדַבר , ֶאָחד ְתָקאֹות ְלַאְנׁשֵ ִּויַחְלקו ַהּפִ ּ ּ

ם ל ֶאָחד ֵחֶלק ָהָרׁשום ּבְ, ַּהׁשֵ   .ָכל יֹוםִּלְלֹמד ּכָ

ַּגם ֵאֶלה ַהֲחָכִמים ל ִעיר ְוִעיר ְוָכל ֶפֶלך ,ּ י וַמְנִהיֵגי ּכָ ְ ָראׁשֵ ּ ּ
ְוֶפֶלך ֵפי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ג,ּ ימו ֵלב ְלַחֵלק ּדַ ָיׂשִ ּ ׁשֶ ּּ ּ ּ ה ' ּ ֲחָלִקים ְלַכּמָ

ל ֵחֶלק ַעל ִפְתָקא ֶאָחד,ֲחָלִקים ּ ִויַחְלקו ַהִפְתָקאֹות ,ּ ְוִלְרׁשֹם ּכָ ּ ּ
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ל ֶאָחד ֵחֶלק ָהָרׁשום ְלַאְנ ם ִלְלמֹד ּכָ ֵ ַבר ַהּשׁ י ִעיָרם ַהֲחֵרִדים ַעל ּדְ ּׁשֵ
ָכל יֹום ל ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ,ּבְ ָלם ּכָ ין ּכֻ ִיְגְמרו ּבֵ ּ וְבֶזה יוְכלו ַלֲעׂשֹות ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ּּ

ָכל יֹום ְויֹום ּוְכָבר נֹוַדע ִכי  ,ּבְ ְזכות ִלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ָיבֹוא ּ ּּבִ ּ ּ ּ
ָיֵמינו ְמֵהָרה ּבְ ַּהגֹוֵאל ּבִ   .ּ ָאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון,ּ

ַער ד( ֵסא ֵאִלָיהו ׁשַ ּּכִ ּ ּ'(  

ֻאָלה ָהֲאִמִתית    )נז ִּתקון ַלּגְ ּּ אֹוִנים -ּּ ִנים ַהּגְ ּ ִמַטַעם ַרּבָ
א ָּמאֵרי ְדַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ  

כ   )נח א ָעֵלינו ְלטֹוָב"ִּלְגֹמר ָהֶאֶלף ִסּיוִמים ּבְ ּה ֱאלול ַהּבָ  הּ
ל ּכְ ֵני ֶחְבָרתֹו ׁשֶ חֹות ִעם ּבְ עור ָהִראׁשֹון יֹוֵתר אֹו ּפָ ִּפי ׁשִ

ָתַקד ּ ִסּיום ֹזַהר ֶאָחד ְלִעלוי ַמָזל ַע,ֶּאׁשְ ּ ָרֵאלּּ ּ וְלַבֵטל ,ם ִיׂשְ ּ
ל ַהָצִרים אֹוָתם ֶעְליֹוִנים ְוַתְחתֹוִנים ּּכָ   .ּ ְוָיֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבינו,ּ

ְּכָבר ָידוַע ִלְכבֹוָדם  ר הוא ַמֲעַלתּ ּ ִלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֲאׁשֶ ּּ ּ
א  ל ִמיֵני ֻפְרָעֻניֹות וְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ומֹוָתָנא ְוַחְרּבָ ל ּכָ ְּמַבּטֵ ּ ּ ּ

ּוִבָזה ֵמָעְלָמא מֹוְדעֹות . ּ ָרֵאל ּבְ ָעְבָרה ְכָבר עֹוַרְרנו ַעם ִיׂשְ ָנה ׁשֶ ְּוַהׁשָ ּ ּ
ִּתקון ַלְגֻאָלה" ּ ּּ ִנים ַהְגאֹוִנים ָמאֵרי ְדַאְרָעא ִּמַט" "ָּהֲאִמִתית ּ ַּעם ַרּבָ ּ

א ר ִהיא ֶנֶעְתָקה ְלַמָטה" ַּקִדיׁשָ קֹד ַעל ִלּמוד ַהזַֹהר ִלְגמֹר  ,ֲּאׁשֶ ִּלׁשְ ּ
ָאֶרץ וְבחוָצה ָלָאֶרץ ֶאֶלף ִסיוִמים ּּבָ ּ ְלנו ,ּּ ר ִקּבַ ימֹות ֲאׁשֶ ּוְכִפי ָהְרׁשִ ּ, 

ׁש ֵמאֹות ִסי ּלֹא ִנְגַמר ַרק ְלֵעֶרך ׁשֵ ֵני וְגאֹוֵני ֶאֶרץ ,ּוִמיםְ ּ ַעל ֵכן ֲאַנְחנו ַרּבָ ּ ּ
ֶגת ִלְלמֹד עֹוד ַפַעם  ר ָידֹו ַמׂשֶ ָרֵאל ֲאׁשֶ ר ִיׂשְ ים ִמָכל ּבַ ה ְמַבְקׁשִ ַּהְקדֹוׁשָ ּ ּּ ּ

כ ְכֵדי ִלְגמֹר ָהֶאֶלף ִסיוִמים ּבְ ּּבִ א ָעֵלינו ְלטֹוָבה"ּ ּה ֱאלול ַהּבָ עור ,ּ ּ ְכִפי ׁשִ ּ
ָתַקדָהִראׁשֹון יֹוֵתר אֹו ל ֶאׁשְ ֵני ֶחְבָרתֹו ׁשֶ ּ ָפחֹות ִעם ּבְ ִּסיום זַֹהר ֶאָחד  ,ּ ּ
ְּלִעלוי ַמָזל ַע ּ ל ַהָצִרים אֹוָתם ֶעְליֹוִנים ּ ל ּכָ ָרֵאל וְלַבּטֵ ּם ִיׂשְ ּ

יָנה ,ְּוַתְחתֹוִנים בֹוָתם ְולֹא ַתֲעׂשֶ ּ ְוָיֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבינו ִויַקְלֵקל ַמְחׁשְ ּ
ָיה ְּיֵדיֶהם תוׁשִ ּ רֹור  ְו,ּ ן ָלֶבַטח ְוִנְרֶאה וְקָראֶתם ּדְ כֹּ ָרֵאל ִיׁשְ ִּיׂשְ

ָאֶרץ   .ּבָ

ּוְבִתקון ל ֵסֶפר ִכֵסא ֶמֶלך ְוֶזה ְלׁשֹונֹו' ּּ ְּבַ ּ ה ָגדֹול ִחיוב ַעל : ּּ ּמָ ּּכַ ּ ּ
ָלה ם ַכָמה ָגדֹול ִאם ֵאיָנם לֹוְמִדים ,ַּתְלִמיד ָחָכם ִלְלמֹד ַקּבָ ּ ְוָעְנׁשָ ּ ּ

ָלה ֶּרך ָגלוָתא ְוגֹוֵרם אֹ,ַקּבָ ּ ּ ִכי ֵהם ְמַעְכִבים ַהְגֻאָלה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן,ְ ּ ּ ּ ִכי ,ּ
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ה  לֹא ַנֲעׂשֶ ָלה ַמה ׁשֶ ִלמוד ַהַקּבָ ָעה ַאַחת ּבְ ׁשָ ה ּבְ ַּיֲעׂשֶ ּּ ִּלמוד חֶֹדׁש ָיִמים ּבְּּ ּ
ֵטי ַהתֹוָרה ְפׁשָ ּ ִכי ָגדֹול כָֹחה ְלָקֵרב ַהְגֻאָלה,ּּבִ ּ ּּ ּ ּ.  

ּוְבִתקון מ ם ּבְ"ּּ ְִכֵסא ֶמֶלךג ׁשָ ִגיְרָסא  ,ּ י ִלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּּכִ ּ ּ
ָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות ה ִלְלמֹד וְלָהִבין ֲאִפלו ,ּבְ ן ִאם ִיְזֶכּ ּכֵ ּ ְוָכל ׁשֶ ּּ

ֵּפרוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד לֹא ,ּ ֶ ָעה ַאַחת ַמה ּשׁ ׁשָ ה ּבֹו ִתקון ְלַמְעָלה ּבְ ּ ַיֲעׂשֶ ּּ ּ
ִלּמוד ַהְפ ה ּבְ ַּיֲעׂשֶ ָנה ְתִמיָמהּ ט ׁשָ ן עֹוָלם ,ּׁשָ הוא ּבֶ ּ וֻמְבָטח לֹו ׁשֶ ּ

א ַמְלּכָ ֵני ֵהיָכָלא ּדְ א ִמּבְ ִבים ,ַהּבָ ֶלך ַהיֹוׁשְ ּ ְוִיְהֶיה ֵמרֹוֵאי ְפֵני ַהּמֶ ְ ּ
ְרִקיָעא ַמְלכוָתא ּדִ   .ִּראׁשֹוָנה ּבְ

ר ָדָרא אֹוְמִרים ְוִכי ַאְכׁשַ ּוַמה ׁשֶ ּ ה,ּ דֹורֹות ,ּ ַאְדַרּבָ ּבַ ָהִראׁשֹוִנים ּ ׁשֶ
ָמָתם  ים ִמְמקֹומֹות ְגבֹוִהים ָיְכלו ְלַטֵהר ִנׁשְ מֹות ְקדֹוׁשִ ָהיו ָלֶהם ְנׁשָ ּׁשֶ ּּ ּ

ֵטי ַהתֹוָרה ְפׁשָ מֹות ְנמוִכים ְוַגם  ,ּּבִ יָחא ְנׁשָ ְמׁשִ ִעיְקָבא ּדִ ו ּבְ ְּוַעְכׁשָ
ר ְלַטֵהר ִנ רות ַהִחיצֹוִנים ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ִאי ֶאְפׁשָ ִּהְתַגּבְ ָמָתם ַרק ּ ׁשְ

ים ְיָקִרים ַסִמּ זַֹהר ַהָקדֹוׁש, ּבְ ַּהְינו ּבַ ּ י ְלׁשֹון ַהזַֹהר ְמֻסָגל ְלֶזה , ּ ּּכִ ּ
ִלְגלוג ִפְטפוט ְלחוד ַוֲאִפלו ּבְ ֲּאִפלו ּבְ ּ ּ ּ ּּ ל ַרע .ּּ ָמר ִמּכָ ּ וְבֶזה ִיְהֶיה ִנׁשְ

עֹוָלם ַהֶזה ַהָחְמִרי ְוַג ְקִרים ָרִעים ּבָ ִּמֵיֶצר ָהַרע וִמּמִ ּ א ּ עֹוָלם ַהּבָ ם ּבָ
ת ִפְנָחס  ,ָּהרוָחִני ַּכּנֹוַדע ִמזַֹהר ַהָקדֹוׁש ָפָרׁשַ ּ ּ ּ א )ט"ַּדף רי(ּ  ,ּּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ

יַאת ַהגֹוֵאל אֹור תֹוָרה  ְתֵריה ַעד ּבִ ָכל ָדִרין ַדֲהוֹו ֲאּבַ ְּדָנִהיר ָחְכָמֵתיה ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ
ֵיׁש ְזכות ִאם ַמֲחִזיִקים ִסְתֵרי תֹוָר ּׁשֶ ּ ִית ַאף ִאם לֹא ְמִביִנים ּ ּבַ ה ּבַ

  .אֹוָתם
ַער ד( ֵסא ֵאִלָיהו ׁשַ ּּכִ ּ   )ח"אֹות י' ּ

י ּבוָנ   )נט יְסָחאַּרּבִ ׁשִ ֶצר ָהַרע : ם ִמּפְ ִּמקֶֹדם לֹא ָהָיה ַהּיֵ
ך ל ּכָ ר ּכָ ּבֵ ְגֶלה ְלַתְבִלין ְלֶנְגדֹו, ְִמְתּגַ ּנִ ְּוָהָיה ַדי תֹוָרה ּבַ ֲאָבל , ּּ

ֻאָל ַּעָתה ֹקֶדם ַהּגְ ר יֹוֵתרּ ּבֵ ֶצר ָהַרע ִמְתּגַ ּוְצִריִכים , ה ַהּיֵ
ְסָתר ּנִ ם ּבַ ְּלִהְתַחֵזק ּגַ ּ  

י ּבוָנ ָּהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ יְסָחא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָאַמר לֹו ְלָהַרב ּ ּם ִמְפׁשִ
י ֶהעִניך ֵמֲאֶלְכַסְנֶדר ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַּהָקדֹוׁש ַרּבִ ְ ּ ִחדוׁש ִלי ַעל ִעיר :ּ ְּפַרג ּ

ִהיא ְמקֹום לֹוְמִדים ִעיָדָנא , ׁשֶ ה וֵבין ּבְ ִעיָדָנא ְדָעֵסיק ּבָ ין ּבְ ְּותֹוָרה ּבֵ ּ ּּ ּ
י וַמְצ ה ָמִגּנִ ְּדָלא ָעֵסיק ּבָ ּ ם ַהַיֲהדות ִמיֹום ְליֹום ּ ִּלי ְוֵאיך ָירוד ׁשָ ּּ ּ ְ ּ

ית ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ִמקֶֹדם ָהָיה ּ ָאֵכן ָהִעְנָין הוא ?ֲאחֹוַרּנִ תֹוָרה ּּדְ י ּבַ ּּדַ
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ְגֵלית יָחא,ּ ֲאָבל ַעָתה,ַהּנִ ְמׁשִ ִעְקְבָתא ּדִ ּ ָצִריך ִלְהיֹות ַגם תֹוַרת , ּבְ ּ ְ

ְסָתר יֹוֵתר  ,ַּהּנִ ָכֶבה הוא ִמְתַחֵזק ּבְ ָאנו רֹוִאים ֵנר דֹוֵלק ְוקֶֹדם ׁשֶ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ּּ ּּ
ְלֶהֶבת עֹוָלה יֹוֵתר ּ ְכמֹו ֵכן ִמקֶֹדם לֹא ָהָיה ַהֵי,ְוׁשַ ּ ר ָכל ָכך ּ ְֶצר ָהַרע ִמְתַגּבֵ ּ ּ ּ

ְגֶלה ְלַתְבִלין ְלֶנְגדֹו ּנִ ְּוָהָיה ַדי תֹוָרה ּבַ ַּעָתה קֶֹדם ַהְגֻאָלה ַהֵיֶצר  ֲאָבל ,ּּ ּ ּ ּ
ְסָתר ּנִ ר יֹוֵתר וְצִריִכים ְלִהְתַחֵזק ַגם ּבַ ָּהַרע ִמְתַגּבֵ ּּ ּּ.  

ְמָחה ַדף נ( ּתֹוַרת ׂשִ   )ז"ּ

ָר  )ס ּוְבִגין ַדֲעִתיִדין ִיׂשְ יּ ְּדִאיהו , ֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחּיֵ ּ
ַרֲחֵמי, ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר לוָתא ּבְ יה ִמן ּגָ ִּיְפקון ּבֵ ּּ  

ַיְרִגיל ַעְצמֹו ִלְלמֹד  ַתֵדל ׁשֶ ַעל תֹוָרה ִיׁשְ הוא ּבַ ִּמִתקוֵני ַהֶקִרי ְלִמי ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ָלה ְוסֹודֹות ַהתֹוָרה  ָּחְכַמת ַהַקּבָ ּוְקִריַאת ] רֹונֹו ִלְבָרָכהח ִזְכ"ָהַרב ר[ּ

ָלה הוא ִתקון ְלָעוֹון ֶזה ַּהַקּבָ ּּ ִלים ֵמַחְצֵדי ַחְקָלא,ּּ  ַעל ,ּ ָלֵכן ִנְקְראו ַהְמֻקּבָ
כֹוְרִתים ָכל ַהְקִלפֹות ם ׁשֶ ּׁשֵ ּ ּ ְכַלל ִתקון ֶזה, ּ ְּוִלמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר הוא ּבִ ּ ּּ ּ ּ ּ .

ּוִבְפָרט ִלּמוד ִתקון מ ּ ּ ּ ִמֵסֶפר ִתח"ּּ הוא טֹוב ְלָאְמרֹו ּ ּקוֵני ַהזַֹהר ׁשֶ ּּ ּ
ָרָאה ֶקִרי ַאַחר ַהְתִפָלה יֹום ׁשֶ ּּבְ יֵמי ַהׁשֹוָבִבים טֹוב לֹוַמר ִתקון , ּ ְּוַגם ּבִ ּ ּ ּ

יֹומֹו "מ ְזַכר ִמֵדי יֹום ּבְ ּח ַהּנִ ּ ְוִנְרֶאה ִלי ַהַטַעם .)צ"ק(חֹק ְולֹא ַיֲעבֹר ּ
ָלה ַההוא ִתקון ִלמוד ַהַקּבָ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּּ ְִכי ַעל ְיֵדי ָעוֹון ֶזה גֹוֵרם אֶֹרך ,  ְלֶקִריּ ּ ּ

עִֹני ֶזה ֶהָעוֹון ָכַתְבִתי ְלֵעיל ּבְ ַּהָגלות ְכמֹו ׁשֶ ּ ּ ּ ַּעל ְיֵדי ִלּמוד ּ ְוַעָתה ,ּ
ָלה וַבזַֹהר ַהָקדֹוׁש הוא ְמָקֵרב ַהְגֻאָלה ַּהַקּבָ ּ ּּ ּ זַֹהר,ּּ ְמבָֹאר ּבַ ּ ְכמֹו ׁשֶ ּ ּ 

ַּהָקדֹוׁש וַבִתקוִנים ּּ ת ָנׂשא(ּוְבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא  ּּ ּוְבִגין  : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו)ָּפָרׁשַ
ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי ֲעִתיִדין ִיׂשְ ִאיהו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר, ּּדַ ּּדְ ּ ,

ַרֲחֵמי יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ.  
א ְדַחֵיי ֵחֶלק ב( ַּסּמָ   )ח"אֹות מ' ּ

ְתֵבי ָמָרן ָה   )סא ל "ֲאִרֹזַהר ּכִ א ּכָ י ָהעֹוָלם ַהּבָ י ִזְכרֹונֹו ְלַחּיֵ
ָעה ֹקֶדם ְזַמן ַהְתִפָלה ָמתֹו ִויָכְלתֹו ֲחִצי ׁשָ ֶּאָחד ְלִפי ּכֹחֹו ְוִנׁשְ ּ ּ  

ִעים ֲאִמיַרת ִתקון ֲחצֹות הוא ָחִביב ִלְפֵני ַהָמקֹום ,ַּדע ָאִחי ַהּנָ ּ ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
עור ִלי ׁשִ רוך הוא ּבְ ּּבָ ּ ּ ְוהוא ָכל ֶאָחד,ְּ ְבִכיֹות ּ ּ ְכִפי ֲאִמִתיות ְלָבבֹו ּבִ ּּ ּ ּ

ים ַדְי ָרֵאל ַהְקדֹוׁשִ ִכיָנה ְוַעל ַצַער ְוַדֲחקות ִיׂשְ ְּגדֹולֹות ַעל ָגלות ַהׁשְ ּ ּ ּּ  ,ָקאּּ
ָכל יֹום יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְוֵהם ֵהם  ִרים ּבְ ִעים ִמְתַגּבְ ְּוַהִחיצֹוִנים ָהְרׁשָ

ָרֵאל ַהְקדֹו יָתםַּהְמַצֲעִרים ִלְבֵני ִיׂשְ י ּבֵ ַפְרָנַסת ַאְנׁשֵ ים ּבְ ְ ְוַאַחר ָכך ,ׁשִ ּ
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ָניֹות ְגָמָרא אֹו  חֹות וְתִהִלים ִמׁשְ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ּׁשִ ּ ּ ְתֵבי ָמָרן ּ ִמְדָרׁש זַֹהר ּכִ
א"ָהֲאִר ל ֶאָחד ְלִפי ּכֹחֹו ,ּי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ ְוהוא ּכָ

ָמתֹו ִויָכְלתֹו ך,ְּוִנׁשְ ָעה קֶֹדם ְזַמן ַהְתִפָלהְ ְוִנְמׁשָ ּ זֹאת ַעד ֲחִצי ׁשָ ּ, 
ְתַיְסדו ַעל ִפי רוַח ַהקֶֹדׁש ַדְיָקא ּנִ ִסְפֵרי מוָסר ׁשֶ ָעה זֹו ְיַעֵין ּבְ ּוַבֲחִצי ׁשָ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ, 

ְּוַעל ִפי ַהְקָדַמת ֱאֶמת לֹא ַיֲעמֹד ְלִהְתַפֵלל ִמתֹוך ֵיׁשות ,ּ ּ ְוֶזהו ְכֵדי ׁשֶ ְּ ּ ּ ּ ּ ּ
ְּלָבבֹו ֲאִפלו הּ הוא ִדְקֻדׁשָ ּ ׁשֶ ּ עֹוָלם ,ּ ּבָ ּ ִכי קֶֹדם ַהְתִפָלה ָכל ִעְנְיֵני ֵיׁשות ׁשֶ ּ ּּ ּ

ל ִמְצָוה ְמָחה ׁשֶ ֵּיׁש ּבֹו ֵחֶלק ִמַצד ַהֵיֶצר ָהַרע חוץ ִמׂשִ ּ ּ ּ ְכִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינו ,ּ ּ
תֹוך ַהְתִפָלה ָצִריך ְלַחֵזק ו,ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּ ְוֵכן הוא ַהִדין ּבְ ּּ ְ ְּ ּ ה ּ ְּלַקֵים ְוִיְגַבּ ּ

ה ְמַחת ְלָבבֹו ִדְקֻדׁשָ ׂשִ ַרך ּבְ ם ִיְתּבָ ַדְרֵכי ַהׁשֵ ִּלּבֹו ּבְ ּּ ּ ְוהוא ָכל ֶאָחד ְכִפי ,ְ ּ ּ
ה ָמתֹו וֶמֶזג גופֹו ִדְקֻדׁשָ ּכַֹח ִנׁשְ ּּ ּ ּּ.  

י ֱאִליֶעֶזר ְצִבי ִמָקאַמְרָנא-ַּהְנָהגֹות ַצִדיִקים ( ָלִלים ֵמַרּבִ   )ּ ּכְ

ַּהָקדֹוׁש ֹקֶדם ַהְתִפָלהִלְלֹמד ֹזַהר    )סב ּּ  

ָרֵאל ִלְלמֹד ַאַחר ַהְתִפָלה ֵאיֶזה  ר ִיׂשְ ָצִריך ּבַ ְלִתי ֵמַרּבֹוַתי ׁשֶ ִּקּבַ ּ ְּ ּ
ִּלמוד ַגם ֵכן אֹו ִמְדָרׁש אֹו ַדף ֶאָחד אֹו ב ּ ּּ ה' ּ ַּדִפין ְגָמָרא ַהְקדֹוׁשָ ּ ּ  ְולֹא ,ּ

ִּיְלמֹד ָאז זַֹהר ַהָקדֹוׁש ְכָלל י ְזַמן ַהזֹ ,ּ ְיּּכִ ָּקא הוא קֶֹדם ַהְתִפָלהַהר ּדַ ּ ּ, 
ה ָיִבין זֹאת ִכיל ִדְקֻדׁשָ ְּוַהַמׂשְ ּ ּ ִכי ִלמוד ַאַחר ְגַמר ַהְתִפָלה מֹוֵנַע ֶאת ,ּּ ּּ ּ ּ ּ

ֵביתֹו ָּהָאָדם ִמִמדֹות ָרעֹות וִבְפָרט ּבְ ּ לֹא ִיְכֹעס,ּ ר ,ּ ׁשֶ ִמְתַפֵלל ּבַ ּ ִכי ְכׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ֵלב ֲאִמ ָרֵאל ַהָקדֹוׁש ּבְ ֵאר ְלֵעילִּיׂשְ ְתּבָ ִּתי ַכּנִ ּ ָאז ְיכֹוִלין ַהְקִלפֹות ,ּ ּ

ר ָעָליו ּ ִכי ֵיׁש ָלֶהם ִקְנָאה ְלָהִביא לֹו ֵאׁש ָזָרה ְכֵדי ְלַהִפיל אֹותֹו ,ְּלִהְתַגּבֵ ּ ּ
מֹר אֹותֹו ָכל , ְולֹא עֹוד,ִּמַמְדֵרָגתֹו ֶפׁש ִלׁשְ ִלמוד ַהֶזה הוא ִתקון ַהּנֶ ּ ׁשֶ ּּ ּ ּּ ּּ ּ

ַּהיֹום ִמַמְח בֹות וִמְדָרִכים ְמֻקְלָקִליםּ ּׁשָ הוא ֵאין עֹוד ,ּ ּ ְוָכל ֶזה הוא ְכׁשֶ ּּ
ֵלמות ָגמור ִתקון ַהׁשְ ּּבְ ּ ּּ ּ ְלֶזה ָיכֹול ֶלֱאחֹז ּבֹו ַאַחר ַהְתִפָלה ֵאׁש ָזָרה,ּּ  ֲאָבל ,ּ

ֵלמות ָגדֹול ׁשְ ֵלם ּבִ ִתקון ַהׁשָ ִּאם הוא ּבְ ּּ ּ ּ ָאז ֵאין לֹו ׁשום ַפַחד ִמֶזה,ּּ ּ ּ, 
ֵלמות ָגדֹולְו ׁשְ ִתְהֶיה ּבִ ִּתקון ַהֶזה ַמְייֵרי ִמְתִפָלה זֹו ׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ ּ ְוִאם הוא ֵאינֹו ,ּ

לֹום ֵלמות ָגדֹול ָאז ֶנֱאָחז ּבֹו ֵאׁש ָזָרה ָחס ְוׁשָ ׁשְ ּּבִ ִכיל ,ּ ּ ַכּנֹוָדע ְלַמׂשְ ּ
ה ִּדְקֻדׁשָ ּ.  

י ֱאִליֶעֶזר ְצִבי ִמ-ַּהְנָהגֹות ַצִדיִקים ( ָלִלים ֵמַרּבִ   )ָּקאַמְרָנא ּכְ
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זַֹהר    )סג ֹּקֶדם ַהְתִפָלה ִלְלֹמד ֵאיֶזה ִעְנָין ּבַ ּ ּ  

ר ִדּבור ָכל ַמה ְדֶאְפׁשָ ּקֶֹדם ַהְתִפָלה ְלַמֵעט ּבְ ּ ּ ּ ְוִלְלמֹד ֵאיֶזה ִעְנָין  ,ּ
זַֹהר אֹו ִתקוִנים אֹו זַֹהר ָחָדׁש ּּבְ ּּ.  

י ַאֲהרֹן ִמַקְר-ַּהְנָהגֹות ַצִדיִקים ( ּ ֵסֶדר ַהיֹום ֵמַרּבִ   )ִליןּ

א   )סד יׁשָ ל ִמיֵלי ּבִ א ֵריַקְנָיא מֹוֵנַע ּכָ ַּדף ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ַאִליּבָ ּ ּ  

א יׁשָ ל ִמיֵלי ּבִ א ֵריַקְנָיא מֹוֵנַע ּכָ ף זַֹהר ַהָקדֹוׁש ַאִליּבָ ּּדַ ּ, 
יֲאך ְלָבְבך ַלְחדֹל ִמֶזה ֵמר ֶפן ַיׁשִ ְּוִהׁשָ ּ ָ ָ ּ ֻמָטל ָעֶליך ַלֲעסֹק, ּּ ֵָמֲחַמת ׁשֶ ּ ּ ...

ֶזהְּוַכיֹו ִתי.ֵצא ּבָ ֵפַרׁשְ ּ ִכי ָידוַע ַמה ׁשֶ ּ ּ ַטְלָת,ּּ ּ ִאם ּבִ ִָמן ַהתֹוָרה ֵיׁש ְלך  ּ ּ
ה ֲאֵחִרים ְכֶנְגְדך ֵטִלים ַהְרּבֵ ָּבְ ּ טֹוב יֹוֵתר ,ּ ה ְפָעִמים ִדִמיִתי ׁשֶ ּ ְוַהְרּבֵ ּ ּ ּ

ְזַכר ְלֵעיל ִלְזַמן עור ִעיון ְוָדִחיִתי ִלמוד ַהּנִ ׁשִ ַּלֲעֹסק ַעָתה ּבְ ּּ ּ ּּ ּ וִמן , ַאֵחרּ
טוִלים ֲאֵחִרים קֶֹדם ַהְתִפָלה ַמִים ִנְזַדְמנו ִלי ּבִ ַּהׁשָ ּ ּ ּּ ּ ּּ.  

ם-ַּהְנָהגֹות ַצִדיִקים ( ַעל ֲערוַגת ַהּבֹׁשֶ ה ְגִריְנַוואְלד ֵמחֹוְסט ּבַ י מׁשֶ רֹות ֵמַרּבִ ּ ַהְנָהגֹות ְיׁשָ ּ(  

ֹמֶרת ַהּבֶֹקר ִיְלֹמד ֵסֶפר ַהזַֹהר   )סה ַאׁשְ   .ּּבְ
רוך ִמּבוַדֶפְסט-ּ ַצִדיִקים ַהְנָהגֹות( לֹמֹה ּבָ י ׁשְ ּ ַהְנָהגֹות ְוֶדֶרך ָהָאָדם ֵמַרּבִ ּ ְּ ְ(  

ָכל יֹום   )סו לֹא ָיִבין ַהזַֹהר ִיְלֹמד ּבְ ַּאף ִמי ׁשֶ ּ  

ָכל יֹום ְדַבר ַמה לֹא ָיִבין ַהזַֹהר ִיְלמֹד ּבְ ַּאף ִמי ׁשֶ ּ י ַהָלׁשֹון הוא  ,ּ ּּכִ ּ
ָמה ׁשָ   .ְּמֻסָגל ַלּנְ

רוך ִמּבוַדֶפְסט-ּ ַצִדיִקים ַהְנָהגֹות( לֹמֹה ּבָ י ׁשְ ּ ַהְנָהגֹות ְוֶדֶרך ָהָאָדם ֵמַרּבִ ּ ְּ ְ(  

ֹּזַהר הוא ֵחֶלק ֵמַהִתקון ַעל ַחָטאת ְנעוִרים   )סז ּ ּּ ּ ּ  

ֱאֶמת ַעל ַחָטאת ְנעוִרים ָּלׁשוב ּבֶ י ...ּּ ׁשִ ּ ִלְהיֹות ֵנעֹור ָכל ֵליל ׁשִ ּ
אֹותֹו ַלְיָלה ַתַנ ית ָחְכָמה. ֹזַהר. ְּגָמָרא. ָנהִמׁשְ. ְך"ְּוִלְלמֹד ּבְ . ֵראׁשִ

ִּתקוִנים ּ ְלָחן ָערוך אַֹרח ַחִיים. ֵעין ַיֲעקֹב. ּ ּׁשֻ ְ ְלָחן ָערוך יֹוֶרה ֵדָעה. ּ ּׁשֻ ְ ּ .
ל ָהֲאִר ַמע ׁשֶ ְדַפס "ְוִלְקרֹות ְקִריַאת ׁשְ ָכל ַלְיָלה ַהּנִ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ

ֲעֵרי ִציֹון  ׁשַ   …ּּבְ
יל-ַּצִדיִקים ַהְנָהגֹות ( עְרָנאּבִ ׁשֶ י ָמְרְדַכי ִמּטְ   )ּ ַהְדָרכֹות ֵמַרּבִ
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ַע ִעִתים ַלתֹוָרה ִּלְקֹבּ ָכל יֹום ַתַנ,ּ ּ ְדַהְינו ִלְלמֹד ּבְ ּ הוא "ּ ָניֹות ׁשֶ ּך ִמׁשְ ְ

ַמע  ָנה וְקִריַאת ׁשְ ְלָחן ָערוך ְוֵעין ַיֲעקֹב קֶֹדם ַהׁשֵ ָמה ְוזַֹהר ְוׁשֻ ׁשָ ִּתקון ַלּנְ ּ ּּ ְ ּ ּ
ל  ֲעֵרי ִציֹון(י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה "ָהֲאִרׁשֶ ׁשַ ְמבָֹאר ּבְ ִמְקֶוה ִלְטּבֹל ט)ּּכַ ' ְ ְוֵליֵלך ּבְ

ה ְוָטֳהָרה ִמן ַהִמְקֶוה ל ָעָליו ְקֻדׁשָ ְכֵדי ְלַקּבֵ ְּפָעִמים ּבִ ּ   .ָהֶעְליֹוָנה ְוָהֵבן ּ
עְרָנ-ַּהְנָהגֹות ַצִדיִקים ( ׁשֶ י ָמְרְדַכי ִמּטְ ילּ ַהְדָרכֹות ֵמַרּבִ   ) אּבִ

ע ִעִתים ַלתֹוָרה ְּוַאַחר ַהְתִפָלה ִיְקַבּ ּ ַהְינו ַתַנ,ּּ ּ ּדְ ָניֹות "ּ ְך ִמׁשְ
ָמה ׁשָ הוא ִתקון ַלּנְ ּׁשֶ ּ ְלָחן ָערוך אַֹרח ַחִיים . ּּ ך ִלּמוד ׁשֻ ְּוַאַחר ּכָ ְ ְּ ּ

ָעה ְלָחן ָערוך יֹוֶרה ּדֵ ְְוׁשֻ ה.  ְוזַֹהר,ּ ָכל יֹום ְתִהִלים ׁשֶ ְּוַגם לֹוַמר ּבְ ּוא ּ
ָרֵאל ּוְזִמירֹות ִהיא ִמְלׁשֹון ְלַזֵמר ָעִריִצים. ְנִעים ְזִמירֹות ִיׂשְ ּ ֶזה ,ּ ּבְ  ׁשֶ

ֲעׂשו ֵמֲחַמת ֲעוֹונֹות  ּנַ ְּמַזֵמר וַמְכִרית ָכל ַהְקִלפֹות ְוַהִדיִנים ְוַהָמַסִכים ׁשֶ ּּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ֵני ָאָדם ֵעיָניו ְכִאלו ַהָק. ּבְ ּוְבָכל ֵעת ְוֶרַגע ִיְדֶמה ּבְ ּּ רוך הוא תֹוֵפס ּּ ּדֹוׁש ּבָ ּ ְּ

ֵפלֹות ְוַהָזרֹות לֹא ָיׁשוב ַאַחר ַתֲאוֹוָתיו ַהׁשְ ּאֹותֹו ׁשֶ ּ ּ ּ ָחָכם ַה ּ ְכַמֲאַמר,ּ
ְבָגַדי" ָּתְפסו ּבִ ְּוִיפֹל ָעָליו ֵאיָמה ְגדֹוָלה ְוִיְרָאה" ּ ּ.  

יל-ַּהְנָהגֹות ַצִדיִקים ( עְרָנאּבִ ׁשֶ י ָמְרְדַכי ִמּטְ   )ּ ַהְדָרכֹות ֵמַרּבִ

תֹוַרת  עוִרין ְכִסְדָרן ּבְ לֹא ְלַבֵטל ׁשִ ִלי ֶנֶדר ׁשֶ ְלנו ַעל ַעְצֵמנו ּבְ ִּקּבַ ּ ּ ּּ ּ
ם ְּדַהְינו תֹוָרה ְנִביִאים ְכתוִבים, ַּהׁשֵ ּּ ּ ָלה, ּ ָאר ַקּבָ ָניֹות,זַֹהר אֹו ׁשְ ,  ִמׁשְ

מֹו, ּמוָסר, ִמְדָרׁש, ְּגָמָרא ָכל יֹום ַעל ְדַבר ְכבֹוד ׁשְ ֶּזה ּבְ ַרך ְּוַהׁשֵ, ּ ְם ִיְתּבָ

ְלָחן ָערוך ְַיַעְזֵרנו ְלהֹוִסיף ֹאֶמץ ַגם ׁשֻ ּ ֵאר ְלַקָמן,ּּ ר ִיְתּבָ ּ ַכֲאׁשֶ ָאר ,ּ ּ וׁשְ
  .ּפֹוְסִקים

י ְצִבי ֱאִליֶמֶלך ִמִדיָנאב-ַּהְנָהגֹות ַצִדיִקים ( ּ ַהְנָהגֹות ְוַאְזָהרֹות ֵמַרּבִ ְ(  

ֲעֵרי אֹוָרה   )סח ָכל יֹום ֹזַהר ְוׁשַ   . ִלְלֹמד ּבְ
י יֹוֵסף זוְנְדל ִמָסַלְנט ַעל ִפי ַהְגָר-ְּנָהגֹות ַצִדיִקים ַה( ּ ַהְנָהגֹות ְפָרִטיֹות ֵמַרּבִ ּ ּ ּּ   )א"ּ

ָניֹות ְוזַֹהר ַהָקדֹוׁש וְגָמָרא ִּלְלמֹד ִמׁשְ ּ.  
ין-ַּהְנָהגֹות ַצִדיִקים ( י ַנְחָמן ִמּטֹוְלְטׁשִ   )ּ ֵסֶדר ֲעבֹוַדת ַהיֹום ֵמַרּבִ

י ֵתבת"ִיּבַ   )סט ה ַת'ַי: ֹותּ ָראׁשֵ   .ּזַֹהר'ְּלמודֹו ּבַ'ְּרּבֶ
י ֵאִלָיהו ֶמִני-ַּהְנָהגֹות ַצִדיִקים ( ּ ִתקוִנים ְוַאְזָהרֹות ֵמַרּבִ ּּ ּ ּ (  
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ֵּסֶפר ַהִתקוִנים  )ע ּ ֶפׁש ּ דֹול ַלּנֶ ּהוא ִתקון ּגָ ּּ ּ  

ַהְתָמָדה ֵסֶפר ַהִתקוִנים ל ֶאָחד ֵמֶחְבָרֵתנו ּבְ ִּלְלמֹד ּכָ ּ ִּכי הוא , ּּ ּ
ִּתקון ּ ֶפׁשּ   .ּ ָגדֹול ַלּנֶ

ִּאְגרֹות ׁשֹוְמֵרי ֱאמוִנים ִאֶגֶרת ה( ּּ'(  

ָכל יֹום   )עא ִּלְלֹמד ִתקוֵני ֹזַהר ּבְ ּ ּ  

ִפים ִתקוֵני זַֹהר ַּוֲאִני ְמַצֶוה ְלָכל ֶאָחד ֵמָהַאְבֵרִכים  ּלֹוַמר ֵאיֶזה ּדַ ּּ ּ
ָכל יֹום ֶפׁש,ּבְ ל ִמֶזה ָח, ּ ַהְמֻסָגל ְמאֹד ַלּנֶ ֵ י ֵאין , ִליָלהְּולֹא ְלִהְתַרּשׁ ּכִ

יִנים ְצָמח ִמֶזה ְוִיְמְתקו ַהּדִ ֵער גֶֹדל ְועֶֹצם ַהּטֹוָבה ַהּנִ ְּלׁשַ ּ ּ ּ.  
ם ִאֶגֶרת ט(   )ו"ּׁשָ

ים ִתקוֵני ֹזַהר ְוִיְמְתקו ַהִדיִנים   )עב ה ַדּפִ ּמָ ָכל יֹום ּכַ ּלֹוַמר ּבְ ּּ ּּ ּּ.  

ר קֶֹדם ַהְתִפָלה יֹו ָכל יֹום ִאם ֶאְפׁשָ ְּוִתְרֶאה לֹוַמר ּבְ ֵתר טֹוב ּ
ִפים ִתקוֵני זַֹהר ה ּדַ ּמָ ּּכַ ּּ ם,ּ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ יִנים ּבְ ּ ְוִיְמְתקו ַהּדִ ּ.  

ם כ(   )ז"ׁשָ
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  –ג ֶּפֶרק  –

ּּבֹו ְיבָֹאר גֶֹדל ַמֲעַלת ִלמוד ֵסֶפר  ּ ּ
א ֶזה וַבּבָ ַּהזַֹהר ְוַהִתקוִנים וְסֻגָלתֹו ּבָ ּ ּּ ּ ּ ּ  

לֹא ָלַמד ָרִזין ְדאֹוַרְיָת  )א ִּמי ׁשֶ ּא לֹא ָזָכה ִלְפִניִמּיות ַהָקדֹוׁש ּ ּ
רוך הוא ּּבָ ְּ  

ל סֹודֹות ְוָרִזין ְדאֹוַרְיָתא ָלה ׁשֶ לֹא ָלַמד ָחְכַמת ַהַקּבָ ִּמי ׁשֶ ּ לֹא ָזָכה , ּ
ַרך ְוִיְתַעֶלה כו רוך הוא ִיְתּבָ ִּלְפִניִמיות ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ ּּ ְּ ְ ּ'.  

ִרית ְמנוָחה ַדף ב( ֵּסֶפר ּבְ ּ'(:  

ֵצא  ָפָחה ַהלֹוֵמד ִסְתֵרי תֹוָרהִאם ִיּמָ ׁשְ ַנִים ִמּמִ ִעיר וׁשְ ֶּאָחד ּבְ ּּ ּ ,
רֹון ִלי ִחּסָ ֵלם ּבְ ָ ַדַעת ַהּשׁ ִעָקר ּבְ ָּהִאיׁש ַהֶזה הוא ּבְ ּ ּ.  

ֵּסֶפר ָקֶנה ַהָגדֹול ַדף מ(   )'ּא ַעּמוד ג"ּ

זַֹהר  )ב נוז ּבַ ִמים ּגָ ת ַהּיָ ׁשֶ ּאֹור ׁשֵ ּ  

ַמְעִתי... ׁשָ ַּעל ֶדֶרך ׁשֶ ּ ְ ם טֹוב ִזְכרֹונֹו ּלוֲאם ֶאָחד ׁשָּ ַפַע,ּ ַעל ׁשֵ  ְלַהּבַ
א ַאַחת ֵמַהְדָבִרים ִּלְבָרָכה ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ַּוֲאַזי ָפַתח ֵסֶפר ַהזַֹהר , ּ ּ

ְלָחן ְוִהְסַתֵכל ּבֹו ְוָאַמר ָלֶהם ָכל ַהְמאָֹרע ח ַעל ַהׁשֻ ָהָיה ֻמּנָ ּׁשֶ ּ ּ ְְוַאַחר ָכך , ּּ ּ
ִּכֵוןִּנְמָצא ָהֱאֶמת ִאתֹו ׁשֶ ְדָבָריו ּ ֲאלו ִפיו ַהָקדֹוׁש. ּבִ ְּוׁשָ ּ ִביל , ּ ׁשְ ְוִכי ּבִ

זַֹהר ִיָתֵכן ָלַדַעת ְוִלְראֹות  ָפַתח ֶאת ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוִהְסַתְכלות ְמַעט ּבַ ּׁשֶ ּּ ּּ ּ ּ
יב?ֵמָרחֹוק רוך הוא ֶאת : ְוָאז ֵהׁשִ ָרא ּבֹו ַהָקדֹוׁש ּבָ ּבָ ּ ֲהלֹא ָמִצינו אֹור ׁשֶ ּ ְּ ּ
 ְוַגם ָהָאָדם ָיכֹול ִלְראֹות , ָהָיה ֵמִאיר ֵמרֹאׁש ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹועֹוָלמֹו

ִהיר וֵמִאיר ָלָאֶרץ ְוַלָדִרים ָעֶליָה ֵּמרֹאׁש ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו ִעם אֹור ַהּבָ ּ ,
ַתֵמׁש ִעם ֶזה  ֵאין ָהעֹוָלם ְכַדאי ְלִהׁשְ רוך הוא ׁשֶ ָרָאה ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּוֵכיָון ׁשֶ ּּ ּ ְּ ּ

ְּגָנזֹו ַלַצִדיִקים, אֹורָה ּ ְּוַאֵיה ֵאפֹוא ַהָמקֹום ַהֵמִכיל ֶאת ָהאֹור ְוֵהיָכן , ּ ּ ּ
תֹוָרה, ְּגָנזֹו ָּגַנז ֶאת ָהאֹור ּבַ ל ַהָקדֹוׁש , ּ תֹוָרה אֹוָצרֹו ַהּטֹוב ׁשֶ ּׁשֶ ּ

רוך הוא ּּבָ ְכלֹו, ְּ ֵעין ׂשִ ה ּבְ ל ּבָ ָמה ִמְסַתּכֵ ָאָדם לֹוֵמד תֹוָרה ִלׁשְ ּוְכׁשֶ ּּ ּ ּ ,
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יל ְוִלְראֹות ֵמרֹאׁש ָהעֹוָלם ּכִ אֹור ַהָגנוז ֵמִאיר לֹו ָנִתיב ְלַהׂשְ ַּהּמָ ּ ,
ְגַנז ָהאֹור ּנִ ר ֵמָאז קֶֹדם ׁשֶ ֲאׁשֶ   .ּכַ

ִאיר ( ת ְפקוֵדי) ִזיָטאִמיר(אֹור ַהּמֵ ָּפָרׁשַ ּ   )'ּח טור ג"ַּדף כ, ּ

ם טֹוב ּכְ  )ג ַעל ׁשֵ ים ַהָקדֹוׁש ַמֲעִריך ֶאת ַהּבַ ְָהאֹור ַהַחּיִ -ַברּ
תֹוַרת ַהּסֹוד   ַסְמָכא ּבְ

ַנת תק ׁשְ ים ִעם ֵפרוׁש "ּבִ ִוויִניְצָיא ֻחָמׁשִ ּב ִנְדְפסו ּבְ ּּ " ּאֹור ַהַחִיים"ּּ
ן ָעָטר ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה  י ַחִיים ּבֶ ֵּמֵאת ָהַרב ַהָקדֹוׁש מֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ּ ּ ּ

ַלִים ים ְלַיד ַהּבַ, ִּמירוׁשָ ְּוִהִגיעו ַהֻחָמׁשִ ּ ַמח ּ ם טֹוב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוׂשָ ַעל ׁשֵ
ֶהם ְמאֹד ם טֹוב ִהְתַלֲהבות , ּבָ ַעל ׁשֵ ֵפרוׁש אֹור ַהַחִיים ָמָצא ַהּבַ ִּכי ּבְ ּּ ּ

ם ם טֹוב ֶאת ִגיסֹו ָהַרב ַהָקדֹוׁש , ַּנֲעֵלית ַלֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ַעל ׁשֵ ַלח ַהּבַ ָּאז ׁשָ ּ
י ֵגְרׁשֹון ִקיָטֶווער ִזְכרֹונֹו ִל ַלִיםַּרּבִ יבֹות , ְּבָרָכה ִלירוׁשָ ָיבֹוא ֶאל ְיׁשִ ּׁשֶ

ן ָעָטר ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה י ַחִיים ּבֶ ּמֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ְלָהַרב , ּ ּוֵמרֹאׁש ִהִגיד לֹו ׁשֶ ּ ּ
יבֹות ֵתי ְיׁשִ ַעל אֹור ַהַחִיים ֵיׁש ׁשְ ּּבַ ַּאַחת ְלִלמוֵדי ְגָמָרא ֵפרוׁש , ּ ּּ ּ  פֹותּתֹוְסּ

ְגֶלה ּנִ ָלה, ּבַ ְּוַאַחת ְלִלמוֵדי ֲאִצילות תֹורֹות ַהַקּבָ ּ ּ ּ ם טֹוב , ּ ַעל ׁשֵ ְוִהְזִהיר ַהּבַ
ְסָתר יבֹות ַהּנִ יׁשִ ַתֵדל ִלְהיֹות ּבִ ֶּאת ִגיסֹו ָהַרב ַהָקדֹוׁש ִכי ִיׁשְ ּּ ּ ּ ְּולֹא ַיִגיד , ּ

ְּכָלל ְלַבַעל אֹור ַהַחִיים ִמי הוא ּ ר ַיְרִגיׁש ּבֹו ָהַרב ַעְצמ, ּ   .ֹוַּעד ֲאׁשֶ

ָמה א ָהַרב ֵגְרׁשֹון ִקיָטֶווער ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשָ ר ּבָ ַּכֲאׁשֶ ְָהַלך ְלַבַעל , ּּ

מַֹע ֶלַקח ִמִפיו ַהָקדֹוׁש יֵחהו ִלׁשְ ַיּנִ ּאֹור ַהַחִיים ְלַבֵקׁש ִמֶמּנו ׁשֶ ּ ּּ ּּ ְוָנַתן לֹו , ּּ
ְּרׁשות ִלָכֵנס ְלֵבית ִמְדָרׁשֹו יׁשִ,ּ בוַע ֶאָחד ּבִ ְגֵליתּ ְוָלַמד ׁשָ ַאַחר , יָבתֹו ַהּנִ

הו ִלְלמֹד ֶאְצלֹו  ָּכך ִנְכַנס ְלֵבית ָהַרב אֹור ַהַחִיים וִבֵקׁש אֹותֹו ִכי ַיְרׁשֵ ּּ ּּ ּ ְ

ְסָתָרה יָבה ַהּנִ ְיׁשִ ֲאֵלהו ָהַרב.ּּבַ ּ ַוִיׁשְ יָבה ִנְסָתָרה, ּ ֵיׁש ִלי ְיׁשִ ִּמי ִגָלה ְלך ׁשֶ ּ ָ ּ ּ ,
ִגיסֹו ְוַרּבֹו ָה ַּוַיַען לֹו ׁשֶ ם ִהִגיד לֹוּ ַעל ׁשֵ ָרֵאל ּבַ ַּוֹיאֶמר לֹו ָהַרב אֹור , ַּרב ִיׂשְ
ַּהַחִיים ִכי לֹא ְיָדֵעהו ּ יט ָעָליו ֵמרֹאׁשֹו ְוַעד , ּ ר ִהּבִ ְּוַאף ַעל ִפי ֵכן ַכֲאׁשֶ ּ

ָלה, ַרְגלֹו ִּהִכיר ּבֹו ִכי ָראוי הוא ִלְלמֹד ַקּבָ ּ ּ ְּוָנַתן לֹו ְרׁשות ַגם ְלֶזה, ּ ּ .
ר ָל ה ָיִמים ִצָוה ָהַרב אֹור ַהַחִיים ְלׁשֹוֵמר ַהֶפַתח ְוַכֲאׁשֶ לֹׁשָ ָמה ׁשְ ַּמד ׁשָ ּ ּ ּ

ְּלַבל ִיְתֵנהו עֹוד ָלבֹוא ְפִניָמה ּ ְּוָהַלך מֹוֵרינו ָהַרב ֵגְרׁשֹון ְלֵבית ָהַרב , ּ ּ ְ

ת ַהָדָבר ַּוְיִהי ַאך ָרָאהו ָהַרב, ָּלַדַעת ִסּבַ ַּמדוַע , ֲָחָמִתי ָעֶליך, ָאַמר לֹו, ְ ּ
ם טֹוב ַעל ׁשֵ ָלֹא ָאַמְרָת ַעל ִגיְסך ּבַ ּ ָרֵאל , ּ ַּרק ָאַמְרָת ִגיְסך הוא ָהַרב ִיׂשְ ָ ּ ּ

ם ַעל ׁשֵ ם לֹא ֵאָדֵעהו, ּבַ ַעל ׁשֵ ָרֵאל ּבַ ֲּאָבל ֶאת מֹוֵרינו , ֶּאת ָהַרב ִיׂשְ
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ָקה ֵמעֹוָלמֹו יר ַעל ִפי ְרִאָיה ּדַ ם טֹוב ַאּכִ ַעל ׁשֵ ָרֵאל ּבַ י ִיׂשְ ָּהַרב ַרּבִ ּ ת ּ
יחֹו עֹוד ָלבֹוא,ָהֶעְליֹוִנים יָבה לֹא ִהּנִ ֵאין לֹו צֶֹרך , ּ וְלַהְיׁשִ ְִכי ָאַמר ׁשֶ ּ
ַרב ַאֵחר ם טֹוב, ּבְ ַעל ׁשֵ   .ִּאם ֵיׁש לֹו ַרב ַכּבַ

ל ֶפַסח תש) ְטׁשֹוְרְטקֹוב(ּדֹוֵרׁש טֹוב (   )'ּד טור א"ַּעּמוד קצ, א"ַּאֲחרֹון ׁשֶ

ִּלּמוד ַהזַֹהר ִתקון ָהָאָד  )ד ּּ ּ אּ ֶזה וַבּבָ   ּם ּבָ

ה יֹו ם ַחָיה ְקדֹוׁשָ ֵהיָכָלא ִתְנָיָנא ֵיׁש ׁשָ ּּבְ ָל[ל "ִפיֵאּ ִּגיַמְטִרָיה ַקּבָ , ה"ּ
ה ְזכוָתא ֵמיה] ָּהַרב מׁשֶ ָכל ָרֵזי ְדָחְכְמָתא, ּׁשְ ְּוִאיִהי ַקְייָמא ּבְ ְּלָכל ִאיּנון , ּ

יה ַּמְפְתָחאן ְדָחְכְמָתא ַקְייִמין ּבֵ ּ ינו ָעָליו ְּוהוא ָהָיה  [.ּ ה ַרּבֵ ל מׁשֶ ַּרּבֹו ׁשֶ
לֹום ַּכָידוַע, ַּהׁשָ ּ ּ.[  

ִריך הוא, ַהאי ֵחיָוָתא א ּבְ ע ַאְגָרא ֵמִעם קוְדׁשָ ַּקְייָמא ְלִמְתּבַ ְּ ּ ,
ַתר ָכל ָמאֵריהֹון ְדָחְכָמה ְּלֵמיַהב ְלָכל ִאיּנון ְדַרְדֵפי ּבָ ּּ ר , ּ ַּוֲאִפילו ִמָכל ּבַ ּ ּ

ְּוַההוא ַאְגָרא ְדָיִהיב ִלְבֵני , ּ ְלִמְנַדע ְלָמאֵריהֹוןְואֹוְלֵפי ָחְכְמָתא, ָנׁש ּ
ַתר ָחְכָמה ְלִמְנַדע ְלָמאֵריהֹון א ְדַרְדֵפי ּבָ ָּנׁשָ ּ.  

ר ָנׁש ֵמַהאי ָעְלָמא ָרִפים ' ַהאי ֵחיָוָתא ָנְפָקא ַעל ד, ְּדַכד ָנַפק ּבַ ׂשְ
ְּוָטאַסת ַקֵמיה, ְמעְֹפִפין ִביק ָכל ִאיּנון , ּ ְּוָלא ׁשָ ַּגְרִדיֵני ִנימוִסין ִדי ּ ּּ ּ

ִסְטָרא ַאֲחָרא ֲהֵדיה, ּבְ ִיְהֶיה ַחָיב[, ְּלִמְקַרב ּבַ ְּוַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ לֹא , ּ ִּיִציֵלהו ׁשֶ ּ ּ
ִּיְצַטֲערוהו ָכֵעת ּ לֹום, ּ ְּוַנֵקה לֹא ְיַנֶקה ַחס ְוׁשָ ֵאין ַמׂשֹוא ָפִנים ְלַמְעָלה , ּ ּׁשֶ ּ

יו ִּויַטֲהרוהו ַמִסיֵגי ַמֲעׂשָ ּ ם ָה,ּ ׁשֵ ּק ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי "ַמַרּ אֹור ַהַחָמה ּבְ
א ָלם ].ָהעֹוָלם ַהּבָ ִליָחן ִדׁשְ ְּוַכָמה ִאיּנון ׁשְ ּ ָרִפים ַכד . ַּסֲחָרֵניה, ּ ְּוִאֵלין ׂשְ ּ

ים, ַּנְטִלין ְוִאְתַחְזָיין ָרִפים ְנָחׁשִ ִּאְתַכְפָיין ִאיּנון ׂשְ ְּדַנְפָקן ֵמַההוא ָנָחׁש , ּ ּ
  .ָתא ְלָכל ָעְלָמאְּדָגִרים מֹו

יה ְמָתא ַסְלָקא וָמָטאת ְלַגּבֵ א ַקְייָמא ַכד ִנׁשְ ַּהאי ֵחיָוָתא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ָרָזא ְדָחְכְמָתא ְדָמאֵריה ַאל ָלה ּבְ ְּכֵדין ׁשָ ּּ ּ ּוְכפום ַהִהיא ָחְכְמָתא ְדָרִדיף , ּ ּ ּ

ה ק ּבָ ֲּאַבְתָרה ְוַאְדּבַ ָּהִכי ַיֲהֵבי ֵליה ַאְגֵריה, ּ ָקא ְוָלא ְוִא. ּ י ָיִכיל ְלַאְדּבְ
ק ָּדֵחי ֵליה ְלַבר, ַאְדּבַ ְּוַקְייָמא ְתחֹות ַההוא ֵהיָכָלא , ְוָלא ַעְייָלה, ּ ּ ּ

ְכִסיפו ְּוַכד ַנְטֵלי ַגְדַפְייהו, ּּבִ ָרִפים ִדְתחֹוָתה, ּ ִּאֵלין ׂשְ ּ י , ּ ְטׁשֵ ְּכֵדין ֻכְלהו ּבַ ּ ּ ּ
ַגְדַפְייהו ְּואֹוְקדון ָלה ְוִאתֹוְק, ּּבְ ּ ְּוַקְייָמא ְוָלא , ַּדת ְוָלא ִאתֹוְקַדתּ

ָכל יֹוָמא, ַּקְייָמא   .ְנִהיַרת ְוָלא ְנִהיַרת, ְּוָהִכי ִאְתָדָנת ּבְ
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ְּוַאף ַעל ַגב ְדעֹוָבִדין ָטִבין ִאית ָלה ּ ִגין , ּ ית קל(ּבְ ֵראׁשִ ּ ְדֵלית )ב"ּבְ
ַההוא ָעְלָמא ָחְכ, ַּאְגָרא ּבְ ַתְדֵלי ּבְ ְּכִאיּנון ְדִמׁשְ ּּ ּ ְּלִאְסַתְכָלא , ְמָתאּ ּ

יָקָרא ְדָמאֵריהֹון יעוָרא ְלַאְגָרא, ּּבִ ְּדִאיּנון ְדַיְדֵעי ָחְכְמָתא, ְּוֵלית ׁשִ ּּ ,
יָקָרא ְדָמאֵריהֹון ְּלִאְסַתְכָלא ּבִ ּ ָעְלָמא ֵדין. ּ ַּזָכָאה חוָלֵקיהֹון ּבְ ּ ּוְבָעְלָמא , ּ

ִּדְכִתיב, ְּדָאֵתי ֵלי(, ּ ֵרי ָאָדם ָמ) גִמׁשְ ִּכי ְסָתם ָחְכָמה הוא [ָצא ָחְכָמה  ַאׁשְ ּ
ם ָה, ּאֹור ַהַחָמה, ּסֹודֹות ַהתֹוָרה ׁשֵ א"ַמַרּבְ  ]ּק ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ

ְּוָאָדם ָיִפיק ְתבוָנה ּ.  
  :)רמז' ק בֶלזַֹהר ֵח(

אֹוַרְייָתא ֵלי ּבְ ַתּדְ ִמׁשְ ל ִאינון ּדְ ַּזָכִאין ּכָ ָחְכְמָתא , ּ ְלִמְנַדע ּבְ
ָרִזין ִעיָלִאין, אֵריהֹוןְדָמ ְּוִאינון ָיְדֵעי וִמְסַתְכִלין ּבְ ּ ּ ּ ר ָנׁש . ּ ַכד ּבַ ִגין ּדְ ּבְ

ָעְלָמא, ָנֵפיק ֵמַהאי ָעְלָמא יִנין ּדְ ל ּדִ יה ּכָ ָהא ִאְסַתְלקו ִמּנֵ ּּבְ ּ ְוָלא . ּּ
ֶּאָלא ְדָפְתִחין ֵליה ְתֵליַסר ַתְרֵעי ְדָרֵזי ַדֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכ, עֹוד ּּ ּ ּ , ָיאּ

הו ְּדָחְכְמָתא ִעיָלָאה ַתְלָייא ּבְ ּ ּ ּ.  

ַההוא פוְרִפיָרא, ְוָלא עֹוד ִריך הוא ָחקוק ֵליה ּבְ א ּבְ ֶּאָלא ְדקוְדׁשָ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ְּ ,
ְּדָכל ְדיֹוְקִנין ְגִליִפין ַתָמן ּ ּ ּ ַגן . ּ יה ּבַ ָעא ּבֵ ַתְעׁשְ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

  .ַעְלָמא ָדא ְוַעְלָמא ְדָאֵתי, ְלִמיןּ ְוַאְחֵסין ְתֵרין ָע,ֵעֶדן

ָּחְכְמָתא ְדִאְצְטִריך ֵליה ְלַבר ָנׁש ָרָזא , ַחד. ְ ְּלִמְנַדע ְלִאְסַתָכָלא ּבְ ּ
ְּלִמְנַדע ֵליה ְלגוֵפיה, ְוַחד. ְּדָמאֵריה ּ ְתמֹוָדע ֵמָאן ִאיהו , ּ ּוְלִאׁשְ ְּכמֹו [ּּ

זַֹהר ֵחֶלק א ָכתוב ּבַ ּׁשֶ ּ ַהָק.)ח"ַּדף ע(' ּ רוך הוא ָאַמר ְלַאְבָרָהם ּ ׁשֶ ּדֹוׁש ּבָ ְּ

לֹום ָּאִבינו ָעָליו ַהׁשָ ְֵלך ְלך ְלִמְנַדע ָלך, ּ ָ ַּאְתָקָנא ַגְרֵמיהְו, ְּ אֹור , ּ ּוֵפרוׁש ּבְ ּ
ם  ם ָה(ַּהַחָמה ׁשָ ׁשֵ ָמְתך , ְּכלֹוַמר: )ג ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"אב ַרּבְ ֵָליַדע ׁשֶֹרׁש ִנׁשְ

ָוָבֶזה ְתַתֵקן ַגְרְמך, ֵּמֵאיזֹו ָמקֹום ֶנְחַצְבָת ּ ּ ּ ִאם לֹא ֵיַדע ֶזה ֵאינֹו ָיכֹול , ּ ׁשֶ
ֵרי, ]ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו, ִּליַתֵקן ְוְלָאן ְיַהך. ּוֵמָאן ָאֵתי, ְְוֵאיך ִאְתּבְ ְּוִתיקוָנא . ּ ּ
ֵּהיַאך ִאְתַתַקן, ְּדגוָפא ּ ִדיָנא ַקֵמי ַמְלָכא . ְ ְּוֵהיַאך ִאיהו ַזִמין ְלֵמיַעל ּבְ ּ ּ ּ ְ

  .ְּדכֹוָלא

ָמֵתיה, דְוַח ָרִזין ְדִנׁשְ ְּלִמְנַדע וְלִאְסַתָכָלא ּבְ ּּ ּ ַמאי ִהיא ַהאי ֶנֶפׁש . ּ
ְּדֵביה ַהאי גוָפא ִטָפה ְסרוָחה, ּוֵמָאן ַאְתָיא, ּ ְּוַעל ָמה ָאֵתי ּבְ ְּדַהיֹום , ּּ ּ

ֶקֶבר ָּכאן וָמָחר ּבַ ּ ַהאי ָעְלָמא. ּ ְּוַחד ְלִאְסַתָכָלא ּבְ  ַעְלָמא ּוְלִמְנַדע, ּ
יה ְּדִאיהו ּבֵ ּ ְּוַעל ַמה ִיְתַתַקן, ּ ָרִזין ִעיָלִאין ְדָעְלָמא ִדְלֵעיָלא, ּוְלָבַתר. ּ ּּבְ ּ ,
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ְתמֹוָדָעא ְלָמאֵריה ְּלִאׁשְ ר ָנׁש ִמגֹו ָרִזין . ּ ל ּבַ א ִיְסַתּכַ ְּוָכל ּדָ ּ
אֹוַרְייָתא   .ּדְ

ָלא ְי, ָּתא ֲחֵזי ָאֵזיל ְלַההוא ָעְלָמא ּבְ ל ַמאן ּדְ ֲּאִפילו , ִדיָעהּּכָ ּ
יה עֹוָבִדין ָטִבין ַסִגיִאין ִּאית ּבֵ ַההוא , ּ ל ַתְרֵעי ּדְ ַּמְפִקין ֵליה ִמּכָ ּ ּ

ּפוק ֲחֵמי ַמאי ְכִתיב ָהָכא .ָעְלָמא ּ ֵּאיָמא ִלי ָרִזין ְדָחְכְמָתא , ַּהִגיָדה ִלי, ּ
ַההוא ָעְלָמא ִעיָל, ִּעיָלָאה ֵּאיך ַאְנְת ָרֵעי ְוַאְנֵהיַגת ּבְ ּ ּ אֹוִליף ִלי ָרִזין . ָאהְ

ִגין ְדָלא ֶאֱהֵוי . ְוָלא אֹוִליְפָנא ַעד ָהָכא, ְּדָלא ָיַדְעָנא, ְּדָחְכְמָתא ּּבְ
ִכיסוָפא ּּבְ גֹו ִאינון ַדְרִגין ִעיָלִאין, ּ ּּבְ ּ ּ יַנְייהו, ּ ַּדֲאָנא ָעאל ּבֵ ְּדָהא ַעד ָהָכא , ּ

הו ָּלא ִאְסַתַכְלָנא ּבְ ּ ּ.  

יִרים(, יבַּמאי ְכִת, ָּתא ֲחֵזי יר ַהׁשִ ים)א ּׁשִ ׁשִ ּנָ ּ ִאם לֹא ֵתְדִעי ָלך ַהָיָפה ּבַ ְ ,
ָלא ְיִדיָעה ָחְכְמָתא, ִּאם ַאְנְת ַאְתָיא ּבְ ַלת ּבְ ָלא , ְּוָלא ִאְסַתּכְ ַעד ּדְ

ָרִזין ְדַעְלָמא ִעיָלָאה, ֵתיעֹול ָהָכא ְּוָלא ְיַדְעְת ּבְ ֵּלית ַאְנְת , ְְצִאי ָלך, ּ
ַדי ְלֵמיַעל ָה ָלא ְיִדיָעהּכְ ִעְקֵבי ַהֹצאן, ָכא ּבְ ְּצִאי ָלך ּבְ ּ ֶּוֱהֵוי ְיַדְעְת , ְ

ּגֹו ִאינון ִעְקֵבי ַהצֹאן ּ ּ ָעֵקב, ּ ין לֹו ּבְ ָדׁשִ א ּדְ ְבֵני ָנׁשָ ִּאֵלין ִאינון ּדִ ּ ,
ָמאֵריהֹון ָלא וְלִמְנַדע, ְּוָיְדִעין ָרִזין ִעיָלִאין ּדְ ּוְבהֹו ִתְנַדע ְלִאְסַתּכָ ּ ּ 

  .'כו
עְֹטָיהזַֹה( ָלָמה ֶאְהֶיה ּכְ ְתִחיל ׁשַ ִדּבור ַהּמַ יִרים ּבְ יר ַהׁשִ ּר ָחָדׁש ׁשִ ּ ּ(  

ַהְקָדַמת ַהִתקוִנים  ּּבְ ּ ּ ָלה: :)ד"י(ּ ה . ֲהָלָכה ִאיִהי ַקּבָ ַעם ָלּמָ ַהּטַ
ָלה ִנְקָרא ֲהָלָכה ה הֹוֶלֶכת ִעם ָהָאָדם ְלֵבית , ַּהַקּבָ י ִהיא ְלַבּדָ ַּעל ּכִ

ָכַתב ַאל ִתְקָרא ֲהִליכֹות ֶאָלא ֲהָלכֹותְוֶזה ָר. עֹוָלמֹו ֶמה ׁשֶ ּמוז ּבַ ּ ּ ּ ְּוָלָמה , ּ
ְקֵראת , ּלֹא ִנְכַתב ֲהָלכֹות עֹוָלם לֹו ָלה ַהּנִ ַדְוָקא ַהַקּבָ ְדך ּדְ ְּלַלּמֶ ָ

הֹוֵלך , ֲהָלכֹות ֵהם הֹוְלִכים ִעם ָהָאָדם ְלֵבית עֹוָלמֹו ְוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ ּ
יתֹו ִעמֹו ְלַצְוָת ּּבֵ ּא וְלָכבֹוד וְלִתְפֶאֶרתּ ְבָרא ִמִלּמוד ִּכי , ּ ְלָאך ַהּנִ ַּהּמַ ּ ְ

ָכרֹו ָלה ְלעֹוָלם ֵאינֹו ִנְפָרד ֵמָהָאָדם נֹוָסף ַעל ַמַתן ׂשְ ַּהַקּבָ ֲאָבל , ּ
ָכרֹו ִאתֹו וְפֻעָלתֹו ְלָפָניו ִּלמוד ַהָפׁשוט ׂשְ ּּ ּ ּּ ּ.  

ֵסא ֶמֶלך ְלַהְקָדַמת ַהִתקוֵני זַֹהר ַד( ּּכִ ּ ּ ּּ ּ   :)ד"ף יְ
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ַּעל ְיֵדי ִלּמוד תֹוַרת ַהֵח  )ה ה ִנְבָרא אֹור "ּ ַחּיות ִדְקֻדׁשָ ּן ּבְ ּ ּ
ְרֵפי ַמְעָלה כֹוִלים ִלְראֹות ׂשַ ּיְ   ׁשֶ

ם טֹוב ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ַעל ׁשֵ ינו ַהּבַ ִּאיָתא ֵמַרּבֵ ֶהְרָאה ,ּ  ׁשֶ
ָלה ַקּבָ ער ִעְנָין ּבַ י ּבֶ י ַרּבִ ט ְוִכֵון ָהֱאֶמתְוָאַמר ָה, ָּלַרּבִ ער ַהְפׁשָ י ּבֶ י ַרּבִ ַּרּבִ ּ ,

ם טֹוב ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ַעל ׁשֵ ט הוא , ְּוָאַמר לֹו ַהּבַ ִּאם ִכי ַהְפׁשָ ּ ּ
ַהְדָבִרים, ֱאֶמת ָּאֵכן ֵאין ׁשום ַחיות ּבְ ּ ַחיות , ּּ ט ּבְ ָאַמר לֹו ַהְפׁשָ ּוְכׁשֶ ּּ ּ

ה ִנְתַמֵלא ַהֶחֶדר ַמ ם , ְלָאִכיםְּקדֹוׁשָ ֵ ַחיות ִפי ַהּשׁ ָהָיה ּבַ ַצד ׁשֶ ּמִ ּׁשֶ ּ ּ ּ
ּבור ַמְלָאך ל ּדִ ה ִמּכָ ְַנֲעׂשָ ּ.  

ת ַוִיַגׁש ַדף ק( ְּפִרי ַצִדיק ָפָרׁשַ ּ ּ ּ   )'ּה טור ב"ּּ

ָרֵאל  ְּוַעֵין ֵסֶפר ִדְבֵרי ִיׂשְ ְוֶזה , )'ּב טור ד"ַּדף י(ּ ְכָלֵלי אֹוַרְיָתא )מֹוְדִזיץ(ּ
י ְמ: ְלׁשֹון ָקְדׁשֹו ם טֹוב ַהָקדֹוׁש ִעם ָהַרּבִ ַעל ׁשֵ ה ִמן ַהּבַ ֻּפְרָסם ַהַמֲעׂשֶ ּ

ער י ּבֶ ֵּמַהַמֲאָמר ִמֵסֶפר ֵעץ ַחִיים, ַרּבִ ּ מֹות ַמְלָאִכים, ּ ָהָיה ּבֹו ַכָמה ׁשְ ּׁשֶ ּ ,
ם טֹוב ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ַהַמֲאָמר ַעל ׁשֵ ָאַמר ַהּבַ ּוִמָיד ׁשֶ ּ ּ ּ ,

ִית אֹוָרהִּנְתַמֵלא ּכָ ְלָאִכים , ל ַהּבַ ׁש ֶאת ַהּמַ חוׁש ַמּמָ ְּוָראו ּבְ ּ
ִרים ְזּכָ   .ַהּנִ

ִקיַדת ֲעָקרֹות ְוִרּפוי חֹוִלים   )ו ר ּפְ סֹוד ְמַאְפׁשֵ ַּעְמקות ּבְ ּ  

סֹודֹות ַהתֹוָרה ְיכֹוִלים ִלְפקֹד ֲעָקרֹות  ַּעל ְיֵדי ִעיון ָעֹמק ּבְ ּ ּ
ּוְלַרְפאֹות חֹוַלַאת ָחָזק ּ.  

ַעל ִלקוֵטי מֹוֲהַר, ּדֹות אֹות סֹודֵסֶפר ַהּמִ( ִּמּבַ א"ּ   )ּן ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ

גֹוָתיו ַעל ְיֵדי ְיִגיָעתֹו "ָהֲאִר   )ז ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָזָכה ְלַהׂשָ
זַֹהר ַהָקדֹוׁש דֹוָלה ּבַ ַּהּגְ ּ  

ָגתֹו ָאַמר ִלי  ִעְנַין ַהׂשָ ְתִחַלת ְיֵמי ִּכי , ]י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ָהֲאִר[ּּבְ ּּבִ
בוַע ֶאָחד ַעל ַמֲאָמר ֶאָחד ִמן  ָגתֹו ָהָיה טֹוֵרַח ִלְפָעִמים ׁשָ ַּהּשָׂ

ֵדי ְלָהִבין אֹותֹו ְּולֹא ָהיו אֹוְמִרים לֹו ֵפרוׁשֹו ,ַּהזַֹהר ּכְ ְּדִאם ֵכן ִנְמָצא , ּּ ּ
לֹו לֹא ָהְיָתה ַהתֹוָרה ַהִהיא ׁשֶ ּׁשֶ הוא ְיַחֵד, ּּ ְּוָצִריך ׁשֶ ּ ְכלֹו ֵמַעְצמֹו ְ ׂשִ ׁש ּבְ

ַהר ִסיַני ַכּנֹוָדע ֶחְלָקה ּבְ ָלה ַנְפׁשֹו ּבְ ִקּבְ תֹוָרה ַמה ׁשֶ ּּבַ ּּ ּ ר ָהָיה , ּ ְּוָלֵכן ַכֲאׁשֶ
ִעְנָין ְפלֹוִני וְבַמֲאָמר ְפלֹוִני ִעַיְנָת ְוָעַמְדָת : ּטֹוֵרַח ָאז ָהיו אֹוְמִרים לֹו ּּבְ ּ ּ ּ ּּ

ְּוִלְפָעִמים ָהיו אֹוְמִרים , ְיך ְקָצת ֹעֶמק יֹוֵתר ֲאָבל ֲעַדִין ָצִר,ַעל ָהֱאֶמת
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ִמְקָצתֹו: לֹו ֻכלֹו אֹו ּבְ ִעְנָין ְפלֹוִני ּבְ ָּטִעיָת ּבְ ָהָיה , ּ ְּוָהָיה חֹוֵזר וְמַעֵין ַעד ׁשֶ ּ
  .עֹוֵמד ַעל ָהֱאֶמת

ַער רוַח ַהקֶֹדׁש ַדף ד( ׁשַ ָּהַרב ַחִיים ִויַטאל ּבְ ּ ּ ּ(:  

ַאְלִתי לֹו ֵאיך ָזָכה ְלָכל ַהָחְכָמה ָאַמר ִלי מֹוִרי ִזְכרֹו ׁשָ ְנֹו ִלְבָרָכה ְכׁשֶ ּ ּ ּ
יב ִלי, ַּהזֹאת ָחְכָמה ַהזֹאת, ְוֵהׁשִ ְמאֹד ְמאֹד ּבַ ָטַרח ּבִ ּׁשֶ ְּוָאַמְרִתי לֹו ִכי , ּ ּ
ָחְכָמה "ַמַרַּגם ָה ְמֹאד ְמאֹד ּבַ ּק ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוַגם ֲאִני ַחִיים ָטַרְחִתי ּבִ ּ

י ,  ְוָאַמר ִלי.ַּהזֹאת ָאר ַאְנׁשֵ ָטַרְחנו ְמאֹד ְמאֹד יֹוֵתר ִמׁשְ ָהֱאֶמת הוא ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּּ
ּדֹוֵרנו ינו ָכמֹוהו, ּ ֲּאָבל לֹא ָעׂשִ ָנה ִּכי , ּּ ְלִתי ׁשֵ ָאר ּבִ ה ֵלילֹות ָהָיה ִנׁשְ ּמָ ּּכַ

ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ל ְיֵמי, ַּעל ַמֲאָמר ֶאָחד ׁשֶ ה ֵלילֹות ׁשֶ ׁשָ  ַהחֹל ְּוִלְפָעִמים ׁשִ
ְלַבד זַֹהר ּבִ ב ַעל ִעיון ַמֲאָמר ֶאָחד ּבַ בוַע ָהָיה ִמְתּבֹוֵדד ְויֹוׁשֵ ׁשָ ּבַ ּׁשֶ ּ ּּ ְולֹא , ּ

ן ָכל ַהֵלילֹות ַהֵהם ֹרב ְפָעִמים ָּהָיה ָיׁשֵ ּ ּ.  
ַער רוַח ַהקֶֹדׁש י( ׁשַ ָּהַרב ַחִיים ִויַטאל ּבְ ּ   :)א"ּ

ֵעָצה טֹוָבה ַּאְבָרָהם ַהֵלִוי ְוֵכן ָאַמר מֹוִרי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלָהַרב 
ָגה ְלַבד , ְלִעְנַין ַהּשָׂ ִקיאות ּבִ ֶרך ּבְ זַֹהר ּדֶ ִיְלמֹד ּבַ ּׁשֶ ְ ּ ַיֲעִמיק ּ ִלי ׁשֶ ּּבְ

ִעיון  ּּבְ ָכל יֹום' אֹו נ' מּ ֵסֶפר ַהזַֹהר ְפָעִמים , ָעִלים ּבְ ִיְקָרא ּבְ ְּוׁשֶ ּ ּ
ים   .ַרּבִ

ַער רוַח ַה( ׁשַ ָּהַרב ַחִיים ִויַטאל ּבְ ּקֶֹדׁש ַדף יּ   :)א"ּ

יד"ַה  )ח ּגִ ְלַמד תֹוַרת ַהּסֹוד " ַמּ ּיִ ׁשֶ ּכְ ית יֹוֵסף ׁשֶ ִּהְבִטיַח ְלַהּבֵ
ֲעֵרי אֹוָרה ִּיְפְתחו לֹו ׁשַ ּ  

ית יֹוֵסף( ָּאַמר ַהַמִגיד ְלָמָרן ַהּבֵ ָחְכַמת ): ּ ע ִעִתים ּבְ ִּאם ִתְקַבּ ּ
ָלה ך, ַּהַקּבָ ֶָאְפַתח ִלּבְ ה  ּ יק ָרִזין ְדַתְדּּבָ ר ּבֵ ְּסִתיִמין ְדָלא ָיַדע ַיְתהֹון ּבַ

  .ָנׁש
ת ּבֹא( ִרים ָפָרׁשַ ַּמִגיד ֵמיׁשָ ּ(  

לֹׁש  ֱאָמר ִלי ְוִלְלמֹד וְלַלֵמד ַפֲעַמִים ְוׁשָ ִּהְזִהיַרִני ְמאֹד ִלְכתֹב ַהּנֶ ּ ּ ּ
ָלה ָחְכַמת ַהַקּבָ בוַע ּבְ ׁשָ ּּבְ ה ְפָתִחים ְגדֹוִלים, ּ ִיְפְתחו ִלי ּבָ ְּוׁשֶ ּ ּ ּ ּ עֹוד . ּ

ָלה ְלָפחֹות ַפַעם ִה ָחְכַמת ַהַקּבָ ְּזִהיַרִני ְפָעִמים ֲאֵחִרים ִלְלמֹד ּבְ ּּ
בוַע ב ׁשָ עֹות אֹו יֹוֵתר' ַּאַחת ּבְ ה ְפָתִחים ְגדֹוִלים, ׁשָ ְּוִיְפְתחו ִלי ּבָ ּ ּ ּ ּ.  

ת ֵעֶקב( ם ָפָרׁשַ   )ּׁשָ
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ֹמֶרת ַהּבֶֹקר ִיְלֹמד ֵסֶפר ַהזַֹהר  )ט ַאׁשְ   .ּּבְ
רוך ִמּבוַדֶפְסט- ַּהְנָהגֹות ַצִדיִקים( לֹמֹה ּבָ י ׁשְ ּ ַהְנָהגֹות ְוֶדֶרך ָהָאָדם ֵמַרּבִ ּ ְּ ְ(  

ָכל יֹום-ְּסֻגָלה ְלַפְרָנָסה    )י    לֹוַמר ֹזַהר ּבְ
ִים( ִּמְדָרׁש ִפְנָחס וְבֵארֹות ַהּמַ ּ(  

ים ֹזַהר   )יא ֵני ַדּפִ   ּׁשְ

ִלי ַרׁשִ ָרכֹות ּבְ ּתֹאַמר ַכָמה ַדִפים ִמַמֶסֶכת ּבְ ּּ ּ ּּ ֵני  פֹותּתֹוְסי ְו"ּ ּוׁשְ
ִפים זַֹהר ְּוַאַחר ָכך ִאם ֵיׁש ְלך ְפַנאי, ּּדַ ָ ְ ת אֹו ִאם , ּ ּבָ ּלֹוַמר ְתִפַלת ַהׁשַ ּ ּ

ִקצור אֹו ָהֲאִריכות ך לֹוַמר קוְנְטֵרס ִהְתּבֹוְננות ּבְ ַנְפׁשְ ַּתְרִגיׁש ַחיות ּבְ ּ ּ ּ ּּ ָ ּ ּ ּ ,
בוַע ׁשָ ְּלָכל ַהָפחֹות ַפַעם ַאַחת ּבְ ּ ּ.  

י ַאֲהֹרן ָראָטה-יִקים ַּהְנָהגֹות ַצִד(   )ּ ֵסֶדר ִהְתַנֲהגות ֵמַרּבִ

ת ֹקֶדׁש   )יב ּבָ ָכל ֶעֶרב ׁשַ   ִלְלֹמד ֹזַהר ּבְ

ת ִמָיד ְלַאַחר  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ַתְרגום ּבְ ה ׁשְ ִּיְגמֹר ַהָפָרׁשָ ּ ּ ּּ
ַכָוָנה ְרצוָיה ֲּחצֹות ּבְ ים ֶאל ִלּבֹו ְלַקֵים ַהִמ,ּ ּ ְוִיְרֶאה ְלָהׂשִ קֹוֵראּ . ְּצוֹות ׁשֶ

ם ָמַלך ְְוַאַחר ָכך ַהְפָטָרה וִמְזמֹור ַהׁשֵ ְּ ּוַמֲאָמר ֶאָחד ִמזַֹהר, ּּ ָנה , ּ ּוִמׁשְ
ת ּבָ ת, ְּיִציאֹות ַהׁשַ ּבָ ת , ְּוִיְרַחץ ָפָניו ָיָדיו ְוַרְגָליו ִלְכבֹוד ׁשַ ּבָ ל ׁשַ ִויַקּבֵ

ְמָחה ׂשִ   .ּבְ
ּ ֶדֶרך ַחִיים -ַּהְנָהגֹות ַצִדיִקים ( ְ ְּלֶאָחד ִמְגדֹוֵלי ְגאֹוֵני ַקְדַמאיּ ּ(  

ָלה   )יג ל ְלִלּמוֵדי ַקּבָ ת ְמֻסּגָ ּבָ ּׁשַ ּ  

ִלים ְתבו ַהְמֻקּבָ ָלה,ּּכָ ת ְמֻסָגל ְלִלּמוֵדי ַקּבָ ּבָ ַ ּשׁ ּ ׁשֶ ְסֻעָדה ,ּ ּ ְוָלֵכן ּבִ
הוא  יג סֹודֹות ַהתֹוָרה ׁשֶ ִנָיה ְסֻעָדֵתי ְדַעִתיָקא ֵיׁש ָמקֹום ְלַהׂשִ ּׁשְ ּ ּּ ּ ּ ּ

ָמ ָמָתא ַרק ָכל ֶאָחד ְלִפי ַמְדֵרָגתֹוִנׁשְ ְסֻעָדה . ָּתא ְלִנׁשְ ים ּבִ ּוְלֶזה ְמַבְקׁשִ ּ ּ
יָקֵריה ְוכו ּזֹו ַעל סֹודֹות ְוֶנֱחֵזי ּבִ ָרֵאל . 'ּ ֶזה ִנְתַקן ְלָכל ֶאָחד ִמִיׂשְ ּׁשֶ ל ּ ּכָ ׁשֶ

הוא סֹודֹות ַהת ת ֵמֵעין ָהאֹור ַהֶזה ׁשֶ ּבָ ׁשַ יג ּבְ ֶּאָחד ָיכֹול ְלַהּשִׂ ּ   .ֹוָרהּ
ֵּסֶפר ְפִרי ַצִדיק( ִלין ַזַצ, ּ י ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ִמלוּבְ ַּרּבִ ַהֲעלְֹתך , ל"ּ ת ּבְ ָָפָרׁשַ   ) אֹות י -ּ
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ה ֵסֶפר    )יד ַעל ּפֶ ּבְ ְכָתב ְוׁשֶ ּבִ ָּאנו ֵאין ָלנו ֶאָלא תֹוָרה ׁשֶ ּ ּ ּ
ַּהזַֹהר ְוִסְפֵרי ַהַקְדמֹוִנים ּ  

ִּאם ִתְזכו ְלתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ֲאַזי ִיְה ּ ֶּיה ִעַקר תֹוַרְתֶכם ַוֲעבֹוַדְתֶכם ּ ּ
ְתִחַלת ַהַלְיָלה ,ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה כֹב ּבִ ּ ְוַתְרִגילו ַעְצְמֶכם ָתִמיד ִלׁשְ ּ ּּ ּ ּ

ַכָוָנה ַמע ּבְ ֵאיָמה וְבִיְרָאה וִבְקִריַאת ׁשְ ּּבְ ּ ּוְבָדָבר ֶזה ִתְזכו ְלַטַעם תֹוָרה , ּ ּּ ּּ
ְּוַטַעם עֹוָלְמך ִתְר, ַוֲעבֹוָדה ַחֶייךָ ֶָאה ּבְ דֹור ַהֶזה , ּ ים ּבַ ֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ ִּכי ּבַ ּ ּ ּ

ך ַמע ָלֶהם, ְהֹוְפִכים יֹום ְלַלְיָלה ְואֹור ְלחֹׁשֶ ָּאנו ֵאין ָלנו ֶאָלא , ְּולֹא ִתׁשְ ּ ּ
ַעל ֶפה ּבְ ְכָתב ְוׁשֶ ּבִ ּתֹוָרה ׁשֶ ּ ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוִסְפֵרי ַהַקְדמֹוִנים,ּ ָּתבוז ִכי ְוַאל, ּ ּ ּ 

דוק וְמֻנֶסהָז ְּקָנה ִאֶמך ְוֵעת ַהֹזאת ִהיא ֵעת ָרצֹון ָגדֹול ּבָ ּּ ּ ּ ָ ַּעל ֵכן ַאל , ּ
ַּתֲעבֹר ִמֶזה חֹק ְולֹא ַיֲעבֹר ּ.  
ם טֹוב-ַּהְנָהגֹות ַצִדיִקים ( ַעל ׁשֵ רֹות ִמַתְלִמיד ַהּבַ   )ּ ַהְנָהגֹות ְיׁשָ

ֵאינֹו ַמֲאִמין ְולֹוֵמד תֹוַרת ַהֵח   )טו ְב"ִּמי ׁשֶ ִחיַנת ּן הוא ּבִ
  "ַּמְפִריד ָאלוף לֹא ִיְרֶאה ְמאֹורֹות"

ים  ת ְקדֹוׁשִ ה ְזכוָתא ָפָרׁשַ ָּהַרב מׁשֶ יג ג: ּ ָכַתב)ב"ַּדף ע(ּ ֲּאִפלו ִהׂשִ ּ ּ '
ט ֶרֶמז ְדרוׁש, ַמֲעלֹות ְּפׁשָ ּ ָאז ִיְמַנע אֹור , ְּולֹא ָרָצה ָלַדַעת ָחְכַמת ַהסֹוד, ּ
ְּדַהְינו י, ַּהתֹוָרה ם ֲהָו' ּ ֵּפרוׁש ַהְדָבִרים. ה"ה ַעל הו"ְוִיְהֶיה הו, ה"ָיִּמׁשֵ ּ ּ ,

ִחיַנת  ֲאַנְחנו ְמֻחָיִבים ַלֲעׂשֹות ּבְ ּׁשֶ ְּדַהְינו ', ס'ּדֵ'ְר'ַּפּ ט 'ְּפּ ּרוׁש 'ּדְֶמז 'ֶרׁשָ
ם ֲהָו' ֶנֶגד ד, ֹוד'ס רוך הוא"ָיּאֹוִתיֹות ׁשֵ ּה ּבָ יג ָכל , ְּ ְּוִאם ֵכן ֲאִפלו ִהׂשִ ּ ּּ ּ

ט', ַהג ְּדרוׁש, זֶרֶמ, ְּפׁשָ יג ֶנֶגד סֹוד, ה"ָיּאֹוִתיֹות ֲהָו' ֶנֶגד ג, ּ , ְּולֹא ִהׂשִ
ְּדַהְינו י סֹוד הו', ּ   .ה"ה ַעל הו"ּהוא ּבְ

ְתִהִלים  ַּעל ֶזה ִנְרֶאה ֵפרוׁש ַהָפסוק ּבִ ּ ּּ ּ ֶפֶרד "ּ סוס ּכְ ַּאל ִתְהיו ּכְ ּ ּ
ֶמֶתג ֶפֶר', ְּוכו" ֵאין ָהִבין ּבְ ג"ּכְ ַהְינו ּבְ לֹא סֹוד' ד'ר'ּיֹות פאֹוִת' ּד ּדְ , ּבְ

ִּעם ָהאֹוִתיֹות הוא ע" ן"ֵאין ָהִבי" ּ ִגיַמְטִרָיה סֹו,א"ּ ְוִאם , ּד ִעם ַהכֹוֵלל"ּ
לֹא סֹוד" ֵאין ָהִבין"ֵּכן  ּהוא ְכֶפֶר, ּבְ ִתקוִנים ח. ַּמָמׁש ִנְפָרד, ד"ּ ְּוַעֵין ּבְ ּ ּ '

ְּדפוס קוׂשַטאְנִטיָנא( ּ ִּנְכְנסו ַלַפְרֵדס ַחד ֵהִציץ כו' ד: ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, .)קמט ַּדף ּ ּּ ּ ,'
לו הוא סֹוד פר ָּהֵני ְתָלת ִנְכׁשְ ּ י ֲעִקיָבא ַעאל ', ד'ר'ָּעלו בפ' ַהג, ד"ּ ְוַרּבִ

לֹום ׁשָ לֹום וְנַפק ּבְ ׁשָ אֶֹרך, ּּבְ ם ּבְ ְַעֵין ׁשָ   .ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו, ּ
ָרֵאל ֵמָהַרב ַהָקדֹוׁש ִמָסאָטאָנאב ֵז ִּתְפֶאֶרת ִיׂשְ ּ ים, ֶּכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכהּ ת ְקדֹוׁשִ   )ָּפָרׁשַ
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ָאר ּפֶ   )טז ּסֹוד ִנׁשְ ֵאינֹו ַמֲאִמין ּבַ   'ד'ֶר'ּוִמי ׁשֶ

ֶפֶרד" סוס ּכְ ַּאל ִתְהיו ּכְ ּ ל , "ּ מֹוָתיו ׁשֶ ְּוֵתְדעו ִכי ָכל ַהתֹוָרה ׁשְ ּ ּ ּ
רוך הוא ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ת , ּ ֵאינֹו, ס'ּדֵ'ְר'ַּפְוִנְדֶרׁשֶ ּסֹוד ּוִמי ׁשֶ  ַמֲאִמין ּבַ

ָאר ֶפ   .'ד'ֶר'ִּנׁשְ
ּיֹוֵסף ְתִהלֹות ְלַהִחיָד( ְּתִהִלים לב, א"ּ   )ט, ּ

יל  )יז ּכִ ִסְתֵרי תֹוָרה ִנְקָרא ַמׂשְ ם ּבְ ֵלם ּגַ הוא ׁשָ ִּמי ׁשֶ ּ  

ָידֹו ִמְקָרא ֵמאֹות  ֵיׁש ּבְ ם' הִּמי ׁשֶ ׁשֵ ּבַ ָלח לֹו ַמְלָאך ,ַּאֲחרֹוָנה ׁשֶ ְ ִנׁשְ

ְמרֹו ָנה ְוַתְלמוד ִעם ַהִמְקָרא ִנְזָקִקין לֹו בְוִאם, ְלׁשָ ָידֹו ִמׁשְ ּ ֵיׁש ּבְ ּ '
ם ֲהָוה "וּאֹוִתיֹות ַאֲחרֹונֹות  לַֹח לֹו ב"ָיִּמׁשֵ ְמרֹו' ה ִלׁשְ , ַמְלָאִכים ְלׁשָ

ָידֹו ִמְקָרא ָנה, ְוִאם ֵיׁש ּבְ ַּתְלמוד, ִמׁשְ ְּוִסְתֵרי תֹוָרה ְוֵסֶפר , ַּאָגָדה, ּ
ָלהְוֵאינֹו, ְיִציָרה ָחְכַמת ַהַקּבָ ֵלם ּבְ ְוֵאינֹו ִנְקָרא , ִנְקָרא ָחָכם ְוָנבֹון, ּ ׁשָ

ִכיל ְמרֹו. ַּמׂשְ ם ַהְמֻיָחד ֻרּבֹו ְכֻכלֹו ָזקוק ְלׁשָ ְּוָכל ַהׁשֵ ּ ּ ֵלם , ּ הוא ׁשָ ּוִמי ׁשֶ ּ
ְזָהִרים ָכל אֹוִתיֹות ֲהָו ָכל ַהְדָבִרים ַהּנִ ּּבְ ּ ְמרֹו ְלעֹוָלם "ָיּ ֹוִרי מ(ּה ְזקוִקים ְלׁשָ

  .)ג"ֵּעין ַהקֹוֵרא ָנָהר י, ְזֵקִני ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם

ְכַנִזי ַכָוַנת ַהָכתוב  ְּוִעם ַהְקָדָמה זֹו ֵפֵרׁש ַרב ַאׁשְ ּּ ּ ּּ ּ  ַוְיִהי ָדִוד ְלָכל"ּ
ִכיל ַוה ְּדָרָכו ַמׂשְ ַאָג, "ּ ִעמֹו'ּ ָנה ּבְ ִמׁשְ ִמְקָרא ּבְ ֵלם ּבְ הוא ׁשָ י ׁשֶ ּמִ ּׁשֶ ָדה ּ

יל ּכִ עֶֹמק ִנְקָרא ַמׂשְ ְּוָכל אֹוִתיֹות , ְּוִסְתֵרי תֹוָרה ְוֵסֶפר ְיִציָרה ּבְ
ְמרֹו ְבָיכֹול ְזקוִקין ְלׁשָ ם ַהְמֻיָחד ּכִ ֵ   .ַּהּשׁ

ר ְקֵדמֹות ְלַהִחיָד(   )ד"אֹות י' ַמֲעֶרֶכת ת, א"ִמְדּבָ

ִלּמוד תֹוַרת ַהּסֹוד ְוַהֶהְפ   )יח ָכר ּבְ דֹול ַהׂשָ ה ּגָ ּמָ ּּכַ ּ ֵסד ּ
ֶהְעֵדר ִלּמוָדה ּּבְ ּ ּ  

ֶּעֶצם ִלּמוד ַהזַֹהר ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות] א ּ.  

ְסָתר פֹוֶעֶלת יֹוֵתר ֵמחֶֹדׁש ָיִמים ] ב ִלּמוד ַהּנִ ָעה ַאַחת ּבְ ּׁשָ ּ ּ
תֹוָרה ְגֶלה ּדְ ּנִ   .ּבַ

ָעה ַאַחת ] ג ׁשָ רֹום ּבְ ּמָ זַֹהר ְמַתְקִנים ּבַ ֲהָבַנת ַמֲאָמר ֶאָחד ּבַ ּּבַ ּ
ָנה ְתִמיָמהּיֹוֵתר ִמִל ׁשָ טות ַהתֹוָרה ּבְ ּּמוד ַפׁשְ ּ ּ ּּ.  
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א וְסִתיִמין ַעְייִנין ְדָלא ִמְסַתְכִלין  ַּווי ְלָעְלָמא ְדִאּנון ַאִטיִמין ִלּבָ ּ ּ ּּ ּּ
ָרֵזי ְדאֹוַרְייָתא   .ּבְ

  .)ח"ַּדף כ' זַֹהר ֵחֶלק א(

ה ׁשָ ִּאינון ְדָעְבִדין ְלאֹוַרְייָתא ַיּבָ ַתְד, ּ ָלא ְבָחְכָמה ְּוָלא ָבָעאן ְלִאׁשְ
ָלה ְּדָגְרִמין ְדִאְסַתַלק ְנִביעו ְדָחְכָמה ְדִאיִהי י, ְדַקּבָ ּ ּ ְתָאַרת , ִּמיָנה' ּ ְּוִאׁשְ

ה' ב ָדן , ְיֵביׁשָ א וִביָזה ְוֶהֶרג ְוַאּבְ ָגְרִמין ֲעִניוָתא ְוַחְרּבָ ַּוי לֹון ּדְ ּ ּ
ָעְלָמא   .ּבְ

ִּתקוֵני זַֹהר ִתקון ל( ּּ ּּ   :)ג"ַּדף ע' ּ

ֲּאָמר ֵהִביאֹו מֹוֵרנו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֶּזה ַהַמ ּ
ַהְקָדָמתֹו ַלֵסֶפר ֵעץ ַחִיים ּּבְ ּ ְּלהֹוִדיַע ַכָמה ָגדֹול ַהִחיוב ַהֻמָטל ַעל , ּ ּ ּ ּּ ּ ּ

ָלה ם ִלְלמֹד ַקּבָ ַּהלֹוְמִדים ַהֲחֵרִדים ִלְדַבר ַהׁשֵ ם ַכָמה ָגדֹול ִאם , ּ ְּוָעְנׁשָ ּ ּ
לֹא , ְמִדיםֵאיָנם לֹו ֶ ָלה ַמה ּשׁ ִלּמוד ַהַקּבָ ָעה ַאַחת ּבְ ׁשָ ה ּבְ י ַיֲעׂשֶ ּּכִ ּ ּ

ֵטי ַהתֹוָרה ְפׁשָ ִלּמוד חֶֹדׁש ָיִמים ּבִ ה ּבְ ַּיֲעׂשֶ ּ.  
ם( ֵסא ֶמֶלך ְלִתקוֵני זַֹהר ׁשָ ּּכִ ּ ְּ(  

ָלה ְוָחְכָמָתא  ִאְסַתַלק ַקּבָ ָגִרים ּדְ ָּמאן ּדְ ֵּמאֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ּ
הֹון, ַרְייָתא ְדִבְכָתבּוֵמאֹו ַתְדלון ּבְ ְּוָגִרים ְדָלא ִיׁשְ ּ ְּוָאְמִרין ְדָלא ִאית , ּ

אֹוַרְייָתא וְבַתְלמוָדא ט ּבְ ֶּאָלא ְפׁשָ ּ ּ ַוַדאי ְכִאלו הוא ְיַסֵלק ְנִביעו , ּ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ
ֵּמַההוא ָנָהר וֵמַההוא ָגן ּ ָעְלָמא ְוַּווי ֵליה , ּ ִרי ּבְ ָלא ִאְתּבְ ָלא ַּטב ֵליה ּדְ

ב , ּיֹוִליף ַהִהיא אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ְואֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ְּדִאְתַחׁשַ ּ
ֵּליה ְכִאלו ַאְחַזר ָעְלָמא ְלתֹהו ָובֹהו ּ ּ ּּ ָעְלָמא ְואֹוֶרך , ּ ְְוָגִרים ֲעִניוָתא ּבְ ּ ּ

ָּגלוָתא ּ.  
ִּתקוֵני זַֹהר ִתקון מ( ּּ ּּ   .)ב"ּג ַדף פ"ּ

ִּכי ֵאינֹו פֹוֵגם ִאם ֵאינֹו לֹוֵמד ,  טֹוב לֹוִאם ָהָיה ַעם ָהָאֶרץ יֹוֵתר ּ
ָלה ר ְוַיִין, ַקּבָ ָבׂשָ ְיַמֵלא ְכֵרסֹו ּבְ ַפְרֵדס קֶֹדם ׁשֶ ִּכי ֵאין ְלַטֵיל ּבַ ּּ ּּ ֲאָבל ַמאן , ּּ

ַעל ֶפה ּבְ ְכָתב ְותֹוָרה ׁשֶ ּבִ ְּדאֹוִליף תֹוָרה ׁשֶ ּ ָּעְנׁשֹו ָכל ָכך ָגדֹול ִאם לֹא , ּ ְ ּ ּ
ָל ִלמודֹו, הִיְלמֹד ַקּבָ ה פֹוֵגם ּבְ ְּוַאְדַרּבָ ּ ּ ְּוָטב ֵליה ְדָלא יֹוִליף ֵליה, ּ ִּכי , ּּ

ַּאְחַזר ָעְלָמא ְלתֹהו ָובֹהו ָהר , ּ ַהּנָ יר ַהְקִלָפה ְכׁשֶ ַמְגּבִ ִביַרת ַהֵכִלים ׁשֶ ִּלׁשְ ּ ּּ ּ
ה ׁשָ ְּדָמַנע ַהִטָפה ָרֵזי תֹוֶרה ֵמֵהם כו, ְוֵהֵגן ַיּבָ ּ ּ ּ ָיכֹול ִל. 'ּ ּוִמי ׁשֶ ְקנֹות לֹו ּ
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ל ֵ ָפִרים וִמְתַרּשׁ ָלה אֹו ָחֵבר אֹו ִמתֹוך ַהּסְ ֵדהו ַקּבָ ְיַלּמְ ַּרב ׁשֶ ּ ְּ ּגֹוֵרם , ּ
ּאֶֹרך ָגלוָתא כו ּ ּ ָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות', ְ ִגיְרָסא ּבְ ִּכי ִלמוד ַהזַֹהר ּבְ ּ ּ ְוָכל , ּ

ֵכן  ה ִלְלמֹד וְלָהִבין ֵפרוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד ּׁשֶ ִּאם ִיְזֶכּ ה ּבֹו ִתקון ּּ ַּיֲעׂשֶ ּּ
ָנה  ט ׁשָ ִלּמוד ַהְפׁשָ ה ּבְ לֹא ַיֲעׂשֶ ֶ ָעה ַאַחת ַמה ּשׁ ׁשָ ְּלַמְעָלה ּבְ ּ ּ

ְּתִמיָמה כו ים ִמִפי ְגבורֹות . 'ּ ְרָאיֹות ָלֶזה ַהְמפָֹרׁשִ ְּוֵאין צֶֹרך ְלַהֲאִריך ּבִ ּ ּ ְ ְ

  .י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ַּהָקדֹוׁש ֶעְליֹון ָהֲאִר

ע ָכל ִדְבֵרי ַרב ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַּגם ַמֲאָמר ֶז ֶאְצּבַ ּה מֹוֶרה ּבְ ּ ּ
א ַלְמַדְקֵדק ּבֹו ִעיָדָנא ְדָלא , ַּהּבָ ה וַמִציָלה ֲאִפלו ּבְ ִּכי ַקֵים ָלן תֹוָרה ְמִגּנָ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ה ְּוֵאיך ָאַמר ָטב ֵליה ְדָלא יֹוִליף ְכָלל, ָּעִסיק ּבָ ּ ּ ֶּאָלא ַוַדאי , ְ ל ִּלּמודֹו ּכָּ
ָלה ִלּמוד ַהַקּבָ יֹום ֶאָחד ּבְ רֹו ּבְ לום ִאם ֵאין ְמַעּטְ ָנה ֵאינֹו ּכְ ָ ַּהּשׁ ּ ִּכי , ּ

קול הוא ְכֶנֶגד ֻכָלם ּׁשָ ּ ּ ּ הֹון. ּ ַתְדלון ּבְ ָאַמר ְוָגִרים ְדָלא ִיׁשְ ְּוֶזה ׁשֶ ּ ּדוק , ּ ּ
הֹון ָכל ֶאָחד ְכִפי ְיָכְלתֹו ֲאִפ ַתְדלון ּבְ ה ָהא ִאם ִיׁשְ ִּמיּנַ ּּ ּ ּ ָנהּ ּלו יֹום ְלׁשָ ּ ,

ה ֵפרֹות ְלַמְעָלה ּתֹוָרתֹו ֻכָלה עֹוׂשָ ּּ ּ ֵכן , ּ ם ְּוָכל ׁשֶ ֵ ִאם קֹוֵבַע ֵעת ַלַהּשׁ
א  ן עֹוָלם ַהּבָ הוא ּבֶ ָכל ַלְיָלה ָאז ֻמְבָטח לֹו ׁשֶ ָעה ֶאָחד ּבְ ֵני ּׁשָ ִמּבְ

ֵּהיָכָלא ְדַמְלָכא ִב,ּ ּ ְוִיְהֶיה ֵמרֹוֵאי ְפֵני ַהֶמֶלך ַהיֹוׁשְ ְ ּ ַמְלכוָתא ּ ּים ִראׁשֹוָנה ּבְ
ֵכל. ִּדְרִקיָעא יָנה ְוַהׂשְ ם ּבִ ֲחָננֹו ַהׁשֵ ֶהָעָרה זֹו ְלִמי ׁשֶ ְּוַדי ּבְ ּ.  

ֵסא ֶמֶלך ְלִתקוֵני זַֹהר ִתקון מ( ּּכִ ּּ ּ ּּ   )'ג אֹות ס"ְ

ך ַאַחר ִסְפֵרי ַהזַֹהר ְוִסְפֵרי ָהֲאִר   )יט לֹא ִנְמׁשָ ִּמי ׁשֶ ְ י ִזְכרֹונֹו "ּ
ֶה, ִלְבָרָכה ֵאינֹו ָיכֹול ִלְסּבֹל ֶאת ַהָדָבר ַהָקדֹוׁש ּבְ ְּכֵרַח ׁשֶ ּ

ֱאֶמת ר ֶאת ִמְזגֹו , ּבֶ ּבֵ ִחיָרה ְוֵיׁש לֹו ּכַֹח ְלׁשַ ּוֶבֱאֶמת ֵיׁש לֹו ּבְ
  ָהַרע

ָאנו רֹוִאים ַּמה ׁשֶ ֵיׁש ,ּ ֶכת ַאַחר ּ ׁשֶ ְעָתם ִנְמׁשֶ ֵאין ּדַ ֵני ָאָדם ׁשֶ ּּבְ
ים ְונֹוָרִאים ְמאֹ גֹון ִסְפֵרי ַהזַֹהר ְוִסְפֵרי ָהֲאִרְסָפִרים ְקדֹוׁשִ י "ּד ּכְ

ים נֹוָרִאים ְמאֹד , ְּוַכיֹוֵצאִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  ֶהם ִחדוׁשִ ֵיׁש ּבָ ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ּ ּ
ְּמאֹד ַהְמִאיִרים ֵעיַנִים וְמתוִקים ִכְדַבׁש ּּ ִכים ַדְי, ּ ָקא ַאַחר ְּוֵהם ִנְמׁשָ

ַּדע ִכי , ֹותִּעְנָיִנים ֲאֵחִרים ְכגֹון ֲחִקיר י ִמְזָגם , ֶּזהו ֵמֲחַמת ִמְזָגםּ ּכִ
ֵאיָנם  ֶמֶזג ַרע ׁשֶ ּנֹוְלדו ּבְ ִטְבָעם הוא ֶמֶזג ַרע ִמן ַהתֹוָלָדה ׁשֶ ּּבְ ּ ּ

ֱאֶמת ָבר ַהָקדֹוׁש ּבֶ ַוַדאי ֵיׁש לֹו , ְּיכֹוִלים ִלְסּבֹל ֶאת ַהּדָ ּוֶבֱאֶמת ּבְ ּ
ר ֶאת ִמְז ּבֵ ִחיָרה ְוֵיׁש לֹו כַֹח ְלׁשַ ֶמֶזג ַרע , גֹו ָהַרעּּבְ ּנֹוַלד ּבְ ֲאָבל ֵמַאַחר ׁשֶ
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ר ֶאת ִמְזגֹו ְוִטְבעֹו ָהַרע, ָּכֶזה ּבֵ ּהוא ָצִריך ִלְסּבֹל ְמִרירות ָגדֹול ְלׁשַ ּ ְּ .
ה ָ ְקֻדּשׁ ּנֹוַלד ּבִ ֵרי ְלָאָדם ׁשֶ   .ְוַאׁשְ

יחֹות ָהַר( ֶרְסֶלב"ֵסֶפר ׂשִ   )'מ, ן ִמּבְ

ֵלמות ַהתֹוָרה ַרק ַעל ְיֵדי  )כ ּׁשְ   ן"ּ תֹוַרת ַהֵחּ

ָכל ָרִזין ְסִתיִמין כו ִלים' ּבְ ר ָנׁש ׁשְ ַעל תֹוָרה ַוַדאי, ִּאיהו ּבַ ּּבַ ָמאֵרי , ּ
ָפִטים ַדף צ(ְּדֵביָתא  א ְדִמׁשְ ַּסּבָ ּ ֵאינֹו לֹוֵמד  ,ָּהא ָלַמְדָת. :)ט"ּ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ׁשֶ

ִלים ַעל תֹוָרה ׁשְ ָלה ֵאינֹו ּבַ   .ַּקּבָ
ִּמְקָדׁש ֶמֶלך ַלזַֹה( ְ םּ ָפִטים ׁשָ ת ִמׁשְ ּר ָפָרׁשַ ּ(  

לוי ָחָדׁש ְלִלּמוד ַהזַֹהר   )כא ָכל יֹום ּגִ ּּבְ ּ ּ ּ  

א  ַמְעִתי ֵמֲאדֹוִני ָאִבי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּׁשָ ֶפר ּ ּסֵ ׁשֶ
ָכל יֹום ֵפרוׁש ַאֵחר ַּהזַֹהר ֵיׁש לֹו ּבְ ּ ּ.  

ת ּבֹא, ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים(   )'ּד טור ב"ּוד פַעּמ, ָּפָרׁשַ

ַעת ִלְלֹמד ָרֵזי ַהתֹוָרה   )כב ּבַ ָמה ֻמׁשְ ׁשָ   ַּהּנְ

ֲעָתא ִדְזִמיִנין ְלַנְחָתא  ּוְבׁשַ ּ ָמה[ּ ׁשָ ִזיל , ְּוָאַמר ֵליה, ְלַהאי ָעְלָמא] ַהּנְ
ַּאְייֵתי ִלי רוַח ְפלֹוִני ְמָתא. ּ ֲעָתא ַאְתָיא ַהִהיא ִנׁשְ ַהִהיא ׁשַ א , ּבְ ׁשָ ִמְתַלּבְ

ִדיוְקָנ ּּבְ א, ּא ְדַהאי ָעְלָמאּ ְּוַההוא ְמָמָנא ַאְחֵזי ָלה ָקֵמי ַמְלָכא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ.  

ִריך הוא ָאַמר ָלה א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ַכד ֵתיחֹות ְלַהאי , ְּואֹוֵמי ָלה, ְּ ּּדְ
ע ֵליה, ָעְלָמא אֹוַרְייָתא ְלִמְנּדַ ָתַדל ּבְ ִתׁשְ ּּדְ ָרָזא , ּ ע ּבְ ּוְלִמְנּדַ

ְמֵהיְמנוָתא ֶהם ִסְתֵרי תֹוָרהֵהם ַהְק[. ּּדִ ָּדמֹות ַהסֹודֹות ְלָפֵרׁש ּבָ ּ ּ ,
ִהיא ֵחֶלק ַהתֹוָרה ַהְמֻרֵצית ְלַמְעָלה יֹוֵתר ִמן ַהכֹל ּׁשֶ ּ ם, ּ , ּאֹור ַהַחָמה ׁשָ

ם ָה ׁשֵ א"ַמַרּבְ ַהאי , ]ּק ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ֲהֵוי ּבְ ָכל ַמאן ּדְ ּדְ
ל ְלִמְנ, ָעְלָמא ָתּדַ ע ֵליהְּוָלא ִאׁשְ ֵרי, ּּדַ ִגין ָכך . ָּטב ֵליה ְדָלא ִיְתּבְ ְּבְ ּ

א ִּאְתָחֵזי ָקֵמי ַמְלָכא ַקִדיׁשָ ַהאי ָעְלָמא, ּ יה , ְּלִמְנַדע ּבְ ַתְדָלא ּבֵ ּוְלִאׁשְ ּּ ּ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ְּ ּּבְ ּ.  

ִאְתֲחִזיַאת ַעל , תּ ַאָתה ָהְרֵאָת ָלַדַע) דְּדָבִרים(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב
ְּיָדא ְדַההוא ְמָמָנא ִריך הוא, ּ א ּבְ ָּקֵמי קוְדׁשָ ָּלַדַעת ְלִמְנַדע . ְּ

ַהאי ָעְלָמא ּוְלִאְסַתְכָלא ּבְ ּ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ּּבְ ָרָזא ְדאֹוַרְייָתא, ּ   .ּּבְ
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  :)א"ַּדף קס' זַֹהר ֵחֶלק ב (

ּּגֶֹדל ַמֲעַלת ִלּמוד ַהזַֹהר ְוַהִתקו   )כג ּּ ּ   ִניםּ

ֵצל ִמַגֲאָוה ְּסֻגָלה ְלִהּנָ ִלּמוד זַֹהר ַהָקדֹוׁש, ּ ְּלַהְרּבֹות ּבְ דוק , ּ ּּבָ
ה   .ּוְמֻנּסֶ

  )ִסְפֵרי ְיֵרִאים(

י ִני ְיִדיד ַנְפׁשִ ַנְפׁשֹו , ַּלֲאהוִבי ּבְ י ְקׁשוָרה ּבְ אִתי ', ְּוכוַּנְפׁשִ ְוָכֵעת ּבָ
ר ִעְמך קֶֹד ַכְחִתי ְלַדּבֵ ׁשָ ִמְכָתב ׁשֶ ָּבְ ּ ּּ ַתְתִחיל לֹוַמר ִתקוֵני ם ְנִסיָעִתי ּ ּׁשֶ ּ ּּ

ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש    .'ְּוכוּ
ית ַאֲהֹרן ַדף קמ( י ַאֲהרֹן ֵזֶכר ַצִדיק "ֵּמָהַרב ַהָקדֹוׁש ַאְדמֹו, ִּמְכָתִבים קֶֹדׁש, ט"ֵּסֶפר ּבֵ ּר ַרּבִ

  )ִלְבָרָכה

ָכל יֹום ְוכו ַּאַחר ַהְתִפָלה ּבְ ּ ָּקדֹוׁש אֹו ּיֹאַמר ַמֲאָמר ִמזַֹהר ַה' ּ
ִּמִתקוִנים ּּ.  

י ַאֲהרֹן ִמַקְרִלין( ַתב ָהַרב ַהָקדֹוׁש ָהַרב ַרּבִ ּכָ ֵּסֶדר ַהיֹום ְוַאְזָהרֹות ׁשֶ ּ ית ַאֲהֹרן, ּ   )ֵסֶפר ּבֵ

ה ִמָקאְבִרין ִזְכרֹונֹו ַצִדיק ְוָקדֹוׁש יָאַמר מֹוֵר י מׁשֶ ּנו ָהַרב ַרּבִ ּ ּ
א י לֹא ֲאִמי: ִּלְבָרָכה ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ָכל יֹום ַאף ּכִ ַּרת זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ

ָמהִּעם ָכל ֶזה ָּיַדע ַמה הוא אֹוֵמר  ׁשָ ך ַהּנְ ְֲאִמיַרת זַֹהר ַהָקדֹוׁש ְמַזּכֵ ּ.  
ִרים(   )אֹור ַלְיׁשָ

ִכיָבה  ְ תֹוָרה ָסמוך ַלּשׁ ְִיָזֵהר ַלֲעֹסק ּבַ ּ ּ עור ִגיְרָסא ּ ֵּאיֶזה ׁשִ ּ
ָניֹות אֹו  ִמׁשְ ֵסֶפר ֹזַהרּבְ ר ָלַמד ּ ַהָקדֹוׁש ּבְ ת ַהתֹוָרה ֲאׁשֶ ר ְקֻדׁשַ ֲּאׁשֶ ּ

ְכלֹו ִתְנצֹר אֹותֹו ׂשִ   .ּּבְ
ִמיר ִסיָמן ח(   )'ִּצפֶֹרן ׁשָ

הֹון ְוָיַהב  ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ א ּבְ ָרֵאל ְדקוְדׁשָ ַּזָכָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ּ ְּ ּ ּ ּ
ִּאיָלָנא ְדַחֵיי, ְּלהֹון אֹוַרְייָתא ִדְקׁשֹוט ר ָנׁש ְּדֵבי, ּ  ְסָפִרים(ּה ָאִחיד ּבַ

ְּוַחִיין ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ַחִיין ְלַהאי ָעְלָמא) ירית:ֲאֵחִרים ָכל ַמאן . ּ ּדְ
ה אֹוַרְייָתא ְוָאִחיד ּבָ ְתַדל ּבְ ִאׁשְ ּּדְ ִּאית ֵליה ַחִיין , ּ אחיד  :ְסָפִרים ֲאֵחִרים(ּ

אֹוַרְייָתא. )בחיין ִביק ִמֵלי ּדְ ׁשָ , ִּאְתְפַרׁש ֵמאֹוַרְייָתאְו, ְּוָכל ַמאן ּדְ
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ִאלו ִמְתְפַרׁש ֵמַחִיין ּּכְ ּ ּ ִגין ְדִהיא ַחִיין, ּ ּּבְ ְּוָכל ִמלֹוי ַחִיין, ּ ֲּהָדא הוא , ּ
ֵלי(, ִדְכִתיב ּ ִכי ַחִיים ֵהם ְֹלמֹוָצֵאיֶהם) דִמׁשְ ַּעד ָכאן ָלׁשֹון ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש, ּ ּ ּ.  

ה ְזכוָתא ּוְמָפֵרׁש ָהַרב מׁשֶ ִביק ְוָכל ַמ: ּ ׁשָ ּהוא ִחדוׁש ', ְּוכואן ּדְ ּּ
ל תֹוָרה ְוכו, ְּוהוא, ַאֵחר ֲהֵרי ֵאין ַהכֹל זֹוִכים ְלִכְתָרה ׁשֶ ּׁשֶ ּּ ּוַמה ַיֲעׂשו ', ּ ּּ

לֹא ִנְגַזר ֲעֵליֶהם ִלְהיֹות ֲחָכִמים ֵיׁש ָלֶהם ב, ִּמי ׁשֶ ִּתקוִנים' ְּלֶזה ָאַמר ׁשֶ ּ ּ ,
ָעְלָמא ִפְטפוט ְלחוד ַוֲאִפלו ָּגדֹוִּכי , ֶאָחד ִלְגרֹס ּבְ ּל ּכַֹח ַהתֹוָרה ַגם ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ

ִלְגלוג ְוֵיׁש לֹו ְזכות  ּּבְ ה ֵכן , ּוְכֶנֶגד ֶזה ָאַמר', ְּוכוּ ֵאינֹו עֹוׂשֶ ִּכי ִמי ׁשֶ ּ
ִביק ִמיֵלי ְדאֹוָרְיָתא ֶּאָלא ׁשְ ְּכִאלו ִמְתָפֵרׁש ִמַתָמן', ָּקא ְוכוִּמיֵלי ַדְי, ּ ּּ ּ ּּ ,

ֵּפרוׁש ַאף ַעל  ים טֹוִבים ְוכוּ ה ַמֲעׂשִ ַיֲעׂשֶ ִּפי ׁשֶ ּ לֹות , ְּוָכל ִמיֵלי ַחִיין' ּ ַּהּמִ
ָעְלָמא ְקִריָאה ְוִגיְרָסא ּבְ ֹוֶתה ?ְלָמה ֶזה ּדֹוֶמה, ְלַבד ּבִ ּשׁ  ְלחֹוֶלה ׁשֶ

ָחְכַמת  י לֹא ָיַדע ּבְ ְסֻגָלתֹו ַאף ּכִ ֵקה ְרפוָאה ומֹוִעיל ּבִ ַּמׁשְ ּ ּ
  .ָּהְרפוָאה

ינו מׁשֶ( ּה ְזכוָתא ַדף קמחַּרּבֵ ְּלֵפרוׁש ַהזַֹהר: ּ ּ(  

ְקִריַאת ַהזַֹהר ְלַבד וְבִגְמּגום   )כד ֲּאִפלו ּבִ ּ ּּ הֹוֶגה , ּ ֲּהֵרי הוא ּכְ
לֹא  ים ֲאִפלו ּבְ ׁש ּכַֹח ּבֹו ַלֲעׂשֹות ִנִסּ ּיֵ ם ׁשֶ ּוְמָפֵרׁש ֶאת ַהׁשֵ ּּ ּ

  ְיִדיָעה

ל ְוכו ַתּדַ ִאׁשְ ְּוָכל ַמאן ּדְ ְקִריָאה ', ּ ֲּאִפלו ּבִ ְּלַבד וְבִגְמגום ֲהֵרי ּ ּּ
ים ֲאִפלו  ֵיׁש ּכַֹח ּבֹו ַלֲעׂשֹות ִנִסּ ם ׁשֶ ֵ הֹוֶגה וְמָפֵרׁש ֶאת ַהּשׁ ּהוא ּכְ ּ ּּ ּ

לֹא ְיִדיָעה ְפסוִקים ְלָהֵגן, ּבְ ֵיׁש כַֹח ּבַ ְגָמָרא ׁשֶ ָכתוב ּבַ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ ּּ ּּ ְוָכל ֶזה . ּּ
ָמר ִמָכל ַרע ִמֵיֶצר ָהַרע וִמִמ ִּיְהֶיה ִנׁשְ ּּ ְּקִרים ָרִעים וָבעֹוָלם ַהֶזה ַהָחְמִריּ ּ, 

א ָהרוָחִני עֹוָלם ַהּבָ הוא לֹא ֵיַדע סֹוד ָהרוָחִניות, ְּוַגם ּבָ ִּכי ַגם ׁשֶ ּ ּּ ּ ֲהלֹא , ּ
  .ְִיְתעֹוֵרר ְלָהֵסך ָעָליו

ה ְזכוָתא ַדף קעח( ינו מׁשֶ ַּרּבֵ ּ ּ(:  

חֹל אֹוְמִרים , ְוָכַתב ָהַרב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ם 'ַלִּריעו 'ָה"ּבְ ל 'ּכַָּהׁשֵ
י ֵתבֹות "ָאֶרץ'ָה ת אֹוְמִרים ,ה"ֲהָלָכּ ָראׁשֵ ּבָ ַתֲחוו 'ִה"ּ וְבׁשַ ּׁשְ ם 'ַלּ ַּהׁשֵ
י ֵתבֹות "ֶדׁש'קַֹהְדַרת 'ּבְ ָלּ ָראׁשֵ יֹום , ה"ַקּבָ ח ּבְ ַתּבַ ָלה ִתְשׁ ִּכי ַהַקּבָ ּ ּ ּ

ת ּבָ סֹוד ֲאִצילות ְדֵלית , ַּהׁשַ ִּכי ִקדוׁש ִהיא ּבְ ּּ ּ ְּוִלּמוד , ְּכָלל ְּקִליִפין ָּמןַּתּ
ַּמַאְמֵרי ַהזַֹהר וְקִריָאתֹו זֹו ִהיא ִהלולֹו  ּּ ָעְלָמאּ ַּאף ִכי ִגיְרָסא ּבְ ָאַמר . [ּ
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ַּהַמְעִתיק ּוִמְפֵני ֶזה ִצָוה ֶהָחֵפץ ַחִיים ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ְלָכל ַתְלִמיָדיו : ּ ּ ּ ּ ּּ
ל ָפ ת ִלְגמֹר ַהזַֹהר ׁשֶ ּבָ ָכל ׁשַ ּּבְ בוַעּ ת ַהׁשָ ָּרׁשַ ּ.[  

ה ְזכוָתא קע( י מׁשֶ   .)ג"ַּרּבִ

י ִלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש נֹוָרא  ְתבו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּכִ ּכָ ַעם ׁשֶ ַּהּטַ ּ ּ ּ
ָלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ָגב ְמאֹד ַהַגם ּדְ ְּוִנׂשְ ִּמׁשום ִדְבָכל ַהתֹוָרה ֵיׁש , ּ ּ ּ ּ

ּוְבָכל ִלמוד ֵאינֹו ִנ, ס"ַּפְרֵד ָּכר ַהסֹוד ְכָללּּ ה, ּּ ּ ַהקֹוֵרא ְוׁשֹוֶנה ,ְּוַאְדַרּבָ
ט ְלַבד ַּדְעתֹו ַעל ַהְפׁשָ ּ תֹוָרה ְכָלל, ּ ֵאין ֵמִבין ִאם ֵיׁש סֹוד ּבַ ּּבְ ֵאין , ּ ַּמה ׁשֶ

ֵּכן ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּ ר , ּ ָגלוי ְוַהלֹוֵמד יֹוֵדַע ִכי ְיַדּבֵ ְּדַהסֹודֹות ֵהם ּבְ ּ ּּ ּ
ֵּזי תֹוָרה ְוהוא לֹא ֵיַדעִנְפָלאֹות ְוָר ֶפׁש, ּ   .ְּוָלֶזה מֹוִעיל ְמֹאד ְלַתֵקן ַהּנֶ

ם ַהְגדֹוִלים ְלַהִחיָד', אֹות ד' ֶּנֶפׁש ַחִיים ַמֲעֶרֶכת ַהז( ִּמׁשֵ   )א"ּ

ָלה    )כה ִּעַקר ִלּמוד ַהַקּבָ ּ ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים-ּּ ּ ּ ּ  

ְגֶלה ְכ ֵּאינֹו דֹוֶמה ַחיות ְוַתֲענוג ִלמוד ַהּנִ ּּ ּ ּ ּ ִּלמוד ַהזַֹהר ְוַהִתקוִניםּ ּּ ּ ּ ּ .
הוא  ִלּמוד ַהְגָמָרא ְּוָאַמר ַעל ַעְצמֹו ׁשֶ ֵּאין לֹו ַחיות ְוַתֲענוג ֲאִפלו ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ

מֹו ִמן ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ּּכְ ּ ּ.  
י ִפְנָחס ִמקֹוִריץ( ִּמְדָרׁש ִפְנָחס ֵמָהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ּ ּ   )ב אֹות ג"ע, ּ

ה ְתִהִלים ַּפַעם ַאַחת ִהְזִהיר ּ לֹוַמר ַהְרּבֵ הּ   .ְוִלְלמֹד זַֹהר ַהְרּבֵ
ם(   )אֹות ב, יז, ׁשָ

ֵקׁש ֵמַרּבֹו , עֹוד ָאַמר ּבִ ֵצל ִמן ַהֵגאות ּׁשֶ ִיּנָ ּׁשֶ ּ ְוִהְפִציר לֹו ְמאֹד ַעל ּ
ִיְלמֹד ֹזַהר, ֶזה ְּוָאַמר ֵליה ׁשֶ יב לֹו ַרּבֹו,  ֲאִני לֹוֵמד זַֹהר,ְּוָאַמר ֵליה, ּ  ,ֵהׁשִ
ִי ה זַֹהרּׁשֶ   .ְלמֹד ַהְרּבֵ

ם(   )אֹות עג, לו, ׁשָ

ָכל יֹום ָויֹום ְוִיְהֶיה לֹו עֹוד ָאַמר ְלָאָדם ֶאָחד  יֹאַמר זַֹהר ּבְ ּׁשֶ
  .ַּפְרָנָסה

ם(   )אֹות מג, לו, ׁשָ

ָלה ְוִכְתֵבי ָהֲאִר ִעְנַין ִלְלמֹד ַקּבָ ָּיַדְעִתי ִכי ַאָתה , י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ּבְ ּּ
ַעְצְמך לֹ ְלֲעֵדי ֵאיֶזהו ָגדֹול ִמְמך ְולֹא ִתְמָצא ֶזהָּבְ ּא ִתְרֶצה ִלְלמֹד ּבִ ָּ ּ ּ ַרק , ּ
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ת ֱאגֹוז  ֲעֵרי אֹוָרה ְוִגּנַ ְּוִעַקר , ]ְּלָהַרב יֹוֵסף ִגיָקַטְלָיא[ִּתְלמֹד ֵסֶפר ׁשַ
ֵּסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ּּ ּ.  

ר ִדְבֵרי ֱאֶמת ִסיָמן לט(   )ּיֹׁשֶ

ְוְבֵאיֶזה ֶדֶרך ִיׁשְ ּ ָגה זֹאתּ ּכֹן ָהאֹור ָלבֹוא ְלַהׂשָ ָּלֶזה ִתְקנו ָלנו , ּ ּ ּ ּ
ֲחִרית ְוַעְרִבית ַמע ׁשַ ִיְקָרא ָאָדם ְקִריַאת ׁשְ ֲּחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ ּ, 

ם ֶאָחד ַעל ַכָוָנה זֹו ם ֱאלֵֹקינו ַהׁשֵ ָרֵאל ַהׁשֵ ַמע ִיׂשְ ּׁשְ ּּ ּ ַיְמִליך ְלַהָקדֹוׁש , ּ ּׁשֶ ְ ּ
רוך הו ּּבָ ּא ְלַמְעָלה וַמָטה ְודְּ יֹאַמר ָפסוק ֶזה . ּרוחֹות ָהעֹוָלם' ּ ּוְכׁשֶ ּּ ּ

ֶפׁש ֵאָליו ְוכו תֹוְקקות ָגדֹול ַעד ְכלֹות ַהּנֶ ַכָוָנה זֹו וְבִהׁשְ ּבֶֹקר ּבְ ּּבַ ּ ּ ּּ ּ ְַאך ִמי ', ּ

ִמיות לֹ ַבר ַתֲאַות ַהַגׁשְ ֲעַדִין לֹא ִתֵקן ַהִמדֹות ָכָראוי ְולֹא ׁשָ ּׁשֶ ּּ ּ ּּ ּּ א ָיכֹול ּּ
ִּלְקרֹא ָפסוק ֶזה ְולֹוַמר ֶאָחד ַעל ַכָוָנה זֹו ְוכו ּ ּּ ְּוֵעָצה ַהְיעוָצה ְלֶזה ', ּ

ָיכֹול לֹוַמר ֶאָחד  בֹות ָזרֹות ָכל ָכךּׁשֶ ל אֹותֹו ַהַמְחׁשָ לֹא ְיַבְלֵבּ ְׁשֶ ּ ּ ּ ּהוא , ּ
ָניֹות ְגָמָרא ְוזַֹהר ַהָק ה קֶֹדם ַהְתִפָלה ִמׁשְ ִיְלמֹד ַהְרּבֵ ּׁשֶ ּּ ּ ַעל דֹוׁש ּ

ַּכָוָנה זֹו ַעל ְיֵדי ִלּמוד, ּ ם ֱאלֵֹקינו, ּׁשֶ ֵ ָרֵאל ַהּשׁ ַמע ִיׂשְ  ָּיכֹול לֹוַמר ׁשְ
ת ּדָ ם ֶאָחד ּכַ ֵ   .ְוָנכֹון, ַהּשׁ
ית( ֵראׁשִ ֶמׁש ּבְ ְתִחיל ַויֹאֶמר ֱאלִֹקים ְיִהי ָרִקיַע, ָמאֹור ָוׁשֶ ִּדּבור ַהּמַ ּ   )א, ב, ּ

ַּהזַֹהר ְוַהִתקוִנים    )כו ּ ּ ל  ִנׁשְ-ּ ַּמת ַהתֹוָרה ֹעֶגן ַהָצָלה ֶנֶגד ּכָ ּ
  ַרע

ִכיִלים ָיִבינו ְּוַהַמׂשְ ָלה, ּ ְּדִאְתַמר , ִּאיּנון ָמאֵרי ַקּבָ הֹון ּ ָּדִנֵיאל יב(ּבְ ּ( 
זַֹהר ָהָרִקיַע יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ִלין . ְּוַהַמׂשְ ַתּדְ ָקא ִמׁשְ ִּאֵלין ִאיּנון ּדְ ּ ּ

א זַֹהר ּדָ ִאְקֵרי ֵסֶפר , ּבְ ְּדִאיהו ְכֵתיַבת נַֹח, ַּהזַֹהרּדְ ּ ה , ּ ין ּבָ ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ּּדְ
ַנִים ֵמִעיר ְלכוָתא, ׁשְ ַבע ִמּמַ ַנִים , ּוְלִזְמִנין ֶאָחד ֵמִעיר. ְּוׁשֶ ּוׁשְ

ָפָחה ִּמִמׁשְ ִּדְבהֹון ִיְתָקֵיים . ּ מֹות א(ּ ִליכוהו)ׁשְ ן ַהִילֹוד ַהְיאֹוָרה ַתׁשְ ּ ָכל ַהּבֵ ּ ּ ּ ּּ ּ .
  .ִּסְפָרא ָדאְּוָדא אֹוָרה ְד

ַהֲעלְֹתך קנ(   )ג"ָזַֹהר ּבְ

ם  ַהֲעלְֹתך(ַּעֵין ׁשָ ת ּבְ ָזַֹהר ָפָרׁשַ ֵסֶפר ַהזַֹהר  )ּ ּגֶֹדל ַהִחיוב ַלֲעסֹק ּבְ ּ ּ ּ
ּוַבִתקוִנים ּ ַמת ַהתֹוָרה, ּּ ָמָתא , ְּוֵהם ִנׁשְ ָמָתא ְלִנׁשְ ִנׁשְ ה ּבְ ּוָבֶזה ִיְזֶכּ

ָבִרים ַעִתיִקים ְוכו ּּדְ ּ'.  
םַהְדַרת ֶמ( ַהֲעלְֹתך ׁשָ ת ּבְ ֶָלך ַלזַֹהר ָפָרׁשַ ְּ   .)ז"ַּדף רמ, ּ
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ִיְהֶיה ָלנו  ֵדי ׁשֶ דֹורֹות ְגרועֹות הוא ּכְ ִּגלוי ָחְכָמה זֹאת ַעָתה ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ
ַמִים ָ ּשׁ ּבַ ָאִבינו ׁשֶ ֵלם ּבְ ֵלָבב ׁשָ ָּמֵגן ַעָתה ֶלֱאחֹז ּבְ אֹוָתן ַהדֹורֹות , ּ ִּכי ּבְ ּ

ַּהקֹוְדִמים ָהיו ַאְנׁשֵ ה ַוֲחִסיִדיםּ ים טֹוִבים ָהיו ַמִציִלין , י ַמֲעׂשֶ ְּוַהַמֲעׂשִ ּ ּ
ַּעָתה ְרחֹוִקים ָאנו ִמׁשֶֹרׁש ָהֶעְליֹון ְכמֹו , ּאֹוָתן ִמְפֵני ַהְמַקְטְרִגים ּ ּ ּ
תֹוך ֶהָחִביֹות ָמִרים ּבְ ַּהׁשְ ְ ָחְכָמה , ּ ִּמי ָיֵגן ָעֵלינו ִאם לֹא ְקִריָאֵתנו ּבַ ּ

ְפָלָאה ְו ָכַתב ָהַרב ִזְכרֹונֹו . ָּהֲעֻמָקהַּהזֹאת ַהּנִ ּוִבְפָרט ַעל ֶדֶרך ׁשֶ ְ ּ ּ
ְסָתרֹות ַנֲעׂשו ַעָתה ְכמֹו ִנְגלֹות ַהּנִ ִּלְבָרָכה ׁשֶ ּ ל , ּּ ּדֹור ַהֶזה מֹוׁשֵ י ּבַ ּּכִ

ֵלב ּבַ ְנָאה ׁשֶ ינות ְוָלׁשֹון ָהַרע ְוׂשִ ַּהְזנות וַמְלׁשִ ּ ּ ּ טו ַהְקִלפֹות , ּ ְּוִנְתַפׁשְ ּ ּּ ּ
אֶֹפן ׁשֶ ֵיׁש ָהָאָדם ִלְנהֹג ִדְבֵרי ֲחִסידותּבְ ִּמְתּבַ ּ ּ ם ָיֵגן ָעֵלינו ְוִיְמחֹל , ּ ְּוַהׁשֵ ּ
  .ָּאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון, ַּלֲעוֹוֵננו

סֹוף ַהְקָדָמתֹו ְלֵעץ ַחִיים( י ַיֲעקֹב ֶצַמח ּבְ ּמֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ּ ּ(  

א ָהָיה אֹוֵמ ּומֹוִרי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ הוא ָחִריף וָבִקי , רּ ִּמי ׁשֶ ּ
ְמִהירות ִעיון ְמאֹד ּבִ ּּבְ ּ ָעה ַאַחת אֹו ב, ּ ְיַעֵין ׁשָ ּטֹוב ׁשֶ ִעיון ְולֹא יֹוֵתר ' ּ ּּבְ ּ

ה ָהִעיון', ְּוכו ך ְוהוא ָקׁשֶ ל ּכָ ֵאינֹו ַמִהיר ּכָ ֲּאָבל ִמי ׁשֶ ּּ יֹוֵתר טֹוב לֹו , ְ
הוא  ְפִניִמיות ַהָדָבר ׁשֶ ְיַעֵין ּבִ ּׁשֶ ּּ ּ ּ ְפִריּ ְקִלפֹות,ּּבַ ְיַעֵין ּבַ ּ ִמַמה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ְּוהוא , ּ

ָלה זַֹהר וְבִסְפֵרי ַקּבָ ים וְבַאָגדֹות וִבְפָרט ּבַ ִמְדָרׁשִ ְיַעֵין ְוַיֲעסֹק ּבְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ.  
ְּפִרי ֵעץ ַחִיים ַהְנָהַגת ַהִלּמוד( ּ ּ ּ(  

ַעל ֵעֶסק ָגדֹול הוא ּבַ ִּמי ׁשֶ זַֹהר, ּ ִּיְהֶיה רֹב ִלּמודֹו ּבַ ֵעת , ַּהָקדֹוׁש ּ
ָכל יֹום ִלְלמֹד ִסְפֵרי מוָסר ָּקבוַע ּבְ ֵסֶפר ַהזַֹהר , ּ ּוִבְפָרט ּבְ ַמֲאָמר ַקן ּ ּבְ

  .ִּצפֹור
ַעל ַהַתְנָיא-ּר ַהָזֵקן "ַאְדמֹו(   )ּ ּבַ

תּבְ   )כז ּבָ ל ַהּיֹום ֹזַהר ִיְלֹמד ׁשַ   ּכָ

ָכל יֹום זַֹהר ְמַעט ל ַהיֹום זַֹהר, ִיְלמֹד ּבְ ת ּכָ ּבָ ּוְבׁשַ ּ.  
ת ֵתֵצא ַדף תתל"ַמַאְמֵרי ַאְדמֹו( ּר ַהָזֵקן ָפָרׁשַ ּּ   )א"ּ

ית  ָכל יֹום ִלְלמֹד ִסְפֵרי מוָסר ְכמֹו ֵראׁשִ ִיְהֶיה ֵעת ָקבוַע ּבְ ְּוָהִעָקר ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ינו ָתם  ר ְלַרּבֵ ָּחְכָמה ְוֵסֶפר ַהָיׁשָ ּ ֵסֶפר ַהזַֹהרּ ּוִבְפָרט ּבְ ּ.  

ָעִרים ַעּמוד (   )40ֵּמָאה ׁשְ
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רוך הואָהעֹוֵסק   )כח ן ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ָלה ִנְקָרא ּבֵ ָחְכַמת ַהַקּבָ ּ ּבְ ְּ ּ ּ ,
ָמתֹו ֵמעֹוַלם ָהֲאִצילות ט ִנְקָרא ֶעֶבד - ְּוִנׁשְ ׁשָ ִלּמוד ַהּפְ   ּּבְ

ָרֵאל ִאְקרון  ִניםְּוִאְקרון , ֲעָבַדי ֵהםִּדְכִתיב , ֲעָבִדיםִּיׂשְ ִּדְכִתיב , ּבָ
ם ֱאלֵֹקיֶכם ֵ ִנים ַאֶתם ַלַהּשׁ א . ּּבָ ר ָנׁש ְלקוְדׁשָ ִזְמָנא ְדָיַדע ֵליה ּבַ ּּבְ ּּ ּ

אֹוַרח ְכָלל ִריך הוא ּבְ ּּבְ ּ ְּכֵדין ִאְקֵרי ֶעֶבד ְדָעִביד ִפקוָדא ְדָמאֵריה, ְ ּּ ּּ ּ ְוֵלית , ּ
ְגִניזֹוי וְבָרִזין ְדֵביֵתיה א ּבְ ֵּליה ְרׁשו ְלַחְפׂשָ ּ ּ ּּ ּ.  

אַֹרח ְפָר ר ָנׁש ּבְ ָיַדע ֵליה ּבַ ִזְמָנא ּדְ ּּבְ ן ְרִחיָמא , טּ ֵדין ִאְקֵרי ּבֵ ּכְ
יֵליה ְגִניזֹוי, ּּדִ ְּכֵבן ְדָחִפיׂש ּבִ ָכל ָרִזין ְדֵביֵתיה , ּ ּּבְ ְמַחֵפׂש [ּ ן ַהֶזה ׁשֶ ַּכּבֵ ּ ּּ

יתֹו ָכל סֹודֹות ּבֵ אֹוָצרֹות ּבְ ְֶדֶרך ֱאֶמת, ּבָ ָרא ]. ּ ן ּבְ ְּוַאף ַעל ַגב ְדִאְקֵרי ּבֵ ּ
ִריך הו א ּבְ ּּבוְכָרא ְלקוְדׁשָ ּ ְּכָמה ְדַאְת ָאֵמר , אְּ מֹות ד(ּ ִני ְבכֹוִרי )ׁשְ  ּבְ

ָרֵאל ָּלא ִיפוק ַגְרֵמיה ִמְכָלָלא ְדֶעֶבד, ִיׂשְ ּ ּ ּּ ָכל פוְלָחִנין , ּ ְּלִמְפַלח ַלֲאבוי ּבְ ּּ
ְּדִאיּנון ְיָקָרא ַדֲאבֹוי ן. ּּ ר ָנׁש ְלֶמֱהִוי ְלַגֵבי ֲאבֹוי ּבֵ , ְְוָהִכי ִאְצְטִריך ְלָכל ּבַ

ְגִניזֹוי וְלִמְנַדע ָרִזין ְדֵביֵתיהְּלַחְפׂשָ ּא ּבִ ּּ ַתְדָלא ֲאַבְתַרְייהו, ּ ּוְלִאׁשְ ּּ   .'ּכו ּ

ן ַּזָכָאה חוָלֵקיה ְדַהאי ּבֵ ּ ּ ִגְנֵזי ְדֲאבֹוי, ּ ַתְדָלא ְלִמְנַדע ּבְ ְּדָזֵכי ְלִאׁשְ ּ ּ ּּ ,
ּוְבָכל ָרִזין ְדֵביֵתיה ָכ, ּּ ְלֵטיה ֲאבֹוי ּבְ ִּכְבָרא ְיִחיָדאי ְדַאׁשְ ּ ְוָדא , ּל ְגָנזֹויּ

ִליט ַעל כָֹלא ִּאיהו ְיָקָרא ְדׁשַ ּּ ּ אֹוַרְייָתא ,ּ ל ּבְ ְתּדַ ִיׁשְ ע ֵליה , ַּמאן ּדְ ְּלִמְנּדַ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ יֵליה. ּ ּוְבִאיּנון ְגִניִזין ּדִ ּ ּ א , ּ ן ְלקוְדׁשָ ִּאְקֵרי ּבֵ ּ

ִריך הוא ּּבְ ַמָיא, ְ יֵדיהֵּלית ַמאן ְדִיְמ, ָּכל ֵחיֵלי ׁשְ ֲעָתא , ֵּחי ּבִ ָכל ׁשַ ּבְ
י ֲאבֹוי ְְדִאְצְטִריך ְלֵמיַעל ְלַגּבֵ ְלהו. ּ ָעְלִמין ּכֻ ָאה חוָלֵקיה ּבְ ַּזּכָ ּּ א . 'ּ כוּ ּדָ

ר ָנׁש ָכל ִאֵלין ַחָייִלין , ִּאיהו ּבַ ִריך הוא ַאְכִריז ֲעלֹוי ּבְ א ּבְ קוְדׁשָ ּּדְ ּ ּ ְּ

ָכל ָעְלִמין ְרָיין ּדְ ְפַלְנָיא , ּון ְרִקיִעיןּוְבָכל ִאיּנ, ּוַמׁשִ ִּאְזְדָהרו ּבִ ּ
ְּמֵהיְמָנא ְדֵבי ַמְלָכא יֵדיה, ּ ְּדָכל ִגְנֵזי ְדָמאֵריה ּבִ ּ ּ ַהאי . ּּ ָאה ִאיהו ּבְ ַּזּכָ

ָאֵתי, ָעְלָמא ָעְלָמא ּדְ ָאה ִאיהו ּבְ   .ְּוַזּכָ

ֵּמַההוא יֹוָמא וְלַהְלָאה ר ָנׁש, ּ ְתמֹוַדע ּבַ ָעְל, ִּאׁשְ ים ּבְ ִמין ְוִאְתְרׁשִ
ֻּכְלהו ּ ֲעָתא ְדִאְצְטִריך. ּ ׁשַ ְּבְ ְרָיין ֻכְלהו ִאְזְדָהָרן ְלֶמֱהִוי ,ּ ּ ָכל ֵחיִלין וַמׁשִ ּ ּּ ּ ּ
יה ַּגּבֵ ְלחֹודֹוי, ּ ֵעי ֶאָלא ִאיהו ּבִ ִריך הוא ָלא ּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּּ ְוָקָלא . ְ

ֵּיאֹות הוא ְלָיִחיד ְלֶמֱהֵו, ִּאְתַער ָיִחידּ יה ּדְ ּי ַגּבֵ ָקא ָיִחיד ּוְלִא, ּ ְתַעּסְ
ָיִחיד   .ּבְ

  )ב"קי- א"ַּדף קי, ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְ',זַֹהר ֵחֶלק ג(
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ָלה ִנים ָמאֵרי ַקּבָ   .ּבָ
ַהְקָדָמה ַדף א( ִּתקוֵני זַֹהר ּבַ ּ ּּ ּ(.  

ָרֵאל  ִיׂשְ ִּמִסְטָרא אֹוַרְיָתא ִדְבִריָאה ִאְתַמר ּבְ ּ ָרֵאל ּ ֵני ִיׂשְ י ִלי ּבְ ּכִ
ְטָרא, ֲעָבִדים ם ֱאלֵֹקיֶכםּוִמּסִ ֵ ִנים ַאֶתם ַלַהּשׁ ֲאִצילות ּבָ ּ ּדַ ּ.  

ם ַדף ה(   )'ּׁשָ

ִלים ֲעבֹוָדתֹו  ִהׁשְ לֹא ָלַמד ַהתֹוָרה ַעל ִפי סֹוד ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ִּמי ׁשֶ ּ ּּ
ֵלמות ַתְכִלית ַהׁשְ ּּבְ ְבִחיַנת ֶעֶבד, ּ ָרֵאל , ּהוא ַרק ּבִ ֵני ִיׂשְ ְבִחיַנת ִכי ִלי ּבְ ּּבִ

ם ַהִכֵסא ְוַהַחיֹות , ֵהםֲעָבַדי , ֲעָבִדים ׁשָ ִריָאה ׁשֶ ָמָתם ֵמעֹוַלם ַהּבְ ׁשְ ּנִ ּׁשֶ ּ ּ ּ
ֵהם ִנְקָרִאים ֶעֶבד ְוָאָמהֹוְוא ים ׁשֶ ם ֲאָבל , ַפּנִ ֵ לֹוֵמד ְועֹוֵבד ַהּשׁ ִּמי ׁשֶ

ה ִיחוִדים  ִנְסְתרֹות ַהתֹוָרה ְועֹוׂשֶ ְפִניִמיות ַהָחְכָמה ּבְ ַרך ּבִ ִּיְתּבָ ּ ּ ּ ּ ְ

ְבִחיַנת  ן ּהוא ּבִ ֵלָמהּבֵ ֵמׁש ְלָאִביו וְלִאמֹו ֲעבֹוָדה ׁשְ ּוְכֵבן ְמׁשַ ּּ י , ּ ּכִ
ָמתֹו ֵמעֹוַלם ָהֲאִצילות   .' ְוגֹו"ֲּהֵבן ַיִקיר ִלי ֶאְפַרִים"ְוָעָליו ֶנֱאַמר , ִּנׁשְ

ִפיָרא ִלְפִרי ֵעץ ַחִיים( ַּהְקָדַמת מֹוֵרינו ָהַרב ָנָתן ׁשַ ּ ּּ(  

ך ַהּנְ   )כט ל ְלַזּכֵ ְַהזַֹהר ְמֻסּגָ ָמהּ   ׁשָ

ָיֵדינו  ל ּבְ לוםְּמֻקּבָ לֹא יֹוֵדַע ּכְ ַגם ִמי ׁשֶ ּׁשֶ ּ ְּלׁשֹון ַהזַֹהר ְמֻסָגל , ּ ּ
ָמה ׁשָ ך ַהּנְ   .ְְלַזּכֵ

ַהָגהֹוָתיו ַלֵסֶפר סור ֵמַרע( ּמֹוֵרינו ָהַרב ְצִבי ֱאִליֶמֶלך ִמִדינֹוב ּבְ ּּ ּ ּ ְּדפוס מֹוְנַקְטׁש אֹות ט, ְ ּ'(  

ַני ְוַאַחי ַתְרִג ַּעל ֵכן ּבָ ּ ִדְבֵרי ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ּ ּילו ַעְצְמֶכם ִלְלמֹד ּבְ ּּ ּ ּ
ִקיָדה ׁשְ לֹא ָרָאה אֹור ַהזַֹהר , ּבִ ּוִמי ׁשֶ ּ ְּמתוִקים ִמְדַבׁשּ לֹא ָרָאה , ּ

ֶפׁש , ְּולֹא ָטַעם ַטַעם ַהתֹוָרהְּמאֹורֹות ִמָיָמיו  הוא ְמַטֵהר ַהּנֶ ְּועֹוד ׁשֶ
ּוְמַזְכָכה ֲּאִפלו ֲאִמיָרה ּבְ, ּּ ֶפׁש ּ ָפַתִים ְסֻגָלה ְוִתקון ַהּנֶ ָּעְלָמא ִמן ַהּשְׂ ּ ּ

ל ְפָגם ּוִבְפָרט , ְמאֹד ׁש ִמּכָ ֶפׁש ַמּמָ ֵהם ִתקוֵני ַהּנֶ ֵּסֶפר ַהִתקוִנים ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ
  .ּוְסָיג ְוחֹוַלַאת

  )ַּהְקָדַמת ֵסֶפר ֲעֵצי ֵעֶדן ִמָקאַמאְרָנא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה(

ִּלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ִנׁשְ ֶפׁשּ ׁש ַהּנֶ ָּגב ְמאֹד ְלַטֵהר וְלַקּדֵ ַּוֲאִפלו ִאי , ּ ּ
ה הוא ָחׁשוב ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש  ִגיאֹות ַהְרּבֵ ּלֹא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוׁשֹוֶגה ּבֹו ׁשְ ּ ּ

רוך הוא ּּבָ ָצִריך ְלָהִבין . ְּ ָניֹות ְוַכדֹוֶמה ֵיׁש ֵדעֹות ׁשֶ ִלמוד ַהִמׁשְ ּבְ ְוְנִהי ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
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לֹוֵמדְלָפחֹות  ַּמהו ָהִעְנָין ׁשֶ ִלּמוד ְתִהִלים ְוזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֲאִפלו ֲאָבל , ּ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ
ָלל ֵאין ֵמִבין ּכְ ם ְוכו, ּבְ ֵ ל וְמֻרֶצה ִלְפֵני ַהּשׁ ָּחׁשוב וְמֻקּבָ ּ ּ ּּ'.  

  )זַֹהר', ֶּפֶלא יֹוֵעץ אֹות ז(

ּבָ  )ל ַּעל ְיֵדי ִלּמוד ַהזַֹהר זֹוִכים ְלָכל ִמדֹות טֹובֹות ׁשֶ ּ   עֹוָלםּ

ּדֹות  רות ָהַרע ְוָהַעזות ְוַהּמִ יָחא ִהְתַגּבְ ְמׁשִ ֵעת ִעיְקָבא ּדִ ּּבְ ּּ ּ
י ֵעֶרב ַרב ַהְנָהגֹות ָראׁשֵ ַמִים , ָרעֹות ּבְ ָ ִּנְתַגָלה ָהאֹור ַהָגנוז ִמן ַהּשׁ ּ ּּ

ֵּסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ְוַאֲחֵריֶהם ְוכו ּ ּּ ּוָבֶזה ַהִלּמוד ְמַבֵער ', ּ ּּ
ַנְפׁשֹו ַּהקֹוִצים ּבְ ק ַעְצמֹו ְלאֹור ֶעְליֹון ְוָהַרע ׁשֶ ה ְלָכל , ְּוִיְזֶכה ְלַדּבֵ ְוִיְזֶכּ

עֹוָלם ּבָ ְּוָלֶזה ִנְתַגָלה ָהאֹור ַהֶזה, ִמּדֹות טֹובֹות ׁשֶ ּ ּ.  

יג ֶהָאָרה ְוַחיות  ַתׂשִ ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ִיְהֶיה ׁשֶ ְּוִעַקר ִלמוד ּבִ ּ ּּ ּּ ּּ ּ ּ
ך ּבְ ַנְפׁשְ ֵּעת ִלמוְדך וְבָכל ַהיֹוםֱָאלִֹקית ּבְ ּ ָּ ל אֹו חֹוֵקר , ּ ִתְהֶיה ְמֻקּבָ ְּולֹא ׁשֶ

ֶכל. 'ְּוכו ַקְטנות ַהּשֵׂ ְּוִלְפָעִמים ָהָאָדם הוא ּבְ לֹא ִיְפטֹר ֶאת ַעְצמֹו , ּ
ִּמְכלום ִכי ֶזה ִמינות ְוכו ּ ּּ ה ' ּ ָפָתיו ֲהָוה ַמֲעׂשֶ ּוַמְלָכא ְוָאז ֲעִקיַמת ׂשְ ּ

ִכיב ַעל ֲאָבִנ ֵהןׁשְ ּים ְואֹוִתיֹות ְכמֹו ׁשֶ ּ.  
ָרָכה ְדָבִרים ַדף ר( ֵּהיַכל ַהּבְ   :)ח"ּ

ל ְלַפְרָנָסה   )לא ָכל יֹום ְמֻסּגָ   ֲאִמיַרת ֹזַהר ּבְ

ָכל יֹום ָויֹום ְוִיְהֶיה לֹו עֹוד ָאַמר ְלָאָדם ֶאָחד  יֹאַמר זַֹהר ּבְ ּׁשֶ
  .ַּפְרָנָסה

ִּמְדָרׁש ִפְנָחס ַדף ל(   )ג"אֹות מ. ו"ּ

ּזַֹהר ֵמִביא ֶאת ָהָאָדם ִליִדיַעת וְדֵבַקת ַהּבֹוֵראִּלּמוד ַה   )לב ּ  

ָכל ֵסֶפר ַהזַֹהר  ְּוַדע ׁשֶ ְּוִחיוב ִלּמודֹו ְוכוּ ּ ּ ה ', ּ ַהּכֹל ִמְצַות ֲעׂשֵ
ֵיׁש ֱאלַֹק   .ּי ָמצויְּלָדְבָקה ּבֹו ְוֵליַדע ׁשֶ

ִביל ַהִיחוד, ְָנִתיב ִמְצוֹוֶתיך( ּׁשְ ִביל ב, ּ   )'אֹות ג' ׁשְ
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ק ְלָכל ִמיֵני ִלּמוִדים ַעל ְיֵדי   )לג ה ֵחׁשֶ ּ ִלּמוד ַהזַֹהר ַנֲעׂשֶ ּּ
ה ל ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ּׁשֶ ּ  

ִלּמוד ַהזַֹהר ְמֻסָגל ְמאֹד ְמאֹד ָּידוַע ׁשֶ ּ ּ ַעל ְיֵדי ִלּמוד , ְוַדע. ּּ ּׁשֶ
ה ל ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ק ְלָכל ִמיֵני ִלּמוִדים ׁשֶ ה ֵחׁשֶ ַּהזַֹהר ַנֲעׂשֶ ּ ּ ּ ,

ַרךְּוַהָלׁשֹון  ם ִיְתּבָ ֵ ל ַהזַֹהר ְמעֹוֵרר ְמאֹד ַלֲעבֹוַדת ַהּשׁ ְׁשֶ ּ.  
יחֹות ָהַר( ֶרְסֶלב"ׂשִ ינו ַנְחָמן ִמּבְ   )ח"ק, ּן ַרּבֵ

ִרין ָהָאָדם ָלֵאין סֹוף   )לד ֶּעֶצם ֵתבֹות ְוִדּבוֵרי ַהזַֹהר ְמַקׁשְ ּ ּ ּ  

ם ַהָקדֹוׁש  ׁשֵ ּוְבִעְנַין ִלמוד זַֹהר ַהָקדֹוׁש ָאַמר ּבְ ּ ּ י ַאֲהּּ רֹן ַרּבִ
אור :ִּמִזיָטאִמיר לֹא ּבֵ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ָצִריך ְלָאְמרֹו ּבְ ּׁשֶ ְ ּ י ַהֵתבֹות , ּ ּּכִ

ִרין ֶאת ָהָאָדם ָלֵאין סֹוף  ְ ל זַֹהר ַהָקדֹוׁש ַעְצָמן ְמַקׁשּ ּבור ׁשֶ ְּוַהּדִ ּ
ַרך אור, ְִיְתּבָ ַהּבֵ אור ְיַעֵין ִמקֶֹדם ּבְ רֹוֶצה ִלְלמֹד ִעם ּבֵ ַּרק ִמי ׁשֶ ּּ ּזַֹהר ְוַה, ּ

אור ִלי ּבֵ ּיֹאַמר ַכֵסֶדר ּבְ ּ ּ.  
ָרֵאל( י ִיׂשְ ַער ָהא,  דֹוב ִמִויֶלעְדִניקַרּבִ רות ׁשַ ַער ַהִהְתַקׁשְ ָרֵאל ׁשַ ֵאִרית ִיׂשְ ּׁשְ ְּדרוׁש ה' ּ ַמֲאָמר ' ּ

  )'ב

ַהְדָבִרים ְסתוִמים    )לה ם ׁשֶ ַנע ִמְקִריַאת ַהזַֹהר ַהּגַ ּלֹא ִיּמָ ּ ּ ּ
  ַּוֲחתוִמים

י ְסתו ָבִריםְּוַגם ּכִ ַנע , ִּמים ַוֲחתוִמים ַהּדְ ַּאל ָנא ִתּמָ
ָפַתִים, ִּמְקִריָאָתם ִרית ְכרוָתה ַלׂשְ ִּכי ּבְ ּ ֵא ּּ ָּמא וְרעוָתא ַהּנֹוְטפֹות מֹר ּבְ ּ ּ

א ָהֵני ַכ ְּדִלּבָ ֵאיָנם חֹוְזרֹות ֵריָקםּּבְ י ְדַרְחָמָנא ׁשֶ ְמעֹוֵרר ֶאת , ְּבׁשֵ
ִלְג ֶתְחַפץ ּבְ ָּהַאֲהָבה ַעד ׁשֶ ּלוג ְוִגְמגוםּ ַאֲהָבָתה כו, ּּ ִּאיׁש הֹוֶגה ְוׁשֹוֶגה ּבְ ּ'.  

ָונֹות( ַהָגהֹוָתיו ְלֵסֶפר ַהּכַ ה ְזכוָתא ּבְ ָּהַרב מׁשֶ ּּ(  

זַֹהר    )לו דֹול ִיְהֶיה ֹרב ִלּמודֹו ּבַ ַעל ֵעֶסק ּגָ הוא ּבַ ִּמי ׁשֶ ּ ּ
ך, ַּהָקדֹוׁש ְמקֹום ַהחֹׁשֶ י הוא ֵמִאיר ּבִ ְּכִ ּ  

ִל ְך ְוֵעין ַיֲעקֹב "ּס ופֹוְסִקים ְוַתַנ"ׁשַּּמודֹו ְמאֹד ָהָיה ַמְתִמיד ּבְ
ְּוִסְפֵרי ַהזַֹהר ְוִתקוִנים  ּ עור', ְּוכוּ ִלי ׁשִ ּוְקָצת ָהָיה ּבְ ִסְפֵרי ּוִבְפָרט , ּ ּבְ

ְתֵבי ָהֲאִרְך ְוֵעין ַיֲעקֹב "ַּתַנ ּי ְוִסְפֵרי ַהזַֹהר ְוִתקוִנים"ְוָכל ּכִ ּ ּ.  
ְבֵחי ָהַר( ינו "ׁשִ ֶרְסֶלב זּן ַרּבֵ   )'ַנְחָמן ִמּבְ
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ים    )לז ְָהַרב ַהָקדֹוׁש ַהחֹוֶזה ַמֲעִריך ֶאת ֵסֶפר אֹור ַהַחּיִ ּ
ֵסֶפר ַהזַֹהר ּוְמאֹור ֵעיַנִים ּכְ ּ  

ַאל ָהַרב ַהָקדֹוׁש  ַּפַעם ַאַחת ׁשָ ִלין ּ ַּהחֹוֶזה ִמלוּבְ ְּזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ּ ּ
י ֵמִאיר ֵמַאְפְּלַתְלִמידֹו ָהַרב ַהָקדֹוׁש  ר ֵסֶפר ָטא ַּרּבִ ַעל ְמַחּבֵ אֹור 'ּבַ

ַמִים ָ ְּזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו' ַלּשׁ ֵסֶפר ַהָקדֹוׁש : ּ ַּהִאם ַאָתה לֹוֵמד ּבַ ּ ְמאֹור ּ
יב לֹו, ֵעיַנִים ר ֵאינֹו לֹוֵמד ּבֹו, ְוֵהׁשִ ִלין. ֲאׁשֶ ָּאַמר לֹו ָהַרב ַהָקדֹוׁש ִמלוּבְ ּ ּ :

ׁשו, ֲָאִני אֹוֵמר ְלך לֹא ָמָצאִתי ּבְ ּׁשֶ מֹו ּ ָבִרים ִנְפָלִאים ּכְ ם ֵסֶפר ּדְ
ג ָצאִתי ּבְ ּמָ ְּסָפִרים ֵאלו' ׁשֶ ַּהְינו ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוֵסֶפר אֹור ַהַחִיים , ּ ּ ּ

  .ַּהָקדֹוׁש ְוֵסֶפר ְמאֹור ֵעיַנִים
י ִיְצָחק ִמְסְקֵוויָרא ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו( ָּהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ּ ּ ָרֵאל , ּ ֶרם ִיׂשְ   )'ּו טור א"ּ ַדף כ,)ּרוִזין(ּכֶ

ם מֹוִעיל ְלָטֳהַרת    )לח ּכֵ ּבֶֹקר ַהׁשְ ִּלּמוד אֹו ֲאִמיַרת ַהזַֹהר ּבַ ּ
ֶפׁש ְוַתֲאַות ִלּמוד ַהתֹוָרה ַּהּנֶ ּ  

ַני ְמאֹד  ּוִבְכַלל ֶזה ַגם ֵכן ִתַזֲהרו ּבָ ּּ ּ ּ ל ָפִנים לֹוַמר , ִלְלמֹדּ ּאֹו ַעל ּכָ
א ֵר ם ַאִליּבָ ּכֵ ּבֶֹקר ַהׁשְ ָכל יֹום ּבַ עור זַֹהר ַהָקדֹוׁשּּבְ ּיָקָנא ׁשִ ְוָדָבר , ּ

ֶפׁש ְוגֹוֵרר ַתֲאַות ַהִלּמוד  ֶּזה מֹוִעיל ְמאֹד ְלָטֳהַרת ַהּנֶ ֵסֶפר ּּ ְזַכר ּבַ ַּכּנִ ּ ּ
קֹוִלי, ֲּעבֹוַדת ַהקֶֹדׁש ְמעו ּבְ ַני ַהְיָקִרים ִאם ִתׁשְ ֵריֶכם ּבָ ַּאׁשְ ּ.  

  )'ַרֲחֵמי ָהָאב ִסיָמן ג(

ל תֹוָרהַעל ְיֵדי ְטִעיַמת ֵי   )לט ְּיָנה ׁשֶ ִניִמּיות ַהתֹוָרה, ּ ּּפְ ּ ,
ְלַמְעָלה ִמן ַהַדַעת  ַאֲהָבה ִנְפָלָאה ׁשֶ ִּמְתעֹוֵרר ָהָאָדם ּבְ ּ

ָגה   ְּוַהַהׂשָ

ֶרת ּכֶ ֶקה ַהְמׁשַ ִחיַנת ַמׁשְ ְּפִניִמיות ַהתֹוָרה הוא ּבְ ּ ּ ּ ְּכמֹו ַיִין , ּ
ֵמָעיו ֵיֵצא ֵמַה ְכַנס ּבְ ּנִ ל ּ וִמֲעָלמֹוְלַאַחר ׁשֶ ֵכר וְמַבְלֵבּ ְּתַגֶלה ְוָאז ְמׁשַ ּ ּ ּ

ֶהְעֵלם ֶכל ּבְ ְלַמְעָלה ִמן ַהׂשֵ ָהָיה ּבֹו כַֹח ׁשֶ ָגה ִמְפֵני ׁשֶ ַּהַדַעת ְוַהַהׂשָ ּ ּּ ּ ְּוַעָתה , ּ
ָּיָצא ְוִנְתַגָלה ה , ּ ׁשָ לֹא ִנְתַלּבְ הוא ַמה ׁשֶ ָרִזין ְדאֹוַרְיָתא ׁשֶ ְּכמֹו ֵכן ּבְ ּ ּּ ּ

ִמְצָוה ֶאָלא ֵהן ִספ ּּבְ רוך הוא ְלַמְעָלה ַעד ֵאין ּ ּור ְגֻדַלת אֹור ֵאין סֹוף ּבָ ּ ְּ ּ ּ
ֵּקץ וְלַמָטה ַעד ֵאין ַתְכִלית ְוכו ּּ יג ֵסֶדר ָכל ' ּ ִכיל וְלַהׂשִ ְּלַהׂשְ ּ ּּ

ֱאָצִלים עור קֹוַמת ַעְצמות ַהַמֲאִציל ְוַהּנֶ ׁשִ לות וְלַסֵפר ּבְ ַתְלׁשְ ַּהִהׁשְ ּ ּ ּ ּּ ְּכמֹו , ּ
ה ָּכל ַמַאְמֵרי ָהִאְד ִחיַנת ַאֲהָבה ַרּבָ הוא ּבְ ה ְוִאְדָרא זוָטא ׁשֶ ָּרא ַרּבָ ּ
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ְלַמְעָלה ִמן ַהַדַעת ְוכו ּׁשֶ ּ ֶהְעֵלם  'ּ ָגה ּבְ ְלַמְעָלה ִמן ַהַהׂשָ ְּוָרִזין ְדאֹוַרְיָתא ׁשֶ ּ ּ
ְעתֹו, ָּגדֹול ל ּדַ ְלּבֵ יִגים ִיְתּבַ ּטֹוֲעִמים וַמּשִׂ ּוְכׁשֶ ּ ּנֹוַלד לֹו , ּ לֹוַמר ׁשֶ ּכְ

ַעת ֵמֲחַמ ְלַמְעָלה ִמן ַהּדַ ֶהם ַאֲהָבה ִנְפָלָאה ׁשֶ ּת ַהִהְתּבֹוְננות ּבָ ּ
ָגה ְוכו   .'ְּוַהַהּשָׂ

ַעל ַהַתְנָיא(ּר ַהָזֵקן "ֵסֶפר ַמַאְמֵרי ַאְדמֹו( ָדת,'ג ֵחֶלק ב"תקס) ּּבַ ִתָיה ּכַ ְתִחיל ְוַהׁשְ ּ ִדּבור ַהּמַ ּּ ּ ּ(  

אות  )מ ֵּעֶסק ָחְכַמת ַהּסֹוד מֹוַנַעת ִהְתַנׂשְ  ָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות ּ
ֵני ָהאֹור ך ִמּפְ ַהחֹׁשֶ ֶניָה ּכְ   ְְוִנְדֶחה ִמּפָ

ֶפׁש הוא ַהּנֶ ְּפִניִמיות ַהתֹוָרה ֵהם ַחִיים ִלְפִניִמיות ַהגוף ׁשֶ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּּ ,
ְּוַהִחיצֹוִניות ְלִחיצֹוִניות ַהגוף ּ ּּ ּ ֶרֶמז ְוסֹוד. ּ ֵאין ֵיֶצר ָהַרע , ְוָהעֹוְסִקים ּבְ

ֶהםָיכֹול ְלִהְת   .ָּגרֹות ּבָ
ֵלָמה ְלַהְגָר(   )ז"אֹות כ' ּא ֶפֶרק ח"ֶּאֶבן ׁשְ

ֵסֶפר ַהָקֶנה ָּכתוב ּבְ ּ ין ַצִדיק ְוגֹו" :ּ ְבֶתם וְרִאיֶתם ּבֵ ְּוׁשַ ּ ין עֹוֵבד ' ּ ּבֵ
ר לֹא ֲעָבדֹו ַתְלמוד , "ֱאלִֹקים ַלֲאׁשֶ ּעֹוֵבד ֱאלִֹקים ַהְינו ָהעֹוֵסק ּבְ ּ

ּוַבזַֹהר ַה, לֹא ֲעָבדֹו, ּ ַתְלמוד ְלַבד ְוֵאינֹו עֹוֵסק , ְּינוּדְ ָּהעֹוֵסק ּבְ
זַֹהר   .ּּבַ

ים ֶפֶרק א( ַּמְעַין ַגּנִ ּ'(  

ָלה ָהֱאלִֹקית ִהיא ִעַקר ַהְצָלַחת  ַּהָחְכָמה ָהֲאִמִתיות ָחְכַמת ַהַקּבָ ּ ּ ּ ּ
ֶפׁש ׁשום אֶֹפן, ַהּנֶ ה ּבְ ְּוֵאין ְלָאָדם ְלִהָפֵטר ִמֶמּנָ ּ ְּוִהיא ִעַקר תֹוַרת , ּ ּ

ָפָטיו , ָרֵאלִיׂשְ ַרך ִהִגיד ְדָבָריו ְלַיֲעקֹב ֻחָקיו וִמׁשְ ם ִיְתּבָ ר ַהׁשֵ ֲּאׁשֶ ּ ּּ ּ ְ ּ
ָרֵאל ְוגֹו לֹא ָהיו ְמִקִלין ְגדֹוֵלי ַהּדֹור , ְואֹוֵמר ֲאִני. 'ְּוכו' ְלִיׂשְ ַּהְלַואי ׁשֶ ּ ּּ

ֶרך ַלַת ִדים ּדֶ ה ְוַהְלַואי ָהיו ְמַלּמְ ִלּמוד ַהָחְכָמה ַהְקדֹוׁשָ ּּבְ ּ ְּ ְלִמיִדים ּ
ָחְכָמה ַהָלזֹו אי לֹא ָהָיה ׁשום ֲהָרַמת רֹאׁש , ַּלֲעֹסק ּבַ ַוּדַ ֲּאַזי ּבְ
ַּלָחְכָמה ַהִחיצֹוִניות  ְדֶחה ּ ּנִ ְּוָהיו ָכל ַהָחְכמֹות ִנְדִחים ִמָפֶניָה ְכמֹו ׁשֶ ּּ ּ ּ

ך ִמְפֵני ָהאֹור ַּהחֹׁשֶ ַגם ַכָמה ְוַכ, ְ ֲעוֹונֹוֵתינו ָגְרמו ׁשֶ ַּאך ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ָּמה ִמַצִדיֵקי ְ ּ ּ
לֹא ִיְלְמדו  ה ְוָאְמרו ׁשֶ ְפֵני ִפְרֵחי ַהְכֻהּנָ ַּהדֹור ָסְגרו ֶאת ַדְלֵתי ַהָחְכָמה ּבִ ּ ּּ ּּ ּ ּ

ֲעֵלי ַמְדֵרָגה ְורוַח ַהקֶֹדׁש ִיְהֶיה ּבַ ַּעד ׁשֶ ּ ַאְרנו ֲעֻרִמים , ּ ה ֲעבור ֶזה ִנׁשְ ְּוִהּנֵ ּ ּ
ר ּבַ ה ְוִנְתַגּבֵ ִּמן ַהָחְכָמה ַהְקדֹוׁשָ כות ַהָחְכמֹות ּ ים ַחׁשְ ֲּעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ ּ
ך הֹוֵלך ְוכו חֹׁשֶ ִּחיצֹוִניֹות ַהְכִסיל ּבַ ְ ְ ּ ַּויֹאֶמר ֱאלִֹקים ְיִהי אֹור ְוָיֵאר ָלנו' ּ ּ.  

ים ֶפֶרק א( ַּמְעַין ַגּנִ ּ'(  
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ִּלּמוד ַהזַֹהר   )מא ִּתקוִנים ְוֹזַהר ָחָדׁש, ּ ּ ַחר ַעד , ּ ֵּמֲעלֹות ַהׁשַ
ֵרַפת ַהַתְלמודֵצאת ַהּכֹוָכִב ּים ָמַנע ׂשְ ּ  

ַּתָקנֹות ִראׁשֹונֹות  ר לֹא ַיְפִסיקּ ַע ִלּמוד ְתִמיִדי ֲאׁשֶ ִּלְקבֹּ ּ.. 
ַּהָקדֹוׁש ַהֶזה  ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוִתקוִניםּ ּּבְ ּ ּ ִּלְלמֹד ָכל ִאיׁש ֵמֵהם , ּ

ֵּמַאַחר ְתִפַלת ַהּבֶֹקר ְוַעד ֵעת ְתִפַלֶחְלקֹו ֶזה ַאַחר ֶזה  ּּ ת ִמְנָחה ֶעֶרב ּ
ת ְויֹום טֹוב ְוכו ּבָ ָּכל ַהָיִמים ָתִמיד חוץ ִמׁשַ ּּ ּּ ִלּמוד ', ּ ְּועֹוד הֹוִסיפו ּבַ ּּ

עֹות  ׁש ׁשָ לֹו ְועֹוד ׁשֵ ל ַהיֹום ּכֻ ל ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ִלְלמֹד ּכָ ַּהְתִמיִדי ׁשֶ ּּ ּ ּ
פור ַלְיָלה חוץ ִמן ַהֵלילֹות ִמּמֹוָצֵאי יֹום ּכִ ּּבַ ּּ ּ   .'ּ ְוכו'ּ ְוכו,ּ

ַנת תצ ּא ָהָיה ְגֵזרֹות נֹוָראֹות ְוכו"ּוִבׁשְ ְּלַבֵער ִסְפֵרי ַהַתְלמוד ' ּ ּ
ָרֵאל ְוכו ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ה ַחִיים "ְּוַהָגאֹון ר', ּׁשֶ ינו מׁשֶ ַאל ְלַרּבֵ אָסאן ׁשָ ּי ּבָ ּ

ֵבאו,  ְלָבֵאר לֹו סֹוד ָהִעְנָין)ל"ַרְמַח(ּלוָצאטֹו  יב לֹו ּבְ ינו ֵהׁשִ ְּוַרּבֵ ּר סֹוד ָכל ּ
ִּכי הוא ָרָאה זֹאת ִמקֶֹדם , ָהִעְנָין ּ ה ְוִתֵקן ּ ּכָ ים ְרפוָאה ַלּמַ ְּוִהְקּדִ ּ

ִלי ֶהְפֵסק  ִיְלְמדו זַֹהר ְוִתקוִנים ְוזַֹהר ָחָדׁש ּבְ לֹו ׁשֶ יָבה ׁשֶ ְיׁשִ ּּבַ ּּ ּּ
ַחר ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים ְוכו ַ   .'ֵּמֲעלֹות ַהּשׁ

ה( ה ַחִיים לוָצאטֹוִעְנָיִנים ִנְפ, ָיִרים מׁשֶ ינו מׁשֶ ָּלִאים ֵמַרּבֵ ּּ(  

ִלּמוד ַהזַֹהר   )מב ר ּבְ ּבֵ ֵעת ַעְצלות וְכֵבדות ִיְתּגַ ֲּאִפלו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ  

ְי כַֹח ִלְלמֹד ּדַ ר ְמאֹד ּבְ ִּעָקר ָגדֹול ְלִהְתַגּבֵ ּ ֵעת ַהזֹאת ּ ָּקא ּבָ
ק ִלְלמֹד  ַעְצמֹו ׁשום ֵחׁשֶ ֵאינֹו ַמְרִגיׁש ּבְ ּׁשֶ ַעְצלות ַרק ַהֹחֶמר ְמָקּ ְּררֹו ּבְ

ּוִבְכֵבדות ְוכו ּ מֹחֹו ְוִלּבֹו ֲאטוִמים ְולֹא ָיכֹול ְלַכֵון ְכָלל ַמה ', ּ ֲּאִפלו ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ
לֹוֵמד ּׁשֶ ִפיו ַּאף ַעל ִפי ֵכן , ּ כַֹח לֹוַמר ָאז ּבְ ר ּבְ ֶּאת ִדְבֵרי ַהְגָמָרא ִּיְתַגּבֵ ּ

ָניֹות ִמְדָרׁש    .ְוזַֹהרִמׁשְ
  )ה" כאֹות' י'ִנ'ִמְנַחת ָע(

בוַע   )מג ֶדר ַהׁשָ ּחֹק ְולֹא ַיֲעֹבר ִלְלֹמד ַהזַֹהר ִמּסֵ ּ ּ  

זַֹהר ַהָקדֹוׁש  עור ָקבוַע ִלְלמֹד ּבַ ת קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ׁשִ ּבָ יֹום ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ
בוַע ָ ֶדר ַהּשׁ   .ְוֶזה ִיְהֶיה ָלֶכם חֹק ְולֹא ַיֲעבֹר, ִּמּסֵ

ם ֶצע( ַעל ֲערוַגת ַהּבֹׁשֶ ה ִמּבַ ֲּהָכָנה ְדַרּבָ   )הִליםּ
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ִלי ֲהָבָנה ָחׁשוב ִלְפֵני    )מד ִּלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֲאִפלו ּבְ ּ ּּ ּ ּ
ם דֹול ָלָאָדם  - ַּהׁשֵ ֵדר ּגָ ה ׁשֶּגָ ָרׁשָ ּלֹא ַיֲעֹבר ִמִלְקֹרא ַהּפָ

בוַעִמ ׁשָ בוַע ּבְ ֵּסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ִמֵדי ׁשָ ּ ּ ּ ּ   

ָגב ְמאֹד ְלַטֵהר וְלַק ִּלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ִנׂשְ ּּ ֶפׁשּ ׁש ַהּנֶ ַּוֲאִפלו , ּדֵ ּ
ה ִגיאֹות ַהְרּבֵ ּהוא ָחׁשוב , ִאי לֹא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוׁשֹוֶגה ּבֹו ׁשְ ּ

רוך הוא ִּלְפֵני ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ יִרים א(ְּכִדְכִתיב , ּ יר ַהׁשִ ,  ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה)ד, ּׁשִ
ֵּפְרׁשו ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ּ יר ַהׁשִ(ּ ה ֶפֶרק בּׁשִ ָּפסוק ֱהִביַאִני' ּיִרים ַרּבָ ּ( :

ְּוִדלוגֹו ָעַלי ַאֲהָבה ָּהא ְלָמה ַהָדָבר דֹוֶמה. ּ ֵאינֹו יֹוֵדַע ? ּ ְלִתינֹוק ָקָטן ׁשֶ
ְמחו  ָפה ְוָאִביו ְוִאמֹו ִיְצֲחקו לֹו ִיׂשְ ַלֲעֵגי ׂשָ ל ֵתבֹות ּבְ ר ֶחְצָין ׁשֶ ר וְמַדּבֵ ַּדּבֵ ּ ּּ ּ ּ

ְָכך יֹוׁשֵ, ְלקֹולֹו ַמִיםּ ׁשָ ְרֵאִלי ֵיׁש לֹו  ּב ּבַ ָהִאיׁש ַהִיׂשְ ַמח ְכׁשֶ ַחק ְוִיׂשְ ִּיׂשְ ּ
תֹוָרה ְורֹוֶצה ִלְלמֹד ה ּבַ ֶגת אֹו ֵאין לֹו ִמי ,ִּחּבָ ּ ַאך ֵאין ַדְעתֹו ַמׂשֶ ּ ּ ְ

יֹוֵדַע ְיַלְמֶדּנו ְולֹוֵמד ַכָמה ׁשֶ ּׁשֶ ּּ ּ ה ַנַחת רוַח ְליֹוְצרֹו וָבא , ּּ ַוַדאי עֹוׂשֶ ּּבְ ּ ּ
ָכרֹוּבִ   .ׂשְ

ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְלֹמד ֵאין ַטֲעָנה זֹו  ה ִכי ֵכן ֵאין ָמקֹום ָפטור ְלִמי ׁשֶ ִּהּנֵ ּ ּ
ּפֹוַטְרתֹו ְליֹום ַהִדין יֹוֵדַע, ּ ִּכי ָיכֹול הוא ִלְלמֹד ְכמֹו ׁשֶ ּ ִלמוד . ּּ ּבְ ּוְנִהי ׁשֶ ּּ

ע  ִרים ְוַאְרּבַ ָניֹות ְוָהֶעׂשְ ָצִריך ְלָהִבין ְלָפחֹות ֵּיׁש ֵדעֹות ) ְך"ַּתַנ(ַּהִמׁשְ ְׁשֶ ּ
לֹוֵמד ַּמהו ָהִעְנָין ׁשֶ ֵאין , ּ ִלּמוד ְתִהִלים ְוזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֲאִפלו ּבְ ֲּאָבל ּבְ ּ ּּ ּ ּ

ם ֵ ל וְמֻרֶצה ִלְפֵני ַהּשׁ ָלל ָחׁשוב וְמֻקּבָ ֵּמִבין ּכְ ּ ּ יֹוֵדַע ֵסֶפר . ּ ּוִמי ׁשֶ ּ
ְבֵרי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַהְפׁשוִט ּוֵמִבין ּדִ ּּ ּ ּים ִיְמָצא ּבֹו טוב ַטַעם וְדָבִרים ּ ּ

ִכים ֵלב ָהָאָדם ְלָאִביו  ּמֹוׁשְ ל ׁשֶ ּכֵ ַבׁש ומוְסֵרי ַהׂשְ ְּמתוִקים ִמּדְ ּ ּ
ַמִים ָ ּשׁ ּבַ   .ׁשֶ

ה ִכי ֵכן  ָּראוי ְלָכל ָאָדם ִלַקח לֹו ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְולֹא ִּהּנֵ ּּ ּ
בוַע י ׁשָ ה ִמּדֵ ַּיֲעבֹר ִמִלְקֹרא ַהָפָרׁשָ ּ בוַעּ ׁשָ ְּוֶזה ָגֵדר ָגדֹול ָלָאָדם , ּ ּבְ ּ

הוא ָרָעה ְגדֹוָלה ַכָידוַע יֶאּנו ִיְצרֹו ְלַפּנֹות ַעְצמֹו ְלַבָטָלה ׁשֶ לֹא ַיׁשִ ְּכֵדי ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּּ ּּ ,
ֵצל ה זֹאת ֵאפֹוא ְוִיּנָ מֹוֶנה , ְוַיֲעׂשֶ ל ָעָליו ֵסֶדר ִלמוִדים ְכגֹון ׁשְ ְיַקּבֵ ּׁשֶ ּּ ּ

ֵרה ִפְרֵקי ִמ ָנהֶּעׂשְ ת ַהזַֹהר ְוַכדֹוֶמה ׁשְ ָכל יֹום ְוֵסֶפר ְתִהִלים וָפָרׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ,
לֹא ִיְהֶיה לֹו ְפַנאי ִיְהֶיה לֹוֶוה ופֹוֵרַע ִמיֹום ְליֹום וֵמחֶֹדׁש ְלחֶֹדׁש  ּוְכׁשֶ ּ ּּ ּ ּ

ֵלם חֹוָבתֹו ְהיֹותֹו ָפנוי ֵתֶכף ִיְפֶנה ְלׁשַ ּבִ אֶֹפן ׁשֶ ּּבְ ּּ ִכיל ַעל ָדָבר, ּ ַּאך ַיׂשְ ּ ְ 
ֶוה  לֹא ִיְהֶיה ׁשָ אֶֹפן ׁשֶ ְמִהירות ָגדֹול ּבְ לֹא ִיְצָטֵרך ִלְלמֹד ּבִ יתֹו ׁשֶ ֵּמֵראׁשִ ּ ּּ ְ

לֹום ּאֹותֹו ַהִלמוד ְכלום ְוִיְהֶיה ֲעָמלֹו ָלִריק ָחס ְוׁשָ ּּ ּ ּוְכָבר ָאְמרו . ּ ּטור אַֹרח (ּ
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לֹא ַכָוָנ)'ַּחִיים ִסיָמן א ַכָוָנה ֵמַהְרּבֹות ּבְ ּ טֹוב ְמַעט ּבְ לֹוֵמד סֹודֹות . הּּ ּוְכׁשֶ ּ
ָכל  ָרִזין ּבְ ֵיׁש ְצפוֵני סֹודֹות ְוָרֵזי ּדְ ְלָבבֹו ָיִבין ׁשֶ ַּהזַֹהר ַהקֶֹדׁש ּבִ ּ ּ ּ

ָלל וְכָלל, ָהִעְנָיִנים ֵאין לֹו ְיִדיָעה ּכְ רֹו ָעָליו ִיְכַאב ַעל ׁשֶ ׂשָ ַּאך ּבְ ְ.  

לֹוֵמד ֵסֶפר ַהזַֹהר ַה ַמְענו ְלִמי ׁשֶ ְּוַאְזָהָרה ׁשָ ּ מֹר , ָּקדֹוׁשּ ִיׁשְ ּׁשֶ
א לֹוֵמד ַאּבָ ַּנְפׁשֹו ְמאֹד ְכׁשֶ ָרא, ִּאָמא, ּ ַרָתא, ּבְ - ְיךִרָא, ַּאְנִפין-ְזֵעיר, ּּבְ

א: ְּוֵכן צוַרת ֵאיָבִרים, ַמְטרֹוִניָתא, ַּאְנִפין ּאוְדִנין ְוַכדֹוֶמה, ַעְייִנין, ֵריׁשָ ּ ,
לֹא ְיַצֵיר ׁשום צוָרה ְלַמְעָלה ָחס ְוׁשָ ּׁשֶ ּ ּ ְוַעל ֶזה , לֹום ָחִליָלה ְוָחסּ

ָסֶתר)טו, ְּדָבִרים כז(ֶנֱאַמר  ם ּבַ ה ֶפֶסל וַמֵסָכה ְוׂשָ ר ַיֲעׂשֶ ּ ָארור ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ּ ּּ ּ ,
ל עֹוָלם ִסְתרֹו ׁשֶ ָיך ְלַמְעָלה , ּבְ ֵאינֹו ׁשַ ֵלָמה ׁשֶ ֱאמוָנה ׁשְ ְֶאָלא ַיֲאִמין ּבֶ ּ ּ ּ

ֵּאלו ָהִעְנָיִנים ְכָלל וְכָלל ּּ ֵאין ַרק ַה, ּ ּכֹל אֹורֹות ֶעְליֹוִנים וְצפוֵני סֹודֹות ׁשֶ ּ ּ
ְכֵלנו ַמַגַעת ַּיד ׂשִ זַֹהר ַהָקדֹוׁש. ּ ְזְכרו ּבַ ּנִ ְּוָכל ֵאלו ַהִמלֹות ׁשֶ ּ ּּ ּ ּּ ַּהכֹל הוא , ּ ּ

ִּכּנוִי ִכיל ָיִבין ֵאיֶזה ָדָבריּ ַהַמׂשְ ָעְלָמא ׁשֶ ל ּבְ ּם ְוֶדֶרך ָמׁשָ ּ ּ ּ ַוֲאַנְחנו לֹא ֵנַדע ,ְ
ׁשום אֶֹפןְוֵאי ּן ָלנו ְרׁשות ַלֲחׁשֹב וְלַצֵיר ּבְ ּ ּ ָפֵת, ּּ ׂשְ ּנו ְוַנְקִדים יַרק ִנְקָרא ּבִ ּ

יַח  ל וְמֻרֶצה ׂשִ ם ָעֵלינו ְיֵהא ָחׁשוב וְמֻקּבָ ְיִהי נַֹעם ַהׁשֵ ְּתִפָלֵתנו ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ְפתֹוֵתינו ְלָרצֹון ְוַלֲעׂשֹות ַנַחת רוַח ְליֹוְצֵרנו ְוַדֵינו ּׂשִ ּ ּ ּ.  

  )זַֹהר', ֶלא יֹוֵעץ אֹות זֶּפ(

ִלּמוד    )מה ָנִתי ּבְ ְגֶלה ַהׁשְ ִּאם ֵאין ְמֻעָטִרים ִלּמוד ַהּנִ ּּ ּ
ָלה יֹום ֶאָחד לום, ַּהַקּבָ ָנה ֵאינֹו ּכְ ׁשְ ִּלּמוד ַהּמִ ּ  

ִּמֶמּנו ... ִּמִדְבֵרי ַהִתקוֵני זַֹהר ִתקון מ[ּ ּּ ּּ ּ ִּיָוַדע ַהִחיוב .] ב"ּג ַדף פ"ּ ּּ
ָכר  ָלהְּוגֶֹדל ַהׂשָ לֹוֵמד ַהַקּבָ ְּלִמי ׁשֶ ָעְלָמא , ּ ִגיְרָסא ּבְ י ִלּמוד ַהזַֹהר ּבְ ּּכִ ּ

ֵכן ,ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות ה ִלְלמֹד וְלָהִבין ֵפרוׁש ַמֲאָמר ּ ְוָכל ׁשֶ ִּאם ִיְזֶכּ ּּ
ה  לֹא ַיֲעׂשֶ ֶ ָעה ַאַחת ַמה ּשׁ ׁשָ ה ּבֹו ִתקון ְלַמְעָלה ּבְ ֶּאָחד ַיֲעׂשֶ ּּ ּ

ט ׁשָ ִלּמוד ַהְפׁשָ ּּבְ ְרָאיֹות ָלֶזה . 'ּכוָּנה ְתִמיָמה ּ ְְוֵאין צֶֹרך ְלַהֲאִריך ּבִ ְ

ים ִמִפי ְגבורֹות ַהָקדֹוׁש ֶעְליֹון ָהֲאִר ַּהְמפָֹרׁשִ ּ ֶּאָלא . 'ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה כו"ּּ
יֹום ֶאָחד ַּוַדאי  רֹו ּבְ לום ִאם ֵאין ְמַעּטְ ָנה ֵאינֹו ּכְ ָ ל ַהּשׁ ִּלּמודֹו ּכָ ּ

ִלּמוד ַה ָלהּּבְ קול הוא ְכֶנֶגד ֻכָלם, ַּקּבָ ִּכי ׁשָ ּ ּ ּּ ּ.  

ָאַמר  ם[ְוֶזה ׁשֶ ִתקוֵני זַֹהר ׁשָ ּּבְ הֹון] ּ ַתְדלון ּבְ ְּוָגִרים ְדָלא ִיׁשְ ּ ּדֹוק , ּ
ִפי ְיָכְלתֹו ֲאִפלו יֹום  ל ֶאָחד ּכְ הֹון ּכָ ַתְדלון ּבְ ה ָהא ִאם ִיׁשְ ִּמיּנַ ּ ּ ּּ ּ

ָנה ה ֵפ, ְלׁשָ ּתֹוָרתֹו ֻכָלה עֹוׂשָ ּּ ּ ֵכן , רֹות ְלַמְעָלהּ ִאם קֹוֵבַע ֵעת ְּוָכל ׁשֶ
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ָכל ַלְיָלה ָעה ֶאָחד ּבְ ם ׁשָ ֵ א ,ַלַהּשׁ ן עֹוָלם ַהּבָ הוא ּבֶ ּ ָאז ֻמְבָטח לֹו ׁשֶ
ִבים ִראׁשֹוָנה  ֵני ֵהיָכָלא ְדַמְלָכא ְוִיְהֶיה ֵמרֹוֵאי ְפֵני ַהֶמֶלך ַהיֹוׁשְ ִּמּבְ ְ ּ ּּ ּ

ַמְלכוָתא ִדְרִקיָעא ּּבְ ֵכלְוַדי ּבְ. ּ יָנה ְוַהׂשְ ם ּבִ ֲחָננֹו ַהׁשֵ ֶּהָעָרה זֹו ְלִמי ׁשֶ ּ.  
ֵסא ֶמֶלך ְלִתקוֵני זַֹהר ִתקון מ( ּּכִ ּּ ּ ּּ   )'ג אֹות ס"ְ

דֹול   )מו ק ּגָ ֵחׁשֶ   ִיְלֹמד ָאָדם ֹזַהר ּבְ

ק ָגדֹול ֵחׁשֶ ִּלְלמֹד ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ּ.  
יל ֵזֶכר ַצִדיק ְו( ְרנֹוּבִ ׁשֶ ַּהְנָהגֹות ֵמָהַרב ַנחום ִמּטְ   )ָקדֹוׁש ִלְבָרָכהּ

ָמיו   )מז לֹא ָרָאה אֹור ַהזַֹהר לֹא ָרָאה אֹור ִמּיָ ִּמי ׁשֶ ּ  

ִאְמֵרי נַֹעם  ָזִכינו ְלאֹורו ֵליֵלך ְוַלֲהגֹות ּבְ ֵרינו ַמה טֹוב ֶחְלֵקנו ׁשֶ ְַאׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ
ִּמִזיו זַֹהר ֶעְליֹון אֹור ַהָקדֹוׁש ִּחכֹו ַמְמַתִקים ְוֻכלֹו ַמֲחַמִדים, ּ ּ ּ ּ ֵאין ַמִים , ּ ׁשֶ

ה ַהֶמְרָכָבה ית וְבַמֲעׂשֵ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ִכיל ּבְ ָּלֶהם סֹוף ְוֵקץ ְלָהִבין וְלַהׂשְ ּ ּּ ּ ,
יב ֶנֶפׁש ֶאל ְמקֹור ַמְחָצָבה  ְּוֵאיך ִלְהיֹות ֶמְרָכָבה ְלִהְתַיֵחד וְלָהׁשִ ּ ּ ְ

ה ְרׁשָ ר . ְּוׁשָ י ֲאׁשֶ ַנְפׁשִ ַרׁש ּבְ לֹא ָרְוזֹאת ֶנְחַלט ְוִנׁשְ ָאה אֹור ֵסֶפר ִּמי ׁשֶ
ַּהזַֹהר לֹא ָרָאה אֹור ִמָיָמיו ּ.  

ַהֲעלְֹתך( ת ּבְ ֲָעֶטֶרת ְצִבי ָפָרׁשַ ּ(  

ָנז   )מח ּכְ ַאׁשְ ֵאין ִסְפֵרי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ֵּמֲחַמת ׁשֶ ן ֵהם , ּ ַעל ּכֵ
י ַדייְטׁש  ַמְלּבוׁשֵ ים ּבְ ׁשִ ּהֹוְלִכים ְמֻלּבָ ְרַמְנָיה(ּ   )ּגֶ

ְכָנז ֵאיָנם ִנְמָצִאים ִסְפֵרי ָּעָנה ְוָאַמר ֶזה ֵאין ַאָת ַאׁשְ ּבְ ּה יֹוֵדַע ׁשֶ
ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ם ִסְפֵרי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש. ּ ְדְפסו ׁשָ ּנִ ְּוַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ּּ ִּעם ָכל ֶזה , ּ

ם ַרק ִנְמְכרו ִלְמִדיָנֵתנו ֵּאיָנם ְמצוִיים ׁשָ ּ ם ִסְפֵרי , ּּ ֵאין ׁשָ ּוֵמֲחַמת ׁשֶ
ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש י ַדייְטׁש ,ּ ַמְלּבוׁשֵ ים ּבְ ׁשִ ּ ַעל ֵכן ֵהם הֹוְלִכים ְמֻלּבָ ּ ּ

ִחיַנת ַמִקיִפים). ֶּגְרַמְנָיה( ים ֵהם ּבְ ִּכי ַהְלבוׁשִ ּּ ּוֵמֲחַמת ֶזה ְצִריִכים , ּ
ָדם ָכָראוי ְנִקיות וְלַכּבְ ים ּבִ ְּלַדְקֵדק ְמאֹד ְלַהֲחִזיק ַהַמְלּבוׁשִ ּ ּ ּּ ּּ ּוָפַסק . ּ

ֶאְמַצע ְולֹא ִג ֵאין ּּבְ י ַדייְטׁש ְלָמה ׁשֶ ָיכות ֵיׁש ְלַמְלּבוׁשֵ ָּלה ְכָלל ַמה ׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ם ִסְפֵרי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ִּנְמָצִאים ׁשָ ּ.  

ֶרְסֶלב"ַּחֵיי מֹוֲהַר( ינו ַנְחָמן ִמּבְ   )ב"תכ, ּן ַרּבֵ
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ם    )מט ל ַהזַֹהר ְמעֹוֵרר ְמֹאד ַלֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ַּהָלׁשֹון ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ּ ּּ
ַרך   ְִיְתּבָ

ם  ֵ ל ַהזַֹהר ְמעֹוֵרר ְמאֹד ַלֲעבֹוַדת ַהּשׁ ַּהָלׁשֹון ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ּ ּ
ַרך ם, ְִיְתּבָ ַח וְמָפֵאר ֶאת ָהעֹוֵבד ַהׁשֵ ּבֵ ְמׁשַ ַבח ׁשֶ ְּדַהְינו ַהׁשֶ ּ ּּ ּ ְּדַהְינו , ּ ּ

זַֹהר לֹוַמר ַזָכָאה ְוכו ַּהָלׁשֹון ָהָרִגיל ּבַ ּ ּ ְוְלֵהֶפך, ַּעל ָכל ִמְצָוה ַוֲעבֹוָדה' ּ ּ 
צֹוֵעק ַוי ְוכו ַּהְצָעָקה ׁשֶ ּ ְמֵתיה', ּ ַּוי ֵליה ַוי ְלִנׁשְ ם, ּ ַּעל ַהָסר ֵמֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ּ ,

ַרך ְֵאלו ַהְלׁשֹונֹות ְמעֹוְרִרים ְמאֹד ֶאת ָהָאָדם ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ּ ּּ.  
יחֹות ָהַר( ֶרְסֶלב"ׂשִ ינו ַנְחָמן ִמּבְ   )ח"ק, ּן ַרּבֵ

זַֹהר ֵאינֹו ִנְמָצא ֲאִפ   )נ ּלו ֵתָבה ַאַחת ְיֵתָרהּּבַ ּ ּ.  
י ִפְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ, ִּמְדָרׁש ִפְנָחס(   )ג"אֹות נ' ּקוְנְטֵרס א, ל"ַּרּבִ

ה ִהְזִהיר   )נא   ִלְלֹמד ֹזַהר ַהְרּבֵ

י ִפְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ ה ְתִהִלים ל ִהְזִהיר "ַּרּבִ ּלֹוַמר ַהְרּבֵ ְוִלְלמֹד ּ
ה   .זַֹהר ַהְרּבֵ

י ִפְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצַר, ִּמְדָרׁש ִפְנָחס(   )'אֹות ב' ּקוְנְטֵרס ג, ל"ּּבִ
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  –ד ֶּפֶרק  –

ִיְלמֹד  ִריַאת ָהָאָדם ׁשֶ ִּעַקר ּבְ ּ
ָּחְכַמת ַהִנְסָתר ּ  

ְסָתר  )א ְלֹמד ָחְכַמת ַהּנִ ּיִ ִריַאת ָהָאָדם ׁשֶ ִּעַקר ּבְ ּ  

ָחְכ ָרָזא ּדְ ָרא ֵליה ְלַבר ָנׁש ּבְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְוָעִביד , ְמָתאְּ
אוְמנוָתא ַסִגי ֵּליה ּבְ ּ ּ ְמָתא ְדַחֵיי, ּ ַאפֹוי ִנׁשְ ְּוָנַפח ּבְ ּ ָלא , ּ ע וְלִאְסַתּכְ ְּלִמְנּדַ ּ

ָחְכְמָתא ָרִזין ּדְ יָקָרא ְדָמאֵריה, ּבְ ְּלִמְנַדע ּבִ ּ ְּכָמה ְדַאְת ָאֵמר, ּ ְעָיה מג(, ּ  )ְיׁשַ
ָרא ִמי ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ְקָרא ִבׁשְ יִתיוּכֹל ַהּנִ ְוִלְכבֹוִדי  ִּתיו ְיַצְרִתיו ַאף ֲעׂשִ

ָראִתיו ַדְי   .ָקאּּבְ
  .)ה"ַּדף קנ' זַֹהר ֵחֶלק ב(

ַמת   )ב ים ְלִנׁשְ ִּדּבוֵרי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֵהם ִקׁשוֵטי ֶנֶפׁש ַהַחּיִ ּּ ּ ּ ּ
  ָהָאָדם

נו ָכל  ִרים ָלָמה ִייׁשְ ִתים ַהְכׁשֵ ֲעֵלי ַהּבָ ַּוֲאִני ָתַמְהִתי ַעל ּבַ ּ ּּ ּ ּ ַּהַלְיָלה ּ
ֶהֶבל ִּויַבלו ְיֵמיֶהם ּבְ מֶֹרת ְוכו, ּ ַאׁשְ ָּלָמה לֹא ַיַעְמדו ּבְ ּ ר ָהִכי ', ּ ִּאם הוא ּבַ

ָניֹות ָלָמה ִיְמַנע ַעְצמֹו ִמֶזה  ִּלְלמֹד ַעל ָכל ָפִנים ִמׁשְ ּ ִפין ּּ ְּולֹוַמר ֵאיֶזה ּדַ
ִּמן ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבוִרים ֵאלו, ּ ל ּדִ י ּכָ ּּכִ ֶפׁש ֵהם ִק,ּּ וֵטי ַהּנֶ ּ ַחִיים ,ּּשׁ

  .ְלַנְפׁשֹו
ָרָכה ָקאַמאְרָנא ְדָבִרים ָפסוק י( ֵּהיַכל ַהּבְ ּ ּ'(  

ָמה  )ג ׁשָ ל אֹות ְואֹות ֵמַהזַֹהר הוא ִתקון ַלּנְ ּּכָ ּּ ּ ּ  

ֵּסֶפר ַהזַֹהר ָמֵלא מוָסר לֹו ֵהם ִתקוִנים , ּ ְּוָכל אֹות ְואֹות ׁשֶ ּּ ּ
ל  ָמה ְלַתֵקן ּכָ ׁשָ ְּגדֹוִלים ַלּנְ ַּהִגְלגוִליםּ ּ ּ.  

ָנה כ' ּנֹוֵצר ֶחֶסד ֶפֶרק ד(   )'ִמׁשְ
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ַפְרֵד  )ד יג"ְָצִריך ִלְטֹרַח ּבְ כֹול ְלַהׂשִ ּיָ ּס ַהתֹוָרה ַעד ֵהיָכן ׁשֶ ּ ,
ַעם ל עֹוד ּפַ ְלּגֵ ָמתֹו ִתְתּגַ   ְּוִאם ָלאו ִנׁשְ

ִעְנַין ֵעֶסק ַהתֹוָרה ִעְנַין ִעְסקֹו  ַפְרֵדּּבְ הוא ָראׁשֵס "ּבְ ַּהתֹוָרה ׁשֶ י ּ
ט 'ְּפֵּתבֹות  ר יוַכל 'סּרוׁש 'ּדְֶמז 'ֶרׁשָ ִחיַנת ֵמֶהם ְכִפי ֲאׁשֶ ָכל ּבְ ֹּוד ּבְ ּ

ְיַלְמֶדּנו ָידֹו ַמַגַעת ִלְטרַֹח ְוַלֲעׂשֹות לֹו ַרב ׁשֶ יג ַעד ָמקֹום ׁשֶ ְּלַהׂשִ ּ ּּ ְוִאם , ּּ
ל ַתְלמוד תֹוָרה  ן ֲהֵרי ָחֵסר ִמְצָוה ַאַחת ׁשֶ ה ּכֵ ּלֹא ָעׂשָ ּ ִהיא ְגּ דֹוָלה ּׁשֶ

קוָלה ְכָכל ַהִמְצוֹות ּוׁשְ ּ ּ ד, ּ ִיְטַרח ּבַ ִיְתַגְלֵגל ַעד ׁשֶ ְּוָצִריך ׁשֶ ּּ ּ ִחינֹות ' ְ ּבְ
ל ַפְרֵדּ ְז"ּׁשֶ ּנִ רס ּכַ   .ּכַ

ְצוֹות ְלָהֲאִר( ַער ַהּמִ   )'ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַדף א"ׁשַ

ית ִהיא ִמְצָוה ׁשִ ַּהׁשִ תֹוָרה, ְּפָרִטית ּ קוָלה , ְּוִהיא ַלֲעסֹק ּבַ ְּוִהיא ׁשְ
ְּכֶנֶגד ָכל ַהִמְצוֹות ּ ִּכי ַתְלמוד תֹוָרה ְכֶנֶגד ֻכָלם, ּ ּ ּ ּּ ה ד, ּּ ים ' ְּוֵיׁש ּבָ ֵּפרוׁשִ ּ

יָמָנם ַפ ּסִ ט 'ְּפ' ס'ֵד'ְר'ּׁשֶ ְְוָצִריך ִלְטרַֹח ְוַלֲעסֹק , ֹוד'סּרוׁש 'ּדְֶמז 'ֶרׁשָ

ְכלֹו ַמַגַעת ַיד ׂשִ ֻכָלם ַעד ָמקֹום ׁשֶ ּּבְ ְיַלְמֵדהוִּויַבֵק, ּּ ּׁש לֹו ַרב ׁשֶ ּ ְוִאם , ּ
ָגתֹו ִיְתַגְלֵגל ַעל ֶזה ִפי ַהּשָׂ ְעָתם ּכְ ָּחֵסר ַאַחת ֵמַאְרּבַ ּ ּ.  

ַער ַהִגְלגוִלים ַהָקדֹוׁש י( ּׁשַ ּ   .)ד"ַּדף י, א"ּּ

ד תֹוָרה ּבְ ַּדע ִכי ָהָאָדם ְמֻחָיב ַלֲעסֹק ּבַ ּ ּ ִסיָמָנם ' ּ ס "ַּפְרֵדַּמְדֵרגֹות ׁשֶ
ט 'ְּפ ִלים אֹוָתם, ֹוד'סּרוׁש 'ּדְז ֶמ'ֶרׁשָ ַיׁשְ ִיְתַגְלֵגל ַעד ׁשֶ ְּוָצִריך ׁשֶ ּּ ּ ְ.  

ם סֹוף ַהְקָדָמה י(   )ו"ּׁשָ

ים ִויַטאל ָהָי  )ה ָכל ְיָכְלתֹו הָהַרב ַחּיִ ּ ָצִריך ַלֲעֹסק ָתִמיד ּבְ ּ ְ

ֶזה ְלּגוָליו לֹא ֶהֱאִמין ּבָ ֶאָחד ִמּגִ ּבְ ֵני ׁשֶ ֵסֶפר ַהזַֹהר ִמּפְ ּּבְ ּ  

ינו ָהֲאִרָאַמר ִלי ִגְלגול ִּכי , י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ּ ַרּבֵ ָהִייִתי ּבְ ה ׁשֶ ְּלִסּבָ ּ
ָחְכַמת ֵסֶפר ַהזַֹהר ְלִתי ַמֲאִמין ּבְ ֶּאָחד ִמן ַהקֹוְדִמים ּבִ ּ ָצִריך , ּ ְׁשֶ ּ

ָחְכַמת ֵסֶפר ַהזַֹהר ָכל ְיָכְלִתי ּבְ ֶאֱעסֹק ָתִמיד ּבְ ַּעָתה ׁשֶ ּ ּ ֶזה הוא , ּ ְּוׁשֶ ּ

ִגְלגול ֶזהָּהִעָקר ֲאִני ָצִריך ַלֲעׂשֹות ַעָתה ּבְ ּ ַהָגדֹול ׁשֶ ּ ּּ ִּכי , ַּגם ָאַמר ִלי. ְ
ה יֹות ַּלִסּבָ ה ֻקׁשְ לֹא ַאְקׁשֶ ְזַכר ְלֵעיל ָצִריך ֲאִני ׁשֶ ַּהּנִ ְ זַֹהר ַעד  ּ ַּרּבֹות ּבַ

ר ֶאְלַמד ִעמֹו ְזַמן ָידוַע ֶאְצלֹו ֲּאׁשֶ ְּוַאַחר ָכך ִיְהֶיה ִלי ְרׁשות ְל, ּ ְ ַהְקׁשֹות ּ
ִסְפֵרי ַהזַֹהר ֲאִני רֹוֶצה ַלֲחקֹר ְוֵליַדע ּבְ אֹל ָכל ַמה ׁשֶ ְּוִלׁשְ ּ ּ.  

ַער ַהִגְלגוִלים ַדף מ( ׁשַ ינו ַחִיים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ַּרּבֵ ּ ּּ   :)ט"ּּ
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ן יֹוַחאי   )ו ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִביא ָאַמר ְלַרּבִ הו ַהּנָ דֹור ,ֵּאִלּיָ ּבַ ּ ׁשֶ
א ָהַאֲחרֹון ִי ֶפׁש וַמְרּפֵ ִתְהֶיה ָמתֹוק ַלּנֶ ְרְנסון ִמתֹוָרתֹו ׁשֶ ְּתּפַ ּּ ּ

  ָלֶעֶצם

מֹות  ַמִים ִעם ַכָמה ֲחָייִלין ְנׁשָ ִביא ָזכור ְלטֹוב ָיַרד ִמן ַהׁשָ ֵּאִלָיהו ַהּנָ ּ ּ ּ ּ ּ
ִכיְנָתא ִעָלָאה ֲעָטָרא ַעל ֻכְלהו ְּוַכָמה ַמְלָאִכים וׁשְ ּּ ּּ ְמעֹו, ּּ י ׁשִ ן ְוָאַמר ְלַרּבִ

ן יֹוַחאי   :ּבֶ

אֹוַרְייָתא י ַאְנְת הוא ִאיָלָנא ִדְרָבה וְתִקיף ּבְ י ַרּבִ ַּרּבִ ּ ַעְנִפין ִדיָלך , ּ ְּבְ ּ
ין ְּדִאינון ֵאָבִרין ַקִדיׁשִ ְרָיין ַתָמן, ּּ ַּכָמה עֹוִפין ׁשַ ּ ין , ּּ ָמִתין ַקִדיׁשִ ְּדִנׁשְ ּ

יה , ְּכַגְווָנא ִדְלִעיָלא ְּדִאְתַמר ּבֵ ַמָיאּ וְבַע)שם ט(ּ ְּנפֹוִהי ְידוָרן ִצֲפֵרי ׁשְ ּ ּ ,
א ְלַתָתא ִיְתַפְרְנסון ֵמַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך ֵני ָנׁשָ ה ּבְ ְְוַכּמָ ּ ּ ד ִיְתַגֵלי , ּּ ּּכַ

ָדָרא ּבַ סֹוף יֹוַמָיאְּלַתָתא ּבְ ּוְבִגיֵניה , ְּתָרָאה ּבְ ּ וְקָראֶתם ) כה יַּוִיְקָרא(ּ
ָאֶרץ ְוגֹוֵמר   .ְּדרֹור ּבָ

ִּתקוֵני( ּ ּ זַֹהר ִתקון וּ ּ סֹופֹו' ּ   )ּבְ

ִּכי ֶזהו ַהַפְרָנָסה ּ ֶפׁש וַמְרֵפא ָלֶעֶצם, ּ ָיִבינו ְוֵיָהנו ְלאֹורֹו ָמתֹוק ַלּנֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ,
ֲעָמלֹו וְמַקֵדׁש  ָכר טֹוב ּבַ ֵיׁש לֹו ׂשָ ָעְלָמא ַהַגם ׁשֶ ִּכי ַהלֹוֵמד ִגיְרָסא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ָמתֹו ָטֳהָרה ִנׁשְ ְבִגיֵנַהּסְִּעם ָכל ֶזה , ּבְ רֹור ִהיא ּהֻּגָלה ּדִ ּ וְקָראֶתם ּדְ
ִיְתַפְרְנסון ְוִיְלְמדו ֵפי ׁשֶ ּּכְ ּּ ּ ֲאָמִריםּרוׁשּ   . ַהּמַ

ם( ֵסא ֶמֶלך ְלִתקוֵני זַֹהר ׁשָ ּּכִ ּ ְּ(  

ִתקוֵני זַֹהר ְזַכר ְלֵעיל ּבְ ַּעל ִפי ַהּנִ ּ ְלַמְעָלה , ּּ מֹות ׁשֶ ׁשָ ר ַהּנְ ֲּאׁשֶ
ְלַמָטה ִיְת ים ׁשֶ ְּוָהֲאָנׁשִ ַּפְרְנסו ַעל ְיֵדי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁשּ ּּ ַּעל ִפי ֶזה ְיבָֹאר ַמה , ּ

זַֹהר  ָכַתב ּבַ ּׁשֶ ּ ן .)ב"ַּדף רל' ֵחֶלק ג(ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָאַמר ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְלַרּבִ  ׁשֶ
א, : יֹוַחאי ִלים ִמלוֵלי ְדָרִזין ְדִחּבוָרא ַקְדָמָאה, ּּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ַּאׁשְ ּּ ּ ּ ,

א לֹוןְלָפ ְלֵעיָלאְּדָהא , ְרׁשָ ל ָמאֵרי ְמִתיְבָתאן ּדִ ּּכָ ּוָמאֵרי ְמִתיְבָתאן , ּ ּ
ְלַתָתא ּּדִ ַמע ִמִלין ִאֵלין ִמפוָמך, ּ ְלהו ְמזוָמִנין ְלִמׁשְ ְּכֻ ּ ּ ּּ ּ ּ ין , ּ ּוִפירוׁשִ ּ

יָלך ְּדָהא ֶחְדָוה ופוְרָקָנא. ְּדִ ּ הֹון ְלֵעיָלא ְוַתָתא, ּ ִּיְתַער ּבְ ּּ.  
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ְמעֹון ִנְמָצִא   )ז י ׁשִ ָלה ַרּבִ ּגִ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ה ַמֲאָמִרים ּבַ ּמָ ּים ּכַ ּ ּ
ר יֹוַחאי ְלַתְלִמיָדיו ַאַחר ִהְסַתְלקותֹו ּּבַ ּ ּ  

ְמעֹון ,ָאַמר י ׁשִ ִגָלה ַרּבִ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ְמָצִאים ַכָמה ַמֲאָמִרים ּבַ ּנִ ּ ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ
ר יֹוַחאי ְלַתְלִמיָדיו ַאַחר ִהְסַתְלקו ּּבַ ּ ּוְבִחּבוָרא ַקְדָמָאה"ְוֶזה ִעְנַין . תֹוּ ּ "

ת ִפְנָחס  ָפָרׁשַ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ָכתוב ּבַ ּׁשֶ ּ ּ ּ ָאר ְמקֹומֹות:)ריט' ֵחֶלק ג(ּ ִּכי . ּ וִבׁשְ
ּוְבִחּבוָרא ַקְדָמָאה"ָּהעֹוָלם ֵאיָנם ְמִביִנים ַמהו ִעְנַין  ְַאך ָהֱאֶמת , "ּ

ה תֹו ּמָ הוא ִגָלה ָלֶהם ּכַ ּׁשֶ ּּ ִגָלה ָלֶהם , ּרֹות ַאַחר ְפִטיָרתֹוּ ּוַמה ׁשֶּ ּ ּ
ְמָצִאים . ּקֶֹדם ָקָרא ִחּבוָרא ַקְדָמָאה ּנִ ב ֵהיֵטב ַמה ׁשֶ ּוָבֶזה ְמֻיׁשָ ּ ּ

ָהיו  ִסְפֵרי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש וַבִתקוִנים ֵפרוׁש ַעל ֵמיְמרֹות ָהָאמֹוָרִאים ׁשֶ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ

ר יֹוַחאי ְז ְמעֹון ּבַ י ׁשִ הַאַחר ַרּבִ ֱאֶמת ֵאלו ַהַמֲאָמִרים ִגָלה . ַמן ְמֻרּבֶ ַּאך ּבֶ ּ ּּ ּ ְ

ר יֹוַחאי ַאַחר ְפִטיָרתֹו ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ּ ְוָאז ְכָבר ָהיו ֵאלו ָהָאמֹוָרִאים ,ַּרּבִ ּּ ּ
עֹוָלם ֵאיֶזה ֵסֶפר. ּבָ ְַאַחר ָכך ָמָצאִתי ִעְנָין ֶזה ּבְ ּ.  

יחֹות ָהַר( ֶר"ֵסֶפר ׂשִ ינו ַנְחָמן ִמּבְ   )ח"ְסֶלב אֹות רעּן ַרּבֵ

ַתח"ִעְנַין   )ח זַֹהר ַהָקדֹוׁש" ּפָ ּּבַ ּ  

זַֹהר ַהָקדֹוׁש מוָבא ּבַ ָּאַמר ַעל ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ י ִיְצָחק ְוָאַמר ְוכו: ּ ָּפַתח ַרּבִ ּ ,'
א ָאר ַהַחְבַרָיא ַקִדיׁשָ ׁשְ ֶזה ּבִ ְּוַכיֹוֵצא ּבָ ּ י ִיְצָחק: ָאַמר, ּ ָהָיה , ָּפַתח ַרּבִ ְּכׁשֶ

ַּרק פֹוֵתַח ֶאת ִפ ֵּתֶכף וִמָיד ָהָיה אֹוֵמר וְמַגֶלה תֹוָרה, יוּ ּּ ּ ּּ.  
ֵּסֶפר ִלקוֵטי מֹוֲהַר(   )ח"ִסיָמן קי' ן ֵחֶלק ב"ּ

זַֹהר  )ט ּבַ ִרים וִמְנָיִנים ׁשֶ ְסּפָ ל ַהּמִ ּּכָ ִדְקדוק , ּ ִמְנָין ּבְ ְּמֻדְקָדק ּבְ ּ ּ
ָיָדם ָלה ּבְ ָהָיה ַקּבָ מֹות ׁשֶ י ׁשֵ דֹול ַעל ּפִ   ּגָ

ִק ּבָ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ָכל ִדְבֵרי ַהזַֹהר ֵהם ֶאָחדָאַמר ִמי ׁשֶ ּי ּבַ ּּ ּ ַּהְינו , ּ
ַפע יך ׁשֶ א, ְְלַהְמׁשִ ח ְרבות קוְדׁשָ יך ְמׁשַ ְּלַהְמׁשִ ּ ר ָהעֹוָלמֹות, ְ ּוְלַקׁשֵ ּ .

ֵני ְדָבִרים ֲאֵחִרים ְכִפי  ֵני ְדָבִרים ֵאלו ְוִלְפָעִמים ׁשְ ר ׁשְ ְּוִלְפָעִמים ְמַחּבֵ ּ ּּ ּ
ָלה ִאיׁש ִמִפי ִאיׁשְוֵי. ָהִעְנָין ַקּבָ ָהיו ָלֶהם ּבְ ּׁש ַכָמה ְדָבִרים ׁשֶ ּ ּ ּ ִּכי ָכל , ּ ּ

לֹום ינו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ָלה ִאיׁש ִמִפי ִאיׁש ַעד מׁשֶ ַקּבָ ָלה ֵהם ּבְ ִּדְבֵרי ַהַקּבָ ּ ּ ּ ּ .
ַּגם ָהָיה ָלֶהם ְסָפִרים ִסְפָרא ְדַרב ַהְמנֹוָנא ְוכו ּ ַּגם ֵיׁש ַכָמה ְוַכ. 'ּ ּ ָּמה ּ

ִגלו ֵהם ְּדָבִרים ׁשֶ ּ ּ ּ.  
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ִמְנָין ְכגֹון  ִמְסָפר ּבְ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ַּגם ָכל ָהִעְנָיִנים ַהְמבָֹאִרים ּבַ ּּ ּ ּּ

ִעְנְיֵני ַהֵהיָכלֹות ְוַכיֹוֵצא ֵיׁש ָכך ְוָכך ְפָתִחים, ּּבְ זַֹהר ׁשֶ ֱאַמר ּבַ ּנֶ ּׁשֶ ְ ְ ּ ּ ּ ְוַכיֹוֵצא ,ּ
ֱאָמִר ֵאלו ַהְדָבִרים ַהּנֶ ּּבְ ּ ִמְנָיןּ ִמְסָפר ּבְ זַֹהר ּבְ ּים ּבַ ִמְנָין , ּ ּוְמֻדְקָדק ּבְ ּ

ִדְקדוק ָגדֹול ּּבְ ּ ע ְוַכיֹוֵצא, ּ ְבִעים ְוַאְרּבַ ְּכגֹון ָכך ְוָכך ֲאָלִפים ְוׁשִ ְ ְ ּ ָּכל ֶזה , ּ
ָהיו ָלֶהם ְכָלִלים ְוִלמוד ָידוַע  ָיָדם ׁשֶ ָלה ּבְ ָהָיה ַקּבָ מֹות ׁשֶ ָּהָיה ַעל ִפי ׁשֵ ּ ּּ ּ ּ

ל מ, ֶזהַעל  ם ׁשֶ זַֹהר ֵהם . 'ּב ְוכו"ְּכגֹון ׁשֵ ֱאָמִרים ּבַ ְּוָכל ֵאלו ַהִמְסָפִרים ַהּנֶ ּ ּּ ּ
ם ֶזה  הוא ַעל ִפי ׁשֵ ָהיו יֹוְדִעין ׁשֶ ל אֹותֹו ָהִעְנָין ׁשֶ ִחיָנה ׁשֶ ְּכִפי אֹוָתה ַהּבְ ּ ּ ּ ּ

ִלְפָעִמים ִנְכָלִלין ְוִנְצָטְרִפין ַהׁשֵ ּאֹו ַעל ִפי ְכָלִליות ׁשֶ ּּ ּּ ֵאלו ְוַעל ּ ּמֹות ֵאלו ּבְ ּּ ּ
ְזָכִרים ְלֵעיל מֹות וְכָללוָתן ֵהם ַהִמְסָפִרים ַהּנִ ִּפי ִמְסַפר ַהׁשֵ ּ ּּ ּ ּּ ּ.  

ֶרְסֶלב"ַּחֵיי מֹוֲהַר(   )תנח, ן ִמּבְ

ה ַמֲחִזירֹו ְלמוָטב"   )י ּבָ אֹור ׁשֶ ַּהּמָ ָוָנה ְלתֹוַרת ַהּסֹוד-" ּ   ּ ַהּכַ

ַמֶסֶכת סֹוָטה  ה ֲעֵבָר: )א"ַּדף כ(ּּבְ ה ִמְצָוה ְוֵאין ֲעֵבָרה ְמַכּבָ ה ְמַכּבָ
ִּדְכִתיב ֱהִביַאִני ֶאל , ְּלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה זֹו תֹוָרה: י"ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ, ּתֹוָרה

ית ַהַיִין   .ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו, ַיִין סֹוד, ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה, ּּבֵ

ִמיֵענו ְכִדְב"ְּוִנְרֶאה ְדַרׁשִ א ְלַהׁשְ ּי ּבָ ַעל ּ ֵּרי ַרּבֹוֵתינו ִמַתְלִמיֵדי ַהּבַ ּ
ם טֹוב ַהָקדֹוׁש ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ּׁשֵ ּ תֹוָרה, ּ ַתב ּבַ ּכָ ֶ י ַמה ּשׁ אֹור :ּּכִ  ַהּמָ

ה ַמֲחִזירֹו ְלמוָטב ּבָ ּׁשֶ ְלַבד , ּ ְגִליֹות ָלנו ּבִ ּלֹא ַעל ִפְלפוֵלי ַהתֹוָרה ַהּנִ ּ ּּ ּ ּ
ָבִרים ֲעוֹונֹוֵתינו ַּדֲהֵרי ֵעיֵנ, ֶּנֶאְמרו ַהּדְ ה ְפָעִמים ּבַ ּינו רֹואֹות ַהֵהֶפך ַהְרּבֵ ּּ ְ

ים ֵסֶפר , ָהַרּבִ ֶזה ּבַ ָכתוב ּבָ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ ְֶדֶרך ֱאֶמת'ּּ ּ ְלָהַרב ַהָקדֹוׁש מֹוֵרינו 'ּ ּ
י ַפייִביׁש ִמְז ִּריָזא ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינוּבַָהַרב ַרּבִ ָאֵרי ְסָפִרים , ּ ׁשְ ְוֵכן ּבִ

ים ָרֵאל ּו, ַּהְקדֹוׁשִ ֵני ִיׂשְ ִסְפֵרי ַהְמעֹוְרִרים וַמְלִהיִבים ְלָבבֹות ּבְ ִּבְפָרט ּבְ
ְּלִלמוד ָחְכַמת ָהֱאֶמת ֵסֶפר , ּ ּוְכמֹו ּבַ ה טֹוב'ּ  ְוהֹוָספֹות 'ּסור ֵמַרע ַוֲעׂשֵ

ּמֹוֵרינו ָהַרב ְצִבי ֱאִליֶמֶלך ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ְודֹוֵמיֶהן ּ ם , ְּ ִעַקר ַּעֵין ׁשָ ּּדְ
ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיָקֵא לֹוֵמד וַמֲאִמין ּבִ ּי ַעל ִמי ׁשֶ ּ ּּ ר ָהּ  ֲאׁשֶ

תֹוָרה ְּטמוִנים ּבַ ַרך, ּ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ִלּמודֹו ִלְדֵבקות ּבְ ה ּבְ ְָאז ִיְזֶכּ ּ ּ, 
ה ַמֲחִזירֹו ְלמוָטב ּבָ אֹור ׁשֶ ְּוַהּמָ ּ.  

ָכַתב ַרׁשִ ֵפרוׁשֹו ַעל ָהך ְדֵאי"ְּוֶזה ׁשֶ ּי ּבְ ְ ה תֹוָרה ְדַהְינו ּ ּן ֲעֵבָרה ְמַכּבָ ּ ּ
ְזַכר ְקָרא ַיִין סֹוד ַכּנִ ּנִ ַּאֲהָבה ׁשֶ ּ.  
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ְלִמי ֲחִגיָגה  ירוׁשַ ְּוֵכן ָמָצאִתי ַכְדָבִרים ָהֵאלו ּבִ ּ ּ ּ  )'ֲהָלָכה י' ֶּפֶרק א(ּ
ָמרו ַּהְלַואי אֹוִתי ָעְזבו ְותֹוָרִתי ׁשָ ה ָהָיה ְמָקְרָבן,ּ ּבָ אֹור ׁשֶ ּ ַהׂשְ , הַּלתֹוָר ּ

ן ָהֵעָדה ָקְרּבַ ּוֵפיַרׁש ּבְ ה ֶרֶמז ְלסֹודֹות ַהָחְכָמה: ּ ּבָ ַּהָמאֹור ׁשֶ ם, ּ . ַּעֵין ׁשָ
ׁשַ ֱאַמר ּבַ ּנֶ ְּפָסִחים ַדף ג(ּס ִדיָלן "ְּוֶזה ׁשֶ ה ֵאיָכה' ַּעּמוד ב' ּ ּוִבְפִתיְחָתא ְדִמְדָרׁש ַרּבָ ּ ּ( 
ה ּבָ ַּהָמאֹור ׁשֶ ְזַכר ִא. ּ ְלִמי ַהּנִ ּוַבְירוׁשַ ּ אֹור"יָתא ּ ה" ַּהׂשְ ּבָ ַּהְינו , ּׁשֶ

הוא ִעָקרֹו סֹודֹות ַהתֹוָרה, ַּהַמֲעִמיד ּׁשֶ ּ ן ָהֵעָדה , ּ ָקְרּבַ ָכתוב ּבְ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ּ
ְסָתרֹות ְּדָהִעָקר ֵהם ַהּנִ ּ ְזַכר כו, ּ ֶּזהו ַמֲחִזיר ְלמוָטב ַכּנִ ּ ּּ ַתב ( .'ּ ּכָ ַּעֵין עֹוד ַמה ׁשֶ ּ

ִסיָמן קל ּוְבִדְבֵרי ת, ו"ּבְ   ..)ג"ִסיָמן קי' ֹּוָרה ַמֲהדוָרא דּ
ִּדְבֵרי תֹוָרה ַמֲהדוָרא ב( ּ   )'ִסיָמן ט' ּ

     



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]254[                   אֹור

  
  –ה ֶּפֶרק  –

ִכיָנה וְמָקֵרב  ַּהזַֹהר ִתקון ְלַהׁשְ ּּ ּ ּ ּ
ַּהְגֻאָלה ּ  

ֱאֶמת הוא ַסַעד ו  )א ִּלּמוד ַהזַֹהר ּבֶ ּ ִכיָנהַמְסּּ ּך ַלׁשְ ְ  

ְּורוַח ֱאלִֹקים ְמַרֶחֶפת ַעל ְפֵני ַה ִיםּ ַוַדאי , ַּמאי ְורוַח, ּמַ ֶּאָלא ּבְ ּ
ָגלוָתא ִכיְנָתא ָנֲחַתת ּבְ ִזְמָנא ִדׁשְ ּּבְ יב ַעל ִאינון , ּ ַּהאי רוַח ָנׁשִ ּ

אֹוַרְייָתא ֵקי ּבְ ִמְתַעּסְ יַנְייהו, ּדְ ַחת ּבֵ ַתּכְ ִכיְנָתא ְדִאׁשְ ִגין ׁשְ ּּבְ ּ ְוַהאי , ּ
חֹוֵריהֹוןּ ִאינון,ְוֵייָמא ָהִכי, ּרוַח ִאְתֲעִביד ָקָלא יְנָתא ּבְ ּ ְדִמיִכין ְדׁשִ ּ ,

א,ְסִתיִמין ַעְייִנין ִכיְנָתא, ּ ֲאִטיִמין ְדִלּבָ י ׁשְ ּקומו ְוִאְתָערו ְלַגּבֵ ּ ּ ְּדִאית , ּ
ה ָלא ֻסְכְלָתנו ְלִמְנַדע ּבָ א ּבְ ְּלכֹון ִלּבָ יַנְיכו, ּּ ְּוִאיהו ּבֵ ּ.  

ְּוָרָזא ְדִמָלה קֹול אֹוֵמר ְקָרא כו ֶדה ְּוָכל ַחְסד' ּ ֹּו ְכִציץ ַהׂשָ ְעָיה מ (ּ ְיׁשַ

ָּכל ֶחֶסד ְדָעְבִדין ְלַגְרַמְייהו ָעְבִדין, )ו ּ ַתְדִלין , ּ ַּוֲאִפילו ָכל ִאינון ְדִמׁשְ ּּ ּ ּּ
אֹוַרְייָתא ָּכל ֶחֶסד ְדָעְבִדין ְלַגְרַמְייהו ָעְבִדין כו, ּבְ ּ ּ ִאֵלין ִאינון ', ּ ּּדְ ּ

ה ׁשָ ָעְבִדין ְלאֹוַרְייָתא ַיּבָ ַתְדָלא ְבָחְכָמה , ּדְ ְּוָלא ָבָעאן ְלִאׁשְ
ָלה כו   .'ְּדַקּבָ

ִּתקוֵני זַֹהר ִתקון ל( ּּ ּּ   :)ג"ַּדף ע' ּ

זַֹהר ָאנו עֹוְסִקים ּבַ דֹורֹות ֵאלו ׁשֶ ְּוִאם תֹאַמר ּבְ ּ ּ ּ ַּמאי ִאיָכא  ּ
ִתקוִנים, ְוֵיׁש לֹוַמר, ְלֵמיַמר ן יֹוַחאי ֵהִעיד ּבַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ הוא ַרּבִ ּׁשֶ ּּ ּ 

יַח ַעְצמֹו ִיְהֶיה ִנְסָתר ַעד דֹור ָהַאֲחרֹון דֹור ַהָמׁשִ ַהֵסֶפר ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ְִכי צֶֹרך , ּ ּ
ִכיְנֵתי ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ָּגדֹול הוא ֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהזֹאת ְלַיֵחד קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ '

ָגלות ִּלָסֵמך ֶאל ֶזה ּבַ ּ ּדֹור ַה, ְּ ֶפר ַהזַֹהר ּבַ ְּוָלֵכן ִנְתַגָלה ַהּסֵ ּ  ,ֶּזה ָהַאֲחרֹוןּ
ִכיָנה ְ ֲאִמתות ַלֲעׂשֹות ֶסֶמך ְוַסַעד ַלּשׁ ְִלְראֹות ִאם ַיַעְסקו ּבֹו ּבַ ּ ּ ּ.  

ה ַלזַֹהר( ם ָה' ּה ַעּמוד ב"ַּדף ק ּאֹור ַהַחּמָ ׁשֵ   )ק"ַמַרּבְ
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זַֹהר  ם ּבַ ָכַתב ׁשָ ַּמה ׁשֶ ּ ה ָהַרְעָיא .)א"ַּדף רפ' ֵחֶלק ג(ּ ּ ְתִפָלה ְלמֹׁשֶ ּ
ָק, ְמֵהיְמָנא ִריך הוא וָבָכה ְוָאַמר ְיֵהא ּׁשֶ א ּבְ ַתַטח ַקֵמי קוְדׁשָ ּם ְוֶאׁשְ ּ ְּ ּ ּ ּ
ים ְלַיֵחד ', ַּרֲעָוא כו ִיְתַרצו ַמֲעׂשִ ָרֵאל ׁשֶ ְּוֶזה ַדְרכֹו ְלִהְתַפֵלל ַעל ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ה ְוַהְגֵזרֹות ַהִמְתַחְדׁשֹות ָאז ַעל  ִכיָנה ְלָהֵקל ְגֵזַרת ַהָגלות ַהָקׁשָ ַּהׁשְ ּ ּּ ּ ּ ּּ
ָרֵאלִי ִחּבור ֶזההְוֶזה ָהָי, ׂשְ לֹום ּבְ ן יֹוַחאי ָעָליו ַהׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּ ַכָוַנת ַרּבִ ּּ ּ, 

ּצֶֹרך ָגבֹוַה ְלַבֵטל ַהִדיִנין ּ ּ ּ ֶלת , ְ ָחְכָמה זֹו ִמְתַגּדֶ ְּוָכל ּדֹור ְודֹור ׁשֶ
ֶהם יִנים ְוַהְג, ְונֹוֶסֶפת ּבָ ל ַהּדִ ִכיָנה וְלַבּטֵ ּזֹוִכים ְלַיֵחד ׁשְ ְוזֹו , ֵזרֹותּ

לֹום ינו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ָּהְיָתה ְתִפַלת מׁשֶ ּ ּ ּ.  
ה ַלזַֹהר ֵחֶלק ג ( ם ָה,א"ַּדף רפ' ּאֹור ַהַחּמָ ׁשֵ   )ק"ַמַר ּבְ

ִחּבור ֵסֶפר  ן יֹוַחאי ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְּוֶזהו ַעְצמֹו ָהְיָתה ִעַקר ַכָוַנת ַרּבִ ּ ּּ ּ
ָגל, ַּהזַֹהר ִכיָנה ּבְ ֵאין תֹוֵמך ְוֵאין עֹוֵזרֶּלֱהיֹות ַהׁשְ ַפע ּבְ ֶאֶפס ׁשֶ ְות ּבְ ּ ּ ,

ְּוָרָצה ְלַיֲחָדה ִעם ַהִתְפֶאֶר ָהָי"ּ ָמה ׁשֶ ּת ִיחוד מוָעט ַעל ְיֵדי ִחּבור ֶזה ּבְ ּ  הּ
סֹוד ּהוא ִעם ֲחֵבָריו עֹוְסִקים ּבַ ִריך הוא , ּ א ּבְ ֶזה גֹוֵרם ְלַיֵחד קוְדׁשָ ּׁשֶ ְּ ּ ּ

ִכיְנֵתי ּוׁשְ הוא ַּעל ְיֵדי ַהס' ּ ְּדַהְינו ז "ָרֹּוד ׁשֶ ִּחּבור ֶזה ְוַגם ַעל ְיֵדי , ר"אֹוּ
ּטול ַהְקִלפֹות ּהוא ּבִ ּ ּ ּ ְוַקלות ַהָגלות,ּ ּּ ַתת ִקְטרוָגם ,ּ ּבָ ֵהם ּ ְוַהׁשְ ׁשֶ

ֶני ִכיָנתֹו ְוֶנֶגד ּבָ ם ְוֶנֶגד ׁשְ ָעה ֶנֶגד ַהׁשֵ ָכל ֵעת וְבָכל ׁשָ ּלֹוֲחמֹות ּבְ ֵהם ' ּ ׁשֶ
תו ָרֵאל ַהּנְ יןִּיׂשְ יׁשִ ְקָרִאים ֵחיָון ּבִ ין ָהֻאמֹות ַהּנִ ָגלות ּבֵ ִּנים ּבְ ין ּ  ,ְוֻדּבִ
ָרֵאל,ְּדָאְכִלין ָעָנא ֵהם ִיׂשְ ּ ְוֵעֶסק ַהתֹוָרה ִנְקָרא ַהֶקַלע ְוַהֶחֶרב . ׁשֶ ּ

ִחּבור ֶזה כו, ְוָהֹרַמח ִחיַנת ַהסֹודֹות ְלַהִציָלם ֵמָרָעָתם ּבְ ְּוֵהם ּבְ ּ ּ ֶפר ', ּ ְוַהּסֵ
יָחאַּהֶזה  א ְמׁשִ יֵמי ַמְלּכָ ִיְזכו . ָּעִתיד ְלִהְתַפְרֵסם ּבִ ה ָכל אֹוָתם ׁשֶ ְּוִהּנֵ ּ ּּ

ם ֶעְזַרת ַהׁשֵ ֵּאָליו ִיְזכו ַלְגֻאָלה ּבְ ּּ ּ ְהֶי, ּ ּנִ ַטְחנו ׁשֶ ם ּבָ ּוַבַהׁשֵ ְכַלל ַהזֹוִכיםהּּ , ּ ּבִ
  .ָּאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון

ִנָיה ַלֵסֶפר אֹור ַהַח( ַּהְקָדָמה ַהׁשְ ּּ הּ   )ּמָ

ִניִמּיות ַהתֹוָרה  )ב טול ַהִדיִנים הוא ַעל ְיֵדי ִלּמוד ּפְ ּּבִ ּ ּ ּ ּּ ּ  

ִגְנֵזי ְמרֹוִמים ֵפֵרׁש ַהׁשַ ָמתֹו ּבְ ם טֹוב ִנׁשְ ַעל ׁשֵ ַּהּבַ ּס ְדִגִטין "ּ  .)ז(ּ
י ֶאְלָעָזר ַלח ֵליה ַמר עוְקָבא ְלַרּבִ ּׁשָ ֵני ָאָדם ָהעֹוְמִדים ָעַלי וְבָיִדי , ּ ּּבְ

ַּמְלכות כוְלָמְסָרם ַל ּ ְרֵטט ְוָכַתב ִלי', ּ ם ְוִהְתחֹוֵלל לֹו ' ׂשִ ּדֹום ַלַהׁשֵ ְּתִהִלים (ּ ּ

ְדָרׁש , )ז"ל ם ְוַהֲעֵרב ֲעֵליֶהם ְלֵבית ַהּמִ ּכֵ ְָוהוא ַיִפיֵלם ְלָפֶניך ַהׁשְ ּ ּ
ִלים ֵמֲאֵליֶהםֲחָלִלים ֲחָלִלים    .ְוֵהם ּכָ



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]256[                   אֹור

ּוֵפֵרׁש הוא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלַחֵיי ָהע ּ אּ י ֶאְלָעָזר ָנַתן לֹו , ֹוָלם ַהּבָ ַרּבִ ׁשֶ
ְדָרׁש , ֵּעָצה ְגדֹוָלה זֹו ים ְוַיֲעִריב ֲעֵליֶהם ְלֵבית ַהּמִ ּכִ ַיׁשְ ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּׁשֶ

יִנים  ִּיְתַמְתקו ַהּדִ ָקמו ָעָליו ְלָהֵצר ּ ֵני ָאָדם ׁשֶ אֹוָתן ּבְ ין ּבְ ׁשִ ַּהֵהם ַהְמֻלּבָ ּ
ֵיׁש ְלָאָדם, לֹו ֶ י ַמה ּשׁ הּּכִ ֵיׁש , ָצִרים ְלַמּטָ יִנים ׁשֶ ּ הוא ַעל ְיֵדי ַהּדִ ּ

רות ִסיֵגי ַהִדיִנים ְוַהְגבורֹות ,ָעָליו ְלַמְעָלה ֵּמִהְתָעְרבות ְוִהְתַגּבְ ּ ּּ ּּ, 
ְיַגְלְגלו חֹוב ַעל ָיָדם ֵהם ְראוִיים ְלָכך ׁשֶ ְבֵני ָאָדם ְלַמָטה ׁשֶ ין ּבִ ׁשִ ּוִמְתַלּבְ ּ ּּ ּ ְ ּ.  

ֶהםְלַבל, ְוָהֵעָצה ִהיא ים וְלַהֲעִריב , ּ ִיְתָגֶרה ּבָ ּכִ ֶּאָלא ְלַהׁשְ ּ
ַעת הוא סֹוד ַהּדַ ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ׁשֶ ְדָרׁש ּבִ ֲּעֵליֶהם ְלֵבית ַהּמִ ּ ּ ַעל , ּ

ְדִחילו וְרִחימו ִיְלמֹד ְוִיְתַפֵלל ּבִ ְּיֵדי ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ִחיַנת , ּ ֶזה ּבְ ַּכְמבָֹאר ְלַמְעָלה ׁשֶ ּ
ַּדַעת ַמָמׁש ּ ַהַדַעת ְוַהִדּבוִרים ִנְתַעֶלה ְלַמְעָלה ְלִהְתַאֵחד ְוַעל ְיֵדי, ּ ּ ּ ּ

ָבה עֹוַלם ַהַמֲחׁשָ ָטן ְוֵאין ֶפַגע ַרע ָחס ,ּּבְ ם ִדיִנים ְוֵאין ׂשָ ֵאין ׁשָ ּ ָמקֹום ׁשֶ ּ
לֹום ּ ַרק ַהטֹוב ַהָגמור,ְוׁשָ ּ ּ.  

ת ַוֵיֵצא( ְּמאֹור ֵעיַנִים ָפָרׁשַ ּ(  

ָלה ַלדֹור ָהַאֲח  )ג ַּהזַֹהר ִנְתּגַ ּ לות ּ י ּבֹו ֵיְצאו ִמן ַהּגָ ּרֹון ּכִ ּ
ַרֲחִמים   ּבְ

ַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך ְדִאיהו  ִכיִלים ַיְזִהירו ְכזֹוַהר ָהָרִקיַע ּבְ ְּוַהַמׂשְ ּ ּּ ְּ ּ ּ
ִּמן זֹוֲהָרא ְדִאיָמא ִעָלָאה ְתׁשוָבה, ֵּסֶפר ַהזַֹהר ּ ּ ִאֵלין ָלא ָצִריך ִנָסיֹון. ּ ּּבְ ְּ ּ ,

ֲעִתיִדין ִיׂשְ ִאיהו ַהאי ֵסֶפר , ָּרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵייּוְבִגין ּדַ ּּדְ
ַרֲחֵמי, ַּהזַֹהר יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ הֹון. ּ  'ה" ) לבְּדָבִרים(, ְּוִיְתַקֵיים ּבְ

ָדד ַיְנֶחּנו ְוֵאין ִעמֹו ֵאל ֵנָכר ּּבָ ּ".  
ת ָנׂשא( זַֹהר ָפָרׁשַ   :)ד"ַּדף קכ, ַּרְעָיא ְמֵהיְמָנא ּבְ

ֵניּד ָעִתיד ְלִהְתַגלֹות ֵפרוׁש , ְלִמְטַעםּ ְדָקָאַמר :ּהּוק ִליׁשְ ּלֹוַמר ׁשֶ ּ ּ ּ
ם טוב ַהׁשֵ ַּמַאְמֵרי ַהזַֹהר ּבְ ּ יה ִמן ָגלוָתא , ּ ְּוָאז ִיְפקון ּבֵ ּ ִיְטֲעמו ּּ ׁשֶ ּּכְ ּ

י ָנֵעמו י ֲאָמָריו ּכִ ֵּפרוׁשֵ ּ הוא ַאֲחִרית ַהָיִמים , ּ נו ֶזה ׁשֶ ְזַמּנֵ מֹו ּבִ ּּכְ ּ ּ
ּוְזַמן ַהְגֻאָלה ּ ּ.  

אן( ְִמְקַדׁש ֶמֶלך ְלַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ּכָ ּ(  
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א ְלַתָתא ִיְתַפְרְנסון ֵמַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך ֵני ָנׁשָ ְְוַכָמה ּבְ ּ ּ ּ ּ ַּכד ִיְתַגֵלי , ּ ּ
סֹוף יֹוַמָיא ָדָרא ַבְתָרָאה ּבְ ְּלַתָתא ּבְ ּוְבִגיֵניה , ּ ּוְקָראֶתם " ) כה יַּוִיְקָרא(ּ

  . ְוגֹוֵמר"ָאֶרץְּדרֹור ּבָ
ִּתקוֵני זַֹהר ִתקון( ּּ ּּ ִתיָתָאה ּ סֹופֹו ׁשְ   ).ף כדַד, ּבְ

ָנא ּדוק ִליְשׁ ּ ַכד ִאְתַגְלָייא :ּ ִאְתַגְלָייא ְלֵעיָלא ּמוָכח , ְּלַתָתאּ ּּדְ
ַמִים ְכבֹודֹוֵּמָאז ְוַעד ַעָתה  ַּעל ַהׁשָ ְּלַתָתא לֹא ִיְתַגֵלי ֶאָלא ֲאָבל , ּ ּ ּ ּ

ְתָר ָדָרא ּבַ אור פֹותּתֹוְסְו. ָאהּבְ סֹוף יֹוַמָיאּ ּבֵ הוא , לֹוַמר, ּּבְ ְוָקא ּׁשֶ ּדַ
יַח וְבִגיֵני ׁשִ   . ָיבֹואּהָּקרֹוב ִלימֹות ַהּמָ

ְתַגָלה ִחּבוָרא ִדיֵלי ּנִ ָנה ׁשֶ ה ֶזה ַכָמה ֵמאֹות ׁשָ ְּוִהּנֵ ּ ּ ּ ּ ּ ְלַתָתא ַוֲעַדִין ּהּ
א ן ָדִוד לֹא ּבָ ֲּאָבל ַכד ִדַיְקָת ׁשַ, ּּבֶ ּ ּ ָכַתב ּ ָמה ׁשֶ ִּפיר ּבְ ִּיְתַפְרְנסון ֵמַהאי ּ ּ

ִגָלה  :ּרוׁשֵּפי, ִּחּבוָרא מֹות ׁשֶ ַהְקּדָ ְּיפְֹרׁשו ַמֲאָמָריו ָהֲעֻמִקים ּבַ ּּ ּ
ִּכי ֶזהו ַהַפְרָנָסה, י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ָהֲאִר ּ ָיִבינו ְוֵיָהנו ְלאֹורֹו ָמתֹוק ,ּ ּ ׁשֶ ּ ּ

ֶפׁש וַמְרֵפא ָלֶעֶצם ַּלּנֶ ָכר טֹוב ִּכ. ּ ֵיׁש לֹו ׂשָ ָעְלָמא ַהַגם ׁשֶ ּי ַהלֹוֵמד ִגיְרָסא ּבְ ּ ּ ּ
ָמתֹו ָטֳהָרה ִנׁשְ ֲעָמלֹו וְמַקֵדׁש ּבְ ּּבַ ְבִגיֵנִּעם ָכל ֶזה , ּ ֻגָלה ּדִ  ּהַּהּסְ

ִיְתַפְרְנסו ְוִיְלְמדו ֵפי ׁשֶ רֹור ִהיא ּכְ ּוְקָראֶתם ּדְ ּּ ּ ֲאָמִריםּרוׁשּּ   . ַהּמַ

ה ְמבָֹאר ל, ִהּנֵ ּכָ ה ׁשֶ ֵסֶפר ֶזה ְמָקֵרב ַהְגֻאָלה ְועֹוׂשֶ ּ ָהעֹוֵסק ּבְ ּ
ַּנַחת רוַח ָגדֹול ְליֹוְצרֹו ָכתוב, ּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ּ ְכִאלו ְפָדַאִני ֲאִני וָבַני ִמן :ּ ּּ ּ ּ

ַּהָגלות כו ּ ך ָגַזר ַהּבֹוֵראִּכי . 'ּ ּּכָ לֹא ִיְתַגֶלה ְוִיְהֶיה ָגנוז ַעד סֹוף ,ְ ּ ׁשֶ ּ ּּ ּ
ְבִגיֵנ רֹורּהּיֹוַמָיא ּדִ ִּכי ְסֻגָלה זֹו,  ָיבֹוא ּדְ זוָלתֹו,ּ   .ּ ּבֹו ְולֹא ּבְ

אן( ִּמְקַדׁש ֶמֶלך ְלִתקוֵני זַֹהר ּכָ ּ ְּ(  

יה ָהָוה ָר )ַּהְיאֹוָרה(ְּבָגלוָתא ַבְתָרָאה ָדא  ַּהזֹוַהר ּבֵ ַאְתָוון [ז "ּ
הו ַאְתָוון ר "הזוה פוְרָקָנא ַבְתַרְייָת] ז"ה ר"הוִּהּנֵ ִאיהו אֹור ּדְ ּּדְ   .אּ

ִּתקוֵני זַֹהר ִתקון כ( ּּ ּּ   :)ג"ּא ַדף נ"ּ

ִכיְנֵתה ְלֶמֱעַבד ַהאי ִחּבוָרא ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ִּאְסְתַכם קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ ,
ַּעל ַיד ַההוא ְדִאְתַגְלָיא  ּ ּ ה ִעָלִאין ְוַתָתִאין , ]ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא[ּ ְּוָכִניס ּבֵ ּ ּ

ה ְנ ָחא ּבֵ ּכָ ִכיְנָתְיְּלַאׁשְ ָגלוָתאָּחא ִלׁשְ ְּוִחירו ָלה ְוִלְבָנָהא, ּא ּבְ ָהָדא . ּ
ּהוא ִדְכִתיב  ְּתִהִלים פד(ּ ִית וְדרֹור ֵקן ָלה)ּ ּ ַגם ִצפֹור ָמְצָאה ּבַ ּ ּ ַהִהיא . ּ

ה  ְּדִאְתַמר ּבָ ּ ֶביָה) כהַּוִיְקָרא(ּ ָאֶרץ ְלָכל יֹוׁשְ ּ וְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ ּ.  



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]258[                   אֹור
ִּתקוֵני זַֹהר ָחָדׁש ַדף ע( ּּ   :)ב"ּ

ְרא רוַח ָקְדׁשֹו ִעְנָין ֶזהּבִ ן יֹוַחאי ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ י , ֹּות ַרּבִ ִּצָוה ְלַרּבִ
ֶמֶרת ַעד  ֶדֶרך ֶהְעֵלם ֶלֱהיֹותֹו ֻמְצָנע ְלִמׁשְ א ִלְכתֹב ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ְַאּבָ ּ ּ

ְתָרא ְקִריב ְליֹוֵמי ָרא ּבַ יָחאּהּדָ א ְמׁשִ ְזכות ,  ַמְלּכָ ּבִ ֵדי ׁשֶ ּּכְ
ִקים ְתַעּסְ םַהּמִ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ָיֵמינו ּבְ ּ ּבֹו ִתְצַמח ַהְגֻאָלה ּבְ ּּ ְזַכר  ,ּ ַּכּנִ ּ
ת ַוְיִחי  ָפָרׁשַ ָמה ְמלֹא , )ז"ַּדף רי(ּבְ ַּעל ָדא ְכִתיב ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֵתן ׁשָ ּ ּ

ֶמֶרת' ָּהֹעֶמר ָמן כו   .ְוָהֵבן ֶזה ְמֹאד, ְּלַאְצְנעוָתא, ְלִמׁשְ
הָּהַרב ַחִיים ִויַטאל ִזְכר( ֲעֵרי ַהְקֻדׁשָ ַהְקָדָמתֹו ְלׁשַ א ּבְ ֹּונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ ּ ּ(  

ִתקוִנים ָּאְמרו ּבַ ּּ ִּתקון ו( ּ ּ א : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, .)ד"ַּדף כ' ּ ֵני ָנׁשָ ה ּבְ ְוַכּמָ
ְּלַתָתא ִיְתַפְרְנסון ֵמַהאי ְִחּבוָרא ִדיָלך ּּ ָדָרא , ּ ד ִיְתַגֵלי ְלַתָתא ּבְ ּּכַ ּ

ּוְבִגיֵניה , ּסֹוף יֹוַמָיאַבְתָרָאה ּבְ ָאֶרץ )ַּוִיְקָרא כה י(ּ רֹור ּבָ ּ וְקָראֶתם ּדְ
ם, ְוגֹוֵמר   .ַּעֵין ׁשָ

ַמע ָּהט ָאְזֶניך וׁשְ ם ֶאל ֲעָבָדיו , ָ ִּכי נֹוְדָעה ַיד ַהׁשֵ ִחּבור ַהזַֹהר ּ ּּדְ ּ
ַּהָקדֹוׁש לֹא ִנְתַגָלה ָלִראׁשֹוִנים  ָרֵאלּּ ִיׂשְ י ִאם ְוָאַמר ִּכ, זֹאת ְלָפִנים ּבְ
ם ִיְתנו ְקִריָא ֶּאל דֹור ָהַאֲחרֹון ׁשָ ּ ּורי ְדִבְזכות 'ּהו זהרהְנה ַה"ה ֶנֱאָמָנ"ּ ּ

יֵחיה ּזֹאת ְוַיְצַמח פוְרָקֵניה ִויָקֵרב ְמׁשִ ּ ּ ּ.  

ַהר  ת ּבְ ָפָרׁשַ ּוְבֶדֶרך זֹו ֵאֵלך ְלָפֵרׁש ְקָרא ְכִדְכִתיב ָהָאמור ּבְ ּּ ְ ְ

ָאֶרץ " רֹור ּבָ ֶביָה יֹוֵבל ִהוא ִתְהֶיה ָלֶכם ְלָכלּוְקָראֶתם ּדְ ְוֵהן . 'ּכו "ּיׁשְ
זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ָכתוב ּבַ ּעֹוד ָנִביא ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ  ַדף(ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ֵסֶפר ָנׂשא ּ

ִכיִלים ַיְזִהירו ְכזַֹהר ָהָרִקיַע: ְ ְוֵהיָלך ְלׁשֹונֹו:)קכד ְּוַהַמׂשְ ּ ִכיִלים , ּּ ְּוַהַמׂשְ
ַּיְזִהירו ְכזֹו ַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך ְדִאיהו ֵסֶפר ַהזַֹהרּ ַּהר ָהָרִקיַע ּבְ ּ ּּ ִמן זֹוֲהָרא , ְּ

ְּדִאיָמא ִעָלָאה ְתׁשוָבה ּ ּ ִאֵלין ָלא ָצִריך ִנָסיֹון. ּ ּּבְ ְּ ֲעִתיִדין , ּ ּוְבִגין ּדַ
ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי ִאיהו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר, ִּיׂשְ ּּדְ ִּיְפקון , ּ

יה ַרֲחֵמיּּבֵ ּ ִמן ָגלוָתא ּבְ הֹון. ּ ָדד ַיְנֶחּנו ְוֵאין 'ה" ) לבְּדָבִרים(, ְּוִיְתַקֵיים ּבְ ּ ּבָ
  .ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו, "ִּעמֹו ֵאל ֵנָכר

ְּרֵאה ַגם ְרֵאה ִכי  ִביָנהּ ִחיַנת ֵסֶפר ַהזַֹהר הוא ּבְ ּּבְ ּוִמיָדע ְיִדיַע , ּ ּ
זַֹהר ַהָקדֹוׁש וַב ַּמאי ְדִאְתַמר ּבַ ּ ּ ִּתקוִניםּ ּ ר ִיְרדֹף  ּ דוְכֵתי טוָבא ַכֲאׁשֶ ּּבְ ּ ּ ּּ

יָנה"ַּהקֹוֵרא ֵאֶצל ֵעין רֹוֵג ְּוהוא ִכי , ל ֵאיֶזה ְמקֹום ּבִ ִנים ּ ים ׁשָ ִ ֲחִמּשׁ
יָנה ֲעֵרי ּבִ ים ׁשַ ִ ם ֲחִמּשׁ ה ִהּנָ יֹוֵבל ִהּנֵ   .ּדְ
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ֶבי ָאֶרץ ְלָכל יֹוׁשְ ְּוֶזה ָאַמר וְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ , ָקאַּדְים "ּוְקָראֶת, ָהּ
ר ִתְקְרא ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים"ֲּאׁשֶ ּו אֹוָתם ּבְ ּ ּּ ּוִבְזכוָתא ָתְלָיא , ּ ּ ּ

ֶביָהְּדַעל ְיֵדי ֶזה , ִּמיְלָתא ָאֶרץ ְלָכל יֹוׁשְ רֹור ּבָ ְּוַעל ֶזה ִסֵים ְוָקָאַמר . ּדְ
ִחיָנה ַאַחת, יֹוֵבל ִהיא ְּכלֹוַמר ְדֵהם ּבְ ִח, ּ יֹוֵבל ּבְ ְּכמֹו ׁשֶ יָנהּ ְּכמֹו ֵכן , יַנת ּבִ

יָנה ִלי ְגבוָרה ִּלמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֲאִני ּבִ ּּ ּ ּ ּ.  

ַמֲאָמר ַהָלֶזה ַעל ְיֵדי ִלמוד ֵסֶפר  זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבַ ָאְמרו ּבַ ּוַמה ׁשֶ ּ ּּ ּ ּּ ּ ּ

הוא ִמִסְטָרא ְדִביָנה ְוִיְהיו טֹוֲעִמי ַּהזַֹהר ׁשֶ ּּ ּ ּם ִמְלַמָטה ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי"ּ ּ ּ 
י ְיסֹוֵב ֶזה ִכי "ַנְפׁשִ יָנה ּב ַיְנֵחִני ִלְרמֹז ּבְ ִּעם ַהכֹוֵלל ִגיַמְטִרָיא ּבִ ּ   .ם"ַּחִייּ

  )'אֹות ה' ֶּנֶפׁש ַחִיים ַמֲעֶרֶכת ַהז(

א[ ֵסֶפר ַתְנָיא ַקִדיׁשָ ֲאִריכות ּבַ ֲארו ּבַ ר ְלֵעיל ִנְתּבָ ְזּכַ ִּדְבֵרי ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ַהּנִ ּ ּּ ּ ִּאֶגֶרת ַהקֹ, ּ ֶדׁש ּ
ם, ו"ִסיָמן כ   ].ַּעֵין ׁשָ

ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא  ת ָנׂשא ַדף קכ(ּבְ ָּפָרׁשַ ִכיִלים ַיְזִהירו ְכזֹוַהר :)ד"ּ ּ ְוַהַמׂשְ ּּ
ַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך ְדִאיהו ֵסֶפר ַהזַֹהר ָּהָרִקיַע ּבְ ּ ּּ ִּמן זֹוֲהָרא ְדִאיָמא , ְּ

ִּעָלָאה ְתׁשוָבה ּ ִאֵלין ָלא ָצִריך ִנ. ּ ְּבְ ּ ָרֵאל , ָּסיֹוןּ ֲעִתיִדין ִיׂשְ ּוְבִגין ּדַ
ִאיהו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר, ְּלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי ּּדְ יה ִמן , ּ ִּיְפקון ּבֵ ּ

ַרֲחֵמי ָּגלוָתא ּבְ הֹון. ּ ָדד ַיְנֶחּנו ְוֵאין ִעמֹו ֵאל ) לבְּדָבִרים(, ְּוִיְתַקֵיים ּבְ ּ ְיָי ּבָ ּ
  .ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו. ֵנָכר

ַהִחּבור ֵמַהזַֹהר ָהָי, ּה ְמבָֹאר ִמָכאןִהּנֵ ּׁשֶ ּ ָעִתיד ִלְהיֹות ָגנוז הּ ּ
ָאז ִיְתַגֶלה ' ְּוכו סֹוף ַהָיִמים ׁשֶ ָיבֹוא ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון ּבְ ַּעד ׁשֶ ּ ּ ּ

ַּלַתְחתֹוִנים יַח, ּ ּוִבְזכות ָהעֹוְסִקים ָיבֹוא ָמׁשִ ִּכי ָאז ִתָמֵלא ָהָאֶרץ , ּ ּּ
תֹו ִסּבָ ה ְקרֹוָבה ְלִביָאתֹו,ֵּדָעה ּבְ ר ֶזה ִתְהֶיה ִסּבָ ָאַמר . ּ ֲאׁשֶ ְּוֶזהו ׁשֶ

ְבֶתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָזתֹו יֵניּוְבִג ּה ְוׁשַ ּ ְזכות ֶזה ִיָגֲאלו ', ְּוכוּ ּבִ ְּכֵדי ׁשֶ ּּ ּ
ָרֵאל רוך , ִיׂשְ ֻהְצַרך ַהָקדֹוׁש ּבָ ָרֵאל ִמִמְצַרִים ַעד ׁשֶ לֹא ִנְגֲאלו ִיׂשְ ם ׁשֶ ְְכׁשֵ ְּ ּּ ּּ ּ

ַדם ֶפַסח וְבַדם ִמיָלהּהו ם ּבְ ּא ְלַקְדׁשָ ּ ֵּכן ְגֻאָלה ָהֲעִתיָדה לֹא ִתְהֶיה , ּ ּ ּ ּ
ִיְזכו ְל ַּהְגֻאָלה ַעד ׁשֶ ּ ּ ּ ה ַהזֹופֹותּתֹוְסּ ּ ַהְקֻדׁשָ ּ ַרך, ּ ְְוהוא ְרצֹון ָהֵאל ִיְתּבָ ּ ,

ה ֵרי ַהזֹוֶכה ּבָ ְּוַאׁשְ ּ.  
ָל( ָרה ַמֲאָמרֹות, ה"ׁשְ   )ַמֲאָמר ִראׁשֹון, ֲעׂשָ
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ָרֵאל ַעל ְיֵדי ִלּמוד ַהזַֹהר  )ד ֻאַלת ִיׂשְ ּּגְ ּ ּ  

ִריך הָאַמר  י ֵמִאיר ּבְ א ְדָאַמר ִמִלין ִאֵליןּוְַרּבִ ּא ּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ ,
ִכיְנֵתיה ִריך הוא וׁשְ א ּבְ הֹון קוְדׁשָ ְּלַיֲחָדא ּבְ ּ ּ ּּ ּקום ֵאִלָיהו ְנִביָאה ִליָקָרא  .ְ ּּ

ִכ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּיְנֵתיהְּ ָאר ְנִביֵאי, ּ ְְוִיְתֲערון ִעָמך ׁשְ ּ ַּוֲעֵביד ֵליה , ּ
ַהאי ִחּבוָרא א ּבְ א , ִּקּנָ ַתר קוְדׁשָ ָאְזִלין ִמְתַתְרֵכי ּבָ ְרָיין ּדְ ִ ּוְלָכל ַמּשׁ ּ ּ

ִכיְנֵתיה ִריך הוא וׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ַהאי ִחּבוָרא, ְ ָרא לֹון ּבְ יה , ְּלַחּבָ ָחא ּבֵ ַתּכָ ְּלִאׁשְ ּ
ִּתקוֵני זַֹהר ַדף ַל(' ּכוְוְנָייָחא  ּּ ִּדֵיק א. .)ג"ּ ַהאי ִחּבוָראְמרֹו ֹוּ ְּלהֹוִדיֵענו ִכי , ּּבְ ּ

י ָחא ּבֵ ַתּכָ ְוָקא ִחּבור ֶזה ֵסֶפר ַהִתקוִנים ְמֻסָגל ִלְסֻגָלה ֶזה ְלִאׁשְ ּּדַ ּ ּ ּּ  ּהּּ
ִכיְנֵתי ד ַקן ׁשְ ַּנייָחא וְלֶמְעּבַ ּר ֵקן ָלה ִּית וְדרֹוְּוָאז ִצפֹור ָמְצָאה ּבַ, ּהּ

ם ַלִים ִכֵסא ַהׁשֵ ירוׁשָ ּּבִ ּּ ָכתוב, ּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ַלִים :ּ ֵעת ַהִהיא ִיְקְראו ִלירוׁשָ ּ ּבָ ּ
ם ְוכו ִּכֵסא ַהׁשֵ ּ ָי', ּּ ְתֻתַקן עֹוַלם ָהֲעׂשִ ְּכׁשֶ ּ ּ ָכל סֹודֹוָתיו הּ ְסֻגַלת ִחּבור ׁשֶ ּ ּבִ ּ ּ

ָי נוִיים ַעל ִמְסָפר ָקָטן ְלַתֵקן עֹוַלם ָהֲעׂשִ ּּבְ ּ ּ   .הּ
ֵסא ֶמֶלך( ְִמתֹוך ַהְקָדַמת ּכִ ְּ ּ ּ(  

ַתר  ָמִתין ְדִאְתַתְרכו ֵמַאְתַרְייהו ּבָ ּוְרׁשוָתא ִאְתְיִהיב ְלִאֵלין ִנׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ
ִכיְנֵתיה ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּּ ָנא ְבַהאי ִחּבוָרא, ְ ה ְוכו, ְּלַקּנְ ְּדִאְתַמר ּבָ ּ ּ ,'

ָלה ִאְתַמר  ִנים,) שם(ֲּאָבל ַעל ָמאֵרי ַקּבָ , ,ּלֹא ִתַקח ָהֵאם ַעל ַהּבָ
ָלה ִאֵלין ָמאֵרי ַקּבָ ִכיְנָתא ּכְ ׁשְ ְתמֹוָדע ּבִ ֵלית ִסְכְלָתנו ְלִאׁשְ ּּדְ ּ ּ ּ ,

ה ִריך הוא וָפְרִחין ִעּמָ א ּבְ יָרה וְלקוְדׁשָ ְּוִאֵלין ָעְבִדין ָלה ּדִ ּּ ּ ּ ְּ ָכל , ּ ּבְ
ִאיִהי ָפְרַחת   .ֲּאַתר ּדְ

ִּתקוֵני זַֹהר ַדף א( ּּ ּ(:  

ִריך הוא ִאְסַתַכם  א ּבְ ַוַדאי קוְדׁשָ ְמעֹון ַחְבַרָיא ּבְ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ְּ ּ ּ
ִּעָלִאין ְוַתָתִאין ְלֶמֱהֵו, ִּעָמָנא ַהאי ִחּבוָראּ ַּזָכָאה ָדָרא ְדַהאי , ּי ּבְ

ִּאְתַגְלָייא ֵביה סֹוף , ּ ה ּבְ א ַעל ְיָדא ְדמֹׁשֶ ְּדָעִתיד כוֵלי ַהאי ְלִאְתַחְדׁשָ ּּ ּ
ֶה 'ַמ ) א טקֶֹהֶלת(ְלַקְייָמא ְקָרא , ַּמָיא ְבָדָרא ַבְתָרָאהיֹו ּוא 'הָהָיה 'ּשׁ

ִיְהֶיה   .ּׁשֶ
ִּתקוֵני זַֹהר ַדף קי( ּּ   )א"ּ

יִצים  ִּדְבִגין ַהאי ִחּבוָרא ְוָהֵאם ֹרֶבֶצת ַעל ָהֶאְפרֹוִחים אֹו ַעל ַהּבֵ ּ
ִנים ּלֹא ִתַקח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ִּאֵלין ִאּנון ְדִאְת, ּ ּ ּ ם ּ ִנים ַאֶתם ַלַהׁשֵ הֹון ּבָ ַּמר ּבְ ּ

ֵתַבת נַֹח . ֱאלֵֹהיֶכם ַגְוָנא ּדְ ה ָכל ִמין ְּוַהאי ִחּבוָרא ֲהָוא ּכְ ְּדִאְתְכַנׁש ּבָ ּּ ּ
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י ָהֵכי , ָוִמין יַקָיא ְוַאְנׁשֵ ַצּדִ ָמִתין ּדְ ל ִנׁשְ ַהאי ִחּבוָרא ּכָ ין ּבְ ׁשִ ּנְ ִּמְתּכַ ּ
הֹון , ִמּדֹות ְּדִאְתַמר ּבְ ַער ַלה)ִּלים קיחְּתִה(ּ ַּצִדיִקים ָיבֹאו ּבֹו' ּ ֶזה ַהׁשַ ּ ,

ָּוָאֳחָרִנין ְדָלא ַצִדיִקים ִּאְתַדְחָין ִמַתָמן, ּ ּ ְּוַכד ִאְתַגְלָיא ַהאי ִחּבוָרא . ּ ּ ּ
ָעְלָמא ה , ּבְ ין ְלַגּבֵ ׁשִ ּנְ ַּסִגיִאין ִמְתּכַ הֹון ּ ְּדִאְתַמר ּבְ ּ ִכי ֶאת ) כטְּדָבִרים(ּ

נֹו פֹ ר ֶיׁשְ ַהאי ִחּבוָרא ִעָמנו ַהיֹום', ה ְוגֹוֲּאׁשֶ ר ֵאיֶנּנו פֹה ּבְ ְּוֶאת ֲאׁשֶ ּ ּ ּּ ּ .
ְּוָעֵלהו ִאְתַמר  ָּדִנֵיאל יב(ּ ים ַככֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד)ּ ּ וַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ ּ ּ ְּכִאּנון , ּ ּ

ּכֹוְכַבָיא ִדיהֹון ַקְיִמין ְלָעָלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא ּ ּּ ּ הֹו, ּ ָן ְוָהָיה ַזְרֲעך ְּוִאְתַמר ּבְ

ַמִים ְּככֹוְכֵבי ַהׁשָ ִּתקוֵני זַֹהר ָחָדׁש ַדף ע( .ּ ּּ   .)'ּב ַעּמוד ד"ּ

ָרֵאל  )ה ְזכות ַהזַֹהר ִתְפַרח ְיׁשוַעת ִיׂשְ ּּבִ ּּ ּ  

ּדֹורֹות ֵיׁש ַלֲחקֹר  ַּמּדוַע ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש לֹא ִנְתַגָלה ּבַ ּּ ּ ּ
ְּוֵאיך ִנְתַגָלה ַאַח, ָהִראׁשֹוִנים ּ ּדֹורֹות ַהְגרוִעים ֵמֵהם ְ ן ּבַ ּר ּכֵ ', ְּוכוּ

ַנת ד ְלמו ׁשְ ׁשְ ּנִ ן ׁשֶ ִנים ֵמַהֻחְרּבָ ָעַבר ֶאֶלף ׁשָ ֲאָלִפים ' ֲּאָבל ַאַחר ׁשֶ
ַתֵהי,  ָיכֹול ָלבֹואהח ָאז ָהָי"תתכ ַתֵהי ִאׁשְ ים ִאׁשְ ּוַבֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ ּ ּ ְוֶזה , ּ

ַרך ְותֹוָרתֹו ּ וִבְפָרט ַעל,ֵּחְטא נֹוָסף ַלְכָלל מֹו ִיְתּבָ ְ ָכל ֲחָטִאים ְוִחלול ׁשְ ּ ּ ּ
ר ַעל ַהֵיֶצר ָהַרע ְמאֹד ְּוִנְתַגּבֵ ה, ּ ֵרר ַהְרּבֵ ֵרָרה , ַּיַען ְכָבר ִנְתּבָ ְּוַעָתה ַהּבְ

ַרְגַלִים ָכתוב, ּבָ ּוְכמֹו ׁשֶ יָחא ֻחְצָפה ִיְסֵגא:ּּ ִעְקבֹות ְמׁשִ ּ ּבְ הוא ַהַתֲאָוה ,ּ ּ ׁשֶ ּ
ִמְתַגּבֶ ּׁשֶ ְראֹוָתה ִכי ָכְלָתה ֵאֶליָה ָרָעהּ ֶּרת ּבִ ּ ינו , ּ אֶֹרך ַרּבֵ ֵאר ּבְ ּבֵ ּוְכמֹו ׁשֶ ְּ

ֶרת ְלַהֲחִטיא,ּי ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה"ָהֲאִר ּ וִמְתַגּבֶ ִעְנַין , ּ ל כָֹחה ּבְ ֲּאָבל ָכׁשַ ּ ּ
ה ָכָאמור ִמִפי ְכ,ָּהָרעֹות ְותֶֹקף ַהָצרֹות ּ ִכי ְכָבר ֻהְבַרר ַהְרּבֵ ּ ּ ּּ י "בֹוד ָהֲאִרּ

ָנה , ֵּזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ַאַחר ָהֶאֶלף ׁשָ ְְוָלֵכן ָסמוך ַלּדֹורֹות ׁשֶ ּ
ן ִנְתַגָלה אֹור ַהזַֹהר ְלָהֵגן ַעל ַהּדֹורֹות ֵּמַהֻחְרּבָ ּ ִאם ִנְזֶכה ַלֲעסֹק  ,ּ ְּוׁשֶ

ִסְתֵרי תֹוָרה ְכָדת ַמה ַלֲעׂשֹות ּּבְ ּ ע ְיׁש, ּ ְזכות ֶזה ִתְפרֹס ֶיׁשַ ּּבִ ָרֵאלּ   .ּוַעת ִיׂשְ
  )ט"רי' ּא ַמֲעֶרֶכת ְגדֹוִלים א"ִחיָד(

ֵני ַאְלֵפי  ן יֹוַחאי ָוֵאיָלך ִהְתִחיל ְלִהְתנֹוֵצץ ׁשְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְֵמָהַרּבִ

יַח ׁשִ ם טֹוב ָוֵאיָלך ִהְתִחיל ְלִהְתנֹוֵצץ , ְימֹות ַהּמָ ַעל ׁשֵ ְוֵמַהּבַ ּ
יַח ׁשִ ִּהְתַגלות ַהּמָ ּ ּ.  

ָרֵא( י ִיׂשְ רות,  דֹוב ִמִויֶלעְדִניקלַרּבִ ַער ַהִהְתַקׁשְ ָרֵאל ׁשַ ֵאִרית ִיׂשְ ּׁשְ   )'ּב טור ד"ַּדף י, ּ
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ל ַהְקִלּפֹות   )ו ְטלו ּכָ ַּעל ְיֵדי ַהזַֹהר ִיְתּבַ ּ ּ ּ  

ה ְּוֶזהו ְדָרׁש ָדַרׁש מׁשֶ ּ ִיְתַגֶלה , ּ ַּהְינו ְכׁשֶ ּ ּ ּ ָכל דֹור ְודֹור ֵיׁש (ּ ִּכי ּבְ ּ
ה ִחיַנת מׁשֶ ן יֹוַחאי ָהָיְּוִאיָתא ְד, ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ההַרּבִ ִחיַנת מׁשֶ , ) ּבְ

ה ָדַרׁש ְכָבר מׁשֶ ְּוִיְדרֹׁש ַמה ׁשֶ ן יֹוַחאי, ּּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ , ֵּסֶפר ַהזַֹהר, ַּהְינו ַרּבִ
ה ׂשָֹרף ְטלו ָכל ַהְקִלפֹות וִמֵמיָלא ִיְהֶיה ַהְגֻאָלה , ָאז ְוִהּנֵ ִיְתּבַ ַּהְינו ׁשֶ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּּ ּ

ֵלָמה ָיֵמינו ָאֵמן ֶסָלה ָוֶעדׁשְ ְמֵהָרה ּבְ   .ּ ּבִ
ִמיִני,ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים( ת ׁשְ   )ּ ָפָרׁשַ
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  –ּ ֶפֶרק ו –

ׁשַ ִקי ּבְ ִיְהֶיה ּבָ ר ְלָאָדם ׁשֶ ס "ֶּאְפׁשָ
ּופֹוְסִקים וְבאֹותֹו ְזַמן ַעם ָהָאֶרץ ָגמור ּ ּּ  

ִכְתֵבי ָהֲאִר  )א ַּהִלּמוד ּבְ ֵני י ִזְכרֹונֹו ִלְבָר"ּ ָכה לֹא ִיְהֶיה ִמּפְ
ֶּאָלא ְלָהִאיר ַעל ַנְפׁשֹו אֹור ַצח וְמֻצְחָצח, ַהֲחִקיָרה ּ  

ַני ְוַאַחי ִדְבֵרי ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ,ּבָ ּ ַתְרִגילו ַעְצְמֶכם ִלְלמֹד ּבְ ּּ ּּ ּּ
ִקיָדה ׁשְ ַבׁש לֹא ָרָאה , ּבִ לֹא ָרָאה אֹור ַהזַֹהר ְמתוִקים ִמּדְ ּוִמי ׁשֶ ּּ ּ

ּת ִמָיָמיו ְולֹא ָטַעם ַטַעם ַהתֹוָרהְמאֹורֹו ֶפׁש ,ְועֹוד .ּ הוא ְמַטֵהר ַהּנֶ ּ ׁשֶ
ֶפׁש ְמאֹד ָפַתִים ְסֻגָלה ְוִתקון ַהּנֶ ָעְלָמא ִמן ַהׂשְ ּוְמַזְכָכה ֲאִפלו ֲאִמיָרה ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ ,

ל ְפָגם וְס ׁש ִמּכָ ֶפׁש ַמּמָ ֵהם ִתקוֵני ַהּנֶ ּוִבְפָרט ֵסֶפר ַהִתקוִנים ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ָיג ּ
  .ְוחֹוַלַאת

ְוֵפרוׁש ַהִמְקַדׁש ֶמֶלך ּ ּ ּ לֹו הוא ֵפרוׁש טֹוב, ּ ֵּפרוׁש ׁשֶ ּ ּּ ּ ְּוֵכן ָכל ְסָפָריו , ּ
ֶהם ֵּהם קֶֹדׁש וְראוִיין ִלְלֹמד ּבָ ְתֵבי ָמָרן ָהֲאִרְוֵכן , ּ י לֹא ִיְהֶיה "ּכִ

ל ִיְהֶיה חֹוֵקר וְמֻקּבָ ֶהם ׁשֶ ִּלּמודֹו ּבָ ְפׁשֹו אֹור ַצח ֶּאָלא ְלָהִאיר ַעל ַנ, ּּ
יק  ּוְמֻצְחָצח אֹור ָזרוַע ַלַצּדִ ּ ה ּ ֶכֶלת וִבְקֻדׁשָ ְּלַהְדִליק ַנְפׁשֹו ַהַמׂשְ ּ ּּ

לֹא ִכסוָפא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ְּוָטֳהָרה ִליעֹול ּבְ ּ ּ ֶאְלָתא , ּ ִּמׁשום ְדַתָמן ׁשְ ּ ּּ ּ
ִאיל ָלָנא ֵעין ִמיֵני ,ׁשָ ְּוִעַקר ַהִלמוד ְלַאְנ, ּהְוָחְכָמה ּבְ ּ ּ ֶפׁשּ , ָהָרא ַעל ַהּנֶ

ְלמוָתא ְכָמא  ׁשְ ִאיֵלין ִמִלין ִאְתַנִהירו ּבִ זַֹהר ְוִאְתְנִהיִרין ּבְ ַּכְמבָֹאר ּבַ ּּ ּ ּ ּ ּ

ְִדִאְצְטִרך א ִאְתַלִהיטו ַאְנפֹוי ְכנוָרא, ּ י ַאּבָ ְּוַרּבִ ּּ ֶּזהו ִעַקר ַהִלמוד , ּ ּּ ּ ּ
יבֹות ֶנֶפׁש ַּהְמִאירֹות ֵעיַנִים וְמׁשִ ּ.  

ָגה ִליָתֵפס ֵאיֶזה ַמהות ֲאָבל ַאל  ך ׁשום ִציור ְוַהׂשָ ַנְפׁשֵ ְּתַדִמי ּבְ ּ ּּ ּּ ְ ּ
ְסִפירֹות ַהְקדֹוׁשֹות ּּבַ ׁשום , ּ ֶּאָלא ְיִדיעֹות ְמִציאוָתן ְולֹא ַמהות ְכָלל ּבְ ּ ּּ ּ

ִּדְמיֹון ְכָלל ָחִליָלה ְוָחִליָלה ִסְפֵרנו ְנִתיב ִמְצוֹוֶתיך ַדי . ּ ּוְכָבר ֶהֱאַרְכנו ּבְ ָ ּ ּ ּ
ם ָמָרן ָהֲאִרְו ּהֹוֵתר וִמׁשֵ ַּאל ְיַפתוך ָרֵמי ַהקֹוָמה , י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ּ ָ ּ ּ

ֱאָצִלי ְמקֹום ַהּנֶ ם ּבִ אֹול ָהאֹוְמִרים ִכי ׁשָ ְּקרוֵאי ַהׁשְ ּ  ֵיׁש ֵאיֶזה ם ָהֶעְליֹוִניםּ
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ָגה ְו יג ׁשום ַמהות וַמְראֹות וְגָוִנים אֹו ׁשום ַהׂשָ ְּתִפיָסה ְלַהׂשִ ּּ ּ ּ ּ ּ ִּציור ּ ּ
ִמי חוׁש ַהַגׁשְ ּּבַ ם ַהַמִים ַהֵזידֹוִנים, ּ ָּעַבר ַעל ַנְפׁשָ ִמי , ּ חוׁש ַהַגׁשְ רו ּבַ ִּדּבְ ּ ּ ּ

ַמְראֹות ֶעְליֹוִני ָגה ְוִציור ּבְ ּׁשום ִעְנַין ַהׂשָ ּּ ַּהִמְתָגֶאה , רֹוֶאה ְוֵאינֹו ִנְרֶאה, םּ ּ
ַּעל ָכל ֵגֶאה ּר ָפנוי ִמיֵניֵלית ֲאָת, ְּמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְכבֹודֹו, ּ ם , ּהּ ַּעֵין ׁשָ

ֲעֵרי אֹוָרה. ֵהיֵטב ל ְסָפִרים ַהְפִניִמיות ׁשַ ְּוִעַקר ִלּמוד ׁשֶ ּּ ּ ֵּעץ ַהַחִיים , ּ
ּוְפִרי ֵעץ ַחִיים ָרָמה, זַֹהר ָרִקיַע, ּ ִּלקוֵטי תֹוָרה, קֹול ּבָ ּ ע ֵמאֹות , ּ ַאְרּבַ

ֶסף ֶקל ּכֶ ָעִרים, ּאֹוְצרֹות ַחִיים, ׁשֶ   .ְמבֹוא ׁשְ
ָניֹות(   )ַּהְקָדַמת ֵסֶפר ֲעֵצי ֵעֶדן ַעל ִמׁשְ

ׁשַ  )ב ִקי ּבְ ְהֶיה ּבָ ּיִ ר ְלָאָדם ׁשֶ ּס ופֹוְסִקים וְבאֹותֹו ְזַמן "ֶאְפׁשָ ּ
מור   ַּעם ָהָאֶרץ ּגָ

ֵסֶפר ַהָקֶנה , ֵּאיֶזהו ָחָכם, אֹו ֹיאַמר ַּכְמבָֹאר ּבְ ִיְלמֹד ּ ר ׁשֶ ֶאְפׁשָ ּׁשֶ
ה ְוִיְהֶיה ַעם ָהָאֶרץ ָגמורּס ופֹוְסִקים ְוֶיְחּכַ"ָאָדם ׁשַ ּם ַהְרּבֵ ַעם , ּ

ְלַמְעָלה תֹוָרה הוא נֹוְבלֹות ָחְכָמה ׁשֶ ילו אֹוַרְיָתא ׁשֶ ָּנָבל ְדַקּבִ ּ ּ ּ ְוֵאינֹו , ּ
ל ַהתֹוָרה הוא ַחיות ַהְפִניִמי ׁשֶ ָרִזין ְדאֹוַרְיָתא ׁשֶ ּלֹוֵמד ּבְ ּ ּ ּּ הוא , ּ ּוִמי ׁשֶ ּ

ָכל ַה ִקי ּבְ ָמה ַלְמָדן ֻמְפָלג ּבָ לֹא ִלׁשְ ל ֶהֶבל ׁשֶ ִפְלפול ׁשֶ ּתֹוָרה ְועֹוֵסק ּבְ ּּ ּ ּ
ר  יג נַֹעם ֲעֵרבות ְיִדידות ְמִתיקות ַהתֹוָרה ֲאׁשֶ ָמה ְלַהׂשִ ְּוֵאינֹו לֹוֵמד ִלׁשְ ּ ּ ּ ּּ
ָהִסיר ִמֶמּנו ָכל אֹות ַהְזַמן ַוֲעֵרבות  יג ִאם לֹא ּבְ ר ְלַהׂשִ ֶּזה ִאי ֶאְפׁשָ ּּ ּ ּ ּ

ַּהֻמְרָגׁש ֵסֶפר ַהזַֹהר וְבִכְתֵבי ָמָרן ֱאלִֹקי ָהֲאִרְוִלְלמֹ, ּ ּד ּבְ ֵעץ , י"ּ ּבְ
ַער ַהִיחוִדים ַּחִיים וְפִרי ֵעץ ַחִיים ְוׁשַ ּּ ּ ְמִתיקות ְונַֹעם ִזיו , ּ ּּבִ

ֶזה ִיָקֵרא ָחָכם ִכיָנה ׁשֶ ְ ַּהּשׁ ל ֶהֶבל , ּ ִפְלפול ׁשֶ ֲּאָבל ַלְמָדן ְלַפְלֵפל ּבְ ּ ּ
ֲאָב ְצוֹות ּכַ ּוְמַקֵים ַהּמִ  ֶזה ִנְקָרא ָנָבל ְולֹא ָחָכם , רֹאׁשֹוִנים ַעלּ

ילו אֹוַרְיָתא ְולֹא ַחִכימו ְּדַקּבִ ּּ ּ.  

ַני ַאַחי ֶאָפֶנה ִמָכל ִמדֹות ָרעֹות , ְוָלֵכן ּבָ ֶכם לֹוַמר ִלְכׁשֶ ַּאל ֵיַרע ִלּבְ ּ ּ
ֶנה ה ְוִכסוָפא, ְוַתֲאוֹות ָרעֹות ֶאׁשְ בוׁשָ ָמא לֹא ִתָפֶנה ְוֵתֵלך ּבְ ּׁשֶ ּּ ְּ ּ ּ ְדַאְנִפין ּ ּ

א ֶאָלא , ְלעֹוָלם ֶעְליֹון עֹוָלם ַהֶזה וָבעֹוָלם ַהּבָ י ֵאין ְלך ַחִיים ּבָ ּּכִ ּ ּ ּ ָ

ִלּמוד ְגָמָרא ופֹוְסִקים ִעם ָחְכַמת ַהזַֹהר ְוִכְתֵבי ָמָרן ֱאלִֹקי  ּּבְ ּ ּּ
ם טֹוב , י"ָהֲאִר ַעל ׁשֵ ָרֵאל ּבַ מֹות ָמָרן ֱאלִֹקי ָהַרב ִיׂשְ ַּעל ִפי ַהְקּדָ

יק ִלְבָרָכהֵז ֲעַפר ַרְגֵלי ַצִדיִקים , ֶכר ַצּדִ ק ּבַ ִתְתַאּבֵ ג ְלך ִלְכׁשֶ ְּוֶזה ֻיׂשַ ּ ָ ּ
ִעְקֵבי ַהצֹאן ָעֵקב, ּּבְ ין ּבְ ִסְפֵרי ַהכֵֹהן ַהָגדֹול,ִּנדֹוׁשִ ּ וְבִעיון ּבְ ּ ּ ּּ.  
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ָעָתן וְמתוִקי ַיֲעבֹר ָעֶליך ִנְסיֹונֹות ְמרֹוִרים ִלׁשְ ְּוַאל ָתחוׁש ַעל ׁשֶ ּ ָּ ּ ם ּ
ְַאַחר ָכך ֵסֶפר ַהזַֹהר וְבִכְתֵבי , ּ ָגְתך ּבְ ך ָתִמיד ְלִפי ַהּשָׂ ק ַנְפׁשְ ְּוַדּבֵ ּּ ָ ָ

ִיְרָאה ְוַאֲהָבה ְוַהְכָנָעה"ָמָרן ָהֲאִר ָוָנְתך , י ְמאֹד ּבְ לֹא ִתְהֶיה ּכַ ָׁשֶ ּ ּ ּ
י ׁש, ָחִליָלה ִלְהיֹות ַרב ְוַרּבִ י ֶזה הוא ֲעבֹוָדה ָזָרה ַמּמָ ִּכי ַדי , ּּכִ ּ

ה ִמַצד ֲעֵרבות ְיִדידות ְנִעימות  ַתֲעֹסק ּבָ ֵלמות ֶזה ׁשֶ ֶחְסרֹון ַהׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ִכיָנה ֲּחִביבות ְדֵבקות נַֹעם ִזיו ַהׁשְ ּ ֱאֶמת ָהִעָקר הוא ַלֲעׂשֹות , ּּ י ּבֶ ּּכִ ּ

ַקְטנות ָגמור,ְּרצֹון ּבֹוְראֹו ְוַנַחת רוַח ְלָפָניו הוא ּבְ ּ ַאף ׁשֶ ּ , ָעָפר ָוֵאֶפר, ּּ
ק ַנְפׁשֹו ְלאֹור , ּין ַמָמׁשֵא בֹות ַהטֹוְרדֹות ִויַדּבֵ ְּוָיסור ִמֶמּנו ָכל ַהַמְחׁשָ ּ ּ ּּ ּ

מֹו ַלֲעׂשֹות ַנַחת רוַח רוך הוא וָברוך ׁשְ ֶּעְליֹון ֶאל עֹוָלם ּבָ ּ ּ ּ ְּ ְּכתֹוָלע ָקָטן , ְ
ִיְהֶיה ְלך ָטעותָהרֹוֵחׁש ַעל ָהָאֶרץ  ַּאף ׁשֶ ָ ּ ַאף ַעל ִפי ֵכן הוא טֹו,ּ   .בּ

ֲעֵקב , ְּוָלֵכן ַאַחי וָבַני ְנָפׁשֹות ְיָקרֹות ין ּבַ דֹוׁשִ ֵּמָחְכָמה ְסִתיָמָאה ַהּנִ
ֵסֶפר ַהזַֹהר, ְּגבֹוִהים ְוָרִמים, ֲחִסיֵדי ֶעְליֹון ֶכם ּבְ קו ַנְפׁשְ ְּתַדּבְ ּ ּ ,

ִּתקוִנים ְּפִרי ֵעץ ַחִיים, ֵּעץ ַחִיים, זַֹהר ָחָדׁש, ּּ ָעִרים, ּ , ְמבֹוא ׁשְ
ֲעֵרי ַהִיחוִדים, ּרֹות ַחִייםאֹוְצ ּׁשַ ֶסף, ּ ֶקל ּכֶ ע ֵמאֹות ׁשֶ זַֹהר , ַאְרּבַ

ָרָמה, ָרִקיַע ִּלקוֵטי תֹוָרה, קֹול ּבָ ּ ִּויָחְקקו ַעל לוַח ְלַבְבֶכם וְבַהְכָנָעה , ּ ּ ּ
ָרֵאל ְּגדֹוָלה וְבַאֲהַבת ִיׂשְ ּ.  

יג ֲעֵרבות נַֹעם ְּוַהִלמוד ִיְהֶיה ַעל ַכָוָנה ְלַהׂשִ ּ ּּ ּ ּ ִכיָנה ְוַלֲעׂשֹות ּ ּ ִזיו ַהׁשְ
ּל ֶעְליֹון ַעל ְיֵדי ִלמוד ֶזה-ַּנַחת רוַח ְלֵא יג יֹוֵתר ִמַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ַעל , ּ ְּוַתׂשִ ּ

יגו ֲאָבל . ְיֵדי ַהְכָנָעה ַתּשִׂ ֶכם ָחִליָלה ְוָחִליָלה ׁשֶ ַנְפׁשְ ַּאל ְתַדּמו ּבְ ּ ּ ּ
ֵא ִעְנָיִנים ִנְסָתִרים ּכָ ֵּאיֶזה ַמהות ּבְ ְרֵפי ַחיֹות , ָחִליָלה, ֶּלהּ ַּאף ׂשַ

יג ַמהות ִעְנְיֵני ַהְסִפירֹות ינו לֹא ִהׂשִ ה ַרּבֵ ַּהקֶֹדׁש ומֹׁשֶ ּּ ּ זַֹהר ָרִקי, ּּ   .ַע"ַּעֵין ּבְ

ְָוַאל ְיַפתוך ּ ִני ֲחִביִבי,ּ אֹול ָהאֹוְמִרים , ּבְ ּ ָרֵמי ַהקֹוָמה ְקרוֵאי ַהׁשְ ּ ּ
ם ּבִ ם ִכי ׁשָ ַנְפׁשָ ּוְמַדִמים ּבְ ּ ֱאָצִלים ָהֶעְליֹוִנים ֵיׁש ׁשום ְתִפיָסה ּ ְּמקֹום ַהּנֶ ּ

יג ֶדֶרך ִיחוִדים וַמהוָתן ַמְראֹות וְגָוִנים ָבה ְלַהׂשִ ַמֲחׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ְ ּ ִני,ַּדע, ּ ָעַבר , ּבְ  ׁשֶ
ם ַמִים ַהֵז ר לֹא ֵכן ַעל ֲאדיַּעל ַנְפׁשָ רו ְדָבִרים ֲאׁשֶ ּדֹוִנים ִדּבְ , ֵני ָהֲאדֹוִניםֹוּּ

ָבה ֵאִּכי  ַמֲחׁשָ ם לֹא ַמְרֶאה ְולֹא ָגֶון ְולֹא ְתִפיָסה ּבְ ּין ׁשָ עֹודֹו ּ ּבְ
ִעְנָיִנים ָכֵאֶלה ם ַמהות ּבְ ׁשֵ גוף ָהָארור ַהֶזה ְלבוׁש ָעכור ּבְ ׁש ּבַ ְּמֻלּבָ ּּ ּ ּ ּ ּ ּּ ,

ִכיָנתֹו ַעל ַדָכא ְורו, רֹוֶאה ְוֵאינֹו ִנְרֶאה ֶרה ׁשְ ִּמְתָגֶאה ַעל ָכל ֵגִאים וַמׁשְ ּּ ּּ ּ ַח ּ
ר ְכַאִין ַמָמׁש ּבָ ָרה ֵלב ִנׁשְ ּבְ ִּנׁשְ ּ.  
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סֹוף ָכל סֹוף ֵאינֹו  ְּוִאם תֹאַמר ָלָמה ֶאְלמֹד ְלַיֵגַע ַעְצִמי ַאַחר ׁשֶ ּּ ּ ּ
ָּידוַע ִלי ׁשום ִעְנָין ְוׁשום ְתִפיָסה ּ ּ ְַאל ֹתאַמר ָכך, ּ ּ ֵאינֹו ָידוַע ְלך , ּ ַָאף ׁשֶ ּ

ֲּאָבל ָידוַע ְלך ְמִציאוָתם , ַּמהות ֵיׁש ְמִציאות אֹורֹותָּ ּׁשֶ ַאָתה , ּ ּוְכׁשֶ ּ
ִעְנָיִנים ֵאלו ּלֹוֵמד וְמַכֵון ּבְ ּ ה ְמִציאות ֵאלו , ּּ ִּנְתעֹוֵרר ְלַמֲעׂשֶ ּּ

ָפע ָעֶליך אֹור ָמתֹוק , ִעְנָיִנים ם ִנׁשְ ָ ָוִמּשׁ ּ ְּלָהִסיר ִמְמך כֹל ּ ִחינֹותָּ ,  ַרעּבְ
ֲעֵר ַמֲעלֹות ָרמֹות ּבַ ך ּבְ ּבות ְיִדידות ַהתֹוָרה ְמתוִקים ִמְדַבׁש ְָוָתִאיר ַנְפׁשְ ּ ּ ּּ

ִלי ַכָונֹות , ְּונֶֹפת צוף ֵלב ִנְכָנע ֵלב ֱאֶמת ּבְ ַכָוָנה ְטהֹוָרה ּבְ ִיְהֶיה ּבְ ּוִבְלַבד ׁשֶ ּ ּּ ּ
טוִתים ל ׁשְ ְלִתי ְרצויֹות ׁשֶ ּּבִ ּ ֶזה, ּ   .ְוַדי ּבְ

ְּוֶזהו ֵאיֶזהו ָחָכם ַּהלֹוֵמד ִמָכל ַצִדי, ְולֹא ָנָבל, ּ ּ ּאֹור ָזרוַע ַלַצִדיק , קּ ּ ּ
  .ּסֹודֹות ְוָרִזין ְדאֹוַרְיָתא

ּנֹוֵצר ֶחֶסד ַעל ַמֶסֶכת ָאבֹות ֶפֶרק ד( ָנה א' ּ   )'ִמׁשְ

ִּמְצָוה ְלַגלֹות ִסְתֵרי תֹוָרה ְוָרִזין ֶעְליֹוִנים ְלַבֵער קֹוִצים   )ג ּ
ֶרם   ִמן ַהּכֶ

ָּכל ַהְמַחֵלל ד, ּ ֵאינֹו ְמַכּבֵ ּ ָלאו ְכָלָלא הוא,ּלֹא ָאַמר ָכל ִמי ׁשֶ ִּכי , ּ
יָחא ָאַמר ָמָרן ָהֲאִר ּדֹור ַהֶזה ִעְקבֹות ְמׁשִ ַעל "ּּבַ ָרֵאל ּבַ ינו ִיׂשְ ּי ְוַרּבֵ

יק ִלְבָרָכה ם ֵזֶכר ַצּדִ ְצָוה,ׁשֵ ּמִ ְּלַגלֹות ִסְתֵרי ְוָרִזין ֶעְליֹוִנים ְלַבֵער   ׁשֶ
ֶרם דֹוֵר. קֹוִצים ִמן ַהּכֶ ְּוָלֵכן ָאַמר ַהְמַחֵלל ׁשֶ ִסְתֵרי ֶעְליֹוִנים ּ ׁש ּבְ

ל ֶפה ֶאל ֶפה ֵמֵאִלָיהו ְתַקּבֵ ּנִ ְכלֹו ְולֹא ִמַמה ׁשֶ ַגת ׂשִ ַהׂשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ְמַגֶלה , ּ ּאֹו ׁשֶ ּ
ם ים ַההֹוְלִכים ַאַחר ַתֲאוֹות עֹוָלם ַהֶזה ַהְמֻגׁשָ ִעים ְוָלֲאָנׁשִ ָּרִזין ָלְרׁשָ ּ ּ ,

ֲּאַזי גופֹו ְמֻחָלל ּּ.  
ָנה' ֶּכת ָאבֹות ֶפֶרק דּנֹוֵצר ֶחֶסד ַעל ַמֶס(   )'ו ִמׁשְ

סֹודֹות ְוָרִזין ְדאֹוַרְיָתא, ְּוַהלֹוֵמד ָזֵקן ָּרִזין ְדַעִתיק יֹוִמין, ּּבְ ָזֵקן , ּ
ּדֹוֶמה ִלְדיֹו ְכתוָבה ַעל ְנָיר ָמחוק, ָמֵלא ַרֲחִמים ּ ּ ֵאינֹו ֶנְחָקק ָכל ָכך , ּ ְׁשֶ ּ ּ

ְבתֹו ְוָיכֹול ִלְטעֹות ּבָ מֹחֹו וַמְחׁשַ ּּבְ הּ ִּכי ִנְמָחק חֹוֵזר כֹוֵתב , ֶהם ַהְרּבֵ ּ
ל ָמָרן ָהֲאִר. ְוִנְמָחק ּבֹוְרִחים ִמִלְלמֹד ָרִזין ׁשֶ ה ׁשֹוִטים ׁשֶ י "ְּוֵכן ֵיׁש ַהְרּבֵ

ר ֵהם ַחֵיינו ְּוֵסֶפר ַהזַֹהר ֲאׁשֶ ּ י ׁשֹוֵמַע ִלי, ּ יָחא , ְּולו ַעּמִ ִעְקבֹות ְמׁשִ ּבְ
ינות גֹוֵב ר ָהַרע ְוַהּמִ ֲּאׁשֶ ל ְיֵמיֶהם ִלְלמֹד ֵסֶפר , רּ ָּהיו ׁשֹוְקִדין ּכָ

ל  מֹות ׁשֶ לול ִעם ֲחִסידות ְוַהְקּדָ ְתֵבי ָמָרן ּבָ ַּהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ּכִ ּ ּ ּּ ּ
יק ִלְבָרָכה ם טֹוב ֵזֶכר ַצּדִ ַעל ׁשֵ ָרֵאל ּבַ ִלין ,ָמָרן ָהַרב ִיׂשְ ּ ְוָהיו ְמַבּטְ
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ל ַהְגֵזרֹות ָרעֹות יִכ,ּּכָ ל ָהעֹוָלמֹותּ ְוָהיו ַמְמׁשִ ַפע ְואֹור ַעל ּכָ ֵּכן , ין ׁשֶ
ִטיֹות ָפעֹות ַפׁשְ ַּהׁשְ ּ ֵני ַחֵיי ְמזֹוֵני, ּ ַּטֲעמו וְראו ִכי טֹוב ֲהָו, ּּבָ ּ ּ , ּה ַמָמׁש"ָיּ

ֵסֶפר ַהזַֹהר וְבִכְתֵבי ָמָרן  ְרֵאִלי ָתלוי ּבְ ַּחיות ָאָדם ַהִיׂשְ ּ ּ ּּ ּ ִלְלמֹד ּ
ְמָחה וְבנַֹע ה וְבׂשִ ְקֻדׁשָ ּּבִ ּ ָגתֹו ּ ּם וְבִיְרָאה ְוַאֲהָבה ָכל ֶאָחד ְלִפי ַהׂשָ ּ ּ

תֹו ּוְקֻדׁשָ ים כו,ּ ָרֵאל ְקדֹוׁשִ   .'ּ ְוָכל ִיׂשְ

ְּולו ַעִמי ׁשֹוֵמַע ִלי ינות גֹוֵבר, ּ ַהּמִ ּדֹור ָהַרע ַהֶזה ׁשֶ ּּבַ ּ ּ ָהיו לֹוְמִדין ,ּ
ִנים ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִני ָעה ׁשָ ן ִתׁשְ ִּעם ִתינֹוק ּבֶ ּ ּ ּּ הם ּ  הְוָהָי, ַּלֲהגֹות ּבָ

  .ִּיְרַאת ֶחְטאֹו קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו ְוִיְתַקֵים
ּנֹוֵצר ֶחֶסד ַעל ַמֶסֶכת ָאבֹות ֶפֶרק ד( ָנה כ' ּ   )'ִמׁשְ

ַהְקָדַמת אֹור ַהַחָמה ָכַתב  ּּבְ ּ ן יֹוַחאי ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ן ָאַמר ַרּבִ ּכֵ ׁשֶ
ַעְצמֹו ים ִיְלְמדו,ּבְ ָעִרים ְקַטּנִ ּנְ םּ ׁשֶ ֵ ם , ִמּסֹוד ַהּשׁ   .ַּעֵין ׁשָ
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  –ז ֶּפֶרק  –

ַתְלמוד ופֹוְסִקים ּאֹור ַהזַֹהר ֻמְצָנע ּבְ ּ ּ  
ִא  )א ל ִדְבֵרי ַהַתּנָ ּּכָ ַהְרֵרי ֹקֶדׁש ּ ּים ְוָהָאמֹוָרִאים ְיֻסָדָתם ּבְ

  ִּמּסֹוד ַהתֹוָרה

הוא ָנִהיר ְלאֹוַרְיָתא   .ּזַֹהר ּדְ
  .)ז"ַּדף ט' זַֹהר ֵחֶלק א(

ַּדְכָיאן ְדאֹוַרְייָתא ְמָסֲאָבן ְדאֹוַרְייָתא, ָּכל ְצָבָאם ְדאֹוַרְיָתאְו ּ ּ.  
ם ַדף מ(   :)ז"ּׁשָ

ים וְמבָֹאִרים ִעְנְיֵני , רֹוֶצה לֹוַמר ַעל ְיֵדי ָרִזין ְדאֹוַרְיָתא ְמפָֹרׁשִ ּׁשֶ ּ
ל ַהתֹוָרה ַּהֻטְמָאה ְוַהָטֳהָרה ׁשֶ ּ ּ.  

ּסֹוד ַהִדּבור מֹוֶרה ַעל ְדָבִרים  ט ַהָדָבר ּּ ֵאינֹו מֹוֶרה ְפׁשַ ְּפָרִטִיים ׁשֶ ּ ּּ
ַעְצמֹו   .ּבְ

ם( ה ַלזַֹהר ׁשָ ם ָה, ּאֹור ַהַחּמָ ׁשֵ א"ַמַרּבְ   )ּק ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ

ׁש ֻכָלא אֹוַרְיָתא ַמּמָ אֹוַרְיָתא ִהיא ִעיָקָרא ּדְ ָמָתא ּדְ ִּנׁשְ ּ.  
  .)ב"ַּדף קנ' זַֹהר ֵחֶלק ג(

ַמְת ָנן ּדְ ְלהֹון, ִניִתין ַוֲאמֹוָרִאיןַרּבָ ל ַתְלמוָדא ּדִ ּּכָ ַעל ָרִזין , ּ
רו ֵליה אֹוַרְייָתא ִסּדְ ּּדְ ּ.  

ם ַדף רמ(   :)ד"ּׁשָ

ָלה ִאינון ָמאֵרי ַתְלמוד ָּמאֵרי ַקּבָ ּּ.  
ם( ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא, ׁשָ   )ד"ַּדף רנ, ּבְ

ּוֵביה ַיְזִהירו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּ ְּכזַֹהר ָהָרִקיַע ָד, ּ ְדִאיִהי , א ֲהָלָכהּ
ה ִמִסיַני ָלה ְלמֹׁשֶ   .ַּקּבָ

ַהְקָדָמה ַדף י( ִּתקוֵני זַֹהר ּבַ ּ ּּ   .)ד"ּ
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י', ּכוז "ּר ִאיהו ָר"אֹו ְּדַההוא אֹור ְדִאְתַמר ּבֵ ּ ָרֵאל ּהּ ֵני ִיׂשְ ּ וְלָכל ּבְ
בֹוָתםהָהָי מֹוׁשְ ְּכַגָווָנא ָדא ,  אֹור ּבְ ּ ְתָרָאה ַהזַֹהר ּ ָגלוָתא ּבַ ּּבְ  ה ָהָיּהיּבֵּ
ְתַרְייָתא , ז"ָר פוְרָקָנא ּבַ ִאיהו אֹור ּדְ ּּדְ ְָלַקֵים ִכיֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ּ ּ ּ

  .ִּמְצָרִים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות
ִּתקוֵני זַֹהר ִתקון כ( ּּ ּּ   :)ג"ּ ַדף נ- א "ּ

אַֹרח ְקׁשֹוט אֹוְרָחא ְדאֹוַרְיָתא ּבְ ְּוכוְלהו ַגְלָיין ְלִאינון ְדָחָמאן ּבְ ּ ּ ּ ּּ.  
  .)ַּדף ו' ַהר ֵחֶלק גזֹ(

אֹוַרְייָתא ְּוֵלית ָלך ִמָלה ּבְ א , ָ יׁשָ ָמא ַקּדִ ה ׁשְ ים ּבָ ָלא ָרׁשִ ּּדְ
ָסִתים ְוַגְלָיא, ִּעָלָאה ִגיֵני ַכך. ּדְ ְּבְ י ֶעְליֹוִנין , ְּסִתיֵמי ְדאֹוַרְייָתא, ּ ַּקִדיׁשֵ

ֵני ָעְלָמא, ָּיְרִתין ָלה ָאר ּבְ ׁשְ   .ְּוִאְתַגְלָיא ּבִ
  .)ב"ַּדף ע' ֵחֶלק גזַֹהר (

ְלָיא ְוָרִזין ְדאֹוַרְיָתא ַיְחָדו ִיְהיו תֹוֲאִמים  )ב ּּגַ ּ ּ ּ  

ַּכָמה ֲחִביִבין ִאינון ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ּ ּ ָכל ִמָלה וִמָלה ְדאֹוַרְייָתא . ּ ּּדְ ּּ
ין יׁשִ יה ָרִזין ִעָלִאין ַקּדִ ִּאית ּבֵ ִריך . ּ א ּבְ ְְוָהא ִאְתָמר ְדַכד ָיַהב קוְדׁשָ ּ ּ ּ

ָרֵאלה ין ֻכְלהו ָיַהב ְלהו , ּוא אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ָּכל ְגִניִזין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ּ ּ ּ ּּ ְּוֻכְלהו(ּּ ּ( 
אֹוַרְייָתא ילו אֹוַרְייָתא , ּבְ ְעָתא ְדַקּבִ ׁשַ ָרֵאל ּבְ ְּוֻכְלהו ִאְתְיִהיבו ְלהו ְלִיׂשְ ּ ּ ּּ ּ ּ

ִסיַני   .ּבְ
  .)ז"ַּדף קפ' זַֹהר ֵחֶלק א(

ָכל ִאיּנון ִמ ִּלין כוּּבְ ְּכַאְסקוָפא ָרִזין ְוִסְתִרין ' ּ ּ ִאְספוָקא"נ(ּ ּא ּכְ , ּ ָדא)ּ
ְּדִאיִהי ַמְלָיא ִמכָֹלא ּ ּ.  

  :)ג"ַּדף פ' זַֹהר ֵחֶלק ב(

ה ָרִזין ִעָלִאין  ָלאו ִאית ּבָ אֹוַרְייָתא ּדְ ְּוֵלית ָלך ִמָלה ּבְ ּּ ְ

ין יׁשִ א ְלִאְתַתְקָפא ּבְ, ְוַקּדִ   .ּהוְּוָאְרִחין ִלְבֵני ָנׁשָ
  .)א"ַּדף ר' זַֹהר ֵחֶלק א(

ְּכַלל ַהְדָבִרים ִכי  ְלִתי ּּ ִטים לֹא ִנְמָצא ָיֵדינו ְוַרְגֵלינו ּבִ ְפׁשָ ַּגם ּבַ ּ ּ ּ ּ
ִלים ָכל ֵאֶלה ָהֵעיַנִים, ַסַעד ַהְמֻקּבָ ַּוֲאֵליֶהם ִנְכַרע ַאַפִים ְוִיָפַתח ָלנו ּבְ ּ ּּ.  

ת ְתרוָמה( ֵּסֶפר ַהִחּנוך ָפָרׁשַ ּּ ּ ְ(  
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ַחֵיי ַתְלִמיד ָהַרְמּבַָרּבֵ ּינו ּבְ ּ ן ַנְחָמן[ן "ּ ה ּבֶ ינו מׁשֶ ּכֹוֵתב ַעל ֵאלו ] ַּרּבֵ ּ ּ
לֹא ָזכו ְלִהָכֵנס ֶאל ֲחַצר ַהקֶֹדׁש ַהְפִניִמית ּׁשֶ ּ ּּ ל , ּ לֹא ֵהִבינו ְפִניִמיותֹו ׁשֶ ּׁשֶ ּּ ּ ּ

הו ַרק ִנְגֵלהו, ִעְנָין ְּולֹא ָלְקחו ִמּנֵ ּ ם ַעל ָהַרְמּבָ, ּ הוא הֹוָרה , ן"ְוָכַתב ׁשָ ּׁשֶ
ה ר ַנֲעֶלה ּבָ ָּלנו ֶאת ַהֶדֶרך ֲאׁשֶ ְּ ּוְבֶדֶרך ֱאֶמת ִהְנָחנו, ּ ר , ְּ ּהוא ֲאׁשֶ

ִּהְצִדיָקנו ֶהֱחָינו, ּ ְּוִזָכנו ְוׁשֶ ּ הו ְוֵהִציצו , ּ ֶמץ ִמּנֵ ר ָלְקחו ָאְזַני ׁשֶ ֵּמֲאׁשֶ ּ ּ
ָרק , ַרֲעיֹוַני ַּפַעם ֲאָבֵאר ַפַעם ֶאְרמֹז ְוָיָצא ַכּבָ ּ ִּכי ִמַמְחָצב , ִּמְלָפַניּ ּ

ל ִיְתַיַצב, ָהֶעְליֹוָנה ֶנְחַצב ִּלְפֵני ֲחׁשוִכים ּבַ ה , ִּלְפֵני ְמָלִכים ִיְתַיַצב, ּ ֵהּמָ
או ִלְפַני ְוִלְפִנים ר ּבָ ַּחְכֵמי ַהתֹוָרה ֲאׁשֶ , ָּרֵזי ֶעְליֹוִנים ְצפוָנם, ּ

ָגִבים תוב סֹודֹות ִנׂשְ ַחְדֵרי ַהּכָ יגו ּבְ ְּוִהּשִׂ ּ ּ.  
ַחֵיי( ינו ּבְ ַּרּבֵ ּ(  

ֵטי ַהתֹוָרה  ָחְכַמת ָהֱאֶמת יֹוֵדַע ַמֲעַלת ְפׁשָ ם ּבְ ִזָכהו ַהׁשֵ ִּמי ׁשֶ ּ ּ ּּ ל ּ ּכָ ְוׁשֶ
ַ ְבֵרי ַהּשׁ נוי ַעל סֹודֹות ַהתֹוָרה"ּדִ ּס ּבָ ַּכָידוַע ְליֹוְדֵעי ֵחן, ּ ּ ּ.  

ֵאלֹות וְתׁשובֹות ִדְבֵרי ַחִיים ֵחֶלק ב( ּׁשְ ּ ּ   )ז"יָמן מּיֹוֶרה ֵדָעה ִס' ּ

ָכל ָרִזין ְסִתיִמין כו ִלים' ּּבְ ר ָנׁש ׁשְ ַעל תֹוָרה ַוַדאי, ִּאיהו ּבַ ּּבַ ָמאֵרי , ּ
  .ְּדֵביָתא

ָפִטים( ת ִמׁשְ ּזַֹהר ָפָרׁשַ א, ּ ַסּבָ   :)ט"ַּדף צ, ּבְ

ַעל תֹוָרה  ,ָּהא ָלַמְדָת ָלה ֵאינֹו ּבַ ֵאיֶנּנו לֹוֵמד ַקּבָ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ּׁשֶ ּ
ִלים   .ׁשְ

ּׁש ֶמֶלך ַלזַֹהרִּמְקַד( ם,ְ ָפִטים ׁשָ ת ִמׁשְ ּ ָפָרׁשַ ּ(  

נו ַהָגדֹול ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  ְלנו ֵמַרּבֵ ִּקּבַ ּ ָחִליָלה לֹוַמר , ]א"ַּהְגָר[ּ ׁשֶ
ם ַלֲהָלָכה ְפסוָקה ְסּכָ ין ַהּמֻ ַהּסֹוד ָהֲאִמִתי ִיְסתֹר ַהּדִ ּׁשֶ ּ ַרק , ּּ

ָהַאֲחרֹוִנים לֹא ָיְרדו ְלֹעֶמק ַהָחְכָמה   .ּ ַהזֹאתּׁשֶ
ֲּעִלַית ֵאִלָיהו ַעל ַהְגָר( ּ ּ   )א"ּ

ִחּבור ,ְוַדע לֹום ּבְ ן יֹוַחאי ָעָליו ַהׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּ ִכי ִעַקר ַכָוַנת ָהַרּבִ ּּ ּ ּּ
ֵאין תֹוֵמך וְבֵאין ,ּ ָלההַּהזַֹהר ָהָי ַפע ּבְ ֶאֶפס ׁשֶ ָגלות ּבְ ִכיָנה ּבְ ּ ִלְהיֹות ַהׁשְ ְּ ּ ּ
ַבֲעָלה ִיחוד ָגמור ַעל ְיֵדי ְוָרָצה ַלֲע, ּעֹוֵזר ָלה ּׂשֹות ָלה ֶסֶמך ְלַיֲחָדה ּבְ ּ ּ ּ ּּ ְ

ָהָי ַּהִחּבור ַהזַֹהר ְכַמה ׁשֶ ּ ּ סֹודֹות ַהתֹוהּ ּ הוא ַוֲחֵבָריו עֹוְסִקים ּבְ ֶזהו ָרהּ ּ ׁשֶ ּ
הוא סֹוד  ִכיְנָתא ַעל ְיֵדי ַהסֹוד ׁשֶ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּגֹוֵרם ְלַיֵחד קוְדׁשָ ּ ּ ּּ ּּ ז "ָרְ
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ִגי ּטול ַהְקִלפֹות ְוַגם , ר"אֹוַּמְטִרָיא ּבְ ַּעל ְיֵדי ַהִחּבור ַההוא ִיְהֶיה ּבִ ּ ּ ּ ּ
ַתת ַהִקְטרוִגים  ּבָ ְּוַקלות ַהָגלות ְוַהׁשְ ּ ּּ ָכל ּּ ר ַהִחיצֹוִנים לֹוֲהִטים ּבְ ֲאׁשֶ

ה ָעה ֶנֶגד ִמַדת ַהְקֻדׁשָ ֵּעת וְבָכל ׁשָ ּ ּ סֹוד ,ּ ים ֵהם ּבְ מֹות ַהְקדֹוׁשִ ּ ְוַהׁשֵ ּ
ְקָרא ַּהׁשְ ין ֻאמֹות ָהעֹוָלם ַהּנִ ָגלות ּבֵ תוִנים ּבְ ָרֵאל ַהּנְ ֵני ִיׂשְ ִּכיָנה ְוֶנֶגד ּבְ ּ ּ

ין ְוכווֵחיָו ין ֲאָריֹות ְוֻדּבִ יׁשִ תֹוָרה ִנְקָרא ֶקַלע ְוֶחֶרב ', ּן ּבִ ְּוָהעֹוֵסק ּבַ
ִחיַנת סֹודֹות ְכֵדי ְלַהִציָלם ֵמָרָעָתם ַעל ְיֵדי ִחּב, ְוֹרַמח ְּוֵהם ּבְ ּור ֶזה ּ
ְזַכר ַּכּנִ ֵדי ִלֵתן , ּ יָחא ּכְ א ְמׁשִ יֵמי ַמְלּכָ ְּוֵסֶפר ֶזה ָעִתיד ְלִהְתַגלֹות ּבִ ּ ּ

ִכיְנָתא ִיְזּכו ֵאָליו ִיְזּכו ִלְגֻאָלה. ַּסֲעָדא ִלׁשְ ל ֵאלו ׁשֶ ה ּכָ ְּוִהּנֵ ּּ ּ י ,ּּ  ּכִ
ְזַמן ַהֶזה הוא יֹוֵתר ָחׁשוב ִמּכָ ֲּעבֹוָדה זֹו ַהּמוֶעֶטת ּבַ ּ ּּ ל ֵאיֵלי ְנָביֹות ּ

ָהָי ָהָיהׁשֶ ְזַמן ׁשֶ ׁש ַקָיםהּ ּבַ ְקּדָ ית ַהּמִ   .ּ ּבֵ
  )ד"ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ַמְעָין ִראׁשֹון ָנָהר כ(

ל ַהתֹוָרה  )ג ְסָתר ׁשֶ ַּהדֹוֶחה ֵחֶלק ַהּנִ ּ ָלה, ּ ּדֹוֶחה ּכֻ ּ   ְוֶנֱעָנׁש, ּ

ָלה ל ַהתֹוָרה ּכֻ ּּכָ ּ ְסָתר,ּ ְגֶלה ְוַהּנִ , ּל ַאְחדות ֶאָחד ַהּכֹ,ּ ֵחֶלק ַהּנִ
ה ֵאינֹו ָחֵפץ ּבָ ְסָתר ׁשֶ ְּוַהּדֹוֶחה ֵחֶלק ַהּנִ ָלה ְוֶנֱעָנׁש, ּ ּּדֹוֶחה ּכֻ ִּכי , ּ

ַּהדֹוֶחה ֵחֶלק ִמן ָהַאְחדות ְכִאלו דֹוֶחה ֻכלֹו ּּ ּּ ּּ ֵכן ַהַמְלִעיג ַעל . ּ ּוִמָכל ׁשֶ ּ ּ ּ
ִפיַע ְל ָחְכָמה זֹו ְלַהׁשְ ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ָהעֹוְסִקים ּבְ ִכיָנהּ ָכַתב , ַּהׁשְ ְּכמֹו ׁשֶ ּ

ִכילו זֹאת ֵסֶפר ַהָקֶנה לו ָחְכמו ַיׂשְ ּּבְ ּ ּּ ָלה לֹא ִּכי , ּ ל ַהתֹוָרה ּכֻ ַּהלֹוֵמד ּכָ ּ ּּ
ה , ִנְקָרא ָחָכם ַרק ַלְמָדן ִפיַע ְלִמּדָ ֵדי ְלַהׁשְ י ִאם ַהלֹוֵמד ּכְ ּּכִ ּ

ְקֵראת זֹא   .'ּת ְוכו"ַהּנִ

ָכתוב  ְּוֶזה ׁשֶ עֹור ּבַּ הוא ֵנעֹור ְועֹוֵסק ַרק , ַּלְיָלהַהּנֵ ַּהְינו ׁשֶ ּ
ְקָרא ַלְיָלה  ְגֶלה ַהּנִ ֵחֶלק ַהּנִ י ַהתֹוָרה ּבַ ְלבוׁשֵ ּּבִ ַּכָידוַעּ ּ ְוֵאינֹו ָחֵפץ , ּ

אֹו ּר ִגיַמְטִרָיה ָר"ִּכי אֹו, ּר ַהתֹוָרה"ּבְ ָרֵזי ַהתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיָה, ז"ּ ַּהְינו ּבְ ּ ,
ִחיַנת תֹוַר ֶזהו ּבְ ּׁשֶ ּ ְקָרא יֹוםּ ּנִ ם ׁשֶ ִאלו ּדֹוֶחה , ּת ַהׁשֵ ֲּהֵרי ֶזה ּדֹוֶמה ּכְ ּ

ַנְפׁשֹו לֹו וִמְתַחֵיב ּבְ ֶּאת ָהַאְחדות ּכֻ ּ ֵחֶלק , ּּ ֵאין ֵכן ִאם ָחֵפץ ַגם ּבַ ַּמה ׁשֶ ּ ּ
תֹוָרה ּבַ ְסָתר ׁשֶ ַּהּנִ יגֹו,ּ ר לֹו ְלַהׂשִ ִאי ֶאְפׁשָ ּ ַהַגם ׁשֶ ַּעל ֶזה ֶנֱאַמר ִכי ִאם , ּ

תֹוַר ם ֶחְפצֹוּבְ יך, ּת ַהׁשֵ ֵפיַרׁש ָהַאְלׁשֵ ְוְכמֹו ׁשֶ ּ יג ַגם ֵחֶלק ֶזה , ּ ּוְכִאלו ִהׂשִ ּּ ּ ּ
תֹוָרה ּבַ ִּכי ַהתֹוֵפס ֵחֶלק ִמן ָהַאְחדות ְכִאלו תֹוֵפס ֻכלֹו כו, ּׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ ּּ ּ'.  

ים( ת ְקדֹוׁשִ ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף ָפָרׁשַ תֶֹנת ַפ. ּ ִסְפרֹו ּכְ תוב ּבְ ְּוֵכן ּכָ יםּ ת ְקדֹוׁשִ ִּסים ָפָרׁשַ ּ(  
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לֹוְמִדים ִנְגֶלה ְדתֹוָרה  )ד ׁשֶ ּּכְ ַמת , ּ ִרים ִעם ִנׁשְ ָּאנו ְמַדּבְ
ּוְפִניִמּיות ַהתֹוָרה ּ ּ  

ם ֱאלֹ ְסָתרֹת ַלַהׁשֵ ַּהּנִ ְגלֹת ָלנו וְלָבֵנינו ַעדֵקּ ּינו ְוַהּנִ ּ ּ עֹוָלם ַלֲעׂשֹות  ּ
ִּדְבֵרי ַהתֹוָרה ַהזֹאת ָּכל ֶאת ּ ֵתַבת ָכל ִדְבֵרי ,  ְלָהִביןְְוָצִריך, ּ ַּמהו ָהִרּבוי ּבְ ּ ּ ּ
ל ַהתֹוָרה. 'ְוגֹו ְגֶלה ׁשֶ ַרך ָנַתן ָלנו ִלְלמֹד ַהּנִ ם ִיְתּבָ ַהׁשֵ ַּאך ׁשֶ ּ ְ ְְוָצִריך , ְּ

ֵתַדע ל,ּׁשֶ ר ִעם ָאָדם ֶאָחד, ְלָמׁשָ ַאָתה ְמַדּבֵ ּ ְכׁשֶ ר, ּ , ִּעם ִמי ַאָתה ְמַדּבֵ
ָמתֹו ְוַחיו ֲּהלֹא ִעם ִנׁשְ ֵצאת ַנְפׁשֹו ִכי ֵמת, ְוָהְרָאָיה, תֹוּ ּבְ ּ ַוַדאי לֹא ,ּׁשֶ

ר ִעמֹו ְּתַדּבֵ ְָכך , ּ ָאנו ּ ַדע ׁשֶ ּנֵ ְגֵלית ָצִריך ׁשֶ ָאנו לֹוְמִדים ַהתֹוָרה ַהּנִ ׁשֶ ּּכְ ּ ְּ

ְסָתר  הוא ַהּנִ ְגֶלה ׁשֶ ל ַהּנִ מֹות ְוַהַחיות ׁשֶ ׁשָ ִרים ִעם ַהּנְ ְּמַדּבְ ּ ּ ְּדַהְינו ּ ּ
ַרךַּמהותֹו ִיְת מֹות, ְּבָ ׁשָ ָמה ַלּנְ ַרך ְנׁשָ ְִכי הוא ִיְתּבָ ּ ַרך ַהַחיות , ּ ְּוהוא ִיְתּבָ ּּ ְ

ל ָכל ָהעֹוָלמֹות ּ ְכַמֲאַמר ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ,ּׁשֶ  ֵהן ֵהן )'ָּאבֹות ֶפֶרק ג(ּ
ַעל ֶפה ּבְ ְכָתב ְוׁשֶ ּבִ ל ַהתֹוָרה ׁשֶ ּגוֵפי תֹוָרה ׁשֶ ּּ ּ ְגלֹות ֵהן ְּוָכל ַהִמְצוֹות , ּ ַהּנִ

ל ַהתֹוָרה ֵּהָמה ַהגוף ׁשֶ ּ ּ ֶהן ַהַחיות ְוַהְפִניִמיות, ּ ּוֻמְכָרח ִלְהיֹות ּבָ ּ ּּ ְּדַהְינו , ּּ ּ
ְזַכר ְלֵעיל ַרך ַכּנִ הוא ַמהותֹו ִיְתּבָ ָּהָרִזין ְדאֹוַרְיָתא ׁשֶ ּ ְ ּ ּ ְּוָצִריך ְלַיֵחד ַהגוף , ּ ּ ְ

ָמה ֶאת ָכל ִדְבֵרי ַהתֹוָרה  ׁשָ ִּעם ַהּנְ ּ ָצִריך ְלַיֵחד ַהגוף ִעם , ַּהזֹאתּ ְּדַהְינו ׁשֶ ּּ ְ ּ ּ
ֵהם ָהָרִזין ְדאֹוַרְיָתא ְוכו ָמה ׁשֶ ׁשָ ַּהּנְ ּ'.  

ה ַהִמְצָוה ִמְצָוה ְצִריִכים ֲאַנְחנו ַלֲעׂשֹות ַמֲעׂשֵ ְּוֵכן ּבְ ְגֶלה ּ הוא ַהּנִ , ּׁשֶ
ָמה ְו ׁשָ ל ַהִמְצָוה ִהיא ַהּנְ ְסָתר ְדַהְינו ַהסֹוד ׁשֶ ְּוַהּנִ ּ ּ ּ הוא ּ ָלה ׁשֶ ַּהַחיות ׁשֶ ּ ּּ ּ

ַרך ְַמהותֹו ִיְתּבָ ָמה, ּ לֹא ְנׁשָ לֹא ַכָוָנה הוא ְכגוף ּבְ ה ּבְ עֹוׂשֶ ְּוָלֵכן ְכׁשֶ ּ ּּ ּ ִּכי , ּ
ְצָוה הוא ַהגוף ה ַהּמִ ַּמֲעׂשֵ ָמה , ּּ ׁשָ הוא ַהּסֹוד הוא ַהּנְ ָוָנה ׁשֶ ְּוַהּכַ ּ ּ

ְצָוה ל ַהּמִ ְּוַהַחיות ׁשֶ ְּוָצִריך ְלַיֵחד ַהג, ּ ָמהְ ׁשָ ְּוֶזה ִנְקָרא ִיחוד , ּוף ִעם ַהּנְ
ִכיְנֵתי ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ הוא ַהגוף ִעם , ּהְּ ה ׁשֶ ְמַיֵחד ַהַמֲעׂשֶ ּׁשֶ ּּ ּ ּ

ה ִיחוד  ַעְצמֹו ְוַנֲעׂשֶ רוך הוא ּבְ ַרך ּבָ ם ִיְתּבָ הוא ַהׁשֵ ָמה ְוַהַחיות ׁשֶ ׁשָ ַּהּנְ ּ ּ ּ ְּ ְ ּ ּ
ָכל ָהעֹוָלמֹות כו   .'ּּבְ

יל ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמןְמאֹור ( ְרנֹוּבִ ׁשֶ ינו ְמַנֵחם ַנחום ִמּטְ ֵּעיַנִים ְלָהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבֵ ּ ּ ּ ת ,ּ ּ ָפָרׁשַ
ַהֲעלְֹתך   )ָּבְ

ין ִאּסור ְלֶהֵתר  )ה ַּעל ְיֵדי סֹוד ַהתֹוָרה ֵיַדע ְלַהְבִחין ּבֵ ּּ  

ָמַנע ָרָזא ְדִעָקָרא ִדְתֵרי תֹורֹות ּוָמאן ּדְ ִאלו ַא, ּ ּּכְ ר ָעְלָמא ּ ְהּדַ
ְּלתֹהו ָובֹהו ּ.  
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ִּתקוֵני זַֹהר ִתקון י( ּּ ּּ   .)ח"ּ ַדף ל-ט "ּ

ְרָמִזים ָהָי ָּכל ֵאלו ַהּנִ ּ ָלה ְוָרִזין ְדאֹוַרְיָתאהּ ּ ַעל ִפי ַהַקּבָ ּ ְּוֶזהו ִעָקָרה, ּ ּּ 
ל תֹוָרה ָהָי, ּׁשֶ ִאהּוְלִפי ַהּסֹוד ׁשֶ יִדיַעת ַהַתּנָ ל ּבִ ים ּ ְמֻקּבָ
ֵתי תֹורֹות ַלֲהָדֵדי,יםְוָהָאמֹוָרִא רו ַהׁשְ ן ִחּבְ ּ ּכֵ ּ ְּדִאם לֹא ֵכן ְיכֹוִלין , ּ
ַּלֲהפֹך ַהכֹל ְ.  

א, ֵּסֶפר ַהָקֶנה( ִגיד ַהָקדֹוׁש ִמָקאְזִניץ ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ָרֵאל ְלַהּמַ אֹור ִיׂשְ ּהוָבא ּבְ ּ ּ ּ  ַעל ,ּ
ם ַּהִתקוִנים ׁשָ ּ ּ(  

תֹוך ַה ין ַמִים ָלָמִים ְְיִהי ָרִקיַע ּבְ ָּמִים ִויִהי ַמְבִדיל ּבֵ ית א ז(ּ ֵראׁשִ , )ּבְ
ין ִאסור , ָּהָכא ָרָזא ְלִאְתַעְסָקא ְבאֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה א ּבֵ ּוְלַאְפָרׁשָ ּּ

ְּוֶהֵתר כו ּ'.  
ִּתקוֵני זַֹהר ִתקון מ( ּּ ּּ   .)ּ ַדף פ-' ּ

ֵּפרוׁש ִּכי ַעל ְיֵדי סֹוד ְוָרָזא ְדתֹוָרה יֹוֵדַע, ּ ַעל ֶפה ּ ּבְ ר תֹוָרה ׁשֶ ּ ְלַחּבֵ ּ
ְכָתב ּבִ ין ִאסור ְלֶהֵתר,ִּעם תֹוָרה ׁשֶ ּ ְלַהְפִריׁש ּבֵ ּ ֵסֶפר , ּ ָכתוב ּבְ ּוְכמֹו ׁשֶ ּּ

תֹוָרה ָצִריך ֵליַדע  ,ַּהָקֶנה רֹוֶצה ִלְהיֹות מֹוֵרה הֹוָרָאה ּבַ ִמי ׁשֶ ְּדְ ּ
סֹוד ַהתֹוָרה  ר ְוֶזה ָפסולּּבְ ָּלָמה ֶזה ָכׁשֵ ּ ּ זַֹהרְוֶז. ּ ָכתוב ּבַ ּה ׁשֶ ּ ל  :ּ ּכָ

ְלהֹון ַּתְלמוָדא ּדִ רו ֵליה, ּ אֹוַרְייָתא ִסּדְ ַּעל ָרִזין ּדְ ָכתוב . ּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ּ
ָקֶנה ְגָמָרא כו, ּּבַ ים ַהִלמוד ּבַ ְּוַעל ָידֹו ְמָפְרׁשִ ּּ ִּכי ָכל ַהֶהֵתר הוא ִמַצד ', ּּ ּ ּ ּ ּ

ְּוָכל ִאסור הוא ִמַצד ַהִדין, ָהַרֲחִמים ּ ּ ּ ּ.  

ר ְּכ ְבֵריֶהם ַעל ָרִזין ָבר נֹוַדע ֲאׁשֶ רו ּדִ ַתְלמוָדא ִסּדְ ָּמאֵרי ּדְ ּ
אֹוַרְיָתא ְבֵריֶהם, ּדְ   .ְּוָהִראׁשֹוִנים ֶהֱעִלימו ּדִ

ְּפִרי קֶֹדׁש ִהלוִלים ַדף ב( ּּ ּ(.  

ָלה   )ו ִלי ָחְכַמת ַהַקּבָ ר ָלבֹוא ִליִדיַעת ַהּבֹוֵרא ּבְ   ִּאי ֶאְפׁשָ

לֹמֹה ֵלם ע ֶאתּדְַבִני  ְּוַאָתה ׁשְ ֵלב ׁשָ ֱּאלֵֹהי ָאִביך ְוָעְבֵדהו ּבְ ָ.  
ִּדְבֵרי ַהָיִמים א (   )ט, ח"כ' ּ

ְתמֹוָדע ַההוא ִדְיִהיב ֵליה אֹוַרְייָתא ר ַנׁש ָלא ִאׁשְ ִּאי ּבַ ּ י , ּ ּוַמּנִ
ֵּליה ְלַנְטָרא ָלה יה ְוָעִביד ִפקודֹוי, ּ ִחיל ִמּנֵ ֵּאיך ּדָ ּ ּ ּ ְ.  

ַהְקָדָמ( ִּתקוֵני זַֹהר ּבַ ּּ   .)ּה ַדף וּ



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]274[                   אֹור

ָלה ִכיְנָתא ְכִאֵלין ָמאֵרי ַקּבָ ׁשְ ְתמֹוָדע ּבִ ֵּלית ִסְכְלָתנו ְלִאׁשְ ּ ּ ּ ּ.  
ַהְקָדָמה ַדף א( ִּתקוֵני זַֹהר ּבַ ּ ּּ   )'ַּעּמוד ב' ּ
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  –ח ֶּפֶרק  –

ְּסֻגַלת ֵסֶפר ַהזַֹהר ּ  
  ַּהזַֹהר ָמקֹור ְלָכל ִסְפֵרי ַהְיֵרִאים  )א

ֵּסֶפר ַהזַֹהר ּבֹו ָדבו ּ ְרִתיּ י וְבקוִמי ּבֹו ִנְקׁשַ ְכּבִ ׁשָ ר ּבְ י ַעד ֲאׁשֶ ּק ַנְפׁשִ ּ ּ ,
י ַקט ִלּבִ ֱאֶמת ַהֵסֶפר ַהָלֶזה ָידוַע וְמֻפְרָסם ְסֻגַלת , לֹא ָנח ְולֹא ׁשָ ִּכי ּבֶ ּ ּּ ּ ּ

ל ,ְּוהוא ָמקֹור ְלָכל ִסְפֵרי ְיֵרִאים, ִעְסקֹו ּבֹו ּנו נֹוְבִעים ּכָ ּ וִמּמֶ ּ
ם ַהְתִמיָמה ְוכוַּהּמוָסִרים ְוַאֲהַב ֵ ּת ַהּשׁ ּ'.  

יל ֵמַאְפָטא ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ( ַע ֶהעׁשִ ַעל ֲעֶטֶרת ְצִבי ְלַרּבֹו ָהַרב ַאְבָרָהם ְיהֹוׁשֻ ִּמתֹוך ִמְכָתב ּבַ ּ ּ ְּ

  )ִלְבָרָכה

ע  )ב ֵני ֵתׁשַ ָּראוי ִלְלֹמד ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ִעם ִתינֹוקֹות ּבְ ּ ּּ ּּ ֵדי , ּ ּכְ
ְרָאָתם  ּיִ   ִּתְהֶיה קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמָתםׁשֶ

ּלו ַעִמי ׁשֹוֵמַע ִלי ינות גֹוֵבר ָהיו לֹוְמִדין , ּ ַהּמִ ּדֹור ָהַרע ַהֶזה ׁשֶ ּּבַ ּּ ּ
ִנים ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים  ָעה ׁשָ ן ִתׁשְ ִּעם ִתינֹוק ּבֶ ּ ּ ּּ הּ  הְוָהָי, ַּלֲהגֹות ּבָ

  .ִּיְרַאת ֶחְטאֹו קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו ְוִיְתַקֵים
ּנֹוֵצר ֶחֶסד ַעל ַמֶסֶכת ָאבֹות ֶפֶרק ד( ָנה כ' ּ   )'ִמׁשְ

י ְדָלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר, ְּקִריַאת ַהזַֹהר  )ג ּהוא , ַּאף ַעל ּפִ
ָמתֹו ה וְלִנׁשְ ִכיָנה ַהְקדֹוׁשָ ִּתקון ַלׁשְ ּּ ּ ּ ּ  

ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוכו ָּצִריך ִלְקרֹות ּבְ ּ ַּאף ַעל ַגב ְדָלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר' ְ ּ ,
ָמתֹוּכִ ּי ִתקון ָגדֹול ְוָעצום ְמאֹד ְלַמְטרֹוִניָתא וְלִנׁשְ ּ ּ ּּ ּ ַכּנֹוָדע ִמַכָמה ּ ּ ּ

  .ְטָעִמים
סֹוף ֵסֶפר טוב ָהָאֶרץ ְלמֹוֵרינו ָהַרב ָנָתן ( ה ְזכוָתא ּבְ ינו מׁשֶ בועֹות ְלָהַרב ַרּבֵ ִּתקון ֵליל ׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ִפיָרא   )ּׁשַ
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ֵא, ַּהלֹוֵמד ֹזַהר  )ד י ׁשֶ רוך הוא , ינֹו ְמִבינֹוַאף ַעל ּפִ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ
ְּמַתֵקן ְדָבָריו יַע ֲהָו' - ּ ֵתיַה ִעם 'ה"ָיּתֹוׁשִ ַּהֵתבֹות ו ּׁשְ ֵתיּ  ּׁשְ

א ,ַהּכֹוְלִלים ִגיַמְטִרּיָ ּר ִתקוִני"ֹזַה 'ּבְ ּ   'ם"ּ

ַּהלֹוֵמד ַהזַֹהר ּמֹוִציא , ּ ֶ ֲּאִפלו ֵאינֹו יֹוֵדַע ְוֵאינֹו ֵמִבין ַמה ּשׁ ּ
ָבָריו, ִּמִפיו רוך הוא ְמַתֵקן ּדְ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ּּ ְּוָכך ָאְמרו ַקָמאי וְסָמכוהו . ְּ ּ ּ ּּ ְ

ַּאל ִתְקֵרי ְוִדְגלֹו ֶאָלא ְוִדלוגֹו, ַאְקָרא ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה ּ ּ ָהַרב . ּ ְּוַעֵין ּבְ
ם ה"ִחיָד ׁשֵ קוְנְטֵרס טֹוב ַעִין ּבְ   .'ּא ְוכו"א ז"ּא ּבְ

ּוְלִפי ֶזה ִיְתָפֵרׁש  ָאָדם הוא ִכְבֵהָמה ְוֵאינֹו , ִלְרמֹז לֹוּ ְּדַאף ַעל ַגב ׁשֶ ּ ּ ּ
ָכרֹו, יֹוֵדַע ִלְקרֹות ַמָיא ִיְכְפלו לֹו ׂשְ ִּעם ָכל ֶזה ִמׁשְ ּ ּ ּ ָפסוק . ּ ְּוֵיׁש ֶרֶמז ּבַ ּ

ְּתִהִלים ( יַע ֲהָו' )לו זּ ָּאָדם וְבֵהָמה תֹוׁשִ יַע ֲהָו'ְּדֵתבֹות , 'ה"ָיּ  'ה"ָיּתֹוׁשִ
ל ֵתבֹות ַיֲעלו ְכִמְסַפר ֵתבֹות ִּעם ַהֵתבֹו ֵתי כֹוְלִלים ׁשֶ ּת וׁשְ ּ ּּ ּ ּּ ר "זַֹה'ּ

ִּתקוִני ִדְקדוק צ 'ם"ּּ ּּבְ   .ח"ּ
ַּהְקָדַמת ַהּמֹוִציִאים ָלאֹור ֵסֶפר ַהִתקוִנים ְדפוס ִליוֹוְרנֹו( ּּ ּ ּּ(  

ִּלְלֹמד ֹזַהר ְוִתקוִנים אֹו ֹזַהר ָחָדׁש ֹקֶדם ַהְתִפָלה  )ה ּּ ּ  

ּקֶֹדם ַהְתִפָל רּ ִדּבור ָכל ַמה ְדֶאְפׁשָ ּה ְלַמֵעט ּבְ ּ ְוִלְלמֹד ֵאיֶזה ִעְנָין , ּ
ִתקוִנים זַֹהר ַהָקדֹוׁש אֹו ּבַ ּּבַ ּ ּּ זַֹהר ָחָדׁש ּ   .אֹו ּבְ

ית ַאֲהֹרן( ֵסֶפר ּבֵ ֵּסֶדר ַהיֹום ְוַאְזָהרֹות ַהקֶֹדׁש ּבַ ּ ּ(  

ֹּזַהר ֲהָכָנה ַלְתִפָלה   )ו ּ  

ם טֹוב ִצָוה ַלֲאָנׁשָ ַעל ׁשֵ ל ְתִפָלה ִיְלְמדו ַמֲאַמר יו ַּהּבַ קֶֹדם ּכָ ּׁשֶ ּּ ּ
ּזַֹהר ְוִתקוִנים ּ.  

ִּלקוֵטי תֹוָרה ( ּ יל(ּ ְרנֹוּבִ   )'ּטור ג' ַּדף ט', ַהְדָרָכה ז) ְטׁשֶ

ִּלּמוד ַהזַֹהר מֹו   )ז ֱאֶמתִעּ   ּיל ִלְתׁשוָבה ּבֶ

ָיִמים ֵאלו  ה ּבְ ְּוַיְרּבֶ ְצָדָקה וְבִלמוד זַֹהר ְוִת] ְּיֵמי ֱאלול[ּ ּּבִ ּקוִנים ּּ ּ
ּוְתִהִלים ּ.  

ע ִסיָמן ח( ֶאְצּבַ   )ח"ֶקַטע רמ' מֹוֶרה ּבְ
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ל ִלּמוד  )ח ִּלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ְמרֹוָמם ַעל ּכָ ׁשֶ, ּּ ם לֹא ָיַדע ּבְ ּגַ
ְקִריָאתֹו ְטֶעה ּבִ ּיִ   ַמאי ָקָאַמר ְוַאף ׁשֶ

ל ִלּמוד ִּלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ְמרֹוָמם ַעל ּכָ ׁשֶ, ּּ י ַּגם לֹא ָיַדע ַמאּבְ
ְקִריָאתֹו ִיְטֶעה ּבִ ָמה. ָּקָאַמר ְוַאף ׁשֶ ׁשָ ְּוהוא ִתקון ָגדֹול ַלּנְ ּּ ַהַגם , ּּ ְּלִפי ׁשֶ

רוך הוא ל ַהָקדֹוׁש ּבָ מֹוָתיו ׁשֶ ְּדָכל ַהתֹוָרה ׁשְ ְּ ּ ּ ה , ּ ׁשָ ִּמָכל ָמקֹום ִנְתַלּבְ
ַכָמה ִספוִרים ּּבְ ּ ְּוָאָדם ַהקֹוֵרא וֵמִבין ַהִספוִרים נֹוֵתן ַד, ּ ּ ּּ ּ ט ּ ְּעתֹו ַעל ְפׁשָ ּ

ַּהָפׁשוט ָגלוי, ּ ֲּאָבל ֵסֶפר ַהזַֹהר ִמן ַהסֹודֹות ַעְצָמן ּבְ ּ ֵהם , ּ ְּוַהקֹוֵרא יֹוֵדַע ׁשֶ
ג יג ְוֹעֶמק ַהֻמׂשָ ֵאינֹו מוָבן ִמקֶֹצר ַהַמׂשִ ּסֹודֹות ְוִסְתֵרי תֹוָרה ֶאָלא ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ.  

ם ִסיָמן מ(   )ד"ׁשָ

ֱאֶמת ַעל ַחטֹ ָּצִריך ָלׁשוב ּבֶ ּ ִנים ְ ה ׁשָ ּאות ְנעוִרים וְלִהְתַעּנֹות ֲחִמׁשָ ּ ּ
בוַע ְוכו ׁשָ ְּרצוִפים יֹום ֶאָחד ּבְ ּ י ְוִלְלמֹד ,'ּ ׁשִ ּ ְוִלְהיֹות ֵנעֹור ָכל ֵליל ׁשִ ּ

אֹותֹו ַלְיָלה ַתַנ ָנה, ְך"ּּבְ ית ָחְכָמה, זַֹהר, ְּגָמָרא, ִמׁשְ ִּתקוִנים, ֵראׁשִ ּ ֵעין , ּ
  .'ַּיֲעקֹב ְוכו

ִּלקוֵטי ת( ּ יל(ֹוָרה ּ עְרָנאּבִ   )'ַהְדָרָכה א) ְטׁשֶ

הוא ָקׁשור ָפַגם ְוִנְפַסק ַהֶחֶבל ׁשֶ ָּאָדם ׁשֶ ּ ּ ַכַמֲאָמר ,ּ ַיֲעקֹב ֶחֶבל "ּ
ר ִדּבוִרים ַזִכים, "ַנֲחָלתֹו ְּוִלּבֹו ְמֻטְמָטם ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלַדּבֵ ּ ְָאז ָצִריך , ּ

ַרך ֵא ְְלִהְתּבֹוֵנן ִמַגְדלות ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ּ ְמַמֵלא ָכל ָעְלִמין ְוסֹוֵבב ָכל ּ ּיך ׁשֶ ּ ּּ ְ

ָּעְלִמין ְוֵלית ֲאָתר ָפנוי ִמיֵני   .ּהּ

ית ַדַעת"ְּוֶזהו  ם ֵראׁשִ ִּיְרַאת ַהׁשֵ ַּדַעת ִהיא ְלׁשֹון ִהְתּבֹוְננות , "ּ ּ
א ֵלב, ּוִביָנה ִלּבָ ֶּזהו ָחְכָמה ּבַ ְּוִעָקר הוא ַעל ְיֵדי ַהתֹוָרה. ּ ּ ָכתוב , ּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ּ

ל ְתִפָלה ִיְלְמדו  קֶֹדם ּכָ יו ׁשֶ ִצָוה ַלֲאָנׁשָ ם טֹוב ׁשֶ ַעל ׁשֵ ם ַהּבַ ׁשֵ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ
ַּמֲאַמר זַֹהר ְוִתקוִנים ְוכו ּ ּ'.  

ם ַהְדָרָכה ז(   )'ׁשָ

יקו ְלָבֵאר סֹודֹוָתיו   )ט ל עֹורֹות ֵאיֵלי ְנָביֹות לֹא ַיְסּפִ ּּכָ
ר לֹא ְי ל ֵסֶפר ַהִתקוִנים ֲאׁשֶ ְּוִרְמזֹוָתיו ׁשֶ ּ   ִכיֵלם ָהַרְעיֹוןּ

ַּעל ֵסֶפר ַהִתקוִנים ְלַבד לֹא ַיְסִפיקו ֲאָלִפים ְסָפִרים ְלָבֵאר  ּ ּּ ּ
ם ֵיׁש ׁשָ ּעֶֹצם ִרּבוי ַהּסֹודֹות ׁשֶ ר לֹא ְיִכיֵלם ָהַרְעיֹון, ּ ַּכָידוַע ַלכֹל , ֲאׁשֶ ּּ ּ
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ת ַהִתקוִנים ַהָקדֹוׁש ַּגְדלות ְקֻדׁשַ ּ ּּ ּּ ר ָכל עֹורֹות ֵאיֵלי ְנ, ּ ָביֹות לֹא ֲּאׁשֶ
ַּיְסִפיקו ְלָבֵאר סֹודֹוָתיו ְוִרְמזֹוָתיו ּ.  

יחֹות ָהַר( ֶרְסֶלב ִסיָמן רפ"ׂשִ ינו ַנְחָמן ִמּבְ   )ה"ּן ַרּבֵ

עֹוָלם   )י ּבָ ל ַהָחְכמֹות ׁשֶ לוִלים ּכָ ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ  

ת ַהִתקוֵנ ַבח ַגְדלות ְקֻדׁשַ ׁשֶ ִּהְפִליג ְמאֹד ַכָמה ְפָעִמים ּבְ ּּ ּ ּּ ּ ּ . י זַֹהרּ
יֵמי ֱאלולהְוָהָי לֹא ּבִ ָנה ֲאִפלו ׁשֶ ָכל ַהׁשָ יֹוֵתר ַגם ּבְ ּ ָרִגיל ַלֲעֹסק ּבֹו ּבְ ּּ ּ ּּ .

עֹוָלם ְוכו, ְוָאַמר ּבָ ל ַהָחְכמֹות ׁשֶ לוִלים ּכָ ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּכְ ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּּ'.  
יחֹות ָהַר( ֶרְסֶלב ִסיָמן קכ"ׂשִ ינו ַנְחָמן ִמּבְ   )ח"ּן ַרּבֵ

ִלּמו ה ְלָהִביןהּד ַהזַֹהר ָהָיּּבְ ִיְזֶכּ ה ַעד ׁשֶ   .ּ ּבֹוֶכה ַהְרּבֵ
יחֹות ָהַר( ֶרְסֶלב ִסיָמן ח"ׂשִ ינו ַנְחָמן ִמּבְ   )'ּן ַרּבֵ

ַהִתקוִנים, ַּהזַֹהר ָקדֹוׁש ְונֹוָרא   )יא ַּאך ֵאין ֶעְרּכֹו ּכְ ּ ּ ְ  

ַּפַעם ַאַחת ָאַמר ְכַמְתִמיַה ּ ִוין, ּ ּזַֹהר  ֵסֶפר ַה,ֵּאֶצל ָהעֹוָלם ַהכֹל ׁשָ
ְּוַהִתקוִנים ּ ְּוַהמוָבן ִמְדָבָריו ָהָיה. ּ ּ ין , ּ ֱאֶמת ֵיׁש ִחלוק ָגדֹול ְוָעצום ּבֵ ּבֶ ּׁשֶ ּּ ּ

ֵּסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש וֵבין ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּּ ּּ ֶפר ַהזַֹהר , ּ ּסֵ ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ
ת, ּהוא ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ְמאֹד ַ ְֵאין לֹו ׁשום ֵעֶרך ֶנֶגד ְקֻדּשׁ ל ּ  ְוסֹודֹות ׁשֶ

ֵּסֶפר ַהִתקוִנים ּּ.  
ֶרְסֶלב"ַּחֵיי מֹוֲהַר( ינו ַנְחָמן ִמּבְ   )ט"שנ, ּן ַרּבֵ

ם   )יב   ַּעל ָידֹו ְיכֹוִלים ִלְראֹות ֹנַעם ַהׁשֵ

ִר"ְּכִתיב  ׂשָ י ֵתבֹות , "ּי ֶאֱחֶזה ֱאלֹוַה"ִמּבְ י 'ַרּתֹוַרת 'ִמָּראׁשֵ ּבִ
  .ֹוַחאי'ין 'ּבְֶמעֹון 'ׁשִ

ית ַאֲהֹרן( עֶֹמר"ַל, ּבֵ   )ג ּבָ

ָמה   )יג ׁשָ ך ַהּנְ   ְְלׁשֹונֹו ְמַזּכֵ

לֹא ָזָכה ְלָהִבין ַהזַֹהר ִּמי ׁשֶ ל ִּכי , ַּאף ַעל ִפי ֵכן ִיְלמֹד, ּ ַּהָלׁשֹון ׁשֶ
ָמה ׁשָ ך ַהּנְ ְַהזַֹהר ְמַזּכֵ ּ.  

ּאֹור ַצִדיִקים ְלָהַרב ֵמִאיר ַפאְפִריׁש( ּ   )ז"ְסִעיף ָקָטן ט' ִסיָמן א, ּ
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ֵצ   )יד   ל ֵמָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹותְּסֻגָלה ְלִהּנָ

עור ָּכל ֵסֶפר ַהזַֹהר ְמֻיָסד ַעל מוָסִרים ְגדֹוִלים ַעד ֵאין ׁשִ ּּ ּ ּ ּוִבְפָרט , ּ
ִכיְנֵתי ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ִּלְהיֹות ֶמְרָכָבה ְלִיחוד קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ִנים ', ּ ּוֵמִעיר ֵעיֵני ְיׁשֵ

ִּמַתְרֵדָמָתם ּוא ִנמֹוַחִאם ֶאֶבן ה, ּוֵמִסיר ֵלב ָהֶאֶבן, ּ ּהוא ְסֻגָלה ְוַגם , ּ ּ
ִים ַהֵזידֹוִנים ֵצל ִמּמַ ִרים ַהְמָאֲרִרים,ְּלִהּנָ ָחְכַמת ,  ַמִים ַהּמָ

ַּהִחיצֹוִניות עֹוָלם , ּ ר ֵאין ָחְכָמה ּבָ ַעְצמֹו ֲאׁשֶ ְּוָכל ַהטֹוֵעם ִמֶמּנו ִיְטעֹם ּבְ ּ ּ
ְלָעָדה ְלֶאֶפס ְוָכל ַהָחְכ, ּ ִסְתֵרי ַטֲעֵמי תֹוָרה,ְּכָחְכַמת ֻעְמקֹו ּמֹות ִמּבִ

בו ְּותֹהו ֶנְחׁשְ ּ.  
ה טֹוב( ִסְפרֹו סור ֵמַרע ַוֲעׂשֵ י ְצִבי ֱאִליֶמֶלך ִמִדינֹוב ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ּבְ ּמֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ּּ ּ ְ(  

ָמה   )טו ׁשָ   ְּסֻגָלה ְלַטֵהר ַהּנְ

ַּעל ֶדֶרך ְדִאיָתא  ְלׁשֹון ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש הוא ְמֻסָגְּ ּׁשֶ ּ ּ ָמה ַאף ּּ ׁשָ ל ַלּנְ
ָאַמר ֶ ָלל ַמה ּשׁ ֵאינֹו ֵמִבין ּכְ ם, ׁשֶ ל ּבֹׁשֶ ְכָנס ַלֲחנות ׁשֶ ל ַהּנִ ְּכָמׁשָ ַאף ַעל , ּ

לֹא ָלַקח ְכלום ִּפי ׁשֶ ּ ּ ִּמָכל ָמקֹום ֵריַח טֹוב ָקַלט ִעמֹו, ּ ּ.  
ִלקוִטים( ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ּבַ ּ ֵקִני,ּּ ְתִחיל ִיׁשָ ּ ִדּבור ַהּמַ ּ ּ(  

ָלהִיְל ִסְפֵרי ַקּבָ ֶהם ֹיאַמר ִדְבֵרי ַהזַֹהר , מֹד ּבְ ְּוַאף ִאם ֵאינֹו ֵמִבין ּבָ ּ
ְּוִתקוִנים ָמהִּכי , ּ ׁשָ   .ֵּהם ְמֻסָגִלים ְלַטֵהר ַהּנְ

ִּסדור ָהֲאִר( י ַיֲעקֹב ָקאִפיל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה" קֹול ַיֲעקֹב"י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה "ּ ָוַנ, ְּלַרּבִ ֵסֶדר ּכַ ת ּּבְ
ַּהִלּמוד ּ(  

ם טֹוב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַעל ׁשֵ ג:ָאַמר ַהּבַ ְּדָבִרים ַהְכָלל ֵהֶפך ִמַמה '  ּבְ ְּ ּ
ה ְוֶאָחד כו ָאְמרו ֶאָחד ַהַמְרּבֶ ּׁשֶ ּּ ְיַכֵון' ּ ּוִבְלַבד ׁשֶ ֶּאָלא ֶאָחד ַהְמַכֵון כו, ּּ ּ ּ '

ה ַיְרּבֶ ּוִבְלַבד ׁשֶ ׁשָ, ּ ֲּאִמיַרת ַהזַֹהר ְמֻסָגל ַלּנְ ִקיַדת ִמְקָואֹות , ָמהּ ׁשְ
ְּמַטֵהר ַהגוף ָּאְמרו ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ְנִתיַנת ְצָדָקה, ּ  ַהּנֹוֵתן :ּ

ִיְחֶי ִביל ׁשֶ ׁשְ ִני ֲהֵרי ֶזה ַצִדיק ָגמורהֶּסַלע ִלְצָדָקה ּבִ ּ ּבְ ּ ְּדַעל ָכל ָפִנים , ּ ּ ּ
  .ֶאת ֶהָעִני' ְּמַחֶי

ׁשֵ"ֵסֶפר ְנִתיב ַרׁשִ( י ִהֵלל ִמָפאִריְטׁש, "מֹוִרי"ם י ּבְ ֲּהלֹא הוא ָהַרב ַהַצִדיק ַרּבִ ּּ ּ ּ(  

ֵסֶפר ַהזַֹהר ַאף ַעל ַגב ְדָלא ָיַדע ְולֹא ֵמִבין ַמאי ָקָאַמר ַּיֲעֹסק ּבְ ּ ּ ,
ָמָתא ִלְקרֹא ִּמָכל ָמקֹום  ִכיְנָתא וְלִנׁשְ ל ַהזַֹהר ְמֻסָגל ִלׁשְ ַּהָלׁשֹון ׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ל ֵע   .ֶּסק ַהתֹוָרהּבֹו יֹוֵתר ִמּכָ
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א( ְעָנא ַרּבָ ִּתקון ֵליל הֹוׁשַ ּ   )ִסְפֵרי ְיֵרִאים, ּ

ֵפרוׁש ִמִפי ַאְדמֹו ַמְענו ּבְ ׁשָ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ ּ ַעל ַהַתְנָיא(ּר ַהָזֵקן "ּּ ) ּּבַ
ִלַיאְזִני ִחיַנת ִטְמטום ַהּמַֹח ְוכו, ּבְ ֵיׁש ּבְ ּׁשֶ ּ ּוְלֶזה מֹוִעיל ְקִריַאת ', ּ

ְבֵרי ַהזַֹהר ַהָקד ּּדִ ָלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמרּ   .ֹוׁש ַאף ּדְ
מֹות ַעּמוד ס, א ֵמהֹוִמיל"להרי, ָחָנה ֲאִריֵאל(   )ד"ּׁשְ

ָכל יֹום   )טז לֹא ָיִבין ַהזַֹהר ִיְלֹמד ּבְ ַּאף ִמי ׁשֶ ּ  

ָכל יֹום ְדַבר ָמה לֹא ָיִבין ַהזַֹהר ִיְלמֹד ּבְ ַּאף ִמי ׁשֶ ּ ּ ִכי ַהָלׁשֹון הוא ,ּ ּ ּ
ָמה ׁשָ   .ְּמֻסָגל ַלּנְ

רוך ִמּבוַדֶפְסט-ָּהגֹות ַצִדיִקים ַהְנ( לֹמֹה ּבָ י ׁשְ ּ ַהְנָהגֹות ְוֶדֶרך ָהָאָדם ֵמַרּבִ ּ ְּ ְ(  

ֵעת ַהְתִפָלה  )יז בֹות ָזרֹות ּבְ ְחׁשָ ֵצל ִמּמַ ְּלִהּנָ ּ  

ַמְעִתי ִמַמֲהָר ּׁשָ ם ַאְדמֹו"ּ ׁשֵ ָאַמר ּבְ ַעל (ּר ַהָזֵקן "ּם ַהֵלִוי ָיֶפה ׁשֶ ּבַ
ִג) ַּהַתְנָיא ָמתֹו ּבְ ֵעת  :ְנֵזי ְמרֹוִמיםִנׁשְ בֹות ָזרֹות ּבְ ְּסֻגָלה ְלַמְחׁשָ

ַּהְתִפָלה  ְּדָרִכים ְוכו' ּהוא גּ ָמה ְוֵכן ', ּ ׁשָ ֵּסֶפר ַהזַֹהר ַהָלׁשֹון ְמֻסָגל ַלּנְ ּ ּ
ַּאף ַעל ִפי ְדָלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ג, ּ ְּדָבִרים ֵאלו ֵאיָנם ' ְּוָלֵכן ֵכיָון ׁשֶ ּ ּ

ְּצִריִכים ַכָוָנה בֹות ָזרֹותן ָלֵכ, ּ ְחׁשָ ָבה ִמּמַ ֲחׁשָ   .מֹוִעיִלים ְלַטֵהר ַהּמַ
ַּמַאְמֵרי ִדְבֵרי ֱאלִֹקים ַחִיים ֵמַאְדמֹוֵר, ֵּסֶפר ִמְגָדל עֹז(   )ו"ַּעּמוד תכ, ד"י ַחּבָ"ּ

ְתִפָלה ְוכו ֵרה ְדָבִרים ֵהם ְלָהִסיר ָכל ַהמֹוְנִעים ּבִ לֹׁש ֶעׂשְ ּׁשְ ּ ּ ּ ' ְוַהג', ּ
ּהוא ֵעֶסק ְוִלמו זַֹהר ִמְלׁשֹון ֶהָאָרהד ּּ ְמָצִאים ּבַ ְבֵרי מוָסר ַהּנִ ּּדִ ּ ּ ,

הוא ָחְכַמת ֱאֶמת ך ׁשֶ ְמקֹום ַהחֹׁשֶ ִאיר ּבִ ּמֵ ּׁשֶ ְ.  
ת ָתבֹוא( ִּלקוֵטי תֹוָרה ָפָרׁשַ ּּ ּּ(  

זַֹהר ַהָקדֹוׁש   )יח ק ּבַ קֹונֹו ִיְדּבַ ק ּבְ ָּהרֹוֶצה ְלִהְתַדּבֵ ּ ּ  

ָמעוִני ַאַחי ְוֵרַעי י ֱאֶמת ֲאִמַתת  ַהֲחֵבִרים ,ּׁשְ תֹוְקִקים וְמַבְקׁשֵ ַּהִמׁשְ ּּ ּ ּ
ֵהיָכלֹו,ֲּעבֹוַדת ַהֵלב ם וְלַבֵקר ּבְ נַֹעם ַהׁשֵ ּ ַלֲחזֹות ּבְ ּ תֹוַחח , ּ י ִתׁשְ ַּנְפׁשִ ּ

ֵסֶפר ַהזַֹהר ק ּבְ ר ָידוַע וְמֻפְרָסם ְסֻגַלת ֵסֶפר ַהזַֹהר, ְּוִתְדּבַ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ ּ ּ 
  .'ְּוכו

ה(   ) טֹובֵּסֶפר סור ֵמַרע ַוֲעׂשֵ
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חוץ    )יט מֹו ַהָדר ּבְ ֵאינֹו לֹוֵמד ֹזאת ַהָחְכָמה הוא ּכְ ִּמי ׁשֶ ּּ
ֵאין לֹו ֱאלַֹקָלָאֶרץ ְו ִמי ׁשֶ   ידֹוֶמה ּכְ

ר , ְוַתֲאִמין ִלי ָאִחי מֹו ַהּדָ ֵאינֹו לֹוֵמד ֹזאת ַהָחְכָמה הוא ּכְ ִּמי ׁשֶ
ֵאין לֹו ֱאל ִמי ׁשֶ חוץ ָלָאֶרץ ְודֹוֶמה ּכְ ַּהַתֲאוֹות ַאַחר ׁשֶ, י"ֵקֹוּּבְ

ָהֱאמוָנה ָאָדם ְסֵפקֹות ּבְ ִרים ְוַהֵיֶצר ֵמִסית וַמְכִניס ּבָ ִּמְתַגּבְ ּ ּ ֲאָבל , ּ
ָחְכָמה ְוכו ַכפֹו ְועֹוֵסק ּבְ ים ַנְפׁשֹו ּבְ ׂשִ ַּהּמֵ ּוַבזַֹהר ְלָהִבין' ּ ר , ּ ׂשֵ ִּנְתַבּ

ַמִים ָהרֹוֶמֶמ ַגת ַהָחְכָמה ְוִיְרַאת ׁשָ ֵלב ָכל ֲחַכם ֵלב ַהׂשָ ּּבְ ּת ַצח ְוָצלול ּ
ְפִליא ְפָלאֹות, ֶוֱאֶמת ם ַהּמַ ֵ ַדְרֵכי ַהּשׁ ֵאר לֹו ׁשום ָסֵפק ּבְ ָ ְּולֹא ִיּשׁ ּ ,

ָרֵאל ְּוַיֲעמֹד ַעל ִעְקֵרי ִעְנְיֵני ֱאלֹוקות ֱאלֵֹקי ִיׂשְ ֵאר לֹו ׁשום ָסֵפק , ּ ְּולֹא ִיׁשָ ּ
ָיא ְכָלל ְּוקוׁשְ ּ.  

ה טֹוב(   )ֵּסֶפר סור ֵמַרע ַוֲעׂשֵ

ְפֵתַח ְוהוא ַהּסֹוֵגרֵּסֶפר ַהזֹ  )כ ַּהר הוא ַהּמַ ּּ  

ִסְפֵרי ְיֵרִאים, ְּוַתְכִלית ַהְדָבִרים ך ּבְ ק ַנְפׁשְ ִתְדּבַ ְָכׁשֶ ּ ָכל , ּ ִתְרֶאה ּבְ ּׁשֶ
ֵּעת ִחיוְבך ְלבֹוֵרא ָכל ָעְלִמין ָ ּ כֹוָלאּוִבְפָרט , ּ ֵסֶפר ַהֹזַהר ִעיָקָרא ּדְ ּּבְ ּ ,

ך ְָוהוא ַיְלֵהב ִלּבְ ְלהֹוָבא ּ ׁשַ אּבְ ְפֵתַח ְוהוא , ּ ְדֶאׁשָ ֵּסֶפר ַהזַֹהר הוא ַהּמַ ּ ּ ּ
  .ַהּסֹוֵגר

ה טֹוב(   )ֵּסֶפר סור ֵמַרע ַוֲעׂשֵ

ָמה   )כא ה ְלַתֵקן ֶנֶפׁש רוַח ְנׁשָ ִּיְזֶכּ ּ  

פו ֲּהָוה ַמְרְגָלא ּבְ ינו ִמִזיִדיְטׁשֹוב לּהֵמיּ ּ ְדַרּבֵ ּ י ֹוּ ַּמר ָתִמיד ְלַאְנׁשֵ
לֹוֵמנו ְוַתְלִמיָדיו וְלָכל  ּׁשְ יתֹוּ ֵאי ּבֵ ַּרק ַהִלּמוד ַהָקדֹוׁש ַהֶזה הוא ִּכי , ּבָ ּּ ּ ּ

הוא ָמֵגן וַמֲחֶסה ֶנֶגד ַהְמַקְטְרִגים ְוֶנֶגד ַהֵיֶצר  ָרה תֹוָרה ׁשֶ ּבְ ּדִ ּׁשֶ ּ ּ ּ
ָלֶהם, ָהַרע ָמה ׁשֶ ִיְזכו ְלַתֵקן ֶאת ֶנֶפׁש רוַח ְנׁשָ ּׁשֶ ּּ ּ ּ ָּנִקי וַבר ִמָכל ְסָיג , ּ ּ
ה ֶעְליֹוָנהְּלַטֵהר וְלַק, ּוְפָגם ְקֻדׁשָ ם ּבִ ְּדׁשָ ּ.  

ינו ְלַאַחד ַהַתְלִמיִדים ַהֲחׁשוִבים ָאלֹו ַרּבֵ ַּפַעם ׁשְ ּּ ַּמדוַע לֹא לֹוֵמד , ּ ּ
זַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוַהִתקוִנים וְבִכְתֵבי ָהֲאִר ּּבַ ּ ּ ּּ ְברֹון , י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ּ ׁשִ ְוָעָנה ּבְ

י: ֵלב ה ִכי ַלִלמו, ַרּבִ ָּמה ֶאֱעׂשֶ ּ ה ְיֵתָרה ּּ ּד ַהָקדֹוׁש ַהֶזה ְצִריִכים ְקֻדׁשָ ּ ּ
י זֹאת, ְּוַטֵהר ַגְבָרא ים , ַוֲאִני ֵאין ּבִ ת ְלקֶֹדׁש ָקָדׁשִ ְּוֵאיך אוַכל ָלֶגׁשֶ ְ

ינו. ִלְלמֹד ּ ֵצא וְלַמד ,ִָאם ֵאיְנך עֹוד ָקדֹוׁש ְוָטהֹור: ְּוָאַמר לֹו ַרּבֵ
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ק ּבֹו ְו ִּלּמוד ַהָקדֹוׁש ַהֶזה ְוִתְדּבַ ּ ׁשּ ׁש , ָכֶזה ְרֵאה ְוַקּדֵ ְּוָאז ִתְתַקּדֵ
י, ְוִתְתַטֵהר ְלָעָדה ּכִ ַבר ָמה ּבִ יג ּדְ ּדֹור ַהֶזה ְלַהּשִׂ ר ּבַ ִּאי ֶאְפׁשָ ּ.  

ַּהְקָדָמה ַלֵסֶפר ְצִבי ַלַצִדיק( ּ ּּ(  

ה "ַּעל ְיֵדי ַהזַֹהר ְוִכְתֵבי ָהֲאִר   )כב י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַנֲעׂשֶ
ה ֲחָד ְבִרּיָ הָהָאָדם ּכִ   ׁשָ

ָפה ְוַלחוץ לֹא ִיְטַעם ְלעֹוָלם אֹור ַהתֹוָרה ְולֹא  ַּלְמָדן ִמּשָׂ ּ
ׁש לֹו ׁשום אֹור ְסָברֹות ָזרֹות , ִּיְתַחּדֵ סֹוֵבר ִכְמַחֵדׁש ּבִ ים ׁשֶ ְּוָכל ַהִחדוׁשִ ּּ ּ ּ

ֶהֶבל ֲהָבִלים ֵהם ֵהֶפך ֲהָלָכה ֲאִמִתית וְלַטֵהר ֶאת ַהָטֵמא ְוכו ְּוִגְרסֹות ּבְ ּּ ּ ְ ,'
ֶלתְו ּכֶ ׂשְ ָרֵאל ַהּמַ הוא ֵמִאיר ָהֵעיַנִים ָמתֹוק ְלֶנֶפׁש ִיׂשְ ַּהזַֹהר ׁשֶ ּ ,

ִרָיה  ה ּבְ ֲעׂשֶ ּנַ ׁש ַעד ׁשֶ ָכל ֵעת ֶרַגע אֹור ָחָדׁש ַמּמָ ׁש לֹו ּבְ ִיְתַחּדֵ ּׁשֶ ּ
ה ַעל ְיֵדי ַהזַֹהר וָמָרן ָהֲאִר ֲּחָדׁשָ   .י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ּ

ָרָכה(   )ח"ּים ַדף כּ ְדָבִר,ֵהיַכל ַהּבְ

ל ַהִדיִנים   )כג ְמְתקו ּכָ ּנִ ִתקוִנים ֵהִבין ׁשֶ ַּעל ְיֵדי ִלּמוד ּבַ ּ ּ ּּ ּּ  

ִאֶגֶרת  ֲחצֹות ַהַלְיָלה ְוָרִאיִתי ׁשֶ ר ִהְתעֹוַרְרִתי ּבַ ַּכֲאׁשֶ ּ ּ ּ מוַנַחת ַאַחתּ
ָנה ַעל ֵעיַני לֹא ָיכְֹלִתי ִלְקרֹותֹו, ְלָפַני עֹוד ֶחְבֵלי ׁשֵ ר ּבְ ר ַעד ֲאׁשֶ, ֲּאׁשֶ

ֶפר ִתקוֵני ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּסֵ ָּלַמְדִתי תֹוָרִתי ּבַ ּּ ּ ּ ּ ָעה ,ּ ּ ְוהוא ַעד ַמֲחִצית ׁשָ
ַתִים ל ַמֲעַלת ְכבֹוד תֹוָרתֹו, ּׁשְ ְּוָאז ִנְזַכְרִתי ִלְקרֹות ָהִאֶגֶרת ׁשֶ ּּ ַוֲהִבינִֹתי , ּּ

יִנים ל ּדִ ְמְתקו ּכָ ּנִ ר ׁשֶ ְזּכַ ַּעל ָידֹו ַמֲאַמר ַהזַֹהר ַהּנִ ּ   .'ּ ְוכוּ
א( ִגיד ַהָקדֹוׁש ִמָקאְזִניץ ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ָרֵאל ְלַהּמַ ֵּסֶפר ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ּ ּ סֹוָפן, ּ ִּלקוִטים ּבְ ּ(  

זַֹהר ַהָקדֹוׁש ׁשְֶּסֻגָלה ְלַבַעל ֵעֶסק   )כד ִּיְהֶיה ֹרב ִלּמודֹו ּבַ ּ ּ  

ֶזה ָהאֶֹפן ָאר ַהִלמוד ִיְהֶיה ּבְ ִנדֹון ׁשְ ּּבְ ּ ּ ַעל ֵעֶסק ָגדֹול ִמ, ּ הוא ּבַ ּי ׁשֶ ּ
זַֹהר ַהָקדֹוׁש ִּיְהֶיה רֹב ִלּמודֹו ּבַ ּ ֵאינֹו ֵמִבין, ּ ִּכי ָמה ִאְכַפת ֵלי, ַּאף ְכׁשֶ  ּהּ

ֵאינֹו ֵמִבין ֲּאִפלו ָהִכי , ׁשֶ ּהוא ְסֻגָלהּ ּ.  
ּר ַהָזֵקן ַהְקָצִרים ַדף תקע"ַמַאְמֵרי ַאְדמֹו( ּ   )א"ּ

יםְּסֻגָלתֹו ָלאֹור ַנְפׁשֹו ּבְ   )כה ְצִחּיִ ים ַהּנִ   אֹור ַהַחּיִ

ְנִהיַרן  ָאֶרץ ֵהָמה ּבִ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ ָנן ַתִקיֵפי ִלְקדֹוׁשִ ְּכָבר ְקָדמוִני ַרּבָ ּּ ּ ּ
ִביֵלי ִדְנַהר ֵדָע ְּלהו ׁשְ ּ ִגיַה , ה"ּ ַבח ַהּמַ ׁשֶ ַח ּבְ ּבֵ ְּלהֹודֹות וְלַהֵלל וְלׁשַ ּ ּ ּּ
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זַֹהר ָהָרִקיַע ַעל ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּּכְ ָיֵרי ּ ָרֵאל ְלָכל ּדַ ל ִיׂשְ ּ ְלֵעיֵני ּכָ
ֲּהלֹא ֶלֱאמוָנה ָגְברו באר, ַאְרָעא ּש טֹוָבה וְרָחָבה ִמָכאן מֹוָדָעא"ּּ ֵּהָמה , ּ

ֵסֶפר ַהתֹוָרה ֶזה ְקִריָא י ִיְקָרא ּבְ ָחְכָמָתם ִגלו ָלנו ָרז ֶזה ּכִ ּּבְ ּ ּ ּ ה "ּ
ְלִמיָדה, ֶנֱאָמָנה נֹו ּבִ ֶיׁשְ ית , ה"ָּנה ְפִריָעּלֹו ִנְת, ּקֹול ׁשֶ ָכרֹו ִאתֹו ּבֵ ה ׂשְ ִּהּנֵ

ָעה, ל"ֵק לוֵמי ֵכֶפל ַאְרּבָ ַתׁשְ ִלימו טֹוב ּבְ ּוָמָצאנו ָלעֹוָלם ׁשְ ּ ּ ּ ְּוַאף ִכי ֵאין , ּ
ְמָלה ֵביתֹו ֶלֶחם ְוׂשִ ִביִלין ּהְולֹא ְנִהיַרן ֵלי, ִאיׁש ּבְ ַמָיא ִכׁשְ ִביִלין ִדׁשְ ּ ׁשְ ּ ּ

ל ֲעָמלֹו ִּמָכל ָמקֹום, ְּדַאְרָעא ה לֹו ְסֻגָלה ְוַנְפׁשֹו , ֶזה ֶחְלקֹו ִמּכָ ַּיֲעׂשֶ
ְצִחִיים, ֹּו ַחָיה"ל אֹור ַהַחִיים ַהּנִ ָּלאֹור ּבְ ְבָעא, ּ   .ְיִהיב ַרֲחָמָנא ׂשִ

ה ִליוֹוְרנֹו ְלֵסֶפר ַהזַֹהר ְדפוס ִליוֹוְרנֹו( ִנים ִדְקִהָלה ְקדֹוׁשָ ַמת ָהַרּבָ ִּמתֹוך ְלׁשֹון ַהְסּכָ ּ ּּ ּ ְ ּ(  

זַֹהר ְוִתקוִנים וְבֵעץ  ֶהֱאִריכו ּבְ ִּעְנַין ִלּמוד ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ִחיוב ִלּמוד ֶזה ַּחִיים ּבְ ּ ּ ַהְקָדָמה  ,ּ ית ָחְכָמה ּבַ ֵסֶפר ֵראׁשִ ָכַתב ּבַ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ ּ ּ

ָל ּוַבׁשְ ֶפֶרק ֵנר ִמְצָוה "ּ לֹו ּבַ בועֹות ׁשֶ ַמֶסֶכת ׁשְ ּה ּבְ ּ ַמֲעַלת ִהְפִליג ְמאֹד ּּ ּבְ
ְכַלל ִמְקָרא הוא ַגם ֵכן ִלמוד ְפִניִמית ַהתֹוָרה... ִּלּמוד ֶזה ה ּבִ ְּוִהּנֵ ּ ּּ ּּ ּ, 

ֲהֵרי ִמְדַרׁש ַהזַֹהר הוא ַעל ְפסוֵקי ַהתֹוָרה ּׁשֶ ּ ּּ ּ .  
ת ַוִיְקָרא ַדף ה( ִּלקוֵטי תֹוָרה ָפָרׁשַ ּ ּּ ּ ּ(:  
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  –ט ֶּפֶרק  –

ָלם ַחָיִבים ִלְלמֹד ֹזַה ּּכֻ   רּ
ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה לֹא ָקַצב ְזַמן ְלַהְתָחַלת ִלּמוד "ָהֲאִר  )א

  ן"ּתֹוַרת ַהֵח

ם ַחְכֵמי ָהֱאֶמת ׁשֵ ָכְתבו ּבְ ַּמה ׁשֶ ּ ְיֵהא , ּ ָלה קֶֹדם ׁשֶ לֹא ִלְלמֹד ַקּבָ ּׁשֶ ּ
ִעים ְלִביָנה ן ַאְרּבָ ָכַתב ָהַרב ַחִיים ִויַטאל , ּבֶ ה ָידוַע ַמה ׁשֶ ִּהּנֵ ּ ּ ּ

ַהְקָד( ַאַחר ָהַרְמּבָ, )ָּמתֹו ְלֵעץ ַחִייםּּבְ ָלה ׁשֶ ִסְפֵרי ַהַקּבָ ּׁשֶ ן ִזְכרֹונֹו "ּ
ַלח ָיְדך ֲאֵליֶהם ִָלְבָרָכה ַאל ִתׁשְ ּ.  

ים ִנים ַהְקדֹוׁשִ ִּויֵתָרה ִמזֹו ָכְתבו ָהַרּבָ ּ ּ ינו , ְּגדֹוֵלי ַחְכֵמי ָהֱאֶמת, ּ ַּרּבֵ
י  ְרַעּבִ לֹום ׁשַ ֲּחֵברֹו ָהַרב ַחִיים יֹוֵסף ָדִוד ֲאזוַלאי ַו] ּ ַהָקדֹוׁשׁש"ׁשַָהַר[ׁשָ ּ ּ

ִלים , ֵּזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה] א"ִחיָד[ ׁשום ִסְפֵרי ְמֻקּבָ ֵאין ִלְלמֹד ּבְ ּׁשֶ
ִלים ָהִראׁשֹוִנים ְולֹא ַאֲחרֹוִנים  ָכְתבו ַהְמֻקּבָ ְּוֵאין ִלְסֹמך ָכל ַמה ׁשֶ ּ ּ ְ

ָאר ַתְלִמי ִדְבֵרי ׁשְ ַּוֲאִפלו ּבְ ּ ֵעץ ַחִיים, י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ֵדי ָהֲאִרּ , ַּרק ּבְ
ָעִרים מֹוָנה ׁשְ ָעִרים וׁשְ אֹוָתן ִסֵדר מֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל , ְּמבֹוא ׁשְ ּׁשֶ ּ ּ

מוֵאל ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלַחֵיי  י ׁשְ ּוְבנֹו ַהָקדֹוׁש מֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ּ ּ ּּ
א ֵה, ָהעֹוָלם ַהּבָ ּם ְכסֶֹלת ְנִקָיהׁשֶ ּ.  

ּופוק ֲחֵזי ה , ּ ֵהֵבאנו ְלֵעיל ַהְרּבֵ ם ָהֲאִרּׁשֶ ׁשֵ י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה "ּבְ
ָלה הוא חֹוב ָקדֹוׁש ִלְלמֹד ָחְכַמת ַהַקּבָ ּׁשֶ י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה "ְוָהֲאִר, ּ

ִנים, לֹא ָנַתן ְלֶזה ְזַמן ה ְלׁשָ עור ְוִקְצּבָ   .ּׁשִ

א ָּהַרב ַחִיים ְוַגם  ַהְקָדָמתֹו ִּויַטאל ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּּבְ
ָלהְּלֵעץ ַחִיים  חֹוַבת ִלּמוד ָחְכַמת ַהַקּבָ ַּמְרִעיׁש עֹוָלמֹות ּבְ ְוֵאינֹו , ּ

ִנים   .נֹוֵתן ְזַמן ְלׁשָ

אול ְדֵוויך ַהכֵֹהן י ַחִיים ׁשָ ל מֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ם ַהְמֻקּבָ ׁשֵ ְּוָידוַע ּבְ ּ ְּ ּ ּ ּ ּ 
ֶדַה[ ָאַמר ]ה"ּׂשָ ַכָמה ְגדֹוִלים , ֵּזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ׁשֶ ר ֲחָבל ׁשֶ ֲּאׁשֶ ּ ּ

חוָצה ָלָאֶרץ ָהיו ּבְ ים ופֹוְסִקים ׁשֶ ּוְקדֹוׁשִ ּ ּ ְמקֹומֹוֵתיֶהם ָאז לֹא , ּ ּבִ ׁשֶ
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ים ְוַהְטהֹוִרים ָעִרים ַהְקדֹוׁשִ מֹוָנה ׁשְ ִּהִגיעו ַהׁשְ ּ ּּ ְּולו ָהְיָתה ָלֶהם , ּ
ַער ַה ַמת מֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַעל ׁשַ ְּקּדָ ּ

מֹות ך ֶנֶגד ִלּמוד ָחְכַמת ,ַהַהְקּדָ ל ּכָ ּ לֹא ָהיו ּכֹוְתִבים וִמְתַנְגִדים ּכָ ּ ְּ ּ
  .ָהֱאֶמת

יקֹוְרסות  )ב ִלי ָטֳהָרה ֵמִביא ְלֶאּפִ ִּלּמוד תֹוַרת ַהּסֹוד ּבְ ּּ  

ָמָעה ְּוֶזהו ַעְצמֹו ָעוֹון  ה ַאָתה ִעָמנו ְוִנׁשְ ָאְמרו ְלמֹׁשֶ ָּהֵעֶרב ַרב ׁשֶ ּּ ּ
ֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ִסְתֵרי תֹוָרה, ּּבְ ר ִעָמנו ֱאלִֹהים ֶפן ָנמות ּבְ ְּוַאל ְיַדּבֵ ּ ּּ ּ ,

ם ַרע  נו ֶזה ַהמֹוִציִאים ׁשֵ ְזַמּנֵ ר ּבִ ֵני תֹוָרה ֲאׁשֶ ִּכְסָבַרת ַהטֹוִעים ְקָצת ּבְ ּּ ּ ּ
ה ָימות ַעל ָחְכַמת ִמְתַעֵסק ּבָ ָכל ִמי ׁשֶ ּ ָהֱאֶמת ַחֵיי עֹוָלם ְואֹוְמִרים ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ

לֹום ִנים ַחס ְוׁשָ ַקְצרות ׁשָ   ...ּּבְ

ְלִתי ָטהֹור יוַכל ָלבֹוא  ָלה ְוהוא ּבִ ְּוִאם הוא לֹוֵמד ִסְפֵרי ַקּבָ ּ ּ ּ
ָּחִליָלה ַעל ְיֵדי ֶזה ְלֶאִפיקֹוְרסות ַתי ְצִב[ץ "ְּוַהַכת ׁשַ, ּ ּבְ מֹו ] יׁשַ ִּיַמח ׁשְ

ָיִמים ַהקֹוְדִמים ַנֲעׂשו ַעל ְיֵדי ֶזה ֶאִפיקֹוְרִסים ְלִפי  ָהיו ּבַ ְּוִזְכרֹו ׁשֶ ּּ ּּ
ֻטְמַאת ַהגוף ָלה ּבְ ָלְמדו ִסְפֵרי ַקּבָ ּׁשֶ ּּ או ,  ָהעֹוָלם ׁשֹוֵמםהְוָהָי, ּ ּבָ ַּעד ׁשֶ

ֵני ַהְמאֹורֹות ַהְגדֹוִלים ָלעֹוָלם ּׁשְ ם טֹוב, ּ ַעל ׁשֵ ּ ַהָקדֹוׁש ְוַאֲחָריו ַהּבַ
ִגְנֵזי ְמרֹוִמים"ַאְדמֹו ָמתֹו ּבְ ינו ֱאִליֶמֶלך ִנׁשְ ְר ָהַרב ַרּבֵ ַער , ּ ְּוֵהם ָפְתחו ׁשַ ּ

ם ַצִדיִקים ָיבֹואו בֹו ַּלַהׁשֵ ּ לֹא ְיַהְרֵהר ָאָדם ׁשום ִהְרהור תֹוָרה ַעד  ,ּ ּׁשֶ ּ ּ ּ
ִיְטּבֹל ַעְצמֹו כו ּׁשֶ ּ'.  

ֶמׁש(   )'ּע טור א"ַּעּמוד ש, ת ֱאמֹרָּפָרׁשַ, ָמאֹור ָוׁשֶ

ׁשַ  )ג ֵרסֹו ּבְ ִּמלוי ּכְ ָלה"ּ ּס ופֹוְסִקים ֹקֶדם ִלּמוד ַהַקּבָ ּ ּ  

ָּאְמרו ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ין ל(ּ ִּקדוׁשִ ֵלׁש ָאָדם :.)'ּ ּ ְלעֹוָלם ְיׁשַ
ַתְלמוד ִליׁש ּבְ ָנה ׁשְ ִמׁשְ ִליׁש ּבְ ִמְקָרא ׁשְ ִליׁש ּבְ נֹוָתיו ׁשְ ם ְו. ּׁשְ ה ׁשָ ִהְקׁשָ

ּיִניׁש ַכָמה ַחֵייְוִכי ֵיַדע ִא: ְּגָמָראּבַ ּ יֹוֵמי: ּוְמָתֵרץ? ּ ּוֵפֵרׁש , ִּכי ָאְמִריַנן ּבְ
ם"ַרׁשִ ָנה' ב, ָיִמים ִמְקָרא' ב: י ׁשָ ָּיִמים ַתְלמוד' ב, ָיִמים ִמׁשְ ּ .
ם ָכתובפֹותּתֹוְסּוַב ּ ׁשָ ְְפָרך ִמי ֵיַדע ּי ִאיָכא ְלֵמיִּתַּכַאְד, ְּדָלא ְנִהיָרא, ּ

ַּכָמה ַחֵיי ּ ֵלׁש, "ְליֹוֵמי" ְלָפֵרׁש ּהְוָלֵכן ִנְרֶאה ֵלי. ּ ָכל יֹום ְויֹום ַעְצמֹו ְיׁשַ ּבְ   .ּׁשֶ

ָלה  ִלמוד ַהַקּבָ ְּוֵכן ֲאַנְחנו נֹוֲהִגים ּבְ ּ ָכל יֹום ְויֹום ָאנו ּּ ּבְ ּׁשֶ
ׁשַ ֵרֵסנו ּבְ ְּמַמְלִאים ּכְ ך ָא, ּס ופֹוְסִקים"ּ ּנו עֹוְסִקים ְְוַאַחר ּכָ
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ָלה ַקּבָ ׁשַ, ּבְ ְיַמֵלא ָאָדם ְכֵרסֹו ּבְ ִּכי ְלַהְמִתין ַעד ׁשֶ ּּ ּ ִמי יֹוֵדַע , ּס ופֹוְסִקים"ּ
ַּכָמה ַחֵיי ּ ְפָרִטיות, ּ ָכל יֹום ּבִ ְּוַעל ָכְרֲחך ַהַכָוָנה ּבְ ּּ ּ ְוִדְבֵרי ִפי ָחָכם ֵחן . ָּ

ק ָפַתִים ֻיׁשַ ֶּוֱאֶמת וׂשְ ְּכֵפרוׁש ַהתֹוְס, ּ ּ ין ט(ֹות פּ ם, .)ִּגּטִ   .ַּעֵין ׁשָ
י ִיְצָחק ַאְיִזיק ִמִזיִדיְטׁשֹוב( ַּהָגאֹון ַהַצִדיק מֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ּ ּ ּּ(  

ַּזָכִאין ִאינון ְדִמׁשְ ּ אֹוַרְיָתא ְוָיְדֵעּ ַּתְדֵלי ּבְ ָרָזא ּ ּי ְלִאְסַתָכָלא ּבְ ּ
ִמקֶֹדם ִיְלמֹד תֹוָרה ַה, רֹוֶצה לֹוַמר(ְּדָחְכְמָתא  ּׁשֶ ּ ְגֵליתּ ּוִמכַֹח ֶזה ֵיַדע , ּנִ ּ

ָרֵזי ְוסֹודֹות ַהתֹוָרה ַעִין ּבְ ִכיל ְוִלְראֹות ַעִין ּבְ ַּאַחר ָכך ְלָהִבין וְלַהׂשְ ּ ּּ ְ.(  
  :)ה"ַּדף קצ' זַֹהר ֵחֶלק א(

ַתְלמוד  ִעַקר ִלּמוֵדנו ּבְ ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ּ ּ ּוַבֲהָלכֹות וְבִפְסֵקי ַהִדיִניםּ ּ ּ ,
עֹות ָצִריִּמָכל ָמקֹום  ֶכל ְלַיֵחד ִמְקָצת ׁשָ ם ׂשֵ ֵ ֲחָננֹו ַהּשׁ ְך ִמי ׁשֶ

ִמיָרה ְלַבל ֵיט ֲאׁשורֹו . ַּלָחְכָמה ַהְפִניִמית ִמיָרה ַאַחר ׁשְ ֲּאָבל ָצִריך ׁשְ ְ

ים ְכַלֵפי ַמְעָלה י ַהֶדֶרך ְוָיבֹוא ְלַהְגׁשִ ִּמּנִ ּ ְ ּ.  
ְצוֹות ְלָהַרְדּבָ( ן ׁשְ[ז "ַטֲעֵמי ַהּמִ י ָדִוד ּבֶ   )ב"ִמְצָוה כ] ן ִזְמָראּבְלֹמֹה ִאַּרּבִ

ַגְדלות ַהּבֹוֵרא   )ד ָגה ּבְ הו ַהׂשָ ֵּאין ָאָדם ָיכֹול ָלבֹוא ְלַמׁשֶ ּּ ּ
ָלה מֹו ֵמָחְכַמת ַהַקּבָ ל ִלּמוֵדי ַהתֹוָרה ּכְ ִּמּכָ ּ ּ  

ל יֹוְצֵרנו  ִיָוַדע ָלָאָדם ְגֻדָלתֹו ְורֹוְממותֹו ׁשֶ ָלה הוא ׁשֶ ִּלמוד ַהַקּבָ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ
מֹו ִיְתַעֶלהּובֹוְר ַרך ׁשְ ֵּאנו ִיְתּבָ ְ ַגת , ּ ְוֵאין ָאָדם ָיכֹול ָלבֹוא ֶאל ְקָצת ַהּשָׂ

מֹו ִמִלּמוֵדי ָחְכַמת  ל ִלּמוֵדנו ּכְ מֹו ִמּכָ ַרך ׁשְ ְּגֻדָלתֹו ְורֹוְממותֹו ִיְתּבָ ּ ּ ּּ ְּ ּ
ָלה ִיחוד ִמִלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוַהִתקוִנים, ַּהַקּבָ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ ַמת ָחְכ, ּּ

ָּאָדם ָתִאיר ָפָניו  ים ְלֵאין ֵקץ ּ ֵּמִרּבוי ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ַהְקדֹוׁשִ ּ
ִלים. ְוסֹוף ְוַתְכִלית ָאר ִסְפֵרי ַהְמֻקּבָ ׁשְ ְראֹותֹו ּבִ ִכְתֵבי , ַּגם ּבִ ּוְבִיחוד ּבְ ּ

לות ָהעֹוָלמֹות ֵמרום ַהַמֲע, י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ָהֲאִר ַתְלׁשְ ֵּמִהׁשְ ּ ּ לֹות ַעד ּ
ּעֹוָלם ַהַתְחתֹון ַהֶזה ּ ּוִבְראֹותֹו ַגם ֵכן ַאף ְקָצת ְפָרֵטי ֵסֶדר ַהְנָהָגָתם , ּ ּּ ּ

ֵּמעֹוָלם ַהַתְחתֹון ַעד רום ַהַמֲעלֹות ְלֵאין ֵקץ ְוַתְכִלית ּ ּ יג ָהָאָדם , ּ ִּמֶזה ַיׂשִ ּ
רוך ל יֹוְצֵרנו ובֹוְרֵאנו ּבָ ְְקָצת ְגֻדָלתֹו ְורֹוְממותֹו ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ מֹוּ ְ הוא וָברוך ׁשְ ּ ּ ְוֶזה . ּ

ֵמם ָ ֵפל ְוַהּשׁ ָ עֹוָלם ַהֶזה ַהּשׁ ִריַאת ָהָאָדם ּבָ ָוַנת ּבְ ִּעַקר ּכַ ּ ַלֲחקֹר , ּ
מֹו ְוִיְתַעֶלה ַרך ׁשְ יג ְגֻדַלת ְורֹוְממות יֹוְצרֹו ובֹוְראֹו ִיְתּבָ ּוְלַהּשִׂ ְּ ּ ּ ּּ.  
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יג ָהָאָדם ְקַּגם  ָלה ַיּשִׂ ִּמִלּמוד ָחְכַמת ַהַקּבָ ָּצת ַמֲעַלת תֹוָרֵתנו ּּ ּ
ה ְוַהְתִמיָמה ַּהְקדֹוׁשָ ְראֹות ָהָאָדם ִּכי , ּ ִליםּבִ ִסְפֵרי ַהְמֻקּבָ ּוְבִיחוד , ּבְ ּ

זַֹהר ַהָקדֹוׁש וַבִתקוִנים ּּבַ ּ ּּ ּ ל תֹוָרֵתנו , ּ ים ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים ׁשֶ ִּמֵפרוׁשִ ּּ ּ
ה ֶרֶמז סֹודֹות ְגדֹו, ַּהְקדֹוׁשָ ְּוֵאיך ִנְטָמן ּבְ ֵתָבה , ִלים ְונֹוָרִאיםְ ִלְפָעִמים ּבְ

אֹות ַאַחת ְראֹותֹו ָרִזין ֶעְליֹוִנים ְוסֹודֹות , ַאַחת ְוִלְפָעִמים ּבְ ַּגם ּבִ
ִציור ָהאֹוִתיֹות ְסָתִרים ּבְ ִּנְפָלִאים ְונֹוָרִאים ַהּנִ ּּ ְטָעִמים , ּ ּוְביֹוֵתר ּבִ

ּוִבְנֻקדֹות וְבָתִגי יג ָהָאָד, ןּּ ִּמָכל ֶזה ַיׂשִ ּם ְקָצת ֹגֶדל ַמֲעַלת תֹוָרֵתנו ּ ּ ּ
ה מֹו , ַּהְקדֹוׁשָ ַרך ׁשְ ִלּבֹו ַאֲהַבת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ א ּבְ ְְוַעל ְיֵדי ֶזה ּבָ

ּוְתׁשוָקתֹו ְגדֹוָלה ַעד ִלְמאֹד ְמאֹד ּ ה , ּ ַגת תֹוָרֵתנו ַהְקדֹוׁשָ י ֵמַהּשָׂ ּּכִ ּ ּ
ל ַהּבֹו ָגה ׁשֶ ן ִלְקָצת ַהּשָׂ מֹו ָּיבֹוא ָהָאָדם ַגם ּכֵ ַרך ׁשְ ְֵרא ִיְתּבָ

ִריך הוא ַחד הוא, ְּוִיְתַעֶלה א ּבְ י אֹוַרְיָתא ְוקוְדׁשָ ּּכִ ּ זַֹהר ְּ ְזַכר ּבַ ּ ַכּנִ ּ ּ
ה ְמקֹומֹות ַהְרּבֵ ַמֲאָמִרים ִנְזָכִרים . ַּהָקדֹוׁש ּבִ ְּוִיְמָצא ָהָאָדם ְקָצת ִמֶזה ּבְ ּ

ֶזה ְמאֹד. ְלֵעיל ְוֵמָהָראוי ְלַהֲאִריך ּבְ ּ ַּאך ָפ, ּ ַּרץ ָעַלי פֹוֵרץ ָגֵדרְ ָכל , ּ ְּלַקֵצר ּבְ
ִרי ַכָמה ְמקֹומֹות . ַּהיֹוֵתר ֶאְפׁשָ ְּוָלֵכן ַמְפִליג ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוַהִתקוִנים ּבְ ּ ּ ּּ ּ

ָלה ְלֵאין ַתְכִלית ְוכו ּגֶֹדל ַמֲעַלת ִלמוד ַהַקּבָ ּּ ּ ּּ'.  

ַמִים, ַאַחי ְוֵרַעי ָ ך ְגדֹוָלה ַלּשׁ ל ּכָ ִּאם ּכָ יא ְ ה ׂשִ ֹּו וַמֲעָלתֹו ְוַכּמָ
ל ִלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַהאי ִאיָלָנא ַרְבְרֵבי ׁשֶ ַּתִקיף ֵחיָלא ּדְ ּּ ּ ּ ,

ר י ִמן ַהָגלות ַהּמַ ֵלַח ְרצוִצים ָחְפׁשִ ֶאֶרץ ִגְזעֹו ְלׁשַ ְּוׁשֶֹרׁש ּבְ ּּ ְָהֵאיך , ּּ

ִלּמוִד מַֹע ּבְ עור ּלֹא ִיְתַלֵהב ֵלב ָהָאָדם ְלָהִאיר אֶֹזן ִלׁשְ ּים ִלְקּבַֹע ׁשִ
זַֹהר ַהָקדֹוׁש וַבִתקוִנים ָכל יֹום ּבַ ָּקבוַע ּבְ ּ ּ ּּ ּ ִלים  ּ ָאר ִסְפֵרי ַהְמֻקּבָ ּוׁשְ

  .'ּכו
י, ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה ( ׁשִ ֲעֵרי ַהׁשִ ּׁשַ יצֹוץ, ּ ַער ַהּנִ   )ׁשַ

ְסָתר  )ה ְגֶלה ְלַהּנִ ְּלעֹוָלם ַיְקִדים ָאָדם ִלּמוד ַהּנִ ּ ּ  

תֹוָרה ] ָאְמָרם ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה[ּוַבן ּוָבֶזה י ְּלעֹוָלם ַיֲעֹסק ָאָדם ּבַ
ָמה לֹא ִלׁשְ ּׁשֶ ְק, ּ ּנִ י ַהתֹוָרה ׁשֶ ְלבוׁשֵ ְּדַהְינו ּבִ ּ ּ ִּקׁשוֵטי ַהתֹוָרה ַוֲהָלָכ' ּ ּ ה "ּ

ּאֹוִתיֹות ַהַכָל ּ ְגֶלה, ה"ּ ּנִ ַיֲעֹסק ְתִחָלה ּבַ ּׁשֶ ּ ָמ, ּ ִמתֹוך ָכך ָיבֹוא ִלׁשְ ְׁשֶ ְּ , ּהּ
ַרך  ָקה ֲחֵפָצה ּבֹו ִיְתּבָ ִהיא ְדֵבָקה ֲחׁשֵ ְׁשֶ ְפִניִמיות ּ ָמה ּבִ הוא ִלׁשְ ּׁשֶ ּּ ּ

םַּהתֹוָרה ְקָרא תֹוַרת ַהׁשֵ ּנִ ַרך ַמָמׁש ׁשֶ מֹו ִיְתּבָ ִהיא ׁשְ ּ ׁשֶ ּּ   .ְוַקל ְלָהִבין, ְ
ַלח( ת ׁשְ ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף ָפָרׁשַ ּ(  
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  ֶפׁשּסֹודֹות ַהתֹוָרה ֵהם אֹור ַהּנֶ   )ו

ֵלמות ָאָדם ִּעַקר ׁשְ ִכסוָפא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ּ ְּדָלא ֵייעול ּבְ ּּ ּהוא ִלמוד  ּ ּּ
ַהֶלֶחם הוא ְמזֹון ַהגוף, ַּהתֹוָרה ִּכי ְכמֹו ׁשֶ ּּ ּ ּ ֵּכן ַמָמׁש ְלכו ַלֲחמו ְבַלֲחִמי, ּ ּ ּ ּ ,

ֶפׁש ים ְמִא ,ַּהתֹוָרה ִהיא ְמזֹון ַהּנֶ ֲעַדּנִ ַהַיִין ְוַהּמַ ּוְכמֹו ׁשֶ ּיִרין ַלגוף ּ ּ
ֶפׁש ְלָהִאיָרה , ְּלַחְזקֹו ׁש ְויֹוֵתר סֹודֹות ַהתֹוָרה ֵהם אֹור ַהּנֶ ן ַמּמָ ּּכֵ ּ

טות ַהתֹוָרה ֲהֵרי . ע ְנהֹוִרין"בש ַפׁשְ ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ ְּוַעל ָכל ָפִנים ִמי ׁשֶ ּ ּ ּ
א עֹוָלם ַהּבָ ָרָעב ּבָ ֵאינֹו ֵמִאיר ְלַנְפׁשֹו סֹוד, ּהוא ֵמת ּבְ ֹּות ַהזַֹהר ּוִמי ׁשֶ

ָאֵתי ָעְלָמא ּדְ ְּוִכְתֵבי ָמָרן ִנְדחו ֵמִעּנוָגא ְוִכּסוָפא ּבְ ּ הוא , ּ ִּאם לֹא ׁשֶ
ל ַמְעָלה יָבה ׁשֶ יׁשִ ב ּבִ ּתֹוֵמך ַהתֹוָרה ֲאַזי זֹוֶכה ְויֹוׁשֵ ּ וְזִעיִרין ִאינון,ְּ ּ.  

י ִיְצָחק ַאְיִזיק ִמָקאַמאְרָנא ֵזֶכ( ַּהְקָדַמת מֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ּר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְלֵפרוׁשֹו ַעל ּ ּ
ָניֹות   )ִמׁשְ
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  –י ֶּפֶרק  –

ּחֶֹדׁש ֱאלול ָראוי ְלִלמוד ַהִתקוִנים  ּ ּ ּּ ּ ּ
ׁשִֹפי   ּבְ

חֶֹדׁש ֱאלול  )א ּּגֶֹדל ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ִתקוִנים ּבְ ּ ּ ֶפׁש , ּ ך ַהּנֶ ַזּכֵ ּמְ ְׁשֶ

ָמה ּרוַח וְנׁשָ ּ  

ה ְנִה י ַמֲעׂשֶ ִעים יֹום ַאְנׁשֵ ָכל יֹום ֵמאֹוָתם ַאְרּבָ יֵגי לֹוַמר ּבְ
ֶפר  ִפים ִמּסֵ פוִרים ֵאיֶזה ּדַ רֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלול ַעד ַאַחר יֹום ּכִ ּמֵ ּׁשֶ ּּ ּ

ַּהָקדֹוׁש ִתקוֵני ַהזַֹהר ּ ּּ ּוְמַכְוִנים ִלְגמֹר ָכל ַהֵסֶפר ַעד יֹום ַהִכפוִרים, ּ ּ ּּ ּּ ּ .
ִהְלִהיבו  ְסָפִרים ׁשֶ ְּוַעֵין ּבַ ּ ִעים יֹום ּ ַאְרּבָ ְּמאֹד ַעל ִלמוד ַהִתקוֵני זַֹהר ּבְ ּּ ּ ּ

ֵּאלו ֵאינֹו ֵמִבין. ּ ל ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ִּמָכל ָמקֹום , ְוַאף ׁשֶ ַּהָלׁשֹון ׁשֶ ּּ
ָמה ׁשָ ְּוַהִתקוִנים ְמֻסָגל ְמאֹד ַלּנְ ּ ּּ.  

ה ֶאְפַרִים ִסיָמן תקפ(   )ז"א ְסִעיף ָקָטן י"ַמּטֵ

ְּכָבר ָנֲהגו ַגם ֵכן ּּ ָכל יֹום ֵמאֹוָתן מּ ה ּבְ י ַמֲעׂשֶ ָיִמים '  ֲחִסיִדים ְוַאְנׁשֵ
ּרֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלול ַעד יֹום ַהִכפוִרים ֵמֶעֶרבׁשֶ ּּ ֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ִתקוֵני ,ּ ּ ּבַ ּ ּ ּּ

ָמה, ַּהזַֹהר ׁשָ ים ֵאלו ְמַטֵהר ַהגוף ְוַהּנְ ָיִמים ַהְקדֹוׁשִ י ִלּמוד ּבַ ּּכִ ּ ּּ ּ ּ ּ ,
ּוְסֻגָלתֹו ְלָקֵרב  ָיֵמינו ָאֵמןּ ְמֵהָרה ּבְ ַּהְגֻאָלה ּבִ ּ ּ.  

ם ְסִעיף ָקָטן כ( ה ֶאְפַרִים ׁשָ ה ְלַמּטֵ ּטֶ   )ג"ְקֵצה ַהּמַ

ִמים ַהָללו  )ב ּיָ ִלים ֵסֶפר ִתקוִנים ּבַ ׁשְ ּיַ ֵרי ְלִמי ׁשֶ ַּאׁשְ ּּ ּ ּ  

ם ָהַרב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשֵ ִלים ֵסֶפר ִתקוִנים : ּבְ ַיׁשְ ֵרי ְלִמי ׁשֶ ַּאׁשְ ּ ּ ּ
ָי ִּמים ַהָללוּּבַ ּ.  

ה ֶאְפַרִים ִסיָמן תר(   )'ג ְסִעיף ָקָטן ט"ַמּטֵ

ַּכָמה ַא ַּמְרֵפא ַוֲארוָכה ִלמוד ַהֶזה, ּן הוא ֶזה"ָכְרּ ּ ּּ ר ָהֵעד ֵהִעיד , ּ ַּכֲאׁשֶ
נו ֵעדות ֶנֱאָמָנה ּּבָ ּי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו"ָּהַרב ַהָקדֹוׁש ָהֲאִר, ּ ו "ַוְיִהי ָעָדי, ּ

ָכ, ֱּאמוָנה ֵאין לֹו ֵחֶלק ּׁשֶ ִלמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּל ָהָרִגיל ּבְ ּ ּ ּ ּ
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ִביָנה ָמה ְכֵבן אֹו, ּבְ ְּמַזֵכך ֶאת ֶנֶפׁש רוַח ְנׁשָ ּּ ִאי"ְ ּוִבְפָרט , ם ְלִביָנה"ר ּבָ
ֵסֶפר ַהִתקוִנים ַהְינו ְדַאַהְנָיא ֵלי ּּבְ ּ ּ ּ  ,ּה"ד ֵלי"יִּק ׁשָּה"ֵניָתֵאה ּבְ"ַּתֲעֶל, ּהּ

ֵסֶפר ַהִתקוִנים ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלול ַעד  ְּוַתָקַנת ַהַקְדמֹוִנים ִלְלמֹד ּבְ ּ ּּ ּ ּ
פוִרים  ּיֹום ַהּכִ ֶדֶרך ַהִתינֹוק ְלָפֵרּ ְּלָבֵרר אֶֹכל ִמתֹוך ְפסֶֹלת ׁשֶ ְּ ְּ ִלמוד , ר"ּ ּּבְ ּ

רוִרי א ֲעֵדי ּבֵ ֶפֶרק ֶזה ּבֹוֵרר"ֶּזה ּבָ לו ַהְיה. ּן ּבְ ְּוִקְימו ְוִקּבְ ּּ ּוִדים ֲעֵליֶהם ּ
ָעם, ְוַעל ַזְרָעם ִנְדבֹות ַהֵלב ַהִמְתַנְדִבים ּבָ ּּבְ ּ , ַּוֲעֵליֶהם ְקַבֲענום חֹוָבה, ּ

עוִרי יֹומֹו ָאז ָיְרדו ְלׁשִ ַבר יֹום ּבְ ִּלְלמֹד ּדְ עוָרא "ּ עוָרא זוָטא ְוׁשִ ּן ׁשִ ּ ּ
ה   .ַרּבָ
ִביא ְלֵבית ַהְדפוס ֵסֶפר ַהִתק( ַּהְקָדַמת ָהַרב ַהּמֵ ּ ּּ ּוִנים ְדפוס ִליוֹוְרנֹוּ י ִיְצָחק , ּּ בֹוד ָהַרב ַרּבִ ּכְ

ַּפְרִחי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ּ(  

חֶֹדׁש ֱאלול וֵמַהֲחִליׁשות ַהֵלב   )ג ל ַהִתקוִנים ּבְ ּגון ׁשֶ ֵּמַהּנִ ּּ ּ ּ ּ ּּ
ְתַאֲחִרים ּמִ ׁשֶ דֹוִלים , ּכְ ה ְדָבִרים ֶעְליֹוִנים ְוִתקוִנים ּגְ ַּנֲעׂשֶ ּ ּ

  .ְלַמְעָלה

ר ֵמִעְנַין ֱאלולַּפַע ּנֹוֲהִגין לֹוַמר , ּם ַאַחת ָהָיה ְמַדּבֵ ָמה ׁשֶ ְּוָאַמר ׁשֶ
ֱאלול ִּתקוִנים ּבֶ ּ ּ ֵיׁש ְלָכל , ּ ל ַהִתקוִנים ְוַגם ֵמַהֲחִליׁשות ַהֵלב ׁשֶ גון ׁשֶ ַהּנִ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּּ

ֵבית ַהִמְדָרׁש יֹוֵתר , ֶאָחד ָאז ָכל ֶאָחד ִמְתַאֵחר ָאז ּבְ ֵּמֲחַמת ׁשֶ ּ
ה ְדָבִרים ֶעְליֹוִנים ְוִתקוִנים ְגדֹוִלים ְלַמְעָלה, ּילותֹוֵמְרִג ִּמָכל ֶזה ַנֲעׂשֶ ּּ ּ ּ.  

יחֹות ָהַר( ֶרְסֶלב"ׂשִ ינו ַנְחָמן ִמּבְ   )ז"קכ, ּן ַרּבֵ

יַח ִחיַנת ָמׁשִ ַּהַצִדיִקים ַהְגדֹוִלים ָהֲאִמִתִיים ּבְ ּ ּ ּ ַמְכִניִסין ֶדֶרך , ּ ְׁשֶ ּ ּ
ַּהְתׁשוָבה ּבִֵהם יֹוְדִעים , ּ ַרׁשְ ית ַמֲאָמר ָסתום ׁשֶ ֵראׁשִ ל ּבְ ַּהסֹוד ׁשֶ ּי ִגָלה "ּ ּ

ֶרת ָּפִנים ' ָעָליו ע ֱאלול ַוֲעׂשֶ ֵאלו ַהָיִמים ּבֶ ֶהם ּבְ ּנֹוֲהִגין ַלֲעסֹק ּבָ ּׁשֶ ּּ ּ
הוא ֵסֶפר ַהִתקוִנים ַהָקדֹוׁש ְּיֵמי ְתׁשוָבה ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ּ.  

ל ְתׁשוָבה ְּלַהְכִניס ֶדֶרך ׁשֶ ּ ְ ִּכי ִאם ַהַצִדיִקים ַהְגדֹוִלים ֵאין יֹוֵדַע , ּ ּ ּ ּ
ָּהֲאִמִתִיים יַח, ּ ִחיַנת ָמׁשִ ִּכי ָכל ַצִדיק ֲאִמִתי הוא ּבְ ּ ּ ּ ל , ּ ּהוא יֹוֵדַע ַהסֹוד ׁשֶ ּ

ְבִעים  ר יֹוַחאי ִגָלה ָעָליו ׁשִ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ ית ַמֲאָמר ָסתום ׁשֶ ֵראׁשִ ּּבְ ּ ּ
ֶהם ּבְַּאְנִפין  ּנֹוֲהִגין ַלֲעסֹק ּבָ ֶרת ְיֵמי ׁשֶ ֱאלול ַוֲעׂשֶ ֵּאלו ַהָיִמים ּבֶ ּּ ּ

הוא ֵסֶפר ַהִתקוִנים ַהָקדֹוׁש ְּתׁשוָבה ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ֵאלו , ּ ִּכי ָכל ֶדֶרך ַהְתׁשוָבה ּבְ ּּ ּ ְ ּ ּ ּ
ית ַמֲאָמר ָסתום ֵראׁשִ ִחיַנת ּבְ ַּהָיִמים הוא ַעל ְיֵדי ּבְ ּ ּ.  
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י ָנָתן( ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ְלמֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ּ ֶרְסֶלב ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ּ ָנה -ּ ִמּבְ ּ ִהְלכֹות רֹאׁש ַהׁשָ

  )ֲהָלָכה ו

ִּתקון ְלַבַעל ְתׁשוָבה לֹוַמר ה  )ד ּּ ָכל ' ּּ ין ֹזַהר אֹו ִתקוִנים ּבְ ַּדּפִ ּ ּ ּ
ָמה, יֹום ׁשָ ַטֵהר ַהּגוף ְוַהּנְ ּמְ   .ּׁשֶ

ָכל  ִפים זַֹהר ּבְ ַע ַעְצמֹו ִלְלמֹד ָחֵמׁש ּדַ ָּראוי ִלְקבֹּ ְּוהוא , יֹוםּ
ֶפׁש ְלָהִאיָרה וְלַזְכָכה וְלַתְקָנה ּתֹוֶעֶלת ְגדֹוָלה ְוִתקון ָגדֹול ַלּנֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ ּוְלַכלֹות , ּ ּ

ם, ִּמדֹות ָרעֹות ְוַתֲאוֹות ָרעֹות, קֹוִצים נַֹעם ַהׁשֵ ִּלְזכֹות ּבְ ְּוהוא ַמְרֵפא , ּ ּ
ֶפׁש ל ַהּנֶ ִעים ׁשֶ ְּוִתקון ַלֲחָטִאים וְפׁשָ ּ י ִזְכרֹונֹו "ָנַתן ָמָרן ָהֲאִרְוֵכן . ּ

ִפים זַֹהר אֹו ִתקוִנים  יֹאַמר ָחֵמׁש ּדַ ִּלְבָרָכה ִתקון ְלַבַעל ְתׁשוָבה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּּ ּ
ָכל יֹום י ְצִבי, ּבְ י דֹוִדי ַהָקדֹוׁש מֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ְּוֵכן ָנַהג מֹוִרי ְוַרּבִ ּ ּ.  

י ִי( ְּנִתיב ִמְצוֹוֶתיך ְלמֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ִביל ַהתֹוָרה אֹות א, ְצָחק ַאְיִזיק ִמָקאַמאְרָנאָ ִסיָמן ' ּׁשְ
  )א"ל

ִעים יֹום ֵמֹראׁש חֶֹדׁש ֱאלול ַעד   )ה ִּלְלֹמד ִתקוֵני ֹזַהר ַאְרּבָ ּ ּ ּ
ּפוִרים   ּיֹום ַהּכִ

ים  ַכָמה ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ַעל ִכֵסא ֶמֶלך ְועֹוד ּבְ סֹוף ַהְקָדַמת ּבַ ְּיֻעַין ּבְ ְּ ּ ּ ּ
ִהְלִהיבו רֹאׁש חֶֹדׁש  ְמאֹד ּׁשֶ ּמֵ ִעים יֹום ׁשֶ ַאְרּבָ ִּלְלמֹד ַהִתקוֵני ַהזַֹהר ּבְ ּ ּּ

פוִרים  ֱּאלול ַעד יֹום ַהּכִ ִתקון (ּּ ָכַתב ּבְ ְּואוַלי ֵיׁש ְלַהְסִמיך ֶזה ִמַמה ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ְ

ַּוִיְפַתח נַֹח ֶאת' ו ה ְוָדא יֹום ַהִכפוִרים  ּ ר ָעׂשָ ַּחלֹון ַהֵתָבה ֲאׁשֶ ּ ּּ ֵתַבת ּ נַֹח ּדְ
א ִעָלָאה  ַּחלֹון ִדיִלי הוא ַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדֵביה אֹור ִּהיא ִאּמָ ּ ּּ ּ ּּ ּ

ֵבאור ַהְגָריְיֵת ָּרה אֹור ְוָכַתב ּבְ יֹום ַהִכפוִרים ַחלֹונֹות ַהֵתָבה "ּ ּבְ ּא ׁשֶ ּ ּּ ּ
א ִעָלָאה ְפתוִחים  ְּוהוא ְתׁשוָבה ִאּמָ ּ ּ ּּ ָכתוב ּ ְּוֶזהו ׁשֶ ִעיםּּ  ִּמֵקץ ַאְרּבָ

ִעים יֹום ַהְידוִעים ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלול  ֵהם ַאְרּבָ ּיֹום ׁשֶ ַרְעָיא ְוּ
ֵתַבת נַֹח  ַגָווָנא ּדְ ִאיִהי ּכְ ְּמֵהיְמָנא ִאיָתא ַעל ַהִתקוֵני זַֹהר ּדְ ּ ' ְּוכוּּ

ַּכָידוַע ּ ּ.  
ַּהְקָדַמת ַהּמֹוִציא ָלאֹור ִתקוֵני זַֹהר ֵמַהְגָר( ּ ּּ   ) א"ּ
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 -ד ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְלמֹוּ ַהּיֹום ִתּחֶֹדׁש ֱאלול ֲחִציּבְ   )ו
ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה לֹא  ּוַבֲעׂשֶ י ִאם ָחְכַמת ָהֱאֶמת דְלמֹוִּתּּ  ּכִ

ִלּמוד ַהְתִהִלים ,ַּדְוָקא ה ּבְ ּפור ְלֻסּכֹות ַתְרּבֶ ין ּכִ ּבֵ ִמים ׁשֶ ּ וַבּיָ ּ ּּ ּ ּ
  .ְּוַהזַֹהר

ּוְבחֶֹדׁש ֱאלול ֲחִצי  ַּוֲחִצי ַהיֹום ֶמת  ָחְכַמת ָהֱאדְלמֹוִּתַּהיֹום ּ
ָנה ְוִכפור ְוֻסָכה דְלמֹוִּת ְלָחן ָערוך ִהְלכֹות רֹאׁש ַהׁשָ ּ טור וֵבית יֹוֵסף ְוׁשֻ ּּ ּ ּ ּּ ְ

ָיִכים ָלֶהם ְּולוָלב ִעם ָכל ַהפֹוְסִקים ַהׁשַ ּ ּּ ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה לֹא  ,ּ ּוַבֲעׂשֶ ּ ּ
ְוָקא דְלמֹוִּת י ִאם ָחְכַמת ָהֱאֶמת ּדַ ּ וַבָיִמים ׁשֶ,ּכִ פור ְלֻסּכֹות ּ ין ּכִ ּּבֵ ּ

ִלּמוד ַהְתִהִלים ְוַהזַֹהר  ה ּבְ ַּתְרּבֶ ּ ּ ּ ַרך ָכל ּ ם ִיְתּבָ ְּוַכיֹוֵצא וְבֶעְזַרת ַהׁשֵ ְּ ּ ּ
ִכיל ְוַתְצִליַח ָאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון ר ִתְפֶנה ַתׂשְ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ.  

ֲּעבֹוַדת ַהקֶֹדׁש ֵחֶלק ַהַתְכִלית ֶפֶרק ע( ּּ'(  

חֶֹדׁש ֱאלול ַיד   )ז ֵסֶפר ַהִתקוִניםּּבְ ת ּבְ ׁשֶ ּמֶ ּ ַהּכֹל ְמׁשַ ּ ּ  

ת ּבֹוְוִלְהיֹות  ׁשֶ ּמֶ חֶֹדׁש ֱאלול ַיד ַהּכֹל ְמׁשַ ֵּסֶפר ַהִתקוִנים ּבְ ּ ּּ.  
ַהְקָדָמה( ֵסא ֶמֶלך ּבַ ּּכִ ְּ(  

ה   )ח ָיִמים ֵאלו ֵמֲחִמׁשָ ִלים ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּבְ ׁשְ ּיַ ֵרי ִמי ׁשֶ ַּאׁשְ ּ ּּ ּ ּ
ָאב ַעד יֹום ַהּכִ ר ּבְ ַלִים ַמְתִחיִלים -ּּפוִרים ָעׂשָ ּ ַיִקיֵרי ְירוׁשָ ּ

ָאב ר ּבְ ה ָעׂשָ ֲאִמיַרת ַהִתקוִנים ֵמֲחִמׁשָ ּּבַ ּּ ּ.   

ה ַמְתִחיִלים ִלְלמֹד ֵסֶדר ִתקוֵני זַֹהר  י ַמֲעׂשֶ ה ֲחִסיִדים ְוַאְנׁשֵ ַּהְרּבֵ ּ ּ
ָאב ַעד יֹום ַהִכפוִרים ר ּבְ ת ָעׂשָ ַּהָקדֹוׁש ֵמֲחֵמׁשֶ ּ ת ֲאִמיַרת ִּכי ַמֲעַל. ּּ

ְמַטֵהר ַהגוף  ַהְקָדַמת ִכֵסא ֶמֶלך ׁשֶ חֶֹדׁש ֱאלול ְמבָֹאר ּבְ ִּתקוֵני זַֹהר ּבְ ּ ּּ ּ ּּ ְּ ּ ּ
ָמה ׁשָ ּוְסֻגָלתֹו ְלָקֵרב ֵקץ ַהְגֻאָלה. ְוַהּנְ ּּ אֹור ַצִדיִקים ִסיָמן , ּ ְּוֵכן ָכתוב ּבְ ּ ּ

ִלים ֵסֶפר ַהִתקוִנים ' ו ִסיָמן ב"ל ַיׁשְ ֵרי ִמי ׁשֶ ַּאׁשְ ּּ ָיִמים ֵאלו ְוַיִקיֵרי ּ ּּבְ ּּ
ָאב  ר ּבְ ה ָעׂשָ ָ ֲאִמיַרת ַהִתקוִנים ֵמֲחִמּשׁ ַלִים ַמְתִחיִלים ּבַ ְּירוׁשָ ּ ּּ

ָאב   .ּבְ

ְקִו"ְוֵכן ָנַהג ָהַאְדמֹו  )ט   .ויָרא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכהר ִמּסְ
ָצִרים ֶפֶרק מ( ין ַהּמְ ִּנְטֵעי ַגְבִריֵאל ּבֵ   )ג"ט ִסיָמן י"ּ
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ּבִַּעל ְיֵדי ְדָרׁשַ   )י ִעְנָיִנים ַהָללו ַנֲעׂשו ְוִנְבנו אֹוָתן "ת ָהַרׁשְ ּי ּבָ ּ ּ ּ
ָלה יֹוֵתר , ָהִעְנָיִנים ְלַמְעָלה ל ִעַקר ִתקון ִלּמוד ַהַקּבָ ְּוֶזהו ּכָ ּ ּּ ּ ּּ

ָאר ֶחְלֵקי ַהתֹוָרה ל ׁשְ   ִּמּכָ

ָלה הוא ְלַדּבֵ ת ְוגֶֹדל ַמֲעלֹות ִלּמוד ַהַקּבָ ַ ה ִעַקר ְקֻדּשׁ י ִהּנֵ ּּכִ ּּ ר ּ
אֹורֹוֵתיֶהם ְלַמְעָלה ה וְכֵדי ְלַתֵקן וְלעֹוֵרר ּבְ ְּלַמְעָלה ְולֹא ְלַמּטָ ְּוַעֵין . ּּ

ית ב ֵראׁשִ ַהְקָדַמת זַֹהר ּבְ ַּעמוד א' ּּבְ י ֶאְלָעָזר. 'ּ ִתיָקא ִדיִלי  .ָאַמר ַרּבִ ׁשְ
א כו ָנא ַמְקְדׁשָ ּּבְ ם' ּ ַהְקָדַמת ִתקוִנים ג. ַּעֵין ׁשָ ְּוֵכן ּבְ ּ ּ ַּעמוד בסֹוף ' ּ ּ '

ַמָיא ְוָאַמר א ִמׁשְ ְּוֶנֱעָנה ַמְלָאך ִמגֹו ֶאׁשָ ּ ּ ּ ה ֶמְרָכָבה, ְ ַוֲהוֹו , ֵּהן ֵהן ַמֲעׂשֵ
ֵרת כו ִצין ַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ִּמְתַקּבְ ְּוהוא ִכי . 'ּ ּבִּ ת ָהַרׁשְ ָרׁשַ י "ַעל ְיֵדי ּדְ

ִעְנָיִנים ַהָללו ַנֲעׂשו ְוִנְבנו אֹוָתן ָהִעְנָיִנים ְלַמְע ּּבָ ּ ּ ל ִעַקר . ָלהּ ְּוֶזהו ּכָ ּ
ָאר ֶחְלֵקי ַהתֹוָרה ל ׁשְ ָלה יֹוֵתר ִמּכָ ִּתקון ִלּמוד ַהַקּבָ ּ ּ ּּ ָאר ָכל . ּ ִּכי ׁשְ ּ

עֹוָלם ַהֶזה ר ּבָ ֵאי ָהִעְנָיִנים ֲאׁשֶ נֹוׂשְ ׁש ּבְ ֶּחְלֵקי ַהתֹוָרה ֲהֵרי ְמֻלּבָ  ַמה ,ּ
ָלה וִבְפָרט ִדְבֵרי ָה ֵאין ֵכן ִלמוד ַהַקּבָ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ר ֵהם "ֲאִרּ י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֲאׁשֶ

נוִיים ַעל ָהִאְדרֹות ְוִסְפָרא ִדְצִניעוָתא ְוִעְמֵקי ִסְתֵרי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּּבְ ּ ּ ּּ .
ֲאִצילות וְבעֹוָלמֹות ְדאֹור ֵאין סֹוף ֵאי ָהִעְנָיִנים ַרק ּבַ ֲּהוֹו ָכל נֹוׂשְ ּ ּ ּ.  

ם ֵחֶלק ב ( ֲעֵרי ַהֶלׁשֶ ַנת ָחְכַמת ָהֱאֶמת -ד " ִסיָמן י-ּׁשַ   )ִמׁשְ

ם ִנְסָתר   )יא ׁשֵ ָלה ִנְקָרא ּבְ ָּחְכַמת ַהַקּבָ ר , ּ ַדּבֵ ּמְ ִּמׁשום ׁשֶ ּ
ָגה וְתִפיָסה , ֵמעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ֵאין ַהׂשָ ּׁשֶ ּ

ִרּיָה ְוהוא ֶנֱעָלם ְוִנְסָתר ֵמַהּכֹל ֶזה ְלׁשום ּבְ ּּבְ ּ ּ.  

ְוְלָכך ִנְקָרא ָחְכַמת ם ִנְסָתרּ ׁשֵ ָלה ּבְ ּ ַהַקּבָ ֵאי ,ּ ל נֹוׂשְ ּכָ ום ׁשֶ ּ ִמּשׁ
ר  ֶהם הוא ֵמעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ֲאׁשֶ ִרים ּבָ ָאנו ְמַדּבְ ָּהִעְנָיִנים ׁשֶ ּ

ִרָיה ַוֲהֵרי ,ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ֶזה ְלׁשום ּבְ ָגה וְתִפיָסה ּבְ ר ֵאין ַהּשָׂ ּ ֲאׁשֶ ּ ּ
ּהוא ֶנֱעָלם ְוִנְסָתר ֵמַהּכֹל ְגֶלה ִמתֹוָרֵתנו . ּ ֵאין ֵכן ָכל ֶחְלֵקי ַהּנִ ַּמה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ה ֶהם ְגלוִיים ַלכֹל. ַּהְקדֹוׁשָ ּבָ ֵאי ָהִעְנָיִנים ׁשֶ ֲּהֵרי ֲהוֹו ָכל נֹוׂשְ ּּ ֶזה . ּ ְּוַעֵין ּבָ
ַער ד ֶנֶפׁש ַהַחִיים ׁשַ ם"ֶּפֶרק כ' ּּבְ ָל. ּח ַעֵין ׁשָ ׁשְ ְּוֵכן הוא ּבַ ַהְקָדַמת "ּ ּה ּבְ

ַער ב. ת ָאָדםּתֹוְלדֹו ם ׁשַ ֶנֶפׁש ַהַחִיים ׁשָ ְּוַעֵין ּבְ ַהָגָהה ב' ֶּפֶרק ה' ּ ִּכי . 'ּּבְ
ָכל עֹוָלם עֹוָלם ָּכל ַהתֹוָרה ֻכָלה הוא ּבְ ּ ּ ּ ָכל . ּּ ַּעל ָכל ִעְנְיֵניֶהם ַהִמְתַיֵחס ּבְ ּ

ָיך ָכאן,ֶאָחד עֹוָלם ַהֶזה ַעל ָהִעְנָיִנים ַהׁשַ הוא ּבָ ּ וְכמֹו ׁשֶ ְּ ּ ּ ּ ִּאם ֵכן ֲהֵרי ְו. ּ
ְלַמְעָלה וְלַמָטה ֵאר ֵהיִטיב ָכל ַמה ׁשֶ ה ְמפָֹרׁש ּבָ ְּמבָֹאר ּבָ ּ ּּ ּ ּ ִכי ְלִפי ,ְועֹוד. ּ
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ם ִנְסָתר ׁשֵ ַעל ֶפה ֻכָלה ּבְ ּבְ ָיך ַגם ֵכן ִלְקרֹא ְלָכל תֹוָרה ׁשֶ ְּדָבָריו ֲהֵרי ׁשַ ּּ ּ ּ ּּ ּ ְ ּ ּ, 
ְסָתר ְוִנְטָמן ָכל ִעְנְיֵניֶהם ּנִ ִּמׁשום ׁשֶ ּּ ְכָתבּ ּבִ תֹוָרה ׁשֶ ֶרֶמז ּבַ ְַאך . ּ ַרק ּבְ

ָכַתְבִתי  ָּהִעָקר הוא ְכמֹו ׁשֶ ּ ּ ּ ל ָהִעְנָיִנים ַהָללו ֵהם ּ ֵאי ּכָ ּנֹוׂשְ ום ׁשֶ י ִמּשׁ ּּכִ ּּ
ל ַחי ם ִנְסָתר,ֶנֱעָלִמים ֵמֵעיֵני ּכָ ׁשֵ ּ ְלָכך ִנְקָרא ּבְ ְ.  

ם ֵחֶלק ב ( ֲעֵרי ַהֶלׁשֶ ַנת ָחְכ-ד " ִסיָמן י-ּׁשַ   )ַמת ָהֱאֶמת ִמׁשְ

ים    )יב ְצִחּיִ ים ַהּנִ ל ַהּפֹוֵרׁש ֵמָחְכַמת ָהֱאֶמת ּפֹוֵרׁש ִמן ַהַחּיִ ּכָ
ִתי - יַמת ּפֶ ָלה ַמְחּכִ ּ סֹוד ִלּמוד ָחְכַמת ַהַקּבָ לֹא ָרָאה -ּ ּ ִמי ׁשֶ

ָמיו   .אֹור ַהָחְכָמה זֹו לֹא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמּיָ

ּעֹוד ֵפרוׁש ַהָפסוק ּּ ָכתוב , ּ ַּמה ׁשֶ ּ ִעְנַין , "ָע ֶאת ֱאלֵֹהי ָאִביךַּד"ּ ּבְ
מֹוָתיו ְוסֹוד ָהֲאִצילות ַרך ִויִדיַעת ׁשְ ַּאְחדותֹו ִיְתּבָ ְּכמֹו , ָּאַמר ַדע. ְּ

ָאַמר ַהָפסוק  ּׁשֶ ְּתִהִלים צ(ּ י, )ד"י, א"ּ ְגֵבהו ּכִ ֲּאׂשַ ִמי ּ ּהוא סֹוד , ָיַדע ׁשְ
ָלה  ִּלּמוד ָחְכַמת ַהַקּבָ ר[ּ יַמת ֶפִת] ֲאׁשֶ לֹא ָרָאה אֹור , יַּמְחּכִ ּוִמי ׁשֶ ּ

ִכיל סֹוד , ַּהָחְכָמה זֹו לֹא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמָיָמיו ִּכי ָאז ָיִבין ְוַיׂשְ ּ
תֹוָרה  ְזָכִרים ּבַ ָגָחתֹו ְוִעְנְיֵני ַהְתָאִרים ַהּנִ רוך הוא ְוסֹוד ַהׁשְ ַּאְחדותֹו ּבָ ּּ ּ ּ ּ ְּ

ֱעָלִמים ֵמַחְכֵמי ַהִפילֹוסֹוִפים ֵרי ַע, ַּהּנֶ ִּין ָרֲאָתה ָכל ֵאֶלהַאׁשְ ְּוַיַען ִכי . ּ
ים ִמזֹו ַהָחְכָמה ֵני ָאָדם פֹוְרׁשִ ה ּבְ ַּהְרּבֵ ה פֹוֵרׁש , ּ ּנָ ְּוָכל ַהפֹוֵרׁש ִמּמֶ ּ

ְצִחִיים ָהרוָחִנִיים ֵּמַהַחִיים ַהּנִ ּ ַּעל ֵכן ַאְעִתיק ִדְבֵרי ַהֲחָכִמים ַחְכֵמי , ּּ ּ ּ
ָכְתבו ַעל ִעְנָין ַה ָּהֱאֶמת ַמה ׁשֶ ּ   .ֶּזהּ

ָל( ָרה ַמֲאָמרֹות-ּה ַהָקדֹוׁש "ׁשְ ֲעׂשָ ֲאָמר ָהִראׁשֹון י- ּבַ   )' ַהּמַ

ֵלב ָהָאָדם    )יג ם ּבְ ָלה ַיְכִניס ַאֲהָבה ְוִיְרַאת ַהׁשֵ ָּחְכַמת ַהַקּבָ ּ
ה ָלֶזה– ְזֶכּ ּיִ ֵרי ְלִמי ׁשֶ    ְוַאׁשְ

ָלה (ּוְבִעְנַין  לֹא ְלַהְרִחיק ֵמָחְכַמת ַהַקּבָ ַּמְזִהיר ָהָעם ׁשֶ א ּ ַאְדַרּבָ
לֹא ָלַמד ָחְכָמה זֹו ָמתֹו ִמי ׁשֶ א ַיִגיַע ֶהֵזק ְלִנׁשְ ְּוַאְדַרּבָ ִּלמוד ָחְכַמת ) ּּ ּ

ֵהיָכלֹו ם וְלַבֵקר ּבְ נַֹעם ַהׁשֵ זֹוֶכה ְלֶזה ִלְראֹות ּבְ ֵרי ָהִאיׁש ׁשֶ ָלה ַאׁשְ ַּהַקּבָ ּּ ּ ּ, 
ָּכבֹוד אֹוֵמר ֻכלֹו ּ י ַהָחְכָמה זֹו ַיְכִניס ַאֲהָבה  ,ּ ֵלב ּכִ ם ּבְ ֵ ְוִיְרַאת ַהּשׁ

ים ִמִלָכֵנס ַלַפְרֵדס ְוִלְלמֹד , ָהָאָדם ֵני ָאָדם פֹוְרׁשִ ה ּבְ ְּוָרִאיִתי ַהְרּבֵ ּ ּ ּּ
ָלה ָאְמָרם,ָּחְכַמת ַהַקּבָ ְגלֹות ָלנו: ּבְ ם ֱאלֵֹקינו ְוַהּנִ ְסָתרֹות ַלַהׁשֵ ּ ַהּנִ ּ ּ ּ ,

ים ָהֵאֶלה ֵאיָנם זֹוִכין ִלְנׁשָ ַוַדאי ָהֲאָנׁשִ ּּבְ לֹוֵמד ִסְתֵרי ַהתֹוָרה ּ ָּמה ְכִמי ׁשֶ ּ ּ
ַער  ׁשַ ַפְרֵדס ּבְ ַּכְמבָֹאר ּבַ ּ ע'ּ ר ְולֹא ֵתׁשַ י'ֶּעׂשֶ ֵהִביא ַרְעָיא , ּ ֶפֶרק ֲחִמיׁשִ
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ְּדִאיּנון , ָּמאֵרי ִמדֹות, ְּוִאית ַאֲחָרִנין ָמאֵרי ִסְתֵרי תֹוָרה ":ְמֵהיְמָנא ּ
ָמִתין ִמִסְטָרא ְדַמְלכו ָּיְרִתין ִנׁשְ ּ אּ ר , ָּתא ַקִדיׁשָ ְּדִאיהו ְכִליָלא ֵמֶעׂשֶ ּ ּ

ּ ְדַמאן ְדָיִרית ָלה,ְסִפיָרן ּ ם' ּ כו"ְּוָזֵכי ָלה, ּ   .ַּעֵין ׁשָ

ם ָמה , ְלַמְעָלה ֶנֱאַמר:ּוֵפֵרׁש ׁשָ ֵיׁש לֹו ְנׁשָ ה ִמי ׁשֶ י ַמֲעׂשֶ ַאְנׁשֵ ּ ֵיׁש ּבְ
ִריָאה ִהיא ֱאֶמת ִמַצד ַהּבְ ֵיׁש ֲא, ּׁשֶ ְּוַעָתה ָאַמר ׁשֶ ֵחִרים ָמאֵרי ִסְתֵרי ּ

תֹוָרה ָהֱאלִֹהית וְסָתֶריָה ֵהם ָהעֹוְסִקים ּבַ ּתֹוָרה ׁשֶ ּ ר , ּ ָהָיה ֶאְפׁשָ ּוִמְפֵני ׁשֶ ּ
ִסְתֵרי ֲהָלכֹות  ֵהן עֹוְסִקין ּבְ ּלֹוַמר ִכי ָמאֵרי ִסְתֵרי תֹוָרה ִיָקְראו ׁשֶ ּ ּ ּ

ָפ ְּדָרׁשֹות ְוַאָגדֹות ְוַהֻחִקים ְוַהִדיִנים ְוַהִמׁשְ ּ ּּ ּ ל ּ ָטן ׁשֶ ִּטים ְכִפי ְפׁשָ ּ
ָכָרם ָכפול וְמֻכָפל ְוהוא ַהִמָדה , ַּהְדָבִרים ְּלֶזה ָאַמר ִכי ִאם ֱהיֹות ׂשְ ּ ּ ּּ ּ ּּ
ְבֶחֶרת ִהִגיַע ְלִסְתֵרי , ַהּנִ ָמה ַעד ׁשֶ ׁשָ ִּעם ָכל זֹאת ֵאיָנם זֹוִכים ְלַמֲעַלת ַהּנְ ּ

ֵהם סֹוד ֱאלִֹהים ְוֵהם ִנְקָרִאים ִּכי ָכל ָהֵעֶסק , ּ ָמאֵרי ִמדֹותַּהְסִפירֹות ׁשֶ ּ
ִמדֹות ל ַהֲחָכִמים ִהיא ּבְ ָמה ִמַצד ַהַמְלכות , ּׁשֶ ים ְנׁשָ ֵאלו יֹוְרׁשִ ְּוָאַמר ׁשֶ ּּ ּ ּ

ַעְצָמה לֹא ִמַצד ְמַטְטרֹון ֶעֶבד ְולֹא ִמַצד ָאָמה כו ּּבְ ּּ ֲאִריכות' ּ ם ּבַ ַּעֵין ׁשָ ּ .
ַעִין ִיְרֶאה ַאף ִמי ן ַעִין ּבְ ים ְוִאם ּכֵ ל ֲהָלכֹות וִמְדָרׁשִ לֹוֵמד ּכָ ּ ׁשֶ ּ

ָמה ְּוַאָגדֹות וְבָכל זֹאת לֹא זֹוִכים ְלאֹוָתה ְנׁשָ ּ ּ.  

ה ָלָמה ִלי ֹרב ְדָבִרים ֵמִעְנַין ַאְזָהרֹות ִלמוד ַהֶזה ַעֵין  ְּוִהּנֵ ּ ּ ּ ּּ
ַמֲאָמר ִראׁשֹון ַעל ָפ ל ֲאדֹוִני ָאִבי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ַמֲאָמרֹות ׁשֶ ּּבַ ּסוק ּ

ַָדע ֱאלֵֹהי ָאִביך" ר ֵמִעְנַין ַהּבֹוְרִחים ִמִלְלמֹד ָחְכַמת "ּ ֶהֱאִריך ְלַדּבֵ ּ ׁשֶ ְ

ִמעוטֹו ֵטל ּבְ ָלה ַוֲאִני ּבָ ַּהַקּבָ אֹוָתה ְוָלֵכן , ּ ֵבק ּבְ ל ָאָדם ָהרֹוֶצה ִלּדָ ּּכָ
ָלה ָמה ָצִריך ִלְלמֹד ָחְכַמת ַהַקּבָ ׁשָ ַּהּנְ ָזִכינו ַלֵס. ְ ּוִבְפָרט ׁשֶ ּ ְחָמד ּּ ֶפר ַהּנֶ

ַעל  עְפֶטעל ּבַ י ׁשֶ ִרי ַהָגאֹון מֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ׂשָ ֵאר ּבְ ל ׁשְ ּׁשֶ ַפע ַטל'ּ  'ׁשֶ
ָנא ְקִליָלא ְוַצחות ָלׁשֹון ִליׁשְ ִהְתִחיל ְלַגלֹות ָחְכָמה זֹו ּבְ ִּלְבָרָכה ׁשֶ ּ וִמי ,ּ

ִסְפרֹו יֹוֵדַע ַאַחר ָכך ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהַפ ִקי ּבְ הוא ּבָ ּׁשֶ ְ ּ ֵאַלת ּ ִלי ׁשום ׁשְ ְּרֵדס ּבְ ּ
ָלה. ַרב רֹוֶצה ִלְלמֹד ַהַקּבָ ַהְקָדַמת תֹוָלַדת , ְּוַגם יֹוִעיל ְלִמי ׁשֶ ַּעֵין ֵהיֵטב ּבְ ּ ּ

יר ָהִעְנָין ֵהיֵטב ָהֵדק ְלַהְכִניס  הוא ְמַפֵתַח וַמְסּבִ ל ֲאדֹוִני ָאִבי ׁשֶ ָּאָדם ׁשֶ ּּ
הו ִל ִלּבֹו ִיְרָאה ְוַאֲהָבה ְלעֹוׂשֵ הּּבְ ֵרי ְלַהקֹוֵרא ּבֹו ִכי , ְּבִרָיה ֲחָדׁשָ ְּוַאׁשְ ּ

ֵרת כֹחֹו ָגדֹול יֹוֵתר ִמַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ָּהָאָדם ִיְרֶאה ׁשֶ ּ ּּ.  

ַתְלמוד וְבפֹוְסִקים  ְיַמֵלא ְכֵרסֹו ּבְ ם ַאַחר ׁשֶ ֵרי ִאיׁש ְיֵרא ַהׁשֵ ְּוַאׁשְ ּ ּ ּּ ּ
ָמ ם ְוִיְזֶכה ִלְנׁשָ תֹוַרת ַהׁשֵ ִּלְהיֹות ָחֵפץ ּבְ ִיְזֶכה ָלֶזה , ה זֹוּ ֵרי ִמי ׁשֶ ְּוַאׁשְ ּ

נו ַהִמְקָרא  ִּויֻקַים ּבָ ּ ָּפסוק ַכַמִים ַלָים ְמַכִסים ְוַעל ֶדֶרך ַהְגָמָרא (ּ ּ ְּ ּ ּ ּ ּ ּ
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ִיׁש ְוכו ִתָכְנסו ְלַאְבֵני ׁשַ ם ְכׁשֶ ֲחִגיָגה ׁשָ ּּבַ ּ ּ  ָּמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאתּו") 'ּּ
ם ַּכַמִים ַלָים ְמַכִסים ַּהׁשֵ ּ ּ ּ".  

ָל(   ) ּ ֶפֶרק ה-ּ ָוֵוי ָהַעּמוִדים -ּה ַהָקדֹוׁש "ׁשְ

ְקָדׁש   )יד ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ִּלּמוד ָחְכַמת ָהֱאֶמת ּפֹוֵעל ׁשֶ ּ  

ָיֵדינו ה ְכָלל ֶזה הוא ּבְ ְּוִהּנֵ ּ ית ַהִמְקָדׁש , ּ לֹא ִנְבָנה ּבֵ ָכל דֹור ׁשֶ ּׁשֶ ּּ ּּ
ָיָמיו  ָיָמיו - ּבְ ּ ְכִאלו ֶנֱחַרב ּבְ ּ ֵהָמה , )'ֲהָלָכה א' ְּלִמי יֹוָמא ֶפֶרק אְּירוׁשַ(ּ ֵּמַאַחר ׁשֶ

ית  ֶנה ּבֵ ִיּבָ יֶהם ַהטֹוִבים ׁשֶ ַמֲעׂשֵ ִחיָרה ְוָהיו ְיכֹוִלים ִלְפעֹל ּבְ ֲעֵלי ּבְ ּּבַ ּ ּ
ַּהִמְקָדׁש ְולֹא ָעׂשו ּ יֵמיֶהם, ּ ָּלֵכן ַמֲעֶלה ֲעֵליֶהם ְכִאלו ֶנֱחַרב ּבִ ּ ֵּכן ַהָדָבר . ּ ּ

טֹוב ְוַלֲעׂשֹות ַּהֶזה ֵמַאַחר ׁשֶ ַרע ְוִלְבחֹר ּבַ ִחיָרה ִלְמאֹס ּבָ ָפט ַהּבְ ָּלנו ִמׁשְ ּ ּּ
ִּתקוִנים ְגדֹוִלים ַעל ְיֵדי ֵעֶסק תֹוָרֵתנו ְוֵאין ָאנו עֹוְסִקים ּ ּּ ּּ ּ ָאנו ,ִנְמָצא, ּ

ְנָזִקין ֶרת, ַּהְגָרָמא ּבִ ַהִסְטָרא ָאֳחָרא ִמְתַגּבֶ ּׁשֶ ְפָרט ִלמ, ַחס ְוָחִליָלה, ּ ּוד ּּבִ
ָלה, ָחְכַמת ָהֱאֶמת ּהוא ִלמוד ַהַקּבָ ּ ּהוא רֹאׁש ְלָכל ַהִתקוִנים, ּּ ּּ ְּכמֹו , ּ

ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָאַמר ָהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ֶפה ָמֵלא, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ּׁשֶ . ּבְ
ָרֵאל ִמָגלוָתא ֵביה ִיְפקון ִיׂשְ ּּדְ ּּ ָלה ֵיְצא,ּ ְזכות ִלּמוד ַהַקּבָ ּ ּבִ ּ ָרֵאל ּ ּו ִיׂשְ

ִּמן ַהָגלות ּ.  
ֵּסֶפר ֶדֶרך ֵעץ ַחִיים( ְ ּ(  

ם ִנְגֵלית ַהתֹוָרה ְוַגם ִסְתֵרי ַהתֹוָרה   )טו ִּלְלֹמד ּגַ ּ  

ִּלמוד ִסְתֵרי תֹוָרה ִיְהֶיה ַדְי ּ ּ יֶהם ְוִכְתֵבי ּ ָּקא זַֹהר ְוִתקוֵני זַֹהר וֵפרוׁשֵ ּ ּ ּ
א"ָמָרן ָהֲאִר ְּפִרי ֵעץ ַחִיים, ֵּעץ ַחִיים ,ּי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ִּלקוֵטי , ּ ּ

ֶקל ֶכֶסף, ּתֹוָרה ע ֵמאֹות ׁשֶ ָעִרים, ַּאְרּבַ ָאָדם , ּאֹוְצרֹות ַחִיים, ְּמבֹוא ַהׁשְ
ר ָעִרים, ָיׁשָ מֹוָנה ׁשְ ֶהם ַדְי, ׁשְ ְּוַכיֹוֵצא ּבָ י ּ ינו ַרּבִ ל ַרּבֵ ָּקא ֵמַהְעָתָקה ׁשֶ ּ

ַּחִיים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי אּ ֵאיָנם ִמָמָרן , ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ ְוִסְתֵרי תֹוָרה ׁשֶ ּ
ֶהם ְכָלל"ָהֲאִר ִגיַח ּבָ א ַאל ַתׁשְ ּי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ ּ ּ ֶאָלא ַפְרֵד,ּ ס "ּ

לֹו ָאר ְסָפִרים ׁשֶ ָרה ַמֲאָמרֹות וׁשְ לֹו ְוֵכן ֲעׂשָ ָאר ְסָפִרים ׁשֶ ּוׁשְ ּּ ּ.  

ְלִתי ֵמֲאדֹוִנ ְּוָכך ִקּבַ אְ י ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ  ,ּי ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ן  ינו ַיֲעקֹב ִיְצָחק ּבֶ ינו ָדִוד ְצִבי ִמִזיִדיְטׁשֹוב ְוַרּבֵ ל ֵמַרּבֹוָתיו ַרּבֵ ְּוהוא ִקּבֵ ּ ּּ ּ
י ֲאֶלְכַסְנֶדר ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי  ִלין וְזֵקנֹו ָהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ָּמאִטיל ִמלוּבְ ּ ּ ּּ ּ

אָהעֹו י ַאְבָרָהם ָמְרְדַכי , ִמָקאַמאְרָנא,ָלם ַהּבָ ּ וְזֵקִני ָהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ּ ּ
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ַע  י ַאְבָרָהם ְיהֹוׁשֻ ינו ַרּבִ א ִמִפיְנְטׁשֹוב ְוַרּבֵ ִּזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ ּ
ינו מׁשֶ א וִמדֹוִדי ַרּבֵ יל ֵמַאְפָטא ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ֶּהעׁשִ ּּ ּ ה ִזְכרֹונֹו ּ

א ִמִזיִדיְטׁשֹוב ְּלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ָאר ְסָפִרים ,ּ ׁשְ לֹא ִלְלמֹד ְכָלל ּבִ ּ ׁשֶ ּ
ְזָכִרים ְלֵעיל י ַחִיים ִויַטאל ַהּנִ ֵאיָנם ֵמַרּבִ ַּהְמֻיָסִדים ַעל ִסְתֵרי תֹוָרה ׁשֶ ּ ּ ּ.  

ה וְבָטֳהָרה ָ ְקֻדּשׁ ְּוִלּמודֹו ִיְהֶיה ּבִ ָרֵאל ַהָקדֹוׁש ּוְבֶזה ֵאין ְלַבר  ,ּ ִּיׂשְ
ִסְתֵרי תֹוָרה ּׁשום ַפַחד ִלְלמֹד ּבְ ּ ּ ֶאָלא ַדְי,ּ ָאר ּ ׁשְ ָּקא ִאם הוא לֹוֵמד ּבִ

ֵהם חוץ ִמִכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר ָלה ׁשֶ ִּסְפֵרי ַקּבָ א"ּ  ,ּי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ
ָל"ּוַפְרֵד ָאר ְסָפִרים ׁשֶ ָרה ַמֲאָמרֹות וִמׁשְ ּס ַוֲעׂשָ ּ ּ ָכל ֵאלו ֵהם ,ֶהםּ ּ ּ

ים הוא ,ְקדֹוׁשִ ַדְעתֹו ׁשֶ ֵיׁש לֹו ְגַבה ֵלב ְויֹוֵדַע ּבְ ּ ֲאָבל חוץ ֵמֵהם ְוֵכן ִמי ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ
ָרֵאל ָנֶאה ְוָחִסיד וְמֻיָחס ִלמוָדם,ִּאיׁש ִיׂשְ ּ ָלֶהם ְלַבד ֵיׁש ַסָכָנה ּבְ ּ  ֲאָבל ,ּ

ר ִמגֶֹדל ַצַער ַהׁשְ ּבָ ֵיׁש לֹו ֵלב ִנׁשְ ִּמי ׁשֶ ּ ָגלותּ ִהיא ּבְ ָרֵאל ,ִּכיָנה ׁשֶ  ְוִיׂשְ
ַדֲחקות ַפְרָנָסָתם ים ֵהם ּבְ ְּקדֹוׁשִ ִעים ְוַהִחיצֹוִנים ,ּ  ְוַעד ֵהיָכן ָהְרׁשָ

יֹוֵתר ְוִלַקח  ים ִלְדחֹק אֹוָתם ּבְ ָרֵאל ַהְקדֹוׁשִ ָרם ַעל ִיׂשְ ָעׁשְ ִרים ּבְ ִּמְתַגּבְ ּ ּ
ֵלב ִנׁשְ,ֵּמֵהם ַפְרָנָסָתם לֹו ּ ִאיׁש ָכֶזה ּבְ ר ׁשֶ ַעל ֲעֵברֹותּּבָ הוא ּבַ ֲּאִפלו ׁשֶ ּ ּ, 

ׁשֹוֵגג ְואֶֹנס ּ ַאף ַעל ִפי ֵכן ֻמָתר לֹו ְלַכְתִחָלה ִלְלמֹד,רֹוֶצה לֹוַמר ּבְ ּ ּ, 
ל ָיָמיו ׁשום ֵנֶזק ֲעבור ֶזה ָחס  לֹא ַיֲעֶלה ָעָליו ּכָ ּוַמְבִטיַח ֲאִני לֹו ׁשֶ ּ ּּ

לֹום ִלמודֹו  ,ְוׁשָ אֶֹפן ׁשֶ ְּוהוא ּבְ ּּ ָמהּ ל ,ִּיְהֶיה ִלׁשְ ִיְהֶיה ִמֶזה ְמֻקּבָ ּ ְולֹא ׁשֶ ּ
ָרֵאל ָנֶאה ְוָחִסיד ָנֶאה ְוַכיֹוֵצא ּבֹו ַדְעָתם ,ְּוִיׂשְ עֹוֵבר ּבְ טוִתים ׁשֶ ה ׁשְ ּ ַהְרּבֵ ּ

ם   .ַּהְמֻגׁשָ

ְּוִלמוד ַהָקדֹוׁש ַהֶזה ַדְי ּ ּ ּ ִהיא ּ ָתף ִעם ִנְגֵלית ַהתֹוָרה ׁשֶ ָּקא ְיִהי ְמׁשֻ ּ
ִּעַקר ַהֶל ָעֶליָה ֶנֱאַמר ּ ִּכי לֹא ַעל ַהֶלֶחם'ֶחם ׁשֶ ְּלַבדֹו ' – ּ ִנְגֵלית ַהתֹוָרה-' ּ

ם'ּ ֶאָלא ',ִיְחֶיה ָהָאָדם ִּכי ַעל ָכל מֹוָצא ִפי ַהׁשֵ ּ הוא ִסְתֵרי תֹוָרה ִיְחֶיה 'ּּ ּ ׁשֶ ּ
ַיַחדּ ְוַדְי,ָהָאָדם ַתְתפות ֶאָחד ּבְ ִהׁשְ ֵניֶהם ּבְ ָּקא ׁשְ ּ לֹא ֶז,ּ ּ ְוהוא .ה ְולֹא ֶזה ּבְ

ֵיׁש ּבֹו ה ׁשֶ ָּכל ֶאָחד ְכִפי ְיָכְלתֹו וַמְדֵרָגתֹו ְוַנְפׁשֹו ְוכֹחֹו ִדְקֻדׁשָ ּ ּ ּּ ּ ּ.  
י ֱאִליֶעֶזר ְצִבי ִמָקאַמְרָנא-ַּהְנָהגֹות ַצִדיִקים ( ָלִלים ֵמַרּבִ   )ּ ּכְ

ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ְוִכְתֵבי ָהֲאִר   )טז ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ ִּמי ׁשֶ ּ , י"ּ
ל ת ָפה ְוַלחוץּּכָ ֹּוָרתֹו הוא ִמׂשָ אות, ּּ לֹו ָטעות ְוַרּמָ ְּוּכֻ ּ ְוֵאינֹו , ּ

ם י ׁשֵ תֹוָרה ֶאָלא ִלְהיֹות ֵמַאְנׁשֵ ּעֹוֵסק ּבַ ִלְהיֹות ַרב ְוֹראׁש , ּ
ִרּיֹות ָתֵרר ַעל ַהּבְ דֹול ַהדֹור וְלִהׂשְ ּּגְ ּ ים ְולֹא ֵחֶלק , ּ ְוֵאין לֹו ַחּיִ
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ים  ַחּיִ ּ וְבַוַדאי לֹא ַי-ּבַ ים ֶאָלא ַעל ְיֵדי ִלּמוד ּ יג ָאְרחֹות ַחּיִ ּׂשִ ּ ּ
ְלַבד ים ִויַטאל ּבִ   .ַּהזַֹהר ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחּיִ

דֹור ַהֶזה ָהַאֲחרֹון ּּבַ ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוִתקוִנים , ּ ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ ִּמי ׁשֶ ּ ּ
ֶפׁשי "ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר ֵהם ַחִיים ַמָמׁש ַלּנֶ ּׁשֶ לוָלה , ּ ָנה ּּבְ ִמְקָרא וְבִמׁשְ ּּבְ

ּוְבַתְלמוד ופֹוְסִקים ּ ָפה , ּ עֹוֵסק הוא ִמּשָׂ ל תֹוָרתֹו ׁשֶ ּכָ ֵּיַדע ֶנֱאָמָנה ׁשֶ ּ
ֶפׁש, ְּכדֹוֵאג, ְּוַלחוץ ַחִיים ְוֶהָאָרה ַלּנֶ לֹו ָטעות , ְּוֵאין לֹו ֵעֶסק ּבַ ְּוהוא ּכֻ ּּ

אות תֹוָרה ֶאָלא ִלְהיֹות, ְּוַרּמָ ְּוֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ םּ י ׁשֵ ִלְהיֹות ַרב ,  ֵמַאְנׁשֵ
ִריֹות ָתֵרר ַעל ַהּבְ ְּורֹאׁש ְגדֹול ַהדֹור וְלִהׂשְ ּ ּ ּ ְּוֵאין לֹו ַחִיים ְולֹא ֵחֶלק , ּ

ַחִיים   .ּּבַ

ִתקוֵני זַֹהר ָחָדׁש ְּוַעֵין ּבְ ּ ה ִלְרצֹות ָלה ": ּ נו ַמאן ְדִיְתַער ְלַגּבָ ֵּלית ּבָ ּ ּּ ּ
ֲעָלה ָכל יֹו, ִּעם ּבַ אֹוַרְיָתא ִדְבַעל ֶפהַצְוִחין ּבְ ָּמא ְוֵליְלָיא ּבְ ָין, ּ ַכָמה קוׁשְ ּּבְ ּ .

ַכְלִבין ְדָאְמִרין ַהב ַהב ה ּבְ ְּוַצְוִחין ּבָ ְוֵלית , ָּהב ָלן עוְתָרא ָהב ָלן ִיְקָרא .ּ
ִכיְנָתא ַתַדל ְלָסְלָקא ׁשְ ַּמאן ְדִיׁשְ ּּ אי. "ּ יג ָאְרחֹות ַחִיים  ּוְבַוּדַ ּלֹא ַיּשִׂ

ְלַבדֶּאָלא ַעל ְי ֵּדי ִלּמוד ַהזַֹהר ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ּבִ ּ ְוֵכן , ּ
ֻכלֹו אֹור ֲעֵרי אֹוָרה ׁשֶ ֵסֶפר ׁשַ ּּבַ לֹא ִתְהֶיה . ּּ ה ִמֶזה ׁשֶ ּוְכָבר ֶהֱאַרְכנו ַהְרּבֵ ּ ּ ּ ּ

ל ֶּאָלא ֲעבֹד ֵמַאֲהָבה ַוֲעבֹד ִמִיְרָאה, ְמֻקּבָ ּ.  

יך ַהׁשְ  )יז ר ְלַהְמׁשִ ִּאי ֶאְפׁשָ דֹור ַהֶזהְ ִּכיָנה ּבַ  ַרק ַעל ְיֵדי ,ּ
ְלַבד ים ִויַטאל ּבִ   ַּהזַֹהר ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחּיִ

ִכיְנָתא ֶעְליֹוָנה ֶאָלא ַעל  יך ׁשְ ר ְלַהְמׁשִ ּוַבדֹור ַהֶזה ָהַאֲחרֹון ִאי ֶאְפׁשָ ּ ְ ּ ּ ּ
ְלַבד ְּיֵדי ַהזַֹהר ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ּבִ ֶא,ּ ּנֶ רוַח ַהקֶֹדׁש ׁשֶ ְּמרו ּבְ ּ ּ.  

ת ֵעֶקב ז( ָרָכה קֹוַמְרָנה ָפָרׁשַ   )ט"י', ֵּהיַכל ַהּבְ

ים אֹוֵהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב עֹוָלם    )יח ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחּיִ
עֹוָלם ַהֶזה א ּבָ ֵסֶפר ַהזַֹהר וְבִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב , ַּהּבָ ק ּבְ ִּיְדּבַ ּ

ְלַבד ים ִויַטאל ּבִ   ַחּיִ

ּוַבדֹור  ִלי ְלַבלֹות ִּמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִיים אֹוֵהב ָיִמים ַּהֶזה ּ ִּמּבְ
ה  ְלִתי ְקֻדׁשָ ּיֹום ּבִ עֹוָלם ַהֶזהּ א ּבָ ק ,ִּלְראֹות טֹוב עֹוָלם ַהּבָ  ִיְדּבַ

ֵסֶפר ַהזַֹהר וְבִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחִיים ִויַטאל  ּּבְ ּ רוַח ּ ֶאְמרו ּבְ ּנֶ ְלַבד ׁשֶ ּּבִ ּ
  .ַּהקֶֹדׁש
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ת ֵעֶקב זֵהיַכל( ָרָכה קֹוַמְרָנה ָפָרׁשַ   )ט"י', ּ ַהּבְ

ָמה ְלָכל    )יט ׁשָ ֵּסֶפר ִתקוֵני ֹזַהר ְמַטֵהר ַהּגוף וְמַקֵדׁש ַהּנְ ּ ּ ּ ּ ּ
חֶֹדׁש ֱאלול ַּהלֹוֵמד אֹותֹו ּבְ ּ  

ָ ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניך,ּוְבֵכן נו ִלְלמֹד ,ּ ִלּבֵ ִיַטע ַאֲהָבתֹו ְותֹוָרתֹו ּבְ ּ ׁשֶ ּ ּ
ִחּבור ֶזה ּבְ ק ַרבּּבְ ֵלם וְבֵחׁשֶ ׁש , ֵּלב ׁשָ י הוא ְמַטֵהר ַהגוף וְמַקּדֵ ּּכִ ּ ּּ

ָעְלָמא  ִגיְרָסא ּבְ חֶֹדׁש ֱאלול ֲאִפלו ּבְ ָמה ְלָכל ַהלֹוֵמד ּבְ ׁשָ ַּהּנְ ּּ ֵאין ּ ּבְ
ֵּמִבין ֵפרוׁש ֲאָמָריו ּ.  

ֵסא ֶמֶלך ַעל ַהִתקוִנים( ַּהְקָדַמת ֵסֶפר ּכִ ּ ּ ּּ ְ(  

ַּהִתקוִנים   )כ ּ ּן ְלַמֵתק ַהִדיִניןּ ְסֻגָלָת-ּ ּ  

ִּתקוֵני זַֹהר ְקָרא ֵסֶפר ַהִתקוִנים. ּּ ּנִ ִּנְרֶאה ִלי ׁשֶ ּ ָכאן , ּ ר ּבְ ִּכי ְמַדּבֵ
ֶזה ַהֵסֶפר ִמִיחוִדים ְוִצּנֹורֹות ַהְסִפירֹות ּּבְ ּּ ְלׁשֹון ַהקֶֹדׁש , ּ ְּוֵהם ִנְקָרִאים ּבִ

ַּהֶזה ִתקוִנים ּ ּ ָאַמר , ּ ִתקון א(ְּכמֹו ׁשֶ ּּבְ ַּהְקָדַמת ַהִתקוִניםּבְ [)'ּ ּ ּ ַּאְנְת הוא ] ּ ּ
ר ִתקוִנין ְּדַאִפיַקת ֲעׂשַ ּ ר ְסִפיָרן, ּּ   .ְוָקִריָנן לֹון ֲעׂשַ

ה ַהְסִפירֹות ֵהם ָהיו ְנֻקדֹות ְוכו ְּוִהּנֵ ּּ ְְורֹב ִדְבֵרי ֶזה ַהֵסֶפר הֹוֵלך ַעל ', ּ ּ ּ
מֹות ְוִיחוִדים ֶּדֶרך ֵצרוֵפי ַהׁשֵ ּּ ְ ִּתקון ְוֵהם ֶעֶצם עֹוַלם ַה, ּ ּ ן "ּה וֵב"ִּמַמּ

ַאְנִפין ֶהָחָדׁש ִצּנֹוֵרי ַהְסִפירֹות ְלִאְסַתְכָלא ַאְנִפין ּבְ ּ ַעל ְיֵדי ִהְתַיֲחָדם ּבְ ּ ּּ ּ
ְּלַמֵתק ַהִדיִנין ֶפר ִתקוִנים. ּ ָּלֵכן ִנְקָרא ֶזה ַהּסֵ ִיחוִדים , ּּ ר ּבְ י ְמַדּבֵ ּּכִ

ִּתקון עֹוָלמֹות ן ַהִטיב , ּּ ְּלָבֵרר וְלַלּבֵ ִּמן ַהְסָיִגים ְוַהְפסֶֹלת ַעל ְיֵדי ִיחוֵדי ּ ּ ּ
ָעה ְוָהעֹוָלם  ֵכִלים ִמֵכִלים ׁשֹוִנים ְלִפי ַהְזַמן ְוַהׁשָ ים ּבְ מֹות ַהְקדֹוׁשִ ּׁשֵ ּּ ּ

ר ּבֹו ר הוא ְמַדּבֵ ּ ַהָקדֹוׁש ַהֶזה,ֲּאׁשֶ רֹב ְדָבָריו . ּ ֵאין ֵכן ֵסֶפר ַהזַֹהר ׁשֶ ַּמה ׁשֶ ּ ּ ּ
ּסֹוֵבב ַעל ַעְצמות ַהִמ ֶדֶרך ַחִיים ְותֹוֵכחֹות מוָסרּ ּדֹות ּבְ ּ ְ ר ִמן ,ּ  ְוֵאינֹו ְמַדּבֵ

ְמקֹומֹות מוָעִטים וְבִסְפֵרי ִאְדָרא ְוִסְפָרא ִדְצִניעוָתא,ִּיחוִדים ּ זוַלת ּבִ ּ ּ ּּ.  
לֹו( ֵריׁש ֵסֶפר ַהִתקוִנים ׁשֶ ינו ְצִבי ִהיְרׁש ִזיִדיְטׁשֹוב ּבְ ָּהַרב ַרּבֵ ּ ּּ ּ(  

ְת   )כא ּנִ יֵמי ַהְתׁשוָבה יֹוֵתר ַּהַטַעם ׁשֶ ט ִלּמוד ַהִתקוִנים ּבִ ׁשֵ ַּפּ ּ ּּ ּּ ּ
  ִּמן ַהזַֹהר

ָּהֵני ִמיֵלי ְמַחִיים ר ֵהִציץ ְוָזַרח , ּ ָכל ָהָאֶרץ ִמְזַמן ֲאׁשֶ ּמוַדַעת זֹאת ּבְ ּ
ֵני ַהְמאֹורֹותראֹו ל ׁשְ ֵּסֶפר ַהִתקוִנים ְוֵסֶפר ַהזַֹהר, ּ ְיָקרֹות ׁשֶ ּ ּ ִּקְימו , ּ ּ
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לו ַה ל ְּוִקּבְ ִלּמוד ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ָרֵאל ְלַהֲחִזיק ּבַ ְּיהוִדים ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ ּּ ּ ּ
ים ֵּסֶפר ִתקוִנים ְוַהזַֹהר ָיִחיד ְוַרּבִ ּ ַער ְוַעד ָזֵקן, ּּ ְּוַהַגם ְדֵאין ְלֵאל . ִמּנַ ּ

יג וְלָהִבין סֹוד ֲאָמרֹות ָּיָדם ְלַהׂשִ ים ָהֵאלו ּ ְסָפִרים ַהְקדֹוׁשִ ּבַ ְּטהֹורֹות ׁשֶ ּ ּ ּ ,
ְקִריָאָתם ַּאף ַעל ִפי ֵכן  ְבֵריֶהם וִמְתַלֲהִבים ּבִ ָצָמא ֶאת ּדִ ּׁשֹוִתים ּבְ

  .ְמאֹד ְמאֹד

ַרם  ִלּמוד זַֹהר ַהָקדֹוׁש ֵמָאה ּבְ ָמקֹום ֶאָחד ּבְ ִּאם ֶהֱחִזיקו ּבְ ּ ּ
ים ים, ֲאָנׁשִ ִלּמוד ַהִתקוִנים ַמֲחִזיִקים ֶאֶלף ֲאָנׁשִ ה ּבְ ִּהּנֵ ּ ִּכְמַעט רֹב , ּּ

ֲע ִלמוד ַהִתקוִניםּבַ ִתים ַמֲחִזיִקים ּבְ ֵּלי ּבָ ּּ ּ ָנה . ּּ ָכל ׁשָ ְּוֶזה ַדְרָכן וִמְנָהָגם ּבְ ּ ּ
ָנה יֵמי ַהְתׁשוָבה יֹוֵתר ִמן . ְוׁשָ ט ִלּמוד ַהִתקוִנים ּבִ ֵ ְתַפּשׁ ּנִ ַעם ׁשֶ ְּוַהּטַ ּ ּ ּ ּּ ּ
ר ֶיֱחָטא, ַּהזַֹהר ִּכי ָכל ָאָדם ֲאׁשֶ ֲעׂשִ,ּ ּ הוא פֹוֵגם יֹוֵתר ּבַ ֲאִצילו,ָּיהּ ת "ּ ּבַ
ִריָא ָי"ה ְיִציָר"ּבְ ה"ּה ֲעׂשִ ּבָ י , ּה ׁשֶ ה ַרּבִ ָעׂשָ ְבִעים ִתקוִנים ׁשֶ ְּוָידוַע ִכי ַהׁשִ ּּ ּ ּ ּ

ר יֹוַחאי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ְמעֹון ּבַ ּׁשִ ֶדֶרך ,ּ ים יֹוֵתר ּבְ ְדָרׁשִ ּנִ ְ ֵכיָון ׁשֶ ּ
ַּהִמְסָפר ַּעל ֵכן ִלמוָדם ְמַתֵקן ּבָ, ּ ּ ּ ם הוא סֹוד ּ ׁשָ ָיה יֹוֵתר ׁשֶ ּעֹוָלם ֲעׂשִ ּ ּ

ּבֹון ַּהִמְסָפר ְוַהֶחׁשְ ֵסֶפר ַהִתקוִנים. ּ יֵמי ַהְתׁשוָבה ַהכֹל ְרִגיִלים ּבְ ָּלֵכן ּבִ ּּ ּ ּּ.  
ָנָיהו( ַהְקָדָמתֹו ְלִסְפרֹו ּבְ ן ִאיׁש ַחי ּבְ ּּבֶ ּ(  

ֶפׁש ְוַהּגוף   )כב ִּתקוֵני ַהּנֶ ּ ּ ּ  

ָרֵאל ִיׂשְ ָעִלי, ְוזֹאת ְלָפִנים ּבְ ֱאלול -י ֵא"ְבׁשֵַּכם ִמ"ַרב ּבְ ֶאָחד ּבֶ ּל ּבְ
ָנה ַל ֵאיָמ"ֲאׁשְֵמּרֹאׁש ַהׁשָ ְפֵני ָּהֱאִליִלים ִמְתַאׂשְ, ה ְרצֹון קֹוָנם"ר ּבְ ִרים ּבִ

ָמם ִּכי ַאְתָיא ִלמוִדי, ֲאׁשָ ּ ָנהן"ּ ָנה ְוׁשָ א "ּבָ, י ִמְקָרא"ֵלא ֲע"ּבָ, ּ ִמֵדי ׁשָ
ָנה"ֵלֲע ֵסֶפר ִתקוִנים ָקֶנן ֵסֶד"ֵה, י ִמׁשְ ָנה ּבְ ׁשְ ּר ַלּמִ ִּתקוֵני , ף"ּצוה ָו"ּּ ּּ

ֶפׁש ְוִתקוֵני ַהגוף ַּהּנֶ ּּ ם ְג, ּ ַּהָללו ְמּן גֹוְמִרים "יִסּרוְלׁשֵ ּן ְוַהָללו "יִרֲהַטּ ּ
ֶאיָה לם "יִרׁשְאֹו ל ּבָ ֹּו ְיׁשובון"ּכָ ּ.  

ִגיַה ְלִתקוֵני זַֹהר ְדפו( ִּמתֹוך ַהְקָדַמת ַהּמַ ּּ ּ ּ ּּ ילֹוְגָראדֹוְּ   )ס ּבִ

ן יֹוַחאי   )כג ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָלה ָהַרּבִ ּגִ ּסֹוד ִתקוֵני ַהזַֹהר ׁשֶ ּּ ּ ּ  

ן יֹוַחאי ִגָלה וָפַתח ָהע ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַּרּבִ ּ י' ּ ֵראׁשִ ִמַלת ּבְ ּבְ ָּפִנים ׁשֶ , ת"ּ
ְּוָקָרא אֹוָתם ִתקוֵני זַֹהר הוא ְלׁשֹון אֹור, ּּ ִּמְפֵני ׁשֶ ָּיא ּר ִגיַמְטִר"ְואֹו, ּ

תֹוָרה ְוכו, ז"ָר רוך הוא ּבַ ְגָנזֹו ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּוהוא ָהאֹור ַהָגנוז ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ְ ּ ּ ַעל ְיֵדי ', ּ ׁשֶ
ָעַבר ָעָליו ַעל ְיֵדי ְתׁשוָבה ֶ ל ַמה ּשׁ יֹכֶלת ָהָאָדם ְלַתֵקן ּכָ ֶּזה ִיְהֶיה ּבִ ּ ּ ,
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ִיְהֶיה ַרך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ְּוַעל ְיֵדי ֶזה ְיָבֵרך אֹותֹו ַהׁשֵ ְ ִנים ַהָללו ,ְּ ֲּחָטֵאיֶכם ַכׁשָ ּ ּ ּ ,
ית ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ְסדורֹות וָבאֹות ִמׁשֵ ּׁשֶ ּ ּ ינו, ּ ֶלג ַיְלִבּ ְּוָאז ַכׁשֶ ּ ּ.  

חֶֹדׁש ֱאלול ְוָלֵכן  ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּבְ ָרֵאל ִלְלמֹד ּבְ ּנֹוֲהִגין ִיׂשְ ּ ּּ
ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה ַּוֲעׂשֶ ִעים יֹום ֵהם ְי, ּ ֵאלו ָהַאְרּבָ ּׁשֶ ָאז ִנְתנו ּ ֵּמי ָרצֹון ׁשֶ ּ

לֹום ִעם ָכל ַהִדְבֵרי תֹוָרה ינו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ִניֹות ְלמֹׁשֶ ַּהלוחֹות ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּוְלַתֵקן , ּ ּ
ַּהכֹל ַעל ְיֵדי ְתׁשוָבה ּ ּ.  

ִלין ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו( ינו ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ִמלוּבְ ְּפִרי ַצִדיק ְלַרּבֵ ּ ּ ּּ ּ   .)א"ַּדף נ' ִסיָמן ח, ּ

ם טֹוב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ְמעֹוֵרר ִלְלֹמד    )כד ַעל ׁשֵ ַּהּבַ ּ
ִּתקוֵני ֹזַהר ּ ּ  

ם ְלך ּ ַתְלִמיִדי ַהֻמְבָהק ָהַרב ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש מֹוֵרינו ,ִָהְנִני רֹוׁשֵ ּ ּ ּ ּ
ְכֵדי ׁשֶ,ַּיֲעקֹב יֹוֵסף ַהכֵֹהן ֵנרֹו ָיִאיר ֵכיָון ּבִ ְקָצָרה ַעל ְנָיר ָקָטן ּבְ א  ּבִ ִּתׂשָ ּ

ָכל ֵעת י ְוכו. אֹותֹו ּבְ ְלִתי ִמּמֹוִרי ְוַרּבִ ִּקּבַ ם טֹוב[' ּ ַעל ׁשֵ ִּתקוִנים , ]ַהּבַ ּּ
ָכל יֹום ָנה ּבְ ָ ָכל ַהּשׁ   .ִיְלַמד ּבְ

ם טֹוב( ֶתר ׁשֵ   )ּכֶ

ׁש   )כה ָנה ַמּמָ ָכל ַלְיָלה ֹקֶדם ַהׁשֵ ַמֲאָמר ֶאָחד , ִּלְלֹמד ּבְ
ִּמִתקוֵני ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּּ ּ ַטח וַבל ִתיָראְו, ּ ן ּבֶ ָּאז ִתיׁשַ ּּ  

ִָאיָעְצך ִויִהי ֱאלִֹקים ִאְתך ׁש ִתְלמֹד , ָּ ָנה ַמּמָ ֵ ָכל ַלְיָלה קֶֹדם ַהּשׁ ּּבְ
ַטח וַבל ִתיָרא ן ּבֶ ַּמֲאָמר ֶאָחד ִמִתקוֵני ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוָאז ִתיׁשַ ּ ּ ּ ּּ ּּ .

נו ַאֲהָבתֹו ְוִי ִלּבֵ ַרך ִיַטע ּבְ ם ִיְתּבָ ְּוַהׁשֵ ּ ְ   .ָּאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון, ְּרָאתֹו ַדְוָקאּ

ם  ַעל ׁשֵ י ֱאִליֶעֶזר ּבַ ן מֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ָרֵאל ּבֶ אי מֹורֹו ִיׂשְ ִּמּנַ
עִזּבוז   .ִּמּמֶ

ם טֹוב( ֶתר ׁשֵ   )ּכֶ

ים ֵמֶעֶרב ֹראׁש חֶֹדׁש ָוֵאיָלך   )כו יֵמי ֱאלול ַהְקדֹוׁשִ ְּבִ ּ ָהָיה , ּ
ינו ִתקוֵני ֹזַהרר לאאְטַמַסִמַּהָקדֹוׁש  ַּרּבֵ עור ּבְ ֹּוֵמד ׁשִ ִּמֵדי יֹום , ּּ

ַּאַחר ַהְתִפָלה ינו ָתם, ּ ְתִפִלין ְדַרּבֵ ַטִליתֹו וְמֻעָטר ּבִ ְּמֻעָטף ּבְ ּ ּּ ּ ּּ ּ 

ים ֵמֶעֶרב רֹאׁש חֶֹדׁש ָוֵאיָלך יֵמי ֱאלול ַהְקדֹוׁשִ ְּבִ ּ ינו לֹוֵמד , ּ ָּהָיה ַרּבֵ
ִתקוֵני זַֹהר עור ּבְ ּׁשִ ּר ַהְתִפָלהִּמֵדי יֹום ַאַח, ּּ ַטִליתֹו , ּ הוא ְמֻעָטף ּבְ ְּכׁשֶ ּ ּ ּ
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ינו ָתם ְתִפִלין ְדַרּבֵ ּוְמֻעָטר ּבִ ּ ּּ ּ ִלימֹו ַעד יֹום ַהִכפוִרים , ּ ְּוִהׁשְ ּ ְּכִמְנַהג (ּ
יֵמי ָהַרֲחִמים ְוַהְסִליחֹות ַּהַקְדמֹוִנים ִלְלמֹד ַהִתקוֵני זַֹהר ּבִ ּ ּּ ַּכמוָבא , ּ ּ ּ

ִּתקוֵני זַֹהר ְדפוס ּבְ ּּ ְתנוָעה ְמֻיֶחֶדת , )ַטאְנִדיָנאָקאׁשְּ ְּוָהָיה ִלמודֹו ֶזה ּבִ ּ ּ
ִהְתעֹוְררות ְגדֹוָלה וְבֶרֶגׁש ֵאׁש קֶֹדׁש ּּבְ ַמע , ּּ ְּוַכָמה ְפָעִמים קֹולֹו ִנׁשְ ּ

ְבִכיֹות נֹוָראֹות ֵּמַחְדרֹו ַהחוָצה ַכד ְגנוֵחי ָגַנח ְוִילוֵלי ִיֵלל ּבִ ּ ּ ּּ ּ ּּ.  

ּוְמַסְפִרים ִזְקֵני ַה ִלְפֵני ַהִמְלָחָמה ִהְסִתיר , ֲחִסיִדיםּ ִנים ׁשֶ ׁשָ ּבַ ּׁשֶ ּ ּּ
ָחְכַמת ָהֱאֶמת יֹוֵתר ֶאת ִלמוָדיו ּבְ ינו ּבְ ַּרּבֵ חֶֹדׁש , ּּ ָלַמד ַהִתקוִנים ּבְ ּוְכׁשֶ ּּ ּּ

ָמה, ֱּאלול ֶחֶדר ִלְפִנים ֵמֶחֶדר ְוִהְסַתֵגר ַעְצמֹו ׁשָ ָּהָיה ִנְכָנס ּבְ ּ ֶּאָלא , ּ
ְלֵהי ַקְייָטא ָפַתח ִלְפָעִמים ַהַחלֹון ְמַעטֵמֲחַמת חֹם ׁשֶ ּל ׁשִ ְּוָאז ָהיו , ּ

מַֹע ִלמוָדיו ֵמֲאחֹוֵרי ַהַחלֹון ה ִלׁשְ י ַמֲעׂשֶ ִצים ֲחִסיִדים ְוַאְנׁשֵ ִּמְתַקּבְ ּ ּ ,
ה וִבְמִתיקות  ְנִעימות ְקדֹוׁשָ ְמעו ַהְדָבִרים יֹוְצִאים ִמֶפה ָקְדׁשֹו ּבִ ְּוׁשָ ּ ּ ּּ ּ

  .ִנְפָלָאה
ָרֵאל מֹוׁשִ( ל ִיׂשְ   )ּ רֹאׁש גֹוַלת ֲאִריֵאל–יָען ׁשֶ

לֹו   )כז ִאלו תֹוֵפס ּכֻ ַּהתֹוֵפס ֵחֶלק ִמן ָהַאְחדות ּכְ ּּ ּּ ּ  

ַלְיָלה עֹור ּבַ י ַהתֹוָרה , ַּהּנֵ ְלבוׁשֵ הוא ֵנעֹור ְועֹוֵסק ַרק ּבִ ַּהְינו ׁשֶ ּ ּ ּ
ְקָרא ַלְיָל ְגֶלה ַהּנִ ֵחֶלק ַהּנִ ָידוַע"ּבַ ּה ּכַ ִּכי , ּ ֵמאֹור ַהתֹוָרהְוֵאינֹו ָחֵפץ, ּ

ּר ִגיַמְטִרָיא ָר"אֹו ָרֵזי ַהתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיָה, ז"ּ ַּהְינו ּבְ ִחיַנת תֹוַרת , ּ ֶזהו ּבְ ּׁשֶ ּ ּ
ְקָרא יֹו ּנִ ם ׁשֶ לֹו , ם"ַּהׁשֵ ִאלו ּדֹוֶחה ֶאת ָהַאְחדות ּכֻ ֲּהֵרי ֶזה ּדֹוֶמה ּכְ ּּ ּ

ַנְפׁשֹו ּוִמְתַחֵיב ּבְ ֵאין ֵכן ִאם ָח. ּ ַּמה ׁשֶ ְסָתרּ ֵּפץ ַגם תֹוַרת ַהּנִ ּ ִאי , ּ ַּהַגם ׁשֶ
יגֹו ר לֹו ְלַהׂשִ ם ֶחְפצֹו"ַעל ֶזה ֶנֱאַמר , ֶּאְפׁשָ תֹוַרת ַהׁשֵ ִּכי ִאם ּבְ ּוְכמֹו , "ּ

יך ַהָקדֹוׁש ֵפיַרׁש ָהַאְלׁשֵ ּׁשֶ תֹוָרה, ְּ ּבַ יג ַגם ֵחֶלק ֶזה ׁשֶ ּוְכִאלו ִהׂשִ ּ ּּ ּ ִּכי , ּ
ַּהתֹוֵפס ֵחֶלק ִמן ָהַאְחדות ּ ְכִאלו תֹוֵפס ֻכלֹו ְוכוּ ּּ ּּ ּּ'.  

ים( ת ְקדֹוׁשִ תֶֹנת ַפִסים ָפָרׁשַ ּּכְ ּ ּ(  

ִנים ִמַתְרֵדַמְתֶכם   )כח ּעורו ְיׁשֵ ּ ּ ּ  

ְמעו ֵאַלי רֹוְדֵפי ֶצֶדק ִּאינון ְדָתְבֵעי ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּׁשִ ּּ ִּאינון , ּ
ִקׁשוָרא ִדְמֵהיְמנוָתא קו ּבְ ְּדִאְתַדּבְ ּ ּּ ּ ִּאינון ְדָיְד, ּ ִּעין ָאְרחֹוי ְדַמְלָכא ּ

ְמעו, ִּעָלָאה ְּקִריבו ׁשִ ּ.  
  :)ב"ַּדף י' ֵחֶלק ב - :א"ַּדף קנ' זַֹהר ֵחֶלק א(
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חֹוֵריהֹון. ָּקל ְנִעימוָתא ִאְתָער יְנָתא ּבְ ִּאְתָערו ַנְייִמין ְדִמיִכין ְדׁשִ ּ ּ 
יג סֹודֹות ַהתֹוָרה[ ים ְלַהׂשִ ְּוֵאיָנם ְמַבְקׁשִ ּ ְֶדֶרך ֱאֶמת, ּ ְוָלא ָיְדֵעי ְוָלא , ]ּ

ִּמְסַתְכָלן א, ֲּאִטיִמין אוְדִנין. ְוָלא ָחָמאן, ּ . ַנְייִמין ְוָלא ָיְדִעין, ְּכֵבִדין ְדִלּבָ
ּאֹוַרְייָתא ָקְייָמא ַקַמְייהו ָמה ִמְסַתְכָלן, ּ ִגיִחין ְוָלא ָיְדֵעי ּבְ ְּוָלא ַמׁשְ ּּ ּ ,

יןאֹוַרְייָתא ָרַמאת ָקִלין ִא. ָחָמאן ְוָלא ָחָמאן ְּסְתָכלו ִטְפׁשִ ּ ּ ִּפְתחו , ּ ּ
ִּתְנְדעוןְו, ַעְייִנין ַגח. ּ ֵּלית ַמאן ְדִיׁשְ ְּוֵלית ַמאן ְדַיְרִכין אוְדֵניה, ּ ּ ַעד ָמה , ּ

גֹו ֲח ֶּתֱהוון ּבְ ֹּוָכא ִדְרעוַתְייכוׁשּ ּ לו ְלִמְנַדע. ּ ִּאְסַתּכָ ְּוִאְתְגִלי ְלכֹון , ּ
ָנ   .ִהירְנהֹוָרא ּדְ

ִסְתֵרי תֹוָרה: א"ף קסַּד' זַֹהר ֵחֶלק א(   )ּּבְ

ּּגֶֹדל ַמֲעַלת ִלּמוד ַהזַֹהר   )כט ּ  

ִתקוִנים ָאְמרו ּבַ ְּוֶזהו ׁשֶ ּ ּּ ִּתקון ל( ּ ּ ּקומו  :ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ): עגַּדף ָּנִתיב ִתְנָיָנא' ּ ּ
ִכיְנָתא י ׁשְ ְּוִאְתָערו ְלַגּבֵ ע , ּ ָלא ֻסְכְלָתנו ְלִמְנּדַ א ּבְ ִאית ְלכֹון ִלּבָ ּּדְ

ה יַנְיכוְו, ּּבָ ִּאיהו ּבֵ ּ.  

ַּתְרגום [ יאור ּּ ּוּבִ ּקומו ְוִה]: ַּהזַֹהרּ ִכיָנה ּ ִביל ַהׁשְ ׁשְ ְּתעֹוְררו ּבִ ּ
ה ֲהֵרי ֵיׁש ָלֶכם ֵלב ֵר, ַּהְקדֹוׁשָ יג אֹוָתהיָקׁשֶ יָנה ָלַדַעת וְלַהׂשִ ִלי ּבִ ּן ּבְ ַאף , ּּ

תֹוְכֶכם ִהיא ּבְ   .ַּעל ִפי ׁשֶ

ְעָיה מ ו(ָרא ְּוָרָזא ְדִמָלה קֹול אֹוֵמר ְק גֹון ְקָרא ָנא ֲהֵיׁש , )ְיׁשַ ּכְ
ים ִתְפֶנה  ּעֹוֶנך ְוֶאל ִמי ִמְקדֹוׁשִ ּ , ְוִהיא ָאְמַרת ָמה ֶאְקָרא, ) ח אִּאיֹוב(ָּ

ר ָחִציר ׂשָ ל ַהּבָ ָאְכִלין ָחִציר, ּכָ ְבִעיָרן ּדְ ּּכָֹלא ִאינון ּכִ ְוָכל ַחְסּדֹו , ּ
ֶדה  ִציץ ַהּשָׂ ל ֶחֶסד ּדְ, )שם(ּכְ   .ָּעְבִדין ְלַגְרַמְייהו ָעְבִדיןּכָ

ַּתְרגום [ יאור ּּ ּוּבִ ָכתוב , ְּוסֹוד ַהָדָבר]: ַּהזַֹהרּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ְעָיה מ(ּ קֹול ' )ְיׁשַ
ָרֵאל ִלְקרֹות , 'אַֹמר ְקָרא ל ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִיׂשְ ִלּבֹו ׁשֶ קֹול דֹוֵפק ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ
ּוְלִהְתַפֵלל  ּ ִכיָנה ַהְקדַלֲהָרַמת ַהּ הּׁשְ ל ָכל , ֹוׁשָ מֹות ׁשֶ ִהיא ְכָללות ְנׁשָ ּׁשֶ ּּ

ָרֵאל ּ ֵמַהָכתוב הּ וֵמִביא ְרָאָי,ִיׂשְ ְקִריָאה ֵפרוׁשֹו , 'ְָּקָרא ָנא ֲהֵיׁש עֹוֶנך'ּ ּׁשֶ ּ ּ
ְּתִפָלה ִכיָנה אֹוֶמֶרת ֲאָבל , ּ ְ ה כַֹח (, 'ָמה ֶאְקָרא'ַהּשׁ ְּכלֹוַמר ֵאין ּבָ ּּ

ִביל ׁשֶּבִ,  ֵמָעָפרּהים ֶאת ַעְצָמְלָהִר ר ָחִציר'ׁשְ ׂשָ ל ַהּבָ ה , 'ּכָ ָלם ֵהּמָ ּּכֻ
ב ְוָחִציר ְבֵהמֹות אֹוְכֵלי ֶעׂשֶ ִלי ַדַעת , ּכִ ים ַהִמְצוֹות ּבְ עֹוׂשִ ְּכלֹוַמר ׁשֶ ּ ּ

ֵהמֹות ֶדה', ְּכמֹו ּבְ ִציץ ַהּשָׂ ים, 'ְוָכל ַחְסּדֹו ּכְ עֹוׂשִ ל ַהֲחָסִדים ׁשֶ , ּכָ
ים יםְּכלֹוַמר ׁשֶ, ְלַעְצָמם ֵהם עֹוׂשִ עֹוׂשִ ִמְצוֹות ׁשֶ ֵּאין ַכָוָנָתם ּבַ ּּ ,
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ִפיַע ַנַחת רוַח ְליֹוְצָרם ֶאָלא ַרק ְלתֹוֶעֶלת ַעְצָמם  ְכֵדי ְלַהׁשְ ִתְהֶייָנה ּבִ ּׁשֶ ּּ ּ
ים ַהִמְצוֹות   .ֵּהם עֹוׂשִ

אֹוַרְייָתא ִלין ּבְ ַתּדְ ִמׁשְ ל ִאינון ּדְ ַּוֲאִפילו ּכָ ּ ָעְבִדין , ּ ל ֶחֶסד ּדְ ּכָ
  . ָעְבִדיןְּלַגְרַמְייהו

ַּתְרגום [ יאור ּּ ּוּבִ ֶהם]: ַּהזַֹהרּ ּבָ ַּוֲאִפלו ַהטֹוִבים ׁשֶ ּ ם , ּ ָמְסרו ְזַמּנָ ּׁשֶ ּ
ֶּאָלא ְלתֹוֶעֶלת גוָפם ַעְצָמם, ּלֹא ָעׂשו ֶזה, ַּעל ֵעֶסק ַהתֹוָרה ּ ִלי ַכָוָנה , ּ ּּבְ ּ

ִפיַע ַנַחת רוַח ְליֹוְצָרם, הָּהְרצוָי ְכֵדי ְלַהׁשְ ּּבִ ּ.  

ַההו ּרוַח הֹוֵלך ְולֹא ָיׁשוב] 'ְּוכו[א ִזְמָנא ּּבְ ְּוָדא ִאיהו , ְלָעְלָמא, ְּ
יַח   .ּרוָחא ְדָמׁשִ

ַּתְרגום [ יאור ּּ ּוּבִ ֵעת ַהִהיא ֶנֱאַמר ַעל ַהדֹור]: ַּהזַֹהרּ ְרוַח הֹוֵלך , ּּבָ ּ
יַח, ְלָהעֹוָלם, ְּולֹא ָיׁשוב ְּדַהְינו רוַח ַהָמׁשִ ּ ּ ְַהָצִריך ִלְגאֹל ֶאת ִי, ּ ָרֵאל ִמָכל ּ ּׂשְ

ָּצרֹוֵתיֶהם ַעד ַלְגֻאָלה ֵלָמה ְלַקֵים ַהָכתוב ּ ַּהׁשְ ּ ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת , ּּ ּ
ם ְוגֹו ְָהרוַח ַהֶזה ִנְסַתֵלק לֹו ְוָהַלך' ַּהׁשֵ ּ ּ ּ עֹוָלם, ּ   .ְוֵאינֹו ֵמִאיר ּבָ

ֵיִזיל ֵליה ִמן ָעְלָמא ְוָלא ְיתו ָגְרִמין ּדְ ַּוי לֹון ָמאן ּדְ , ב ְלָעְלָמאּ
ה ׁשָ ָעְבִדין ְלאֹוַרְייָתא ַיּבָ ִאֵלין ִאינון ּדְ ּּדְ ַתְדָלא , ּ ְּוָלא ָבָעאן ְלִאׁשְ

ָלה   .ְבָחְכָמה ְדַקּבָ

ַּתְרגום [ יאור ּּ ּוּבִ ים ַהגֹוְרִמים ]: ַּהזַֹהרּ ּאֹוי ָלֶהם ְלאֹוָתם ֲאָנׁשִ
יַח ִיְסַתֵלק ְוֵיֵלך לֹו ֵמָהעֹוָלם ל ָמׁשִ רוחֹו ׁשֶ ְׁשֶ ּ ּ ּ ְולֹא יוַכל ָלׁשוב ְלעֹוָלםּ ּ ,

ה ים ֶאת ַהתֹוָרה ִליֵבׁשָ ֵהָמה ֵהם ָהעֹוׂשִ ּׁשֶ הו ַלְחלוִחית , ְּכלֹוַמר, ּ ִלי ַמׁשֶ ּּבְ ּ ּ
ֶכל ְוַדַעת ל ׂשֵ ל ַהתֹוָרה, ׁשֶ י ׁשֶ ֵחֶלק ַהַמֲעׂשִ ִּכי ִמְצַטְמְצִמים ַרק ּבַ ּ ְוֵאיָנם , ּ

ָחְכַמ ל וְלָהִבין ּבְ ַתּדֵ ּרֹוִצים ְלִהׁשְ ָלהּ סֹודֹות , ּת ַהַקּבָ ִכיל ּבְ ֵּליַדע וְלַהׂשְ ּ
  .ַּהתֹוָרה ְוַטֲעֵמי ִמְצָוה

ָעְלָמא ָדן ּבְ א וִביָזה ְוֶהֶרג ְוַאּבְ ָגְרִמין ֲעִניוָתא ְוַחְרּבָ ַּוי לֹון ּדְ ּ ּ.  

ַּתְרגום [ יאור ּּ ּוּבִ יֶהם , אֹוי ָלֶהם]: ַּהזַֹהרּ ַמֲעׂשֵ ֵהם גֹוְרִמים ּבְ ּׁשֶ
ַּהָללו ִי, ּ עֹוָלםּׁשֶ ָמדֹות ּבָ ְּהיו ֲעִניות ְוֶחֶרב ְוָחָמס וִבָזה ַוֲהִריגֹות ְוַהׁשְ ּ ּ ּּ.  

ֻּסָלם"ַּהְקָדַמת ַה(   )'אֹות ע" ּ
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  –א ֶּפֶרק י –

ִּהְתַנְגדות ְלַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּ ּ ּ  
ֵאינֹו זֹוֶכה ִלְלֹמד תֹוַרת ַהֵח  )א ֵאינֹו ָחֵפץ"ִּמי ׁשֶ , ן ֵמֲחַמת ׁשֶ

ת ֵזִדי ָאר ְמִניעֹותאֹו ֶהּסֵ ֵאין , ם אֹו ׁשְ ל ֶזה ֵמֲחַמת ׁשֶ ּכָ ֵיַדע ׁשֶ
ה ה וְנִקּיָ ם ִויַרֲחֵמהו, ַּנְפׁשֹו ַזּכָ ְּוָיׁשוב ֶאל ַהׁשֵ ּּ.  

ָרִפים, ְוִאית ְנִטיִרין ַאֲחָרִנין ים וׂשְ ים ְוַעְקַרּבִ ְּכגֹון ְנָחׁשִ ְוַנְטִרין , ּ
ְּדָלא ִייעול ַתָמן ְדָלאו ִאיהו, ַּההוא טֹוב ּּ ּּ ָּכל , ְוִאי ָלאו. ּ ָראוי ְלֵמיַעלּ

ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא ַּחָייַבָיא ֲהוֹו ָעאִלין ּבְ ּ ּוְבִגין ָדא . ּ ִאיהו ַחָייָבאּ , ַּמאן ּדְ
אֹוַרְייָתא ע ָרִזין ּדְ ָלה , ְּוִייעול ְלִמְנּדַ ָמה ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ְּדִאְתְקִריאו ּכַ ּ

ך ַוֲאֵפָלה ים, ְֹחׁשֶ ים ְוַעְקַרּבִ ָרא ְנָחׁשִ ִלין , ִּאְתְקִריאו ֵחיַות ּבָ ּוְמַבְלּבְ
ְבֵתיה ַּמֲחׁשַ ְּדָלא ִייעול ַלֲאָתר ְדָלאו ִדיֵליה, ּ ּּ ּ ּ.  

ִאיהו טֹוב ל ִאֵלין ְנִטיִרין ִאיּנ, ֲּאָבל ַמאן ּדְ ּון ְלֶמְמֵריהּּכָ ּ ,
ּ ֵליה ְּוֵייְמרון, ְּלטֹוב ַהָגנוז) ֵּליה(ּ ְוִייָעלון ,ה ַסֵניגֹורׂשֲֶעְוַקֵטיגֹור ַנ

ַמִים, ָמָרָנא ר ָנׁש טֹוב ְוַצִדיק ְיֵרא ׁשָ ָּהא ּבַ ֵעי ְלַאֲעָלא ֳקָדָמך, ּ ָאַמר , ְּבָ
ְּתִהִלים קיח(, ָּלנו ֲעֵרי ֶצֶדק ָאבֹא ָבם אֹוֶדה ָיה)ּ ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ ּ ַּההוא טֹוב . ּ

ַּהָגנוז ִייָמא לֹון ַהאי ַתְרָעא ְדִאְתְקֵרי ַאֲהָב, ּ ִּפְתחו ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ַהאי , הּ אֹו ּבְ
ַּתְרָעא ְדִאיִהי ְתׁשוָבה ּ ּּ.  

ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא. ג"ַּדף קכ' זַֹהר ֵחֶלק ג (   )ּבְ

לֹא ִלְלֹמד   )ב ׁשֹוֵמַע ְלִדְבֵרי ְמִסיִתים וַמִדיִחים ׁשֶ ִּמי ׁשֶ ּּ ּ
ָקִמים ָעָליו ַמְפִריִעים - ָּחְכָמה ִנְסָתָרה זֹו לֹא ,ּאֹו ִמי ׁשֶ ּ ׁשֶ

ָלהִּיְלֹמד ֹזַהר ַהָקד ְּוהוא ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעֹמד , ֹּוׁש ְוָחְכַמת ַהַקּבָ
ך ַאֲחֵריֶהם ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ְֶנְגָדם ְוִנְמׁשָ י ַנְפׁשֹו ֵאיָנה , ּ ֵּיַדע ּכִ

ה   ְּטהֹוָרה וְנִקּיָ

ֵאינֹו זֹוֶכה ַלִלּמוד ַהָקדֹוׁש ַהֶזה ִּמי ׁשֶ ּ ְעתֹו ְוַנְפׁשֹו , ּּ ּדַ ּאֹו ׁשֶ
ֵיׁש לֹו ְמִניעֹות ְוִעּכוִבים ׁשֹוִנים , הֵּאיָנה ֲחֵפָצה ְלֶז ּאֹו ׁשֶ לֹא ִלְלמֹד ּ ּׁשֶ
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ִּלמוִדים ַהָללו ּּ לֹא , ּ ׁשֹוֵמַע ְלִדְבֵרי ְמִסיִתים וַמִדיִחים ׁשֶ ֵכן ִמי ׁשֶ ְּוָכל ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ָקִמים ָעָליו ַמְפִריִעיםאֹו , ִּלְלמֹד ָחְכָמה ִנְסָתָרה זֹו רֹוֶצה לֹוַמר  ,ִּמי ׁשֶ

לֹא ִי ָלהּׁשֶ ְּלמֹד זַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוָחְכַמת ַהַקּבָ ְּוהוא ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעמֹד , ּ
ך ַאֲחֵריֶהם ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ְֶנְגָדם ְוִנְמׁשָ ֵּיַדע ִכי ַנְפׁשֹו ֵאיָנה ְטהֹוָרה , ּ ּ

ּוְנִקָיה ְזָכִרים ׁשֹוְלִטין ָעָליו ְלָמְנעֹו ִמן ַהִל,ּ ּ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָכל ֵאלו ַהּנִ ּּ ּמוד ּּ ּ
ַּהָקדֹוׁש ַהֶזה ֵאינֹו ָראוי , ּ לֹא ִיְזֶכה ְלִהָכֵנס ֶאל ַהקֶֹדׁש ְפִניָמה ִמְפֵני ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ

  .ְלֶזה

ָכל ּכֹחֹוָתיוְוָלֵכן ִיְרֶאה  , ָּלחוס ַעל ַנְפׁשֹו ְוַיֲעמֹד ַעל ַנְפׁשֹו ּבְ
ּבֹר ָכל ַהָמ ֵלָמה ְוִלׁשְ ְתׁשוָבה ׁשְ ר ְוָלׁשוב ּבִ ְּלִהְתַגּבֵ ּ ּ ּ ַּסִכים וְמִחצֹות ּ ּ ּ

ינֹו ְלֵבין קֹונֹו ַמְבִדיִלים ּבֵ ּׁשֶ ר , ּ ם ֲאׁשֶ ֵ ַער ַלַהּשׁ ַ ֵנס ְלֶזה ַהּשׁ ה ִלּכָ ְוָאז ִיְזֶכּ
ֵרי ֵלב ָיבֹואו בֹו יִקים וְטהֹוֵרי ֶנֶפׁש ְוִיׁשְ ַּצּדִ ּ.  

לוי  )ג ִניִמּיות ַהתֹוָרה ִהיא ּגִ ּּפְ ּּ ִריך הוא ּ א ּבְ ְּיָקָרא ְדקוְדׁשָ ְּ  

ִריך הוא ְיָקָרא  א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ִהיא סֹוד ְפִניִמיֹות ַהתֹוָרה[ְּ ּׁשֶ ּ אֹור , ּ
אֹוַרח ] ַּהַחָמה ה ּבְ ָיְדִעין ָאְרחֹוי וְמֲהִכין ּבָ ָּלאו ִאיהו ֶאָלא ְלִאּנון ּדְ ּ ּ ּּ

ְדָקא ְיאות   .ְּקׁשֹוט ּכְ
ִסְתֵרי תֹוָרה. ד"ַּדף צ' זַֹהר ֵחֶלק א(   )ּּבְ

אֹוַרְייָתא י ֶעְליֹוִנין ָיְרִתין ָלהַקּדִ, ְסִתיֵמי ּדְ ְּוִאְתַגְלָיא , ּיׁשֵ
ֵני ָעְלָמא ָאר ּבְ ׁשְ   .ּבִ

  :)ב"ע' זַֹהר ֵחֶלק ג(

י ִמדֹות  )ד מֹות ַהַצִדיִקים ְוַאְנׁשֵ ִסים ִנׁשְ זַֹהר ְמֻכּנָ ּּבַ ּ ּ ְוָהֲאֵחִרים , ּ
ּנו ִּנְדִחים ִמּמֶ ּ  

ְּוַהאי ִחּבוָרא הו ֵתַבת נַֹח ּ ַגְוָנא ּדְ ְּדִאְתְכַנא ּכְ ה ָכל ִמין ָוִמיןּ ּׁש ּבָ ּ ,
י ִמּדֹותָהֵכי  יַקָיא ְוַאְנׁשֵ ַצּדִ ָמִתין ּדְ ל ִנׁשְ ַהאי ִחּבוָרא ּכָ ין ּבְ ׁשִ ּנְ ִּמְתּכַ ּ ,

הֹון  ְּדִאְתַמר ּבְ ְּתִהִלים קיח(ּ ַער ַלה" )ּ ַּצִדיִקים ָיבֹאו ּבֹו' ֶּזה ַהׁשַ ָוָאֳחָרִנין , "ּ
ְּדָלא ַצִדיִקים ִּאְתַדְחָין ִמַתָמ, ּ ּ ָעְלָמא. ןּ ְּוַכד ִאְתַגְלָיא ַהאי ִחּבוָרא ּבְ ּ ּ ,

ה ין ְלַגּבֵ ׁשִ ּנְ ַּסִגיִאין ִמְתּכַ הֹון  ,ּ ְּדִאְתַמר ּבְ נֹו ) כטְּדָבִרים(ּ ר ֶיׁשְ ּ ִכי ֶאת ֲאׁשֶ
ַהאי ִחּבוָרא ִעָמנו ַהיֹום', ּפֹה ְוגֹו ר ֵאיֶנּנו פֹה ּבְ ְּוֶאת ֲאׁשֶ ּ ּ ּּ ְּוָעֵלהו ִאְתַמר . ּ ּ
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ָּדִנֵיאל( ים ַככֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד) יבּ ּ וַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ ּ ּ ְּכִאּנון כֹוְכַבָיא ִדיהֹון , ּ ּ ּ ּּ
ַּקְיִמין ְלָעָלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא  ּּ.  

ִּתקוֵני זַֹהר ָחָדׁש ַדף ע( ּּ   )'ּב ַעּמוד ד"ּ

ַנִים ֵמִעיר   )ה ה ׁשְ סו ּבָ ּנְ ְתּכַ ּנִ ֵתַבת ֹנַח ׁשֶ ֵּסֶפר ַהזַֹהר הוא ּכְ ּ ּ ּ
ְלכוָתא ַבע ִמּמַ   .ְּוׁשֶ

ִכיִלים ַיְזִהירו ְכזַֹהר ָהָרִקיַע ְּוַהַמׂשְ ַתְדִלין . ּּ ִּאֵלין ִאיּנון ְדָקא ִמׁשְ ּּ ּ ּ
זַֹהר ָדא ֵתיַבת נַֹח, ֵּסֶפר ַהזַֹהרְּדִאְקֵרי , ּּבְ ִאיהו ּכְ ה , ּּדְ ין ּבָ ׁשִ ְּדִמְתַכּנְ ּ ּ

ַנִים ֵמִעיר ַבע ִמַמְלכוָתא, ׁשְ ְּוׁשֶ ָפָחה, ין ֶאָחד ֵמִעירּוְלִזְמִנ. ּ ַנִים ִמִמׁשְ ּוׁשְ ּ ּ .
ִּדְבהֹון ִיְתָקֵיים  מֹות א(ּ ִליכוהו)ׁשְ ן ַהִילֹוד ַהְיאֹוָרה ַתׁשְ ּ ָכל ַהּבֵ ּ ּ ּ ּּ ְוָדא אֹוָרה . ּ

ְּדִסְפָרא ָדא ּ.  
ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא: ג"ַּדף קנ' זַֹהר ֵחֶלק ג(   )ּבְ

ָכל ִדְבֵרי ַהזַֹה   )ו ּּכֹוְפִרים ְלַגְמֵרי ּבְ ּר ַהָקדֹוׁש וְבָכל ַדְרֵכי ּ ּ ּ
ָלה ל ֵסֶפר ַהזַֹהר , ַּהַקּבָ ּכָ ֵניֶהם ְואֹוְמִרים ׁשֶ ּוַמְחִציִפים ּפְ ּ

ר יֹוַחאי  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ י ַרּבִ ַּהָקדֹוׁש ְוַהִתקוִנים לֹא ָיָצא ִמּפִ ּ ּּ
ִדְבֵרי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש -ַוֲחֵבָריו  ר ַדַעת ֵמִבין ׁשֶ ל ּבַ ּ ּכָ ּ ּ ּ

ְּוַהִתקו ּ י רוַח ַהקֶֹדׁש ּ י ִאם ַעל ּפִ לֹות ּכִ ר ְלִהְתּגַ ִּנים ִאי ֶאְפׁשָ ּּ
בֹוַה ְונֹוָרא ְמֹאד   ּּגָ

ָקְדֳקדֹו ֵיׁש לֹו מַֹח ּבְ ַּהכֹל רֹוִאים וְמִביִנים ָכל ִמי ׁשֶ ּ ר , ּּ ִאי ֶאְפׁשָ ׁשֶ
ַמִים ה ְונֹוָרָאה ָכזֹאת ִכי ִאם ִמן ַהׁשָ ְּלַגלֹות תֹוָרה ְקדֹוׁשָ ּ ּ ּ ּי ְנבוַאת ַעל ְיֵד, ּ

ינו ה ַרּבֵ הוא מׁשֶ ָפִנים ׁשֶ ָּפִנים ּבְ ּ ּוִבְפָרט ָכל ַהסֹודֹות ָהֲעצומֹות . ּ ּּ ּ
ִא ְכָבר ִהְתִחילו ְלַגלֹות ַהַתּנָ ָגבֹות ׁשֶ ׂשְ ְּוַהּנִ ּ ּּ ּים ְוַהַצִדיִקים ַהַקְדמֹוִנים ּ ּ ּ

ֲערֹות ָהָאָדם ר ְתַסֵמר ׂשַ ֲּאׁשֶ ַעִין ִכי רוַח,ּ ּ ְורֹוִאים ַעִין ּבְ םּ ר ּבָ ם ִדּבֵ ּ ַהׁשֵ ּ ,
ׁשום אֶֹפן י ּבְ ֶכל ֱאנֹוׁשִ ׂשֵ ר ְלַגלֹות ָכזֹאת ּבְ ִּכי ִאי ֶאְפׁשָ ּ ּּ.  

ִהְתִחילו ְלַגלֹות ְמַעט ִדְמַעט ֵמֶהם ְבִעים ָפִנים ׁשֶ ְּוָכל ַהׁשִ ּ ּּ ְוָכל ַמה , ּ
לֹׁש ְפָעִמים ִעים ָיִמים ׁשָ ַאְרּבָ נו ּבְ ה ַרּבֵ ָיַגע מׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ָּאַכל וַמִים  ֶלֶחם לֹא ,ּ

ָתה ה ָכזֹאת , לֹא ׁשָ ְקֻדׁשָ ִיְהֶיה ִנְמָצא ִאיׁש ָכֶזה ּבִ ַמע ֵמעֹוָלם ׁשֶ לֹא ִנׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ִעים ָיִמים ְרצוִפים ְוָכל ַהּנֹוָראֹות ָהֲעצומֹות  ֶתה ַאְרּבָ לֹא יֹאַכל ְולֹא ִיׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ֵּאֶלה ְוָהאֹותֹות ְוַהמֹוְפִתים ְוָכל ַהמֹוָרא ַהָגדֹול ּּ ה ְוכוּ ה מׁשֶ ר ָעׂשָ . 'ּ ֲאׁשֶ
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ַהכֹל ְמַרֵמז ַעל  ר ַלכֹל ֵהם רֹוִצים ְלַהְסִתיר וְלַהֲעִלים ְולֹוַמר ׁשֶ ַּהכֹל ַכֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ
ָמם ְוכו ִּדְבֵרי ָחְכמֹות ַהְיָוִנים ָאִריְסטֹו ַוֲחֵבָריו ִיַמח ׁשְ ּ ּ ְּוָכל ֶזה הוא . 'ּ

ָחׁש  ִחיַנת ֵמַצח ַהּנָ ְלָעם ּבְ ִחיַנת ּבִ ּׁשֶֹרׁש ָחְכַמת ַהֶטַבע ְוכוּבְ ּ'.  

ָקְרֵחיֶהם  ֶזה ָסמוך ִגלו ִנְבלוָתם ְלֵעין כֹל וַמְדִפיִסים ּבְ ַּעד ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּּ ְ ּ
ְרֵכי , ָהָרִעים ְבֵרי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש וְבָכל ּדַ ָכל ּדִ ּכֹוְפִרים ְלַגְמֵרי ּבְ ּׁשֶ ּ ּ

ָלה ל, ַּהַקּבָ ּכָ ּוַמְחִציִפים ְפֵניֶהם ְואֹוְמִרים ׁשֶ ּ ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּ ּ
ר יֹוַחאי ַוֲחֵבָריו ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְּוַהִתקוִנים לֹא ָיָצא ִמִפי ַרּבִ ּ ְּוִהְדִפיסו , ּּ ּ

ר . 'ֵּאיֶזה ֶקַרח ַעל ֶזה ְוכו ְבֵרי ַהזַֹהר ֲאׁשֶ ּדִ ַעת ֵמִבין ׁשֶ ר ּדַ ל ּבַ ּּכָ
י ר ְלִהְתַגלֹות ּכִ ַּהָקדֹוׁש ְוַהִתקוִנים ִאי ֶאְפׁשָ ּ ּּ ּ ּ ִאם ַעל ִפי רוַח ַהקֶֹדׁש ּ ּ ּ

י  הוא ַרּבִ מֹותֹו ׁשֶ יק ָקדֹוׁש ּכְ הֹוִפיַע ַעל ַצּדִ ָּגבֹוַה ְונֹוָרא ְמאֹד ׁשֶ ּ ּ
ָעָרה ְוכו ּמְ ִנים ּבַ ֵרה ׁשָ לֹׁש ֶעׂשְ בו ׁשְ ָיׁשְ ר יֹוַחאי וְבנֹו ׁשֶ ְמעֹון ּבַ ּׁשִ ּ ּּ'.  

ְתֵבי ָהֲאִר   )ז ִאי ֶא, י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ְוֵכן ּכִ ֶכל ׁשֶ ׂשֵ ר ּבְ ְפׁשָ
ֵאֶלה ְוכו לות ּכָ ים ְוִהְתּגַ י ְלַגלֹות ִחדוׁשִ ֱּאנֹוׁשִ ּ ּּ ּ ְוֵהם רֹוִצים ', ּּ

ֵאֶלה ִבים ּכָ ּגָ ְנָיִנים ִנׂשְ לֹום ּבִ ַּלֲעֹקר ְוִלְסֹתר ַחס ְוׁשָ ּלֹא ְתֵהא , ּ
ָרֵאל ִיׂשְ ֹזאת ּבְ   .ּכָ

ְתֵבי ָהֲאִר ַהְקָדַמת ָהְּכמֹו ׁשֶ, י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ְוֵכן ּכִ ֵעץ 'ִּאיָתא ּבְ
ֱאֶמת', ַּחִיים ל ּבֹו ּבֶ ִיְסַתּכֵ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ּׁשֶ ֶכל , ּ ׂשֵ ר ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ ָיִעיד ׁשֶ

ֵאֶלה ְוכו ים ְוִהְתַגלות ּכָ י ְלַגלֹות ִחּדוׁשִ ֱּאנֹוׁשִ ּ ּּ ּ ְוֵהם רֹוִצים ַלֲעקֹר ', ּּ
ָגִבים ָכֵא ְנָיִנים ִנׂשְ לֹום ּבִ ְּוִלְסתֹר ַחס ְוׁשָ ּ ָרֵאל, ֶּלהּ ִיׂשְ ּלֹא ְתֵהא ָכזֹאת ּבְ ּ.  

ֶרְסֶלב( י ָנָתן ִמּבְ ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ְלמֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ּ ַחר ֲהָלָכה ה, ּ ְרכֹות ַהׁשַ אֹות , 'ִּהְלכֹות ּבִ
  )ב"ע
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  –ב ֶּפֶרק י –

ֶּהְעֵלם ְוִגלוי ַהזַֹהר ּ ּ  
ַנת ה  )א ָלה ַהזַֹהר ִמׁשְ ַּמדוַע ִנְתּגַ ּּ ּ   ?ְן ָוֵאיָלך"ר 'ּ

ַּדע ִכי ָגְזָרה ּ ִחּבור ֵסֶפר ַהזַֹהר לֹא ִיְתַפְרֵסם ְולֹא  ּ ַרך ׁשֶ ָּחְכָמתֹו ִיְתּבָ ּ ּ ְ

לֹום ְוַעל ָידֹו ן יֹוַחאי ָעָליו ַהׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ל ַרּבִ דֹורֹו ׁשֶ ִּיְתַגֶלה ֶאָלא ּבְ ּ ּ ּ ,
ְלַא ל ַמְעָלה ׁשֶ ָפַמְלָיא ׁשֶ ְּוִנְגְזָרה ְגֵזָרה ּבְ ְמעֹון ּ י ׁשִ ל ָהַרּבִ ַחר ּדֹורֹו ׁשֶ

ִפְרסום  ֹזאת ַהָחְכָמה ּבְ קו ּבְ נֹו לֹא ִיְתַעּסְ י ֶאְלָעָזר ּבְ ן יֹוַחאי ְוַרּבִ ּּבֶ ּ
ִוד ן ּדָ יַח ּבֶ ל ָמׁשִ ִתקוִנין . ַעד ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון ּדֹורֹו ׁשֶ ְּוָהִכי ִאיָתא ּבְ ּ

ה ְמקֹומֹות ַהְרּבֵ ֵאלו ַהסֹודֹות לֹא, ּבְ ּׁשֶ ּ ִיְתַגלו ַעד ָדָרא ְדֵיְיֵתי ַמְלָכא ּּ ּ ּ ּ ּ ּ
יָחא ּוְבָמקֹום ַאֵחר אֹוֵמר וִבְזכות ַהאי ִחּבוָרא ִיְתַגֵלי ַמְלָכא , ְמׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
יָחא ִחּבור ַהזַֹהר , ְמׁשִ ִביל ַהִמְתַעְסִקים ּבְ ׁשְ דֹור ָהַאֲחרֹון ּבִ ּרֹוֶצה לֹוַמר ּבַ ּ ּ ּ ּ

יָחא ִּיְתַגֵלי ַמְלָכא ְמׁשִ ּ ּ.  

ּאִתי ָכתובּוָמָצ ָחְכַמת ִּכי , ּ קו ּבְ לֹא ִיְתַעּסְ ְגַזר ְלַמְעָלה ׁשֶ ּנִ ֶ ַּמה ּשׁ ּ
ָגלוי ַנת ה, ּ ִלְזַמן ָקצובהָהָי, ָּהֱאֶמת ּבְ לום ׁשְ ַּעד ַתׁשְ ם , ן"ר' ּ ּוִמׁשָ ּ

ְתָרָאה ְוֻהְתָרה ַהְגֵזָרה ְוָהְרׁשות ְנתוָנה ְלִהְתַעֵסק  ָּוֵאיָלך ִיָקֵרא ָדָרא ּבַ ּ ּּ ּ ּ ּ ְ

ַנת ה. ֵּסֶפר ַהזַֹהרּבְ ּוִמׁשְ קו ַלְיִציָרה ' ש' ּ ִיְתַעּסְ ְבָחר ׁשֶ ִּמְצָוה ִמן ַהּמֻ ּ
ים  ים ְגדֹוִלים וְקַטּנִ ַרּבִ ּּבָ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנאּ ְזכות . ִּכְדִאיָתא ּבְ ּבִ ְּוַאַחר ׁשֶ

ְזכות ַאֵחר יַח ְולֹא ּבִ ׁשִ ֶּזה ָעִתיד ָלבֹוא ֶמֶלך ַהּמָ ּ ֵאין ָראוי ,ְ
ֵ   .לְלִהְתַרּשׁ

ַהְקָדַמת מֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו [ ְּוַעֵין עֹוד ּבְ ּ ּּ ּּ
  ]ָּאֵמן ְלֵעץ ַחִיים

ה(   )ַּהְקָדַמת ֵסֶפר אֹור ַהַחּמָ

ָמתֹו  )ב ב ְלַתֵקן ַנְפׁשֹו ְורוחֹו ְוִנׁשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמֻחיָּ ּּכָ אֹותֹו , ּ
לֹו ל ָהעֹוָלם ּכֻ ָר, ְּוֶאת ּכָ קות ִדְבֵרי ּבְ ֵּזי ְדאֹוַרְיָתא וְבִהְתַעּסְ ּּ ּ

ינו ָהַרב ָהֲאִר י ִדְבֵרי מֹוֵרינו ְוַרּבֵ ַּהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ַעל ּפִ ּ ּּ ּ ּ י "ּ
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ל ַהְקִלּפֹות ֶאָלא -ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  טוָלם וִבעוָרם ׁשֶ ּ ֵאין ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ
י עֹוָלם ַהִתקון ָלה ַעל ּפִ ִלּמוד ַהַקּבָ ּּבְ ּּ ּּ  

א ִמן ָהָראוי ָהָיָהַרּבִ ן יֹוַחאי סֹוד ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ְמעֹון ּבֶ ּי ׁשִ  הּּ
י ֲעִקיָבא ִעם ְמִסיַרת ֶנֶפׁש כו ַּלֲעׂשֹות ִתקון ָהעֹוָלם ְכמֹו ַרּבִ ּּ ּ ּ ,'

ִכיְנֵתי ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ֵהיְמנוָתא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ ְּוָכל ָפַמְלָיא ִדיֵלי' ּ ֵצרוף ּהּ ּ ּבְ
י ה ַרּבֵ ָמִתין ְדַצִדיַקָיא ִמַגן ֵעֶדןמׁשֶ ּנו ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְוֵאִלָיהו ְוָכל ִנׁשְ ּ ּּ ּ ּ ּ ,

ָיָמיו כוהְּוהוא ָהָי ּ ְמַתֵקן ָכל ַהדֹור ּבְ ּ ּ רוך הוא ָהאֹור ', ּ ַלח ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּוׁשָ ְּ ּ
י  ֶאֶלף ַהֲחִמיׁשִ ְוָקא ּבָ ַּהָגדֹול ַהֶזה ּדַ הּ ך ַהָגדֹול ׁשֶ ִּמתֹוך ַהחֹׁשֶ ְ ְ ּוא יֹוָמא ּ

ל הֹו סֹוד ָכל ַהיֹום ָדָו, ד"ׁשֶ ּּבְ ּ ְבַעת ַהָיִמים, ה"ּ ּאֹור ַהָגדֹול אֹור ׁשִ ְלָהֵגן , ּ
ָּעֵלינו וְלַהִציל אֹוָתנו ִמָכל ַהְמַקְטְרִגים ַעל ְיֵדי ִלמוד ָרִזין ְדאֹוַרְיָתא  ּ ּ ּ ּּ ּ ּ

אֹוַרְיָתא ֶאת ִסהְוִאם לֹא ָהָי', ּכו ּ ְמַגֶלה ָלנו ָרִזין ּדְ ְּפֵרי ַהזַֹהר ְוכוּ ּ ,'
רות הָהָי לֹום חֹוְזִרין ָעְלִמין ְלתֹהו ָובֹהו ִמְפֵני ִהְתַגּבְ ּ ָחס ְוׁשָ ּ ּּ ּ

י כו ֶאֶלף ַהֲחִמיׁשִ יִנים ּבָ ן יֹוַחאי ֶאת ', ַּהּדִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּוָפַתח ַרּבִ
ָּהאֹורֹות ָהֶעְליֹוִנים ְלָהִאיר וְלָהֵגן ָעֵלינו יַח, ּ ָרָכה ְלְוִהּנִ דֹורֹות ַאֲחָריו  ּבְ

  .'ּכו

ְמׁשו ְוֶנֱהנו  ְּוַאֲחָריו ָקמו ַחְכֵמי ַהדֹורֹות וָמְצאו ֶפַתח ָפתוַח ְוׁשִ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ַפע ְואֹורֹות ֶעְליֹוִנים יֵמיֶהם, ֵּמַהׁשֶ ה ִנִסים ּבִ י ְוַחְכֵמי , ְּוַנֲעׂשָ ְּכגֹון ַרּבִ

ַּהדֹורֹות כו ָכל דֹור ָודֹור ִּויִחיֵדי ְסֻגָלה ', ּ ָרִזין ִאיֵלין ֲאָבל ֲהֵוי ָיְדֵעּּבְ ּי ּבְ
ִאְתַגְלָיא יהִּכי ֲעַדִין ָהָי, ּלֹא ּבְ ֶאֶלף ַהֲחִמיׁשִ ְּועֹוד לֹא ָהיו ִמְתנֹוְצִצין ,  ּבָ

ל עֹוַלם ַהִתקון מֹות ׁשֶ ְּנׁשָ ּ ם ֵעיֵנינו ַעד , ּ ֵ י ֵהִאיר ַהּשׁ ִ ּשׁ ִ ֶאֶלף ַהּשׁ ּּבָ
ַנת של ׁשְ ַמת "ּבִ ַצְלה ַעל ְיֵדי ִנׁשְ ן חור ְלַמֵטה ְיהוָדה ּבְ ן אוִרי ּבֶ ֵּאל ּבֶ ּ ּּ

ְתבוָנה ְוַדַעת וְבָכל ְמָלאָכה ַּוְיַמֵלא אֹותֹו רוַח ָחְכָמה ּבִ ּ ּ ַמת , ּ ּהוא ִנׁשְ
נו ָהֲאִר ּמֹוֵרנו ְוַרּבֵ ְבַעת ַהָיִמים"ּ ּוְבָידֹו ָנַתן , ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה אֹור ׁשִ

ַּהַמֲאִציל ָרצֹון ָהֶעְליֹון ְרׁשו ָרֵזי ּ ּת ִלְפתַֹח ַהְמקֹורֹות ְוִצּנֹורֹות ֶעְליֹונֹות ּבְ ּ
ְזַמן ַהֶזה ֵהם ְכמֹו ִנְגלֹות, ְּדאֹוַרְיָתא ְסָתרֹות ּבַ ַהּנִ ֵפרוׁש ׁשֶ ְּוָאַמר ָלנו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ַנת שלַּאף ַעל ִפי  ְ ַהְצֵנַע ִמּשׁ ָבָריו ּבְ ין ּדְ ַתְלִמיָדיו ָהיו ְמַכּסִ ּׁשֶ ה ַעד "ּ
ַנת ש סֹוד ַהְגֻאָלה ְוַהֵחרות, 'ּץ כו"ׁשְ ּּבְ ּ ל עֹוַלם , ּ מֹות ׁשֶ ׁשָ ִּהְתנֹוְצצות ַהּנְ
ַּהִתקון ּ ַנת ש, ּ ׁשְ מֹות ּבִ ׁשָ ַּכָידוַע ָלנו ַמְדֵרגֹות ַהּנְ ּ ּ   .ץ"ּ

ַנת ש ְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד "ּוִמּשׁ ּץ ָוֵאיָלך ְמֻחָיִבים ֲאַנְחנו ְלַתֵקן ּכָ ּ ּ ְ

ָמתֹו לֹואֹותֹו, ַּנְפׁשֹו ְורוחֹו ְוִנׁשְ ל ָהעֹוָלם ּכֻ  ִלְהיֹות ַמִין ,ּ ְוֶאת ּכָ
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ָרֵזי ְדאֹוַרְיָתא  ן וְלָצֵרף ִניצֹוצֹות ְקדֹוׁשֹות ּבְ ּנוְקִבין ְלַיֵחד וְלַלּבֵ ּ ּ ּ
נו ָהַרב  ּוְבִהְתַעְסקות ִדְבֵרי ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ַעל ִפי ִדְבֵרי מֹוֵרנו ְוַרּבֵ ּ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּּ ּ

ָלחֹו ֱאלִֹהים ְלָפֵנינו ְלָהִאיר ָלנו ִמתֹוך , י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ָהֲאִר ר ׁשְ ְֲאׁשֶ ּ ּ ּ
ך ַוֲאֵפָלה יָחא ֻחְצָפא ִיְסֵגא, ְַהחֹׁשֶ ִעְקְבָתא ִדְמׁשִ ְפָרט ּבְ ּּבִ ּ ְּוָידוַע ָלנו , ּ ּ

ל ַה טוָלם וִבעוָרם ׁשֶ ֵאין ּבִ ִּמסֹודֹות ֵאלו ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ִלמוד ּפֹותיִלְקּ ּ ֶאָלא ּבְ ּ ּ
ָלה ַעל ִפי  ַּהַקּבָ ּעֹוַלם ַהִתקוןּ ּ ן יֹוַחאי ְלַבֲעֵלי , ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָלֵכן ָקָרא ָהַרּבִ

ָלה ְמַחְצֵדי ַחְקָלא ַהִקְמׁשֹוִנים  ַּהַקּבָ ּ ְרכֹו ַהְוּ ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ֲּחֻרִלים וִמן ַהׂשָ ּ
ם   .ַּהׁשֵ

ה(   )ּסֹוף ֵסֶפר ַוַיְקֵהל מׁשֶ

ֵה ִפיר ַמה ׁשֶ ְזַכר ְלֵעיל ָאֵתי ׁשַ ַּעל ִפי ַהּנִ ּּ ֵסֶפר ִדְבֵרי תֹוָרה ּ ִּעיר ּבַ ּ ּ
ֵסֶפר ַאְגָרא ְדִפ)'ַּמֲהדוָרא קמא אֹות צ( ּ ַעל ִדְבֵרי ְזֵקנֹו ּבַ ּּ , )כ"אֹות ק(ְרָקא ּ

ַנת ש ה ַעד ׁשְ ַמְרִחיק ֶאת ְזַמן ִהְתַגלות ַהָחְכָמה ַהְקדֹוׁשָ ּׁשֶ ּ ּּ ְוֵהִעיר ַעל , ץ"ּ
ֶּזה ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ִממו ּ לֹאּ ְזַכר ,  נֹוַדע ְמקֹור ְזַמן ֶזהְּנַקאְטׁש ׁשֶ ְּוַעל ִפי ַהּנִ ּ

ִפיר   .ְּלֵעיל ָאֵתי ׁשַ

ֵדי ְלָהֵגן ָעֵלינו   )ג דֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ּכְ ָלה ַרק ּבַ ַּהזַֹהר ִנְתּגַ ּ ּ ּ
ֻאָלֵתנו ִּמָצֵרינו וְלָהִחיׁש ּגְ ּ ּּ ּ  

ד ּלֹא ִנְתַגָלה ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַלדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים ַרק ּבַ ּ ּ ּ ֹורֹות ּּ
ַּהְגרוִעים ֵמֵהם ם , ּ ְזַכר ְלֵעיל[ַּעֵין ׁשָ ה ַהּנִ ֵסֶפר ַוַיְקֵהל מׁשֶ ּּבְ ִדְבֵרי ] ּ ּבְ
ֲאֻרָכה ְכֵדי ְלָהֵגן ַעל ַהדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים, ָּקְדׁשֹו ּבַ הוא ּבִ ם ׁשֶ ּוְמַסֵים ׁשָ ּ ּּ .

ם קֹול ַהׁשֵ מַֹע ּבְ ְּוָצִריך ִלׁשְ ִּכי ֵכן ְרצֹונֹו ְלטֹוב ָלנו, ְ ּ ְלָהֵגן ָעֵלינו ִמָצֵרינו ּ ּּ
ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ ִתְהֶיה ּבִ ּוְלָהִחיׁש ְגֻאָלֵתנו ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ.  

ּא ַעל ַמֶסֶכת ַסְנֶהְדִרין ַדף צ"ֵּסֶפר ֶפַתח ֵעיַנִים ְלַהִחיָד(   .)ח"ּ

ַעל ַהֻסָלם אֹות נ[ ַהְקָדָמה ְלֵסֶפר ַהזַֹהר ִמּבַ ְּוַעֵין עֹוד ּבַ ּ ּּ ּק ְלַהָלן ֶפֶרק יֶנֱעַת, א"ס-ז"ּ   ].'ג אֹות א"ּ

ן   )ד ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִטיַרת ָהַרּבִ ר ְלַהֲעָלַמת ַהזַֹהר ַאֲחֵרי ּפְ ֶּהְסּבֵ
  יֹוַחאי

א. א  י ַאּבָ ּלֹא ִנָתן ִלְכֹתב ִסְתֵרי ַהזַֹהר ֶאָלא ְלַרּבִ ּ ּ ּ  

ֵעת ְפִטיָרתֹוִּכי , ֲּהלֹא ִתְרֶאה ֵריׁש ִא, ּּבְ ן ּלֹא ִנַת, ּת ַהֲאִזינוַרְדּבְ
ְּרׁשות ְלׁשום ֶאָחד  ם ָהעֹוְמִדים ָאז ֶאְצלֹוּ ְבָעה ֵעיֵני ַהׁשֵ , ֵּמאֹוָתם ׁשִ
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ִּלְכתֹב ִסְתֵרי ַהזַֹהר א, ּ י ַאּבָ ם, ֶּאָלא ְלַרּבִ ְזַכר ׁשָ ַּכּנִ ְּוַכך ַאְסַדְרָנא ְלכו: ּ ּ ְ ,
א ִיְכתֹוב י ַאּבָ ִרי ִיְלֵעי, ִּרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ַאר ַחְבַרָי, ְוִרּבִ ּוׁשְ ּיא ְיַרֲחׁשון ּ

ְייהו ִלּבַ ַתן לֹו ְרׁשות ִלְכתֹב.ּּבְ ּנִ ּ ְוִעם ׁשֶ ָפִטים , ּּ ת ִמׁשְ ָפָרׁשַ ָּמָצאנו ָרִאינו ּבְ ּ ּ
א: ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, :ג"ַּדף קכ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְלַרּבִ ַאל ַרּבִ ָּכל ָהִני ִתקוִנין, ׁשָ ּ ּ ּ ,

א ַגֵלי לֹון ַּאּבָ ִכ, ּ ִגין ְדָלא ֵייעול ּבְ ּּבְ ּסוָפא ְלָעְלָמא ְדָאֵתיּ ָתא ֲאַמאי . ּ ַּהׁשְ
ִּאְצְטִריכו ְלִאְתַגָלָאה ּ א. ּ י ַאּבָ ַּההוא ַדֲאָנא ָכַתְבָנא , ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ּ ּ

א ִּמּבוִציָנא ַקִדיׁשָ י ַחְבַרָיא) כתבוה(ֲאֵמיָנא , ּ ְּדָהא ִאיּנון ַיְדִעין , ְּלַגּבֵ ּ
ְּוָהא ִאְצְטִריך ְלִמְנַדע, ִּמִלין ִּדְכִתיב, ְ מֹות י(, ּ ּ ִויַדְעֶתם ִכי ֲאִני ְיָי)ׁשְ ּוְכִתיב . 'ּ

מֹות( ּ ְוָיְדעו ִכי ֲאִני ְיָי) כטׁשְ ָבן ִמִלין. 'ּ ִגין ְדִאְתַייׁשְ ּּבְ ּ ָנא. ּ ִלּבָ ּוִמָכאן . ּבְ ּ
  .ַּעד ָכאן, ְּסִתיִמין ִמִלין, ּוְלָהְלָאה

לו ַרק ַלַחְבַרָיא. ב ּאֹורֹות ַהזַֹהר לֹא ִנְתּגַ ּ םּ ֶבת ִלּבָ ַמְחׁשֶ    ּבְ

ן יֹוַחאי ִלְכתֹב ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְכָבר ָנַתן ָלנו ְרׁשות ַרּבִ ה ִעם ׁשֶ ְּוִהּנֵ ּ ּ ְוַגם , ּ
א, ֲחֵבִרים' ִּכי לֹא ָלַמד ַרק ְלאֹוָתם ַהז ִאְדָרא ַקִדיׁשָ ְּדָעלו ְוָנְפקו ּבְ ּּ ְוִעם , ּ

נֹו י ֶאְלָעָזר ּבְ ָּכל ֶזה ִהְקִפיד ַרּבִ יב , ס ַעל ֶזהְּוִנְתַכֵע, ּ ְּוַגם הוא ַעְצמֹו ֵהׁשִ
ַגָווָנא, לֹו ְּדִמָכאן וְלָהְלָאה ַלֲהוֹו ִמִלין ְסִתיִמין ּבְ ּּ ּ ָאר ַחְכֵמי , ּ ֲאָבל ִלׁשְ

ִא, ּדֹוָרם ל אוָלם, יםִּעם ֱהיֹוָתם ַתּנָ ם ָרָחב ְכִפְתחֹו ׁשֶ ִּלּבָ ִעם ֱהיֹוָתם , ּ
ְּכתוִבים ּ ְולֹא ִאְתַגְלַיין ֶאָלא ְלַחְבַרָיא ,ֵּהם ֶאְצָלם ִמִלין ְסִתיִמים, ּ ּ

ְלחוד ָּהִאיֵלין ּבִ ם, ּ בֹות ִלּבָ תֹוך ַמְחׁשְ ְְוַאף ַגם ֵהם ּבְ ְּולֹא ִמן ַהֶפה ְוַלחו, ּ , ץּ
ָכתוב ְסִתיִמי ּוְכמֹו ׁשֶ ַגָווָנאןּ ִמִליןּּ יָנָנא, ּ ּבְ   .ְולֹא ָאַמר ּבֵ

ן יֹוַח. ג ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִטיַרת ָהַרּבִ : אי ָאְמָרה ַהַחְבַרָיאַאֲחֵרי ּפְ
ְרך" ׂשָ יך ְלַהֲחִטיא ֶאת ּבְ ַָאל ִתֵתן ֶאת ּפִ ָ ּ ּ"  

ת ַוְיִחי ַדף רי ָפָרׁשַ ם. ז"ּ ְוֵכן ּבְ א: ָאַמר ׁשָ י ַאּבָ ָכה ַרּבִ ְמעֹון , ּבָ י ׁשִ ִרּבִ
א ָטָבא ְוכו יה ַמּנָ ֵּריַחָייא ְדַטֲחִנין ִמּנֵ ּ ַעְלָמא ִמיֵניה', ּ ָתַאר ּבְ ְּוָלא ִאׁשְ ר , ּ ּבַ

מֹות טז(, ְּכָמה ִדְכִתיב ָמה ְמלֹא ָהעֹוֶמר ָמן )ׁשְ ּ ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֶתן ׁשָ
ח אֹותֹו ִלְפֵני ה ֶמֶרת' ְוַהּנַ ִהְתַגְלָייא לֹא ְכִתיב, ּ ְלַאְצָנעוָתא,ְלִמׁשְ ְּוִאלו ּבְ ּ ּּ ,

ָתא ַמאן ָיִכיל ְלַגָלָאה ָרִזין ַּהׁשְ   .ּוַמאן ִיְנַדע לֹון, ּ

ָפ ת ַאֲחֵרי מֹות ַדף עַּגם ּבְ י : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, .ט"ָּרׁשַ ִכיב ַרּבִ ַתר ְדׁשָ ּּבָ
ְמעֹון ֶרך" ) הקֶֹהֶלת(ֲהוֹו ַאְמֵרי , ׁשִ ׂשָ ַָאל ִתֵתן ֶאת ִפיך ַלֲחִטיא ֶאת ּבְ ָ ּ ּ ּ".  
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ּיוַכל ְלַהֲעִלים . ד א ׁשֶ י ַאּבָ ַרּבִ יר ּבְ ן יֹוַחאי ִהּכִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַּרּבִ
ּלו ֵמַחְכֵמי דֹור ַההואַּהְדָבִרים ֲאִפ ּּ ּ  

רוַח ִּכי , ְוֵאין ָסֵפק יר ְוָיַדע ּבְ ן יֹוַחאי ִהּכִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ ּלוֵלי ׁשֶ ּ
א ָהָי, ָקְדׁשֹו י ַאּבָ י ַרּבִ יׁש וְלַהֲעִלים הּכִ ּ ָחָכם ָגדֹול ְויֹוֵדַע ְלַהְלּבִ ּ

ֶרך ִחיָדה ְוֶרֶמז ָבִרים ּדֶ לֹא ָיִבינו ֲאִפיל, ְַהּדְ ּׁשֶ ּו ַחְכֵמי ַהדֹור ַההואּּ לֹא , ּּ
ִיְכתֹבהָהָי ּ ְמַצֵוהו ׁשֶ ּ ִא. ּּ ם ּבְ ה ׁשָ ּת ַהֲאִזינו ַעְצָמהַרְדִּכי ִהּנֵ  ):ד"ַּדף רצ( ּ

ָּכל ַמאן ִדְמַגֶלה ָרִזין :ָאַמר ּ ּ ָמֵתיה, ּ ָידוַע ְדִנׁשְ ּּבְ ָּלאו ִאיהו ִמגוָפא , ּּ ּּ
א ְּדַמְלָכא ַקִדיׁשָ ּוְבִגין ָדא ַכד ִת. ּ ּ ּ ָמֵתיה ְוכוּ ּיפוק ִנׁשְ ּ ּ ַווי , ַּווי ֵליה', ּ

ָמֵתיה יַקָייא. ְּלִנׁשְ ַצּדִ ָאה חוָלֵקיהֹון ּדְ ַּזּכָ ין ָרִזין, ּ ְמַכּסִ ן , ּדִ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ָּרִזין ִעָלִאין ּדְ ְּ ּ.  

ת ִפְנָחס ַדף רמ ָפָרׁשַ ְּוֵכן ּבְ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא. ד"ּ ַּעל ָפסוק , ּבְ ּ
יִרית ָהֵאיָפה סֶֹלת ְוגֹוַו ַמאן , ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא: ְוֶזה ְלׁשֹונֹו', ֲעׂשִ

ִפרוִרין ְדַנֲהָמא ְוכו ִּדְמַזְלִזל ּבְ ּּ ֵכן ', ּ ָּכל ׁשֶ אֹוַרְייָתאּ ָמַסר ָרִזין ּדְ , ַמאן ּדְ
ָלה ית, ְוִסְתֵרי ַקּבָ ֵראׁשִ ה ּבְ ָמא ּאֹו ִסְתֵרי ַאְתָוון ִדׁשְ, ְוִסְתֵרי ַמֲעׂשֵ

ָלאו ִאיּנון ֲהגוִנים ְוכו, ְמפָֹרׁש ים ּדְ ַּלֲאָנׁשִ ּ ֲּעֵליה ִאְתָמר, 'ּ : ) טוִּאיֹוב( ּ
ּנֹוֵדד הוא ַלֶלֶחם ַאֵיה ּ ַגח ֲעֵלי .ּ ל תֹוָרה ְוֵלית ַמאן ְדִיׁשְ ְּלַלְחָמה ׁשֶ ּ ּ  ּהּ

  .'ְּוכו
ַּהְקָדַמת מֹוֵרנו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמ( ּ ּּ   )ּן ְלֵעץ ַחִייםּ
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  – ֶּפֶרק יג –

ִליָלה ְלִלמוד ַהזַֹהר ַּהִחיוב ְוַהׁשְ ּ ּּ ּ ּ  
י ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם  ָאר ִמְדְרׁשֵ ׁשְ ַּמדוַע לֹא ָנפֹוץ ִלּמוד ַהזַֹהר ּכִ ּ ּּ ּ

  ?ִלְבָרָכה

דֹוֵרנו ֶזה  )א כות ּבְ ְבׁשות ְוַהַחׁשְ ַּהּיַ ּ ָכל ,ּ מֹוֶהן ּבְ ַמע ּכְ  לֹא ִנׁשְ
ָקְדמו ָלנו ַּהד ֹּורֹות ׁשֶ ּ ם ָמטו -ּ ֲאִפלו עֹוְבֵדי ַהׁשֵ ּ הוא ִמׁשום ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ

סֹודֹות ַהתֹוָרה   ְּיֵדיֶהם ֵמָהֵעֶסק ּבְ

דֹוֵרנו ֶזה ָצאונו ּבְ ּמְ כות ׁשֶ אן ָתִבין ֶאת ַהַיְבׁשות ְוַהַחׁשְ ִּמּכָ ּ ּ ּ ּ ּּ ,
ָקְדמו ָלנו ָכל ַהדֹורֹות ׁשֶ ַמע ְכמֹוֶהן ּבְ לֹא ִנׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ֲאִפלו , ּ ום ׁשֶ הוא ִמּשׁ ּׁשֶ ּ ּּ

סֹודֹות ַהתֹוָרה טו ְיֵדיֶהם ֵמָהֵעֶסק ּבְ ּמָ ם ׁשֶ ֵ ָּהעֹוְבֵדי ַהּשׁ ּוְכָבר . ּ
יל ָהַרְמּבָ ן ַמְימֹון[ם "ִהְמׁשִ ה ּבֶ ינו מׁשֶ ל ֲאִמִתי ] ַּרּבֵ ִּזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָמׁשָ

ים ס, ְוָאַמר, ַעל ֶזה ל ֶאֶלף ֲאָנׁשִ ִאם ׁשוָרה ׁשֶ ֶדֶרךּׁשֶ ְוִמים הֹוְלִכים ּבַ ּ ְוֵיׁש , ּ
ֶדֶרך  ֵיְלכו ּבְ טוִחים ֻכָלם ׁשֶ ם ֲהֵרי ֵהם ּבְ רֹאׁשָ ְָלֶהם ְלָפחֹות ִפֵקַח ֶאָחד ּבְ ּ ּּ ּ ּ ּּ

ר ַפִחים וִמְכמֹורֹות, ַּהָיׁשָ ְּולֹא ִיְפלו ּבְ ּ ִכים ַאַחר ַהִפֵקַח , ּ ֶּלֱהיֹוָתם ִנְמׁשָ ּ
ם רֹאׁשָ ּבְ ָכל , אֹותֹו ָהֶאָחדֲאָבל ִאם ָחֵסר ָלֶהם , ׁשֶ לו ּבְ ִיָכׁשְ ִלי ָסֵפק ׁשֶ ּּבְ ּ ּ

ֶדֶרך ְָדָבר ַהֻמָטל ּבַ ּ ּּ ַחת, ּ ְּוִיְפלו ֻכָלם ְלבֹור ׁשַ ּּ ְלָפֵנינו. ּ ֵּכן ַהָדָבר ׁשֶ ּ ּ ִּאם ָהיו , ּ
ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ַרך עֹוְסִקים ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ְּלָפחֹות עֹוְבֵדי ַהּשׁ ּ ּ ְ ,

ֵלם  יכו אֹור ׁשָ רוך הואְּוִהְמׁשִ ֵּמֵאין סֹוף ּבָ ֵני ַהּדֹור ָהיו , ְּ ל ּבְ ֲּהֵרי ּכָ
ִכים ַאֲחֵריֶהם לו, ִנְמׁשָ ׁשְ לֹא ִיּכָ ם ׁשֶ ַדְרּכָ טוִחים ּבְ ְּוֻכָלם ָהיו ּבְ ּ ּּ ְוִאם , ּ

ַרך ִסְלקו ֶאת ַעְצָמם ֵמָחְכָמה זֹו ם ִיְתּבָ ֵ ַּגם עֹוְבֵדי ַהּשׁ ּ ְ ֵּאין ֶפֶלא , ּ
ל ּבִ ל ַהּדֹור ִנְכׁשַ ּכָ ֶזה, ְגָלָלםׁשֶ ְוִמגֶֹדל ַצֲעִרי לֹא אוַכל ְלַהֲאִריך ּבְ ּ ּּ.  

הָּאְמָנם ָיַדְעִתי  ּבָ ְתַמֲעָטה , ַהּסִ ּנִ ִעָקר ִמתֹוך ׁשֶ ִהיא ּבְ ְׁשֶ ּ ּ
ְכָלל ְפָרט, ָּהֱאמוָנה ּבִ י ֶעְליֹון ַחְכֵמי ַהּדֹורֹות ּבִ ְקדֹוׁשֵ , ְּוָהֱאמוָנה ּבִ

ָלה ְוַהזַֹהר ְמֵל ְּוִסְפֵרי ַהַקּבָ ִמִייםּ ִלים ַגׁשְ ִּאים ִמְמׁשָ ּ ַּעל ֵכן ָנַפל ַהַפַחד ַעל , ּ ּ
ֶהְפֵסדֹו, ָּכל ֶאָחד ָכרֹו ּבְ לֹא ֵיֵצא ׂשְ ל , ּׁשֶ לֹום ָקרֹוב ְלִהָכׁשֵ ִּכי ָחס ְוׁשָ ּ

ֶפֶסל וְדמות ּּבְ ּ.  
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אור ַמְסִפיק ַעל ָהֲאִר ֵהִעיַרִני ַלֲעׂשֹות ּבֵ ְּוִהיא ׁשֶ , י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ּ
ּה ַעל ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁשְּוַעָת ְּוֵהַסְרִתי ַהַפַחד ַהֶזה ְלַגְמֵרי, ּ ּ ַאְרִתי , ּ ִּכי ּבֵ ּ

ל ָכל ָדָבר ל ָהרוָחִני ׁשֶ ְמׁשָ ֲעִליל ֶאת ַהּנִ ְּוהֹוַכְחִתי ּבַ ּ ּ ט ִמָכל , ּ הוא ֻמְפׁשָ ּׁשֶ ּ
ִמי ִּדְמיֹון ַגׁשְ ְּלַמְעָלה ֵמַהָמקֹום וְלַמְעָלה ֵמַהְזַמן, ּ ּ ִּיְראו ְּכמֹו ׁשֶ, ּ ּ

ָרֵאל ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהזַֹהר, ַּהְמַעְיִנים ית ִיׂשְ ר ְלָכל ֲהמֹון ּבֵ , ְּלַמַען ְלַאְפׁשֵ
אֹורֹו ַהָקדֹוׁש ּוְלִהְתַחֵמם ּבְ ּ ּ.  

ם  ׁשֵ אור ּבְ ַּהֻסָלם"ְּוָקָראִתי ַהּבֵ אוִרי הוא , ְלהֹורֹות" ּ ַתְפִקיד ּבֵ ּׁשֶ ּ ּ
ְּכַתְפִקיד ָכל ֻסָלם ּ ִאם ֵיׁש ְלך , ּ ֲּעִלָיה ְמֵלָאה ָכל טובָׁשֶ ּ ֵּאיְנך ָחֵסר ֶאָלא , ּ ָ

ָיֶדיך, ַלֲעלֹות ּבֹו" ֻּסָלם" ְָוָאז ָכל טוב ָהעֹוָלם ּבְ ּ ַּהֻסָלם"ָאְמָנם ֵאין . ּ ּ "
ַּמָטָרה ְכַלֵפי ַעְצמֹו ּ ַמְדֵרגֹות ַהֻסָלם ְולֹא ִתָכֵנס ֶאל , ּ ִּכי ִאם ָתנוח ּבְ ּּ ּּ ּ ּ

ַלם ַכ, ָּהֲעִלָיה ָּאז לֹא ֻתׁשְ ָָוָנְתךּ ִלי ַעל ַהזַֹהר. ּ אור ׁשֶ ּבֵ ֵּכן ַהָדָבר ּבַ ּ ּ ּ ִּכי , ּ
ָּהֲעֻמִקים ִמָכל ָעמֹק, ְּלָבֵאר ִדְבֵריֶהם טוי , ּ ַּעד סֹוָפם עֹוד לֹא ִנְבָרא ַהּבִ ּ

ן ָאָדם , ְלֶזה ֵבאוִרי ֶזה ֶדֶרך וָמבֹוא ְלָכל ּבֶ יִתי ַעל ָכל ָפִנים ּבְ ֶּאָלא ָעׂשִ ְּ ּ ּ ּּ
יוַכל ַעל  ּׁשֶ ֵסֶפר ַהזַֹהר גופֹוּ ָּידֹו ַלֲעלֹות וְלַהֲעִמיק וְלִהְסַתֵכל ּבְ ּ ּּ ּ ּ ִּכי ַרק ָאז , ּ

ֵבאוִרי ֶזה ַלם ַכָוָנִתי ּבְ ֻּתׁשְ ּ ּ ּ.  

ה  צוִיים ֵאֶצל ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁשְוִהּנֵ ל ַהּמְ ּּכָ ּ ַּהְמִביִנים , ְּכלֹוַמר, ּ
ָכתוב ּבֹו ַּמה ׁשֶ ּ ימו ֶפה ֶאָחד, ּ ִּהְסּכִ רֹו ׁשֶ, ּ ֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ִחּבְ ּּסֵ ּ

ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ּחוץ ֵמָהְרחֹוִקים ֵמָחְכָמה זֹו , ַּהַתּנָ
דויֹות ִמִמְתַנְגֵדי ַהָחְכָמה ַהזֹו יֹות ּבְ ְּונֹוִטים לֹוַמר ַעל ְסַמך ַמֲעׂשִ ּ ּ ּ ּ ְ ,

ה ִדי ִל י מׁשֶ ל ַרּבִ רֹו הוא ַהְמֻקּבָ ְמַחּבְ ּׁשֶ ּ ּאֹו ֲאֵחִרים ַהְסמוִכים לֹו , יאֹוןּ ּ
ְזַמן   .ּּבַ

ֲאִני ְלַעְצִמי ַרך , ַּוֲאִני ְכׁשֶ ם ִיְתּבָ אֹור ַהׁשֵ ָזִכיִתי ּבְ ְֲהֵרי ִמיֹום ׁשֶ ּ ּ ּ
ֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ַהֶזה ְּלִהְתּבֹוֵנן ְמַעט ּבַ ּ ִיחוסֹו, ּ י ַלֲחקֹר ּבְ , ּלֹא ָעָלה ַעל ִלּבִ

ְּוהוא ִמַטַעם ָפׁשוט ּּ י ַמֲעַלת ָיָקר  ִּכי, ּ ִלּבִ ֶפר ָעָלה ּבְ ל ַהּסֵ ְּלִפי ָתְכנֹו ׁשֶ
ִא ל ַהַתּנָ ן יֹוַחאי ְלֵאין ָערֹוך יֹוֵתר ַעל ּכָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ א ַרּבִ ַּהַתּנָ ים ְּ

ים ם ַאֵחרהְוִאם ָהָי, ַּהְקדֹוׁשִ רֹו הוא ׁשֵ ְמַחּבְ ֵברור ָגמור ׁשֶ ֵרר ִלי ּבְ ּ ִמְתּבָ ּ ּּ ּ ,
ה י מׁשֶ ּ ִדי ִליאֹון ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוַכדֹוֶמהְּכגֹון ַרּבִ ּ ָגדֹול הֲהֵרי ָאז ָהָי, ּ

ה ִדי ִליאֹון ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה יֹוֵתר ִמָכל  י מׁשֶ ֶּאְצִלי ַמֲעַלת ָהִאיׁש ַרּבִ ּ
ִא יםַּהַתּנָ ְכָלָלם, ּים ַהְקדֹוׁשִ ן יֹוַחאי ּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   .ְוַגם ַרּבִ



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]316[                   אֹור

ֱאֶמת  ֶפרְלִפי ָאְמָנם ּבֶ ּסֵ ּבַ ת עֶֹמק ַהָחְכָמה ׁשֶ ִאם ָהִייִתי , ִמּדַ
ֵברור ִביִאים, ּמֹוֵצא ּבְ מֹוָנה ַהּנְ ִעים וׁשְ רֹו הוא ֶאָחד ֵמַאְרּבָ ְמַחּבְ ּׁשֶ ּ  הָהָי, ּ

ִא יֹוֵתר ִמְלַיֲחסֹו ְלַאַחד ֵמַהַתּנָ י ּבְ ל ַעל ִלּבִ ֶּזה ְמֻקּבָ ֵכן , יםּ ּוִמָכל ׁשֶ ּ ִאם ּ
ּמֶֹש ַרך ָהִייִתי מֹוֵצא ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ל אֹותֹו ֵמַהר ִסיַני ֵמַהּשׁ ינו ִקּבֵ ְה ַרּבֵ ּ

ְעִתי ְלַגְמֵרי, ַעְצמֹו י לֹו ָנֶאה ְולֹו ָיֶאה ִחּבור , ָּאז ָהְיָתה ׁשֹוֶכֶכת ּדַ ּּכִ
ֶזה   .ּכָ

ְוְלִפיָכך ַעל ִעיון, ּ ֶוה ְלָכל ּבַ אור ַמְסִפיק ַהׁשָ ָזִכיִתי ַלֲערֹך ּבֵ ֵּכיָון ׁשֶ ּּ ּ ּּ ְ ּ ,
ֵסֶפרְלָהִבי ָכתוב ּבֹו ּבַ ּן ְמַעט ַמה ׁשֶ ּ ּ ֶזה , ּ ְכָבר ִנְפַטְרִתי ּבְ ב ׁשֶ ֲּאִני חֹוׁשֵ ּ

ֲחִקיָרה ַהזֹאת ְּלַגְמֵרי ִמִלְטרַֹח עֹוד וְלַהְכִניס ַעְצִמי ּבַ ּ ִּכי ָכל , ּ יל ּ ּכִ ַמׂשְ
רֹו יוַכל ִלְהיֹות ִאיׁש ָפחו ַחּבְ ּמְ זַֹהר לֹא יוַכל ְלִהְסַתֵפק עֹוד ׁשֶ ּּבַ ּ ּ ּּ ּ ת ּ

ן יֹוַחאי ַהָקדֹוׁש ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ א ַרּבִ ַמֲעָלה ֵמַהַתּנָ ּּבְ ּ.  

ֵאָלה ֶאֶלת ַהׁשְ ה לֹא ָהָי, ָּאֵכן ְלִפי ֶזה ִנׁשְ ּ ִנְגֶלה ֵסֶפר ַהזַֹהר הָלּמָ
ַמֲעָלה יֹוֵתר ִמדֹורֹות , ַלּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים ִלי ָסֵפק ָהיו ֲחׁשוִבים ּבְ ּבְ ּׁשֶ ּ ּ

אֹל , ּ ְראוִיים לֹו יֹוֵתרָּהַאֲחרֹוִנים ְוָהיו ה לֹא ְוַיַחד ִעם ֶזה ֵיׁש ִלׁשְ ָלּמָ
אור ֵסֶפר ַהזַֹהר ַעד ָהֲאִר ִּנְגָלה ּבֵ ִלים , י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ּ ְולֹא ַלְמֻקּבָ

ָקְדמו לֹו ּׁשֶ ְּוַהְתִמָיה ָהעֹוָלה ַעל ֻכָלָנה. ּ ּ ּ ְבֵרי , ּ אור ּדִ ה לֹא ִנְגלו ּבֵ ָּלּמָ ּ
י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה "ֹּונֹו ִלְבָרָכה ְוִדְבֵרי ַהזַֹהר ִמיֵמי ָהֲאִרי ִזְכר"ָהֲאִר

ַהְקָדָמִתי ַלֵסֶפר ןְוַעָי( ַּעד ּדֹוֵרנו ֶזה ּ ּבְ ירֹות'ּ אֹות ח'ֵּעץ ַחִיים' ַעל ָה'ָּפִנים ַמְסּבִ ִּדּבור '  ּבָ ּ

ְתִחיל  ם, 'ְוִאיָתא'ַהּמַ ֵאָלה, )ַּעֵין ׁשָ ֲאָלה ַהׁשְ ר ָדֵריֲהִכי, ְּוִנׁשְ   .ּ ַאְכׁשַ

ְּוַהְתׁשוָבה ִהיא יָתא ַאְלֵפי , ּ ל ׁשִ ך ְזַמן ִקיומֹו ׁשֶ ֶמׁשֶ ִּכי ָהעֹוָלם ּבְ ּ ּ ְ ּ
ִנין ֵיׁש לֹו ג, ׁשְ ּהוא ְכמֹו ַפְרצוף ֶאָחד ׁשֶ ּ ּּ ים' ּ ִליׁשִ ְרֹאׁש תֹוך ְוסֹוף, ׁשְ ּ ,

ְּדַהְינו חב יָנ"ָחְכָמ[י "ת נה"ד חג"ּ ּד ְגבו"ֶחֶס, ת"ּה ַדַע"ה ּבִ ד "ח הֹו"ֶנַצ, ת"ּה ִתְפֶאֶר"ָרּ

  ].ד"ְיסֹו

ֵתי ֲאָלִפים תֹוָרה  ֵתי ֲאָלִפים תֹהו ׁשְ ָאְמרו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשְ ְּוֶזה ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ
יַח  ֵתי ֲאָלִפים ְימֹות ַהָמׁשִ ּוׁשְ ּ ֵתי ֲאָלִפים ָהִראׁשֹוִנים , .)ז"ַסְנֶהְדִרין צ(ּ ׁשְ ִּכי ּבִ ּ

ִחיַנת רֹאׁש ְוחב ֵהם ּבְ ָּהיו ָהאֹורֹות מוָעִטים ְמאֹדד "ׁשֶ ִבים , ּ ְּוָהיו ֶנֱחׁשָ
ִלי גוף ִּלְבִחיַנת רֹאׁש ּבְ ֵאין ּבֹו ֶאָלא אֹורֹות ְדֶנֶפׁש, ּ ּׁשֶ ְִכי ֵיׁש ֵעֶרך ָהפוך . ּ ְּ ּ

ין ֵכִלים ְלאֹורֹות ֵכִלים ַהְכָלל הוא, ּּבֵ ִּכי ּבְ ּ ַהֵכִלים ָהִראׁשֹוִנים ִנְגָדִלים , ּ ּׁשֶ ּ
ָכל ַפְרצו ּּבְ ּף ִמְתִחָלהּ ְוְבאֹורֹות הוא ְלֵהֶפך, ּ ּ אֹורֹות ַהַתְחתֹוִנים , ּ ּׁשֶ ּ
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ַפְרצוף ִמְתִחָלה ים ּבַ ׁשִ ִּמְתַלּבְ ּּ ֵכִלים ַרק , ְוִנְמָצא. ּ ֵאין ּבַ ָּכל עֹוד ׁשֶ ּ
ְּדַהְינו ֵכִלים ְדחב, ָהֶעְליֹוִנים ְלַבד ּּ ׁש ַרק אֹורֹות , ד"ּ ם ְלִהְתַלּבֵ יֹוְרִדים ׁשָ

יֹוֵתר, ְּדֶנֶפׁש ֵהם ָהאֹורֹות ַהַתְחתֹוִנים ּבְ ּׁשֶ ֵתי ֲאָלִפים . ּ ָאְמרו ַעל ׁשְ ְּוֶזה ׁשֶ ּ
ְבִחיַנת תֹהו ֵהם ּבִ ִּראׁשֹוִנים ׁשֶ ל ָהעֹוָלם. ּ ִנִיים ׁשֶ ֵתי ֲאָלִפים ַהׁשְ ּוִבׁשְ ּ ּ ּ ,

ִחיַנת חג עֹוָלם, ּת ְדֵכִלים"ְּדֵהם ּבְ ׁש אֹור ָהרוַח ּבָ הוא , ָּיַרד ְוִנְתַלּבֵ  סֹודּׁשֶ
ֵהם תֹוָרה. ּתֹוָרה ֵתי ֲאָלִפים ָהֶאְמָצִעים ׁשֶ ְּוַעל ֵכן ָאְמרו ַעל ׁשְ ּ ּ ֵתי . ּ ּוׁשְ ּ

ן , ְּדֵכִלים] ת"ּד ַמְלכו"ד ְיסֹו"ח הֹו"ֶנַצ[מ "ֲאָלִפים ָהַאֲחרֹוִנים ֵהם נהי ְוַעל ּכֵ
ָמה ְנׁשָ ְזַמן ַההוא אֹור ּדִ עֹוָלם ּבַ ׁש ּבָ ִּמְתַלּבֵ הוא ָהאֹור ַהי, ּ ּׁשֶ ֹוֵתר ּ

יַח, ָּגדֹול ׁשִ ן ֵהם ְימֹות ַהּמָ   .ְוַעל ּכֵ

ָכל ַפְרצוף ְפָרִטי ַּגם ַהֶדֶרך הוא ּבְ ּ ּּ ּ ְ ֵכִלים ְדחב, ּ ּבַ ּׁשֶ ת ַעד "ד חג"ּ
לֹו ְוֵאיָנם ַמְתִחיִלים ְלָהִאיר ֲחָסִדים , ָּהאֹורֹות ְמֻכִסים, ֶּהָחֶזה ׁשֶ

ֵפרוׁשֹו ִהְתַגלות ֶהָאַרת ָח, ַּהְמֻגִלים ּׁשֶ ּּ ּ ֶּאָלא ֵמָחֶזה וְלַמָטה, ְכָמה ֶעְליֹוָנהּ ּ ּ ,
ְּדַהְינו בנהי לֹו"ּ ִמֶטֶרם ִהְתִחילו ְלִהְתַגלֹות ַהֵכִלים . ּמ ׁשֶ ה ׁשֶ ְּוהוא ַהִסּבָ ּּ ּ ּּ ּּ

ַפְרצוף ָהעֹוָלם"דנהי ֵהם ב, ּמ ּבְ ָהְיָתה ָחְכַמת , ֲאָלִפים ָהַאֲחרֹוִנים' ׁשֶ
ָלה  כֹל ְוָחְכַמת ַהַקּבָ ַּהזַֹהר ּבַ ּ ְפָרט ְמֻכָסה ִמן ָהעֹוָלםּ ְזַמן ֶּאָלא , ּּבִ ּבִ

ֵמָחֶזה , י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ָהֲאִר ָלַמת ַהֵכִלים ׁשֶ ְכָבר ִנְתָקֵרב ְזַמן ַהׁשְ ּׁשֶ ּ ּ
ּוְלַמָטה ֶהְעֵלם ַעל ְיֵדי , ּ ִּנְתַגְלָתה ָאז ֶהָאַרת ָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנה ּבְ ּ

י ִיְצָחק לוְר ַמת ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ָהָי, ָיא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכהִּנׁשְ ל הׁשֶ ּ מוָכן ְלַקּבֵ
ָּהאֹור ַהָגדֹול ַהֶזה ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַגם ָחְכַמת . ּ ּבְ ן ִגָלה ָהִעָקִרים ׁשֶ ְּוַעל ּכֵ ּ ּ ּ

ָלה ְקָדמוהו, ַּהַקּבָ ַצד ָכל ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ֶהָעִמיד ּבַ ַּעד ׁשֶ ּ ּ ּ ּ.  

ַהֵכִלים ָהֵאל ְּוִעם ָכל ֶזה ֵכיָון ׁשֶ ּ ּ ְלמו ְלַגְמֵרי ּ ּו עֹוד לֹא ִנׁשְ הוא (ּ ּׁשֶ
ְזַמן ה ּ ָהעֹוָלם עֹוד ָראוי הַּעל ֵכן לֹא ָהָי, )ּב ַכּנֹוָדע"ֲאָלִפים של' ִנְפַטר ּבִ

ִיְתַגלו ְדָבָריו ּׁשֶ ּ ּ ּ ים ֶאָלא ִקְנָין, ּ ְּולֹא ָהיו ְדָבָריו ַהְקדֹוׁשִ ּ ּ ִּליִחיֵדי ְסֻגָלה  ּ
לֹא ִנְתָנה ָל, ּמוָעִטים ּׁשֶ עֹוָלםּ ֶּהם ָהְרׁשות ְלַגלֹוָתם ּבָ דֹוֵרנו ֶזה. ּ , ְּוָכֵעת ּבְ

ָבר ְקרֹוִבים ָאנו ִלְגַמר ב ּכְ ְְלִפיָכך , ֲאָלִפים ָהַאֲחרֹוִנים' ַּאַחר ׁשֶ

ָבָריו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוִדְבֵרי ַהזַֹהר  ִּנְתָנה ַעָתה ָהְרׁשות ְלַגלֹות ּדְ ּ ּ ּ ּ
עור ָחׁשוב ְמ ׁשִ עֹוָלם ּבְ ּּבָ אֶֹפן , אֹדּ ּדֹוֵרנו ֶזה ָוֵאיָלך ַיְתִחילו ּבְ ִמּ ּׁשֶ ְּ

ָכל ַפַעם יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְבֵרי ַהזַֹהר ּבְ ְּלִהְתַגלֹות ּדִ ּ ּ ִיְתַגֶלה ָכל , ּ ַּעד ׁשֶ ּ ּ ּ
ַרך ם ִיְתּבָ ֵחֶפץ ַהׁשֵ ּבְ ֵלם ׁשֶ עור ַהׁשָ ְַהׁשִ ּ ּ ּּ.  

ֻּסָלם"ַּהְקָדַמת ַה(   )ְּלֵסֶפר ַהזַֹהר" ּ
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לֹום ְלֵהֶפךֲאָבל ִאם ַחס ְו ָרֵאל, ְׁשָ ָהָאָדם ִמִיׂשְ ִפיל ַמֲעַלת , ּׁשֶ ַּמׁשְ
ְּפִניִמיות ַהתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיָה ּ ּ מֹוֵתינו וַמְדֵרגֹוֵתיֶהן, ּ ַדְרֵכי ִנׁשְ ַּהָדָנה ּבְ ּ ְוֵכן , ּ

ֶכל ְוַטֲעֵמי ִמְצָוה ֵחֶלק ַהׂשֵ ְּכַלֵפי ַמֲעַלת ִחיצֹוִניות ַהתֹוָרה ַהָדָנה , ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ֵח ְלַבדּבְ ה ּבִ ְפִניִמיות ַהתֹוָרה. ֶּלק ַהַמֲעׂשֶ ַּוֲאִפלו ִאם עֹוֵסק ַפַעם ּבִ ּ ּּ ּ ֲהֵרי , ּ

ָעה מוֶעֶטת ִמְזַמּנֹו ּהוא ַמְקִציב ָלה ׁשָ ּ ּ לֹא יֹום ְולֹא ַלְיָלה, ּ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְּכמֹו , ּּבְ
לֹום ָהְיָתה ַחס ְוׁשָ ֵאין צֶֹרך ּבֹו, ׁשֶ ְָדָבר ׁשֶ ּהוא ִנְמָצא גֹוֵרם, ּ ֶזה ּ  ּבְ

ה ֶאת ְפִניִמיות ָהעֹוָלם ה ַמּטָ ִפיל וְלהֹוִריד ַמּטָ ְּלַהׁשְ ּּ ּ ֵני , ּ ֵהם ּבְ ׁשֶ
ָרֵאל יר ֶאת ִחיצֹוִניות ָהעֹוָלם ֲעֵליֶהם, ִיׂשְ ּוְלַהְגּבִ ֵהם ֻאּמֹות , ּּ ׁשֶ
ָבר ְמֻיָתר , ָהעֹוָלם ָהיו ּדָ מֹו ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ ִפילו ִויַבזו ֶאת ּבְ ְּוַיׁשְ ּ ּ ּּ ּ
עֹוָלם לֹום, ּבָ ֶהם ַחס ְוׁשָ   .ְוֵאין ָלעֹוָלם ֵחֶפץ ּבָ

ֻּסָלם"ַּהְקָדַמת ַה(   )ְּלֵסֶפר ַהזַֹהר" ּ

ים ִחיטֹות ָהֲאֻיּמִ ְ נֹות ְוַהּשׁ ל ַהֻחְרּבָ ים ּכָ ֵני דֹוֵרנו , ֵהם עֹוׂשִ ּבְ ּׁשֶ ּ
ָּהיו ֵעֵדי ְרִאָיה ָלֶהם ְמֵרנו ִמָכאן ָוֵאיָלך, ּ ם ִיׁשְ ְַהׁשֵ ּ ל ְוָכל ְי... ּּ ִריָדָתם ׁשֶ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ָעְזבו ֶאת ְפִניִמיות ַהתֹוָרה, ּבְ ֵּהם ֵמֲחַמת ׁשֶ ּ ּּ ִפילו , ּ ְּוִהׁשְ ּ
ַּמֲעָלָתה ַמָטה ַמָטה ּ ֵאין , ּ לֹום ָדָבר ׁשֶ ְּוָעׂשו אֹוָתה ְכמֹו ָהְיָתה ַחס ְוׁשָ ּ ּ ּ

ּצֶֹרך ּבֹו ְכָלל ְ.  
ֻּסָלם"ַּהְקָדַמת ַה(   )ְּלֵסֶפר ַהזַֹהר" ּ

ים ַהגֹוְרִמיםאֹוי ָל יַח , ֶּהם ְלאֹוָתם ֲאָנׁשִ ל ָמׁשִ רוחֹו ׁשֶ ּׁשֶ
ְִיְסַתֵלק ְוֵיֵלך לֹו ִמן ָהעֹוָלם ּ ְּולֹא יוַכל ָלׁשוב ְלעֹוָלם, ּ ֵהָמה ֵהם , ּ ּׁשֶ

ה ים ֶאת ַהתֹוָרה ִליֵבׁשָ ֶכל , ָּהעֹוׂשִ ל ׂשֵ הו ַלְחלוִחית ׁשֶ ִלי ַמׁשֶ ְּכלֹוַמר ּבְ ּ ּ ּ
ל ַהתֹוָרהִּכי ִמְצַטְמְצ, ְוַדַעת י ׁשֶ ֵחֶלק ַהַמֲעׂשִ ִּמים ַרק ּבַ ְוֵאיָנם רֹוִצים , ּ

ָלה ָחְכַמת ַהַקּבָ ַתֵדל ְלָהִבין ּבְ ְּלִהׁשְ ּ סֹודֹות ַהתֹוָרה , ּ ִכיל ּבְ ֵּליַדע וְלַהׂשְ ּ ּ
יֶהם ַהָללו, אֹוי ָלֶהם. ְוַטֲעֵמי ִמְצָוה ַמֲעׂשֵ ֵהם גֹוְרִמים ּבְ ּׁשֶ ּ ִיְהיו , ּ ּׁשֶ ּ

ֲּעִניות ְוֶחֶר עֹוָלםּ ָמדֹות ּבָ ּב ְוָחָמס וִבָזה ַוֲהִריגֹות ְוַהׁשְ ּ.  
ֻּסָלם"ַּהְקָדַמת ַה(   )ְּלֵסֶפר ַהזַֹהר" ּ



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]319[                   אֹור

ְפָסקֹו ַהְמֻפְרָסם ָיָצא ְלָהֵגן ַעל   )ב י ִיְצָחק ַדְלָטאׁש ּבִ ַּרּבִ
ָדיו ֵני ִמְתַנּגְ יֹוֵתר, ַּהזַֹהר ִמּפְ עֹוָלם ּבְ ְרֵסם ּבָ   ּוֵמָאז ִנְתּפַ

ן יֹוַחאיֵּסֶפר ַהזַֹהר ִנ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ל ַרּבִ דֹורֹו ׁשֶ ר ְוִנְכַתב ּבְ , ְּתַחּבֵ
ַמִים ִהְסִכימו ּבֹו ִמן ַהׁשָ ּׁשֶ ְ ָראוי ְלָכךהִּכי ָהָי, ּּ ְּוִגְלְגלו ְזכות ַעל ָידֹו ְוַעל , ּ ּ ּ

ְּיֵדי ֲחֵבָריו ַהַזָכִאים סֹוף ַהָיִמים, ּ ּבְ ֵדי ׁשֶ יַח , ּּכְ ל ָמׁשִ דֹורֹות ׁשֶ ּבְ
ִקְר ָרֵאל, ַּבת ַהְיׁשוָעהּבְ ְזכות ֶזה ִיָגֲאלו ִיׂשְ ּּבִ ִמְצַרִים ָהָי. ּּ ּבְ  הּוְכמֹו ׁשֶ

ַדם ֶפַסח וְבַדם ִמיָלה ְכֵדי ְלהֹוִציָאם ֵמאֹותֹו ְּלַזכֹותְָצִריך  ָרֵאל ּבְ ּ ִיׂשְ ּ ּ
ַּהָגלות כו ּ ִיְזּכֵּכן ', ּ ָרֵאל ֵמַהָגלות ַהֶזה ָצִריך ׁשֶ ֵדי ְלהֹוִציא ִיׂשְ ּּכְ ְ ּ ּ ּו ּ

ְסָתר יִדיַעת ַהּנִ יַח ֶאָלא ַעל , ּּבִ או ִלימֹות ַהָמׁשִ ִביִאים לֹא ִנּבְ ִּכי ָכל ַהּנְ ּ ּ ּּ
ֵפי"ֲּהלֹא ִתְרֶאה ַרׁשִ. 'ֶּזה כו ֻדְגָמא ּרוׁשי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ יִרים ּבְ יר ַהׁשִ ּ ׁשִ

יקֹות ִפיהו ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ִּמָפסוק ִיׁשָ ּּ ִּחים ֵמִאתֹו ְלהֹוִפיַע ּוֻמְבָט: ֶזה ְלׁשֹונֹו, ּּ
ּוְמַחִלים , ּר ְצפונֹוֶתיָהָּתּעֹוד ֲעֵליֶהם ְלָבֵאר ָלֶהם סֹוד ְטָעֶמיָה וִמּסְ ּ

ָּפָניו ְלַקֵים ְדָברֹו ּ יקֹות ִפיהו"ְּוֶזהו , ּ ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ִּיׁשָ ּ ּ".  

ן ַעָתה ּכֵ ְקרֹוָבה ַהְיׁשוָעה ְלִהָגלֹות כו, ְּוָכל ׁשֶ ּׁשֶ ּּ ִּדְבֵרי ִּכי ְלִפי ', ּ
ְלָאך ַהגֹוֵאלַּהזַֹהר  ְּזכות ִלּמוד ִסְפרֹו הוא ַהּמַ ְ ּ ּ ֵני : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ּ ְּוַכָמה ּבְ

א ְלַתָתא ִיְתַפְרְנסון ֵמַהאי ָּנׁשָ ּ ְִחּבוָרא ִדיָלך ּ ָדָרא , ּ ַּכד ִיְתַגֵלי ְלַתָתא ּבְ ּ ּ
סֹוף יֹוַמָיא ּוְבִגיֵניה , ַּבְתָרָאה ּבְ ָאֶרץּו" ) כה יַּוִיְקָרא(ּ  "ְּקָראֶתם ְדרֹור ּבָ

  .ְוגֹוֵמר

ְמעֹוןהָאַמר ֵלי: ּוְבָמקֹום ַאֵחר ֶזה ְלׁשֹונֹו י ׁשִ ּ ֵאִלָיהו ְלַרּבִ י, ּ י ַרּבִ , ַרּבִ
ַּכָמה ַזָכָאה ַאְנְת ְדֵמַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך ִיְתַפְרְנסון ַכָמה ִעָלִאי ַעד  ּּ ּ ּ ּ ּּ ְּ ּ ּ ּ

סֹוף יֹו ְּדִאְתַגְלָיא ְלַתָתֵאי ּבְ ּ ְבֶתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָזתֹו " הּוְבִגיֵני, ַּמָיאּ ְּוׁשַ ּ
ַפְחתֹו ָתׁשובו ְּוִאיׁש ֶאל ִמׁשְ ּ ּ ּ ֵסֶפר ֲָהֵרי ְלך ְמבָֹאר . 'ּ ְוכו"ּ ְזכות ָהִעיון ּבְ ּׁשֶ ּּ ּ

בוֵתנו וְלַהֲעִביר ָגלוֵתנו יב ׁשְ ַּהזַֹהר ַמְסִפיק ְלָהׁשִ ּ ּ ּ ּּ ּ ְּוָעָליו ָאְמרו ָזכו , ּ ּ
ה ּנָ ָאֶרץִּכ, ֲאִחיׁשֶ ָרֵאל ִנְגָאִלין ְוִיָקֵרא ְדרֹור ּבָ ֲעבורֹו ִיְהֶיה ִיׂשְ ּי ּבַ ּ ִיְהיו , ּ ּׁשֶ ּ

ֵאין ָכמֹוָה ְלָוה ׁשֶ ׁשַ ֵני חֹוִרין ּבְ ֵני ָהעֹוָלם ּבְ ָּכל ּבְ ּ.  

ר ַהזַֹהר ּוְבָמקֹום ַאֵחר ְיַבׂשֵ ּ יַח ְלִהְתַגלֹות, ּ ָעִתיד ַהָמׁשִ דֹור ׁשֶ ּבַ ּׁשֶ ּ ּ ּבֹו , ּ
ּות ְלִהְתַגלות ִסְפרֹו ְוִחּבורֹוֻּיַתן ָהְרׁש ּ ּּ ְפִתיָחה ְגדֹוָלה . ּ ְּוֶזה ְלׁשֹונֹו ּבִ
ִתקוִנים ּּבַ ּ ִכיִלים ַיְזִהירו ְוגֹו : ּ ְּוַהַמׂשְ ּ ָּדִנֵיאל יב ג(ּ י , )ּ ִכיִלים ִאֵלין ַרּבִ ְּוַהַמׂשְ ּ ּ

ְמעֹון ְוַחְבַרָייא ָלא ִאְת' ּ כוּׁשִ ְּיִהיב ְרׁשו ְּלַגָלָאה לֹון ָרִזין ְטִמיִרין ּדְ
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יָחא א ְמׁשִ ֵייֵתי ָדָרא ְדַמְלּכָ ְּוַאל ְתַגְמֵגם . 'ְּוכו ְּלַגָלָאה לֹון ַעד ּדְ ּ
יַח יַאת ַהָמׁשִ ֵאין ְרׁשות ְלַגלֹוָתם ַעד ַאַחר ּבִ ּלֹוַמר ׁשֶ ּ ֶקר ְוָטעות , ּ ֶזה ׁשֶ ּׁשֶ ּ

ָּקא ַנֵמי ְדָקֲאַמר ַּדְי. ָּגדֹול ַמְלּכָ"ּ ָרא ּדְ ֵייֵתי ּדָ יָחאַעד ּדְ ְולֹא , "א ְמׁשִ
יָחא ָּקָאַמר ַעד ְדֵייֵתי ַמְלָכא ְמׁשִ ְּוָכל ֶזה ָפׁשוט, ּ ּ.  

י ִיְצַחק ַדְלָטאׁש( בֹוד מֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ֲעֶלה ּכְ ְּפַסק ַהָגאֹון ְוֶהָחָכם ַהּכֹוֵלל ַהּנַ ּ ֵריׁש ֵסֶפר , ּּ ִּנְדַפס ּבְ
  )ַּהזַֹהר

ר ַהָדָבר ֵּפׁשֶ ַנת שי: ּ ׁשְ ַּהְדִפיס ִסְפֵרי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁשּח ָרצו ְל"ּבִ ְּוָקמו , ּּ
ִהְרִעיׁשו ְלִבְלִתי ִלְפֹרץ ֶגֶדר ָהִראׁשֹוִנים ְלהֹוִציא  ים ׁשֶ ָּאז ְגדֹוִלים ְוַרּבִ ּּ ּ
ר ִנְגְנזו ְולֹא ָראו אֹור ִמָיִמים  ָּלאֹור ְדָבִרים ְסתוִמים ַוֲחתוִמים ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ

ְזַכר ְלֵעילּוִבְלׁשֹון ָהַרב ַרּבִ, ַקְדמֹוִנים ְפַסק ִדין ַהּנִ ּי ִיְצָחק ַדְלָטאׁש ּבִ ּ ּ :
ַמִים" ה ַאף ׁשָ ּ ַוָינועו ַאמֹות ַהִסִפים ִמקֹול ַהקֹוֵרא ְואֹוֵמר ,ֶאֶרץ ָרָעׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ֵאין טֹוב ְלהֹוִציא ַהְדָבִרים ַהְסתוִמים ְוַהֲחתוִמים ֶאל ַהִפְרסום ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ, 
אֹוְצרֹוֵתיֶהם וֵבית ְנכֹאָתםְּוִלְפֹרץ ֶגֶדר ָהִראׁשֹוִנים ֲא ר ְגָנזום ּבְ ּׁשֶ ּ לֹא , ּ

ָּראו אֹור ִמָיִמים ַקְדמֹוִנים תֹו ַהְגדֹוָלה ְוַהּנֹוָרָאה לֹא , "ּ ְּוַגם ִמְפֵני ְקֻדׁשָ ּּ
ֻּכָלם ְראוִיים ֵאָליו ּ ּ.  

ְזָכִרים ְלֵעיל ֵהִביאו ְרָאיֹות ְלִדְבֵריֶהם ִמַמַאְמֵרי  ַּהְגדֹוִלים ַהּנִ ּּ ּ
זַֹהר ֲחָכ ַעְצמֹו ּבַ ן יֹוַחאי ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֵּמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה וִמִדְבֵרי ַרּבִ ּ ּ ּ

ֵאין ְלַגלֹות וְלַפְרֵסם ִסְתֵרי תֹוָרה, ַּהָקדֹוׁש ּׁשֶ ּ ּ.  

י ִיְצָחק ַדְלָטאׁש ל ָהַרב ַרּבִ ם ֶאת רוחֹו ׁשֶ ְּוֵהִעיר ַהׁשֵ ּ ָהָי, ּ  ֶאָחד הׁשֶ
ִּמיִחיֵדי ְגאֹוֵני ַהד ְּוָאַזר ַחִיל ְוָכַתב ְפַסק ִדין , ֹּור ַההואּ ְּלַתֵקן ַהְמֻעָות "ּ ּ

ר ַּוֲהדוִרים ְלַיׁשֵ יב ֲאָמִרים ְנכֹוִחים, ּ ִבים ַעל ַהֵלב, ְלָהׁשִ ְּדָבִרים ַהִמְתַיׁשְ ּ ּ ּ" ,
ים יב ַעל ָכל ִדְבֵרי ַהַמְקׁשִ ּוֵמׁשִ ּּ ם , ּ ּוְמֻבָקׁשָ ֶקר ְוַאל "ּ ַּאל ִתְבַטח ַעל ׁשֶ

ִּתׁשָ ֶעֶנת ָקֶנה ָרצוץּ ן , "ֵּען ַעל ִמׁשְ יָבן ִמִלין ְוֶאת ַטֲענֹוֵתיֶהם ַמְכִחיׁשָ ּוְמׁשִ ּ
  .ַאַחת ְלַאַחת

ָיָצא ְפַסק ַּאַחר ׁשֶ ְקטו עֹוָלם ּ ְזַכר ׁשָ ִּדינֹו ַהּנִ ּ לו ֲעֵליֶהם , ּ ִּקְימו ְוִקּבְ ּ ּ
ְּוִהְדִפיסו ָאז ֶאת ִסְפֵרי ַהזַֹהר, ַּהִדין-ֶּאת ְפַסק ּ ּן ָזָכה ְוִנְדַפס ְפַסקְוָלֵכ, ּ ּ 

ֵריׁש ִסְפֵרי ַהזַֹהר ִּדין ֶזה ּבְ ּ.  

ם ַהְגדֹוִלים(א "ְוָכַתב ַהִחיָד לֹמֹה, ַמֲעֶרֶכת ְסָפִרים, ּׁשֵ ק ׁשְ ָהַרב , )ְֵעֶרך ֵסֶפר ֵחׁשֶ ׁשֶ
ם מֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם  ׁשֵ ה ְזכוָתא כֹוֵתב ּבְ ּמׁשֶ ּ ּ ּּ
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א : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, אַהּבָ י "ָהֲאִר[ָּאַמר ִלי מֹוִרי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ
ה ְפָסק ְלַהְדִפיס ַהזַֹהר ָהָי, ]ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָעׂשָ ֶהָחָכם ׁשֶ ּׁשֶ ּ  ִניצֹוץ הּ

יק ְוָחִסיד ָגדֹול ְוָקדֹוׁש ְוָראוי ְלָכל טֹוב ל ַצּדִ ּׁשֶ ְוָלֵכן ָעָלה ִקְנָאה , ּ
ֵדי ְלהֹוִציא ָלאֹור ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ ִּלּבֹו ְוָכַתב אֹותֹו ְפָסק ּכְ ּ ַעד ָכאן ,ּ

  .ְלׁשֹונֹו

יָחא  ד ְיֵהא ָקִריב ְליֹוֵמי ְמׁשִ ֲּאִפילו ַרְבֵיי ְדַעְלָמא ְזִמיִנין ַכּ ּ
ָכָחא ְטִמיִרין ְדָחְכְמָתא  ְּלַאׁשְ ים ִיְמְצאו אֹוְצרֹות [ּ ְּנָעִרים ְקַטּנִ

ִּכי ָאז ִתְתַמֵלא ָהָאֶרץ ֵדָעה, ּוִבים ִמּסֹודֹותְסָפִרים ֲחׁש ּ ּ ְֶדֶרך ֱאֶמת, ּ ּ.[  
  .)ח"ַּדף קי' זַֹהר ֵחֶלק א(

ִליָלה ְלִלּמוד ַהזַֹהר   )ג ים ִויַטאל אֹודֹות ַהִחּיוב ְוַהׁשְ ָּהַרב ַחּיִ ּ ּּ
ָלה- ְלֹמד ָחְכַמת ַהַקּבָ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּ לֹא ִנְבָרא ָהָאָדם ֶאָלא ּכְ ּ  

ּוְכֶנֶגד ַכ ָרֵזי ַהתֹוָרה וְבָחְכמֹות ַהזַֹהרּ ּת ַהִמְתַעְסִקים ּבְ ּ ּ ּ ר ֵהם , ּ ֲאׁשֶ
ֵסֶפר ַהִתקוִנין ֶדֶרך ֱאֶמת, ִנְקָרִאים ָאָדם ְזַכר ּבְ ְַכּנִ ּ ּ ּ ּ ּ ֶּאְפרֹוִחים ִאֵלין , ּ

ָנה ָלה, ָמאֵרי ִמׁשְ ִנים ִאֵלין ָמאֵרי ַקּבָ ה , ּּבָ ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ָרִאיִתי ְוִהּנֵ
הוא עֹוֵסק ִּכי , ִיְרֶצה, ֶּאָלא ָהָאָדם, לֹא ָאַמר ָאָדםְו, ָהָאָדם ַּגם ׁשֶ ּ

ָחְכָמה ַהזֹאת ל ֶזה ֵאיֶנּנו ָהָאָדם ַהְמֻיָחד , ְוָלֵכן ִנְקָרא ָאָדם, ּּבַ ִּעם ּכָ
ה ק ּבָ ָּהָראוי ְלִהְתַעּסֵ ים ְוַהְקָדמֹות ְלָהִבין ְדָבָריו, ּ ָרׁשִ ִּכי ֵאין ָלֶהם ׁשָ ּ ּ ,

ּבֵ ִנים ְסָכִלים ֵהָמה ְולֹא ְנבֹוִניםּוְכמֹו ׁשֶ ָאְמרֹו ּבָ ַּאְרנו ְלֵעיל ּבְ ֲאָבל , ּ
עֹוָלם ַהֶזה ָּהָאָדם ַהְמֻיָחד ֵאיֶנּנו ּבָ ים , ּ ׁשִ זֹאת ַהָחְכָמה ְמַגׁשְ ַּוֲאַנְחנו ּבְ ּ

ה ִלְמנוחֹותִּכי , ְּכִעְוִרים ִקיר ַּחְכֵמי ָהֱאֶמת ָסעו ֵהּמָ ָּעְזבו אֹוָתנו , ּ ּ
ְזַכר ִנְמָצא ִלְלמֹד ַהָחְכָמה ,ַלֲאָנחֹות ר ֵאין ָהָאָדם ַהּנִ ה ָאז ַגם , ְּוַכֲאׁשֶ ִּהּנֵ

ַמִים ם, ּעֹופֹות ַהׁשָ ִלּבָ ם ּבְ ר ָנַגע ַהׁשֵ ֵּאלו ַהַתְלִמיִדים ֲאׁשֶ ּ ּ ַּהֲחֵפִצים ָלעוף , ּ
ַמִים ִלי ְכָנַפִים, ַּהׁשָ יֹוָנה": ְואֹוְמִרים, ּּבְ ִּמי ִיֵתן ָלנו ֵאֶבר ּכַ ּ ּעוָפה ָנ, ּ

ָאֳהֵלי ַהָחְכָמה ַהזֹאת ּכָֹנה ּבְ   ."ְּוִנׁשְ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ַעם ּבְ ר ּבְ ֲארו ָכל ַהִכתֹות ֲאׁשֶ ַּוֲהֵרי ִנְתּבָ ּ ּ ר ֻכָלם , ּ ֲּאׁשֶ ּ
ָחְכָמה ַהזֹאת ְּכֶאָחד ִנְמְנעו ִמְלַהֲחִזיק ּבַ ּ ּ תֹו וְפִנָיתֹו, ּ ָּכל ֶאָחד ְכִפי ִסּבָ ּ ּ ּ ,

נו ְתַקֵים ּבָ ּנִ ַּעד ׁשֶ ים ֵאיןּ ֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ ְּמַנֵהל ָלה ִמָכל ּ ּבַ ִנים ָיָלָדה  ּ ּבָ
ָלה, ּרוׁשֵּפי', ְּוכו ִנים ָמאֵרי ַקּבָ ִּעם ָכל ֶזה ִנְתָיֲאׁשו , ִּכי ִעם ֱהיֹוָתם ּבָ ּ

ָחְכָמה ַהזֹאת ִּמְלִהְתַעֵסק ּבַ ּ ְנבוָאה ֶנֶאְמרו . ּ ְּוֵאין ָסֵפק ִכי ְדָבִרים ֵאלו ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ
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ֹּורֹות ֵאלו ָהַאֲחרֹוִניםַּעל ד לֹא ִכְסָבַרת ַחְכֵמי דֹורֹוֵתינו ֵאֶלה. ּ ּׁשֶ ּּ ּ ּ ,
ֶחְלָקם ֵמִחים ּבְ ָצִריך ָלֶהם וׂשְ יגו ַמה ׁשֶ ַדְעָתם ִכי ְכָבר ִהׂשִ ִבים ּבְ ַּהחֹוׁשְ ְּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ה ַהָכתוב ֵמִעיד ַוַיְרא ִכי ְּוִהּנֵ ּּ תֹוֵמם ִכי ֵאין ַמְפִג ּ ֵּאין ִאיׁש ַוִיׁשְ ּ ּ ְלׁשֹון , יַעּ ּבִ
ִליָלה ָכך רֹואֹות, ׁשְ ָכך ׁשֹוְמעֹות ְואֹוי ְלֵעיַנִים ׁשֶ ְאֹוי ְלָאְזַנִים ׁשֶ ְּ ֵּעדותֹו , ּ

ַרך ָעֵלינו ִּיְתּבָ ָחְכָמה ַהזֹאת, ְ ְּוֵאין ָלנו ֵלב ָלַדַעת ַלֲחזֹר וְלִהְתַעֵסק ּבַ ּ ּ ּ ,
ַרך יט ְוֵא, ְְלַהֲחִזיק ִיְתּבָ ָכתוב ְוַאּבִ ְּכמֹו ׁשֶ ּ תֹוֵמם ְוֵאין סֹוֵמךּ ְין עֵֹזר ְוֶאׁשְ ּ .

ָחְכָמה ַהזֹאת ֱהיֹוֵתנו ֲעסוִקים ּבַ ְּוהוא ּבֶ ּ ּ ִּכי ַעל ָיָדה ִתְתָקֵרב ַהְגֻאָלה, ּ ּ ּ ּ ּ ,
ִכיַנת ֻעזֹו ָהִיינו ְמַמֲהִרים ְלַהְצִמיָחה ְּוִכְבָיכֹול ְיׁשוָעָתה ִלׁשְ ּ ּ ָכתוב , ּּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ּ

ע ִלי ְזרִֹעי ּי ַמָמׁש ִכְבָיכֹולִל, ַּותֹוׁשַ ִהְתַחְלנו , ּ ַמֲאָמר ׁשֶ ְזַכר ְלֵעיל ּבַ ְּוַכּנִ ּ ּ
ַהְקָדָמֵתנו זֹאת ּּבְ ֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהזֹאתִּכי , ּ ַּהּכֹל ָתלוי ּבְ ּ ּוְמִניָעֵתנו , ּ ּ

נו  ׁשֵ ית ִמְקּדָ ְנַין ּבֵ ה ִהיא גֹוֶרֶמת ִאחור ְוִעּכוב ּבִ ק ּבָ ִּמְלִהְתַעּסֵ ּ ּ ּ ּ ּ
ְּוִתְפַאְרֵתנו ה ְוִנְקָרא ֲהַדר ַהַכְרֶמל ּ ָאַמר ַהָכתוב , ַּהְמֻכּנֶ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ך "ּ ְרֹאׁשֵ

ָּעַלִיך ַכַכְרֶמל ּ ְ".  

ָאַמר ַהָכתוב ְּוֶזה ַמה ׁשֶ ּ ר: ּ ה ַהַכְרֶמל ַהִמְדּבָ ָּרִאיִתי ְוִהּנֵ ִּכי ַלִסּבֹות, ּ ּ 
ְזָכִרים ְלֵעיל ָהָי ֲעוֹונֹוֵתהַּהּנִ ֵמם ּבַ ר ׁשָ יםּ ַהַכְרֶמל ִמְדּבָ ְזַכר , ּינו ָהַרּבִ ַּכּנִ ּ

ָיָמיו ית ַהִמְקָדׁש ּבְ לֹא ִנְבָנה ּבֵ ְּלֵעיל ִכי ָכל דֹור ׁשֶ ּּ ּ ֲּהֵרי הוא ְכִאלו ֶנֱחַרב , ּּ ּּ ּ
ָיָמיו ְּוָכל ָעָריו ֵהם ָעֵרי ְיהוָדה ִנְתצו ַגם ֵהם ְוָכל ָהָרָעה ַהזֹאת ִהיא , ּבְ ּ ּ ּּ

ם ִמְפֵני ֲחרֹון ַאפֹו ִּמְפֵני ַהׁשֵ ּ ּ ִמְפֵני ַהָחְכָמה ַהזֹאתּרוׁשּ ֵפי,ּּ ר ִעְסָקה , ּ ֲּאׁשֶ
רוך הוא, ְלהֹורֹות ל ַהָקדֹוׁש ּבָ מֹוָתיו ׁשֶ ִּכי ָכל ַהתֹוָרה ׁשְ ְּ ּ ּ ּ ָכתוב , ּ ְּוֶזה ׁשֶ ּ

ם ִּמְפֵני ַהׁשֵ ה, ִהיא ַהָחְכָמה, ּ ֵאין ִמְתַעֵסק ּבָ ּׁשֶ ְּוַגם וִמְפֵני ֲחרֹון ַאפֹו, ּ ּ ּ ,
י ֵאי, ּרוׁשֵּפי עֹוָלמֹוּכִ רוך הוא קֹוַרת רוַח ּבְ ּן לֹו ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ְּ ֶּאָלא , ּ

ָחְכָמה זֹו ר עֹוְסִקים ּבְ ֲאׁשֶ   .ּכַ

ַתְלמוד  ָכתוב ּבַ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ ּּ ן :)ד"ֲחִגיָגה י(ּ ל ַרּבָ ים ׁשֶ ָכל אֹוָתם ַהַמֲעׂשִ ּ ּבְ
י  ן ָעָרך ְוַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ל ַרּבִ ן ַזַכאי ְוׁשֶ ְיֹוָחָנן ּבֶ ָהיו , ּיֹוִסי ַהכֵֹהןּ ְּכׁשֶ ּ

ה ֶמְרָכָבה ַמֲעׂשֵ ים ּבְ ּדֹוְרׁשִ ַרך ְוָסְבָבה ַעל , ּ ִכיָנתֹו ִיְתּבָ ְָיְרָדה ֵאׁש ׁשְ

ִטים, ָהִאיָלנֹות ְפׁשָ ְהיֹוָתם עֹוְסִקים ּבִ ֵאין ֵכן ּבִ ַּמה ׁשֶ ָכתוב , ּ ּוְכמֹו ׁשֶ ּּ
ם  ֵלי ַעל ָפסוק לֹא ַיְרִעיב ַהׁשֵ ִמְדָרׁש ִמׁשְ ּּבְ ּ ָאַמר : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ֶּנֶפׁש ַצִדיקּ

ָמֵעאל י ִיׁשְ ה יֹום ַהִדין ְוכו, ַרּבִ ּּבֹא וְרֵאה ַכָמה ָקׁשֶ ּּ ּ ָמֵעאל הָהָי. 'ּ י ִיׁשְ  ַרּבִ
ה אֹוי ָלה ְלאֹוָתה ְכִליָמה ְוכו, אֹוֵמר ּאֹוי ָלה ְלאֹוָתה ּבוׁשָ ּ ּ ּ ּ ֵיׁש ', ּּ א ִמי ׁשֶ ּּבָ

ָיד ָידֹו ִמְקָרא ְוֵאין ּבְ ָנה ְוכוּבְ ֵתי ְסָדִרים ְוכו', ֹּו ִמׁשְ ָידֹו ׁשְ ֵיׁש ּבְ א ִמי ׁשֶ ּּבָ ּ ּ ,'
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ָידֹו ֲהָלכֹות ְוכו ֵיׁש ּבְ א ִמי ׁשֶ ּּבָ ָידֹו תֹוַרת כֲֹהִנים ְוכו', ּ ֵיׁש ּבְ א ִמי ׁשֶ ּּבָ ּ ּ א ', ּ ּבָ
י תֹוָרה ְוכו ה ֻחְמׁשֵ ָידֹו ֲחִמׁשָ ֵיׁש ּבְ ִּמי ׁשֶ ּ ּ ּ ָיד', ּ ֵיׁש ּבְ א ִמי ׁשֶ א , ֹּו ַאָגָדהּּבָ ּבָ

ָידֹו ַתְלמוד ְוכו ֵיׁש ּבְ ִּמי ׁשֶ ּ ּ רוך הוא אֹוֵמר לֹו', ּ ְּוַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ִני, ּ  הֹוִאיל ,ּבְ
ַתְלמוד ְּוִנְתַעַסְקָת ּבַ ּ ּ ֶמְרָכָבה, ּ ָּצִפיָת ּבַ ִלי, ּ ֵגאות ׁשֶ ָּצִפיָת ּבַ ֵאין ֲהָנָאה , ּּ ׁשֶ

ַתְלִמיֵד ָעה ׁשֶ ׁשָ עֹוָלם ֶאָלא ּבְ ִּלי ּבָ יִטים ּ ִבים ְועֹוְסִקים וַמּבִ ּי ֲחָכִמים יֹוׁשְ
ּוְמִציִצים ְורֹוִאים ְוהֹוִגים ֲהמֹון ַהַתְלמוד ַהֶזה ּ ְִכֵסא ְכבֹוִדי ֵהיָאך עֹוֵמד , ּּ ּ ּּ

ַמל ֵהיָאך עֹוֵמד ְוכו', ְּוכו ַּחׁשְ ָרק ֵהיָאך עֹוֵמד ְוכו', ְ ּּבָ ְּכרוב ְוכו', ְ ּ ּוְגדֹוָלה ', ּ
ִּמֻכָלם ִּמִצפְֹר, ּ ְּוִכי לֹא ֶזה הוא ֲהָדִרי ֶזה הוא ְגֻדָלִתי ', ַּני ְוַעד ָקְדֳקדי ְוכוּ ּ ּ ּ

ַני ַמִכיִרין ֶאת ְכבֹוִדי ְוכו, ֶּזהו ֲהַדר ָיְפִיי ּבָ ּׁשֶ ּ ּ'.  

ִא ִדְבֵרי ַהַתּנָ ֵפרוׁש ַאף ּבְ ֲּהֵרי ְמבָֹאר ּבְ ֵאין ָהָאָדם יֹוֵצא ְיֵדי , יםּ ׁשֶ
ֵעֶסק ַהּמִ ָנהחֹוָבתֹו ְלַגְמֵרי ּבְ ׁשְ ְּוָהַאָגָדה ְוַהַתְלמוד  ְקָרא ְוַהּמִ ּ ּ

ְלַבד ִסְתֵרי תֹוָרה , ּבִ ָכל ְיָכְלתֹו ּבְ ֶּאָלא הוא ְמֻחָיב ַלֲעֹסק ּבְ ּ ּּ ּ
ָבה ה ֶמְרּכָ ָרא , ּוְבַמֲעׂשֵ ּבָ רוך הוא ִמָכל ַמה ׁשֶ ִּכי ֵאין ֲהָנָאה ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּּ ְּ ּ

עֹוָלמֹו ָניו ְלַמָט, ּבְ ְהיֹות ּבָ ָרֵזי ַהתֹוָרהַּרק ּבִ ְּלַהִכיר ְגֻדָלתֹו , ּה עֹוְסִקים ּבְ ּ ּ
ֵטי ַהתֹוָרה וְבִספוֶריָה וְבִדיֶניָה וְבִמְצוֹוֶתיָה. ְּוָיְפיֹו וַמֲעָלתֹו ְפׁשָ ִּכי ּבִ ּ ּ ּּ ּ ּ ,

ָטם ְהיֹוָתם ִכְפׁשָ ֶהם ׁשום ֶהֵכר ִויִדיָעה ֵליַדע ֶאת ּבֹוְרָאם , ּּבִ ֵּאין ּבָ ּ
ַרך ֵאין ַהַדַעת סֹוְבָלם ְוָכל ַּאְדַרּבָ, ְִיְתּבָ ֶהם ִמְצוֹות ְוֻחִקים ׁשֶ ּה ֵיׁש ּבָ ּ

ָרֵאל ְואֹוְמִרים ָלֶהםֻא ִּכי ַמה ַהתֹוָרה ַהזֹאת , ּמֹות ָהעֹוָלם מֹוִנין ֶאת ִיׂשְ ּ ּ
ר ִצָוה ֱאלֵֹקיֶכם ֶאְתֶכם ִלים, ֲּאׁשֶ ְרִאין ְכִחידֹות וְמׁשָ ּנִ ְּדָבִרים ׁשֶ ּ ִּלַקח , ּ

ָנה יֹום רֹאׁש ַהׁשָ ֶּקֶרן ָפָרה ְוִלְתקַֹע ּבֹו ּבְ ַעל ְיֵד,ּ ּי ֵכן ּ ְוַאֶתם אֹוְמִרים ׁשֶ
ָטן ָהרוָחִני ַהְמַקְטֵרג ָהֶעְליֹון ִמְתָעֵרב ְּוַכיֹוֵצא ִמְדָבִרים ֵאלו ִכְמַעט , ּׂשָ ּ ּ ּ ּ

ּוִבְפָרט ְפָרֵטי ִדיֵניֶהם, ֹּרב ִמְצוֹות ַהתֹוָרה ּ ֶכל סֹוְבָלם, ּ ְּוִאם ֵכן . ֵּאין ַהׂשֵ
ֵּהיָכן הוא ֲהַדר ַהתֹוָרה ְוָיְפָיה וְגֻדָלָתה ּ ּ ּּ ְּוַעל ַכי. ּ ֶזה ֶנֱאַמר ִאםּ  ֹוֵצא ּבָ

ִּתֶתן ָּצַדְקָת ַמה ר , ּבֹו ִּתְפָעל ָחָטאָת ַמה ִאםְולֹו  ּ ָכר ְוָהעֶֹנׁש ֲאׁשֶ ִּכי ַהׂשָ ּ
ֲָעֵליֶהם הוא ְלך ְלַבְדך ָּ ּ.  

סֹודֹות ַהתֹוָרה וְבֵעֶסק ַכָוַנת ַהִמְצוֹות ָּאְמָנם ּבְ ּּ ּ ַעל ֶזה ֶנֱאַמר , ּ
ֵהֶפך טֹוָבה ֶנֱאַמ, ְּבְ ּר ְתנו עֹז ֶלֱאלִֹקיםִּאם ּבַ ָרָעה ֶנֱאַמר צור ְיָלְדך , ּ ְָוִאם ּבָ ּ

י י, ֶּתׁשִ ִעים ּבִ ים ַהפׁשְ ִפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ ְּוֶנֱאַמר ְוָיְצאו ְוָראו ּבְ ּ י ַדְי, ּ ְולֹא , ָקאּּבִ
י ַמָמׁש ִכְבָיכֹול, ִלי ּּבִ ִלּבֹו. ּ ר ָנַגע ֱאלִֹקים ּבְ ּוְדָבַרי ֵאלו ְמבָֹאִרים ַלֲאׁשֶ ּּ.  
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ָכתוב ְלֵעיל ְּוֶזה סֹוד ַמה ׁשֶ ָנה וַבַתְלמוד ִנְקָרא , ּ ִמׁשְ ִּכי ַהקֹוֵרא ּבַ ּּ ּ ּּ
ל ְפָרס ֵמׁש ֶאת ַרּבֹו ַעל ְמַנת ְלַקּבֵ ֶּעֶבד ַהְמׁשַ ָחְכַמת , ּ ֵאין ֵכן ּבְ ַּמה ׁשֶ ּ

ִּכי הוא ְמַתֵקן ִכְבָיכֹול ְונֹוֵתן עֹז ְוכַֹח ְלַמְעָלה, ָהֱאֶמת ּּ  עֹוֵסק ְּוֶזהו ִנְקָרא, ּ
ִלי ָסֵפק ָמה ּבְ תֹוָרה ִלׁשְ ּּבַ ּ.  

ִיְלמֹד ָחְכַמת ֶּאָלא , ְולֹא עֹוד ֵדי ׁשֶ לֹא ִנְבָרא ָהָאָדם ֶאָלא ּכְ ּׁשֶ ּ ּ
ָלה ְתִחָלה ַעל ְיֵדי ַהִמְצוֹות , ַּהַקּבָ ִיְהֶיה גופֹו ָנִקי ּבִ ָצִריך ׁשֶ ֶּאָלא ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ְ ּ

יֹות ַּהַמֲעׂשִ ָכל ַתְכִליָתן ְלָדָבר, ּ ּׁשֶ ּ ֶזה ְוֵהם ֻמְכָרִחים ַעל ָכל ָפִניםּ ְוַאַחר , ּ
גוף ַהֶזה ַמת ָאָדם ְלָהִאיר ּבַ ם ִנׁשְ ְקֵראת ֵנר ַהׁשֵ ָמה ַהּנִ ׁשָ ָּכך תוַכל ַהּנְ ּ ּּ ּ ּּ ְ ,

ית ְזכוִכית וְמִאיָרה ׁשִ תוָנה תֹוך ֲעׁשָ ר ַהּנְ ַּכּנֵ ּ ְּ ּ ְּונֹוֶתֶנת לֹו כַֹח ְלָהִבין ִסְתֵרי , ּ
ַּהתֹוָרה וְמַגָל ּ ךּ י ֹחׁשֶ ְה ֲעֻמקֹות ִמּנִ ּ.  

ַּהְקָדַמת ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ְלֵעץ ַחִיים( ּ ּ(  
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  – ֶּפֶרק יד –

ַבח ִלמוד ַהזַֹהר ׁשֶ ְּגדֹוֵלי ַהֲחִסידות ּבְ ּ ּּ ּ  
ָיד ָרָמה  )א ָרֵאל יֹוְצִאים ּבְ ֵרי, ּוְבֵני ִיׂשְ ֵלי "ּבְ י -ש ּגְ  ָראׁשֵ

י ׁשִ'ֵּתבֹות ַר   ַחאיֹו'ן י'ְמעֹון ּבֶ'ּבִ

ָיד ָרָמה' ָרֵאל יֹוְצִאים ּבְ מֹות(' ּוְבֵני ִיׂשְ ְּוַתְרגומֹו ,) יד חׁשְ ּוְבֵני ' :ּ
ֵריׁש ְגֵלי ָרֵאל ָנְפִקין ּבְ ִסְפָרא , ּהִּיׂשְ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ַּעל ֶדֶרך ְדִאיָתא ּבַ ּ ּ ְּ

ָּדא ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ּּ ְמבָֹאר עֹוד יֹוֵתר ְכׁשֶ, ּ ם ׁשֶ ְּוַעֵין ׁשָ ּ ִּיְתַגֶלה ַהֵסֶפר ּ ּ ּ ּ
ָדא ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ַּהזַֹהר ּבְ ּּ ּ.  

ָפסוק  ְמֻרָמז ּבַ ְּוֶזהו ׁשֶ ּּ ּ ָרֵאל יֹוְצִאיםּ ַּהְינו ִמן ַהָגלות, ּוְבֵני ִיׂשְ ּּ ,
ְזַכר ְלֵעיל ַּכּנִ ָיד ָרָמה, ּ ְּוַתְרגומֹו , ּבְ ֵריׁש ְגֵליּ ֵרי, ּּבְ י ֵתבֹות ׁש "ּבְ י 'ַרָּראׁשֵ ּבִ

ִיְתַגֶלה ִסְפרֹו ַהָקדֹוׁש ֵסֶפר ַהזַֹהר, י"ְּגֵל, ֹוַחאי'ין 'ּבֶן ְמעֹו'ׁשִ ְּכׁשֶ ּ ּ ּ ּ ָאז , ּ
ָדא ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ּּבְ   .ְוָהֵבן, ּּ

ַלח( ׁשַ ת ּבְ ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ָפָרׁשַ ּ ּ(  

ן יֹוֵסף ִיְחֶי  )ב יַח ּבֶ ּ ְוִיְתַקּיֵם ַעל ְיֵדי ִלּמוד ָרִזין הָמׁשִ
  ְּדאֹוַרְיָתא

יַח ִצְדֵקנו ַע סֹודֹות ַהתֹוָרה ָיבֹוא ְמׁשִ ָרֵאל ּבְ ּל ְיֵדי ֵעֶסק ִיׂשְ ּ
זַֹהר ַהָקדֹוׁש ָיֵמינו ָאֵמן ַכְמבָֹאר ּבַ ְמֵהָרה ּבְ ּּבִ ּ ּ ִמלוי ד "סֹוְּוִסיָמן ַלָדָבר . ּ ּּבְ ּ

ֶל"ְך ָו"ָסֶמ ּ ִגיַמְטִרָיה ת"ו ּדָ ן יֹוֵסף ּ יַח ּבֶ ְמֻכָוןָמׁשִ ַאף , ּּבִ יַח ׁשֶ ן ָמׁשִ ּבֶ
אֹוַרְיָתא ּיֹוֵסף ִיְחֶיה ְוִיְתַקֵים ַעל ְיֵדי ְזכות ִלּמוד ָרִזין ּדְ ּ ּ.  

  )ְֵסֶפר קֶֹהֶלת ַיֲעקֹב ְלַבַעל ְמלֹא ָהרֹוִעים ֵעֶרך סֹוד(

א ָר"אֹו  )ג ִגיַמְטִרּיָ   ז"ר ּבְ

אֹוַרְיָתא ִּעַקר ַהְגֻאָלה הוא ֵמָרֵזי ּדְ ּ ִּגיַמְטִרָיה ר "אֹוִּכי , ּּ ְוֶזה , ז"ָרּ
ִגיַמְטִרָיה ן "ּכְֵקָרא ִנ ּׁשֶ ִמְדָרׁש. ד"ִמיסֹוד "סֹוּ ָכתוב ּבַ ְּוֶזה ׁשֶ ֲאִני , ּּ

ִעים אֹוְמִרים לֹא ֵכן, ָּאַמְרִתי ְיִהי ֵכן ֵאין , ְוָהְרׁשָ ֵהם אֹוְמִרים ׁשֶ ׁשֶ



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]326[                   אֹור

ט תֹוָרה ֶאָלא ַהְפׁשָ ּּבַ ּ ּן לֹא ָיקומו"ַּעל ֵכ, ּ ְּוִעָקר ִהיא ָחְכַמת ַהתֹוָרה . ּ ּ
ָיֵמינו כוְוָרֶזיָה ְמֵהָרה ּבְ ִיְתַגֶלה ָלנו ּבִ ּ ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ָלנו ֶנֱאַמר ִמׁשֹד ', ּ ְּוַעל דֹור ׁשֶ ּ ּ ּ

ֲּעִנִיים גוַפְייהו ּ ּ ַּעָתה ָאקום, ּ ְבָעַתִים, ּ ם ַהְמֻזָקקֹות ׁשִ ְזכות ִאְמרֹות ַהׁשֵ ּּבִ ּ ּ ,
ר ָסִביב ִיְתַהָלכון ְוֵאְַאך  ִעים ֲאׁשֶ ְמֵרנו ֵמָהְרׁשָ ם ִיׁשְ ֵ ַּהּשׁ יָנם רֹוִצים ּּ

ָרֵזי ְוסֹודֹות ַהתֹוָרה ֵהם ְכֻרם ֻזלות, ּּבְ ּׁשֶ ּ ל , ּ רומֹו ׁשֶ ְּדָבִרים ָהעֹוְמִדים ּבְ ּ
רוך הוא ְירֹוֵמם ּעֹוָלם ְוַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ.  

ִגיד ִמָקאְזִניץ ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ( ָרֵאל ַעל ִתקוֵני זַֹהר ְלַהּמַ ּאֹור ִיׂשְ ּ ּּ ּ ּ ִתקון ל-ּ ּ   :)ז" עּ ַדף-ו "ּ

א ֵאי"אֹו  )ד ִגיַמְטִרּיָ   ז"ָר; ם"ן עֹוָל"ֲאדֹו; ף"ן סֹו"ר ּבְ

ְקוִמי אֹוִרי ִכי ָבא אֹוֵרך' ּ ְעָיה(' ּ ִגיַמְטִרָיה ר "אֹו, ) ס אְיׁשַ ן "ֵאיּּבְ
ּוְבִגיַמְטִרָיה , ם"ן עֹוָל"ֲאדֹו, ף"סֹו ר , ז"ָרּ הוא סֹודֹות ַהתֹוָרה ֲאׁשֶ ּׁשֶ ּ

ִיְתַגֶלה ְכבֹוד ַמְלכות ֲאדֹו, י"ִמי אֹוִרּקוְּוֶזהו . ּר ָלנו"ּהוא אֹו ּׁשֶ ּ ּ ּ ן "ּ
י ָבא אֹוֵר, ם"עֹוָל ִּכי ְכָבר ִנְתַגָלה ָלֶהם ָחְכַמת סֹודֹות ַהתֹוָרה , ְך"ּכִ ּ ּ ּ ּ

הוא ָר סֹוד , ּאֹור ַהתֹוָרה, ז"ּׁשֶ ְּוַעל ְיֵדי ֶזה ִתְהֶיה ְגֻאָלה ְלִהְתַגלֹות ּבְ ּ ּ ּ ּ
ַּמְלכותֹו ַכּנֹוָדע ּ.  

ת ָתבֹואַאְגָר( ּא ְדַכָלה ְלמֹוֵרינו ָהַרב ְצִבי ֱאִליֶמֶלך ִמִדינֹוב ַהְפָטַרת ָפָרׁשַ ּ ּ ְּ ּ ּ(  

ְמַחת תֹוָרה  )ה ְמַחת ִסּיום ֵסֶפר ַהזַֹהר ֵמֵעין ׂשִ ּׂשִ ּ ּ  

רוך ִמֶמִזיּבוז ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו י ּבָ י ַרּבִ ָּהַרּבִ ּ ּ ּּ ם ,ְ ַעל ׁשֵ ל ַהּבַ ּ ֶנְכדֹו ׁשֶ
ַלָהָיה נֹוֵהג , טֹוב ל "ַלֲעׂשֹות ּבְ ְמַחת ִסיום ׁשֶ ָנה ׂשִ ל ָכל ׁשָ ֹעֶמר ׁשֶ ּג ּבָ ּ ּ

ֵסֶפר ַהזַֹהר ִּלמוד ּבְ ּ ָידֹו ְוָרַקד , ּ ה ַהִסיום ְלָקחֹו ְלֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ֲעׂשָ ּנַ ּוִמׁשֶ ּ ּּ ּ ּ
ִהְתַלֲהבות וִבְדֵבקות ֲעצוָמה עֹות ְרצופֹות ּבְ ִּעמֹו ַכָמה ׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְוָהָיה לֹו יֹום , ּ

ְמַחת תֹוָרהֶזה   .ּ ֵמֵעין ׂשִ
ִזיּבוז ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ( רוך ִמּמֶ י ּבָ י ַרּבִ ָּהַרּבִ ּ ּ עֶֹמר"ּ ֵסֶפר ַהתֹוָדָעה ַל–ְּ   )ג ּבָ

ֶרְסֶלב   )ו ינו ַנְחָמן ִמּבְ ּ ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן,ַּרּבֵ  ִהְפִליג ,ּ
ת ַהִת ֻדַלת ְקֻדׁשַ ַבח ּגְ ׁשֶ ָעִמים ּבְ ה ּפְ ּמָ ְּמֹאד ּכַ ּ ּקוֵני ֹזַהרּ ּ  

ֶרְסֶלב ינו ַנְחָמן ִמּבְ ּ ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן,ַּרּבֵ ּ ָיַדע ָכל ִדְבֵרי ָה,ּ ֵעץ "ּ
ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִמֵסֶפר ַהזַֹהר "ְּוָכל ִכְתֵבי ָהֲאִר" ְּפִרי ֵעץ ַהַחִיים"ּו" ַּחִיים ּ

ְּוָהִעָקר ֵמַהִתקוִנים ּ ְּוַהמוָבן ִמְדָבָריו ָהָי. ּּ ּ יֵמי ְנעוָריוּ ֶזה ָהָיה ּבִ ּה ׁשֶ ּ .
ת ַהִתקוֵני זַֹהר ַ ַבח ְגֻדַלת ְקֻדּשׁ ׁשֶ ה ְפָעִמים ּבְ ּמָ ְּוִהְפִליג ְמאֹד ּכַ ּּ ּ ּ ּ .
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ָנה ָ ָכל ַהּשׁ יֹוֵתר ַגם ּבְ יֵמי ,ְּוָהָיה ָרִגיל ַלֲעסֹק ּבֹו ּבְ לֹא ּבִ ּ ֲאִפלו ׁשֶ ּּ
  .ֱּאלול

יחֹות ָהַר(   )ח"ן אֹות קכ"ֵסֶפר ׂשִ

ֵסֶפ   )ז עֹוָלם ְוכוּבְ ּבָ ל ַהָחְכמֹות ׁשֶ לוִלים ּכָ ּר ַהִתקוִנים ּכְ ּ ּ ּ ּ'.  
יחֹות ָהַר(   )ח"ן אֹות קכ"ֵסֶפר ׂשִ

יקו ֲאָלִפים ְסָפִרים ְוָכל   )ח ַּעל ֵסֶפר ַהִתקוִנים ְלַבד לֹא ַיְסּפִ ּ ּ ּ
ׁש  ּיֵ ּעֹורֹות ֵאיֵלי ְנָביֹות ְלָבֵאר ֹעֶצם ִרּבוי ַהּסֹודֹות וְרִמיזֹות ׁשֶ ּ

ם   ׁשָ

ַהְפָלַגת ְגדֹולֹות סֹודֹות ׁשָ ר ּבְ ִדּבֵ ַּמְעִתי ִמִפיו ַהָקדֹוׁש ַפַעם ֶאָחד ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ
ה ּנֹוָראֹות תֹוָרֵתנו ַהְקדֹוׁשָ ּ ֲּהלֹא ָכל ֵסֶפר ִתקוִנים הוא ַעל ֵתַבת : ָאַמר. ּ ּּ ּ ּ ּ

ית ְלַבד ֵראׁשִ ְּוַעל ֵסֶפר ַהִתקוִנים ְלַבד לֹא ַיְסִפיקו ֲאָלִפים ְסָפִרים. ּבְ ּּ ּ ּ 
ם ֵיׁש ׁשָ ְּלָבֵאר עֶֹצם ִרּבוי ַהסֹודֹות ׁשֶ ּ ר לֹא ְיִכיֵלם ָהִעיון, ּ ֲּאׁשֶ ַּכָידוַע ַלכֹל , ּ ּּ ּ

ת ַהִתקוִנים ַהָקדֹוׁש ְּגֻדַלת ְקֻדׁשַ ּ ּ ּּ ּ ר ָכל עֹורֹות ֵאיֵלי ְנָביֹות לֹא , ּ ֲּאׁשֶ
ַּיְסִפיקו ְלָבֵאר סֹודֹוָתיו וְרִמיזֹוָתיו ְוכו ּ ּ ּקוִנים ִעם ָכל ַמה ְּוָכל ֵסֶפר ַהִת. 'ּ ּ ּ

ְזַכר ְלֵעיל ְכָלל ּבֹו ַכּנִ ּנִ ּׁשֶ ּ ית ְלַבד,ּ ֵראׁשִ ּ הוא ַרק ֵפרוׁש ַעל ֵתַבת ּבְ ּ ְוֵכן ַעל , ּּ
ָרא ְיכֹוִלין ַגם ֵכן ַלֲעׂשֹות ֵסֶפר ִתקוִנים ִעם ִרּבוי סֹודֹות ְוכו ֵּתַבת ּבָ ּ ּ ּ ּּ ּּ '

ְזַכר ְלֵעיל ַּכּנִ ּ.  

ּוִמֶזה ְיכֹוִלין ְלָהִבין ֵער ְקָצת ַגְבהות ַעְמקות תֹוָרֵתנו ּ ּ וְלׁשַ ּ ּ ּּ ּ
ה ל ַהתֹוָרה ֵיׁש סֹודֹות ַרּבֹות ְכמֹו , ַּהְקדֹוׁשָ ִּכי ֵכן ַעל ָכל ֵתָבה ְוֵתָבה ׁשֶ ּ ּּ ּ

ֵּאלו ַהסֹודֹות ַהְכלוִלים ּבְ ּּ ּ ֵּסֶפר ַהִתקוִנים"ּ ּ ית " ּ ֵראׁשִ הוא ַעל ֵתַבת ּבְ ּׁשֶ ּ
ְּכָלִליות , ְּוַעָתה. ְלַבד ּ ה ֵתבֹות ָכֵאלוּ ה ַהְרּבֵ ֵיׁש ּבָ ה ׁשֶ ַּהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ּּ ּּ ּ ּּ ,

ַּמה ָגְדלו סֹודֹוֶתיָה ר ִמֶזה ְכָלל,ּ ר ְלָבֵאר וְלַדּבֵ ר ִאי ֶאְפׁשָ ּ ֲאׁשֶ ּ ּ.  
יחֹות ָהַר(   )ה"ן אֹות רפ"ׂשִ

יַח   )ט לות סֹודֹות ָחְכַמת ָהֱאֶמת ָיבֹוא ְמׁשִ ַּרק ַעל ְיֵדי ִהְתּגַ ּ
  ִּצְדֵקנו

ת ֵתֵצא ַדף רעַמה  ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָפָרׁשַ ָכַתב ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ָאְמרו "ּ ּח ׁשֶ
ָרֵאל ְוַיְחְזרון ְלַאְתַרְייהו ְּלָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא וְבִגיָנך ִיְתָפְרקון ִיׂשְ ּ ּ ּּ ְוֵלית . ְ

יִחין ָרֵאל. ֵּחיָלא ַלְמׁשִ ך, ְלִמְפַרק ְלִיׂשְ ר ִמיּנָ ּוְבִגיָנך ִאיּנון ִמְתַעּכְ. ְּבַ . ִביןְּ
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ִלים ִמִלין ְיָקִרין ִאֵלין ַּאׁשְ ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו ַהָקדֹוׁש', ְּוכו ּ ְְוַהָלׁשֹון וְבִגיָנך . ּ ּ ּ
ִּאיּנון ִמְתַעְכִבין ִיְתַמה ָכל עֹוֵבר ְוִיְתַפֵלא ּ ּ ּּ ֲּהלֹא ֵאיך ִיָתֵכן לֹוַמר , ּ ְ

ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְיַעֵכב  לֹום(ּׁשֶ יִחי) ַחס ְוׁשָ   .ּן ָלבֹוא ְלָגֳאֵלנוַּהְמׁשִ

יטות ַעל ִפי ִדְבֵרי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוִתקוֵני זַֹהר  ְפׁשִ ּאוָלם יוַבן ּבִ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ
ַכָמה דוְכֵתי ַּהָקדֹוׁש ּבְ ּ ּ ּ ַהְקָדַמת מֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ְזכותֹו , ּ ְּוֵכן ּבְ ּּ ּ

ַער ַהַהְקָדמֹות ָּיֵגן ָעֵלינו ְלׁשַ ּי ִהְתַגלות סֹודֹות ָחְכַמת ַרק ַעל ְיֵדִּכי , ּ ּ ּ
יַח ִצְדֵקנו  ָיֵמינוָּהֱאֶמת ָיבֹוא ְמׁשִ ְמֵהָרה ּבְ ַהְקָדַמת ֲאדֹוִני . ּּבִ ְּוַעֵין ּבְ ּ

י ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו  ָּאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ְוֵכן ', ְבֵאר ַלַחי רִֹאי ֵחֶלק אִלּ
ַהְסָכָמתֹו ְלאֹוְצרֹות ַחִיים ִעם ַהָגהֹות ַהּנִ ּּבְ ּ ֵלָמה ּ ְפָלאֹות ֵאיָפה ׁשְ

אול ְדֵוויק ַהכֵֹהן ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה[ י ַחִיים ׁשָ ְּלמֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ּּ ּ ּּ[ ,
ָכל ִסְפֵרי קֶֹדׁש   .ְוֵכן ּבְ

ִלים ִמֵליה ִויַגֶלה ַהסֹודֹות ַיׁשְ ְּוָאְמרו ְלָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ׁשֶ ּ ּּ ִּכי ַעל , ּּ
יִחיןְּיֵדי ֶזה ִיְתַג ּלו ַהְמׁשִ ּ ְזַכר, ּ ִיְתַגלו ָכל ַהסֹודֹות ַכּנִ ִמְתַעְכִבים ַעד ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ .

ָקרֹוב ְוָכל  ִביַאת גֹוֵאל ֶצֶדק ּבְ ָיֵמינו ּבְ ְמֵהָרה ּבְ ַרך ְיַרֲחֵמנו ּבִ ם ִיְתּבָ ַּהׁשֵ ּ ּ ְ ּ
  .ּטוב ֶסָלה

ֵּסֶפר ִדְבֵרי תֹוָרה ְלַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ָאָב( ּ   )ג"ִסיָמן קי' ַּמֲהדוָרא ו, אְטׁשְנַקּד מו"ּּ

ֵלל אֹו לֹוֵמד , ֵּאין ִלי ַנַחת רוַח   )י ֲאִני ִמְתּפַ ָעה ׁשֶ ׁשָ מֹו ּבְ ּּכְ
  ֹזַהר

י ִפְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ ָעה , ֵּאין ִלי ַנַחת רוַח: ל ָאַמר"ַּרּבִ ׁשָ ְּכמֹו ּבְ
ֲאִני ִמְתַפֵלל אֹו לֹוֵמד זַֹהר ּׁשֶ ּ.  

  )ֲחַכם ָהָרִזים(

םֵּאין ָד   )יא יא ֶאת ַעְצמֹו ׁשָ ּנוַכל ְלַהְחּבִ ֵסֶפר , ָּבר ׁשֶ מֹו ּבְ ּכְ
  ַּהזַֹהר

י ִפְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ יא ֶאת : ל ָאַמר"ַּרּבִ ּנוַכל ְלַהְחּבִ ֵּאין ָדָבר ׁשֶ ּ
ם ֵסֶפר ַהזַֹהר, ַעְצמֹו ׁשָ ְּכמֹו ּבְ ֵסֶפר אֹור ַהַחִיים, ּ ֵאין , ְּוִלְפָעִמים ּבְ ַּמה ׁשֶ

ָכל ַהְס ֵּכן ּבְ הוא ּ מֹוֵצא ּבֹו ָאָדם ָדָבר ׁשֶ ה ַעד ׁשֶ ָּפִרים ָצִריך ְלַחֵפׂש ַהְרּבֵ ּ ּ ּ ְ

  .ֱּאלֹהות
  )ֲחַכם ָהָרִזים(
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ִנים    )יב ׁשָ ָרא אֹותֹו ּבַ לֹא ּבָ ַרך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ַבח ְוהֹוָדָאה ְלַהׁשֵ ּׁשֶ ּ ְּ

עֹוָלם ט ַהזַֹהר ּבָ ׁשֵ לֹא ִנְתַפּ ּׁשֶ ּ ּ  

י ִפְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ ַרך ַעל ל ָנַתן"ַּרּבִ ם ִיְתּבָ ַבח ְוהֹוָדָאה ְלַהׁשֵ ְ ׁשֶ ּ
עֹוָלם ט ַהזַֹהר ּבָ לֹא ִנְתַפׁשֵ ִנים ׁשֶ ׁשָ ָרא אֹותֹו ּבַ לֹא ּבָ ּׁשֶ ּ ּּ ּ י ַהזַֹהר ָהאט , ּ ּּכִ

יים יוִדיׁשַקייט  עְרַהאְלְטן ּבֵ ַיֲהדות(ִּמיר ּדֶ ַּהזַֹהר ֶהֱחִזיק אֹוִתי ּבְ ּ.(  
  )ֲחַכם ָהָרִזים(

ָבֵרך ַלַהׁשֵ   )יג ּּמְ ַעםְ ָכל ּפַ ׁש ֹזַהר , ם ּבְ ּיֵ ְזַמן ׁשֶ ְבָרא ּבִ ּנִ ַּמה ׁשֶ
עֹוָלם   ַּהָקדֹוׁש ּבָ

י ִפְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ ָּהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ְמָבֵרך ,ל ָהָיה אֹוֵמר"ּ ְ ׁשֶ ּ
ָכל ַפַעם ם ּבְ ַּלַהׁשֵ עֹוָלם, ּ ֵיׁש זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבָ ְזַמן ׁשֶ ְבָרא ּבִ ּנִ ַּמה ׁשֶ ּ ְּוֵכן הוא . ּ

לֹא ָראו ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש, ֱאֶמתָה ֵּאלו ׁשֶ ּ ּּ ּ ְבֵריֶהם ֱאֶמת, ּ ּדִ לֹא , ִאם ׁשֶ
ָבר ְלָהעֹוָלם ִרי ְלָפֵרׁש ַהּדָ ֶאְפׁשָ ְּוַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֵמִאיר . ָהָיה ּבְ ּ

  .ָלעֹוָלם
לֹמֹה( ְנַין ׁשְ   )ּבִ

ינו   )יד ֶפר ַהָקדֹוׁש אאְטַמַסִמַּהָקדֹוׁש  ַּרּבֵ ּסֵ ֵעץ "ּר לֹוֵמד ּבַ
ים דֹוָלה" ַחּיִ ִהְתַלֲהבות ּגְ ֶרֶגׁש ֵאׁש ֹקֶדׁש ּבְ דֹול ּבְ קֹול ּגָ  ּּבְ

ן י חור ּבֶ ָהִייִתי ּבָ ְּכׁשֶ ָנה"ּ ָכל ַלְיָלה , ז ׁשָ ָהִייִתי ָקם ִלְפנֹות ּבֶֹקר ּבְ
ָעה ַאַחת ָוֵחִצי ׁשָ יָבה , ּבְ ָהַלְכִתי ַלְיׁשִ ָעה ׁשֶ ָהִייִתי ) ראאְטַמַס(ְּוִלְפֵני ׁשָ

ַעל ִדְבֵרי יֹוֵאל ִנְכָנס ִל ינו ּבַ ְּמעֹון ָקְדׁשֹו ִלְראֹות ְפֵני ַרּבֵ ּ ר אאְטַמַסִמּ
ְּזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָקׁשֹות , ּ ים ִעם ּבַ ם ֲאָנׁשִ ְּוַכָמה ְפָעִמים ָעְמדו ׁשָ ּּ ּ

ּוִפְתָקאֹות ִלָכֵנס ֶאל ַהֹקֶדׁש ְפִניָמה ּ ּ ְּוָאז ִהְסַתַכְלִתי ְלֶרַגע ֶאָחד ִלְראֹות , ּ ּּ
הּצו יָבה, ָּרתֹו ַהְקדֹוׁשָ יׁשִ   .ְּוֵתֶכף ַאַחר ֶזה ָהַלְכִתי ִלְלמֹד ּבַ

ָעה ָכזֹאת ׁשָ אִתי ּבְ ּבָ ה ְפָעִמים ְכׁשֶ ַּהְרּבֵ ּ ים, ּ ם ֲאָנׁשִ ְּוַדְלתֹו , ּלֹא ָהיו ׁשָ
ינו ָהְיָתה ְקָצת ְפתוָחה ל ַרּבֵ ּׁשֶ ן ַעל ַה, ּּ ֵמׁש ָיׁשַ חור ַהְמׁשַ ְּוַהּבָ  ׁשיְטקֹוּ

ּוָפַתְחִתי ַהֶדֶלת ְקָצת יֹוֵתר, )ַּסָפה( ּ ינו, ּ ַרּבֵ ַּהָקדֹוׁש לֹוֵמד  ְּוָרִאיִתי ׁשֶ
ֵסֶפר ַהָקדֹוׁש  ּּבַ ִהְתַלֲהבות " ֵּעץ ַחִיים"ּ ֶרֶגׁש ֵאׁש קֶֹדׁש ּבְ קֹול ָגדֹול ּבְ ּּבְ ּ

ִרים ַדקֹות, ְּגדֹוָלה ר ַעד ֶעׂשְ ְּוָאז ָעַמְדִתי ָכך ֶעׂשֶ ּ ְ ּ ינו ָרָאה א, ּ ַרּבֵ , ֹוִתיַּעד ׁשֶ
ָרָאה אֹוִתי ְּוָקָרא אֹוִתי ִלָכֵנס ְפִניָמה" ֵּעץ ַחִיים"ָסַגר ֶאת ָה, ְּוֵתֶכף ְכׁשֶ ּ ,
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ה ִעְנְיֵני ִחזוק ַהָדת ְוִתקון ַהְצִניעות ְועֹוד  ְּוׂשֹוַחְחנו ַעל ַהְרּבֵ ּ ּ ּּ ּ ּ ה (ּ ְוַהְרּבֵ
חוצֹות ְרנו ִנְתַגָלה ְכָבר ּבַ ִדּבַ ְּדָבִרים ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ם ִליֵרָאיו"ִּסְפֵרנו ְרֵאה ּבְ[). ּ ֵחֶלק , ּסֹוד ַהׁשֵ

  .]ח-ְּפָרִקים ג', ב
ם ִליֵרָאיו ֵחֶלק ב( ִליָט"ק ַאְדמֹו"ִמָכ', ּסֹוד ַהׁשֵ   )ח"ַּדף י, א"ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ
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  –טו ֶּפֶרק  –

ר יֹוַחאי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ   ִנְפְלאֹות ַרּבִ
ן יֹוַחאי ָהָיה ְמֻלּמָ  )א ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ יםַרּבִ ִנִסּ ן  '- ד ּבְ ְמעֹון ּבֶ ׁשִ

א 'יֹוַחאי יַמְטִרּיָ   'ְמַחּיֶה ֵמִתים' ּגִ

ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ָּמאֵרי ְדֵסֶפר ַהזַֹהר , ַּהַתּנָ ּ
ְּוַהִתקוִנים ְוכו ּ ּ אֹוַרְייָתא', ּ ְּדָנִהיר ָכל ַעְלָמא ּבְ  הָהָי, .)ו"ַּדף קנ' זַֹהר ֵחֶלק א( ּ

ַעל ֵנס ַמֶסֶכת ְמִעיָלה , ּבַ ָמָצאנו ּבְ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ ְקָראוהו .)ז"ַּדף י(ּּ ּ ׁשֶ ּ ד 'ּ ְמֻלּמָ
ים ִנִסּ   .'ּבְ

ת  ּבָ ּוְבַמֶסֶכת ׁשַ   .הֹוִאיל ְוִאְתְרִחיׁש ִניָסא: :)ג"ַּדף ל(ּ

ּוַבזַֹהר ֵחֶלק ב י : .)ט"ַּדף קמ(' ּ ַרּבִ א ְזכוָתא ִעָלָאה ּדְ ָדָרא ּדָ ּּבְ ּ
ְמעֹון ָקא ָעִביד ְל   .ִאְתֲחָזָאה ִניִסין ַעל ְידֹויׁשִ

ּוַבזַֹהר ֵחֶלק ג ן יֹוַחאי.)ד"ַּדף ס(' ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְּנקום ְוֵנִזיל :  ָאַמר ַרּבִ
ין ִנּסִ ִריך הוא ַאְרִחיׁש ָלן ּבְ א ּבְ קוְדׁשָ ּּדְ ְּ.  

ם  ֵעי :  ָאַמר:)א"ַּדף ר(ְוׁשָ ִריך הוא ּבָ א ּבְ אי קוְדׁשָ ַוּדַ ְּיַדְעָנא ּדְ ְּ

  .ּׁש ֵליה ִניָסאְלִמְרָח

ת ָתבֹוא(ּוְבזַֹהר ָחָדׁש  ּסֹוף ָפָרׁשַ א ְדַבר יֹוַחאי : )ּ ַּזָכָאה ַנְפׁשָ א ּ קוְדׁשָ ּּדְ
י ִריך הוא ָעֵביד ִעּמֵ ּּבְ יןּהְ   . ִנּסִ

ּוַבזַֹהר ֵחֶלק ב ין ֶעְליֹוִנין: :)ח"ַּדף קצ(' ּ ְּדָסְבִלין ְתִבירו ְדגוָפא , ַּקִדיׁשִ ּּ ּּ ּ
ִריך הואֵמֲאָתר ְלֲאָתר ַע א ּבְ ּל קוְדׁשָ ַּעל ַאַחת ַכָמה ְוַכָמה , ְּ ּ ִאין ּ ַזּכָ ּדְ

ין ופוְרָקִנין ד ְלכו ִנּסִ ַּאתון ְלֶמְעּבַ ּ ּ ּ ן . ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּוִמי ָלנו ָגדֹול ֵמַרּבִ ּ ּ
ם ְצָבאֹות ר גופֹו ְלִקְנַאת ַהׁשֵ ּבַ ָסַבל ַצַער ְמָעָרה ְוִנׁשְ ּיֹוַחאי ׁשֶ ּ ּ ּ.  

ְּוַעָתה ִמָקרֹו הּ ָכר , ּב ִהִגיַע ְלָיִדי ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ׂשְ ַער ִיׂשָ יְל(ֵסֶפר ׁשַ  ַרּבִ

ִפיָרא ֶאְלָעָזר ַּחִיים ָכַתב)'ַּמֲאָמר ַגל ֵעיַני אֹות י, ַּמַאְמֵרי חֶֹדׁש ִאָיר -ל "ַזַצְנַקאְטׁש ִּממוּ ׁשַ , ּ ׁשֶ
ן יֹוַחאי': ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ְמעֹון ּבֶ ּ ִגיַמְטִרָיא 'ׁשִ   .' ֵמִתיםְּמַחֶיה'ּ
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ְנָהִגים( ן יֹוַחאי ַעּמוד רס, ַטֲעֵמי ַהּמִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִּהילוָלא ְדַרּבִ   )ג"ּּ

יַע ֲהָו'  )ב ָּאָדם וְבֵהָמה תֹוׁשִ א 'ה"ָיּ יַמְטִרּיָ ּגִ ן ' ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ
  'יֹוַחאי

יַע ֲהָו' ָּאָדם וְבֵהָמה תֹוׁשִ ְּתִהִלים ( 'ה"ָיּ ִד, )לו זּ ִּגיַמְטִרָיא ּבְ ּיוק ּ ּ
ר יֹוַחאי'ִּמְסַפר  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ   .'ַרּבִ

ֵּסֶפר ַמְגִדיל ְיׁשועֹות ַמְלּכֹו אֹות נ( אְרִניב, ה"ּ ם ָהַרב ַהָקדֹוׁש ִמּבַ ׁשֵ   )ּּבְ

ן יֹוַחאי  )ג ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ א ְלַרּבִ ל ַהַחְבַרָיא ַקִדיׁשָ ְעּגוִעים ׁשֶ ַּהּגַ ּ  

חו  ְבּ ׁשִ ַכָמה ְמקֹומֹות ׁשֶ זַֹהר ּבְ ּּבַ ּ ּ ן יֹוַחאי ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַהַחְבַרָיא ֶאת ַרּבִ
ִּאיָתא ַווי ְלָדָרא ַכד ִיְסָתַלק ַכח, ּ ּפוק ַעֵין ְוִתׁשְ ּ ּ ִחיַנת , ּ מֹות ל(ְּוהוא ּבְ : )א"ׁשְ

ַפׁש" ַבת ַוִיּנָ ת ַוי ָאְבָדה, '"ּׁשָ ּבָ ׁשַ ֵּכיָון ׁשֶ יָצה טז(' ֶנֶפׁש ּ ֵמֲחַמת . )ּבֵ ַּהְינו ׁשֶ ּ
ּגֶֹדל ַהַתֲענו ּ תּ ּבָ ׁשַ א ּבְ ּבָ ֶפׁש ְיֵתָרה ׁשֶ ל ַהּנֶ ַּעל ֵכן ַמְתִחיִלים ֵתֶכף , ג ׁשֶ ּ

ת ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ֶפׁש ּבְ ְּלִהְתַגְעֵגַע וְלִהְצַטֵער ַעל ֲאֵבַדת ַהּנֶ ּ , ֵּכן ַהַחְבַרָיא. ּ
ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ם ַרּבִ לו ֵמַרּבָ ִקּבְ ֲעׁשוִעים ׁשֶ ֵּמֲחַמת גֶֹדל ַהַתֲענוִגים ְוַהׁשַ ּ ּּ ּּ ן ּ

ַּעל ֵכן ֵתֶכף וִמָיד ִהְתִחילו ְלִהְתַגְעֵגַע, יֹוַחאי ּ ּ ּּ ּ ם ַצַער , ּ ְוָעָלה ַעל ִלּבָ
ִיְהֶיה ָלֶהם ַּהִהְסַתְלקות ׁשֶ ּ ּ ּ.  

ִּלקוֵטי מֹוֲהַר(   )ו"ִסיָמן קכ' ן ֵחֶלק א"ּ

ּבִ  )ד ִחים ָהַרׁשְ ּבְ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ֲּאַזי ְמַגֶלה ַאַחר , י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ּכְ
ך ִחד ּּכָ י תֹוָרהְ ּוׁשֵ ּ  

ִגָלה  ן יֹוַחאי ַעל ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ חו ַהַחְבַרָיא ֶאת ַרּבִ ּבְ ׁשִ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּּבְ ּ ּ ּ
י תֹוָרה, ָלֶהם סֹוד ִנְפָלא ַאַחר ָכך ָאַמר ָלֶהם עֹוד ִחדוׁשֵ ִּתְמָצא ׁשֶ ּּ ּ ְ ּ.  

ִּלקוֵטי מֹוֲהַר(   )ו"ִסיָמן קכ' ן ֵחֶלק א"ּ

ּבְִֵאיך לֹוְקִחין ַחְבַרָיא ּכְ  )ה ָהָיה ֵאֶצל ַרׁשְ ם , י"מֹו ׁשֶ ְוָהִייִתי ּגַ
יֵניֶהם י ּבֵ ן תֹוֵחב ֹראׁשִ   ּּכֵ

ר ִעִמי ְוָאַמר ְכִמְתַגְעֵגַע ַּפַעם ַאַחת ִדּבֵ ּ ּּ ּ ֵּאיך לֹוְקִחין ַחְבַרָיא ְכמֹו : ּ ְ

ר יֹוַחאי ְוַכיֹוֵצא ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ָהָיה ֵאֶצל ַרּבִ ַּוֲאִני ָהִייִתי ַגם ֵכן ת, ּׁשֶ ּ ֹוֵחב ּ
יֵניֶהם ְוכו י ּבֵ   .'ּרֹאׁשִ

ֶרְסֶלב אֹות רפ"ֵּסֶפר ַחֵיי מֹוֲהַר(   )ה"ן ִמּבְ
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י    )ו ְמעֹון"ַרּבִ ִחיַנת " ׁשִ ן יֹוַחאי ּבְ ְמעֹו"ּבֶ ָכל " ְוׁשָ ְהֹוֵלך ּבְ

ִדינֹות   ַהּמְ

ן יֹוַחאי  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָמא ָגִרים"ַרּבִ ָרכֹות ז(" ׁשְ ִחיַנת , :)'ּבְ ְמעֹון ּבְ ִּכי ׁשִ
ָכל ַהְמִדינֹות ")ד, ְּסֵתר טֶא( ְמעֹו הֹוֵלך ּבְ ְּוׁשָ ְ."  

ֵהָמה ְוַחָיה ְטהֹוָרה ֲהָלָכה ד( ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ִסיָמֵני ּבְ ּ ּ'(  

ן יֹוַחאי ַוֲחֵבָריו   )ז ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֹכַח ַרּבִ ֵּיׁש ּכַֹח ֲאִפלו ְלִמי , ּבְ ּ
ּנֹוֵפל ִלְבִחיַנת ְמקֹומֹות ַהְמֻטּנָ ׂש וְלַבֵקׁש ַאּיֵה ׁשֶ ִּפים ְלַחּפֵ ּ

ן ם ּכֵ ְתַתְקִנין ּגַ ּנִ בֹודֹו ַעד ׁשֶ ְּמקֹום ּכְ ּ  

ן יֹוַחאי ַוֲחֵבָריו ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ כַֹח ַהַצִדיִקים ְכמֹו ַרּבִ ּּבְ ּ ֵּיׁש כַֹח ֲאִפלו , ּ ּ ּ
ִפים ּנֹוֵפל ִלְבִחיַנת ְמקֹומֹות ַהְמֻטּנָ ּנֹוֵפל ְלָמקֹום ׁשֶ ּ כַֹח ֵיׁש לֹו, ְלִמי ׁשֶ

ְּלַחֵפׂש וְלַבֵקׁש ַאֵיה ְמקֹום ְכבֹודֹו ְוכו ּּ ּ ּ עֹוֶלה ִלְבִחיַנת ַאֵיה' ּ ֵמַאַחר , ַּעד ׁשֶ
ָזכו ָלאֹור ַהֶזה ְכָבר ָהיו ַצִדיִקים ֲאִמִתִיים ׁשֶ ּׁשֶ ּּ ּּ ּ ּ ַּעל ֵכן ֵיׁש כַֹח ְלַהּנֹוְפִלים , ּ ּ

ְתַתְקִנין ַגם ֵכן ּנִ ְּלַחֵפׂש וְלַבֵקׁש ַעד ׁשֶ ּ ּ ּ ֱאֶמת ִעַקר כָֹחם ַעל ְיֵדי , ּּ ִּכי ּבֶ ּּ
ה ְקֻדׁשָ ָזָכה ִלְבִחיַנת ַאֵיה ּבִ ַּהַצִדיק ָהֱאֶמת ׁשֶ ּ ּ ּ ְמעֹון , ּ י ׁשִ ִחיַנת ַרּבִ ֶזהו ּבְ ּׁשֶ ּ

ִחיַנת ַאֵיה ֵהם ּבְ ָזָכה ְלָרִזין ְסִתיִמין ׁשֶ ן יֹוַחאי ׁשֶ ּּבֶ ּ.  
ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ְגִבַית חֹוב ֵמַה( ּ   )'ְיתֹוִמים ֲהָלָכה גּּ

ם ַהָקדֹוׁש   )ח ֶזה ַהׁשֵ ּּבָ ן יֹוַחאי"ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ל " ַרּבִ לול ּכָ ּּכָ
ר ֵסֶפר ַהזַֹהר ָעָרה ְוִחּבֵ ּמְ ִנים ּבַ ֵרה ׁשָ לֹׁש ֶעׂשְ ָהָיה ׁשְ יו ׁשֶ , ַּמֲעׂשָ

ּנו ִרים ִמּמֶ ְזּכָ ּיֹות ַהּנִ ֲעׂשִ   .ְּוָכל ַהּמַ

ִחיַנת ַמֲעַלת ִזְכרֹון ׁשְ ּמֹות ַהַצִדיִקיםֶזה ּבְ ל , ּ ם ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ַהׁשֵ ִּכי ּבְ ּ ּ
ָּכל ַצִדיק ְוַצִדיק ּ ּּבֹו ִנְכָלל ָכל ַמהות ַהַצִדיק, ּ ּ ּ ּ ָכל ִצְדָקתֹו ְותֹוָרתֹו ,ּ

יו ַהטֹוִבים ְוָכל ַמֲעלֹוָתיו וַמְדֵרגֹוָתיו ּוַמֲעׂשָ ם הוא ַנְפׁשֹו , ּּ ִּכי ַהׁשֵ ּ ּ
ָמתֹו   .ְוִנׁשְ

ם ַהַצִדיקְּוַעל ֵכן ַעל ְי ַמְזִכיִרין ׁשֵ ֵּדי ׁשֶ ּ ּ יִכין ָעֵלינו , ּ ָּאנו ַמְמׁשִ ּ
תֹו וְזכותֹו ְּקֻדׁשָ ּ ה ְוָטֳהָרה ְוָלׁשוב , ּ ְּוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְזֶכה ַגם ֲאַנְחנו ִלְקֻדׁשָ ּּ ּּ

ַרך   .ְֵאָליו ִיְתּבָ

ן יֹו ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ א ַרּבִ ם ַהַתּנָ ָאנו ַמְזִכיִרין ׁשֵ ל ְכׁשֶ ְּלָמׁשָ ּ ֶזה , ַחאיּּ ּבָ
ר  ְמָעָרה ְוִחּבֵ ִנים ּבַ ֵרה ׁשָ לֹׁש ֶעׂשְ ָהָיה ׁשְ א ׁשֶ י ֶזה ַהַתּנָ ם ָכלול ָכל ַמֲעׂשֵ ַּהׁשֵ ּ ּ ּּ ּ
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ְזָכִרים ִמֶמּנו, ֵּסֶפר ַהזַֹהר יֹות ַהּנִ ְּוָכל ַהַמֲעׂשִ ּ ּ ם , ּּ ֶזה ַהׁשֵ ֻּכָלם ְכלוִלים ּבְ ּ ּּ ּ
ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ מֹות ַהַצִדיִקיםְוֵכ, ַּהָקדֹוׁש ַרּבִ ָאֵרי ׁשְ ׁשְ ּן ּבִ ּ.  

ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות (   )' אֹות ו'ּ ִהְלכֹות ְסֻעָדה ֲהָלָכה ד-ּ

ּבִ  )ט ֵאֶלה"ַרׁשְ יך ִתקוִנים ּכָ ּי ִהְמׁשִ ּּ ּ ָכל דֹור ְודֹור ַעד , ְ ּבְ ּׁשֶ
ַר, ַהּסֹוף ם ִיְתּבָ ְרֶצה ָלׁשוב יוַכל ְלִהְתָקֵרב ְלַהׁשֵ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ּׁשֶ ּ ְך ּ

הוא ל ָמקֹום ׁשֶ   ִּמּכָ

ִגָלה ...  ָהָיה ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ָכֶזה ׁשֶ ָזִכינו ׁשֶ ְמָחה ִהיא ַמה ׁשֶ ָּכל ַהׂשִ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ

ה תֹוָרתֹו ַהְקדֹוׁשָ ּתֹוָרה נֹוָרָאה ָכזֹאת ְוִתֵקן ִתקוִנים ָכֵאֶלה ּבְ ּ ּ ּּ ּּ ּ ַעל , ּ ַעד ׁשֶ
ַכח ַהת לֹא ִתׁשָ טוִחים ׁשֶ ְּיֵדי ֶזה ָאנו ּבְ ּּ ּ ּ ֹּוָרה ִמִפי ַזְרֵענוּ ְּוֶזה ָגַמר ַדְי, ּ ָקא ּ

ַּעל ְיֵדי ִהְסַתְלקותֹו ּ ָאז ַדְי, ּ י ֲעִקיָבא ּׁשֶ ל ַתְלִמיֵדי ַרּבִ ָּקא ִתֵקן ַהְפָגם ׁשֶ ּּ ּ
ם ֵמתו קֶֹדם ְזַמּנָ ּׁשֶ ְּוִגָלה ָאז ָהִאְדָרא זוָטא, ּ ִגָלה ָכל ְיֵמי , ּ ִּמְלַבד ַמה ׁשֶ ּּ ּ ּ

ּא ְוִסְפָרא ִדְצִניעוָתא ְוָכל ֵסֶפר ֹזַהר ַהָקדֹוׁשַּחָייו ָהִאְדָרא ַרּבָ ּ ַעל ְיֵדי , ּ ׁשֶ
ָכל דֹור ְודֹור ַעד ַהסֹוף ּבְ יך ִתקוִנים ָכֵאֶלה ׁשֶ ָּכל ֶזה ִהְמׁשִ ּ ּּ ּ ּּ ּ ָכל ִמי , ְ ּׁשֶ

הוא ַעל ְיֵדי  ַרך ִמָכל ָמקֹום ׁשֶ ם ִיְתּבָ ִיְרֶצה ָלׁשוב יוַכל ְלִהְתָקֵרב ְלַהׁשֵ ּׁשֶ ּ ּּ ְּ ּ
יֹום ִהְסַתְלקותֹו ַהָקדֹוׁשִּת ַחָייו וִבְפָרט ּבְ ִתֵקן ּבְ ּקון ַהִצְמצוִמים ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ ּּ ִּכי , ּ

ַחֵייֶהם ִמיָתָתן יֹוֵתר ִמּבְ ְּגדֹוִלים ַצִדיִקים ּבְ ּ ּ.  
ְנָחה ֲהָלָכה ז( ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ְתִפַלת ַהּמִ ּ ּ   )ו" אֹות נ'ּ

יך   )י ר ְלַהְמׁשִ י ִאם ְִאי ֶאְפׁשָ ת ּכִ ּבָ ת ׁשַ ּ ַעל ַעְצמֹו ִעַקר ְקֻדׁשַ ּ
ת ּבָ ִחיַנת ׁשַ ֵהם ּבְ ֹכַח ַהַצִדיֵקי ֱאֶמת ׁשֶ ּּבְ ּ  

כַֹח  יך ַעל ַעְצמֹו ִכי ִאם ּבְ ר ְלַהְמׁשִ ת ִאי ֶאְפׁשָ ּבָ ת ׁשַ ִּעַקר ְקֻדׁשַ ְּ ּ
ַּהַצִדיֵקי ֱאֶמת ת, ּ ּבָ ִחיַנת ׁשַ ֵהם ּבְ י ׁשִ, ׁשֶ ַרּבִ ָכתוב ּבְ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ר ּ ְמעֹון ּבַ

ת ְדכוְלהו יֹוֵמי ְוכו, יֹוַחאי ּבָ ַּאְנְת ׁשַ ּ ּ ּ ּ'.  
ת ֲהָלָכה ז( ּבָ ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ׁשַ   )' אֹות ג'ּ

ּבִ   )יא ְמַחת ִהילוָלא ְדַרׁשְ ּׂשִ ה "ּ ָאָרה ַהְקדֹוׁשָ ִביל ַהַהׁשְ ׁשְ ּי ּבִ
ִאיר ָלנו ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְלדֹוֵרי דֹורֹות ִהׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ּ  

ּבְִו ִחיַנת ִהילוָלא ְדַרׁשְ ֶּזהו ּבְ ּ ַל"ּ ין ּבְ עֹוׂשִ ָאז ִנְסַתֵלק"י ׁשֶ ֹעֶמר ׁשֶ ּג ּבָ ּ ,
ה ָכזֹאת  ָאָרה ְקדֹוׁשָ ִאיר ָלנו ַהׁשְ ִהׁשְ ָזִכינו ׁשֶ ְמָחה ַמה ׁשֶ ִּכי ִעַקר ַהׂשִ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

גֹות ֱאלֹ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְזֶכה ְלַהׂשָ ֵהם ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ִּכי ָכל , ּקותּ ּ
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ה ָגָתם ַהְקדֹוׁשָ רֹב ַהׂשָ יכו ּבְ ִהְמׁשִ ֵּסֶפר ַהזַֹהר ֵהם ִתקוִנים ְוֵכִלים ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ּ ,
גֹות ֱאלֹקות ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְזֶכה ְלַהׂשָ ּׁשֶ ּ ה ,ּ ָלה ַהְקדֹוׁשָ ֶזהו ָכל ַדְרֵכי ַהַקּבָ ּ ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ

ר יֹוַחאי ְוַתְלִמיָדיו ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִגלו ַרּבִ ּׁשֶ ּ ּ.  

זַֹהר ָדא ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ְּוַעל ֵכן ּבְ ּּ ּ ִָכיֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ "ִּויֻקַים , ּ ּ
ָהְיָתה , )ִמיָכה ז( "ִּמְצָרִים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות יִציַאת ִמְצַרִים ׁשֶ ַּהְינו ְכמֹו ּבִ ּ

גֹו ִגָלה ָלנו ָאז ַהׂשָ ינו ַעל ְיֵדי ׁשֶ ה ַרּבֵ ַּהְגֻאָלה ַעל ְיֵדי מׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּת ֱאלֹקות ּ
ְדָרִכים ִנְפָלִאים ה ְוָכֵבד , ּבִ ָקׁשֶ ָגלות ָהַאֲחרֹון ַהֶזה ׁשֶ ְּכמֹו ֵכן ַעָתה ּבַ ּּ ּ ּ ּ

י , יֹוֵתר א ַרּבִ ִגלו ַהַתּנָ ַרֲחָמיו ִיְגֲאֵלנו ַעל ְיֵדי ָכל ַהִסְתֵרי תֹוָרה ׁשֶ ֲּאָבל ּבְ ּּ ּּ ּ ּ ּ
ן יֹוַחאי ַוֲחֵבָריו ְמעֹון ּבֶ ֵהם ֵכִלים ְוִצְמ,ׁשִ ַגת ֱאלֹקותּ ׁשֶ ּצוִמים ְלַהׂשָ ַעל , ּּ ׁשֶ

ִמיות ְורוָחִניות ַגׁשְ ֶפׁש וְגֻאָלָתה ּבְ ְּיֵדי ֶזה ִעַקר ְרפוַאת ַהּנֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ.  

ַל ין ּבְ ְמָחה ְגדֹוָלה"ְּוַעל ֵכן עֹוׂשִ ֹעֶמר ׂשִ יֹום ִהְסַתְלקות , ּג ּבָ ְּדַהְינו ּבְ ּּ ּ ּ
ר יֹוַחאי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ַרּבִ ָאָרה ָכזֹאת ַעל , ַּהַתּנָ ִאיר ָלנו ַהׁשְ ִהׁשְ ָזִכינו ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ֵאר ְלדֹוֵרי דֹורֹות ִתׁשָ ּׁשֶ ּ ֱאֶמת, ּ ַרך ּבֶ יגֹו ִיְתּבָ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְזֶכה ְלַהׂשִ ְׁשֶ ּ ּ.  

ֲעַדִין ֵאין ָאנו יֹוְדִעין וְמִביִנים ְכָלל ִסְתֵרי ַהתֹוָרה  ִּכי ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ
ְמע י ׁשִ ִגָלה ַרּבִ ּׁשֶ זַֹהר ְוִתקוִניםּ ר יֹוַחאי ּבְ ֹּון ּבַ ַּאף ַעל ִפי ֵכן הוא ִתקון , ּ ּּ ּּ

נו ָּגדֹול ְלַנְפׁשֵ ה ְוֵהִכין ָלנו ֵכִלים ִנְפָלִאים ְוִתקוִנים ְגדֹוִלים , ּ ִּכי ְכָבר ָעׂשָ ּּ ּּ ּ ּ
ִגָלה ה ׁשֶ ַּעל ְיֵדי ַדְרֵכי תֹוָרתֹו ַהְקדֹוׁשָ ּ ּ ּ רֹוֶצה ְלִה, ּ ַעל ַיד ֶזה ִמי ׁשֶ ְּתַיֵגַע ׁשֶ

ַרך ְְלַבֵקׁש אֹותֹו ִיְתּבָ גֹות ֱאלֹקות, ּ ָנֵקל ְלַהׂשָ ּיוַכל ָלבֹוא ּבְ ַעל ְיֵדי , ּּ
ִגָלה ַּהְדָרִכים ְוַהֵכִלים ְוַהִתקוִנים ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ.  

ר יֹוַחאי ָזִכינו ְלִכְתֵבי ָהֲאִר ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ַרּבִ ְּוַעל ֵכן ַגם ַאַחר ַהַתּנָ ּ ּ י "ּ
הֹוִסיף ְלַגלֹות ִתקוִנים ִנְפָלִאים ְוכוִזְכרֹונֹו ִלְבָר ָּכה ׁשֶ ּ ּ דֹורֹוָתיו ', ּּ ְוֵכן ּבְ

ם  ַעל ׁשֵ ָהיו ִמימֹות ַהּבַ ָזִכינו ַעל ְיֵדי ְגדֹוֵלי ַהַצִדיִקים ׁשֶ ָּזִכינו ְלָמה ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ

ו   .טֹוב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַעד ַעְכׁשָ
ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ְנִזיִקין ֲה(   )'ָלָכה דּ

ר    )יב ְמעֹון ּבַ י ׁשִ לו ְלַרּבִ ַבע ְסִפירֹות ִעיָלִאין ֵהם ִנְתּגַ ַּהׁשֶ ּ ּ
ְּוִגלו לֹו סֹודֹות ַהתֹוָרה, יֹוַחאי ּ ה ִתקוֵני ַהזַֹהר, ּ יֶהם ָעׂשָ ְּוַעל ּפִ ּ ּ ּ.  

ר יֹוַחאי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַבע ְסִפירֹות ִעיָלִאין ֵהם ִנְתַגלו ְלַרּבִ ַּהׁשֶ ּ ּ ְּוִגלו לֹו , ּ ּ
ה ִתקוֵני ַהזַֹהר, ּסֹודֹות ַהתֹוָרה ְּוַעל ִפיֶהם ָעׂשָ ּ ּ ּּ.  
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י ִפְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ, ִּמְדָרׁש ִפְנָחס(   )ד"אֹות י' ּקוְנְטֵרס א, ל"ַּרּבִ

ָרֵאל   )יג ֶאֶרץ ִיׂשְ לו ּבְ תֹוָרה ִנְתּגַ ִניִמית ּבַ ל ּפְ ּּכָ ּ ְּדַהְינו. ּ ל , ּ ּכָ
ְת ֵּסֶפר ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ְוָכל ּכִ ּ   .ה"י זלל"ֵבי ָהֲאִרּ

ָכל ָדָבר ֵיׁש ִחיצֹוִנית וְפִניִמית ּּבְ ָרֵאל הוא ְפִניִמית . ּ ְּוֶאֶרץ ִיׂשְ ּ
תֹוָרה. ּהוא ִחיצֹוִנית ָהעֹוָלם, ְּוחוץ ָלָאֶרץ. ָהעֹוָלם ֵיׁש ִחיצֹוִנית , ְּוֵכן ּבַ
ּוְפִניִמיות ַהתֹוָרה, ַּהתֹוָרה ּ תֹו, ְּוַעל ֵכן. ּּ ָּכל ְפִניִמית ּבַ ּ ֶאֶרץ ּ ָּרה ִנְתַגלו ּבְ ּ ּ
ָרֵאל ְּדַהְינו. ִיׂשְ ָּכל ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ְוָכל ִכְתֵבי ָהֲאִר, ּ ּּ ּ י ִזְכרֹונֹו "ּ

א   .ִּלְבָרָכה ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ
י ִפְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ, ִּמְדָרׁש ִפְנָחס(   )'אֹות ד' ּקוְנְטֵרס ג, ל”ַּרּבִ
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  –טז ֶּפֶרק  –

ֵמרֹוןִל ּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ּ ּ  
ִית ֵריַח טֹוב   )א ְתַמֵלא ַהּבַ ּנִ ַרם ׁשֶ ֵמרֹון ּגָ ִּלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ּ ּ

ָמה ׁשָ דֹול ְלַהּנְ ׁש ּגָ דֹוָלה ְוֶהְרּגֵ ָכה ֶהָאָרה ּגְ   ְוִנְמׁשְ

ַנת וית', ַלֲאָדר ב' ה', ַּהיֹום יֹום ב ָּנַסְענו ֵמַעכֹו ִלְצ, ו"ן ל"ׁשְ ָפת ּ
ֶאֶרץ ַהָגִליל ם ּבְ ֶנה ְוִתכֹוֵנן ִלְראֹות ֶאת ְפֵני ָהָאדֹון ַהׁשֵ ִּתּבָ ּּ ּ ְְוַאַחר ָכך , ּ ּ

ָּהַלְכנו ְלֵמרֹון ְוכו ְמָחה ' ּ ק ָגדֹול וְבַאֲהָבה ְגדֹוָלה וְבׂשִ ֵחׁשֶ ם ּבְ ְּוָלַמְדנו ׁשָ ּ ּּ ּ
עֹות ֵמַהַלְיָלה' ֵּסֶפר ַהזַֹהר ַעד ד ְּוָחַזְרנו ֵתֶכף ַאַחר , ְּוָעַמְדנו ֶלֱאכֹל, ּׁשָ ּ

ם ֵסֶפר  ָהיו ׁשָ ַתן ָהַרב ְלָכל ֶאָחד ֵמַהֲחֵבִרים ׁשֶ ּנָ ָּהֲאִכיָלה ִלמוֵדנו ְכִפי ׁשֶ ּ ּּ ּ
ל ַהזַֹהר ית. ֶּאָחד ׁשֶ ֵראׁשִ עֹות, ְוָהָיה ֶחְלִקי ֵסֶפר ּבְ ה ׁשָ ָ ּשׁ , ְּוָלַמְדנו ַעד ׁשִ

ִית ֵריַח טֹו' ּוְבסֹוף ו עֹות ִנְתַמֵלא ַהּבַ מֹוהו לֹא ִנְהָיה ּׁשָ ר ּכָ ּב ֲאׁשֶ
עֹות ֵמַהַלְיָלה' ְּוָלַמְדנו ַעד ח. 'ְּוכו ֵהִאיר ַהיֹום . ְּוָהַלְכנו ִליׁשֹן, ּׁשָ ְּוקֶֹדם ׁשֶ

עֹות ֵני ׁשָ ְננו ִכי ִאם ׁשְ ַמְרֵתנו ְולֹא ָיׁשַ עֹות ָעַמְדנו ַעל ִמׁשְ ֵני ׁשָ ִּכׁשְ ּּ ּ ְבנו , ּּ ְּוָיׁשַ
ֵהִאיר ְפ. ִלְלמֹד ּוְכׁשֶ ְבנו ִלְלמֹד ַעד יּ ֵּני ַהִמְזָרח ִהְתַפַלְלנו ְכָוִתיִקין ְוָיׁשַ ּּ ּּ ח "ּ

ל ִדְבֵרי תֹוָרה ִדּבור ׁשֶ יְנַתִים ֲאִפלו ּבְ ִלי ֶהְפֵסק ּבֵ עֹות ּבְ ּׁשָ ּ ּ ּ ְוַאַחר . ּ
י ָאַכְלנו ָחַזְרנו ְלִלמוֵדנו ָכל יֹום ֲחִמיׁשִ ּׁשֶ ּּ ּ ּ עֹות ֵמַהַלְיָלה' ַעד ח, ּ ּוְביֹום . ּׁשָ

ּבֶֹקר ְוכו' ו ת ָהִיינו לֹוְמִדים זַֹהר. 'ּּבַ ּבָ ּוְבָכל יֹום ַהׁשַ ּוַבַלְיָלה ֵליל מֹוָצֵאי , ּּ ּ
מֹורֹות ָכל ַהַלְיָלה ינו ִמׁשְ ת ָעׂשִ ּבָ ּׁשַ ּ ּ ְלַמד , ּ ּנִ ָהִאְדרֹות ָאַמר ָהַרב ׁשֶ ׁשֶ

ַיַחד ִהְתַחְלנו ָהִאְדרֹות ָהְי. ְוֵכן ָהָיה, אֹוָתם ּבְ ָעה ׁשֶ ּוְבׁשָ ָתה ֶהָאָרה ּ
מֹוֵתינו  ִנׁשְ ְּגדֹוָלה ְוֶהְרֵגׁש ָגדֹול ּבְ ּ ּ ְְוָגַמְרנו ָהִאְדרֹות ָסמוך ְלאֹור ', ְּוכוּ ּ ּ

ְמָחה ְגדֹוָלה, ַּהיֹום ׂשִ ר יֹוַחאי ּבְ ְּוָלַמְדנו ַמַאְמֵרי ּבַ ּ.  
ִּאֶגֶרת ַמָסע אֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁש( ּ ַתב ָיד ֶאָחד ִמַתְלִמיָדיו, ּּ ְנָהִגיםִּנְדַפ, ּּכְ ֵסֶפר ַטֲעֵמי ַהּמִ , ס ּבְ

ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִּעְנְיֵני ִהילוָלא ְדַרּבִ ּ(  
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ן   )ב ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ים ִלְלֹמד ֵסֶפר ַהזַֹהר ַעל ִצּיון ַרּבִ ְּקִביעות ְזַמּנִ ּּ
  יֹוַחאי

יִבים  ְהיֹות ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ ן יֹוַחאי ּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֵּאֶצל ִציון ַרּבִ ּ
ָנה ְועֹו ׁשָ ַדְרּכֹו ַפֲעַמִים ּבְ ִאְמרֹוָתיו ֲאָמרֹות ְטהֹורֹות ּכְ ֵמֵעת ְּסִקים ּבְ

ְּלֵעת וִמְפִקיָדה ִלְפִקיָדה ְוכו ּּ'.  
ַהְקָדָמה(   )ֵּסֶפר ַהֲחֵרִדים ּבַ

ָנה  ׁשָ ֵני ְפָעִמים ּבְ ָּכל ַחְכֵמי ְסֻגָלה ְוכוהֹוְלִכים חֹק ְולֹא ַיֲעבֹר ּׁשְ ּ ּ '
ם פֹו, ְלֵמרֹון ן יֹוַחאי ַעד ְּוׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ל ַרּבִ ְרִסים אֶֹהל ֶאָחד ִמן ִקְברֹו ׁשֶ

י ֶאְלָעָזר ל ַרּבִ י , ִקְברֹו ׁשֶ ן יֹוַחאי ְוַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ין ַרּבִ ם ּבֵ ִבים ׁשָ ְויֹוׁשְ
ִסְפֵרי ַהזַֹהר' ָיִמים ְוי' ֶאְלָעָזר י ֵּלילֹות ְרצוִפים ְועֹוְסִקים ּבְ ְוֶזה . ּ

ים ַּהֵסֶדר  ָרה ָיִמים קֶֹדם ֵהם עֹוׂשִ בועֹות ַוֲעׂשָ ָרה ָיִמים קֶֹדם ׁשָ ֲּעׂשָ
ָנה  ָ   .ָּתִמידרֹאׁש ַהּשׁ

ְנָהִגים ְסִעיף י( ִליֶמל' ַטֲעֵמי ַהּמִ לֹמֹה ׁשְ י ׁשְ   )ֵסֶפר ַמְצֵרף ַלָחְכָמה, ִּמְכָתב קֶֹדׁש ֵמַרּבִ

ָּכך ָנֲהגו ָהִראׁשֹוִנים ְכַמְלָאִכים ּּ ָנן ַקִדי, ְ יןַּרּבָ ַּתִקיֵפי ַאְרָעא , ׁשִ ּ
ל אֹותֹו ַהדֹור ֵדָעה ָרֵאל ׁשֶ ְּדִיׂשְ ּ ֵתי , ּ ֵמרֹון ׁשְ ם ּבְ ית ַהׁשֵ ַחְצרֹות ּבֵ ָעלו ּבְ ּׁשֶ ּ ּ

קֶֹדׁש ם זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבַ ָנה ְוָלְמדו ׁשָ ׁשָ ְּפָעִמים ּבְ ּ ֶבִכי , ּּ ם ּבְ ְפכו ֶאת ִלּבָ ּׁשָ
ְת ם ּבִ ם ְלִתקון ַנְפׁשָ ּוְמִרירות ִלּבָ ּ ּׁשוָבה ִעָלָאהּּ ן ְּוֵכן ָמִצינו . ּ ֲהגו ּכֵ ּנָ ּׁשֶ

ַּתְלִמיֵדי גוֵרי ָהֲאִר ָאר ַחְכֵמי וְגדֹוֵלי ַהתֹוָרה "ּּ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה וׁשְ ּ ּ
ֶנה ְוִתּכֹוֵנן ַלֲעלֹוִּמְצָפ ם ּת ִתּבָ ָנה ִלְלמֹד ׁשָ ׁשָ ֵני ְפָעִמים ּבְ ּת ֵמרֹוָנה ׁשְ ּ

  .ִּסְפֵרי זַֹהר ַהָקדֹוׁש
ְנָהִגים( ן יֹוַחאי, ַטֲעֵמי ַהּמִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִּעְנְיֵני ִהילוָלא ְדַרּבִ ּ(  

ּבִ  )ג ֵמרֹון"ִּלְלֹמד ֹזַהר ַעל ִצּיון ָהַרׁשְ   י ּבְ

א אֹו ָנִביא  ל ָכל ַתּנָ ַעל ָכל ֶקֶבר ׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ ְּוֵכן נֹוֲהִגין ּבְ ּ ּ
ּאֹוְמִרים ֵאיֶזה ְפסוִקים אֹו ַמֲאָמִרים ׁשֶ אּ ִביא אֹו ַהַתּנָ ּוְכָבר . ּל אֹותֹו ַהּנָ

ִא ל ַהַתּנָ ם ַעל ֶזה ֵסֶפר ֶאָחד ְמֻלָקט ִמַמֲאָמִרים ׁשֶ ִּנְדַפס ׁשָ ּ ּ ּים ַהְקבוִרים ּ ּ
ם ַעל ִציון ִקְבָרם ַהָקדֹוׁש ְמֻסָגל ְמאֹד , לֹוַמר אֹוָתם ַעל ִקְבָרם ִּכי ׁשָ ּ ּ ּ ּ

ה ִּלְלמֹד תֹוָרָתם ַהְקדֹוׁשָ ם ִי, ּ יםִּכי ׁשָ מַֹע ִדּבוִרים ַהְקדֹוׁשִ ְּזֶכה ִלׁשְ ּ ּ ִּכי , ּ
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ִחיַנת ֲאִויר ַהּנַֹח ְוַהַזך ם ּבְ ְׁשָ ִלּבֹו , ּ ָמע ִדְבֵריֶהם ּבְ ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ִנׁשְ ּׁשֶ
ַרך ם ִיְתּבָ ְְוָיׁשוב ְלַהׁשֵ ּ ּ.  

ֵהָמה ְוַחָיה ְטהֹוָרה ֲהָלָכ( ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ִסיָמֵני ּבְ ּ   )ה דּ

ינו ָה  )ד ֵמרֹון"ַמַרַּרּבֵ   ק ּבְ

י ַאְבָרָהם ָגאָלאְנִטי  ִסְפרֹו קֹול ּבֹוִכים(ַּרּבִ ַמה : ּ כֹוֵתב.)'סֹוף ִקיָנה ב, ּבְ
ַמְעִתי ִממֹוִרי ָה ׁשָ ּׁשֶ ּ ה קֹוְרדֹוֵבירֹו[ק "ַמַרּּ ינו מׁשֶ ִּזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם  ]ַּרּבֵ

ְהיֹוָתם ַעל ִציֹון ָהַר א ּבִ ַהר ֵמרֹוןַּהּבָ לֹום ּבְ ן יֹוַחאי ָעָליו ַהׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   .ּּבִ
  .)'סֹוף ִקיָנה ב, קֹול ּבֹוִכים(

ֵמרֹון  )ה ית יֹוֵסף ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ּבְ ָּמָרן ַהּבֵ ּ  

ֵמרֹון ָרֵאל ָחַגג ַחג ַהֻסכֹות ּבְ ל ִיׂשְ ן ׁשֶ ית יֹוֵסף ַרּבָ ָּמָרן ַהּבֵ ְּוִהְתַפֵלל , ּ ּ
ם ְתִפ ד, ַּלת ֶהָחגּׁשָ ם ּבְ ים הוא ' ְּוִהִקיף ׁשָ ִּמיִנים ַהִציוִנים ַהְקדֹוׁשִ ּּ ּ ּ

ם זַֹהר ַהָקדֹוׁש, ְוַתְלִמיָדיו ְּוָלְמדו ׁשָ ִרים , ּ ַמִגיד ֵמיׁשָ ָכתוב ּבְ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ּ ּ
ת ֱאמֹר אֹור ְליֹום ז, ָּפָרׁשַ ֵרי ' כ' ּבְ ָרֵאל הוא ֵליל ה(ִּתׁשְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵעד ְּדחֹל ַהּמֹו' ּּבְ

א ֵאָליו ַהַמִגיד ְוֶזה ְלׁשֹונֹו)ֻסּכֹות ּ ּבָ ם ִעְמך ְוכו: ּ ַּהׁשֵ ָ ּ ִמים ְדָאֵתי ', ּ ְּוָהא ְגׁשָ ּ
לֹום תּ ֻדְגַמּוולֹא ַה ַפך לֹו ִקיתֹון ַעל ָפָניו ָחס ְוׁשָ ּ ׁשָ ה ֶפֶרק ב(ְ ָנה ' ְּרֵאה ֻסּכָ ִמׁשְ

לו ִדְבֵריֶכם, )'ט ה ִנְתַקּבְ ַּאְדַרּבָ י ׁשִ, ּּ ְמחו ְוַרּבִ ן יֹוַחאי וְבנֹו ׂשָ ְּמעֹון ּבֶ ּ
ְקרֹוְתֶכם ַהזַֹהר ַעל ְמָעָרָתם וַבְכָפר ַהָסמוך ָלֶהם ְִלְקַראְתֶכם ּבִ ּ ּּ ּ ֶּאָלא , ּ

ד י ֶאְלָעָזר ּבְ ִהַקְפֶתם ְלַרּבִ ֵּכיָון ׁשֶ ּ ִאים ְלַרצֹות ַעל ַהַמִים' ּ ִּמיִנים ַהּבָ ּ ,
ִּנְתעֹוְררו ַהַמִים וָבאו ּ ְּוִאלו ֱה, ּּ ִּייֶתם ַמִקיִפים ַפַעם ַאֶחֶרתּ ָּהיו ֹרב , ּ

יֵמי חֹוִני ַהְמַעֵגל ִאים ָלעֹוָלם ְכמֹו ּבִ ִמים ּבָ ְּגׁשָ ֵמי , ּּ או ִגׁשְ ּוִמְפֵני ָכך ּבָ ּּ ְּ ּ
ָרָכה ְרצוִפים לֹא ַתִקיפו יֹוֵתר ֲעֵליֶהם, ּּבְ ְּכֵדי ׁשֶ ּ ּּ ּוְכָלל ֶזה ִיְהֶיה ָנקוט . ּ ּ

ֶיְדֶכם ִמיםָּכל ְזַמן ׁשֶ, ּבְ ְּוֵתְלכו ְוַתִקיפו ִציוֵני , ְָהעֹוָלם ִיְצָטֵרך ִלְגׁשָ ּ ּּ ּ
ְזָכִרים ְוֵתָענו  ַּהַצִדיִקים ַהּנִ ּ ּ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ֵחֶלק ג(ּ ְּרֵאה ּבַ זַֹהר , ט"ַּדף נ' ּ ְּרֵאה ַגם ּבַ ּ

לֹא ָתבֹוא ַעל ַהִצּבור ַתִקיפו. )א"ע' ַּהָקדֹוׁש ֵחֶלק ג ְּוַעל ָכל ָצָרה ׁשֶ ּּ ּּ ּּ '  אֹוָתם זּ
ְּפָעִמים ְוֵתָענו  ם(ּ   .)ׁשָ

ְקרֹוְתֶכם ַהזַֹהר ַעל ְמָעָרָתם אֹו  ֵמִחים ְמאֹד ּבִ ּוְדעו ִכי ֵהם ׂשְ ּ ּ ּ
ְַהָסמוך ְלֶזה ּ ַתְתִמידו ֵכן ִיָגלו ָלֶכם ָרִזין ִעָלִאין ְוכו, ּ ּוְכׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ ם', ּ ְרֵאה ( .ַּעֵין ׁשָ

  )ו"ַּדף פ' ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֵחֶלק ב
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ת ֱאמֹרַּמִג( ִרים ָפָרׁשַ   )ּיד ֵמיׁשָ

ֵמרֹון"ֲּחבוַרת ָהֲאִר   )ו   י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ

ן יֹוַחאי  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ יִבים ֵאֶצל ִציון ַרּבִ ְהיֹות ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ ּּבִ ּ
ָנה ֵמֵעת  ׁשָ ִאְמרֹוָתיו ֲאָמרֹות ְטהֹורֹות ְכַדְרֵכנו ַפֲעַמִים ּבְ ְּועֹוְסִקים ּבְ ּ ּ ּ

ְּלֵעת וִמְפ ִכינו, ִקיָדה ִלְפִקיָדהּ ְבנו ַגם ּבָ ם ָיׁשַ ּׁשָ נו , ּּ ְמִרירות ִלּבֵ ָּצַעְקנו ּבִ ּ ּ
ן יֹוַחאי ַוֲחֵבָריו  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְראֹוֵתנו ֵאיך ַרּבִ ֲאגֹוֵתינו ּבִ ְַוִיְתכו ַכַמִים ׁשַ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ֵעינו דֹורֹוָתם ָהיו ִמְצַטֲעִרים ְואֹוְנִנים ובֹוִכים ַעל ֹרב ְפׁשָ ּּבְ ּ ְואֹוָתם , ּּ
ִניְזִקין ַּהַצִדיִקים לֹא ָהיו ְגָרָמא ּבְ ּ ּ ֲאַנְחנו ַהגֹוְרִמים, ּ ַּקל ָוֹחֶמר ָלנו ׁשֶ ּ ּ ,

ִכְפַלִים ֵיׁש ָלנו ִלְבכֹות וְלִהְצַטֵער ּבְ ּׁשֶ ּּ ּ.  
ַהְקָדָמתֹו(   )ַּהֲחֵרִדים ּבְ

מ   )ז ל ַמְעָלה ְוָכל ִנׁשְ ַמְלָיא ׁשֶ רוך הוא ְוָכל ַהּפָ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ֹות ּ
ַל ֵמרֹון ּבְ ַּהַצִדיִקים ִנְמָצִאים ּבְ ֵעת ַהִהילוָלא "ּ ֹעֶמר ּבְ ּג ּבָ

ּבִ ל ַרׁשְ א ׁשֶ   י"ַּקִדיׁשָ

ן ָעָטר י ַחִיים ּבֶ ָּהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ּ ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו,ּ ָהאֹור ַהַחִיים,ּ ּ, 
ֶנה ִהילוָלא פֹה ִעיר ַהקֶֹדׁש ְצָפת ִתּבָ ָּהָיה ַפַעם ֶאָחד ּבַ ּ ּ ָעָלה , ּ ְוִתכֹוֵנןּּ ּוְכׁשֶ

ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ עֹוִלים ְלִציון ָהַרּבִ ְּלֵמרֹון ְוִהִגיַע ְלַתְחִתית ָהָהר ׁשֶ ּ ּ  ָיַרד ,ּ
ְּוָכל ַהֶדֶרך ָהָיה נֹוֶעה ִכְבֵהָמה , ֵמַהֲחמֹור ְוָהָיה עֹוֶלה ַעל ָיָדיו ְוַעל ַרְגָליו ְ ּ

ֵפל ִנְכָנ, ְוצֹוֵעק ִריך הוא, סֵּהיָכן ֲאִני ַהׁשָ א ּבְ ְלֶהֶבת קוְדׁשָ ִּלְמקֹום ֵאׁש ׁשַ ְּ ,
ל ַמְעָלה ָהָכא ָמה, ְּוָכל ָפַמְלָיא ׁשֶ מֹות ַהַצִדיִקים ׁשָ ְּוָכל ִנׁשְ ּ ּוְבֵעת , ּ

ְמָחה ְגדֹוָלה ֵמַח ׂשִ ַּהִהילוָלא ָהָיה ׂשָ ם, ּ   .ַּעֵין ׁשָ
מוֵאל ֶהעִליר ַגֲאָב( י ׁשְ ַּרּבִ בֹוד ְמ"ּ סֹוף ּכְ   )ָלִכיםד ְצָפת ּבְ

יֹום ַל  )ח עֹוָלם"ּבְ ְמָחה ּבָ ֹעֶמר ִהילוָלא ֶחְדָוה ְוׂשִ   ּג ּבָ

ז ּבְ לֹום,ֲאָדר' ַּהַטַעם ׁשֶ ינו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ּ יֹום ְפִטיַרת מׁשֶ ּ ּ הוא יֹום ,ּ
ֹעֶמר"ּוְביֹום ַל, ֵאֶבל ְוצֹום ן יֹוַחאי,ג ּבָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ  ,ּ יֹום ְפִטיַרת ַרּבִ

עֹוָלם ֶחְדָו,ִּהילוָלא ְמָחה ּבָ ָכה , ה ְוׂשִ לֹום ּבָ ינו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ ְּלִפי ׁשֶ ּּ
ָרָצה ְלַקֵים ִמְצוֹות ָהָאֶרץ, ַעל יֹום מֹותֹו ְולֹא ָחַפץ ּבֹו ִּמַטַעם ׁשֶ ָּלֵכן ַהכֹל , ּ

ִלין ָעָליו י. ּּבֹוִכין ַעל מֹותֹו וִמְתַאּבְ ַמח ּבְ ן יֹוַחאי ׂשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֹום ְוַרּבִ
ְּוָעַמד וְמַצֶפה ָעָליו, מֹותֹו ָאַמר ָהִאיָדָנא ַאְסַהְדָנא ָעַלי: ּ ְּדָכל יֹוִמין . ּׁשֶ



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]341[                   אֹור

ָּתִאיְבָנא ְלֵמֱחֵמי יֹוָמא ָדא, ְּדָקֵאיְמָנא ַמח ְוָצָפה ָעָליו,ּ ה ׂשָ ָעְבִדיַנן ,  ִהּנֵ
ְּרעוֵתיה ְּוִהיא ִהלוָלא ְלָכל ָעְלָמא, ּ ִאְדָרא, ּ ָכַתב ּבְ ְּכָמה ׁשֶ ַּהֲאִזינו ַדף (ּ זוָטא ּ ּ

  .:)א"רל
יֹומֹו(   )ְּדַבר יֹום ּבְ

ַל  )ט ְמָחה"ּבְ ֶתה ְוׂשִ ים ִמׁשְ ּג ָלֹעֶמר ָאנו עֹוׂשִ ּ  

לֹא ִנְכַנס ָלָאֶרץ ה ַעל ׁשֶ ְפִטיַרת מׁשֶ ִלים ּבִ ָרֵאל ִמְתַאּבְ ִיׂשְ ג "ּוְבַל, ּּבְ
ְמָחה ֶתה ְוׂשִ ים ִמׁשְ ָּלֹעֶמר ָאנו עֹוׂשִ ֵמִחים ׁשֶ, ּ ׂשְ ה ּׁשֶ ַמת מׁשֶ יצֹוֵצי ִנׁשְ ּנִ

ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ ְכְנסו ּבְ ּנִ   .ּׁשֶ
א ַדף כ( ִּהילוָלא ַרּבָ   )יב ְלָהַרב ַיֲעקֹב ֲאָנהֹוִר"ּ

ַתְכחו ג ינו ִנׁשְ ה ַרּבֵ יֹום ְפִטיַרת מׁשֶ ּּבְ ּּ ּ ֵמאֹות ֲהָלכֹות ַעל ְיֵדי ֶאְבָלם ' ּ
ינו ה ַרּבֵ ַּעל ֵכן הוא ַתֲע, ַּאַחר מׁשֶ ּ י . ִניתּ ְפִטיַרת ַרּבִ ֵאין ֵכן ּבִ ַּמה ׁשֶ ּ
ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ יֹום ְפִטיָרתֹו, ׁשִ ִגָלה ַהסֹודֹות ְוָכל ָהִאְדָרא זוָטא ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ,

ְתַגלו ָהֵני ָרִזין  ּנִ יֹום ַההוא ׁשֶ ְמָחה ְוַהֶחְדָוה ּבַ ְּוַעל ְיֵדי ֶזה ַהּשִׂ ּּ ּ ּ
ְמָחהּג ָלעֶֹמר הוא יֹו"ָלֵכן ַל, ִּעָלִאין   .ם ׂשִ

ָכר ַמַאְמֵרי חֶֹדׁש ִאָיר( ׂשְ ַער ִיׂשָ   )ג"אֹות כ, ל ֵעיַני"ַּמֲאָמר ַג, ּׁשַ

ִחיַנת ּגַ"ַל   )י ֹעֶמר ּבְ יָטה ִנְפָלאֹות ִמתֹוָרֶתך"ג ּבָ ָל ֵעיַני ְוַאּבִ ּ  

ִחיַנת ַג"ַל ֹעֶמר ּבְ יָטה ִנְפָלאֹות ִמתֹוָרֶתך"ּג ּבָ ָל ֵעיַני ְוַאּבִ ִחיַנת , ּ ּבְ
ִחיַנת ַאֵיה, ּתֹוָרהִסְתֵרי  ֵלָמה ָאֵמן , ּּבְ ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ִלְתׁשוָבה ׁשְ ּׁשֶ

  .ְוָאֵמן
ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ְגִבַית חֹוב ֵמַהְיתֹוִמים ֲהָלָכה ג( ּ ּּ(  

ם טֹוב ְזכותֹו ָיֵגן    )יא ַעל ׁשֵ עִזיּבוז ֶנֶכד ַהּבַ רוך ִמּמֶ י ּבָ ַּרּבִ ּ ְּ

ָכל ַלָנַהג, ָּעֵלינו ָאֵמן ֹעֶמר ַלֲעׂשֹות ִסּיום ִסְפֵרי ַהזַֹהר " ּבְ ּג ּבָ ּ
  ַּהָקדֹוׁש

ם טֹוב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ַעל ׁשֵ רוך ֶנֶכד ַהּבַ י ּבָ י ַרּבִ ָּהַרּבִ ּ  ָנַהג ,ְּ
יֹום ַל ָנה ּבְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ֹעֶמר ַלֲעׂשֹות ִסיום ִסְפֵרי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש"ּבְ ּג ּבָ ּ ּ ּ ,

עֹותְוַאַחר ַה יֵדי ָקְדׁשֹו ְוָרַקד ַכָמה ׁשָ ִּסיום ָלַקח ַהֵסֶפר ַהזַֹהר ּבִ ּ ּ ּ ּּ ְוַאֲחֵרי , ּ
ְמַחת ַהתֹוָרה  ְמַחת ַהיֹום וִמׂשִ ה ִמׂשִ ִּרקוִדין ִדְקֻדׁשָ ּ ּ ּּ ּּ ּ ִפי ָקְדׁשֹו ּ ק ּבְ ָנׁשַ
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ֶזה ַהָלׁשֹון ֶּאת ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוָאַמר ּבְ יך", ּ ְִאיך ֶקען ּדִ ּאון ּדו ֶקע, ְ ְנְסט ּ
יר אֹוְתך:ּרוׁשֵּפי[" ְִמיך יר אֹוִתי, ָ ֲאִני ַמּכִ   .]ְּוַאָתה ַמּכִ

ְנָהִגים(   )ַטֲעֵמי ַהּמִ

י ִיְצָחק ַאְיִזיק ִמִזיִדיְטׁשֹוב   )יב ֶפר ַּרּבִ ּסֵ ָנה ּבַ  ָלַמד ְוׁשָ
ים "ַּהָקדֹוׁש ִרי ֵעץ ַחּיִ ָעִמים" ּפְ   ֵמָאה ְוֶאָחד ּפְ

ְבחֹו ה ְלַסֵפר ׁשִ ְּתִהָלת, ִּהּנֵ ְּוַגם ֲהלֹא נֹוַדע וְמֻפְרָסם , ֹּו ִמי ְיַסֵפרּ
תֹו וְפִריׁשותֹו ִצלֹו גֶֹדל ְקֻדׁשָ ר ִהְסתֹוְפפו ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ְּלַאְלֵפי ִיׂשְ ּ ּּ ּ ּ  הְוָהָי, ּ

ה ְוָטֳהָרה ָּמֵלא תֹוָרה ַוֲעָנָוה וְקֻדׁשָ ּ ׁשַהְוָהָי, ּ ִקי ּבַ י ַרּבֹוֵתינו "ּ ּבָ ּס וִמְדְרׁשֵ ּ
ָּרָכה וְמִכיְלָתאִזְכרֹוָנם ִלְב ְּוזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוִתקוֵני ,  ִסְפָרא ְוִסְפִרי,ּ ּ ּ

ְתֵבי ָהֲאִר ַּהזַֹהר וְבָכל ּכִ ַמע ִמִפי , י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַעד ְלַהְפִליא"ּ ְּוִנׁשְ
ָנה ֵמָאה ְפָעִמים ְוֶאָחד ַהְפִרי ֵעץ ַחִיים ָלַמד ְוׁשָ ָּקְדׁשֹו ׁשֶ ְוֵכן ִסְפֵרי ַרּבֹו , ּּ

ינו ְצִבי[ָּקדֹוׁש ַה ּוָמַסר ַנְפׁשֹו ַעל ַהתֹוָרה ,  ָרִגיל ַעל ְלׁשֹונֹוהָהָי] ַּרּבֵ ּ
ַפע ַפְרָנָסה . ְוָהֲעבֹוָדה יך ָלֶהם ׁשֶ ָרֵאל ְוִהְמׁשִ ַעד ְכַלל ִיׂשְ ְּוִהְתַפֵלל ּבְ ּ ְּ ּ
ַמע ִמ, ְוַהְצָלָחה נֹוָתיו ָלַמד ִמתֹוך דַֹחק ְועִֹני ְוִנׁשְ ְּוַעד ֲחִצי ׁשְ ְ ִּפי ָקְדׁשֹו ּ

ָהָיה  ְקעו ִצָפְרֵני ָיָדיו ִמן ַהקֹר ׁשֶ ֲעִמיָדה וַבחֶֹרף ִנְתּבַ ָהָיה לֹוֵמד ּבַ ּׁשֶ ּ ּּ ּ
ֵביתֹו ת ֲעבֹוָדתֹו, ּבְ ּוִמֶזה ָתִבין גֶֹדל ְקֻדׁשַ ּ ּ ּ ּ.  

ר ְקֻדׁשֹות ַדף לז( ֶּעׂשֶ ָּהַרב ַהָקדֹוׁש מֹוֵרינו ָהַרב ִיְצָחק ַאְיִזיק ִמִז', ַמֲעֶרֶכת ח, ּ ּ   )יִדיְטׁשֹובּ

ֵסֶפר  ִעְנַין ִלמוד ַהזַֹהר ּבַ ר ָכַתב ּבְ ּוְלִסיום ְדָבֵרינו ַנְעִתיק ֶאת ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
ַּדף לט ַעּמוד א' ֵחֶלק ג(ֲעֶטֶרת ְצִבי  ֵרינו ַמה טֹוב ֶחְלֵקנו :  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו)'ּ ַּאׁשְ ּּ

ָזִכינו ְלאֹורֹו  ּׁשֶ ל ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש(ּ ּׁשֶ ִזיו זַֹהר ְֵליֵלך , )ּ ִאְמֵרי נַֹעם ּבְ ְוַלֲהגֹות ּבְ
ֵאין ָלֶהם סֹוף , ֶעְליֹון ּאֹור ַהָקדֹוׁש ִחכֹו ַמְמַתִקים ְוֻכלֹו ַמְחַמִדים ַמִים ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ

ה ֶמְרָכָבה, ְוֵקץ ית וְבַמֲעׂשֵ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ִכיל ּבְ ְּלָהִבין וְלַהׂשְ ּּ ְְוֵאיך , ּ

ִכי(ִּלְהיֹות ֶמְרָכָבה  הֶּאל ַהׁשְ יב ֶנֶפׁש ֶאל ) ָּנה ַהְקדֹוׁשָ ְּלִהְתַיֵחד וְלָהׁשִ
ה ְרׁשָ ְּמקֹור ְמקֹום ַמְחָצָבה ְוׁשָ י, ּ ַנְפׁשִ ַרׁש ּבְ ר ִמי , ְוזֹאת ֶנְחַלט ְוִנׁשְ ֲאׁשֶ

לֹא ָרָאה אֹור ֵסֶפר ַהֹזַהר ּׁשֶ לֹא ָטַעם ִמן , ּלֹא ָרָאה אֹור ִמָיָמיו, ּ ְּוָכל ׁשֶ
מור ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָהעֹוְסִקים ָמתֹוק ָהאֹור ָלֵעיַנִים ְורֹ ֶמׁש ׁשָ ִּאי ַהׁשֶ ּ ּ

ָחְכָמה ּלֹא ָטַעם ַטַעם ִסְתֵרי תֹוָרה ִמָיָמיו, ּוַמֲעִמיִקים ּבְ ַכָמה ֲהִליכֹות , ּ ּּבְ
ל ֲהָלכֹות ַלֲאָלִפים ְוִלְרָבבֹות ּעֹוָלם ַעל ָכל קֹוץ ִתֵלי ִתִלים ׁשֶ ּּ ּ ר , ּ ַּכֲאׁשֶ

ְּתִהָלה ָלֵאל י ֶאֶלף ַטַעם עֹוָלם ָזִכינ, ּ ַחֵיינו ֶאָחד ִמּנִ ּו ִלְראֹות עֹוָלֵמנו ּבְ ּ ּּ
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א ַמָמׁש ה ְוַהִיחוד, ַּהּבָ ִּמגֶֹדל ְמִתיַקת ְדַבׁש נֶֹפת צוף ַדְרֵכי ַהְקֻדׁשָ ּּ ּ ּ ּּ רֹב , ּ ּבְ
ם ָעֵלינו ַּחְסדֹו ַהׁשֵ ּ   .ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו, ּ

*  *  *  

ֵאָלה ַּמהו ַהְסֻג, ֱאמֹר ָנא ִלי :ׁשְ ִלמוד ֵסֶפר ַהזַֹהרּ ָּלה ּבְ ּ ּ ּ.  

ְּתׁשוָבה ֵסֶפר ַהזַֹהר :ּ ְסָפִרים ְלָהעֹוְסִקים ּבְ ְּסֻגלֹות ַרּבֹות ָמִצינו ּבַ ּ ּּ ,
ר ֵמֵהם ְבָעה ָעׂשָ ִקצור ְלֻדְגָמא ׁשִ ְּוָכאן ַנֲעֶלה ּבְ ּ:  

ְמעֹון ְוַהֲחֵבִרים  ♦ י ׁשִ ֵסֶפר ַהזַֹהר ְזכות ַרּבִ ַּעל ְיֵדי ִלּמוד ּבְ ּּ
לֹו  .ּ ָיֵגּנו ָעָליוּׁשֶ

ְּזִכיָרה ְלַחִיים ַדף יד ַעּמוד ד( ּ ּ'( 

ְפָרטות ָיֵגן ָעָליו ,ְועֹוד ♦ ן יֹוַחאי ּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְזכות ַרּבִ ּ ׁשֶ ּ ּ
א  .ַּגם ָלעֹוָלם ַהּבָ

ֲחֶזה ְדרוׁש ט( ּמַ ֵּסֶפר ַאְבָרָהם ּבַ  )ז"ּ

ַמִים ♦ ְּוִלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְסֻגָלה ְלִיְרַאת ׁשָ ּ ּ ּ. 
סֹוָלה ְלֵסֶפר ַהִתקוִנים( ה ּבָ י מׁשֶ ַּהְקָדַמת ַרּבִ ּ ּּ( 

ָגה ♦ ֵסֶפר ַהזַֹהר ְסֻגָלה ְלַהּשָׂ ָּהֵעֶסק ּבְ ּ. 
ַער רוַח ַהקֶֹדׁש ַדף יא"ָהֲאִר( ׁשַ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ּ ּ(: 

זַֹהר ♦ ְתִדירות ְסֻגָלה ְלָהִביא ֶאת  ָּהֵעֶסק ּבַ ַּהָקדֹוׁש ּבִ ּּ
ְ רוך הואָהָאָדם ְלִהְתַקּשׁ ּרות ָלֵאין סֹוף ּבָ ּ ְּ. 

ָרֵאל( י ִיׂשְ   , דֹוב ִמִויֶלעְדִניקַרּבִ
ַער א רות ׁשַ ַער ַהִהְתַקׁשְ ָרֵאל ׁשַ ֵאִרית ִיׂשְ ּׁשְ ְּדרוׁש ה ַמֲאָמר ב' ּ ּ( 

זַֹהר הוא ִתקון ָגדֹול ְלַבַעל ְתׁשוָבה ♦ ַּהִלּמוד ּבַ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ. 
ְבֵחי ָהֲאִר(  )י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ׁשִ

ָמהַה ♦ ׁשָ זַֹהר הוא ִתקון ָגדֹול ַלּנְ ִּלּמוד ּבַ ּ ּ ּ ּּ ּּ. 
ע אֹות מד( ֶאְצּבַ  )מֹוֶרה ּבְ

ֶפׁש ♦ ת ַהּנֶ ַ ִּלּמוד ַהזַֹהר ֵמִביא ְלַטֲהַרת וְקֻדּשׁ ּּ. 
ְֶפֶלא יֹוֵעץ ֵעֶרך זַֹהר( ּ( 
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ָמה ♦ ׁשָ ּוְלַזּכות ַהּנְ ּ. 
י ְצִבי ֱאִליֶמֶלך אֹות ט( ְַהָגהֹות מֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ּ ּ( 

זַֹהר ַהָקדֹוׁש ֵמִסיר ִטְמטום ַהֵלבִל ♦ ּּמוד ּבַ ּּ ּּ. 

ָעִרים ְלַבַעל ַהַתְנָיא(  )ֵּמָאה ׁשְ

ִלּמוד ַהזַֹהר ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות ♦ ּּבְ ּ. 
ֵסא ֶמֶלך ַעל ִתקוֵני ַהזַֹהר ִת( ּּכִ ּּ ּ ּ ּקוןְּ  )ג אֹות ס" מּ

עֹוָלם ַהֶזה ♦ ֵסֶפר זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבָ ַּהלֹוֵמד ּבְ ּ ָאז ֶלָעִתיד , ּ
ה בוׁשָ ב ּבְ  .ָּלבֹוא לֹא ֵיׁשֵ

ב ַדף קפ( ת ַוֵיׁשֵ ּזַֹהר ָפָרׁשַ ְכָללות. ה"ּּ   ,ּּבִ
ת ַצו ִלקוֵטי תֹוָרה ְלַבַעל ַהַתְנָיא ָפָרׁשַ ּוִבְפָרטות ּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ( 

ִּלּמוד ִסְתֵרי ַהתֹוָרה הוא ִסיוַע ַרב ַלֲהָבַנת ִנְגלֹות  ♦ ּ ּ ּּ
 .ַּהתֹוָרה

י ַאְבָרָהם ִמְסלֹוִנים ּבְ(  )ֵּסֶפר תֹוַרת ָאבֹותַּרּבִ

זַֹהר ֵמִביא ֶאת ָהָאָדם ְלַאֲהַבת ַהּבֹוֵרא ♦ ַּהִלּמוד ּבַ ּ ּ. 
ָונֹות"ָהָרָמ( ַהָגהֹוָתיו ְלֵסֶפר ַהּכַ ּז ּבְ ּ( 

זַֹהר ֵמִביא ֶאת ָהָאָדם ֶלֱאמוָנה ♦ ַּהִלּמוד ּבַ ּּ ּ. 

ַער ט אֹות ג(  )ִּאְמֵרי ִפְנָחס ׁשַ

ִּלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַמִציל ֶא ♦ ּ ּ ַפְחתֹו ּ ּת ָהָאָדם וִמׁשְ ּּ
ֲערורֹות ֵגָפה ְוׁשַ ִּמּמַ ּ. 

ַער ו אֹות עג( ם ׁשַ  )ׁשָ

ִים ♦ ּנַ  .ֵּמִביא ְרפוָאה ִלְכֵאב ׁשִ

ִלין( י ֱאֶמת ְלַתְלִמיד ַהחֹוֶזה ִמלוּבְ ַּמֲעׂשֵ ּ  
ֵסֶפר ֱאֶמת ְוַיִציב ֵחֶלק ד ִּנְדַפס ּבַ ּ  )ַּעּמוד ל' ּ

ְּוהוא ְרפוָאה ָלַרְגַלִים וְלהֹוָצ ♦ ּ  .ַאת קֹוץּ

ַער ט(  )' אֹות ג'ִּאְמֵרי ִפְנָחס ׁשַ

*  *  *  
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סֹוד ַהָחְכָמה   )יג ָרא ֶאת ָהָאָדם ּבְ רוך הוא ּבָ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ ,
ְכבֹוד ִרּבֹונֹו ל ּבִ ֵדי ָלַדַעת וְלִהְסַתּכֵ ּּכְ ּ  

ָרא ֵלי ִריך הוא ּבָ א ּבְ י ֶאְלָעָזר קוְדׁשָ ָּאַמר ַרּבִ ָרָזא ּהְּ  ְלַבר ָנׁש ּבְ
ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ְכְמָתאְּדָח ָרא ֵליה ְלַבר ָנׁש ּבְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,

אוְמנוָתא ַסִגי ְּוָעִביד ֵליה ּבְ ּ ּ ְמָתא ְדַחֵיי, ּ ַאפֹוי ִנׁשְ ְּוָנַפח ּבְ ּ ְּלִמְנַדע , ּ
ָרִזין ְדָחְכְמָתא ּוְלִאְסַתְכָלא ּבְ ּ ּ יָקָרא ְדָמאֵריה, ּ ְּלִמְנַדע ּבִ ּ ְּת ְּכָמה ְדַא, ּ

ְעָיה מג(, ָאֵמר ָראִתיו ְיַצְרִתיו ַאף )ְיׁשַ ִמי ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ְקָרא ִבׁשְ ּ כֹל ַהּנִ ּ
יִתיו ָראִתיו ַדְי .ֲעׂשִ   .ָקאְּוִלְכבֹוִדי ּבְ

  .)ה"ַּדף קנ' זַֹהר ֵחֶלק ב(

ַנַחת   )יד   ִּלְלֹמד ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ

ָכל ֶחְלֵקי ַהתֹוָרה ָמִצינו  ה ּבְ ִּהּנֵ טור אַֹרח (ּ ּ ִכי טֹוב ְמַעט )ַּחִיים ִסיָמן אּּבְ
ַכָוָנה לֹא ּבְ ַכָוָנה ֵמַהְרּבֹות ׁשֶ ּּבְ ַעל ַהֶפֶלא , ּּ ְּוֵכן ְלִעְנַין ִלמוד ַהזַֹהר ָכַתב ּבַ ּ ּּ ּ

יתֹו: "ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: )ְֵעֶרך זַֹהר(יֹוֵעץ  ִכיל ַעל ָדָבר ֵמֵראׁשִ ַּאך ַיׂשְ ּ לֹא ִיְצָטֵרך , ְ ְׁשֶ ּ
ְמִהירות ֶוה אֹותֹו ַהִלמוד ְכלום, ּ ָגדֹולִּלְלמֹד ּבִ לֹא ִיְהֶיה ׁשָ אֶֹפן ׁשֶ ּּבְ ּּ ּ ּ ּ ,

לֹום ּוְכָבר ָאְמרו ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ְוִיְהֶיה ֲעָמלֹו ָלִריק ָחס ְוׁשָ ּ ּ, 
לֹא ַכָוָנה ַכָוָנה ֵמַהְרּבֹות ּבְ ּטֹוב ְמַעט ּבְ ֵסֶפר ֲעֶטֶרת ְצִבי ". ּּ ְּוֵכן ָכַתב ּבַ ּ

ה ַהלֹוֵמד ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש :  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו)'ּח ַעּמוד ד"ַּדף י' גֵחֶלק ( ְּוִהּנֵ ּּ

ָרָכה ְוַנַחת וָמתֹוק ָהאֹור ֶזה ִסיָמן ּבְ ַהְלָעָטה ֵאינֹו רֹוֶאה ּבְ ַּעד ָכאן , ּּבְ
ן(. ְלׁשֹונֹו ֲאִריכות ְלַקּמָ   .)ְּרֵאה ּבַ

ֵאָלה יבות ִל :ׁשְ ְּלמֹד ֶאת ֵסֶפר ַהזַֹהר ְלִפי ֱּאמֹר ִלי ַהִאם ֵיׁש ֲחׁשִ

ה ְוָצִריך  ִלים ֶאת ָכל ַהָפָרׁשָ ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהׁשְ בוַע ֲאִפלו ׁשֶ יֹות ַהׁשָ ְַפְרׁשִ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ
ה ה ְלָפָרׁשָ ְּלַדֵלג ִמָפָרׁשָ ִיְלמֹד ַדף ַאַחר ַדף ְלַאט ְלַאט , ּ ּאֹו יֹוֵתר טֹוב ׁשֶ ּ ּ

לֹו ַאת ַהְפַנאי ׁשֶ ְּכִפי ַמׂשְ ּ ּ ּ.  

ִוים :ּוָבהְּתׁש יֹות ַהזַֹהר ׁשָ ַפְרׁשִ ֵאין ַכמות ַהַדִפים ּבְ ה ְלִפי ׁשֶ ִּהּנֵ ּ ּ ּ ּ ּ ִּכי , ּ
יֹות ְקָצרֹות יֹות ֲאֻרכֹות ְוֵיׁש ַפְרׁשִ ֵּיׁש ַפְרׁשִ ּּ רֹב ַהַמֲאָמִרים , ּּ ְּועֹוד ׁשֶ

יֹות ַהֹזַהר ַפְרׁשִ ַּהמוָבִאים ּבְ ּ ּ ָיִכים ַדְוָקא ְלאֹוָתה ַהָפ, ּ ֵּאיָנם ׁשַ ּ ּ הּ ָלֵכן , ָרׁשָ
ְרָצה הוא ְלִפי ַהַדִפים ַכָמה ַדִפים ְליֹום ּאֶֹפן ַהִלמוד ַהּנִ ּ ּּ ּּ ּ ּּ ּ.  
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ָנה ך ׁשָ ֶמׁשֶ ִלים ָהָאָדם ֶאת ָכל ַהזַֹהר ּבְ ֶזה ַיׁשְ ּבְ ְְוַהַגם ׁשֶ ּ ּ ָעִדיף יֹוֵתר , ּ
ה ה ְלָפָרׁשָ ְיַדֵלג ִמָפָרׁשָ ר ׁשֶ ֶזה ֵמֲאׁשֶ ּּבְ ּ עֹוֵס. ּ ֵכן ִמי ׁשֶ ִעיוןְּוָכל ׁשֶ ּק ּבְ ַּוַדאי , ּ

יֹות ְולֹא ְלִפי ַהַדִפים ֵאינֹו ָיכֹול ִלְלמֹד לֹא ְלִפי ַהַפְרׁשִ ּׁשֶ ּּ ְּוַרק ְלִפי ַהְזַמן , ּ

ְרׁשותֹו ּבִ ַמֲאָמר ֶאָחד ְזַמן ַרב, ּׁשֶ ְִכי ְפָעִמים ִיְצָטֵרך ַלֲעמֹד ּבְ ּ ְּוֵצא וְרֵאה , ּ
ֵעֶסק ִנְגלֹות ַהתֹוָרה ּבְ ְּלֶזה ֻדְגָמא ּבְ ִּעיון וִפְלפולּ ּ ּּ ַער רוַח . ּ ׁשַ ּומוָבא ּבְ ּ ּ

ָגתֹו ָהָי, י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ַּהקֶֹדׁש ֵמָהֲאִר ְתִחַלת ְיֵמי ַהׂשָ ִּכי ּבִ  טֹוֵרַח הּּ
בוַע ֶאָחד ַעל ַמֲאָמר ֶאָחד ִמן ַהזַֹהר ְכֵדי ְלָהִבין אֹותֹו ִּלְפָעִמים ׁשָ ּ ַּעֵין , ּ

ם ֲאִריכות ְל(. ׁשָ ןְּרֵאה ּבַ   .)ַקּמָ

ת ַוֵיָרא ַדף קיח(ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש  ָּפָרׁשַ ַּכד ְיֵהא ָקִריב ְליֹוֵמי  :ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, .)ּּ
ָכָחא ְטִמיִרין ְדָחְכְמָתא יָחא ֲאִפילו ַרְבֵיי ְדַעְלָמא ְזִמיִנין ְלַאׁשְ ְּמׁשִ ּ ּ ּ. 

ַער ַהַהְקָדמֹו ּוְבַהְקָדַמת מֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ְלׁשַ ּּ ּ  )'ּטור ב' ַּדף ג(ת ּ
ְזַכר ְלֵעיל ּכֹוֵתב ַעל ַהזַֹהר ַהּנִ ֲּהֵרי ְמבָֹאר ִכי ַעד ַעָתה ָהיו : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ּּ ּ ּ

ִּדְבֵרי ָחְכַמת ַהזַֹהר ֶנֱעָלמֹות ְתָרָאה ִתְתַגֶלה ְוִתְתַפְרֵסם , ּ ּוְבָדָרא ּבַ ּ ּ ּ ּ
ָרֵזי ַהת, ָּחְכָמה ַהזֹאת ִכילו ּבְ ְּוָיִבינו ְוַיׂשְ ּ יגו ַהקֹוְדִמים , ֹוָרהּּ לֹא ִהׂשִ ּׁשֶ ּּ ּ

  .ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו, ֵּאֵלינו

ֵניאֹור ַזְלָמן ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה  י ׁשְ ְּוֵכן ָכַתב ָהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ּ ַעל (ּ ּבַ

ִאְגרֹות קֶֹדׁש ִאֶגֶרת כ ַּהַתְנָיא ּבְ ּ ָלה ָהְיָתה : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, )ו"ּ ָּכל ָחְכַמת ַהַקּבָ ּ
יֵמיֶהם ְוֶנֶעְלָמה ִמָכל ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמיםִנ ְּסָתָרה ּבִ ִּכי ִאם ִליִחיֵדי ְסֻגָלה, ּּ ּ ,

ְגָמָרא ים ִכְדִאיָתא ּבַ ַרּבִ ַהְצֵנַע ֶלֶכת ְולֹא ּבָ ְּוַאף ַגם זֹאת ּבְ ָכַתב , ּּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ
דֹורֹות ָהֵאלו ָהַאֲחרֹוִנ"ָהֲאִר ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְדַדְוָקא ּבַ ּ ּ ּים ֻמָתר וִמְצָוה ּ ּ

  .ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו, ְּלַגלֹות ֶאת זֹאת ַהָחְכָמה

ן יֹוַחאי  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֵכן ָאַמר ַרּבִ ַהְקָדַמת אֹור ַהַחָמה ָכַתב ׁשֶ ּּבְ ּ ּ ּ
ַעְצמֹו  ם ּבְ ֵ ים ִיְלְמדו ִמּסֹוד ַהּשׁ ָעִרים ְקַטּנִ ּנְ םּׁשֶ   .ַּעֵין ׁשָ

ְפָרִטּיות ְצִר   )טו ָכל יֹום ּבִ ָלה ּּבְ  –ּיִכים ִלְלֹמד ָחְכַמת ַהַקּבָ
ׁשַ ֵרסֹו ּבְ ַמֵלא ּכְ ּיְ ְּוֵאין ְלַהְמִתין ַעד ׁשֶ י ִמי יֹוֵדַע , ּס ופֹוְסִקים"ּ ּכִ
י ה ַחּיֵ ּמָ   ּכַ

ָּאְמרו ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ין ל(ּ ִּקדוׁשִ ֵלׁש ָאָדם .)'ּ ּ ְלעֹוָלם ְיׁשַ
ִלי ִמְקָרא ׁשְ ִליׁש ּבְ נֹוָתיו ׁשְ ַתְלמודׁשְ ִליׁש ּבְ ָנה ׁשְ ִמׁשְ ם . ּׁש ּבְ ה ׁשָ ְוִהְקׁשָ

ּיִניׁש ַכָמה ַחֵייְוִכי ֵיַדע ִא: ְּגָמָראּבַ ּ יֹוֵמי: ּוְמָתֵרץ? ּ ּוֵפֵרׁש , ִּכי ָאְמִריַנן ּבְ
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ם"ַרׁשִ ָנה' ב, ָיִמים ִמְקָרא' ב: י ׁשָ ָּיִמים ַתְלמוד' ב, ָיִמים ִמׁשְ ּ .
ם ָכתובפֹותּתֹוְסּוַב ּ ׁשָ ְי ִאיָכא ְלֵמיְפָרך ִמי ֵיַדע ִּתַּכַאְד, ָלא ְנִהיָראְּד, ּ ּ

ַּכָמה ַחֵיי ּ ֵלׁש, "ְליֹוֵמי" ְלָפֵרׁש ּהְוָלֵכן ִנְרֶאה ֵלי. ּ ָכל יֹום ְויֹום ַעְצמֹו ְיׁשַ ּבְ . ּׁשֶ
ָכל יֹום ְויֹום ָאנו ְמַמְלִאים  ּבְ ָלה ׁשֶ ִלמוד ַהַקּבָ ְּוֵכן ֲאַנְחנו נֹוֲהִגים ּבְ ּּ ּ ּּ

ְּכֵרֵסנו ׁשַּ ָלה, ּס ופֹוְסִקים" ּבְ ַקּבָ ְּוַאַחר ָכך ָאנו עֹוְסִקים ּבְ ְ ִּכי ְלַהְמִתין , ּ ּ
ׁשַ ְיַמֵלא ָאָדם ְכֵרסֹו ּבְ ַּעד ׁשֶ ּ ִּמי יֹוֵדַע ַכָמה ַחֵיי, ּס ופֹוְסִקים"ּ ּ ְָוַעל ָכְרֲחך , ּ ּ

ְפָרִטיות ָכל יֹום ּבִ ַּהַכָוָנה ּבְ ּּ קׂשְּוָחָכם ֵחן ֶוֱאֶמת  ִּדְבֵרי ִפי. ּ , ָּפַתִים ִיׁשָ
ין ט(פֹות ּ ַהתֹוְסּרוׁשְּכֵפי ם, .)'ִּגּטִ   .ַּעֵין ׁשָ

ַּהָגאֹון ַהַצִדיק מֹוֵרינו ָהַרב ִיְצָחק ַאְיִזיק ִמִזיִדיְטׁשֹוב( ּ ּ ּּ(  

ֵאָלה ַּהִאם ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ְסֻעַדת ִסיום ַגם ַעל , ֱאמֹר ָנא ִלי :ׁשְ ּ ּ ּ
ִּלמוד ֵסֶפר  ים ְסֻעַדת ִסיום ַאַחר ָכל ַמֶסֶכתְּכ, ּ ֵמַהזַֹהרֶאָחדּ עֹוׂשִ ּמֹו ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ,

ה ְלִעְנַין ְסֻעַדת ִמְצָוה ְּוָנְפָקא ִמיּנַ ֶעֶרב , ּ כֹוִרים ּבְ ְּוֵכן ְלִעְנַין ַתֲעִנית ּבְ
  .ֶּפַסח

ְּתׁשוָבה ִלימֹו:ּ לֹו ְוִהׁשְ ֲהָבָנה ֶאת ֵסֶפר ַהזַֹהר ּכֻ ה ַהלֹוֵמד ּבַ ּ ִהּנֵ ּּ ,
ָרֵאלּיוַכל ַלֲעׂשֹות ְס ִמְנַהג ִיׂשְ ת ִמְצָוה ּכְ ה ַגם ֶאת , ֻעּדַ ְּוָיכֹול ִלְפטֹר ּבָ ּ

ֶעֶרב ֶפַסח כֹוִרים ּבְ   .ַּהּבְ
ה אַֹרח ַחִיים ִסיָמן י( ֻהּנָ ֵאלֹות וְתׁשובֹות ִפְרֵחי ּכְ ּׁשְ ּ ּ   )ג"ּ

ּיֵם    )טז ּסִ ֲהָבָנה"ּ ֵמַהזַֹהר "ֵחֶלק ֶאָחד"ִמי ׁשֶ ּיוַכל ַלֲעׂשֹות " ּבַ
ל"ְּוַעל ִסּיום  - הְּסֻעָדה ִמְצָו ִגיְרָסא"ּ ֵסֶפר ַהזַֹהר "ּכָ ּ ָמִצינו "ּבְ

ָרֵאל ַלֲעׂשֹות ָאז ְסֻעַדת ִמְצָוה   ִּמְנַהג ִיׂשְ

ִסֵים ֵחֶלק ֶאָחד ֵמַהזַֹהר  ַּגם ִמי ׁשֶ ּ ּ ֲהָבָנה"ּ ּיוַכל ַלֲעׂשֹות ְסֻעָדה זֹו " ּבַ ּ
כֹוִרים ְּותֹוִעיל ַגם ְלִפְדיֹון ַתֲעִנית ּבְ ּ.  

כֹורֹות ַעּמוד רנֵּסֶפר ַת(   )ח"ֲּעִנית ּבְ

ָּאְמָנם ַעל ִסיום  ל ַהזַֹהר "ֵחֶלק ֶאָחד"ּ ִגיְרָסא"ּ ׁשֶ ָּמִצינו " ּבְ
פֹוְסִקים ַמֲחלֶֹקת   .ּּבַ

ִהְלָכתֹו ֵחֶלק א( ם וַבֵסֶפר ִסדור ֶפַסח ּכְ ַּעֵין ׁשָ ּ ּּ ּ   )ע"ק ּ ַעּמוד'ּ

ְּוַעל ִסיום  ָּכל ֵסֶפר ַהזַֹהר"ּ ִגיְרָסא ָמִצי"ּ ָרֵאל ַלֲעׂשֹות  ּבְ ּנו ִמְנַהג ִיׂשְ
ֶעֶרב ֶפַסח כֹוִרים ִמַתֲעִנית ּבְ ָּאז ְסֻעַדת ִמְצָוה ְוִלְפטֹר ּבְ ּ ּ.  
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ְֵסֶפר ֶדֶרך ֶאֶר( ּ   )ז"ַּעּמוד כ' ּץ ִמְנֲהֵגי ְיהוֵדי ֲאַרם צֹוָבה ֵחֶלק א"ּ

ָלה  )יז ָחְכַמת ַהַקּבָ לֹא רֹוִצים ַלֲעֹסק ּבְ ּגֹוְרִמים ֵאלו ׁשֶ ַּמה ׁשֶ ּ ּ ּּ  

ר ָחִציר", ֹול אֹוֵמר ְקָראק ׁשָ ַּהכֹל ֵהם ִכְבֵהמֹות , "ָּמה ֶאְקָרא ָכל ַהּבָ ּ
אֹוְכלֹות ָחִציר ֶדה" .ׁשֶ ְּוָכל ַחְסדֹו ְכִציץ ַהׂשָ ּ ים ְלַעְצָמם , "ּ עֹוׂשִ ָּכל ֶחֶסד ׁשֶ

ים תֹוָרה .עֹוׂשִ עֹוְסִקים ּבַ ַּוֲאִפלו ָכל ֵאלו ׁשֶ ּ ּּ ים ְלַעְצָמ, ּּ עֹוׂשִ ם ָּכל ֶחֶסד ׁשֶ
ים אֹותֹו ְזַמן ַוִיְזֹכר ִכי .עֹוׂשִ ּּבְ ּ ר ֵהָמה רוַח הֹוֵלך ְולֹא ָיׁשוב ּ ָּבׂשָ ְּ , ְלעֹוָלם ּ

יַח ְּוֶזה הוא רוַח ַהָמׁשִ ּ ּ.  

ֵיֵלך לֹו ִמן ָהעֹוָלם ְולֹא ָיׁשוב ָלעֹוָלם גֹוְרִמים ׁשֶ ּאֹוי ָלֶהם ִמי ׁשֶ ְ ּ ּ ,
ים ֶאת ַהתֹוָרה ְיֵבׁשָ עֹוׂשִ ֵאלו ֵהם ׁשֶ ּׁשֶ ּ ָחְכַמת , הּ ְולֹא רֹוִצים ַלֲעסֹק ּבְ

ָלה ִהיא י, ַּהַקּבָ ִמְסַתֶלֶקת ְנִביַעת ַהָחְכָמה ׁשֶ גֹוְרִמים ׁשֶ ּׁשֶ ּּ ה' ּ , ִּמֶמּנָ
ֶאֶרת ב ה' ְוִנׁשְ   .ְיֵבׁשָ

עֹוָלם גֹוְרִמים ֲעִניות ְוֶחֶרב וִבָזה ְוֶהֶרג ְוָאְבָדן ּבָ ּאֹוי ָלֶהם ׁשֶ ּ ּ ּ ּ.  

ִמְסַתֵל ְּוֶזה ָהרוַח ׁשֶ ּ ּ יַח, קּ ּהוא רוַח ַהָמׁשִ ּ ֱאַמר, ּ ּנֶ ְּוהוא רוַח . ְּכמֹו ׁשֶ ּ
ְּוהוא רוַח ָחְכָמה וִביָנה רוַח ֵעָצה וְגבוָרה רוַח ַדַעת ְוִיְרַאת. ַּהקֶֹדׁש ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ 

ם   .ַּהׁשֵ
ִּתקוֵני זַֹהר ִתקון ל( ּּ ּּ ּ'(  

ְטֶעה    )יח ּיִ ל ִלּמוד ַאף ׁשֶ ִּלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ְמרֹוָמם ַעל ּכָ ּּ
  ְקִריָאתֹוּבִ

ִּלמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ְמרֹוָמם ַעל ָכל ִלמוד ּּ ּ ׁשֶ, ּּ ַּגם לֹא ָיַדע ַמאי ּבְ
ְקִריָאתֹו, ָקָאַמר ִיְטֶעה ּבִ ָמה. ְּוַאף ׁשֶ ׁשָ ְּוהוא ִתקון ָגדֹול ַלּנְ ּּ ּּ.  

ע ְלַהִחיָד( ֶאְצּבַ ּא ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן"מֹוֶרה ּבְ   )ד"אֹות מ, ּ
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  –יז ק ֶּפֶר –

ִּדְבֵרי ָהִראׁשֹוִנים ַהְמָתֲאִרים ֶאת 
ָלה   ַּהַקּבָ

ָלה  )א דֹוֵלי ָהִראׁשֹוִנים ַהְמָתֲאִרים ֶאת ַהַקּבָ ִּדְבֵרי ּגְ ּ  

ינו ָכַתב ה ַרּבֵ ּמׁשֶ רוך הוא...ּ ל ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ַהתֹוָרה ֻכָלה ִמִפיו ׁשֶ ּ ְּ ּ ּ ּ ּ ּ... 
ַמִי ִריַאת ַהׁשָ ּהֹוִדיעֹו ְתִחָלה ִעְנַין ּבְ ּ ּ ְוַגם ֵכן ָכל ...ם ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאםּ ּ

ית ֵראׁשִ ה ּבְ ָבה וַמֲעׂשֵ ה ֶמְרּכָ ֲעׂשֵ ְנבוָאה ִמּמַ ֱאַמר ּבִ ַּהּנֶ  ְוַהּכֹל ...ּ
ֶרֶמז ֵפרוׁש אֹו ּבְ תֹוָרה ּבְ ִּנְכַתב ּבַ ּ ֲעֵרי  ...ּ ׁשַ ינו ּבְ ה ַרּבֵ ְמַסר ְלמֹׁשֶ ְּוָכל ַהּנִ

יָנה תֹו, ַהּבִ ַּהכֹל ִנְכַתב ּבַ ּ ִגיַמְטִריֹות ּ ֵתבֹות אֹו ּבְ ְרִמיָזה ּבְ ֵפרוׁש אֹו ּבִ ָּרה ּבְ ּ
צוַרת ָהאֹוִתיֹות ּאֹו ּבְ קֹוֵצי ָהאֹוִתיֹות וְבִכְתֵריֶהן...ּ ּ אֹו ּבְ ּ ִכי ָהְרָמִזים ...ּ

ה ִמִסיַני ָּהֵאלו לֹא ִיְתּבֹוְננו ֶאָלא ִמֶפה ֶאל ֶפה ַעד מׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ִין ָיבֹוא ...ּ ּ וִמּנַ
ִּויַגֶלה ָלֶהם ִסְתֵרי ַהֶמְרָכָבהְיֶחְזֵקאל  ּ ַהכֹל ִנְלַמד ֵמַהתֹוָרה. . ּ ְּכלֹוַמר ׁשֶ ּ ּ... 

ל ֱאֶמת ָלה ׁשֶ ָיֵדינו ַקּבָ ל ַהָקדֹוׁש , ּעֹוד ֵיׁש ּבְ מֹוָתיו ׁשֶ ל ַהתֹוָרה ׁשְ ּּכָ ּ
רוך הוא  ּּבָ ָט... .)ז"ַּדף פ' ַּעֵין זַֹהר ֵחֶלק ב(ְּ ּ וִמְפֵני ֶזה ֵסֶפר תֹוָרה ׁשֶ ּ ּ ָעה ּבֹו ּ

ָחֵסר ָמֵלא אֹו ּבְ אֹות ַאַחת ּבְ ָּפסול ּבְ ּ...  

ְבִרית ֶנֱאֶמֶנת ֵסֶפר ַהֶזה...ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא ּבִ ּ ְלָכל ַהִמְסַתֵכל ּבַ ּ ּ ְלַבל , ּּ
ר  ָדָבר ִמָכל ָהְרָמִזים ֲאׁשֶ בֹות ּבַ ִּיְסּבֹר ְסָבָרה ְוַאל ַיֲחׁשֹב ַמְחׁשָ ֲאִני ּ

ִסְתֵרי ַהתֹו ָבַרי ְולֹא , ִּכי ֲאִני מֹוִדיעֹו ֶנֱאָמָנה, ָרהּּכֹוֵתב ּבְ גו ּדְ לֹא ֻיּשְׂ ּׁשֶ ּ
ָלל  ִּיָוְדעו ּכְ ל ָחָכם, ֶּכל וִביָנהם ׂשֵּוׁשּבְּ ּזוָלִתי ִמִפי ְמֻקּבָ ל , ּ ְלאֶֹזן ְמַקּבֵ

ם ִלְראֹות  ַאל...ֵמִבין ֶּיֶהְרסו ֶאל ַהׁשֵ ם ֱאלֵֹקינו ֵאׁש אֹוְכָלה הוא, ּ ִּכי ַהׁשֵ ּ ּ ּ ,
אותֵא ְּוהוא ַיְרֶאה ֶאת ְרצוָייו ִמתֹוָרתֹו ִנְפָלאֹות, ּל ַקּנָ ּ ּ.  

ַהְקָדָמתֹו ְלֵפרוׁשֹו ַעל ַהתֹוָרה"ַרְמּבָ( ּן ּבְ ּ ּ(  
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ּן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַעד ַהּיֹום ַהֶזה לֹא ִנְגָלה ֵאִלּיָהו "ֵמַרְמּבָ  )ב ּ
י ִאם ְלמֹוִרי    ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה] י"ָהֲאִר[ּכִ

ְל ְָחן ָערוך ָהֲאִרְרֵאה ׁשֻ ַמִים(י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה "ּ ַער ַהׁשָ ַּמֲהדוַרת ׁשַ , א"תשכ, ּ

ַעל ִסְפֵרי ָהַרְמּבָ, )ג"ַּעּמוד צ ִדְבֵרי ַהסֹוד ָראוי ִלְסֹמך"ׁשֶ ְן ּבְ ּ ֱּהיֹות ְוהוא , ּ
ל ֵמֵאִלָיהו ִּקּבֵ ם. ּ י ֵמַרְמּבָ": ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ׁשָ ָכה ַעד ן ִזְכרֹונֹו ִלְבָר"ְוַדע ּכִ

י ִאם ְלמֹוִרי  ַּהיֹום ַהֶזה לֹא ִנְגָלה ֵאִלָיהו ּכִ ּ ִזְכרֹונֹו ] י"ָהֲאִר[ּּ
ַהְקָדַמת ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ְלֵעץ ַחִיים ".ִלְבָרָכה ְּוַעֵין ּבְ ּ ּּ.  

ַעל ֶפה ּבְ תֹוָרה ׁשֶ ְּיסֹוד ַהתֹוָרה ְוִעַקר ָהֱאמוָנה ְלַהֲאִמין ּבַ ּּ ּוִמי , ּּ
ֵאינֹו מֹוֶדה ְכַלל ָהֶאִפיקֹוְרִסיםׁשֶ ה ֲהֵרי הוא ּבִ ּ ּבָ ּ ְכִחיׁש  ְוֵכן ...ּ ל ַהּמַ ּכָ

ָבה  ה ֶמְרּכָ ית וַמֲעׂשֵ ֵראׁשִ ה ּבְ ִסְתֵרי ַהתֹוָרה וְבַמֲעׂשֵ ּּבְ ּ ִלים ּ ַהְמֻקּבָ
ִעְנְיֵני ָהֱאלֹקות רו ּבְ ִחּבְ ְסָפִרים ׁשֶ ִּמִפי ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבַ ּ ּּ אי , ּ ַוּדַ

ַּגם הוא ִנְקָרא ֶאִפיקֹורֹוסׁשֶ ּ ה , ּ ֲהֵרי ָכל ֵאלו ַהְדָבִרים ֲהָלָכה ְלמֹׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ
ַעל ֶפה ּבְ ָאר ַהתֹוָרה ׁשֶ ִּמִסיַני ֵהם ִעם ׁשְ ָכַתב ָהַרְמּבָ, ּּ ּוְכמֹו ׁשֶ ן ִזְכרֹונֹו "ּ

אורֹו ַלתֹוָרה  ְתִחַלת ּבֵ ִּלְבָרָכה ּבִ ּ   ].ֶּנְעַתק ִלְפֵני ֶזה[ּ
ֱּאמוִנים ַהַקְדמֹון ְלָהַרב יֹוֵסף ִאיְרַגסֵסֶפר ׁשֹוֵמר ( ִנָיה, ּ ַהְקָדָמתֹו ַהׁשְ ּּבְ ּ ּ(  

ָעְלָמא ְוִדְבֵרי   )ג ר ִסּפוִרים ּבְ ַהתֹוָרה ְמַסּפֵ אֹוֵמר ׁשֶ ן ָאָדם ׁשֶ ּּבֶ ּ
א, ֶהְדיֹוט עֹוָלם ַהּבָ ל ִדְבֵרי ַהתֹוָרה ֵהם  - ֵאין לֹו ֵחֶלק ּבָ ּּכָ ּ

ֵריֶהם ְלֵאלו -  ֶעְליֹוִניםְּדָבִרים ֶעְליֹוִנים ְוסֹודֹות ּ ַאׁשְ ּ
ָראוי ַהתֹוָרה ּכָ ִלים ּבְ ְסַתּכְ ּמִ ַּהַצִדיִקים ׁשֶ ּ ּ ּ ּ  

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ָאַמר, ַרּבִ ר ָנׁש ּדְ ָהא אֹוַרְייָתא , ַּווי ְלַההוא ּבַ ּדְ
ָעְלָמא ָּאָתא ְלַאֲחָזָאה ִספוִרין ּבְ ֶהְדיֹוֵטי, ּ ּוִמִלין ּדְ ּו ֲּאִפיל, ְּדִאי ָהִכי. ּ

ִזְמָנא ָדא ד אֹוַרְייָתא, ּּבְ ִמִלין ְדֶהְדיֹוֵטי, ֲאָנן ַיְכִלין ְלֶמְעּבַ ּּבְ ָבָחא , ּ ּוִבׁשְ
ַּיִתיר ִמֻכְלהו ּ ִּאי ְלַאֲחָזָאה ִמָלה ְדָעְלָמא. ּ ֲּאִפילו ִאיּנון ַקְפִסיֵרי , ּ ּ ּ

ְלטֹוִנים(, ְּדָעְלָמא ִרים ְוׁשִ ְֶדֶרך ֱאֶמת, ׂשָ יַנְייהו ִמִל )ּ ִּאית ּבֵ ִאי . ּין ִעָלִאין ַיִתירּ
ְתַרְייהו ְייהו אֹוַרְייָתא, ָּהִכי ֵנִזיל ֲאּבַ יד ִמּנַ ְּכַהאי ַגְווָנא, ְּוַנְעּבֵ ל ֶּאָלא . ּ ּכָ

אֹוַרְייָתא ִּמִלין ִעָלִאין ִאיּנון, ִּמִלין ּדְ ּ   ...ְּוָרִזין ִעָלִאין, ּ

ֵּכיָון ְדַנְחַתת ְלַהאי ָעְלָמא ּ ין ִּאי ָלאו ְדִמְתַלּבְ, ּ ָהֵני ְלבוׁשִ א ּבְ ּׁשָ
ל, ְּדַהאי ָעְלָמא ְּוַעל ָדא ַהאי ִספור ְדאֹוַרְייָתא .ָלא ָיִכיל ָעְלָמא ְלִמְסּבַ ּּ ּ ,

א ְדאֹוַרְייָתא ְּלבוׁשָ א ִאיהו . ִּאיהו. ּ ַההוא ְלבוׁשָ יב ּדְ ָחׁשִ ַּמאן ּדְ ּ ּ
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ׁש ִּתיַפח רוֵחיה, ְּוָלא ִמָלה ַאֲחָרא, אֹוַרְייָתא ַמּמָ ּ ּא ְיֵהא ֵליה ְוָל, ּּ
ָאֵתי ָעְלָמא ּדְ ִוד . ּחוָלָקא ּבְ ך ָאַמר ּדָ ִגין ּכַ ְּתִהִלים קיט(ְּבְ ַּגל ֵעיַני ' :)ּ

יָטה ִנְפָלאֹות ִמתֹוָרֶתך ְָוַאּבִ א ְדאֹוַרְייָתא. 'ּ ַּמה ִדְתחֹות ְלבוׁשָ ּּ.  

א ְדִאְתֲחֵזי ְלכָֹלא, ָּתא ֲחֵזי ִּאית ְלבוׁשָ ּ ין ַכד, ּ ְּוִאיּנון ִטְפׁשִ ּ  ָחָמאן ּ
ִפיָרא א ְדִאְתֲחֵזי לֹון ׁשַ ְלבוׁשָ ְּלַבר ָנׁש ּבִ ּ ָּלא ִמְסַתְכִלין ַיִתיר, ּ יבו . ּּ ֲּחׁשִ

א ְּדַההוא ְלבוׁשָ ּ ּגוָפא, ּ בו ְדגוָפא, ּ ַּוֲחׁשִ ְמָתא, ּּ   .ִנׁשְ

ְּכַהאי ַגְווָנא  ִּאית ָלה גוָפא, אֹוַרְייָתאּ ּ ְּוִאיּנון ִפקוֵדי אֹוַרְייָתא, ּ ּּ ּ ,
ּרון גוֵפי תֹוָרהְּדִאְק ּ ין. ּּ ְלבוׁשִ א ּבִ ׁשָ ַּהאי גוָפא ִמְתַלּבְ ּ ִאיּנון , ּ ּּדְ

ַהאי ָעְלָמא ִּספוִרין ּדְ ָעְלָמא. ּ ין ּדְ ַההוא , ִּטְפׁשִ ֵלי ֶאָלא ּבְ ָּלא ִמְסַתּכְ ּּ
א ְּדִאיהו ִספור ְדאֹוַרְייָתא, ְּלבוׁשָ ּּ ָמה, ְּוָלא ַיְדֵעי ַיִתיר, ּּ ְּוָלא ִמְסַתְכֵלי ּבְ ּ 

א ְּדִאיהו ְתחֹות ַההוא ְלבוׁשָ ּ ּּ ַיְדִעין ַיִתיר. ּ ִּאיּנון ּדְ ָלן , ּ ָּלא ִמְסַתּכְ
א ְלבוׁשָ גוָפא, ּּבִ ֶּאָלא ּבְ א, ּ ִאיהו ְתחֹות ַההוא ְלבוׁשָ ּּדְ ּ ּ ַּחִכיִמין ַעְבֵדי . ּ

ְּדַמְלָכא ִעָלָאה ּ טוָרא ְדִסיַני, ּ ִּאיּנון ְדַקְיימו ּבְ ּּ ּ ָּלא ִמְסַתְכֵלי ֶא, ּ ָּלא ּ
ְמָתא ִנׁשְ ְּדִאיִהי ִעָקָרא ְדכָֹלא אֹוַרְייָתא ַמָמׁש, ּבְ ּ ּּ ) ּוְלַעְלָמא(ּוְלִזְמָנא . ּ

ָאֵתי אֹוַרְייָתא, ּדְ ְמָתא ּדְ ִנׁשְ ְמָתא ּדְ ִנׁשְ ָלא ּבְ   .ְּזִמיִנין ְלִאְסַתּכְ

א, ָּהִכי ָנֵמי ְלֵעיָלא, ָּתא ֲחֵזי ְמָתא, ְּוגוָפא, ִּאית ְלבוׁשָ , ְוִנׁשְ
ְמָתאְוִנׁשְ ַמָיא ְוֵחיֵליהֹון. ְמָתא ְלִנׁשְ א. ּׁשְ ִּאֵלין ִאיּנון ְלבוׁשָ ּ ּוְכֶנֶסת . ּ

ָרֵאל ָּדא גוָפא, ִיׂשְ ּ ְמָתא, ּ ָלא ְלִנׁשְ ָרֵאל, ִּדְמַקּבְ ְּדִאיִהי ִתְפֶאֶרת ִיׂשְ ְוַעל . ּ
ְמָתא ָּדא ִאיהו גוָפא ְלִנׁשְ ּּ ָר. ּ ְמָתא ְדַאָמָרן ָדא ִתְפֶאֶרת ִיׂשְ ִּנׁשְ ּ , ֵאלּ

ְּדִאיִהי אֹוַרְייָתא ַמָמׁש ְמָתא. ּ ְמָתא ְלִנׁשְ א ִאיהו ֲעִתיָקא , ְוִנׁשְ ּּדָ ּ
א יׁשָ ָדא. ַקּדִ ְּוכָֹלא ָאִחיד ָדא ּבְ ּ.  

ַּווי ְלִאיּנון ַחָייַבָיא ּ אֹוַרְייָתא ָלאו ִאיִהי ֶאָלא , ּ ָאְמֵרי ּדְ ּּדְ
ָעְלָמא ִּספוָרא ּבְ ְלבו, ּ ְּוִאיּנון ִמְסַתְכֵלי ּבִ ּּ א ָדא ְוָלא ַיִתירּ ּׁשָ ִאין . ּ ַזּכָ
יַקָייא ִּאיּנון ַצּדִ ָקא ֵיאות, ּ ּדְ אֹוַרְייָתא ּכַ ֵלי ּבְ ִמְסַתּכְ ּּדְ ַחְמָרא ָלא . ּ

ַקְנָקן א ָדא. ָּיִתיב ֶאָלא ּבְ ְלבוׁשָ ַּכך אֹוַרְייָתא ָלא ְיִתיב ֶאָלא ּבִ ּ ּ ְ ְּוַעל ָדא . ּ
ֵעי ְלִאְסַתְכָלא ָּלא ּבָ ָמה ְד, ּ ֶּאָלא ּבְ אּ ִּאית ְתחֹות ְלבוׁשָ ְּוַעל ָדא ָכל ִאיּנון . ּ ּ ּ

ְּוָכל ִאיּנון ִספוִרין, ִּמִלין ין ִאיּנון, ּּ ְּלבוׁשִ ּ.  
ַהֲעלְֹתך ַדף קנ' זַֹהר ֵחֶלק ג ( ת ּבְ ָּפָרׁשַ   .)ב"ָּ
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רוׁש   )ד ר ְלֵעיל ִמּפֵ ְזּכַ אור ַהזַֹהר ַהּנִ ּּבֵ ָלם"ּּ   "ַּהּסֻ

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ אֹוֵמראֹוי ְלאֹות, ַרּבִ ָאה , ֹו ָאָדם ׁשֶ י ַהתֹוָרה ּבָ ּּכִ
טות ְוִדְבֵרי ֶהְדיֹוט  ַפׁשְ ְּלַסֵפר ִספוִרים ּבְ ּ ּ ו ְוָלָבן ְוַכדֹוֶמה[ּ ל ֵעׂשָ ִּכי , ]ּׁשֶ

ְזַמן ַהֶזה ָאנו ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות תֹוָרה ִמִדְבֵרי ֶהְדיֹוט, ִּאם ֵכן ֲּאִפלו ּבַ ּ ּ ּּ ּ ְועֹוד , ּ
ָאה[ם ְוִא. יֹוֵתר ָיִפים ֵמֶהם ֲּאִפלו , ְּלַהְראֹות ִדְבֵרי ָהעֹוָלם] ַּהתֹוָרה ּבָ ּ

יֵניֶהם ְדָבִרים ְמֻעִלים יֹוֵתר ִליֵטי ָהעֹוָלם ֵיׁש ּבֵ ּׁשַ ְִאם ֵכן ֵנֵלך ַאֲחֵריֶהם , ּּ ּ
ה ֵמֶהם תֹוָרה ְבֵרי ַהתֹוָרה ֵהם ֶּאָלא . ְּכאֹותֹו ָהאֶֹפן, ְּוַנֲעׂשֶ ל ּדִ ּכָ ּׁשֶ

ָבִרים ֶעְליֹוִנים   . ְוסֹודֹות ֶעְליֹוִניםּדְ

ָיְרָדה ָלעֹוָלם ַהֶזה...ַּהתֹוָרה ּ ֵכיָון ׁשֶ ּ ֵאלו , ּ ת ּבְ ׁשֶ ִּאם לֹא ָהְיָתה ִמְתַלּבֶ ּ
עֹוָלם ַהֶזה  ּבָ ים ׁשֶ ַּהְלבוׁשִ ּ ֵהם ַהִספוִרים ְוִדְבֵרי ֶהְדיֹוט[ּ ּׁשֶ ּ לֹא ָהָיה ָיכֹול , ]ּ

ְּוַעל ֵכן ִספור ַהֶזה ׁשֶ. ָהעֹוָלם ִלְסּבֹל ּ ּ ל ַהתֹוָרהּ ה ׁשֶ תֹוָרה ִהיא ְלבוׁשָ ּּבַ ּּ ִמי . ּ
ָבר ַאֵחר ׁש ְוֵאין ּבֹו ּדָ אֹותֹו ַהְלבוׁש הוא תֹוָרה ַמּמָ ב ׁשֶ חֹוׁשֵ ּׁשֶ ּ ּ ּ ,

א ִּתַפח רוחֹו ְולֹא ִיְהֶיה לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ ִּמׁשום ֶזה ָאַמר ָדִוד. ּּ ּ  ַּגל, ּ
יָטה ִנְפָלאֹות ִמתֹוָרֶתך ֵָעיַני ְוַאּבִ יט[, ּ ְּדַהְינו ְלַהּבִ ִמַתַחת ] ּ ַּמה ׁשֶ ּ

ל ַהתֹוָרה ה ׁשֶ ִּלְלבוׁשָ ּ ּ.  

ְרֶאה ַלכֹל, ּּבֹא וְרֵאה ֵּיׁש ְלבוׁש ַהּנִ רֹוִאים ָאָדם , ּ ים ְכׁשֶ ְּוֵאלו ַהִטְפׁשִ ּ ּּ ּ
ְלבוׁשֹו, ָּלבוׁש ָיֶפה ְרֶאה ָלֶהם ָהדור ּבִ ּנִ ּׁשֶ ֵּאין ִמְסַתְכִלים יֹוֵתר, ּ ְוָדִנים [, ּ

ֹּו ַעל ִפי ְלבוׁשֹו ֶהָהדוראֹות ּ ִבים ֶאת ַהְלבוׁש ְכגוף , ]ּ ְּוחֹוׁשְ ּּ , ]ָהָאָדם[ּ
ִבים גוף  ְּוחֹוׁשְ ָמתֹו] ָּהָאָדם ְכמֹו[ּ ֵּיׁש ָלה גוף, ַּהתֹוָרהְּכֵעין ֶזה ִהיא . ִנׁשְ ּ ּ ,

ְקָראֹות גוֵפי תֹוָרה ְּוהוא ִמְצוֹות ַהתֹוָרה ַהּנִ ּּ ׁש . ּּ ּגוף ַהֶזה ִמְתַלּבֵ ּ ּ
ל עֹוָלם ַהֶזהּבִ ֵהם ִספוִרים ׁשֶ ים ׁשֶ ְּלבוׁשִ ּ עֹוָלם ֵאיָנם , ּּ ּבָ ים ׁשֶ ְפׁשִ ַּהּטִ

ְלבוׁש ַההוא  ִלים ֶאָלא ּבַ ִּמְסַתּכְ ּ ּּ הוא ִספור ַהתֹוָרהּ ּׁשֶ ּ  ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ,ּּ
ֵיׁש ַתַחת ְלבוׁש ַההוא, יֹוֵתר ֶמה ׁשֶ ְּוֵאיָנם ִמְסַתְכִלים ּבַ ּ ּ ּּ ּ י. ּ ֵּאלו ׁשֶ ּ ֹוְדִעים ּ

הוא ַתַחת ַהְלבוׁש  גוף ׁשֶ ְלבוׁש ֶאָלא ּבַ ִלים ּבַ ּיֹוֵתר ֵאיָנם ִמְסַתּכְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ
ְַעְבֵדי ַהֶמֶלך ָהֶעְליֹון, ַהֲחָכִמים. ַּההוא ַהר ִסיַני, ּ ָעְמדו ּבְ ֵאיָנם , ּאֹוָתם ׁשֶ

ָמה  ׁשָ ּנְ ִּמְסַתְכִלים ֶאָלא ּבַ ּ תֹוָרה[ּ ּבַ הוא ִעַקר ַהכֹל, ]ּׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ תֹוָרה ַמָמׁש,ּ ּ .
תֹוָרה ּבַ ָמה ׁשֶ ל ְנׁשָ ָמה ׁשֶ ׁשָ ּנְ ל ּבַ ְּוֶלָעִתיד ָלבֹוא ֲעִתיִדים ְלִהְסַתּכֵ ּ.  

ַּאף ָכך הוא ְלַמְעָלה, ּּבֹא וְרֵאה ְ ֵיׁש ְלבוׁש, ּ ּׁשֶ ּגוף, ּ ָמה, ּ ָמה , ְנׁשָ ּוְנׁשָ
ָמה ׁשָ ַמִים וְצָבָאם ֵאלו ֵהם ְלבוׁש. ַלּנְ ַּהׁשָ ּ ּּ ִהיא [ָרֵאל ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ, ּ ׁשֶ
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ַּהַמְלכות ָמה] ּ ׁשָ ל ַהּנְ ִּהיא גוף ַהְמַקּבֵ ָרֵאל, ּ ִהיא ִתְפֶאֶרת ִיׂשְ ְּדַהְינו [, ּׁשֶ ּ
ָמה, ]ְּזֵעיר ַאְנִפין ׁשָ ְּוַעל ֵכן ַהַמְלכות ִהיא ִגלוף ַלּנְ ּּ ּ ּ ִּכי ְזֵעיר ַאְנִפין [, ּ ּ

גוף ָמה ּבְ ה ְכמֹו ְנׁשָ ׁש ּבָ ִּמְתַלּבֵ ָמה ]. ּּ ׁשָ ָרֵאל ַהּנְ זֹו ִתְפֶאֶרת ִיׂשְ ָאַמְרנו ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ
ּהוא ַהתֹוָרה ַמָמׁש ּ ִדּבור ַהָסמוך[, ּ ְזַכר ְלֵעיל ּבַ ַמת ַהתֹוָרה ַהּנִ ְְדַהְינו ִנׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ ,

ה ִמְסַתְכִלים ַהֲחָכִמים ּבָ ּׁשֶ ּ ָמה ֶזה הוא ַעִתיָקא , ]ּ ׁשָ ָמה ַלּנְ ּוְנׁשָ ּ ּ
א יׁשָ ּבֹו ִיְסַתְכלו ֶל[, ַקּדִ ּׁשֶ ּ ָסמוך, ָעִתיד ָלבֹואּ ְזַכר ְלֵעיל ּבְ ְַכּנִ ּ ּ ְּוַהכֹל , ]ּ

ֶזה ְזֵעיר ַאְנִפין[, ָּאחוז ֶזה ּבְ ׁש ּבִ א ִמְתַלּבֵ ַעִתיָקא ַקִדיׁשָ ּׁשֶ ּ ּוְזֵעיר ַאְנִפין , ּ ּ
ַמְלכות ׁש ּבְ ִריָא, ִּמְתַלּבֵ עֹוָלמֹות ּבְ ּוַמְלכות ּבְ ָי"ה ְיִציָר"ּ ה ְוָכל "ּה ֲעׂשִ

ַהתֹוָרה ֵאיָנה יֹוֵתר אֹוי ]. ְצָבָאם ִעים ָהאֹוְמִרים ׁשֶ ְּלֵאלו ָהְרׁשָ ּ ּ ּ
ְלַבד פור ּבִ ִּמִסּ ְלבוׁש ְולֹא יֹוֵתר, ּ ְּוֵהם ִמְסַתְכִלים ּבַ ּ ּ ֵריֶהם . ּ ַאׁשְ

ָראוי תֹוָרה ּכָ ִלים ּבַ ְסַתּכְ יִקים ַהּמִ ַּהַצּדִ ּ ּ ּ.  
ֵּפרוׁש ַה( ֻּסָלם"ּ ם" ּ   )ַּלזַֹהר ׁשָ
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  –יח ֶּפֶרק  –

ִּהְתַגלות ֵסֶפר ַהזַֹהר ּ ּ ּ  
ַּקְדמות ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש  )א ּ ּ  

ְתַגָלה ֵסֶפר ַהזַֹהר ּנִ ֵּמָאז ׁשֶ ּ ְגְמָרה ֲעִריָכתֹו , ּ ּנִ ִנים ְלַאֲחֵרי ׁשֶ ְּכֶאֶלף ׁשָ
ן יֹוַחאי ְוַחְבַרָיא ִדיֵלי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַּעל ְיֵדי ַרּבִ ִפיַע ְלִחזוק ָהֱאמוָנה, ּהּ ִּהׁשְ ּ ּ ּ ,

ָרֵאל, ָּמָקָתהַהֲע ֶקֶרב ַעם ִיׂשְ סוָסה ַוֲהָפָצָתה ּבְ ּּבִ ּ ּ ּ.  

ֵהִאיר ְוָזַרח ִמן ֵסֶפר ַהזַֹהר ָּהאֹור ַהָגדֹול ְכזַֹהר ָהָרִקיַע ׁשֶ ּ ֵהִאיר , ּ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ך ְלַעם ּבְ ְתקופֹות ַהחֹׁשֶ ְָלָאֶרץ ְוַלָדִרים ָעֶליָה ַגם ּבִ ּ ּ ים , ּ ְזַמּנִ ּבִ

ים ר ַה, ָקׁשִ ָרֵאלַּכֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ י ַעם ּבְ ְּוָסְבלו , ֶחֶרב ִהְתנֹוְסָסה ֵמַעל ָראׁשֵ
ִית וִמחוץ ֵּמֶחְרַפת ָרָעב וֵמאֹוְיִבים ִמּבַ ּ ּ ּ.  

ֶזה ֶפֶלא ְכָלל ְּוֵאין ּבְ ן יֹוַחאי ְוַחְבַרָיא ִדיֵליה, ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִּכי ַרּבִ ּ ּ ,
ינו ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא וַמְלֲאֵכי ֶעְליֹו ה ַרּבֵ ּמׁשֶ ַּהֶטַבע ְוָהעֹוָלמֹות ֻכָלם, ןּ ּ ּ ,

ְק ּנִ ָתִפים ֵהם ִליִציָרה ֲחׁשוָבה זֹו ׁשֶ ּׁשֻ   .ּ ֵסֶפר ַהזַֹהרָראּ

ֵּיׁש ָהרֹוִצים ְלַאֵחר ֶאת ְזַמן ִחּבור ֵסֶפר ַהזַֹהר ְלַדְעָתם , ּ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ ּ
ָרם ָהיו ְמֻאָחִרים יֹוֵתר ִמְזַמן ַר ֲּחָלִקים ִמֵסֶפר ַהזַֹהר ְמַחּבְ ּּ ן ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּבִ

  .יֹוַחאי

ָּאְמָנם ְכָבר ָכַתב ַעל ֶזה ָהַרב ְירוָחם ַלְייֶנער ּ ר ֵמַראְדִזין "ָהַאְדמֹו, ּ
  :ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ֵּזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה

ְמעו ַהְטָענֹות ְכָבר ִנׁשְ ֵּמַאַחר ׁשֶ ּ ָּאנו ַמֲחִזיִקים , ְּולֹא ָחׁשו ָלֶהן, ּ
ָמְצאו ַטַעם ָנכֹון ּׁשֶ לֹא ָלחוׁש ָלֶהןּ ּ ׁשֶ ּ.  

ָרֵאל   )ב לֹוֵמי ֱאמוֵני ִיׂשְ לו ׁשְ ָלה ְוַהּסֹוד ִקּבְ ּתֹוַרת ַהַקּבָ ּ ּ ּ
ּבִִמ ל ִדְבֵרי ָהֲאִרי,ל" ַזי"ַרׁשְ ד ַעל ֵסֶפר ַהזַֹהרל"ַזּ ּכָ  ְוָכל ,ּ ְמֻיּסָ

ם טֹוב  ִּדְבֵרי ַעל ׁשֵ ָרֵאל ּבַ י ִיׂשְ ד ַעל ִדְבֵרי ַהזַֹהר ל"ַזַרּבִ ּ ְמֻיּסָ ּ



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]355[                   אֹור

ָר,ל"ַזָהֲאִריְו ים ַעל ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁשל"ַזא " ְוַהּגְ רוׁשִ ַתב ּפֵ ּ ּכָ ּ ּ ,
תֹוַרת ַהזַֹהר וַמֲאִמיִנים ּבֹו ְּוָכל ְתִמיֵמי ֶדֶרך הֹוְלִכים ּבְ ּ ְ ּ ּ  

ם יך ׁשָ ְוַמְמׁשִ ּ:  

ָרֵאל לֹוֵמי ֱאמוֵני ִיׂשְ ם וְבתֹוָרתֹו,ּׁשְ ֵ ַהּשׁ ֲאִמיִנים ּבַ לו , ּ ַהּמַ ְּוִקּבְ
הֶּאת ַהתֹו ַיד מׁשֶ ה ְוֶאת ַהתֹוָרה ַהְמסוָרה ַעל ֶפה ּבְ ַיד מׁשֶ ָּרה ַהָכתוב ּבְ ּ ּּ ּּ ,

ר  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ַרּבִ ָלה ְוַהּסֹוד ֵמֵאת ַהַתּנָ לו ֶאת תֹוַרת ַהַקּבָ ִּקּבְ ּ ּּ
  .יֹוַחאי

ָלה "ָהֲאִרּוָמָרן  ל ְיסֹוֵדי ַהַקּבָ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַהָקדֹוׁש ָיַסד ּכָ ּ
לֹו ים ָעָליוּ ַעל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּׁשֶ ְּוָכַתב ֵפרוׁשִ ּוְגאֹון ֻעֵזנו. ּ ָרֵאל , ּּ ְקדֹוׁש ִיׂשְ

ּוְפֵארו ינו , ּ ּמֹוֵרנו ְוַרּבֵ ם טֹוב ּ ַעל ׁשֵ ָרֵאל ּבַ י ִיׂשְ ִּזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַרּבִ
א ל ֲחִסיִדים, ַהּבָ ֲעֵרי ַה, ֲאִביֶהם ׁשֶ תֹוַרת ׁשַ ֵהִאיר ָלעֹוָלם ּבְ ָחְכָמה ׁשֶ

ְּוַהְתבוָנה ְוַהַדַעת ּ ָנה ְיסֹוֵדי ַהֲחִסידות ַעל ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש , ּ ּּבָ ּ ּ
ים ַאֲחָריו . י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ְוִסְפֵרי ָהֲאִר ְּוהוא ְוַתְלִמיָדיו ַהְקדֹוׁשִ ּ

ֵבאור ִדְבֵרי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ִּלְמדו ֶאת ְצנוִעים ָחְכָמה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

י ּנו ַהְגָרְוַרּבֵ ר ָהָיה ְכֶאָחד ִמן ָהִראׁשֹוִנים ,א ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ּ ּ ֲאׁשֶ
ים ַעל ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ...ּ ְוָכל ָרז לֹא ָאִניס ֵליה ... ַתב ֵפרוׁשִ ּּכָ ּ ּ  ְוָהִאְדָרא ּ

א ְוַהִסְפָרא ִדְצִניעוָתא ְוַהִתקוֵני זַֹהר ה ַקִדיׁשָ ַּרּבָ ּּ ּּ ּ ּוְבֵבאוִרים ַעל ַהׁשֻ, ּ ּ ְלָחן ּ
ָּערוך ֵמִביא ְמקֹורֹות ִמִדְבֵרי ַהזַֹהר ּ ְ ֶרך הֹוְלִכים  ...ּ ְְוָכל ְתִמיֵמי ּדֶ ּ

תֹוַרת ַהזַֹהר וַמֲאִמיִנים ּבֹו ּּבְ ּ.  
  )ּר ֵמַראְדִזין ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה"ַּהְקָדַמת ֵסֶפר זַֹהר ָהָרִקיַע ְלָהַאְדמֹו(

ל ֵסֶפ ים ְמַיֲחִסים ֶאת ֲעִריָכתֹו ׁשֶ י ַרּבִ ְלַאַחר ַרּבִ ּר ַהזַֹהר ַלדֹורֹות ׁשֶ ּ ּ

ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ יֵמי ָהָאמֹוָרִאים, ׁשִ ֵסֶפר . ּבִ ל ָאמֹוָרִאים ּבְ ַּעל נֹוְכחוָתם ׁשֶ
יל ְרנֹוּבִ י ַנחום ִמְטׁשֶ ַּהזַֹהר כֹוֵתב ָהַרב ַרּבִ ּ ּ   :ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ּ

תֹו ּבַ יג אֹור ַהָגנוז ׁשֶ זֹוֶכה ְלַהׂשִ ִּמי ׁשֶ ּ ּ ּ יט ִמסֹוף , ָרהּ ַעל ְיֵדי ֶזה ַמּבִ ּׁשֶ
הֶֹוה ִמָיד, ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו הוא ַעָתה ּבַ ָמה ׁשֶ ָּאז ֵאין ִחלוק ֶאְצלֹו ּבְ ּ ּ ּ ּ ,

ִיְהֶיה ְלדֹורֹות ּוֵבין ַמה ׁשֶ ּ זַֹהר ַמה . ּ ן יֹוַחאי ּבַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְּוָלֵכן ָאַמר ַרּבִ
ָאַמר  ֶ ר ּבַ] ָהָאמֹוָרא[ּשׁ ה ּבַ הַרּבָ ה ּדֹורֹות, ר ַחּנָ ּמָ ָהָיה ַאַחר ּכַ ְוֵכן , ׁשֶ

לֹום ינו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ָּאְמרו ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל מׁשֶ ּ ּ ָרָאה , ּ ׁשֶ
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ב ְודֹוֵרׁש י ֲעִקיָבא יֹוׁשֵ ה, ֶאת ַרּבִ ָהָיה ַאַחר דֹורֹות ַהְרּבֵ ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ ְוָכל , ּ
ַעל ְיֵדי ֶזה ֵמֲחַמת  או ָלאֹור ַהָגנוזׁשֶ ּתֹוָרָתם ּבָ ּ ין , ּּ ם ֵאין ִחלוק ּבֵ ְּוׁשָ ּ

ִּמָיד וְלדֹורֹות ּ.  
ת ַצו(   )ְּמאֹור ֵעיַנִים ָפָרׁשַ

הוא  צוָרתֹו ְכִפי ׁשֶ ה ֶנֱעַרך ַהזַֹהר ּבְ ּבָ ֵּיׁש ָהרֹוִאים ֶאת ַהְתקוָפה ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ְ ּ
ְתקוַפת ַהְגאֹוִנים -ְּלָפֵנינו  ּּכִ ִנים ְלַא, ּ ְמעֹון ֵמאֹות ׁשָ י ׁשִ ַּחר ְפִטיַרת ַרּבִ

ן יֹוַחאי  ה"ָּהַרב ַאְבָרָהם ָגאַלְנִטי ּבְ(ּבֶ ַלח ַדף קנ" אֹור ַהַחּמָ ת ַוִיׁשְ ַּלזַֹהר ָפָרׁשַ ּּ   ..)ט"ּ

לוי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש  )ג ֵּסֶדר ּגִ ּּ ּ  

ל  י ַאְבָרָהם ְזכות ִנְדַפס ֶקַטע ִמְכַתב ַיד ׁשֶ ֵסֶפר יוֲחִסין ְלַרּבִ ּּבְ ּ ּ י ּ ַרּבִ
ל ָהַרְמּבָ(ּן ַעכֹו ִמִיְצָחק ְד ל ָידוַע ְוַתְלִמידֹו ׁשֶ ַּהְמַגֶלה ָלנו ַכָמה ֻעְבדֹות , )ן"ְּמֻקּבָ ּ ּ ּ ּ

ר ְלִהְתַגלות וִפְרסום ֵסֶפר ַהזַֹהר ֶקׁשֶ יֹוֵתר ּבְ ֲּחׁשובֹות ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ.  

יֵדי ַהֻמְסְלִמים  ה ַעכֹו ּבִ ׁשָ ר ִנְכּבְ ַּכֲאׁשֶ ּ סֹוף ַהֵמָאה ַה(ּ ָיָצא , )13 -ּּבְ
י ִיְצָחק ְד ּן ַעכֹו ְלַסֵפרִמַרּבִ ר ", ּ ְזַמּנֹו ֵסֶפר ַהזַֹהר ֲאׁשֶ ַּלֲחקֹר ֵכיַצד ִנְמָצא ּבִ ּ

ְמָעָרה נֹו ּבַ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְוַרּבִ י ׁשִ ה ַרּבִ   : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו,"ָּעׂשָ

ָרִאיִתי ִכי ְדָבָריו ֻמְפָלִאים ּוִמְפֵני ׁשֶ ּ ּ ֲאבו ִמָמ, ּ ִּיׁשְ , קֹור ָהֶעְליֹוןּ
ל ְלִתי ְמַקּבֵ ִפיַע ּבִ ַּהַמְעָין ַהַמׁשְ ּ ּ ם ְכבֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ּ רוך ׁשֵ ּּבָ ּּ ְ ,

ֲאָלה ֶאת ַהַתְלִמיִדים ָּרַדְפִתי ַאֲחָריו  ָיָדם ְדָבִרים ָּוֶאׁשְ ְמָצִאים ּבְ ַּהּנִ
ְּגדֹוִלים ִמֶמּנו ּ א ָלֶהם סֹודֹות ֻמְפָלִא, ּ ִלים ִמֶפה ֶאל ֵמַאִין ּבָ ּים ְמֻקּבָ

ר לֹא ִנְתנו ִלָכֵתב, ֶּפה ֲּאׁשֶ ּ ם ְמבָֹאִרים ְלָכל קֹוֵרא ֵסֶפר, ּ ְולֹא , ְּוִנְמְצאו ׁשָ
ֵאָלִתי ֹזאת ְמֻכָונֹות ָּמָצאִתי ְתׁשובֹוֵתיֵהם ַעל ׁשְ ּ כֹה ְוֶזה , ּ ֶזה אֹוֵמר ּבְ

כֹה   ...אֹוֵמר ּבְ

ֵאָלִתי ַמְעִתי אֹוְמִרים ִלי ַעל ׁשְ ֱאָמן ָהַרְמּבָ, ּׁשָ י ָהַרב ַהּנֶ ן "ּכִ
ָרֵאל ְלָקָטלֹוְנָיא ִלְבנֹו ַלח אֹותֹו ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ְוֵהִביאֹו , ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשָ

י ִליאֹון ...ָּהרוַח ְלֶאֶרץ ֲאָרגֹון ה ּדִ י מׁשֶ ַיד ֶהָחָכם ַרּבִ ְוֵיׁש . ְוָנַפל ּבְ
ְמ י ׁשִ ר ַרּבִ ֵמעֹוָלם לֹא ִחּבֵ ן יֹוַחאי ֵסֶפר ֶזהּאֹוְמִרים ׁשֶ י , עֹון ּבֶ ֲאָבל ַרּבִ

ם ַהכֹוֵתב ה ֶזה ָהָיה יֹוֵדַע ׁשֵ ה ֶזה ְדָבִרים , ּמׁשֶ י מׁשֶ ּוְבכֹחֹו ִיְכתֹב ַרּבִ ּ ּ
  .ֻּמְפָלִאים ֵאֶלה

ֵלם ַדף פ( ֵּסֶפר יוֲחִסין ַהׁשָ ּ   )ְז ָוֵאיָלך"ּ
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ֵסֶפר ַהזַֹהר ִנְתַח ֵסֶפר ַהיוֲחִסין ׁשֶ ַּעל ַהְסָבָרא ּבְ ּ ּּ י ּ ר ַעל ְיֵדי ַרּבִ ּבֵ
ה ִדי ִליאֹון ֻקְנְטֵרסֹו , ּמׁשֶ י ָדִוד לוְרָיא ּבְ ְּכָבר ָכַתב ַהָגאֹון ַרּבִ ּ ּ ּ ַּקְדמות "ּ

ר , ְלהֹוִכיַח" ֵּסֶפר ַהזַֹהר ה ִדי ִליאֹון ִחּבֵ ָהַרב מׁשֶ ר ִלְהיֹות ׁשֶ ִאי ֶאְפׁשָ ּׁשֶ
ה ִדי ִליאֹון ִסְפֵרי ַר) א: ְוהֹוָכחֹוָתיו ְלֶזה. ֶּאת ֵסֶפר ַהזַֹהר י מׁשֶ ּּבִ

ַּהְידוִעים ָלנו  ָקל"ֵסֶפר (ּ ָאְפָים ) "ָּהִרמֹון"ְוֵסֶפר " ַּהִמׁשְ ׁשֹוִנים ֵהם ּבְ
ִּמֵסֶפר ַהזַֹהר ֶהם ַכָמה ְדָבִרים ַהסֹוְתִרים ְלִדְבֵרי ַהזַֹהר, ּ ְּוֵיׁש ּבָ ּ ּ ּ ַכָמה ) ב. ּ ּּבְ

ה ִדי ִליאֹון ֵמִביא ֶא י מׁשֶ ַרּבִ ְּמקֹומֹות ְכׁשֶ ּת ִדְבֵרי ַהזַֹהר ְכָמקֹור ּ ּ ּ
לֹא ֵהִבין ָכָראוי ֶאת ִדְבֵרי ַהזַֹהר, ִלְדָבָריו ִּלְפָעִמים מוָכח ׁשֶ ּ ּ ּּ ַכָמה ) ג. ּ ּּבְ

ה ִדי ִליאֹון מוָבִאים ְכָבר ְדָבִרים  י מׁשֶ ָקְדמו ִלְתקוַפת ַרּבִ ְּסָפִרים ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ּ
זַֹהר ַּהמֹוִפיִעים ּבַ ֵס, ּ ִמֶזה מוָכח ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ה ִדי ּ י מׁשֶ ֶּפר ַהזַֹהר ָקַדם ְלַרּבִ ּ

  .ִליאֹון

ִּסְפֵרי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוִסְפֵרי ָהֲאִר  )ד ַעל "ּ י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוַהּבַ
ם טֹוב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה י רוַח , ׁשֵ ִדים ַעל ּפִ ָלם ְמֻיּסָ ֵּהם ּכֻ ּ

  ַּהקֶֹדׁש

ִּסְפֵרי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוִסְפֵרי ָהֲאִר ם טֹוב י "ּ ַעל ׁשֵ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוַהּבַ
ֵּהם ֻכָלם ְמֻיָסִדים ַעל ִפי רוַח ַהקֶֹדׁש, ְּוַכיֹוֵצא, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּ ּ ּּ ּ ,

ֱאֶמת ַרך ּבֶ ְוְמעֹוְרִרים ֶאת ָהָאָדם ְמאֹד ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ ְְוָצִריך . ... ּ

ַתְכִלית ָהִרחוק ִמִסְפֵר ְּלִהְתַרֵחק ְמאֹד ּבְ ְּוִאסור ָגדֹול ... , ּי ַהֶמְחָקִריםּ ּּ
ִלים ְמאֹד ֶאת ָהֱאמוָנה , ְמֹאד ְמאֹד ִלְלמֹד אֹוָתם ִּכי ֵהם פֹוְגִמים וְמַבְלְבּ ּ ּ ּ

ה ְתִמימות, ַּהְקדֹוׁשָ ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵמֶהם ְכָלל ְוהֹוֵלך ּבִ ֵרי ִמי ׁשֶ ַּאׁשְ ְ ִּכי לֹא , ּ
ֵאֶלה ֵחֶלק ַיֲעקֹב ְוכו ּּבְ ַחת ְלַבל ְְוָצִריך. 'ּ י ׁשַ ּ ִלְברַֹח ֵמֵהם ְלַמֵלט ַנְפׁשֹו ִמּנִ

לֹום ד עֹוָלמֹו ְלַגְמֵרי ָחס ְוׁשָ ינו ִזְכרֹונֹו . ְיַאּבֵ פוֵמיה ְדַרּבֵ ּוַמְרְגָלא ּבְ ּ ּ ּּ ּ
ַלח ָלנו ֶאת ֶנֱאַמן ,ִלְבָרָכה לֹוַמר ר ׁשָ ם ַעל ֲאׁשֶ ּ ִכי טֹוב ְלהֹודֹות ַלַהׁשֵ ּ ּ

נו ה ַרּבֵ יתֹו הוא מׁשֶ ּּבֵ לֹוםּ הֹוִציא אֹוָתנו ִמָכל ַהְמבוכֹות, ּ ָעָליו ַהׁשָ ּׁשֶ ּּ ּ ,
ִלי ׁשום ֲחִקירֹות  ם ּבְ ַהׁשֵ ְּוָנַתן ָלנו ֶאת ַהתֹוָרה ְוִצָוה ָעֵלינו ְלַהֲאִמין ּבַ ּ ּ ּּ ּ

ּוְלַקֵים ֶאת ָכל ִדְבֵרי ַהתֹוָרה ְוַהִמְצוֹות ִכְפׁשוָטן, ְּכָלל ּּ ּ ּּ ּ זֹוֶכה . ּ ֵרי ִמי ׁשֶ ַּאׁשְ

ְתִמימות ְוכוֵליֵל ּך ּבִ ּ ְ'.  
ֶרְסֶלב אֹות תז"ֵּסֶפר ַחֵיי מֹוֲהַר(   )ן ִמּבְ
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ֵּסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוָהֲאִר  )ה ל ִדְבֵריֶהם "ּ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּכָ
לֹום ינו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ י ִאיׁש ַעד מׁשֶ ִלים ִאיׁש ִמּפִ ְּמֻקּבָ ַמה , ּ

רוַח ֶהם ָהָיה ּבְ ִחְדׁשו ּבָ ּׁשֶ ּ ּ בֹוַה ְמֹאדּ ַמְדֵרָגה ּגָ ּ ַהקֶֹדׁש ּבְ ּ ,
ה ִמין ְמֹאד ֶאת ֱאמוָנֵתנו ַהְקדֹוׁשָ ּוְמַחְזִקין וְמַקּיְ ּ ּ ּ ּּ  

ֵּסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוָהֲאִר ּבִי "ּ רֹו ָהַרׁשְ ִחּבְ י "ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשֶ
רוַח ַהקֶֹדׁש ְוַעל ִפי ֵאִלָיְוַחְבַרָיא ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ּּבְ ּ ּ , ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכהּהו ּ

ינו  ה ַרּבֵ ִלים ִאיׁש ִמִפי ִאיׁש ַעד מׁשֶ ְבֵריֶהם ְמֻקּבָ ל ּדִ ּּכָ לֹוםּ . ָּעָליו ַהׁשָ
ַמְדֵרָגה ָגבֹוַה ְמאֹד רוַח ַהקֶֹדׁש ּבְ ֶהם ָהָיה ּבְ ׁשו ּבָ ִחּדְ ּוַמה ׁשֶּ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ּוְמַחְזִקין וְמַקְיִמין ְמאֹד ֶאת ֱאמוָנֵתנו ַהְקדֹו ּ ּ ּ ּּ ִהְתִחיָלה ּ ה ׁשֶ ׁשָ
לֹום  ָ ּוְמָזְרִזים ְמאֹד ְלַקֵים תֹוַרת ', ְּוכוֵּמַאְבָרָהם ָאִבינו ָעָליו ַהּשׁ ּּ

ָכל ְפָרֶטיָה ְוִדְקּדוֶקיָה ה ּבְ ּמׁשֶ ֵהֶפך , ּ ְוְלַהְבִדיל ִסְפֵרי ַהֲחִקיָרה ֵהם ּבְ ּ ּ
ִּמָכל ֶזה ַכָידוַע וְמֻפְרָסם ּ ּ ּ ֵאינֹו ַמְטֶעה, ּ ֵרי ִמי ׁשֶ ֶהםַאׁשְ ,  ֶאת ַעְצמֹו ּבָ

ֱאֶמת ַלֲאִמתֹו ּובֹוֵחר ּבָ ּ.  
ֶרְסֶלב אֹות תח"ֵּסֶפר ַחֵיי מֹוֲהַר( ּתֶֹכן ְדָבָריו, ן ִמּבְ ּ(  

ְכָתב  ּבִ ְבֵרי ַהתֹוָרה ׁשֶ ל ּדִ ים ֵעינֹו ְוִלּבֹו ֵהיֵטב ַעל ּכָ ׂשִ ּמֵ ִּמי ׁשֶ
ּוְבַעל ֶפה ָכל ִסְפֵרי ַתַנ, ּ ים ְו"ְך ְוׁשַ"ּּבְ ִּסְפֵרי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּס וִמְדָרׁשִ ּ

יִקים ֲאִמִתִיים "ְוִכְתֵבי ָהֲאִר ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוִסְפֵרי ַהַצּדִ ּ ּ
דֹוֵרנו ּבְ מֹו ֶאָחד, ּׁשֶ ם ֶאָחד וׁשְ ֵ י ַהּשׁ ָלם ְיִעידון ְוַיִגידון ּכִ ּּכֻ ּ ּּ ּ.  

ִגלו ...  ְפָלִאים ְוַהּנֹוָרִאים ׁשֶ ים ַהּנִ ְּוֵכן ָכל ַהִחדוׁשִ ּּ ּ ּ ְּגדֹוֵלי ַהַצִדיִקים ּ ּ ּ
ַרך ְלָכל ֶהָחֵפץ  ֵני ֲעִלָיה ֻכָלם ְיִעידון ְוַיִגידון וְמַגִלין ֱאלֹקותֹו ִיְתּבָ ְּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ֱאֶמת ִאי , ּבֶ ְכלֹו ׁשֶ ֵעיֵני ׂשִ ל מֹוֶדה ַעל ָהֱאֶמת ָיִבין ְוִיְרֶאה ּבְ י ּכָ ּכִ
ֵא ים ּכָ י ְלַגלֹות ִחּדוׁשִ ֶכל ֱאנֹוׁשִ ר ְלׂשֵ ֶּאְפׁשָ ׁשום אֶֹפןּ ֶּלה ּבְ י ִאם ,ּ  ּכִ

ם ְצָבאֹות ָיְצאו ֵ ַחְסּדֹו הֹוִפיַע ֲעֵליֶהם ,ֵּמֵאת ַהּשׁ ַרך ּבְ ְ ְוהוא ִיְתּבָ ּ
ְפָלאֹות ְוַהּנֹוָראֹות ָהֵאֶלה ל ַהּנִ ַהתֹוָרה הוא , ִנְמָצא. ְּוהֹוִדיָעם ּכָ ּׁשֶ ּ

ַרך ְֵעדות ַעל ֱאלֹקותֹו ִיְתּבָ ּ ַּעל ֵכן ִנְקֵראת ַהתֹוָר, ּ   ".ֵּעדות"ה ּ
ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ֶפַסח ֲהָלָכה ט( ּּ(  



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]359[                   אֹור

י ִאם אֹוָתם    )ו ים ומוָסר ּכִ ל ְדרוׁשִ ֵּאין ִלְלֹמד ְסָפִרים ׁשֶ ּ ּ ּ
י ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַּההֹוְלִכים ַעל ּפִ ּ  

ים ומוָסר ִכי  ל ְדרוׁשִ ֵאין ִלְלמֹד ְסָפִרים ׁשֶ ָּאַמר ׁשֶ ּ ּ ּ ִאם אֹוָתם ּ
ַּההֹוְלִכים ַעל ִפי ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּ ים , ּ ְגָמָרא וִמְדָרׁשִ ּּבִ

ְּוִסְפֵרי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוִסְפֵרי ָהֲאִר ּ ְוֵכן ָכל ַהְסָפִרים ,י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ּ ּ
ֵהם  רו ַהַצִדיִקים ַהְסמוִכים ְלדֹורֹוֵתינו ׁשֶ ִחּבְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ נוִיים ַעל ְיסֹודֹות ַהְרֵרי ּ ּּבְ

ם טֹוב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַעל ׁשֵ ּקֶֹדׁש ַעל ִפי ִדְבֵרי ַהּבַ ֵהם ִסְפֵרי ָהַרב . ּ ׁשֶ
ַּהָקדֹוׁש ִמפֹוְלָנָאה ְּוֵסֶפר ִלקוֵטי ֲאָמִרים, ּ ב עֹוד ַכָמה ְסָפִרים . ּ ְּוָחׁשַ ּ

טֹוב ְלָלְמָדם ָּכֵאֶלה ׁשֶ ּ ִכיל ָיִבי. ּ ְּוַהַמׂשְ ּן ֵמֵאָליו ַעל ִפי ְדָבִרים ָהֵאֶלה ּ ּּ
ֶהם, ֵמֵאיֶזה ְסָפִרים ִלְרַחק ּוְבֵאיֶזה ְסָפִרים ִיְתַחֵזק ְוֹיאַחז ּבָ ַּהְינו אֹוָתם . ּ

ים ְוִסְפֵרי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש  נוִיים ַרק ַעל ִפי ַהְגָמָרא וִמְדָרׁשִ ֵהם ּבְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ
ַע"ְוָהֲאִר ם טֹוב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכהי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוַהּבַ יֹאַחז , ל ׁשֵ ֵרי ׁשֶ ַּאׁשְ
ֶהם   .ּבָ

ֶרְסֶלב אֹות תי"ֵּסֶפר ַחֵיי מֹוֲהַר(   )ן ִמּבְ
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  –יט ֶּפֶרק  –

ַּמדוַע לֹא ִנְתַגָלה ֵסֶפר ַהזַֹהר  ּ ּ ּ ּ
  ְּלַהַקְדמֹוִנים

ָלה ֵסֶפ  )א דֹורֹו ִנְתּגַ ט ְמָבֵאר ַמדוַע ּבְ י ְיהוָדה ַחּיָ ַּרּבִ ּ  – ּר ַהזַֹהרּּ
ּוִבְזכות ָעַסק ּ   ֵּגרוׁש ְסָפַרד ִמִּנצֹול ִּסְפֵרי ַהזַֹהר ֶלֱאֹסף ׁשֶ

ָזִכינו ֶאל ֵסֶפר ַהזַֹהר ֵרינו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנו ׁשֶ ַּאׁשְ ּּ ּ לֹא ָזכו , ּ ַּמה ׁשֶ ּ ּ
ר ָקְטָנם ָעָבה ִמָמְתֵנינו ַּקְדמֹוֵנינו ֲאׁשֶ ת , ּּ ׁשֶ ְּכמֹו ַרב ַהאי ָגאֹון ְוַרב ׁשֵ ּ

ָּגאֹון ְוָהַרב ֱאִליֶעֶזר ִמַגְרַמְיָזא ְוָהַרְמּבָ ּבָ"ן ְוָהַרֲאָב"ּ א ְוַהֲחָכִמים "ד ְוָהַרׁשְ
לֹא ָטֲעמו ִמִדְבׁשֹו, ֲּאֵחִרים זוָלָתם ּׁשֶ ּ ם לֹא ִנְתַגָלה, ּ ְזַמּנָ ִּכי ּבִ ּ ּ.  

ְּוַאל ִתְתַמה ִמֶזה ּ ַוַדאי , ּ ִּכי ּבְ ּלֹא ִנְתַגָלה ַעד ַהּדֹור ָהַאֲחרֹוּ ר ּ ן ֲאׁשֶ
ֲּאַנְחנו ּבֹו ַהיֹום ֵסֶפר ַהִתקוִנים . ּ ְּוִסיוַע ְלֶזה ָמָצאִתי ּבְ ּּ ּ ּסֹוף ִתקון ו[ּ ּ ְוֶזה ] 'ּ

ְמעֹון: ְלׁשֹונֹו י ׁשִ ָּאַמר ֵליה ֵאִלָיהו ְלַרּבִ י ַכָמה ַזָכָאה ַאְנְת : ּּ י ַרּבִ ַּרּבִ ּ ּ ּ
ְְדֵמַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך ּ ּ ִיְתַפְרְנסו ַכָמה ִעָלּּ ּּ ּ ּי ַעד ְדִאְתַגְלָייא ְלַתָתֵאי ֵאּ ּ ּ

סֹוף יֹוַמָיא ַפְחתֹו , ּּבְ ְבֶתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָזתֹו ְוִאיׁש ֶאל ִמׁשְ ּוְבִגיֵניה ְוׁשַ ּּ ּ ּ ּ
ָּתׁשובו ּ   .ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו, ּ

ֵסֶפר ַהזַֹהר ָהָיה ָעִתיד ִלְהיֹות ָגנוז ְּמבָֹאר ִמָכאן ׁשֶ ּ ּּ ּוְבאֹותֹו ְזַמן , ּ
ְתָרָאהִּיְתַהּנו  ָיבֹוא ָדָרא ּבַ ִּמֶמּנו ָהֶעְליֹוִנים ְוֵהם ַהַמְלָאִכים ַעד ׁשֶ ּ ּ ָאז , ּּ ׁשֶ

ִּיְתַגֶלה ַלַתְחתֹוִנים ּ ּ יַח, ּ ּוִבְזכות ָהעֹוְסִקים ְוַהְמַטְפִלים ּבֹו ָיבֹוא ָמׁשִ ּ ּ ,
תֹו ִסּבָ ם ּבְ ִּכי ְתַמֵלא ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ַהׁשֵ ּּ ּ ה , ּ ר ֶזה ִיְהֶיה ִסּבָ ְקרֹוָבה ֲאׁשֶ

  ...ְלִביָאתֹו

י ַיֲעקֹב ַחָיט ָעָליו  ן ַלֲאדֹוִני ֶהָחָכם ְוָחִסיד ַרּבִ ַּוֲאִני ְיהוָדה ּבֵ ּ
לֹום ְסָפַרד ָטַעְמִתי ְמַעט ְדַבׁש ְואֹורו ֵעיַני, ַּהׁשָ ְהיֹוִתי ּבִ ּּבִ ּ י , ּ ְּוָנַתִתי ֶאל ִלּבִ

ָחְכָמה ִיָמְּוָהַלְכִתי ֵמַחִיל ֶאל , ִּלְדרֹׁש ְוָלתור ּבְ ַּחִיל ֶלֱאסֹף ָכל ַמה ׁשֶ ּ א ֵצּ
ְזַכר  ֵּמַהֵסֶפר ַהּנִ ָיָמיו לֹא ִנְדַפס ֲעַדִין ֵסֶפר ַהזַֹהר[ּ ּּבְ צוַרת , ּ ְּוָהָיה ָנפֹוץ ּבְ

ְמָצא , ]ֻקְנְטֵרִסים ָיִדי ֵמַהּנִ ֻרּבֹו ָהָיה ּבְ ְּוָאַסְפִתי ְמַעט ֹפה וְמַעט פֹה ַעד ׁשֶ ּּ ּ
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ִּמֶמּנו ָכל ַוֲאִני ַמֲאִמין ֱא. ּ י ְזכות ֶזה ָעַמד ִלי ּבְ ּמוָנה ְגמוָרה ּכִ ּ ּּ
ֵגרוׁש ְסָפַרד ר ְמָצאוִני ּבְ ַּהְתָלאֹות ָהָרעֹות ֲאׁשֶ ּ ר ָכל ׁשֹוְמָעם , ּ ֲּאׁשֶ

ֵתי ָאְזָניו ִּתַצְלָנה ׁשְ ּּ.  
י ְיהוָדה ַחָיט ְלִסְפרֹו ִמְנַחת ְיהוָדה( ַּהְקָדַמת ַרּבִ ּּ ּ(  
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  –כ ֶּפֶרק  –

י ׁשִ ר יֹוַחאי ַתְלִמיד ַרּבִ ְּמעֹון ּבַ
י ֲעִקיָבא   ֻמְבָהק ְלַרּבִ

ִא  )א ן יֹוַחאי ָהָיה ֶאָחד ִמן ַהַתּנָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ דֹוִלים ַּרּבִ ים ַהּגְ
ִני ִית ׁשֵ ן ּבַ ַאַחר ֻחְרּבַ ִני ׁשֶ דֹור ַהׁשֵ ּּבַ ּ  

ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ א"רֹאׁש ַה, ַרּבִ ַתְת" ַּחְבַרָיא ַקִדיׁשָ ִהׁשְ ּׁשֶ ּפו ּ
ִחּבור ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּּבְ ּ ִא, ּ דֹור ָּהָיה ֶאָחד ִמן ַהַתּנָ ּים ַהְגדֹוִלים ּבַ ּ
ִני ִית ׁשֵ ן ּבַ ַאַחר ֻחְרּבַ ִני ׁשֶ ל ַמְלכות רֹוִמי ַעל , ַּהׁשֵ ְזַמן ְגֵזרֹות ָקׁשֹות ׁשֶ ּּבִ ּ

ָרֵאל ָאר ַחְבֵרי ַה. ַעם ִיׂשְ י ֶאְלָעָזר : ֵהם" ַחְבַרָיא"ׁשְ נֹוַרּבִ א, ּבְ י ַאּבָ , ַרּבִ
י ְיהוָדה ר ַיֲעקֹב, ַּרּבִ י יֹוִסי ּבַ י ִיְצָחק, ַרּבִ ר ַרב, ַרּבִ י ִחְזִקָיה ּבַ י , ַּרּבִ ַרּבִ

י יֹוָסא, ִּחָיא י יֹוִסי ְוַרּבִ   .ַרּבִ

ֵמרֹון  )ב ָרֵאל ּבְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ן יֹוַחאי נֹוַלד ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְוֶנֱאַסף , ַרּבִ
יו לֶא יֹום ַל, ןֵמרֹוּבְ ַעּמָ ֹעֶמר"ּבְ יֹום ַל ג ּבָ ֹעֶמר"ּבְ   ג ּבָ

ָרֵאל ֶאֶרץ ִיׂשְ ן יֹוַחאי נֹוַלד ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ א ַהָדגול ַרּבִ ַּהַתּנָ ּ ֶאֶרץ , ּ ּבְ
ְכָפר ֵמרֹוןֶאְוֶנֱאַסף , ַּהָגִליל ַבע ָיִמים ּבַ ּל ַעָמיו ָזֵקן וׂשְ לֹא ַהְרֵחק ֵמִעיר , ּּ

יֹום ַל, ְצָפת ֹעֶמר"ּבְ   .ג ּבָ

ּבִ  )ג י "ַרׁשְ דֹול ַרּבִ ל ַהַתּנָא ַהּגָ ְבָהק ׁשֶ ּי ָהָיה ַתְלִמידֹו ַהּמֻ ּ
  .ֲעִקיָבא

י ֲעִקיָבא א ַהָגדֹול ַרּבִ ל ַהַתּנָ ָּהָיה ַתְלִמידֹו ַהֻמְבָהק ׁשֶ ּ ָקָרא אֹותֹו , ּּ ּׁשֶ
ִני"   ".ּבְ

  .)ְּמִעיָלה ַדף ז(

ת ַהַתְלִמ ן יֹוַחאי ָהָיה ֵמֲחֵמׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ י ֲעִקיָבא ַּרּבִ ל ַרּבִ יִדים ׁשֶ
י  ל ַרּבִ ָעה ֶאֶלף ַתְלִמיִדים ׁשֶ ִרים ְוַאְרּבָ ֵמתו ֶעׂשְ ַחִיים ַאֲחֵרי ׁשֶ ֲארו ּבַ ׁשְ ּנִ ּׁשֶ ּ ּּ ּ
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ה ַתְלִמיִדים ֶהֱעִמידו ְוֶהֱחִזיקו ֶאת ַהתֹוָרה , ֲעִקיָבא ְּואֹוָתם ַהֲחִמׁשָ ּּ ּ ּ
ה ַההוא ְזַמן ַהָקׁשֶ ּּבַ ּ ּ.  

  :)ב"ְּיָבמֹות ַדף ס(

ּבִ  )ד ָרק ֵאֶצל "ַרׁשְ ְבֵני ּבְ ָנה ּבִ ֵרה ׁשָ לֹׁש ֶעׂשְ ך ׁשְ ֶמׁשֶ ְי ָלַמד ּבְ

י ֲעִקיָבא   .ַרּבִ

ְבֵני  ן יֹוַחאי ִלְלמֹד תֹוָרה ּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֵּתֶכף ַאַחר ִנׂשוָאיו ָהַלך ַרּבִ ְּ ּ ּ
י ֲעִקיָבא יַבת ַרּבִ יׁשִ ָרק ּבִ לֹׁש ֶע, ּבְ ך ׁשְ ֶמׁשֶ ב ְוָלַמד ּבְ ם ָיׁשַ ָנה ְׁשָ ֵרה ׁשָ ׂשְ

ך ָכל ְזַמן ֶזה ֶמׁשֶ ֵביתֹו ּבְ ִלי ְלַבֵקר ּבְ ִּמּבְ ְ ּ.  
ה ֶפֶרק כַּוִיְקָרא(   )ח, א"ּ ַרּבָ

ּבִ  )ה ֹמַע תֹוָרה "ַרׁשְ ֵבית ַהּסַֹהר ִלׁשְ ּי ָמַסר ַנְפׁשֹו ַלֲחֹדר ּבְ
י ֲעִקיָבא   .ֵמַרּבֹו ַרּבִ

ַרּבֹו ַהָדגול ָהְיָתה ָכל ָכך ְְדֵבקותֹו ּבְ ּ ּ ּ ּּ י ֲעִקיָבא ַעד , ּ ֱאַסר ַרּבִ ּנֶ ְכׁשֶ ּׁשֶ
ֵבית ַהסַֹהר ְּוִנְתַפס ּבְ ם , ּ ן יֹוַחאי ַנְפׁשֹו ַלֲחדֹר ְלׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָמַסר ַרּבִ

מַֹע ִמֶמּנו תֹוָרה ִּלׁשְ ּ ּ.  
ְּפָסִחים ַדף קי(   .)ב"ּ

יִרין ּכֲֹחך   )ו ֲאִני ובֹוַרֲאך ַמּכִ ַָדּיֶך ׁשֶ ָ ָּ ּ  

הותֹו ֵאֶצל ַרּבֹו ַר ֵעת ׁשְ י ֲעִקיָבא ִהְסִתיר ֶאת ַגְדלותֹו ֵמֵעיֵני כֹלּּבְ ּּבִ ּ ּ ּ ,
ָאַמר ָעָליו ַרּבֹו  ֲאִני ובֹוַרֲאך ַמִכיִרין ֹכֲחך"ַעד ׁשֶ ַָדֶיך ׁשֶ ָ ָּ ּ ּ ּ ְּכִדְלַהָלן, "ּ ּ.  

י  אַאָאַמר ַרּבִ ה : ּבָ ִראׁשֹוָנה ָהָיה ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמַמּנֶ ְסֹוֵמך [ּּבָ

ְסִמיַכת ֲחָכִמים י ֲעִקיָבא ...ְלִמיָדיוֶּאת ַת] ּבִ י ֵמִאיר ְוֶאת -  ְוַרּבִ  ֶאת ַרּבִ
ְמעֹון י ׁשִ י ֵמִאיר ְתִחָלה: ָאַמר. ַרּבִ ב ַרּבִ ֵּיׁשֵ ְמעֹון . ּ י ׁשִ ִּנְתַכְרְכמו ְפֵני ַרּבִ ּ ּ ּ

ב אֹותֹו ִלְכלום [ ֵאינֹו חֹוׁשֵ ָהָיה סֹוֵבר ׁשֶ ה( –ּׁשֶ י ]. )ְּפֵני מׁשֶ ָאַמר לֹו ַרּבִ
ַּדֶי: ֲעִקיָבא ֲאִני ובֹוַרֲאך ַמִכיִרין כֲֹחך ּ ָך ׁשֶ ָ ָּ ּ כֲֹחך, ְּכלֹוַמר[ּ ך ׁשֶ ַָמִכיר ֲאִני ּבְ ָּ ּ 

ָּגדֹול הוא י ֵמִאיר, ּ הוא יֹוֵתר ָזֵקן ִמְמך,ְוַרּבִ ָ ׁשֶ ּ ְתִחָלה,ּ ב ּבִ ֵיׁשֵ ּ ָאַמְרִתי ׁשֶ ּ ּ ,
ה(   ].)ְּפֵני מׁשֶ

ְלִמי ַסְנֶהְדִרין ֶפֶרק א( ְּירוׁשַ   )'ֲהָלָכה ב' ּ
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יו ֵמֹרב ִהְת   )ז ּנָ ֲחרו ׁשִ ׁשְ ּנִ ך ַתֲעִניִתים ַעד ׁשֶ ל ּכָ ה ּכָ ַּעּנָ ּ ְ

  ַּהַתֲעִנּיֹות

י ֲעִקיָבא ָהְיָתה ַעד ְכֵדי ָכך ַרּבֹו ַרּבִ ְְדֵבקותֹו ּבְ ּ ּ ּ ַפַעם ַאַחת, ּ ַאֲחֵרי , ּׁשֶ
י, ְּפִטיַרת ַרּבֹו ל ַרּבִ לֹא ָהְיָתה ִלְכבֹודֹו ׁשֶ ְפַלט ִמִפיו ִאְמָרה ׁשֶ ּנִ ְּכׁשֶ ּ ּ 

ְִנְצַטֵער ַעל ֶזה ָכל ָכך, ֲעִקיָבא ּ ֲחרו ְו, ּ ׁשְ ּנִ ה ָכל ָכך ַתֲעִניִתים ַעד ׁשֶ ִּהְתַעּנָ ּ ְ ּ ּ
יו ֵמֹרב ַהַתֲעִניֹות ּנָ ּׁשִ ּ.  

  :)ב"ָּנִזיר ַדף נ (

ׁשַ  )ח ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ן יֹוַחאי"ְּסָתם ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ּס הוא ַרּבִ

ׁשַ ְזַכר ּבַ ּנִ ָּכל ָמקֹום ׁשֶ ּ ְמעֹוןַרּבִ"ס "ּ ן -ְסָתם " י ׁשִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּ הוא ַרּבִ
  .יֹוַחאי

ֵּפרוׁש ַרׁשִ( בועֹות ַדף ב"ּ ּי ׁשָ ּ(:  

ל   )ט ן יֹוַחאי ַוֲחֵבָריו ָהיו ִעַקר ַהִתקון ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַּרּבִ ּּ ּּ
י ֲעִקיָבא ָלה ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש , ַּתְלִמיֵדי ַרּבִ ּגִ ַּעל ְיֵדי ׁשֶ ּּ

ְּוַהִתקוִנ ּ   יםּ

ן  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ י ֲעִקיָבא ָהָיה ַעל ְיֵדי ַרּבִ ל ַתְלִמיֵדי ַרּבִ ִּעַקר ַהִתקון ׁשֶ ּּ ּ ּ
יֹוֵתר ְלַתֵקן ... יֹוַחאי ַוֲחֵבָריו ֶזה ּבְ ן יֹוַחאי ָעַסק ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִּכי ַרּבִ ּ

ַּהִצְמצוִמים יך אֹור ָהֵאין סֹוף ְל, ּ ִחיַנת ֵכִלים ְלַהְמׁשִ ְְלַתֵקן ּבְ ּ ַּגלֹות ּ
עֹוָלם ְפָרט ָהִאְדָרא , ֱּאלֹקותֹו ּבָ ִחיַנת ָכל ֵסֶפר זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבִ ֶזהו ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ

א ְוִאְדָרא זוָטא יך ְוִתֵקן ְוִגָלה ִצְמצוִמים ִנְפָלִאים . ַּרּבָ ַעל ְיֵדי ֶזה ִהְמׁשִ ּׁשֶ ּ ּ ְ

ִחיַנת ִמְצָחא ְוַעְיִנין ְוִתקוֵני ִדיְקָנא ַקִדי ֵהם ּבְ ּׁשֶ ּ ּ א ְוכוּ ִחיַנת ', ּׁשָ ֻכָלם ּבְ ּׁשֶ ּ
יג ַעל ְיֵדי ֶזה אֹור ָהֵאין סֹוף ַכָידוַע ומוָבן ְלָכל  ִּצְמצוִמים נֹוָרִאים ְלַהׂשִ ּ ּ ּּ ּ ּ

זַֹהר ָדא ִיְפקון ִמן ָגלוָתא. ְמַחְצֵדי ַחְקָלא ְּוַעל ֵכן ָאַמר ּבַ ּּ ּ ּ ּ.  
ְנָחה ( ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ְתִפַלת ַהּמִ ּ ּ   )ֲהָלָכה ז אֹות נוּ
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ע    )י ִרים ְוַאְרּבַ ל ָהֶעׂשְ ר יֹוַחאי ָהָיה ַהִתקון ׁשֶ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַּרּבִ ּ ּ
י ֲעִקיָבא   ֶּאֶלף ַתְלִמיֵדי ַרּבִ

ָעה ֶאֶלף  ִרים ְוַאְרּבָ ל ָהֶעׂשְ ר יֹוַחאי ָהָיה ַהִתקון ׁשֶ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַּרּבִ ּ ּ
ׁשְ ֵמתו ּבִ י ֲעִקיָבא ׁשֶ ַּתְלִמיֵדי ַרּבִ ּ ֶזהּ לֹא ָנֲהגו ָכבֹוד ֶזה ּבָ ִּביל ׁשֶ ּ ַּעל ֵכן , ּ

ֲחִביבוָתא ַתְלָין: .)זַֹהר ָנׂשא קכח(ָאַמר  ֲּאַנן ּבַ ּ.  

ּבִַּדְי   )יא ה ֵמאֹות ַסְפַסֵלי "ָקא ַעל ְיֵדי ַרׁשְ ּמָ ּי ִנתֹוְספו ּכַ ּ ּ
ְדָרׁש ֵבית ַהּמִ   ּבְ

ּבִ ְּוַעל ֵכן ִנְתַגְלֵגל ַעל ְיֵדי ַרׁשְ ּ תֹוְספו ַכָמה ָּקא ַהְזּי ַדְי"ּ ּנִ ּכות ׁשֶ ּ ּ ּּ
ַע י ְיהֹוׁשֻ ן ַגְמִליֵאל ְוַרּבִ ה ְדַרּבָ ַמֲעׂשֶ ֵבית ַהִמְדָרׁש ּבַ ֵּמאֹות ַסְפַסֵלי ּבְ ּּ ּ ּ.  

ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ְנִזיִקין ֲהָלָכה ד( ּ(  
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  –א ֶּפֶרק כ –

ה  ר יֹוַחאי ְלמֹׁשֶ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִּדמוי ַרּבִ ּ ּ
  ּינוַרּבֵ

ן   )א ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ה ְוַרּבִ מֹות מׁשֶ ׁשְ רוך הוא ָקָרא ּבִ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ
  יֹוַחאי

ינו ה ַרּבֵ ּנֹוַלד מׁשֶ מֹו , ֶּטֶרם ׁשֶ ׁשְ רוך הוא ּבִ ְּקָראֹו ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ה"ּ " מׁשֶ
י ֱאִליֶעֶזר ֶפֶרק ל( ִּפְרֵקי ְדַרּבִ ּ ַהָגהֹות ָהַר, ב"ּ ם ּבְ ְּוַעֵין ׁשָ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוֵכ. )ל"ַדּ ּן ִאיָתא ּבַ ּ
ן יֹוַחאי:)א"ַּדף ס' ֵחֶלק ג( ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ן יֹוָחאי:  ַעל ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִמן , ַרּבִ

ִריך הוא ָעְלָמא א ּבְ ּיֹוָמא ְדָבָרא קוְדׁשָ ְּ ִריך , ּ א ּבְ ְֲהָוה ִאְזְדַמן ָקֵמי קוְדׁשָ ּ ּ
ְתַכח ִעֵמיה, ּהוא ְּוִאׁשְ ּ א ּבְ. ּ ֵמיהְּוקוְדׁשָ ׁשְ ִּריך הוא ָקֵרי ֵליה ּבִ ּ ּ ְ.  

ַמִים   )ב ן יֹוַחאי ִנְגָלה ִמן ַהׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ינו וְלַרּבִ ה ַרּבֵ ְּלֹמׁשֶ ּ ּ
ם ֵמתו י ַנְפׁשָ דֹוְרׁשֵ ּׁשֶ ּ  

ם ְוָאַמר לֹו  ינו ִנְגָלה ֵאָליו ַהׁשֵ ה ַרּבֵ ְּלמֹׁשֶ מֹות ד(ּ ב " )יט, ׁשְ ְֵלך ׁשֻ

ֵּמתו ָכל ִּמְצָרִים ִכי ים ֶאתָהֲאָנ ּ ים ַהְמַבְקׁשִ ך ׁשִ ְמעֹון ּ ַגם ".ַָנְפׁשֶ י ׁשִ ְלַרּבִ
ת ן יֹוַחאי ָיְצָאה ּבַ ֵמית ֵקיָסר : קֹול ְוָאְמָרה-ּבֶ ָעַרְתֶכם ּדְ ְּצאו ִמּמְ

ּוָבְטִלי ְגֵזיָרֵתיה ּ ּ.  

לו   )ג ן יֹוַחאי ִהְסַתּכְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ינו ְוַרּבִ ה ַרּבֵ ּמׁשֶ ּּ
ִאיָר ְקַלְרָיא ַהּמְ ַאְסּפַ   הּבְ

ינו ָאְמרו ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ה ַרּבֵ ַּעל מׁשֶ ּ  :)ט"ְּיָבמֹות ַדף מ(ּ
ַאְסַפְקַלְרָיא ַהְמִאיָרה ִהְסַתֵכל ּבְ ּׁשֶ ּּ ן ְּוֵכן ָאְמרו ַעל , ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ

ר ְוִהְסַתֵכל :)ז"ַּסְנֶהְדִרין ַדף צ(יֹוַחאי  לֹא ּבָ ּ ַדֲעִייל ּבְ ּ ּ ַאְסַפְקַלּ ְרָיא ּּבְ
ִאיָרה   .ַהּמְ
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יַני   )ד לו תֹוָרה ִמּסִ ן יֹוַחאי ִקּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ה ְוַרּבִ ּמׁשֶ ּ  

ל תֹוָרה ִמִסיַני לֹום ִקּבֵ ינו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ּ ּ ְּכמֹו ֵכן ִאיָתא , ּּ
ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   :ַּגם ַעל ַרּבִ

ְמע י ׁשִ ִּמן יֹוָמא ְדִאְסַתִליק ִרּבִ ּ ּ ָרִזין ִעָלִאין ֲהוו ,'ֹּון ִמן ְמַעְרָתא כוּ ּ
יַנְייהו ִּמְסַתְכָלן ְוִאְתַגְלָיין ִמּבֵ ּ ּ ּ ְעָתא , ּ ִאלו ִאְתְייִהיבו ַהִהיא ׁשַ ּּכְ ּ ּ ּ

טוָרא ְדִסיַני   .ּּבְ
  :)ז"ַּדף רט' זַֹהר ֵחֶלק א(

ְיַתֵקן  ה ַמה ׁשֶ ָּרָאה מׁשֶ ּ ָהָיה ִניצּ ן יֹוַחאי ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ לֹו ַרּבִ ֹּוץ ׁשֶ
ה ְלַהר ִמ ָסִליק מׁשֶ ִּזְמָנא ִתְנָייָנא ּדְ ְּוֶזה סֹוד ָפסוק ָעִליָת ַלָמרֹום ', ּכוּ ּ ּ

ִביָת  ִבׁשָ הוא 'ין 'ּבְֶמעֹון 'ׁשִנֹוָטִריקֹון י "ׁשֶ ִּזְמָנא ִתְנָייָנא ּבְֹּוַחאי ׁשֶ
  .ְּדָסִליק ָלָהר

ְּמַגֶלה ֲעֻמקֹות( ים, ּ   )'אֹוַפן ע, אֹוַפּנִ

ה ַר  )ה ן יֹוַחאי ִנְקְראו מׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ינו ְוַרּבִ ּּבֵ   "ִסיַני"ּ

ינו ָקְראו  ה ַרּבֵ ְּלמֹׁשֶ זַֹהר , "ִסיַני"ּ ָכתוב ּבַ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ּ ַרְעָיא : ח"ַּדף צ' ֵחֶלק ג(ּ ּבְ

ִאין ַוֲאמֹוָרִאין ְוִאְמֵרי ַמאן ָקִאים ָקֵמי ִסיִני: )ְמֵהיְמָנא ֲּחדו כוְלהו ַתּנָ ּ ּ ּּ ּ .
ן יֹוַחאי ָקְרְוֵכן  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִתקוֵני זַֹהר" ִסיַני"ּאו ְלַרּבִ ּּבְ ּ.  

ִּתקון כ( ּ   :)ג"ּב ַדף ס"ּ

ן יֹוַחאי ָיְדעו סֹוד    )ו ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ינו ְוַרּבִ ה ַרּבֵ ּמׁשֶ ַּצִדיק ְוטֹוב "ּ
  ְּוִהּפוכֹו" לֹו

רוך הוא סֹוד  ינו הֹוִדיַע ַהָקדֹוׁש ּבָ ה ַרּבֵ ְּלמֹׁשֶ ּ ְּ , ֹוב לֹוַּצִדיק ְוט"ּ
ַּצִדיק ְוַרע לֹו כו ּ'."  

ָרכֹות ַדף ז(   .)ּּבְ

ן יֹוַחאי הֹוִדיעו ִמְמִתיְבָתא ִדְרִקיָעא סֹוד ֶזה ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְּוֵכן ְלַרּבִ ּ ּ ּ.  
  .)ח"ַּדף קס' זַֹהר ֵחֶלק ג(
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ל    )ז ֶנֶגד ּכָ קוִלים ּכְ ן יֹוַחאי ׁשְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ינו ְוַרּבִ ה ַרּבֵ ּמׁשֶ ּ
לֹו   ָּהעֹוָלם ּכֻ

קול ְכֶנֶגד ָכל ָהעֹוָלם ֻכלֹו ָהָיה ׁשָ ינו ֶנֱאַמר ׁשֶ ה ַרּבֵ ַּעל מׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ.  
ַלח( ׁשַ ת ּבְ ְּמִכיְלָתא ָפָרׁשַ ּ יָרה, ּ ת ַהׁשִ ָּפָרׁשַ   )'ֶּפֶרק ט, ּ

י  י ִחָיא ַעל ַרּבִ ָכל ְּוֵכן ָאַמר ַרּבִ ִקיל ּכְ ׁשָ ן יֹוַחאי ּדְ ְמעֹון ּבֶ ׁשִ
  .ָעְלָמא

  .)ו"כַּדף ק' זַֹהר ֵחֶלק א(

ינו  )ח ה ַרּבֵ מֹו מׁשֶ ָעָנן ּכְ רֹום ּבְ ן יֹוַחאי ָעָלה ַלּמָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ַּרּבִ

א ַעמוָדא ְדֶאׁשָ ן יֹוַחאי ָסִליק ְלֵעיָלא וְנִחית ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַּרּבִ ּּ ּ.  
ִּתקוֵני זַֹהר ִתקון ח( ּּ ּּ   :)ז"ַּדף רל, י"ּ

ן יֹוַחאי  )ט ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ינו ְוַרּבִ ה ַרּבֵ ְרָעֻנּיֹות ִמן ּמׁשֶ ּ ָמְנעו ּפֻ
  ָהעֹוָלם

עֹוָלם ֶהֱעִביר ַהֻפְרָעֻניֹות ִמָלבֹוא ּבָ ינו ִאיָתא ׁשֶ ה ַרּבֵ ַּעל מׁשֶ ּּ ּ.  
ה א(   )ג, ַּוִיְקָרא ַרּבָ

ֶפֶרץ ה ָעַמד ּבַ ִמיָדם לוֵלי , ְּוֵכן ֶנֱאַמר ָעָליו מׁשֶ ִּדְכִתיב ַויֹאֶמר ְלַהׁשְ ּ ּ
ֶפֶרץ ִחירֹו ָעַמד ּבַ ה ּבְ   .ּמׁשֶ

ה ו(   )ב, ֶּאְסֵתר ַרּבָ

זַֹהר ה : ְּוֵכן ִאיָתא ּבַ ר ָנׁש ְדָיִגין ַעל ָדֵריה ְכמׁשֶ ָעְלָמא ּבַ ָּלא ֲהָוה ּבְ ּ ּ ּ
ְּדִאיהו ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ּ.  

  .)ו"ַּדף ק' ֵחֶלק א(

זַֹהר ָאַמר ְּוֵכן ִאיָתא ּבַ ן יֹוַחאי ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַחַיי ָלא ָיִתיב : ַעל ַרּבִ ּּבְ
ַצֲעָראַעְלָמ ִדיָנא ִדְלֵעיָלא, א ּבְ ן ּבְ   .ְוָלא ִאְתּדָ

  .)ה"ַּדף רכ' זַֹהר ֵחֶלק א (
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ן יֹוַחאי ָיְדעו ע   )י ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ינו ְוַרּבִ ה ַרּבֵ ּמׁשֶ ִנים ַלתֹוָרה' ּ   ּּפָ

ְבִעין ַמְפֵתִחין  ִסיַני ׁשִ רוך הוא ּבְ ינו ָמַסר לֹו ַהָקדֹוׁש ּבָ ה ַרּבֵ ּמׁשֶ ּ ּ ְּ ּ
ְבִעים ָפִנים ַלתֹוָרה, ְּדאֹוַרְיָתא ֵהם ׁשִ ּׁשֶ ּ.  

ם ָה, :ג"ַּדף פ' זַֹהר ֵחֶלק ב( ׁשֵ ם ּבְ ה ׁשָ ּוֵבאור ַהַחּמָ   )ק"ַמַרּ

ן יֹוַחאי ְלע ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְּוֵכן ָזָכה ַגם ֵכן ַרּבִ ַּאְנִפין ְדאֹוַרְיָתא' ּ ּ.  
ְתִחָלתֹו( ִּתקוֵני זַֹהר ּבִ ּ ּ ּ(  

ְמע   )יא י ׁשִ ינו וְלַרּבִ ה ַרּבֵ ְּלֹמׁשֶ ן יֹוַחאי ִנְמַסר ַהּכַֹח ּ ֹון ּבֶ
ָרֵאל   ְְלָבֵרך ֶאת ִיׂשְ

ִמְדָרׁש ינו ִאיָתא ּבַ ה ַרּבֵ ַּעל מׁשֶ ם: ּ ָרָכה ֵמֵאת ַהׁשֵ א ּבְ ִּיׂשָ ה, ּ . ֶזה מׁשֶ
י ַתְנחוָמא ָּאַמר ַרּבִ ָרָכה ַלֲאֵחִרים, ּ יא ּבְ ַּאל ְתִהי קֹוֵרא ּבֹו ֶאָלא ַיׂשִ ּ ּ.  

ָרָכהּ ֵריׁש ָפָרהְּדָבִרים ַרּבָ( ת ּבְ   )ׁשַ

ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ י ֶאְלָעָזר ַעל ָאִביו ַרּבִ ְרָכאן : ְוֵכן ָאַמר ַרּבִ ּבִ
א ִאְצְטִריכו ָהָכא ַאּבָ   .ּּדְ

  :)ז"ַּדף פ' זַֹהר ֵחֶלק א(

ינו   )יב ה ַרּבֵ ן יֹוַחאי ָהָיה ִניצֹוץ מׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ַּרּבִ

ן יֹוַחאי ָהָיה ִניצֹו ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ לֹו ַרּבִ ינו[ּץ ׁשֶ ה ַרּבֵ ל מׁשֶ ] ּׁשֶ
ה ָלָהר  ָסִליק מׁשֶ ִּמִזְמָנא ִתְנָיָנא ּדְ ְּוֶזה סֹוד ָפסוק ', ּכוּ ָּעִליָת ַלָמרֹום "ּ

ִביָת  ִבׁשָ   .ֹוַחאי'ין 'ּבְֶמעֹון 'ׁשִ נֹוָטִריקֹון "י"ׁשֶ
ְּמַגֶלה ֲעֻמקֹות( ים, ּ   )'אֹוַפן ע, אֹוַפּנִ

ינו ְוַרּבִ   )יג ה ַרּבֵ ְּקבוַרת מׁשֶ ן יֹוַחאי לֹא ַעל ְיֵדי ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ
ה ְּילוד ִאׁשָ ּ  

ר ינו לֹא ִנְקּבַ ה ַרּבֵ ַּכָידוַע, ּמׁשֶ ּ ְמעֹון , ַּעל ְיֵדי ׁשום ִאיׁש, ּ י ׁשִ ְוֵכן ַרּבִ
ֲאִויָרא ן יֹוַחאי ַגם ֵכן ֶנֱאַמר ָעָליו ְדפוְרָיא ֲהָוה ָסִליק ּבַ ּּבֶ ּ ּ א ֲהָוה , ּ ְּוֶאׂשָ

ָּלִהיט ַקֵמיה ֵמרֹוןְוִנ, ּ ָעָרה ּבְ ה ֵמֵאֶליָה ַלּמְ ּטָ   .ְכְנָסה ַהּמִ
סֹוף ִאְדָרא זוָטא(   )ּּבְ
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ן יֹוַחאי נֹוְדָעה ַעל    )יד ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ינו ְוַרּבִ ה ַרּבֵ ִטיַרת מׁשֶ ּּפְ
ת   קֹול-ְיֵדי ּבַ

ינו ִאיָתא ה ַרּבֵ ּאֹודֹות ְפִטיַרת מׁשֶ ת: ּ ה- ּבַ ֵמת מׁשֶ   .ּקֹול ָיְצָאה ׁשֶ
ָרָכהִּסְפִרי סֹוף ָפָר( ת ּבְ   )ׁשַ

ַמָיא ַרת ָקָלא ָנְפַלת ִמן ׁשְ ְפִטיָרתֹו ּבְ ינו ּבִ ה ַרּבֵ ּמׁשֶ ּ.  
ָרָכה לד( ן ֻעִזיֵאל ַעל ַהָפסוק ּבְ ַתְרגום יֹוָנָתן ּבֶ ּּבְ ּּ   )ה, ּּ

ָיְצָאה ִמָטתֹו  ן יֹוַחאי נֹוְדָעה ַעל ְיֵדי ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְּוֵכן ְפִטיַרת ַרּבִ ּ ּ
ֲאִויָרא   .ְוָסִליק ּבַ

  :)ו"ַּדף רצ' זַֹהר ֵחֶלק ג(

ז ּבְ לֹום הוא יֹום ' ַּהַטַעם ׁשֶ ינו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ֲּאָדר יֹום ְפִטיַרת מׁשֶ ּּ ּ
ן יֹוַחאי ִהילוָלא "ּוְביֹום ַל, ֵאֶבל ְוצֹום ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֹעֶמר יֹום ְפִטיַרת ַרּבִ ּג ּבָ ּ

עֹוָלם ְמָחה ּבָ ה ַרּבֵ, ֶחְדָוה ְוׂשִ מֹׁשֶ ָכה ַעל יֹום ְּלִפי ׁשֶ לֹום ּבָ ּינו ָעָליו ַהׁשָ ּ
ָרָצה ְלַקֵים ִמְצוֹות ָהָאֶרץ, מֹותֹו ְולֹא ָחַפץ ּבֹו ִּמַטַעם ׁשֶ ָּלֵכן ַהכֹל ּבֹוִכין , ּ

ִלין ָעָליו יֹום מֹותֹו. ַּעל מֹותֹו וִמְתַאּבְ ַמח ּבְ ן יֹוַחאי ׂשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ , ְוַרּבִ
ְּוָעַמד וְמַצֶפה ָעָליו ָאַמ: ּ ְּדָכל יֹוִמין . ּר ָהִאיָדָנא ַאְסַהְדָנא ָעַליׁשֶ

ָּתִאיְבָנא ְלֵמֱחֵמי יֹוָמא ָדא, ְּדָקֵאיְמָנא ַמח ְוִצָפה ָעָליו. ּ ה ׂשָ ָעְבִדיַנן , ִּהּנֵ
ְּרעוֵתיה ִאְדָרא זוָטא , ְּוִהיא ִהילוָלא ְלָכל ָעְלָמא, ּ ָכַתב ּבְ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ַּהֲאִזינו ַדף (ּ ּ

  .:)א"רל
יֹומֹוְּדַבר יֹום(   ) ּבְ

לֹא ִנְכַנס ָלָאֶרץ ה ַעל ׁשֶ ְפִטיַרת מׁשֶ ִלים ּבִ ָרֵאל ִמְתַאּבְ ִיׂשְ ג "ּוְבַל, ּּבְ
ְמָחה ֶתה ְוׂשִ ים ִמׁשְ ָּלֹעֶמר ָאנו עֹוׂשִ ה , ּ ַמת מׁשֶ יצֹוֵצי ִנׁשְ ּנִ ֵמִחים ׁשֶ ׂשְ ּׁשֶ

ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ ְכְנסו ּבְ ּנִ   . ּׁשֶ
א ַדף ( ִּהילוָלא ַרּבָ   )ב ְלָהַרב ַיֲעקֹב ָאָנהֹוִרי"כּ

ַתְכחו ג ינו ִנׁשְ ה ַרּבֵ יֹום ְפִטיַרת מׁשֶ ּּבְ ּּ ּ ֵמאֹות ֲהָלכֹות ַעל ְיֵדי ֶאְבָלם ' ּ
ינו ה ַרּבֵ ַּעל ֵכן הוא ַתֲעִנית, ַּאַחר מׁשֶ ּ י . ּ ְפִטיַרת ַרּבִ ֵאין ֵכן ּבִ ַּמה ׁשֶ ּ
ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ ִגָלה ַהסֹודֹות ְוָכל ָה, ׁשִ ּׁשֶ ּ יֹום ְפִטיָרתֹוּ ִּאְדָרא זוָטא ּבְ ּ ,

ְתַגלו ָהֵני ָרִזין ִעיָלִאין ּנִ יֹום ַההוא ׁשֶ ְמָחה ְוַהֶחְדָוה ּבַ ְּוַעל ְיֵדי ֶזה ַהׂשִ ּ ּּ ּ ּ ָלֵכן , ּ
ְמָחה"ַל   .ּג ָלֹעֶמר הוא יֹום ׂשִ
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ָכר ַמַאְמֵרי חֶֹדׁש ִאָיר( ׂשְ ַער ִיׂשָ   )ג"אֹות כ, ל ֵעיַני"ַּמֲאָמר ַג, ּׁשַ

ין  י ּבֵ לֹום ְלֵבין יֹום ְפִטיַרת ָהַרּבִ ינו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ּיֹום ְפִטיַרת מׁשֶ ּּ ּ
ן יֹוַחאי י ְמעֹון ּבֶ ָנם "ׁשִ ן , יֹום70ּח ִאָיר ֶיׁשְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָהַרּבִ ּ ְלַרֵמז ׁשֶ

א ְלַגלֹות ֶאת סֹוד ִסְתֵרי תֹוָרה ּיֹוַחאי ּבָ רוך הוא, ּ ְמַחת ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּוֶזה ׂשִ ְּ ּ 
ָמה, ֲּהִכי ַהְגדֹוָלה ִּכי תֹוַרת ַהסֹוד הוא תֹוָרה ִלׁשְ ּּ ּּ ְמָחה ַהְגדֹוָלה , ּ ְּוֶזהו ַהׂשִ ּ ּ

ל ַל ֹעֶמר"ׁשֶ ֲאָדר, ג ּבָ ְבָעה ּבַ ׁשִ ֵאין ֵכן ּבְ ַּמה ׁשֶ ּ.  
  )'ּאֹור ִיְצָחק ֶפֶרק א(

ה נֹוָרא ֵמָהֲאִר   )טו  ,ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה וַבַעל ַהֲחֵרִדים"ַמֲעׂשֶ
ָר ַלׁשֶ ן יֹוַחאי ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַיַחד ִעם ַרּבִ ֹעֶמר"ְּקדו ּבְ   ג ּבָ

ית יֹוֵסף ְוָהֲאִר" ַהֲחֵרִדים" ְזַמן ַהּבֵ ָהָיה ּבִ יך"ׁשֶ ָהָיה , ְי ְוָהַאְלׁשֵ
ֶנה ְוִתכֹוֵנן ִעיר ַהקֶֹדׁש ְצָפת ִתּבָ ֵבית ַהִמְדָרׁש ּבְ ֵמׁש ּבְ ְּמׁשַ ּ ּּ ְוִאיׁש לֹא ָיַדע , ּ

תֹו ְוֶהֱחִזיקוהו ְלִאיׁש ָפׁשוט ְוָתִמיםֵּמעֶֹצם ְגאֹונ ּותֹו וְקֻדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ' ַּפַעם א, ּ
ַל ְהיֹותֹו ּבְ ֵמרֹון"ּבִ ֹעֶמר ּבְ ָמה ָהֲאִר, ג ּבָ ְּוָהיו ׁשָ י ִעם ַהַחְבַרָיא ְוָרַקד "ּ

ִּעָמֶהם ְזַמן ַרב ִלְכבֹוד ַהִהילוָלא ּ.  

ָגִדים ְלָבִנים ם ָלבוׁש ּבְ ָהָיה ׁשָ ַעל צוָרה וַבַעל קֹוָמה ,ָּזֵקן ֶאָחד ׁשֶ ּ ּבַ ּ
ְכמֹו וְלַמְעָלה ִּמׁשִ ְמָחה ֲעצוָמה ִעם , ּ ׂשִ ם ּבְ ְּוַהָזֵקן ַהֶזה ָרַקד ְלַעְצמֹו ׁשָ ּ ּ

לֹא ִהִכירום ִריתֹו ׁשֶ י ּבְ ֶּחְבַרת ִלְוַית ַאְנׁשֵ ּ ּ.  

תֹוך ָהִרקוִדין ְוַהְמחֹולֹות ָקַפץ ָהֲאִר ּּבְ ּ ּ ַיד אֹותֹו ַהָזֵקן"ְ  ּי ְוָאַחז ּבְ
ְזַכר ֵניֶהם ַיְחָדו ְזַמן ַרב,ַּהּנִ ּ ְוָרְקדו ׁשְ ְַאַחר ָכך ָאַחז ָהֲאִר, ּ ַיד ַהֲחֵרִדים "ּ י ּבְ

ְמָחה וְבטוב ֵלָבב ׂשִ ה ּבְ ְּוָרַקד ִעמֹו ַגם ֵכן ַהְרּבֵ ּ ּ ם. ּּ ָיְצאו ִמׁשָ ְּוַאַחר ׁשֶ ּ ּ ,
ם ַתְלִמיֵדי ָהֲאִר ַנְפׁשָ ִּהְרִהיבו עֹז ּבְ ֵעיֵני :ּי ַהָקדֹוׁש ֵלאמֹר"ּ  ַאל ָנא ִיַחר ּבְ

נֹוֵגַע ִלְכבֹודֹו ָהָרם וְבנֹוֵגַע ְכבֹוד ַהתֹוָרה  ַאל אֹותֹו ּבְ ֲּאדֹוֵננו ִאם ִנׁשְ ּ ּ ּ
ְסָתר ְגֶלה וַבּנִ ּנִ ּּבַ ָרַקד ִעם ַהָזֵקן, ּ ִּכי ַמה ׁשֶ ּ ֵּאין ָאנו ַמִכיִרים אֹותֹו, ּ ּ ,

ּוְבַוַדאי ָאָדם ָגדֹול הוא ּּ ָרַקד . ּ י ֶאְלָעָזר ֲּאָבל ַמה ׁשֶ ָמׁש ָהַרב ַרּבִ ִּעם ַהׁשַ ּ
ַמִים) ַהֲחֵרִדים(ַּאְזָכִרי  הוא ְיֵרא ׁשָ ַּהַגם ׁשֶ ינו. ּ ֲּאָבל ֵאין ֶזה ְכבֹוד ַרּבֵ ּ ,

ָרֵאל ל ָכל ִיׂשְ ן ׁשֶ ַחק"ָהֲאִר. ַּרּבָ ַמע ִדְבֵריֶהם ְוׂשָ יב ָלֶהם. ּי ׁשָ ְַאַחר ָכך ֵהׁשִ ּ: 
א ָהֱאלִֹקי י ׁשִ,ִּאם ַהַתּנָ ן יֹוַחאי ַרּבִ ִיחוד,ְמעֹון ּבֶ ּ ָרַקד ִעמֹו ּבְ ֲאִני ,ּ  ׁשֶ

ַּהָצִעיר לֹא ִיְהֶיה ִלי ְלָכבֹוד ִלְרקֹד ִעמֹו ַהָזֵקן ? ּ ַּהַתְלִמיִדים ֵהִבינו ׁשֶ ּ ּ
ְכבֹודֹו וְבַעְצמֹו ן יֹוַחאי ּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְזַכר הוא ַרּבִ ַּהּנִ ּ ּוֵמָאז נֹוַדע ַהָדָבר . ּ ּ
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ֵמ ִּמי הוא ַהְמׁשַ ְזַכר ּ ֵמֲחַמת ְצִניעותֹו לֹא נֹוַדע ) ַהֲחֵרִדים(ּׁש ַהּנִ ּׁשֶ ּ
ָכל ָיָמיו ַקֵים ִמְקָרא ָמֵלא ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ֱאלֶֹקיך, ִּצְדָקתֹו וַמְדֵרָגתֹו ָׁשֶ ּ ּ.  

ּתֹוַרת ִדְבֵרי ְיֶחְזֵקאל ֶהָחָדׁש( ּ(  

ן יֹוַח   )טז ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִהילוָלא ְדַרּבִ ִּלּמוד ַהזַֹהר ּבְ ּ   איּּ

ִלקוֵטי ַהׁשַ ּּבְ ּ ָרכֹות ו[י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה "ס ְלָהֲאִר"ּ ַאְגָרא : ָּכַתב:] ּבְ
ְּדֵבי ִהילוֵלי ִמיֵלי ָאְמרו , ּ ה ֶזה סֹוד ִהילוָלא ְדַצִדיַקָיא ׁשֶ ִהּנֵ ֵּפֵרׁש ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ

יֹום ְפִטיַרת ַהַצִדיק ִמן ָהעֹוָל ַּרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבֹו ּבְ ּ ּ ם ֵאין ָהֵעֶסק ּ
ר ִחֵדׁש הוא ים טֹוִבים ֲאׁשֶ תֹוָרה וְבַמֲעׂשִ ִּכי ִאם ּבְ ּּ ְּוֶזה סֹוד ַאְגָרא ְדֵבי . ּ

ר ִחֵדׁש הוא, ִּהילוֵלי ִמיֵלי ֵּפרוׁש ִמלוָליו וְדָבָריו ֲאׁשֶ ּ ּ ּּ ּ   .ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו, ּ

י יֹוִסי ָתַמה ַמּדוַע ַמְזִניִחים ֲאִפלו ֶרַגע ִמִל ַּרּבִ ּּ ּ ּּמוד ַהזַֹהר ּּ ּ
ַל י יֹוִסי . ג"ַּהָקדֹוׁש ּבְ ּכֹה ָאַמר ַתְלִמידֹו ַרּבִ ָראּ יֵמי ּדָ , ַּתַווְהָנא ַעל ַחּכִ

ְבִקין ֲאִפילו ִרְגָעא ֲחָדא ֵּהיך ׁשַ ּ ְמעֹון ְלִמְלֵעי , ְ י ׁשִ ַרּבִ ְלֵמיָקם ָקֵמי ּדְ
אֹוַרְייָתא ָעְלָמא, ּבְ ְמעֹון ָקִאים ּבְ י ׁשִ עֹוד ְדַרּבִ   .ּּבְ

  .)ט"קמ' ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֵחֶלק ב(

ַל  )יז ֵלם ּבְ ִּלְלֹמד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ׁשָ ֹעֶמר"ּ ל , ג ּבָ א ּכָ ְכנוִפּיָ ּּבִ
ִעיר  ּבָ י -ַּהַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ְבֵחי ַרּבִ ֵסֶפר ׁשִ ּיֹאַחז ּבְ ֵרי ׁשֶ  ַאׁשְ

ַל ה ַלֲהגֹות ּבְ ֵסֶפר ִהילוָלא ַרּבָ ר יֹוַחאי אֹו ּבְ ְמעֹון ּבַ ג "ּׁשִ
ַנְפׁשֹו  דֹול ּבְ ֹעֶמר ֵלילֹו ְויֹומֹו ְוַצִדיק ִיְבַחן ִהְתַלֲהבות ּגָ ּּבָ ּ

ְקִריָאתֹו   .ּבִ

ה ַעל ַהָקדֹוׁש ג ָלעֶֹמר "ַל ים ִהילוָלא ַרּבָ ָרֵאל עֹוׂשִ ָכל ְתפוצֹות ִיׂשְ ּּבְ ּ ּ ּ
ר יֹוַחאי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ֵרא ְלַנְפׁשֹו ּ ְוַהָי,ַּהַתּנָ

מֹוָרא ְוִיְרָאה וַפַחד ָכל ַהַלְיָלה ִּיְהֶיה ּבְ ּ ר ,ּ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְתֵהא ְזכות ַרּבִ ּ ְכֵדי ׁשֶ ּ ּ
ּיֹוַחאי ַוֲחֵבָריו חֹוֵפף ָעָליו ָכל ַהיֹום ּ.  

ְּוָזכור ְלטֹוב ְלַהְגִביר ִמְסָגֵני ְלִו ה ֶהְקֵדׁש ְוִהְתִקין ְלדֹורֹות ּ ָּיה ְדָעׂשָ ּ
ְכנוִפָיא ָכל ַהַתְלִמיֵדי ִלְלמֹד יֹום ַהֶזה ּבִ ֵביתֹו ּבַ ֵלם ּבְ ּ ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ׁשָ ּ ּ ּּ ּ ּּ

ִעיר ּבָ ם ֲעֵליֶהם ִיְחיו ָאֵמן,ֲחָכִמים ׁשֶ ּ ַהׁשֵ ם טֹוב ָקָנה . ּ ָקָנה ׁשֵ ֵּאין ָסֵפק ׁשֶ
א   .ְּלַעְצמֹו ָקָנה לֹו ַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ
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ְב ֵסֶפר ׁשִ יֹאַחז ּבַ ֵרי ׁשֶ ַּאׁשְ ֵסֶפר ּ ר יֹוַחאי אֹו ּבַ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ֵּחי ַרּבִ
ה ַנְפׁשֹו . ִּהילוָלא ַרּבָ ַּלֲהגֹות ֵלילֹו ְויֹומֹו ְוַצִדיק ִיְבַחן ִהְתַלֲהבות ָגדֹול ּבְ ּ ּ

ְקִריָאתֹו ץ . ּבִ ר ָאַסף ְוִקּבֵ ַמֲאָמִרים ֲאׁשֶ ּוַמה טֹוב ִאם יֹוִסיף ִלְקרֹות ּבַ ּ ּ
ֵסֶפר ֶקַמח סֶֹלת ַכֲאׁשֶ ּּבַ םּ   .ּר ְיֻעַין ׁשָ

ינו ַחִיים ָפאָלאִג( ַּרּבֵ   )'אֹות ז' מֹוֵעד ְלָכל ַחי ִסיָמן ז, י'ּ
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  –כב ֶּפֶרק  –

ֵמרֹון ּגֶֹדל ַמֲעַלת ַהְתִפָלה ּבְ ּ ּ  
ַּהְתִפָלה ַעל ִקְבֵרי ַצִדיִקים  )א ּ ָוָנה , ּ ֲּאִפלו ָיִחיד וְבִלי ּכַ ּ ּ ּ

ֵלָמה ְתִפַלת ִצּב, ׁשְ ֶלת ּכִ   ּורִּמְתַקּבֶ

ָמקֹום ַפע ָהֱאלִֹקי ּבַ ֵיׁש ֲהָכָנה ְגדֹוָלה ַלׁשֶ ֵאר ׁשֶ ִּנְתּבָ ּ ּ ּוְכמֹו ֵכן , ּ
ָרֵאל  הוא מוָכן ְלִהְתַפֵלל ּבֹו ְכָבר הוַכן ִלְהיֹות ְתִפַלת ִיׂשְ ַּהָמקֹום ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּּ ּ

ַמַעת ּבֹו ְּוָלֵכן ַהִמְתַפֵלל ּבֹו ֲאִפלו ָיִחיד, ִנׁשְ ּ ּ ּ ִלי ַכ, ּ ַּוֲאִפלו ּבְ ּ ֵלָמהּ , ָּוָנה ׁשְ
ַמַעת ּהוא ָקרֹוב ִלְהיֹות ְתִפָלתֹו ִנׁשְ ּ ָהַלך , ּ ָכֵלב ׁשֶ ָכתוב ּבְ ְוְכמֹו ׁשֶ ּ ּּ

ם ֵמֲעַצת ַהְמַרְגִלים ַיִציֵלהו ַהׁשֵ ַתֵטַח ַעל ִקְבֵרי ָאבֹות ׁשֶ ְּלִהׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ָהָיה , ּ ׁשֶ
אֹותֹו ָמקֹום ַהְמ ם ְתִפָלתֹו ּבְ ַמע ַהׁשֵ ִיׁשְ טוַח ׁשֶ ּּבָ ּ ּ ּ ּ ִמַצד ֱהיֹות ּבֹו ,ֻּקָדׁשּ

ים ֶהם ,ָּאבֹות ַהְקדֹוׁשִ ַתֵמׁש ּבָ ְהיֹוָתם ַחִיים ָהיו ֵכִלים ְלִהׁשְ ּ ְוגוָפָתם ּבִ ּּ ּ ּּ
ה ְקֻדׁשָ ּבִ ָדָבר ׁשֶ   .ּּבְ

י( ַער ַהְתִפָלה ֶפֶרק ה"ַמּבִ ית ֱאלִֹהים ׁשַ ִסְפרֹו ּבֵ א ּבְ ּט ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ ּ ּ'(  

א ִלָטֵהרְּזכות ָה  )ב ַעת ְלַהּבָ ן יֹוַחאי ְמַסּיַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ַּרּבִ

ְתׁשוָבה ָּראוי ְלָכל ִאיׁש ַהָיֵרא ְוָחֵרד ֶאל ִלּבֹו יֹום ַההוא ָלׁשוב ּבִ ּ ּ ּ ִכי ,ּּ
א ִלָטֵהר ר יֹוַחאי ְמַסֵיַע ְלַהּבָ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְּזכות ַרּבִ ּ ְּולֹא ְלַבלֹות ַהְזַמן , ּ ּ

ֲעוֹונֹוֵתינו ָה ר הוא ַלַצִדיק ִלָטֵהר ְוכוּּבַ ַהְבֵלי עֹוָלם ֲאׁשֶ ים ּבְ ַּרּבִ ּּ ּ ּ'.  
יץ ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה( ׁשִ י ְיהֹוָנָתן ַאְיּבֶ   )ַּרּבִ

ֶפׁש"ַל  )ג ל ִלְרפוַאת ַהּגוף ְוַהּנֶ ֹעֶמר ְמֻסּגָ ּג ּבָ ּ  

ֶפׁש"ַל ֹעֶמר ְמֻסָגל ִלְרפוַאת ַהגוף ְוַהּנֶ ּג ּבָ ּּ ּ.  
  )'ְּמָחה ַדף כאֹוָרה ְוׂשִ(

ְרֶטנוָרא  )ד ינו עֹוַבְדָיה ִמּבַ ַּרּבֵ ֵמרֹון ּ   ּבְ

יֹום ַל כֹוֵתב ֵמָהֲעִלָיה ְלֵמרֹון ּבְ ָּהִראׁשֹון ׁשֶ ינו "ּ ֹעֶמר הוא ַרּבֵ ּג ּבָ ּ
ְרֶטנוָרא   .ּעֹוַבְדָיה ִמּבַ
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ַנת רמ( ׁשְ ִמְכָתבֹו ְלָאִחיו ּבִ ֵסֶפר ַדְרֵכי ִציֹון,ט"ּּבְ ּ ִנְדַפס ּבַ ּ ּ ּ(  

י  )ה ֵמרֹוןַרּבִ ֶרְסֶלב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ּבְ ּ ָנָתן ִמּבְ ּ  

ּוָבאנו ְלֵמרֹון ָסמוך ַלֲחצֹות ַהיֹום ְ ּ ּ ל , ּ ְּוִנְכַנְסנו ְלַהִמְדָרׁש ַהּנֹוָרא ׁשֶ ּ
י ֶאְלָעָזר ן יֹוַחאי וְבנֹו ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ם ְתִהִלים וְתִחּנֹות , ַּרּבִ ְּוָאַמְרנו ׁשָ ּּ ּ

ּוַבָקׁשֹות    .ַעל ִקְבֵריֶהם ַהּנֹוָרִאיםּ
ֶרְסֶלב"ְיֵמי מֹוֲהַרַנ(   )ת ִמּבְ

ּנֹות ָהעֹוָלם ְלַל   )ו ע ּפִ ֹעֶמר ְלֵמרֹון"ִלְנֹסַע ֵמַאְרּבַ ּהוא , ג ּבָ
ה ָיָפה  ים ִמְקֵצה ֲאָרצֹות וְמַפְזִרים הֹון ַרב-ֲחֻתּנָ ִאים ֲאָנׁשִ ּ ּבָ ּ ּ  

ּ ְתִהָלה ַלֵקל,ֶאְתמֹול ִלְפנֹות ֶעֶרב ּ אִת,ּ א ּבָ ּי ֵמַהִהילוָלא ַקִדיׁשָ ַני , ּ ּבָ
ִיְחיו ּׁשֶ ֵער ָלֶכם גֶֹדל ִיְקַרת ַהָדָבר ַהֶזה,ּ ּ ָמה אוַכל ְלׁשַ ּ ּ י , ּ ָכל ִלּבִ ְֲאָבֵרך ּבְ

ַרך ם ִיְתּבָ ְַלַהׁשֵ ר ַעד כֹה ֲעָזַרִני,ּ ה ֶמען ֶמעג , ּ ֲאׁשֶ ִסי ִאיז ָא ַפְייֶנע ֲחֻתּנָ
ה ָיָפה(ָפאִרין  ע ִפּנֹות ָהעֹוָלם ִלְראֹות ) ִלים ִלְנֹסַעְיכֹו, ָהָיה ֲחֻתּנָ ֵּמַאְרּבַ

ָרֵאל , ָּהִעְנָין ַהֶזה ֵני ִיׂשְ ֵיׁש ְלָכל ַאֵחינו ּבְ ה ׁשֶ ְּוגֶֹדל תֶֹקף ָהֱאמוָנה ְקדֹוׁשָ ּּ ּ
ֶזה ִיְחיו ּבְ ּׁשֶ ים ִמְקֵצה ֲאָרצֹות, ּ ִאים ֲאָנׁשִ עְרֶקעְסֶיע ָהיו , ּּבָ ְּוַגם ִמְטׁשֶ ּ

ים  ַּכָמה ֲאָנׁשִ ִדיםּ ּוְמַפְזִרים הֹון ַרב, ְמֻכּבָ ָלל ַרק , ּ ְוֵאיָנם ּבֹוִכים ּכְ
ל ַהַלְיָלה ֵמִחים ּכָ ּבֶֹקר נֹוְסִעים ְלַדְרָכם, ּׂשְ   .ְּוֵתֶכף ּבַ

ְמעֹון   )ז י ׁשִ י ַרּבִ   ֶזה ִעְנָין ִנְפָלא, ַמֲעׂשֵ

קֹוִרין ...  ְּוַהְיָלִדים ִמְתַגְלִחים פֹה ׁשֶ ּ ּ ַּהֶזה הוא ְוָהִעְנָין , "ָחאָלאִקין"ּ ּ

יִרים ְלֶזה, ָּדָבר ִנְפָלא ְתנועֹות , ִּכי ֵיׁש ָלֶהם ׁשִ ּוְמַרְקִדים ִעם ַהְיָלִדים ּבִ ּּ
נַֹעם ַהָדָבר ַהֶזה, ִנְפָלִאים י ּבְ ַּמָמׁש ָכְלָתה ַנְפׁשִ ּ ּ ְּוַהְיָלִדים ְדפֹה ֵהָמה , ּ ּ

ְּמֻחָכִמים ִנְפָלִאים לֹא ִנְרֶאה ָכזֹאת  ִעְנָין ִנְפָלא ]ֶזה[ ַּהְכָלל ֶעס ִאיז ַא, ּ
ְמעֹון י ׁשִ י ַרּבִ   .ַמֲעׂשֵ

ן מֹוֲהַרַנ, ָּעִלים ִלְתרוָפה( י ִיְצָחק ּבֶ ֶרְסֶלב"ַרּבִ ית , ת ִמּבְ ְצָפת ָסמוך ְוִנְרֶאה ְלָמָרן ַהּבֵ ר ּבִ ְִנְקּבַ ּ
  )ּיֹוֵסף ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה
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ּבִ  )ח ל ָהַרׁשְ ֵּאֶצל ַהִצּיון ׁשֶ ים ַמּמָ"ּ יׁשִ ן ֵעֶדןי ַמְרּגִ   ׁש ַטַעם ּגַ

ר יֹוַחאי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ל ַהַתּנָ ֵּאֶצל ַהִציון ׁשֶ ּ ּ ּ ְזכותֹו ָיֵגן ,ּ
ם ְוַהִהְתעֹוְררות , ָּעֵלינו ָאֵמן ים ׁשָ ַמְרִגיׁשִ ַּמָמׁש ֵאין ֻדְגָמתֹו ַהַחיות ׁשֶ ּּ ּ ּּ ּ

ם ֵיׁש ׁשָ ַּמָמׁש ַטַעם ַגן ֵעֶדן, ּׁשֶ ּ.  

לֹא ָרָא  )ט ַלִּמי ׁשֶ ׁש ּבְ ּיֵ ֵמרֹון"ּה ַהִהְתעֹוְררות ׁשֶ ֹעֶמר ּבְ , ג ּבָ
ָמיו   ּלֹא ָרָאה ִהְתעֹוְררות ִמּיָ

ֶעֶרב ַל ּבְ ֵּאין ֵעֶרך ַלִהְתעֹוְררות ׁשֶ ֹעֶמר וְבַל"ְ ֵמרֹון"ּג ּבָ ֹעֶמר ּבְ , ג ּבָ
לֹא ָרָאה זֹאת לֹא ָרָאה ִהְתעֹוְררות ִמָיָמיו ּוַמָמׁש ִמי ׁשֶ ּ ּּ ּ.  

לֹא ָר   )י ַלִּמי ׁשֶ ׁש ּבְ ּיֵ ְמָחה ׁשֶ ֵמרֹון"ָּאה ַהׂשִ ֹעֶמר ּבְ לֹא , ג ּבָ
ָמיו ְמָחה ְוַחּיות ִמּיָ   ָּרָאה ׂשִ

ֵאלו ַהָיִמים ְוַהֵלילֹות ַאף  ְּוַהקֹולֹות ְוַהְתִפלֹות ֵאיָנם פֹוְסִקים ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ָחֵצר ִמחוץ ַלִציון ַהָקדֹוׁש, ֶרַגע ְּוָכל ַהְזַמן ַהֶזה ּבֶ ּ ּּ ּ ּ ְמָחה ְו, ּ ַהֶחְדָוה ַּהׂשִ

ֵער וְלַהֲעִריך ְכָלל ְּוַהִהילוָלא ֵאין ְלׁשַ ְ ּ ְמָחה ָכזֹו ֵאין ֻדְגָמָתה, ּ ּׂשִ ּ ְּוַהְכֵלי , ּ
ֶּזֶמר ְמַנְגִנין ִמיֹום ֶעֶרב ַל ָצֳהַרִים ְועֹוד קֶֹדם"ּ ג "ַעד ֵליל ַאַחר ַל, ּג ּבַ

ִלי ֶהְפֵסק ֶרַגע ֹעֶמר ּבְ ְּוֵכן ָהִרקוד ֵאינֹו ִנְפָסק ַאף, ּבָ ֵעת ,  ֶרַגעּ ּוִבְפָרט ּבְ
ְמָחה, ַּהַהְדָלָקה ַעל ַהַגג ֵער ַהׂשִ ְמָחה , ֵּאין ְלׁשַ לֹא ָרָאה ַהׂשִ ַּמָמׁש ִמי ׁשֶ ּּ

ְמָחה ְוַחיות ִמָיָמיו, ַּהזֹו ּלֹא ָרָאה ׂשִ ּּ.  

ל ָיָמיו   )יא תֹוֵקק וְלַהְטִריַח ּכָ ַדאי ִלְכֹסף וְלִהׁשְ ּּכְ ְוִלְמֹסר , ּּ
ַלַּנְפׁשֹו ִלְראֹות וְלִה ַתֵתף ִלְהיֹות ּבְ ּׁשְ ֵמרֹון"ּ ֹעֶמר ּבְ   ג ּבָ

ר ַדּבֵ אַמר וַמה ְנּ תֹוֵקק וְלַהְטִריַח ָכל ָיָמיו, ַּמה ֹנּ ְּכַדאי ִלְכסֹף וְלִהׁשְ ּּ ּּ ,
ֶזה ַתֵתף ּבָ ְּוִלְמסֹר ַנְפׁשֹו ִלְראֹות וְלִהׁשְ ּ ִכיֹות וְתׁשובֹות , ּ ְפִנים ּבְ ִּמּבִ ּ ּ

יֹו, ְּוִהְתעֹוְררות ַאף ּבְ ׁשום ָמקֹום ָכֹזאתׁשֶ ַמע ּבְ ּם ִכפור לֹא ִנׁשְ ּּ ּ חוץ , ּ ּוִמּבַ ּ
ָמחֹות ְוֶחְדוֹות וְנִגינֹות וְזִמירֹות ְוִרקוִדין ּׂשְ ּ ָמחֹות , ּּ ׁשום ֲחֻתּנֹות וׂשְ ּבְ ּׁשֶ ּ
ַמע ְולֹא ִנְרָאה ָכזֹאת ל ְמָלִכים לֹא ִנׁשְ ֵרינו ַמה טֹוב ֶחְלֵקנו , ּׁשֶ ַּאׁשְ ּּ

ר ָזִכינו ְל ַּכֲאׁשֶ   .ֶזהּ
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ּבִ   )יב ל ָהַרׁשְ קֹום ׁשֶ ים "ַהּמָ ִנִסּ ד ּבְ י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְמֻלּמָ
  ְּלַמְעָלה ֵמַהֶטַבע

ִנִסים ְלַמְעָלה ֵמַהֶטַבע ם ְמֻלָמד ּבְ ְּוַגם ַהָמקֹום ׁשָ ּ ּ ִּכי ַכָמה ִנִסים , ּ ּ ּ ּ
ֵעיֵנינו ּומֹוְפִתים ָרִאינו ּבְ ּ ַמְענו ֵמֲאבֹוֵתינ, ּ ׁשָ ִּמְלַבד ַמה ׁשֶ ּ ּ ּו ַוֲאבֹות ּ

ִסְפרו ָלנו ֲּאבֹוֵתינו ׁשֶ ּ ּּ ּ.  

קֹום   )יג ם הוא ְלַמְעָלה ֵמַהּמָ קֹום ׁשָ ם הוא , ַּהּמָ ְּוַהְזַמן ׁשָ ּ
  ְּלַמְעָלה ֵמַהְזַמן

ִחיַנת ְלַמְעָלה ֵמַהָמקֹום ַּמָמׁש ַהָמקֹום ַהֶזה הוא ּבְ ּ ּּ ם , ּ ְּוַהְזַמן ׁשָ

  .ְּלַמְעָלה ֵמַהְזַמן

ֵרי ַהזֹוֶכה ָלבֹו   )יד ם ָתִמידַּאׁשְ ֶעֶרב , ּא ְלׁשָ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ּוִמּכָ
ֹעֶמר ְוַל"ַל ֹעֶמר"ג ּבָ   ג ּבָ

ם ָתִמיד ֵרי ַהזֹוֶכה ָלבֹוא ְלׁשָ ַּאׁשְ ֶעֶרב ַל, ּ ֵכן ּבְ ּוִמָכל ׁשֶ ּ ֹעֶמר ְוַל"ּ ג "ג ּבָ
ֹעֶמר   .ּבָ

ֵעיָניו   )טו ל ֹזאת ּבְ לֹא ָרָאה ּכָ ֵער ֹזאת ְלִמי ׁשֶ ְוַאף , ֵּאין ְלׁשַ
י ְמׁשִ ּנַ ׁשֶ ָעִמיםּכְ ה וִבְכָתב ֶאֶלף ּפְ ּפֶ י ֵכן , ּל ּבַ ַאף ַעל ּפִ

ל ֶזה ַעְצמֹו ְורֹוִאים ּכָ ִאים ּבְ ּבָ ׁשֶ ֵאין ֻדְגָמה , ּכְ ָּאז רֹוִאים ׁשֶ
ֱאֶמת הוא ּבֶ ָלל ְלָמה ׁשֶ   ּּכְ

י ַהְיָלִדים  ּוַבּבֶֹקר ַאַחר ַהְתִפָלה ַמְתִחיל ַהִמְצָוה ְלַגֵלַח ָראׁשֵ ּּ ּ ּ
ּוְמַזְמִרים וְמַרְקִדים ִעָמֶהם, אֹותְּוַלֲעׂשֹות ָלֶהם ֵפ ּּ ּ ֵער ֹזאת ְלִמי , ּ ֵאין ְלׁשַ

ֵעיָניו לֹא ָרָאה ָכל זֹאת ּבְ ּׁשֶ ֶפה וִבְכָתב ֶאֶלף ְפָעִמים, ּ יל ּבַ ְמׁשִ ּנַ ְּוַאף ְכׁשֶ ּּ ּ ,
ְזַכר ְלֵעיל ַעְצמֹו ְורֹוִאים ָכל ַהּנִ ִאים ּבְ ּבָ ַּאף ַעל ִפי ֵכן ְכׁשֶ ּ ּ ָאז רֹוִאים , ּ

ֱאֶמתׁשֶ הוא ּבֶ ֵּאין ֻדְגָמה ְכָלל ְלָמה ׁשֶ ּ ּ.  
מוֵאל הֹורֹוִביץ ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה( י ׁשְ מוֵאל ְלֶהָחִסיד ַהַצִדיק ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ְּיֵמי ׁשְ ּ ּּ ָל,ּּ ה "ּ ֶנֶכד ַהׁשְ

  )ַּהָקדֹוׁש
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ָלה    )טז ְתּגַ ּנִ ל ִתְקוֹוֵתינו ַעָתה הוא ַעל ֵאלו ַהַצִדיִקים ׁשֶ ּּכָ ּּ ּ ּ ּ ּּ ּ
  ָרָתםְּקבו

ְתַגָלה ְקבוָרָתם ּנִ ְּוַעָתה ָכל ִתְקוֹוֵתינו ַעל ְיֵדי ֵאלו ַהַצִדיִקים ׁשֶ ּ ּּ ּ ּּ ּ ּ ּּ, 
ִתקוֵננו רו ַיַחד ַלֲעסֹק ּבְ ִיְתַחּבְ ה ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ׁשֶ ֵהם ְיעֹוְררו ֶאת מׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ,

לֹום לֹא ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְקבוָרתֹו ינו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ִּכי מׁשֶ ּּ ִּכי ִמי ָלנו ָגדֹול , ּ ּ ּ
רוך הוא ְלַבדֹו לֹא ִנְתַעֵסק ּבֹו ֶאָלא ַהָקדֹוׁש ּבָ ה ׁשֶ ִּממֹׁשֶ ּ ְּ ּ ּ ּ ּ ְּוַעל ֵכן ִאי , ּ

ר ָלבֹוא ַעל ְקבוָרתֹו ְבִחיַנת אֹור ֵאין סֹוף ֶנְגֵדנו ְוכו, ֶּאְפׁשָ ִּכי הוא ּבִ ּ ּּ ּ'.  

ִהילוָלא   )יז ִאים ַעל ִקְברֹו ּבַ ּבָ ֵמִחים ַעל ׁשֶ ְמעֹון ּׂשְ י ׁשִ ל ַרּבִ ׁשֶ
ן יֹוַחאי ֵאלו, ּבֶ י ַעָתה ִעַקר ַהִתקון ַעל ְיֵדי ִקְבֵרי ַצִדיִקים ּכָ ּּכִ ּּ ּ ּּ ּ ּ ,

ים ִאים ַעל ִקְבֵריֶהם ַהְקדֹוׁשִ ּבָ ֻעלֹות , ַּעל ְיֵדי ׁשֶ ָבר ָעׂשו ּפְ י ּכְ ּּכִ ּ
ֵאלו ֵמָאז ְוַעד ַעָתה ּנֹוָראֹות ּכָ ּ כֹוִלים ָלבֹוא ַעל ִקְב, ּ ּיְ ָרם ׁשֶ

רוִעים ּגְ ּבַ רוַע ׁשֶ ֲּאִפלו ַהּגָ ּ ּ ִעים,ּ ְרׁשָ ּבָ ע ׁשֶ ּ וְלִהְתַתֵקן ַעל , ָהָרׁשָ ּ ּ
  ְיֵדי ֶזה

ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ל ַרּבִ ין ִהילוָלא ׁשֶ ְּוַעל ֵכן ַעָתה עֹוׂשִ ּ הוא ,ּ ּ ׁשֶ
י ֲעִקיָבא ִאים ַעל ִקְברֹו,ִּמַתְלִמיֵדי ַרּבִ ּבָ ֵמִחים ַעל ׁשֶ ׂשְ ּ ַעָתה ִעַקר ִּכי, ּ ׁשֶ ּ

ַּהִתקון ַעל ְיֵדי ִקְבֵרי ַצִדיִקים ָכֵאלו ְוכו ּ ּּ ּּ ּ ָאנו זֹוִכים ְלַתֵקן ', ּ ּׁשֶ ּ
ַּהִצְמצוִמים ְוכו ּ ים' ּ ִאים ַעל ִקְבֵריֶהם ַהְקדֹוׁשִ ּבָ ִּכי ְכָבר ָעׂשו , ַּעל ְיֵדי ׁשֶ ּ ּ

ְּפֻעלֹות נֹוָראֹות ָכֵאלו ֵמָאז ְוַעד ַעָתה ּ ּ ּ ְיכֹוִלים ,ּּ ָּלבֹוא ַעל ִקְבָרם ֲאִפלו ּ ׁשֶ ּ
ְגרוִעים ּבַ ַּהָגרוַע ׁשֶ ּּ ִעים,ּ ְרׁשָ ּבָ ע ׁשֶ ּ וְלִהְתַתֵקן ַעל ְיֵדי ֶזה, ָהָרׁשָ ּ ּ.  

ְנָחה ֲהָלָכה ז אֹות נו( ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ְתִפַלת ַהּמִ ּ ּ ּ(  

מֹות ְנפולֹות ְמֹאד ְמֹאד   )יח ְהֶיה , ֵּיׁש ְנׁשָ ּיִ ר ׁשֶ ִאי ֶאְפׁשָ ׁשֶ
ַמת ַהַצִדיק י ִאם ַעל ְיֵדי ִנׁשְ עֹוָלם ּכִ ָּלֶהם ׁשום ִתקון ּבָ ּ ּ ּּ ּ  

ְפלו ּנָ ְפלו ָכל ָכך ְכמֹו ׁשֶ ּנָ מֹות ְנפולֹות ְמֹאד ְמאֹד ׁשֶ ִּכי ֵיׁש ְנׁשָ ּ ּּ ּ ּ ַעד , ְּ
עֹוָלם ִיְהֶיה ָלֶהם ׁשום ִתקון ּבָ ר ׁשֶ ִאי ֶאְפׁשָ ּׁשֶ ּּ ּ ַמת ,ּ ּ ִכי ִאם ַעל ְיֵדי ִנׁשְ

ַּהַצִדי זַֹהר ַהָקדֹוׁש , ָקא ַעל ְיֵדי ִמיָתתֹוְּוַדְי, קּ ְּוַעל ֵכן ִאיָתא ּבַ ּ  :)ַאֲחֵרי עא(ּ
ַהאי ָעְלָמא ַיִתיר  ָתר ִאְסַתְלקוֵתיה ּבְ ִכיֵחי ַיִתיר ּבְ ְּדַצִדיַקָיא ׁשְ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ַחיֹוִהי   .ִּמּבְ
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ַתְטחות ַעל ִקְבֵרי ַצִדיִקים ֲאִמִתִיים ׁשֶ ִחיַנת ִהׁשְ ֶּזהו ּבְ ּ ּּ ּ ּהוא ָדָבר ּּ ּ
ַרך ם ִיְתּבָ ְָגדֹול ְמֹאד ומֹוִעיל ְמֹאד ְמאֹד ַלֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ּ ּ ּ ִלְזכֹות ָלֵצאת ,ּ

ַרך ם ִיְתּבָ לֹו ְוָלׁשוב ַלַהׁשֵ ְֵמָהַרע ׁשֶ ּ ּ ְפלו ָכל ָכך , ּ ּנָ ֵני ָאָדם ׁשֶ ְִכי ֵיׁש ּבְ ּ ּ ּּ
ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ֶהם ָהַרע ָכל ָכך,ּבַ ֱאַחז ּבָ ּנֶ ְ ַעד ׁשֶ ּ ׁשום  ַעד,ּ ר ָלֶהם ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ ּ ׁשֶ

ַרך ם ִיְתּבָ ְאֶֹפן ָלׁשוב ַלַהׁשֵ ּ ִאין ַעל ִקְבֵרי ַהַצִדיִקים ,ּ ּבָ ּ ַרק ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּ
ָּהֲאִמִתִיים ֵמת, ּ ַמת ַהַצִדיק ׁשֶ ִנׁשְ ְּוָאז ִנְכָלִלין ּבְ ּ הוא עֹוֵסק ָתִמיד ,ּ ּ ׁשֶ ּ

רוִרים כֹחֹו ַהָגדֹול, ְּלָבֵרר ּבֵ ְּוהוא ּבְ ַחָייו ׁשֶ,ּ ִמיָתתֹו יֹוֵתר ִמּבְ ָּגדֹול ּבְ ּ הוא ,ּ
ְפלו ְמֹאד ְמֹאד ּנָ מֹות ׁשֶ ׁשָ ָּיכֹול ְלָבֵרר ֲאִפלו ַהּנְ ּ ִחיַנת ִהילוָלא . ּ ְּוֶזה ּבְ

יֹום ִהְסַתְלקותֹו ַדְי ין ּבְ עֹוׂשִ ר יֹוַחאי ׁשֶ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְּדַרּבִ ּּ ּ ִּכי ַדְי, ָקאּ ָקא ַעל ּ
ְּיֵדי ִהְסַתְלקותֹו ּ ְתׁשוָבה ְנָפׁשֹות ַרּבֹות יֹוֵתרּ ּ הוא ְמַתֵקן וַמֲחִזיר ּבִ ּ ַעל , ּּ ׁשֶ

יֹוֵתר ְמָחה ּבְ ה ַהׂשִ   .ְּיֵדי ֶזה ִנְתַרּבָ

ּבִ   )יט ל ִהילוָלא ְדַרׁשְ דֹוָלה ׁשֶ ְמָחה ַהּגְ ַּהׂשִ ּ ָאז עֹוִלין , י"ּ ׁשֶ
ה ְרחֹוִקים ּמָ ְתׁשוָבה ּכַ ְּוִנְתַתְקִנין ְוחֹוְזִרין ּבִ ּ ּ  

ּבְִּוֶזהו ּבְ ל ִהילוָלא ְדַרׁשְ ְמָחה ַהְגדֹוָלה ׁשֶ ִּחיַנת ַהׂשִ ּ ּ יֹום "ּ י ּבְ
ַל ִּהְסַתְלקותֹו ַהָקדֹוׁש ּבְ ּּ ֹעֶמר"ּ ָאז עֹוִלין ְוִנְתַתְקִנין ְוחֹוְזִרין , ג ּבָ ּׁשֶ ּ

ְתׁשוָבה ַכָמה ְרחֹוִקים ּּבִ ּ ַתְטחות ַעל ִקְבֵרי ַהַצִדיִקים , ּ ִחיַנת ִהׁשְ ֶזהו ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ

ִּתִייםֲאִמ ְמָחה ְמאֹד ְמאֹד, ּ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְגֶדֶלת ַהׂשִ ּׁשֶ ּ.  
ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ְנִזיִקין ֲהָלָכה ג( ּ(  
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  –כג ֶּפֶרק  –

ָטֳהָרה ִּלמוד ַהזַֹהר ּבְ ּ ּ  
ְּטִביַלת ֶעְזָרא ֶהְכֵרַח ְלִלּמוד תֹוַרת ַהֵח  )א ָלה ; ן"ּ ִּלּמוד ַהַקּבָ ּ

יקֹוְרסותְללֹא ָטֳהָר ּה ּגֹוֶרֶמת ִמינות ְוֶאּפִ ּ  

ר ֵליַדע ַמה הוא ִיְרָאה ֲאִמִתית ְלִתי ֶאְפׁשָ ּּבִ ִיְלמֹד ְוִיְתַפֵלל , ּּ ּׁשֶ ּ ּ
ֶרֶתת וְבִזיַע ְטִביַלת ֶעְזָרא, ּּבְ ִיְהֶיה ִנְזָהר ּבִ ִּכי ִאם ְכׁשֶ ּ ּ ְוִאם הוא לֹוֵמד אֹו .ּ

ְטִביָלה ז ִּמְתַפֵלל ְוֵאינֹו ִנְזָהר ּבִ ׁשום אֶֹפן ְלַהִגיַע ְלגוֵפי , ֹוּ ר לֹו ּבְ ִּאי ֶאְפׁשָ ּּ
ּתֹוָרה וִמְצוֹות ְלִתי ָטהֹור, ּ ָלה ְוהוא ּבִ ְּוִאם הוא לֹוֵמד ִסְפֵרי ַקּבָ ּ ּ, 

ּיוַכל ָלבֹוא ָחִליָלה ַעל ְיֵדי ֶזה ְלֶאִפיקֹוְרסות ַתי ְצִבי ִיַמח , ּּ ּבְ ְּוַהַכת ׁשַ ּ
ָיִמים ַהקֹו ָהיו ּבַ מֹו ׁשֶ ּׁשְ ּ ּ ַנֲעׂשו ַעל ְיֵדי ֶזה ֶאִפיקֹוְרִסים,ְדִמיםּ  ְלִפי ,ּ

ֻטְמַאת ַהגוף ָלה ּבְ ָלְמדו ִסְפֵרי ַקּבָ ּׁשֶ ּּ או , ְוָהָיה ָהעֹוָלם ׁשֹוֵמם, ּ ּבָ ַּעד ׁשֶ
ֵני ַהְמאֹורֹות ַהְגדֹוִלים ָלעֹוָלם ּׁשְ ם טֹוב ַהָקדֹוׁש ְוַאֲחָריו , ּ ַעל ׁשֵ ַּהּבַ

ֲּאדֹוֵנינו מֹוֵרינו ְוַרּבֵ ִגְנֵזי ְמרֹוִמיםּ ָמתֹו ּבְ ינו ֱאִליֶמֶלך ִנׁשְ ְינו ָהַרב ַרּבֵ ּ ּ ,
ם ַצִדיִקים ָיבֹואו בֹו ַער ַלַהׁשֵ ְּוֵהם ָפְתחו ׁשַ ּּ ּ לֹא ְיַהְרֵהר ָאָדם ׁשום ,ּ ּ ׁשֶ ּ

ִיְטּבֹל ַעְצמֹו ְלֶקְריֹו ִּהְרהור תֹוָרה ַעד ׁשֶ ּ ְטלוהו , ּ ַחְכֵמי ַהְגָמָרא לֹא ּבִ ּׁשֶ ּ ּ ּ
ֶּאָלא ִמְפ הּ ֵאין ֹרב ַהִצּבור ְיכֹוִלים ַלֲעמֹד ּבָ ֵּני ׁשֶ ּ ים ֲאָבל , ּ אֹוָתן ָהֲאָנׁשִ

ְצוֹות יג גוֵפי תֹוָרה ְוַהּמִ ָּהרֹוִצים ְלַהּשִׂ ּ ָהר ְמאֹד ְזְצִריִכים ִלְהיֹות ִנ, ּ
ְטִביָלה זֹו ם ְטהֹוָרה ַדְיָקא. ּבִ ֱאַמר ִיְרַאת ַהׁשֵ ּנֶ ְּוֶזהו ׁשֶ ּ  זֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד ,ּ

  .'ּוכ
ֶמׁש( ת ֱאמֹר, ָמאֹור ָוׁשֶ   )'ּע טור א"ַּעּמוד ש, ָּפָרׁשַ

  ֶרֶמז ִלְטִביַלת ֶעְזָרא  )ב

ְכִריתות  ּי ָגְרִסיתו ִּכ, ּהא ְלָבֵניָיׁשְִרׁשַָּאַמר ְלהו ַרב ְמ: .)ַּדף ו(ּּבִ ּ
ַמְעָתא ְגרֹו ּׁשְ ַמְעְתּ ֵכי ַמָיא ִתְמׁשון ׁשְ ּסו ַעל ַמָיא ְדִכי ֵהיָכא ְדָמׁשְ ּּ ּּ ּּ . כֹוןּ

ִמְקֵוה , ִעְנָינֹו י ִאם ַאַחר ְרִחיָצה ּבְ לֹא ִיְלְמדו ּכִ ִהְזִהיר אֹוָתם ׁשֶ ּּדְ ּ
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ְָטֳהָרה ְלֵעת ַהצֶֹרך ַּהְינו ְדָקֲאַמר ְגרֹוְו. ּ ּ ּסו ַעל ַמָיאּ ְּוָקָאַמר ִכי ֵהיָכא . ּ
כו ְוכו ְּדָמׁשְ ּ ם ְטהֹוָרה ע', ּ ַּעל ֶדֶרך ַמֲאַמר ַהָכתוב ִיְרַאת ַהׁשֵ ּּ ְ   .ֹוֶמֶדת ָלַעדּ

ה אֹות י(   )א"ֲּהָכָנה ְדַרּבָ

ִמְקָואֹות   )ג ֵהם ְמַזְלְזִלים ּבְ ִים ַעל ׁשֶ ָחג ִנדֹוִנים ַעל ַהּמַ ּּבֶ
ֵהם ַמִים   ּוְבָטֳהרֹות ׁשֶ

ָּאְמרו ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ָנה י(ּ ּוֶבָחג ִנּדֹוִנים ַעל  )ח"ּרֹאׁש ַהׁשָ
ִים ֵסֶפר ַה, ַהּמַ ּוֵפֵרׁש ּבַ ּוֶבָחג ִנדֹוִנים כו: ָּקדֹוׁש זַֹהר ָחָדׁשּ ֵהם ' ּּ ַעל ׁשֶ

ִמְקָואֹות וְבָטֳהרֹות  ֵהם ְמַזְלְזִלים ּבְ ְנִטיַלת ָיַדִים ְוַעל ׁשֶ ְּמַבִזים ּבִ ּ
ֵהם ַמִים ִים, ׁשֶ ן ִנּדֹוִנים ַעל ַהּמַ לֹא ,ַּעל ִעְנַין ַהַמִים, ְוַעל ּכֵ ים ׁשֶ ּ ָהֲאָנׁשִ

ָּטְבלו ֶאת ַעְצָמן ָכ ִמְקֵוה ַמִיםּ ָנה ּבְ ם " :ֶּאָחד ָכַתב ֵסֶפרּבַּו, ּל ַהׁשָ ּקֹול ַהׁשֵ
קֹול וַמְרִעיׁש ָהעֹוָלם ַעל , "ַּעל ַהַמִים רוך הוא ׁשֹוֵאג ּבְ ַהָקדֹוׁש ּבָ ּׁשֶ ּ ְּ ּ

ְטִביַלת ַהִמְקֶוה ֵני ָאָדם ּבִ ְמִקִלין ּבְ ַּהַמִים ׁשֶ ּּ.  
סֹוף ֵסֶפר( ּבְ ִאיר ָלעֹוָלם ׁשֶ ּמֵ ה ַאֲהֹרן ַעל ְתִהִליםּהוָבא ּבַ ּ ָפַרח ַמּטֵ ּ ּ(  

ֵעת ְטִביָלה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רוַח   )ד ִּיְדֲחקו ַעְצָמן ָתִמיד ְלַכֵון ּבְ ּ ּּ
מֹו ַרך ׁשְ   ְְלָפָניו ִיְתּבָ

לו ַעל ַעְצָמם ְוָכְתבו  ם ִקּבְ סֹוד ַהׁשֵ ַּהיֹוְדִעים ּבְ ּ ּ ְפִרי ֵעץ ַחִיים(ּ  ִמי :)ּּבִ
ִל ִיְטּבֹל ֵמַעָתה ּבְ ּׁשֶ לֹוםּ ּי ַכָוָנה הוא ְככֹוֵפר ָחס ְוׁשָ ּּ ְּוהוא ְכֵדי , ּ ִיְדֲחקו ּ ּׁשֶ ּ

ַרך  ֵעת ְטִביָלה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רוַח ְלָפָניו ִיְתּבָ ְַעְצָמן ָתִמיד ְלַכֵון ּבְ ּ ּ ּ
מֹו ּוִמֶזה ִיַקח ְרָאָי, ׁשְ ּ ם ְלַכֵון ַכְדָקא ָיאותהּ סֹוד ַהׁשֵ א ּבְ ּבָ ּ ִמי ׁשֶ ּּ ְואֹוָתן , ּ
לֹא ם ְטִביַלת ִמָטֳהָרָתןּׁשֶ סֹוד ַהׁשֵ או ּבְ ּ ּבָ ּ ְּוַדי ָלֶהם ַהַכָוָנה ִלְכבֹודֹו , ּ ּ

מֹו ַרך ׁשְ ם ָטֳהָרה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רוַח ְלָפָניו ִיְתּבָ מֹו ְלׁשֵ ַרך ׁשְ ְִיְתּבָ ְוַעל , ְּ
ר יֹוַחאי ְוָהֲאִר ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַּדַעת ַכָוַנת ַרּבִ ּ   .י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ּ

ִלקוִטיםִי( ה ּבַ ַמח מׁשֶ ּׂשְ ּ ּ(  

ל ַהַלְיָלה ֹזַהר  )ה ִּתקוֵני ֹזַהר וְתִהִלים, ָּלַמד ּכָ ּּ ּ ִים , ּ ּמַ ּבַ
ַּהְקפוִאים ָהָיה חֹוֶלה, ּ ֵעת ׁשֶ ֲּאִפלו ּבְ ּ  

ינו ַהָקדֹוׁש מֹוֵרינו ָהַרב ְצִבי ֱאִליֶמֶלך ִמִזיִדיְטׁשֹוב ְזכותֹו ָיֵגן  ַּרּבֵ ּ ּּ ְ ּ
ֵע ,ָּעֵלינו ֲּאִפילו ּבְ ָהָיה חֹוֶלה ּ ְּוָצִריך ִלְרפוָאה ְגדֹוָלה ָתַבר ְגִזיָזא ת ׁשֶ ּּ ּ ְ

ְּדַבְרָדא ָהר ַהָקפוא ַתַחת ַהֶקַרח ַהּנֹוָרא ,ּ ּנָ ְּוָיַרד ְוָטַבל ּבַ ּּ ם ,ּ  ְוָלַמד ׁשָ
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ִים  תֹוך ַהּמַ ל ַהַלְיָלה ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוִתקוֵני ַהזַֹהר וְתִהִלים ּבְ ְּכָ ּ ּ ּ ּּ ּּ ּ
ַּהָקפוא ּ.  

ּתֹוך ַהְקָדָמה ַלֵסֶפר ְצִבי ַלַצִדיקִמ( ּ ּּ ְ ֲאִריכות, ּ ה ּבַ ם ַמֲעׂשֶ ַּעֵין ׁשָ ּ(  
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  –כד ֶּפֶרק  –

א עֹוָלם ַהּבָ ְמִחָצתֹו ּבָ   ִּלְהיֹות ּבִ
א  )א עֹוָלם ַהּבָ ְמִחָצתֹו ּבָ ב ּבִ   ַּעל ְיֵדי ֲהָפַצת ְסָפָריו זֹוֶכה ֵליׁשֵ

מֹונֹו ְלה ְדִפיס ְסָפִרים ִמּמָ ב ,ֹּוִציא ָלאֹור תֹוָרהַּהּמַ  זֹוֶכה ְויֹוׁשֵ
ָפִרים ֵרי ַהּסְ ְמִחַצת ַהַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְמַחּבְ ּּבִ ֲהֵרי ַעל ָידֹו ָיָצא , ּ ׁשֶ

ָכל ֵעת, ַּהִחּבור ָלעֹוָלם ה ַהַדַעת ּבְ ְּוִאלו ָהָיה ָגנוז ְלִמְקצֹועֹות , ְּוִתְרּבֶ ּּ ּ
ַיְרָכַתִים ָכן ּבְ ַּהִמׁשְ   .ִדים ּבֹוּלֹא ָהיו לֹוְמ, ּ

ַמֶסֶכת ְיָבמֹות  ה ָאְמרו ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבְ ְּוִהּנֵ ּ  :)ו"ַּדף צ(ּ
ְפתֹוָתיו ּדֹוְבבֹות  ם' ְּוכוׂשִ ִיְהֶיה ּוְלִפי ֶזה , ִּכְדִאיָתא ׁשָ ַּהגֹוֵרם ׁשֶ ּ

ְמִחָצתֹו, ֶהָחָכם ַחי ַאֲחֵרי מֹותֹו ב ּבִ ַּגם הוא זֹוֶכה ְויֹוׁשֵ ּ ֲהֵרי , ּ ּהוא ׁשֶ
א, ָּגַרם ְלַהֲחיֹותֹו א ָלעֹוָלם ַהּבָ הוא ּבָ ְּוֵאין ָסֵפק ְכׁשֶ ַעְצמֹו ִעם , ּ ֶהָחָכם ּבְ

ל ָפָניוִסיַעת ֵמַרֲחמֹוִהי    .ּיֹוְצִאין ִלְקָראתֹו ְלַקּבֵ
ן ַאְבָרָהם"ַּהָגאֹון ַמַהְרָח( ִסְפרֹו ּבֶ ַלח ַדף כ,א ִאיְסְטרֹוְלָסה ּבְ ת ַוִיׁשְ ּ ָפָרׁשַ   :)ג"ּּ

ַהְסָכַמת ַהָגאֹון ַהַצִדיק מֹוֵרינו ָהַרב יֹוֵסף ַחִיים ְוָנ ּא ְלַעֵין ּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ
ּזֹוֶנְנֶפְלד ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ָפט"ּ ַלֵסֶפר ,ּ ְּצָדָקה וִמׁשְ אֹודֹות הֹוָצָאה , "ּ

  .ָלאֹור

ם[ ֵסֶפר: ֶזה ְלׁשֹונֹו ׁשָ ְּוָכל ַהקֹוֵרא ּבַ ַתְדלו ַת ִיְרֶאה ּ ֵּאיך ִהׁשְ ּּ ּ ִּקיִפי ְ
ל ַּלֲאִמָתה ֲהָלָכה ַהַקְדַמאי ְלהֹוִציא אֹור ָכל כֹ ּתֹוָרה ׁשֶ ין ִּמן ֵד ְוָכל ,ןָחּּבְ

ִּסיוַע ּבְָנא ָלּכוּמוְס ֵיׁש ּבֹו ַמָמׁש ּ ּׁשֶ ּה ְלַזכֹוָתם ֵלי רְּדֶאְפׁשַ ָכל ַמאן ְלּ  ַּגםּ
א ָאר ָּכל ְלהֹוִציא ְלַהּבָ ׁשְ ֶמֶרת ַהּנִ ַתְדִליַהְוִעים  ַהְמַסְיְוָכל .ְלִמׁשְ ִּמׁשְ   םּ

ָאר ָּכל ְלהֹוִציא ָלאֹור ׁשְ י תֹוָרה ֵמַהּנִ ִּחדוׁשֵ ּ ה ּ  ְֵאין ֵעֶרך ַקְדַמאי ְלַּהְקדֹוׁשָ
ָכרֹו ַמִים ִמַמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָתַחת ִלׂשְ ׁשָ ּּבַ ּ ְּוִיְזכו ּ ְזכות ֶזה ּ ִנין ּּבִ  ִלּבְ

ין אֹוַרְייָתא ְדָעְסִקין ַּקִדיׁשִ ב ְרִויֵחי ֵניְמזֹו ְוִלּבְ ֵקט ֵליׁשֵ ַהׁשְ  ַּעל ַהתֹוָרה ּבְ
ָנן ְליֲאִריֵכ ַּחֵייּ וְלְוָהֲעבֹוָדה הֹון ַתְלִמיֵדי ְוַתְלִמיֵדהֹון ְוַתְלִמיֵד ַרּבָ

ֲעָגָלא ְוִלְראֹות ֵלָמה ּבִּוִבְזַמן ָקִריב ּבַ ְּגֻאָלה ׁשְ ּ.[ 
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ּמֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ָפָלאִג( ִסְפרֹו ,ּי ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה'ּ ּתֹוָרה ְוַחִיים" ּבְ ה ס, "ּ   )אֹות ריז' ִמְצַות ֲעׂשֵ

ַמת ַהַצִדיק )ב ל ַהַצִדיק הוא ִנׁשְ ֶפר ׁשֶ ּ ַהּסֵ ּּ ּּ  

ּאִדיגוָרא ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמןּר ִמַס"ַּגם ָהַאְדמֹו ּ ַהִציון ,ּ ּ ֵמִביא ׁשֶ ּ ּ
ֶפׁש ִביל ַהגוף ְוַהּנֶ ׁשְ ְּלַהַצִדיק הוא ּבִ ּּ ּ ֶפ, ּ ַמת ְוַהּסֵ יק הוא ְלִנׁשְ ל ַהַצּדִ ּר ׁשֶ ּ

יק   .ַּהַצּדִ
ּאִדיגוָרא ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמןּר ִמַס"ָהַאְדמֹו( ּ ּ(  

יס   )ג ֹזאת ְלַהְדּפִ ֵרי ַהזֹוֶכה ִלֵתן ָמעֹות ִלְצָדָקה נֹוָרָאה ּכָ ַּאׁשְ ּ
ַמִים ם ׁשָ ים ְלׁשֵ   ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ

ֵרי ַהזֹוֶכה ִלֵתן ָמעֹות ִלְצָדָק ַּאׁשְ זֹאת ְלַהְדִפיס ּ ּה נֹוָרָאה ּכָ
ַמִים ם ׁשָ ים ְלׁשֵ ּנֹוְתִנין, ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ִּכי ַעל ְיֵדי ָכל ַהְצָדקֹות ׁשֶ ּ זֹוִכין , ּ

ָפׁשֹות  ִחיַנת אֹוַרִּלַקח ַהּנְ יך תֹוָרה ּבְ ּוְלַהְמׁשִ ַעִתיָקא ְּ ְּיָתא ּדְ
ׁשְ ,ְסִתיָמָאה ּנֹוְתִנין ְצָדָקה ּבִ ֵכן ְכׁשֶ ִּמָכל ׁשֶ ּ ַעְצמֹו ְכֵדי ְלַהְדִפיס ּ ִּביל ֶזה ּבְ ּ

ים ִחיַנת ְלִקיַחת , ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ַעְצָמן ֵהם ּבְ ַהְדָפַסת ְסָפִרים ֵאלו ּבְ ּׁשֶ ּ ּ
ָפׁשֹות ַכת ַהתֹוָרה, ַהּנְ ֵהם ָהאֹוִתיֹות ְוַהְמׁשָ ּׁשֶ ַוַדאי , ּ ּבְ ֵרי ֶחְלקֹו ּׁשֶ ַאׁשְ

ים ְלָהִאי ָזָכה ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרּבִ ים ְלָכל ּׁשֶ י תֹוָרה ַהְקדֹוׁשִ ּר ִחּדוׁשֵ ּ ּ
ָרֵאל ֵלָמה, ִיׂשְ ָגָחה ׁשְ ַעל, ְּוַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ְלַהׁשְ ך  ׁשֶ ְְיֵדי ֶזה ִנְמׁשָ

ַפע טֹוָבה וְבָרָכה ְוָכל טֹוב ָרֵאל ּׁשֶ   .ְלֵבית ִיׂשְ
י( ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ִקדוׁשִ ּּ   ) כבאֹות,  ֲהָלָכה גןּ

יםַהְמַז  )ד ה ֶאת ָהַרּבִ ים ּכֶ ים ְקדֹוׁשִ ְסָפִרים ֲחָדׁשִ ִצְדָקתֹו ּבִ  ּבְ
ִחיַנת ִקּיום ַהתֹוָרה ֵהם ּבְ ּׁשֶ ָכרֹו ְוִצְדָקתֹו , ּ ַוַדאי ֵאין ֵקץ ִלׂשְ ּּבְ

ֵרי לֹו,עֹוֶמֶדת ָלַעד    ַאׁשְ

ָהמֹון לֹא ְתבוָאה" ע ֶכֶסף וִמי אֹוֵהב ּבֶ ּבַ ּאֹוֵהב ֶכֶסף לֹא ִיׂשְ ּ ּ קֶֹהֶלת ( "ּ

ָּדְרׁשו ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, )ה ּ ֵפרוׁש ַרׁשִ,ּ ּ ומוָבא ּבְ ּ ֲאִפלו ִמי :י"ּ ּ ׁשֶ ּ
ע ְוכו ּבַ אֹוֵהב ִמְצֹות לֹא ִיׂשְ ֶהם ', ּׁשֶ ֵיׁש ּבָ ִּכי ִאם ְכׁשֶ ּ ִתְתַקֵים ּ ִּמְצָוה ׁשֶ ּ

ית ַהִמְקָדׁש ְוכוָלַעד  ְּכגֹון ְכִתיַבת ֵסֶפר תֹוָרה וִבְנַין ּבֵ ּּ ּ ּ ן ' ּּ ּכֵ ל ׁשֶ ִמּכָ
ים  ים ְקדֹוׁשִ ְסָפִרים ֲחָדׁשִ ים ּבִ ִצְדָקתֹו ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרּבִ פֹוֵעל ּבְ ׁשֶ ּּכְ

ִחיַנת ִקיום ַהתֹוָרה ְלָכל ֶאָחד ֵהם ּבְ ּׁשֶ ּ ָכרֹו , ּ אי ֵאין ֵקץ ִלׂשְ ַוּדַ ּבְ
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ִאים ְמַז, ְוִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד ָכל ּדֹורֹות ַהּבָ ָכל ַפַעם ּבְ י ּבְ ה ֶאת ּּכִ ּכֶ
ֵרי לֹו ִתְתַקֵים ַהתֹוָרה ַעל ָידֹו ַאׁשְ ָרֵאל ׁשֶ ִּיׂשְ ּּ.  

ְּתִהִלים קו( ְוֶזה ָפט" )ּ ֵרי ׁשֹוְמֵרי ִמׁשְ ׁשֹוְמָרה "ַּאׁשְ הוא ַהתֹוָרה ׁשֶ ּ ׁשֶ ּּ ּ
ים ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ים ּבִ ְמַזֶכה ֶאת ָהַרּבִ ַתַכח ַעל ְיֵדי ׁשֶ לֹא ִתׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ְּוֶזהו . ּ

ם( ָכל ֵעתהׂשֵעֹ" )ׁשָ ה ְצָדָקה," ְצָדָקה ּבְ ָכל ֵעת עֹוׂשֶ ִּכי לֹוְמִדים , ּ ִכי ּבְ
עֹוָלם ְוכ ַמְכִניִסין ִקיום ַהתֹוָרה ּבָ ְסָפִרים ׁשֶ ּּבִ ּ ּ   .'ּוּ

ַחר ֲהָלָכה ( ת ַהׁשַ ְרּכַ ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ּבִ ּ   ) לואֹות, הּ
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  –כה ֶּפֶרק  –

ִּתקון ַלְגֻאָל ּּ ּ ַעם  ּה ָהֲאִמִתיתּ ִמּטַ
ִנים ַהְגאֹוִנים ָמאֵרי ְדַאְרָעא  ָּהַרּבָ ּ

א ַנת  ַּקִדיׁשָ ׁשְ  ק"א לפ"תרפּבִ
ֻאָלה ָהֲאִמִתית  )א ִּתקון ַלּגְ ּּ אֹוִנים ָמאֵרי  ּּ ִנים ַהּגְ ִּמַטַעם ָהַרּבָ

א ְּדַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ  

א ָהֱאלִֹהי ל ַהַתּנָ ָּידוַע ַלכֹל ִכי ֵסֶפר ַהזַֹהר ׁשֶ ּ ּ ּ  אֹור ָהעֹוָלמֹות ,ּ
ָּהֶעְליֹוִנים ְוַהַתְחתֹוִנים ֱאַמר ָעָליו,ּ ּ ֶזה ָהִאיׁש ַמְרִעיׁש ָהָאֶרץ ַמְרִגיז : ַהּנֶ

ּ וַבְגָמָרא ָאְמרו,ַמְמָלכֹות ְמעֹון ֵתיִליד ְוִאי לֹא " ,ּּ י ׁשִ ִּדיִליָדה ִאיֵמיה ְכַרּבִ ּ ּּ ּ
נו:)ז"ַמּכֹות י( "ּלֹא ֵתיִליד ּ הוא ֲעֶטֶרת רֹאׁשֵ ּ ְוִתְפַאְרֵתנוּ ּבִ, ּ ְּזכותֹו י "ָהַרׁשְ

ר תֹוָרתֹו ּבֹוַקַעת ְלַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרְבֵבי ִרְבבֹות ,ָּיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ּ ֲאׁשֶ
ַמִלים ְוַחיֹות ַהקֶֹדׁש,עֹוָלמֹות ים ְוַחׁשְ ָרִפים ְואֹוַפּנִ ין ׂשְ ּ ְועֹוֶבֶרת ּבֵ  ְמקֹום ,ּּ

רוך הואַנֲהֵרי ֵאׁש אֹוֶכֶלת ֵאׁש ַעד קֹו ּל ְדָמָמה ַדָקה ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ ּ ּ ּ, 
ים וְמַרֵחם ַעל ָעְלָמא ה עֹוָלמֹות ֲחָדׁשִ ה ובֹוֶנה ּבָ ֵמַח ּבָ ְּוׂשָ ּּ ּ.  

ָכַתב ַהָגאֹון ִחיָד ּפוק ֲחֵזי ַמה ׁשֶ ּּ ּ א"ּ   :ּא ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ

ל ִלּמוד ֲאִפ  )ב ִּלּמוד ַהזַֹהר ְמרֹוָמם ַעל ּכָ ּלו ְדָלא ָיַדע ַמאי ּּ ּ ּ
  .ָקָאַמר

ְִכֵסא ֶמֶלך"ְוָהַרב  ּ ֵּפרוׁש ַעל ִתקון מ(" ּ ּּ   : ָאַמר)ג"ּּ

ִגיְרָסא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים  )ג ִּלּמוד ַהזַֹהר ּבְ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ּעֹוד ָאַמר ֵאִלָיהו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלַרּבִ ּ:  
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ְרקון ִמ  )ד ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ִיְתּפָ ּּבְ ְלָיא ּ ד ִאְתּגַ לוָתא ּכַ ּן ּגָ
ְתָרָאה ָדָרא ּבַ   . ּבְ

ַדף קכ ְמעֹון: ד"עֹוד ּבְ י ׁשִ ינו ְלַרּבִ ה ַרּבֵ ִכיִלים . ְּלׁשֹון מׁשֶ ְּוַהַמׂשְ ּ
ִאיֵלין לֹא  ַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך ְדִאיהו ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ַּיְזִהירו ְכזַֹהר ָהָרִקיַע ּבְ ּ ּ ּ ּּ ְּ ּ

ָּצִריך ִנָסיֹון    :ה לֹוַמר ָרָצ–ְ

יַח  )ה ֵסֶפר ַהזַֹהר לֹא ִיְסּבֹל ֶחְבֵלי ָמׁשִ י ַהלֹוֵמד ּבְ ּּכִ ּ  

ָרֵאל ֲעִתיִדין ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי ָדא הוא ֵסֶפר  ּוְבִגין ְדִיׂשְ ּּ ּּ
ַרֲחֵמי יה ִמָגלוָתא ּבְ ַּהזַֹהר ִיְפקון ּבֵ ּ ּּ ּ .  

ַהְקָדַמת ַהִתקוִנים ּעֹוד ּבְ ּ ּ יִלים" :ּ ּכִ ׂשְ זַֹהר ָהָרִקיַעְוַהּמַ " ּ ַיְזִהירו ּכְ
ְמעֹון ְוַחְבַרָייא' ְוגֹו י ׁשִ יִלים ִאֵלין ַרּבִ ּכִ ׂשְ ְּוַהּמַ ְנׁשו , ּ ד ִאְתּכַ ַּיְזִהירו ּכַ ּ

הֹון , ְּלֶמֱעַבד ַהאי ִחּבוָרא ְּרׁשוָתא ִאְתְיִהיב ְלהֹון וְלֵאִלָיהו ִעּמְ ּ ּּ
ְמִתיְבָתאן ְלַנֲחָתא ּבֵ ָמִתין ּדִ ּוְלָכל ִנׁשְ ּיַנְייהו וְלָכל ַמְלָאַכָיא ּ ּ ּ

ֶכל ְסָיא וְבאַֹרח ׂשֵ ִאְתּכַ ָמָהן  .ּּבְ ְּוִעַלת ַעל ּכָֹלא ְיִהיב ְרׁשו ְלָכל ׁשְ ּ ּ
ם  ל ׁשֵ ּנוִיין ְלַגָלָאה לֹון ָרִזין ְטִמיִרין ּכָ ין וְלָכל ֲהַוָיין וְלָכל ּכִ יׁשִ ַּקּדִ ּ ּ ּּ

ַדְרָגא ִדיֵליה ּּבְ ּוְרׁשוָתא ְיִהיב ַלֲעׂשַ, ּ ּר ְסִפיָרן ְלַגָלָאה לֹון ָרִזין ּ
א  ֵייֵתי ָדָרא ְדַמְלּכָ ָלא ִאְתְיִהיב ְרׁשו ְלַגָלָאה לֹון ַעד ּדְ ְּטִמיִרין ּדְ ּ

יָחא   .ְמׁשִ

ַּהמוָרם ִמן ָהָאמור ִכי ּּ ּ:  

ִלּמוד ַהזַֹהר   )ו ֻאָלה ְתלוָיה ּבְ ַּהּגְ ּ ּ ּ ּ  

טול ִלמוד  עֹוָלם ּבִ ְּוַעָתה ִנְכתֹב ַמה גֹוֵרם ּבָ ּּ ּ ּ ּ ְּוִנַקח אֹותֹו , ַּהזַֹהרּ
י ַחִיים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי  ל ָהֱאלִֹהי ַרּבִ ִּמִדְבֵרי ָהַרב ַהָגדֹול ַהְמֻקּבָ ּ ּ ּ

א ּי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן"ּ ַתְלִמיד ָהַרב ָהֲאִר,ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ ַהָכתוב ,ּ ּ
ַער ַהַהְקָדמֹות ַהְקָדַמת ׁשַ ּּבְ ִעירֲאִנ: ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ּ ַאְלֵפי ,ּי ַהָצִעיר ּבָ ּ ַהַדל ּבְ

ן ַלֲאדֹוִני ָאִבי ָהַרב יֹוֵסף ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ,ַּחִיים ּ ִויַטאל ּבֶ
א תֹוֵמם ,ַהּבָ ְבִתי ִמׁשְ ׁש כִֹחי ְוָיׁשַ ים ְלכַֹח ָתׁשַ לֹׁשִ ן ׁשְ ְהיֹוִתי ּבֶ ּ ּבִ ּ ּּ

בֹוַתי ְתֵמִהים ּוַמְחׁשְ ְענו,ּ ָכָלה ַקִיץ,ירּ ִכי ָעַבר ָקִצ,ּ ּ ַוֲאַנְחנו לֹא נֹוׁשַ ּ, 
ְּתרוָפה לֹא ָעְלָתה ְלַמֲחָלֵתנו ּ ֵרנו ְולֹא ָעְלָתה ֲארוָכה , ּ ֵּאין ָמזֹור ִלְבׂשָ ּ

נו ית ִמְקָדׁשֵ ן ּבֵ ְּלַמָכֵתנו וְלֻחְרּבַ ּ ּּ ּאֹוי ָלנו ִכי ָפָנה ַהיֹום ְוַגם ָנטו ִצְלֵלי , ּ ּּ ּ ּ
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ּ ְוָכלו ָכל ַהִק,ֶעֶרב ּ אּ ן ָדִוד לֹא ּבָ ִּצים ַוֲעַדִין ּבֶ ָּוֶאְתָנה ֶאת ָפַני ַלֲחקֹר . ּ ּ
ן  א ּבֶ ְּוָלַדַעת ַמה ֶזה ְוַעל ַמה ֶזה ִנְתָאֵרך ִקֵצנו ְוָגלוֵתנו וַמדוַע לֹא ּבָ ּ ּ ּ ּּ ּ ְ ּ ּ

י   ?ִיׁשַ

י ָדַוי י ְוִלּבִ ִקְרּבִ ּוָמָצאִתי ָאֶון ִלי ַוֲאִניָנה ּבְ ִּמַמֲאָמר ֶאָחד הוָבא , ּ ּ
ֵּסֶפר ַהִתקוִנים ִתקון לּבְ ּּ ּּ יָנא ְכִתיב ְורוַח ֱאלִֹהים : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו' ּ ַּתּנִ ּ ּ

ַההוא ִזְמָנא ַוִיְזכֹור ִכי ' ְּוִהיא אֹוֶמֶרת ָמה ֶאְקָרא ְוכו' ְּמַרֶחֶפת ְוכו ּּבְ ּ ּ ּ
ר ֵהָמה רוַח הֹוֵלך ְולֹא ָיׁשוב  ָּבׂשָ ְּ ְּתִהִלים עח לט(ּ  ְּוָדא ִאיהו,  ְלָעְלָמא)ּ

יַח ֵיִזיל ֵליה ִמן ָעְלָמא ְוָלא , ּרוָחא ְדָמׁשִ ָגְרִמין ּדְ ַּוי לֹון ָמאן ּדְ
ה, ְּיתוב ְלָעְלָמא ׁשָ ָעְבִדין ְלאֹוַרְייָתא ַיּבָ ִאֵלין ִאינון ּדְ ּּדְ ְוָלא ָבָעאן , ּ

ָלה ַתְדָלא ְבָחְכָמה ְדַקּבָ ּרֹוֶצה לֹוַמר ִלמוד ַהזַֹהר( ְּלִאׁשְ ּ ְדָגְרִמין , )ּ
ַּתַלק ְנִביעו ְדָחְכָמה ְדִאיִהי יְּדִאְס ּ ְתָאַרת ב, ִּמיָנה' ּ ה' ְּוִאׁשְ ַוי לֹון , ְיֵביׁשָ

ָעְלָמא ָדן ּבְ א וִביָזה ְוֶהֶרג ְוַאּבְ ָגְרִמין ֲעִניוָתא ְוַחְרּבָ ּּדְ ּ ְּוַהאי רוַח , ּ
ָמה ְדִאְתַמר יַח ּכְ ׁשִ ִאְסַתַלק ִאיהו רוַח ְדּמָ ּּדְ ּ ּ ְּוִאיהו רוַח ַהקֶֹד, ּּ ּ , ׁשּ

ְּוִאיהו רוַח ָחְכָמה וִביָנה רוַח ֵע ּ ּ ם ּ ֵ ַעת ְוִיְרַאת ַהּשׁ ָּצה וְגבוָרה רוַח ּדַ ּ ּ
ְעָיה יא ב(   .ַּעד ָכאן.)ְיׁשַ

סֹוד ָהֶאֶלף ְלך    )ז ָעִמים ּבְ ִָיְלְמדו ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ֶאֶלף ּפְ ּ ּּ ּ ּ
לֹֹמה   ׁשְ

ּ ֲהֵרי ִכי ִלמוד ַהזַֹהר הוא ְמעֹוֵרר ָהַרֲחִמים  ּּ ּ יַחּ ל ָמׁשִ ָמתֹו ׁשֶ  ,ְוִנׁשְ
כֹן ָלֶבַטח ָרֵאל ִיׁשְ ֶנה ַהִמְקָדׁש ְוִיׂשְ ְּוִיְתַגֶלה ְוִיּבָ ּּ ּ טוַח , ּ ְּוַהלֹוֵמד ּבֹו ּבָ ּ

יַח לֹא ִיְסּבֹל ַצַער ֶחְבֵלי ָמׁשִ ֵני ִעיר , ּׁשֶ ר ַעל ֵכן ֲאַנְחנו ַחְכֵמי ְוַרּבָ ֲּאׁשֶ ּ
ֶנה ְוִתכֹו ַלִים ִתּבָ ַּהקֶֹדׁש ְירוׁשָ ּ ּ ָיֵמינו ָאֵמןּ ְמֵהָרה ּבְ ּ וָבֵתי ִדיִנים,ֵּנן ּבִ ּ ּ, 

ְכֵדי ִלְגמֹר ַהֵסֶפר  ָאֶרץ וְבחוץ ָלָאֶרץ ּבִ ִּנְתעֹוַרְרנו ְלַיֵסד ִלמוד ַהזַֹהר ּבָ ּּ ּ ּ ּּ ּ
כ,ַּהזַֹהר ּ ְוִיְהֶיה ַהִסיום ּבְ ּ א ָעֵלינו ְלטֹוָבה"ּ ּה ֱאלול ַהּבָ ִריַאת ,ּ  יֹום ּבְ

סֹוד ָהֶאֶלף ְלך ְּוִיְלְמדו ַה, ָהעֹוָלם ָזַֹהר ְוַהִתקוִנים ֶאֶלף ְפָעִמים ּבְ ּ ּ ּּ ּ
לֹמֹה   .ׁשְ

ִנים,ְּוָלֵכן ֲאַנְחנו קֹוְרִאים ָלֶכם  ,סֹוֲחִרים, ּ ַאֵחינו ֲחָכִמים ַרּבָ
ִתים ֲעֵלי ּבָ ֲעֵלי ְמָלאכֹות,ּּבַ נו, ּבַ ּ ִחְזקו ְוִאְמצו ָלַקַחת ֵחֶלק ִעּמָ ּ ּ ,

ְּוַהַחָלׁש יֹאַמר ִגּבֹור ֲא ֶחְבָרה ַהזֹאת.ִניּ רו ּבַ ּ ְזכו ְוִהְתַחּבְ ּ  ְוָכל ֶאָחד ,ּ
ֵבִקים ִיְלמֹד ֵאיֶזה ,ַּיְחטֹף ֵחֶלק ֵמַהזַֹהר ַעת ַהְפַנאי וֵבין ַהּדְ ּ וִבׁשְ ּּ
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ָאֶרץ  ין ּבָ ִאים ְוַהְמַנֲהִלים ּבֵ ר ִיְתנו ָלֶכם ַהַגּבָ ֶדר ֲאׁשֶ ִפי ַהּסֵ ָּעִלין ּכְ ּ ּ
חוץ ָלָאֶרץ ין ּבְ ָרֵאל ַאׁשְ.ּּבֵ עו ִמי ְמַטֵהר ֶאְתֶכם,ֵריֶכם ִיׂשְ  ֲאִביֶכם ,ּ ּדְ

ַמִים ָ ּשׁ ּבַ עו, ׁשֶ י ִרְב,ּּדְ ית ֶאֶלף ֲאָלִפין ְוִרּבֵ ל ִמָלה וִמָלה ַנֲעׂשֵ ּ ּכָ ֹון בּּ
ַמִים ָ ּשׁ ַהְקָדַמת אֹור ַהַחָמה ,עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ּבַ ְזַכר ּבְ ַּכּנִ ּ ּּ .  

ֵלם  )ח ל ָחֵבר ִיְלֹמד ֹזַהר ׁשָ ּה ֱאלול אֹו ֶחְציֹו אֹו " ַעד כּכָ
ֵלם ַעל ג,ִרְבעֹו ל ִסּיום ׁשָ ּ וְלַזֵוג ּכָ ּ ְכֵדי ָלַדַעת ' אֹו ד' ּ ֲחֵבִרים ּבִ

ָעִמים ִלים ֶאֶלף ּפְ ָכל ִעיר ְוִעיר ְלַהׁשְ ה ִסּיוִמים ֵיׁש ּבְ ּמָ  ,ּּכַ
ֶזה ַתֵדל ּבְ ים ְלִהׁשְ ה ֶאת ָהַרּבִ ינו ֶחְבַרת ְמַזּכֶ ּוְכָבר ִמּנִ ּ ּ ּ  

ָאֶרץ וְבחוץ ָלָאֶרץ,ּ ַאֵחינו,ַּאֶתםְו ֵאי וְמַנֲהֵלי ַעם קֶֹדׁש ּבָ ּ ַגּבָ ּ ּ ר ,ּ  ֲאׁשֶ
ים ַככֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד"ֲעֵליֶכם ֶנֱאַמר  ּוַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ ּ ּ ּ ִעְמדו ַוֲעׂשו ,"ּ ּ

ָמרֹות ְוֵסֶדר ְלָכל ָחֵבר ְוָחֵבר ְכִפי כֹחֹו ָמרֹות ִמׁשְ ִּמׁשְ י ,ּ אֶֹפן ּכִ ל ָחֵבר ּבְ  ּכָ
ֵלם ַעד כ ל ִסיום ,ּה ֱאלול אֹו ֶחְציֹו אֹו ִרְבעֹו"ִיְלמֹד זַֹהר ׁשָ ּ וְלַזֵוג ּכָ ּ ּּ

ֵלם ַעל ג ָכל ִעיר ' אֹו ד' ׁשָ ה ִסיוִמים ֵיׁש ּבְ ּמָ ְכֵדי ָלַדַעת ּכַ ֲּחֵבִרים ּבִ ּ
ִלים ֶאֶלף ְפָעִמים ה ֶאת ָה.ְּוִעיר ְלַהׁשְ ינו ֶחְבַרת ְמַזּכֶ ּ וְכָבר ִמּנִ ים ּ ַרּבִ

ֶזה ל ּבְ ַתּדֵ   .ְּלִהׁשְ

י  ָלֶהם ִעם ַאְנׁשֵ י חוץ ָלָאֶרץ ַיֲעֶלה ַהִלּמוד ׁשֶ י ַגם ַאְנׁשֵ ּוָברור ּכִ ּּ ּ ּ ּּ
ָרֵאל  ל ִיׂשְ סֹוד ּכָ ים ּבְ ית קֶֹדׁש ַהָקָדׁשִ ְמִסַלת ּבֵ ִּעיר ַהקֶֹדׁש ּבִ ּ ּ

ֶזה ַנת ְגֻאָל, ֲעֵרִבים ֶזה ּבָ ה ׁשְ ָנה ֲחָדׁשָ ֵנס ְלׁשָ ְּוִנּכָ ּה ִויׁשוָעה ּ
לֹו ל ָהעֹוָלם ּכֻ ָרֵאל ְוַעל ּכָ ַרֲחִמים ַעל ַעּמֹו ִיׂשְ ְּוַאַחר ַהִסיום ִאם , ּּבְ ּ ּ

ּבִ א ָהַרׁשְ ִני וְזכות ַהַתּנָ ִּיְצָטֵרך עֹוד ַנֲחזֹר עֹוד ַפַעם ֵסֶדר ׁשֵ ּ ּ ּ ּי ְזכותֹו ָיֵגן "ְ
ּ ָיֵגן ָעֵלינו ְוָיֵגן ֲעֵליֶכם ְוַאֶתם ׁשָ,ָּעֵלינו ָאֵמן   . לֹוםּ

אֹוִנים ָמאֵרי ְדַאְרָעא   )ט ִנים ַהּגְ ה ִמַטַעם ַרּבָ ּמֹוָדָעה ֲחָדׁשָ ּ
ָאֶרץ וְבחוָצה ָלָאֶרץ  ֹקד ַעל ִלּמוד ַהזַֹהר ִלְגֹמר ּבָ א ִלׁשְ ַּקִדיׁשָ ּ ּּ ּ

ְלנו לֹא ִנְגַמר ַרק , ֶּאֶלף ִסּיוִמים ר ִקּבַ ימֹות ֲאׁשֶ ּוְכִפי ָהְרׁשִ ּ
ׁש ֵמאֹות ִסּיוִמ ְּלֵעֶרך ׁשֵ   יםְ

ְּכָבר ָידוַע ִלְכבֹוָדם ַמֲעַלת ִלמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּ ּ ּּ ר הוא ְמַבֵטל ,ּ ּ ֲאׁשֶ ּ
א וִבָזה ֵמָעְלָמא ָּכל ִמיֵני ֻפְרָעֻניֹות וְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ומֹוָתָנא ְוַחְרּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ָרֵאל  ָעְבָרה ְכָבר עֹוַרְרנו ַעם ִיׂשְ ָנה ׁשֶ ְּוַהׁשָ ּ ִּתקון ַלְגֻא"ּ ּ ָּלה ָהֲאִמִתיתּּ ּ "
ר ְלֵעיל ְזּכַ א ַהּנִ יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ ִנים ַהְגאֹוִנים ָמאֵרי ּדְ ַעם ַרּבָ  ,ִּמּטַ
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ָאֶרץ וְבחוָצה ָלָאֶרץ ֶאֶלף ִסיוִמים קֹד ַעל ִלּמוד ַהזַֹהר ִלְגמֹר ּבָ ִּלׁשְ ּ ּ ּּ ּ ,
ְלנו ר ִקּבַ ימֹות ֲאׁשֶ ּוְכִפי ָהְרׁשִ ׁש ֵמ,ּ אֹות ְ לֹא ִנְגַמר ַרק ְלֵעֶרך ׁשֵ

ִּסיוִמים ּ.  

ן ֲאַנְחנו ה,ַּעל ּכֵ ֵני וְגאֹוֵני ֶאֶרץ ַהְקדֹוׁשָ ּ ַרּבָ ר ,ּ ל ּבַ ים ִמּכָ ּ ְמַבְקׁשִ
ֶגת ר ָידֹו ַמּשֶׂ ָרֵאל ֲאׁשֶ ְכֵדי ְגמֹר ָהֶאֶלף ,ִיׂשְ ּ ִלְלמֹד עֹוד ַפַעם ּבִ ּ

כ ִּסיוִמים ּבְ עור ָהִראׁשֹו"ּ ִפי ׁשִ א ָעֵלינו ְלטֹוָבה ּכְ ּה ֱאלול ַהּבָ ּ ן יֹוֵתר ּ
ָתַקד,ּאֹו ָפחֹות ל ֶאׁשְ ֵני ֶחְבָרתֹו ׁשֶ ּ ִסיום זַֹהר ֶאָחד ְלִעלוי ,ּ ִעם ּבְ ּּ ּ

ָרֵאל ל ַהָצִרים אֹוָתם ֶעְליֹוִנים ְוַתְחתֹוִנים,ַּמַזל ַעם ִיׂשְ ל ּכָ ּ וְלַבּטֵ ּּ, 
בֹוָתם יָנה ְיֵדיֶהם ,ְּוָיֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבינו ִויַקְלֵקל ַמְחׁשְ ּ ְולֹא ַתֲעׂשֶ

ָיהּת ּוׁשִ ֶנָחַמת ִציֹון, ּ ן ָלֶבַטח ְוִנְרֶאה ּבְ כֹּ ָרֵאל ִיׁשְ ן ְיִהי ,ְּוִיׂשְ  ָאֵמן ּכֵ
ָיֵמינו ָאֵמן. ָרצֹון ְמֵהָרה ּבְ ֶנה ְוִתכֹוֵנן ּבִ ַלִים ִתּבָ ְּירוׁשָ ּּ ְּלחֶֹדׁש ִאָיר ' א. ּ

ַנת תפא    .ר ִלְפָרט ָקָטן"ׁשְ

ֹּקֶדם ַהִלּמוד ֹיאַמר   )י ּ:  

ִכיַנת ֻעֵזנוֲּהֵרי ֲאַנְחנו לֹו ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְלִעלוי ׁשְ ְּמִדים ּבְ ּּ ּּ ּ, 
ָרֵאל ּוְלָהִרים ֶקֶרן ַמַזל ִיׂשְ ּ ְוִלְסתֹם ִפי ָכל ַהָצִרים אֹוָתנו ֶעְליֹוִנים ,ּ ּ ּ ּ ּ

ָנה,ְּוַתְחתֹוִנים ּ וְלַהֲחִזיר ָהֲעָטָרה ְלָיׁשְ ָרֵאל ,ּ ּ ְויֹאַמר ַדי ְלָצרֹוֵתינו ְוִיׂשְ ּ
כֹ   .ּ ָאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון,ן ָלֶבַטחִּיׁשְ

י ִיְצָחק ְירוָחם    )יא בֹוד מֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ אֹון ּכְ ִּדְבֵרי ַהּגָ ּ ּ
ִליָט   ]ל"ַזַצ [א"ִּדיְסִקין ׁשְ

ַמִים ָוָאֶרץ ה ׁשָ ם עֹוׂשֶ ַל, ֶּעְזִרי ֵמִעם ַהׁשֵ ֶנה ִיְּירוׁשָ ּם ִעיר ַהקֶֹדׁש ִתּבָ ּ
ָיֵמינו ְמֵהָרה ּבְ ְּוִתכֹוֵנן ּבִ   . ָאֵמןּ

ְּכָבר ָאְמרו ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּ קוָלה ,ּ ַתְלמוד תֹוָרה ִהיא ׁשְ ּ ׁשֶ ּּ ּ
ְּכֶנֶגד ָכל ַהִמְצוֹות ּ ְגֶלה ֵהן .ּ ּנִ תֹוָרה ֵהן ּבַ ֵרי ַהזֹוֶכה ִלְהיֹות ֲעָמלֹו ּבַ ּ ַאׁשְ ּ

ְסָתר ּנִ ֵסֶפר זַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוַהִתקוִנים,ּּבַ ּ ּבְ ּ ּּ.  

ּוְכַדאי הוא ּבִּ א ָהֱאלִֹקי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן,י" ַרׁשְ ּ ַהַתּנָ ּ ּ, 
ין וְלָקֵרב ֶאת ַהְגֻאָלה לֹו ִמן ַהּדִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ִּלְפטֹר ֶאת ּכָ ּּ ְּוֵעיֵנינו  ,ּ

ם  ם וָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ַהׁשֵ ִהָגלות ִנְגלֹות אֹור ַהׁשֵ ֶּתֱחֶזיָנה ּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ
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ִביַאת גֹוֵאל ֶצֶדק ֲעָגָלא ,ּּבְ ם ְתׁשוַעת עֹוָלִמים ּבַ ַהׁשֵ ע ּבַ ָרֵאל נֹוׁשַ ּ ְוִיׂשְ ּ ּ
  .ּוְבָקרֹוב

ַהָגאֹון ֶהָחִסיד מֹוֵרינו ָהַרב ּם ִיְצָחק ְירוָחםּוְנא ּּבְ ּ  
ַע ְיהוָדא ֵליּב ה ְיהֹוׁשֻ י מׁשֶ יְסִקין ַּרּבִ יק ִלְבָרָכה ּדִ   ֵזֶכר ַצּדִ

ר ְלַמְעָלה ָרֵאל ,ַּמְסִכים ֲאִני ְלָכל ַהְמֻדּבָ ֵני ִיׂשְ ּ וְמַבֵקׁש ֵמַאֵחינו ּבְ ּּ
ְזַכר ְזַכר וַבֵסֶדר ַהּנִ ִלמוד ַהָקדֹוׁש ַהּנִ ָכל ָמקֹום ְלַהְתִמיד ּבַ ּּבְ ּ ּּ ּ ּּ ּ וְזכות ,ּ ּ

ּבִ א ַהָקדֹוׁש ַרׁשְ ַּהַתּנָ ה ָיֵגן ָעֵלינו "ּ ּי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ְותֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ּ ּּ
ָיֵמינו ָאֵמןִּלְזכֹות ִלְראֹות ּבִ ְמֵהָרה ּבְ ַרֲחִמים ּבִ ָרֵאל ּבְ ְּגֻאַלת ִיׂשְ ּ ְכמֹו ,ּ

ִביא  ָאַמר ַהּנָ ַּגם ִכי"ׁשֶ ֵצם ּ ִּיְתנו ַבגֹוִים ַעָתה ֲאַקּבְ ּ ּ".  

ִני תרפ ּוָבאנו ַעל ֶהָחתום יֹום ֶפַסח ׁשֵ ּ ּ ּנָ"א ּבֹא ס"ּ ּט ִיְפַרח ַכׁשֹוׁשַ ה "ּ
  ִלְפָרט ָקָטן 

  ִּראׁשֹון ְלִציֹון ט"ר סַּהְצִבי ַיֲעקֹב ֵמִאי
ָרֵאל ֶאֶרץ ִיׂשְ ִנים ּבְ   ְורֹאׁש ָהַרּבָ

ַמח ַעל    )יב מֹו ִיׂשְ ֵבי ׁשְ ם ְוחֹוׁשְ ל ִיְרֵאי ַהׁשֵ ֵּלב ּכָ
ֵסֶפר ַהזַֹהר  ל ַהְתָמַדת ַהִלּמוד ּבְ ה ׁשֶ ַּהִהְתעֹוְררות ַהְקדֹוׁשָ ּ ּּ ּ

ֶאֶרץ ַהקֶֹדׁש ו ר ּבְ ֻגָלה ֲאׁשֶ ַּהָקדֹוׁש ִליִחיֵדי ַהּסְ ּ ּ  - ְּבחוץ ָלָאֶרץּ
ל  ִמיַרת ּכָ ל ּגְ ה ִהיא ַהִהְתַחְזקות ַהזֹאת ׁשֶ ּוַמה טֹוָבה וְקדֹוׁשָ ּּ ּ ּּ

ָעִמים   ֵּסֶפר ַהזַֹהר ֶאֶלף ּפְ

ה  ַמח ַעל ַהִהְתעֹוְררות ַהְקדֹוׁשָ מֹו ִיׂשְ ֵבי ׁשְ ם ְוחֹוׁשְ ֵּלב ָכל ִיְרֵאי ַהׁשֵ ּ ּ ּ
ֵסֶפר ַהזַֹהר ַה ל ַהְתָמַדת ַהִלמוד ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ֶאֶרץ ּ ר ּבְ ָּקדֹוׁש ִליִחיֵדי ַהְסֻגָלה ֲאׁשֶ ּ ּ

ַּהקֶֹדׁש וְבחוץ ָלָאֶרץ ּ ל .ּ ה ִהיא ַהִהְתַחְזקות ַהזֹאת ׁשֶ ּ וַמה טֹוָבה וְקדֹוׁשָ ּּ ּ ּּ
ְּגִמיַרת ָכל ֵסֶפר ַהזַֹהר ֶאֶלף ְפָעִמים ַעל ְיֵדי ֲחבוַרת ַהקֶֹדׁש ַהְמצֶֹרֶפת  ּ ּּ ּ ּ

ֵני ֵהיָכָלא ם ְלאֹור ַהקֶֹדׁש  ּבְ.ֵּמַהלֹוְמִדים ּבְ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ּטוִחים ֲאַנְחנו ּבְ ּ ּ ּ
ְפַעת ַחְסֵדי ָאבֹות ַהיֹוֵצא ַעל ָכל ְגדֹות אֹור ַהזַֹהר ְיַגֶלה הֹודֹו  ַּהָמֵלא ׁשִ ּּ ּ ּּ

ַּוֲהָדרֹו ַלֲחׂשֹף ָלנו ֶאת ַמּבוֵעי ַהְיׁשוָעה ְוַהְגֻאָלה ָהֲאִמִתית ּ ּ ּ ּ ּ ְוַיְדִריֵכנו ַעל ,ּ
ֳמֵתי אֶֹהל ּ ְוַיְנִחיֵלנו ַנֲחַלת ַיֲעקֹב ָאִבינוּבָ מֹות ְכַלל ַעם ,ּ ּ ְוַיֲעֶלה ֶאת ִנׁשְ

ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ ָּקדֹוׁש ִלְתׁשוָבה ִעָלָאה ַהְמִביָאה גֹוֵאל ְלִציֹון ּבִ ּּ ּ ּּ.  
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אִתי ַעל ֶהָחתום ִפְסָחא ְזֵעיָרא תרפ"ּוְלאֹות אמו ּצ ּבָ ּא פֹה ִעיר "ּ
ַל ַּהקֶֹדׁש ְירוׁשָ ֶנה ְוִתכֹוֵנןּ ִּים ִתּבָ ּ.  

ַּהָקָטן ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַהּכֵֹהן קוק ּ  
ּעֹוֵבד ֲעבֹוַדת ַהקֶֹדׁש ַעל ַאְדַמת ַהקֶֹדׁש ּ  

ָרֵאל ֵני ֶאֶרץ ִיׂשְ   רֹאׁש ַרּבָ
ַלִים"ַבְוַרב ְוַא ּד פֹה ִעיר ַהקֶֹדׁש ְירוׁשָ ּ ּ  

ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ ֶנה ְוִתּכֹוֵנן ּבִ ִּתּבָ ּ  

ל ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְך ַּעל ֶדֶר ּתֹוֶעֶלת וְנִחיצות ַהִלּמוד ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
ַּהִתקוִנים ְו ָעְבָרהּּ ָנה ׁשֶ ֶזה ׁשָ ְּכָבר ָכַתְבִתי ּבְ ּ ַרֲחָמיו ִיֵתן .ּ ַרך ּבְ ם ִיְתּבָ ּ ַהׁשֵ ְ ּ

ָרֵאל ֵלב ַעמֹו ִיׂשְ ִּהְתעֹוְררות ְתׁשוָבה ִמְלֵעיָלא ּבְ ּ ּ יׁשוָעה ּ ְוִנְזֶכה ִלְראֹות ,ּּ ּּבִ
  .הֲּעִתיַרת ֵלב ְוֶנֶפׁש ַהְמַחֵכְּקרֹוָבה ַכ

ַּהָקָטן יֹוֵסף ַחִיים ָזאֶנעְנֶפעְלד ּ  
ַנִזים"ַבַרב ְוַא ּכְ ּד ִלְקִהַלת ָהַאׁשְ ּ  

ַלִים ִעיר ַהקֶֹדׁש ְירוׁשָ ּּבְ ָיֵמינו ָאֵמן ּ ְמֵהָרה ּבְ ֶנה ְוִתּכֹוֵנן ּבִ ִּתּבָ ּ  

ם   )יג רוך ַהׁשֵ ּּבָ ְ י ִמִצּיֹון, ּ ם ּּכִ ּ ֵתֵצא תֹוָרה וְדַבר ַהׁשֵ ּ ּ ּ
ַלִים   ִּמירוׁשָ

ְנִביִאים  ָכְתבו ּבִ ָּידוַע ַמה ׁשֶ ּּ מוֵאל ז(ּ ָנה " )ז"ט', ּׁשְ ׁשָ ָנה ּבְ י ׁשָ ְְוָהַלך ִמּדֵ

ית ַפט ֶאת ְוָסַבב ּבֵ ְצָפה ְוׁשָ ֵּאל ְוַהִגְלָגל ְוַהּמִ ּ ל ּ ָרֵאל ֵאת ּכָ  ִיׂשְ
ָבתֹו ָהָר קֹומֹות ָהֵאֶלה וְתׁשֻ ַּהּמְ יּ יתֹו ָמָתה ּכִ ם ּבֵ ָהָיה ְמַחֵזר ,"ׁשָ ּ ׁשֶ

ָאבֹות  ִנינו ּבְ ֵלָמה ׁשָ ָנה ׁשְ ְתׁשוָבה וִמׁשְ ל ָהֲעָירֹות ְלַהֲחִזיָרם ּבִ ַּעל ּכָ ּ ּ
א ַעל ָידֹו )ח"י' ֶּפֶרק ה( ים ֵאין ֵחְטא ּבָ ה ֶאת ָהַרּבִ ל ַהְמַזּכֶ   .ּכָ

א ְדֵבי ֵאִלָיהו ֶפֶרק י ּוְבַתּנָ ּ ּּ ָמא ֹתאַמר :ה ְלׁשֹונֹו ְוֶז,א ִאיָתא"ּ ּ ְוׁשֶ ּ
ְנָיִמין ִמְפֵני ָמה ֶנֶהְרגו ִגְבַעת ּבִ ֶהְרגו ּבְ ּנֶ ְבִעים ֶאֶלף ׁשֶ ּאֹוָתן ׁשִ ָהָיה ? ּּ ְלִפי ׁשֶ

יַח ִהּנִ ן ֶאְלָעָזר ִעָמֶהםָּלֶהם ְלַסְנֶהְדִרין ְגדֹוָלה ׁשֶ ַע וִפְנָחס ּבֶ ה ִויהֹוׁשֻ ּ מׁשֶ ּ, 
ְגֵדיֶהם ְָהָיה ָלֶהם ֵליֵלך ְוִלְקׁשֹר יַה ּבִ ָמְתֵניֶהם וְלַהְגּבִ ְרֶזל ּבְ ל ּבַ ּ ֲחָבִלים ׁשֶ ּ

ָרֵאל ָכל ֲעָירֹות ִיׂשְ ְּלַמְעָלה ֵמַאְרֻכּבֹוֵתיֶהם ִויַחְזרו ּבְ ּ  יֹום ֶאָחד ְלָלִכיׁש ,ּ
ַלִים,יֹום ֶאָחד ְלֵבית ֵאל ָכל ,ּ יֹום ֶאָחד ְלֶחְברֹון יֹום ֶאָחד ִלירוׁשָ  ְוֵכן ּבְ

ַתִים ,ָרֵאלְמקֹומֹות ִיׂשְ ָנה וִבׁשְ ׁשָ ָרֵאל תֹוָרה ְוֶדֶרך ֶאֶרץ ּבְ ּ ִויַלְמדו ֶאת ִיׂשְ ּּ ְּ ּ
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ה לֹׁשָ רוך הוא ,ּוִבׁשְ ל ַהָקדֹוׁש ּבָ מֹו ׁשֶ ִיְתַגֵדל ְוִיְתַקֵדׁש ׁשְ ּ ְכֵדי ׁשֶ ְּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ָרא ִמסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו ּבָ עֹוָלמֹות ֻכָלן ׁשֶ ּּבָ ּ ּ ְוֵהן לֹא ָעׂשו ֵכן.ּ ֶּאָלא  ,ּ

ֵדהו  ְכְנסו ְלַאְרָצם ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמֶהם ִנְכַנס ְלַכְרמֹו וְלֵיינֹו וְלׂשָ ּנִ ְּכׁשֶ ּ ּ ּּ ּ
י לֹום ָעַלִיך ַנְפׁשִ לֹא ְלַהְרּבֹות ֲעֵליֶהם ֶאת ַהטַֹרח,ְְואֹוְמִרים ׁשָ ּ ְכֵדי ׁשֶ ּ ּ .  

י ְלַחּיָ   )יד איְמַזּכֵ ָּאְמרו ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכ: ַבּיָ ה :הּ  ָלּמָ
ה ְוַאֲהֹרן ֹמׁשֶ קול ּכְ ׁשָ מוֵאל ׁשֶ ָּזָכה ֶאְלָקָנה ְלַהֲעִמיד ׁשְ ֵני ,ּּ  ִמּפְ

ה אֹוָתם ה ִעּמֹו וְמַזּכֶ ָהָיה עֹוֶלה וַמֲעֶלה ִלְבֵני ָאָדם ַהְרּבֵ ּׁשֶ ּ, 
נֹו ָנַהג ַאֲחָריו מוֵאל ּבְ   .ְּוֵכן ׁשְ

ְּוֶזה ְלׁשֹון מֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ִזְכרֹו א ּ ּנֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ
ה  ֲעֵרי ְקֻדׁשָ ׁשַ ַער ז' ֵחֶלק ב(ּּבְ   :)'ׁשַ

ְּמַזֵכי ְלַחָי ַּבָיא ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכהיּ ּ ה ָזָכה ֶאְלָקָנה  :ּ ָלּמָ
ה ְוַאֲהרֹן מֹׁשֶ קול ּכְ ָ ּשׁ מוֵאל ׁשֶ ְּלַהֲעִמיד ׁשְ ָהָיה עֹוֶלה ,ּ ּ ִמְפֵני ׁשֶ

ה אֹוָתםּוַמֲעֶלה ִלְב ה ִעּמֹו וְמַזּכֶ נֹו ָנַהג ,ֵּני ָאָדם ַהְרּבֵ מוֵאל ּבְ ּ ְוֵכן ׁשְ
ָרֵאל ַפט ֶאת ִיׂשְ ַּאֲחָריו ְוָסַבב ַהִגְלָגל וֵבית ֵאל ְוׁשָ ּ ָבתֹו . ּ ּוְתׁשֻ

יתֹו ָהָרָמָתה ם ּבֵ ום . ִּכי ׁשָ ְּוַאְבָרָהם לֹא ָזָכה ְלָכל ַמֲעלֹוָתיו ֶאָלא ִמּשׁ ּ
ֶפׁש ֲא" ָחָרןְוֶאת ַהּנֶ ר ָעׂשו ּבְ   .'ּ ְוכו"ּׁשֶ

ים ה ֶאת ָהַרּבִ ר , ָּעְלִמין ְגִניִזין' ָעאל ְלע: ַהְמַזּכֶ הו ּבַ ָלא ָזֵכי ּבְ ּּדְ
יהֹון ְדַחָייַבָיא, ָנׁש ַאֲחָרא ר ִאיּנון ְגִניִזין ְלִאינון ְדַעְבֵדי ַנְפׁשֵ ּּבַ ּ ּ ּ ּ ְוִאְלָמֵלי . ּּ

א ֵני ָנׁשָ ַּכָמה תֹו, ֲהוֹו ַיְדֵעי ּבְ ּ ַּעְלָתא וְזכו ּ ּ ַּגְרֵמי ְלַצִדיַקָיא(ּ ּ אן ) ּ ְוַזּכָ
ד ָזכו ְלהֹון ִגיַנְייהו ּכַ ּּבְ ֲּהוֹו ָאְזלו ֲאַבְתַרְייהו. ּ ַמאן , ּ ְוַרְדֵפי לֹון ּכְ

ַתר ַחִיין ָרִדיף ּבָ   .ּּדְ

ת ְתרוָמה  ּוְבֵסֶפר ַהזַֹהר ֵריׁש ָפָרׁשַ ּּ ּ ִּהְגִדיל :  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:)ח"ַּדף קכ(ּ
ַתר ַחָייָבאְּלַסֵפ ֵעי ְלִמְרַדף ּבָ ַבח ִמְצָוה זֹו ְוָאַמר ַזָכָאה ּבָ ׁשֶ ּר ּבְ ּ ּוְלִמְקֵני , ּ

ִלים ֲאַגר ׁשְ א  ,ֵּליה ּבַ יה ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ָבָחא ְדִיְסָתַלק ּבֵ ְּוָדא ִאיהו ׁשְ ּ ּּ ּּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ָבָחא ַאֲחָרא, ְ ְּוִאְסַתְלקוָתא ָדא ַיִתיר ִמ, ַּיִתיר ִמׁשְ ּּ ּ ֹּכָלא ְוכוּ ּ ּ', 

ַאֲהרֹן ְּוַעל ָדא ְכִתיב ּבְ יב ֵמָעֹון)מלאכי ב(, ּ ים ֵהׁשִ  )מלאכי ב(ּוְכִתיב .  ְוַרּבִ
לֹום ִריִתי ָהְיָתה ִאתֹו ַהַחִיים ְוַהׁשָ ּּבְ ּ ְתַלת ִסלוִקין.ּ ּ ִאיהו ִאְסַתָלק ּבִ ּּ ּ ַמה , ּ

ר ָנׁש ַאֲחָרא ְּדָלא ִאְסַתָלק ָהִכי ּבַ ּ ר ָנׁש . ּ ִריִתי ָהְיָתה ִאתֹו , ְּכִתיבַהאי ּבַ ּּבְ
לֹום ַּהַחִיים ְוַהׁשָ ִנין ִלְבנֹוי. ּ ַהאי ָעְלָמא ְוָזֵכי , ְוָזֵכי ְלֵמחֵמי ּבְ ְוָזֵכי ּבְ
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ְתֵריַסר ַתְרֵעי. ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי יֵדיה, ָּעאל ּבִ ְּוֵלית ַמאן ְדִיְמֵחי ּבִ ְּוַעל ָדא . ּ
ְּתִהִלים קיב(, ְּכִתיב ָא)ּ ִרים ְיבֹוָרךּ ִגּבֹור ּבָ ְֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו דֹור ְיׁשָ ר . ּ הֹון ָועֹׁשֶ

ֵביתֹו ְוִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד ך ְוכו. ּבְ חֹׁשֶ ָּזַרח ּבַ ִריך ְלַההוא ' ְ ְּכֵדין ַמְלָכא ּבָ ְ ּ ּ
ִּדיוְקָנא ּ ְרָכאן ְדָבִריך ְלַאְבָרָהם, ּ ָכל ּבִ ְּבְ ּ ָעְלִמין ' ְּוִאיהו ָעאל ְלע' ְּוכו, ּ

ר ָנׁש ַאֲחָרא, ִזיןְּגִני הו ּבַ ְּדָלא ָזֵכי ּבְ ר ִאיּנון ְגִניִזין ְלִאינון ְדַעְבֵדי , ּ ּּבַ ּ ּּ
יהֹון ְדַחָייַבָיא ַּנְפׁשֵ ּ א. ּ ֵני ָנׁשָ ַּכָמה תֹוַעְלָתא וְזכו , ְוִאְלָמֵלי ֲהוֹו ַיְדֵעי ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

ַּגְרֵמי ְלַצִדיַקָיא( ּ ִגיַנְייהו ַכד ָזכו ְלה) ּ ְּוַזָכאן ּבְ ּּ ֲּהוֹו ָאְזלו ֲאַבְתַרְייהו. ֹוןּ ּ ,
ַתר ַחִיין ְּוַרְדֵפי לֹון ְכַמאן ְדָרִדיף ּבָ ּ ַּעד ָכאן מֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל. (ּ ּ ּ:(  

ִרים ָכַתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו סֹוף ֵסֶפר ְמִסַלת ְיׁשָ ּבְ ּוְבִאֶגֶרת ַהמוָסר ׁשֶ ּּ ּּ ּ :
ים ָהָאָדם ֶאל ִלּבֹו ְלעֹוְרָרם ּ ְלִהְתּכֹוְננות ַהִיְרָאה ְלזֹאת ָיׂשִ ּ

יר ,ְּוַהּמוָסר י ֵעיֵני ָהָאָדם ְפקוחֹות ַעל ֲאֵחִרים ָלַדַעת וְלַהּכִ ּ ּכִ ּ ּ
ה ְל,ֶחְסרֹונֹוֵתיֶהם ה  ַסּומ ְוִכי ִנְצָרִכים ֵהּמָ ָכל .ר ְלַמְרּבֵ ן ַיֲחִזיק ּבְ  ּכֵ

ים ְוִת ִלּמוד ַהּמוָסִרי ְלַמַען ְיׁשֹוְטטו ּבֹו ַרּבִ ּעֹז ּבַ ּ ּ ם ּ ֵ ה ִיְרַאת ַהּשׁ ְרּבֶ
ים ְתלוָיה ּבֹו ּוְזכות ָהַרּבִ ּ ּ יָלא ְלַאט ְלַאט ִלּמוד ַהּמוָסר ,ּ ּ וִמּמֵ ּ ּ

כֹוָחה ְנִתיב ַהֶצֶדק ְוַהּנְ ִמית ְוַגם ,ַּיְדִריֵכמֹו ּבִ ּ ְוִהיא ְרפוָאה ַגׁשְ ּ
ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה,ּרוָחִנית ה ֶאת:ּ ּכְ ל ַהְמַזּכֶ ים  ּכָ  ָהַרּבִ

א ַעל ָידֹו   .ֵאין ֵחְטא ּבָ

ָרם ֶאל    )טו ֵני ָאָדם ֶאל ַהֶדֶרך ַהטֹוָבה וְמַיׁשְ ּמֹוֶרה ּבְ ִּמי ׁשֶ ּ ּ ְ ּ
ֲעבור ְזֻכּיֹוָתם,ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא לֹות ּבַ   ּ ְזֻכּיֹוָתיו ִנְכּפָ

ם  ַער ַאֲהַבת ַהׁשֵ ׁשַ ַעל חֹוַבת ַהְלָבבֹות ָכַתב ּבְ ְּוָהַרב ֶהָחִסיד ּבַ ּ ' ֶרק וֶּפ(ּ

ְָוָראוי ְלך: )ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ּ ָלַדַעת ִכי ְזכות ַהַמֲאִמין ֲאִפלו ִאם ִיְהֶיה , ָאִחי,ּ ּּ ּ ּ
ַרך ִתקון ַנְפׁשֹו ֶלֱאלִֹהים ִיְתּבָ ְַמִגיַע ֶאל ַהַתְכִלית ָהְרחֹוָקה ּבְ ּ ּ ּ ְוִאלו ָהָיה ,ּּ ּ

ִמדֹוֵתיֶהם ַהטֹובֹות וִמְנֲהֵגיֶה ָּקרֹוב ַלַמְלָאִכים ּבְ ּ ּ ִחים ּ ּבָ ם ַהְמׁשֻ
ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ְוַאֲהָבָתם ַהַזָכה ּבֹו  ַתְדלוָתם ּבַ ְּוִהׁשְ ּ ּ ּ ְזֻכיֹות ִמי ּ ֵּאיָנם ּכִ

ָרם ֶאל ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ְ ֶרך ַהּטֹוָבה וְמַיּשׁ ֵני ָאָדם ֶאל ַהּדֶ ּמֹוֶרה ּבְ ּׁשֶ ְ, 
ָכל ַה ֲעבור ְזֻכיֹוָתם ּבְ ְזֻכיֹוָתיו ִנְכָפלֹות ּבַ ּׁשֶ ּּ ּ ים ּ ָּיִמים וְבָכל ַהְזַמּנִ ּ  .'ְּוכוּ

ַּעד ָכאן ִדְבֵרי ָקְדׁשֹו ּ.  

ֹוְמִעים ל ַהּשׁ בֹוד ׁשֶ ְזִהירות ַהּכָ ְּואֶֹפן ַהתֹוֵכָחה ָצִריך ִלְהיֹות ּבִ ְּ, 
ָרה ַעל ָפסוק  ת ַחֵיי ׂשָ ַער ַהְפסוִקים ָפָרׁשַ ׁשַ ַּכְמבָֹאר ּבְ ּּ ּ ּּ ם'ּ רוך ַהׁשֵ ּּבֹא ּבְ ְ ּ' 
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ּ ִכי ְכ:ָּכַתב ִביא ִמַמַעל ָלָעם ּ ָעַמד ְזַכְרָיהו ַהּנָ ּׁשֶ ִּדְבֵרי ַהָיִמים ב(ּ  ְוֵחֵרף )ד"כ' ּ
ָרֵאל ְּוִגֵדף ֶאת ְכָללות ִיׂשְ ּ ּ ְוָאַמר ָלֶהם ָלָמה ַאֶתם עֹוְבִרים ֶאת ִמְצַות ,ּ ּ

ם ְוכו ַּהׁשֵ ם ְוכו' ּ ִּכי ֲעַזְבֶתם ֶאת ַהׁשֵ ּ ן ְרַחְבָעם,'ּּ ה ֲאִבָיה ּבֶ ָה,ּ ְוִהּנֵ ָיה  ׁשֶ
ן ֶמֶלך ְֶמֶלך ּבֶ ָעׂשו ֶאת ָהֲעָגִלים ְכָיָרְבָעם,ְ ָרֵאל ַעל ׁשֶ ּ ְוֵחֵרף ֶאת ִיׂשְ  , ֶנֱעַנׁש,ּ
ָכתוב  ְּכמֹו ׁשֶ ּ ם ַוָימֹת" )כ- יג, דברי הימים ב(ּ ַּוִיְגֵפהו ַהׁשֵ ּּ ּ ָהָיה ,"ּ ּ ַאף ַעל ִפי ׁשֶ

ִדין ְוכו קול ְכמֹ.'ּּבְ ׁשָ ִביא ׁשֶ ְעָיה ַהּנָ ּ ְוֵכן ְיׁשַ הּּ ָאַמר ,ׁשֶ ְוְבתֹוך ַעם" ַעל ׁשֶ ּ 
ָפַתִים ה ַכּנֹוָדע "ְטֵמא ׂשְ ּנָ אֹוָתה ִמיָתה ָרָעה ְמׁשֻ ה ּבְ ּ ֶנֱהַרג ַעל ְיֵדי ְמַנׁשֶ ּּ

ְ ְוָלֵכן ֶנֱהַרג ְזַכְרָיהו ַעל ְיֵדי יֹוָאׁש ַהֶמֶלך,:)ט"ְיָבמֹות מ( ּ ֵחֵרף ֶאת ,ּ  ְוַיַען ׁשֶ
ָרֵאל ָכָאמור ִּיׂשְ ְ ַאַחר ָכך ִנ,ּ ֵני ּ ָהיו ֵגִרים ִמּבְ ַמְעָיה ְוַאְבַטְליֹון ׁשֶ ׁשְ ְּתַגְלֵגל ּבִ ּ ּּ

ֵני ,ַסְנֵחִריב יֵמיֶהם ֵחְרָפם ְוָאַמר ָלֶהם ִיְזלון ּבְ ר ּבִ ּ ְוַהכֵֹהן ַההוא ֲאׁשֶ ּ ּ
ָלם  ַער ַהְפסוִקים.:)א"יֹוָמא ע(ֲּעָמַמָיא ִלׁשְ ּ ַעד ָכאן ִמׁשַ ּ ּ ּ.  

ת ְק ּוְבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָפָרׁשַ ים ַדף פּ : ָּכַתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ה"ּדֹוׁשִ
א ָעָליו ֵחְטא ִּמָכאן וְלָהְלָאה ְולֹא ִתׂשָ ּּ א ָעָליו ֵחְטא , ּ ָּדָבר ַאֵחר ְולֹא ִתׂשָ ּ ּ

ר ָנׁש אֹוַכח ְלַחְבֵריה ְּדָהא ֵכיָון ְדּבַ ּ ִאְתַגְלָיא, ּּ ְּוִאְזְדַמן ְלאֹוָכָחא ֵליה ּבְ ּ ּ ,
ָּלא ְיַסֵלק ַקֵמיה ַההו ּ ּ ְּדָאִסיר ֵליה ַוַדאי, ּא חֹוָבה ַדֲעֵבידּ ֶּאָלא ֵייָמא , ּ ּ

ִאְתַגְלָייא, ְסָתם ְּוָלא ְיַסֵלק ֲעלֹוי ַההוא חֹוָבא ּבְ ים ֲעלֹוי , ּּ ְוָלא ַיְרׁשִ
ִריך הוא ָחס ַעל ְיָקָרא ְדַבר ָנׁש, חֹוָבא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּּ ַחָייַבָיא, ְּ ֲּאִפילו ּבְ ּ ַעד  .ּ

ְדָבִרים ַרִכים ָּיָצא ָלנו : ָּכאן ִּמֶזה ִכי ַהתֹוֵכָחה ְצִריָכה ִלְהיֹות ּבִ ּּ ּ

ּוְבַרֲחָמנות וְבֶדֶרך ִנְסָתר ְ ּ ּ ם,ּ ַהְדָבִרים ַיֲעׂשו ֹרׁשֶ ּ ְכֵדי ׁשֶ ּ  ְוָחִליָלה ְלהֹוִכיַח ,ּ
ִבְזיֹונֹות וְלנַֹכח ם ֵיׁש ִאסור ,ּּבְ ר ַהְדָבִרים לֹא ַיֲעׂשו ֹרׁשֶ ּ ִכי ִמְלַבד ֲאׁשֶ ּּ ּּ ּ

ָד   .ָברּּבַ

ַתֵדל  יבֹות ְוַהֲחָכִמים ְלִהׁשְ ֵאי ַהְיׁשִ ַּעל ֵכן חֹוָבה ֻמֶטֶלת ַעל ַגּבָ ּ ּ ּ ּ
ָכל ָמקֹום ִתְתַקֵים ִמְצַות ַהתֹוֵכָחה ּבְ ְכֵדי ׁשֶ ְּוַלֲעׂשֹות ִתקוִנים ּבִ ּ ּּ ּ ְפָרט ,ּ  ּבִ

ָרֵאל ר ֵהם ְסִביבֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ בֹות ֲאׁשֶ ַהמֹוׁשָ ֵהָמה ַכצֹאן ֲאׁשֶ,ּּבְ ּ ׁשֶ ּ ר ֵאין ּ
ֶרך ַהּטֹוָבה  ,ָלֶהם רֹוֶעה ֵני ָאָדם ֶאל ַהּדֶ ּמֹוֶרה ּבְ ְזֻכיֹות ִמי ׁשֶ ְֵאיָנם ּכִ ּ

ֲעבור ְזֻכיֹוָתם  ְזֻכיֹוָתיו ִנְכָפלֹות ּבַ ָרם ֶאל ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ׁשֶ ְ ּוְמַיּשׁ ּּ ּּ ּ
ים ָכל ַהָיִמים וְבָכל ַהְזַמּנִ ּּבְ ּ ַמֲאַמר ,ּ ַיְלקוט ּבְ ַּכמוָבא ּבַ ּּ ּ י יֹוָחָנןּ ּ ְיֻעַין , ַרּבִ

ם ם: ׁשָ יבֹות ַהׁשֵ ֵאי ַהְיׁשִ ּוְבַוַדאי ִכי ַגּבָ ּּ ּ ה  ֲּעֵליֶהם ִיְחיו ּ ְמִביִנים ִמְצָוה ַרּבָ
ַעד ִתקון  בועֹות ּבְ ָּכזֹו וְצִריִכים ַלֲעזֹר ְלֶהָחָכם ַהִמְתַנֵדב ָלֶלֶכת ֵאיֶזה ׁשָ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

לֹא ַיְחְסרו ,ָּכֶזה ּ ִכי ִמְלַבד ׁשֶ ּ ּ ּ ֶאָלא ָצִריך ְלהֹוִסיף לֹו ֲעבור ,ּלֹו ֵמַהְסָפָקתֹוּ ְ ּ
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ְהֹוָצַאת ַהֶדֶרך לֹא ֶיְחַסר ,ּ ָבה ְכֵדי ׁשֶ ֲעֵלי ַהמֹוׁשָ ּ ְולֹא ְיֵהא ֻמָטל ַעל ּבַ ּ ּ ּ
ֵעיֵניֶהם ם,ְּכבֹודֹו ּבְ ּ וְדָבָריו ַיֲעׂשו ֹרׁשֶ   . ְוַדי ְלָהִבין,ּ

ִעים ִאם ֶהָחָכם ַההֹוֵל ּוַמה טֹוב וַמה ָנּ ַתֵדל ְלַסֵדר ָלֶהם ּּ ִיׁשְ ּך ׁשֶ ּ ּ ּ ְ

ָטָלה ִלְמנַֹע אֹוָתם  ְזַמן ַהּבַ ָכל ַלְיָלה ַאַחר ֲעבֹוָדָתם ּבִ עור מוָסר ּבְ ּׁשִ ּ ּ
ֵּמַהִטיוִלים ְוכו ּ ּ ְרַכת טֹוב,'ּ ּ ִכי ָעָליו ָתבֹוא ּבִ ה ,ּּ ר ַיֲעׂשֶ ּ ַיַען ַהְדָרׁשֹות ֲאׁשֶ

ָמה ֵא ר ַיֲעבֹר ׁשָ ֵאיֶזה ָיִמים ֲאׁשֶ ּיָנם ַמְסִפיִקים ְלעֹוֵרר ַהְלָבבֹותּּבְ ְ ְוָצִריך ,ּ

ָמה מוָסר ָכל ַלְיָלה ִיְלְמדו ׁשָ ר ּבְ ִיְהֶיה ָמקֹום ָקבוַע ֲאׁשֶ ּׁשֶ ּ ּּ ּ וְברֹב ַהָיִמים ,ּ ּ
ם ְוִלְהיֹות ַעם ָקדֹוׁש ֶנֱאָמִנים ְלָדָתם  ַּהְפֻעָלה ִתְהֶיה ְלַאֲהַבת ַהׁשֵ ּ ּ ּ

יַאת ַהגֹו ּוְלתֹוָרָתם ַעד ּבִ   . ָאֵמן ֶסָלה ָוֶעד,ֵאלּ

ֶנה ְוִתּכֹוֵנן   )טז ַלִים ִתּבָ ירוׁשָ ָרֵאל ּבִ ֵני ֶאֶרץ ִיׂשְ ֹּראׁש ַרּבָ ּ  

ים ְלָהַרְעיֹון ַהָקדֹוׁש ַהֶזה ֶהָעִתיד  ָכל ֵלב ָוֶנֶפׁש ִהְנִני ַמְסּכִ ּּבְ ּ
ָרֵאל ְוֶאֶרץ ַהקֶֹדׁש ה ַעל ִיׂשְ יֵנינו . ְּלָהִביא טֹוָבה ַרּבָ ְּלַהְרּבֹות ּבֵ

ַאֲהָבה ִמְצ ְדָבִרים ַהיֹוְצִאים ִמן ַהֵלב ּבְ ִעיָמה ּבִ ַּות ַהתֹוֵכָחה ַהּנְ ּ ּ
ה ָרֵאל,ַרּבָ ִנים ַעל ָאבֹות, ּ וְבֶזה ָיִרים ֶקֶרן ִיׂשְ ְּוָיׁשובו ִלּבֹות ּבָ ּ '

ִמיַע ְיׁשוָעה ר טֹוב ַמׁשְ מַֹע קֹול ְמַבּשֵׂ ה ְמֵהָרה ִלׁשְ ל , ְּוִנְזֶכּ ֵרי ּכָ ְוַאׁשְ
בֹות ַהְקדֹוׁשֹותַּהְמַכֵתת ֶא ּמֹוׁשָ ים ּבַ , ּת ַרְגָליו ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרּבִ

ָבר ִנְבנו ֵמָאז ר ּכְ ְבנֹות ַוֲאׁשֶ ָראוי ְמאֹד ְלַהְרּבֹות ,ַּההֹוְלכֹות ַהּנִ ּ ׁשֶ
ם ְטהֹוָרה ֵ ֶהן אֹור תֹוָרה ְוִיְרַאת ַהּשׁ ִיְהיו ִלְתִהָלה וְלִתְפֶאֶרת ְכמֹו , ּּבָ ּׁשֶ ּ ּּ ּ

ֵהן עֹוְמדֹו םׁשֶ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ּת ְלָכך ּבְ ים .ְ ת ְמַזֵכה ָהַרּבִ ּ וִמי יוַכל ְלָבֵאר ְקֻדׁשַ ּ ּ ּ
ר ַעִין לֹא ָרָאָתה, ַּלתֹוָרה ּוְמָקְרָבן ָכרֹו ָהַרב ֲאׁשֶ ֶזה חֹוֵתם , ּוׂשְ ְוִהְנִני ּבְ

ם ד ְבָרָכה ְלָכל אֹוֲהֵבי ׁשֵ ַּהִמְתַאְמִצים ְלָהִאיר אֹור תֹוָרה , ִויֵרָאיו' ּבִ ּ ּ
ַאֲהַבת עֹוָלםַּהְק ם ְוַנֲחָלתֹו ּבְ ה ַעל ַעם ַהׁשֵ ְבִתי "ֱּאלול תרפ'  י.ּדֹוׁשָ ׁשִ ּה ּבְ

נוְּדָק ִעירְּלַמָטה ֵמ" מֹוָצא"ּפֹה  ַלִים ִעיר ַהקֶֹדׁש  ּׁשֵ ְּוִתְפַאְרֵתנו ְירוׁשָ ּ ּ ּ
ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ ֶנה ְוִתכֹוֵנן ּבִ ִּתּבָ ּ ּ.  

  ֵּהן קוקַּהָקָטן ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַהּכֹ
ַלִים ִעיר ַהקֶֹדׁש ְירוׁשָ ָרֵאל ּבְ ית ְלֶאֶרץ ִיׂשְ נות ָהָראׁשִ ָּהַרּבָ ּּ  

ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ ֶנה ְוִתּכֹוֵנן ּבִ ִּתּבָ ּ  
  ]ְמקֹום ַהחֹוֵתם[

*  *  *  
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ְזכות ַהּסֹוד ְוָהֶרֶמז  )יז ֻאָלה ֲעִתיָדה ָלבֹוא ּבִ ַּהּגְ ּ  

ֵני ִי ְּלַבֵקׁש ַעל ָכל ַאֵחינו ּבְ ּ ָרֵאלּ רוך הוא , ׂשְ ְיַרֵחם ַהָקדֹוׁש ּבָ ּׁשֶ ְּ ּ ּ
ֶּאָחד ֵמִעיר ְמַזֶכה ֶאת ָכל ָהִעיר, ִּויַאֵחד ֶאת ְלָבֵבנו ְלָעְבדֹו ְוֵאין , ּ

ִרָיה ַכר ָכל ּבְ רוך הוא ְמַקֵפַח ׂשְ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ ּּ ְּ.  

ַּאָתה ֵתן לֹו ַרך, ּ יך ׁשַ, ְְלִיְתּבָ ם"ֶָאת ַמֲעׂשֶ ַלֲעׂשֹות לֹו ְּכֵדי , ּי ְלַהׁשֵ
ּוְתַקֵים , ַּנַחת רוַח יו"ּ ַמֲעׂשָ ם ּבְ ַמח ַהׁשֵ ָ ְוהוא ִכְבָיכֹול ַיֲחִזיר ְכֶנְגְדך,"ִּיׂשְ ּ ּ ּ ּ ,

ך, י ַאֵחר"ׁשַ ְָוִיְתַקֵים ּבְ יו, ּ עֹוׂשָ ם ּבְ ַמח ַהׁשֵ ַָוֲאִפלו ֲהִכי ָעֶליך , ִּיׂשְ ּ ּ
ְדָבֶריך ָהַרִכים ְלַזכֹות ֶאת ְיִד ַתֵדל ּבִ ְּלִהׁשְ ּ ָ ּ יר ָלֶהם ֶאת ּ ּיֶדיך וְלַהְסּבִ ָ

ל ִמְצָוה זֹו ָתה ׁשֶ ְּקֻדׁשָ ֵּאין ָאנו יֹוְדִעים ְוֵאין ָאנו ְיכֹוִלים ְלָהִבין ַאף . ּ ּ
ת ִמְצָוה זֹו ל ְקֻדׁשַ י ֶאֶלף ֲאָלִפים ׁשֶ   . ַּאַחת ִמּנִ

ִצִויִתי ָעֶליך,  ָאִחי,ָלֵכן ִתקון זֹו ׁשֶ ָעה ּבְ ִָהְסַתֵפק ְלִפי ׁשָ ּ ּּ ּ ּ ֱאַמץ ּבֹו  ֶו,ּ
ַנת ת ל ַגם ִתקוִנים ֲאֵחִרים. ר זֹו"ׁשְ ְתַקּבֵ ּוָבַטְחִתי ׁשֶ ּּ ּּ ּ ָלה . ּ ִּכי ַהתֹוָרה ִנְמׁשְ ּ

ם, ְלֵאׁש ֲּהלֹוא כֹה ְדָבִרי ָכֵאׁש ְנֻאם ַהׁשֵ יִתי . ּ ִהְרּבֵ ֵעיֶניך ַעל ׁשֶ ְָוַאל ֵיַקל ּבְ

ְרָמִזים ֵהם . ּבִ ָעה ֶחְלֵקי ַהתֹוָרה ׁשֶ ַאְרּבָ ַּדע ׁשֶ ַּפְרֵדּ ט: ס"ּ , ְּדָרׁש, ֶרֶמז, ְּפׁשָ
ם ֲהָו, סֹוד ל ַהׁשֵ ע אֹוִתיֹות ׁשֶ ֵּהם ְכֶנֶגד ַאְרּבַ רוך הוא"ָיּּ ּה ּבָ ְרֵאה , ְּ

ִּהיא ְכֶנֶגד היו, ד"סֹו: ָּתם ִלְפֵני ַהָמקֹום"ִחּבָ ִּהיא ְכֶנֶגד , ט"ְּפׁשָ: ד"ּ
ִּהיא ְכֶנֶגד ַהָוא, ֶרֶמז: א ִראׁשֹוָנה"ַהֵה ִכין ִלּבֹו , ׁש"ְּדָר: ו"ּ ְּדָבִרים ַהמֹוׁשְ ּ

ל ָאָדם ְכַאָגָדה ּׁשֶ ר , א ָהַאֲחרֹוָנה"ִּהיא ְכֶנֶגד ַהֵה, ּ ַלִים ֲאׁשֶ ְּוָגלות ְירוׁשָ ּ
ְסָפָר יִעים, ד"ּבִ ֶגב ְוָעלו מֹוׁשִ ָּיְרׁשו ֶאת ָעֵרי ַהּנֶ ּ .  

ָל ְּוֵכן ָכַתב ָהַרב ַהָקדֹוׁש ׁשְ ינו ָאַמר ַהָפ: ה"ּ ה ַרּבֵ ַּעל מׁשֶ ַּוַיְרא "ּסוק ּ
ם ִכי ָס ַּהׁשֵ י ֵתבֹות סֹוד ֶרֶמז. "ר ִלְראֹות"ּ ם ַהַמֲאָמר , ָּסר ָראׁשֵ ַּעֵין ׁשָ ּ
ית ָחְכָמה ְדָבָריו, ְוִנְדֶמה ִלי. ּבֵ ָקָראִתי ּבִ ַהְגֻאָלה ֲעִתיָדה , ֶּאל ָנכֹון ׁשֶ ּׁשֶ ּ

ְזכות ַהּסֹוד ְוָהֶרֶמז ְּודֹוֵרׁש ֶאת ַהָפסוק. ָּלבֹוא ּבִ ם ִכי ָסַּוַי: ּ ְּרא ַהׁשֵ ר "ּ
  .ִלְראֹות
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ְזכות ִלּמוד ַהזַֹהר ְוסֹודֹות    )יח ֻאָלה ֲעִתיָדה ָלבֹוא ּבִ ַּהּגְ ּ ּ ּ
ָלה   ַּהַקּבָ

ָרה ַמֲאָמרֹות ֲעׂשָ ם ְולֹא ְמָצאִתיו ֶאָלא ּבַ ִתי ׁשָ ְּוַעָתה ִחַפׂשְ ּּ ַמֲאָמר . ּ
ְזכות ִלּמו ,ָהאֹוֵמר ֶאָחד ַהְגֻאָלה ֲעִתיָדה ָלבֹוא ּבִ ּׁשֶ ּ ּ ּד ַהזַֹהר ְוסֹודֹות ּ

ָלה ן יֹוַחאי, ַּהַקּבָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְּוֵכן ָאַמר ֵאִלָיהו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלַרּבִ ּ .  

ים ְמקֹומֹות ַרּבִ ָכַתב ּבִ ִּויכֹוִלים ְלֵהָעֵזר ִמְדָבָריו ׁשֶ ִּכי ֶלָעִתיד ָלבֹוא : ּ
ם ֶאָחד"ִיְה ָאנו אֹוְמִרים ֵאין ַה. ֶּיה ַהׁשֵ ּוַמה ׁשֶ ֵלםּּ ם ׁשָ הוא , ּׁשֵ ֵּפרוׁשֹו ׁשֶ ּ ּ

ְּדֶלָעִתיד ָלבֹוא ִיָקֵרא בי. ה"ִנְמָצא בו יר ָחָדׁש, ה"ּ ְּדַהְינו בי, ְוֹיאַמר ׁשִ ה "ּ
יִציַאת ִמְצַרִים ִּהְתַגָלה ּבִ ֻּעִזי ְוִזְמַרת ָיה, ּ ְּוָיה ֶזה ִיְתַגֶלה ֶלָעִתיד ָלבֹוא . ּ ּ ּ

ה ִיְהֶיה ָאנו. ְוֵיָעׂשֶ ְּוֶזהו ַמה ׁשֶ ִּמן ַהֵמַצר ָקָראִתי ָיה" , אֹוְמִריםּּ ָעָנִני , ּ
ַּבֶמְרָחב ָיה ּ".  

ֵתי ָהאֹוִתיֹות ֵאֶלה, ִּאם ֵכן ּהֹוִאיל וׁשְ ּ ּ ּיו ִהיא ִעַקר ַהִתקון"ד ָו"ּיו, ּ ּ ּּ ,
ְּוסֹוד ְוֶרֶמז ֵהם ְכֶנֶגד ַהיו ּ ַהְגֻאָלה ָהֲעִתיָדה , ו"ּד ְוַהָוי"ּ ָּאנו לֹוְמִדים ׁשֶ ּ ּ

ְּזכות ַהסֹוד ְוָהֶרֶמזִּתְהֶיה ּבִ ּ.  
ַלִים ֵסֶפר ִראׁשֹון( לֹום ְירוׁשָ ְתֵבי ָהַרב ְיהוָדה ַאְלְקַלעי: ּׁשְ ַלִים ּקוק ָהַרב מֹוַסד תהֹוָצַא, ּּכִ   )ְּירוׁשָ

ק ְלָכל ַהתֹוָרה    )יט ה לֹו ֵחׁשֶ ַּעל ְיֵדי ִלּמוד ַהזַֹהר ַנֲעׂשֶ ּ ּ- 
ּבִ ך ַהַתְרּגום"ַרׁשְ ל ּכָ ּי ִקֵדׁש ּכָ ּ ְ ְכַתב ׁשֶ, ּ ָאר ְדָבִרים ַהּנִ ם ׁשְ ּּגַ ּ

ַמִים ַתְרּגום ְמעֹוֵרר ְלִיְרַאת ׁשָ ּּבַ ּ  

ק ְלָכל ַהתֹוָרה ה לֹו ֵחׁשֶ ַּעל ְיֵדי ִלּמוד ַהזַֹהר ַנֲעׂשֶ ּבִ.ּּ ׁש " ַרׁשְ י ִקּדֵ
ך ַהַתְרגום ל ּכָ ּּכָ ּּ ַתְרגום ְמעֹוֵרר , ְ ְכַתב ּבַ ָבִרים ַהּנִ ָאר ּדְ ַגם ׁשְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ

ְסָפִרים  .ַמִיםְלִיְרַאת ׁשָ יט ּבַ לֹא ְלַהּבִ ִּיָזֵהר ְמֹאד ְמֹאד ְמאֹד ׁשֶ ּ ּ

ִרים ֲחִקירֹות רו ,ַהְמַדּבְ ִחּבְ ה ֲאִפלו ַמה ׁשֶ ּ ֵהם פֹוְגִמים ֱאמוָנה ַהְקדֹוׁשָ ּ ּּ ּ ּ ּ
ָרֵאל ַמִים זֹוֶכה , ְּגדֹוֵלי ִיׂשְ ִיְרַאת ׁשָ ר ּבְ עֹוֵסק ִעם ֲחֵבָריו ְלַדּבֵ ַעל ְיֵדי ׁשֶ

יג  ּאֹורֹות ַהַמִקיִפיםְּלַהׂשִ יג ִמְתִחָלה,ּ לֹא ָהָיה ַמׂשִ ּ ַמה ׁשֶ ּּ ּ ּ.  

ְמָבְרִכין ְלִאיׁש  ָרָכה ׁשֶ ִתְתַקֵים ּבְ אֹור ִמְתנֹוֵצץ ְמֻסָגל ׁשֶ ַצְפָרא ְכׁשֶ ּּבְ ּּ ּ ּ
ָרֵאִלי ֶוה  ְּגֵזָרה, ִיׂשְ ם ְלָבֵרך', 'ּאֹור ִכי טֹוב'ּׁשָ ֵעיֵני ַהׁשֵ ְִכי טֹוב ּבְ ּ ָּכל , 'ּ

ְּתִפלֹו יך אֹור ּ יוְכלו ַלֲעלֹות ְלָמקֹום ֻחָצָבה ָצִריך קֶֹדם ְלַהְמׁשִ ְת ְותֹוָרה ׁשֶ ְ ּ ּ ּ ּ
ל ָאָדם הוא ְכֵבית ֲאֻחָזה.ִּמְלַמְעָלה ם ׁשֶ ּ ׁשֵ ּ ך ַעל ָי,ּ ָכל ַהגוף ִנְמׁשָ ְ ׁשֶ ּ ּ , ֹודּ
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ָרֵאל ִמִסְטָרא ִדְלהֹון ם ְלִיׂשְ ָּלֵכן ַכָוַנת ַהִסְטָרא ָאֳחָרא ִלֵתן ׁשֵ ּ ּּ ּ ִרית ּבְ, ּ
ִרית ַהָמעֹור ַּהָלׁשֹון ְמַכֵון ֶנֶגד ּבְ ּ ֵני ִצּנֹורֹות,ּ ְבִרית ַהָמעֹור ֵיׁש ׁשְ ּ ְכמֹו ּבִ ּ, 

ה ְלהֹוִליד ַכדֹוֶמה ְקֻדׁשָ ִפיַע ּבִ ֶּאָחד ַמׁשְ ּ ּ ִני ְלמֹוָתרֹות ִלֵתן ַלִחיצֹוִנים,ּ , ּ ְוׁשֵ
ִפ ִרית ַהָלׁשֹון ַנֵמי ְלׁשֹון ַהקֶֹדׁש ְלַהׁשְ ֵּכן ּבְ ּ ּּ הּ ָאר ְלׁשֹונֹות ֵהם , ּיַע ִלְקֻדׁשָ ּוׁשְ

ְבִרית ָמעֹור , ֶּחְלֵקי גֹוִיים ְלׁשֹונֹות ָהַעִמים ְמֻסָכן ַלֲחטֹא ּבִ ָרִגיל ּבִ ּוִמי ׁשֶ ּ ּ
ּנו , ֲּעֵבַרת ֶזַרע ְלַבָטָלה ֲעָריֹות לֹא ׁשִ ִמְצַרִים ִמׁשום ׁשֶ ִּמׁשום ֲהִכי ּבְ ּ ּּ ּ ּ

ְּלׁשֹוָנם ֲהֵוי ְגדוִרים ֵמֲעָרי   .ֹותּ

ָנה ֵ ִּהְזִהיר ַהִלּמוד ַהזַֹהר ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה ֲאִפילו קֶֹדם ַהּשׁ ּּ ּּ ,
ָמה ְלַהגוף ׁשָ ִּעַקר ְיִריַדת ַהּנְ ּ ים וְבִחיַנת רּ הוא ְלָבֵרּ ּ ִניצֹוצֹות ַהְקדֹוׁשִ ּ

ם . ַּהֶצֶלם ָּכל ִעתֹוָתיו וְרָגָעיו ָהיו ְספוִרים וְמנוִיים ַלֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָקלּוְל ִמָדה וְבִמׁשְ ּתֹוָרתֹו ּבְ ֵאין יֹום דֹוֶמה ַלֲחֵברֹו ְוֵאין .ּ ָלה ׁשֶ ּ ֵיׁש ָלנו ַקּבָ ּ

ָעה דֹוָמה ַלֲחֶבְרָתה ּׁשָ ּ ַצְפָרא ָלא , ּ ין ְדִאיהו ָלבוׁש ּבְ זַֹהר וְלבוׁשִ ְּוִאיָתא ּבַ ּ ּ ּּ ּ

א ַרְמׁשָ ָעה ֵיׁש ֲעבֹוָדה ַאֶחֶרת, ָלִביׁש ּבְ ַלת ַה, ּוְבָכל ׁשָ ְּתִפָלה הוא ַקּבָ ּ ּ
ַטִלית וְתִפִלין ְהיֹותֹו ֻמְכָתר ּבְ יֹוֵתר ּבִ ּּבְ ּּ ִפיַע טֹובֹות , ּ ְּסֻגלֹות ַהִמְצָוה ְלַהׁשְ ּּ

ָכל יֹום ִסְפֵרי מוָסר ִּויׁשועֹות ֵמִאיָלן ַהָקדֹוׁש ִלְלמֹד ּבְ ּּ.  
ֵטיין ַרּבִ ּתֹוָלדֹות ְוִזְכרֹונֹות( ֵּמָהַרב ַהָקדֹוׁש ִהֵלל ִליְכְטְנׁשְ ּי ִהֵלל ִמָקאָלאַמּ ּאֶייע ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינוּ ּ ,

ַנת ַסאְטַמאר יֹוֵצא ָלאֹור   )א" תרצׁשְ

א 'ְלַמַען'  )כ ִגיַמְטִרּיָ ּ ִאם ִתְרֶצה ְלָקֵרב ֶאת ',ְלַמַען '-' ֵקץ' ּבְ
ֻאָלה ם'ָּאז ִתְהֶיה , ַּהּגְ ּתֹוַרת ַהׁשֵ ּ ְדַהְינו ִסְתֵרי תֹוַרת 'ּ ּ ִפי'ּ ', ָך"ּבְ

  'ֵקץ'-'ְלַמַען'ה ָאז ִיְהֶי

ָפסוק  ת ּבֹא ּבַ ָפָרׁשַ ּּבְ ְּלַמַען ִתְהֶיה תֹוַרת ד"ּ ִפיך' ּ ת , "ָּבְ ּוְדָרׁשַ
ֶזה ָידוַע ֲּחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבְ ִסַיְעָתא . ּ ְרֶאה ַלֲעִניות ַדְעִתי ּבְ ְּוַהּנִ ּּ ּּ ּ

ַמָיא ִּדׁשְ זַֹהר ַהָקדֹוׁש, ּ ַּעל ִפי ַמה ְדִאיָתא ּבַ ּּ ְסָפִרים  ְמ,ּ ִּביִאים ּבַ
ים ָרֵאל ִמָגלוָתא,ַּהְקדֹוׁשִ ָדא ִיְפקון ִיׂשְ ּ ּבְ ִיְתַגֶלה ִלּמוד , ּּ ִבְזַמן ׁשֶ ּּדְ ּ ּ ּ

ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ִּיְהֶיה ַהְגֻאָלה, ּ ּ.  

ה ְכִתיב  ְּתִהִלים א(ְּוִהּנֵ תֹוַר)ּ ּם ֶחְפצֹו וְבתֹוָרתֹו ֶיְהֶגה "ּת ַהׁשֵ"ּ ִכי ִאם ּבְ
ְּדַהְינו תֹוָר, ָלהיֹוָמם ָוַלְי ּ ְגֶלה"ּ ּתֹו ִמְקֵרי ִלמוד ַהּנִ ֵ"ְותֹוַר .ּ ם "ת ַהּשׁ

ה ִּמְקֵרי סֹודֹות ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ גֹון ִלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש , ּ ּּכְ ּ ּ
ה וְבָטֳהָרה ָ ְקֻדּשׁ ַנַחל ְקדוִמים ָכַתב, ּּבִ ה ּבְ ִפיר ְדִהּנֵ ּוְלִפי ֶזה ָאֵתי ׁשַ ּ ּּ ּ: 
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ִגיַמְטִרָיא 'ןְלַמַע'ְּדֵתַבת  תוב', ֵקץ'ּ ּבְ ָאַמר ַהּכָ ַהְינו ',ְלַמַען': ְּוֶזה ׁשֶ ּ ּדְ
לֹוַמר ִאם ִתְרֶצה ְלָקֵרב ֶאת ַהְגֻאָלה ּּכְ ּ ם ּתֹוַרת'ָּאז ִתְהֶיה , ּ ֵ  'ַהּשׁ

ַהְינו ִסְתֵרי תֹוַרת  ּּדְ ִפי'ּ י ן ִנְרֶאה ִלֵּכ ',ֵקץ'-'ְלַמַען'ָאז ִיְהֶיה , 'ָך"ּבְ
ֶדֶרך ֶרֶמז  ַמָיאְּבְ ִסַיְעָתא ִדׁשְ ַּלֲעִניות ַדְעִתי ּבְ ּ ּּ ּּ ּ ּ.  
ַלִים תשל( י ְירוׁשָ ִליׁשִ ַדי ִתְנָיָנא ֵחֶלק ׁשְ ְּתנובֹות ׁשַ ּּ קֹוִביץ-ד "ּּ רוך ְצִבי מֹוׁשְ ְ ָהַרב ּבָ ּ(  

זַֹהר    )כא דֹול ִיְהֶיה ֹרב ִלּמודֹו ּבַ ַעל ֵעֶסק ּגָ הוא ּבַ ִּמי ׁשֶ ּ ּ
ֵאינֹו ֵמִבין   ַּהָקדֹוׁש ַאף ׁשֶ

ֶזה ָהאֶֹפןּו ָאר ַהִלמוד ִיְהֶיה ּבְ ְּבִנדֹון ׁשְ ּ ּ ַעל ֵעֶסק ָגדֹול :ּ הוא ּבַ ּ ִמי ׁשֶ ּ
זַֹהר ַהָקדֹוׁש ִּיְהֶיה רֹב ִלמודֹו ּבַ ּ ּ ֵאינֹו ֵמִביןאּ ִּכי ָמה ִאְכַפת ֵליה ,  ַאף ׁשֶ ּ ּ

ֵאינֹו ֵמִבין ֲאִפלו ֲהִכי ִהיא ְסֻגָלה ּׁשֶ ר ְמנֹוַרת ְוַגם ִיְלמֹד ֵעין ַיֲעקֹב ְוֵסֶפ. ּּ
עוִרין ַהְקצוִבין ְלִלמוד ַתַנ. ַּהָמאֹור ְוִסְפֵרי ְיֵרִאים ִּמְלַבד ׁשִ ּ ּ ּּ ּ י "ּ ּך וִמְדְרׁשֵ ְ

תֹוַכַחת מוַסר  ַּרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְכמֹו ֵעין ַיֲעקֹב וְבֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ּ ּּ ּ
ּבֹו ֵכל ׁשֶ ּוְבִסְפֵרי ַהמוָסר ַהְמֻיָחִדים ַעל, בַּהׂשְ ּ ִפי ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְכֵסֶפר ּּ ּ

ָל ית ָחְכָמה ְוַהׁשְ ּה וְכַהאי ַגָווָנא"ָּהֵראׁשִ ת ְזַמן ִלּמוד ֵסֶפר . ּּ ּבָ ּוְבׁשַ ּ
ּ ִעם ֵפרוׁשִגַּהזַֹהר ָהֶרֶמים ּ ָלה ּבְ ִסְפֵרי ַהַקּבָ ִעיון ְמַעט ּבְ ּוֵבאוִרים ּבְ ּ ּ ז "ּּ

ׁש ֶמֶלך   .ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו... ְְוֵסֶפר ִמְקּדַ

 

זַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוכו] א[ ּרֹב ִלּמודֹו ּבַ ּ ַתב ְלַהָלן : 'ּּ ּכָ ַעם ׁשֶ ִּנְרֶאה ְדַהּטַ ֲּאִפלו ָהִכי ִהיא ְסֻגָלה"ּ ּהוא " ּּ

זַֹהר ְולֹא ַרק ַעל ַהלֹוֵמד ְוֵאינֹו ֵמִבין י ַעל ֶעֶצם ַהִלּמוד ּבַ ַּטַעם ַנּמֵ ּּ ֲאִריכות .ּ ְסָפִרים ּבַ ּ וְכָבר ְמֹבָאר ּבַ ּּ

ֵיׁש ֵסֶפר ַהזַֹהרּׁשֶ ּ ְסֻגָלה ְמֻיֶחֶדת ּבְ ֶזה ּבְ. ּ ם ַהְגדֹוִלים"ְּוַעֵין ּבְ ִהיר"ַמֲעֶרֶכת ֵסֶפר " ּׁשֵ ם " ּבָ ׁשֵ ַתב ּבְ ּכָ ׁשֶ

ּגוֵרי ָהֲאִריַז ָנה ְוַתְלמוד וִמְקָרא"ל "ּ י ַדְוָקא ִלּמוד ַהֶזה ֵיׁש ּבֹו ְסֻגָלה יֹוֵתר ַעל ִלּמוד ִמׁשְ ְּוִנְרֶאה ּכִ ּ ּ ּ ּּ ּ ."

ִמְגַדל ֹעז ְוַע ֵּין עֹוד ּבְ ֲאִריכות)ח"ַּעּמוד תל(ּ  .ּ ּבַ

ּבֹו] ב[ ל ׁשֶ ּכֵ תֹוַכַחת מוַסר ַהׂשְ ּוְבֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ּ י ָחְכַמת ָהֱאֶמת ,ּ ּ וְבִסְפֵרי מוָסר ַהְמֻיָחִדים ַעל ּפִ ּ

ָל ית ָחְכָמה ְוַהׁשְ ֵסֶפר ֵראׁשִ ִלְפֵני ,ה"ּּכְ ִסיָמן ׁשֶ ּ וְכַהאי ַגָווָנא ּבַ ּ ּּ ינו,ֶזהּ ַתב ַרּבֵ ַעל ֵעֶסק ִיְלמֹד :ּ ּכָ ּבַ  ׁשֶ

ֵאינֹו ֵמִבין ׁשֶ ֵסֶפר ַהזַֹהר ִמׁשום ְסֻגָלה ַוֲאִפלו ּכְ ּּבְ ּ ּּ ּ זַֹהר , ּ ּבַ ין ֵחֶלק ַהּמוָסר ׁשֶ אן הוא ְמַחֵלק ּבֵ ֲּאָבל ּכָ ּ ּּ

ּבֹו ָלה ׁשֶ מֹו ַאָגדֹות ֲחָכֵמינו , ְּלֵחֶלק ַהַקּבָ ְּוֵחֶלק ַהּמוָסר הוא ּכְ ּ ֵדי ּּ ָצִריך ְלָלְמָדם ּכְ ְִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ ּ

ל ּכֵ  .ִּלְלמֹד ֵמֶהם מוַסר ַהׂשְ

ת ְזַמן ִלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר] ג[ ּבָ ּוְבׁשַ ּ ין : ּ ִגּטִ ִסְפָרא ' ר: .)ס(ַּעֵין ּבְ ּיֹוָחָנן ְוֵריׁש ָלִקיׁש ְמַעְייִני ּבְ

א ּתָ ּבְ ׁשַ א ּבְ ְּדַאַגְדָתּ ּוְבַהָגהֹות ר, ּ ַתבַיֲעקֹ' ּ ָאנו , ב ֶעְמִדין ּכָ ל ֵעץ ַחִיים ְוַחְכֵמי ָהֱאֶמת ׁשֶ ֵסֶפר ׁשֶ ּּבַ ּ ּ

ָלה ִדיִנים ַוֲהָלכֹות ְוכו. קֹוִרין ַקּבָ ימֹות ַהחֹל ֶאָלא ּבְ ְּולֹא ָהיו ְמַעְיִנין ּבִ ּּ ת לֹא ָהיו עֹוְסִקים ', ּ ּבָ ּוְבׁשַ ּ

ִדיִנים ַוֲהָלכֹות ְוכו ּבָ' ּּבְ ׁשַ ְּוָהיו ְמַעְיִנים ּבְ תּ ּבָ ֵני ֹעֶנג ׁשַ ֶכת ַהֵלב ִמּפְ ּמֹוׁשֶ ִדְבֵרי ַאָגָדה ׁשֶ ּת ּבְ ת , ּ ּוְקֻדׁשַ ּ

ים ִהיא ְוכו ֱעָלָמה קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ָחְכָמה ַהּנֶ יל וְלָהִבין ּבַ ּכִ ַּהיֹום ְמַסַיַעת ְלַהׂשְ ּ ּ ּ'.  
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ְּתׁשוַבת ַאְדמֹו( א "ּ ֵניאֹור ַזְלָמן ִמָלאִדי ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ י ׁשְ ּר ַהָזֵקן ַרּבִ ּ ּ ּ– 

ַנת תשס תהֹוָצַא   )ה"ׁשְ

     

 

ִעיון ְמַעט ְוכו ים וֵבאוִרים ּבְ רוׁשִ ִּלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ִעם ּפֵ ּ ּ ּ ּ ּ יר ַּעֵי' ּּ לֹא ִהְזּכִ ִלְפֵני ֶזה ׁשֶ ִסיָמן ׁשֶ ּן ּבַ ּ ּ

תוב ְלֵעיל ּכָ נו ִלּמוד ֶזה וְכמֹו ׁשֶ ַּרּבֵ ּ ּ ִעיון . ּ ֵאינֹו ְמֻסָגל ְלָהִבין ְדָבִרים ּבְ ָאָדם ׁשֶ ם ַמְייֵרי ּבְ ְּוִנְרֶאה ְדׁשָ ּ ּ ּ ּ

ָלה ִסְפֵרי ַקּבָ ָיך ְלִלּמוד ּבְ ְּוֵאינֹו ׁשַ ְ ֵי, ּ ם ׁשֶ ַתב ׁשָ ְקִריַאת ֵסֶפר ַהזַֹהר ַאף ְּוָלֵכן ּכָ ּׁש ְסֻגָלה ְמֻיֶחֶדת ּבִ ּ

ֵאינֹו ֵמִבין ִעיון, ׁשֶ ֻסָגל ִלְלמֹד ּבְ ּמְ ִמי ׁשֶ ן ָהָכא ַמְייֵרי ּבְ ֵאין ּכֵ ַּמה ׁשֶ ּ ּ ָלה . ּ ל ִלּמוד ַהַקּבָ ְּוִחיוב ֶזה ׁשֶ ּ ּ ּ

ְלמוד ּתֹוָרה  ִהְלכֹות ּתַ ר ּבְ ֶרק א(ִּנְזּכַ סֹופֹו)'ִסיָמן ד' ּפֶ ל ֶנֶפׁש ְצִריָכה : " ּבְ ּכָ ְּועֹוד ָאְמרו ַחְכֵמי ָהֱאֶמת ׁשֶ

ַפְרֵד ְּלִתקוָנּה ַלֲעסֹק ּבְ   ".'ְּוסֹודֹות ְוכו' ּס ְוכו"ּ

ָמע ְדִלּמוד ַהֲהָלכֹות קֹוֵדם ְלִלּמוד  ם ַמׁשְ ְלמוד ּתֹוָרה ׁשָ ְּוִלְכאֹוָרה ָצִריך ִעיון ִדְבִהְלכֹות ּתַ ּ ּ ּּ ּ ּ ְ

ָלה ֲעַדִין לֹא ָגַמר ִלְלמֹד ֲהָלָכהְוָכאן , ַּאָגָדה ְוַקּבָ ִמי ׁשֶ מֹו . ֲּהלֹא ַמְייֵרי ּבְ ְְוִנְרֶאה ְדָצִריך לֹוַמר ּכְ ּ

י ִלּמוד ַאָגָדה ַתְבנו ְלֵעיל ְלַגּבֵ ּכָ ּׁשֶ ּ ִלּמוד ַהֲהָלָכה קֹוֵדם, ּ ינו ׁשֶ ַתב ַרּבֵ ּכָ ְּדַמה ׁשֶ ּּ ּ ֹרב ְזַמּנֹו , ּ ַּהְינו ׁשֶ

ֲהָלָכה ַו,ִיְהֶיה ּבַ ָלה ֲאָבל ּבְ ַקּבָ ִמְקָצת ְזַמּנֹו ּבְ ָצִריך ַלֲעסֹק ּבְ ְַדאי ׁשֶ ּ ּ... 
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  –כו ֶּפֶרק  –

ְלָחן ָערוך ַהזַֹהר ִהְלכֹות ַתְלמוד  ּׁשֻ ּּ ּ ְ
  ו"רמּתֹוָרה ִסיָמן 

ְּלַהָגאֹון ַהַצִדיק ָהַר ּ יׁש ֵציְנִויְרטּ ִליָט ב ַאְבָרָהם ַאּבִ   א"ׁשְ
ַלִים תשס י ְירוׁשָ   א"ֵּחֶלק ֲחִמיׁשִ

רוך הוא  )א ן ְלַהָקדֹוׁש ּבָ לֹוֵמד ִסְתֵרי תֹוָרה ִנְקָרא ּבֵ ִּמי ׁשֶ ְּ ּ ּּ ,
ָכל ָהעֹוָלמֹות  ֵרי ֶחְלקֹו ּבְ   ְוַאׁשְ

ְתַדל דַמאן. קמ ְּדִיׁשְ אֹוַרְי הּּ ּ ֵליה ְלקוָּתא ְלִמְנַדעיּבְ ִריך הואּ א ּבְ ּוְדׁשָ ְּ .
ּוְבִאיּנון ְגִניִזין ִדיֵליה ּ ּּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ן ְלקוְדׁשָ ִּאְקֵרי ּבֵ ְּ ַמָיא, ּ , ָּכל ֵחיֵלי ׁשְ

 

אֹוַרְיָתא ְלִמְנַדע ֵליּה ְוכו] ד[ ַדל ּבְ ּתְ ַּמאן ְדִיׁשְ ּ ּ ן ְוכו' ּ ְּגִניִזין ִדיֵליּה ִאְקֵרי ּבֵ ּ תוב . 'ּ ּכָ ַּעֵין ַמה ׁשֶ ּ ּ

ִדְבֵרי ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא  ם ּבְ ַדף קי(ׁשָ ָרט:  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:)א"ּבְ ֹאַרח ּפְ ר ָנׁש ּבְ ִזְמָנא ְדָיַדע ֵליּה ּבַ ֵדין , ּּבְ ּכְ

ן ְרִחיָמא ִדיֵליּה ְגִניזֹוי, ִּאְקֵרי ּבֵ ֵבן ְדָחִפיׂש ּבִ ָכל ָרִזין ְדֵביֵתיּה, ּּכְ אן ְלׁשֹון ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא  .ּּבְ ַעד ּכָ

ם   .ׁשָ

ֶדֶרך ּפְ ָהָאָדם יֹוֵדַע אֹותֹו ּבְ ְזַמן ׁשֶ רוׁש ּבִ ְּפֵ ן ֲאהובֹו, ָרטּ רֹות , ָּאז ִנְקָרא ּבֶ ְסּתָ ּנִ ׂש ּבַ ֵבן ַהְמַחּפֵ ּכְ

ֵביתֹו ּבְ ָכל ַהסֹודֹות ׁשֶ לֹו ּבְ ּׁשֶ אן. ּ   .ַעד ּכָ

ם ָה ׁשֵ ה ּבְ ֵסֶפר אֹור ַהַחּמָ תוב ּבַ ּכָ ם ַמה ׁשֶ ְּוַעֵין ׁשָ ּ ּ ְוֶזה ְלׁשֹון ָהִעְנָין , ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ק"ַמַרּ

ְקָצָרה י ּכָ, ּבִ ָיהּכִ ִריָאה ְיִציָרה ֲעׂשִ ָמה ִמּבְ ָרֵאל ֵיׁש לֹו ֶנֶפׁש רוַח וְנׁשָ ּל ִאיׁש ִיׂשְ ּ עֹוד , ּ ְּוֶזהו ֶעֶבד ּבְ

ט ׁשָ הוא עֹוֵבד קֹונֹו ַעל ֶדֶרך ַהּפְ ְׁשֶ ּ ֵטי ַהְדָבִרים, ּ ׁשָ יר ִמּבֹוְראֹו ַרק ּפְ ֵאינֹו ַמּכִ   .ּׁשֶ

ַכָוָנתֹו ְלַיֵחד ּבֹוֵר ְתִפָלתֹו ּבְ ְּוֵכן ּבִ ם ..א עֹוָלםּ ְרׁשָ ׁשָ ת ַהְדָבִרים ּבְ ּ ַאף ִאם ַיֲעִמיק ָלַדַעת ֲאִמּתַ

ְרׁשו ַהחֹוְקִרים ּפֵ מֹו ׁשֶ ָכל ִעְנָין ֶזה לֹא ַיֲעֶלה יֹוֵתר ֵמֶעֶבד, ּּכְ ֵהם , ּבְ ִגְנֵזי קֹונֹו ׁשֶ ׂש ּבְ ֵאינֹו ְמַחּפֵ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ָלה   .ּסֹוד ַהַקּבָ

ַיֲעִמיק יֹוֵתר ֵליַדע  ּוִמי ׁשֶ ְּדַהְינו סֹודֹות ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים וְפָרֵטי ָהֲעָנִפים , ִּגְנֵזי ָמאֵריּהּ ּ ּ

ר ַהִיחוד ְסִפירֹות ְוֶקׁשֶ ּּבַ ּ ן , ּ ָמה ַדֲאִצילות ּבֵ ַעת ֵאָליו ְנׁשָ ּפַ ן ִנׁשְ ְסִפירֹות ּכֵ הוא עֹוֵסק ּבַ מֹו ׁשֶ ה ּכְ ִּהּנֵ ּּ ּ

יּה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ּ ְלכות,ְּ ּ ְדַהְינו ֶנֶפׁש ִמּמַ ּ ְפֶאֶרתּרוַח ִמ, ּ יָנה, ּתִ ָמה ִמּבִ   .ְנׁשָ

תֹוָרתֹו וְבֵעֶסק סֹודֹוָתיו ְיַכֵון ּבְ ׁשֶ ְּוֶזה ּכְ ּ ַעת , ּ ּפָ סֹוד ַהִיחוִדים ָהֶעְליֹוִנים ְוַהׁשְ ר ּבְ ְּלַיֵחד וְלַקׁשֵ ּּ ּ

זֹו ַּהְסִפירֹות ְוִיחוִדים זֹו ּבְ ִית ׁשֶ, ּ ן ּבַ ָידֹוִּיָקֵרא ּבֶ ל ִגְנֵזי ַרּבֹו ּבְ אן ְלׁשֹון .ּּכָ ם( ַעד ּכָ ׁשֵ ה ּבְ ) ָהאֹור ַהַחּמָ

םק"ַמַרָה   . ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשָ
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יֵדיה ֵּלית ַמאן ְדִיְמֵחי ּבִ י ֲאבֹוי, ּ ֲעָתא ְדִאְצְטִריך ְלֵמיַעל ְלַגּבֵ ָכל ׁשַ ְּבְ ּ .
ָעְלִמין ֻכְלהו ַּזָכָאה חוָלֵקיה ּבְ ּ ּּ ּ ָתַדל ְלִמְנַדע ֵליה, ְּבִגין ָדאּו. ּ ַּכד ִאׁשְ ּ ּ ּ  זּ

אַֹרח ְפָרט ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ּּבְ ן, ּּבְ   .ְּכֵדין ִאְקֵרי ּבֵ

ַּתְרגום ִלְלׁשֹון ַהקֶֹדׁש[ ּ תֹוָרה ]: ּּ עֹוֵסק ּבַ ָלַדַעת ֶאת ) ְּכֵדי(ִּמי ׁשֶ
לֹו ְסָתרֹות ׁשֶ רוך הוא וְבֵאלו ַהּנִ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּּ ּ ּ ּ רוך ִנְקָר, ְּ ן ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ְא ּבֵ ּ ּ

ַמִים ֵאין ) ְוָלֵכן. (ּהוא ָּכל ִצְבאֹות ַהׁשָ ָכל ) ֵמֶהם(ּ ָידֹו ּבְ ִיְמֶחה ּבְ ִּמי ׁשֶ
הוא ָצִריך ְלִהָכֵנס ֵאֶצל ָאִביו ָעה ׁשֶ ּׁשָ ְ ָכל ָהעֹוָלמֹות.ּ ֵרי ֶחְלקֹו ּבְ .  ַאׁשְ

ֶד ַתֵדל ָלַדַעת אֹותֹו ּבְ ִמׁשְ ּוִמׁשום ֶזה ְכׁשֶ ּ ּ ּ ּּ סֹוד ַהָחְכָמהּ ֶּרך ְפָרט ּבְ ָאז , ְ
ן   .ִנְקָרא ּבֵ

ַהר ַדף קיב( ת ּבְ ַּרְעָיא ְמֵהיְמָנא סֹוף ָפָרׁשַ ּ(.  

 

אֹוַרְיָתא ְוכו ַדל ּבְ ּתְ אן ַמאן ְדִיׁשְ תוב ּכָ ּכָ ר ְלֵעיל יוַבן ַמה ׁשֶ ְזּכַ ּוְלִפי ַהּנִ ּ ּ ּּ ּ ּוְבִאינון ְגִניִזין ִדיֵליּה ' ּ ּ ּ ּ

ן ר , ָרָצה לֹוַמר, ִאְקֵרי ּבֵ ַרך וְכֵדי ְלַקׁשֵ ֵדי ֵליַדע אֹותֹו ִיְתּבָ ּתֹוָרה וְבִסְתֵרי ּתֹוָרה ּכְ עֹוֵסק ּבַ י ׁשֶ ּמִ ּׁשֶ ּ ְּ

ַּהְסִפירֹות וְלַיֵחד אֹוָתם רוך הוא, ּ ן ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ֲּהֵרי ֶזה ִנְקָרא ּבֵ ְּ ּ. 

אֹוַרְיָתא ְלִמְנַדע ֵליּה ְוכו] ה[ ַדל ּבְ ּתְ ְּדִיׁשְ ּ ּ ן ְוכו' ּ ּתֹוָרה . 'ִּאְקֵרי ּבֵ ֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ ָרָצה לֹוַמר ׁשֶ

ַרך , ְְלֹצֶרך ַעְצמֹו ַוֲהָנָאתֹו ֵדי ָלַדַעת ַעל ְיֵדי ַהִלּמוד ֶאת ַגְדלות ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ְֶאָלא ּכְ ּ ּּ ּ ְבִריַאת (ּ ּבִ

ַר, )ּעֹוָלמֹות וְבַהְנָהָגָתם ּוְכֵדי ְלַקֵים ִמְצוֹות ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ִריך הוא , ְךּ א ּבְ ּוְכֵדי ְלַיֵחד קוְדׁשָ ּ ְּ

יּה ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ִכיְנּתֵ   .ּוׁשְ

ְצוֹות  ַער ַהּמִ ַהְקָדָמתֹו ַלֵסֶפר ׁשַ ַתב מֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ּכָ ְּוַעֵין ַמה ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ

ַי:  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:)ַּדף א( ֲעׂשִ ְּיַכֵון ּבַ ַרךּ ם ִיְתּבָ הוא ַהׁשֵ יֶהן ׁשֶ ם עֹוׂשֵ ה אֹוָתּה ְלׁשֵ הוא עֹוׂשֶ ְצָוה ׁשֶ ְת ַהּמִ ּ ּ ּ.  

ם ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ַתב ׁשָ ׁש ֶאת ַרּבֹו : עֹוד ּכָ ּמֵ ֶעֶבד ַהְמׁשַ ְצָוה ּכְ ה אֹוָתּה ַהּמִ ֵאינֹו עֹוׂשֶ ְּיַכֵון ָהָאָדם ׁשֶ

ָרס ל ּפְ ל ּכַ, ַעל ְמַנת ְלַקּבֵ ּכָ ֵבן ׁשֶ ַמִיםֶּאָלא ּכְ ׁשָ ּבַ ָּוָנתֹו ַלֲעׂשֹות ָרצֹון ְוַנַחת רוַח ְלָאִביו ׁשֶ ּ ְוֵאין ִעְנָין , ּ

ָיָתם ְלַתֵקן עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים  ֲעׂשִ ְצוֹות וְמַכֵון ּבַ ִפָלה ְוַהּמִ ָוַנת ַהּתְ יֹוֵדַע ּכַ ִמי ׁשֶ ֶּזה ִמְתַקֵים ֶאָלא ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ

ֵמ ִריּהּוְלַיֲחָדא ׁשְ א ּבְ ּ ְדקוְדׁשָ יּהּ ִכיְנּתֵ ּיך הוא ִעם ׁשְ ַכר ָהעֹוָלם ַהֶזה ְוַאף לֹא , ְ ל ׂשְ ָוָנתֹו ְלַקּבֵ ְּוֵאין ּכַ ּ

א ך לֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ ְמׁשָ   .ְְלתֹוַעְלּתֹו ַהּנִ

ם ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ַתב ׁשָ ֵיַדע ַמה: עֹוד ּכָ ֵדי ׁשֶ ּתֹוָרה ּכְ עֹוֵסק ּבַ ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ַאל ַיֲחׁשֹב ׁשֶ ְּוַאף ַגם ּבְ ּ 

ּה ֵיׁש ּבָ ּׁשֶ ׁשֹור ְלֹעל ְוַכֲחמֹור ְלַמׂשאֹוי, ּ ּה ּכְ עֹוֵסק ּבָ ֶּאָלא ׁשֶ א , ְּלַקֵים ִמְצַות ּבֹוְראֹו, ּ ּוְלַיֲחָדא קוְדׁשָ ּ

ּתֹוָרה יּה ַעל ְיֵדי ִמְצַות ָעְסקֹו ּבַ ִכיְנּתֵ ׁשְ ִריך הוא ּבִ ּּבְ ְ. 

ִריך הוא וְבִאינו] ו[ א ּבְ ְּלִמְנַדע ֵליּה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּן ְגִניִזין ְוכוּ ְסִעיף קל. 'ּ תוב ְלֵעיל ּבִ ּכָ ַּעֵין ַמה ׁשֶ ּ ב "ּ

ְתִחיל ָחְכְמָתא ְדִאְצְטִריך ִדּבור ַהּמַ ם ּבְ ְוְבֶאֶבן ְיָקָרה ׁשָ ּ ּ ּ. 

ָרט ְוכו] ז[ ֹאַרח ּפְ ְּלִמְנַדע ֵליּה ּבְ ן. 'ּ ִדּבור. ִאְקֵרי ּבֵ תוב ְלֵעיל ּבְ ּכָ אור ָהִעְנָין ַעֵין ַמה ׁשֶ ּּבֵ ּ ּּ ּ 

ַדל ּתַ ְתִחיל ַמאן ְדִיׁשְ ַּהּמַ ּ. 
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ל ֵאלו ַהלֹוְמִדים סֹודֹות ַהתֹוָרה  )ב ָכר ׁשֶ עור ַלׂשָ ֵּאין ׁשִ ּ ּ ּּ ּ ,
א  עֹוָלם ַהֶזה וָבעֹוָלם ַהּבָ ֵרי ֶחְלָקם ּבָ ַּאׁשְ ּ  

ַההוא ָעְל. קמא ְּכִאיּנון, ָמאֵּלית ַאְגָרא ּבְ ָחְכְמָתאחּ ַתְדֵלי ּבְ ּ ְדִמׁשְ ּּ ,
יָקָרא ְדָמאֵריהֹון ְּלִאְסַתְכָלא ּבִ ּ יעוָרא ְלַאְגָרא, ּ ְּדִאיּנון ְדַיְדֵעי , ְּוֵלית ׁשִ ּּ

יָקָרא ְדָמאֵריהֹון, ָחְכְמָתא ְּלִאְסַתְכָלא ּבִ ּ ָעְלָמא ֵדין. ּ ַּזָכָאה חוָלֵקיהֹון ּבְ ּ ּ ,
ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּ ִדְכִתיב,ּ ֵלי(, ּ ֵרי ָאָדם ָמָצא ָחְכָמה ְוָאָדם ָיִפיק ) גִמׁשְ  ַאׁשְ

ְּתבוָנה ּ.  

ַּתְרגום ִלְלׁשֹון ַהקֶֹדׁש[ ּ עֹוָלם ַההוא ְכֵאלו ָהעֹוְסִקים ]:ּּ ָכר ּבָ ּ ֵאין ׂשָ ּּ ּ
ָחְכָמה  ְכבֹוד ֲאדֹוָנם) ְּכֵדי(ּבַ ְּלִהְסַתֵכל ּבִ ל ֵאלו, ּ ָכר ׁשֶ עור ַלׂשָ ְּוֵאין ׁשִ ּּ ּ 

ְכבֹוד ֲאדֹוָנם) ְּכֵדי(ַּהיֹוְדִעים ָחְכָמה  ְּלִהְסַתֵכל ּבִ עֹוָלם , ּ ֵרי ֶחְלָקם ּבָ ַאׁשְ
א ַּהֶזה וָבעֹוָלם ַהּבָ ָכתוב ) ְּכמֹו. (ּ ּׁשֶ ֵרי ָאָדם ָמָצא ָחְכָמה ְוָאָדם "ּ ַאׁשְ

ָּיִפיק ְתבוָנה ּ ."  
ת ְפקוֵדי ַדף רמז( זַֹהר ַהָקדֹוׁש ָפָרׁשַ ֵּהיָכלֹות ּבַ ּ ּ ּּ ּ(:  

ֵאיָנם לֹוְמִדים סֹודֹות ַהתֹוָרה, אֹוי ִלְבֵני ָאָדם  )ג ט , ּׁשֶ ׁשָ ַרק ּפְ
הוא ְלבוׁש ַהתֹוָרה ּׁשֶ ּ ּ  

א . קמב ְמעֹון ְוָאַמר ַוי ִלְבֵני ָעְלָמא ְדִאּנון ֲאִטיִמין ִלּבָ י ׁשִ ָּפַתח ַרּבִ ּ ּ
אֹוַרְיָתטְּדָהא. וְסִתיִמין ַעְיִנין ִגיִחין ּ ְכָמה ָרִזין ְסִתיִמין ִאית ּבְ ּא ְולֹא ַמׁשְ

 

ָחְכְמָתא] ח[ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִאיּנון ְדִמׁשְ ּּכְ ּ יָקָרא ְדָמאֵריהֹון, ּ ָלא ּבִ ּכְ ַתב . 'ְּוכו ְּלִאְסּתַ ּכָ ַּעֵין ַמה ׁשֶ ּ

ם ק"ַמַרָה ִסְפרֹו אֹור ָיָקר ׁשָ ֶכֶרך יא ַעּמוד רס( ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ּּבְ ּר ָחְכָמה זֹו הוא ִּעַק:  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו)ְ

ֶפֶלא נֹוְראֹוָתיו, סֹודֹות ַהּתֹוָרה ר ְגבוַרת יֹוְצֵרנו וְגֻדָלתֹו ּבְ ֶהם ִנּכָ ּמֵ ּׁשֶ ּ ּ ּ ָמעות ַהָלׁשֹון ְסָתם . ּ ַמׁשְ ְּוֵיׁש ּבְ ּ

ר ְגֻדַלת ַהּבֹוֵרא, ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ּתֹוָכּה ִנּכָ ּמִ ּׁשֶ ּ.  

ָוָנה ן ָהָיה ַהּכַ אֹוַרְיָתאָהָיה לֹו לֹו, ְּוִאם ּכֵ ְדֵלי ּבְ ּתַ ַּמר ְדִמׁשְ ּ.  

ָחְכְמָתא ָוָנה ַעל ִסְתֵרי ּתֹוָרה, ָאַמר ּבְ ַהּכַ ֵלי ג (ְוָהֵעד ָאְמרֹו . ּמֹוֶרה ׁשֶ ֵסֶפר ִמׁשְ תוב ּבְ ְּלַהָלן ַמֲאָמר ַהּכָ ּ

ֵרי ָאָדם ָמָצא ָחְכָמה)יג אן ְלׁשֹון ָה, ְולֹא ָאַמר ָמָצא ּתֹוָרה,  ַאׁשְ ם ִזְכק"ַמַרַעד ּכָ  .רֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשָ

הֹון] ט[ ִגיִחין ּבְ אֹוַרְיָתא ְולֹא ַמׁשְ ה ָרִזין ְסִתיִמין ִאית ּבְ ּמָ ְּדָהא ּכַ ָכל ָדָבר . ּ ּבְ ָּרָצה לֹוַמר ׁשֶ

ּתֹוָרה ּבַ ן סֹודֹות ַהּתֹוָרה, ׁשֶ ּה ַגם ּכֵ ִזים ּבָ ט, ְּמֻרּמָ ׁשָ ים ָהֵאלו ֵאיָנם לֹוְמִדים ַרק ֵחֶלק ַהּפְ ַּוֲאָנׁשִ ּ ,

ְּוֵאיָנם ְמַנִסים ִלְלמֹד ְוָלַדַעת ַגם ֵחֶלק ַהסֹוד ּ ּ. 
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הֹון ָעאן ֶאָלא. ּבְ ְּדלֹא ּבָ ְּלֵמיַכל ֶתֶבן ְדאֹוַרְיָתא יּ א  ּ ט ְלבוׁשָ ְּדִאיהו ָפׁשַ ּּ ּ
   .ּ מָֹחא ִמְלָגאויאְולֹא ַטֲעִמין ִמן, ְּדאֹוַרְיָתא

ַּתְרגום ִלְלׁשֹון ַהקֶֹדׁש[ ּ ְמעֹון ְוָאַמר ]:ּּ י ׁשִ  אֹוי ִלְבֵני :ָּפַתח ַרּבִ
ֵּהם ֲאטוֵמי ַהֵלב וְסתוֵמי ֵעיַנִיםָהעֹוָלם ׁשֶ ּ ֲהֵרי ַכָמה סֹודֹות ְסתוִמים , ּּ ּׁשֶ ּ ּ

תֹוָרה ֶהם, ֵּיׁש ּבַ ְּוֵאיָנם ִמְסַתְכִלים ּבָ ֵאיָנם רֹוִצים ֶלֱאכֹל ֶאָלא ֶתֶבן , ּ ּׁשֶ ּ
ט  הוא ְפׁשָ ל ַהתֹוָרה ׁשֶ ּׁשֶ ּ הוא(ּ ְּלבוׁש ַהתֹוָרה) ּׁשֶ ְוֵאיָנם טֹוֲעִמים ִמן , ּ

ְפִניםַּהמַֹח ּבִ   . ׁשֶ
ִּתקוִנים ִמזַֹהר ָחָדׁש ַדף קיח( ּּ ּ ּ(:  

ּ ֶתֶבן ְתֵבל ְדאֹוַרְייָתאיגּ ְדַאְכִליןיבַּווי ְלִאיּנון. קמג ּ ָיַדע  ידְוָלא, ּ
ִסְתֵרי ְדאֹוַרְייָתא ַּוֲחמוִרין ְדאֹוַרְייָתא טוֶּאָלא ָקִלין, ּּבְ ּ.  

ַּתְרגום ִלְלׁשֹון ַהקֶֹדׁש[ ּ ) ִעם(ְּכִלים ֶתֶבן  אֹוי ְלאֹוָתם ָהאֹו]:ּּ
תֹוָרה ּבַ ִלים ׁשֶ ּבֳ ִסְתֵרי תֹוָרה, ּׁשִ ַקִלים ַוֲחמוִרים ,ְּוֵאיָנם יֹוְדִעים ּבְ ּ ֶאָלא ּבְ ּ ּ

תֹוָרה ּבַ   .ּׁשֶ
י ֵתֵצא ַדף ערה( ת ּכִ ַּרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְתִחַלת ָפָרׁשַ ּּ ּּ(:  

 

ֶבן ְדאֹוַרְיָתא] י[ ֶּאָלא ְלֵמיַכל ּתֶ א ְדאֹוַרְיָתא, ּ ט ְלבוׁשָ ׁשַ ְּדִאיהו ּפָ ּּ ָוָנה ִהיא . ּ ֵּיׁש לֹוַמר ְדַהּכַ ּ

בוָאה ל ַהּתְ ְלּבוׁש ׁשֶ ֶבן הוא ַרק ַהּמַ ַהּתֶ מֹו ׁשֶ י ּכְ ּלֹוַמר ּכִ ּ בוָאהְּוָהִעָק, ּ הוא ַהּתְ ִניִמיות ׁשֶ ּר הוא ַהּפְ ּ ּ ּּ .

ל ַהּתֹוָרה ְלּבוׁש ׁשֶ ט הוא ַרק ַהּמַ ׁשָ ן ַעל ֶדֶרך ֶזה ַהּפְ ּּכֵ ּ ְ ִהיא ָחְכַמת , ּ ִניִמיות ׁשֶ ְּוָהִעָקר ִהיא ַהּפְ ּ ּ

ָלה  .ַּהַקּבָ

ִהיא ִסְתֵרי ּתֹוָרה. ְלָגאֹוִמִמן מָֹחא ] יא[ ִניִמיות ׁשֶ ָּרָצה לֹוַמר ַהּפְ תוב ְלֵעיל , ּ ּכָ ַּעֵין ַמה ׁשֶ ּ ּ

ְתִחיל ֶאָלא ְלֵמיַכל ִדּבור ַהּמַ ּּבְ ּ.  

תֹוך ָהֲעָצמֹות, ְּוָלֵכן הוא קֹוֵרא אֹוָתּה מָֹחא ּבְ ִניִמיות ׁשֶ ִהיא ַהּפְ ֵעין ַהּמַֹח ׁשֶ ְּכְ ּ ּ. 

ֶבן ְוכוֵו] יב[ ּוי ְלִאינון ְדַאְכִלין ּתֶ ִלי . 'ּּ ב , ִסְתֵרי ּתֹוָרהַּהְינו ִנְגלֹות ַהּתֹוָרה ְלַבד ּבְ ְּוהוא חֹוׁשֵ

ִהיא  טות) ַרק(ׁשֶ ַפׁשְ ק ֱאִליֶעֶזר(, ָעָליו ָאַמר ַווי, ּּכְ ׂשֶ  .)ַּדֶמּ

ֵבל ְדאֹוַרְיָתא] יג[ ֶבן ּתְ ְּלִאינון ְדַאְכִלין ּתֶ ּ רוׁשֹו . ּ ֵבל ּפֵ ַהֻסָלם ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ּתְ תוב ּבְ ּכָ ַּעֵין ַמה ׁשֶ ּּ ּ ּ

ִלים ּבֳ י ַעל , ׁשִ ֵר(ּכִ ית מא וּבְ ִלים)אׁשִ ּבֳ ְרֵגם יֹוָנָתן,  ׁשִ ַהֻסָלם ְוֶזה ְלׁשֹונֹו. ּּתוְבֵלי, ּּתִ ם ּבְ ַתב ׁשָ ּעֹוד ּכָ ּ :

ֵבל ְדאֹוַרְיָתא( ֶבן ּתְ ְּדַאְכִלין ּתֶ ּתֹוָרָתם ְמֹעֶרֶבת ִמּטֹוב ְוַרע) ּ לֹוַמר ׁשֶ ִלים , ּכְ ּבֳ ֶבן ְוׁשִ מֹו ּתֶ ּכְ

 .ַּהְמֹעָרִבים ַמֲאָכל וְקִלּפֹות

ִסְתֵרי ְדאֹוַרְיָתא] די[ ָוָנה ִהיא לֹוַמר. ְּולֹא ָיַדע ּבְ ֵּיׁש לֹוַמר ְדַהּכַ ֵיׁש ַגם ִסְתֵרי , ּ ֵאינֹו יֹוֵדַע ׁשֶ ּׁשֶ ּ

טות ַהּתֹוָרה, ּתֹוָרה ׁשְ ֵאין ַרק ּפַ ב ׁשֶ הוא חֹוׁשֵ ֶּאָלא ׁשֶ ּ ְתִחיל ַווי ְלִאינון, ּ ִדּבור ַהּמַ ַּעֵין ְלֵעיל ּבְ ּ ּ. 

ּמוִרין ְדאֹוַרְייָתאַקִלין ַוֲח] טו[ ּתֹוָרה. ּ ּבַ ְְוֵכן ַעל ֶדֶרך ֶזה , ָּרָצה לֹוַמר ְדָרׁשֹות ַקל ָוחֶֹמר ׁשֶ ּ

ְגֶלה תֹוַרת ַהּנִ ּבְ ָאר ְדָרׁשֹות ׁשֶ  .ּׁשְ
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תֹוַר  )ד ְגֶלה ְולֹא ּבְ תֹוַרת ַהּנִ ל ֵאלו ָהעֹוְסִקים ַרק ּבְ ּּכָ ת ּ
ְסָתר יַח ֵיֵלך ִמן ָהעֹוָלם ְולֹא ָיׁשוב, ַּהּנִ ׁשִ ּמָ ֵּהם ּגֹוְרִמים ׁשֶ ְוֵכן , ְ

עֹוָלם  ֵּהם ּגֹוְרִמים ֲעִנּיות ְוֶחֶרב וִבָזה ְוֶהֶרג ְוָאְבָדן ּבָ ּ ּ  

ֲּאִפלו ָכל. קמד ּ אֹוַרְייָתא טזּ ַתְדִלין ּבְ ִּאינון ְדִמׁשְ ּּ ָּכל ֶחֶסד ְדָעְבִדין  ּ ּ
ַההוא, ָעְבִדיןְּלַגְרַמְייהו  ר ֵהָמה  )תהילים עח טל(ִזְמָנא  יזּּבְ ַּוִיְזכֹור ִכי ָבׂשָ ּ ּ ּ
ְרוַח הֹוֵלך יַחיטְוָדא, ְלָעְלָמא, ְּולֹא ָיׁשוב יחּ ּ ִאיהו רוָחא ְדָמׁשִ ּ.  

 

אֹוַרְיָתא ְוכו] טז[ ְדִלין ּבְ ּתַ ל ִאינון ְדִמׁשְ ֲּאִפלו ּכָ ּ ּּ ּ ְּלַגְרַמְייהו ָעְבִדין ְוכו. 'ּ ִה' ּ ַּעֵין ַמה ׁשֶ ה ּ ְקׁשָ

ַער ַהְקָדמֹות  ַהְקָדָמתֹו ַלֵסֶפר ׁשַ ּמֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ּ ּ ּ ַדף א(ּ :  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו.)ּבְ

ה ְמֹאד ְמֹאד לֹוַמר ׁשוְוִכי , ָּדָבר ָקׁשֶ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָהעֹוְסִקיםיִנְפָטּּבְ ל ַהּתַ ְכָללות ּכָ  ּ ַעְסִקיַנן ְולֹא ּבִ

ּתֹוָרה ל ֶחֶסד  ְוָהְרָאָיה. ּבַ אֹוַרְיָתא ּכָ ְדֵלי ּבְ ּתַ ל ִאינון ְדִמׁשְ ָללות ַוֲאִפלו ּכָ ַּעל ֶזה ָאְמרֹו ֶדֶרך ּכְ ּ ּּ ּ ּּ ְ

ְּדָעְבֵדי ְלַגְרַמְייהו ָעְבֵדי א. ּ ּתָ ׁשְ ּבַ ל ִהיא ְיֵתָרה וְמׁשַ ְּוֵאין לֹוַמר ְדִמַלת ּכָ ּ ֲהֵרי ִמְקָרא דֹוֵרׁש , ּ ְע(ּׁשֶ ָיה ְיׁשַ

ֶדה)מ ו ִציץ ַהׂשָ ּ ְוָכל ַחְסדֹו ּכְ לֹא ֶנֱאַמר ְוַחְסדֹו, ּ ּׁשֶ ֶּאָלא ְוָכל ַחְסדֹו, ּ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים . ּ ל ַהּתַ י ּכָ ִלְרמֹז ּכִ

ְקֵראת  ּתֹוָרה ַהּנִ ֵלי לא כו(ָהעֹוְסִקים ּבַ ֶחֶסד ַההוא ֶאל ִציץ ,  ּתֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנּה)ִמׁשְ ֵּהם דֹוִמים ּבַ ּ

ֶדה ִמׁשום ִדְלַגְרַמְייהו ָעְבֵדי ַה ּׂשָ ּּ ּ ָיא(ּ ֵפרוט ַהקוׁשְ ם ּבְ אן הוא ְלׁשֹון מֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשָ ַּעד ּכָ ּ ּ ּּ ּ(.  

ֲאִריך ׁשָ ּמַ ך ִדְבֵרי מֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשֶ ֶהְמׁשֵ ם ּבְ ְְוַעֵין ׁשָ ְּ ּּ ה ּ ַכּמָ ם ּבְ

רוץ ֵדי ְלָבֵאר ַהּתֵ ַּהְקָדמֹות ּכְ סֹוף ְדָבָריו ,ּ ם ּבְ טור ג(ּ ְוָכַתב ׁשָ ם' ּּבְ ל :  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו)ׁשָ ה ּכָ י ִהּנֵ רוׁש ּכִ ּּפֵ

ֶנֶגד ִמָדה ַרך ֵהם ִמָדה ּכְ ִּמדֹוָתיו ִיְתּבָ ּ ֶטיָה ַהגוָפִנִיים ַהּטֹוִבים. ְּ ְפׁשָ ְּוָלֵכן ָהעֹוְסִקים ּבִ ּ ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר  ,ּ

ֵלי ג טז( ר ְוָכבֹוד" )ִמׁשְ מֹאָלה ֹעׁשֶ ׂשְ עֹוָלם ַהֶזה, "ּבִ תון ָלֶהם ּבָ ָרס ַהּנָ ּהוא ַהּפְ ּ ּתֹוָרה , ּ ן ִעְסָקם ּבַ י ּכֵ ּכִ

ר ֻטְמָאה  ִדיֵני ִאסור ְוֶהּתֵ עֹוָלם ַהֶזה ּבְ ִדיֵני ֱהיֹוָתם ּבָ עֹוָלם ַהֶזה ּבְ ְבִחיַנת ֱהיֹוָתם ּבָ ּהוא ּבִ ּ ּ ְוָטֳהָרה ּּ

ֶנֶגד ָהֶעֶבד ָהעֹוֵבד ֶאת ַרּבֹו. 'ְּוכו ָרס, ְוֵהם ּכְ ל ּפְ ַוַדאי הוא ַעל ְמַנת ְלַקּבֵ ּבְ ּׁשֶ ְּוָכל ֶחֶסד ְדָעְבֵדי ְוכו, ּ ּ '

ָרס ל ּפְ ם ַעל ְמַנת ְלַקּבֵ ים ֶאת ַרּבָ ׁשִ ּמְ ָפחֹות ַהְמׁשַ ֲעָבִדים וׁשְ   .ּּכַ

ָרֵזי ַהּתֹוָרה ׁשֶ אָאְמָנם ָהעֹוְסִקים ּבְ עֹוָלם ַהּבָ ּה ּבָ עֹוְסִקים ּבָ ִפי ַמה ׁשֶ ִחיַנת ַהּתֹוָרה ּכְ , ֵּהם ּבְ

ם(ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר  יִמיָנּה" )ׁשָ לֹו ָארֹך, "ְֹאֶרך ָיִמים ּבִ ּכֻ ְְלעֹוָלם ׁשֶ ׁש , ּ ּמֵ ְכָנס ִלְפַני ְוִלְפִנים וְמׁשַ ֵבן ַהּנִ ּּכְ

ָרס ל ּפְ לֹא ַעל ְמַנת ְלַקּבֵ אן ְלׁשֹון מֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  .ִּלְפֵני ָאִביו ׁשֶ ַּעד ּכָ ּ

ַער ַהַהְקָדמֹות( ֶפר ׁשַ ַהְקָדָמתֹו ַלּסֵ ּּבְ ם)ּ  . ׁשָ

ה ְוכו] יז[ ר ֵהּמָ י ָבׂשָ ַההוא ִזְמָנא ַוִיְזּכֹר ּכִ ּּבְ ד ְזכות ֲעֵליֶהם' ּּ רוך הוא ְמַלּמֵ י ַהָקדֹוׁש ּבָ ַּהְינו ּכִ ּ ּ ְּ ּ ,

י ִה ָלה הוא ֵמֲחַמת ִמעוט ֲהָבָנּכִ ִלּמוד ָחְכַמת ַהַקּבָ לוָתם ּבְ ְּתַרׁשְ ּ ּ ּּ ּ ִמַצד חֶֹמר ֶהָעכורהּ ר , ּ ׂשָ י ֵהם ּבָ ּכִ

ֵאר ַלַחי רִֹאי(, ָּוָדם ְוָקרוץ ֵמחֶֹמר  .)ּבְ

ּרוַח הֹוֵלך ְולֹא ָיׁשוב ְוכו] יח[ ּ ִביל ֶז' ְּ ׁשְ ּבִ יַח ַהְינו ׁשֶ ְּוָדא ִאיהו רוָחא ְדָמׁשִ ּ ל ּּ ּה הֹוֵלך רוחֹו ׁשֶ ְ

א ַהְגֻאָלה עֹוד ֶזה ְולֹא ּבָ ל ְזַמן ָארֹך ּכָ יַח וִמְתַאֵחר ּכָ ׁשִ ֶּמֶלך ַהּמָ ּ ְ יב ַרק , ְּ ִּמׁשום ְדרוַח ֱאלִֹקים ָנׁשִ ּּ ּ

ָלה ָחְכַמת ַהַקּבָ ַּעל ִאינון ְדִמְתַעְסֵקי ּבְ ּ ּ הוא סֹוד ַהָחְכָמה ְקדוָמה, ּ ּׁשֶ ר ַרק ַעל ָיָדּה ּת, ּ ּוַכל ֲאׁשֶ

נֹות ְלכות ְלִהּבָ ֵאר ַלַחי רִֹאי(, ַּהּמַ  .)ּבְ

ַמֶסֶכת ֲעבֹוָדה ָזָרה ] יט[ ַתב ּבְ ּכָ יַח ַעֵין ַמה ׁשֶ ְּוָדא ִאיהו רוָחא ְדָמׁשִ ּּ ּ ּ א ַעֵא: .)ַּדף ה(ּ ן ָדִוד ּבָ  דּין ּבֶ

גוף ְוכו ּבַ מֹות ׁשֶ ִיְכלו ְנׁשָ ּׁשֶ ּ ּּ ְעָיה נז טז(' ּ י רוַח ִמְלָפַנ)ְיׁשַ ּ ּכִ יִתיּ מֹות ֲאִני ָעׂשִ אן, ּי ַיֲעטֹוף וְנׁשָ ְּוַעֵין . ַעד ּכָ
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ַּתְרגום ִלְלׁשֹון ַהקֶֹדׁש[ ּ תֹוָרה ָכל  ]:ּּ ֲּאִפלו ָכל ֵאלו ָהעֹוְסִקים ּבַ ּּ ּ ּּ ּ
ים ְלַעְצ עֹוׂשִ ים) ֵהם(ָמם ֶחֶסד ׁשֶ אֹותֹו ְזַמן . עֹוׂשִ ָּכתוב(ּבְ ַּוִיְזכֹר ִכי") ּ ּ ּ 

ר ֵהָמה רוַח הֹוֵלך ְולֹא ָיׁשוב ָּבׂשָ ְּ לֹא ָיׁשוב ָלעֹוָלם(, "ּ ּרֹוֶצה לֹוַמר ׁשֶ ּ( ,
יַח ל ָמׁשִ ְּוֶזהו רוַח ׁשֶ ּ.  

ְּדֵיִזיל ֵליה ִמן ָעְלָמא ְוָלא ְיתוב ְלָעְלָמ כאְּדָגְרִמין כאןן ַמי לֹוַו ּ , אּ
ה ׁשָ ְּדִאֵלין ִאינון ְדָעְבִדין ְלאֹוַרְייָתא ַיּבָ ּּ ַתְדָלא ְבָחְכָמה, ּ  ְּוָלא ָבָעאן ְלִאׁשְ

ָלה ְּדָגְרִמין ְדִאְסַתַלק ְנִביעו ְדָחְכָמה ְדִאיִהי , ְדַקּבָ ּ ּ ְתָאַרת , ִּמיָנה' יּ ְּוִאׁשְ
ה' ב   . ְיֵביׁשָ

ַּתְרגום ִלְלׁשֹון ַהקֶֹדׁש[ ּ ֵיֵלך ִמן ָהעֹוָלם  אֹוי ָלֶהם ִמי]:ּּ גֹוְרִמים ׁשֶ ְ ׁשֶ ּ ּ
ה ְוֵאיָנם רֹוִצים , ְּולֹא ָיׁשוב ָלעֹוָלם ים ֶאת ַהתֹוָרה ְיֵבׁשָ עֹוׂשִ ֵאלו ֵהם ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ

 

ִדְבֵרי ַהּתֹוָספֹות  תוב ּבְ ּכָ ם ַמה ׁשֶ ּׁשָ י רוַח(ּ ְתִחיל ּכִ ִדּבור ַהּמַ ּּבְ יַח ִנְקָרא רוַח:  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו)ּ ִדְכִתיב , ָּמׁשִ ּכְ

ם)ֵאיָכה ד כ( יַח ַהׁשֵ ינו ְמׁשִ ּ רוַח ַאּפֵ ּ ּ. 

ִּמין ְדֵיִזיל ֵליּה ִמן ָעְלָמא ְוָלא ְיתוב ְוכוָּמאן ְדָגְר] כ[ ּ ְבֵאר ַלַחי רִֹאי ' ּ תוב ּבִ ּכָ ַּעֵין ַמה ׁשֶ ּ ּ

ַעל ִמְנַחת ֶאְלָעָזר"בהגה( נֹו ּבַ ל ּבְ ה ַהְפֵלא ָוֶפֶלא ַהָלׁשֹון ְולֹא ְיתוב :  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו)ה ׁשֶ ִּלְכאֹוָרה ָקׁשֶ ּ

ְּדָקֵאי ֶאל רוָחא ְדֶמֶל, ְלָעְלָמא רּּ ְזּכַ ּנִ יַח ּכַ ׁשִ לֹום לֹוַמר ְדָלא ְיתוב ְלָעְלָמא, ְך ַהּמָ ְּוָחס ְוׁשָ ְּדָהא . ּ

ָלה ָחְכַמת ַהַקּבָ ְרִחיִקים וְמָמֲאִסים ּבְ ּמַ ִעים ָהֵאלו ׁשֶ ֲּאִפלו ָהְרׁשָ ּ ּ ּּ ְּוָעְבִדין ַהּכֹל ַרק ְלַגְרַמְייהו גֹוְרִמין , ּ ּ

יַאת ַה ִבים ּבִ ֹּאֶרך ַהָגלות וְמַעּכְ ּ ּ יַחְ ׁשִ ְזַמן ְמֻאָחר, ּמָ ִנים ְיתוב ּבִ ל ּפָ לֹא ָיׁשוב , ֲּאָבל ַעל ּכָ ֲּאָבל לֹא ׁשֶ ּ

לֹום   .ְלעֹוָלם ָחס ְוׁשָ

ִדּבור ַהקֹוֵדם  י ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ּבַ ֵהִביא ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ מֹו ׁשֶ ְרֲחך ּכְ ַעל ּכָ רוׁש ּבְ ַּאך ַהּפֵ ּּ ּ ּ ָּ ְ

קו ִּמְלׁשֹון ַהּתִ ּ קון מּ ֵּני זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּתִ ּ ִאלו ַאְחַזר ָעְלָמא  ְלֹתהו ָוֹבהו:)ַּדף פב(ג "ּ ּ ְדָגְרִמין ּכְ ּ ּ ּ ְוָקֵאי ַעל . ּ

ֶּזה ַהָלׁשֹון ַגם ֶזה ְדָלא ְיתוב ְלָעְלָמא ּ ּ ַּהְינו ְדַאְחִזירו ָעְלָמא ְלֹתהו ָוֹבהו, ּ ּ ּ ְּוָקֵאי ַרק ַעל אֹותֹו ַהְזַמן . ּּ

הוא ְּואֹותֹו ַהדֹו ִחיַנת עֹוָלם ַהָקָטן ׁשֶ יַח ִצְדֵקנו ִמּבְ יַאת ְמׁשִ ִעים ֶאת ּבִ ים ָהְרׁשָ ְרִחיִקין ָהֲאָנׁשִ ּמַ ּר ׁשֶ ּּ

ָכל דֹור ָודֹור ל ָאָדם ּבְ ִחיַנת ּכָ ֵהם לֹא ִיְראוהו. ּּבְ ְּואוַלי ָקֵאי ַרק ֲעֵליֶהם ׁשֶ ּ ִהְרִחיקוהו, ּ ַּיַען ׁשֶ ֲאָבל , ּ

ְמֵהָרה  ַרֲחִמיםּבֹא ָיבֹוא ּבִ ָיֵמינו ּבְ אן ְלׁשֹון הגה, ּּבְ ם"ַעד ּכָ ֵאר ַלַחי רִֹאי  ׁשָ ֵסֶפר ּבְ  .ּה ּבַ

ְּדָגְרִמין ְדֵיִזיל ֵליּה ִמן ָעְלָמא ְוכו] כא[ ּ ה ְוכו' ּ ׁשָ ֵאר ַאְבָרָהם ְוֶזה ' ַּיּבָ ֵסֶפר ּבְ תוב ּבַ ּכָ ַּעֵין ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ

ִהִלים עח טל(ָאז : ְלׁשֹונֹו ְ רוַח הֹוֵלך)ּּתְ ר ְלֵעיל, ּ ְולֹא ָיׁשובּ ְזּכַ ּנִ יַח ְדהֹוֵלך ּכַ ְָדא רוַח ְדָמׁשִ ּ ּ יַח . ּּ ִגין ְדָמׁשִ ּּבְ

א ָכל דֹור ְודֹור הוא ּבָ ּהוא ּבְ ׁש ִנְגָאִלים, ּּ ָרֵאל ָאז אֹותֹו יֹום ַמּמָ ֵאיָנם . ִאם זֹוִכין ִיׂשְ ׁשֶ ֲאָבל ּכְ

ָלה ָחְכַמת ַהַקּבָ ְעָיה (ָאז , ּעֹוְסִקים ּבְ ִליק ְנִביעו ְדָחְכָמה,  ְוָנָהר ֶיֱחַרב ְוָיֵבׁש)יט הְיׁשַ ְּדָגְרִמין ְדִאְסּתַ ּ ּּ ּ ,

ּנֹוָדע סֹוד ָחְכָמה ּכַ ְּדַדַעת הוא ּבְ ָאַרת ב. ּ ּתְ ה' ְוִאׁשְ ְקָרא ב' ב, ְיֵבׁשָ ִכיָנה ַהּנִ ִהיא ַהׁשְ ה' ּׁשֶ ַעד , ְיֵבׁשָ

ם ֵאר ַאְבָרָהם ׁשָ אן ְלׁשֹון ַהּבְ ַתב ָהְּוַעֵין ַמה . ּכָ ּכָ ְרֵדס ִרּמֹוִנים ק"ַמַרּׁשֶ ִסְפרֹו ּפַ ּ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ

ֶרק ה( ַער ָהאֹוִתיֹות ּפֶ ׁשַ ֵחֶלק ב' ּּבְ י ַהב:  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו.)א"ַּדף ס' ּבְ ֵרׁש ּכִ ּפֵ ֵני , ִּהיא ַמְלכות' ְוֵיׁש ִמי ׁשֶ ּוִמּפְ

ַבֲעָלּה  ְתַיֲחָדה ּבְ ּנִ ין(ׁשֶ ּה בִנְצ, )ְזֵעיר ַאְנּפִ ַּטְירו ּבָ ֶאְמַצע' ּ ֶהם ְוהוא ּבְ ָקה ּבָ ִחּבְ  .ְּזרֹועֹוָתיו ׁשֶ
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ָלה ָחְכַמת ַהַקּבָ ה ְנִביַעת ַהָחְכָמה , ַּלֲעֹסק ּבְ ִמְסַתֶלֶקת ִמֶמּנָ גֹוְרִמים ׁשֶ ּׁשֶ ּּ ּּ
ִהיא י ֶאֶרת ְיֵב' ְוַהב. 'ׁשֶ הִנׁשְ   .ׁשָ

ֲּעִניוָתא כבְּדָגְרִמיןן י לֹוַו א וִביָזה  כגּ ָעְלָמאג ֶרֶהְוְּוַחְרּבָ ָדן ּבְ   .ְוַאּבְ

ַּתְרגום ִלְלׁשֹון ַהקֶֹדׁש[ ּ גֹוְרִמים ֲעִניות ְוֶחֶרב וִבָזה ]:ּּ ּ אֹוי ָלֶהם ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
עֹוָלם   .ְוֶהֶרג ְוָאְבָדן ּבָ

ִּתקוִנים ִתקון ל( ּּ ּּ   :)ַּדף עג' ּ

ִלי ׁשום ְיִדיעֹות ּגֶֹדל ָהֹעֶנ  )ה ְפָטר ִמן ָהעֹוָלם ּבְ ּנִ ּׁש ְלִמי ׁשֶ
ְסָתר  ִּמתֹוַרת ַהּנִ ּ  

לֹא, ָּתא ֲחֵזי. קמה ָּכל ַמאן ְדָאֵזיל ְלַההוא ָעְלָמא ּבְ ּ , ְיִדיָעה כדּ
ֲּאִפלו יה עֹוָבִדין ָטִבין ַסִגיִאיןית  ִאכהּ ּּבֵ ַּמְפִקין ֵליה ִמָכל, ּ ַּתְרֵעי  כוּ

ְּדַההוא ָעְלָמא ּ.  
 

א וִבָזה ְוכו] כב[ ַּוי לֹון ְדָגְרִמין ֲעִניוָתא ְוַחְרּבָ ּ ּ ּ ּ ִכֵסא ֶמֶלך . 'ּ תוב ּבְ ּכָ ְַעֵין ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ  ְוֶזה )'אֹות ק(ּ

יִד: ְלׁשֹונֹו ֵאין ַמְקּפִ יִרים ׁשֶ ה ֲעׁשִ ּמָ לֹא ּתֹאַמר ּכַ יַח אֹו לֹאּׁשֶ י ֵיׁש ָלֶהם ַעל ַמה , ים ִאם ָיבֹוא ָמׁשִ ּכִ

ֻסָלם ימו ָזָהב ּכְ ִיְסמֹכו ְוָיׂשִ ּׁשֶ ּ ּ ּ ְּלֶזה ָאַמר ְדָגְרִמין ֲעִניוָתא ָלֶהם. ּ ּ יַח ְולֹא , ּ ׁשִ ּתֹוְקקו ַלּמָ ְּוָאז ִיׁשְ

ִּיְמְצאוהו ם.ּ ֵסא ֶמֶלך ׁשָ אן ְלׁשֹון ַהּכִ ְ ַעד ּכָ ּ. 

א וִבָזה ְוֶהֶרג ְוכוְּדָגְרִמין ֲע] כג[ ִּניוָתא ְוַחְרּבָ ּ ּ ּ ַמֵס. 'ּ תוב ּבְ ּכָ ַּעֵין ַמה ׁשֶ ּ ת ' ּ ּבָ ֲעוֹון ְוכו.)ַּדף לג(ׁשַ ' ּ ּבַ

ֵבִעין ְואֹוְכִלין ַלְחָמם  א וְבֵני ָאָדם אֹוְכִלין ְוֵאיָנן ׂשְ ה ְוֶדֶבר וַבצֶֹרת ּבָ ּטול ּתֹוָרה ֶחֶרב וִבָזה ַרּבָ ּּבִ ּ ּ ּ ּ ּ

ָקל ִמׁשְ ִרית  ְוגֹו  ְוֵהֵבאִתי ֲעֵליֶכם ֶחֶרב ֹנֶקֶמת ְנַקם)ַּוִיְקָרא כו כה(ְכִתיב ִּד. ּבְ ִרית ֶאָלא ּתֹוָרה ', ּבְ ְּוֵאין ּבְ

ֱאַמר  ּנֶ ה)ַּוִיְקָרא כו כו(ּוְכִתיב ',  ִאם לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוַלְיָלה ְוגֹו)ִיְרְמָיה לג כה(ׁשֶ ְבִרי ָלֶכם ַמּטֵ ׁשִ ֶלֶחם   ּבְ

ים ְוגֹוְּוָאפו ֶעׂשֶ אן', ר ָנׁשִ   .ַעד ּכָ

ם ְוֶזה ְלׁשֹונֹו"ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ ִרית: י ׁשָ ִרית ֶאָלא ּתֹוָרה ִדְכִתיב ִאם לֹא , ִּדְכִתיב ְנַקם ּבְ ְּוֵאין ּבְ ּ

ַלַח, ּוְכִתיב ֶחֶרב. ְבִריִתי יֹוָמם ָוַלְיָלה ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה ְּוַעל ְיֵדי ֶחֶרב ְדַהְינו ְמׁשַ ּ ּת ֵגרוי ּ ּ

ָאה ָזה ּבָ י ֶדֶבר)ַּוִיְקָרא כו כה(ּוְכִתיב . ִּמְלָחָמה ַהּבִ ַלְחּתִ ה. ֲּהֵרי ֶדֶבר, ּ ְוׁשָ ְבִרי ָלֶכם ַמּטֵ ׁשִ  ּוְכִתיב ּבְ

צֶֹרת, ֶלֶחם אן ְלׁשֹון ַרׁשִ.ֲּהֵרי ּבַ ם" ַעד ּכָ   .י ׁשָ

ֲע תוב ּבַ ּכָ ִדְבֵרי ַהְגָמָרא ַמה ׁשֶ ם ּבְ ה ׁשָ ְּוִהּנֵ ּ י , ּּטול ּתֹוָרהֹון ּבִוּ ַאף ַעל ּפִ ָמע ְדָרָצה לֹוַמר ׁשֶ ַּמׁשְ

לֹוְמִדים ּתֹוָרה ֵחֶלק , ּׁשֶ ִלים ּתֹוָרה ּבְ ֵהם ְיכֹוִלים ִלְלמֹד ְוֵהם ְמַבּטְ ָכל ְזַמן ׁשֶ ֵאין לֹוְמִדים ּבְ ֱהיֹות ׁשֶ

ֶחֶרב וִבָזה ְוֶדֶבר וַבצֶֹרת, ִּמן ַהְזַמן ים ּבְ ָּלֵכן ֵהם ֶנֱעָנׁשִ ּ ּ ּ.  

ְגֶלהְוָכ לֹוְמִדים ּתֹוַרת ַהּנִ ֹאֶפן ׁשֶ קוִנים ָאְייֵרי ּבְ ִדְבֵרי ַהּתִ ּאן ּבְ ּ ִלים , ּ ָלה ֵהם ְמַבּטְ ְּותֹוַרת ַהַקּבָ

ֲעִניות , ְלַגְמֵרי ן ּבַ ים ַגם ּכֵ ֵהם ֶנֱעָנׁשִ ַּעל ֶזה הוא אֹוֵמר ׁשֶ ּּ צֶֹרת(ּ ֵעין ּבַ הוא ּכְ ּׁשֶ ְּוֶחֶרב וִבָזה) ּ ּוָבֶזה . ּ

לֹוםּהוא יֹוֵתר  ֶהֶרג ְוָאְבָדן ָחס ְוׁשָ ן ּבְ ים ַגם ּכֵ ֵהם ֶנֱעָנׁשִ ָּחמור ׁשֶ ּ. 

ר] כד[ ְסּתָ ל ּתֹוַרת ַהּנִ לֹא ְיִדיעֹות ׁשֶ לֹא ְיִדיָעה ָרָצה לֹוַמר ּבְ ְתִחַלת , ּבְ ִדְבֵרי ַהזַֹהר ּבִ ם ּבְ ַּעֵין ׁשָ ּ ּ

 .ָהִעְנָין
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ְּרגום ִלְלׁשֹון ַהקֶֹדׁשַּת[ ּ הֹוֵלך ָלעֹוָלם ַההוא ]:ּ ּ ּבֹא וְרֵאה ָכל ִמי ׁשֶ ְּ ּ
ִלי ְיִדיָעה ים, ּבְ ים טֹוִבים ַרּבִ ֲּאִפלו ֵיׁש ּבֹו ַמֲעׂשִ ּמֹוִציִאין אֹותֹו ִמָכל , ּ

ָע עֹוָלם ַההואַּהׁשְ ּבָ   . ִּרים ׁשֶ
יִרים ַדף ע( יר ַהׁשִ ּזַֹהר ָחָדׁש ׁשִ   )'ַּעּמוד ד' ּ

 

יּה עֹוָבִדין ָטִבין ַסִגיִאין] כה[ ֲּאִפילו ִאית ּבֵ ּ ַתב ָה' ַּמְפִקין ֵליּה ְוכו, ּ ּכָ ַּעֵין ַמה ׁשֶ  ִזְכרֹונֹו ק"ַמַרּ

ם  ִסְפרֹו אֹור ָיָקר ׁשָ ֶכֶרך יז ַעּמוד קמח(ִלְבָרָכה ּבְ ּּבְ יּה עֹוְבִדין ָטִבין ְוכו:  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו)ְ ֲּאִפלו ִאית ּבֵ ּ ּ ,'

יִרים א ח(ָהְרָאָיה ַמֲאָמרֹו  ִ יר ַהּשׁ י)ׁשִ ׁשִ ּנָ ָמה ַהזֹאת ַוֲאִפלו ָהִכי , םּ ַהָיָפה ּבַ ׁשָ ָתה ַהּנְ ְתַיּפְ ּנִ ֲּהֵרי ׁשֶ ּּ

ם(אֹוְמִרים ָלּה  ם(ְוָהֵעד ָאְמרֹו , ְ ְצִאי ָלך)ׁשָ ִעְקֵבי ַהצֹאן)ׁשָ ּ ְצִאי ָלך ּבְ ַתֲחֹזר ָלעֹוָלם ַהֶזה , ְ ַּעד ׁשֶ ּ

ְרִעין ְדַההוא ָעְלָמ.ִלְלֹמד ל ּתַ ָאַמר ִמּכָ ִדְמָפֵרׁש ְוָאֵזיל ׁשֶ ּ ּכְ ֵאין ָמקֹום ֵמִכיל אֹותֹו, אּ ְְלָכך . ׁשֶ

אן ָה, ַּעד ֱהיֹותֹו חֹוֵזר ָלעֹוָלם ַהֶזה, ְאֹוְמִרים ְצִאי ָלך םק"ַמַרַעד ּכָ  . ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשָ

ְרֵעי ְדַההוא ָעְלָמא] כו[ ל ּתַ ִּמּכָ ך ִדְבֵרי ַהזַֹהר ְוֶזה ְלׁשֹו.ּ ֶהְמׁשֵ תוב ּבְ ּכָ ם ַמה ׁשֶ ּ ַעֵין ׁשָ ּּ ְ א : נֹוּ ּתָ

ִתיב  יִרים א ח(ֲחֵזי ַמה ּכְ ִ יר ַהּשׁ ים)ׁשִ ׁשִ ּנָ ְדִעי ָלך ַהָיָפה ּבַ ּ ִאם לֹא ּתֵ ָלא ְיִדיָעה, ְ ְוָלא , ִאם ַאְנּתְ ַאְתָיא ּבְ

ָחְכְמָתא ַלת ּבְ ּכְ ָרִזין ְדַעְלָמא ִעיָלָאה, ַּעד ְדָלא ֵתיעֹול ָהָכא, ִאְסּתַ  ֵלית, ְְצִאי ָלך, ְּוָלא ְיַדְעּתְ ּבְ

ָלא ְיִדיָעה ַדי ְלֵמיַעל ָהָכא ּבְ ם, ַאְנּתְ ּכְ אן ְלׁשֹון ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ׁשָ ַּעד ּכָ תוב . ּ רוׁש ּבֹא וְרֵאה ַמה ּכָ ּּפֵ ּ ּ

ים ׁשִ ּנָ ְדִעי ָלך ַהָיָפה ּבַ ִּאם לֹא ּתֵ ָמה(, ְ ׁשָ ַרך אֹוֵמר ַלּנְ ם ִיְתּבָ ַהׁשֵ ָוָנה ִהיא ׁשֶ ְַהּכַ ּ ִלי ) ּ את ּבְ ִאם ַאּתְ ּבָ

אָת ְלָכאן ְוֵאיֵנך יֹוַדַעת ֶאת סֹודֹות ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹוןְי ּבָ ֶרם ׁשֶ ָחְכָמה ִמּטֶ ְלּתְ ּבַ ּכַ , ְִדיָעה ְולֹא ִהְסּתַ

י(, ְְצִאי ָלך ִלי ְיִדיָעה ֵּאין ַאּתְ ְראוָיה ִלְכֹנס) ּכִ אן ּבְ אן, ּכָ   .ַעד ּכָ

ַתב ָה ּכָ ְּוַעֵין ַמה ׁשֶ ם  ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְק"ַמַרּ ֶכֶרך יז ַעּמוד קמח(ִסְפרֹו אֹור ָיָקר ׁשָ ּּבְ :  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו)ְ

לֹא ְיִדיָעה ָחְכְמָתא, ִאם ַאְנּתְ ָאְתָיא ּבְ ַלְקּתְ ּבְ ל ִעָקר ְולֹא ִאְסּתַ לֹא ָלַמד ּכָ ְּלִמי ׁשֶ לֹא ָלַמד , ּּ ְּלִמי ׁשֶ

ֶנֱעָלמות ָרִזין ְוכו. ּּבְ ְּוֶזהו ָאְמרֹו ְולֹא ָיַדְעּתָ ּבְ ם, 'ּ ֵאין ְיִדיָעה ׁשָ ְחּתֹון ֵאין , ׁשֶ עֹוָלם ּתַ לֹא ָטַרח ּבְ ִּמי ׁשֶ

עֹוָלם ֶעְליֹון ֶאָלא ּתֹוֶסֶפת לֹא ִעָקר ִדין לֹו ּבְ ְּמַלּמְ אן ְלׁשֹון ָה, ּ םק"ַמַרַעד ּכָ   . ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשָ

ך ִדְבֵרי ַהזַֹהר ְוֶזה ְלׁשֹונֹו  ֶהְמׁשֵ ם ּבְ ַתב ׁשָ ּעֹוד ּכָ ּ י(ְ יִרים אׁשִ ִ ִעְקֵבי ַהצֹאן ֶוֱהֵוי )'ח' ר ַהּשׁ ּ ְצִאי ָלך ּבְ ְ

ְּיַדְעּתְ גֹו ִאינון ִעְקֵבי ַהצֹאן ּּ ָעֵקב, ּ ין לֹו ּבְ א ְדָדׁשִ ִּאֵלין ִאינון ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ּ ְּוָיְדִעין ָרִזין ִעיָלִאין , ּ

ם ,ְּדָמאֵריהֹון אן ְלׁשֹון ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ׁשָ ַּעד ּכָ רוׁש ְצ. ּ ִעְקֵבי ּּפֵ ִעְקֵבי ַהצֹאן ְוִתְהִיי יֹוַדַעת ּבְ ִּאי ָלך ּבְ ְ

ַּהצֹאן ָהֵאלו ל , ּּ ָעֵקב ְוֵהם יֹוְדִעים ַהסֹודֹות ָהֶעְליֹוִנים ׁשֶ ים אֹוָתם ּבָ ים ָדׁשִ ָהֲאָנׁשִ ֵני ָאָדם ׁשֶ ֵהם ּבְ ּׁשֶ ּ

אן, ֲאדֹוָנם   .ַעד ּכָ

ַתב ָה ּכָ ְּוַעֵין ַמה ׁשֶ ִסְפרֹו אֹור" ַזק"ַמַרּ ם ל ּבְ ֶכֶרך יז ַעּמוד קמח( ָיָקר ׁשָ ּּבְ ִּאיֵלין ִאינון :  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו)ְ ּ

ין לֹון ְוכוִּדְבֵני ָנׁשָ ּא ָדׁשִ ֵאיָנם ִמְתָגִאים', ּ ֵּמֲחַמת ַעְנְוָתנוָתם ׁשֶ ים . ּ י ַחַגי ְוַכיֹוֵצא ָהַרּבִ ִעְנַין ַרּבִ ּּכְ ּ

זַֹהר ַלח ַדף קנח( ּּבַ ת ׁשְ ָרׁשַ ָהיו ְמֵל).ּּפָ ֵני ָאָדםּ ׁשֶ ין ּבְ ִרים ּבֵ ִרּמֹון ְולֹא ָהיו ִנּכָ ְוֵאיָנם . ִּאים סֹודֹות ּכָ

אן ְלׁשֹון ָה.ּלֹוְמִדים אֹוָתּה ְלִהְתָגאֹות ְוֵלָהנֹות םק"ַמַר ַעד ּכָ  . ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשָ



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]410[                   אֹור

ָלה   )ו לֹא ִיְלְמדו ָחְכַמת ַהַקּבָ ים ׁשֶ ּגֹוֵרם ַלֲאָנׁשִ ִּמי ׁשֶ טֹוב לֹו , ּּ
לֹא ִנְבָרא    ּׁשֶ

ָלה ְוָחְכָמָתא ֵמאֹוַרְייָתא ִדְבַעל  כזאןָמ. קמו ְּדָגִרים ְדִאְסַתַלק ַקּבָ ּ ּ ּ
ֶּפה וֵמאֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב הֹון, ּ ַתְדלון ּבְ ְּוָגִרים ְדָלא ִיׁשְ ּ ָלא ִאית ְּוָאְמִרין ְד, ּ

אֹוַרְייָתא וְבַתְלמוָדא ט ּבְ ֶּאָלא ְפׁשָ ּ ּ ַוַדאי ְכִאלו  ,ּ ּּבְ ּ ּ ְּיַסֵלק ְנִביעו  כחאּהוּ ּ
ּוֵמַההואר ָהָנֵּמַההוא  ָעְלָמא ְוָלא ב  ַטלֵּליהוי ַו, ןּ ָגכטּ ִרי ּבְ ֵּליה ְדָלא ִאְתּבְ ּ

ב, ּיֹוִליף ַהִהיא אֹוַרְיָתא ְדִבְכָתב ְואֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ְּדִאְתַחׁשַ ֵּליה  לאּ
ְּכִאלו ַאְחַזר ָעְלָמא ְלֹתהו ָובֹהו ּ ּ ּ ָעְלָמא ְואֶֹרך לבְוָגִרים ,ּ ְֲעִניוָתא ּבְ ּ  לגּ

ָּגלוָתא ּ.  

 

ָלה ְוָחְכָמָתא ְוכו] כז[ ַלק ַקּבָ ַּמאן ְדָגִרים ְדִאְסּתַ ּ ּ ָאְמרֹו ֵאין ָצִר' ּ ָלהּבְ א ֶמֶלך (, ְיך ִלְלמֹד ַקּבָ ּסֵ ְּכִ

ִכֵסא ֶמֶלך ְוֶזה ְלׁשֹונֹו. )'אֹות מ ם ּבְ ַתב ׁשָ ְעֹוד ּכָ י ִעַקר אֹור ָזרוַע ַלַצִדיק ֵהם ָרֵזי ּתֹוָרה: ּ ּּכִ ּּ י אֹור ָרז , ּ ּכִ

ם, ִאְתְקֵרי ֵסא ֶמֶלך ׁשָ אן ְלׁשֹון ַהּכִ ְַעד ּכָ י אֹו. ּ ִגיַמְט"ְּוַהְינו ּכִ ִמְנַין ָרּר הוא ּבְ  .ז"ִּרָיא ּכְ

ִכֵסא ֶמֶלך ] כח[ תוב ּבְ ּכָ ִאלו הוא ְיַסֵלק ְנִביעו ֵמַההוא ָנָהר ַעֵין ַמה ׁשֶ ְּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ :  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו)'אֹות מ(ּ

ְקָרא ָרָזא ִמְתַמֵלא אֹור ַהּמִֹחין ֶזַרע קֶֹדׁש, ַעל ְיֵדי ָרֵזי ּתֹוָרה ֵּלק ְנִביעו ְוִאם ֶיְחַסר ִיְסּתַ, ַּהְיסֹוד ַהּנִ ּ

ין הוא ְיסֹוד ְזֵעיר ַאְנּפִ ֵּמַההוא ָנָהר ׁשֶ ּ. 

ין ] כט[ ַפע ִמיסֹוד ְזֵעיר ַאְנּפִ ֵלק ַהׁשֶ י ִאם ִיְסּתַ ָוָנה ִהיא לֹוַמר ּכִ ּוֵמַההוא ַגן ֵיׁש לֹוַמר ְדַהּכַ ּ ּ ּ ּּ ַּעֵין (ּ

ִאלו הוא ְתִחיל ּכְ ִדּבור ַהּמַ תוב ְלֵעיל ּבְ ּכָ ַּמה ׁשֶ ּ ּ ּּ יָל, )ּ ְקֵראת ַגןִמּמֵ ְלכות ַהּנִ ַפע ֵמַהּמַ ּא ֶיְחַסר ַהׁשֶ ּ י , ּ ּכִ

ין ֶלת ִמיסֹוד ְזֵעיר ַאְנּפִ ִהיא ְמַקּבֶ לום ַרק ַמה ׁשֶ ְלכות ֵלית ָלּה ִמַגְרֵמּה ּכְ ַּהּמַ ּ ּּ. 

ָעְלָמא ְוָלא יֹוִליף ַהִהיא אֹוַרְייָתא ְוכו] ל[ ִרי ּבְ ַּווי ֵליּה ַטב ֵליּה ְדָלא ִאְתּבְ תוב ַּעֵין ַמ' ּ ּכָ ּה ׁשֶ ּ

ִכֵסא ֶמֶלך  ְּבְ י ֵאינֹו ּפֹוֵגם ִאם ֵאינֹו לֹוֵמד , ִאם ָהָיה ַעם ָהָאֶרץ יֹוֵתר טֹוב לֹו:  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו)'אֹות נ(ּ ּכִ

ָלה ר ְוַיִין, ַקּבָ ׂשָ ֵרסֹו ּבָ ְיַמֵלא ּכְ ְרֵדס קֶֹדם ׁשֶ ּפַ י ֵאין ְלַטֵיל ּבַ ּּכִ ּ ְכָתב ֲּאָבל ַמאן ְדאֹוִליף ּתֹוָרה ׁשֶ. ּּ ּבִ

הוא( ל ּתֹוָרה) ּׁשֶ ר ַלְחָמּה ׁשֶ ׂשָ ָתה ַיִין , ּבָ ִהיא(ְוׁשָ ה) ׁשֶ ַעל ּפֶ ּבְ ך ָגדֹול ִאם לֹא , ּתֹוָרה ׁשֶ ל ּכָ ָּעְנׁשֹו ּכָ ְ

ָלה ִלּמודֹו ְוָטב ֵליּה ְדָלא יֹוִליף ֵליּה. ִיְלמֹד ַקּבָ ה ּפֹוֵגם ּבְ ְּוַאְדַרּבָ ִב, ּּ י ַאְחַזר ָעְלָמא ִליסֹוד ׁשְ יַרת ּכִ

ִלים ה, ַהּכֵ ׁשָ ָהר ְוַהַגן ַיּבָ ּנָ ׁשֶ יר ַהְקִלּפֹות ּכְ ְגּבִ ּמַ ּׁשֶ ה ָרֵזי ּתֹוָרה ֵמֶהם, ּ ּפָ אן ְלׁשֹון .ְּדָמַנע ַהּטִ  ַעד ּכָ

ם ֵסא ֶמֶלך ׁשָ ְַהּכִ ּ. 

ִאלו ַאְחַזר ָעְלָמא ְלֹתהו ָוֹבהו] לא[ ב ֵליּה ּכְ ְּדִאְתַחׁשַ ּ ּ ּ ּ ִדְב.ּ תוב ּבְ ּכָ ּ ַעֵין ַמה ׁשֶ ּ ֵּרי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּ ּ

ת  ָרׁשַ יתּפָ ֵראׁשִ ֵאר ַלַחי רִֹאי.:)ז"ַּדף ט( ּבְ ֵסֶפר ּבְ ַתב ּבַ ּכָ ּ ְוַעֵין ַמה ׁשֶ ּ ם(ּוְמָבֵאר :  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו,ּ זַֹהר ׁשָ  )ּּבַ

ֹכַח ְּדִתקון ָהעֹוָלם ָהָיה ּבְ ּ ְקָרא  ּ ּנִ ִּהְתַגלות סֹודֹות ָהֶעְליֹוִנים ְוִסְתֵרי ּתֹוָרה ׁשֶ ּ ִּנְתַקן ִעְנַין ַהּתֹהו , אֹורּ

קון ָהָיה קֶֹדם ַהּתִ ָּוֹבהו ׁשֶ ֶזהו ִעַקר . ּּ ֵאינֹו נֹוֵתן ֵלב ְלָהִבין סֹודֹות ַהּתֹוָרה ׁשֶ י ׁשֶ ּמִ ְּוָלֶזה ָאַמר ָהָכא ׁשֶ ּ ּ

ל ָהעֹוָלם קונֹו ׁשֶ ּּתִ ִאלו ַאְחַזר ָהעֹוָלם ְלֹתהו ָוֹבהו ְוָכָאמור, ּ ב ּכְ ֶּנְחׁשָ ּ ּ ּ ֵאר ַלַחי  ַעד ּכָ.ּ אן ְלׁשֹון ַהּבְ

ם  .רִֹאי ׁשָ

ְּוָגִרים ֲעִניוָתא] לב[ ְסִעיף קמ.ּ תוב ְלֵעיל ּבִ ּכָ ָעְלָמא ַעֵין ַמה ׁשֶ ּ ּבְ ּ ֶאֶבן ְיָקָרה "ּ תוב ּבְ ּכָ ּד וַמה ׁשֶ ּּ

ְתִחיל ְדַגְרִמין ֲעִניוָתא ִדּבור ַהּמַ ּּבְ ּּ ּ. 
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ַּתְרגום ִלְלׁשֹון ַהקֶֹדׁש[ ּ ָלה ְוָחְכָמה ]:ּּ ִמְסַתֶלֶקת ַקּבָ גֹוֵרם ׁשֶ ּ ִמי ׁשֶ ּּ ּ
ְכָתב ּבִ ַעל ֶפה וִמתֹוָרה ׁשֶ ּבְ ִּמתֹוָרה ׁשֶ ּּ ֶהןְו, ּ לֹא ַיַעְסקו ּבָ ּגֹוֵרם ׁשֶ ּ ,

תֹוָרה וַבַתְלמוד ט ּבַ לֹא ֵיׁש ֶאָלא ְפׁשָ ְּואֹוְמִרים ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ַוַדאי ,ּ ) ֲהֵרי ֶזה(ּ ּבְ
ְּכִאלו הוא ְמַסֵלק ְנִביָעה ֵמאֹותֹו ָנָהר וֵמאֹותֹו ַגן ּ ּּ ּ ּ לֹא , אֹוי לֹו.ּ ּ טֹוב לֹו ׁשֶ

עֹוָלם ַעל ֶפהְּולֹא ִיְלַמד אֹוָתה , ִנְבָרא ּבָ ּבְ ְכָתב ְותֹוָרה ׁשֶ ּבִ ּתֹוָרה ׁשֶ ּ, 
עֹוָלם ְואֶֹרך  ב לֹו ְכִאלו ַמֲחִזיר ָהעֹוָלם ְלתֹהו ָובֹהו ְוגֹוֵרם ֲעִניות ּבָ ְחׁשָ ּנֶ ְׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ

ַּהָגלות ּ .  
ִּתקוִנים ִתקון מג ַדף פב( ּ ּּ ּּ ּ(.  

 

ְּוֹאֶרך ָגלוָתא] לג[ ּ י ַעל ְי.ְ ִּיְזּכֹר ָלֵצאת ִמן ַהָגלות, ֵּדי ִלּמוד ִסְתֵרי ּתֹוָרהּ ְוָהִעְנָין הוא ּכִ ּוְכמֹו . ּ

ת ָנׂשא  ָרׁשַ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ּפָ ַתב ּבְ ּכָ ַדף קכ(ׁשֶ ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא :  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:)ד"ּבְ ַּדֲעִתיִדין ִיׂשְ

יּה ִמן ָג קון ּבֵ ְּדַחֵיי ְדִאיהו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ִיּפְ ּ ּּ ּ ּ ַרֲחֵמיּ ם.ּלוָתא ּבְ אן ְלׁשֹון ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ׁשָ .  ַעד ּכָ

הוא ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהֶזה ָרֵאל ִלְטֹעם ֵמִאיַלן ַהַחִיים ׁשֶ ֲעִתיִדים ִיׂשְ רוׁש ׁשֶ ּּפֵ ּ ּ ַעל ָידֹו ֵיְצאו ִמן ַהָגלות , ּּ ּׁשֶ ּּ

ַרֲחִמים אן, ּבְ ּמֹוֵנַע . ַעד ּכָ י ׁשֶ ּמִ אן ׁשֶ ֲּהֵרי ֶזה גֹוֵרם , ַּעְצמֹו ִמִלְלֹמד זַֹהר ְוִסְתֵרי ּתֹוָרהּוְלֶזה ָאַמר ּכָ

לֹום ֹּאֶרך ַהָגלות ָחס ְוׁשָ ּ ִכֵסא ֶמֶלך אֹות ס, ְ ְְוַעֵין ּבְ ּ   .ּוִבְבֵאר ַלַחי רִֹאי' ּ

ִכֵסא ֶמֶלך  ַתב ּבְ ְּכָ אֹות ס(ּ ֵדהו :  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו)'ּבְ ְיַלּמְ ָיכֹול ִלְקנֹות לֹו ַרב ׁשֶ ּוִמי ׁשֶ ּּ ָלה אֹו ָחֵבר אֹו ּ ַקּבָ

ל ִּמּתֹוך ַהְסָפִרים וִמְתַרׁשֵ ּ ּ ּגֹוֵרם ֹאֶרך ָגלוָתא, ְ ּ ִכֵסא ֶמֶלך ְוֶזה ְלׁשֹונֹו. ְּ ם ּבְ ַתב ׁשָ ְעֹוד ּכָ ּוִמֹגֶדל ָהֹעֶנׁש : ּ ּ

אן וְבַדף עו ַתב ּכָ ּכָ ִתקון ל:ְָצִריך לֹוַמר(: ּׁשֶ ּ ּבְ ֵרי ְוָלא  ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ַווי ֵליּה ָט:)ַּדף עג' ּ ּב ֵליּה ְדָלא ִיְתּבְ

ָלה', ּיֹוִליף ְוכו לֹוֵמד ַהַקּבָ ָכר ְלִמי ׁשֶ ּנו ִיָוַדע ּגֶֹדל ַהִחּיוב ְוֹגֶדל ַהׂשָ ִּמּמֶ ּ ּ ּ ּ ִגיְרָסא . ּ י ִלּמוד ַהזַֹהר ּבְ ּּכִ ּ

ָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות רוׁש ַמֲא. ּבְ ה ִלְלֹמד וְלָהִבין ּפֵ ן ִאם ִיְזֶכּ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ ה ּבֹו ִתקון , ָמר ֶאָחדּ ַּיֲעׂשֶ ּ ּ

ָנה ְתִמיָמה ט ׁשָ ׁשָ ִלּמוד ַהּפְ ה ּבְ לֹא ַיֲעׂשֶ ָעה ֶאָחד ַמה ׁשֶ ׁשָ ְּלַמְעָלה ּבְ ּ ּ ּ.  

ִכֵסא ֶמֶלך ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ם ּבְ ַתב ׁשָ ְעֹוד ּכָ ֶכת סֹוָטה ַדף כ(ִקים לֹון : ּ ַמּסֶ א וְמִצָלא .)א"ּּבְ ּ ּתֹוָרה ְמִגּנָ ּ

ִעי ֲּאִפלו ּבְ יּהּ ָּדָנא ְדָלא ָעִסיק ּבֵ ְּוֵאיך ָאַמר ָטב ֵליּה ְדָלא יֹוִליף ַהִהיא אֹוַרְיָתא ְדִבְכָתב ְוִדְבַעל , ּ ּ ְ

ָנה וְגָמָרא ִהיא ִמׁשְ ה ׁשֶ ה , ּּפֶ ֵאין ְלך ִמָדה טֹוָבה ֵהיֶמּנָ ּׁשֶ ָבא ְמִציָעא ַדף ל(ָ ֶכת ּבָ ַמּסֶ תוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּּכְ ֶּאָלא  .)ג"ּ

ַּוַדאי ִלּמו לוםּ ָנה ֵאינֹו ּכְ ל ַהׁשָ ּדֹו ּכָ ָלה, ּ ִלּמוד ַהַקּבָ יֹום ֶאָחד ּבְ ִּאם ֵאין ְמַעְטרֹו ּבְ ּ קול הוא , ּ י ׁשָ ּּכִ ּ

ָלם ֶנֶגד ּכֻ הֹון.ּּכְ ְדלון ּבְ ּתַ ָאַמר ְוָגִרים ְדָלא ִיׁשְ ּ ְוֶזהו ׁשֶ ל ֶאָחד , ּּ הֹון ּכָ ְדלון ּבְ ּתַ ּה ָהא ִאם ִיׁשְ ּדוק ִמיּנַ ּ ּ

ִפי ְיָכְל ָנהּכְ ּּתֹו ֲאִפלו יֹום ְלׁשָ ָל, ּ רֹות ְלַמְעָלהּהּּתֹוָרתֹו ּכֻ ה ּפֵ ם .  עֹוׂשָ ן ִאם קֹוֵבַע ֵעת ַלַהׁשֵ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ

ל ַלְיָלה ָעה ַאַחת ּכָ א ְוִיְהֶיה ֵמרֹוֵאי , ׁשָ ֵני ֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ א ִמּבְ ן ָהעֹוָלם ַהּבָ הוא ּבֶ ָּאז ֻמְבָטח לֹו ׁשֶ ּ

ֶלך ַהי ֵני ַהּמֶ ּּפְ ַמְלכוָתא ִדְרִקיָעאְ ִבים ִראׁשֹוָנה ּבְ ֹּוׁשְ ם, ּ ֵסא ֶמֶלך ׁשָ אן ְלׁשֹון ַהּכִ ְַעד ּכָ ּ.  

ה וְמִצָלא ֲאִפלו  ר ְלֵעיל ַקֵים ָלן ּתֹוָרה ְמִגּנָ ְזּכַ ֵסא ֶמֶלך ַהּנִ ִדְבֵרי ַהּכִ תוב ּבְ ּכָ ה ַמה ׁשֶ ְּוִהּנֵ ּ ּּ ּ ּ ְ ּ ּ

יּה ִעיָדָנא ְדָלא ָעֵסיק ּבֵ ּּבְ ה ְלָה, ּ ַמֶסֶכת סֹוָטה . ִביןָקׁשֶ ֱאֶמת ַמְסְקַנת ַהְגָמָרא ּבְ י ּבֶ ּּכִ ַדף כא(ּ  ִהיא .)ּבְ

א וְמִצָלא ּה ְמִגּנָ ִעיָדָנא ְדָעֵסיק ּבָ ּתֹוָרה ּבְ ּׁשֶ ּ ּ א ַאצֹוֵלי לֹא , ּ ּה ַאגֹוֵני ְמִגּנָ ִעיָדָנא ְדָלא ָעֵסיק ּבָ ּּבְ ּ ּ ּ

ם, ְּמִצָלא ְּואוַלי ֵיׁש לֹוַמר ְדַהּכִ. ַּעֵין ׁשָ ְֵסא ֶמֶלך ָנַקט ָלׁשֹון ֶזהּ ם , ּ רוץ ְדַרב יֹוֵסף ׁשָ י ֵכן הוא ְלִפי ּתֵ ּּכִ ּ ּ

א וְמִצָלא ּה ְמִגּנָ ִעיָדָנא ְדָלא ָעֵסיק ּבָ ּה וֵבין ּבְ ִעיָדָנא ְדָעִסיק ּבָ ין ּבְ ּתֹוָרה ּבֵ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ָוָנתֹו . ּ ֲּאָבל ִעַקר ּכַ ּ

ִעיָד ין ּבְ א ּבֵ ּתֹוָרה ְמִגּנָ ּהִּהיא לֹוַמר ׁשֶ ִעיָדָנא ְדָלא ָעֵסיק ּבָ יּה וֵבין ּבְ ָּנא ְדָעֵסיק ּבֵ ּ א , ּּ ֶזהו ַאִליּבָ ּׁשֶ ּ ּ

ם ְּדֻכֵלי ָעְלָמא ֲאִפלו ְלִפי ַמְסְקַנת ַהְגָמָרא ׁשָ ּּ ּ ּ. 
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ָלה    )ז ֲעֵלי ַקּבָ ל ּבַ ְדֵרָגה ׁשֶ   ּגֶֹדל ַהּמַ

ִנין. קמז ָלה להִּאֵלין, ּה"ָּרא ְדֶבן ָיִּמִסְט לדּבְ  לוָּעַלְייהו .ָמאֵרי ַקּבָ
ִּתַקח ָהֵאם א  לֹ) כב וְּדָבִרים(ִּאְתַמר  ִניםל ַעּ ָלה, ַהּבָ ִּאיּנון  לזּוָמאֵרי ַקּבָ

ָּמאֵרי ַתְלמוד ּ.  

 

ִנין ִמִסְטָרא ְדֶבן ָי] לד[ ּּבְ ָלה, ּה''ּ ֲע. ִּאֵלין ָמאֵרי ַקּבָ ּבַ ָוָנה ִהיא לֹוַמר ׁשֶ ֵּיׁש לֹוַמר ְדַהּכַ ָלהּ , ֵלי ַקּבָ

ִנים  ִחיַנת ּבָ ִחיַנת ָי). ְולֹא ֲעָבִדים(ֵהם ּבְ ֵהם ּבְ א ׁשֶ א ְוִאּמָ ל ַאּבָ ִנים ׁשֶ ֵהם ּבָ ְּדַהְינו ׁשֶ ם "ּ ל ׁשֵ ם ׁשֶ ּה ׁשֵ

א' י(ה "הוי ִחיַנת ַאּבָ א' ְואֹות ה, ּהוא ּבְ ִחיַנת ִאּמָ יָנה ). ִראׁשֹוָנה ִהיא ּבְ ֵתַבת ּבִ ז ּבְ ִה(ְּוֶזהו ְמֻרּמָ יא ׁשֶ

א י , )ִאּמָ ם (ְּוַהְינו ּכִ ׁשֵ ה ּבְ אֹור ַהַחּמָ יָנ) ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכהק"ַמָהַרַּעֵין ּבְ  .ּה"ן ָי"ּה ִהיא אֹוִתיֹות ּבֶ" ּבִ

ֵסֶפר אֹור ] לה[ תוב ּבְ ּכָ ִנים ַעֵין ַמה ׁשֶ ַקח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ַמר לֹא ּתִ ָלה ֲעַלְייהו ִאּתְ ָּמאֵרי ַקּבָ ּּ ּ

ם  ׁשֵ ה ּבְ ם( ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ק"ַמַרָהַהַחּמָ ְתִחַלת ָהִעְנָין ׁשָ ָתר :  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו)ּּבִ ִנים ֵיׁש ָלֶהם ּכַֹח ְלַפְרָחא ּבְ ּבָ

א ִעָלָאה ָנא ִאּמָ ן ְמַקּנְ הֹון ִמִסְטָרא ְדִכֵסא ְדַתּמָ ִּאּמְ ּ ּ ְלמוד, ּ ְּוֵאלו ֵהם ָמאֵרי ּתַ ּ ְוִאם ֵהם ָמאֵרי . ּ

ָלה ּא ַדֲאִצילותֵּהם ִמִסְטָר, ַקּבָ ִיים, ּ ִנים ֲאִמּתִ הֹון ֲאִפלו , ּּבָ ָתר ִאּמְ ָנַפִים ִלְפרַֹח ּבְ ֵהם ֵיׁש ָלֶהם ּכְ ּׁשֶ ּ

אן ְלׁשֹון  ָגלות ַעד ּכָ ם(ּּבְ ׁשֵ ה ּבְ םק"ַמַר ָה)ָהאֹור ַהַחּמָ ִדּבור ,  ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשָ ן ּבְ תוב ְלַקּמָ ּכָ ְּוַעֵין ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ

ְתִחיל ֲעַלְי ַמרַהּמַ  .יהֹו ִאּתְ

ְתִחיל ִאיֵלין ] לו[ ִדּבור ַהּמַ תוב ְלֵעיל ּבְ ּכָ ִנים ַעֵין ַמה ׁשֶ ַקח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ַמר לֹא ּתִ ֲּעַלְייהֹו ִאּתְ ּ ּ ּ ּ ּ

ָלה ַהְקָדָמה . ָמאֵרי ַקּבָ קוִנים ּבַ ִדְבֵרי ַהּתִ תוב ּבְ ּכָ ְּוַעֵין ַמה ׁשֶ ּּ ּ ּ ַדף א(ּ ָלה ִאּתְ" ְוז:)ּבְ ַמר ל ַעל ָמאֵרי ַקּבָ

ִנים)ְּדָבִרים כב ו( ַקח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ם,ּ לֹא ּתִ קוִנים ׁשָ אן ְלׁשֹון ַהּתִ ּ ַעד ּכָ ִכֵסא . ּ תוב ּבְ ּכָ ם ַמה ׁשֶ ְּוַעֵין ׁשָ ּ ּ ּ

אֹות ה(ְֶמֶלך  ִנים:  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו)'ּבְ ֵהם ּבָ ָלה ׁשֶ ִנים, ַעל ָמאֵרי ַקּבָ ַקח ָהֵאם ֵמַעל ַהּבָ ֶּאָלא , ָּאַמר לֹא ּתִ

ּהּתָ ּה וְדבוִקים ּבָ ִּמיד ּפֹוְרִחין ִעּמָ ּ.  

ִכֵסא ֶמֶלך ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ם ּבְ ַתב ׁשָ ְעֹוד ּכָ ָלה: ּ ִנים ָמאֵרי ַקּבָ ְתִחיִלים , ּבָ ְלִמיִדים ַהּמַ ַּהְינו ַהּתַ

ָלה ִנ, ִלְלמֹד ַקּבָ ָלה ִנְקָרִאים ּבָ ַקּבָ ְלמוד וַמְתִחיִלים ּבְ ֵרָסם ָמֵלא ֵמַהּתַ ּכְ ַּאַחר ׁשֶ ֲעִמיִקים . יםּ ֲאָבל ַהּמַ

ֲאִצילות ִיחוִדים ֵהם ּבַ ּּבְ ן ַדף ל"ָהֲאִריַז(ְוָהַרב . ּ ת ָוֶאְתַחּנַ ָרׁשַ ְצוֹות ּפָ ַער ַהּמִ ׁשַ ִריָאה.)ה"ּל ּבְ ּבְ ְלמוד ּבַ , ּ ָאַמר ּתַ

ם ׁשֵ ם ֵאינֹו עֹוֶלה ּבְ ֵיׁש ׁשָ ָלה ׁשֶ י ְמַעט ַקּבָ ְלמוד, ּּכִ ְּוִעָקָרּה ּתַ ּ.  

זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּוְבַאֲחֵרי  ּמֹות ּבַ ִּאיֵלין ָמאֵרי ַמְתִניִתין ָמאֵרי :  ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא:)ַּדף סז(ּ

ָלה ָמאֵרי ָרֵזי ּתֹוָרה ְוכו ָּחְכְמָתא ִעָלָאה ָמאֵרי ַקּבָ אֵרי . 'ּ יר ָמאֵרי ָרֵזי ּתֹוָרה ְלַמְעָלה ִמּמָ ֲהֵרי ִהְזּכִ

ָלה י ָרֵזי ּתֹוָרה ְוַהִיח, ַקּבָ ֲאִצילותּּכִ ּוִדים ֵהם ּבַ ִריָאה, ּ ּבְ ָלה ְוַתְלמוד ּבַ ּוָמאֵרי ַקּבָ אן ְלׁשֹון , ּ ַעד ּכָ

ם ֵסא ֶמֶלך ׁשָ ְַהּכִ ּ. 

ְלמוד] לז[ ָלה ִאינון ָמאֵרי ּתַ ּוָמאֵרי ַקּבָ ּ תוב ְלֵעיל . ּ ּכָ ַּעֵין ַמה ׁשֶ ּ ַמר(ּ ְתִחיל ֲעַלְייהֹו ִאּתְ ִדּבור ַהּמַ  )ּּבְ

ֵסא ֶמֶלך ם ַהּכִ ׁשֵ ְּבְ ם ָה. ּ ׁשֵ ה ּבְ ֵסֶפר אֹור ַהַחּמָ תוב ּבְ ּכָ ְּוַעֵין ַמה ׁשֶ ּ ֶדֶרך ַאֵחר( ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ק"ַמַרּ  )ְּבְ

ָמה' ג: ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ָאָדם ֶנֶפׁש רוַח ְנׁשָ ְלמוד, ֲּחָלִקים ּבָ ּתַ ִליׁש ּבַ ָנה ׁשְ ׁשְ ּמִ ִליׁש ּבַ ְקָרא ׁשְ ּמִ ִליׁש ּבַ . ּׁשְ

ָלה  ֵרׁש ַעל ב, ַהּכֹל ֶאָחדְּוַתְלמוד ְוַקּבָ ְתּפָ ָנה ּתִ ׁשְ י ַהּמִ ט ְוַעל ֶדֶרך ַהסֹוד' ּכִ ׁשָ ְּדָרִכים ַעל ֶדֶרך ַהּפְ ּ ּ ְּ ְ ,

אן ְלׁשֹון  ם(ַעד ּכָ ׁשֵ ה ּבְ םק"ַמַר ָה)ָהאֹור ַהַחּמָ  . ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשָ
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ַּתְרגום ִלְלׁשֹון ַהקֶֹדׁש[ ּ ִנים ]:ּּ ן י) ֵהם( ּבָ ֵּאלו . ה"ִּמַצד ּבֵ ) ֵהם(ּ
ָל ֲעֵלי ַקּבָ ִנים"ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר , הּבַ ּלֹא ִתַקח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ָלה , "ּ ּוַבֲעֵלי ַקּבָ

ֲעֵלי ַתְלמוד ֵּהם ּבַ ּ.  
ת ִפְנָחס ַדף רנג סֹוף ַעּמוד ב( ַּרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָפָרׁשַ ּ ּ ּ'(  

ּבִ  )ח לֹום ָהָיה ְמעֹוֵרר ְלַרׁשְ ינו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ֹּמׁשֶ י ָעָליו "ּ
לֹום ְוַתְלִמיָד סֹודֹות ֶעְליֹוִניםַּהׁשָ ים ּבְ   ּיו ַהְקדֹוׁשִ

כולט ָלאלחֲאָנא. קמח ָרִזין ִעָלִאין ְדָעְלָמא ,ּ ַאְתַעְרָנא ּבָ ּ ֶאָלא ּבְ ּ ּ
  .ְּדָאֵתי

ַּתְרגום ִלְלׁשֹון ַהקֶֹדׁש[ ּ סֹודֹות ]:ּּ ּ ֲאִני לֹא עֹוַרְרִתי ֶאְתֶכם ֶאָלא ּבְ ּ
א ל עֹוָלם ַהּבָ   .ֶעְליֹוִנים ׁשֶ

ת ִפְנָחס ַדף רמדַרְעָיא ְמֵהיְמָנ( ּא ָפָרׁשַ ּ ּ(:  

ַרֲחִמים   )ט לות ּבְ ְזכות ִלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ֵיְצאו ִמן ַהּגָ ּּבִ ּ ּ ּּ  

ָרֵאל ְלִמְטַעם מאַּדֲעִתיִדין מיןִגּבְ. קמט ְּדִאיהו , ֵּמִאיָלָנא ְדַחֵיי מבִיׂשְ ּ
יה  מגִּיְפקון, ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמין ִמּּבֵ ָּגלוָתא ּבְ ּ.  

 

כו ְוכו] לח[ א לֹא ַאְתַעְרָנא ּבָ ָּאּנָ ך ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמ. 'ּ ינו ָאַמר (ָנא ְּכָ ה ַרּבֵ ַמת מׁשֶ ְּדַהְינו ִנׁשְ ּ ּ

ך ּבִ) ְּכָ ה"ְלַרׁשְ לֹום וְלָכל ַהַחְבַרָיא ַהְקדֹוׁשָ ּי ָעָליו ַהׁשָ ּ ְתִחַלת , ּ ִדְבֵרי ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ּבִ ם ּבְ ַּעֵין ׁשָ ּ

  ..)ַּדף רמג(ָהִעְנָין 

ֵהם ִמִסְטָרא ְדַחֵיי ָּאְמָנם ֵאלו ׁשֶ ּ ּ ּ ָּדִניֵאל יב ג(ר ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמ, ּ זַֹהר ָהָרִקיַע)ּ יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ׂשְ , ּ ְוַהּמַ

ְּדַהְינו ִמִסְטָרא ַדֲאִצילות ּּ ּ ַאֲחִרית ַהָיִמים, ּ ד ֲעֵליֶהם ִנְסיֹון ַהָגלות ּבְ ְּולֹא ִיְכּבַ ּ קון . ּ ָאַמר ְוִיּפְ ְּוֶזהו ׁשֶ ּ

ַרֲחֵמי ָגלוָתא ּבְ יּה ּבְ ְּדַהְינו(, ּּבֵ ָרֵא) ּ ָלםְלִיׂשְ ְּוֵכן ֵאלו ֵאין ָצִריך ָלֶהם ִנָסיֹון, ּל ּכֻ ְ ּ ְּוַאַחר ַהְגֻאָלה . ּ ּ

ָרֵאל ֱעָלם ְלָכל ִיׂשְ ִּיְתַגֶלה סֹודֹו ַהּנֶ ָרֵאל ְלִמְטַעם ְוכו, ּ ָאַמר וְבִגין ַדֲעִתיִדין ִיׂשְ ְּוֶזהו ׁשֶ ּ אן ', ּּ ַעד ּכָ

ם(ְלׁשֹון  ׁשֵ ה ּבְ ם ִזְכרֹונֹו ִלק"ַמַר ָה)ָהאֹור ַהַחּמָ  .ְבָרָכה ׁשָ

ָרִזין ְוכו] לט[ כו ֶאָלא ּבְ ּלֹא ַאְתַעְרָנא ּבָ ַּרְעָיא ְמֵהיְמָנא עֹוֵרר אֹוָתם ְלִהְתַעלֹות ָלעֹוָלם . 'ּּ

ָאַמר  א ַעל ְיֵדי סֹודֹות ַהּתֹוָרה ׁשֶ ָלם(ַהּבָ  .)ַּהּסֻ

ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי ְוכו] מ[ ִגין ַדֲעִתיִדין ִיׂשְ ּּבְ ּ ּ ִדְבֵרי ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ַמה . 'ּ ם ּבְ ַּעֵין ׁשָ

ְתִחַלת ָהִעְנָין תוב ּבִ ּכָ ּׁשֶ ּ ם ָה. ּ ׁשֵ ה ּבְ אֹור ַהַחּמָ תוב ּבְ ּכָ ם ַמה ׁשֶ ְּוַעֵין ׁשָ ּ ְוֶזה ,  ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכהק"ַמַרּ

ֶאֶרת ִמַצד: ְלׁשֹונֹו י ִמִסְטָרא ַדֲאִצילות ַהּתֹוָרה ִמְתּבָ ְּוָהִעְנָין ּכִ ּ ּ ֱאָצלֹותּ ְוָכל ִעְנְיֵני , ּ ַהְסִפירֹות ַהּנֶ

רוׁש ַהזַֹהר סֹוד ּפֵ ם ּבְ רוׁשָ מֹות ּפֵ ׁשָ ַּהּתֹוָרה ִמַצד ַהּנְ ּ ּ לו ַהְקִלּפֹות . ּ ּטְ ִיְתּבַ ר ִיְהֶיה ַהְגֻאָלה ׁשֶ ְּוַכֲאׁשֶ ּּ ּ ּ

סֹוד ַהּטֹוב ָלם ּבְ ָרֵאל ְוִיְהיו ּכֻ ְררו ִיׂשְ ְּוִיְתּבָ ּ טו. ּ ִקׁשְ ּאֹוָתם ׁשֶ ּ ים טֹוִבים ְוִנְתַעְסקו ּ סֹוד ַמֲעׂשִ ּ ַעְצָמם ּבְ ּ

ָטֳהָרה וִבְנִקיות יֶהם וִבְתִפָלָתם ַעל ֶדֶרך ַהסֹוד ּבְ ַמֲעׂשֵ ּּבְ ּ ּּ ּ ְּ ֶהם ִמְתנֹוֵצץ סֹוד ֵעץ ּולֵא, ּ ִלי ָסֵפק ּבָ  ּבְ

ָמה ַדֲאִצילות ׁשָ ַּהַחִיים ִמַצד ַהּנְ ּּ ְּוֵאלו ֵאיָנם ְצִריִכים ְלִנָסיֹון ּבְ. ּ ּ ֵּעת ַהְגֻאָלהּ ָסיֹון הוא , ּ ַהּנִ ֵני ׁשֶ ִּמּפְ ּ
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ַּתְרגו[ ָרֵאל ִלְטֹעם ֵמִאיַלן ]:ּם ִלְלׁשֹון ַהקֶֹדׁשּּ ֲעִתיִדים ִיׂשְ ּ ִמׁשום ׁשֶ ּ
הוא ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהֶזה ַּהַחִיים ׁשֶ ּ ּ ַרֲחִמים, ּ ַּעל ָידֹו ֵיְצאו ִמן ַהָגלות ּבְ ּּ .  

ת ָנׂשא ַדף קכד( ַּרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָפָרׁשַ ּ(:  

יַח ֲאִפלו ְנָעִרים ֵי   )י ׁשִ ָּקרֹוב ִלימֹות ַהּמָ ְּדעו ִנְסָתרֹות ּ ּ  

ְמעֹון  מדןלֹוָאַמר . קנ י ׁשִ ִריך הוא  מהיתֵלַרּבִ א ּבְ ְּרעוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ְּ

ָדא ְדִיְתְגֵלי ָכל ָכך ְלַעְלָמא ְּבְ ּ ּ ּ יָחא, ּ ֲּאִפלו, ְוַכד ְיֵהא ָקִריב ְליֹוֵמי ְמׁשִ  מוּ
ָכָחא ְּטִמיִרין ְדָחְכְמָתא וְל מזַּרְבֵיי ְדַעְלָמא ְזִמיִנין ְלַאׁשְ  מטּיה ּבֵמחִמְנַדעּ

ִנין ּבְ ִּקִצין ְוחוׁשְ ּוְבַההוא ,ּ ִּזְמָנא ִאְתַגְלָיא ְלכָֹלא נּ ּ ּ.  
 

ט ִמִסְטָרא ְדֵעץ ַהַדַעת ְוכו ׁשָ סֹוד ַהּפְ ֵהם ּבְ ְּלאֹוָתם ׁשֶ ּ ּ ם ', ּ ׁשָ ִריַאת ְיִציָרה ׁשֶ ָמָתם ִמּבְ ׁשְ ּנִ ִהִלים יב (ּׁשֶ ּּתְ

ִעים ִיְתַהָלכון)ט ּ ָסִביב ְרׁשָ ּ. 

ָרֵאל ְלִמְטַעם ְוכו] מא[ ַּדֲעִתיִדין ִיׂשְ ק ֱאִליֶעֶזר(, ְולֹא ֵעֶרב ַרב. 'ּ ׂשֶ  .)ַּדֶמּ

ְּלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי ְוכו] מב[ ּ סֹוד . 'ּ ַמּסֵ(ּבְ תוב ּבְ ּכָ ָרכֹות ַדף יז' ַּמה ׁשֶּ ַחֶייך.)ּּבְ ְרֶאה ּבְ ָ עֹוָלְמך ּתִ ָּ ,

ל עֹוָלם ֶעְליֹון ַּחיות אֹורֹות רוָחִנִיים ׁשֶ ּּ ק ֱאִליֶעֶזר(, ּ ׂשֶ  .)ַּדּמֶ

ַרֲחֵמי] מג[ יּה ִמן ָגלוָתא ּבְ קון ּבֵ ִּיּפְ ִדְבֵרי ַהזַֹהר. ּּ ָרֵאל ָהעֹוְסִקים ּבְ ְזכות ֵאלו ִיׂשְ ּּבִ ּ ל , ּּ ֵּיְצאו ּכָ

ר ַהֶזה ָרֵאל ִמן ָגלות ַהּמַ ִּיׂשְ ּ ק ֱאִליֶעֶזר(, ּ ׂשֶ  .)ַּדּמֶ

ְמעֹון] מד[ י ׁשִ י . ָּאַמר לון ַרּבִ י ְיהוָדה וְלַרּבִ ָּרָצה לֹוַמר ְלַרּבִ ִדְבֵרי ַהזַֹהר , יֹוִסיּ ם ּבְ ַּעֵין ׁשָ ּ

ְתִחַלת ָהִעְנָין   .:)ַּדף קטו(ּּבִ

ָדא ְדִיְתְגֵלי ְוכו] מה[ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ֵּלית ְרעוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּּ ּ רוך הוא . 'ְ ַהָקדֹוׁש ּבָ ָּרָצה לֹוַמר ׁשֶ ְּ ּ

ִיְתַגֶלה ְזַמן ַהְגֻאָלה ֵּאינֹו רֹוֶצה ׁשֶ ּּ ּ ִד, ּ ם ּבְ  .ְּבֵרי ַהזַֹהר ְלֵעילַּעֵין ׁשָ

ָחא ְטִמיִרין] מו[ ּכָ ֲּאִפילו ַרְבֵיי ְדַעְלָמא ְזִמיִנין ְלַאׁשְ ים . 'ְּוכו ּ רוׁש ֲאִפלו ְנָעִרים ְקַטּנִ ּּפֵ ּּ

עֹוָלם ּבָ ל ָחְכָמה ִמסֹודֹות ַהּתֹוָרה, ִּיְמְצאו ְטִמיִרין, ׁשֶ רֹות ׁשֶ י ָאז ִיְתַמֵלא ָהָאֶרץ ֵדָעה, ִּנְסּתָ ּּכִ ּ ,

ֶּדֶרת ֵאִלָיהוַא( ּ ּ(. 

ָחא ְטִמיִרין] מז[ ּכְ ִּיְמְצאו אֹוְצרֹות ְסָפִרים ֲחׁשוִבים ִמסֹודֹות ַהּתֹוָרה. ְלַאׁשְ ּ ְֶדֶרך ֱאֶמת אֹות ה(, ּ ּ'(. 

אֹוָתּה ַהָחְכָמה] מח[ רוׁש ְוֵליַדע ּבְ יּה ּפֵ ּוְלִמְנַדע ּבֵ ַּאֶדֶרת ֵאִלָיהו(, ּּ ּ ּ(. 

ּבְ] מט[ יּה ִקִצין ְוחוׁשְ ּּבֵ ל ְיֵמי ַהָגלות.  ִניןּ ִנין ׁשֶ ּבְ רוׁש ְלִמְנַדע ָקִצין ִדְגֻאָלה ְוחוׁשְ ּּפֵ ּ ּּ ּ ִיְתַגֶלה , ּּ ּׁשֶ ּ ּ

ֲּאִפלו ִלְנָעִרים  ם הר' ִּנצֹוֵצי אֹורֹות אֹות ג(ּ ׁשֵ  .)ו"ש בוזגל"ּבְ

ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאְתַגְלָיא ְלֹכָלא] נ[ ּ יַח , ָרָצה לֹוַמר. ּ ׁשִ ִּיְתַגֶלה סֹודֹות ַהּתֹוָרה ָקרֹוב ִלימֹות ַהּמָ ּ

יָחא ְוכו, ַלּכֹל תוב ְלֵעיל ְוַכד ְיֵהא ָקִריב ְליֹוֵמי ְמׁשִ ּכָ י ֶזה ָקֵאי ַעל ַמה ׁשֶ ּּכִ ּ ַתב . 'ּ ּכָ ְּוַעֵין ַמה ׁשֶ ּ

ה  ַהְקָדָמתֹו ַלֵסֶפר אֹור ַהַחּמָ ּמֹוֵרינו ָהַרב ַאְבָרָהם ֲאזוַלאי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ּבְ ּ ּ ּ ּ ַד(ּ  ְוֶזה )'ּף ָהִראׁשֹון טור גּּבַ

ָגלוי: ְלׁשֹונֹו ָחְכַמת ָהֱאֶמת ּבְ לֹא ִיְתַעְסקו ּבְ ְגַזר ְלַמְעָלה ׁשֶ ּנִ י ַמה ׁשֶ תוב ּכִ ּוָמָצאִתי ּכָ ּ ּ ּּ ּ ָהָיה ִלְזַמן , ּ

ַנת ה לום ׁשְ ׁשְ ָּקצוב ַעד ּתַ ְתָרָאה ְוֻהּתְ, נ" ר)ֲאָלִפים(' ּ ם ָוֵאיָלך ִיָקֵרא ָדָרא ּבַ ּוִמׁשָ ּ ְ ּ ָּרה ַהְגֵזָרה ּ

ֵסֶפר ַהזַֹהר ְּוָהְרׁשות ְנתוָנה ְלִהְתַעֵסק ּבְ ּ ּּ.  
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ַּתְרגום ִלְלׁשֹון ַהקֶֹדׁש[ ּ ְמעֹון]:ּּ י ׁשִ ל : ָאַמר ָלֶהם ַרּבִ  ֵאין ְרצֹונֹו ׁשֶ
ִיְתַגֶלה ָלעֹוָלם ָכל ָכך ֶזה ׁשֶ רוך הוא ּבָ ְַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ ּ ּ ּּ ּ ִיְהֶיה ָק. ּ ּוְכׁשֶ רֹוב ִלימֹות ּ

יַח ל ַהָחְכָמה ,ַּהָמׁשִ עֹוָלם ֲעִתיִדים ִלְמֹצא ִנְסָתרֹות ׁשֶ ּבָ ּ ֲאִפלו ְנָעִרים ׁשֶ ּ ּ
ּבֹונֹות ּוְבאֹותֹו ַהְזַמן ִיְתַגֶלה ַלכֹל, ְּוָלַדַעת ַעל ָידֹו ִקִצים ְוֶחׁשְ ּ ּ ּ ּ .  

ת ַוֵיָרא ַדף קיח( ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ָפָרׁשַ ּ ּּ(.  

     

 

דֹוִלים וְקַטִנים ים ּגְ ַרּבִ קו ּבָ ְתַעּסְ ּיִ ִּמְצָוה ִמן ַהֻמְבָחר ׁשֶ ּּ ּ  

ם ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ַתב ׁשָ ַנת ה: עֹוד ּכָ ּוִמׁשְ ִיְתַעְסקו'  ש)ֲאָלִפים(' ּ ְבָחר ׁשֶ ַּלְיִציָרה ִמְצָוה ִמן ַהּמֻ ּ ים ּ ַרּבִ  ּבָ

ים ְּגדֹוִלים וְקַטּנִ ם ְוֶזה ְלׁשֹונֹו. ּ ַתב ׁשָ יַח: עֹוד ּכָ ׁשִ ְזכות ֶזה ָעִתיד ָלבֹוא ֶמֶלך ַהּמָ ּבִ ְְוַאַחר ׁשֶ ְולֹא , ּ

ְזכות ַאֵחר ל, ּּבִ ֵּאין ָראוי ְלִהְתַרׁשֵ יג ֵחֶל, ּ ֵדל ְוָזָכה ְלַהׂשִ ּתַ ֲחָננֹו ָהֵאל ְוָיַגע וָמָצא ְוִהׁשְ ּוִמי ׁשֶ ּ ּ ק ּ

עֹוָלם ַהֶזה ג ּבָ ׂשָ ַּהָחְכָמה ַהּמֻ א, ּ ֲענוג ָהעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהֶזה ְקָצת ִמּתַ ָּזָכה ִלְטֹעם ּבָ ּ. 
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  –ז כֶּפֶרק  –
ֵסֶפר ָהֱאמונֹות  )א ם טֹוב ּבְ י ׁשֵ ָלה : ַּרּבִ י ָחְכַמת ַהַקּבָ ַּרק ַעל ּפִ

ָרֵאל ְתׁשועֹות עֹוָלִמים ע ְיהוָדה ְוִיׂשְ ִּתָוׁשַ ּ ּּ ּ  

ֵסֶפר ָהֱאמונֹות ִכי ַרק ַעל ִפי  ם טֹוב ּבְ י ׁשֵ ּוְכָבר ָכַתב ָהַרב ַרּבִ ּ ּּ ּ
ע ְיהוָדה ְוִיׂשְ ָלה ִתָוׁשַ ָּחְכַמת ַהַקּבָ ּ ּ ָּרֵאל ְתׁשועֹות עֹוָלִמיםּ ּ ִכי ַרק הוא ,ּ ּ

ִנים ַקְדמֹוִניֹות ָרֵאל ִמיֵמי ֶקֶדם ְוׁשָ ָּחְכַמת ֱאלִֹקית ַהְמסוָרה ְלַחְכֵמי ִיׂשְ ּ ּ, 
ה ְּוַעל ָיָדה ִיָגֶלה ְכבֹוד ֱאלִֹקים וְכבֹוד תֹוָרתֹו ַהְקדֹוׁשָ ּּ ּ ּּ.  

ָרֵאל ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק ַר( ֵּסֶפר ְסֻגַלת ִיׂשְ ּּ יץ ּ ַתי ִליְפׁשִ ּבְ י ׁשַ   )'אֹות ה'  ַמֲעֶרֶכת ז-ּבִ

ְסָתָרה  )ב ִלּמוד ַהָחְכָמה ַהּנִ ר ֶאָלא ּבְ ִּאי ֶאְפׁשָ ּ ּ  

ְסָתָרה  ִלּמוד ַהָחְכָמה ַהּנִ ר ֶאָלא ּבְ ִּאי ֶאְפׁשָ ּ ַכָוָנהּ ְּוַהַהְתָמָדה ּבַ ּ 
ה ַהִמְצָוה ְוַהתֹוָרה ְוַהְתִפָלה ַמֲעׂשֵ ָּהְראוָיה ּבְ ּ ּ ּ א ְוָאז ַו, ּ ַּדאי ִיְתַיֵחד קוְדׁשָ ּ

ִכיְנֵתיה ִריך הוא וׁשְ ּּבְ ּ ּּ ִלים ֲעבֹוָדתֹו, ְ ל ... ְוַיׁשְ ְּוִאם ֵכן ֵאין ָראוי ְלִהְתַרׁשֵ ּּ
ַגת ִמְצָוה זֹו ַעל ַמְתֻכְנָתה ָרֵאל ֵמַהׂשָ ּׁשום ֶאָחד ִמִיׂשְ ּּ ּ ּ ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד , ּ

ְּכִפי כֹחֹו ה ְתִחַלת ַהְיִדיָעה , ּ ְּוִהּנֵ ְכַלל ַהְמִציֻאיֹות ָהֵאֶלהּ ּּבִ ּ ְּוַאַחר ָכך ְכִפי , ּ ְּ

ּגֶֹדל ַהַדַעת ְוַהְיִדיָעה ֵּכן ַיְגִדיל ִקיום ִמְצָוה זֹו, ּ ּ ּ ּ.  
ה קֹוְרדֹוֵבירֹו"ַמַרָה( ינו מׁשֶ   )אֹור ֶנֱעָרב, ּק ַרּבֵ

ֵנס   )ג ָמה ְלִהּכָ ֵחֶלק ָחְכָמה זֹו ְולֹוְמִדים אֹוָתה ִלׁשְ ָּהעֹוְסִקים ּבְ ּ
ִּהיא ָהֲעבֹוָדה ָהְרצוָיה ִלְפֵני , סֹודֹוֶתיָה ָלַדַעת ֶאת קֹוָנםּבְ

  ּבֹוֵרא ּכֹל

ִמְתָקְרִבים ָרִאינו ג ּּבַ ִּכתֹות' ּ ֵמֵהם , ֵמֵהם חֹוְטאֹות, ֵמֵהם טֹועֹות: ּ
ֵיׁש ָלֶהם , ְּרצויֹות ר ׁשֶ ְּוַהַכת ָהְרצוָיה ֵהם אֹוָתם ָהאֹוֲחִזים ָלֶהם ֶדֶרך ַהָיׁשָ ּ ְ ּ ּ ּ

ְגָמָרא ְוהֹוָראֹוֶתיָהֵחֶלק  ִמְקָרא ְוֵחֶלק ּבִ ָנה,ּבְ ֵהם ֶאְצֵלנו ְכִמׁשְ ּ ׁשֶ  ְוֵחֶלק ,ּ
ָחְכָמה זֹו סֹודֹוֶתיָה ָלַדַעת ֶאת קֹוָנם ,ּבְ ָמה ְלִהָכֵנס ּבְ ּ ְולֹוְמִדים אֹוָתה ִלׁשְ ּ ּ

יִדיַעת ַהתֹוָרה ָגה ָהֲאִמִתית ּבִ ַהּשָׂ ְפֵלאת ּבַ ֲעָלה ַהּנִ יג ַהּמַ ְּלַהּשִׂ ּ, 
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ִכיְנֵתיה רוך הוא וׁשְ ִמְצוֹוָתיו ַהָקדֹוׁש ּבָ ּוְלִהְתַפֵלל ִלְפֵני קֹוָנם ְלַיֵחד ּבְ ּ ּ ּ ּּ ְ ּ ּ ּ, 
ְּוִהיא ָהֲעבֹוָדה ָהְרצוָיה ִלְפֵני ּבֹוֵרא כֹל ּ.  

ה קֹוְרדֹוֵבירֹו"ַמַרָה( ינו מׁשֶ ַָדע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביך, ּק ַרּבֵ   )ז" קנ-ו "קנ, ּ

ֵנס   )ד ָּראוי ִראׁשֹוָנה , ֶּאל ַהֵהיָכל ַהֶזהִּלְהיֹות ָראוי ִלּכָ
ה ַהּמֹוַנַעת אֹותֹו  ּסָ ֲאָוה ַהּגַ ת ַהּגַ יט ֵמָעָליו ְקִלּפַ ְלַהְפׁשִ

יג ָהֱאֶמת ִּמְלַהׂשִ ּ  

ֲהָכַנת ַעְצמֹו ִלְהיֹות ָראוי ִלָכֵנס ֶאל ַהֵהיָכל ַהֶזה ּּבַ ּ ֵאין , ֵהן ֱאֶמת, ּ
א ְלַמֵלא ֶאת ָידֹו ִלְלּבֹ ָּראוי ְלָכל ַהּבָ קֶֹדׁש ּ ֵרת ּבַ ָרד ְלׁשָ ְגֵדי ַהׂשְ ּׁש ֶאת ּבִ ּ

לֹוםֹוָיב ׁש ַחס ְוׁשָ יט ֵמָעָליו ְקִלַפת , א ְוִיְלּבַ ֶּאָלא ָראוי ִראׁשֹוָנה ְלַהְפׁשִ ּּ
יג ָהֱאֶמת ַּהַגֲאָוה ַהַגָסה ַהמֹוַנַעת אֹותֹו ִמְלַהׂשִ ּּ ּ ּ ַמִים ְכֵדי ,ּ ּ ִויַכֵון ִלּבֹו ַלׁשָ ּ ּ

ל ְו לֹא ִיָכׁשֵ ּׁשֶ ּלֹא ִיָמֶנה ֶחְלקֹו ֵמַהַכת ַהחֹוֵטאתּ ּ.  

ְעִתיק(  )ה לֹא רֹוֶצה ִלְלֹמד : ָּאַמר ַהּמַ י ׁשֶ ּמִ אן רֹוִאים ׁשֶ ִּמּכָ
ֵסֶפר ַהזַֹהר וְבָחְכַמת ָהֱאֶמת ּּבְ לֹו , ּ ֲאָוה ׁשֶ א ֵמֲחַמת ַהּגַ ֶּזה ּבָ

ּמֹוַנַעת אֹותֹו   )ׁשֶ
ה קֹוְרדֹוֵבירֹו"ַמַרָה( ינו מׁשֶ   )ח"קנ, ָ ֱאלֵֹקי ָאִביךַּדע ֶאת, ּק ַרּבֵ

ַרךדְלמֹוִּת   )ו ם ִיְתּבָ ְ ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרק ְלַמַען ַהׁשֵ ּ ּ  

ְלֲעֵדי  ַעְצְמך לֹא ִתְרֶצה ִלְלמֹד ּבִ ָלה ָיַדְעִתי ִכי ַאָתה ּבְ ִּלְלמֹד ַקּבָ ּ ָּ ּ
ֵָאיֶזה ָגדֹול ִמְמך ּ ַּרק ִתְלמֹד ֵסֶפר ַהזַֹהר. ְּולֹא ִתְמָצא ֶזה. ּ ֲאָבל ִלְפֵני . ּ

ים ְמֻלָמָדהָּכ לֹא ִיְהֶיה ִמְצַות ֲאָנׁשִ ב ֶאת ַעְצְמך ׁשֶ ּל ִלמוד ְתַיׁשֵ ּ ּּ ָ ּ ַרק , ּ
ַרך ם ִיְתּבָ ֵ וֹות. ְְלַמַען ַהּשׁ ְּולֹא ָכל ָהִעִתים ׁשָ תוַכל ִלְלמֹד : ּ ְּפָעִמים ׁשֶ ּ ּ

ַרך ם ִיְתּבָ ק ָגדֹול ְלַמַען ַהׁשֵ ֵחׁשֶ ְּבְ ּ ַמֲחׁשָ, ּ ִּאם ִתְזֶכה ְלִהְתַפֵלל ּבְ ּ ּ  ,ָּבה ַזָכהּ
ה ָבה ְקַטּנָ ַמֲחׁשָ ַרך,ְוִלְפָעִמים ּבְ ם ִיְתּבָ ָבה ְלַמַען ַהׁשֵ ַמֲחׁשָ ְ ֲאָבל ַהכֹל ּבְ ּ ּ.  
ָלם ַפייבוׁש ִמְזָבאִריז( ָּהַרב ְמׁשֻ ּ ר ִדְבֵרי ֱאֶמת, ּ   )ה"ַּעּמוד כ, ּיֹׁשֶ

ִלי ׁשום ָסֵפק   )ז   ּחֹוָבה ִלְלֹמד ָחְכַמת ָהֱאֶמת ּבְ

ָגָחה ין ַהּבֹוֵרא ִלְברוָאיוְּכָבר , ַּהַהׁשְ ּבֵ ִהיא ַמה ׁשֶ ָּאַמְרנו ׁשֶ ַוֲהֵרי , ּּ
ֱאלֹוקותֹו ְּמקֹוָמה הוא ָהִעיון ּבֶ ּ ּ ה ֶהֵקׁש ַעָתה.ּּ ּ ַנֲעׂשֶ רוך הוא : ּ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ
ָגָחתֹו ַדע ַהׁשְ ּנֵ ְּמַצֶוה אֹוָתנו ׁשֶ ּ יֹוִדיֵענו , ּ ַּוֲהֵרי ָאנו רֹוִצים ִלְלֹמד ַמה ׁשֶ ּּ
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ָגָח ָגָחה זֹאת ֵאינֹו ֶאָלא ָחְכַמת ָהֱאֶמת. ה זֹאתַּהׁשְ יֹוִדיֵענו ַהׁשְ ּוַמה ׁשֶ ּ ּ ּּ ,
מֹו ַרך ׁשְ ֱאלֹוקותֹו ִיְתּבָ ִהיא ָהִעיון ּבֶ ְׁשֶ ּ ּ לֹא . ּ ן ֲהֵרי ָאנו רֹוִאים ּבְ ִּאם ּכֵ

  .ָסֵפק חֹוָבה ִלְלמֹד ָחְכַמת ָהֱאֶמת
ה ַחִיים לוָצאטֹו ָה( ינו ַהָקדֹוׁש מׁשֶ ַּרּבֵ ּּ ּ ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינול"ְמַחַרּ ֲעֵרי , ּ ַּמֲאַמר ַהִוּכוַח, ל"ַרְמַחׁשַ ּ ,

  )'ַּעּמוד פ

ת ִסְתֵרי תֹוָרה  )ח יבות ִמְדִריׁשַ ֵּאין יֹוֵתר ֲחׁשִ ּ ֵהם , ּ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ֱאלֹקות   ּנֹוְגִעים ּבֶ

ת ִסְתֵרי תֹו י ָהעֹוָלם ֵאין ָחׁשוב ִמְדִריׁשַ ִמָכל ְדרוׁשֵ ֵּאין ָסֵפק ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ָרה ּ
ֱאלֹהות ֵהם נֹוְגִעים ּבֶ ִּמְפֵני ׁשֶ ָרֵאל , ּ ַתן תֹוָרה ְלִיׂשְ ּנָ ִּכי ְמִציאות ָכל ַמה ׁשֶ ּ ּ ּּ

ַּהַכָוָנה ָלַדַעת ָהֱאלֹוַה וְלָעְבדֹו ּ ּ ּ.  
ה קֹוְרדֹוֵבירֹו"ַמַרָה( ינו מׁשֶ ַָדע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביך, ּק ַרּבֵ   )'ה, ּ

תֹוכֹו ָחְכַמת ָהֱאֶמת ִהיא ַרק ְלָהִאיר ַעל ַמ  )ט ָחבוי ּבְ ּה ׁשֶ ּ
ל ָאָדם   ׁשֶ

ים ָדָבר ֵּאיֶנּנו ְמַחְדׁשִ ּ ָחבוי . ּ ֲּעבֹוָדֵתנו ִהיא ַרק ְלָהִאיר ַעל ַמה ׁשֶ ּּ
ל ָאָדם תֹוכֹו ׁשֶ   .ּבְ

ינו ְמַנֵחם ֶמְנְדל ִמקֹוְצק ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן( ַּרּבֵ ּ ּּ(  

ָלהְך ָלעֹוְסִקיםֹוֵּיׁש ְסֻגָלה ִנְפָלָאה ְלֵאין ָער   )י ָחְכַמת ַהַקּבָ , ּ ּבְ
לֹוְמִדים ֵאיָנם ְמִביִנים ַמה ׁשֶ ׁשֶ ֲאִפלו ּכְ ּׁשֶ ּ  ְמעֹוְרִרים ֲעֵליֶהם ,ּּ

ָמָתם  ִקיִפים ֶאת ִנׁשְ ָרֵאל -ֶּאת ָהאֹורֹות ַהּמַ ׂשְ ל ָאָדם ִמּיִ  ּכָ
סֹופֹו ְפָלאֹות, ֻמְבָטח ּבְ גֹות ַהּנִ ל ַהַהׂשָ יג ּכָ ׂשִ ּיַ ּׁשֶ ּ  

ֶזה ָד ָּבר ָגדֹול ְוָראוי ְלַפְרְסמֹוָּאְמָנם ֵיׁש ּבְ ִּכי ֵיׁש ְסֻגָלה ִנְפָלָאה , ּ ּ
ָלה, ְְלֵאין ָערֹוך ָחְכַמת ַהַקּבָ ֵאיָנם ְמִביִנים , ָּלעֹוְסִקים ּבְ ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּׁשֶ

לֹוְמִדים ֶ ק ְוָהָרצֹון ֶהָחָזק, ַּמה ּשׁ ְֶאָלא ִמתֹוך ַהֵחׁשֶ ּ ְלָהִבין ַמה , ּ
לֹוְמִדים ֶ ִקיִפים ֶאת ְמעֹוְרִר, ּּשׁ ּים ֲעֵליֶהם ֶאת ָהאֹורֹות ַהּמַ

ָמָתם ֵּפרוׁש. ִנׁשְ סֹופֹו, ּ ָרֵאל ֻמְבָטח ּבְ ִּכי ָכל ָאָדם ִמִיׂשְ ּ יג ָכל , ּ ַיׂשִ ּׁשֶ ּ ּ
ְפָלאֹות גֹות ַהּנִ ִריָאה , ַּהַהׂשָ ֶבת ַהּבְ ַמְחׁשֶ ַרך ּבְ ם ִיְתּבָ ב ַהׁשֵ ר ָחׁשַ ְֲאׁשֶ ּ

ִגְלגול ֶזהֶּאָלא ִמי . ֵלָהנֹות ְלָכל ִנְבָרא לֹא ָזָכה ּבְ ּׁשֶ ּ ִגְלגול ב, ּ ִּיְזֶכה ּבְ ּ  ,'ְּוכו' ּ
ב ָעָליו ָחׁשַ ֶבת ַהּבֹוֵרא ׁשֶ ִלים ַמְחׁשֶ ִיְזֶכה ְלַהׁשְ ַּעד ׁשֶ ּ.  
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ָלג ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה( י ְיהוָדה ַאׁשְ ָּהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ר ְסִפירֹות, ּּ ַּהְקָדָמה ְלַתְלמוד ֶעׂשֶ אֹות , ּ

  )ה"קנ

י אֹו   )יא ִדְבֵרי ַרּבִ ם ְוֶהֱעִמיקו ּבְ ָעְמדו ַעל סֹוד ַהׁשֵ ָּתם ׁשֶ ּּ
ְמעֹון ְוִסְתֵרי סֹודֹוָתיו ירו ְוָיְדעו ֶאת ֱאלֵֹהי ֲאִביֶהם , ׁשִ ְּוִהּכִ ּ

יִדיָעה ְולֹא ֶהֱחִליפו ְלזוָלתֹו ּּבִ תוִמים , ּ אֹוָתם ַהּסְ ְּולֹא ָעְבדו ּכְ ּ
ֶכל ְבָחִרי, ֵּעיֵני ַהׂשֵ ֵּאלו ֵהם ַהּמֻ   םּ

ה ֲחָלִקים לֹׁשָ ה ִמיֵני ָהֲעבֹוָדה ִתְתַחֵלק ִלׁשְ ִּהּנֵ ָהֶאָחד ָהעֹוֵבד , ּ
ֵאינֹו נֹוֵתן ֵלב ָלַדַעתְסָתם  ֵּאינֹו ׁשֹוֵמר ָכל ִמְצוֹות ַהתֹוָרה וִמְצָוה, ׁשֶ ּ ּ ,

ֵיׁש ֱאלֹוַה ָנַתן תֹוָרה  ֱאלֹהות ֶאָלא ַמִכיר ׁשֶ ִחיָנה ּבֶ ְּוֵאינֹו יֹוֵדַע ׁשום ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ
ַיַעְבדוהו ָרֵאל ְוִצָוה ׁשֶ ְּלִיׂשְ ּ ֵרי ַעם ָהעֹוְבִדים ְלֻתָמם, ּּ ּוִמְכַלל ֵאלו ְכׁשֵ ּ ּּ ּּ.  

ִנית ֵהם ַהִפילֹוסֹוִפים  ֵ בו ָעְמדו ַעל ִעַקר ָהֱאלֹהות ְּוַהּשׁ ָחׁשְ ּׁשֶ ּ ּּ
ימוהו ְוַכיֹוֵצא יגוהו ְוִהְגׁשִ ְּוִהׂשִ ּ ּ ּ ּ ְּוֵאלו ַהַמֲחִליִפים ֵהם ְקרֹוִבים ַל, ּ ּ ֲעבֹד ּ

ְלִתי , ּזוָלתֹו יֶהם ְרצוִיים ְוַכָוָנָתם ּבִ ם ָנכֹון ָלֱאֶמת וַמֲעׂשֵ ִלּבָ ֶּאָלא ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ
  .ְּרצוָיה

ם ְוֶהֱעִמיקו  ֵ ָעְמדו ַעל סֹוד ַהּשׁ ית ֵהם אֹוָתם ׁשֶ ִליׁשִ ְ ְּוַהּשׁ ּ
ְמעֹון ְוִסְתֵרי סֹודֹוָתיו י ׁשִ ִדְבֵרי ַרּבִ ירו ְוָיְדעו ֶאת ֱאלֵֹה, ּבְ ְּוִהּכִ י ּ

יִדיָעה ְולֹא ֶהֱחִליפו ְלזוָלתֹו ֲּאִביֶהם ּבִ אֹוָתם , ּ ְּולֹא ָעְבדו ּכְ
תוִמים ֵעיֵני ֶכל ַּהּסְ   .ַהּשֵׂ

ְבָחִרים  ים ֵהם ַהּמֻ ִליׁשִ ְ ה ֵאלו ַהּשׁ ְּוִהּנֵ ִכְונו ּ ֵאלו ֵהם ׁשֶ ַּעד ׁשֶ ּ ּּ ּ
לֹא ִנְבָרא ָאָד ִריָאָתם ׁשֶ יֶהם ַעל ַכָוַנת ּבְ ְּלַהְצִדיק ַמֲעׂשֵ ּ ּ ֵני ּ ּם ֶאָלא ִלׁשְ

ִּעְנָיִנים ֵאלו ֵניֶהם , ְּלַהִכיר' ַלֲעבֹד ַהב' ָהא, ּ ְּוֵאלו ַהיֹוְדִעים ָעְמדו ַעל ׁשְ ּּ ּ
ָּעְבדו ְוִהִכירו ֵניֶהם ָאַמר ָדִוד ַהֶמֶלך ְוִהְזִהיר , ּּ ְְוַעל ׁשְ ּ ַּדע ֶאת ֱאלֵֹהי "ּ

ָּאִביך ְוָעְבֵדהו ֵלמות, "ָ ׁשְ ַּהיֹוֵדַע עֹוֵבד ּבִ ְלִתי יֹוֵדַע עֹוֵבד ְו,ּ  ֲאָבל לֹא ,ַּהּבִ
ֵלמות ְלָכך ִהְקִדים ְוָאַמר ַדע ׁשְ ּּבִ ּ ְ ּ.  

ינו ָה( ה קֹוְרדֹוֵבירֹו"ַמַרַּרּבֵ ַָדע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביך, ק ָהַרב מׁשֶ   )'ה, ּ
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ְכִתיַבת ָחְכַמת ָהֱאֶמת   )יב ׁש ּבִ מֹו , ֵאין ֲחׁשָ ה הוא ּכְ ַּאְדַרּבָ ּ
אֹוֵסף ְוׁשֹוֵא םֵּתַבת ֹנַח ׁשֶ ַער ַלַהׁשֵ ׁשַ ּב אֹותֹו ֵאָליו ּבַ ּ  

ר ְוִיָכֵתב ִויֻסַדר ַּהִחּבור ַהֶזה לֹא ֵיָעֵדר ְולֹא ֵיָעֵלם ֶאָלא ִיְתַחּבֵ ּ ּ ּ ִּכי , ּ
א ַלֲעֹסק ּבֹו הוא ַצִדיק אֹו  ְכִתיָבתֹו ִמׁשום ְדָלא ִיָמַנע ַהּבָ ׁש ּבִ ֵּאין ֲחׁשָ ּּ ּּ ּ

ע ִּאם הוא ַצִדיק, ָרׁשָ ה,ּ מֹו ֵתַבת נַֹח ַה ,ּ ַאְדַרּבָ ִּחּבור ַהֶזה הוא ּכְ ּ ּּ
יִקים ֶאל  אֹוֵסף ַהַצּדִ ם ׁשֶ ֵ ַער ַלַהּשׁ ַ ּשׁ אֹוֵסף ְוׁשֹוֵאב אֹותֹו ֵאָליו ּבַ ּׁשֶ

ּתֹוך ַהֵהיָכל ְפִניָמה ְ ּ.  
ינו ָה( ה קֹוְרדֹוֵבירֹו"ַמַרַּרּבֵ ַָדע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביך, ק ָהַרב מׁשֶ   )א"י, ּ

ר ָיבֹוא ָהָאָדם ִל   )יג ֲאׁשֶ ָוָנתֹו ּכַ ְהֶיה ּכַ ּיִ תֹוָרה ָצִריך ׁשֶ ְּלֹמד ּבַ ְ ּ
ים ֵהם ְדָבִרים ֱאלִֹקּיִ ה ׁשֶ ּמֶ הוא לֹוֵמד ָהִעְנָין ַההוא ּבַ ּׁשֶ ּ ּ ,

ִניִמּיוָתם ּנו ֹעֶצם ּפְ ֱעַלם ִמּמֶ ּנֶ ּׁשֶ ּוַבָדָבר ַהֶזה ִייַטב ֶהֶבל , ּ ּ ּ
רוך הוא יו ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ּבָ ַּהתֹוָרה ַהּיֹוֵצא ִמּפִ ְּ ּ ּ  

ֵסֶפר ַהִזְכרֹונֹות לֹוֵמד ּבְ תֹוָרה ָלַדַעת ְכִמי ׁשֶ ְּוַהלֹוֵמד ּבַ ּ ּּ ּ ֶזה ַוַדאי לֹא ,ּ
ִלמוד ְולֹא ַיִגיֵעהו ִמֶמּנו תֹוֶעֶלת ּיֹוִעיל ּבְ ּ ּ ּּ לֹא ַיְפִסיד,ּּ ֲאָבל , ּ ְוַהְלַואי ׁשֶ

תֹוָרה  ר ָיבֹוא ָהָאָדם ִלְלֹמד ּבַ ַּכֲאׁשֶ ָוָנתּ ִיְהֶיה ּכַ ָּצִריך ׁשֶ ּ הוא לֹוֵמד ְ ֹּו ׁשֶ
ּנו עֶֹצם  ֱעַלם ִמּמֶ ּנֶ ָבִרים ֱאלִֹהִיים ׁשֶ ֵהם ּדְ ה ׁשֶ ּמֶ ָּהִעְנָין ַההוא ּבַ ּּ

ְּפִניִמיוָתם ּ ָבר ַהֶזה ִייַטב ֶהֶבל ַהתֹוָרה ַהיֹוֵצא ִמִפיו ִלְפֵני ,ּ ּ וַבּדָ ּ ּ ּּ
רוך הוא ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ.  

ינו ָה( ה קֹוְרדֹוֵבירֹו"ַמַרַּרּבֵ ַָדע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביך, ק ָהַרב מׁשֶ   )ט"נ, ּ

ָלל   )יד לֹא ָלַמד ֶדֶרך ַהּסֹוד ּכְ ְִמי ׁשֶ ּ ה ֶאל ַמְדֵרַגת ֶעֶבד , ּ ִיְזֶכּ
ֵלם ן, ׁשָ ּוְלעֹוָלם לֹא יוַכל ִלְזּכֹות ֶאל ַמְדֵרַגת ּבֵ ּ  

ֲעבֹוָדה ַתְכִלית ,ְוָהִעְנָין ַלם ּבַ לֹא ָלַמד ֶדֶרך ַהסֹוד ְכָלל ְוֻיׁשְ ּ ִכי ִמי ׁשֶ ּ ּּ ְּ ּ
ֵלמות ַּהׁשְ ֵלם,ּ ּ וְלעֹוָלם לֹא יוַכל ִלְזכֹות ֶאל ,ּ ִיְזֶכה ֶאל ַמְדֵרַגת ֶעֶבד ׁשָ ּ ּ

ן ל ְפָרס,ְּוַהַטַעם, ַמְדֵרַגת ּבֵ הוא לֹוֵמד ַעל ְמַנת ְלַקּבֵ ּ ׁשֶ ּ.  
ינו ָה( ה קֹוְרדֹוֵבירֹו"ַמַרַּרּבֵ ַָדע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביך, ק ָהַרב מׁשֶ   )ט"קמ, ּ

ָחְכַמ   )טו בועֹות רֹוֶאה ִסיָמן ָיֶפה ָהעֹוֵסק ּבְ ׁשָ ּת ָהֱאֶמת ּבְ
ִלּמודֹו   .ּּבְ

ינו ַחִיים ָפאָלאִג( ַּרּבֵ ּי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן'ּ   )ב"אֹות י' מֹוֵעד ְלָכל ַחי ִסיָמן ח, ּ
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יל   )טז ּכִ ִסְתֵרי תֹוָרה ִנְקָרא ַמׂשְ ם ּבְ ֵלם ּגַ הוא ׁשָ ִּמי ׁשֶ ְוָכל , ּ
ְמרֹו ְלעֹוָלםה זֹוִכים ְל"ָיאֹוִתּיֹות ֲהָו   ׁשָ

יל ּכִ ִסְתֵרי תֹוָרה ִנְקָרא ַמׂשְ ֵלם ַגם ּבְ הוא ׁשָ ִּמי ׁשֶ ֵיׁש . ּּ ִּמי ׁשֶ
ָיָדיו ִמְקָרא ֵמאֹות ה ְמרֹו' ּבְ ָלח לֹו ַמְלָאך ְלׁשָ ם ִנׁשְ ׁשֵ ּבַ ְַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ְוִאם , ּ

ָנה ְוַתְלמוד ִעם ַהִמְקָרא ִנְזָקִקין לֹו ב ָידֹו ִמׁשְ ֵּיׁש ּבְ ּיֹות ַאֲחרֹונֹות אֹוִת' ּ
ם ֲהָו"ו לַֹח לֹו ב"ָיּה ִמׁשֵ ְמרֹו' ה ִלׁשְ ָידֹו ִמְקָרא, ַמְלָאִכים ְלׁשָ , ְוִאם ֵיׁש ּבְ

ָנה ַּתְלמוד, ִמׁשְ ֵלם , ְּוִסְתֵרי תֹוָרה ְוֵסֶפר ְיִציָרה, ַּאָגָדה, ּ ְוֵאינֹו ׁשָ
ָלה ָחְכַמת ַהַקּבָ ילְוֵאינֹו ִנְקָרא, ִנְקָרא ָחָכם ְוָנבֹון, ּּבְ ּכִ ְוָכל .  ַמׂשְ

ְמרֹו ֻכלֹו ָזקוק ְלׁשָ ם ַהְמֻיָחד ֻרּבֹו ּכְ ֵ ַּהּשׁ ָכל , ּ ֵלם ּבְ הוא ׁשָ ּוִמי ׁשֶ ּ
ְזָהִרים ָבִרים ַהּנִ ל אֹוִתיֹות ֲהָו, ַהּדְ ְמרֹו ְלעֹוָלם"ָיּּכָ   .ה זֹוִכים ְלׁשָ

ינו ַאְבָרָהם ֲאזוַלאי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו( ֶּחֶסד ְלַאְבָרָהם ְלַרּבֵ ּ ּ   )ג"ֵּעין ַהקֹוֵרא ָנָהר י,  ָאֵמןּ

ק   )יז ַעְצמֹו ׁשום ֵחׁשֶ יׁש ּבְ ֵאינֹו ַמְרּגִ ֵעת ַהזֹאת ׁשֶ ַּדְוָקא ּבָ ּ ּ
לֹוֵמד ָלל ַמה ׁשֶ ִּלְלֹמד וֹמחֹו ְוִלּבֹו ֲאטוִמים ְולֹא ָיכֹול ְלַכֵון ּכְ ּ ּ ּ ּ ,

ִפיו ֶאת ִדְבֵרי ַה ֹכַח לֹוַמר ָאז ּבְ ר ּבְ ּבֵ י ֵכן ִיְתּגַ   ּזַֹהרַּאף ַעל ּפִ

ֵעת ַהזֹאת כַֹח ִלְלמֹד ַדְוָקא ּבָ ר ְמאֹד ּבְ ִּעָקר ָגדֹול ְלִהְתַגּבֵ ּ ּ ּ ֵאינֹו , ּ ׁשֶ
ַעְצלות וִבְכֵבדות  ק ִלְלמֹד ַרק ַהֹחֶמר ְמָקְררֹו ּבְ ַעְצמֹו ׁשום ֵחׁשֶ ַּמְרִגיׁש ּבְ ּ ּ ּ ּ

מֹחֹו ְוִלּבֹו ֲאטוִמים ְולֹא ָיכֹול ְלַכֵון ְכָל', ְּוכו ֲּאִפלו ׁשֶ ּּ ּ ּ לֹוֵמדּ ּל ַמה ׁשֶ ַאף , ּ
ִפיו  כַֹח לֹוַמר ָאז ּבְ ר ּבְ ַּעל ִפי ֵכן ִיְתַגּבֵ ֶּאת ִדְבֵרי ַהְגָמָראּ ָניֹות,ּ  , ִמׁשְ

  .ְוזַֹהרִמְדָרׁש 
  )ה"י אֹות כ'ִנ'ִמְנַחת ָע(

ֶהְחֵלט ִלְלֹמד ָחְכַמת    )יח ב ּבְ ָרֵאל ְמֻחּיָ ׂשְ ל ָאָדם ִמּיִ ּכָ
ָלה  ָלה ְוִאם לֹא ָלַמד ָחְכַמ-ַּהַקּבָ ב , ּת ַהַקּבָ ּהוא ְמֻחּיָ

עֹוָלם ַהֶזה ַעם ּבָ ל ְוָלבֹוא עֹוד ּפַ ְלּגֵ   ְּלִהְתּגַ

ר  ה נֹוַדע ִמִפי סֹוְפִרים וִפי ְסָפִרים ֲאׁשֶ ִּהּנֵ ָלה ּ ִּלּמוד ָחְכַמת ַהַקּבָ ּ
ָרֵאל ֶהְחֵלט ְלָכל ָאָדם ִמִיׂשְ ּהוא ְמֻחָיב ּבְ ּ ְּולו ָלַמד ָאָדם ָכל ַהתֹוָרה , ּ ּ ּ

ֻּכָלה ּ ׁשַ, ּ ַעל ֶפה"ּוָבִקי ּבְ ּס ופֹוְסִקים ּבְ ים , ּ ִמדֹות וְבַמֲעׂשִ ַּגם ְמֻמָלא ּבְ ּ ּ ּ
ָלה ֵני דֹורֹו ְולֹא ָלַמד ָחְכַמת ַהַקּבָ ּטֹוִבים יֹוֵתר ִמָכל ּבְ ּ ּהוא ְמֻחָיב , ּ ּ
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עֹוָלם ַהֶזה ְכֵדי ִלְלמֹד ָרֵזי תֹוָרה ְוָחְכ ְּלִהְתַגְלֵגל ְוָלבֹוא עֹוד ַפַעם ּבָ ּ ּ ּ ּ ַמת ּ
י ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ָהֱאֶמת ִמְדְרׁשֵ ַכָמה ְמקֹומֹות ּבְ ֶזהו מוָבא ּבְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ.  

ָרֵאל ל ָאָדם ִמִיׂשְ ֶהְחֵלט ַעל ּכָ ְּוהוא ִחיוב ָגמור ּבְ ּּ ּ ִלְלמֹד , ּּ
ַרך ַלַתְחתֹו ָפעֹוָתיו ִיְתּבָ ְרֵכי ַהׁשְ אֹוַרְיָתא ְוָכל ּדַ ּוְלָהִבין ָרִזין ּדְ ּ ְּ , ִניםּ

מֹות ֶלָעִתיד ָלבֹוא ׁשָ ַכר ַהּנְ ֵהם ִעַקר ָחְכַמת ָהֱאֶמת וׂשְ ּׁשֶ ּ.  
ָלג ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה( י ְיהוָדה ַאׁשְ ָּהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ַּהְקָדָמה ַלֵסֶפר ִפי ָחָכם, ּּ ּ ּ(  

ּיֹוֵדַע    )יט יִציָרה ַמה ׁשֶ ָלם ֵאיָנם יֹוְדִעים ּבִ ַּחְכֵמי ַהּגֹוִיים ּכֻ ּ
ָרֵאלָקָטן ׁשֶ ִיׂשְ   ּבְ

יֹוֵדַע ָקָטן , ֵּאין ַחְכֵמי ַהגֹוִיים יִציָרה ַמה ׁשֶ ֻכָלם ֵאיָנם יֹוְדִעים ּבִ ּׁשֶ ּ ּּ
ָרֵאל ִיׂשְ ּבְ ָאר ַהָחְכמֹות ִלְהיֹות ֻסָלם ְלָחְכַמת ְיִדיַעת . ׁשֶ ְּותֹוֶעֶלת ׁשְ

  .ַהּבֹוֵרא
ן ַנְחָמן( ה ּבֶ ינו מׁשֶ ְתֵבי ַרְמּבָ, ן"ָהַרְמּבָ, ַּרּבֵ   )ה"ַּעּמוד קנ, ְּתִמיָמה' ַּמֲאָמר תֹוַרת ה, ן"ּכִ

י ִמְצָוה  )כ ִבים ָלַדַעת אֹוָתה ּכִ   ִּהיא ָעֵלינו ַּחּיָ

ַּחָיִבים ָלַדַעת אֹוָתה ִּכי ִמְצָוה ִהיא ָעֵלינו, ּ בָֹת : "ּ ְּוָיַדְעָת ַהיֹום ַוֲהׁשֵ ּ
ם הוא ָהֱאלִֹקים, ְָלָבֶבך ֶאל ִּכי ַהׁשֵ ּ ַחָיִבים ֲאַנ". ּ ְּחנו ֵליַדע ֲּהֵרי ׁשֶ

ְלַבד ֱאמוָנה ּבִ יִדיָעה ְולֹא ּבֶ ִבים ַעל ַהֵלב, ּּבִ ְ ְתַיּשׁ ְדָבִרים ַהּמִ ֶּאָלא ּבִ ּ.  
ה ַחִיים לוָצאטֹו( ינו מׁשֶ ַּרּבֵ ה, ל"ַרְמַחָה, ּּ ָלִלים, ֵסֶפר ִמְלֶחֶמת מׁשֶ   )ט"ַּעּמוד שמ, ּכְ

ָלה ִהיא ַרק ָלַדַעת ַהְנָהָגתֹו ׁשֶ   )כא ל ָחְכַמת ַהַקּבָ ל ָהָרצֹון ּּכָ
  ָהֶעְליֹון

ל ָהָרצֹון ָהֶעְליֹון ָלה ִהיא ַרק ָלַדַעת ַהְנָהָגתֹו ׁשֶ ָּכל ָחְכַמת ַהַקּבָ ַעל , ּ
ִריֹות ָהֵאֶלה ָרא ָכל ַהּבְ ַּמה ּבָ ּ ֶהם? ּ ּוַמה הוא רֹוֶצה ּבָ ּוַמה ִיְהֶיה סֹוף ָכל ? ּ ּ ּ

ים ָכל ַהִגְלגוִל? ִּסיבוֵבי ָהעֹוָלם ְּוֵאיך ִמְתָפְרׁשִ ּ ּ ּּ ר ָלעֹוָלםְ , ּים ָהֵאֶלה ֲאׁשֶ
ֵהם ָכל ָכך ָזִרים ְׁשֶ ּ ַעְצמֹו ִסיבוב ַהְנָהָגה , ּ ֵער ָהָרצֹון ָהֶעְליֹון ּבְ ִּכי ְכָבר ׁשִ ּ ּ

ֵלמות ָגמור ׁשְ ּזֹאת ַהגֹוֶמֶרת ּבִ ּּ ים . ּ ָאנו ְמָפְרׁשִ עוִרים ֵהם ַמה ׁשֶ ְּוֵאֶלה ַהׁשִ ּּ ּ ּ
סֹוד ַהְסִפירֹות ְוָהעֹוָלמֹות   .ּּבְ

ה ַחִיים לוָצאטֹוַרּבֵ( ּינו מׁשֶ ַּדַעת ְתבונֹות ַעּמוד , ל"ַרְמַחָה, ּּ ּ ּ ּ21(  
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ק    )כב ְרָאָתם ִמְלִהְתַעּסֵ ים ִנְמָנִעים ִמּיִ ָתִאים ַהַיתוׁשִ ַּהּפְ ּ ּ
ָחְכַמת ָהֱאֶמת ם ׁשֶֹרׁש ּפֹוֶרה ֹראׁש ְוַלֲעָנה, ּבְ ְוָעְלָתה , ְוִלּבָ

ֶהם ֲחלוַדת ִטיט ְוֶרֶפׁש ְואֹוְמִרים , ָחְכַמת ָהֱאֶמתִלְכּפֹר ּבְ, ּּבָ
ְלַבד יה ּבִ ֵטיה וְלבוׁשֵ ׁשָ תֹוָרה ֶאָלא ּפְ ֵאין ּבַ ּׁשֶ ּ ּּ ּ י , ּ ְוֵאין ָסֵפק ּכִ

א עֹוָלם ַהּבָ   לֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ֵחֶלק ּבָ

ּוַמה ַיֲעׂשו  נו ֶזהּּ ְזַמּנֵ ר ּבִ ים ֲאׁשֶ ַּהְפָתִאים ַהַיתוׁשִ ּ ּ ּ ְהיֹוָתם , ּ ּבִ
ֶחְל ֵמִחים ּבְ ֲעבֹוָדָתםֲחָכִמים ׂשְ ים ּבַ ׂשִ ְּוֵאיָנם יֹוְדִעים ִכי , ָקם ְוׂשָ

ְזַכר ה ַכּנִ ה ֵהם ִנְמָנִעים ִמְלִהְתַעֵסק ּבָ ִּמִיְרָאָתם ִלָכֵנס ּבָ ּ ּּ ּּ ּ ְּוַעל ֵכן ְגָבעֹות , ּ ּ
ֵּאלו ִנְתַקְלְקלו ּ ם ׁשֶֹרׁש פֹוֶרה רֹאׁש ְוַלֲעָנה, ּ ֶהם , ְּוִלּבָ ְוָעְלָתה ּבָ

ָחְכַמת ָהֱאֶמת, ׁשֲּחלוַדת ִטיט ְוֶרֶפ ֵאין , ִּלְכפֹר ּבְ ְואֹוְמִרים ׁשֶ
ְלַבד יה ּבִ ֵטיה וְלבוׁשֵ תֹוָרה ֶאָלא ְפׁשָ ּּבַ ּּ ּ ּּ י לֹא ִיְהֶיה , ּ ְוֵאין ָסֵפק ּכִ

א עֹוָלם ַהּבָ ה ֲעָבַדי יֹאֵכלו ְוַאֶתם "ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר , ָלֶהם ֵחֶלק ּבָ ִּהּנֵ ּ
ִּתְרָעבו ּ."  

ינו ַחִיים ִויַט( ַּרּבֵ ְתֵבי ָהֲאִר, אלּ ַּהְקָדַמת מֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ְזכותֹו ', ֵּעץ ַחִיים ֵחֶלק א, י"ּכִ ּּ ּ
  )ב" י-א "י, ָּיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן

ַתְלמוד   )כג ִעְנַין ָהִעּיון ּבַ ה ּבְ ֵבד ְוָקׁשֶ ּכָ ִּמי ׁשֶ ּמוָטב לֹו , ּּ
יַח ּנִ ּיַ ּנוׁשֶ ָחְכַמת , ּ ֶאת ָידֹו ִמּמֶ   ָהֱאֶמתְוַיֲעֹסק ּבְ

מֹו ַלֲעׂשֹות לֹו  ָמה ְולֹא ִלׁשְ תֹוָרה ִלׁשְ ַּהַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָהעֹוְסִקים ּבַ ּ ּ
ם ָנה, ׁשֵ ָחְכַמת ַהִמְקָרא ְוַהִמׁשְ ְתִחָלה ּבְ ַיֲעֹסק ּבִ ָּצִריך ׁשֶ ּ ּ ּ ְּוַהַתְלמוד ְכִפי  ְ ּ ּ

ְכלֹו ִלְסּבֹל יוַכל ׂשִ ַּמה ׁשֶ ּ ָחְכַמת ְּוַאַחר כֹל ַיֲעסֹק ָלַדַעת ֶאת , ּ קֹונֹו ּבְ
נֹו ,ָהֱאֶמת לֹמֹה ּבְ לֹום ֶאת ׁשְ ִצָוה ָדִוד ַהֶמֶלך ָעָליו ַהׁשָ ּ וְכמֹו ׁשֶ ְּ ּ ּ ַּדע ֶאת "ּּ

ּי ָאִביך ְוָעְבֵדהו"ֱאלֵֹק ִעְנַין ָהִעיון , "ָ ה ּבְ ְּוִאם ָהִאיׁש ַהֶזה ִיְהֶיה ָכֵבד ְוָקׁשֶ ּ ּ ּ

ַתְלמוד יַח,ּּבְ ַיּנִ ּ מוָטב לֹו ׁשֶ ָחְכָמה  ֶאת ָידֹו ִמּ ַחן ַמָזלֹו ּבְ ּבָ ֶּמּנו ַאַחר ׁשֶ ּ ּ
ָחְכַמת ָהֱאֶמת ָאְמרו, זֹאת ְוַיֲעסֹק ּבְ ְּוֶזהו ׁשֶ ֵאינֹו : ּ ָּכל ַתְלִמיד ָחָכם ׁשֶ ּ

ִנים ׁשוב ֵאינֹו רֹוֶאה ת ׁשָ ֲחֵמׁשֶ ַתְלמוד ּבַ ּרֹוֶאה ִסיָמן ָיֶפה ּבְ ּ.  
ינו ַחִיים ִויַטאל( ַּרּבֵ ַּהְקָדַמת מֹוֵרינו ָהַר, ּ ּב ַחִיים ִויַטאל ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמןּ ּ ַער ,ּ  ַעל ׁשַ

ַּהַהְקָדמֹות ַדף ב ּ'(  

יֶהם ֶנֶגד ָהעֹוְסִקים    )כד ִמים ַהּפֹוֲעִרים ּפִ ְתַחּכְ ָכִלים ַהּמִ ַהּסְ
ָלה ָחְכַמת ַהַקּבָ ּאֹוי ָלֶהם וְלֹרַע ַמָזָלם ַעל ִסְכלוָתם , ּּבְ ּּ
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י לֹא ַיְרִויחו , ְּוהֹוֵללוָתם ֵהם ְמִניִאים ֶאת ַעם , ִּמֶזהּּכִ ַרק ׁשֶ
ם ֵמֲעלֹות ְלַהר ָקְדׁשֹו   ַּהׁשֵ

ּוִמָכאן ְתׁשוָבה ַלְסָכִלים ַהִמְתַחְכִמים ּ ּּ , ְוָחְכַמת ָמה ָלֶהם, ּּ
ָלה ָחְכַמת ַהַקּבָ ַּהפֹוֲעִרים ִפיֶהם ֶנֶגד ָהעֹוְסִקים ּבְ ּ ִּכי , ָהאֹוְמִרים ֲעֵליֶהם, ּ

ּוְתמוָנה ֵאיָנם רֹוִאים, יםּקֹול ְדָבִרים ֵהם ׁשֹוְמִע ּאֹוי ָלֶהם וְלרַֹע , ּ
ַּמָזָלם ַעל ִסְכלוָתם ְוהֹוֵללוָתם ּ י לֹא ַיְרִויחו ִמֶזה, ּ ּּכִ ֵהם , ּ ַרק ׁשֶ

ם ֵמֲעלֹות ְלַהר ָקְדׁשֹו ֵ ֲהֵרי ַגם ַמְלֲאֵכי ַמְעָלה , ְמִניִאים ֶאת ַעם ַהּשׁ ּׁשֶ
יִגים ֶעֶצם ַהָכבֹו ְּיֵגִעים ְוֵאיָנם ַמׂשִ ּוֵמרֹב ְתׁשוָקָתם ִמְתַאְמִצים , דּ ּ ּּ

ַּלֲעלֹות ִלְפִנים ִמְמִחָצָתם ם ׁשֹוֲאִגים ַעל ֶדֶרך ָאְמרו, ּ ְּוִהּנָ ְ ַאֲהָבָתה , ּ ּּבְ
ב ָלֶהם ָגָגה ֵיָחׁשֵ ֶגה ָתִמיד ְולֹא ִלׁשְ ִּתׁשְ ּּ.  

ֵתי ֹחֶמר ָעָפר ְיסֹוָדם, ַּאף ׁשֹוְכֵני ּבָ ר ּבְ ב ָלֶהם , ֲאׁשֶ לֹא ֵיָחׁשֵ
ָגָגהְּת ַבח וְגֻדָלה ְוָכבֹוד, ּׁשוָקָתם ִלׁשְ ַּרק ְלׁשֶ ֶרך ְוַכָוָנתֹו , ּ ּדֶ י ַהתֹוֶעה ּבַ ּּכִ ְּ

ֶלך ית ַהּמֶ ְְלַבֵקׁש ֶאת ּבֵ ְּוהוא ְמַחֵזר ָחִליָלה, ּ ֶרך , ּ ְָלַדַעת ֵאיֶזה ַהּדֶ

ן כֹּ ב לֹו, ִיׁשְ ל ַעל ָטְרחֹו, ִּלְצָדָקה ֵתָחׁשֵ ֶלך ְיַקּבֵ ְוְפָרס ֵמֵאת ַהּמֶ ְּוֶזהו . ּ
ֵאין ּבֹו ָסֵפק, ָהֱאֶמת   .ּוַמה ׁשֶּ

ן ָלִביא ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן( ְמעֹון ּבֶ ינו ׁשִ ֶתם ָפז ְלַרּבֵ ֵּסֶפר ּכֶ ּ ּ ר יֹוַחאי,ּ יר ּבַ ר ׁשִ טֹוב ְוַרע ,  ְמַחּבֵ
ָאָדם ְכָלל ּבָ   )ַהּנִ

ַג   )כה ָלה ּבְ ִסְפֵרי ַהַקּבָ ַּהדֹוְבִרים ָעֵתק ַעל ָהעֹוְסִקים ּבְ ֲאָוה ּ
ּובוז ֲּעִתיִדין ִלֵתן ֶאת ַהִדין, ּ ֶזה , ּ ְפֵתיֶהם ּבָ י ֵתָאַלְמָנה ׂשִ ּּכִ

א י דֹוְבֵרי, ּוַבּבָ ֵכר ּפִ י ִיּסָ ֶקר ּכִ ְּוַדי ָלֶהם ִסְכלוָתם ְלֹעֶנׁש , ׁשָ
ם   ַנְפׁשָ

ַגֲאָוה ובוז ָלה ּבְ ִסְפֵרי ַהַקּבָ ְּוַהדֹוְבִרים ָעֵתק ַעל ָהעֹוְסִקים ּבְ ּ ּ ּ ,
ּ ִלֵתן ֶאת ַהִדיןֲעִתיִדין א, ּ ֶזה וַבּבָ ְפֵתיֶהם ּבָ ִּכי ֵתָאַלְמָנה ׂשִ ּ ִּכי ִיָסֵכר ִפי , ּ ּ ּ

ה ְיֵדי ָאָדם דֹוְבֵרי ֱאִליִלים ַמֲעׂשֵ ֶקר ַהִמְתַהְלִלים ּבָ מֹוְפִתים , ּׁשָ ּּבַ
ים ַּהֻמְרָגׁשִ ְגֶלה ְלַסְנְוֵרי ֵעיֵניֶהם, ּ ם ָהרוָחִנ, ְּכִפי ַהּנִ ְּוֶאת ֹפַעל ַהׁשֵ ּ י לֹא ּ

יטו ָמה ַלֻמְרָגׁש, ַּיּבִ ִּכי הוא ְנׁשָ ּ ם, ּּ   .ְּוַדי ָלֶהם ִסְכלוָתם ְלעֶֹנׁש ַנְפׁשָ
ן ָלִביא ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן( ְמעֹון ּבֶ ינו ׁשִ ֶתם ָפז ְלַרּבֵ ֵּסֶפר ּכֶ ּ ּ ר יֹוַחאי,ּ יר ּבַ ר ׁשִ טֹוב ְוַרע ,  ְמַחּבֵ

ָאָדם ְכָלל ּבָ   )ַהּנִ
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ָהָיה ָיכֹו   )כו ַתֵדל ִמי ׁשֶ יג סֹודֹות ַהתֹוָרה ְולֹא ִהׁשְ ּל ְלַהׂשִ ּ ּ ּ
יָגן ין, ְּלַהׂשִ ִדיִנין ָקׁשִ   ִּנדֹון ּבְ

ָידֹו  ֶבֶטן ִאמֹו ֵכן ֵיׁש ְיכֶֹלת ּבְ ְמַלְמִדין אֹותֹו ּבְ ָּכל ֶאָחד ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ
יג ַתֵד. ְּלַהׂשִ יג סֹודֹות ַהתֹוָרה ְוהוא לֹא ִיׁשְ ָהָיה ָיכֹול ְלַהׂשִ ּוִמי ׁשֶ ּ ּּ ל ּּ

יָגן ין, ְּלַהׂשִ ִדיִנין ָקׁשִ   .ִּנדֹון ּבְ
י ֵאִלָיהו ִמִויְלָנה( ַּהָגאֹון ַרּבִ ּ ּ ֵלָמה ֵחֶלק כ, א"ַּהְגָר, ּ   )ד"ֶאֶבן ׁשְ

ָזִכינו ְלאֹור ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש    )כז ֵרינו ַמה טֹוב ֶחְלֵקנו ׁשֶ ַּאׁשְ ּ ּּ ּ ּּ- 
לֹא ָרָאה אֹור ֵסֶפר ַהזַֹהר לֹא ָרָאה אֹור ִמּיָ ִּמי ׁשֶ   ָמיוּ

ֶדה ְוֵאת ָכל ָּהֲאָדָמה ָכל ַּוִיֶצר ְיהָֹוה ֱאלִֹהים ִמן" ַּחַית ַהׂשָ ּ עֹוף  ּ
ַמִים ָלא  ,"ַּהׁשָ א וְסִתיִמין ַעְייִנין ּדְ יִמין ִלּבָ ִאּנון ַאּטִ ַּווי ְלָעְלָמא ּדְ ּ

ָרֵזי ְדאֹוַרְייָתא ְוָלא ָיְדִעין ִלין ּבְ ֶדה ְו. ִּמְסַתּכְ ְּדַוַדאי ַחַית ַהׂשָ ּ ּ עֹוף ּ
ַמִים ִאּנון ַעֵמי ָהָאֶרץ ַּהׁשָ ְתַכח . ּּ ִאֵלין ְדִאּנון ֶנֶפׁש ַחָיה ָלא ִאׁשְ ְּוֲאִפילו ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ

הֹון  ָגלוָתא(ֵעֶזר ּבְ ה ְדִאיהו ִעַמה) ּּבְ ָגלוָתא ְוָלא ְלמׁשֶ ִכיְנָתא ּבְ ִּלׁשְ ּ ּּ ּ ַעד . ּ
ָּכאן ְלׁשֹון ַהזַֹהר ּ.  

ֵרינו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנו ׁשֶ ַּאׁשְ ִאְמֵרי ּ ְָזִכינו ְלאֹורֹו ֵליֵלך ְוַלֲהגֹות ּבְ ּ ּ
ּנַֹעם ִמִזיו זַֹהר ֶעְליֹון אֹור ַהָקדֹוׁש ים, ּ ִּחּכֹו ַמְמַתִקים ְוֻכלֹו ַמְחַמּדִ ּ ּ ,

ֵאין ָלֶהם סֹוף ְוֵקץ  ית ַמִים ׁשֶ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ִכיל ּבְ ְּלָהִבין וְלַהׂשְ ּ
ה ַהֶמְרָכָבה ּוְבַמֲעׂשֵ ּ יב ֶנֶפׁש ֶאל ְְוֵאיך ִלְה, ּ ּיֹות ֶמְרָכָבה ְלִהְתַיֵחד וְלָהׁשִ ּ

ה ְרׁשָ ַּהְמקֹור ַמְחָצָבה ְוׁשָ ּ י. ּ ַנְפׁשִ ַרׁש ּבְ ר ִמי ,ְוזֹאת ֶנְחַלט ְוִנׁשְ  ֲאׁשֶ
לֹא ָרָאה אֹור ֵסֶפר ַהזַֹהר לֹא ָרָאה אֹור ִמָיָמיו ּׁשֶ ּ ּ.  

ינו ְצִבי ִהיְרׁש ִמִזיִדיְטׁשֹוב ְזכותֹו ָיֵגן ָע( ַּרּבֵ ַהֲעלְֹתך, ֲעֶטֶרת ְצִבי, ֵּלינו ָאֵמןּּ ת ּבְ ָָפָרׁשַ ּ(  

ה ִתקון    )כח קֹוֵרא ָהָאָדם עֹוׂשֶ ַּעל ְיֵדי סֹודֹות ַהתֹוָרה ׁשֶ ּ ּּ ּ
ָגלוָתא ִכיְנָתא ּבְ דֹול ִלׁשְ ּּגָ ּ  

לֹא  ָרֵאל ֵפֵרׁש ְדָהִכי ָקָאַמר ְוֵאין ֲעֵליֶהם ַתְרֹעֶמת ׁשֶ ֵסֶפר אֹור ִיׂשְ ּּבַ ּ ּּ ּ
ָּלְמדו ַהסֹוד ְּדִאיּנון ֶנֶפׁש ַחָיה. ּ ּ ט , ּ ֵּהם ַהַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהלֹוְמִדים ַהְפׁשָ ּ ּ

יִחים ַהסֹוד ּוַמּנִ הֹון ,ּ ֲעֵליֶהם ִהיא ַהַתְרֹעֶמת,ּ ַתַכח ֵעֶזר ּבְ ּ ְלִפי ְדָלא ֶאׁשְ ּ ּ
ִכיְנָתא ָגלוָתא ִלׁשְ ּּבְ קֹוֵרא ָהָאָדם עֹו,ּ ַעל ְיֵדי סֹודֹות ַהתֹוָרה ׁשֶ ּ ְלִפי ׁשֶ ה ּ ׂשֶ

ָגלוָתא ִכיְנָתא ּבְ ִּתקון ָגדֹול ִלׁשְ ּּ ּּ ּ.  
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ה ּבוַזְגלֹו( ן מׁשֶ לֹום ּבֶ ְִמְקַדׁש ֶמֶלך ֵחֶלק א, ָּהַרב ׁשָ   )ח"כ' ּ

זַֹהר ַהָקדֹוׁש ֵהן ַרב ֵהן ְמַעט   )כט ְלֹמד ּבַ ּיִ ֵלל ַעד ׁשֶ ּלֹא ִיְתּפַ ּּ  

ע ַעְצמֹו ִלְלמֹד  ּקֶֹדם ַהְתִפָלה ִיְקַבּ ָניֹותּ ְולֹא . זַֹהר ,ּ ְגָמָרא,ִמׁשְ
זַֹהר ַהָקדֹוׁש ֵהן ַרב ֵהן ְמַעט ִיְלמֹד ּבַ ִּיְתַפֵלל ַעד ׁשֶ ּּ ּ ּ.  

הֹור ִסיָמן צ( ְלָחן ַהּטָ   )'ג אֹות ב"ׁשֻ

לֹא   )ל ָחְכָמה זֹו ַמה ׁשֶ ָפָתיו ּבְ ׂשְ לֹא יֹוִציא ּבִ ָּצִריך ִלָזֵהר ׁשֶ ּ ּ ּ ְ

ָראוי ִלְסֹמך ָעָליו ַמע ֵמָאָדם ׁשֶ ְׁשָ ּ  

ִיְהֶי ָּצִריך ׁשֶ תֹוָרה ַפְרֵדְ ּה ָעֵמל ּבַ ֱאַמר "ּ ּנֶ ָמעוִזי"ס ׁשֶ ּאֹו ַיֲחֵזק ּבְ ּ." 
ְהיֹותֹו ֵריק ִיָגלו לֹו ָרֵזי ַהתֹוָרה ּבִ ְּוַאל ַיֲחׁשֹב ׁשֶ ּ ּ ּ ְכִדְכִתיב ָיַהב ָחְכְמָתא ,ּ

לֹא ׁשָ ָחְכָמה זֹו ַמה ׁשֶ ָפָתיו ּבְ ׂשְ לֹא יֹוִציא ּבִ ְּלַחִכיִמין ְוָצִריך ִלָזֵהר ׁשֶ ּּ ּּ ַמע ְ
ָראוי ִלְסמֹך ָעָליו ְֵמָאָדם ׁשֶ ּבִ,ּ   .י ַוֲחֵבָריו"ּ וְכַאְזָהַרת ָהַרׁשְ

י ַחִיים ִויַטאל אֹות י( ָלה ֵמַרּבִ ְּתָנִאים ְלִלּמוד ַהַקּבָ ּ ּ ּ'(  

ָתִבים ֵמָהֲאִר   )לא ְמַעט ֵאיֶזה ּכְ ֵאיָמה ּבִ י "ִלְפָעִמים ִיְלֹמד ּבְ
י ָהעֹוָל אִּזְכרֹונֹו ַצִדיק ִלְבָרָכה ְלַחּיֵ   ם ַהּבָ

ית  ֵראׁשִ ָכל יֹום ּבְ ֵאיֶזה ִסְפֵרי מוָסר ּבְ ֵאיָמה וְבִיְרָאה ּבְ ְּוַיֲעֹסק ּבְ ּ
ָל ְמַעט , ּה ְוחֹוַבת ַהְלָבבֹות"ָּחְכָמה וׁשְ ֵאיָמה ּבִ ְוִלְפָעִמים ִיְלמֹד ּבְ

ָתִבים ֵמָהֲאִר א"ֵאיֶזה ּכְ יק ִלְבָרָכה ְלַחֵיי עֹוָלם ַהּבָ ל  ְוָכ,ּי ִזְכרֹונֹו ַצּדִ
ם ֵ ֵאיָמה וְבִיְרָאה וַפַחד ַהּשׁ ֶּזה ּבְ דֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים ָהָיה  .ּ ּּבַ

עוֵריֶהם ִמָכל ֵחְטא  ָמִרים ִמּנְ מֹות ְקדֹוׁשֹות ְוָהיו ִנׁשְ מֹוֵתיֶהם ְנׁשָ ִּנׁשְ ּ ּ
מֹוֵתיֶהם ְראוִיים וְמֻסָגִלים ִלְלמֹד ָחְכָמה זֹאת,ְוָעוֹון ּ ְוָהיו ִנׁשְ ּ ּ ֲאָבל , ּ
ים ּבַ,ַּעָתה ֵיׁש ָלנו גוף ָעכור ְוחֶֹמר ָעב,ֲּעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ ּ ׁשֶ ּ ּּ ְ ָצִריך ָהָאָדם ,ּ

ָמתֹו ס ַעְצמֹו ִמָכל ֵחְטא וְלַזֵכך ִנׁשְ ְְלַזֵכך וְלַכּבֵ ְּ ּ ּּ ְ ְוָיִבין ָהָאָדם ִאם ִזֵכך .ּ ּ
ר טות ַוֲהָבִלים ַכֲאׁשֶ ר ֵאין ֵיֶצר ָהַרע ְמִסיתֹו ִלׁשְ ָמתֹו ַכֲאׁשֶ ִּנׁשְ ְתִחָלהּּ , ּ ּבִ

ָכל ַפַעם ַהְכָתִבים ְּוָאז יוַכל ִלְלמֹד ּבְ ּ ּ.  

ֱאֶמת  ה ּבֶ ָ ְקֻדּשׁ ְבתֹו ּבִ ך ַמְחׁשַ הו ִאם ְיַזּכֵ ַרך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ְּוַהּשׁ ְּ ְ

ִכְתֵבי ָהֲאִר,ּוְבָתִמים ֲעֵרי ַהָחְכָמה ּבְ ִיְפַתח לֹו ׁשַ ּ ׁשֶ י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה "ּ
ַתֲאוֹות גוָפִניֹות  ,אְּלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ׁש ּבְ ְמֻלּבָ ר לֹא ֵכן ָכל ְזַמן ׁשֶ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ ּ
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ַהְבֵלי ְזַמן לֹום,ּבְ ה לֹו ְמאֹד ָחס ְוׁשָ ַהִלמוד ָקׁשֶ ּ ׁשֶ ּ ְָצִריך ָהָאָדם ְלַזֵכך . ּ ְּ
ִלמוד ּגופֹו ְוַנְפׁשֹו ּבְ ּּ ִלמוד ַה,ּ ְזַכר ְלֵעיל ּבְ ּ ַכּנִ ּ ּ ַּגם ִדְב, פֹותּתֹוְס ְוְּגָמָראּ ֵרי ּ

ּבַ ָמתֹוְּגָמָראַּאָגָדה ׁשֶ ְ ֵהָמה ְמֻסָגִלים ְמאֹד ְלַזֵכך ִנׁשְ ּ ּּ.  
י ֱאִליֶמֶלך ִמִליֶז( ַּהְנָהגֹות ָהָאָדם ֵמָהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ְ ְּנְסק ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן'ּ   )ו-ה- אֹות ד,ּ

ּבִ   )לב ֲעֵרי ַהָחְכָמה ַעל ָהַרׁשְ ִּנְפְתחו ׁשַ ְלָהִאיר ְלָכל , י"ּ
ִמים ָרֵאל ַעד ֵקץ ַהּיָ   ִיׂשְ

ּבִ יֵמי ַרׁשְ ְמָעָרה, י"ַרק ּבִ ר ָהָיה ּבַ ָנה ֲאׁשֶ ֵרה ׁשָ לֹׁש ֶעׂשְ , ַּאֲחֵרי ׁשְ
ֲעֵרי ַהָחְכָמה ָעָליו ִּנְפְתחו ׁשַ ָרֵאל ַעד ֵקץ ַהָיִמים, ּ   .ְּלָהִאיר ְלָכל ִיׂשְ

ה ַחִיים לוָצאטֹו( ינו מׁשֶ ַּרּבֵ ּמָ, ל"ַרְמַחָה, ּּ   )ג"ַּעּמוד י, רֹוםַּאִדיר ּבַ

ּבִ   )לג ר ֵסֶפר ַהזַֹהר"ַרׁשְ יַע , ּי ִחּבֵ ר ִהּגִ ְלִפי ַהֶהָאָרה ֲאׁשֶ
ָעָרה ּמְ ִהָתְקנֹו ּבַ   ֵּאָליו ּבְ

ּבִ ה ַרׁשְ ר ֵסֶפר ַהזַֹהר"ִהּנֵ ר ִהִגיַע ֵאָליו , ּי ִחּבֵ ְּלִפי ַהֶהָאָרה ֲאׁשֶ
ְמָעָרה ִהָתְקנֹו ּבַ ּּבְ ְּוִעְנָינֹו ִחּבור ַעל ַהתֹו, ּ ָּרה ְמָבֵאר סֹודֹות ְגדֹוִלים ְלִפי ּ

ִּסְדֵרי ַהתֹוָרה ַעְצָמה ר ַנֲעׂשו ִמן ָהֲאֵחִרים. ּ ָאר ַהְסָפִרים ֲאׁשֶ ּוׁשְ ְּכגֹון , ּּ
ֵּסֶפר ְיִציָרה וִפְרֵקי ֵהיָכלֹות ְוַכיֹוֵצא ר ָלִראׁשֹוִנים. ּ , ְּוָכל ַהְסָפִרים ֲאׁשֶ

ְ ִסְפָרא ְדִחּנוך,ְּכגֹון ֵסֶפר ָרִזיֵאל ּ ֵּאיָנם ַעל ַהתֹוָרה וְלִפי ִסְדָרי , ּ ְוַכיֹוֵצאּ ּ
  .ּתֹוָרה

ֵברור ַרב  ַּאך ֶזהו ִחּבור ָגדֹול ְונֹוָרא ַהְמַגֶלה עֶֹמק ַהּסֹודֹות ּבְ ּ ּּ ּ ְ

ַּעל ַהתֹוָרה ַעְצָמה ְפִניִמיוָתה, ּ ְּוֶזהו ִנְקָרא ִגלוי ַהתֹוָרה ּבִ ּ ּ ּּ ּ ּ ָעִתיד , ּ ְּכמֹו ׁשֶ
רוך ה ְַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ֶיֶתר ְפִניִמיות ֲעֻמָקה ַגם ֵכן ּ ּוא ְלַגלֹות ַהתֹוָרה ַעְצָמה ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ

  .ֶלָעִתיד ָלבֹוא
ה ַחִיים לוָצאטֹו( י מׁשֶ ינו ַרּבִ ַּרּבֵ רֹום, ל"ַרְמַחָה, ּּ ּמָ   )ד"ַּעּמוד כ, ַּאִדיר ּבַ

ל    )לד דֹול ׁשֶ ַתח ַהּגָ ה ַעל ַהתֹוָרה ֶזה ִנְקָרא ַהּפֶ ֲעׂשָ ַּהזַֹהר ַהּנַ ּ
ָל ּלות ַהתֹוָרהּכְ ּ  

ר יֹוַחאי ְמַגֶלה סֹודֹות ַהתֹוָרה ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְּוָהָיה ַרּבִ ַוֲחֵבִרים , ּ
ִחּבור ֶזה ִרים ִעמֹו ִלְהיֹות ּבְ יִבים ְלקֹולֹו וִמְתַחּבְ ַּמְקׁשִ ָּכל ֶאָחד עֹוֶנה , ּּ
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ִא. ֶחְלקֹו ָנה ַעל ְיֵדי ַהַתּנָ ית ַהִמׁשְ ֲעׂשֵ ּנַ ְּכמֹו ׁשֶ ּ נו, יםּ ר ְּוַרּבֵ ּ ַהָקדֹוׁש ִחּבֵ
ָנה ה ֵמֵהם ֵסֶפר ַהִמׁשְ ְּסָבַרת ֻכָלם ְוָעׂשָ ּּ.  

ֵני  ר ֵסֶפר ָכלול ִמַמַאְמֵרי ָכל ּבְ ְיֻחּבַ ר יֹוַחאי ׁשֶ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ָּכך ָרָצה ַרּבִ ּ ּ ּּ ּ ְ

יָבתֹו ר ַעל ַהתֹוָרה, ְיׁשִ ְּוִיְהֶיה ַהֵסֶפר ְמֻחּבָ ִרים ַעל . ּ ִּכי ַהִחּבוִרים ְמַדּבְ ּ
ה ַעל ַהתֹוָרה ֶזה ִנְקָרא ַהֶפַתח , ְּנָיִנים ְפָרִטיםִע ֲעׂשָ ַּאך ַהזַֹהר ַהּנַ ּ ּ ְ

ָללות ַהתֹוָרה ל ּכְ ַּהָגדֹול ׁשֶ ּ ְמעֹון ּבַ. ּ י ׁשִ ה ַרּבִ י רְוִהּנֵ ּ יֹוַחאי ִצָוה ְלַרּבִ
רו ַהֲחָכִמים ר ְיַדּבְ א ִלְהיֹות כֹוֵתב וְמַסֵדר ֶאת ָכל ַהְדָבִרים ֲאׁשֶ ַּאּבָ ּּ ּּ ֵני ּ  ּבְ

יָבה ֵהם, ַהְיׁשִ ָכל ְזַמן וְזַמן וְבָכל ָמקֹום ׁשֶ ּּבְ ֶּאת ַהכֹל ְיַסֵדר ְלִפי ֵסֶדר , ּ ּ
  .ַּהתֹוָרה

ה ַחִיים לוָצאטֹו( י מׁשֶ ינו ַרּבִ ַּרּבֵ רֹום, ל"ַרְמַחָה, ּּ ּמָ   )ד"ַּעּמוד כ, ַּאִדיר ּבַ

ַנע ִמׁשו   )לה ָחְכָמה זֹו לֹא ִיּמָ ֵאין לֹו ָיד ּבְ ַּאף ִמי ׁשֶ ִסְפֵרי ּ ט ּבְ
ִלים   ַהְמֻקּבָ

ִלים ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ְוִסְפֵרי ַהְמֻקּבָ ְּוָהָרִגיל ּבְ ּ ּ ֵעיָניו ִיְרֶאה ,ּ  ּבְ
ּוְלָבבֹו ָיִבין גֶֹדל ַמֲעַלת ָחְכָמה זֹו ּ וְלפום ַצֲעָרא , ְוִיְמסֹר ַנְפׁשֹו ָעֶליָה,ּ ּ

ָחְכָמ ָאְמָנם .ַאְגָרא ֵאין לֹו ָיד ּבְ וט ַאף ִמי ׁשֶ ַנע ִמּשׁ ּה זֹו לֹא ִיּמָ
ָוַנת ַהְתִפלֹות וְבָרכֹות וִמְצוֹות ים ּכַ ִלים ַהְמָפְרׁשִ ִסְפֵרי ַהְמֻקּבָ ּּבְ ּ ּ ּּ.  

ִזְכרֹו ִכי ֵהם ְדָבִרים ָהעֹוְמִדים  ה ִיְתַלֵהב ִלּבֹו ּבְ ַעת ַמֲעׂשֶ ׁשְ ִּכי ָאז ּבִ ּ ּ
ל עֹוָלם ָעמֹק ָעמֹק ְוָגבֹוַה ֵמַעל ָגבֹו רומֹו ׁשֶ ּּבְ ּ ה ַהּבֹוֶנה .ַּהּ ֵרי ְילוד ִאׁשָ ּ ַאׁשְ ּ

ל ְפָרס ְתִפָלתֹו ְלַקּבֵ ַמִים ֲעִליֹוָתיו ְולֹא ְיֵהא עֹוֵבד ּבִ ׁשָ ּּבַ ּ ּ ּ ַרק ְיַכֵון ְלַתֵקן ,ּ ּ
ר ים ֲאׁשֶ ן ָלַדַעת ְקדֹוׁשִ ְרׁשָ ׁשָ ַּהְדָבִרים ׁשֶ ָאֶרץ ֵהָמה ְוַאִדיֵרי ָכל ּ ּּבָ  ֶחְפִצי ּּ

ה ָיֵדינו ְיכֹוֵנן ָעֵלינו,ְצַעק ְוִלּבֹו ָלמֹו ָאב ִי,ָבם ַמֲעׂשֵ ּ ׁשֶ ּ ּ.  
ַאל(   )ְ ֵעֶרך סֹוד,ּ ַמֲעֶרֶכת ְגדֹוִלים,ַּחִיים ׁשָ

לֹו   )לו ָּחָכם ֶאָחד ָמַכר ֵסֶפר ַהזַֹהר ׁשֶ ַלְיָלה , ּ ְּוָחַלם לֹו ּבַ
קֹוִרין אֹותֹו  ֵהָמ'ּׁשֶ ֵהָמ '-' ה"ּבְ י ֵתבֹות ּבִ'ה"ּבְ ַּעְרָת 'ּ ָראׁשֵ

ִית'ַה ן'ּקֶֹדׁש ִמ'ַה ְּוָהַלך ְוֶהֱחִזיר ַהזַֹהר, ּבַ ְ  

ן ֵסֶפר ְכִתיַבת ָיד ָיׁשָ ְּדָחָכם ֶאָחד ָהָיה לֹו ֵסֶפר ַהזַֹהר , ָּרִאיִתי ּבְ ּ
ֵהָמה. ּוְמָכרֹו ּוַבַלְיָלה ָהָיה ְמַצֲעִרין אֹותֹו ְוקֹוִרין אֹותֹו ּבְ ּ וַביֹום ִסֵפר ,ּ ּ ּ

ָמַכר ַהזַֹהר ְוֶזהו ,ַּהֲחלֹום ְוָאַמר לֹו ַתְלִמיד ָחָכם ֶאָחד ּ ִכי הֹוִכיַח אֹותֹו ׁשֶ ּ ּ ּ
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ֵהָמ י ֵתבֹות ,ה"ּבְ ִית'ַה ן'ִמּקֶֹדׁש 'ַהַּעְרָת 'ּבִּ ָראׁשֵ ְמעֹו ָהַלך ,ּבַ ְ וְכׁשָ ּ
ֵסֶפרַּעד ָכאן, ְּוֶהֱחִזיר ַהזַֹהר ּ ָכתוב ּבַ ּ ּ.  

ּא ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן"ְּדַבׁש ְלִפי ְלַהִחיָד(   )' ד- '  ַמֲעֶרֶכת ב,ּ

דֹוִלים   )לז ֲחלֶֹקת ַעל ַהַצִדיִקים ַהּגְ ַּהּמַ ּ  

ָכל דֹור ָודֹור ִמְתַרּבֶ ּה וִמְתָגָרה ַמֲחלֶֹקת ַעל ַהַצִדיִקיםּּבְ ּ ּ ְּוַעל ִפי ֹרב , ּ
ִּעַקר ַהַמֲחלֶֹקת ַעל ֵאלו ַהַצִדיִקים ָהעֹוְסִקים ְלָקֵרב ְנָפׁשֹות ָהְרחֹוִקים  ּ ּ ּ ּּ

ַרך ם ִיְתּבָ יֹוֵתר ְלַהׁשֵ ְּבְ ִמַדת ַהִדין ִמְתָגָרה ְמאֹד ּבְ, ּ ֵּמֲחַמת ׁשֶ ּ ּ  ּלוֵאּ
ְזַכר ְלֵעילֹוׁשָפַהְנ ֵלב ָהעֹוָלםאַּעל ֵכן ִנְכָנס ִטיָנ. ּת ַהּנִ  ְוִלְפָעִמים ִנְכָנס , ּבְ

ְזָכִרים ְלֵעיל ֵלב ְגדֹוֵלי ַהַצִדיִקים ַלֲחלֹק ַעל ַהַצִדיִקים ַהּנִ ַּגם ּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ ,
ֵאיָנם ִמְתַנֲהִגים ָכָראוי, ַהְמָקְרִבים אֹוָתם ְמֻדֶמה ָלֶהם ׁשֶ ַּעד ׁשֶ ּ ּ ְוֶזה . ּ

ָבִטים ַעל יֹוֵסף  ָחְלקו ַהׁשְ ִחיַנת ַהַמֲחלֶֹקת ׁשֶ ל ִמּבְ ַתְלׁשֵ ך וִמׁשְ ִּנְמׁשָ ּּ ּּ ְ

ַּהַצִדיק ּ.  
ֶרְסֶלב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו( ינו ַנְחָמן ִמּבְ ַּרּבֵ ּ ָלׁש, ּ ִּלקוֵטי ֵעצֹות ַהְמׁשֻ ּ ִּהְתָקְרבות ֵגִרים ְוֵחֶלק , ּ

  )ז"ט, ְרחֹוִקים

ר ָנׁש   )לח רו ְלָכל ּבַ ֵּאלו ַהּסֹודֹות לֹא ֶאְתַמּסְ ּ ּ ֶאָלא ,ּ
ָדָרא ָדָרא אֹו ְתֵרי ּבְ יִלים ַחד ּבְ ּכִ ׂשְ ְמעֹון , ַּהּמַ י ׁשִ ּוְבדֹור ַרּבִ

ְבָעה ַהֲחֵבִרים ּלֹא ִנְמְצאו ֶאָלא ׁשִ ּ.  
ה קֹוְרדֹו"ַמַרָה( ינו ָהַרב מׁשֶ ַָדע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביך, ירֹוֵבּק ַרּבֵ ּ(  

ֵסֶפר ַהזַֹהר ֵליַדע ְמקֹור ָהאֹור    )לט ן ּבְ ַע ִעִתים ְלַעּיֵ ִּלְקֹבּ ּ
  ָּמתֹוק הוא ָלֵעיַנִים

ים ְכִגיִלי  לֹום ֲחֵבַרי ֲאָנׁשִ אִתי ִלְדרֹׁש ׁשְ ִלְהיֹות ֲחֵרִדים ִּאי ָלזֹאת ּבָ
ַע ָלֶהם ִעִתים ְלַעֵי ם ִלְקבֹּ ֵ ַבר ַהּשׁ ַּעל ּדְ ֵסֶפר ַהזַֹהר ֵליַדע ְמקֹור ּ ּן ּבְ

  .ָּהאֹור ָמתֹוק הוא ָלֵעיַנִים
ַעל ֲעֶטֶרת ְצִבי ִמִזיִדיְטׁשֹוב( ּסור ֵמַרע ַדף ד, ּּבַ ּ(:  
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ר עֹוד ְלַהִציל  )מ ֶאְפׁשָ ם וְלַהִציל ַמה ׁשֶ ֵּעת ַלֲעׂשֹות ַלַהׁשֵ ּּ ּּ ,
ֶקֶרב ָהָע ָלה ּבְ ֵדר ְלָהִפיץ ָחְכַמת ַהַקּבָ   םָּלֵצאת ֵמַהּגָ

ר מוַסר ִכְליֹוַתי ִיְרְדֵפִני יֹום יֹום ֶּזה ְזַמן ַרב ֲאׁשֶ ּ ָּלֵצאת ִמִגְדִרי , ּ
ת וִביִדיַעת  ַמת ַהַיֲהדות ְוַהּדָ ְדַבר ִנׁשְ ר ֵאיֶזה ִחּבור ְיסֹוִדי ּבִ ּוְלַחּבֵ ּ ּ ּּ

ֶקֶרב ָהָעם ָלה ְוַלֲהִפיצֹו ּבְ ְּמקֹוִריות ָחְכַמת ַהַקּבָ ּ יגו , ּ ַיּשִׂ אֶֹפן ׁשֶ ּּבְ ּ
ל עֹוָלם  רומֹו ׁשֶ ָבִרים ָהעֹוְמִדים ּבְ ְכַלל ַהּדְ רות ַוֲהָבָנה ּבִ ִּמתֹוכֹו ֶהּכֵ ּ ּ

ָראוי ָאְפָים ְוִצְביֹוָנם ָהֲאִמִתי, ּּכָ   .ּּבְ

ָרֵאל ִיׂשְ עֹוָלם ְמֶלאֶכת ַהְדפוס, ּוְלָפִנים ּבְ ְתַגְלָתה ּבָ ּנִ ֶטֶרם ׁשֶ ּּבְ ּ ּ לֹא , ּ
נו ְסָפִרים ְמֻזָיִפ ִקְרּבֵ ָּהיו ּבְ ּ ַמת ַהַיֲהדות ְוכוּ ִעְנָיִנים ַהּנֹוְגִעים ְלִנׁשְ ּים ּבְ ּ ּ ,'

ְלִתי ַאְחַראי ַעל ְדָבָריו ר ּבִ נו ְמַחּבֵ ִקְרּבֵ ִכְמַעט לֹא ָהָיה ּבְ ִּמׁשום ׁשֶ ּ ּ ּּ ְוזֹאת , ּ
ִּמַטַעם ָפׁשוט ּ ְלִתי ַאְחַראי ַעל ִפי רֹב ֵאיֶנּנו , ּ ה ָאָדם ּבִ ִּכי ִהּנֵ ּ ּ ּ
ר ִחּבור ְל, ֵמַהְמֻפְרָסִמים ִמְקֶרה ָיָצא ֶאָחד ְוֵהִעיז ָפָניו ְלַחּבֵ ִּפיָכך ִאם ּבְ ּ ְ

ֲּהֵרי לֹא ָהָיה ְכַדאי ְלׁשום ַמְעִתיק ְלַהְעִתיק ֶאת ִסְפרֹו, ָּכֶזה ּ ּ ִּכי לֹא , ּ
ר ָעָלה ָכָרִגיל ְסכום ָחׁשוב ַכר ִטְרָחתֹו ֲאׁשֶ ְלמו לֹו ׂשְ ְּיׁשַ ּ ּּ ָהָיה , ּ ְוִנְמָצא ׁשֶ

ָפטֹו  ָּחרוץ ֵמֵאָליו ְלֵהָאֵבד ִמתֹוך ַהָקָהלִּמׁשְ ְ ּ ּ.  

ר  ּוָבֵעת ַהִהיא ַגם יֹוְדֵעי ָדָבר לֹא ָהָיה ָלֶהם ׁשום ִעְנָין וְתִביָעה ְלַחּבֵ ּ ּּ ּ
ְזַכר ְלֵעיל ְּסָפִרים ֵמַהסוג ַהּנִ ּ ַהְיִדיעֹות ַהָללו ֵאיָנן ְנחוצֹות ,ּ ּ ִמׁשום ׁשֶ ּ ּּ ּ

ְֶאָלא ְלֵהֶפך ָהָי, ַלֲהמֹון ָהָעם ַחְדֵרי ּ ּה ָלֶהם ִעְנָין ְלַהְסִתיר ַהָדָבר ּבְ ּ
ְּכבֹוד ֱאלִֹקים ַהְסֵתר ָדָבר"ִּמַטַעם , ֲחָדִרים ּ ִּכי ִנְצַטִוינו ְלַהְסִתיר ֶאת , "ּ ּ ּ ּ

ֵאיָנם ְצִריִכים ָלה אֹו ֵאיָנם  ַמת ַהתֹוָרה ְוָהֲעבֹוָדה ֵמאֹוָתם ׁשֶ ִּנׁשְ ְּכַדִאִייםּ ּ 

ה , ָּלה ל ְּולֹא ְלַזְלֵזל ּבָ ַחלֹונֹות ַרֲאָוה ְלֻעַמת ַתֲאָוָתם ׁשֶ ּוְלַהִציָגה ּבְ ּ ּ ּ ּּ
ֲעֵלי ִהְתָפֲארות ֲאֻרּבֹות אֹו ּבַ ַּהִמְסַתְכִלים ּבַ ּ ּ ִּכי ֵכן ְכבֹוד ֱאלִֹקים ְמַחֵיב , ּּ ּ ּ

  .ּאֹוָתנו

ִרים  עֹוָלם ְוֵאין ַהְמַחּבְ ָטה ּבָ ְמֶלאֶכת ַהְדפוס ִנְתַפׁשְ ּאוָלם ֵמֵעת ׁשֶ ּּ ּ ּּ
ל ַהֵסֶפרְצִריִכי ּם יֹוֵתר ַלַמְעִתיִקים ִדְבֵריֶהם ְוִנְתַמֵעט ַהְמִחיר ַהָגבֹוַה ׁשֶ ּּ ּ ּּ ּ ,

ֶרך ַגם  ה ִעם ֶזה הוַכן ַהּדֶ ִּהּנֵ ְ ִריםַלּ יֶהם  ְמַחּבְ ְלִתי ַאְחָרִאים ְלַמֲעׂשֵ ּּבִ
ם ְלַפְרָנָסה וְלָכבֹוד ְוַכּדֹוֶמה ָכל ֲאַות ַנְפׁשָ ְוֶאת , ַּלֲעׂשֹות ְסָפִרים ּכְ

ּבֹוןֶע ֶחׁשְ ה ְיֵדיֶהם ֵאיָנם ְמִביִאים ּבַ יטו ,ֶצם ַמֲעׂשֵ ּ וְלפַֹעל ְיֵדיֶהם לֹא ַיּבִ ּ
  .ְּכָלל
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ּוֵמָהֵעת ַהִהיא ִהְתִחילו ְלִהְתַרּבֹות ַהְסָפִרים ַגם ִמן ַהסוג ָהָאמור  ּ ּ ּּ ּ ּ
ָלה ֶפה ֶאל ֶפה ֵמַרב ֻמְסָמך ְלָכ, ְלֵעיל ִלי ׁשום ִלמוד ְוַקּבָ ר ּבְ ְֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ ַוֲאִפלו ,ְךּּ ּ

ָיכות  ֵיׁש ָלֶהם ׁשַ ָכל אֹוָתם ַהְסָפִרים ַהַקְדמֹוִנים ׁשֶ ֶחְסרֹון ְיִדיָעה ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ
ַּלסוג ַהֶזה ּ ָר, ּ ֵריֶהם ומֹוִציִאים ְסָברֹות ִמָדָמם וְבׂשָ ּהֹוְלִכים ְמַחְבּ  םּּ

ַּעְצָמם וִמָכל ּבוֵקי ְסִריֵקי ל, ּּ רומֹו ׁשֶ ְּותֹוִלין ַהְדָבִרים ּבְ ֶזה ּ ּ עֹוָלם ְלַצֵיר ּבְ
יר ַמת ָהֻאָמה ְוָכל אֹוָצָרה ַהַכּבִ ִּנׁשְ ְּוִכְכִסיִלים לֹא ֵיְדעו ְלִהָזֵהר ַגם ֵאין . ּּ ּ ּ

ְָלֶהם ֶדֶרך ֵליַדע זֹאת ׁשֹות, ּ ּבָ ר ְמִביִאים ְלדֹורֹות ֵדעֹות ְמׁשֻ , ֲּאׁשֶ
ּוִבְתמוַרת ַתֲאוֹוֵתיֶהם ַהְקַטְנַטּנֹות חֹוְטִאים וַמֲחִט ּ ּּ ים ּ יִאים ֶאת ָהַרּבִ

  .ְלדֹורֹות

ֶאֶלף    )מא ֶרת ּבְ ָלה ִנְמֵצאת ְסגוָרה וְמֻסּגֶ ָּחְכַמת ַהַקּבָ ּ ּ
  ִּעְזָקאֹות ַעד ַהּיֹום ַהֶזה

י ַגם ָתְקעו ֶאת , ְּוַלַאֲחרֹוָנה ֶהֱעלו ַצֲחָנם ַמְעָלה ַמְעָלה ּּכִ ּ ּ
ָלה ָחְכַמת ַהַקּבָ ִּצָפְרֵניֶהם ּבְ ים ֵלב ֲאׁשֶ, ּ ִלי ָלׂשִ ר ָחְכָמה זֹאת ִמּבְ

ֶאֶלף ִעְזָקאֹות ַעד ַהיֹום ַהֶזה ִּנְמֵצאת ְסגוָרה וְמֻסֶגֶרת ּבְ ּ ּ ּ ר , ּ ַעד ֲאׁשֶ
ָמעוָתה ָהְראוָיה ַמׁשְ תֹוָכה ְלָהִבין ַאף ִמָלה ַאַחת ּבְ ֵּאין יֹוֵצא וָבא ּבְ ּ ּ ּ ּּ, 

ין ִמָלה ַאַחת ַלֲחֶבְרָתה ר ּבֵ ְּוֵאין ָצִריך לֹוַמר ֵאיֶזה ֶקׁשֶ ּ ּ ָכל ַהְסָפִרים ִּכ, ְ ּי ּבְ
ֶהם זוַלת ְרָמִזים ַדִקים רו ִעם ַהיֹום ֵאין ּבָ ְתַחּבְ ּנִ ָּהֲאִמִתִיים ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ר , ּ ֲאׁשֶ

ל  ִביל ַתְלִמיד ֵמִבין ִמַדְעתֹו ְלַקּבֵ ׁשְ דַֹחק ָגדֹול ֵהָמה ַמְסִפיִקים ַרק ּבִ ּּבְ ּּ ּ ּּ
ל וֻמְסָמך ְלָכך ם ִמִפי ָחָכם ְמֻקּבָ ְֵפרוׁשָ ְ ּ ּּ ּ.  

ה ַגם ְוִה ָנה ִקפֹוז ַוְתַמֵלט וָבְקָעה ְוָדְגָרה ְבִצָלה"ּּנֵ ָמה ִקּנְ ּׁשָ ּּ ּ ּּ ּ" 
ם ַמְטַעִמים ָכֵאֶלה  ים ׁשָ ר עֹוׂשִ ָיֵמינו ֵאֶלה חֹוְבֵרי ָחֶבר ֲאׁשֶ ְּוִנְתַרּבו ּבְ ּּ ּ ּ ּ

ֶהם ֵהָמה ְלגַֹעל ֶנֶפׁש ְלָכל ַהִמְסַתְכִלים ּבָ ּׁשֶ ּ ַיְפִליגו ע. ּּ ְּוֵיׁש ֵמֶהם ׁשֶ ֹוד ּ
ַּלֲעלֹות ַעל ֹראׁש ַהִפְסָגה י ,ּ ּ ְולֹוְקִחים ָלֶהם ָמקֹום ָהָראוי ְלָראׁשֵ

ין ִסְפֵרי ַהַקְדמֹוִנים , ַּהדֹורֹות ים ַעְצָמם ְכיֹוְדִעים ְלָבֵרר ּבֵ עֹוׂשִ ּׁשֶ ּ
ּ ְלהֹורֹות ַלִצּבור ֵאיֶזה ֵסֶפר ָראוי ַלֲהגֹות ּבֹו ,ְוָהִראׁשֹוִנים ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּ ּ

ָמֵלא ִדְבֵרי ֲהָזָיהְו ֵאינֹו ְכַדאי ְלַטֵפל ּבֹו ִמׁשום ׁשֶ ֵּאיֶזה ֵסֶפר ׁשֶ ּ ּ ּּ  ַחס ,ּ
לֹום ָזיֹון ָוֶקֶצףּוְכַד, ְוׁשָ   .ּי ּבִ

ֶלת  רור ַהזֹאת ְמֻיֶחֶסת וֻמְגּבֶ י ַעד ַעָתה ָהְיָתה ְמֶלאֶכת ַהּבֵ ּּכִ ּ ּּ
י ּדֹורֹות ָרה ָראׁשֵ הְּוַעָתה ִנְבָע, ַרק ְלֶאָחד ֵמֲעׂשָ ִּרים ִיְתַעְללו ּבָ ּ ּ .
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ְתִפיַסת ָהִעְנָיִנים ָהֵאֶלה ה ְמאֹד ַדַעת ַהִצּבור ּבִ ׁשָ ַתּבְ ּוְלִפיָכך ִנׁשְ ּ ּּ ּ ּ ְועֹוד , ְ
ר ַדי  ב ְלַעְצמֹו ֲאׁשֶ ל ַקלות ַדַעת ְוָכל ֶאָחד חֹוׁשֵ ּנֹוָסף ִכי נֹוְצָרה ֲאִויָרה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ַעת ַהְפַנאי ְלִה ׁשְ ְסִריָקה ַאַחת ּבִ ָגִבים ּלֹו ּבִ ְדָבִרים ִנׂשְ ְּתּבֹוֵנן וְלַבֵקר ּבִ ּ ּ
ֵּאלו ַמת , ּ יָעף ַעל ָכל עֹוַלם ַהָחְכָמה ַהָגבֹוַה וְמקֹוִריות ִנׁשְ ְּועֹוְבִרים ּבִ ּ ּּ ּ ּ

ִטיָסה ַאַחת ְכמֹו ַהַמְלָאך ַהּנֹוָדע ְַהַיֲהדות ּבְ ּ ּ ּ ּומֹוִציִאים ַמְסָקנֹות ָכל , ּ ּ
ֶּאָחד ְלִפי ֲהַלך רוחֹו ְ.  

הֹוִציאו אֹוִתי ִמחוץ ְלִגְדִריְּוֵאֶל ּבֹות ׁשֶ ּה ֵהן ַהּסִ י , ּ ְּוֶהְחַלְטִתי ּכִ
ר עֹוד ְלַהִציל ֶאְפׁשָ ם וְלַהִציל ַמה ׁשֶּ ֵ ֵּעת ַלֲעׂשֹות ַלַהּשׁ ּ ְלִתי ַעל . ּ ְּוִקּבַ

קֹוִריות ַהּנֹוַגַעת ַלּסוג ָהָאמור  עור ְמֻסָים ֵמַהּמְ ַּעְצִמי ְלַגלֹות ׁשִ ּ ּ ּּ ּ ּ
ֶקֶרב ָהָעםְוַלֲהִפיצ   .ֹו ּבְ

ָלג ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה( י ְיהוָדה ַאׁשְ ָּהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ   )ַמֲאָמר ֵעת ַלֲעׂשֹות, ּּ

ּבִ   )מב יׁש ַהְדָבִרים "ַרׁשְ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהָיה ּבֹו ּכַֹח ְלַהְלּבִ
ם ים, ּוְלָדְרׁשָ ם ָלַרּבִ ַאף ִאם ִיְדְרׁשֵ ֹאֶפן ׁשֶ ָּלא לֹא ְיִביֵנם ֶא, ּבְ

ָראוי ַלֲהִביָנם ִּלְכֹתב ֵסֶפר ַהזַֹהר" ְּרׁשות"ָּלֵכן ִנָתן לֹו , ִּמי ׁשֶ ּ  

ּבִ ַער ַמַאְמֵרי ַרׁשְ ֵסֶפר ׁשַ ה ָדָבר ֶזה ְמבָֹאר ּבַ ִּהּנֵ י ִזְכרֹונֹו "י ְלָהֲאִר"ּ
ָפִטים זַֹהר, ִלְבָרָכה ת ִמׁשְ ָפָרׁשַ מֹו, ַּדע: ְוֶזה ְלׁשֹונֹו. 'ַּדף ק, ּּבְ ת ִּכי ִנׁשְ

ִחיַנת אֹור ַהַמִקיף ַּהַצִדיִקים ֵיׁש ֵמֶהם ִמּבְ ּ ּ ִחיַנת . ּ ֵהם ִמּבְ ְוֵיׁש ֵמֶהם ׁשֶ
ֵהם ִמַצד אֹור ַמִקיף. ּאֹור ְפִניִמי ְּוָכל אֹוָתם ׁשֶ ר , ּ ֶהם כַֹח ְלַדּבֵ ֵּיׁש ּבָ

ִנְסָתרֹות ְוסֹודֹות ַהתֹוָרה ֶדֶרך ִכסוי ְוֶהְעֵלם ָגדֹול ּּבְ ּּ ּ ְ ּ ּ לֹ, ּ ְּכֵדי ׁשֶ ּא יוְבנו ּ ּ
ָראוי ַלֲהִביָנם ֶּאָלא ְלִמי ׁשֶ ּ.  

לֹום ָ ר יֹוַחאי ָעָליו ַהּשׁ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ה ַרּבִ ָמתֹו , ְוִהּנֵ ָהְיָתה ִנׁשְ
ִקיף ִּמַצד אֹור ַהּמַ ם. ּ ָבִרים וְלָדְרׁשָ יׁש ַהּדְ , ְּוָלֵכן ָהָיה ּבֹו ּכַֹח ְלַהְלּבִ

ים ם ָלַרּבִ ַאף ִאם ִיְדְרׁשֵ אֶֹפן ׁשֶ ָראוי לֹא, ּבְ ּ ְיִביֵנם ֶאָלא ִמי ׁשֶ ּ
ִּלְכתֹב ֵסֶפר ַהזַֹהר" ְּרׁשות"ְּוָלֵכן ִנָתן לֹו . ַלֲהִביָנם " ְּרׁשות"ְּולֹא ִנָתן . ּ

ר ָקְדמו לֹו ָחְכָמה ַהזֹאת, ְּלַרּבֹוָתיו אֹו ָלִראׁשֹוִנים ֲאׁשֶ ִּלְכתֹב ֵסֶפר ּבַ ִעם , ּ
ָחְכָמה  ַוַדאי ָהיו יֹוְדִעים ּבַ ֱּהיֹות ׁשֶ ַּהזֹאת יֹוֵתר ִמֶמּנוּּ ּ ֲּאָבל ַהַטַעם הוא . ּ ּ

יׁש ַהְדָבִרים ָכמֹוהו ֶהם כַֹח ְלַהְלּבִ לֹא ָהָיה ּבָ ּׁשֶ ּ ּּ ּ.  
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ל ֹמַח וֹמַח ָיכֹול    )מג ֵאין ּכָ ּּגֶֹדל ַהֲעָלַמת ֵסֶפר ַהזַֹהר ׁשֶ ּ
ּבִ-ְּלָהִבין ְדָבָריו  ֲעֵלי ַהזַֹהר ַעד "ּ ִמְזַמן ַרׁשְ ּי ְוַתְלִמיָדיו ּבַ

ל ָהֲאִרְזַמּנ  לֹא ָהָיה ַאף ֶאָחד ,י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ֹו ׁשֶ
מֹו ָהֲאִר ִבין ִדְבֵרי ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ּכְ ּיָ ִרים ׁשֶ ֵּמַהְמַחּבְ ּ ּ ּ י "ּ

  ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה

ָכתוב ְּוֶזהו ַמה ׁשֶ ּּ ֵריה ְדיֹוָחאי ָיַדע ְלִאְסַתְמָרא ָאְרחֹוי:ּ ּ ּבְ ּ ּ ל (, ּ נֹו ׁשֶ ּבְ
מֹר ְדָרָכיויֹוַחאי  ּוָבֶזה ָתִבין גֶֹדל ֶהְעֵלם ֵסֶפר ַהזַֹהר). ָּיַדע ִלׁשְ ּ ּ ר , ּ ֲאׁשֶ

ּבִ ֵאין ָכל מַֹח ומַֹח ָיכֹול ְלָהִבין ְדָבָריו, י"ָּכַתב ַרׁשְ ּׁשֶ ּ ּ.  

ַּתְמִצית ְדָבָריו ָחְכַמת ָהֱאֶמת ֵאינֹו : ּ אוֵרי ְדָבִרים ּבְ ר ִעְנַין ּבֵ ֲּאׁשֶ ּ
ַגְד ָּתלוי ְכָלל ּבְ ּ לּ ל ֶהָחָכם ַהְמֻקּבָ ּלותֹו ְוַקְטנותֹו ׁשֶ ֶּאָלא הוא ִעְנַין , ּ ּ

ָמה ַהְמֻיֶחֶדת ְלָדָבר ֶזה ׁשָ ָמה זֹאת ִהיא , ֶהָאַרת ַהּנְ ר ֶהָאַרת ְנׁשָ ֲאׁשֶ
ִחיַנת ְנִתיַנת  ַמִים ְלַגלֹות ָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנה" ְּרׁשות"ּבְ ֵּמַהׁשָ ְּוִנְמֵצינו . ּ

ר ִמי ׁשֶ, ְלֵמִדים ּלֹא ָזָכה ָלְרׁשות ַהזֹאתֲאׁשֶ ּ אוִרים , ּ ָּאסור לֹו ְלָבֵאר ּבֵ ּ
ָחְכָמה זֹו ִמִלים , ּבְ יׁש ַהְדָבִרים ַהַדִקים ַהֵהם ּבְ ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְלּבִ ִּמׁשום ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ

ַּהַמְתִאיִמים ַלָדָבר ה, ּ לו ַהְמַעְיִנים ּבָ לֹא ִיָכׁשְ אֶֹפן ׁשֶ ּּבְ ּּ ּ ּ.  

ִמׁשום ֶזה לֹא ָמִצי ּׁשֶ ּ ָחְכַמת ָהֱאֶמת ִמִלְפֵני ּ ּנו ׁשום ֵסֶפר ְמֻסָדר ּבְ ּ ּ ּ
ּבִ ל ַרׁשְ אֹוָתה ַהָחְכָמה. י"ֵּסֶפר ַהזַֹהר ׁשֶ ְקָדמוהו ּבְ ִּכי ָכל ַהְסָפִרים ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ָחְכָמה אוִרים ּבְ ם ּבֵ ׁשֵ ֵּאיָנם ֻמְגָדִרים ּבְ ָעְלָמא, ּ ְוַגם , ֶּאָלא ַרק ְרָמִזים ּבְ
ל קֹוֵד ִלי ֵסֶדר ׁשֶ ךּבְ ַּכּנֹוָדע ְלמֹוְצֵאי ַדַעת, ְם ְוִנְמׁשָ ַּעד ָכאן ֲהָבַנת ְדָבָריו . ּ ּ

  .ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה

ְלִתי ִמִפי סֹוְפִרים וִמִפי ְסָפִרים ִקּבַ ְּוֵיׁש ְלהֹוִסיף ְכִפי ַמה ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ר , ּ ֲאׁשֶ
ּבִ ֲעֵלי ַהזַֹהר"ִּמְזַמן ַרׁשְ ל ָה,ּי ְוַתְלִמיָדיו ּבַ י ִזְכרֹונֹו "ֲאִר ַעד ְזַמּנֹו ׁשֶ

ָיִבין ִדְבֵרי ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים , ִלְבָרָכה ִרים ׁשֶ ּלֹא ָהָיה ַאף ֶאָחד ֵמַהְמַחּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ְקָדמוהו. י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ְּכמֹו ָהֲאִר ְּוָכל ַהִחּבוִרים ָהֵאלו ׁשֶ ּ ּ ּּ ֵּאיָנם ֶאָלא , ּ

ָחְכָמה זֹו ֲעֵלי ֶרֶמז ּבְ ְבִחיַנת ּבַ ק ִזְכרֹונֹו "ַמַרִסְפֵרי ֶהָחָכם ָהְוַגם . ּבִ
ְכָלָלם   .ִלְבָרָכה ּבִ

ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַעְצמֹו ָראוי לֹוַמר אֹוָתם "ְוַגם ַעל ָהֲאִר
ר יֹוַחאי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ָאַמר ַעל ַרּבִ ָבִרים ׁשֶ ַהְינו. ַהּדְ ר ְלקֹוְדָמיו ,ּּדְ  ֲאׁשֶ

ל ָהֲאִר ַמִים ְלַגלֹות ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה לֹא ִנְת"ׁשֶ ָ ָּנה ְרׁשות ֵמַהּשׁ ּ
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אוֵרי ַהָחְכָמה ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִנְתָנה ָהְרׁשות ַהזֹאת"ּוְלָהֲאִר, ּּבֵ ּ ּ .
ֵאין ְלַהְבִחין ָכאן ִמׁשום ַגְדלות ְוַקְטנות ְכָלל אֶֹפן ׁשֶ ּּבְ ּ ּּ ּ ִּכי ָיכֹול ִלְהיֹות , ּּ

ַמֲעַלת ַהקֹוְדִמים לֹו ָהְיָתה ְלֵאי ּׁשֶ ּן ָערֹוך ְגדֹוָלה ִמַמֲעַלת ָהֲאִרּ ּ י ִזְכרֹונֹו "ְ
ָּאְמָנם ָלֶהם לֹא ִנְתָנה ָהְרׁשות ְלָדָבר ֶזה. ִלְבָרָכה ְמרו . ּ ּוְלִפיָכך ִנׁשְ ְּ

ָיִכים ְלֶעֶצם ַהָחְכָמה אוִרים ַהׁשַ ִּמִלְכתֹב ַהּבֵ ּ ּ ּ ְרָמִזים , ּ ֶּאָלא ִהְסַתְפקו ּבִ ּ ּּ
ִרי, ְקָצִרים ֵאיָנם ִנְקׁשָ ֶזה ְכָללׁשֶ   .ּם ֶזה ּבָ

לו ִסְפֵרי ָהֲאִריַז   )מד ְתּגַ ּנִ ֵּמֵעת ׁשֶ עֹוָלם ל"ּ ל ָהעֹוְסִקים , ּבָ ּכָ
ל ִסְפֵרי ָהִראׁשֹוִנים  יחו ְיֵדיֶהם ִמּכָ ָלה ִהּנִ ָחְכַמת ַהַקּבָ ּּבְ ּ

ָקְדמו ְלָהֲאִריַז אֹוִנים ׁשֶ ְּוַהּגְ יקו ַרק , ל"ּ י רוָחם ִהְדּבִ ְּוָכל ַחּיֵ ּ
ִכְתֵבי ָהֲא ְלַבד"ִריַזּבְ   ל ּבִ

ָחְכַמת ָהֱאֶמת   )מה ִּעְקֵרי ַהִחּבוִרים ּבְ ֵּאיָנם ֶאָלא ִסְפֵרי , ּ
ַּהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ּ ּ   ל" ְוַאֲחֵריֶהם ִסְפֵרי ָהֲאִריַז,ּ

ּוִמַטַעם ֶזה ְתַגלו ִסְפֵרי ָהֲאִר, ּ ּנִ ֵּמֵעת ׁשֶ ּ י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה "ּ
עֹוָלם ָחְכַמת , ּבָ יחו ְיֵדיֶהם ִמָכל ִסְפֵרי ָּכל ָהעֹוְסִקים ּבְ ָלה ִהּנִ ַּהַקּבָ ּ ּ

ָקְדמו ְלָהֲאִר, ק ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ַמַרָה ּוִמָכל ָהִראׁשֹוִנים ְוַהְגאֹוִנים ׁשֶ ּּ ּ י "ּ
ָחְכָמה זֹו, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ין ָהעֹוְסִקים ּבְ ְּוָכל ַחֵיי רוָחם . ַּכְמֻפְרָסם ּבֵ ּ

ִכְתֵבי ָה יקו ַרק ּבְ ְלַבד"ֲאִרִּהְדּבִ ר . י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבִ אֶֹפן ֲאׁשֶ ּבְ
ָחְכָמה זֹו  אוִרים ּבְ ְבִחיַנת ּבֵ ִבים ּבִ ְחׁשָ ִּעְקֵרי ַהִחּבוִרים ַהּנֶ ּ ָּכָראוי ּ ּ

ֵּאיָנם ֶאָלא ִסְפֵרי ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים, ִלְהיֹות ּּ  ְוַאֲחֵריֶהם ִסְפֵרי ,ּּ
  .י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ָהֲאִר

ָלג ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכהָהַרב ( י ְיהוָדה ַאׁשְ ַּהָקדֹוׁש ַרּבִ ִּגלוי ֶטַפח ְוִכסוי ְטָפַחִים, ּּ ּּ ּּ(  

ם   )מו ם ַהׁשֵ ָלה ֶנֱאֶגֶרת ַעל ׁשֵ ל ַהתֹוָרה ּכֻ ּּכָ ּּ ּ  

ַרך ם ִיְתּבָ ם ַהׁשֵ ְַדע ִכי ָכל ַהתֹוָרה ֻכָלה ִהיא ְכמֹו ֵפרוׁש ְלׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ ְוֶזה , ּ
ּתֹוַרת ַהׁשֵ"סֹוד  ַוַדאי" םּ ָּכל ַהתֹוָרה ֻכָלה ֶנֱאֶגֶרת ַעל ַהִכּנוִי... ּּבְ ּּ ּ ּּ ַעל , םיּ

מֹות ם ְוֻכָלם .ַּהׁשֵ ם ַהׁשֵ ים ֻכָלם ְתלוִיים ַעל ׁשֵ מֹות ַהְקדֹוׁשִ ּ ְוַהׁשֵ ּ ּּ ּ ּּ ּ
ם. ִמְתַאֲחִדים ּבֹו ֵ ם ַהּשׁ ָלה ֶנֱאֶגֶרת ַעל ׁשֵ ל ַהתֹוָרה ּכֻ ִּנְמֵצאת ּכָ ּ ּ.  

י יֹוֵסף ּבֶ( ֲעֵרי אֹוָרה, יָקִטיָלה'ן ַאְבָרָהם ִגַרּבִ   )ׁשַ
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ֵאינֹו ֵמִבין ַמאי ָקָאַמר   )מז ׁשֶ ִּלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ּכְ ּ  

ַעל ֶפה ִאם ֵאינֹו ֵמִבין ַהֵפרוׁש ּבְ תֹוָרה ׁשֶ ֲּאָבל ּבַ ּ ּ ְּלִעְנַין ִלמוד ֵסֶפר : ּ ּ
ֵא ַּהזַֹהר ְכׁשֶ ִמיר ִסןַּעֵי. ינֹו ֵמִבין ַמאי ָקָאַמרּ : ד"אֹו מ' יָמן בּ ִצפֶֹרן ׁשָ

ׁשֶ ִּלמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ְמרֹוָמם ַעל ָכל ִלמוד ּבְ ּּ ּ ף ַאַּגם לֹא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוּּ
ְקִריָאתֹו ִיְטֶעה ּבִ ִמְגַדל עֹז . ּׁשֶ ֶזה ּבְ ְּוֶהֱאִריך ּבְ ַפר(ְ ּ ַעמוד תלח ) תשמד" ֲחּבַּכְ ּ

ֲאִפילו לֹא ָיַדע ַמ ִּמַכָמה ְוַכָמה ְמקֹורֹות ׁשֶ ּ ּ ּ ב ּאי ָקָאַמר ִמָכל ָמּ קֹום ֶנְחׁשָ
ִּלמוד   . ּ ִמַמֲעַבר ַיּבֹק9ּ ְלַהָלן ֶהָעָרה ןְּוַעֵי. ּ

ָכַתְבנו ְלֵעיל  ְּואוַלי ְלִפי ַמה ׁשֶ ּּ ּא ִמִלקוֵטי תֹוָרה/52ֶהָעָרה ' ִסיָמן א(ּ ּ ּ ּ( ,
ִמְקָרא ִליׁש ּבַ ְכַלל ׁשְ ִלמוד ַהזַֹהר ּבִ ּׁשֶ ּּ ּ ִדינֹו ְכִמְק. ּ ּמוָבן ׁשֶ ּ , ָרא ְלַגְמֵריּ

ְּויֹוֵצא ֲאִפילו ֵאינֹו ֵמִבין ֵפרוׁש ַהִמלֹות ּ ּּ ּ  ְלִעְנַין )2/7ֶהָעָרה (ּוְכִדְלֵעיל . ּ
  .ַּאָגדֹות

י ַזְלָמן( ל ַהָגאֹון ַרּבִ ְלָחן ָערוך ָהַרב ׁשֶ ֶּהָערֹות ַעל ׁשֻ ְ ַנִזי ַרֲאָב, ּ ּכְ מוֵאל ַאׁשְ ְּלָהַרב ָמְרְדַכי ׁשְ ּ ַפר "ּ ד ּכְ
  )ה/2, ד"ַחּבָ

י ְלִדְבֵרי ַהזַֹהר   )מח ְלָאך ַהּגֹוֵאל אֹוָתנו,ּּכִ ּ ִסְפרֹו הוא ַהּמַ ְּ, 
ָגָגְתך עֹוָלה ָזדֹון ֵאיֶזה ָמקֹום ֵאין ׁשְ ַָוֲאִפלו ִאם ִתְטֶעה ּבְ ּ ּ ּ  

יַח ִתְתַגֶלה ,ְּוֵהִביא ַמַאְמֵרי ַהזַֹהר דֹור ָהַאֲחרֹון קֶֹדם ָמׁשִ ּבַ ּ ׁשֶ ּ ּ ּ
ֵּעת ַהָזִמיר ִהִגיַע ְדִליַזֵמר ֵאיַנׁש ַכד : ה ְלׁשֹונֹו ְוָכַתב ְוֶז,ַּהָחְכָמה ַהזֹאת ּ ּ ּ ּ

ֶדֶרך כו אֹוְרָחא סֹודֹות ַהתֹוָרה ְלַקֵים וְבֶלְכְתך ּבַ ַּיִזיל ּבְ ְּ ָּ ּ ּּ ִּכי ְלִדְבֵרי . 'ּ
ַּהזַֹהר ִסְפרֹו הוא ַהַמְלָאך ַהגֹוֵאל אֹוָתנו ּּ ְ ּ ֵאיֶזה ,ּ ּ ַוֲאִפלו ִאם ִתְטֶעה ּבְ ּ ּ

ָגָגְתך עֹוָלה ָזדֹוןָמקֹום ֵאין  ְּוָלָמה ֵאינֹו ִנְזָכר. ּ ַעד ָכאן ְלׁשֹונֹו.ָׁשְ ּ ִכי ,ּ
ה הוא יֹוֵתר ָקׁשֶ לֹוְמִדים ִחלוִקים ׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּּבְ ּ ּ ַאף ַבִחלוִקים ֵיׁש ,ּ ּ ׁשֶ ּ

ְּקִלָפה וְפִרי כו ּ ִבטול ִדְבֵרי ', ּ ֶהֱאִריך ְלַמֲעִניָתם ּבְ ִסְפרֹו ׁשֶ ְּוַעֵין ּבְ ּ ּ ְ ּ
ָלהַהְמַק ְּטְרִגים ַעל ִלמוד ַהַקּבָ ּ ֶאָחיו ָהַרב מֹוֵרינו ָהַרב .ּ ּבְ ּ ְוַהָגדֹול ׁשֶ ּ

ִסְפרֹו ַהָקדֹוׁש ֵעץ ַחִיים ָכַתב ּבְ ַּחִיים ִויַטאל ׁשֶ ּּ לֹא ָלַמד , ּ י ׁשֶ ּמִ ּׁשֶ
ִגְלגול ְלִתקון ָמה ְוִיְצָטֵרך ָלבֹוא ּבְ לֹא ְנׁשָ גוף ּבְ ְסָתר הוא ּכְ ַּהּנִ ּ ּ ּ ּּ ּ ן ְּוַעֵי ,ְ

ָאְמרו  ָכַתב ַמה ׁשֶ ֶזה ׁשֶ ֶהֱאִריך ּבָ ים ׁשֶ ת ְקדֹוׁשִ ה ְזכוָתא ָפָרׁשַ ינו מׁשֶ ַּרּבֵ ּ ּּ ּ ְ ּ
ַּרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹור ַהתֹוָרה ְמַחֶי ּ ְק,הּ ּנִ ְסָתר ׁשֶ ּ ַדְוָקא ַהּנִ  ָראּ

  .ּאֹור ַהתֹוָרה
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ָכר ְוָהֹעֶנׁש    )מט זַֹהר ַהָקדֹוׁש רֹוִאים ַהׂשָ ּּבַ ּ ים  -ּ ינו ַחּיִ ַּרּבֵ
ֶלה : ִויַטאל ְתּגַ ּיִ רוך הוא ׁשֶ ְמָחה ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ּבָ ִּמְצָוה ְוׂשִ ּּ ְּ

יַח ְזכוָתה ָיבֹוא ָמׁשִ י ּבִ ַּהָחְכָמה ַהזֹאת ּכִ ּ ּ  

זַֹהר עֶֹנׁש ַעל ַהְמַגֶלה ָחְכָמה ַהזֹאת ָכתוב ּבַ ּוַמה ׁשֶ ּּ ּ ּּ ּ ַהכֹל ָהיו ְלאֹוָתן ,ּ ּ
י ַחִיים ִויַטאל ֲאָבל ּבַ,ַּהדֹורֹות ּדֹורֹות ַהָללו ָכַתב ָהַרב ַרּבִ ּ ּ ּ ִמְצָוה  :ּ

ִיְתַגֶלה ַהָחְכָמה ַהזֹאת רוך הוא ׁשֶ ְמָחה ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּוׂשִ ּ ּּ ּ ּ י ,ְּ  ּכִ
יַח ְזכוָתה ָיבֹוא ָמׁשִ ּּבִ ָדָבר ,ּ ֵיׁש ַסָכָנה ּבַ לֹום לֹוַמר ׁשֶ ְּוָחס ְוׁשָ ּ ְ ַאך ִמי .ּ

ֵיׁש ִטיָנא ּבְ ִּלּבֹו ְוֶאִפיקֹוְרסות ִנְזְרָקה ּבֹוּׁשֶ ּ ְלֶזה הוא ַסָמא ְדמֹוָתא,ּ ּ ּ ְכמֹו ,ּ
ל דִֹפי  ְתַפְקרו ְוָיְצאו ִמן ַהָדת ְוָדְרׁשו ְדָרׁשֹות ׁשֶ ּנִ ָקָרה ַלַכת ַהָידוַע ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ

זַֹהר ַּהָקדֹוׁש הֹוִאיל ְוִנְתַפְקרו ְתִחָלה ּּבַ ּ ּ ּּ ּ ְוֶזה ָקָרה ַגם ֵכ.ּ ּן ַלְצדֹוִקים ּ
ם ' יִסֹוּתּוַבְי ְמעו ֵמַרּבָ ׁשָ ָפְקרו הֹוִאיל ׁשֶ ּׁשֶ ּּ ַּאל ִתְהיו ַכֲעָבִדים "ּ ּ ּ

ל ְפָרס ין ֶאת ָהַרב ַעל ְמַנת ְלַקּבֵ ְמׁשִ ַּהְמׁשַ ִמאיִלים ,"ּ ּ ְוַעל ֶזה ָאְמרו ַלַמׂשְ ּ
ה ַסָמא ְדמֹוָתא ּּבָ ּ ּ.  

ִביא ִיְרַאת ֱאלִֹק   )נ ּיָ ֵּאין ׁשום ִלּמוד ׁשֶ מֹו ִלּמוד ּ ִלּבֹו ּכְ ּים ּבְ
ל ,ַּהזַֹהר ָגם ׁשֶ יַע ּפְ ים ְוַעד ֵהיָכן ַמּגִ ְראֹותֹו ּגֶֹדל ָהֳעָנׁשִ  ּבִ

  ֲעֵבָרה

ַחָייא ְלַהֲחיֹות  א ְדּ ם הוא ַסּמָ ֵ ִלּבֹו ָתִמים ִעם ַהּשׁ ֲּאָבל ִמי ׁשֶ ּ ּ ּ
ִל,ֶאת ַנְפׁשֹו ָיִביא ִיְרַאת ֱאלִֹקים ּבְ י ֵאין ׁשום ִלּמוד ׁשֶ ּ ּכִ ּ מֹו ּ ּבֹו ּכְ

ִּלּמוד ַהזַֹהר ל ,ּ ים ְוַעד ֵהיָכן ַמִגיַע ְפָגם ׁשֶ ְראֹותֹו גֶֹדל ָהֳעָנׁשִ ּ ּבִ ּ ּ
ַמֲא ,ֲעֵבָרה ֶהֱאִריך ּבְ ְְכמֹו ׁשֶ ית ָחְכָמהָמּ ַעל ֵראׁשִ ִכ.ֵרי ֶהָחִסיד ּבַ ּ ְוַהַמׂשְ יל ּ

ִלמודֹו ִיְרַא יג ּבְ ַּיׂשִ ּ ַיִכ,תׁשֶ ּבֹתּ ָהרֹוְממות ִיְרַאתּ ּ ׁשֶ ּיר ְגֻדַלת יֹוֵצר ּ ּ
זַֹהר ַהָקדֹוׁש ְזָכִרים ּבַ ית ֵמרֹב ָהעֹוָלמֹות ְוֵהיָכלֹות וַמְלָאִכים ַהּנִ ֵראׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ. 

יר ֶאת ּבֹוְראֹוְּוֶזהו  ִריַאת ָהָאָדם ְלַהּכִ ַהָלׁשֹון ַהזַֹהר ,ַּתְכִלית ּבְ ּ ּכְ ּ
ְתמֹוָדע ֵליה ִגין ְלִאיׁשְ ּּבְ מֹות . ּ ֵ ּשׁ ׁש ּבַ ּמֵ ְקָרא ַרק ְלׁשַ ים ַהּנִ ַּהְקדֹוׁשִ

ָי עֹוַלם ָהֲעׂשִ ְלָאִכים ּבְ ַעת ַהּמַ ּבָ יֹות ְוַהׁשְ ַלת ַמֲעׂשִ ַּקּבָ ּ ֶזהו ִאּסור הּ ּ
  .ָּגדֹול

ֵסֶפר "ְוָכַתב ָהֲאִר ת " ַּטֲעֵמי ַהִמְצוֹות"ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבַ ָּפָרׁשַ
ַתְמׁשִ ים ַלִמׁשְ ים ַרּבִ מֹות ַאְזָהרֹות ָוֳעָנׁשִ ּׁשְ ֶזהּּ ָדָבר ,ים ּבְ ּ ְוֵיׁש ַסָכָנה ּבַ ּ

ָי עֹוַלם ָהֲעׂשִ ֵיׁש ַתֲערֹובֹות ַרע ּבְ ִּמְפֵני ׁשֶ ּּ ֵאינֹו יֹוֵדַע ְלִהָזֵהר אֹו , הּ ּוִמי ׁשֶ ּ
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ִמיות ט ַהַגׁשְ ַתְכִלית ִלְהיֹות ֻמְפׁשַ לֹא ִנְזַדֵכך ַנְפׁשֹו ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ְּ ּ ר ְלַהֲחִטיאֹו ,ּ  ֶאְפׁשָ
ֶזהּ ְכמֹו,ּאֹו ְלַהִזיקֹו ְמעו ּבְ ׁשָ ים ׁשֶ ָקָרה ְלַכָמה ֲאָנׁשִ ּ ׁשֶ ּ ּ ִלּמוד  ֲאָבל ,ּ ּּבְ

ָבר ַרע   ... ְּלחוד לֹא ֵיַדע ּדָ

ָכ ֵּצא וְלַמד ֵמָחָכם ָגדֹול ׁשֶ ּ ֵסַתב ּ ן סֹודֹות ֶפרְּלַתְלִמיָדיו ּבַ  ׁשֹוׁשַ
ּוְמֻיָחס ִאֶגֶרת ְלָהַרְמּבָ י :ּם ְוֶזה ְלׁשֹון ָהִאֶגֶרת"ּ ְָהִייִתי ָנבֹוך ּ ִכי רֹב ְזַמּנִ

ְמָצאֹות כו ַתָקנֹות ַהּנִ ּּבַ ּ ָלה נֹוַדע ֲאָבל ', ּ ְגִתי ָחְכַמת ַהַקּבָ ר ִהּשַׂ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ
ל ָיַמי ְוִנְפְתחו ְלָפַני  ֶהם ּכָ ְסַתַפְקִתי ּבָ ּנִ ל ְסֵפקֹות ָהֲעצומֹות ׁשֶ ִּלי ּכָ ּ ּ ּ ּּ

ָיִדי ַמְפְתחֹות ַהָחְכ בֹוכֹות ְוִנְמַסר ּבְ ָלתֹות ַהּנְ ל ּּדְ אור ַעל ּכָ ָּמה ְוַהּבֵ
ִקצור .ֶנֱעָלם ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו ּבְ ּ ם,ּ   .ּ ַעֵין ׁשָ

ֲחָכִמים, ָאִחי,ְּוַעָתה ּבַ ם ִזְכרֹונֹו " ָהַרְמּבָ,ּ ְרֵאה ַגם ְרֵאה ֶלָחָכם ׁשֶ
ר ֵהִעיד ָעָליו ָהֲאִר,ִלְבָרָכה ָהָיה ַצִדיק ָגדֹול ַכֲאׁשֶ ּ ַהַגם ׁשֶ ּ י ִזְכרֹונֹו "ּּ

ֵסִלְבָרָכ ָמתֹוֶפרה ּבְ ׁשֶֹרׁש ִנׁשְ ּ ַהִגְלגוִלים ּבְ ּ מוֵאל ,ּ ָהָיה ּבֹו ִניצֹוץ ׁשְ ּ ׁשֶ
ָהָיה ,ַיְרִחיָנָאה מוֵאל ׁשֶ ָכל ַהָחְכמֹות ְוֻדְגָמאֹות ִכׁשְ ּ ְוָלֵכן ָהָיה ָחָכם ּבְ ּ

י ַכָידוַע ְקִביעות ְדַיְרָחא ְוָהָיה ַאְסָיא ְדַרּבִ ִקי ּבִ ּּבָ ּּ ּ ּ ן ָטָעה ּ ְוַאף ַעל ִפי ֵכ,ּ
י ֶכל ָהֱאנֹוׁשִ ׂשֵ יג ּבַ ִהׂשִ ַכָמה ְדָבִרים ׁשֶ ּּבְ ּ ָכַתב ָהַרב יֹוֵסף ִגיְקָטאִלי , ּּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ּ

ת ֱאגֹוז ֵסֶפר ִגּנַ ּּבַ ָכַתב ָהַרְמּבָ, ּ ָמה ׁשֶ ּׁשֶ מֹות ֵהם ֶהְסֵכִמי"ּ ַהׁשֵ ּם ׁשֶ ָגה , ּ ׁשָ
ֶזה ַהַמְלָאִכים ְגבֹוִהים . ּבְ ָכַתב ׁשֶ ַּגם ַמה ׁשֶ ּּ ּ ַמת ָהָאָדםּ ׁשְ לֹא ֵכן , ִמּנִ

ָלה ֶזה ְלאֶֹזן ׁשֹוַמַעת, ָּהֱאֶמת ַעל ִפי ַקּבָ   .ְוַדי ּבְ

לֹמֹה לוְרָיא ינו ׁשְ ָכַתב ַרּבֵ ּוַמה ׁשֶ ּ ּּ יִחים ,ּ ֵני ָאָדם ֵאיָנן ַמּנִ ּבְ  ְוַאף ׁשֶ
חֹל ַהמֹוֵעד ְוכו ְּתִפִלין ּבְ ּ ּ ַעל ַה,'ּ ינו יֹוֵסף ּבַ ָתְפסו ְסָבַרת ַרּבֵ ּ ׁשֶ ּ ית יֹוֵסף ּ ּבֵ

ִסיָמן ל ּא ֵהִעיד ִהפוך ְדָבָריו"ּבְ ְ ּ חֹל ,ּ יִחים ְתִפִלין ּבְ ְתִחָלה ָהיו ַמּנִ ּבִ ּ ׁשֶ ּּ ּ
ּבִ ָכַתב ָהַרׁשְ ַּהמֹוֵעד ְוַאַחר ָכך ָמְצאו ׁשֶ ּ ּּ יַח"ְ ָאסור ְלַהּנִ ַמֲאָמר ֶאָחד ׁשֶ  ּי ּבְ

חֹל ַהמֹוֵעד יַח,ּּבְ ּ ְוַעל ֵכן ִנְמְנעו ִמְלַהּנִ ּ ית יֹוֵסף .אן ְלׁשֹונֹוּ ַעד ָכ.ּ  ְוַעל ַהּבֵ
ת ִמְנָהָגם,ְֵיׁש ִלְסמֹך יֹוֵתר ַעְצמֹו ִסּבַ ָרֵאל ְוָרָאה ּבְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ָהָיה ּבְ  ַמה , ׁשֶ

ִמיָעה  מוָעה ְרחֹוָקה ְוֵאינֹו דֹוֶמה ׁשְ ַמע ׁשְ לֹמֹה לוְרָיא ׁשָ ֵאין ֵכן ָהַרב ׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ
  . ִּלְרִאָיה

ה ( עִמירֹוב ָהַר-ִּוּכוָחא ַרּבָ ְנָיִמין ְזֵאב ִמְסָלאִנים ְוָהַרב יֹוֵסף ִמּנֶ   )ּב ּבִ

*  *  *  
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ֶפר [ ּסֵ ְכֵטר -ְּוִנְכַתב ּבַ י ַיֲעקֹב ֵמִאיר ׁשֶ אֹון ַהַצִדיק ַרּבִ ּ ַהּגָ ּ
ִליָט   ]ח"א תשנ"ׁשְ

ַרֲחִמים   )נא ֻאָלה ּבְ ַּעל ְיֵדי ַהזַֹהר ָתבֹוא ַהּגְ ּ ֵני  - ּ ה ּבְ ְוַכּמָ
א ְלַתָתא ִיְת ְרְנסון ֵמַהאי ִחּבוָרא ִדיָלךָּנׁשָ ְּפַ ּ ֵלי , ּ ד ִיְתּגַ ּכַ

א סֹוף יֹוַמּיָ ָדָרא ַבְתָרָאה ּבְ ּוְבִגיֵניה וְקָראֶתם ְדרֹור , ְּלַתָתא ּבְ ּ ּּ
ָאֶרץ   ּבָ

ִתקוֵני זַֹהר  ּּבְ י(ּ ׁשִ ּסֹוף ִתקון ׁשִ ּ ּ א ְלַתָתא : .)ף כדַד, ּ ֵני ָנׁשָ ה ּבְ ְּוַכּמָ
ִּיְתַפְרְנסון ֵמַהאי ָדָרא ַבְתָרָאה , ְָרא ִדיָלךִּחּבו ּ ד ִיְתַגֵלי ְלַתָתא ּבְ ּּכַ ּ

סֹוף יֹוַמָיא ּוְבִגיֵניה , ּּבְ ָאֶרץ ) י,א כהָרְקִיַו(ּ רֹור ּבָ  .ַּעד ָכאן .ּוְקָראֶתם ּדְ
ֵני ָאָדם ְלַמָטה ִיְתַפְרְנסו[ ְּוַכָמה ּבְ ּ ּ ּרֹוֶצה לֹוַמר ַיַעְסקו ְוִיְחיו, ּ ִּמֶזה , ּ

ְלך ַָהִחּבור ׁשֶ ּ דֹור ָהַאֲחרֹון, ּ ר ִיְתַגֶלה ְלַמָטה ּבַ ַּכֲאׁשֶ ּ ּ ּ סֹוף ַהָיִמים, ּ ְוַעל , ּּבְ
ָאֶרץ"ְּיֵדי ֶזה ְיֻקַים  ּוְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ ם , ]"ּ ֵבאורֹו"ַּהְגָרְוָכַתב ׁשָ  :ּא ּבְ

ִיָגֲאלו ַעל ְיֵדי ִלּמוד ַהזַֹהר ּׁשֶ ּ ּ ּ   .ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו, ּ

ַהאי ִחּבוָרא ְדִאיה   )נב ּּבְ לוָתאּ יה ִמן ּגָ ּו ֵסֶפר ַהזַֹהר ִיְפקון ּבֵ ּ ּּ ּ  

זַֹהר  יה ִמן , ַּהאי ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ" ::)ד" קכףַד' ֵחֶלק ג(ְּוֵכן ּבַ ִּיְפקון ּבֵ ּ
ָּגלוָתא ּ ְוִסיום ְלׁשֹון ַהזַֹהר הוא- "ּ ּּ יה ִמן ָגלוָתא : ּ ִּיְפקון ּבֵ ּ ַרֲחֵמי"ּּ ִּכי ". ּבְ

ין ִאם ֵּיׁש ִחלוק ָגדֹול ּבֵ לֹא ַעל ְיֵדי ַרֲחִמים ַחס ּּ ּ יֹוְצִאים ֵמַהָגלות ׁשֶ ּּ
לֹום ַרֲחֵמי, ְוׁשָ ְּלֵבין ִאם יֹוְצִאים ֵמַהָגלות ּבְ ְרֶאה. ּ ִלמוד ַהזַֹהר , ּוְכָכל ַהּנִ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ַרֲחִמים ַּהָקדֹוׁש הוא ְסֻגָלה ָלֵצאת ֵמַהָגלות ּבְ ּּ ּ ְכָללות וִבְפָרטות, ּ ּּבִ ּ ָּכל , ּ
ֶּאָחד ֵמַהָגלות ִמי ְוָהרוָחִני ּ לֹו ַהַגׁשְ ּ ׁשֶ ּ ֵני סוֵגי [ּ ַּכָידוַע ָהַרְעיֹון אֹודֹות ׁשְ ּ ּ ּ

ָפָרה ִקְנַין יָכה ּבְ ָאה, ְמׁשִ ִני ַמ, ָּהֶאָחד קֹוֵרא ָלה ְוִהיא ּבָ ַמֵקל ִכְּוַהׁשֵ ה ּבְ ּיׁשָ ּ
ין כ( ִקדוׁשִ ְדִאיָתא ּבְ ּּכִ ַרך ׁשֶ, ])ב"ּ ם ִיְתּבָ ים ֵמַהׁשֵ ְְוָאנו ְמַבְקׁשִ ּ ּ ְּיָקְרֵבנו ֵאָליו ּ ּ

ֶחֶסד וְבַרֲחִמים ָאה, ּּבְ ְבִחיַנת קֹוֵרא ָלה ְוִהיא ּבָ יר , ּּבִ ׁשִ ָכתוב ּבְ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ּ
יִרים  ְמָחה "ַּהׁשִ רוָצה ֱהִביַאִני ַהֶמֶלך ֲחָדָריו ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ֵכִני ַאֲחֶריך ּנָ ְָמׁשְ ָּ ּ

ך ת ַוְיִח( "ְּבָ לֹמֹה ָפָרׁשַ ַּעֵין ִתְפֶאֶרת ׁשְ ּ ְבִחיַנת )יּ הִהִכ ְולֹא ּבִ לֹום ּיׁשָ ַמֵקל ָחס ְוׁשָ   .ּּבְ

ִלּמוד ַהזַֹהר    )נג דֹוָלה ּבְ ֲעָלה ַהּגְ ַּהּמַ ם ְללֹא ֲהָבָנה–ּ    ּגַ

ם ַהְגדֹוִלים "ַהִחיָד ֵסֶפר ׁשֵ ּא כֹוֵתב ּבַ ּ ּ ִדּבור ,'ְַמֲעֶרֶכת ְסָפִרים ֵעֶרך ב(ּ ּ

ִהיר ְתִחיל ּבָ ֵאין ִלּמוד ָגבֹוַה, )ַהּמַ ּׁשֶ ּ ּ ַנֲעֶלה יֹוֵתר ִמִלּמוד ַהזַֹהרּ ּ ִאיר , ּ ַהּמֵ
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ָמה ׁשָ ך וְמַטֵהר ֶאת ַהּנְ ֶפׁש וְמַזּכֵ ֶּאת ַהּנֶ ֲּאִפלו ֵאינֹו ֵמִבין ְולֹא ָיַדע , ְּ ּ
ם, ַמאי ָקָאַמר   . ַּעֵין ׁשָ

ְרַסת ְלׁשֹון ַהזַֹהר   )נד ֲּאִפלו ּגִ ּ ַגן , ּ ִאלו עֹוֵסק ִעם ַצִדיִקים ּבְ ּּכְ ּ ּ
  ֵעֶדן

ִסְפרֹו אֹור ֶנֱעַרב ק "ַמַרְוָה א ָכַתב ּבְ ִּזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ' ֵחֶלק ה(ּ

דוק: " ְוֶזה ְלׁשֹונֹו)'ֶּפֶרק ב י ֲאִפל, ְּוֶזה ּבָ ּו ִגְרַסת ְלׁשֹון ַהזַֹהר ַיּּכִ ּ ְרֶאה ֶאל ּ
ם ֵ ִיְרַאת ַהּשׁ ֶפׁש ּבְ ּנֶ ְמָחה ּבַ יִקים ּבְ, ָהָאָדם ׂשִ ִאלו עֹוֵסק ִעם ַצּדִ ּּכְ ַגן ּ

ַּמָזֵליה ָחֵזי, ְּוִאם ַגְבָרא לֹא ָחֵזי. ֵעֶדן ם, ּ   .ַּעֵין ׁשָ

ָעה    )נה ׁשָ ה ּבֹו ִתקון ְלַמְעָלה ּבְ ֲּאִפלו ַמֲאָמר ֶאָחד ַיֲעׂשֶ ּּ ּּ
א-ַאַחת  ן עֹוָלם ַהּבָ הוא ּבֶ ּ וֻמְבָטח ׁשֶ ּ  

ּוַבֵסֶפר ִכֵסא ֶמֶלך ַעל ִתקוֵני זַֹהר  ּּ ּ ּּ ְ ִּתקון מ(ּ ּ י ": ׁשֹונֹוּ ָכַתב ְוֶזה ְל)ב"ּ ּכִ
ָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות ִגיְרָסא ּבְ ִּלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ן , ּ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ

ה ְלָהִבין ֲאִפלו ַמֲאָמר ֶאָחד ִּאם ִיְזֶכּ ה ּבֹו ִתקון ְלַמְעָלה ,ּ ּ ַיֲעׂשֶ ּּ
ָעה ַאַחת  ׁשָ ם ָדָבר ַמְבִהיל(ּבְ ַּעֵין ׁשָ ן עֹוָלם ַה)ּ הוא ּבֶ ּ וֻמְבָטח ׁשֶ אּ ַעד , "ּבָ

  .ָּכאן

ֵגן ָעֵלינו ִמן ַהְמַקְטְרִגים  )נו י ַמה ּיָ ִּאם לֹא ְקִריָאֵתנו , ּּכִ
ְפָלָאה ְוָהֲעֻמָקה ָחְכָמה ֹזאת ַהּנִ   ּּבְ

א  י ֶצַמח ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ְּוַהָגאֹון ַרּבִ סֹוף ַהַהְקָדָמה ְלֵעץ (ּ ָּמבֹוא ּבְ

י ַמה ָיֵגן ָעֵלינו ִמן ַהְמַקְטְרִגים": ּ כֹוֵתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו)ַּחִיים ּּכִ ִאם לֹא , ּ
ְפָלָאה ְוָהֲעֻמָקה ָחְכָמה זֹאת ַהּנִ ְּקִריָאֵתנו ּבְ ּדֹור ַהֶזה, ּ ן ּבַ ּכֵ ל ׁשֶ ּוִמּכָ ּ ,

ן ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּכֵ ל ׁשֶ ּוִמּכָ ּ ר מוָבא ֵמָהֲאִר, ּּ ה "ֲּאׁשֶ ֲעׂשָ ּנַ ּי ַהָקדֹוׁש ׁשֶ
ָי ְּלִתקון עֹוַלם ֲעׂשִ ּ   .ַּעד ָכאן, "הּ

ל ְתִפָלה ַמֲאָמר ֶאָחד ֵמַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש    )נז ִּלְלֹמד ִלְפֵני ּכָ ּּ ּ
ּאֹו ֵמַהִתקוִנים ּ ּ  

יל ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו  עְרנֹוּבִ ּוְבִלקוֵטי תֹוָרה ֵמָהַרב ַהָקדֹוׁש ִמְטׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּּ
ַהְדָרָכה ז( ם טֹוב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵל ֵמִביא ,)'ּבְ ַעל ׁשֵ  ִלְלמֹד ִלְפֵני :ּינוֵּמַהּבַ

ל ְתִפָלה ַמֲאָמר ֶאָחד ֵמַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש אֹו ֵמַהִתקוִנים ּּכָ ּ ּּ ּ ּּ.  
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ׁש   )נח ָנה ַמּמָ ָכל ַלְיָלה ֹקֶדם ַהׁשֵ ִּתְלֹמד ַמֲאָמר ֶאָחד , ּּבְ
ִּמִתקוֵני ֹזַהר ּ ּ  

יקֹוָלֵי י ָדִוד ִמּנִ ם טֹוב ְלָהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ַעל ׁשֵ ּוְבִמְכָתב ֵמַהּבַ ּ ּ יאב ּ
ְּזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָכתוב ּ ֲָאָבל ִאיָעְצך ִויִהי ֱאלִֹקים ִאְתך: " ְוֶזה ְלׁשֹונֹו,ּּ ָּ ,

ָנה ַמָמׁש ָכל ַלְיָלה קֶֹדם ַהׁשֵ ּּבְ ִּתְלֹמד ַמֲאָמר ֶאָחד ִמִתקוֵני זַֹהר ְוכו, ּ ּ ּ ּ ּ' ."
גֶֹדל ִלמוד וְקִריַאת ַהזַֹה ר ַמְפִליִגים ּבְ ים ֲאׁשֶ ְּועֹוד ַרּבִ ּ ּ ּר ַהָקדֹוׁש ּ

יָחא ָדא ִעְקְבָתא ִדְמׁשִ ְּוַהִתקוִנים ּבְ ּ ּ ּ ֶפׁש , ּ ה ַלּנֶ ַּכָמה תֹוֶעֶלת ֵיׁש ּבָ ּ ּ ּ
ְּלַתְקָנה וְלַזְכָכה, ְּלָהִאיָרה ּ ּּ יה ִמָגלוָתא , ּ א ִיְפקון ּבֵ ּוְבזַֹהר ּדָ ּ ּּ ּ ּ

ַרֲחֵמי"   ".ּבְ

לֹום    )נט ְנֵדר ָעָליו ַהׁשָ י ֵלִוי ִיְצָחק ּבֶ ֶרְסֶלבֵמֲחִסי(ַּרּבִ ) ֵדי ּבְ
ַעם ים , ָאַמר ִלי ּפַ לֹׁשִ ך ׁשְ ֶמׁשֶ ָרֵאל ּבְ א ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּבָ ָאז ׁשֶ ּמֵ ְׁשֶ

ָנה ָעִמים, ׁשָ ים ּפְ לֹׁשִ יק ַלֲעֹבר ֶאת ַהזַֹהר ְלַמְעָלה ִמׁשְ ִּהְסּפִ ּ - 
ְבָעה ֲחָלִקים ה ְלׁשִ ָרׁשָ ל ּפָ ּוְבָכל יֹום , ָּהָיה ְמַחֵלק ְלַעְצמֹו ּכָ

ים ֹזַהר, ָחדָלַמד ֵחֶלק ֶא ִרים ַדּפִ ה ֶעׂשְ ׁש ּבָ ּיֵ ה ׁשֶ ָפָרׁשָ גֹון ּבְ ּּכְ ּ ,
ְבָעה ַהֲחָלִקים ים , ָּהָיה ְמַחֵלק ְלׁשִ ה ַדּפִ לֹׁשָ ׁשְ ְּוָהָיה לֹוֵמד ּכִ

ְלַבד, ְליֹום ים ּבִ ָעה ַדּפִ ל ַאְרּבָ ה ׁשֶ ָרׁשָ ְּוִאלו ּפָ ּ ָהָיה לֹוֵמד , ּ
  ְּמַעט יֹוֵתר ֵמַעּמוד ֹזַהר ְליֹום

לֹום ָאַמר ִלי ַפַעםּב ֶהָחׁשוב ָהַר ָ ְנֵדר ָעָליו ַהּשׁ י ֵלִוי ִיְצָחק ּבֶ , ַּרּבִ
ָנה ים ׁשָ לֹׁשִ ך ׁשְ ֶמׁשֶ ָרֵאל ּבְ א ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּבָ ָאז ׁשֶ ּמֵ ִּהְסִפיק ַלֲעבֹר , ְׁשֶ

ים ְפָעִמים לֹׁשִ ְ ֶּאת ַהזַֹהר ְלַמְעָלה ִמּשׁ ָנה ָהָיה ! ּ ׁשָ ָנה ּבְ ִמֵדי ׁשָ ֱּהיֹות ׁשֶ ּ
ֵּים ֶאת ָכל ַהזַֹהרְמַס ּ ּבֹו. ּ גֶֹדל ַהִיׁשוב ַהַדַעת ׁשֶ ּּבְ ּ ּ ְּוִסְדרֹו ַהַקְפָדִני , ּ ּ ִסֵדר –ּ

אֶֹפן ָכֶזה ְּלַעְצמֹו ֶאת ִלמוד ַהזַֹהר ּבְ ּּ בוַע , ּ ׁשָ בוַע ּבְ יוַכל ְלַסֵים ִמֵדי ׁשָ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ
ה ַהזֹו ל ַהָפָרׁשָ ֶּאת ַהזַֹהר ׁשֶ ְבָעה ְּוָהָיה ְמַחֵלק ְלַעְצמֹו, ּּ ה ְלׁשִ ל ָפָרׁשָ ּ ּכָ

ִרים , ּוְבָכל יֹום ָלַמד ֵחֶלק ֶאָחד, ֲחָלִקים ה ֶעׂשְ ֵיׁש ּבָ ה ׁשֶ ָפָרׁשָ גֹון ּבְ ּּכְ ּ
ִפים זַֹהר ְבָעה ַהֲחָלִקים, ּּדַ ה , ָּהָיה ְמַחֵלק ְלׁשִ לֹׁשָ ׁשְ ְוָהָיה לֹוֵמד ּכִ

ִפים ְליֹום ִפים, ּּדַ ָעה ּדַ ל ַאְרּבָ ה ׁשֶ ְּוִאלו ָפָרׁשָ ּ ּ ְלַבדּ ָהָיה לֹוֵמד ,  ּבִ
  . ְּמַעט יֹוֵתר ֵמַעּמוד זַֹהר ְליֹום

ל יֹום ַדף ֶאָחד  )ס לֹוְמִדים ּכָ ׁשֶ ּּכְ ִנים ְספורֹות , ּ ך ׁשָ ֶמׁשֶ ֲּאַזי ּבְ ְ

ל ַהזַֹהר ְוַעל ִתקוֵני ֹזַהר ְוַהזַֹהר ָחָדׁש  ּזֹוִכים ַלֲעֹבר ַעל ּכָ ּּ ּ ּ- 
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ה ִיְרַאת ׁשָ ָאָדם ַהְרּבֵ ֹנַעם וְבִזיו ְמֻיָחדֶּזה ַמְחִדיר ּבָ , ַּמִים ּבְ
חוׁש ְרֶאה ּבְ ּנִ   ּּכַ

ֲעֵלי ֵסֶדר ָכל ָכך ֵאיָנם ּבַ ְְוַאף ֵאלו ׁשֶ ּ ּ ּ ַע , ּ ָכל זֹאת ְצִריִכים ִלְקבֹּ ּבְ
ל זַֹהר ִּלְלֹמד ִמֵדי יֹום ְלָפחֹות ַדף ֶאָחד ׁשֶ ַעל , ּ ַמע ׁשֶ ְּכגֹון ִלְפֵני ְקִריַאת ׁשְ

ַּהִמָטה ְזַמן ְמֻס, ּ ּוְבאֶֹפן ָכֶזה. ָּים ַאֵחראֹו ּבִ ף , ּ ל יֹום ּדַ לֹוְמִדים ּכָ ׁשֶ ּּכְ
ל ַהזַֹהר ְוַעל , ֶאָחד ִנים ְספורֹות זֹוִכים ַלֲעבֹר ַעל ּכָ ך ׁשָ ֶמׁשֶ ֲּאַזי ּבְ ּ ְ

ִּתקוֵני זַֹהר ְוַהזַֹהר ָחָדׁש ּ ֶהם ְמַעט, ּּ ְמִביִנים ּבָ ה ִעְנָיִנים ׁשֶ , ְּוֵיׁש ַהְרּבֵ
ִדְבֵרי  ֶהםּוִבְפָרט ּבְ ּבָ ַּהְמִאיִרים ֶאת ַהַיֲהדות, ַּאָגָדה ׁשֶ ּ ְְוַאַחר ָכך. ּ ּ ,

ִנָיה לֹוְמִדים ַפַעם ׁשְ ְּכׁשֶ ּ ּ ָאָדם . זֹוִכים ְלָהִבין ְמַעט יֹוֵתר, ּ ְּוֶזה ַמְחִדיר ּבָ
נַֹעם וְבִזיו ְמֻיָחד ַמִים ּבְ ה ִיְרַאת ׁשָ חוׁש, ַּהְרּבֵ ְרֶאה ּבְ ַּכּנִ ּ .  

ר י   )סא ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ך ֶאת ְלׁשֹון ַהַתְרּגוםַרּבִ ל ּכָ ֹּוַחאי ִקֵדׁש ּכָ ּ ְ ּ ,
ְלׁשֹון ַהַתְרּגום ְכָתִבים ּבִ ָאר ְדָבִרים ַהּנִ ֲאִפלו ׁשְ ַּעד ׁשֶ ּּ ּ ּ ֵיׁש , ּ

ַרך ם ִיְתּבָ ְָלֶהם ּכַֹח ְלעֹוֵרר ְלַהׁשֵ ּ  

יחֹות ָהַר ׂשִ ינו אֹוֵמר ּבְ ר יֹוַחאי , )ט"אֹות ק(ן "ַּרּבֵ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ ׁשֶ
ֵּדׁש ָכל ָכך ֶאת ְלׁשֹון ַהַתְרגוםִק ּ ּ ְ ּ ּ ְכָתִבים , ּ ָאר ְדָבִרים ַהּנִ ֲאִפלו ׁשְ ַּעד ׁשֶ ּ ּ ּ

ְלׁשֹון ַתְרגום ּּבִ ּ ַרך, ּ ם ִיְתּבָ ְֵיׁש ָלֶהם כַֹח ְלעֹוֵרר ְלַהׁשֵ ּ . ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו, ּ
ְפָל ַעל ָהַאְקָדמֹות ֶאת ִפיוטֹו ַהּנִ ָלֵכן ִסֵדר ּבַ ְּוִיָתֵכן ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ְלׁשֹון ַתְרגוםּ ּא ּבִ ּ ּ ,

ָלׁשֹון ַהזֹו ֵיׁש ּבַ ְגַלל ַהִהְתעֹוְררות ׁשֶ ּּבִ ּ ּ ּבִ, ּ ּי ִהְכִניס ִהְתעֹוְררות "ִּכי ַרׁשְ
ְלׁשֹון ַהַתְרגום ה ּבִ ִּדְקֻדׁשָ ּ ּ ּ ּ.  

ַעל ְיֵדי ִלּמוד ַהזַֹהר, ַּדע   )סב ּׁשֶ ק ְלָכל ִמיֵני , ּ ה ֵחׁשֶ ַנֲעׂשֶ
ל ַהתֹוָרה ַהְקד ִּלּמוִדים ׁשֶ ּ הּ   ֹוׁשָ

ינו ַהָקדֹוׁש  ְּועֹוד אֹוֵמר ַרּבֵ ם אֹות ק(ּ ַעל ְיֵדי ִלמוד , ְוַדע: ")ח"ׁשָ ּׁשֶ ּ
ה, ַּהזַֹהר ל ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ק ְלָכל ִמיֵני ִלמוִדים ׁשֶ ה ֵחׁשֶ ַּנֲעׂשֶ ּ ּ ַּעד ָכאן , "ּ
דוָקה ְלַהִגיַע ְלִצָמאֹון ִלְדַבר ַהׁשֵ. ְלׁשֹונֹו ֲּהֵרי ָלנו ְסֻגָלה ּבְ ּ ּ ּּ   .םּ



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]442[                   אֹור

ם טֹוב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו   )סג ַעל ׁשֵ ָלה ֵמַהּבַ ַּקּבָ ד : ּ ְָצִריך ְמַלּמֵ

ים, ִלְלֹמד ֹזַהר) ַּלַתְלִמיִדים( ִחיַנת ֵעץ ַהַחּיִ הוא ּבְ כֹול , ּׁשֶ ּיָ ׁשֶ
ָמה ַלַתְלִמיִדים יך ְנׁשָ ְּלַהְמׁשִ ר . ְ ֶכל ָיׁשָ ָהַרב נֹוֵתן ׂשֵ י ַמה ׁשֶ ּּכִ

ֶזה ַמּנִ, ְּלַהִתינֹוק ָמה ֲאִמִתיתיַחּבָ   ּ ּבֹו ְנׁשָ

י ִפְנָחס ִמָקאִריץ ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ּומוָבא ֵמָהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ּ ּ ּּ ּ  ֵסֶפר ּבַ,ּ
ֵלם  ִּאְמֵרי ִפְנָחס ַהׁשָ ד ": ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, )ן"ַּדף ק(ּ ) ַּלַתְלִמיִדים(ְָצִריך ְמַלּמֵ

הוא ּבְ, ִלְלמֹד זַֹהר ָמה ,ִּחיַנת ֵעץ ַהַחִייםּׁשֶ יך ְנׁשָ ָיכֹול ְלַהְמׁשִ ְ ׁשֶ ּ
ר ְלַהִתינֹוק. ַּלַתְלִמיִדים ֶכל ָיׁשָ ָהַרב נֹוֵתן ׂשֵ ֶ י ַמה ּשׁ יַח, ּּכִ ֶזה ַמּנִ  ּבֹו ּבָ

ָמה ֲאִמִתית ל עֹוד . (ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו, "ְּנׁשָ ֶזה ְמֻקּבָ ַמְעִתי ׁשֶ ַּוֲאִני ׁשָ ּ
ם טֹוב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ַעל ׁשֵ ֵּמַהּבַ י ַהזַֹהר ַמְלִהיב וֵמִאיר ֶאת  ).ּ ּּכִ ּ

ָרֵאל ל ִאיׁש ִמִיׂשְ ל ּכָ ָמה ׁשֶ ׁשָ ל , ַּהּנְ ִפיַע ֶהָאָרה ׁשֶ יוַכל ְלַהׁשְ אֶֹפן ׁשֶ ּּבְ ּ ּ
זוָלתֹו ה ַגם ּבְ ָמה ְקדֹוׁשָ ְּנׁשָ ּ .  

ָרִטי    )סד לות ַהּפְ ַּעל ְיֵדי ַהזַֹהר ִנְגָאִלין ֵמַהּגָ  ַלֲעלֹות –ּ
ָעִמים ֹזַהר ָלעֹוָלם ָהֶעְליֹון ִעם ְר ה ּפְ ה ְוַכּמָ ּמָ ל ּכַ ּכוׁש ׁשֶ

  ַּהָקדֹוׁש

ְקָצת ְיִגיָעה ִלְקרֹא ִמֵדי יֹום ַדף  ִאם ִיְזֶכה ָהָאָדם ְוַיְרִגיל ַעְצמֹו ּבִ ּּבְ ּ ּ ּ
ל זַֹהר ַיֲעֶלה ָלעֹוָלם ָהֶעְליֹון, ׁשֶ ֲּאַזי ְכׁשֶ ל ַכָמה ְוַכָמה , ּ ַּיֲעֶלה ִעם ְרכוׁש ׁשֶ ּ ּ ּ

ַּכָמה ְוַכָמה ְפָעִמים ִתקוִנים, ָּקדֹוׁשְּפָעִמים זַֹהר ַה ּ ּּ ּ ּ ַּכָמה ְוַכָמה ְפָעִמים , ּ ּ ּ ּ
ְזַכר ְלֵעיל, זַֹהר ָחָדׁש ָפָתיו ַכּנִ ׂשְ ַּגם ִאם אֹוְמָרם ַרק ּבִ ּ ם, ּ , ִּכי ֲהֵרי ׁשָ

ָעְלָמא ִדְקׁשֹוט ִּיְזֶכה ְלָהִבין ַהְדָבִרים ַלֲאׁשוָרם, ּּבְ ּ ִאם ָאָדם , ּ ַּכמוָבא ׁשֶ ּ ּ
עֹוָלם ַהֶזה ְוֵאינֹו ֵמִביןלֹו יחֹות ָהַר(ִּיְזֶכה ַלֲהִבינֹו ֶלָעִתיד ָלבֹוא , ֵּמד ּבָ ן "ַּעֵין ׂשִ

ַהאי ָעְלָמאְוֶזה . )ו"אֹות כ ַעְצמֹו , ְָצִריך ַלֲחטֹף ּבְ ַהזַֹהר ּבְ ּוִבְפָרט ׁשֶ ּ
יה ִמן ָגלוָתא"ַמְבִטיַח  א ִיְפקון ּבֵ זַֹהר ּדָ י ּבְ ּּכִ ּּ ּ ּ."  

ה ֵיׁש ָגלות ַהְכָללּ ְכ,ְוִהּנֵ ּמֹו ׁשֶ ּ ּ ָּכך ֵיׁש ָגלות ַהְפָרט, ּ ּּ ְ ְּוַכמוָבא , ּ אֶֹרך (ּ ְַעֵין ּבְ ּ

ִסְפֵרנו ֶלֶקט ֲאָמִרים ֵחֶלק א ר ְמאֹד ַגם )ג"ַּדף קס' ּּבְ יָחא ִמְתַגּבֵ ִעְקְבָתא ִדְמׁשִ ּבְ ּ ׁשֶ ּ ּ
ָּגלות ַהְפָרט ִמְלַבד ַהָגלות ַהְכָלִלית ּ ּּ ּ ּ ְלָכל ֶאָחד. ּ ָרֵאל ֵיׁש לֹו ֶאת ּׁשֶ ּ ִמִיׂשְ

לֹו ַּהָגלות ְוַהְמצוקֹות ׁשֶ ּּ ִמיות, ּּ רוָחִניות וְבַגׁשְ ּּבְ ּ ּ ּּ אֹוְמִרים , ּ ּוְכמֹו ׁשֶ
ת קֶֹדׁש  ּבָ ֵליל ׁשַ ְתִפָלה ּבְ ּּבַ ְתַרֲחֵמִני עֹוד "ּ ם ִלְקָראִתי ׁשֶ ִויִתי ַהׁשֵ ְּוׁשִ ּ ּ

ָגלוִתי י ְלַאֲה, ּּבְ ים ַרֲחִמים " ָָבֶתךְּלָגֳאֵלִני וְלעֹוֵרר ִלּבִ ְמַבְקׁשִ ַּהְינו ׁשֶ ּ ּ
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ָּלֵצאת ֵמַהָגלות ַהְפָרִטית ְבִחיַנת , ּּ ְּתִהִלים סט(ּבִ י  ")יט ּ ָקְרָבה ֶאל ַנְפׁשִ
ְּגָאָלה ּ."  

לוָתא   )סה יה ִמן ּגָ קון ּבֵ ֹזַהר ָדא ִיּפְ ּּבְ ּּ ַרֲחֵמי"ְועֹוד , "ּ   "ּבְ

ִזָכה אֹוָת ַרך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ּוְתִהָלה ְלַהׁשֵ ּּ ְ ּ ֵעת ַהֲעָלָמה ַהּנֹוָרָאה ַהזֹאתּ ּנו ּבְ ּ ,
ִהְתַגָלה ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּׁשֶ ּ יה ִמן "ַּהַמְבִטיַח , ּּ ֹזַהר ָדא ִיְפקון ּבֵ ִּכי ּבְ ּ ּ ּ ּ

ָּגלוָתא ַרֲחֵמי"ְועֹוד , "ּ ֵאינֹו ָצִריך ָלֵצאת וְלִהָגֵאל ". ּבְ ּוִמי הוא ׁשֶ ּ ּ ְּ

ַרֲחִמים  ִּמָגלותֹו ַהְפָרִטית ּבְ ּ ָגלות ָהַאֲחרֹוָנה ַהזֹאתּ ּּבַ ּ ל זֹאת ְוָכ. ּ
ּנֶ ָלל ְוַהְפָרטֶגֱהְּלַזּכֹוֵתנו ּבֹו ׁשֶ ֲאִמיָרתֹו ְלִתקון ַהּכְ ּה ְוַנֲעֹסק ּבַ ּ ּ ,

ן ְיִהי ָרצֹון ָיֵמינו ָאֵמן ּכֵ ְמֵהָרה ּבְ ְּוִלְזּכֹות ִלְגֻאַלת עֹוָלִמים ּבִ ּ.  
י ַיֲע( ֵסֶפר ְלַהָגאֹון ַרּבִ ְּוִנְכַתב ּבַ ּ ְכֶטערּ   )קֹב ֵמִאיר ׁשֶ

ֶרְסֶלב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו    )סו ינו ַנְחָמן ִמּבְ ֶּדֶרך ַהִלּמוד ֵמַרּבֵ ּ ּ ּ ּ ְ ּ
ה -ָאֵמן  ְמִהירות וִבְזִריזות ְוִלְבִלי ְלַדְקֵדק ַהְרּבֵ ּ ִלְלֹמד ּבִ ּ ּ ּ

ִלּמודֹו   ּּבְ

ִעְנָין ֶזה ה ּבְ ִּסֵפר ִעָמנו ַהְרּבֵ ּ ְמִהירות ,ּ טֹוב ִלְלמֹד ּבִ ּ ׁשֶ ְּוִלְבִלי ְלַדְקֵדק ּ
ִלמודֹו ה ּבְ ַּהְרּבֵ ְזִריזות, ּ יטות ּבִ ְפׁשִ ַּרק ִלְלמֹד ּבִ ל ַדְעתֹו , ּ ְּוִלְבִלי ְלַבְלֵבּ ּ

ַעת ִלמודֹו ֵמִעְנָין ְלִעְנָין ׁשְ ה ּבִ ַּהְרּבֵ יטות , ּ ְפׁשִ ַּרק ִיְרֶאה ְלָהִבין ַהָדָבר ּבִ ּ
ְמקֹומֹו ה , ִּבין ָדָבר ֶאָחדְוִאם ִלְפָעִמים ֵאינֹו ָיכֹול ְלָה. ּבִ ַאל ַיֲעמֹד ַהְרּבֵ

ם יַח, ׁשָ ְְוַעל ִפי ָהרֹב ֵיַדע ַאַחר ָכך . ּ אֹותֹו ָהִעְנָין ְוִיְלמֹד יֹוֵתר ְלַהָלןְוַיּנִ ּ ּ
ְתִחָלה לֹא ָהָיה ֵמִבין ּבַ ִּמֵמיָלא ַמה ׁשֶ ּּ ּ ְזִריזות ְלַהָלן ,ּ ִיְלמֹד ְכֵסֶדר ּבִ ּ ְכׁשֶ ּ ּ ּּ

  .יֹוֵתר

ִלּמוד ַרק ָהֲאִמיָרה ְלַבד לֹוַמר ַהְדָבִרים ֵאין ְצִריִכין   )סז ּ ּבְ ּ
יָלא ָיִבין  ֵסֶדר וִמּמֵ ּ ַמֲעַלת ִרּבוי ַהִלּמוד עֹוָלה ַעל ַהּכֹל-ּּכְ ּּ  

ִלמוד ַרק ָהֲאִמיָרה ְלַבד: ְוָאַמר ֵאין ְצִריִכין ּבְ ּׁשֶ ּלֹוַמר ַהְדָבִרים , ּ
ּוִמֵמיָלא ָיִבין, ְּכֵסֶדר ל ַד. ּ ִיְרֶצה ְלָהִבין ְּולֹא ְיַבְלֵבּ ְתִחַלת ִלמודֹו ׁשֶ ְּעתֹו ּבִ ּ ּ ּ ּ

ה ֵתֶכף ְולֹא ָיִבין ְכָלל,ֵּתֶכף ה לֹו ַהְרּבֵ ּ וֵמֲחַמת ֶזה ִיְקׁשֶ ּ ַרק ַיְכִניס מֹחֹו , ּ
ְזִריזות וִמֵמיָלא ָיִבין ַהִלמוד ְויֹאַמר ְכֵסֶדר ּבִ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ ְּוִאם לֹא ָיִבין ֵתֶכף ָיִבין . ּ

ְַאַחר ָכך ַאף ַעל ִפי ֵכן לֹא יוַכל ַלֲעמֹד ַעל ְוִאם , ּ ֲארו ֵאיֶזה ְדָבִרים ׁשֶ ִּיׁשָ ּּ ּ ּ
ַּכָוָנתֹו ָכך, ּ ִּכי ַמֲעַלת ִרּבוי ַהִלמוד עֹוָלה ַעל ַהכֹל? ְַמה ּבְ ּ ּּ ָאְמרו , ּּ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ
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ת סג(ַּרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ּבָ ּב ְדָלא ִּלְגמֹר ַוֲהַדר ִלְסּבֹר ְוַאף ַעל ַג': .)ׁשַ
ֱאַמר ' ָּיַדע ַמה ָקָאַמר ּנֶ ְּתִהִלים קי(ׁשֶ י ְלַתֲאָבה: ")ט כ"ּ   .'ְּוכו" ָּגְרָסה ַנְפׁשִ

ה ְמִהירות ְוִיְזֶכה ִלְלמֹד ַהְרּבֵ ִיְלמֹד ּבִ ִּכי ַעל ְיֵדי ִרּבוי ַהִלמוד ׁשֶ ּ ּּ ּ ּּ ַעל , ּ
ְּיֵדי ֶזה ִיְזֶכה ַלֲעבֹר ַכָמה ְפָעִמים ֵאלו ַהְסָפִרים  ּ ּּ ּ ּ לֹוֵמדּ ְלָגְמָרם ְוַלֲחזֹר , ּׁשֶ

ְּלַהְתִחיל וְלָגְמָרם ַפַעם ַאַחר ַפַעם ּ ַפַעם , ּ ְּוַעל ְיֵדי ֶזה ִמֵמיָלא ָיִבין ּבַ ּ
ְתִחָלה לֹא ָהָיה ֵמִבין ּבִ י ָכל ַמה ׁשֶ ִליׁשִ ִני ְוַהׁשְ ַּהׁשֵ ּ ּ ּ ּ ר , ּ ֶאְפׁשָ ָּכל ַמה ׁשֶ ּ

  .ְּלָהִבין ְוַלֲעמֹד ַעל ִדְבֵריֶהם

ר  ִעְנָין ֶזהְוִדּבֵ ה ְמאֹד ּבְ ְכָתב , ַהְרּבֵ ר ְלָבֵאר ְדָבִרים ֵאלו ּבִ ְּוִאי ֶאְפׁשָ ּ ּ
ִעְנַין ַהִלמוד, ֵהיֵטב ֱאֶמת הוא ֶדֶרך ֵעָצה טֹוָבה ְמאֹד ּבְ ֲּאָבל ּבֶ ּּ ּ ְ ִּכי ַעל ְיֵדי . ּ

ה ְמאֹד ִלְגמֹר ַכָמה ְוַכָמה ְסָפִרים ֶּזה ְיכֹוִלים ִלְזכֹות ִלְלמֹד ַהְרּבֵ ּ ּ ַגם ְו, ּ
ִּיְזֶכה ְלָהִבין ַהְדָבִרים יֹוֵתר ִדְקדוק ָגדֹול, ּ ר ָהָיה לֹוֵמד ּבְ ֵּמֲאׁשֶ ּ ִּכי ֶזה , ּ

ל ְמֹאד ִמן ַהִלמוד ְּמַבְלֵבּ ּ ֵני ָאָדם ָפְסקו ִמִלמוָדם ְלַגְמֵרי ַעל , ּ ְּוַכָמה ּבְ ּּ ּּ ּ
ָלֶהם ְּיֵדי ִרּבוי ַהִדְקדוִקים ׁשֶ ּ ּּ ָי, ּ ַאר ּבְ ּוְמאוָמה לֹא ִנׁשְ   .ָדםּ

ה ְמֹאד   )סח ָלם, ִלְלֹמד ַהְרּבֵ ָמָרא ופֹוְסִקים ּכֻ ּּגְ ְך "ְוַתַנ, ּ
ָלם ָאר ְסָפִרים ּכֻ ָלה וׁשְ ים ְוִסְפֵרי ַהזַֹהר ְוַקּבָ ּוִמְדָרׁשִ ּ ּּ  

ִלי ִדְקדוִקים  ְזַכר ְלֵעיל ּבְ ְמִהירות ַכּנִ ַיְרִגיל ַעְצמֹו ִלְלמֹד ּבִ ֲּאָבל ְכׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ה ַּהתֹוָרה ִת, ַהְרּבֵ ָידֹוּ ה ְמאֹד, ְּתַקֵים ּבְ ְּגָמָרא , ְּוִיְזֶכה ִלְלמֹד ַהְרּבֵ

ּופֹוְסִקים ֻכָלם ּ ים "ְוַתַנ, ּ ּך וִמְדָרׁשִ ָאר ְ ָלה וׁשְ ְּוִסְפֵרי ַהֹזַהר ְוַקּבָ ּ
ָלם יחֹות ָהַר(ּוְכָבר ְמבָֹאר . ְּסָפִרים ּכֻ ינו ִזְכרֹונֹו )ח"ן כ"ׂשִ ל ַרּבֵ יָחתֹו ׁשֶ ּ ׂשִ

ט,ִלְבָרָכה ל ַהתֹוָרה ּ ׁשֶ ָכל ַהְסָפִרים ׁשֶ ַחָייו ּבְ ַיֲעבֹר ּבְ ֹּוב ְלָאָדם ׁשֶ ּ ּ ּ
ה   .ַּהְקדֹוׁשָ

ל ִסְפֵרי ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ְוֹזַהר ָחָדׁש   )סט ָנה ּכָ ָכל ׁשָ ִּלְגֹמר ּבְ ּ ּ ,
ָלה ֵמָהֲאִר   י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ְוָכל ִסְפֵרי ַקּבָ

ינו ִזְכרֹונֹו ִל ב ַרּבֵ ּוַפַעם ֶאָחד ִחׁשֵ ָהָאָדם ָצִריך ִלְלמֹד ְבָרָכה ּּ ֶ ְַמה ּשׁ

ֵאין ַהיֹום ַמְסִפיק ָכל יֹום ַעד ׁשֶ ּּבְ ָנה , ּ ָכל ׁשָ ַהְינו ִלְגמֹר ּבְ ס ִעם "ׁשַּּדְ
ְלָחן ָערוך ַהְגדֹוִלים, ׁש"ף ְוָהרֹא"ָהִרי ָעה ׁשֻ ְּוַאְרּבָ ְ ים ֻכָלם, ּ ְּוָכל ַהִמְדָרׁשִ ּ ּ ,

ְּוָכל ִסְפֵרי ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ּ ָלה ֵמָהֲאִר,  ְוזַֹהר ָחָדׁשּ י "ְוָכל ִסְפֵרי ַקּבָ
ְקָצת ִעיון. ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה יֹום ּבִ עור ּבַ ַּגם ְצִריִכין ִלְלמֹד ֵאיֶזה ׁשִ ּּ ּ ְועֹוד , ּ
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ה ְדָבִרים ב ַהְרּבֵ ִּחׁשֵ ָכל יֹום. ּ ַּגם ְצִריִכין לֹוַמר ְתִהִלים ּבְ ּוְתִחּנֹות , ּּ
ה ַהְר ּוַבָקׁשֹות ַהְרּבֵ הּ   .ּבֵ

ה ֵמִעְנָין ֶזה  ְמִהירות ָגדֹול ְּוָאז ִסֵפר ַהְרּבֵ ְצִריִכין ִלְלמֹד ּבִ ּׁשֶ ּ ּ
ה ֵמִעְנָין ְלִעְנָין ִדְקּדוִקים ַהְרּבֵ ְעתֹו ּבְ ל ּדַ ּוִבְזִריזות ְוִלְבִלי ְלַבְלֵבּ ּ ּ ּ .

ים דוִקים וְמֻנּסִ ָבִרים ַהָללו ֵהם ּבְ ְּוַהּדְ ּ ּ ּ.  

ַּגם לֹא ָהָיה ְמַצֶוה ַלֲח ּזֹר ֵתֶכף ַעל ִלמודֹוּ ּ ַּרק ְרצֹונֹו ָתִמיד ָהָיה , ּ
לֹוֵמד ִּלְלמֹד ַהֵסֶפר אֹו ַהפֹוֵסק ׁשֶ ּ ְזִריזות,ּ ּ ְכֵסֶדר ֵמרֹאׁשֹו ְלסֹופֹו ּבִ ּ ,

ִני ְוִיְגמֹר אֹותֹו ֻכלֹו ְּוַאַחר ָכך ַיְתִחיל ַפַעם ׁשֵ ּּ ְּוֵכן ַפַעם ַאַחר ַפַעם. ְּ ּ.  

ְצִריִכין ִלְלמֹד ָכל ָכך ַּגם ָאַמר ְלַבל ִיְהֶיה ִנְב ִהְזִהיר ׁשֶ ְָהל ִמֶזה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ָכל יֹום ֵטל '... ּבְ ן חֹוִרין ְלִהּבָ ְּולֹא ָעֶליך ַהְמָלאָכה ִלְגמֹר ְוִאי ַאָתה ּבֶ ּ ָ

ה   .)ָאבֹות ב טז( 'ִּמֶמּנָ
יחֹות ָהַר( ֶרְסֶלב אֹות עו"ֵסֶפר ׂשִ   )ן ִמּבְ

ָעה  )ע ִּלּמוד ַהזַֹהר נֹוֵתן ִלי ַהְרּגָ ּ  

י ִפְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצַר ה: ל ָאַמר"ּּבִ ְַהָגלות הוא ָכל ָכך ָקׁשֶ ּ ּ ּ ּ ְִאיך , ּ

ר ִלי ְלִהְתָקֵרר(ְֶקאן ִמיך ִניט ִקיהִלין  ֲאִני לֹוֵמד , )ִאי ֶאְפׁשָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ַרק ּבְ
ַפאר ִאיך ִמיך ָאפ  ּזַֹהר ׁשְ ְ   ).ּנֹוֵתן ִלי ַהְרָגָעה(ְ

  )ֲחַכם ָהָרִזים(

ִגיַמ"זֹוַה   )עא א ֵריר ּבְ   ַח"ְטִרּיָ

ִגיַמְטִרָיא ר"זֹוַה ל ֵעץ ַהַחִיים "סֹוד ריּ הוא ,ַח"ֵריּ ּבְ ּח אֹורֹות ׁשֶ
ִאיִרים ַלַגן ֵעֶדן ַהּמְ ּבְ קֹות ֶאת ַהַגן ,ּׁשֶ ּ סֹוד ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ

  .)ג"ַקְרַנִים ְוָדן ָיִדין ַמֲאָמר י(
ָרה( י ְצִבי ֱאִליֶמֶלך ִמ, ֶרֶגל ְיׁשָ   )ד"אֹות י' ַמֲעֶרֶכת ז, ִּדינֹובְַרּבִ

ֵעֶדן.זַֹהר ָהָרִקיַע ּבְ ם ֵיׁש ש, ּ זַֹהר הוא אֹורֹות ׁשֶ פ ִניצֹוצֹות "ְוׁשָ
לֹו, ְמאֹורֹות ְטִמיִרין ה ַעל "ָיִּמְנַין ִרּבוַע ֲהָו, ּאֹוִתיֹות' ם ִעם ד"ִמְנַין ׁשָ

ֵלם ֲהָו, ַּכּנֹוָדע, י"ֲאדָֹנ ּוִמְנַין ְיׁשַ ָה ָפָעְלך"ָיּ ְּוֶזהו סֹוד , ַע"ּוִמְנַין ָרִקי, ּ
  ).ג"ַקְרַנִים ְוָדן ָיִדין ַמֲאָמר י( ַע"ר ָהָרִקי"זֹוַה

ָרה( י ְצִבי ֱאִליֶמֶלך ִמִדינֹוב, ֶרֶגל ְיׁשָ ַּרּבִ   )ו"אֹות ט' ַמֲעֶרֶכת ז, ְ
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ם טֹוב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלַחֵיי  ַעל ׁשֵ ָהיו ׁשֹוֲאִלים ְלַהּבַ ׁשֶ ּּכְ ּ
ָבר,אָהעֹוָלם ַהּבָ ָּהָיה פֹוֵתַח ֵסֶפר ְגָמָרא אֹו זַֹהר ְוָהָיה ,  ֵאיֶזה ּדָ ּ

יב, לֹוֵמד ך ָהָיה ֵמׁשִ רוך : ְוָאַמר. ְְוַאַחר ּכָ ָרא ַהָקדֹוׁש ּבָ ּבָ ְִכי ָהאֹור ׁשֶ ּ ּ ּ
ְּוֵהיָכן ְגָנזֹו ַלַצִדיִקים, ּ ָהָיה צֹוֶפה ּבֹו ִמסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו,ּהוא ּ ּ ,

תֹוָרה ָמה. ּּבַ ָאָדם ַהַצִדיק לֹוֵמד תֹוָרה ִלׁשְ ּוְכׁשֶ ּּ ּ ּצֹוֶפה ִמסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד , ּ
  .סֹופֹו

  )נֹוֵצר ֶחֶסד ָקאָמאְרָנא(

*  *  *  

אִויְטׁש ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה יוּבָ י ִמּלְ ֶּלֶקט ִמִשיחֹות ָהַרּבִ ּ ׂ ּ  

ֶפׁש   )עב ִּלּמוד ַהזַֹהר ְמרֹוֵמם ֶאת ַהּנֶ ְדָרׁש - ּ  ִּלּמוד ַהּמִ
ְבִכי וְדָמעֹות  - ְּמעֹוֵרר ֶאת ַהֵלב ַּוֲאִמיַרת ְתִהִלים ּבִ ּ ׁשֹוֶטֶפת "ּ

ִלי   "ֶאת ַהּכְ

ָרֵאל ַּהְסֵכת – ו ֵטֵבת"ט ַמע ִיׂשְ ָּהֵעת ַהזֹאת ִהיא מֹוֵעד ! ּוׁשְ

ִאים ָעֵלינו ֵהם ֶחְבֵלי  יַח ִצְדֵקנו ְוַהִיסוִרים ַהּבָ ַּהְגֻאָלה ַעל ְיֵדי ְמׁשִ ּ ּּ ּ ּּ
יַח ְתׁשוָבה. ָמׁשִ ָרֵאל ִנְגָאִלין ֶאָלא ּבִ ֵּאין ִיׂשְ ֶקר . ּ ַּאל ַתֲאִמינו ִלְנִביֵאי ַהׁשֶ ּ ּ

ַּהַמְבִטיִחים ָלֶכם ְיׁשועֹות ְוֶנָחמֹות ם ... ּ ִּזְכרו ְדַבר ַהׁשֵ ּ ) ה, ִּיְרְמָיהו יז(ּ
ר ְזרֹעֹו וִמ" ׂשָ ם ּבָ ָאָדם ְוׂשָ ר ִיְבַטח ּבָ ם ָארור ַהֶגֶבר ֲאׁשֶ ָּאַמר ַהׁשֵ ּּ ם  ןּ ַּהׁשֵ

יְתך ". ָּיסור ִלּבֹו ם ֱאלֶֹקיך ְוָהֵכן ַעְצְמך וְבֵני ּבֵ ָרֵאל ַעד ַהׁשֵ ָׁשוָבה ִיׂשְ ָ ָּ ּּ
יַח ִצְדֵקנו ל ְפֵני ְמׁשִ ְּלַקּבֵ ָקרֹוב ַמָמׁש. ּ א ּבְ   . ַּהּבָ

י  – ז ֵטֵבת"ט ְיִחידות" ֶצַמח ֶצֶדק"ָהַרּבִ ָּאַמר ַפַעם ּבַ ִּלּמוד : ּ
ֶפׁשַּהזַֹהר ְמרֹוֵמם ֶאת  ִּלמוד ַהִמְדָרׁש ְמעֹוֵרר ֶאת ַהֵלב, ַהּנֶ ּ ַוֲאִמיַרת , ּּ

ְבִכי וְדָמעֹות  ְּתִהִלים ּבִ ּ   ".ּׁשֹוֶטֶפת ֶאת ַהְכִלי"ּ
ַעל ְיֵדי ר( ָרֵאל ׁשֶ ֵּסֶפר ַחֵגי ומֹוֲעֵדי ִיׂשְ ֶרך ד, ָזִמיר. ּ יחֹות ַלּנַֹער ּכֶ ֵסֶפר ׂשִ ְְוֵכן ִנְדַפס ּבַ ּ  –ו "תשכ' ּ

  )ח"תשכ

ֶקׁשֶ   )עג ִּלּמוד ַהזַֹהר, ּר ְלִכּנוֵסי ַהְיָלִדיםּבְ ּ  

ת ַאְדמֹו ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ל ּכְ ִליָט(ר "הֹוָראֹוָתיו ָהַאֲחרֹונֹות ׁשֶ  )א"ׁשְ
ר ְלִכּנוֵסי ַהְיָלִדים ]ֵּזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה[ ֶקׁשֶ ִּלּמוד ַהזַֹהר ְוכו, ּּבְ ּּ', 

ל ָסֵפק ל ֵצל ׁשֶ ה ָאנו ַּעל גֶֹד, מֹוִכיִחים ְלַמְעָלה ִמּכָ ָעה ּבָ ָ ּל ַהּשׁ ּ
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ל , ִנְמָצִאים ֶלת ַהחֹוָבה ׁשֶ ְרָגִעים ְגדֹוִלים ֵאלו ֻמּטֶ ְוָקא ּבִ ְּוָלֵכן ּדַ ּ ּ
ָלנו ּּכֻ ָלל,ּ ל , ְללֹא יֹוֵצא ֵמַהּכְ ים ׁשֶ ֶמֶרץ ְלִמְבָצָעיו ַהְקדֹוׁשִ ּ ְלִהְתַגֵיס ּבְ ּ ּ

ת ַאְדמֹו ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ִליָט(ר "ּכְ ָכל ,]ָרָכהֵּזֶכר ַצִדיק ִלְב[) א"ׁשְ ּ וִבְמֻיָחד ּבְ
ַּהָקׁשור ַלִמְבָצע  ּ ִנים"ּ יב ֵלב ָאבֹות ַעל ּבָ ּ ִמְבָצע ֶזה ַחָיב ִלְהיֹות ."ְוֵהׁשִ

מֵֹחנו וְבִלּבֹוֵתינו ָּחקוק ּבְ ּ ּ יָמָמה, ּ עֹות ּבִ ע ׁשָ ִרים ְוַאְרּבַ ְּוַעל ָכל ֶאָחד , ֶעׂשְ
ְּוַאַחת ֵמִאָתנו ָעה, יֹום יֹום, ּבֹוןָּלֵתת ְלַעְצמֹו ִדין ְוֶחׁשְ, ּ ָעה ׁשָ ַמה , ׁשָ

ִעְנָין ֶזה ה וַמה ָיכֹול ְלֵהָעׂשֹות ּבְ ֲעׂשֶ ּּנַ ּ .  
ַפר ַחּבָ( ֲעֶרֶכת, א" תשמ–מ "ד תש"ֲעלֹון ּכְ   )ְּדַבר ַהּמַ

לות   )עד ָרֵאל ֵמַהּגָ ֶזה ַהִלּמוד ֵיְצאו ַעם ִיׂשְ ּּבְ ּ ּ ן " - ּ ֹכּ ִּתׁשְ
ַלִים תֹוך ְירוׁשָ ּּבְ י ִליׁשוָע... ְ ל ַהּיֹוםּּכִ ינו ּכָ ְּתך ִקִוינו ְוִצּפִ ּ ּ ָ"  

ית  ן ּבֵ ִלים ַעל ֻחְרּבַ ָרֵאל ַהִמְתַאּבְ ַעם ִיׂשְ ים ּבְ ָנם ַכָמה סוֵגי ֲאָנׁשִ ֶּיׁשְ ּ ּּ
ַּהִמְקָדׁש ן . ּ ֻחְרּבַ ָאב ִנְזָכִרים ּבְ ָעה ּבְ יֹום ִתׁשְ ָנה ּבְ ׁשָ ַרק ַפַעם ַאַחת ּבְ ֵּיׁש ׁשֶ ּ ּ

ִלים ָעָל ִית וִמְתַאּבְ ית , יוַּהּבַ ן ּבֵ ֻחְרּבַ חֶֹדׁש ִנְזָכִרים ּבְ ַפַעם ַאַחת ּבְ ְּוֵיׁש ׁשֶ ּ
ֲעבורֹו ַּהִמְקָדׁש וִמְתַפְלִלים ּבַ ּּ ּ ּ ָכל יֹום ִמְתַפְלִלים ַעל ֹזאת, ּ ּבְ ָנם ׁשֶ ְּוֶיׁשְ ּ.  

ָּאְמָנם ַגם זֹאת לֹא ַמְסִפיק ָצִריך ְלִהְתַפֵלל , ּ ִּכי ָהֱאֶמת ִהיא ׁשֶ ּ ְ ּ ּ
ּוְלַצפֹות ְלִבְנ ָכל ֶרַגע ְוֶרַגעּ ית ַהִמְקָדׁש ּבְ ַּין ּבֵ ָאנו אֹוְמִרים , ּ ּוְכִפי ׁשֶ ּ

ִבְרַכת  ְתִפָלה ּבְ ּּבַ ּ ַלִים"ּ תֹוך ְירוׁשָ כֹן ּבְ ִּתׁשְ ְ ּ ִּכי ִליׁשוָעְתך ִקִוינו ְוִצִפינו ... ּ ּ ּ ּּ ָ ּ
ָּכל ַהיֹום ְבִעים ְזֵקִנים ִתְקנו ,"ּ י ְכֶנֶסת ַהְגדֹוָלה ְוׁשִ ּ ִאם ַאְנׁשֵ ּ ּּ ָכֶזהּ ֻּנַסח ׁשֶ ּ ,

ית ַהִמְקָדׁש ְוִליׁשוַעת  ֱאֶמת ְצִריָכה ִלְהיֹות ַהִצִפָיה ְלִבְנַין ּבֵ ָכך ּבֶ ִּסיָמן ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ ְ

ם ָכל ֶרַגע, ַּהׁשֵ   . ּבְ

ְּוָכך ִהְמִחיׁש ַהָגאֹון ַהַצִדיק  ּ ּ י יֹוֵסף ַחִיים זֹוֶנְנֶפְלדְ ּ ֵזֶכר ַצִדיק ַּרּבִ
ל ְירוׁשָ ה ׁשֶ ִּלְבָרָכה ַרּבָ ְצִריָכה ִלְהיֹות ְלָכל ִאיׁש ּ ַּלִים ֶאת צוַרת ַהִצִפָיה ׁשֶ ּּ ּ ּ

ָרֵאל ֶחֶדר ּבֹו ָאנו ִנְמָצִאים, ִּמִיׂשְ ּבַ הו ִיְפַתח ֶאת ַהֶדֶלת ׁשֶ ִאם ִמיׁשֶ ּׁשֶ ּּ ּ ,
יַח ִהִגיַע! ַרּבֹוַתי: ְויֹאַמר ַהָמׁשִ ְּדעו ׁשֶ ּ ּ ִּמָיד ִנְקֹפץ ִמְמקֹוֵמנו ְכָאָדם , "ּ ּּ ּ ּ
ְמַח ָכל ֶרַגעּׁשֶ ָצִריך ְלַהִגיַע ּבְ ֶּכה ְלאֹוְרחֹו ֶהָחׁשוב ׁשֶ ְ ּ ּ ּ .  

ְּוַאַחת ֵמָהֵעצֹות ַהְגדֹולֹות ְוַהְמֻפְרָסמֹות ָלֵצאת ֵמַהָגלות ִהיא ּ ּ, 
ַּכָידוַע ּ ּ ִלמוד ַהזַֹהר,ּ ּ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ,ּ ָכתוב ּבַ ּ ְכִפי ׁשֶ ּ ּ ּ ת ָנׂשא ַדף (ּ ַּרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָפָרׁשַ ּ

ַהאי ִסְפָרא ִיְפקון ִמָגלוָתא :)ד"קכ ּּבְ ּּ ֶזה ַהִלּמוד ֵיְצאו ַעם  ,ּ ְכלֹוַמר,ּ ּּבְ ּ ּ
ָרֵאל ֵמַהָגלות ִּיׂשְ ּ.  
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ים ְליֹום   )עה ֵני ַדּפִ ֵעֶרך ׁשְ ִּלְקֹרא ֹזַהר ּבְ ָנה, ְ ְפָרט ִלְפֵני ַהׁשֵ , ּּבִ
עֹוֶלה ָלֵתת  ָמה ִלְפֵני ׁשֶ ׁשָ ך ֶאת ַהּנְ ם ְלַזּכֵ ֹכָחה ּגַ י ֵיׁש ּבְ ְּכִ ִּדין ּ

ּבֹון  ָכך ִיְהֶיה ַקל לֹו יֹוֵתר ְלָהִבין -ְוֶחׁשְ ל ּבְ ְתַרּגֵ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ְ ּכָ

ֶּאת ְלׁשֹון ַהַתְלמוד ּ  

ְּוָכך ָתִמיד ָהָיה ָרִגיל לֹוַמר ָמָרן ַהָגאֹון  ּ אול ְ א ׁשָ ן ִציֹון ַאּבָ י ּבֶ ַּרּבִ ּ
ֵעֶרך ׁשְ ,ֵּזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ֵיׁש ִלְקֹרא זַֹהר ּבְ ְׁשֶ ִפים ְליֹוםּ ְפָרט , ֵּני ּדַ ּבִ

ָנה ֵ עֹוֶלה , ִלְפֵני ַהּשׁ ָמה ִלְפֵני ׁשֶ ׁשָ ך ֶאת ַהּנְ כָֹחה ַגם ְלַזּכֵ י ֵיׁש ּבְ ְּכִ ּ ּ
ּבֹון ין ְוֶחׁשְ ר, ָלֵתת ּדִ ּוְלַהִציל ֵמָעוֹון ַהּמַ ָכך , ּ ִיְתַרֵגל ּבְ ְְוָכל ִמי ׁשֶ ּ ּ

  .ַּעד ָכאן ,ּמודִּיְהֶיה ַקל לֹו יֹוֵתר ְלָהִבין ֶאת ְלׁשֹון ַהַתְל

ַהָקָפה    )עו ְלִמים ּבְ ְמִכיַרת ִחּסול לֹא ְמׁשַ ּּבִ ּ יַח ִצְדֵקנו -ּ ּ ְמׁשִ
ִית ָבר עֹוֵמד ַעל ַסף ַהּבַ ֶזה ֵאין ַמִקיִפים: ּכְ ְזַמן ּכָ ְּוַהָקדֹוׁש , ּּבִ

קֹום ּמָ ד ּבֹו ּבַ רוך הוא ּגֹוֶבה ִמּיָ ּּבָ ל ֲעֵבָרה ַחס , ְּ ֲּעבור ּכָ
לֹום   .ְוׁשָ

ָּתְכפו ּ ָעֵלינו ַהָצרֹותּ ָהַאַחת ֵאיָנה הֹוֶלֶכת, ּ ָאה , ְּוַעד ׁשֶ ְּכָבר ּבָ
ִנָיה ַּהׁשְ ה ֵמֲחֵברֹו, ּ ֵאין ִקְלָלתֹו ְמֻרּבָ ְּוָאנו ׁשֹוֲאִלים ֶאת , ְָוֵאין ְלך יֹום ׁשֶ
ֶּמה ֳחִרי ָהַאף ַהָגדֹול ַהֶזה, ַּעְצֵמנו ּ?  

יר ֶה ל ִנ" ָּחֵפץ ַחִיים"ֶאת זֹאת ִהְסּבִ ָמׁשָ ל ַהֶחְנָוִנים : ְפָלאּבְ ם ׁשֶ ֻרּבָ
ך ְתקוָפה  ַהָקָפה ְלֶמׁשֶ ּוַבֲעֵלי ָהֲעָסִקים מֹוְכִרים ְלָלקֹוחֹוֵתיֶהם ּבְ ּּ ְ ּ

יִכים ִלְמכֹר , ְּמֻסֶיֶמת תֹם ַהְתקוָפה ֵהם גֹוִבים ֶאת ַהחֹוב וַמְמׁשִ ּּבְ ּ ּּ ּ
ַהָקָפה   .ּּבְ

ֶמה ְדָבִרים ֲאמוִרים ּּבַ ּ ַדַעת ַהֶח? ּ ֵאין ּבְ ַעל ָהֵעֶסק ְּכׁשֶ ְנָוִני אֹו ּבַ
ה ְמֻסֶיֶמת ִּלְסגֹר ֶאת ַהֲחנות וְלַחֵסל ֶאת ָהֵעֶסק ֵמֲחַמת ִסּבָ ּ ּּ ּאוָלם , ּ

ַעל ַהֲחנות עֹוֵמד ִלְסגֹר ֶאת ַהֲחנות וְלַחֵסל ֶאת ֲעָסָקיו ּבַ ְּכׁשֶ ּּ ּ ּ ָאז , ּ
ַהָקָפה אֹוֵמר לֹו ַה מֹוִפיַע ָלקֹוַח וְמַבֵקׁש ִלְקנֹות ּבְ ְּכׁשֶ ּ ּ ּ ָמֵעִני: ּמֹוֵכרּ ! ׁשְ

לֹא ָעַמְדִתי ְלַחֵסל ֶאת ֲעָסַקי, ֲאדֹוִני ָּכל עֹוד ׁשֶ ּּ ָרצֹון , ּ ָָמַכְרִתי ְלך ּבְ ּ
ַהָקָפה ו, ְַאף ִלְזַמן ָאֹרך, ּּבְ ֲאִני סֹוֵגר ֶאת ַהֲחנות וְמַחֵסל ,ּאוָלם ַעְכׁשָ ּ ׁשֶ ּ ּ

ַהָקָפה ַו, ֶאת ָהֵעֶסק רות ִלְמכֹר ּבְ ֵּאין ִלי ֶאְפׁשָ ּ ֲּאִני ֶנֱאָלץ ְלַבֵקׁש ֶכֶסף ּ ּ
  . ְּמֻזָמן
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ר ַלָצרֹות ְוַלֻפְרָעֻניֹות ַהִמְתַרְגׁשֹות וָבאֹות ָעֵלינו  ְּוֶזהו ַהֶהְסּבֵ ּ ּּ ּּ ּ ּ
ְּתכופֹות ְפֵני ְסִגיַרת ַהֲחנות , ּ ַרך ִכְבָיכֹול ְכָבר עֹוֵמד ּבִ ם ִיְתּבָ ִּכי ַהׁשֵ ּ ּ ּ ְּ

עֹוָלם ַהֶזה ְוִחסול ָהֲעָסִקים ּּבָ ּ ָבר עֹוֵמד ַעל , לֹוַמרְּכ, ּ יַח ִצְדֵקנו ּכְ ְּמׁשִ
ִית ֶזה ֵאין ַמִקיִפים: ַסף ַהּבַ ְזַמן ּכָ רוך הוא גֹוֶבה ִמָיד , ּּבִ ְּוַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ ְּ ּ

קֹום ּמָ לֹום, ּבֹו ּבַ ל ֲעֵבָרה ַחס ְוׁשָ ֲעַדִין לֹא ָחַזְרנו , ֲּעבור ּכָ ְּוֵכיָון ׁשֶ
ֵלָמה ְלָפָניו ִיְת ְתׁשוָבה ׁשְ ַרךּּבִ ִּמׁשום ָכך ָתְכפו ָעֵלינו ָצרֹות ְכֵדי , ְּבָ ּ ּּ ּ ּּ ְ

ָיֵמינו ַמָמׁש ְמֵהָרה ּבְ יַח ִצְדֵקנו ּבִ ָטֵהר ִלְקַראת ְמׁשִ ּנִ ּׁשֶ ּ ּ.  
ֵלי ֶהָחֵפץ ַחִיים( ר מֹוֲעִדים - ִּמׁשְ י יֹוֵסף ָיׁשָ   )ג"תשס, ְּלבוׁש יֹוֵסף ְלָהַרּבִ

ל    )עז י ִלּמוד ַהזַֹהר ְמרֹוָמם ַעל ּכָ ּּכִ ׁשֶ,ִּלּמודּ ם לֹא ָיַדע  ּבְ ּגַ
ָמה , ַמאי ָקָאַמר ׁשָ דֹול ַלּנְ ְּוהוא ִתקון ּגָ ּּ ּ ַעל ְיֵדי ִלּמוד ַהזַֹהר -ּ ּ

ה ל ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ק ְלָכל ִמיֵני ִלּמוִדים ׁשֶ ה ֵחׁשֶ ַּנֲעׂשֶ ּ ּ.  

ע ִסיָמן ב(א "ְוַהִחיָד ֶאְצּבַ י ִלּמוד ":  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו,ּ ָכַתב)ב"אֹות מ' מֹוֶרה ּבְ ּּכִ
ׁשֶ ל ִלּמוד ּבְ ַּהזַֹהר ְמרֹוָמם ַעל ּכָ ְּוהוא ... ַּגם לֹא ָיַדע ַמאי ָקָאַמרּ

ָמה ׁשָ ִּתקון ָגדֹול ַלּנְ ּ ינו מֹוֲהַר..." ּּ ּן ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן"ְּוַרּבֵ ּ ָכַתב ,ּ
ק ְלָכל ִמיֵני ִלּמוִדים " ה ֵחׁשֶ ַעל ְיֵדי ִלּמוד ַהזַֹהר ַנֲעׂשֶ ּׁשֶ ל ַהתֹוָרה ּּ ּׁשֶ

ה יחֹות ָהַר(" ַּהְקדֹוׁשָ ֵאינֹו ֵמִבין,)ח"ן אֹות ק"ׂשִ ּ ַהְינו ַהַגם ׁשֶ ם , ּ ְוָכַתב ׁשָ
ִּלּמוד ַהזַֹהר ְמֻסָגל ְמאֹד ְמאֹד"ׁשֶ ּ ּ ם" ּ   .ַּעֵין ׁשָ

ל  יוַכל ִלְגמֹר ֶאת ּכָ טוַח ׁשֶ ֵאינֹו ּבָ ַדאי ְלָכל ִמי ׁשֶ ל ָפִנים ּכְ ַּעל ּכָ ּּ ּ
ֶמ ך ְיֵמי ַחָייוַּהתֹוָרה ּבְ ּׁשֶ ּוִמי יוַכל ְלַהְבִטיַח זֹאת, ְ ַע ְזַמן ְלָכל , ּ ִלְקבֹּ

ָכל יֹום ָעה ּבְ ל ִלּמוָדיו, ַּהָפחֹות ֲחִצי ׁשָ ִּמְלַבד ּכָ ֲאִמיָרה , ּ ַלֲעבֹר ּבַ
ַ ְבִלי"ֶאת ַהּשׁ ְלִמי, ס ּבַ ּתֹוֶסְפָתא,  ִסְפִרי,ִסְפָרא, ְּירוׁשַ , ְּמִכיְלָתא, ּ

ִּתקוִנ, זַֹהר יםּּ א . ים ִמְדָרׁשִ קוְדׁשָ אֹוַרְיָתא ָאֵחיד ּבְ ָאֵחיד ּבְ ּוַמאן ּדְ ּ
ִריך הוא  ּּבְ ְלָחן ָערוך ָהַרב ִהְלכֹות ַתְלמוד תֹוָרה ֶפֶרק ב(ְ ׁשֻ ְּוַעֵין ּבְ ּ ּּ ְּ ְסִעיִפים י' ּ ם -יב-ּבִ יג ׁשָ

ה ֵאר ִעְנָין ֶזה ֵהיֵטב ַלֲהָלָכה וְלַמֲעׂשֶ   .)ִּמְתּבָ

י ְל   )עח ְרָסה ַנְפׁשִ ב ּגָ ח ְוַאף ַעל ּגַ ּכַ ב ְדַמׁשְ ַּתֲאָוה ַאף ַעל ּגַ
  ְּדָלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר

דֹורֹו ָהָיה ֵמֲעָנֵקי ָהִעיון ּבְ א ׁשֶ ָּהָאמֹוָרא ַרּבָ  ְּגָמָראִּכְדָאְמִריַנן ּבַ, ּ
ת ֶפֶרק ח( ּבָ ְעָתא ִדיֵדיה תוֵתי )'ּׁשַ ַמְעָתָתא ְוָיְתָבה ֶאְצּבַ ׁשְ ּ ְדָקא ְמַעֵין ּבִ ּּ ּ ּּ ּּ
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ְעֵתיה ְדָמא  ָען ֶאְצּבַ הו ְוָקא ַמּבְ ַּכְרָעא ְוָקא ָמֵייץ ּבְ ּ ּּ א (ּ ָהָיה ַרּבָ ְּכׁשֶ
ִלמודֹו ִּמְתַעֵמק ּבְ ּ ַרְגלֹו,ּ עֹו ּבְ ה, ְ ָהָיה ְמַמֵעך ֶאְצּבָ ְּוָהָיה ַהָדם ִנָגר ִמֶמּנָ ּ ּ ,

תֹוָרה ִעיון ּבַ ֶזה ֵמרֹב ִהְתַאְמצותֹו ּבְ ְּולֹא ָהָיה ַמְרִגיׁש ּבְ ּ ּּ ּ ִּעם ָכל ֶזה ָאַמר , )ּ
ָמקֹום ַאֵחר  ַכח )ט"ֲעבֹוָדה ָזָרה י(ּבְ ּ ְלעֹוָלם ִליְגִריס ֱאיַנׁש ְוַאף ַעל ַגב ְדַמׁשְ ּ ּ

י ְלַתֲאָוה ֱאַמר ָגְרָסה ַנְפׁשִ ּנֶ ְּוַאף ַעל ַגב ְדָלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ׁשֶ ּּ...  

ִמכַֹח ַמֲאַמר )ט" ַמְרִאית ָהַעִין ֲעבֹוָדה ָזָרה יֵסֶפרּבַ(א "ְוַהִחיָד ּ כֹוֵתב ׁשֶ ּ ּ
ָכַתב  ֲּחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶזה ֵיׁש ַהחֹוְלִקים ַעל ַהָמֵגן ַאְבָרָהם ׁשֶ ּ ּ

ְלָחן ָערוך אַֹרח ַחִיים ִסיָמן נ( ׁשֻ ּּבְ ְ ָלַמד ֲהֵרי ֶזה לֹא )'ּ ִאם ֵאינֹו ֵמִבין ַמה ׁשֶ ּבְ ּ ׁשֶ ּ
ִּנְקָרא ִלמוד ִאם ֵמִבין ֵפרוׁש ַהִמלֹות ְמַקֵים ּא ַעְצמֹו פֹוֵס"ְוַהִחיָד. ּ ּק ׁשֶ ּ ּּ ּ
ִּמְצַות ִלמוד ֶזה ַגם ְלַדַעת ַהָמֵגן ַאְבָרָהם. ּ סֹוֵבר ׁשֶ ָמע ׁשֶ ְּוִלְכאֹוָרה ַמׁשְ ּ ּּ.  

א ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה   )עט י ְמַנֵחם ֶזעְמּבָ אֹון ַרּבִ ִלי : ַּהּגָ ם ּבְ ּגַ
  ֲּהָבָנה ְמַקּיֵם ִמְצַות ִלּמוד

א ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ַעל ְוָרִאיִתי ּבְ י ְמַנֵחם ֶזעְמּבָ ַּהְסָכַמת ַהָגאֹון ַרּבִ ּ ּ
ַּהֵסֶפר ַיְלקוט ַנְחָמִני ינו ָהַרב : "ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ּ ִדְבֵרי ַרּבֵ ָּרִאיִתי ִחדוׁש ּבְ ּ ּ

ִלקוֵטי תֹוָרה ַוִיְקָרא ִּמָלאִדי ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ּבְ ּ ּ ּ ָכַתב ְדַגם ְלַדַע,ּּ ּ ׁשֶ ת ּ
אַֹרח ַחִיים ַּהָמֵגן ַאְבָרָהם ּבְ ֶזה ,ּ ּ ְדִאם ֵאינֹו ֵמִבין ִלמודֹו ֵאינֹו ְמַקֵים ּבְ ּ ּ ּ

ִּמְצַות ַתְלמוד תֹוָרה ן ,ּּ ַאָגָדה ֵאינֹו ּכֵ ִלי ֲהָבָנה ְמַקֵים , ּּבָ ם ַגם ּבְ ָשׁ ּּדְ ּ
ם, "ִּמְצַות ִלּמוד   .ְּיֻעַין ׁשָ

ֵאינֹו ֵמִבין ַמ  )פ י ַהָלׁשֹון , אי ָקָאַמרִּלְלֹמד ַהזַֹהר ַאף ׁשֶ ּּכִ
ֶפׁש ל ַלּנֶ   ְמֻסּגָ

ּוַבֵסֶפר ַרֲחֵמי ָאב  ֵּעֶרך ִלּמוד(ּ לֹא ָזָכה ְולֹא : " ְוֶזה ְלׁשֹונֹו,ּ ָכַתב)ְ ִּמי ׁשֶ
ֲעָסָקיו וְדָאגֹות ְוֵאין ַדְעתֹו  ָטרוד ְמאֹד ּבַ תֹוָרה אֹו ִמי ׁשֶ יָגה ָידֹו ּבַ ִּהׂשִ ּּ ּ ּ ּ ּ

ִעיו ְּצלוָלה ִלְלמֹד ּבְ ָניֹות , ןּּ ָכל יֹום ַדף ְגָמָרא וֶפֶרק ִמׁשְ ִיְלמֹד ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ
ָעְלָמא ֲאִמיָרה ּבְ ֵאינֹו ֵמִבין ַמאי ָקָאַמר, ּבַ לֹוֵמד ַהזַֹהר ַאף ׁשֶ ׁשֶ ּּכְ י , ּ ּכִ

ֶפׁש ַּהָלׁשֹון ְמֻסָגל ַלּנֶ ל ָפִנים ְקָצת , ּ ֵאר ַעל ּכָ ָ ִיּשׁ ּוִבְלִתי ָסֵפק ׁשֶ ּ ּ ּ
ִלּבֹו ִלמוד ְוָהָיה גֹוֵמר ַּוֲאִני ִהַכ, ּבְ לֹא ָהָיה לֹו ָיד ּבְ ְּרִתי ַסְנְדָלר ֶאָחד ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ

ָנה ֵסֶדר ַהׁשַ ָכל ׁשָ ָעְלָמא ְוָהָיה ֶצֶלם ֱאלִֹקים ַעל ָפָניו "ּּבְ ֲאִמיָרה ּבְ ּס ּבַ
ְּכַאַחד ַהְגדֹוִלים ינו . ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו"... ּ ָאַמר ַרּבֵ ּוְכמֹו ׁשֶ ְרֵפי קֶֹד(ּ יַח ׂשַ ׁש ׂשִ
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גֹוְמִרים ֶאת )ג"ע' ֵחֶלק ב ֵאין ׁשֹוֶרה ֶצֶלם ֱאלִֹקים ַעל ַהָפִנים ַעד ׁשֶ ּ ׁשֶ ּ
  . ס"ַּהׁשַ

ִליָט( ְכֵטר ׁשְ י ַיֲעקֹב ֵמִאיר ׁשֶ ֶּלֶקט ֲאָמִרים ֵמַהָגאֹון ַהַצִדיק ַרּבִ   )א"ּּ

ִּתקון ְלַבַעל ְתׁשוָבה ִלְלֹמד ה   )פא ּּ ָכל יֹום ' ּּ ים ֵמַהזַֹהר ּבְ ַּדּפִ ּ
ב ְדָלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ַאף ַע ּ ִלּמוד ַהזַֹהר ַדְוָקא ֵיׁש ּבֹו -ּל ּגַ ּ ּ

ָנה ְוַתְלמוד וִמְקָרא ׁשְ ְּסֻגָלה זֹו יֹוֵתר ִמִלּמוד ַהּמִ ּ ּ ּ י ּכַֹח , ּ ּכִ
ל ַהתֹוָרה ֵא ִּלּמוד ַהזַֹהר ִמּכָ ּ ָנהם ְלִמְקָרא ֵאּ   ם ְלִמׁשְ

ּלֹא ָיִסיר ַהְתִפִלין ַעד ַאַחר ָעֵלינו ְלׁשַ ּ ַחּ ם " ְויֹאַמר ,ּבֵ ְּוָהָיה ַהׁשֵ
ּ ֵכן ָכַתב ַר,'ּ ְוכו"ְְלֶמֶלך יגו ַעל .א"ָמּ ּ וִמיהו טוֵרי ָזָהב וָמֵגן ַאְבָרָהם ִהׂשִ ּ ּ ּ ּּ

ע ְקֻדׁשֹות ְוֵה:ּ ְוָכְתבו,א"ָמַר ת ּ לֹא ַיֲחלֹץ ַעד ַאַחר ַאְרּבַ ְרכו וְקֻדׁשַ ּם ּבָ ּ ּ
ֵרהרַּהיֹוֵצ מֹוֶנה ֶעׂשְ ת ׁשְ ּ וְקֻדׁשַ ים ּ ה ַקִדיׁשִ לֹׁשָ ת וָבא ְלִציֹון וׁשְ ּ וְקֻדׁשַ ּ ּ ּּ ּ

ְּדַהְינו ַעד ַאַחר ַקִד לּּ ֵּכן ָכַתב ֵא. ּיׁש ִתְתַקּבֵ ה ִלּ ו ְסִעיף ָקָטן "ִסיָמן נ(ָיה ַרּבָ

ּ ְוֵכן ָכַתב ְמקֹור ַחִיים,א"ָמּ ְוִהְנִהיג ַלֲעׂשֹות ְכִדְבֵרי ַר)ד"כ ּ.  

ָרָכה   ,)'ו ְסִעיף ָקָטן י"ּ וְבִסיָמן כ,ה"ִסיָמן כ -  א"ַהִחיָדְל(ְּוֵכן ָכַתב ַמֲחִזיק ּבְ
ֶהם:ְוָכַתב ִיְלמֹד ּבָ ּ ְדֵאין ַלֲחלֹץ ַהְתִפִלין ַעד ׁשֶ ּ ּ ה ְוֶאָחד ,ּ ּ ֶאָחד ַהַמְרּבֶ

ָמה ֶנֶפׁש רוַח  ,ַּהַמְמִעיט ׁשָ ה ָהָאָדם ִלְקנֹות ֶחְלֵקי ַהּנְ י לֹא ִיְזֶכּ ּּכִ
ִיְלמֹד ּבַ ָמה ַעד ׁשֶ ּוְנׁשָ ְּתִפִליןּ ינו ָתם, ּ ל ַרּבֵ ְתִפִלין ׁשֶ ּוְביֹוֵתר ּבַ ּ ּ ּּ, 

זַֹהר ַהָקדֹוׁש ְּויֹוֵתר טֹוב ִלְלמֹד ּבַ ְתבו גוֵרי ָהֲאִר,ּ ן ּכָ ּכֵ ּ ׁשֶ י ִזְכרֹונֹו "ּּ
ָמה ו,ִלְבָרָכה ׁשָ ִלּמוד ַהזַֹהר הוא ִתקון ָגדֹול ְלָהִאיר ַהּנְ ּ ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ הּּ ׁשָ   .ְּלַקּדְ

ִּתקון ְלַבַעל ְתׁשוָבה ִלְלמֹד ה ִלְבָרָכה ָנַתן ְוָהַרב ִזְכרֹונֹו ּ ּ ִפים ' ּּ ּּדַ
ָכל יֹום ָלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר,ֵּמַהזַֹהר ּבְ ִּדְקִריָאָתה זֹו , ּ ַאף ַעל ַגב ּדְ ּ

ִּהיא ִהלוָל ֶפׁש וְלַתְקָנהּהּ ּ ְלָהִאיר ַעל ַהּנֶ ְוָקא ְּוִנְרֶאה ִכי . ּּ ִּלּמוד ַהזַֹהר ּדַ ּ
ָנה ְוַתְלמוד וִמְקָראֵיׁש ּבֹו ְסֻג ׁשְ ָּלה זֹו יֹוֵתר ִמִלּמוד ַהּמִ ּ ּ ּ ְּוהוא ֶפֶלא ,ּ ּ, 

ִּכי כַֹח ִלמוד ַהזַֹהר ִמָכל ַהתֹוָרה ֵא ּ ּ ּ ּּ ָנהם ְלִמְקָרא ֵאּ   .ם ְלִמׁשְ

ם ַהְגדֹוִלים )א"ַהִחיָד(ְּועֹוד ָכַתב  ׁשֵ ְוֶזה : )ג"ּת ַדף י"ַמֲעֶרֶכת הבי' ֵחֶלק ב(ּ ּבְ
ה ,ּ ַדע,ִּני ָאַמְרִתיַוֲא: ְלׁשֹונֹו ּ ִכי ֵאין ָסֵפק ִכי ָכל ִלמוד ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ֲאִמתות ַוַדאי ִכי  ָמה ּבַ א ְוָרם הוא ְמרֹוִמים וִבְפָרט ִאם ִיְהיו ִלׁשְ ִּנׂשָ ּּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ַמִים ַמֲעלֹוָתיו וְמַתֵקן ָהעֹוָלמֹות וְמַיֵחד ַהדֹוִדים ַוֲאִפלו ָמ ׁשָ ּּבֹוֶנה ּבַ ּ ּּ ּּ אֵרי ּ

ר  יֹומֹו ַכֲאׁשֶ ָנה ֲהָלָכה ְדַבר יֹום ּבְ ְּדָרִזין חֹוַבת ַגְבָרא ִלְלמֹד ִמְקָרא ִמׁשְ ּ ּּ
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ָקְדׁשֹו ָהֲאִר ר ּבְ הו ִמֶמּנו,י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ִּדּבֵ ּ וְכַמֲעׂשֵ ּ ר  .ּּ ָאְמָנם ֲאׁשֶ
ָנה ְוַתְלמוד ִמְקָרא וִמׁשְ ּבְ ָּגַדל ִלּמוד ַהזַֹהר ַהְינו ׁשֶ ּ ּ ּּ ים ּ ׁשִ  ֵהם ְמֻלּבָ

ָלל ֵהם סֹוד ּכְ ר ׁשֶ ִסְתֵרי ,ְמאֹד ְוֵאינֹו ִנּכָ ר ּבְ ַדּבֵ ּמְ ּ לֹא ֵכן ַהזַֹהר ׁשֶ
ֵפרוׁש ּתֹוָרה ּבְ ִעְמֵקי  ,ּ לֹא ָיִבין ֶדֶרך ְכָלל ְדָבָריו ּבְ ְּוֵאין ֶפִתי ַהקֹוֵרא ׁשֶ ּּ ְ ּ ּ ּ

ּ ְוָלֵכן ֶלֱהיֹות ִסְתֵרי ַהתֹוָרה ְגלוִי.ָּרֵזי ַהתֹוָרה ּ ִלי ְלבוׁשּ  ֵהן ַמְזִהיִרין ,ּים ּבְ
ֶפׁש ּ ְוַאף ַעל ַגב ִדְבַצד ָמה ִדְבֵרי ַהזַֹהר ְסתוִמים ְמאֹד.ּוְמִאיִרין ַהּנֶ ּ ּ ּ ּ ַהְינו ,ּ

ֶעֶצם ְוֵליַדע תֶֹכן ַהְדָבִרים ַעל ּבוְרָין ְוַעל ַמְתֻכְנָתן  ְּלָהִבין ֶסֶתר ֶעְליֹון ּבְ ּּ ּ ּ
ְּדַוַדאי ְצִריִכים ַרב ּיוְבנו ַהְדָבִרים ִכי ִאם ַעל ִפי ָחָכם ָגדֹול  ְולֹא ,ּ ּ ּ ּ ּ ] ִּמֶפה[ּ

ְכָללות ִנָכר ַכָוָנָתן ָרִזין ִעיָלִאין ֶהם ּבִ ֵמִבין ּבָ ל ׁשֶ ְּלאֶֹזן ַהְמַקּבֵ ּּ ּ ּ ְוַהְדָבִרים ,ּ
יֶהם ֶעְליֹוִנים ְלַמְעָלה ְוכו ְרׁשֵ ׁשָ ם ּבְ ים ֹרׁשֶ   .'ּעֹוׂשִ

ַּהזַֹהר מֹוִעיל ְמֹאד ְלַתֵקן   )פב ֶפׁשּ    ַהּנֶ

ָעְנִיי אֹוֵמר: ּ ָכַתב)ד"ת ְסִעיף ָקָטן י"ַמֲעֶרֶכת הבי(ּוְבַוַעד ַלֲחָכִמים   ,ַוֲאִני ּבְ
ָכל ַהתֹוָרה ֵיׁש ַפְרֵד ִּכי ּבְ ּ ָכל ִלמוד ֵאינֹו ִנָכר ַהסֹוד ְכָלל.ס"ּ ּ ָאְמָנם ּבְ ּ ּּ ַמה  ,ּ

ֵסֶפר ַהזַֹהר ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ ִגלו,ּּשׁ ַהּסֹודֹות ֵהם ּבְ ּ ּדְ י ּ ּי ְוַהלֹוֵמד יֹוֵדַע ּכִ
ל ֶזה ר ִנְפָלאֹות ְוָרֵזי ַהתֹוָרה ְוהוא לֹא ֵיַדע ּכָ ְּיַדּבֵ ּ וְלֶזה מֹוִעיל ,ּ

ֶפׁש ְּמאֹד וְלַתֵקן ַהּנֶ ָרֵז ,ּ ּי ֶכֶסף ְוכו"ֲהלֹא ּבְ ֲאִריכות,'ּ ם ּבַ ּ ְיֻעַין ׁשָ ּ.  
ְלפֹון ֵזֶכר ַצִדיק ִל( ֶּלֶקט ַהָקִציר ְלָהַרב ַאְבָרָהם ּכַ   )ְבָרָכהּ

ְּסֻגָלה ְלָמֵרק ֲחָטִאים ִהיא : י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ָהֲאִר   )פג
לֹוֵמד ֵאינֹו ֵמִבין ַמה ׁשֶ ִּלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַאף ׁשֶ ּ ּ ּ ּ  

ַאל ְלָהַרב ַהָקדֹוׁש ַחִיים יֹוֵסף  ֵאלֹות וְתׁשובֹות ַחִיים ׁשָ ֵסֶפר ׁשְ ּּבַ ּּ ּּ ּ
ָּדִוד ֲאזוַלאי ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקד ִסיָמן ע(' א ֵחֶלק א" ַהִחיָד,ֹוׁש ִלְבָרָכהּּ ה "ּבְ

ם ָהֲאִר ֵהִביא )'ְסִעיף ָקָטן ב ׁשֵ ֻגָלה ְלָמֵרק ,י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ּבְ ּסְ ּ ׁשֶ
לֹוֵמד ֶ ֵאינֹו ֵמִבין ַמה ּשׁ ֲּחָטִאים ִהיא ִלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַאף ׁשֶ ּ ּ ּ. 

ם    .ַּעֵין ׁשָ
ֶּלֶקט ִמְצוֹות ְתׁשוָבה ו( ּ ַעל ַהִחיָדּ ינו ּבַ ם ַרּבֵ ׁשֵ   )ּא ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה"ְּצָדָקה ּבְ

*  *  *  
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יין[ ַע מֹוְנְדׁשֵ   ]ֵּסֶפר ִמְגָדל עֹז ְלָהַרב ְיהֹוׁשֻ

ְּסֻגַלת ֲאִמיַרת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש    )פד י ְסתוִמים -ּּ ם ּכִ ּ ּגַ
ַנע ִמְקִריָאָתם ַּוֲחתוִמים ַהְדָבִרים ַאל ָנא ִתּמָ ּ ּ י ּבְ, ּ ִרית ּכִ

רוָתה ַלׂשְ ּּכְ ֵאּ א וָפַתִים ַהּנֹוְטפֹות ֹמר ּבְ אּיּמָ ְּרעוָתא ְדִלּבָ ָהֵני .ּ ּבְ
ֵאיָנם חֹוְזרֹות ֵריָקםּכַ י ְדַרֲחָמָנא ׁשֶ ְמעֹוֵרר ֶאת ָהַאֲהָבה , ְּבׁשֵ

ִלְגלוג ְוִגְמּגום ץ ּבְ ֶתְחּפַ ַּעד ׁשֶ ּ ַאֲהָבָתה, ּ   ִּאיׁש הֹוֶגה ְוׁשֹוֶגה ּבְ

ּת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְּסֻגַלת ֲאִמיַר ָיך ְלֶהָעָרה (ּ ְְוׁשַ ְתִחַלת ַמֲאָמֵרנו ֶזה4ּ ּ ּבִ ָּכַתב : )ּ
ע "ַהִחיָד ֶאְצּבַ מֹוֶרה ּבְ ִּלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ְמרֹוָמם ": )אֹות מד' ִסיָמן ב(א ּבְ ּ

ׁשֶ ל ִלּמוד ּבְ ְקִריָאתֹו ַּעל ּכָ ִיְטֶעה ּבִ ַּגם לֹא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוַאף ׁשֶ ּ
ָמהְוה ׁשָ ּוא ִתקון ָגדֹול ַלּנְ ּ ּ ם ַהְגדֹוִלים ַמֲעֶרֶכת ֵסֶפר ". ּּ ׁשֵ ְּועֹוד לֹו ּבְ

ִהיר ָּכְתבו גוֵרי ָהֲאִר: "ַהּבָ ּּ ִלּמוד ַהזַֹהר הוא  ,ּי ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה"ּ ּׁשֶ ּּ ּ
ֶפׁש ו ִּתקון ָגדֹול ְלָהִאיר ַהּנֶ ּ ּּ הּ ׁשָ  ֵּזֶכר ַצִדיק] י"ָהֲאִר[ ְוָהַרב ,ְּלַקּדְ

ָכל ִלְבָרָכה ָנַתן  ל זַֹהר ּבְ ִפין ׁשֶ ה ּדַ ָ ִּתקון ְלַבַעל ְתׁשוָבה ִלְלמֹד ֲחִמּשׁ ּ ּ ּ ּּ
ָלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ּ ִדְקִריָאָתה זֹו ִהלוָלּיֹום ַאף ַעל ַגב ּדְ ּּ  ְלָהִאיר ּהּ

ֶפׁש וְלַתְקָנה ַּהּנֶ ְּוִנְרֶאה ִכי ַדְוָקא ִלמוד ַהזַֹהר ֵיׁש ּבֹו ְסֻגָל. ּּ ּ ּ ּ ה זֹו יֹוֵתר ַעל ּּ
ָנה ְוַתְלמוד וִמְקָרא ִּלמוד ִמׁשְ ּ ּ ם ַהְגדֹוִלים ֵחֶלק ב(" ּ אן ִמׁשֵ ַּעד ּכָ ִליוֹוְרנֹו ' ּ ְדַפס ּבְ ַּהּנִ

מֹו ׁשֶ, ַּדף יג, ו"תקמ הֹוָצַאּוְדָלא ּכְ ֻּסְלפו ַהְדָבִרים ּבְ י. )ְת ִויְלָנא ָוֵאיָלךּּ  'ד ְוֵהִעיַרִני ַרּבִ
ְמֵרהו צ ָּתָמר ִיׁשְ ּורֹו ִויַחֵיהוּ ּ ִכי ַהִספור ַעל ִצווי ָהֲאִר,ּּ ּ ּ ּ ּ י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה "ּ

ְּלַבַעל ְתׁשוָבה לֹוַמר זַֹהר ֵסֶפר ,ּ ּ ִנְדַפס ָלִראׁשֹוָנה ּבַ ה "ּ ַּכָונֹות וַמֲעׂשֵ ּ ּ
ָטא ת(" ִּנִסים ַלִים תשכ(י "תֹוְלדֹות ָהֲאִר'ּוְרֵאה ּבְ. )א, פ ו"ּקוׁשְ  174 ַּעּמוד, ז"ְּירוׁשָ

ם)238- ְו ְמֵרהו צורֹו ִויַחֵיהו ָמַסר ִלי "ְוַר. ּ וִבְמקֹורֹוָתיו ׁשָ ָנָיהו ִיׁשְ ּמ ּבְ ּ ּ ּּ
טובֹו ֶאת ִדְבֵרי ָהַר ּּבְ ְכָתָביו ֵאלו"ַמּ ּז ּבִ ַהָגהֹוָתיו ְל: ּ ּ ַהַכָונֹות ֵסֶפרּּבְ ַתב (ּ ּכְ

ה ְזכוָתא)ָיד ּ כֹוֵתב ָהַרב מׁשֶ ְּוַגם ִכי ְסתוִמים ַוֲחתו: "ּ ּ  ַאל ,ִּמים ַהְדָבִריםּ
ָּנא ִתָמַנע ִמְקִריָאָתם ּ ָפַתִים, ּ ִרית ְכרוָתה ַלׂשְ ִּכי ּבְ ּ ֵא ּּ ָּמא יַהּנֹוְטפֹות מֹר ּבְ

ָהֵני ַכּו א ּבְ ְּרעוָתא ְדִלּבָ ּ ֵאיָנם חּ י ְדַרֲחָמָנא ׁשֶ ְמעֹוֵרר ֶאת , ֵריָקם' ְזרֹוֹוְּבׁשֵ
ִלְגלוג ְוִגְמ ֶתְחַפץ ּבְ ָּהַאֲהָבה ַעד ׁשֶ ּ ּגוםּ ַאֲהָבָתה כו, ּ ִּאיׁש הֹוֶגה ְוׁשֹוֶגה ּבְ ּ'."  
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ב ְדָלא ָיַדע ַמאי    )פה ָּצִריך ִלְקרֹות ֵסֶפר ַהזַֹהר ַאף ַעל ּגַ ּ ְ

ָמתֹו, ָקָאַמר דֹול ְוָעצום ְמֹאד ְלַמְטרֹוִניָתא וְלִנׁשְ י ִתקון ּגָ ּּכִ ּ ּ ּ ּ  

בועֹות'ּוְב ִּתקון ֵליל ׁשָ ּ לֹו ' ּ סֹוף ֵסֶפר טוב ָהָאֶר(ּׁשֶ ּץ ְלמֹוֵרינו ָהַרב ָנָתן ּּבְ

ִפיָרא ָּצִריך ִלְקרֹות ֵסֶפר ַהזַֹהר": )ּׁשַ ָלא ָיַדע ַמאי ... ְ ַּאף ַעל ַגב ּדְ
ּנֹוָדע , ָקָאַמר ָמתֹו ּכַ י ִתקון ָגדֹול ְוָעצום ְמאֹד ְלַמְטרֹוִניָתא וְלִנׁשְ ּּכִ ּ ּ ּּ ּ

ה ְטָעִמים ּמָ   ".ִמּכַ

ל ּכָ   )פו ל ַהזַֹהר הוא ְמֻסּגָ ַּהָלׁשֹון ׁשֶ ּ ִכיְנָתא ּ ך ִלׁשְ ּל ּכָ ְ

ל ֵעֶסק ַהתֹוָרה ָמָתא ִלְקֹרא ּבֹו יֹוֵתר ִמּכָ ּוְלִנׁשְ ּ  

ה 'ְּוׁשוב ּבְ ְעָנא ַרּבָ ִּתקון ֵליל הֹוׁשַ ם(ּ ַּאף ַעל ַגב ... ּ ַהזַֹהרֵסֶפרּבְ: ")ׁשָ
ל ַהזַֹהר הוא ּ ִמָכל ָמקֹום ,ְּדָלא ָיַדע ְולֹא ֵמִבין ַמאי ָקָאַמר ַּהָלׁשֹון ׁשֶ ּ ּ

ל ֵעֶסק ְמ ָמָתא ִלְקרֹא ּבֹו יֹוֵתר ִמּכָ ִכיְנָתא וְלִנׁשְ ך ִלׁשְ ל ּכָ ֻּסָגל ּכָ ּ ְ ּ
ּ ַעד ָכאן ִמִדְבֵרי ָהַר".ַּהתֹוָרה   .ז"ַמּ

ָמה ְלָכל    )פז ׁשָ ַּהִתקוֵני ֹזַהר ְמַטֵהר ַהּגוף וְמַקֵדׁש ַהּנְ ּ ּ ּ ּ ּ
ֵא ָעְלָמא ּבְ ִגיְרָסא ּבְ חֶֹדׁש ֱאלול ֲאִפלו ּבְ ַּהלֹוְמדֹו ּבְ ּּ ין ֵמִבין ּ

רוׁש ֲאָמָריו   ּּפֵ

ּוְבסֹוף ַהְקָדַמת ַהִכֵסא ֶמֶלך ְלִתקוֵני זַֹהר ּּ ְּ ּ י הוא ": ּ ַּהִתקוֵני [ּּכִ ּּ
חֶֹדׁש ֱאלול ] זַֹהר ָמה ְלָכל ַהלֹוְמדֹו ּבְ ׁשָ ׁש ַהּנְ ְּמַטֵהר ַהגוף וְמַקּדֵ ּ ּּ ּ

ֵאין ֵמִבין ֵפרוׁש ֲאָמָריו ָעְלָמא ּבְ ִגיְרָסא ּבְ ֲּאִפלו ּבְ ּּ סֹוף ."ּ ם ּבְ  ְוׁשָ
ִּתקון ו ּ ָעְלָמא": 'ּ י ַהלֹוֵמד ִגיְרָסא ּבְ ּּכִ ֲעָמלֹו ... ּ ָכר טֹוב ּבַ ֵיׁש לֹו ׂשָ

ָמתֹו ָטֳהָרה ִנׁשְ ׁש ּבְ ּ וְבִסדור ָהֲאִר".ּוְמַקּדֵ י ַיֲעקֹב "ּּ י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלַרּבִ
ֵסֶדר ַכָוַנת ַהִלמוד ָּקאִפיל ּבְ ּּ ּּ ִסְפֵרי": ּ ָלהִיְלמֹד ּבְ ְוַאף ִאם ֵאינֹו ...  ַקּבָ

י ֵהם ְמֻסָגִלים ְלַטֵהר  ְבֵרי ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ּכִ ֶהם יֹאַמר ּדִ ֵּמִבין ּבָ ּ ּ ּ
ָמה ׁשָ ינו ַחִיים ָפאָלאִג".ַהּנְ ּ וְרֵאה ַגם ֶנֶפׁש ַחִיים ֵמַרּבֵ ּּ י ַמֲעֶרֶכת זַֹהר 'ּּ
  .ַּהָקדֹוׁש
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ִדְבֵרי ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים   )פח ִּלְלֹמד ּבְ ּ ּ ִקיָדהּ ׁשְ הוא ,  ּבִ ּׁשֶ
ָפַתִים  ָעְלָמא ִמן ַהׂשְ ָכה ֲאִפלו ֲאִמיָרה ּבְ ֶפׁש וְמַזּכְ ְּמַטֵהר ַהּנֶ ּּ ּּ
ֵהם ִתקוֵני  ֶפׁש ְמֹאד וִבְפָרט ֵסֶפר ַהִתקוִנים ׁשֶ ְּסֻגָלה ְוִתקון ַהּנֶ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ ּ

ׁש ֶפׁש ַמּמָ   ַהּנֶ

ְּוֵכן ֵמִביא ָהַרב ַהָקדֹוׁש ִמָקאָמאְרָנא ּבִ ִביל " ָיב ִמְצוֹוֶתיךְנִת"ּ ׁשְ
ּי ִתקון ְלַבַעל ְתׁשוָבה "ְְוָכך ָנַתן ָמָרן ָהֲאִר": )א"אֹות ל(' ַּהתֹוָרה א ּ ּ ּּ

ָכל יֹום ִפין זַֹהר אֹו ִתקוִנים ּבְ ה ּדַ ָ יֹאַמר ֲחִמּשׁ ּׁשֶ ּּ ּ ּ וְבַהְקָדָמתֹו ַלֲעֵצי ,"ּ ּ
ׁשְ": ֵעֶדן ִדְבֵרי ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ּבִ ִּלְלמֹד ּבְ ּּ הוא ְמַטֵהר ... ִקיָדהּ ּׁשֶ

ָפַתִים ְסֻגָלה ְוִתקון  ָעְלָמא ִמן ַהּשְׂ ָכה ֲאִפלו ֲאִמיָרה ּבְ ֶפׁש וְמַזּכְ ַּהּנֶ ּ ּּ ּ ּ ּ
ֶפׁש ְמאֹד ׁש,ַהּנֶ ֶפׁש ַמּמָ ֵהם ִתקוֵני ַהּנֶ ּ וִבְפָרט ֵסֶפר ַהִתקוִנים ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ."  

ְּלׁשֹון ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש : ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים   )פט ל ּ ּהוא ְמֻסּגָ
אֹוֵמר ָלל ַמה ׁשֶ ֵאינֹו ֵמִבין ּכְ ָמה ַאף ׁשֶ ׁשָ   ַּלּנְ

ֵקִני  סֹוף ֵסֶפר ֶדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ִדּבור ַהַמְתִחיל ִיׁשָ ּבְ ִלקוִטים ׁשֶ ּּבַ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ַּעל ֶדֶרך ְדִאיָתא : ")א, ה פח"ִזיָטאִמיר תרל( ְלׁשֹון ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש הוא ְּ ּׁשֶ ּ ּּ

אֹוֵמרְּמֻסָגל ַל ֶ ָלל ַמה ּשׁ ֵאינֹו ֵמִבין ּכְ ָמה ַאף ׁשֶ ׁשָ ְכָנס , ּנְ ל ַהּנִ ִּכְמׁשַ
ם ל ּבֹׁשֶ לֹא ָלַקח ְכלום,ַּלֲחנות ׁשֶ ּ ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ּ ּ ִמָכל ָמקֹום ֵריַח טֹוב ,ּ

  ".ָּקַלט ִעמֹו

ך  )צ ל ּכָ ֵאינֹו ָצַרַעת ֲחָזָקה ּכָ ִחיַנת ִטְמטום ַהּמַֹח ׁשֶ ְֵיׁש ּבְ ּ ,
ִּעיל ְקִריַאת ִדְבֵרי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַאף ְדָלא ָיַדע ַמאי ּוְלֶזה מֹו ּּ ּ

  ָקָאַמר

מֹות ַעּמוד (' ָחָנה ֲאִריֵאל'ּבְ ֵפרוׁש: ")30ּׁשְ ַמְענו ּבְ ׁשָ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ ִּמִפי ... ּּ
ֵיׁש :יִנאְזָלּר ַהָזֵקן ּבְ"ַאְדמֹו ֵאינֹו ָצַרַעת ... ּׁשֶ ְּבִחיַנת ִטְמטום ַהּמַֹח ׁשֶ

ך וְלֶזה מֹוִעילֲחָזָקה  ל ּכָ ּּכָ ָלא ... ְ ְבֵרי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַאף ּדְ ְּקִריַאת ּדִ ּ
ֵמי ִמְקֶוה אֹו ְנִתיַנת ְצָדָקה ְכמֹו ,ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ּ וְטִביַלת ַהגוף ּבְ ּ ּּ

ְכָתִבים ָכתוב ּבַ ּׁשֶ ּּ."  

י    )צא ם ָהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ׁשֵ ָּהַרב ַהָקדֹוׁש ִמִויֶלעְדִניק ּבְ ּּ
אור: ֹּרן ִמִזיָטאִמירַאֲה לֹא ּבֵ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁש ָצִריך ְלָאְמרֹו ּבְ ְ י , ּ ּכִ
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ִרין ֶאת ָהָאָדם  ל ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ַעְצָמן ְמַקׁשְ ַּהֵתבֹות ְוַהִדּבור ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ַרך   ְָלֵאין סֹוף ִיְתּבָ

י ַאֲהֹרן ִמִזיָטאִמיר ם ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ׁשֵ ּּבְ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ָצִריך  ,ּ ְׁשֶ ּ ּ
אור לֹא ּבֵ ל זַֹהר ַהָקדֹוׁש ַעְצָמן ,ְּלָאְמרֹו ּבְ ּבור ׁשֶ י ַהֵתבֹות ְוַהּדִ ּ ּכִ ּ ּ

ַרך ִרין ֶאת ָהָאָדם ָלֵאין סֹוף ִיְתּבָ ְ   ".ְְמַקּשׁ
ָרֵאל ְלָהַרב ַהָקדֹוׁש ִמִויֶלעְדִניק( ֵאִרית ִיׂשְ ּׁשְ ַער ָהא, ּ רות ׁשַ ַער ַהִהְתַקׁשְ ּׁשַ ְּדרוׁש ב' ּ ', ַמֲאָמר ב' ּ

םַּעֵי   )ן ׁשָ

י ְצִבי ֱאִליֶמֶלך ִמִדינֹוב   )צב ַּרּבִ ם ִמי : ְ ּגַ ָיֵדינו ׁשֶ ל ּבְ ְּמֻקּבָ
לום לֹא ָיַדע ּכְ ּׁשֶ ֶפׁש, ּ ך ַהּנֶ ל ְלַזּכֵ ְְלׁשֹון ַהזַֹהר ְמֻסּגָ ּ  

ַהָגהֹות מֹוֵרינו ָהַרב ְצִבי ֱאִליֶמֶלך ַלֵסֶפר  ְּוָכַתב ּבְ ְּ ה "ּ ּסור ֵמַרע ַוֲעׂשֵ
ְּדפוס מֹוְנַק(" טֹוב לום": )אְטׁש אֹות טּ לֹא ָיַדע ּכְ ַגם ִמי ׁשֶ ָיֵדינו ׁשֶ ל ּבְ ְּמֻקּבָ ּּ ּ ,

ֶפׁש ך ַהּנֶ ְְלׁשֹון ַהזַֹהר ְמֻסָגל ְלַזּכֵ ּ ּ."  

יחֹות ָהַר ׂשִ ם ִמכֹוְכֵבי,)קט-אֹות קח(ן "ּוְרֵאה עֹוד ּבְ ּ וַבהֹוָספֹות ְלׁשָ ּ 
ּוְבַהְסָכַמת ָהַרב ַהָקדֹוׁש ִממֹוְנַקאְטׁש ׁשֶ. אֹור ּּ ְדַפס ּ ה ַהּנִ ְמָלה ֲחָדׁשָ ׂשִ ּּבְ

ר ִּעם ֵפרוׁש ַמֵטה ֲאׁשֶ ּ ּ.  

*  *  *  

ִליָט[ ֵּסֶפר ִמָזָהב וִמָפז ְלָהַרב ִפְנָחס ְזִביִחי ׁשְ ּ ּ ד "א תשס"ּ
ַלִים   ]ְּירוׁשָ

ל ֵעֶסק    )צג ֶפׁש יֹוֵתר ִמּכָ ל ְלַטֵהר ֶאת ַהּנֶ ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְמֻסּגָ ּ
ר ֶאת ָהָא, ַּהתֹוָרה ּוְמַקׁשֵ ַרךּ ם ִיְתּבָ ְָדם ְלַהׁשֵ ּ  

ל ֵעֶסק  ֶפׁש יֹוֵתר ִמּכָ ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְמֻסָגל ְלַטֵהר ֶאת ַהּנֶ ּ ּ
ַרך, ַּהתֹוָרה ם ִיְתּבָ ֵ ר ֶאת ָהָאָדם ְלַהּשׁ ֵ ְוְמַקּשׁ ל ָהַרב ,"ּ  ְוִכְלׁשֹונֹו ׁשֶ

ְִמְקַדׁש ֶמֶלך  ַּוִיְקָרא ַדף קעג(ּ ם.)ּ ֵסֶפר. ּ ַעֵין ׁשָ ּוְרֵאה ַגם ּבַ ּ ָרֵאל ּ ֵאִרית ִיׂשְ  ׁשְ
ַער א ְדרוׁש ה ַמֲאָמר ב( רות ׁשַ ַער ַהִהְתַקׁשְ ּׁשַ ּּ ָכַתב)ּ ּוְבִעְנַין ִלמוד :  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו,ּ ׁשֶ ּּ

י ַאֲהֹרן ִמִזיָטאִמיר ם ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ׁשֵ ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ָאַמר ּבְ ּּ ַהזַֹהר , ּ ּׁשֶ
אור לֹא ּבֵ ַּהָקדֹוׁש ָצִריך ְלָאְמרֹו ּבְ ְ ל ַהזַֹהר , ּ ּבור ׁשֶ י ַהֵתבֹות ְוַהּדִ ּּכִ ּ ּ

ַרך ִרין ֶאת ָהָאָדם ָלֵאין סֹוף ִיְתּבָ ְ ְַהָקדֹוׁש ַעְצָמן ְמַקּשׁ  ַרק ִמי .ּ
אור ַהּבֵ אור ְיַעֵין ִמקֶֹדם ּבְ רֹוֶצה ִלְלמֹד ִעם ּבֵ ּׁשֶ ּּ ְּוַהזַֹהר יֹאַמר , ּ
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אור ִלי ּבֵ ֵסֶדר ּבְ ּוְבָכל ֶזה ָכָאמור לֹא ֵהֵבאנו . םַּעֵין ׁשָ. ּ ַעד ָכאן ְלׁשֹונֹוּּכְ ּ ּּ
אור ְדָבֵרינו ָכאן ֶאת ְלׁשֹון ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַעְצמֹו ֶאָלא ַהּבֵ ּּבִ ּּ ּ ּ ֵתי , ּ ְּוזֹאת ִלׁשְ

ָלׁשֹון ְמֻתְמָצת ,ָהַאַחת, ִסּבֹות ִיְהֶיה ּבְ ל קוְנְטֵרס ֶזה ׁשֶ ִעָקרֹו ׁשֶ ּ ֵכיָון ׁשֶ ּ ּ ּ
ֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש ּד ְוהוא ָהִעָקרְוַגם עֹו, ְוׁשָ ְזַכר ְלֵעיל ,ּ ִסְפֵרנו ַהּנִ ּבְ ּ ֵכיָון ׁשֶ ּּ

ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ אֶֹרך ּבְ ֵּהֵבאנו ָכל ָדָבר ּבְ ּּ ּּ ְ ּ ם ִצַטְטנו ֶאת ָכל ְלׁשֹון , ּ ְּוׁשָ ּ ּ
אור ַלְדָבִרים ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ִכְדמותֹו וְכַצְלמֹו ְוַגם ֵהֵבאנו ֶאת ַהּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ּוִמֵכיָון ׁשֶ קוְנְטֵרס ֶזה ְלַקֵצרּ ָּכל ַמְטָרֵתנו ּבְ ּ ּ ּ ם , ּ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ְּוסֹוְמִכים ָאנו ּבְ ּ
ְזַכר ְלֵעיל ִסְפֵרנו ַהּנִ ַרך ַעל ַהְדָבִרים ַהֻמְרָחִבים ּבְ ִּיְתּבָ ּ ּ ָּלֵכן ֵהֵבאנו ָכאן , ְ ּ

קוְנְטֵרס ַהּנֹוְכִחי ַרק ֶאת ַהַתְרגום ְללֹא ְלׁשֹון ַהזַֹהר ַהָק ּּבַ ּ ּּ ּ דֹוׁש ּּ
ְלַעְצמֹו ְּכׁשֶ ם ּבָ, ּ ם וִמׁשָ ַהְרָחָבה ְיַעֵין ׁשָ ְדָבִרים ּבְ ְּוָהרֹוֶצה ְלַעֵין ּבַ ּ ּ . ה'ָרֵאּּ
רור    .ְּוֶזה ּבָ

*  *  *  

  ]ר ִמּסֹוִליָצא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ו ְלָהַאְדמֹו"ֵסֶפר ִמְנֲהֵגי מהרי[

ָּקַבע ְלִלּמוד ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְוִסְפֵרי ַתְלִמיֵד   )צד ּ ם ּ ַעל ׁשֵ י ַהּבַ
ֶפר ַהָקדֹוׁש תֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף  ּסֵ ה ּבַ ּטֹוב ְוָהָיה ָרִגיל ַהְרּבֵ ּ

  ּוְבֹנַעם ְמָגִדים

ם ַהְגדֹוִלים ְלַהִחיָדןַּעֵי ַמֲעֶרֶכת ְסָפִרים אֹות (ּא ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה "ּ ׁשֵ

ִהיר"ל ם גוֵרי ָהֲאִר)ג ּבָ ׁשֵ ּ ּבְ ִלּמוד ַהזַֹהר הוא  ,י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ּ ּׁשֶ ּּ ִּתקון 'ּ ּּ
ֶפׁש ו ָּגדֹול ְלָהִאיר ַהּנֶ הּ ׁשָ ָּנַתן ִתקון י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה " ְוָהֲאִר'ְּלַקּדְ ּּ

ָכל יֹום ל זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ִפין ׁשֶ ה ּדַ ָ ְּלַבַעל ְתׁשוָבה ִלְלמֹד ֲחִמּשׁ ּ ּ  ןּ ְוַעֵיּ
ִביל ַהתֹו(ָעֹוד ְנִתיב ִמְצוֹוֶתיך  ַעל ֲעֶטֶרת ְצִבי )א"ָרה ִסיָמן לּׁשְ ָכך ָנַהג דֹודֹו ּבַ ּ ׁשֶ ְ ּ

ֵּזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ִמִזיִדיְטׁשֹוב ְוַעֵי ּ ַהֲעלְֹתך ןּ ת ּבְ ֲעֶטֶרת ְצִבי ָפָרׁשַ ָ עֹוד ּבַ ּ
ִעְנַין ַגְדלות ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש.)ַּדף לט( ּ ּבְ ּּ ּ.  

הֹוָספֹות מֹוֵרינו ָהַרב ּוְרֵאה ַגם ּבְ ה 'ְ ְצִבי ֱאִליֶמֶלך ְלּּ ּסור ֵמַרע ַוֲעׂשֵ
לֹא ָיִבין ,'ַּדף ז' אֹות ט' טֹוב ַגם ִמי ׁשֶ ָיֵדינו ׁשֶ ל ּבְ ֻקּבָ ּמְ ּׁשֶ ּ ּ ַאף ַעל ִפי ,ּ

ֶפׁש  ך ַהּנֶ ְֵכן ְלׁשֹון ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְמֻסָגל ְלַזּכֵ ּ ּ םּ   .ַּעֵין ׁשָ
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ֶפ   )צה דֹול ֶאל ַהּנֶ ֵלמות ּגָ ִּלּמוד ַהזַֹהר ִהיא ׁשְ ְלַמד -ׁש ּּ ּיִ ׁשֶ  ּכְ
ָכל ִמָלה ן ּבְ ְפֵני ַעְצמֹו,ֹּזַהר ְיַעּיֵ ל אֹות הוא ִחדוׁש ּבִ י ּכָ ּ ּכִ ּּ  

ּוְבאֹור ַצִדיִקים ַעמוד ַהְתִפָלה  ּ ּ ּּ לֹא  :ּ ָכַתב)ז"אֹות ט' ִסיָמן א(ּ ִּמי ׁשֶ
ל ַהזַֹה,ּ ַאף ַעל ִפי ֵכן ִיְלמֹד,ָּזָכה ְלָהִבין ַהזַֹהר י ַהָלׁשֹון ׁשֶ ּ ּכִ ך ּ ְר ְמַזּכֵ

ָמה ׁשָ ֵמַח ֵסֶדר ַהִלמוד . ַהּנְ ּוְבִסדור ֵלב ׂשָ ּ ּּ ּ ִּלּמוד ַהזַֹהר : ּ ָכַתב).ה"ַּדף קמ(ּ ּ
ֶפׁש ֵלמות ָגדֹול ֶאל ַהּנֶ ִּהיא ׁשְ ּ.  

ָל   )צו ִקצור ׁשְ ּּבְ ת ֹקֶדׁש ַאַחר ַהְטִביָלה : ה"ּ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ּּבְ
יִרים יר ַהׁשִ ַנאי,ַּוֲאִמיַרת ׁשִ ם  ִאם ֵיׁש לֹו ּפְ ֲחָננֹו ַהׁשֵ ּ ָאז ִמי ׁשֶ

ָלה ׁשום ֵסֶפר ַקּבָ זַֹהר ַהָקדֹוׁש אֹו ּבְ ִביָנה ִיְלֹמד ָמה ּבַ ּּבְ ּ ּ  

ע אֹות מ"ְּוֵכן ָכַתב ַהִחיָד ֶאְצּבַ ֲעבֹוַדת ַהקֶֹדׁש מֹוֶרה ּבְ  ְוֶזה ,'ּא ּבַ
ִּלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְמרֹוָמם ְוכו: ְלׁשֹונֹו ּּ ׁשֶ' ּ  איַּגם לֹא ָיַדע ַמּבְ

ָמה ׁשָ ְקִריָאתֹו ְוהוא ִתקון ָגדֹול ַלּנְ ִיְטֶעה ּבִ ָּקָאַמר ְוַאף ׁשֶ ּ ּ ּּ םּ . ּ ַעֵין ׁשָ
ם  אֹור ַצִדיִקים ׁשָ ְּוַעֵין ּבְ ָכל ִמָלה: )ד"אֹות כ(ּ ִיְלַמד זַֹהר ְיַעֵין ּבְ ּוְכׁשֶ ּ ּ י ,ּ  ּכִ

ְפֵני ַעְצמֹו ל אֹות הוא ִחּדוׁש ּבִ ּּכָ ְרִאים ,ּ ָבִרים ַהּנִ ְּפׁשוִטים  ְוַהּדְ ּ
  .ֵאיָנם ַרק סֹוד

ָל ּוְבִקצור ׁשְ ת ָכַתב"ּּ ּבָ ּה ַמֶסֶכת ׁשַ יר : ּ ִביָלה ַוֲאִמיַרת ׁשִ ַאַחר ַהּטְ
יִרים ִאם ֵיׁש לֹו ְפַנאי ִ ִביָנה ִיְלמֹד ָמה ,ַּהּשׁ ם ּבְ ֵ ֲחָננֹו ַהּשׁ  ָאז ִמי ׁשֶ

ָלה ׁשום ֵסֶפר ַקּבָ זַֹהר ַהָקדֹוׁש אֹו ּבְ ּּבַ ּ ּ.  

ית ַּעֵין ֵהיַכל  ֵראׁשִ ת ּבְ ָרָכה ָפָרׁשַ ָכַתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו,)ג"ַּדף ַל(ַּהּבְ : ּ ׁשֶ
לֹו אֹור ַצח ַצְחָצחֹות ָעֹמק ַעד  ֵּסֶפר ַהָקדֹוׁש נַֹעם ֱאִליֶמֶלך ּכֻ ְּ

ּ ִאם ִתְזכו ְלָהִבין ִדּבור ֶאָחד ִמְדָבָריו ,ִלְמאֹד ּּ ּ ּ ֶפר ְמאֹור ֵעיַנִים ּ ּוַבּסֵ
ֶכם ַהְר ק ַנְפׁשְ ה ִּתְדּבַ ּוְבֵסֶפר אֹור ַהֵמִאיר ִלְפָעִמים ְוכוּבֵ ם ' ּּ ְּוַעֵין [ַּעֵין ׁשָ

ְנִתיב ִמְצוֹוֶתיך  ָכַתב ּבִ ָעֹוד ַמה ׁשֶ ּ ִביל ַהתֹוָרה א)קֹוַמאְרָנא(ּ  )ב"אֹות ל(' ּ ׁשְ
ים ֻכָלם ַצִדי: ְוֶזה ְלׁשֹונֹו נו ֻכָלם ְקדֹוׁשִ ְזַמּנֵ רו ּבִ ְתַחּבְ ּנִ ִּסְפֵרי מוָסר ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ  .ִקיםּ

לֹו ַמְדֵרגֹות ְגדֹולֹות י הוא ּכֻ יֶגּנו ּכִ ַיּשִׂ ֵּסֶפר נַֹעם ֱאִליֶמֶלך ֵאין ִמי ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ְ, 
ַּאף ַעל ִפי ֵכן ָכל ֶאָחד  יו"ּ ְוֵסֶפר ְמאֹור ֵעיַנִים לֹא  ."טֹוֵעם ְלִפי ַמֲעׂשָ

ים ָבָריו ָרִמים וְקדֹוׁשִ ָּיזוז ֵמֵעיֶניך ְוָכל ּדְ ֶגל ַמֲחֵנ.ָּ ה ֶאְפַרִים  ְוֵסֶפר ּדֶ
ָלם ְצִריִכים ְלך ְלַחיֹות  ְּוִסְפֵרי ַהּכֵֹהן ַהָגדֹול תֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף ּכֻ ָ ּ ּ ּ

ׁש ך ַמּמָ ְּוֵסֶפר אֹור ַהֵמִאיר ִנְכַתב ַעל ְיֵדי ֶאָחד ִמַתְלִמיָדיו ֵאיֶזה  .ַָנְפׁשְ ּ ּ
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ּ ְוַחִמי ַהַצִדיק ַהְמֻפְרָסם ִמִפיְנְטׁשֹוב ֵזֶכר ַצִד,ׁשֹוֵחט ּּ ּ ָהָיה ּ יק ִלְבָרָכה ׁשֶ
ַכָוָנתֹו ,ַּתְלִמידֹו ָהָיה ּבְ לֹא ִכֵון ָיֶפה ְלָמה ׁשֶ ָאַמר ְלַהׁשֹוֵחט ׁשֶ ַמע ְכׁשֶ ּ ׁשָ ּ ּ ּ ּּ

ימו ָכל ִעיוִנים ּבֹו ֶאָלא ְמַעט,לֹוַמר לֹא ָיׂשִ ּ ְוַעל ֵכן ִיָזֵהר ׁשֶ ּּ ּּ ּ ם.ּּ ַּעֵין ]. ּ ַעֵין ׁשָ
ַה' ָקָטן כ ְלֵעיל אֹות ם ֵפיה ַמה "ָגּבַ ׁשֵ ָכתוב ּבְ ּׁשֶ ּ   . ּ ֶאֶרץ ַהַחִייםּרוׁשּ

*  *  *  

אֹון ַהַצִדיק ָהַרב ַאְבָרָהם י[ ִני ְלַהּגָ ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם ֵחֶלק ׁשֵ ּ ּ .
ַנת תשס,ט"ּמוְנָסה ס   ]ב" ׁשְ

י ֹזַהר   )צז ִּחדוׁשֵ ָתִיים - ּ ַתח ְדָבֶריך ָיִאיר ֵמִבין ּפְ ָּפֵ ּ.  

ְפ, קֹוֵרא ָנִעים ל ָאִציָגה ָנא ּבִ ִּנים ְקָטִעים ֲאָחִדים ֵמַהְקָדָמתֹו ׁשֶ
לֹום ּבוַזאְגלֹו ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש  י ׁשָ ינו ְכבֹוד מֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ּמֹוֵרינו ְוַרּבֵ ּ ּ ּ ּּ

ִסְפרֹו , ִלְבָרָכה ְכָתָבם ּבְ ְּכִפי ׁשֶ ְִכֵסא ֶמֶלך"ּ ּ לֹום ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ". ּ י ׁשָ ַרּבִ
ר ַכָמה ְסָפִר ִּחּבֵ ּים ַעל ִדְבֵרי ַהזַֹהר וֵביֵניֶהם ֵסֶפר ּ ּ  ַעל –" ְַהְדַרת ֶמֶלך"ּ

ְַהְדַרת ְכבֹוד ֶמֶלך", ַּהזַֹהר ּ ַעל ַהִתקוִנים–" ּ ּ ְַהְדַרת ְפֵני ֶמֶלך", ּ  ַעל –" ּ
ּ ַעל ִסְפָרא ִדְצִניעוָתא–" ְַהְדַרת הֹוד ֶמֶלך", ָהִאְדרֹות ְּוַהְדַרת ִכֵסא ", ּ ּ

ּ ֵפרוׁש ַע–" ְֶמֶלך ּל ַהִתקוִניםּ ּ ל ְגדֹוֵלי ַהדֹור ְדָאזַּהְסָכמֹותִּמִדְבֵרי ַה. ּ ּ ׁשֶ ּ ּ, 
ָכר ַאּבֹוַלעְפָיא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה וְכבֹוד ָהַרב  ׂשְ י ִיׂשָ ְּכבֹוד מֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ּ ּ

י ַיְעֵבץ ִזְכרֹונֹו ִל ן מֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ָלם ַזְלָמן ּבֶ ָרֵאל ְמׁשֻ ַּהָגאֹון ִיׂשְ ּ  ,ְבָרָכהּ
ִנים ה ין ַהׁשָ ר ֶאת ֵפרוׁשֹו ִכֵסא ֶמֶלך ַעל ַהִתקוִנים ּבֵ ִחּבֵ ִּנְרֶאה ׁשֶ ּּ ּּ ּ ּּ ט "תקכ'ְ

  . ה"תקל 'ְלה

ְלטֹונֹות ָּהַרב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהָיה ִנְרָדף ֵמַהׁשִ ֵהִעיד הוא ,ּ ּ ְכִפי ׁשֶ ּ
סֹוף ַהְקָדָמה א ַעְצמֹו ּבְ ּכֹה ִדְבֵרי ֻמָצל ֵמֵאׁש: 'ּּבְ ּ ְ ִמֶמֶלך ,ְּפָעִמים'  בּ ּ
ר ְצָבא ֵחילֹו ָמֵעאל ְוׂשַ ִקיָדה, ִיׁשְ ׁשְ תֹוָרה ּבִ ְּוִעם ָכל ֶזה ָהָיה עֹוֵסק ּבַ ּ ,

ה וְבָטֳהָרה ְקֻדׁשָ ּּבִ ְפָלִאים, ּ ר ֶאת ִחּבוָריו ַהּנִ   .ְּוִחּבֵ

ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה    )צח חֶֹדׁש ֱאלול וַבֲעׂשֶ ִלּמוד ֵסֶפר ֶזה ּבְ ּּבְ ּ ּ ּּ
ַרך ְוֵקץ ְיׁשוָעתֹוְּסֻגָלתֹו ֻאָלתֹו ִיְתּבָ ּ ְלָקֵרב ּגְ ְ ּ  

ֵסֶפר  יבות ַהִלמוד ּבְ ְּוכֹה כֹוֵתב ָהַרב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַעל ֲחׁשִ ּּ ּּ
ַּהִתקוִנים ּ ְּוַהלֹוְמִדים ּבֹו ָעֵלימֹו ִתֹטף ִמָלתֹו ְלָהִבין ִעְמֵקי סֹודֹות : ּ ּּ ּ

חֶֹדִּכי , ִאְמָרתֹו ִלּמוד ֵסֶפר ֶזה ּבְ ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבהּּבְ ּׁש ֱאלול וַבֲעׂשֶ ּ ּ ּ, 
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ַרך ְוֵקץ ְיׁשוָעתֹו ְּסֻגָלתֹו ְלָקֵרב ְגֻאָלתֹו ִיְתּבָ ְ ּ ּ וְמֵהָרה ִיָגֶלה ָעֵלינו ,ּּ ּּ
ַלִים ָיִרים ִנסו ְוִדְגלֹו ירוׁשָ יַח ִצְדֵקנו ּבִ ְּכבֹוד ַמְלכותֹו וְמׁשִ ּ ּ ּ ּּ ּ .  

ַהְקָדָמתֹו ַבח ָלָמה ָקָרא ַּאְקִד: ְּוֶזה ְלׁשֹון ָהַרב ּבְ ּים ַטַעם ְלׁשֶ
ּבִ א ְלִחּבור ֶזה ִתקוִנים"ָהַרׁשְ ּי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּּ ּ לֹ, ּ ׁשְ ְלֵסֶפר  אמֹּבִ

ת ָנׂשא ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָפָרׁשַ ַּהזַֹהר ָמִצינו ַטֲעמֹו ְמפָֹרׁש ּבְ ּ ָאַמר ַרְעָיא , ּ ׁשֶ
ּבִ ָּרא ִדיָלך ְדִאיהו ֵסֶפר ַהזַֹהר ִמן זֹוֲהָרא ּי ַהאי ִחּבו"ְמֵהיְמָנא ְלָהַרׁשְ ּ ּ ְּ

ְּדִאיָמא ִעָלָאה ְתׁשוָבה ּ ּ ִאֵלין ָלא ָצִריך ִנָסיֹון. ּ ּּבְ ְּ ֲעִתיִדין , ּ ּוְבִגין ּדַ
ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי ִאיהו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר, ִּיׂשְ ּּדְ ִּיְפקון , ּ ּ

ַרֲחֵמי יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּּבֵ ּ ּ .  

ל ַהלֹוְמִדים    )צט י ַמְזִהיִרים ּכָ ִּנְקָרא ֵסֶפר ַהזַֹהר ּכִ  סֹוד -ּ
ה ּיָ ר ָקָטן ְלַתֵקן עֹוַלם ָהֲעׂשִ ִמְסּפָ ַּהִתקוִנים ּבְ ּּ ּ  

ַהֲעלְֹתך ת ּבְ ָוְבָפָרׁשַ ִכיִלים ַיְזִהירו ְכזַֹהר ָהָרִקיַע ִאיֵלין ִאינון : ּ ְּוַהַמׂשְ ּּ ּ ּ ּ
זַֹהר ָד ַתְדִלין ּבַ ְּדָקא ִמׁשְ ּ ּּ ּא ְדִאיְקרו ֵסֶפר ַהזַֹהרּ ּ ְקָרא ֵסֶפר ְמפָֹרׁש , ּ ּנִ ׁשֶ

ל ַהלֹוְמִדים י ַמְזִהיִרים ּכָ ַּהזַֹהר ּכִ ֲּאָבל ִתקוִנים ַמאי ַטֲעָמא. ּ ּ ינו ? ּ ְּוַרּבֵ
א"ַּהָגדֹול ָהֲאִר ּ ְדֵלי ָלן ַחְסָפא וִמָיד תוַתה ,ּי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ ּּ ּ ּ ּ

ַכְחָנא ַמ ּבִ. ְּרָגִניָתאַּאׁשְ ַּההוא ָאַמר ַמה ַטַעם ָהַרׁשְ ּי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי "ּ
א ְמָפֵרׁש ּבְ ים ֵסֶפרָהעֹוָלם ַהּבָ ּ ַהִתקוִנים ָכל ַהְפסוִקים ְוַהֵתבֹות ְוִחדוׁשִ ּ ּּ ּ ּּ ּּ

ה ּבְ לֹא ָעׂשָ ִמְסָפר ָקָטן ַמה ׁשֶ ַּהכֹל ּבְ ּּ ּבֹון ? ּ ַהזַֹהרֵסֶפרּ ִּכי נֹוָדע ִכי ֶחׁשְ ּ
ָּטן ִהיא ִמסֹוד ַהַקְטנותָק ּ יו ַעל ְיסֹוד , ּ ְּוִכי ָעְצָרה ָידֹו ִלְבנֹות ִחדוׁשָ ּ

ִּמְסָפר ָגדֹול א? ּ ְּוֵתֵרץ הוא ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּבִ ,ּ ָוַנת ָהַרׁשְ ּכַ י "ּׁשֶ
ָיה ֵסֶפר ַהִתקוִנים ָהִעָקר ְלַתֵקן עֹוַלם ָהֲעׂשִ ּּבְ ּ ּ ּּ ל ִמְסָפר ָק, ּ ּכָ ָטן ּׁשֶ

ָיה ֲעׂשִ ּהוא ּבַ ם ַהְקִלָפה ַתִקיִפין, ּ י ׁשָ ּּכִ ּּ י ִאם , ּ ה ּכִ ָיה ֵאין ּבָ ַּוֲעׂשִ ּ
ִמְסָפר ָקָטן ָלם ּבְ ה ּכֻ ּבָ י תֹוָרה ׁשֶ ִּמְקָרא ְוִחּדוׁשֵ ּ ּ ּ ֵדי ְלַתֵקן . ּ ָּלֵכן ּכְ

ַכָוָנה ְמֻכֶוֶנ ָנה ְיסֹודֹוָתיו ַעל ִמְסָפר ָקָטן ּבְ ָיה ּבָ ּעֹוַלם ָהֲעׂשִ ּ ּ  .ת ְלֶזהּ
א"ַּעד ָכאן ְלׁשֹון ָהֲאִר   .ּי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ

ל ִתקוֶניָה  )ק ה ִעַקר ּכָ ּיָ י ִתקוֵני ָהֲעׂשִ ִּנְקָרא ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּכִ ּ ּּ ּ ּ ּּ ּ ּ  

ְתֵריה ַּגם ֲאַנן ָעִניַנן ּבַ מֹו ִתקוִנין, ּ ָקָרא ׁשְ ְּדַהְינו ַטֲעָמא ׁשֶ ּּ ּּ ַּהַגם , ּ
ָכל ִדְב ּׁשֶ ִכיָנהּ ֵּרי תֹוָרה ְמַתְקִנים ַהׁשְ ּ עֹוַלם , ּ ה ִעַקר ַהִתקון הוא ּבְ ִּהּנֵ ּ ּ ּּ

ָיה ה ְמדֹור ַה, ָּהֲעׂשִ ּבָ ִכיָנה ְצִריָכה ֵליֵרד ְלָעְמָקם , ּפֹותיִלְקּׁשֶ ְּוַהׁשְ
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יצֹוצֹות ְוֶלֱאסֹף ִנָדֶחיָה ֵאֶליָה ה ', ְּוכו, ְּלַהֲעלֹות ַהּנִ ַתּנֶ ּוִמַטַעם ֶזה ִיׁשְ ּ ּ
ַבח ֵסֶפר ֶזה ְל ָיה ִעַקר ׁשֶ י ִתקוֵני ָהֲעׂשִ ִּלְקרֹות לֹו ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּכִ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ל ִתקוֶניָה ּּכָ ָיה ֵאיך ִיְהֶיה ִתקון ְיִציָרה , ּּ ְּוִאם לֹא ְתֻתַקן ְוַתֲעֶלה ֵמָהֲעׂשִ ּ ּּ ְּ ּ
ם ֵסֶפר ַהִתקוִנ', ְּוכו, ּוְבִריָאה ָיֵדינו ַטַעם ָהגון ְלׁשֵ ְּוָעָלה ּבְ ּ ּּ ָכל ַכָוַנת , יםּ ּׁשֶ ּ ּ

ּבִ ָיה"ָהַרׁשְ עֹוַלם ָהֲעׂשִ ִכיָנה ּבְ ּי ְלַתֵקן ַהׁשְ ּ ֹאֶפן , ּ ָנא ּבְ ִּכי ַמְלכות ְמַקּנְ ּ
ָיה ִהיא ֲעׂשִ   . 'ְּוכו, ּׁשֶ

ם ַבח ָלָמה לֹא ִנְגלו ָלנו ָהֱאלִֹקים : ְועֹוד ׁשָ ַּגם ֶאֵתן ַטַעם ְלׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ֵפרוׁש ָהֲאִר ָיִמים ָהֵהם י ִזְכרֹונֹו ִלְבָר"ּּבְ ָּכה ַעל ֵסֶפר ַהִתקוִנים ִכי ִאם ּבַ ּ ּ ּ ּ
ּוַבְזַמן ַהֶזה ּ יגו ְולֹא ָגְבלו . ּ לֹא ִהׂשִ יג ַמה ׁשֶ ְּוִכי ַאְכׁשור ָדֵרי ְלַהׂשִ ּ ּּ ּּ ּ ּ ּ

  ?ִראׁשֹוִנים

ה ָמָצאִתי ְתׁשוָבה ִנַצַחת ִּהּנֵ ּ ֵאָלה זֹו ְלַקָמן ְוֶזה  ּ ּוַמְסֶפֶקת ִלׁשְ ּ ּ
ְמעֹוןָאַמר ַר: ְלׁשֹונֹו י ׁשִ ִריך הוא ִאְסַתַכם ,ּבִ א ּבְ ַוַדאי קוְדׁשָ ּ ַחְבַרָיא ּבְ ּ ּ ְּ ּ ּ
ַהאי ִחּבוָרא, ִּעָמָנא ִּעָלִאין ְוַתָתִאין ְלֶמֱהִוי ּבְ ּ ַּזָכָאה ָדָרא ְדַהאי , ּ

ִּאְתַגְלָייא ֵביה סֹוף , ּ ה ּבְ א ַעל ְיָדא ְדמֹׁשֶ ְּדָעִתיד כוֵלי ַהאי ְלִאְתַחְדׁשָ ּּ ּ
ּוא "ָהָיה ה"ּה ׁשֶ" ַמ)קֶֹהֶלת א ט(ְלַקְייָמא ְקָרא , ָדָרא ַבְתָרָאהּיֹוַמָיא ְב

ִיְהֶיה   . 'ְּוכו ּׁשֶ

טוֵתיה הוא ְבָכל ָדָרא ְוָדָרא ַּעד ְוִאְתַפׁשְ ּ ּ ּ ְּבָכל ַצִדיק ְוָחָכם , ּ
אֹוַרְייָתא ְּדִמְתַעֵסק ּבְ ִתין ִרּבֹוא, ּ ָלָמא ְלֻכְלהו ִמְפִגימו , ַּעד ׁשִ ְּלַאׁשְ ּּ ּ

ם' ְּוכו, ְלהֹוןִד   . ַּעֵין ׁשָ

ְתָרָאה ָעִתיד    )קא ָדָרא ּבַ א ּבְ סֹוף יֹוַמּיָ ַדְוָקא ּבְ ַזר ֹאֶמר ׁשֶ ּּגָ
א ִחּבוָרא ָדא ְּלִאְתַחְדׁשָ ּּ  

ּבִ ִאְמֵרי ָקדֹוׁש ָהַרׁשְ ּדוק ּבְ א"ּ ְדָבָריו ,ּי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ ׁשֶ
ע ִכי  ֶאְצּבַ ֵּאֶלה מֹוִרים ּבְ ָדָרא ָּגַזּ סֹוף יֹוַמָיא ּבְ ְוָקא ּבְ ּדַ ּר אֶֹמר ׁשֶ

א א ִחּבוָרא ּדָ ׁשָ ְתָרָאה ָעִתיד ְלִאְתַחּדְ ָּרא ְדִדיָנא ָקּ ְוִאם ֹתאַמר ַאִע.ּּבַ
ִּפְרָכא ָלָמה ֵתֵצא זֹאת ִמְלָפָניו ִלְהיֹות תֹוָרתֹו ֹזאת ֲחתוָמה וְסתוָמה  ּ ּ ּ ּּ ּּ

ְתָרא   . ַּעד ָדָרא ּבַ
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ְּסֻגַלת ִחּבוָרא   )קב ֻאָלהּ ָדא ְלָהִביא ּ לותּּגְ ּ ְוֵחרות ֵמַהּגָ ּ  

ָיא  א ָנַתן ַטַעם ְלַהָתַרת קוׁשְ ה ֵאִלָיהו ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ִּהּנֵ ּּ ּ ּ
ּי ָהא ֵאִלָיהו ָקא ָנִחית ֵמֵע ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ַאְדָהִכ,ּזֹאת ְלַקָמן ְּבַכָמה , יָלאּ

ָמִתין ְּלָאַכָיא סוְחָרֵניהְּוַכָמה ַמ, ֲּחָייִלין ְדִנׁשְ ּ ִכיְנָתא ִעָלָאה ֲעָטָרה , ּ ּוׁשְ ּ ּ
ַּעל ֻכְלהו ּ א ְלַתָתא ִיְתַפְרְנסון ֵמַהאי ', ְּוכו ,ּ ֵני ָנׁשָ ַּעד ְוַכָמה ּבְ ּ ּ  ).דף כד(ּ

ְִחּבוָרא ִדיָלך סֹוף יֹוַמָיא, ּ ָדָרא ַבְתָרָאה ּבְ ַּכד ִיְתַגֵלי ְלַתָתא ּבְ ּ ּ ּוְבִגיֵניה , ּ ּ
ָאֶרץ )ויקרא כה י( ּוְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ ִּכי ְסֻגַלת ִחּבוָרא ָדא . ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו. ּ ּ ּ ּ

ְּגֻאָלה ְלָהִביא  ְּוֵחרות ֵמַהָגלותּ ּּ.  

סֹוף    )קג ְלָיא ִחּבוָרא ָדא ֶאָלא ּבְ ְזרו ֹאֶמר ְדָלא ִאְתּגַ ְּלָכך ּגָ ּ ּּ ּ ְ

ִעָתה הוא ְזַמן ּבְ ְתָרָאה ׁשֶ ָדָרא ּבַ א ּבְ ּיֹוַמּיָ ּ ְּסֻגַלת ְוָאז ּבִ, ּ
ַּהִחּבור וְקָראֶתם ְדרֹור  ּ ה ְלֶזה-ּ ְזֶכּ ּיִ ֵרי ַהדֹור ׁשֶ   ּ ְוַאׁשְ

ְעִתי ֶאְתֶכם ְוכו ּבַ ּוְכִתיב ִהׁשְ ְּוִאם ְתעֹוְררו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ', ּּ ּ
ִעָתה ְזַמן ּבְ ִכיָנה ּבִ ֶתְחַפץ ַהׁשְ ּׁשֶ ּ ּּ ִעָתה. ּ ִּכי ִאם ְתעֹוְררו ָהַאֲהָבה קֶֹדם ּבְ ּּ ּ ּ ,

ָרֵאל ְוִיְתְקִטיל ָצִר ָצרֹות ַרּבֹות ְוֵיָהְרגו ַכָמה ִמִיׂשְ ּיך ְלָמֵרק ָהֲעוֹונֹות ּבְ ּ ּ ּ ְ

ן יֹוֵסף יַח ּבֶ יַח .ָמׁשִ ָרֵאל ְולֹא ֵיָהֵרג ָמׁשִ לֹא ֵיָהֵרג ׁשום ֶאָחד ִמִיׂשְ ּ וְכֵדי ׁשֶ ּ ּּ
ן יֹוֵסף ֶנ,ּבֶ ִכיָנה ַצַער אֶֹרך ַהָגלות ְלטֹוַבת ּבָ ּ סֹוֶבֶלת ַהׁשְ ּ ְ ה .יָהּ ּ ַגם מׁשֶ

יַח  לֹא ָימות ָמׁשִ לֹום ָסַבל ַכָמה ִיסוִרין ַעל ַעְצמֹו ְכֵדי ׁשֶ ינו ָעָליו ַהׁשָ ַּרּבֵ ּ ּּ ּּ ּ ּ ּ
ן יֹוֵסף ה ְמקֹומֹות,ּבֶ ַהְרּבֵ זַֹהר וַבִתקוִנים ּבְ ָכַתב ּבַ ּ ְכמֹו ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ּוְלָכך ָגְזרו . ּ ּּ ְ

ֹּאֶמר ְדָלא ִאְתַגְלָיא ִחּבוָרא ָדא ֶאָלא ּּ ְתָרָאה ּּ ָדָרא ּבַ סֹוף יֹוַמָיא ּבְ ּ ּבְ
ִעָתה הוא ְזַמן ּבְ ּׁשֶ ְסֻגַלת ַהִחּבור וְקָראֶתם ְדרֹור, ּּ ְּוָאז ּבִ ּ ּ ְּוִיְהֶיה ָדָבר , ּ

ִעתֹו ַמה טֹוב ּּבְ ינו , ּ ה ַרּבֵ ְּוָלאו ִמׁשום ְדַאְכׁשור ָדֵרי ֶאָלא ִמׁשום ְדמֹׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּּ
ַר לֹום ִמְתנֹוֵצץ ּבְ א "ּּבֹוֵתינו ָהֲאִרָּעָליו ַהׁשָ ּי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ

ְּוַתְלִמיָדיו ְלָפֵרׁש ַמַאְמֵרי ִחּבוָרא ָדא ָכַתְבנו ְלֵעיל ְדָעִתיד , ּ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ ּּ
ְלָמא ְפִגימו ִדיְלהֹון ִמַצד  ַתֵדל ְלַאׁשְ ִיׁשְ ה ׁשֶ א ַעל ָיָדא ְדמֹׁשֶ ְּלִאְתַחְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ּם ְוהוא ְיַלְמֵדם ְוַיַעְזֵרם ִויַסְיֵעם ְלַכֵון ֶאל ָהֱאֶמת ְלִסיוַע ֶחְסרֹון ְיִדיָעָת ּ ּּ ּ ּ
ֵיׁש ּבֹו ַמָמׁש ּׁשֶ ּ .  

ִיְזֶכה ְלֶזה ֵרי ַהדֹור ׁשֶ ְּוַאׁשְ ּ ּבִ,ּ ָאַמר ְלֵעיל ָהַרׁשְ ּי ַזָכָאה ָדָרא "ּ ְכמֹו ׁשֶ ּ
יה ְּדַהאי ִאְתַגְלָיא ּבֵ ּ ּ .  
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ְּמַטֵהר ַהּגוף וְמַקֵדׁש ַהּנְ   )קד ּ חֶֹדׁש ּ ָמה ְלָכל ַהלֹוְמדֹו ּבְ ּׁשָ
רוׁש ֲאָמָריו ֵאין ֵמִבין ּפֵ ָעְלָמא ּבְ ִגיְרָסא ּבְ ֱּאלול ּבְ ּ  

ְלׁשֹון ְתִפָלה ַהְקָדָמתֹו ּבִ ּוְמַסֵים ָהַרב ּבְ ּ ּ ּ ִיַטע ' ִּויִהי ָרצֹון ִמִלְפֵני ה: ּ ּׁשֶ ּ
ֵל ֵלב ׁשָ ִחּבור ּבְ נו ִלְלמֹד ּבַ ִלּבֵ ַּאֲהָבתֹו ְותֹוָרתֹו ּבְ ק ַרבּ י הוא . ּם וְבֵחׁשֶ ּּכִ

חֶֹדׁש ֱאלול ֲאִפלו  ָמה ְלָכל ַהלֹוְמדֹו ּבְ ׁשָ ׁש ַהּנְ ְּמַטֵהר ַהגוף וְמַקּדֵ ּ ּ ּּ ּ ּ
ֵאין ֵמִבין ֵפרוׁש ֲאָמָריו ָעְלָמא ּבְ ִגיְרָסא ּבְ ּּבְ ֵכן ִאם ִיְזֶכה ַעד . ּ ְּוָכל ׁשֶ ּ

ר ּבֹו ְלָהִבין ַכָוַנת ָהַרׁשְ ם ְיַדּבֵ רוַח ַהׁשֵ ּׁשֶ ּּ ִאְמֵרי ָקדֹוׁש"ּבִּ ּומוָעט . י ּבְ ּ
ה ְוכו ִּמֵסֶפר ֶזה ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ֵני ֲעִלָיה,'ּ ּ ִיְזֶכה ִלְהיֹות ִמּבְ ְּוֻכָלנו , ּ ּ

ּבִ נו ְנבוַאת ָהַרׁשְ ְיֻקַים ּבָ ְּכֶאָחד ִנְזֶכה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ַזָכָאה ָדָרא ְדַהאי ִאְתַגְלָיא :י"ּ ּ ּ ּ
יה וִבְסֻגָלתֹו ּּבֵ ּ יֵחנו, ּאִתי ְדרֹורְוָקָר: ּ ן ָדִוד ְמׁשִ ְּוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינו ּבֶ ְֶמֶלך , ּּ

ָיְפיֹו עֹז ְוָהָדר ֱאלֵֹקינו, ָּיבֹוא ְוִיְגֲאֵלנו, ּבְ ַכר זֹאת ֵאל ַחי ֶחְלֵקנו, ּּבְ ׂשְ , ּּבִ
נו ם צוֵרנו ָמִגּנֵ ְּוָנָחה ָעָליו רוַח ַהׁשֵ ּ ּ ּ ִיָגֶלה ְכבֹוד ַמְלכוְתך ָעֵלינו,ּּ ָּ ּ ז ְוָא, ּ

יׁשוַעת ַמְלֵכנו נו ּבִ נו ְוָתֵגל ַנְפׁשֵ ַמח ִלּבֵ ִּיׂשְ ּ ּ   . ָּאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון, ּּ

ָלה   )קה יבות ִלּמוד ַהזַֹהר ְוַהַקּבָ ִעְנַין ֲחׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ  

ִעים וְתָלת ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ִתקוָנא ַאְרּבָ ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּבְ ִּאיָתא ּבְ ּ ּּ ּ ּ: 
ית ַתָמן ֲאַת ֵראׁשִ ּּבְ ַההוא , )שם ה(ַרב ְוָיֵבׁש ְּוָדא ִאיהו ְוָנָהר ֶיֱח, ׁש"ר ָיֵב"ּ ּּבְ

ה ׁשָ ִיחוָדא , ִּזְמָנא ְדִאיהו ָיֵבׁש ְוִאיִהי ַיּבָ ִנין ְלַתָתא ּבְ ָּצְווִחין ּבְ ּ
ָרֵאל ַמע ִיׂשְ ֵלי (ּ ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ,ְוֵאין קֹול ְוֵאין עֹוֶנה, ְוָאְמִרין ׁשְ ִמׁשְ

  .לֹא ֶאֱעֶנהּ ָאז ִיְקָראוְנִני ְו)א כח

ָלה ְוָחְכָמָתא ֵמאֹוַרְייָתא ִדְבַעל  ְּוָהִכי ָמאן ְדָגִרים ְדִאְסַתַלק ַקּבָ ּ ּ ּ
ֶּפה וֵמאֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב הֹון, ּ ַתְדלון ּבְ ְּוָגִרים ְדָלא ִיׁשְ ּ ְּוָאְמִרין ְדָלא ִאית , ּ

אֹוַרְייָתא וְבַתְלמוָדא ט ּבְ ֶּאָלא ְפׁשָ ּ ּ ַוַדאי ְכִאלו, ּ ּּבְ ּ ּ ּ הוא ְיַסֵלק ְנִביעו ּ ּּ
ֵּמַההוא ָנָהר וֵמַההוא ָגן ּ ָעְלָמא ְוָלא  ,ַּווי ֵליה, ּ ִרי ּבְ ָלא ִאְתּבְ ַּטב ֵליה ּדְ

ב , ּיֹוִליף ַהִהיא אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ְואֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ַ ִאְתַחּשׁ ּדְ
ִאלו ַאְחַזר ָעְלָמא ְלתֹהו ָובֹהו ֵּליה ּכְ ּ ּ ּ ָעְלָמא ְּוָגִרים ֲעִני, ּ ּוָתא ּבְ

ְּואֹוֶרך ָגלוָתא ּ ּ ַהִתקוִניםןַּעד ָכאן ְלׁשֹו. ְ ּ ּ.  

ם  ִכֵסא ֶמֶלך "ְוָכַתב ׁשָ ְּבְ ֵרי :  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו)'וס' אֹות נ(ּ ַּטב ֵליה ְדָלא ִיְתּבְ ּ
ִאם ָהָיה ַעם , ְּוָלא יֹוִליף ַהִהיא אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ְואֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה

ָלהָהָאֶרץ יֹו ֵּתר טֹוב לֹו ִכי ֵאינֹו פֹוֵגם ִאם ֵאינֹו לֹוֵמד ַקּבָ ִּכי ֵאין ְלַטֵיל , ּ ּ
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ר ְוַיִין ׂשָ ְיַמֵלא ְכֵרסֹו ּבָ ַפְרֵדס קֶֹדם ׁשֶ ּּבַ ּ ּּ ֲּאָבל ַמאן ְדאֹוִליף תֹוָרה . ּ ּ
ר ׂשָ ְכָתב ּבָ ּבִ ל תֹוָרה, ׁשֶ ַּלְחָמה ׁשֶ ַעל ֶפה ָעְנׁש, ּ ּבְ ָתה ַיִין תֹוָרה ׁשֶ ְּוׁשָ ֹּו ָכל ּ

ה ָלה ְוַאְדַרּבָ ָּכך ָגדֹול ִאם לֹא ִיְלמֹד ַקּבָ ּ ְ ִלמודֹו, ּ ּפֹוֵגם ּבְ ּ ְּוָטב ֵליה ְדָלא , ּ ּ
ִביַרת ַהֵכִלים ּיֹוִליף ֵליה ִכי ַאְחַזר ָעְלָמא ִליסֹוד ׁשְ ּ יר ַה, ּ ַמְגּבִ , ּפֹותיִלְקּׁשֶ

ה ׁשָ ָהר ְוַהַגן ַיּבָ ַהּנָ ְּכׁשֶ ַּהִטָפה ע ָנָמְּד, ּ א ָתּוּיִנים ֲעִרְגּו, ּתֹוָרה ֵמֶהםי ֵזָרּ
  . אָתּלוּ ָגְךֶראְֹו

ּבִ   )קו הו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלַרׁשְ ּי ִדְבַהאי ֵסֶפר "ָּאַמר ֵאִלּיָ
ְתָרָאה ָדָרא ּבַ ְלָיא ּבְ ד ִאְתּגַ לוָתא ּכַ ְרקון ִמן ּגָ ַּהזַֹהר ִיְתּפָ ּ ּ .  

ְיַלְמֵדהו ַקּבָ ָיכֹול ִלְקנֹות לֹו ַרב ׁשֶ ּוִמי ׁשֶ ּּ ּ ְאֹו ִמתֹוך , אֹו ָחֵבר, ָלהּ ּ
ל, ַּהְסָפִרים ּוִמְתַרׁשֵ ּגֹוֵרם אֶֹרך ָגלוָתא, ּ ּ ּוְבֵפרוׁש. ְּ ָּאַמר ֵאִלָיהו ִזְכרֹונֹו  ּ ּ

ּבִ ד "ִלְבָרָכה ְלַרׁשְ ְבַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ִיְתָפְרקון ִמן ָגלוָתא ּכַ ּי ּדִ ּּ ּ ּ
ְתָרָאה ָדָרא ּבַ   . ִּאְתַגְלָיא ּבְ

ָנה ו לֹׁשְּועֹוד ׁשָ ָבָריו ַפֲעַמִים ׁשָ ֲעִתיִדין ְלִמְטַעם , ֵּפֵרׁש ּדְ ִגין ּדַ ּבְ
סֹוף יֹוַמָיא ִאְתַגְלָיא ּבְ ֵּמִאיָלָנא ְדַחֵיי ַהאי ִסְפָרא ּדְ ּוֵביה ִיְפקון , ּּ ּּ ּ

ִּמן ָגלוָתא ּ .  

ָעה ַאַחת ַמה    )קז ׁשָ ה ּבֹו ִתקון ְלַמְעָלה ּבְ ַּמֲאָמר ֶאָחד ַיֲעׂשֶ ּ ּ
ה לֹא ַיֲעׂשֶ ּׁשֶ ָנה ְתִמיָמה ּ ט ׁשָ ׁשָ ִלּמוד ַהּפְ ּ ּבְ ּ  

ָכַתב ָכאן ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ּוִמגֶֹדל ָהעֶֹנׁש ׁשֶ ּ ּ ַּווי ֵליה ַטב ֵליה ְדָלא , ּ ּ ּ
ָעְלָמא ְוָלא יֹוִליף ְוכו ִרי ּבְ ָכר ', ִּאְתּבְ ִּמֶמּנו ִיָוַדע גֶֹדל ַהִחיוב ְוגֶֹדל ַהׂשָ ּּ ּ ּּ ּ

ָלה לֹוֵמד ַהַקּבָ ְּלִמי ׁשֶ י. ּ ָעְלָמא ּבֹוֶנה ּכִ ִגיְרָסא ּבְ ּ ִלּמוד ַהזַֹהר ּבְ ּ
ה ִלְלמֹד וְלָהִבין ֵפרוׁש ַמֲאָמר, עֹוָלמֹות ן ִאם ִיְזֶכּ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ  ֶאָחד ּּ

ִלּמוד  ה ּבְ לֹא ַיֲעׂשֶ ֶ ָעה ַאַחת ַמה ּשׁ ׁשָ ה ּבֹו ִתקון ְלַמְעָלה ּבְ ַּיֲעׂשֶ ּ ּּ ּ
ָנה ְתִמיָמה ט ׁשָ ַּהְפׁשָ ּ .  
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ָעה ִאם קֹוֵבַע ֵעת   )קח ם ׁשָ ָכל ַלְיָלהֶאָחדּ ְלַהׁשֵ  ָאז , ּבְ
ן ָהעֹוָלם  הוא ּבֶ אֻּמְבָטח לֹו ׁשֶ א , ַהּבָ ֵני ֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ִּמּבְ

ֶלך ֵני ַהּמֶ ַמְלכוָתא , ְְוִיְהֶיה ֵמרֹוֵאי ּפְ ִבים ִראׁשֹוָנה ּבְ ַּהּיֹוׁשְ
  ִּדְרִקיָעא

ע ָכל ִדְבֵרי ָה ֶאְצּבַ ַּגם ַמֲאָמר ֶזה מֹוֶרה ּבְ ּ ַּרב ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ּ
א ַלְמַדְקֵדק ּבֹו ִעיָדָנא ְדָלא . ַּהּבָ א וְמִצָלא ֲאִפלו ּבְ ִּכי ַקָים ָלן תֹוָרה ְמִגּנָ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ֵרי ְוָלא יֹוִליף ַהִהיא אֹוַרְייָתא  ה ְוֵאיך ָאַמר ַטב ֵליה ְדָלא ִיְתּבְ ָּעֵסיק ּבָ ּ ְּ

ָנה וְגָמָרא, ְּדִבְכָתב ְואֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ִהיא ִמׁשְ ֵאין ְלך ִמָדה , ּׁשֶ ּׁשֶ ָ

ה ָנה ֵאינֹו ְכלום ִאם ֵאין ְמַעְטרֹו , טֹוָבה ֵהיֶמּנָ ֶּאָלא ַוַדאי ִלמודֹו ָכל ַהׁשָ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ
יֹום  קול הוא ְכֶנֶגד ֻכָלםֶאָחדּבְ ָלה ִכי ׁשָ ִלמוד ַהַקּבָ ּ ּבְ ּּ ּ ּ ּּ ּ ָאַמר ְוָגִרים , ּ ְוֶזה ׁשֶ

ַתְד ְּדָלא ִיׁשְ הֹוןּ ה, ּלון ּבְ הֹון, ַּדְוָקא ִמּנָ ַתְדלון ּבְ ָּהא ִאם ִיׁשְ ּ ְכִפי ֶאָחדָּכל , ּ
ָנה, ְּיָכְלתֹו ֲּאִפלו יֹום ְלׁשָ ה ֵפרֹות ְלַמְעָלה, ּ ּתֹוָרתֹו ֻכָלה עֹוׂשָ ּּ ּ ן , ּ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ

ָעה  ם ׁשָ ֵ ָכל ַלְיָלהַאַחתִאם קֹוֵבַע ֵעת ְלַהּשׁ הוא, ּבְ  ּ ָאז ֻמְבָטח לֹו ׁשֶ
ן ָהעֹוָלם  אּבֶ ֶלך, ַהּבָ א ְוִיְהֶיה ֵמרֹוֵאי ְפֵני ַהּמֶ ַמְלּכָ ֵני ֵהיָכָלא ּדְ ְִמּבְ ּ ,

ְרִקיָעא ַמְלכוָתא ּדִ ִבים ִראׁשֹוָנה ּבְ ַּהיֹוׁשְ ֲחָננֹו .ּ ֶהָעָרה זֹו ְלִמי ׁשֶ  ְוַדי ּבְ
ֵכל יָנה ְוַהׂשְ ם ּבִ ַּהׁשֵ ְַעד ָכאן ְלׁשֹון ַהִכֵסא ֶמֶלך ִזְכרֹונֹו ִל: ּ ּ ּ   .ְבָרָכהּ

תֹוַרת ַהֵח קֹו ַלֲעֹסק ּבְ ּוִמי לֹא ִיְתַלֵהב ִלּבֹו ְוִתְגַדל ַתֲאָותֹו ְוֶחׁשְ ּ , ן"ּ
ְזַכר ְלֵעיל ַע לֹו ְזַמן ַעל ַהִלמוד ַהּנִ ַתֵדל ִלְקֹבּ ְּוַעל ָכל ָפִנים ְלִהׁשְ ּ ּּ ּ ּּ ָריו , ּ ְוַאׁשְ

א ֶזה וַבּבָ   . ּּבָ

ך,ְּוַאָתה קֹוֵרא ָנִעים ָ ֵתן ִלּבְ ַתֵדל ,ְבֵרי ָהַרב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכהְלִד ּ ּ ְוִהׁשְ ּ
ִלמוד ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ְוִלְהיֹות ִמְמָקְרֵבי ַהְגֻאָלה  רֹב עֹז ְלִהְתַחֵזק ּבְ ּּבְ ּ ּּ ּּ ּּ ּ ּ

יַח ִצְדֵקנו , ַּעל ְיֵדי ַהתֹוָרה ר ְוָהֱאִליִלים ָכרֹות ִיָכֵרתון ְוִיָגֶלה ְמׁשִ ַּעד ֲאׁשֶ ּּ ּ ּ
ְמֵהָרה   . ּבִ

ִני ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק ָהַרב ַאְבָרָהם יָּפ( ָּדה ֶאת ַאְבָרָהם ֵחֶלק ׁשֵ ַנת תשס,ט"ּמוְנָסה ס. ּּ   )ב" ׁשְ

*  *  *  
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ה ִפיׁש[ אֹון ַהַצִדיק ָהַרב ַיֲעֹקב ְיִחְזִקּיָ ֵּסֶפר ְפדות ַיֲעֹקב ְלַהּגָ ּ ּּ[  

ִניִמּיות ַהתֹוָרה   )קט ִּלּמוד ּפְ ּ ּ  

זַֹהר ַהָקדֹוׁש ָפָר ִּאיָתא ּבַ ּ ת ָנׂשא ּ ֲעִתיִדין : )ד"ַּדף קכ(ׁשַ ּוְבִגין ּדַ
ִאיהו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ִיְפקון  ַחֵיי ּדְ ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ּדְ ִּיׂשְ ּּ ּ ּ

י ַרֲחֵמיּהּבֵ ּ ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ.  

י ִ ּשׁ ִ ִתקוֵני זַֹהר סֹוף ִתקון ַהּשׁ ְּוִאיָתא ּבְ ּ ּּ ֵני :ּ ה ּבְ  אׁשָָנ ְוַכּמָ
ְּלַתָתא ִיְתַפ ָדָרא ּ ד ִאְתַגְלָיא ְלַתָתא ּבְ יָלך ּכַ ְּרְנסון ֵמַהאי ִחּבוָרא ּדִ ּ ּּ ְ

סֹוף יֹוֵמיה וְבִגיֵנ ְתָרָאה ּבְ ּּבַ ָאֶרץּהּ רֹור ּבָ   .ּ וְקָראֶתם ּדְ

ֵבאורֹו"ְּוָכַתב ַהְגָר ּא ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ּבְ ּ וְקָראֶתם ְוכוּהּ וְבִגיֵנ:ּ ּ', 
ִיָגֲאלו ַעל ְיֵדי ִלּמו ּׁשֶ ּ ּ   . ּד ַהזַֹהרּ

ֵלָמה  ַּהְגֻאָלה ַהזֹאת לֹא ִתְהֶיה ַרק  :ּ ָכַתב)'א אֹות ג"ֶּפֶרק י(ּוְבֶאֶבן ׁשְ ּ ּ ּ
ַּעל ְיֵדי ִלּמוד ַהתֹוָרה ָלה,ּ ִלּמוד ַהַקּבָ ּ ְוִעַקר ַהְגֻאָלה ָתְלָיא ּבְ ּ ּּ ּ  ַעד ,ּ

  .ָּכאן

אֹוַרְיָתא וְבַתְלמוָדא   )קי ט ּבְ ׁשָ ְּדָלא ִאית ֶאָלא ּפְ ּ ּ  ְוָלא, ּ
ה , יֹוִליף ַהִהיא אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ְואֹוַרְייָתא ִדְבַעל ּפֶ

ִאלו ַאְחַזר ָעְלָמא ְלֹתהו ָוֹבהו ב ֵליה ּכְ ְּדִאְתַחׁשַ ּ ּ ּ ּּ ְוָגִרים , ּ
לוָתא ָעְלָמא ְואֹוֶרך ּגָ ֲּעִנּיוָתא ּבְ ְּ.  

ִתקוֵני זַֹהר ִתקון מ ְּועֹוד ָכתוב ּבְ ּ ּּ ּּ ָלה ְו: ג"ּ ְּדִאְסַתַלק ַקּבָ ּ ָחְכָמָתא ּ
אֹוַרְייָתא וְבַתְלמוָדא' ְּוכו ט ּבְ ָלא ִאית ֶאָלא ְפׁשָ ְּוָאְמִרין ּדְ ּ ּ ' ְּוכו, ּ

, ְּוָלא יֹוִליף ַהִהיא אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ְואֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה
ִאלו ַאְחַזר ָעְלָמא ְלתֹהו ָובֹהו ב ֵליה ּכְ ַ ִאְתַחּשׁ ּּדְ ּ ּ ּ ְּוָגִרים ֲעִניוָתא , ּ ּ

ָעְל ָּמא ְואֹוֶרך ָגלוָתאּבְ ּ ְ.  

ם טֹוב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו   )קיא ַעל ׁשֵ ַלח ַהּבַ ׁשָ ֶרת ַהקֶֹדׁש ׁשֶ ִּאּגֶ ּ ּ ּ
ְרׁשֹון י ַאְבָרָהם ּגֵ אֹון ַהָקדֹוׁש ַרּבִ   ְּלִגיסֹו ַהּגָ

ָכתוב  ְּוַדע ַמה ׁשֶ ם טֹובּ ַעל ׁשֵ ַלח ַהּבַ ָ ּשׁ ִאֶגֶרת ַהקֶֹדׁש ׁשֶ ּּבְ ּ ְזכותֹו ּ
י ַאְבָרָהם ֵגְרׁשֹון ְלָּיֵגן ָעֵלינו  ִּגיסֹו ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ֵּזֶכר ַצִדיק ּּ

ֵסֶפר פֹוַרת יֹוֵסף,ִלְבָרָכה ר הוָבא ּבַ ּ ֲאׁשֶ ּ ה ֲעִלַית , ּ ם טֹוב ָעׂשָ ַעל ׁשֵ ַהּבַ ּׁשֶ
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יַח ָמה ְוִנְכַנס ְלֵהיַכל ַהָמׁשִ יַח : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו,ְּנׁשָ ַאְלִתי ֶאת ִפי ָמׁשִ ּ ְוׁשָ ּ
ִיְתַפְרֵסם ִלמוְדך ְוִיְתַגֶלה ֵאיָמַת ֵעת ׁשֶ זֹאת ֵתַדע ּבְ יב ּבְ ּי ָאֵתי ַמר ְוֵהׁשִ ּ ָּ ּ ּ ּ ּ

ְגָת ְויוְכלו ַגם  ִלַמְדִתי אֹוְתך ְוִהׂשַ עֹוָלם ְוָיפוצו ַמְעְינֹוֶתיך חוָצה ַמה ׁשֶ ּּבָ ּּ ּ ּ ּ ּּ ּּ ָּ ָ

ֵּהָמה ַלֲעׂשֹות ִיחוִדים ָכמֹוך ְוָאז ִיְכלו ָכל ַהְקִלפֹות  ּ ּ ּ ּּ ְוִיְהֶיה ֵעת ָרצֹון ָּ
ֲאִריכות ַהְזַמן ָכל ָכך ְִויׁשוָעה ְוָתַמְהִתי ַעל ֶזה ְוָהָיה ִלי ַצַער ָגדֹול ּבַ ּ ּ ּ ּ ּּ ַעד , ּ

  .ָּכאן

ֶרת  )קיב ֵרי: סֹוד ָהִאּגֶ ּבִ"ּבְ י ֵתבֹות ַרׁשְ ֵלי ְדַהְינו "ּׁש ָראׁשֵ ּי ּגַ ּ ּ
ֵני  ְסָתר ָאז ָיְצאו ּבְ ֶלה תֹוַרת ַהּנִ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ּּכְ ּ ּ לותּ ָרֵאל ִמן ַהּגָ   .ִּיׂשְ

ַדף ל ּוַבֵסֶפר ֶדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ּבְ ּ ָכתוב "ּ ֵאר ַמה ׁשֶ ּב ּבֵ ּ ּוְבֵני "ּ
ָיד ָרָמה ָרֵאל יֹוְצִאים ּבְ ֵריׁש ְגֵלי ַעל ִפי ִדְבֵרי ָהִאֶגֶרת "ִיׂשְ ּ וְמַתְרְגִמיַנן ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ

ָפסוק וְב ְזַכר ְלֵעיל ִדְמֻרָמז ָכאן ּבַ ַּהּנִ ּ ּ ּ ּ ָרֵאל יֹוְצִאים ִמן ַהָגלות ּּ ֵּני ִיׂשְ ּ
ֵרי ֵרי. י"ּׁש ְגֵל"ּבְ ּבִ"ּבְ י ֵתבֹות ַרׁשְ ִיְתַגֶלה ,ּי ְגֵלי"ּׁש ָראׁשֵ ׁשֶ ַהְינו ּכְ ּ ּדְ ּ ּ ּ

ר ִחּבֵ ְסָתר ׁשֶ ּתֹוַרת ַהּנִ ָרֵאל ִמן ַהָגלות,ּ ֵני ִיׂשְ ּ ָאז ָיְצאו ּבְ ֵרי.ּּ ׁש " ְוֵכן ּבְ
ָרֵא י ִיׂשְ י ֵתבֹות ַרּבִ ם ָּראׁשֵ ַעל ׁשֵ ִיְתַגֶלה תֹוָרתֹו ְוָיפוצו ,"ְּגֵלי"ל ּבַ ּ ַהְינו ְכׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ַּמְעְינֹוָתיו ָאז ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ּּ   .ַּעד ָכאן. ּ

ֵפֵרׁש ָהִעְנָין  ם טֹוב ַעל ַהתֹוָרה ָרִאיִתי ׁשֶ ַעל ׁשֵ ּוַבַהְקָדָמה ְלֵסֶפר ּבַ ּ ּ ּ
ִאֶגֶרת ַהֹקֶד ָכתוב ּבְ ל ִיחוִדים ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ִמי ,ׁשּּ ִיְתַעֶלה ָכל ָדָבר ַהַגׁשְ ּ ַהַכָוָנה ׁשֶ ּּ ּ ּּ ּ

ָבה  ְמַיֵחד ָהָאָדם ַהַמֲחׁשָ ְפֻעַלת ָהָאָדם ֶאל ָהרוָחִני ַעל ְיֵדי ַהַדַעת ׁשֶ ּבִ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ה ם.ִּעם ַהַמֲעׂשֶ   .ּ ַעֵין ׁשָ

קון ִמן    )קיג ֶדֶרך ַהּסֹוד ִיּפְ ְפִניִמּיות ּבְ ַּעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהתֹוָרה ּבִ ְּ ּ
לו הּּגָ ּנָ ְבִחיַנת ֲאִחיׁשֶ   ָתא ּבִ

ֵסֶפר ִאְגָרא ְדִפְרָקא  ה ָידוַע ִמִדְבֵרי ַהזַֹהר )ז"אֹות רמ(ְּוָכַתב ּבְ ּ ְדִהּנֵ ּ ּּ
ַכָמה ְמקֹומֹות ֶדֶרך ַהּסֹוד  ,ּּבְ ְפִניִמיות ּבְ ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהתֹוָרה ּבִ ְׁשֶ ּ ּּ

ה ּנָ ְבִחיַנת ֲאִחיׁשֶ ִּיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבִ ּּ ת ָנׂשא קכדַרְעָי([ ּ  ):ּא ְמֵהיְמָנא ָפָרׁשַ
ִאיהו ֵסֶפר ַהזַֹהר  ַחֵיי ּדְ ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ּדְ ֲעִתיִדין ִיׂשְ ּוְבִגין ּדַ ּ ּּ

י ִּיְפקון ּבֵ ַרֲחֵמיּהּ ּ ִמן ָגלוָתא ּבְ ַּהָגהֹות ַהְצִבי ְוַהֶצֶדק( ,ּ ּ ֵאין ֵכן ])ּ ּ ַמה ׁשֶ ּ
ִהְלכֹוֶתיָה ּבְ ֵעֶסק ַהתֹוָרה ּבְ ִעָתָּפׁשוט ּּבְ ְבִחיַנת ּבְ ִּיְפקון ּבִ ּ ּ ִכי ,'ּ ְוכוּה"ּ

ה ּנָ ט ֵאין ְלַבֵקׁש ְבִחיַנת ֲאִחיׁשֶ ֵעֶסק ַהתֹוָרה ַעל ִפי ַהְפׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ִכי ִיתֹוְספו ,ּ ּ ּ
יַח לֹום ֶחְבֵלי ָמׁשִ ל תֹוָרה , ַחס ְוׁשָ ִלּמוד ׁשֶ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ ַּמה ּשׁ ּ
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ֶדֶרך ַהּס ְפִניִמיוָתה ּבְ ְּבִ ּ ּ לֹא ּ ה ּבְ ּנָ ִחיַנת ֲאִחיׁשֶ ֹּוד יוַכל ִלְהיֹות ּבְ
ת ִכי (ַּעד ָכאן . ֲחָבִלים ְוִציִרים ָכַתב ִאְגָרא ְדַכָלה ָפָרׁשַ ְּוַעֵין עֹוד ַמה ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ

ַאְפַטְרָתא ְדיֹוָמא ָּתבֹוא ּבְ ּ ּ.(  

ת ַאְדמֹו ְּוָכַתב ְכבֹוד ְקֻדׁשַ ּר ִממֹוְנַקאְטׁש ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה "ּ ּ
ָקמו ָהֲארוִרים ְוַהְמַעְרֲעִרים ַעל :)ב"ִסיָמן פ' ַּמֲהדוָרה ט(ִּדְבֵרי תֹוָרה ּבְ ּ ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ

ֲּאִמתות ְוַקְדמות ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּ ּ ּ ה ְכָבר ָהָיה ְלעֹוָלִמים ָכֶזה,ּ ּ ִהּנֵ  ְוֶאת ֶזה ,ּ
ה ֱאלִֹקים ית,ְּלֻעַמת ֶזה ָעׂשָ ִחיָרה ָחְפׁשִ ִתְהֶיה ַהּבְ ּ ְכֵדי ׁשֶ ִלּמוד  ,ּ ַּיַען ׁשֶ ּ

ָלה גֹוֵרם ִהְתָקְרבות ַהְגֻאָלה ַּהַקּבָ ּּ ָכל ּדֹור ַלֲעׂשֹות ,ּּ או ּבְ ן ּבָ ּ ַעל ּכֵ
ים ֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ ְטָרא ָאֳחָרא ֶנֶגד ֶזה ּבַ ַּתֲעמוָלה ִמַצד ַהּסִ ּ  ְוֵהן .ּּ

יַח ה ֶחְבֵלי ָמׁשִ ְזַכר ְלֵעילֵהּנָ ּ ַכּנִ ּץ וְלַהְרּבֹות ּוְצִריִכין ְלִהְתַאּמֵ ,ּ
ָלה ְדָבִרים ַהְמָקְרִבים ַהְגֻאָלה וִבְפָרט ִלּמוד ַהַקּבָ ּּבִ ּּ ּ   .ּ ַעד ָכאן,ּ

ָכַתב ַהָגאֹון ִחיָד ְּוַעֵין עֹוד ַמה ׁשֶ ּ ּ ם "ּ ׁשֵ ּא ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ּבְ
לֹא ִנְתַגָלה ֵסֶפר ,)ט"ִסיָמן רי' ַמֲעֶרֶכת א(ַּהְגדֹוִלים  ּ ַטַעם ַהָדָבר ׁשֶ ּ ּ ּ

ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַלדֹורֹות ַהקֹוְדִמים ּּ ּ.  

*  *  *  

ן ֵחֶלק ִראׁשֹון [ אֹון ַהַצִדיק ָהַרב ַיֲעקֹב ש-ְּפִרי ֵעץ ַהּגַ ּ ְלַהּגָ ּ .
ַנת תרצ   ]א"ָּקִצין ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ׁשְ

ים ַנחום ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  )קיד ּתֹוְלדֹות ָהַרב ִנִסּ ּ  

ִהְת ם ֶחְבַרת ֶּיֶתר ֶחְלֵקי ֵתֵבל ׁשֶ ֶּכֶתר תֹוָרה"ַּיֵסד ׁשָ ַהּנֹוְכִחית ֵהם " ּ
ירות, ֲאַרם צֹוָבא,ֲּאֶלְכַסְנְדִרי ק ּבֵ ּ ַדֶמׂשֶ ּ ֵכנֹוֶתיָה,ּ ַכָמה ִמׁשְ ַלִים ּבְ ּ ְירוׁשָ ּ ּ, 

ָרק ֵני ּבְ ין ָגאִזי ְמחֹוז ְטִריפֹוִלי, ְצָפת,ּבְ ּ ּבֵ ּ ְניו יֹוְרק ַלֲעַדת ַהְסָפַרִדים ,ּ ּ ּ
ּה ַקֶיֶמת וִמְתַחֶזֶקתָּדה ַעד ַהיֹום ִהּנָֹּום ִהָוְסִּמי ּ  ְונֹוְסָפה יֹום יֹום ֲחֵבִרים ,ּ

ָרֵאל  ָרֵאל ַהֲחֵרִדית ְלַעם ִיׂשְ יִבים ְלִתְפֶאֶרת ַוֲהָקַמת תֹוַרת ִיׂשְ ַּמְקׁשִ
עֹוָלמֹו ַהְיהוִדי ַהֲחֵרִדי   .ַּהֲחֵרִדי ּבְ

ַלְיָמ ב ְירוׁשָ ַּאֲחֵרי ַהִמְלָחָמה ַצִדיק ֶזה ׁשָ ּ ְוהֹוִסיף ' ּה ִאיׁש וֵביתֹוּ
יך ְפֻעלֹוָתיו ַהְקדֹוׁשֹות כֹחֹוָתיו וְמִסירות ַנְפׁשֹו ְלַהְמׁשִ ּּבְ ּ ּ ְ ּ ְּלִחזוק ַהתֹוָרה ' ּ ּ ּ

ַּהַיֲהדותְו ֹק ּ ְּכַדְרכֹו ּבַ ּ ִריאותֹו לֹא ָחֵסּ ִנים ְךֶּדׁש ַעל ּבְ ׁשָ ּ ְכָלל ַלְמרֹות ִכי ּבַ ּ ּ
ָּהַאֲחרֹונֹות ְתָקפוהו ֻחְלׁשֹו ּ ר ֵמעֹודֹו ַעד ,ת ׁשֹונֹותּ ָכל זֹאת ַכֲאִרי ִהְתַגּבֵ ּ ּבְ ּ
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ְמִסירות ֶנֶפׁש ְוהֹון ּסֹוף ְיֵמי ֶחְלדֹו ּבִ ִעְנַין הֹוָצַאת ,ּ ַתֵדל ּבְ ּ ִהׁשְ " ֵּמי ִגיחֹון"ּ
ְכֵדי ְלעֹוֵרר תֹוֶעֶלת  ָלה ְוַגם ַעל ְיֵדי ֶאְמָצִעים ׁשֹוִנים ּבִ ֵּהן ַעל ְיֵדי ַהֶמְמׁשָ ּ

ְמׁשָ ּך ִמֶזה ַהּנִ ְּכִדְלֵעיל ַעמוד ט[ְ ּ ם"ּ ֵקׁש ] ּו ַעֵין ׁשָ יְנַתִים ִנְתּבַ ְּואוָלם ּבֵ ּ
ה  ל ַמְעָלה קֶֹדם הֹוִציא ְלֹפַעל ְפֻעָלתֹו זֹו ַהְקדֹוׁשָ יָבה ׁשֶ יׁשִ ַּצִדיק ֶזה ּבִ ּ ּ ּ

ִּכְלַהָלן ְדַפס ֵהם, ּ ּנִ ִּמְכַלל ְפֻעלֹוָתיו ַהְקדֹוׁשֹות וִפְרְסָמם ּבַ ּ ּ ּּ ּ.  

 *  **   

ֵּסֶפר ִקצור ִלקוֵטי מֹוֲהַר[  )קטו ּּ ינו "ּ ּן ְלַהַצִדיק ַהָקדֹוׁש ַרּבֵ ּ ּ ּ
ֶרְסֶלב  ַנת תרע-ַנְחָמן ִמּבְ ס ׁשְ   ]ּא ּבוְלִגיְרָייא" ִנְדּפַ

ל  ק ְלָכל ַהִלמוִדים ׁשֶ ה ֵחׁשֶ ַּעל ְיֵדי ִלמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַנֲעׂשֶ ּּ ּּ ּ ּ

ה ַּהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ּ.  

ַּגם ַהָלׁשֹון ַה ל ַהזַֹהר ְמֻסָגל ְמאֹדּ ָּקדֹוׁש ׁשֶ ּוְמעֹוֵרר ְמאֹד ַלֲעבֹוַדת , ּּ
ַרך ם ִיְתּבָ ְַהׁשֵ ּ.  

ּבִ ּי ִקֵדׁש ָכל ָכך ֶאת ְלׁשֹון ַתְרגום"ַרׁשְ ּ ּ ְ ּ ּ ָאר ְדָבִרים ,ּ ֲאִפלו ׁשְ ּ ַעד ׁשֶ ּ ּ
ַר ם ִיְתּבָ ְלׁשֹון ַתְרגום ֵיׁש ָלֶהם כַֹח ְלעֹוֵרר ְלַהׁשֵ ְכָתִבים ּבִ ַּהּנִ ּ ּ ּ ּ   .ְךּ

ב ְכמֹו ְצָדָקה ם ְצָבאֹות ֶנְחׁשָ ִאין ִקְנַאת ַהׁשֵ ְמַקּנְ ְּכׁשֶ ּ ּ ּ.  
ִּקצור ִלקוֵטי מֹוֲהַר( ּּ   )קפ-קעט-קעח-קעז, ן"ּ

*  *  *  

ֵניאֹור ַזְלָמן ִמָלאִדי ֵזֶכר ַצִדיק   )קטז י ׁשְ אֹון ַהַצִדיק ַרּבִ ַּהּגָ ּּ ּ
ַנת" ַאְדמֹו,ִלְבָרָכה אִויְטׁש ׁשְ ּר ַהָזֵקן ִמְליוּבָ ּ בֹוד  "ּ ְוִנְגֶלה ּכְ

  ק"לפ" ֲּאדֹוֵננו ָהַרב ַזְלָמן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה

ם ָהָיה ָצנוַע ְמאֹד  ם ָהַרב ְפָעָמיו ְלֶמעְזִריְטׁש ְוׁשָ ַּאֲחֵרי ֵכן ׂשָ ּ
יו ַמֲעׂשָ ָפָניו ׁשום, ּבְ ְּולֹא ָהָיה ִנָכר ּבְ ר אֹוְרָייןֲּחִסידות ּ ּ ִכי הוא ּבַ  ְוָהָיה ,ּ

ָחְכַמת ָהֱאלִֹקית יֹום ְוַלְיָלהּׁשֹוֵקד ַעל ִלמ ם ֲהָלָכה .ּודֹו ּבְ ּ ַגם ִסֵים ׁשָ ּ
ְלָחן ָערוך  ע ׁשֻ ְְפסוָקה ַעל ָכל ָהַאְרּבַ ּ ּּ ְרפו (ּ ים ִנׂשְ ֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ ר ּבַ ֲּאׁשֶ ּ

ם ר ִמֶזה ְלַהָלן ִאם ִיְרֶצה ַהׁשֵ ה ֵמֶהם וְנַדּבֵ ַּהְרּבֵ ּ ּ ְְוִעם ָכל ֶזה לֹא ָהַלך ) ּ ּ
ְב ל ַהַמִגידּבִ ְקלֹוז ׁשֶ ן ּבַ ָּגִדים ֲחׁשוִבים ְוָהָיה ָיׁשֵ ּּ ָמתֹו ֵעֶדן ,ּ ּ ְוַהַמִגיד ִנׁשְ ּ

בֹו ְמֹאד ְמאֹד ִמ לֹא ,ִחּבְ ֵּיָאֵמן ִכי ְיֻסַפר ִכי ּבְ ְּסָתִרים ִגָלה לֹו יֹוֵתר ּּ ּ ּ
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ר ִגָלה ְלָכל ַתְלִמיָדיו ֵּמֲאׁשֶ ּ י ַאְבָר,ּ נֹו ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ּ ְואוָלם ּבְ ה ,ָהםּ  ַהְמֻכּנֶ
ִפי כֹל ַהַמְלָאך ְּבְ ּ ּ הוא ְלָקחֹו ֵתֶכף לֹו ְלָחֵבר,ּ ר ִכי ,ּ יֵניֶהם ַהְמֻדּבָ ּ ְוָהָיה ּבֵ

ְגֶלה עֹות ִיְלמֹד ָהַרב ִעם ַהַמְלָאך ִלמוד ַהּנִ ה ׁשָ לׁשָ ּׁשְ ּ ּ וְלֻעַמת ֶזה ִיְלמֹד ,ְּ ּ
ַּהַמְלָאך ִעמֹו ג ְסָתר ֵמָחְכַמ' ְּ עֹות ִלמוד ַהּנִ ּׁשָ ּ   .ת ָהֱאֶמתּ

ים  ת ְקדֹוׁשִ ָפָרׁשַ ֶדֶרך ֲהָלָצה ַעל ֶזה ִכי ּבְ ֵעת ָגְדלֹו ּבְ ְּוָאַמר ָהַרב ּבְ ּּ ְ

ִטְפָחא ְוָידוַע ִכי ִטְפָחה הוא ַמְפִסיק ְּכִתיב לֹא ִתְגנֹב ּבְ ּּ  :ּ הואּרוׁשּ ְוַהֵפי,ּּ
ַמָיא ֻמָתר ִלְגנֹב ִמיֵלי ִדׁשְ ִּכי ּבְ ּ ּ ֲע. ּ ב ּבַ ֵני ָאָדם ַּהְינו ְלִהְתַגּנֵ ׂשֹותֹו טֹוב ִמּבְ

ב ִמִיְצרֹו ּוְלִהְתַגּנֵ ֶזה ִמׁשום ְגֵנַבת ַדַעת,ּ ֵאין ּבְ ּ ׁשֶ ּ ּ ָהִייִתי .ּ יִתי ְכׁשֶ ּ ְוֵכן ָעׂשִ
י ַאְבָרָה ֵעלֹוֵמד ִעם ַרּבִ עֹות ים ָהִייִתי ַמֲחִזיר ֶאְצּבָ מֹוֵרה ַהׁשָ ּ ַהמֹוִרים ּבְ ּ

י ַאְבָרָהם לֹא ָרָאה ,ְּלַאֲחרֹו ְלַמַען ִיְלמֹד עֹוד ִעמֹו  ְוַהֲחֵבִרים ,ְוָהַרב ַרּבִ
ר ָהיו ַתְלִמיֵדי ָהַרב ַהַמִגיד ים ַהִגּבֹוִרים ֲאׁשֶ ׁשִ ים ֲהלֹא ֵהָמה ׁשִ ַּהְקדֹוׁשִ ּ ּּ ּ ּּ ּ, 

ָמתֹו ֵעֶדן ּ לֹא ָיְדעו ָכל ָכך ִמְגֻדַלת ָהַרב ְולֹא ִהִכירו ַאף ֵחֶלק ָקָטן ,ִנׁשְ ּּ ּ ּּ ּ ְ

ְסָת ּנִ ּ ְוַרק ָיְדעו ִכי הוא ָגאֹון,רֵּמָחְכָמתֹו ּבַ ּ בו ֻכָלם אֹותֹו ,ּּ ּ ְוַעל ֵכן ִחּבְ ּ ּּ
ב ַהָגדֹול ָקָטןתּ ֲאָבל ַהֲחִביבו,ְמאֹד ְמַחּבֵ ּ ָהָיה ְכֶדֶרך ׁשֶ ּ ְּוָהַרב לֹא ָפָנה , ְּ

ְּכָלל ְלׁשום ָדָבר ְוַרק לֹ ּ ּא ָפַסק פוֵמיה ִמִגיְרָסאּ ּ ּּ ּ.  

ַּפַעם ַאַחת ָיָצא ָהַרב ַהַמִג ּיד ַעל ֶפַתח ַחְדרֹו וְבָידֹו ִמְכָתב ָחתוםּּ ּּ ּ, 
ְלחֹו ְלַבאר ְַויֹאֶמר ְלָהַרב ַזְלִמיְנֶקע ַהִמְכָתב ַהֶזה ָצִריך ֲאִני ְלׁשָ ּ ּ ּ ּ ַוִיֵתן לֹו ,ּ ּ

ַּהִמְכָתב ַוִיְסגֹר ֶאת ַחְדרֹו ּ ּ ִאְמרֹות ַרּבֹו ַויֹאֶמר ֶאל ִלּבֹו,ּ ּ ַוִיְתּבֹוֵנן ָהַרב ּבְ ּ: 
ר ׁשֹוֵלַחִאם ָהָיה  ַיִגיַע ַהִמְכָתב ַלָמקֹום ֲאׁשֶ י ַרק ׁשֶ ַּכָוַנת ַרּבִ ּ ּּ ּ ּ  לֹא ָהָיה ,ּ

ְרתֹו פֹוִליט ּנֹוְתנֹו ִלי ִכי ִאם ִלְמׁשָ ַוַדאי ִכי ָאֹנִכי ,ּ ּ ְוַעל ֵכן רֹוֶצה הוא ּבְ ּּ ּ
ם ַהִמְכָתב א ְלׁשָ ַעְצִמי ֶאׂשָ ּּבְ ּ א ִלּבֹו ֶאת ַרְגָליו ַוִי,ּ ּ ְוַעל ֵכן ָנׂשָ ָידֹו ּ ַּקח ּבְ

ַּהִמְכָתב ִלְנׂשֹא אֹותֹו ְלּבַ אר ִמֶמְעְזִריְטׁשּ ּאר ִכי לֹא ְרחֹוָקה ּבַ ּ.  

ר ָהַלך ִכְבַרת ֶאֶרץ ַּוְיִהי ַכֲאׁשֶ  ְולֹא ָרָצה ,ּ ָיַרד ָמָטר סֹוֵחף ִפְתאֹם,ְּ
א ,ָּלׁשוב ָהֲעָיָרה ר ּבָ ּ ַוֵיֵלך ְלַדְרכֹו ְוַהָמָטר ָיַרד ָעֶליָה ַעד ֲאׁשֶ ּ ְ ְלֵבית ָמלֹון ּ

ֵאם ַהֶדֶרךַאַחת ְ ּבְ ם,ּ ַדְעתֹו ָללון ׁשָ ּ ַוִיְכנֹס ָהַרב ַוִיְגמֹר ּבְ ּ ּ ּ ִכי ָפָנה ַהיֹום ,ּ ּ ּ
יו ְמֻטָפִחים ֵהָמה ְּוהוא ָעֵיף וַמְלּבוׁשָ ּ ּ ּ ָגָדיו.ּ ׁש ּבְ ם ָהַרב ַוְיַיּבֵ   .ּ ַוָיֶלן ׁשָ

ד ַוִיְרֶצה ַגם ֵכן ּ ַוָיבֹא סֹוֵחר ֶאָחד,ְַוְיִהי ַאך ִנְהְיָתה ַלְיָלה ּ ִאיׁש ִנְכּבָ ּ ּ
חוָטה ַוִיְתָנה ְלֵבית  ם ַוִיְנַהג ַהסֹוֵחר ִאתֹו עֹוף ׁשְ ֵּמֲחַמת ַהָמָטר ָללון ׁשָ ּ ּּ ּּ ּּ ּ

לו אֹוָתה ְיַבׁשְ ֶלת ׁשֶ ַּהְמַבׁשֶ ּ ּ ב ,ּּ ּ ְוהוא ָלַקח ְגָמָרא ֵמַאְרַגז ֲחָפָציו ַוֵיׁשֵ ּ ּ ּ
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ל ְסֻעַד ר ְתֻבׁשַ ִּלְלמֹד ַעד ֲאׁשֶ ּ לֹוּ ר ָלַמד ָעֹקם ְמאֹד . ּת ָהֶעֶרב ׁשֶ ֲּאָבל ַכֲאׁשֶ
יֹות ט ַהְגָמָרא ְוַעל ֵכן ָהָיה לֹו ֻקׁשְ ֶּאת ְפׁשַ ּ ּוְסֵפקֹות ַרּבֹות ְולֹא ָהָיה ָיכֹול  ּ

ָרה ּבַ ְִלְמצֹא ֶדֶרך ַהְיׁשָ ּ ְוִנְצַטֵער ָהִאיׁש ִכי ָיַדע ִכי ָתִמיד ֵאין פֹותּתֹוְסּ ּ ּ
ָכך ְַדְרכֹו ּבְ ּ ט ָהֲאִמִתית ֲא,ּ ָּבל לֹא ָהָיה ָיכֹול ָלבֹוא ַעל ַהְפׁשָ ְ וֵבין ָכך ,ּ ּ ּ

לֹו ל ַהָמָרק ִעם ָהעֹוף ׁשֶ ׁשֵ ִּנְתּבַ ּ ב ֶלֱאכֹל,ּ ּ ַוִיְסגֹר ָהִאיׁש ֶאת ַהְגָמָרא ַוֵיׁשֵ ּּ ּ, 
ִּכי ָאַמר אוַלי ֵמֲחַמת ֲעֵיפות ַהֶדֶרך ֵאינֹו ָצלול מֹחֹו ַוֶיֱאכֹל ָהִאיׁש  ּ ּ ְּ ּ ּ

ר ֵהִכינו לֹוַּוִיׁשְ ַּכב ָלנוַח ַעל ִמָטה ְכבוָדה ֲאׁשֶ ּ ּּ ַכב ַעל ַהַסְפָסל ,ּּ ּ ְוָהַרב ׁשָ
ר ְמאוָמה ִעם ַהסֹוֵחר לֹא ַכר ְולֹא ִדּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ.  

ַכב ַעל ַהַסְפָסל לֹא ָרחֹוק ִמְמקֹום  ל ַהסֹוֵחר ׁשָ ַעל ֲעָגָלה ׁשֶ ְּוַגם ַהּבַ ּ ּ
רֹות,ָהַרב ר ִכּבו ֶאת ַהּנֵ ּ וַבֲאׁשֶ ַעל ֲעָגָלה ַתֲאָוה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ּּ ּ ִנְתַאָוה ַהּבַ ּ

ִית ְפַחת ַהּבַ ְַוְיַנֶסה ֵליֵלך ֶאל ׁשִ ְמעֹו לֹו ַוִתֵתן ֶאת ,ּ ּ ֲאָבל ִהיא ֵמֲאָנה ְלׁשָ ּ
ַרַעׁש ה ַעְצמֹו .ּקֹוָלה ּבְ ַעל ֲעָגָלה ְלַנְפׁשֹו ֵמֲאדֹונֹו ָעׂשָ ּ ַוְיִהי ִכי ָיֵרא ַהּבַ
ְּכִאלו ֵהִקיץ  ּ ּ ַוַיְדֵלק ֵנר ַוַיֲעִליל ַעל ָהַרב ִכי הוא ָרָצה ,ְּלקֹול ַהֲהֻמָלהּ ּ ּ ּ

ַּלֲעׂשֹות ַכְדָבִרים ָהֵאֶלה ּ יחֹו ַעל ,ּ ּ ַוַיֶכה ֶאת ָהַרב ַעל ַהֶלִחי ַוִיְכְפתֹו ַוַיּנִ ּ ּּ ּ ּ
ל ְמֹאד ֵמַהֲהֻמָל,ָהָאֶרץ ְלּבֵ ּ ֲאָבל ַהסֹוֵחר ִנְתּבַ ָנתֹוהּ ם ּ ַוָיָק, ְוִנְגְזָלה ׁשְ

ַּוַיְדִליק ֵנר ַוִיַקח ַרְמּבָ ּ ר הֹוִליך ִאתֹו"ּ ּם ֶאָחד ֲאׁשֶ ב ִלְלמֹד,ְ ּ ֲאָבל ַגם .ּ ַוֵיׁשֵ
ר ר ְוָתָעה ִמֶדֶרך ַהָיׁשָ ט ַהָיׁשָ ּפֹה ִעֵקם ְמאֹד ֶאת ַהְפׁשָ ְּ ּ ּ ּ ְ ַוֵיֵלך ָנבֹוך ּבֹו ,ּ ְ ּ

ַּוִיְתַפֵלא ַהסֹוֵחר ְמאֹד ּ ּ ּ ַוִיְצַטֵער ִמֶזה,ּ ּ.  

ַכב ַעל ָהָאֶרץ ַתַחת ַהַסְפָסל ָהָאֹרך לֹא ָיכֹל ִלְסּבֹל ְּוָהַרב ַכ ר ׁשָ ְֲאׁשֶ ּ ּ
ָּהַעְקִמימות ַהֶזה ּ ַוֹיאֶמר ְלַהסֹוֵחר,ּ ה ָאנִֹכי ָמֵלאִתי ִמִלים ַהַלְיָלה :ּ ּ ִהּנֵ ּ

ַמֲאַמר ַהְגָמָרא. ַּהזֹאת ר ְפׁשוטֹו ָכך ְוָכךּקֶֹדם ָטִעיָת ּבְ ְ ֲאׁשֶ ְ ּ ּ ה ,ּ  ְולֹא ִיְקׁשֶ
ָיְָלך ָהַרְמּבָ,אּ ׁשום ֻקׁשְ ּ ְוַעָתה ַגם ּבְ ּם ַאָתה הֹוֵלך תֹוֶעה"ּ ּ ִכי ֵכן ְוֵכן ,ְּ

ר ט ַהָיׁשָ ַּהְפׁשָ ּ.  

ַּוִיְרֶאה ַהסֹוֵחר ִכי ִחכֹו ַמְמַתִקים ַוִייְטבו ַהְד ּ ּ ּּ ּּ ּ ֵעיָניו ְמאֹדּ  ,ָבִרים ּבְ
ִּחְכך ַמְמַתִקים" :ַּויֹאֶמר ְלָהַרב ּ ָ ָ ֲאָבל ֵאין ֻכְלך ַמ,ּ ר ,"ְּחַמִדיםּ ּ ִכי ֲהלֹא ּבַ

ה ַהזֹאת,ָּתהַאאֹוְרָיין  יָת ֶאת ַהַמֲעׂשֶ ּ ְוָלָמה ָעׂשִ ּ ּ לֹא ָהיו :ּ ַוַיַען ָהַרב?ּ
ל ַמֲעָלתֹו ֶהֱעִליל ָעַלי ִכי ָרִציִתי ַלֲעׂשֹות ,ְּדָבִרים ֵמעֹוָלם ֵרת ׁשֶ ּ ְוַהְמׁשָ

הו ְּכַמֲעׂשֵ ָּנא ְכבֹודֹו ָעָליו ְויֹוֶדה לֹו ֵתֶכףְּיַאֵים ,  ֲאָבל ָחִליָלה ִלי ֵמָעוֹון,ּ ּ. 
ַעל ֲעָגָלה הֹוָדה ה ַהסֹוֵחר ְוַהּבַ ּ ְוִהִתירו ֲאֻגַדת ָהַרב,ְּוֵכן ָעׂשָ ּ עו,ּ ַתַעׁשְ ּ ְוִהׁשְ ּ 

ִלמוִדים ָּכל ַהַלְיָלה ּבְ ּ ּּ.  
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ָעַבר ָעָליו  ֶמה ׁשֶ ּוַבּבֶֹקר ָנַסע ַהסֹוֵחר ְלַדְרכֹו ְוָהַרב ִהְתּבֹוֵנן ּבַ ּ ּ ּ
ַדְעתֹו ָלׁשוב ְלֶמעְזִריְטׁשהָלְיַּהַל ּ ְוִנְגַמר ּבְ רֹב ָחְכָמתֹו ִכי לֹא ,ּ ּ ִכי ֵהִבין ּבְ ּ

ִביל ִמתוק ,ָהָיה ֶזה ִמְקֶרה ׁשְ ל ַהַהָכָאה ַהזֹאת ּבִ ָלחֹו ְלַקּבֵ ּ ְוַרק ַרּבֹו ׁשְ ּ ּ ּ
ֵּאיֶזה ָדָבר ַהָצִריך ַכָידוַע ְליֹוְדֵעי ֵחן ּ ּ ְ ּ ה ְוָחַזר ְלֶמ. ּ עְזִריְטׁש ְולֹא ְוֵכן ָעׂשָ

ָעַבר ָעָליו ְלׁשום ָאָדם ִּגָלה ַמה ׁשֶ ּ ּ ְאוָלם ַאַחר ָכך. ּ ּ ר ָרָאה אֹותֹו ,ּ ּ ַכֲאׁשֶ
ַּהַמִגיד ַחק ִממולֹו ַוֹיאֶמר לֹו,ּ ּ ׂשָ ּ ִני:ּ ֻמָתר ְלַתְלִמיד ָחָכם ,ּ ֵתַדע ּבְ ּ ִכי ַגם ׁשֶ ּ ּּ

ִמיִנית ִמַגְד ׁשְ ּבִ ִמיָנה ׁשֶ ִיְהֶיה ֶאְצלֹו ׁשְ ּׁשֶ ּ ֲאָבל ְלַתְלִמיד ָאהוב ֵאיִני ,ּלותּ
יִרי ַהֶזה ִיְהֶיה ּבֹו ַאף ֵחֶלק ָהֲעׂשִ ּרֹוֶצה ׁשֶ ְמְתקו ,ּ ּנִ ּ ְלַבד ַהְמָתַקת ַהִדיִנין ׁשֶ ּ ּּ

ֶזה ַהֶדֶרך ְֵמָעֶליך ּבְ ָּ.  

*  *  *  

אֹון ַהַצִדיק ָהַרב ְיהוָדה ָלִביא [ ַּהּגָ ּ   ] ִסיָמן מב-ּ

לֹׁש  ֵאלׁשָ ְּתׁשובֹות ִמׁשְ ּ ֹּות וְתׁשובֹות ַרב ּ הֹות , ְּפָעִליםּ ֻמּגָ
ּוְמֻהָדרֹות ּ  

ָּאַמר ַהַמְעִתיק( יֵמי ָחְרִפי ִהְתַחְלִתי ַעל ַדַעת ַעְצִמי ְלַהֲהִדיר : ּ ּּבִ ּ ּ
ינו יֹוֵסף ַחִיים ְזכותֹו  ֵאלֹות וְתׁשובֹות ַרב ְפָעִלים ְלָמָרָנא ַהָגאֹון ַרּבֵ ּׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ

י ִמַכָמה ְטָעִמים וִבְפָרט ִמְזֻכיֹות ְּוׁשו, ָּיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ּב ָחַזְרִתי ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ
ים ְכַתב ָיד ְוֵאיִני , ַּהיֹוְרׁשִ ְכָבר ִכְמַעט ִסַיְמִתי ּבִ לֹׁש ְתׁשובֹות ׁשֶ ַּאך ׁשָ ּּ ּ ּ ּ ְ

ים ָיה ֲאִני ַמְדִפיס ְועֹוֶלה ְלִזכוי ָהַרּבִ ׁשִ ְתהֹום ַהּנְ יֹאְבדו ּבִ ּרֹוֶצה ׁשֶ ּּ ּ ּ ַהֵחֶלק . ּ
יָהֶעְל ינו יֹוֵסף ַחִיים ְוַהֶהָערֹות ֵהם ִמֶמּנִ ּיֹון ֵהם ִדְבֵרי ַהָגאֹון ַרּבֵ ּ ּ ּ ּ(.  

ָעִלים ֵחֶלק א   )קיז ֵאלֹות וְתׁשובֹות ַרב ּפְ ּׁשְ ים ' ּ ֹאַרח ַחּיִ
ֵאָלה: 'ִסיָמן א ָעִתיד ָאָדם ְלִהָתַבע ֶלָעִתיד ָלבֹוא ַאף  - ׁשְ ּׁשֶ

ָבה ה ֶמְרּכָ לֹא ָלַמד ַמֲעׂשֵ י ִהְזִהיר ַעל ֶזה "ָהֲאִרְו, ַּעל ֶזה ׁשֶ
ה ְמקֹומֹות ַכּמָ   ּבְ

ַאְלִתי ֵמִאיׁש ֵמִבין י ִאיׁש ָפׁשוט ְויֹוֵדַע : ְוזֹו ְלׁשֹונֹו, ִּנׁשְ ַאל ִמֶמּנִ ּׁשָ ּ ּ
ַרך ָלַמְדִתי ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם , ֵסֶפר ְמַעט ם ִיְתּבָ ַבח ְלַהׁשֵ ִּכי ׁשֶ ּ ּ ְ ּ ּ

ּ וְקָצת ְגָמָראִּלְבָרָכה ִמְדָרׁש ְוַאָגָדה ְסָתר , ּ ִלמוד ַהּנִ ַּאך ּבְ ּ ּ   , נאִּנְכַנְסִתיא לְֹ
 

ְרֵד] נא[ ּפַ ְּוֵכן הוא ִמן ָהָראוי ְדֵאין ְלָאָדם ְלַטֵיל ּבַ ּ ּ ר"ּ ְסּתָ ֶּאָלא ַרק ְלַאַחר , ּס וְבָחְכַמת ַהּנִ

ֵרסֹו ׁשַ ֵלא ּכְ ּמִ ַתב ָהַרְמּבָ,ּס ופֹוְסִקים"ּׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶרק ד(ם " ּכְ ַהָגָהת (א "ָמ ְוָהַר)ֵמִהְלכֹות ְיסֹוֵדי ַהּתֹוָרה' ּפֶ ּּבְ
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ר  ֲאׁשֶ ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ּכַ ְּוַרק ֲאִני קֹוֵרא ּבְ ּּ ן מֹוין ֲהִאְרקֹוּ
ָרֵאל ה  נבִיׂשְ אֹל ֵמֲאד ַּעָתהּבְְוִהּנֵ אִתי ִלׁשְ ר ֲאִני ֹוּבָ ֵאלֹות ֲאׁשֶ ִני ְקָצת ׁשְ

 

ְלָחן ָערוך יֹוֶרה ֵדָעה ִסיָמן רמו ְסִעיף ד ּׁשֻ ְ ֵסֶפר ּתֹוַרת ָהעֹוָלה ֵחֶלק ג, ּ ְדָבָריו ּבְ ֶרק ד' ְּוַעֵין עֹוד ּבִ ם ְסִעיף ָקָטן ו(ְך "ּ ְוַהׁשָ)'ּפֶ  )ׁשָ

ם ְסִעיף ָקָטן יח (א "ַּהְגָרְו ֵבאורֹו ׁשָ ֵלי [ּּבְ ֵפרוׁשֹו ַעל ִמׁשְ ְּוַעֵין עֹוד ּבְ י ַהְגָמָרא )])יז, כא(ּ ּ ְדֵכן הוא ַעל ּפִ  .)ֲחִגיָגה יג(ּּ

ה ְדָבִרים ְוכו ֵיׁש ּבֹו ֲחִמׁשָ ֵּאין מֹוְסִרים ִסְתֵרי ּתֹוָרה ֶאָלא ְלִמי ׁשֶ ּ ּ ּ יּה ', ּ ם וְלַקּמֵ ַּעֵין ׁשָ ַתב . .)די(ּ ְוֵכן ּכָ

ְתׁשוָבה ִסיָמן רי(ַּהַחַות ָיִאיר  יהוָדה )ּּבִ א ֵחֶלק יֹוֶרה ֵדָעה ִסיָמן צג(ּ ְונֹוַדע ּבִ ַּמֲהדוָרא ַקּמָ ם ִסיָמן ַעד , ּ ְּוַעֵין עֹוד ׁשָ

ה ְתִחיל וֵמַעּתָ ִּדּבור ַהּמַ ּ ֵּעֶרך ִלּמוד(ּ וֶפֶלא יֹוֵעץ )ּ ָלל י ְסִעי(ּ ְוַחֵיי ָאָדם )ְ ֶזה מֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים , יב ףּכְ ֹאד ֶהְחִמיר ּבְ ּמְ ְּוׁשֶ ּ

ַּעֵין ְלַהָלן, ִויַטאל ָאל )ּ ֵאלֹות וְתׁשובֹות ׁשֹוֵאל ְוִנׁשְ ּ וׁשְ ּ ְתבו ַחְכֵמי . )ּיֹוֶרה ֵדָעה ִסיָמן קיח' ֵחֶלק ה(ּ ְּוֵכן ּכָ

ִלים ַעְצָמם ַּעֵין ְלמֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל , ַהְמֻקּבָ ַער ַהַהְקָדמֹות ֵריׁש(ּּ ּ ַהְקָדָמתֹו ְלׁשַ ֵריׁש ִסְפרֹו ֵעץ [ּ ּהוָבא ּבְ

ֵסֶפר אֹור ֶנֱעָרב ק"ַמַר ְו])ַּחִיים ֶרק ו(ּ ּבַ ֶרק א, ֵחֶלק א ּפֶ ּ ומֹוֵרינו ָהַרב ֵמִאיר )ְוֵחֶלק ג ּפֶ יָראׁשּ אּפִ ֵסֶפר אֹור ּפָ ּ ּבַ

ַכף ַהַחִי)'ב ְסִעיף ל"ִסיָמן כ(ַּצִדיִקים  ּ הוָבא ּבְ ּומֹוֵרינו ָהַרב יֹוֵסף ִאיְרַגאס , )ב"ה סֹוף ְסִעיף ָקָטן י"ִסיָמן קנ(ים ּ ּ ּ

ׁשֹוֵמר ֱאמוִנים  ָמֵגן ְוִציָנה )ד-ּ ַהָצָעה ג,'ַּהְקָדָמה ב(ּּבְ ָרִקים ט( ְוָהַרב ִיְצָחק ַאְיִזיק ָחֵבר ּבְ ּ ְוַהָגאֹון )כט, י- ּפְ

ָעִל ֵאלֹות וְתׁשובֹות ַרב ּפְ ׁשְ ר ּבִ ַּהְמַחּבֵ ִרים סֹוף ִסיָמן י' ֵחֶלק ג(ים ּ   .)ג"סֹוד ְיׁשָ

ִהִגיַע ְלַדְרָגה זֹו ָּאְמָנם ִמי ׁשֶ ְרֵד, ּ ָכל ּפַ ֵלי , ס ַהּתֹוָרה"ַּחָיב ַלֲעסֹק ּבְ ִמְדָרׁש ִמׁשְ ְוַכְמֹבָאר ּבְ

ה י( ָרׁשָ ה ֶמ)ּפָ לֹא ָלַמד ַמֲעׂשֵ ַבע ֶלָעִתיד ָלבֹוא ַאף ַעל ֶזה ׁשֶ ָעִתיד ָאָדם ְלִהּתָ ָבהּ ׁשֶ י "ְוָהֲאִר. ְרּכָ

ה ְמקֹומֹות ַכּמָ ַּעֵין ְלמֹוֵרינו ָהַרב , ִהְזִהיר ַעל ֶזה ּבְ ַער ַהַהְקָדמֹות (ּ ַהְקָדַמת ׁשַ ּּבְ ַער ַהִגְלגוִלים ַהְקָדָמה ] ִּדְלֵעיל[ּ ּׁשַ ּ ּּ

ְצוֹות, יא ַער ַהּמִ ּוְבֵריׁש ַהְקָדַמת ׁשַ ֵסֶפר ׁשֹוֵמר ֱאמוִנים , )ּ ְּוַעֵין עֹוד ּבַ ּ ּ וֶפֶלא יֹוֵעץ ) לז–כט ' ִּוּכוַח א סי, יְרַגאסִא(ּ

  .)ִּדְלֵעיל(

ָר ר ֵמִבין ַהּסֹוד : א"ַהּגְ ֲאׁשֶ ל ַהַפְרֵד–ּכַ ּ ִיְהֶיה לֹו ַהּכֹל ֶאְצלֹו ַעל ּבוְריֹו ּכָ ֲאָבל  -  ס"ּ
ָידֹו רור ּבְ ט ֵאינֹו ּבָ ּלֹא ָיִבין ַהּסֹוד ֲאִפּלו ַהְפׁשָ ל ְזַמן ׁשֶ ּּכָ ּּ  

ֵפרוׁש ַהְגָרְוָהַרב ְמַנֵח ַתב ּבְ ְקלֹוב ּכָ ּם ֶמעְנֶדל ִמׁשְ ּ ֵלי "ּ ַמע ֵמַהְגָר, )ט, ב(א ַעל ִמׁשְ ׁשָ ּׁשֶ ה "ּ ּמָ א ּכַ

ָעִמים ר ֵמִבין ַהסֹוד, ּפְ ֲאׁשֶ ּכַ ְרֵד, ּׁשֶ ל ַהּפַ לֹא , ס"ִּיְהֶיה לֹו ַהּכֹל ֶאְצלֹו ַעל ּבוְריֹו ּכָ ֲּאָבל ּכֹל ְזַמן ׁשֶ

ֲּאִפלו ַה, ָּיִבין ַהסֹוד ָידֹוּ רור ּבְ ט ֵאינֹו ּבָ ׁשָ ִטים, ּּפְ ּפָ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ִמׁשְ תוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ּּכְ ּ אן ְלׁשֹונֹו. ּ . ַעד ּכָ

ם  ַתב)יח, ה(ְוֵכן ׁשָ ִבין ַהסֹוד:  ּכָ ּתָ ׁשֶ ׁשוט ֵאיך הוא ָנכֹון ֶוֱאֶמת ְוכו, ּּכְ ְרֶאה ַהּפָ ּּתִ ּ אן ְלׁשֹונֹו. 'ְּ , ַעד ּכָ

ם ֵאלֹות וְתׁשובֹות ְיַחֶוה ַדַעת ְּוַעֵין ּבִ. ַּעֵין ׁשָ ּׁשְ ּ ּ ּוֶבֱאֶמת ֶנְחְלקו ַחְכֵמי ַהדֹורֹות . )ִסיָמן מז' ֵחֶלק ד(ּ ּ ּ

יטֹות ַּמהו ַהָגֵדר ִלְקִביַעת , ְּוַהׁשִ ֵרסֹו ׁשַ'ּ ִרית ', ּס ופֹוְסִקים"ִּמֵלא ּכְ ֵסֶפר ַהּבְ ַמֲאָמר ' ֵחֶלק א(ְּוַעֵין ֵהיֵטב ּבְ

ֶרק יד ֶרק ה' ְוֵחֶלק ב, ד ּפֶ  .ק"דֹו ְו)ַמֲאָמר יב ּפֶ

ע "ַּעֵין ְלַהִחיָד] נב[ ֶאְצּבַ ֵסֶפר מֹוֶרה ּבְ ֶרק ב(ּא ּבַ ַתב)ְסִעיף מד' ּפֶ ּכָ ִּלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ְמרֹוָמם :  ׁשֶ ּ

ל ִלּמוד ַגם לֹא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר, ַּעל ּכָ ׁשַ ְקִריָאתֹו, ּּבְ ִיְטֶעה ּבִ קון ָגדֹו, ְּוַאף ׁשֶ ְּוהוא ּתִ ּּ ָמהּ ׁשָ ְלִפי , ל ַלּנְ

רוך הוא ל ַהָקדֹוׁש ּבָ מֹוָתיו ׁשֶ ל ַהּתֹוָרה ׁשְ ּכָ ַהַגם ׁשֶ ּׁשֶ ְּ ּ ה ִסּפוִרים ְוָאָדם , ּ ַכּמָ ה ּבְ ׁשָ ל ָמקֹום ִנְתַלּבְ ִּמּכָ

ׁשוט ט ַהּפָ ׁשָ ַּהקֹוֵרא וֵמִבין ַהִסּפוִרים נֹוֵתן ַדְעּתֹו ַעל ַהּפְ ּ ּּ ּ ֲּאָבל ֵסֶפר ַהזַֹהר ִמן ַהסֹוד, ּ ֹות ַעְצמֹו ּ

ָגלוי ֵהם סֹודֹות ְוִסְתֵרי ּתֹוָרה, ּּבְ ג, ְּוַהקֹוֵרא יֹוֵדַע ׁשֶ ׂשָ יג ְוֹעֶמק ַהּמֻ ׂשִ ֵאינֹו ֵמִבין ִמקֶֹצר ַהּמַ ֶּאָלא ׁשֶ ּ ּ ּ .

אן ְלׁשֹונֹו ַאל . ַעד ּכָ ֵאלֹות וְתׁשובֹות ַחִיים ׁשָ ִסְפרֹו ׁשְ ַתב ּבְ ְּוֵכן ּכָ ּ ם, )ִסיָמן עה אֹות ב(ּ ּ ְוַעֵין ַּעֵין ׁשָ

ֲעֵרי ַהקֶֹדׁש  ֵפרוׁש ׁשַ ּּבְ ם(ּ ע ׁשָ ֶאְצּבַ ַכף ַהַחִיים . )ַעל מֹוֶרה ּבְ ְּוַעֵין ּבְ ַתב)ה ְסִעיף ָקָטן יב"ִסיָמן קנ(ּ ּכָ ּוְכָבר :  ׁשֶ

ָלה ַקּבָ ֵאין לֹו ָיד ּבְ י ׁשֶ ּמִ ָמקֹום ַאֵחר ׁשֶ ַתְבנו ּבְ ֵסֶפר ַהזַֹהר, ּּכָ אן ְלׁשֹונֹו. ִּיְלמֹד ּבְ   .ַעד ּכָ
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ֶהם יֵבִני ֵריָקםְוַאל, ְָנבֹוך ּבָ יב ִלי ְתׁשוָבה , ּ ְתׁשִ ַוַדאי ָתׁשִ ּבְ ּוָבַטְחִתי ׁשֶ ּּ ּ ּּ
ִקיט ַרְעיֹונֹוַתי ֶהם, ְלַהׁשְ ֵכך ַדְעִתי ּבָ ּוְלׁשַ ּ ְ ּ ית ַמֲאָמר ֲאָפֵרׁש . ּ ֵראׁשִ ה ּבְ ְוִהּנֵ

ָכל ִדְבֵרי ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִל יָחִתי ִכי ָאנִֹכי ִאיׁש ְיהוִדי ַמֲאִמין ּבְ ּׂשִ ּּ , ְבָרָכהּ
ְכָתב, ֵהן ֱאֶמת ְוִדְבֵריֶהם ֱאֶמת ּבִ תֹוָרה ׁשֶ ֵכן ּבַ ֵכן ְוָכל ׁשֶ ְּוָכל ׁשֶ ּ ה , ּ מׁשֶ

ִהְרׁשונו ֲחָכֵמינו , ֱאֶמת ְותֹוָרתֹו ֱאֶמת ֶמה ׁשֶ ְּוַרק ָאנִֹכי רֹוֶצה ְלִהְתּבֹוֵנן ּבַ ּ ּ ּ
ר ְּוִהְנִני ַמִציג ִלְפֵני ֲאדֹו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְלִהְתּבֹוֵנן ֵאלֹות ֲאׁשֶ ִני ְקָצת ׁשְ

  .ָלַדַעת אֹוָתםי ַתיֹוְלִּכְּיָעצוִני 

     

 

טוֵרי ָזָהב  ּוְרֵאה ּבְ ַתב)ה ְסִעיף ָקָטן יב"ּיֹוֶרה ֵדָעה ִסיָמן רס(ּ ּכָ ֵלִמים :  ׁשֶ ים ְוֵכן ׁשְ ן ַרּבִ ּוִמָקרֹוב ָנֲהגו ּכֵ ּּ

לֹוְמִדים ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוכו ּׁשֶ ּ אן ְלׁשֹונֹו. 'ּ ֵסֶפר ָהִעָקִרים . ַעד ּכָ ָּאְמָנם ַעֵין ֵהיֵטב ּבְ ֶרק כח(ּ ִני ּפֶ  )ַמֲאָמר ׁשֵ

ה ָחאִגיז  ַנת ֲחָכִמים ְלמֹוֵרינו ָהַרב מׁשֶ ּוַבֵסֶפר ִמׁשְ  .)ִסיָמן רמ(ּּ
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  –כח ֶּפֶרק  –

ַּהְקָדַמת מֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן : אָעָנף  ּ ּּ ּ
ַער ַהַהְקָדמֹות   ַּעל ׁשַ

ַּהְקָדַמת מֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ְזכות: ָעָנף ב ּּ ֹּו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ּ
ַער ַהַהְקָדמֹות ֵסֶפר ֶדֶרך ֵעץ ַחִיים ְלָהַרְמַח ַּעל ׁשַ ְ ּ ינו [ל "ּ ַּרּבֵ

ה ַחִיים לוָצאטֹו ּמֹׁשֶ ִרים] ּ ַעל ֵסֶפר ְמִסַלת ְיׁשָ ְּוהוא ַהְקָדָמה  - ּּבַ ּ
ֶפר ִפְתֵחי ָחְכָמה ד ַעל ֵסֶפר ֵעץ ַהַחִיים ְלמֹוֵרינו , ַּלּסֵ ְּוהוא ְמֻיּסָ ּּ

א ָּהַרב ַחִיים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ  



  –א ָעָנף כח ֶּפֶרק  –
ַּהְקָדַמת מֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ְזכותֹו  ּּ ּ

ַער ַהַהְקָדמֹות ָּיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ַעל ׁשַ ּ 

ים ִויַטאל ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ַעל  ַּהְקָדַמת מֹוֵרינו ָהַרב ַחּיִ ּ ּ ּ
ַער ַהַהְקָדמֹות   ּׁשַ

לות  )א ת ֹאֶרך ַהּגָ ִּסּבַ ְ  

ן ַלֲאדֹוִני ָאִבי . ָּאַמר ַהָצִעיר ֵמִעיר ַאְלֵפי ַחִיים ִויַטאל ּבֶ ל ּבְ ַּהּדַ
א   :ָּהַרב יֹוֵסף ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ

תֹוֵמ ְבִתי ִמׁשְ ש כִֹחי ָיׁשַ ים ְלכַֹח ָתׁשַ לֹׁשִ ן ׁשְ ְהיֹוִתי ּבֶ ּּבִ ּ בֹוַתי . םּּ ּוַמְחׁשְ
ְענו. ְּתֵמִהים ִּכי ָעַבר ָקִציר ָכָלה ַקִיץ ַוֲאַנְחנו לֹא נֹוׁשַ ּ ּ ְּרפוָאה לֹא ָעְלָתה . ּ

ֵרנו. ְּלַמֲחָלֵתנו ית . ֵּאין ָמזֹור ִלְבׂשָ ן ּבֵ ְּולֹא ָעְלָתה ֲארוָכה ְלַמָכֵתנו ְלֻחְרּבַ ּּ
נו ִּמְקָדׁשֵ ֱחָרב ֶזה ַהיֹום ֶאֶלף ְות. ּ ִנים ' ְודק "ַּהּנֶ ּאֹוי ָלנו ִכי ) 1504(ׁשָ ּ
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ִנים ְוַגם ָנטו  הוא ֶאֶלף ׁשָ רוך הוא ׁשֶ ל ַהָקדֹוׁש ּבָ ָּפָנה ַהיֹום יֹום ֶאָחד ׁשֶ ּ ּ ְּ ּ ּּ
ֵהם ת ִנים יֹוֵתר ֵמֲחִצי ַהיֹום ַהב' ק ְוד"ִצְלֵלי ֶעֶרב ׁשֶ ְּוָכלו ָכל ַהִקִצין . 'ּׁשָ ּ ּ ּ

א ן ָדִוד לֹא ּבָ ר ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְונֹוַד. ַּוֲעַדִין ּבֶ ּע ֶאת ֲאׁשֶ ּ
ָיָמיו ָיָמיו ְכִאלו ֶנֱחָרב ּבְ ית ַהִמְקָדׁש ּבְ לֹא ִנְבֶנה ּבֵ ָּכל דֹור ׁשֶ ּ ּּ ּ ּּ ָּוֶאְתָנה ֶאת . ּ

ְתָאֵרך ִקֵצנו ְוָגלוֵתנו ָּפַני ַלֲחקֹר ְוָלַדַעת ַמה ֶזה ְוַעל ַמה ּנִ ּ ּ ּ ְ ּ א . ּ ּוַמדוַע לֹא ּבָ ּּ
יּבֶ   .ן ִיׁשַ

י ָדַוי י ְוִלּבִ ִקְרּבִ ּוָמָצאִתי ָאֶון ִלי ַוֲאִניָנה ּבְ ִּמַמֲאָמר ֶאָחד הוָבא . ּ ּ
ֵסֶפר ַהִתקוִנים ִתקון ל ּּבְ ּּ ּּ ִּתְנָייָנא ְכ: ְוֶזה ְלׁשֹונֹו. ):ג"ַּדף ע(' ּ ְּורוַח  ביִתּ

ִזְמָנ, ּ ַמאי ְורוַח,'ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת ְוגֹו ַוַדאי ּבְ ֶּאָלא ּבְ ִכיְנָתא ָנֲחַתת ּ ּא ִדׁשְ
ָגלוָתא אֹוַרְייָתא, ּּבְ יב ַעל ִאינון ְדִמְתַעְסֵקי ּבְ ַּהאי רוַח ָנׁשִ ּ ּ ִגין , ּ ּבְ

יַנְייהו ַתְכַחת ּבֵ ִכיְנָתא ְדִאׁשְ ּׁשְ ּ ּ ְוֵייָמא ָהִכי , ְּוַהאי רוַח ִאְתֲעִביד ָקָלא, ּ
חֹוֵריהֹון יְנָתא ּבְ ִּאינון ְדִמיִכין ְדׁשִ ּ אְסִתיִמין, ּ ּקומו ,  ַעְייִנין ֲאִטיֵמי ִלּבָ ּ

ִכיְנָתא י ׁשְ ְּוִאְתָערו ְלַגּבֵ יה, ּ ָלא ֻסְכְלָתנו ְלִמְנַדע ּבֵ א ּבְ ְּדִאית ְלכֹון ִלּבָ ּּ ּ ,
יַנְיכו ְּוִאיהו ּבֵ ּ.  

ְָּכגֹון ְקָרא ָנא ֲהֵיׁש עֹוֶנך. ְּוָרָזא ְדִמָלה קֹול אֹוֵמר ְקָרא  ְוִהיא 'ְוגֹו ּ
ר ָחִציר ָמה ֶאְקָרא אֹוְמָרה ׂשָ ּכָֹלא ִאינון ִכְבִעיָר ָּכל ַהּבָ ּּ , ּ ְדָאְכִלין ָחִצירהּ

ֶדה ְּוָכל ַחְסדֹו ְכִציץ ַהׂשָ ּ ּ ָכל ֶחֶסד ְדָעְבִדי,ּ   .ְּדָעְבִדיּהוא ְּלַגְרַמְייהו  ּ

ַההוא ִזְמָנא ּוּבְ ָּמָצאִתי ָכתוב ּ ִּתקוֵני זַֹהר ִתקון ל( ּ ּּ ּּ ר : )'ּ ַּוִיְזכֹור ִכי ָבׂשָ ּ ּ
ּה רוַח הֹוֵלך ְולֹא ָיׁשוב ֵּהָמ ְּתִהִלים עח לט(ְּ יַחָּדא ִאיהו , )ּ ל ָמׁשִ ַוי , ּרוחֹו ׁשֶ

ִּזיל ֵליה ִמן ָעְלָמא ְוָלא ְיתוב ְלָעְלָמאֹוּ ְדייּלֹון ָמאן ְדָגְרִמ ְּדִאֵלין ִאינון , ּ ּ ּ
ה ׁשָ ַתְדָלא , ְּדָעְבִדי ְלאֹוַרְייָתא ַיּבָ ָחְכַמְּוָלא ָבָעאן ְלִאׁשְ ָלהּבְ  ּת ַהַקּבָ

ְּוָגְרִמין ְדִאְסַתַלק ְנִביעו ְדָחְכָמה ְדִאיִהי  ּ ּ ְתָאַרת , ּ ִמיָנהד"ּיוּ יְּוִאׁשְ  ת"ּבֵ
ה ָעְלָמא, ְיֵביׁשָ ָדן ּבְ א וִביָזה ְוֶהֶרג ְוַאּבְ ַּוי לֹון ְדָגְרִמי ֲעִניוָתא ְוַחְרּבָ ּ ּ ְוַהאי , ּ

ּרוַח ְדִאְסַתַלק  ּ ּ יִּאיהו ְּדּ ל ָמׁשִ ּ ְכָמה ְדִאְתַמרַחּרוחֹו ׁשֶ ְּוִאיהו רוַח , ּ ּ
ְּוִאיהו רוַח ָחְכָמה וִביָנה רוַח ֵע, ַּהקֶֹדׁש ּ ּ ָּצה וְגבוָרה רוַח ַדַעת ְוִיְרַאת ּ ּ ּ ּ
ם  ְעָיה יא ב(ַּהׁשֵ    .)ְיׁשַ

ִּפקוָדא ִתְנָייָנא ּ ּ ית א ג(ם ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור "ַּוֹיאֶמר ֱאלִֹהי ּ ֵראׁשִ  ,)ּבְ
ּוְבִגין ָדא רוך הואָא ּ ַּמר ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ יר ב ז( ּ ְע )ׁשִ ּבַ נֹות ִהׁשְ ִּתי ֶאְתֶכם ּבְ

ָל ֶתְחָפץ םִיְּירוׁשָ ִּאם ָתִעירו ְוִאם ְתעֹוְררו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ׁשֶ ּ ּ ּּ ְּדִאיהו  'ּכו ּ
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לֹא ְפָרס ְּרִחימו ּבְ ל ְפָרסְולֹ, ּ ְוִיְרָאה ְוַאֲהָבה ַעל ְמָנת , ּא ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ
ְפָחהְלַקּבֵ לֹׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ ְוגֹו, ּל ְפָרס ִאיִהי ׁשִ ֶּבד ִכי ַּתַחת ֶע' ְוַתַחת ׁשָ

ְפָחה ִכי ִתיַרׁש ְגִביְרָתה, ְִיְמלֹוך ְּוׁשִ ּ ּ ֵלי ל לא( ּ   .ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו. )ִמׁשְ

ָמה  )ב לֹא ִלׁשְ ֵּעֶסק ַהתֹוָרה ׁשֶ ּּ  

ְתִחַלת ְדָבָריו ַוֲאִפ ָכַתב ּבִ ה ַמה ׁשֶ ְּוִהּנֵ ּ ּ ַתְדֵלי ּ ּילו ָכל ִאינון ְדִמׁשְ ּּ ּ ּּ ּ
אֹוַרְיָתא ָכל ֶחֶסד ְדָעְבִדי ְלַגְרַמְיהו ְוכו ּּבְ ּ ּ טֹו ְמבָֹאר.'ּ ְפׁשָ  ,ּ ִעם ֱהיֹות ׁשֶ

ית ַקְרדֹם  ר ַהתֹוָרה ַנֲעׂשֵ ים ֲאׁשֶ ֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ נו ֶזה ּבַ ְזַמּנֵ ּוִבְפָרט ּבִ ּ ּ ּ ּ
ֲעֵלי  ה ֵאֶצל ְקָצת ּבַ ַּלֲחתֹך ּבָ ל ְ תֹוָרה ַעל ְמַנת ְלַקּבֵ ר ִעְסָקם ּבַ ּתֹוָרה ֲאׁשֶ ּ

ְּפָרס ְוַהְסֵפקֹות ְיֵתרֹות יבֹות,ּ י ְיׁשִ ֵני ָי ְוַד,ּ ְוַגם ִלְהיֹוָתם ִמְכַלל ָראׁשֵ
יֶהם ,ַסְנֶהְדָראֹות ַמֲעׂשֵ ָכל ָהָאֶרץ ְודֹוִמים ּבְ ָמם ְוֵריָחם נֹוֵדף ּבְ  ִלְהיֹות ׁשְ

י דֹור ַהְפָלָגה ַמִיםַה ְּלַאְנׁשֵ ׁשָ ּּבֹוִנים ִמְגָדל ְורֹאׁשֹו ּבַ ת ,ּ ּ ְוִעַקר ִסּבַ
ם ה ָלנו ׁשֵ ָכַתב ַאַחר ָכך ַהָכתוב ְוַנֲעׂשֶ יֶהם ִהיא ַמה ׁשֶ ַּמֲעׂשֵ ּ ּ ּ ּ ַּכָכתוב . ְּ ּ ּ

ית  ֵראׁשִ ת ּבְ ָפָרׁשַ ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ּ ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ַעל ָפסוק ֵאֶלה ):ה"ַּדף כ(ּּבְ ּּ
ַמִי ּתֹוְלדֹות ַהׁשָ ֲחִמׁשָ,ם ְוָהָאֶרץּ ֵעֶרב ַרביה ִמּ ׁשֶ  ,ִמיִנים' ּ וִמן ַהג,ִנים ֵיׁש ּבָ

ְקָרא ַכת ִגּבֹוִרים ֵּמֶהם הוא ַהּנִ ּ ְּדָעַלְייהו ִאְתַמר, ּ ּ ר  ּ ֵּהָמה ַהִגּבֹוִרים ֲאׁשֶ ּ
ם ֵמעֹוָלם י ַהׁשֵ הֹון  ִּמִסְטָרא ְּוִאיּנון, ַּאְנׁשֵ ְּדִאֵלין ְדִאְתָמר ּבְ ּ י(ּּ ֵראׁשִ )  יאתּבְ

ָּהָבה ִנְבָנה ָלנו ִעיר וִמְגָדל ְוגֹו ּ ֵתי ' ּ ֵתי ְכֵנִסיֹות וּבָ ִבְנָין ּבָ ם ּבְ ה ָלנו ׁשֵ ְּוַנֲעׂשֶ ּּ ּּ
יה הֹון ֵסֶפר תֹוָרה ְוֲעָטָרה ַעל ֵריׁשֵ ְוָיין ּבְ ִּמְדָרׁשֹות ְוׁשַ ָמה, ּ ְּולֹא ִלׁשְ ּ ֶאָלא ,ּ

ד לֹון ְוכו ה ַעל ַהַכת ַהזֹ.'ְּלֶמְעּבַ ּ ְוִהּנֵ ְגָמָראּ ּאת ָאְמרו ּבַ ּ ָכל ָהעֹוֵסק :ּ
ְלָיתֹו ַעל ָפָניו ְולֹא ָיָצא ַלֲאִויר  ֶהְפָכה ׁשִ ּנֶ ָמה נַֹח לֹו ׁשֶ לֹא ִלׁשְ תֹוָרה ׁשֶ ּּבַ ּּ ּ

  .ָהעֹוָלם

ָמה  )ג ֵאין עֹוְסִקין ִלׁשְ   ְּרָאָיה ׁשֶ

ָאְמָרם ִכי  ים ָהֵאֶלה ַמְרִאים ִתיָמה ַוֲעָנָוה ּבְ ְּוָאְמָנם ָהֲאָנׁשִ ּ ָּכל ּ
ָמה תֹוָרה הוא ִלׁשְ ִּעְסָקם ּבַ ּ ּ:  

לֹא  לֹום ֵהִעיד ֲעֵליֶהם ׁשֶ י ֵמִאיר ָעָליו ַהׁשָ א ַרּבִ ה ֶהָחָכם ַהָגדֹול ַהַתּנָ ְּוִהּנֵ ּּ ּ
ָמה זֹוֶכה ִלְדָבִרים  תֹוָרה ִלׁשְ ָאְמרֹו ְלׁשֹון ְכָללות ָכל ָהעֹוֵסק ּבַ ָּכך הוא ּבְ ּ ּּ ּ ּ ְּ

ה ְוכו ּוְמַגִלים לֹו' ַּהְרּבֵ ֵאינֹו פֹוֵסק ְוהֹוֵלך ּ ה ְכָנָהר ׁשֶ ְ ָרֵזי תֹוָרה ְוַנֲעׂשֶ ּ ּ ּ
ה וְלהֹוִציא ִטִפין  ְלִתי ִהְצָטְרכֹו ִלְטרַֹח וְלַעֵין ּבָ ר ֵמֵאָליו ּבִ ּוְכַמְעָין ַהִמְתַגּבֵ ּּ ּ ּ ּּ ּ ּ

ל ֵמיֵמי ַהתֹוָרה ִמן ַהֶסַלע ִּטִפין ׁשֶ תֹוָר,ּּ ֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ ה ֶזה יֹוֶרה ׁשֶ ה ּ ִהּנֵ
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ָמה ְכִהְלָכָתה ִּלׁשְ ְראֹותֹו ,ּּ ר לֹא ִיְזלו ֵעיָניו ְדָמעֹות ּבִ ּ וִמי ֶזה ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ּ ּּ

ָנה ַהזֹאת ְורֹוֶאה ֶחְסרֹונֹו וְפִחיתותֹו ַּהִמׁשְ ּ ּ ּ.  

ָמה  )ד לֹא ִלׁשְ ֶגֶדר ׁשֶ ּּבְ ּ  

ר ְלָפֵרׁש ְלׁשֹון ַהַמֲאָמר ַעל ִלְכאֹוָרה ֶאְפׁשָ ַּהָאְמָנם ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ  אֶֹפן ּ
ָכַתב ַהתֹוְס- ַּהָגָהה [ֶזה  ר ַכָוָנתֹו ַעל ְלַקְנֵטר ְכמֹו ׁשֶ ּ ֶאְפׁשָ ּ ּ  :)ְּפָסִחים נ(פֹות ּּ
ַעל ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה . ן"ן ח"אב ל ֶהָחִסיד ּבַ ּוְבֵעץ ַחִיים ְכַתב ָיד ׁשֶ ּ ּ

ר ְלָפֵרׁש כו ָּגַרס ֶאְפׁשָ ִּעם ָכל ]. 'ָּכם כוַּעל ַעם ָהָאֶרץ ְולֹא ַעל ַתְלִמיד ָח' ּ
ׁשו ה ְמֹאד ְמאֹד לֹוַמר ְוִכי ּבְ ֶּזה ָדָבר ָקׁשֶ ְכָללות ָכל ִנְפָטּ ּי ָעְסִקיַנן ְולֹא ּבִ ּ

תֹוָרה ְוָהְרָאָיה ַּהַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָהעֹוְסִקים ּבַ ְַעל ֶזה ָאְמרֹו ֶדֶרך  ּ ּ
ְּכָללות אֹוַר:ּ ַתְדֵלי ּבְ ּ ַוֲאִפילו ָכל ִאינון ְדִמׁשְ ּּ ּ ּּ ְּיָתא ָכל ֶחֶסד ְדָעְבִדי ּ ּ

ָתא, ַעְבֵדי ְּלַגְרַמְיהו ׁשְ ּבַ ְּוֵאין לֹוַמר ְדִמַלת ָכל ִהיא ְיֵתָרה וְמׁשַ ּ ּ ּ ֲהֵרי ,ּ  ׁשֶ
ֶדה ִּמְקָרא דֹוֵרׁש ְוָכל ַחְסדֹו ְכִציץ ַהׂשָ ּ ּ לֹא ֶנֱאַמר ְוַחְסדֹו ֶאָלא ְוָכל ,ּ ּ ׁשֶ ּּ

ּ ִלְרמֹז ִכי ָכל ַהַתְלִמיֵדי ֲח,ַּחְסדֹו ּ ְקֵראת ּ תֹוָרה ַהּנִ ָּכִמים ָהעֹוְסִקים ּבַ
ֶדה ִמׁשום  ֶחֶסד ַההוא ֶאל ִציץ ַהׂשָ ּתֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנה ֵהם דֹוִמים ּבַ ּ ּּ ּ ּ ּ

ִּדְלַגְרַמְיהו ַעְבֵדי יתֹו .ּ ְזָכר ְלֵעיל יוַבן ֵראׁשִ אור ָלׁשֹון ַהּנִ ּ ֲאָבל ּבֵ ּּ
ָאְמרֹו ְוִיְרָאה ְוַאֲהָב ְפָחה ֵמַאֲחִריתֹו ּבְ ל ְפָרס ִאיִהי ׁשִ ּה ַעל ְמַנת ְלַקּבֵ

לֹׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ   .ְוַתַחת ׁשָ

ית  ֵראׁשִ ת ּבְ ָפָרׁשַ ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ָכַתב ּבְ ָמה ׁשֶ ְּוָהִעְנָין יוַבן ּבְ ּ  .):ַּדף כז(ּ
ִריך הוא לֹא טֹוב ֱהיֹות א ּבְ ּוְבִגין ָדא ָאַמר קוְדׁשָ ּ ה  ְּ ָּהָאָדם ְלַבדֹו ֶאֱעׂשֶ

ִכיְנָתאלֹו ֵע ְפָחה ִדׁשְ ָנה ִאְתָתא ְדַההוא ַנַער ְוִאיהו ׁשִ ֶּזר ְכֶנְגדֹו ָדא ִמׁשְ ּּ ּ ּ ּ ּ, 
ר ָגלוָתא ִמִסְטָרא ְדֶהֵתר ָטהֹור ָכׁשֵ ָרֵאל ִאיִהי ֵעְזר לֹון ּבְ ְּוִאי ָזכו ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ  ְוִאי ,ּ

ּלֹא ִאיִהי ְכֶנְגדֹו ִמִסְטָרא ְדָטֵמא ָפסול ָאסור ּ ּ ּ ּחוָדא ַעד ְּדֵלית ִי' ְּוכו ּ
ְּדֵעֶרב ַרב ִיְתָמחון ֵמָעְלָמא ה ְלַבר ֵמַאְרָעא . ּ ּוְבִגין ָדא ִאְתְקַבר מׁשֶ

א ְלָטא ַעל ַמְטרֹוִניָתא ְדִאיִהי ,ַּקִדיׁשָ ָנה ְדׁשָ ּ וְקבוְרָתא ִדיֵליה ִאיִהי ִמׁשְ ּ ּּ ּ ּּ
ה ָלה ְלמׁשֶ ּ וַמְלָכא וַמְטרֹוִניָתא,ַקּבָ ֲעָלה ּּ א ִמּבַ ִּמְתָפְרׁשָ ִגין ָדא ַתַחת  ,ּ ּוּבְ ּ ּ

לׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ ַתַחת ֶעֶבד ִכי ִיְמלֹוך ָדא ַעְבָדא ְיִדיָעא ּׁשָ ְ ּ ְפָחה ָדא ,ּ ּ ְוׁשִ
ָנה ע ָלֶחם ָדא ֵעֶרב ַרב,ִמׁשְ ּבַ ּ ְוָנָבל ִכי ִיׂשְ ּ.  

ע  ָכל ַאְרּבַ ה ְכלוָלה ְוִנְמֵצאת ּבְ ה ְמבָֹאר ִכי תֹוָרֵתנו ַהְקדֹוׁשָ ִּהּנֵ ּּ ּּ ּ
ִריָא"ֲּאִצילו [ֲע"יּבִ ֲאעֹוָלמֹות ָי"ה ְיִציָר"ת ּבְ עֹוַלם ]ה"ּה ֲעׂשִ ּ וִבְהיֹוָתה ּבְ ּ
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ָלה ים ,ָּהֲאִצילות ָאז ִנְקְרָאה ַקּבָ ֶטת ִמָכל ַהְלבוׁשִ ם ִהיא ֻמְפׁשֶ ּ ִכי ׁשָ ּ ּ ּ
ְטִתי ֶאת ט ִמְלׁשֹון ָפׁשַ ְקָרא ְפׁשָ ַּהּנִ ּ ּ ֻּכָתְנִתי ּ ּ ִחיַנת ַהַמְלּבוׁשִ, ּ הוא ּבְ ּׁשֶ ים ּּ

ט ֵמָעָליו ִלְפָעִמים,ַהִחיצֹוִני י עֹור ָאָדם ַהִמְתַפׁשֵ הוא ַעל ַגּבֵ ּ ׁשֶ ּּ ּ ּ ְוֶזהו ,ּ
ט ִּעַקר ִמַלת ְפׁשָ ּ ּ.  

סֹוד   )ה ע ּבְ ַתֲעׁשַ ָרא עֹוָלמֹות ְוִהׁשְ רוך הוא ּבָ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ּ ְּ ּ
  ַּהתֹוָרה

רוך ם ַהָקדֹוׁש ּבָ ר ׁשָ עֹוַלם ָהֲאִצילות ֲאׁשֶ ְְוָאְמָנם ּבְ ּ ב ּּ ּ הוא יֹוׁשֵ
י ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִמְדְרׁשֵ ְזַכר ּבְ תֹוָרה ַכּנִ ְּועֹוֵסק ּבַ ּ ּ ִדְבֵרי ,ּ  ְוַגם ּבְ

ַּהְמַתְרֵגם ַעל ָפסוק דֹוִדי ַצח ְוָאדֹם ּ ּ ָאַמר ַהָכתוב ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ,ּ ּ וְכמֹו ׁשֶ ּּ
ְדָרׁש ְלַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם,'ְוגֹו ָאמֹון ִריַאת ָהעֹוָלםּ ַהּנִ ָהָיה , ִלְבָרָכה ַעל ּבְ  ׁשֶ

תֹוָרה ובֹוֵרא עֹוָלמֹות יט ּבַ רוך הוא ַמּבִ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּּ ְ ּ ְוֵאין ָסֵפק ִכי לֹא ,ּ
ה ֲאתֹונֹו ְדִבְלָעם  ה ִדְבֵני חִֹרי וְכַמֲעׂשֵ ה ָאָדם ָהִראׁשֹון ְולֹא ְכַמֲעׂשֵ ְּכַמֲעׂשֵ ּּ ּ ּ

ֶהם ְהיֹוָתם,ְּוַכיֹוֵצא ּבָ רוך  ּבִ ֶהם ַהָקדֹוׁש ּבָ ַע ּבָ ַתֲעׁשֵ ְ ִכְפׁשוָטם ָהָיה ִמׁשְ ּ ּּ ּ ּ
ֶהם עֹוָלמֹות ְבָרא ָהעֹוָלם ובֹוֵרא ּבָ ּנִ ָנה קֶֹדם ׁשֶ ּהוא ֲאָלִפים ׁשָ ּ.  

ט הוא ְלבוׁש ַהּסֹוד   )ו ׁשָ ַּהּפְ ּ  

ה תֹוָרה ֶוֱהיֹותֹו ּבֹוֵרא ּבָ רוך הוא ּבַ ל ַהָקדֹוׁש ּבָ ֲעׁשועֹות ׁשֶ ָּאְמָנם ׁשַ ּ ּ ּּ ְ ּ 
ָמה ַהְפִניִמית  ׁשָ ְבִחיַנת ַהּנְ תֹוָרה ּבִ ְהיֹותֹו עֹוֵסק ּבַ ֶּאת עֹוָלמֹו ָהְיָתה ּבִ ּ

ה ּבָ ְקָרא ָרֵזי תֹוָרה,ּׁשֶ ה ֶמְרָכָבה,ּ ַהּנִ ְקָרא ַמֲעׂשֵ ָלה ,ּ ַהּנִ ּ ִהיא ָחְכַמת ַהַקּבָ
ַּכּנֹוָדע ֶאל ַהיֹוְדִעים ּ ְוַטַעם ַהָדָבר הוא ֶלֱהיֹותֹו עֹוַלם ָהֲא.ּ ִּצילות ָהֶעְליֹון ּ
ְּתָעְרָבא ִעֵמיה ְקִליָפהִהּ ְדָלא ָיִכיל ְל,ְמאֹד טֹוב ְולֹא ַרע ּ ַּוֲעֵליה ִאְתַמר  ,ּ

ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר לֹא ֶאֵתן ֵסֶפר ַהִתקוִנין ,ּ ְזַכר ּבְ ּ ַכּנִ ּ ּ ּ ּו ִתקון י"ַּדף ס(ּ ּ ְוֵכן , )ח"ּ
ית  ֵראׁשִ ת ּבְ ָפָרׁשַ ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ם).ַּדף כח(ּּבְ   .ּ ַעֵין ׁשָ

י  ֶטת ִמָכל ְלבוׁשֵ ה ַרק ֻמְפׁשֶ ם ֵאיֶנּנָ ר ׁשָ ְּוָלֵכן ַגם ַהתֹוָרה ֲאׁשֶ ּּ ּ ּ
ַּהגוָפִנים עֹוַלם ַהְיִציָרה,ּ ֵאין ֵכן ְלַמָטה ּבְ ּ ַמה ׁשֶ ּ ן "ּם ְדְמַטְטרֹו עֹוָל,ּ

ְק ְקָרא ֵעץ ַהַדַעת טֹוב ִמִסְטָרא ִדְסמֹא, ֶעֶבד טֹובָראַהּנִ ּ ְוהוא ַהּנִ ּּ ל ּ
הוא ְקִליִפין ִדיֵליה ּׁשֶ ּּ ם, ִנְקָרא ֶעֶבד ַרע,ּ ר ׁשָ ּ ִכי ַהתֹוָרה ֲאׁשֶ ית ,ּ  ֵהם ׁשִ

ית  ֵראׁשִ ת ּבְ ָפָרׁשַ ְזַכר ּבְ ְזַכר ְלֵעיל ְוַכּנִ ְפָחה ַכּנִ ְקָרִאים ׁשִ ָנה ַהּנִ ִּסְדֵרי ִמׁשְ ּ ּ
ם ַדף כז( ָנה,.)ּׁשָ ּנ, ְוָלֵכן ִנְקֵראת ִמׁשְ ם ֵיׁש ׁשִ ׁשָ ּוִיים ֲהפוִכים טֹוב ּ ְלִפי ׁשֶ ּ
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ר ָטהֹור ַרע ִמִסְטָרא ְדֶעֶבד ַרע ִאסור  ִּמִסְטָרא ְדֶעֶבד טֹוב ֶהֵתר ָכׁשֵ ּ ּ ּּ ּּ ּ
ָּטֵמא ָפסול ּ.  

ֶנה ַּגם הוא ִמְלׁשֹון ִכי ָמְרְדַכי ַהְיהוִדי ִמׁשְ ּּ ּ ּ ּ ְַלֶמֶלך ּ ְפָחה ,ּ ָהָיה ׁשִ  ׁשֶ
ְקָרא ֶעֶבד ֶמֶלך ֶמֶלך ְַהּנִ ּ ַגם ִנְקָרא ִמְל,ְ ָנהׁשֹון ּ ת ִפְנָחס ִמׁשְ ָפָרׁשַ ְזַכר ּבְ ּ ַכּנִ ּ ּ

ָמִתין ְורוִחין , ְוָאַמר ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ָּקם ִזְמָנא ִתְנָייָנא :)ַּדף רמד( ִּנׁשְ
ין ִדְלכֹון ַּאְתֲערו ְכַען, ְּוַנְפׁשִ כֹון, ּ יָנָתא ִמּנְ רו ׁשֵ ּ ַוַדאי ּוְּדִאיה, ְּוַאְעּבָ

ָנה ט ְד, ִמׁשְ ּאַֹרח ְפׁשָ ָרִזין , ּכוֲאָנא ָלא ַאְתַעְרָנא ּבְַו ,ַהאי ָעְלָמאּ ֶּאָלא ּבְ
ִּעָלִאין ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ּ ן, ּ הֹון לֹא ָינום ְולֹא ִייׁשָ ְּדַאתון ּבְ ּ ּ ְּתִהִלים( ּ   .) קכאּ

ַמ םְּוֶזה יוַבן ּבְ ָכתוב יֹוֵתר ְלַמְעָלה ׁשָ ּה ׁשֶ ָנן ְדַמְתִניִתין ,ּ ּ ְוַרּבָ
ּ ַתְלמוָדא ִדְלהֹוןָּכל, ַוֲאמֹוָרִאין ּ ַּעל ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא ִסְדרו ֵליה, ּ ּ ּ ְוִנְמָצא . ּ
ָנה ִּכי ַהִמׁשְ ְקָרא גוֵפי תֹוָרה"ְּוַהׁשַ ּ ּס ֵהם ַהּנִ ּ ּ.  

ת סֹודֹות ַהתֹוָרה   )ז ָנה הוא ְקִלּפַ ׁשְ ּמִ ּּבַ ּ  

ִלי ִפְתרֹון ְוָרֶזיָה וְסָתֶריָה ַהְפ ה ִדְבֵריֶהם ַכֲחלֹום ּבְ ְּוִהּנֵ ּּ ּ ִּניִמִיים ּ
סֹוד  ָהִקיץ ּבְ ְפָתר ּבְ ַמת ַהתֹוָרה ֵהם ֵהם ִפְתרֹון ַהֲחלֹום ַהּנִ ְקָרא ִנׁשְ ַּהּנִ ּּ

י ֵער ָנה ְוִלּבִ ָכְתבו ֲחָכִמים ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה.ֲאִני ְיׁשֵ ּ וְכמֹו ׁשֶ ִכים " :ּּ ַמֲחׁשַ ּּבְ
יַבִני ְכֵמֵתי עֹוָלם ֶּזה ַתְלמוד ּבַ, ) ג וֵאיָכה(" ּהֹוׁשִ ר ֵאיֶנּנו ֵמִאיר .ְבִליּ ּ ֲאׁשֶ

ר ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר  ֶּאָלא ַעל ְיֵדי ֵסֶפר ַהזַֹהר ֵהם ֵהם ָרֵזי תֹוָרה וְסָתֶריָה ֲאׁשֶ ּ ּ ּ
ֵעֶרך ".ְותֹוָרה אֹור" ְפָחה ּבְ ַהֵיֶצר ִנְקֵראת ֶעֶבד ְוׁשִ ְ ְוֵאין ָסֵפק ִכי ְכמֹו ׁשֶ ּ ּ ּ

י ָּהֲאִצילות ְוִנְקָרא ְקִליִפין וְלבוׁשִ ּ ַהְקָדַמת ֵסֶפר ּּ ְזַכר ּבְ ּן ְדחֹל ַכּנִ ּּ ּ
ַּהִתקוִנין  ּ ר ִכתֹות ְדַמְלָאַכָיאּוְביֹוֵמי ְדחֹול ָלִביׁש ֶע:  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:)גַּדף (ּ ּׂשֶ ּ ּ ּ ,

ִריָאה ר ְסִפיָרן ִדּבְ י ַלֲעׂשַ ְמׁשֵ ִּדְמׁשַ ּ.  

ִהיא ַהִמׁשְ ם ׁשֶ ר ׁשָ ָּוֵאם ֵכן ֵאין ִלְתמַֹה ִכי ַהתֹוָרה ֲאׁשֶ ּ ּּ ָּנה ִתְהֶיה ּ
ְפָחה וְקִליִפין ְדת ִּנְקָרא ׁשִ ּ ֹּוָרה ַדֲאִצילותּ ּ.  

ַמֲאָמר ָהִראׁשֹון ְזַכר ְלֵעיל ּבַ ר ָחִציר ַהּנִ ׂשָ ְּוֶזה סֹוד ָכל ַהּבָ ּ ּ ִכי ְכמֹו ,ּ ּ
ִגיַמְטִרָיא ְכִמְנַין כ ִהיא ּבְ ַהִחָטה ׁשֶ ּׁשֶ ּ ְב אֹוִתיֹות ַהתֹוָרה ַהְגנוָזה תֹוך "ּ ּ ּּ ּ ּ

ַּכָמה ב ּ ין ְוַהֻמְרָסן ְוַהֶתֶבן ְוַהַקׁש ְוָהֶעׂשֶ ֵהם ַהֻסּבִ ין ׁשֶ ּ ְקִליִפין וְלבוׁשִ ּ ּּ ּ ּ ּ
ְקָרא ָחִציר ָנה,ַהּנִ ּ ֵכן ַהִמׁשְ   .ֵּאֶצל סֹודֹות ַהתֹוָרה ִנְקָרא ָחִציר ּ
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ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא  ת ִכי ֵתֵצא ּבְ ֵסֶפר ַהזַֹהר ָפָרׁשַ ְּוֶזה ִנְרָמז ּבְ ּ ּ  ::)ַּדף רעה(ּ
ָנןֲאָב ִסְתֵרי , ל ַרּבָ ַּווי ְלִאיּנון ְדַאְכִלין ֶתֶבן ְדאֹוַרְייָתא ְוָלא ָיְדִעין ּבְ ּּ ּ

ֶּאָלא ַקִלין ַוֲחמוִרין ְדאֹוַרְייָתא, אֹוַרְייָתא ּ ָּקִלין ִאינון ֶתֶבן ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּ ּ ,
ַּוֲחמוִרין ִאינון ִחָטה ְדאֹוַרְייָתא ּ ּ   .'ְּוכו ִּאיָלָנא ְדטֹוב ְוָרע', ט ה"ֵח, ּ

ִלי  אִתי ְלַהְרִחיב ְדרוׁש ֶזה לֹא ַיְסִפיקו ֵמָאה ֻקְנְטֵרִסין ּבְ ְּוִאלו ּבָ ּ ּּ ּּ
ִלי ׁשום ג ָּסֵפק ּבְ רֹאׁשֹו ִכי ִדְבֵרי ֱאֶמת ֲאִני .ְזָמאּוּ ּ ַהָאְמָנם ֶהָחָכם ֵעיָניו ּבְ ּ

ְראֹותֹו ֵסֶפר ַהזַֹהר ֵאיך קֹוֵרא ,אֹוֵמר ְ ְוַאל ִיְתַמה ָהָאָדם ּבִ ּ ָנה ּ ֶּאל ַהִמׁשְ
ְפָחה וְקִליִפין ּׁשִ ֶטיָה,ּ ָנה ְכִפי ְפׁשָ ּ ִכי ֵעֶסק ַהִמׁשְ ּ ּ ין ,ּ ֵהם ְלבוׁשִ ּ ֵאין ָסֵפק ׁשֶ

ְגָנִזים ְוִנְרָמִזים  ַתְכִלית ֵאֶצל סֹודֹות ַהתֹוָרה ַהּנִ ּוְקִליִפין ִחיצֹוִנים ּבְ ּ ּ
עֹוָלם ַהֶז ֶטיָה ֵהם ּבָ ְפִניִמיוָתה ִכי ָכל ְפׁשָ ּּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ְדָבִרים ֳחָמִרים ַתְחתֹוִניםּ ּה ּבִ ּ.  

ט ַהתֹוָרה  )ח ְפׁשַ ְּלַכֵון ָהֱאֶמת ּבִ ּ  

ָּאְמָנם ֵהם ְקִליִפין טֹוִבים ְלַמֲאָכל ִכְקִלַפת ְקֵנה ַהּבֹׂשֶ  ְוָלֵכן ,םּּ
ְלִתי ָטעות ִנְקָרא ֵעץ ַהַדַעת  ָנה ְכִהְלָכָתא ּבִ ֵטי ַהִמׁשְ ְהיֹוָתם ְמִביֵני ְפׁשָ ּּבִ ּ ּ ּ ּ ּ

ה וְמַטְמִאים ֶאת ַהָטהֹור  ,טֹוב לֹום ׁשֹוִנים ּבָ ר ָחס ְוׁשָ ֲּאָבל ַכֲאׁשֶ ּ ּּ ּ
יִרין ֶאת ַהָפסול וַמִתיִרין ֶאת ָהִאסור ּוַמְכׁשִ ּ ּ ּּ ּ ָאז ֶנְהֶפֶכת ְלֵעץ ַהַדַעת ַרע ,ּּ ּ

  .ָוַמר ָלֶהם

ָמה  )ט לֹא ִלׁשְ ָמה ְוׁשֶ ַכר ֵעֶסק ַהתֹוָרה ִלׁשְ ּׂשְ ּ ּּ  

ָכתוב ְּוַנֲחזֹר ַעָתה ְלַמֲאָמ ֵּרנו ָהִראׁשֹון וְלָבֵאר ַמה ׁשֶ ּ ּּ ֲּאִפילו ָכל ַוּ ּ ּ
אֹוַרְיָתא ָכל ֶחֶסד ְדַעְבֵדי ְוכו ִּאינון ְדָעְסֵקי ּבְ ּּ ם ִכי ,'ּּ ּ ְוָאַמר עֹוד ׁשָ

ל ְפָרס ְפָחה ִמׁשום ְדִאיִהי ַעל ְמַנת ְלַקּבֵ ָנה ִהיא ׁשִ ַּהִמׁשְ ּ ּ ּ ה :ּרוׁשּ ֵפי,ּ ּ ִכי ִהּנֵ
ָּכל ִמדֹוָתיו ַרך ֵהם ִמָדה ְכֶנֶגד ִמָדהּ ּ ִיְתּבָ ּּ ֶטיָה ,ְ ְפׁשָ  ְוָלֵכן ָהעֹוְסִקים ּבִ

ַּהגוָפִנִיים ַהטֹוִבים ּ ּ ר ְוָכבֹוד,ּ מֹאָלה עֹׁשֶ ׂשְ ּ הוא ַהְפָרס ,ּ ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ּבִ ּ
עֹוָלם ַהֶזה תון ָלֶהם ּבָ ַּהּנָ ְבִחיַנת ֱהיֹוָתם ,ּ תֹוָרה הוא ּבִ ּ ִכי ֵכן ִעְסָקם ּבַ ּ ּ

ִדיֵני ִאסור ְוֶהֵתר ֻטְמָאה ְוָטֳהָרה ְוכוּבָ ּעֹוָלם ַהֶזה ּבְ ּּ ּ ּ ְוֵהם ְכֶנֶגד ָהֶעֶבד ,'ּ
ל ְפָרס ְוָכל ֶחֶסד ְדַעְבֵדי ְוכו ַוַדאי ַעל ְמַנת ְלַקּבֵ ּבְ ָּהעֹוֵבד ֶאת ַרּבֹו ׁשֶ ּ ּּ '

ל ְפָרס ם ַעל ְמַנת ְלַקּבֵ ים ֶאת ַרּבָ ְמׁשִ ָפחֹות ַהְמׁשַ ַּכֲעָבִדים וׁשְ ּ ּּ.  

ִחיַנת ַהתֹוָרה ְכִפי ַמה  ֵהם ּבְ ָרֵזי ַהתֹוָרה ׁשֶ ָּאְמָנם ָהעֹוְסִקים ּבְ ּ ּ
א עֹוָלם ַהּבָ ה ּבָ עֹוְסִקים ּבָ ּׁשֶ יִמיָנה,ּ ּ ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר אֶֹרך ָיִמים ּבִ  ְלעֹוָלם ,ְ
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ֻכלֹו ָארֹך ְׁשֶ ּ ֵמׁש ִלְפֵני ָאִביו ׁשֶ,ּ ְכָנס ִלְפַני ְוִלְפִנים וְמׁשַ ּ ְכֵבן ַהּנִ ּלֹא ַעל ְמַנת ּּ
ל ְפָרס ן.ְּלַקּבֵ ּ ְונֹוַדע ִכי ִתְפֶאֶרת ַדֲאִצילות ִנְקָרא ּבֵ ּ ּ ּן ִדיִציָרה "ְמַטְטרֹוּו ,ּ
ָנה ,ִנְקָרא ֶעֶבד יֹום ֹראׁש ַהׁשָ ּ ַוֲעֵליֶהם ָאנו ִמְתַפְלִלים ּבְ ּ ּ ִּאם ְכָבִנים ִאם "ּ

  ."ַּכֲעָבִדים

א לֹוְמִדים ַרק סֹודֹות ַה   )י עֹוָלם ַהּבָ ָמָתהּבָ ּתֹוָרה ְוִנׁשְ ּ  

ִמְדָרׁש קֶֹהֶלת ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ָפסוק ִכי  ה ּבַ ְּוִהּנֵ ּּ ּ ּּ
ָמח ְוכו ה ִיׂשְ ִנים ַהְרּבֵ ה ְוכו:  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו,'ִּאם ׁשָ ִנים ַהְרּבֵ ִּכי ִאם ׁשָ ּ תֹוָרה ,'ּ

ל ָאָדם ָלַמד ֶהֶבל ִהיא ִלְפֵני תֹוָרתֹו ׁשֶ יַחּׁשֶ ְ ְוִאם ָכך ֶנֱאַמר ַעל , ָמׁשִ ּ
גוף ְוֶנֶפׁש ְהיֹוָתם ּבְ ִהיא ּבִ יַח ׁשֶ ל ָמׁשִ ּתֹוָרתֹו ׁשֶ ָכְתבו ִזְכרֹוָנם ,ּ ּ ְכמֹו ׁשֶ ּ ּ

ְעּבוד ַמְלֻכיֹות "ִלְבָרָכה  יַח ֶאָלא ׁשִ ין ָהעֹוָלם ַהֶזה ִלימֹות ַהָמׁשִ ֵּאין ּבֵ ּ ּ ּ ּ

טול ַמְלכות ָהְרׁשָ ְלַבד ְוהוא ּבִ ּּבִ ּ ְקָרא ֵיֶצר ָהַרעּּ  ,ָּעה ְקִלָפה ַהִחיצֹוָנה ַהּנִ
ָדְרׁשו ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ָפסוק  ְּכמֹו ׁשֶ ּ ּּ ּ  "ְּוָגר ְזֵאב ִעם ֶכֶבׂש"ּ

ְּוָסִמיך ֵליה ' ְּוכו םּו"ְ ָּמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ַהׁשֵ ּ ְוָלֵכן תֹוַרת ָהעֹוָלם "ּ
ְק ַּהֶזה ת ּבַ ׁשֶ ַּהִמְתַלּבֶ ְקָרא ְקִלָפה ּ ת ֱהיֹות ַהֵיֶצר ָהַרע ַהּנִ ִּליִפין ְלִסּבַ ּּ

ט ְקָצת  ְתַפׁשֵ ּנִ יַח ׁשֶ ל ָמׁשִ עֹוָלם ִהיא ֶהֶבל ִלְפֵני תֹוָרתֹו ׁשֶ ְּמצוָיה ּבָ ּ ּ ּ
יָה וְקִלפֹוֶתיָהִמ ְּלבוׁשֶ ּ טו ִמְקִלַפת ַהֵיֶצר ,ּ ֵני ָאָדם ִנְתַפׁשְ ַגם ּבְ ּ ֵמַאַחר ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ

א  ְוַקל ,ָהַרע עֹוָלם ַהּבָ ְהיֹוֵתנו ְלַמְעָלה ּבָ ל ַקל ָוֹחֶמר ּבִ נֹו ׁשֶ ן ּבְ ָּוֹחֶמר ּבֶ
טֹות ִמָכל ִמיֵני ְלבוׁש ְכָלל מֹות ִנְפׁשָ ׁשָ ּעֹוַלם ַהּנְ ר ,ּּ ּ ִכי ֵעֶסק ַהתֹוָרה ֲאׁשֶ ּ

ַמת ַהתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיָה ַהְפִניִמִיים,ָלֶהם ִנׁשְ ּ ֵאיֶנּנו ַרק ּבְ ּ ּ ּ.  

ָחְכַמת ָהֱאֶמתַּיֲעֹסק ְתִח   )יא ך ּבְ ְגֶלה ְוַאַחר ּכָ ּנִ ְָלה ּבַ ּ  

ָלה , ַאל ֹיאַמר ָאָדם,ְוָאְמָנם ָחְכַמת ַהַקּבָ ּ ֵאְלָכה ִלי ְוֶאֱעֹסק ּבְ
תֹוָרה ַיֲעסֹק ּבַ ִּמקֶֹדם ׁשֶ ּ ָנה וַבַתְלמוד,ּ ִמׁשְ ּ ּבַ ּּ ּ ִכי ְכָבר ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו ,ּ ּ ּ ּ

ר ּ ַאל ִיָכֵנס ָאָד:ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָבׂשָ ּם ַלַפְרֵדס ֶאָלא ִאם ֵכן ִמֵלא ְכֵרסֹו ּבְ ּּ ּ ּּ
ּבֹון .ְוַיִין ה ְוֶחׁשְ ָכר וַמֲעׂשֶ ֵאין ָלה ׂשָ ְלִתי גוף ׁשֶ ָמה ּבִ ּ ַוֲהֵרי ֶזה דֹוֶמה ִלְנׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ

ִמְצוֹות ַהתֹוָרה  ֵלם ְמֻתָקן ּבְ ְהיֹותֹו ׁשָ תֹוך ַהגוף ּבִ ֶרת ּבְ ַּעד ֱהיֹוָתה ִמְתַקׁשֶ ּ ּּ ְּ ּ
ַת ֵהֶפך.ג ִמְצוֹות"ְרָיּבְ ָנה ְוַהַתְלמוד ,ְ ְוֵכן ּבְ ָחְכַמת ַהִמׁשְ ְהיֹותֹו עֹוֵסק ּבְ ּ ּבִ ּ ּ

ְבִלי ְולֹא ִיֵתן ֵחֶלק ַגם ֶאל סֹודֹות ַהתֹוָרה וְסָתֶריָה ִכי ֲהֵרי ֶזה דֹוֶמה  ּּבַ ּ ּ ּ ּּ
ם ַהְמִאיָר ַמת ָאָדם ֵנר ַהׁשֵ ְלִתי ִנׁשְ ך ּבִ חֹׁשֶ ב ּבַ ְּלגוף ַהיֹוׁשֵ ּ ּ ְ ּ אֶֹפן ּ תֹוָכה ּבְ ּה ּבְ

ָמקֹום  ר ֶזהו ִעְנַין ָאְמרֹו ּבְ ְלִתי ׁשֹוֵאף ִמְמקֹור ַחִיים ֲאׁשֶ ַהגוף ָיֵבׁש ּבִ ּׁשֶ ּּ ּ ּ ּ
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ְזָכר ְלֵעיל ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ַּאֵחר ַההוא ַהּנִ ְּדִאיֵלין ִאינון ְדַעְבֵדי ְלאֹוַרְיָתא : ּ ּּ
ָחְכַמ ַתְדָלא ּבְ ָעאן ְלִאׁשְ ה ְוָלא ּבָ ְּיֵבׁשָ ָלה ְוכוּ ּת ַהַקּבָ אֶֹפן ִכי ַהַתְלִמיֵדי ,'ּ ּ ּבְ ּ

ם מֹו ַלֲעׂשֹות לֹו ׁשֵ ָמה ְולֹא ִלׁשְ תֹוָרה ִלׁשְ ֲּחָכִמים ָהעֹוְסִקים ּבַ ְ ָצִריך ,ּ

יוַכל  ָנה ְוַהַתְלמוד ְכִפי ַמה ׁשֶ ָחְכַמת ַהִמְקָרא ְוַהִמׁשְ ְתִחָלה ּבְ ַיֲעֹסק ּבִ ּׁשֶ ּּ ּּ ּ ּ ּּ ּ
ְכלֹו ִלְסּבֹל ָחְכַמת ָהֱאֶמת וְכמֹו  ְוַא,ׂשִ ַּחר ָכך ַיֲעֹסק ָלַדַעת ֶאת קֹונֹו ּבְ ְ ּ

נֹו  לֹמֹה ּבְ לֹום ֶאת ׁשְ ִצָוה ָדִוד ַהֶמֶלך ָעָליו ַהׁשָ ּׁשֶ ְּ ּ ּ ַָדע ֶאת ֱאלֵֹהי ָאִביך "ּ ּ
  ."ְּוָעְבֵדהו

ָלה   )יב ִּסדור ְוַכָוַנת ִלּמוד ֲהָלָכה ְוַקּבָ ּ ּ ּ  

ְּוִאם ָהִאיׁש ַהֶזה ִיְהֶיה ָכֵבד ְוָק ַתְלמודּ ִעְנַין ָהִעיון ּבַ ה ּבְ ּׁשֶ ּּ ּ מוָטב לֹו ,ּ
יַח ַיּנִ ָחְכַמת ּׁשֶ ָחְכָמה זֹאת ְוַיֲעֹסק ּבְ ַחן ַמָזלֹו ּבְ ּבָ ּ ֶאת ָידֹו ִמֶמּנו ַאַחר ׁשֶ ּ ּ
ָאְמרו,ָהֱאֶמת ֵאינֹו רֹוֶאה ִסיָמן ָיֶפה " :ּ ְוֶזה ׁשֶ ָּכל ַתְלִמיד ָחָכם ׁשֶ ּ

ִנ ה ׁשָ ֲחִמׁשָ ַתְלמוד ּבַ ּּבְ הוא ַקל . "ּים ׁשוב ֵאינֹו רֹוֶאהּ ְּוָאְמָנם ָכל ָהִאיׁש ׁשֶ ּ
ָעה אֹו ב ְּלִעיון ְמֻחָיב ָלֵתת ֵחֶלק ׁשָ ִעיון ַהֲהָלָכה וְלַכֵון ' ּּ יֹום ּבְ עֹות ּבְ ּׁשָ ּ ּ ּ

ט ַהֲהָלָכה ְפׁשַ ָיא ַהּנֹוֶפֶלת ּבִ ּוְלָתֵרץ ַהקוׁשְ ּ.  

ִּויַכֵון ִכי ֵאין ַהְקִלָפה ָהָרָעה ִמַצד ַה ּ ּ ּ ָחׁש ּ  ֶעֶבד ַרע ֶנֱאֶחֶזת ]ָסָמֵאל[ּנָ
ְקָרא ֶעֶבד ָּפהיִלְקּבֶַּאָלא  ָנה ְמַטְטרֹון עֹוַלם ַהְיִציָרה ַהּנִ ּ ַהטֹוָבה ִהיא ִמׁשְ ּ

ְפָחה ְדַמְטרֹוִניָתא ִהיא ַהמַֹח ַהְפִניִמי ,ְּוׁשִ ַמְטרֹוִניָתא ׁשֶ ּ ֲאָבל לֹא ּבְ ּ
ִמי ָּחְכַמת ָהֱאֶמת ְוִנְקָרא ֵעץ ַהַחִיים ְו ם הוא ׁשְ ָּעָליו ִאיְתַמר ֲאִני ַהׁשֵ ּ ּ

רוך הוא ל ַהָקדֹוׁש ּבָ מֹוָתיו ׁשֶ סֹוד ָכל ַהתֹוָרה ִהיא ׁשְ ּּבְ ְּ ּ ּ ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר . ּ
ֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוַרע  ּלֹא ֶאֵתן ְדָלא ָיִכיל ְלִאְתַעְרָבא ִעָמה ְקִלָפה ֶאָלא ּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ

ָנה ָטֵמא ְוָטהֹור ָאסור וֻמ ִּמׁשְ ר וָפסולּ ָּתר ָכׁשֵ ּ ּ ּ.  

יֹות ִהיא ַהגֹוֶרֶמת ֻקׁשְ ִעיונֹו ְלָהִסיר ַהְקִלָפה ָהָרָעה ׁשֶ ִּויַכֵון ּבְ ּ ּ ּ לֹא  ּּ ּׁשֶ
ה ֵמַעל ָּיִבין ָהָאָדם ֵתרוִצים ִויַסְלֶקּנָ ּ י ֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוַרע ִהיא  ּ ַּגּבֵ ּ

ָנה ְפָחה ְדַמְטרֹוִניָתא ְוַאַחר ָכך ְיַכֵו ַּהִמׁשְ ּׁשִ ְ ּ ט ַהַמְטרֹוִניָתא ַעְצָמה ּ ּן ְלַקׁשֵ ּ ּ
ָלה ִהיא ָחְכַמת ַהַקּבָ ל ִעְנָין ֶזה.ּׁשֶ אורֹו ׁשֶ ֶזה ִכי ֵאין ָמקֹום ּבֵ ּ ְוַדי ּבְ ּ.  

ְזַכר ְלֵעיל וְבִגין ָדא  ִמְדָרׁש ַהּנִ ָּאַמר עֹוד ּבַ ּ ּ נֹות "ּ ְעִתי ֶאְתֶכם ּבְ ּבַ ִּהׁשְ
ַלִים ֵּפרוׁש ַהְדָבִר. 'ְּוכו" ְּירוׁשָ ּ בוָעה ַהְגדֹוָלה  :יםּ ְ ה ָהְיָתה ַהּשׁ י ִהּנֵ ּּכִ ּ

אֹוָתה ָהַאֲהָבה ִתְהֶיה "ֵלאלִֹהי לֹא ְיעֹוְררו ֶאת ַהְגֻאָלה ַעד ׁשֶ ּם ׁשֶ ּּ ּ ּּ
ֵחֶפץ ְוָרצֹון טֹוב ֵבן ָהעֹוֵבד ֶאת ָאִביו ,ּבְ ֶתְחַפץ ּכְ תוב ַעד ׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ּ ּכְ ּ ּ
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יֵליה וְב ָכל ַפְלְטִרין ּדִ ְּוַעֵין ּבְ ּ ּ ֶעֶבד ָהעֹוֵבד ּ יֵליה ְולֹא ּכְ ָּכל ְגִניִזין ּדִ ּ
ל ְפָרס ְפָחה ַעל ְמַנת ְלַקּבֵ ִ ָנה ְולֹוֵקַח ַהּשׁ ׁשְ ּמִ   .ּּבַ

בוָעה ִהיא  ְ י ְזַמן ַהּשׁ ּוְכָבר ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּכִ ּ ּ ּ
ִנים ְבַר,ַעד ֶאֶלף ׁשָ ָכְתבו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבִ ּ ְכמֹו ׁשֶ ּ ָמֵעאל ּ י ִיׁשְ ְּיָתא ְדַרּבִ

ִפְרֵקי ֵהיָכלֹות ַעל ֵפרוׁש ָדִניֵאל ּּבְ ּ ּ ָיֵדיה ַעד ִעָדן : ם ְוֶזה ְלׁשֹוָנ,ּ ְּוִאְתְיִהבון ּבְ ּ ּ
ר ְּוִעָד רוך הוא ְלַיֲעקֹב ָאִבינו ׂשַ ִּנין וְפַלג ִעָדן ְוֵאיך ֶהְרָאהו ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ ּ ְּ ְּ ּ

ֶבל  ל ּבָ רֹו ׁשֶ ם' ִּקין ְוכוֹוע' עּעֹוָלם ְוהוא ׂשָ   .ַּעֵין ׁשָ

ת ַוֵיָרא  זַֹהר ָפָרׁשַ ְּוֵכן ּבַ ּ א :  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו.)ַּדף קיז(ּ ל ּדָ י יֹוֵסי ּכָ ָאַמר ַרּבִ
ִאיהו יֹוָמא ַחד  אֹוְקֵמיה ַחְבַרָייא ּדְ ָמה ּדְ ֲּאִריכו ִזְמָנא ַיִתיר ִמּכְ ּ ּּ

ָרֵאל ְוָלא ַיִתיר ְכֶנֶסת ִיׂשְ ָּגלוָתא ּדִ ּ ְכ,ּ ְנָתַנִני ׁשֹוֵמָמה  :) אֵאיָכה( ִתיב ּדִ
ָוה ל ַהיֹום ּדָ   .ּּכָ

ית  ֵראׁשִ ת ּבְ ָפָרׁשַ ּעֹוד ַמֲאָמר ַאֵחר ָכתוב ּבְ ם ִיָפֵרד .)כז, :ַּדף כו(ּ ּ וִמׁשָ ּ ּ
ְכְנסו ַלַפְרֵדס ּנִ ָעה ׁשֶ ים ִאֵלין ִאּנון ַאְרּבָ ָעה ָראׁשִ ְּוָהָיה ְלַאְרּבָ ּ ּּ ַחד ָעאל . ּ

ִפיׁשֹו ִגיחֹו. ׁשֹוֶנה ֲהָלכֹותּן ִפי "ּבְ . ז"ְּוָדא ִאיהו ֶרֶמ ן"ִּתְנָייָנא ָעאל ּבְ
ִחֶדֶק ְּתִליָתָאה ָעאל ּבַ ָנא"ּ  ְרִביָעָאה ָעאל .ׁש"ִלְדַר ּוְקִליָלא ָדאֲח ל ִליׁשְ

ְפָר ּת ְדִאיהו סֹוד"ּּבַ ְּדֵביה ְפִרָיה וְרִבָיה מֹוָחא ּ ּּ ּּ ן זֹוָמא ּבֶ. ּ ּן ֲעַזאי וּבֶ
ע ֲא ְקִליִפין ְדאֹוַרְייָתאְוֱאִליׁשָ ֵּחר ָעאלו ּבִ הֹון,ּ י ֲעִקיָבא. ּ ֲהוו ָלָקאן ּבְ  ִרּבִ

לֹום ׁשָ לֹום ְוָיָצא ּבְ ׁשָ יה ִנְכַנס ּבְ מֹוָחא ִאְתָמר ּבֵ ְּדָעאל ּבְ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר א, ָאַמר ִרּבִ א, ַאּבָ ֵבי ֶמְדָרׁשָ ִגין  ',ּכוְו יֹוָמא ַחד ֲהִויָנא ּבְ ּבְ
ְּדאֹוַרְייָתא ִמְת ָרֵאלּ ה ָנִחית לֹון ְלִיׂשְ ֵּרין לוִחין ִאֵלין ֲהָוה מֹׁשֶ ְּוָלא ָזכו , ּ

הֹון ְוָנְפלו ְּוִאְתַברו ּּבְ ִני, ּ ְּוָדא ְגִרים ִאּבוָדא ְדַבִית ִראׁשֹון וַבִית ׁשֵ ִוָיִהיב  ,ּּ
ְּדִמַתָמן ִאְתְייִהיַבת , ּץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרעּלֹון ָאֳחָרִנין ִמִסְטָרא ְדֵע ּ ּ

ִאסור ְוֶהֵתראֹוַר ְּייָתא ּבְ ּ ָמאָלא מֹוָתא, ּ ִּמיִמיָנא ַחֵיי וִמׂשְ ּ ָּדא ְוָנָהר  .'ּכוְו ּ
ַוַדאי ְלֵעיָלא ְכֵעץ ַהַחִיים יֹוֵצא ֵּמֵעֶדן ּבְ ּ   .'ּכוְו ּ

קֹות ֶאת ַהָגן ָדא ַפְרֵדס ְדְמַטְטרֹו ְּלַהׁשְ ּ ּ ן ֲעַזאי וֶבן "ּ ּן ְדַתָמן ָעאלו ּבֶ ּ ּ ּ
ִּליִפין ִדיֵליה ִמִסְטָרא ָדא טֹוּוְק. ֵחרֲא ְוזֹוָמא ּּ ּב וִמִסְטָרא ָדא ַרע"ּ ְוָדא . ּ

ִּאיהו ִאסור ְוֶהֵתר ָפ ּּ ּ ר טוְמָאה ְוָטֳהָרהְוּסול ּ ָּכׁשֵ   .'ּכוְו ּ
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ְּכַגְווָנא ָדא ָאְמרו ַחְבַרָיא ָמאֵרי ַמְתִניִתין ַוְיָמַררו ֶאת ַחֵייֶהם  ּּ ּ ּ
ה ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ָיא ּבַ ָּדא קוׁשְ ח. ּ ַקל ָוחֹוֶמרּבְ ּוִבְלֵבִנים ָדא ִלּבון . ֹוֶמר ּבְ ּּ

ֶדה ָדא ּבְ. ֲהָלָכה ׂשָ ּוְבָכל ֲעבֹוָדה ּבַ ּ ָנה. ַרְייָתאּ ֶּאת ָכל ֲעבֹוָדָתם ָדא ִמׁשְ ּ.  

ְתיוְבָתא ַמה ְכִתיב  ְוִאי ַּתְייִבין ּבִ ּ ם ֵעץ"ּּ ַּויֹוֵרהו ַהׁשֵ ּ ּ ָדא ֵעץ ַהַחִיים "ּ
ּוֵביה ַוִיְמְתקו ַהָמִי ּ ּ ּּ יה . םּ יַח ְדִאְתָמר ּבֵ ְּוָדא ָמׁשִ ּ מֹות(ּ ּ וַמֵטה ָהֱאלִֹהים ) יזׁשְ ּ

ָיִדי ָגלוָתא ֵמֲחַמת ִדיֵליה. 'ְּוכו ּבְ ְּוכָֹלא ִאיהו ּבְ ּ ּּ ּ.  

ם    )יג ָלה ְוָלֵכן ּגַ ַקּבָ לֹא ָעַסק ּבְ ֵּחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון ׁשֶ
רו ַהלוחֹות ּבְ ִּנׁשְ ּּ  

ָמקֹום ַאֵחר ַה ֵאר ּבְ ה ִנְתּבָ ֵעץ ַהַדַעת ִהּנֵ ֶּזה ִכי ֲעוֹון ָאָדם ָהִראׁשֹון ּבְ ּ ּ
ִהיא ָחְכַמת ּטֹוב ָוַרע הוא  ֵעץ ַהַחִיים ׁשֶ ק ּבְ ַחר ְלִהְתַעּסֵ לֹא ּבָ ּׁשֶ ּ

ָלה ה וּ ְוֶזהו ַעְצמֹו ֲע,ַּהַקּבָ ר'ֹון ָהֵעֶרב ַרב ָהאֹוְמִרים ְלמֹׁשֶ ּבֶ ַּאָתה  ּדַ
ָמָעה נו ְוִנׁשְ ַעת טֹוב 'ִּעּמָ ֵעץ ַהּדַ נו ֱאלִֹהים ֶפן ' ,ָוַרע ּבְ ר ִעּמָ ְּוַאל ְיַדּבֵ ּ

ִסְתֵרי תֹוָרה'ָּנמות ר ,ּ ּבְ ֵני תֹוָרה ֲאׁשֶ ְסָבַרת ַהּטֹוִעים ְקָצת ּבְ ּ ּכִ
ם ַרע ַעל ָחְכַמת ָהֱאֶמת ַחֵיי עֹוָלם נו ֶזה ַהּמֹוִציִאים ׁשֵ ְזַמּנֵ ּּבִ ּ, 

ַק ה ָימות ּבְ ִמְתַעֵסק ּבָ ָכל ִמי ׁשֶ ְּואֹוְמִרים ׁשֶ ּ ּ ּ לֹוםּ ִנים ַחס ְוׁשָ  ,ְּצרות ׁשָ
רו ַהלוחֹות ָהִראׁשֹונֹות ִמִסְטָרא ְדֵעץ ַהַחִיים ְוִנְתנו ָלֶהם  ּבְ ְּוָלֵכן ִנׁשְ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ְפָחה ְדַמְטרֹוִניָתא ְו ָנה ׁשִ ִּמִסְטָרא ְדֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוַרע ִמׁשְ ּ ּ ַּרם ִאּבוָדא ָגּ
ִית ִראׁשֹון ְו ן ּבַ ִני ְוָגלוְּדֻחְרּבַ ר ָאנו ּׁשֵ ּת ָהַאֲחרֹון ַהַמר ְוָהָארֹך ֲאׁשֶ ְ ּ

ְתיוְבָתא וִבְקׁשו ֶאת  ָרֵאל ּבִ ֵני ִיׂשְ ים ַעד ִדיתובון ּבְ ֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ ּּבַ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ָרֵזי תֹוָרה ְוֵי ם ֱאלֵֹהיֶהם ְלַהִכירֹו וְלָיְדעֹו ּבְ ַּהׁשֵ ּ ּ ְּדעו ֶאת ִמי ֵהם עֹוְבִדים ּ

ּוִמי הוא ַמְלָכם ּ ָאַמר ַהָכתובֵּד ְוָכ,ּ ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְכמֹו ׁשֶ ּין ִיְזכו ַלֲעסֹק ּבְ ּּ ּ ּ: 
ם ֵעץ" ַּויֹוֵרהו ַהׁשֵ ּ ַּוִיְמְתקו ּ ּ יַח"ּ   .ּ ַעל ְיֵדי ַהָמׁשִ

ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא  ת ָנׂשא ּבְ ָפָרׁשַ ָכתוב ּבְ ּוְכמֹו ׁשֶ :  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:)ַּדף קכד(ּּ
ָרֵאל ְלִמְט ּוְבִגין ַדֲעִתיִדין ִיׂשְ ַּעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדִאיהו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ּ ּ ּ ּּ

יה ִמן ָגלוָתא ְוכו ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ ּּ ְּוִאיָלָנא ְדטֹוב ְוַרע ְדִאיהו ִאסור ְוֶהֵתר לֹא ' ּ ּ ּּ ּ ּ
ָרֵאל ַיִתיר ְוכו ִליט ַעל ִיׂשְ ּׁשַ ּ ִּכי ָאז ִיְהיו ְכַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון עֹוְסִקים ' ּ ּּ

ָחְכַמת ַהתֹוָר תֹוַרת ְמַטְטרֹוּּבְ ּה ַדֲאִצילות ְולֹא ּבְ ים "ּ ַמְלּבוׁשִ ת ּבְ ׁשֶ ּן ְמֻלּבֶ
ִּספוִריםְו ִמִיים ּ ַּגׁשְ ֵסֶפר ַהזַֹהר . ּ ּעֹוד ָאְמרו ּבְ ית(ּ ׁשִ ִּתקון ׁשִ ּ ּ :  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו)ּ
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ֵני ָנ ָדָרא ּבַׁשְָּוַכָמה ּבְ ְא ִיְתַפְרְנסון ְלַתָתא ֵמַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך ּבְ ּ ּ ּּ ְתָרָאה ּ
ָאֶרץ סֹוף יֹוַמָיא וְבִגיֵניה וְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ.  

ָחְכַמת ָהֱאֶמת   )יד ַאֲהָבה ּבְ ֲעֹסק ּבְ ּנַ ׁשֶ ֻאָלה ָתבֹוא ּכְ ַּהּגְ ּ  

ן ,עֹוד ָמקֹום ַאֵחר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּ ָאַמר ֵליה ֵאִלָיהו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלַרּבִ ּּ
י ַכ: יֹוַחאי ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ָּמה ַזָכָאה ַאְנְת ְדֵמַהאי ִחּבוָרא ִיְתַפְרְנסון ַכָמה ַּרּבִ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ

סֹוף יֹוַמָיא וְבִגיֵניה  ִּעָלִאי ַעד ְדִיְתַגְלָיא ְלַתָתא ּבְ ּ ּ ּ ּ ְבֶתם ִאיׁש ֶאל "ּּ ְּוׁשַ
ּ ֲהֵרי ְמבָֹאר ִכי ֵחְטא ֶזה ֵהֵחל ִלְהיֹות ֵמָאָדם ָהִראׁשֹון ְוַעד .'ּ ְוכו"ֲּאֻחָזתֹו

ָחְכָמה ַהזֹאת ִיָגֲאלו  ְו,ַּעָתה ְתׁשוָבה ַלֲעסֹק ֵמַאֲהָבה ּבַ ר ָנׁשוב ּבִ ַּכֲאׁשֶ ּ ּּ ּ

ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ ָרֵאל ּבִ   .ִּיׂשְ

מ ַמר ֹוׁשָ ִביא ִמְתנֹוֵדד וִמְתַמְרֵמר ּבְ ַמְעִתי ַנֲאַקת ִיְרְמָיהו ַהּנָ ַּע ׁשָ ּ ּ
ָאְמרֹו  ְמָעה קֹול ׁשֹוָפר ֶאהָמַתי ֶאְר ַעד: ") ד כאִיְרְמָיה(ַנְפׁשֹו ּבְ ס ֶאׁשְ ִּכי  ּנֵ

ֱּאִויל ַעִמי אֹוִתי לֹא ָיָדעו ְוגֹו ה תֹהו ְוגֹו' ּ ָּרִאיִתי ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהּנֵ ָרִאיִתי ' ּ
ה ַהַכְרֶמל ְוגֹו ָמָמה ִתְהֶיה ָכל ָהָאֶרץ ְוָכָלה לֹא ' ְּוִהּנֵ ם ׁשְ ִּכי כֹה ָאַמר ַהׁשֵ ּ ּ ּּ

ה ְטִניֱּהִציַקְתִני רו' ְוגֹו ֶאֱעׂשֶ ֱאָמִרים "ַח ּבִ ּ ְלָבֵאר ְפסוִקים ָהֵאלו ַהּנֶ ּּ ּ
ֶדֶרך ְנבוָאה ַעל ַהדֹור  לֹום ּבְ ִביא ָעָליו ַהׁשָ ֱאֶמת ַעל ְיֵדי ִיְרְמָיה ַהּנָ ּּבֶ ּ ְ ּ

עורֹו ְהיֹותֹו ִמְתָמֵרר ַעל אֶֹרך ָגלוֵתנו יֹוֵתר ִמׁשִ ָּהַאֲחרֹון ַהֶזה ּבִ ּ ּּ ּ ְ ּ.  

ָכתוב ְּוֶזהו ַמה ׁשֶ ּּ ּ ל ,"ד ָמַתי ֶאְרֶאה ֵנסַע "ּ ס ְוַהֶדֶגל ׁשֶ ּ הוא ַהּנֵ ּ
ָפִטים  ת ִמׁשְ ָפָרׁשַ ְזַכר ּבְ יַח ַכּנִ ַּהָמׁשִ ּ ּ ֵנס , ְּוֵייתון:  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו,.)ַּדף קב(ּ

ן ָדִוד יַח ּבֶ ְּדָמׁשִ ים ָעֵליה, ּ ן יֹוֵסףְוֵנ, ְלָיִמיָנא ַּאְרֵיה ָרׁשִ יַח ּבֶ ׁשֹור , ּס ְדָמׁשִ
ים ָעֵליה ָמאָלאָּרׁשִ ְמָעה קֹול ׁשֹוָפר.'ְוגֹו  ִלׂשְ ֶּזה ִקּבוץ ָגֻליֹות ,  ֶאׁשְ ּ ּ

ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ יֵחנו ּבִ יַאת ְמׁשִ ֶּהָעִתיד ִלְהיֹות ַאַחר ּבִ זַֹהר ,ּ ְזַכר ּבַ ּ ַכּנִ ּ ּ
ת תֹוְלדֹות  ָּפָרׁשַ ֱעָלם ַעל ָפסוק .)ַּדף קלט(ּ ִמְדָרׁש ַהּנֶ ּ ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ּבַ ּ ֶנה ּבֹו"ּ

ם ַלִים ַהׁשֵ ְּירוׁשָ ְ ְוַאַחר ָכך "ּ ס"ּ ָרֵאל ְיַכּנֵ ָאַמר ַהָכתוב,"ִנְדֵחי ִיׂשְ ּ ְוֶזה ׁשֶ ּ: 
ׁשֹוָפר ָגדֹול" יֹום ַההוא ִיָתַקע ּבְ ְּוָהָיה ּבַ ּ ּ ּ ְוָנַתן ַטַעם ֶאל ֲאִריכות ,' ְוגֹו"ּ

ִּכי ֱאִויל ַעִמי"ַּהֵקץ  ְלׁשֹון ְנִתיַנת ַטַעם ֶאל ָהָאמור "ּ ַעד ָמַתי ֶאְרֶאה "ּ ּבִ
  ".ֵנס

ה  ּוֵבאור ָהִעְנָין הוא ִכי ִהּנֵ ּ ּ לֹׁש ּ ָרֵאל ֶנֱחָלִקים ְלׁשָ ֵני ִיׂשְ ַעם ּבְ
תֹות   :ּּכִ
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ת ִראׁשֹוָנה   .ֵּמֶהם ֵהם ַעֵמי ָהָאֶרץ ֲהמֹון ָהָעם :ּכַ

ִנָיה ְ ת ּשׁ ֵטי ַהתֹוָרה :ּּכַ ְפׁשָ ֵּהם ַהַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָהעֹוְסִקים ּבִ ּ.  

ְ ת ּשׁ יתּכַ ֲעֵלי ָחְכַמת ָהֱאֶמת:ִליׁשִ   . ְוִהיא ּבַ

ה  ת ִראׁשֹוָנה ְוִהּנֵ ֶנֶגד ּכַ ִּכי ֱאִויל ַעִמי אֹוִתי לֹא ָיָדעו"ָאַמר ּכְ ּ ּ" 
ְקָרִאים ַעם ְסָתם,ִיְרֶצה ית ֵהם  , ֵהם ֲהמֹון ָהָעם ַהּנִ ִליׁשִ ְ ת ַהּשׁ ּוְכֶנֶגד ּכַ

ָרֵזי ַהתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיָה ַה ִנים ָּהעֹוְסִקים ּבְ ְקָרִאים ּבָ ִתקון ּנִ ְזַכר ּבְ ַּכּנִ ּ ּ ּ
ִנים ִאיֵלין ָמאֵרי :  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו,:)ַּדף א( ָנה ּבָ ֶּאְפרֹוִחים ִאיֵלין ָמאֵרי ִמׁשְ ּ

ָלה ִנים ְסָכִלים ֵהָמה ְולֹא ְנבֹוִנים" ַוֲעֵליֶהם ָאַמר ,ַקּבָ ּ ִכי ֵהם עֹוְסִקים "ּּבָ
ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְכִפי ָהעֹוֶלה ַדְעָתם ַהְקָצָרה וְבִעיוָנם ַהַחָלׁש ְוֵאיָנם ּּבְ ּ ּבְ ּּ ּּ ּ

ּיֹוְרִדים ְלֹעֶמק ָהִעְנָין ַלֲהִבינֹו ַעל ֲאִמתותֹו ְכמֹו ׁשֶ ּ םּתְֹכִנּ ֶעְזַרת ַהׁשֵ   .ּב ּבְ

ט ּוְכֶנֶגד  ת ַחְכֵמי ַהְפׁשָ ר ֵהם מֹוֲאִסים ַלֲעֹסק ּּכַ אֹוָתם ֲאׁשֶ
ְקָרא ֵעץ ַה ָחְכַמת ָהֱאֶמת ַהּנִ ִספוִרים ּבְ ַּחִיים ְוַחֵיי עֹוָלם ְועֹוְסִקים ּבְ ּ ּ ּ

ְלַבד ְפׁשוָטן ּבִ ִטים ּבִ ַּהְפׁשָ ְלַבד,ּ ט ּבִ תֹוָרה ֶאָלא ַהְפׁשָ ֵאין ּבַ ּ ְואֹוְמִרים ׁשֶ ּ ּ, 
לֹום ְזַכר ְלֵעיל,ָחס ְוׁשָ ר הוא ִנְקָרא ֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוַרע ַכּנִ ּ ֲאׁשֶ ּ ּ  ֲעֵליֶהם ,ּ

ם ִיְרְמָיה(ָּאְמרו  ֲּחָכִמים ֵהָמה ְלָהַרע וְלֵהיִטיב לֹא ָיָדעו: ") כבׁשָ ּ ּ ִכי ,"ּ
רוך הוא עֹוֵזר  ֵעץ ַהַחִיים ֵאין ַהָקדֹוׁש ּבָ ת ֱהיֹוָתם מֹוֲאִסים ּבְ ִסּבַ ּּבְ ְּ ּ ּ
ֵטי ֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוַרע וְמַהְפִכים אֹותֹו ְלַרע  ְפׁשָ ּאֹוָתם ְוֵהם ׁשֹוִנים ּבִ ּ ּ

ּוְמַטְמִאים ֶאת ַהָטהֹו ּ ר ּ ּר ְואֹוְסִרים ֶאת ַהֻמָתר ופֹוְסִלים ֶאת ַהָכׁשֵ ּּ ּ
ים ֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ ְּוַתָקלֹות ַרּבֹות יֹוְצאֹות ִמַתַחת ְיֵדיֶהם ּבַ ּ ּ.  

ֶדֶרך ְקָצָרה חֹוֵזר ְלָבֲאָרם ֶדֶרך ְפָרט ִביא ּבְ ָכַלל אֹוָתם ַהּנָ ְּוַאַחר ׁשֶ ְ ְּ ּ. 
ת ָהִראׁשֹוָנה  ה תֹהוָר"ָאַמר ּוְכֶנֶגד ַהּכַ ִּאיִתי ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהּנֵ ּ ֵהם ַעֵמי "ּ

ָאַמר  ם ֻחְצָבה ְכמֹו ׁשֶ ם ַנְפׁשָ ם ָהָאֶרץ ִכי ִמׁשָ ר ִנְקָרִאים ַעל ׁשֵ ָּהָאֶרץ ֲאׁשֶ ּ ּּ
ַּהָכתוב ֵהָמה ַהיֶֹרֶדת ִהיא ְלַמָטה ָלָאֶרץ" :) ג כאֶהֶלתקֹ( ּ ְּורוַח ַהּבְ ּ  ִהיא "ּ

ר ָלֶהם ְכ ֵהִמית ֲאׁשֶ ּרוַח ַהּבְ ָאַמר ַהָכתובּ ּמֹו ׁשֶ ית( ּ ֵראׁשִ ּתֹוֵצא " :) א כדּבְ
ּ ִכי ִמְלַבד ֱהיֹות ַהגוף ֶנְחָצב ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה ,"ּהָּהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְלִמיּנָ ּ ּ ּ

ם ֻחְצָבה ִמן ָהָאֶרץ ְלִמיָנ ַּגם ַנְפׁשָ ּה ַמָמׁש ְוִנְקָרא ֶנֶפׁש ַחָיהּ ּ ְכַלל ,ּ ּ ִכי ּבִ
ֵהָמה ְכַתב ָיד ְוֵכ.ַּחָיה ּבְ ֱעָלם ּבִ ִמְדָרׁש ַהּנֶ ת ֶזה ּבַ ָפָרׁשַ ם,ּן ִנְדַרׁש ּבְ  ,ּ ַעֵין ׁשָ

א  ַמׂשָ ִיׁשוב ָהָאֶרץ ּבְ ְּוִלְהיֹוָתם ֶנְחָצִבים ִמן ָהָאֶרץ ָכל ִעְסָקם הוא ּבְ ּ ּּ ּ
ְנִטיָעה וִבְזִריָעה וְבִבְנָיִנים ּוַמָתן ּבִ ּ ֶהם תֹוֶעֶלת ַרק ֶאל,ּּ ֵאין ּבָ ּ ְדָבִרים ׁשֶ ּ 
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ַּהגוף יִחים ַחֵיי עֹוָלם ִהיא ַהתֹוָרה,ּ ּ וַמּנִ ּ ָאַמר ַהָכתוב ,ּ ּ ְכמֹו ׁשֶ ּ  לג ִיְרְמָיה(ּ

ַמִים ָוָאֶרץ לֹא ִאם: ")כה ְמִתי ּלֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחקֹות ׁשָ  ,"ּׂשָ
ּוַמֲחִזיִרים ָהעֹוָלם ְלתֹהו ָובֹהו ּ ה זֹאת ְקָרָאם ְלַמְעָלה ,ּ ר ְלִסּבָ  ֲאׁשֶ

ָאְמרֹו ֱאִו ִּכי ֱאִויל ַעִמי"יִלים ּבְ ּ ִכי ֵאין ְלך ִאֶוֶלת ְגדֹוָלה ִמזֹו ְלַקֵים ֶאת ,"ּ ּ ּ ּ ָ ּ
ָמָתם ּגוָפם וְלַהֲחִריב ִנׁשְ ּ ִּכי אֹוִתי לֹא ָיָדעו"ּ ְוָכל ֶזה ָגַרם ָלֶהם ,ּ  ְולֹא "ּ

ְקָרא ֵעץ ַהַחִיים ְלַחיֹוָתם ֶדֶרך ַחֵי תֹוָרה ַהּנִ ִּנְתַעְסקו ּבַ ּ ְּ ּ ּ ּ אּ   .י עֹוָלם ַהּבָ

ְסקו ָטֵמא ָטהֹור ִאּסור    )טו ִפי ְרצֹוָנם ּפָ ם ּכְ י לֹא ַעל ִחּנָ ּּכִ ּ
ּנֹוָדע  ִניִמּיות ַהתֹוָרה ּכַ ר וָפסול ֶאָלא ִמתֹוך ּפְ ׁשֵ ְּוֶהֵתר ּכָ ּ ּּ ּ ְּ ּ

ִאיָרה אֹוָתם-ְליֹוְדֵעי ֵחן  , ּ ָחְכַמת ֵסֶפר ַהזַֹהר ִהיא ַהּמְ
ֱא ּוְמָבֶאֶרת ַהְדָבִרים ַהּנֶ ַתְלמודּ ָּמִרים ּבַ ּ  

ִנָיה  ְ ת ַהּשׁ ּוְכֶנֶגד ַהּכַ תֹוַרת ּ ֵּהם ַהַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָהעֹוְסִקים ּבְ
ַמִים ְולֹא ִמן ָהָאֶרץ ָאַמר  ם ֲחצוָבה ִמן ַהׁשָ ר ַנְפׁשָ ם ֲאׁשֶ ַּהׁשֵ ְוֶאל "ּּ

ַמִים ְוֵאין אֹוָרם ַמִים ֵא"ַּהׁשָ ם ֲחצוָבה ִמן ַהׁשָ ְפׁשָ ּנַ ּ ִכי ַגם ׁשֶ ּּ ין ָלֶהם אֹור ּ
ם ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל  ׁשֵ ָכַתְבִתי ְלַמְעָלה ּבְ תֹוָרָתם ְכמֹו ׁשֶ ּּבְ ּ ּ ּ

ְבִלי יַבִני ֶזה ַתְלמוד ּבַ ִכים הֹוׁשִ ַמֲחׁשַ ָּפסוק ּבְ ּּ ּ ְּוָחְכַמת ֵסֶפר ַהזַֹהר ִהיא . ּ
ֱאָמִרים ּבַ ָבִרים ַהּנֶ ִאיָרה אֹוָתם וְמָבֶאֶרת ַהּדְ ַּתְלמוד ַּהּמְ ּ

ִמִיים ֵאלו ֵהם ֲחׁשוִבים ַגׁשְ ים ּכָ ַמְלּבוׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ ר ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר  ,ּּ ֲאׁשֶ
ָכתוב "ְותֹוָרה אֹור" ּ ְוֶזה ׁשֶ ַמִים ְוֵאין אֹוָרם"ּ   ".ְּוֶאל ַהׁשָ

ֶנָחמֹוָתיו ְוָאַמר  ִביא ּבְ ְעָיה ַהּנָ א ְיׁשַ ְּוהֹוַלְכִתי "ְוַעל ֶזה ִנְתַנּבֵ
ֶדֶרך ִטִיית נֹוְדעו ,' ְוגֹו"ּ לֹא ָיָדעוְִעְוִרים ּבְ י ַהתֹוָרה ַהַפׁשְ ּ ּכִ ּּ ּ

תוב  ּכָ ִמְסָפָרם וְכמֹו ׁשֶ ּּבְ ּ י"ּ ָמֵעאל אֹוֵמר ּבְ י ִיׁשְ ּג ִמּדֹות ַהתֹוָרה "ַרּבִ
ת ֶהם ִנְבָרא ָהעֹוָלם "ָאְמָנם ל' ּ ְוכו"ִנְדֶרׁשֶ ּבָ ב ְנִתיבֹות ַהָחְכָמה ׁשֶ

ֵריׁש ֵסֶפר ְיִצ ר ּבְ ְזּכַ ה ֵאלו ַהל,ּיָרה לֹא נֹוְדעוַהּנִ ּ ְוִהּנֵ ב ְנִתיבֹות "ּ
ְַהָחְכַמת ָהֱאֶמת ֶנֱעָלִמים תֹוך י ָלם "ּ ט וְכָללות ּכֻ ל ַהְפׁשָ ּג ִמּדֹות ׁשֶ ּ ּ ּ

ת ִפְנָחס ,ד"ב ֶאָח"ֵהם ל ָפָרׁשַ ם ַהזַֹהר ּבְ ׁשֵ תוב ְלַמְעָלה ּבְ ּכָ ּ וְכמֹו ׁשֶ ּ ּ ּ
ף רמד( ַמְתִניִתין ::)ּדַ ָנן ּדְ ְלהֹון, ַוֲאמֹוָרִאין ְוַרּבָ ל ַתְלמוָדא ּדִ ּּכָ ַעל , ּ

רו ֵליה אֹוַרְייָתא ִסּדְ ָּרִזין ּדְ ּ.  

ים  ׁשִ ְ ְלַבד ְמַגּשׁ ְבִלי ּבִ ַתְלמוד ּבַ י ָהעֹוְסִקים ּבְ ּוְבִלי ָסֵפק ּכִ ּ
ָרֵזי  י ַהתֹוָרה ְוֵאין ָלֶהם ֵעיַנִים רֹואֹות ּבְ ְלבוׁשֵ ִעְוִרים ִקיר ּבִ ּּכְ ּ
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ְס ִפי ְרצֹוָנם ָפְסקו ָטֵמא  ,ָּתִרים ּבֹוַּהתֹוָרה ַהּנִ ם ּכְ י לֹא ַעל ִחּנָ ּּכִ ּ
ר וָפסול ׁשֵ ָּטהֹור ָאסור ְוֶהֵתר ּכָ ּ ּ ּ ֶאָלא ִמתֹוך ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ,ּ ּ ּּ ּ ְ ּ

ּנֹוָדע ְליֹוְדֵעי ֵחן ָמקֹום ַאֵחר ָהא ,ּכַ ְקָרָאם ּבְ ּוְכמֹו ׁשֶ ֲאֵרי' ּ ּבֵ  ְלֵעיל ּהׁשֶ
  .'ּכוְסִתיִמין ַעייִנין ְו

ָכתוב ִמי ִעֵור ִכי ִאם ְּוֶזה ׁשֶ ּּ ּ ֲאָבל ַהַכָוָנה ִהיא ִלְמעוֵטי ,ַּעְבִדי ּ ּ ּ
ְזַכר  ָלה ַכּנִ ִנים ִאינון ָמאֵרי ַקּבָ ְקָרִאים ּבָ ּוַלֲאפוֵקי ַחְכֵמי ָהֱאֶמת ַהּנִ ּ ּ ּ ּ

סֹו,ְלֵעיל ְלִתי ִהְסַתְכלוָתם ּבְ ָנה ְלַבָדה ּבִ ִמׁשְ ּ ֲאָבל ָהעֹוְסִקים ּבַ ּּ ּּ ּ  ,דֹוֶתיָהּ
ְזַכר ְלֵעיל ּוְכִפי סֹודֹוֶתיָה ִיְפְסקו ַהִדיִנים ִאם ִאסור ְוִאם ֻמָתר ַכּנִ ּ ּ ּ ּ ּּ ה ,ּ  ִהּנֵ

ַוַדאי ֵהם ֵּאלו ִעְוִרים ּבְ ּ ָכתוב ,ּ ּ ְוֶזה ׁשֶ ּ ִכי ִאם ַעְבִדי"ִּמי ִעֵור"ּ ּ ִכי ָהעֹוֵסק ,ּ
ְזַכר ְלֵעיל ט ִנְקָרא ֶעֶבד ַכּנִ ְפׁשָ ּּבִ ּ.  

ְעָיה ַוֲעֵליֶהם  א ְיׁשַ ֶדֶרך לֹא ָיָדעו ֶלָעִתיד ָלבֹואִנְתַנּבֵ ִיְזכו ָלֶלֶכת ּבְ ּ ׁשֶ ְּ ּ ּ
ְהוא ֶדֶרך ָחְכַמת ָהֱאֶמת ּ עֹוָלם ַהֶזה ִנָתן ַלַהט ַהֶחֶרב ְוַהְכרוִבים ,ּ ר ּבָ ּ ֲאׁשֶ ּ ּ ּ

לֹא יוְבנו ָרֵזי ַהתֹוָרה ֶאָלא ַלזֹוִכים ֵאֶל מֹר ֶאת ֶדֶרך ַהַחִיים ׁשֶ ִּלׁשְ ּ ּּ ּ ּ ּ ְ יָה ּ
ת ָנׂשא  ָפָרׁשַ ְזַכר ּבְ ַּכּנִ ְּכגֹון , םְוִאית ְנִטיִרין ַאֲחָרִני:  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו.)ַּדף קכג(ּ

י ים ַעְקַרּבִ ָרִפיןְנָחׁשִ ְּדָלא ֵליעול ַתָמן ַמאן , ְּוַנְטִרין ַההוא טֹוב, ןּ וׂשְ ּ ּ ּ
ְּדָלאו ִאיהו ָראוי ְלֵמיַעל ּ ָּכל ַחָייַבָי, ְּדִאי ָלאו ָהִכי. ּ ּ ָרִזין ּ א ֲהוֹו ָעאִלין ּבְ

ּוְבִגין ָדא ַמאן ְדִאיהו ַחָייָבא. ְּדאֹוַרְייָתא ּּ ְּוִייעול ְלִמְנַדע ָרִזין , ּ ּ
ָלה ְוכו, ְּדאֹוַרְייָתא ַּכָמה ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ְבֵתיה ְוכו' ּ ִלין ַמֲחׁשַ ְּמַבְלּבְ ּ ּ'.  

ָכתוב עֹוד  ְּוֶזה ׁשֶ ך" :)טז, מב ִיְרְמָיה(ּ ים ַמְחׁשָ ּ ִכי ," ִלְפֵניֶהם ָלאֹורְָאׂשִ
ט ָהעֹוָלם ַהֶזה ְפׁשַ ך ַהְמַסֵפר ּבִ הוא ַמְחׁשָ ְבִלי ׁשֶ ַּהַתְלמוד ּבַ ּ ְ ּ ּ ים ,ּ  ָאׂשִ

ְקָרא  ִּלְפֵניֶהם ָלאֹור ְוִיְסַתְכלו ִמתֹוכֹו ָרִזין ְדאֹוַרְיָתא ַהְגנוִזים ּבֹו ַהּנִ ּּ ּ ּ ּּ
ַתְל. "ְותֹוָרה אֹור" ּבַ יֹות ׁשֶ ַּגם ָכל ַהֻקׁשְ ּ ֱאַמר ֲעֵליֶהם ַתְנָיאּּ ּמוד ַהּנֶ  ְוָהִכי ,ּ

ּ ַחסֹוֵרי ִמַחְסָרא ְוָהִכי ָקָתֵני,ָקָאַמר ֵעיֵנינו ,ֹו" ְוֵתיק,ּ ּ ָכל ֵאלו ִנְרִאים ּבְ ּ ּ ּ
ָלׁשֹון ַהֶזה  ים ַיְחְזרו ְלִמיׁשֹור ְוִיְראו ֵאיך ֻהְכַרח ַהָלׁשֹון ְלֵהָאֵמר ּבַ ַּמֲעַקׁשִ ּ ּ ְ ּ ּ ּ

ְסָתִרים ְוִנְרָמִזים ּבֹוֶּהָחֵסר ְוַהְמֻעָקׁש ְל ת ִרְמֵזי ַהתֹוָרה ַהּנִ ִּסּבַ ּ.  

ּ ֵמַעָתה ֲאִני ָפטור וֻמָתר ִמְלִהְתַעֵסק ,ּ ִאם ֵכן:ְוַאל ֹיאַמר ָאָדם ּ ּּ ּּ ּ
ָחְכָמה ַהזֹאת ַעד  עֹוָלם ַהֶזה ֵאין כַֹח ְלָיְדָעםֶלָעִתיד ָלבֹואּּבַ ּ ִכי ּבָ  ְוָלֵכן ,ּּ

ָּאַמר ַהָכתוב ם ִיְרְמָיה( ּ יִתם ְולֹא ֲעַזְבִתים" :)ׁשָ ֵּאֶלה ַהְדָבִרים ֲעׂשִ ּ ּ ְוָאְמרו ".ּ
ה יִתים ,ּ לֹא ְכִתיב, ֶאֶעְזֵבם,ַּרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶאֱעׂשֶ ְכָבר ֲעׂשִ ּ ׁשֶ
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י ֲעִקיָבא ַוֲחֵבָריו י ֲעִקיָבא ,ְלַרּבִ ָכְתבו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ַרּבִ ּ וְכמֹו ׁשֶ ּּ
ָהָיה  ל ֲהָלכֹותׁשֶ ב ְודֹוֵרׁש ַעל ָכל קֹוץ ְוקֹוץ ִתֵלי ִתִלים ׁשֶ ּיֹוׁשֵ ּּ ּ ּ ְוִאם ֵכן לֹא ,ּ

ָּדָבר ֵריק הוא הוא ,ּ ּ ְוִאם ֵריק הוא ִמֶכם ְוֵאיְנֶכם ֲחֵפִצים ֵליַדע ִעם ׁשֶ ּּ
עֹוָלם ַהֶזה ְלסֹודֹות ֵא יג ּבָ י ֲעִקיָבא ִהׂשִ ֶיְדֶכם וִבְבִחיַרְתֶכם ַוֲהֵרי ַרּבִ ּּבְ ּ ּלוּ ּ, 

ָנה ִמׁשְ ָכתוב ּבַ כֹון ְכמֹו ׁשֶ ה ֶזהו ַהּנָ ְּוִהּנֵ ּ ּּ ַטל ְכבֹוד :ּ י ֲעִקיָבא ּבָ ֵמת ַרּבִ ּ ִמׁשֶ ּ ּ
יב ְוִלְדרֹׁש ַעל ָכל קֹוץ ְוקֹוץ ,ַּהתֹוָרה ָהָיה יֹוֵדַע ְלָהׁשִ ים ׁשֶ ּ וֵפְרׁשו ַהְמָפְרׁשִ ּ ּּ

ל ֲהָלכֹות ִּתֵלי ִתִלים ׁשֶ ּּ ּ ְוֶזהו ְכבֹוד ַהתֹוָר,ּ ּ ּה ַוֲהָדָרה ְוָיְפָיהּ ּ.  

ֵאיָנם    )טז ל תֹוָרה ׁשֶ ִרּיֹות ֵמֶעְלּבֹוָנה ׁשֶ ּאֹוי ָלֶהם ַלּבְ ּ
בֹוד ַלתֹוָרה ִהיא נֹוֶתֶנת ּכָ ָלה ׁשֶ ָחְכַמת ַהַקּבָ ּעֹוְסִקים ּבְ י ֵהם ,ּ  ּכִ

עֹוָלם ׁשֹות ָלבֹוא ּבָ ְתַרּגְ לות ְוָכל ָהָרעֹות ַהּמִ   ַּמֲאִריִכים ַהּגָ

ָנה ּרוׁשיְּוֶזה ֶאְצִלי ֵפ ָכל ָאַמר ַר: )ו בָאבֹות (ּ ַהִמׁשְ ן ֵלִוי ּבְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ּבִ
ת קֹול יֹוֵצאת ֵמַהר חֹוֵרב וַמְכֶרֶזת ְואֹוֶמֶרת  אֹוי ָלֶהם :ּיֹום ְויֹום ּבַ

ל תֹוָרה ִריֹות ֵמֶעְלּבֹוָנה ׁשֶ ַּלּבְ ּ ֶטיָה ,ּ ְפׁשָ ְהיֹוָתם עֹוְסִקים ּבִ ִלי ָסֵפק ּבִ ּ ִכי ּבְ
ּוְבִספ ת ְכסוָתה ְוָכל ּ ק הוׁשַ ְגֵדי ַאְלְמנוָתה ְוׂשַ ת ּבִ ּוֶריָה ְלַבָדם ִהיא לֹוֶבׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

ָרֵאל  ָּהֻאמֹות ֹיאְמרו ְלִיׂשְ ּדֹוֵדך ִמדֹוד ַמה"ּ ּ ַמה תֹוַרְתֶכם ִמתֹוָרֵתנו,"ְּ ּ ּ, 
ַהְבֵלי ָהעֹוָלם ֲּהלֹא ַגם תֹוַרְתֶכם ִספוִרים ּבְ ּ ּ ֵאין ֶעְלּבֹון תֹוָרה ָג.ּּ  ,ּדֹול ִמֶזהּ

ל תֹוָרה ְוֵאיָנם עֹוְסִקים  ִריֹות ֵמֶעְלּבֹוָנה ׁשֶ ְּוָלֵכן אֹוי ָלֶהם ַלּבְ ּ ּ
בֹוד ַלתֹוָרה ִהיא נֹוֶתֶנת ּכָ ָלה ׁשֶ ָחְכַמת ַהַקּבָ ּּבְ י ֵהם ַמֲאִריִכים ,ּ  ּכִ

עֹוָלם ְתַרְגׁשֹות ָלבֹוא ּבָ ַּהָגלות ְוָכל ָהָרעֹות ַהּמִ ְזַכר ְלֵעיל  ,ּּ ַּכּנִ ּ
ַהְקָדָמֵתנו זֹאתּבַ ִהְתַחְלנו ּבְ ַּמֲאָמר ׁשֶ ּּ ת קֹול ַהַמְכִריז ,ּ ּ ְוֶזה ַעְצמֹו הוא ּבַ ּ

ָכל יֹום   .ּבְ

ָפסוק  ּ ְוִנְרַמז ּבַ ֶזה ָאְמרו ַגם ֵכן ,"קֹול אֹוֵמר ְקָרא"ּ ּ ְוַעל ַכיֹוֵצא ּבְ ּּ ּ ּ
ַהֲעלְֹתך  ת ּבְ ֵסֶפר ַהזַֹהר ָפָרׁשַ ָּבְ ּ ְמעֹון ָאַמר : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו.)ב"ַּדף קנ(ּ י ׁשִ , ַרּבִ

ר ָנׁש ְדָאַמר ַּווי ְלַההוא ּבַ ְּלַאֲחָזָאה ִספוִרין  ְּדָהא אֹוַרְייָתא ָאָתא, ּ ּ
ָעְלָמא ּוִמִלין ְדֶהְדיֹוֵטי, ּבְ ּ א  ְּדאֹוַרְייָתא ְּועֹוד ַהאי ִמָלה. ּ ְּלבוׁשָ

ְּדאֹוַרְייָתא ִאיהו א ִאיהו. ּ יב ְדַההוא ְלבוׁשָ ּוַמאן ְדָחׁשִ ּ ּ ּּ , ּ אֹוַרְייָתא ַמָמׁשּ
ִּתיַפח רוֵחיה, ְּוָלא ִמָלה ַאֲחָרא ּ ּ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְּוָלא ְיֵהא ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ּ .

ִגין ַכך ָאַמר ָדִודּו ּּבְ ְ לֹום  ּ ַּהֶמֶלך ָעָליו ַהׁשָ ְּתִהִלים(ְּ יָטה ' :) קיטּ ַּגל ֵעיַני ְוַאּבִ
ִָנְפָלאֹות ִמתֹוָרֶתך א ְדאֹוַרְייָתאּ ַמה ִדְתחֹות ַהאי',ּ ּ ְלבוׁשָ ין . 'ְּוכו ּ ִּטְפׁשִ
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א, ְּדָעְלָמא ַההוא ְלבוׁשָ ָּלא ִמְסַתְכֵלי ֶאָלא ּבְ ּ ּ ּ ְּדִאיהו ִספור ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּּ ּּ ,
ְּוָלא ַיִתיר ְוכו ּ'.  

ְזַכר ַעְצָמה  ה ַהּנִ ָפָרׁשָ ֶזה ּבַ ּעֹוד ֵיׁש ָמקֹום ַאֵחר ַכיֹוֵצא ּבְ ּ ּּ  :)ַּדף קמט(ּ
ּוַמאן ְדָאַמר: ֹונֹוְוֶזה ְלׁש ְּדַההוא ִספוָרא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּּ ְלַאֲחָזָאה ַעל , ּּ

ְלַבד ָקֲאֵתי ַּההוא ִספוָרא ּבִ ִּתיַפח רוֵחיה, ּּ ּ ּ ָלאו ִאיִהי , ְּדִאי ָהִכי. ּ
  .אֹוַרְייָתא ְקׁשֹוט, ּאֹוַרְייָתא ִעָלָאה

ִחינֹות ֵתי ּבְ ט ַעְצָמם ׁשְ ַחְכֵמי ַהְפׁשָ ה ּבְ ְּוִהּנֵ ּ ֵהם ִיְרֵאי ,ּ ּ ִאם ַהַכת ׁשֶ
ך  תֹוך ַהחֹׁשֶ ֲארו ּבְ ׁשְ ּנִ ַמִים ֶאָלא ׁשֶ ם ׁשָ ה ְלׁשֵ ם ְועֹוְסִקים ּבָ ְַהׁשֵ ְ ּ ּּ ּ
ָאְמָרם  ֶהם ּבְ עוֵריֶהם ְולֹא ָלְמדו סֹודֹות ַהתֹוָרה וִמְתָיְרִאים ָלַגַעת ּבָ ִּמּנְ ּ ּּ

ַמְיָמה ְוִיָקֶחָה ָלנו ִמי ַיֲעֶלה" ָּלנו ַהׁשָ ּּ ּ ַמִים ְוֵיֵרד ְוַיִגיָדה ָלנו ּ ו,"ּּ ִּמי ָעָלה ׁשָ ּ
ֶזה ,ַמה ֵהם ָרֶזיָה ְוסֹודֹוֶתיָה ּ ְוַעל ַכיֹוֵצא ּבָ ַמִים ְוֵאין אֹוָרם"ּ ּ ִכי ,"ְּוֶאל ַהׁשָ

ִכים  ַמִים ֵאין אֹוָרם ִעָמֶהם וְבַמֲחׁשַ ֵהם ְנָפׁשֹות ֲחצובֹות ִמן ַהׁשָ ַּגם ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ
ם לֹא ֵיֵצאו בו וִמׁשָ ֵּיׁשְ ּ ּּ.  

ְּועֹוד ֵיׁש ַכת ַאֶחֶרת ְוֵהם ְקָצת ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֲחִריִפים  ּ
ֵבית ַהִמְדָרׁש ִפְלפוָלם ּבְ ֶזה ּבְ ּוְמֻפְלָפִלים עֹוְקֵרי ָהִרים ְוטֹוֲחָנן ֶזה ּבָ ּ ּּ ּ, 

ת ֶאל '  ְוגֹו"ָרִאיִתי ֶאת ֶהָהִרים"ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר  ים וִמְתָיְרִאים ָלֶגׁשֶ ּרֹוֲעׁשִ
ְלֶהֶבת ,ּׁש אֹוְכָלה ֵהם ָרֵזי ַהתֹוָרהְמקֹום ֵא ּ ִדְבֵריֶהם ְכַגֲחֵלי ֵאׁש ַלֶהֶבת ׁשַ ּ

ם ָצֶרֶבת ָכִעְנָין  ּוִמְתָיְרִאים ֶפן ִיְצְרבו ּבָ ּ ַּההוא ָינוָקא ַדֲהָוה ָדֵריׁש "ּּ ּ ּ ּ
א ִמיֵניה ַוֲאַכְלֵתיה ַמל ְוָנֵפק ֶאׁשָ ַחׁשְ ּּבְ ּּ ִעים ֶחְלָקם,"ּ ּ וַמה טֹוב וַמה ָנּ  ִאם ּּ

ַרך ִכי ֵאׁש אֹוְכָלה הוא מֹו ִיְתּבָ ת ׁשְ ְקֻדׁשַ ְרפו ּבִ ָּעְלָתה ָלֶהם ָכך ְוִיׂשָ ּּ ּ ּ ְּ  ְוַעל ,ְ
ֵאלו ֶנֱאַמר  ַּכיֹוֵצא ּבְ ּ ּ ֵלי(ּ ַער " ְוָלֵכן ,"ָראמֹות ֶלֱאִויל ָחְכמֹות: ") כד זִמׁשְ ׁשַ ּבְ

ִּפיהו ּלֹא ִיְפַתח ִבים ָכך".ּ ְ וְבִלי ָסֵפק ִכי ַהחֹוׁשְ ּ ּ ֵהם ּ ּ ֱאִויִלים ֵהם ִכי לוֵלי ׁשֶ ּ
ה וְכָבר  ָיְדעו ּבָ ֵעיֵניֶהם ַדי ָלֶהם אֹוָתה ַהָחְכָמה ַהְפׁשוָטה ׁשֶ ִבים ּבְ ּחֹוׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ

ּ לֹא ָהיו ִנְמָנִעים ִמִלָכֵנס ִמְפִניִמיוָתה,ֵהם ֲחָכִמים ּ ּּ ּ ֶזה ,ּּ ּ ְוַעל ַכיֹוֵצא ּבְ ּ
ֵלי(ֶנֱאַמר  ֵעיָניו ִתְקָוה ִלְכִסיל ִמֶמּנוָרִאיָת ִאיׁש: ") כו יבִמׁשְ ּ ָחָכם ּבְ ּ ּ."  

לֹום לֹמֹה ַהֶמֶלך ָעָליו ַהׁשָ ְּוִאם ׁשְ ר ָעָליו ֶנֱאַמר ,ְּ : )א ה יא-ְמָלִכים( ֲאׁשֶ
ַּוֶיְחַכם ִמָכל" ּ ר קֶֹהֶלת,'ּ ְוכו"ָהָאָדם ּ ִחּבֵ ֵעת ׁשֶ סֹוף ָיָמיו ּבְ  ז קֶֹהֶלת(  ָאַמר ּבְ

ָּאַמְרִתי ֶאְחָכָמה " :)כג יּ ַדְעתֹו ְכָלל ַלֲחׁשֹב ,"ְּוִהיא ְרחֹוָקה ִמֶמּנִ ּ ְולֹא ּבְ ּ
ֶלָעִתיד ִיְתַחֵכם ר ׁשֶ ֶאְפׁשָ ב ׁשֶ ְכָבר ִנְתַחֵכם ֶאָלא ָחׁשַ ּׁשֶ ּ ּּ ָכתוב ,ּ ּ ְכמֹו ׁשֶ ּ ּ
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ָּאַמְרִתי ֶאְחָכָמה" ּ ְוִעם ָכל ֶזה ָרָאה ַאַחר ָכך ִכי , ֶלָעִתיד ַעל ְיֵדי ַהְיִגיָעה"ּ ּ ְּ

ֶז ָכתוב ,הָטָעה ּבָ ּ וְכמֹו ׁשֶ י"ּּ   ".ְּוִהיא ְרחֹוָקה ִמֶמּנִ

ְהיֹוָתם  נו ֶזה ּבִ ְזַמּנֵ ר ּבִ ים ֲאׁשֶ ּוַמה ַיֲעׂשו ַהְפָתִאים ַהַיתוׁשִ ּ ּ ּ ּּ ּּ
ֲעבֹוָדָתם ים ּבַ ׂשִ ֶחְלָקם ְוׂשָ ֵמִחים ּבְ ּ ַוֲהֵרי ַרּבֹוֵתינו ,ֲחָכִמים ׂשְ

ִּזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַחְכֵמי ַהַתְלמוד ַהְגדֹו ּ  ֵאין :ִּלים ְוָהִראׁשֹוִנים ָאְמרוּ
ן ָיִאיר י ִפְנָחס ּבֶ ל ַרּבִ ֲחמֹורֹו ׁשֶ ָּאנו ֲאִפילו ּכַ ּ ּ ְוֵאין ִלְתמַֹה ִמֶזה,ּּ ּ ִכי ,ּ

ָכתוב  ֲּהֵרי ְמפָֹרׁש ּבַ בו ַּוֹיאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל"ּ  ָּלֶכם פֹה ִעם ְּנָעָריו ׁשְ
ּ ְוָדְרׁשו ּבֹו ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹו,"ַהֲחמֹור  ְוֵאין ',ִּעם ַהדֹוֶמה ַלֲחמֹור'ָנם ִלְבָרָכה ּ

ְלִתי ָחְכָמה ַּכָוָנָתם ִכי ָאַמר ָלֶהם ָכך ַעל ֱהיֹוָתם ֶנֱעָדִרים ּבִ ְ ּ ּ ּ ִכי ֲהֵרי ,ּּ
ק  הוא ֶאָחד ֵמֶהם הוא ַדֶמׂשֶ ַּהָכתוב ָאַמר ְוֵהִעיד ַעל ֱאִליֶעֶזר ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ

ּ ְוָדְרׁשו ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנ,ֱאִליֶעֶזר ֶקה ': :) כחיֹוָמא(ם ִלְבָרָכה ּ ּדֹוֶלה וַמׁשְ ּ
  .'ִּמתֹוַרת ַרּבֹו ַלֲאֵחִרים

ֲארו ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעְצָמם ְוָאְמרו ַהַטַעם ָּאְמָנם ְכָבר ּבֵ ּ ּ ּ ּ, 
ִכיָנה ָקׁשור ַעל ָהָהר ְוָלֵכן ְקָרָאם ַעם ַהדֹוֶמה  לֹא ָראו ֲעַנן ַהׁשְ ְּלִפי ׁשֶ ּ ּּ ּ

ְַאף ַאֶתם ָכך,  ַמה ֲחמֹור ֵאינֹו רֹוֶאה,ַלֲחמֹור ּ ָמקֹום ַאֵחר .ּ  ְוַאף ִאם ּבְ
הוא ֶעֶבד ִּנְרֶאה ִכי ָקָרא ָכך ֶלֱאִליֶעֶזר ִמְפֵני ׁשֶ ּ ְ ּ ה הוא ִקְנַין ַכְספֹו ,ּ ּ ְוִהּנֵ ּ ּ

ֶהְמתֹו ַוֲחמֹורֹו ְּכמֹו ּבְ ָמֵעאל ,ּ ָעְלָמא ִכי ֲהֵרי ִיׁשְ ּ ֵאין ֶזה ַרק ַאְסַמְכָתא ּבְ ּ
ם נֹו ָהָיה ׁשָ ַפַחת ,ּבְ ן הֹוֵלך ַאַחר ִמׁשְ ן ַאְבָרָהם ָהָיה ְוַהּבֵ ָמֵעאל ּבֶ ּ ַוֲהֵרי ִיׁשְ ְ

  .ָאִביו

ַּהְגָבעֹות ִהְתַקְלָקלו ְוָכל: ") ד כדִיְרְמָיה(ָאַמר עֹוד  ִּכי ַהְגָבעֹות ֵהם , "ּ ּ
ְקָרִאים ְגָבעֹות ֵאֶצל ּבְ חוִרים ַהּנִ ַּהַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהּבַ ּ ִחינֹות ֶהָהִרים ּ

ְזַכר ה ַהְגָבעֹות ֵאלו ִנְתַקְלְקלו ְלַגְמֵרי,ַּהּנִ ּ ִהּנֵ ּ ּ ְראֹות ַהַתְלִמיִדים ,ּ ּ ִכי ּבִ ּ
ים ֶאת ַהְגדֹוִלים ֶהָהִרים ָהָרִמים רֹוְדִפים יֹוָמם ָוַלְיָלה ַאֲחֵרי  ַּהְקַטּנִ ּ

ָחְכָמה ַהזֹאת ְוֵאיָנם י ִטים ְוֵאיָנם ֲעסוִקים ּבַ ַּהְפׁשָ ּ ּ ִכי ִמִיְרָאָתם ,ֹוְדִעיםּ ּ
ְזַכר ה ַכּנִ ה ֵהם ִנְמָנִעים ִמְלִהְתַעֵסק ּבָ ִּלָכֵנס ּבָ ּ ּּ ּּ ּ ְוַעל ֵכן ְגָבעֹות ֵאלו ,ּ ּ ּ ּ

ֶהם ֲחלוַדת ִטיט  ם ׁשֶֹרׁש פֹוֶרה רֹאׁש ְוַלֲעָנה ְוָעְלָתה ּבָ ִּנְתַקְלְקלו ְוִלּבָ ּּ
ָחְכַמת ָהֱאֶמת ֶטיָה  ְואֹוְמִרי,ְּוֶרֶפׁש ִלְכפֹר ּבְ תֹוָרה ֶאָלא ְפׁשָ ֵאין ּבַ ּם ׁשֶ ּ ּ

ַהֲעלְֹתך ת ּבְ ָפָרׁשַ ְזַכר ְלֵעיל ּבְ ְלַבד ַעל ֶדֶרך ַהּנִ יָה ּבִ ָוְלבוׁשֶ ְּ ּ ּ י  ,ּ ְוֵאין ָסֵפק ּכִ
זַֹהר ם ּבַ ר ׁשָ ְזּכַ ּנִ א ּכַ עֹוָלם ַהּבָ ֵאר .ּלֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ֵחֶלק ּבָ ּ וְכָבר ִנְתּבָ

ה ִכי תֹו ְּלַמְעָלה ַהִסּבָ ּ ם ּ ָטה ַרק ַעד ׁשָ ה ִכְפׁשָ א ֵאיֶנּנָ ַּרת עֹוָלם ַהּבָ ּּ
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ָרֵזי ַהתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיָה ה ְולֹא ָטַרח  ,ּעֹוְסִקים ּבְ ַחר ּבָ לֹא ּבָ ְּוֶזה ׁשֶ ּ
ת ּבָ ׁשַ ת לֹא יֹאַכל ּבְ ּבָ עֹוָלם ַהֶזה ֵמֶעֶרב ׁשַ ה " ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ,ּּבָ ִהּנֵ

ֲּעָבַדי יֹאֵכלו ְוַאֶתם ִתְרָעב ּ   .' ְוגֹו"ּוּ

ִליָלה ְלִלּמוד ַהזַֹהר  )יז ים ִויַטאל אֹודֹות ַהִחּיוב ְוַהׁשְ ָּהַרב ַחּיִ ּ ּּ  

ָרֵזי ַהתֹוָרה וְבָחְכמֹות ַהזַֹהר ּוְכֶנֶגד ַכת ַהִמְתַעְסִקים ּבְ ּ ּּ ּ ּ ר ֵהם , ּ ֲאׁשֶ
ֵסֶפר ַהִתקוִנין, ִנְקָרִאים ָאָדם ְזַכר ּבְ ַּכּנִ ּ ּ ּ ֵּלין ֶאְפרֹוִחים ִאי, ּ ָדָבר ַאֵחר:ּ

ָנה ָלה, ָמאֵרי ִמׁשְ ִנים ִאיֵלין ָמאֵרי ַקּבָ ה , ּּבָ ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ָרִאיִתי ְוִהּנֵ
הוא עֹוֵסק ִּכי , ִיְרֶצה, ֶּאָלא ָהָאָדם, ְולֹא ָאַמר ָאָדם, ָהָאָדם ַּגם ׁשֶ ּ

ָחְכָמה ַהזֹאת ל ֶזה ֵאיֶנּנו ָהָאָדם ַהְמֻיָחד , ְוָלֵכן ִנְקָרא ָאָדם, ּּבַ ִּעם ּכָ
הָה ק ּבָ ָּראוי ְלִהְתַעּסֵ ים ְוַהְקָדמֹות ְלָהִבין ְדָבָריו,ּ ָרׁשִ ּ ִכי ֵאין ָלֶהם ׁשָ ּ ּ ,

ָאְמרֹו  ַאְרנו ְלֵעיל ּבְ ּבֵ ּוְכמֹו ׁשֶ ִנים ְסָכִלים ֵהָמה ְולֹא ְנבֹוִנים"ּ ֲאָבל , "ּּבָ
עֹוָלם ַהֶזה ָּהָאָדם ַהְמֻיָחד ֵאיֶנּנו ּבָ זֹאת ַהָחְכָמה ְמַג, ּ ים ַּוֲאַנְחנו ּבְ ׁשִ ּׁשְ

ה ִלְמנוחֹותִּכי , ְּכִעְוִרים ִקיר ַּחְכֵמי ָהֱאֶמת ָסעו ֵהּמָ ָּעְזבו אֹוָתנו , ּ ּ
ְזַכר ִנְמָצא ִלְלמֹד ַהָחְכָמה,ַלֲאָנחֹות ר ֵאין ָהָאָדם ַהּנִ ה ָאז ַגם , ּ ְוַכֲאׁשֶ ִּהּנֵ

ַמִים ִלּבָ, ּעֹופֹות ַהׁשָ ם ּבְ ר ָנַגע ַהׁשֵ ֵּאלו ַהַתְלִמיִדים ֲאׁשֶ ּ ּ ַּהֲחֵפִצים ָלעוף , םּ
ַמִים ִלי ְכָנַפִים, ַּהׁשָ ְּואֹוְמִרים ִמי ִיֵתן ָלנו ֵאֶבר ַכיֹוָנה, ּּבְ ּ ּ כֹוָנה , ּ ָּנעוָפה ְוִנׁשְ ּ

ָאֳהֵלי ַהָחְכָמה ַהזֹאת   .ּּבְ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ַעם ּבְ ר ּבְ ֲארו ָכל ַהִכתֹות ֲאׁשֶ ַּוֲהֵרי ִנְתּבָ ּ ּ ר ֻכָלם , ּ ֲּאׁשֶ ּ
ְּכֶאָחד ִנְמְנעו ָחְכָמה ַהזֹאתּ ּ ִמְלַהֲחִזיק ּבַ תֹו וְפִנָיתֹו, ּ ָּכל ֶאָחד ְכִפי ִסּבָ ּ ּ ּ ,

ים  ֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ נו ּבַ ְתַקֵים ּבָ ּנִ ַּעד ׁשֶ ּ ְּמַנֵהל ָלה ִמָכל ֵאין"ּ ִנים ָיָלָדה ּ " ּבָ
ָלה, ּרוׁשֵּפי', ְּוכו ִנים ָמאֵרי ַקּבָ ּׁשו ִּעם ָכל ֶזה ִנְתָיֲא, ִּכי ִעם ֱהיֹוָתם ּבָ

ָחְכָמה ַהזֹאת ִּמְלִהְתַעֵסק ּבַ ּ ְנבוָאה ֶנֶאְמרו . ּ ְּוֵאין ָסֵפק ִכי ְדָבִרים ֵאלו ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ
ַּעל דֹורֹות ֵאלו ָהַאֲחרֹוִנים ּ לֹא ִכְסָבַרת ַחְכֵמי דֹורֹוֵתינו ֵאֶלה. ּ ּׁשֶ ּּ ּ ּ ,

ָצִריך ָלֶהם ו יגו ַמה ׁשֶ ַדְעָתם ִכי ְכָבר ִהׂשִ ִבים ּבְ ַּהחֹוׁשְ ְּ ּ ּ ּ ּ ּ ֶחְלָקםּ ֵמִחים ּבְ , ׂשְ
ה ַהָכתוב ֵמִעיד  ְּוִהּנֵ ְעָיה(ּ ַּוַיְרא ִכי: ") נט טזְיׁשַ תֹוֵמם ִכי ֵאין  ּ ֵּאין ִאיׁש ַוִיׁשְ ּ ּ

ִליָלה, "ַּמְפִגיַע ְלׁשֹון ׁשְ ָכך , ּבִ ָכך ׁשֹוְמעֹות ְואֹוי ְלֵעיַנִים ׁשֶ ְאֹוי ְלָאְזַנִים ׁשֶ ְּ ּ
ַרך ָעֵלינו, רֹואֹות ֵּעדותֹו ִיְתּבָ ְּוֵאין ָלנו ֵלב ָלַדַעת ַלֲחזֹר וְלִהְתַעֵסק , ְּ ּ ּ

ָחְכָמה ַהזֹאת ַרך, ּּבַ ָכתוב , ְְלַהֲחִזיק ִיְתּבָ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ְעָיה(ּ יט : ") סג הְיׁשַ ְוַאּבִ
תֹוֵמם ְוֵאין סֹוֵמך ְְוֵאין עֵֹזר ְוֶאׁשְ ָחְכָמה . "ּ ְהיֹוֵתנו ֲעסוִקים ּבַ ְּוהוא ּבִ ּ ּ
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י ַעל ָיָדה ִת, ַּהזֹאת ּּכִ ְּתָקֵרב ַהְגֻאָלהּ ִכיַנת , ּ ְּוִכְבָיכֹול ְיׁשוָעָתה ִלׁשְ ּ
ּ ָהִיינו ְמַמֲהִרים ְלַהְצִמיָחה,ֻּעזֹו תוב , ּ ּכָ מֹו ׁשֶ ע ִלי ְזרִֹעי"ּּכְ , "ַּותֹוׁשַ

ְבָיכֹול ׁש ּכִ ַהְקָדָמֵתנו זֹאת, ִלי ַמּמָ ִהְתַחְלנו ּבְ ַמֲאָמר ׁשֶ ְזַכר ְלֵעיל ּבַ ְּוַכּנִ ּּ ּ ּ ,
י ַה ֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהזֹאתּכֹלּכִ ּ ָתלוי ּבְ ּ ה , ּ ק ּבָ ּוְמִניָעֵתנו ִמְלִהְתַעּסֵ ּ ּ ּ

נו ְוִתְפַאְרֵתנו ׁשֵ ית ִמְקּדָ ְנַין ּבֵ ִּהיא גֹוֶרֶמת ִאחור ְוִעּכוב ּבִ ּ ּ ּ ּ ה ּ  ַהְמֻכּנֶ
ָאַמר ַהָכתוב , "ֲּהַדר ַהַכְרֶמל"ְוִנְקָרא  ְּכמֹו ׁשֶ ּ יִרים (ּ יר ַהׁשִ ך " :)ז וּׁשִ ְרֹאׁשֵ

ַּלִיך ַכַכְרֶמלָע ּ ְ".  

ָאַמר ַהָכתוב  ְּוֶזה ַמה ׁשֶ ּ ה ַהַכְרֶמל : ") ד כוִיְרְמָיה(ּ ָּרִאיִתי ְוִהּנֵ
ר ֵמם , "ַּהִמְדּבָ ר ׁשָ ְזָכִרים ְלֵעיל ָהָיה ַהַכְרֶמל ִמְדּבָ ִּכי ַלִסּבֹות ַהּנִ ּ ּּ

ים ֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ ְזַכר ְלֵעיל, ּּבַ ַּכּנִ לֹ,ּ ּ ִכי ָכל דֹור ׁשֶ ּ ּ ית ַהִמְקָדׁש ּ ּא ִנְבָנה ּבֵ ּ
ָיָמיו ָיָמיו, ּבְ ֲּהֵרי הוא ְכִאלו ֶנֱחַרב ּבְ ּּ ְלִמי יֹוָמא( ּ ְוָכל ָעָריו ֵהם ָעֵרי , .) הְּירוׁשַ

ְּיהוָדה ִנְתצו ַגם ֵהם ְוָכל ָהָרָעה ַהזֹאת ּ ּ ם ִמְפֵני ֲחרֹון ַאפֹו ּּ ִּהיא ִמְפֵני ַהׁשֵ ּ ּּ 
ם ִיְרְמָיה( ר ִעְסָקה ְלהֹורֹות, ֵּני ַהָחְכָמה ַהזֹאתּ ִמְפּרוׁשֵּפי, )ׁשָ ִּכי ָכל , ֲּאׁשֶ ּ

רוך הוא ל ַהָקדֹוׁש ּבָ מֹוָתיו ׁשֶ ַּהתֹוָרה ׁשְ ְּ ּ ם, ּ ָכתוב ִמְפֵני ַהׁשֵ ְּוֶזה ׁשֶ ּּ ִהיא , ּ
ה, ַהָחְכָמה ֵאין ִמְתַעֵסק ּבָ ּׁשֶ ְּוַגם וִמְפֵני ֲחרֹון ַאפֹו, ּ ּ י ֵאין לֹו , ּרוׁשֵּפי, ּ ּכִ
עֹוָלמֹוְּלַהָקדֹו רוך הוא קֹוַרת רוַח ּבְ ּׁש ּבָ ּ ר עֹוְסִקים , ְּ ֲאׁשֶ ֶּאָלא ּכַ

ָחְכָמה זֹו   .ּבְ

ַתְלמוד  ָכתוב ּבַ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ ּּ ן ::)ד"ֲחִגיָגה י(ּ ל ַרּבָ ים ׁשֶ ָכל אֹוָתם ַהַמֲעׂשִ ּ ּבְ
י יֹוִסי ַהכֵֹהן ן ָעָרך ְוַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ל ַרּבִ ן ַזַכאי ְוׁשֶ ּיֹוָחָנן ּבֶ ָהיו , ְּ ְּכׁשֶ ּ

ה ֶמְרָכָבה ַמֲעׂשֵ ים ּבְ ּדֹוְרׁשִ ַרך, ּ ִכיָנתֹו ִיְתּבָ ְוָסְבָבה ַעל , ְָיְרָדה ֵאׁש ׁשְ
ִטים, ָהִאיָלנֹות ְפׁשָ ְהיֹוָתם עֹוְסִקים ּבַ ֵאין ֵכן ּבִ ַּמה ׁשֶ ּ ָכתוב , ּ ּוְכמֹו ׁשֶ ּּ

ֵלי  ִמְדָרׁש ִמׁשְ ה(ּבְ ַּעל ָפסוק  ) יָּפָרׁשָ ֵלי (ּ ם ֶנֶפׁש ַצִדיקלֹא ַי )י גִמׁשְ ְּרִעיב ַהׁשֵ ּ ,
ָמֵעאל: ְוֶזה ְלׁשֹונֹו י ִיׁשְ ה יֹום ַהִדין ְוכו, ָאַמר ַרּבִ ּּבֹא וְרֵאה ַכָמה ָקׁשֶ ּּ ּ ּ' .

ָמֵעאל אֹוֵמרהָהָי י ִיׁשְ ה אֹוי ָלה ְלאֹוָתה ְכִליָמה ,  ַרּבִ ּאֹוי ָלה ְלאֹוָתה ּבוׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ
ָידֹו ִמְקָר', ְּוכו ֵיׁש ּבְ א ִמי ׁשֶ ָנה ְוכוּּבָ ָידֹו ִמׁשְ ָידֹו ', ּא ְוֵאין ּבְ ֵיׁש ּבְ א ִמי ׁשֶ ּּבָ

ָידֹו ֲהָלכֹות ְוכו', ְּסָדִרים ְוכו' ב ֵיׁש ּבְ א ִמי ׁשֶ ּּבָ ָידֹו תֹוַרת ', ּ ֵיׁש ּבְ א ִמי ׁשֶ ּּבָ ּ
ּכֲֹהִנים ְוכו ה', ּ ָידֹו ֲחִמׁשָ ֵיׁש ּבְ א ִמי ׁשֶ ּּבָ י תֹוָרה ְוכו ּ ֻּחְמׁשֵ ּ ֵי', ּ א ִמי ׁשֶ ׁש ּּבָ

ָידֹו ַאָגָדה ָידֹו ַתְלמוד ְוכו, ּּבְ ֵיׁש ּבְ א ִמי ׁשֶ ּּבָ ּ ּ רוך הוא אֹוֵמר ', ּ ְּוַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ
ַתְלמוד, לֹו ִני הֹוִאיל ְוִנְתַעַסְקָת ּבְ ּּבְ ּ ֶמְרָכָבה, ּ ָּצִפיָת ּבַ ִלי, ּ ֵגאות ׁשֶ ָּצִפיָת ּבַ ּּ ,

ַת ַעת ׁשֶ ׁשְ עֹוָלם ֶאָלא ּבִ ֵאין ֲהָנָאה ִלי ּבָ ּׁשֶ ִבים ְועֹוְסִקים ּ ְלִמיד ָחָכם יֹוׁשְ
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יִטים וְמִציִצים ְורֹוִאים ְוהֹוִגים ֲהמֹון ַהַתְלמוד ַהֶזה ּוַמּבִ ּ ּ ִּכֵסא ְכבֹוִדי , ּּ ּּ
ֵּהיָאך עֹוֵמד ְוכו ַמל ֵהיָאך עֹוֵמד ְוכו', ְ ַּחׁשְ ָרק ֵהיָאך עֹוֵמד ְוכו', ְ ּּבָ ְּכרוב ', ְ ּ

ּוְגדֹוָלה ִמֻכָלם', ְּוכו ּ ֹּפְרַני ְוַעד ָקְדָקִדי ְוכוִּמִצ, ּ ְּוִכי לֹא ֶזה הוא ֲהָדִרי ֶזה ', ּ
ּהוא ְגֻדָלִתי ֶזהו ֲהַדר ָיְפִיי ּּ ַני ַמִכיִרין ֶאת ְכבֹוִדי ְוכו, ּ ּבָ ּׁשֶ ּ ּ'.  

ִא ִדְבֵרי ַהַתּנָ ֵפרוׁש ַאף ּבְ ֲּהֵרי ְמבָֹאר ּבְ ֵאין ָהָאָדם יֹוֵצא ְיֵדי , יםּ ׁשֶ
ֵעֶסק  ָנה ְוָהַאָגָדה ְוַהַתְלמוד חֹוָבתֹו ְלַגְמֵרי ּבְ ׁשְ ְקָרא ְוַהּמִ ַּהּמִ ּ ּ

ְלַבד ִסְתֵרי תֹוָרה , ּבִ ָכל ְיָכְלתֹו ּבְ ֶּאָלא הוא ְמֻחָיב ַלֲעֹסק ּבְ ּ ּּ ּ
ָבה ה ֶמְרּכָ ָרא , ּוְבַמֲעׂשֵ ּבָ רוך הוא ִמָכל ַמה ׁשֶ ִּכי ֵאין ֲהָנָאה ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּּ ְּ ּ

עֹוָלמֹו ָניו ְל, ּבְ ְהיֹות ּבָ ָרֵזי ַהתֹוָרהַרק ּבִ ַּמָטה עֹוְסִקים ּבְ ְּלַהִכיר ְגֻדָלתֹו , ּ ּ ּ
ֵטי ַהתֹוָרה וְבִספוֶריָה וְבִדיֶניָה וְבִמְצוֹוֶתיָה. ְּוָיְפיֹו וַמֲעָלתֹו ְפׁשָ ִּכי ּבִ ּ ּ ּּ ּ ּ ,

ָטם ְהיֹוָתם ִכְפׁשָ ֶהם ׁשום ֶהֵכר ִויִדיָעה ֵליַדע ֶאת ּבֹוְרָאם , ּּבִ ֵּאין ּבָ ּ
ַרך ֵאין ַהַדַעת סֹוְבָלם ְוָכל ַּאְד, ְִיְתּבָ ֶהם ִמְצוֹות ְוֻחִקים ׁשֶ ה ֵיׁש ּבָ ַּרּבָ ּ

ָרֵאל ְואֹוְמִרים ָלֶהם ִּכי ַמה ַהתֹוָרה ַהזֹאת , ֻּאמֹות ָהעֹוָלם מֹוִנין ֶאת ִיׂשְ ּ ּ
ר ִצָוה ֱאלֵֹקיֶכם ֶאְתֶכם ִלים, ֲּאׁשֶ ְרִאין ְכִחידֹות וְמׁשָ ּנִ ְּדָבִרים ׁשֶ ּ ִּלַקח , ּ

ַעל ְיֵדי ֵכן ֶּקֶרן ָפָרה ָנה ְוַאֶתם אֹוְמִרים ׁשֶ יֹום רֹאׁש ַהׁשָ ּ ְוִלְתֹקַע ּבֹו ּבְ ּּ
ָטן ָהרוָחִני ַהְמַקְטֵרג ָהֶעְליֹון ִמְתָעֵרב ְּוַכיֹוֵצא ִמְדָבִרים ֵאלו ִכְמַעט , ּׂשָ ּ ּ ּ ּ

ּוִבְפָרט ְפָרֵטי ִדיֵניֶהם, ֹּרב ִמְצוֹות ַהתֹוָרה ּ ֶכל סֹוְבָלם, ּ ֵּכן ְוִאם . ֵּאין ַהׂשֵ
ֵּהיָכן הוא ֲהַדר ַהתֹוָרה ְוָיְפָיה וְגֻדָלָתה ּ ּ ּּ ֶזה ֶנֱאַמר . ּ ְּוַעל ַכיֹוֵצא ּבָ - לה וִּאיֹוב(ּ

ִּאם ָצַדְקָת ַמה ִתֵתן לֹו ְוִאם ָחָטאָת ַמה ִתְפָע: ")ז ּ ּ ָכר , "ל ּבֹוּ ִּכי ַהׂשָ ּ
ר ֲעֵליֶהם הוא ְלך ְלַבְדך ְָוָהעֶֹנׁש ֲאׁשֶ ָּ ּ.  

סֹודֹות  ַּהתֹוָרה וְבֵעֶסק ַכָוַנת ַהִמְצוֹותָאְמָנם ּבְ ּּ ּ ַעל ֶזה ֶנֱאַמר , ּ
ֵהֶפך טֹוָבה ֶנֱאַמר , ְּבְ ְּתִהִלים(ִּאם ּבַ ְּתנו עֹז ֵלאלֹ:) סח להּ ָרָעה , יםִקּ ְוִאם ּבְ

י: ") לב יחְּדָבִרים(ֶנֱאַמר  ּצור ְיָלְדך ֶתׁשִ ָ ְעָיה(ְוֶנֱאַמר , "ּ ְּוָיְצאו ְוָראו : ") סו כדְיׁשַ ּ
ִפְג יּבְ ִעים ּבִ ים ַהפׁשְ י ַדְיָקא, "ֵּרי ָהֲאָנׁשִ י ַמָמׁש ִכְבָיכֹול, ְולֹא ִלי, ּּבִ ּּבִ ּ .

ִלּבֹו ר ָנַגע ֱאלִֹקים ּבְ ּוְדָבַרי ֵאלו ְמבָֹאִרים ַלֲאׁשֶ ּּ.  

ָכתוב ְלֵעיל ְּוֶזה סֹוד ַמה ׁשֶ ּ ּ ָנה וַבַתְלמוד ִנְקָרא , ּ ִמׁשְ ִּכי ַהקֹוֵרא ּבַ ּּ ּ ּּ
ֵמׁש  ל ְפָרסֶּעֶבד ַהְמׁשַ ָחְכַמת , ֶּאת ַרּבֹו ַעל ְמַנת ְלַקּבֵ ֵאין ֵכן ּבְ ַּמה ׁשֶ ּ

ִּכי הוא ְמַתֵקן ִכְבָיכֹול ְונֹוֵתן עֹז ְוכַֹח ְלַמְעָלה, ָהֱאֶמת ּּ ְּוֶזהו ִנְקָרא , ּ
ִלי ָסֵפק ָמה ּבְ תֹוָרה ִלׁשְ ּעֹוֵסק ּבַ ּ.  
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ֵדי ׁשֶֶּאָלא , ְולֹא עֹוד לֹא ִנְבָרא ָהָאָדם ֶאָלא ּכְ ּׁשֶ ִּיְלמֹד ָחְכַמת ּ
ָלה ְצוֹות , ַּהַקּבָ ְתִחָלה ַעל ְיֵדי ַהּמִ ִיְהֶיה גופֹו ָנִקי ּבִ ָצִריך ׁשֶ ֶּאָלא ׁשֶ ּּ ּ ּ ְ ּ

יֹות ֲעׂשִ ָכל ַתְכִליָתן ְלָדָבר ֶזה ְוֵהם ֻמְכָרִחים ַעל ָכל ָפִנים,ַּהּמַ ּ ׁשֶ ּ ְוַאַחר , ּּ
ְקֵראת  ָמה ַהּנִ ׁשָ ָּכך תוַכל ַהּנְ ּ ְ ם ִנׁשְ"ּ גוף ַהֶזה"ַמת ָאָדםֵּנר ַהׁשֵ ּ ְלָהִאיר ּבַ ּ ּ ,

ית ְזכוִכית וְמִאיָרה ׁשִ תוָנה תֹוך ֲעׁשָ ר ַהּנְ ַּכּנֵ ּ ְּ ּ ְּונֹוֶתֶנת לֹו כַֹח ְלָהִבין ִסְתֵרי , ּ
ך י ֹחׁשֶ ְַהתֹוָרה וְמַגָלה ֲעֻמקֹות ִמּנִ ּ ּ ּ ּ.  

ָלא ְיִדיָעה   )יח ל ַמאן ְדָאֵזיל ְלַההוא ָעְלָמא ּבְ ּּכָ ַאף ַעל , ּ
ב יִאין יתִאּ ְדּגַ יה עֹוָבִדין ָטִבין ַסּגִ ל ַתְרֵעי , ּּבֵ ַּמְפִקין ֵליה ִמּכָ ּ

ְּדַההוא ָעְלָמא ִתיב ִאם לֹא ֵתְדִעי ָלך , ּ ָתא ֲחֵזי.'ְּוכו ּ ְַמה ּכְ

ים ׁשִ ּנָ ָפה ּבַ ָלא ְיִדיָעה, ַהּיָ ַלת , ִּאם ַאְנְת ַאְתָיא ּבְ ְּוָלא ִאְסַתּכְ
ָחְכָמה ְּוָלא ְיַדְעְת ָרִזין ְדַעְלָמא , אַּעד ְדָלא ָאִתית ְלָהָכ, ּבַ

ב, ִּעיָלָאה ים ַאף ַעל ּגַ ׁשִ ּנָ ָפה ּבַ ְּדַאְנְת ַהּיָ ִמְצוֹות ּ ים  ּבְ ּוְבַמֲעׂשִ
ַדי ְלֵמיַעל ָהָכא טֹוִבים   ְְצִאי ָלך ֵּלית ַאְנְת ּכְ

ָאַמר ַהָכתוב  ְּוֶזה סֹוד ַמה ׁשֶ ּ ְּתִהִלים(ּ ָרה ": )יט ט ּ ם ּבָ ֵ ִמְצַות ַהּשׁ
ֵהם ,"ת ֵעיַנִיםְמִאיַר ּ רֹוֶצה לֹוַמר ְלָהִבין ִסְתֵרי תֹוָרה ַעל ָיָדה ׁשֶ ּ

יִרים ַעל ָפסוק ,ַּתְכִלית ַהּכֹל יר ַהׁשִ זַֹהר ׁשִ ְזַכר ּבְ ּ ַכּנִ ּ ּ ּ יִרים(ּ יר ַהׁשִ )  א זּׁשִ

י ְוכו ָאֲהָבה ַנְפׁשִ ַּהִגיָדה ִלי ׁשֶ ִל' ּ ַתּדְ ִמׁשְ ל ִאינון ּדְ ַּזָכִאין ּכָ   ְלִמְנַדעןיּ
ָחְכְמָתא ְדָמאֵריהֹון ִליןיְּוִאינון ָיְדִע, ּבְ ּ וִמְסַתּכְ ָרִזין ִעיָלִאיןםּ  ,ּ ּבְ

ר ָנׁש ּכַ ּבַ ִגין ּדְ ל , ָנֵפיק ֵמַהאי ָעְלָמא דּבְ יה ּכָ ַהאי ִאְסַתְלקו ִמּנֵ ּּבְ ּ ּּ
יִני ַעְלָמאםּדִ ִמְתַפְתָחא, ְוָלא עֹוד.  ּדְ ֶּאָלא ּדְ ּ ֵּליה ְתֵריַסר ַתְרֵעי ן ּ ּ ּ

הוּדַ ָכל ָחְכְמָתא ִעיָלָאה ַתְלָייא ּבְ ֲּאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא ּדְ ּ ּ.  

רוך הוא ָחִק, ְוָלא עֹוד ַהָקדֹוׁש ּבָ ֶּאָלא ׁשֶ ְּ ּ ַההוא פוְרִפיָראיּ ּק ֵליה ּבְ ּּ ּ ּ ,
ְּדָכל ְדיֹוְקִנין ְגִליִפין ַתָמן ּ ּ ּ ַהאי ָעְלָמא וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּ ּּבְ רוך , ּ ְְוַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ

ָעא אּהו ַתְעׁשְ ַגן ֵעֶדן ִּאׁשְ יה ּבְ ַעְלָמא ָדא , ְּוַאְחֵסין ְתֵרין ָעְלִמין, ּּבֵ
  .ְוַעְלָמא ְדָאֵתי

ָּחְכְמָתא ְדִאְצְטִריך ֵליה ְלַבר ָנׁש ָרִזין , ְ ַּחד ְלִמְנַדע וְלִאְסַתָכָלא ּבְ ּ ּ
ְּדָמאֵריה ְּוַחד ְלִמְנַדע ֵליה ְלגוֵפיה. ּ ּ ְתמֹוְדָעא ֵמָא, ּ ּוְלִאׁשְ ְְוֵאיך  ּן ִאיהוּ

ְּוִתיקוָנא ְדגוָפא ֵהיַאך ִאְתַתַקן ,ִּאיהו ּּ ְ ּ ִדיָנא . ּ ְּוֵהיַאך ִאיהו ַזִמין ְלֵמיַעל ּבְ ּ ְ

ַּקֵמי ַמְלָכא ְדכֹוָלא ּ ָמִתין, דְוַח .ּ ָרִזין ְדִנׁשְ ְּלִמְנַדע וְלִאְסַתָכָלא ּבְ ּ ּ ַמאן . ּ
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ִּאיהו ַהִהיא ֶנֶפׁש ְדֵביה ּל ָמה ַאְתָיא ְלַהאי גוָפא ְוַע, ּוֵמָאן ַאְתָיא, ּּ
ֵבי, ְּסרוָחה ְּדיֹוָמא ָכאן וָמָחר ּבְ ּ   . ִקְבֵריּהּ

ַהאי ָעְלָמא ְּוַחד ְלִמְנַדע וְלִאְסַתָכָלא ּבְ ּ יה ּ ְּדִאיהו ּבֵ ּ ְוַעל ַמה , ּ
ִּאְתַתַקן ְתמֹוַד, ּוְלָבַתר. ּ ָרִזין ִעיָלִאין ְלִאׁשְ ּּבְ ְּוָכל ָדא ִיְסַתַכל . ע ְלָמאֵריּ ּ ּ

ּר ָנׁש ִמגֹו ְנִהירו ְדאֹוַרְייָתאּבַ ּ ּ.  

ָלא ְיִדיָעה, ָּתא ֲחֵזי ָאֵזיל ְלַההוא ָעְלָמא ּבְ ל ַמאן ּדְ ַּאף ַעל ַגב , ּּכָ
יה עֹוָבִדין ָטִבין ַסִגיִאין ִאיתּדְ ּּבֵ ל ַתְרִע, ּ ַּמְפִקין ֵליה ִמּכָ ַההוא יןּ ּ ּדְ

ִתיב,ָּתא ֲחֵזי .'ְּוכו ָעְלָמא יר ַהׁשִ(  ַמה ּכְ ְם לֹא ֵתְדִעי ָלך ִא: ) א חיִריםּׁשִ

ים ׁשִ ּנָ ָלא ְיִדיָעה, ַּהָיָפה ּבַ ָחְכָמה, ִּאם ַאְנְת ַאְתָיא ּבְ ַלת ּבַ , ְּוָלא ִאְסַתּכְ
ָלא ָאִתית ְלָהָכא ְּוָלא ְיַדְעְת ָרִזין ְדַעְלָמא ִעיָלָאה, ַעד ּדְ  ַּאף ַעל ַגב, ּ

ים ׁשִ ּנָ ַאְנְת ַהָיָפה ּבַ ּּדְ ִמְצוֹות ּ ים טֹוִביםּו ּבְ ַד ְבַמֲעׂשִ י אֵּלית ַאְנְת ּכְ
  .'ְּוכו ְְצִאי ָלך ְלֵמיַעל ָהָכא

ת ְפקוֵדי  ָפָרׁשַ ַּגם ּבְ ּ א :  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו.)ַּדף רמז(ּ ַּהאי ֵחיָוָתא ַקִדיׁשָ
יה ְמָתא ַסְלָקא וָמָטאת ְלַגּבֵ ַּקְייָמא ַכד ִנׁשְ ּ ּ ּ ָרָזא , ּ ַאל ָלה ּבְ ְּכֵדין ׁשָ ּ

ְּדָחְכְמָתא ְד ק, ָּמאֵריהּ ּוְכפום ַהאי ָחְכְמָתא ְדָרִדיף ֲאַבְתָרה ְוַאְדּבַ ּ ָהִכי , ּּ
ַּיֲהֵבי ֵליה ַאְגֵריה ק. ּ ָקא ְוָלא ַאְדּבַ ָּדֵחי ֵליה ְלַבר, ְוִאי ָיִכיל ְלַאְדּבְ ְוָלא , ּ

ְכִסיפו, ַעְייָלה ְטִמירו ּבִ ְּוַקְייָמא ְתחֹות ַההוא ֵהיָכָלא ּבִ ּ ּ ּ ְוַכד ַנְטֵלי , ּ
ָרִפים ִדְתחֹוָתה, ַּפְייהוַּגְד ִּאיּנון ׂשְ ַגְדַפְייהו, ּּ י ּבְ ְטׁשֵ ְּכֵדין ֻכְלהו ּבַ ּ ּ ּ ּ ,

ְּואֹוְקדון ָלה ְוכו ּ ָכל יֹוָמאֲאֵרַו. 'ּ   .ְנִהיַרת ְוָלא ְנִהיַרת, ּי ִאְתָדָנת ּבְ

ְּוַאף ַעל ַגב ְדעֹוָבִדין ָטִבין ִאית ֵליה ּ ִגין, ּ ַההוא  ּבְ ְּדֵלית ַאְגָרא ּבְ ּ
ָחְכְמָתא, ְלָמאָע ַתְדֵלי ּבְ ְּכִאיּנון ְדִמׁשְ ּּ ּ יָקָרא ְדָמאֵריהֹון, ּ ְּלִאְסַתְכָלא ּבִ ּ ּ ,

יעוָרא ְלַאְגָרא ְּדִאיּנון ְדַיְדֵעי ָחְכְמָתא, ְּוֵלית ׁשִ יָקָרא ְדָמאֵריהֹון, ּּ ַעד . ּּבִ
  .ָּכאן ְלׁשֹונֹו

ְר תֹוֵמם ָהָאָדם ּבִ ְּוֵאין ָסֵפק ִכי ִלְכאֹוָרה ִיׁשְ ָכתוב ְלֵעיל ּ ּאֹותֹו ַמה ׁשֶ ּ ּ
ֵני ַהַמֲאָמִרים ְדַאף ַעל ַגב  ׁשְ ּּבִ ּ ּיה עֹוָבִדין ָטִבין ַסִגיִאיןֵלִאית ְּדּ ַמְפִקין , ּ

ָכל יֹוָמא ֵּליה ִמָכל ַתְרָעא ְדַההוא ָעְלָמא ְוִאְתָדַנת ּבְ ּּ ּּ ִכיל .ּ ּ ָאְמָנם ַהַמׂשְ ּ
ן ַזַכאי ן יֹוָחָנן ּבֶ ִדְבֵרי ַרּבָ ִא ַרּבָ,ּּבְ ל ַתּנָ ָנהּן ׁשֶ ֵעת ,ים ָמאֵרי ִמׁשְ ָראוהו ּבְ ּ ׁשֶ ּ

ָהָיה ּבֹוֶכה ֵני ְדָרִכים ְולֹא ָהָיה יֹוֵדַע ,ְּפִטיָרתֹו ׁשֶ ֵיׁש ְלָפָניו ׁשְ יב ׁשֶ ּ ְוֵהׁשִ ּ
ֵאיֶזה ֶדֶרך מֹוִליִכים אֹותֹו ְּבְ ַמֶסֶכת ֻסָכה ִסְפרו ָעָליו ְגדֹולֹות ,ּ ּ וּבְ ּ ּּ ּּ



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]498[                   אֹור

יַחְוִנְפָלאֹות ְוָאְמר לֹא ִהּנִ ּו ָעָליו ׁשֶ ָנה ְולֹא ַתְלמוד ּ ּ לֹא ִמְקָרא ְולֹא ִמׁשְ ּ
יַחת ְדָקִלים ְוכו' ְּוכו ה ֶמְרָכָבה ׂשִ ּוַמֲעׂשֵ ּּ   .ְּוִעם ָכל ֶזה ָהָיה ִמְתָיֵרא' ּ

ר ׁשוְפֵריה ֵמֵעין ׁשוְפֵריה ְדַיֲעקֹב ָאִבינו  הו ֲאׁשֶ י ַאּבָ ַרּבִ ַּגם ָמִצינו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ָמתֹו ּבֹוָעָליו ַה ר ִנׁשְ לֹום ְכִפי ֶקׁשֶ ּׁשָ ְגָמָרא ִכי ָעָליו ֶנֱאַמר .ּ ּ ְוָאְמרו ּבַ ּ ָזֵקן "ּ

ּוְנׂשוא ָפִנים ּ הו"ּ י ַאּבָ ּ הוא ָהרֹאׁש ָדא ַרּבִ ִאים ָפִנים ְלדֹורֹו ,ּּ ָהיו נֹוׂשְ ּ ׁשֶ ּ
ַמִים ׁשָ ֲעבורֹו ּבַ ּּבַ ַעת ְפִטיָרתֹו ,ּ ׁשְ ְּרִתי ְלִריק ַוֲאִני ָאַמ"ּ ְוָהָיה אֹוֵמר ּבִ

ָּיַגְעִתי ְלתֹהו ְוֶהֶבל כִֹחי ִכֵליִתי ּ ּ ֶכל ִיְתַמה ִמְדָבִרים ֵאֶלה ,"ּ ַעל ׂשֵ ּ ְוָכל ּבַ ּ ּ
ְּולֹא יוְבנו ָכַתְבִתי ְלַמְעָלה ִעְנַין ֶהְפֵרׁש ֵעֶסק ַהתֹוָרה ,ּ ָמה ׁשֶ ּ זוָלִתי ּבְ ּ ּ ּ
ֶטיָה ְפׁשָ ר ִהיא ,ּבִ ֵהם תֹוַרת ָהעֹוָלם ַהֶזה ֲאׁשֶ ּ ׁשֶ ל ּ ֶּהֶבל ִלְפֵני תֹוָרתֹו ׁשֶ

א ְוֶזה סֹוד  יַח ְותֹוַרת ָהעֹוָלם ַהּבָ ְּלתֹהו ְוֶהֶבל כִֹחי ִכֵליִתי"ָמׁשִ ּ ּ."  

ֵבאור ָכל ַהַמֲאָמִרים ָהֵאלו אִתי ְלַהֲאִריך ּבְ ְּוִאלו ּבָ ּ ּּ ּּ ּ ּ ִיְכֶלה ַהְזַמן ,ְ

ְּוֵהָמה לֹא ִיְכלו ֶדֶרך ְקָצָרה.ּ ְ ָאֵכן נוַכל ְלָהִבין ּבְ ְזַכר ְלֵעילּ ּ ְכִפי ַהּנִ ַכר ,ּ ּ ִכי ׂשְ
עֹוָלם ַהֶזה וְבַגן ֵעֶדן ָהָאֶרץ ִטִיית ִהיא ּבָ ִּמְצוֹות ְותֹוָרה ַהַפׁשְ ּ ּ ַהָאְמָנם  ,ּ

ִפי ְיָכְלתֹו  ַיֲעסֹק ָהָאָדם ּכְ ר ַעד ׁשֶ ְּלֵמיַעל ְלָעְלָמא ִעָלָאה ִאי ֶאְפׁשָ ּ ּ
ָחְכַמת ַהזֹ יג ָידֹו ּבְ ר ַתּשִׂ ִפי ֲאׁשֶ ּּכְ ל ,ַהרּ ֵדין ַמְפֵקי ֵליה ִמּכָ ּ ְוִאי לֹא ּכְ

ים  ִמְצוֹות וְבַמֲעׂשִ ִאיִהי ָיָפה ּבְ ָעְלָמא ִעָלָאה ַאף ַעל ַגב ּדְ ַּתְרִעין ּדְ ּּ ּ
  .טֹוִבים

ַגן ֵעֶדן ָהַאְרִצי ָאִרים ְלַמָטה ּבְ ֶפׁש ְוָהרוַח ִנׁשְ ְּוָלֵכן ֵחֶלק ַהּנֶ  ָאְמָנם ,ּ
ִהיא ֶחְלָקה  ָמה ׁשֶ ׁשָ סֹודֹות ַהתֹוָרהַּהּנְ ת ְוִאתֹוְקַדת ְלַבר ,ּּבְ ּ ֶנֱעֶנׁשֶ

ְזַכר ְלֵעיל ֵּמֵהיָכִלין ִעיָלִאין ְדַגן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון ַכּנִ ּ ּ.  

ָאְמרו ְמָתא ַסְלָקא" :ְּוֶזה ׁשֶ א ַקְייָמא ַכד ִנׁשְ ַּהאי ֵחיָוָתא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ", 
ה אֹו רוָחא"ְולֹא ָאַמר  ַּכד ַנְפׁשָ ְראֹוְתך ַכָמה  ְוָהֵבן ֶזה ְולֹ"ּ ֵהל ּבִ ּא ִתְתּבַ ּ ָ ּ

ִעְנָין ֶזה ַּמַאְמֵרי ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֲחלוִקים ּבְ ּ.  

אור ָרָחב יִרים ּבֵ יר ַהׁשִ ל ׁשִ ה ָהָיה ָצִריך ַהַמֲאָמר ׁשֶ ְּוִהּנֵ ּ ּ  ֲאָבל ִמי ,ְ
ַער ׁשַ ִחּבוֵרנו ֶזה וִבְפָרט ּבְ ַיֲעֹסק ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ַער ַהִג' חּ ׁשַ ְּלגוִלים יוַכל ְלָהִבין ּ ּבְ ּ ּ

ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה .ֶּאת ְדָבָריו ּ וְכָבר ִנְרַמז ָכל ֶזה ַגם ּבְ ּּ ּ
ים ִמְדָרׁשִ ִמְדָרׁש ,ּּבַ א ְוֵכן ּבְ ת ִכי ִתׂשָ ה ָפָרׁשַ מֹות ַרּבָ ׁשְ ָכתוב ּבִ ּ וְכמֹו ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ

א ַעל ָפ ת ִכי ִתׂשָ ָפָרׁשַ ַּתְנחוָמא ּבְ ּ ּּ ָיְסִדי"ּסוק ּּ  ְוַגם "ָאֶרץ ֵאיפֹה ָהִייָת ּבְ
ַּעל ָפסוק  ַצְלֵאל"ּ ם ּבְ ׁשֵ ם ּבְ ְּראו ְקָרא ַהׁשֵ ּ ִכי ָכל ַהַצִדיִקים ְוָכל ,'ּ ְוכו"ּ ּ ּ ּ
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ל ָאָדם ָהִראׁשֹון גופֹו ׁשֶ ָרֵאל ְתלוִיים ּבְ ֵאי עֹוָלם ִמֶזַרע ִיׂשְ ּּבָ ּ ּ גופֹו ,ּ ּ ֶזה ּבְ
רֹאׁשֹו ְוֶזה ּבְ ַצָוארֹו ְוכוְוֶזה ּבְ ָּאְזנֹו ְוֶזה ּבְ ָפׁשֹות  ְְוֵכן ַעל ֶדֶרך' ּ ֶּזה ָכל ַהּנְ

ָמתֹו ִנׁשְ מֹות ּבְ ׁשָ רוחֹו ְוָכל ַהּנְ ַנְפׁשֹו ְוָכל ָהרוחֹות ּבְ ְּתלויֹות ּבְ ּ ּ ּ.  

ל ָאָדם ָהִראׁשֹון ָכלול ֵמַר גופֹו ׁשֶ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ ּּ ה "ָסׁשְּח ֵאיָבִרים ו"ַמּ
ה ַר,ּ ֵכן ַנְפׁשֹו,ִּגיִדים ֵיׁש ּבָ תֹוָרה ׁשֶ ָמתֹו ַגם ֻכָלם ְתלוִיים ּבַ ּ רוחֹו ְוִנׁשְ ּ ּּ ּ ּ ּ ח "ַמּּ

ה ו ָאְמרו "ָסׁשְִּמְצוֹות ֲעׂשֵ ר ֶזה סֹוד ַמה ׁשֶ ה ֲאׁשֶ ּה ִמְצוֹות לֹא ַתֲעׂשֶ ּ ּ
ַמאי ֲהָוה:ַּרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה י ְפלֹוִני ֲאבוך ּבְ ְ ָאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ָזִהיר  ּּ

  .'ּכוְו

ַמה  יִרים ּבְ יר ַהׁשִ ׁשִ ְּוֶאל ֶזה ָרְמזו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַהַמֲאָמר ַהֶזה ּבְ ּּ ּ
ָאְמרו  ּׁשֶ ְּוַעל ָמה ָאְתָיא ְלַהאי גוָפה ְסרוָחה"ּ ּ ּ ַגם ָכל ָהעֹוָלמֹות ,'ּ ְוכו"ּ ּ

ִחיַנת ָאָדם ֶאָחד ָכלול ִמַתְרָי ֻּכָלם ֵהם ּבְ ּ ּ מֹו ּ וְכ,ג ֵאיָבִרים ְוִגיִדים"ּּ
ָמִצינו ַכְנֵפי ָהָאֶרץ ּׁשֶ ַמִים, ֵעין ָהָאֶרץ,ּ ַטּבור ָהָאֶרץ,ּּ ּ ְוַכיֹוֵצא ,ּ ֵלב ַהׁשָ

ֵאלו ּּבְ ת תֹוְלדֹות ,ּ ֵריׁש ָפָרׁשַ ת ַהזַֹהר ּבְ ָפָרׁשַ ְזַכר ּבְ ּ ְוַכּנִ ּ ּ  ְוֶזה .)ַּדף קלד(ּ
יה : ְלׁשֹונֹו ְייָפא ְדָקְייָמא ּבֵ ְייָפא ְוׁשַ ֵּלית ָלך ָכל ׁשַ ּ ּ ַבר ָנׁשְ ְּדָלא ֲהֵוי , ּבְ

ָעְלָמא ִרָיה ּבְ ְייִפין. ְּלֳקְבֵליה ּבְ ְּדָהא ְכָמה ְדַבר ָנׁש ִאיהו ִמְתַפִליג ׁשַ ּ ּ ּ , 'ְּוכו ּ
ְייִפין, ָהִכי ָנֵמי ַעְלָמא ְייִפין ׁשַ ִרָיין ֻכְלהו ׁשַ ָּכל ִאינון ּבְ ּּ ּ ָּקְייִמין ִאֵלין ַעל , ּּ

ִּאֵלין ְוכו ָכַתְבנו ְלַמְעָלה  ְוֶאל ֶזה ָרַמז ַמ,'ּ ּה ׁשֶ ּ ְּלִמיְנַדע ֵליה ְלגוָפא "ּ ּ
ְתמֹוַדע ַמ ּוְלִאׁשְ   .'ּ ְוכו"ּן ִאיהוּ

יה ְוַעל  ַהאי ָעְלָמא ְדִאיהו ּבֵ ְּוָאַמר עֹוד ְוַחד ְלִמְנַדע וְלִאְסַתְכָלא ּבְ ּ ּּ ּ ּ
ּה ִאְתַתַקןַמ א.ּ יג ַעל ְיֵדי ָטְרחֹוֹו ּבְ ַּפן ִכי ָהָאָדם ָצִריך ְלַהׂשִ ָחְכָמה ְּ  ּבַ

גוף ָהָאָדם ָהֶעְליֹון ֵהיָכן ְרׁשֹו ַוֲאִחיָזתֹו ּבְ ֵיַדע ׁשָ ַּהזֹאת ַעד ׁשֶ ּ רוחֹו ,ּ ּ ְוֵכן ּבְ
ָמתֹו ְפָרטות ֵהיָכן ִעַקר ,ְוַנְפׁשֹו ְוִנׁשְ ִמְצוֹות ַהתֹוָרה ּבִ ּ ְוֵכן ֲאִחיָזתֹו ּבְ ּ ּ

ָאְמרו ּ וּבָ.ֲאִחיָזתֹו ִכיל ַמה ׁשֶ ֶּזה ָתִבין ְוַתׂשְ ּ ּ  ֲּחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכהּ
ין( ִּקדוׁשִ ָנה' אֶּפֶרק  ּ ה ִמְצָוה ַאַחת ְמ:)' יִמׁשְ ִּטיִבין לֹו וַמֲאִריִכין ּ ָכל ָהעֹוׂשֶ

ה ִמְצָוה ַאַחת ֵאין ְמ,ָיָמיו ְונֹוֵחל ֶאת ָהָאֶרץ ֵאינֹו עֹוׂשֶ ִטיִבין לֹו  ְוָכל ִמי ׁשֶ
ִמ.'ְּוֵאין ַמֲאִריִכין ָיָמיו ְוכו יםּ ּבַ ה ַהְמָפְרׁשִ טו ּבָ ָנה ַהזֹאת ִנְתַחּבְ ּׁשְ ּ  ְוַדי ,ּ

ֵאין ַעָתה ְמקֹומֹו ֵבאור ַמֲאָמר ֶזה ׁשֶ ַּעָתה ּבְ ּּ.  

לֹום ִביא ִיְרְמָיה ָעָליו ַהׁשָ ה ַהּנָ א ָכל ַהְפסוִקים ,ְּוִהּנֵ ּבֵ ּנִ ּ ַאַחר ׁשֶ ּ ּ
ְזַכר ֶנָחָמה ְוָאַמר,ַּהּנִ ִּכי ֹכ" :) ד כזִיְרְמָיה( ּ ִסֵים ּבְ ָמָמה ּ ם ׁשְ ּה ָאַמר ַהׁשֵ
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ה ִּתְהֶיה ָכל ְלׁשֹון ְנִתיַנת ַטַעם'ִּכי' ְוָאַמר ,"ָהָאֶרץ ְוָכָלה לֹא ֶאֱעׂשֶ  , ּבִ
ָיא ַאַחת ַהּנֹוֶלֶדת ֵמַעָתה ִעם ָהָאמור ְּוהוא ְכֵדי ְלָתֵרץ ִעְנַין קוׁשְ ּ ּּ ה ,ּ ּ ִכי ִהּנֵ

ה ֵאין ָאָדם'ְלַמְעָלה ָאַמר  יֹוֵדַע ,ֶצה לֹוַמר רֹו',ָרִאיִתי ְוִהּנֵ ּ ֵאין ִמי ׁשֶ
ָחְכָמה ָחְכָמה ,ּבְ ּ ְוִאם ֵכן ֵמַעָתה ָהָאָדם ָפטור וֻמָתר ִמְלִהְתַעֵסק ּבַ ּ ּּ ּּ ּ ּ

ה,ַּהזֹאת ֶלּנָ ה ִויַקּבְ ְיַלְמֶדּנָ ֵאין לֹו ִמי ׁשֶ ל ְוִאם ,ּ ַאַחר ׁשֶ ָלה ְנַקּבֵ  ְוִאם ַקּבָ
ָלה ָּלאו ֵאיך נוַכל ְלַקּבְ ּ ּ ִכי ֵאין ָכך הוא ,ְלׁשֹון ְנִתיַנת ַטַעם ָלֵכן ָאַמר ּבִ,ְ ְ ּ ּ

ַתֲחׁשֹב ָּהִעְנָין ְכמֹו ׁשֶ ְטרוְנָיא ִעם ,ּ א ּבִ רוך הוא ּבָ ּ ִכי ֲהֵרי ֵאין ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ְּ ּ ּ
ִריֹוָתיו ָמָמה ִתְהֶיה ָכל ָהָאֶרץ" ,ּּבְ ם ׁשְ ִּכי כֹה ָאַמר ַהׁשֵ ּ ּּ."  

ר ֲעִתיָדה,ִיְרֶצה ּ ִכי ַאף ַעל ִפי ֲאׁשֶ ֵאין ִמי ּ ָמָמה ּבְ  ָהָאֶרץ ִלְהיֹות ׁשְ
ָחְכָמה ַהזֹאת עֹוֵסק ּבַ ה"ּ ִעם ָכל ֶזה ,ּׁשֶ ם ְצָבאֹות ,"ְוָכָלה לֹא ֶאֱעׂשֶ ּ ִכי ַהׁשֵ ּ

ָכל דֹור ִריד ִכְמַעט ִאיׁש ָרׁשום ּבְ ּהֹוִתיר ָלנו ׂשָ ּ  ְוַאף ,ּדֹור ֵהן ַרב ֵהן ְמַעטָו ּּ
דֹור ַהֶזה ָהַאֲחרֹון  ַּגם זֹאת ּבַ ּ ִריתֹו ִאָתנו ּ ּלֹא ְמָאַסנו ְולֹא ְגָעַלנו ְלָהֵפר ּבְ ּ ּּ ּ

לֹום ִתקוִנים,ָחס ְוׁשָ ָכתוב ּבַ ּ וְכמֹו ׁשֶ ּ ּּ ּ ְזַכר ְלֵעיל ּ ַּכּנִ ְתָרָאה ,ּ ּ ִדְבָדָרא ּבַ
סֹוף יֹוַמָיא ִיְתַפְרְנסון ֵמַהאי ִחּבוָרא וְבִגיֵניה  ּּבְ ּ ּ ּ ּ ָאֶרץ"ּ ּוְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ ּ" 

ת ַוֵיָרא ּ ַכּנִ,'ְוגֹו ֵסֶפר ַהזַֹהר ָפָרׁשַ ְּזַכר ְלֵעיל ַגם ּבְ ּ ּּ ְוַכד : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו .)ַּדף קיח(ּ
ָכָחא  י ַרְבֵיי ְדַעְלָמא ְזִמיִנין ְלַאׁשְ יָחא ֲאִפילו ַהּנֵ ְּיֵהא ָקִריב ְליֹוֵמי ְמׁשִ ּ ּ

ְּטִמיִרין ְדָחְכְמָתא ְוכו ּ'.  

ֲּהֵרי ְמבָֹאר ִכי ַעד ַעָתה ָהיו ִדְב ּ ּ ּ וְבָדָרא ,ֵּרי ָחְכַמת ַהזַֹהר ֶנֱעֶלֶמתּ
ָרֵזי ַהתֹוָרה  ִכילו ּבְ ְתָרָאה ִתְתַגֶלה ְוִתְתַפְרֵסם ָחְכָמה ַהזֹאת ְוָיִבינו ְוַיׂשְ ּּבַ ּּ ּּ ּ ּ ּ ּ
ַגת ַהְפָתִאים  יגו ַהקֹוְדִמים ֵאֵלינו וְבֶזה ִנְסַתְלָקה ַהׂשָ לֹא ִהׂשִ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ ּ

ים ְואֹוְמִרים ִאיְכ ּׁשור ָדֵריַּהַמְקׁשִ יגוָה ,ּ ְלָפֵנינו לֹא ִהׂשִ ּ ְוִאם דֹורֹות ׁשֶ ּּ ּ ּ
ֵּאיך ֵנָדֵעָנה ֲאַנְחנו ּ וְבֶזה ִיָסֵכר ִפיֶהם,ְ ּ ּ.  

ֵאלו ַהדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים  ְּוָאְמָנם ִעם ֱהיֹות ֶזה ָפׁשוט וְמבָֹאר ִכי ּבְ ּ ּ ּּ ּּ
ִּיְתַפְרְנסון ֵמַהאי ִחּבוָרא ְוִתְתַגֶלה ֲאֵליֶהם ַה ּ ּּ ה לֹא ָכל ,ָּחְכָמה ַהזֹאתּ ּ ִהּנֵ

ם ָיבֹוא ְוִיטֹל ָּהרֹוֶצה ִלטֹל ֶאת ַהׁשֵ ּ ִכי ָרֵזי ַהתֹוָרה וְסָתֶריָה לֹא ִיְתַגֶלה ,ּּ ּ ּ ּ ּ
כַֹח ִעיוָנם ַהָחְמִרי ִּלְבֵני ָאָדם ּבְ ָפע ,ּ ַפע ֱאלִֹהי ַהֻמׁשְ ּ לוֵלי ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּ ּ

לוָחיו  ִּמְמרֹום ָקְדׁשֹו ַעל ְיֵדי ׁשְ ִביא ּ ּוַמְלָאָכיו אֹו ַעל ְיֵדי ֵאִלָיהו ַהּנָ ּּ
י ,ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה סֹוף ַהְקָדָמה זֹו ְוָנִביא ְרָאָיה ִמִדְבֵרי ַרּבִ ָבֵאר ּבְ ּנְ ּ ְכמֹו ׁשֶ ּ ּ

ֵסֶפר ַהִתקוִנים לֹום ּבְ ן יֹוַחאי ָעָליו ַהׁשָ ְמעֹון ּבֶ ּׁשִ ּ ּ ּ.  
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ם עֹוד ְרָאָיה ּ ִכי ֹרב ִד,ְלֶזה ְּוַעֵין ׁשָ ן יֹוַחאי ָעָליו ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְבֵרי ָהַרּבִ
יִרים יר ַהׁשִ ֵסֶפר ַהזַֹהר וַבִתקוִנים וְבִמְדָרׁש ׁשִ לֹום ּבְ ַּהׁשָ ּּ ּ ּּ ּ ּ ַהכֹל ִנְגָלה ,ּ

ִביא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוכו ֵּאָליו ַעל ְיֵדי ֵאִלָיהו ַהּנָ ּ ַמת ,'ּ  ְוַעל ְיֵדי ִנׁשְ
ַּהַצִדיִקים ַהִמְתַגִלים ּ ּ ּ ר ֶזה ִעְנַין ִסְפָרא ְדַרְעָיא ּ ָכל דֹור ְודֹור ֲאׁשֶ ּ ֵאָליו ּבְ ּ

ַמת  לֹום ִעם ִנׁשְ ן יֹוַחאי ָעָליו ַהׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֻכָלם ִוכוַח ָהַרּבִ ְּמֵהיְמָנא ׁשֶ ּ ּּ ּ
לֹום ינו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ּמׁשֶ ַהְקָדַמת ֵסֶפר ַהִתקוִנים,ּ ְזַכר ּבְ ּ ְוַכּנִ ּ ּ ּ ם ,ּ ּ ַעֵין ׁשָ

ִני  ַהְקָדַמת ַהׁשֵ אֶֹרך ּבְ ּּבְ ּ ר ַהאי :  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו.)ַּדף יג(ְ ַההוא ִזְמָנא ְדִאְתַחּבַ ּּבְ
יה, ִּחּבוָרא ְּרׁשוָתא ִאְתְיִהיב ְלֵאִלָיהו ְלַאְסָכָמא ִעְמהֹון ּבֵ ּ ּּ ּ ּוְלָכל ָמאֵרי , ּ

ְּמִתיְבָתא ִדְלִעיָלא ְוַתָתא ְּוָכל ֲחָייִלין ְדַמְלָאִכין ִעָל, ּ , ְּוַתָתִאין ִאיןּ
ָמִתין ִעָלִאין ַּצִדיִקיםּ ְדְּוִנׁשְ ַאְסָכמוָתא וְרעוָתא ְוכו, ּ ְּלֶמֱהִוי ִעְמהֹון ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ'.  

ְמעֹון    )יט י ׁשִ י ִיְרְמָיה ִמׁשום ַרּבִ י ִחְזִקּיָה ָאַמר ַרּבִ ָּאַמר ַרּבִ ּ
לֹו ִמּיֹום ל ָהעֹוָלם ּכֻ ן יֹוַחאי ָיכֹול ֲאִני ִלְפֹטר ֶאת ּכָ ּ ַהִדין כוּּבֶ ּ '

ה ְוֵהם ֻמ ֵני ֲעִלּיָ ִּטים ִאם ֶאֶלף ֵהם ֲאִני וְבִני ֵמֶהם ָעָרִאיִתי ּבְ ּ
ַנִים ֵהם ֲאִני וְבִני ֵמֶהם ִּאם ֵמָאה ֵהם ֲאִני וְבִני ֵמֶהם ִאם ׁשְ ּ  

ם  ַגֲאָוה ָובוז ַעל ַהָקדֹוׁש ַמְלַאך ַהׁשֵ ּוָבֶזה ִיָסֵכר ִפי ַהדֹוְבֵרי ָעָתק ּבְ ְ ּ ּ ּּ ּּ
ר ְצָבאֹו לֹום ְוָכל ִסְפרֹו ֵסֶפר ַהזַֹהר ֲאׁשֶ ן יֹוַחאי ָעָליו ַהׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּת ַרּבִ ּ

ֶפֶרק לוָלב ַוֲעָרָבה  ַמֶסֶכת ֻסָכה ּבְ ַתְלמוָדא ִדיָדן ּבְ ַּאף ּבְ ּּ ּ ּ ָאְמרו :)מה ַדף(ּ
ְמ י ׁשִ י ִיְרְמָיה ִמׁשום ַרּבִ י ִחְזִקָיה ָאַמר ַרּבִ ם ָעָליו ָאַמר ַרּבִ ּׁשָ ּ ן ּ עֹון ּבֶ

ּיֹוַחאי ָיכֹול ֲאִני ִלְפטֹר ֶאת ָכל ָהעֹוָלם ֻכלֹו ִמיֹום ַהִדין כו ּ ּ ּ ּ ֵני ' ּ ָרִאיִתי ּבְ
ִּטים ִאם ֶאֶלף ֵהם ֲאִני וְבִני ֵמֶהם ִאם ֵמָאה ֵהם ֲאִני וְבִני ָעֲּעִלָיה ְוֵהם ֻמ ּ ּ

ַנִים ֵהם ֲאִני וְבִני ֵמֶהם ָהיו ּבְ.ֵּמֶהם ִאם ׁשְ ִאּ ִעם ֱהיֹות ׁשֶ ּדֹורֹו ָכל ַהַתּנָ  :יםּ
י יֹוִסי  י ְיהוָדה ְוַרּבִ ֲהָלָכה ְוַרּבִ ָהָיה ֵמִאיר ֵעיֵני ֲחָכִמים ּבַ י ֵמִאיר ׁשֶ ַּרּבִ

ִא י ַתּנָ ֶהם ָראׁשֵ לֹום ְוַכיֹוֵצא ּבָ ָּעָליו ַהׁשָ ּ ּ ְוָחִליָלה ְוָחס ִמְלַהֲאִמין ,יםּ
ַח ֶאת ַעְצמֹו ַאף ִאם ֵאינֹו ֵכן ּבֵ ָהָיה ְמׁשַ תֹוך ,ּׁשֶ ְ ִכי לֹא ָהָיה ִנְכַתב ּבְ ּ ּ

ַּהַתְלמוד וְבִלי ָסֵפק לֹא ִיְסּבֹר ֶזה ֶאָלא ֵאיֶזה ִמין אֹו ֶאִפיקֹורֹוס ּ ּ ּ ּ.  

ה  ית ַרּבָ ְבֵראׁשִ ַּויֹאֶמר ֱאלִֹהים זֹאת אֹות :  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו)ה"ֶּפֶרק ל(ַּגם ּבִ
ִרית ְוגֹו י יוָדן ְל' ַהּבְ ּדֹרֹת ְכִתיב ְוכוְּלדֹורֹות עֹוָלם ָאַמר ַרּבִ י ִחְזִקָיה ' ּ ַּרּבִ

ן  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ל ַרּבִ י ְכֶנֶסת ַהְגדֹוָלה וֵמִביא דֹורֹו ׁשֶ ל ַאְנׁשֵ ּמֹוִציא דֹוָרן ׁשֶ ּּ ּ ּ
י ִחְזִקָיה ָאַמר ֵכן  ּיֹוַחאי ַרּבִ ֵעי ּ ן יֹוַחאי ִאי ּבָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ
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אי  ַּאְבָרָהם ְלִמְקְרֵביה ַעד ַגּבָ א ּ אי ַעד ַמְלּכָ ָנא ִמַגּבָ א ִמָקְרּבְ ְּוָאּנָ ּ
יָחא   .ְמׁשִ

י ְכֶנֶסת ַהְגדֹוָלה ְוַתְכִלית ַמֲעָלָתם  ְּוָהרֹוֶצה ֵליַדע ְזכות דֹור ַאְנׁשֵ ּ ּ ּ
ֶפֶרק ל ִפְרֵקי ֵהיָכלֹות ּבְ ִּיְסַתֵכל ּבְ י ִחְזִקָיה מֹוִציא ,'ּ ּ ְוִעם ָכל ֶזה ָאַמר ַרּבִ ּ

י ְכ ל ַאְנׁשֵ ּדֹוָרם ׁשֶ ְמעֹון ּ י ׁשִ ל ַרּבִ ֶּנֶסת ַהְגדֹוָלה וֵמִביא ַתְחֵתיֶהן דֹורֹו ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ן יֹוַחאי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְזכותֹו הוא ַעְצמֹו לֹא ,ּבֶ ֵאר ַהַטַעם ִכי ּבִ ם ּבֵ ּ ְוׁשָ ּ ּ ּ

ֵמיה ְדֵאִלָיהו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ם ִמׁשְ ְזַכר ׁשָ ת ַכּנִ ִּנְרֲאָתה ַהֶקׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ְמעֹוןָאַמר  )כ י ׁשִ י ֲעִקיָבא ְלַרּבִ ֲאִני ובֹוַרֲאך : ַרּבִ ָ ַדּיֶך ׁשֶ ָּ ּ
ך יִרין ֶעְרְכּ   ַָמּכִ

ְלִמי ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ַתְלמוד ְירוׁשַ ַּגם ִאיָתא ּבְ ּ י ֲעִקיָבא : ּ ָאַמר ַרּבִ
ך יִרין ֶעְרְכּ ֲאִני ובֹוַרֲאך ַמּכִ ֶיך ׁשֶ ְמעֹון ּדַ י ׁשִ ְָלַרּבִ ָ ָּ   .ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו. ּ

ֵריׁש  ה ּבְ ָאְמָרם ִכי ִהּנֵ ה ַעל ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ ה ֵיׁש מֹוִציֵאי ִדּבָ ְּוִהּנֵ ּ ּ
ַּהְקָדַמת ַהִתקוִנים  ּ ּ ַדף ב(ּ ל אֹותֹו ָאמֹוָרא :)ּבְ ם ַההוא ַמֲאָמר ׁשֶ ּ ָכַתב ׁשָ ּ
ה ּבַ ָהָיה ִנְקָרא ַרּבָ ֲחָדא ְסִפיְנָתא ַוֲחָזא ַחׁשֶ ר ָחָנה ַדֲהָוה ָקֲאַזל ּבַ ּר ּבַ ד ּ

ִּצפֹור ְוכו ּ'.  

ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא  ת ִפְנָחס ּבְ ָפָרׁשַ ְוָהא :  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:)ַּדף רפג(ְּוֵכן ּבְ
ר ָחָנה ְוכו ִּאְתַמר ְדִאיהו ַצְפָרא ְדַבר ּבַ ּּ ה ִפְנָחס ' ּ ָפָרׁשָ ם ּבְ  :)ו"ַּדף רי(ּעֹוד ׁשָ

ן ְפָדת ָהָאמֹוָרא ְוָכֵאֶלה י ֶאְלָעָזר ּבֶ ִּעְנַין ַרּבִ ה , ַרּבֹותּ ּ וִמי ֶפִתי ָיסור ֵהּנָ ּּ
לֹום ֵהם  ן יֹוַחאי ָעָליו ַהׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִגיַח ְוִיְרֶאה ִכי ָכל ִדְבֵרי ָהַרּבִ ַּיׁשְ ּ ּּ ּ

מֹות ַהֲחָכִמים ֵעיָניו ָכל ִנׁשְ רוַח ַהקֶֹדׁש ְוָהָיה רֹוֶאה ּבְ ּּבְ ּ  ַאף אֹוָתם ,ּ
ְראֹות ה .ָהֲעִתיִדים ְלִהּבָ ְבַרְיּ ְוַכַמֲעׂשֶ ָמֵעאל ּבִ י ִיׁשְ ֵאַרע ַגם ְלַרּבִ ּׁשֶ תֹות ּ

ם,ְּדִפְרֵקי ֵהיָכלֹות ן ַזַכאי ָעָליו .ּ ַעֵין ׁשָ ן יֹוָחָנן ּבֶ ּ ְוֶזה ַגם ֵכן ִעְנַין ַרּבָ ּ ּ
לֹום יַח,ַּהׁשָ לֹא ִהּנִ ָאְמרו ָעָליו ׁשֶ ּ ׁשֶ ָנה ְוכוּ ּ ִמְקָרא וִמׁשְ ֵיי ' ּ ַּוֲהָויֹות ְדַאּבַ

א ִעם ׁשֶ ך.ָּהיו ָאמֹוָרִאיםְוַרּבָ ים ִלּבְ ְדָבִרים ֵאלו ָ ְוׂשִ ְּוָהֵבן ּבִ ּ.  
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ֵלא ָהָאָדם ִמֶזה   )כא ן ,ְּוַאל ִיּפָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ י ִעם ֱהיֹות ׁשֶ  ּכִ
ִא ַתּנָ ּבַ זֹוּיֹוַחאי ַאֲחרֹון ׁשֶ י ְדָבִרים ֵאלו ,ים ָזָכה ְלַמֲעָלה ּכָ ּ ּכִ ּ ּ

ל עֹוָלם ְבׁשֹונֹו ׁשֶ מוס ּ ֵאין ְרׁשות ,ּכִ ה ְלָפֵרׁש ִעְנָיָנם ַהּכָ ּפֶ ּּבַ
ְּוֶהָחתום ֶאְצֵלנו ּ  

א  ן יֹוַחאי ַעְצמֹו וְבִאְדָרא ַרּבָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּוְזכֹר ָנא ַמֲאַמר ַרּבִ ּ
ת ָנׂשא  ָפָרׁשַ ְמעֹון:  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:)ב"ַּדף קל(ּבְ י ׁשִ ן יֹוַחאי ָאַמר ַרּבִ ֻּכְלהו , ּבֶ ּ ּ
אְּדַא, ּּבוִציִנין ַחְבִרין ַהאי ִעְזָקא ַקִדיׁשָ ַמָייא . ְּתָיין ּבְ ַאְסַהְדָנא ָעַלי ׁשְ

ִּעיָלָאה ְדִעָלִאין א ִעָלָאה ְדִעָלִאין, ּּ ְּוַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּּ ָתא. ּ ַּדֲאָנא ָחֵמי ַהׁשְ ּ ,
ר ָנׁש ה ִזְמָנא ִתְנָייָנא ְלטוָרא , ַּמה ְדָלא ָחָמא ּבַ ִּמיֹוָמא ְדָסִליק מֹׁשֶ ּ ּ ּ

א ַתִקיָפא, ֲּאָנא ֲחֵמיָנא ַאְנָפִאי ְנִהיִריןַּד. ְּדִסיַני ְמׁשָ ִּכְנהֹוָרא ְדׁשִ ּ ּ ְּדַזִמין , ּ ּ
ַאְסָווָתא ְלָעְלָמא ִּדְכִתיב. ְּלֵמיַפק ּבְ ִמי )מלאכי ג(, ּ  ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ

ְכָנֶפיָה ֶמׁש ְצָדָקה וַמְרֵפא ּבִ ּׁשֶ ְּועֹוד ַדֲאָנא ְיַדְעָנא ְדַאְנָפאי ְנִה .ּ ּ , יִריןּ
ה ָלא ָיַדע ְוָלא ִאְסָתַכל ּומֹׁשֶ ּ מֹות(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ה ָלא ) לדׁשְ ּ ומֹׁשֶ

ָּיַדע ִכי ָקַרן עֹור ָפָניו ְוכו ּ ּ'.  

ְּוַאל ִיָפֵלא ָהָאָדם ִמֶזה ן יֹוַחאי ,ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ ּ ִכי ִעם ֱהיֹות ׁשֶ
ִא ַתּנָ ּבַ ל עֹוָלם ,זֹוּים ָזָכה ְלַמֲעָלה ָכַּאֲחרֹון ׁשֶ ּ ִכי ְדָבִרים ֵאלו ִכְבׁשֹונֹו ׁשֶ ּּ ּ ּ

ֶפה ְלָפֵרׁש ִעְנָיָנם ַהָכמוס ְוֶהָחתום ֶאְצֵלנו ְוַעל ֶדֶרך ְֵאין ְרׁשות ּבַ ּ ּ ּ ּּ ֶזה ַאל  ּ
סֹוף ַהְקָדָמה זֹאת ֵמִעְנַין ֶהָחָכם ַהָקדֹוׁש  ַסֵפר ּבְ ּנְ ִּתְתַפֵלא ִמַמה ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ

ְזַמ ְגָלה ֵאֵלינו ּבִ נו וְבדֹוֵרנו ֶזהַּהּנִ ּּנֵ ּ ּ ְוִאם ִתְרֶצה ָתִבין .ּ ְולֹא אוַכל ְלָפֵרׁש,ּ ּ
ה ַרְעָיא  א ָדא מׁשֶ ֵסֶפר ַהִתקוִנין ַעל דֹור הֹוֵלך ְודֹור ּבָ ָכתוב ּבְ ַּמה ׁשֶ ְּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ִתקו,ְמֵהיְמָנא ְזַכר ּבְ ּ ְוַכּנִ ּ ְמעֹון.)ַּדף קי(ט " סןּ י ׁשִ ַוַד,ּ ַחְבַרָיא, ָאַמר ַרּבִ אי ּ ּבְ
ִריך הוא ִאְסַתַכם ִעָמָנא א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ַהאי , ְּ ִּעָלִאין ְוַתָתִאין ְלֶמֱהִוי ּבְ ּ

ַּזָכָאה ָדָרא ְדַהאי ִאְתַגְלָייא ֵביה, ִּחּבוָרא ּ ְּדָעִתיד כוֵלי ַהאי , ּ ּ ּ
סֹוף יֹוַמָיא ְבָדָרא ַבְתָרָאה ה ּבְ א ַעל ְיָדא ְדמֹׁשֶ ְּלִאְתַחְדׁשָ ְלַקְייָמא , ּ

ִיְהֶיה"ָהָיה ה"ּה ׁשֶ" ַמ)קֶֹהֶלת א ט(ְקָרא  ּוא ׁשֶ טוֵתיה הוא ְבָכל , ּ ְּוִאְתַפׁשְ ּ ּ ּ
אֹוַרְייָתא, ָּדָרא ְוָדָרא ְּבָכל ַצִדיק ְוָחָכם ְדִמְתַעֵסק ּבְ ּ ִתין ִרּבֹוא, ּ  ַּעד ׁשִ

ּ ְוַהְדָבִרים ְסתוִמים ַוֲחתוִמין,'ְּוכו ּ ּ:  



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]504[                   אֹור

ן יֹוַחאי    )כב ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ר ִּדְבֵרי ָהַרּבִ לֹום ֲאׁשֶ ָּעָליו ַהׁשָ
ֶאֶלף  ַלֲהֵבי ֵאׁש אֹוְכָלה ַוֲחתוִמים וְסתוִמים ּבְ ִּדְברֹוָתיו ּכְ ּ ּ ּ

  חֹוָתמֹות

ִעיון .ְוַנֲחזֹר ָלִעְנָין ָהִראׁשֹון ְדָבִרים ֵאלו לֹא יוְבנו ּבְ ּ ִכי ֵאין ָסֵפק ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
י ָח ָלה ִמֱאנֹוׁשִ ַקּבָ ְּמִרִיים ֶאָלא ּבְ ֶּפה ֶאל ֶפה אּ ֹּו ִמִפי ֵאִלָיהו ִזְכרֹונֹו ּ ּ ּ

ָכל דֹור ְודֹור ֶאל ָהְראוִיים ָלֶהם מֹות ַהִמְתַגִלים ּבְ ׁשָ ִּלְבָרָכה אֹו ִמִפי ַהּנְ ּ ּ ּ ּּ .
ִלים,ן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ְוָהַרְמּבָ סֹוף ,ּ ָקרֹוב ְלדֹוֵרנו, ַאֲחרֹון ַהְמֻקּבָ ּ ָכַתב ּבְ

אור ַהתֹו ַּהְקָדַמת ִסְפרֹו ַעל ּבֵ ּ ָלׁשֹון ַהֶזה ְוֶזה ְלׁשֹונֹוּ ָּרה ּבַ ַוֲאִני ִהְנִני : ּ
ֵסֶפר ַהֶזה ְלַבל  ְבִרית ֶנֱאָמָנה נֹוֶתֶנת ֵעָצה ֲהגוָנה ְלָכל ִמְסַתֵכל ּבַ ֵּמִביא ּבִ ּ ּ ּ ּ

ר ֲאִני כֹוֵתב ,ִיְסּבֹר ְסָבָרא ָדָבר ִמָכל ָהְרָמִזים ֲאׁשֶ ָבה ּבַ ּ ְוַאל ַיֲחׁשֹב ַמֲחׁשָ ּ ּ
ִסְתֵרי ַהת גו ְדָבַרי ְולֹא ִיָוְדעו ְכָלל ,ֹוָרהּּבְ לֹא ֻיׂשְ ּ ִכי ֲאִני מֹוִדיַע ֶנֱאָמָנה ׁשֶ ּ ּּ ּ ּּ ּ

ל ֵמִבין ל ָחָכם ְלאֶֹזן ְמַקּבֵ ֶכל וִביָנה זוַלת ִמִפי ְמֻקּבָ ׁשום ׂשֵ ּּבְ ּ ּ ּ ְוַהְסָבָרא ,ּ
ֶהם ָזִקין ומֹוַנַעת ַהתֹוֶעֶלת,ּבָ ת ַהּנְ ָבה ַרּבַ ּ ִאֶוֶלת וַמֲחׁשָ ּ ּ ְוא  ַאל,ּ ׁשָ  ַיֲאִמין ּבְ

ם ָסָרה לֹא  רו ֶאל ַהׁשֵ ְסָברֹוָתיו ַרק ֵדָעה ִכי ְיַדּבְ ִּנְתֶעה ִכי לֹא ְתבֹוֵאהו ּבִ ּ ּּ ּּ ּ
ם ִלְראֹות ְוכו ָּיְכלו ַכָפָרה ַאל ֶיֶהְרסו ֶאל ַהׁשֵ ּ ּּ ּּ'.  

ִלים,ן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ְוִאם ָהַרְמּבָ ר  ִהְפִליג ְלַד,ּ ַאֲחרֹון ָכל ַהְמֻקּבָ ּבֵ
ִעְנְיֵני ָהְרָמִזים וְבסֹודֹות ַהתֹוָרה ְכָלל  גו ְדָבָריו ּבְ לֹא ֻיׂשְ ָאְמרֹו ׁשֶ ֶזה ּבְ ּּבְ ּּ ּ ּּ ּ

ַדַעת,ְּוִעָקר ִעיונְ ֵאיך ַיֲעֶלה ּבְ י ְלָהִבין ּבְ ּ ֱאנֹוׁשִ ְכלֹו ִדְבֵרי ֱאלִֹהים ֹוּ ּ וְבׂשִ ּ
ן יֹוַחאי ָעָליו,ַּחִיים ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ לֹוםּ ִדְבֵרי ָהַרּבִ רֹוָתיו ,ּ ַהׁשָ ר ִדּבְ ּ ֲאׁשֶ

ֶאֶלף חֹוָתמֹות ְּכַלֲהֵבי ֵאׁש אֹוְכָלה ַוֲחתוִמים וְסתוִמים ּבְ ּ ּ ּ.  

ן    )כג ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִטיַרת ָהַרּבִ ר ְלַהֲעָלַמת ַהזַֹהר ַאֲחֵרי ּפְ ֶּהְסּבֵ
  יֹוַחאי

א. א י ַאּבָ ּלֹא ִנַתן ִלְכֹתב ִסְתֵרי ַהזַֹהר ֶאָלא ְלַרּבִ ּ ּ ּ  

ֵעת ְפִטיָרתֹוִּכי , ְרֶאהֲּהלֹא ִת ֵריׁש ִאְדַרת ַהֲאִזינו,ּּבְ ּלֹא ִנַתן , ּ ּבְ
ְּרׁשות ְלׁשום ֶאָחד  ם ָהעֹוְמִדים ָאז ֶאְצלֹו ּ ְבָעה ֵעיֵני ַהׁשֵ ֵּמאֹוָתם ׁשִ

ִּלְכתֹב ִסְתֵרי ַהזַֹהר א, ּ י ַאּבָ ם,ֶּאָלא ְלַרּבִ ְזַכר ׁשָ ּ ַכּנִ ְּוַכך ַאְסַדְרָנא ְלכו: ּ ּ ְ ,
י ַא א ִיְכתֹובִרּבִ ִרי ִיְלֵעי, ּּבָ י ֶאְלָעָזר ּבְ ַאר ַחְבַרָייא ְיַרֲחׁשון , ְוִרּבִ ּוׁשְ ּּ

הֹון ִלּבְ ַתן לֹו ְרׁשות ִלְכתֹב. ּבְ ּנִ ְּוִעם ׁשֶ ָפִטים , ּּ ת ִמׁשְ ָפָרׁשַ ָּמָצאנו ָרִאינו ּבְ ּ ּ
ף קכג( א: ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, :)ּדַ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְלַרּבִ ַאל ַרּבִ י ִתקוִניָּכל, ׁשָ ּ ַהּנֵ ּ , םּ
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א ַגֵלי לֹון ַּאּבָ ִכסוָפא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ִגין ְדָלא ֵליעול ּבְ ּּבְ ּּ ָתא ֲאַמאי . ּ ַּהׁשְ
א. ְּצִריֵכי ְלַגָלָאה י ַאּבָ ַּההוא ְד, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ִּמּבוִציָנא  ָּכַתְבָנא ֲאָנאּ

א י ַחְבַרָיאּוהּבוְתֲּאֵמיָנא ָכ, ַּקִדיׁשָ ְּדָהא ִאיּנון ַיְדִעין ִמִלין, ּ ְלַגּבֵ ּ ְּדָהא , ּ
ן ִלּבָ ָבן ִמִלין ּבְ ִּאְתַייׁשְ ּ וִמָכאן וְלָהְלָאה,ּ   .ּ ַעד ָכאן,ְּסִתיִמין ִמִלין, ּּ

ם. ב ֶבת ִלּבָ ַמְחׁשֶ לו ַרק ְלַחְבַרָיא ּבְ ּאֹורֹות ַהזַֹהר לֹא ִנְתּגַ ּ ּ  

ְמ י ׁשִ ְכָבר ָנַתן ָלנו ְרׁשות ַרּבִ ה ִעם ׁשֶ ְּוִהּנֵ ּ ן יֹוַחאי ִלְכתֹבּ ְוַגם , ּעֹון ּבֶ
ִּכי לֹא ִלֵמד ַרק ְלאֹוָתם ַהז א, ֲחֵבִרים' ּ ִאְדָרא ַקִדיׁשָ ְּדָעלו ְוָנְפקו ּבְ ּּ ְוִעם , ּ

נֹו י ֶאְלָעָזר ּבְ ָּכל ֶזה ִהְקִפיד ַרּבִ יב , ְּוִנְתַכֵעס ַעל ֶזה, ּ ְּוַגם הוא ַעְצמֹו ֵהׁשִ
ְּדִמָכאן וְלָהְלָאה ַלֲהוֹו ִמ, לֹו ּ ַגָווָנאּ ָאר ַחְכֵמי , ּיִלין ְסִתיִמין ּבְ ֲאָבל ִלׁשְ

ִא, ּדֹוָרם ל אוָלם, יםִּעם ֱהיֹוָתם ַתּנָ ם ָרָחב ְכִפְתחֹו ׁשֶ ִּלּבָ ִעם ֱהיֹוָתם , ּ
ְּכתוִבים ְּולֹא ִאְתַגְלָיין ֶאָלא ְלַחְבַרָיא , ֵּהם ֶאְצָלם ִמִלין ְסִתיִמים, ּ ּ

ְלחוד ָּהִאיֵלין ּבִ םְּוַאף ַגם ֵהם, ּ בֹות ִלּבָ תֹוך ַמְחׁשְ ְּולֹא ִמן ַהֶפה ְוַלחוץ, ְ ּבְ ּ ,
ַגָווָנא ָכתוב ְסִתיִמים ִמִלים ּבְ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ ּּ יָנָנא, ּ   .ְולֹא ָאַמר ּבֵ

ן יֹוַחאי ָאְמָרה ַהַחְבַרָיא. ג ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִטיַרת ָהַרּבִ : ַאֲחֵרי ּפְ
ְרך" ׂשָ יך ְלַהֲחִטיא ֶאת ּבְ ַָאל ִתֵתן ֶאת ּפִ ָ ּ ּ"  

ת ַוְיִחי  ָפָרׁשַ ם.)ַּדף ריז(ְוֵכן ּבְ א:  ָאַמר ׁשָ י ַאּבָ ָכה ַרּבִ ְמעֹון , ּבָ י ׁשִ ִרּבִ
א ָטָבא ְוכו יה ַמּנָ ֵּריַחָייא ְדַטֲחִנין ִמּנֵ ּ ַעְלָמא ִמיֵניה', ּ ָתַאר ּבְ ְּוָלא ִאׁשְ ר, ּ  ּבַ

מֹות(, ְּכָמה ִדְכִתיב ָמה ְמלֹא ָה) טזׁשְ ' ּעֹוֶמר ָמן ְוכוּ ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֶתן ׁשָ
ֶמֶרת ְּוִאלו ּבְ .ּ ְלַאְצָנעוָתא,ְלִמׁשְ ְּתַגְלָייא ָלא ְכִתיבִהּ ּ ָתא ַמאן ָיִכיל ְו, ּ ַּהׁשְ

ת ַאֲחֵרי מֹות . ּוַמאן ִיְנַדע לֹון, ְּלַגָלָאה ָרִזין ָפָרׁשַ ְוֶזה , .)ַּדף עט(ַּגם ּבְ
ְמעֹון: ְלׁשֹונֹו י ׁשִ ִכיב ַרּבִ ַתר ְדׁשָ ּ ַאל ִתֵתן )קֶֹהֶלת ה(ְבַרָייא ַאְמֵרי ֲהוֹו ַח, ּּבָ ּ

ֶרך ׂשָ ֶָאת ִפיך ַלֲחִטיא ֶאת ּבְ ָ ּ.  

ּיוַכל ְלַהֲעִלים . ד א ׁשֶ י ַאּבָ ַרּבִ יר ּבְ ן יֹוַחאי ִהּכִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַּרּבִ
ַּהְדָבִרים ֲאִפלו ֵמַחְכֵמי דֹור ַההוא ּּ ּּ  

ן יֹוַחִּכי , ְוֵאין ָסֵפק ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ רוַח ּלוֵלי ׁשֶ יר ְוָיַדע ּבְ ּאי ִהּכִ
א ָהָי, ָקְדׁשֹו י ַאּבָ י ַרּבִ יׁש וְלַהֲעִלים הּכִ ּ ָחָכם ָגדֹול ְויֹוֵדַע ְלַהְלּבִ ּ

ֶרך ִחיָדה ְוֶרֶמז ָבִרים ּדֶ לֹא ָיִבינו ֲאִפילו ַחְכֵמי ַהדֹור ַההוא, ְַהּדְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ לֹא , ּ
ִיְכתֹבהָהָי ּ ְמַצֵוהו ׁשֶ ּ ּ ם ּבְ. ּ ה ׁשָ ִּאְדַרת ַהֲאִזינו ַעְצָמה ִּכי ִהּנֵ ,  ָאַמר:)ַּדף רצד(ּ
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ּאן ִדְמַגֶלה ָרִזיןָּכל ַמ ּ ָידוַע, ּ ָמֵתיה ָלאו ִאיהו ִמגוָפא ְדַמְלָכא ,ּּבְ ּ ְדִנׁשְ ּ ּּ ּ ּּ
א ּוְבִגין ָדא ַכ. ַקִדיׁשָ ּ ָמֵתיה ְוכוּ ּד ִתיפוק ִנׁשְ ּ ּ ּ ָמֵתיה, ַּווי ֵליה', ּ . ַּווי ְלִנׁשְ

ָאה חוָלֵקיהֹון  יִקיםַּזּכָ ַצּדִ ָיין ָרִזין, ּדְ ְמַכּסְ ִריך  ּדִ א ּבְ קוְדׁשָ ְִעָלִאין ּדְ ּ ּ
  .'ְּוכו ּהוא

ת ִפְנָחס  ָפָרׁשַ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא.)ַּדף רמד(ְּוֵכן ּבְ יִרית ,  ּבְ ַּעל ָפסוק ַוֲעׂשִ ּ
ַּמאן ִדְמַזְלִזל , ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא :ְוֶזה ְלׁשֹונֹו', ָהֵאיָפה סֶֹלת ְוגֹו

ִּפרוִרין ְדַנֲהָמא ְוכוּבְ ֵכן ', ּּ ָּכל ׁשֶ אֹוַרְייָתאּ ָמַסר ָרִזין ּדְ  ְוִסְתֵרי ,ַמאן ּדְ
ָלה ית, ַקּבָ ֵראׁשִ ה ּבְ ָמא ְמפָֹרׁש, ְוִסְתֵרי ַמֲעׂשֵ , ּאֹו ִסְתֵרי ַאְתָוון ִדׁשְ

ָלאו ִאיּנון ֲהגוִנים  ים ּדְ ַּלֲאָנׁשִ ֲּעֵליה ִאְתַמר', ְּוכוּ ּנֵֹדד הוא ַלֶלֶחם  ּ ּ
ַגח ָעֵלי,ַּאֵיה ל תֹוָרה ְוֵלית ַמאן ְדִיׁשְ ּ ְלַלְחָמה ׁשֶ ּ ּ   .'ּ ְוכוהּ

ָכַתב ָהַרְמּבָ ה נֹוַדע ַמה ׁשֶ ְּוִהּנֵ ַהְקָדַמת ֵסֶפר "ּ ּם ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ
ַנת  ָיִחיד"ַּהמֹוֶרה ַעל ִמׁשְ ֶמְרָכָבה ּבְ ְּוִאלו:  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו,"ְּולֹא ּבְ ֵאר  ּ ּבֵ

ֵני ָאָדם ָהָאָדם ָהִע ם ַלֲאָלִפים ִמּבְ ֵסֶפר ִיְהֶיה ְכִאלו דֹוְרׁשָ ְּנָיִנים ֵאלו ּבַ ּ ּּ ּ ּּ
ַהְכִתיָבה ַקֶיֶמת ְלדֹוֵרי דֹוִרים ַלֲהגוִנים וִבְלִתי ' ְּוכו ְּוַהַטַעם ְלִפי ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ן יֹוַחאי ָנֶאה דֹוֵרׁש ְוָנֶאה ְמַקֵים ְוַהַגם ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֲּהגוִנים ְוַרּבִ ּ ּ ִּצָוה ּ ּ
ִיְכתֹב א ׁשֶ י ַאּבָ ְּלַרּבִ ֶהְעֵלם ָגדֹול ְכִאלו לֹא ִנְכְתבו ,ּ ִיְכְתֵבם ּבְ ּ וִבְהיֹות ׁשֶ ּ ּּ ּּ ּּ ּ

ְּכָלל ָדֵמי ּ.  

ּוֵמַעָתה יוַכל ָהָאָדם ְלַהְקׁשֹות ַעל ְדָבֵרינו ֵאֶלה ְולֹוַמר ּ ּ ּּ י ,ּ ּ ִאם ֵכן ַרּבִ
ם ְללֹא צֶֹרך ִלְכתֹב א ָטַרח ַעל ִחּנָ ַּאּבָ ּ ְדָבִרים ְסתוִמים ַוֲחתוִמיםְ ּ  ָאְמָנם ,ּ

ִצְדך ְָתׁשוָבְתך ּבְ ָּ ּ ְזַכר ְלֵעיל,ִּמָמקֹום ַאֵחר ּ ּ ִתקוִנים ַהּנִ ּ ּ ְתָרָאה ,ּ ּ ִדְבָדָרא ּבַ
ִּיְתַפְרְנסון ֵמַהאי ִחּבוָרא ְוָעִתיד ְלִאְתַגְלָיא ְוכו ּ ּּ ִתקון ' ּ ְּוֵכן ִמַמֲאָמרֹו ּבְ ּ ּ

ה ְנִביָאה ּ ְדָעִתי:.)ַּדף קי(ט "ס א ַעל ְיֵדי ְדמֹׁשֶ ּד כוֵלי ַהאי ְלִאְתַחְדׁשָ ּ ּ ּ
ת ַוֵיָרא . 'ְּבָדָרא ַבְתָרָאה ְוכו ּוִמַמֲאַמר ָפָרׁשַ ּ ּ  ְוַכד ְיֵהא ָקִריב :.)ַּדף קיז(ּ

ָכָחא ְטִמיִרין  יָחא ֲאִפילו ַרְבֵיי ְדַעְלָמא ְזִמיִנין ְלַאׁשְ ְּליֹוֵמי ְמׁשִ ּ ּ
ְּדָחְכְמָתא ְוכו ּ'.  

רוַח ָקְדׁשֹו ְוָל ן יֹוַחאי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְראֹות ַרּבִ ֵּכן ּבִ
ֶדֶרך ֶהְעֵלם ִלְהיֹותֹו ֻמְצָנע ,ִעְנָין ֶזה א ִלְכתֹב ֵסֶפר ַהזַֹהר ּבְ י ַאּבָ ְ ִצָוה ְלַרּבִ ּ ּ ּ

ֶמֶרת  יָחאְלִמׁשְ א ְמׁשִ ְתָרָאה ָקִריב ְליֹוֵמיה ַמְלּכָ ָרא ּבַ ֵדי  ּכְ,ַּעד ּדָ
ם ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ָיֵמינו ּבְ ִקים ּבֹו ִתְצַמח ַהְגֻאָלה ּבְ ְתַעּסְ ְזכות ַהּמִ ּבִ ּׁשֶ ּ ּּ ּ, 
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ת ַוְיִחי  ָפָרׁשַ ְזַכר ְלֵעיל ּבְ ַּכּנִ ַּעל ָדא ְכִתיב ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֵתן ' :.)ַּדף ריז(ּ ּ
ָמה ְמלֹא ָהֹעֶמר ָמן ְוכו ּׁשָ ֶמֶרת ְלַאְצָנעוָתא' ּ   :ֵבן ֶזה ְמאֹד ְוָה',ְּלִמׁשְ

ָלְמדו ִסְתֵרי ָחְכָמה זֹו    )כד ָּהִראׁשֹוִנים ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ ּ
ִביא הו ַהּנָ י ֵאִלּיָ   ִּמּפִ

ים ְיִחיֵדי ְסֻגָלה  לֹא ִנְמְצאו ּבֹו ֲאָנׁשִ ָכל דֹור ְודֹור ׁשֶ ה ֵאין ּבְ ְּוִהּנֵ ּּ ּ
ְרָתה ֲעֵליֶהם רוַח ַהקֹוֶדׁש ׁשָ ּׁשֶ ּ ּ ְוָהָיה ֵאִלָיהו ַה,ּ ִביא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִנְגֶלה ּ ּנָ

ְמָצא ָכתוב  ּנִ ֲּעֵליֶהם וְמַלֵמד אֹוָתם ִסְתֵרי ַהָחְכָמה ַהזֹאת וְכמֹו ׁשֶ ּ ּּ ּּ

ִלים ִסְפֵרי ַהְמֻקּבָ   .ּבְ

ְרַכת כֲֹהִנים  ת ּבִ ָפָרׁשַ ת ָנׂשא ּבְ ָפָרׁשַ ַעל ֵסֶפר ָהֵרַקְנִטי ָכַתב ּבְ ַּגם ּבַ ּ ּ ּ
ינו ִיְצָחק ןּרוׁשיְּוַהֵפ: ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ּ ָהִראׁשֹון הוא ַדַעת ֶהָחִסיד ַרּבֵ ָהַרב ' ּּ

ָהָיה ג ְּלֵאִלָיהו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִכי ִנְגָלה ְלָהַרֲאָב' ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשֶ ּ ד "ּ
ָלה ְוהוא ְמָסָרה ְלָהַרֲאָב ְּוִלֵמד לֹו ָחְכַמת ַהַקּבָ ּ ּ נֹו ְוַגם ִנְגָלה לֹו ְוהוא "ּ ּד ּבְ

לֹא ָרָאה ֵמעֹוָלם ְוַגם לֹו ִנְגָלה ְמָס י ִיְצָחק ַסִגי ְנהֹור ׁשֶ ָּרה ִלְבנֹו ָהַרּבִ ּ ּ
יִרים  יר ַהׁשִ ֵפרוׁש ׁשִ י ֶעְזָרא ׁשֶ ֵני ַתְלִמיָדיו ָהֶאָחד ַרּבִ ְּוהוא ְמָסָרה ִלׁשְ ּ ּ ּּ ּ

ָכה ְלָהַרְמּבָ י ַעְזִריֵאל ְוַאֲחֵריֶהם ִנְמׁשְ ִני ַרּבִ ִלְבָרָכה ן ִזְכרֹונֹו "ְּוַהׁשֵ
גֹוָתיו ְלָהַרְמּבָ"ְוָהַרֲאָב ֵסֶפר ַהׂשָ ם ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַעל ִהְלכֹות "ּד ַעְצמֹו ּבְ

ּלוָלב ֶפֶרק יג ָעָליו ָהַרֲאָב' חּ ר ִהׂשִ ְקַטם רֹאׁשֹו ָכׁשֵ ּנִ י ִדין ַהֲהַדס ׁשֶ ּ ַגּבֵ ּ ּ ד "ּ
ָּרָהם ְכָבר הֹוִפיַע רוַח ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוָכַתב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָאַמר ַאְב ּ

הוא ָפסול ְוכו ִנים ְוֶהֱעִלינו ׁשֶ נו ִמַכָמה ׁשָ ֵבית ִמְדָרׁשֵ ַּהקֹוֶדׁש ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּּ ּ ַגם .'ּ
ָכַתב ָהַרְמּבָ ֶמה ׁשֶ י ּבַ ׁשִ ֶפֶרק ׁשִ ִחיָרה ּבַ ית ַהּבְ ִהְלכֹות ּבֵ ּּבְ ּ ּ ְכָנס "ּ ַהּנִ ם ׁשֶ

ְזַמן ַהֶזה ַחָיב ָכֵרת ַּלִמְקָדׁש ּבַ ּּ ּ ּ יג ָעָליו ְוָכַתבּ ְָאַמר ַאְבָרָהם ְוָכך " :ּ ִהׂשִ

ם ִליֵרָאיו ִּנְגָלה ִלי ִמסֹוד ַהׁשֵ   .ּ ַעד ָכאן ְלׁשֹונֹו".ּ

ְבֵחי ָהֲאִר   )כה ֵני  - י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ׁשִ י ּבְ ָכל ַמֲעׂשֵ יֹוֵדַע ּבְ
ֲעִתיִדים ַלֲעׂשֹות  ָעׂשו ְוׁשֶ ל-ָּאָדם ׁשֶ ֵריַח ָהָאָדם ּכָ יר ּבְ   ַמּכִ
יו   ַמֲעׂשָ

יַע ִחידֹות ְוִנְפְלאֹות ְתִמים ֵדִעים ה ַהיֹום ַאּבִ ְּוִהּנֵ ּ ָכל דֹור ָודֹור .ּ ּ ִכי ּבְ ּ
ִּהְפִליא ַחְסדֹו ִאָתנו ּ ם ,ּ ר ַהׁשֵ ִריִדים ֲאׁשֶ ם ְוָיֵאר ָלנו ַעל ְיֵדי ַהׂשְ ּ ֵאל ַהׁשֵ ּ ּּ

ְזַכר ָכל דֹור ָודֹור ַכּנִ ּקֹוֵרא ּבְ ּ דֹוֵרנו ֶזה  ,ּ ֱאלֵֹהי ָהִראׁשֹוִנים ְּוַגם ּבְ
ָרֵאל,ְוָהַאֲחרֹוִנים ית גֹוֵאל ִמִיׂשְ ּבִ ּ לֹא ִהׁשְ א ְלַאְרצֹו,ּ  ְוַיֲחמֹל , ַוְיַקּנֵ



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]508[                   אֹור

ַמָיא ָנִחית,ַעל ַעּמֹו יׁש ִמן ׁשְ ַלח ָלנו ִעיר ְוַקּדִ ּ ַוִיׁשְ ּ ָהַרב ַהָגדֹול ,ּּ
י,ָהֱאלִֹהי ֶהָחִסיד בֹוד מֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ, מֹוִרי ְוַרּבִ ּי ִיְצָחק לוְרָיא ּ ּכְ

ַנִזי ּכְ א,ַּאׁשְ ָּמֵלא תֹוָרה ָכִרמֹון ,ּ ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ ִמְקָרא,ּ  , ּבְ
ָנה ִמׁשְ ַתְלמוד,ּבְ ִפְלפול,ּ ּבְ ּ ּבְ ים ְוַאָגדֹות,ּ ִמְדָרׁשִ ית,ּ ּבְ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ  , ּבְ

ה ֶמְרָכָבה ַמֲעׂשֵ יַחת ִאיָלנֹות,ּּבְ ׂשִ ִקי ּבְ יַחת עֹופֹות, ּבָ ׂשִ יַחת , ּבְ ׂשִ  ּבְ
ן יֹוַחאי ,ַמְלָאִכים ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ ְזַכר ּבְ ָחְכַמת ַהַפְרצוף ַהּנִ ּ ַמִכיר ּבְ ּּ ּ

ה ְוַאָתה ֶתֱחֶזה ָפָרׁשָ ּּבַ ּ ּ.  

ָעׂשו ֵני ָאָדם ׁשֶ י ּבְ ָכל ַמֲעׂשֵ ֲעִתיִדים ַלֲעׂשֹות,ּיֹוֵדַע ּבְ  יֹוֵדַע . ְוׁשֶ
ֵני בֹות ּבְ ַמְחׁשָ ּ ָאָדם ֶטֶרם יֹוִציאום ִמן ַהּכַֹח ֶאל ַהפַֹעלּבְ  יֹוֵדַע .ּ

ָכל ָהָאֶרץ,ֲעִתידֹות ָבִרים ַההֹוִוים ּבְ ְגַזר ָתִמיד , ְוָכל ַהּדְ ּנִ ּ וְלָמה ׁשֶ ּ
ַמִים ָ ּשׁ ָחְכַמת ַהִגְלגול.ּבַ ּ יֹוֵדַע ּבְ ּ ן, ִמי ָחָדׁש,ּ  ְוֵאיַפת ָהִאיׁש ,ּ וִמי ָיׁשָ

ֵאיֶזה ָמקֹום ְת ַּההוא ּבְ ָאָדם ָהֶעְליֹוןּ ָאָדם ָהִראׁשֹון ּו ,ּלוָיה ּבָ ּבַ
ַּהַתְחתֹון ָבִרים ִנְפָלִאים.ּ ר ְוַלֶהֶבת ֵאׁש ּדְ ְלֶהֶבת ַהּנֵ ׁשַ  . יֹוֵדַע ּבְ

יִקים ָהִראׁשֹוִנים  מֹות ַהַצּדִ ֵעיָניו ִנׁשְ ל ְוצֹוֶפה ּבְ ִּמְסַתּכֵ ּ
ָחְכַמת ָהֱא,ְוָהַאֲחרֹוִנים ֶהם ּבְ ק ִעּמָ ֵריַח .ֶמתּ וִמְתַעּסֵ יר ּבְ  ַמּכִ

יו ל ַמֲעׂשָ ּ ַעל ֶדֶרך ַההו,ָהָאָדם ּכָ ְ ָלקאּ ת ּבָ ָפָרׁשַ  ְוָכל ַהָחְכמֹות .ּ ָינוָקא ּבְ
ְזָכִרים ֵחיקֹו,ַּהּנִ ִחים ּבְ ּ ָהיו ֶאְצלֹו ְכֻמּנָ ִיְרֶצה,ּ ָכל ֵעת ׁשֶ ְלִתי ִיְצָטֵרך ,ּ ּבְ ְ ּבִ ּ

  .ְלִהְתּבֹוֵדד ְוַלֲחקֹר ֲעֵליֶהם

ָכל ָהָאֶרץ ְּדָבִרים ַמ   )כו ְמעו ּבְ ְּבִהיִלים לֹא ִנְראו ְולֹא ִנׁשְ ּ
ה לֹום ְוַעד ֵהּנָ ן יֹוַחאי ָעָליו ַהׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ הו  - ִּמיֵמי ַרּבִ ֵּאִלּיָ

ה  ה ֶאל ּפֶ ר ִעּמֹו ּפֶ ִביא ָהָיה ִנְגֶלה ֵאָליו ָתִמיד וְמַדּבֵ ַּהּנָ ּ
דֹו ֹזאת ַהָחְכָמה   ְוִלּמְ

ָבִרים ַמְבִהיִליםְּוֵעיַני ָראו ְולֹא ָז ְמעו ,ר ּדְ ּ לֹא ִנְראו ְולֹא ִנׁשְ ּ
ָכל ָהָאֶרץ לֹום,ּבְ ָ ן יֹוַחאי ָעָליו ַהּשׁ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ה, ִמיֵמי ַרּבִ .  ְוַעד ֵהּנָ

יג לֹום,ְּוָכל ֶזה ִהׂשִ יֹות ָחס ְוׁשָ ַלת ַמֲעׂשִ מוׁש ַקּבָ לֹא ַעל ְיֵדי ׁשִ ּ ׁשֶ ּ ּ ּ ִכי ,ּ
ׁשִ ִּאסור ָגדֹול ֵיׁש ּבְ םּּ ּמוׁשָ ל ֶזה ָהָיה ֵמַעְצמֹו ָאְמָנם .ּ  ַעל ְיֵדי ,ּכָ

ֲּחִסידותֹו וְפִריׁשותֹו ּ ים,ּ ִנים ַרּבִ קֹו ָיִמים ְוׁשָ  , ַאֲחֵרי ִהְתַעּסְ
ָחְכָמה ַהזֹאת ִנים ּבַ ים ַגם ְיׁשָ ְסָפִרים ֲחָדׁשִ ּּבִ  ַוֲעֵליֶהם הֹוִסיף ,ּ

ה ָ ֲּחִסידות וְפִריׁשות ְוָטֳהָרה וְקֻדּשׁ ּ ּ ּ ֱהִביָאתו ִליֵדי ֵאִלָיהו  ִהיא,ּ ּּ
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ִביא ָהָיה ִנְגֶלה ֵאָליו ָתִמיד,ַהּנָ ר ִעּמֹו ֶפה ֶאל ֶפה,ּ ׁשֶ ּ וְמַדּבֵ ּ דֹו ,ּ  ְוִלּמְ
ֵאַרע ְלָהַרֲאָב,זֹאת ַהָחְכָמה ּ וְכמֹו ׁשֶ ְזַכר ְלֵעיל ,ד ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ּ ּ ַכּנִ ּ
ם ָהֵרַקְנִטי ׁשֵ ּ ְוַאף ִאם ָפְסָקה ְנבוָאה.ּבְ ּ רוַח ַהקֶֹדׁש ַעל ְיֵדי ֵאִלָיהו ,ּ ּּ ּ

ָפסוק ְנִביִאים,ִּזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה לֹא ָפַסק הוָבא ּבְ ּ וְכמֹו ׁשֶ ּ ּ ַעל ָפסוק ,ּ ּ
ה ְנִביָאה ּוְדבֹוָרה ִאׁשָ א ְדֵבי ֵאִלָיהו,ּ ּ ַתּנָ ּ ּ ַמִים ָוָאֶרץ:ּ  ֵהן , ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ

ה ְוכו ִּאיׁש אֹו ִאׁשָ ְפָחה,ֶבד ֶעּלו ֲאִפי,'ּ ּ ֲאִפלו ׁשִ יו,ּ ּ ִמָיד ,ּ ַהכֹל ְלִפי ַמֲעׂשָ
ּרוַח ַהקֶֹדׁש ׁשֹוָרה ָעָליו ם ַעל ָפסוק ְוֵאֶלה  ְ ְוַעל ֶדֶרך.ּ ֶּזה ִהְזִכירו ַגם ֵכן ׁשָ ּ ּּ ּּ ּ

ם ִּדְבֵרי ָדִוד ָהַאֲחרֹוִנים ַעֵין ׁשָ ּ ּ.  

ְכִתיַבת ָיד ְוֶז ַהְקָדַמת ַהִתקוִנין ּבִ ַּגם ִנְזַכר ּבְ ּ ּּ ּ ְּוַאְנְת ֵאִלָיהו : ה ְלׁשֹונֹוּ ּ ּ
סֹוף יֹוַמָיא ָּעִתיד ְלִאְתַגְלָייא ּבְ ּ ּ ְוִאית ַמאן ְדָעִתיד ְלִאְתַגְלָייא ֵליה ,ּ ּ ּ ּ

ַאִפין ַּאִפין ּבְ ֶכל . ּ ֵעין ַהׂשֵ ְטִמירו ּבְ ְּוִאית ַמאן ְדָעִתיד ְלִאְתַגְלָייא ֵליה ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ
ִּדיֵליה ְוכו ּ ּ'.  

ה ִמְלַבד ַה ֵעיֵנינו ְּוִהּנֵ ר ָרִאינו ּבְ ְסיֹונֹות ְוַהמֹוְפִתים ֲאׁשֶ ֲּחִקירֹות ְוַהּנִ ּ ּ
א ְזַכר ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ִּמן ָהַרב ַהּנִ ים ְוַהְדָבִרים ,ּ ה ַהְדרוׁשִ ּ ִהּנֵ ּּ

ִחּבוִרי ֶזה ְיִעידון ַיִגידון ר ּבְ ַּעְצָמם ֲאׁשֶ ּ ּ ְוָכל רֹוֵאיֶהם ַיִכירום,ּּ ּ ִכי ְדָב,ּ ִרים ּ
ֲּעֻמִקים ְוִנְפָלִאים ָכֵאֶלה ָר,ּּ י ְלַחּבְ ֶכל ֱאנֹוׁשִ ׂשֵ כַֹח ,ּה ֵאין ְיכֶֹלת ּבְ  ִאם לֹא ּבְ

ָפַעת רוַח ַהקֶֹדׁש ַעל ְיֵדי ֵאִלָיהו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַּהׁשְ ּּ ּ ךתּוְלַמַען ַאל ָיׁשֵ. ּ  ָ ִלּבְ
ִלים ַהְמ ְקָצת ִסְפֵרי ַהְמֻקּבָ ר ִתְמָצא ּבִ ְכָלם ֶּאל ֲאׁשֶ ִרים ַעל ִפי ִעיון ׂשִ ַּחּבְ ּ ּ

אַֹרח ִמיׁשֹור ֶדֶרך זֹו ֵתֵלך ּבְ ִכיְלך ּבְ י ָאִכין ְלך ַהֶדֶרך ְוַאׂשְ ְָהֱאנֹוׁשִ ְ ָ ְ ָּ ּ ּ.  

ן יֹוַחאי ְוַאֲחֵרי    )כז ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ל ָהַרּבִ ָלה ׁשֶ ַּהְסָתַרת ַהַקּבָ ּ
  ן"ָהַרְמּבָ

ה ַהָחְכָמה ַהזֹאת ָהְיָתה ִנְגֵלית ּבְ י ִּהּנֵ ִּאְתַגְלָיא ַעד ְפִטיַרת ָהַרּבִ ּ
ְזַכר ְלֵעיל  לֹום וֵמָאז ָוֵאיָלך ִנְסַתם ָחזֹון ַכּנִ ן יֹוַחאי ָעָליו ַהׁשָ ְמעֹון ּבֶ ּׁשִ ּ ּּ ְ ּ

ת ַוְיִחי  ֵּמאֹותֹו ַהַמֲאָמר ְדָפָרׁשַ י .)ַּדף ריז(ּ ֶחְזיֹון ֲחלֹומֹו ַרּבִ ר ָרָאה ּבְ ּ ַכֲאׁשֶ
ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ע ַגְדִפין ִמְתַתְקָנןְּיהוָדה ְלַרּבִ ּן יֹוַחאי ַדֲהָוה ָסִליק ַעל ַאְרּבַ ּ ּ ,

ְּוֵסֶפר תֹוָרה ִעֵמיה ּ ִביק ָכל ִסְפֵרי ָרִזין ִעָלִאין ַוֲאַגְדָתא,ּ ּ ְוָלא ׁשָ ּ ְּדָלא , ּ
ֲהֵדיה ְוכו ָּסִליק לֹון ּבַ ְמעֹון,'ּ י ׁשִ ִכיב ִרּבִ ּ ְוָאַמר ַוַדאי ִמְדׁשָ ָחְכְמָתא , ּ

ִּאְסַתְלַק ַעְלָמא' ְּוכו ת ֵמַאְרָעאּ ָתַאר ּבְ ר ְכָמה ִדְכִתיב , ְּוָלא ִאׁשְ מֹות(ּּבַ  ׁשְ

ֶמֶרת ְלַאְצָנעוָתא ְוכו'  ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוגֹו)טז ְּלִמׁשְ ּ'.  
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ָחְכָמה ַהזֹאת ֵמָאז ָוֵאיָלך ְְוָכל ֶאָחד ֵמַהֲחָכִמים ַהיֹוְדִעים ּבַ ּ ּ ָהיו ,ּ
ֶהְסֵתר ָג ה ּבְ ּעֹוְסִקים ּבָ ּ ִאְתַגְלָיא ְולֹא ָהָיה ְמַגֶלה אֹוָתה ֶאָלא ּ ּדֹול ְולֹא ּבְ ּ ּּ

דֹורֹו י ְפָרִקים ִמֶפה ֶאל ֶפה,ְּלַתְלִמידֹו ַהָיִחיד ּבְ ָראׁשֵ ּ ְוַאף ֶזה ּבְ ּ ּ ְמַגֶלה ,ּ
ֶּטַפח וְמַכֶסה ֶאֶלף ְטָפִחים ּ ְוָהְיָתה ַהָחְכָמה ַהזֹאת ִמְתמֹוֶטֶטת ,ּ

ן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַאֲחרֹון "ּדֹור ְלדֹור ַעד ָהַרְמּבָּוִמְתַמֶעֶטת ְוהֹוֶלֶכת ִמ
ִלים ָהֲאִמִתִיים ַּהְמֻקּבָ ּ.  

ינו ַהאי ָגאֹון ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  ה ָכל ִסְפֵרי ַהְגאֹוִנים ְכמֹו ַרּבֵ ְּוִהּנֵ ּּ ּ ּ
ֶהם ִנְפָתל ְוִעֵקׁש ַּוֲחֵבָריו ֻכָלם ְנכֹוִחים ַלֵמִבין ֵאין ּבָ ּּ ּ ֵריֶהם ּ ֲאָבל ִדְב,ּ

ַתְכִלית ַהֶהְעֵלם ם ,ּבְ ׁשֵ ָזַכְרנו ְלֵעיל ּבְ ּ ְוֵכן ָכל ִדְבֵרי אֹוָתם ַהֲחָכִמים ׁשֶ ּ ּ ּ
ִביא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה,ָהֵרַקְנִטי ָהָיה ִנְגֶלה ֲעֵליֶהם ֵאִלָיהו ַהּנָ ּ ׁשֶ ּ ֻכָלם ִדְבֵרי ,ּ ּ ּ

ֶחְזַקת ַהָיד,ֱאֶמת ּ ְוַגם ֵהם ְסתוִמים ּבְ ּ ַגם ֵפי,ּ ה ּרוׁשּ ְמֻכּנֶ ּ ֵסֶפר ְיִציָרה ׁשֶ
ם ָהַרֲאָב ׁשֵ ְכַנִזי ,ד ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ּבְ רֹו ָחָכם ֶאָחד ַאׁשְ ִחּבְ ּ ִעם ֱהיֹות ׁשֶ ּ

ּ ִעם ָכל ֶזה ְדָבָריו ֲאִמִתִיים,ד"ְּוֵאיָנם ִדְבֵרי ָהַרֲאָב ּ ּ ּ ְוַגם ֵהם ְסתוִמים ,ּ
ִרית ַהְמ.ְוֶנֱעָלִמים ְקֵראת ּבְ ּ ַגם ֵסֶפר ַהּנִ ְזַכר ,ּנוָחהּ ה ַעל ֶדֶרך ַהּנִ ּ ִהיא ַנֲעׂשֶ ְ ּ

י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה,ְלֵעיל ַמת ַצִדיק ֶאָחד ,ּ ְכִעְנַין מֹוִרי ְוַרּבִ ּ ִכי ִנְגָלה ֵאָליו ִנׁשְ ּ
ּ ְוָכל ְדָבָריו ְסתוִמים ַוֲחתוִמים,ְּוָהָיה ְמַלְמדֹו ּ ּ ִכי ֶנֱאַמן רוַח ְמַכֶסה ָדָבר ,ּ ּ ּ ּ

ה ָהַרְמּבָ.ּ ָעֹמק ִמי ִיְמָצֶאּנו ְוָעמֹק,ָהָיה ָעׂשָ ּ ַגם ַהִחּבור ׁשֶ ן ִזְכרֹונֹו "ּ
ְיִביֵנהו,ִלְבָרָכה ּ ֱאֶמת ְוַיִציב ְוָנכֹון ְוַקָים ְלִמי ׁשֶ ּ ּ ר הוא ַעְצמֹו ָכַתב ,ּ ּ ַכֲאׁשֶ ּּ

ַהְקָדַמת ִחּבורֹו ם ּבְ ּׁשָ ּ וְזַכְרנוָה ֲאַנְחנו ְלַמְעָלה,ּ ּ ּ.  

ל ִסְפ   )כח ִעְנַין ּכָ ִליםּבְ   ֵרי ַהְמֻקּבָ

ָהיו ַאַחר ָהַרְמּבָ ִלים ָהַאֲחרֹוִנים ׁשֶ ה ָכל ִסְפֵרי ַהְמֻקּבָ ְּוִהּנֵ ן ִזְכרֹונֹו "ּ
ִּלְבָרָכה ַאל ִתְקַרב ֲאֵליֶהם ִכי ִמן ָהַרְמּבָ ְן ָוֵאיָלך ִנְסְתָרה ֶדֶרך ַהָחְכָמה "ּ ְּ ּ

ֶהם ִכ ַאר ּבָ ַּהזֹאת ֵמֵעיֵני ָכל ַהֲחָכִמים ְולֹא ִנׁשְ ּ ּי ִאם ְקָצת ַעְנֵפי ַהְקָדמֹות ּ
ִלים ָהַאֲחרֹוִנים ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  נו ַהְמֻקּבָ יֶהם ַוֲעֵליֶהם ּבָ ְרׁשֵ ְלִתי ׁשָ ּּבִ ּ
י וֵמַעְצְמך תוַכל ָלַדַעת ַלֲעמֹד ַעל ַהִמְבָחן ִכי  ֶכל ֱאנֹוׁשִ ׂשֵ ִּדְבֵריֶהם ּבְ ּ ּ ּּ ָ ּ

ַּהְמַעֵין ֶהָחִריף יוַכל ִלְכלֹל ְוֵליַדע רֹ דּ ּב ַהְקָדמֹוֵתיֶהם וְכָלֵליֶהם ּבְ ' אֹו ה' ּ
ִמלֹות ׁשֹונֹות ְוָכל ְפִרי ַהְקָדָמָתם ִהיא  ָּיִמים ְוָכל ִדְבֵריֶהם ֵכֶפל ָהִעְנָין ּבְ ּּ ּ ּ

ִעְנָין ל ְסָפִרים ּבָ רו ִתֵלי ִתִלים ׁשֶ ר ְסִפירֹות ִנְמָצאֹות ְוִחּבְ ֱּהיֹות ֶעׂשֶ ּּ ּ ר  ּ ֲאׁשֶ
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ְּכָללות ִדְבֵריֶהם  ּ בּ ִּיָכְתבו ּבְ ג' ּ ּקוְנְטֵרִסים ְולֹא ֵכן ָמִצינו ' אֹו ּבְ ּ
ִראׁשֹוִנים   .ּבָ

ָהָיה  ָכְתבו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ָפסוק ְקֻוצֹוָתיו ַתְלַתִלים ׁשֶ ּוְכמֹו ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ן  ל ֲהָלכֹות ַגם ַרּבָ י ֲעִקיָבא דֹוֵרׁש ַעל ָכל קֹוץ ְוקֹוץ ִתֵלי ִתִלים ׁשֶ ַּרּבִ ּ ּּ ּ ּ ּ

י ֲעִקיָבא ָהיו אֹוְמִרים ִאם יֹו ַע ְוַרּבִ י ְיהֹוׁשֻ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ ן ַזַכאי ְוַרּבִ ָּחָנן ּבֶ ּ
ֵני  ַמִים ְגִויִלים ְוָכל ַהָיִמים ְדיֹו ְוָכל ַהָקִנים ֻקְלמֹוִסים ְוָכל ּבְ ִּיְהיו ָכל ַהׁשָ ּּ ּ ּ ּ ּ

ְל ִקּבַ ָּאָדם ַלְבָלִרין לֹא ַיְסִפיקו ִלְכֹתב ַמה ׁשֶ ּּ ּ ִּתי ֵמַרּבֹוַתי ְולֹא ָחַסְרִתי ּ ּ
ְזַכר ֶאְתרֹוג ַכּנִ פֹוֶפֶרת וְכֵמִריַח ּבְ ׁשְ ָים וְכִמְכחֹול ּבִ ֵּמֶהם ְכֶכֶלב ַהְמַלֵקק ּבַ ּ ּּ ּ ּ ּ ,

ה יִרים ַרּבָ יר ַהׁשִ ִמְדָרׁש ׁשִ ַּעֵין ּבְ ּ.  

רוך הוא ְוִנְקָרא תֹו ל ַהָקדֹוׁש ּבָ מֹוָתיו ׁשֶ ה ַהתֹוָרה ׁשְ י ִהּנֵ ּּכִ ּ ּ ְּ ָרה ּ
ַרך ַמה הוא וַמה  ִהיא ְלהֹורֹות ַעל ּבֹוְרָאה ִיְתּבָ ם הֹוָרָאה ׁשֶ ַּעל ׁשֵ ּ ְ ּ
ן ֵאין ְלתֹוָרתֹו  ַרך ֵאין לֹו ָרׁשות ְוסֹוף ּכֵ הוא ִיְתּבָ ִּעְנָינֹו וְכמֹו ׁשֶ ּ ְּ

י  ה וְרָחָבה ִמּנִ ה ֵמֶאֶרץ ִמּדָ תוב ֲאֻרּכָ ָאַמר ַהּכָ עור וְכמֹו ׁשֶ ה ְוׁשִ ִּקְצּבָ ּ ּ ּ
  .ָים

ִסְפֵרי  ם ִלְראֹות ּבְ ְמעו ִלי ַאל ֶיֶהְרסו ֶאל ַהׁשֵ י ֵלָבב ׁשִ ְּוַאְנׁשֵ ּ ּ
ֲאָנן  ַטח ְוׁשַ כֹן ּבֶ י ְוׁשֹוֵמַע ִלי ִיׁשְ ֶכל ָהֱאנֹוׁשִ נוִיים ַעל ִפי ַהׂשֵ ָּהַאֲחרֹוִנים ַהּבְ ּ ּ ּ

  .ִּמַפַחד ָרָעה

ְּוָלֵכן ֲאִני ַהכֹוֵתב ַהָצִעיר ַחִיים ִויַטאל ָרִציִתי ְלַז ּ ים ּ ּכֹות ֶאת ָהַרּבִ
ִכיִלים ָיִבינו ֶהְעֵלם ִנְמָרץ ְוַהַמׂשְ ּּבְ ּ ִמי . ּ ם ַהִחּבור ַהֶזה ַעל ׁשְ ְּוָקָראִתי ׁשֵ ּ

ם ַהָחְכָמה ַהזֹאת ָהֲעצוָמה ָחְכַמת ַהזַֹהר  ֵּסֶפר ֵעץ ַחִיים ְוַגם ַעל ׁשֵ ּּ ּ
ְזַכר ְלֵעיל ְקָרא ֵעץ ַחִיים ְולֹא ֵעץ ַהַדַעת ַכּנִ ַּהּנִ ּ ּ ָחְכָמה ּבַ ,ּ י ּבַ ֲּעבור ּכִ

ְצִחִיים וֵמֵעץ  ַּהזֹאת טֹוֲעֶמיָה ַחִיים ָזכו ְוִיְזּכו ְלַאְרצֹות ַהַחִיים ַהּנִ ּ ּּ ּ ּ ּ
ּנו תֹאֵכל ְוָאַכל ְוַחי ְלעֹוָלם ַּהַחִיים ַהֶזה ִמּמֶ ּ ּ ּ.  

ִכיְלך ְואֹוְרך ֶדֶרך זֹו ֵתֵלך ְְוַאׂשְ ְ ָ ָּ ּ ר מֹוִרי ִזְכר,ּ ַדע.ּ ֹונֹו ּ ִמן ַהיֹום ֲאׁשֶ
א ְ לֹא ָזָזה ָיִדי ִמתֹוך ָידֹו ,ּ ֵהֵחל ְלַגלֹות זֹאת ַהָחְכָמה,ְּלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ

ֲּאִפלו ֶרַגע ֶאָחד מֹו .ּ ֵאיֶזה קוְנְטֵרִסים ַעל ׁשְ ר ִתְמָצא ָכתוב ּבְ ּ ְוָכל ֲאׁשֶ ּ ּ ּ
ֵסֶפר ַהֶז,ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָכַתְבִתי ּבַ ֶגד ַמה ׁשֶ ּ ְוִיְהֶיה ִמּנֶ ּ ּ ּ ּ ָטעות ָגמור ,הּ ּּ

ּ ִכי לֹא ֵהִבינו ְדָבָריו,ּהוא ּ ֶהם ֵאיֶזה תֹוְס.ּ ֵאינֹו חֹוֵלק ּ ְוִאם ֵיׁש ּבָ פֹות ׁשֶ
ֶקַבע ֵאָליו,ִּעם ִסְפֵרנו ֶזה ך ּבְ ית ִלּבְ ָ ַאל ָתׁשִ ּ ִכי ׁשום ֶאָחד ֵמַהׁשֹוְמִעים ,ּ ּּ
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ּ לֹא ָיְרדו ְלֹעֶמק ְדָבָריו ְוַכָו,ֶּאת ִדְבֵרי ָקְדׁשֹו ִלי ׁשום ,ָנתֹוּּ ּ ְולֹא ֱהִבינום ּבְ ּ
  .ָסֵפק

ַדְעְתך ְָוִאם ַיֲעֶלה ּבְ יַח,ּ תוַכל ִלְברֹר ַהטֹוב וְלַהּנִ ּ ַלֲחׁשֹב ׁשֶ ּּ  ֶאל ,ָהַרע ּ
ֵען יָנְתך ַאל ִתׁשָ ּּבִ ּ ּ ִכי ֵאין ַהְדָבִרים ָהֵאלו ְמסוִרים ֶאל ֵלב ָהָאָדם ְכִפי ,ָ ּּ ּ ּ ּ

י ֶכל ֱאנֹוׁשִ ֶּהם ַסָכָנה ֲעצוָמהּ ְוַהְסָבָרא ּבָ,ׂשֵ ְכַלל קֹוֵצץ ,ּ ב ּבִ ּ ִויַחׁשֵ
לֹום ִטיעֹות ָחס ְוׁשָ ּנְ ָ ָלֵכן ִהְזַהְרִתיך.ּבַ ׁשום קוְנְטֵרִסים ,ּ ּ ְוַאל ִתְסַתֵכל ּבְ ּ ּ ּ ּ

א ם מֹוִרי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ׁשֵ ְכָתִבים ּבְ ַּהּנִ ָכַתְבנו ,ּ ֶמה ׁשֶ ּ זוָלִתי ּבַ ּּ ּ
ֵסֶפ ְּלך ּבַ ַהְתָרָאה זֹאת,ּר ַהֶזהָ   .ָ ְוַדי ְלך ּבְ

ֶפר   )כט   ֵסֶדר ְוֹתֶכן ַהּסֵ

ְּוָרִאיִתי ְלַחֵלק ַהֵסֶפר ְלב ' ּ ְוָכל ֵחֶלק ֵמֶהם ִיְתַחֵלק ְלד,ֲחָלִקים' ּ
ָעִרים   .ׁשְ

ָעִרים' ִּיְתַחֵלק ְלד :'ַהֵחֶלק ָהא ּ ְוֵאלו ֵהם.ׁשְ ֶמה . ּ ַער ָהֶאָחד ּבַ ַּהׁשַ ּ
ֶהְעַתְקִתי ִמְכ ּׁשֶ ּ ֵאר ּ ּבֵ א ַעְצמֹו ׁשֶ ִּתיַבת ַיד מֹוִרי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ

ים ַּכָמה ַמֲאָמִרים ְוַכָמה ְדרוׁשִ ּ ּ ּ ַער ַהב. ּ ַמְעִתי ִמִפי ' ַּהׁשַ ׁשָ ַהְקָדמֹות ׁשֶ ּּבַ ּ ּ ּ
א ֵבאור ַכָמה ַמֲאָמִרים ִמן ֵסֶפר ' ַהג. ּמֹוִרי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּּבְ ּ ּ

ַתְלמוד ַה ָאר ַמַאְמֵרי ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבְ ּזַֹהר ְוֵסֶפר ַהִתקוִנים וׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ּוְבַאָגדֹות ַער ַהד. ּ ָכל ַהכ' ַּהׁשַ ֵבאור ְפסוִקים ִנְפָרִדים ּבְ ּּבְ   .ד ְסָפִרים"ּּ

ּ ַגם הוא ֶנֱחָלק ְלד:'ְוַהֵחֶלק ַהב ָעִרים' ּ ַער ָהא. ׁשְ ֵבאור ַכ' ַּהׁשַ ּּבְ ָּוַנת ּ
ים ַוֲחֻנָכה  י ֳחָדׁשִ תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ְוָראׁשֵ ּבָ ל ַהׁשַ ל ַהחֹל ְוׁשֶ ַּהְתִפלֹות ׁשֶ ּ ּ ּ

ים ֵאלו ָכל ְזַמּנִ ים ְוַהִמְצוֹות ַהְנהוגֹות ּבְ ּופוִרים ְוָכל ַהַמֲעׂשִ ּ ּ ּּ ּ ַער ַהב. ּ ' ַּהׁשַ
ֵבאור ַטֲעֵמי ְקָצת ִמְצוֹות ְוִסַדְרִתים ְכִפי ְמקֹו ּּבְ ּ ּ ה ִמְסָפר ּ ָכל ָפָרׁשָ ָּמם ּבְ ּ

יֹות ַּפְרׁשִ ַער ַהג. ּ ל ' ַּהׁשַ ִיחוִדים ְוַהְנָהגֹות ְלַקּבֵ ַער רוַח ַהקֶֹדׁש ּבְ ּׁשַ ּּ
יג רוַח ַהקֶֹדׁש וִבְקָצת ַכָונֹות ְוִתקוִנין ַעל ְקָצת ֲעֵברֹות וְדָבִרים  ּוְלַהׂשִ ּ ּ ּ ּ ּּ ּּ ּ

ֲּאֵחִרים וְלהֹוִדיַע ִעְנַין ָחְכַמת ַהַפְר הּ ּצוף ָמה ִעְנָיָנה ְוַכיֹוֵצא ּבָ ּ ַער . ּּ ַּהׁשַ
ל ' ַהד מֹות ְפָרִטִיים ׁשֶ י ְנׁשָ ְרׁשֵ ְּדרוׁש ַהִגְלגול וָבה יֹוִדיַע ַגם ֵכן ׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ

אים ְוָאמֹוָרִאים ִביִאים ְוַתּנָ   .ַּהּנְ

ִחַלְקִתי ַהִחּבור ַהֶזה ְלח ְּוַדע ִכי ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ָעִרים ֶזהו' ּ ְ ַעל ֶדֶרך ּׁשְ ּ
ַער  ֵאין ּבֹו ַהְקָדמֹות ְוֵאין ְלך ׁשַ ְָכָללות ָאְמָנם ֵאין ְלך אֹות ְואֹות ׁשֶ ָּ ּ ּ
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לֹא ִנְכָלל ִמָכל ַהח ַער ׁשֶ ְּוׁשַ ם ' ּ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ֵעיֶניך ּבְ ִתְרֶאה ּבְ ָעִרים וְכמֹו ׁשֶ ּׁשְ ָ ּ ּ
ָעִרים ְוֵהם ַהְקָדָמה כֹוְללֹות ָכ ַהְקָדָמה ְמבֹוא ׁשְ ּּבַ ּ ּ ּל ַהְסָפִרים ְוִיְהֶיה ּ

ְֶנֱחָלִקים ַעל ֶדֶרך א ְד ְוַאַחר ָכך ִיְהֶיה ז"ב ג"ּ  ֵהיַכל ָאָדם , ְוֵהן,ֵהיָכלֹות' ּ
א ְוִאָמא,ּ ֵהיַכל ֶכֶתר,ּ ֵהיַכל ְנקוִדים,ַקְדמֹון  ֵהיַכל ְזֵעיר ,ּ ֵהיַכל ַאּבָ
ר ַמֶטה ְו,ּ ֵהיַכל נוְקָבא ְוֵלָאה,ַּאְנִפין ּ ְודֹור ַהִמְדּבָ ּ וִמן ֵהיַכל ְכָללות ,ֶסַלעּ ּּ

ָיה'ִציָרה ֲע'ִריָאה ְי'ִּצילות ּבְ'ֲא ָעִרי, ּׂשִ ַּאַחר ָכך ָכל ֵהיָכל ֶנֱחָלק ִלׁשְ  ,םְּ
ַער ֲעָצמֹות,ֵהיַכל ָאָדם ַקְדמֹון ַער אֶֹזן, ׁשַ ַער ָהֲעקוִדים ,ֶּפה חֶֹטם  ׁשַ ּ ׁשַ

  .ָּסִליק ַהַהְקָדָמה. 'ּכו

ֵתַדע ִכ ַּגם ָצִריך ׁשֶ ּ ְ ים ּ ַער ָכַתְבִתי ַכָמה ְדרוׁשִ ַער ְוׁשַ סֹוף ָכל ׁשַ ּי ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ
ְלִתי ְוׁשָ ִקּבַ ּׁשֶ ַּמְעִתי ִמִפי ְקָצת ַתְלִמיֵדּ אּּ  ,ּי מֹוִרי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ

ם ב ׁשָ ֲאִני לֹא ָהִייִתי יֹוׁשֵ ֵאיֶזה ְזַמן ׁשֶ ְמעו ִמִפיו ּבְ ׁשָ ּׁשֶ ּ   ְוָרִאיִתי ְלָכְתָבם,ּ
ַער ְכִפי ִעְנָינֹו ַער ְוׁשַ ָכל סֹוף ָכל ׁשַ ּּבְ ר .ּ ּ ַעד ָכאן ַהְקָדַמת ָהַרב ַהְמַחּבֵ ּ

א   .ִּזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ

ים ִויַטאל  )ל ּעֹוד ַהְקָדָמה ְלמֹוֵרנו ָהַרב ַחּיִ ֶפר - :ּ   ֶחְלֵקי ַהּסֵ

ְלִתי ֲאִני ַהָצִעיר ַחִיים ִויַטאל  ִקּבַ ַּהְקָדָמה ׁשֶ ּ ּ ּ י ּבוִציָנא ּ ִּממֹוִרי ְוַרּבִ ּ
י ִיְצָחק לוְרָיא  א ָהַרב ָהֱאלִֹהי ֶהָחִסיד ֶהָעָנו ְכבֹוד מֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ַּקִדיׁשָ ּ ּ ּ

ָלַמד ִעם ֵאִלָיהו ֶזה ְלׁשֹונֹו ְכַנִזי ׁשֶ ַּאׁשְ ּ ּ ּ ַּגם ָחְברו ֲאֵליֶהם ְקָצת ַכָונֹות . ּ ּּ ּ
ַּהְתִפלֹות ְוַכָונֹות ַהִיחוִדים ְוַכ ּּ ּ ר ְקָראִתיו ְפִרי ֵעץ ּ ָּונֹות ַעל ֶדֶרך ֱאֶמת ֲאׁשֶ ְ ּ ּ

ם וְקָצת  ֶעְזַרת ַהׁשֵ ר ָיבֹוא ִלְפִנים ּבְ ַּחִיים ְלַיֵחד ְמאֹורֹות ֶעְליֹוִנים ַכֲאׁשֶ ּ ּ ּ
ט  אוֵרי ַמַאְמֵרי ַהזַֹהר וֵבאור ְפסוִקים ַעל ֶדֶרך ָהֱאֶמת ְוַעל ִפי ַהְפׁשָ ּּבֵ ּ ְּ ּ ּ ּ ּ ּּ

מֹו י ְנׁשָ ִּמְדרוׁשֵ ם נֹוף ֵעץ ַחִייםּ ׁשֵ ר ָקָראנו ּבְ ּת ְוִגְלגוִלים ֲאׁשֶ ּ ּ ּ.  

ָלה ֲאֵחִרים   )לא ִעְנַין ִסְפֵרי ַקּבָ   ּבְ

ְמָצִאים ָלה ָהֲאִמִתִיים ַהּנִ ּוְבִעְנַין ִסְפֵרי ַהַקּבָ ּ ּ ּ ָאַמר ָלנו מֹוִרי ִזְכרֹונֹו ,ּ
א ַלת ָהַרֲאָב,ְּלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ֶלת ַקּבָ ְלׁשֶ יּד וְב"ּ ִכי ׁשַ ִּיְצָחק ַסִגי  נֹו ָהַרּבִ

ּן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַתְלִמידֹו ַתְלִמידֹו ֻכָלם " ַעד ָהַרְמּבָ,ְנהֹור ְוַתְלִמיָדיו ּ ּ ּ
ָלה ֲאִמִתי ְגָלה ֲאֵליֶהםתַּקּבָ ּנִ ּ ִמִפי ֵאִלָיהו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשֶ ּ ּ.  
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ּוֵבאור ָהַרְמּבָ ה ַעל ַהתֹוָרה הוא ָעמֹק "ּ ָעׂשָ ּן ׁשֶ ְמאֹד ְוֵאין ִמי ּ
ָבָריו ְסתוִמים ַעד ְמאֹד ְוהוא ֵסֶפר ָיָקר ְוֶנְחָמד  ּדְ יוַכל ַלֲהִבינֹו ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ִביִנים אֹותֹו   .ְמאֹד ַלּמְ

ּוֵבאור ֵסֶפר ְיִציָרה ְלָהַרֲאָב ד ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה "ּד ֵאיֶנּנו ְלָהַרֲאָב"ּ
ְזַכר ְלֵעיל ּ ֶאָלא ָחָכם ָגדֹול ֶאָחד,ַּהּנִ ָלה ְוֵסֶפר  ּ ָחְכַמת ַהַקּבָ ְּוָהָיה ָגדֹול ּבְ ּ

תֹוָרה וְבָחְכָמה  רֹו ָחָכם ָגדֹול ּבְ ִרית ְמנוָחה הוא ֲאִמִתי ְוִחּבְ ְקָרא ּבְ ַּהּנִ ּ ּּ ּ
ַמת ַצִדיק ֶאָחד  ה ַעל ִפי ִנׁשְ ֹעֶמק ְוַנֲעׂשָ ְּוֶנֱאַמן רוַח ְוִכָסה ֶאת ְדָבָריו ּבְ ּּ ּ ּ

ְגָלה ֵאָליו ֵא ּנִ ִּלָיהו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוִלְמדֹוַקְדמֹון ׁשֶ ּ ָלה . ּ ָאר ִסְפֵרי ַהַקּבָ ּוׁשְ ּ
ְלַאַחר ָהַרְמּבָ נוִיים "ּׁשֶ ַלח ָיְדך ֲאֵליֶהם ִכי ֵהם ּבְ ּן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַאל ִתׁשְ ּ ָ ּ

ִלים לֹא ִמְפֵני ַאֲחרֹוִנים ְולֹא ִמִפי ִראׁשֹוִנים  י ְולֹא ְמֻקּבָ ֶכל ֱאנֹוׁשִ ׂשֵ ּּבְ ּ
ֶזה [ ַעל ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה ִאיָתא ּבְ ל ֶהָחִסיד ּבַ ֵעץ ַחִיים ְכַתב ַיד ׁשֶ ּּבְ ּ

ַּהָלׁשֹון לֹא ִמִפי ִראׁשֹוִנים ְולֹא ִמִפי ֶעְליֹוִנים ּ ּ:[  

ַמְעִתי ִממֹוִרי ַהָקדֹוׁש  ׁשָ ֵּאלו ֵהן ַהְדָבִרים ׁשֶ ּּ ּּ ּ ְּכבֹוד מֹוֵרנו ָהַרבּ ּ 
ּ ְדרוׁש וְדרוׁש ֵיׁש ּבֹו ַהְקָדמֹות וְכָלִלים ׁשֹוִנים ֶזה ִמֶזה  ְוָכל,ִּיְצָחק לוְרָיא ּ ּ ּ ּּ ּ

ר ְסִפירֹות ָיה'ִציָרה ֲע'ִריָאה ְי'ִּצילות ּבְ'ַּדֲא ִּמְפָרֵטי ֶעׂשֶ ַדְעִתי ,ּׂשִ ּ ְוָעָלה ּבְ
י לֹא ִלְפרֹד וְלַחֵלק ַהְדרוׁשִ ּׁשֶ ּּ ּ ָכ,םּ ר ּבְ ּ וְלַסֵדר ַהְקָדמֹות וְכָללֹות ֲאׁשֶ ּּ ל ּ

ְּדרוׁש וְדרוׁש ֵמֶהם ּ ּ ר ,ּ ְפֵני ַעְצמֹו ַעל ֵסֶדר ֶעׂשֶ ּ ָכל ַהְקָדָמה ְוַהְקָדָמה ּבִ ּ ּ
ָיה'ִציָרה ֲע'ִריָאה ְי'ִּצילות ּבְ'ְּסִפירֹות ַדֲא ֵעיֵני ,ּׂשִ ֶזה ִיְהֶיה ָנֵקל ּבְ ּ ִכי ּבְ

ֶהם ִלְמצֹא ִדְבֵרי ֵחֶפץ ַתֲאַות ְמֻבָקׁשֹו ַּהְמַעֵין ּבָ ּ ּ ּ.  

ים,ְּלִתי ָוִאיָראָאֵכן ָזַח ים ַהָללו ְדָבִרים ַרּבִ ְדרוׁשִ ֵיׁש ּבַ ּ ְלִפי ׁשֶ ּּ ּּ ר ,ּ  ֲאׁשֶ
ֵהם ְדָבִרים ַהְמֻנָגִדים ֶזה ֶאת ֶזה ָּהרֹוֶאה ַיֲחׁשֹב ׁשֶ ּוְלֶאֶפס ַהְפַנאי לֹא . ּ ּ

ְמָעם אֹל ֶאת ִפי מֹוִרי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם,ָהָיה ִלי ְזַמן ַאֲחֵרי ׁשָ ּ ִלׁשְ ּ 
א ים ָהֵאלו. ַהּבָ ַמְעְגֵלי ֶצֶדק ַהְדרוׁשִ ַּיְנֵחִני ּבְ ּּ ּ וְלַסֵלק וְלָהִרים ִמְכׁשֹול ,ּּ ּּ

ֶהם ְלַמאן ְדָעאל ְולֹא ָנַפק ר ּבָ   .ֲּאׁשֶ

ֶהם וְלַהֲעִמיד ַעל  ְבתֹו ּבָ ְּוִאם ִיְרֶצה ָהָאָדם ְלַהֲעִמיק ֶאת ֹעֶמק ַמְחׁשַ ּ
ר ָעֵרב ִלּבֹו ְל,ָנכֹון ה ּ ִמי הוא ֲאׁשֶ ּהֹוִסיף ְוִלְגרַֹע ִכְמלֹא אֹות ַאַחת ְקַטּנָ

ל ֵמַרּבֹו ַמע ְולֹא ִקּבֵ ר לֹא ׁשָ ׂשֹוא,ַּכֲאׁשֶ ּ ִכי ֲעוֹונֹו ָגדֹול ִמּנְ ְזַכר ,ּ ּ ַכּנִ ּ
ה ְלך ֶפֶסל ת לֹא ַתֲעׂשֶ ָפָרׁשַ ת ִיְתרֹו ּבְ ַהְקָדַמת ַהזַֹהר וְבָפָרׁשַ ּּבְ ָ ּ ּ ּ ּ וִבְמקֹום ,ּ
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ר ָהרֹו,ּזוָלָתם ֶּאה ִדְבֵרי זַֹהר ַהֵהָמה ֲאׁשֶ רֹו,ּ ׂשָ ֲערֹות ּבְ ְזַכר ,ּ ִתְסַמר ׂשַ ּ ַכּנִ ּ
ֶקר ְוכו ְפֵתי ׁשָ ִמְדָרׁש ַעל ָפסוק ֵתָאַלְמָנה ׂשִ ּּבַ ּּ ּ ַתְתקון כו,'ּ ּ ִיְתָפְרכון ִיׁשְ ּ ּּ ּ ּ'.  

לֹא ִלְגרַֹע ִכְמלֹא ִניָמא  לֹא ְלהֹוִסיף ְוׁשֶ ַּעל ֵכן ָעְלָתה ַהְסָכָמִתי ׁשֶ ּ ּּ ּ
ַעְצמֹוֲאִפ ִעְנַין ַהֵסֶדר ּבְ ּילו ּבְ ַמְעִתי ִמִפי מֹוִרי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ,ּּ ר ׁשָ ּ ַכֲאׁשֶ ּ ּ ּ

א ְפֵני ,ָהעֹוָלם ַהּבָ ר ַמְרֵאה ָמקֹום ָכל ֶאָחד ַהְקָדָמה ּבִ ּ ְוַאַחר ָכך ֲאַחּבֵ ּ ְּ

ִחּבור ֶזה ֶעְזַרת צוִרי ְוגֹוֲאִלי. ַּעְצמֹו ּבְ ּאן ִמְכַתב ַיד ּ ַעד ָכ.ְּוֶזה ָהֵחִלי ּבְ
א ָּהַרב ַחִיים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ.  

ק    )לב ׂשֶ ַדּמֶ ּבְ ים ׁשֶ ֶפר ֵעץ ַחּיִ ֹּזאת לֹוַקַחת וָמֳעֶתֶקת ִמּסֵ
ַעְצמֹו ְוֶזה  ים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ַתב ַיד ָהַרב ַחּיִ ִמּכְ

  :ְלׁשֹונֹו

ָּאַמר ַהָצִעיר ְוַהָזִעיר ָהַרב ְראֹוִתי ְתׁשוַקת ַהֲחֵרִדים :ּ ַחִיים ִויַטאלּ ּ ּבִ ּ
ם ֶּאל ְדַבר ַהׁשֵ ר ַהֵסֶפר ַהֶזה,ּ ּ ָרִאיִתי ְלַחּבֵ ְקָצת ,ּ ּ וְלָהִאיר ֵעיֵניֶהם ּבִ

ר ֲאָבֵאר א ַכֲאׁשֶ ְלִתי ִממֹוִרי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ִקּבַ ַּהְקָדמֹות ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ, 
ּוֵמֶהם תוַכל ֶלֱאחֹז ְו ם,ָּלַקַחת ֵמֵעץ ַחִייםּּ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ר ִתְרֶאה ּבְ ּ ַכֲאׁשֶ ּּ, 

ְתַגלו ְלמֹוִרי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם  ּנִ נוִיים ַעל ַהְקָדמֹות ֶנֱעָלמֹות ׁשֶ ְּדָבַרי ּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ
רוַח ַהקֶֹדׁש ַעל ִפי ֵאִלָיהו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה א ּבְ ַּהּבָ ּּ ּ ּ.  

יַע ִחידֹו ּת ְוִנִסים ְוִנְפְלאֹות ְתִמים ֵדִעיםְּוַהיֹום ַאּבִ ּ ָכל ,ּ ּבְ ּ ִכי ְכמֹו ׁשֶ ּ
ּדֹור ְודֹור ֱאלֵֹהי ָהִראׁשֹוִנים ְוַאֲחרֹוִנים ִהְפִליא ַחְסדֹו ִעָמנו ּ ּ ּ ֵכן ַהיֹום ,ּ ּ

ף ֶאת ְזרֹוַע ָקְדׁשֹו ַמִים ָנִחית,ַּהֶזה ָחׂשַ ַלח ָלנו ִעיר ְוַקִדיׁש ִמן ַהׁשָ ּ ְוׁשָ ּ ּ, 
ל ָהֱאלִֹהי ָהַרב ֶהָחִס ן יֹוַחאי[יד ַהְמֻקּבָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ דֹורֹו] ְּכַרּבִ ּ ְכבֹוד ,ּבְ

א י ִיְצָחק לוְרָיא ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּמֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ּ ּ וִמֵמַצר ִמְצַרִים ,ּ ּ
ֶמְרָחב ָי,ּה"ָּקָראנו ָי ּ ְוָעָננו ּבַ ה ְוַרֲחַבת ָיַדִי,ּה"ּ ֶאֶרץ ְקדֹוׁשָ  ִעיר ,ם ּבְ

ל סֹוְפִרים ְצָפ ל ֲחָכִמים ְוׁשֶ ְמֵהָרה "ְּגדֹוָלה ֵלאלִֹהים ׁשֶ ֶנה ְוִתכֹוֵנן ּבִ ּת ִתּבָ ּ
ָיֵמינו ָאֵמן   .ּ ָגִליל ָהֶעְליֹון,ּּבְ

א ִנים קֶֹדם ְפִטיַרת ָהַרב ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ֵני ׁשָ ִּכי ׁשְ ּ א ,ּ  ּבָ
ָּאנוס ִמִמְצַרִים ַעל ִפי ַהִד ּ ּ רוַח ַהקֶֹדׁש,ּּבורּ ּ ִכי ֵכן ֻהַגד לֹו ּבְ ּּ ּ ִכי ִהִגיַע ֵעת ,ּ ּ

ר ְנָתָנה לֹו יָבה ֶאל ְמקֹוָמה ֵלאלִֹהים ֲאׁשֶ ְּפֻקַדת רוחֹו ַלֲהׁשִ ּ ּ ּ ּ  ְוַגם ֶזה ,ּ
ִמְצַרִי ּ ִנְצַטָוה ַעל ִפי ַהִדּבורםּבְ ּּ ּ ְוִהְפִקיד ִמְזַער ִמְקָצת ָחְכָמתֹו ַהְגדֹוָלה ,ּ
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ְפָלָא ָאֶרץ,הְוַהּנִ ֵאִרית ּבָ ְמִתיְבָתא ִדְרִקיַע ִלְחיֹות ׁשְ ּ ִכי ֵכן ִצָוהו ּבִ ּ ּ ּ ּ, 
ך ים ִלְלבוׁשֶ ְָוַהְדָבִרים ַעִתיִקים ְכָבׂשִ ּ ּ ּ ּ.  

ֲעלֹותֹו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְקָצת , ְוֵהִאיר ֵעיַני,ְ ָסַמך ָיָדיו ָעַלי,ְוָאז ּבַ  ּבִ
יֹות ְרׁשִ ַּהְקָדמֹות ֲאִמִתיֹות ׁשָ ּ ּ ָמ,ּ א ּ ׁשֶ ְּסרו לֹו ִמְמִתיְבָתא ִדְרִקיַע ְוקוְדׁשָ ּּ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ָאֶרץ,ְ ֵאִרית ּבָ ּ וִמִפי ֵאִלָיהו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה , ְלַהֲחיֹות ׁשְ ּּ ּ
ְתַגָלה ֵאָליו ָתִמיד ּנִ ּׁשֶ ּ ּ וְרׁשוָתא ַיֲהֵבי ֵליה ְלַגלֹות ָתִמיד ָרִזין ְסִתיִמין ,ּ ּ ּ ּ ּ

ַּעל ַהִתקוִנים ְוַהזַֹה ּ ּ ן יֹוַחאי ָוֵאיָלך,רּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ לֹא ִנְתַגלו ִמימֹות ַרּבִ ְ ׁשֶ ּ ּ ּ ּ.  

ר ָעַלי ְּולוֵלא ִכי ָיגְֹרִתי ִמְפֵני ַאף ְוֵחָמה ִקְנָאה ַהִמְתַגּבֵ ּּ ּּ ּ ִיָמְצאו ,ּ ּ
ַדְעָתם י דֹוֵרנו ֲחָכִמים ּבְ ַאְנׁשֵ ּּבְ ּ ּ ְוַיְקׁשו ָעְרָפם,ּ ּ ְלִבְלִתי ַהֲאֵמן ִכי ֵיׁש ,ּ ּ

ָאֶרץֱאלֹ ְמָעם ְגֻדָלתֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ָחס ,ִהים ּבָ ׁשָ ּ ְוָיֵראִתי ֶפן ִמִקְנָאָתם ּבְ ּ ּ ּ
לֹום ים,ְוׁשָ ָקָדׁשִ ּ ַיִטילו ְפָגם ּבְ ּ גֹוְבִרין,ּ ּ ְויֹאְמרו ַמאן ֶגֶבר ּבְ נו ,ּ ּ ֲהלֹא ַגם ּבָ ּ

ם ר ַהׁשֵ ִּדּבֵ ּ.  

ְּולוֵלא זֹאת ָהִייִתי ְמַסֵפר ִמְקָצת ְדָרָכיו ְוִנ ּ ר ֵעיַני ָראו ּ ְּפְלאֹוָתיו ֲאׁשֶ
ִא,ּ ְדָבִרים ְמבָֹהִלים,ְולֹא ָזר ָכל ָהָאֶרץ ִמימֹות ַתּנָ ּ לֹא ִנְראו ּבְ י ּ ּים ְכַרּבִ

ן יֹוַחאי ַוֲחֵבָריו ְמעֹון ּבֶ ן יֹוַחאי ַעד ָהַרֲאָב,ׁשִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ד ִזְכרֹונֹו "ּ וֵמַרּבִ
ֶּלֶכת ִמֶפה ֶאל ֶפהּ ָהְיָתה ַהָחְכָמה ַהזֹאת הֹו,ִלְבָרָכה ּ ְוֵאִלָיהו ִזְכרֹונֹו ,ּ ּ

ן ִזְכרֹונֹו "ּ וֵמָהַרְמּבָ,ן"ִלְבָרָכה ִנְגָלה ֲאֵליֶהן ִלְקָצת ֵמַהֲחָכִמים ַעד ָהַרְמּבָ
יג ָחְכָמה זֹו  ַיׂשִ א לֹא ָהָיה ִמי ׁשֶ ִּלְבָרָכה ַעד מֹוִרי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ ּ

ַּעל ֲאִמָתָתה ָכמ ּ   .ֹּוהוּ

ָנה ְוַתְלמוד ְוַאָגדֹות וִמְדָרׁשֹות ַעל ָכל ָדָבר  ִמׁשְ ִּכי ָהָיה יֹוֵדַע ּבְ ּ ּּ ּּ
ַפְרֵד ְּוָדָבר ַכָמה ָפִנים ּבְ ּ יחֹות "ּ ׂשִ ה ֶמְרָכָבה ּבְ ית וַמֲעׂשֵ ֵראׁשִ ה ּבְ ּס וַמֲעׂשֵ ּ ּ

ִביםתעֹופֹו יחֹות ְדָקִלים ְוִאיָלנֹות ַוֲעׂשָ ּ וְבׂשִ סֹוד ִכי ֶאֶב,ּ ּן ִמִקיר ִתְזַעקּ ּבְ ּ, 
ְלהוֵבי ֶפָחִמים ְּוׁשַ יַחת ַמְלָאִכים,ּ רוחֹות ֵמַהִגְלגוִלים ,ּ וְבׂשִ ר ּבְ ּ ְוָהָיה ְמַדּבֵ ּּ ּ
ּרוַח טֹוב ְורוַח ַרע ת ,ּ ָגִדים ְכמֹו אֹותֹו ָינוָקא ְדָפָרַשׁ ֵריַח ַהּבְ ּ ְוָהָיה ַמִכיר ּבְ ּ ּ ּ

ר ִעמֹו ּ וֵמִביא ִנ,ּ ִאְלִמיםתּ וְבעֹופֹו,ְּדָבִרים עֹודֹו ַחי וְמַדּבֵ ַמת ָאָדם ּבְ ּׁשְ ּ
ָּכל ָצְרכֹו ְוֶחְפצֹו ּ ְוַאַחר ָכך ְמִסיֵרהו ,ּ ְ  ְוָהָיה ,]ּ ְמַחְזִרים ָלֶהם:ֵחרַאּוַסח נ[ּ

ֵעת ֵצאָתם ֵמַהגוף מֹות ּבְ ּרֹוֶאה ְנׁשָ ּ וְבָבֵתי ַהְקָברֹות,ּ ּ ָכל ֶעֶרב ,ּ ּ וַבֲעלֹוָתן ּבְ
ת ְלַגן ֵעֶדן ּבָ ַמת ַהַצִדיִקי ְוָה,ׁשַ ר ִעם ִנׁשְ ָּיה ְמַדּבֵ אםּ עֹוָלם ַהּבָ ֵהם ּבָ  , ׁשֶ

ְּוָהיו ְמַגִלין לֹו ָרֵזי תֹוָרה ּ ּ.  
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ְרטוֵטי ַהָיַדִים וִפְתרֹון ֲחלֹומֹות  ְּוַגם ָהָיה יֹוֵדַע ָחְכַמת ַהַפְרצוף ְוׂשִ ּ ּּ ּ
ים,ַּעל ֲאִמָתָתם ִנים ְוַגם ֲחָדׁשִ ּ וְבִגְלגוִלים ְיׁשָ ֵמַצח ָאָדם  ְוָהָיה ,ּּ ַּמִכיר ּבְ
ב ַּמה ְמַחׁשֵ ָחַלם,ּ ּ וַמה ׁשֶ ָמתֹו ְלַגן ֵעֶדן ,ּ ֲעִלַית ִנׁשְ ּ וַמה ָפסוק ָקָרא ּבַ ּ ּּ

ַלְיָלה ּ ְוָהָיה ְמַלֵמד ֵפי,ּּבַ ָמתֹוּרוׁשּ ִמְצחֹו ְזֻכיֹות , ׁשֶֹרׁש ִנׁשְ ּ ְוָהָיה קֹוְראֹו ּבְ
ב ִחׁשֵ ּד ְוֶאָחד ִתקון  ְוָהָיה נֹוֵתן ְלָכל ֶאָח,ַּוֲעֵברֹות ׁשֶ ּ  ְוַלֲחֵבִרים ,ֲעוֹוָנם[ּ

ִחיָנה ַהְמֻיֶחֶדת] ָּנַתן ָלֶהם ִיחוִדים ְלָכל ֶאָחד ָמתֹו ,ְּכִפי ַהּבְ  אֹו ְלׁשֶֹרׁש ִנׁשְ
ל ָאָדם ָהִראׁשֹוןּוָהֲאח ׁשֶֹרׁש ׁשֶ ּ ְוָהָיה יֹוֵדַע ַכָמה ָטֻעיֹות ָנְפלו ,ָּזה ּבַ ּ ּ ּ

ְסָפִרים ַסְנֵוִרים ְוָהָיה יֹוֵדַע ְל,ּּבַ ּנו ,ַּהכֹות ּבְ ׁשִ ּ ְוָהָיה יֹוֵדַע ָכל ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ
ם, ַוֲעָנָוה,ְ ְוֶדֶרך ֶאֶרץ,ּ ְוָהָיה ָמֵלא ֲחִסידות,ַהֲחֵבִרים  ְוַאֲהַבת ,ּ ְוִיְרַאת ַהׁשֵ

ם ים טֹוִבים ָהָיה ּבֹו, ְוִיְרַאת ֶחְטאֹו,ַּהׁשֵ ּ ְוָכל ִמדֹות טֹובֹות וַמֲעׂשִ ּ.  

ָעה ְוֶרַגעְוָכל ֶזה ָהָיה יֹוֵד ָכל ֵעת וְבָכל ׁשָ ּ ְוָכל ַהָחְכמֹות ָהֵאלו ,ַּע ּבְ ּ
ֵחיקֹו ִחים ּבְ ָּתִמיד ָהיו ֻמּנָ יג ֵמרֹב ,ּ ְוֵעיַני ָראו ְולֹא ָזר.ּ ּ ְוָכל ֶזה ִהׂשִ

ִנים ַגם  ְסָפִרים ְיׁשָ ים ּבִ ֲּחִסידותֹו וְפִריׁשותֹו ַאַחר ִהְתַעְסקֹו ָיִמים ַרּבִ ּ ּ ּ ּ
ָחְכ ים ּבְ ה,ָמה זֹוֲחָדׁשִ ּ ַוֲעֵליֶהן הֹוִסיף ֲחִסידות וְפִריׁשות ְוָטֳהָרה וְקֻדׁשָ ּ ּ ּ ּ, 

ְּוֶזהו ֵהִביאֹו ִליֵדי רוַח ַהקֶֹדׁש ּ ּ ְוָהָיה ֵאִלָיהו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִנְגָלה לֹו ,ּ ּ
ֱאמוָנה,ָּתִמיד ּ ְוֶזה ָיַדְעִתי ִמִפיו ּבֶ ּ דֹוֵרנו ֶזה ַל. ּ ְּוַאף ִאם ֵאין ִגלוי ּבְ ּ ּ ִביא ּ ּנָ
ּ ֲאִפלו ָהִכי לֹא ִנְמַנע רוַח ַהקֶֹדׁש ִמִלְהיֹות ְמַרֶחֶפת ַעל ָפָניו ,ְוחֹוֶזה ּ ּ ּּ ּ

ַּהְמִאירֹות ָהְראוִיין לֹו ָכתוב ֵמִעְנַין ָהַרֲאָב,ּ ּ ְכמֹו ׁשֶ ּ   .ד ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ּ

ה ַהְדָבִרים ֲעצוִמים ְּוִהּנֵ ר ִיְצְד,ּ ּ ְוֵהם ִיְתנו ֵעֵדיֶהן ֲאׁשֶ ּ ּקו ִויִעידון ּ ּ
ִחּבור ֶזה ְּוַיִגידון ּבְ ּ ר ְלׁשום ,ּ ּ ָכל רֹוֵאיֶהם ַיִכירום ִכי ְדָבִרים ָכֶזה ִאי ֶאְפׁשָ ּּ ּ ּ ּּ

ֶכל וַמָדע ׁשום ׂשֵ יג ּבְ ָּאָדם ִנְבָרא ְלַהׂשִ ּ ּ ּ לוֵלי ַעל ִפי הֹוָפַעת רוַח ַהקֶֹדׁש ,ּ ּּ ּ
ּ ְוַעל ְיֵדי ֵאִלָיהו ִזְכרֹונֹו ִלְבָר,ִּמָמרֹום ִתקוִנים ְד,ָכהּ ְזַכר ּבְ ּ ַכּנִ ּ ּ ּ ַּאְת ָעִתיד ּ

סֹוף יֹוַמָייא ְוכו ְּלִאְתַגְלָייא ּבְ ּ ּ ּ'.  

ְלִתי ִממֹוִרי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם  ר ִקּבַ אִתי ִלְכתֹב ָכל ֲאׁשֶ ְּוִאלו ּבָ ּ ּּ ּ ּ ּ
א ּ לֹא ַיְסִפיקו ָכל עֹורֹות ֵאיֵלי ְנָביֹות,ַהּבָ ּ  יםּוְלׁשֹוְמִעּ ַכְמֻפְרָסם ִלְקָצת ,ּ

ֶחְבָרִתי ָּאְמָנם ְרצֹוִני ְלַהֲעלֹות ַעל ַהֵסֶפר ְקָצת ֵמַהְקָדמֹות . ְלקֹוִלי ּבְ ּ
יִתי ִלְכתֹב ֻהְרׁשֵ ֶּהְכֵרִחי ְמֹאד ַמה ׁשֶ ִקצור ִנְמָרץ,ּ ּ ְוַאף ַגם ּבְ ּ ּ ְכֵמִציץ ִמן ,ּ

ם ַהֵסֶפר ,ַּהֲחַרִכים ּ וְקָראִתיו ׁשֵ ִמי"ֵּעץ ַחִיים"ּ ם ַהָחְכָמה  ְו, ַעל ׁשְ ַעל ׁשֵ
ֻכלֹו ָארֹך ר טֹוֲעֶמיָה ַחִיים ָזכו ְוָאַכל ִמֶמּנו ְוַחי ְלעֹוָלם ׁשֶ ְֲאׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ ַעד ָכאן .ּ

  .ְלׁשֹונֹו



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]518[                   אֹור

י    )לג ים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ְלַחּיֵ ּעֹוד ַהְקָדָמה ְלמֹוֵרנו ָהַרב ַחּיִ ּ
א ָלה - ָהעֹוָלם ַהּבָ ְּתָנֵאי ִלּמוד ַהַקּבָ ּ ּרוך הוא ַּהָקדֹוׁש ּבָ - ּ ְּ

ֲעָרה ָלֵכן ָצִריך ִלְפֹרׁש ַעְצמֹו  חוט ַהׂשַ ְְמַדְקֵדק ִעם ַצִדיִקים ּכְ ּ ּ ּ ּ
ר ְוַיִין ׂשָ   ִמּבָ

ָמה ְלמֹוֵרנו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם  ּעֹוד ַהְקּדָ ּ ּ
א   .ַהּבָ

ַרך מֹו ַהָגדֹול ִיְתּבָ ׁשְ יַע ּבִ ּבִ ְֲאִני ַהכֹוֵתב ַמׁשְ ּ ִיְפלו  ְל,ּ ָּכל ִמי ׁשֶ ּ ּ
ַּהקוְנְטֵרִסים ֵאלו ְלָידֹו ּּ ִיְקָרא ַהְקָדָמה זֹאת,ּ ּ ׁשֶ  ְוִאם ִאְוָתה ַנְפׁשֹו ָלבֹוא ,ּ

ֶחְדַרת ֶאְכתֹב,ַהָחְכָמה זֹאת ּבְ ל ָעָליו ִלְגמֹר וְלַקֵים ָכל ַמה ׁשֶ ּ ְיַקּבֵ ּ ּ ּ  ְוָיִעיד ,ּ
לֹא ָיבֹוא ֵאָליו  ית ׁשֶ ֵראׁשִ גופֹו ְוַנָּעָליו יֹוֵצר ּבְ ֶּהֵזק ּבְ ר לֹוּ  ,ְּפׁשֹו וְבָכל ֲאׁשֶ

  .ּ ַתַחת רֹוְדפֹו טֹוב,ְולֹא ַלֲאֵחִרים

ֵהר ְוִלְקַרב א ִלּטָ ם :ְוַהּבָ ית ַהכֹל ִיְרַאת ַהׁשֵ ֵּראׁשִ יג ִיְרַאת ,ּ ּ ְלַהׂשִ
ּ ִכי ִיְרַאת ָהרֹוֵממו,ָהעֶֹנׁש הוא ִיְרָאה ַהְפִניִמיתתּ ּ ׁשֶ יגוהו ַרק ,ּ ּ לֹא ַיׂשִ ּ ּ

ִּמתֹוך ַגְדלות ַהָחְכָמה ּ ְ ְיִדיָעה ַהֶזה.ּ ּ ְוִעַקר ְמַגָמתֹו ּבַ ּ  ִיְהֶיה ְלַבֵער קֹוִצים ,ּ
ָחְכָמה ַהזֹאת ְמַחְצֵדי ַחְקָלא,ִּמן ַהֶכֶרם ּ ִכי ָלֵכן ִנְקָרִאים ָהעֹוְסִקים ּבַ ּ, 

ִיְתעֹוְררו ַהְקִלפֹות ֶנְגדֹו ְלַפתֹותֹו וְלַהֲחִטיאֹו ּוְבַוַדאי ׁשֶ ּ ּּ ּ ּּ ּ לֹא ִּיָזֵהר ָלֵכן ,ּ ּ ׁשֶ
ָּלבֹוא ִליֵדי ֵחְטא ֲאִפילו ׁשֹוֵגג ָיכות ּבֹו,ּ לֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ׁשַ ּ ׁשֶ ּ ְ ָלֵכן ָצִריך .ּ

ִּלָזֵהר ֵמַהַקלות ּ ּ רוך הוא ְמַדְקֵדק ִעם ַהַצִדיִקים ְכחוט ,ּ ּ ִכי ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּּ ּּ ּּ ְ ּ
ֲעָרה בוַעְָלֵכן ָצִריך ִלְפרֹׁש ַעְצמֹו ִמּבָ, ַּהׂשַ ר ְוַיִין ָכל ְימֹות ַהׁשָ ּׂשָ ּ ְ ְוָצִריך ,ּ

לֹום תַרָהַהְז ֵקׁש ׁשָ ה טֹוב ּבַ ּסור ֵמַרע ַוֲעׂשֵ לֹום,ּ  ,ְ ָצִריך ִלְהיֹות רֹוֵדף ׁשָ
ֵביתֹו ַעל ָדָבר ָקָטן ְוָגדֹול ְּולֹא ְלַהְקִפיד ּבְ לֹא ִיְכֹעס ַחס ,ּ ֵכן ׁשֶ ּ ְוָכל ׁשֶ ּ

לֹום   .ְוׁשָ

ַתְכִלית ָהִרחוק סור ֵמַרעְְוָצִריך ְלִהְתַרֵחק ּ ּבְ ּ:  

ָכל ִדְקדוֵקי ִמְצוֹות]א[ ּ ִלָזֵהר ּבְ ּ ּ ִדְבֵרי ֲחָכִמים,ּ ֵהם ,ּ ַוֲאִפילו ּבְ  ׁשֶ
ְכַלל לֹא ָתסור ּּבִ ּ.  

א]ב[ ָיבֹוא ָלעֹוָלם ַהּבָ ּ ְלַתֵקן ַהְמֻעָות קֶֹדם ׁשֶ ּ ּ.  

מֹוִכיַח ֶאת,ּ ֵמַהַכַעסִּיָזֵהר ]ג[ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּ ֲאִפילו ּבְ ָניו לֹא ִיְכעֹס ְכָלל ּ ּ ּבָ
  .ְּוִעָקר
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ּ ַגם ָצִריך ִלָזֵהר ֵמַהַגֲאָוה]ד[ ּּ ִעְנַין ֲהָלָכה,ְ ּ ִכי ָגדֹול כָֹחה,ּ וִבְפָרט ּבְ ּ ּּ, 
ֶזה ָעוֹון ְפִליִלי ְּוַהַגֲאָוה ּבְ ּ.  

ָיבֹוא לֹו]ה[ ָכל ַצַער ׁשֶ יו,ּ ּבְ ַמֲעׂשָ ֵפׁש ּבְ ם,ּ ְיַפׁשְ ּ ְוָיׁשוב ֶאל ַהׁשֵ ּ.  

ֵעת ַהצֶֹרך לֹוּ ַג]ו[ ְם ִיְטּבֹל ּבְ ּ.  

לֹא ֵיָהֶנה]ז[ ִמיׁש ַהִמָטה ׁשֶ ַתׁשְ ּ ַגם ְיַקֵדׁש ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ּּ ּ ּ.  

לֹא ַיֲעבֹר ָכל ַלְיָלה]ח[ ּ ׁשֶ יֹום,ּ ה ּבַ ָעׂשָ ָכל ַלְיָלה ַמה ׁשֶ ּ ְוַיֲחׁשֹב ּבְ ּ, 
  .ְּוִיְתַוֶדה

ֲעָסָקיו]ט[ א ּ ְוִאם ֵאין לֹו ַפְר,ּ ַגם ְיַמֵעט ּבַ ָּנָסה ִכי ִאם ַעל ְיֵדי ַמׂשָ ּ
ּוַמָתן ְֵמֲחִצי ַהיֹום ָוֵאיָלך' ְויֹום ד'  ָיִכין יֹום ג,ּ הוא ַלֲעבֹוַדת ,ּ ּ וְבַכָוָנה ׁשֶ ּ ּ
  .קֹונֹו

ל ִמְצָוה ְוֶהְכֵרִחי]י[ ֵאינֹו ׁשֶ ּ ָכל ִדּבור ׁשֶ ּ ּ ִיְהֶיה ָזִהיר ִמֶמּנו,ּ ּ ַוֲאִפילו ,ּ
ַע ׁשְ ּת ַהְתִפָלהְּדַבר ִמְצָוה ִיְמַנע ּבִ ּ.  

ה טֹוב   :ַוֲעׂשֵ

ֲחִצי ַהַלְיָלה]א[ ּ ָלקום ּבַ ק ָוֵאֶפר וֶבִכי ָגדֹול,ּ ׂשַ ּ ְוַלֲעׂשֹות ַהֵסֶדר ּבְ ּּ, 
ָפָתיו ׂשְ ר יֹוִציא ּבִ ּוְבַכָוָנה ָכל ֲאׁשֶ ּ תֹוָרה ָכל ְזַמן . ּ ְּוַאַחר ָכך ַיֲעסֹק ּבַ ּּ ְ

ָנה ִלי ׁשֵ יוַכל ִלְהיֹות ּבְ ּׁשֶ ַחר ִיְתעֹוֵרר ּ וִבְלַבד ׁשֶ,ּ ָעה קֶֹדם ֲעלֹות ַהׁשַ ֲּחִצי ׁשָ
תֹוָרה   .ַּלֲעֹסק ּבַ

ַחר ֹקֶדם ִחיוב ַטִלית ]ב[ ּ ֵיֵלך ְלֵבית ַהְכֶנֶסת קֶֹדם ֲעלֹות ַהׁשַ ּ ּ ּ ּ ְ

ּוְתִפִלין ָרה ִראׁשֹוִנים,ּ ִיְהֶיה ֵמֲעׂשָ ּ ְלִהָזֵהר ׁשֶ ּ.  

ִיָכֵנס]ג[ ּ קֶֹדם ׁשֶ ים ֶאל ִלּבֹו ִמְצַות ֲעׂשֵ,ּ ָה ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעך ָכמֹוך ָיׂשִ ָּ ּ, 
ְּוַאַחר ָכך ִיָכֵנס ְּ.  

ָכל יֹום]ד[ ִלים ֶרֶמז ַצִדיק ּבְ הוא צ,ּ ְלַהׁשְ '  י,ְּקֻדׁשֹות'  ד,ֲאֵמִנים' ּ ׁשֶ
ים ָרכֹות'  ק,ָקָדׁשִ   .ּבְ

ֵעת ַהְתִפָלה]ה[ לֹא ְלַהִסיַח ַדְעתֹו ֵמַהְתִפִלין ּבְ ּ ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ ֵעת ,ּ ּ זוַלת ּבְ
  .ּה ְוֵעֶסק ַהתֹוָרהָהֲעִמיָד

ַטִלית וְתִפִלין]ו[ תֹוָרה ְמֻעָטף ּבְ ִיְהֶיה עֹוֵסק ּבַ ּ ָצִריך ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ְ.  
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ֵעץ ַחִיים]ז[ ָכתוב ּבְ ְתִפָלה ַהַכָונֹות ְכמֹו ׁשֶ ּ ְלַכֵון ּבַ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ.  

ן ד]ח[ ם ּבֶ ים ָתִמיד ֶנֶגד ֵעיָניו ׁשֵ ָיׂשִ ּ ׁשֶ ּאֹוִתיֹות ֲהַוָי' ּ  ּ ְוִיְזַדְעַזע,ה"ּ
ִּמֶמּנו ִויִתי ֲהַוָי,ּ ָכתוב ׁשִ ּ ְכמֹו ׁשֶ ּ ּ ּ ּה ְלֶנְגִדי ָתִמיד"ּ ּ.  

ָרכֹות]ט[ ָכל ַהּבְ ְיַכֵון ּבְ ּ ׁשֶ ֱהִנין,ּ ִבְרַכת ַהּנֶ ְפָרט ּבְ   .ּ ּבִ

תֹוָרה ַפְרֵד]י[ ִיְהֶיה ָעֵמל ּבַ ּ ָצִריך ׁשֶ ּ ּ ָמעוִזי,ס"ְ ֱאַמר אֹו ַיֲחֵזק ּבְ ּנֶ ּ ׁשֶ ּ. 
ְיַגל ְּוַאל ַיֲחׁשֹב ׁשֶ ְהיֹותֹו ֵריקּ ּו לֹו ָרֵזי ַהתֹוָרה ּבִ ּ ְכִדְכִתיב ָיֵהב ָחְכְמָתא ,ּ

ַמע . ְּלַחִכיִמין לֹא ׁשָ ָחְכָמה זֹו ַמה ׁשֶ ָפָתיו ּבְ ׂשְ לֹא יֹוִציא ּבִ ְּוָצִריך ִלָזֵהר ׁשֶ ּּ ּ ְ

ָראוי ִלְסמֹך ָעָליו ְֵמָאָדם ׁשֶ ן יֹוַחאי ַוֲחֵבָריו,ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   .ּ וְכַאְזָהַרת ַרּבִ

ַגת ַהָחְכָמה   :ַהּשָׂ

יוַכל: ְּתַנאי ָהִראׁשֹון תֹק ָכל ַמה ׁשֶ ָּצִריך ְלַמֵעט ִדּבורֹו ְוִלׁשְ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ְכֵדי ,ְ
ֵטָלה יָחה ּבְ לֹא ְלהֹוִציא ׂשִ ּ ְכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְסָיג ,ּׁשֶ ּ

ִתיָקה ּ ַגם ְתַנאי ַאֵחר,ַלָחְכָמה ׁשְ ּ ַעל ָכל ִדְבֵרי,ּ לֹא ְתִביֵנהוּ ּ תֹוָרה ׁשֶ ּ ּּ, 
תוַכל ִּתְבֶכה ָעָליו ָכל ַמה ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ.  

ַהְבֵלי  לֹא ָתׁשוט ּבְ ַלְיָלה ָלעֹוָלם ָהֶעְליֹון ׁשֶ ָמה ּבַ ׁשָ ַּגם ֲעִלַית ַהּנְ ּ ּ ּ ּּ
ְבִכָיה,ָהעֹוָלם ן ּבִ ִתיׁשַ ּ ָתלוי ׁשֶ ּ ה ַעד ְמאֹד,ּּ ּ וִמַדת ַעְצבות ְמֻגּנָ ּ וִבְפָרט ,ּּ
יג ָגהְּלַהׂשִ ָגה יֹוֵתר ִמֶזה,ּ ָחְכָמה ְוַהׂשָ ּ ֵאין ְלך ָדָבר מֹוֵנַע ַהׂשָ ּ ּ ָ.  

ַגת ָהָאָדם ִעְנַין ַהׂשָ ַּגם ּבְ מֹוִעיל ְכמֹו ַהָטֳהָרה ,ּ ּ ֵאין ְלך ָדָבר ׁשֶ ּ ּ ּ ָ

ָכל ֵעת,ְּוַהְטִביָלה ִיְהֶיה ָהָאָדם ָטהֹור ּבְ ּ ומֹוִרי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם .ּ ׁשֶ ּ
א ַהֹקר ַמִזיק לֹו ִע,ַהּבָ ֶבר ׁשֶ ָהָיה לֹו ֳחִלי ַהׁשֶ ּם ֱהיֹות ׁשֶ ּ ּ ִעם ָכל ֶזה לֹא ,ּ

ָכל ֵעת   .ָּהָיה מֹוֵנַע ִמִלְטּבֹל ּבְ

א ֶּהְעֵתק ִמּמֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ ּ ּ :
ָחְכָמה זֹאת ִהְתַעְסקֹו ּבְ ְּלַבל ִיפֹל ֵלב ָהָאָדם ּבְ ָכתובּ ְכ,ּ ּמֹו ׁשֶ ָּכל ַמאן  ּ

ַּטב ֵליה ְדָלא ִאְבֵרי, ְּדָעִייל ְוָלא ָנִפיק ּ.  

ֵטי ַהְדָבִרים ְּפׁשָ ָחְכָמה זֹאת,ּ ְכָנס ּבְ ַהּנִ ֵיַדע ִלְכנֹס , ׁשֶ ּ ָצִריך ׁשֶ ְ

רֹוֶצה ִלְכנֹס ְולֹא ֵיַדע ָלֵצאת. ְוָלֵצאת ָעה ,ָאְמָנם ִמי ׁשֶ ה ְדַאְרּבָ ּ וְכַמֲעׂשֶ ּ
ְכְנסו ּנִ י ֲעִקיָבא ֶאָחד ֵמֶהםּׁשֶ ִרּבִ ּ ַלַפְרֵדס ׁשֶ ָיַדע ִלָכֵנס ְוָיַדע ָלֵצאת,ּ ּ ׁשֶ ּ ִכי ,ּ

יג ַהָדָבר ַעל ּבוְריֹו ִּהִכיר ְוִהׂשִ ּ ּ יגו,ּ ּ ָאְמָנם ֲאֵחִרים ִנְכְנסו ְולֹא ִהׂשִ  ְולֹא ,ּּ
לֹום ׁשָ ָּיְדעו ָלֵצאת ִמתֹוך ַהֲחִקיָרה ַהזֹאת ּבְ ְ ּ ּ וְלֶזה ָכַפר ֱאִליׁשָ,ּ   .ע ַאֵחרּ
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ָפִטים ת ִמׁשְ א ָפָרׁשַ ַסּבָ ה ּבְ ְּוִהּנֵ ר יֹוַחאי,ּ  ְלָעִייל ְוִליפֹוק : ָאַמר ּבַ
ָחְכָמה ַהזֹאת.'ְּוכו ּ ָלֵכן ָאסור ַלֲעֹסק ּבַ ֲחִקירֹות ,ּ ְכָבר ִנְכַנס ּבַ ּ ִאם לֹא ׁשֶ

לֹום ׁשָ תֹוכֹו ְמבוכֹות וְסֵפקֹות,ְוָיָצא ּבְ ַאר ּבְ ּ ְולֹא ִנׁשְ ְרֶא.ּ ּה ַלֲעִניות  ְוּנִ ּ
ַּדְעִתי ֵאין ַהַכָוָנה ִכְפׁשוטֹו,ּ ּ ׁשֶ ּּ י ,ּ דֹור ַהֶזה ְכמֹו ַרּבִ ִאם ֵכן לֹא ִיָמֵצא ּבַ ּ ׁשֶ ּ ּּ ּ

ְיָבֵאר לֹו ְסֵפקֹוָתיו ן יֹוַחאי ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ ָּלֵכן ַלֲעִנַית ַדְעִתי. ּׁשִ ּ ַגם ִאם ,ּ ּ ׁשֶ
ֵיָרֶאה לֹו ַכ ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ָּהָאָדם ֻמְבָטח ׁשֶ ּ ָּמה ְסֵפקֹות וְדָבִרים ְתמוִהים ּ ּּ ּ

יג ְכִלי ֲאִני לֹא ַמׂשִ ִלּבֹו ַרק ֵמֶחְסרֹון ׂשִ ָדָבר ,ּיֹאַמר ּבְ לֹום ּבַ ָחס ְוׁשָ ּ ְולֹא ׁשֶ
ַּעְצמֹו ֵיׁש ִפְקפוק ּ ִמתֹוך ָכך,ּ ְלֶזה ָהִאיׁש ִמְצָוה ִלְלמֹד ִעמֹו,ּ ְ ׁשֶ ְּ ְ ִמתֹוך ,ּ ּ

ָמה א ִלׁשְ ָמה ּבָ לֹא ִלׁשְ ּׁשֶ ּ ֵאין לֹו כַֹח ַלֲעמֹד ,ּ ּ ְוֵאין ָאסור ֶאָלא ְלִמי ׁשֶ ּ ּ
לֹום ֵהיַכל ַהֶמֶלך ְוָיבֹוא ִליֵדי ְכִפיָרה ַחס ְוׁשָ ּּבְ בֹו ִכי הוא ָחָכם ,ְּ ָחׁשְ ּ ְוֶזה ּבְ ּ

ָּגדֹול ְוֵאין ֶהְעֵדר ִמִצדֹו ּּ   .ּ ַעד ָכאן ְלׁשֹונֹו.ּ

ל ַר ֵעץ ַחִיים ׁשֶ ה ָמָצאִתי ּבְ ָמה ְקַטּנָ י ְנֶחְמָיַּהְקּדָ ָיך הּבִ ַ ְ ַהּשׁ ּ
ָמה   : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו,ַלַהְקּדָ

ַּהֵסֶפר ַהֶזה ּ הוא ִמְכַתב ַיד מֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ,ּ ּ ּּ
ּ ְדַהְינו ִמַכָמה ֳאָפִנים,ִלְבָרָכה ּ ּ ֵלם ִהְתִחי,ּ ּ וְתִחָלה ִנְמָצא ֵסֶפר ֶאָחד ׁשָ  לּ

ֶזה ַהָלׁשֹון ִלקוֵטי ַהְק ּּבְ ּ ֶאְמַצע ַהֵסֶפר,ָּדמֹותּ ְמנוהו ּבְ ּ ְוַהֵסֶפר ׂשַ ּּ  ְוִנְקָרא ,ּ
ַּמֲהדוָרא ִתְנָיָנא" ְפִנים"ּ ְמנוהו ּבִ ּ ְוׂשַ ים ,ּ ּ ַאַחר ָכך ִנְמָצא ַדִפים ְקַטּנִ ּ ְ ּ

י ,ּ ְמֻתָלִעיםםְּקרוִעי ּ ְוָטַרח ִטְרָחא ְגדֹוָלה ְמאֹד ֶהָחָכם מֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ּ
ָיֵמינוּו"ַרַיֲעקֹב ֶצַמח ְנ ְמֵהָרה ּבְ ֶנה ְוִתכֹוֵנן ּבִ ַלִים ִתּבָ ּ ִמירוׁשָ ּּ ִסְדָרם ,ּ ּ ַעד ׁשֶ ּ

ר ֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵניֶכם,ַעל ָנכֹון ּ ַכֲאׁשֶ ְתָרא" ְוִנְקָרא ,ּ ְמנוהו ,"ַּמֲהדוָרא ּבַ ּ ְוׂשַ ּ
  .ְּסִביב ַהֵסֶפר ָהִראׁשֹון

ַּאַחר ָכך ִנְמָצא ֶאְצֵלנו ִמְכַתב ַיד ֶהָחָכם ַהָג ּ ּּ ּדֹול מֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ְ ּ
ַמֲהדוֵרי ַקָמא ִּויַטאל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ לֹא ִהְזִכיָרם ָהַרב ,ּ ים ׁשֶ ּ ְדרוׁשִ ּ ּ ּ

ִחּבור ֶזה ְמנוהו ַגם ֵכן ִאיׁש ַעל ְמקֹומֹו,ִּזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ּ ְוׂשַ ּ ּ  ְוִנְקָרא ,ּ
ַּמֲהדוָרא ַקָמא" ּ."  

ּוְלַמַען ֵיַדע ָכל ַהְמ אּ ַּעֵין ׁשֶֹרׁש ָכל ָדָבר ֵמֵהיָכן ּבָ ּ ּ ָכַתְבנו ֶזה,ּ  ַאף ַעל ,ּ
ָיָפה ַדְרכֹו ֶזה  ְרֶאה ַלֲעִנַית ַדְעִתי ׁשֶ ּנִ ִּפי ׁשֶ ּ ּּ ּּ ַּמֲהדוָרא ַקָמא"ּ  ִאיׁש ַעל "ּ

ים ֵאלו, ִּדְגלֹו ָרׁשִ ִּעם ָכל ֶזה ָכַתְבנו ׁשָ ּּ ּ ּנֹות,ּ ִאם ִיְרֶצה ַהְמַעֵין ְלׁשַ  ּ יוַכל,ּ ׁשֶ
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ּנֹות ַּהַמֲהדורֹות ב' ב ֲאָבל ּבְ,ְלׁשַ ּנֹות' ְוג' ּ ָיֵדינו ְלׁשַ ֵּאין כַֹח ּבְ ּ ִכי ֵכן ִנְמָצא ,ּ
א ִּמְכַתב ַיד ָהַרב ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ.  

י ַיֲעקֹב ֶצַמח ְנ ְּלׁשֹון ֶהָחָכם ַהָגאֹון מֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ  ּו"ַרּ
ָמה  ַהְקּדָ   : ְלַיֲעקֹב ְוֶזה ְלׁשֹונֹוִּסְפרֹו ָרּנוְלּבַ

דֹורֹות ְגרועֹות,עֹוד ִנְרֶאה ִלי ּ ִכי ִגלוי ָחְכָמה זֹאת ַעָתה ּבְ ּּ ּ ּּ ּ הוא ְכֵדי ,ּ ּ
ַמִים ׁשָ ּבַ ָאִבינו ׁשֶ ֵלם ּבְ ֵלָבב ׁשָ ִיְהֶיה לֹו ָמֵגן ַעָתה ֶלֱאחֹז ּבְ ּׁשֶ ּ ּ אֹוָתן ,ּ ּ ִכי ּבְ

ה ַו,ַּהדֹורֹות י ַמֲעׂשֶ ים טֹוִבים ָהיו ,ֲחִסיִדיםּ ָהרֹב ָהיו ַאְנׁשֵ ּ ְוַהַמֲעׂשִ ּ
ַּמִציִלין אֹוָתן ִמְפֵני ַהְמַקְטְרִגים ּ ְוַעָתה ְרחֹוִקים ִמׁשֶֹרׁש ָהֶעְליֹון,ּ ּ ְכמֹו ,ּ

תֹוך ֶהָחִביֹות ָמִרים ּבְ ַּהׁשְ ְ ָחְכָמה זֹאת ,ּ ּ ִמי ָיֵגן ָעֵלינו ִאם לֹא ְקִריָאֵתנו ּבְ ּ
ְפָלָאה ְוָהֲעֻמָקה ָכַתב ָהַרב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכהּ וִבְפ,ַּהּנִ ָּרט ַעל ֶדֶרך ׁשֶ ְ ּ, 

ְסָתרֹות ַנֲעׂשו ַעָתה ְכמֹו ִנְגלֹות ַהּנִ ּׁשֶ ּ ל ַהְזנות ,ּּ דֹור ַהֶזה מֹוׁשֵ ּ ִכי ּבַ ּ ּ ּ ּ
ינות ְוָלׁשֹון ָהָר ּוַמְלׁשִ טו ַהְקִלפֹותּ ֵלב ְוִנְתַפׁשְ ּבַ ְנָאה ׁשֶ ּע ְוׂשִ ּ ּ ּּ אֶֹפן ,ּ  ּבְ

ֵיׁש ָה ִמְתּבַ ּׁשֶ ָּאָדם ִלְנהֹג ִדְבֵרי ֲחִסידותּ ם ָיֵגן ָעֵלינו ְוִיְמחֹל ַלֲעוֹוֵננו,ּ ּ ְוַהׁשֵ ּ ּ, 
  .ּ ַעד ָכאן ְלׁשֹונֹו.ָּאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון

ַמת  ַהְקּדָ י ַיֲעקֹב ֶצַמח ּבְ ּעֹוד ֶהְעֵתק ִמָלׁשֹון מֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ּּ
תֹו: ִסְפרֹו ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ִאים ּבְ ים ֵאלו ְּדָבִרים ַהּבָ ּך ַהְקָדמֹות ִמִפי ְדרוׁשִ ּּ ּּ ּ ְ

ּוְדָבִרים ֵאלו ֱאֶמת ְוַיִציב ּ   .ּ ַעד ָכאן ְלׁשֹונֹו.ּּ

ַּדע ִכי ְקָצת ֵמֲחֵבֵרינו ָכְתבו ָלֶהם ְסָפִרים  :ְּלָהַרב ַחִיים ִויַטאל ּּ ּ ּ
א ְוזוָלתֹו ַעל ׁשְ ְמעו ִממֹוִרי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ׁשָ ַּמה ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ְוֻכָלם ,מֹוּ

תֹוֶסֶפת ְוֵגָרעֹון ָּכְתבו ַהְדָבִרים ּבְ ּ ִחיַנת ַהכֹוְתִבים ִויִדיָעָתן,ּ ּ ְכִפי ּבְ ּ, 
יֹות יחו ָמקֹום ְלַכָמה ֻקׁשְ ּוַבֲהָבָנָתן ִהּנִ ּ ְ ָלֵכן ֵאין ִלְסמֹך ַעל אֹוָתן .ּ

  .ְ ְוָצִריך ְלַהְרִחיק ֵמֶהם,ַּהְסָפִרים

ָכַת ְּוַדע ִכי ָכל ַמה ׁשֶ ּ ּ ְּבִתי ָכאןּ ַמְעִתי ִממֹוִרי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ,ּ ּ ַהכֹל ׁשָ ּ ּּ
א ִחּבור ֶאָחד ְלַבד,ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ ָלֵכן ָכַתְבִתי ַהכֹל ּבְ ּ ַמְעִתי ,ּּ ׁשָ ּ וַמה ׁשֶ ּ ּ ּ

ָדַרׁש ְוִגָלה ָלֶהם  א ַמה ׁשֶ ם מֹוִרי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ֵּמַהֲחֵבִרים ִמׁשֵ ּ ּ ּּ
ָּלַמְדִתי ִעמֹוקֶֹדם ׁשֶ ּ ּ ַהכֹל ָכַתְבִתי ַגם ֵכן ְלַבדֹו,ּ ּ ּ ּּ ם ָאְמרֹו ִמִפי ,ּ ּ ְוַעל ׁשֵ

א   .ּמֹוִרי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ
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  –ב ָעָנף כח ֶּפֶרק  –

ֵּסֶפר ֶדֶרך ֵעץ ַחִיים ְלָהַרְמַח ְ   ל"ּ
ִרים ַעל ֵסֶפר ְמִסַלת ְיׁשָ   ּּבַ

י  )א ְֵסֶפר ֶדֶרך ֵעץ ַחּיִ ּל ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן "ם ְלָהַרְמַחּ ּ- 
ִרים ַעל ֵסֶפר ְמִסַלת ְיׁשָ ְתֵחי  - ּּבַ ֶפר ּפִ ְּוהוא ַהְקָדָמה ַלּסֵ ּ

ים , ָחְכָמה ים ְלמֹוֵרינו ָהַרב ַחּיִ ד ַעל ֵסֶפר ֵעץ ַהַחּיִ ְּוהוא ְמֻיּסָ ּ
א י ָהעֹוָלם ַהּבָ   ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ְלַחּיֵ

ִכיל ּיֹוֵצר ָהָאָדם וַמְנ הו ַוְיכֹוְנֵנהו מוָכן ְלָהִבין וְלַהׂשְ ִּהיגֹו הוא ָעׂשָ ּ ּ ּ ּ ּ
ֵרת ָכָלה ְגדֹוָלה יֹוֵתר ִמַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ַּהׂשְ ּ ּוְכָבר ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם . ּּ ּ ּ

ה יז(ִלְבָרָכה  ית ַרּבָ ֵראׁשִ ָלֶכם, ָאַמר ָלֶהם: ")ּבְ ה ִמׁשֶ ָּחְכָמתֹו ְמֻרּבָ ר ! ּ ְוַכֲאׁשֶ
ְתבוָנה ַעל ִפי ַדְרכֹוַי ְּחֹפץ ּבִ ּ ּ ַמִים ְדָבִרים , ּּ ֵמי ַהׁשָ יג ַעד ׁשְ ַּיְנֵחהו ְלַהׂשִ ּ ּ ּ

ִכיָסם ַעִתיק יֹוִמין ל עֹוָלם ׁשֶ ֵהם ִכְבׁשֹונֹו ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ.  

ָידֹו ה טובֹו ּבְ ַּאך ִהּנֵ ִחיָרה, ְ ַפט ַהּבְ ְּלִהְתַחֵכם ְוָלַדַעת אֹו , ְּולֹו ִמׁשְ
ֵאר ָעֹרם ִמיִל ֶקֶרב גופֹו, ָּכל ָחְכָמהׁשָ ֶכל ּבְ ַהֵלב ְוַהׂשֵ ַּהַגם ׁשֶ ּ ּ , ְּוֶזה ִתְרֶאה. ּּ

ְתבוָנה ַאַחת ִנְבְראו ַנִים ֵהם ּבִ ִּכי ׁשְ ּ ֶכל ָהָאָדם,ּ ֶכֶלת ,  ׂשֵ ְּוַהתֹוָרה ַהַמׂשְ ּ ּ
ֲּהלֹוא כֹה ְדָבִרי ָכֵאׁש ְנֻאם : ")ִיְרְמָיה כג כט(ַּעל ַהתֹוָרה ֶנֱאַמר . אֹותֹו

ֶזה". םַּהׁשֵ ִּכי ֱאֶמת ַהָדָבר, ְּוהֹוִדיָענו ּבָ ַהתֹוָרה ִהיא ַמָמׁש אֹור ֶאָחד , ּ ּׁשֶ ּ
ָרֵאל ָלאֹור ּבֹו ְכִריֹות ִויִדיעֹות ַהחֹל, ִּנָתן ְלִיׂשְ ִּכי לֹא ַכָחְכמֹות ַהּנָ ּ ֵאיָנן , ּ ׁשֶ

ָטְרחֹו ֶכל ּבְ יג ַהׂשֵ ר ַיׂשִ ֶּאָלא ְיִדיַעת ְדַבר ָמה ֲאׁשֶ ּ ּ ַּאך ַהתֹו, ּ ה קֶֹדׁש ְ ָרה ִהּנֵ
ם ְגָבֵהי ְמרֹוִמים, ַּהׁשֵ ר ָלה ְמִציאות ְגבֹוָהה ּבִ ֲּאׁשֶ ּ ה . ּ ר ַיֲעֹסק ּבָ ְּוַכֲאׁשֶ

ָמתֹו ְלַהִגיַע אֹותֹו ֶאל ִגְנֵזי ,ָּהָאָדם ְלַמָטה ִנׁשְ ר ָתִאיר ּבְ ּ אֹור ִהיא ֲאׁשֶ ּ ּ
מֹו, ְמרֹוִמים ַרך ׁשְ ְִגְנֵזי ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ֶדֶרך ֶה, ּ ר ְּבְ ָּאָרה וְפֻעָלה ֲחָזָקה ֲאׁשֶ ּ

ה ִּהיא פֹוֶעֶלת ּבָ ּ.  

ְּוהוא ְדַבר ֶהָחָכם  ֵלי ו כג(ּ ְולֹא ָחְכָמה , ּ אֹור ַמָמׁש,"ְותֹוָרה אֹור: ")ִמׁשְ
ֶדֶרך ִדְמיֹון, ְלַבד ַמְרֶאה אֹור ּבְ ְּולֹא ׁשֶ ְ ֶּאָלא אֹור ַמָמׁש, ּ ִּכי זֹו ְמִציאוָתה , ּ ּ ּ
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ּוְבִהָכְנָס, ְלַמְעָלה הּ ָמה ִיָכֵנס אֹור ּבָ ׁשָ ּנְ ּה ּבַ ֶמׁש , ּּ ר ִיָכֵנס ִניצֹוץ ַהׁשֶ ַּכֲאׁשֶ ּ ּ
ִתים ַאַחד ַהּבָ ָלה ְלֵאׁש , ְּוַאף ַגם זֹאת. ּּבְ ִדְקדוק ָגדֹול ִנְמׁשְ ה ּבְ ִּהּנֵ ּ ּ

ָוָאה ְמֻדְקֶדֶקת ּוְבַהׁשְ ה, ּ ֵאיָנה ְמֻלּבָ ר ִתְרֶאה ַהַגֶחֶלת ׁשֶ ִּכי ַכֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ ,
ְלֶהֶב תֹוָכה ְכמוָסה וְסגוָרהַּהׁשַ ּת ִהיא ּבְ ּ ּ ט , ּּ ה ָאז ִתְתַפׁשֵ ָהִפיַח ּבָ ר ּבְ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ

ְלֶהֶבת ַהִהיא ִנְרִאים ַכָמה ִמיֵני , ְוִתְתַלֵהב ְוֵתֵצא ִמְתַרֶחֶבת ְוהֹוֶלֶכת ּוַבׁשַ ּ ּ ּ
ַגֶחֶלת, ְּגָוִנים ְתִחָלה ּבְ לֹא ִנְרֶאה ּבִ ַּמה ׁשֶ ּ ְּוַהכֹל ִמן ַהַגֶחֶלת יֹו, ּ   .ֵצאּ

ר ְלָפֵנינו ֵּכן ַהתֹוָרה ַהזֹאת ֲאׁשֶ ּ ּ ִּכי ָכל ִמלֹוֶתיָה ְואֹוִתיֹוֶתיָה ְכמֹו , ּ ּ ּּ ּ
ר ֵהן, ַּגֶחֶלת ֵהן ַהִצית אֹוָתן ֵכן ַכֲאׁשֶ ר ּבְ ֲּאׁשֶ ּ ּלֹא ֵיָראו ִכי ִאם ֶגָחִלים ְוַגם , ּ ּ ּ

ִּכְמַעט ֲעמומֹות ה. ּ ַתֵדל ַלֲעסֹק ּבָ ִיׁשְ ּוִמי ׁשֶ ּּ ּ ַּלֵהב ִמָכל אֹות ָּאז ִתְת, ּ
ְלֶהֶבת ְגדֹוָלה ַכָמה ְגָוִנים, ּׁשַ ְּמֻמָלָאה ּבְ ּ ֵהן ַהְיִדיעֹות ָהעֹוְמדֹות ְצפונֹות ,ּּ

תֹוך ָהאֹות ַהִהיא ֵסֶפר ַהזַֹהר ַעל ָאֶל. ְּבְ ּוְכָבר ֵפְרׁשו ֶזה ּבְ ּ י"ּּ   .ת"ף ּבֵ

ל ֶּאָלא ַעְצִמי ִכְפׁשוטֹו ַמָמׁש, ְּוֵאין ַהָדָבר ָמׁשָ ּּ ּי ָכל ָהאֹוִתיֹות ִּכ, ּ ּ
ְמָצִאים  ַנִים אֹורֹות ַהּנִ ִרים וׁשְ תֹוָרה ֻכָלן מֹורֹות ַעל ֶעׂשְ ָאנו רֹוִאים ּבַ ּׁשֶ ּּ ּ ּ

ּוִמָכאן , ְּוָהאֹורֹות ַהֵהם ָהֶעְליֹוִנים ַמְזִהיִרים ַעל ָהאֹוִתיֹות, ְלַמְעָלה ּ
ת ֵסֶפר ַהתֹוָרה וְת ת ַהתֹוָרה ְקֻדׁשַ ָכה ְקֻדׁשַ ִּנְמׁשְ ּ ּּ ִּפִלין וְמזוזֹותּ ּ ְוָכל , ּ

ִּכְתֵבי ַהקֶֹדׁש ה ִנְכָתִבים. ּ ּבָ ה ׁשֶ ָ ּוְלִפי ַהְקֻדּשׁ ּּ ָרָאה ,ּ ל ַהַהׁשְ ך ִתְגּדַ ּ ּכָ ְ

ל ָהאֹורֹות ַהֵהם ַעל אֹוִתיֹוֵתיֶהם ּ וְלָכך ֵסֶפר ַהתֹוָרה .ְּוַהֶהָאָרה ׁשֶ ְ ּ
ֵיׁש ּבֹו ְפסול ֶאָחד ִנְפָסל ֻכלֹו ּׁשֶ ּּ ּ ֶּהָאָרה עֹוֶמֶדת ָעָליו ָכָראויִּכי ֵאין ַה, ּ ּ ,

כַֹח ַהְקִריָאה ּבֹו ה ָלָעם ּבְ ך ִמֶמּנו ַהְקֻדׁשָ ִתָמׁשֵ ּׁשֶ ּּ ּ ּּ ְ ּ.  

ִּכי ָהאֹורֹות עֹוְמִדים ַעל ָהאֹוִתיֹות, ְּוָנׁשוב ָלִעְנָין ּוְבאֹוָתם ָהאֹורֹות , ּ
ֵיׁש ַעל ָכל אֹות ִחינֹות ַהְפָרִטיֹות ׁשֶ ְּכלולֹות ָכל ַהּבְ ּ ּּ ּ ּ ר ָזַכְרִתי,  ְואֹותּ ַּכֲאׁשֶ ּ .

ַמת ָהרֹוֶאה ֶאת ָהאֹוִתיֹות ַהֵהן ֶאָלא אֹור ֶאָחד  ַּאך ֵאין ַמִגיַע ְלִנׁשְ ּּ ְ

ְּכמֹו ַהַגֶחֶלת, ָּסתום ל ָהָאָדם ְלָהִבין. ּ ַתּדֵ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ַּאך ּכְ ְוקֹוֵרא ְוחֹוֵזר , ְ
ּוִמְתַחֵזק ְלִהְתּבֹוֵנן, ְוקֹוֵרא ך ִמ, ּ ל ּכָ ה ּכָ ְתַלֲהִטים ָהאֹורֹות ַהֵהם ְִהּנֵ

ָמה ׁשָ ּנְ ְלֶהֶבת ִמן ַהַגֶחֶלת ּבַ מֹו ׁשַ א. ְּויֹוְצִאים ּכְ  ְּוַעל ֶזה ָאַמר ַהַתּנָ
ה: ")ָאבֹות ה( כֹוָלא ּבָ ה ּדְ ה ַוֲהֹפך ּבָ ֲּהֹפך ּבָ ּ ְּ י ְצִריִכים ָהעֹוְסִקים , "ְ ּכִ

ַמֲע, ִלְהיֹות הֹוְפִכים ְוהֹוְפִכים ִתְתַלֵהב ּכְ ׁשַּעד ׁשֶ ה ָהֵאׁש ַמּמָ   .ׂשֵ

ְלֶהֶבת ִמְתַלֶהֶטת ְהיֹות ַהׁשַ ה ּבִ ה ַכָמה , ְּוִהּנֵ ֵיׁש ּבָ ְּכָבר ָאַמְרִתי ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ
ְּגָוִנים ְמֻרָקִמים ְלֶהֶבת , ּ ׁשַ ְּוֵכן ִנְמָצִאים ַכָמה ִעְנָיִנים ְגדֹוִלים ִנְכָלִלים ּבַ ּ ּּ
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ל ָהאֹור ַהֶזה ִּכי ֵיׁש ַכָמה ָפִנים ַלתֹוָרה, אָאְמָנם עֹוד ִעְנָין ַאֵחר ִנְמָצ. ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ,
לו ַהַקְדמֹוִנים ּוְכָבר ִקּבְ ּ תֹוָרה, ּ ָרֵאל ֵיׁש ֻכָלם ּבַ מֹות ִיׂשְ ׁשְ ְלָכל ׁשֶֹרׁש ִמּנִ ּׁשֶ ּ ּּ ,

ים ִרּבֹוא  ׁשִ ים ְלָכל ַהתֹוָרה ְמֻחָלִקים ְלׁשִ ים ִרּבֹוא ֵפרוׁשִ ׁשִ ֵיׁש ׁשִ ַּעד ׁשֶ ּּ ּּ ּ ּ
ָרֵא ל ִיׂשְ ַהתֹוָרה ִמְתפֹוֶצֶצת ְלַכָמה ִניצֹוצֹות. לְנָפׁשֹות ׁשֶ ְּוֶזה ִנְקָרא ׁשֶ ּ ִּכי , ּ

ְתִחָלה ִמְתַלֶהֶטת ה ָכל ָהאֹורֹות ָהְראוִיים ָלִעְנָין ַההוא, ּּבִ ְּוָאז ִנְרִאים ּבָ ּ ּּ ,
ים ִרּבֹוא  ׁשִ ׁשִ ים ִרּבֹוא ְדָרִכים ּבְ ׁשִ ׁשִ ְּואֹוָתם ָהאֹורֹות ַעְצָמם ְמִאיִרים ּבְ ּּ

ל ִי ָרֵאלׁשֶ ּוְכַפִטיׁש ְיפֹוֵצץ ֶסַלע: ")ִיְרְמָיה כג כט(ְוֶזה סֹוד . ׂשְ , ֲָהֵרי ְלך". ּ
ִלי ַתְכִלית ַהתֹוָרה ִהיא ּבְ ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּׁשֶ ּ ה ִהיא ֵכן, ּ ַּוֲאִפלו ָכל אֹות ִמֶמּנָ ּ ּ ּ ּ ,

ַּאך ָצִריך ְלַלּבֹוָתה ְ   .ְּוָאז ִתְתַלֵהב, ְ

ֶכל ָהָאָדם ָעׂש ּוְכֶנְגָדה ׂשֵ ּוי ֵכןּּ ה ַאך , ּ ָגה ַרּבָ ְִכי ַגם ֵכן ֵיׁש לֹו כַֹח ַהׂשָ ּ ּ ּ ּּ
כַֹח ִהְתּבֹוְננות ר ִיְתַלֵהט ּבְ ַּכֲאׁשֶ ֵלי ב ו(ְּוַעל ֶזה ְכִתיב . ּ ם ִיֵתן : ")ִמׁשְ ִּכי ַהׁשֵ ּ ּ

ָּחְכָמה ִמִפיו ַדַעת וְתבוָנה ּ ּ ל ַהָקדֹוׁש ". ּ ְמָצִאים ִמִדּבורֹו ׁשֶ ְּוֶזה ִכי ָכל ַהּנִ ּ ּ ּ ּ
רוך הוא ַנֲעׂשו ּּבָ ּ ָכתוב , ְּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ְּתִהִלים לג ו(ּ ַמִים ַנֲעׂשו: ")ּ ם ׁשָ ְדַבר ַהׁשֵ ּּבִ ּ ."

ְבָרִאים, ִנְמָצא ַהֶפה ַהֶזה הוא ַהׁשֶֹרׁש ְלָכל ַהּנִ ּׁשֶ ּ ּ ְּוֶזה ַעְצמֹו ְמַקֵים , ּ
ְּוֶהֶבל ַהיֹוֵצא ִמן ַהֶפה ַהֶזה, אֹוָתם ּ ָפָע, ּ ּה ַהיֹוֵצאת ֶאל ּרֹוֶצה לֹוַמר ַהַהׁשְ

הֹוִציא אֹוָתם ְבָרִאים ִמן ַהָמקֹור ׁשֶ ָּכל ַהּנִ ִּכי : ")ְּדָבִרים ח ג(ְּוַעל ֵכן ֶנֱאַמר . ּ
ם ִיְחֶיה  ּלֹא ַעל ַהֶלֶחם ְלַבדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם ִכי ַעל ָכל מֹוָצא ִפי ַהׁשֵ ּ ּּ ּּ

הוא ֶזה ַהֶהֶבל ַהיֹוֵצא, "ָהָאָדם ּׁשֶ ּ וְמַקֵים.ּ ְדָבִרים ְּוהוא ַה, ּ ׁש ּבַ ִּמְתַלּבֵ ּ
ָכך ָצִריך לֹו ֱאָכִלים ָלזון ָהָאָדם ׁשֶ ְַהּנֶ ְ ּ ּ.  

ֵני  ֵלב ָכל ּבְ רוך הוא ּבְ ה ַהָחְכָמה ְכָבר ִנְתָנה ִמן ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּוִהּנֵ ּּ ְּ ּ ּ
אֹותֹו ַהֶפה ַהְמַקֵים אֹוָתה ִיְנׁשֹב , ָהָאָדם ר ָצִריך ׁשֶ ִתְתַגּבֵ ַּאך ְכֵדי ׁשֶ ּ ּ ְּ ְּ ּ

כֹ ה ַמָמׁש ְכמֹו ָהֵאׁש ַגם ֵכן, ַחּבְ ְּוָאז ַנֲעׂשֶ ּ ה ִמְתַלֶהֶבת, ּּ ְמַנְפִחים ּבָ ְכׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ ,
יָבה ָפָעה ֵתֵרד ִמן ַהֶפה ְכמֹו ְנׁשִ זֹאת ַהַהׁשְ ֵּכן ְכׁשֶ ּ ּּ ּּ ְּתַלֵהט ַהָחְכָמה ְוִיְראו , ּ ּ

ה ְכָבר ַּהַדַעת ְוַהְתבוָנה ַהְכלולֹות ּבָ ּּ ּ ּ ּ לֹא ָה, ּ ֶּאָלא ׁשֶ ִּכי לֹא ָהָיה , ּיו ִנְראֹותּ
ֶכל ַעְצמֹו, ִּנְרֶאה ִכי ִאם ָחְכָמה ִהיא ַהׂשֵ יַנת . ּׁשֶ ַּאך ַהְתבוָנה ִהיא ּבִ ּ ְ

ָדָבר ֶרת ָדָבר ֶאל ָדָבר וְמַקֶיֶמת ָדָבר ּבְ ֶכל ַהְמַחּבֶ ַּהׂשֵ ּ ּּ ּ ְּוַהַדַעת ִהיא , ּ
ַּהתֹוָלָדה ַהיֹוֵצאת ִמָכל ֵאֶלה ּ ּ יָבה ְּוֵאֶלה לֹא ַיֲעׂש, ּ כַֹח ְנׁשִ ּו ְפֻעָלָתן ֶאָלא ּבְ ּ ּ ּ

ֶהן ִיְנׁשֹב ַהֶפה ָהֶעְליֹון ּבָ ּׁשֶ ּ.  

ַהָחְכָמה ְכָבר ִנְתָנה, ְוִנְמָצא ּׁשֶ ְּוַהֶפה ֵאינֹו ֶאָלא ְמַקֵים אֹוָתה, ּ ּ ּ ְַאך , ּ

ַּהַדַעת ְוַהְתבוָנה ֵהן ִמְתַחְדׁשֹות ּּ ִמְתַחֵדׁש ִגלוָין ָתִמיד ַר, ּ ְּדַהְינו ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ כַֹח ּּ ק ּבְ
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יַבת ַהֶפה ִהיא ֶבֱאנֹוׁש  ָּאֵכן רוַח: ")ִּאיֹוב לב ח(ּהו יִלן ָאַמר ֱאְּוַעל ֵכ. ְּנׁשִ
ַדי ְתִביֵנם ַמת ׁשַ ְּוִנׁשְ ַמת הוא ְכמֹו , "ּ ּוְלׁשֹון ִנׁשְ ּ ם ְכַנַחל "ּ ַמת ַהׁשֵ ִּנׁשְ ּ

הוא ִמְלׁשֹון , "ָּגְפִרית ּׁשֶ יָמה"ּ ָמ"ְּולֹא ִמְלׁשֹון " ְנׁשִ יַמת , "הְנׁשָ ְּדַהְינו ְנׁשִ ּ
יַבת ָהרוַח, ַּהֶפה יָנה. ְּנׁשִ ְּולֹא ַהָיִמים אֹו , ְוזֹאת ִהיא ַהּנֹוֶתֶנת ַהּבִ

ִנים   .ַּהׁשָ

ים ַעְצמֹו ְלִהְתּבֹוֵנן ה ַעל ֵכן חֹוב הוא ֻמָטל ַעל ָהָאָדם ָלׂשִ ִּהּנֵ ּ ִּכי , ּ
ב ִּאם ֵאינֹו ִמְתּבֹוֵנן וְמַחׁשֵ ה לֹא ָתבֹוא ָח, ּ ָאר , ְּכָמה ְלַבֵקׁש אֹותֹוִּהּנֵ ְוִנׁשְ

לֹא ְיִדיָעה ך ּבְ חֹׁשֶ ַדְרֵכי ַהֶהֶבל וַבֲאֵפָלה, ְּבַ ְּוהֹוֵלך ּבְ ְּוסֹוף ָדָבר ִיֵתן ִדין , ְ ּּ
רוך הוא ּבֹון ִלְפֵני ֶמֶלך ַמְלֵכי ַהְמָלִכים ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּוֶחׁשְ ְּ ְּ לֹא , ּ ַּעל ׁשֶ

ַתֵמׁש ִמן ַהָחְכָמה וִמן ַהֹכ ִּנׁשְ ּּ יַע ּבֹו ַלֲעׂשֹות ַחִילּ ר ִהְטּבִ ֶּזה ַוַדאי . ַח ֲאׁשֶ
ִּפתוי ַהֵיֶצר ּ ּ א, ַּהִסְטָרא ָאֳחָרא, ּ ֶזה וַבּבָ ָכל ֹעז ְלַהִפילֹו ּבָ ַתֵדל ּבְ ר ִיׁשְ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ ,

ָאר לֹו ָלׁשוב וְלִהְתקֹוֵמם ֶזה ְמַעט ִנׁשְ ִּכי ְכָבר ֵיַדע ִאם ָנַפל ּבְ ּ ּ י ְיִדיַעת , ּ ּכִ
איָהֱאֶמת  ה ַהֵיֶצר ַוּדַ ּנָ ָמה וְמַרֶחֶקת ִמּמֶ ׁשָ ְּמַחֶזֶקת ַהּנְ ּ ּ ְוֵאין ָדָבר ,ּ

ָמה ְלִפי ַהֵיֶצר ְכֶחְסרֹון ַהְיִדיָעה ׁשָ ַּמֲחִליׁש ַהּנְ ּ.  

ֵני ָהָאָדם לֹא ָהיו  ְּוִאם ָהְיָתה ַהְיִדיָעה ְרָחָבה ְועֹוֶמֶדת ַעל ֵלב ּבְ
ַּאך לֹא ָהָיה ֲאִפל, חֹוְטִאים ְלעֹוָלם ּו ַהֵיֶצר ָקרֹוב ֲאֵליֶהם ְוׁשֹוֵלט ֲעֵליֶהםְ ּ ,

ַמְלָאִכים ֵאינֹו ׁשֹוֵלט ּבַ ְּכמֹו ׁשֶ רוך הוא ָרָצה . ּ ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּוֶלֱהיֹות ׁשֶ ְּ ּ
ַעל ֵיֶצר ָהָאָדם ִיְהֶיה ּבַ קול ֶאָחד, ׁשֶ ׁשִ יוַכל ִלְהיֹות ְמֻנָצח אֹו נֹוֵצַח ּבְ ּׁשֶ ּּ ּ ּ ,

ֶהם ַהְיִדיָעה ם ּבָ ּ ַאך ְסגוָרה ְכַגֶחֶלת,ָלֵכן ׂשָ ּ ט , ְ תוַכל ְלִהְתַפׁשֵ ְּוׁשֶ ּ ּ ּ
ְלֶהֶבת ַיד ָהָאָדם, ְּכׁשַ ִחיָרה ּבְ ַּוֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָאְמרו . ְוַהּבְ ָבא (ּ ּבָ

ְתָרא עח ב ּבֹון: ")ּבַ ִלים ּבֹואו ֶחׁשְ ַּעל ֵכן יֹאְמרו ַהמֹוׁשְ ּּ ר כא כז(" ּ ְדּבָ ּמִ , )ּבַ
ִלים" ִיְצָרם-  "ַּהמֹוׁשְ ִלים ּבְ ּ ֵאלו ַהמֹוׁשְ ּ ּבֹון", ּ ּ ּבֹואו ְוַנֲחׁשֹב -" ּּבֹואו ֶחׁשְ

ל עֹוָלם ּבֹונֹו ׁשֶ ִיְצרֹו! ֶחׁשְ ל ּבְ ֵאינֹו מֹוׁשֵ ים ַעְצמֹו ְלֶזה , ִּכי ִמי ׁשֶ לֹא ָיׂשִ
ִיְצָרם ֵהם ַיֲעׂשו ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה,ְלעֹוָלם ִלים ּבְ ּ ַאך ַהמֹוׁשְ ּ ּ ּ ִּויַלְמדוהו, ְ ּ ּ 

  .ַלֲאֵחִרים ַלֲעׂשֹות אֹותֹו

ּבֹונֹות ֲעָסָקיו נֹות ָיָמיו עֹוֵמד ַלֲחׁשֹב ֶחׁשְ ִעְסֵקי , ֲהלֹא ָהָאָדם ֹרב ׁשְ
ָעה ָעה ַאַחת ַגם ְלזֹאת, ַּחֵיי ׁשָ ים ֶאל ְלָבבֹו ֲאִפלו ׁשָ ְּוָלָמה לֹא ָיׂשִ ּּ  ַלֲחׁשֹב ,ּ

ֶבת ַמָמׁש א ָלעֹוָלם? ַּמה הוא: ַּמְחׁשֶ ְאֹו ַמה ְמַבֵקׁש ִמֶמּנו ֶמֶלך ? ְּוָלָמה ּבָ ּ ּ ּ
רוך הוא ַּמְלֵכי ַהְמָלִכים ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ ּוַמה ִיְהֶיה סֹוף ָכל ִעְנָיָניו? ּ ּ זֹאת ? ּ

תוַכל ְלַהְמִציא ֶנֶגד ַהֵיֶצר ִּהיא ַהְתרוָפה ַהיֹוֵתר ְגדֹוָלה ַוֲחָזָקה ׁשֶ ּּ ּּ ְוִהיא , ּּ
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ּוְפֻעָלָתה ְגדֹוָלה, ַּקָלה ּּ ָעה ּוִפְר, ּ ָכל יֹום ְלָפחֹות ׁשָ ַיֲעמֹד ָהָאָדם ּבְ ָּיה ַרב ׁשֶ ּ
ָאַמְרִתי בֹות ַלֲחׁשֹב ַרק ַעל ָהִעְנָין ַהֶזה ׁשֶ ָאר ָכל ַהַמְחׁשָ ַּאַחת ָפנוי ִמׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .

ְלָבבֹו ם , ִּויַבֵקׁש ּבִ ק ַהׁשֵ ָכך ָחׁשַ ֶּמה ָעׂשו ָהִראׁשֹוִנים ֲאבֹות ָהעֹוָלם ׁשֶ ְּ ּ
ֶהם ה? ּבָ לֹוםֶמה ָעׂשָ ינו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ּ מׁשֶ ם? ּ יַח ַהׁשֵ ה ָדִוד ְמׁשִ ֶּמה ָעׂשָ ּ ,

ר ָהיו ְלָפֵנינו ְּוָכל ַהְגדֹוִלים ֲאׁשֶ ּ ְכלֹו ַמה טֹוב ָלָאָדם ָכל ְיֵמי ? ּ ׂשִ ְּוַיֲעֶלה ּבְ ּ
ַּחָייו ַלֲעׂשֹות ֵכן ַגם הוא ְוטֹוב לֹו ּ ּ ּ.  

בֹוָתיו ָלַדַעת ָּאז ָיתורו ַמְחׁשְ ֵאיֶז, ּ ּה ַמָצב הוא ִנְמָצא ְועֹוֵמדּבְ ְלִפי , ּ
ר ֵמעֹוָלם ֵהָמה ם ֵאֶלה ֲאׁשֶ י ַהׁשֵ ר ָדְרכו ַאְנׁשֵ ֶדֶרך ֲאׁשֶ ְרֶצה ּבַ ַּהּנִ ּּ ּ ּ ְוִאם , ְּ

ַתִקיף ִמֶמּנו? ַאִין ְּוִאם ַרב ִמֶמּנו כַֹח ַהֵיֶצר ְולֹא ָיכֹול ָלִדין ִעם ׁשֶ ּּ ּ ּּ ּ ֵהן ? ּ
ן יֹוַחאי ְּלזֹאת ָחֵרד ָהָיה ְוצֹוֵוַח ִכ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְּכרֹוִכָיא ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ּ

ִתקוָניו ּּבְ יִרי,ּ ּ ִתקון ֲעׂשִ ּ ִריך ן ִלְבֵני ָנׁשַָווי לֹו: ׁשֹונֹוְוֶזה ְל, ּ א ּבְ ְא ְדקוְדׁשָ ּ ּ
ָגלוָתא ּהוא ָאִסיר ִעְמהֹון ּבְ ַּוִיֶפן כֹה ָוכֹה ַוַיְרא ִכי ֵאין ִאיׁש, ּּ ּּ ֶּאָלא ִאיׁש , ּ

ּ ָפנוְּלַדְרכֹו ֲעָסִקין ִדְלהֹון, ּ אֹוְרִחין ִדְלהֹון , ּּבַ , אֹוי ָלֶהם ִלְבֵני ָאָדם[ּּבְ
ָגלות רוך הוא ָאסור ִעָמם ּבְ ַהָקדֹוׁש ּבָ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ְ רוך הוא(ַּוִיֶפן ", ּ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ [(

ּכֹה ָוכֹה ַוַיְרא ִכי ֵאין ִאיׁש ֲעָסָקיו ּבְ,"ּּ ּ ֶאָלא ִאיׁש ְלַדְרכֹו ָפנו ּבַ ּ   .]ַּדְרכֹוּּ

ְּכַלל ַהְדָבִרים ב ַעל ֶזה, ּ ֵאינֹו חֹוׁשֵ ה לֹו ְמֹאד ְמאֹד ,ָהָאָדם ׁשֶ  ָקׁשֶ
ֵלמות ְּלַהִגיַע ֶאל ַהׁשְ ּ ב ַעל ֶזה ָקרֹוב ֵאֶליָה ְמאֹד, ּ . ְוָהָאָדם ַהחֹוׁשֵ

ְּוַהֲחָכִמים הֹוְלִכים ָהלֹוך ְוָחׁשֹוב ָתִמיד ְעָתם ִמזֹאת, ְ ּלֹא ְיַפּנו ּדַ ּ ּ ,
יֶהםְוָלֵכ ָכל ַמֲעׂשֵ ּ ַאך ַהַמְמִעיט לֹא ַיְמִעיט ִמִלְהיֹות לֹו .ּן ַיְצִליחו ּבְ ּ ְ

ה ים ֶאל ִלּבֹו ִאם ְמַעט ְוִאם ַהְרּבֵ ִּכי ָאז ַיְצִליַח , ְּקִביעות ְזַמן ְלָפחֹות ָלׂשִ
ִכיל ֶּאת ְדָרָכיו ְוָאז ַיׂשְ ּ.  

א ַהֶזה ָיַדְעָת ֶזה ֱהיֹות ַהַמׂשָ ַּאַחר ׁשֶ ּ ּ ּ ִכיל ַעל  ָעֶלי,ּ ּך ְלִהְתּבֹוֵנן וְלַהׂשְ ּ ָ

ר ֲעֵליֶהם ַתֲעמֹד ְלִהְתּבֹוֵנן , זֹאת ִכיְלך ְואֹוְרך ַמה ַהְדָבִרים ֲאׁשֶ ַּעָתה ַאׂשְ ּּ ָ ָ ּ
  .ְוַלֲחקֹר

ַרך  ר ַתְחקֹר ֲהלֹא ִהיא ַעל ַכָוָנתֹו ִיְתּבָ ה ַהֲחִקיָרה ָהִראׁשֹוָנה ֲאׁשֶ ְִהּנֵ ּ ּ ּ
מֹו ָרא: ׁשְ ִריָאה ַהְגדֹוָלה ַהזֹאתַּעל ָמה ְוָלָמה ּבָ ּ ֶאת ָכל ַהּבְ ּ , ְּוַאל ֹתאַמר? ּ

ְבתֹו ָיבֹוא ַאֲחֵרי ַהֶמֶלך ְלַבֵקׁש ֶאת ַמְחׁשַ ּוַמה ָהָאָדם ׁשֶ ּ ְ ּ ּ ְּוַהִמְקָרא ֵמִעיד ? ּ
ְּתִהִלים צב ו( בֹוֶתיך ְּמאֹד ָעְמקו: ")ּ ְּוֶזה ִנְרֶאה ְכַגֲאָוה וְכגֶֹדל ֵלָבב , "ַָמְחׁשְ ּ

יו ֵּלאֹמר ׁשֶ מֹוּ ַרך ׁשְ ְַכל ִלְמצֹא ַכָוַנת ַהַמֲאִציל ִיְתּבָ ּ ה! ּּ  ַעל ֶזה ֶנֱאַמר ,ַּאְדַרּבָ
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ם כה יד( ם ִליֵרָאיו וְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם: ")ׁשָ ּסֹוד ַהׁשֵ ְּוהוא ַהסֹוד ַהכֹוֵלל , "ּ ּ ּ
ה ר הוא עֹוׂשֶ ה ַוֲאׁשֶ ר ָעׂשָ ים ֲאׁשֶ ָּכל ִעְנַין ַהַמֲעׂשִ ּ ַאֲחָריו ִנְמׁשָ, ּ ִּכים ָכל ְוׁשֶ

ַמִים ם ַלׁשָ ר ׂשָ ִריָאה ַכֲאׁשֶ ֻּחקֹות ַהּבְ ּ ִּכי ֲהלֹא , ְּוָלָאֶרץ ְוָכל תֹוְלדֹוֵתיֶהם ּ
ים ְוַהְגדֹוִלים ָהֵאֶלה ִיָמֵצא סֹוף ְוַתְכִלית ֶאָחד ים ָהַרּבִ ְּלָכל ַהַמֲעׂשִ ּּ ְוֶזה , ּ

ָפסוק ּהוא ַהסֹוד ַהֻמְזָכר ָכאן ּבַ ּּ ּּ ּ ר ה. ּ מו ַעל ִפי ַהַכָוָנה ּוְּוַהֻחִקים ֲאׁשֶ ּׂשְ ּּ ּ
ר ִהְזִכיר  ִרית ֲאׁשֶ ַּהזֹאת ְכָללוָתם הוא ַהּבְ ּּ ּ ּ הוא ,"ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם"ּ

תֹו ְולֹא ָיסור ם ְלָכל ִנְבָרא ַלֲעמֹד ַעל ַמְתֻכּנְ ר ׂשָ ִרית ֲאׁשֶ ְּוהוא , ַּהּבְ
ִמַלת  ְרָמז ּבְ ית"ַּהּנִ ֵראׁשִ ִרית ֵאׁש ","ּבְ ִתקוִנים ְּכמֹו ׁשֶ, "ּבְ ֵּפְרׁשוהו ּבַ ּ ּּ ּּ

ִּתקון כ ּ   .א"ּ

ַּאך ְכֵדי ְלַהִגיָעם ּ ְבָרִאים, ְ ּנִ ִּמי הוא ָהִעָקִרי, ַּתְתִחיל ִלְדרֹׁש ּבַ ּ :
ַּהדֹוֵמם ְוַהצֹוֵמַח ְוַהַחי ֵהם ֵאיָנם ָהִעָקִרים ַוַדאי ּּ ִּכי ֵאין תֹוֶעֶלת , ּ ּ

יֶהם ַמֲעׂשֵ ֶכל ַוֲהָבָנה, ּבְ ֵני ָהָאָדם ,ָצאִנְמ. ְוֵאין ָלֶהם ׂשֵ ָאִרים ּבְ  ִנׁשְ
ן ָהָאָדם ִעָקר , ְּוַהַמְלָאִכים ִתְדרֹׁש ַעל ִעְנְיֵניֶהם ִתְמָצא ֱהיֹות ּבֶ ּוְכׁשֶ ּ ּ ּ

ְּוֶזה ַהסֹוד ֵפְרׁשֹו ַהְמׁשֹוֵרר . ְּוַהַמְלָאִכים ְטֵפִלים ָלֶהם ם ח ב(ּ ם : ")ׁשָ ַּהׁשֵ
ָכל ֲּאדֵֹנינו ָמה ְמך ּבְ ַָאִדיר ׁשִ ר ְתָנה הֹוְדך ַעלָהָאֶרץ ֲא ּ ָׁשֶ ָמִים ּ ִּכי , "ַּהׁשָ

ּהוא ָיַדע ָהִעְנָין ַעל ֲאִמתֹו ל כַֹח, ּ רוך הוא ְמַקּבֵ ַהָקדֹוׁש ּבָ ֵּאיך ׁשֶ ּ ְּ ְּ ,
ִריֹות, ִּכְבָיכֹול ֵני ָהָאָדם ִלְפעֹל טֹוָבה ִעָמֶהם ְוִעם ָכל ַהּבְ ה ּבְ ִּמַמֲעׂשֵ ּ ּ ְוֶזה . ּ

ם סח לה(סֹוד  ְּתנו עֹז ֵל: ")ׁשָ לֹום". אלִֹהיםּ ינו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ְּוַגם מׁשֶ ּ ,
י": )ְּדָבִרים לב יח(ָאַמר  ּצור ְיָלְדך ֶתׁשִ ָ ְּוָיַדְענו ִמֶזה, "ּ ָרֵאל , ּ י ִיׂשְ ִּכי ַמֲעׂשֵ

ל ַמְעָלה ְגבוָרתֹו ׁשֶ ּמֹוִסיִפים כַֹח ּבִ ּ.  

ם ַהַמֲאִציל  ר ׂשָ ְּוֶזה ֵסֶדר ַהִהְתעֹוְררות ְלִפי ַהחֹק ֲאׁשֶ מֹוּ ַרך ׁשְ , ְִיְתּבָ
רוך הוא ל ַהָקדֹוׁש ּבָ ָאֶרץ וַמֲחִזיִקים כֹחֹו ׁשֶ ָרֵאל פֹוֲעִלים ְלַמָטה ּבָ ִּיׂשְ ּ ְּ ּ ּּ ּ ,

ְרִתים ָהעֹוְמִדים ַעל ְפֻקַדת  ְמׁשָ ְתַחֵזק ַמְרֶאה הֹודֹו ּבַ ּנִ ְּוָאז ַהכַֹח ׁשֶ ּ ּ ּ
הוא ִמְתעֹוֵרר ַלֲע ים ַלֲעׂשֹוָתם ְכִפי ַמה ׁשֶ ַּהַמֲעׂשִ ּ ּ ְּוָלֵכן ָכל . ׂשֹותּ

רוך הוא ִמְתעֹוֵרר ַלֲעׂשֹות ִיְהֶיה ַהֶמֶלך ּבָ ִּהְתעֹוְררות ׁשֶ ּ ְּ ְ ּ ֵיָרֶאה ָהִעְנָין , ּ
הוא  ים ַלֲעׂשֹוָתם ְכִפי ַמה ׁשֶ ְרָתיו ָהעֹוְמִדים ַעל ְפֻקַדת ַהַמֲעׂשִ ְמׁשָ ּּבִ ּ ּ ּ ּ ּ

ִזיו ַהַמִגיַע לֹו ִמֶמּנו, ִמְתעֹוֵרר ַלֲעׂשֹות ּּבַ ּ ּּ ּ.  

ֶהם, ִנְמָצא. ַּעָתה ַנֲחזֹר ְלׁשֶֹרׁש ָהִעְנָיןְו ר ּבָ ִּכי ַהִזיו ֲאׁשֶ ּ ֵמִהְתעֹוְררות ,ּ
ְַהֶמֶלך ְְוִהְתעֹוְררות ַהֶמֶלך, ּ ּ ָרֵאל,ּ ה ִיׂשְ ָרֵאל ִעַקר ַהכֹל, ּ ִמַמֲעׂשֵ ֲּהֵרי ִיׂשְ ּ .

ָכל ָהָאֶרץ", ְוָלֵכן ֶנֱאַמר ְמך ּבְ ָָמה ַאִדיר ׁשִ ּ ֶזה הוא ַהכַֹח ,"ּ ם ּ ל ׁשֵ ַהְמַקּבֵ
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סֹוד  ָאֶרץ ּבְ ְּתנו עֹז ֵלאלִֹהים"ַּהָקדֹוׁש ּבָ ָזַכְרִתי" ּ ּׁשֶ ר ְתָנה הֹוְדך ַעל", ּ ֲָאׁשֶ ּ 
ָמִים ַמִים ,"ַּהׁשָ ט ַעל ַהׁשָ ִהְתעֹוְררות וִמְתַפׁשֵ ּ הוא ַההֹוד ַהִמְתַאֵצל ּבְ ּ ּּ ּ ּ ּּ

ם ְרִתים ָהעֹוְמִדים ׁשָ ְמׁשָ ּוֵפֵרׁש עֹוד ִתקון ָג. ּבַ ּּ ֵני ּּ ה ַעל ְיֵדי ּבְ ֲעׂשֶ ּנַ דֹול ׁשֶ
ָאַמר , ָהָאָדם ְּוהוא ַמה ׁשֶ ְּתִהִלים ח ג(ּ ִּמִפי עֹוְלִלים ְויְֹנִקים ִיַסְדָת עֹז: ")ּ ּ ּ" ,

ְּוֶזה ִכי ַהַמְלָאִכים ֵאין ָלֶהם ֵיֶצר ָהַרע, ּ יֶהם ְיכֹוִלים , ֵּכיָון ׁשֶ ֵאין ַמֲעׂשֵ
ֵני ָאָדם . ְלַהֲעִביר אֹותֹו ֵיׁש ָלֶהם ֵיֶצר ָהַרעֲאָבל ּבְ  ֵהם ְיכֹוִלים ְלַהֲעִביר ,ּׁשֶ

  .אֹותֹו

כַֹח ָגדֹול ַיֲעׂשו ֶזה ַהִתקון ּבְ ּוְכֵדי ָלֵתת ָלֶהם כַֹח יֹוֵתר ׁשֶ ּּ ּ ּּ ּ ה, ּ ? ֶמה ָעׂשָ
ֵני ָהָעְרָלה ָהָאָדם ִנְכָנס ְלִמְצוֹות, ָנַתן ָלֶהם ׁשְ ֵהן ָכל ַהְזַמן ַעד ׁשֶ ּׁשֶ ְוָאז , ּ

ֶהם יֹוֵתרַּהִסְטָרא ָא ֶקת ּבָ ֵלי כב טו(ְוֶזה סֹוד . ֳּחָרא ִמְתַדּבֶ ִּאֶוֶלת : ")ִמׁשְ
ֵלב ַנַער ִבים". ְּקׁשוָרה ּבְ אֹותֹו ַהְזַמן ָהֲעוֹונֹות ֵאיָנם ֶנְחׁשָ ַּאך ּבְ ְּוַהתֹוָרה , ְ

ה ִהיא ֲחׁשוָבה יֹוֵתר ַּאְדַרּבָ ל ִתינֹוקֹות, ּ ְּוהוא ִעְנַין ֶהֶבל ִפיֶהם ׁשֶ ּ ל ְוַהֶהֶב, ּ
ית ַהִסְטָרא ָאֳחָרא ְלַגְמֵרי ּבִ ִּמִפי עֹוְלִלים ְויְֹנִקים ִיַסְדָת עֹז"ְּוֶזהו , ַּמׁשְ ּ ּ, 

ית אֹוֵיב ּבִ ית"ְּוֶזהו ְלׁשֹון ". ְלַהׁשְ ּבִ הוא, "ְלַהׁשְ עֹוֵמד , ּׁשֶ ְּכֶאָחד ׁשֶ
ה ְמָלאָכה ַאַחת ְוׁשֹוֵבת ִמֶמּנָ ָיך ֶזה. ּּבִ ְוַבַמְלָאִכים ֵאין ׁשַ ּ ּ ֵאין ִּכ, ּ ּי ֵכיָון ׁשֶ

ֶהם ים אֹותֹו, ֵיֶצר ׁשֹוֵלט ּבָ יִתים אֹותֹו ֶאָלא ְמָגְרׁשִ ּבִ ֵני , ֵּאיָנם ַמׁשְ ֲאָבל ּבְ
ית"ָהָאָדם ָלֶהם נֹוֵגַע  ּבִ ַּוֲאָפֵרׁש ְלך ַעָתה ְלׁשֹון ". ְלַהׁשְ ִּיַסְדָת עֹז"ָ ּ".  

ְקֵראת  ה ַהתֹוָרה ִהיא ַהּנִ ַּכָידוַע, "עֹז"ִּהּנֵ ּ ִהיא, ּ ּ ַהּנֹוֶתֶנת כַֹח ׁשֶ
סֹוד  ה ּבְ ַּלְקֻדׁשָ ְּתנו עֹז ֵלאלִֹהים"ּ ָהָאָדם נֹוָלד". ּ ה קֶֹדם ׁשֶ ְּמַלְמִדים , ְוִהּנֵ

ּאֹותֹו ָכל ַהתֹוָרה ֻכָלה ּ ּ גוף , ּּ ִתָכֵנס ּבַ ָמתֹו קֶֹדם ׁשֶ ְּוֶזה ָלֵתת כַֹח ְלִנׁשְ ּ ּ ּּ
ִתְהֶיה ְכלוָלה ִמָכל ַהתֹוָרה ְלַתֵקן ָכל ַמ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ה ָכָראויּּ ְּדֵרגֹות ַהְקֻדׁשָ ּ ּ ֲאָבל . ּ

ֵצאָתה ָלעֹוָלם ְכחֹו, ּּבְ א ַמְלָאך וְמׁשַ ּּבָ ּ ְּוֶזה ְכֵדי ָלֵתת ָמקֹום ַלֵיֶצר , ְ ּ
ִאם לֹא ֵכן, ְלִהְתַאֵחז ּבֹו ה, ׁשֶ ָּהָיה ִנְגָרׁש ִמכַֹח ַהְקֻדׁשָ ב ִלְהיֹות , ּּ ְוָהָיה ׁשָ
ְְכמֹו ַמְלָאך ָזַכְרנוְוַגם לֹא ָהָיה ַנֲעׂשֶ, ּ ָתה ׁשֶ ּבָ ּה ִתקון ַהַהׁשְ ּּ ּ ַּעל ֵכן ָאז . ּ

ִּנְסַתם ּבֹו אֹור ַהתֹוָרה ְוַהִסְטָרא ָאֳחָרא ׁשֹוֶלֶטת ָעָליו ּ ֵני , ּ ְוֶזה ִנְקָרא ׁשְ
לֹו ּוְבאֹותֹו ְזַמן ָצִריך ְלַיְסרֹו, ָּהָעְרָלה ׁשֶ ְ ָאַמר , ּ ם(ְּכמֹו ׁשֶ ֶבט מוָסר : ")ׁשָ ּׁשֵ

ה ִמֶמ ם כג יד(ְואֹוֵמר ". ּּנוַּיְרִחיֶקּנָ אֹול : ")ׁשָ ֶבט ַתֶכּנו ְוַנְפׁשֹו ִמׁשְ ׁשֵ ַּאָתה ּבַ ּ ּּ ּ ּ
ַּתִציל ִהיא ָהָעְרָלה ַמָמׁש, "ּ ָאְמרו ָעֶליָה , ּׁשֶ ַּהפֹוֵרׁש ִמן : ")ְּפָסִחים צב א(ּׁשֶ

ָּהָעְרָלה ְכפֹוֵרׁש ִמן ַהֶקֶבר ִּכי ִהיא ַמָמׁש ֶקֶבר, "ּ גֹוֶרֶמת , ּ ִּמַמה ׁשֶ ּ ָּלה ּ
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לֹא ַיִגיַע ָלה אֹור ָהֶעְליֹון ָכה ׁשֶ ֲּחׁשֵ ּ ְּוִנְקֵראת ְכִאלו ִהיא ֵמָתה ַמָמׁש , ּ ּּ ּ
ֶקֶבר יַבִני ְכֵמֵתי עֹוָלם: ")ֵאיָכה ג ו(ְוֶזה סֹוד . ּּבַ ִכים הֹוׁשִ ַמֲחׁשַ ּּבְ ּ".  

ּוִבְתִחָלה גוף, ּ ָהָעְרָלה ּבַ ְּכׁשֶ ּ מֹוָנה ָיִמ, ּ . יםַּמֲעִביִרים אֹוָתה ַאַחר ׁשְ
ַּאך ָהָעְרָלה ַהְפִניִמית ִהיא ָעְרַלת ַהֵלב, ְ לֹׁש , ּׁשֶ ֵּאיָנה ָסָרה ֶאָלא ְלַאַחר ׁשְ ּ

ִנים ְויֹום ֶאָחד ֵרה ׁשָ ְּוָלֵכן ָכל אֹותֹו ַהְזַמן הוא ָפטור ִמן ַהִמְצוֹות, ֶעׂשְ ּּ ּּ ּ .
אֹותֹו ַהְזַמן ָצִריך ְלַיְסרֹו ְּוִעם ָכל ֶזה ּבְ ְ ּ ָאַמְרִת, ּ ְּכמֹו ׁשֶ ֶזה גֹוֵרם לֹו , יּ ּׁשֶ ּ

ִתָפֵרד ָהָעְרָלה ִמֶמּנו ֵהיֵטב ּׁשֶ ּ ּ ְזַמן , ּ ת ִמֶמּנו ְלַגְמֵרי ּבַ ְּוָאז ִהיא פֹוֶרׁשֶ ּ ּ ּ
ֱאַמר ְלַמְעָלה ַּהמוָכן ַכּנֶ ה ִמֶמּנו"ְּוַעל ֵכן ָאַמר , ּּ ַּיְרִחיֶקּנָ ְולֹא ָאַמר , "ּ

ה ִמֶמּנו" ְּיִסיֶרּנָ ִּכי ֵאין ֶזה ַלֲהִסיָרה, "ּ ה ָתסור, ּ ְזַמּנָ ִּכי ִאם ּבִ ּּ ֲּאָבל ֶזהו . ּ
ַּמָמׁש ִעְנַין ִחּבוט ַהֶקֶבר ּ ְמָצא , ּ ר ַהּנִ ַהֲחָבָטה ֲעׂשוָיה ְלרֹב ַהֶקׁשֶ ּׁשֶ ּ

ל ָנָחׁש ֵאיָנה ְיכֹוָלה ְלִהָפֵרד ֶאָלא ַאַחר ַהִחּבוט, ְּלזוֲהָמא ׁשֶ ּׁשֶ ּּ ּ .
ְּוַהַצִדיִקים ַהְמַתְקִנים ַעְצָמם ָכָראוי ּ ּ ּ ְַמְרִחיִקים אֹוָתה ֵמֶהם ָכל ָכך ַעד , ּ ּ ּ ּ

ֵאין ָצִריך ַלִחּבוט ּׁשֶ ְ.  

ַנַער ה ֵכן ַהָדָבר ַהֶזה ּבְ ְּוִהּנֵ ּ ִּכי ָהִאֶוֶלת ְקׁשוָרה ּבֹו, ּ ּ ְּוָצִריך ִחּבוט ְכֵדי , ּ ּ ְ

ר ְוַהִדּבוק ַהֶזה ְּלַהְרִחיָקה ִמן ַהֶקׁשֶ ּ ּּ ה ְלִהְתָפ, ּ ִיְהֶיה ְזַמּנָ ָאז ְכׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ , ֵרׁשּ
ִּתְתָפֵרׁש ְלַגְמֵרי ִמכֹל ָוכֹל ּ ֶדֶרך טֹוב. ּ ְְוִאם הוא הֹוֵלך ּבְ ְ ּהוא ַמְרִחיָקה , ּ ּ

ְזַמן ַהֶזה. ֵמַעְצמֹו ה ּבַ ְּוִהּנֵ הוא ֶהְרֵחק ָהָעְרָלה, ּ ַּהֶהֶבל ַהיֹוֵצא ִמִפיו , ּׁשֶ ּ
ִביָרה ְגדֹוָלה ּהוא ַמְכִניַע ִסְטָרא ָאֳחָרא ְוׁשֹוְבָרה ׁשְ ּ יך ְוחֹו, ּ ְֵזר וַמְמׁשִ ּ

ּנֹוַלד ִראׁשֹוָנה קֶֹדם ׁשֶ ל ּבָ ִקּבֵ ל ַהתֹוָרה ׁשֶ ַּהכַֹח ׁשֶ ּ ל . ּ ִלים ְלַקּבֵ ִהׁשְ ְוֵכיָון ׁשֶ
ִמְצוֹות, ָאז ֵיׁש לֹו ַלֲעׂשֹות, ַּהכַֹח ְּוָלֵכן הוא ַחָיב ּבְ ּ.  

ל ִתינֹוקֹות ָהעֹוָלם ִמְתַקֵים ֶהֶבל ִפיֶהם ׁשֶ ַוַדאי ּבְ ְּוֵתַדע ּבְ ּ ּ ֶּזה ִכי ְו, ּ
ת ִלְפָעִמים ַּהתֹוָרה ִמְתַחֶלׁשֶ ֵני . ְּוִלְפָעִמים ִמְתַחֶזֶקת, ּ ת ַעל ּבְ ִּמְתַחֶלׁשֶ

ָרֵאל, ָּהָאָדם ִמְפֵני ַהֲחָטִאים ִיׂשְ ּבְ ָאְמרו , ּוִבְפָרט ָהֵעֶרב ַרב ׁשֶ ְּכמֹו ׁשֶ ּ
ִתקוִנים ּּבַ ּ ִסיס ַלתֹוָרה ִמ, ּ ה ּבָ רוך הוא עֹוׂשֶ ְּוַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ְּ ֵאין ּ ֶּזה ַהֶהֶבל ׁשֶ

ּּבֹו ֵחְטא ובֹו ַהתֹוָרה ִמְתַחֶזֶקת ּ יך כַֹח , ּ ִּכי ְכָבר הוא מוָכן ְלֶזה ְלַהְמׁשִ ּ ְּ ּ ּ
ֱאַמר ְלַמְעָלה ַּהתֹוָרה ַכּנֶ ִּמִפי עֹוְלִלים ְויְֹנִקים ִיַסְדָת עֹז"ְּוֶזהו . ּ ּ ּ ְוהוא ,"ּ

ִּיַסְדָת"ַּמָמׁש  ֵהם ָהֵעֶרב ַרב,"ְָלַמַען צֹוְרֶריך"ְּוֶזהו , "ּ ית ",  ׁשֶ ּבִ ְלַהׁשְ
הוא ַהִסְטָרא ָאֳחָרא,"אֹוֵיב ּ ׁשֶ ית", ּ ּבִ ּוִמְתַנֵקם"ְוָאַמר . ַּמָמׁש" ְלַהׁשְ ּ", 

הוא נֹוֵקם ְונֹוֵטר ָחׁש ׁשֶ ְּוהוא סֹוד ַהּנָ ָחׁש ָקְצצו ַרְגָליו, ּ ְּוֶזהו סֹוד ַלּנָ ּ ,
ֱאַמר ּבֹו  ּנֶ ית ג יד(ׁשֶ ֵראׁשִ ְֵתֵלך ָךְּגחְֹנ ַעל: ")ּבְ ְּוִלְנקֹם ֶזה הוא רֹוֵדף ַאַחר , "ּ
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הוא ִעְנַין  ָרכֹות ו(ָּהַרְגַלִים ׁשֶ יְלֵהי ")ּבְ ָנן ְדׁשִ ְרֵכי ְדַרּבָ ּּבִ ּ ְוֵהן סֹוד ָהַרְגַלִים , "ּ
ל ַמְעָלה ַהתֹוְמכֹות ַלגוף ּׁשֶ ּ ּוָבֶהן ָתלוי כַֹח ְתִמיכֹות ַהתֹוָרה ְלַהֲחִזיק , ּ ּ ּּ ּ ּ

לֹא ִת ּאֹוָתה ׁשֶ ּ סֹוד , ּמֹוטּ ֵלי ג יח(ּבְ ר: ")ִמׁשְ , ִנְמָצא". ְּוֹתְמֶכיָה ְמֻאׁשָ
ָחׁש רֹוֵדף ַאַחר ִעְנָין ֶזה ַהּנָ יַח, ׁשֶ לֹא ְלַהּנִ ּ ֶסֶמך ַלתֹוָרהּׁשֶ ִּכי , ַחס ְוָחִליָלה, ְ

ָחׁש ְקָרא ְדָלא ָקֵאי,ַהּנָ ּ הוא ׁשִ ַּאך ַהתֹוָרה, ּ ָטא ָקֵאי,ְ ְּוהוא , ּ ִהיא קוׁשְ
ֵקם ִמֶזה ְוִלְגרֹם ַלתֹוָרה ַחס ְוָחִליָלהָהָיה רֹו ֶּצה ְלִהּנָ לֹא ִיְהֶיה ָלה , ּ ּׁשֶ ּ

ָרֵאל ִיׂשְ ַכח ֵמֶהם, ְֶסֶמך ּבְ ְּוִתְסַתֵלק ְוִתׁשָ ּ ְּוֶהֶבל ֶפה . ַחס ְוָחִליָלה, ּ
ַּהִתינֹוקֹות ְמַתֵקן ַמָמׁש ִתקון ֶזה ּ ּּ ֵאלו ָהַרְגַלִי, ּּ ִּכי ֵהם ְתלוִיים ַמָמׁש ּבְ ּּ ּ ם ּּ

ְקָראֹות  ן"ָהֶעְליֹונֹות ַהּנִ ית ַרּבָ ל ּבֵ זַֹהר, "ִּתינֹוקֹות ׁשֶ ַּכְמפָֹרׁש ּבַ ְוֵהם , ּ
ָטא ָקֵאי סֹוד קוׁשְ ית אֹוֵיב וִמְתַנֵקם"ְּוֶזהו , ַּסְמֵכי ְקׁשֹוט ּבְ ּבִ ְּלַהׁשְ ּ".  

ַיד ָהָאָדם, ִנְמָצא ַהִתקון ַהָגדֹול ִנְמָצא ּבְ ֵּאיך ׁשֶ ּּ ּ ַיד , ְ ְולֹא ּבְ
ִריָאה, ַּעל ֵכן ֵנַדע. ַּמְלָאִכיםַה הוא ַוַדאי ִעָקר ָכל ַהּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּוִמָכאן ֵתַדע. ּ ּ ִּכי , ּ

ֲעבוָרה ִנְבָרא ָהָאָדם ר ּבַ ַּרק זֹו ִהיא ַהַתְכִלית ֲאׁשֶ ּ ְּולֹא ָהָיה ָראוי , ּ
ְּלִהָמֵצא לֹו ֵעֶסק ַאֵחר ֶאָלא ָהֲעבֹוָדה ַהזֹאת ּ ְּוֵכן ָהָיה ִמְתִחָלה. ּ ֱאַמר ׁשֶ, ּ ּנֶ

ית ב טו( ֵראׁשִ ְמָרה: ")ּבְ ַגן ֵעֶדן ְלָעְבָדה וְלׁשָ ֵחהו ּבְ ַּוַיּנִ ּ ּ ּ ֵפְרׁשו ֲחָכֵמינו , "ּ ּׁשֶ ּ ּ
ה, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ה וִמְצַות לֹא ַתֲעׂשֶ ּזֹו ִמְצַות ֲעׂשֵ ְמנוָחה, ּ ְּוַהכֹל ּבִ ְּכמֹו , ּ

ָדְרׁשו ַעל ִמַלת  ּׁשֶ ּ ֵחהו"ּ ַּוַיּנִ ֵני ַרק ַאַחר ׁשֶ". ּ ׁשְ ה הוא ִמְתַהֵלך ּבִ ְָחָטא ִהּנֵ ּ ּ
ֵני ַמְנִהיִגים ְּדָרִכים ַעל ִפי ׁשְ ָרכֹות סא א(ְּכַמֲאָמָרם ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה , ּ : )ּבְ

  .!"ּאֹוי ִלי ִמִיְצִרי! ּאֹוי ִלי ִמיֹוְצִרי"

ֵאר ְלך ְָוַעל ֵכן ִיְתּבָ ם, ּ ה ַלֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ָהָאָדם עֹוׂשֶ ָכל ַמה ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ הוא ,ּ
מֹו ַרך ׁשְ ָראֹו ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ֲעבוָרה ּבְ ּבַ ה ְלִפי ַהַתְכִלית ׁשֶ הוא עֹוׂשֶ ְַמה ׁשֶ ּ ּּ ּ ,

הוא חוץ ִמֶזה ְּוָכל ַמה ׁשֶ ּ ּ ָחׁש ַהְמַקְטֵרג,ּ ל ַהּנָ ּ הוא ְלִפי ַדְעתֹו ׁשֶ ּ ְוָחֵפץ , ּ
ְדָבִרים ֲאֵחִרים ְקעֹו ּבִ מֹוִיְתּבָ, ְלַהְרִחיקֹו ִמן ַהּבֹוֵרא, ְּלׁשַ ַהְפִריעֹו , ְַרך ׁשְ ּבְ

ְּוִנָתן לֹו ְלעֶֹנׁש ִלְסּבֹל ַהָדָבר ַהֶזה. אֹותֹו ֵמֲעבֹוָדתֹו ּ ְַעל ֶדֶרך , ּ : )ְּדָבִרים יא טז(ּ
ָאָדם רֹוֶצה ֵליֵלך, "ַּוֲעַבְדֶתם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים" ֶדֶרך ׁשֶ ְִכי ּבְ ְ ה מֹוִליִכים , ּ ּּבָ

ְת. אֹותֹו ַחר ּבִ הוא ּבָ ָחׁשְּוֵכיָון ׁשֶ מַֹע ֶאל ַהּנָ ָפטֹו,ִּחָלה ִלׁשְ ּ ֵכן ִיְהֶיה ִמׁשְ ּ ,
ן חֹוִרין ֵמֻעלֹו ה ּבֶ לֹא ֵיָעׂשֶ ּׁשֶ ר ִנְגַזר ָעָליו, ּ ֵלהו ֶנֶגד ַהְזַמן ֲאׁשֶ ֶּאָלא ִיְסּבְ ּ ּ ,

ית ג יט(ְּוזֹוִהי ְגֵזַרת  ֵראׁשִ ֵזַעת ַאֶפיך תֹאַכל ֶלֶחם: ")ּבְ ּּבְ ָ ְּוֶזה ַהַצַער ַהיֹוֵתר , "ּ ּ
ָמהָּג ׁשָ ָכל ִמיֵני ַהַצַער ַלּנְ ּבְ סֹוף סֹוף ְתׁשוָקָתה ֶאל ְמקֹוָרה, ּדֹול ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ.  
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ַּאך ָהִאיׁש ֶהָחָכם ַהֵמִבין ָדָבר ַלֲאׁשורֹו ּ ּ ִכילֹו ַעל מֹוָצא , ְ ַהׂשְ ה ּבְ ִּהּנֵ
ַאר ָה, ָּדָבר ׁשְ ּנִ ְּוִיְרֶאה ֵאיך ָכל ִעְסֵקי ָהעֹוָלם ֵאיָנם ֶאָלא ִמַמה ׁשֶ ּ ּּ ָאָדם ְ

ָדָבר ַהֶזה ל ָנָחׁש ּבַ ַעל ָכְרחֹו ִלְהיֹות ְלַדְעתֹו ׁשֶ ּּבְ ּ ּ לֹא יוַכל ִלְהיֹות ָתִמיד , ּ ּׁשֶ ּ ּ
ם יֹום ְוַלְיָלה ֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ֶדֶרך ֶאָחד ּבַ ּּבְ ְִכי ִאם ִיְצָטֵרך ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי , ְ ּ

ִמעוטֹוּ ַעל ֵכן ִיְבַחר ִלְהיֹות ּבֹוֵחר ָהַר.ַּהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהֶזה ִויַמֵעט , ּע ּבְ
יוַכל ֶ ל ַמה ּשׁ ֵעֶסק ּכָ ּּבְ ָכל , ּ תֹוָרה וַבֲעבֹוָדתֹו ּבְ ל ְלַהְרּבֹות ּבְ ַתּדֵ ְּוִיׁשְ ּ

יג ָידֹו ר ַתּשִׂ   .ֲּאׁשֶ

ְּוָדָבר ֶזה ֵפֵרׁש ֱאִליַפז ֶאל ִאיֹוב  ". ִּכי לֹא ֵיֵצא ֵמָעָפר ָאֶון: ")ִּאיֹוב ה ו(ּ
ה ְכִתיב, ָהִעְנָין ִּכי ִהּנֵ ית ב ז( ּ ֵראׁשִ ם ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר  ַּוִייֶצר: ")ּבְ ַּהׁשֵ

ּ ַאך ָהִעְנָין הוא?"ִמן ָהֲאָדָמה"אֹו " ָעָפר"ְּוָהָיה ַדי לֹוַמר , "ִמן ָהֲאָדָמה ְ, 
ָאָדם ֵני ִעְנָיִנים ּבָ ִּכי ָרָצה ַהִמְקָרא ְלָבֵאר ׁשְ ִּכי הוא ִנְקָרא , ֲּהלֹא ִתְרֶאה. ּ ּ

ם ֲאָדָמהַעל " ָאָדם" ם ֶהָעָפר" ָעָפר"ְולֹא , ׁשֵ ַּאך ֶזה הוא ְלִפי . ַעל ׁשֵ ְ

ין ָהֲאָדָמה וֵבינֹו ְמָצא ּבֵ ר ַהּנִ ָפע ִמְלַמְעָלה ,ְּוהוא, ֶּקׁשֶ ׁשְ ַפע ַהּנִ ּ ִכי ַהׁשֶ ּ ּ ּ
ַמִים ַעד ָהָאֶרץ ל אֹותֹו ָהָאָדם, ּיֹוֵרד ִמן ַהׁשָ ִּכי , ְוסֹוד ֶזה. ְּוַאַחר ֵכן ְמַקּבֵ

סֹוד ִחּבור ַהְמאֹורֹות ָהֶעְליֹוִניםֶזה ְל ַּמָטה ּבְ ּ סֹוד , ּ ּדוְכָרא"ּבְ א ּ , "ְּונוְקּבָ
ֵניֶהם ַפע ָכלול ִמׁשְ ְּוַאַחר ֵכן יֹוֵצא ַהׁשֶ ּ ּ ִּכי ֵכן ָראוי ְלִפי ַהֵסֶדר ָהֶעְליֹון, ּּ ּ ּ .

ר לֹא ְבִמְסֵכֻנת תֹאַכל" :)ְּדָבִרים ח ט(ְוֶזה סֹוד  ֶּאֶרץ ֲאׁשֶ ה ֶלֶח ּ ְוֵכן , "םּּבָ
ָפָעה ָהֶעְליֹוָנה, "ַּהמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ" רֹוֵמז ֶאל ַהַהׁשְ   .ּׁשֶ

ֶדה"ְּוַעל ֵכן ִנְקָרא ָהָאָדם  ֵפְרׁשו ַעל ָפסוק , "ֵּעץ ַהׂשָ ְּכמֹו ׁשֶ ּּ ּ ם כ (ּ ׁשָ

ֶדה" :)יט ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהׂשָ ֱאֶמת הוא ִמן ָהָאֶרץ ְכמֹו ָהֵעץ, "ּ ַּיַען ּבֶ ּ .
ל ָאָדם הוא ָעָפר, אְוִנְמָצ ַהֹחֶמר ׁשֶ ֲאָדָמה, ּׁשֶ ְּוהוא ָדֵבק ּבָ הוא , ּ ּׁשֶ

ל כֹחֹו ְמַקּבֵ ַּהָמקֹום ׁשֶ ּ ָמה, ּ ְּוַעל ֵכן ִנְקָרא ַעל ׁשְ ְּוׁשום ֶאָחד ֵמֵאֶלה . ּ ּ
ַּהְדָבִרים לֹא ָהָיה גֹוֵרם ָלָאָדם לֹא ָעָמל ְולֹא טַֹרח ַהֵיֶצר ָהַרע , ּ ְּוַגם ׁשֶ

ָהָיה ְלָא ל ּבוְכָיאׁשֶ ָּדם ָהִראׁשֹון ָהָיה ַמָמׁש ְכחוט ׁשֶ ּ ּ ְּכַמֲאָמָרם ִזְכרֹוָנם , ּ
ה נב א(ִלְבָרָכה  ּ ַעל ָפסוק )ֻסּכָ ְעָיה ה יח(ּ ַחְבֵלי : ")ְיׁשַ ֵכי ֶהָעֹון ּבְ הֹוי מׁשְ

ְוא ָחְמרֹו ַגס, ְוִנְמָצא". ַּהׁשָ ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּׁשֶ ּלֹא ֶזה ָהָיה גֹוֵרם תֹוֵקף ַהֵי, ּ ּ ֶצר ּ
ֵיׁש ּבֹו ַעָתה ָּהַרע ׁשֶ ָפָעה, ְוָהֲאָדָמה. ּ ַלת ַהַהׁשְ ִהיא ְמקֹום ַקּבָ לֹא , ּׁשֶ

ל ַהָמזֹון ָּהְיָתה גֹוֶרֶמת ָעָמל ְוטַֹרח ְלַקּבֵ ִּכי לֹא ֵיֵצא ֵמָעָפר "ְוָלֵכן ָאַמר . ּ
ִּכי ִאם ֶהָעָמל ָיָצא ִמְפֵני ֶהָעֹו, "ּוֵמֲאָדָמה לֹא ִיְצַמח ָעָמל, ָאֶון ָאז , ןוּ ׁשֶ
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ר ֵאֶליָה  ֵאינֹו הֹוֵלך ֶאל ַהַתְכִלית ֲאׁשֶ ַתְדלות ׁשֶ ִהׁשְ ֶחְלקֹו ִלְטרַֹח ּבְ ִּהִגיַע ּבְ ְּ ּ ּ ּ
  .ִנְבָרא

ה ָיָצא ִמֶמּנָ ָתה ָהֲאָדָמה ָלָאָדם ׁשֶ לֹא ָעׂשְ ּוַמה ׁשֶ ּ ּ ה, ּ ָתה ָהִאׁשָ ִּכי , ָּעׂשְ
לֹא ָעָמל ָיָצא ִמן ָהֲאָדָמה ָיָצא ּבְ ְּכׁשֶ ה ָיָצא ְלָעָמלּוְכׁשֶ, ּ ּוֵפֵרׁש . ּּנֹוַלד ֵמִאׁשָ

ָכאן ִעָקר ָגדֹול ּּבְ ים ְלהֹוִליד, ּ ִהְתִחילו ָהֲאָנׁשִ ִעַקר ֶהָעָמל הוא ַאַחר ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ,
א ִדְמָסֲאבוָתא"ְּוַהְינו  ַּקִין ִקּנֵ זַֹהר, "ּ ֵפְרׁשו ּבַ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ּ ַגם , ּ ִּכי ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ּ

ֶחְטאֹו ְבֵני ַחָוה, ָאָדם ִנְטָמא ּבְ ָחׁש ָיְצָאה ּבִ ֲּאָבל ִעַקר זוֲהַמת ַהּנָ ּ ה , ּ ִּכי ּבָ ּ
ֻּהַטל ַהזוֲהָמא ּ ַהֵלָדה ָכך ָהְיָתה ְלָעָמל, ּ ְְוִנְמָצא ׁשֶ ּ ְוָלֵכן ַקִין ָהָיה עֹוֵבד . ּ

ֲעבור ָהָאָדם, ֲאָדָמה ִּכי ָהֲאָדָמה ְכָבר ֶנֶאְרָרה ּבַ ּ ֱאַמר , ּ ּנֶ ית ג (ְּכמֹו ׁשֶ ֵראׁשִ ּבְ

ֲעבוֶרך: ")יז ֲָארוָרה ָהֲאָדָמה ּבַ ּ ר ָהָיה ָראוי ָאָדם ִלְהיֹות לֹו ". ּ ִּכי ַכֲאׁשֶ ּ ּ
ְּמנוָחה ִמָכל ֶהָעָמל ָכך ַתֲעֶלה כָֹחה, ּ ַפַעת ֻמְכָרח ׁשֶ ה ָהֲאָדָמה ַהֻמׁשְ ִּהּנֵ ּ ּ ּּ ְ ּ ,

ְבִחיַנת ָעָמל. ְוָלֵכן ֶנֶאְרָרה ָיָצא ּבִ   .ת ָהֲאָדָמהָלֵכן ָהָיה עֹוֵבד ֶא, ְּוַקִין ׁשֶ

קוִעים  ִדים ְוָכל ַמְדֵרגֹות ַהֻטְמָאה ָהיו ׁשְ ְתִחָלה ַהׁשֵ ה ּבִ ְּוִהּנֵ ּ ּ ּ ּ
ה נוְקָבא ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ּּבְ עֹוָלם ְכָלל, ּ ְוֵכיָון . ְּולֹא ָהָיה ָלֶהם ְלׁשֹוֵטט ּבָ
ַמְדֵרגֹות ָהָאָדם ָיַרד ּבְ ִדים ִמְמקֹוָמם וִמְל, ׁשֶ ְּכֶנְגדֹו ָעלו ַהׁשֵ ּ ּּ ּ ּאו ָכל ּּ ּ

ְּכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה , ָהעֹוָלם ָרכֹות ו א(ּ ְוַקְייֵמי ֲעַלן : ")ּבְ
ְּכִכְסָלא ְלאוְגָיא ְּוֶזה ִכי ְכָבר הוַכן ָהָאָדם ִלְהיֹות ִנזֹוק, "ּ ּ ּ . ַחס ְוָחִליָלה, ּ

 ָהָיה לֹו ְולֹא, ִּכי ָהָאָדם לֹא ְלַתְכִלית ָעָמל ִנְבָרא, ִנְמֵצאָת ָלֵמד
ֶזה ַתֵדל ּבְ ְּלִהׁשְ ל ָנָחׁש, ּ ָסר ְלַדְעתֹו ׁשֶ ֶּאָלא ִמְפֵני ׁשֶ ּ ּ לֹא יוַכל ,ּ ּ ָגַרם לֹו ׁשֶ ּ ּ

לֹמֹה , ָּלֵצאת ִמַתַחת ָידֹו ַעד ֵעת ֵקץ ָאַמר ׁשְ ְּוֶזהו ַמה ׁשֶ : )קֶֹהֶלת א יג(ּ
ְּנָין ַרע ַמָמׁש ִע, "ּהוא ִעְנַין ָרע ָנַתן ֱאלִֹהים ִלְבֵני ָהָאָדם ַלֲענֹות ּבֹו"

ִחיַנת ָהַרע לֹא ָהיו חֹוִרין ִמֶמּנו ַעד ְזַמן ַהִתקון , ִמּבְ ְּוהוא ָלֶהם ְלָמה ׁשֶ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ
ֵלם ִמְדָרׁש . ַּהׁשָ ּוְלזֹאת ַהַכָוָנה ָאְמרו ַגם ֵכן ּבַ ּ ּּ ּ ּ ה יט(ּ ית ַרּבָ ֵראׁשִ ַּאֶיָכה : ")ּבְ ּ- 

ֵָאיך ָהָוה ְלך ל ָנָחׁש, יֶּאְתמֹול ָהִייָת ְלַדְעִת, ְ ו ְלַדְעתֹו ׁשֶ ִּכי לֹא , "ְּוַעְכׁשָ
מֹו ַרך ׁשְ ל ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ הוא ְלַתְכִליתֹו ׁשֶ ְָהָיה ָלָאָדם ַלֲעׂשֹות ֶאָלא ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ .

ָחָטא ָחׁש, ּוְכׁשֶ גֹוֵרם לֹו ַהּנָ ָּנַתן ַעְצמֹו ִלְהיֹות פֹוֵעל ְלִפי ַמה ׁשֶ ּּ.  

ה ַעל ֵכן ָראוי לֹו ָלָאָד ְּוִהּנֵ ָכל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלםּ , ּם ִלְמֹאס ַוַדאי ּבְ
מֹו ַרך ׁשְ הוא ְלִפי ַתְכִלית ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ְוְלִהְתַאוֹות ַרק ְלִפי ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ ּוַמה . ּּ

הוא ֻמְכָרח ַלֲעׂשֹות ִמִדְבֵרי ָהעֹוָלם ּׁשֶ ּ ַאֲהָבה ְכָלל, ּ הו ּבְ ּלֹא ַיֲעׂשֵ ֶּאָלא , ּ
ד ְכָפֵאהו ׁשֵ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ִלים ֱאִליַפז ְוָל. ּ ּאוָלם ֲאִני ֶאְדרֹׁש : ")ִּאיֹוב ה ח(ֵכן ִהׁשְ
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ים ִדְבָרִתי יַח,"ֶּאל ֵאל ְוֶאל ֱאלִֹהים ָאׂשִ ל ָהעֹוָלם ֻכלֹו ַאּנִ ְוא ׁשֶ ּ ַהְבֵלי ׁשָ ּ ,
ִכֵון ים ִעְנָיַני ְלִפי ַמה ׁשֶ ְּוָלֵכן ֶאְדרֹׁש ֶאל ֵאל ְוָאׂשִ ְבִריָאִתי ַהּבֹוֵרא  ּ ּבִ

ַרך ׁשְ ֵאין ְלך ְלַבֵקׁש ְוִלְדרֹׁש ֶאָלא ַמה . מֹוְִיְתּבָ ִּאם ְלזֹאת הֹוֵדיָת ֵאיפֹה ׁשֶ ּ ָ

ִכֵון ַּלֲעׂשֹות ְלִפי ַהַתְכִלית ׁשֶ ּ ּ ך ּבֹוַרֲאך ּ ָּבְ ַָעָתה ֲאָבֵאר ְלך ֵהיֵטב ֶאת , ָ ּ
ָחְכָמה ַעל ֶדֶרך ָנכֹון ה ֶלֱאחֹז ּבַ ר ֵתֵלך ּבָ ְַהֶדֶרך ֲאׁשֶ ְ ְּ ּּ ָמֵעָנה ְוַאָת, ּ ּה ַדע ּׁשְ

  .ְָלך

ה זֹאת ֲאָפֵרׁש ְלך ִראׁשֹוָנה ַכר ֲעבֹוַדת ָהָאָדם , ִָהּנֵ ַּמה ָכל ׂשְ
ם ל ָכל ָהִעְנָין ַהֶזה. ְּוִצְדָקתֹו ִלְפֵני ַהׁשֵ א ׁשֶ ה ַהגוף הוא ַהּנֹוׂשֵ ִּהּנֵ ּ ּ ּ ִּכי ַהגוף , ּ ּ ּ

ְהיֹותֹו ָחׁשוך ְּבִ ה הוא ָקרֹוב ֶאל ַהִסְטָרא ָאֳחָרא, ּ ִּהּנֵ ָיכות ּבֹוְוֵיׁש, ּ ּ ָלה ׁשַ ּּ .
מֹו ַרך ׁשְ ְוְכָבר ְרצֹון ַהַמֲאִציל ִיְתּבָ ּ תֹו , ּ רֹות ְקֻדׁשָ לֹא ִלְפׁשֹט וְלַהׁשְ ּהוא ׁשֶ ּ ּּ

ָיכות ַלִסְטָרא ָאֳחָרא ם ַטֲעָנה ְוׁשַ ר ֵיׁש ׁשָ ָמקֹום ֲאׁשֶ ּּבְ ּ ה , ּ ְּוַעל ֵכן ַהְקֻדׁשָ ּּ
רֹות ַעל ַהגוף ּלֹא ָהָיה ָלה ִלׁשְ ְכֶנֶסת ּבֹו ֵיׁש ָלה ַלֲעׂשֹות ְַאך ַהּנְ, ּּ ָמה ַהּנִ ּׁשָ
כָֹחם ְיֻתַקן ּבְ ים ַעל ָידֹו ׁשֶ י ַהִמְצוֹות, ַּמֲעׂשִ ְּוַהְינו ַמֲעׂשֵ ֵהם ְכמֹו ֵכן ְכמֹו , ּ ּׁשֶ ּ

ֶּחְלֵקי ַהגוף ה. ּ הוא עֹוׂשֶ ה ָלבֹוא , ְּוָכל ִמְצָוה ׁשֶ ֲּהֵרי זֹו ְקִריָאה ַלְקֻדׁשָ ּ
רֹות ַעל ֵחֶלק ִמ ל ַלִמְצָוהְוִלׁשְ גוף ַהְמַקּבֵ ּבַ ּן ַהֲחָלִקים ׁשֶ ּ ַוֲהֵרי , ַהִהיא ּ

ה ל ַהגוף ְוׁשֹוָרה ָעָליו ַהְקֻדׁשָ ִּנְפֶדה ַהֵחֶלק ַההוא ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ.  

ֶזה ִריֹות, ְוָתִבין ּבְ ֵתי ּבְ ר ִמׁשְ ָּלָמה ִנְבָרא ָהָאָדם ְמֻחּבָ ּ ּ ָמה ְוגוף, ּ ? ְּנׁשָ
ר ַלֲעׂשֹות ֲעבֹוָד ָיכות ָלַרעִּכי ִאי ֶאְפׁשָ ֵיׁש ׁשַ ָמה ׁשֶ ּה ָכזֹו ֶאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ְכמֹו ,ּ

ִתיב ַהקֹוֵדם ְלֶזה ּנָ ַאְרִתי ּבַ ּבֵ ּׁשֶ ֵיׁש ַמֲעָלה יֹוֵתר ִלְבֵני ָהָאָדם ַעל , ּ ַּמה ׁשֶ ּ
ַּאך ִמַצד ַאֵחר. ַּהַמְלָאִכים ית ָהֲאסוִרים, ְ ֵּאין ָחבוׁש ַמִתיר ַעְצמֹו ִמּבֵ ּּ ,

ֵיׁש ְּוַעל ֵכן ִמי ׁשֶ ר ִלְפדֹות ִמֶמּנו ְלַעְצמֹוּ ּ ּבֹו ָהַרע ִאי ֶאְפׁשָ ה . ּ ְּוַעל ֵכן ָעׂשָ
ּבֹו ָהַרע רוך הוא ֶאת ַהגוף ׁשֶ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּּ ִהיא ְטהֹוָרה, ְּ ָמה ׁשֶ ׁשָ ם ּבֹו ַהּנְ , ְוׂשָ

ִהיא ְתַתְקֵנהו ְוִתְפֵדהו ִמן ַהִסְטָרא ָאֳחָרא ְּכֵדי ׁשֶ ּּ ּּ ּ ְּוזֹוִהי ַכָוַנת ַמה . ּ ּ
ָאְמרו ּׁשֶ ָכל ֵאיָבר ְוֵאיָבר, ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָצִריך ְלַאְמְלָכא ְלקוְדׁשָ ּׁשֶ ְּ ְ ִּכי , ּ

תֹו ַעל ֵאיְבֵרי ַהגוף ְקֻדׁשָ ט ּבִ רוך הוא ֵאינֹו רֹוֶצה ְלִהְתַפׁשֵ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּּ ּ ּּ ּ ְ ,
ֶהם ָיכות ּבָ ֵיׁש ָלַרע ׁשַ ֵּכיָון ׁשֶ ּ ּ ַיְמִליכוהו ֲעֵליֶהם , ּ ַּעד ׁשֶ ּ , ַּעל ְיֵדי ַהִמְצוֹותּ

ֱאַמר ְלַמְעָלה   .ַּכּנֶ

ָאְמרֹו  ָהָיה מֹוִדיַע ֱאִליהוא ְלִאיֹוב ּבְ ה ֶזה ַמה ׁשֶ ְּוִהּנֵ ּ ם לה ה ז(ּ : )ׁשָ
ָחִקים ָגְבהו ִמֶמך" ַמִים וְרֵאה ְוׁשור ׁשְ ט ׁשָ ַָּהּבֵ ּ ּ ּ ּ ִאם ָצַדְקָת ַמה ִתֵתן לֹו,ּּ ּ ּ ."

ְתִחָלה ִּכי ָרָצה ְלהֹוִדיעֹו ּבִ ל ׁשום , ּ מֹו ְמַקּבֵ ַרך ׁשְ ֵאין ַהַמֲאִציל ִיְתּבָ ֵּאיך ׁשֶ ְ ְּ
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ּנוי ֵמִעְנְיֵני ַהַתְחתֹוִנים ּׁשִ ּ ַמִים, ּ ְְוהוא ַעל ֶדֶרך ַמה , ְּוָלַקח לֹו ְלמֹוֵפת ַהׁשָ ּ ּ
ְעָיה  ָאַמר ְיׁשַ ְעָיה נה ט(ּׁשֶ ַמִים ֵמֶאֶרץ: ")ְיׁשַ ִּכי ָגְבהו ׁשָ ּ ה ִתְרֶאה". ּ , ְּוֶזה ִהּנֵ

ַגְלַגִלים ֵאיֶזה כֹוָכב ִעם כֹוָכב ַאֵחרִּכ ר ְלַמְעָלה ּבַ ִהְתַחּבֵ ּי ּבְ ּ ּ ּ ָטם , ּ ַמּבָ ּבְ
ָאֶרץ ָרם יֹוִלידו ָרָעה, ּיֹוִלידו טֹוָבה ּבָ ִהְתַחּבְ , ַחס ְוָחִליָלה, ַּוֲאֵחִרים ּבְ

ט ֶאָחד ִלְזַמ ְזַמן ַמּבָ ַמִים ּבִ ׁשָ ּנוי ּבַ ְּולֹא ִמְפֵני ֶזה ֵיׁש ׁשום ׁשִ ּ ּ ט ַאֵחרּ , ן ַמּבָ
ִסיבוָבם וְמקֹומֹוֵתיֶהם ַמִים עֹוְמִדים ּבְ ֶּאָלא ַהׁשָ ּ ּ ְוֵאין ָלֶהם ִעְנָין ַאֵחר , ּ

ּחוץ ִמֶזה ִהָוֵלד ֵמֶהם ַהטֹוב. ּ ִעְנָיָנם ּבְ ְּוָכך ֵהם ּבְ ּ ִהָוֵלד ֵמֶהם ָהַרע, ְ ְּכמֹו ּבְ ּ ,
ֵהם עֹוְמִד, ְוִנְמָצא. ָחס ְוָחִליָלה ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ִפיַע ָלָאֶרץּׁשֶ ְוָכל , ּים ְלַהׁשְ

ָפָעה ַהזֹאת ִּעְנָיָנם הוא ַהׁשְ ּ ָפָעָתם ְכָלל, ּ ַהׁשְ ים ּבְ ַתּנִ ֵּהם ֵאיָנם ִמׁשְ ּ ּ.  

ְכְלך ׂשִ ְָוֵכן ְתַדֶמה ּבְ ּ ּנוי , ּ ל ׁשום ׁשִ ַרך ְמַקּבֵ ֵאין ַהַמֲאִציל ִיְתּבָ ֵּאיך ׁשֶ ּ ְ ְּ
ִפיעֹו ַוַדאי, ֵּמַהׁשְ ִּכי ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ּ ּ הוא ֵאינֹו ָצִריך ִלְבִריֹוָתיוּ ְ ר , ּ ָהָיה ֶאְפׁשָ

ִמַצד ְרצֹונֹו ִאם לֹא ִמַצד ֶהְכֵרַח, ַלֲחׁשֹב ּׁשֶ ּ ִגיַח , ּ ִקיף וְלַהׁשְ ְרצֹותֹו ְלַהׁשְ ּּבִ ּ
ִכיר ִריֹוָתיו ְלַהֲעִניׁש וְלַהׂשְ ַּעל ּבְ ּ ה ּבֹו ָחס ְוָחִליָלה ֵאיֶזה , ּ ִנְמָצא ֶזה ָעׂשָ

ּנוי ֵאינֹו ֵכןּ ַעל ֵכ,ּׁשִ ּן הֹוִדיעֹו ֱאִליהוא ׁשֶ מֹו, ּ ַרך ׁשְ ְֶאָלא ַהַמֲאִציל ִיְתּבָ ּ לֹא , ּ
ֵלמותֹו ׁשְ ָּעַסק ְולֹא עֹוֵסק ְולֹא ַיֲעסֹק ִכי ִאם ּבִ ֵלמותֹו ִהיא ַלֲעׂשֹות , ּ ּוׁשְ ּ

ַּהיֹוֵתר טֹוב וְלַהֲחִזיר ָכל ַרע ְלטֹוב ּ ֵלמותֹו. ּ ׁשְ ְּוִנְמָצא הוא עֹוֵסק ּבִ ַעד , ּ
ִסיבוָבםׁשֶ ַמִים עֹוְסִקים ּבְ ַּהׁשָ יו, ּ ך ִמֶמּנו ְלָכל ֶאָחד ְלִפי ַמֲעׂשָ ְּוִנְמׁשָ ּ ְ ,

ֵלמותֹו ה ִעְסקֹו ִמׁשְ ּנֶ ְּוהוא ֵאינֹו ְמׁשַ ַמִים. ּּ ֵיׁש ַלׁשָ ְּוֶזהו ִעְנַין ַהֹגַבה ׁשֶ ּ ּ ַעל  ּּ
ִפיִעים ֵאֶליָה, ָהָאֶרץ ֵהם ַמׁשְ ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּׁשֶ , ּים ֵמִעְנָיָנהֵהם ְמרֹוָמִמ, ּ

ָלה ַתּנות ַהִהְתַפֲעלות ׁשֶ ים ְלִפי ִהׁשְ ַתּנִ ְּוֵאיָנם ִמׁשְ ּ ּּ ּ ּ ט ", ְוָלֵכן ָאַמר. ּ ַהּבֵ
ָחִקים ָגְבהו ִמֶמך ַמִים וְרֵאה ְוׁשור ׁשְ ָּׁשָ ּ ּ ּ ּּ".  

ֵהם ְנתוִנים ִכֵסא  ַמִים ִמַצד ַמה ׁשֶ ם ׁשָ ׁשֵ ַמִים ִנְקָרִאים ּבְ ה ַהׁשָ ְּוִהּנֵ ּ ּ ּּ ּ
ם סו א(ְּוֶזהו , ְךַּלֶמֶל ַמִים ִכְסִאי ")ׁשָ ַּהׁשָ ְּתִהִלים קטו טז(, "ּ ַמִים  ")ּ ַמִים ׁשָ ַּהׁשָ

ם הוא ְמרֹוָמם ִמָכל ִעְנְיֵני ָהָאָדם, "ַּלַהׁשֵ ְּוֶזה ָפׁשוט ׁשֶ ּ ּ ָחִקים . ּ ְַאך ׁשְ

ִפיִעים ֵהם ַמׁשְ ם ַמה ׁשֶ ִּנְקָרִאים ַעל ׁשֵ ָאְמרו ֲחָכֵמינו , ּ ְּוֶזה ַמה ׁשֶ ּ ִזְכרֹוָנם ּ
ָחִקים : ")ֲחִגיָגה יב ב(ִלְבָרָכה  ׁשֹוֲחִקים ָמן- ׁשְ ַּלַצִדיִקים ּ ׁשֶ ַּוֲאִפלו , "ּ ּ

ים  ַתּנִ ֵני ָהָאָדם ְוֵאיָנם ִמׁשְ ְבִחיָנה זֹו סֹוף סֹוף ֵהם ְגבֹוִהים ֵמִעְנְיֵני ּבְ ּּבִ ּ
ּנוֵייֶהם ׁשִ ּנוי ַל. ּּבְ ֵאין ׁשִ ֵכן ׁשֶ ַּעל ֵכן ֵתַדע ִמָכל ׁשֶ ּ ּ מֹוּּ ַרך ׁשְ ְַמֲאִציל ִיְתּבָ ּ ,

ִּאם ָצַדְקָת ַמה ִתֵתן לֹו"ֶּאָלא  ּ ָָכמֹוך  ְלִאיׁש: ")ִּאיֹוב לה ח(ִּכי ִאם , "ּ ּ
ֶעך ְמִציאות ָהִראׁשֹוָנה הוא ִלְהיֹות ָקרֹוב ַלִסְטָרא ". ִָרׁשְ ִּכי ָהָאָדם ּבַ ּ ּ ּ ּ
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ָיך ּבֹו ְָאֳחָרא ְוִיְהֶיה ָהַרע ׁשַ ה, ּ ָאר ָכפוף ,  טֹובְוִאם ֵאינֹו עֹוׂשֶ ּהוא ִנׁשְ ּּ
הוא ַּתַחת ַהִסְטָרא ָאֳחָרא ְכמֹות ׁשֶ ּ ּ ִעְסקֹו , ּ מֹו ּבְ ַרך ׁשְ ְְוַהַמֲאִציל ִיְתּבָ ּ

ְדִחַית ָהַרע ֵלמותֹו ּבִ ׁשְ ּּבִ ֶטת ָעָליו, ּדֹוֶחה אֹותֹו, ּ ה ִמְתַפׁשֶ ְּוֵאין ַהְקֻדׁשָ ּּ ּ .
ֶרה ָעָליו ַהְדמות ְכַמְרֵאה , ּ ִאם ְמַתֵקן ַעְצמֹו,"ָָאָדם ִצְדָקֶתך ּוְלֶבן" ִּיׁשְ ּ ּ

ָכל ֵאיָבר ְוֵאיָבר, ָאָדם ה ּבְ ָרַאת ַהְקֻדׁשָ הוא ַהׁשְ ּׁשֶ ּ ְּוַעל ִפי ַהֶדֶרך ַהֶזה . ּ ְ ּ ּ
ֵלמות ִּנְמֵצאת ַתְכִלית ַהׁשְ ּ ְתִחַית ַהֵמִתים, ּ ֵני ָהָאָדם ּבִ ָיקומו ּבְ ְּכׁשֶ ּּ ּּ ָאז , ּ ׁשֶ
תֹוך ַה ָמה ּבְ ׁשָ ְִתְהֶיה ַהּנְ ִתְקָנה ְוִזְכָתהּ ּגוף ׁשֶ ּ ּּ ָכָרה, ּ ְּוָאז ִיְהֶיה ִעַקר ׂשְ ּ ,

ְצִחיות ֵלמות ַהּנִ ְּוהוא ׁשְ ּ ּּ.  

ה ַעל ִפי ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה  ר ֵתֵלך ּבָ ְּוַעָתה ָאֵחל ְלהֹוִדיֲעך ַהֶדֶרך ֲאׁשֶ ּּ ּּ ְ ְ ָּ ּ
ְּוַהַתְכִלית ַהזֹאת ה ָהֲעבֹודֹות ַהְיסֹוִדיֹות ַהְצ. ּ ַתִים ֵהּנָ ּׁשְ ּ ִריכֹות ְלָאָדם ּ

ִכיָנה ִּליָטֵהר ִמֻטְמַאת ַהֹחֶמר וְלַהְמִליך ֶאת ַהׁשְ ְ ּ ֱאַמר ְלַמְעָלה, ּ ַעל , ַּכּנֶ
ַּהְתִמימות: ֵאיָבָריו ְּוַהִחזוק, ּ ּ.  

ְתִחָלה ּוְנָבֵאר ַהְתִמימות ּבִ ּ ה ְלִחזוק, ּּ ִּכי ִהיא ִסּבָ ּ ְֶמֶלך ָעָליו ַהְוָדִוד , ּ ּ
לֹום ְּתִהִלים כו יא(ה אֹוֵמר ַעל ֶזה ָהָי, ַּהׁשָ ִני: ")ּ ֻתִמי ֵאֵלך ְפֵדִני ְוָחּנֵ ַּוֲאִני ּבְ ְ ּ ."

ַמְעָת ִּכי ְכָבר ׁשָ ּ ִטְבעֹו ָקרֹוב ֶאל ַהִסְטָרא ָאֳחָרא, ּ ֵּאיך ַהגוף ּבְ ּּ ָיך , ְ ְְוָהַרע ׁשַ ּ
ְּוהוא ָצִריך ִלָפדֹות ִמֶמּנו, לֹו ּבֹו ּּ ּ ר ַלֲעׂשֹות ֶזה ִכי ִא, ְ כַֹח ְּוִאי ֶאְפׁשָ ם ּבְ

ַּהְתִמימות ה, ּ ך ָעָליו ַהְקֻדׁשָ ּוְכֶנֶגד ֶזה ִתָמׁשֵ ּּ ְ ּ : )ְזַכְרָיה יב י(ְּוהוא ִעְנַין . ּ
ַפְכִתי" ּ רוַח ֵחן ְוַתֲחנוִנים,ְּוׁשָ ַהֻטְמָאה ְרחֹוָקה ִמֶמּנו, "ּ ִּכי ִמי ׁשֶ ּ ל , ּּ ּחוט ׁשֶ

ה ֶּחֶסד ָמׁשוך ָעָליו ִמַצד ַהְקֻדׁשָ ּ ּ ְ ּל ַעל ָהֶעְליֹוִנים ְוַתְחתֹוִנים ְּוִחּנֹו ֻמָט, ּ
ית ו ח(ְוֶזה ִעְנַין נַֹח  ֵראׁשִ ם: ")ּבְ ֵעיֵני ַהׁשֵ ָאר לֹא ָהיו , "ְּונַֹח ָמָצא ֵחן ּבְ ִּכי ַהׁשְ ּ ּ

ֶכת אֹוָתם ָהְיָתה ַמְחׁשֶ ּמֹוְצִאים ֵחן ִמְפֵני ַהֻטְמָאה ׁשֶ ַּאך הוא ָהָיה מוָכן , ּ ּ ְ

ה ל אֹור ַהְקֻדׁשָ ְּלַקּבֵ ִני"ן ְוָלֵכ, ּ ה לֹא ָתחֹן ֶאָלא ְלִמי , "ְּפֵדִני ְוָחּנֵ ִּכי ַהְקֻדׁשָ ּּ ּ ּ
הוא ָפדוי ּׁשֶ ּּ.  

ֵתַדע ְּוָצִריך ׁשֶ גוף, ְ ֲאִחיַזת ַהִסְטָרא ָאֳחָרא ּבְ ִּכי ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ּ ִהיא , ּ
ָיך ָלה, ּמוֶעֶטת ִּכי ַהֵחֶלק ַהיֹוֵתר ָקָטן הוא ַהׁשַ ְּ ּ ּּ ָאְמרו . ּ ְּוהוא ַמה ׁשֶ ּּ

ה נב א(ָּכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֲח ל ּבוְכָיא: ")ֻסּכָ ֵּיֶצר ַרע דֹוֶמה ְלחוט ׁשֶ ּ ּ" ,
ִּכי ַגם ְלַמְעָלה ֵאין ִסְטָרא ָאֳחָרא יֹוֶנֶקת ִכי ִאם ִמן ַהַמְדֵרָגה ַהַתְחתֹוָנה  ּ ּ ּ ּּ

ָכל ַהַמְדֵרגֹות ּבְ ָאֶל, ּׁשֶ ּבָ י"ְּוסֹוד ֶזה אֹות ָתיו ׁשֶ ֶגל סֹוף ָהֶר, ת"ף ּבֵ
ה יֹוְנִקים ִמֶמּנָ ָלה ִהיא ַהַמְדֵרָגה ַהזֹאת ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ַּהַתְחתֹוָנה ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ ְּוהוא , ּ

ִּעְנַין ִעקום ָהֶרֶגל ַהזֹאת ּ ַתִים אֹוִתיֹות. ּ ִרים וׁשְ ְכָנס ִמן ָהֶעׂשְ ְּוַהגוף ַהּנִ ּ ּ ּ ּ ,
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ְכָנס ּבֹו ִמַצד אֹות ָתי ּנִ ַּכָידוַע ַמה ׁשֶ ּ ּ ּּ ּל ָהֲעֻקָמה ַהזֹוּו ִמַצד ֶרֶג"ּ ם הוא , ּ ְּוׁשָ
ִליַטת ַהִסְטָרא ָאֳחָרא ָאָדם ִנְפֶדה ִמן ַהִסְטָרא ָאֳחָרא. ְּמקֹום ׁשְ ּוְכׁשֶ ּ ָאז , ּ

ר ָהֶרֶגל ָהֲעֻקָמה ַהזֹו ְּמַיׁשֵ ּ ה אֹותֹו ֻכלֹו טֹוב , ּ ִּכי ַמֲחִזיר ָהַרע ְלטֹוב ְועֹוׂשֶ ּ ּ
  .ְוָקדֹוׁש

ְּתִהִלים כו יב(ְּוֶזהו  ִמיׁשֹורַר: ")ּ כַֹח ַהְתִמימות , "ְגִלי ָעְמָדה ּבְ ִּכי ּבְ ּ ּ
ה ִתקון ֶזה סֹוד ַהָתי ַּנֲעׂשֶ ּּ ל "ּ ר, "ָּתִמים"ו ׁשֶ ַּהְמֻעָקם ִמְתַיׁשֵ ְוָלֵכן , ּ

ִמיׁשֹור" ְתִחָלה" ָעְמָדה ּבְ לֹא ָהָיה ָכך ּבִ ּׁשֶ ְּ ְּוזֹוִהי ָכל ָהֲעבֹוָדה ַהֻמֶטֶלת , ּ ּ ּ
ה ּבַ. ַעל ָהָאָדם גוף ֶנֱאַמר ְוִהּנֵ ּבַ ֲּעבור ֶזה ָהַרע ׁשֶ ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת : " )ִמיָכה ו ח(ּּ

ִּכי ָצִריך ֶהְסֵתר, "ִָעם ֱאלֶֹהיך ְ ר ָכל ָכך ִגלוי וִפְרסום ִמְפֵני , ּ ְּוִאי ֶאְפׁשָ ּ ּּ ּ ּ ְ ּ ּ
ִּקְנַאת ַהֵיֶצר ָהַרע ְוִקְטרוָגיו ר . ּ ֶזה ִנְתַיׁשֵ ֲּאָבל ְכׁשֶ ַמְקֵהִלים ֲאָבֵרך "-ּּ  ְּבְ

ם ְּתִהִלים כו יב(" ַּהׁשֵ ְִכי לֹו ָנֶאה ְלָבֵרך: )ּ ְכָבר ִנְטַהר, ּ ִּכי ֵאין , ַּאַחר ׁשֶ
ית  ֵיׁש ָלה ּבֵ ָמקֹום ׁשֶ ַּהִסְטָרא ָאֳחָרא ְיכֹוָלה ְלִהְתַאֵחז וְלַקְטֵרג ֶאָלא ּבְ ּּ ּ ּ

  .ֲאִחיָזה

ר ֵתֵלך ֶאל: ")קֶֹהֶלת ד יז(ְּוֶזהו  מֹר ַרְגְלך ַכֲאׁשֶ ְׁשְ ָּ י ּ ִּכי , "ָהֱאלִֹהים תּבֵ
ל ַהָתי מֹר ָהֶרֶגל ׁשֶ ְתִחָלה ָצִריך ַאָתה ִלׁשְ ּּבִ ּ ְ ר אֹוָתה"ּ ּו ְלַיׁשֵ ְְוַאַחר ָכך , ּ ּ

ית ָהֱאלִֹהים ְֵתֵלך ֶאל ּבֵ ַמְלכות ִנְקֵראת . ּ ּאֹו ִכי ָידוַע ׁשֶ ּּ ִית"ּ ּוְכָבר , "ּבַ
ֲאִחיַזת ַהִסְטָרא ָאֳחָרא ִמן ַהַמְדֵרָגה  ָּאַמְרנו ׁשֶ ּ ָכל ּ ּבְ ַּהַתְחתֹוָנה ׁשֶ ּ

ַמְלכות ּבְ ַּהַמְדֵרגֹות ׁשֶ ִּנְמֵצאת זֹאת ַכָוָנתֹו. ּ ר ֵתֵלך ֶאל , ּ מֹר ַרְגְלך ַכֲאׁשֶ ְׁשְ ָּ ּ
ית" ִית, "ּבֵ ּבַ ֵיׁש ָלה ֲאִחיָזה ּבַ ְּכלֹוַמר ְלַתֵקן אֹוָתה ָהֶרֶגל ׁשֶ ּּ ּ זֹו ִהיא , ּ

ִחיַנת ַמְלכות ה ַהִתקון ַה. ּּבְ ַתֲעׂשֶ ּוְכׁשֶ ּּ ּ ְתִמימותּ ְזַכר ְלַמְעָלה ּבִ ּּנִ ֲאַזי , ּ
ה ַּהְתִמימות ִתֵתן ִחזוק ַלְקֻדׁשָ ּ ּ ּּ ּ ּ סֹוד ִמְגָדל , ּ ִכיָנה ּבְ ְזַמן ַהֶזה ַהׁשְ ִּכי ּבַ ּ ּּ ּ

ֲאִויר   ."ַּהפֹוֵרַח ּבַ

ית א ב(ְוֶזה סֹוד  ֵראׁשִ ְּורוַח ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְפֵני ַהָמִים: ")ּבְ ּ ּ" ,
ִהיא ְמַרֶחֶפת ֵצלׁשֶ הוא ָראוי ְלִהּנָ ֶניָה ְלַהִציל ֶאת ִמי ׁשֶ ּ ַעל ּבָ ּ ֲאָבל . ּ

ְיֻתַקן ַהכֹל ְּכׁשֶ ּּ ָכתוב , "ִּמְגַדל עֹז"ֲאַזי ִיְהֶיה ִנְקָרא , ּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ֵלי יח י(ּ : )ִמׁשְ
ָגב" ם ּבֹו ָירוץ ַצִדיק ְוִנׂשְ ם ַהׁשֵ ִּמְגַדל עֹז ׁשֵ ּ ּּ ִיְהֶיה ". ּ ִּכי ַהִתקון ְכׁשֶ ּ ּּ ּ ּ
ִכיָנה, ְּתִמימותּבִ ֲּאַזי ִיֵתן ֹעז ַלׁשְ ּּבֹו ָירוץ , "ִּמְגַדל עֹז"ְוִתְהֶיה ִנְקֵראת , ּ

ְקָרא ַצִדיק, ַּצִדיק ּנִ הוא ַהְיסֹוד ׁשֶ ּׁשֶ ָגב ִמן ַהִסְטָרא ָאֳחָרא, ּ ְּוִנׂשְ ְוִנְרֶאה . ּ
ַמֲאַמר ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ִּלי ֵמַאַחר ְדִאיָתא ּבְ ָרכֹו(ּ ָהֵני : ")ת ו אּבְ

ְייהו הוא ְלִהי ִמיּנַ ָנן ְדׁשָ ְרֵכי ְדַרּבָ ּּבִ ּ ּ ּ ְיֻתַקן ֲאַזי לֹא ִתְהֶיה , "ּ ֲּאָבל ְכׁשֶ ּ ּ ּ
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יְלהות ְלַחְכֵמי ַהתֹוָרה ֲּעֵיפות ְוׁשִ ּ ָכתוב , ּ ִּכי ָאז ְיֻקַים ִמְקָרא ׁשֶ ּ עֹוַבְדָיה א (ּּ

ַהר ִציֹון: ")כא יִעים ּבְ ְּוָעלו מֹוׁשִ ִתְהֶיה ָלֶהם ּ ֵהם ַהְת-" ּ יִחין ׁשֶ ֵּרין ְמׁשִ
ִכיָנה ְררו ִעם ַהׁשְ ּבֵ רוִרים ׁשֶ ֲּעִלָיה ִמתֹוך ַהְקִלפֹות ִעם ָכל ַהּבֵ ּּ ּ ּ ּ ְ ּ פֹט ", ּ ִּלׁשְ

ו ּ ְוָאז ְתבַֹער ַהִסְטָרא ָאֳחָרא ִמן ָהָאֶרץ- " ֶאת ַהר ֵעׂשָ ם ", ּ ְּוָהְיָתה ַלַהׁשֵ
ַּהְמלוָכה ּ ֲאַזי ִיחוד ְוִחּבור קו-" ּ ּ ִכיְנֵתיהּ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּדׁשָ ּ ּּ יֹום ", ְ ּּבַ

מֹו ֶאָחד ם ֶאָחד וׁשְ ַּההוא ִיְהֶיה ַהׁשֵ ה ָהֵאל. )ְזַכְרָיה יד ט(" ּּ , ָּאֵמן ֵכן ַיֲעׂשֶ
 .ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד ָאֵמן ֶסָלה

ְכְלך ַהַזך ׂשִ ִכיל ּבְ ה ִמַמֲאָמִרים ֵאלו ָתִבין ְוַתׂשְ ְִהּנֵ ָּ ּ ּּ ּ ּן ְתרוָפה ִּכי ֵאי, ּ ּ
ֵעֶסק ַהתֹוָרה ְּלַמָכֵתנו ִכי ִאם ּבְ ּ ִּכי ֵאין ְלך ָדָבר ַהַמֲחִליׁש כַֹח ַהִסְטָרא , ּּ ּ ּ ּּ ָ

ָּאֳחָרא ִכי ִאם ֵעֶסק ַהתֹוָרה ֻהַגד ָלנו, ּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ יֵמי ַהָמנֹוַח ֶהָחִסיד , ּ ּבִ ּׁשֶ
ְמׁשֹון ָאְסְטִריָפאִלי י ׁשִ ל ַהָגדֹול ָהַרב ַרּבִ ַּהְמֻקּבָ ָהְיָתה ַהְגֵזָרה, רּ ְּכׁשֶ ּ ,

ַנת ַת, ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ׁשְ ַאל אֹוָתה, ח"ּּבִ ְזַכר ְלַמְעָלה ְוׁשָ יַע ָהַרב ַהּנִ ּבִ ִּהׁשְ ּ :
ָרֵאל יֹוֵתר ִמָכל ָהֻאמֹות ֵני ִיׂשְ ַּעל ָמה ְוָלָמה ַאְת ְמַקְטֶרֶגת ַעל ַעֵמנו ּבְ ּ ּ ּּ ּ ?

יָבה לֹו ְטלו ִמֶכם ׁשְ: ְוֵהׁשִ ִּיְתּבַ ּ ה ְדָבִרים ֵאלו ְוֶאֱחֹזר ִמִקְטרוִגיּ ּלֹׁשָ ּּ ּ ְּוֵאלו , ּ ּ
ת וִמיָלה: ֵהם ּבָ ְזַכר ְלַמְעָלה. ְותֹוָרה, ּׁשַ יב ָלה ָהַרב ַהּנִ ִּמָיד ֵהׁשִ ּ ֹּיאְבדו , ּ

ה ה ְוָכֵהּנָ ה,ֵּהם ָכֵהּנָ ֵטל אֹות ַאַחת ִמתֹוָרֵתנו ַהְקדֹוׁשָ ּ ְוַאל ִתְתּבַ ּ ּ   .ָחִליָלה, ּּ

ה,  ְוֵתַדעֲּהֵרי ָתִבין ַתִתי ְלך ַעד ֵהּנָ ּנָ לֹות ׁשֶ ָכל ַהַקּבָ ָׁשֶ ּ ּ ֵהן ֱאֶמת , ּ
ְּוִלמוד תֹוָרֵתנו הוא ַלֵיֶצר ָהַרע ְוַלִסְטָרא ָאֳחָרא ַסם ַהָמֶות ּּ ּ ּ ּ ּוְלַאֵחינו , ּּ ּ

ָרֵאל הוא ַסם ַהַחִיים ית ִיׂשְ ּּבֵ ה ִתְרֶאה.ּ נו , ּ ְוִהּנֵ ית ָקְדׁשֵ ן ּבֵ ֻחְרּבַ ּׁשֶ
טול תֹוָרהְוִתְפַאְר ֲעוֹון ּבִ ָגִלינו ֵמַאְרֵצנו ָהָיה ּבַ ֵּתנו ְוׁשֶ ּּ ּ ּ ּּ ְמבָֹאר , ּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ

ה  תֹוָרֵתנו ַהְקדֹוׁשָ ּּבְ ם : ")ְּדָבִרים כט כג(ּ ה ַהׁשֵ ְּוָאְמרו ָכל ַהגֹוִים ַעל ֶמה ָעׂשָ ּּ ּ
ָּכָכה ָלָאֶרץ ַהזֹאת ם ֱא,ּ ִרית ַהׁשֵ ר ָעְזבו ֶאת ּבְ ּ ְוָאְמרו ַעל ֲאׁשֶ ּ לֵֹהי ּ

ם" ְבִרית"ּו, "ֲאבֹוָתם ּ ַהְינו תֹוָרה,ָּהָאמור ׁשָ ּ.  

ֱאֶמת ָמִצינו ה ּבֶ רוך הוא ַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה , ְּוִהּנֵ ִוֵתר ַהָקדֹוׁש ּבָ ּׁשֶ ּ ְּ ּ ּ
ִפיכות ָדִמים ְּוִגלוי ֲעָריֹות וׁשְ ּ ּ ּ ל תֹוָרה, ּ ְּולֹא ִוֵתר ַעל ָמֳאָסה ׁשֶ ֱאַמר , ּּ ּנֶ ׁשֶ

ִביא ". ַּעל ָעְזָבם ֶאת תֹוָרִתי: ")ִיְרְמָיה ט יב( ּוְבֵפרוׁש ִצָוה ַהּנָ ּ ם טז יא(ּ : )ׁשָ
ָמרו ְּואִֹתי ָעָזבו ְוֶאת" ּתֹוָרִתי לֹא ׁשָ ְּוָדְרׁשו ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, "ּ ּ ,
ָמרו" ַּהְלַואי אֹוִתי ָעָזבו ְוֶאת תֹוָרִתי ׁשָ ְלִמי ֲחִגיָגה ("! ּּ . )' וֲהָלָכה' ֶּפֶרק אְּירוׁשַ

ָרֵאל הוא , ִנְמָצא רוך הוא ַעל ַעמֹו ִיׂשְ ָכַעס ַהָקדֹוׁש ּבָ ָּכל ַהַכַעס ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ְּ ּ
ִביל ַהתֹוָרה ׁשְ ָיִבין ׁשֶֹרׁש ַהְפֻעָלה, ּּבִ ָכל ְפֻעָלה ֵאין ִמי ׁשֶ ִּכי ּבְ ּ ּ ּּ ֵּאיכוָתה , ּ ּ
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ּוַמהוָתה ּ ַעְצמֹו הוא ֵמִבין ַהְפֻעָלה, ּ ִּכי ִאם ַהפֹוֵעל ּבְ ּ ּּ ּיכוָתהֵא, ּ ּוְלֵאיֶזה , ּ
ָּדָבר ָפַעל ַהְפֻעָלה ַהזֹאת ּ ּ ּ רוך הוא. ּ ָּלֵכן ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ל , ּ הוא פֹוֵעל ּכָ ּׁשֶ ּ

ַּהְפֻעלֹות ֵעֶסק ַהתֹוָרה הוא רֹאׁש ְלָכל ַהִתקוִנים, ּ ּיֹוֵדַע ׁשֶ ּ ּ ָלֵכן , ּּ
ה ְפָעִמים ּמָ ּ ְוָכַעס ָעֵלינו ָכל ַהַכַעס ,ִּהְזִהיר ָעֶליָה ּכַ ּ ר ָעְזבו ּ ַּהֶזה ַעל ֲאׁשֶ ּ

  .ֶּאת תֹוָרתֹו

ָיֵדינו ה ְכָלל ֶזה הוא ּבְ ְּוִהּנֵ ּ ית ַהִמְקָדׁש , ּ לֹא ִנְבָנה ּבֵ ָכל דֹור ׁשֶ ּׁשֶ ּּ ּּ
ָיָמיו ָיָמיו ,ּבְ ּ ְכִאלו ֶנֱחַרב ּבְ ּ ְלִמי יֹוָמא (ּ ֵהָמה , )'א ֲהָלָכה' ֶּפֶרק אְּירוׁשַ ֵּמַאַחר ׁשֶ

ִחיָרה ְוָהיו ֲעֵלי ּבְ ית ּּבַ ֶנה ּבֵ ִיּבָ יֶהם ַהטֹוִבים ׁשֶ ַמֲעׂשֵ ּ ְיכֹוִלים ִלְפעֹל ּבְ ּ
ַּהִמְקָדׁש ְולֹא ָעׂשו ּ יֵמיֶהם, ּ ָּלֵכן ַמֲעֶלה ֲעֵליֶהם ְכִאלו ֶנֱחַרב ּבִ ּ ֵּכן ַהָדָבר . ּ ּ

טֹוב ְוַלֲעׂשֹות  ַרע ְוִלְבחֹר ּבַ ִחיָרה ִלְמאֹס ּבָ ַפט ַהּבְ ָלנו ִמׁשְ ַּהֶזה ֵמַאַחר ׁשֶ ּ ּּ ּ

ִּתק ּוִנים ְגדֹוִלים ַעל ְיֵדי ֵעֶסק תֹוָרֵתנו ְוֵאין ָאנו עֹוְסִקיםּ ּ ּּ ָּאנו , ִנְמָצא, ּ
ָזִקין ּנְ ֶרת, ַּהְגָרָמא ּבַ ַהִסְטָרא ָאֳחָרא ִמְתַגּבֶ ּׁשֶ ְפָרט , ַחס ְוָחִליָלה, ּ ּבִ

ָלה, ִּלּמוד ָחְכַמת ָהֱאֶמת ּהוא ִלּמוד ַהַקּבָ ּ ּהוא רֹאׁש ְלָכל , ּ
ַּהִתקוִנים ן יֹוַחאיּכְ, ּּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָאַמר ָהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ִזְכרֹונֹו , ּמֹו ׁשֶ

ֶפה ָמֵלא, ִלְבָרָכה ָרֵאל ִמָגלוָתא : ּבְ ֵביה ִיְפקון ִיׂשְ ּּדְ ּּ ּ ְזכות ִלּמוד -ּ ּ ּבִ ּ
ָרֵאל ִמן ַהָגלות ָלה ֵיְצאו ִיׂשְ ַּהַקּבָ ּּ ּ.  

ָיֵדינו ה ְכָלל ֶזה הוא ּבְ ְּוִהּנֵ ּ ָכל דֹו, ּ ּׁשֶ ית ַהִמְקָדׁש ּ לֹא ִנְבָנה ּבֵ ּר ׁשֶ ּ ּ
ָיָמיו ָיָמיו ,ּבְ ּ ְכִאלו ֶנֱחַרב ּבְ ּ ְלִמי יֹוָמא (ּ ֵה, )'א ֲהָלָכה' ֶּפֶרק אְּירוׁשַ ָמה ֵמַאֵחר ׁשֶ

ִחיָרה ְוָהיו ְיכֹוִלים ִלְפעֹל ֲעֵלּבַ ִיּי ּבְ יֶהם ַהטֹוִבים ׁשֶ ַמֲעׂשֵ ּּבְ ית ּ ְבֶנה ּבֵ
ַּהִמְקָדׁש ְולֹא ָעׂש יֵמיֶהםֵּכן ַמֲעֶלה ֲעֵליֶהם ְכִאָל, ּוּ   .ּילו ֶנֱחַרב ּבִ

ה ַהַמְלָאִכים ר ִנְתַאוו ּבָ ה זֹאת ַהתֹוָרה ֲאׁשֶ ְּוִהּנֵ ּ ּ ּ ָאְמָרם , ּ ְּתִהִלים ח (ּבְ ּ

ְָתָנה הֹוְדך ַעל: ")ב ָמִים ּ ָלה ָאְמרו- " ַּהׁשָ ּ ַעל ַהַקּבָ ט , ּ ִּכי ֵאין לֹוַמר ַעל ְפׁשַ ּ
יב ָלֶהם ְוִכי לֹא ָי, ַּהתֹוָרה ֵהׁשִ ֵטי ַהתֹוָרה ְכמֹו ׁשֶ ֶהם ְפׁשָ ָיך ּבָ ֵאין ׁשַ ְּדעו ׁשֶ ּ ּ ְ ּ ּ

ה ָרֵאל? מׁשֶ רוך הוא ָלֶהם ֶאָלא ְלִיׂשְ ְּוַאף ַעל ִפי ֵכן לֹא ָנַתן ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּּ ְּ .
ְּוָכל ָכך ָלָמה רוך הוא? ְּ יֹוֵדַע ַהָקדֹוׁש ּבָ ַּרק ׁשֶ ְּ ּ ֵעֶסק ַהִלמוד ֶזה, ּ ּׁשֶ ּ ּהוא , ּ

ּאׁש ְלָכל ַהִתקוִניםרֹ ּ ְּוַהִתקון ֵאינֹו ָיכֹול ִלְהיֹות ַעל ְיֵדי ַהַמְלָאִכים, ּ ּ ּ ְּכמֹו , ּ
ְפָרִקים ַהקֹוְדִמים ֶהֱאַרְכנו ּבַ ּׁשֶ ּ ִחיָרה, ּ ֲעֵלי ּבְ ֵאיָנם ּבַ ַּרק ֵהָמה , ֵמֲחַמת ׁשֶ

ִביל ֶזה ְכִתיב , ְּכֻמְכָרִחים ׁשְ ר ּבִ ין ְּוָנַתִת" :)ְזַכְרָיה ג ז(ֲּאׁשֶ ָי ְלך ַמְהְלִכים ּבֵ

ֵהם , "עֹוְמִדים"ְּוִנְקָרִאים ַהַמְלָאִכים , "ָּהֹעְמִדים ָהֵאֶלה ֵמַאַחר ׁשֶ
ַמְדֵרָגה ַאַחת ִחיָרה. ּעֹוְמִדים ָתִמיד ּבְ ֲעֵלי ּבְ ֵני ָהָאָדם ֵהָמה ּבַ , ֲּאָבל ּבְ
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ה ַהִתקון ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהתֹוָרה ַתּנֶ ָּלֶהם ִיׁשְ ּ ּּ ָרֵאל ְּוָלֵכן ִנְת, ּ ָּנה ַהתֹוָרה ְלִיׂשְ
ַעל ָיָדה ִיְהיו ִנְתָקִנים ַהִתקוִנים ָהֵאֶלה, ַּדְוָקא ּׁשֶ ּּ ּ ּּ.  

ָידוַע, ְּועֹוד נוַכל לֹוַמר ַטַעם ַאֵחר ֵּמַאַחר ׁשֶ ִאם ָחָטא, ּ ֲאַזי ֵאין , ׁשֶ
ֲּחֵברֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְתׁשוָבה ֲעבורֹו ּ זֹ, ּ ִביל ֶזה ָאְמרו ּבַ ׁשְ ר ּבִ ֲּאׁשֶ ִּמְפֵני ", ַהרּ

יָבה ָתקום ּׂשֵ יָבה ִדיָדך-" ּ ְ ִמְפֵני ׂשֵ ּ ים, ּ ּוֵפְרׁשו ַהְמָפְרׁשִ לֹא ְיַאֵחר ְזַמן , ּ ּׁשֶ
ַּהְתׁשוָבה ַעד ַהִזְקָנה ּ ֵעת ִזְקָנתֹו. ּ א ָהָאָדם ּבְ ּבָ ִּכי ֵכיָון ׁשֶ ּהוא דֹוֶמה , ּ ּ

ָחָטא ּוָבה ְצִריָכה ִלְהיֹות ַדְוָקא ְּוַהְתׁש, ְלִאיׁש ַאֵחר ְוֵאינֹו אֹותֹו ָהִאיׁש ׁשֶ ּ
ָחָטא יָבה ִדיָדך"ְְלָכך , ַעל ְיֵדי אֹותֹו ָהִאיׁש ׁשֶ ְִמְפֵני ׂשֵ ּ ַאָתה , "ּ ְּכׁשֶ ּ

ַבֲחרוְתך ָּבְ ְתׁשוָבה, ּ ַנת ַתְרֵדַמת ַהְבֵלי ַהְזַמן ְלִהְתעֹוֵרר ּבִ ָּתקום ִמׁשְ ּּ ּ ּ ּּ ,
ָבה ְמַעַלְי ִתְהֶיה ֲהׁשָ ְכֵדי ׁשֶ ּּבִ ּן ַהָדָבר ַהֶזהֵּכ. ָּתאיּ ְתִחַלת , ּ ִּכי ֵכיָון ׁשֶ ּ ּ ּ
ַּהִקְלקול ָהְיָתה ַעל ְיֵדי ָאָדם ְיַתְקנו ַהָדָבר , ּ ר ַלַמְלָאִכים ׁשֶ ְּלָכך ִאי ֶאְפׁשָ ּ ּ ּ ּ ְ

ִקְלֵקל ָהָאָדם ַּהֶזה ַמה ׁשֶ ּ ּוְכָבר ָיַדְעָת. ּ מֹות ֻכָלן ָהיו ְכלולֹות , ּ ׁשָ ָכל ַהּנְ ּׁשֶ ּּ ּ ּּ
ַמת ָאָדם  ִנׁשְ ָחָטא ָאָדם. ָהִראׁשֹוןּבְ ָמתֹו ְוִנְפְגמו ָכל , ּוְכׁשֶ ָּפַגם ֶאת ִנׁשְ ּ ּ ּ

מֹות ֻכָלן ׁשָ ַּהּנְ ִקְלְקלו, ּ ְיַתְקנו ַמה ׁשֶ ָרֵאל ַדְוָקא ׁשֶ ְּלָכך ִנַתן ַהִתקון ְלִיׂשְ ּ ּּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ְ.  

ן ָאָדם ר ְלָפֶניךּבִ, ּבֶ ָין ָתִבין ֶאת ֲאׁשֶ ט ָנא וְרֵאה, ּ ל , ְּוַהּבֵ ּכָ ׁשֶ
ה ַתַחת ָיֶדיךַה ִָתקוִנים ַהְגדֹוִלים ֵהּמָ ּ ּ ּּ ַּעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהתֹוָרה ְוָחְכַמת  ּ

ֶקֶרן ָזִוית ִהיא מוַנַחת. ָהֱאֶמת ה ַהָחְכָמה ַהזֹאת ּבְ ְּוִהּנֵ ְוֵאין ּדֹוֵרׁש , ּ
  .ְּוֵאין ְמַבֵקׁש

ּ ְוַהָכתוב ַמְכִריז  ַע ג ה(ּ ם ֱאלֵֹהיֶה: ")הֹוׁשֵ ּוִבְקׁשו ֶאת ַהׁשֵ ּ ּם ְוֶאת ָדִוד ּּ
ת, "ַּמְלָכם ֶקׁשֶ ֵאיָנה ִמְתּבַ לֹא ִתְהֶיה ֶאְצְלֶכם ַכֲאֵבָדה ׁשֶ ּׁשֶ ּּ ּ ַּרק ַכֲאֵבָדה , ּ

ת ֶקׁשֶ ַּהִמְתּבַ ְיֻתְקנו ָכל , ּ ְצִריִכים ָאנו ְלַבֵקׁש ִתקוִנים ׁשֶ ְּדַהְינו ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ַּהִקְלקוִלים יֵחנו, ּ ַעל ְיֵדי ֶזה ָיבֹוא ְמׁשִ ּה ַהִתקון ַהֶזה ַתַחת ָיֵדינוְוִהּנֵ. ּׁשֶ ּּ ּּ ּ ,

ה ְליֹום ְפֻקָדה ֲעׂשֶ ּוַמה ַנּ ּ ַּאך ְכָבר ָאְמרו ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ? ּ ּ ּ ָאבֹות (ְ

י ָנָתן ָנה'  אֶּפֶרק ְּדַרּבִ ֶּוֱהֵוי ָדן ֶאת ָכל ָהָאָדם ְלַכף ְזכות: ")'ו ִמׁשְ ּ ּ".  

ית ִיׂשְ ַאֵחינו ּבֵ ה ֵיׁש ּבְ ָּרֵאל ַכָמה ִכתֹותְּוִהּנֵ ּ ּ ִּכתֹות ִמִכתֹות ׁשֹונֹות, ּ ּּ ּ ,
ִּכי ַכת ַאַחת אֹוֶמֶרת ְּכבֹוד ֱאלִֹהים ַהְסֵתר ָדָבר: "ּ ּ ֵלי כה ב(" ּ ָ ֵאין ְלך -  )ִמׁשְ

ִנְסָתרֹות ִנָיה אֹוֶמֶרת! ֵּעֶסק ּבְ ַּכת ׁשְ ת ֶאל ַהקֶֹדׁש ִמְפֵני : ּ ָּיֵראִתי ָלֶגׁשֶ ּ
ר ָקְדָמה ַלְפִריִהיא , ָּהֵאׁש ַהְגדֹוָלה ַּהְקִלָפה ֲאׁשֶ ּ ְוִהיא הֹוֶלֶכת ְסִביב , ּ

ה ָלצוד ֵציד ַנְפׁשֹות ֲעִנִיים ֻאְמָלִלים ַּהְקֻדׁשָ ּ ּ ע , ּ י ֶרׁשַ ר ִנצֹודו ַאְנׁשֵ ַּכֲאׁשֶ ּ ּ
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ע ַההֹוְלִכים ַאַחר ָטעות ַהְצִבי ּוֶפׁשַ ּ ַּאַחר ִנאוף ְוִגדוף, ּ ַּוֵיְלכו ַוַיַעְבדו , ּּ ּּ ּ
ָרֵאל ְותֹוָרתֹו, ֵחִריםֱאלִֹהים ֲא אלֵֹהי ִיׂשְ ֶהם . ְוכֹוְפִרים ּבֵ ֵיׁש ּבָ ְּוַהַגם ׁשֶ ּ

תֹוָרה ֲּחָכִמים ְמֻחָכִמים ּבַ ַפְרֵד, ּ ְכְנסו ּבַ ּנִ ַּאף ַעל ִפי ֵכן ְכׁשֶ ּּ ּס ִנְפְגעו"ּ ּ ,
ֶק ֵהָראֹות ָלֶהם ַהׁשֶ ֶהם ַהִסְטָרא ָאֳחָרא ְוִהְטָתה ֶאת ְלָבָבם ּבְ ָפְגָעה ּבָ ּׁשֶ ּ ר ּ

ֶּכֱאֶמת ְוָהְפָכה ִדְבֵרי ֱאלִֹהים ַחִיים ּ ֵאין אֹוְמִרים ֱאֶמת . ּ ֶקר ׁשֶ ְוָכל ׁשֶ
ְתִחָלה ִאיָלן ָגדֹול ַמַאְמֵרי ָהַרב , ֵּאינֹו ִמְתַקֵים, ּּבִ ְּוַעל ֵכן ֵהם תֹוִלים ּבְ ּ ּ

ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּוְמַהְפִכים ַהְק, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ַּהָקדֹוׁש ַרּבִ ּ ָעָרה ַעל ּ
ְזַכר ְלַמְעָלה, ִּפיָה ֵלי ַרְבְרֵבי ִדְבֵרי ָהַרב ַהּנִ ַאׁשְ ְּותֹוִלים ּבוֵקי ְסִריֵקי ּבְ ּ ּ ,

ת ֶאל ַהָחְכָמה ַהזֹאת ִביל ֶזה ֵאין ָאנו רֹוִצים ָלֶגׁשֶ ּוִבׁשְ ּ ִהיא , ּ ֵמַאַחר ׁשֶ
ְּקרֹוָבה ְלֶהְפֵסד גוף ְוֶנֶפׁש ַמִים, ּ ם ׁשָ ְּוַכָוָנֵתנו ְלׁשֵ ּ.  

ית אֹוֶמֶרת ִליׁשִ נו ִלְלמֹד ַהָחְכָמה , ְוַכת ׁשְ ָקה ַנְפׁשֵ ַּמה ְמאֹד ָחׁשְ ּ
יג ֵאין ֲאִני ָיכֹול ִלְלמֹד , ַּהזֹאת ג ְוקֶֹצר ַדַעת ַהַמׂשִ ַּאך ֵמֲחַמת ֹעֶמק ַהֻמׂשָ ּ ּ ּּ ְ

ַהִדין ִעָמֶהן. ַּהָחְכָמה ַהזֹאת לֹׁש ִכתֹות ְליֹום ַהִדין ֵלאמֹר ׁשֶ ְּוֵהָמה ׁשָ ּ ּּ ּ ּ .
ִּאם ַלִדין ֵיׁש ְתׁשוָבה, ַוֲאִני אֹוֵמר ּ ְּלָכל ַכת ְוַכת ְתׁשוָבה ָהְראוָיה ָלה, ּ ּ ּ ּ ּ .

ַּהַכת ָהִראׁשֹוָנה ִנְסְתָרה ַטֲעָנָתם ַהְקָדַמת ֵסֶפר ַהזַֹהר , ּ ְמבָֹאר ּבְ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ּ ּ
י ִיְצָחק ַדְלָטאׁש ַּהָקדֹוׁש ָפַסק ַהָגאֹון מֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ּ ּ ּ ּם ֵכן ֶהֱאַרְכִתי ְוַג. ּ ּ

ַהְקָדַמת ִחּבוֵרנו ֵסֶפר  ֶזה ָהִעְנָין ּבְ ּּבְ ּ ם ְצָבאֹות"ּ ם , "ִּקְנַאת ַהׁשֵ ִּמׁשָ
ִדְבֵריֶהם ַמָמׁש ֵאין ּבְ ִּתְרֶאה ׁשֶ ּ.  

ִנָיה ִנְסְתָרה ִמתֹוך ִחּבוֵרנו ֵסֶפר  ְּוִדְבֵרי ַכת ַהׁשְ ּ ְ ּ ּ ּ ּ ם "ּ ִּקְנַאת ַהׁשֵ
ְזַכר ְלַמְע" ְצָבאֹות ם ִתְרֶאה ִדְבֵרי ַכת ַהטֹוִעים ַהכֹוְפִרים , ָלהַּהּנִ ִּמׁשָ ּ ּּ ּ ּ

אלִֹהים ַחִיים  ֵאין ּבֹו ַמָמׁש-ּּבֵ ּ ֵהָמה ֲהֵבל ֲהָבִלים ׁשֶ ְּוִדְבֵרי ָהַרב ַהָקדֹוׁש , ּ
ן יֹוַחאי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִרים ַדְרֵכי , ּ ֵהָמה צֹוְדִקים-ַרּבִ ִּויׁשָ

ם םַּצִד, ַּהׁשֵ לו ּבָ ִעים ִיָכׁשְ ם ופֹוׁשְ ּיִקים ֵיְלכו ּבָ ּ ּּ.  

ית ִליׁשִ ּוְלַטֲעַנת ַכת ַהׁשְ ּ ֵאין זֹו ַטֲעָנה, ּ ֵאינֹו ֵמִבין , ַּהַגם ׁשֶ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּבִ
ִתיב! ֲָהלֹא לֹא ָעֶליך ִלְגמֹר? ְ ְלָכך לֹא ְיֵהא רֹוֶצה ְלָהִבין- ַע א ח( ּכְ : )ְיהֹוׁשֻ
ִתיב " ְיָלהְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַל" ִאם , "ְּוֵהַבְנָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה"ְולֹא ּכְ

ָיְדך-ְוִאם ָלאו , ּ ָתִבין-ָּתִבין  ַכר ַהִלּמוד ּבְ ָ ׂשְ ּ ֶפר . ּ ְוָהא ְרָאָיה ִמּסֵ
ֵאינֹו ֵמִבין, ַּהזַֹהר ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ָמה, ּׁשֶ ׁשָ ַּהָלׁשֹון ְמֻסָגל ַלּנְ ּ ַאף ַעל ִפי .ּ

ֵּכן ֶהֱעֵליִתי ְתרו ְרִתי ִחּבור ֶזה, ָּפה ְלַמָכָתםּ ְּוִחּבַ ְכָתב , ּ ָמָצאִתי ּבִ ַּמה ׁשֶ ּ
ן  ן נֹוׁשָ ְּוֵהָמה ַמְפְתחֹות ְגדֹוִלים ְלָחְכַמת , ּח ִפְתֵחי ָחְכָמה" קל-ָיׁשָ ּ ּ
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ָיְדך. ָהֱאֶמת ַָאך ְכָלל ֶזה ָנקוט ּבְ ְּ ר, ּ ְּתִחָלה ִתְרֶאה ! ְלִמְגַמר ַוֲהַדר ְלִמְסּבַ ּּ
ּרוׁש ַהִמלֹותְּלָהִבין ֵפ ּ ְּוַאַחר ֵכן ַתֲחזֹר ְלָהִבין ַהְדָבִרים ַעל ֲאִמָתָתם, ּ ּּ ּ .

ִיְהיו ַה ּוְכׁשֶ ִפיך " ּח ִפְתֵחי ַהָחְכָמה"קל"ּּ גוִרים ּבְ ְזָכִרים ְלַמְעָלה ׁשְ ַָהּנִ ּ ּ
ָוִבְלָבְבך ָכל ִסְפֵרי ַחְכֵמי ָהֱאֶמת, ּ ְֲאַזי ֵתֵלך ָלֶבַטח ּבְ ְּוָתִבין ָכל ָדָבר , ּ ַעל ּ

ָיֵמינו, ּּבוְריֹו ְמֵהָרה ּבְ ְּוִתְזֶכה ְלִביַאת ַהגֹוֵאל ּבִ ּ   .ָּאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון ֶסָלה. ּ
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  –כט ֶּפֶרק  –

י ְיהוָדה ְפַתָיה ֵזֶכר  ל ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ַּהְמֻקּבָ ּ ּ
א ַּצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ  

ל ָהֱאלִֹקי ַרּבִ  )א ה ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ַהְמֻקּבָ ַתּיָ ּי ְיהוָדה ּפְ ּ
י ָהעֹוָלם ַה א ִלְבָרָכה ְלַחּיֵ ר ֵסֶפר -ּבָ   ְועֹוד, "ַקחֵיין ָהֶר" ְמַחּבֵ

  ַּהְקָדָמה

י ְיהוָדה ְפַתָיה  ַּרּבִ ּ ֶבל- ּ ֵלי ּבָ ַנת  -  .ּ ִמְגדֹוֵלי ְמֻקּבְ ׁשְ ְגַדד ּבִ ַבּ נֹוַלד ּבְ
ַל - '859 –ט "תרי ירוׁשָ ַנתִּנְפַטר ּבִ ׁשְ   .'942 –ב " תשִים ּבִ

ַנת תרס ׁשְ ִרים ָעָלה ְלֶאֶרץ , '905 – ה"ּבִ ְתִחַלת ַהֵמָאה ָהֶעׂשְ ּּבִ ּ
ָרֵאל ִלים ּבְ - .ִיׂשְ ָלה ֵאֶצל ְגדֹול ַהְמֻקּבָ עוָריו ָלַמד ַקּבָ ְּכָבר ִמּנְ ּ ָהַרב , דֹורֹוּ

  .ּיֹוֵסף ַחִיים

ית ֶלֶחם ְיהוָדה: "ְסָפָריו ֵּפרוׁש ַעל , "ּּבֵ , "ַקחָהֶרֵיין " - ֵּסֶפר ַהזַֹהרּ
ֵּפרוׁש ַעל ָה איִא"ּ ֶפׁש" -  "ִּאיְדָרא זוָטא"ְוָה" ְדָרא ַרּבָ אור ,"ָמתֹוק ַלּנֶ ּ ּבֵ

ָפִטים א ְדִמׁשְ ַּעל ַסּבָ ּ.  

ָהָיה  )ב ה ׁשֶ ר יֹוַחאי : ַמֲעׂשֶ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ַּהַתּנָ
ְּזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ִנְגָלה ּבַ ר יֹוַחאי  - ֲחלֹוםּ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ

ֶפר  ַסת ַהּסֵ ַהְדּפָ   "ַקחָהֶרֵיין "ָחֵפץ ּבְ

ָרֵאל י ְיהוָדה ְפַתָיה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ר ָעָלה ַרּבִ ַּכֲאׁשֶ ּ ּ ִני , ּ יֹומֹו ַהׁשֵ ּּבְ
ַלִים ירוׁשָ י, ּּבִ א ְלַבְקרֹו ָהַרב ַהָגאֹון ַרּבִ ּּבָ   .ַאְבָרָהם ָעֶדס ּ

י ְיהוָדה ִק ִהְתַרְגׁשותַּרּבִ ַאל אֹותֹו ּבְ ָכבֹוד ָהָראוי ְוׁשָ לֹו ּבַ ּּבְ ּּ ַּמדוַע  ":ּ ּ
ִּהְטִריַח ְכבֹודֹו ֶאת ַעְצמֹו ָלבֹוא ְלַבְקֵרִני יב לֹו ָהַרב  -" ?ּ ֵהׁשִ

אִתי ֵאֶליך"  :ָעֶדס ָדָבר ָחׁשוב ְמאֹד ּבָ ָּבְ ַּמהו ַהָדָבר" -  "ּ ַאל ָהַרב  "?ּ ׁשָ
ְּפַתָיה ּ.  
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ְּכבֹודֹו ָכַתב" ּ ֵפרוׁש ַעל ָהִאּ א ְוָהִאיּ ְּדָרא זוָטא ַוֲעַדִין לֹא יְדָרא ַרּבָ
ִּהְדַפְסָת אֹותֹו ּ ָעָנה ָהַרב ְפַתָיה "ֵּכן" - " ?ּ ָּכַתְבִתי ֶאת ַהֵפרוׁש ִלְפֵני " - ּ ּ ּ ּ

ָנה ֵרה ׁשָ ִין. ַּכֲחֵמׁש ֶעׂשְ י ֶזהְלָּידוַע  ְַאך ִמּנַ ַּמֲעַלת ְכבֹוד תֹוָרתֹו ַעל ֵפרוׁשִ ּ ּ ּ ?
ּי ָדָבר ֶזה לֹא ִגִליִתיו ְלׁשום ָאָדם ֵמעֹוָלםִּכ ּ ּ י 'ּ  ְוַרק ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

ְיֹוֵדַע ַעל ָכך ּ."  

י  א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ָּהַרב ַאְבָרָהם ָעֶדס ִסֵפר לֹו ִכי ִנְגָלה ֵאָליו ַהַתּנָ ּ ּ
ֲחלֹום ר יֹוַחאי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ּבַ ְמעֹון ּבַ ּׁשִ ָיִמים " :ְָכך ָאַמר לֹו ְו,ּ ּּבַ

ֶבל ַלִים ֲאִרי ִמּבָ ַּהְקרֹוִבים ָצִריך ַלֲעלֹות ִלירוׁשָ ְ ל ָעצום , ּ ַּרב ָגדֹול וְמֻקּבָ ּ ּ
ם ְיהוָדה ְפַתָיה ׁשֵ ּּבְ ּ ר ָכַתב ֵפרוׁש ַעל ָה, ּ ֲּאׁשֶ ּ א"ּ ִאיְדָרא "ְוָה" ִאיְדָרא ַרּבָ

ְרִתי" ּזוָטא ִחּבַ ִנים ִנ. ּׁשֶ ְּוֶזה ַכָמה ׁשָ ַאְמַתְחתֹו ְולֹא ִהְדִפיסֹוּ ְּמָצא ּבְ ּ ּ .
ך ֲָאַבְקׁשֶ ֶזה ּ יֹוִציאֹו ָלאֹור ְוַלֲעזֹר לֹו ּבְ ִפיַע ָעָליו ׁשֶ ְּלַהׁשְ אִתי ֶאל ,"ּ ּ ַעל ֵכן ּבָ

ִפיַע ַעל ְכבֹודֹו ְלַהְדִפיס ֶאת  ְּכבֹודֹו ְלַוֵדא ֶאת ֲאִמתות ַהֲחלֹום וְלַהׁשְ ּּ ּּ ּ ּ ּ
ים ַּהֵפרוׁשִ ּ.  

ּי ְיהוָדה ְפַתָיה ְוָאַמרָעָנה ַרּבִ ּ ְולֹא ָרִציִתי , ָצִעיר ָהִייִתי ְלָיִמים: "ּ
רור ִלי, ְלהֹוִציאֹו ָלאֹור ַּאך ָכֵעת ּבָ ּ י, ְ ַמִים ַמְסִכיִמים ְלֵפרוׁשִ ִּכי ֵמַהׁשָ ּ ּ ּ ,

ָקרֹוב ם אֹוִציאֹו ָלאֹור ּבְ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ִנים ". ְּוִהְנִני ּבְ לֹׁש ׁשָ ְַאך ַרק ְלַאַחר ׁשָ

ַּפס ַהֵסֶפרֻהְד ְגַדד , ּ ל ַמֲחלֹות ֶנֱאַלץ ָהַרב ְפַתָיה ַלֲחזֹר ָלִעיר ּבַ ׁשֶ ּּבְ ּ
ְלָמה ַהְדָפַסת ַהֵפרוׁש ַעל ָהִא ם ִנׁשְ ָבֶבל ְוׁשָ ּבְ ּׁשֶ ּ   .ְדרֹותיּ

ית ֶלֶחם ְיהוָדה   )ג ִּהְתעֹוְררות ְלִלּמוד  -  ֵחֶלק ִראׁשֹון-ּּבֵ ּ
ָלה   ָּחְכַמת ַהַקּבָ

ַמת ֵסֶפר  ל ָהֱאלִֹקי " ּית ֶלֶחם ְיהוָדהּבֵ"ַהְקּדָ ְלָהַרב ַהְמֻקּבָ
ה ְיׁשוָעה  יק ְיאוָדה מׁשֶ ַּהָגאֹון ַהַצּדִ ּ ּ יק ִלְבָרָכה–ּ ּ ְפַתָיא ֵזֶכר ַצּדִ ּ:  

ָּידוַע ַהָדָבר וְמֻפְרָסם ָהִעְנָין ִכי ִלמוד ֵעץ ַחִיים הוא ָעמֹק ְמאֹד  ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ֵאין ָלֶהם סֹוף ְוה ְּמאֹד ִכי הוא ַמִים ׁשֶ ה ְמאֹד ַגם ַלֲחָכִמים ּ ּוא ָקׁשֶ ּ
ֵכן ַלַמְתִחיִלים ַּההֹוִגים ּבֹו ָתִמיד ְוָכל ׁשֶ ּ ה , ּ ִּכי הוא ָחָזק ִמצור ְוָקׁשֶ ּּ ּ

ר ַלְחצֹב ִמֶמּנו ְמאוָמה ִאם לֹא ַעל ְיֵדי ְכֵלי ַמְחָצב  ִאי ֶאְפׁשָ ְרֶזל ׁשֶ ִּמּבַ ּּ ּ
ִמיר ֲּחָזִקים ִמִצפֶֹרן ׁשָ ִּלמוד ֵעץ ַחִיים ִאם לֹא ִיְהֶיה לֹו ְּוָכל ַהַמְתִחיל ּבְ. ּ ּ ּ

ַּרב אֹו ְלָפחֹות ֵאיֶזה ְמָפֵרׁש ַהְמָפֵרׁש לֹו ַכָוַנת ַהֶפֶרק ַההוא ְלִפי ְפׁשוטֹו  ּ ּּ ּ ּ
ה , ָנבֹל ִיּבֹל ְּוֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעמֹד ַעל ַהֶפֶרק ִכי ִאם ְלַאַחר ְיִגיָעה ַרּבָ ּ
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ִקיָדה ֲעצוָמה ְוכוֵלי ַהאי ְואו ּוׁשְ ּ ּ ה ְפָעִמים ִיְסּבֹר ַהְמַעֵין , ַליּ ִּכי ַהְרּבֵ ּ ּ
ִיְלַמד עֹוד ֵאיֶזה ְפָרִקים ֲאֵחִרים  ֵהִבין ָהִעְנָין ַההוא ָכָראוי ְוַאַחר ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּּ

לֹא ֵהִבין ֶאת ַהְפָרִקים ַהקֹוְדִמים ַעְצמֹו ׁשֶ ַּיְרִגיׁש ּבְ ּ ּ ָסיֹון ָיִעיד ַעל , ּ ְּוַהּנִ
ִלמוד ֵע. ֶזה ּוְלִפי ׁשֶ ּּ ג ְוֵהן ִמַצד ּ ּץ ַחִיים ָעמֹק ְמאֹד ֵהן ִמַצד ֹעֶמק ַהֻמׂשָ ּּ ּ ּ

יג ּקֶֹצר ַהַמׂשִ ָּלֵכן ִנְמְנעו ַכָמה ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִמִלמודֹו, ּ ּּ ּ ּּ ר , ּ ִּכי ַכֲאׁשֶ ּ
ַמִים ַאִדיִרים  ָרה ְפָרִקים אֹו יֹוֵתר ִיְהיו צֹוְלִלים ּבְ ּלֹוְמִדים ּבֹו ְכמֹו ֲעׂשָ ּ ּ ּ

ּר ְולֹא ֵיְדעו ְולֹא ָיִבינו ַמה ַהָלׁשֹון אֹוֶמֶרת ְוִתְקַצר "ֵּליֶהם ַהִמְדּבְָוָסַגר ֲע ּ ּ
ִכים ֶאת ְיֵדיֶהם ִמֶמּנו ם ִמִלמודֹו ומֹוׁשְ ַּנְפׁשָ ּ ּּ ּ ּ.  

ִאלו לֹא ָרָאה   )ד לֹא ָטַעם ַטַעם ָחְכַמת ָהֱאֶמת ּכְ ִּמי ׁשֶ ּ ּ
ִרּיֹות ֵמֶעְל ָמיו ְואֹוי ָלֶהם ַלּבְ ל תֹוָרהְמאֹורֹות ִמּיָ ּּבֹוָנה ׁשֶ ּ, 

ְסָתרֹות ּנִ ְגלֹות ֵאין ִלי ֵעֶסק ּבַ ּנִ ְּוָהאֹוֵמר ַדי ִלי ּבַ ּ ָטב ֵליה ְדָלא ,ּ ּ
ָעְלָמא   .ִאיְבֵרי ּבְ

ים  ִדְבֵרי ַהְמָפְרׁשִ ַּגם ָכל ַהלֹוְמִדים ֵאיָנם מֹוְצִאים קֹוַרת רוַח ּבְ ּ ּּ
ָכל ַמְטָרָתם ֵאיָנה ִּזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַיַען ׁשֶ ּ ב אֹוָתן ַהְמקֹומֹות ּ ּ ִכי ִאם ְלַיׁשֵ ּ ּ

ְרִאים ְכסֹוְתִרים ֶזה ֶאת ֶזה ּנִ ְּכֻדְגַמת ַהתֹוְס, ּׁשֶ , פֹות ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכהּ
ה ֵהם ְמבָֹאִרים  ה ְוַאַחת ֵהּנָ ֵאיֶזה ְמקֹומֹות מוָעִטים ַאַחת ֵהּנָ ּזוָלִתי ּבְ ּ

ֵאין ֶזה ַּכָוַנת ָהַרב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשֶ ּוִמימֹות ָהַרב . ּ ַמְסִפיק ְלַמְתִחיִליםּ
ְיָפֵרׁש ָלנו  ִּזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַעד ַהְזַמן ַהֶזה לֹא ָזִכינו ְלֵאיֶזה ְמָפֵרׁש ׁשֶ ּּ ּ ּ

ֵפרוׁש ַרׁשִ ֶדֶרך ַצח ְוָקָצר ּכְ ְבֵרי ֵסֶפר ֶהָחתום ַהֶזה ּבְ ּּדִ ְּ י ִזְכרֹונֹו "ּ
ֲעֹו.ִלְבָרָכה ה זֹו ָגְרָמה ּבַ ים ְלִבטול ִמְצָוה ַהְגדֹוָלה  ּנֹוֵתינוּ ְוִסּבָ ָּהַרּבִ ּ ּ

ְמָהר ַהֶזה ַּהזֹאת וְלאֶֹרך ַהָגלות ַהַמר ְוַהּנִ ּּ ּ ּּ ּוְתִהי ָחְכַמת ָהֱאֶמת ֶנֱעֶדֶרת . ְ
ָידֹו  ר ּבְ ְקֵצה ַהַמֶטה ֲאׁשֶ ֶקֶרן ָזִוית ְוֵאין ִמי ֵמַהלֹוְמִדים נֹוֵגַע ּבִ ּמוַנַחת ּבְ ּ ּ ּ

ִאלו ִּכי . יָהִּלְטֹעם ִמּנֶֹפת צוֶפ לֹא ָטַעם ַטַעם ָחְכַמת ָהֱאֶמת ּכְ ִּמי ׁשֶ ּ ּ
ל תֹוָרה,ּלֹא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמָיָמיו ִריֹות ֵמֶעְלּבֹוָנה ׁשֶ ּ ְואֹוי ָלֶהם ַלּבְ ּ ּ .

ְסָתרֹות ּנִ ְגלֹות ֵאין ִלי ֵעֶסק ּבַ ּנִ י ִלי ּבַ ָלא ,ְּוָהאֹוֵמר ּדַ ּ ָטב ֵליה ּדְ
ָעְלָמא ִתקוִנים ִתקון מּ ַכְמבִֹאיְבֵרי ּבְ ָּאר ּבַ ּּ ּּ   :ג ְוֶזה ְלׁשֹונֹו"ּ

ָלה ְוָחְכָמָתא ֵמאֹוַרְייָתא ִדְבַעל  ְּוָהִכי ָמאן ְדָגִרים ְדִאְסַתַלק ַקּבָ ּ ּ ּ
ֶּפה וֵמאֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב הֹון, ּ ַתְדלון ּבְ ְּוָגִרים ְדָלא ִיׁשְ ּ ְּוָאְמִרין ְדָלא ִאית , ּ

אֹוַרְייָתא ו ט ּבְ ֶּאָלא ְפׁשָ ּ ַוַדאי ְכִאלו הוא ְיַסֵלק ְנִביעו , ְּבַתְלמוָדאּ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ
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ֵּמַההוא ָנָהר וֵמַההוא ָגן ּ ָעְלָמא, ּ ִרי ּבְ ָלא ִאְתּבְ ַּווי ֵליה ַטב ֵליה ּדְ  ְוָלא ּ
  .'ְּוכו ּיֹוִליף ַהִהיא אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ְואֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה

ְמעֹון ּבְ  )ה י ׁשִ הו ְלַרּבִ ִתיָתָאה ִדְבַהאי ָּאַמר ֵאִלּיָ ִּתקוָנא ׁשְ ּ ּ
ָדָרא  ְלָיא ּבְ ד ִאְתּגַ לוָתא ּכַ ֵּסֶפר ַהזַֹהר ִיְתָפְרקון ִמן ּגָ ּ ּ

ְתָרָאה   .ּבַ

ִקצור ם ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ּבְ ּוֵפֵרׁש ָהַרב ִכֵסא ֶמֶלך ׁשָ ּּ ְ ּ ִאם ָהָיה ַעם ָהָאֶרץ , ּ ׁשֶ
ּיֹוֵתר טֹוב לֹו ִכי ֵאינֹו פֹוֵגם ִאם ֵאינֹו לֹוֵמד ַפְרֵדס ּ ָלה ִכי ֵאין ְלַטֵיל ּבַ ּ ַקּבָ ּ ּ ּ

ר ְוַיִין  ׂשָ ְיַמֵלא ְכֵרסֹו ּבָ ּקֶֹדם ׁשֶ ּ ַעל ֶפה ּ ּבְ ָיִליף תֹוָרה ׁשֶ ֲּאָבל ַמאן ּדְ ּ
ִלּמודֹו  א פֹוֵגם ּבְ ָלה ְוַאְדַרּבָ ך ָגדֹול ִאם לֹא ִיְלמֹד ַקּבָ ל ּכָ ָּעְנׁשֹו ּכָ ּ ּ ְ

ַער ַהִגְלגוִלים ס( ׁשַ ַּכְמבָֹאר ּבְ ּ ּ לֹא  : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו,ז"ֹּוף ַהְקָדָמה יּ ּוִמי ׁשֶ ּ
ִתְפֶאֶר סֹודֹות ַהתֹוָרה פֹוֵגם ּבְ ָּעַסק ּבְ ֲאִצילות"ּּ םָיּועְי' ּ ְוכוּת ּדַ ) ן ׁשָ

הוא סֹוד  ְּוָטב ֵליה ְדָלא יֹוִליף ֵליה ִכי ַאְחַזר ָעְלָמא ְלֹתהו ָובֹהו ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ
ִביַרת ַהֵכִלים ְוכו ּׁשְ ָלה אֹו ּוִמי ׁשֶ. 'ּ ֵדהו ַקּבָ ְיַלּמְ ָּיכֹול ִלְקנֹות לֹו ַרב ׁשֶ ּ ּ

ל גֹוֵרם אֶֹרך ָגלוָתא וְבֵפרוׁש  ֵ ָפִרים וִמְתַרּשׁ ָּחֵבר אֹו ִמתֹוך ַהּסְ ּ ּ ּ ּּ ְּ ְ

ִתיָתָאה ִתיקוָנא ׁשְ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ָּאַמר ֵאִלָיהו ְלַרּבִ ּּ ְבַהאי ֵסֶפר ,ּ  ּדִ
ַּהזַֹהר ִיְתָפְרקון ִמן ָגלוָתא ּכַ ּּ ּ ְתָרָאהּ ָדָרא ּבַ י ִלּמוד , ּד ִאְתַגְלָיא ּבְ ּּכִ

ה ִלְלמֹד  ן ִאם ִיְזֶכּ ּכֵ ל ׁשֶ ָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות ּכָ ִגיְרָסא ּבְ ַּהזַֹהר ּבְ
ָעה ַאַחת  ׁשָ ה ּבֹו ִתקון ְלַמְעָלה ּבְ ּוְלָהִבין ֵפרוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד ַיֲעׂשֶ ּ ּ ּּ ּ

ִלּמוד ַהְפׁשָ ה ּבְ לֹא ַיֲעׂשֶ ֶ ַּמה ּשׁ ּ ָנה ְתִמיָמה ּ   .ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹוּט ׁשָ

ִתקון ַל ְּוַעֵין עֹוד ּבְ ּ םְנד ּבִ"ֶמּ ְִתיב ִתְנָיָנא ְוִכֵסא ֶמֶלך ׁשָ ּ ּוְבֵסֶפר . ּ
ִרית ֵחֶלק ב ֶזה 'ּב ֶפֶרק ה"ַמֲאָמר י' ַהּבְ םָיּועְיְ ֶהֱאִריך ְמאֹד ּבְ   .ן ׁשָ

ָחְכ   )ו ֲעֹסק ּבְ ּיַ ֵלם ַעד ׁשֶ   ַמת ָהֱאֶמתֵאין ָהָאָדם ִנְקָרא ׁשָ

ָחְכַמת ָהֱאֶמת ַיֲעסֹק ּבְ ֵלם ַעד ׁשֶ ּ ְכמֹו ְּוֵאין ָהָאָדם ִנְקָרא ׁשָ
ָפִטים  א ְדִמׁשְ ַסּבָ ָכתוב ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ִלים ּ ְכֵד)'ַּעּמוד א ט סֹוף"ַּדף צ(ּ ר ָנׁש ׁשָ ּין ִאיהו ּבַ

ַעל תֹוָרה ַוַדאי ָמאֵרי ְדֵביָתא ּּבַ   .'ְּוכו ּ

ֵאינֹו לֹוֵמד ַקּבָ   )ז ֵלםִמי ׁשֶ ַעל תֹוָרה ׁשָ   ָּלה ֵאינֹו ּבַ

ם ִמְקַדׁש ֶמֶלך ׁשָ ְְוָכַתב ּבְ ִצדֹוּ ִנְכַתב:ּ ל ִמי  , ּבְ ּכָ ָּהא ָלַמְדָת ׁשֶ
ֵלם ַעל תֹוָרה ׁשָ ָלה ֵאינֹו ּבַ ֵאינֹו לֹוֵמד ַקּבָ   .ּ ַעד ָכאן ְלׁשֹונֹו.ּׁשֶ
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ָחְכַמת ָהֱאֶמת   )ח ִּאינון ַדֲהוו ָק"ַּהזַֹהר קֹוֵרא ָלעֹוְסִקים ּבְ ְייֵמי ּּ
טוָרא ְדִסיַני ּּבְ ּ"  

ַהֲעלְֹתך  ָוְבזַֹהר ּבְ ָחְכַמת ָהֱאֶמת ִאינון ֵרָק .)ַּדף קנב(ּ ּי ָלעֹוְסִקים ּבְ
ִסיַני טוָרא ּדְ ֲהוו ָקְייֵמי ּבְ ּּדַ ַּחִכיִמין ַעְבֵדי ְדַמְלָכא ִעָלָאה :ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ,ּ ּ ּּ ,

טוָרא ְדִסיַני ִּאיּנון ְדַקְיימו ּבְ ּּ ּ ְמָתאָלא ִמְס, ּ ִנׁשְ ַּתְכֵלי ֶאָלא ּבְ ּ ְּדִאיִהי , ּ
ִּעָקָרא ְדכָֹלא אֹוַרְייָתא ַמָמׁש ְוכו ּ ּ   .ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו. 'ּּ

ִצדֹוִּנְכַתבְו[ ּ ָאַמר ַמְעִתיק, ּבְ ֵאיָנם יֹוְדִעים  :ּ ָמע אֹוָתם ׁשֶ ַמׁשְ
ּסֹודֹות ַהתֹוָרה לֹא ָעְמדו ַעל ַהר ִסיַני ּ.[  

ֵבאו ָרֵאל ִלְקַראת ְּוִנְרֶאה ִלי ּבְ ָיְצאו ִיׂשְ ְתִחָלה ְכׁשֶ ּר ַכָוָנתֹו ִכי ּבִ ּּ ּ ּ ּּ
ַתְחִתית ָהָהר ְוַאַחר ָכך ֶנֱאַמר ְָהֱאלִֹקים ָהיו ִמְתַיְצִבים ּבְ ּ ּ ּ ַּוַיְרא ָהָעם " :ּ

ַּוָיֻנעו ַוַיַעְמדו ֵמָרחֹק ּּ ּ ִכי ָהיו ְיֵרִאים ֶפן תֹאְכֵלם ָהֵאׁש ַהְגדֹוָלה ַהזֹאת ,"ּ ּ ּּ ּ ּ
ּותוְוָימ ִכיָנה . ּ ֵמִחים ִלְקַראת ַהׁשְ ים וׂשְ ׂשִ ָהיו ׂשָ ְּוָהָיה ִמְקָצת ֵמָהָעם ׁשֶ ּ ּ

ְּולֹא ָרצו ָלזוז ִמְמקֹוָמם ָהִראׁשֹון ַלֲעֹמד ֵמָרחֹוק ֲאִפילו ִאם ָימותו  ּ ּ ּ ּּ
טוָר,ַּמָמׁש ְזַכר ִאיּנון ְדַקְיימו ּבְ זַֹהר ַהּנִ ָכתוב ּבַ ּ ַוֲעֵליֶהם הוא ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ א ּּ
ִסיַני , ְּדִסיַני טוָרא ּדְ לֹוַמר ְולֹא ָנעו ְוָעְמדו ֵמָרחֹוק ֶאָלא ָעְמדו ּבְ ּּכְ ּ ּ ּּ

ִּמְתִחָלה ְוַעד סֹוף ְוָלֵכן ֵהם זֹוִכים ְלָחְכַמת ָהֱאֶמת מֹות .ּ ׁשָ  ְואֹוָתן ַהּנְ
ִסים  ּנָ ים ַגם ַעָתה ׁשֶ ר ָנעו ִעם ָהָעם ְוָעְמדו ֵמָרחֹוק ֵכן ֵהם עֹוׂשִ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ְּועֹוְמִדים ֵמָרחֹוק ְלָחְכַמת ָהֱאֶמת ִמִיְרָאָתם ֶפן ֹתאְכֵלם ָהֵאׁש ַהְגדֹוָלה  ּּ ּ

  .ַּהזֹאת

ִאינון ְדָיְדֵעי ָרָזא   )ט ָכל ִאינון ּכְ ִניָמָאה ּבְ ֵּלית ֲאַתר ּפְ ּ ּ
ָכל יֹוָמא הו ּבְ ָקא ּבְ ְּדָמאֵריהֹון ְוָיְדֵעי ְלִאְתַדּבְ ּ.  

ָרה  זַֹהר ַחֵיי ׂשָ ַּגם ּבְ ף(ּ ָכל ָאַמר : :) קלּדַ ְּוֵלית ֲאַתר ְפִניָמָאה ּבְ
ָכל  הו ּבְ ָקא ּבְ ּבְ ָיְדֵעי ָרָזא ְדָמאֵריהֹון ְוָיְדֵעי ְלִאְתּדַ ִאינון ּדְ ִּאינון ּכְ ּ ּ

ּ ַעל ִאֵלין ְכִתיב,יֹוָמא ְעָיה (, ּ ִּאֵלין ִאינון ' ּ ַעִין לא ָרָאָתה ְוכו)סדְיׁשַ ּ
הֹון ּבְ ח ּבְ ַתּבַ ְּדָמאֵריהֹון ִמׁשְ ין ִעָלִאין , ָכל יֹוָמאּ ִּאֵלין ִאינון ְדָעאִלין ּבֵ ּּ ּ

ין יֵדהֹון , ַּקִדיׁשִ ְּוִאֵלין ָעאִלין ָכל ַתְרֵעי ִדְלֵעיָלא ְוֵלית ַמאן ְדִיְמֵחי ּבִ ּ ּ ּ
  .'ְּוכו



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]548[                   אֹור

רוך הוא   )י ן ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ָחְכַמת ָהֱאֶמת ִנְקָרא ּבֵ עֹוֵסק ּבְ ִּמי ׁשֶ ְּ ּ  

ָחְכַמ עֹוֵסק ּבְ רוך ַּגם ִמי ׁשֶ ן ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ְת ָהֱאֶמת הוא ִנְקָרא ּבֵ ּ ּּ
ַהר ּהוא ת ּבְ סֹוף ָפָרׁשַ ָכתוב ּבְ ּ ְכמֹו ׁשֶ ּ ּ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ):ַּדף קיא(ּ ן ָיּועְי ּבְ
ם   .ׁשָ

ָרֵזי תֹוָרה  ֵאיָנם עֹוְסִקים ּבְ ִעְנַין ָהעֶֹנׁש ַהְמֻעַתד ְלאֹוָתם ׁשֶ ְּוֵכן ּבְ ּ
ר  זַֹהר ְפקוֵדי ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ֲאׁשֶ ּּבְ ַהאי ֵחיָוָתא : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: :)ַּדף רמז(ּ

ֵמיהל"יֹוִפיֵא ָכל ָרֵזי ְדָחְכְמָתא , ּ ׁשְ ְּוִאיִהי ַקְייָמא ּבְ ל "יֹוִפיֵאִּכי (ּ
ָל ִגיַמְטִרָיה ַקּבָ יה) ה"ּּבְ ְּלָכל ִאיּנון ַמְפְתָחאן ְדָחְכְמָתא ַקְייִמין ּבֵ ּּ  .'ְּוכו ּ

יהַּהאי ֵחיָוָתא ַקִד ְמָתא ַסְלָקא וָמָטאת ְלַגּבֵ א ַקְייָמא ַכד ִנׁשְ ּיׁשָ ּ ּ ּ ְּכֵדין , ּ
ָרָזא ְדָחְכְמָתא ְדָמאֵריה ַאל ָלה ּבְ ּׁשָ ּּ ּוְכפום ַהִהיא ָחְכְמָתא ְדָרִדיף , ּ ּ ּ

ק  הֲּאַבְתָרה ְוַאְדּבַ ּ ָהִכי ַיֲהֵבי ֵליה ַאְגֵריהּּבָ ָקא ְוָלא . ּ ְוִאי ָיִכיל ְלַאְדּבְ
ק ָּדֵחי ֵליה ְלַבר, ַאְדּבַ ְּוַקְייָמא ְתחֹות ַההוא ֵהיָכָלא , ְוָלא ַעְייָלה, ּ ּ ּ

ְכִסיפו ְּוַכד ַנְטֵלי ַגְדַפְייהו, ּּבִ ָרִפים ִדְתחֹוָתה,ּ ּ ִאֵלין ׂשְ ּ  ,ֵחיָוָתא ְדַהאי ּ
ַגְדַפְייהו י ּבְ ְטׁשֵ ְּכֵדין ֻכְלהו ּבַ ּ ּ ּ ְּואֹוְקדון ָלה ְוִאתֹוְקַדת ְוָלא ִאתֹוְקַדת, ּ ּ ּ ּ, 

ְּוַקְייָמא ְוָלא ַקְייָמא ָכל יֹוָמא, ּ   .ְנִהיַרת ְוָלא ְנִהיַרת, ְּוָהִכי ִאְתָדָנת ּבְ
ְּוַאף ַעל ַגב ְדעֹוָבִדין ָטִבין ִאית ָלה ּ ַההוא ָעְלָמא, ּ ֵלית ַאְגָרא ּבְ ִגין ּדְ , ּּבְ

ָחְכְמָתא ֵלי ּבְ ַתּדְ ִמׁשְ ִאיּנון ּדְ ּּכְ ָמאֵר, ּ יָקָרא ּדְ ָלא ּבִ  ,'ּ ְוכויהֹוןְּלִאְסַתּכְ
םָיּועְי   .ן ׁשָ

ה  ּמָ ִגְלגול ּכַ עֶֹנׁש ֶזה ֶאָלא ָצִריך ַלֲחזֹר ְוָלבֹוא ּבְ י ּבְ ְּולֹא ּדַ ּ ְ ּ
ּעֹוָלם ַהֶזה ְוַצַער ַהִמיָתה ַרֲחָמָנא ִליְצַלןְּפָעִמים ְוִלְסּבֹל ַצַער  ְוֵיׁש  ,ּ

ִני ׁשֶ ֵ ָמתֹו גוף ַהּשׁ ִנׁשְ ה ּבְ ֶזה אוַלי ִיְזֶכּ ָּסֵפק ּבְ ְצָוה ּּ ּּבֹו ְיַקֵים זֹאת ַהּמִ
סֹוד ָהִעּבור י ֵאין ַמְסִפיק לֹו ָלבֹוא ּבְ ּּכִ ַער ,ּ ְתִחַלת ׁשַ ּ ַכְמבָֹאר ּבִ ּ

  :ַּהִמְצוֹות ְוֶזה ְלׁשֹונֹו

ִהיא ֶאָחד ֵמַר ִעְנַין ֵעֶסק ַהתֹוָרה ׁשֶ ה ִאם "ַמְּלעֹוָלם ּבְ ח ִמְצַות ֲעׂשֵ
הוא ִעְנַין ִע ִלים אֹוָתה ׁשֶ ּלֹא ִהׁשְ ַפְרֵדּ י "ְּסקֹו ּבְ הוא ָראׁשֵ ּס ַהתֹוָרה ׁשֶ ּ
ָכל  ט ֶרֶמז ְדָרׁש סֹוד ּבְ ֵּתבֹות ְפׁשָ ּ יג ַעד ַאַחתּ ר יוַכל ְלַהׂשִ ּ ֵמֶהם ְכִפי ֲאׁשֶ ּּ

ָידֹו ַמַגַעת ִלְטֹרַח ָּמקֹום ׁשֶ ְיַלְמֵדהו,ּ ּ ְוַלֲעׂשֹות לֹו ַרב ׁשֶ ּ ה  ,ּ ְוִאם לֹא ָעׂשָ
ר ִמְצָוה ֶאָח ן ֲהֵרי ִחּסֵ קוָלה ּכֵ ִהיא ְגדֹוָלה וׁשְ ל ַתְלמוד תֹוָרה ׁשֶ ּד ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ
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ד ִיְטַרח ּבְ ִיְתַגְלֵגל ַעד ׁשֶ ְצוֹות ְוָצִריך ׁשֶ ָכל ַהּמִ ּּכְ ּּ ּ ל ' ְ ִחינֹות ׁשֶ ּבְ
ְזַכרס"ַּהַפְרֵד   .ּ ַעד ָכאן ְלׁשֹונֹו.ּ ַהּנִ

ִביא ִיְרְמָיה  ֶזה ִדְבֵרי ַהּנָ ּוַמה ְמאֹד ִנְמְלצו ּבְ ּ ָאְמרֹו ַאל )ב"ִסיָמן כ(ּ  ּבְ
ִּתְבכו ְלֵמת ְוכו ּ ּ ִצים ְלַהְסִפיד ַעל ' ּ ר ִעם ַהִצּבור ַהִמְתַקּבְ הוא ְמַדּבֵ ּׁשֶ ּ ּ ּּ

ְחַסר ַצִדיק ֶאָחד ֵמַהדֹור  ּנֶ ְפָטר ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ַעל ׁשֶ ֵּאיֶזה ַצִדיק ַהּנִ ּ ּ
ְזכותֹו ֲעֵליֶהם ָהָיה ֵמֵגן ּבִ ִביא ַאל, ּׁשֶ ּ ִתְבכו ְוכוְּוָקָאַמר ְלהו ַהּנָ ּ ּ ְלִפי ' ּ

ָכל ד יִקים ֵאיָנם זֹוִכים ַלֲעֹסק ּבְ ל ַצּדִ ם ׁשֶ ֻרּבָ ס "ֶּחְלֵקי ַהַפְרֵד' ׁשֶ
ִלים ִלּמוָדם  ֵדי ְלַהׁשְ ִגְלגול ּכְ ן ֻמְכָרִחים ֵהם ַלֲחזֹר ְוָלבֹוא ּבְ ְּוִאם ּכֵ ּ ּ

ד ג' ּבְ י ֲאִפילו הוא ָעַסק ּבְ ֲּחָלִקים ּכִ א ָיָצא ְיֵדי ס לֹ"ֶּחְלֵקי ַהַפְרֵד' ּ
ל ֶהן"חֹוָבתֹו ְוָעָליו ֶנֱאַמר  לֹוׁש ִעם ֵּאֶלה ִיְפַעל ּכָ  ֵּאל ַפֲעַמִים ׁשָ

ַהְדָרא"ָּגֶבר ן ַהְוָיא ְפִסיָדא ּדְ ִגְלגול ְוִאם ּכֵ ּ ְלַהֲחִזירֹו ּבְ ּ ּבֹו .ּ ר ׁשֶ  ְוֶאְפׁשָ
זַֹה ְזַכר ּבְ ְפָטר הוא חֹוֵזר וִמְתַגְלֵגל ַכּנִ ּנִ יֹום ׁשֶ ּּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ת ֱאמֹר ּ ן ָיּועְיּר ֵריׁש ָפָרׁשַ

ם ְְוִאם ֵכן ֵאין ָלֶכם ְפִסיָדא ָכל ָכך. ׁשָ ּ ּ כו ָבכֹו ַלהֵֹלך, ּּ ְָאְמָנם ּבְ ְלאֹותֹו , ּ
ד ְכָבר ָעַסק ּבְ ַּצִדיק ׁשֶ ֶּחְלֵקי ַהַפְרֵדס' ּ ְִכי ֵתַבת ַלהֵֹלך ִהיא ָחֵסר ו, ּ ּ ְוִאם ' ּ
ְַתֲחׁשֹב ֵתַבת ַלהֵֹלך ד ּ ֵהם ְכֶנֶגד ד' ם דְּפָעִמים ִע' ּ ַּהכֹוְלִלים ׁשֶ ֶחְלֵקי ' ּ

ִגיַמְטִרָיה ַפְרֵד ַּהַפְרֵדס ֵהם ּבְ ּּ ֶזה ַהַצִדיק לֹא ָיׁשוב עֹוד ְוָרָאה ֶאת . ס"ּ ּׁשֶ ּ ּ ּ

יֶבּנוִּכֶּאֶרץ מֹוַלְדתֹו  ָעה לֹא ֲאׁשִ ֶזהו ְפִסיָדא ְדָלא ַהְדָרא . ּי ַעל ַאְרּבָ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ֱאֶמת ְוֶנְחַסר ְלַגְמֵרי   .ּ ִמן ָהעֹוָלם ַהֶזהּבֶ

ה  ֶנה ִעיֵרנוְוִהּנֵ ְגַדד ִיּבָ ִעיֵרנו ּבַ ּּבְ ַנִים ְכרוִבים ָזָהב , ָאֵמן ּּ ָּהיו ָלנו ׁשְ ּ ּּ
ר ָהיו ָלנו ְלחֹוָמה וְלַמֲחֶסה  ִית וִמחוץ ְוֵהָמה ֲאׁשֶ ַּהסֹוְכִכים ַעל ָהִעיר ִמּבַ ּ ּ ּ ּּ ּ

יֹום ַזַעם קֶֹדׁש ַצִדיק ְיסֹו, ּבְ ָּהִראׁשֹון ּבַ י יֹוֵסף ַחִייםד עֹוָלם ּ ן  ּבֶָּחָכם ַרּבִ
י ֵּאִלָיהו ָחָכם ַרּבִ ן ּ ה ּבֶ י מׁשֶ . ּ ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכהַּחִיים ָחָכם ַרּבִ

קֶֹדׁש ָהַרב ַהָגאֹון  ִני ּבַ ְּוׁשֵ א ּ ר ַאּבָ א ּבַ ְמעֹון ַאֲהֹרן ַאּבָ י ׁשִ ָחָכם ַרּבִ
ה ַאָגִסי ֵזֶכר ַצִדיק ְו ַּהְמֻכּנֶ   .ָקדֹוׁש ִלְבָרָכהּ

ַער ַהִגְלגוִלים ֵני ַאֲהרֹן ַעל ׁשַ ר ֵסֶפר ּבְ ַּהְמַחּבֵ ּ ר ב, ּ ַּצִדיִקים ֵאלו ' ֲאׁשֶ ּ ּ
מֹוָנה  ֵעץ ַחִיים וִבׁשְ רֹב ִעְסָקם ָהָיה ּבְ ִעיֵרנו ׁשֶ ֵּהם ְלַבָדם ָהיו ִנְמָצִאים ּבְ ּ ּּ ּ

ָעִרים ֶחֶד,ׁשְ ּ ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד הוא עֹוֵסק ְלַבדֹו ּבְ ּ ְפֵני ַעְצמֹוּ ִכיתֹו ּבִ , ּר ַמׂשְ
ים ַעל ָהִעיר ֶזה ִמפֹה ְוֶזה ִמפֹה ְזכוָתם ְוִצְדָקָתם ָהיו ְמִגּנִ ְּוֵהָמה ּבִ ּ ּ ּ ֶאֶפס , ּ

י יֹוֵסף ַחִיים ִזְכרֹונֹו  ָגְמרו ָהֲעוֹונֹות ְוִנְלַקח ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ָחָכם ַרּבִ ְּכׁשֶ ּ ּ ּ
ַנת ה ׁשְ ל ִהְתִחיָלה ָהִעיר ִלְהיֹות צֹוַלַעת ּג ֱאלו"ט בי"תרס'ִלְבָרָכה ּבִ
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ְּמַהֶלֶכת ַעל ֶרֶגל ַאַחת ְוִהְתִחילו ַהָצרֹות ָלבֹוא ִכי ַאֲחֵרי ְקבוָרתֹו ִנְלְקחו  ּ ּּ ּ ּ
ָמֵעאל ְלַלְמָדם ֵסֶדר ַהִמְלָחָמה  ָרֵאל ַלֲעבֹוַדת ַהָצָבא ְלֶמֶלך ִיׁשְ חוֵרי ִיׂשְ ּּבַ ּ ְ ּ ּ

ְּוָהיו ָכל ָהָעם ְמַיְלִלים וב ּּ י , ֹוִכיםּ ָחָכם ַרּבִ ְמעֹון ְּוָהִיינו ִמְתַנֲחִמים ּבְ ׁשִ
ּ ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ְוָכל ָהָעם ָענו ַאֲחָריו עֹוד לֹא ָאְבָדה ִתְקָוֵתנו ַאֲהרֹן ּּ ּ

ִּכי הוא ָיכֹול ְלַמֵלא ְמקֹום ָהַרב  ּ י יֹוֵסף ַחִייםּ ּ ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָּחָכם ַרּבִ
א   .ָהעֹוָלם ַהּבָ

ר ִדִמלְַֹאך  ּא ַכֲאׁשֶ ּנו ֵכן ָהְיָתהיּ אֹותֹו ,ּ ָטן ִהְצִליַח ְוַגם ּבְ ה ׂשָ ּ ִכי ַמֲעׂשֵ
ַּצִדיק ָפְגָעה ִמַדת ַהִדין ּ ֵליל ו,ּּ ִנים ּבְ ה ׁשָ ּ ִכי ַאֲחֵרי ֲחִמׁשָ ְלחֶֹדׁש ' ח' ּ

יט ָלָאֶרץ  ַנת ַהַמּבִ ּ ָנַסע ַגם הוא ִלְמנוחֹות ְוָעַזב ד"ַּוִתְרַעְּמַנֵחם ׁשְ ּ ּ
ְמעֹון ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָאז . ָּתנו ַלֲאָנחֹותאֹו י ׁשִ ּוְבִהְסַתֵלק ַגם ָחָכם ַרּבִ ּ ּ ּ

ִביב ָהַאֲחרֹון ָּכָבה ֵמָהִעיר ַגם ׁשְ ְמעֹון ֵּאיֶנּנו ף "יֹוֵס. ּ ְוָהְיָתה . ֵּאיֶנּנוְוׁשִ
ֵליל כ ֵּעת ָצָרה ְלַיֲעקֹב ָצָרה ְכַמְבִכיָרה ִכי ּבְ ּ ּ ְפִטיָרה א ְמַנֵחם ַאֲחֵרי"י' ּ

קו מֹוָדעֹות ֲאֻדִמים  ֵכם ִנְדּבְ ּבֶֹקר ַהׁשְ ְמעֹון ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבַ י ׁשִ ָּחָכם ַרּבִ ּּ
ָוִקים וְבָכל ַהְמקֹומֹות וְבתֹוך ַהמֹוָדעֹות  ָכל ַהׁשְ ִּמַטַעם ַהֶמֶלך וְגדֹוָליו ּבְ ּ ּ ְּ ְּ ּ ּ ּ

ַמְמ ַמְמֶלֶכת . ָלָכהְּמֻצָיר ֶחֶרב ָאדֹם ְלאֹות ִמְלָחָמה ַמְמָלָכה ּבְ
ִריַטְנָייא ַמְמֶלֶכת ּבְ ֵני . קֹוְסַטְנִטיָנא ּבְ חוֵרי ּבְ ץ ֶאת ּבַ ְּוֵתֶכף ִהְתִחיל ְלַקּבֵ

ִריַטְנָייא ְוָהיו ַמִסיִעין אֹוָתם  ָרֵאל ָלֵצאת ְלִמְלָחָמה ְלִהָלֵחם ִעם ּבְ ִּיׂשְ ּּ
ָהִרים וַבְגָבעֹו ר ּבֶ ר ְלִמְדּבָ ֵּמִעיר ְלִעיר וִמִמְדּבָ ּ ּת ַעד ַהִגיָעם ַעד ְמקֹום ּּ

ֵרי ַהִמְלָחָמה י ָאז ְוָהְלָאה ְמָצאונו ַרּבֹות ָרעֹות ְוָצרֹות ְוָהיו , ִּקׁשְ ּוִמּנִ ּ ּ ּ
ַּהָצרֹות דֹוֲחקֹות זֹו ֶאת זֹו ָכל ַאַחת רֹוָצה ְלַהְקִדים ֶאת ְפֵני ֲחֶבְרָתה  ּ ּ ּ ּּ ּ

לֹא ֶנַגע לֹא ָרָעה ְוֵאין ֶרַגע ּבְ ָעה ּבְ ָכל , ְוֵאין ׁשָ ים ּבְ ּוְגֵזרֹות ָקׁשֹות ִנְתַחְדׁשִ ּ
  .יֹום נֹוָסף ַעל יֹום ֶאְתמֹול

ֵליל גַּגם  ַמִים ִנְלֲחמו ִכי ּבְ ִּמן ַהׁשָ ַנת ֵאיָכה "י' ּּ  ה"ֶעְרִתּג ִכְסֵלו ׁשְ
ְטפו ְוָעְברו תֹוך  ָהר ְוׁשָ ִמים וָפְרצו ִגְדֵרי ַהּנָ ְָצפו ֵמי ְנַהר ִחֶדֶקל ֵמרֹב ַהְגׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ

תֹוָה ַלְיָלה ְוָגאו ַהַמִים ֵמי ׁשָ ִנים ַעל ִמטֹוֵתינו ּבַ עֹוד ֱהיֹוֵתנו ְיׁשֵ ִּעיר ּבְ ּ ּ ּּ ּ, 
ְזַמן  ר ָכמֹוָה לֹא ִנְהְיָתה ַרק ּבִ תֹוך ָהִעיר ֲאׁשֶ ַּוְתִהי ְצָעָקה ְגדֹוָלה ּבְ ְ ּ ּ

ַעל ִכְתֵפיֶה. ְיִציַאת ִמְצַרִים י ָהִעיר ִעם ַמֲעַמֵסיֶהם ׁשֶ ְּוָכל ַאְנׁשֵ ם ְוִעם ּ
ִאים אֹוָתם ַעל ְזרֹועֹוָתם ָהיו ּבֹוְרִחים  ּנֹוׂשְ ים ׁשֶ ֵניֶהם וְבנֹוֵתיֶהם ַהְקַטּנִ ּּבְ ּּ
מוך ַלָמקֹום ַהָגבֹוַה ִכי ֵאין ֶדֶרך ָלֵצאת  תֹוך ָהִעיר ִמָמקֹום ַהּנָ ְְוָנִסים ּבְ ְ ְּ ּ ּ ּּ ּּ

ִּמן ָהִעיר ִכי ַהַמִים ִהִקיפו ָכל ָהִעיר ִמָכל ַצד יֹוֵת ּ ּ ּּ ּר ָרחֹוק ִמְמלֹוא ֵעיָניו ּ
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ל ָאָדם ֵני ָאָדם , ׁשֶ ִליׁש ָהִעיר ְוַכָמה ּבְ ְּוָגְבהו ַהַמִים ְוִהִפילו ַגֵליֶהם ׁשְ ּּ ּ ּּ ּ
ֵתיֶהם ִקְבֵריֶהם ַרֲחָמָנא ִליְצַלן לֹא ָקְדמו ִלְברַֹח ָהיו ּבָ ּׁשֶ ּ ּ א . ּ ְְוַאַחר ָכך ּבָ ּ

ּר לֹא ָתקום ַפֲעַמִים ָצָרהֶבֶד ּ ים ְוִנְלָוה ַּגם ִנְת, ּ ַּמֵלא ֲאִויר ָהָרִקיַע ַפְרעֹוׁשִ ּ
ָעִרים צֶֹרת ְויֶֹקר ַהׁשְ ִּעָמֶהם ַמַכת ּבַ ּ ּּ.  

י ֶחֶרב ֲהרוֵגי  ִמְלָחָמה ְוָהיו ַאְנׁשֵ י ַהָצָבא לֹא ִהְצִליחו ּבַ ַּגם ַאְנׁשֵ ּ ּּ ּ ּ
יֶהם ַאְלָמנֹות וְבֵניֶהם ְיתֹוִמים ֲארו ְנׁשֵ ִּמְלָחָמה ְוִנׁשְ ָרָא, ּ ם ַעד ׁשֶ ּה ַהׁשֵ

ֵליל א ֶבל ּבְ ֵחם ַעל ָהָרָעה ְוִנְלְכָדה ּבָ ָרֵאל ַוִיּנָ ֶּאת ַלַחץ ַעמֹו ִיׂשְ ז ֲאָדר "י' ּּ
ַנת  ְקָרא ת"ֶעְזַרׁשְ ִריַטְנָייא ַהּנִ ל ּבְ ַיד ְסַגן ַהִמְלָחָמה ׁשֶ ּ וְבכַֹח ,ְמֹוךּ ּבְ

ה ַאְנׁשֵ ר ִהִציתו ּבָ ֵרַפת ָהִעיר ֲאׁשֶ ּאֶֹנס ִכּבו ֶאת ׂשְ ּ ּּ ל קֹוְצַטְנִטיָנא ּ י ַחִיל ׁשֶ
ֵעת ֵצאָתם ֵמָהִעיר ְברו ֶאת , ּבְ ִעיר ׁשָ ָאִרים ּבָ ׁשְ ָמֵעאל ַהּנִ ֵני ִיׁשְ ָאר ּבְ ַּגם ׁשְ ּ

ִאירו ְכלום ַוֲאִפילו  לֹא ִהׁשְ ֲּחֻניֹות ַהְיהוִדים וָבְזזו ִאיׁש לֹו ַעד ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ל ַהֲחֻניֹות ָעְקרו וְלָקחום ְו ַּהְדָלתֹות ׁשֶ ּ ּ ּ ָּהָיה ַדְעָתם ַלֲחזֹר ַאַחר ָכך ְוָלבוז ּ ְ ּ ּ ּ
ים ׁשִ ַכב ֶאת ַהּנָ ִתים ְוִלׁשְ ַּגם ֶאת ַהּבָ ּ ּוְת. ּ לֹא ֵהִפיק ֶאת ּ ִּהָלה ָלֵאל ׁשֶ ּ

נו ְכִצפֹור ִנְמְלָטה  ְקָטה ָכל ָהִעיר ְוַנְפׁשֵ ִהָכֵנס ָהאֹוֵיב ָנָחה ׁשָ ְּזָמָמם ִכי ּבְ ּ ּ ּ ּּ
ים   .ִּמַפח יֹוְקׁשִ

ְתִח ם ַּגם ּבִ ָרֵאל ָלֵצאת ְלִמְלָחָמה ִהִציָלנו ַהׁשֵ חוֵרי ִיׂשְ ַּלת ִקּבוץ ּבַ ּ ּ ּּ ּ
נו ַלֲעׂשֹות  ִלּבֵ ר ָנַתן ֱאלִֹהים ּבְ ַּעל ְיֵדי ָחְכמֹות ְוַתְחּבולֹות ִטְבִעית ֲאׁשֶ ּ

ם ִנְסְתרו ב ֳעִבי ַהכֶֹתל ְוׁשָ ִּמַמְחּבֹואֹות ּבָ ּ ּ ְמעֹון ִזְכרֹונֹו ' ּ ַני ְוֵהם ׁשִ ּבָ
ַנת תרצ(ָכה ִלְבָר ׁשְ ְפַטר ַאַחר ָכך ּבִ ּנִ ְׁשֶ ָבט' ה' ב יֹום ג"ּ ְועֹוַבְדָיה ) ׁשְ

ָהיו ְמק ת פֹוֲעֵלי ָאֶון ׁשֶ ְמֵרהו ִויַחֵיהו ֵמִרְגׁשַ ם ִיׁשְ ַּהׁשֵ ּ ּּ ּ ִתים ֹוּ ים ֶאת ַהּבָ ׁשִ ּׁשְ
ְּולֹא ֵאַרע ָלנו ָדָבר ַרע ּ ֶהֱחָינו ְוִקְיָמנו. ּ ּוָברוך ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ְוִהִגיָענו ְ ַּלְזַמן ַהֶזהּ ּ.  

ל זֹאת  ה ְמָצאָתנו ּכָ ט ָנא וְרֵאה ָלּמָ ְּוַאָתה קֹוֵרא ָנִעים ַהּבֵ ּ ּ
ל ב ְזַמן ִסלוָקם ׁשֶ ֵּתֶכף וִמָיד ּבִ ּ ּּ ר ִאם לֹא ְלהֹוִדיַע ' ּ ְזּכַ יִקים ַהּנִ ַצּדִ

ר ָהיו  ה ֵהם ֲאׁשֶ ָהיו עֹוְסִקים ּבָ ְזכות ָחְכַמת ָהֱאֶמת ׁשֶ ָּלנו ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ
ין וְבעֶֹצם ּכָֹחם ְואֹוָנם ָהיו עֹוְמִדים ת ַהּדִ ה ֶנֶגד ִמּדַ ּ ְלָמֵגן ְוִצּנָ ּ

ין ,ּּדֹוִחים ֶאת ַהְגֵזרֹות ת ַהּדִ לֹא ָהָיה ָיכֹול ַלֲעמֹד ֶנֶגד ִמּדַ ֶ ּ ַמה ּשׁ
ִחיצֹוִניות ַהתֹוָרה  יִקים ַוֲחִסיִדים ָהֲעסוִקים ּבְ ה ַצּדִ ּמָ ְּזכות ּכַ ּ ּ ּּ

אֹותֹו ַהּדֹור ּבְ   .ׁשֶ
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ְזכות ַהזַֹהר אוַכל ְלַהִציל ֶאת , לֹום ַהּנֹוָראַהֲח   )יא ַרק ּבִ ּׁשֶ ּ ּּ
ל ָהִעיר  ָקָר–ּכָ ּ וַמה ׁשֶ ךהּ   ְ ַאַחר ּכָ

תֹוך ז ְְוָאִעיָדה ִלי ֵעדות ֶנֱאָמָנה ַעל ֶזה ִכי ּבְ ּ ל ָחָכם ' ּ ְּיֵמי ָהֲאֵבלות ׁשֶ
ְמעֹון ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  י ׁשִ א ֵאַלי ָזֵקן ֶאָחדַרּבִ י ּד מֹוֵרנו ָהַרב ְּכבֹו ּבָ ַרּבִ

יָנא  ה ַיֲעקֹב ׁשֵ לֹום מׁשֶ ְמֵרהו ִויַחֵיהו ַצאַלח ׁשָ ם ִיׁשְ ַּהׁשֵ ּּ ִזְכרֹונֹו (ּ
ָרָאה ֶאְתמֹול ֲחלֹום ַמְבִהיל) ִלְבָרָכה  ָאְמָנם לֹא ָרָצה .ְוָאַמר ִלי ׁשֶ

ׁשום אֶֹפן ֲחלֹום ּבְ ְּלַהִגיד לֹו ֶמה ָרָאה ּבַ י ָאְמ, ַרק זֹו ָאַמר,ּ ּרו לֹו  ּכִ
עֹוָלם ָהֶעְליֹון ָעֶליך ימו ּבָ ִהְסּכִ ֲחלֹום ׁשֶ ָּבַ ִלְהיֹות ) ָּעַלי ֲאִני ַהכֹוֵתב (ּ

ָכל  ל ּבְ ַתּדֵ ָמתֹו ֵעֶדן ְוָצִריך ְלִהׁשְ ְמעֹון ִנׁשְ י ׁשִ ְּמַמֵלא ְמקֹום ָחָכם ַרּבִ ְ ּ
ר ָעְלָתה ַעל . ּעֹז ְלטֹוַבת ָהִעיר ַהזֹאת ָבה ֲאׁשֶ ֲחׁשָ ך ְּואֹוָתה ַהּמַ ִָלּבְ

ָמתֹו  ְמעֹון ִנׁשְ י ׁשִ ִסְפֵרי ָחָכם ַרּבִ ֵליל ֶאְתמֹול ִלְלמֹד ּבְ ְבך ּבְ ּכָ ַָעל ִמׁשְ

ָלל לֹא ִעּכוב ּכְ פַֹעל ּבְ ל ְלַקְיָמה ּבְ ַתּדֵ ֵּעֶדן ָצִריך ְלִהׁשְ ּּ ּ ל . ְ ֵ ְּוִאם ִתְתַרּשׁ
ָנה ְגדֹוָלה ַסּכָ י ָהִעיר ִיְהיו ּבְ ל ַאְנׁשֵ ּכָ ָּידֹוַע ֵתַדע ׁשֶ ּ אן ָהיו .ּ ּ ַעד ּכָ

לֹום ְבֵרי ַהָזֵקן ַצאַלח ׁשָ ְזַכר ְלֵעילּּדִ   .ּ ַהּנִ

ֶפַתח ' ַאַחר ֲעבֹור ג   )יב עֹות ָחַזר וָבא ֵאַלי ְוָעַמד ּבְ ּׁשָ
ל ְוָצַעק ָעַלי ְמֻבְלּבָ ְ קום ֵלך:ֶהָחֵצר ּכִ ּ  

ֶפַתח ֶהָחֵצר ' ְוַאַחר ֲעבֹור ג עֹות ָחַזר וָבא ֵאַלי ְוָעַמד ּבְ ּׁשָ
ְמֻבְלּבָ ְמעֹון :ל ְוָצַעק ָעַליּכִ י ׁשִ ְמֵהָרה ְלֵבית ָחָכם ַרּבִ ְ קום ֵלך ּבִ ּ

ְצָרך ָעֶליך ם ֵסֶפר ַהּנִ ָ ָמתֹו ֵעֶדן ְוַקח ְלך ִמּשׁ ִָנׁשְ ְ ָבר ֵרָ י לֹא ּדָ ּק הוא  ּכִ
ְרִתי ָעֶליך ּבַ ר ּדִ ֲָאׁשֶ ַּעד ָכאן ָהיו ְדָבָריו ִעִמי ְוֵתֶכף ָחַזר ְלַדְרכֹו, ּ ּ ּּ ּ.  

יםָּיַדְעִתי   )יג ְרְמזון ַעל ִלּמוד ֵעץ ַחּיִ ּיִ ָוַנת ַהֲחלֹום ׁשֶ ּ ֶאת ּכַ ּ ּ  

ִיְרְמזון ַעל ִלּמוד ֵעץ  ָוַנת ַהֲחלֹום ׁשֶ ל ָיַדְעִתי ֶאת ּכַ ַּוֲאִני ַהּדַ ּ ּ ּּ
ר ְזּכַ ַנת ה.ַּחִיים ַהּנִ ְתִחַלת ׁשְ ּ ְוֵתֶכף ַאַחר ַהֻסכֹות ּבִ ּה ָאַזְרִתי "תרע'ּּ

ְּכֶגֶבר ֲחָלַצי ְוִהְתַחְלִת ִקיָדה ְגדֹוָלה ְוָהָיה ִלי ּ ׁשְ ֵעץ ַחִיים ּבִ ּי ִלְלמֹד ּבְ ּ
ַּהַלְיָלה ְלִלמוד ְוַהיֹום ִלְתִפָלה ְוִלְצָעָקה ְוָלֵצאת ַעל ִקְבֵרי ַהַצִדיִקים  ּ ּ ּּ ּ ּ

ָכל יֹום ַהְתִהִלים ִעם ז ְּוִלְסִליחֹות וְלַתֲעִניֹות ִעם ַהִצּבור ְוַלֲעמֹד ּבְ ּ ּ ּּ ּ '
ִרית ו ּכֹוְרֵתי ּבְ ר ְסָבבונוּ ְצָדקֹות ִמְפֵני ַהָצרֹות ֲאׁשֶ ְּלַהְרּבֹות ּבִ ּ ּ ּ.  
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ֶרת ְלַחְכֵמי ַהדֹורֹות ֵליַדע    )יד ְּוָכַתְבִתי ֶזה ִלְהיֹות ַמְזּכֶ ּ
ה ָצרֹות ּמָ ּכַ ּוְלהֹוִדיַע וְלִהָוַדע ׁשֶ ּ ַרּבֹות ְוָרעֹות ּגֹוְרִמים ָלעֹוָלם , ּ

ָלם ֵמֵעֶסק ָרֵזי ַהתֹוָרה ִהְתַרׁשְ ּּבְ ּ  

ֶרת ְלַחְכֵמי ַהּדֹורֹות ֵליַדע וְלהֹוִדיַע ְוָכ ַּתְבִתי ֶזה ִלְהיֹות ַמְזּכֶ ּ
ה ָצרֹות ּמָ ּכַ ּוְלִהָוַדע ׁשֶ ָלם , ּ ְ ִהְתַרּשׁ ַּרּבֹות ְוָרעֹות גֹוְרִמים ָלעֹוָלם ּבְ
ְזַכר ְלֵעיל ֵּמֵעֶסק ָרֵזי ַהתֹוָרה  ִתקוִנים ַהּנִ ָכתוב ּבַ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ּּ ּּ ָגִרים ּ ּדְ

ֲּעִניוָת ּא ְואֶֹרך ָגלוָתא ְוכוּ ּ ּ ִכיָנה ְוקֶֹצר ָצַרת . 'ְ ְ ְּוקֶֹצר ָגלות ַהּשׁ ּ
ָיָדם  ֵיׁש ּבְ ַצָואָרם ַעל ׁשֶ ָרֵאל ְוקֶֹצר ִגְלגוָלם ַהּכֹל הוא ָתלוי ּבְ ִּיׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
עור  ִ ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְוֵאיָנם רֹוִצים ְלַמֵעט ִמּשׁ ְּיֹכֶלת ַלֲעסֹק ּבְ

ִּלּמוָדם ַהָקבוַע ָלֶהם יַחּּ ָרֵזי תֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיָהּ וְלַהּנִ ּ ְפַנאי ַלֲעסֹק ּבְ ּ 
ֲעָדם ְּוהוא ַרחום ְיַכֵפר ּבַ ּ ּ.  

ים ְוָאַכל ְוַחי ְלעֹוָלם   )טו רֹות ֵעץ ַהַחּיִ ַקח ִמּפֵ   ַּוּיִ

ה ֵפרוׁש ְוָלֵכן  ִלמוד ֵעץ ַהַחִיים ֶאֱעׂשֶ ַדְעִתי ִכי ִמֵדי ָעְבִרי ּבְ ָּעָלה ּבְ ּּ ּ ּ ּּ ּ
ָּפׁשוט ְוָקָצ ִדְמיֹון ֵפרוׁש ַרׁשִּ ּר ַהמוָבן ּבְ ּּ ַעל "ּ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִכי אוַלי ׁשֶ ּ

תֹוֵקק ָהָאָדם ַלֲעלֹות ָעָליו  ְּיֵדי ֻסָלם ֶזה ִיׁשְ ְּוִיַקח ִמֵפרֹות ֵעץ ַהַחִיים ּ ּ ּ
ִלמוד ֵעץ ַחִיים ִמׁשְ. ְוָאַכל ְוַחי ְלעֹוָלם ְכָבר ִהְתַחְלִתי ּבְ ְּוַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ַנת ּ

ן כ"תרמ'ה ְהיֹוִתי ּבֶ ר "ב ּבִ מֹו ְלַחּבֵ ַרך ׁשְ ִנים ְוַגם ְכָבר ִזַכִני ָהֵאל ִיְתּבָ ְד ׁשָ ּ ּ
א ְוִאְדָרא ּרוׁשֵּפי ְקָרא  ָקָטן ַעל ִאְדָרא ַרּבָ   ."ַקחָהֶרֵיין "ּזוָטא ַהּנִ

ת ָצרֹות ַהְזַמן ְכִתי ַעְצִמי ֵמַהִלמוד ִמִסּבַ ה ַאַחר ָכך ָמׁשַ ִּהּנֵ ּ ּּ ּ ּּ ר ְ  ֲאׁשֶ
ַנת תרע. ְּסָבבוִני ׁשְ ְזַכר ַלֲחזֹר וְלַהְתִחיל ִמְתִחַלת "ְּוָלֵכן ֻהְכַרְחִתי ּבִ ּה ַהּנִ ּ ּ ּ

ָחָנִני  ֵּעץ ַחִיים ְכֵדי ִלְלמֹד ַעל ַהֵסֶדר ְוַלֲעׂשֹות ָעָליו ֵפרוׁש ְכִפי ַמה ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ
מֹו ַרך ׁשְ ם ִיְתּבָ ְַהׁשֵ ּוְבתֹוך ַהֵפרוׁש ִהְבַלְעִתי ֵא. ּ ּ ּּ יֹותְ ּיֶזה ֵתרוִצים ַלֻקׁשְ ּ ּ 

ַּהִמְסַתֲעִפים ִמִדְבֵרי ָהַרב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִמְמקֹומֹות ֲאֵחִרים ּּ ַּגם לֹא . ּ
ֵּאֵצא ֵמִעְנַין ַהסוְגָיא ַהִהיא ְלִעְנַין ַאֵחר ַרק ֲאָפֵרׁש ַהֶפֶרק ַההוא ְכִפי  ּ ּּ ּ

ֵעץ ַחִיים ַרק ַה ְּפׁשוטֹו ְלַבד ְכִאלו ֵאין ּבְ ּ ּּ לֹא ּּ ְלַבד ְכֵדי ׁשֶ ֶּפֶרק ַההוא ּבִ ּּ ּ
לֹא ָסֵפק  דו ָעָליו ִדְבֵרי ָהַרב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִכי ּבְ ל ַהְמַעֵין ְוִיְכּבְ ְלּבֵ ִּיְתּבַ ּ ּ ּ

ֵעץ ַחִיים הוא ֹוׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַעְצמ"ׁשֲַּאִפילו ָהַר ְתִחַלת ִלמודֹו ּבְ ּ ּבִ ּּ ּ ּ
ם ָּהָיה לֹוֵמד ִדְבֵרי ָהַרב  ִזָכהו ַהׁשֵ ְלַבד ַעד ׁשֶ ִּזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִכְפׁשוָטן ּבִ ּ ּּ ּּ

ל ְדָבִרים ַּאַחר ָכך ְוָהָיה עֹוֵמד ַעל ֲאִמתוָתן ׁשֶ ּ ּ ְ ּ.  
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ט ִדְבֵרי ַהֶפֶרק  ַכָמה ְמקֹומֹות ִכְפׁשַ ְּוָלֵכן ֵאין ִלְתמַֹה ִאם ֲאָפֵרׁש ּבְ ּ ּ ּ ּ
יַח ּ ֶאת ְכבֹוד ִדְבֵרי ָהַרַּההוא ְוַאּנִ ְמקֹומֹו"ׁשַּ ִּכי לֹא , ׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבִ

ִלמוד ֵעץ ַחִיים ְולֹא ַלֲחָכִמים  ָּכַתְבִתי ֵפרוׁש ֶזה ִכי ִאם ַלַמְתִחיִלים ּבְ ּ ּּ ּ ּ ּּ ּ
ְכָבר ִמְלאו ְכֵרָסם ֵמֲחַמת ָהֱאֶמת ּׁשֶ ּּ ְצָרך ָעָליו ֵאיֶזה , ּ ְַגם ָכל ִעְנַין ַהּנִ ּ ּ

ַּהְקָדָמה ֵמֵעץ ַחִיים אֹו ִמ ָעִרים ֶהְעַתְקנו ּ ָעִרים וְמבֹוא ׁשְ מֹוָנה ׁשְ ּׁשְ ּּ ּ
לֹא ִיְצָטֵרך ַהְמַעֵין  ּאֹוָתה ַהַהְקָדָמה ַהִמְצָטֶרֶכת ְלאֹותֹו ָהִעְנָין ְכֵדי ׁשֶ ְ ּ ּ ּ ּ ּ
ם  ַהׁשֵ ְיַמֵלא ְמֻבָקׁשֹו וֻמְבְטַחִני ּבַ ִּלְטרַֹח ְוִלְלמֹד ָכל אֹותֹו ֶפֶרק ַעד ׁשֶ ּּ ּ ּ ּּ

ַעל ְיֵדי ֵכן  ְזַמן ָקָצר ָכל ֵעץ ַהַחִייםּׁשֶ ּיוַכל ָכל ָאָדם ִלְלמֹד ּבִ ּ ּ ְוִאם ִיְגמֹר . ּ
ַח  ֲעִדי ְלַהֲעלֹותֹו ַעל ִמְזּבֵ ם ּבַ ַּהְדפוסַּהׁשֵ ּ ַאְדִפיס ִעמֹו ֵעץ ַחִיים ַעְצמֹו ,ּ ּ ּ

ִּעם ֵפרוׁש ָהַר ַטר ַהְכָלִלים.  ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכהׁש"יַפִרׁש ְוָה"ׁשַּ ַּגם ָנִציג ׁשְ ּ 
סֹוף ַעמוד א ּּבְ ְתִחָלתֹו'ּ ֵעץ ַחִיים ְכַתב ַיד ,ּ ְולֹא ּבִ ּ ִכי ֵכן הוא ְמֻסָדר ּבְ ּּ ּ ּ

ַנת ֵע ַפת ֱאֶמת. ת"ִּדׁשְ ֵפרוׁש ָהַרב ׂשְ ְּוֵכן הוא ְמֻסָדר ּבְ ּּ ְּוֵכן הוא ֵמָהָראוי . ּ ּ
ִיְלמֹד ָהָאָדם ָכל ֵעץ ַחִיים ַעד ְגִמיָרא ִּכי ַאַחר ׁשֶ ּ ּּ ַער ּ ָראוי ִלְלמֹ,ּ ד ׁשַ

ְתִחַלת ִלמודֹו ַּהְכָלִלים ְולֹא ּבִ ּ ּּ.  

ֲעֹונֹוֵתינו[ ים ֵהן תֹוַחְלִתי ִנְכְזָבה ָּאְמָנם ּבַ ָּהַרּבִ יָגה ָיִדי ,ּ ּ ִכי לֹא ִהׂשִ ּ
ְצָרך ְלהֹוָצַאת ַהְדפוס ִּמַדי ַהֶכֶסף ַהּנִ ּ ְּ י,ּ ּ ִכי ָכֵבד הוא ִמֶמּנִ ּ  ְוָקָראִתי ,ּּ

ָרֵא ֵני ִיׂשְ ָעםְּלַאֵחינו ּבְ ּל ַהִמְתַנְדִבים ּבָ ָיִדי ְלהֹוִציא ,ּ ּ אוַלי ַיֲחִזיקו ּבְ ּ
בֹוַתי ַלפַֹעל ב,ַּמְחׁשְ ְּולֹא ָמָצאִתי עֹוֵזר ִלי ֲאִפילו .  ְוֵאין עֹוֶנה ְוֵאין ֶקׁשֶ

ִליׁש ְוִלְרִביַע ַההֹוָצָאה ר ,ִלׁשְ ֵני ַעֵמנו ֲאׁשֶ ּ ִכי ִאם ִטִפין ִטִפין ִמִמְקָצת ּבְ ּ ּ ּּ ּ
ם ְכָפֳעָלם ַהטֹוב,ָחם אֹוָתםָּנְדָבה רו ֵלם ָלֶהם ַהׁשֵ ּ ְיׁשַ ּ ּ . ּ ָאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון,ּ

ך ג ֶהְמׁשֵ ּבְ עור ' ְַעד ׁשֶ ִנים ְויֹוֵתר ִנְצָטְרפו אֹוָתן ַהִטִפין ְוַנֲענו ְלׁשִ ּׁשָ ּ ּּ ּ
ְלַבד יִרית ַההֹוָצָאה ּבִ ְּוַעל ֵכן ָזַחְלִתי ָוִאיָרא ֶפן ִיְהֶיה ְיִגיִעי. ֲעׂשִ ּ  ָלִריק ּ

לֹום   .ָחס ְוׁשָ

ָּלֵכן ִנְמַלְכִתי ִעם ֲאהוַבי וְמֻיָדַעי ְוִהְסִכימו ְלַהְדִפיס ֶאת ַהֵפרוׁש  ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
ר ִהַגְהִתי  ר ַעל ְיֵדי ֵכן ַנְפִסיד ֶאת ַהַהָגהֹות ֲאׁשֶ ְפֵני ַעְצמֹו ִעם ֲאׁשֶ ְּלַבדֹו ּבִ ּ ּ ּ ּ

ֶּאת ֵעץ ַהַחִיים ְוֶאת ֵפרוׁש ָה ּ ּנֹו ִלְבָרָכה ִמַכָמה ָטֻעיֹות  ִזְכרֹוׁש"יַפִרּ ּ ּ
ֶהם ְפלו ּבָ ּנָ ְמֵרם . ּׁשֶ ם ִיׁשְ ְּוָלֵכן ַחלֹוִתי ִהיא ִמַמֲעֶרֶכת ַהַמְדִפיִסים ַהׁשֵ ּ ּּ ּ

ְפֵני ַעְצָמ,םיִּויַחֵי לֹא ַיְדִפיסו ֶאת ִסְפִרי ּבִ ּ ׁשֶ ּ ּ ִכי ִאם ִעם ִחּבור ֵעץ ,םּ ּ
ַּהַחִיים ְוִעם ֵפרוׁש ָה ּ ַיַחדׁש"יַפִרּ ַעל ֵפרוׁש .  ּבְ ַּגם ַיֲעׂשו ַהִציוִנים ׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ

ֵסֶדר ָהאׁש"יַפִרָה ך ֶאָחד ֵמרֹאׁש ַהֶפֶרק ַעד 'ז' ו'  ה'ד' ג' ב'  ּבְ ֶהְמׁשֵ ּ ּבְ ְ
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ְפֵני ַעְצמֹו,סֹופֹו ּ ָכל ֶפֶרק וֶפֶרק ּבִ ּ ִקְלְקלו ַמְדִפיִסים . ּ ְּולֹא ְכמֹו ׁשֶ ּּ ּ
ר ִהְדִפיסו ֶאת ֵסֶפר ֵע ָּהֲאֵחִרים ֲאׁשֶ ּץ ַחִיים ִעם ֵפרוׁש ַהנֹוּ ּ  ׁש"יַפִרי ְוָה"ּבִּ

ַעל ֵפרוׁש ָה ָעׂשו ִציוִנים ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּּ ל 'ד' ג' ב'  אׁש"יַפִרּ ַעמוד ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּ ּבָ ּ
ַעמוד . ַּהַדף ּוּבָ ל ַהַדף ָחְזרו ָכְפלו ָהא' בּּ ּׁשֶ ּּ ר ָהָיה ִמְזַדֵמן ',ד' ג' ב' ּ ּ ְוַכֲאׁשֶ ּ

ַעמוד ַּהַמ' ִּלְפֵניֶהם ֶפֶרק א ְּתִחיל ּבְ ַעמוד' אּ ּוִמְסַתֵים ּבְ ּּ ּ ים ',ב ּ ּ ָהיו עֹוׂשִ
ַּכָמה ְפָעִמים ִציוֵני א ּ ּ ּ ֶפֶרק ֶאָחד'ד' ג' ב' ּ ַּגם ִציוֵני ַהת.  ּבְ ּ ּ ּ ַהמוָבִאים ַח"ֹוּ ּ

ַהָגהֹות ַהׁשֶ סֹוף ׁש"ֶמּּבְ ּ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִיָזֲהרו ַהַמְדִפיִסים ְלַהִציָגם ּבְ ּ ּ ּ ּ

ְתִחָלתֹוׁש"ֶמְבֵרי ַהׁשִֶּד י ִזְכרֹונֹו . ּ ְולֹא ּבִ ְרַעּבִ לֹום ׁשַ ַּגם ִדְבֵרי ָהַרב ׁשָ ּ
ְפִניִמיות ִדְבֵרי ַהׁשֶ ִהְדִפיסום ֵמָחָדׁש ּבִ ָאר ַהַהָגהֹות ׁשֶ ִּלְבָרָכה וׁשְ ּ ּ ּּ ּ  ׁש"ֶמּ

ִעם ַהנֹוׁש"יַפִרְוִדְבֵרי ָה ֵעץ ַחִיים ׁשֶ ְדַפס ּבְ ּ ַכּנִ ּ ְזַכ"ּבִּ ר ְצִריִכים ּי ַהּנִ
ִלים ֶאת ַהְמַעֵין ַּלֲהִסיָרם ֵמַהְדִפיס ִמכֹל ָוכֹל ִכי ֵהם ְמַבְלְבּ ּ ּ ּ[.  

ָצִריך ֵליַדע ִכי ִעַקר ַהִלמוד הוא  ְוֵיׁש ּ ְלָהִעיר אֶֹזן ְלַהלֹוֵמד ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ְּ ּ
ָצִריך הוא ַעְצמֹו ִלְטרַֹח וְלָה ּׁשֶ ּ ְ ְכלֹו ֶאת ִדְבֵרי ָהַרב ִזְכרֹונִבּ ּין ִמׂשִ ֹו ִלְבָרָכה ּ

ֵאין  ָמקֹום ׁשֶ ָמתֹו ְוַאל ִיְפֶנה ֶאל ִדְבֵרי ַהְמָפֵרׁש ֶאָלא ּבְ ִּכי ֶזהו ִתקון ְלִנׁשְ ּּ ּ ּּ ּ
ָלַמד ַהֶפֶרק ַההוא ַעד ָמקֹום  ְכלֹו ַמִגיַע ְלָהִבין ָהִעְנָין ַההוא ְוַאַחר ׁשֶ ּׂשִ ּּ ּ ּ

ָידֹו ַמַגַעת ָאז ַיֲחזֹר ַהֶפֶרק ַההוא ִעם ִדְבֵר ּׁשֶ ּ ּ ּ ֵרר לֹו ּ ּי ַהְמָפֵרׁש וְבֶזה ִיְתּבָ
ָּטעותֹו אֹו ָטעות ַהְמָפֵרׁש ַההוא ּ ה ְפָעִמים. ּ ְּוַאל ִתְתַמה ַעל ֶזה ִכי ַהְרּבֵ ּ ּ ּ... 

ֶהם ַכָוָנה  ִּכי ִדְבֵרי ָהַרב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֵהם ְפׁשוִטים ְוַהְמָפֵרׁש ֵהִבין ּבָ ּּ ּּ ּ
ם הוא ַמְכ ַּאֶחֶרת וְכֵדי ְלָפְרׁשָ ֶחְזַקת ַהָיד ֶאת ְלׁשֹון ָהַרב ִזְכרֹונֹו ּ ִּריַח ּבְ

ִלּבֹו ָחֵפץ ך אֹוָתם ֶאל ָמקֹום ׁשֶ ִּלְבָרָכה ומֹוׁשֵ ְ ּ.  

ָּאְמָנם ִאם ַהְמַעֵין ֵאינֹו ּבֹוֵטַח ַעל ַהְמָפֵרׁש ְועֹוֶדּנו לֹא ָרָאה ֶאת  ּ
ִיְזֶכה  ר ׁשֶ ֻתמֹו ֶאְפׁשָ ַּהֵפרוׁש ַוֲעַדִין הוא הֹוֵלך ּבְ ּּ ְ ּ ּ ְּלָפֵרׁש ֵפרוׁש ַהיֹוֵתר ָהגון ּ ּּ ּ

ְּוָנאֹות ַוֲאִמִתי ִמִדְבֵרי ַהְמָפֵרׁש ַההוא ּ ְּוָכך הוא ָהָיה ֵסֶדר ִלמוִדי. ּ ּּ ְוָלֵכן , ְ
ל  ֵאיֶזה ְמקֹומֹות ׁשֶ ִיָמְצאו ַגם ּבְ ר ׁשֶ ָכַתְבִתי ֶאְפׁשָ ים ׁשֶ ֹּרב ַהֵפרוׁשִ ּּ ּּ ּּ ּ

ַכָמ ָרִאיִתי ּבְ ים ְכמֹו ׁשֶ ַּהְמָפְרׁשִ םּ ִתי ְכֵפרוׁשָ ֵפַרׁשְ ּה ְמקֹומֹות ׁשֶ ּ ּ ִּכי ָכל . ּ ּ
ָגגֹות ר ְלִהָמֵלט ֵמַהׁשְ ִיְהֶיה ִאי ֶאְפׁשָ ר ִיְהֶיה ַמה ׁשֶ ְּמַחּבֵ ּ ִגיאֹות ִמי ,ּּ ּ ִכי ׁשְ

ִגִטין  ָכתוב ּבְ ָּיִבין וְכמֹו ׁשֶ ּ ם.)מג(ּּ ָלה ַהזֹאת ַתַחת ָיֶדיך, ּ ַעֵין ׁשָ ְָוַהַמְכׁשֵ ּ ּ ּ .
ֵכן ַלֲעִני ַהַדַעת ָכמֹוִני ַהיֹוםּוִבְפָרט ָרֵז ּי תֹוָרה ְוָכל ׁשֶ ּ ּּ ּוִבְפָרט ֱהיֹוִתי . ּ

ְזַמן  ה ּבִ ֲעׂשָ ּנַ לֹא ֵעֶזר ָחֵבר ְוִסיוַע וַמה ַגם ׁשֶ ָדד ּבְ יִני ְלֵבין ַעְצִמי ּבָ ּלֹוֵמד ּבֵ ּ ּ ּ
ת ַיֲעקֹב ַעד ָהְיָתה ֵעת ָצָרה ְוִהִגיָעה ּבַ ִרית ׁשֶ ֲעֵרי ִּמְלֶחֶמת ַמְלֵכי ַהּבְ  ׁשַ
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ָכַתְבִתי ְלֵעיל ָּמֶות ְכמֹו ׁשֶ ִגיאֹות ָיְצאו ִמַתַחת ָיִדי,ּ לֹא ָסֵפק ַכָמה ׁשְ ּ ּבְ ּ ּ ּ, 
ְכִלי ַמַגַעת ְכֵדי  ָיד ׂשִ עֹוַתי ַעד ָמקֹום ׁשֶ ר ֶאְצּבְ ֶעׂשֶ ָטַרְחִתי ּבְ ְּוִעם ׁשֶ ּ ּ ּ ּ

הו ְּלהֹוִציא ְכִלי ְלַמֲעׂשֵ ֲעַדִין ַה,ּ ר ׁשֶ ה ַעל ּוָּפרּ ִעם ָכל ֶזה ֶאְפׁשָ ץ ְמֻרּבֶ
  .ָהעֹוֵמד

יֹום ֶאָחד ח ִלי ּבְ ְּוָלֵכן ַאֲחֵרי ָגְמִרי ֶאת ֵעץ ַחִיים ִעם ַהֵפרוׁש ׁשֶ ּ ּּ י "ּ
ַנת  ֶריךת "ּוִרְפאוַלֲאָדר ׁשְ ְָתִהי ְלׁשָ ֵעֶזר ' ּ ַלֲחזֹר ָעָליו ַפַעם בּ ֻהְצַרְכִתי,ּ ּבְ

ְמֵרם צוָרם ִויַח ה ֲחֵבִרים ִיׁשְ ׁשָ ְּוִסיוַע ׁשִ ּּ ְמִעי ,םיֵּיּ ְמעו ֶאת ׁשִ ר ֵהם ׁשָ ּ ֲאׁשֶ
ְּולֹא ָראו עֹוד ֶאת ְכבֹודֹו ְולֹא ָטֲעמו ִמִדְבׁשֹו ּ ַרך . ּּ ְוְתִהָלה ָלֵאל ִיְתּבָ ּ ּ ּ

ְזַכר  ִנָיה ָכל ַהֲחֵבִרים ַהּנִ ִלימֹו ַפַעם ׁשְ מֹו ְוָזִכינו ְלַהׁשְ ֲעָזַרנו ַעל ְכבֹוד ׁשְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ
ְבָעה ֲאַנן ֵעי' ְּוכו יֹום גׁשִ ם ּבְ א ֵנס ַלגֹוִים "כ' ֵּני ַהׁשֵ ַנת ְוָנׂשָ ָון ׁשְ ּג ֶחׁשְ

ָר ע ַכְנפֹות ָהָאֶרץ ְיַקּבֵה"ּת ְיהוָד"ּל וְנֻפצֹו"ֵאְוָאַסף ִנְדֵחי ִיׂשְ   .ּץ ֵמַאְרּבַ

ר ָעֵלימֹו ִחטוף ָאַמְרִתי ַוֲאִני ָנן ְוַתְלִמיֵדיהֹון ֲאׁשֶ ּ ְמַחֶלה ְפֵני ַרּבָ ּ ּ ּ ּ
לֹא ִיְסְמכו ּׁשֶ ְקלו ָכל ּ ִיׁשְ ָכל ָדָבר ָקטֹן אֹו ָגדֹול ַעד ׁשֶ נו ְכָלל ּבְ ּ ַעל ֵפרוׁשֵ ּּ ּ ּּ ּ ּּ

ֵעיֵניֶהם ַהֵפרוׁש ַההוא ָאז ַגם  ר ּבְ ְכָלם ָהָרָחב ְוִאם ֻיְכׁשַ מֹאְזֵני ׂשִ ָּדָבר ּבְ ּּ ּ ּ
יהוָדה ֲאִני ֶאְהֶיה ָלֶהם ִלְסִניף  ֵעיֵנ. אְועֹוד ִלְקָרּּכִ ר ּבְ יֶהם ְוִאם לֹא ִיְכׁשַ

ר  ר פֹה ֶאְפׁשָ ה ְלעֹוֵרר ַהלֹוֵמד ֵליַדע ֲאׁשֶ ַּעל ָכל ָפִנים ִיְהֶיה ַהֵפרוׁש ִסּבָ ּ ּ ּּ ּ
ר ָטִעיִתי ֲאִני ְוֻיְכַרח ַהְמַעֵין ַההוא  ֲהָבַנת ִדְבֵרי ָהַרב ַכֲאׁשֶ ִּלְטעֹות ּבַ ּ ּ ּ

ְסָתם ְכַבְתִחָלה ופֹוֵת ח ּבִ ְּלָפְרׁשֹו ָכָראוי ְולֹא ִיְהֶיה ֻמּנָ ּּ ּ ּ ר ֵאין ָלֶהם ּ
לו ּבֹו עֹוד ֲאֵחִרים וְתִהי זֹאת ֶנָחָמִתי ְּוִיָכׁשְ ּ ּ.  

ד ְזַמן ְלַפְלֵפל ַּגם  לֹא ְלַאּבֵ ֲּעָצִתי ִהיא ַעל ַהלֹוְמִדים ְלִהָזֵהר ְמאֹד ׁשֶ ּ ּּ

ָבם ִכי ֶזה ִעְנָין ַרע ְוֵאינֹו ִכי  ים ִלְקַרב אֹו ִלְרַחק אֹו ְלַיׁשְ ִדְבֵרי ַהְמָפְרׁשִ ּּבְ ּ ּ
ְלַבדִאם  ִדְבֵרי ַהְמָפֵרׁש,ִּאּבוד ְזַמן ּבִ יִחין ִדְבֵרי ָהַרב ְועֹוְסִקים ּבְ ַמּנִ ּ ׁשֶ ּ .

ִדְבֵרי ַהְמָפֵרׁש  ִּכי ֵאין ִעַקר ַהִלמוד וַמְטַרת ַהלֹוֵמד ְלַתֵקן ַהְמֻעָות ּבְ ּ ּּ ּ ּ ּּ ּ ּ
יַח ּ ִדְבֵרי ֵעץ ַהַחִיים ָהִעָקִריםּוְלַהּנִ ּ ִּכי לֹא ֵתַדע ַמה ֵיֵלד . ּ ּ ַרק . יֹוםּ

ֵהִבין ְדָבָריו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָאז ִיְמׁשֹך ָידֹו  ַדְעתֹו ׁשֶ ַיְרִגיׁש ָהָאָדם ּבְ ְְלׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ְלַאֲחָריו ים ְוַיְתִחיל ִלְלמֹד ֶפֶרק ׁשֶ ֲאִמתות ַהְמָפְרׁשִ ִּמְלַחֵפׂש ּבַ ּ ּ ּּ ּ.  

ר ִתְזַדֵמן ִלְפֵני ַהלֹוֵמד ִמָמקֹוַּגם  ָיא ֲאׁשֶ ָּכל קוׁשְ ּ ּּ ּ ּ ְם ֶאָחד לֹא ִיְסֹמך ּ

ָמקֹום ַהִהיא ְוַגם ָראֹה ִיְרֶאה  ַּעל ִזְכרֹוִני ֶאָלא ָצִריך ְלַעֵין ָעֶליָה ּבַ ּ ְ ּ
ֶבת ם ִכי אוַלי ִהיא ִמְתַיׁשֶ ר ׁשָ ְדָבֵרינו ֲאׁשֶ ּּבִ ּּ ַמ ּ םּבְ ָכתוב ׁשָ ּה ׁשֶ ְוַדי . ּ
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ֶהָערֹות ֵאלו ּּבְ ָרֵאל ְּוָנַתִתי . ּ ִיׂשְ ם ּבְ ּ ַיַען ִכי "ּית ֶלֶחם ְיהוָדהּבֵ"לֹו ָיד ָוׁשֵ
ְּכָבר ָמַסְכִתי ֵיְיִני  ִתי "ַקחָהֶרֵיין "ּ א ְוִאְדָרא זוָטא ְוִהַגׁשְ ּ ַעל ִאְדָרא ַרּבָ ּ ּ

תו ְוָרוו ָנן ְוַתְלִמיֵדיהֹון וְכָבר ׁשָ ִּלְפֵני ַרּבָ ּ לֹא . ּ ְּונֹוַדע ִכי ֵאין ַהְסֻעָדה ּבְ ּ ּ
ָכַתב  ֶּלֶחם וְכמֹו ׁשֶ ּבִּ זַֹהר ַוִיְקָרא  י"ָהַרׁשְ  ַעל )'ַּדף ד(ִּזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ

ָּפסוק ִאְכלו ֵרִעים ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ּ י ְדַחְמָרא: ּ ַּמאן ְדִאית ֵליה ַגְרּבֵ ּּ ֲאִכיָלה , ּ
ְעָיא ַיִין ָמָסְכִתי' ְּוכו ּבַ תו ּבְ ְּוָכַתב ְלכו ַלֲחמו ְבַלֲחִמי וׁשְ ּ ּ ּ ית . ּ יִתי ּבֵ ָלֵכן ָעׂשִ

ם ֶּלֶחם ְלַהִג ָתֵגן ַהׁשֵ ְבָעה ִמַמה ׁשֶ ם ֶלֱאכֹל ְלׂשָ ִבים ִלְפֵני ַהׁשֵ ּיׁש ְלַהיֹוׁשְ ּ ּ ּּ ּ
ן ֲאָמתֹו  ה ֶּאת ַעְבדֹו ּבֶ ָמָתַחּנָ ּוְבֵכן ָאנו ֵליה ְוֵליה ֵעיֵנינו.  ֵעֶדןּהִנׁשְ ּ ּ ּ ִּתכֹון . ּ ּ

ְּתִפָלֵתנו ּ א ֱאלֵֹהינוִּליהוָדה ְוֹזאת . ּ ֵעה ֶאל ׁשַ. ְּויֹאַמר ָאּנָ ּחוס . ְּוָעֵתנוׁשְ
ץ ְפזוֵרינו. ְּוַרֵחם ָעֵלינו ין ַהגֹוִיים ַקּבֵ ּוִמּבֵ ּ ּּ ַאְרֵצנו ְוֶאת ֶצַמח . ּ ְּוִתָטֵענו ּבְ ּ

ָיֵמינו ָּדִוד ַעְבְדך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח ּבְ ּ ָ ּ ָיְפיֹו ֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינו. ּ ּוֶמֶלך ּבְ ּּ ַמח . ְ ִיׂשְ
נו ְוָיֵגל ְכבֹוֵדנו ִּלּבֵ ְמֵהָרה . ּּ ָיֵמינוּבִ ן ְיִהי ָרצֹון. ּּבְ   .ָאֵמן ּכֵ

ר ַהאי ַלְחָמא ַעְנָיא ֹּכה ִדְבֵרי ַהְמַחּבֵ ּ.  

ה ְיׁשוָעה ַּהָצִעיר ְיאוָדה מׁשֶ ּ ּ ְיֶחְזֵקאל ְיׁשוָעה ְפַתָייא ,ּ ּ ּ
ְמֵרהו צורו ִויַחֵיהו ִּיׁשְ ּ ּ ּּ  

ית ֶלֶחם ְיהוָדה ֵחֶלק ִראׁשֹון(   )ּּבֵ
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  –ל ֶּפֶרק  –

ּיׁש ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמןַהֲחזֹון ִא ּ  

ַסח  ל ּפֶ ָדה ׁשֶ ה ַרב ֻעְבדֹות  -  ַהֲחזֹון ִאיׁש-ַהּגָ ַּמֲעׂשֶ
ָדה  י ֵסֶדר ַהַהּגָ ְדרו ַעל ּפִ ּסֻ ְּוַהְנָהגֹות ַוֲאָמרֹות ׁשֶ ּ ְונֹוְספו -ּ

ְסֵקי ָמָרן ַהֲחזֹון ִאיׁש ֵזֶכר  י ּפִ ֲעֵליֶהם ֲהִליכֹות ְוַהְנָהגֹות ַעל ּפִ
  יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכהַּצִד

י ַהָגאֹון ׁשֵ ָא:ַעל ְיֵדי ְִנְלַקט ְוֶנֱעַרך ן ַלֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּר ּבֶ
י ִליָטֵמִאיר ְצִבי  ַרּבִ ְרְגַמן"ׁשְ ַר - א ּבֶ ֵני ּבְ ַנת הּבְ ד ִלְפָרט "תשס'ק ׁשְ

  .ָּגדֹול

  ָּמָרן ַהֲחזֹון ִאיׁש ְוַהזַֹהר  )א

ֵאָלה ַלִיםּ ִמְגדֹוֵלי ַחְכ:ׁשְ ירוׁשָ ּבִ ָלה ׁשֶ ֵּמי ַהַקּבָ ָּלַדַעת ִאם ָהְרׁשות , ּ
ָיֵד ּנו ְלַנדֹות ֶאת ַהִחיצֹוִניםיּבְ ִּמתֹוך ַכָוָנה ְלַרֵפא ַמֲחלֹות ֲחׂשוכֹות , ּ ּּ ּ ְ ּ

  ...ַּמְרֵפא

ִאַגְרתֹו ּּבְ תֹו , ּ ַלל אֹוְצרֹות מֹוַרׁשְ ׁשְ יֹוֵתר ּבִ ַּהְמַהָוה ִמְסָמך ָנִדיר ּבְ ְ ּ
יָרהָּהרוָחִנית דֹון, ּ ַהַכּבִ ּנִ ָקָפתֹו ּבַ נו ֶאת ַהׁשְ ּפֹוֵרׂש ַרּבֵ ּ ּ:  

ֵאָלה" ַּעל ְדַבר ַהׁשְ ֵּאין ָלנו ׁשום ְרׁשות ְלַנדֹות ַהכֹחֹות ַהִחיצֹונֹות, ּ ּ ּ ּ ּ ,
ַרך ים ְרצֹונֹו ִיְתּבָ רוך הוא ְועֹוׂשִ רוֵאי ָהֵאין סֹוף ּבָ ֵהם ּבְ ְׁשֶ ְּ ּ י . ּ ַרק ְקדֹוׁשֵ

ּבִ, ֶעְליֹון סֹוד, י ַוֲחֵבָריו"ְּכַרׁשְ ׁשֹוְלִטים ַעל ַהִחיצֹונֹות ְוֵהם , ָהעֹוְמִדים ּבְ
מַֹע ֲאֵליֶהם ָכָנם. ַּחָיִבים ִלׁשְ ר ִנְתַחְיבו ַלֲעֹזב ִמׁשְ ְּוַכֲאׁשֶ ּ ם , ּ ַהְזָכַרת ַהׁשֵ ּּבְ ּ

רוך הוא ּּבָ לֹא ִצֵית ִד, ְוֵאיָנם עֹוְזִבים, ְּ ִאים ְלַנדֹוָתם ְכִדין ֶזה ׁשֶ ַּרׁשָ ּּ ּ ּ . יָנאּ
ֵאין מוָבן ָלן ְּוַגם ֶזה ַעל ִפי סֹוד ׁשֶ ִחיָרה, ּ ֲעֵלי ּבְ ֲהֵרי ְלִפי ַהָגלוי ֵאיָנם ּבַ ּׁשֶ ּ .

ֶזה, ֲּאָבל ֲאַנְחנו ַתֵמׁש ּבְ ֵּאין ִאָתנו ְכלום ִמֶזה ְוָחִליָלה ָלנו ְלִהׁשְ ּּ ּּ ּ ַוֲהֵרי . ּּ
ִא רֹוְפִאים ַּהַתּנָ ַתְמׁשו ּבְ ּים ְוָהָאמֹוָרִאים ִהׁשְ ּ ַתְמׁשו ּ ּוִבְרפואֹות ְולֹא ִהׁשְ ּ ּּ ּ
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ֶזה ַלח , ַּוֲאַנְחנו. ּבְ ִיׁשְ רוך הוא ׁשֶ ֶפה וְבַתֲחנוִנים ִלְפֵני ַהָמקֹום ּבָ ּכֵֹחנו ּבַ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ ּּ
ְּדָברֹו ִויַרֵפא ּ."  

מוֵאל ַהֵלִוי וָו  )ב י ׁשְ אֹון ַרּבִ ַסק ַהֲחזֹון ִאיׁש ְלַהּגָ ּּפְ ר אְזְנּ
ִליָט   א"ׁשְ

ִּכְכָלל ִהְתַנֵג ְגֶלה קֶֹדם ּ ְסָתר ְללֹא ְיִדיַעת ַהּנִ נו ִלְלמֹד ָחְכַמת ַהּנִ ּד ַרּבֵ ּ
ְמִרירות ִכי ְמַלְמִדים ֶאת ָחְכַמת . ָלֵכן ֵטא ּבִ ִהְזַדְמנות ַאַחת ִהְתּבַ ּּבְ ּ ּּ ּּ ּ

ְסָתר ְלַסְנְדָלִרים וְלַנָפִחים ַּהּנִ ּ ּ ַאל ַפַעם ַעל ְיֵדי ַהָגאֹון , ְוִעם ֹזאת.. ּ ׁשְ ּנִ ְּכׁשֶ ּ ּ
מוֵאל ַהֵלִוי וָוַר י ׁשְ ּּבִ ִליָטאְזְנּ לֹא "ר ׁשְ ר ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהזַֹהר ְלִמי ׁשֶ ֲאׁשֶ ּא ּבַ ּ

יב, ִּהִגיַע ְלָחְכָמה זֹו ְּלַמַען ַהִלמוד : "ֵהׁשִ ּ ֵדי ָלַדַעת ִיְרַאת , ּ ָאסור- ּ ְַאך ּכְ

ּ ֻמָתר ְוַאף ִמְצָוה ְגדֹוָלה-ֱאלִֹקים  ן ֵאין ְלך ַמֲא, ּ ּכֵ ָּכֵמינו ֵרי ֲחָמָׁשֶ
מֹו ַמַאְמֵרי ַהזַֹהר  ך ְלִיְרָאה ּכְ ל ּכָ ְלִהיִבים ּכָ ִּזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַהּמַ ְ

ֵסֶפר מוָסר ְוַאף ָלַמד ". ַּהָקדֹוׁש נו הֹוָרה ְלׁשֹוֲאָליו ִלְלמֹד זַֹהר ּכְ ַּרּבֵ ּ
ן ֲאחֹותֹו ַעְצמֹו ִעם ּבֶ ַמְרָיהו ְגֵרייְנַמן, ּבְ י ׁשְ ַּהָגאֹון ַרּבִ ַּצִדיק  ֵזֶכר ּּ

  .ִלְבָרָכה

ָנן ֻסְגיֹות  ְסָתר ֶיׁשְ ָחְכַמת ַהּנִ ֵטא ִכי ּבְ ִהְזַדְמנות ַאַחת ִהְתּבַ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ
ְגֶלה ּנִ ּבַ ֵלמֹות ַהָקׁשֹות יֹוֵתר ֵמֵאלו ׁשֶ ּׁשְ ּ ל ָכך . ּ ׁשֶ יר ִכי ּבְ ְהוא ָהָיה ַמְסּבִ ּ ּ ּ

ָלה ֵכן ֵאין ַלֲהִבי, ִּנְקֵראת ָחְכָמה זֹו ָחְכַמת ַהַקּבָ ָלהּׁשֶ ַקּבָ ָּנה ֶאָלא ּבְ ִאיׁש , ּ
ִּמִפי ִאיׁש ַעד ֵאִלָיהו ּ ל ֵמֵאִלָיהו, ּ ִקּבֵ ּאֹו ִמִמי ׁשֶ ּ ּ ּ.  

ָר  )ג ל ַהּגְ ְסָתר"ִמי ָהָיה ַרּבֹו ׁשֶ ָחְכַמת ַהּנִ ּ ְוִכי ֵאִלּיָהו -? ּא ּבְ
י ַרע ִביא הוא ַרּבִ   ?ַּהּנָ

מוֵאל וָו י ׁשְ ָּכך ַגם ָעָנה ַלָגאֹון ַרּבִ ּ ּ ְ ַאל ַעל ָידֹו , א"ִליָטׁשְ ראְזְנּ ׁשְ ּנִ ְּכׁשֶ
ל ַהְגָר ְסָתר"ִּמי ָהָיה ַרּבֹו ׁשֶ ָחְכַמת ַהּנִ ְכַנס ֵאָליו ַפַעם . ּא ּבְ ּנִ ָּהָיה ֶזה ְכׁשֶ ּ
ל ִזְכרֹון ֵמִאיר ה ׁשֶ מוֵאל וָו, ַּרּבָ י ׁשְ ַּהָגאֹון ַרּבִ ח . ראְזְנּ ְלָחן ָהָיה ֻמּנָ ַּעל ַהׁשֻ

ֵּסֶפר ַהזַֹהר ְנטול ְכִריָכ ּ נו, ראְזְנָהַרב וָו. הּ ָהָיה ְמקָֹרב ְלַרּבֵ : ֵהִגיב, ּׁשֶ
ֵסֶפר ֶזה" ה ּבְ לֹוְמִדים ַהְרּבֵ ל "... ִּנְרֶאה ׁשֶ ִּחיוך ָעָלה ַעל ָפָניו ַהְקדֹוׁשֹות ׁשֶ ּ ְ ּ ּ

נו ַאל ָהַרב וָו, ַּרּבֵ ל ַהְגָר: "ראְזְנְוָאז ׁשָ ָלה"ִּמי ָהָיה ַרּבֹו ׁשֶ ַקּבָ ". ?א ּבְ
ַמע ַהׁשְ ֵאָלהְּלִמׁשְ ִניַמת ׁשְ נו ּבְ יב ַרּבֵ ִביא הוא : "ֵּאָלה ֵהׁשִ ְּוִכי ֵאִלָיהו ַהּנָ ּ ּ

י ַרע ִּאלו ָיְדעו"... "?ַרּבִ ּ ל ַהְגָר", הֹוִסיף, "ּ דֹורֹו ׁשֶ ּא ַעל כֹחֹו "ַּהֲחִסיִדים ּבְ
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ָחְכָמה זֹו ּבְ ין ַהִכתֹות ָגדֹול, ַּהָגדֹול ׁשֶ ּבֵ ּלֹא ָהָיה ֵפרוד ַהְלָבבֹות ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ָכל ּ
ְָכך ּ..."  

נו  )ד ַאּפֵ ַפְחָת ּבְ ּנָ ָמה ׁשֶ ְּורוַח וְנׁשָ ּ ּּ  

ָאָדם ָאַמר  ִהְתַיֲחסֹו ַפַעם ְלתֹוָפַעת ַהִדּבוִקים ַהִמְתַגְלְגִלים ּבָ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ
ַעל  ל ָמָרן ּבַ מֹו ׁשֶ נו ִמׁשְ ַּפַעם ַרּבֵ ּ ִּכי , ֵּזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה' ֲחַתם סֹוֵפר'ּ

ֲּחִדיַרת ַהִדּבוק ֶאל ֶבתּ ל ָאָדם ֶנְחׁשֶ ּ תֹוך גופֹו ׁשֶ ּ ְ ְּכִעְנָין רוָחִני , ָאְמָנם, ּ ּ
ל רֹוְפִאים ָגב ִמיִדיָעָתם ׁשֶ ׂשְ ָּגבֹוַה ַהּנִ ַּאך תֹוָצַאת ַהִדּבוק ִהיא ַמֲחַלת , ּּ ּ ּ ְ

ֶדֶרך ַהֶטַבע ֶתֶנת ְלֶאְמָצֵעי ִרפוי ּבְ ֶּנֶפׁש ִטְבִעית ַהּנִ ְ ּ ּ ִּאם ַרק ַמְסִכיִמים , ּ
ַמִיםְְלָכך ִמ ָאר ַהַמֲחלֹות, ּׁשָ ל ׁשְ ִרפוָין ׁשֶ ְּכמֹו ּבְ ּּ ל . ּ ְֶדֶרך הֹוָצָאתֹו ׁשֶ ּ

עֹות ַוֲחָרמֹות ּבָ ַהׁשְ ַּהִדּבוק ּבְ ֲעׂשֹות ַעל ְיֵדי יֹוְדֵעי ֵח, ּ ֵּאיָנה ֶאָלא , ן"ַהּנַ ּ
ה ָהרוָחִני ִּסלוק ַהִסּבָ ּּ ל ַהַמֲחָל, ּ ַּמָצב ַהֵמִביא ִמֵמיָלא ִלְרפוָאָתה ׁשֶ ּ ּּ ּ ה ּ

ית ַהִטְבִעית ְפׁשִ   .ַּהּנַ

ִדּבוִקים ְוִגְלגוִלים ָהיו  יר ִכי ַאף ׁשֶ ִהְזַדְמנות ַאֶחֶרת ִהְסּבִ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ
דֹורֹות ַהקֹוְדִמים ִכיִחים ּבַ ִבים ַלְדָבִרים ַהׁשְ ֶּנְחׁשָ ּ רות , ּּ ֵּאין ָלנו ֶאְפׁשָ ּ

ָאנ נו תֹוָפעֹות ָכֵאלו ִמְפֵני ׁשֶ ְזַמּנֵ ִּלְראֹות ּבִ ּּ ּּ ה ֶהְסֵתר ּ ּבָ ְתקוָפה ׁשֶ ּו ַחִיים ּבִ ּ ּ ּּ
ָּפִנים ָגדֹול טוי . ּ א ִליֵדי ּבִ ה ֱאלִֹקי ַהּבָ נו הֹוִסיף ְלָבֵאר ִכי ֲחזֹון ַמֲעׂשֶ ַּרּבֵ ּּ ּ

ל  ל ֶהָאַרת ָפִנים ַהְגדֹוָלה ִמִמדֹוָתיו ׁשֶ ה ׁשֶ ִהְתַגלות ַהִדּבוק הוא ַמֲעׂשֶ ּּבְ ּּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
  .ּדֹור ֶזה

ּוַפַעם ִסֵפר ֶא ל ּ ה ׁשֶ הוָבא ִלְפֵני ַרּבָ ל ִדּבוק ׁשֶ ּת ִספורֹו ַהֻמְפָלא ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ
י ַמְלִכיֵאל ְצִבי ַהֵלִוי ֶטֶנְנּבֹוים ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה, א'לֹוְמָז ַּהָגאֹון ַרּבִ ּ ּּ ,

ֵאלֹות וְתׁשובֹות  ִסְפרֹו ׁשְ ַּהּנֹוָדע ּבְ ִּדְבֵרי ַמְלִכיֵאל'ּ ּ'.  

תֹוֵלל ּכְ  )ה ַּהִדּבוק ִמׁשְ ּ לֹא ָיכֹול ּ הוָבא ְלָפָניו ֵסֶפר ַהזַֹהר ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ
ה ִּלְסּבֹל ַהְקֻדׁשָ ּ  

ָּהְיָתה ּבֹו ִדּבוק ֻּטְמָאה כֹה ְגדֹוָלה, ִּסֵפר, ּ ּ ַעד ִכי לֹא ָיכֹל ְנׂשֹוא ,ּ
ה ְקֻדׁשָ ּבִ ּׁשום ָדָבר ׁשֶ ּ ּבוק . ּ תֹוֵלל ַהּדִ הוָבא ְלָפָניו ֵסֶפר ַהזַֹהר ִהׁשְ ׁשֶ ּּכְ ּ ּּ

ָהָי ּבוקַעד ׁשֶ ּבֹו ִנְכַנס ַהּדִ ִאיׁש ׁשֶ ְגַבְרָתִנים יֹאֲחזו ּבָ ּה ָצִריך ׁשֶ ּ ּ ָהָיה . ְ
ה ָ לֹא ָיֹכל ִלְסּבֹל ֶאת ַהְקֻדּשׁ ֶּזה ִמְפֵני ׁשֶ ּ ַהֵסֶפר ֶנֱעַטף . ּ ַּגם ְלַאַחר ׁשֶ ּ
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ָסִדין ְולֹא ִנָתן ָהָיה ִלְראֹותֹו יך , ּּבְ ָכך ְוִהְמׁשִ ְִהְרִגיׁש ַהִדּבוק ּבְ ְ ּ ּ ּ
ִהׁשְ ּתֹוְללותֹוּבְ ּ.  

ל לֹוְמָז ה ׁשֶ נו ִסֵפר ִכי ַרּבָ ַּרּבֵ ּּ ַאל ֶאת ַהּנֹוְכִחים'ּ ַּהרֹוִצים ַאֶתם : "א ׁשָ
ְדַפס ". ?ִּלְראֹות ָדָבר ְמַעְנֵין ּנִ ֵקׁש ִכי ָיִביאו ְלָפָניו ֵסֶפר זַֹהר ׁשֶ ּהוא ּבִ ּּ ּּ

ְדפוס ַאֵחר ה ְכמֹו ֶזה ָהִראׁשֹון, ּּבִ ְקֻדׁשָ לֹא ּבִ ּׁשֶ ּ ַתֵתק ְל. ּ ַּתְדֵהַמת ֻכָלם ִהׁשְ ּ ּ ּ
ַּהִדּבוק ְולֹא ֵהִגיב ּ.  

ת    )ו ּבָ ׁשַ ה ַהִדּבוק ּבְ ֶּמה ָעׂשָ ה ּכְּ ּפָ ְלָחן ַהּמַ ְקֵצה ַהׁשֻ ּבִ ּׁשֶ
ָלה ְמַעט ְמָטה ְוִהְתּגַ   ?ִּנׁשְ

ה ְכֵדי ְלָהִעיד ַעל ִמַדת  ָהָיה ּבָ נו ַעל ֻעְבָדה נֹוֶסֶפת ׁשֶ ּעֹוד ִסֵפר ַרּבֵ ּּ ּ ּ ּ
ִקיָעתֹו ל אֹותֹו ִדּבוקׁשְ ֻטְמָאה ׁשֶ ּ ּבְ ְלָחן : ּ ת ְקֵצה ׁשֻ ּבָ ׁשַ ר ָרָאה ּבְ ַּכֲאׁשֶ

ְמָטה ִמֶמּנו ְוהוא ִהְתַגָלה ְמַעט ַהַמָפה ִנׁשְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ק וְמַגֵפף , ּ ָּהָיה ַהִדּבוק ְמַנׁשֵ ּ ּּ ּ
ִהְתַגָלה ַטח ׁשֶ אֹותֹו ׁשֶ ְלָחן ּבְ ֶּאת ַהׁשֻ ּ ּ...  

ִּמָכאן ָאנו רֹוִאים[ לֹא יים ַמֲעׂשְֵּגדֹוִל, ּ ְמַדְקְדִקים ׁשֶ ּ ַצִדיִקים ׁשֶ ּ ּּ
ת קֶֹדׁש ּבָ ׁשַ ְלָחן ּבְ ִּתְתַגֶלה ַהׁשֻ ּ ּ ָאְמרו, ּ ְּוָידוַע ִמַצִדיִקים ׁשֶ ּּ , ְּוִהְזִהירו ְמאֹד, ּ

ִאם ַהַמָפה ִנְתַגָלה ּׁשֶ ּ ּ ָהִאׁשָ, ּ ִדיוק ְכמֹו ׁשֶ ֶּזה ּבְ ּ ּ ִגלוי רֹאׁשּ ּה הֹוֶלֶכת ּבְ ּ[.  

ָרֵאל , ּתֹוִריתְמָעָרה ִמְס   )ז י ִיׂשְ ּּבֹו ִהְתּבֹוְדדו ַרּבֹוֵתינו ַרּבִ ּ
אִזי ַעל ַה, ַיֲעֹקב ַאְלּגָ ֲהִרי', ְּקִהַלת ַיֲעֹקב'ּבַ נֹו ַהּמַ אִזי "ּבְ ט ַאְלּגָ

ּא ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו"ְוַהִחיָד ּ  

ַנת ת ׁשְ נו ּבִ ַלִים ָעַרך ַרּבֵ ירוׁשָ קורֹו ָהִראׁשֹון ּבִ ֶּאת ּבִ ּ ְּ ל ְלֶרֶג, ש"ּ
כֹור ן ָאִחיו ַהּבְ ְמַחת ִנׂשוֵאי ּבֶ ׂשִ ַתְתפותֹו ּבְ ִּהׁשְ ּּ ּ לֹמֹה , ּ י ׁשְ ַּהָגאֹון ַרּבִ

ְמׁשֹון ָקֶרִליץ ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה אול, ּׁשִ ִגְבַעת ׁשָ מֹר . ּּבְ ֵקׁש ִלׁשְ ּבִ ִּעם ׁשֶ
סֹוד ׁשִ, ֶאת ּבֹואֹו ּבְ יֹום ׁשִ מוָעה ַעל ַהִגיעֹו ּבְ ָטה ַהׁשְ ָּפׁשְ ּּ ֵדה ּּ ׂשְ ּי ְכֵאׁש ּבִ

אול ְנִהיָרה ְלִגְבַעת ׁשָ ר'ֶחְבַרת . ּקֹוִצים ַוֲהמֹון ָאָדם ֵהֵחל ּבִ ', ַּהְמַקׁשֵ
ַלִים ירוׁשָ ָפֲעָלה ָאז ּבִ ֶּחְבַרת ָהאֹוטֹוּבוִסים ׁשֶ עֹות , ּּ ֶהֱאִריָכה ֶאת ׁשְ

ִסיָעה ְוַאף הֹוִסיָפה אֹוטֹוּבוִסים נֹוָסִפים   .ַּהּנְ

ַחת נוָנה ַאַחת ֵמִרְגֵעי ַהּנַ ַתְמָרה ְתׁשוָבה ׁשְ ַלִים ִנׁשְ ָיְדָעה ָאז ְירוׁשָ ּ ׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ
י יֹוֵסף ֵגְרׁשֹון הֹוְרִביץ ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ָעָנה ְלַרּבִ ּׁשֶ ל , ּ יׁש ׁשֶ ה ַהָיׁשִ ַּרּבָ ּ

ָעִרים ָהְיָתה , ֵמָאה ׁשְ תֹו ְוַאף ׁשֶ ר ִסֵפר לֹו ִכי לֹא ָחס ַעל ֻחְלׁשָ ֲּאׁשֶ ּ
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ִס ַמֲאָמץ ַרבַהּנְ ּיָעה ְכרוָכה ּבְ ל תֹוָרה, ּ ִּהִגיַע ַגם הוא ִלְכבֹוָדה ׁשֶ ּ ּ ּ ֲחזֹון 'ַה. ּ
ּ ָכך ְמַסֵפר -' ִאיׁש ְ הומֹור ָאְפָיִני ָמֵלא ֲעָנָוה-ּ ָכרֹו , ּנו: "ּ ֵהִגיב ּבְ ַּוַדאי ׂשְ

ב ָאָדם ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה ְוֶנֱאַנס ְולֹא ֲע, ַרב ַּוֲהלֹא ָאְמרו ִכי ִאם ָחׁשַ ָאהּ , ּׂשָ
ָאה ַּמֲעֶלה ָעָליו ַהָכתוב ְכִאלו ֲעׂשָ ּ ּּ ּ ּ..."  

נו ֶאת ַדְרכֹו ָלִראׁשֹוָנה ֶאל ַהכֶֹתל ַהַמֲעָרִבי ה ַרּבֵ יֹום ִראׁשֹון ָעׂשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ .
ט ֶאת ַה ַּטִלית ָקָטן'ִּלְפֵני ֵצאתֹו ָפׁשַ לֹו' ּ לֹא ֻהְכַרע ֶאְצלֹו, ּׁשֶ ל ָסֵפק ׁשֶ ׁשֶ , ּּבְ

ּ ַגם אֹוָתה ְלַמְרֵאה ִעיר ַהקֶֹדׁש ְוַהִמְקָדׁשִאם ֵיׁש ִלְקרַֹע ּ ּ ְמקֹוָמה . ּּ ּּבִ
ַּטִלית ָגדֹול'ִּהְתַעֵטף ּבְ ֶבת ְכַמְלּבוׁש ְוִהיא ַוַדאי לֹא ', ּ ר ֵאיָנה ֶנְחׁשֶ ֲּאׁשֶ ּ ּּ

ת ְקִריָעה ְגדֹו ַכִדין. ּבַ ַער ָיפֹו ָקַרע ֶאת ּבִ ׁשַ ָחַלף ּבְ ְּלַאַחר ׁשֶ הוא , ּ ּתֹוך ׁשֶ ְ ּ
ְעָיהוחֹו ֵּזר ַעל ַהָפסוק ִמֵסֶפר ְיׁשַ ּּ ָמָמה: "ּ ַלםִ ׁשְ ר ָהָיָתה ְירוׁשָ ִּציֹון ִמְדּבָ ּ ."

ִנית ִהִגיַע ֶאל ַהכֶֹתל ַהַמֲעָרִבי לֹא ָקַרע ׁשֵ ְּכׁשֶ ּ ּדוָמם ָעַמד ְלַיד ַהכֶֹתל. ּּ ּ ּ ,
ְּדָמעֹות ַחמֹות זֹוְלגֹות ֵמֵעיָניו ַפך ֶאת ְתִפָל. ּ ָעה ֲאֻרָכה ׁשָ ּׁשָ ּ ְ ִעם , תֹוּ

ין ַאְבֵני ַהכֶֹתל עֹוָתיו ּבֵ לֹא ִלְדחֹק ֶאת ֶאְצּבְ ְזַהר ׁשֶ ּנִ ּׁשֶ ׁש , ּ ְִמתֹוך ֲחׁשָ ּ
ִמְקָצת   .ְלִביָאה ּבְ

ִעיר ָהַעִתיָקה ם ָפָנה ְלִסיור ּבָ ִּמׁשָ ּ ּ ּ ר ֶזִליג ַמְרָגִליֹות, ּ י ֲאׁשֶ ִלְוַית ַרּבִ ּּבְ ּ ,
ְלִמי ַהְמֻפְרָסם ל ַהְירוׁשַ ָע. ַּהְמֻקּבָ ֵבית ַהְכֶנֶסת ׁשָ ּה ַקָלה ִהְתַעֵכב ּבְ ּ ּ

ית ֵאל י, ָּהַעִתיק ּבֵ ְרַעּבִ לֹום ׁשַ י ׁשָ ל ַרּבִ ל ַהְמֻקּבָ ְּמקֹום ְתִפָלתֹו ׁשֶ ּאֹוָתה . ּ
ְפתֹוָתיו ִדְבֵרי תֹוָרה ָעה ָרֲחׁשו ׂשִ ּׁשָ ּ ִּמָכאן ָיָצא ֶלָחֵצר ְוַאף ָיַרד ֶאל . ּ

ר ִמֶמּנו ַמִגיִעים ִל, ַהּבֹור ֲּאׁשֶ ּ ָּמקֹום ּבֹו ִהְתּבֹוְדדו , ְּמָעָרה ִמְסתֹוִריתּ
ָלה  ים'ְּלָפִנים ַחְכֵמי ַהַקּבָ ָרֵאל ַיֲעקֹב ', ַהְמֻכּנִ י ִיׂשְ ְּכמֹו ַרּבֹוֵתינו ַרּבִ ּ

ַעל ַה, ַּאְלָגאִזי ְּקִהַלת ַיֲעקֹב'ּבַ נֹו ַהַמֲהִרי', ּ ִּנַכר . א"ּט ַאְלָגאִזי ְוַהִחיָד"ּּבְ
ָּעָליו ִכי הוא ִנְרָג ּ ים ֵאֶלהּ ה ִהְתַפְללו ְקדֹוׁשִ ּבָ ְמָעָרה ׁשֶ ּׁש ִלְהיֹות ּבַ ּ ּּ ּ ל , ּ ָמׁשָ

ֲאִויר ַהָמקֹום ִיֲחדו עֹוד ְמַרֲחִפים ּבַ מֹות ׁשֶ ֵּצרוֵפי ַהׁשֵ ּּ ּּ.  

ֲחלֹום ַהַלְיָלה   )ח ָרר ּבַ ַּדְנָת ֶמֶלך ּגְ ְ ּ א ֶאל ַהֲחזֹון –ּ ְפָטר ּבָ  ַהּנִ
  ִאיׁש

ִנים ְלַאַחר ִה מֹוֶנה ׁשָ י ַלִספור ַרק ׁשְ נו ִנָתן ֻפְמּבֵ ל ַרּבֵ ְּסַתְלקותֹו ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּּ ּ
ְלַהָלן ּׁשֶ יַמת ַהִספוִרים , ּ ְרׁשִ ב ְכָחִריג וְכיֹוֵצא דֶֹפן ּבִ ְחׁשָ ִּספור ַהּנֶ ּ ּּ ּ ּּ ּ

  .ֵּזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה' ֲחזֹון ִאיׁש'ַּהְמַסְפִרים ַעל ָמָרן ַה
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ִנ ע ׁשָ ַּהִספור ַעְצמֹו ִהְתַרֵחׁש ֵתׁשַ ּ ּ ָנה קֶֹדם ִלְפִטיָרתֹו , ים קֶֹדם ָלֵכןּ ׁשָ
נו ל ַרּבֵ   .ּׁשֶ

ה ִספור ַהַמֲעׂשֶ ּבְ ְּוָכך ְמַסֶפֶרת ַהְדמות ַהֶמְרָכִזית ׁשֶ ּ ּּ ּּ ּּ , ַיֲעקֹב ֶפְלְדַמן, ְ
הוְנַגְרָיה, ְּיִליד ָדִניָלאב ּבְ ְמחֹוז ַמְרְמרֹוׁש ׁשֶ ּבִ ְּכַפר ׁשֶ ּ:  

ָעַז ֵרה ָהִייִתי ְכׁשֶ ַבע ֶעׂשְ ן ׁשְ ית הֹוַרי ְוָעַקְרִתי ּּבֶ ְּבִתי ֶאת ּבֵ ּ
ה, "יִטיְזִּפׁשְַמְלַא"ְל ֲּעָיָרה הוְנָגִרית ְקַטּנָ ַכְחִתי ֶאת ַהִחּנוך . ּ ְַמֵהר ְמאֹד ׁשָ ּ ּ

ִית ּבַ ְלִתי ּבַ ִקּבַ ּׁשֶ ַתַדְלִתי ְלַהְסִתיר ֶאת ַיֲהדוִתי ַגם ֵמֵאיַמת . ּ ִּהׁשְ ּ ּ ּ ּּ
ָרְדפו ֶאת ַהְיהוִד, ַּהצֹוְרִרים ּׁשֶ ַנת , יםּּ ָכך ַעד ִלׁשְ יך ּבְ ְַאך ָיכְֹלִתי ְלַהְמׁשִ ְ ְּ

ִביץ, ַיַחד ִעם ַאַחי, ּאֹו ָאז ָהֳעַבְרִתי. ד"תש ַרְדִתי ֶאת . ְלאֹוׁשְ ִנִסים ׂשָ ּּבְ ּ
ִביץ ֶצ, אֹוׁשְ ּבְ ַטט ׁשֶ ה ָהֳעַבְרִתי ִלְטִריְזְנׁשְ ִּמֶמּנָ תֹם ַהִמְלָחָמה . ְכָיה'ּ ּּבְ

ְחַרְרִתי ִמְטִריְזְנ ּׁשֻ ַטטּ ֶצ, ׁשְ ַאְרִתי ּבְ ַּאך ִנׁשְ ה , ח"ְכָיה ַעד תש'ְ ּבָ ָנה ׁשֶ ַּהׁשָ ּ
ָרֵאל   .ָעִליִתי ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ַרי ִעם ַהָדת ָּכאן ִנַתְקִתי סֹוִפית ֶאת ָכל ְקׁשָ ּ ּּ ת ָהְיָתה .ּ ּבָ  לֹא ַרק ׁשַ
ל חֹל ָנה וְביֹום ַהִכפ, ֶאְצִלי ְסָתם יֹום ׁשֶ רֹאׁש ַהׁשָ ָּעַבְדִתי ַגם ּבְ ּּ ּּ   .ּוִריםּ

ִּאם לֹא ָתׁשוב   )ט לֹא ֵעת-ּ ּ ָתמות ּבְ ּ  

ִּהִגיַע ֵליל יֹום ַהִכפוִרים תשי ּ ּאֹותֹו ַלְיָלה ָעַבְדִתי ְכֶהְרֵגִלי. ג"ּּ ּ ּ .
ְכַנְסִתי ְלִמָטִתי ְוִנְרַדְמִתי ּנִ ִּמׁשֶ ּּ ּ א, ּ ל ַאּבָ ֲחלֹום ְדמותֹו ׁשֶ ִּנְגְלָתה ְלָפַני ּבַ ּ ,

י ַחִיים ָמְרְדַכי ִז ַּרּבִ ַחָייו. ְכרֹונֹו ִלְבָרָכהּ ּהוא ָהָיה ִנְרֶאה ְכמֹו ּבְ ּ ָּעטוף , ּ
ִקיְטל ָלָבן וְמֻצְחָצח ַטִלית ְוָלבוׁש ּבְ ּּבְ ּ ְתׁשוָבה: "ּהוא ָקָרא ֵאַלי. ּ , ֲּחזֹר ּבִ

ְכָת ה ֻחּנַ ּבָ ֲּחזֹר ַלֶדֶרך ׁשֶ ּ ְ ִּאם לֹא ָתׁשוב . ּ לֹא ֵעת-ּ ּ ָתמות ּבְ ְמִתי   לֹא".ּ ּׂשַ
ֵלם ִמֵדי ַלְיָלה, ם ַהּנֹוָראֵלב ַלֲחלֹו בוַע ׁשָ ך ׁשָ ָנה ֶמׁשֶ ַּאך הוא ָחַזר ְוִנׁשְ ּ ְּ ְ.  

ת ּבָ מוָסך . ִּהִגיַע ֵליל ׁשַ ְָעַבְדִתי ָאז ִכְמַנֵהל ַהַמְסֵגִרָיה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ' ִטיָטִניק'ּ
ִראׁשֹון ְלִציֹון ּבְ ַעת ַלְיָלה ְמֻאֶחֶרת ִנְכַנְסִתי ְלֵבית ָקֶפה. ּׁשֶ ׁשְ ר ְלַאַח. ּּבִ

ִתיִתי ָחַזְרִתי ְלֵביִתי ָאַכְלִתי ְוׁשָ ּׁשֶ ִתי ְכֵדי ְלַהְפִעיל ֶאת ַמְקֵלט . ּ ִּנַגׁשְ ּ ּ
ַמְעִתי קֹול קֹוֵרא ֵמֲאחֹוַרי. ָהַרְדיֹו אֹותֹו ֶרַגע ׁשָ ר , ַּהקֹול. ּּבְ ִדּבֵ ּׁשֶ

ִאיִדיׁש רור, ּבְ ַמע ּבָ ּדו ִזיְנִד, ֶּגעַוואְלד: "ִּנׁשְ י אֹו" ["?ְסט ַווייֶטעריְגּ
ּׁשוב ַאָתה חֹוֵטא, ַוֲאבֹוי ָּפִניִתי ַלֲאחֹוַרי וְלֶחְרָדִתי ָרִאיִתי ֶאת "]. ?ּ ּ ּ

ִביץ אֹוׁשְ ְסָפה ּבְ ּנִ ל ָאִבי ׁשֶ ְּדמותֹו ׁשֶ ּ ַטִלית . ּ ַּגם ַהַפַעם ָהָיה ָעטוף ּבְ ּ ּּ
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תֹוַכְחתֹו. ּוְבִקיְטל יך ּבְ ּהוא ִהְמׁשִ ְ ֶזה ְסָתם ֲחלֹום: "ּ ַּאל ַתֲחׁשֹב ׁשֶ אִתי ּבָ. ּ
ְתׁשוָבה ַתֲחזֹר ּבִ ְּלַהְזִהיר אֹוְתך ׁשֶ ּ ַמִים ְכָבר ֶנְחַרץ ִדיְנך ְלָמֶות. ָ ׁשָ ָּבַ ּ ּ ּ "- - 

-  

ֶּנְחַרְדִתי ֵמַהַמְרֶאה ְלָוה ָחְזָרה ַלֶחֶדר. ּ ְּדמות ָאִבי ֶנֶעְלָמה ִמָיד ְוַהׁשַ ּ ּ ּ .
ַּאך ַהַפַחד ָעַצר אֹוִתי ְנִתי ְולֹא ָפַתְחִתי ֶא. ְ ּלֹא ִעׁשַ ּּ   ...ת ָהַרְדיֹוּ

ת ְכָבר לֹא ָעַצְרִתי כַֹח ְוָהַלְכִתי ְלָבֵתי ֵתַאְטָראֹות ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ ...
ְיָתה ַּאך ָפַתְחִתי ֶאת ַהֶדֶלת וְלָפַני. ָּחַזְרִתי ַהּבַ ּ ּ ּ ְּדמות ָאִבי... ְ ּׁשוב ָעטוף . ּ ּ
ַטִלית ְוִקיְטל ַּמָמׁש ִכְבָהִקיץ, ּּבְ ן ֵא. ּ ַּלי ִכי ֲאַתֵקן ֶאת ְדָרַכיּהוא ִהְתַחּנֵ ּ ּ ,

הוא ַמְטִעים ִכי זֹו ַאְזָהָרתֹו ָהַאֲחרֹוָנה  ּתֹוך ׁשֶ ּ ְ ּ -  -  -   

ּבֶֹקר, ַּקְמִתי ְלָמֳחָרת יֹום ִראׁשֹון ּבַ ְְוָהַלְכִתי ֶאל ַהמוָסך, ּבְ ּ ּ ְלַאַחר . ּ
ְמִתי ֶאת ָפַני ִל ין ַהפֹוֲעִלים ׂשַ ָעַרְכִתי ֲחֻלַקת ֲעבֹוָדה ּבֵ ּׁשֶ ּ ּּ ָרקּ ֶאל , ְבֵני ּבְ

ַמְעִתי ַרּבֹות', ֲחזֹון ִאיׁש'ַה ִּהְתכֹוַנְנִתי ְלַסֵפר לֹו ַעל ַהֲחלֹום . ָּעָליו ׁשָ ּ ּ
ּוְלַבֵקׁש ֵעָצה ִמִפיו ּ ּ.  

ת, אֹוי ַוֲאבֹוי" ּבָ ׁשַ יֹום , ַּאָתה עֹוֵבד ּבְ ָנה ַוֲאִפלו ּבְ רֹאׁש ַהׁשָ ּּבְ ּ ּ
ַּהִכפוִרים ּ ּוְלָאִביך ֵאין ְמנוָחה ּבָ, ּ ִנְגְזָרה ָעָליו ִמיַתת . עֹוָלם ָהֶעְליֹוןָּ

י". ָּכֵרת ִמִלים ֵאלו ִקֵדם אֹוִתי ָהַרּבִ ּּבְ ּ ּ ַּאך ָעַבְרִתי ַעל ִמְפַתן ַחְדרֹו, ּ ּ עֹוד , ְ
ֶּטֶרם ָפַתְחִתי ֶאת ִפי ּּ...  

ְתנוָחתֹו יך ּבִ ּהוא ָגַמר ֶאת ְדָבָריו ְוִהְמׁשִ ְּ ּ ְּכמֹו ְמֻנְמָנם ַעל ִכְסאֹו , ּ ּ
ֵתי ָיָדיוְורֹ ין ׁשְ עֹון ּבֵ ְָעַמְדִתי ָנבֹוך ְוִנְסָער. ּאׁשֹו ׁשָ   ...?ֵּמֵהיָכן הוא יֹוֵדַע: ּ

ל ֶמַתח ָחְלפו ַּכָמה ְרָגִעים ׁשֶ ּ   :ָּהַרב ָפַתח ְלֶפַתע ֶאת ֵעיָניו ְוָאַמר. ּ

ַיְלדוְתך יֹוִסיפו ְלך " יָת ֵאי ַפַעם ּבְ ָעׂשִ ְזכות ִמְצָוה ְגדֹוָלה ׁשֶ ָּבִ ָּ ּ ּּ ּ
ִניםּבַ ָרה... ָּמקֹום ָיִמים ְוׁשָ ֶדֶרך ַהְיׁשָ ו ַתֲחזֹר ְלמוָטב ְוֵתֵלך ּבַ ְֵמַעְכׁשָ ְּ ּ ְּכִפי , ּ

ך אֹוְתך ָאִביך ִחּנֵ ָׁשֶ ָ ְ..."  

ְמִסירות ֶנֶפׁש   )י ֵמת ִמְצָוה ּבִ קות ּבְ ְּזכות ִהְתַעּסְ ּ ּ  

ְנעוֶריך" יָת ּבִ ָעׂשִ ַָהִאם זֹוֵכר ַאָתה ִמְצָוה ְגדֹוָלה ׁשֶ ּ ּ ַא, "ּ ל אֹוִתי ׁשָ
י   .ָהַרּבִ
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יִתי ַרע ְלִאיׁש ֵמעֹוָלם ת לֹא ָעׂשִ ּבָ ָהִייִתי ְמַחֵלל ׁשַ ְבִתי ִכי ַאף ׁשֶ ֵּהׁשַ ּ ּ ,
ַּוֲאִפלו ְצָדָקה ָנַתִתי ּ ּ...  

י ֶזה לֹא ִהְסִפיק ַּאך ָלַרּבִ יר ִלי, "ֶּזה לֹא ַמְסִפיק. "ְ ל ", ִהְסּבִ ׁשֶ לֹא ּבְ
ָּכך ִתְזֶכה ִכי ִיְקְרעו ֶאת ְג ּ ּ ּ ּּ ַָזר ִדיְנךְ ּ."  

ְּוָאז ִנְזַכְרִתי ְלֶפַתע ע . ּ ְהיֹוִתי ְכֶבן ַאְרּבַ ִהְתַרֵחׁש ּבִ ֵארוַע ׁשֶ ִּנְזַכְרִתי ּבְ ּּ ּ
ֵרה ֵעֶרך, ֶעׂשְ ְכָפר ַהָסמוך ֻמָטל . ְּבְ ִסְפָרה ִכי ּבַ ה ׁשֶ יֵתנו ִהִגיָעה ִאׁשָ ֶּאל ּבֵ ְ ּ ּּ ּ ּ ּּ ּ ּ

א ִכ. ֶּיֶלד ְיהוִדי ֵמת ִּהיא ִסְפָרה ְלַאּבָ ְיַטֵפל ּבֹו ְכֵדי ּ ּי לֹא ִנְמָצא ִמי ׁשֶ ּ ּ
ָרֵאל ַלח אֹוִתי ֶאל ַהְכָפר ְכֵדי ְלַהְסִדיר ֶאת . ַלֲהִביאֹו ְלֶקֶבר ִיׂשְ א ׁשָ ַּאּבָ ּ ּ

ְּקבוַרת ַהֶיֶלד ל ַמָמׁש. ּ ַסָכָנה ׁשֶ ַּהְפֻעָלה ָהְיָתה ְכרוָכה ּבְ ּ ּּ ּ ְדָרִכים . ּ ּּבַ
תֹוְללו פֹוְרִעים קֹוָזִקים ִּהׁשְ ּ ֵלם.ּ ָעַבְרִתי ַיַער ׁשָ י ְכׁשֶ ּ ֵאיַמת ָמֶות ָאֲחָזה ּבִ ּ .

יִתי ֵלמות, ֵאפֹוא, ָעׂשִ ׁשְ ֶּאת ַהִמְצָוה ּבִ ּ...  

ָמע ַהִספור ִנְעַנע ִלי ַה ְּלִמׁשְ ּ ר' ֲחזֹון ִאיׁש'ּ רֹאׁשֹו ְולֹא הֹוִסיף ְלַדּבֵ . ּבְ
יתֹו מֹר תֹוָרה וִמְצוֹו, ָיָצאִתי ִמּבֵ ּתֹוך ַהְחָלָטה ִלׁשְ ּ ֵלמותְּ ׁשְ   .ּת ּבִ

ַט'ָמָרן ַה   )יא עֶלעריּסְ א ִנְפָטר ' ֲחזֹון ִאיׁש'ֶאל ַה: 'יּפֶ ּבָ
  ֵּמָעְלָמא ִדְקׁשֹוט

ם ָהַרב ֱאִליֶעֶזר ְקַליין ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ֶּאת ַהִספור ַהַמְרִטיט ָרׁשַ ּ ּ ּ ּ ,
ַבע ְבֵאר ׁשֶ ל ְקִהַלת ַהְיֵרִאים ּבִ ה ׁשֶ ַּרּבָ ר ָנַתן לֹו ִפְר, ּ ִסְפרֹו ֲּאׁשֶ ּסום ּבְ

ע' ַעל ַהתֹוָרה' ִקְרַית ַאְרּבַ   .ּׁשֶ

ֶּזהו ִספור ֻמְפָלא" ַמע, ַהְפֵלא ָוֶפֶלא, ּּ ְכמֹותֹו לֹא ִנׁשְ ִּספור נֹוָרא ׁשֶ ּ ּ" ,
ִהְתַרְגׁשות ָמָרן ַה ֵּהִגיב ְלָיִמים ּבְ ְּסַטייֶפעֶלער'ּ , ֵּזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה' ּ

ר ִהִגיַע ַהִספור ְלָא ַּכֲאׁשֶ ּ ּ ּ   .ְזָניוּ

ל ַהִספור רֹו ַלַתֲהִליך ַהֻמְפָלא ׁשֶ אֹותֹו ַמֲעָמד הֹוִסיף ֶאת ֶהְסּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ ְ ּ:  

או ֶאל ַה" ַּכָידוַע ּבָ ּ ּ מֹות' ֲחזֹון ִאיׁש'ּ ל ְיהוִדי ֶזה . ְנׁשָ ָאִביו ׁשֶ ִּנְרֶאה ׁשֶ
א ֶאל ַה נֹו ְוַא. ֵּמָעְלָמא ִדְקׁשֹוט' ֲחזֹון ִאיׁש'ּבָ ּהוא ִסֵפר לֹו ַעל ּבְ ֵקׁש ּ ּף ּבִ

נֹו ִּמֶמּנו ְלַתֵקן ֶאת ּבְ ּ ּ..."  

ט'ֶּזהו ַה" ל ַהִספור' ְּפׁשָ ּׁשֶ ּ ְּסַטייֶפעֶלער'ִּסֵים ָמָרן ַה, "ּ   .ֶּאת ְדָבָריו' ּ
ל ֶפַסח ( ַּהָגָדה ׁשֶ   ) ַהֲחזֹון ִאיׁש-ּ
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ְּלׁשֹון ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְמעֹוֵרר   )יב ּ  

ְּלׁשֹון ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְמעֹוֵרר יֹוֵתר ִמּכָ ּל ַמַאְמֵרי ֲחָכֵמינו ּ
  .ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה

ה ִאיׁש( ַעל ַהֲחזֹון ִאיׁש ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה, ַמֲעׂשֵ ְּלָמָרן ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ּבַ ּ ּ(  

הו    )יג י ֵאִלּיָ ן ַרּבִ ים ּבֶ אול ַחּיִ י ׁשָ ְפָלא ַרּבִ ל ַהּמֻ ַּהְמֻקּבָ ּ
ַּהּכֵֹהן ְדֵוויְך ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ּּ  

אול ) ִּהילוָלא( ר ֵצייטא ָי–ֵטֵבת ' ד י ׁשָ ְפָלא ַרּבִ ל ַהּמֻ ַהְמֻקּבָ ּּדְ
ֵוויך  י ֵאִלָיהו ַהּכֵֹהן ּדְ ן ַרּבִ ְַּחִיים ּבֶ ּ ּ   )ג"תרצ(ּ

ֶד או-(ה "ָּהַרב ַהׂשָ ּך ַהכֵֹה"ּל ְדֵווי"ּׁשָ ִסְפרֹו ֵאיָפה ) ן"ְּ  –נֹוַדע ּבְ
ֵלָמה ַעל ָהאֹוְצרֹות ַחִיים ַּנְעִתיק  )ִּהילוָלא( ר ֵצייטאָים ַהְוִלְכבֹוד יֹו. ּׁשְ

ֵּאיֶזה ְדָבִרים ְמעֹוְרִרים ֵמַהְקָדָמתֹו ְלִסְפרֹו ּ:  

ְרִרים יֹוֵתר    )יד ַּעל ְיֵדי ִלּמוד ָחְכַמת ָהֱאֶמת ֵהם ִמְתּבָ
ֻאָלה ּוִמְתָקֶרֶבת ַהּגְ ּ  

ְרִרים ַה ל ָחְכַמת ָהֱאֶמת ִמְתּבָ ֶחֶסד ַּעל ְיֵדי ִלּמוד ֶזה ׁשֶ
ּוְגבוָרה ִע ָלֶהםּ ּם ַהְלבוׁש ׁשֶ ָכל ַהָגֻליֹות ֵהם ְכֵדי ְלָבֵרר ַה,ּּ ּ ׁשֶ ּּ ֶחֶסד ּ

ָלֶהם ּוְגבוָרה ְוַהְלבוׁש ׁשֶ ּּ ּ ם ֶאָחד . ּ ֵ ְררו ָאז ִיְהֶיה ַהּשׁ ִיְתּבָ ְּוַאַחר ׁשֶ ', ּכוּ
ֵהם י ָלֶהם ׁשֶ ְררו ִכי ִאם ְלבוׁש ׁשֶ ָגלות ִמְצַרִים לֹא ִנְתּבָ ִּכי ּבְ ּ ּ ּּ ה "ֶאְהֶי' ּ

ֲארו ַה... ו"ְנַין רדְּכִמ ָאר ָגֻליֹותּ ְוִנׁשְ ׁשְ ֵרר ּבִ ֶּחֶסד וְגבוָרה ַעְצָמם ְלִהְתּבָ ּ ּ ּ ,
ֵסֶפר אֹוַצר ַחִיים ַעל ַהתֹוָרה ַּכְמבָֹאר ּבַ ּ ּ ְּוַעל ְיֵדי ִלּמוד ָחְכַמת ָהֱאֶמת . ּ

ְרִרים יֹוֵתר וִמְתָקֶרֶבת ַהְגֻאָלה ֵּהם ִמְתּבָ ּ ַּעל ְיֵדי ִלמוד ַהַק...  ּ ּ ָלה ּ ּבָ
ּעֹוָלה ַהַמְלכות ַעד ם הוא ׁשֶֹרׁש ֲאדָֹנ ּ ׁשֵ ִּדיְקָנא ַדֲאִריך ַאְנִפין ׁשֶ ּ ּ י "ְ

ִמלואֹו ּּבְ ִלים )... א" תרע-( ּ ִיחוָדא ׁשְ מֹו ֶאָחד ּבְ ם ֶאָחד וׁשְ ְּוָאז ִיְהֶיה ַהׁשֵ ּ ּ
ְּדָלא ְפִסיק ְכמֹו ָחְכָמה וּבִ ּ ּ   .ּיָנה ִעָלִאיןּ

עֹוֵסק ַדְוָק   )טו י ִמי ׁשֶ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ִנְקָרא ּּכִ ְגֶלה ְולֹא ּבַ ּנִ ּא ּבַ ּ
  לֹא ֲעָבדֹו

ֵסֶפר ַהָקֶנה ַהָקדֹוׁש ַעל ַהָפסוק  ְּוָכַתב ּבְ ּ ּ ְבֶתם וְרִאיֶתם כו"ּ ְּוׁשַ ּ ּ '
ר לֹא ֲעָבדֹו זַֹהר ַהָקדֹוׁש , "ַלֲאׁשֶ ְגֶלה ְולֹא ּבַ ּנִ ְוָקא ּבַ עֹוֵסק ּדַ י ִמי ׁשֶ ּּכִ ּ
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ם ַתְלִמיד ַּג, ִנְקָרא לֹא ֲעָבדֹו ׁשֵ ּם ֵאינֹו ִנְקָרא ַתְלִמיד ָחָכם ַרק ּבְ ִּכי , ּ
ם ָחָכם ֵאינֹו ַרק ַעל ָחְכָמה ַהְפִניִמית  םָיּועְיּׁשֵ   ...ן ׁשָ

ָיַדְעָת ַכָמה ְגדֹוָלה ַמֲעַלת ִלמוד ָחְכַמת ָהֱאֶמת כו ְּוֵכיָון ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ ִּיָוַדע ... 'ּ
ָכר ְלִמי  ּגֶֹדל ַהִחיוב ְוגֶֹדל ַהׂשָ ּ ּ ָלהּ לֹוֵמד ַהַקּבָ ּׁשֶ י ִלּמוד ַהזַֹהר , ּ ּּכִ ּ
ָעְלָמא ּבֹוֶנה ָעְלִמין ִגיְרָסא ּבְ ֵכן ִאם ִיְזֶכה ִלְלמֹד וְלָהִבין ,ּבְ ּ ְוָכל ׁשֶ ּ ּ

ֵּפרוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד ָעה ֶאָחד, ּ ׁשָ ה ּבֹו ִתקון ְלַמְעָלה ּבְ ַּיֲעׂשֶ ּ לֹא  ּ ַּמה ׁשֶ ּ
ָנה  ט ׁשָ ִלמוד ַהְפׁשָ ה ּבְ ַּיֲעׂשֶ ּ   .ְּתִמיָמהּ

ֵסא ֶמֶלך( ְְלׁשֹון ַהּכִ ּ ִתקוֵני זַֹהר מ,ּ ּ   )ג"ּ

ָל   )טז ָבה ֵאינֹו ּפֹוֵסק ֲאִפילו : ה"ַּהׁשְ ה ֶמְרּכָ ַמֲעׂשֵ ָּהעֹוֵסק ּבְ
א ֵמיה ַרּבָ ר עֹוֵסק , ְּלָאֵמן ְיֵהא ׁשְ יַח ַדְעתֹו ֵמָהִעְנָין ֲאׁשֶ ּלֹא ַיּסִ ּ
ָמר אֹותֹו ָהִעְנָין יַח ַחס ְְוֵאין ָצִריך לֹו, ַעד ּגְ לֹא ָיׂשִ ַּמר ׁשֶ

ֵטָלה יָחה ּבְ לֹום ׁשום ׂשִ   ְּוׁשָ

ָלה ֵהן עֹוד ָנִביא  ֶאְמַצע ִלמוד ַהַקּבָ ּוְלִעְנַין ֹחֶמר ִאסור ַהַמְפִסיק ּבְ ּּ ּ ּּ ּ
ָל ָכַתב ַהׁשְ ַּמה ׁשֶ ּ ָבה ֵאינֹו פֹוֵסק ֲאִפילו ... ה"ּ ה ֶמְרּכָ ַמֲעׂשֵ ָּהעֹוֵסק ּבְ ּ

ֵמיה ַרּבָ ָלה ָצִריך . 'ּ כואְּלָאֵמן ְיֵהא ׁשְ ָחְכַמת ַהַקּבָ ְַעל ֵכן ָהעֹוֵסק ּבְ ּ ּ
ר עֹוֵסק ַעד ְגָמר אֹותֹו ָהִעְנָין לֹא ַיִסיַח ַדְעתֹו ֵמָהִעְנָין ֲאׁשֶ ּׁשֶ ּ ּּ ְְוֵאין ָצִריך , ּ

ֵטָלה כו יָחה ּבְ לֹום ׁשום ׂשִ יַח ַחס ְוׁשָ לֹא ָיׂשִ ּלֹוַמר ׁשֶ ּ ֵרי ׁשֹוֵמר ִפיו ... 'ּ ַּאׁשְ
ם ֶיְהֶגה ַעד ָכאן ְלׁשֹון ּוְלׁשֹונֹו ּ וְבתֹוַרת ַהׁשֵ ּ ָל(ּ ּוִמָכאן ַאָתה ָלֵמד  ).ה"ַּהׁשְ ּ ּ

ַכר ַהָחְכָמה ַהזֹאת ְּגֻדַלת ׂשְ ּ ה ִמָדה טֹוָבה, ּ ִּכי ְמֻרּבָ ּ.  

י ֶזה   )יז ם ּכִ ת ַהׁשֵ ל ִלּמוד ִיְמֹסר ַעְצמֹו ַעל ְקֻדׁשַ ֹּקֶדם ּכָ ּ ּ
  מֹוִעיל ְמֹאד

יוַכל ְלַהֲעל ּוְכֵדי ׁשֶ םּּ ֹּות ִלמודֹו ְלַמְעָלה ֵריַח ִניחֹוַח ַלַהׁשֵ ל , ּּ קֶֹדם ּכָ
י ֶזה מֹוִעיל ְמאֹד ם ּכִ ֵ ת ַהּשׁ ַ ּ ְכמֹו ִּלּמוד ִיְמסֹר ַעְצמֹו ַעל ְקֻדּשׁ

ֲעֹונֹוֵתינו נו ּבַ ְזַמּנֵ ַער ַהַכָונֹות ִכי ַעָתה ּבִ ׁשַ ָכתוב ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ ים ֵאין ְיכֶֹלת  ּ ָהַרּבִ
ַּלֲעׂשֹות ִזווג ְכ ּ ִּתקונֹו ְלַמְעָלהּ ה זֹו ַהֵקץ ִמְתָאֵרך כו, ּ ּוְלִסּבָ ְּ ָּאְמָנם ִעם ָכל ' ּ

ָכל ֵלב ם ּבְ נו ַעל ִקדוׁש ַהׁשֵ ְמסֹר ַנְפׁשֵ ּנִ ָמה ׁשֶ ֶּזה ֵיׁש ְקָצת ִתקון ּבְ ּ ּ ּּ ּ ִּכי ַעל , ּ
ְענו ַעד ְלַהְפִל ים טֹוִבים ְוִהְרׁשַ נו ׁשום ַמֲעׂשִ ְּיֵדי ֵכן ֲאִפילו ֵאין ּבָ ּ ּ ּ ה , יאּ ִהּנֵ

נו ְיכֶֹלת  נו ַלֲהִריָגה ִמְתַכְפִרים ֲעוֹונֹוֵתינו ֻכָלם ְוֵיׁש ּבָ ַּעל ְיֵדי ְמִסיַרת ַנְפׁשֵ ּ ּּ ּּ ּ



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]568[                   אֹור

ָאְמרו ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְגדֹוָלה  ַּלֲעלֹות ַעד ִאָמא ִעָלָאה ְכמֹו ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ
ַמַגַעת ַעד ִכֵסא ַהָכבֹוד ְּתׁשוָבה ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ   ...ּאן ְדָבָריוַּעד ָכ... ּ

ְנֶפְלד תשס' ּאְֹסִרי ַלֶגֶפן ד(   )ה"ֵּטֵבת ְלָהַרב יוָדה ׁשֵ

ים   )יח ף ַהַחּיִ ָלה תֹוִעיל ְלָאָדם : ּכַ ַקּבָ ָעה ַאַחת ּבְ ִּלּמוד ׁשָ ּ
ט ְפׁשָ ָנה ַאַחת ּבִ ּיֹוֵתר ִמִלּמוד ׁשָ ּ  

ִּלמוד ַהתֹוָרה ּ אֹ, ּ ַּעֵין ְלַהַכף ַהַחִיים ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ִסיָמן (ַּרח ַחִיים ּּ

ָכתוב)ב"ה אֹות י"קנ ּ ַמה ׁשֶ ּ ם ִכֵסא ֶמֶלך ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  ּ ל ַהׁשֵ ם ַהְמֻקּבָ ְִמׁשֵ ּ ּ ּ ּ
ָנה ַאַחת  ָלה תֹוִעיל ָלָאָדם יֹוֵתר ִמִלּמוד ׁשָ ַקּבָ ָעה ַאַחת ּבְ ִלּמוד ׁשָ ּּדְ ּ ּּ

ט ְפׁשָ ּ ְוִסֵים הוא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ,ּבִ ֵאּ ִמי ׁשֶ ָלה ֲהֵרי ֶזה ּדְ ַקּבָ ין לֹו ָיד ּבְ
ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ִּיְלמֹד ּבְ ָכַתב ּ ם ְוֵכן ָרִאיִתי ׁשֶ ּ ַעד ָכאן ַעֵין ׁשָ ּּ

י יֹוֵסף ַחִיים ָדִוד ֲאזוַלאי ִניַמּדוְמִּכ ּ ַהָגאֹון ַרּבִ ּ ּ ּ ְזכותֹו ָיֵגן )א"ַהִחיָד(ּ
ים ְסָפָריו ַהְקדֹוׁשִ ָּעֵלינו ּבִ ִלּמוד ַה ,ּ ִמָלה וְבַכָוָנה מֹוִעיל ּּדְ ּזַֹהר ִמָלה ּבְ ּ ּ ּ ּ

ָלה מֹו ִלּמוד ַהַקּבָ ּּכְ ּ.  

ַע    )יט עֹוֶדּנו ַחי ָירוץ ִלְקֹבּ ָקְדֳקדֹו ֵהן ּבְ ׁש לֹו ֹמַח ּבְ ּיֵ ִּמי ׁשֶ ּ
ּיֹום וַבַלְיָלה ֶפר ַהזַֹהר ּבַ ּסֵ ִּעִתים ּבַ ּ ּ ּ.  

עֹוֶדְּוַעל ֵכן  ָקְדֳקדֹו ֵהן ּבְ ֵיׁש לֹו מַֹח ּבְ ַע ִּמי ׁשֶ ּּנו ַחי ָירוץ ִלְקבֹּ ּ
ֶפר ַהזַֹהר  ּסֵ ִּעִתים ּבַ ִנקוד(ּ ְדַפס ּבְ ּנִ ּׁשֶ ּ ם ) ּ ַלְיָלה ְלׁשֵ יֹום אֹו ּבַ ֵּהן ּבַ ּ

ַמִים ָמתֹו ַהְפֵלא ָוֶפֶלא,ׁשָ ך ִנׁשְ נַֹעם ,ְ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְיַזּכֵ ה ַלֲחזֹות ּבְ  ְוִיְזֶכּ
א ם ָלעֹוָלם ַהּבָ ֵ ּ וְכָבר ַגם ָידוַע ַמ.ַהּשׁ ָאְמרו ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ּּ ּה ׁשֶ ּ ּ

ְסָתר ְוֵסֶפר ַהזַֹהר ָתבֹוא ַהְגֻאָלה ְוַיִציֵלנו  ִּלְבָרָכה ְדַרק ַעל ְיֵדי ִלמוד ַהּנִ ּּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ם ִמַכָמה ְפָגִעים וְגֵזרֹות ָרעֹות ְוכו ַּהׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ'.  

ֶנת( ן ַיֲעקֹ, ֶאֶרץ נֹוׁשֶ ְּסֻגלֹות וְתִפלֹות ְלָהַרב ַאְבָרָהם ּבֶ   )ב ַהּכֵֹהןּּ

ל ַמה   )כ ָעה ַאַחת ּכָ ְסָתרֹות ֲאִפילו ׁשָ ַּעל ְיֵדי ִלּמוד ַהּנִ ּּ
אֹותֹו ַהִלּמוד ט ִמְתַעֵטר ּבְ ׁשָ ּפְ ְלֹמד ּבַ ּיִ ּׁשֶ ּ ּּ  

ם ָמחֹות ֶאת": ׁשָ יִמיְנך  ּתֹוִדיֵעִני אַֹרח ַחִיים ׂשַבע ׂשְ ָָפֶניך ְנִעמֹות ּבִ ָ ּ
ָאְמרו ִזְכרֹוָנם ִלְב"ֶנַצח ּ ְכמֹו ׁשֶ ָּרָכה ְדִבְזַמן ְדֵיׁש ִיחוד ֶעְליֹון ַהְזַמן ְמֻסָגל ּ ּ ּ ּ ּ

ָרֵזי ַהתֹוָרה ְוָכַתב ָהַרב אלי ַהְקָדַמת ִסְפרֹו ְדַעל "ּּבְ ּע ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ּ
ט ִמְתַעֵטר  ְפׁשָ ִיְלמֹד ּבַ ָעה ַאַחת ָכל ַמה ׁשֶ ְסָתרֹות ֲאִפילו ׁשָ ְּיֵדי ִלמוד ַהּנִ ּ ּ ּ ּ ּּ ּּ
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אֹותֹו ַה ִּלמוד ּבְ ּ םָיּועְיּ הוא ֶרֶמז ְלָרֵזי .ן ׁשָ ּ ְוֶזהו תֹוִדיֵעִני אַֹרח ַחִיים ׁשֶ ּּ
ַּהתֹוָרה ְדַעל ְיֵדי  ל ֶזה ּ ַגן ֵעֶדן ׁשֶ ְצִחִיים ּבְ אֹור ַהַחִיים ַהּנִ ִּיְזֶכה ָלאֹור ּבְ ּ ּ

  .ַמְעָלה
לֹום ָעִגיב( ֵאר ַלַחי ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק ׁשָ ּּבְ ַנת ת, ּּ ן "רחִליוֹוְרנֹו ׁשְ ּם ִלְפָרט ָקָטן ַעל ְיֵדי ֵאִלָיהו ּבֶ ּ

  )ט"ֲאמֹוָזג ס

ֵסֶפר ַהזַֹהר    )כא יל ַעְצמֹו ִלְקֹרא ּבְ ְרּגִ ּיַ ְּנִתיב ַהתֹוָרה הוא ׁשֶ ּ ּ
ם ְלַבחוִרים, ַּהָקדֹוׁש ְּוטֹוב ומֹוִעיל הוא ּגַ ּ ּ  

ֵסֶפר ַהזֹ ַיְרִגיל ַעְצמֹו ִלְקֹרא ּבְ ְכַלל ְנִתיב ַהתֹוָרה הוא ׁשֶ ּּבִ ּ ּ ּ ַהר ּ
ְּוטֹוב ומֹוִעיל הוא ַגם ְלַבחוִרים, ַּהָקדֹוׁש ּ ּוִבְפָרט מוְסֵרי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש , ּּ ּ ּ ּ

ֶפׁש ִפיַע ְמאֹד ְלטֹוָבה ַעל ַהּנֶ ה ַמׁשְ ְלׁשֹוָנם ַהְקדֹוׁשָ ּׁשֶ ּ ָיָצא , ּ ְּוִכְמֻדָמִני ׁשֶ ּ
ֶאְפׁשָ ּבֹו ֲערוִכים ַרק מוְסֵרי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ֵּסֶפר ׁשֶ ּ ּ ָנֵקלּ , ר ַלֲהִביָנם ּבְ

ּוְכמֹו ֵכן ְמֻלָקִטים ֵהם ּבְ ָרֵאל"ּ ִּכי ָכל ִקְטֵעי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש , "חֹק ְלִיׂשְ ּ ּ ּ
ם ְקָטִעים מוָסִרִי ם ִהּנָ ר ׁשָ ֲּאׁשֶ   .םיּ

ִלמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש מֹוִעיל ְמאֹד ְלַקֵדׁש ֶאת ֶנֶפׁש  ְּוַכָידוַע ׁשֶ ּ ּּ ּ ּּ ּ
ִהְתַלֲהבותְוָלֵכן טֹוב , ָהָאָדם ָכל יֹום ּבְ ֶזה ַכָמה ַדִפים ּבְ ִיְקָרא ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּוְללֹא , ּ

ִיְפַעל ּבֹו ִלמוד ֶזה ְלָהִתיׁש ִיְצרֹו ָהַרע ָּסֵפק ׁשֶ ּ ִּכי ַגם ַהִגיְרָסא ְללֹא , ּ ּ ּ
ְסָפִרים  ָמה ְמאֹד ַכְמבָֹאר ּבַ ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש מֹוִעיָלה ִלׁשְ ֲּהָבָנה ּבְ ּּ ּ ּ

יםַּהְקדֹו ַוַדאי , ׁשִ ְלׁשֹונֹו וְמִביָנם ּבְ ר קֹוֵרא מוְסֵרי ַהזַֹהר ּבִ ֵכן ַכֲאׁשֶ ְּוָכל ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ
יֹוִעיל ְמאֹד   .ּׁשֶ

ְּסֻגָלה ְלִטְמטום ַהֵלב    )כב ּהוא ִמְלׁשֹון ֶהָאָרה " ֹזַהר" –ּּ ּ
ָמקֹום ָחׁשוך ְוכו ִאיר ּבְ ּמֵ ּׁשֶ ת לֹו ַלקֹוֵרא ַאף ', ְּ י ָמה ִאְכּפַ ּּכִ

ֵאינֹו  ֲּאִפלו ָהִכי הוא ְסֻגָלה, ֵמִביןׁשֶ ּּ ּ.  

ל ַהֵסֶפר  ה ְלׁשֹונֹו ׁשֶ ָעִרים"ְּוִהּנֵ ִּטְמטום ַהֵלב : )ִאְמֵרי קֶֹדׁש(" ֵמָאה ׁשְ ּ
ה ַהֵלב ֶאֶבן ֲעׂשֶ ּנַ ּהוא ׁשֶ ַיד ָהָאָדם, ֵּיׁש ְלֶזה ֵעָצה ַהְיעוָצה, ּ ִחיָרה ּבְ , ְוַהּבְ

י , ְּוִהיא ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהזַֹהר ִאיר " זַֹהר"ּכִ ּמֵ ּהוא ִמְלׁשֹון ֶהָאָרה ׁשֶ ּ
ָמקֹום ָחׁשוך ְוכו ּּבְ ֵאינֹו ֵמִבין', ְּ י ָמה ִאְכַפת לֹו ַלקֹוֵרא ַאף ׁשֶ ּּכִ ּ ,

ֲּאִפלו ָהִכי הוא  ּ   ".ְּסֻגָלה"ּ
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ִביל ַהתֹוָרה א, ְָנִתיב ִמְצוֹוֶתיך(ְּוָהַרב ִמָקאַמְרָנא  ִעְנַין )ִסיָמן לא' ּׁשְ ּ כֹוֵתב ּבְ
ּוד ַהזַֹהרַּמֲעַלת ִלמ ַע ַעְצמֹו ִלְלמֹד : ּ ָכל יֹום5ְּוָראוי ִלְקֹבּ ּ ַדִפים זַֹהר ּבְ ּ ,

ֶפׁש ְלָהִאיָרה וְלַזְכָכה ְּוהוא תֹוֶעֶלת ָגדֹול ְוִתקון ָגדֹול ַלּנֶ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּוְלַכלֹות קֹוִצים , ּ ּ
ם, ִּמדֹות ָרעֹות ְוַתֲאוֹות ָרעֹות ִּלְזכֹות ְלנַֹעם ַהׁשֵ י "ן ָהֲאִרְוֵכן ָנַתן ָמָר, ּ

יֹאַמר  ִּתקון ְלַבַעל ְתׁשוָבה ׁשֶ ּ ּ ּ ָכל יֹום5ּּ ִפין זַֹהר אֹו ִתקוִנים ּבְ ּ ּדַ ּּ ּ.  
ָרֵאל לוָגאִסי תשס, אֹור ִלְנִתיָבִתי( ר "ָּהַרב ַיֲעקֹב ִיׂשְ ה ָעׂשָ ׁשָ ִתיב ַהׁשִ ּה ַהּנָ   )ּ ְנִתיב ַהּמוָסר-ּ

  

א[  ֻחּקֹוַתי ְלַהּגָ ת ּבְ ָים ֶדֶרך ָפָרׁשַ ּּבְ ְ ֹּון ַהַצִדיק ְיִחיֵאל ִמיְכל ּ ּ
ִליָט ער ׁשְ   ]א"ִזיְלּבֶ

תֹוָרה ָהֶאָחד ִלּמוד ַוֲהָבַנת סֹודֹות ' ֵיׁש ב   )כג ִּמיֵני ִלּמוד ּבַ ּּ
ֻחקֹוַתי  ה ְוַעל ֹזאת ָאַמר ִאם ּבְ מוָסה ּבָ ַּהתֹוָרה ְוַהָחְכָמה ַהּכְ ּ ּּ

ֵּתְלכו ּ  

ן ָקְרּבַ ַּאֲהרֹן ַעל תֹוַרת כֲֹהִנים ְוֶזה ְל ּבְ ֵיׁש: ׁשֹונֹוּ ִּמיֵני ִלּמוד ' ב ּׁשֶ
מוָסה  תֹוָרה ָהֶאָחד ִלּמוד ַוֲהָבַנת סֹודֹות ַהתֹוָרה ְוַהָחְכָמה ַהּכְ ּּבַ ּ ּ ּ

ֻחקֹוַתי ֵתֵלכו ה ְוַעל זֹאת ָאַמר ִאם ּבְ ּּבָ ּ ּ ֶזה ַהִלמוד ֵמעֹוָלם ,ּ ּבְ ּ וְלִפי ׁשֶ ּּ ּ
ָכל ַמה ׁשֶ ג ַהסֹוף ְוַהַתְכִלית ּבֹו ׁשֶ ּלֹא ֻיׂשַ ּ ּּ ה ּ יג ָהָאָדם ִמֶזה ֲעַדִין ֵיׁש ּבָ ַּיׂשִ ּ ּ ּ

ה ָתִמיד ָהָאָדם הֹוֵלך ּבָ אֶֹפן ׁשֶ ּיֹוֵתר ְויֹוֵתר ּבְ ְ ג , ּ לֹא ֻיׂשַ ִּכי ָכל עֹוד ׁשֶ ּ ּּ
ִלמוד ֶזה ֵתֵלכו ְוָאְמרו  ַּתְכִלית ַהְתנוָעה לֹא ִנְפָסק ַהְתנוָעה וְלֶזה ָאַמר ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ

ָגהִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֲעֵמִל ה ַהַהׂשָ הוא טַֹרח ָגדֹול ְוָדָבר ְקׁשֵ ּים ְלִפי ׁשֶ ּ ּ ,
ֵטי ַהתֹוָרה וַבֲהָבַנת ַהִדיִנים ְוַהִמְצוֹות ַלֲעׂשֹוָתם ' ְוַהב ְפׁשָ ַּהִלמוד ּבִ ּּ ּ ּּ ּ

ֵלב  ִמיַרת ַהִדין ְוַהֲהָלָכה ּבַ הוא ׁשְ ִמיָרה ׁשֶ ְּכִתְקָנם וְלֶזה ַהִלמוד ָקָרא ׁשְ ּּ ּ ּ ּּ ּ
ה ֶזה ֵפרוׁשֹו ְכִפי ִגְרַסת ְּכֵדי ַלֲעׂשֹו לֹא ַעם ָהָאֶרץ ָחִסיד ִהּנֵ ּת אֹותֹו ׁשֶ ּ ּּ ּ

  .ם ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוָהְרֵא"ַרׁשִ

הוא אֹוֵמר ְוֶאת ִמְצֹוַתי  ֲּאָבל ְכִפי ִגְרַסת ְסָפֵרינו ְדָגִריס ְכׁשֶ ּּ ּּ ּ
יֶתם אֹוָתם ֲהֵרי ִמְצוֹו ְמרו ַוֲעׂשִ ִּתׁשְ ּת ָאמור ֵאין ָאנו ְצִריִכים ְלֶזהּ ֶּאָלא , ּ

ְצַטִוינו  ּנִ ִמיָרה ֵמֲעׂשֹות ַמה ׁשֶ ַנִים ַהׁשְ ַהִמְצוֹות ֶלֱהיֹוָתם ֶנֱחָלִקים ִלׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ְצַטִוינו ַלֲעׂשֹות ְוֵהם ִמְצוֹות  ּנִ ֶמה ׁשֶ ָיה ּבַ ִנית ָהֲעׂשִ לֹא ַלֲעׂשֹות ְוַהׁשֵ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ

ה וִמְצוֹות לֹא ַת ֲּעׂשֵ הּ הוא אֹוֵמר ְוֶאת ִמְצֹוַתי , ֲעׂשֶ ַּעל ֶזה ָאַמר ְכׁשֶ ּ
הוא לֹא  ִמְצוֹות ׁשֶ ִיְצָטֵרך לֹוַמר ּבְ יֶתם אֹוָתם ֲהֵרי ַמה ׁשֶ ְמרו ַוֲעׂשִ ִּתׁשְ ְּ ּ ּ ּ
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ה ָאמור ה ַוֲעׂשֵ ַּתֲעׂשֶ ִתְהיו , ּ ֻחקֹוַתי ֵתֵלכו ׁשֶ ְּוִאם ֵכן ָמה ֲאִני ְמַקֵים ִאם ּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ
ִעי ֵאין ֲּעֵמִלים ּבְ ּון ַהתֹוָרה ְוָקָרא ְלִעיון ַהתֹוָרה ֲהִליָכה ְכִפי ֶזה ְלִפי ׁשֶ ּ ּּ ּּ

ֱהיֹות  ה הוא ַהַתְכִלית ְוִאם ֵכן ּבֶ ִלמוד ַהִלמוד ֶאָלא ַהַמֲעׂשֶ ַּהַתְכִלית ּבְ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּּ ּ
יג ַתְכִלית חוָצה לֹו ְוהוא  תֹוָרה הוא הֹוֵלך ְלַהׂשִ ָּהָאָדם לֹוֵמד ְוָעֵמל ּבַ ּ ּּ ּּ ְ

ה ַעד ָכאן ְלׁשֹונֹוַה ַּמֲעׂשֶ ֵני ֳאָפִנים ְלָפֵרׁש ַּהְמבָֹאר ִמְדָבָריו . ּ ֵיׁש ׁשְ ּדְ
ֲעַמל ַהתֹוָרה ֲחָדא ִלּמוד ַוֲהָבַנת סֹודֹות  ְּלׁשֹון ֲהִליָכה ָהָאמור ּבַ ּ ּ

ה מוָסה ּבָ ַּהתֹוָרה ְוַהָחְכָמה ַהּכְ ּ ַתְכִליתֹו , ּ ה ֲעַמל ָהִעיון ׁשֶ ְּועֹוד ֵיׁש ּבָ ּ ּּ
יג ַהַתְכִלית ַּהַמ תֹוָרה הוא הֹוֵלך ְלַהׂשִ לֹוֵמד ְוָעֵמל ּבַ ה ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ ֲּעׂשֶ ּּ ְ ּ ּ

ה הוא ַהַמֲעׂשֶ ּׁשֶ   )טז(. ּ

ְלׁשֹון    )כד ְסָתר ִנְקָרא ּבִ ִּלּמוד ַהּנִ ְרֵדס" ִּטּיול"ּ ּפַ   ּּבַ

י ִיְצָחק ַאַחד ֵנְטּהו ַּהָגאֹון ַרּבִ ּר ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ָאַמר ִלי ּבְ
ְלׁשֹון ַּהׂשִ ְגֶלה ִנְקָרא ּבִ ִלמוד ַהּנִ ּיִחים ׁשֶ ּ ְסָתר " ֲהִליָכה"ּ ְּוִאלו ִלּמוד ַהּנִ ּ ּ ּ

ְלׁשֹון  ִּטיול"ִנְקָרא ּבִ ס " ּ ַפְרּדֵ ֵּמִהְלכֹות ְיסֹוֵדי ַהתֹוָרה ֲהָלָכה ' ּם ֶפֶרק ד"ַּעֵין ַרְמּבָ(ּּבַ

  .)ג"י

ָר   )כה ְרֵדס ַהְינו ִסְתֵרי ת: א"ַהּגְ ּפַ ִּטּיול ּבַ ּ   ֹוָרהּּ

ְרָמ ּומוָבא ּבָ ָאר )'ו ְסִעיף א"ִסיָמן רמ(ּא יֹוֶרה ֵדָעה "ּ ִלמוד ׁשְ ּ ׁשֶ ּ ּ
ַפְרֵדס ַרק  ַפְרֵדס ְוֵאין ְלָאָדם ְלַטֵיל ּבַ ְקָרא ִטיול ּבַ ַּהָחְכמֹות הוא ַהּנִ ּּ ּּ ּּ ּ

ר ְוַיִין ְוהוא ֵליַדע ִאסור ְוֶהֵתר ְוִדיֵני ָבׂשָ ִמֵלא ְכֵרסֹו ּבְ ְּלַאַחר ׁשֶ ּ ּּ ּּ , ּ ַהִמְצוֹותּ
ּוְבֵבאור ַהְגָר ּ ם ְסִעיף ָקָטן י"ּ ָח"א ׁשָ ָלׁשֹון ָחִריף ַעל ָהְרָמַלח ׁשֶ א "ק ּבְ

ּוְמָפֵרׁש ַהְגָרם "ְוָהַרְמּבָ ס ַהְינו ִסְתֵרי תֹוָרה"ּ ַפְרּדֵ יול ּבַ ּטִ ּא ׁשֶ ּ ּּ ּ.  

ֲהִליָכה ִהיא ֶאל ָמקֹום ְמֻסָים ְוָצִריך הוא ְלַהִגיַע יר ׁשֶ ְּוִהְסּבִ ּ ְ  ֶאל ּ
ַּמְטַרת ֲהִליָכתֹו ְוֵכן יֹוֵדַע הוא ְלַהֲעִריך ִאם הוא ִמְתַקֵדם ֶאל ַהַיַעד  ּ ּ ְּ ּ

ְּוַכָמה ְמַהֵלך ַדְרכֹו ּּ ְ הוא , ּ ְגֶלה הוא ְלַהִגיַע ֶאל ַהַתְכִלית ׁשֶ ֵּכן ִלמוד ַהּנִ ּ ּּ ּ ּ ּ
א ְדִהְלָכָתא ְויֹוֵדַע הוא ְלַהֲעִריך ַמְעָתָתא ַאִליּבָ ְַאסֹוֵקי ׁשְ ּ ּ ּ ּ ַמֲהַלך ִעיונֹו ּּ ּ ְ

ַדְרכֹו ֶאל ַהַמָטָרה ְּוַתְלמודֹו ֵהיָכן הוא עֹוֵמד ּבְ ּ ּ ּ ֵאין ֵכן ִטיול , ּ ַּמה ׁשֶ ּ ּ ּ
ֵּמֶעֶצם ִטיבֹו ֵאינֹו חֹוֵתר ְלַהִגיַע ְלׁשום ָמקֹום ֶאָלא ָיכֹול הוא ְלַטֵיל  ּ ּּ ּ

יָחתֹו ֲאָבל ַעל. ְַלֲהָנָאתֹו ָהלֹוך ָוׁשֹוב ֵחן ׂשִ ַעל הוא ְוהֹוִסיף ּבְ ּ ָכל ַצַעד ְוׁשַ ּ
ֵאינֹו , ּׁשֹוֵאף ֲאִויר ַצח ַהְמַחֶיה ַנְפׁשֹו ן הוא ִלּמוד ִסְתֵרי תֹוָרה ׁשֶ ּּכֵ ּ ּ

ָרצֹוא  עֶֹמק ִעיונֹו ּבְ ר ַיֲעסֹק ּבְ ּחֹוֵתר ְלַהִגיַע ְלַתְכִלית ְמֻסָים ְוֶאְפׁשָ ּ ּ ּ
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ָמתֹו ֲאִויר ַצח ַהְמַט ֵּהר וְמרֹוֵמם ְוׁשֹוב ֲאָבל ׁשֹוֵאף ֶאל עֶֹמק ִנׁשְ
  .ּ ְוִדְבֵרי ִפי ָחָכם ֵחןֶאת ַנְפׁשֹו

ָים ֶדֶרך( ְּבְ ּ(  

לֹא ֵמִבין    )כו י ׁשֶ ֲאִמיַרת ִקְטֵעי ֹזַהר ַאף ַעל ּפִ ֵּיׁש ַמֲעָלה ּבַ
קֹוֵרא ַּמה ׁשֶ ּ  

ֵאין ִלְטעֹן  ָפׁשוט ַהָדָבר ׁשֶ ֶזה ַנְקִדים ְונֹאַמר ׁשֶ ְהיֹוִתי ּבְ ה ּבִ ְּוִהּנֵ ּּ ּ
ִּדְלִעְנָין ִלמו ִתקון(ּד ַהזַֹהר ּ ְמָצא ּבְ ַּהּנִ ִסְתֵרי ) ּ לֹא ֵמִבין ְכָלל ּבְ ָּכל ִמי ׁשֶ ּּ

ְקִריָאתֹו ּתֹוָרה ִלְכאֹוָרה ֵאין לֹו תֹוֶעֶלת ּבִ ִיְלְמדו , ּ ּוִמְסָתָמא ֲהֵרי ָעִדיף ׁשֶ ּּ ּ
ֵהם ְמִביִנים ְוכו ָּדָבר ׁשֶ ִּכי ְכָבר ִגלו ָלנו ַרּבֹוֵתינו ַמָמׁש ִאיְפ', ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ ֶזהּ , ָכא ּבְ
ַתב ָהַרב ִחיָד ּכָ ם(א ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלֶהְדָיא "ּוְכמֹו ׁשֶ ֶזה ַהָלׁשֹון ) ׁשָ ּּבְ

ְכָלל ַעל ִפי ַהּסֹוד" נוי וְמׁשֻ ְּוַהִתקון ַהָלז ּבָ ּ ּ ּ ּּ ּרוַח ִיְזְרעו, ּ י , ּ י ַהַגם ּכִ ּּכִ
ל ָמקֹום ִחיוָבא ָרְמָיא ֲע ּלֹא ֵיְדעו ָרֵזי ַהתֹוָרה ִמּכָ ּ ַלְייהֹו ִלְלמֹד ּּ

ָרֵאל ל ִיׂשְ ְכַלל ּכָ ֶדר ַהָלז ּבִ   .ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו ,"ַּהּסֵ

ְּוׁשוב ְידוִעים ֵהם ִדְבֵרי ַהִחיָד ּ ִסְפרֹו "ּ ָכַתב ּבְ ּא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַמה ׁשֶ ּ
ע  ֶאְצּבַ ל " ְוֶזה ְלׁשֹונֹו )אֹות מד(מֹוֶרה ּבְ ִּלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ְמרֹוָמם ַעל ּכָ ּ

ַגם לֹא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ׁשַ ִּלּמוד ּבְ ְקִריָאתֹו הוא , ּ ִיְטֶעה ּבִ ְּוַאף ׁשֶ ּ
ָמה ְוכו ׁשָ ִּתקון ָגדֹול ַלּנְ ּ ּּ ם' ּ ם ַהְגדֹוִלים . ַּעֵין ׁשָ ִסְפרֹו ׁשֵ ְֵעֶרך ֵסֶפר (ְּוֵכן ּבְ

ִהיר ֶזה)ַהּבָ   .ְ ֶהֱאִריך ּבְ

ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְל   )כז טור ְלִמי ׁשֶ ֵאין ַטֲעָנה זֹו , ֹמדֵּאין ָמקֹום ּפָ
ּיֹוֵדַע מֹו ׁשֶ י ָיכֹול הוא ִלְלֹמד ּכְ ּּפֹוַטְרתֹו ְליֹום ַהִדין ּכִ ּ ּ  

ֶפר ֶפֶלא יֹוֵעץ  ּסֵ ַגם ּבַ ּוָמָצאִתי ׁשֶ ּ יבות ) ְֵעֶרך זַֹהר(ּ ֲחׁשִ ַתב ּבַ ּּכָ
קֹוֵרא  ֶ ֵאינֹו ֵמִבין ֶאת ַמה ּשׁ ל ִלּמוד ַהזַֹהר ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ָּהִעְנָין ׁשֶ ּ ּ ּ

ֶפׁש", ֶזה ְלׁשֹונֹוְו ׁש ַהּנֶ ָגב ְמאֹד ְלַטֵהר וְלַקּדֵ ִּלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ִנׁשְ ּּ ּ ,
ה הוא  ִגיאֹות ַהְרּבֵ ַּוֲאִפלו ִאי לֹא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוׁשֹוֶגה ּבֹו ׁשְ ּ ּ

רוך הוא  ָּחׁשוב ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ְּ יִרים(ְּכִדְכִתיב ּ יר ַהׁשִ י  ְוִדְגלֹו ָעַל)ד, א ּׁשִ
ָּהא ְלָמה ַהָדָבר דֹוֶמה', ַּאֲהָבה ְוכו ֵאינֹו יֹוֵדַע ָדָבר , ּ ְּלִתינֹוק ָקָטן ׁשֶ

ָפה ַלֲעֵגי ׂשָ ל ֵתבֹות ּבְ ר ֲחָצִיין ׁשֶ ּוְמַדּבֵ ְמחו , ּ ְּוָאִביו ְוִאמֹו ִיְצֲחקו לֹו ִיׂשְ ּ ּ
ָהִאיׁש ַה, ְלקֹולֹו ַמח ְכׁשֶ ַחק ְוִיׂשְ ַמִים ִיׂשְ ׁשָ ב ּבַ ָּכך יֹוׁשֵ ּ ְרֵאִלי ֵיׁש לֹו ְּ ִּיׂשְ
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ֶגת תֹוָרה ְורֹוֶצה ִלְלמֹד ַאך ֵאין ַדְעתֹו ַמׂשֶ ה ּבַ ִּחּבָ ּ ּּ אֹו ֵאין לֹו ִמי , ְ
ְיַלְמֶדּנו ּׁשֶ ּ יֹוֵדַע, ּ ְּולֹוֵמד ַכָמה ׁשֶ ּ ה ַנַחת רוַח ְליֹוְצרֹו וָבא , ּ ַוַדאי עֹוׂשֶ ּּבְ ּ ּ

ָכרֹו  ׂשְ י ֵכן ֵאין ָמקֹום ָפטור ְלִמיּבִ ה ּכִ ִּהּנֵ ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְלמֹדּ ֵאין ,  ׁשֶ
יֹוֵדַע מֹו ׁשֶ י ָיכֹול הוא ִלְלמֹד ּכְ ין ּכִ ַּטֲעָנה זֹו פֹוַטְרתֹו ְליֹום ַהּדִ ּ ּ  ַעד .ּ

ם ָּכאן ֹּתֶכן ְדָבָריו ַעֵין ׁשָ ּ ּ.  

ב ַהָים  ֵאלֹות וְתׁשובֹות ַוָיׁשָ ׁשְ ּעֹוד ָרִאיִתי ּבִ ּ ּ  )ב"ִסיָמן י' ֵחֶלק ב(ּ
ִהְזִכיר ֶאת ַמ י ַיֲעקֹב ֶצַמח ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּׁשֶ ָכַתב מֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ּה ׁשֶ ּ ּ

ְפָרט בועֹות ּבִ ִעְנַין ַחג ַהׁשָ ּּבְ ם ֶאת ֵסֶדר ַהִלמוד ָכַתב , ּ ִהְזִכיר ׁשָ ְּלַאַחר ׁשֶ ּ ּּ ּ
ֶזה ַהָלׁשֹון ָלא " ּּבְ ֵסֶפר ַהזַֹהר ַאף ַעל ַגב ּדְ ך ָצִריך ִלְקרֹות ּבְ ְּוַאַחר ּכָ ּ ְ ְ

י ִתקון ָגדֹול ְוָעצום ְמאֹד ְלַמְטרֹוִניָתא ,  ַמאי ָקָאַמרָיַדע ּּכִ ּ ּּ ּ
ה ְטָעִמים ּמָ ּנֹוָדע ִמּכַ ָמתֹו ּכַ   .ּ ַעד ָכאן ְלׁשֹונֹו.ּוְלִנׁשְ

ֵסֶפר ִכֵסא ֶמֶלך ַעל ַהִתקוִנים  ְּוֵכן ָכַתב ּבַ ּ ּ ּּ ְ ּ ִּתקון מ(ּ ּ ְוֶזה ) 'ג אֹות ס"ּ
י ִלּמוד ַהזַֹהר ּבְ"ְלׁשֹונֹו  ּּכִ ָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹותּ ֵכן ִגיְרָסא ּבְ ּ ְוָכל ׁשֶ

ה ּבֹו ִתקון ְלַמְעָלה  ִּאם ִיְזֶכה ִלְלמֹד וְלָהִבין ֵפרוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד ַיֲעׂשֶ ּ ּּ ּּ ּ
ָנה ְתִמיָמה ט ׁשָ ה ִלּמוד ַהְפׁשָ לֹא ַיֲעׂשֶ ָעה ַאַחת ׁשֶ ׁשָ ּּבְ ּּ ּ ַעד ָכאן ּ

דֹון . ְלׁשֹונֹו ּנִ ְּוׁשוב מוָכח ּבַ ּ בועֹות ּ ֵליל ׁשָ ַוַדאי ָראוי ָלנו ִלְלמֹד ּבְ ִּדיָדן ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ
ים ִתקון ַהְמֻתָקן ָלנו ִמִפי ַרּבֹוֵתינו ַהְקדֹוׁשִ ּּבַ ּ ּ ּּ ּ ּ ָיְסדו , ּ ְּוָחִליָלה ָלנו לֹוַמר ׁשֶ ּּ

ֵאיָנם יֹוְדִעים ֵאיך ִלְלמֹד ִתים ְוַעֵמי ֲאָרצֹות ׁשֶ ֲעֵלי ּבָ ְאֹותֹו ֲעבור ּבַ ּ ּ ִּכי , ּ
יֹוֵתר ִלְבֵני תֹוָרה וִבְמֻיָחד ָרִאינ ְמֻיָחד וְמֻסָגל ּבְ ּו ַמָמׁש ַהֵהֶפך ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ְּ

ְסָתר תֹוַרת ַהּנִ ַּלְמִביִנים ּבְ ִלימו ֶאת ַהִתקון ָהָראוי ְלאֹותֹו . ּ ּוְבָכך ַיׁשְ ּ ּ ּּ ּ ְ

ִדְבֵרי ַהזַֹהר ֵאין . ַלְיָלה ֵאינֹו ֵמִבין ּבְ ְּוֵאין ִלְטעֹן ְולֹוַמר ִמֵכיָון ׁשֶ ּּבֹו ׁשום ּ
נו ֲאִמיָרתֹו ְוֶזה ֵאינֹו ִכְדֵפַרׁשְ ּתֹוֶעֶלת ּבַ ּ ֵליל . ּ ה ִלמוד ַהִתקון ּבְ ְּוִהּנֵ ּּ ּ ּ

ּבִ ַהְרֵרי קֶֹדׁש ְוִנְתַיֵסד ַעל ַאְדֵני ָפז ַעל ִפי ָהַרׁשְ בועֹות ְיסוָדתֹו ּבְ ּׁשָ ּ ּ ּ י "ּ
ֵהם ָיְסדו ְוִתְק, י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ְוָהֲאִר ְּוֵכיָון ׁשֶ ֵהם ּ ּנו ִמְנָהג ֶזה ַוַדאי ׁשֶ ּ

עו ֶאת ַהִלמוד ָהָראוי ְוַהְמֻסָגל ְלאֹותֹו ַלְיָלה ִּיְקְבּ ּּ ּ ְּוָלֵכן לֹא נוַכל ִלְבנֹות , ּּ
מֹות ְלַעְצֵמנו ְוכו ּּבָ ּ'.  

ִנים ֲחִביִבים ( אי תשס"ּ ַדף תכ–ּבָ ּה ָהַרב ֵאִלָיהו ַהֵלִוי ַיּנַ ּ   )ּד ֵליְקווד"ּ
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  –א לֶּפֶרק  –

ַּהַצִדיק ַהָקדֹוׁש ּ י  ּ ֵּאִלָיהו אן ַמַסִליַרּבִ י ַמִנּ
  ֵּזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה

הו   )א ת ֵאִלּיָ ְרַכּ ַלִים ו "תשכּּבִ אֹון ַהָקדֹוׁש ב ַרָה ְל-ְּירוׁשָ ַּהּגָ
ִּני ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמןּ ֵאִלּיָהו ַמאןַמַסִלי ּ  

ִגיַה ְנ ָמה ֵמַהּמַ ַּהְקּדָ   ּו"רּ

ה ַהכֹל  ָחְכָמה ְוָעׂשָ ח ַהּבֹוֵרא ְוִיְתָפַאר ַהיֹוֵצר ֵיׁש ֵמַאִין ּבְ ַתּבַ ִּיׁשְ ּ ּ ּ
ְבָרִאים  נו ִמָכל ָהַעִמים ִלְהיֹות ְתרוַמת וְסֻגַלת ַהּנִ ְתבוָנה וָבַחר ּבָ ּּבִ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ

ְּוִהְנִחיָלנו ֶחְמָדה ְגנוָזה ִויָקָרה ּּ  אֹוָרה זֹו ָּחְכָמה ְמֹפָאָרה ַלְיהוִדים ָהְיָתה, ּ
ְמָרה ּתֹוָרה ְלָעְבָדה וְלׁשָ ּ ּ ּ.  

ָרָאנו ִלְכבֹודֹו ְוִהְבִדיָלנו ִמן ַהתֹוִעים ְוָנַתן ָלנו  ּבְ רוך ֱאלֵֹהינו ׁשֶ ּּבָ ּ ּ ּ ּּ ּ ְ

תֹוָרתֹו  נו ּבְ תֹוֵכנו ָהַרֲחָמן הוא ִיְפַתח ִלּבֵ ּתֹוַרת ֱאֶמת ְוַחֵיי עֹוָלם ָנַטע ּבְ ּ ּּ ּּ
  .ָּאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון

ם ָכל ַתְגמולֹוִהי ָעַליָמ יב ַלַהׁשֵ ּה ָאׁשִ ּ ּ ִפי וְבתֹוך , ּ ם ְמאֹד ּבְ ְאֹוֶדה ַהׁשֵ ּ ּ
ֶהֱחָינו ְוִקְיָמנו ְוִהִגיָענו ַלְזַמן ַהֶזה ים ֲאַהְלֶלּנו ַעל ׁשֶ ַּרּבִ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ.  

ל  ָרֵאל אֹוִדיַע ֶנֱאָמָנה ַעל אֹודֹות ַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ַהֶזה ׁשֶ ֶקֶרב ִיׂשְ ּּבְ ּ ּ
ל ָהֱאלֹוַה ְכבֹוד מֹוֵרי א ַהְמֻקּבָ נו ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ ינו ַוֲעֶטֶרת רֹאׁשֵ ּנו ְוַרּבֵ ּ ּ ּ ּּ

י  י ֵאִלָיהו ָסֵליַמאן ַמָחָכּמֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ּם ַרּבִ ִּזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ִני ּ
ְכַתב  א ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ִכי ָהָיה ָגנוז ְוָצפון ּבִ ַּהּבָ ּ ּ ּ ָּיד ֵאֶצל ַהָגאֹון ּ

ל ָהֱאלִֹהי  ּמֹוֵפת דֹוֵרנו ָמָרן ַהְמֻקּבָ יּ ּ ֵזֶכר ַצִדיק ּיֹוֵסף ַחִיים ָחָכם ַרּבִ
י ְּוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְוֵחֶלק ִמֶמּנו ֵאֶצל ָהַרב ַהָגאֹון ָחָכם ַרּבִ ּ עֹוַבְדָיה ָהָדאָיה  ּ

ִליָט ָרֵאל ֲאׁשֶ"ׁשְ ית ְלִיׂשְ נות ָהָראׁשִ טובֹו ִלְמסֹר ּא ֲחֵבר ָהַרּבָ ּר הֹוִאיל ּבְ
ָעה ַאַחת  ְכֵדי ְלהֹוִציאֹו ָלאֹור ְועֹוֵדד ְוֵזֵרז אֹוָתנו ְלהֹוִציאֹו ׁשָ ָּלנו אֹותֹו ּבִ ּ
ֵיָהנו ֵמאֹורֹו וְכָבר הֹוִציא ָלאֹור  ים ׁשֶ ְכֵדי ְלָהִביא תֹוֶעֶלת ָלַרּבִ ּקֶֹדם ּבִ ּ ּ ּ
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ים ַעל ַהְקָדַמ ְפָרט ַהִחדוׁשִ ֵּחֶלק ֵמֶהם ּבִ ִסְפרֹו ֵדָעה ּּ ָהר ּבְ ּת ְרחֹובֹות ַהּנָ
ְלִוים ִעם  ֵכל ַהּנִ ִכיל ַעְבִדי ֵסֶפרְּוַהׂשְ ֵאלֹות וְתׁשובֹות ַיׂשְ ּׁשְ ּ ּ ם ,ּ ֵלם ַהׁשֵ ּ ְיׁשַ ּ

ֵלָמה ָאֵמןֹוָּפֳעל ֻכְרתֹו ׁשְ ּ וְתִהי ַמׂשְ ּ ְרִתים ַיַחד ְוָהיו ְלַאַחד . ּ ְּוֵצַרְפִתים ְוִחּבַ ּ ּ
ֵנ ְּוִחַלְקִתים ִלׁשְ ְהוא סֹוֵבב ְוהֹוֵלך ְלָבֵאר ֵסֶפר עֹוַלת ' ֵחֶלק א, ִקיםי ֲחָלּ ּ

ַער ַהַכָונֹות ְוִיחוד ַהֶמְרָכָבה ְוֵחֶלק ֵמַהִסדור ָּתִמיד ְוׁשַ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ סֹוֵבב ' ְוֵחֶלק ב, ּ
ְּוהֹוֵלך ַעל ִתקון ֲחצֹות  ּ ּ ָהר ְוַהִסדור ּוְנַהר ְ לֹום ְוַהְקָדַמת ְרחֹובֹות ַהּנָ ּׁשָ ּ ּּ

ַע ִמָטה ְוכוּר ַהִמְצוֹות ְוֵסֶדר ַמֲעָרכֹוְוׁשַ ל ׁשְ ּת וְפָסק ׁשֶ ּּ'.  

ה  יר ַעל ֵעֶרך ַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ַהֶזה ַכָמה תֹוַעְלתֹו ַרּבָ ּוְמֻיָתר ְלַהְסּבִ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ְ ּ
ָלה ְוָהָיה ִנְתָקל  קֶֹדׁש ְלֵסֶדר ַהַקּבָ ְכָנס ּבַ ּנִ פֹוֵתַח ֵעיַנִים ְלָכל ֶאָחד ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ

ַכָמה ֻק יֹותּּבְ ֵנהו וְכבֹוד ָמָר ׁשְ ַּוֲהָויֹות ִמֶפֶרק ֶאָחד ַעל ִמׁשְ ּ ר "ּ ן ַהְמַחּבֵ
א ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ָסַלל ָלנו ֶדֶרך ַקָלה  ִּזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ְ ּ ּּ ּ

ָרה ְלָהִבין ֹעֶמק ָהִעְנָיִנים ַעל ּבוְרָים וִמֶזה ִנְרֶאה ַכָמה כֹחֹו ִּויׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ָגדֹול ּ
ל  ְכֵדי ַלֲעמֹד ַעל ִמדֹוָתן ׁשֶ ית ְזַמּנֹו ָיִמים ְוֵלילֹות ּבִ ִקיַע ַמְרּבִ ְּוַכָמה ִהׁשְ ּ

יֵדי ְּדָבִרים  ר אֹוָתם ְוָנְפלו ּבִ ִחּבֵ ים ְסָפִרים ׁשֶ ִ ּשׁ ִ ְּוֶזה ֵחֶלק ֶאָחד ִמּשׁ
ַלִים ָהַעִתיָקה ירוׁשָ ָּהאֹוֵיב ּבִ ם ִיְתּבָּ ַהׁשֵ ּ ְוֶזה ֶחְלֵקנו ׁשֶ ַּרך ִזָכנו ְלהֹוִציא ּ ּ ְ

ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל  ֵאִרית ַהְפֵליָטה ְוָידוַע ַמה ׁשֶ ָּלאֹור ׁשְ ּ ּּ ּ
ה ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד ֶזה ָהִראׁשֹון ְוַאֲחָריו ִמְתַעְתִדים עֹוד ב לׁשָ ּׁשְ ּ '

ַנִים ִני ַמֲעָרכֹות ְוַה, ְּסָפִרים טֹוִבים ַהׁשְ י ֵפרוׁש ַעל ֵעץ ַחִיים ַּהׁשֵ ִליׁשִ ּׁשְ ּ ּ ּ
ָכל ֶאָחד ִיֵתן ָידֹו ְוָיִביאו  ָעִרים ְואֹוְצרֹות ַחִיים ְוָאנו ִתְקָוה ׁשֶ ּוְמבֹוא ׁשְ ּ ּּ ּּ ּ
ׁש  ְכֵדי ְלַהֲעלֹוָתם ַעל ַמְכֵבּ ם ַהטֹוָבה ֲעֵליֶהם ּבִ ָיָדם ְכַיד ַהׁשֵ ים ּבְ ָּהֲאָנׁשִ ּ ּ

ָעה ַאַחת קֹ ַּהְדפוס ְוָיָפה ׁשָ ַוַדאי ְמָקֵרב ַהְגֻאָלהּ ֶּדם ְוֶזה ּבְ ּ ּ.  

ָלה  ָרֵאל ִלְלמֹד ָחְכַמת ַהַקּבָ ל ֶאָחד ִמִיׂשְ ֶלת ַעל ּכָ ְּוחֹוָבה ֻמּטֶ ּ
ט ַהתֹוָרה ְולֹא ָיכֹול ִלְפטֹר  ֶלת ָעָליו ִלְלמֹד ְפׁשַ חֹוָבה ֻמּטֶ מֹו ׁשֶ ּּכְ ּ

ט ְלַבד ִלּמוד ַהְפׁשָ ֶּאת ַעְצמֹו ּבְ ָכַתב ָהַרּ ּ ְכמֹו ׁשֶ ִתקון לּ ּב ִכֵסא ֶמֶלך ּבְ ּ ְּ ּ '
ְּוֶזה ְלׁשֹונֹו ְנִתיב ִתְנָיָנא ֶזה ַהַמֲאָמר ֵהִביאֹו מֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל  ּ ּ ּ

ַהְקָדָמתֹו ְלֵעץ ַחִיים ְלהֹוִדיַע ַכָמה גֶֹדל  ִּזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ּ ּ ּ ַּהִחיוב ַעל ּ ּ
ם ֵ ָלה ִל,ַּהלֹוְמִדים ַהֲחֵרִדים ִלְדַבר ַהּשׁ ה ָגדֹול ,ְלמֹד ַקּבָ ּמָ ם ּכַ ּ ְוָעְנׁשָ

ָלה ַמה ,ִאם ֵאיָנם לֹוְמִדים ִלּמוד ַהַקּבָ ָעה ֶאָחד ּבְ ׁשָ ה ּבְ י ַיֲעׂשֶ ּ ּכִ ּ
ֵטי ַהתֹוָרה ְפׁשָ ִלּמוד חֶֹדׁש ָיִמים ּבִ ה ּבְ לֹא ַיֲעׂשֶ ֶ ּּשׁ ּ ּ וְמפָֹרׁש ָכל ֶזה ּ ּ

ֵסֶפר ַהזַֹהר  י ָגדֹול ּכָֹחה ְלָקֵרב ַהּּבְ ּּכִ ְּגֻאָלה ְוִאם לֹא ִיְלְמדו ַווי לֹון ּ ּ ּ
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ָגְרִמין ֲעִניוָתא ּּדְ ֵאין ַמְקִפיִדים ִאם ּ יִרים ֵיׁש ׁשֶ לֹא תֹאַמר ַכָמה ֲעׁשִ ּ ׁשֶ ּּ ּ ּ
ימו ָזָהב ִכְסָלם  ִיְסמֹכו ְוָיׂשִ יַח אֹו ָלאו ִכי ֵיׁש ָלֶהם ַעל ַמה ׁשֶ ָּיבֹוא ָמׁשִ ּ ּּ ּ ּ

ְּלֶזה ָאַמר ְדָגְרִמין ֲעִניוָתא  ּ תֹוְקקו ְולֹא ִיְמְצאוהוּ ִּיׁשְ ּ ּ ּ.  

ִּתקון מּבְְוָכַתב עֹוד  ֵרי ְוָלא יֹוִליף : ְוֶזה ְלׁשֹונֹוג "ּ ָּטב ֵליה ְדָלא ִיְתּבְ ּ
ַּהִהיא אֹוַרְיָתא ְדִבְכָתב ְוִדְבַעל ֶפה  ִאם ָהָיה ַעם ָהָאֶרץ יֹוֵתר טֹוב לֹו ּ

ָלה י ֵאינֹו פֹוֵגם ִאם ֵאינֹו לֹוֵמד ַקּבָ ַפְרֵדס קֶֹדם ּ ִכי ּּכִ ֵּאין ְלַטֵיל ּבַ ּ ּ
ר ְוַיִין  ׂשָ ְיַמֵלא ְכֵרסֹו ּבָ ּׁשֶ ּ ר ּ ׂשָ ְכָתב ּבָ ּבִ אֹוִליף תֹוָרה ׁשֶ ֲּאָבל ַמאן ּדְ

ך ָגדֹול  ל ּכָ ַעל ֶפה ָעְנׁשֹו ּכָ ּבְ ָתה ַיִין תֹוָרה ׁשֶ ל תֹוָרה ְוׁשָ ַּלְחָמה ׁשֶ ְ ּ ּ ּ ּ
ה פֹוֵגם  ַרּבָ ָלה ְוַאּדְ ָלא יֹוִליף ִּאם לֹא ִיְלמֹד ַקּבָ ִלּמודֹו ְוָטב ֵליה ּדְ ּּבְ ּ

יר  ְגּבִ ּמַ ִלים ׁשֶ ִביַרת ַהּכֵ י ַאְחַזר ָעְלָמא ְלסֹוד ׁשְ ַּהְקִלפֹותָּלה ּכִ ּ 
ְּוָגִרים ֲעִניוָתא ְוֶזה ָגַרם ַהָגלות ּּ ּ ְיַלְמֶדּנו . ּ ָיכֹול ִלְקנֹות לֹו ַרב ׁשֶ ּוִמי ׁשֶ ּּ ּ ּ

ָלה ר,ַקּבָ ְ אֹו ִמתֹוך ְס, אֹו ְמַחּבֵ ל,ָפִריםּ ּ וִמְתַרׁשֵ ּ גֹוֵרם אֶֹרך ָגלוָתא,ּ ּ ְּ.  

ּבִ ּוְבֵפרוׁש ָאַמר ֵאִלָיהו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלַרׁשְ ּ לֹום "ּּ ָ י ָעָליו ַהּשׁ
ָדָרא  ד ִאְתַגְלָיא ּבְ ְבַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ִיְתָפְרקון ִמן ָגלוָתא ּכַ ּּדִ ּּ ּ ּ ּ

סֹוף יֹוַמָייא וֵביה ִיְפקו ְתָרָאה ּבְ ּּבַ ּּ ּ ּן ִמן ָגלוָתאּ ָכַתב ,ּ ּ וִמגֶֹדל ָהעֶֹנׁש ׁשֶ ּ ּ
ֵרי ְוָלא יֹוִליף"ַרֲחָמָנא ִליְצַלן  ַּווי ֵליה ָטב ֵליה ְדָלא ִיְתּבְ ּ ּ ִמֶמּנו ִיָוַדע ,"ּ ּ ּ

ָלה לֹוֵמד ַקּבָ ָכר ְלִמי ׁשֶ ּגֶֹדל ַהִחיוב ְוגֶֹדל ַהׂשָ ּּ ּ ִגיְרָסא  ,ּ י ִלּמוד ַהזַֹהר ּבְ ּּכִ ּ
ָעְלָמא ּבֹוֶנה  ה ִלְלמֹד וְלָהִבין ֵפרוׁש ּבְ ן ִאם ִיְזֶכּ ּכֵ ּעֹוָלמֹות ְוָכל ׁשֶ ּּ

ה ּבֹו ִת ָעה ַאַּמֲאָמר ֶאָחד ַיֲעׂשֶ ׁשָ ּקון ְלַמְעָלה ּבְ ה ַחתּ לֹא ַיֲעׂשֶ ֶ ּ ַמה ּשׁ
ָנה ְתִמיָמה ט ׁשָ ִלּמוד ַהְפׁשָ ּּבְ ּּ .  

לום  )ב ָנה ֵאינֹו ּכְ ל ַהׁשָ ֶּאָלא ַוַדאי ִלּמודֹו ּכָ ּּ ּ ְמַעְטרֹו ִאם ֵאינֹו, ּּ
ָלם ֶנֶגד ּכֻ קול הוא ּכְ י ׁשָ ָלה ּכִ ִלּמוד ַהַקּבָ יֹום ֶאָחד ּבְ ּּבְ ּּ ּ ּ  

ים ִמִפי ְגבורֹות ַהָקדֹוׁש  ְרָאיֹות ְלֶזה ַהְמפָֹרׁשִ ְּוֵאין צֶֹרך ְלַהֲאִריך ּבִ ּ ּּ ְ ְ

ֶאְצ"ֶעְליֹון ָהֲאִר א ַגם ַמֲאָמר ֶזה מֹוֶרה ּבְ ּי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ע ָכל ּ ּּבַ
א ַלְמַדְקֵדק ּבֹו ִכי ִקֵים ָלן תֹוָרה  ִּדְבֵרי ָהַרב ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ ּּ ּ ּ
ה ְוֵאיך ָאַמר ָטב ֵליה  ִעיָדָנא ְדָלא ֶאְתַעַסק ּבָ ה וְמִצָלה ֲאִפילו ּבְ ְּמִגּנָ ּ ּ ְּ ּ ּּ ּ

ְּדָלא יֹוִליף ַהִהיא אֹוַרְיָתא ְדִבְכָתב ְוִדְבַעל ֶפה ׁשֶ ּ ָנה וְגָמָרא ּ ִּהיא ִמׁשְ
ה ֵאין ְלך ִמָדה טֹוָבה ֵהיֶמּנָ ּׁשֶ ָנה ֵאינֹו , ָ ָ ל ַהּשׁ אי ִלּמודֹו ּכָ ֶּאָלא ַוּדַ ּ

לום קול הוא , ּּכְ י ׁשָ ָלה ּכִ ִלּמוד ַהַקּבָ יֹום ֶאָחד ּבְ רֹו ּבְ ִּאם ֵאינֹו ְמַעּטְ ּ ּּ
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ָלם  ֶנֶגד ּכֻ ָכתוב ּּכְ ְּוֶזה ׁשֶ ַתְד"ּ ְּוָגִריס ְדָלא ִיׁשְ הֹוןּ ּ דוק ִמיּנָ,"ּלון ּבְ ּה ָהא ּ
ָנה תֹוָרתֹו  הֹון ָכל ֶאָחד ְכִפי ְיָכְלתֹו ֲאִפילו יֹום ֶאָחד ְלׁשָ ַתְדלון ּבְ ִּאם ִיׁשְ ּ ּּ ּּ ּ

ֵכן  ה ֵפרֹות ְלַמְעָלה ְוָכל ׁשֶ ֻּכָלה עֹוׂשָ ּּ ָעה ּּ ם ׁשָ ֵ  ַאַחתִאם קֹוֵבַע ֵעת ַלַהּשׁ
הוא  ָכל ַלְיָלה ָאז ֻמְבָטח לֹו ׁשֶ ֵני ֵהיָכָלא ְוִיְהֶיה ּּבְ א ִמּבְ ן עֹוָלם ַהּבָ ּבֶ

ְרִקיָעא ְוַדי  ַמְלכוָתא ּדִ ִבים ִראׁשֹוָנה ּבְ ֶלך ַהיֹוׁשְ ֵּמרֹוֵאי ְפֵני ַהּמֶ ּ ְ ּ
ל  ּכֵ יָנה ְוַהׂשְ ם ּבִ ֵ ֲחָננֹו ַהּשׁ ֶהָעָרה זֹו ְלִמי ׁשֶ   .ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹוּבְ

ינו מֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ִוי ְּוָכַתב ַרּבֵ ּ א ּ ַּטאל ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ
יִרים ַעל ַהָפסוק  עֹוד ַעל ַמה יר ַהׁשִ זַֹהר ׁשִ ָכתוב ּבְ ּׁשֶ ּּ ּ ַּהִגיָדה ִלי "ּ

י ָאֲהָבה ַנְפׁשִ ָחְכְמָתא : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו" ׁשֶ ַתְדִלין ּבְ ַּזָכִאין ִאינון ָכל ְדִמׁשְ ּּ ּ ּּ
ְּדָמֵריהֹון ְוִאינון ָיְדִעין וִמְסַתְכ ּ ּ ּ ִגין ְדַבר ָנׁש ַכד ָנִפיק ּ ָרִזין ִעיָלִאין ּבְ ִּלין ּבְ ּ

ֵּמַהאי ָעְלָמא ְדָהא ִאְסַתָלקו ִמיֵניה ָכל ִדיִנין ְדָעְלָמא ְולֹא עֹוד ֶאָלא  ּּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ְכָיאּדְ ֲאַפְרְסמֹוָנא ּדַ ִּמְתַפְתַחן ֵליה ְתֵריַסר ַתְרֵעי ּדַ ּ ּּ ָחְכְמָתא ' ּ ְוכוּ

ְּדִאיְצְטִריך ֵליה ְל ְ ָרִזין ְדָמאֵריה ַחד ּ ַּבר ָנׁש ְלִמיְנַדע וְלִאְסַתָכָלא ּבְ ּּ ּ ּ
ְתמֹוַדע ַמאן ִאיהו ְוֵאיך ִאיהו ְוִתיקוָנא  ְּלִמְינַדע ֵליה ְלגוֵפיה וְלִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ
ִדיָנא ַקֵמיה ַמְלָכא  ְּדגוָפא ֵהיָאך ִאְתַתַקן ְוֵהיָאך ִאיהו ָזִמין ְלֵמיַעל ּבְ ּּ ּ ְּ ְּ ּ ּ

ָמִתין ַמאי ִהיא ַהאי ֶנֶפׁש ְּדכֹוָלא ְוַח ָרִזין ְדִנׁשְ ּד ְלִמיְנַדע וְלִאְסַתָכָלא ּבְ ּּ ּ ּ
ְּדֵביה ַהאי גוָפא ִטָפה ְסרוָחה, ּוֵמָאן ַאְתָיא, ּ ְּוַעל ָמה ָאֵתי ּבְ ְּדַהיֹום , ּּ ּ

ֶקֶבר ָּכאן וָמָחר ּבַ ּ ַהאי ָעְלָמא. ּ ְּוַחד ְלִאְסַתָכָלא ּבְ ּוְלִמְנַדע ַעְלָמא , ּ
יהְּדִאי ּהו ּבֵ ְּוַעל ַמה ִיְתַתַקן, ּ ָרִזין ִעיָלִאין ְדָעְלָמא ִדְלֵעיָלא, ּוְלָבַתר. ּ ּּבְ ּ ,

ְתמֹוָדָעא ְלָמאֵריה ְּלִאׁשְ ר ָנׁש ִמגֹו ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא. ּ ְּוָכל ָדא ִיְסַתַכל ּבַ ּּ ּ ּ.  

ָלא ְיִדיָעה, ָּתא ֲחֵזי ָּכל ַמאן ְדָאֵזיל ְלַההוא ָעְלָמא ּבְ ּ ּו ִאית ֲּאִפיל, ּ
יה עֹוָבִדין ָטִבין ַסִגיִאין ּּבֵ ַּמְפִקין ֵליה ִמָכל ַתְרֵעי ְדַההוא ָעְלָמא, ּ ּּ ּ ּ.  

ּפוק ֲחֵמי ַמאי ְכִתיב ָהָכא ּ ֵּאיָמא ִלי ָרִזין ְדָחְכְמָתא , ַּהִגיָדה ִלי, ּ
ַההוא ָעְלָמא ִעיָלָאה, ִּעיָלָאה ֵּאיך ַאְנְת ָרֵעי ְוַאְנֵהיַגת ּבְ ּ ּ י ָרִזין אֹוִליף ִל. ְ

ִגין ְדָלא ֶאֱהֵוי . ְוָלא אֹוִליְפָנא ַעד ָהָכא, ְּדָלא ָיַדְעָנא, ְּדָחְכְמָתא ּּבְ
ִכיסוָפא ּּבְ גֹו ִאינון ַדְרִגין ִעיָלִאין, ּ ּּבְ ּ ּ יַנְייהו, ּ ַּדֲאָנא ָעאל ּבֵ ְּדָהא ַעד ָהָכא , ּ

הו ָּלא ִאְסַתַכְלָנא ּבְ ּ ּ.  

יר ַהׁשִ(, ַּמאי ְכִתיב, ָּתא ֲחֵזי ים)א יִריםּׁשִ ׁשִ ּנָ ּ ִאם לֹא ֵתְדִעי ָלך ַהָיָפה ּבַ ְ ,
ָלא ְיִדיָעה ָחְכְמָתא, ִּאם ַאְנְת ַאְתָיא ּבְ ְּוָלא ִאְסַתְכַלת ּבְ ַּעד ְדָלא ֵתיעֹול , ּ
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ָרִזין ְדַעְלָמא ִעיָלָאה, ָהָכא ְּוָלא ְיַדְעְת ּבְ ֵּלית ַאְנְת ְכַדי ְלֵמיַעל , ְְצִאי ָלך, ּ ּ
ָלא ְיִד ת ְפקוֵדי . ְְצִאי ָלך, יָעהָהָכא ּבְ ָפָרׁשַ ַּגם ּבְ ּ ַהאי :  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:)ַּדף רמז(ּ

יה ְמָתא ַסְלָקא וָמָטאת ְלַגּבֵ א ַקְייָמא ַכד ִנׁשְ ֵּחיָוָתא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּ ַאל , ּ ְּכֵדין ׁשָ
ָרָזא ְדָחְכְמָתא ְדָמאֵריה ָּלה ּבְ ּּ ּוְכפום ַהִהיא ָחְכְמָתא ְדָרִדיף ֲאַבְתָרה, ּ ּ ּּ 

ק  ה:ְסָפִרים ֲאֵחִרים(ְוַאְדּבַ ָּהִכי ַיֲהֵבי ֵליה ַאְגֵריה, )ּ ּבָ ָקא . ּ ְוִאי ָיִכיל ְלַאְדּבְ
ק ָּדֵחי ֵליה ְלַבר, ְוָלא ַאְדּבַ ְּוַקְייָמא ְתחֹות ַההוא ֵהיָכָלא , ְוָלא ַעְייָלה, ּ ּ ּ

ְכִסיפו ְּוַכד ַנְטֵלי ַגְדַפְייהו, ּּבִ ָרִפים ִדְתחֹוָתה, ּ ִּאֵלין ׂשְ ּ י , ּ ְטׁשֵ ְּכֵדין ֻכְלהו ּבַ ּ ּ ּ
ַגְדַפְייהו ְּואֹוְקדון ָלה ְוִאתֹוְקַדת ְוָלא ִאתֹוְקַדת, ּּבְ ּ ּ ְּוַקְייָמא ְוָלא , ּ

ָכל יֹוָמא, ַּקְייָמא   .ְנִהיַרת ְוָלא ְנִהיַרת, ְּוָהִכי ִאְתָדָנת ּבְ

ְּוַאף ַעל ַגב ְדעֹוָבִדין ָטִבין ִאית ָלה ּ ִגין , ּ ית קל(ּבְ ֵראׁשִ ּ ְדֵלית )ב"ּבְ
ַההוא ָעְלָמא ָחְכְמָתא, ַּאְגָרא ּבְ ַתְדֵלי ּבְ ְּכִאיּנון ְדִמׁשְ ּּ ּ ְּלִאְסַתְכָלא , ּ ּ

יָקָרא ְדָמאֵריהֹון יעוָרא ְלַאְגָרא, ּּבִ ְּדִאיּנון ְדַיְדֵעי ָחְכְמָתא, ְּוֵלית ׁשִ ּּ ,
יָקָרא ְדָמאֵריהֹון ְּלִאְסַתְכָלא ּבִ ּ   .ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו .ּ

ֵני ְוֵאין ָס ׁשְ ָכַתב ּבִ ְראֹותֹו ַמה ׁשֶ תֹוֵמם ּבִ ֵּפק ִכי ִלְכאֹוָרה ִיׁשְ ּ ּּ
יה עֹוָבִדין ָטִבין ַסִגיִאין ְזַכר ְדַאף ַעל ַגב ִאית ּבֵ ַּהַמֲאָמִרים ַהּנִ ּּ ּ ּ ַמְפִקין , ּ

ֵּליה ִמָכל ַתְרֵעי ְדַההוא ָעְלָמא ּּ ּ ָכל יֹוָמא. ּ   .ְּוִאְתָדַנת ּבְ

ָחְכַמת אֹוי ָלֶהם ֵמֶעְלּבֹוָנ  )ג ֵאיָנם עֹוְסִקים ּבְ ל תֹוָרה ׁשֶ ּה ׁשֶ ּ
ָלה ׁשֹות , ַּהַקּבָ ְתַרּגְ לות ְוָכל ָהָרעֹות ַהּמִ ֵּהם ַמֲאִריִכים ַהּגָ

ך , ָלבֹוא ָלעֹוָלם ּכָ ך ׁשֹוְמעֹות ְואֹוי ְלֵעיַנִים ׁשֶ ּכָ ְאֹוי ְלָאְזַנִים ׁשֶ ְ

ֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהזֹאת, רֹואֹות י ַהּכֹל ָתלוי ּבְ ּּכִ ּ ּ וְמִניָעֵתנו ,ּ ּ
ל ָדָבר טֹוב ה ִהיא ּגֹוֶרֶמת ִאחור ְוִעּכוב ּכָ ק ּבָ ִּמְלִהְתַעּסֵ ּ ּ ּ ּ  

ָנה ּעֹוד ָכַתב ְוֶזה ֵפרוׁש ַהִמׁשְ ּּ ָכל יֹום , ּ ן ֵלִוי ּבְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ָאַמר ַרּבִ
ִריֹו ת קֹול יֹוֵצאת ֵמַהר חֹוֵרב וַמְכֶרֶזת ְואֹוֶמֶרת אֹוי ָלֶהם ַלּבְ ְּויֹום ּבַ ת ּ

ל תֹוָרה ֵּמֶעְלּבֹוָנה ׁשֶ ֶטיָה , ּ ְפׁשָ ְהיֹוָתם עֹוְסִקים ּבִ ִלי ָסֵפק ּבִ ִּכי ּבְ
ת ְכסוָתה  ק הוׁשַ ְגֵדי ַאְלְמנוָתה ְוׂשַ ת ּבִ ּוְבִספוֶריָה ְלַבָדם ִהיא לֹוֶבׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ

ה ֵאין ֶעְלּבֹון תֹוָרה ָגדֹול ִמֶזה ִּהּנֵ ּ ּל תֹוָרה ְּוָלֵכן אֹוי ָלֶהם ֵמֶעְלּבֹוָנה ׁשֶ, ּ
בֹוד ַלתֹוָרה ִהיא נֹוֶתֶנת ּכָ ָלה ׁשֶ ָחְכַמת ַהַקּבָ ֵאיָנם עֹוְסִקים ּבְ ּׁשֶ ּ ,

ְתַרְגׁשֹות ָלבֹוא ָלעֹוָלם ְּוֵהם ַמֲאִריִכים ַהָגלות ְוָכל ָהָרעֹות ַהּמִ אֹוי , ּּ
ך רֹואֹות ֵעדותֹו ִיְתּבָ ּכָ ך ׁשֹוְמעֹות ְואֹוי ְלֵעיַנִים ׁשֶ ּכָ ְּלָאְזַנִים ׁשֶ ְ ְַרך ְ
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ָכתוב ָּעֵלינו ּ ְכמֹו ׁשֶ ּ תֹוֵמם ְוֵאין סֹוֵמך"ּ יט ְוֵאין עֵֹזר ְוֶאׁשְ ְְוַאּבִ י ַהּכֹל " ּ ּכִ
ֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהזֹאת ָּתלוי ּבְ ּ ה ִהיא , ּ ק ּבָ ּוְמִניָעֵתנו ִמְלִהְתַעּסֵ ּ ּ ּ

ָבר טֹוב ל ּדָ ּגֹוֶרֶמת ִאחור ְוִעּכוב ּכָ ּ ּ.  

ֵלי ַעל ָפסוק ּוְבִמְדָרׁש ִמׁשְ ם ֶנֶפׁש ַצִדיק "ּּ ּלֹא ַיְרִעיב ַהׁשֵ י ,"ּ  ָאַמר ַרּבִ
רוך הוא  ָעִתיד ַהָקדֹוׁש ּבָ ה יֹום ַהִדין ׁשֶ ָמֵעאל ּבֹא וְרֵאה ַכָמה ָקׁשֶ ִּיׁשְ ּ ְּ ּ ּ ּ ּ

ָפט ֵעֶמק ְיהֹוׁשָ ָּלדון ֶאת ָכל ָהעֹוָלם ֻכלֹו ּבְ ּ ּ א , ּ ַתְלִמיד ָחָכם ּבָ ְּוֵכיָון ׁשֶ
ְּלָפָניו אֹוֵמר לֹו ְכלום תֹוָרהּ ּ ָעַסְקָת ּבַ רוך , ּ ְָאַמר ֵהן אֹוֵמר לֹו ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ

ִניָת ִמָכאן ָאְמרו  ׁשָ ָקָראָת וַמה ׁשֶ ּהוא הֹוִאיל ְוהֹוֵדיָת ִאְמרו ְלָפַני ַמה ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּּ
ה וְכִליָמה ְליֹום  יֵגהו ּבוׁשָ לֹא ַתׂשִ ָידֹו ׁשֶ ָקָרא ָאָדם ְיֵהא ָתפוס ּבְ ַּמה ׁשֶ ּ ּ ּּ ּּ ּּ ּ

ה אֹוי ְלאֹוָתה ְכִליָמה. ַּהִדין ָמֵעאל אֹוֵמר אֹוי ְלאֹוָתה ּבוׁשָ י ִיׁשְ ָּהָיה ַרּבִ ּ ּ ּ.  

רוך הוא  ָנה ַהָקדֹוׁש ּבָ ָידֹו ִמׁשְ ָידֹו ִמְקָרא ְוֵאין ּבְ ֵיׁש ּבְ א ִמי ׁשֶ ּּבָ ְּ ּ ּ
ּהֹוֵפך ֶאת ָפָניו ִמֶמּנו וְמֵצֵרי ֵגיִהּנֹם ִמְתָגִרים ּבֹו ִכְזֵאֵבי ֶעֶרב ְו ּּ ּ ּּ ּ ֵהם נֹוְטִלין ְ

ִליִכים אֹותֹו ְלֵגיִהּנֹם ֵני ְסָדִרים אֹו , ּאֹותֹו וַמׁשְ ָידֹו ׁשְ ֵיׁש ּבְ א ִמי ׁשֶ ּּבָ
ִניָת  ִני ָכל ַהֲהָלכֹות ָלָמה לֹא ׁשָ רוך הוא אֹוֵמר לֹו ּבְ ה ַהָקדֹוׁש ּבָ לֹׁשָ ּׁשְ ּ ּ ְּ ּ

ים ָל ּאֹוָתם ִאם אֹוֵמר ָלֶהם ֲהִניחוהו מוָטב ְוִאם ָלאו עֹוׂשִ ּ ֶּהם ְכִמְדָרׁשֹו ּ
  .ִראׁשֹון ִראׁשֹון

ִני תֹוַרת כֲֹהִנים ָלָמה לֹא  ָידֹו ֲהָלכֹות אֹוֵמר לֹו ּבְ ֵיׁש ּבְ א ִמי ׁשֶ ּּבָ ּ ּ ּ
ָרִצים ֵיׁש ּבֹו ֻטְמַאת ׁשְ ִניָת ׁשֶ ְוֻטְמַאת , ֻטְמַאת ָזִבים, ֻטְמָאה ְוָטֳהָרה, ּׁשָ

  .'ְּוִדיֵני ֲעָרִכים ְוכו, ֵלָדה

ֵי א ִמי ׁשֶ ִני ּּבָ רוך הוא אֹוֵמר לֹו ּבְ ָידֹו תֹוַרת כֲֹהִנים ַהָקדֹוׁש ּבָ ּׁש ּבְ ְּ ּ ּ ּ
ַמע ְתִפִלין  ֶהם ְקִריַאת ׁשְ ֵיׁש ּבָ ִניָת ׁשֶ י תֹוָרה ָלָמה לֹא ׁשָ ה ֻחְמׁשֵ ֲּחִמׁשָ ּ ּּ ּ ּ ּ

ּוְמזוָזה ּ.  

י תֹוָרה אֹוֵמר לֹו ַהָקדֹוׁש ּבָ ה ֻחְמׁשֵ ָידֹו ֲחִמׁשָ ֵיׁש ּבְ א ִמי ׁשֶ ּּבָ ּ ּ ּ ְרוך ּ ּ
ִניָת  ּהוא ָלָמה לֹא ָלַמְדָת ַאָגָדה ְולֹא ׁשָ ּ ּ ב ְודֹוֵרׁש ׁשֶּ ָחָכם יֹוׁשֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ֲּאִני מֹוֵחל וְמַכֵפר ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ֵהן עֹוִנין ָאֵמן , ּ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְּולֹא עֹוד ֶאָלא ּבְ
א ֲאִפלו ֶנְחַתם ְגַזר ִדיָנם ֲאִני מֹוֵחל וְמ ֵמיה ַרּבָ ְּיֵהא ׁשְ ּ ּּ ּ   .ַּכֵפר ֲעוֹונֹוֵתיֶהםּּ

רוך הוא אֹוֵמר לֹו ַתְלמוד ָלָמה  ָידֹו ַאָגָדה ַהָקדֹוׁש ּבָ ֵיׁש ּבְ א ִמי ׁשֶ ּּבָ ּ ּ ּּ ְ ּ ּ ּ
ֱאַמר  ּנֶ ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים ְוַהָים ֵאיֶנּנו ָמֵלא"ּלֹא ָלַמְדָת ׁשֶ ָּכל ַהּנְ ּ ּ ּ "

ְּוֵאיֶזה ֶזה ַהַתְלמוד ּ.  
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רוך הוא   )ד ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ עֹוָלִמי ֶאָלא : אֹוֵמרּ ֵּאין ֲהָנָאה ּבְ
תֹוָרה וְמִציִצין  ִבין ְועֹוְסִקין ּבַ ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים יֹוׁשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּּבְ ּ ּ

בֹוִדי א ּכְ ּסֵ ֲהמֹון ַהַתְלמוד ּכִ יִטין ְורֹוִאין ְוהֹוִגין ּבַ ּוַמּבִ ְֵהיָאך , ּּ

  ּהוא עֹוֵמד

ָידֹו ַתְלמוד ַהָק ֵיׁש ּבְ א ִמי ׁשֶ ּּבָ ּ ּ רוך הוא אֹוֵמר לֹו ּ ּדֹוׁש ּבָ ִני הֹוִאיל ְּ ּבְ
ָבה ְרּכָ ּמֶ ַתְלמוד ָצִפיָת ּבַ ְקָת ּבַ ְּוִהְתַעּסַ ּ ַגֲאָוה, ּ ֵאין ֲהָנָאה , ָּצִפיָת ּבַ ׁשֶ

תֹוָרה  ִבין ְועֹוְסִקין ּבַ ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים יֹוׁשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ עֹוָלִמי ֶאָלא ּבְ ּּבְ ּ ּ
יִטין ְורֹוִא ּוְמִציִצין וַמּבִ בֹוִדיּ א ּכְ ּסֵ ֲהמֹון ַהַתְלמוד ּכִ ּין ְוהֹוִגין ּבַ ּ ,

ֵּהיָאך הוא עֹוֵמד ֶמה הוא ,ְ ִני ּבַ ַתֵמׁש ׁשֵ ֶמה הוא ִמׁשְ ּ ֶרֶגל ָהִראׁשֹון ּבַ ּּ ּ ּּ
י ְוכו ִליׁשִ ַתֵמׁש ׁשְ ִּמׁשְ ּ ַמל ַהֵאיך הוא עֹוֵמד ְוַכָמה ָפִנים ' ְּרִביִעי ְוכו' ּ ַּחׁשְ ּ ּ ְ

ׁשָ ְהוא ִמְתַהֵפך ּבְ ּ ֵמׁשּ ָּעה ֶאָחד ְלֵאיֶזה רוַח הוא ְמׁשַ ּ ָרק ַהֵאיך הוא ,ּ ּ ַהּבָ ְ

ֵמׁש ל ֹזַהר ִנְרִאין ּבֹו ְכֵתָפיו ְלֵאיֶזה רוַח הוא ְמׁשַ ּעֹוֵמד ְוַכָמה ָפִנים ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ .
ְּכרוב ַהֵאיך הוא עֹוֵמד ְּ ְּגדֹוָלה ִמֻכָלן ִכֵסא ַהָכבֹוד ַהֵאיך הוא עֹוֵמד, ּ ְ ּ ּ ּּ ּ ּ ,

ֲּעֻגָלה ְכִמ ִרים ַכָמה ֵיׁש ּבֹוּ ן ְמֻתָקן ְכִמין ְגׁשָ ּין ַמְלּבֵ ּ ּּ ין , ּ ַּכָמה ֶהְפֵסק ֵיׁש ּבֵ ּ
ר ר ְלֶגׁשֶ ר ֲאִני עֹוֵבר, ֶּגׁשֶ ֵאיֶזה ֶגׁשֶ ֲאִני עֹוֵבר ּבְ ּוְכׁשֶ ים , ּ ר ָהאֹוַפּנִ ֵאיֶזה ֶגׁשֶ ּּבְ

ר ַהֶמְרָכָבה עֹוְבִרין, עֹוְבִרין ֵאיֶזה ֶגׁשֶ ּּבְ ּ ְּגדֹוָלה ִמֻכ, ּ ָּלן ִמִצָפְרַני ְוַעד ּ ּּ
ִפַסת ָיִדי עור ּבְ ָּקְדקִֹדי ַכָמה ׁשִ ּ ּ ִפַסת ַרְגִלי, ּ עור ּבְ ַּכָמה ׁשִ ּ ּ ְּגדֹוָלה ִמֻכָלן, ּ ּּ ,

ת ּבָ ׁשַ י ּבְ ִליׁשִ ׁשְ ֵמׁש ּבִ ִּכֵסא ְכבֹוִדי ְלֵאיֶזה רוַח הוא ְמׁשַ ּ ּּ ּ ְּלֵאיֶזה רוַח הוא , ּ ּ
ְרִביִעי ֵמׁש ּבִ ֵמׁשְּלֵאיֶזה רו, ְּמׁשַ ַּח הוא ְמׁשַ ֶּזהו , ְּוִכי לֹא ֶזהו ֲהָדִרי, ּ

ְּגֻדָלִתי ִמָדה ַהזֹאת ָעָליו , ּ ֵני ָאָדם ַמִכיִרין ֶאת ְכבֹוִדי ּבַ ּבְ ֶּזהו ֲהַדר ָיְפִיי ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ
יָת ָחְכָמה ָעׂשִ יך ְיהָֹוה ֻכָלם ּבְ ָּאַמר ָדִוד ָמה ַרּבו ַמֲעׂשֶ ּ ָ ּ י , ּ ִּמָכאן ָהָיה ַרּבִ

ָמֵעאל  ְיֵהא ִיׁשְ ָידֹו ְכֵדי ׁשֶ ָמר ַתְלמודֹו ּבְ ְמׁשֻ ֵרי ַתְלִמיד ָחָכם ׁשֶ ּאֹוֵמר ַאׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ
רוך הוא ְליֹום ַהִדין ְלָכך ֶנֱאַמר אַֹרח  יב ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ְלֹו ִפְתחֹון ֶפה ְלָהׁשִ ְּ ּ ּ ּ ּ ּ

ְּלַחִיים ׁשֹוֵמר מוָסר   .ּ ַעד ָכאן.ּ
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ִסְת  )ה ָכל ְיָכְלתֹו ּבְ ב ַלֲעֹסק ּבְ ה ְּמֻחּיָ ֵּרי תֹוָרה וְבַמֲעׂשֵ ּ
ָבה ָרא , ֶמְרּכָ ּבָ ל ַמה ׁשֶ רוך הוא ִמּכָ י ֵאין ֲהָנָאה ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ּּכִ ּּ ְּ

עֹוָלמֹו ָרֵזי ַהתֹוָרה , ּבְ ָניו ְלַמָטה עֹוְסִקים ּבְ ְהיֹות ּבָ ַּרק ּבִ ּ
ּוְבִסּפוֶריָה וְבִדיֶניָה וְבִמְצוֹוֶתיָה ּ ּ ּ  

ֵפרוׁש ֲאִפילו ֲּהֵרי ְמבָֹאר ּבְ ִאּּ ִדְבֵרי ַהַתּנָ ֵאין ָהָאָדם יֹוֵצא ְיֵדי ּ ּבְ ים ׁשֶ
ְלַבד ֶאָלא הוא  ָנה ְוַהִמְקָרא ְוַהַתְלמוד ּבִ ֵעֶסק ַהִמׁשְ ּחֹוָבתֹו ּבְ ּּ ּ ּ ְּמֻחָיב ּ

י ֵאין ֲהָנָאה  ָבה ּכִ ה ֶמְרּכָ ִסְתֵרי תֹוָרה וְבַמֲעׂשֵ ָכל ְיָכְלתֹו ּבְ ַּלֲעסֹק ּבְ ּ ּ
רוך הוא  ְּלַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ָניו ּ ְהיֹות ּבָ עֹוָלמֹו ַרק ּבִ ָרא ּבְ ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ ִמּכָ

ָרֵזי ַהתֹוָרה וְבִספוֶריָה וְבִדיֶניָה וְבִמְצוֹוֶתיָה ה עֹוְסִקים ּבְ ְּלַמּטָ ּ ּ ּ  ַעד .ּּ
  . ָּכאן ְלׁשֹונֹו

ַפת ֱאֶמת"ְוָכַתב ָהַרב  י :  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו"ׂשְ ָרֵאל תֹוְפׂשֵ ַּאֶתם ַחְכֵמי ִיׂשְ ּ
יטו וְראו ִמְקָצת ַהְקָדמֹות ַּהתֹוָרה  ה ַהּבִ ְּוַהַמֲחִזיִקים ְותֹוְמִכים ּבָ ּ ּ ּ ּ ּ

הוא ִכְמַלֵקט ַגְרִגיִרים ִמן ַהגֶֹרן ִכי ִאם ָנִביא ָכל  ָעַרְכנו ִלְפֵניֶכם ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ
ַמֲעַלת ַהָחְכָמה ַהזֹאת ִתְקַצר ַהְיִריָעה ֵמָהִכיל  ִרים ּבְ ַּמֲאָמִרים ַהְמַדּבְ ּ

יצֹוץ ֲּאָבל ֵת ּנִ ּן ְלָחָכם ְוֶיְחַכם עֹוד ְוָיִבין ָדָבר ִמתֹוך ָדָבר ְוִיְתַלֵהב ּבַ ְּ ּ ּ
ם ְיהָֹוה ְצָבאֹות א ְלׁשֵ תון ּבֹו ְוִיְתַקּנֵ ַּהָקדֹוׁש ַהּנָ ּ.  

לותֹו    )ו ֲעבור ִהְתַרׁשְ י ּבַ ית ֶאל ִלּבֹו ּכִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָיׁשִ ּּכָ ּּ
ַרם ּכַ ָחְכָמה ַהזֹאת ּגָ ִּמִלְלֹמד ּבַ ֵני ּ ה ָצרֹות ְלַאֵחינו ּבְ ּּמָ

ָרֵאל  ְמִניַעת ִלּמוד ַהָחְכָמה ַהזֹאת ּגֹוֵרם ֲעִנּיוָתא -ִיׂשְ ּבִ ּ ׁשֶ ּּ
א וִבָזה ְוכו ְּוַחְרּבָ ָרֵאל', ּּ ם ְיַסֵלק ֲחרֹון ַאּפֹו ֵמַעל ַעּמֹו ִיׂשְ ַּהׁשֵ ּ, 

  .ָאֵמן

ֲעבור ִהְתַר י ּבַ ית ֶאל ִלּבֹו ּכִ לותֹו ִמִלְלמֹד ְּוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ָיׁשִ ְ ּּשׁ ּ
ֵעיֵנינו  מֹו ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ ה ָצרֹות ְלַאֵחינו ּבְ ּמָ ָחְכָמה ַהזֹאת ָגַרם ּכַ ּּבַ ּ ּ ּ
ִסְדָרן ָצרֹות ְתכופֹות וָבאֹות ָעָליו ְוַעל ַאֵחינו  ּרֹואֹות ְתִמיִדין ּכְ ּ ּ ּ ּ

פֹוִצים  ָרֵאל ַהּנְ ֵני ִיׂשְ עּבְ ַאְרּבַ ְנפֹות ָהָאֶרץ ּבְ ּ רֹוֶדה ְוֶזה ַמְרֶדה ֶזה ּכַ
ְמִניַעת ִלמוד ַהָחְכָמה ַהזֹאת  ּבִ ַּוַדאי ִנְתַקֵים ַמֲאָמר ַהמוָבא ְלֵעיל ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ

א וִבָזה ְוכו ּגֹוֵרם ֲעִניוָתא ְוַחְרּבָ ּ ּּ ּ ם ְיַסֵלק ֲחרֹון ַאפֹו ֵמַעל ַעמֹו ' ּ ַּהׁשֵ ּּ ּ
ָרֵאל   . ָאֵמן,ִיׂשְ
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ר ַעל ֵכן ָהִאיׁש ַהָיֵרא ֶאת ְד ֲּאׁשֶ ּ ֵעיָניו ִיְרֶאה וִבְלָבבֹו ָיִבין ּ ם ּבְ ַּבר ַהׁשֵ ּ
ַעת ְועֹוֶמֶדת קֶֹדם ּבֹוָאה ָלעֹוָלם ַהֶזה  ּבַ ׁשְ ְּוָיחוס ֵהן ַעל ַנְפׁשֹו ַהּנִ ּ ִיְלַמד ּ ּׁשֶ

ע ְלָמֵריה ֵדי ְלִמיְנַדּ ִסְתֵרי תֹוָרה ּכְ ּּבְ ִגְלגול, ּ ְּולֹא ִיְצָטֵרך ַלֲחזֹר ּבְ ּ ְוֵהן , ְ
ָנ ָחְכַמת ַעל ֶנֶפׁש ּבָ ְמִניַעת ִלּמודֹו ּבְ ָבר ֶזה ּבִ לֹא ֵיָעְנׁשו ַעל ּדָ ּיו ׁשֶ ּ ּ

ָרָעב , ָהֱאֶמת ִלים ּבְ ּטָ ְוֵהן ַעל ַנְפׁשֹות ָהֶאְביֹוִנים ְוָהֻאְמָלִלים ַהּמֻ
ָלם ה ִמּכֻ יס ַהָקׁשֶ ֶחְסרֹון ּכִ ּוְבֹחֶסר ּכֹל ּבְ ּ ְּוהוא ַהגֹוֵרם ְלֶזה, ּ ְוֵהן ַעל , ּ

ה ְנ ּמָ ְקצֹות ָהָאֶרץ ַעל ְיֵדי ִּאּבוד ּכַ ֶאְבדו ּבִ ּנֶ ָרֵאל ׁשֶ ָּפׁשֹות ִמִיׂשְ ּ
ָרֵאל ִלי ַהַצַער ַהֶזה, אֹוְיֵבי ְוׂשֹוְנֵאי ִיׂשְ ׁשֶ ְּוָכל ֶאָחד יֹאַמר ּבְ ּ ְּוִיְתַוֶדה , ּ

יִתי וַמה ָגַרְמִתי ָצרֹות וְצָעִרים  קֹול ַמר ְוֹיאַמר ָאָהה ֶמה ָעׂשִ ּּבְ ּּ ּ
ּוִבְלּבוִלים ַעל ִק ם וָמַנְעִתי ַעְצִמי ַוֲאֵחִרים ָכמֹוִני ּ ֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ּצוִרי ּבַ ּּ ּ ּ ּ

ִחזוק  ִלמוד ְוִאם ּבְ ׁשום ַצד ִמן ַהְצָדִדים ִאם ּבְ ָחְכָמה ַהזֹאת ּבְ ִּמִלְלמֹד ּבַ ּ ּּ ּּ ּ ּ
ָידֹו  ְיכֶֹלת ּבְ ְמִניַעת ַהטֹוב ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ַמה ׁשֶ ִהְתָקְרבות ְוִאם ּבִ ְּוִאם ּבְ ּ ּ ּ ּ

ָכל חֶֹזק וְבָכל תֶֹקף ְלעֹוֵרר ְלָבבֹות ַל ֲּעׂשֹות ְלִהְתַאֵמץ וְלִהְתַחֵזק ּבְ ּ ּּ ּ
ה ִלּבֹו  ָכַתְבנו ַאַחת ְלַאַחת ִויַפּנֶ ָכל ַהְדָבִרים ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ַּאֵחינו ּבְ ּּ ּ

ר ַחי ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה ִכי  נֹוָתיו ֲאׁשֶ ָכל ָיָמיו וׁשְ ם ּבְ ַּלֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ּּ ְְלָכך ּ

מֹו ְוִתְקָוֵתנו  ֶצֶלם ֱאלִֹהים ְוַיַעְזֵרנו ַעל ְכבֹוד ׁשְ ּנֹוַצר ָהָאָדם ַהָקרוי ּבְ ּ ּּ ּ
ֵלב ָהָאָדם ַהֵמִבין  ְדָבִרים ֵאלו ַהיֹוְצִאים ֵמִעְמֵקי ַהֵלב ִיָכְנסו ּבְ ֲּחָזָקה ׁשֶ ּּ ּּ ּּ ּ

ַמִים ָכרֹו ָכפול ִמן ַהׁשָ ֶכל וׂשְ ֵעין ַהׂשֵ ּּבְ ּ ּּ   .ׁשֹונֹוּ ַעד ָכאן ְל.ּ

ַער ַהְקָדַמת ׁשַ ְּוָכַתב עֹוד מֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ּבְ ּ  ְוֶזה תֹוְצִמַה ּ
ָמה ְמֻחֶיֶבת ְלַקֵים ָכל :ְלׁשֹונֹו ָמה וְנׁשָ מֹות ִמָכל ְנׁשָ ָכל ִניצֹוֵצי ְנׁשָ ּ ַדע ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ

ָידֹו ְיכֶֹלת ְלַקְיָמ"ַּתְרָי ֵאין ּבְ ה ּג ִמְצוֹות ִאם לֹא אֹוָתם ׁשֶ ּם ְכמֹו ַמֲעׂשֵ
ן ֵאין נֹוֲהִגים ַאַחר ַהֻחְרּבָ נֹות ֻכָלם ׁשֶ ַּהָקְרּבָ ִלים ,ּּ לֹא ִהׁשְ ָכל ְזַמן ׁשֶ ּ ּבְ

ֵהם ְכֶנֶגד ַר"ַּהַתְרָי ָמתֹו"ַמּג ִמְצוֹות ׁשֶ ָמתֹו ,ח ֵאיָבִרים ְוִגיֵדי ִנׁשְ ה ִנׁשְ  ִהּנֵ
ַעל מום ְוָעָליו ֶנ ר ּבֹו מום לֹא ָּחֵסר ִמן ָהֵאיָבִרים ְוִנְקָרא ּבַ ֱּאַמר ָכל ֲאׁשֶ ּ

ִלים ָכל ַהַתְרָי ִגְלגול ְוַיׁשְ ַיֲחזֹר ּבְ ֵאין לֹו ִתקון ַעד ׁשֶ ִּיַגׁש ׁשֶ ּּ ּ ּּ ּ ג ִמְצוֹות ְוֵכן "ּּ
ַער ַהִגְלגוִלים ַהְקָדָמה י ׁשַ ָּכַתב ּבְ ּ ּ ּ ית ִהיא ִמְצָוה "ּ ׁשִ ּא ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ַהׁשִ ּ

תֹו ְּפָרִטית ְוִהיא ַלֲעסֹק ּבַ קוָלה ְכֶנֶגד ָכל ַהִמְצוֹות ִכי ַתְלמוד ּ ָּרה ְוִהיא ׁשְ ּּ ּ ּ ּ ּ
ה ד ּתֹוָרה ְכֶנֶגד ֻכָלם ְוֵיׁש ּבָ ּ ּ ּ ִסיָמָנם ַפְרֵד' ּ ים ׁשֶ ֵּפרוׁשִ ּ ט ֶרֶמז ְדָרׁש "ּּ ּס ְפׁשָ ּ

ְכלֹו ַמַגַעת סֹוד  ַיד ׂשִ ֻכָלם ַעד ָמקֹום ׁשֶ ְּוָצִריך ִלְטרַֹח ְוַלֲעֹסק ּבְ ּ ּ ְ
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ָגתֹו ִּויַבֵקׁש לֹו  ִפי ַהּשָׂ ְעָתם ּכְ ר ַאַחת ֵמַאְרּבַ ֵדהו ְוִאם ִחּסֵ ְיַלּמְ ַּרב ׁשֶ ּ ּ
ִּיְתַגְלֵגל ַעל ֶזה   .ּ ַעד ָכאן ְלׁשֹונֹו.ּ

ְרֵד   )ז ל ּפַ ִחינֹות ׁשֶ ע ּבְ ַאְרּבַ ְטַרח ּבְ ּיִ ל ַעד ׁשֶ ְלּגֵ ְתּגַ ּיִ   ס"ְָצִריך ׁשֶ

ִהיא ֶאָח ִעְנַין ֵעֶסק ַהתֹוָרה ׁשֶ ּעֹוד ָכַתב ַגם ּבְ ּ ח ִמְצוֹות "ַמד ֵמַרּ
י  הוא ָראׁשֵ תֹוָרה ׁשֶ ִהיא ִעְנַין ִעְסקֹו ּבַ ִלים אֹוָתה ׁשֶ ה ִאם לֹא ִהׁשְ ֲּעׂשֵ ּּ
יג ַעד  ר יוַכל ְלַהׂשִ ִחיָנה ֵמֶהם ְכִפי ֲאׁשֶ ָכל ּבְ ט ֶרֶמז ְדָרׁש סֹוד ּבְ ֵּתבֹות ְפׁשָ ּּ ּ ּ ּ

ָידֹו ַמַגַעת ִלְטֹרַח ְוַלֲעׂשֹות לֹו ַרב ׁשֶ ָּמקֹום ׁשֶ ה ֵכן ּ ְּיַלְמֶדּנו ְוִאם לֹא ָעׂשָ ּּ ּ
קוָלה ְכָכל  ִהיא ְגדֹוָלה וׁשְ ל ַתְלמוד תֹוָרה ׁשֶ ֲּהֵרי ִחֵסר ִמְצָוה ַאַחת ׁשֶ ּ ּ ּּ ּּ ּ

סַּהִמְצוֹות  ל ַפְרּדֵ ִחינֹות ׁשֶ ע ּבְ ַאְרּבַ ִיְטַרח ּבְ ִיְתַגְלֵגל ַעד ׁשֶ ְּוָצִריך ׁשֶ ּ ּּ ּ ְ. 
  .ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו

ֹּכה ִדְבֵרי ַה ַעל ַחיּ   ֵּקל ִמּבַ

ה ָסֵליַמאן ָדִוד ַחי  אול מׁשֶ ּׁשָ   ט"ס ּ

ְזכות ִלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ָיבֹוא ַהּגֹוֵאל  )ח ּּבִ ּ ּ ּ  

ְזכות ִלמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ָיבֹוא ַהגֹוֵאל ּּבִ ּ ּ ּ ּּ.  
ן סוֵליָמן ָמאִני( י ֵאִלָיהו ּבֶ ַּרּבִ ּ ֵסא ֵאִלָיהו, ּ ּּכִ ּ ַער ד, ּ   )'ׁשַ
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  –לב ֶרק ֶּפ –

תֹוָרה ָכל ְיֵמי ַחָייו ָצִריך ָהָאָדם ַלֲעֹסק ּבַ ִּנְמָצא ׁשֶ ּ ּ ְ הוא , ּ ּוִמי ׁשֶ ּ
ְעָתא טוָבא  ְּדִחיָקא ֵליה ׁשַ ּּ ר ִמיָנןּ ָפֳעלֹו ַוֲעבֹוָדתֹו ּבַ ּ ְוהוא ָטרוד ְמאֹד ּבְ ּ

יֹום וַבַלְיָלה ִלְלמֹד  ע ֵעת ּבַ ַּעל ָכל ָפִנים לֹא ִיְבַצר ִמִלְקֹבּ ּ ּּ ּ ִּכי ָגדֹול , ּבֹוּ ּ
ָכַתב ָהַרב ֶפֶלא יֹוֵעץ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה אֹות  ְּקִביעות ִעִתים ַלתֹוָרה וְכמֹו ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ

ְּדַקְייָמא ָלן ָכל ַהָקבוַע ְכֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה ְדֵמי , ַּמֲעֶרֶכת ְקִביעות' ק ּּ ּּ ּ
ַרך ַיֲחׁשֹב ְלָאָדם ַהקֹוֵבַע  ם ִיְתּבָ ְּוִאם ֵכן ַהׁשֵ ְ ּ ִּעִתים ַלתֹוָרה ְכִאלו עֹוֵסק ּ ּ ּ ּ ּ

תֹוָרה ֲחִצי ַהיֹום ְוַקְייָמא ָלן ַרב ֶחֶסד ַמֶטה ְכַלֵפי ֶחֶסד ְוקֹוֵבַע ָלֶהם  ּּבַ ּ ּ ּ ּ
ה ְכִאלו ָלְמדו ָכל ַהיֹום ְוָכל ַהַלְיָלה ָכר ַהְרּבֵ ּׂשָ ּּ ּ ּּ ַמע , ּ ּוִמי ָרָאה ָכזֹאת ְוׁשָ ּ

ָּכֵאֶלה ְולֹא ְתַאֶוה ַנְפׁשֹו ִלְז ּ ּ ַע ּ הוא ָדָבר ָחׁשוב ְוִלְקֹבּ ִלמוד ֶזה ׁשֶ ּכֹות ּבְ ּ ּּ ּ ּ
ה  הוא ָחׁשוב ַהְרּבֵ ָרֵאל ׁשֶ יג ָידֹו ִאם חֹוב ְלִיׂשְ ר ַתׂשִ ִלמוִדים ַכֲאׁשֶ ְּזַמן ּבְ ּ ּּ ּ ּּ
ְזַמן מוָעט הוא לֹוֵמד ָכל ִמיֵני ִלמוד ְוהוא ְמֻסָדר ַעל ִפי ַהסֹוד  ּבִ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

ַמִים ֲעִליֹוָתיוי ְזכ"ת ָהֲאִרַיִוְגִמ ׁשָ ּותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ובֹוֶנה ּבַ ּ ּ ּ ּ.  

ָגב ְמאֹד  הוא ִנׂשְ ְּוֵכן ִלּמוד ַהזַֹהר ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ
ֶפׁש ׁש ַהּנֶ ָכַתב ָהַרב ֶפֶלא יֹוֵעץ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה אֹות ְּלַטֵהר וְלַקּדֵ ּ וְכמֹו ׁשֶ ּ ּ

ֲאִפלו לֹא ָיַד' ז ּׁשֶ ה ֲאִפלו ּ ִגיאֹות ַהְרּבֵ ּע ַמאי ָקָאַמר ְוׁשֹוֶגה ּבֹו ׁשְ ּ
רוך הוא ָּהִכי הוא ָחׁשוב ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ ְּ ּ ְכִדְכִתיב ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה ּ

ּוֵפְרׁשו ֲחָכִמים ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַאל ִתְקֵרי ְוִדְגלֹו ֶאָלא ְוִדלוגֹו ָעַלי  ּ ּּ ּ ּ
ר ְוֵאינֹו ְמַבֵטא ַרק ֲחָצִיין ְּוֶזה דֹו, ַאֲהָבה ֵאינֹו יֹוֵדַע ְלַדּבֵ ֶּמה ְלִתינֹוק ׁשֶ

ְמחו ְלקֹולֹו ֲאִפלו  ָפה ְוָאִביו ְוִאמֹו ִיְצֲחקו ָעָליו ְוִיׂשְ ַלֲעֵגי ׂשָ ל ֵתבֹות ּבְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ
הוא אֹוֵמר ים ֲאֵחִרים ֵאיָנם ְמִביִנים ַמה ׁשֶ ֱאֶמת ֲאָנׁשִ ּּבֶ ב , ּ ְּכמֹו ֵכן יֹוׁשֵ

תֹוָרה ּבַ ה ּבַ ְרֵאִלי ֵיׁש לֹו ִחּבָ ָהִאיׁש ַהִיׂשְ רֹוֶאה ׁשֶ ַמח ְכׁשֶ ַחק ְוִיׂשְ ַמִים ִיׂשְ ּׁשָ ּ ּ ּ
הוא יֹוֵדַע ֶגת ְולֹוֵמד ְכמֹו ׁשֶ ְּורֹוֶצה ִלְלמֹד ַאך ֵאין ַדְעתֹו ַמׂשֶ ּ ּ ּ ּ ֶּזה ַוַדאי , ְ

ָכרֹו ׂשְ ה ַנַחת רוַח ְליֹוְצרֹו וָבא ּבִ ּעֹוׂשֶ ּ.  
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בוַעִּלְלֹמד ַהזַֹה  )א ׁשָ בוַע ּבְ ה ִמֵדי ׁשָ ָרׁשָ ל ַהּפָ ּר ׁשֶ ּ ה , ּ עֹוׂשֶ
ַמִים ׁשָ דֹול ּבַ ם ּגָ   ֹּרׁשֶ

בוַע  ׁשָ בוַע ּבְ י ׁשָ ה ִמּדֵ ל ַהָפָרׁשָ ַּמה ַגם ִאם ָיכֹול ִלְלמֹד ַהזַֹהר ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ַמִים ָ ּשׁ ם ָגדֹול ּבַ ה רֹׁשֶ הוא עֹוׂשֶ ּׁשֶ ר ִהְתַפֵלל  ,ּ ְּוֵכן ִלמוד ְתִהִלים ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ

ְנָגִעים ָע ָכר ֲעֵליֶהם ְכעֹוֵסק ּבִ ִיטֹל ׂשָ לֹום ׁשֶ ָּליו ָדִוד ַהֶמֶלך ָעָליו ַהׁשָ ּ ּּ ּ ְ ּ
ִציִצית , ְואָֹהלֹות עֹודֹו ְמֻעָטף ּבְ ֵבית ַהְכֶנֶסת ּבְ ּוִבְפָרט ִאם הוא לֹוֵמד ּבְ ּ ּ ּ

ה הוא ִמְצָוה ַרּבָ ְתִפִלין ׁשֶ ּוֻמְכָתר ּבַ ּּ ּ ָרְמזו ֲחָכִמים ִז, ּ ּוְכמֹו ׁשֶ ְכרֹוָנם ּ
ַכָוַנת ַהָכתוב ִציִצי ִּלְבָרָכה ּבְ ְגֵדיֶהי'ּ ַכְנֵפל' ַעת'ּּ ּ סֹוֵפי ֵתבֹות ם' ּבִ

ַעל ְיֵדי ַהתֹוָרה ָאָדם ְמַקֵדׁש ַעְצמֹו  'ם"יִּלִּת' ִּמָכל ָהָאמור ַאָתה ָלֵמד ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ב לֹו ְכִאלו ִקֵים ַהתֹוָרה ֻכָלה ְּוֶנְחׁשָ ּּ ּּ ּּ   .ְּוָכָאמור, ּ

ְּגֻדַלת ( ָּמְרְדַכי ְלָהַרב ָמְרְדַכי ַסְגרֹון תשלּ ּ ְדרוׁש י-א "ּ   )ּג ְלחֶֹדׁש ִאָיר"ּ

ה ֵלילֹות  )ב ַכּמָ ִּלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ּ  

ה ַהּכֵֹהן[ך "ִּלְכבֹוד מֹוֵרנו ָהַרב מוהרמ ְלפֹון מׁשֶ ינו ּכַ ֵזֶכר ] ַּרּבֵ
יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה  ה ּבִ[ַצּדִ ְמֻדּמֶ ָאַמְרִתי ּכִ ַנת הּׁשֶ   ]ן"תש'ׁשְ

ִמְדָרׁש ָרֵאל ְוכו: ִּאיָתא ּבַ ְּלעֹוָלם ַהְזֵקִנים ַמֲעִמיִדים ֶאת ִיׂשְ ּוָמַתי ' ּ
ַאל ָאִביך ְוַיֵגְדך ְזֵקֶניך  ֱאַמר ׁשְ ּנֶ ֵיׁש ָלֶהם ְזֵקִנים ׁשֶ ָרֵאל עֹוְמִדים ְכׁשֶ ִָיׂשְ ָ ָּ ּ ּ

ְְויֹאְמרו ָלך ָכל ַהּנֹוֵטל ֵעָצה ִמן ַהְזֵקִנים ֵא, ּ ּׁשֶ ל ְוכוּ   . . .'ּינֹו ִנְכׁשָ

ַנת ה ׁשְ ַנת העֹוָלמֹו ְלֵבית ְוִנְלַקחה "תרמ'נֹוַלד ּבִ ׁשְ ּז וְכֶבן "תשי' ּבִ
ִנים  לֹׁש ׁשָ ָנַתִים ׁשָ ָרֵאל ִכׁשְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ס ְוַחי ּבְ ָנה ָיָצא ִמָגאְבּ ְבִעים ׁשָ ּׁשִ ּ

ם  ׁשֵ מֹו ּבְ יָבה ַעל ׁשְ ָעה ְיׁשִ ְקְבּ ּנִ יַבת "ְוָזָכה ׁשֶ ַעל ְיֵדי " ַּהַמְעָיןְיׁשִ
ְמֵרם ִויַחֵי ם ִיׁשְ ָניו ַהׁשֵ ַתְדלות ּבָ ִּהׁשְ ּ ּ ּ   .םיּ

ְדָרׁשֹוָתיו ַעל ָלׁשֹון ָחרוץ ַמְקִסים ְמאֹד ּבִ ן ִנְפָלא ּבַ ָּהָיה ַדְרׁשָ ּוְרֵאה . ּ
ֶּזה ֶפֶלא ַמה ׁשֶ ֲעֵלי ָהֶרּ מֹו ְכִגיַמְטִר,זֶמָּרְמזו ּבֹו ּבַ ל ׁשְ ַהִגיַמְטִרָיא ׁשֶ ּ ׁשֶ ּ ָּיא ּ

ם ָאָמנותֹו ל ׁשֵ ּׁשֶ י ַחִיים חֹוִרי: ּ ּ ִגיַמְטִרָיא ַּרּבִ ל 504ּ ּ ְכִגיַמְטִרָיא ׁשֶ ַרׁשּ  ּדְ
ִדיוק504 ּ ּבְ ּ.  

ס ְוַגם ַאֲחֵרי ֵכן ִעיר ָגאּבְ ַּתָקנֹות ַרּבֹות ָקַבע ּבָ ּ ִּתקון ָכֵרת. א, ּ ּ ּ . ב. ּ
ה ֵלילֹות ַכּמָ ִּלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ּית ַהִדּבור ְכִפי ַמה ַּתֲעִנ.  ג.ּ ּ ּ

ֵסֶפר ָמָצא ַחִיים ַעמוד  ָכתוב ּבַ ּׁשֶ ּּ ּ ּּ ָנה 38 -37ּ ׁשָ ס ּבְ ָגאּבְ ִתֵקן אֹותֹו ּבְ ּ ׁשֶ ּ
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ָבט. 1ִראׁשֹוָנה  ְתִחַלת חֶֹדׁש ׁשְ ה . 2. ּּבִ ַהְרּבֵ ִביל ׁשֶ ׁשְ ַלח ּבִ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ּיֹום ׁשַ
ת  ּבָ יֹום ׁשַ חֹל ְוַרק ּבְ ים עֹוְבִדים ּבְ ְּיכֹוִלים ָלבֹוא ְלֵבית ַהְכֶנֶסת ֲאָנׁשִ

ַתֲעִנית ַהִדּבור ַתֵתף ּבְ ְּלִהׁשְ ּ ּ ת ' יֹום ה. 3. ּ ּבָ ְקָרא ׁשַ ָפִטים ַהּנִ ת ִמׁשְ ָּפָרׁשַ ּ
לֹום' יֹום ז. 4. ַהְפָסָקה ינו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ל מׁשֶ ֲאָדר יֹום ְפִטיָרתֹו ׁשֶ ּּבַ ּ . ד. ּ
ִּתקון ט ּ ָבט"ּ ׁשְ ָקׁשֹות. ה. ו ּבִ ָאב"ֵליל ט. ז. ג ָלֹעֶמר"ַל. ו. ּּבַ ית . ו ּבְ ָיַסד ּבֵ

ם  ׁשֵ ְּדפוס ּבְ ּתֹוָרה ְוַחִיים"ּ ים ֵסֶפר " ּ ְדְפסו ַכֲחִמׁשִ ּנִ ַמְעִתי ׁשֶ ׁשָ ּוְכִפי ׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ
ים ְפְטרו ְוִסְפֵרי מוָסר וְדרוׁשִ ּנִ ִנים ׁשֶ ל ַרּבָ ִּמֶכֶסף ַהֻקָפה ְסָפִרים ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .

ִּחְלקו ְצָדקֹות ְוֶע א ְלַבֵקׁש ִמֶמּנו ֶעְזָרה לֹא ָהָיה ּ ְּזרֹות ְלֵאין ִמְסָפר ָכל ַהּבָ ּ ּּ ּ
ָידֹו ֵיׁש ּבְ ּיֹוֵצא ֵריָקן ְונֹוֵתן לֹו ַמה ׁשֶ ּ.  

ִני ְדרוׁש א ( ֵּסֶפר ִהילוָלא ְדַצִדיַקָיא ֵחֶלק ׁשֵ ּּ ּ ַנת תש-ּּ ה ַהּכֵֹהן טֹוִניס ׁשְ ְלפֹון מׁשֶ   )נ" ָהַרב ּכַ
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  –א ָעָנף ג "לֶּפֶרק  –
עֶֹמר ג "ל [   ]ֵעיַניל "ּ ַג-ּבָ

ן ִאיׁש ַחי ְוַהזַֹהר ּקוְנְטֵרס ַהּבֶ ּ  

ן ִאיׁש ַחי ְוַהזַֹהר ּקוְנְטֵרס ַהּבֶ ּ  

ל  ָנה ׁשֶ ָאה ׁשָ ְּלֶרֶגל ִהלוַלת ַהּמֵ ן ִאיׁש ַחי"ּ ּג ֱאלול "י" ַהּבֶ
  ט" תשס–ט "תרס

ן ִאיׁש ַחי"ַה ר יֹוֵתר ִמ" ּבֶ ּנ80ִ-ִחּבֵ ְסָתר ְסָפִרים ּבַ ְּגֶלה וַבּנִ ּ ,
ָנָיהו: "ּוֵביֵניֶהם ֵּפרוׁש ַעל ִתקוֵני ַהזַֹהר: ֵּסֶפר ּבְ ּ ּ ּּ ֵמַעל ַלֲחֵמׁש , ּ

ִרים"ֵּמאֹות ַעּמוִדים ְוֵסֶפר  ָלה, "סֹוד ְיׁשָ ַקּבָ ֵאלֹות וְתׁשובֹות ּבְ ּׁשְ ּ ,
ָלׁש"ְוֵסֶפר  ּחוט ַהְמׁשֻ ָלה ְוֵסֶפר " ּ ַקּבָ ֵאלֹות וְתׁשובֹות ּבְ ּׁשְ ַעת "ּ ּדַ

ּוְתבוָנה ָלה": ּ מֹות ְלִלּמוד ַהַקּבָ ַּהְקּדָ ּ  

י יֹוֵסף ַחִיים הוא  ל ַרּבִ יֹוֵתר ׁשֶ ִּפיוטֹו ַהָידוַע ּבְ ּ ּּ ּ ּ ַּוֲאַמְרֶתם ּכֹה "ּ
ר יֹוַחאי" ֶלָחי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ל ַרּבִ ֶאֶרץ , ִלְכבֹודֹו ׁשֶ ִּפיוט ֶזה ִנְכַתב ּבְ ּ ּ ּ

ָרֵאל ה ִציו 1869, ט"תרכ'ִיׂשְ ּּבְ ּבִּ ל ָהַרׁשְ ל "נֹו ׁשֶ ּי ְוִהְתַפְרֵסם ְוִהְתַקּבֵ
ָרֵאל ָכל ְקִהלֹות ִיׂשְ   .ּּבְ
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ָדָרא ְמַגֶלה ָלנו ַּהַצִדיק ַהָקדֹוׁש ַהַחד ּבְ ּ ּ ּ ּ  

ָרֵאל לו ַהְיהוִדים ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ ִקְימו ְוִקּבְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ  

ִלמוד ְּלַהֲחִזיק ּבַ ּ ל ּ  ַּהָקדֹוׁש ׁשֶ
ַּהִתקוִנים ְוַהזַֹהר ָי ּ ּ יםּ   ִחיד ְוַרּבִ

  ִּמַנַער ְוַעד ָזֵקן
ַער ׁשַ   ּּבַ

ָפָריו  )א ה ְוָטֳהָרה נֹוֵדף ִמּסְ ל ְקֻדׁשָ   ֵּריַח ׁשֶ

ן ִאיׁש ַחי ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה  ַעל ַהּבֶ ינו יֹוֵסף ַחִיים ּבַ ַּרּבֵ ּ ּ
ְּזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ינו ַהָג, ּ ל ַרּבֵ ָכל ְסָפָריו ׁשֶ ָּידוַע ׁשֶ ּ , ּדֹול יֹוֵסף ַחִייםּּ

ן ִאיׁש ַחי"ּוִבְמֻיָחד ֵסֶפר  ה ְוָטֳהָרה ֶעְליֹוָנה, "ּבֶ ֲּאפוִפים ְקֻדׁשָ ַמָמׁש , ּ ּׁשֶ ּ
ה ְוִעדון ִנְפָלא ינו ַמְרִגיׁש ְקֻדׁשָ ל ַרּבֵ ְסָפָריו ׁשֶ ָּכל ַההֹוֶגה ּבִ ּּ ּ ּוְלׁשֹונֹו ַהָזָהב , ּּ ּ

ַמִי ינו ַמְחִדיָרה ִיְרַאת ׁשָ ל ַרּבֵ ּׁשֶ ּם ֲעֻמָקה וְמַטֶהֶרת ַהְלָבבֹותּ ְּכִפי , ּּ
ַמְרִגיׁש ָכל ֶאָחד ּׁשֶ ְּוָדָבר ֶזה הוא ִמן ַהְמֻפְרָסמֹות ְוַהּנֹוָדעֹות ֵאֶצל ָכל . ּּ ּ

ינו ִסְפֵרי ַרּבֵ לֹוֵמד ּבְ ִּמי ׁשֶ ְכָבר ֵהִעיד ַעל ֶזה ַכְמֻפְרָסם ַהָגאֹון , ּ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ ּ ּ
י ַיֲעקֹב ָדִוד הוא ָהִר ַּרּבִ ְצָפת(ז "יְדּבַּ ל ְסלוְצק ְוַאַחר ָכך ּבִ ה ׁשֶ ְַרּבָ ּ ּ ּ (

ינו ְוָכל  ל ַרּבֵ ה ֶעְליֹוָנה ְוָטֳהָרה נֹוֵדף ִמְסָפָריו ׁשֶ ל ְקֻדׁשָ ֵריַח ׁשֶ ָאַמר ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ
ָכך ֶהם ַמְרִגיׁש ּבְ ְַהלֹוֵמד ּבָ ּ ּ.  

ָטֳהָרה  )ב   ָּהָיה אֹוֵכל ֻחִלין ּבְ

ינו ַהָגדֹול יֹוֵסף ַחִיים  ַּרּבֵ ּ ֵּזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ָהָיה עֹוֵבד ֶאת ּבֹוְראֹו ּ
ָטֳהרֹות ּבְ ְקֻדׁשֹות וְבָטֳהָרה ְגדֹוָלה ׁשֶ ּבִ ה ְגדֹוָלה ׁשֶ ְקֻדׁשָ ּּבִ ּּ ּ תֹו , ּ ְּוגֶֹדל ְקֻדׁשָ

ָכל  ַמע ּבְ לֹא ִנְרָאה ְולֹא ִנׁשְ ָהָיה ְלֶפֶלא וְלמֹוֵפת ׁשֶ ְּוָטֳהָרתֹו הוא ָדָבר ׁשֶ ּ ּּ
דֹו דֹורֹות ַהקֹוְדִמים לֹוָהָאֶרץ לֹא ּבְ ּרֹו ְולֹא ּבַ ָטֳהָרה , ּ ָהָיה אֹוֵכל ֻחִלין ּבְ ּׁשֶ

ְזַמן ַחְכֵמי ַהַתְלמוד ְּכמֹו ּבִ ּ ָכל ָיָמיו , ּ ּוְפִריׁשותֹו ְוִסגוָפיו ָהיו ְלַהְפִליא ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ
ַתֲעִניֹות ְוִסגוִפים ׁשֹוִנים ְלַטֵהר ֶאת ָחְמרֹו ִמכֹל ָוכֹל רוי ּבְ ָּהָיה ׁשָ ּ ּּ ּ.  
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ׁש   )ג ל ׁשֵ הוא ַתֲעִנית ׁשֶ ם ֶאת ִתקון ַהָקֶנה ׁשֶ ה ּגַ ָעׂשָ ָּידוַע ׁשֶ ּּ ּ ּּ ּ
ִנים ְרצופֹות יֹום ַאַחר יֹום   ּׁשָ

ׁש  ל ׁשֵ הוא ַתֲעִנית ׁשֶ ה ַגם ֶאת ִתקון ַהָקֶנה ׁשֶ ָעׂשָ ָידוַע ׁשֶ ּוְכמֹו ׁשֶ ּּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ִנים ְרצופֹות יֹום ַאַחר יֹום ְְוַגם ַאַחר ָכך ָהָיה , ּׁשָ יך ָכל ָיָמיו ּ ַּמְמׁשִ ְ

תֹו  ְפִריׁשותֹו וְקֻדׁשָ ּּבִ ּ ינו (ּ ל ַרּבֵ ַהְקָדַמת ִסְפרֹו ׁשֶ ּומוָבא ָכל ֶזה ּבְ ּ ּּ ַּדַעת "ּ
ּוְתבוָנה ן ִציֹון ָמְרְדַכי ָחָז" ּ י ּבֶ ִּמַתְלִמידֹו ַהָקרֹוב ֵאָליו ַרּבִ ּ ּ ּן ֵזֶכר ַצִדיק "ּ
ְּוָהָיה ָפרוׁש ְלַגְמֵרי ִמָכ. )נגִלְבָרָכה ּ ּל ִעְנְיֵני ְוַתֲענוֵגי עֹוָלם ַהֶזהּ ְוָכל ֶזה , ּ

 

הו ַהָנִביא ּלוי ֵאִלּיָ ּּגִ ּ ּ  

ן ִציֹון ַחָזן ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה] נג[ י ּבֶ ם עֹוד ַרּבִ ַתב ׁשָ ּכָ ְּוַעֵין ַמה ׁשֶ ּ ּ ינו ָהָיה אֹוֵכל , ּּ ַרּבֵ יָון ׁשֶ ּכֵ ּמִ ּׁשֶ

ָטֳהָרה לֹא ִהִגיעו ְלִפְרָקן,ֻּחִלין ּבְ ֵביתֹו ָהיו אֹו ְיָלדֹות ְקַטּנֹות ׁשֶ ּבְ ְרתֹות ׁשֶ ל ַהְמׁשָ ּ ָלֵכן ּכָ ּּ אֹו ְזֵקנֹות , ּ

ָטֳהָרה', ְּוכו ֵדי ֶלֱאֹכל ּבְ ם. ְוָכל ֶזה ּכְ ה ֻמְפָלא . ַּעֵין ׁשָ אן ֵאיֶזה ַמֲעׂשֶ ב ּכָ ר ְלֶזה ִנְכּתָ ֶהְקׁשֵ ה ּבְ ְוִהּנֵ

ר ָהָי י ֲאׁשֶ לֹום ַוֲאִמּתִ תון ָעֶליָה ַהׁשָ ָרה ּכָ ּה ִעם ַהַצֶדֶקת ָמַרת ׂשָ ּ ל ַהָגאֹון ָהַרב ֵאִלָיהו (ּּ ָּסָבתֹו ׁשֶ ּ ּ

ִליָט ְרֵכי יֹוֵסף, א"ַטֲהָרִני ׁשְ יַבת ּבִ ָרק, רֹאׁש ְיׁשִ ְבֵני ּבְ אן ּבִ ר ָזְכָתה ְוָהְיָתה ֵמאֹוָתן ְיָלדֹות , )ּכָ ֲאׁשֶ

ְרתֹות  ר ָהיו ְמׁשָ ינוְּקַטּנֹות ֲאׁשֶ ל ַרּבֵ ֵביתֹו ׁשֶ ת י, ּּבְ ה ּבַ ָנה"ְוָהְיָתה ָאז ְיתֹוָמה ְקַטּנָ ְוָהְיָתה (, א ׁשָ

ִקים ׁשְ ֲאָכִלים ְוַהּמַ ֲהָכַנת ַהּמַ ינו ּבַ ׁש ֶאת ַרּבֵ ּמֵ ָלן ָהיו רֹוצֹות ִלְזּכֹות וְלׁשַ ּכֻ יָון ׁשֶ ּכֵ ּמִ ּאֹוֶמֶרת ׁשֶ ּ ּ ָלֵכן , ּ

ָּהיו ִמְתַחְלפֹות ְוָכל ַאַחת ָהְיָת ת יֹום ֶאָחד אֹו יֹוַמִיםּ ׁשֶ ּמֶ ּה , ה ְמׁשַ ֲחֶבְרּתָ ך ִמְתַחֶלֶפת ּבַ ְּוַאַחר ּכָ ְ

ַיְלדוָתּה, )'ְּוכו לֹום ּבְ תון ָעֶליָה ַהׁשָ ָרה ּכָ ר ָהָיה ִעם ָמַרת ׂשָ ְפָלא ֲאׁשֶ ה ַהּמֻ ֲעׂשֶ ְּוָכך ָהָיה ַהּמַ ּּ ִפי , ְ ּכְ

ר ׁשָ י ִמיָלֶדיָה וְנָכֶדיָה ֲאׁשֶ ַמְעּתִ ׁשָ ּׁשֶ יָהּ ל : ְּמעו ִמּפִ ֵביתֹו ׁשֶ ׁש ּבְ ּמֵ ּה ְלׁשַ ִהִגיָעה ְזַמּנָ ׁשֶ ּיֹום ֶאָחד ּכְ

ינו ֲעִלָיה , ַּרּבֵ ר ָהָיה ּבָ ינו ְלֵביתֹו ְוָעָלה ִמָיד ְלַחְדרֹו ֲאׁשֶ ִּהִגיַע ַרּבֵ ּ ּ ל ָיָמיו (ּ ּתֹוָרה ּכָ ם ָהָיה עֹוֵסק ּבַ ְוׁשָ

ְמֻפְרָסם ִי, )ּכַ ֵני ַהּבַ ּתֹות ְוַתִגיׁש לֹוְּוָאְמרו ָלּה ּבְ ין ִלׁשְ ינו ּכֹוס ַחּמִ ִכין ְלַרּבֵ ּתָ ּת ׁשֶ ָלה ַהַיְלָדה . ּ ּכְ ִּהְסּתַ ּ

ינו ְולֹוְמִדים ַיַחד ב ִעם ַרּבֵ ֲעִלָיה ְוָרֲאָתה ְלָפֶניָה ִאיׁש ֶאָחד יֹוׁשֵ תון ּבָ ָרה ּכָ ּׂשָ י , ּּ ּתֵ ְוֵהִכיָנה ָלֶהם ׁשְ

ּתֹות ר ָעְלָתה. ּכֹוסֹות ִלׁשְ ב ְלַבדֹוְוַכֲאׁשֶ ינו יֹוׁשֵ ם ֶאת ַרּבֵ ּ ָלֲעִלָיה ָרֲאָתה ׁשָ ּ ַאל , ּ ינו ְוׁשָ ֵלא ַרּבֵ ְּוִהְתַפּ ּ

י ּכֹוסֹות ּתֵ ה ֵהִכיָנה ׁשְ ב ִעּמֹו עֹוד ִאיׁש ֶאָחד ְוֵהִכיָנה ַגם לֹו , אֹוָתּה ָלּמָ יֹוׁשֵ ָרֲאָתה ׁשֶ ְּוָעְנָתה לֹו ׁשֶ ּ

ּתֹות ינו ָא. ִלׁשְ ַמע זֹאת ַרּבֵ ׁשָ ּוְכׁשֶ ִביא: ַמר ָלּהּּ ָּזִכית ִלְראֹות ֶאת ֵאִלָיהו ַהּנָ לֹא . ּ ינו ׁשֶ יָרּה ַרּבֵ ְּוִהְזּכִ ּ

ָרֲאָתה ְלַאף ָאָדם ַגֶלה ַמה ׁשֶ ּּתְ לֹום. ּ תון ָעֶליָה ַהׁשָ ָרה ּכָ ָתה ָמַרת ׂשָ ְּוָכך ָעׂשְ ּ ְמָרה ַעל סֹוד ֶזה , ְ ׁשָ

ל ַר ל ְיֵמי ַחָייו ׁשֶ ך ּכָ ֶמׁשֶ ִּמְלַגלֹותֹו ּבְ ְ ּ ינוּ ּה, ּּבֵ ְחּתָ ּפַ ָרה זֹאת ְלִמׁשְ ִטיָרתֹו ִסּפְ אן . ְוַרק ְלַאַחר ּפְ ַעד ּכָ

ה ֲעׂשֶ ר ָזָכה ְלִגלוי ֵאִלָיהו ִזְכרֹונֹו . ַהּמַ ינו ֲאׁשֶ ל ַרּבֵ יר ְוִנְלַמד ֶאֶפס ָקֵצהו ִמְגֻדָלתֹו ׁשֶ ּוִמֶזה ַנּכִ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

  .ִלְבָרָכה

ים ּלוִיים רוָחִנּיִ ּּגִ ּ  

ר ַל ינוּוְבֶהְקׁשֵ ר ָהיו ְלַרּבֵ ִּגלוִיים ָהרוָחִנִיים ֲאׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ְפָלא , ּ ה ַהּמֻ ֲעׂשֶ ַדאי ְלהֹוִסיף ַגם ֶאת ַהּמַ ּּכְ

ִני ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה  ַרּבָ ַע ׁשָ י ְיהֹוׁשֻ ר ָחָכם ַרּבִ ר ִסּפֵ הוא (ֲּאׁשֶ ָכָדיו ׁשֶ י ֶאָחד ִמּנְ י ִמּפִ ַמְעּתִ ׁשָ ִפי ׁשֶ ּּכְ ּ

ְלִמיד ָחָכם ָגדֹו ִליָטּּתַ ַלִים, א"ּל וֻמְפָלג ׁשְ ֵּמִעיר ַהקֶֹדׁש ְירוׁשָ ַמע ֻעְבָדה זֹאת ִמָסבֹו , ּ ׁשָ ְּוָאַמר ִלי ׁשֶ ּ ּ

ה ֲעׂשֶ ַעל ַהּמַ ָהָיה ּבַ ִני ַעְצמֹו ׁשֶ ַרּבָ ַע ׁשָ י ְיהֹוׁשֻ ינו ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה , ְּוהוא) ּהוא ַרּבִ ל ַרּבֵ ְּדִבְזַמּנֹו ׁשֶ ּּ

ָּהיו ִמְתַהְלכֹות  ינוּ ְתַגִלים ְלַרּבֵ ּמִ מועֹות ֻמְפָלאֹות ַעל ִגלוִיים רוָחִנִיים ׁשֶ ַבְגַדד ׁשְ ּּבְ ּ ּ ּּ ּּ ְוֶזה ָהָיה ַעל , ּּ
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ַּיַחד ִעם ְדֵבקותֹו ְוַאֲהָבתֹו ְלבֹוְראֹו ָהְיָתה ֵאׁש , ּ ְּוַאֲהָבתֹו ַלתֹוָרה ׁשֶ
רֹוִאים ִמָכל ְסָפָריו  ְלָבבֹו וְכמֹו ׁשֶ ּיֹוֶקֶדת ּבִ ן (ּ ַהְקָדָמה ְלִסְפרֹו ּבֶ ְּוַעֵין ּבַ ּ

כֹוֵתב ַע ִּאיׁש ַחי ַמה ׁשֶ ּל ַאֲהָבתֹו ַלתֹוָרה ְדָבִרים נֹוָרִאים וַמְבִהיִליםּ ּ ּ( ,
ָמה וַבֲעבֹוַדת ַהְתִפָלה ְוִתקוֵני  תֹוָרה ִלׁשְ ְּוָכל ַחָייו ָהָיה עֹוֵסק ְוָעֵמל ּבַ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ֶפׁש ַמִים ִלְכבֹוד ּבֹוְראֹו, ַהּנֶ ם ׁשָ יו ְלׁשֵ ּוְמַיֵחד וְמַטֵהר ָכל ַמֲעׂשָ ּ ּוְכמֹו , ּ
רֹוִאים ֵמַה ָכל תֹוָרתֹו ׁשֶ ְּקָדמֹוָתיו ִלְסָפָריו ַכָמה ָהָיה ִנְזָהר ְוָיֵרא ְוָחֵרד ׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ַרך ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ם ִיְתּבָ יו ִיְהיו ַזִכים וְטהֹוִרים ִלְכבֹוד ַהׁשֵ ְוַמֲעׂשָ ּ ּּ ּ ְּוַהכֹל , ּ
בֹוְראֹו ִּמגֶֹדל ַאֲהָבתֹו וְדֵבקותֹו ּבְ ּ ּ.  

תֹו ְוָטֳה ָ יםְוֶאת ּכַֹח ְקֻדּשׁ ינו ְלתֹוך ְסָפָריו ָהַרּבִ ְָרתֹו ִהְכִניס ַרּבֵ ּ ,
ם טֹוב ַהָקדֹוׁש  ַעל ׁשֵ ל ַהּבַ ּוְכַמֲאָמרֹו ַהְמֻפְרָסם ׁשֶ ּּכַֹח ַהפֹוֵעל "ּ

ְפָעל ּנִ ל , "ּבַ ְסָפָריו ַמְרִגיׁש ִמָיד ְנִעימֹות ִנְפָלָאה ׁשֶ ָכל ַהלֹוֵמד ּבִ ָּכך ׁשֶ ּ ּ ּ ְּ

ה ְוָטֳהָרה   ..ְּקֻדׁשָ

ַּכָידוַע ּ ּ וְמֻפְרָסם ַלכֹלּ דֹור ַהֶזה, ּ ּבַ ֵני ְסָפַרד ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ֹרב ְגדֹוֵלי ִיׂשְ ּׁשֶ ּ ּ ,
ן ִאיׁש ַחי  ִסְפרֹו ּבֶ ינו ּבְ ל ַרּבֵ ֻּכָלם הֹוְלִכים וִמְתַנֲהִגים ַעל ִפי ְפָסָקיו ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ

ִליָט( י ַאְרֵיה ַהְרֵאל ׁשְ ַמְעִתי ֵמָהַרב ַהָגאֹון ַרּבִ ְּוֵכן ַגם ׁשָ ל ֲח, א"ּּ ָתנֹו ׁשֶ
ָרֵאל ינו ְגאֹון וְקדֹוׁש ִיׂשְ ַּרּבֵ ָרֵאל ַאּבוַחִציָרא , ִאיׁש ָהֱאלִֹקים, ּּ י ִיׂשְ ַּרּבִ

א ָסאִלי( אּבָ א) ַהּבָ ִּזְכרֹונֹו ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ל , ּ ּכָ ׁשֶ
א ָסאִלי ְזכו אּבָ ל ָחִמיו ַהּבָ ַּהְנָהגֹוָתיו וְדָרָכיו ׁשֶ ּ ָהיו ,ּתֹו ָיֵגן ָעֵלינוּ
ן ִאיׁש ַחי ֶפר ּבֶ ּסֵ תוִבים ּבַ ינו ַהּכְ ַּעל ִפי ִפְסֵקי ַרּבֵ ּ ּ ּ(...  

 

ַחְדרֹו ּתֹוָרה ְלַבדֹו ּבְ ינו עֹוֵסק ּבַ ר ָהָיה ַרּבֵ ֲאׁשֶ ּכַ ְּיֵדי ׁשֶ ים ָזִרים אֹו ׁשֹוְמִעים , ּ ַחְדרֹו ֲאָנׁשִ ָּהיו רֹוִאים ּבְ

ים ָזִרים ְולֹא ְידוִעיםֵמַחְדרֹו קֹולֹות ל ֲאָנׁשִ   .ּ ׁשֶ

ינו  ל ַרּבֵ ָמִעים ֵמַחְדרֹו ׁשֶ ֵעת ַהזֹאת ִנׁשְ ּבָ יָבה ׁשֶ ר נֹוַדע ְלַחְכֵמי ַהְיׁשִ ֲאׁשֶ ַעם ַאַחת ּכַ ה ּפַ ְּוִהּנֵ ּ

ּאֹוָתם קֹולֹות ַהלֹא ְידוִעים ל קֹולֹות ֵאלו, ּ ָרם ׁשֶ ׁשְ ְּוָרצו ַלֲחקֹר ֶאת ּפִ ּוִמי הוא ֶזה ֲא, ּּ ר ִמְתַגֶלה ּ ּׁשֶ ּ

ינו הוא ִיְהֶיה , ְּלַרּבֵ ִני ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ׁשֶ ַרּבָ ַע ׁשָ י ְיהֹוׁשֻ יָבה ֶאת ַרּבִ ֲחרו ַחְכֵמי ַהְיׁשִ ְּוָלֶזה ּבָ ּּ

ִליַח ְלָבֵרר ַהָדָבר ַּהׁשָ ָלה ֲאׁשֶ, ּ ָחְכַמת ַהַקּבָ ָיה ּבְ ינו ֵאיֶזה ֻקׁשְ ֹאל ֶאת ַרּבֵ ְלחו אֹותֹו ִלׁשְ ְּוׁשָ ּ מו ּ ּר ׂשָ

ִפיו ָיה, ּבְ ֹאל ַהֻקׁשְ ינו ִלׁשְ ל ַרּבֵ ֵנס ְלַחְדרֹו ׁשֶ ְּוהוא ַיֲעֶלה ָלֲעִלָיה ְוִיּכָ ּ ַחְדרֹו , ּּ ְוָאז ִיְרֶאה ִמי ִנְמָצא ּבְ

ר ִנְמָצִאים ִעּמֹו ים ַהָזִרים ֲאׁשֶ ל ָהֲאָנׁשִ ָרם ׁשֶ ׁשְ ּוַמה ּפִ ִנ. ּ ַרּבָ ַע ׁשָ י ְיהֹוׁשֻ ה ָחָכם ַרּבִ י ֵזֶכר ְְוָכך ָעׂשָ

ַמְדֵרגֹות ָהֲעִלָיה. ַּצִדיק ִלְבָרָכה ְהיֹותֹו עֹוֶלה ּבְ ה ּבִ ינו ֵמַחְדרֹו, ְּוִהּנֵ ְתֹאם ָיָצא ִלְקָראתֹו ַרּבֵ ּוָפָנה , ּּפִ

ַע: ְוָאַמר, ֵאָליו ך ְוָכך, ָחָכם ְיהֹוׁשֻ ֵאָלה ּכָ יָבה ׁשֹוֲאִלים ׁשְ ְיׁשִ ְּבַ ׁשוָבה ִה, ְ ַהּתְ ֵּלך ֶוֱאמֹר ָלֶהם ׁשֶ ך ְ ְיא ּכָ

ּוִמָיד ִנְכַנס ֲחָזָרה ְלַחְדרֹו ְוָסַגר ַהֶדֶלת ַאֲחָריו. ְְוָכך ּ ְּזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו... ּ  . ָאֵמן,ּ



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]591[                   אֹור

דֹול ַהדֹור   )ד ְסָתר-ּּגְ ְגֶלה וַבּנִ ּנִ ָדָרא ּבַ ּ ַחד ּבְ ּ  

ל ַצִדיק ְבחֹו ׁשֶ ׁשִ ר ּבְ ה ְלַדּבֵ ינו ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה, ְּוִהּנֵ ּהוא ַרּבֵ ּ ֶזה , ּ
כֵֹחנו ִּכי ֵאין ִאָתנו יֹוֵדַע ַעד ָמה ַוֲאִפלו ִמְקָצת ִמן ַהִמְקָצת , ּ ְכָללֵּאין ּבְ ּּ ּּ ּ

ינו ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ל ַרּבֵ עור ׁשֶ ִּמְגֻדָלתֹו ְלֵאין ׁשִ ּ ּ ּ ָּהָאָדם ַהָגדֹול , ּ
ׁש ְזרֹועֹות  יו ָהיו חֹוֵבק ַמּמָ תֹוָרתֹו ְוִיְרָאתֹו וַמֲעׂשָ ר ּבְ ֲעָנִקים ֲאׁשֶ ּּבַ ּ

י ַהתֹוָרה, םעֹוָל ָכל ַחְדֵרי וִמְכַמּנֵ ִקי ּבְ ּּבָ ְבִחיַנת , ּ ַחד "ְוָהָיה ּבִ
ָדָרא דֹורֹו נד"ּבְ ְסָתר ַגם , ּבְ ְגֶלה ְוַהּנִ ל ֶחְלֵקי ַהתֹוָרה ַהּנִ ׁש ּכָ ּמָ ּמַ ּׁשֶ ּ ּ

ַעְמקות ִנְפָלָאה ְלָבבֹו ּבְ ַּיַחד ָהיו ֲאגוִדים וְקׁשוִרים ּבִ ּ ּ ּ ְוָכל ָהרֹוֶאה . ּ
ינו לֹא ִנְמָצא ָאָדם ִיְרֶאה ׁשֶ ל ַרּבֵ ה ּדֹורֹות ִמִלְפֵני ּדֹורֹו ׁשֶ ּמָ ָבר ּכַ ּּכְ ּ

ָכל ֶחְלֵקי ַהתֹוָרה ֵהן  ֵלם ְלַגְמֵרי ּבְ ִיְהֶיה ָגדֹול וָבִקי ְוׁשָ ֶזה ׁשֶ ָּגדֹול ּכָ ּ ּ ּּ
ְסָתר תֹוַרת ַהּנִ ְגֶלה ְוֵהן ּבְ תֹוַרת ַהּנִ ֵאֶלה , ּּבְ ָידוַע ָהיו ּכָ י ּכַ ּּכִ ּ ּ ּ

ְגֶלהֵמַרּב תֹוַרת ַהּנִ ִעָקר ּבְ ָהיו ְגדֹוִלים ְמאֹד ּבְ ֹּוֵתינו ָהַאֲחרֹוִנים ׁשֶ ּ ּ ּ ,
ְסָתר תֹוַרת ַהּנִ ִעָקר ּבְ ָהיו ְגדֹוִלים ְמאֹד ּבְ ֵאֶלה ׁשֶ ְּוָהיו ּכָ ּ ּּ ֲאָבל , ּּ

ְגֶלה ְוַגם  ּנִ ֵתי ַהתֹורֹות ַיַחד ַגם ּבַ ׁשְ ֵלם ּבִ ינו ָהָיה ָגדֹול ְוׁשָ ַּרּבֵ ּּ ּ ּ
ְס ּנִ ָכל , ָּתרּבַ ינו ְוִצְדקותֹו ָהיו ַמְכִריִזים ָעָליו ּבְ ל ַרּבֵ ְּותֹוָרתֹו ׁשֶ ּ ּ

ֵאלֹות , ַּקְצוֹות ֵתֵבל ָרֵאל ָהיו ׁשֹוְלִחים ֵאָליו ׁשְ ל ְתפוצֹות ִיׂשְ ּוִמּכָ ּ ּ ּ
ְסָתר ּנִ ְגֶלה ְוֵהן ּבַ ּנִ   .ֵּהן ּבַ

ת  )ה ָהיו ָידוַע וֵמִבין ּבְ ָדָרא ׁשֶ ינו ָהָיה ַחד ּבְ ַּרּבֵ ּ ּ י "ֹוַרת ָהֲאִרּ
ִלים -ִּזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלָעְמָקם ְוַלֲאִמָתָתם  ל ַהְמֻקּבָ  ּכָ

ינו ַעד ַהּיֹום ִּמְתקוַפת ַרּבֵ ּ ְסֵקי ִהְלכֹוָתיו , ּ ָלם הֹוְלִכים ְלאֹור ּפִ ּּכֻ
תֹוַרת ָהֲאִר ינו ּבְ ל ַרּבֵ   י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ַּוֲהָבָנתֹו ׁשֶ

ינו  ל ַרּבֵ ל תֹוַרת ְּותֹוָרתֹו ׁשֶ ִהְלכֹוָתיו ׁשֶ ְּמֻפְרֶסֶמת ִהיא ֵהן ּבְ
ינו ָהֲאִר ְסָתר ַעל ִפי ַרּבֵ ל ַהּנִ ִהְלכֹוָתיו ׁשֶ ְגֶלה ְוֵהן ּבְ ַּהּנִ י ִזְכרֹונֹו "ּּ

ינו ֵהם ַעל ִפי ַעְמקות ִדְבֵרי ,ִלְבָרָכה ל ַרּבֵ ָכל ַהְנָהגֹוָתיו ׁשֶ ּ ְוַכָידוַע ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ
תֹוַרת י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכ"ָהֲאִר ָהיו ָידוַע וֵמִבין ּבְ ָדָרא ׁשֶ ינו ָהָיה ַחד ּבְ ַרּבֵ ּה ׁשֶ ּ ּ ּ
ִלים . ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלָעְמָקם ְוַלֲאִמָתָתם"ָהֲאִר ָכל ַהְמֻקּבָ ָּכך ׁשֶ ְּ

 

עְלְזא ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו] נד[ ַע ִמּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ן ַהִסּפור ִעם ַהַצִדיק ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ְּרֵאה ְלַקּמָ ּ ּ ּּ ּ ּ. 



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]592[                   אֹור

ינו ַעד ַהיֹום ִּמְתקוַפת ַרּבֵ ּ ּ ֻּכָלם הֹוְלִכים ְלאֹור ִפְסֵקי ִהְלכֹוָתיו ַוֲהָבָנתֹו , ּ ּ ּ
ל ַרּבֵ תֹוַרת ָהֲאִרׁשֶ   .י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ּינו ּבְ

ינו  ים ֶאת ַרּבֵ ָאנו ְמַכּנִ ִין ָלנו ֶזה ׁשֶ ְּוַאל ִתְתַמה ַעל ֶזה קֹוֵרא ָיָקר ִמּנַ ּ ּ ּ ּ
ָדָרא" תֹוָרה" ַחד ּבְ ַגְדלותֹו ּבַ ּּבְ דֹורֹו ַכָמה ְגדֹוִלים ְמאֹד ֵהן , ּ ַּוֲהֵרי ָהיו ּבְ ּ ּ ּ

ַחְכֵמי ְסָפַרד ְוֵהן  אֹותֹו דֹורּבְ ּבְ ְכָנז ׁשֶ ַחְכֵמי ַאׁשְ ּּבְ ּ.  

ן ִאיׁש ַחי   )ו ַעל ּבֶ ָמה ִמּבַ ֵקׁש ַהְסּכָ ם ּבִ ַעל ַהֶלׁשֶ ּּבַ ּ  

ָרֵאל  ינו ֶאָחד ִמְגדֹוֵלי ַחְכֵמי ִיׂשְ ֲּאָבל ּבֹא ָנא וְרֵאה ֶמה ָאַמר ַעל ַרּבֵ ּ ּ
אֹותֹו ַהדֹור ּבְ ל ָהֱאלִֹק, ּׁשֶ ינו ַהָקדֹוׁש ַהְמֻקּבָ ּהוא ַרּבֵ ּ לֹמֹה ּ י ׁשְ י ַרּבִ

יב ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה  י (ֶּאְלָיׁשִ ל ָמָרן ַהָגאֹון ַרּבִ הוא ָסבֹו ׁשֶ ּׁשֶ ּ
ִליָט יב ׁשְ לֹום ֶאְלָיׁשִ ַעל ַהֵסֶפר ַהּנֹוָרא ) א"יֹוֵסף ׁשָ בֹו "ּּבַ ם ׁשְ ֶלׁשֶ

ֵּפרוׁש ַעל ָהֵעץ ַחִיים " ְוַאְחָלָמה ּ ב ְכֶאָחד ִמ(ּ ְּגדֹוֵלי ַהדֹור ְּוָהָיה ֶנְחׁשָ ּ
רוָרה , ַּההוא ָנה ּבְ ַעל ֶהָחֵפץ ַחִיים ְוַהִמׁשְ ָמָרן ּבַ ָידוַע וְמֻפְרָסם ׁשֶ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ ּ ּּ ּּ ּ

נַֹעם ָפָניו ָהַלך ִלְפגֹׁש ֶאת , ָּנַסע ִלְראֹותֹו ְוַלֲחזֹות ּבְ ְּוַגם ָאַמר ְלֶאָחד ׁשֶ ְ

ם ַעל ַהֶלׁשֶ ְכַדאי ִלְראֹותֹו, ּּבַ א ִנְזֶכה ִּכי ִמי י, ּׁשֶ עֹוָלם ַהּבָ ֹּוֵדַע ִאם ּבָ
  ).ִלְראֹות אֹותֹו

ְּוקֶֹדם ִנְכתֹב ֶאת ִספור ַהְדָבִרים ּ ּ ַעל , ּ ר הֹוִציא ּבַ ה ַכָידוַע ַכֲאׁשֶ ְּדִהּנֵ ּּ ּ ּ
ְזַכר ְלֵעיל ֶאת ִסְפרֹו  ם ַהּנִ ַּהֶלׁשֶ בֹו ְוַאְחָלָמה"ּ ם ׁשְ ַלח אֹותֹו , ָלאֹור" ֶלׁשֶ ׁשָ

ן ִא ינו ַהּבֶ ַמח , ּיׁש ַחי ָלֵתת לֹו ַהְסָכָמה ַעל ִסְפרֹוְּלַרּבֵ ינו ַכָידוַע ׂשָ ְּוַרּבֵ ּּ ּ
הוא  ם ׁשֶ ַעל ַהֶלׁשֶ ְּמאֹד ַעל ַהֵסֶפר ְוָאַמר ַעל ּבַ ּ ִמְסָתִרים"ּ ֲּאִרי ּבַ ּ ."

ינו ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ָהָיה  ַרּבֵ ם ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ׁשֶ ַעל ַהֶלֶשׁ ַמע ּבַ ׁשָ ּוְכׁשֶ ּּ ּּ ּ
ַמח ְמֹאד ִמִסְפרֹוִני ִאם ָהָיה יֹוֵדַע , ָּחא לֹו ְמאֹד ְוׂשָ ָאַמר ַעל ֶזה ׁשֶ

ִני ינו ַיְסִכים ְלִסְפרֹו ָהָיה ְכָבר מֹוִציא ֶאת ַהֵחֶלק ַהׁשֵ ַרּבֵ ּׁשֶ ּ ּ ִּכי ֵמֲחַמת , ּ
ַּעְנְוָתנותֹו לֹא ָהָיה ַמֲחִזיק ֶאת ָחְכָמתֹו ִלְמאוָמה ינו , ּ ל ַרּבֵ ְמָחתֹו ׁשֶ ְּוׂשִ

ִני ִמ ִּסְפרֹו עֹוְדָדה אֹותֹו ְלהֹוִציא ָלאֹור ַגם ֶאת ַהֵחֶלק ַהׁשֵ ּ ּוָמָרן ַהָגאֹון (ּ ּ
ך ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה לֹמֹה ַזְלָמן אֹוֶיְרּבָ י ׁשְ ַּרּבִ ָּהָיה ָרִגיל ְלַסֵפר ֻעְבָדה , ְ ּ

ַגם ָאָדם ָגדֹול ָזקוק ְל, זֹאת ִמָכאן רֹוִאים ׁשֶ ּומֹוִסיף ְואֹוֵמר ׁשֶ ּּ ּ ּ   ).ִּעידודּ

ר ְלִספור ֶזה ֶהְקׁשֵ ה ּבְ ְּוִהּנֵ ַרך ָדָבר , ּ ם ִיְתּבָ ַחְסֵדי ַהׁשֵ ָּמָצאִתי ּבְ ְ ּ
ְקָרא  ְמַאֵסף ַהתֹוָרִני ַהּנִ ִּנְפָלא ּבַ ְּיׁשורון"ּ ַּעמוד תרס' ֵחֶלק ה" (ּ ם ) ד"ּ ׁשָ
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ר ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ׁשֶנהֵּמִביא ִמְכָתב י ְצִבי ִהיְרׁש ַפְרּבֵ ה ּ ֵמַרּבִ ָּהָיה ַרּבָ
ל ָהִעיר לֹוְנדֹון ם, ׁשֶ ַעל ַהֶלֶשׁ ֵמׁש ְתקוָפה ְמֻסֶיֶמת ֶאת ּבַ ְּוָזָכה ְלׁשַ ּ ּ ּ ַמע , ּ ְוׁשָ

ה ִדְבֵרי תֹוָרה ְוָחְכָמה ִּמֶמּנו ַהְרּבֵ ּ ּ ִמְכָתבֹו. ּ ין ַהֶיֶתר ּבְ ם ּבֵ ְּוכֹוֵתב ׁשָ ּ ,
ם ָלָמה לֹא ָלַקח ַהְסָכָמ ַעל ַהֶלֶשׁ ַאל ֶאת ּבַ ׁשָ ּׁשֶ ּ בֹו ּּ ם ׁשְ ה ַעל ִסְפרֹו ֶלֶשׁ

ל , ְוַאְחָלָמה ם ִנְלַמד ְוַנִכיר ֶאת ְגֻדָלתֹו ׁשֶ ַעל ַהֶלֶשׁ ל ּבַ ּוִמְתׁשוָבתֹו ׁשֶ ּ ּּ ּ ּּ
ֵעיֵני ַחְכֵמי דֹורֹו ינו ּבְ ַּרּבֵ ר. ּ י ְצִבי ִהיְרׁש ַפְרּבֵ ל ַרּבִ ַּיְלדות : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ׁשֶ

ִאְלִתיו  י ִכי ׁשְ ָּהְיָתה ּבִ םֶאת ּבַ(ּ ל ַהְסָכמֹות ) ַּעל ַהֶלֶשׁ ָּלָמה לֹא ְיַקּבֵ ַעל (ּ
בֹו ְוַאְחָלָמה ם ׁשְ ִּכי ֶאָחד הוא יֹוֵדַע, ְוָאַמר ִלי). ִסְפרֹו ֶלׁשֶ ָדָרא , ּ ַחד ּבְ

ְסָתרֹות ְגֶלה וַבּנִ ּנִ ּּבַ ְגַדד , ּ ינו יֹוֵסף ַחִיים ִמּבַ ְּוהוא ַהָגאֹון ַהּנֹוָרא ַרּבֵ ּ ּּ
ְּזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו יר רֹב , ּ ְסָתרֹות ְוִהּכִ ְגֶלה וַבּנִ ּנִ י ָרָאה ְסָפָריו ּבַ ּּכִ ּ

ַּגְדלותֹו ּדֹור, ּ בועֹות . ָיִחיד ּבַ ה ׁשָ ב ַהְרּבֵ ָתָביו ְוִנְתַעּכֵ ַלח לֹו ּכְ ְּוׁשָ
ְּתׁשוָבתֹו ה, ּ ֶהם ַהְרּבֵ י ִעֵין ּבָ ים ְוכו, ּזֹאת אֹוֶמֶרת ּכִ ּ ַעד ָכאן ,'ְּוִהְסּכִ

  .םְּלׁשֹונֹו ַעֵין ׁשָ

ן ִאיׁש ַחי   )ז ים ַעל ַהּבֶ ַעל ֲאִחיֶעֶזר ְוֶהָחֵפץ ַחּיִ   ּבַ

ָדָרא דֹור ְוַחד ּבְ ל ָיִחיד ּבַ ַעל , ְּותַֹאר ֶזה ׁשֶ ל ּבַ ּלֹא ָהְיָתה ַרק ַדְעתֹו ׁשֶ ּ
ינו ם ַעל ַרּבֵ ַּהֶלֶשׁ ל עֹוד ֶאָחד ִמְגדֹוֵלי , ּ ֶּאָלא ָכך ַגם ָהְיָתה ַדְעתֹו ׁשֶ ּ ּּ ּ ְ ּ

ּבְ י ַחִיים עֹוֵזר , ּאֹותֹו דֹורַּרּבֹוֵתינו ׁשֶ ֵני ַהגֹוָלה ָמָרן ַרּבִ ל ָכל ּבְ ן ׁשֶ ּהוא ַרּבָ ּ ּ ּ
ֵאלֹות וְתׁשובֹות ֲאִחיֶעֶזר ַעל ׁשְ ְּגרֹוְדִזיְנְסִקי ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ּבַ ּ ּ ְְוָכך , ּ

י ָמְר ַמְעִתי ִמִפי ַתְלִמיד ֶהָחֵפץ ַחִיים הוא ַהָגאֹון ַהַצִדיק ַרּבִ ּׁשָ ּ ּ ּּ ּ ּ ְּדַכי ּ
ּצוֶקְרַמן ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה  ַקִיץ תשס(ּ ר ִנְפַטר ּבְ ַלִים "ֲאׁשֶ ירוׁשָ ּב ּבִ

אול כוַנת ִגְבַעת ׁשָ ׁשְ ּּבִ יַבת ֶהָחֵפץ ַחִיים, ּּ יׁשִ ָראִדין ּבִ ּוִבְצִעירותֹו ָלַמד ּבְ ּ ּ ,
יחֹות ְוִדְבֵר סֹוף ָיָמיו ׂשִ ְמעֹו ִמִפי ֶהָחֵפץ ַחִיים ּבְ ְּוָזָכה ְלׁשָ ּי ִחזוקּ ְּכִפי , ּ

ִסֵפר ִלי ּׁשֶ ַמְעִתי ִמִפיו, )ּ ְּוׁשָ מוַעת ֱאֶמת ִמִפי , ּ ְצִעירותֹו ָהְיָתה ׁשְ ִּכי ּבִ ּ ּ ּ
י ַחִיים עֹוֵזר ְגרֹוְדִזיְנְסִקי  ַּהָגאֹון ַרּבִ ֵאלֹות וְתׁשובֹות ֲאִחיֶעֶזר(ּּ ַעל ׁשְ ּּבַ ּ (

ְזַכר ְלֵעיל ָאַמר ,ַּהּנִ י ְגדֹול ַהּדֹור ָה ׁשֶ ן ִאיׁש ַחיּּכִ  ַוֲאִני .ֲּאִמִתי ָהָיה ַהּבֶ
ּנֹוַדע ִלי ָדָבר ֶזה  ְּכׁשֶ ִּמִפי ֲחֵבִרי ִויִדיִדי ָהַרב ַהָגאֹון ְמַנֵחם טֹוֵקר (ּ ּ

ִליָט ָרק, א"ׁשְ ֵני ּבְ י ַאְבָרָהם , ִּמפֹה ּבְ ַמע זֹאת ֵמָאִביו ַהָגאֹון ַרּבִ ר ׁשָ ֲּאׁשֶ
ִליָט ַלִים"ִיְצָחק טֹוֵקר ׁשְ י ָמְרְדַכי , ּא ִמירוׁשָ ַמע ֵכן ִמִפי ַרּבִ ר ׁשָ ֲּאׁשֶ ּ ּ

 

ב ִנְמָצא ֵאֶצל ] נה[ ְכּתָ ִליָטַהּמִ ִליְצִקי ׁשְ ָרָיה ֶדּבְ י ׁשְ ַּהָגאֹון ַרּבִ  .א"ּ
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ּצוֶקְרַמן ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה י ָמְרְדַכי צוֶקְרַמן ֵזֶכר , )ּ ַאְלִתי ֶאת ַרּבִ ּׁשָ ּ ּ
ְכֵדי ְלַאֵמת ְדָבִרים ֵאלו ַּצִדיק ִלְבָרָכה ַעְצמֹו ּבִ ּ ּ ֶזה ֱאֶמת , ּּ ְּוָאַמר ִלי ׁשֶ

ׁשְ ְּוַצִדיק ְוָחִסיד ֶזה ַתְלִמיד ֶהָחֵפץ ַחִיים . (מֹוְוָיכֹול ֲאִני ְלַפְרֵסם ֹזאת ּבִ ּ ּ
י ָמְרְדַכי צוֶקְרַמן ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ַּרּבִ ָהָיה ַדְיָקן ָגדֹול , ּּ ָּידוַע הוא ׁשֶ ּ ּ ּ

ְלָבבֹו ְּוָכל ְדָבָריו ְמֻזָקִקים וְמֻאָמִתים, ְודֹוֵבר ֱאֶמת ּבִ ּ ּ   ).ַּכְמֻפְרָסם, ּ

אֹון ַהָקדֹוׁש  )ח ַע ֹרַקח ִזְכרֹונֹו ַצִדיק ַּהּגָ י ְיהֹוׁשֻ עְלז ַרּבִ ּ ִמּבֶ
ן ִאיׁש ַחי הוא  ַהּבֶ א ֵמִעיד ׁשֶ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ְּוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְלַחּיֵ

דֹורֹו דֹול ּבְ ינו  - ַהּגָ ל ַרּבֵ תֹו וְפִריׁשותֹו ׁשֶ ּתֹוָרתֹו ְוִיְרָאתֹו ְקֻדׁשָ ּ ּ ּ ּ
ְמִתיְבָתא -ם ְוַעד סֹופֹו ָּהיו ַמְכִריִזים ָעָליו ִמּסֹוף ָהעֹוָל ּ ְוַגם ּבִ

ְפלֹוִני וְבתֹוָרתֹו ִּדְרִקיָעא ָהיו ַמְכִריִזים ָעָליו ִהָזֲהרו ּבִ ּ ּּ ּ  

דֹורֹו ַגם , ְולֹא ַרק זֹאת ינו ָהָיה נֹוָדע ְכָיִחיד ּבְ ל ַרּבֵ ְמעֹו ׁשֶ ֶּאָלא ׁשִ ּּ ּ
פֹוִלין ֵאֶצל ֶאָחד ִמְגדֹוֵלי ָהַאְדמֹוִרי ּוא ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ה, ּם ְדָאז"ּּבְ ּ ּ

ִּאיׁש ָהֱאלִֹקים וַבַעל רוַח ַהקֶֹדׁש, ְוַהּנֹוָרא ּ ל ֲחִסיֵדי "ָהַאְדמֹו, ּ ִני ׁשֶ ּר ַהׁשֵ
עְלז ַע רַֹקח ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה , ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ב (ַּרּבִ ר ָהָיה ֶנְחׁשָ ֲאׁשֶ

ִּכְמַעט ִכְגדֹול ָהַאְדמֹוִרי דֹור ַההוא"ּ ּם ּבַ ַמְעִתי ָדָבר , )ּ ׁשָ ְּוהוא ְכִפי ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ה ֵמֲחִסיֵדי ּבֶ ֶהם, ְלזעִנְפָלא ֵאֶצל ַהְרּבֵ ּבָ ּוֵמַהַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ּוֵמֶהם (, ּ

ִליָט י ַיֲעקֹב ְגִריְנַוְלד ׁשְ ּהוא ַהָגאֹון ַהַצִדיק ַרּבִ ּּ ּ הוא ָדָבר ) א"ּ ְּוָאְמרו ִלי ׁשֶ ּ ּ
ל וְמֻפְרָסם ְוָידוַע  ְּמֻקּבָ יֵניֶהםּ ַנת תרנ, ּבֵ ׁשְ ר ּבִ ַכֲאׁשֶ ד ִנְפַטר "ּׁשֶ

ל ֲחִסיֵדי ּבֶ"ָהַאְדמֹו ִני ׁשֶ ַע , ְלזעּר ַהׁשֵ י ְיהֹוׁשֻ ּהוא ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ּ ּ
ְזַכר ְלֵעיל ּרַֹקח ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ַהּנִ נֹו, ּ ּהוא ַהָגאֹון , ָאַמר ָעָליו ּבְ ּ

ָכר דֹ ׂשְ י ִיׂשָ ַּהָקדֹוׁש ַרּבִ ָהָיה ַאַחר ָכך ָהַאְדמֹו(ב רַֹקח ּ ְִמי ׁשֶ י "ּ ִליׁשִ ּר ַהׁשְ
ל ֲחִסיֵדי ּבֶ ְזַכר ְלֵעיל) ְלזעׁשֶ ַע ַהּנִ י ְיהֹוׁשֻ ָאַמר לֹו ָאִביו ַרּבִ לֹא , ּׁשֶ ּׁשֶ

דֹורֹו  ִּיְכְתבו ָעָליו ַעל ַמֶצֶבת ְקבוָרתֹו ָיִחיד ּבְ ּּ ָכְתבו ַעל ָאִביו(ּ ְּכִפי ׁשֶ ּ ּ ,
לֹום רַֹקח ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה"ּהוא ָהַאְדמֹו ר ׁשָ י ׂשַ , ּר ָהִראׁשֹון ַרּבִ

דֹורֹו ָכְתבו ַעל ַמֶצֶבת ְקבוָרתֹו ָיִחיד ּבְ ּׁשֶ ּּ ֲּאָבל ָעָליו לֹא ִיְכְתבו ֵכן, )ּ ּ ּ ,
ַבְגַדד ְמָצא ּבְ י יֹוֵסף ַחִיים ַהּנִ ּדֹור ַהֶזה הוא ַרּבִ ַהָיִחיד ּבַ ִּמְפֵני ׁשֶ ּּ ּ ּ ,

דֹורֹוְּוהו י .ּא ַהָיִחיד ּבְ ל ַרּבִ ַעל ַמֶצֶבת ְקבוָרתֹו ׁשֶ ֱאֶמת ָהָיה ׁשֶ ּ ְוָכך ּבֶ ּ ְ

דֹורֹו  ְזַכר ְלֵעיל לֹא ָכְתבו ָיִחיד ּבְ ַע רַֹקח ַהּנִ ְּיהֹוׁשֻ ּ ִמַצד ְגֻדָלתֹו (ּ ַּלְמרֹות ׁשֶ ּ ּ ּ
ֵער ָהָיה ָראוי ְלִכּנוי ֶזה ֵאין ְלׁשַ ּׁשֶ ּ לֹא ָכְתבו ֵכן ּוֵמֲחַמת ֶזה, )ַּכְמֻפְרָסם, ּ ּּ

נֹו ַאֲחָריו ָהַאְדמֹו ָכר ֹדב רַֹקח ֵזֶכר ַצִדיק "ַּגם ַעל ּבְ ׂשְ י ִיׂשָ י ַרּבִ ִליׁשִ ּר ַהׁשְ ּ ּ
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ה. ִלְבָרָכה ַע רַֹקח ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה , ְוִהּנֵ י ְיהֹוׁשֻ ל ַרּבִ ַנת ְפִטיָרתֹו ׁשֶ ׁשְ ּּבִ ּ
ַנת תרנ ָהְיָתה ׁשְ ינו י, ד"ׁשֶ ַעל ָּהָיה ָאז ַרּבֵ ֹּוֵסף ַחִיים ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ּבַ ּ

ן ִאיׁש ַחי ָנה ְלַחָייו, ַהּבֶ ים ׁשָ ׁשִ ְּכֶבן ׁשִ ּ אֹותֹו ְזַמן . ּ ּבְ ְּוהוא ְדַבר ֶפֶלא ׁשֶ ּ ּ
ן ִאיׁש ַחי ָלאֹור ינו ֶאת ִסְפרֹו ַהּבֶ ְּוִאם ֵכן ֵמֵהיָכן , ֲּעַדִין לֹא הֹוִציא ַרּבֵ

ַע י ְיהֹוׁשֻ ַמע ָעָליו ַרּבִ תֹוָרתֹו . ּ רַֹקח ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכהׁשָ ֵּאין זֹאת ֶאָלא ׁשֶ ּ
ינו ָהיו ַמְכִריִזים ָעָליו ִמסֹוף ָהעֹוָלם  ל ַרּבֵ תֹו וְפִריׁשותֹו ׁשֶ ְּוִיְרָאתֹו ְקֻדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ

ְפלֹוִני . ְוַעד סֹופֹו ְמִתיְבָתא ִדְרִקיָעא ָהיו ַמְכִריִזים ָעָליו ִהָזֲהרו ּבִ ְּוַגם ּבִ ּּ ּ ּ
  .נותֹוָרתֹוּוְב

ת ַאִדיֵרי עֹוָלם ֵאֶלה לֹׁשֶ ּוִמְלַבד ׁשְ ּּ ם, ּ ַעל ַהֶלֶשׁ ֵהם ּבַ ּוַבַעל , ּׁשֶ
ֵאלֹות וְתׁשובֹות ֲאִחיֶעֶזר ּׁשְ ִני ַלֲחִסידֹות ּבֶ"ְוָהַאְדמֹו, ּ ָּכך ַגם , ְלזעּר ַהׁשֵ ְ ּ

ינו עֹוד ֶאָחד ִמְגדֹוֵלי וְגאֹוֵני ַהדֹור ַההוא ָּאַמר ַעל ַרּבֵ ּ ּּ י ַחִיים ּהוא, ּ ּ ַרּבִ
ְרִלין ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה  ִצי(ּּבֶ ל ַהּנָ נֹו ׁשֶ ַהְסִפידֹו ֶאת ) ין'ּב ִמוֹולֹוִז"ּבְ ּּבְ

ַלִים  ירוׁשָ ינו ּבִ ַּרּבֵ ַמת ַחִיים(ּ ֵסֶפר ִנׁשְ ּמוָבא ּבַ ּ ְרִלין, ּ י ַחִיים ּבֶ ְּדָרׁשֹות ַרּבִ ּ ,
ְגַדד י יֹוֵסף ַחִיים ִמּבַ ַּהֵסֶפר ַעל ַרּבִ ּמוד לַע, ּ ּוֵבין ַהֶיֶתר ָאַמר ַעל ) ז"ּ ּ

ינו ָכל ַהתֹוָרה וְבָחְכַמת ָהֱאֶמת: ַּרּבֵ ִקי ּבְ ּּבָ יַח, ּ מֹותֹוְולֹא ִהּנִ   . ּכְ

ִליָט ה ַצְדָקה ׁשְ י מׁשֶ יַבת ֹפָרת יֹוֵסף"ְּוַהָגאֹון ַרּבִ ָאַמר , א ֹראׁש ְיׁשִ
י ְיהו ַמע ֵמָאִביו הוא ָמָרן ַהָגאֹון ַרּבִ ׁשָ ִּלי ׁשֶ ּּ , ָּדה ַצְדָקה ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכהּ

ָהִריְדּבַ ְכָבר ִהְזַכְרנו אֹותֹו ְלֵעיל(ז "ׁשֶ ּׁשֶ ּ ן ִאיׁש ַחיָאַמר ַעל ) ּ ינו ַהּבֶ , ַּרּבֵ
ֵני ַהגֹוָלה ל ּבְ ל ּכָ ן ׁשֶ הוא ָהָיה ָהַרּבָ ּׁשֶ ּ.  

י  )ט ל ַרּבֵ ָלה תֹוָרתֹו ׁשֶ ַמִים וִבְמִתיְבָתא ִדְרִקיַע ִנְתַקּבְ ׁשָ ּּבַ ּ ּ   ּנוּ

ָכל  ינו ָהְיָתה ַמְכֶרֶזת ָעָליו ּבְ ל ַרּבֵ תֹוָרתֹו ׁשֶ ּוֶבֱאֶמת לֹא ַרק ֹזאת ׁשֶ ּּ
ָּהעֹוָלם ֻכלֹו ֶלת וְרצוָיה ַעל ָכל ַחְכֵמי דֹורֹו, ּ ְּוָהְיָתה ְמֻקּבֶ ּ ּ ֶּאָלא ֲאִפלו ַגם , ּ ּ ּּ

 

ינו ַהָקדֹוׁש ִיְצָחק ִמְסְקִו] נו[ ַּרּבֵ ּ ּיָרא ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ֵמִעידּ ֵסֶפר ִס: ּ ַתב ּבַ א ָסאִלי ָניְדּּכָ ָבּ א ּבַ

ר ָהַרב ֶהָחִסיד יֹוֵסף ֵאִלָיהו ַדייְטׁש ֵז:  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו)ז"ַּעּמוד ר( ִּסּפֵ ּ י ַאַחד , ֶּכר ַצִדיק ִלְבָרָכהּ ּכִ

י ִיְצָחק ִמְסְקֵויָרא ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן, ם ַהְמֻפְרָסִמים"ָהַאְדמֹוִרי ַּרּבִ ּ ָהָיה ֶאָחד ִמְגדֹוֵלי (, ּ ּׁשֶ

דֹור ַההוא"ָהַאְדמֹוִרי ּם ּבַ ְמֻפְרָסם. ּ ִפלֹוָתיו עֹולֹות ָל, ָאַמר, )ֵמֲחִסיֵדי ֶעְליֹון ּכַ י ּתְ יגֹות ּּכִ ָּרִקיַע וַמׂשִ ּ

ל ַהֲחָכִמים ִפלֹות ּכָ יגֹות אֹותֹו, ֶּאת ּתְ ִפלֹוָתיו ַמׂשִ ּתְ ֶבל ׁשֶ ָבּ ִּמְלַבד ָחָכם ֶאָחד ּבְ ּ ְּוָלֵכן הוא ַחָיב , ּ ּ

רֹום ְלִפי ֵסֶדר ַהדֹורֹות ֲעֶלה ַלּמָ ּתַ ֵדי ׁשֶ ְבִלי ּכְ ִפלֹות ֶהָחָכם ַהּבַ ִפָלתֹו ִעם ּתְ ר ֶאת ּתְ ְּלַקׁשֵ ּ ּ ָוָנה , ּ ְּוַהּכַ

י יֹוֵסף ַחִיים ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ְּלַרּבִ אן ְלׁשֹונֹו, ּ  .ַעד ּכָ
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ל ַרּבֵ ָלה תֹוָרתֹו ׁשֶ ַמִים וִבְמִתיְבָתא ִדְרִקיַע ִנְתַקּבְ ׁשָ ּּבַ ּּ ּ ּינו ְוִהְסִכימו ָעֶליָה ּ ּּ
ִריך הוא א ּבְ ִהיא תֹוַרת ֱאֶמת וִמפוָמא ְדקוְדׁשָ ּׁשֶ ּ ּ ְּ ּ ּ ְוֶזה נֹוַדע ַעל ְיֵדי , ּ

ַנת תשט ׁשְ ר ָהָיה ּבִ ה ַהֻמְפָלא ְוַהְמֻפְרָסם ֲאׁשֶ ַּהַמֲעׂשֶ ר "ּ ו ַעל ֶיֶלד ֲאׁשֶ
ַלִים ירוׁשָ ָפָחה ֵמֲעַדת ַהֲחִסיִדים ּבִ ּנֹוַלד ְלִמׁשְ ע ְו, ּ ן ַאְרּבַ ר ָהָיה ּבֶ ַכֲאׁשֶ

ִנים ְלֵעֶרך ׁשַ, ְׁשָ ַעל ֶפה ּבַ ִקי ְואֹוֵמר ּבְ ָהָיה ּבָ ָּראו ֻכָלם ׁשֶ ּּ ּ ּס וָבִראׁשֹוִנים "ּ
ִגְלגול ֶזה ְכָלל ְמָעה ָאְזנֹו ּבְ לֹא ׁשָ ְּדָבִרים ׁשֶ ּ ּ ּ ה ֶזה ַגם ָמָרן . (ּ ְּוֵהִביא ַמֲעׂשֶ

ַעל ַהְקִהלֹות  ַּהְסַטייֶפעֶלער ּבַ ּ ּ ִסְפרֹו ַחֵיי עֹוָלם ֶפֶרק יּ ַּיֲעקֹב ּבְ ם"ּ . ּב ַעֵין ׁשָ
ל אֹותֹו ֶיֶלד  ה ֶזה ִעם ָכל ְפָרָטיו ִמִפי ָאִחיו ַהָגדֹול ׁשֶ ַמְעִתי ַמֲעׂשֶ ַּוֲאִני ׁשָ ּ ּ ּ ּ

ָרק ְבֵני ּבְ ֵכנוֵתנו ּבִ ׁשְ ָגר ָכאן ּבִ ּׁשֶ ּ ּ ַחְנִתי אֹותֹו) [ּ ַּוֲאִני ַהָקָטן ַגם ֵכן ּבָ ּ ּ ה ] ּ ְוִהּנֵ
או ִלְראֹות ְוִלְבחֹן ֶאת ַהֶיֶלד ַהֶפֶלא ַהֶזה ּבָ ה ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ָּהיו ַהְרּבֵ ּ ּ ּ ּּ ,

י ְיהוָדה ַצְדָקה  יַבת פָֹרת יֹוֵסף ַהָגאֹון ַרּבִ ּוֵביֵניֶהם ָהָיה ָמָרן רֹאׁש ְיׁשִ ּּ ּ
ַע, ֵּזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה י ְיהֹוׁשֻ ַמְעִתי ִמִפי ַרּבִ ׁשָ ּוְכִפי ׁשֶ ּ ּ ם ּ ּ ָסאֵלם ַהׁשֵ
ְמֵרהו ִויַחֵיהו  ִּיׁשְ ינו יֹוֵסף ַחִיים (ּּ ַּהמֹוִציא ָלאֹור ֶאת ִכְתֵבי ַרּבֵ ּ ּ ּ

ים   ).ַהֲחָדׁשִ

ֶלת    )י תֹוַרת ָהִראׁשֹוִנים וְמֻקּבֶ ינו ִהיא ּכְ ל ַרּבֵ ּתֹוָרתֹו ׁשֶ ּ ּ
ַמִים ׁשָ ּוְרצוָיה ּבַ ּ ּ  

ְמֵרהו  ם ִיׁשְ י ַיֲעקֹב כֵֹהן ַהׁשֵ ּוִמִפי ַרּבִ ּּ ּ ִּויַחֵיהו ּ ַעל הֹוָצַאת ְסָפִרים (ּ ּבַ
ָרֵאל" יַח ִיׂשְ ְזַכר , ")ׂשִ י ְיהוָדה ַצְדָקה ַהּנִ ָמעֹו ִמִפי ַהָגאֹון ַרּבִ ר ׁשְ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ

ן  ַחן ֶאת ַהֶיֶלד ַהֻמְפָלא ַההוא ַגם ַעל ֵסֶפר ַהּבֶ הוא ּבָ ֵהִעיד ׁשֶ ְּלֵעיל ׁשֶ ּ ּּ ּ
ַמְע(ִאיׁש ַחי ְוַגם אֹותֹו ָיַדע  י ְוֵכן ׁשָ ִּתי ִמִפי ָמָרן ַהָגאֹון ַרּבִ ּ ּ ְיהוָדה רֹןֲאֲהּ

ִליָט ֵטיְנָמן ׁשְ אֹוָתה ְתקוָפה ָהָיה ֶזה ְמֻפְרָסם ְוָיְדעו , א"ֵלייּב ׁשְ ּבְ ּׁשֶ ּ ּּ
ן ִאיׁש ַחי אֹותֹו ַהֶיֶלד ָיַדע ַגם ֶאת ַהֵסֶפר ּבֶ ּׁשֶ ּ י ). ּ ַמְעִתי ֵמַהָגאֹון ַרּבִ ְּוׁשָ ּ

ִלי ַרָגא ׁשְ רוך ׁשְ ּּבָ ְ י ְיהוָדה ַצְדָקה ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה, א"ָטּ ָאַמר לֹו ַרּבִ ּׁשֶ ּ ,
ן ִאיׁש ַחי ֵסֶפר ּבֶ ִסְפֵרי ָהִראׁשֹוִנים ְוַגם ּבַ ִקי ּבְ ַהֶיֶלד ָהָיה ּבָ ֱהיֹות ׁשֶ ּׁשֶ ּ ,

ֶלת ִּמֶזה ִנְלַמד  תֹוַרת ָהִראׁשֹוִנים וְמֻקּבֶ ינו ִהיא ּכְ ל ַרּבֵ תֹוָרתֹו ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ
ּוְרצוָיה  ַמִיםּ ָ ּשׁ ְזַכר ְלֵעיל.ּבַ י ַיֲעקֹב כֵֹהן ַהּנִ ַמְעִתי ֵמַרּבִ ּ ְוׁשָ ּ י ְיהוָדה , ּ ַרּבִ ּׁשֶ

ַחן ֶאת ַהֶיֶלד ִמתֹוָרה ִלְנִביִאים  ַּצְדָקה ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ֵתֵאר לֹו ֵאיך ּבָ ּּ ְ ּ
ִביִאים ִלְכתוִבים ּוִמּנְ ָניֹות ְוִסְפֵרי, ּ ְּוַאַחר ָכך ְגָמָרא וִמׁשְ ּ ְ ּ ִראׁשֹוִנים ְוַהכֹל ּ

ַכָמה ְמקֹומֹות , ָיַדע ן ִאיׁש ַחי ּבְ ֵסֶפר ּבֶ ָאלֹו ּבַ ְּוַאַחר ָכך ׁשְ ּּ ְּוַהֶיֶלד ָיַדע ְ
ן ִאיׁש ַחי ַעל ֶפה ֶאת ַהּבֶ יך לֹוַמר ּבְ ְּלַהְמׁשִ ִסֵפר לֹו ֹזאת.ְ ּ וְכׁשֶ ּ ָכה , ּ ּבָ



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]597[                   אֹור

י ְיהוָדה ַצְדָקה ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ַּרּבִ ֶזה ֶפֶלא ֵאיך ָזָכה ְוָאַמר, ּ ְ לֹו ׁשֶ ּ ּ

ינו ְלָדָבר ָכֶזה ַּרּבֵ ָנה ְלַאַחר ְפִטיָרתֹו, ּ ים ׁשָ ֶזה ָהָיה ַרק ָקרֹוב ַלֲחִמׁשִ ּׁשֶ ּ ּ ,
ַמִים ׁשָ ָלה ְלתֹוַרת ֱאֶמת וְמַלְמִדים אֹוָתה ּבַ תֹוָרתֹו ִנְתַקּבְ ּוְכָבר ָזָכה ׁשֶ ּּ ּ ּּ.  

ָלה ּבַ   )יא ינו ִנְתַקּבְ ל ַרּבֵ ּתֹוָרתֹו ׁשֶ ַמִיםּ ְּותֹוָרתֹו תֹוַרת , ּׁשָ
ן ִאיׁש ַחי עֹוֵסק הוא , ֱאֶמת ל ַהּבֶ ְסָפָריו ׁשֶ עֹוֵסק ּבִ ְּוָכל ִמי ׁשֶ

תֹוַרת ֱאֶמת   ּבְ

ַע ָסאֵלם ָאַמר ִלי י ְיהֹוׁשֻ י ְיהוָדה ַצְדָקה , ְוַרּבִ ָאַמר לֹו ַרּבִ ְלַאַחר ׁשֶ ּׁשֶ ּ
ַחן ֶא הוא ַעְצמֹו ּבָ ֵּזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ׁשֶ ן ִאיׁש ַחי ּ ּת ַהֶיֶלד ַעל ַהֵסֶפר ּבֶ ּ

י ְיהוָדה ַצְדָקה ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה, ִויָדעֹו ּהֹוִסיף ְוָאַמר לֹו ַרּבִ ֵמֻעְבָדה , ּ ּׁשֶ ּ
ַמִיםִנְפָלָאה זֹו ִנְלַמד  ָ ּשׁ ָלה ּבַ ינו ִנְתַקּבְ ל ַרּבֵ תֹוָרתֹו ׁשֶ ּׁשֶ ְותֹוָרתֹו , ּ

עֹוֵסק , ּתֹוַרת ֱאֶמת ן ִאיׁש ַחי עֹוֵסק ְוָכל ִמי ׁשֶ ל ַהּבֶ ְסָפָריו ׁשֶ ּבִ
תֹוַרת ֱאֶמת י ְיהוָדה ַצְדָקה ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ַעל .ּהוא ּבְ ּ ְוָלֵכן ָפַקד ַרּבִ ּ ּ

ְמֵרהו ִויַחֵיהו ם ִיׁשְ ַע ָסאֵלם ַהׁשֵ י ְיהֹוׁשֻ ַּרּבִ ּּ ָכל כֹחֹו  ,ּ ַתֵדל ּבְ ַיֲעֹסק ְוִיׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ּ
ַהְדָפַסת ְּלִהְתַעֵסק ּבְ ן ִאיׁש ַחי ּ ַעל ַהּבֶ ינו יֹוֵסף ַחִיים ּבַ ּ ִסְפֵרי ְוִכְתֵבי ַרּבֵ ּ

ֶזה ֶאת ָכל הֹונֹו וִמְרצֹו, ּוְלהֹוִציָאם ָלאֹור ִקיַע ּבְ ְּוַיׁשְ ינו , ּ ל ַרּבֵ ִּכי תֹוָרתֹו ׁשֶ ּ ּ
ַמִים ׁשָ ֶלת וְרצוָיה ּבַ ּתֹוַרת ֱאֶמת ִהיא וְמֻקּבֶ ּ ּ ּ ּ.  

ֶּנֱעַתק ִמתֹוך ַהְקָדַמת ( ְ ן ִאיׁש ַחיאֹו"ּ   )ִעם ֶהָערֹות ְוהֹוָספֹות" ְּצרֹות ִפְסֵקי ַהּבֶ

ָרֵאל ְלַהֲחִזיק    )יב הוִדים ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ לו ַהּיְ מו ְוִקּבְ ִּקּיְ ּ ּ
ַער ְוַעד  ים ִמּנַ ל ַהִתקוִנים ְוַהזַֹהר ָיִחיד ְוַרּבִ ִלּמוד ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ּּבַ ּ ּּ ּ ּּ

  ָזֵקן

ר ֵהִציץ ְוָזַרח אֹור  ֵני ְמאֹורֹות ַהְגדֹוִלים ִּמְזַמן ֲאׁשֶ ל ׁשְ ְּיָקרֹות ׁשֶ
ֵּסֶפר ַהִתקוִנים ְוֵסֶפר ַהזַֹהר  ּ ּ לו ַהְיהוִדים ְקַהל ֲעַדת ּ ִּקְימו ְוִקּבְ ּ ּּ ּ

ל ַהִתקוִנים ְוַהזַֹהר ָיִחיד  ִלּמוד ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ָרֵאל ְלַהֲחִזיק ּבַ ִּיׂשְ ּ ּ ּּ ּ ּ
ַער ְוַעד ָזֵקן ים ִמּנַ ּ ְוַהַגם ְדֵאין,ְוַרּבִ יג וְלָהִבין סֹוד ּ ּ ְלֵאל ָיָדם ְלַהׂשִ ּ

ים ָהֵאֶלה ְסָפִרים ַהְקדֹוׁשִ ּבַ ֲּאָמרֹות ְטהֹורֹות ׁשֶ ּ ּ ַאף ַעל ִפי ֵכן ׁשֹוִתים ,ּ
ְקִריָאָתן ְמאֹד ְמאֹד ָצָמא ֶאת ִדְבֵריֶהם וִמְתַלֲהִבין ּבִ ּּבַ ּ ּ.  

נו יֹוֵסף ַחִיים( ַּרּבֵ ן ִאיׁש ַחי, ּ ַהְקָדַמת ַהִת, ַהּבֶ ּּבְ ָנָיהוּ ּקוִנים ּבְ ּ ּ(  
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יֵמי ַהְתׁשוָבה יֹוֵתר    )יג ט ִלּמוד ַהִתקוִנים ּבִ ׁשֵ ְתַפּ ּנִ ַּהַטַעם ׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ ּ
  ִּמן ַהזַֹהר

ר ֵהִציץ ְוָזַרח , ָּהֵני ִמיֵלי ֵמַחִיים ָכל ָהָאֶרץ ִמְזַמן ֲאׁשֶ ּמוַדַעת זֹאת ּבְ ּ
ֵני ַהְמאֹורֹותראֹו ל ׁשְ ֵּסֶפר ַהִתקוִנים ְו, ּ ְיָקרֹות ׁשֶ ּ ִּקְימו , ֵּסֶפר ַהזַֹהרּ ּ

ל ֵסֶפר  ִלמוד ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ָרֵאל ְלַהֲחִזיק ּבַ לו ַהְיהוִדים ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ ְּוִקּבְ ּּ ּ ּּ ּ
ים ִּתקוִנים ְוַהזַֹהר ָיִחיד ְוַרּבִ ּ ּ ַער ְוַעד ָזֵקן, ּ ְּוַהַגם ְדֵאין ְלֵאל ָיָדם . ִמּנַ ּ

יג וְלָהִבין סֹוד ֲאָמרֹות ְטהֹורֹות  ְּלַהׂשִ ים ָהֵאלוּ ְסָפִרים ַהְקדֹוׁשִ ּבַ ּׁשֶ ּ ּ ַאף , ּ
ְקִריָאָתם ְמאֹד  ָצָמא ֶאת ִדְבֵריֶהם וִמְתַלֲהִבים ּבִ ַּעל ִפי ֵכן ׁשֹוִתים ּבַ ּ ּ ּ

  .ְמאֹד

ַר ִלּמוד זַֹהר ַהָקדֹוׁש ֵמָאה ם ּבְ ָמקֹום ֶאָחד ּבְ ִּאם ֶהֱחִזיקו ּבְ ּ ּ
ים ִלּמוד ַהִתקוִנים ַמֲחִזי, ֲאָנׁשִ ה ּבְ ִּהּנֵ ּ יםּּ ּ ִכְמַעט רֹב ,ִקים ֶאֶלף ֲאָנׁשִ

ִלמוד ַהִתקוִנים ִתים ַמֲחִזיִקים ּבְ ֲעֵלי ּבָ ּּבַ ּּ ּ ָנה . ּּ ָכל ׁשָ ְּוֶזה ַדְרָכן וִמְנָהָגם ּבְ ּ ּ
ָנה יֵמי ַהְתׁשוָבה יֹוֵתר ִמן . ְוׁשָ ט ִלּמוד ַהִתקוִנים ּבִ ֵ ְתַפּשׁ ּנִ ַעם ׁשֶ ְּוַהּטַ ּ ּ ּ ּּ ּ
ּ ִכי ָכל ָאָדם ֲאׁשֶ,ַּהזַֹהר ֲאּ ָיה ּבַ ֲעׂשִ ּר ֶיֱחָטא הוא פֹוֵגם יֹוֵתר ּבַ ּ ִּצילות 'ּ

ה'ִציָרה ֲע'ִריָאה ְי'ּבְ ּבָ ָיה ׁשֶ ּׂשִ י , ּ ה ַרּבִ ָעׂשָ ְבִעים ִתקוִנים ׁשֶ ְּוָידוַע ִכי ַהׁשִ ּּ ּ ּ ּ
ר יֹוַחאי ְמעֹון ּבַ ּ ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן,ׁשִ ֶדֶרך ,ּ ים יֹוֵתר ּבְ ְדָרׁשִ ּנִ ְ ֵכיָון ׁשֶ ּ

ם הוא סֹוד , ְּסָפרַּהִמ ׁשָ ָיה יֹוֵתר ׁשֶ עֹוַלם ֲעׂשִ ַּעל ֵכן ִלמוָדם ְמַתֵקן ּבְ ּּ ּ ּּ ּ
ּבֹון ַּהִמְסָפר ְוַהֶחׁשְ ֵסֶפר ַהִתקוִנים. ּ יֵמי ַהְתׁשוָבה ַהכֹל ְרִגיִלים ּבְ ָּלֵכן ּבִ ּּ ּ ּּ.  

ָנָיהו( ַהְקָדָמתֹו ְלִסְפרֹו ּבְ ן ִאיׁש ַחי ּבְ ּּבֶ ּ(  

ִּלּמוד ַהזַֹהר ַהָק   )יד ּ ֵעת ָצָרהּ   דֹוׁש ֵמֵגן ּבְ

ָיה ָכל ַהַמְרֶפה ַעְצמֹו ִמִדְבֵרי תֹוָרה  י יֹאׁשִ י ָטִבי ָאַמר ַרּבִ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ּ ּ
יֹום ָצָרה ַצר כֶֹחָכה  ֱאַמר ִהְתַרִפיָת ּבְ ּנֶ יֹום ָצָרה ׁשֶ ֵּאין ּבֹו כַֹח ַלֲעמֹד ּבְ ּּ

ָרכֹות ַדף סג( ָאָדם עֹור ו. .)ּּבְ ֵיׁש ּבָ ָּידוַע ׁשֶ ר ְוִגיִדין ַוֲעָצמֹותּּ ְּוֵהם ְכֶנֶגד , ָבׂשָ
ָיה'ִציָרה ֲע'ִריָאה ְי'ִּצילות ּבְ'עֹוָלמֹות ֲא' ד ֵהם ' ּוְכֶנֶגד ד, ּׂשִ ִּלמוִדים ׁשֶ ּ
ט ֶר'ְּפ ְּוָהֲעָצמֹות ֵהם ְכֶנֶגד ָהֲאִצילות. ֹוד'ּרוׁש ס'ֶּמז ְד'ׁשָ , ְּוֵכן ַהסֹוד, ּ

ינו ָהֲאִר ָכַתב ַרּבֵ ּוְכמֹו ׁשֶ ֵעץ ַחִייםי"ּּ ְועֹוד ִאיָתא . ּ ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ
ִתקוִנים  ּּבַ ּ ָרֵאל ְלהֹוִציָאם ִמן ּ ֵגן ַעל ִיׂשְ י ִלּמוד ַהּסֹוד הוא ַהּמֵ ּּכִ ּ

ַּהָגלות ְוִרּבוי ַהָצרֹות ּ ּ ָאְמרו ָכל ַהַמְרֶפה ַעְצמֹו ִמִדְבֵרי תֹוָרה,ּ ּ ְוֶזה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ,
הוא ִמ, ַּדייָקא" ַעְצמֹו" הוא ְכֶנֶגד ָהֲעָצמֹות ּׁשֶ ִלמוד ַהסֹוד ׁשֶ ְּתַרֶפה ּבְ ּּ ּּ ּ
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הוא סֹוד ֲאִצילות ּׁשֶ ֵעת ָצָרה, ּ י ַהִלּמוד ַהֶזה , ֵּאין ּבֹו כַֹח ַלֲעמֹד ּבְ ּּכִ ּ ּ
ֵעת ָצָרה וַבָגלות ֵגן ּבְ ּהוא ַהּמֵ ּ ּּ.  

ן ִאיׁש ַחי( ן ְיהֹוָיָדע ְלַהּבֶ ָרכֹות סג, ּבֶ   .)ּבְ
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  –ב ָעָנף ג "לֶּפֶרק  –
עֶֹמר ג "ל[   ]ֵעיַניל "ּ ַג-ּבָ

ם  ׁשֵ ר ִנְקָרא ּבְ ל ֶאָחד ֲאׁשֶ ּגֶֹדל ַהִחיוב ַעל ּכָ ּ ּ
ָרֵאל" ֵסֶפר ַהזַֹהר" ִיׂשְ   ִּלְלמֹד ּבְ

ַּהְקַטִנים ִעם ַהְגדֹוִלים, ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים ּ יר , ּ ָעׁשִ
ְּגאֹוִנים ִעם ַהְגדֹוִלים, ְוֶאְביֹון ים ֲחָכִמים ִעם ֲהמֹוִנ, ּ

ים ִהִגיַע ְלִחנוך, ְוצֹאן ָקָדׁשִ ְִמָקָטן ׁשֶ ּ ּ ּ ּ  

ל ְפָגִעים ָרִעים ְּוִיְהיו ִנצֹוִלים ִמּכָ ּ ּ  

יַח  )א ׁשִ ֲּאִפלו ְנָעִרים ֵיְדעו ִנְסָתרֹות, ָקרֹוב ִלימֹות ַהּמָ ּ ּ ּ  

ְמעֹון ֵליתנזָאַמר לֹון י ׁשִ ָדא נח ַרּבִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּ ְרעוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ְּ

ְּדִיְתְגֵלי ְ ָכל ָכך ְלַעְלָמאּ ּ יָחא ֲאִפילו, ּ ְּוַכד ְיֵהא ָקִריב ְליֹוֵמי ְמׁשִ ַרְבֵיי  נטּ
ָחא ּכָ ָחְכְמָתא וְלִמְנַדעסְדַעְלָמא ְזִמיִנין ְלַאׁשְ יהסאּ ְטִמיִרין ּדְ  סבּ ּבֵ

ִנין ּבְ ִּקִצין ְוחוׁשְ ּוְבַההוא, ּ ּ ִזְמָנא ִאְתַגְלָיא ְלֹכָלאסגּ ּ ּ.  

 

ְמעֹון] נז[ י ׁשִ י יֹוִסי. ָּאַמר לון ַרּבִ י ְיהוָדה וְלַרּבִ ָּרָצה לֹוַמר ְלַרּבִ ִדְבֵרי ַהזַֹהר . ּ ם ּבְ ַּעֵין ׁשָ ּ

ְתִחַלת ָהִעְנָין   .:)ַּדף קטו(ּּבִ

ֵּלית ְרעוָתא ְד] נח[ ָדא ְדִיְתַגֵלי ְוכוּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּּ ּ ּ רוך הוא ' ְ ַהָקדֹוׁש ּבָ ָּרָצה לֹוַמר ׁשֶ ְּ ּ

ִיְתַגֶלה ְזַמן ַהְגֻאָלה ֵּאינֹו רֹוֶצה ׁשֶ ּּ ּ ִדְבֵרי ַהזַֹהר ְלֵעיל ַּעֵין, ּ ם ּבְ  .ּׁשָ

ָחא ְטִמיִרין ְוכו] נט[ ּכָ ֲּאִפילו ַרְבֵיי ְדַעְלָמא ְזִמיִנין ְלַאׁשְ ּ עֹוָלם' ּ ּבָ ים ׁשֶ רוׁש ֲאִפלו ְנָעִרים ְקַטּנִ ּּפֵ ּּ ,

ל ָחְכָמה ִמסֹודֹות ַהּתֹוָרה, ִּיְמְצאו ְטִמיִרין רֹות ׁשֶ י ָאז ִיְתַמֵלא ָהָאֶרץ ֵדָעה, ִּנְסּתָ ּּכִ ַּאֶדֶרת ֵאִלָיהו(, ּ ּ ּ(. 

ָחא ְטִמיִרין ִיְמְצאו אֹוְצרֹות ְסָפִרים ֲחׁשוִבים ִמסֹודֹו] ס[ ּכְ ְּלַאׁשְ ּ ְֶדֶרך ֱאֶמת אֹות ה(, ת ַהּתֹוָרהּ ּ'(. 

אֹוָתּה ַהָחְכָמה ] סא[ רוׁש ְוֵליַדע ּבְ יּה ּפֵ ּוְלִמְנַדע ּבֵ ַּאֶדֶרת ֵאִלָיהו(ּּ ּ ּ(. 
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ַּתְרגום ִלְלׁשֹון ַהקֶֹד[ ּ ל  ]:ׁשּּ ְמעֹון ֵאין ְרצֹונֹו ׁשֶ י ׁשִ ָאַמר ָלֶהם ַרּבִ
ִיְתַגֶלה ָלעֹוָלם ָכל ָכך ֶזה ׁשֶ רוך הוא ּבָ ְַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ ּ ּ ּּ ּ ִיְהֶיה ָקרֹוב ִלימֹות , ּ ּוְכׁשֶ ּ

יַח  ל ַּהָמׁשִ עֹוָלם ֲעִתיִדים ִלְמֹצא ִנְסָתרֹות ׁשֶ ּבָ ֲּאִפלו ְנָעִרים ׁשֶ ּ ּ
ּבֹונֹותַהָחְכָמה ְוָלַדַעת ַעל  ֹּו ַהְזַמן ִיְתַגֶלה ּוְבאֹות, ָּידֹו ִקִצים ְוֶחׁשְ ּ ּ

  .ַלּכֹל
ת ַוֵיָרא ַדף קיח( ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ָפָרׁשַ ּ ּּ.(  

ִלּמוד   )ב ָרֵאל ְלַהֲחִזיק ּבַ הוִדים ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ לו ַהּיְ מו ְוִקּבְ ִּקּיְ ּ ּ ּּ
ים ל ַהִתקוִנים ְוַהזַֹהר ָיִחיד ְוַרּבִ ַּהָקדֹוׁש ׁשֶ ּ ּ ַער ְוַעד ָזֵקןּּ    ִמּנַ

ֵני ְמאֹורֹות ַהְגדֹוִלים  ל ׁשְ ר ֵהִציץ ְוָזַרח אֹור ְיָקרֹות ׁשֶ ִּמְזַמן ֲאׁשֶ ּ
ֵּסֶפר ַהִתקוִנים ְוֵסֶפר ַהזַֹהר  ּ ּ לו ַהְיהוִדים ְקַהל ֲעַדת ּ ִּקְימו ְוִקּבְ ּ ּּ ּ

ל ַהִתקוִנים ְוַהזַֹה ִלּמוד ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ָרֵאל ְלַהֲחִזיק ּבַ ִּיׂשְ ּ ּ ּּ ּ ר ָיִחיד ּ
ַער ְוַעד ָזֵקן ים ִמּנַ יג וְלָהִבין סֹוד ,ְוַרּבִ ּ ְוַהַגם ְדֵאין ְלֵאל ָיָדם ְלַהׂשִ ּ ּ ּ

ים ָהֵאֶלה ַאף ַעל ִפי ֵכן ׁשֹוִתים  ְסָפִרים ַהְקדֹוׁשִ ּבַ ֲּאָמרֹות ְטהֹורֹות ׁשֶ ּ ּ ּ
ְקִריָאָתן ְמאֹד ְמאֹד ָצָמא ֶאת ִדְבֵריֶהם וִמְתַלֲהִבין ּבִ ּּבַ ּ ּ.  

ּנו יֹוֵסף ַחִייםַרּבֵ( ן ִאיׁש ַחי, ּ ָנָיהו, ַהּבֶ ַהְקָדַמת ַהִתקוִנים ּבְ ּּבְ ּ ּ ּּ(  
 

ל ְיֵמי ַהָגלות] סב[ ִנין ׁשֶ ּבְ רוׁש ְלִמְנַדע ִקִצין ִדְגֻאָלה ְוחוׁשְ ִנין ּפֵ ּבְ יּה ִקִצין ְוחוׁשְ ּּבֵ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ִיְתַגֶלה , ּּ ּׁשֶ ּ ּ

ֲּאִפלו ִלְנָעִרים לֹום ּבוַזְגלֹו' צֹוֵצי אֹורֹות אֹות גיִנ(. ּ ם ָהַרב ׁשָ ׁשֵ  .)ּּבְ

ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאְתַגְלָיא ְלֹכָלא ָרָצה לֹוַמר] סג[ ּ יַח ִיְתַגֶלה סֹודֹות ַהּתֹוָרה , ּ ׁשִ ָּקרֹוב ִלימֹות ַהּמָ ּ

ל תוב ְלֵעיל ְוַכד , ַלֹכּ ּכָ י ֶזה ָקֵאי ַעל ַמה ׁשֶ ּּכִ יָחא ְוכוּ   .'ְּיֵהא ָקִריב ְליֹוֵמי ְמׁשִ

ה  ַהְקָדָמתֹו ַלֵסֶפר אֹור ַהַחּמָ ַתב מֹוֵרינו ָהַרב ַאְבָרָהם ֲאזוַלאי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ּבְ ּכָ ְּוַעֵין ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ַדף ָהִראׁשֹון טור ג( ּּבַ ְגַזר ְלַמְע:  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו)'ּ ּנִ י ַמה ׁשֶ תוב ּכִ ּוָמָצאִתי ּכָ ּ ָחְכַמת ּ לֹא ִיְתַעְסקו ּבְ ָּלה ׁשֶ ּ ּ

ָגלוי ַנת ה, ָּהֱאֶמת ּבְ לום ׁשְ ׁשְ ָּהָיה ִלְזַמן ָקצוב ַעד ּתַ ם ָוֵאיָלך ִיָקֵרא ָדָרא , נ" ר)ֲאָלִפים(' ּ ּוִמׁשָ ּ ְ ּ ּ

ֵסֶפר ַהזַֹהר ָרה ַהְגֵזָרה ְוָהְרׁשות ְנתוָנה ְלִהְתַעֵסק ּבְ ְתָרָאה ְוֻהּתְ ּּבַ ּ ּּ ּ.  

דֹוִלים וְקַטִניםִּמְצָוה ִמן ַהֻמ ים ּגְ ַרּבִ קו ּבָ ְתַעּסְ ּיִ ְּבָחר ׁשֶ ּ ּ  

ם ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ַתב ׁשָ ַנת ה: עֹוד ּכָ ּוִמׁשְ ים '  ש)ֲאָלִפים(' ּ ַרּבִ ִיְתַעְסקו ּבָ ְבָחר ׁשֶ ַּלְיִציָרה ִמְצָוה ִמן ַהּמֻ ּ ּ

ים ְּגדֹוִלים וְקַטּנִ ּ.  

ם ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ַתב ׁשָ ְז: עֹוד ּכָ ּבִ יַחְוַאַחר ׁשֶ ׁשִ ְכות ֶזה ָעִתיד ָלבֹוא ֶמֶלך ַהּמָ ְזכות ַאֵחר, ּ , ְּולֹא ּבִ

ל ֵּאין ָראוי ְלִהְתַרׁשֵ ג , ּ ׂשָ יג ֵחֶלק ַהָחְכָמה ַהּמֻ ֵדל ְוָזָכה ְלַהׂשִ ּתַ ֲחָננֹו ָהֵאל ְוָיַגע וָמָצא ְוִהׁשְ ּוִמי ׁשֶ ּ ּ ּ ּ

עֹוָלם ַהֶזה ֲענ, ּּבָ עֹוָלם ַהֶזה ְקָצת ִמּתַ אָּזָכה ִלְטֹעם ּבָ   .ּוג ָהעֹוָלם ַהּבָ

ה  ַעְצמֹו]ְּלָהַרב ֲאזוַלאי[אֹור ַהַחּמָ ן יֹוַחאי ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ן ָאַמר ַרּבִ ּכֵ ַתב ׁשֶ ים , ּכָ ָעִרים ְקַטּנִ ּנְ  ׁשֶ

ם ם ַעֵין ׁשָ ִּיְלְמדו ִמסֹוד ַהׁשֵ ּ ּ ּ. 
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ֵסֶפר ַהזַֹהר  )ג ָלם ַלֲעֹסק ּבְ ְּצִריִכים ְלעֹוֵדד ֶאת ּכֻ ַרק ַעל , ּ ׁשֶ
יַח ׁשִ ֻאָלה ָהרוָחִנית וְלִביַאת ַהּמָ ָּידֹו ָתבֹוא ָהֱאנֹוׁשות ַלּגְ ּ ּּ ּ ,

ק ִמִלּמ ָּלֵכן ָאסור ְלִהְתַחּמֵ ָלהּ ּוד ַהַקּבָ ּ 

ָלה ָהָיה ַרק ִלְזַמן ָקצוב ָּהִאּסור ִלְלמֹד ַקּבָ ו ְוָהְלָאה , ּ ּוֵמַעְכׁשָ
ֵסֶפר ַהזַֹהר ָלם ַלֲעסֹק ּבְ ְּצִריִכים ְלעֹוֵדד ֶאת ּכֻ ַרק ַעל ְיֵדי , ּ ִּמְפֵני ׁשֶ

ִּלּמוד ַהזַֹהר ָתבֹוא ָהֱאנֹוׁשות ַלְגֻאָלה ּ ּ ּ ׁשִ ּּ ָּהרוָחִנית וְלִביַאת ַהּמָ . יַחּ
ָלה ק ִמִלּמוד ַהַקּבָ ְּוָלֵכן ָאסור ְלִהְתַחּמֵ ּּ ּ.  

ּתֶֹכן ִדְבֵרי ָהַרב ַהָקדֹוׁש ַאְבָרָהם ֲאזוַלאי( ּ ּ ה"ֵסֶפר . ּ אור ַעל ַהזַֹהר" אֹור ַהַחּמָ ּּבֵ ָלא, ּ , ְּפֶרעִמיׁשְ
1896( 

י ׁשֹוֵמַע ִלי  )ד ל ְיֵמיֶהם ִלְלֹמד ֵסֶפר , ּלו ַעּמִ ָּהיו ׁשֹוְקִדין ּכָ
ַּהר ְוַהִתקוִניםַּהזֹ ּ לול ִעם ֲחִסידות ְוַהְקָדמֹות , ּ ְתֵבי ָמָרן ּבָ ּּכִ ּ ּ

ם ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ְוָהיו  ַעל ׁשֵ ָרֵאל ּבַ י ִיׂשְ ל ָמָרן ָהַרב ַרּבִ ּׁשֶ ּ
ֵזרֹות ָרעֹות ל ַהּגְ ִטּיֹות, ְּמַבְטִלין ּכָ ׁשְ עֹות ּפַ ּפָ ן ַהׁשְ י , ּכֵ ֵני ַחּיֵ ּבָ

  ְמזֹוֵני

סֹודֹות ְוָרִזין ְדאֹוַרְיָתא, ָזֵקןְּוַהלֹוֵמד  ָּרִזין ְדַעִתיק יֹוִמין, ּּבְ ָזֵקן , ּ
ּדֹוֶמה ִלְדיֹו ְכתוָבה ַעל ְנָיר ָמחוק, ָמֵלא ַרֲחִמים ּ ּ ֵאינֹו ֶנְחָקק ָכל ָכך , ּ ְׁשֶ ּ ּ

ה ֶהם ַהְרּבֵ ְבתֹו ְוָיכֹול ִלְטעֹות ּבָ מֹחֹו וַמְחׁשַ ּּבְ ִּכי ִנְמָחק חֹוֵזר כֹוֵתב , ּ ּ
ל ָמָרן ָהֲאִר. ְמָחקְוִנ ּבֹוְרִחים ִמִלְלמֹד ָרִזין ׁשֶ ה ׁשֹוִטים ׁשֶ י "ְּוֵכן ֵיׁש ַהְרּבֵ

ר ֵהם ַחֵיינו ְּוֵסֶפר ַהזַֹהר ֲאׁשֶ ּ י ׁשֹוֵמַע ִלי, ּ יָחא , ְּולו ַעּמִ ִעְקבֹות ְמׁשִ ּבְ
ינות גֹוֵבר ר ָהַרע ְוַהּמִ ֲּאׁשֶ ל ְיֵמיֶהם ִלְלמֹד ֵסֶפר , ּ ָּהיו ׁשֹוְקִדין ּכָ

ל  מֹות ׁשֶ לול ִעם ֲחִסידות ְוַהְקּדָ ְתֵבי ָמָרן ּבָ ַּהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ּכִ ּ ּ ּּ ּ
ִלין  יק ִלְבָרָכה ְוָהיו ְמַבּטְ ם ֵזֶכר ַצּדִ ַעל ׁשֵ ָרֵאל ּבַ י ִיׂשְ ָּמָרן ָהַרב ַרּבִ

ל ָהעֹוָלמֹות ַפע ְואֹור ַעל ּכָ יִכין ׁשֶ ל ַהְגֵזרֹות ָרעֹות ְוָהיו ַמְמׁשִ ּּכָ ן , ּ ּכֵ
ִטיֹותַהׁשְ ָּפעֹות ַפׁשְ ּ ֵני ַחֵיי ְמזֹוֵני, ּ   .ּּבָ

ינו ַהָקדֹוׁש ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמקֹוַמְרָנה( ַּרּבֵ ּ ָנה' ֶּפֶרק ד, נֹוֵצר ֶחֶסד, ּ   )'כ ִמׁשְ
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ֵסֶפר ַהזַֹהר וְבִכְתֵבי ָמָרן   )ה ְרֵאִלי ָתלוי ּבְ ׂשְ ַּחּיות ָאָדם ַהּיִ ּ ּּ ּ
ה ו ְקֻדׁשָ ִּלְלֹמד ּבִ ל ֶאָחד ּ ְמָחה וְבֹנַעם וְבִיְרָאה ְוַאֲהָבה ּכָ ְּבׂשִ ּ

ים ָרֵאל ְקדֹוׁשִ תֹו ְוָכל ִיׂשְ ָגתֹו וְקֻדׁשָ ְּלִפי ַהׂשָ ּּ  

ַּטֲעמו וְראו ִכי טֹוב ֲהַוָי ּ ּ ּ ְרֵאִלי ָתלוי , ּה ַמָמׁש"ּ ַּחיות ָאָדם ַהִיׂשְ ּ ּּ ּ
ה ו ָ ְקֻדּשׁ ֵסֶפר ַהזַֹהר וְבִכְתֵבי ָמָרן ִלְלמֹד ּבִ ּּבְ ּ ְמָחה וְבנַֹעם ּ ְּבׂשִ

ָרֵאל  תֹו ְוָכל ִיׂשְ ָ ָגתֹו וְקֻדּשׁ ל ֶאָחד ְלִפי ַהּשָׂ ּוְבִיְרָאה ְוַאֲהָבה ּכָ ּ
ים כו   .'ְּקדֹוׁשִ

ינו ַהָקדֹוׁש ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמקֹוַמְרָנה( ַּרּבֵ ּ ָנה כ' ֶּפֶרק ד, נֹוֵצר ֶחֶסד, ּ   )'ִמׁשְ

ֶרְס   )ו ינו ַנְחָמן ִמּבְ ֵמרֹון ַּרּבֵ ֶּלב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ּבְ ּ ִצָוה -ּ
עוִרים לֹוַמר ֹזַהר ם ִלְבֵני ַהּנְ   ּׁשָ

עוִרים ָעְסקו  ֵני ַהּנְ ן יֹוַחאי ֲאַזי ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ בֹוָאם ִלְמָעַרת ַרּבִ ּּבְ ּ
ר ָפַקד ֲעֵליֶהם הוא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכ ְתִפָלה וְבִלמוד זַֹהר ַכֲאׁשֶ ּּבִ ּ ּּ ּּ ּוִמֶמּנו , הּ ּּ

ּלֹא ָראו ׁשום ָדָבר ּ ֵמַח ַעד ְמאֹד, ּ א ֵאֶצל ָהִאיׁש . ַרק ָהָיה ׂשָ ּוְבָכל ֵעת ּבָ
ָהָיה ִעמֹו ְוָאַמר לֹו ֶריך ְוכו: ּׁשֶ ַּאׁשְ ְוַבַלְיָלה ָהַלך ֵמֶחֶדר ְלֶחֶדר', ָ ּ ְוִהְזִהיר , ּ

ַעְצמֹו לֹ, ְּוַכיֹוֵצא' ּאֹוָתם לֹוַמר זַֹהר ְוכו ּא ָאַמר ְכלוםְּוהוא ּבְ ַרק ָהָיה , ּ
ְמָחה ְגדֹוָלה ַעד אֹור ַהיֹום ׂשִ ַעְצמֹו ְוָהָיה ּבְ ּהֹוֵלך וְמַנֵגן ּבְ ּ ּ ּ ֵהִאיר , ְ ּוְכׁשֶ

עֹות ַטִלית וְתִפִלין ְוִהְתַפֵלל ַכָמה ׁשָ ַּהיֹום ָעַמד ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ.  
ְבֵחי ָהַר( ֶרְסֶלב אֹות יט"ֵסֶפר ׁשִ   )ן ִמּבְ

ַקְטנותֹו ִסְפ   )ז ְתֵבי ָהֲאִרָּלַמד ּבְ ֵּרי ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ְוָכל ּכִ ּ י "ּ
  ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה

ִלמודֹו ְמאֹד ְוָלַמד ָּהָיה ַמְתִמיד ּבְ ה ְמאֹד ׁשַ, ּ ס "ְוָלַמד ַהְרּבֵ
ְּוִסְפֵרי ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ְוָכל ִכְתֵבי ָהֲאִר, "ֵעין ַיֲעקֹב"ְך ְו"ּופֹוְסִקים ְוַתַנ ּ ּ י "ּ

ה ְמאֹד, ָכהִזְכרֹונֹו ִלְבָר ה ְמאֹד ְוִסְפֵרי מוָסר ַהְרּבֵ ָאר ְסָפִרים ַהְרּבֵ ּוׁשְ ּ.  
ְבֵחי ָהַר( ֶרְסֶלב אֹות ז"ֵסֶפר ׁשִ   )ן ִמּבְ
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ִלּמוד  )ח ָהָיה ּבֹוֶכה , י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ֹזַהר ְוִכְתֵבי ָהֲאִר ּּבְ
ָזָכה ְלָהִבין ה ַעד ׁשֶ   ַּהְרּבֵ

א לֹו ּבִ ָכל ִלמודֹו ּבָ ִּסֵפר ׁשֶ ּ ּ ְתִחָלה ָהָיה לֹוֵמד , ּיִגיָעה ְגדֹוָלהּ ִּכי ּבִ ּ
ָניֹות ְּולֹא ָהָיה ֵמִבין ִלמודֹו, ִמׁשְ ַרך , ּ ם ִיְתּבָ ה ִלְפֵני ַהׁשֵ ְְוָהָיה ּבֹוֶכה ַהְרּבֵ ּ

ָיִאיר ֵעיָניו יוַכל ִלְלמֹד . ּׁשֶ ָזָכה ׁשֶ ְּוָהָיה ּבֹוֶכה ובֹוֶכה ָכל ָכך ַעד ׁשֶ ּּ ּ ְ ּ ּ
ָניֹות ָאר ְסָפִרים ְולֹא ָהָיה ֵמִבין ַגם ֵכן ְוָהָיה ְוֵכן ַא, ִמׁשְ ַּחר ָכך ָלַמד ׁשְ ּּ ְ

ָזָכה ַלֲהִביָנם ה ְמאֹד ַעד ׁשֶ ּּבֹוֶכה ובֹוֶכה ַגם ֵכן ַהְרּבֵ ּ ּ ִלמוד זַֹהר . ּ ְּוֵכן ּבְ ּ
ָזָכה ְלָהִבין"ְוִכְתֵבי ָהֲאִר ה ַעד ׁשֶ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהָיה ּבֹוֶכה ַגם ֵכן ַהְרּבֵ ּ ּ.  

ְבֵחי ָהַר ( ֶרְסֶלב אֹות ח"ֵסֶפר ׁשִ   )ן ִמּבְ

ן   )ט ינות ּגֹוֵבר ְצִריִכין ִלְלֹמד ִעם ִתינֹוק ּבֶ ַהּמִ דֹור ַהֶזה ׁשֶ ּּבַ ּ ּ ּ
ִנים ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ָעה ׁשָ ִּתׁשְ ּ ּ ּּ  

ַהִמינות גֹוֵבר  דֹור ַהֶזה ׁשֶ ְּולו ַעִמי ׁשֹוֵמַע ִלי ּבַ ּ ּּ ּּ ָּהיו לֹוְמִדין ִעם ּ
ֶהםִּת ִנים ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ַלֲהגֹות ּבָ ָעה ׁשָ ן ִתׁשְ ּינֹוק ּבֶ ּ ּּ  ְוָהָיה ּ

ְְוָכך ָהָיה רֹוֵכׁש ִיְרַאת . ְּוִיְתַקֵיםִיְרַאת ֶחְטאֹו קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו 

ְמקֹום ָחְכָמה ִחיצֹוִנית ַמִים ּבִ   .ׁשָ
ינו ַהָקדֹוׁש ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפ( ַּרּבֵ ָנה כ' ֶּפֶרק ד, נֹוֵצר ֶחֶסד, ִּרין ִמקֹוַמְרָנהּ   )'ִמׁשְ

ָגב ְמאֹד ִּלמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ִנׂשְ ּ ּ ה , ּ ִגיאֹות ַהְרּבֵ ֲּאִפלו ִאם ׁשֹוֶגה ּבֹו ׁשְ ּ
ֵאינֹו יֹוֵדַע  רוך הוא ְודֹוֶמה ְלִתינֹוק ָקָטן ׁשֶ ּהוא ָחׁשוב ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ ְּ ּ

ר ֲחָצ ר וְמַדּבֵ ַּדּבֵ ָפהּ ַלֲעֵגי ׂשָ ל ֵתבֹות ּבְ ְּוָאִביו ְוִאמֹו ִיְצֲחקו לֹו , ִּיין ׁשֶ ּ
ְמחו ְלקֹולֹו ַמח ֲאִפלו ֵאין ַדְעתֹו , ִּיׂשְ ַחק ְוִיׂשְ ַמִים ִיׂשְ ׁשָ ב ּבַ ָּכך יֹוׁשֵ ּ ּ ּ ּ ְּ

ֶגת   .ַּמׂשֶ

ֶפׁש ָגב ְמאֹד ְלַטֵהר וְלַקֵדׁש ַהּנֶ ִּלמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ִנׂשְ ּ ּּ ּ ַּוֲאִפלו ִאי, ּ  לֹא ּ
ה הוא ָחׁשוב ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש  ִגיאֹות ַהְרּבֵ ָּיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוׁשֹוֶגה ּבֹו ׁשְ ּ ּ

רוך הוא ְכִדְכִתיב  ּּבָ ּ יִרים(ְּ יר ַהׁשִ ָהא ְלָמה ', ְּוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה ְוכו) ד, א ּׁשִ
ַּהָדָבר דֹוֶמה ר ֲח, ּ ר וְמַדּבֵ ֵאינֹו יֹוֵדַע ַדּבֵ ְּלִתינֹוק ָקָטן ׁשֶ ל ֵתבֹות ּ ָּצִיין ׁשֶ
ָפה ַלֲעֵגי ׂשָ ְמחו ְלקֹולֹו, ּבְ ְּוָאִביו ְוִאמֹו ִיְצֲחקו לֹו ִיׂשְ ּ ַמִים , ּ ׁשָ ב ּבַ ָּכך יֹוׁשֵ ְּ

תֹוָרה ְורֹוֶצה ִלְלמֹד  ה ּבַ ְרֵאִלי ֵיׁש לֹו ִחּבָ ָהִאיׁש ַהִיׂשְ ַמח ְכׁשֶ ַחק ְוִיׂשְ ִּיׂשְ ּ ּ
ֶגת ַּאך ֵאין ַדְעתֹו ַמׂשֶ ּ ּ ְ.  
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  )ְֵעֶרך זַֹהר ,ֵעץֶּפֶלא יֹו(

ם   )י ים ִיְלְמדו ִמּסֹוד ַהׁשֵ ְּנָעִרים ְקַטּנִ ּ  

ַעְצמֹו ָאַמר ן יֹוַחאי ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ים ִיְלְמדו ,ַרּבִ ָעִרים ְקַטּנִ ּנְ ּ ׁשֶ
ם ֵ   .ִמּסֹוד ַהּשׁ

ה(   )אֹור ַהַחּמָ

ֵסֶפר ַהזַֹהר    )יא עו ִלּמוד ּבְ ָרֵאל ִיְקְבּ ית ִיׂשְ ל ַאֵחינו ּבֵ ּּכָ ּ ּ ּ
ם הואַּהָקדֹו יר ְוֶאְביֹון ָקטֹן ְוָגדֹול ׁשָ   ּׁש ַיַחד ָעׁשִ

עו ִלמוד  ָרֵאל ִיְקְבּ ית ִיׂשְ אֶֹפן ָכֶזה ָכל ַאֵחינו ּבֵ ָּהָבה ְנַקֶוה ִכי ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ם הוא יר ְוֶאְביֹון ָקטֹן ְוָגדֹול ׁשָ ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַיַחד ָעׁשִ ּּבְ ּ ּ.  

ִנים ְלזַֹהר ְדפו( ַּהְקָדַמת ָהַרּבָ ּ ה'ּס ֶגּ   )ְרּבָ

ַע ֲחבורֹות    )יב ַתְדלו ִלְקֹבּ ִעים ִאם ִיׁשְ ַּמה טֹוב וַמה ָנּ ּ ּּ ּ ּ
ֻאָלה ֵהֵחלו  ר ִניצֹוֵצי ַהּגְ ֹזאת ֲאׁשֶ ְפָרט ְלֵעת ּכָ ְּלִלּמוד ַהזַֹהר ּבִ ּּ ּ ּ
ל ְלִביַאת  ִלּמוד ַהָקדֹוׁש ַהֶזה ַהְמֻסּגָ ַתֵדל ּבַ ִּלְפֹרַח ָעֵלינו ְלִהׁשְ ּ ּּ ּּ ּ

יַח ִצְדֵק   ּנוְמׁשִ

ַע ֲחבורֹות ְלִלּמוד  לו ִלְקבֹּ ַתּדְ ִעים ִאם ִיׁשְ ּוַמה ּטֹוב וַמה ָנּ ּ ּ ּ ּ ּ
ר ִניצֹוֵצי ַהְגֻאָלה ֵהֵחלו ִלְפרַֹח ָעֵלינו  זֹאת ֲאׁשֶ ַּהזַֹהר וִבְפָרט ְלֵעת ּכָ ּ ּּ ּ ּ ּ
יַח ִצְדֵקנו ִלּמוד ַהָקדֹוׁש ַהֶזה ַהְמֻסָגל ְלִביַאת ְמׁשִ ל ּבַ ַתּדֵ ְּלִהׁשְ ּ ּּ ּ ּ ּ 

ִביא ָזכור ְלטֹוב ְלַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ִדְבַהאי ַּכ ָקְדׁשֹו ֵאִלָיהו ַהּנָ ר ּבְ ר ִדּבֵ ֲּאׁשֶ ּּ ּ ּ
ֵּסֶפר ַהזַֹהר ִיְתָפְרקון ִמן ָגלוָתא וֵביה ִיְפקון ִמ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ָגלוָתאןּ ם ָיִחיׁש . ּ ְּוַהׁשֵ

ֲעָגָל יַח ִצְדֵקנו ּבַ ִביַאת ְמׁשִ ְּגֻאָלֵתנו ּבְ ּ ּ ָיֵמינו ּ וִבְזַמן ָקִריאּ ְמֵהָרה ּבְ ּב ּבִ
  .ָאֵמן

ִנים ְלזַֹהר ְדפוס ֶג( ַּהְקָדַמת ָהַרּבָ ּ ה'ּּ   )ְרּבָ

ּבִ   )יג ל ַרׁשְ ֵסֶפר ַהתֹוָרה ׁשֶ ִבים ִלְלֹמד ּבְ ָרֵאל ְמֻחּיָ ל ִיׂשְ , י"ּּכָ
אֹון דֹול, ֶאָחד ּגָ ֶאָחד ָקָטן , ֶאָחד ָהמֹון, ֶאָחד ָחָכם, ֶאָחד ַרב ּגָ

יַע ְלִחּנוך ִהּגִ ְׁשֶ ּ  

ֵסֶפר ַהתֹוָרה ַהֶזה ֲאׁשֶ ָרֵאל ְמֻחָיִבים ִלְלמֹד ּבְ ל ִיׂשְ ן ּכָ ּר ַעל ּכֵ ּ ּ
ּבִ ל ַרׁשְ , ֶאָחד ָהמֹון, ֶאָחד ָחָכם, ֶּאָחד ַרב ָגדֹול, ֶּאָחד ָגאֹון, י"ׁשֶ
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ִהִגיַע ְלִחּנוך ְֶאָחד ָקָטן ׁשֶ ּ ר ֵהָמה ,ּ ִרים ֲאׁשֶ ִעִתים ְמֻזָמִנים וֻמְכׁשָ ּ ּבְ ּּ ּ
ְּמֻסָדִרים ְדַב יֹומֹו ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלול ַעד ִמְנַחת יֹום ַהִכפוִרים ּ ּר יֹום ּבְ ּּ ּ

ֶּנְחַתם ֵעת ֲעֵקַדת ִיְצָחק ְלָקֵרב ַהְגֻאָלה ְוִיְהיו ִנצֹוִלים ִמָכל ְפָגִעים ָרִעים ּ ּּ ּ ּ ּ.  
ִּתקוֵני ַהזַֹהר( ּ ּ ר, ּ ַגן ַהָיָרק ַהְקָדַמת ַהְמַחּבֵ ּּכְ ּ(  

דֹוִלים    )יד ים ַעד ּגְ ִבים ִלְלֹמד ֹזַהר ַהָקדֹוׁשִּמְקַטּנִ   ַּחּיָ

ים ַעד  ֻכָלם יֹוְדִעים ִמְקַטּנִ ְכֵדי ׁשֶ ַּהתֹוָרה ִנְתָנה ִלְלמֹד וְלַלֵמד ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ם ְּגדֹוִלים ַדַעת ַהׁשֵ ּ ַמְזִהיִרים ַעל , ּ ִלים ׁשֶ ה ִסְפֵרי ְמֻקּבָ ַהְרּבֵ ְּוַגם ָמִצינו ּבְ ּ

ִּלמוד ָחְכָמה זֹו  ל ָאָדם ַחָיב ִלּ ּכָ   .ְּלמֹד אֹוָתהּׁשֶ
ַנִזי( ּכְ ן ְצִבי ַאׁשְ י ִיְצָחק ּבֶ   )ז"קמ, ָּטֳהַרת ַהקֶֹדׁש, ַּרּבִ

ִלּמוד ַהָחְכָמה   )טו דֹוֵלי ַהדֹור ּבְ ַּהְלַואי לֹא ָהיו ְמִקִלין ּגְ ּּ ּ 
ה  ִדין ֶדֶרך ְלַתְלִמיֵדיֶהם ַלֲעֹסק -ַּהְקדֹוׁשָ ְ ְוַהְלַואי ָהיו ְמַלּמְ ּ ּ ּ

ָחְכָמה ַהָלזֹו   ּּבַ

ִלּמוד ,ר ֲאִניְואֹוֵמ לֹא ָהיו ְמִקִלין ְגדֹוֵלי ַהּדֹור ּבְ ּ ַהְלַואי ׁשֶ ּּ ּ ּ
ֶרך ְלַתְלִמיֵדיֶהם ַלֲעסֹק  ִדין ּדֶ ה ְוַהְלַואי ָהיו ְמַלּמְ ְַהָחְכָמה ַהְקדֹוׁשָ ּ ּ

ָחְכָמה ַהָלזֹו ַוַדאי ,ּּבַ ּלֹא ָהָיה ׁשום ֲהָרַמת רֹאׁש ַלָחְכמֹות  ֲּאַזי ּבְ
ַּהִחיצֹוִניות ְוָהי ך ִמְפֵני ּ ְדֶחה ַהחֹׁשֶ ּנִ ּו ָכל ַהָחְכמֹות ִנְדִחים ִמָפֶניָה ְכמֹו ׁשֶ ְּ ּ ּ ּ

ַגם ַכָמה ְוַכָמה ִמַצִדיֵקי ַהדֹור ָסְגרו ֶאת .ָהאֹור ֲעוֹונֹוָתיו ָגְרמו ׁשֶ ּ ַאך ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְ

לֹא ִיְלְמדו ַעד ׁשֶ ה ְוָאְמרו ׁשֶ ְפֵני ִפְרֵחי ַהְכֻהּנָ ַּדְלֵתי ַהָחְכָמה ּבִ ּּ ּּ ֲעֵלי ּ ִּיְהיו ּבַ ּ
ַאְרנו ֲעֻרִמים ִמן ַהָחְכָמה  ה ֲעבור ֶזה ִנׁשְ ַּמְדֵרָגה ְורוַח ַהקֶֹדׁש ְוִהּנֵ ּ ּ ּּ
כות ַהָחְכמֹות ַהִחיצֹוִניֹות  ים ַחׁשְ ֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ ר ּבַ ה ְוִנְתַגּבֵ ַּהְקדֹוׁשָ ּ ּ ּ ּ

ך הֹוֵלך  חֹׁשֶ ְַהְכִסיל ּבַ ְ ָיֵמינו ּ ּוִבְמֵהָרה ּבְ " ֶמר ֱאלִֹקים ְיִהי אֹורַּויֹא"ּ
  .ְּוָיֵאר ָלנו

ּמֹוֵרנו ָהַרב ְצִבי ֱאִליֶמֶלך ִמִדינֹוב( ְ ים, ּ   )'אֹות ה' ֶּפֶרק א, ַּמְעַין ַגּנִ
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ֵהם    )טז ׁשֶ ים ּכְ ְתִחילו ִלְלֹמד ִעם ַהצֹאן ְקדֹוׁשִ ּיַ ִּמי ִיֵתן ׁשֶ ּ ּ
ֵני  ִנים10 -9ֲעַדִין ּבְ ֵּסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש,  ׁשָ ַוַדאי ְוִיְהֶי, ּ ּה ּבְ

יַח ִלי ׁשום ֶחְבֵלי ָמׁשִ ָקרֹוב ּבְ ֻאָלה ּבְ ַּהּגְ ּ  

ֵהם  ׁשֶ ים ּכְ ַיְתִחילו ִלְלמֹד ִעם ַהצֹאן ְקדֹוׁשִ ִּמי ִיֵתן ְוָהָיה ׁשֶ ּ ּּ
ן ט ַקְטנוָתם ּבֶ ִנים ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש' ְוי' ֲּעַדִין ּבְ ּׁשָ ַוַדאי ...ּ ּ ְוָהיו ּבְ ּ

ָקרֹוב ּבְ ַּהְגֻאָלה ּבְ יַחּ   .ִּלי ׁשום ֶחְבֵלי ָמׁשִ
יץ ( ַתי ִליְפׁשִ ּבְ י ׁשַ ָרֵאל ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק ַרּבִ ֵּסֶפר ְסֻגַלת ִיׂשְ ּּ   )'אֹות ה' ַמֲעֶרֶכת ז -ּ
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  "ַּחָמהי ֵרֳהָז"ִרְמֵזי 
ְמִחי אַֹיְבִתי ִלי ַּאל ִתׂשְ י ָנַפְלִתי ָקְמִתי, ּ ּּכִ ך, ּ חֹׁשֶ ב ּבַ י ֵאׁשֵ , ְּכִ

ם  ֵ   )ח, זִמיָכה . (ֹור ִליאַהּשׁ

  ּלוְרָיא -אֹור ִלי 

  208 - )ִּעם ַהכֹוֵלל(אֹור 

  208 -ִיְצָחק 

  570 -ָּנַפְלִתי 

  570 -ְצָפת 

  550 -ָּקְמִתי 

ב  י ֵאׁשֵ   335 -ּכִ

י ַחִיים ִויַטל    335 -ַּרּבִ

ך  חֹׁשֶ   330 –ְּבַ

ַנת ש א ָהֲאִר- 330 –ל "ׁשְ י ִיְצָחק י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַר" ּבָ ּבִ
  ִלְצָפתּלוְרָיא

ְמִחי אַֹיְבִתי ִלי ַּאל ִתׂשְ ּ  

י  לֹום ְלֵבין יֹום ְפִטיַרת ָהַרּבִ ינו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ין יֹום ְפִטיַרת מׁשֶ ּּבֵ ּּ ּ
ן יֹוַחאי י ְמעֹון ּבֶ ָנם "ׁשִ ן יֹוַחאי 70ּח ִאָיר ֶיׁשְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָהַרּבִ ּ יֹום ְלַרֵמז ׁשֶ

א ְלַגלֹו רוך הוא ֲהִכי , ּת ֶאת סֹוד ִסְתֵרי תֹוָרהּּבָ ְמַחת ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּוֶזה ׂשִ ְּ ּ
ָמה, ַּהְגדֹוָלה ִּכי תֹוַרת ַהסֹוד הוא תֹוָרה ִלׁשְ ּּ ּּ ל , ּ ְמָחה ַהְגדֹוָלה ׁשֶ ְּוֶזהו ַהׂשִ ּ ּ

ֹעֶמר"ַל ֲאָדר, ג ּבָ ְבָעה ּבַ ׁשִ ֵאין ֵכן ּבְ ַּמה ׁשֶ ּ.  
ן ִאיׁש ַחי ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכהּ ִמַת–' ּאֹור ִיְצָחק ֶפֶרק א(   )ְּלִמיֵדי ַהּבֶ
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  ּקוְנְטֵרס

ִּמי ִגָלה ָר"   "ז ֶזה ְלָבַני"ּ
ַּהְדָפַסת ֵסֶפר ַהָקדֹוׁש    "ּאֹור ַהזַֹהר"ּ

ית ִעם הֹוָספֹות ְוִתקוִנים ִליׁשִ ּהֹוָצָאה ׁשְ ּ  

ִגיַמְטִרָיא אֹו[ז "ְּלֶרֶגל ַהְתָחַלת ַמֲחזֹור ַהָגדֹול ָר   ]ר"ּּבְ
ֶלת ַהיֹום אֹור ַהָגדֹול ְלֶמְמׁשֶ ל ַהּמָ ּׁשֶ ּ  

ה  ת ַהַחּמָ ְרַכּ ַנת תשס-ּבִ   ק"ט לפ"ּ ֶעֶרב ֶפַסח ׁשְ

ו ַהְזַמן ְלַהְתִחיל ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ַּעְכׁשָ ּ ּ ּ  

ַּהזַֹהר ַהיֹוִמי"ְּוַעל ְיֵדי ִלּמוד  יֹומֹו ִיְתַקֵים " ּ י יֹום ּבְ ּוְלָכל "ִּמּדֵ
ֵנ ָרֵאל ָהָיה אֹוּבְ בֹוָתם"י ִיׂשְ מֹוׁשְ   "ר ּבְ

א ָר"אֹו  )א ִגיַמְטִרּיָ   ז"ר ּבְ

י',ּז כו"ּר ִאיהו ָר"אֹו ּ ְדַההוא אֹור ְדִאְתַמר ּבֵ ּ ָרֵאל ּהּ ֵני ִיׂשְ ּ וְלָכל ּבְ
בֹוָתםהָהָי מֹוׁשְ ְּכַגְוָנא ָדא ,  אֹור ּבְ ָגלוָתא ַבְתָרָאה ּ  ּ ַהזֹוַהר)ַּהְיאֹוָרה(ּּבְ

יה ָהָוה הו ַאְתָוון הו"ַּאְתָוון ַהזַֹה[, ז" ָרּּבֵ ִאיהו אֹור ] ז"ה ָר"ּר ִהּנֵ ּּדְ
פוְרָקָנא ַבְתַרְייָתא ְּלַקֵים ִכיֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנו  ,ּּדְ ָ ּ ּ

  .ִנְפָלאֹות
ִּתקוֵני זַֹהר ִתקון כ( ּּ ּּ   ):ּ ַדף נג- א "ּ

ּבִ ּי ִגָלה וָפַתח ָהע"ַרׁשְ ּ ִמ' ּ ּבְ יָּפִנים ׁשֶ ֵראׁשִ ְוָקָרא אֹוָתם , ת"ַּלת ּבְ
ִּתקוֵני זַֹהר הוא ְלׁשֹון אֹור, ּּ ִּמְפֵני ׁשֶ ּר ִגיַמְטִרָיא ָר"ְואֹו, ּ ּ ְוהוא ,ז"ּ

תֹוָרה ְוכו רוך הוא ּבַ ְגָנזֹו ַהָקדֹוׁש ּבָ ָּהאֹור ַהָגנוז ׁשֶ ּ ּ ּּ ְ ּ ּ ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ', ּ ׁשֶ
יכֶֹלת ָהָאָדם ְלַתֵקן ָכל ַמה ׁשֶ ּּבִ ּ ָּעַבר ָעָליו ַעל ְיֵדי ְתׁשוָבהּ ְוַעל ְיֵדי ֶזה , ּ

ִנים ַהָללו ִיְהֶיה ֲחָטֵאיֶכם ַכׁשָ ַרך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ְּיָבֵרך אֹותֹו ַהׁשֵ ּ ּ ּ ּּ ְ ְסדורֹות , ְ ּׁשֶ ּ
ית ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ּוָבאֹות ִמׁשֵ ינו, ּ ֶלג ַיְלִבּ ְּוָאז ַכׁשֶ ּ ּ.  

ינו ָצדֹוק ַהּכֹ( ְּפִרי ַצִדיק ְלַרּבֵ ּ ִלין ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינוּ ֵּהן ִמלוּבְ ּ ּ   ).ַּדף נא' ִסיָמן ח, ּ



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]610[                   אֹור

ִחּבור ֵסֶפר  ן יֹוַחאי ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְּוֶזהו ַעְצמֹו ָהְיָתה ִעַקר ַכָוַנת ַרּבִ ּ ּּ ּ
ֵאין תֹוֵמך ְוֵאין עֹוֵזר, ַּהזַֹהר ַפע ּבְ ֶאֶפס ׁשֶ ָגלות ּבְ ִכיָנה ּבְ ְִלְהיֹות ַהׁשְ ּ ּ ּ ,

ּה ִעם ַהִתְפֶאֶרְוָרָצה ְלַיֲחָד ּת ִיחוד מוָעט ַעל ְי"ּ ָהָיּ ֶמה ׁשֶ ֵּדי ִחּבור ֶזה ּבַ  הּ
סֹוד ּהוא ִעם ֲחֵבָריו עֹוְסִקים ּבַ ִריך הוא , ּ א ּבְ ֶזה גֹוֵרם ְלַיֵחד קוְדׁשָ ּׁשֶ ְּ ּ ּ

ִכיְנֵתי ּוׁשְ הוא ָר' ּ ַּעל ְיֵדי ַהסֹוד ׁשֶ ּז ְדַהְינו אֹו"ּ ִּחּבור ֶזה ְוַגם ַעל ְיֵדי , ר"ּ
ַתת ִקְטרוָגם ּהו ּבָ ּטול ַהְקִלפֹות ְוַקלות ַהָגלות ְוַהׁשְ ּא ּבִ ּ ּ ּּ ּ ֵהם ּּ ׁשֶ

ָני ִכיָנתֹו ְוֶנֶגד ּבָ ם ְוֶנֶגד ׁשְ ָעה ֶנֶגד ַהׁשֵ ָכל ֵעת וְבָכל ׁשָ ּלֹוֲחמֹות ּבְ ֵהם ' ּ ׁשֶ
ְקָרִאים ֵחיָון ין ָהֻאמֹות ַהּנִ ָגלות ּבֵ תוִנים ּבְ ָרֵאל ַהּנְ ִּיׂשְ ּ יׁשִ, ּ ין ֵחיָון ּבִ ין ְוֻדּבִ

ָרֵאל ֵהם ִיׂשְ ְּוֵעֶסק ַהתֹוָרה ִנְקָרא ַהֶקַלע ְוַהֶחֶרב ְוָהֹרַמח, ְּדָאְכִלין ָעָנא ׁשֶ ּ ,
ִחּבור ֶזה כו ִחיַנת ַהסֹודֹות ְלַהִציָלם ֵמָרָעָתם ּבְ ְּוֵהם ּבְ ּ ּ ֶפר ַהֶזה ', ּ ְּוַהּסֵ

יָחא א ְמׁשִ יֵמי ַמְלּכָ ה ּכָ. ָּעִתיד ְלִהְתַפְרֵסם ּבִ ִיְזּכו ְוִהּנֵ ּל אֹוָתם ׁשֶ ּ
ם ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ֵּאָליו ִיְזּכו ִלְגֻאָלה ּבְ ְהֶיּו, ּ ּנִ ַטְחנו ׁשֶ ם ּבָ ֵ ְכַלל הַּבַהּשׁ  ּבִ

ן ְיִהי ָרצֹון, ַּהזֹוִכים   .ָאֵמן ּכֵ
ה( ִנָיה ַלֵסֶפר אֹור ַהַחּמָ ַּהְקָדָמה ַהׁשְ ּּ ּ(  

ן יֹוַח ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְּוַדע ִכי ִעַקר ַכָוַנת ָהַרּבִ ּ ִחּבור ּאי ָעָליו ַהׁשָּּ ּלֹום ּבְ
ֵאין תֹוֵמך וְבֵאין הַּהזַֹהר ָהָי ַפע ּבְ ֶאֶפס ׁשֶ ָגלות ּבְ ִכיָנה ּבְ ּ ָלה ִלְהיֹות ַהׁשְ ּ ְּ ּ ּ
ַבֲעָלה ִיחוד ָגמור ַעל ְיֵדי , ּעֹוֵזר ָלה ְּוָרָצה ַלֲעׂשֹות ָלה ֶסֶמך ְלַיֲחָדה ּבְ ּ ּ ּ ּּ ְ

ָהָיַהִח ּּבור ַהזַֹהר ַכָמה ׁשֶ ּ ּ סֹודֹות ַהתֹוּ הוהּ ֶזהו ' ּא ַוֲחֵבָריו עֹוְסִקים ּבְ ּׁשֶ ּ
הוא סֹוד  ִכיְנָתא ַעל ְיֵדי ַהסֹוד ׁשֶ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּגֹוֵרם ְלַיֵחד קוְדׁשָ ּ ּ ּּ ּּ ז "ָרְ

ִגיַמְטִרָיא  ּטול ַהְקִלפֹות ְוַגם , ר"אֹוּּבְ ַּעל ְיֵדי ַהִחּבור ַההוא ִיְהֶיה ּבִ ּ ּ ּ ּ
ְּוַקלות ַהָגלות ְוַהׁשְ ּּ ַתת ַהִקְטרוִגים ּ ּּבָ ָכל ּ ר ַהִחיצֹוִנים לֹוֲהִטים ּבְ ֲאׁשֶ

סֹוד  ים ֵהם ּבְ מֹות ַהְקדֹוׁשִ ה ְוַהׁשֵ ָעה ֶנֶגד ִמַדת ַהְקֻדׁשָ ֵּעת וְבָכל ׁשָ ּּ ּ ּ ּ
ְקָרא  ין ֻאמֹות ָהעֹוָלם ַהּנִ ָגלות ּבֵ תוִנים ּבְ ָרֵאל ַהּנְ ֵני ִיׂשְ ִכיָנה ְוֶנֶגד ּבְ ַּהׁשְ ּּ ּ

ין יׁשִ ין ְוכוֵחיָון ּבִ תֹוָרה ִנְקָרא ֶקַלע ְוֶחֶרב ', ּ ֲאָריֹות ְוֻדּבִ ְּוָהעֹוֵסק ּבַ
ִחיַנת סֹודֹות ְכֵדי ְלַהִציָלם ֵמָרָעָתם ַעל ְיֵדי ִחּבור ֶזה , ְוֹרַמח ְּוֵהם ּבְ ּ ּ
ְזַכר ַּכּנִ יָחא ְכֵדי ִלֵתן ַסֲעָדא , ּ יֵמי ַמְלָכא ְמׁשִ ְּוֵסֶפר ֶזה ָעִתיד ְלִהְתַגלֹות ּבִ ּ ּ ּ ּ

ִיְזכו ֵאָליו ִיְזכו ִלְגֻאָלה ִכי ֲעבֹוָדה זֹו . ִּכיְנָתאִלׁשְ ה ָכל ֵאלו ׁשֶ ְּוִהּנֵ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּּ
ְזַמן ַהֶזה הוא יֹוֵתר ָחׁשוב ַּהמוֶעֶטת ּבַ ּ ּּ ּ ָהָיּ ְזַמן הּ ִמָכל ֵאיֵלי ְנָביֹות ׁשֶ  ּבִ

ית ַהִמְקָדׁש ַקָים ָהָיה ּבֵ ּׁשֶ ּ ּ.  
  )ד"ָהר כֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ַמְעָין ִראׁשֹון ָנ(
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ְסָתר ַהּכֹל ַאְחדות ֶאָחד ְגֶלה ְוַהּנִ ָלה ֵחֶלק ַהּנִ ל ַהתֹוָרה ּכֻ ּּכָ ּ ּּ ּ ,
ה ֵאינֹו ָחֵפץ ּבָ ְסָתר ׁשֶ ְּוַהּדֹוֶחה ֵחֶלק ַהּנִ ָלה ְוֶנֱעָנׁש, ּ ּּדֹוֶחה ּכֻ ּ ִכי ,ּ

ַּהדֹוֶחה ֵחֶלק ִמן ָהַאְחדות ְכִאלו דֹוֶחה ֻכלֹו ּּ ּּ ּּ ֵכן ַהַמְל. ּ ּוִמָכל ׁשֶ ּ ּ ִעיג ַעל ּ
ִכיָנה ִפיַע ְלַהׁשְ ָחְכָמה זֹו ְלַהׁשְ ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ָהעֹוְסִקים ּבְ ּ ָכַתב , ּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ

ִכילו זֹאת ֵסֶפר ַהָקֶנה לו ָחְכמו ַיׂשְ ּּבְ ּ ּּ ָלה לֹא ִּכי , ּ ל ַהתֹוָרה ּכֻ ַּהלֹוֵמד ּכָ ּ ּּ
ִפ, ִנְקָרא ָחָכם ַרק ַלְמָדן ֵדי ְלַהׁשְ י ִאם ַהלֹוֵמד ּכְ ּּכִ ה ּ ּדָ יַע ַלּמִ

ְקֵראת זֹא   .'ּ ְוכות"ַהּנִ

ָכַתב  ַלְיָלהְּוֶזה ׁשֶ עֹור ּבַ הוא ֵנעֹור ְועֹוֵסק ַרק , ַּהּנֵ ַּהְינו ׁשֶ ּ
ְקָרא ַלְיָלה ְגֶלה ַהּנִ ֵחֶלק ַהּנִ י ַהתֹוָרה ּבַ ְלבוׁשֵ ּּבִ ּ ַכָידוַעּ ּ ְוֵאינֹו ָחֵפץ , ּ

אֹו ּר ִגיַמְטִרָיה ָר"ִּכי אֹו, ּר ַהתֹוָרה"ּבְ ָרֵזי ַהתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיָה,ז"ּ ּ ַהְינו ּבְ ּ ,
ְקָרא יֹום ּנִ ם ׁשֶ ִחיַנת תֹוַרת ַהׁשֵ ֶזהו ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ִאלו ּדֹוֶחה , ּ ֲּהֵרי ֶזה ּדֹוֶמה ּכְ ּ

ַנְפׁשֹו לֹו וִמְתַחֵיב ּבְ ֶּאת ָהַאְחדות ּכֻ ּ ֵחֶלק ,ּּ ֵאין ֵכן ִאם ָחֵפץ ַגם ּבַ ּ ַמה ׁשֶ ּ ּ
תֹוָרה ַהַגם ּבַ ְסָתר ׁשֶ ַּהּנִ ּ יגֹוּ ר לֹו ְלַהׂשִ ִאי ֶאְפׁשָ ַּעל ֶזה ֶנֱאַמר ִכי ִאם , ּ ׁשֶ

ם ֶחְפצֹו תֹוַרת ַהׁשֵ ֵפי, ּּבְ ּוְכמֹו ׁשֶ יך' ּ יג ַגם ֵחֶלק ֶזה , ְָהַאְלׁשֵ ּוְכִאלו ִהׂשִ ּּ ּ ּ
תֹוָרה ּבַ ִּכי ַהתֹוֵפס ֵחֶלק ִמן ָהַאְחדות ְכִאלו תֹוֵפס ֻכלֹו כו, ּׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ ּּ ּ'.  

ים ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב ( ת ְקדֹוׁשִ י ַיֲעקֹב יֹוֵסף כ(ּיֹוֵסף ָפָרׁשַ , ּץ ִמפֹוְלָנָאה"ֵּמָהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ
ם טֹובִמ ַעל ׁשֵ ים)ַּתְלִמיֵדי ַהּבַ ת ְקדֹוׁשִ תֶֹנת ַפִסים ָפָרׁשַ ִסְפרֹו ְכּ תוב ּבְ ּ ְוֵכן ּכָ ּ ּ ּ(  

ן יֹוַחאי ִגָלה וָפַתח ָהע ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַּרּבִ ּ ִמַל' ּ ּבְ ָּפִנים ׁשֶ יּ ֵראׁשִ , ת"ת ּבְ
ִּתקוֵני זַֹהרְוָקָרא אֹוָתם  הוא ְלׁשֹון אֹור, ּּ ִּמְפֵני ׁשֶ ִּגיַמְטִרָיא ר "אֹוְו, ּ ּ

תֹוָרה ְוכו, ז"ָר רוך הוא ּבַ ְגָנזֹו ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּוהוא ָהאֹור ַהָגנוז ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ְ ּ ּ ַעל ְיֵדי ', ּ ׁשֶ
ֶ ל ַמה ּשׁ יֹכֶלת ָהָאָדם ְלַתֵקן ּכָ ָּעַבר ָעָליו ַעל ְיֵדי ְתׁשוָבהֶּזה ִיְהֶיה ּבִ ּ, 

ִנים ַהָללו ִיְהֶיה ֲחָטֵאיֶכם ַכׁשָ ַרך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ְּוַעל ְיֵדי ֶזה ְיָבֵרך אֹותֹו ַהׁשֵ ּ ּ ּ ּּ ְ ְ ,
ית ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ְסדורֹות וָבאֹות ִמׁשֵ ּׁשֶ ּ ּ ינו, ּ ֶלג ַיְלִבּ ְּוָאז ַכׁשֶ ּ ּ.  

ֵסְוָלֵכן  ָרֵאל ִלְלמֹד ּבְ חֶֹדׁש ֱאלול נֹוֲהִגין ִיׂשְ ֶּפר ַהִתקוִנים ּבְ ּ ּּ
ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה ַּוֲעׂשֶ ָאז ִנְתנו ,ּ ִעים יֹום ֵהם ְיֵמי ָרצֹון ׁשֶ ֵאלו ָהַאְרּבָ ּ ׁשֶ ּּ ּ

לֹום ִעם ָכל ַהִדְבֵרי תֹוָרה ינו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ִניֹות ְלמֹׁשֶ ַּהלוחֹות ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּוְלַתֵקן , ּ ּ
ַּהכֹל ַעל ְיֵדי ְתׁשוָבה ּ ּ.  

ִלין ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו( ינו ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ִמלוּבְ ְּפִרי ַצִדיק ְלַרּבֵ ּ ּ ּּ ּ   )ּא ַעּמוד א"ַּדף נ' ִסיָמן ח, ּ
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ַלְיָלה עֹור ּבַ י ַהתֹוָרה , ַּהּנֵ ְלבוׁשֵ הוא ֵנעֹור ְועֹוֵסק ַרק ּבִ ַּהְינו ׁשֶ ּ ּ ּ
ְקָרא ַלְיָל ְגֶלה ַהּנִ ֵחֶלק ַהּנִ ָידוַע"ּבַ ּה ּכַ ִּכי , ָּחֵפץ ֵמאֹור ַהתֹוָרה ְוֵאינֹו ,ּ

ּר ִגיַמְטִרָיא ָר"אֹו ָרֵזי ַהתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיָה, ז"ּ ַּהְינו ּבְ ִחיַנת תֹוַרת , ּ ֶזהו ּבְ ּׁשֶ ּ ּ
ְק ּנִ ם ׁשֶ לֹו , ם"יֹו' ַּהׁשֵ ִאלו ּדֹוֶחה ֶאת ָהַאְחדות ּכֻ ֲּהֵרי ֶזה ּדֹוֶמה ּכְ ּּ ּ

ַנְפׁשֹו ּוִמְתַחֵיב ּבְ ֵאין ֵכן ִא.ּ ּ ַמה ׁשֶ ְסָתרּ ּם ָחֵפץ ַגם תֹוַרת ַהּנִ ּ ִאי , ּ ַּהַגם ׁשֶ
יגֹו ר לֹו ְלַהׂשִ ם ֶחְפצֹו, ֶּאְפׁשָ תֹוַרת ַהׁשֵ ַּעל ֶזה ֶנֱאַמר ִכי ִאם ּבְ ֵפי, ּ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ '
יך ַהָקדֹוׁש ָּהַאְלׁשֵ תֹוָרה, ְ ּבַ יג ַגם ֵחֶלק ֶזה ׁשֶ ּוְכִאלו ִהׂשִ ּ ּּ ּ ִּכי ַהתֹוֵפס ֵחֶלק , ּ ּ

ִּמן ָהַאְחדות ְכ ִּאלו תֹוֵפס ֻכלֹו ְוכוּ ּּ ּּ ּ'.  
ים( ת ְקדֹוׁשִ תֶֹנת ַפִסים ָפָרׁשַ ּּכְ ּ ּ(  

אֹוַרְיָתא ִּעַקר ַהְגֻאָלה הוא ֵמָרֵזי ּדְ ּ ּ ִגיַמְטִרָיה ר"אֹוּ ִכי ,ּּ ְוֶזה , ז"ָרּ
ִגיַמְטִרָיה סֹו"ִּנְקָרא ֵכ ּן ׁשֶ ִמְדָרׁש. ד"ד ִמיסֹו"ּ ָכתוב ּבַ ְּוֶזה ׁשֶ ֲאִני , ּּ

ִעים אֹוְמִרים ָלאו ֵכן,ִהי ֵכןָּאַמְרִתי ְי ֵאין , ּ ְוָהְרׁשָ ֵהם אֹוְמִרים ׁשֶ ׁשֶ
ט תֹוָרה ֶאָלא ַהְפׁשָ ּּבַ ּ ּן לֹא ָיקומו"ַּעל ֵכ, ּ ְּוִעָקר ִהיא ָחְכַמת ַהתֹוָרה . ּ ּ
ִיְתַגֶלה ָלנו ב ְּוָרֶזיָה ׁשֶ ּ ּ ָלנו ֶנֱאַמר ִמׁשֹד ֲעִנִיים גוַפְייהו', ּב כו"ּ ְּוַעל דֹור ׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ ּ ,

ַּעָתה ָאקום ְבָעַתִים, ּ ם ַהְמֻזָקקֹות ׁשִ ְזכות ִאְמרֹות ַהׁשֵ ּּבִ ּ ם ְַאך , ּ ֵ ַהּשׁ
ָרֵזי  ר ָסִביב ִיְתַהָלכון ְוֵאיָנם רֹוִצים ּבְ ִעים ֲאׁשֶ ְמֵרנו ֵמָהְרׁשָ ִּיׁשְ ּּ

ֵהם ְכֻרם ֻזלות,ְּוסֹודֹות ַהתֹוָרה ּ ׁשֶ ּ ל עֹוָלם , ּ רומֹו ׁשֶ ְּדָבִרים ָהעֹוְמִדים ּבְ ּ
רוך הוא ְירֹוֵמםְו ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ.  

ָרֵאל ַעל ִתקוֵני זַֹהר ִתקון ל( ּאֹור ִיׂשְ ּּ   )ב"ז ע"ּ ַדף ע-ו "ּּ

  .ע. ב. ל. ו ש. ת
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י ַחִיים ְצִבי ֶעְהְרְנֵרייך .36 ְַרּבִ ה ֶאְפַרִים, ּ ה, ַמּטֵ ּטֶ   84............................ְסִעיף ָקָטן כג, ְקֵצה ַהּמַ

ַסְנֶדר .37 י ֲחנֹוך ֶהעִניך ֵמֲאֶלּכְ ְַרּבִ ֵּסֶדר ַהִלּמוד, ְ   84...................................................'אֹות ב, ּ

ָרֵאל דֹוב ִמִויֶלעְדִניק .38 י ִיׂשְ רות, ַרּבִ ְ ַער ַהִהְתַקּשׁ ָרֵאל ׁשַ ֵאִרית ִיׂשְ ַער א, ּׁשְ ְּדרוׁש ה' ׁשַ ּ '

  84................................................................................................................'ַמֲאָמר ב

ּאֹור ַצִדיִקים ְוֶדֶרך ְסֻעָד .39 יָראׁשְּ אּפִ ינו ֵמִאיר ּפָ   84........................ְסִעיף טו' ִסיָמן א, ּה ְלַרּבֵ

ֵניאֹור ַזְלָמן ִמָלאִדי .40 י ׁשְ ְנָיא(ַּאְדמֹור ַהָזֵקן , ַּרּבִ ַעל ַהּתַ ַּמַאְמֵרי ָהַאְדמֹור ַהָזֵקן , )ּבַ

  85..............................................................................................ּ ַדף תקעא1ַּהְקָצִרים 

י ַחִיים ַהּכֵֹהן .41   85................................................................אֹות מה, ַהְנָהגֹות טֹובֹות, ַּרּבִ

י ַחִיים ַהּכֵֹהן .42   85.................................................................אֹות מו, ַהְנָהגֹות טֹובֹות, ַּרּבִ

יָרא ִמִדינֹוב .43 ּפִ י ְצִבי ֱאִליֶמֶלך ׁשַ ַּרּבִ   85....................'אֹות ט, א"ַמַהְרָצהֹוָספֹות , א"ַמַהְרָצ, ְ

י ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיהוָדה ְיִחיֵאל ַסְפִרין  .44 ָרָכה ְדָבִרים ַדף יא, ִּמקֹוַמְרָנהַּרּבִ ֵּהיַכל ַהּבְ ּ............85  

י ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמקֹוַמְרָנה .45 ֶרק ד, נֹוֵצר ֶחֶסד, ַּרּבִ ָנה כ' ּפֶ   85......................'ִמׁשְ

ה קֹוְרדֹוֵבירֹו .46 ַָדע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביך, הרמק, ָהַרב מׁשֶ   86..............................................'ב, ּ

י ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמקֹוַמְרָנה .47 ֶרק ד, נֹוֵצר ֶחֶסד, ַּרּבִ ָנה כ' ּפֶ   86......................'ִמׁשְ

ַעל ַהֲחזֹון ִאיׁש ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה .48 ה ִאיׁש ְלָמָרן ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ּבַ ַּמֲעׂשֵ ּ ּ........................86  

נו יֹוֵסף ַחִיים .49 ַּרּבֵ ן ִאיׁש ַחי, ּ קוִנים בניהו,ַהּבֶ ַהְקָדַמת ַהּתִ ּ ּבְ ּ ּ...........................................87  
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אּפֹו .50 ר ִיְצָחק ּפָ י ֱאִליֶעֶזר ּבַ ֶלא יֹוֵעץ, ַרּבִ   87....................................................ְֵעֶרך זַֹהר, ּפֶ

י יֹוֵסף ּבֶ .51 לֹמֹה ִמּפֹוִזַרּבִ ְנַין יֹוֵסף, ין'ן ׁשְ   87.........................................................הֹוָספֹות ּבִ

י ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיהוָדה ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמקֹוַמְרָנה .52 ַּרּבִ ָרָכה, ּ   88...............:ְּדָבִרים רח, ֵהיַכל ַהּבְ

י ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמקֹוַמְרָנה .53 ַהְקָדָמה, ְָנִתיב ִמְצוֹוֶתיך, ַּרּבִ   88...........................ּּבַ

ר יֹוַחאי .54 ְמעֹון ּבַ י ׁשִ רוׁש ַהֻסָל, ַּהזַֹהר, ַרּבִ ְּוָיָצא ִעם ּפֵ ּ ַּמֲאָמר ַצִדיק ֶעְליֹון . ּם ַדף סבּ

ְחּתֹון   89...........................................................................................................ַּצִדיק ּתַ

י ַחִיים יֹוֵסף ָדִוד ֲאזוַלאי .55 ַּרּבִ ּ ע, א"ַהִחיָד, ּ ֶאְצּבַ   89...................................אֹות מד, מֹוֶרה ּבְ

ה .56 ָ ְקֻדּשׁ ָרֵאל ּבִ   90....................................................................................232, אֹוֵהב ִיׂשְ

  90................................................................................................ מב–מא ', ִּאְגרֹות א .57

ן ַיֲעקֹב קֹוְרדֹוֵבירֹו .58 ה ַחִיים ּבֶ ַער א, אֹור ָיָקר, קהרמ, ָּהַרב מׁשֶ   91....................'ִסיָמן ה' ׁשַ

אּפֹו .59 ם טֹוב ּפָ ר ׁשֵ ק ֱאִליֶעֶזר, ָהַרב ֱאִליֶעֶזר ּבַ ׂשֶ ַהְקָדָמה ֶדֶרך ַהקֶֹדׁש אֹות יב, ַּדֶמּ ּּבְ ּ ְּ.........91  

ה ְגִריְנַוְלד ֵמחֹוְסט .60 י מׁשֶ ה ְגִריְנַוְלד-, ַּרּבִ י מׁשֶ   91...........................אֹות כא, ּ ַהְנָהגֹות ַרּבִ

יָרא ִמִדינֹוב .61 ּפִ י ְצִבי ֱאִליֶמֶלך ׁשַ ַּרּבִ ים, א"ַמַהְרָצ, ְ ֶרק , ַּמְעַין ַגּנִ   91....................'אֹות ב' אּפֶ

ֵטיין ִמִזיִדיְטׁשֹוב .62 י ְצִבי ִהיְרׁש ַאְיְכְנׁשְ   92...........................................:ַּדף ד, ּסור ֵמַרע, ַּרּבִ

ִרים .63   92.........................................................................................מירא דכיא, אֹור ְיׁשָ

י ֱאִליֶעֶזר ְצִבי ִמָקאַמְרָנא-ַּהְנָהגֹות ַצִדיִקים  .64 ָלִלים ֵמַרּבִ   92..........................................ּ ּכְ

י ֱאִליֶעֶזר ְצִב-ַּהְנָהגֹות ַצִדיִקים  .65 ָלִלים ֵמַרּבִ   92..........................................ּי ִמָקאַמְרָנא ּכְ

י ַחִיים ִויַטאל-ַּהְנָהגֹות ַצִדיִקים  .66   93...............................................ּ ַהְנָהגֹות טֹובֹות ֵמַרּבִ

י ְיִחיֵאל ִמיְכל ִמְזלֹוְטׁשֹוב ֵזֶכר '  ֹנַסח ב-בֹות  ַהְנָהגֹות טֹו-ַּהְנָהגֹות ַצִדיִקים  .67 ֵּמַרּבִ

  93..........................................................................................................ַּצִדיק ִלְבָרָכה

י ֵסֶדר ָאֶל-ַּהְנָהגֹות ַצִדיִקים  .68 י" ַהְנָהגֹות ְקדֹוׁשֹות ַעל ּפִ י ְיִחיֵאל ִמיְכל "ף ּבֵ ת ֵמַרּבִ

  93............................................................................................................אְטׁשֹובִּמְזָל

קֹוב-ַּהְנָהגֹות ַצִדיִקים  .69 ַתי ֵמַראׁשְ ּבְ י ׁשַ   94................................ ֵסֶדר ְקִביַעת ַהּתֹוָרה ֵמַרּבִ

ְדבֹוְרָנה ַהְנָהגֹו-ַּהְנָהגֹות ַצִדיִקים  .70 י ְצִבי ִהיְרׁש ִמּנַ   94.................................ת טֹובֹות ֵמַרּבִ

י ַחִיים יֹוֵסף ָדִוד ֲאזוַלאי -ַּהְנָהגֹות ַצִדיִקים  .71 ּ ַאְזָהרֹות ְוִתקוִנים ֵמַרּבִ ּּ   94.............א" ַהִחיָד–ּּ

ה ּבוַזְגלֹו .72 ן מׁשֶ לֹום ּבֶ ֵסא ֶמֶלך, ָּהַרב ׁשָ ְּכִ קון מג אֹות ס, ּ ּּתִ ּ'...........................................94  

ְתֵבי ָהֲאִר, ָּהַרב ַחִיים ִויַטאל .73 ַּהְקָדַמת מֹוֵרנו ָה', ֵּעץ ַחִיים ֵחֶלק א, י"ּכִ י ַחִיים ּ ַּרב ַרּבִ

ִּויַטאל ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן   94................................................................................'ג, ּ

ן ַאְבָרָהם ַהֵלִוי הֹורֹוִביץ .74 ְעָיה ּבֶ י ְיׁשַ ָלה ַהָקדֹוׁש, ַּרּבִ ְ   95...............ַּמֲאָמר ִראׁשֹון ַדף ל, ַּהּשׁ

ַער א, אֹור ָיָקר .75   95.......................................................................................'ִסיָמן ה' ׁשַ

י ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיהוָדה ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמקֹוַמְרָנה .76 ַּרּבִ ָרָכה, ּ   95................:ְּדָבִרים נח, ֵהיַכל ַהּבְ

יָרא ִמִדינֹוב .77 ּפִ י ְצִבי ֱאִליֶמֶלך ׁשַ ַּרּבִ ָכר, א"ַמַהְרָצ, ְ ׂשְ ֵני ִיׂשָ ַּמַאְמֵרי חֶֹדׁש ִאָיר ַמֲאָמר , ּבְ

  96................................................................................................................'אֹות ד' ג
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ָלג ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכהָּהַרב ַהָקדֹוׁש ַר .78 י ְיהוָדה ַאׁשְ ּּבִ ְתִחיל, ּ ָלה ַלּמַ ַּהְקָדָמה ְלֵסֶפר , ַקּבָ

  96........................................................................................61ַּעּמוד , אֹות סט, ַּהזַֹהר

ַהְקָדָמתֹו ְלֵעץ ַחִיים .79 ָּהַרב ַיֲעקֹב ֶצַמח ּבְ ּ......................................................................96  

ן ָמְרְדַכי ֲאזוַלאי .80 י ַאְבָרָהם ּבֶ ַּרּבִ ה, ּ ַהְקָדָמה, אֹור ַהַחּמָ   97.............................................ּּבַ

יץ .81 ן ַיֲעקֹב ִיְצָחק ִליְפׁשִ ַתי ּבֶ ּבְ י ׁשַ ָרֵא, ַרּבִ   97........................'אֹות ה' ַמֲעֶרֶכת ז, לְּסֻגַלת ִיׂשְ

י ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמקֹוַמְרָנה .82 ֶרק ד, נֹוֵצר ֶחֶסד, ַּרּבִ ָנה כ' ּפֶ   98......................'ִמׁשְ

ִב .83 ְרֵדסׁשְ ֶרך יא, ּיל ַהּפַ ַלח תשנז, ְּכֶ ת ַוִיׁשְ ָרׁשַ   98............................................................ּּפָ

ִליָט .84 מוֵאִלי ׁשְ ָכר ׁשְ ׂשְ ָנָיהו ִיׂשָ י ּבְ ל ַרּבִ ִּמּתֹוך ַהְקָדַמת ַהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻקּבָ ּ ּּ ּ ּ א ִלְסָפָריו "ְ

ים זַֹה ּבִַּהְקדֹוׁשִ ּר ַהָקדֹוׁש ַהְמֻחָלק יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי ֵהיָכָלא ְדַרׁשְ ַלִים-י "ּּ   100.......ּ ְירוׁשָ

ִּמּתֹוך ְקִריַאת ַהְגאֹוִנים ַהַצִדיִקים .85 ּּ דוִרי ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָר: ְ י ִיְצָחק ּכַ ַּרּבִ י , ָכהּּ ַרּבִ

אך ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ל ַאְייְזְנּבַ ְּיִחיֵאל ִפיׁשְ ין ַחִיים ְלַחִיים . ְ ּוְלַהְבִדיל ּבֵ ּ ּ

ַּהְגאֹוִנים ַהַצִדיִקים ִליָט: ּּ י עֹוַבְדָיה יֹוֵסף ׁשְ ַּהָגאֹון ַהַצִדיק ַרּבִ ַּהָגאֹון ַהַצִדיק , א"ּּ ּּ

ָנָיהו ִי י ּבְ ל ַרּבִ ִליָטַּהְמֻקּבָ מוֵאִלי ׁשְ ָכר ׁשְ ׂשְ י ְראוֵב, א"ּׂשָ ִליָטַּרּבִ ז ׁשְ   101.......ְועֹוד, א"ן ֶאְלּבָ

דוִרי .86 י ִיְצָחק ּכַ ֵאר ַהדֹור ַוֲהָדרֹו ַהַצִדיק ֶהָחִסיד ַרּבִ ִלים ּפְ ַמת ְזַקן ַהְמֻקּבָ ִּמּתֹוך ַהְסּכָ ּּ ּ ּ ְ 

ּמוז תשנו ַעל ַה, ֵּזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה רוׁש ַהֻסָלםּּתַ ּזַֹהר ִעם ּפֵ ּ ּ ּ......................................101  

ַיאן ֵזֶכ .87 י ֵאִלָיהו ָלאּפִ ַהָגאֹון ַהַצִדיק ַרּבִ מוֵאל ּבְ י ַחִיים ׁשְ ַמת ַהָגאֹון ַרּבִ ִּמּתֹוך ַהְסּכָ ּ ּּ ּּ ּ ּ ר ְ

ָתא, ַּצִדיק ִלְבָרָכה ַמְעּתָ ב ׁשְ ֵ ָתא ַעל ַהּשׁ ַמְעּתָ ר ֵסֶפר ָרְווָחא ׁשְ ּמוז תשנו , ְמַחּבֵ ּכח ּתַ

רוׁש ַהֻסָלם ַּעל ַהזַֹהר ִעם ּפֵ ּ ּ ּ....................................................................................102  

ַמת ָהַרֲאָב .88 ּד ַהָגאֹון ַהַצִד"ְִמּתֹוך ַהְסּכָ י יֹוֵסף ַחִיים זֹוֶנְנֶפְלד ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ּּ ּיק ַרּבִ ּ

רוׁש ַהֻסָלם ִּלְבָרָכה ַעל ַהזַֹהר ִעם ּפֵ ּ ּ ּ........................................................................102  

לום ְזכותֹו ָיֵג .89 י ְרָפֵאל ּבְ ַמת ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ִמַקאׁשֹוי ַרּבִ ַּהְסּכָ ּ ּ ּ ְּלֵסֶפר ַהזַֹהר , ּן ָעֵלינו ָאֵמןּ

י ָדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִדיק  ל ַרּבִ רוׁש ָמתֹוק ִמְדַבׁש ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻקּבָ ִּעם ּפֵ ּ ּ ּ ּּ ּ
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ַתב כ .90 ּכָ ב ִחזוק ׁשֶ ִּמּתֹוך ִמְכּתַ ּ ִליָט"ַאְדמֹוק "ְ לֹום ְיהוָדה ְגָראס ׁשְ י ׁשָ ּר ֵמָהאְלִמין ַרּבִ א "ּ

ִּמְפַעל ַהזַֹהר ַהיֹוִמי"ְל ּ"..........................................................................................106  

ית ִדין ֶצֶדק ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית תשסב .91 ַמת ַהְגאֹוִנים ַהַצִדיִקים ַחְבֵרי ּבֵ ַּהְסּכָ ּ ב ָהַר, ּּ

ר ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ָרֵאל ַיֲעקֹב ִפיׁשֵ ַראְנְדְסָדאְרֶפער ֵזֶכר ַצִדיק , ִּיׂשְ ָּהַרב ֵמִאיר ּבְ

ָטאם ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה, ִלְבָרָכה ְרׁשְ ה ַהְלּבֶ יָנאִוויְטׁש , ָּהַרב מׁשֶ ְנָיִמין ַראּבִ ָהַרב ּבִ

ה ד, ֵּזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ָרֵאל מׁשֶ יְנְסִקיא ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכהָּהַרב ִיׂשְ ּוׁשִ ין . ּ ּוְלַהְבִדיל ּבֵ

ַּחִיים ְלַחִיים ִליָט: ּ ֶטְרְנּבוך ׁשְ ה ׁשְ ְָהַרב מׁשֶ ִליָט, א"ּ  -א "ָּהַרב ַאְבָרָהם ִיְצָחק אוְלַמן ׁשְ

י ָדִנ ל ַרּבִ רוׁש ָמתֹוק ִמְדַבׁש ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻקּבָ ְּלֵסֶפר ַהזַֹהר ִעם ּפֵ ּ ּ ּּ ּ יֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ּ
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ית ִדין ֶצֶדק ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית תשסד .92 ַמת ַהְגאֹוִנים ַהַצִדיִקים ַחְבֵרי ּבֵ ַּהְסּכָ ּ ָהַרב ִיְצָחק : ּּ

ִליָט"ּטוְבָיה ַווייס ַגֲאַב ַלִים ׁשְ ֶטְרְנּבוך ַרֲאַב, א"ּד ְירוׁשָ ה ׁשְ ְָהַרב מׁשֶ ַלִים "ּ ּד ְירוׁשָ

ִליָט ין ַחִיים ְלַחִיים. א"ׁשְ ּוְלַהְבִדיל ּבֵ ּ ַראְנְדְסָדאְרֶפער ֵזֶכר ַצִדיק : ּ ָּהַרב ֵמִאיר ּבְ
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ָטאם ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה , ִלְבָרָכה ְרׁשְ ה ַהְלּבֶ רוׁש ָמתֹוק-ָּהַרב מׁשֶ ּ ְלֵסֶפר ַהזַֹהר ִעם ּפֵ ּ 

י ָדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ל ַרּבִ ִּמְדַבׁש ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻקּבָ ּ ּ ּ ּּ........................108  

ַמת ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ַהַגֲאַב .93 ַּהְסּכָ י ִיְצָחק ַיֲעקֹב ַווייס ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכ"ּ ה ְלֵסֶפר ּד ַרּבִ

י ָדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִדיק  ל ַרּבִ רוׁש ָמתֹוק ִמְדַבׁש ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻקּבָ ַּהזַֹהר ִעם ּפֵ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
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ַמת ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ַהַגֲאַב .94 ַּהְסּכָ ה"ּ י מׁשֶ ּ ַאְרֵיה ְפַרייְנד ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ְלֵסֶפר ד ַרּבִ

י ָדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר  ל ַרּבִ רוׁש ָמתֹוק ִמְדַבׁש ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻקּבָ קוֵני ַהזַֹהר ִעם ּפֵ ּּתִ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
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ִליָטַהְס .95 מוֵאל ַהֵלִוי ָוואְזֶנער ׁשְ י ׁשְ ַמת ַהָגאֹון ַהַצִדיק ּפֹוֵסק ַהדֹור ַרּבִ ּּכָ ּ ּּ ּ א ְלֵסֶפר "ּ

י ָדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר  ל ַרּבִ רוׁש ָמתֹוק ִמְדַבׁש ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻקּבָ קוֵני ַהזַֹהר ִעם ּפֵ ּּתִ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
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ִליָט .96 ְרַמן ׁשְ י יֹוֵסף ִליּבֶ ַמת ַהָגאֹון ַהַצִדיק ַרּבִ ַּהְסּכָ א ּכֹוֵלל ׁשֹוְמֵרי "ּּ א רֹאׁש ְמִתיְבּתָ

ל ַרּבִ, ַהחֹומֹות רוׁש ָמתֹוק ִמְדַבׁש ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻקּבָ קוֵני ַהזַֹהר ִעם ּפֵ ְּלֵסֶפר ּתִ ּ ּ ּּ ּ ּ י ּ

ָּדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ּ.............................................................................110  
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ַּהְקָדַמת ַהּמֹוִציא ָלאֹור זַֹהר ְדפוס ִליוֹוְרנֹו .154 ּ ּ..............................................................144  
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ּבָ .156 ֶרק יז"ֲּעבֹוַדת ַהקֶֹדׁש ְלָהַרׁשְ ְכִלית ּפֶ   145.....................................................א ֵחֶלק ַהּתַ

ֶרק יח .157 ְכִלית ּפֶ   148.....................................................................ֲּעבֹוַדת ַהקֶֹדׁש ֵחֶלק ַהּתַ
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ַּהּמֹוִציא ָלאֹור זַֹהר ְדפוס ִליוֹוְרנֹו .167 ּ...........................................................................153  

ָל .168   154.............................................................................................ה ַמֲאָמר ִראׁשֹון"ׁשְ
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ַהֲעלְֹתך קנ .333   235...............................................................................................ג"ָזַֹהר ּבְ

ָרׁשַ .334 ַּהְדַרת ֶמֶלך ַלזַֹהר ּפָ םְ ַהֲעלְֹתך ׁשָ   235...................................................ז"ַּדף רמ, ָת ּבְ

סֹוף ַהְקָדָמתֹו ְלֵעץ ַחִיים .335 י ַיֲעקֹב ֶצַמח ּבְ ּמֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ּ ּ............................................236  
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ִרי ֵעץ ַחִי .336 ּים ַהְנָהַגת ַהִלּמודּּפְ ּ.................................................................................236  

ְנָיא-ּר ַהָזֵקן "ַאְדמֹו .337 ַעל ַהּתַ   236................................................................................. ּבַ

ֵצא ַדף תתל"ַמַאְמֵרי ַאְדמֹו .338 ת ּתֵ ָרׁשַ ּר ַהָזֵקן ּפָ   236.......................................................א"ּ

ָעִרים ַעּמוד  .339   236..........................................................................................40ֵּמָאה ׁשְ

  237...........................................................ב"קי-א"ַּדף קי,  ְַרְעָיא ְמֵהיְמָנא',זַֹהר ֵחֶלק ג .340

ַהְקָדָמה ַדף א .341 קוֵני זַֹהר ּבַ ּּתִ ּ ּּ.....................................................................................238  

ם ַדף ה .342   238.............................................................................................................'ּׁשָ

י .343 ּפִ ַּהְקָדַמת מֹוֵרינו ָהַרב ָנָתן ׁשַ   238.....................................................ָּרא ִלְפִרי ֵעץ ַחִייםּ

ַהָגהֹוָתיו ַלֵסֶפר סור ֵמַרע .344 ּמֹוֵרינו ָהַרב ְצִבי ֱאִליֶמֶלך ִמִדינֹוב ּבְ ּּ ּ ּ ְּדפוס מֹוְנַקְטׁש אֹות , ְ ּ

  238........................................................................................................................'ט

  238.................................................ַּהְקָדַמת ֵסֶפר ֲעֵצי ֵעֶדן ִמָקאַמאְרָנא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה .345

ֶלא יֹוֵעץ אֹות ז .346   239..........................................................................................זַֹהר', ּפֶ

ָר .347 ָּכה ְדָבִרים ַדף רֵהיַכל ַהּבְ   239...............................................................................:ח"ּ

ְנָחס ַדף ל .348   239...............................................................................ג"אֹות מ. ו"ִּמְדָרׁש ּפִ

ִביל ַהִיחוד, ְָנִתיב ִמְצוֹוֶתיך .349 ּׁשְ ִביל ב, ּ   239........................................................'אֹות ג' ׁשְ

יחֹות ָהַר .350 ֶרְסֶלב"ׂשִ ינו ַנְחָמן ִמּבְ   240.................................................................ח"ק, ּן ַרּבֵ

ָרֵאל דֹוב ִמִויֶלעְדִניק .351 י ִיׂשְ ַער , ַרּבִ ָרֵאל ׁשַ ֵאִרית ִיׂשְ ַער ָהאׁשְ רות ׁשַ ְ ְּדרוׁש ה' ַּהִהְתַקּשׁ ּ '

  240..............................................................................................................'ַמֲאָמר ב

ָונֹות .352 ַהָגהֹוָתיו ְלֵסֶפר ַהּכַ ה ְזכוָתא ּבְ ָּהַרב מׁשֶ ּּ............................................................240  

ְבֵחי ָה .353 ֶרְסֶלב ז"ַרׁשִ ינו ַנְחָמן ִמּבְ   240........................................................................'ּן ַרּבֵ

י ִיְצָחק ִמְסְקֵוויָרא ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו .354 ָּהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ּ ּ ָרֵאל , ּ ֶרם ִיׂשְ ו "ַּדף כ, )ּרוִזין(ּכֶ

  241.................................................................................................................'ּטור א

  241................................................................................................'ַרֲחֵמי ָהָאב ִסיָמן ג .355

ְנָיא(ּר ַהָזֵקן "ֵסֶפר ַמַאְמֵרי ַאְדמֹו .356 ַעל ַהּתַ ִתָיה ', ג ֵחֶלק ב"תקס) ּבַ ְ ְתִחיל ְוַהּשׁ ִּדּבור ַהּמַ ּ ּ

ָדת   242.....................................................................................................................ּּכַ

ֵלָמה ְלַהְגָר .357 ֶרק ח"ֶּאֶבן ׁשְ   242....................................................................ז"אֹות כ' א ּפֶ

ֶרק א .358 ים ּפֶ   242.................................................................................................'ַּמְעַין ַגּנִ

ֶרק א .359 ים ּפֶ   242.................................................................................................'ַּמְעַין ַגּנִ

ה .360 ה ַחִיים לוָצאטֹו, ָיִרים מׁשֶ ינו מׁשֶ ִּעְנָיִנים ִנְפָלִאים ֵמַרּבֵ ּּ..........................................243  

  243............................................................................................ה"אֹות כ' י'ִנ'ִמְנַחת ָע .361

ם ֶצעהִלים .362 ַעל ֲערוַגת ַהּבֹׁשֶ ה ִמּבַ ֲּהָכָנה ְדַרּבָ ּ...........................................................243  

ֶלא יֹוֵעץ אֹות ז .363   245..........................................................................................זַֹהר', ּפֶ

קון מ .364 ֵסא ֶמֶלך ְלִתקוֵני זַֹהר ּתִ ּּכִ ּּ ּ   246................................................................'ג אֹות ס"ְּ
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יל ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה .365 ְרנֹוּבִ ׁשֶ ַּהְנָהגֹות ֵמָהַרב ַנחום ִמּטְ ּ....................................246  

ַהֲעלְֹתך .366 ת ּבְ ָרׁשַ   246..................................................................................ֲָעֶטֶרת ְצִבי ּפָ

ֶרְסֶלב"ַּחֵיי מֹוֲהַר .367 ינו ַנְחָמן ִמּבְ   246.................................................................ב"תכ, ּן ַרּבֵ

יחֹות ָהַר .368 ֶרְסֶלב"ׂשִ ינו ַנְחָמן ִמּבְ   247.................................................................ח"ק, ּן ַרּבֵ

ְנָחס .369 ְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ, ִמְדָרׁש ּפִ י ּפִ   247...................................ג"אֹות נ' ּקוְנְטֵרס א, ל"ַרּבִ

ְנָחס .370 ְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ, ִמְדָרׁש ּפִ י ּפִ   247......................................'אֹות ב' ּקוְנְטֵרס ג, ל"ַרּבִ

  248............................................................................................ה"ַּדף קנ' זַֹהר ֵחֶלק ב .371

סוק י .372 ָרָכה ָקאַמאְרָנא ְדָבִרים ּפָ ֵּהיַכל ַהּבְ ּ'...............................................................248  

ֶרק ד .373 ָנה כ' נֹוֵצר ֶחֶסד ּפֶ   248...................................................................................'ִמׁשְ

ְצ .374 ַער ַהּמִ   249..........................................................'ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַדף א"וֹות ְלָהֲאִרׁשַ

ַער ַהִגְלגוִלים ַהָקדֹוׁש י .375 ּׁשַ ּ   249......................................................................ד"ַּדף י, א"ּּ

ם סֹוף ַהְקָדָמה י .376   249..............................................................................................ו"ּׁשָ

ַער ַהִגְלגוִלים ַדף מ .377 ׁשַ ינו ַחִיים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ַּרּבֵ ּ ּּ   249...................................:ט"ּּ

קון ו .378 קוֵני זַֹהר ּתִ ּּתִ ּּ סֹופֹו' ּ   250.......................................................................................ּבְ

ם .379 ֵסא ֶמֶלך ְלִתקוֵני זַֹהר ׁשָ ּּכִ ּ ְּ....................................................................................250  

יחֹות ָהַר .380 ֶרְסֶלב אֹות רעח"ֵסֶפר ׂשִ ינו ַנְחָמן ִמּבְ   251...................................................ּן ַרּבֵ

ֵּסֶפר ִלקוֵטי מֹוֲהַר .381   251....................................................................ִסיָמן קיח' ן ֵחֶלק ב"ּ

ֶרְסֶלב"ַּחֵיי מֹוֲהַר .382   252....................................................................................תנח, ן ִמּבְ

ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ַמֲהדוָרא ב .383   253............................................................................'ִסיָמן ט' ּ

קון ל .384 קוֵני זַֹהר ּתִ ּּתִ ּּ   254...................................................................................:ג"ַּדף ע' ּ

ה ַלזַֹהר ַדף ק .385 ּאֹור ַהַחּמָ ם ָהַרַמ' ּה ַעּמוד ב"ּ ׁשֵ   254....................................................ק"ּבְ

ה ַלזַֹהר ֵחֶלק ג .386 ם ָהַרַמ, א"ַּדף רפ' ּאֹור ַהַחּמָ ׁשֵ   255...................................................ק"ּבְ

ִנָיה ַלֵס .387 ְ ַּהְקָדָמה ַהּשׁ הּּ   255.........................................................................ֶפר אֹור ַהַחּמָ

ת ַוֵיֵצא .388 ָרׁשַ   256.......................................................................................ְּמאֹור ֵעיַנִים ּפָ

ת ָנׂשא .389 ָרׁשַ זַֹהר ּפָ   256..........................................................:ד"ַּדף קכ, ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ּבְ

אן .390 ְִמְקַדׁש ֶמֶלך ְלַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ּכָ ּ..........................................................................256  

סֹופֹו .391 ִתיָתָאה ּבְ קון ׁשְ קוֵני זַֹהר ּתִ ּּתִ ּּ   257...............................................................ַדף כד, ּ

אן .392 ִּמְקַדׁש ֶמֶלך ְלִתקוֵני זַֹהר ּכָ ּ ְּ................................................................................257  

קון כ .393 קוֵני זַֹהר ּתִ ּּתִ ּּ   257.................................................................................:ג"ּא ַדף נ"ּ

ּקוֵני זַֹהר ָחָדׁש ַדף עּתִ .394   258.......................................................................................:ב"ּּ

ה .395 ָ ֲעֵרי ַהְקֻדּשׁ ַהְקָדָמתֹו ְלׁשַ א ּבְ ָּהַרב ַחִיים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ ּ ּ...................258  

  259...............................................................................'אֹות ה' ֶּנֶפׁש ַחִיים ַמֲעֶרֶכת ַהז .396

ָל .397 ָרה ַמֲאָמרֹות, ה"ׁשְ   259.................................................................ַמֲאָמר ִראׁשֹון, ֲעׂשָ



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]627[                   אֹור
ֵס .398 ִּמּתֹוך ַהְקָדַמת ּכִ ּ   260.......................................................................................ְא ֶמֶלךְ

קוֵני זַֹהר ַדף א .399 ּּתִ ּּ:...................................................................................................260  

קוֵני זַֹהר ַדף קי .400 ּּתִ   260...............................................................................................א"ּּ

  261.............................................................................ט"רי' ּא ַמֲעֶרֶכת ְגדֹוִלים א"ִחיָד .401

ָרֵאל דֹוב ִמִויֶלעְדִניק .402 י ִיׂשְ רות, ַרּבִ ְ ַער ַהִהְתַקּשׁ ָרֵאל ׁשַ ֵאִרית ִיׂשְ   261......'ּב טור ד"ַּדף י, ּׁשְ

ִמיִני, ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים .403 ת ׁשְ ָרׁשַ   262...........................................................................ּפָ

ָניֹות .404   264........................................................................ַּהְקָדַמת ֵסֶפר ֲעֵצי ֵעֶדן ַעל ִמׁשְ

ֶרק ד .405 ָנה א' ּנֹוֵצר ֶחֶסד ַעל ַמֶסֶכת ָאבֹות ּפֶ   266.........................................................'ִמׁשְ

ֶרק ד .406 ָנה ו' ּנֹוֵצר ֶחֶסד ַעל ַמֶסֶכת ָאבֹות ּפֶ   266..........................................................'ִמׁשְ

ֶרק דנֹוֵצר ֶח .407 ָנה כ' ֶּסד ַעל ַמֶסֶכת ָאבֹות ּפֶ   267.........................................................'ִמׁשְ

  268..............................................................................................ז"ַּדף ט' זַֹהר ֵחֶלק א .408

ם ַדף מ .409   268..........................................................................................................:ז"ּׁשָ

ם .410 ה ַלזַֹהר ׁשָ ם ָהַרַמ, ּאֹור ַהַחּמָ ׁשֵ א"ּבְ   268................................ּק ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ

  268.............................................................................................ב"ַּדף קנ' זַֹהר ֵחֶלק ג .411

ם ַדף רמ .412   268.......................................................................................................:ד"ּׁשָ

ם .413   268..............................................................................ד"ַּדף רנ, ַרְעָיא ְמֵהיְמָנאּבְ, ׁשָ

ַהְקָדָמה ַדף י .414 קוֵני זַֹהר ּבַ ּּתִ ּ   268..................................................................................ד"ּּ

קון כ .415 קוֵני זַֹהר ּתִ ּּתִ ּּ   269..............................................................................:ג"ּ ַדף נ-א "ּ

  269...................................................................................................ַּדף ו' זַֹהר ֵחֶלק ג .416

  269..............................................................................................ב"ַּדף ע' זַֹהר ֵחֶלק ג .417

  269............................................................................................ז"ַּדף קפ' זַֹהר ֵחֶלק א .418

  269..............................................................................................:ג"ַּדף פ' זַֹהר ֵחֶלק ב .419

  269.............................................................................................א"ַּדף ר' זַֹהר ֵחֶלק א .420

רוָמה .421 ת ּתְ ָרׁשַ ֵּסֶפר ַהִחּנוך ּפָ ְּ....................................................................................269  

ַחֵיי .422 ינו ּבְ ַּרּבֵ ּ............................................................................................................270  

ֵאלֹות וְתׁשובֹות ִדְבֵרי ַחִיים ֵחֶלק ב .423 ּׁשְ ּ ּ   270......................................ז"ּיֹוֶרה ֵדָעה ִסיָמן מ' ּ

ִטים .424 ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ א, זַֹהר ּפָ ַסּבָ   270....................................................................:ט"ַּדף צ, ּבְ

ִּמְקַדׁש ֶמֶלך ַלזַֹהר .425 ְ ם, ּ ִטים ׁשָ ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ   270.................................................................ּפָ

ֲּעִלַית ֵאִלָיהו ַעל ַהְגָר .426 ּ ּ   270........................................................................................א"ּ

  271.....................................................................ד"ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ַמְעָין ִראׁשֹון ָנָהר כ .427

ים .428 ת ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ ת ְקד. ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף ּפָ ָרׁשַ ִסים ּפָ ֹתֶנת ּפַ ִסְפרֹו ּכְ תוב ּבְ ְּוֵכן ּכָ יםּ   271...ֹוׁשִ

יל ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן .429 ְרנֹוּבִ ׁשֶ ינו ְמַנֵחם ַנחום ִמּטְ ְּמאֹור ֵעיַנִים ְלָהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבֵ ּ ּ ּ ּ ,

ַהֲעלְֹתך ת ּבְ ָרׁשַ   272...................................................................................................ָּפָ
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קון י .430 קוֵני זַֹהר ּתִ ּּתִ ּּ   273...............................................................................ח"ּ ַדף ל-ט "ּ

ִגיד ַהָקדֹוׁש ִמָקאְזִניץ ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם , ֵּסֶפר ַהָקֶנה .431 ָרֵאל ְלַהּמַ אֹור ִיׂשְ ּהוָבא ּבְ ּ ּ ּ ּ

א ַעל ַהּתִ םַהּבָ ּקוִנים ׁשָ ּ..........................................................................................273  
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ם טֹוב .501 ֶתר ׁשֵ   301........................................................................................................ּכֶ
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ה .514   309.......................................................................................ַּהְקָדַמת ֵסֶפר אֹור ַהַחּמָ

הסֹוף ֵסֶפר ַו .515   311............................................................................................ַּיְקֵהל מׁשֶ

ַתח ֵעיַנִים ְלַהִחיָד .516 ּא ַעל ַמֶסֶכת ַסְנֶהְדִרין ַדף צ"ֵסֶפר ּפֶ   311..........................................ח"ּ

ֻּסָלם"ַּהְקָדַמת ַה .517   317................................................................................ַהרְּלֵסֶפר ַהזֹ" ּ

ֻּסָלם"ַּהְקָדַמת ַה .518   318................................................................................ְּלֵסֶפר ַהזַֹהר" ּ

ֻּסָלם"ַּהְקָדַמת ַה .519   318................................................................................ְּלֵסֶפר ַהזַֹהר" ּ
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ֻּסָלם"ַּהְקָדַמת ַה .520   318................................................................................ְּלֵסֶפר ַהזַֹהר" ּ

י ִיְצַחק ַדְלָטאׁש .521 בֹוד מֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ֲעֶלה ּכְ ַסק ַהָגאֹון ְוֶהָחָכם ַהּכֹוֵלל ַהּנַ ּּפְ ס , ּּ ִנְדּפַ

ֵרי   320...................................................................................................ּׁש ֵסֶפר ַהזַֹהרּבְ

  321............................................................................................ח"ַּדף קי' זַֹהר ֵחֶלק א .522

ַּהְקָדַמת ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ְלֵעץ ַחִיים .523 ּ ּ.....................................................................324  

ַלח .524 ׁשַ ת ּבְ ָרׁשַ ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ּפָ ּ...........................................................................325  

  325.....................................................ְֵסֶפר קֶֹהֶלת ַיֲעקֹב ְלַבַעל ְמלֹא ָהרֹוִעים ֵעֶרך סֹוד .525

ִגיד ִמָקאְזִניץ ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו  .526 קוֵני זַֹהר ְלַהּמַ ָרֵאל ַעל ּתִ ּאֹור ִיׂשְ ּ ּּ קון ל-ּ ּ ּתִ   326:ז"ּ ַדף ע-ו "ּ

ְַאְגָרא ְדַכָלה ְלמֹוֵרינו ָהַרב ְצִבי ֱאִליֶמֶלך .527 ּ ּ בֹואּ ת ּתָ ָרׁשַ   326...................ּ ִמִדינֹוב ַהְפָטַרת ּפָ

ִזיּבוז ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו  .528 רוך ִמּמֶ י ּבָ י ַרּבִ ָּהַרּבִ ּ ּ ֹעֶמר" ֵסֶפר ַהּתֹוָדָעה ַל–ְּ   326.......................ג ּבָ

יחֹות ָהַר .529   327...................................................................................ן אֹות קכח"ֵסֶפר ׂשִ

יחֹות ָהַר .530   327...................................................................................ן אֹות קכח"ֵסֶפר ׂשִ

יחֹות ָהַר .531   327..........................................................................................ן אֹות רפה"ׂשִ

ֵּסֶפר ִדְבֵרי ּתֹוָרה ְלַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ָאָב .532 ּ   328................ג"ִסיָמן קי' ַּמֲהדוָרא ו, ּד מוְנַקאְטׁש"ּ

  328..........................................................................................................ֲחַכם ָהָרִזים .533

  328..........................................................................................................ֲחַכם ָהָרִזים .534

  329..........................................................................................................ֲחַכם ָהָרִזים .535

לֹמֹה .536 ְנַין ׁשְ   329...........................................................................................................ּבִ

ם ִליֵרָאיו ֵחֶלק ב .537 ֵ ִליָט"ק ַאְדמֹו"ִמָכ', סֹוד ַהּשׁ   330.....................ח"ַּדף י, א"ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ

ְנָהִגים .538 ן יֹוַחאי ַע, ַטֲעֵמי ַהּמִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִּהילוָלא ְדַרּבִ   332...................................ג"ּּמוד רסּ

ֵּסֶפר ַמְגִדיל ְיׁשועֹות ַמְלּכֹו אֹות נ .539 אְרִניב, ה"ּ ם ָהַרב ַהָקדֹוׁש ִמּבַ ׁשֵ   332...........................ּּבְ

ִּלקוֵטי מֹוֲהַר .540   332............................................................................ִסיָמן קכו'  אן ֵחֶלק"ּ

ִּלקוֵטי מֹוֲהַר .541   332............................................................................ִסיָמן קכו' ן ֵחֶלק א"ּ

ֶרְסֶלב אֹות רפה"ֵּסֶפר ַחֵיי מֹוֲהַר .542   332......................................................................ן ִמּבְ

ֵהָמה ְוַחָיה ְטהֹוָרה ֲהָלָכה ד .543 ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ִסיָמֵני ּבְ ּ ּ..............................333  

ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ְגִבַית חֹוב ֵמַהְיתֹוִמ .544 ּ   333.......................................ים ֲהָלָכה גּּ

ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות  .545   334...............................................ּ ִהְלכֹות ְסֻעָדה ֲהָלָכה ד אֹות ו-ּ

ִפַלת ַה .546 ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ּתְ ּ ְנָחה ֲהָלָכה ז אֹות נוּ   334.....................................ּמִ

ת ֲהָלָכה ז אֹות ג .547 ּבָ ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ׁשַ ּ....................................................334  

ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות .548   335............................................................. ְנִזיִקין ֲהָלָכה דּ

ְנָחס .549 ְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ, ִמְדָרׁש ּפִ י ּפִ   336...................................ד"אֹות י' ּקוְנְטֵרס א, ל"ַרּבִ

ְנָחס .550 ְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצַרּבִ, ִמְדָרׁש ּפִ   336.....................................'אֹות ד' ּקוְנְטֵרס ג, ל”י ּפִ
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ִּאֶגֶרת ַמָסע אֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁש .551 ּ ְלִמיָדיו, ּּ ַתב ָיד ֶאָחד ִמּתַ ֵסֶפר ַטֲעֵמי , ּכְ ס ּבְ ִנְדּפַ

ְנָהִגים ן יֹוַחאיִּעְנְיֵני ִהילוָלא, ַהּמִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   337.....................................................ּ ְדַרּבִ

ַהְקָדָמה .552   338.........................................................................................ֵּסֶפר ַהֲחֵרִדים ּבַ

ְנָהִגים ְסִעיף י .553 ב קֶֹדׁש ֵמַרּבִ' ַטֲעֵמי ַהּמִ ִליֶמלִמְכּתָ לֹמֹה ׁשְ   338.......ֵסֶפר ַמְצֵרף ַלָחְכָמה, י ׁשְ

ְנָהִגים .554 ן יֹוַחאי, ַטֲעֵמי ַהּמִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִּעְנְיֵני ִהילוָלא ְדַרּבִ ּ............................................338  

ֵהָמה ְוַחָיה ְטהֹוָרה ֲהָלָכה ד .555 ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ִסיָמֵני ּבְ ּ ּ..............................339  

  339........................................................................................'סֹוף ִקיָנה ב, קֹול ּבֹוִכים .556

ת ֱאמֹרַּמִגיד .557 ָרׁשַ ִרים ּפָ   340.................................................................................... ֵמיׁשָ

ַהְקָדָמתֹו .558   340...............................................................................................ַּהֲחֵרִדים ּבְ

מוֵאל ֶהעִליר ַגֲאָב .559 י ׁשְ ַּרּבִ בֹוד ְמָלִכים"ּ סֹוף ּכְ   340...............................................ד ְצָפת ּבְ

יֹומֹו .560   341......................................................................................................ְּדַבר יֹום ּבְ

א ַדף כ .561 ִּהילוָלא ַרּבָ   341.............................................................ב ְלָהַרב ַיֲעקֹב ֲאָנהֹוִרי"ּ

ָכר ַמַאְמֵרי חֶֹדׁש ִאָיר .562 ׂשְ ַער ִיׂשָ   341.....................................ג"אֹות כ, ל ֵעיַני"ַּמֲאָמר ַג, ּׁשַ

ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ְגִבַית חֹוב ֵמַהְיתֹוִמים ֲהָלָכה ג .563 ּ ּּ.......................................341  

ְנָהִגים .564   342....................................................................................................ַטֲעֵמי ַהּמִ

ֹות ַדף לז .565 ר ְקֻדּשׁ ָּהַרב ַהָקדֹוׁש מֹוֵרינו ָהַרב ִיְצָחק ַאְיִזיק ִמִזיִדיְטׁשֹוב', ַמֲעֶרֶכת ח, ֶּעׂשֶ ּ ּ.342  

ְּזִכיָרה ְלַחִיים ַדף יד ַעּמוד ד .566 ּ ּ'.................................................................................343  

ֲחֶזה ְדרוׁש ט .567 ּמַ ֵּסֶפר ַאְבָרָהם ּבַ   343.............................................................................ז"ּ

קוִנים .568 סֹוָלה ְלֵסֶפר ַהּתִ ה ּבָ י מׁשֶ ַּהְקָדַמת ַרּבִ ּ ּ.............................................................343  

ַער רוַח ַהקֶֹדׁש ַדף יא"ָהֲאִר .569 ׁשַ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ּ ּ:....................................................343  

ָרֵאל דֹוב ִמִויֶלעְדִניק .570 י ִיׂשְ ַער א, ַרּבִ רות ׁשַ ְ ַער ַהִהְתַקּשׁ ָרֵאל ׁשַ ֵאִרית ִיׂשְ ְּדרוׁש ה ' ּׁשְ ּ

  343...............................................................................................................ַמֲאָמר ב

ְבֵחי ָהֲאִר .571   343..................................................................................י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ׁשִ

ע אֹות מד .572 ֶאְצּבַ   343..........................................................................................מֹוֶרה ּבְ

ֶלא יֹוֵעץ ֵעֶרך זַֹהר .573   343..............................................................................................ְּפֶ

י ְצִבי ֱאִליֶמֶלך אֹות טַּהָגהֹות  .574 ְמֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ּ.........................................................344  

ְנָיא .575 ָעִרים ְלַבַעל ַהּתַ   344...................................................................................ֵמָאה ׁשְ

קוֵני ַהזַֹה .576 ֵסא ֶמֶלך ַעל ּתִ ּּכִ ּ ּ קון מג אֹות סְּ ּר ּתִ ּ............................................................344  

ב ַדף קפ .577 ת ַוֵיׁשֵ ָרׁשַ ּזַֹהר ּפָ ְכָללות. ה"ּ ת , ּּבִ ָרׁשַ ְנָיא ּפָ ִלקוֵטי ּתֹוָרה ְלַבַעל ַהּתַ ּוִבְפָרטות ּבְ ּ ּּ

  344........................................................................................................................ַצו

ֵסֶפר ּתֹוַרת ָאבֹות .578 י ַאְבָרָהם ִמְסלֹוִנים ּבְ   344...............................................................ַּרּבִ

ָונֹות"ָהָרָמ .579 ַהָגהֹוָתיו ְלֵסֶפר ַהּכַ ּז ּבְ ּ............................................................................344  

ַער ט אֹות גִא .580 ְנָחס ׁשַ   344....................................................................................ְמֵרי ּפִ
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ַער ו אֹות עג .581 ם ׁשַ   344...............................................................................................ׁשָ

ֵסֶפר .582 ס ּבַ ִלין ִנְדּפַ י ֱאֶמת ְלַתְלִמיד ַהחֹוֶזה ִמלוּבְ ַּמֲעׂשֵ ּ   344.......ַּעּמוד ל' ּ ֱאֶמת ְוַיִציב ֵחֶלק דּ

ַער ט אֹות ג .583 ְנָחס ׁשַ   344....................................................................................ִאְמֵרי ּפִ

  345............................................................................................ה"ַּדף קנ' זַֹהר ֵחֶלק ב .584

ַּהָגאֹון ַהַצִדיק מֹוֵרינו ָהַרב ִיְצָחק ַאְיִזיק ִמִזיִדיְטׁשֹוב .585 ּ ּּ ּ................................................347  

ְרֵחי ּכְ .586 ֵאלֹות וְתׁשובֹות ּפִ ּׁשְ ה ֹאַרח ַחִיים ִסיָמן יגּ   347...................................................ֻּהּנָ

כֹורֹות ַעּמוד רנח .587 ֲעִנית ּבְ   347.............................................................................ֵּסֶפר ּתַ

ִהְלָכתֹו ֵחֶלק א .588 ַסח ּכְ ם וַבֵסֶפר ִסדור ּפֶ ַּעֵין ׁשָ ּּ ּ   347............................................ַּעּמוד קע' ּ

ְֵסֶפר ֶדֶרך ֶאֶר .589 ּ   348....................................ז"ַּעּמוד כ' ּץ ִמְנֲהֵגי ְיהוֵדי ֲאַרם צֹוָבה ֵחֶלק א"ּ

קון ל .590 קוֵני זַֹהר ּתִ ּּתִ ּּ ּ'................................................................................................348  

ע ְלַהִחיָד .591 ֶאְצּבַ ּא ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן"מֹוֶרה ּבְ   348..........................................אֹות מד, ּ

ַהְקָדָמתֹו ְלֵפרוׁשֹו ַעל ַהּתֹוָרה"ַרְמּבָ .592 ּן ּבְ ּ....................................................................349  

ֵּסֶפר ׁשֹוֵמר ֱאמוִנים ַהַקְדמֹון ְלָהַרב יֹוֵסף ִאיְרַגס .593 ִנָיה, ּ ְ ַהְקָדָמתֹו ַהּשׁ ּּבְ ּ.........................350  

ַהֲעלְֹתך ַדף קנ' זַֹהר ֵחֶלק ג .594 ת ּבְ ָרׁשַ ּּפָ   351....................................................................ב"ָ

רוׁש ַה .595 ֻּסָלם"ּּפֵ ם" ּ   353.......................................................................................ַּלזַֹהר ׁשָ

  355...........................ּר ֵמַראְדִזין ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה"ַּהְקָדַמת ֵסֶפר זַֹהר ָהָרִקיַע ְלָהַאְדמֹו .596

ת ַצו .597 ָרׁשַ   356..........................................................................................ְמאֹור ֵעיַנִים ּפָ

ֵלם ַדף פ .598 ָ ֵּסֶפר יוֲחִסין ַהּשׁ   356...........................................................................ְז ָוֵאיָלך"ּ

ֶרְסֶלב אֹות תז"ֵּסֶפר ַחֵיי מֹוֲהַר .599   357.........................................................................ן ִמּבְ

ֶרְסֶלב אֹות תח"ֵּסֶפר ַחֵיי מֹוֲהַר .600   358......................................................ּּתֶֹכן ְדָבָריו, ן ִמּבְ

ַסח ֲהָלָכה טֵסֶפר .601 ּ ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ּפֶ ּ..............................................................358  

ֶרְסֶלב אֹות תי"ֵּסֶפר ַחֵיי מֹוֲהַר .602   359.........................................................................ן ִמּבְ

י ְיהוָדה ַחָי .603 ַּהְקָדַמת ַרּבִ ּ   361.........................................................ּט ְלִסְפרֹו ִמְנַחת ְיהוָדהּ

  362.........................................................................................................ְּמִעיָלה ַדף ז .604

  363.....................................................................................................:ב"ְּיָבמֹות ַדף ס .605

ֶרק כ .606 ה ּפֶ   363........................................................................................ח, א"ַּוִיְקָרא ַרּבָ

ָסִחים ַדף קי .607   363....................................................................................................ב"ּּפְ

ֶרק א .608 ְלִמי ַסְנֶהְדִרין ּפֶ   363......................................................................'ֲהָלָכה ב' ְּירוׁשַ

  364..........................................................................................................:ב"ָּנִזיר ַדף נ .609

רוׁש ַרׁשִ .610 בועֹות ַדף ב"ּּפֵ ּי ׁשָ ּ:....................................................................................364  

ְנָחה ֲהָלָכה ז אֹות נוֵסֶפ .611 ִפַלת ַהּמִ ּר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ּתְ ּ ּ.....................................364  

ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ְנִזיִקין ֲהָלָכה ד .612 ּ.............................................................365  

  367...........................................................................................:ז"ַּדף רט' זַֹהר ֵחֶלק א .613
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ְּמַגֶלה ֲעֻמקֹות .614 ים, ּ   367.............................................................................'אֹוַפן ע, אֹוַפּנִ

קון כ .615 ּּתִ   367.................................................................................................:ג"ּב ַדף ס"ּ

ָרכֹות ַדף ז .616   367..........................................................................................................ּּבְ

  367............................................................................................ח"ַּדף קס' זַֹהר ֵחֶלק ג .617

ַלח .618 ׁשַ ת ּבְ ָרׁשַ א ּפָ יָרה,ְּמִכיְלּתָ ִ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ֶרק ט,  ּפָ   368.....................................................'ּפֶ

  368............................................................................................ו"ַּדף קכ' זַֹהר ֵחֶלק א .619

קון ח .620 קוֵני זַֹהר ּתִ ּּתִ ּּ   368...............................................................................:ז"ַּדף רל, י"ּ

ה א .621   368...................................................................................................ג, ַּוִיְקָרא ַרּבָ

ה ו .622 ר ַרּבָ   368....................................................................................................ב, ֶאְסּתֵ

  368.....................................................................................................ו"ַּדף ק' ֵחֶלק א .623

  368...........................................................................................ה"ַּדף רכ' זַֹהר ֵחֶלק א .624

ם ָהַרַמ, :ג"ַּדף פ' זַֹהר ֵחֶלק ב .625 ׁשֵ ם ּבְ ה ׁשָ ּוֵבאור ַהַחּמָ   369.............................................ק"ּ

ְתִחָלתֹו .626 קוֵני זַֹהר ּבִ ּּתִ ּ ּ..............................................................................................369  

ָרָכה .627 ת ּבְ ָרׁשַ ה ֵריׁש ּפָ   369..............................................................................ְּדָבִרים ַרּבָ

  369..............................................................................................:ז"ַּדף פ' זַֹהר ֵחֶלק א .628

ְּמַגֶלה ֲעֻמקֹות .629 ים, ּ   369.............................................................................'אֹוַפן ע, אֹוַפּנִ

סֹוף ִאְדָרא זוָטא .630   369.................................................................................................ּּבְ

ָרָכה .631 ת ּבְ ָרׁשַ   370.........................................................................................ִסְפִרי סֹוף ּפָ

ָרָכה לד .632 סוק ּבְ ן ֻעִזיֵאל ַעל ַהּפָ ַתְרגום יֹוָנָתן ּבֶ ּּבְ ּ ּ   370....................................................ה, ּ

  370............................................................................................:ו"ַּדף רצ' זַֹהר ֵחֶלק ג .633

יֹומֹו .634   370......................................................................................................ְּדַבר יֹום ּבְ

א ַדף כ .635 ִּהילוָלא ַרּבָ   370.............................................................ב ְלָהַרב ַיֲעקֹב ָאָנהֹוִרי"ּ

ָכר ַמַאְמֵרי חֶֹדׁש ִאָיר .636 ׂשְ ַער ִיׂשָ   371.....................................ג"אֹות כ, ל ֵעיַני"ַּמֲאָמר ַג, ּׁשַ

ֶרק א .637   371.................................................................................................'אֹור ִיְצָחק ּפֶ

  372...................................................................................ּּתֹוַרת ִדְבֵרי ְיֶחְזֵקאל ֶהָחָדׁש .638

  372....................................................................................ט"קמ' ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֵחֶלק ב .639

ינו ַחִיים ָפאָל .640 ַּרּבֵ   373.................................................'אֹות ז' מֹוֵעד ְלָכל ַחי ִסיָמן ז, י'אִגּ

י .641 ֶרק ה"ַמּבִ ִפָלה ּפֶ ַער ַהּתְ ית ֱאלִֹהים ׁשַ ִסְפרֹו ּבֵ א ּבְ ּט ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ'.............374  

יץ ֵזֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה .642 ׁשִ י ְיהֹוָנָתן ַאְיּבֶ   374.......................................................ַּרּבִ

ְמָחה ַדף כ .643   374.............................................................................................'ּאֹוָרה ְוׂשִ

ִמְכ .644 ַנת רמּבְ ׁשְ בֹו ְלָאִחיו ּבִ ֵסֶפר ַדְרֵכי ִציֹוןִנְדּפַ, ט"ּתָ ּס ּבַ ּ ּ..............................................375  

ֶרְסֶלב"ְיֵמי מֹוֲהַרַנ .645   375..........................................................................................ת ִמּבְ
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ן מֹוֲהַרַנַר, ָּעִלים ִלְתרוָפה .646 י ִיְצָחק ּבֶ ֶרְסֶלב"ּבִ ְצָפת ָסמוך ְוִנְרֶאה ְלָמָרן , ת ִמּבְ ר ּבִ ְִנְקּבַ ּ

ית יֹוֵסף ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה   375................................................................................ַּהּבֵ

מו .647 י ׁשְ מוֵאל ְלֶהָחִסיד ַהַצִדיק ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ְּיֵמי ׁשְ ּ ּּ ֶנֶכד , ֵּאל הֹורֹוִביץ ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכהּ

ָל ְ   377....................................................................................................ּה ַהָקדֹוׁש"ַהּשׁ

ְנָחה ֲהָלָכה ז אֹות נו .648 ִפַלת ַהּמִ ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ּתְ ּ ּ.....................................378  

ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ְנִזיִקין ֲהָלָכה ג .649 ּ.............................................................379  

ֶמׁש .650 ת ֱאמֹר, ָמאֹור ָוׁשֶ ָרׁשַ   380.......................................................'ּע טור א"ַּעּמוד ש, ּפָ

ה אֹות י .651   381............................................................................................א"ֲּהָכָנה ְדַרּבָ

ִהִלים .652 ה ַאֲהרֹן ַעל ּתְ ַרח ַמּטֵ סֹוף ֵסֶפר ּפָ ּבְ ִאיר ָלעֹוָלם ׁשֶ ּמֵ ּהוָבא ּבַ ּ...............................381  

ִלקוִטיםִי .653 ה ּבַ ַמח מׁשֶ ּׂשְ ּ ּ...........................................................................................381  

ִּמּתֹוך ַהְקָדָמה ַלֵסֶפר ְצִבי ַלַצִדיק .654 ּ ּּ ֲאִריכות, ְ ה ּבַ ם ַמֲעׂשֶ ַּעֵין ׁשָ ּ....................................382  

ן ַאְבָרָהם"ַמַהְרָחַּהָגאֹון  .655 ִסְפרֹו ּבֶ ַלח ַדף כ, א ִאיְסְטרֹוְלָסה ּבְ ת ַוִיׁשְ ָרׁשַ ּּפָ   383..................:ג"ּ

ּמֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ָפָלאִג .656 ִסְפרֹו , ּי ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה'ּ ' ה סִמְצַות ֲעׂשֵ, "ּּתֹוָרה ְוַחִיים"ּבְ

  384................................................................................................................אֹות ריז

ּר ִמַסאִדיגוָרא ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן"ָהַאְדמֹו .657 ּ ּ ּ...........................................................384  

ין  .658 ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ִקדוׁשִ ּּ   384.............................................אֹות כב, ֲהָלָכה גּ

ַחר ֲהָלָכה ה .659 ַ ת ַהּשׁ ְרּכַ ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ּבִ   385....................................אֹות לו, ּ

ַלִים ֵסֶפר  .660 לֹום ְירוׁשָ ְתֵבי ָהַרב ְיהוָדה ַאְלְקַלעי: ִראׁשֹוןּׁשְ ּהֹוָצַאת מֹוַסד ָהַרב קוק , ּּכִ

ַלִים   398..............................................................................................................ְּירוׁשָ

י ִהֵלל ִמָקאָלאַמאֶייע ְז .661 ֵטיין ַרּבִ ּּתֹוָלדֹות ְוִזְכרֹונֹות ֵמָהַרב ַהָקדֹוׁש ִהֵלל ִליְכְטְנׁשְ ּּ ּכותֹו ּ

ַנת תרצ, ָּיֵגן ָעֵלינו   399........................................................א"יֹוֵצא ָלאֹור ַסאְטַמאר ׁשְ

ַלִים תשל .662 י ְירוׁשָ ִליׁשִ ְנָיָנא ֵחֶלק ׁשְ ַדי ּתִ נובֹות ׁשַ ּּתְ קֹוִביץ-ד "ּּ רוך ְצִבי מֹוׁשְ ְ ָהַרב ּבָ ּ......400  

ׁשוַבת ַאְדמֹו .663 ֵניאֹור ַזְלָמן ִמָלאִדי ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ְלַחֵיי ָהעֹוָלם "ּּתְ י ׁשְ ּר ַהָזֵקן ַרּבִ ּ ּ ּ

א  ַנת תשס-ַהּבָ   401.............................................................................................ה" ׁשְ

ַהר ַדף קיבַרְעָיא ְמֵהי .664 ת ּבְ ָרׁשַ   403.................................................................ְּמָנא סֹוף ּפָ

קוֵדי ַדף רמז .665 ת ּפְ ָרׁשַ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּפָ ֵּהיָכלֹות ּבַ ּּ ּ:.........................................................404  

קוִנים ִמזַֹהר  .666 ּּתִ ּ   405..................................................................................:ָּחָדׁש ַדף קיחּ

ֵצא ַדף ערה .667 י ּתֵ ת ּכִ ָרׁשַ ִחַלת ּפָ ַּרְעָיא ְמֵהיְמָנא ּתְ ּ:......................................................405  

קון ל .668 קוִנים ּתִ ּּתִ ּּ   408.........................................................................................:ַּדף עג' ּ

יִרים ַדף ע .669 ִ יר ַהּשׁ   409..................................................................'ַּעּמוד ד' ּזַֹהר ָחָדׁש ׁשִ

קון מג ַדף פב .670 קוִנים ּתִ ּּתִ ּ ּּ ּ.........................................................................................411  

ְנָחס ַדף רנג סֹוף ַעּמוד ב .671 ת ּפִ ָרׁשַ ַּרְעָיא ְמֵהיְמָנא ּפָ ּ'...................................................413  

ְנָחס ַדף רמד .672 ת ּפִ ָרׁשַ   413....................................................................:ַּרְעָיא ְמֵהיְמָנא ּפָ

ת ָנׂשא ַדף קכד .673 ָרׁשַ   414......................................................................:ַּרְעָיא ְמֵהיְמָנא ּפָ
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ת ַוֵיָרא ַדף קיח .674 ָרׁשַ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּפָ ּּ...........................................................................415  

יץ ֵּסֶפר ְסֻגַלת ִי .675 ַתי ִליְפׁשִ ּבְ י ׁשַ ָרֵאל ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק ַרּבִ ּׂשְ   416............'אֹות ה'  ַמֲעֶרֶכת ז-ּּ

ה קֹוְרדֹוֵבירֹו"ָהַרַמ .676 ינו מׁשֶ   416.............................................................אֹור ֶנֱעָרב, ּק ַרּבֵ

ה קֹוְרדֹוֵבירֹו"ָהַרַמ .677 ינו מׁשֶ ַָדע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביך, ּק ַרּבֵ   417.............................ז" קנ-ו "קנ, ּ

ה קֹוְרדֹוֵבירֹו"ָהַרַמ .678 ינו מׁשֶ ַָדע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביך, ּק ַרּבֵ   417......................................ח"קנ, ּ

ָלם ַפייבוׁש ִמְזָבאִריז .679 ָּהַרב ְמׁשֻ ּ ר ִדְבֵרי ֱאֶמת, ּ   417.....................................ה"ַּעּמוד כ, ּיֹׁשֶ

ה ַחִיים לוָצאטֹו ָהַרְמַח .680 ינו ַהָקדֹוׁש מׁשֶ ַּרּבֵ ּּ ֲעֵרי ַרְמַח, ּ ָיֵגן ָעֵלינוּל ְזכותֹו"ּ ַמֲאַמר , ל"ׁשַ

ַּהִוּכוַח   418....................................................................................................'ַּעּמוד פ, ּ

ה קֹוְרדֹוֵבירֹו"ָהַרַמ .681 ינו מׁשֶ ַָדע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביך, ּק ַרּבֵ   418..........................................'ה, ּ

ינו ְמַנֵחם ֶמְנְדל ִמקֹוְצק ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן .682 ַּרּבֵ ּ ּּ......................................................418  

ָלג ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה .683 י ְיהוָדה ַאׁשְ ָּהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ר ְסִפירֹו, ּּ ַּהְקָדָמה ְלַתְלמוד ֶעׂשֶ , תּ

  419.............................................................................................................ה"אֹות קנ

ינו ָהַרַמ .684 ה קֹוְרדֹוֵבירֹו"ַּרּבֵ ַָדע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביך, ק ָהַרב מׁשֶ   419..................................'ה, ּ

ינו ָהַרַמ .685 ה "ַּרּבֵ ַָדע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביך, קֹוְרדֹוֵבירֹוק ָהַרב מׁשֶ   420................................א"י, ּ

ינו ָהַרַמ .686 ה קֹוְרדֹוֵבירֹו"ַּרּבֵ ַָדע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביך, ק ָהַרב מׁשֶ   420................................ט"נ, ּ

ינו ָהַרַמ .687 ה קֹוְרדֹוֵבירֹו"ַּרּבֵ ַָדע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביך, ק ָהַרב מׁשֶ   420.............................ט"קמ, ּ

ינו ַחִיים ָפאָלאִג .688 ַּרּבֵ ּי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן'ּ   420..............ב"אֹות י' מֹוֵעד ְלָכל ַחי ִסיָמן ח, ּ

ינו ַאְבָרָהם ֲאזוַלאי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן .689 ֶּחֶסד ְלַאְבָרָהם ְלַרּבֵ ּ ּ   421....ג"ֵּעין ַהקֹוֵרא ָנָהר י, ּ

  421.............................................................................................ה"י אֹות כ'ִנ'ִמְנַחת ָע .690

ָלג ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה .691 י ְיהוָדה ַאׁשְ ָּהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ י ָחָכם, ּּ ַּהְקָדָמה ַלֵסֶפר ּפִ ּ..............422  

ן ַנ .692 ה ּבֶ ינו מׁשֶ ְתֵבי ַרְמּבָ, ן"ָהַרְמּבָ, ְחָמןַּרּבֵ ִמיָמה' ַמֲאָמר ּתֹוַרת ה, ן"ּכִ   422...ה"ַּעּמוד קנ, ּתְ

ה ַחִיים לוָצאטֹו .693 ינו מׁשֶ ַּרּבֵ ה, ל"ָהַרְמַח, ּּ ָלִלים, ֵסֶפר ִמְלֶחֶמת מׁשֶ   422.......ט"ַּעּמוד שמ, ּכְ

ה ַחִיים לוָצאטֹו .694 ינו מׁשֶ ַּרּבֵ בונֹות ַעּמוד , ל"ָהַרְמַח, ּּ ַּדַעת ּתְ ּ ּ21...................................422  

ינו ַחִיים ִויַטאל .695 ַּרּבֵ ְתֵבי ָהֲאִר, ּ ַּהְקָדַמת מֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ', ים ֵחֶלק אֵּעץ ַחִי, י"ּכִ ּ ּ

ִּויַטאל ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן   423...................................................................ב" י-א "י, ּ

ינו ַחִיים ִויַטאל .696 ַּרּבֵ ַּהְקָדַמת מֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלי, ּ ּּ ַער , ּנו ָאֵמןּ ַעל ׁשַ

ַּהַהְקָדמֹות ַדף ב ּ'...................................................................................................423  

ן ָלִביא ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן .697 ְמעֹון ּבֶ ינו ׁשִ ז ְלַרּבֵ ֶתם ּפָ ֵּסֶפר ּכֶ ּ ר יֹוַחאי, ּ יר ּבַ ר ׁשִ , ְמַחּבֵ

ָאָדם ְכָלל ּבָ   424.........................................................................................טֹוב ְוַרע ַהּנִ

ן ָלִביא ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן .698 ְמעֹון ּבֶ ינו ׁשִ ז ְלַרּבֵ ֶתם ּפָ ֵּסֶפר ּכֶ ּ ר יֹוַחאי, ּ יר ּבַ ר ׁשִ , ְמַחּבֵ

ָאָדם ְכָלל ּבָ   424.........................................................................................טֹוב ְוַרע ַהּנִ

י ֵאִלָיהו ִמִויְלָנה .699 ַּהָגאֹון ַרּבִ ּ ּ ֵלָמה ֵחֶלק כ, א"ַּהְגָר, ּ   425.......................................ד"ֶאֶבן ׁשְ

ינו ְצִבי ִהיְרׁש ִמִזיִדיְטׁשֹוב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן .700 ַּרּבֵ ּ ּ ַהֲעלְֹתךּפָ, ֲעֶטֶרת ְצִבי, ּ ת ּבְ   425......ָָרׁשַ

ה ּבוַזְגלֹו .701 ן מׁשֶ לֹום ּבֶ ְִמְקַדׁש ֶמֶלך ֵחֶלק א, ָּהַרב ׁשָ   426............................................ח"כ' ּ



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]637[                   אֹור
הֹור ִסיָמן צ .702 ְלָחן ַהּטָ   426.............................................................................'אֹות בג "ׁשֻ

י ַחִיים ִויַטאל אֹות י .703 ָלה ֵמַרּבִ ָנִאים ְלִלּמוד ַהַקּבָ ּּתְ ּ ּ'....................................................426  

י ֱא .704 ִּליֶמֶלך ִמִליֶזַּהְנָהגֹות ָהָאָדם ֵמָהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ְּנְסק ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן'ְ אֹות , ּ

  427.................................................................................................................ו-ה-ד

ה ַחִיים לוָצאטֹו .705 ינו מׁשֶ ַּרּבֵ רֹום, ל"ָהַרְמַח, ּּ ּמָ   427.................................ג"ַּעּמוד י, ַּאִדיר ּבַ

ה ַחִיים לוָצאטֹו .706 י מׁשֶ ינו ַרּבִ ַּרּבֵ רֹום, ל"ָהַרְמַח, ּּ ּמָ   427.........................ד"ַּעּמוד כ, ַּאִדיר ּבַ

ה ַחִיים לוָצאטֹו .707 י מׁשֶ ינו ַרּבִ ַּרּבֵ רֹום, ל"ָהַרְמַח, ּּ ּמָ   428.........................ד"ּּמוד כַע, ַּאִדיר ּבַ

ַאל .708   428...................................................................ְֵעֶרך סֹוד, ַּמֲעֶרֶכת ְגדֹוִלים, ַּחִיים ׁשָ

ּא ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן"ְּדַבׁש ְלִפי ְלַהִחיָד .709   429......................................' ד-' ֶרֶכת בַמֲע, ּ

ֶרְסֶלב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו .710 ינו ַנְחָמן ִמּבְ ַּרּבֵ ּ ָלׁש, ּ ִּלקוֵטי ֵעצֹות ַהְמׁשֻ ּ ֵּחֶלק ֵגִרים ְוִהְתָקְרבות , ּ

  429.........................................................................................................ז"ט, ְרחֹוִקים

ה קֹוְרדֹוֵבירֹו"ָהַרַמ .711 ינו ָהַרב מׁשֶ ַָדע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביך, ּק ַרּבֵ   429................................ב"ע, ּ

ַעל ֲעֶטֶרת ְצִבי ִמִזיִדיְטׁשֹוב .712 ּסור ֵמַרע ַדף ד, ּּבַ ּ:.........................................................429  

ָלג ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה .713 י ְיהוָדה ַאׁשְ ָּהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ   432....................ַמֲאָמר ֵעת ַלֲעׂשֹות, ּּ

ָלג ֵזֶכר ַצִדיק ִלְב .714 י ְיהוָדה ַאׁשְ ָּהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ִּגלוי ֶטַפח ְוִכסוי ְטָפַחִים, ָרָכהּּ ּּ ּּ.............434  

ן ַאְבָרָהם ִג .715 י יֹוֵסף ּבֶ ֲעֵרי אֹוָרה, יָקִטיָלה'ַרּבִ   434..........................................................ׁשַ

ְל .716 י ַזְלָמןֶהָערֹות ַעל ׁשֻ ל ַהָגאֹון ַרּבִ ָּחן ָערוך ָהַרב ׁשֶ ְ ַנִזי , ּ ּכְ מוֵאל ַאׁשְ ְּלָהַרב ָמְרְדַכי ׁשְ ּ ּ

ַפר ַחּבָ"ַרֲאָב   435.........................................................................................ה/2, ד"ד ּכְ

ה  .717 ְנָיִמין ְזֵאב ִמְסָלאִנים ְוָהַרב יֹו-ִּוּכוָחא ַרּבָ עִמירֹובּ ָהַרב ּבִ   437.............................ֵסף ִמּנֶ

ְכֶטער .718 י ַיֲעקֹב ֵמִאיר ׁשֶ ֵסֶפר ְלַהָגאֹון ַרּבִ ב ּבַ ְּוִנְכּתַ ּ.......................................................443  

יחֹות ָהַר .719 ֶרְסֶלב א"ֵסֶפר ׂשִ   445.......................................................................ֹות עון ִמּבְ

  445..........................................................................................................ֲחַכם ָהָרִזים .720

ָרה .721 י ְצִבי ֱאִליֶמֶלך ִמִדינֹוב, ֶרֶגל ְיׁשָ ַּרּבִ   445......................................ד"אֹות י' ַמֲעֶרֶכת ז, ְ

ָרה .722 י ְצִבי ֱאִליֶמֶלך ִמִדינֹוב, ֶרֶגל ְיׁשָ ַּרּבִ   445......................................ו"אֹות ט' ַמֲעֶרֶכת ז, ְ

  446............................................................................................נֹוֵצר ֶחֶסד ָקאָמאְרָנא .723

ַעל ְיֵדי ר .724 ָרֵאל ׁשֶ ֵּסֶפר ַחֵגי ומֹוֲעֵדי ִיׂשְ ֶרך ד, ָזִמיר. ּ יחֹות ַלּנַֹער ּכֶ ֵסֶפר ׂשִ ס ּבַ ְְוֵכן ִנְדּפַ ּ '

  446..................................................................................................ח" תשכ–ו "תשכ

ַפר ַחּבָ .725 ֲעֶרֶכת, א" תשמ–מ "ד תש"ֲעלֹון ּכְ   447..................................................ְּדַבר ַהּמַ

ֵלי ֶהָחֵפץ ַחִיים  .726 ר מֹוֲעִדים-ִּמׁשְ י יֹוֵסף ָיׁשָ   449........................ג"תשס, ּ ְלבוׁש יֹוֵסף ְלָהַרּבִ

ִליָטֶלֶקט ֲאָמִרים ֵמ .727 ְכֵטר ׁשְ י ַיֲעקֹב ֵמִאיר ׁשֶ ַּהָגאֹון ַהַצִדיק ַרּבִ   451................................א"ּּ

ְלפֹון ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה .728 ֶּלֶקט ַהָקִציר ְלָהַרב ַאְבָרָהם ּכַ ּ.............................................452  

ַעל ַהִחיָד .729 ינו ּבַ ם ַרּבֵ ׁשֵ ׁשוָבה וְצָדָקה ּבְ ֶּלֶקט ִמְצוֹות ּתְ ּ   452................ּא ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה"ּ

ָרֵאל ְלָהַרב ַהָקדֹוׁש ִמִויֶלעְדִניק .730 ֵאִרית ִיׂשְ ּׁשְ רות , ּ ְ ַער ַהִהְתַקּשׁ ַער ָהאּׁשַ ְּדרוׁש ב' ׁשַ ּ '

ם', ַמֲאָמר ב   456.................................................................................................ַּעֵין ׁשָ
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ִני ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק ָהַרב ַאְבָרָהם י .731 ָדה ֶאת ַאְבָרָהם ֵחֶלק ׁשֵ ּּפָ ַנת , ט"ּמוְנָסה ס. ּּ ׁשְ

  465................................................................................................................ב"תשס

ִּקצור ִלקוֵטי מֹוֲהַר .732 ּ   469.............................................................קפ-קעט-קעח-קעז, ן"ּּ

ית ֶלֶחם ְיהוָדה ֵחֶלק ִראׁשֹון .733   557................................................................................ּּבֵ

ַסח ַּהָגָדה  .734 ל ּפֶ   565................................................................................. ַהֲחזֹון ִאיׁש-ׁשֶ

ה ִאיׁש .735 ַעל ַהֲחזֹון ִאיׁש ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה, ַמֲעׂשֵ ְּלָמָרן ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ּבַ ּ ּ.....................566  

ֵסא ֶמֶלך .736 ְְלׁשֹון ַהּכִ קוֵני זַֹהר מ, ּ ּּתִ   567..........................................................................ג"ּ

ְנֶפְלד תשס' ֹּאְסִרי ַלֶגֶפן ד .737   568.....................................................ה"ֵּטֵבת ְלָהַרב יוָדה ׁשֵ

ֶנת .738 ן ַיֲעקֹב ַהּכֵֹהן, ֶאֶרץ נֹוׁשֶ ְּסֻגלֹות וְתִפלֹות ְלָהַרב ַאְבָרָהם ּבֶ ּּ....................................568  

לֹום ָעִגיב .739 ֵאר ַלַחי ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק ׁשָ ּּבְ ַנת תרח, ּּ ם ִלְפָרט ָקָטן ַעל ְיֵדי "ִליוֹוְרנֹו ׁשְ

ן ֲאמֹוָז ֵּאִלָיהו ּבֶ   569............................................................................................ט"ג סּ

ָרֵאל לוָגאִסי תשס, אֹור ִלְנִתיָבִתי .740 ר "ָּהַרב ַיֲעקֹב ִיׂשְ ה ָעׂשָ ָ ּשׁ ִ ִתיב ַהּשׁ  ְנִתיב -ה ַהּנָ

  570.................................................................................................................ַּהּמוָסר

ָים .741 ְ ֶדֶרךּבְ ּ...............................................................................................................572  

ִנים ֲחִביִבים  .742 אי תשס"ּ ַדף תכ–ּבָ ּה ָהַרב ֵאִלָיהו ַהֵלִוי ַיּנַ ּ   573.............................ּד ֵליְקווד"ּ

ן סוֵליָמ .743 י ֵאִלָיהו ּבֶ ַּרּבִ ּ ֵסא ֵאִלָיהו, ן ָמאִניּ ּּכִ ּ ַער ד, ּ   583..................................................'ׁשַ

ְּגֻדַלת ָמְרְדַכי ְלָהַרב ָמְרְדַכי ַסְגרֹון תשל .744 ּ ּ ְדרוׁש י-א "ּּ   585.........................ּג ְלחֶֹדׁש ִאָיר"ּ

ִני ְדרוׁש א  .745 ֵּסֶפר ִהילוָלא ְדַצִדיַקָיא ֵחֶלק ׁשֵ ּּ ּ ַנת -ּּ ה ַהּכֵֹהן טֹוִניס ׁשְ ְלפֹון מׁשֶ  ָהַרב ּכַ

  586...................................................................................................................נ"תש

ֶּנֱעַתק ִמּתֹוך ַהְקָדַמת  .746 ן ִאיׁש ַחי"ְ ְסֵקי ַהּבֶ   597..................רֹות ְוהֹוָספֹותִעם ֶהָע" אֹוְצרֹות ּפִ

נו יֹוֵסף ַחִיים .747 ַּרּבֵ ן ִאיׁש ַחי, ּ ָנָיהו, ַהּבֶ קוִנים ּבְ ַהְקָדַמת ַהּתִ ּּבְ ּ ּ ּ.........................................597  

ַה .748 ן ִאיׁש ַחי ּבְ ָנָיהוּבֶ ְּקָדָמתֹו ְלִסְפרֹו ּבְ ּ.......................................................................598  

ן ִאיׁש ַחי .749 ן ְיהֹוָיָדע ְלַהּבֶ ָרכֹות סג, ּבֶ   599......................................................................ּבְ

ֶרק א .750 ְלִמיֵדי–' אֹור ִיְצָחק ּפֶ ן ִאיׁש ַחי ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ִמּתַ   608................................ּ ַהּבֶ

ת ַוֵיָרא ַדף קיח .751 ָרׁשַ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּפָ ּּ...........................................................................601  

נו יֹוֵסף ַחִיים .752 ַּרּבֵ ן , ּ ָנָיהו, ִאיׁש ַחיַהּבֶ קוִנים ּבְ ַהְקָדַמת ַהּתִ ּּבְ ּ ּ ּ.........................................601  

ּּתֶֹכן ִדְבֵרי ָהַרב ַהָקדֹוׁש ַאְבָרָהם ֲאזוַלאי .753 ּ ה"ֵסֶפר . ּ אור ַעל ַהזַֹהר" אֹור ַהַחּמָ ּּבֵ ּ ,

ָלא ֶרעִמיׁשְ   602................................................................................................1896, ּפְ

ינו ַהָקדֹוׁש ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמקֹוַמְרָנה .754 ַּרּבֵ ּ ֶרק ד, נֹוֵצר ֶחֶסד, ּ ָנה כ' ּפֶ   602......'ִמׁשְ

ינו ַהָקדֹוׁש ִיְצָחק ַא .755 ַּרּבֵ ֶרק ד, נֹוֵצר ֶחֶסד, ְּיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמקֹוַמְרָנהּ ָנה כ' ּפֶ   603......'ִמׁשְ

ְבֵחי ָהַר .756 ֶרְסֶלב אֹות יט"ֵסֶפר ׁשִ   603.........................................................................ן ִמּבְ

ְבֵחי ָהַרֵס .757 ֶרְסֶלב אֹות ז"ֶפר ׁשִ   603...........................................................................ן ִמּבְ

ְבֵחי ָהַר .758 ֶרְסֶלב אֹות ח"ֵסֶפר ׁשִ   604..........................................................................ן ִמּבְ

ינו ַהָקדֹוׁש ִיְצָחק ַאְיִזיק .759 ַּרּבֵ ֶרק ד, נֹוֵצר ֶחֶסד, ּ ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמקֹוַמְרָנהּ ָנה כ' ּפֶ   604......'ִמׁשְ



  ַהרּ  ַהזֹ                 ]639[                   אֹור
ֶלא יֹוֵעץ .760   605.............................................................................................ְֵעֶרך זַֹהר, ּפֶ

ה .761   605...........................................................................................................אֹור ַהַחּמָ

ִנים ְלזַֹהר ְדפוס ֶג .762 ַּהְקָדַמת ָהַרּבָ ּ ה'ּּ   605.......................................................................ְרּבָ

ִנים ְלזַֹהר ְדפוס ֶג .763 ַּהְקָדַמת ָהַרּבָ ּ ה'ּּ   605.......................................................................ְרּבָ

קוֵני ַהזַֹהר .764 ּּתִ ּ ר, ּ ַגן ַהָיָרק ַהְקָדַמת ַהְמַחּבֵ ּּכְ ּ................................................................606  

ַנִזי .765 ּכְ ן ְצִבי ַאׁשְ י ִיְצָחק ּבֶ   606......................................................ז"קמ, ָּטֳהַרת ַהקֶֹדׁש, ַּרּבִ

ּמֹוֵרנו ָהַרב ְצִבי ֱאִליֶמֶלך ִמִדינֹוב .766 ְ ים, ּ ֶרק א, ַּמְעַין ַגּנִ   606..................................'אֹות ה' ּפֶ

ּבְ .767 י ׁשַ ָרֵאל ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק ַרּבִ ֵּסֶפר ְסֻגַלת ִיׂשְ ּּ יץ ּ   607............'אֹות ה'  ַמֲעֶרֶכת ז-ַתי ִליְפׁשִ

קון כ .768 קוֵני זַֹהר ּתִ ּּתִ ּּ   609................................................................................:ּ ַדף נג-א "ּ

ינו ָצדֹוק ַהּכֵֹה .769 ִרי ַצִדיק ְלַרּבֵ ּּפְ ִלין ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינוּ ּן ִמלוּבְ ּ ּ   609...................ַּדף נא' ִסיָמן ח, ּ

ה .770 ִנָיה ַלֵסֶפר אֹור ַהַחּמָ ְ ַּהְקָדָמה ַהּשׁ ּּ.........................................................................610  

  610.....................................................................ד"ָהם ַמְעָין ִראׁשֹון ָנָהר כֶחֶסד ְלַאְבָר .771

ים  .772 ת ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ י ַיֲעקֹב יֹוֵסף כ(ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף ּפָ , ץ ִמּפֹוְלָנָאה"ֵּמָהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ

ם טֹובִמ ַעל ׁשֵ ְלִמיֵדי ַהּבַ תוב )ּתַ יםּ ְוֵכן ּכָ ת ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ ִסים ּפָ ֹתֶנת ּפַ ִסְפרֹו ְכּ   611.................ּּבְ

ִלין ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו .773 ינו ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ִמלוּבְ ִרי ַצִדיק ְלַרּבֵ ּּפְ ּ ּ ּּ   611....ּא ַעּמוד א"ַּדף נ' ִסיָמן ח, ּ

ים .774 ת ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ ִסים ּפָ ֹתֶנת ּפַ   612..................................................................................ּּכְ

קון ל .775 ָרֵאל ַעל ִתקוֵני זַֹהר ּתִ ּאֹור ִיׂשְ ּּ   612................................................ב"ז ע"ּ ַדף ע-ו "ּ
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ֵרי ָהָעם ֵהם לֹוְמֶדך ֵרי ָהעֹוְמִדי. ַָאׁשְ   ָם ַעל סֹוֶדךְוַאׁשְ
  

  .ק"ט לפ"א תמוז תשס"כ, ד"בס

  !יהודי יקר

ודאי ידוע לך גודל הענין בלימוד ואמירת הזוהר הקדוש לכל 
בספר  –" בהאי ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי", אחד ואחד

ועוד ענינים רבים ונשגבים שזוכים . הזוהר הזה נצא מן הגלות ברחמים
  ].ואפילו באמירתו בלבד[דוש אליהם על ידי לימוד הזוהר הק

חלוקת בהשקה מיוחדת של " מפעל הזוהר העולמי"על כן יצאנו 
לאלו המקבלים על עצמם את הלימוד היומי ספרי הזוהר היומי חינם 

ניתן להצטרף ללימוד באחד מן המסלולים . ומצטרפים למעגל הלומדים
  :הבאים

זמן לימוד   הספר  
  משוער

מספר עמודים 
  ליום

 סיום לימוד
  הספר

  שנה  עמוד אחד ליום   דקות ביום3-4  תיקוני זוהר  .א

   שנים7  עמוד אחד ליום   דקות ביום3-4  ספרי הזוהר  .ב

   שנים3   עמודים ליום2-3   דקות ביום5-7  ספרי הזוהר  .ג

  שנה   עמודים ליום7-כ   דקות ביום15  ספרי הזוהר  .ד

 חינםל יקבל "כל הנרשם לאחד מן המסלולים הנ
 צאספרי הזוהר ותיקוני זוהר שיית את כל סט "זהשיבע

  ד בקרוב"בס



בימים אלו אנו שוקדים על הוצאה חדשה של ספרי הזוהר 
" אור הזוהר החדש"הקדוש מחולקים לפי לימוד יומי וכן את ספר 

 שבו קרוב לאלף מאמרים מגדולי הדורות המדברים בשבח –
" גדולי ישראל והזוהר: "הכולל קונטרסים. העוסקים בזוהר הקדוש

לימוד זוהר ", "אמירת הזוהר כהלכתה "-"זוהר לזקנים עם נערים "-
" שער ארץ ישראל והזוהר" " שער הזוהר" "שער התיקונים" "היומי

" תיקוני זוהר היומי. "ועוד קונטרסים על מעלת לימוד הזוהר הקדוש
 דקות לסיים את 3-5בו ניתן בלימוד של ,  מחולק לעמוד יומי–

  .החלק היומי

יזכה ללמוד בכל העולם כולו כל יהודי ברצונינו ש
בוא והצטרף לאלו שכבר לומדים את  ,ולסיים את הזוהר הקדוש

ותהיה שותף בהצלת , תהווה חלק מן הכלל, הזוהר מידי יום ביומו
  .עם ישראל

בתשע חדשים , מאז שהפצנו את הלימוד היומי של הזוהר
, ייניםמע, .ד קרוב לשש מאות אלף איש הלומדים"הגענו בס, בלבד

  "].מפעל הזוהר העולמי"דרך מפעלינו . [וסוקרים את הזוהר הקדוש

ישנה , גם אם הנך חושב שלא תוכל לעמוד בלימוד יומיומי
 –על ידי תרומה בשווי של סט זוהר . דרך נוספת בה תוכל להצטרף

וכל הלימוד יזקף ,  תזכה שיהודי ילמד מכחך-$ 36העומד על סך 
וצאת העלונים על הזוהר לעילוי אפשר גם לתרום לה. לזכותך

  .לברכה להצלחה וכל טוב, נשמת קרוביך ויקיריך

ויקדיש , נשמח מאוד אם כבודו יטה שכם לענין נשגב זה
  .והן לפעילות בעתיד, הן למילוי השאלון המצורף בזה, מעט מזמנו

  .מלוי השאלון יתרום מאוד להצלחת המפעל הקדוש

ו שבשמים שתתברכו ונסיים בתפילה יהי רצון מלפני אבינ
, א לסמוך עליו"ע ועכי"בכל מילי דמיטב וכדאי הוא רבי שמעון זי

י הקדוש בוודאי "רשב. ובפרט בשעת הדחק הידוע בדורינו זה
ימליץ טוב בעדינו בכל עת ובכל רגע ובכל שעה להושיענו בתשועת 

  .עולמים אמן

  :בברכת
ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנו   ּוִהיא ְמִאיַרת ֵעיֵנינ, ּ

ֲעּהו ר יֹוָחאי, ֵּדנוא ַיְמִליץ טֹוב ּבַ  ֲּאדֹוֵננו ּבַ



  
  

  
  

  "חברת מזכי הרבים"י "שע" מפעל הזוהר העולמי"
  99093'  רמת בית שמש א24/8כיש רחוב נחל ל

  hazohar.com@gmail.com דואר אלקטרוני -  02-995-1300:  פקס- 0548436784: טל
בכדי להצטרף לאחד מן המסלולים כנרשם בצידו השני של הדף נא , ד"בס

 02-995-1300למלא את הפרטים המודגשים ולשלוח למספר פקס 
 com.gmail@com.hazohar :או לדואר אלקטרוני

המעונינים אנו זקוקים בדחיפות לאנשים נמרצים  –' בהתנדב עם ברכו ה
על כן נצא בקריאה נרגשת , "מפעל הזוהר העולמי"להתנדב לפעולות הארגון 

עורו והתעוררו להאיר את העולם , י הנמצאים בכל אתר ואתר"לכל אחינו בנ
סייעו , התנדבו לחלוקת עלונים. בואו וטלו חלק בקירוב הגאולה, באור העליון

 .'בהפצת ספרי הזוהר וכדו
  9951300-02 :מלאות השאלון כדלקמן ולשלחו לפקסנא ל, כל המעונין לזכות בכך

 hazohar.com@gmail.com :או לדואר אלקטרוני

.....................משפחה........................................................שם
  .............מיקוד........דירה.................................................רחוב
  ..............................פלא...................... פקס.................. טלפון

  ) ........................................................אימייל(דואר אלקטרוני 
  ................................חנות................................. עובד–עיסוק 

  ...................................בית מדרש.......................... בן ישיבה
  .................................................................................כתובת

  .................................................טלפון............................ עיר
  לא/כן? רכב בבעלותכם.  לא/כן?   רשיון רכב.........................גיל

  .שבועיים/שבוע/חדשיים/הנך מעונין לעזור פעם בחודש
  ...............................?כמה שעות הנך מוכן לעזור

  יתאנגל/אידיש/ עברית–שפת דיבור 
  .....................................עוד...........................שיוך לקהילה או חסידות

 )כנרשם בצידו השני של הדף(ד /ג/ב/מעונין להצטרף למסלול א

  -? ההתנדבות שהנך מוכן לבצע

  .לחלק ספרים/ נקודת חלוקה לספרים / טלפנות 



ספרי הזוהר של הטלפון שלך ב' האם הנך מסכים להכניס את מס
 בכדי שאנשים יבואו -מפעלינו הקדוש בכדי לזכות את הרבים 

  לא/ כן ? בשביל לענות לשואלים/ לקחת מאתך ספרי הזוהר 
וספרי זוהר , תיקוני זוהר,  סטים אור הזוהר20האם הנך מוכן לקבל 
  . לא/ כן ? שאנשים יבואו לקחת

  .........................?כמה. לא/ כן? מוכן לקבל יותר
. לא/ כן ?  בתי כנסיות וישיבות בעיר10האם הנך מוכן לחלק ב 

  .................?כמה בתי מדרשים
.  לא/ כן ?  בתי כנסיות10האם הנך מוכן לחלק עלונים על הזוהר ב 

  .................   ?כמה בתי מדרשים
?  אנשים ולדאוג על החילוק שיתבצע10 -האם הנך מוכן לחייג ל

  ...........?כמה, יותר.    לא/ כן 
האם הנך מוכן לקיים אסיפה בביתך להתייעץ בקשר להפצת הזוהר 

  לא/ כן ?  הקדוש
האם הנך מוכן לעשות טלפונים לקרוא לאסיפה להפצת הזוהר 

  לא/ כן ? הקדוש
עלון .....................עלון אחד.......................?האם ראית את העלונים

  ..........................שנים 
תלוי )  עמודים9בגודל של (האם ראית את הפלקטים הגדולים 

  .לא/ כן ? בבית המדרש באותו הזמן שחילקו את העלונים הקטנים
באיזה בית ? היכן ראיתם את הפלקטים הגדולים

  .................................................?מדרש
  .מחדש ולשלוח לשםאם לא ראית אנו מקווים להדפיס 

, יש מקומות שהנך מעונין שיגיע לשם עלונים ופלקטים ולא הגיע
  ..................גליונות ....................נא לציין עלונים .................?היכן

  ...............................................................................מקומות שלא הגיעו
...............................................................................................................  

  .....................................חתימה....................................תאריך
  :ועצות, הערות

  :לשמוש משרדי

  ...........................פקס...................עיר..............................דף מספר

  .............................................................................................אימייל



 
  

  
  ספר

  ליקוטי זוהר תהילות דוד
  סדר בראשית

UT  
  כינוס גדול מספר הזוהר

מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי 
  ע"זי

  מסודר על סדר הפרשיות
ק ותקוני זהר וזהר חדש על עניני "ליקוט מיוחד מזוה

תורה, וגודל מעלת אמירת תהלים, ה"דוד המלך ע
  .ותפילה  

 הסולם שמבאר ומתרגם כל דברי הזהר עם פירוש
נים הפשוטים עד המקומות יהחל מענ, במלואם

.הסתומים ביותר ואינו מניח אף מלה אחת בלי פירוש
  .והוא ביאור השוה לכל נפש  

חלקנו אותם לפרקים כדי שיוכל לגומרם בכל שבוע ובכל
  .חודש ושנה  

סדרנו כותרת על הרבה מאמרים בצורה תמציתית 
. ן שבסקירה אחת יבין הקורא את העניןמרוכזת באופ

עוד הכנסנו מראה מקומות בפנים הזוהר במקום שהיה
  .חסר המראה מקומות  

* * *  
  עלי' הוצאתי לאור עולם בחמלת ה

  בזכות אבותי ורבותי הקדושים

  לום יהודה גראסשהרב 
  ק האלמין"אבדק

שמירת  ,ן חלקים"קובץ ספרים בעניני כשרות ג, אור הזוהר: ס"בעמח
, ח חלקים"קובץ ספרים בעניני ניקור קי, ח חלקים"המצות כהלכתן כ

  ועוד, ו חלקים"שחיטה לקובץ ספרים בעניני 

* * *  
  ג" לפא"נשת' שנת הבאחם חודש מנ

ו"ברוקלין ניו יארק יצ
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v  

ֵרי ִּתׁשְ 
v 
  

ר ַהזֹו
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  ֵסֶפר
  ַהזַֹהר

  יִמיֹוַה
v 
  ב חלק

ד ּימוִל
ר ַהזֹו
  יִמיֹוַה
v  

ָון  ֶחׁשְ
v 
  

ר ַהזֹו
 קָלחּוְמַה
 354-ל
ת מֹוְי
  הָנָׁשַה

  
  
  

 
 

 
  

 

  
  

 

 
 

  

  ֵסֶפר
  ַהזַֹהר

  יִמיֹוַה
v 

  ג חלק

ד ּימוִל
ר ַהזֹו
  יִמיֹוַה
v  

ְסֵלו  ּכִ
v 
  

ר ַהזֹו
 קָלחּוְמַה
 354-ל
ת מֹוְי
  הָנָׁשַה

  
  
  

 
 

 
  

 

  
  

 

 
 

  

  ֵסֶפר
  ַהזַֹהר

  יִמיֹוַה
v 
  ד חלק

ד ּימוִל
ר ַהזֹו
  יִמיֹוַה
v  

 ֵטֵבת
v 
  

ר ַהזֹו
 קָלחּוְמַה
 354-ל
ת מֹוְי
  הָנָׁשַה

  
  
  

 
 

 
  

 

  
  

 

 
 

  

  ֵסֶפר
  ַהזַֹהר

  יִמיֹוַה
v 

  ו חלק

ד ּימוִל
ר ַהזֹו
  יִמיֹוַה
v  

 ֲאָדר
v 
  

ר ַהזֹו
 קָלחּוְמַה
 354-ל
ת מֹוְי
  הָנָׁשַה

  
  
  

 
 

 
  

 

  
  

 

 
 

  

  ֵסֶפר
  ַהזַֹהר

  יִמיֹוַה
v 
  ה חלק

ד ּימוִל
ר ַהזֹו
  יִמיֹוַה
v  

ָבט  ׁשְ
v 
  

ר ַהזֹו
 קָלחּוְמַה
 354-ל
ת מֹוְי
  הָנָׁשַה

  
  
  

 
 

 
  

 

  
  



 
 

 
 

  

  ֵסֶפר
  ַהזַֹהר

  יִמיֹוַה
v 

  ז חלק

ד ּימוִל
ר ַהזֹו
  יִמיֹוַה
v  

 ִניָסן
v 
  

ר ַהזֹו
 קָלחּוְמַה
 354-ל
ת מֹוְי
  הָנָׁשַה

  
  
  

 
 

 
  

 

  
  

 

 
 

  

  ֵסֶפר
  ַהזַֹהר

  יִמיֹוַה
v 
  ח חלק

ד ּימוִל
ר ַהזֹו
  יִמיֹוַה
v  

 ִאיָיר
v 
  

ר ַהזֹו
 קָלחּוְמַה
 354-ל
ת מֹוְי
  הָנָׁשַה

  
  
  

 
 

 
  

 

  
  

 

 
 

  

  ֵסֶפר
  ַהרַהזֹ
  יִמיֹוַה

v 
  ט חלק

ד ּימוִל
ר ַהזֹו
  יִמיֹוַה
v  

 ִסיָון
v 
  

ר ַהזֹו
 קָלחּוְמַה
 354-ל
ת מֹוְי
  הָנָׁשַה

  
  
  

 
 

 
  

 

  
  

 

 
 

  

  ֵסֶפר
  ַהזַֹהר

  יִמיֹוַה
v 

  י חלק

ד ּימוִל
ר ַהזֹו
  יִמיֹוַה
v  

ַּתמוז ּ 
v 
  

ר ַהזֹו
 קָלחּוְמַה
 354-ל
ת מֹוְי
  הָנָׁשַה

  
  
  

 
 

 
  

 

  
  

 

 
 

  

  ֵסֶפר
  ַהזַֹהר

  יִמיֹוַה
v 
  יא חלק

ד ּימוִל
ר ַהזֹו
  יִמיֹוַה
v  

 ָאב
v 
  

ר ַהזֹו
 קָלחּוְמַה
 354-ל
ת מֹוְי
  הָנָׁשַה

  
  
  

 
 

 
  

 

  
  

 

 
 

  

  ֵסֶפר
  ַהזַֹהר

  יִמיֹוַה
v 
  יב חלק

ד ּימוִל
ר ַהזֹו
  יִמיֹוַה
v  

  ֶּאלול
v 
  

ר ַהזֹו
 קָלחּוְמַה
 354-ל
ת מֹוְי
  הָנָׁשַה

  
  
  

 
 

 
  

 

  
  




