
    

   

ר יֹוַחאי ְמעֹון ַבּ ן ִשׁ א ָהֱאלֵֹקי ַרָבּ ָנּ ֵמַהַתּ

ֵרי-ֲאָדר ְשׁ ִתּ



 

  :תהוצא

 "חברה מזכי הרבים העולמי"י "שע
  מפעל עולמי להצלת הדת

 צ רבי שלום יהודה גראס"מיסודו של הגה
  א"שליט מהאלמין ר"אדמו מרן ק"כ

MIFAL HAZOHAR HOILUMI 
C\O CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross 
The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin 

 
 

 
 

 

 
  

 הסכמה מכתבי
 ספריםה בשאר בדפוס באו כבר ישראל מגדולי

  .ולכאן לכאן עולה אחד וזכרון -  לאור שהוצאנו

 

 :מסובסד במחיר הספרים לקנות
 ו"הי ראובן פנחס' ר של הספרים חנות אצל

 ברק בני 74 השומר ברחוב

 "העולמי הזוהר מפעל "אצל או
 ישראל ארץ שמש בית רמת 24/8 לכיש נחל רחוב

 02-995-1300: פקס / 054-843-6784: טל

Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8 
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel 
Tel: 054-843-6784 / fax: 02-995-1300 

hazohar.com@gmail.com 



ִליחֹות, ים ַוֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִניםִמעֹוָל ָה מֹוִדים . ָאב ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ
ֲּאַנְחנו ְלָפֶניך ְיָי ֱאֹלֵהינו ֵואֹלַהי ֲאבֹוֵתינו ּ ַתֲחָוָיה, ָּ ִקָדה וְבִהׁשְ ּּבְ ּ ּ ,

ַרְבָתנו ְלתֹוָרֶת ּקֵ ּׁשֶ ָך ְוַלֲעבֹוָדֶתך ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁשּ סֹודֹות , ָ ְּוָנַתָת ָלנו ֵחֶלק ּבְ ּ
הָךּתֹוָרֶת דֹוׁשָ ֶּמה ַחֵיינו, ָּמה ָאנו.  ַהּקְ יָת ִעָמנו ֶחֶסד ָגדֹול , ּ ר ָעׂשִ ֲּאׁשֶ ּּ
ֶזה ן ֲאַנְחנו ַמִפיִלים ַתֲחנוֵנינו ְלָפֶניך. ּכָ ַָעל ּכֵ ּ ּ ּּ ִתְמחֹול, ּ ל ְלָכ, ְוִתְסַלח, ּׁשֶ

ֲּחֹטאֵתינו ַוֲעוֹונֹוֵתינו יֵנינו ְלֵביֶניך, ּ ְָוַאל ִיְהיו ֲעוֹונֹוֵתינו ַמְבִדיִלים ּבֵ ּ ּ ּ ּ. 

ְּיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניך ְיָי ֱאֹלֵהינו ֵואֹלַהי ֲאבֹוֵתינו ּ ָ ְתכֹוֵנן , ּ ּׁשֶ
ְָלָבֵבינו ְלִיְרָאֶתך ְוַאֲהָבֶתך ָ יב ָאְזֶניך ִלְדָבֵרינו ֵא, ּ ְּוַתְקׁשִ ְּוִתְפַתח , ֶּלהָ

סֹודֹות תֹוָרֶתך ְָלָבֵבינו ֶהָעֵרל ּבְ ּ א , ּ ְּוִיְהֶיה ִלמוֵדנו ֶזה ַנַחת רוַח ִלְפֵני ִכּסֵ ּ ּ ּ
ֵריַח ִניחֹוַח ִחיָנֵתינו. ְָכבֹוֶדך ּכְ ָכל ּבְ ָמֵתנו ּבְ ְּוַתֲאִציל ָעֵלינו אֹור ְמקֹור ִנׁשְ ּ ּ ,

ד ִיְתנֹוְצצו ִניצֹוצֹות ֲעָבֶדיך ַהּקְ ְָוׁשֶ ּ ר ַעל ָיָדם ִגִליָת ְדָבֶריך ֵאֶלה ּ ים ֲאׁשֶ ֹּוׁשִ ָּ ּ ּ
עֹוָלם ּוְזכוָתם. ּבָ ּוְזכות ֲאבֹוָתם, ּ ּוְזכות תֹוָרָתם, ּ ּ ּוְתִמימוָתם, ּ ָתם, ּ ּוְקֻדׁשָ ּ ,

ְדָבִרים ֵאלו ל ּבִ ׁשֵ ַּיֲעמֹוד ָלנו ְלַבל ִנּכָ ָאנו . ּּ ַמה ׁשֶ ּוִבְזכוָתם ָתִאיר ֵעיֵנינו ּבְ ּ ּ ּּ
ָרֵאל ּכְ. לֹוְמִדים יָטה ִנְפָלאֹות "ַמֲאַמר ְנִעים ְזִמירֹות ִיׂשְ ַּגל ֵעיֵני ְוַאּבִ
ִָמתֹוָרֶתך י ְלָפֶניך ְיָי צוִרי ְוגֹוֲאִלי". ּ ִּיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ י . ָּ ּכִ

ְּיָי ִיֵתן ָחְכָמה ִמִפיו ַדַעת וְתבוָנה ּ ּ ּ ּ: 

ֵּואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינו ֶמֶלך ַרֲחָמן ַרֵחם ָעֵלינו טֹוב וֵמִטיב ִהָדֶרׁש  ֱּאֹלֵהינו ּ ּ ְּ

ָעׂשו ְרצֹוֶנך. ָּלנו ְגַלל ָאבֹות ׁשֶ ֲהמֹון ַרֲחֶמיך ּבִ ָׁשוָבה ֵאֵלינו ּבַ ָּ ּ ֵנה ֵביְתך . ּ ָּבְ

ך ַעל ְמכֹונ ַבְתִחָלה ְוכֹוֵנן ִמְקָדׁשְ ָּכְ ּ ּ ִתּקונֹוְּרֵאנוְוַה. ֹוּ ְמֵחנו ּבְ ִבְנָינֹו ְוׂשַ ּ ּבְ ּ ּ .
ב ּכֹ יָרם וְלִזְמָרםְוָהׁשֵ ֲּהִנים ַלֲעבֹוָדָתם וְלִוִיים ְלדוָכָנם ְלׁשִ ּ ָרֵאל . ּ ב ִיׂשְ ְוָהׁשֵ
ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ה. ִלְנֵויֶהם ְמך ַהָגדֹול 'ּ ּ ְלִיְרָאה וְלַאֲהָבה ֶאת ׁשִ ָ ּ

ן ְיִהי ָרצֹוןַהִגּבֹור ְוַה  .ּנֹוָרא ָאֵמן ּכֵ



ֵדי ( ּכְ

ָכל יֹום ָויֹוםִלְמ ּבְ ף ׁשֶ ֵסֶפר הוא ִנְמָצא, צֹוא ֶאת ַהּדַ ֵאיֶזה ַעמוד ּבַ ּּבְ ּּ ּ(  

ְּמֻחָלק ְל( פוִרים  40- ּ ּיֹום ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלול ַעד יֹום ַהּכִ י "ח - ּּ

ַּעמוִדי ּם ַליֹום ְלִפי ַהֵסֶפר ַהּנֹוְכִחי ּ ])ַהֲחָלִקים' ב[ּ

ַהְינו ( ל ִתקוֵני ַהֹזַהרּּדְ ְבִעין ִתקוִנין ׁשֶ ַּהׁשַ ּ ּּ ּּ ּ ּ(  

ִפים ( יוְכלו ִלְמצֹוא ֶאת ַהּדַ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ּ ּ ּ

פוֵסי ַהזַֹהר ִמִוויְלָנא ְּלִפי ּדְ ך, ּ ְְוהוְדְפסו ַאַחר ּכָ ּ ּ(



ז       ַּהְקָדָמה     

ֵּסֶפר ַהֹזַהר ַהְמֻחָלק ְלִלמוד יֹוִמי ְל – ֵּסֶפר ֹזַהר ַהיֹוִמי.א ּ ּ  ְימֹות 354-ּ
ָנה  ִּעם זַֹהר ָחָדׁש ְוִתקוֵני ֹזַהר(ַּהׁשָ ָרִכים ְמֹפָאִרים ְל12) ּ י "י ּכְ ב ָחְדׁשֵ
ָנה   .ַּהׁשָ

ֵּסֶפר ַהֹזַהר ַהְמֻחָלק ְלִלמוד יֹוִמי ְל – ֵּסֶפר ֹזַהר ַהיֹוִמי.ב ּ ּ  ְימֹות 354-ּ
ָנה  ִלי זַֹהר ָחָדׁש ְוִתקוֵני ֹזַהר(ַּהׁשָ ּּבְ ָרִכים ְמֹפָאִרים ְלי12) ּ י " ּכְ ב ָחְדׁשֵ
ָנה   .ַּהׁשָ

ֵּסֶפר ִתקוֵני ֹזַהר ַהיֹוִמי.ג ּ ּ ֵּסֶפר ִתקוֵני – ּ ּ ּ ֹזַהר ַהְמֻחָלק ְלִלמוד יֹוִמי ְלּ ּ ּ -
ָנה354 ַּעמוִדים 400 – ּ ְימֹות ַהׁשָ  ).יםֶּאֶלף עֹוְתִק 26.000 (ּ

ֵּסֶפר ִתקוֵני ֹזַהר .ד ּ ַּדף ַהיֹוִמי –ּ ֵּסֶפר ִתקוֵני ֹזַהר ַהְמֻחָלק ְלִלמוד  – ּ ּּ ּ ּ ּ
ָנה354-יֹוִמי ְל יס,ֲחָלִקים 2 – ּ ְימֹות ַהׁשָ ּמוִדיםַע 900 , פֹוְרַמט ּכִ ּ 

 ).ִטיםֶאֶלף ֶס 10.000(

ֵּסֶפר ֹזַהר ָחָדׁש ַהְמֻחָלק ְלִלמוד יֹוִמי ְל – ֵסֶפר ֹזַהר ָחָדׁש.ה ּ ּ -354 
ָנה  .ְּימֹות ַהׁשָ

ּין ִליְכט פון תֹוָרהִא.ו ְלׁשֹון ַהֹקֶדׁש וְבִאיִדיׁש – ּ ִּנְפְלאֹות ַהֹזַהר ּבִ ּ ּ – 
ַּעמוִדים 192 ּ.  

ִּאין ִליְכט פון תֹוָרה.ז ּבִַּגן  – ּ ֵּעֶדן ַהַתְחתֹון ַעל ָהַרׁשְ ִאיִדיׁש"ּ  32 – י ּבְ
ַּעמוִדים ּ.  

ֵּאין ִליְכט פון תֹוָרה.ח ִאיִדיׁש ַעל ַהתֹוָרה – ּ ֹּנֶפת צוִפים ּבְ ּ.  

ֹּזַהר תֹוָרה ַעל ַהתֹוָרה ה.ט   .ֲחָלִקים' ּ

  .ְך"ֹּזַהר תֹוָרה ַעל ַנ.י

ֹּזַהר תֹוָרה ֶהָחָדׁש ַעל ַהתֹוָרה.יא ּ.  

ִּלקוֵטי ֹזַהר.יב יתּבְ: ּ ַּעמוִדים 80 – ֵראׁשִ ּ.  



ח       ַּהְקָדָמה     

ִּלקוֵטי ֹזַהר.יג מֹות: ּ ַּעמוִדים 105 – ׁשְ ּ.  

ִּלקוֵטי ֹזַהר.יד ר-ַּוִיְקָרא: ּ ִמְדּבָ ַּעמוִדים 206 – ְּדָבִרים-ּּבַ ּ.  

ִרית.טו ִּתקון ַהּבְ ּ ית: ּ ֵראׁשִ ת ִתקון , ּבְ ִּלקוט ָגדֹול ֵמַהֹזַהר ְועֹוד ַעל ְקֻדׁשַ ּּ ּּ ּ ּ ּ
ִרית ּ ַעמוִדים400 – ַהּבְ ּ.  

ִּלקוט ָגדֹול וַמִקיף ַעל ִעְנְיֵני ִלמוד ַהֹזַהר – ּאֹור ַהֹזַהר.טז ּ ּ ּּ ּ ּבִ, ּּ ג "ַל, י"ַרׁשְ
עֶֹמר ְּוָכל ַהִמְסַתֵעף, ּבָ ַּעמוִדים 560 – ּ ּ.  

ֶמׁש ַוִיְזַרח אֹור ַהֹזַהר.יז ָּקָרא ַלׁשֶ ּ ַּעמוִדים 386 – ּ ּ. 

ִּלקוט ָגדֹול וַמִקיף ַעל ִע – ּאֹור ַהֹזַהר ֶהָחָדׁש.יח ּּ ְּנְיֵני ִלמוד ַהֹזַהר ּּ ּ ּ
ָלה ְּוִתקוִנים ְוִלמוד ַהַקּבָ ּּ ּבִ, ּּ רות ְלַרׁשְ ְּוֹגֶדל ַמֲעַלת ִהְתַקׁשְ י ַעל ְיֵדי "ּ

ִּלמוד ַהזַֹהר ּ ְּוָכל ַהִמְסַתֵעף, ּ ַּעמוִדים 586 – ּ ּ. 
ַּהֶדֶרך ְוַהֲהָכָנה ְלִלמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּּ ּ ְ ֶדל ַהִח - ּ ּיוב ּבֹו ְיֹבָאר ּגֹ ּ

ִּלְלמֹד וְלַלֵמד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוַהִתקוִנים ְוָחְכַמת ָהֱאֶמת  ּ ּּ ּ ּ ּ ְסֻגלֹות -ּ

דֹולֹות ְוַהנֹוָראֹות ַה ּת ַבזַֹהר ַהָקדֹוׁש נֹוּומְטַּהּגְ ּ ִכיָנה -ּ ּ ַהזַֹהר ִתקון ְלַהׁשְ ּ ּּ ּ

ֻאָלה  ּוְמָקֵרב ַהּגְ ּ ֵסֶפר ַהזַֹהר הוא עַקר ָכל ִסְפֵרי מוָס-ּ ּּ ּ ִ ְּוהוא ַיְלֵהב , רּ

ִָלְבך ְלֶהֶבת ֵאׁש ָלעבֹוָדה ַהְתִמיָמה ּ ְּבׁשַ ֲ ֵּסֶפר ַהזַֹהר הוא ַהַמְפֵתַח  - ּ ּּ ּ

ְּוהוא ַהסֹוֵגר  ּ על ְיֵדי ִלמוד–ּ ּ ּת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁשַוֲהָפַצ ַ ים ִרׁשְַקְתִמ ּ

ִב ּי ָבֶזה וַבָבא "ְּלָהַרׁשְ ַמת -ּּ ל ַהַצִדיק הוא ִנׁשְ ּ ַהֵסֶפר ׁשֶ ּ ּ ַּהַצִדיק ּ ּ- 

דֹול ִלְלמֹד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַבדֹור ַהֶזה יֹוֵתר ִמדֹורֹות ַהקֹוְדִמים  ָּהעְנָין ַהּגָ ּּ ּּ ּּ ִ
יגו - לֹא ִהׂשִ ִכילו ְבָרֵזי ַהתֹוָרה ׁשֶ ּ ַבדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ָיִבינו ְוַיׂשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ ּ

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

ּ ְטִביַלת עְזָרא הוא ֶהְכֵרַח ְלִלמוד -" ַּמְפִריד ָאלוף לֹא ִיְרֶאה ְמאֹורֹות" ּּ ֶ
ָ ִלְבךיֵרֳהָזְּוִיָפַתח , ן"ּתֹוַרת ַהֵח ם ִיְתָבַרךֲחמֹוּו ּ ְך ַלעבֹוַדת ַהׁשֵ ּ ּ ְּוִלמוד , ֲ ּ

ַּהַקָבָלה ְללֹא ָטֳהָרה ּגֹוֶרֶמת ִמינות ְוֶאִפיקֹוְרס ּ ּ ֶדל -ּות ּ ּ עֹוד ְיֹבָאר בֹו ּגֹ

ֶָהעְנָין ְלִהָזֵהר ִבְטִביַלת עְזָרא ִּ ּ. 

ַּהְמֻנָקד  ּאֹור ַהֹזַהר ֶהָחָדׁש.יט ִּלקוט ָגדֹול וַמִקיף ַעל ִעְנְיֵני ִלמוד  –ּ ּ ּּ ּ ּּ
ָלה ַּהֹזַהר ְוִתקוִנים ְוִלמוד ַהַקּבָ ּּ ּּ ּבִ, ּ רות ְלַרׁשְ ְּוֹגֶדל ַמֲעַלת ִהְתַקׁשְ י ַעל "ּ

ּ ִלמוד ַהזַֹהרְיֵדי ּ ְּוָכל ַהִמְסַתֵעף, ּ ַּעמוִדים 640 – ּ ֶאֶלף  26.000 (ּ
 ).יםּעֹוְתִק
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ִהְלָכָתה.כ ֲּאִמיַרת ַהֹזַהר ּכְ ַּעמוִדים 92 – ּ ּ.  

ַער ַהִתקוִנים.כא ּׁשַ ּ ִּעְנְיֵני ִלמוד ֵסֶפר  – ּ ִּתקוֵני זַֹהר ַהיֹוִמי"ּ ּ ּ ּ" – 66 
ַּעמוִדים ּ. 

ַער ַהִתקוִנים.כב ּׁשַ ּ ְּמֻנָקד ֶהָחָדׁש ַה ּ ִּעְנְיֵני ִלמוד ֵסֶפר  –ּ ִּתקוֵני ֹזַהר "ּ ּ ּ
  ."ַּהיֹוִמי

ַּעמוִדים 26 – ֹזַהר ִלְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים.כג ּ.  

ָרֵאל ַעל ַהֹזַהר.כד ְּגדֹוֵלי ִיׂשְ ַּעמוִדים 64 – ּ ּ. 

ָרֵאל ְוַהֹזַהר .כה ְּגדֹוֵלי ִיׂשְ ַּעמוִדים 94 –ּ ּ.  

 .ֲּעלֹוֵני אֹור ַהֹזַהר 26.כו

ַּעמוִדים 96 –ַהר ֵּסֶפר ּכַֹח ַהזֹ.כז ּ. 

ֵּסֶפר ְסגולֹות ַהֹזַהר.כח ּ. 

ים.כט   .ֵּסֶפר ַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ

ַער ַהֹזַהר.ל ַּהֶדֶרך ְוַהֲהָכָנה ְלִלמוד ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש – ּׁשַ ּ ּ ּ ְ ּ.  

ַער ַהֹזַהר.לא ִיים36 – ּׁשַ  .ּ ֲעלֹוִנים ָחְדׁשִ

ָרֵאל"ֵסֶפר .לב ַער ֶאֶרץ ִיׂשְ ת ֶאֶרץ ּּבֹו ְיֹבָאר ֹגֶדל ַמֲע – ׁשַ ַּלת ְקֻדׁשַ
ָרֵאל  ּ ְמֻלָקט ִמֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְוִתקוִנים ְוִכְתֵבי ָהֲאִריַז–ִיׂשְ ּ ּ   .ל ְועֹוד"ּּ

ֵּסֶפר ָהֵעֶרב ַרב ַעל ִפי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש.לג ּ ּ ַעמוִדים226 – ּ ּ.  

ַּעמוִדים 178 – ל"ֵּסֶפר ָהֵעֶרב ַרב ַעל ִפי ָהֲאִריַז.לד ּ.  

ָּהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהִמְסַת.לה ּ ַעל ִפי ֵסֶפר ַהֹזַהר ֵסֶדר –ֵעף ֵחֶלק ִראׁשֹון ּ ּ
ית ֵראׁשִ ַּעמוִדים 36 – ּבְ ּ.  

ִני .לו ָּהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהִמְסַתֵעף ֵחֶלק ׁשֵ מֹות–ּ ּ ַעל ִפי ֵסֶפר ַהֹזַהר ֵסֶדר ׁשְ ּ 
ַּעמוִדים 70 – ּ.  

י .לז ִליׁשִ ָּהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהִמְסַתֵעף ֵחֶלק ׁשְ ּ ַעל ִפי ֵסֶפר ַהֹזַהר–ּ  ֵסֶדר ּ
ַּעמוִדים 20 – ַּוִיְקָרא ּ.  

ָּהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהִמְסַתֵעף ֵחֶלק ְרִביִעי .לח ּ ַעל ִפי ֵסֶפר ַהֹזַהר ֵסֶדר –ּ ּ
ר ִמְדּבָ ַּעמוִדים 54 – ּּבַ ּ.  
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י .לט ָּהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהִמְסַתֵעף ֵחֶלק ֲחִמיׁשִ ּ ַעל ִפי ֵסֶפר ַהֹזַהר ֵסֶדר –ּ ּ
ַּעמוִדים 26 – ְּדָבִרים ּ.  

י ָהֵעֶר.מ ׁשִ ּב ַרב ְוָכל ַהִמְסַתֵעף ֵחֶלק ׁשִ ּ ּ ַעל ִפי ֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ִתקוֵני –ּ ּ ּּ ּ
ַּעמוִדים 90 – ֹזַהר ּ.  

ִביִעי .מא ָּהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהִמְסַתֵעף ֵחֶלק ׁשְ ּ ַעל ִפי ֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ֹזַהר –ּ ּ
ַּעמוִדים 30 – ָחָדׁש ּ.  

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

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

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

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

ִּמְסַתֵעף ֵחֶלק יָהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַה.מו ּ ַעל ִפי ֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ֵעץ ַהַדַעת –ב "ּ ּ ּ
ינו ָהֲאִריַז ּטֹוב ַעל ַהתֹוָרה ְלַרּבֵ ַּעמוִדים 128 – ל"ּ ּ.  

ָּהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהִמְסַתֵעף ֵחֶלק י.מז ַער –ג "ּ ים ׁשַ ּ ַעל ִפי ְסָפִרים ַהְקדֹוׁשִ ּ
ּבִ ּ ִלקוֵטי תֹוָרה,י"ַמַאְמֵרי ַרׁשְ ּ ַנ,ּ ינו ָהֲאִריַז,ת ֲחִסיִדים ִמׁשְ  – ל"ּ ְלַרּבֵ

ַּעמוִדים 16 ּ.  

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

א ִנּבְ ִּמַצִדיִקים ַהקֹוְדִמים ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ ּו ַעל ַמְנִהיֵגי ַהדֹור ָהַאֲחרֹון ַהָלֶזה ּ ּ ּ
יָחא ִעְקְבָתא ִדְמׁשִ ד ֵמַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש וֵמָהֲאִר, ּּבְ ְּמֻיּסָ ּ  54 – ּי ַהָקדֹוׁש"ּ

ַּעמוִדים ּ.  

ָּהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהִמְסַתֵעף ֵחֶלק ט.מט ְטָרא –ו "ּ  ַמְנִהיֵגי ָהֵעֶרב ַרב ְוַהּסִ
דֹור ָהַאֲחרֹון ִלְפ יַח ָּאֳחָרא ּבַ יַאת ַהָמׁשִ ּ ַיְלקוט ַמֲאָמִרים ִדּבוֵרי –ֵּני ּבִ ּּ

ְּנבוָאה ְורוַח ַהֹקֶדׁש ִמֹזַהר ַהָקדֹוׁש וֵמָהֲאִר ּ ּּ ם , ּי ַהָקדֹוׁש"ּּ ַעל ׁשֵ ּוֵמַהּבַ
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ים ְזכוָתם ָיֵגן ָעֵלינו ּטֹוב ַהָקדֹוׁש ְוַתְלִמיָדיו ַהְקדֹוׁשִ ּ ּ ַאֲחִרית , ּ ּבְ ׁשֶ
ַּהָיִמים ִיְהיו רֹב ַה ים ֵמָהֵעֶרב ַרבּ ְְוִסיָמִנים ֵאיך , ַּמְנִהיִגים ְוָהָראׁשִ

יָרם ְּוֹגֶדל ַהִחיוב ְלִהְתַרֵחק ֵמֵהם וֵמֲהמֹוָנם, ְלַהּכִ ּ ְּוַהֹצֶרך ְלִהְתַפֵלל , ּ ּ ְ ּ
ּוְלִהָנֵצל ֵמֶהם ִעְנָיִנים ֵאלו, ּ ּוֵבאוִרים ּבְ ּ ּ ַעמוִדים60 – ּּ ּ.  

ָּהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהִמְסַתֵעף ֵחֶלק .נ ְטָרא –ז "טּ  ַמְנִהיֵגי ָהֵעֶרב ַרב ְוַהּסִ
ּ ַיְלקוט ַמֲאָמִרים ִדּבוֵרי ְנבוָאה ְורוַח ַהֹקֶדׁש ֵמַהֹזַהר –ָאֳחָרא  ּ ּ ּ ּ ּּ

ַּהָקדֹוׁש וֵמָהֲאִר ם טֹוב ַהָקדֹוׁש ְוַתְלִמיָדיו "ּ ַעל ׁשֵ ּי ַהָקדֹוׁש וֵמַהּבַ ּּ
ַאֲחִרית ַהָיִמים ִיְהיו רֹב ַה ּבְ ים ׁשֶ ַּהְקדֹוׁשִ ּ ים ֵמָהֵעֶרב ּ ַּמְנִהיִגים ְוָהָראׁשִ

יָרם, ַרב ְּוֹגֶדל ַהִחיוב ְלִהְתַרֵחק ֵמֵהם וֵמֲהמֹוָנם, ְְוִסיָמִנים ֵאיך ְלַהּכִ ּ ּ ,
ְּוַהצֶֹרך ְלִהְתַפֵלל וְלִהָנֵצל ֵמֶהם ּּ ּ ְ ִעְנָיִנים ֵאלו, ּ ים ּבְ ּוֵבאוִרים ַרּבִ ּ ּּ .– 38 

ַּעמוִדים ּ.  

ָּהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהִמְסַת.נא ָלה ומוָסר –ז "ֵעף ֵחֶלק יּ ְפֵרי ַקּבָ ּ ִלקוט ִמּסִ ּ ּ ּ– 
ּ ַעמוִדים58 ּ. 

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

ִסְפֵרי  ֵַהִנְזָכִרים ְלעיל" ֵָהעֶרב ַרב"ּבְ ּ ּ:  

ֶדל עְנַין ִחיוב ַה ָּבֶהם ְמֹבָאר ּגֹ ּ ִ י ְועְנְיֵני ָהעֶרב ַרבּ ִֵלמוד ְוַלֲחקֹר ַמעׂשֵ ִ ֲ ּ ּ ְְוֵאיך , ּ

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

ֻּכלֹו ה, ּ ְבתֹוָרֵתנו ַהְקדֹוׁשָ ְּועֹוְקִרים ָכל ַהִמְצוֹות ׁשֶ ּ ּ ּ ם ְמֹבָאר ָבֶהם -. ּ ּ ּגַ

ָכר ַהּגָ ָרֵאל ִמן ָהעֶרב ַרבַּהׂשָ עֹוֵסק ְלַהִציל ֶאת עם ִיׂשְ ֵדֹול ְלִמי ׁשֶ ַ ּ ,

לֹום ָתם ַחס ְוׁשָ לֹא ִיְפלו ְבִרׁשְ ּוְמעֹוֵרר ֶאת ָהַרִבים ׁשֶ ּ ּּ ּּ  , עֹוד ְמֹבָאר-. ּ

ים ְועְקַרִבים ָהעֶרב ַרב ֵהם ַרָמִאים ִכְנָחׁשִ ּׁשֶ ַ ֵּ ים ,ּ ּ ַכְמֹבָאר ֲאָבל ְנָחׁשִ

ְּועְקַרִבים ֵיׁש ין ְועְקַרִבין ִדיֵלה ִאינון עֶרב ַרב :ְוֶזה ְלׁשֹונֹו. ּ בֹוַ ֵוְנָחׁשִ ַּ ּּ ּ ּ .

ת ִיְתרֹו ַמֲאָמר ז( ית' ּזַֹהר ָחָדׁש ָפָרׁשַ , ּ עֹוד ְמֹבָאר ָבֶהם-. )ְּיֵמי ְבֵראׁשִ

ֻמָטל על ָכל ִאיׁש ְוִאיׁש ִלְהיֹות ָבִקי ָבֶהם ִבְפָרטוֵתיֶהם  ֶדל ַהִחיוב ׁשֶ ּּגֹ ּּ ּ ּ ּ ַ ּ ּ ּ

ְּבִדְקדוֵקיֶהםּו ָרֵאל, ּ ת ִיׂשְ ִּכי ְבֶזה ָתלוי ְיסֹוד ְקֻדׁשַ ּ ּ ּ ם ֵכן ִביַאת , ּ ּובֹו ָתלוי ּגַ ּ ּ ּ ּ

יַח ֶבן ָדִוד ְּמׁשִ ָלה ָלנו ָהעץ ַחִיים ְבַהְקָדָמתֹו, ּ ּגִ ְּכמֹו ׁשֶ ּּ ּ ֵ ּ ּ.  



יב       ַּהְקָדָמה     

ּבִ.נג ית ָהַרׁשְ ִרית ִדיָניו וִמ"ֵסֶפר ּבֵ ִמיַרת ְוִתקון ְפַגם ַהּבְ ּי ַעל ׁשְ ּּ ּ ְנָהָגיו ּ
מֹות  ית ׁשְ ֵראׁשִ ל ', ֵחֶלק א–ֵסֶדר ּבְ ּּבֹו ְיֹבָאר ֹגֶדל ִעְנַין ַהִלמוד ׁשֶ ּ ּ ּ

ִרית  ָכר ְועֶֹנׁש ַעל ִעְנְיֵני ְפַגם ְוִתקון ַהּבְ ּׂשָ ּ ּ ַעמוִדים160 –ּ ּ.  

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

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

ִרית ֵחֶלק ִראׁשֹון.נה ֵּסֶפר ִתקון ְפַגם ַהּבְ ּ ּ ַנת תשס – ּ ד "ּהוָצא ָלאֹור ׁשְ
ֶפ. ִלְפָרט ָקָטן יםַהּסֵ ּר ִנְדַפס ִלְזכות ָהַרּבִ ִחָנם ְלָכל דֹוֵרׁש , ּ ּוִמְתַחֵלק ּבְ ּ ּ ּ

ּוְמַבֵקׁש  ּ ַעמוִדים420 –ּ ּ. 

ָלִלי .נו ִּתקון ַהּכְ ּ ִרית ַהִנְקָרא –ּ י הוא ִתקון ַהּבְ ּ ּכִ ּ ּּ ָלִל"ּ ִּתקון ַהּכְ ּ ְמֹבָאר " יּ ּכַ
ִלקוֵטי מֹוֲהַר ּּבְ ְּוהוא ִת, )'ט אֹות ד"ִסיָמן כ(' ן ֵחֶלק א"ּ ּקון ְלִמְקֵרה ּ ּ

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

ָרֵאל וְקדֹוׁשֹו ְּוַהָקדֹוׁש ַצִדיק ָהֲאִמִתי אֹור ִיׂשְ ּ ּ ַע ְמקֹור  ַנַחל נֹוֵב,ּ
ֶרְסֶלב,ָחְכָמה י ַנְחָמן ִמּבְ ְּזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו   ַרּבִ ּ ַעמוִדים72 –ּ ּ.  

ִרית .נז ת ַהּבְ ּ ְוהוא ִלקוט ֵמ–ֵּסֶפר ְקֻדׁשַ ָרֵאל"ּּ יֹות " חֹק ְלִיׂשְ ַּפְרׁשִ ּ
מֹות ת -ׁשְ ה ַעל ְקֻדׁשַ ֲעֵרי ְקֻדׁשָ ָפִטים ִעם הֹוָספֹות ֲחָדׁשֹות ׁשַ ִּמׁשְ ּ ּ

ִמיַרת  ִרית ּוׁשְ ּ ַעמוִדים36 –ַהּבְ ּ.  

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

ם ד סֹו.נט ֵּסֶדר ַהִגְלגוִלים. ִליֵרָאיוַּהׁשֵ ּ י ַחִיים "ַּעל ִפי ָהֲאִריַז, ּ ּל ְוַרּבִ
ִּויַטאל ְזכוָתם ָיֵגן ָעֵלינו ת ִפְנ, ּ ָכר ְועֶֹנׁש ָפָרׁשַ ִסְפֵרי ׂשָ ִּנְדַפס ּבְ ּ  –ָחס ּ

ּ ַעמוִדים50 ּ. 

םד סֹו.ס ּ ַעמוִדים14 –ֶהָחָדׁש  ִליֵרָאיו ַּהׁשֵ ּ. 

v
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ת ובזכות התנא "בעזרת השי, לומדים'היגילו 'וחסידים 'החו שמ'י
ק "ע הרינו נותנים לפניכם היום ברכה הספה"האלוקי רבן שמעון בר יוחאי זי

  ." דף היומי–תקוני הזהר "

כל יום ויום אומרים ב, בלבד דקות ליום 2 "יומידף ה" לימוד למסודר
  ."תקוני הזהרפר ס"ה כל " ובשנה אחת גומרים אי,דף אחד

' חלק א,  חדשים לכל חלק6 ,יםחלק 2-ל" תקוני הזהר"כמו כן חולק 
,  על מנת להקל על הלומדים- מניסן עד אלול ' וחלק ב, מתשרי עד אדר

  .זה יום אוחזיםמודפס על כל דף באי

א "הקדוש זיע הבעל שם טובגם הודפסו בפורמט כיס כמו שכתב 
בהק הרב הגאון ו תלמידי המ,הנני רושם לך )"כתר שם טוב"מובא בספר (

יר קטן בכיון בכדי שתשא י בקצרה על נ,י"הקדוש מורינו יעקב יוסף הכהן נ
בספר אור ראה באריכות (" ד בכל השנה בכל יוםתקונים ילמ" ,תאותו בכל ע

  .)הזוהר

  :ואלו הן, מפתחות' דוספו נעוד 

 כדי, " ימות השנה354-ל - היומידף הלימוד סדר " :'מפתח א
  .הוא נמצאעמוד בספר באיזה , שבכל יום ויוםלמצוא את הדף 

 יום 40-מחולק ל -לימוד תיקוני הזוהר לחודש אלול : 'במפתח 
  .פי הספר הנוכחיי עמודים ליום ל" ח–מחודש אלול עד יום הכפורים 

דהיינו השבעין תיקונין של ,  לספר תיקוני זוהרמפתח: 'גמפתח 
  .תיקוני זוהר

כדי שיוכלו למצוא , "זוהר הישניםתיקוני מפתח דפי : "'דמפתח 
  .דפסו אחר כךהוו,  הדפים לפי דפוסי הזוהר מווילנאאת
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ג "ל[ עד הלום והללנו אשר הגיעננבכל לבב ובתוך רבים ' ודה את הנ
 ,מנו והגיענו לזמן הזהי שהחיינו וקי,לברך על המוגמר] ע"ומר שנת תשבע

  :להדפיס את

 .יקוני זוהרות, זוהר חדש, ב חלקי ספרי  הזוהר הקדוש"י)א

  ."אור הזוהר")ב

 "ברכת החמה" שיצא לאור לקראת "קרא לשמש ויזרח אור הזוהר ")ג
 .ט"אשתקד שנת תשס

זוהר אף בלי גודל מעלת לימוד ה ,"אמירת הזוהר כהלכתה"ספר )ד
 .הבנה כלל

תיקוני  על גודל מעלת לימוד ואמירת ספר הקדוש "שער התיקונים")ה
 .זוהר

 .גודל מעלת לימוד הזוהר לזקנים עם נערים על "זקנים עם נערים")ו

 ע"בחודש שבט תשה "בעז לאור שיצא ,"גדולי ישראל והזוהר"ספר )ז
מובא  בו ,ליקוט נפלא עם תמונות, ) אלף עותקים26.000 -  עמודים96(

דעתם והשקפתם של גדולי ישראל על לימוד הזוהר הקדוש 
 .והתיקונים וחכמת האמת

  .לעורר אודות לימוד תורת הסודוכל הספרים האלו כדי 

 גם – 'ר"ר הזוה"ר או"ספ' בגימטריא ע"תש( "ע"תש"שנה זו ביומי דחנוכה 
ד "פס בסהוד, )הכולל ועם תבות' הד עם 'י"ן יוחא"ן ב"י שמעו"רב'בגימטריא 

  :הספר

 26.000 -  עמודים640, 'והוצאה ( " החדש והשלם והמנוקדאור הזוהר")ח
 ,דברים חדשים נוראים ונפלאים )אלף עותקים שאזלו כבר מן השוק

שהוא קובץ ,  על אמירת ולימוד הזוהר הקדוש,ושאלות ותשובות
, תיקונים, זוהר הקדוש, מדרשים, גדול מתלמוד בבלי ירושלמי

ספרי , ספרי מוסר, ק ותלמידיו"ספרי בעשטה, וניםראשונים ואחר
כללים יסודיים ועיקריים בענין ",  ספרים1000לערך  ,קבלה

 לכל אחד ואחד מישראל אמירת ולימוד הזוהר והתיקונים
 מסודר, "ובפרט לילדים קטנים, אפילו כשאין מבינים כלום

 .בסדר נאה כל ענין וענין



טו       ַּהְקָדָמה     

עם ( עמוד היומי –ת השנה  ימו354-המחולק ל, תיקוני זהר"ספר )ט
 אלף 26.000 -  עמודים400, 'גהוצאה () ל"הוספת ספר שער התיקונים הנ

 .)עותקים

 . עלוני אור הזוהר26)י

 ".כח הזוהר"ספר )יא

  :ה"יצא לאור בעז) ע"אייר שנת תש(כעת 

 354- מחולק ל–) כריכה קשה(בששה כרכים " הזהר היומי"ספר )יב
  .)ל"הנ" והר החדשאור הז"עם הוספת ספר ( -ימות השנה 

נוסף , " דף היומי- תיקוני הזוהר "במהדורה המפוארת הנוכחית של 
על גודל , )עם הוספות' הוצאה ג" (שער התקונים החדש"ה גם הספר "בעז

  .תיקוני זוהרמעלת לימוד ואמירת ספר הקדוש 

שטרחנו לקבץ , זכות רבינו הקדוש רבי שמעון בן יוחאי יגן בעדינו
כשם שזכינו , צקון לחשינו. לחזק הלימוד בהן, בישראלמאורותיו להפיצן 

,  להוציא לאור שאר החלקים מספר זהכן נזכה, ל"להוציא לאור ספרים הנ
  .אמן כן יהי רצון

v  

ללימוד ואמירת  )האחרוניםהראשונים ו(גדולי ישראל מ התעוררות
  ! אפילו כשאין מבינים כלום הזוהר הקדוש ותיקוניםספר 

ת ברוב חסדו לעמנו עם "ר קדוש ונעלה העניק השיאוצ, מרגלית יקרה
י התנא "שנתחבר בקדושה עליונה ע, והוא ספר הזוהר הקדוש, סגולה

ובזכות הקריאה והלימוד בספר הזוהר . א"האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיע
דבר זה . ל"הקדוש מובטח לנו שנזכה ונגאל ברחמים ללא צרות וייסורים רח

הרעיא "ה " מפי קודשו של משה רבנו עמבואר בספר הזוהר הקדוש
 אשר היה נגלה לרבי שמעון בר יוחאי ולחבריו במעמד מלא הוד "מנאימה

  . ומגלה להם סתרי תורה

בהאי ", ק פרשת נשא"א בזוה"י זיע"ה לרשב"וכך אומר משה רבנו ע
  ."חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי
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ור שלך ספר הזוהר הקדוש יצאו בני ישראל בזכות החיב: ביאור הדברים
  . ּללא צרות וייסורים וללא צער חבלי משיח! מן הגלות ברחמים

בספר תיקוני הזוהר מבואר שבשעה !!! ואף משמים הסכימו על כך 
שאליהו הנביא זכור לטוב נגלה לרבי שמעון בר יוחאי ולחבריא קדישא 

יצאה בת קול משמים , תשעמו ולמד עמהם סתרי תורה בענין תיקוני נשמו
כ "ואמרה להם כמה רב כוחו וקדושתו של רבי שמעון בר יוחאי בעולם ואח

וכמה בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי "הוסיפה ואמרה נבואה בזו הלשון 
וקראתם " "חיבורא דילך כד יתגלו לתתא בדרא בתראה בסוף יומיא ובגינה

  ."דרור בארץ

פרנסון מזה החיבור שלך כאשר כמה בני אדם למטה ית: ביאור הדברים
וקראתם "יתגלה למטה בדור האחרון בסוף הימים ובזכותו יתקיים הפסוק 

  .  המרמז על הגאולה השלימה"דרור בארץ

הנה מבואר "ה הקדוש שכתב על כך "וכאור לעינים ביאורו של השל
עד שיבוא הדור האחרון ' הר היה עתיד להיות גנוז וכוומכאן שחיבור הז

ם שאז יתגלה לתחתונים ובזכות העוסקים יבוא משיח כי אז בסוף הימי
תמלא הארץ דעה בסיבתו אשר זה תהיה סיבה קרובה לביאתו וזה שאמר 

כשם , כדי שבזכות זה יגאלו ישראל' ושבתם איש אל אחוזתו וכו"ובגינה 
ה לקדשם בדם הפסח ובדם "שלא נגאלו ישראל ממצרים עד שהוצרך הקב

ה לא יהיה הגאולה עד שיזכו לתוספת הקדושה המילה כן הגאולה העתיד
 עשרה מאמרות מאמר ("הזו והוא רצון האל יתברך ואשרי הזוכה בה

  .)שני לוחות הברית, ראשון

כמו כן בנוסף למעלה הנפלאה של קירוב הגאולה ברחמים מסוגל 
הלימוד והקריאה בספר הזוהר הקדוש לבטל כל גזירות קשות ולהיות 

  . ל" צרה רחכחומה בצורה מפני כל

מסילת "א בעל ה"ל זיע"ל רבנו משה חיים לוצטו זצוק" הרמחק"רביה
תיקן בישיבתו סדר לימוד מיוחד של גירסא בספר הזוהר ,  ועוד"ישרים

מעלות השחר עד שקיעת החמה וקבע , הקדוש במשמרות ללא הפסק כלל
וכותב על מעלת הדבר באגרת לחכמי , דבר זה כתקנה הראשונה בישיבתו

 זאת העצה היעוצה לכל קהילות קודש להנצל מרשת "ל בזאת הלשון ישרא
ובודאי היה להם לפקח על זאת ולא יחדלו כי רב הדבר זו טמנו שונאיהם 

  .ועצום מאוד
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ועתה אל ישליכו חכמי ישראל את הדבר הזה אחרי גוום כי אני ... 
אלמלא נתיישר חיילי הייתי קובע דבר זה בכל מקום ומקום אבל כבוד 

כי אין כמוה לטובה לכל רתכם יקח את העצה הזאת ויהיה לו לזכות תו
  ."וכל אחד במקומו יכול לעשותו כי לא דבר קשה הוא כלל ישראל

א אשר היה בקי עצום בכל מכמני התורה ולא "ל זיע"מי לנו גדול כרמח
לימוד בספר , מצא עיצה לבטל גזירות מעם ישראל אלא את העצה הזו

שבכוח הקדושה העליונה של ספר הזוהר הקדוש , הזוהר ברצף ללא הפסק
  . לבטל כל גזירות ולקרב הגאולה ברחמים

עד כמה היה חביב לימוד תורת הסוד על תלמידי הבעל שם טוב 
שלמד :  בעצמו אמרא " זיעא מזידיטשוב"ק מוהרי"מובא שהרה, וממשיכיו

  .ושנה הפרי עץ חיים מאה פעמים ואחד

 עד עתה לעורר את הלבבות לקריאה האמת היא שדי בדברים שהבאנו
וכי ימצא חלילה יהודי אשר לא רוצה לפעול , ולימוד בספר הזוהר הקדוש

, אלא. ל"על מנת לקרב גאולת ישראל ברחמים ולבטל כל גזירות קשות רח
שכפי קדושתו ומעלתו של הדבר כך , כלל גדול ונורא הוא, שלצערינו הרב

דבר זה בולט וזועק לשמים . חויש יצר הרע שמנסה להתנגד לכך בכל כו
היצר הרע שיודע , בפרט בנושא הקריאה והלימוד בספר הזוהר הקדוש

הוא נדחה מן העולם , י הקריאה והלימוד בספר הזוהר הקדוש"בוודאות שע
ומתבטלת ממשלתו לעד וכל מציאות העולם משתנה ומתקרבת בצעדי 

דים להחדיר משקיע מאמצים מיוח, ענק לקראת הגאולה השלימה ברחמים
ואף לא בוחל כדרכו בשקרים , דעות שטות והבל הפך האמת ממש

. והעיקר שמטרתו תושג ותאבד טובה מישראל חלילה וחס, ובהפחדות
 וכביכול מתוך דאגה כדרכו של היצר הוא פונה לכל אדם בשפתו שלו

  .עמוקה ואהבה

  שאיננו מבין את לשון הזוהר טוען כנגדו מה התועלת בקריאתך-לאחד 
  . הרי אינך מבין כלום

ס ופוסקים טוען הרי אינך מקובל " שעוסק כל יומו בלימוד ש-לשני 
ס והפוסקים אז תמצא זמן גם ללמוד בספר "כשתסיים ללמוד את כל הש

  . כעת זה ביטול תורה, הזוהר
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 שעדין רחוק מקיום המצוות טוען מה לך ולספר הזוהר -לשלישי 
  !לא בשבילך כלל , זה? וש הזההקד

 המחפש כל טענה להתחמק מקיום חובותיו טוען אסור לקרוא -לרביעי 
  .השמר נפשך והתרחק מזה הספר. תגעיש, ומי שיעיז! בספר הזוהר 

 קריאה ללא הבנה כלל בספר -בראשונה נבאר כי אף גירסא בעלמא 
  .הזוהר הקדוש מעלתה גדולה ונשגבה ופועלת רבות ונצורות

תן תרופה לאדם הנזקק לה אף על  לרופא הנו-משל למה הדבר דומה 
מכיון שלקח תרופה מרופא , פי שאדם זה אינו מבין כלום בחכמת הרפואה

ד "מומחה שבקי ויודע בחכמת הרפואה התרופה מועילה לו והוא בס
אפילו , נכון גם הדבר לגבי הקריאה בספר הזוהר, מתרפא וקם מחוליו

שה העליונה הקדו, שהקורא לא מבין כלל את אשר הוא מוציא מפיו
הטמונה במילים של ספר הזוהר הקדוש פועלת בקורא אותם את פעולתה 

גורי הארי . (וזוכה לכל המעלות שנאמרו לגבי העוסק בספר הזוהר הקדוש
ת ישכיל "שו', רבי חיים פלאגי, דגל מחנה אפרים, פלא יועץ, א"החיד, ל"ז

בני ישיבות כמו כן גם תלמידי חכמים ו.) ועוד, ת פרחי כהונה"שו, עבדי
צריכים להקדיש בכל יום זמן לקריאת , העוסקים כל זמנם בלימוד התורה

מלבד כל מעלותיה לכלל , שזכות הקריאה הזאת, דפים בספר הזוהר' מס
ועל ידי כן , וכרוישראל תועיל להם ביותר שיזכו להבין את לימודם ולז

  .להתעלות רוחנית גדולהויזכו , יפתחו מעיינות החכמה

א בעל הבן איש חי מבאר את מאמר הגמרא "ו יוסף חיים זיעמרן רבינ
 שכל העוסק בחלק "כל העוסק בתורה מבפנים תורה מכרזת עליו מבחוץ"

ר "ואף מו. הפנימי של התורה זוכה ומאירות עיניו בחלק הנגלה של התורה
א היה מורה לתלמידיו "ל זיע"הגאון הגדול רבי בן ציון אבא שאול זצוק

דפים בספר הזוהר שזה יעזור ' עירים לקרא בכל יום מסבעודם בחורים צ
והוסיף עוד ואמר כי ספר הזוהר , לפתוח את הלב לתורה ולזכך הנפש

ת וזהו ספר המוסר "הקדוש מלא וגדוש במוסר ומלהיב ביותר לעבודת הי
אנחנו רואים בעיננו מעשה רב מגדולי ישראל ממש אשר היה . הטוב ביותר

ודואג ומיצר על כל רגע של ביטול תורה חלילה מיקר את זמנו מכל יקר 
שהורה לתלמידיו בעודם צעירים לימים לקבוע זמן בכל יום לקריאה בזוהר 

  .עוד עובדות רבות אך די בכך למביןניתן להאריך על כך ב. הקדוש
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בכל דקדוקיהם ' ולאותו אח יקר שעדין לא זכה לקיים את כל מצוות ה
י הקריאה "שע,  יום בספר הזוהר הקדושגם הוא צריך להשתדל ולקרוא בכל

יתברך ' תזדכך נפשו ותטהר מכל זוהמה ויימשך בעבותות אהבה לעבודת ה
 - ל ובאשר לטענה הרביעית "י ז"כנודע בספרים הקדושים ומגורי האר

אם אוזנם כרויה , המשמשת מפלט לאותם שלא בודקים כלל במה מדובר
היא ההיפך הגמור לאמת ובאה ניתן להסביר ולבאר להם כי דעה זו , לשמוע

ספר הזוהר הקדוש ! להרחיקם חלילה מהטובה הגדולה שיכולים לזכות בה
בכח הקריאה בו לטהר ולקדש !  הוא המרפא לנפש הגדול ביותר שקיים-

ל "את נפש האדם ולרפאה מכל חולי ומכל מידות רעות ותאוות רעות רח
זהרה אודות לימוד וכל הא. עד שהיא מאירה ומזהירה באור קדוש ועליון

הקבלה וההגבלות על כך לא נאמרו כלל ועיקר על לימוד פשט הזהר 
ל שער "י ז"אלא נאמרו על לימוד בכתבי האר. ומוסריו ועל הקריאה בו

אשר ללימודם נצרכת הכנה גדולה ' עץ חיים וכו, שער הגלגולים, הכוונות
ן אין בכך כל ולכ, )וגם בזה הנהגה מיוחדת לדור אחרון(. ואזהרות גדולות

  .וברכה לאדם עצמו ולכלל ישראלותוכל לצמוח מכך רק טובה , חשש

  

  .מקרב גאולת ישראל ברחמים♦

  .מבטל גזירות קשות♦

זוכה לטהר ולקדש את נשמתו שתאיר ותזהיר באור נפלא ♦
  .ככה מכל סיג ופגם עד שמרפאה ממשומז

  .חיק מעצמו כל המקטרגים ויצר הרעמר♦

  . ישמר ממקרים רעים בעולם הזה ובעולם הבא♦

  . ינצל מתאוות רעות וממדות רעות♦

  . ם שיש בכוחו לעשות ניסיםהרי הוא כהוגה ומפרש את הש♦

  . 'יזכה לחזות בנועם ה♦

  . ניצל מטמטום הלב והופך לב האבן ללב מאיר ומבין♦

  . זוכה להבין את לימודו ומתקיים בידו♦
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נ נפטרים מסוגל ביותר לתקן "לימוד בספר הזוהר הקדוש לע♦
  . נשמתם ולהעלותה למקומה העליון ולהצילה מכל דינים

 מעורר את זכותו "מוך עליו בשעת הדחקכדאי הוא רבי שמעון לס" -
  . א ובזכותו יוושע בכל הנצרך לו"של התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיע

) 703 (כמנין שמעון בר יוחאי) 703('  עולה בגימ"ורפאתיו" תיבת -
  .ובזכותו נמשכת רפואה לאדם

י "כל העולמות ראשי תיבות רשב'בב 'רפע 'שושפע 'י ועל ידי זה -
  . ד לשפע רב רוחני וגשמי"בתורתו יזכה בסשהעוסק 

כמו , ימליץ טוב בעד הלומדים מתורתוא "זיערבי שמעון בן יוחאי 
 כל האומר דבר שמועה מפיהם הם :]ד"סימן רכ[שכתוב בספר חסידים 

  .מתפללים עליו שם וממליצים טוב עליו

 ירושלים רבני של הקריאה לאור הוקם "העולמי מפעל הזוהר"כידוע 
 לימוד כי": ל"זצ ל"וז ,הזה היום עצם עד באזנינו שמהדהדת ,א"תרפ משנת
 ,המקדש ויבנה ,יתגלה משיח של ונשמתו הרחמים מעורר הוא הזוהר

 ...ל"ובחו בארץ הזוהר לימוד לייסד נתעוררנו …לבטחישכון  וישראל
 אנחנו ולכן. שלמה לך האלף בסוד פעמים אלף והתיקונים הזוהר וילמדו

 בעלי, בתים בעלי, סוחרים, רבנים ,חכמים, בני ישראל ינואח לכם קוראים
 זכו ,אני גבור יאמר והחלש, עמנו חלק לקחת ואמצו חזקו, מלאכה

 ובין הפנאי ובשעת ,מהזוהר חלק יחטוף אחד וכל הזאת בחברה והתחברו
 בין והמנהלים הגבאים לכם יתנו אשר הסדר כפי עלין איזה ילמוד הדבקים

, שבשמים אביכם אתכם מטהר מי דעו ישראל יכםאשר ל"בחו בין בארץ
 בשמים עליונים עולמות רבון ורבי אלפין אלף נעשית ומלה מלה כל דעו

 .ק"עכל". החמה אור בהקדמת כנזכר

  !ישראל כעמך מי
 של מלחמתה ללחום מתגייס ישראל עם איך ולהוודע לראות נהדר מה

. הקדוש בזוהר "מידף היו" לימוד ל ידיע' ה בצבא לחיילים מצטרף, תורה
 הגאולה את להביא כולו העם של לתשוקה להווכח ומרגש מפעים מה

  .במהרה השלימה
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  !ויהי מקץ שנתיים ימים האלו 
גמרנו ו, הזוהר ספרי של בהפצה שהתחיל מאז" העולמי הזוהר מפעל"

זכינו לא  ,)ח"ג בעומר שנת תשס"ל ( היומימהדורה ראשונה של ספר הזוהר
ד בחודש שבט "רק בס, "האלף לך שלמה" הזוהר בסוד  לומדי1000-רק ל

מדן ,  שיעורים בכל רחבי ארצינו הקדושה1000-ע מתקיימים יותר מ"תש
ט "בחודש אלול תשס(, י"הכוללים יותר ממיליון לומדים כ, ועד באר שבע

והשיעורים נתווספים בכל יום , ) שיעורים בלבד183התקיימו , אשתקד
ד ישנם קרוב " בסוכיום מתנדבים 63 ך היו רק בראשית הדר–יותר ויותר 

שעוסקים בזיכוי הרבים לשם שמים ,  מתנדבים מפיצים ספרי הזוהר400-ל
  .במסירות נפש

, המיוחד העם של הכח את מעצימים עצמם בעד מדברים המספרים
 הזוהר אור. הגאולה מקרבים ובודאי הגלות בחשכת מנצנצים אלו אור כוכבי
 לאור ה"בעז נזכה פינה כל ויאיר ויבעיר וכשיגיע ולוכ בעולם ומתפשט הולך

  .אמן בימינו במהרה השלימה לגאולה הימים שבעת

   !למודעיוזאת 
 מותר ומצוה לכל אחד להדפיס כמה שרוצה באיזה ספרים האלוש

וכל המזכה את הרבים זכותו עומדת לעד וזוכה לבנים , לשון שרוצה
רים והמסייעים למפעל הקדוש של העוזובגודל כוח זכות הרבים  .צדיקים

עד אשר נזכה , יזכו לראות מיוצאי חלציהם רב תענוג ונחת דקדושה, הזה
בקרוב שיערה השם עלינו רוח טהרה ונזכה לטהר לבבנו לעבוד ליוצרנו בכל 

ַהאי " הרעיא מהימנאויקויים הבטחת , כוחנו ובכל נפשנו ובכל מאודנו ּבְ
יה ִמ, ֵּסֶפר ַהֹזַהר ִּיְפקון ּבֵ ּ ַרֲחֵמיּ ּן ָגלוָתא ּבְ בביאת גואל צדק במהרה  "ּ

  .בימינו אמן

  לאורים המוציא
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com.gmail@com.hazohar

Is, in essence, a partner of Rabbi Shimon Bar Yochai himself. As known 
---- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

,  הגון ברכה והצלחה מרובה לפרנסה טובה בשפעלזכות לזרע של קיימא זיווג
  לתורה ולחופה ולמעשים טובים לגידול צאצאים, לבריאות, לעשירות

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

  .....................................שנת ................................לחודש ............יום השנה             

q ל"ז..................................ר"ב...............................לעילוי נשמת אמי מורתי  

  ...............................................................................................יום השנה             

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

  ...............................................................................................יום השנה            

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

  ................................שנת ................................לחודש ............יום השנה            

q ו"הי.........................ו   בתי"הי.........................רגל שמחת החתונה של בניל  

q ו"הי.........................ו  בתי"הי.........................גל שמחת הולדת בנירל  

q  ו"הי.........................לרגל שמחת הבר מצוה של בני  

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

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 

 



ַער ַהִתקוִנים ֶהָחָדׁש ּׁשַ ּ כג  ּ

ל ֵסֶפר ִּלמִעְנָיֵני  ִּתקוֵני ּוד ּכָ ּ  ַּהזַֹהר ּ

 

  

ִּלמוד ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש : ֶפֶלא יֹוֵעץ  )א ּ ּ ּ
ְּמַטֵהר וְמַקֵדׁש ַהֶנֶפׁש  ּ ִּלמוד ֹזַהר  - ּ ּ ּ

ָללַּהָקדֹו ֵאין ֵמִבין ּכְ , ּׁש ֲאִפילו ּבְ
ם ָּחׁשוב וְמקוָבל וְמרוָצה ִלְפֵני ַהׁשֶ ּ ּ ּ ּ  

ָגב ְמאֹד ְלַטֵהר  ִּלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ִנׁשְ ּ ּ
ֶפׁש ׁש ַהּנֶ ַּוֲאִפלו ִאי לֹא ָיַדע ַמאי , ּוְלַקּדֵ ּ

ה הוא ָחׁשוב  ִגיאֹות ַהְרּבֵ ָּקָאַמר ְוׁשֹוֶגה ּבֹו ׁשְ ּ
ּרוך הואִּלְפֵני ַהָקדֹוׁש ּבָ ִלמוד . ְּ ּבְ ּוְנִהי ׁשֶ ּּ

ָצִריך ְלָהִבין  ָניֹות ְוַכדֹוֶמה ֵיׁש ֵדעֹות ׁשֶ ְַהִמׁשְ ּ ּ ּ ּ
לֹוֵמד ְּלָפחֹות ַמהו ָהִעְנָין ׁשֶ ִלּמוד ֲאָבל , ּ ּּבְ

ֵאין ֵמִבין  ְּתִהִלים ְוזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֲאִפלו ּבְ ּּ ּּ
ָלל ל וְמֻרֶצה ִלְפֵני ַהׁשֵ, ּכְ ָּחׁשוב וְמֻקּבָ ּ ּ ּ ם ּ
 .'ְּוכו

  )ֹזַהר', ֶּפֶלא יֹוֵעץ אֹות ז(

ם טֹוב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו    )ב ַעל ׁשֵ ַּהּבַ ּ
ָּאֵמן ְמעֹוֵרר ִלְלֹמד ִתקוֵני ֹזַהר ּ ּ  

ם ְלך ּ ַתְלִמיִדי ַהֻמְבָהק ָהַרב ,ִָהְנִני רֹוׁשֵ ּ
ַּהָגאֹון ַהָקדֹוׁש מֹוֵרינו ַיֲעקֹב יֹוֵסף ַהכֵֹהן ֵנרֹו  ּ ּ ּ

ְקָצָרה,ָיִאיר ְכֵדי  ּבִ ֵכיָון ּבִ  ַעל ְנָיר ָקָטן ּבְ
ָכל ֵעת א אֹותֹו ּבְ ִתׂשָ ּׁשֶ ְלִתי ִמּמֹוִרי . ּ ִּקּבַ

י ְוכו ם טֹוב[' ְּוַרּבִ ַעל ׁשֵ ִּתקוִנים , ]ַהּבַ ּּ
ָכל יֹום ָנה ּבְ ָכל ַהׁשָ  .ִּיְלַמד ּבְ

ם טֹוב(   )ֶּכֶתר ׁשֵ

ָנה   )ג ָכל ַלְיָלה ֹקֶדם ַהׁשֵ ִּלְלֹמד ּבְ
ּד ִמִתקוֵני ַהֹזַהר ַמֲאָמר ֶאָח, ַּמָמׁש ּ ּ ּ

ַטח וַבל ִתיָרא, ַּהָקדֹוׁש ן ּבֶ ְּוָאז ִתיׁשַ ּּ  

ִָאיָעְצך ִויִהי ֱאלִֹקים ִאְתך ָכל ַלְיָלה , ָּ ּבְ
ׁש ִתְלמֹד ַמֲאָמר ֶאָחד  ָנה ַמּמָ ּקֶֹדם ַהׁשֵ ּ
ַטח  ן ּבֶ ִּמִתקוֵני ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוָאז ִתיׁשַ ּ ּּ ּּ

ּוַבל ִתיָרא ם ִיְתּבָ. ּ נו ְּוַהׁשֵ ִלּבֵ ַּרך ִיַטע ּבְ ּ ְ

  .ָּאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון, ַּאֲהָבתֹו ְוִיְרָאתֹו ַדְוָקא

ן מֹוֵרנו ָהַרב  ָרֵאל ּבֶ אי מֹורֹו ִיׂשְ ִּמּנַ
עִזּבוז ם ִמּמֶ ַעל ׁשֵ י ֱאִליֶעֶזר ּבַ   .ַּרּבִ

ם טֹוב(   )ֶּכֶתר ׁשֵ

ַמת ַהתֹוָרה  )ד ַּהֹזַהר ְוִתקוִנים ִנׁשְ ּ ּ ּ  

ם  ּגֶֹדל ַהִחיַּעֵין ׁשָ סֹוד ּ ּוב ַלֲעסֹק ּבְ
ַּהזַֹהר ְוִתקוִנים ּ ַמת ַהתֹוָרה ּ ּוְבֶזה ּ ְוֵהם ִנׁשְ

ָמָתא  ָמָתא ְלִנׁשְ ִנׁשְ ָלא ּבְ ה ְלִאְסַתּכְ ִּיְזֶכּ
ָבִרים ַעִתיִקים ְוכו ּּדְ ּ'.  

  .)ַּדף רמז' ְַהְדַרת ֶמֶלך ֵחֶלק ג(

ט ִלמוד ַהִתקוִנים   )ה ִנְתַפׁשֵ ַּהַטַעם ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ּּ ּ
יֵמי ַהְתׁש ּוָבה יֹוֵתר ִמן ַהֹזַהרּּבִ ּ  

ָּהֵני ִמיֵלי ְמַחִיים ָכל , ּ ּמוַדַעת זֹאת ּבְ
ר ֵהִציץ ְוָזַרח אֹו  ְיָקרֹות רָּהָאֶרץ ִמְזַמן ֲאׁשֶ

ֵני ַהְמאֹורֹות ל ׁשְ ֵּסֶפר ַהִתקוִנים ְוֵסֶפר , ּׁשֶ ּ ּ
לו ַהְיהוִדים ְקַהל ֲעַדת , ַּהזַֹהר ִּקְימו ְוִקּבְ ּ ּּ ּ

ָרֵאל ְלַהֲחִזיק  ל ִיׂשְ ִלּמוד ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ּּבַ ּ ּ
ים ֵּסֶפר ִתקוִנים ְוַהזַֹהר ָיִחיד ְוַרּבִ ּ ַער , ּּ ִמּנַ

יג . ְוַעד ָזֵקן ְּוַהַגם ְדֵאין ְלֵאל ָיָדם ְלַהׂשִ ּ ּ
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ְסָפִרים  ּוְלָהִבין סֹוד ֲאָמרֹות ּבַ ְּטהֹורֹות ׁשֶ
ים ָהֵאלו ַּהְקדֹוׁשִ ּ ׁשֹוִתים ַּאף ַעל ִפי ֵכן , ּ

ְב ָצָמא ֶאת ּדִ ֵּריֶהם וִמְתַלֲהִבים ּבְ
ְקִריָאָתם ְמאֹד ְמאֹד   .ּבִ

                
             

              

ַרם  ָמקֹום ֶאָחד ּבְ ִּאם ֶהֱחִזיקו ּבְ
ִלּמוד זַֹה יםּּבְ ה , ּר ַהָקדֹוׁש ֵמָאה ֲאָנׁשִ ִהּנֵ

ִלּמוד ַהִתקוִנים ַמֲחִזיִקים ֶאֶלף  ּּבְ ּ ּּ
ים ִתים ַמֲחִזיִקים , ֲאָנׁשִ ֲעֵלי ּבָ ִּכְמַעט ֹרב ּבַ ּ

ִלמוד ַהִתקוִנים ּּבְ ּּ ּ ָכל . ּ ְּוֶזה ַדְרָכן וִמְנָהָגם ּבְ ּ ּ
ָנה ָנה ְוׁשָ ט ִלּמוד . ׁשָ ְתַפׁשֵ ּנִ ַעם ׁשֶ ְּוַהּטַ ּ ּ

ַּהִתקו יֵמי ַהְתׁשוָבה יֹוֵתר ִמן ּּ ִּנים ּבִ ּ
ר ֶיֱחָטא הוא פֹוֵגם , ַּהזַֹהר ִּכי ָכל ָאָדם ֲאׁשֶ ּ ּ ּ

ֲאִצילו ָיה ּבַ ֲעׂשִ ּיֹוֵתר ּבַ ִריָא"ּ ה "ה ְיִציָר"ת ּבְ
ָי ה"ֲּעׂשִ ּבָ ְבִעים ִתקוִנים , ּה ׁשֶ ְּוָידוַע ִכי ַהׁשִ ּּ ּ ּ ּ

ר יֹוַחאי ְזכותֹו ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ה ַרּבִ ָעׂשָ  ָיֵגן ּׁשֶ
ֶדֶרך ,ָּעֵלינו ָאֵמן ים יֹוֵתר ּבְ ְדָרׁשִ ּנִ ְ ֵכיָון ׁשֶ ּ

ַּהִמְסָפר ָיה , ּ עֹוָלם ֲעׂשִ ַּעל ֵכן ִלמוָדם ְמַתֵקן ּבָ ּ ּ ּ ּ
ּבֹון ם הוא סֹוד ַהִמְסָפר ְוַהֶחׁשְ ׁשָ ּיֹוֵתר ׁשֶ ּ ּ ּ .

ֵסֶפר  יֵמי ַהְתׁשוָבה ַהֹכל ְרִגיִלים ּבְ ָּלֵכן ּבִ ּ ּ
ַּהִתקוִנים ּ ּ.  

ן ִאי( ָנָיהוּבֶ ַהְקָדָמתֹו ְלִסְפרֹו ּבְ ּׁש ַחי ּבְ ּ(  

ם טֹוב  )ו ַעל ׁשֵ ל ְתִפָלה : ַהּבַ ֹּקֶדם ּכָ ּ
  ִּיְלְמדו ַמַאְמֵרי ֹזַהר

יו ם טֹוב ִצָוה ַלֲאָנׁשָ ַעל ׁשֵ ֹקֶדם  :ַּהּבַ ּׁשֶ
ל ְתִפָלה ִיְלְמדו ַמַאְמֵרי זַֹהר ּּכָ ּּ.  

ְעָיה ֲעִטָיה( ר ְיׁשַ י ִיְצָחק ּבַ   )ִעְנַין ֹזַהר, בּדֹוֵרׁש טֹו, ַּרּבִ

ֹּזַהר ֲהָכָנה ַלְתִפָלה  )ז ּ  

יו  ם טֹוב ִצָוה ַלֲאָנׁשָ ַעל ׁשֵ ֹקֶדם ַּהּבַ ּׁשֶ
ל ְתִפָלה ִיְלְמדו ַמֲאַמר זַֹהר ְוִתקוִנים ּּכָ ּ ּּ ּ.  

ִּלקוֵטי תֹוָרה ( ּ יל(ּ ְרנֹוּבִ ּטור ' ַּדף ט', ַהְדָרָכה ז) ְטׁשֶ
  )'ג

ַהִמינות ּגֹוֵבר ְצִר  )ח דֹור ַהֶזה ׁשֶ ּּבַ ּ ּ יִכין ּ
ִנים  ָעה ׁשָ ן ִתׁשְ ִּלְלֹמד ִעם ִתינֹוק ּבֶ ּ

ֵּסֶפר ַהֹזַהר ְוַהִתקוִנים ּ ּ ּ  

ַהִמינות  דֹור ַהֶזה ׁשֶ ְּולו ַעִמי ׁשֹוֵמַע ִלי ּבַ ּּ ּּ ּ
ָעה ּגֹוֵבר  ן ִתׁשְ ָּהיו לֹוְמִדין ִעם ִתינֹוק ּבֶ ּ ּ

ִנים ֵסֶפר ַהֹזַהר ְוַהִתקוִנים ַלֲהגֹות  ּׁשָ ּּ ּ
ֶהם ַאת ֶחְטאֹו קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו  ְוָהָיה ִיְרּבָ

ַמִים . ְּוִיְתַקֵים ְְוָכך ָהָיה רֹוֵכׁש ִיְרַאת ׁשָ

ְמקֹום ָחְכָמה ִחיצֹוִנית   .ּבִ

ינו ַהָקדֹוׁש ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ( ַּרּבֵ ּ
ָנה כ' ֶּפֶרק ד, נֹוֵצר ֶחֶסד, ִּמקֹוַמְרָנה   )'ִמׁשְ

ִל   )ט עורֹו ּבְ ַע ׁשִ ָּראוי ִלְקֹבּ ּמוד ַהֹזַהר ּ ּ ּ
ָנה  ל ׁשָ ִליֵמם ּכָ ׁשְ ּיַ ֹאֶפן ׁשֶ ְּוַהִתקוִנים ּבְ ּ ּ  

ִיְרֶאה ְלַסֵים ֹזַהר  ֶדֶרך זֹו ׁשֶ ְּוִיְתַנֵהג ּבְ ּ ְ

ָנה ָכל ׁשָ ן ְוזַֹהר ָחָדׁש ְוַהִתקוִנים ּבְ ָּיׁשָ ּ ְַאך . ּ

ל ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש  יֹות ׁשֶ ִּאם ִיְלמֹד ֵסֶדר ַהַפְרׁשִ ּּ ּ
ּלֹא ַיְסִפיק ִלְפָעִמים , ּבועֹותַּעל ֵסֶדר ַהׁשָ

ה ַאַחת ָפָרׁשָ בועֹות ּבְ ה ׁשָ לֹׁשָ ַנִים וׁשְ ּׁשְ ּ ,
ָפָרׁשֹות ְגדֹולֹות ְּדַהְינו ּבְ ּ ע ָלֵכן . ּ ִיְקַבּ ָּראוי ׁשֶ ּ

עור ַהִלּמוד ִמֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְוִתקוִנים ג ּׁשִ ּ ּּ ּ ּ ּ '
ָכל יֹום ִפין ּבְ ל ַהֹז, ּּדַ ִלים ּכָ יוַכל ְלַהׁשְ ּׁשֶ ּ ַהר ּ

ָנה ָכל ׁשָ ן ְוָחָדׁש ְוִתקוִנים ּבְ ָּיׁשָ ְוַאַחר , ּ
ִּלמוד ג ָאר ִסְפֵרי ' ּ ׁשְ ע ִלמודֹו ּבִ ַּדִפין ִיְקַבּ ּ ּ ּ

ִלים ִלים ַעל , ַהְמֻקּבָ ְוִיְלמֹד ִסְפֵרי ַהְמֻקּבָ
ִלים  ְיַסֵים ָכל ִסְפֵרי ַהְמֻקּבָ ָיכֹול ַעד ׁשֶ ֵּסֶדר ׁשֶ ּ ּ ּ

ְמָצִאים ְוכו ַּאך ַהזֹ', ַּהּנִ ַּהר ַהָקדֹוׁש ְ
ְזַכר  ָנה ַכּנִ ָכל ׁשָ ְּוַהִתקוִנים ִיָזֵהר ְלַסְיָמם ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ְּוָכֶזה ִיְתַנֵהג ָכל ְיֵמי ַחָייו, ְלֵעיל ּ.  

י, ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה( ׁשִ ַער ַהׁשִ ּׁשַ יצֹוץ, ּ ַער ַהּנִ   )ׁשַ
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ָמה ְוָדָבר   )י ל ַלְנׁשָ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁש ְמֻסּגָ ּ
ֶוה ְלָכל    ֶנֶפׁשַּהׁשָ

ְּוַגם ָצִריך ָכל ָאָדם  ְּלַהְרִגיל ֶאת ְ
ָכל יֹום ֵסֶפר זַֹהר ַהָקדֹוׁש  ַּעְצמֹו לֹוַמר ּבְ

ּקֶֹדם ַהְתִפָלה ּ וִמן ֱאלול ַעד ַאַחר ָיִמים ,ּ ּ
ּטֹוִבים ִלְגמֹר ֵסֶפר ִתקוִנים ַהָקדֹוׁש ּּ ְוַאל  .ּ

ּ ֵהן ֲאִני ֵעץ ָיֵבׁש וִמי ָאֹנִכי ,ּיֹאַמר ַהָסִריס
ָלהָלֶג ִסְפֵרי ַקּבָ ת ֶאל ַהקֶֹדׁש ְפִניָמה ּבְ ּׁשֶ ִּכי . ּ

ם  ְּכָבר ִהְסִכימו ָכל ַהַצִדיִקים וְבֹראׁשָ ּּ ּ ּ ּ ּ
ַּהַצִדיק ַהְמֻפְרָסם ַהָמנֹוַח מֹוֵרנו ָהַרב ְצִבי  ּ ּ ּ
ִסְפרֹו סור  ִּזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִמִזיִדיְטׁשֹוב ּבְ ּ

ַכָמה ְרָאיֹות מֹוִכיחֹות ִכי  ֵּמַרע ּבְ ֶּזהו ֵמֲעַצת ּ
ָיֵמינו ֶקר ּבְ ַּהֵיֶצר ְוׁשֶ ֵאינֹו ֵמִבין ַהֹכל,ּ , ּ ְוַאף ׁשֶ

ְּלׁשֹון ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְמֻסָגל ִּמָכל ָמקֹום  ּ ּ
ֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש  ָבר ַהׁשָ ָמה ְוהוא ּדָ ׁשָ ַּלּנְ ּ

ם הוא ָרֵאל ָקָטן ְוָגדֹול ׁשָ ל ֶאָחד , ִּיׂשְ ּכָ
ָמ   .תֹוְלִפי ֲהָבָנתֹו ְוׁשֶֹרׁש ִנׁשְ

רֹות( י ְצִבי ִהיְרׁש ָהאָראִוויץ ,ַהְנָהגֹות ְיׁשָ  ַרּבִ
ם עִוויץ אֹות ַהׁשֶ אְקׁשֶ   )ִמּבָ

ְלֹמד ַהִתקוִנים  )יא ּיִ ֵרי ָאָדם ׁשֶ ַּאׁשְ ּ ּ
ל אֹותֹו  ל ִתקון ׁשֶ ִמים ּכָ ֵאלו ַהּיָ ּּבְ ּּ ּּ
יֹומֹו ְולֹא ַיֲעֹבר   ַּהּיֹום ְדַבר יֹום ּבְ

ִיְלֹמד ַהִת ֵרי ָאָדם ׁשֶ ְּוַאׁשְ ּקוִנים ּ ּ
ל אֹותֹו ַהיֹום  ל ִתקון ׁשֶ ֵאלו ַהָיִמים ּכָ ּּבְ ּּ ּ ּּ ּ

יֹומֹו ְולֹא ַיֲעבֹר ַבר יֹום ּבְ ִּכי ְלָכל ָדָבר  ,ּדְ ּ
לֹא ִיְקֹדם . ֵּיׁש ׁשֶֹרׁש ְוַטַעם ְוַכָוָנה ָּלֵכן טֹוב ׁשֶ ּ

ל ֲעֶטֶרת , ְולֹא ְיַאֵחר ְּוֵכן ָהָיה ִמְנָהגֹו ַהטֹוב ׁשֶ
נו מֹוֵרנו ָּראׁשֵ ּ ָהַרב ַהֻמְפָלא ָקדֹוׁש ַמר ּ

ּס ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן "ּו ַהַפְרֵד"שארונ ּ
ָהָיה לֹו ֹעל ַהִצּבור ָהָיה פֹוֶנה  ְזַמן ׁשֶ ַּוֲאִפלו ּבַ ּ ּּ ּ ּ

ִּמָכל ָהִעְנָיִנים ְוִלֵמד חֹוַבת ַהיֹום ּ ַּגם טֹוב , ּ
ָכל  ת ַדִפים ּבְ ִיְלמֹד ֲחֵמׁשֶ ְּלַבַעל ְתׁשוָבה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ם י ֵסֶפר ׁשֵ ָכַתב ּבַ ֹּום ֵמַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְכמֹו ׁשֶ ּ ּ ּ ּ

  .'אֹות ב' ַמֲעָרָכה ב' ַּהְגדֹוִלים ֵחֶלק ב

ינו ַחִיים ָפאָלאִג( ַּרּבֵ  )מֹוֵעד ְלָכל ַחי, י'ּ

ּיֹאַמר  )יב ִּתקון ְלַבַעל ְתׁשוָבה ׁשֶ ּּ ּּ
ָכל יֹום ה ַדִפין ֹזַהר אֹו ִתקוִנים ּבְ ֲּחִמׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ  

ּי ִתקון ְלַבַעל "ָרן ָהֲאִרָנַתן ָמְוֵכן  ּּ
ִפין זַֹהר אֹו  ה ּדַ ֹיאַמר ֲחִמׁשָ ְּתׁשוָבה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ָכל יֹום ִּתקוִנים ּבְ י  ,ּּ ְוֵכן ָנַהג מֹוִרי ְוַרּבִ
ַלְיָלה ַע ִלמודֹו ּבַ ִּלְקבֹּ ּ ֹזַהר, ּ ָניֹות אֹו ּבַ ִמׁשְ ּּבַ ּ ,

ֵניֶהם ְכֶאָחד טֹוִבים   .ּאֹו ׁשְ
ע ְלַהִח( ֶאְצּבַ   )'א אֹות מ"יָדמֹוֶרה ּבְ

ִּלְלֹמד ֹזַהר ְוִתקוִנים אֹו ֹזַהר ָחָדׁש  )יג ּ
ֹּקֶדם ַהְתִפָלה ּ  

ִדּבור ָכל ַמה  ּקֶֹדם ַהְתִפָלה ְלַמֵעט ּבְ ּ ּ ּ
ר זַֹהר ַהָקדֹוׁש , ְּדֶאְפׁשָ ְּוִלְלמֹד ֵאיֶזה ִעְנָין ּבַ ּ

ִתקוִנים ּאֹו ּבַ ּ זַֹהר ָחָדׁש ּ   .אֹו ּבְ
ֵּסֶדר ַהיֹום ְוַאְזָהרֹות ַהקֹ( ית ַאֲהרֹןּ ֵסֶפר ּבֵ   )ֶּדׁש ּבַ

ָכל יֹום ְוכו ַּאַחר ַהְתִפָלה ּבְ ּ יֹאַמר ' ּ
ַּמֲאָמר ִמזַֹהר ַהָקדֹוׁש אֹו ִמִתקוִנים ּּ ּ ּ.  

י ( ָכַתב ָהַרב ַהָקדֹוׁש ָהַרב ַרּבִ ֵּסֶדר ַהיֹום ְוַאְזָהרֹות ׁשֶ ּ ּ
ית ַאֲהרֹן, ַּאֲהֹרן ִמַקְרִלין   )ֵסֶפר ּבֵ

ִּאם ָכל ָכ, ַאַחי ְוֵרַעי ַמִיםּ ּך ְגדֹוָלה ַלׁשָ ּ ְ 
יאֹו וַמֲעָלתֹו ְוַכָמה ַתִקיף ֵחיָלא ְדַהאי  ּׂשִ ּ ּ ּ ּ
ל ִלמוד ֵסֶפר ַהֹזַהר  ִּאיָלָנא ַרְבְרֵבי ׁשֶ ּ ּ

ֵלַח ְרצוִצים , ַּהָקדֹוׁש ֶאֶרץ ִגְזעֹו ְלׁשַ ְּוׁשֶֹרׁש ּבְ ּ ּ
י ִמן ַהָגלות ַהַמר ָּחְפׁשִ ּ ְָהֵאיך לֹא ִיְתַלֵהב , ּ

ִלּמוִדים ֵלב ָהָאָדם ְלָה ֹמַע ּבְ ִּאיר ֹאֶזן ִלׁשְ
ֹזַהר  ָכל יֹום ּבַ עור ָקבוַע ּבְ ִּלְקּבַֹע ׁשִ ּ ּ

ַּהָקדֹוׁש וַבִתקוִנים ּ ּּ ָאר ִסְפֵרי  ּ ּוׁשְ
ִלים כו   .'ַּהְמֻקּבָ

י, ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה ( ׁשִ ֲעֵרי ַהׁשִ ּׁשַ יצֹוץ, ּ ַער ַהּנִ   )ׁשַ



ַער ַהִתקוִנים ֶהָחָדׁש ּׁשַ ּ ּ  

 

כו

ִּתקון ְלַבַעל ְתׁשוָבה לֹוַמר ַה )יד ּּ ם ּּ ׁשֶ
ָכל יֹום ַּדִפין ֹזַהר אֹו ִתקוִנים ּבְ ּ ּ ּ ּ ,

ָמה ְמַטֵהר ַהּגוף ְוַהְנׁשָ ּׁשֶ ּּ.  

ַע ַעְצמֹו ִלְלמֹד ָחֵמׁש  ָּראוי ִלְקבֹּ
ָכל יֹום ִפים זַֹהר ּבְ ְּוהוא תֹוֶעֶלת ְגדֹוָלה , ּּדַ ּ ּ

ֶפׁש ְלָהִאיָרה וְלַזְכָכה  ְּוִתקון ָגדֹול ַלּנֶ ּּ ּ ּּ ּ
ּוְלַתְקָנה ּ ּוְלַכל, ּ ִּמדֹות ָרעֹות , ֹות קֹוִציםּ

ם, ְוַתֲאוֹות ָרעֹות נַֹעם ַהׁשֵ ִּלְזכֹות ּבְ ְּוהוא , ּ
ֶפׁש ל ַהּנֶ ִעים ׁשֶ ַּמְרֵפא ְוִתקון ַלֲחָטִאים וְפׁשָ ּ ּ ּ .

ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִתקון "ְוֵכן ָנַתן ָמָרן ָהֲאִר ּּ
ִפים ֹזַהר  ֹיאַמר ָחֵמׁש ּדַ ְּלַבַעל ְתׁשוָבה ׁשֶ ּ ּ ּ

ָכל יֹוםּאֹו ִת ּקוִנים ּבְ י , ּ ְוֵכן ָנַהג מֹוִרי ְוַרּבִ
י ְצִבי ּדֹוִדי ַהָקדֹוׁש מֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ּ ּ.  

י ִיְצָחק ַאְיִזיק ( ְּנִתיב ִמְצוֹוֶתיך ְלמֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ָ
ִביל ַהתֹוָרה אֹות א, ִמָקאַמאְרָנא   )א"ִסיָמן ל' ּׁשְ

ָמה ַדִפים ִתק )טו ָכל יֹום ּכַ ּלֹוַמר ּבְ ּ ּ ּוֵני ּּ
ֹּזַהר ְוִיְמְתקו ַהִדיִנים ּ ּ.  

ר  ָכל יֹום ִאם ֶאְפׁשָ ְוִתְרֶאה לֹוַמר ּבְ
ִפים  ה ּדַ ּמָ ּקֶֹדם ַהְתִפָלה יֹוֵתר טֹוב ּכַ ּ ּ

ִּתקוֵני זַֹהר ֶעְזַרת ,ּּ יִנים ּבְ ּ ְוִיְמְתקו ַהּדִ ּ
ם   .ַּהׁשֵ

ם כ( ִּאְגרֹות ׁשֹוְמֵרי ֱאמוִנים ׁשָ   )ַז"ּ

ֱאֶמת ַעל ַחָט ָּלׁשוב ּבֶ  ...ּאת ְנעוִריםּ
אֹותֹו  י ְוִלְלמֹד ּבְ ׁשִ ִּלְהיֹות ֵנעֹור ָכל ֵליל ׁשִ ּ

ּ ִתקוִנים.....ַלְיָלה ּ ּ .  
י ָמְרְדַכי -ַּהְנָהגֹות ַצִדיִקים ( ּ ַהְדָרכֹות ֵמַרּבִ

יל עְרָנאּבִ   )ִּמְטׁשֶ

ל  )טז לוִלים ּכָ ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ
עֹוָלם ּבָ   ַהָחְכמֹות ׁשֶ

ַבח ִּהְפִליג ְמאֹד ַכ ׁשֶ ָּמה ְפָעִמים ּבְ ּ
ת ַהִתקוֵני זַֹהר ַּגְדלות ְקֻדׁשַ ּּ ּּ  ָרִגיל הְוָהָי. ּ

לֹא  ָנה ֲאִפלו ׁשֶ ָכל ַהׁשָ יֹוֵתר ַגם ּבְ ַּלֲעסֹק ּבֹו ּבְ ּּ ּ ּ
יֵמי ֱאלול ֵסֶפר ַהִתקוִנים , ְוָאַמר. ּּבִ ּבְ ּׁשֶ ּּ

עֹוָלם ְוכו ּבָ ל ַהָחְכמֹות ׁשֶ לוִלים ּכָ ּּכְ ּ'.  

יחֹות ָהַר( ֶרְסֶלב ִסיָמן קכ"ׂשִ ינו ַנְחָמן ִמּבְ   )ח"ּן ַרּבֵ

ְַאך ֵאין ֶעְרּכֹו , ַּהֹזַהר ָקדֹוׁש ְונֹוָרא  )יז

ַהִתקוִנים ּּכְ ּ ּ  

ַּפַעם ַאַחת ָאַמר ְכַמְתִמיַה ּ ֵאֶצל , ּ
ִוין ּ ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים,ָּהעֹוָלם ַהכֹל ׁשָ ּ ּ ּ .

ְּוַהמוָבן ִמְדָבָריו ָהָיה ּ ֱאֶמת ֵיׁש ִח, ּ ּבֶ ּלוק ׁשֶ ּ
ין ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש וֵבין  ָּגדֹול ְוָעצום ּבֵ ּּ ּּ

ֵּסֶפר ַהִתקוִנים ּ ֶפר ַהֹזַהר , ּ ּסֵ ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ
ֵּאין לֹו ׁשום , ּהוא ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ְמאֹד

ל ֵסֶפר  ת ְוסֹודֹות ׁשֶ ֵּעֶרך ֶנֶגד ְקֻדׁשַ ְ

ַּהִתקוִנים ּּ.  

ינו ַנְחָמן ִמ"ַּחֵיי מֹוֲהַר( ֶרְסֶלבּן ַרּבֵ   )ט"שנ, ּבְ

             

      

ָלה ִסְפֵרי ַקּבָ ְוַאף ִאם ֵאינֹו , ִיְלֹמד ּבְ
ֶהם יֹאַמר ִדְבֵרי ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ֵּמִבין ּבָ ּ ּ ִּכי , ּ

ָמה ׁשָ   .ֵּהם ְמֻסָגִלים ְלַטֵהר ַהּנְ

ִּסדור ָהֲאִר( י " קֹול ַיֲעקֹב" ִלְבָרָכה י ִזְכרֹונֹו"ּ ְלַרּבִ
ֵסֶדר ַכָוַנת ַהִלמוד, ַּיֲעֹקב ָקאִפיל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּּבְ ּּ ּּ(  

לֹא ָרָאה אֹור ַהֹזַהר ְמתוִקים  )יח ִּמי ׁשֶ ּ ּ
ָמיו ְולֹא , ִּמְדַבׁש לֹא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמּיָ

הוא - ָּטַעם ַטַעם ַהתֹוָרה  ּ ְועֹוד ׁשֶ
ְּמַטֵהר ַהֶנֶפׁש וְמַז ָכה ּ ּ ֲאִפלו - ּּכְ ּ

ָפַתִים ְסֻגָלה  ָעְלָמא ִמן ַהׂשְ ֲּאִמיָרה ּבְ ּ
ְּוִתקון ַהֶנֶפׁש ְמֹאד  ּ ּ וִבְפָרט ֵסֶפר - ּ

ֵהם ִתקוֵני ַהֶנֶפׁש ַמָמׁש  ַּהִתקוִנים ׁשֶ ּ ּ ּּ ּּ ּ
ל ְפָגם וְסָיג ְוחֹוַלַאת ִּמּכָ ּ  

ַני ְוַאַחי  ַּתְרִגילו ַעְצְמֶכם ַּעל ֵכן ּבָ ּּ
ִדְב ֵּרי ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ִלְלמֹד ּבְ ּּ ּ

ִקיָדה ׁשְ לֹא ָרָאה אֹור ַהֹזַהר ,ּבִ ּ וִמי ׁשֶ ּ ּ
ְּמתוִקים ִמְדַבׁש ּלֹא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמָיָמיו , ּ

הוא ְמַטֵהר , ְּולֹא ָטַעם ַטַעם ַהתֹוָרה ְּועֹוד ׁשֶ
ֶפׁש וְמַזְכָכה ַּהּנֶ ּ ָעְלָמא ִמן , ּ ֲּאִפלו ֲאִמיָרה ּבְ ּ
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ָפַתִים ְסֻג ֶפׁש ְמֹאדַּהׂשְ ָּלה ְוִתקון ַהּנֶ ּ ּ ,
ֵהם ִתקוֵני  ּוִבְפָרט ֵסֶפר ַהִתקוִנים ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ

ל ְפָגם וְסָיג ְוחֹוַלַאת ׁש ִמּכָ ֶפׁש ַמּמָ ַּהּנֶ ּ.  
ַּהְקָדַמת ֵסֶפר ֲעֵצי ֵעֶדן ִמָקאַמאְרָנא ִזְכרֹונֹו ( ּ

  )ִלְבָרָכה

לֹא רֹוִצים ִלְלֹמד ֶאת  )יט ּאֹוי ְלֵאלו ׁשֶ ּּ
ֵהם ְמִביִאים ָלעֹוָלם ִּמְפ, ַּהֹזַהר ֵני ׁשֶ

  ִמְלָחמֹות ַוֲאסֹונֹות, ֹעִני

לֹא רֹוִצים ִלְלמֹד ֶאת  ּאֹוי ְלֵאלו ׁשֶ ּּ
ֵהם ְמִביִאים ָלעֹוָלם ֹעִני, ַּהזַֹהר , ִּמְפֵני ׁשֶ

  . ִמְלָחמֹות ַוֲאסֹונֹות
ִּתקוֵני ַהֹזַהר( ּ ּ ִּתקון , ּ ּ ּ30(  

ִּלמוד ַהִתקוֵני ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְמָק  )כ ּּ ּּ ֵרב ּ
ָיֵמינו ְמֵהָרה ּבְ ֻאָלה ּבִ ַּהּגְ ּ  

ִּלּמוד ַהִתקוֵני זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּּ ּ ּ ...
ָמה וְסֻגָלתֹו ְלָקֵרב  ׁשָ ְּמַטֵהר ַהגוף ְוַהּנְ ּ ּ ּ

ָיֵמינו ְמֵהָרה ּבְ ַּהְגֻאָלה ּבִ ּ ּ.  
י ַחִיים( ְקֵצה , ַּמֵטה ֶאְפַרִים, ְ ְצִבי ֶעְהְרְנֵרייךַּרּבִ

ַּהַמֶטה   )ְסִעיף ָקָטן כג, ּ

ה ְוָיִבין  יג ִיְזֶכּ ַרח ְולֹא ִהׂשִ ּטָ י ִמי ׁשֶ ּּכִ
ַגן ֵעֶדן ְוָלֵכן טֹוב ִלְגרֹס ֵסֶפר ַהֹזַהר  ּּבְ
ְּוִתקוִנים ְוַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְוַכיֹוֵצא ַגם  ּ ּ ּ

לֹא ָיִבין אֹוָתם   .ּׁשֶ
ְפֵתי ְרָננֹות ֶפֶרק כו(   )ַּמֲעָבר ַיּבֹק ַמֲאָמר ׂשִ

ַּעל ְיֵדי ִלמוד ֵסֶפר ַהזֹ  )כא ּ ַהר ּ
ְּוַהִתקוִנים ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר ּ י ְמַבֵער "ּ

ַנְפׁשֹו ּבְ ק , ַּהקֹוִצים ְוָהַרע ׁשֶ ה ְלַדּבֵ ְוִיְזֶכּ
אֹור ֶעְליֹון ה ְלָכל ִמדֹות , ַעְצמֹו ּבְ ְּוִיְזֶכּ

עֹוָלם ּבָ  טֹובֹות ׁשֶ

רות  יָחא ִהְתַגּבְ ּוְבֵעת ִעְקְבָתא ִדְמׁשִ ּּ ּ
ַהְנָהגֹות  ָּהַרע ְוָהַעזות ְוַהִמדֹות ָרעֹות ּבְ ּ ּ ּ

י ֵעֶרב ַרב ִנְתַגָלה ָהאֹור ַהָגנוז ִמן  ָּראׁשֵ ּ ּּ
ַמִי ּם ֵסֶפר ַהֹזַהר ְוַהִתקוִנים ְוַאֲחֵריֶהם ַּהׁשָ ּ ּ ּ

ּוְבֶזה ַהִלּמוד ְמַבֵער י "ִּכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר ּּ
ק  ה ְלַדּבֵ ַנְפׁשֹו ְוִיְזֶכּ ּבְ ַּהקֹוִצים ְוָהַרע ׁשֶ
ה ְלָכל ִמּדֹות  אֹור ֶעְליֹון ְוִיְזֶכּ ַעְצמֹו ּבְ

עֹוָלם ּבָ ּ ְוָלֶזה ִנְתַגָלה ָהאֹור ַהֶזהטֹובֹות ׁשֶ ּ ּ.  

ְזַמן ַהֶזה ,י"ָאַמר ָמָרן ָהֲאִר  )כב ּבַ ּ ׁשֶ ּ
ִּנְסָתרֹות ַנֲעׂשו ִנְגלֹות  ְמָחה ִלְפֵני ּ ְוׂשִ

ָרֵזי ַהתֹוָרה וְלַגלֹות  ַּהָמקֹום ִלְלֹמד ּבְ ּ ּ ּ
ָרֵאל ר ִיׂשְ   ָרִזין ְלָכל ּבַ

ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ִיְהֶיה  ְּוִעַקר ִלמוְדך ּבִ ּ ּּ ָ ּ ּ
ֵעת  ך ּבְ ַנְפׁשְ יג ֶהָאָרה ְוַחיות ֱאלִֹקית ּבְ ַתׂשִ ָׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ִּלמוְדך וְבָכל ַהיֹום ּ ָּ י "ָאַמר ָמָרן ָהֲאִר... ּ
ְזַמן ַהֶזה ִנְסָתרֹות ַנֲעׂשו ִנְגלֹות  ּבַ ּׁשֶ ּ ּ ּ

קֹום ִלְלמֹד ּבְ ְמָחה ִלְפֵני ַהּמָ ָרֵזי ְוׂשִ
ָרֵאל ר ִיׂשְ ַּהתֹוָרה וְלַגלֹות ָרִזין ְלָכל ּבַ ּ ּ.  

י ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיהוָדה ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמקֹוַמְרָנה( ַּרּבִ ּ ,
ָרָכה   :)ְּדָבִרים ָרח, ֵהיַכל ַהּבְ

ֵסֶפר ַהֹזַהר  )כג ַּעל ְיֵדי ִלמוד ּבְ ּ ּ
ל  ְּוַהִתקוִנים ְוִכְתֵבי ָמָרן ְמַבְטִלין ּכָ ּ ּ ּ

ֵזרֹות ָר ַפע ְואֹור ּגְ יִכים ׁשֶ ּעֹות וַמְמׁשִ
ְרֵאִלי  ׂשְ ּ ַחּיות ָאָדם - ַּחּיות ָאָדם ַהּיִ

ֵסֶפר ַהֹזַהר וְבִכְתֵבי  ְרֵאִלי ָתלוי ּבְ ׂשְ ַּהּיִ ּּ ּ
ְמָחה וְבֹנַעם  ה וְבׂשִ ְקֻדׁשָ ָּמָרן ִלְלֹמד ּבִ ּ ּ

  ּוְבִיְרָאה ְוַאֲהָבה

ּבֹוְרִחים  ה ׁשֹוִטים ׁשֶ ְוֵכן ֵיׁש ַהְרּבֵ
ל ָמָרן ָהֲאִרִּמִלְל ּי ְוֵסֶפר ַהֹזַהר "ֹמד ָרִזין ׁשֶ

ִעְקבֹות  ר ֵהם ַחֵיינו ְולו ַעִמי ׁשֹוֵמַע ִלי ּבְ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ
ר ָהַרע ְוַהִמינות גֹוֵבר  יָחא ֲאׁשֶ ְּמׁשִ ּ ָּהיו ּ

ל ְיֵמיֶהם ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהֹזַהר  ּׁשֹוְקִדין ּכָ
ִלין ְתֵבי ָמָרן ְוָהיו ְמַבּטְ ְּוַהִתקוִנים ּכִ ּ ל ּּ  ּכָ

ַפע ְואֹורְּגֵזרֹות ָרעֹות יִכים ׁשֶ ... ּ ְוָהיו ַמְמׁשִ
ֵסֶפר ַהֹזַהר  ְרֵאִלי ָתלוי ּבְ ַּחיות ָאָדם ַהִיׂשְ ּ ּ ּּ ּ

ְמָחה ּוְבִכְתֵבי ָמָרן ה וְבׂשִ ְקֻדׁשָ ּ ִלְלֹמד ּבִ ּ
ּוְבנַֹעם וְבִיְרָאה ְוַאֲהָבה ָכל ֶאָחד ְלִפי  ּ ּ

ָר תֹו ְוָכל ִיׂשְ ָגתֹו וְקֻדׁשָ ַּהׂשָ יםּּ   .ֵאל ְקדֹוׁשִ
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י ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמקֹוַמְרָנה( נֹוֵצר , ַּרּבִ
ָנה כ' ֶּפֶרק ד, ֶחֶסד   )'ִמׁשְ

ָעִרים ּגֶֹדל ַמֲעַלת   )כד ׁשְ ּנֹוַדע ּבַ
ך  ר ִהיא ְמַזּכֵ ְֲאִמיַרת ִתקוֵני ֹזַהר ֲאׁשֶ ּ ּ ּ

ה ַהַדַעת , ַּהֶנֶפׁש ים ְוִתְרּבֶ ִּויׁשֹוְטטו ַרּבִ ּ
עֹוָל ם ֶאת ּבָ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ּם ְוֶזה ְיָקֵרב ּבְ

יַאת ַהּגֹוֵאל   ּבִ

ָעִרים גֶֹדל ַמֲעַלת ֲאִמיַרת  ׁשְ ּנֹוַדע ּבַ ּ
ֶפׁש  ך ַהּנֶ ר ִהיא ְמַזּכֵ ְִתקוֵני זַֹהר ֲאׁשֶ ּ ּּ

יֵמי חֶֹדׁש ֱאלול ּוִבְפָרט ּבִ ּומוָבא , ּ ּ
ֲאִמיַרת  א ֶמֶלך ׁשֶ ּסֵ ַמת ּכִ ַהְקּדָ ְּבְ

ַּהִתקוִנים ְגֵריָד ּ ִלי ֲהָבָנה הוא ּּ ּא ֲאִפלו ּבְ ּ ּ
ֶפׁש ָגדֹול וְכֵעין ֶזה מוָבא  ִּתקון ַהּנֶ ּ ּ ּּ ּ

ם טֹוב ַעל ׁשֵ ִסְפֵרי ַתְלִמיֵדי ַהּבַ ... ּּבְ
עֹוָלם  ַעת ּבָ ה ַהּדַ ים ְוִתְרּבֶ ִּויׁשֹוְטטו ַרּבִ
יַאת  ם ֶאת ּבִ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ְּוֶזה ְיָקֵרב ּבְ

  .ַּהגֹוֵאל
ַּהְסָכַמת ַהָגאֹון ַהָק( ּ ה ַאְרֵיה "ַבֲאַגדֹוׁש ַהּ י מׁשֶ ד ַרּבִ

ְּפַרייְנד ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ְלֵסֶפר ִתקוֵני ַהֹזַהר ִעם  ּ ּ ּ ּ
י  ל ַרּבִ ֵּפרוׁש ָמתֹוק ִמְדַבׁש ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻקּבָ ּּ ּ ּ ּ

ָּדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ּ(  

ַפ  )כה ם ְלַמְעָלה ּבְ ַּיֲעׂשו ֹרׁשֶ ַמְלָיא ּ
  ל ַמְעָלהׁשֶ

ֲהַדְייהו ְלַחְזקֹו  ַּגם ֲאִני ִמְצָטֵרף ּבַ ּ ּ
ּוְלַאְמצֹו ְּוִיְהיו ְדָבָריו ַנַחת רוַח ְלַהָקדֹוׁש , ּ ּ ּּ

ַפ ם ְלַמְעָלה ּבְ רוך הוא ְוַיֲעׂשו רֹׁשֶ ּּבָ ּ ּ ל ְּ ַמְלָיא ׁשֶ
  .ַמְעָלה

מוֵאל ( י ׁשְ ַּהְסָכַמת ַהָגאֹון ַהַצִדיק פֹוֵסק ַהדֹור ַרּבִ ּ ּּ ּ ּ ּ
ִליָטַּהֵל ּא ְלֵסֶפר ִתקוֵני ַהֹזַהר ִעם "ִוי ָוואְזֶנער ׁשְ ּ ּ ּ

י  ל ַרּבִ ֵּפרוׁש ָמתֹוק ִמְדַבׁש ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻקּבָ ּּ ּ ּ ּ
ָּדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ּ(  

ִחּבור ָקדֹוׁש ֶזה יֹוִסיף  )כו ִלי ָסֵפק ׁשֶ ּּבְ
ִתקוֵני ֹזַהר ה לֹוְמִדים ּבְ ַּהְרּבֵ ִלי ּוְב, ּ

ן  ם ּכֵ ְרצֹוִני ּגַ א ּבִ ַמּיָ ְעָתא ִדׁשְ ִסּיַ ֶּנֶדר ּבְ ּ
ל ִתקוֵני ֹזַהר ִּלְלֹמד ּבֹו ֶאת ּכָ ּ ּוְבַוַדאי , ּ ּ

ן ַיֲעׂשו יִלי ּכֵ ֵני ּגִ ל ּבְ ְוִיְהֶיה ָלֶהם , ּּכָ
ה ְוַעל ְיֵדי ֶזה , ִּחּבור ֶזה ְלתֹוֶעֶלת ַרּבָ

ה ה ַהַדַעת ִדְקֻדׁשָ ִּתְתַרּבֶ ּ ּ ּ.  

ִלי ָסֵפ ִחּבור ָקדֹוׁש ֶזה ּבְ יֹוִסיף ּק ׁשֶ
ִתקוֵני זַֹהר ה לֹוְמִדים ּבְ ַּהְרּבֵ ּ וְבִלי ֶנֶדר ,ּ

ַמָיא  ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ ן ִלְלֹמד ּבֹו ּ ְרצֹוִני ַגם ּכֵ ּּבִ
ל ִתקוֵני זַֹהר ֶּאת ּכָ ֵני ִגיִלי , ּּ ל ּבְ אי ּכָ ּוְבַוּדַ ּ

ן ַיֲעׂשו ֶעֶלת ּ ְוִיְהֶיה ָלֶהם ִחּבור ֶזה ְלתֹו,ּּכֵ
ה ַעת , ַרּבָ ה ַהּדַ ְּוַעל ְיֵדי ֶזה ִתְתַרּבֶ

ה ְקֻדׁשָ נו ַמֲאַמר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ,ּּדִ ּ ִויֻקַים ּבָ ּ ּ ּ
ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא   ֲעִתיִדין ::)קכד' ֵחֶלק ג(ּבְ

ָרֵאל ְלִמ ְּטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדִאיהו יִיׂשְ ּ ּּ
יה ִמָגלוָתא  ֵּסֶפר ַהזַֹהר ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ ַרֲחֵמיּ   .ּבְ

ִליָט( ְרַמן ׁשְ י יֹוֵסף ִליּבֶ ַּהְסָכַמת ַהָגאֹון ַהַצִדיק ַרּבִ ּ ּ א "ּ
ּרֹאׁש ְמִתיְבָתא כֹוֵלל ׁשֹוְמֵרי ַהחֹומֹות ְּלֵסֶפר ִתקוֵני , ּ ּ ּ

ַּהֹזַהר ִעם ֵפרוׁש ָמתֹוק ִמְדַבׁש ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק  ּּ ּ ּ ּ ּ
י ָדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִד ל ַרּבִ ַּהְמֻקּבָ   )יק ִלְבָרָכהּ

ָכל ִמיֵני ַצַער ָחס  )כז ֵעָצה ִנְפָלָאה ּבְ
לֹום ִויִריָדה ְוַקְטנות ַהֹמִחין  ְּוׁשָ ּ

ְּוִטְמטום ַהֵלב ּלֹוַמר ֹזַהר ְוִתקוִנים... ּ ּ - 
ים ְפׁשוִטים ָזכו ַעל ְיֵדי ֶזה  ֲּאָנׁשִ ּּ ּ

בֹוִהים   ְלִעְנָיִנים ּגְ

ָכל ִמיֵני ַצַער ָחְוֶזה  ס ֵעָצה ִנְפָלָאה ּבְ
לֹום ִויִריָדה ְוַקְטנות ַהּמִֹחין  ְּוׁשָ

ְּוִטְמטום ַהֵלב  ְדָבִרים ַקִלים ְכמֹו ּ ִּלְלֹמד ּבִ ּ
ּלֹוַמר ֹזַהר ְוִתקוִנים ֵעין ַיֲעֹקב ִמְדָרׁש אֹו  ּ

ְּוַגם ִלְלמֹד ְגָמָרא ָפׁשוט ַגם ִכי לֹא מוָבן  ּּ ּ ּ ּ
ֶּאְצלֹו ְכלום  ְּוֶזה ֵעָצה ְגדֹוָלה ְוִנְפָלָאה ּ

ל ִמיֵני ְיִריָדה ְוַקְטנות ְלִהְת ַּעלֹות ִמּכָ ּ
ֵאין ִלְלֹמד  אֹוְמִרים ׁשֶ ְּולֹא ְכַדַעת ַהׁשֹוִטים ׁשֶ ּ
יֹות  ל ִעמֹו ְוָידוַע ַכָמה ַמֲעׂשִ ִלּבֹו ּבַ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ
ָזכו ַעל ְיֵדי ֶזה  ים ְפׁשוִטים ׁשֶ ֵּמֲאָנׁשִ ּּ ּ

  .ְּלִעְנָיִנים ְגבֹוִהים
ֲּאָמר ִלמוד ַהתֹוָרהֹּנַעם ַהְלָבבֹות ַמ( ּ ּ(  
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ֶפר ִתקוִנים  )כח ָּלֵכן ִנְקָרא ַהּסֵ ּ י , ּ ּכִ
ִיחוִדים ִתקון עֹוָלמֹות ְלָבֵרר  ר ּבְ ְּמַדּבֵ ּּ ּ

ָיִגים ְוַהְפֹסֶלת ן ַהטֹוב ִמן ַהּסְ ּוְלַלּבֵ ּ ּ  

ִּתקוֵני זַֹהר ּ ְקָרא ֵסֶפר : ּ ּנִ ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ
ֶזה ַה ָכאן ּבְ ר ּבְ י ְמַדּבֵ ַּהִתקוִנים ּכִ ֶפר ּּ ּסֵ

ִפירֹות ְוֵהם  ִּמִיחוִדים ְוִצּנֹורֹות ַהּסְ ּ
ָלׁשֹון ַהָקדֹוׁש ַהֶזה ִתקוִנים  ִּנְקָרִאים ּבַ ּּ ּּ ּ

ִתקון א ָאַמר ּבְ מֹו ׁשֶ ּּכְ ַּאְנְת הוא " :'ּ ּ
ר ִתקוִנין ְּדַאִפיַקת ֲעׂשַ ּּ ֹון הְוָקִריָנן ְל, ּ

ר ְסִפיָרן ִפירֹות ֵהם ָהָיה ,"ֲעׂשַ ה ַהּסְ  ְוִהּנֵ
ְ ְורֹב ִדְבֵרי ֶזה ַהֵסֶפר הֹוֵלך ַעל .'ֹּות ְוכוְנֻקּד ּ ּ

מֹות ְוִיחוִדים ְוֵהם ֶעֶצם  ֶּדֶרך ֵצרוֵפי ַהׁשֵ ּּ ְ ּ
ר  ּעֹוָלם ַהִתקון ִמַמה וֵבן ֶהָחָדׁש ֶעׂשֶ ּּ ּ ּ

ִּצנֹוֵרי ַהְסִפירֹות ם ּבְָדֲחַיְתַּהְסִפירֹות ִה
ַאְנִפין ְלַמ ְּלִאְסַתְכָלא ַאְנִפין ּבְ ּ ּ ִנים ּק ַהִדיֵּתּ

ר  י ְמַדּבֵ ֶפר ִתקוִנים ּכִ ָּלֵכן ִנְקָרא ֶזה ַהּסֵ ּּ
ן  ִיחוִדים ִתקון עֹוָלמֹות ְלָבֵרר וְלַלּבֵ ּּבְ ּ ּ ּּ

ָיִגים ְוַהְפֹסֶלת ּ ַעל ְיֵדי ִיחוֵדי ַּהּטֹוב ִמן ַהּסְ
ֵכִלים ִמֵכִלים ׁשֹוִנים ְלִפי  ים ּבְ מֹות ַהְקדֹוׁשִ ּׁשֵ ּ

ָעה ְוָהעֹוָלם ֲא ַּהְזַמן ְוַהׁשָ ר ּבֹו ּ ר הוא ְמַדּבֵ ּׁשֶ
ֹרב  ֵאין ֵכן ֵסֶפר ַהזַֹהר ׁשֶ ַּהָקדֹוׁש ַהֶזה ַמה ׁשֶ ּּ ּ ּ
ֶדֶרך  ְְדָבָריו סֹוֵבב ַעל ַעְצמות ַהִמדֹות ּבְ ּ ּּ ּ
ר ִמן  ַּחִיים ְותֹוֵכחֹות מוָסר ְוֵאינֹו ְמַדּבֵ ּ
ְמקֹומֹות מוָעִטים וְבִסְפֵרי  ִּיחוִדים זוַלת ּבִ ּ ּ ּ

  .אָרְדִא
ַעל ָהֲעֶט( לֹוּבַ ֵריׁש ֵסֶפר ַהִתקוִנים ׁשֶ ֶּרת ְצִבי ּבְ ּ ּ ּ(  

ר ֲחָטָאיו  ר ָחַנן לֹו ֱאלִֹקים עֹׁשֶ ֲאׁשֶ
ְצָדָקה ְיָפֵרק  ְצָדָקה ּבִ ָיִמים ֵאלו ּבִ ה ּבְ ְּוַיְרּבֶ ּ

ְּוִלּמוד זַֹהר ְוִתקוִנים וְתִהִלים ּ ּ ּּ .  
ע ִסיָמן ח( ֶאְצּבַ   )אֹות רַֹמח' מֹוֶרה ּבְ

ַלְיָלה ִיְלֹמד ֹז  )כט ְזכותֹו ּּבַ י ּבִ ַּהר ּכִ
לות ָרֵאל ֵמַהּגָ ֵּיְצאו ִיׂשְ ּ  

ּ ְמֻסֶגֶלת ,ִאם ָזָכה ְלָחְכַמת ֱאֶמת
ִעִתים ַהָללו ַּהַהְצָלָחה ּבָ י ָאז ֶנֱאַמר ,ּּ  ּכִ

ה ְמַגָלה ,סֹוד ֲהָוָיה ִליֵרָאיו ּ ְוֵאין ָהִאׁשָ ּ
ִּסְתָרה ֶאָלא ְלַבֲעָלה ּ וַבַלְיָלה ִיְלֹמד ֹזַהר .ּּ ּ

מֹו ַאׁשְ ָרֵאל ּבְ ְזכותֹו ֵיְצאו ִיׂשְ ּרֹות ִכי ּבִ ּ ּ
ל ְלַלְיָלה  ֵּמַהָגלות ְוַהָגלות ִנְמׁשָ ּּ לֹא ּ ּוִמי ׁשֶ ּ

י  זַֹהר ַאף ַעל ִפי ֵכן ִיְקָרא ּכִ ָּזָכה ְלָהִבין ּבַ ּ
ָמה וְלָהִאיָרה  ׁשָ ך ַהּנְ ַּהָלׁשֹון ְמֻסָגל ְלַזּכֵ ּ ְ ּ ּ

ּ וְבֵסֶפר ַהִתקוִנים ַעל ַהי.זַֹהר ִנְפָלא ּ ּ ֹוֵתר ּּ
לֹוֵמד ֹזַהר ְיַעֵין ְלָחְכַמת ֱאֶמת  ּטֹוב וְכׁשֶ ּ ּ
ְפֵני  ל אֹות ִחּדוׁש ּבִ י ּכָ ָכל ִמָלה וִמָלה ּכִ ּּבְ ּּ ּ

ְרִאים ְפׁשוִטים ֵאיָנם ַעְצמֹו ּ ְוַהְדָבִרים ַהּנִ ּ ּ
  .ַרק סֹוד

קֹוֶבער ֵסֶדר ִלמוד ַדף יז( ַתי ָראׁשְ ּבְ י ׁשַ ִּסדור ַרּבִ ּּ ּּ(  

ּיִ  )ל ָפִרים ׁשֶ ֶהם ָהָאָדם ַהּסְ ק ּבָ ְדּבַ
ּבִ ֶהם ֵהם ִחּבוֵרי ָהַרׁשְ יַח ּבָ ּבִ י "ְּלַהׁשְ

מֹו ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים  לֹום ּכְ ָּעָליו ַהׁשָ ּ ּ ּ ּ
א יִרים ְוַסּבָ יר ַהׁשִ   ְּוַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְוׁשִ

ֶהם ָאְמָנם  ק ּבָ ִיְדּבַ ָפִרים ׁשֶ ַּהּסְ
ֶהם ֵהם ִחּבוֵרי  יַח ּבָ ּבִ ָּהָאָדם ְלַהׁשְ

ּבִָה מֹו ַהֹזַהר "ַרׁשְ לֹום ּכְ ּי ָעָליו ַהׁשָ ּ
יר  ְּוַהִתקוִנים ְוַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְוׁשִ ּּ

א ְוכו יִרים ְוַסּבָ ַּהׁשִ ה ֶאל ַהְמַעֵין ' ּ ְּוִהּנֵ
ֵני ְדָרִכים ָהֶאָחד  ְסָפִרים ֵאֶלה ָצִריך ׁשְ ּּבִ ְ ּ

ה וְלַצֵין לֹו ִציוִנ ן ְלׁשֹונֹו ְפָעִמים ַהְרּבֵ ּנֵ ְּלׁשַ ּּ ּ ים ּ
ִקיאות ְוַאל ַיֲעִמיק ִראׁשֹוָנה  ִיְזֹכר ַהּבְ ְּכֵדי ׁשֶ ּ ּּ

ה ָמ'  ְוַהב,ַהְרּבֵ ִעיון ַרב ִיְלֹמד ּבִ ִני ּבְ ּקֹום ׁשֵ ּ
ְּכִפי כֹחֹו ֵתי ֲהָלכֹות .ּ ּ ִנְמָצא ֶאל ַהְמַעֵין ׁשְ ּ

ְבִקיאות ְזָכִרים '  ָהא,ּּבִ עֹות ַהּנִ ׁשָ ִעיון ּבַ ּּבְ ּ ּ ּ
ֶפֶרק א ְבִק'  ַהב,'ּבְ ּיאות ְכִפי כֹחֹוּבִ ּ ּ ְפָעִמים ,ּ

ֶזה ה ּבְ ֶזה,ַיְרּבֶ ּ ַהֹכל ְלִפי ,ּ ְפָעִמים ְיַמֵעט ּבְ
ֶכל ֵקט ַהׂשֵ ָעה ְוַהׁשְ ַּהֹצֶרך ַהׁשָ ּ ְ ִריָאה ,ּ ּ וְבֶזה ּבְ

ּ ִכי הוא ֵיֵלך ָלֶבַטח ַדְרכֹו,לֹו ּּ ְ יג ַהֶדֶרך ,ּ ְ ְוַיׂשִ ּ ּ
ָרה ֵאינֹו ּ ְוַאף ִאם ִיְרֶאה ֶאל ַהְמַעֵין ׁשֶ,ַהְיׁשָ

ּ ִעם ָכל ֶזה לֹא ַיְפִסיק ִגְרָס,ֵמִבין  םָתּ
ִּמפוֵמיה ּ ַעל ְמַלאְכתֹו ְלַהְמִציאֹו ,ּ ּ ִכי ֶנֱאָמן ּבַ ּ

ִּנְסַתר ַהַחָמה ר ַיְרִגיל ִאיׁש ֶאת  ,ּ ֲאׁשֶ י ּכַ ּּכִ
ה ַלעֹוֵסק  רוך הוא ְמַזּכֶ ן ַהָקדֹוׁש ּבָ נֹו ּכֵ ּּבְ ְּ ּ

ָחְכָמה זֹו ְמַעט ְמַעט ְוָדָבר ֶז יִתיו ּבְ ה ִנּסִ



ַער ַהִתקוִנים ֶהָחָדׁש ּׁשַ ּ ּ  

 

ל

ֶהְעַתְקנו  ְּוֵיׁש ְרָאָיה ֶאל ָהֵעָצה ַהזֹו ִמַמה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ים ַדף פה(ֵּמַהזַֹהר  ת ְקדֹוׁשִ ָּפָרׁשַ ֵחֶלק א)ּ   .' ּבְ

  )'ֶּפֶרק ג' אֹור ֶנֱעָרב ֵחֶלק ג(

ֵסֶפר ַהִתקוִנין   )לא ַּיֲעֹסק ּבְ ּ ּ
ּבִ י ָהעֹוָלם "ְלָהַרׁשְ י ִזְכרֹונֹו ְלַחּיֵ

א ֹּזַהר ַעְצמֹו ַיֲעֹסק ּבֹו ְוֵסֶפר ַה... ַהּבָ
ָחְדׁשֹו תֹו ְוחֶֹדׁש ּבְ ּבָ ׁשַ ת ּבְ ּבָ   ִּמֵדי ׁשַ

ּבִ ֵסֶפר ַהִתקוִנין ְלָהַרׁשְ ַּיֲעֹסק ּבְ י "ּּ
ת  הוא ִפּנַ א ׁשֶ ִּזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ ּ
ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוֵסֶפר ַהֹזַהר  ְּלָהִבין ַעל ָידֹו ּבְ ּ

י תֹו ַעְצמֹו ַיֲעֹסק ּבֹו ִמּדֵ ּבָ ׁשַ ת ּבְ ּבָ  ׁשַ
ָחְדׁשֹו  ִהיא ָאָדם ְוחֶֹדׁש ּבְ ְּוַהֹכל ְלִפי ַמה ׁשֶ ּ

ִכיל  ִהַצְעִתי ַהְדָבִרים ְלָפָניו ְוַהַמׂשְ ֵּאֶלה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ
  .ָיִבין ְוִיְבַחר

ם, ֵּסֶדר ַהיֹום( מֹוֲעֵדי ַהׁשֵ ֵּסֶדר ַהִלמוִדים ּבְ ּ ּ ּ(  

ִתקוֵני   )לב ָּוָיֵאר ֶאת ַהַלְיָלה ּבְ ּ ּ
ַמִים ַלטַֹהרַּהֹזַהר  ֶעֶצם ַהׁשָ ּּכְ ּ  

ִכי  חור ַכֲאָרִזים ִנְכָנס ּבְ ְּוִעם ֱהיֹותֹו ּבָ ּ
יב ָאחֹור ְיִמינֹו  ּטֹוב ֶאל ָתא ָהָרִזים ְולֹא ֵהׁשִ

ִּמְפֵני חֶֹסר ְזַמּנֹו ִכי ָאַמר  קֹום ּ ֶבת ַהּמָ ַמְחׁשֶ
ת  ֶבת ַהְזַמן וְבֵעת ְפֻקּדַ ָּקְדָמה ְלַמְחׁשֶ ּ ּ

מֹורֹות ִקּדְ ׁשְ מֹורֹות ַהּמִ ּמו ֵעיָניו ַאׁשְ
ְּוִהְתִקין ְמאֹורֹות ָוָיֵאר ֶאת ַהַלְיָלה 

ַמִים ַלּטַֹהר ֶעֶצם ַהׁשָ ִתקוֵני ַהֹזַהר ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ.  
ַהְקָדָמה( ֵאלֹות וְתׁשובֹות ְדִביר יֹוֵסף ּבַ ּׁשְ ּ ּ ִּמַתְלִמידֹו , ּ

ַעל ַיד ַמְלָאִכי   )ּבַ

ִּלמוד ַהִתקוִנים ְמַתֵקן עֹוַלם  )לג ּּ ּּ ּ
הָהֲע ּיָ   ׂשִ

ִתקוִנים ַמְבִריַח ַהְקִלפֹות  ַּהלֹוֵמד ּבַ ּ ּּ ּ ּ
ָיה ּוְמַתֵקן עֹוַלם ָהֲעׂשִ ּ ּ .  

זַֹהר ַהָקדֹוׁש  ַּעל ֵכן ָראוי ִלְלֹמד ּבַ ּ ּ ּ
ּוְבֵסֶפר ִתקוִנים ּּ ר ֵהם ְמֵלִאים ִזיו , ּ ֲאׁשֶ

ִסְתֵרי תֹוָרה ּוְמִפיִקים ֹנַגה ּבְ ּ ַּגם ְדָלא ָיַדע , ּ ּ

ְסָתר ּבֹוֵרא ְוַע. ַּמה ָקָאַמר ּל ְיֵדי ִלּמוד ַהּנִ ּ
ים ַמִים ֲחָדׁשִ ט , ׁשָ ְּוַעל ְיֵדי ִלּמוד ַהְפׁשָ ּ

ֱאַמר ִכי , ּבֹוֵרא ֲאָרצֹות ֲחָדׁשֹות ּנֶ ְּכמֹו ׁשֶ ּ
ים ְוכו ַמִים ַהֳחָדׁשִ ר ַהׁשָ ַּכֲאׁשֶ ּוָבֶזה ָרְמזו . 'ּ ּ

ַמִים  ֶזֶרַּרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְוׁשָ ת "ּּבַ
ִּתֵכ ֲעָיא ְמֵהיְמָנא 'ַרַהר 'זֹנֹוָטִריקֹון , ןּ
ּקוִנים'ִּת ּ.  
ְּוַעֵין  - ֵּסֶפר ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְלַחִיים חֹוִרי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה(

ְפִנים ַהֵסֶפר ַהְקָדָמתֹו , ּעֹוד ּבִ ן ִאיׁש ַחי ּבְ ִּמֵסֶפר ּבֶ ּ
ָנָיהו   )ְּלִסְפרֹו ּבְ

ֹזַהר  )לד ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ דֹוֵרנו ִמי ׁשֶ  ּּבְ
ְּוִתקוִנים ְוִכְתֵבי ָהֲאִר ל ֵעֶסק "ּ י ּכָ

ָפה ְוַלחוץ ּתֹוָרתֹו הוא ִמן ַהׂשָ ּּ ּ  

דֹור ַהֶזה ָהַאֲחרֹון. א ּּבַ ֵאינֹו , ּ ִמי ׁשֶ
ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ְוִכְתֵבי ָמָרן  ּעֹוֵסק ּבְ ּ ּ

ֶפׁשי "ָהֲאִר ֵהם ַחִיים ַמָמׁש ַלּנֶ ּׁשֶ לוָלה , ּ ּּבְ
ָנ ִמְקָרא וְבִמׁשְ ּה וְבַתְלמוד ופֹוְסִקיםּּבְ ּ ֵיַדע , ּ

עֹוֵסק הוא  ל תֹוָרתֹו ׁשֶ ּכָ ֶּנֱאָמָנה ׁשֶ ּ
ָפה ְוַלחוץ ִּמׂשָ ְוֵאין לֹו ֵעֶסק , ְּכדֹוֵאג, ּ

ֶפׁש ַחִיים ְוֶהָאָרה ַלּנֶ לֹו ָטעות , ּּבַ ְּוהוא ּכֻ ּּ
אות תֹוָרה ֶאָלא ִלְהיֹות , ְּוַרּמָ ְּוֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ ּ

ם י ׁשֵ ּיֹות ַרב ְוֹראׁש ְגדֹול ַהדֹור ִלְה, ֵמַאְנׁשֵ ּ
ִריֹות ָתֵרר ַעל ַהּבְ ּוְלִהׂשְ ּ ְּוֵאין לֹו ַחִיים ְולֹא , ּ

ַחִיים   ...ֵּחֶלק ּבַ

ר . ב ּוַבּדֹור ַהֶזה ָהַאֲחרֹון ִאי ֶאְפׁשָ ּ
ִכיְנָתא ֶעְליֹוָנה ֶאָלא ַעל ְיֵדי  יך ׁשְ ְּלַהְמׁשִ ּ ְ

ַּהזַֹהר ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ּ 
רוַח ַהקֶֹדׁש ֶאְמרו ּבְ ּנֶ ְלַבד ׁשֶ ּּבִ ּ ּוַבדֹור ַהֶזה , ּ ּ ּ

ִלי  ִּמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִיים אֹוֵהב ָיִמים ִמּבְ
ה ִלְראֹות טֹוב עֹוָלם  ְלִתי ְקֻדׁשָ ְּלַבלֹות יֹום ּבִ ּ ּ

עֹוָלם ַהֶזה א ּבָ ֵסֶפר ַהֹזַהר  ,ַּהּבָ ק ּבְ ִּיְדּבַ
ּוְבִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחִיים ִויַט ְלַבד ּ אל ּבִ

רוַח ַהקֶֹדׁש ֶאְמרו ּבְ ּנֶ ּׁשֶ ּ ּ.  
ת ֵעֶקב ז( ָרָכה ָפָרׁשַ   )ט"י', ֵּהיַכל ַהּבְ
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לא

ֵעת ִלּמוד ַהּסֹודֹות, ּוֶבֱאֶמת ּוִבְפָרט , ּּבְ
ֶפׁש ֵּסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ֵמִאיר ַהּנֶ ּּ ּ.  

ְּנִתיב ַהִיחוד, ְָנִתיב ִמְצוֹוֶתיך ָקאַמאְרָנא( ִביל א, ּ ' ׁשְ
  )'באֹות 

  

ָמה ַאף   )לה ל ַלְנׁשָ ְּלׁשֹון ַהֹזַהר ְמֻסּגָ ּ
  ְּדָלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר

ְּכָבר נֹוַדע גֶֹדל ְיַקר ִתְפֶאֶרת ְוֹגֶדל  ּ ּ
ְּתִהלֹות  ֵּסֶפר ַהָיָקר ְוַהָקדֹוׁש ִתקוֵני ֹזַהר ּ ּּ ּ ּ

ן יֹוַחאי  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ר ַהַתּנָ ִחּבֵ ּׁשֶ
ֵרי ָאָדם ׁשֹוֵמַע לֹו  ,הֵּזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכ ַאׁשְ

ְלתֹוָתיו יֹום יֹום קֹד ַעל ּדַ ר  ,ִלׁשְ ֲאׁשֶ
ֲּחָכִמים ִהִגידו  ַאף ְלׁשֹונֹו ְלׁשֹון ַהָזָהב ּ ּׁשֶ

ָלא ) ַּהזַֹהר( ָמה ַאף ּדְ ׁשָ ְּמֻסָגל ְמֹאד ַלּנְ
  .ָיַדע ַמאי ָקָאַמר

ַּהְסָכַמת ָהַרב ַהָקדֹוׁש ֵמַאְפָטא ִתקוֵני ֹזַהר ְד( ּ ּ ּ ּּ ּפוס ּ
  )ֶּמעִזּבוז

ֵּסֶפר ַהִתקוִנים )לו ּ דֹול  ּ ּהוא ִתקון ּגָ ּּ ּ
  ַּלֶנֶפׁש

ל ֶאָחד ֵמֶחְבָרֵתנו  ִּלְלֹמד ּכָ
ַהְתָמָדה ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּּבְ ִּכי הוא ִתקון , ּּ ּּ ּ ּ

ֶפׁש   .ָּגדֹול ַלּנֶ

ם( ִּאְגרֹות ׁשֹוְמֵרי ֱאמוִנים ִאֶגֶרת ַהׁשֶ ּּ(  

ָכל  )לז ִּלְלֹמד ִתקוֵני ֹזַהר ּבְ ּ   יֹוםּ

ַּוֲאִני ְמַצֶוה ְלָכל ֶאָחד ֵמָהַאְבֵרִכים 
ָכל יֹום ִפים ִתקוֵני ֹזַהר ּבְ ּלֹוַמר ֵאיֶזה ּדַ ּּ ּ, 

ֶפׁש ל ִמֶזה , ַּהְמֻסָגל ְמֹאד ַלּנֶ ְּולֹא ְלִהְתַרׁשֵ ּ

ֵער גֶֹדל ְוֹעֶצם ַהּטֹוָבה , ָחִליָלה י ֵאין ְלׁשַ ּּכִ
יִנים ְצָמח ִמֶזה ְוִיְמְתקו ַהּדִ ַּהּנִ ּ ּ.  

  )ו"ּם ִאֶגֶרת טׁשָ(

ָמה ַדִפים   )לח ָכל יֹום ּכַ ּ לֹוַמר ּבְ ּּ
ִּתקוֵני ֹזַהר ְוִיְמְתקו ַהִדיִנים ּ ּּ ּּ.  

ר  ָכל יֹום ִאם ֶאְפׁשָ ְוִתְרֶאה לֹוַמר ּבְ
ִפים  ה ּדַ ּמָ ּקֶֹדם ַהְתִפָלה יֹוֵתר טֹוב ּכַ ּ ּ

ִּתקוֵני זַֹהר ֶעְזַרת ,ּּ יִנים ּבְ ּ ְוִיְמְתקו ַהּדִ ּ
ם   .ַּהׁשֵ

ם כ(   )ַז"ׁשָ

ּּגֶֹדל ַמֲעַלת ִלמוד ַהֹזַהר   )לט ּ ּ
ְּוַהִתקוִנים ּ ּ  

ֵצל ִמַגֲאָוה ְּסֻגָלה ְלִהּנָ ְלַהְרּבֹות , ּ
ִלּמוד זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּּבְ ה, ּ דוק וְמֻנּסֶ ּּבָ ּ.  

  )ִסְפֵרי ְיֵרִאים(

י ִני ְיִדיד ַנְפׁשִ י , ַּלֲאהוִבי ּבְ ַנְפׁשִ
ַנְפׁשֹו  אִתי ּבְ', ְּוכוְּקׁשוָרה ּבְ ִּמְכָתב ְוָכֵעת ּבָ

ר ִעְמך קֶֹדם ְנִסיָעִתי  ַכְחִתי ְלַדּבֵ ׁשָ ָׁשֶ ּ ּ ּ
ַתְתִחיל לֹוַמר ִתקוֵני ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש  ּׁשֶ ּּ ּ ּ ּ

  .'ְּוכו
ית ַאֲהרֹן ַדף ָקַמ( ֵמָהַרב , ִּמְכָתִבים קֶֹדׁש, ט"ֵּסֶפר ּבֵ

י ַאֲהֹרן ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה"ַּהָקדֹוׁש ַאְדמֹו   )ּר ַרּבִ

ִּעיָקר לימו  )מ ּ ָלה ּ  ַהזֹוַהר - ד ַהְקּבָ
ְּוַהִתיקוִנים ּ  

ְגֶלה  ֵּאינֹו דֹוֶמה ַחיות ְוַתֲענוג ִלמוד ַהּנִ ּ ּּ ּ ּ
ְּכִלמוד ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ּּ ּ ּ ּ ְוָאַמר ַעל ַעְצמֹו . ּ

הוא  ִלּמוד ּׁשֶ ֵּאין לֹו ַחיות ְוַתֲענוג ֲאִפלו ּבְ ּ ּ ּּ ּ
מֹו ִמן ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ַּהְגָמָרא ּכְ ּ ּ ּ.  

י ִפְנָחס ִמקֹוִריץִמְד( ָּרׁש ִפְנָחס ֵמָהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ּ ּ ּ ,
  )ב אֹות ג"ע

  

ָלה ְוִכְתֵבי ָהֲאִר ִעְנַין ִלְלֹמד ַקּבָ י "ּבְ
ַעְצְמך לֹא , ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָָיַדְעִתי ִכי ַאָתה ּבְ ּ ּּ
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ְלֲעֵדי ֵאיֶזהו ָגדֹול ִמְמך ְולֹא  ִָתְרֶצה ִלְלֹמד ּבִ ּ ּ ּ ּ
ֲעֵרי אֹוָרה ַר, ִּתְמָצא ֶזה ּק ִתְלמֹד ֵסֶפר ׁשַ

ת ֱאגֹוז  ְּוִעַקר , ]ְּלָהַרב יֹוֵסף ִגיָקַטְלָיא[ְוִגּנַ
ֵּסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ּּ ּ.  

ר ִדְבֵרי ֱאֶמת ִסיָמן לט(   )ֹּיׁשֶ

ַּהֹזַהר ְוַהִתקוִנים    )מא ּ ּ ַמת - ּ  ִנׁשְ
ל ַרע ַּהתֹוָרה ֹעֶגן ַהָצָלה ֶנֶגד ּכָ ּ  

ִכיִלים ָיִב ָלה, ּינוְּוַהַמׂשְ , ִּאיּנון ָמאֵרי ַקּבָ
ְּדִאְתַמר  הֹון ּ ָּדִנֵיאל יב(ּבְ יִלים  )ּ ּכִ ְוַהַמׂשְ

זַֹהר ָהָרִקיַע ָקא . ַּיְזִהירו ּכְ ִּאֵלין ִאיּנון ּדְ ּ
א זַֹהר ּדָ ִלין ּבְ ַתּדְ ִאְקֵרי ֵסֶפר ַהֹזַהר, ִּמׁשְ , ּּדְ

ְּדִאיהו ְכֵתיַבת נַֹח ּ ַנִי, ּ ה ׁשְ ין ּבָ ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ם ּּדְ
ְלכוָתא, ֵמִעיר ַבע ִמּמַ ּוְלִזְמִנין ֶאָחד . ְּוׁשֶ
ָפָחה, ֵמִעיר ַנִים ִמִמׁשְ ּוׁשְ ּ ִּדְבהֹון ִיְתָקֵיים . ּ ּ

מֹות א( ן ַהִילֹוד ַהְיאֹוָרה )ׁשְ ּ ָכל ַהּבֵ ּּ ּ
ִליכוהו ַּתׁשְ ּ ְּוָדא אֹוָרה ְדִסְפָרא ָדא. ּ ּ.  

ַהֲעלְֹתך קנ(   )ג"ָֹזַהר ּבְ

ם  ַהֲעלְֹתךֹּזַהר ָפָר(ַּעֵין ׁשָ ת ּבְ ֹּגֶדל  )ָׁשַ
ֵסֶפר ַהזַֹהר וַבִתקוִנים ַּהִחיוב ַלֲעֹסק ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ ,

ַמת ַהתֹוָרה ָמָתא , ְּוֵהם ִנׁשְ ִנׁשְ ה ּבְ ּוָבֶזה ִיְזֶכּ
ָבִרים ַעִתיִקים ְוכו ָמָתא ּדְ ְּלִנׁשְ ּ'.  

ם( ַהֲעלְֹתך ׁשָ ת ּבְ ַָהְדַרת ֶמֶלך ַלזַֹהר ָפָרׁשַ ְּ   .)ַז"ַּדף ְרַמ, ּ

ִנים ָלהּבָ   . ָמאֵרי ַקּבָ
ַהְקָדָמה ַדף א( ִּתקוֵני ֹזַהר ּבַ ּ ּ ּ ּ(.  

ַּעל ְיֵדי ִלמוד ַהֹזַהר זֹוִכים ְלָכל   )מב ּ ּ
עֹוָלם ּבָ   ִּמדֹות טֹובֹות ׁשֶ

רות  יָחא ִהְתַגּבְ ְמׁשִ ֵעת ִעיְקָבא ּדִ ּּבְ ּ
ַהְנָהגֹות  ּדֹות ָרעֹות ּבְ ָּהַרע ְוָהַעזות ְוַהּמִ ּ

י ֵעֶרב ַרב ִּנְתַגָלה , ָראׁשֵ ָּהאֹור ַהָגנוז ִמן ּ ּ
ַמִים ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים  ַּהׁשָ ּּ ּ ּ

ּוָבֶזה ַהִלּמוד ְמַבֵער ', ְּוַאֲחֵריֶהם ְוכו ּּ
ַנְפׁשֹו  ּבְ ק ַּהקֹוִצים ְוָהַרע ׁשֶ ְּוִיְזֶכה ְלַדּבֵ

ה ְלָכל ִמּדֹות , ַעְצמֹו ְלאֹור ֶעְליֹון ְוִיְזֶכּ
עֹוָלם ּבָ ְּוָלֶזה ִנְתַגָל, טֹובֹות ׁשֶ   .ּה ָהאֹור ַהֶזהּ

ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ִיְהֶיה  ְּוִעַקר ִלמוד ּבִ ּ ּּ ּ ּ
ֵעת  ך ּבְ ַנְפׁשְ יג ֶהָאָרה ְוַחיות ֱאלִֹקית ּבְ ַתׂשִ ָׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ִּלמוְדך וְבָכל ַהיֹום ּ ָּ ל אֹו , ּ ִתְהֶיה ְמֻקּבָ ְּולֹא ׁשֶ
ְּוִלְפָעִמים ָהָאָדם הוא . 'ּחֹוֵקר ְוכו

ֶכל ַקְטנות ַהׂשֵ ּּבְ ְפטֹר ֶאת ַעְצמֹו לֹא ִי, ּ
ִּמְכלום ִכי ֶזה ִמינות ְוכו ּ ּּ ְוָאז ֲעִקיַמת ' ּ

ה  ָפָתיו ֲהָוה ַמֲעׂשֶ ִכיב ַעל ׂשְ ּוַמְלָכא ׁשְ ּ
ֵהן ֲּאָבִנים ְואֹוִתיֹות ְכמֹו ׁשֶ ּ.  

ָרָכה ְדָבִרים ַדף ר( ֵּהיַכל ַהּבְ   :)ח"ּ

ִלּמודֹו ְמֹאד  ס "ׁשַָּהָיה ַמְתִמיד ּבְ
ְּוִסְפֵרי ַהֹזַהר ֵעין ַיֲעקֹב ְך ְו"ּופֹוְסִקים ְוַתַנ

ְּוִתקוִנים  עור', ְּוכוּ ִלי ׁשִ ּוְקָצת ָהָיה ּבְ ּ ,
ִסְפֵרי ַתַנּוִבְפָרט  ְתֵבי ְך ְוֵעין ַיֲעקֹב "ּּבְ ְוָכל ּכִ

ּי ְוִסְפֵרי ַהֹזַהר ְוִתקוִנים"ָהֲאִר ּ ּ.  
ְבֵחי ָהַר( ֶרְסֶלב ז"ׁשִ ינו ַנְחָמן ִמּבְ   )'ּן ַרּבֵ

ִּלמוד ַהֹזַהר  )מג ּ ִּתקוִנים ְוֹזַהר , ּ ּ ּ
ַחר ַעד ֵצאת , ָחָדׁש ֵּמֲעלֹות ַהׁשַ

ֵרַפת ַהַתְלמוד ַּהּכֹוָכִבים ָמַנע ׂשְ ּ  

ַּתָקנֹות ִראׁשֹונֹות  ַע ִלּמוד ּ ִּלְקבֹּ
ר לֹא ַיְפִסיק ַּהָקדֹוׁש ַהֶזה  ..ְּתִמיִדי ֲאׁשֶ ּ

ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוִתקוִנים ּּבְ ּ ּ ִּלְלֹמד ָכל , ּ
ֵּמַאַחר ְתִפַלת ְלקֹו ֶזה ַאַחר ֶזה ִאיׁש ֵמֵהם ֶח ּ

ַּהּבֶֹקר ְוַעד ֵעת ְתִפַלת ִמְנָחה ֶעֶרב  ָּכל ּ
ת ְויֹום טֹוב ְוכו ּבָ ַּהָיִמים ָתִמיד חוץ ִמׁשַ ּּ ּ ּ ,'

ל ַהֹזַהר  ִלמוד ַהְתִמיִדי ׁשֶ ְּועֹוד הֹוִסיפו ּבַ ּ ּ ּּ ּ
ׁש  ַּהָקדֹוׁש ִלְלמֹד ָכל ַהיֹום ֻכלֹו ְועֹוד ׁשֵ ּ ּּ ּ

עֹות ַלְיָלה חוץ ִמן ַהֵלילֹות ִממֹוָצֵאי יֹום ׁשָ ּ ּבַ ּ ּּ
ִּכפור ְוכו ּ ּ   .'ְּוכו' ּ

ַנת תצ ּא ָהָיה ְגֵזרֹות נֹוָראֹות "ּוִבׁשְ
ְּלַבֵער ִסְפֵרי ַהַתְלמוד ' ְּוכו ָרֵאל ּ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ׁשֶ
ה "ְּוַהָגאֹון ר', ְּוכו ינו מׁשֶ ַאל ְלַרּבֵ אָסאן ׁשָ ּי ּבָ

ַּחִיים לוָצאטֹו  ,  ְלָבֵאר לֹו סֹוד ָהִעְנָין)ל"ַרְמַח(ּ
ֵבאור סֹוד ָכל ָהִעְנָין יב לֹו ּבְ ינו ֵהׁשִ ְּוַרּבֵ ּ ִּכי , ּ

ּהוא ָרָאה זֹאת ִמקֶֹדם  ים ְרפוָאה ּ ְּוִהְקּדִ
ִיְלְמדו ֹזַהר  לֹו ׁשֶ יָבה ׁשֶ ְיׁשִ ה ְוִתֵקן ּבַ ּכָ ַּלּמַ ּ ּ ּ
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ִלי ֶהְפֵסק ֵמֲעלֹות  ְּוִתקוִנים ְוֹזַהר ָחָדׁש ּבְ ּ
  .'ַּחר ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים ְוכוַּהׁשַ

ה( ה ַחִיים , ָיִרים מׁשֶ ינו מׁשֶ ִּעְנָיִנים ִנְפָלִאים ֵמַרּבֵ ּ
  )ּלוָצאטֹו

י   )מד הו ַהָנִביא ָאַמר ְלַרּבִ ֵּאִלּיָ ּ
ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ דֹור ָהַאֲחרֹון ,ׁשִ ּבַ ּ ׁשֶ

ִתְהֶיה ָמתֹוק  ִּיְתַפְרְנסון ִמתֹוָרתֹו ׁשֶ ּ ּ ּ
ַּלֶנֶפׁש וַמְרֵפ   א ָלֶעֶצםּּ

ִביא ָזכור ְלטֹוב ָיַרד ִמן  ֵּאִלָיהו ַהּנָ ּ ּ
מֹות ְוַכָמה  ַמִים ִעם ַכָמה ֲחָייִלין ְנׁשָ ַּהׁשָ ּ ּ ּ
ִכיְנָתא ִעָלָאה ֲעָטָרא ַעל ֻכְלהו ַּמְלָאִכים וׁשְ ּּ ּּ ּ ,

ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   :ְוָאַמר ְלַרּבִ

י ַאְנְת הוא ִאיָלָנא ִדְרָבה  י ַרּבִ ַּרּבִ ּ
אֹוַרְייָתאּוְת ַעְנִפין ִדיָלך ְדִאינון , ִקיף ּבְ ּּבְ ּ ְּ

ין ְרָיין ַתָמן, ֵּאָבִרין ַקִדיׁשִ ַּכָמה עֹוִפין ׁשַ ּ ּּ ,
ין ְכַגְווָנא ִדְלִעיָלא ָמִתין ַקִדיׁשִ ְּדִנׁשְ ּ ּ ,

יה  ְּדִאְתַמר ּבֵ ּ וְבַעְנפֹוִהי ְידוָרן ִצֲפֵרי )שם ט(ּ ּ ּ
ַמָיא א ְל, ּׁשְ ֵני ָנׁשָ ה ּבְ ַּתָתא ִיְתַפְרְנסון ְוַכּמָ ּּ

ְֵמַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך ד ִיְתַגֵלי ְלַתָתא , ּ ּּכַ ּ
ָדָרא ּבַ סֹוף יֹוַמָיאּבְ ּוְבִגיֵניה , ְּתָרָאה ּבְ ּ

ָאֶרץ ְוגֹוֵמר) כה יַּוִיְקָרא( ּ וְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ ּ.  
ִּתקוֵני ֹזַהר ִתקון ו( ּּ ּּ סֹופֹו' ּ   )ּבְ

ְּוֶזה ָאַמר וְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ ָאֶרץ ְלָכל ּ
ֶבי ר ִתְקְרא, ָקאַּדְים "ּוְקָראֶת, ָהיֹוׁשְ ּו "ֲּאׁשֶ

ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ּאֹוָתם ּבְ ּּ ּוִבְזכוָתא , ּ ּ
ָּתְלָיא ִמיְלָתא ָאֶרץ ְּדַעל ְיֵדי ֶזה , ּ רֹור ּבָ ּדְ
ֶביָה יֹוֵבל ְּוַעל ֶזה ִסֵים ְוָקָאַמר . ְלָכל יֹוׁשְ

ִח, ִהיא ְּכלֹוַמר ְדֵהם ּבְ יֹוֵבל , יָנה ַאַחתּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ
יָנה ִחיַנת ּבִ ְּכמֹו ֵכן ִלמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש , ּבְ ּ ּ ּ ּ

יָנה ִלי ְגבוָרה ֲּאִני ּבִ ּ.  

ַמֲאָמר  זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבַ ָאְמרו ּבַ ּוַמה ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ
הוא  ַּהָלֶזה ַעל ְיֵדי ִלמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ׁשֶ ּּ ּ ּ

ִּמִסְטָרא ְדִביָנה ְוִיְהיו טֹוֲעִמ ּ ּם ִמְלַמָטה "יּ ּ
י ְיסֹוֵב ב ַיְנֵחִני ִלְרֹמז "ֵּמִאיָלָנא ְדַחֵיי ַנְפׁשִ

ֶזה ִכי  יָנה ּּבְ ִּעם ַהכֹוֵלל ִגיַמְטִרָיא ּבִ ּ   .ם"ַּחִייּ

ם' ֶּנֶפׁש ַחִיים ַמֲעֶרֶכת ַהז(   )אֹות ַהׁשֶ

ָרֵאל ַעל ְיֵדי ִלמוד   )מה ֻאַלת ִיׂשְ ּּגְ ּ ּ
  ַּהֹזַהר

ִריך ִה י ֵמִאיר ּבְ יא ּבֹוִציָנא ְָאַמר ַרּבִ
א ְדָאַמר ִמִלין ִאֵלין ַּקִדיׁשָ ּ הֹון , ּ ְלַיֲחָדא ּבְ

ִכיְנֵתיה ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּקום ֵאִלָיהו  .ְּ ּּ
ִריך הוא  א ּבְ ְּנִביָאה ִליָקָרא ְדקוְדׁשָ ְּ

ִכיְנֵתיה ּוׁשְ ּ ָאר ְנִביֵאי, ּ ְְוִיְתֲערון ִעָמך ׁשְ ּ ּ ,
ַהאי  א ּבְ ּוְלָכל , ִּחּבוָראַּוֲעֵביד ֵליה ִקּנָ

א  ַתר קוְדׁשָ ָאְזִלין ִמְתַתְרֵכי ּבָ ְרָיין ּדְ ַּמׁשִ ּ ּ
ִכיְנֵתיה ִריך הוא וׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ַהאי , ְ ָרא לֹון ּבְ ְלַחּבָ

יה ְנָייָחא , ִּחּבוָרא ָחא ּבֵ ַתּכָ ְּלִאׁשְ ' ְּוכוּ
ִּתקוֵני ֹזַהר ַדף ַל( ּ ּ ִּדֵיק א. .)ג"ּ ַהאי ְמרֹו ֹוּ ּבְ

ֵּענו ִכי ְלהֹוִדי, ִּחּבוָרא ְוָקא ִחּבור ֶזה ּ ּּדַ
ֵּסֶפר ַהִתקוִנים ְמֻסָגל ִלְסֻגָלה ֶזה  ּ ּ ּּ

י ָחא ּבֵ ַתּכָ ד ַקן ּהְּלִאׁשְ ּ ַנייָחא וְלֶמְעּבַ
ִכיְנֵתי ִּית וְדרֹור ֵקן ְּוָאז ִצפֹור ָמְצָאה ּבַ, ּהּׁשְ

ם ַלִים ִכֵסא ַהׁשֵ ירוׁשָ ָּלה ּבִ ּ ּ ּ ָכתוב, ּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ּ: 
ֵעת ַהִהיא ִי ם ּבָ ַלִים ִכֵסא ַהׁשֵ ְּקְראו ִלירוׁשָ ּ ּ ּ ּ

ָי', ְּוכו ְתֻתַקן עֹוַלם ָהֲעׂשִ ְּכׁשֶ ּ ּ ְסֻגַלת ִחּבור הּ ּ ּבִ ּ
נוִיים ַעל ִמְסָפר ָקָטן ְלַתֵקן  ָכל סֹודֹוָתיו ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ָיה   .ּעֹוַלם ָהֲעׂשִ
ְִמתֹוך ַהְקָדַמת ִכֵסא ֶמֶלך( ְּ ּ ּ ּ(  

ַהְקָדַמת אֹור ַהַחָמה ָכַתב  ּּבְ ּ ּכֵּ ן ָאַמר ׁשֶ
ַעְצמֹו ן יֹוַחאי ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָעִרים ,ַרּבִ ּנְ  ׁשֶ

ם ים ִיְלְמדו ִמּסֹוד ַהׁשֵ ְּקַטּנִ ם ,ּ   .ַּעֵין ׁשָ

ָּראוי ִלְלֹמד ַהֹזַהר ְוַהִתקוִנים ִעם  )מו ּּ ּ ּ
ע ֵני ֵתׁשַ ִּתינֹוקֹות ּבְ ְרָאָתם , ּ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

  ִּתְהֶיה קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמָתם

ּלו ַעִמי ׁשֹוֵמַע ִלי ּדֹור ָהַרע ַהֶזה , ּ ּּבַ
ינות גֹוֵבר ָהיו לֹוְמִדין ִעם ִתינֹוק  ַהּמִ ּׁשֶ ּ ּּ
ִנים ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים  ָעה ׁשָ ן ִתׁשְ ּּבֶ ּ ּּ ּ

ה  ִיְרַאת ֶחְטאֹו קֹוֶדֶמת הְוָהָי, ַּלֲהגֹות ּבָ
  .ְּלָחְכָמתֹו ְוִיְתַקֵים

ָנה כ' ּבֹות ֶפֶרק דּנֹוֵצר ֶחֶסד ַעל ַמֶסֶכת ָא(   )'ִמׁשְ
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ּוְלִפי ֶזה ִיְתָפֵרׁש ִלְרֹמז לֹו ְּדַאף ַעל ַגב , ּ ּ
ָאָדם הוא ִכְבֵהָמה ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְקרֹות ּׁשֶ ִעם , ּ

ָכרֹו ַמָיא ִיְכְפלו לֹו ׂשְ ָּכל ֶזה ִמׁשְ ּ ּ ּ ְוֵיׁש ֶרֶמז . ּ
ָפסוק  ּּבַ ְּתִהִלים (ּ יַע ' )ַזלו ּ ָּאָדם וְבֵהָמה תֹוׁשִ ּ

ם"ָיָוֲה יַע ֲהָו'ְּדֵתבֹות , ַהׁשֶ ם "ָיּתֹוׁשִ ִעם ַהׁשֶ
ל ֵתבֹות ַיֲעלו  ֵתי כֹוְלִלים ׁשֶ ַּהֵתבֹות וׁשְ ּּ ּ ּּ

ְּכִמְסַפר ֵתבֹות  ּ ּר ִתקוִני"זַֹה'ּ ִדְקדוק  'ם"ּּ ּּבְ ּ
  .ח"ְצ

ַּהְקָדַמת ַהמֹוִציִאים ָלאֹור ֵסֶפר ַהִתקוִנים ְדפוס ( ּּ ּּ ּ ּ
  )ִליוֹוְרנֹו

ִּתקוִנים אֹו ֹזַהר ָחָדׁש ִלְלֹמד ֹזַהר ְו )מז ּ
ֹּקֶדם ַהְתִפָלה ּ  

ִדּבור ָכל ַמה  ּקֶֹדם ַהְתִפָלה ְלַמֵעט ּבְ ּ ּ ּ
ר זַֹהר ַהָקדֹוׁש , ְּדֶאְפׁשָ ְּוִלְלמֹד ֵאיֶזה ִעְנָין ּבַ ּ

ִתקוִנים ּאֹו ּבַ ּ זַֹהר ָחָדׁש ּ   .אֹו ּבְ
ית ַאֲהרֹן( ֵסֶפר ּבֵ ֵּסֶדר ַהיֹום ְוַאְזָהרֹות ַהקֶֹדׁש ּבַ ּ ּ(  

ל ְתִפָלה ַמֲאָמר ִל  )מח ְּלֹמד ִלְפֵני ּכָ ּ
ֶּאָחד ֵמַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש אֹו ֵמַהִתקוִנים ּ ּּ ּ  

ּוְבִלקוֵטי תֹוָרה ֵמָהַרב ַהָקדֹוׁש  ּּ ּ ּ
יל ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו  עְרנֹוּבִ ִּמְטׁשֶ ּ ַהְדָרָכה ז(ּ  ,)'ּבְ

ם טֹוב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינוֵמִביא  ַעל ׁשֵ ֵּמַהּבַ ּ: 
ל ְתִפָלה ַמֲאָמר ֶאָחד ִלְלֹמד ִלְפֵנ ּי ּכָ ּ

ֵּמַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש אֹו ֵמַהִתקוִנים ּּ ּ ּ.  

ר ֲחָטָאיו  ר ָחַנן לֹו ֱאלִֹקים עֹׁשֶ ֲאׁשֶ
ְצָדָקה ְיָפֵרק  ְצָדָקה ּבִ ָיִמים ֵאלו ּבִ ה ּבְ ְּוַיְרּבֶ ּ

ְּוִלּמוד זַֹהר ְוִתקוִנים וְתִהִלים ּ ּ ּּ .  
ע ִסיָמן ח( ֶאְצּבַ   )חאֹות רַֹמ' מֹוֶרה ּבְ

ֱאֶמת ַעל ַחטֹאות ְנעוִרים  ָּצִריך ָלׁשוב ּבֶ ּּ ְ

ִנים ְרצוִפים יֹום ֶאָחד  ה ׁשָ ּוְלִהְתַעּנֹות ֲחִמׁשָ ּּ
בוַע ְוכו ׁשָ ּּבְ י ,'ּ ׁשִ ּ ְוִלְהיֹות ֵנעֹור ָכל ֵליל ׁשִ ּ

אֹותֹו ַלְיָלה ַתַנ ָנה, ְך"ְּוִלְלֹמד ּבְ , ְּגָמָרא, ִמׁשְ
ית ָחְכָמה, זַֹהר ִּתקוִנ, ֵראׁשִ ּ ֵעין ַיֲעֹקב , יםּ
  .'ְּוכו

ִּלקוֵטי תֹוָרה ( ּ יל(ּ עְרָנאּבִ   )'ַהְדָרָכה א) ְטׁשֶ

ית ַדַעת"ְּוֶזהו  ם ֵראׁשִ ִּיְרַאת ַהׁשֵ ּ" ,
א ַּדַעת ִהיא ְלׁשֹון ִהְתּבֹוְננות וִביָנה ִלּבָ ּ ֶּזהו , ּ

ֵלב ְּוִעָקר הוא ַעל ְיֵדי ַהתֹוָרה. ָּחְכָמה ּבַ ּ ְּכמֹו , ּ
ָכתוב  ּׁשֶ ם ּ ׁשֵ ִצָוה ּבְ ם טֹוב ׁשֶ ַעל ׁשֵ ַּהּבַ ּ

ל ְתִפָלה ִיְלְמדו ַמֲאַמר  ֹקֶדם ּכָ יו ׁשֶ ַּלֲאָנׁשָ ּּ ּ
ּזַֹהר ְוִתקוִנים ְוכו ּ ּ'.  

ִּלקוֵטי תֹוָרה ( ּ יל(ּ עְרָנאּבִ   )' ַהְדָרָכה ז) ְטׁשֶ

ל עֹורֹות ֵאיֵלי ְנָביֹות לֹא   )מט ּכָ
ל  ַּיְסִפיקו ְלָבֵאר סֹודֹוָתיו ְוִרְמזֹוָתיו ׁשֶ ּ

ר לֹא ְיִכיֵלם ֵסֶפר ַה ִּתקוִנים ֲאׁשֶ ּ ּ
  ָהַרְעיֹון

ַּעל ֵסֶפר ַהִתקוִנים ְלַבד לֹא ַיְסִפיקו  ּ ּּ ּ
ֲּאָלִפים ְסָפִרים ְלָבֵאר ֹעֶצם ִרּבוי 

ם ֵיׁש ׁשָ ר לֹא ְיִכיֵלם , ַּהּסֹודֹות ׁשֶ ֲאׁשֶ
ת , ָהַרְעיֹון ַּכָידוַע ַלֹכל ַגְדלות ְקֻדׁשַ ּ ּּ ּ ּּ

ַּהִתקוִנים ַהָקדֹוׁש ּּ ּר ָכל עֹורֹות ֵאיֵלי ֲאׁשֶ, ּ
ְּנָביֹות לֹא ַיְסִפיקו ְלָבֵאר סֹודֹוָתיו  ּ

  .ְוִרְמזֹוָתיו
יחֹות ָהַר( ֶרְסֶלב ִסיָמן רפ"ׂשִ ינו ַנְחָמן ִמּבְ   )ה"ּן ַרּבֵ

ָלה ִסְפֵרי ַקּבָ ְוַאף ִאם ֵאינֹו , ִיְלֹמד ּבְ
ֶהם יֹאַמר ִדְבֵרי ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ֵּמִבין ּבָ ּ ּ ִּכי , ּ

ָמהֵּהם ְמֻסָג ׁשָ   .ִלים ְלַטֵהר ַהּנְ
ִּסדור ָהֲאִר( י " קֹול ַיֲעקֹב"י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה "ּ ְלַרּבִ

ֵסֶדר ַכָוַנת ַהִלמוד, ַּיֲעֹקב ָקאִפיל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּּבְ ּּ ּּ(  

ינו ְלַאַחד ַהַתְלִמיִדים  ָאלֹו ַרּבֵ ַּפַעם ׁשְ ּ ּ
זַֹהר ַה, ַּהֲחׁשוִבים ַּמדוַע לֹא לֹוֵמד ּבַ ּ ָּקדֹוׁש ּ

ְּוַהִתקוִנים וְבִכְתֵבי ָהֲאִר ּ ּ , י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ּ
ְברֹון ֵלב ׁשִ י: ְוָעָנה ּבְ ה ִכי , ַרּבִ ָּמה ֶאֱעׂשֶ

ה ְיֵתָרה  ַּלִלמוד ַהָקדֹוׁש ַהֶזה ְצִריִכים ְקֻדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ
י זֹאת, ְּוַטֵהר ַגְבָרא ְּוֵאיך אוַכל , ַוֲאִני ֵאין ּבִ ְ

ת ְלקֶֹדׁש ָקָד ים ִלְלֹמדָלֶגׁשֶ ְוָאַמר לֹו . ׁשִ
ינו  ֵצא ,ִָאם ֵאיְנך עֹוד ָקדֹוׁש ְוָטהֹור: ַּרּבֵ

ק ּבֹו  ּוְלַמד ִלּמוד ַהָקדֹוׁש ַהֶזה ְוִתְדּבַ ּ ּ ּ
ׁש ְּוָאז ִתְתַקֵדׁש ְוִתְתַטֵהר, ְוָכֶזה ְרֵאה ְוַקּדֵ ּ ,
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ַבר ָמה ִּכי  יג ּדְ ּדֹור ַהֶזה ְלַהׂשִ ר ּבַ ִּאי ֶאְפׁשָ ּ
ְלָעָדה   .ּּבִ

ְּקָדָמה ַלֵסֶפר ְצִבי ַלַצִדיקַה( ּּ ּ(  

ִתקוִנים ֵהִבין   )נ ַּעל ְיֵדי ִלמוד ּבַ ּּ ּ ּ
ל ַהִדיִנים ִנְמְתקו ּכָ ּׁשֶ ּ ּ ּ  

ֲחצֹות ַהַלְיָלה  ר ִהְתעֹוַרְרִתי ּבַ ַּכֲאׁשֶ ּ ּ
ִאֶגֶרת  ר , ּ מוַנַחת ְלָפַניַאַחתְּוָרִאיִתי ׁשֶ ֲאׁשֶ

ָנה ַעל ֵעיַני לֹא ָיֹכְלִתי עֹוד ֶחְבֵלי ׁשֵ  ּּבְ
ֵסֶפר , ִלְקרֹותֹו ר ָלַמְדִתי תֹוָרִתי ּבַ ַּעד ֲאׁשֶ ּ ּ

ִּתקוֵני ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּּ ּ ְּוהוא ַעד ַמֲחִצית , ּ
ַתִים ָעה ׁשְ ְּוָאז ִנְזַכְרִתי ִלְקרֹות ָהִאֶגֶרת , ּׁשָ ּ ּ

ל ַמֲעַלת ְכבֹוד תֹוָרתֹו ּׁשֶ ַוֲהִבינִֹתי ַעל ָידֹו , ּ
ְמ ּנִ ר ׁשֶ ְזּכַ יִנים ַּמֲאַמר ַהֹזַהר ַהּנִ ל ּדִ ְּתקו ּכָ ּ

  .'ְּוכו
ָרֵאל ְלַהַמִגיד ַהָקדֹוׁש ִמָקאְזִניץ ( ֵּסֶפר ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ּ ּ ּ

א סֹוָפן, ִּזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ִּלקוִטים ּבְ ּ(  

ֵאין ָאָדם ָיכֹול ָלבֹוא ֶאל ְקָצת 
מֹו  ַרך ׁשְ ַגת ְגֻדָלתֹו ְורֹוְממותֹו ִיְתּבָ ְַהׂשָ ּ ּ ּ ּ

ל ִלּמו מֹו ִמִלּמוֵדי ָחְכַמת ִּמּכָ ֵּדנו ּכְ ּּ
ָלה ִיחוד ִמִלּמוד ֵסֶפר ַהֹזַהר , ַּהַקּבָ ּּבְ ּ ּּ

ַּהָקדֹוׁש ְוַהִתקוִנים ּּ ָּחְכַמת ָאָדם ָתִאיר , ּ
ים ָּפָניו  ֵּמִרּבוי ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ַהְקדֹוׁשִ ּ

  . ְלֵאין ֵקץ ְוסֹוף ְוַתְכִלית
יׁשַ, ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה ( ׁשִ ֲּעֵרי ַהׁשִ יצֹוץ, ּ ַער ַהּנִ   )ׁשַ

ּּגֶֹדל ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ִתקוִנים    )נא ּ ּ
חֶֹדׁש ֱאלול ך ַהֶנֶפׁש רוַח , ּּבְ ְמַזּכֵ ּׁשֶ ּ ְּ

ָמה   ּוְנׁשָ

ָכל יֹום  ה ְנִהיֵגי לֹוַמר ּבְ י ַמֲעׂשֶ ַאְנׁשֵ
רֹאׁש ֹחֶדׁש  ּמֵ ִעים יֹום ׁשֶ ֵמאֹוָתם ַאְרּבָ

פוִר ֱּאלול ַעד ַאַחר יֹום ּכִ ִפים ּּ ּים ֵאיֶזה ּדַ
ֶפר ַהָקדֹוׁש ִתקוֵני ַהֹזַהר ִּמּסֵ ּ ּּ ּוְמַכְוִנים , ּ ּ

ִּלְגמֹר ָכל ַהֵסֶפר ַעד יֹום ַהִכפוִרים ּ ּ ְּוַעֵין . ּּ
ִהְלִהיבו ְמאֹד ַעל ִלמוד ַהִתקוֵני  ְסָפִרים ׁשֶ ּּבַ ּ ּּ ּ ּ ּ

ִעים יֹום ֵאלו ַאְרּבָ ּזַֹהר ּבְ ֵאינֹו ֵמִבין. ּ , ְוַאף ׁשֶ

ל ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ִּמָכל ָמקֹו ּם ַהָלׁשֹון ׁשֶ ּ ּ
ָמה ׁשָ ְּוַהִתקוִנים ְמֻסָגל ְמֹאד ַלּנְ ּּ ּ.  

  )ז"א ְסִעיף ָקָטן י"ַּמֵטה ֶאְפַרִים ִסיָמן תקפ(

י  ְּכָבר ָנֲהגו ַגם ֵכן ֲחִסיִדים ְוַאְנׁשֵ ּּ ּ
ָכל יֹום ֵמאֹוָתן מ ה ּבְ  ֵמֶעֶרבׁשֶָיִמים ' ַמֲעׂשֶ

ּם ַהִכפוִריםּרֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלול ַעד יֹו ּ ֵסֶפר ,ּ ּ ּבַ
ַּהָקדֹוׁש ִתקוֵני ַהזַֹהר ּ ּ ָיִמים , ּּ י ִלּמוד ּבַ ּּכִ ּ

ָמה ׁשָ ים ֵאלו ְמַטֵהר ַהגוף ְוַהּנְ ַּהְקדֹוׁשִ ּּ ּ ּ ,
ָיֵמינו  ְמֵהָרה ּבְ ּוְסֻגָלתֹו ְלָקֵרב ַהְגֻאָלה ּבִ ּּ ּּ

  .ָאֵמן
ם ְסִעיף ָקָטן כ( ְּקֵצה ַהַמֶטה ְלַמֵטה ֶאְפַרִים ׁשָ ּ   )ג"ּ

ם ָהַרב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשֵ ֵרי ְלִמי : ּבְ ַאׁשְ
ָיִמים ַהָללו ִלים ֵסֶפר ִתקוִנים ּבַ ַיׁשְ ּׁשֶ ּּ ּ ּּ ּ.  

  )'ג ְסִעיף ָקָטן ט"ַּמֵטה ֶאְפַרִים ִסיָמן תר(

ַּכָמה ַא ַּמְרֵפא ַוֲארוָכה , ּן הוא ֶזה"ָכְרּ ּ
ִּלמוד ַהֶזה ּ נו ֵעדות , ּ ר ָהֵעד ֵהִעיד ּבָ ַּכֲאׁשֶ ּ ּ

ּי ְזכותֹו ָיֵגן "ָּהַרב ַהָקדֹוׁש ָהֲאִר, ָמָנהֶנֱא
ָכל ָהָרִגיל , ּו ֱאמוָנה"ַוְיִהי ָעָדי, ָּעֵלינו ּׁשֶ

ֵאין לֹו  ִלמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּּבְ ּ ּ ּ ּ
ִביָנה ָמה ְכֵבן , ֵחֶלק ּבְ ְּמַזֵכך ֶאת ֶנֶפׁש רוַח ְנׁשָ ּּ ְ

ִאי"אֹו ֵס, ם ְלִביָנה"ר ּבָ ֶפר ּוִבְפָרט ּבְ
ַּהִתקוִנים ַהְינו ְדַאַהְנָיא ֵלי ּ ּ ּ ה "ַּתֲעֶל, ּהּ

ְּוַתָקַנת , ּה"ד ֵלי"יִּק ׁשָּה"ֵניָתֵאּבְ
ֵסֶפר ַהִתקוִנים  ַּהַקְדמֹוִנים ִלְלֹמד ּבְ ּּ ּ
פוִרים  ֵּמרֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלול ַעד יֹום ַהּכִ ּּ
ֶדֶרך ַהִתינֹוק  ְּלָבֵרר אֶֹכל ִמתֹוך ְפֹסֶלת ׁשֶ ְּ ְּ ּ

רוִריּבְ, ר"ְלָפֵר א ֲעֵדי ּבֵ ִּלמוד ֶזה ּבָ ּ ֶפֶרק "ּ ּן ּבְ
לו ַהְיהוִדים ֲעֵליֶהם . ֶזה ּבֹוֵרר ְּוִקְימו ְוִקּבְ ּ ּּ ּ

ָעם, ְוַעל ַזְרָעם ִנְדבֹות ַהֵלב ַהִמְתַנְדִבים ּבָ ּּבְ ּ ּ ,
ִּלְלֹמד ְדַבר יֹום , ַּוֲעֵליֶהם ְקַבֲענום חֹוָבה

עוִרי יֹומֹו ָאז ָיְרדו ְלׁשִ ּּבְ עוָר"ּ ּא זוָטא ּן ׁשִ
ה עוָרא ַרּבָ   .ְּוׁשִ

ַּהְקָדַמת ָהַרב ַהֵמִביא ְלֵבית ַהְדפוס ֵסֶפר ַהִתקוִנים ( ּּ ּ ּ ּּ
ְּדפוס ִליוֹוְרנֹו י ִיְצָחק ַפְרִחי ְזכותֹו ָיֵגן , ּ ְּכבֹוד ָהַרב ַרּבִ ּ

  )ָּעֵלינו



ַער ַהִתקוִנים ֶהָחָדׁש ּׁשַ ּ ּ  

 

לו

חֶֹדׁש  )נב ל ַהִתקוִנים ּבְ ֵּמַהִנּגון ׁשֶ ּּ ּ ּ
ֱּאלול וֵמַהֲחִליׁשות ַהֵלב  ּ ּ ּ

ׁשֶ ה ְדָבִרים ֶעְליֹוִנים , ִּמְתַאֲחִריםּכְ ַּנֲעׂשֶ
דֹוִלים ְלַמְעָלה ְּוִתקוִנים ּגְ ּ.  

ר ֵמִעְנַין ֱאלול ַּפַעם ַאַחת ָהָיה ְמַדּבֵ ּ ,
ֱאלול ּנֹוֲהִגין לֹוַמר ִתקוִנים ּבֶ ָמה ׁשֶ ְּוָאַמר ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ,

ל ַהִתקוִנים ְוַגם ֵמַהֲחִליׁשות ַהֵלב  גון ׁשֶ ַהּנִ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּּ
ֵיׁש ָכל ֶאָחד ,  ְלָכל ֶאָחד ָאזּׁשֶ ֵּמֲחַמת ׁשֶ

ֵבית ַהִמְדָרׁש יֹוֵתר ֵמְרִגילותֹו ִּמְתַאֵחר ָאז ּבְ ּ ,
ה ְדָבִרים ֶעְליֹוִנים ְוִתקוִנים  ִּמָכל ֶזה ַנֲעׂשֶ ּ ּ ּ

  .ְּגדֹוִלים ְלַמְעָלה
יחֹות ָהַר( ֶרְסֶלב"ׂשִ ינו ַנְחָמן ִמּבְ   )ז"קכ, ּן ַרּבֵ

דֹוִלים  )נג ַּהַצִדיִקים ַהּגְ ים ּ ָּהֲאִמִתּיִ
יַח ִחיַנת ָמׁשִ ַמְכִניִסין ֶדֶרך , ּבְ ְׁשֶ ּ ּ

ַּהְתׁשוָבה ל , ּ ֵהם יֹוְדִעים ַהּסֹוד ׁשֶ
ּבִ ַרׁשְ ית ַמֲאָמר ָסתום ׁשֶ ֵראׁשִ ָלה "ּּבְ ּי ּגִ

ֶהם ' ָעָליו ע נֹוֲהִגין ַלֲעֹסק ּבָ ָּפִנים ׁשֶ ּ
ֶרת ְיֵמי  ֱאלול ַוֲעׂשֶ ִמים ּבֶ ֵאלו ַהּיָ ּּבְ ּ ּ

ְּתׁשוָבה ׁשֶ ּהוא ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּ ּּ ּ
  .ַּהָקדֹוׁש

ל ְתׁשוָבה ְּלַהְכִניס ֶדֶרך ׁשֶ ּ ְ ֵּאין יֹוֵדַע ִכי , ּ
ִּאם ַהַצִדיִקים ַהְגדֹוִלים ָהֲאִמִתִיים ּ ּ ּ ִּכי ָכל , ּ ּ

יַח ִחיַנת ָמׁשִ ַּצִדיק ֲאִמִתי הוא ּבְ ּ ּהוא יֹוֵדַע , ּ
י  ַרּבִ ית ַמֲאָמר ָסתום ׁשֶ ֵראׁשִ ל ּבְ ַּהסֹוד ׁשֶ ּ

ְבִעים ַאְנִפין ׁשִ ר יֹוַחאי ִגָלה ָעָליו ׁשִ ְּמעֹון ּבַ ּּ
ֵאלו ַהָיִמים  ֶהם ּבְ ּנֹוֲהִגין ַלֲעֹסק ּבָ ּׁשֶ ּ ּ
הוא ֵסֶפר  ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה ׁשֶ ֱאלול ַוֲעׂשֶ ּּבֶ ּ ּ ּ

ַּהִתקוִנים ַהָקדֹוׁש ּּ ִּכי ָכל ֶדֶרך ַהְתׁשוָבה , ּ ּ ְ ּ ּ ּ
ִחיַנ ֵאלו ַהָיִמים הוא ַעל ְיֵדי ּבְ ּּבְ ּּ ית ּ ֵראׁשִ ת ּבְ

  .ַּמֲאָמר ָסתום
י ָנָתן ( ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ְלמֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ּ ּ

ֶרְסֶלב ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה  ָנה -ִּמּבְ ּ ִהְלכֹות רֹאׁש ַהׁשָ
  )ֲהָלָכה ו

 

ִעים יֹום  )נד ִּלְלֹמד ִתקוֵני ֹזַהר ַאְרּבָ ּ ּ
פוִרים ֵּמֹראׁש חֶֹדׁש ֱאלול ַעד יֹום ַהּכִ ּּ  

ַעל ִכֵסא ֶמֶלך ְּיֻעַי סֹוף ַהְקָדַמת ּבַ ְן ּבְ ּ ּ ּ
ִהְלִהיבו  ים ׁשֶ ַכָמה ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ְּועֹוד ּבְ ּ

ִעים ְמאֹד  ַאְרּבָ ִּלְלמֹד ַהִתקוֵני ַהזַֹהר ּבְ ּ ּּ
ֹראׁש חֶֹדׁש ֱאלול ַעד יֹום  ּמֵ ּיֹום ׁשֶ

פוִרים  ַּהּכִ ְּואוַלי ֵיׁש ְלַהְסִמיך ֶזה ִמַמה (ּ ְ ּ
ִתק ָכַתב ּבְ ּׁשֶ ּ ַּוִיְפַתח נַֹח ֶאת' ּון וּ ַּחלֹון ַהֵתָבה  ּ ּ

ה ְוָדא יֹום ַהִכפוִרים  ר ָעׂשָ ֲּאׁשֶ ּ ֵתַבת ֹנַח ּ ּדְ
א ִעָלָאה  ַּחלֹון ִדיִלי הוא ַעמוָדא ִּהיא ִאּמָ ּּ ּ ּ

ְּדֶאְמָצִעיָתא ְדֵביה אֹור ְיֵת ּ ָרה אֹור ְוָכַתב יּ
ֵבאור ַהְגָר ּּבְ יֹום ַהִכפוִרים ַחלֹונֹו"ּ ּבְ ּא ׁשֶ ּ ּ ת ּ

א ִעָלָאה ַּהֵתָבה  ְּוהוא ְתׁשוָבה ִאּמָ ּ ּ ּ
ְּפתוִחים  ָכתוב ּ ְּוֶזהו ׁשֶ ִעים יֹום ּּ ִּמֵקץ ַאְרּבָ

ִעים יֹום ַהְידוִעים ֵמֹראׁש  ֵהם ַאְרּבָ ּׁשֶ
ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ִאיָתא ַעל ְוּחֶֹדׁש ֱאלול 

ֵתַבת ֹנַח  ַגָווָנא ּדְ ִאיִהי ּכְ ַּהִתקוֵני זַֹהר ּדְ ּ ּּ
ָּידוַעַּכ' ְּוכו ּ.  

ַּהְקָדַמת ַהמֹוִציא ָלאֹור ִתקוֵני ֹזַהר ֵמַהְגָר( ּ ּ ּ ּ   ) א"ּ

חֶֹדׁש ֱאלול ֲחִצי ַהּיֹום ַתְלמוד  )נה ּּבְ ּּ
ֶרת ְיֵמי -ָחְכַמת ָהֱאֶמת  ּ וַבֲעׂשֶ

י ִאם ָחְכַמת  ְּתׁשוָבה לֹא ַתְלמוד ּכִ ּּ ּ
פור ,ָּהֱאֶמת ַדְוָקא ין ּכִ ּבֵ ִמים ׁשֶ ּ וַבּיָ ּּ
ִלמוד ַהְתִהִלים ְּלֻסּכֹות ַתְרּבֶ ּה ּבְ ּ ּ ּ

  .ְּוַהזַֹהר

ּוְבחֶֹדׁש ֱאלול ֲחִצי ַהיֹום ַתְלמוד  ּ ּ ּּ
ַּוֲחִצי ַהיֹום ַתְלמוד טור ָחְכַמת ָהֱאֶמת  ּ ּ ּ

ָנה  ְלָחן ָערוך ִהְלכֹות רֹאׁש ַהׁשָ ּוֵבית יֹוֵסף ְוׁשֻ ְ ּ ּ
ְּוִכפור ְוֻסָכה ְולוָלב ִעם ָכל ַהפֹוְסִקים  ּּ ּּ ּ

ָיִכים ָלֶהם ַּהׁשַ ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה לֹא  ,ּ ּוַבֲעׂשֶ ּ ּ
ְוָקא י ִאם ָחְכַמת ָהֱאֶמת ּדַ ַּתְלמוד ּכִ ּ, 

ה  פור ְלֻסּכֹות ַתְרּבֶ ין ּכִ ּבֵ ּוַבָיִמים ׁשֶ ּ ּּ ּ
ִלּמוד ַהְתִהִלים ְוַהזַֹהר  ּּבְ ּ ּ ְּוַכיֹוֵצא וְבֶעְזַרת ּ ּ
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ִכיל  ר ִתְפֶנה ַתׂשְ ַרך ָכל ֲאׁשֶ ם ִיְתּבָ ַּהׁשֵ ּּ ּ ְ ּ
  .ֵּמן ֵכן ְיִהי ָרצֹוןְוַתְצִליַח ָא

ֲּעבֹוַדת ַהקֶֹדׁש ֵחֶלק ַהַתְכִלית ֶפֶרק ע( ּּ'(  

ת   )נו ֶמׁשֶ חֶֹדׁש ֱאלול ַיד ַהּכֹל ְמׁשַ ּ ּבְ ּ
ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּּבְ ּ ּ  

חֶֹדׁש ֱאלול ְוִלְהיֹות  ֵּסֶפר ַהִתקוִנים ּבְ ּ ּּ
ת ּבֹו ׁשֶ ּמֶ   .ַיד ַהּכֹל ְמׁשַ

ַהְקָדָמה( ִּכֵסא ֶמֶלך ּבַ ְ ּ ּ(  

ֵרי   )נז ִלים ֵסֶפר ַהִתקוִנים  ַאׁשְ ׁשְ ּיַ ִּמי ׁשֶ ּ ּ
ָאב ַעד  ר ּבְ ה ָעׂשָ ָיִמים ֵאלו ֵמֲחִמׁשָ ּּבְ ּ ּ

פוִרים  ּיֹום ַהּכִ ַלִים - ּ ּ ַיִקיֵרי ְירוׁשָ ּ
ֲאִמיַרת ַהִתקוִנים  ַּמְתִחיִלים ּבַ ּ ּ

ָאב ר ּבְ ה ָעׂשָ    .ֵּמֲחִמׁשָ

ה  י ַמֲעׂשֶ ה ֲחִסיִדים ְוַאְנׁשֵ ַהְרּבֵ
ֶּדר ִתקוֵני זַֹהר ַהָקדֹוׁש ַמְתִחיִלים ִלְלמֹד ֵס ּּ ּ

ָאב ַעד יֹום ַהִכפוִרים ר ּבְ ת ָעׂשָ ֵּמֲחֵמׁשֶ ּ ִּכי . ּ
חֶֹדׁש ֱאלול  ַּמֲעַלת ֲאִמיַרת ִתקוֵני זַֹהר ּבְ ּ ּ ּ
ְמַטֵהר ַהגוף  ַהְקָדַמת ִכֵסא ֶמֶלך ׁשֶ ְּמבָֹאר ּבְ ּ ּ ְּ ּ ּ

ָמה ׁשָ ָּלתֹו ְלָקֵרב ֵקץ ַהְגֻאָלהּוְסֻג. ְוַהּנְ ּּ.  

אֹור ַצִדיִקים ִסיָמן לְּוֵכן ָכ ּתוב ּבְ ו "ּ
ִלים ֵסֶפר ' ִסיָמן ב ַיׁשְ ֵרי ִמי ׁשֶ ַּאׁשְ

ַלִים  ָיִמים ֵאלו ְוַיִקיֵרי ְירוׁשָ ַּהִתקוִנים ּבְ ּ ּ ּּ ּּ
ה  ֲאִמיַרת ַהִתקוִנים ֵמֲחִמׁשָ ַּמְתִחיִלים ּבַ ּ ּּ

ָאב ָאב ּבְ ר ּבְ   .ָעׂשָ

ְקִו" ְוֵכן ָנַהג ָהַאְדמֹו )נח ויָרא ר ִמּסְ
  .ֹו ִלְבָרָכהִזְכרֹונ

ין ַהְמָצִרים ֶפֶרק מ( ִּנְטֵעי ַגְבִריֵאל ּבֵ ּ   )ג"ט ִסיָמן י"ּ

ּבִ )נט ת ָהַרׁשְ ִעְנָיִנים "ּ ַעל ְיֵדי ְדָרׁשַ י ּבָ
ַּהָללו ַנֲעׂשו ְוִנְבנו אֹוָתן ָהִעְנָיִנים  ּ ּ ּ

ל ִעַקר ִתקון ִלמוד , ְלַמְעָלה ְּוֶזהו ּכָ ּ ּּ ּ ּּ

ָאר ֶחְל ל ׁשְ ָלה יֹוֵתר ִמּכָ ֵקי ַּהַקּבָ
  ַּהתֹוָרה

ת ְוגֶֹדל ַמֲעלֹות  ה ִעַקר ְקֻדׁשַ י ִהּנֵ ּּכִ ּ
ר ְלַמְעָלה ְולֹא  ָלה הוא ְלַדּבֵ ִּלּמוד ַהַקּבָ ּּ
אֹורֹוֵתיֶהם  ה וְכֵדי ְלַתֵקן וְלעֹוֵרר ּבְ ְּלַמּטָ ּּ

ית ב. ְלַמְעָלה ֵראׁשִ ַהְקָדַמת זַֹהר ּבְ ְּוַעֵין ּבְ ּ '
ַּעמוד א י ֶאְלָעָזר. 'ּ ִתיָקא ִדיִלי ׁשְ .ָאַמר ַרּבִ

א כו ָנא ַמְקְדׁשָ ּּבְ ם' ּ ַהְקָדַמת . ַּעֵין ׁשָ ְּוֵכן ּבְ
ִּתקוִנים ג ּ ּסֹוף ַעמוד ב' ּ ְּוֶנֱעָנה ַמְלָאך ִמגֹו ' ּ ְ

ַמָיא ְוָאַמר א ִמׁשְ ֶּאׁשָ ּ ה ֶמְרָכָבה, ּ , ֵּהן ֵהן ַמֲעׂשֵ
ֵרת כוַוֲהוֹו ִמְתַקּבְ ִּצין ַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ּ'.  

ְּוהוא ִכי  ּבִַעל ְיֵדּ ת ָהַרׁשְ ָרׁשַ י "י ּדְ
ִעְנָיִנים ַהָללו ַנֲעׂשו ְוִנְבנו אֹוָתן  ּּבָ ּ ּ ּ

ל ִעַקר ִתקון . ָהִעְנָיִנים ְלַמְעָלה ְּוֶזהו ּכָ ּ ּּ ּ
ָאר ֶחְלֵקי  ל ׁשְ ָלה יֹוֵתר ִמּכָ ִּלּמוד ַהַקּבָ ּ

ָאר ָכל ֶחְלֵקי ַהתֹוָרה ֲהֵרי . ַּהתֹוָרה ִּכי ׁשְ ּ ּ
ֵאי ָהִע נֹוׂשְ ׁש ּבְ עֹוָלם ַהֶזהְמֻלּבָ ר ּבָ  ,ְּנָיִנים ֲאׁשֶ

ָלה וִבְפָרט ִדְבֵרי  ֵאין ֵכן ִלמוד ַהַקּבָ ַּמה ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ
נוִיים ַעל "ָהֲאִר ר ֵהם ּבְ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֲאׁשֶ

ָּהִאְדרֹות ְוִסְפָרא ִדְצִניעוָתא ְוִעְמֵקי ִסְתֵרי  ּ
ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֵאי ָהִעְנָיִנים . ּ ַרק ֲּהוֹו ָכל נֹוׂשְ

ֲאִצילות וְבעֹוָלמֹות ְדאֹור ֵאין סֹוף ּּבַ ּ ּ.  

ם   )ס ׁשֵ ָלה ִנְקָרא ּבְ ּ ָחְכַמת ַהַקּבָ
ר ֵמעֹוָלמֹות , ִּנְסָתר ְמַדּבֵ ִּמׁשום ׁשֶ ּ ּ

ֵאין , ָהֶעְליֹוִנים ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ׁשֶ
ה  ִרּיָ ֶזה ְלׁשום ּבְ ָגה וְתִפיָסה ּבְ ַּהׂשָ ּ ּ

ְּוהוא ֶנֱעָלם ְוִנְסָתר ֵמַהּכֹל ּ.  

ם  ׁשֵ ָלה ּבְ ּוְלָכך ִנְקָרא ָחְכַמת ַהַקּבָ ְ ּ
ֵאי ָהִעְנָיִנים ,ִּנְסָתר ל נֹוׂשְ ּכָ ּ ִמׁשום ׁשֶ ּ

ֶהם הוא ֵמעֹוָלמֹות  ִרים ּבָ ָאנו ְמַדּבְ ּׁשֶ ּ
ר ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ר ,ָהֶעְליֹוִנים ֲאׁשֶ  ֲאׁשֶ

ִרָיה  ֶזה ְלׁשום ּבְ ָגה וְתִפיָסה ּבְ ֵּאין ַהׂשָ ּ ּ ּ
ֵאין . ָּלם ְוִנְסָתר ֵמַהּכֹלַּוֲהֵרי הוא ֶנֱע ַּמה ׁשֶ

ה ְגֶלה ִמתֹוָרֵתנו ַהְקדֹוׁשָ ֵּכן ָכל ֶחְלֵקי ַהּנִ ּ ּ ּ ּ .
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ֵאי ָהִעְנָיִנ ֶהם ְגלוִיֲּהֵרי ֲהוֹו ָכל נֹוׂשְ ּבָ ּים ׁשֶ ים ּ
  .ַּלֹכל

ַער ד ֶנֶפׁש ַהַחִיים ׁשַ ֶזה ּבְ ְּוַעֵין ּבָ ֶּפֶרק ' ּ
ם"כ ָל. ּח ַעֵין ׁשָ ׁשְ ְּוֵכן הוא ּבַ ַהְקָדַמת "ּ ּה ּבְ

ַער . ּתֹוְלדֹות ָאָדם ם ׁשַ ֶנֶפׁש ַהַחִיים ׁשָ ְּוַעֵין ּבְ ּ
ַהָגָהה ב' ֶּפֶרק ה' ב ִּכי ָכל ַהתֹוָרה ֻכָלה . 'ּּבְ ּ ּ ּ ּּ

ָכל עֹוָלם עֹוָלם ַּעל ָכל ִעְנְיֵניֶהם . ּהוא ּבְ
ָכל ֶאָחד עֹוָלם ,ַּהִמְתַיֵחס ּבְ הוא ּבָ ּ וְכמֹו ׁשֶ ּ

ָיך ָכאןַּהֶזה ַעל ָהִעְנָיִנ ּים ַהׁשַ ְ ּ ְּוִאם ֵכן ֲהֵרי . ּ
ֵאר ֵהיִטיב ָכל ה ְמֹפָרׁש ּבָ ְּמבָֹאר ּבָ  ַמה ּ

ְלַמְעָלה וְלַמָטה ּׁשֶ ּ ּ ּ.  

ָיך ַגם ֵכן ,ְועֹוד ּ ִכי ְלִפי ְדָבָריו ֲהֵרי ׁשַ ּּ ְ ּ ּ
ם  ׁשֵ ַעל ֶפה ֻכָלה ּבְ ּבְ ִּלְקרֹא ְלָכל תֹוָרה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ְסָתר ְוִנ,ִּנְסָתר ּנִ ּ ִמׁשום ׁשֶ ּ ְּטָמן ָכל ִעְנְיֵניֶהם ּ
ְכָתב ּבִ תֹוָרה ׁשֶ ֶרֶמז ּבַ ַּאך ָהִעָקר הוא . ַּרק ּבְ ּ ְ

ֵאי ָכל  ּנֹוׂשְ ָכַתְבִתי ִכי ִמׁשום ׁשֶ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ
ָּהִעְנָיִנים ַהָללו ֵהם ֶנֱעָלִמים ֵמֵעיֵני ָכל ַחי ּ ּ, 

ם ִנְסָתר ׁשֵ ְּלָכך ִנְקָרא ּבְ ְ.  
ם ֵחֶלק ב ( ֲעֵרי ַהֶלׁשֶ ַנת ָחְכַמת -ד "יָמן י ִס-ּׁשַ  ִמׁשְ

  )ָהֱאֶמת

ל ַהפֹוֵרׁש ֵמָחְכַמת ָהֱאֶמת   )סא ּ ּכָ
ים  ים ַהִנְצִחּיִ ּפֹוֵרׁש ִמן ַהַחּיִ  סֹוד -ּ

יַמת ֶפִתי  ָלה ַמְחּכִ ִּלמוד ָחְכַמת ַהַקּבָ ּּ ּ
לֹא ָרָאה אֹור ַהָחְכָמה זֹו לֹא -  ּ ִמי ׁשֶ

ָמיו   .ָרָאה ְמאֹורֹות ִמּיָ

ּעֹוד ֵפרוׁש ַהָפסו ּּ ָכתוב , קּ ַּמה ׁשֶ ּ ַּדע "ּ
ַרך , "ֶָאת ֱאלֵֹהי ָאִביך ִעְנַין ַאְחדותֹו ִיְתּבָ ְּבְ ּ

מֹוָתיו ְוסֹוד ָהֲאִצילות , ָּאַמר ַדע. ִּויִדיַעת ׁשְ
ָאַמר ַהָפסוק  ְּכמֹו ׁשֶ ּ ְּתִהִלים צ(ּ , )ד"י, א"ּ

י ְגֵבהו ּכִ ֲּאׂשַ ִמי ּ ּהוא סֹוד ִלּמוד , ָיַדע ׁשְ ּ
ָלה  ר[ָּחְכַמת ַהַקּבָ יַמת ֶפִתי] ֲאׁשֶ , ַּמְחּכִ

לֹא ָרָאה אֹור ַהָחְכָמה זֹו לֹא ָרָאה  ּוִמי ׁשֶ ּ
ִכיל סֹוד , ְּמאֹורֹות ִמָיָמיו ִּכי ָאז ָיִבין ְוַיׂשְ ּ

ָגָחתֹו ְוִעְנְיֵני  רוך הוא ְוסֹוד ַהׁשְ ַּאְחדותֹו ּבָ ּ ּ ְּ
ֱעָלִמים  תֹוָרה ַהּנֶ ְזָכִרים ּבַ ַּהְתָאִרים ַהּנִ ּּ

ֵרי ַעִין ָרֲאָתה ָכל , ילֹוסֹוִפיםֵּמַחְכֵמי ַהִפ ַּאׁשְ
ים ִמזֹו . ֵּאֶלה ֵני ָאָדם פֹוְרׁשִ ה ּבְ ְּוַיַען ִכי ַהְרּבֵ ּ ּ

ה פֹוֵרׁש , ַהָחְכָמה ּנָ ְּוָכל ַהפֹוֵרׁש ִמּמֶ ּ
ְצִחִיים ָהרוָחִנִיים ֵּמַהַחִיים ַהּנִ ּ ַּעל ֵכן , ּּ

ַּאְעִתיק ִדְבֵרי ַהֲחָכִמים ַחְכֵמי ָהֱאֶמת ַמה  ּ
ָּכְתבו ַעל ִעְנָין ַהֶזהּׁשֶ ּ ּ.  

ָל( ָרה ַמֲאָמרֹות-ּה ַהָקדֹוׁש "ׁשְ ֲעׂשָ ּ ַהַמֲאָמר - ּבַ
  )'ָהִראׁשֹון י

ִּלמוד ָחְכַמת ָהֱאֶמת פֹוֵעל   )סב ּּ
ית ַהִמְקָדׁש ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ּׁשֶ ּ  

ָיֵדינו ה ְכָלל ֶזה הוא ּבְ ְּוִהּנֵ ּ ָכל דֹור , ּ ּׁשֶ ּ
ית ַהִמְקָדׁש ּבְ לֹא ִנְבָנה ּבֵ ּׁשֶ ּ ּ ְכִאלו - ָיָמיו ּ ּ ּ

ָיָמיו  ְלִמי יֹוָמא ֶפֶרק א(ֶנֱחַרב ּבְ ְּירוׁשַ , )'ֲהָלָכה א' ּ
ִחיָרה ְוָהיו ְיכֹוִלים  ֲעֵלי ּבְ ֵהָמה ּבַ ֵּמַאַחר ׁשֶ ּ
ית  ֶנה ּבֵ ִיּבָ יֶהם ַהטֹוִבים ׁשֶ ַמֲעׂשֵ ִּלְפעֹל ּבְ ּ

ַּהִמְקָדׁש ְולֹא ָעׂשו ּ ָּלֵכן ַמֲעֶלה ֲעֵליֶהם ְכִאלו , ּ ּ ּ
יֵמיֶהםֶנֱחַר ָלנו . ב ּבִ ֵּכן ַהָדָבר ַהֶזה ֵמַאַחר ׁשֶ ּ ּ ּ ּ

טֹוב  ַרע ְוִלְבחֹר ּבַ ִחיָרה ִלְמאֹס ּבָ ָפט ַהּבְ ִּמׁשְ ּ
ְּוַלֲעׂשֹות ִתקוִנים ְגדֹוִלים ַעל ְיֵדי ֵעֶסק  ּּ ּ

ּתֹוָרֵתנו ְוֵאין ָאנו עֹוְסִקים ּ ּ ָאנו ,ִנְמָצא, ּ
ְנָזִקין ַהִסְטָרא ָאֳחָרא, ַּהְגָרָמא ּבִ  ּׁשֶ

ֶרת ְפָרט ִלמוד ָחְכַמת , ַחס ְוָחִליָלה, ִּמְתַגּבֶ ּּבִ ּ
ָלה, ָהֱאֶמת ּהוא ִלמוד ַהַקּבָ ּ ּהוא רֹאׁש ְלָכל , ּּ

ַּהִתקוִנים ּ י , ּ ָאַמר ָהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ְּכמֹו ׁשֶ ּ
ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ ֶפה , ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ׁשִ ּבְ

ָרֵאל ִמָג. ָמֵלא ֵביה ִיְפקון ִיׂשְ ּּדְ ּ  ,ּלוָתאּ
ָרֵאל ִמן  ָלה ֵיְצאו ִיׂשְ ְזכות ִלּמוד ַהַקּבָ ּּבִ ּ ּּ

ַּהָגלות ּ.  
ֵּסֶפר ֶדֶרך ֵעץ ַחִיים( ְ ּ(  

ֵסֶפר ַהֹזַהר  )סג ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ ִּמי ׁשֶ
ְּוִתקוִנים ְוִכְתֵבי ָהֲאִר ל תֹוָרתֹו , י"ּ ּּכָ
ָפה ְוַלחוץ ּהוא ִמׂשָ לֹו ָטעות , ּּ ְּוּכֻ ּ

ְּוַרָמאות תֹוָרה ֶאָלא ְוֵאינֹו עֹו, ּ ֵּסק ּבַ ּ
ם י ׁשֵ ִלְהיֹות ַרב ְוֹראׁש , ִלְהיֹות ֵמַאְנׁשֵ

ִרּיֹות ָתֵרר ַעל ַהּבְ דֹול ַהדֹור וְלִהׂשְ ּּגְ ּ ּ ,
ים  ַחּיִ ים ְולֹא ֵחֶלק ּבַ  -ְוֵאין לֹו ַחּיִ

ים ֶאָלא  יג ָאְרחֹות ַחּיִ ּוְבַוַדאי לֹא ַיׂשִ ּ ּ ּ
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ַּעל ְיֵדי ִלמוד ַהֹזַהר ְוִכְתֵבי ָמָרן ָה ּ ַרב ּ
ְלַבד ים ִויַטאל ּבִ   .ַחּיִ

דֹור ַהֶזה ָהַאֲחרֹון ּּבַ ֵאינֹו עֹוֵסק , ּ ִמי ׁשֶ
ֵסֶפר ַהֹזַהר ְוִתקוִנים ְוִכְתֵבי ָמָרן  ּּבְ ּ ּ

ֶפׁשי "ָהֲאִר ֵהם ַחִיים ַמָמׁש ַלּנֶ ּׁשֶ לוָלה , ּ ּּבְ
ָנה וְבַתְלמוד ופֹוְסִקים ִמְקָרא וְבִמׁשְ ּּבְ ּ ּ ֵיַדע , ּ

ל ת ּכָ עֹוֵסק הוא ֶּנֱאָמָנה ׁשֶ ֹּוָרתֹו ׁשֶ
ָפה ְוַלחוץ ִּמׂשָ ְוֵאין לֹו ֵעֶסק , ְּכדֹוֵאג, ּ

ֶפׁש ַחִיים ְוֶהָאָרה ַלּנֶ לֹו ָטעות , ּּבַ ְּוהוא ּכֻ ּּ
אות תֹוָרה ֶאָלא ִלְהיֹות , ְּוַרּמָ ְּוֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ ּ

ם י ׁשֵ ִּלְהיֹות ַרב ְוֹראׁש ְגדֹול ַהדֹור , ֵמַאְנׁשֵ ּ
ָתֵרר ַעל ַה ּוְלִהׂשְ ִריֹותּ ְּוֵאין לֹו ַחִיים ְולֹא , ּּבְ

ַחִיים   .ֵּחֶלק ּבַ

ִתקוֵני זַֹהר ָחָדׁש ְּוַעֵין ּבְ ּ נו ַמאן : ּ ֵּלית ּבָ
ֲעָלה ה ִלְרצֹות ָלה ִעם ּבַ ְּדִיְתַער ְלַגּבָ ּ ּ ּ ַצְוִחין , ּ

אֹוַרְיָתא ִדְבַעל ֶפה ָכל יֹוָמא ְוֵליְלָיא ּבְ ּּבְ ּ ,
ָין ַכָמה קוׁשְ ּּבְ ַכְלִבין ְדָאְמִרין ְוַצְוִחין ּבָ. ּ ּה ּבְ ּ

ְוֵלית , ָּהב ָלן עוְתָרא ָהב ָלן ִיְקָרא .ַהב ַהב
ִכיְנָתא ַתַדל ְלָסְלָקא ׁשְ ַּמאן ְדִיׁשְ ּּ אי. ּ  ּוְבַוּדַ

יג ָאְרחֹות ַחִיים ֶאָלא ַעל ְיֵדי  ּלֹא ַיׂשִ ּ ּ
ִּלּמוד ַהזַֹהר ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחִיים  ּ ּ

ְלַבד ֲעֵרי אֹוָרה ְוֵכן ּבַ, ִויַטאל ּבִ ֵּסֶפר ׁשַ
ֻכלֹו אֹור ּׁשֶ לֹא . ּ ה ִמֶזה ׁשֶ ּוְכָבר ֶהֱאַרְכנו ַהְרּבֵ ּ ּ ּ

ל ֶּאָלא ֲעֹבד ֵמַאֲהָבה ַוֲעֹבד , ִּתְהֶיה ְמֻקּבָ
  .ִּמִיְרָאה

ִכיָנה   )סד יך ַהׁשְ ר ְלַהְמׁשִ ּ ִאי ֶאְפׁשָ ְ

דֹור ַהֶזה ּּבַ ּ ַרק ַעל ְיֵדי ַהֹזַהר ְוִכְתֵבי ,ּ
ים ְלַבדָמָרן ָהַרב ַחּיִ    ִויַטאל ּבִ

ר  ּוַבדֹור ַהֶזה ָהַאֲחרֹון ִאי ֶאְפׁשָ ּ ּ
ִכיְנָתא ֶעְליֹוָנה ֶאָלא ַעל ְיֵדי  יך ׁשְ ְּלַהְמׁשִ ּ ְ

ְלַבד  ַּהזַֹהר ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ּבִ ּ

רוַח ַהקֶֹדׁש ֶאְמרו ּבְ ּנֶ ּׁשֶ ּ ּ.  
ת ֵעֶקב ז( ָרָכה קֹוַמְרָנה ָפָרׁשַ   )ט"י', ֵּהיַכל ַהּבְ

ים אֹוֵהב   )סה  ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחּיִ
עֹוָלם  א ּבָ ָיִמים ִלְראֹות טֹוב עֹוָלם ַהּבָ

ֵסֶפר ַהֹזַהר וְבִכְתֵבי ָמָרן , ַּהֶזה ק ּבְ ִּיְדּבַ ּ
ְלַבד ים ִויַטאל ּבִ   ָהַרב ַחּיִ

ּוַבדֹור ַהֶזה  ּ ִּמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִיים ּ
ְלִתאֹוֵהב ָיִמים  ִלי ְלַבלֹות יֹום ּבִ ִּמּבְ י ּ

ה  עֹוָלם ְּקֻדׁשָ א ּבָ ִלְראֹות טֹוב עֹוָלם ַהּבָ
ֵסֶפר ַהֹזַהר וְבִכְתֵבי ָמָרן ,ַּהֶזה ק ּבְ ּ ִיְדּבַ ּ

רוַח ָּהַרב ַחִיים ִויַטאל  ֶאְמרו ּבְ ּנֶ ְלַבד ׁשֶ ּּבִ ּ
  .ַּהקֶֹדׁש

ת ֵעֶקב ז( ָרָכה קֹוַמְרָנה ָפָרׁשַ   )ט"י', ֵּהיַכל ַהּבְ

ּ ֵסֶפר ִתקוֵני ֹזַהר ְמַטֵהר )סו ּ ּ ַהּגוף ּ
ָמה ְלָכל ַהלֹוֵמד אֹותֹו  ּוְמַקֵדׁש ַהְנׁשָ ּ ּ ּ

חֶֹדׁש ֱאלול   ּּבְ

ָ ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניך,ּוְבֵכן ִיַטע ַאֲהָבתֹו ,ּ ּ ׁשֶ ּ
ֵלם  ֵלב ׁשָ ִחּבור ֶזה ּבְ נו ִלְלֹמד ּבְ ִלּבֵ ְּותֹוָרתֹו ּבְ ּ

ק ַרב ׁש , ּוְבֵחׁשֶ י הוא ְמַטֵהר ַהגוף וְמַקּדֵ ּּכִ ּ ּּ
ָמה  ׁשָ חֶֹדׁש ֱאלול ֲאִפלו ַהּנְ ְּלָכל ַהלֹוֵמד ּבְ ּּ ּ

ָעְלָמא  ִגיְרָסא ּבְ ֵאין ֵמִבין ֵפרוׁש ֲאָמָריוּבְ ּּבְ ּ.  
ַּהְקָדַמת ֵסֶפר ִכֵסא ֶמֶלך ַעל ַהִתקוִנים( ּ ּ ְ ּ ּ ּ(  

ּ ַהִתקוִנים  )סז ּ ּ ְסֻגָלָתן ְלַמֵתק ַהִדיִנין- ּ ּ ּ  

ִּתקוֵני זַֹהר ְקָרא ֵסֶפר . ּּ ּנִ ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ
ַּהִתקו ּ ֶזה ַהֵסֶפר , ִניםּ ָכאן ּבְ ר ּבְ ִּכי ְמַדּבֵ ּ

ִּמִיחוִדים ְוִצּנֹורֹות ַהְסִפירֹות ּ ְוֵהם ִנְקָרִאים , ּ
ְלׁשֹון ַהקֶֹדׁש ַהֶזה ִתקוִנים ּּבִ ּ ּּ ָאַמר , ּ ְּכמֹו ׁשֶ

ִתקון א( ּּבְ ַהְקָדַמת ַהִתקוִנים [)'ּ ּּבְ ּ ּ ַּאְנְת הוא ] ּ ּ
ר ִתקוִנין ְּדַאִפיַקת ֲעׂשַ ּ ר ְוָקִרי, ּּ ָנן לֹון ֲעׂשַ

  .ְסִפיָרן

ה ַהְסִפירֹות ֵהם ָהיו ְנֻקדֹות ְוכו ְּוִהּנֵ ּּ ּ ,'
ְּורֹב ִדְבֵרי ֶזה ַהֵסֶפר הֹוֵלך ַעל ֶדֶרך ֵצרוֵפי  ְ ְּ ּּ

מֹות ְוִיחוִדים ַּהׁשֵ ְּוֵהם ֶעֶצם עֹוַלם ַהִתקון , ּ ּ ּ
ִצּנֹוֵרי "ה וב"ממ ן ֶהָחָדׁש ַעל ְיֵדי ִהְתַיֲחָדם ּבְ

ַאְנִפין ְלַמֵתק ַּהְסִפירֹות ְל ִּאְסַתְכָלא ַאְנִפין ּבְ ּּ ּ ּ
ֶפר ִתקוִנים. ַּהִדיִנין ָּלֵכן ִנְקָרא ֶזה ַהּסֵ י , ּּ ּכִ
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ִיחוִדים ִתקון עֹוָלמֹות ר ּבְ ְּמַדּבֵ ּ ְלָבֵרר , ּּ
ן ַהִטיב ִמן ַהְסָיִגים ְוַהְפֹסֶלת ַעל ְיֵדי  ּוְלַלּבֵ ּ ּ ּ

ֵכִלים ִמֵכ ים ּבְ מֹות ַהְקדֹוׁשִ ִּיחוֵדי ׁשֵ ּ ִלים ּ
ר הוא  ָעה ְוָהעֹוָלם ֲאׁשֶ ּׁשֹוִנים ְלִפי ַהְזַמן ְוַהׁשָ ּ ּ

ר ּבֹו ַהָקדֹוׁש ַהֶזה ְּמַדּבֵ ֵאין ֵכן ֵסֶפר . ּ ַּמה ׁשֶ ּ
רֹב ְדָבָריו סֹוֵבב ַעל ַעְצמות ַהִמדֹות  ַּהזַֹהר ׁשֶ ּּ ּ ּ

ֶדֶרך ַחִיים ְותֹוֵכחֹות מוָסר ּּבְ ּ ר ,ְ  ְוֵאינֹו ְמַדּבֵ
ִּמן ִיחוִדים זוַלת  ְמקֹומֹות מוָעִטים ּ ּּבִ

ּוְבִסְפֵרי ִאְדָרא ְוִסְפָרא ִדְצִניעוָתא ּּ.  
ֵריׁש ֵסֶפר ( ינו ְצִבי ִהיְרׁש ִזיִדיְטׁשֹוב ּבְ ָּהַרב ַרּבֵ

לֹו ַּהִתקוִנים ׁשֶ ּ ּ ּ(  

ִּתקוֵני ַהֶנֶפׁש ְוַהּגוף  )סח ּּ ּ ּ  

ָרֵאל ִיׂשְ ָעִלי, ְוֹזאת ְלָפִנים ּבְ ם "ַרב ּבְ
ֶאָחד ּבֶ-י ֵא"ַכְבׁשִֵמ ָנה ל ּבְ ֱּאלול רֹאׁש ַהׁשָ ּ
ֵאיָמ"ֲאׁשְֵמַל ָהֱאִליִלים , ה ְרצֹון קֹוָנם"ר ּבְ

ָמם ְפֵני ֲאׁשָ ִרים ּבִ ִּכי ַאְתָיא ִלמוִדי, ִּמְתַאׁשְ ּ  ן"ּ
ָנה ָנה ְוׁשָ א "ּבָ, י ִמְקָרא"ֵלא ֲע"ּבָ, ִּמֵדי ׁשָ

ָנה"ֵלֲע ֵסֶפר "ֵה, י ִמׁשְ ָנה ּבְ ׁשְ ן ֵסֶדר ַלּמִ
ִּתקוִנים ָקֶנ ֶפׁש , ף"ּצוה ָו"ּּ ִּתקוֵני ַהּנֶ ּּ

ְּוִתקוֵני ַהגוף ּּ ם ְג, ּ ּן גֹוְמִרים "יִסּרוְלׁשֵ
ַּהָללו ְמ ּן ְוַהָללו אֹו"יִרֲהַטּ ֶאיָה ם "יִרׁשְּ ל ּבָ ּכָ

ֹּו ְיׁשובון"ל ּ.  
ִּמתֹוך ַהְקָדַמת ַהַמִגיַה ְלִתקוֵני ֹזַהר ְדפוס ( ּּ ּּ ּ ּ ּ ְ ּ

ילֹוְגָראדֹו   )ּבִ

ּ סֹוד ִתקוֵני ַהֹזַהר   )סט ּ ּ י ּ ָלה ָהַרּבִ ּגִ ּׁשֶ
ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ   ׁשִ

ן יֹוַחאי ִגָלה וָפַתח ָהע ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַּרּבִ ּ ּ '
י ֵראׁשִ ִמַלת ּבְ ּבְ ָּפִנים ׁשֶ ְוָקָרא אֹוָתם , ת"ּ

ִּתקוֵני זַֹהר הוא ְלׁשֹון אֹור, ּּ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ ,
ּר ִגיַמְטִרָיא ָר"ְואֹו ְּוהוא ָהאֹור ַהָגנוז , ז"ּ ּּ

ְגָנזֹו תֹוָרה ְוכוּׁשֶ רוך הוא ּבַ ּ ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּּ ְ ַעל ', ּ ׁשֶ
ל  יֹכֶלת ָהָאָדם ְלַתֵקן ּכָ ְּיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ּבִ

ָעַבר ָעָליו ַעל ְיֵדי ְתׁשוָבה ַּמה ׁשֶ ּ ְוַעל ְיֵדי , ּ
ִיְהֶיה  ַרך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֶּזה ְיָבֵרך אֹותֹו ַהׁשֵ ְ ְּ

ִנים ַהָללו ֲּחָטֵאיֶכם ַכׁשָ ּ ּ ְסדורֹות, ּ ּׁשֶ ּ וָבאֹות ּ
ית ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ינו, ִּמׁשֵ ֶלג ַיְלִבּ ְּוָאז ַכׁשֶ ּ ּ.  

ֵסֶפר ְוָלֵכן  ָרֵאל ִלְלֹמד ּבְ נֹוֲהִגין ִיׂשְ
ֶרת ְיֵמי  חֶֹדׁש ֱאלול ַוֲעׂשֶ ַּהִתקוִנים ּבְ ּ ּּ

ְּתׁשוָבה ִעים יֹום ֵהם ְיֵמי ָרצֹון , ּ ֵאלו ָהַאְרּבָ ּׁשֶ ּ
ִני ָאז ִנְתנו ַהלוחֹות ׁשְ ּׁשֶ ּ ּּ ינו ּ ה ַרּבֵ ֹּות ְלמֹׁשֶ

לֹום ִעם ָכל ַהִדְבֵרי תֹוָרה ָּעָליו ַהׁשָ ּ ּ ּוְלַתֵקן , ּ ּ
ַּהֹכל ַעל ְיֵדי ְתׁשוָבה ּ ּ.  

ִלין ְזכותֹו ָיֵגן ( ינו ָצדֹוק ַהֹכֵהן ִמלוּבְ ְּפִרי ַצִדיק ְלַרּבֵ ּ ּּ ּ ּ ּ
  .)א"ַּדף נ' ִסיָמן ח, ָּעֵלינו

ם טֹוב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו  )ע ַעל ׁשֵ ּ ַהּבַ ּ 
ָּאֵמן ְמעֹוֵרר ִלְלֹמד ִתקוֵני ֹזַהר ּ ּ  

ם ְלך ּ ַתְלִמיִדי ַהֻמְבָהק ָהַרב ,ִָהְנִני רֹוׁשֵ ּ
ַּהָגאֹון ַהָקדֹוׁש מֹוֵרינו ַיֲעקֹב יֹוֵסף ַהכֵֹהן ֵנרֹו  ּ ּ ּ

ְכֵדי ,ָיִאיר ֵכיָון ּבִ ְקָצָרה ַעל ְנָיר ָקָטן ּבְ  ּבִ
ָכל ֵעת א אֹותֹו ּבְ ִתׂשָ ּׁשֶ ְלִתי ִמּמֹו. ּ ִרי ִּקּבַ

י ְוכו ם טֹוב[' ְּוַרּבִ ַעל ׁשֵ ִּתקוִנים , ]ַהּבַ ּּ
ָכל יֹום ָנה ּבְ ָכל ַהׁשָ   .ִּיְלַמד ּבְ

ם טֹוב(   )ֶּכֶתר ׁשֵ

ַּהתֹוֵפס ֵחֶלק ִמן ָהַאְחדות   )עא ּ
לֹו ִאלו תֹוֵפס ּכֻ ּּכְ ּּ ּ  

ַלְיָלה עֹור ּבַ הוא ֵנעֹור , ַּהּנֵ ַּהְינו ׁשֶ ּ
ֵח י ַהתֹוָרה ּבַ ְלבוׁשֵ ְּועֹוֵסק ַרק ּבִ ֶלק ּ

ְקָרא ַלְיָל ְגֶלה ַהּנִ ָידוַע"ַהּנִ ּה ּכַ ְוֵאינֹו ָחֵפץ , ּ
ּר ִגיַמְטִרָיא ָר"ִּכי אֹו, ֵּמאֹור ַהתֹוָרה ַּהְינו , ז"ּ

ָרֵזי ַהתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיָה ִחיַנת , ּּבְ ֶזהו ּבְ ּׁשֶ ּ

ְקָרא יֹו ּנִ ם ׁשֶ ּתֹוַרת ַהׁשֵ ֲהֵרי ֶזה ּדֹוֶמה , ם"ּ
ִאלו ּדֹוֶחה ֶאת ָהַאְח ּּכְ לֹו וִמְתַחֵיב ּ ּדות ּכֻ ּ ּּ

ַנְפׁשֹו ֵאין ֵכן ִאם ָחֵפץ ַגם תֹוַרת . ּבְ ַּמה ׁשֶ ּ ּ ּ
ְסָתר יגֹו, ַּהּנִ ר לֹו ְלַהׂשִ ִאי ֶאְפׁשָ ַּהַגם ׁשֶ ַעל , ּ

ם ֶחְפצֹו"ֶזה ֶנֱאַמר  תֹוַרת ַהׁשֵ ִּכי ִאם ּבְ ּ" ,
יך ַהָקדֹוׁש ֵפיַרׁש ָהַאְלׁשֵ ּוְכמֹו ׁשֶ ְּ ּוְכִאלו , ּ ּּ

יג ַג ִּהׂשִ תֹוָרהּ ּבַ ִּכי ַהתֹוֵפס , ּם ֵחֶלק ֶזה ׁשֶ ּ
ֵּחֶלק ִמן ָהַאְחדות ְכִאלו תֹוֵפס ֻכלֹו ְוכו ּ ּּ ּּ ּּ'.  



ַער ַהִתקוִנים ֶהָחָדׁש ּׁשַ ּ ּ  

 

מא

ים( ת ְקדֹוׁשִ ְּכתֶֹנת ַפִסים ָפָרׁשַ ּּ ּ(  

ּּגֶֹדל ַמֲעַלת ִלמוד ַהֹזַהר  )עב ּ ּ  

ִתקוִנים ָאְמרו ּבַ ְּוֶזהו ׁשֶ ּ ּּ ִּתקון ל( ּ ּ ָנִתיב ' ּ

י ּקו :ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, )ִּתְנָיָנא ּמו ְוִאְתָערו ְלַגּבֵ ּ
ִכיְנָתא ָלא ֻסְכְלָתנו , ּׁשְ א ּבְ ִאית ְלכֹון ִלּבָ ּּדְ

ה ע ּבָ יַנְיכו, ְּלִמְנּדַ ְּוִאיהו ּבֵ ּ.  

ַּתְרגום [ יאור ּּ ּוּבִ ּקומו ]: ַּהזַֹהרּ ּ
הְוִה ִכיָנה ַהְקדֹוׁשָ ִביל ַהׁשְ ׁשְ ְּתעֹוְררו ּבִ ּ ֲהֵרי , ּ ׁשֶ

ִלי ּבִיָקֵיׁש ָלֶכם ֵלב ֵר יג ן ּבְ ּיָנה ָלַדַעת וְלַהׂשִ ּ
תֹוְכֶכם, ּאֹוָתה ִהיא ּבְ   .ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ

ְעָיה (ְּוָרָזא ְדִמָלה קֹול אֹוֵמר ְקָרא  ְיׁשַ

גֹון ְקָרא ָנא ֲהֵיׁש עֹוֶנך ְוֶאל ִמי , )מ ו ָּּכְ
ים ִתְפֶנה  ִּמְקדֹוׁשִ ְוִהיא ָאְמַרת , ) ח אִּאיֹוב(ּ

ר ָחִציר, ָמה ֶאְקָרא ׂשָ ל ַהּבָ ָּלא ִאינון ּכֹ, ּכָ ּ
ָאְכִלין ָחִציר ְבִעיָרן ּדְ ִציץ , ּכִ ְוָכל ַחְסּדֹו ּכְ

ֶדה  ָעְבִדין ְלַגְרַמְייהו , )שם(ַּהׂשָ ל ֶחֶסד ּדְ ּּכָ
  .ָעְבִדין

ַּתְרגום [ יאור ּּ ּוּבִ , ְּוסֹוד ַהָדָבר]: ַּהזַֹהרּ
ָכתוב  ְּכמֹו ׁשֶ ּ ְעָיה מ(ּ , 'קֹול ֹאַמר ְקָרא' )ְיׁשַ

קֹול דֹוֵפק ּבְ ּׁשֶ ל ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּ ִּלּבֹו ׁשֶ
ָרֵאל ִלְקרֹות וְלִהְתַפֵלל ַלֲהָרַמת  ִּמִיׂשְ ּ ּ ּ

ה ִכיָנה ַהְקדֹוׁשָ מֹות , ִּהׁשְ ִהיא ְכָללות ְנׁשָ ּׁשֶ ּ
ָרֵאל ל ָכל ִיׂשְ ּ ֵמַהָכתוב הּ וֵמִביא ְרָאָי,ּׁשֶ ּ

ְקִריָאה ֵפרוׁשֹו , 'ְָּקָרא ָנא ֲהֵיׁש עֹוֶנך' ּׁשֶ ּ ּ
ְּתִפָלה ִכיָנה אֹוֶמֶרת  ֲאָבל, ּ ָמה 'ַּהׁשְ

ה כַֹח ְלָהִרים ֶאת (, 'ֶאְקָרא ְּכלֹוַמר ֵאין ּבָ ּּ
ִביל ׁשֶ, ַעְצִמי ֵמָעָפר ׁשְ ר ָחִציר'ּבִ ׂשָ ל ַהּבָ , 'ּכָ

ב ְוָחִציר ְבֵהמֹות אֹוְכֵלי ֶעׂשֶ ה ּכִ ָלם ֵהּמָ , ּּכֻ
ִלי ַדַעת ְכמֹו  ים ַהִמְצוֹות ּבְ עֹוׂשִ ְּכלֹוַמר ׁשֶ ּ ּּ

ֵהמֹות ֶדהְו', ּבְ ִציץ ַהׂשָ ל , 'ָּכל ַחְסּדֹו ּכְ ּכָ
ים עֹוׂשִ ים, ַהֲחָסִדים ׁשֶ , ְלַעְצָמם ֵהם עֹוׂשִ

ים עֹוׂשִ ִמְצוֹות ׁשֶ ֵאין ַכָוָנָתם ּבַ ְּכלֹוַמר ׁשֶ ּ ּּ ,
ִפיַע ַנַחת רוַח ְליֹוְצָרם  ְכֵדי ְלַהׁשְ ִתְהֶייָנה ּבִ ּׁשֶ ּ ּ
ים  ֶּאָלא ַרק ְלתֹוֶעֶלת ַעְצָמם ֵהם עֹוׂשִ

  .תַּהִמְצוֹו

ִלין  ַתּדְ ִמׁשְ ל ִאינון ּדְ ַּוֲאִפילו ּכָ ּ ּ
אֹוַרְייָתא ָעְבִדין ְלַגְרַמְייהו , ּבְ ל ֶחֶסד ּדְ ּּכָ

  .ָעְבִדין

ַּתְרגום [ יאור ּּ ּוּבִ ַּוֲאִפלו ]: ַּהזַֹהרּ ּ
ֶהם ּבָ ם ַעל ֵעֶסק , ַּהטֹוִבים ׁשֶ ָמְסרו ְזַמּנָ ּׁשֶ ּ

ֶּאָלא ְלתֹוֶעֶלת ג, ּלֹא ָעׂשו ֶזה, ַּהתֹוָרה ּוָפם ּ
ִלי ַכָוָנה ָהְרצוָי, ַעְצָמם ּּבְ ּ ִפיַע , הּ ְכֵדי ְלַהׁשְ ּּבִ

  .ַּנַחת רוַח ְליֹוְצָרם

ַההוא ִזְמָנא  ְרוַח הֹוֵלך ְולֹא ] 'ְּוכו[ּּבְ ּ
ְּוָדא ִאיהו רוָחא , ְלָעְלָמא, ָּיׁשוב ּ

יַח   .ְדָמׁשִ

ַּתְרגום [ יאור ּּ ּוּבִ ֵעת ַהִהיא ]: ַּהזַֹהרּ ּבָ
ּרוַח הֹוֵלך ְולֹא ָיׁשוב, רֶּנֱאַמר ַעל ַהדֹו ְּ ,

יַח, ְלָהעֹוָלם ְּדַהְינו רוַח ַהָמׁשִ ּ ּ ְַהָצִריך ִלְגֹאל , ּ ּ
ָרֵאל ִמָכל ָצרֹוֵתיֶהם ַעד ַלְגֻאָלה ֶּאת ִיׂשְ ּ ּ 

ֵלָמה ְלַקֵים ַהָכתוב ַּהׁשְ ּ ּ ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ , ּ
ם ְוגֹו ֵּדָעה ֶאת ַהׁשֵ ָּהרוַח ַהֶזה ִנְסַתֵלק לֹו ' ּ ּ ּ ּ

עֹוָלם, ְַלךְוָה   .ְוֵאינֹו ֵמִאיר ּבָ

ֵיִזיל ֵליה ִמן  ָגְרִמין ּדְ ַּוי לֹון ָמאן ּדְ
ִאֵלין ִאינון , ָּעְלָמא ְוָלא ְיתוב ְלָעְלָמא ּּדְ ּ

ה ׁשָ ָעְבִדין ְלאֹוַרְייָתא ַיּבָ ְוָלא ָבָעאן , ּדְ
ָלה ַתְדָלא ְבָחְכָמה ְדַקּבָ   .ְּלִאׁשְ

ַּתְרגום [ יאור ּּ ּוּבִ י ָלֶהם אֹו]: ַּהזַֹהרּ
יַח  ל ָמׁשִ רוחֹו ׁשֶ ים ַהגֹוְרִמים ׁשֶ ְּלאֹוָתם ֲאָנׁשִ ּ
ִּיְסַתֵלק ְוֵיֵלך לֹו ֵמָהעֹוָלם ְולֹא יוַכל ָלׁשוב  ּ ְ ּ ּ

ים ֶאת ַהתֹוָרה , ְלעֹוָלם ֵהָמה ֵהם ָהעֹוׂשִ ּׁשֶ ּ
ה ל , ְּכלֹוַמר, ִליֵבׁשָ הו ַלְחלוִחית ׁשֶ ִלי ַמׁשֶ ּּבְ ּ ּ

ֶכל ְוַדַעת ֵחֶלק ִּכי ִמְצַטְמְצ, ׂשֵ ִמים ַרק ּבַ
ל ַהתֹוָרה י ׁשֶ ַּהַמֲעׂשִ ְוֵאיָנם רֹוִצים , ּ

ָלה ָחְכַמת ַהַקּבָ ל וְלָהִבין ּבְ ַתּדֵ ְּלִהׁשְ ּ ֵליַדע , ּ
סֹודֹות ַהתֹוָרה ְוַטֲעֵמי ִמְצָוה ִכיל ּבְ ּוְלַהׂשְ ּ ּ.  

א  ָגְרִמין ֲעִניוָתא ְוַחְרּבָ ַּוי לֹון ּדְ ּ
ָעְלָמ ָדן ּבְ   .אּוִביָזה ְוֶהֶרג ְוַאּבְ
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ַּתְרגום [ יאור ּּ ּוּבִ , אֹוי ָלֶהם]: ַּהזַֹהרּ
יֶהם ַהָללו ַמֲעׂשֵ ֵהם גֹוְרִמים ּבְ ּׁשֶ ּ ִיְהיו , ּ ּׁשֶ ּ

ֲּעִניות ְוֶחֶרב ְוָחָמס וִבָזה ַוֲהִריגֹות  ּ ּ ּ
עֹוָלם ָמדֹות ּבָ   .ְוַהׁשְ

ֻּסָלם"ַּהְקָדַמת ַה(   )'אֹות ע" ּ

א ָר"אֹו  )עג ִגיַמְטִרּיָ   ז"ר ּבְ

ִּעַקר ַהְגֻאָלה ּ אֹוַרְיָתאּ , ּ הוא ֵמָרֵזי ּדְ
ִּגיַמְטִרָיה ר "אֹוִּכי  ן "ּכְֵוֶזה ִנְקָרא , ז"ָרּ

ִגיַמְטִרָיה  ּׁשֶ ָכתוב . ד"ִמיסֹוד "סֹוּ ְּוֶזה ׁשֶ ּ
ִמְדָרׁש ִעים , ֲּאִני ָאַמְרִתי ְיִהי ֵכן, ּּבַ ְוָהְרׁשָ

ֵאין , אֹוְמִרים לֹא ֵכן ֵהם אֹוְמִרים ׁשֶ ׁשֶ
תֹוָרה ֶאָלא ַהְפׁשָ ּּבַ ּ ּן לֹא ָיקומו"ַּעל ֵכ, טּ ּ .

ִיְתַגֶלה  ְּוִעָקר ִהיא ָחְכַמת ַהתֹוָרה ְוָרֶזיָה ׁשֶ ּ ּּ ּ
ָיֵמינו כו ְמֵהָרה ּבְ ָּלנו ּבִ ּ ָלנו ', ּ ְּוַעל דֹור ׁשֶ ּ ּ

ֶּנֱאַמר ִמׁשֹד ֲעִנִיים גוַפְייהו ּ ּ ּ ַּעָתה ָאקום, ּ ּ ,
ְבָעַתִים ם ַהְמֻזָקקֹות ׁשִ ְזכות ִאְמרֹות ַהׁשֵ ּּבִ ּ ּ ,

ר ָסִביב ְך ַא ִעים ֲאׁשֶ ְמֵרנו ֵמָהְרׁשָ ם ִיׁשְ ַּהׁשֵ ּ
ָרֵזי ְוסֹודֹות  ִּיְתַהָלכון ְוֵאיָנם רֹוִצים ּבְ ּ

ֵהם ְכֻרם ֻזלות, ַּהתֹוָרה ּׁשֶ ּ ְּדָבִרים ָהעֹוְמִדים , ּ
רוך הוא ְירֹוֵמם ל עֹוָלם ְוַהָקדֹוׁש ּבָ רומֹו ׁשֶ ּּבְ ּ ְּ ּ.  

ָרֵאל ַעל ִתקוֵני ֹזַהר ְל( ּאֹור ִיׂשְ ּ ַּהַמִגיד ִמָקאְזִניץ ּ ּ
ְּזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו  ּ ִתקון ל-ּ ּ   :)ז"ּ ַדף ע-ו "ּ

א ֵאי" אֹו  )עד ִגיַמְטִרּיָ ; ף"ן סֹו"ר ּבְ
  ז"ָר; ם"ן עֹוָל"ֲאדֹו

ְקוִמי אֹוִרי ִכי ָבא אֹוֵרך' ּ ְעָיה(' ּ , ) ס אְיׁשַ
ִגיַמְטִרָיה ר "אֹו ן "ֲאדֹו, ף"ן סֹו"ֵאיּּבְ

ּוְבִגיַמְטִרָיה, ם"עֹוָל הוא סֹודֹות , ז"ָר ּ ּׁשֶ
ר הוא אֹו ַּהתֹוָרה ֲאׁשֶ ּקוִמי ְּוֶזהו . ּר ָלנו"ּ

ִיְתַגֶלה ְכבֹוד ַמְלכות ֲאדֹו, י"אֹוִר ּׁשֶ ּ ּ ּ ן "ּ
י ָבא אֹוֵר, ם"עֹוָל ִּכי ְכָבר ִנְתַגָלה ָלֶהם , ְך"ּכִ ּ ּ ּ

הוא ָר ָּחְכַמת סֹודֹות ַהתֹוָרה ׁשֶ אֹור , ז"ּ
ְּהֶיה ְגֻאָלה ְלִהְתַגלֹות ְּוַעל ְיֵדי ֶזה ִת, ַּהתֹוָרה ּּ ּ

סֹוד ַמְלכותֹו ַכּנֹוָדע ּּבְ ּ.  

ַּאְגָרא ְדַכָלה ְלמֹוֵרינו ָהַרב ְצִבי ֱאִליֶמֶלך ִמִדינֹוב ( ְּ ּ ּ
ת ָתבֹוא ַּהְפָטַרת ָפָרׁשַ ּ(  

ֶרְסֶלב  )עה ינו ַנְחָמן ִמּבְ ּ ְזכותֹו ,ַּרּבֵ
ָמה ,ָּיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ּ ִהְפִליג ְמֹאד ּכַ

ת ַהִתקוֵני ְּפָעִמים ּבְ ֻדַלת ְקֻדׁשַ ַבח ּגְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ
  ֹזַהר

ֶרְסֶלב ינו ַנְחָמן ִמּבְ ּ ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ,ַּרּבֵ ּ
ּ ָיַדע ָכל ִדְבֵרי ָה,ָאֵמן ְפִרי ֵעץ "ּו" ֵּעץ ַחִיים"ּ

י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה "ְּוָכל ִכְתֵבי ָהֲאִר" ַּהַחִיים
ִּמֵסֶפר ַהזַֹהר ְוָהִעָקר ֵמַהִתקוִנ ּ ּּ ּ ְּוַהמוָבן . יםּ ּ

יֵמי ְנעוָריו ֶזה ָהָיה ּבִ ִּמְדָבָריו ָהָיה ׁשֶ ּ ּ .
ַבח ְגֻדַלת  ׁשֶ ה ְפָעִמים ּבְ ּמָ ְּוִהְפִליג ְמֹאד ּכַ ּ ּ

ת ַהִתקוֵני זַֹהר ְּקֻדׁשַ ּּ ְוָהָיה ָרִגיל ַלֲעֹסק . ּ
ָנה ָכל ַהׁשָ יֹוֵתר ַגם ּבְ ּּבֹו ּבְ לֹא ,ּ ּ ֲאִפלו ׁשֶ ּּ

יֵמי ֱאלול   .ּּבִ
  )ן אֹות קכח"יחֹות ָהַרֵסֶפר ׂשִ(

ל  )עו לוִלים ּכָ ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּכְ ּ ּבְ ּ ּ ּ
עֹוָלם ְוכו ּבָ   .'ַּהָחְכמֹות ׁשֶ

יחֹות ָהַר(   )ן אֹות קכח"ֵסֶפר ׂשִ

ּ ַעל ֵסֶפר ַהִתקוִנים ְלַבד לֹא  )עז ּ ּ
ַּיְסִפיקו ֲאָלִפים ְסָפִרים ְוָכל עֹורֹות  ּ

ֵּאיֵלי ְנָביֹות ְלָבֵאר ֹעֶצם ִרּבוי 
םַהּסֹודֹות  ׁש ׁשָ ּיֵ   ּוְרִמיזֹות ׁשֶ

ַמְעִתי ִמִפיו ַהָקדֹוׁש ַפַעם ֶאָחד  ּׁשָ ּ ּ ּ
ַהְפָלַגת ְגדֹולֹות סֹודֹות נֹוָראֹות  ר ּבְ ִדּבֵ ּׁשֶ ּ

ה ּתֹוָרֵתנו ַהְקדֹוׁשָ ּ ֲּהלֹא ָכל ֵסֶפר : ָאַמר. ּ
ית ְלַבד ֵראׁשִ ִּתקוִנים הוא ַעל ֵתַבת ּבְ ּּ ּ ְוַעל . ּ

ֵּסֶפר ַהִתקוִנים ְלַבד לֹא  ּ ַּיְסִפיקו ֲאָלִפים ּ ּ
ם ֵיׁש ׁשָ ְּסָפִרים ְלָבֵאר עֶֹצם ִרּבוי ַהסֹודֹות ׁשֶ ּ ּ ,

ר לֹא ְיִכיֵלם ָהִעיון ֲּאׁשֶ ַּכָידוַע ַלֹכל ְגֻדַלת , ּ ּ ּ ּּ ּ
ת ַהִתקוִנים ַהָקדֹוׁש ְּקֻדׁשַ ּּ ּ ר ָכל עֹורֹות , ּ ֲּאׁשֶ

ֵּאיֵלי ְנָביֹות לֹא ַיְסִפיקו ְלָבֵאר סֹודֹוָתיו  ּ
ְּוָכל ֵסֶפר ַהִתקוִנים ִעם ָכל . 'ּיו ְוכוּוְרִמיזֹוָת ּ ּ ּ

ְזַכר ְלֵעיל ְכָלל ּבֹו ַכּנִ ּנִ ַּמה ׁשֶ ּ ּ הוא ַרק ֵפרוׁש ,ּ ּּ
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ית ְלַבד ֵראׁשִ ָרא , ַּעל ֵתַבת ּבְ ְּוֵכן ַעל ֵתַבת ּבָ
ְּיכֹוִלין ַגם ֵכן ַלֲעׂשֹות ֵסֶפר ִתקוִנים ִעם ִרּבוי  ּ ּ ּּ ּ

ְזַכר ְלֵעיל' ּסֹודֹות ְוכו ַּכּנִ ּ.  

ֵער ְקָצת  ּוִמֶזה ְיכֹוִלין ְלָהִבין וְלׁשַ ּּ

ה ַּגְבהות ַעְמקות תֹוָרֵתנו ַהְקדֹוׁשָ ּּ ּ ִּכי ֵכן ַעל , ּּ
ל ַהתֹוָרה ֵיׁש סֹודֹות ַרּבֹות  ָּכל ֵתָבה ְוֵתָבה ׁשֶ ּ ּ

ְּכמֹו ֵאלו ַהסֹודֹות ַהְכלוִלים ּבְ ּּ ּּ ֵסֶפר "ּ
ַּהִתקוִנים ּ ית ְל" ּ ֵראׁשִ הוא ַעל ֵתַבת ּבְ ּׁשֶ . ַבדּ

ה , ְּוַעָתה ֵיׁש ּבָ ה ׁשֶ ְּכָלִליות ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ּ ּּ ּ ּ ּ
ה ֵתבֹות ָכֵאלו ַּהְרּבֵ ּ ּ ַּמה ָגְדלו סֹודֹוֶתיָה, ּ ּ, 

ר ִמֶזה ְכָלל ר ְלָבֵאר וְלַדּבֵ ר ִאי ֶאְפׁשָ ֲּאׁשֶ ּ ּ.  
יחֹות ָהַר(   )ן אֹות רפה"ׂשִ

ל   )עח לוִלים ּכָ ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ
ּבָ   .'ּעֹוָלם ְוכוַהָחְכמֹות ׁשֶ

יחֹות ָהַר(   )ן אֹות קכח"ֵסֶפר ׂשִ

ּ ַעל ֵסֶפר ַהִתקוִנים ְלַבד לֹא   )עט ּ ּ
ַּיְסִפיקו ֲאָלִפים ְסָפִרים ְוָכל עֹורֹות  ּ

ֵּאיֵלי ְנָביֹות ְלָבֵאר ֹעֶצם ִרּבוי 
ם ׁש ׁשָ ּיֵ   ַּהּסֹודֹות וְרִמיזֹות ׁשֶ

ַמְעִתי ִמִפיו ַהָקדֹוׁש ַפַעם ֶאָחד  ּׁשָ ּ ּ ּ
ִדּבֵ ַהְפָלַגת ְגדֹולֹות סֹודֹות נֹוָראֹות ּׁשֶ ּר ּבְ

ה ּתֹוָרֵתנו ַהְקדֹוׁשָ ּ ֲּהלֹא ָכל ֵסֶפר : ָאַמר. ּ
ית ְלַבד ֵראׁשִ ִּתקוִנים הוא ַעל ֵתַבת ּבְ ּּ ּ ְוַעל . ּ

ֵּסֶפר ַהִתקוִנים ְלַבד לֹא ַיְסִפיקו ֲאָלִפים  ּּ ּ ּ
ם ֵיׁש ׁשָ ְּסָפִרים ְלָבֵאר עֶֹצם ִרּבוי ַהסֹודֹות ׁשֶ ּ ּ ,

ר לֹא ְיִכיֵלם ָהִעיון ֲּאׁשֶ ַּכָידוַע ַלֹכל ְגֻדַלת , ּ ּ ּ ּּ ּ
ת ַהִתקוִנים ַהָקדֹוׁש ְּקֻדׁשַ ּּ ּ ר ָכל עֹורֹות , ּ ֲּאׁשֶ

ֵּאיֵלי ְנָביֹות לֹא ַיְסִפיקו ְלָבֵאר סֹודֹוָתיו  ּ
ּוְרִמיזֹוָתיו ְוכו ְּוָכל ֵסֶפר ַהִתקוִנים ִעם ָכל . 'ּ ּ ּ ּ

ְזַכ ְכָלל ּבֹו ַכּנִ ּנִ ַּמה ׁשֶ ּ ּ הוא ַרק ֵפרוׁש ,ר ְלֵעילּ ּּ
ית ְלַבד ֵראׁשִ ָרא , ַּעל ֵתַבת ּבְ ְּוֵכן ַעל ֵתַבת ּבָ

ְּיכֹוִלין ַגם ֵכן ַלֲעׂשֹות ֵסֶפר ִתקוִנים ִעם ִרּבוי  ּ ּ ּּ ּ
ְזַכר ְלֵעיל' ּסֹודֹות ְוכו ַּכּנִ ּ.  

ֵער ְקָצת  ּוִמֶזה ְיכֹוִלין ְלָהִבין וְלׁשַ ּּ

ַּגְבהות ַעְמקות תֹוָרֵתנו  ּ ּּ הּ ִּכי ֵכן ַעל , ַּהְקדֹוׁשָ
ל ַהתֹוָרה ֵיׁש סֹודֹות ַרּבֹות  ָּכל ֵתָבה ְוֵתָבה ׁשֶ ּ ּ

ְּכמֹו ֵאלו ַהסֹודֹות ַהְכלוִלים ּבְ ּּ ּּ ֵסֶפר "ּ
ַּהִתקוִנים ּ ית ְלַבד" ּ ֵראׁשִ הוא ַעל ֵתַבת ּבְ ּׁשֶ ּ .

ה , ְּוַעָתה ֵיׁש ּבָ ה ׁשֶ ְּכָלִליות ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ּ ּּ ּ ּ ּ
ה ֵת ּבֹות ָכֵאלוַּהְרּבֵ ּ ַּמה ָגְדלו סֹודֹוֶתיָה, ּ ּ, 

ר ִמֶזה ְכָלל ר ְלָבֵאר וְלַדּבֵ ר ִאי ֶאְפׁשָ ֲּאׁשֶ ּ ּ.  
יחֹות ָהַר(   )ן אֹות רפה"ׂשִ

ֲעַדִין ֵאין ָאנו יֹוְדִעין  ִּכי ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ּ
י  ִגָלה ַרּבִ ּוְמִביִנים ְכָלל ִסְתֵרי ַהתֹוָרה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ

זֹ ר יֹוַחאי ּבְ ְמעֹון ּבַ ַּהר ְוִתקוִניםׁשִ ַּאף ַעל ִפי , ּ
נו ֵּכן הוא ִתקון ָגדֹול ְלַנְפׁשֵ ּ ּּ ּ ה , ּ ִּכי ְכָבר ָעׂשָ ּ

ְּוֵהִכין ָלנו ֵכִלים ִנְפָלִאים ְוִתקוִנים ְגדֹוִלים  ּּ ּּ
ִגָלה ה ׁשֶ ַּעל ְיֵדי ַדְרֵכי תֹוָרתֹו ַהְקדֹוׁשָ ּ ּ ּ ַעל , ּ ׁשֶ

רֹוֶצה ְלִהְתַיֵגַע ְלַבֵקׁש  ַּיד ֶזה ִמי ׁשֶ אֹותֹו ּ
ַרך גֹות ֱאלֹקות, ְִיְתּבָ ָנֵקל ְלַהׂשָ ּיוַכל ָלבֹוא ּבְ ּּ ,

ִגָלה ַּעל ְיֵדי ַהְדָרִכים ְוַהֵכִלים ְוַהִתקוִנים ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ.  

ר  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ַרּבִ ְּוַעל ֵכן ַגם ַאַחר ַהַתּנָ ּ ּ
י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה "ּיֹוַחאי ָזִכינו ְלִכְתֵבי ָהֲאִר

הֹוִסיף ְלַגל ֹּות ִתקוִנים ִנְפָלִאים ְוכוּׁשֶ ּ ּ ְוֵכן ', ּ
ָזִכינו ַעל ְיֵדי ְגדֹוֵלי  דֹורֹוָתיו ָזִכינו ְלָמה ׁשֶ ּּבְ ּ ּּ

ם טֹוב  ַעל ׁשֵ ָהיו ִמימֹות ַהּבַ ַּהַצִדיִקים ׁשֶ ּ ּ
ו   .ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַעד ַעְכׁשָ

ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ְנִזיִקין ֲהָלָכה ד( ּ(  

ּיקוֵני ַהֹזַהר ָתִמידֶּאת ֵסֶפר ִת  )פ ּ ּ  

ַהְקָדַמת מֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים  ְּרֵאה ּבְ ּ ּ
ַער ַהַהְקָדמֹות ְּוֶזה תֶֹכן ְדָבָריו, ִּויַטאל ְלׁשַ ּ :

זַֹהר ּבַ ְגֶלה ׁשֶ ֵחֶלק ַהּנִ ְעָיא ּבְ ּבֹו , ְּולֹא ִמּבַ ׁשֶ
ַוַדאי ָיכֹול ָכל ָאָדם ַלֲעסֹק ּּבְ הוא , ּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ

ָאר ִמ ׁשְ י ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם עֹוֵסק ּבִ ְּדְרׁשֵ
ֵחֶלק ִסְתֵרי ַהתֹוָרה , ִלְבָרָכה ֶּאָלא ֲאִפלו ּבְ ּ ּ ּ

זַֹהר ָיכֹול ָכל ָאָדם ַלֲעסֹק ּבֹו ֲאִפלו  ּבַ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ִעיון ּּבְ ִנְגלֹות ַהתֹוָרה , ּ הוא עֹוֵסק ּבְ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ּ
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ִעיון ּּבְ ִנְגלֹות , ּ ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעסֹק ּבְ ּוִמי ׁשֶ
ִעיוןַּהתֹו ָּרה ּבְ ְבִקיאות , ּ ְּלָפחֹות ַיֲעֹסק ּבִ

ֵסֶפר ַהזַֹהר ַלל , ּּבְ ְרִגיִלים ּכְ ּחוץ ַמה ׁשֶ ּ
ָרֵאל ִלְגֹרס ֶאת ְלׁשֹון ַהזַֹהר ְוֶאת ֵסֶפר  ִּיׂשְ

ִּתקוֵני ַהֹזַהר ָתִמיד ּ ּּ ֹחֶדׁש , ּ ּוִבְפָרט ּבְ
ׁש וְמַטֵהר ֶאת ֶנֶפׁש ָהָאָדם , ֱּאלול ַּהְמַקּדֵ

ַרךּוַמְלִהיבֹו ם ִיְתּבָ ְ ַלֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ֶזהו , ּ ּׁשֶ ּ
ל ַתְכִלית ִלּמוד ְוִגְרַסת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש  ּּכָ ּ ּ ּ
רוך הוא  ַּאך ְוַרק ְלִהְתָקֵרב ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ְּ

ם   . ְּוִלְזּכֹות ְלִיְרַאת ַהׁשֵ

* * *  

ֵאָלה ֻגָלה , ֱאמֹר ָנא ִלי :ׁשְ ַּמהו ַהּסְ ּ
ִלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ּּבְ ּ.  

ְּסֻגלֹות ַרּבֹות ָמִצינו  :ּׁשוָבהְּת ּ
ֵסֶפר ַהזַֹהר ָפִרים ְלָהעֹוְסִקים ּבְ ּסְ ְוָכאן , ּּבַ

ִקצור ְלֻדְגָמא  ַּנֲעֶלה ּבְ מֹוָנה ּ ר ׁשְ ָעׂשָ
  :ֵמֵהם

ֵסֶפר ַהזַֹהר ְזכות . א ַּעל ְיֵדי ִלּמוד ּבְ ּּ
לֹו ָיֵגּנו ָעָליו ְמעֹון ְוַהֲחֵבִרים ׁשֶ י ׁשִ ַּרּבִ ּ. 

ּים ַדף יד ַעמוד דְּזִכיָרה ְלַחִי( ּ ּ'( 

ן יֹוַחאי ,ְועֹוד. ב ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְזכות ַרּבִ ּ ׁשֶ ּ
אּבִ ְּפָרטות ָיֵגן ָעָליו ַגם ָלעֹוָלם ַהּבָ ּ. 

ַמֲחֶזה ְדרוׁש ט( ֵּסֶפר ַאְבָרָהם ּבַ ּ  )ז"ּ

ְּוִלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְסֻגָלה ְלִיְרַאת . ג ּ ּ ּ
ַמִים  .ׁשָ
סֹוָל( ה ּבָ י מׁשֶ ּה ְלֵסֶפר ַהִתקוִניםַּהְקָדַמת ַרּבִ ּ ּ( 

ָגה. ד ֵסֶפר ַהזַֹהר ְסֻגָלה ְלַהׂשָ ָּהֵעֶסק ּבְ ּ ּ. 
ַער רוַח ַהקֶֹדׁש ַדף "ָהֲאִר( ׁשַ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ּ ּ

 :)יא

זַֹהר. ה ְתִדירות  ָּהֵעֶסק ּבַ ַּהָקדֹוׁש ּבִ ּ
רות  ְּסֻגָלה ְלָהִביא ֶאת ָהָאָדם ְלִהְתַקׁשְ ּ ּ

רוך הוא ָּ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 . ו ַּהִלּמוד ּבַ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ְּתׁשוָבה ּ. 

ְבֵחי ָהֲאִר(  )י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ׁשִ

זַֹהר הוא ִתקון . ז ַּהִלּמוד ּבַ ּ ּ ּּ ּ ָּגדֹול ּ
ָמה ׁשָ  .ַלּנְ

ע אֹות מד( ֶאְצּבַ  )מֹוֶרה ּבְ

ת . ח ִּלּמוד ַהֹזַהר ֵמִביא ְלַטֲהַרת וְקֻדׁשַ ּ ּּ
ֶפׁש  .ַהּנֶ

ְֶפֶלא יֹוֵעץ ֵעֶרך ֹזַהר( ּ( 

ָמה. ט ׁשָ ּוְלַזּכות ַהּנְ ּ. 
י ְצִבי ֱאִליֶמֶלך אֹות ט( ְַהָגהֹות מֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ּ ּ( 

ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ֵמִסיר. י ִּלּמוד ּבַ ּ ּ ִטְמטום ּ
 .ַּהֵלב

ָעִרים ְלַבַעל ַהַתְנָיא(  )ֵּמָאה ׁשְ

ִלּמוד ַהזַֹהר ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות. יא ּּבְ ּ. 
ִּכֵסא ֶמֶלך ַעל ִתקוֵני ַהֹזַהר ִת( ּּ ּ ּ ְ ּ ּקוןּ  ) מג אֹות סּ

עֹוָלם . יב ֵסֶפר זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבָ ַּהלֹוֵמד ּבְ ּ
ה, ַּהֶזה בוׁשָ ב ּבְ  .ָּאז ֶלָעִתיד ָלבֹוא לֹא ֵיׁשֵ

ב ַדף קפֹזַה( ת ַוֵיׁשֵ ּר ָפָרׁשַ ּ ְכָללות. ה"ּ   ,ּּבִ
ת ַצו ִלקוֵטי תֹוָרה ְלַבַעל ַהַתְנָיא ָפָרׁשַ ּוִבְפָרטות ּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ( 

ִּלּמוד ִסְתֵרי ַהתֹוָרה הוא ִסיוַע ַרב . יג ּ ּ ּּ
 .ַּלֲהָבַנת ִנְגלֹות ַהתֹוָרה

ֵסֶפר תֹוַרת ָאבֹות( י ַאְבָרָהם ִמְסלֹוִנים ּבְ ַּרּבִ ּ( 

ַּהִלּמוד ּבַ. יד ּזַֹהר ֵמִביא ֶאת ָהָאָדם ּ
 .ְלַאֲהַבת ַהּבֹוֵרא
ַהָגהֹוָתיו ְלֵסֶפר ַהַכָונֹות"ָהָרָמ( ּז ּבְ ּ ּ( 

זַֹהר ֵמִביא ֶאת ָהָאָדם . טו ַּהִלּמוד ּבַ ּ ּ
 .ֶּלֱאמוָנה

ַער ט אֹות ג(  )ִּאְמֵרי ִפְנָחס ׁשַ

ִּלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַמִציל ֶאת . טז ּ ּ ּ
ֵג ַפְחתֹו ִמּמַ ָּהָאָדם וִמׁשְ ּ ֲערורֹותּּ  .ָּפה ְוׁשַ



ַער ַהִתקוִנים ֶהָחָדׁש ּׁשַ ּ ּ  

 

מה

ַער ו אֹות עג( ם ׁשַ  )ׁשָ

ִים. יז ּנַ  .ֵּמִביא ְרפוָאה ִלְכֵאב ׁשִ

ִלין( י ֱאֶמת ְלַתְלִמיד ַהחֹוֶזה ִמלוּבְ ַּמֲעׂשֵ ּ  
ֵסֶפר ֱאֶמת ְוַיִציב ֵחֶלק ד ִּנְדַפס ּבַ ּ ַּעמוד ל' ּ ּ( 

ְּוהוא ְרפוָאה ָלַרְגַלִים וְלהֹוָצַאת . יח ּ ּ
 .קֹוץ

ַער(  ) ט אֹות גִּאְמֵרי ִפְנָחס ׁשַ

ל ַהַלְיָלה ֹזַהר  )פא ִּתקוֵני , ָּלַמד ּכָ ּ ּ
ֹּזַהר וְתִהִלים ַמִים ַהְקפוִאים, ּ ּּבַ ּ ֲּאִפלו , ּ ּ

ָהָיה חֹוֶלה ֵעת ׁשֶ   ּבְ

ינו ַהָקדֹוׁש מֹוֵרינו ָהַרב ְצִבי  ַּרּבֵ ּּ
ֱּאִליֶמֶלך ִמִזיִדיְטׁשֹוב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ּ ּ ְ, 

ָהָיה חֹוֶלה  ֵעת ׁשֶ ֲּאִפילו ּבְ ְּוָצִריך ִלְרפוָאה ּ ְ

ְּגדֹוָלה ָתַבר ְגִזיָזא ְדַבְרָדא ּ ּ ְוָיַרד ְוָטַבל  ,ּּ
ָהר ַהָקפוא ַתַחת ַהֶקַרח ַהּנֹוָרא ּנָ ּּבַ ּּ  ְוָלַמד ,ּ

ל ַהַלְיָלה ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוִתקוֵני  ם ּכָ ּׁשָ ּ ּ ּ ּ
ִים ַהָקפוא תֹוך ַהּמַ ַּהזַֹהר וְתִהִלים ּבְ ּּ ְ ּ ּ.  

ִּמתֹוך ַהְקָדָמה ( ְ ַּלֵסֶפר ְצִבי ַלַצִדיקּ ּ ה , ּ ם ַמֲעׂשֶ ַּעֵין ׁשָ
ֲאִריכות   )ּּבַ

ָחְכָמה זֹו   )פב ֵאין לֹו ָיד ּבְ ַאף ִמי ׁשֶ
ִלים ִסְפֵרי ַהְמֻקּבָ ּלֹא ִיָמַנע ִמׁשוט ּבְ ּ ּ  

ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ְוִסְפֵרי  ְּוָהָרִגיל ּבְ ּ ּ ּ

ִלים ֵעיָניו ִיְרֶאה וְלָבבֹו ָיִבין ֹג,ַהְמֻקּבָ ּ ּבְ ֶדל ּ
ּ וְלפום , ְוִיְמֹסר ַנְפׁשֹו ָעֶליָה,ַמֲעַלת ָחְכָמה זֹו ּ

  .ַצֲעָרא ַאְגָרא

ָחְכָמה ָאְמָנם  ֵאין לֹו ָיד ּבְ ַאף ִמי ׁשֶ
ִלים  ִסְפֵרי ַהְמֻקּבָ ַנע ִמׁשוט ּבְ ּזֹו לֹא ִיּמָ ּ
ָוַנת ַהְתִפלֹות וְבָרכֹות  ים ּכַ ַּהְמָפְרׁשִ ּ ּּ

  .ּוִמְצוֹות

ַעת ַמֲע ׁשְ ה ִיְתַלֵהב ִלּבֹו ִּכי ָאז ּבִ ׂשֶ
ל  רומֹו ׁשֶ ִזְכרֹו ִכי ֵהם ְדָבִרים ָהעֹוְמִדים ּבְ ּּבְ ּ ּ

ּעֹוָלם ָעמֹק ָעמֹק ְוָגבֹוַה ֵמַעל ָגבֹוַה ֵרי .ּּ  ַאׁשְ
ַמִים ֲעִליֹוָתיו ְולֹא  ׁשָ ה ַהּבֹוֶנה ּבַ ְּילוד ִאׁשָ ּ ּ ּ

ל ְפָרס ְתִפָלתֹו ְלַקּבֵ ְּיֵהא עֹוֵבד ּבִ ּ ַרק ְיַכֵון ,ּ
ים ְּלַתֵק ן ָלַדַעת ְקדֹוׁשִ ְרׁשָ ׁשָ ּן ַהְדָבִרים ׁשֶ ּ
ר ָאֶרץ ֵהָמה ְוַאִדיֵרי ָכל ֲאׁשֶ ּּבָ  ,ָבם ֶחְפִצי ּּ

ה ָיֵדינו ְיכֹוֵנן ,ְוִלּבֹו ָלמֹו ָאב ִיְצַעק ַמֲעׂשֵ ּ ׁשֶ ּ
  .ָּעֵלינו

ַאל(   )ְ ֵעֶרך סֹוד,ּ ַמֲעֶרֶכת ְגדֹוִלים,ַּחִיים ׁשָ

ֵגן ָעֵלינו ִמן ַהְמַק )פג י ַמה ּיָ , ְטְרִגיםּּכִ
ָחְכָמה ֹזאת  ִּאם לֹא ְקִריָאֵתנו ּבְ

ַּהִנְפָלָאה ְוָהֲעֻמָקה ּ  

י ֶצַמח ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם  ְּוַהָגאֹון ַרּבִ ּ
א  סֹוף ַהַהְקָדָמה ְלֵעץ ַחִיים(ַהּבָ ָּמבֹוא ּבְ ּ כֹוֵתב )ּ

י ַמה ָיֵגן ָעֵלינו ִמן ": ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ּּכִ ּ
ָחְכָמה ִאם לֹ, ַהְמַקְטְרִגים ּא ְקִריָאֵתנו ּבְ

ְפָלָאה ְוָהֲעֻמָקה ן , ֹּזאת ַהּנִ ּכֵ ל ׁשֶ ּוִמּכָ
ּדֹור ַהֶזה ן ֵסֶפר ַהִתקוִנים, ּּבַ ּכֵ ל ׁשֶ ּוִמּכָ ּ ּּ ,

ר מוָבא ֵמָהֲאִר ה "ֲּאׁשֶ ֲעׂשָ ּנַ ּי ַהָקדֹוׁש ׁשֶ
ָיה ְּלִתקון עֹוַלם ֲעׂשִ ּ   .ַּעד ָכאן, "ּ

ָנה ַמָמׁש  )פד ָכל ַלְיָלה ֹקֶדם ַהׁשֵ ּּבְ ּ ,
ִּתְלֹמד ַמֲאָמר ֶאָחד ִמִתקוֵני ֹזַהר ּ ּ ּ  

ם טֹוב ְלָהַרב  ַעל ׁשֵ ּוְבִמְכָתב ֵמַהּבַ ּ
יקֹוָלֵייאב ְזכותֹו ָיֵגן  י ָדִוד ִמּנִ ַּהָקדֹוׁש ַרּבִ ּ ּ

ָּעֵלינו ָכתוב ֲָאָבל ִאיָעְצך ִויִהי : " ְוֶזה ְלׁשֹונֹו,ּּ

ֱָאלִֹקים ִאְתך ָנה ַמָמ, ּ ָכל ַלְיָלה קֶֹדם ַהׁשֵ ּּבְ , ׁשּ
ִּתְלֹמד ַמֲאָמר ֶאָחד ִמִתקוֵני זַֹהר ְוכו ּ ּ ּ ּ'."  

גֶֹדל ִלמוד  ר ַמְפִליִגים ּבְ ים ֲאׁשֶ ְּועֹוד ַרּבִ ּ
ּוְקִריַאת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוַהִתקוִנים  ּּ ּּ ּ

יָחא ָדא ִעְקְבָתא ִדְמׁשִ ּּבְ ַּכָמה תֹוֶעֶלת ֵיׁש , ּ ּ ּ
ֶפׁש ְלָהִאיָרה ה ַלּנֶ ּּבָ ְּלַתְקָנה וְלַז, ּ ּ ְּכָכהּ ּוְבֹזַהר , ּ

יה ִמָגלוָתא  א ִיְפקון ּבֵ ּּדָ ּּ ּ ַרֲחֵמי"ּ   ". ּבְ

ל יֹום ַדף ֶאָחד  )פה לֹוְמִדים ּכָ ׁשֶ ּ ּכְ ּ ,
ִנים ְספורֹות זֹוִכים  ך ׁשָ ֶמׁשֶ ֲּאַזי ּבְ ְ

ל ַהֹזַהר ְוַעל ִתקוֵני ֹזַהר  ַּלֲעֹבר ַעל ּכָ ּ ּ ּ
ָאָדם - ְּוַהזַֹהר ָחָדׁש  ּ ֶזה ַמְחִדיר ּבָ



ַער ַהִתקוִנים ֶהָחָדׁש ּׁשַ ּ ּ  

 

מו

ה ִיְר ֹנַעם וְבִזיו ַהְרּבֵ ַמִים ּבְ ַּאת ׁשָ
חוׁש, ְמֻיָחד ִנְרֶאה ּבְ ּּכַ ּ  

ֲעֵלי ֵסֶדר ָכל ָכך ֵאיָנם ּבַ ְְוַאף ֵאלו ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ,
ַע ִלְלמֹד ִמֵדי יֹום  ָכל ֹזאת ְצִריִכים ִלְקבֹּ ּּבְ

ל זַֹהר ְּכגֹון ִלְפֵני ְקִריַאת , ְּלָפחֹות ַדף ֶאָחד ׁשֶ
ַעל ַהִמָטה ַמע ׁשֶ ּׁשְ ְזַמ, ּ . ּן ְמֻסָים ַאֵחראֹו ּבִ

ּוְבאֶֹפן ָכֶזה ף ֶאָחד, ּ ל יֹום ּדַ לֹוְמִדים ּכָ ׁשֶ , ּּכְ
ִנים ְספורֹות זֹוִכים ַלֲעֹבר  ך ׁשָ ֶמׁשֶ ֲּאַזי ּבְ ְ

ל ַהֹזַהר ְוַעל ִתקוֵני זַֹהר ְוַהֹזַהר  ַּעל ּכָ ּּ ּּ
ֶהם , ָחָדׁש ְמִביִנים ּבָ ה ִעְנָיִנים ׁשֶ ְּוֵיׁש ַהְרּבֵ
ִד, ְמַעט ֶהםּוִבְפָרט ּבְ ּבָ , ְּבֵרי ַאָגָדה ׁשֶ

ַּהְמִאיִרים ֶאת ַהַיֲהדות ּ ְְוַאַחר ָכך. ּ ּ ,
ִנָיה לֹוְמִדים ַפַעם ׁשְ ְּכׁשֶ ּ ּ זֹוִכים ְלָהִבין ְמַעט , ּ

ה ִיְרַאת . יֹוֵתר ָאָדם ַהְרּבֵ ְּוֶזה ַמְחִדיר ּבָ
נַֹעם וְבִזיו ְמֻיָחד ַמִים ּבְ חוׁש, ּׁשָ ְרֶאה ּבְ ַּכּנִ ּ .  

ַעל ְיֵדי, ַּדע )פו ּ ִלמוד ַהֹזַהרׁשֶ ּ ה , ּ ַנֲעׂשֶ
ל ַהתֹוָרה  ק ְלָכל ִמיֵני ִלמוִדים ׁשֶ ֵּחׁשֶ ּ ּ

ה   ַּהְקדֹוׁשָ

ינו ַהָקדֹוׁש  ְּועֹוד אֹוֵמר ַרּבֵ ם אֹות (ּ ׁשָ

ַעל ְיֵדי ִלמוד ַהזַֹהר, ְוַדע: ")ח"ק ּׁשֶ ּ ה , ּ ַנֲעׂשֶ
ל ַהתֹוָרה  ק ְלָכל ִמיֵני ִלמוִדים ׁשֶ ֵּחׁשֶ ּ ּ

ה ֲּהֵרי ָלנו ְסֻגָלה . ן ְלׁשֹונֹוַּעד ָכא, "ַּהְקדֹוׁשָ ּ
ם דוָקה ְלַהִגיַע ְלִצָמאֹון ִלְדַבר ַהׁשֵ ּּבְ ּ ּ ּ.  

ְכֶטער( י ַיֲעקֹב ֵמִאיר ׁשֶ ֵסֶפר ְלַהָגאֹון ַרּבִ ְּוִנְכַתב ּבַ ּ ּ(  

ל ִסְפֵרי ַהֹזַהר  )פז ָנה ּכָ ָכל ׁשָ ִּלְגֹמר ּבְ
ְּוִתקוִנים ְוֹזַהר ָחָדׁש ָלה , ּ ְוָכל ִסְפֵרי ַקּבָ

  י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ֵמָהֲאִר

ינו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  ב ַרּבֵ ּוַפַעם ֶאָחד ִחׁשֵ ּּ
ָכל יֹום ַעד  ָהָאָדם ָצִריך ִלְלֹמד ּבְ ְַמה ׁשֶ ּ

ֵאין ַהיֹום ַמְסִפיק ּׁשֶ ָכל , ּ ַהְינו ִלְגֹמר ּבְ ּּדְ
ָנה  ָעה , ׁש"ף ְוָהרֹא"ס ִעם ָהִרי"ׁשַׁשָ ְוַאְרּבָ

ְלָחן ָערוך ַהְגדֹוִלים ּׁשֻ ְ ים ֻכָלם, ּ ְּוָכל ַהִמְדָרׁשִ ּ ּ ,
ְּוָכל ִסְפֵרי ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ְוזַֹהר ָחָדׁש ּ ּ ,

ָלה ֵמָהֲאִר י ִזְכרֹונֹו "ְוָכל ִסְפֵרי ַקּבָ
יֹום . ִלְבָרָכה עור ּבַ ַּגם ְצִריִכין ִלְלמֹד ֵאיֶזה ׁשִ ּ ּ

ְקָצת ִעיון ּּבִ ה ְדָבִרים, ּ ב ַהְרּבֵ ְּועֹוד ִחׁשֵ ַּגם . ּ
ָכל יֹוםְצִריִכין ל ֹּוַמר ְתִהִלים ּבְ ּוְתִחּנֹות , ּ

ה ה ַהְרּבֵ ּוַבָקׁשֹות ַהְרּבֵ ּ.  

ה ֵמִעְנָין ֶזה  ְצִריִכין ְּוָאז ִסֵפר ַהְרּבֵ ּׁשֶ
ְמִהירות ָגדֹול וִבְזִריזות ְוִלְבִלי  ִּלְלמֹד ּבִ ּ ּּ
ה ֵמִעְנָין  ִדְקּדוִקים ַהְרּבֵ ְעתֹו ּבְ ל ּדַ ְּלַבְלֵבּ ּ

ָבִרי. ְלִעְנָין דוִקים ְוַהּדְ ּם ַהָללו ֵהם ּבְ ּ ּ
ים   .ּוְמֻנּסִ

ַּגם לֹא ָהָיה ְמַצֶוה ַלֲחזֹר ֵתֶכף ַעל  ּ ּ
ִּלמודֹו ַּרק ְרצֹונֹו ָתִמיד ָהָיה ִלְלמֹד ַהֵסֶפר , ּ ּ

לֹוֵמד ְכֵסֶדר ֵמרֹאׁשֹו ְלסֹופֹו  ּאֹו ַהפֹוֵסק ׁשֶ ּ ּ
ְזִריזות ִני ְוִיְגמֹר , ּּבִ ְּוַאַחר ָכך ַיְתִחיל ַפַעם ׁשֵ ְ ּ

ּ ֻכלֹואֹותֹו ְּוֵכן ַפַעם ַאַחר ַפַעם. ּ ּ.  

ִהְזִהיר  ַּגם ָאַמר ְלַבל ִיְהֶיה ִנְבָהל ִמֶזה ׁשֶ ּ
ָכל יֹום ְצִריִכין ִלְלמֹד ָכל ָכך ּבְ ְׁשֶ ּ ּ ְָולֹא ָעֶליך '... ּ

ֵטל  ן חֹוִרין ְלִהּבָ ַּהְמָלאָכה ִלְגמֹר ְוִאי ַאָתה ּבֶ ּ
ה   .)ָאבֹות ב טז( 'ִּמֶמּנָ

יחֹות ָהַר( ֶרְסֶלב אֹות עו"ֵסֶפר ׂשִ   )ן ִמּבְ

ַּהִתקוֵני ֹזַהר ְמַטֵהר ַהּגוף   )פח ּ ּ ּ
חֶֹדׁש  ָמה ְלָכל ַהלֹוְמדֹו ּבְ ּוְמַקֵדׁש ַהְנׁשָ ּ ּ ּ
ֵאין  ָעְלָמא ּבְ ִגיְרָסא ּבְ ֱּאלול ֲאִפלו ּבְ ּּ

ֵּמִבין ֵפרוׁש ֲאָמָריו ּ  

ּוְבסֹוף ַהְקָדַמת ַהִכֵסא ֶמֶלך ְלִתקוֵני  ּּ ְ ּ ּ ּ
י הוא ": זַֹהר ּקוֵני ֹזַהרַּהִת[ּּכִ ְמַטֵהר ] ּ

ָמה ְלָכל ַהלֹוְמדֹו  ׁשָ ׁש ַהּנְ ַּהגוף וְמַקּדֵ ּ ּ ּ
ָעְלָמא  ִגיְרָסא ּבְ חֶֹדׁש ֱאלול ֲאִפלו ּבְ ּּבְ ּּ

ֵאין ֵמִבין ֵפרוׁש ֲאָמָריו ּּבְ סֹוף ".ּ ם ּבְ  ְוׁשָ
ִּתקון ו ּ ָעְלָמא": 'ּ י ַהלֹוֵמד ִגיְרָסא ּבְ ּּכִ ּ ...

ֲעָמלֹו ָכר טֹוב ּבַ ָטֳהָרה ֵיׁש לֹו ׂשָ ׁש ּבְ ּ וְמַקּדֵ
ָמתֹו ּ וְבִסדור ָהֲאִר".ִנׁשְ י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה "ּּ

ֵסֶדר ַכָוַנת ַהִלמוד י ַיֲעקֹב ָקאִפיל ּבְ ְּלַרּבִ ּּ ּּ ּ :
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ָלה" ִסְפֵרי ַקּבָ ְוַאף ִאם ֵאינֹו ... ִיְלֹמד ּבְ
ְבֵרי ַהזַֹהר ְוִתקוִנים  ֶהם ֹיאַמר ּדִ ֵּמִבין ּבָ ּ ּ

י ֵהם ְמֻסָגִל ָמהּּכִ ׁשָ ּ וְרֵאה ".ים ְלַטֵהר ַהּנְ
ינו ַחִיים ָפאָלאִג ַּגם ֶנֶפׁש ַחִיים ֵמַרּבֵ ּּ י 'ּ

  .ַּמֲעֶרֶכת זַֹהר ַהָקדֹוׁש

ִדְבֵרי ַהֹזַהר   )פט ּ ִלְלֹמד ּבְ
ִקיָדה ׁשְ ְּוַהִתקוִנים ּבִ ּ הוא ְמַטֵהר , ּ ּׁשֶ

ָעְלָמא  ָכה ֲאִפלו ֲאִמיָרה ּבְ ַּהֶנֶפׁש וְמַזּכְ ּּ ּ ּ
ָפַתִי ּם ְסֻגָלה ְוִתקון ַהֶנֶפׁש ִּמן ַהׂשְ ּ ּ ּ

ֵהם  ְּמֹאד וִבְפָרט ֵסֶפר ַהִתקוִנים ׁשֶ ּּ ּ
ִּתקוֵני ַהֶנֶפׁש ַמָמׁש ּ ּ ּ ּ  

ְּוֵכן ֵמִביא ָהַרב ַהָקדֹוׁש ִמָקאָמאְרָנא  ּ
ִביל ַהתֹוָרה א" ְָנִתיב ִמְצוֹוֶתיך"ּבִ אֹות (' ּׁשְ

ּי ִתקון ְלַבַעל "ְְוָכך ָנַתן ָמָרן ָהֲאִר": )א"ל ּּ
ִפין זַֹהר אֹו ְּתׁש ה ּדַ ֹיאַמר ֲחִמׁשָ ּוָבה ׁשֶ ּ ּ ּ

ָכל יֹום ִּתקוִנים ּבְ ּ וְבַהְקָדָמתֹו ַלֲעֵצי ֵעֶדן,"ּּ ּ :
ִדְבֵרי ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים " ִּלְלֹמד ּבְ ּּ ּ

ִקיָדה ׁשְ ָכה ... ּבִ ֶפׁש וְמַזּכְ הוא ְמַטֵהר ַהּנֶ ּׁשֶ ּ ּ
ָפַתִים  ָעְלָמא ִמן ַהׂשְ ֲּאִפלו ֲאִמיָרה ּבְ ּ ּ

ֶפׁש ְמאֹדְסֻג ָּלה ְוִתקון ַהּנֶ ּ ּ וִבְפָרט ֵסֶפר ,ּ
ׁש ֶפׁש ַמּמָ ֵהם ִתקוֵני ַהּנֶ ַּהִתקוִנים ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ."  

ּוְבַהְקָדָמתֹו ַלֲעֵצי ֵעֶדן ִלְלֹמד ": ּ
ִקיָדה ׁשְ ִדְבֵרי ַהֹזַהר ְוַהִתקוִנים ּבִ ּּבְ ּּ ּ ...

ָכה ֲאִפלו  ֶפׁש וְמַזּכְ הוא ְמַטֵהר ַהּנֶ ּׁשֶ ּ ּּ ּ
ָע ָפַתִים ְסֻגָלה ֲאִמיָרה ּבְ ְּלָמא ִמן ַהׂשְ ּ

ֶפׁש ְמאֹד ְּוִתקון ַהּנֶ ּ וִבְפָרט ֵסֶפר ,ּ
ׁש ֶפׁש ַמּמָ ֵהם ִתקוֵני ַהּנֶ ַּהִתקוִנים ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ."  

חֶֹדׁש ֱאלול   )צ ִלמוד ֵסֶפר ֶזה ּבְ ּּבְ ּ ּ
ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה ְסֻגָלתֹו ְלָקֵרב  ּוַבֲעׂשֶ ּ ּּ

ַרך ְוֵקץ ְיׁשוָעתֹו ֻאָלתֹו ִיְתּבָ ּּגְ ְ ּ  

ְּוכֹה כֹוֵתב ָהַרב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַעל 
ֵסֶפר ַהִתקוִנים יבות ַהִלמוד ּבְ ֲּחׁשִ ּ ּּ ּ ּ ּ :

ְּוַהלֹוְמִדים ּבֹו ָעֵלימֹו ִתֹטף ִמָלתֹו ְלָהִבין  ּּ ּ

ִלּמוד ֵסֶפר ֶזה ִּכי , ִעְמֵקי סֹודֹות ִאְמָרתֹו ּּבְ
ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה חֶֹדׁש ֱאלול וַבֲעׂשֶ ּּבְ ּ ּ ּ, 

ַרך ְוֵקץ ְּסֻגָל ְתֹו ְלָקֵרב ְגֻאָלתֹו ִיְתּבָ ּ ּ
ּ וְמֵהָרה ִיָגֶלה ָעֵלינו ְכבֹוד ַמְלכותֹו ,ְּיׁשוָעתֹו ּ ּּ ּ

ַלִים ָיִרים ִנסו ְוִדְגלֹו ירוׁשָ יַח ִצְדֵקנו ּבִ ּוְמׁשִ ּ ּ ּּ .  

ַהְקָדָמתֹו ַּאְקִדים : ְּוֶזה ְלׁשֹון ָהַרב ּבְ
ּבִ ַבח ָלָמה ָקָרא ָהַרׁשְ רֹונֹו י ִזְכ"ַּטַעם ְלׁשֶ

א ְלִחּבור ֶזה ִתקוִנים ְּלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּּ ּ ּ ,
לֹ ׁשְ ְּלֵסֶפר ַהֹזַהר ָמִצינו ַטֲעמֹו ְמֹפָרׁש  אֹמּבִ ּ

ת ָנׂשא ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָפָרׁשַ ָאַמר ַרְעָיא , ּּבְ ׁשֶ
ּבִ ְי ַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך "ְמֵהיְמָנא ְלָהַרׁשְ ּ ּ

ְּדִאיהו ֵסֶפר ַהזַֹהר ִמן זֹוֲהָר ּ ּא ְדִאיָמא ִעָלָאה ּ ּ
ְּתׁשוָבה ִאֵלין ָלא ָצִריך ִנָסיֹון. ּ ּּבְ ְ ּ ּוְבִגין , ּ

ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא  ֲעִתיִדין ִיׂשְ ּדַ
ִאיהו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר, ְּדַחֵיי ּּדְ ִּיְפקון , ּ ּ

ַרֲחֵמי יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּּבֵ ּ ּ .  
ִני ְלַהָגאֹון ַה( ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם ֵחֶלק ׁשֵ ַּצִדיק ָהַרב ּ ּ

ְּסָפַרִדי(ט "ּמוְנָסה ס. ַאְבָרָהם י ַנת ) ָטהֹור ּ ׁשְ
  )ב"תשס

ִּיְלְמדו ַהֹזַהר ְוַהִתקוִנים ֶאֶלף    )צא ּּ ּ ּ
לֹֹמהְּפָעִמים ּבְ   ָסֹוד ָהֶאֶלף ְלך ׁשְ

ּ ֲהֵרי ִכי ִלמוד ַהזַֹהר הוא ְמעֹוֵרר  ּּ ּ ּ
יַח ל ָמׁשִ ָמתֹו ׁשֶ ּ ְוִיְתַגֶלה ,ָהַרֲחִמים ְוִנׁשְ ּ

כֹן ָלֶבַטח ָרֵאל ִיׁשְ ֶנה ַהִמְקָדׁש ְוִיׂשְ ְּוִיּבָ ּּ ,
לֹא ִיְסּבֹל ַצַער ֶחְבֵלי  טוַח ׁשֶ ְּוַהלֹוֵמד ּבֹו ּבָ ּּ

יַח ר ַע, ָמׁשִ ֵני ִעיר ֲאׁשֶ ּל ֵכן ֲאַנְחנו ַחְכֵמי ְוַרּבָ ּ
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ְמֵהָרה  ֶנה ְוִתכֹוֵנן ּבִ ַלִים ִתּבָ ַּהקֶֹדׁש ְירוׁשָ ּ ּ ּ
ָיֵמינו ָאֵמן ּ וָבֵתי ִדיִנים,ּּבְ ּ ּ ִנְתעֹוַרְרנו ְלַיֵסד ,ּ ּ

ְכֵדי ִלְגֹמר  ָאֶרץ וְבחוץ ָלָאֶרץ ּבִ ִּלמוד ַהזַֹהר ּבָ ּ ּּ ּ
ַּהֵסֶפר ַהזַֹהר ּ ְוִיְהֶיה ַהִסי,ּ כּ ּה ֱאלול "ּום ּבְ

א ָעֵלינו ְלטֹוָבה ִריַאת ָהעֹוָלם,ַּהּבָ ,  יֹום ּבְ
ְּוִיְלְמדו ַהֹזַהר ְוַהִתקוִנים ֶאֶלף ְפָעִמים  ּ ּ ּּ ּ

לֹֹמה סֹוד ָהֶאֶלף ְלך ׁשְ   .ָּבְ

ּ ַאֵחינו ,ְּוָלֵכן ֲאַנְחנו קֹוְרִאים ָלֶכם
ִנים ִתים,סֹוֲחִרים, ֲחָכִמים ַרּבָ ֲעֵלי ּבָ  ,ּ ּבַ

ֲעֵלי  ּ ִחְזקו ְוִאְמצו ָלַקַחת ,ְמָלאכֹותּבַ ּ
נו ְּוַהַחָלׁש ֹיאַמר ִגּבֹור ֲאִני, ֵּחֶלק ִעּמָ ּ ְזכו .ּ

ֶחְבָרה ַהֹזאת רו ּבַ ְּוִהְתַחּבְ  ְוָכל ֶאָחד ,ּ
ַעת ַהְפַנאי וֵבין ,ַּיְחטֹף ֵחֶלק ֵמַהזַֹהר ּ וִבׁשְ ּּ

ֶדר  ִפי ַהּסֵ ֵבִקים ִיְלֹמד ֵאיֶזה ָעִלין ּכְ ַהּדְ
ר ִיְת ין ֲּאׁשֶ ִאים ְוַהְמַנֲהִלים ּבֵ ּנו ָלֶכם ַהַגּבָ ּ

חוץ ָלָאֶרץ ין ּבְ ָאֶרץ ּבֵ ֵריֶכם .ּּבָ  ַאׁשְ
ָרֵאל עו ִמי ְמַטֵהר ֶאְתֶכם,ִיׂשְ  ֲאִביֶכם ,ּ ּדְ

ַמִים ׁשָ ּבַ עו, ּׁשֶ ית ,ּּדְ ל ִמָלה וִמָלה ַנֲעׂשֵ ּ ּכָ ּּ
י ִרְב ֹון עֹוָלמֹות בֶאֶלף ֲאָלִפין ְוִרּבֵ

ׁשָ ַהְקָדַמת אֹור  ,ַמִיםֶּעְליֹוִנים ּבַ ְזַכר ּבְ ַּכּנִ ּ ּ
  . ַּהַחָמה

ֵלם ַעד   )צב ל ָחֵבר ִיְלֹמד ֹזַהר ׁשָ  ּכָ
ּ וְלַזֵוג ,ּה ֱאלול אֹו ֶחְציֹו אֹו ִרְבעֹו"כ ּ

ֵלם ַעל ג ל ִסּיום ׁשָ ֲחֵבִרים ' אֹו ד' ּּכָ
ָכל  ָמה ִסּיוִמים ֵיׁש ּבְ ְכֵדי ָלַדַעת ּכַ ּּבִ ּ

ִלים ֶאֶלף ְפ  ,ָעִמיםִּעיר ְוִעיר ְלַהׁשְ
ים  ה ֶאת ָהַרּבִ ּוְכָבר ִמִנינו ֶחְבַרת ְמַזּכֶ ּּ

ֶזה ַתֵדל ּבְ ְּלִהׁשְ ּ  

ֵאי וְמַנֲהֵלי ַעם ֹקֶדׁש ,ּ ַאֵחינו,ְּוַאֶתם ּ ַגּבָ ּ
ָאֶרץ וְבחוץ ָלָאֶרץ ּּבָ ר ֲעֵליֶכם ֶנֱאַמר ,ּ  ֲאׁשֶ

ים ַככֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד" ּוַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ ּ ּ ּ", 
ִּעְמדו ַוֲעׂשו ָמרֹות ְוֵסֶדר ְלָכל ּ ָמרֹות ִמׁשְ  ִמׁשְ

ָּחֵבר ְוָחֵבר ְכִפי כֹחֹו ל ָחֵבר  ,ּ י ּכָ אֶֹפן ּכִ ּבְ
ֵלם ַעד כ ּה ֱאלול אֹו ֶחְציֹו "ִיְלֹמד זַֹהר ׁשָ

ֵלם ַעל ג,אֹו ִרְבעֹו ל ִסיום ׁשָ ּ וְלַזֵוג ּכָ ּ אֹו ' ּּ
ה ִסיוִמים ֵיׁש ' ד ּמָ ְכֵדי ָלַדַעת ּכַ ֲּחֵבִרים ּבִ ּ

ָכל ִלים ֶאֶלף ְפָעִמיםּבְ  .ּ ִעיר ְוִעיר ְלַהׁשְ
ים  ה ֶאת ָהַרּבִ ינו ֶחְבַרת ְמַזּכֶ ּוְכָבר ִמּנִ ּ

ֶזה ל ּבְ ַתּדֵ   .ְּלִהׁשְ

י חוץ ָלָאֶרץ ַיֲעֶלה  י ַגם ַאְנׁשֵ ּוָברור ּכִ ּ ּּ
י ִעיר ַהֹקֶדׁש  ָלֶהם ִעם ַאְנׁשֵ ַּהִלּמוד ׁשֶ ּ ּּ

סֹו ים ּבְ ית קֶֹדׁש ַהָקָדׁשִ ְמִסַלת ּבֵ ּּבִ ל ּ ד ּכָ
ֶזה ָרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה ּבָ ָנה , ִיׂשְ ֵנס ְלׁשָ ְוִנּכָ

ַרֲחִמים ַעל  ַנת ְגֻאָלה ִויׁשוָעה ּבְ ה ׁשְ ֲּחָדׁשָ ּ ּ
לֹו ל ָהעֹוָלם ּכֻ ָרֵאל ְוַעל ּכָ ְוַאַחר , ַּעּמֹו ִיׂשְ

ַּהִסיום ִאם ִיְצָטֵרך עֹוד ַנֲחזֹר עֹוד ַפַעם ֵסֶדר  ְ ּ ּ ּ
א ָהַרׁשְ ִני וְזכות ַהַתּנָ ּׁשֵ ּ ּי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו "ּבִּ ּ

לֹום,ָאֵמן ּ ָיֵגן ָעֵלינו ְוָיֵגן ֲעֵליֶכם ְוַאֶתם ׁשָ ּ .  

ִנים   )צג ה ִמַטַעם ַרּבָ ּ מֹוָדָעה ֲחָדׁשָ
א  אֹוִנים ָמאֵרי ְדַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַּהּגְ ּ

ָאֶרץ  ֹקד ַעל ִלמוד ַהֹזַהר ִלְגֹמר ּבָ ִּלׁשְ ּ ּ
ּוְבחוָצה ָלָאֶרץ ֶאֶלף ִסּיוִמים ּ ִפי ּוְכ, ּ

ְלנו לֹא ִנְגַמר ַרק  ר ִקּבַ ימֹות ֲאׁשֶ ָּהְרׁשִ
ׁש ֵמאֹות ִסּיוִמים ְּלֵעֶרך ׁשֵ ְ  

ְּכָבר ָידוַע ִלְכבֹוָדם ַמֲעַלת ִלמוד ַהֹזַהר  ּ ּּ ּ
ר הוא ְמַבֵטל ָכל ִמיֵני ֻפְרָעֻניֹות ,ַּהָקדֹוׁש ּ ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ

א וִבָזה  ּוְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ומֹוָתָנא ְוַחְרּבָ ּ ּ ּ
ָעְבָרה ְכָבר עֹוַרְרנו ַעם , ָעְלָמאֵמ ָנה ׁשֶ ְּוַהׁשָ ּ ּ

ָרֵאל  ִּתקון ַלְגֻאָלה ָהֲאִמִתית"ִיׂשְ ּ ּּ ּ ַעם " ּ ִמּטַ
א  יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ ִנים ַהְגאֹוִנים ָמאֵרי ּדְ ַּרּבָ

ר ְלֵעיל ְזּכַ קֹד ַעל ִלּמוד ַהֹזַהר ,ַהּנִ ּ ִלׁשְ ּ
ָאֶרץ וְבחוָצה ָלָאֶרץ ֶאֶלף  ִּלְגמֹר ּבָ ּ

ּיוִמיםִס ְלנו, ּ ר ִקּבַ ימֹות ֲאׁשֶ ּוְכִפי ָהְרׁשִ ּ, 
ׁש ֵמאֹות ִסיוִמים ּלֹא ִנְגַמר ַרק ְלֵעֶרך ׁשֵ ּ ְ.  

ן ֲאַנְחנו ֵני וְגאֹוֵני ֶאֶרץ ,ַּעל ּכֵ ּ ַרּבָ
ה ָרֵאל ,ַּהְקדֹוׁשָ ר ִיׂשְ ל ּבַ ים ִמּכָ ּ ְמַבְקׁשִ

ֶגת ר ָידֹו ַמׂשֶ ְכֵדי ,ֲּאׁשֶ ּ ִלְלֹמד עֹוד ַפַעם ּבִ
כְּגמֹר  ָּהֶאֶלף ִסיוִמים ּבְ א "ּ ּה ֱאלול ַהּבָ
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עור ָהִראׁשֹון יֹוֵתר  ִפי ׁשִ ָּעֵלינו ְלטֹוָבה ּכְ ּ
ָתַקד,ּאֹו ָפחֹות ל ֶאׁשְ ֵני ֶחְבָרתֹו ׁשֶ  ,ּ ִעם ּבְ

ָרֵאל ִּסיום זַֹהר ֶאָחד ְלִעלוי ַמַזל ַעם ִיׂשְ ּ ּּ ּ, 
ל ַהָצִרים אֹוָתם ֶעְליֹוִנים  ל ּכָ ּוְלַבּטֵ ּ

ּ ְוָיֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבינו ִויַקְלֵקל ,ְּוַתְחתֹוִנים
בֹוָתם יָנה ְיֵדיֶהם ,ַמְחׁשְ ּ ְולֹא ַתֲעׂשֶ

ָיה ּתוׁשִ ּ ן ָלֶבַטח ְוִנְרֶאה , ּ כֹּ ָרֵאל ִיׁשְ ְוִיׂשְ
ֶנָחַמת ִציֹון ן ְיִהי ָרצֹון,ּּבְ ַלִים .  ָאֵמן ּכֵ ְּירוׁשָ

ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ ֶנה ְוִתכֹוֵנן ּבִ ִּתּבָ ּ ' א. ּ
ַנת תפאְלחֶֹדׁש    .ר ִלְפָרט ָקָטן"ּ ִאָיר ׁשְ

ּ ֹקֶדם ַהִלמוד ֹיאַמר  )צד ּ ּ:  

ֵסֶפר ַהֹזַהר  ֲּהֵרי ֲאַנְחנו לֹוְמִדים ּבְ ּ
ִכיַנת ֻעֵזנו ַּהָקדֹוׁש ְלִעלוי ׁשְ ּּ ּ ּ וְלָהִרים ֶקֶרן ,ּ

ָרֵאל ּ ְוִלְסתֹם ִפי ָכל ַהָצִרים אֹוָתנו ,ַּמַזל ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ
ַהֲחִזיר ָהֲעָטָרה ּ וְל,ֶּעְליֹוִנים ְוַתְחתֹוִנים

ָנה ֹכן ,ְּלָיׁשְ ָרֵאל ִיׁשְ ּ ְוֹיאַמר ַדי ְלָצרֹוֵתינו ְוִיׂשְ ּ ּ
  .ּ ָאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון,ָלֶבַטח

בֹוד מֹוֵרינו   )צה אֹון ּכְ ּ ִדְבֵרי ַהּגָ ּ
י ִיְצָחק ְירוָחם ִדיְסִקין  ָּהַרב ַרּבִ ּ

ִליָט   א"ׁשְ

ַמִים ָוָאֶרץ ה ׁשָ ם עֹוׂשֶ , ֶּעְזִרי ֵמִעם ַהׁשֵ
ַל ְמֵהָרה ִיְּירוׁשָ ֶנה ְוִתכֹוֵנן ּבִ ּם ִעיר ַהֹקֶדׁש ִתּבָ ּ ּ

ָיֵמינו ָאֵמן   .ּּבְ

ְּכָבר ָאְמרו ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּ ּ, 
קוָלה ְכֶנֶגד ָכל  ַתְלמוד תֹוָרה ִהיא ׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ

תֹוָרה .ַּהִמְצוֹות ֵרי ַהזֹוֶכה ִלְהיֹות ֲעָמלֹו ּבַ ּ ַאׁשְ ּ

ְגֶלה ֵה ּנִ ְסָתרֵהן ּבַ ּנִ ֵסֶפר זַֹהר ַהָקדֹוׁש ,ּן ּבַ ּ ּבְ
ְּוַהִתקוִנים ּ ּ.  

ּבִ ּוְכַדאי הוא ַרׁשְ א ָהֱאלִֹקי ,י"ּ ּ ַהַתּנָ
ְּזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ל ,ּ  ִלְפטֹר ֶאת ּכָ

ין וְלָקֵרב ֶאת  לֹו ִמן ַהּדִ ָּהעֹוָלם ּכֻ ּ
ַּהְגֻאָלה ִהָגלות ִנְגלֹות  ,ּ ְּוֵעיֵנינו ֶתֱחֶזיָנה ּבְ ּּ ּ

ם  ם וָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ַהׁשֵ ּאֹור ַהׁשֵ ּּ ּ

ִביַאת גֹוֵאל ֶצֶדק ם ,ּּבְ ַהׁשֵ ע ּבַ ָרֵאל נֹוׁשַ ּ ְוִיׂשְ
ֲעָגָלא וְבָקרֹוב ְּתׁשוַעת עֹוָלִמים ּבַ ּ ּ.  

ַהָגאֹון ֶהָחִסיד  ּם ִיְצָחק ְירוָחםּוְנא ּּבְ
  ּמֹוֵרינו ָהַרב

ַע ְיהוָדא ֵליּב ה ְיהֹוׁשֻ י מׁשֶ יק ֵזֶכ ַּרּבִ ר ַצּדִ
יְסִקין   ִלְבָרָכה ּדִ

ְַעל ֶדֶרך  ּתֹוֶעֶלת וְנִחיצות ַהִלּמוד ּ ּ ּ ּּ
ל ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ַהִתקוִנים  ַּהָקדֹוׁש ׁשֶ ּּ ּ ּּ

ָעְבָרה ָנה ׁשֶ ֶזה ׁשָ ְּכָבר ָכַתְבִתי ּבְ ּ ם .ּ ּ ַהׁשֵ
ַרֲחָמיו ִיֵתן ִהְתעֹוְררות ְתׁשוָבה  ַרך ּבְ ִּיְתּבָ ּּ ּ ְ

ֵלב ַע ָרֵאלִּמְלֵעיָלא ּבְ ּ ְוִנְזֶכה ִלְראֹות ,ּמֹו ִיׂשְ
יׁשוָעה ְקרֹוָבה ַכֲעִתיַרת ֵלב ְוֶנֶפׁש ַהְמַחָכה ּּבִ ּ ּ.  

ַּהָקָטן יֹוֵסף ַחִיים ָזאֶנעְנֶפעְלד ּ  
ַנִזים"ַבַרב ְוַא ּכְ ּד ִלְקִהַלת ָהַאׁשְ ּ  

ַלִים ִעיר ַהקֶֹדׁש ְירוׁשָ ּּבְ ֶנה ְוִתּכֹוֵנן  ּ ִּתּבָ
ָיֵמינו ָאֵמ ְמֵהָרה ּבְ   ןּּבִ

ם )צו רוך ַהׁשֵ ּ ּבָ ְ י ִמִצּיֹון ֵתֵצא תֹוָרה , ּ ּּכִ ּ ּ
ַלִים ם ִמירוׁשָ ּוְדַבר ַהׁשֵ ּּ  

ְנִביִאים  ָכְתבו ּבִ ָּידוַע ַמה ׁשֶ ּּ מוֵאל ז(ּ ', ּׁשְ

ית" )ז"ט ָנה ְוָסַבב ּבֵ ׁשָ ָנה ּבְ י ׁשָ  ְְוָהַלך ִמּדֵ
ַפט ֶאת ְצָפה ְוׁשָ ֵּאל ְוַהִגְלָגל ְוַהּמִ ּ ָרֵאל  ּ ִיׂשְ

ל ָבתֹו ַה ֵאת ּכָ קֹומֹות ָהֵאֶלה וְתׁשֻ ּּמְ ּ
י יתֹו ָהָרָמָתה ּכִ ם ּבֵ ָהָיה ְמַחֵזר ַעל ,"ׁשָ ּ ׁשֶ

ָנה  ְתׁשוָבה וִמׁשְ ל ָהֲעָירֹות ְלַהֲחִזיָרם ּבִ ּּכָ ּ
ָאבֹות  ִנינו ּבְ ֵלָמה ׁשָ ל  )ח"י' ֶּפֶרק ה(ּׁשְ ּכָ

א ַעל  ים ֵאין ֵחְטא ּבָ ה ֶאת ָהַרּבִ ַהְמַזּכֶ
  .ָידֹו

א ְדֵב ּוְבַתּנָ ּי ֵאִלָיהו ֶפֶרק יּ ּ  ,א ִאיָתא"ּ
ְבִעים :ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ָמא תֹאַמר אֹוָתן ׁשִ ּ ְוׁשֶ ּ

ְנָיִמין ִמְפֵני ָמה  ִגְבַעת ּבִ ֶהְרגו ּבְ ּנֶ ֶּאֶלף ׁשֶ ּ
ָהָיה ָלֶהם ְלַסְנֶהְדִרין ְגדֹוָלה ? ֶּנֶהְרגו ְּלִפי ׁשֶ

יַח ִהּנִ ן ֶאְלָעָזר ׁשֶ ַע וִפְנָחס ּבֶ ה ִויהֹוׁשֻ ּ מׁשֶ
ל ,ֶהםִּעָמ ְ ָהָיה ָלֶהם ֵליֵלך ְוִלְקׁשֹר ֲחָבִלים ׁשֶ
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ְגֵדיֶהם ְלַמְעָלה  יַה ּבִ ָמְתֵניֶהם וְלַהְגּבִ ְרֶזל ּבְ ּּבַ ּ
ָרֵאל ָכל ֲעָירֹות ִיׂשְ ֵּמַאְרֻכּבֹוֵתיֶהם ִויַחְזרו ּבְ ּ ּ, 

 יֹום ,יֹום ֶאָחד ְלָלִכיׁש יֹום ֶאָחד ְלֵבית ֵאל
ַלִיםֶּאָחד ְלֶחְברֹון יֹום ֶאָחד ִלירו ָכל ,ׁשָ  ְוֵכן ּבְ

ָרֵאל ָרֵאל תֹוָרה ,ְמקֹומֹות ִיׂשְ ּ ִויַלְמדו ֶאת ִיׂשְ ּ ּ
ה לֹׁשָ ַתִים וִבׁשְ ָנה וִבׁשְ ׁשָ ְּוֶדֶרך ֶאֶרץ ּבְ ּּ ּ ְכֵדי ,ְ

רוך  ל ַהָקדֹוׁש ּבָ מֹו ׁשֶ ִיְתַגֵדל ְוִיְתַקֵדׁש ׁשְ ְׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ
ָרא ִמסֹוף ָהעֹוָלם  ּבָ עֹוָלמֹות ֻכָלן ׁשֶ ּהוא ּבָ ּ ּ ּ

ּ ְוֵהן לֹא ָעׂשו ֵכן.ְוַעד סֹופֹו ְכְנסו ,ּ ּנִ ּ ֶאָלא ְכׁשֶ ּ ּ
ְּלַאְרָצם ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמֶהם ִנְכַנס ְלַכְרמֹו 

י לֹום ָעַלִיך ַנְפׁשִ ֵדהו ְואֹוְמִרים ׁשָ ְוְלֵיינֹו וְלׂשָ ּ ּ ּ, 
לֹא ְלַהְרּבֹות ֲעֵליֶהם ֶאת ַהֹטַרח ְּכֵדי ׁשֶ ּ ּ .  

י ְלַחּיָ )צז אי ְמַזּכֵ ְּמרו ַרּבֹוֵתינו ָא: ַבּיָ ּ
ּ ָלָמה ָזָכה ֶאְלָקָנה :ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה

ה  ֹמׁשֶ קול ּכְ ׁשָ מוֵאל ׁשֶ ְּלַהֲעִמיד ׁשְ ּּ
ָהָיה עֹוֶלה וַמֲעֶלה ,ְוַאֲהֹרן ּ ִמְפֵני ׁשֶ ּ

ה אֹוָתם ה ִעמֹו וְמַזּכֶ ִּלְבֵני ָאָדם ַהְרּבֵ ּ, 
נֹו ָנַהג ַאֲחָריו מוֵאל ּבְ   .ְּוֵכן ׁשְ

ֹּוֵרינו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ְוֶזה ְלׁשֹון מ ּ
ה  ֲעֵרי ְקֻדׁשָ ׁשַ א ּבְ ִּזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ

ַער ז' ֵחֶלק ב(   :)'ׁשַ

ְּמַזֵכי ְלַחָי ַּבָיא ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם יּ ּ ּ
ה ָזָכה ֶאְלָקָנה ְלַהֲעִמיד  :ִלְבָרָכה ָלּמָ

ה ְוַאֲהֹרן מֹׁשֶ קול ּכְ ׁשָ מוֵאל ׁשֶ ּׁשְ ְּפֵני  ִמ,ּּ
ה  ָהָיה עֹוֶלה וַמֲעֶלה ִלְבֵני ָאָדם ַהְרּבֵ ּׁשֶ

ה אֹוָתם נֹו ָנַהג ,ִּעּמֹו וְמַזּכֶ מוֵאל ּבְ ּ ְוֵכן ׁשְ
ַפט ֶאת  ַּאֲחָריו ְוָסַבב ַהִגְלָגל וֵבית ֵאל ְוׁשָ ּ ּ

ָרֵאל ָבתֹו ָהָרָמָתה. ִיׂשְ יתֹו ּוְתׁשֻ ם ּבֵ . ִּכי ׁשָ
ּיו ֶאָלא ְוַאְבָרָהם לֹא ָזָכה ְלָכל ַמֲעלֹוָת

ִּמׁשום  ָחָרן"ּ ר ָעׂשו ּבְ ֶפׁש ֲאׁשֶ  "ְּוֶאת ַהּנֶ
  .'ְּוכו

ים ה ֶאת ָהַרּבִ ' ָעאל ְלע: ַהְמַזּכֶ
ר ָנׁש , ָּעְלִמין ְגִניִזין הו ּבַ ָלא ָזֵכי ּבְ ּּדְ

ר ִאיּנון ְגִניִזין ְלִאינון ְדַעְבֵדי , ַאֲחָרא ּּבַ ּ ּּ

יהֹון ְדַחָייַבָיא ַּנְפׁשֵ ּ ֵני ְוִאְלָמֵלי ֲהוֹו. ּ  ַיְדֵעי ּבְ
א ַּכָמה תֹוַעְלָתא וְזכו , ָנׁשָ ּ ּ ּ ּ ַּגְרֵמי ְלַצִדיַקָיא(ּ ּ ּ (

ד ָזכו ְלהֹון ִגיַנְייהו ּכַ אן ּבְ ְּוַזּכָ ֲּהוֹו ָאְזלו . ּ
ָרִדיף , ֲּאַבְתַרְייהו ַמאן ּדְ ְוַרְדֵפי לֹון ּכְ
ַתר ַחִיין   .ּּבָ

ת ְתרוָמה  ּוְבֵסֶפר ַהזַֹהר ֵריׁש ָפָרׁשַ ּּ ּ ַּדף (ּ

ַבח :  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:)א"קכ ׁשֶ ִּהְגִדיל ְלַסֵפר ּבְ ּ
ַתר  ֵעי ְלִמְרַדף ּבָ ִּמְצָוה זֹו ְוָאַמר ַזָכָאה ּבָ ּ

ִלים, ַּחָייָבא ֲאַגר ׁשְ ּוְלִמְקֵני ֵליה ּבַ ְוָדא  ,ּ
א  יה ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ָבָחא ְדִיְסָתַלק ּבֵ ִּאיהו ׁשְ ּּ ּּ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ָבָחא ַאֲחָר, ְ , אַּיִתיר ִמׁשְ
ְּוִאְסַתְלקוָתא ָדא ַיִתיר ִמֹכָלא ְוכו ּּ ּּ ּ ּ ְוַעל ָדא ,'ּּ

ַאֲהרֹן יב ֵמָעֹון)מלאכי ב(, ְּכִתיב ּבְ ים ֵהׁשִ .  ְוַרּבִ
ִריִתי ָהְיָתה ִאתֹו ַהַחִיים )מלאכי ב(ּוְכִתיב  ּ ּבְ ּ

לֹום ְתַלת ִסלוִקין.ְּוַהׁשָ ּ ִאיהו ִאְסַתָלק ּבִ ּּ ּ ַמה , ּ
ְּדָלא ִאְסַתָלק ָהִכ ּ ר ָנׁש ַאֲחָראּ ר . י ּבַ ַהאי ּבַ

ִריִתי ָהְיָתה ִאתֹו ַהַחִיים , ָּנׁש ְכִתיב ּּבְ ּ
לֹום ִנין ִלְבנֹוי. ְּוַהׁשָ ְוָזֵכי , ְוָזֵכי ְלֵמחֵמי ּבְ

ַהאי ָעְלָמא ְוָזֵכי ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ָעאל . ּּבְ
ְתֵריַסר ַתְרֵעי יֵדיה, ּּבִ ְּוֵלית ַמאן ְדִיְמֵחי ּבִ ּ .

ְּוַעל ָדא ְכ ְּתִהִלים קיב(, ִתיבּ ָאֶרץ ִיְהֶיה )ּ ּ ִגּבֹור ּבָ
ִרים ְיבֹוָרך ְַזְרעֹו דֹור ְיׁשָ ֵביתֹו . ּ ר ּבְ הֹון ָועֹׁשֶ

ך ְוכו. ְוִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד חֹׁשֶ ָּזַרח ּבַ ְּכֵדין ' ְ
ִריך ְלַההוא ִדיוְקָנא ַּמְלָכא ּבָ ּּ ּ ְ ְרָכאן , ּ ָכל ּבִ ּּבְ

ְְדָבִריך ְלַאְבָרָהם ' ְּוִאיהו ָעאל ְלע' ְּוכו, ּ
ר ָנׁש ַאֲחָרא, ָּעְלִמין ְגִניִזין הו ּבַ ְּדָלא ָזֵכי ּבְ ּ ,

יהֹון  ר ִאיּנון ְגִניִזין ְלִאינון ְדַעְבֵדי ַנְפׁשֵ ּּבַ ּ ּּ
ְּדַחָייַבָיא ּ א. ּ ֵני ָנׁשָ ַּכָמה , ְוִאְלָמֵלי ֲהוֹו ַיְדֵעי ּבְ ּ

ּתֹוַעְלָתא וְזכו  ּ ּ ַּגְרֵמי ְלַצִדיַקָיא(ּ ּ ַּזָכאן ְו) ּ
ִגיַנְייהו ַכד ָזכו ְלהֹון ּּבְ ֲּהוֹו ָאְזלו ֲאַבְתַרְייהו. ּּ ּ ,

ַתר ַחִיין ְּוַרְדֵפי לֹון ְכַמאן ְדָרִדיף ּבָ ּ ַּעד ָכאן . (ּ
ּמֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ּ:(  

סֹוף ֵסֶפר ְמִסַלת  ּבְ ּוְבִאֶגֶרת ַהמוָסר ׁשֶ ּ ּּ ּ
ִרים ָכַתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ים ְלֹזאת : ְּיׁשָ ָיׂשִ



ַער ַהִתקוִנים ֶהָחָדׁש ּׁשַ ּ ּ  

 

נא

ָּהָאָדם ֶאל ִלּבֹו ְלעֹוְרָרם ְלִהְתּכֹוְננות 
ַּהִיְרָאה ְוַהּמוָסר י ֵעיֵני ָהָאָדם ,ּ  ּכִ

יר  ְּפקוחֹות ַעל ֲאֵחִרים ָלַדַעת וְלַהּכִ ּ ּ
ה ִלְמֹסר ,ֶחְסרֹונֹוֵתיֶהם  ְוִכי ִנְצָרִכים ֵהּמָ

ה ִלּמוד .ְלַמְרּבֵ ָכל עֹז ּבַ ן ַיֲחִזיק ּבְ ּ ּכֵ ּ
ה ַּהּמוָסִרי ְל ים ְוִתְרּבֶ ַּמַען ְיׁשֹוְטטו ּבֹו ַרּבִ

ים ְתלוָיה ּבֹו ם וְזכות ָהַרּבִ ִּיְרַאת ַהׁשֵ ּ ּ ּ ּ, 
יָלא ְלַאט ְלַאט ִלּמוד ַהּמוָסר  ּוִמּמֵ ּ ּ

כֹוָחה ְנִתיב ַהֶצֶדק ְוַהּנְ  ְוִהיא ,ַּיְדִריֵכמֹו ּבִ
ִמית ְוַגם רוָחִנית ְּרפוָאה ַגׁשְ ַמֲאַמר ,ּּ  ּכְ

ה ֶאת :ָנם ִלְבָרָכהַּרּבֹוֵתינו ִזְכרֹו ל ַהְמַזּכֶ  ּכָ
א ַעל ָידֹו ים ֵאין ֵחְטא ּבָ   .ָהַרּבִ

ֵני ָאָדם ֶאל    )צח מֹוֶרה ּבְ ִּמי ׁשֶ
ָרם ֶאל ֲעבֹוַדת  ַּהֶדֶרך ַהטֹוָבה וְמַיׁשְ ּ ּ ְ ּ

ֲעבור ,ַהּבֹוֵרא ּ ְזֻכּיֹוָתיו ִנְכָפלֹות ּבַ ּ
  ְזֻכּיֹוָתם

ַעל חֹוַבת ַהְלָבבֹות  ְּוָהַרב ֶהָחִסיד ּבַ
ם ָּכ ַער ַאֲהַבת ַהׁשֵ ׁשַ : )ְוֶזה ְלׁשֹונֹו' ֶּפֶרק ו(ַּתב ּבְ

ְָוָראוי ְלך ּ ָלַדַעת ִכי ְזכות ַהַמֲאִמין , ָאִחי,ּ ּּ
ֲּאִפלו ִאם ִיְהֶיה ַמִגיַע ֶאל ַהַתְכִלית ָהְרחֹוָקה  ּ ּ ּ

ַרך ִתקון ַנְפׁשֹו ֶלֱאלִֹהים ִיְתּבָ ְּבְ ּ ּ ְוִאלו ָהָיה ,ּ ּ
ִמ ּדֹוֵתיֶהם ַהטֹובֹות ָּקרֹוב ַלַמְלָאִכים ּבְ ּ

ַתְדלוָתם  ִחים ְוִהׁשְ ּבָ ּוִמְנֲהֵגיֶהם ַהְמׁשֻ ּּ ּ
ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ְוַאֲהָבָתם ַהַזָכה ּבֹו  ּּבַ ֵאיָנם ּ

ֶרך  ֵני ָאָדם ֶאל ַהּדֶ ּמֹוֶרה ּבְ ְזֻכיֹות ִמי ׁשֶ ְּכִ ּ
ָרם ֶאל ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ַּהּטֹוָבה וְמַיׁשְ ּ, 

ְזֻכיֹוָתיו ִנְכָפל ּׁשֶ ּ ָכל ּ ֲעבור ְזֻכיֹוָתם ּבְ ֹּות ּבַ ּ
ים  ַּהָיִמים וְבָכל ַהְזַמּנִ ּ ּ ַעד ָכאן ִדְבֵרי .'ְּוכוּ ּ

  .ָקְדׁשֹו

ְזִהירות  ְּואֶֹפן ַהתֹוֵכָחה ָצִריך ִלְהיֹות ּבִ ְ ּ
ל ַהׁשֹוְמִעים ַּהָכבֹוד ׁשֶ ַער ,ּ ׁשַ ּ ַכְמבָֹאר ּבְ

ָרה ַעל ָפסוק  ת ַחֵיי ׂשָ ַּהְפסוִקים ָפָרׁשַ ּּ ּ  ּבֹא'ּּ
ם רוך ַהׁשֵ ּּבְ ְ ָעַמד ְזַכְרָיהו :ּ ָכַתב'ּ ּ ִכי ְכׁשֶ ּ ּ

ִביא ִמַמַעל ָלָעם  ִּדְבֵרי ַהָיִמים ב(ַּהּנָ  ְוֵחֵרף )ד"כ' ּ

ָרֵאל ְּוִגֵדף ֶאת ְכָללות ִיׂשְ ּ ּ ְוָאַמר ָלֶהם ָלָמה ,ּ
ם ְוכו ַּאֶתם עֹוְבִרים ֶאת ִמְצַות ַהׁשֵ ּ ִּכי ' ּ

ם ְוכו ֲּעַזְבֶתם ֶאת ַהׁשֵ ּ ן  ְוִה,'ּ ה ֲאִבָיה ּבֶ ּּנֵ
ן ֶמֶלך,ְרַחְבָעם ָהָיה ֶמֶלך ּבֶ ְ ׁשֶ  ְוֵחֵרף ֶאת ,ְ

ָעׂשו ֶאת ָהֲעָגִלים ְכָיָרְבָעם ָרֵאל ַעל ׁשֶ ִּיׂשְ ּ, 
ָכתוב ,ֶנֱעַנׁש ּ ְכמֹו ׁשֶ ּ  )כ- יג, דברי הימים ב(ּ

ם ַוָימֹת" ַּוִיְגֵפהו ַהׁשֵ ּּ ּ ִדין ,"ּ ָהָיה ּבְ ּ ַאף ַעל ִפי ׁשֶ
ה ְוֵכן ְיׁשַ.'ְּוכו קול ְכֹמׁשֶ ׁשָ ִביא ׁשֶ ְּעָיה ַהּנָ ּ  ַעל ,ּ

ָאַמר  ְוְבתֹוך ַעם"ׁשֶ ָפַתִים ּ  ֶנֱהַרג ַעל "ְטֵמא ׂשְ
ה ַכּנֹוָדע  ּנָ אֹוָתה ִמיָתה ָרָעה ְמׁשֻ ה ּבְ ְּיֵדי ְמַנׁשֶ ּ ּ

ּ ְוָלֵכן ֶנֱהַרג ְזַכְרָיהו ַעל ְיֵדי ,:)ט"ְיָבמֹות מ(
ְיֹוָאׁש ַהֶמֶלך ֵחֵרף ֶאת ִי,ּ ָרֵאל  ְוַיַען ׁשֶ ׂשְ

ָּכָאמור ַמְעָיה ,ּ ׁשְ ּ ַאַחר ָכך ִנְתַגְלֵגל ּבִ ּ ְ ּ
ֵני ַסְנֵחִריב ָהיו ֵגִרים ִמּבְ ְּוַאְבַטְליֹון ׁשֶ ּ ְוַהֹכֵהן ,ּ

יֵמיֶהם ֵחְרָפם ְוָאַמר ָלֶהם  ר ּבִ ַּההוא ֲאׁשֶ
ָלם  ֵני ֲעָמַמָיא ִלׁשְ ִּיְזלון ּבְ  ַעד .:)א"יֹוָמא ע(ּ

ַער ַהְפסוִקים ָּכאן ִמׁשַ ּ ּ ּ.  

ים ַדף  ת ְקדֹוׁשִ ּוְבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָפָרׁשַ ּ ּ
ִּמָכאן וְלָהְלָאה ְולֹא : ָּכַתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ה"פ ּ

א ָעָליו ֵחְטא ִּתׂשָ א ָעָליו , ּ ָּדָבר ַאֵחר ְולֹא ִתׂשָ ּ ּ
ר ָנׁש אֹוַכח ְלַחְבֵריה ֵּחְטא ְדָהא ֵכיָון ְדּבַ ּ ּּ ,

ִאְתַג ְּוִאְזְדַמן ְלאֹוָכָחא ֵליה ּבְ ּ ָּלא ְיַסֵלק , ְלָיאּ
ַּקֵמיה ַההוא חֹוָבה ַדֲעֵביד ּ ּ ְּדָאִסיר ֵליה , ּ ּ

ֶּאָלא ֵייָמא ְסָתם, ַוַדאי ְּוָלא ְיַסֵלק ֲעלֹוי , ּ
ִאְתַגְלָייא ַּההוא חֹוָבא ּבְ ים ֲעלֹוי , ּ ְוָלא ַיְרׁשִ

ִריך הוא ָחס ַעל ְיָקָרא , חֹוָבא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ְּ ּ
ַח, ְּדַבר ָנׁש ֲּאִפילו ּבְ ָּיָצא ָלנו : ַּעד ָכאן .ָּייַבָיאּ

ְדָבִרים  ִּמֶזה ִכי ַהתֹוֵכָחה ְצִריָכה ִלְהיֹות ּבִ ּ ּ

ַּרִכים וְבַרֲחָמנות וְבֶדֶרך ִנְסָתר ְ ּ ּ ּ ּ ְכֵדי ,ּ
ם ַהְדָבִרים ַיֲעׂשו רֹׁשֶ ּׁשֶ  ְוָחִליָלה ְלהֹוִכיַח ,ּ

ִבְזיֹונֹות וְלנַֹכח ר ַהְדָבִרים ,ּּבְ ּ ִכי ִמְלַבד ֲאׁשֶ ּ ּ
ָדָברלֹא ם ֵיׁש ִאסור ּבַ ּ ַיֲעׂשו רֹׁשֶ ּ ּּ.  

יבֹות  ֵאי ַהְיׁשִ ַּעל ֵכן חֹוָבה ֻמֶטֶלת ַעל ַגּבָ ּ ּ
ְכֵדי  ַתֵדל ְוַלֲעׂשֹות ִתקוִנים ּבִ ְּוַהֲחָכִמים ְלִהׁשְ ּ ּ ּּ



ַער ַהִתקוִנים ֶהָחָדׁש ּׁשַ ּ ּ  

 

נב

ָכל ָמקֹום ִתְתַקֵים ִמְצַות ַהתֹוֵכָחה ּבְ ּׁשֶ ּּ, 
ר ֵהם ְסִביבֹות ֶאֶרץ בֹות ֲאׁשֶ ַהמֹוׁשָ ְפָרט ּבְ  ּּבִ

ָרֵאל ר ֵאין ָלֶהם רֹוֶעה,ִיׂשְ ֵהָמה ַכצֹאן ֲאׁשֶ ּ ׁשֶ ּ ּ, 
ֵני ָאָדם ֶאל  ּמֹוֶרה ּבְ ְזֻכיֹות ִמי ׁשֶ ֵּאיָנם ּכִ
ָרם ֶאל ֲעבֹוַדת  ֶרך ַהּטֹוָבה וְמַיׁשְ ַּהּדֶ ּ ְ

ֲעבור  ְזֻכיֹוָתיו ִנְכָפלֹות ּבַ ַּהּבֹוֵרא ׁשֶ ּ ּ ּ
ים ָכל ַהָיִמים וְבָכל ַהְזַמּנִ ְּזֻכיֹוָתם ּבְ ּ ּ ּ, 

י יֹוָחָנן ַמֲאַמר ַרּבִ ַיְלקוט ּבְ ַּכמוָבא ּבַ ּּ ּ ּ ְיֻעַין ,ּ
ם ם: ׁשָ יבֹות ַהׁשֵ ֵאי ַהְיׁשִ ּוְבַוַדאי ִכי ַגּבָ ּ ּ ּ ּ 

ה ָכזֹו  ֲּעֵליֶהם ִיְחיו ְּמִביִנים ִמְצָוה ַרּבָ
ּוְצִריִכים ַלֲעֹזר ְלֶהָחָכם ַהִמְתַנֵדב ָלֶלֶכת  ּ ּ

ַעד ִתקון ָכֶז בועֹות ּבְ ֵּאיֶזה ׁשָ ּ ּּ ּ ִכי ִמְלַבד ,הּ ּ
לֹא ַיְחְסרו לֹו ֵמַהְסָפָקתֹו ּׁשֶ ּ ְ ֶאָלא ָצִריך ,ּ ּ

ְְלהֹוִסיף לֹו ֲעבור הֹוָצַאת ַהֶדֶרך ּ  ְולֹא ְיֵהא ,ּ
לֹא ֶיְחַסר  ָבה ְכֵדי ׁשֶ ֲעֵלי ַהמֹוׁשָ ֻּמָטל ַעל ּבַ ּ ּ ּ

ֵעיֵניֶהם ם,ְּכבֹודֹו ּבְ ּ וְדָבָריו ַיֲעׂשו רֹׁשֶ  ְוַדי ,ּ
  .ְלָהִבין

ּוַמה טֹו ִעים ִאם ֶהָחָכם ַההֹוֵלך ּ ְב וַמה ָנּ ּ
ָכל  עור מוָסר ּבְ ַתֵדל ְלַסֵדר ָלֶהם ׁשִ ִיׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ
ָטָלה ִלְמֹנַע  ְזַמן ַהּבַ ַּלְיָלה ַאַחר ֲעבֹוָדָתם ּבִ

ּאֹוָתם ֵמַהִטיוִלים ְוכו ּ ּ ְרַכת ,'ּ ּ ִכי ָעָליו ָתבֹוא ּבִ ּּ
ֵאי,טֹוב ה ּבְ ר ַיֲעׂשֶ ֶזה ָיִמים ּ ַיַען ַהְדָרׁשֹות ֲאׁשֶ

ָמה ֵאיָנם ַמְסִפיִקים ְלעֹוֵרר  ר ַיֲעֹבר ׁשָ ֲּאׁשֶ ּ
ר ,ַּהְלָבבֹות ִיְהֶיה ָמקֹום ָקבוַע ֲאׁשֶ ּ ְוָצִריך ׁשֶ ּ ְ

ָמה מוָסר ָכל ַלְיָלה ִיְלְמדו ׁשָ ּּבְ ּ וְברֹב ַהָיִמים ,ּּ ּ
ם ְוִלְהיֹות ַעם  ַּהְפֻעָלה ִתְהֶיה ְלַאֲהַבת ַהׁשֵ ּ ּ ּ

יַאת ָקדֹוׁש ֶנֱאָמִנים ְלָד ָּתם וְלתֹוָרָתם ַעד ּבִ
  . ָאֵמן ֶסָלה ָוֶעד,ַּהגֹוֵאל

  )א"ץ שנת תרפ"ק של הבד"מתוך קו(

 

 



 

 
 

 
 

 



ַער ַהִתקוִנים ֶהָחָדׁש ּׁשַ ּ ג  ּ



ֵרי א יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי א  ִּתׁשְ

  ]א"א עדף [

)ל יב גדניא(



ֵרי א יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ב  ִּתׁשְ

א"נ

  בראשית(

)א יז  

  ]ב"א עדף [

)יחזקאל א כו(

  :נוסחא אחרינא* 
זַֹהר ָהָרִקיַע ָּתאָנא יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ְּוַהַמׂשְ ִאיהו, ּ   ּּדְ

ֶת זַֹהר                 א ּכֶ ִהיר , ר"ָטִמיר ְוָגִניז ּדָ ֹזַהר ּבָ
ׁשְ א ָחְכָמּּבַ ָרק , ה"ָחִקים ּדָ ּבָ ֹּזַהר ָזִריק ִנצֹוִצין וַמְבִהיק ּכַ ּ ּ

א ִביָנ ִסיֲהָרא ָדא ְגדוָל, ה"ְלַעְייִנין ּדָ ֹּזַהר ִחְוורו ּכְ ֹזַהר , ה"ּ
א ְגבוָר ַמֲאִדים ּדָ ָּזִהיר סוָמָקא ּכְ ִליל , ה"ּ ֹזַהר ַמְבִהיק ּכְ

ַחָמה ָדא ִתְפֶאֶר ְּירֹוָקא ּכַ א ֶנַצֹזַהר ָירֹו, ת"ּ ּכָֹכב ּדָ , ח"ּק ּכַ
א הֹו ם ְוסוָמק ּדָ ִליל אוּכָ ֹּזַהר ּכְ ֹזַהר ָזִהיר ְלָכל ֵעיַבר , ד"ּ

ִביִבין ְלָכל ְסַטר ָדא ַפִטיׁש ְוָזִריק ׁשְ ָמָחא ּבַ ָמאן ּדְ   ּּכְ
  .ד"ְיסֹו  



ֵרי ב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ג  ִּתׁשְ

)משלי י כה(

)ב"דף א ע(

א"ס

)ישעיה ס כא(

)שם סו א(

)משלי כז י(

)דברים כב ז(

)ישעיה נ א(

)שם מב ח(



ֵרי ב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ד  ִּתׁשְ

)מות טו גש(

במדבר (

)יב ג

)בראשית ח ט(

)נא יח, הישעי(

א"נ

)תהלים פד ד(

)דברים כב ו(

)שם(



ֵרי ג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ה  ִּתׁשְ

  ]א"ב עדף [

 )א"דף ב ע(

)משלי ל כב(



ֵרי ג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ו  ִּתׁשְ

, )שם(

)שם ט ו( 

)תהלים מז י(

)ישעיה כא יא(

)שמות יב סב(

  תהלים(

)מב ט  

)דברים כב ו(

)שם(



ֵרי ד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ז  ִּתׁשְ

)שמות כ יב()ישעיה נח יג(

דברים ל (

)כ

)משלי ב ג(

)שם א ח(



ֵרי ד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ח  ִּתׁשְ

  ]ב"ב עדף [

דף ב (

 )ב"ע

משלי טז (

)כח

)שמות לא יז(

)דברים ל יב(

)שמות יג טז(

)ישעיה ד ו(



ֵרי ה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ט  ִּתׁשְ

)תהלים צד יג(

)קהלת י כ(



ֵרי ה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי י  ִּתׁשְ

)תהלים כט ג(

  ]א"ג עדף [

)קהלת י כ(

)משלי י ו(

)תהלים נא יז(

 )א"דף ג ע(

)משלי י כו(

)א טז לג"דהי(



ֵרי ו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי יא  ִּתׁשְ

)איכה א א(

)ישעיהו לג ז(

)דניאל יד ג(

)יחזקאל א יא(



ֵרי ו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי יב  ִּתׁשְ

א"נ

)שם כד(

  ]ב"ג עדף [

)דברים כח י(



ֵרי ז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי יג  ִּתׁשְ

 )ב"דף ג ע(

)יחזקאל א כה(

)א יט יב"מ(

)א ד(



ֵרי ז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי יד  ִּתׁשְ

)תהלים מה יד(

א"נא"נ

ישעיה נ (

)שיר א ו()ג

)ויקרא כא כא(



ֵרי ח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי טו  ִּתׁשְ

)שיר א ט(

א"נ

  ]א" עדדף [

)יחזקאל א יג(

)שם(

)דניאל יב ג(



ֵרי ח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי טז  ִּתׁשְ

)יחזקאל א יג(

יחזקאל א (

)א

)שם כו(



ֵרי ט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי יז  ִּתׁשְ

)שם(

א"נ

עד כאן

  ]ב" עדף ד[

)יחזקאל א א(

)דניאל ז י(

)ב ב יא"מ( , )לים יח יאתה(

)תהלים סח יח(



ֵרי ט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי יח  ִּתׁשְ

)ב"דף ד ע(

א"נ

א"נ

)יחזקאל א א(

)שמות כח לו(

)אשית א זבר(

)ויקרא ב ב(

א"נ



ֵרי י יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי יט  ִּתׁשְ

)שמות יז טז(

)במדבר יד יז(

  ירמיה יז(

)יב  

)איכה א ו(

)מיכה ז כ(

, )תהלים קמה יח(

)שם סז ג( 

)שם פד יב(

)א יג(



ֵרי י יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי כ  ִּתׁשְ

  ]א"ה עדף [

)משלי ח כב(

)תהלים יט ח(

)שם יד יג()דברים יח יג(

שמות ג (

)טו

 )א"דף ה ע(

)משלי ג לה(

)ויקרא כה נה(

)דברים יד א(



ֵרי יא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי כא  ִּתׁשְ

 שכתוב שם ואיהו אסחר בדפוס רגיל' שורה ח' עמוד ב' ו ףדעד מכאן (
, ולכן אין כאן קשר והמשך, א"ה שמצאתי בס"נדפס בדפוס מנטובא הגה

  ומה שמתחיל שורה הבאה ומקבל', מדריגות שביראת ה' וגם חסרים כאן ג
  .)'זהו באמצע מדריגה הד', בה יסורין כו  

)במדבר כא יד(



ֵרי יא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי כב  ִּתׁשְ

)ישעיהו סו טז(

)ויקרא ה יב(

)שמות ג טו(

ישעיה לג (

)ו

)משלי טז כח(

)ויקרא טז ב(



ֵרי יב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי כג  ִּתׁשְ

)שמואל א טו כט(

  ]ב" עדף ה[

)ב"דף ה ע(

)בראשית א יא(

)תהלים טז יא(

)תהלים לד י(

)משלי יא כד(



ֵרי יב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי כד  ִּתׁשְ

א"ס

)תהלים קכז א(



ֵרי יג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי כה  ִּתׁשְ

)תהלים לג כג(

)ישעיה ו ג(

)ירמיה כ יב(  )משלי כ כז(

)משלי כב ד(

)במדבר יב ג(

)משלי לא ל(

  ]א"ו עדף [

)בראשית א ב(  )א"דף ו ע(

)בראשית לז כד(



ֵרי יג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי כו  ִּתׁשְ

  ה"ד(

)א כח ט  



ֵרי יד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי כז  ִּתׁשְ

)ויקרא יב ד(

)משלי לא ל(

)תהלים קמה ט( , )שם יח כב(

 )תהלים נא יז(

)משלי ח לה( 

)א טז לג"דהי(



ֵרי יד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי כח  ִּתׁשְ

  ]ב"ו עדף [

 )ב"דף ו ע( , )במדבר ז פז(

)שיר ב ח(

)שמות טו א(

)משלי י ו(

  ומקבל"ה "א בד"ע' ה שהתחיל מדף ה"עד כאן ההגה(

) רגיל בדפוס"בה  



ֵרי טו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי כט  ִּתׁשְ

)א ב ב"ש(

ישעיה (

)מ יח כה

)שם כו ד(

)שם מג ז(



ֵרי טו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ל  ִּתׁשְ

)שם מ יח(

)יחזקאל א כו(

)דברים כז טו(

  ]א"ז עדף [

)יחזקאל א כו(

שמות (  )א"דף ז ע(

)כד י



ֵרי טז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי לא  ִּתׁשְ

)יחזקאל א כב(

)תהלים קד ב(

ישעיה (

)מד כד

)יחזקאל א כו(

א"נ

)שם א כז(

)ישעיה נו ז(



ֵרי טז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי לב  ִּתׁשְ

)תהלים פט ג(

)יחזקאל א כח(

)ירמיהו לא כא(



ֵרי יז יֹום – ֹוִמיַּדף ַהּי לג  ִּתׁשְ

  ]ב"ז עדף [

 )ב"דף ז ע(

)תהלים קמה טז(



ֵרי יז יֹום – ֹוִמיַּדף ַהּי לד  ִּתׁשְ

)בראשית א טז(

)שמות ג יג(

)דברים ו ד(

)תהלים ח ו(



ֵרי יח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי לה  ִּתׁשְ

)ירמיה לא ו(

א"נ

  ]א"ח עדף [ 

)תהלים צא יד(

 )א"דף ח ע(



ֵרי יח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי לו  ִּתׁשְ

ל"צ

)תהלים קיח יט(

)במדבר ט כ(

קהלת ה (

)ז

)יחזקאל א יב(

)הלים קד ית(

א"נ



ֵרי יט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי לז  ִּתׁשְ

)מלכים א יח ל(

)שמות יט כא(

)דברים כז ו(

)תהלים קמה יד(

)מד יג, ישעי(

)משלי י ו(

א"נ



ֵרי יט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי לח  ִּתׁשְ

)כל אלו השמות אסור להוציאם בפה ודי להסתכל עליהם ולקראותם במחשבה(

  ]ב"ח עדף [

 ְיְוְה ָוֶהָי ֱהְוֹי ַהֶהֹו ִהֶהָי ִהֶיְה ְוֲהַה ַוַיָה ֹוָיְה ֵהֹוַי ְוהֹֹי ִוְוה ְוָוֶי ֵוַיְו ֵהְוֹי ַהָיֵו ַיְהָו ִהָיֵו ַהְהְי ְהָהֹו ַהַוְה ְיְהְה ַיַוֵה
   ַיֵוָי ְהָיְי ַהְוָי ֻהִוֻיַּהַוָה ֶיְוֵה ֶוֶיֶה ִוְוי ְוֵוַה ָוָהָו ִיָוְו ְיְהְו ַיֶהו ֵוֹיֻה ֶיַוְה ְיְיָו ֵיְיִה ָיָהְי ַוָיְי ֵוְהֵי ִוֵהָי ֶהִיְו ְיְהָו ַיֵיְה ִיְיַו

  ֻיֵהַי ְהָיָי ֶהַהֶי ָהַהְי ָהְיֶה ְיֵהְה ִיֵיַה ְייָה ֵהְוְה ֵוִהֶה ֶוַוָה ָוְוְה ַוִהֶו ַהֶוַו ֲהֶהַו ְהַהִו ְוַיָו ֵיְוְו ַיֵיֻו ְיַיֵו ֵיַוי ֵוָיי ֶוָוִי ְוֵוְי  

  ואלה מצאתי בספר אחר

היי והה הוו יהה ההו ווה ההי יהו הוה היו יהה ההו יהי הוי והי ויה ייה היי יהי הוה והו היה 
הוי יהו היו ויה הוי הוי והי יהה והה יוו יהה ההי היה יהי ההו ההו היו היה היה ויה הוה היו 

   יהוויה ההה ויי והה הוי הוה היה יוה יהו ההו היו היה היה יהה והה יוו יהה ההו יוה ההו
ּיהוה הוהי והיה ה: ההו יהו היו ויה     .הויה וההי היוה. ההוי יוהה. ויהה. ההיו. יההו. יהוּ

  ב וכתוב בחסרונות של כתיבת זקני הרב"א בשם בן ע"נ

  יהוה הוהי והיה היהו     והי הויייהו הו    הוה והו היה יהו הוהיהי 
  יההו ההיו ויהה ההוי    הוי והי היו יהו    היי והה הוו יהה היו והה
  יוהה הויה והיי היוה    הו הויוהי היו י    ייה ההו ווה ההי ויה ההו

  היו יהו הוי והי    הויה                               
  יהו ההו היו היה היה    יהה והה יוו יהה    יהו היו ויה הוי
  יהה והה יוו יהה ההו      ההי   הוי והי היו יוה
  ההי היו יוה ההו יהו      היה   והי יוה יהו היו

  ויה          
  ההו היו היה היה ויה יהו
  ה היו ויה ההה וי והההו

  הוי הוה היה יוה



ֵריִּת כ יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי לט  ׁשְ

)בראשית יט כז(

  ]א"ט עדף [

)ירמיה יז יב(

 )א"דף ט ע(

)תהלים פד יב(

)ישעיה ס כ(



ֵריִּת כ יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי מ  ׁשְ

)ירמיה יד א(

)דברים יד א(

)במדבר א נב( , )תהלים ה ה(

)שמות יג ט(



ֵרי כא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי מא  ִּתׁשְ

)יחזקאל כד יז(

)ות ט גשמ(

שם (

)יד לא

)יד ט, זכרי(

)אסתר ב ט(

)ישעיה סג ט(



ֵרי כא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי מב  ִּתׁשְ

)במדבר א נב(

  ]ב"ט עדף [

)תהלים צא יד(

)נח ט, ישעי(

 )ב"דף ט ע(

שמות (

)שם יא(  )יג ב

)דברים ו ד(

)שם יא יג(

)א כט יא"דה(



ֵרי כב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי מג  ִּתׁשְ

)דניאל ח ט(

)תהלים סט לב(

)שמואל א ב ב(

ישעיה (

)סב ד

)משלי ג ב(



ֵרי כב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי מד  ִּתׁשְ

)תהלים צז יא(

)שמות כו יט כ()ירמיה ט כג(

)בראשית יב טו(

)דברים כו טו(

)בראשית נ טו(

)אסתר ה יג(

)ויקרא כז לג(

)בראשית מט יא(

  שמות ט( , )תהלים לד ד(

)דברים ו כה( , )ג  

  ]א"י עדף [



ֵרי כג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי מה  ִּתׁשְ

)משלי ג כו(

 )א" עדף י(

)ישעיהו ו ב(

)יחזקאל א ט(

)דברים כה ה(  א "נ(

)רות א יט(

ישעיה (

)נז ט

)ויקרא ט כב(

)בראשית ב כד(



ֵרי כג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי מו  ִּתׁשְ

)שמות ג יג(

)שמות ו יד(

)מלאכי ג ו(

)ירמיהו לא ב(



ֵרי כד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי מז  ִּתׁשְ

  ]ב"י עדף [

)דניאל יב ג(

 )ב"דף י ע(

)דברים ו ה(



ֵרי כד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי מח  ִּתׁשְ

)בראשית א ב(

)אסתר ג ג(

)בראשית א ב(



ֵרי כה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי מט  ִּתׁשְ

, )בראשית ג כא(

)ישעיהו סה כב(

  ]א"יא עדף [



ֵרי כה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי נ  ִּתׁשְ

 )א"דף יא ע(

)בראשית ג ז( 

)ישעיה כד טו(

)תהלים קמט ו(

)בראשית יט כז(



ֵרי כו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי נא  ִּתׁשְ

)משלי י ו(

)שמות כ כא(



ֵרי כו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי נב  ִּתׁשְ

)ישעיה סה כה(

)שם ג יז( , )בראשית ה כט(

)שם א ב(

)ישעיה נא ו(

)דברים כז טו(

)בראשית ג יד(

  ]ב"יא עדף [

 )ב"דף יא ע(

)ויקרא יט כג(



ֵרי כז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי נג  ִּתׁשְ

)משלי ג יח(

)שיר ד יד(

)משלי ח כב(

)ישעיה מו י(

)דברים לג יב(

)שמות יט טז(



ֵרי כז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי נד  ִּתׁשְ

)שם לב טז(

)מלאכי ב ו(

)שמות לג כג(

)תהלים קיח כ(

)ירמיהו ט כב(

)בראשית מט כח(



ֵרי כח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי נה  ִּתׁשְ

)תהלים כז ג(

  ]א"יב עדף [

)ויקרא טז ג(

 )א"דף יב ע(

)שם כו מד(

)איכה ג כא(

)דברים לג ג(

במדבר יב (

)תהלים קיח כה()יג

)א ב ב"ש(

)בראשית כח יב(



ֵרי כח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי נו  ִּתׁשְ

  משלי ב(

)ג  

)שמות כב ח()בראשית לב ו(

)ויקרא כו ב(

)שמות לא טז(

)שם יד(

  הושע ב()ירמיהו ה כב(

)כ  

)בראשית א ב(



ֵרי כט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי נז  ִּתׁשְ

)תהלים כב כא(

)ויקרא יד מה(

)בראשית ב ו( , )ישעיה סד ג(



ֵרי כט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי נח  ִּתׁשְ

  ]ב"יב עדף [

)דניאל יב ג(

)תהלים פד ד(

)ישעיה נו ז(

)דניאל יב ג(



ֵרי ל יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי נט  ִּתׁשְ

)שיר ד יב(

)יחזקאל א א(

)ישעיהו לג ז(

)תהלים מה יד(



ֵרי ל יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ס  ִּתׁשְ

)שם יט ב(

)משלי כד ג(

  ]א" עגידף [

)שמות כז י(

)שם כו כח(

)א"דף יג ע(

)שמות כו כז(



ָון א יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי סא  ֶחׁשְ

)שם כה ח(

)שם לו ז(

)תהלים קיא ו(

)איכה א ו(



ָון א יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי סב  ֶחׁשְ

)שמות יז טז(

)במדבר ט ה(

)מלכים א ז כה(

)שמות לו ח(

  ]ב"יג עדף [

 דף יג(



ָון ב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי סג  ֶחׁשְ

שמות ()בראשית ב כג(  )ב"ע

)כד ו

א"נ

)תהלים קלג ב(

)שמות כה כ(

)משלי י כב(



ָון ב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי סד  ֶחׁשְ

)יחזקאל א י(

א"נ

)שמות כו טז(

)שם לא ג(

)ישעיה ג ט(



ָון ג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי סה  ֶחׁשְ

  ]א"יד עדף [

 )א"דף יד ע(

)דברים כט ט(

)שמות כו טו(



ָון ג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי סו  ֶחׁשְ

)שמות יט ג(

)ישעיהו יט ה(

)תהלים עד כא(

)מלכים א ב מה(

)ישעיהו נד יב(

א"נ

)בראשית כד טז(

)במדבר ו כג(



ָון ד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי סז  ֶחׁשְ

)בראשית כד יח(א"נ

)שיר ז ז(

)שמות יא ד(

)ישעיהו נד יב(

  ]ב"יד עדף [

 , )אסתר ו ג(

 )ב"דף יד ע(



ָון ד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי סח  ֶחׁשְ

)שיר ו ח(

)משלי לא כט(

)שיר ו ח(

)ישעיהו נ א(

)שיר ב ו(

משלי ל (

)כג



ָון ה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי סט  ֶחׁשְ

)יהושע ה יד(

)שמות לא ג(

)תהלים סח יח(



ָון ה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ע  ֶחׁשְ

)משלי כ כז(

  ]א"טו עדף [

 )א"דף טו ע(

)שמות לט לב(



ָון ו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי עא  ֶחׁשְ

א"ס

)שמות כא יג(

)שמות ה ב(



ָון ו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי עב  ֶחׁשְ

)משלי ג טו(

)שמות כו ז(

)ישעיה נב יב(

)שם סא ט(

)ישעיה ל ב(

)שם לב כ(

א"נ

  ]ב"טו עדף [

א"נ

 )ב"דף טו ע(



ָון ז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי עג  ֶחׁשְ

)קהלת ז ב(

)משלי ג יח(

)במדבר יד יז(

)תהלים קיט קסח(



ָון ז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי עד  ֶחׁשְ

)במדבר כד יז(

תהלים פא (

)טז

)ישעיה מב י(

א"נ

)תהלים קד ב(

  א"נא "נ

  



ָון ח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי עה  ֶחׁשְ

  ]א"טז עדף [

א "נ

א "נ

 )א"דף טז ע(

)תהלים פט ג(



ָון ח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי עו  ֶחׁשְ

א"נ

)תהלים קמז ב(

)שם קכז א(

)שיר ה יד(



ָון ט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי עז  ֶחׁשְ

)דברים לג כא(

א"נ

)תהלים קיח יט(

שם (

)קיג ו

)ישעיהו ל כו(

  ]ב"טז עדף [

 )ב"דף טז ע(



ָון ט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי עח  ֶחׁשְ

)בראשית כח יב(

)ישעיה יד יב(

)זכריה יד ט(

א"נ

)משלי יד לד(

)ישעיה מא כז(



ָון י יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי עט  ֶחׁשְ

)שם נז יט(

  א"נ

)איכה ד כב(  

  ]א"יז עדף [

)דניאל יב ג(

א"נ

א"נ



ָון י יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי פ  ֶחׁשְ

א"נ

)דברים כט כח(

)ישעיה מו י(

א"נ

א"נ

  ]ב"יז עדף [



ָון יא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי פא  ֶחׁשְ

א"ס )ב"דף יז ע(

א"נ

)ה א כט יא"ד(

)ישעיהו כו יט(

)שיר ה ב(



ָון יא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי פב  ֶחׁשְ

א"נ

)שיר ה ב(

  .)איכה ד כב(

)שיר ה ב( 

)תהלים כה יד(

א"נ



ָון יב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי פג  ֶחׁשְ

  ]א"יח עדף [

תהלים (

א"נ)קיח כ

 )א"דף יח ע(

)יחזקאל א י(

)שיר ח ו(

א"נ

א"נ



ָון יב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי פד  ֶחׁשְ

)שמות יז טז(

)ישעיהו לג ו(



ָון יג יֹום – ַהּיֹוִמיַּדף  פה  ֶחׁשְ

)משלי ח כב(

)טומות ג ש(

  ]ב"יח עדף [

 )ב"דף יח ע(

משלי כד (

)ג

)תהלים סג ג() ב כחבקוק(



ָון יג יֹום – ַהּיֹוִמיַּדף  פו  ֶחׁשְ

)שם קטז טו(

)שם קטו טז(

)ישעיהו נו ז(

)ישעיה מד יג(

)תהלים קיח יט(

)שמות כה כ(

א"נ



ָון יד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי פז  ֶחׁשְ

)רות א יז(

)הושע יג טו(א "נ

)שמות ו יד(

)תהלים יז ח(

  ]א" עדף יט[

)א"דף יט ע(

)תהלים קיח יט(

)ירמיה ט כב(



ָון יד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי פח  ֶחׁשְ

)ויקרא טז ג(

)שמות יט ג(

)תהלים קלב ד(

ישעיה (

א"ס)ט ו



ָון טו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי פט  ֶחׁשְ

א"ס

  ]ב"יט עדף [

)תהלים קד ב(

)בראשית א ג(

ישעיה מ (

)יב

 )ב"דף יט ע(

)בראשית ט טז(



ָון טו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי צ  ֶחׁשְ

שמות כו (

)טז

)ויקרא ב ב(

)יחזקאל א כב(

) א"נ(

א"נ

א"נ



ָון טז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי צא  ֶחׁשְ

א"נ

)בראשית א ו(

)ישעיה ל כא(

  ]א"כ עדף [

 )א"דף כ ע(



ָון טז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי צב  ֶחׁשְ

)בראשית לז ז(

א "נ

)שם כח יב(

)תהלים קיח כב( , )שם לז(

)דניאל ב לד(

א"נ



ָון יז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי צג  ֶחׁשְ

א"ס

א"נ

)דברים ד ג(

)ה א כח"ד(

)קהלת י ב(

)בראשית כד סג(

ְּתִפַלת ַעְרִבית ְרׁשות( ּ ִאיִהי ()ּ ּדְ

ְּרׁשות ַהָיִחיד ֵלית ָלה ָהַר() ּ ים ּדְ ּּבִ

ִליָלא א"נ()ְּקִביעוָתא )ּכְ

ים( ִאיִהי ְרׁשות ָהַרּבִ ה, ּּדְ  ְדּבָ



ָון יז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי צד  ֶחׁשְ

ל ַחְיתֹו ָיַער ָע, ִתְרֹמׂש ּכָ ל אֹור ּדְ ִאינון ּכָ ְּלָמא ְדָעאלו ָבהּּדְ ּ(

)שם כח יא(

)אאיכה (

  ]ב"כ עדף [

תהלים (

)ת לב לבבראשי()פד יב

 )ב"דף כ ע(

)תהלים קלב ד(

א "נ



ָון יח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי צה  ֶחׁשְ

)ישעיהו מד ו(

)יחזקאל א טו(



ָון יח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי צו  ֶחׁשְ

)שמות יד כח(

)משלי י ו(

)יחזקאל א יא(

)שם כב(



ָון יט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי צז  ֶחׁשְ

  ]א"כא עדף [

א"נ 

)ישעיהו לג ז(

)דברים כב ו(

)תהלים פד ד(

)משלי כד ג(

)ויקרא כה י(

א"נא"נ



ָון יט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי צח  ֶחׁשְ

א"נ

)במדבר יד יח(

) דיהושע ה(

)ירמיהו ט א(

)משלי ג יח(

)דברים כ יט(

)בראשית א יא(

א"נ



ָון כ יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי צט  ֶחׁשְ

)תהלים א ג(

א"נ

  ]ב"כא עדף [

 )ב"דף כא ע(

א"ס)יחזקאל א ו(

)ירמיהו לא יט(א "נ

)דברים כב ו(



ָון כ יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ק  ֶחׁשְ

)ישעיה נ א(



ָון כא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קא  ֶחׁשְ

)משלי כז ח(

)ישעיה מב ח(

)יחזקאל כד יז(

)שיר א יג(

  ]א"כב עדף [

)ירמיה ט כב(

)יקרא טז גו(

)דברים לג א(א"נ



ָון כא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קב  ֶחׁשְ

)שמות ט טז(

)בראשית מט כח(

 )א"דף כב ע(

)תהלים כז ג(

)שם קג ט(

)שם צב ז(

)שיר ו א(

)יחזקאל מו א(



ָון כב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קג  ֶחׁשְ

שמות ב (

)יב

)במדבר יב יג(

 )שמות ב יב(

)שופטים ה כח( 

)בראשית ח ו(

א"נ

)ישעיה מט ט(

)שמות יח כא(



ָון כב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קד  ֶחׁשְ

תהלים קו (

)לה

  ]ב"כב עדף [

)שמות כא ו(

)משלי א ח(

 )ב"דף כב ע(

)תהלים קב א(

)שמות כא יא(

)איוב לג כט(



ָון כג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קה  ֶחׁשְ

)שמות כג יז(

)שם ג ב(

)בראשית ט טז(

)ישעיה נב ח(

איכה ג (

)מד

)בראשית כד לא(

)רות ג יג(

)דברים לב יא(



ָון כג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קו  ֶחׁשְ

)שמות יט ד(

)בראשית ח ט(

)שמות לא טז(

  ]א"כג עדף [

)במדבר כה יב(



ָון כד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קז  ֶחׁשְ

 )א"דף כג ע(

)ויקרא כג מ(

)ירמיה לא כא(

א"נ



ָון כד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קח  ֶחׁשְ

)יחזקאל א טו(

א"נ

)תהלים קמה ט(

א"נ



ָון כה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קט  ֶחׁשְ

ישעיה מח (

)יחזקאל כ יד()יא

  ]ב"כג עדף [

דף כג (

 )ב"ע

)ויקרא כז י(



ָון כה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קי  ֶחׁשְ

א"נ

)בראשית א כד(

)ויקרא כז י(

)שם לג(

)שמות כו ה(

)בראשית ח ט(

)דברים כב ז(

)איוב לג כט(

)בראשית ח יב(

)תהלים פד ד(



ָון כו יֹום –  ַהּיֹוִמיַּדף קיא  ֶחׁשְ

ישעיה נ (

)א

  ]א"כד עדף [

)דניאל ד ח(

)שם ט(

 )א"דף כד ע(



ָון כו יֹום –  ַהּיֹוִמיַּדף קיב  ֶחׁשְ

)ויקרא כה י(

א"ס

)בראשית לט ה(

   )מלכים א ח לב(

  



ָון כז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קיג  ֶחׁשְ

(

)ישעיהו כד כג(

)תהלים קמז ב(

)ישעיה כד כג(

א"נ

)תהלים קכו א(

  חגי(

)ב ט  

)ישעיהו ל כו(

)שם נא ו(



ָון כז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קיד  ֶחׁשְ

  ]ב"כד עדף [

 )ב"דף כד ע(

)שמות לא יד(

במדבר יט (

)איכה ב ב()יג

)בראשית טז ח(

א "נ

)משלי יא י(



ָון כח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קטו  ֶחׁשְ

)שמות טו א(

א"נ

)מלכים א ה י(

)ישעיהו יא ט(

א"נ

תהלים קיח (

)כב

)דניאל ב לה(

)ישעיה ו ג(



ָון כח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קטז  ֶחׁשְ

  ]א"כה עדף [

)משלי יב ד(

 )א"דף כה ע(

  ישעיה(

)מו י  

יחזקאל א (

)כד

)שם(

א"נ

א"נ

)שם(



ָון כט םיֹו – ַּדף ַהּיֹוִמי קיז  ֶחׁשְ

)משלי לא כט(

)בראשית מד ז(

א"נ

א "נ

א"נ

)שמות כג כד(



ָון כט םיֹו – ַּדף ַהּיֹוִמי קיח  ֶחׁשְ

א "נ

)שמואל א א יג(

)דברים ו ט(

)בראשית ד ז(

  ]ב"כה עדף [

 )ב"דף כה ע(



ְסֵלו א יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קיט  ּכִ

)שיר א(

)יחזקאל א ו(

)שם(

)שם(

)איוב לז כב(

)קהלת י כ(



ְסֵלו א יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קכ  ּכִ

א"נ

)דברים כט כח(

א"נ

)דברים כב יב(

  ]א"כו ע דף[

)דברים ו ד(



ְסֵלו ב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קכא  ּכִ

)ישעיה טז ה(

 )א"דף כו ע(

)ישעיה ו ב(

)דברים כח י(

שם ו (

)ד

)שם כח י(



ְסֵלו ב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קכב  ּכִ

)שמות ג טו(

א"נ

)שמות כג יב(

א"ס



ְסֵלו ג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קכג  ּכִ

)תהלים נא יז(

א"נ

)בראשית מט לג(א"נ

  ]ב"כו עדף [

 )ב"דף כו ע(

)שמות כ יא(



ְסֵלו ג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קכד  ּכִ

)ישעיה לג ז(

שמות ב (

)ו

א"נ

)תהלים נא יז(

א"נ)ירמיה לא ח(

)מלכים ב ג טו(

א"נ



ְסֵלו ד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קכה  ּכִ

)תהלים קב א(

)שם קיח כ(

)שם לז כה(

)ישעיה נז א(

)שם יט ה(

א"נ

)בראשית א ט(

)תהלים יז ח(

)שמות ב ו(

)הלים קב ידת(

)שמות ג ב(



ְסֵלו ד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קכו  ּכִ

  ]א"כז עדף [

א"ס

)שמות ג ב(

ירמיהו מו (

)כח

א"נ

)שמות ג ה(



ְסֵלו ה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קכז  ּכִ

שמות ()דברים לג כז(

)טו יז

)זכריה ב ט( , )חגי ב ט(

)בראשית ב כב(

)שמות ב ו(

)ירמיהו לא ח(

)ישעיהו נד ז(

)שם ו ג(



ְסֵלו ה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קכח  ּכִ

)ירמיהו ב ג(

)מד ליחזקאל (

  ]ב"כז עדף [

 )ב"דף כז ע(

)שיר ז ו( 

)בראשית ל יג(

)תהלים א(

)משלי ל כ(



ְסֵלו ו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קכט  ּכִ

)תהלים א ג(

)תהלים קכא א(

א"נ

)ישעיהו י ל(

א"נא"נ

)שיר ה יד(

)ישעיה ו ב(



ְסֵלו ו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קל  ּכִ

)קהלת י כ(

)שיר ב ו(

א"נ

)שם ה טו(

)בראשית כח יב(

)שמואל א יט ט(

)שמות כה לב(

  במדבר(

)ח ב  



ְסֵלו ז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קלא  ּכִ

  ]א"כח עדף [ 

)זכריה ד ב(

)שיר ג ז( )א"דף כח ע(

א "נ

)שם ו ח(  

א"נ

א"נ

א"נא"נ



ְסֵלו ז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קלב  ּכִ

)שם ד ג(

)תהלים קג א(

א"נ

)ישעיה מ כה(

)זקאל א יביח(



ְסֵלו ח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קלג  ּכִ

)ירמיה כג כט(

)תהלים צח א(

)שם ס ז(

)ישעיה נג א(

)שם סב ח(

)רות ג יג(

  ]ב"כח עדף [

א"ס

)ישעיה סג יב(

 )ב"דף כח ע(

)ישעיה נג א(



ְסֵלו ח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קלד  ּכִ

)מלכים ב ג טו(

)איוב כו יד(

)ישעיה כד יט(

)שמות יב מב(

)ירמיה לא ו(

)מיכה ז טו(

תהלים לג ()קהלת א ט(

)יד



ְסֵלו ט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קלה  ּכִ

)שם קיט קסד(

)שמות לב א(

)ישעיה ל כו(

)רות א כ(

שמות (

)לב ז



ְסֵלו ט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קלו  ּכִ

שמואל א טו (

תהלים ()כט

)שם יב א()כב א

  ]א"כט עדף [

)שמות טו א(

)ישעיה נח ז(

א"נ

 )א"דף כט ע(

)בראשית ח ד(

שם ז (

)יט

)שם ח ה(



ְסֵלו י יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קלז  ּכִ

)שם ט יג(

)שם לב לב(א"נ

)שם ג טו(

)שם לג יח(

)שם יז(

)שם ב כב(

)שם לג יח(

ויקרא כג (

)ג



ְסֵלו י יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קלח  ּכִ

א"נ

)שיר ד ז(

)י א כט יא"דה(

א"נ

א"נ

  ]ב"כט עדף [

שיר (

)השירים ז ט



ְסֵלו יא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קלט  ּכִ

 )ב"דף כט ע(

)ירמיה לא כא(

)ישעיה מ כב(

)תהלים לג א(

)זכריה ו יב( )ירמיה כג ה(

א "ד ה"יו, א"ד ה"א יו"ף ה"לא()דברים לג ב(

  ה"ד ה"יו, א"ו ה"א וא"ף ה"אל, י"ו ה"י וא"ד ה"יו, י"ו ה"יי ו"ד ה"יו, א"ו ה"וא

)חסר כאן והוא בתיקונים מזהר חדש(. )ד"ן יו"ת נו"ף דל"אל, ה"ו ה"ו  

)א ה יב"מ(

א"נ



ְסֵלו יא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קמ  ּכִ

)משלי יח י(

א"נ

א"נא"נ

א"נ

)שם ז כג(

א"נ



ְסֵלו יב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קמא  ּכִ

)שמואל א ב כ(

א"ס

  ]א"ל עדף [

)תהלים צא ה( )א"דף ל ע(



ְסֵלו יב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קמב  ּכִ

)שמות כג יט(

)שם יג כ(

)יחזקאל מד ל(

)ירמיהו כג ה(

א "נ

)יואל ד יח(

)שמות כג יט(

)דברים יח ד(



ְסֵלו יג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קמג  ּכִ

)דברים כב ו(

)בראשית א כד(

)שמות כג יט(

  ]ב"ל עדף [

שם כב (

)כח

 )ב"דף ל ע(



ְסֵלו יג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קמד  ּכִ

)ו יישעיהו (

)משלי ג ח(

)שם יח(

)קהלת ט ט(

)משלי ד כב(

)שם יח ב(

)ירמיה ב ג(

)בראשית כה כז(

)ירמיהו ב ג(



ְסֵלו יד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קמה  ּכִ

)בראשית ג כב(

)ירמיהו ב ג(

א"ס

  ]א"לא עדף [

דברים (

)לג כח

)שם לב יב(



ְסֵלו יד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קמו  ּכִ

)תהלים פ ט(

דף לא (

 )א"ע

)דברים לג ה(

)במדבר טו כ(

)בראשית מז כז(



ְסֵלו טו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קמז  ּכִ

)משלי כ כז(א"נ

)שיר א ז(

)ויקרא יב ב(

א"נ) דברים יח דיןעי(

)בראשית מז כז(



ְסֵלו טו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קמח  ּכִ

  ]ב"לא עדף [

)דברים יד כב(

 )ב"דף לא ע(

)שיר ה טו(

)הושע יב יא(

מלכים (

)א י יט



ְסֵלו טז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קמט  ּכִ

)במדבר יב ח(

)שם ו(

)יר ה בש(

)במדבר יב ח(

א "נ



ְסֵלו טז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קנ  ּכִ

)איוב ג ט(

א"ס

  ]א"לב עדף [

)שם ז(

א"נ

 )א"דף לב ע(

א"נ

)ויקרא טז ב(



ְסֵלו יז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קנא  ּכִ

א"נ

א"נ

)תהלים נא יז(

א"נ



ְסֵלו יז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קנב  ּכִ

א"נ

)ירמיה ט כג(

א"נ

   א "נא"נ

)שם קיח יט(  

  ]ב"לב עדף [

)שם(

דף לב (

 )ב"ע

)תהלים קח כ(

)שם כא(



ְסֵלו יח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קנג  ּכִ

)שם(

)שם(

)שיר ז ו(

)לד כאאיוב (

)תהלים יט ט(

)יחזקאל א ו(

א"ס)תהלים קד ד(

)קהלת י ב(

במדבר כח (א"ס

)ב



ְסֵלו יח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קנד  ּכִ

)יחזקאל א ח(

)דניאל י ו(

)יחזקאל א כח(

)שם(

)תהלים נא יז(

)איוב לז ז(

)שמות יד ח(

  ]א"לג עדף [

)איוב לז ז(



ְסֵלו יט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קנה  ּכִ

 )א"דף לג ע(

)יחזקאל ב א(

א"ס

)בראשית א יז(



ְסֵלו יט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קנו  ּכִ

)שם יד(

)מלכים א ב מה(



ְסֵלו כ יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קנז  ּכִ

  ]ב" עדף לג[

)ב"דף לג ע(

)יחזקאל א ח(

)ישעיה מד יג(

א"ס

)דברים כד יא(

)דניאל א ד(

)שיר ב יד(

)דניאל א ד(



ְסֵלו כ יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קנח  ּכִ

)ישעיה א יב(

)במדבר כח ב(



ְסֵלו כא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קנט  ּכִ

)דניאל א ד(

)תהלים נא יז(

)חבקוק א כ(

)שם קיח יט(

ישעיה נח (

)ט

א"ס

ר ַנׁש ְמַצֵלי"א כאן שייך "נ(    שבדף לד"ְוַכד ּבַ

)בדפוס רגיל  

  ]א"לד ע דף[



ְסֵלו כא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קס  ּכִ

 )א"דף לד ע(

)דברים כד יא(

  משלי א(

)כח  

)שמות כ כד(

)ירמיה ט כב(

ִריך הוא א "נ( א ּבְ ר ַנׁש ָנִחית ְלקוְדׁשָ ד ּבַ ְּוָהִכי ּכַ ְּ

ִכיְנָתא י ׁשְ ְצלֹוֵתיה ְלַגּבֵ ּּבִ יַמת, ּ ִכיְנָתא ַאְקּדִ ִּמָיד ׁשְ ּ(

)בראשית כד טו(



ְסֵלו כב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קסא  ּכִ

)תהלים פה יד(

)שיר ז ב(

)זכריה יד ד(

)תהלים מד כג(

)יחזקאל מו א(



ְסֵלו כב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קסב  ּכִ

)תהלים סח יד(

)בראשית כח יא(

  ]ב"לד עדף [

 )ב"דף לד ע(

, )תהלים נא יז(



ְסֵלו כג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קסג  ּכִ

)שם קיח יט( 

)ישעיה נח ט(

)שיר השירים ז ב(



ְסֵלו כג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קסד  ּכִ

א"נ

ר ַנׁש ָסִליק"א חזור לעיל "נ( )"ָּתא ֲחִזי ִאם ּבַ

  ]א"לה עדף [

)יחזקאל ב א(



ְסֵלו כד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קסה  ּכִ

שם א (

)ז

)שם יז(

 )א"דף לה ע(

א "נ

)איכה א יד(

)משלי י א(



ְסֵלו כד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קסו  ּכִ

)בראשית ו ז(

)דניאל ט יט(

)משלי י א(

)שם ג יט(

)ישעיה סב ח(

ירמיה ט (

)כג

א"נ

א"נא"נ



ְסֵלו כה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קסז  ּכִ

)דברים לג ב(

  ]ב"לה עדף [

)שמות כ כד(

 )ב"עדף לה (

)משלי ו כב(

)תהלים פה יד(



ְסֵלו כה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קסח  ּכִ

א"ס

)שמות יב לז()זכריה יד ד(

)יחזקאל א ז(

)שם יז(

)שם יד(

יחזקאל (

)שם ב() אב

)שם ג יב(

)שמות לג כג(

)מלכים א יט יא(



ְסֵלו כו יֹום – ַהּיֹוִמיַּדף  קסט  ּכִ

)תהלים מא ד(

)יונה א ד(

)יחזקאל ב א(

)שיר ז ב(

)דברים טז טז(

א"נ



ְסֵלו כו יֹום – ַהּיֹוִמיַּדף  קע  ּכִ

  ]א"לו עדף [

)מלכים א י יט(

)יאהושע יב (

 )א"דף לו ע(

)הושע יב יא(

)שמות ג יב(

)ירמיה י ב(



ְסֵלו כז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קעא  ּכִ

בראשית כה (

)טז

שמות כ (

)כד

)יחזקאל טז ו(

)שם א כח(



ְסֵלו כז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קעב  ּכִ

  ]ב"לו עדף [

)שמות כג כד(

)תהלים ב ט(

בראשית (

)לב כו

 )ב"דף לו ע(

)שם לב לג(

)שם ט טז(



ְסֵלו כח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קעג  ּכִ

)שמות ג יב(

)מיכה ז טו(

 )איוב לח כט(

)יחזקאל א כב( 

)שיר ז ג(

)שם(

)במדבר כג כא(



ְסֵלו כח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קעד  ּכִ

)דברים לג כז(

)ב יבשם ל(

)בראשית לה יד(

)תהלים קג ה(

)יחזקאל לו כז(

)שם כו(

)יואל ג א(

)דניאל י ו(

)יחזקאל א א(



ְסֵלו כט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קעה  ּכִ

  ]א"לז עדף [

 )א"דף לז ע(

)הויקרא יח (



ְסֵלו כט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קעו  ּכִ

)בראשית יד כ(

)שם לז ט(

)שם ט כג(

א "נ

)שם ג יד(

)ם ט כהש(

 )דברים טו יא(

)שם יד( , )שם י( 



ְסֵלו ל יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קעז  ּכִ

)תהלים מז ו(

)שם מב ט(

)דברים לג ב(

  ]ב"לז עדף [

)יחזקאל א ח(

 )ב"דף לז ע(

)דברים ו ה(

)יחזקאל א ח(

)קהלת ג יג(

)תהלים קמה טז(



ְסֵלו ל יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי קעח  ּכִ

)כאן חסר והוא בתיקונים זוהר חדש(

)בראשית א ג(

  

משלי (א"נ

)כד ג

)ישעיה מ יב(

א "נ



קעט  ֵטֵבת א יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)קהלת א ו(

דברים (

)ד כד

)שמות לא יד(

  ]א"לח עדף [

א"נ

)איוב כח כא(

דף (



קפ  ֵטֵבת א יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)יחזקאל א יט( )א"לח ע

)תהלים יז ח(

)שמות ג ב(

)בראשית א ג ד(

)ישעיהו מ יב(



קפא  ֵטֵבת ב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שמות כו כו(

)יחזקאל א כב(

)ישעיהו מח יח(

)שיר ד יב(

)יחזקאל מו א(



קפב  ֵטֵבת ב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]ב"לח עדף [

 )ב"דף לח ע(

)ישעיהו סא יא(

)שיר ה ב(



קפג  ֵטֵבת ג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)בראשית מז לא(

)שיר ד יד(

)יחזקאל לד לא(

 )שמות ב טו(

)תהלים צ א( 



קפד  ֵטֵבת ג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שמות כו טז(

)שם ה טו(

א "נ

  ]א"לט עדף [

א "ס

)שם טז יח(

 )א"דף לט ע(

א "נ 



קפה  ֵטֵבת ד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שמות יג ב(

)קהלת יא ה(

)שמות כו ה(

א"נ

)תהלים מב ח(



קפו  ֵטֵבת ד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)מלכים א ה ו(

  ]ב"לט עדף [



קפז  ֵטֵבת ה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)משלי יב ד(

 )ב"דף לט ע(

תהלים עח (

)שמות טו ג( , )כה

)ירמיהו ג כא(

)מיכה ז כ(

)איוב יא ז(

)שיר ב ה(



קפח  ֵטֵבת ה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)בראשית ב ז(

)שיר ב ה(

)איכה ב טז(

א"נ



קפט  ֵטֵבת ו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)יחזקאל א יד(

א"נ

  ]א"מ עדף [

א"נ

)איכה ה יט(

)ישעיהו כה א(

)חבקוק ג ו(

)תהלים קיא ו ()א"דף מ ע(

)איכה א ו(



קצ  ֵטֵבת ו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

שיר ח (

)יד

)תהלים צג ב(

)ישעיה מד יג(

)שם נח ט(

)תהלים צג ב(

)איכה ה יט(

)קהלת א ד(

)' שבדף ק"ַּותֹוֶסף ָלֶלֶדת"יך אחר זה א שי"נ(



קצא  ֵטֵבת ז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ויקרא טז ג(

)משלי יח כב(

)ויקרא טז ב()תהלים קיט קכו(

)קהלת ג ד(

)ויקרא כו מד(

)שיר ו א(

)שמות לא יז(

)תהלים לב ו(

)משלי יח כב(

)בראשית מט כח(

)תהלים כז ג(

)איכה ג כא(

דברים (

)שם א()לג ז



קצב  ֵטֵבת ז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  תהלים צב(

)ז  

  ]ב"מ עדף [

 )ב"דף מ ע(

)ה א כט יא"ד( 

)תהלים קג יט(

)תהלים קמה יז(

)בראשית טו ו( , )משלי יד לד(

)ישעיה נט יז(

)איוב יא ט(



קצג  ֵטֵבת ח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)הושע יב יא(

)שם(

)קהלת ה ז(

)תהלים קג יט(

)הושע יב יא(

ירמיה (

)יט כג



קצד  ֵטֵבת ח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)תהלים קד כד(

)שמות לא ד(

א "ס

  ]א"מא עדף [

 )א"ף מא עד(



קצה  ֵטֵבת ט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

א "נ)שמות כח ז(

א "נ

)שם כו טז(

)משלי י ו(

)שמות כו טז(א"נ

)שם כח ז(

)שם(



קצו  ֵטֵבת ט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

א "ס

)שם כו כז(

)ישעיה מ יב(

  א"נ

  

א "ס

)משלי כ כז(

א"ס



קצז  ֵטֵבת י יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]ב"מא עדף [ 

)בר יא זבמד(

)שם(

)שמות טז לא(

 )ב"דף מא ע(

)במדבר יא לג(

א"ס

)בראשית ו ג(

)שם מב יט(

)איוב יט כו(

)מצאתי

)ישעיה כו ד(

  א"ס



קצח  ֵטֵבת י יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)כאן חסר(

)דברים ו ד(

א"נ

)שם יז כ(



קצט  ֵטֵבת יא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

א"ס

  ניכאן חסר והוא בתקו(

)ג"ד ע"דף כזוהר חדש   

)בראשית ד ט(

)בראשית ג י(

)שמות ג ו(

  ]א"מב עדף [

 )א"דף מב ע(



ר  ֵטֵבת יא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)תהלים קל ג(

, )ישעיהו נ א(

) זדברים כב( 

א "נ

א"ס

)תהלים צא יד(



רא  ֵטֵבת יב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ישעיהו מד ו(

)ישעיהו א ד(

)איכה א(

)רות א יט(

)בראשית א ד(

א"ס



רב  ֵטֵבת יב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

א"ס

)ישעיה מב ח(

  ]ב"מב עדף [

)ישעיהו מ כו(

א "נ

א"וסא"ס



רג  ֵטֵבת יג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שמות יג יט(

א"ס

)שם טו א(

)ישעיה יא ו()דברים כה יח(

תהלים קב (

)א



רד  ֵטֵבת יג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)בראשית לט יב(

  ]א"מג עדף [

רוך ַעל ֲעֵקבֹו לֹא ַיְפִסיק א"נ א ֲאִפילו ָנָחׁש ּכָ ְוְבִגין ּדָ ּ ּ ַּאף ַעל ַגב ְדָסִתיר , ּ
ִגיֵניה ֶאְסַתֵלק קֹוָצא , לֹא ַיְפִסיק' דּא ְנקוָדה ְדָאת ָּלה ְלַהִהי ִאי ַיְפִסיק ּבְ ּּדְ ּ ּ

ִחְוָיא לֹא ַיְפִסיק ְולֹא ' דִמן  ִגין ּדְ רוך ּבְ ִאיהו ָנָחׁש ּכָ ָתַאר ַאַחר ּדְ ֶאָחד ְוִאׁשְ ּּדְ ּ ְּ ּ
ְּוִאיהו פֹוֵסק , ִּאְסַתַלק יהּ ּוָבְרַחת ִמּנֵ ָעַבד יֹוֵסף ּכְ, ֲאָבל ַעְקָרב ַיְפִסיק, ּ ָמה ּדְ

ְגדֹו ֶאְצָלה ַוָיָנס ְוכו ח ּבִ ְכִתיב ַוַיּנַ יָקא ֲהָדא הוא ּדִ ַּצּדִ ּּ ָהִכי ָהא עוֵליָמא ָקא . 'ּּ ַּאּדְ
ִעיָרן ַתר ּבְ ְייהו ְמַחֵמר ּבָ ְגדֹו ֶאְצָלה ְוכו, ִּאְזַדַמן ְלַגּבַ ח ּבִ ָּאַמר לֹון ַמאי ַוַיּנַ ּ ֶּאָלא , 'ּ

ִכיְנָתאּדְ', בַעְקָרב ָעַקר  יָתא ִדׁשְ יַקָייא , ָּעַקר ּבֵ ָרא ִעם ַצּדִ ְעָיא ְלִאְתֲחּבָ ד ּבָ ּכַ
יה ָּצִריך ְלַאְפָסָקא ִמּנֵ יה ַוֲאִפילו , ְ ְּולֹא ִיְתַהִני ִמיּנֵ יֵליהִּמִמ )א"מג עדף (ּ ָכא ּדִ , ּׁשְ

ֵּלך ֵלך ָאְמִרי ְנִזיָרא ְסחֹור ְסחֹור ְלַכְרָמא לֹא ִתְקָרב ֲהָדא הוא ּדִ ְ ְגדֹו ְ ח ּבִ ְּכִתיב ַוַיּנַ
ֵיֶצר ָהָרע, ֶּאְצָלה ָכא ּדְ ְגדֹו ְדִחְוָייא ֲעבֹוָדה ָזָרה, ִמׁשְ ד ִאיהו ָקא ַאְתָייא, ְוָדא ּבִ   ּּכַ



רה  ֵטֵבת יד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

ְכָבה ִעִמי ֲחצוָפה זֹוָנה ָרא ִעם ַצּדיַקָייא ְוָאְמָרה ׁשִ ְּלִאְתֲחּבָ אֹות ּבִֹרית, ּ   ִּאְתַמר ּבָ
ַּוָיָנס ַוֵיֵצא ַהחוָצה   ּ ּ(.  

)בראשית מח טז(

א "נ

א"ס

א "ס

איוב מ (

)כג



רו  ֵטֵבת יד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שיר ז י(

)שמות ב יב(

בראשית (

)מט י

א "נ

)שם(

)א כג יז"דהי(

)תהלים קד כו(



רז  ֵטֵבת טו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  שמות יד(

)כט  

  ישעיה נג(

)א  

  ]ב"מג עדף [

)ם קד כה כותהלי(

)תהלים מח יד(

  )שם קד כח(

)שמות טז כו(

 )ב"דף מג ע(

)שמות כו כח(



רח  ֵטֵבת טו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)משלי ל יט(

)שיר ו ח(

)תהלים מה טו(

)דברים לג יט(

)תהלים קיט קסד(



רט  ֵטֵבת טז יֹום – ּיֹוִמיַּדף ַה

)תהלים לה ב(

)שמות יב לז(

מיכה ו (

)ב

)ישעיהו כז ה(

)שם נז ט(

)משלי כז לה()ירמיהו לא ב(



רי  ֵטֵבת טז יֹום – ּיֹוִמיַּדף ַה

  ]א"מד עדף [

 )א"דף מד ע(

)במדבר כד כא(

)במדבר כ יא(

)שם ח(

)ירמיה לא לג(

שם כג (

)כט



ריא  ֵטֵבת יז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)דברים לב נא(

)במדבר כ יב(

)בראשית א ט(

)שם ב כא(

)שם ו ג(

)שמות טו כג(

)שם א יד(

)שם טו כה(

)רות א כ(

)תהלים מה טו(



ריב  ֵטֵבת יז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)תהלים קכז ה(

)שם קיח ב(

)מיכה ו ב(

)שם(

  ]ב"מד עדף [

בראשית ב (

 )ב"דף מד ע(  )ו

משלי ג (

)יט



ריג  ֵטֵבת יח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

א"נ

א"ס

)דברים ד כג(



ריד  ֵטֵבת יח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שיר א ו(

)בראשית ט טז(

)מיכה ו ב(

  ]א"מה עדף [

 )א"דף מה ע(

)תהלים סח יד(



רטו  ֵטֵבת יט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שם נ א(

בראשית כד (

)שמות טו ג()כא

) בויקרא יב(

)קלו כגתהלים (

)בראשית כד טו(

ישעיהו סה (

)כד



רטז  ֵטֵבת יט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ישעיהו נח א(

א"נא"נ

תהלים סח (

)יד

)יר ח הש(

)שם ג ו(

)שם א יג(

)תהלים טז יא(

)משלי יט כג(



ריז  ֵטֵבת כ יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)יחזקאל א יא(

  ]ב"מה עדף [

)דברים לב יא(

 )ב"דף מה ע(

א"נ



ריח  ֵטֵבת כ יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

א"נ

)ישעיהו מ כב(

)בראשית ח יא(

)מיכה ו ב(



ריט  ֵטֵבת כא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ישעיה כז ה(

)משלי א כח(

)דברים יז ח(

)ישעיהו כז ה(

  ]א"מו עדף [

)רות ג ז(

)תהלים ב יב(

 )א"דף מו ע(



רכ  ֵטֵבת כא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)רות ג ז(

)שמות טו ו(

)דברים לב ז(

)ט גתהלים ל(



רכא  ֵטֵבת כב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)משלי א כח(

)ישעיה מ ד(

)דברים כז ו(

)בראשית ט טז(



רכב  ֵטֵבת כב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)תהלים יט ד(

)שם מה יד(

  ]ב"מו עדף [

)במדבר יב ח(

 )ב"דף מו ע(



רכג  ֵטֵבת כג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

 

 

)בראשית מד ל(

א"נ

)תהלים קמה טז(

)בראשית א ו(

)שם יא(



רכד  ֵטֵבת כג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)תהלים צג ג(

)שם(

  )במדבר ז ט(

)דברים לג כא(

)תהלים עד כד(

)בראשית כד טו(

)שם טז(

  ]א"מז עדף [

א"נ



רכה  ֵטֵבת כד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

 )א"דף מז ע(

)בראשית כד יח( 

)ויקרא ב יג(



רכו  ֵטֵבת כד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ישעיה נד יב(

)בראשית כד טז(

)תהלים נא יט(

)במדבר כח ה(

)שמות לא יז(



רכז  ֵטֵבת כה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

 , )תהלים צג ד(

)שם כט ג(

)שמות לד י( , )שם פט לז(

)תהלים כט ז(

)שם כב א(

  ]ב"מז עדף [

)שם צג ד(

)שם מב ח(

 )ב"דף מז ע(

א"נ

א"נ

)יחזקאל א כ(



רכח  ֵטֵבת כה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)תהלים מח ג(

)שם צג ג(  א "נ

)שם מח ג(

)ג גשם צ(

)שם(

א"נ



רכט  ֵטֵבת כו יֹום – ּיֹוִמיַּדף ַה

)שם עד כא(

  , )שם לט יג(

)שמות ג ט(  

)שם טו ו(

)תהלים טז יא(

א"נ

א"נ

  ]א"מח עדף [

)שמות לב יח(



רל  ֵטֵבת כו יֹום – ּיֹוִמיַּדף ַה

)תהלים פט טז(

 )א"דף מח ע(

)שמות לב יח(

)בראשית מז כג(

א"נ

)תהלים צא ה(



רלא  ֵטֵבת כז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)במדבר כד כא(

)תהלים קלב יז(

)דברים לג יז(

במדבר יט (

)ב



רלב  ֵטֵבת כז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)בראשית יז א(

)שם כה כז(

)במדבר יט ב(

  ]ב"מח עדף [

)קהלת ז כג(

)איוב יד ד(

א"נ

דף מח (

 )ב"ע

)ויקרא טז ל(

)שמות ב ב( 



רלג  ֵטֵבת כח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

שם (

)ד ו

)שם ג ה(

)שם ד ה(

)בראשית ב כג(

)שמות ג ה(

א"נ

)שם ד ו(

, )מיכה ז ו(

)שמות ד ו( 

)שם(

)יחזקאל א י(



רלד  ֵטֵבת כח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ויקרא ט ב(

)דברים לג יז(

)ישעיה מב יג(

)ירמיה לא יד(



רלה  ֵטֵבת כט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ישעיה לד יא(

)ודא שריפה(

  ]א"מט עדף [

)תהלים קמט ה(

 )א"דף מט ע(

א"נ

)שמות יט ט(

א כו "ש(  )בראשית כא י(

)יט

) כה חבמדבר(



רלו  ֵטֵבת כט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ם לג יזתהלי(

)שמות כג כד(

)איוב א ו(

)תהלים ב ט(

)במדבר כה ד(

)תהלים נא יט(

)שם סח יד(

)שם פט טז(



ָבט א יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רלז  ׁשְ

)משלי כד ד(

)משלי י כה(

)שם ה ד(

  ]ב"מט עדף [

)שם ד כו(



ָבט א יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רלח  ׁשְ

 )ב"דף מט ע(

א"ס

)קהלת י ב(

)שם ז כו(

)משלי יח כב(

יחזקאל (

)מד ל

)קהלת ט ט(



ָבט ב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רלט  ׁשְ

א"נ

)משלי ב כז(

)שיר א ו(

)ישעיה נ ג(

)שיר א ו(

)משלי ל כג(

)תהלים ב ד(

)משלי יא ו(



ָבט ב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רמ  ׁשְ

)תהלים קכו ב(

 )משלי לא יח(

)שם( 

)לים קמז בתה(

  ]א"נ עדף [

שמות ה (

)שם א יד( , )ט

)שם ו ט(

)יונה ב ג(

)שמות ב כג(

)רות ג ז(  )א"דף נ ע(



ָבט ג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רמא  ׁשְ

)עמוס ה ב(

רות ג (

)יג

, )שמות יז טז(

)שיר א ו( 

)בראשית כז א(

)יחזקאל א א(

)ישעיהו נ ג(



ָבט ג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רמב  ׁשְ

)קהלת יב ג(  א"נ

)שם ב(

)משלי ו כג(

)שמות יז טז(

)תהלים קנ ו(

, )ישעיה נט ב(

)תהלים קיט יח( 



ָבט ד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רמג  ׁשְ

)בראשית לב יא(

)מלאכי ב ו(

  ]ב"נ עדף [

)בראשית א ג(

א"נ

 )ב"דף נ ע(

)שם א ה(

)רות ג ז(

)ישעיה ל כ(

)במדבר ז פט(

)איכה ג מד(



ָבט ד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רמד  ׁשְ

)שיר א ו(

)עמוס ה ב(

)רות ג ז(

)שם ט(

)שם ח(

)שמות טו ג(

)איוב ו יח(

)רות ג יג(

)בראשית מד ג(

)רות ג יג(

)ה ב ז טז"ד(



ָבט ה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רמה  ׁשְ

)תהלים כה טו(

)ישעיה סג ד(

)בראשית א ו(

)שמות לד י(

)ישעיה סג ד(

)תהלם קן ו(

)שמות יז טז(

)במדבר טו כד(



ָבט ו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רמו  ׁשְ

  ]א"נא עדף [

)הושע י ב(

)ישעיה ל יח(

 )א"דף נא ע(

שמות יב ( , )בראשית א ו(

)טו

)מיכה ז טו(

)איחזקאל מה כ(

)משלי ו כג(

)ישעיה סג ד(



ָבט ו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רמז  ׁשְ

)שמות ב ב(

)שם ג ב(

)משלי ו כג(

) כ כזשם(

)כאן חסר והוא בתיקונים זוהר חדש(

)מלכים א י יט(

)בראשית כז ד(



ָבט ז יֹום – ּיֹוִמיַּדף ַה רמח  ׁשְ

)מלאכי א ג(

)ישעיה מב ח(

)יחזקאל מו א(

א "נ

  במדבר כג(

)כא  

  ]ב"נא עדף [

)תהלים פא ג(



ָבט ז יֹום – ּיֹוִמיַּדף ַה רמט  ׁשְ

 )ב"דף נא ע(

)בראשית כז ד(

)שמות טו א(



ָבט ז יֹום – ּיֹוִמיַּדף ַה רנ  ׁשְ

)שם(

)יחזקאל א ו(

)תהלים יב א(

)שיר ה יד(



ָבט ח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רנא  ׁשְ

)ישעיה ו ב(

)שמות יט ד(

  ]א"נב עדף [

 )א"דף נב ע(

)תהלים קנ ג(



ָבט ח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רנב  ׁשְ

)בראשית לב כו(

)משלי טו טו(

)בראשית ו ו(

)משלי יא י(

)תהלים כז א(

)בראשית כז ד(

)בראשית לו א(

)ויקרא טז כב(



ָבט ט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רנג  ׁשְ

)בראשית כז מ(

משלי ה (

)ד

)שם ל טו(

בראשית (א"נ

)א ד

)איוב ז ט( א "ס

)חבקוק א יג(

)א ב ו"ש(

)בראשית מא כא(



ָבט ט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רנד  ׁשְ

  ]ב"נב עדף [

)איכה א ה(

)ישעיה א כג(

)תהלים קו לה(

דף (

)שיר ד ז( )ב"נב ע

)דברים כח י(

א"ס

א"נ

)ויקרא כא יח(



ָבט י יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רנה  ׁשְ

)שיר ד ז(

)במדבר א נא(

)ישעיה מב ח(

א"נ

א"נ

)תהלים פט טז(



ָבט י יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רנו  ׁשְ

)משלי כ כז(

ישעיה (

)נ ג

  ]א"נג עדף [

)בראשית לו א(

)שם כז א(

)ויקרא יד לז(

)שם יג כא(  )א"דף נג ע(

א"נ



ָבט יא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רנז  ׁשְ

)יונה א ד(

)שיר ה טו(

)ישעיה יא ב(

)יחזקאל א יב(



ָבט יא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רנח  ׁשְ

)יונה א ד(

)שם ה(

)רות ג ז(

)יונה א ה(

)איכה א א(

)יונה א ו(

  ]ב"נג עדף [

)שמות כב כה(

)יונה א ו(



ָבט יב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רנט  ׁשְ

)דברים לב יא(

)שם(

 )ב"דף נג ע(

)דברים לב יא(

)שמות יט ד(

)איוב א ז(

)יונה א יג(

)שם ב א(

)בראשית מו ד(

)שמות א ח(

)שם כב(



ָבט יב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רס  ׁשְ

)יחזקאל כט ג(

)יונה ב ב(

א "נ

)שמות יב לח(

)קהלת ז ט(

)שמות ו ט(

 )שם ז יד(

)שם א יד(  )שם ה ט( 

א"נ

)במדבר יא ה(

)שמות ז יח(



ָבט יג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רסא  ׁשְ

)משלי ו כג(

)שמות א כב(

)שם י כג(

)מיכה ז טו(

  ]א"נד עדף [

)יונה ב א(

)שם ב(

)שם יא(

)כב כח, שמואל ב(

א"ס

 )א"דף נד ע(

)יחזקאל טז ז(

)יונה ב יא(

)במדבר יא ז(



ָבט יג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רסב  ׁשְ

)יונה ב יא(

)בראשית א י(

)ירמיה יד ח(

א"נ

א"נ

)בראשית ח יג(



ָבט יד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רסג  ׁשְ

  ]ב"נד עדף [

)בראשית ז יט(

)שם יז(

)שם ח ד(

 )ב"דף נד ע(

)שמות יג טז(



ָבט יד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רסד  ׁשְ

)בראשית ז כא(

)שם ח ט(

)ירמיה ב ג(

)דברים ד ד(

בראשית ז (

)כא

)שם ו יט(



ָבט טו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רסה  ׁשְ

)שם ז ט(

שמות לב (

)לב

)שם יג(

)שם(

  ]א"נה עדף [ 



ָבט טו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רסו  ׁשְ

)ישעיה נג ה(

)שמות לב ד(

)ישעיה נג ה(

 )א"דף נה ע(

)דברים לב יא(

)בראשית לב יא(

)ישעיה נד ז(

)שמות טו א(

)בראשית לג יח(



ָבט טז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רסז  ׁשְ

)מיכה ז טו(

)שמות יז טו(

)בראשית ז יח(

  

)ישעיה ס כב(

)שם(

)שם(

)דניאל ז ט(

)ישעיה א יח(

  )דניאל ז ט(

)א רומי"ס(



ָבט טז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רסח  ׁשְ

)ישעיה א לא(

)בראשית כז ד(

  ]ב"נה עדף [

א"נ

)ישעיה סג(

א"נא"נ 

בראשית כז (

א"נ)לא

)מלאכי א ג(

 )ב"דף נה ע(



ָבט יז יֹום – ף ַהּיֹוִמיַּד רסט  ׁשְ

)שיר ג ו(

  )שם(

)שם(

)בראשית ב כד(

)ויקרא טז ג(

)כגירמיהו ט (

)שמות כה ח(



ָבט יז יֹום – ף ַהּיֹוִמיַּד רע  ׁשְ

)משלי ו כג(

)ויקרא כד ב(

)משלי ו כג(

)במדבר ו כג(



ָבט יח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רעא  ׁשְ

)תהלים קד ב(

)שם קב א(

)שמות כב כו(

)בראשית ג כא(

  ]א"נו עדף [

דברים ו ( , )שם יא( , )שמות יג ב(

)שם יא יג( , )ד

)תהלים סה יח(

)שמות כב כו(

 )א"דף נו ע(

)איוב לג כט(

א"נ



ָבט יח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רעב  ׁשְ

)ישעיה טז ה(

)שמות כ ג(

 , )ירמיה א יד(

א"נ

)משלי ב ג(

  )שם כג כב(

   



ָבט יט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רעג  ׁשְ

)שמות כד יח(

)בראשית כט כז(

)שמות יז טז(  

)רות א כא(

  א"נ  )שם(

)תהלים קד כד(   

  ]ב"נו עדף [

א "נ

)שיר ג יא(



ָבט יט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רעד  ׁשְ

  א "נ

 )ב"דף נו ע(

)ויקרא כג מ(

)בראשית כה כז(

)שיר ד ז(

)אסתר ה א(



ָבט כ יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רעה  ׁשְ

)תהלים קג יט(

)משלי ג יח(

א "נ

)ויקרא טז ג(

א "נ

איכה ()תהלים קלט ה(



ָבט כ יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רעו  ׁשְ

)ב ג

  ]א"נז עדף [

 )א"דף נז ע(

)שמות טז כה(

)שם כ ט(

יחזקאל מו (

)א



ָבט כא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רעז  ׁשְ

)שם לה ג(

)אסתר ב ט(

א"נ



ָבט כא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רעח  ׁשְ

)שיר ה ב(

)במדבר א נא(

)ויקרא יט ג(

  ]ב"נז עדף [



ָבט כב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רעט  ׁשְ

 )ב"דף נז ע(

)תהלים פט טז(

)משלי ג כ(

)שם כד ד(

)שמות יט יט(

)אסתר ה א(

)שם(

)בראשית ט טז(

)דניאל ט יט(



ָבט כב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רפ  ׁשְ

)שיר ז ב(

)אסתר ד טז(

)דברים לג(

)אסתר ד טז(

)שם ב יג(

)תהלים לב ז( , )משלי יז יז(

, )דברים כח ו(

)בראשית מט כח( 



ָבט כג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רפא  ׁשְ

  ]א"נח עדף [ 

)אסתר ב ז(

)שם כ(

)ישעיה מב ח(

 )א"דף נח ע(

)שמות לד יד(

תהלים צא (

)א

א"נ

)אסתר ב יג(



ָבט כג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רפב  ׁשְ

)תהלים לב ז(

)אסתר ג ט(

)שם ה א(

)שם ט כה(

)ישעיה לג ז(

)איוב יד יא(

)בראשית א ט(



ָבט כד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רפג  ׁשְ

)משלי לא טו(

  ]ב"נח עדף [

דף (

 )ב"נח ע

תהלים לז (

  )כה

)משלי יד לד(



ָבט כד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רפד  ׁשְ

)ויקרא יט לו(

)תהלים עה ח(

)שמות לד ז(

)דברים כב ו(

)בראשית ח ח(

)שם כז ל(



ָבט כה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רפה  ׁשְ

)ישעיה נ יח(

)בראשית ח י(

 )שם(

א"נ

)שם(

)שם(

)שם ט(

)שם ב כד()שם יב(

)שם ח ו(



ָבט כה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רפו  ׁשְ

)שמות ב כד(

  ]א" עדף נט[

)א"דף נט ע(  )שמות כג יד(

א "נ

)דברים טז טז(

)שם(

)ויקרא כא יח(

)משלי כא יד(



ָבט כו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רפז  ׁשְ

)דברים ד ו(

א "נ



ָבט כו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רפח  ׁשְ

)תהלים מד כג(

)שמות כ כד(

)תהלים לו ז(

  ]ב"נט עדף [

)ישעיה כו יט(

 )ב"דף נט ע(

)משלי ה ה(

א"נ

)בראשית ח כא(



ָבט כז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רפט  ׁשְ

)במדבר יא כב(

)דברים לב מג(

)ל א יד לדשמוא(

)תהלים מד כג(



ָבט כז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רצ  ׁשְ

)דברים ד כד(

א "ס

)במדבר כז ג(

)דברים לב לט(

)ויקרא כו כח(

  ]א"ס עדף [

קהלת ט (

)ט

)ישעיה נ א(



ָבט כח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רצא  ׁשְ

 )א"דף ס ע(

)ויקרא ה כג( 

)שם(

)ישעיה נ יא(

)שמות כ ז(



ָבט כח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רצב  ׁשְ

)בראשית א כח(

)ישעיה ו י(

)הושע יד ב(

)ישעיה מה יח(

)בראשית א יא(

)יהושע א ח(



ָבט כט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רצג  ׁשְ

  בראשית(

)ב יז  

  ]ב"עס דף [

)דברים יז טו(

 )ב"דף ס ע(

)אסתר א יט(

)ישעיה נ ג(



ָבט כט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רצד  ׁשְ

)שיר א ו(

שמות י (

)כב

דברים לב (

)כ

)שמות יד לא(

)שם טו ב(

)דניאל ב כב( , )תהלים יח יב(

)זכריה יד ט(

)יחזקאל א יד(

)תהלים קמח ז(

  ישעיה יא(



ָבט ל יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רצה  ׁשְ

)צפניה ג ט()ט

)זכריה ב ט(

)בראשית ל ג(

)ישעיה ס כא(

)תהלים קכב ג(

)ישעיה ס כ(

)איוב כט ג(

דברים כח (

)שמות ג ה()ט

)רות ד ז(

)שיר ד יב(

)בראשית ד ז(



ָבט ל יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי רצו  ׁשְ

)תהלים קיח כ(

  ]א"סא עדף [

 )א"דף סא ע(



רצז  ֲאָדר א יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)יחזקאל מד ב(

)דברים לג כג(

)בראשית א ט(

)תהלים קטז יג(

)תהלים כז ג(

)יקרא טו גו(

)דברים ד מד(



רצח  ֲאָדר א יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ירמיה ט כב(

)ה ג כאאיכ(

)ויקרא כו מד(

)שם יב(

  ]ב"סא עדף [

 )ב"דף סא ע(

א"נ

)תהלים קיח כב(



רצט  ֲאָדר ב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  דניאל ב( , )בראשית כח כב(

)לה  

א"נ

משלי (

)ג יט

א"נ

ישעיה (

א "נ)מו י

א"סא"נ



ש  ֲאָדר ב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)יחזקאל ג יב(

)תהלים קמט ו(

שמות (א"נ

)ב יב

א"נ

)שמות טו א(

)ישעיה נח ט(



שא  ֲאָדר ג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]א"סב עדף [

א"נ

 )א"דף סב ע(



שב  ֲאָדר ג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)דברים כו ו(

)בראשית כח כב(

)דברים ד מד(

)שם כה א(

)דניאל ב לה(

)ישעיה ו ג(

)זכריה ג ט(

)שמואל א ו יז(

)י א כט"דה(



שג  ֲאָדר ד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)צפניה ג ט(

  תהלים קג(

)יט  

)בראשית ב טו(

  ]ב"סב עדף [

א"נ

 )ב"דף סב ע(  



שד  ֲאָדר ד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)כאן חסר והוא בתקוני זהר חדש(



שה  ֲאָדר ה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שמות כב ל(

)תהלים כב כב(

)משלי ל טו(

)ויקרא כב כז(

)תהלים קד יד(

)שם עח כ(

  ]א"סג עדף [

א "ס)ירמיה א יד(

א"ס

)משלי כה כא(



שו  ֲאָדר ה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

במדבר ( )א"דף סג ע(

)כח ב

)דברים כב י(

ויקרא ה (

)ז

שם א (

)ב

)שם יט יד(

)משלי כח ט(



שז  ֲאָדר ו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)יחזקאל א ו(

)יחזקאל לז ז(

 א"נ  א "נ )בראשית א ב(

)במדבר כד ו(



שח  ֲאָדר ו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)בראשית ב ז(

)שמות לו ה(

  ]ב"סג עדף [

)תהלים קד כד(



שט  ֲאָדר ז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)איוב כח יג(

)דברים כט כח(

) יח זויקרא(



שי  ֲאָדר ז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

א "נ

)שמות יט יח(

)שם כ יח(

)תהלים כט ז(

  ]א"סד עדף [

)תהלים לג ו(

)שם סב יב(



שיא  ֲאָדר ח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

 )א"דף סד ע(

א"נ

)שמות ג טו(

ישעיהו (

)מג ז



יבש  ֲאָדר ח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)תהלים סב יב(

)דברים ד יב(

)דברים כט ט(

)כאן חסר(



שיג  ֲאָדר ט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שמות כ יח(

)קהלת י כ(

  ]ב"סד עדף [

)עמוס ג ח(

דף (

)א ייחזקאל ( )ב"סד ע

)שמות כ יח(



שיד  ֲאָדר ט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ישעיהו ו ב(

תהלים (

)מח יא

דברים (

)ד לו

)ה א טז"ד(



שטו  רֲאָד י יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

א "נ

א "ס

)ירמיה לג כה(

  ]א"סה עדף [



שטז  רֲאָד י יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

 )א"דף סה ע(

)תהלים כה יד(

)ירמיה ט כב(

)שם כג(

)תהלים קיח כ(

)ישעיה ס כא(

)שם סו א(



שיז  ֲאָדר יא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)יחזקאל א י(

א"נ

)בראשית ט טז(

)שיר א ו(



שיח  ֲאָדר יא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

א "נ

  ]ב"סה עדף [

 )ב"דף סה ע(

)במדבר יב ח(  א"נ

א "נ

)שיר ח ו(



שיט  ֲאָדר יב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

א"נ

)דברים כח י(

)שם ל יב(

א"נ



שכ  ֲאָדר יב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שם כח י(

)בראשית כח יב(

  ]א"סו עדף [



שכא  ֲאָדר יג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

 )א"דף סו ע(

)בראשית כו ד(

א"נ



שכב  ֲאָדר יג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ישעיה כה ח(

)תהלים קכז א(

)שמות ו ג(

  דברים( )שמות ו ג(  )תהלים קיח כ(

)ו ח  



שכג  ֲאָדר יד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)במדבר א יח(

  ]ב"סו עדף [

)דברים ל יב(

)במדבר יט כ(

דף סו (

 )ב"ע

)ויקרא יד מב(

)תהלים יב ט(

)ויקרא יג מה(



שכד  ֲאָדר יד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

א"ס

)ישעיה ו י(

)יחזקאל יא לב(

)משלי ג יח(

)שם ח(

)שיר ח ו(

)יחזקאל א י(



שכה  ֲאָדר טו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ישעיה מג ז(

  שיר א(

)ה  

  ]א"סז עדף [

)מלאכי ב ו(

א"נ

)ישעיה סג ד(

)א"סז עדף (



שכו  ֲאָדר טו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ישעיה יט א(

)תהלים פט ג(

)רות ג יג(

)בראשית יט כז(

)ישעיה טז ה(

)שם נד ח(

)דברים לג ב(

)ישעיהו סג יב(

)מיכה ז טו(

)ישעיהו נה יב(



שכז  ֲאָדר טז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)דברים י יד(

)ישעיהו נה יב(

)בראשית כח כא(

)קהלת ט ז(

)תהלים כה יד(

)ה נז אישעי(

)זכריה ב יז(

ישעיה (

)נד ז



שכח  ֲאָדר טז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ישעיהו סג ד(

)תהלים פט ג(

, )שם לג ה(

)ישעיהו נד ח( 

)תהלים פו יג(

  ]ב"סז עדף [

 )ב"דף סז ע(

)ישעיה סו ז(

)תהלים כ ב(

)קיא בתהלים (



שכט  ֲאָדר יז יֹום –  ַהּיֹוִמיַּדף

)שם קמז ה(

)שמות לג כא(

  )תהלים לד ד(

א "נ

)איוב ט י()שם פו י(

א "נ

)שמות יז טז(

)בראשית ב א(

) א כט יאה"ד(

)בראשית ב א(

)שם(

)שמות לד ו(



של  ֲאָדר יז יֹום –  ַהּיֹוִמיַּדף

)ישעיהו נד ז(

)זכריה יד ט(

רות (

בראשית יט ()ג יג

)כז

)משלי ו כג(

)שמות י כג(

)שיר ח ו(

א"נ

)קהלת ז יב(

)ד כבשם ()משלי ג יא(



שלא  ֲאָדר יח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]א"סח עדף [

א"ס

 )א"דף סח ע(

א "נ 

א "נ

)דברים יד א(

)שיר ח ו(

)יה נט בישע(

)רות א יז(

)שיר ח ו(



שלב  ֲאָדר יח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)בראשית ג יז(

)שם טז(

)שיר ח ו(

)שיר השירים ג ה(

)שמות יז טז(

)שיר ח ו(

)שמות טו ג(

  משלי יח(

)כב  

)במדבר יד יז(

)בראשית כה כז(

)מיכה ז כ(



שלג  ֲאָדר יט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)דניאל ח יב(

)איכה א ו(

)ישעיה מג ד(

)בראשית כה כג(

א "נ

  ]ב"סח עדף [

)שמות יז יא(

)דניאל א ד(



שלד  ֲאָדר יט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ב"דף סח ע(  )דברים ו ד(

)מלכים א א לב(

)שמות יז יא(

)ישעיה נד ז(

)שית ג כברא(

)שמות יז טז(

)משלי יא כא(

, )שמות ט ג(

א "נ 



שלה  ֲאָדר כ יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)תהלים טז יא(

)איוב כא ז(

)תהלים טז יא(



שלו  ֲאָדר כ יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ישעיה מג ז(

א "נ

  ]א"סט עדף [

א "נ

)ויקרא יט ג(



שלז  ֲאָדר כא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)בראשית ב ג(



שלח  ֲאָדר כא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]ב"סט עדף [

)קהלת ה ה(

)ירמיהו ב ל(

)שמות כ ז(

 )ב"דף סט ע(

)שיר ו יא(

)תהלים מה יד(



שלט  ֲאָדר כב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)בראשית ב כב(

)שם יז(

)תהלים נא יט(

)משלי טז ה(

)שמות לה ג(



שמ  ֲאָדר כב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)משלי ה ד(

א "נ

  ]א"ע עדף [

)תהלים מה ד(

)איוב לז כב(



שמא  ֲאָדר כג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שמות ד כב(

 )שם לא טז(

 )א"דף ע ע( 

)ישעיהו סה כה(

)משלי כה כא(

)שמות כ כד(

, )איוב יט כב(

  זכריה ט()יחזקאל טז ו( 

)יא  

)משלי ח כב(



שמב  ֲאָדר כג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)תהלים צג ב(

)יהושע א ח(

)דברים יז יט(

)ראשית כה כזב(

)משלי ה ה(



שמג  ֲאָדר כד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)יחזקאל א יא(

)ישעיהו ו ב(

  ]ב"ע עדף [

 )ב"דף ע ע(  )יחזקאל א יב(

)שיר ה ב()

)ישעיהו כו ט(

)שיר ה ב(

א"נ

)שם ה ב(

א"נ



שמד  ֲאָדר כד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שם טו(

)ב זשם (



שמה  ֲאָדר כה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ישעיהו נד ז(

)בראשית א ב(

)איכה ג ו(

שיר ב (

)טז

)איכה א טז(

  ]א"עא עדף [

)שיר ב ג(

 )א"דף עא ע(



שמו  ֲאָדר כה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שיר ו יא(

)שמות יט ד(

א"נ  

)שיר ו ג(



שמז  ֲאָדר כו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

דברים ו (

)ד

)בראשית א א(

  ]ב"עא עדף [

  )בראשית מד ג(



שמח  ֲאָדר כו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)זכריה יד ט(

 )ב"דף עא ע(

)שיר ג ה(

)בראשית א ב(

)ישעיה יא ב(

)שיר ג ה(

   א "נ

)שם ז ט( 

)שם ו יא(

)איכה ב יג(



שמט  ֲאָדר כז יֹום – ַהּיֹוִמיַּדף 

)יחזקאל ג יב(

)דברים ו ד(

)מלאכי ג ו(

)ויקרא כו כא(

)דברים לב כ(

  ]א"עב עדף [



שנ  ֲאָדר כז יֹום – ַהּיֹוִמיַּדף 

 )אשיר ו י( 

 א "נ

 

 )לב כדברים ( 

)א"דף עב ע( 

)עמוס ג ח( 

)דברים לג יז(

)שם לב יא( 

)שמות טו ב( 

 א "נ 

)דברים לב יג(

)רות ד ז(



שנא  ֲאָדר כח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שמות ג ה(

)אסתר ד ב(

)שיר ז ב(

, )שמות ו ג(

)שם ג יג( 

)בראשית ג יד(

)תהלים מט ו(



שנב  ֲאָדר כח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)איוב לג כט(

)שיר ז ב(

)תהלים קכב ד(

)בראשית לב כט(

)שמות כ יד(

)שם יג( 

א"נ

  )איוב לג כט( 

  ]ב" עעבדף [

)תהלים פד ד(

)שם(

)שם(



שנג  ֲאָדר כט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

 )ב"דף עב ע()איוב לד יד(

)תהלים קכד ז(

.)ז נדפס בהקדמה כי שם ביתו"תקון כ(

)ישעיה לג ו(

)משלי א ז(

)תהלים קיא י(

)שיר ד יב(



שנד  ֲאָדר כט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)תהלים קמז יב(

)שם כה יד(

)איוב לג כט(

)ויקרא טז יט(

) כבמשלי ח(

)שם ו כט(

)יחזקאל מד ל(

)משלי לא ו(

)תהלים קד טו(

)שם יט טו(



שנה            מפתחות
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שנו            מפתחות
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שנז            מפתחות
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שנח            מפתחות

  יח-א................ח אלול"א דר
  לו-יט...............ח אלול"ב דר

  נד-לז.......................ב אלול
  עב-נה......................ג אלול
  צ-עג.......................ד אלול
  קח-צא.....................ה אלול
  קכו-קט.....................ו אלול
  קמד-קכז...................ז אלול
  קסב-מהק.................ח אלול
  קפ-קסג....................ט אלול
  קצח-קפא..................י אלול

  רטז-קצט.................יא אלול
  רלד-ריז...................יב אלול
  רנב-רלה.................יג אלול
  ער-רנג...................יד אלול
  רפח-רעא................טו אלול
  שו-רפט..................טז אלול
  שכד-שז...................יז אלול
  שמב-שכה...............יח אלול
 שנד-שמג................יט אלול

  יח-א........................אלולכ 
  לו-יט.....................כא אלול
  נד-לז.....................כב אלול
  עב-נה.....................כג אלול
  צ-עג.....................כד אלול

  קח-צא...................ולכה אל
  קכו-קט...................כו אלול
  קמד-קכז.................כז אלול
  קסב-קמה...............כח אלול

  קפ-קסג....ה"כט אלול ערב ר
  קצח-קפא.................ה"א דר
  רטז-קצט..................ה"ב דר

  רלד-ריז...................ג תשרי
  רנב-רלה.................ד תשרי
  ער-רנג...................ה תשרי
  רפח-רעא................ו תשרי
  שו-רפט..................ז תשרי
  שכד-שז..................ח תשרי

  שמב-שכה....כ"ט תשרי עריו
  שנד-שמג.........יום הכפורים



שנט            מפתחות

 



שס            מפתחות



שסא            מפתחות

  דפסו אחר כךהוו,  הדפים לפי דפוסי הזוהר מווילנאאתכדי שיוכלו למצוא 

  א..........................]א"דף א ע[
  ב..........................]ב"דף א ע[
  ה..........................]א"דף ב ע[
  ח..........................]ב" ב עדף[
  י.............................]א"דף ג ע[
  יב..........................]ב"דף ג ע[
  טו..........................]א"דף ד ע[
  יז...........................]ב"דף ד ע[
  כ...........................]א"דף ה ע[
  כג.........................]ב"דף ה ע[
  כה.........................]א"דף ו ע[
  כח..........................]ב"דף ו ע[
  ל............................]א"דף ז ע[
  לג...........................]ב"דף ז ע[
  לה........................]א"דף ח ע[
  לח........................]ב"דף ח ע[
  לט........................]א"דף ט ע[
  מב........................]ב"דף ט ע[
  מד.........................]א"דף י ע[
  מז...........................]ב"דף י ע[
  מט......................]א"דף יא ע[
  נב........................]ב"דף יא ע[
  נה.......................]א"דף יב ע[
  נח........................]ב"דף יב ע[

  ס...........................]א"דף יג ע[
  סב........................]ב"דף יג ע[
  סה.......................]א"דף יד ע[
  סז........................]ב"דף יד ע[
  ע.........................]א"דף טו ע[
  עב.......................]ב"דף טו ע[
  עה.......................]א"דף טז ע[
  עז........................]ב"דף טז ע[
  עט........................]א"דף יז ע[
  פ..........................]ב"דף יז ע[
  פג........................]א"דף יח ע[
  פה.......................]ב"דף יח ע[
  פז........................]א"דף יט ע[
  פט.......................]ב"דף יט ע[
  צא........................]א"דף כ ע[
  צד.........................]ב"דף כ ע[
  צז.......................]א"דף כא ע[
  צט......................]ב"דף כא ע[
  קא......................]א"דף כב ע[
  קד.......................]ב"דף כב ע[
  קו........................]א"דף כג ע[
  קט.......................]ב"דף כג ע[
  קיא.....................]א"דף כד ע[
  קיד......................]ב"דף כד ע[



שסב            מפתחות

  קטז.....................]א"דף כה ע[
  קיח.....................]ב"דף כה ע[
  קכ.......................]א"דף כו ע[
  קכג......................]ב"דף כו ע[
  קכו......................]א"דף כז ע[
  קכח.....................]ב"דף כז ע[
  קלא....................]א"דף כח ע[
  קלג.....................]ב"דף כח ע[
  קלו.....................]א"דף כט ע[
  קלח....................]ב"דף כט ע[
  קמא......................]א"דף ל ע[
  קמג.......................]ב"דף ל ע[
  קמה...................]א"דף לא ע[
  קמח....................]ב"דף לא ע[
  קנ.......................]א"דף לב ע[
  קנב....................]ב"דף לב ע[
  קנד......................]א"דף לג ע[
  קנז.......................]ב"דף לג ע[
  קנט.....................]א"דף לד ע[
  קסב.....................]ב"דף לד ע[
  קסד....................]א"דף לה ע[
  קסז.....................]ב"דף לה ע[
  קע........................]א"דף לו ע[
  קעב......................]ב"דף לו ע[
  קעה.....................]א"דף לז ע[
  קעז.......................]ב"דף לז ע[
  קעט....................]א"דף לח ע[

  קפב....................]ב"דף לח ע[
  קפד....................]א"דף לט ע[
  קפו.....................]ב"דף לט ע[
  קפט......................]א"דף מ ע[
  קצב......................]ב"דף מ ע[
  קצד...................]א"דף מא ע[
  צזק.....................]ב"דף מא ע[
  קצט....................]א"דף מב ע[
  רב......................]ב"דף מב ע[
  רד......................]א"דף מג ע[
  רז.......................]ב"דף מג ע[
  רי.......................]א"דף מד ע[
  ריב.....................]ב"דף מד ע[
  ריד.....................]א"דף מה ע[
  ריז......................]ב"דף מה ע[
  ריט......................]א"דף מו ע[
  רכב.....................]ב"דף מו ע[
  רכד.....................]א"דף מז ע[
  רכז......................]ב"דף מז ע[
  רכט....................]א"דף מח ע[
  רלב....................]ב"דף מח ע[
  רלה...................]א"דף מט ע[
  רלז.....................]ב"דף מט ע[
  רמ.........................]א"דף נ ע[
  רמג.......................]ב"דף נ ע[
  רמו.....................]א" עדף נא[
  רמח....................]ב"דף נא ע[



שסג            מפתחות

  רנא.....................]א"דף נב ע[
  רנד......................]ב"דף נב ע[
  רנו.......................]א"דף נג ע[
  רנח.....................]ב"דף נג ע[
  רסא.....................]א"דף נד ע[
  רסג.....................]ב"דף נד ע[
  רסה....................]א"דף נה ע[
  רסח.....................]ב"דף נה ע[
  רעא.....................]א"דף נו ע[
  רעג......................]ב"דף נו ע[
  רעו.......................]א"דף נז ע[
  רעח......................]ב"דף נז ע[
  רפא.....................]א"דף נח ע[
  רפג.....................]ב"דף נח ע[
  רפו.....................]א" עדף נט[
  רפח....................]ב"דף נט ע[
  רצ........................]א"דף ס ע[
  רצג.......................]ב"דף ס ע[
  רצו.....................]א"דף סא ע[
  רצח....................]ב"דף סא ע[
  שא.....................]א"דף סב ע[

  שג......................]ב"דף סב ע[
  שה......................]א"דף סג ע[
  שח......................]ב"דף סג ע[
  שי.......................]א"דף סד ע[
  שיג.....................]ב"דף סד ע[
  שטו....................]א"דף סה ע[
  שיח....................]ב"דף סה ע[
  שכ.......................]א"דף סו ע[
  שכג.....................]ב"דף סו ע[
  שכה....................]א"דף סז ע[
  שכח....................]ב"דף סז ע[
  שלא...................]א"דף סח ע[
  שלג....................]ב"דף סח ע[
  שלו.....................]א"דף סט ע[
  שלח...................]ב"דף סט ע[
  שמ.......................]א"דף ע ע[
  שמג.....................]ב"דף ע ע[
  שמה...................]א"דף עא ע[
  שמז....................]ב"דף עא ע[
  שמט...................]א"דף עב ע[
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