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ֲה ִליכוֹת ָמ ְר ְדּ ַכי
עוֹלם" וּבוֹ ֵמ ֲה ִליכוֹת
מּוּדי ָ
תּוֹך ַה ֵסּ ֶפר " ַע ֵ
ֶפּ ֶרק ִמ ְ
יט"א ָה ַרב ִמפּ ָֹרת
אַב ָר ָהם ָמ ְר ְדּ ַכי ִי ְצ ָח ִקי ְשׁ ִל ָ
מו"ר ַה ְמ ֻק ָבּל ָה ַרב ְ
נּוֹשׂא:
ַבּ ֵ
ִשׁעוּר ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ
1
ילּין ִאינוּן ְדּ ָקא ִמ ְשׁ ַתּ ְדּ ִלין ַבּזּ ַֹהר ָדּא ְדּ ִא ְת ְק ֵרי ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר"
יעִ ,א ֵ
ילים י ְַז ִהירוּ ְכּז ַֹהר ָה ָר ִק ַ
"וְ ַה ַמּ ְשׂ ִכּ ִ
יט"א ְמ ַקיֵּם ֶאת ַה ִשּׁעוּר ַהגָּדוֹל ַלה' ַבּזּ ַֹהר
אַב ָר ָהםָ -מ ְר ְדּ ַכי י ְִצ ָח ִקי ְשׁ ִל ָ
מוֹרנוּ ְו ַר ֵבּנוּ ַה ְמ ֻק ָבּל ָה ַרב ְ
אֵ .
2
מוֹצ ֵאי ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ .
ַה ָקּדוֹשְׁ ,בּ ָכל ָ
וּשׁ ִכ ְינ ֵתּיהִּ ,בּ ְד ִחילוּ
יך הוּא ְ
קוּד ָשׁא ְבּ ִר ְ
לוֹמרְ :ל ֵשׁם ִיחוּד ְ
יט"א ִל ְפתּ ַֹח ֶאת ַה ִלּמּוּד ְו ַ
בַ .מ ְר ְגּ ָלא ְבּ ִפי מו"ר ְשׁ ִל ָ
אַק ֵמא
חוּדא ְשׁ ִלים )ה'( ְבּ ֵשׁם ָכּל ִי ְשׂ ָר ֵאלְ .ל ְ
ַח ָדא ֵשׁם יוֹ"ד ֵק"י ְבּוָא"ו ֵק"י ְבּ ִי ָ
וּד ִחילוְּ ,לי ֲ
וּר ִחימוּ ְ
וּר ִחימוְּ ,
ְ
וּב ֲה ֵדין ִס ְפ ָרא ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ,יִ ְפּקוּן ִי ְשׂ ָר ֵאל ִמן
ְשׁ ִכ ְינ ֵתּיהּ ֵמ ַע ְפ ָראְ ,ל ִעלּוּי ְשׁ ִכינַת ֻעזֵּנוּ ֵאם ַה ָבּנִ ים ְשׂ ֵמ ָחהַ ,
כּוֹנ ֵנהוּ:
ָדינוּ ְ
ֲשׂה י ֵ
וּמע ֵ
ָדינוּ כּוֹנְ נָה ָע ֵלינוַּ .
ֲשׂה י ֵ
וּמע ֵ
ִיהי נ ַֹעם ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינוּ ָע ֵלינוַּ .
ָלוּתא ְבּ ַר ֲח ֵמי .ו ִ
גּ ָ
אָמן:
אָמן וְ ֵ
עוֹלם ֵ
אָמןִ :י ְמל ְֹך ה' ְל ָ
אָמן ְו ֵ
עוֹלם ֵ
רוּך ְידֹוָד ְל ָ
וּב ִסיּוּם ַה ִלּמּוּדָ :בּ ְ
ְ
ידין ְכּ ִס ְד ָרן ְבּ ָכל
אָרץ ְתּ ִמ ִ
וּב ִאים ֵמ ַר ֲח ֵבי ָה ֶ
גַ .ה ִלּמּוּד ִמ ְת ַקיֵּם ַבּ ֲהמוֹן רֹב ַעם ַה ְד ַרתֶ -מ ֶל ְך ַה ִמּ ְת ַכּ ְנּ ִסים ָ
מוֹצ ֵאי ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ.
ָ
אוּרים
לוֹמד ,וְ ַה ְשׁ ָלמוֹת ֵבּ ִ
דַ .ה ִלּמּוּד ִמ ְת ַקיֵּם ְבּ ִלמּוּד ָרצוּףִ ,בּ ְק ִריאָה ְו ֶה ְס ֵבּר ַבּ ֵסּ ֶפר ַה ָמּצוּי ְבּ ַיד ָכּל ֵ
ֲבוֹדת ה'.
וּמ ַח ְזּ ִקים ַלע ַ
עוֹד ִדים ְ
וּמ ֲע ֵשׂה ֲח ָכ ִמים ַה ְמ ְ
מוּסר ַ
ַה ָלכוֹתִ ,דּ ְב ֵרי ָ
בוּע ו ֲ
דּוּשׁיםֶ ,האָרוֹת ְבּ ָפ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
ְו ִח ִ
דוֹלי ַח ְכ ֵמי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ְמ ֻק ָבּ ִלים:
דּוּשׁים ִמ ְגּ ֵ
יט"א ְל ַה ְז ִכּיר ְבּ ָכל ִשׁעוּר ֶהאָרוֹת ִח ִ
הַ .מ ְר ְגּ ָלא ְבּ ִפי מו"ר ְשׁ ִל ָ
יוֹסף ַחיִּ ים ַבּ ַעל ַה ֶבּןִ -אישַׁ -חיַ ,ר ִבּי ַי ֲעקֹב
ַר ְשׁ ִבּ"יָ ,ה ֲא ִר"יָ ,ה ָר ָשׁ"שַׁ ,ר ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ַעל ֵשׁם טוֹבַ ,ר ִבּי ֵ
אוּמן ְועוֹד  -זיע"א.
ַח ָמן ֵמ ַ
ישׁא וְ ַר ִבּי נ ְ
ַל ָמן ַבּ ַעל ַה ַתּנְ יָא ַק ִדּ ָ
ירא זיע"אַ ,ר ִבּי ְשׁנֵיאוֹר ז ְ
אַבּוּח ִצ ָ
ַ
ִפּ ְר ֵקיִ -מ ְשׁנָה:
•

ַח ִשׁיבוּת ִלמּוּד ָח ְכ ַמת ַה ַקּ ָבּ ָלה.
ַמ ֲא ָמר ְבּג ֶֹדל ַמעֲלַת ו ֲ

אַשׁ ֵרנוּ ַמה טּוֹב ֶח ְל ֵקנוּ – ֲח ִשׁיבוּת ַה ִלּמּוּדַ .הנְ ָהגוֹת ְז ַמנֵּי ַה ִלּמּוּדַ .ה ְנ ָהגוֹת ַדּ ְר ֵכי ַה ִלּמּוּדַ .מעֲלוֹת
ְ
•
ֻקטוּ ִבּ ְמקוֹרוֹת שׁוֹנִ ים ,ובס"ד ֲא ַס ְפנוּם
דוּרים ְבּא' -ב'ַ .ה ְמּקוֹרוֹת ִדּ ְל ַק ָמּן נִ ְז ְכּרוּ ִבּ ְס ָפ ִרים ַר ִבּים וְ ל ְ
ַה ִלּמּוּד ְס ִ
יט"א ָכּאן.
יכלוֹ ֶשׁל מו"ר ְשׁ ִל ָ
ַטּר ֶאת ֵה ָ
ְכּ ָע ִמיר גּ ְֹרנָה ָלבוֹא ְל ָמקוֹם ֶא ָחד ְלע ֵ
•

ַמ ֲא ָמר ִע ַקּר ַה ַקּ ָבּ ָלה הוּא ָ
מוּסר ָלאָ ָדם.3
4

ַח ִשׁיבוּת ִלמּוּד ָח ְכ ַמת ַה ַקּ ָבּלָה
ֲלת ו ֲ
ַמ ֲא ָמר ְבּג ֶֹדל ַמע ַ
ַח ִשׁיבוּת ִלמּוּד ָח ְכ ַמת ַה ַקּ ָבּ ָלהִ ,הנֵּה ְמפ ָֹר ִשׁים ִדּ ְב ֵרי ַר ְשׁ ִבּ"י
ֲלת ו ֲ
אָרץְ ...בּג ֶֹדל ַמע ַ
ִי ְשׂ ְמחוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָתגֵל ָה ֶ
יע,
ילים י ְַז ִהירוּ ְכּז ַֹהר ָה ָר ִק ַ
ארי ַק ָבּ ָלה ְד ִא ְתּ ַמר ְבּהוֹן ְו ַה ַמּ ְשׂ ִכּ ִ
ָבינוּ ִאינוּן ָמ ֵ
ילים י ִ
זיע"א בזוה"ק" :5וְ ַה ַמּ ְשׂ ִכּ ִ
ילּין ִאינוּן ְדּ ָקא ִמ ְשׁ ַתּ ְדּ ִלין ַבּזּ ַֹהר ָדּא ְדּ ִא ְת ְק ֵרי ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ְדּ ֵאינוֹ ְכּ ֵת ַבת נ ַֹח ְדּ ִמ ְת ַכּ ְנּ ִשׂין ָבּהּ ְשׁנַיִ ם ֵמ ִעיר
ִא ֵ
אוֹרה ְדּ ִס ְפ ָרא ָדּא".
כוּתא ִדּ ְבהוֹן יִ ְת ַקיֵּם ָכּל ַה ֵבּן ַהיִּ לּוֹד ַה ְיא ָֹרה ַתּ ְשׁ ִליכֻהוּ וְ ָדא ָ
ְו ֶשׁ ַבע ִמ ַמּ ְל ָ
6
יל ְך,
בּוּרא ִדּ ָ
יעְ ,בּ ַהאי ִח ָ
ילים י ְַז ִהירוּ ְכּז ַֹהר ָה ָר ִק ַ
ָביא לרשב"י " :וְ ַה ַמּ ְשׂ ִכּ ִ
ְועוֹד ְמפ ָֹר ִשׁים ִדּ ְב ֵרי ֵא ִליָּהוּ ַהנּ ִ
ידין יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֲת ִ
וּב ִגין ַדּע ִ
יך נִ ָסּיוֹןְ ,
ילּין לֹא ָצ ִר ְ
שׁוּבהְ ,בּ ִא ֵ
ימא ִע ָלּאָהְ ,תּ ָ
זוֹה ָרא ְדּ ִא ָ
ְדּ ִאיהוּ ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהרִ ,מן ֲ
 1זוה"ק ְבּ ַה ֲעל ְֹת ָך קנ"ג.
ַא ָתר.
ֳלה ְל ִזכּוּי ָה ַר ִבּים ְבּ ָכל ֲא ָתר ו ֲ
ֻחד ְל ָכ ְךֶ www.porat.org.il :שׁ ָהע ָ
ְט ְרנֶט ַה ְמי ָ
וּל ַה ְד ִפּיס גַּם ֵמ ֲא ַתר ָה ִאינ ֶ
עוּרים נִ ָתּן ִל ְשׁמ ַֹע ְ
ֶ 2את ַה ִשּׁ ִ
תּוֹך ַה ְק ָדּמוֹת ַה ֵסּ ֶפר " ֵמ ִאיר אוֹר ִלי" ַה ַנּ"ל.
ִ 3מ ְ
יט"א ְבּ ִס ְפ ֵרי עֵץַ -חיִּ ים וְ ַשׁ ַער ַה ַכּוָּנוֹת וְ עוֹד.
עוּרי מו"ר ְשׁ ִל ָ
דּוּשׁים ִמ ִשּׁ ֵ
אוּרים ו ְִח ִ
ִ 4מתּוֹ ְך ִדּ ְב ֵרי ִבּ ְר ַכּ תָ -ה ַרב ְבּ ֶפ ַתח ַה ֵסּפֶר " ֵמ ִאיר אוֹר ִלי" ֵבּ ִ
 5זוה"ק ְבּ ַה ֲעל ְֹת ָך קנ"ג.
ָר ַשׁת נָשׂא ,ח"ג דף קכד ,ב.
 6ז ַֹהר פּ ָ
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ָלוּתא ְבּ ַר ֲח ֵמיְ ,ו ִי ְת ַקיֵּם ְבּהוֹן ה' ָבּ ָדד
ילנָא ְדּ ַחיֵּיְ ,דּ ִאיהוּ ַהאי ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהרִ ,י ְפּקוּן ֵבּיהּ ִמן גּ ָ
ְל ִמ ְט ַעם ֵמ ִא ָ
י ְַנ ֶחנּוְּ "...וכוּ'.
7
וּמי ֶשׁיָּכוֹל ִל ְקנוֹת לוֹ ַרב ֶשׁיְּ ַל ְמּ ֵדהוּ ַק ָבּ ָלה ,אוֹ
משׁה בּוּז ְַגלוֹ זיע"א ִ :
ְו ִד ְב ֵרי ַה ְמ ֻק ָבּל ָה ֱאל ִֹהי ָה ַרב ָשׁלוֹם ֶבּן ֶ
ָביא ְל ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן
אָמר ֵא ִליָּהוּ ַהנּ ִ
וּב ֵפרוּשׁ ַ
ָלוּתאְ .
גּוֹרם א ֶֹר ְך גּ ָ
וּמ ְת ַר ֵשּׁל – ֵ
תּוֹך ַה ְסּ ָפ ִריםִ ,
ְמ ַח ֵבּר ,אוֹ ִמ ְ
וּפ ֵרשׁ ְדּ ָב ִרים
ַליָא ְבּ ָד ָרא ַבּ ְת ָראָה' .וְ עוֹד ָשׁנָה ֵ
ָלוּתאַ ,כּד ִא ְתגּ ְ
' ִדּ ְב ַהאי ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ִי ְת ָפּ ְרקוּן ִמן גּ ָ
ָדע גּ ֶֹדל
וּמ ֶמּנּוּ יִ וּ ַ
יוֹליף'ִ ...
וּמגּ ֶֹדל ָהעֹנֶשׁ ֶשׁ ָכּ ַתב ָכּאן רח"ל 'ויליה ַטב ֵליהּ ְדּ ָלא ִא ְת ְבּ ֵרי ְו ָלא ִ
ְפּ ָע ִמים ָשׁלֹשִׁ ,
עוֹלמוֹת ,וכ"ש ִאם יִ ְז ֶכּה ִל ְלמֹד
יר ָסא בּוֹנֶה ָ
לּוֹמד ַק ָבּ ָלהִ ,כּי ִלמּוּד ַהזּ ַֹהר ְבּ ִג ְ
ַה ִחיּוּב ְוג ֶֹדל ַה ָשּׂ ָכר ְל ִמי ֶשׁ ֵ
ימה.
ֲשׂה ְבּ ִלמּוּד ְפּ ָשׁט ָשׁנָה ְתּ ִמ ָ
אַחת ַמה ֶשּׁלֹּא ַיע ֶ
ֲשׂה בּוֹ ִתּקּוּן ְל ַמ ְע ָלה ְבּ ָשׁ ָעה ַ
וּל ָה ִבין פֵּרוּשׁ ַמ ֲא ָמר ֶא ָחד ַיע ֶ
ְ
יך ִבּ ְראָיוֹת ְלזֶה ְכּ ָלל" .עכ"ל.
יך ְל ַה ֲא ִר ְ
ְו ֵאין ָצ ִר ְ
8
תּוֹרה וְ ִע ַקּר
ִדּ ְב ֵרי ַה ְמ ֻק ָבּל ָה ֱאלֹ ִהי הגר"א זיע"א ַבּ ֵסּ ֶפר ֶא ֶבן ְשׁ ֵל ָמה ַ " :הגְּ ֻא ָלּה לֹא ִתּ ְהיֶה ַרק ע"י ִלמּוּד ַה ָ
ַה ְגּ ֻא ָלּה ַתּ ְליָא ְבּ ִלמּוּד ַה ַקּ ָבּ ָלה".
9
ָת ָך
ַפ ְשׁ ָך ָתּ ִמיד ְל ִפי ַה ָשּׂג ְ
קּוֹמ ְרנָה זיע"א ַ " :דּ ֵבּק נ ְ
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ַ
ִדּ ְב ֵרי ַה ְמ ֻק ָבּל ָה ֱאל ִֹהי ָה ַרב ִי ְצ ָחק אַיְ ִזיק ְי ִח ֵ
ילה
ָת ָך ָח ִל ָ
ָעה ֶשׁלֹּא ִתּ ְהיֶה ַכּ ָוּנ ְ
ֲבה וְ ַה ְכנ ָ
וּב ִכ ְת ֵבי ָמ ָרן ָה ֲא ִר"י וְ ַד ֵבּק נ ְַפ ְשׁ ָך ְמאֹד ְבּיִ ְראָה ְואַה ָ
ְבּ ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ְ
בוֹהים וְ ָר ִמים ְתּ ַד ְבּקוּ נ ְַפ ְשׁ ֶכם
וּבנַי נְ ָפשׁוֹת ְי ָקרוֹת גְּ ִ
אַחי ָ
ָרה ַמ ָמּשׁ ְוכוּ' ְו ָל ֵכן ַ
ֲבוֹדה ז ָ
ִל ְהיוֹת ַרב וְ ַר ִבּי ִכּי זֶהוּ ע ָ
ְבּ ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ִתּקּוּנִ ים ז ַֹהר ָח ָדשׁ" וְ כוּ'.
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ְו ִד ְב ֵרי ְגּאוֹן ֻעזֵּנוּ ַה ְמ ֻק ָבּל ָה ֱאל ִֹהי ַר ִבּי ֵ
ָבין ַה ַמּ ְשׂ ִכּיל ֶאת
שּׁוֹמ ַע וְ י ִ
יוֹסף ַח ִיּים ֶבּן ִאישׁ ַחי זיע"א " :יִ ְשׁ ַמע ַה ֵ
תּוֹרה
ֶשׁת ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ ְבּ ֵע ֶסק סוֹדוֹת ַה ָ
הוֹדיעוּ ְל ָכל ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָלג ֶ
ַא ֶשׁר ִה ְז ִהירוּ ְו ִ
ֲא ֶשׁר ֲח ָכ ִמים ִה ִגּידוּ ו ֲ
יקים ָבּהּ".
יה ֵעץ ַחיִּ ים ִהיא ַל ַמּ ֲח ִז ִ
ְו ִנ ְס ָתּ ֶר ָ
אַה ָבהְ ,ל ִעלּוּי
תּוֹר ֶת ָך ְבּ ֲ
וּל ַקיֵּם ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ָ
וּל ַל ֵמּד ִל ְשׁמֹר וְ ַלעֲשׂוֹת ְ
ָדינוּ יִ ְצ ַלח ִל ְלמֹד ְ
יְ ִהי ָרצוֹן וְ ֵח ֶפץ ה' ְבּי ֵ
ְשׁ ִכינַת ֻעזֵּנוּ בב"א.
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אַשׁ ֵרינוּ ַמה טּוֹב ֶח ְל ֵקנוּ
ְ
ָכינוּ ְלאוֹרוֹ ֵלי ֵל ְך וְ ַל ֲהגוֹת ְבּ ִא ְמ ֵרי נ ַֹעם ִמ ִזּיו ז ַֹהר ֶע ְליוֹן אוֹר ַה ָקּדוֹשִׁ ,חכּוֹ
אַשׁ ֵרינוּ ַמה טּוֹב ֶח ְל ֵקנוּ ֶשׁזּ ִ
ְ
ֲשׂה ַה ֶמּ ְר ָכּ ָבה,
וּב ַמע ֵ
אשׁית ְ
ֲשׂה ְבּ ֵר ִ
וּל ַה ְשׂ ִכּיל ְבּ ַמע ֵ
ַמ ְמ ַתּ ִקּים ְוכֻלּוֹ ַמ ְח ַמ ִדּיםַ ,מ ִים ֶשׁ ֵאין ָל ֶהם סוֹף וְ ֵקץ ְל ָה ִבין ְ
ַפ ִשׁי ֲא ֶשׁר
ֶח ַלט וְ ִנ ְשׁ ַרשׁ ְבּנ ְ
ֶפשׁ ֶאל ַה ָמּקוֹר ַמ ְח ָצ ָבהּ ְו ָשׁ ְר ָשׁהּ .וְ זֹאת נ ְ
וּל ָה ִשׁיב נ ֶ
ַחד ְ
יך ִל ְהיוֹת ֶמ ְר ָכּ ָבה ְל ִה ְתי ֵ
ְו ֵא ְ
ָמיו.12
ִמי ֶשׁלֹּא ָראָה אוֹר ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר לֹא ָראָה אוֹר ִמיּ ָ
וּל ַב ֵקּר
ֲבוֹדת ַהלֵּב ַל ֲחזוֹת ְבּנ ַֹעם ה' ְ
וּמ ַב ְקּ ֵשׁי ֱא ֶמת ֲא ִמ ַתּת ע ַ
תּוֹק ִקים ְ
אַחי ְו ֵר ַעי ַה ֲח ֵב ִרים ַה ִמּ ְשׁ ְ
ְשׁ ָמעוּנִ י ַ
ֵסק ֵס ֶפר ַה ָקּדוֹשׁ.13
ֻלּת ע ֶ
ָדוּע ִמ ִפּי ַק ְדמוֹנֵינוּ ְסג ַ
תּוֹחח ְו ִת ְד ַבּק ְבּ ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ַכּ ֲא ֶשׁר י ַ
ַפ ִשׁי ִתּ ְשׁ ַ
יכלוֹ נ ְ
ְבּ ֵה ָ
יכנּוּ
ַד ִר ֶ
אָדם יְ ַל ְמּ ֶדנּוּ י ְ
אַה ָבה ְויִ ְראָה ְבּ ִלבּוֹ ֶשׁל ָ
ַכ ִניס ֲ
ַה ָקּדוֹשׁ ַה ֶזּה ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ְי ָפ ֵרשׁ ַה ְדּ ָר ִכים יְ ַס ֵקּל ַה ְמּ ִס ָלּה י ְ
נוּחה ְו ֶאל ַהנּ ֲ
אוֹתנוּ ֶאל ַה ְמּ ָ
ְבּ ַמ ְע ְגּ ֵלי ֶצ ֶדק ְל ָה ִביא ָ
ַח ָלה.14
ירים
ֲרים ְמ ִא ִ
ידים בּוֹע ִ
פוּנים ְו ִנ ְס ָתּ ִרים ְכּ ַל ִפּ ִ
תוֹע ְלתּוֹ ֲא ֶשׁר ְדּ ָב ָריו ְצ ִ
ֻשּׁת ֵס ֶפר ַהזֹּ ַהר ְו ַ
יח גּ ֶֹדל ְקד ַ
יוּכל ִשׂ ַ
וּמי ַ
ִ
יבים ֶאת ַה ְלּ ָבבוֹת
אַה ָבה ְדּ ָב ָריו ַמ ְל ִה ִ
יריםֶ .פּ ַתח ֵעינ ִַים ְמקוֹר ַה ַח ִיּיםַ .חיֵּי ַה ְנּ ָפשׁוֹת תּוֹכוֹ ָרצוּף ֲ
וּמ ְז ִה ִ
ַ
לוֹמד
ימיּוּת ְדּ ָב ָריו ָכּל ֵח ְך ַהטּוֹעֲמוֹ וְ ֵ
תּוֹכיּוּת ְפּ ִנ ִ
נּוֹרא .וְאַף ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ ֵמ ִבין ִ
וּל ִי ְראָה ֶאת ה' ַה ִנּ ְכ ָבּד ְו ַה ָ
אַה ָבה ְ
ְל ֲ
נּוֹדע.15
ַכּ ָכהּ ַכּ ָ
וּלז ְ
ירהּ ְ
ָלים ַלנְּ ָשׁ ָמה ְל ָה ִא ָ
ְלשׁוֹנוֹ ְדּ ָב ָריו ֵה ָמּה ְמ ֻסגּ ִ

ֶך עַל ִתּקּוּנֵי ַהזּ ַֹהרִ ,תּקּוּן מג' אוֹת ס'.
משׁה בּוּזַגְ לוֹ זיע"אְ ,בּ ֵפרוּשׁוֹ ִכּ ֵסּא ֶמל ְ
ַ 7ה ְמ ֻק ָבּל ָה ֱאל ִֹהי ָה ַרב ָשׁלוֹם ֶבּן ֶ
ָ 8ה ֱאל ִֹהי הגר"א זיע"א ַבּ ֵסּפֶר ֶא ֶבן ְשׁ ֵל ָמה פי"א סי' ג '.
ֶרק ד' ִמ ְשׁנָהא'.
נוֹצר ֶח ֶסד פּ ֶ
וֹמ ְרנָה זיע"א ְבּ ִס ְפרוֹ ֵ
יאל ַס ְפ ִרין ִמקּ ַ
ַ 9ה ְמ ֻק ָבּל ָה ֱאל ִֹהי ָה ַרב י ְִצ ָחק אַ ְי ִזיק ְי ִח ֵ
וּתבוּנָה.
יוֹסף ַחיִּ ים ֶבּן ִאישׁ ַחי זיע"א ְבּרֹאשׁ ִס ְפרוֹ ַדּ ַעת ְ
ַ 10ה ְמ ֻק ָבּל ָה ֱאל ִֹהי ַר ִבּי ֵ
וּב ְפ ָרט ַה ֵסּ ֶפר
יט"א ב"בִ .
ָרב ָדּוִ ד ִי ְצ ָחק ְשׁ ִל ָ
תּוֹרה ל ַ
יּאל ְפ ִרישׁ זצ"ל .וְ ֵס ֶפר ִלמּוּד סוֹדוֹת ַה ָ
ַמ ֻק ָבּל ָה ַרב ָדּ ִנ ֵ
ֲרי ַהזּ ַֹהר ל ְ
ְ 11ר ֵאה ֵספֶר ַשׁע ֵ
וּב ְזכוּת ַר ָבּן
לּוֹמ ִדיםְ ,בּ ֶע ְז ַרת השי"ת ִ
ידים ְוי ִָגילוּ ַה ְ
יט"אִ ,כּ ְלשׁוֹנוֹ ַבּ ַה ְק ָדּ ָמהִ " :י ְשׂ ְמחוּ ַה ֲח ִס ִ
וּמ ִקּיף "אוֹר ַהזּ ַֹהר" ָל ַרב ְגּרוֹס ְשׁ ִל ָ
כּוֹלל ַ
ַה ֵ
רוּשׁ ְל ִמיִ ,מ ְד ָר ִשׁים ,זוה"ק,
ֵיכם ַהיּוֹם ְבּ ָר ָכה הספה"ק אוֹר ַהזּ ַֹהר ,ק ֶֹבץ גָּדוֹל ִמ ַתּ ְלמוּד ַבּ ְב ִלי ְי ַ
נוֹתנִ ים ִל ְפנ ֶ
יוֹחאי ָה ֵרינוּ ְ
ִשׁ ְמעוֹן ַבּר ַ
וְה ִתּקּוּנִ ים,
סוֹד ִיּים ו ְִע ָקּ ִריִּ ים ְבּ ִענְ יַן ִלמּוּד ַהזּ ַֹהר ַ
מוּסרְ ,כּ ָל ִלים יְ ִ
ידיוִ ,ס ְפ ֵרי ָ
ְת ְל ִמ ָ
ְאַחרוֹנִ יםִ ,ס ְפ ֵרי בעשטה"ק ו ַ
קּוּניםִ ,ראשׁוֹנִ ים ו ֲ
ִתּ ִ
עוֹל ִמי" -
ֲשׂים ַעל יְ ֵדי " ִמ ְפ ַעל ַהזּ ַֹהר ָה ָ
ַה ָפ ָצה ַנע ִ
ְה ְר ֵבּה ְפּעֻלּוֹת ַה ְס ָבּ ָרה ו ֲ
וּמ ַב ֵקּשׁ ,ו ַ
דּוֹרשׁ ְ
וּב ַה ְשׁ ָלמוֹת שׁוֹנוֹת" .וְהוּא ִנ ָתּן ִחנָּם ְל ָכל ֵ
ְ
אל ִמין שליט"א ) ְק ַהל
אַדמוֹ"ר ֵמ ָה ָ
הוּדה ְגּ ָראס כ"ק ָמ ָרן ְ
עוֹל ִמי" ִמיסוֹדוֹ של הגה"צ ַר ִבּי ָשׁלוֹם יְ ָ
ֶשׁע"י " ֶח ְב ָרה ְמ ַז ֵכּי ָה ַר ִבּים ָה ָ
ַחל ָל ִכישׁ ָ 24/8ר ַמת ֵבּית ֶשׁ ֶמשׁ .(99093
אל ִמיןְ .רחוֹב נ ַ
ָה ָ
ֲט ֶרת ְצ ִבי ,פ' ְבּ ַה ֲעל ְֹת ָך.
יטשׁוֹב ,ע ֶ
יד ְ
אַייכנְ ְשׁ ֵטיין ִמ ִזּ ִ
ְ
ירשׁ
 12ר' ְצ ִבי ִה ְ
יטשׁוֹב ,סוּר ֵמ ַרעַ ,דּף ד'.
יד ְ
אַייכנְ ְשׁ ֵטיין ִמ ִזּ ִ
ְ
ירשׁ
 13ר' ְצ ִבי ִה ְ
ְטוֹבה.
ַ 14ה ְק ָדּ ַמת המו"ל ז ַֹהר ְדּפוּס ַמנ ָ
אַמ ְס ֶט ְר ַדם ִל ְדפוּס ַהזּ ַֹהר תקס"ד.
ַ 15ה ְק ָדּ ַמת ֵבּית ִדּין ְ
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ַר ֶבּה,
וּב ְל ַבד ֶשׁיּ ְ
אָמרוּ ֶא ָחד ַה ַמּ ְר ֶבּה וְ ֶא ָחד כו' ִ
אָ ַמר ַה ַבּ ַעל ֵשׁם טוֹב ז"לְ ,בּג' ְדּ ָב ִרים ַה ְכּ ָלל ֵה ֶפ ְך ִמ ַמּה ֶשּׁ ְ
נּוֹתן ֶס ַלע
ידת ִמ ְקוָאוֹת ְמ ַט ֵהר ַהגּוּף ,נְ ִתינַת ְצ ָד ָקה ,אָ ְמרוּ ֲח ַז"ל " ַה ֵ
ירת ַהזּ ַֹהר ְמ ֻסגָּל ַל ְנּ ָשׁ ָמהְ ,שׁ ִק ַ
ֲא ִמ ַ
ִל ְצ ָד ָקה ִבּ ְשׁ ִביל ֶשׁיִּ ְחיֶה ְבּ ִני ֲה ֵרי זֶה ַצ ִדּיק גָּמוּר"ְ ,דּ ַעל ָכּל פָּנִ ים ְמ ַחיֶּה ֶאת ֶה ָע ִני.16
וּלזֶה ַה ֵסּ ֶפר יִ ָקּ ֵרא ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ִמ ְפּנֵי ַה ְשׁ ָפּ ַעת ָהאוֹר ַההוּא
כּוֹתב הרמ"קְ :
ָל ָמּה ִנ ְק ָרא ְבּ ֵשׁם ֵס ֶפר " ַהזּ ַֹהר"? ֵ -
ָחה ֱאל ִֹהית ָכּל ַה ִמּ ְת ַע ְסּ ִקים בּוֶֹ ,שׁ ָהיָה אוֹר ְו ֶשׁ ַפע ֶע ְליוֹן
יעים ְבּ ַה ְשׁגּ ָ
ֵמ ַהזּ ַֹהר ָה ֶע ְליוֹן ,וְ ֶד ֶר ְך אוֹרוֹ ַמ ְשׁ ִפּ ִ
תּוֹרה וְ כוּ' ֵכּיוָן ֶשׁנִּ ְשׁ ָפּע ִמ ָשּׁם ִא ְת ְק ֵרי ַה ִחבּוּר ַהזֶּה ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר,
תּוֹרה ְדּ ַהיְנוּ ָרזֵי וְ ִס ְת ֵרי ָ
ֵמ ַה ַדּ ַעת ֻמ ְשׁ ָפּע ְבּ ָרזֵי ָ
לוֹמר ֶשׁ ִנּ ְשׁ ָפּע ֵמ ַהזּ ַֹהר ַההוּא.17
ְכּ ַ
נִק ָרא ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר,
יריםְ ,וזֶהוּ ַה ַטּ ַעם ָל ָמּה ְ
לּוֹמד ַהזּ ַֹהר ָפּנָיו ַמ ְז ִה ִ
אוֹמר ְבּ ַה ְק ָדּ ַמת ְדּפוּס ַהזּ ַֹהרַ :ה ֵ
ְועוֹד ֵ
ָאין ִכּי ֵתּ ַבת זה"ר
אשׁית ָכּ ַתבִ :דּ ְק ָראוֹ ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ָר ַמז ְל ִמ ִלּין ִעלּ ִ
אָבי ז"ל ְבּרֹאשׁ ָפּ ָר ַשׁת ְבּ ֵר ִ
ַאדוֹנִ י ִ
וֲ
רוּך הוּא.18
ימ ְט ִריָּא האי"ן סו"ף ָבּ ְ
ִגּ ַ
אָמר ַר ִבּי ֶא ְל ָעזָר :קוב"ה ְבּ ָרא ֵלי' ְל ַבר נָשׁ ְבּ ָרזָא
אָדם ֶשׁיִּ ְלמֹד ָח ְכ ַמת ַהנִּ ְס ָתּרְ .כּמוֹ ֶשׁ ַ
ִע ַקּר ְבּ ִריאַת ָה ָ
וּל ִא ְס ַתּ ָכּ ָלא ְבּ ָר ִזין ְדּ ָח ְכ ְמ ָתא,
ָפח ְבּאַנְ פּוֹי ִנ ְשׁ ָמ ָתא ְדּ ַחיֵּי ְל ִמנְ ַדּע ְ
נוּתא ַסגִּ יְ ,ונ ַ
אָמּ ָ
ֲבד לֵי' ְבּ ָ
ְדּ ָח ְכ ְמ ָתאַ ,וע ַ
אתיו
בוֹדי ְבּ ָר ִ
יתיו ,וְ ִל ְכ ִ
אתיו יְ ַצ ְר ִתּיו אַף ָע ִשׂ ִ
בוֹדי ְבּ ָר ִ
נִּק ָרא ִבּ ְשׁ ִמי וְ ִל ְכ ִ
ארי' ,כד"א ָכּל ַה ְ
ְל ִמנְ ַדּע ְבּיִ ְק ָרא ְדּ ָמ ֵ
ייקא.19
ַדּ ָ
קּוֹמ ְרנָה:
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ַ
וּל ָד ְב ָקה בּוֹ יִ ְת ָבּ ַר ְך .כ"כ ר' יִ ְצ ָחק אַיְ ִזיק ְי ִח ֵ
ֲשׂה ְ
ִלמּוּד הזוה"ק הוּא ִבּ ְכ ַלל ִמ ְצוַת ע ֵ
יעה
יד ָ
ידע ֶשׁיֵּשׁ ֱאל ִֹקי ָמצוּי ִבּ ִ
ֲשׂה ְל ָד ְב ָקה בּוֹ ְו ֵל ַ
ְו ַדע ֶשׁ ָכּל ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ְו ִחיּוּב ִלמּוּדוֹ ְוכוּ'ַ ,הכֹּל ִמ ְצוַת ע ֵ
אַחדוּת.20
אַה ָבה ְויִ ְראָה וְ ְ
חוּדים וְ ֲ
וּב ִי ִ
דוֹשׁה ִבּ ְפ ָרט ְ
ְק ָ
וּב ִכ ְת ֵבי ָמ ָרן ִל ְלמֹד
אָדם ַה ִיּ ְשׂ ְר ֵא ִלי ָתּלוּי ְבּ ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ְ
אָדם ַהיִּ ְשׂ ְר ֵא ִלי ָתּלוּי ְבּ ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהרַ .חיּוּת ָ
ַחיּוּת ָ
ֻשּׁתוֹ ְו ָכל ִי ְשׂ ָר ֵאל ְק ִ
וּקד ָ
אַה ָבה ָכּל ֶא ָחד ְל ִפי ַה ָשּׂגָתוֹ ְ
וּביִ ְראָה וְ ֲ
וּבנ ַֹעם ְ
וּב ִשׂ ְמ ָחה ְ
ֻשּׁה ְ
ִבּ ְקד ָ
אוֹמר:
דוֹשׁיםְ .21ו ֵ
וְתעֲנוּג
אָמר ַעל ַע ְצמוֹ ֶשׁהוּא ֵאין לוֹ ַחיּוּת ַ
קּוּניםְ .ו ַ
דּוֹמה ַחיּוּת וְ ַתעֲנוּג ִלמּוּד ַהנִּ גְ ֶלה ְכּ ִלמּוּד ַהזּ ַֹהר וְ ַה ִתּ ִ
ֵאינוֹ ֶ
ֲא ִפלּוּ ְבּ ִלמּוּד ַהגְּ ָמ ָרא ְכּמוֹ ִמן ַהזּ ַֹהר וְ ִתקּוּנִים.22
ְקרוֹת ֶשׁל
ָרח אוֹר י ָ
כּוֹתב מו"ר הרי"ח ַהטּוֹב זיע"אִ :מ ְזּ ַמן ֲא ֶשׁר ֵה ִציץ וְ ז ַ
הוּדיםֵ .
יהם ַה ְיּ ִ
ֲל ֶ
ִק ְיּמוּ ְו ִק ְבּלוּ ע ֵ
ֲזיק
ֲדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַהח ִ
הוּדים ְק ַהל ע ַ
דוֹלים ֵס ֶפר ַה ִתּקּוּנִ ים ְו ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ִק ְיּמוּ ְו ִק ְבּלוּ ַהיְּ ִ
ְשׁנֵי ְמאוֹרוֹת ַה ְגּ ִ
וּל ָה ִבין סוֹד
ָדם ְל ַה ִשּׂיג ְ
ָקן ,וְ ַהגַּם ְדּ ֵאין ְל ֵאל י ָ
ַער וְ ַעד ז ֵ
ָחיד ְו ַר ִבּים ִמנּ ַ
קּוּנים ְו ַהזּ ַֹהר י ִ
ַבּ ִלּמּוּד ַה ָקּדוֹשׁ ֶשׁל ַה ִתּ ִ
וּמ ְת ַל ֲה ִבין
יהם ִ
שׁוֹתים ַבּ ָצּ ָמא ֶאת ִדּ ְב ֵר ֶ
ִ
דוֹשׁים ָה ֵא ֶלּה אַף ַעל ִפּי ֵכן
ֲא ָמרוֹת ְטהוֹרוֹת ֶשׁ ַבּ ְסּ ָפ ִרים ַה ְקּ ִ
יאָתן ְמאֹד ְמאֹד.23
ִבּ ְק ִר ָ
אַחינוּ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ִי ְק ְבּעוּ ִלמּוּד
נְקוֶּה ִכּי ְבּא ֶֹפן ָכּזֶה ָכּל ֵ
וּכ"כ ְבּ ַה ְק ָדּ ַמת ָה ַר ָבּ ִנים ְל ֵס ֶפר הזוה"קָ :ה ָבה ַ
וּמה ָנּ ִעים ִאם ִי ְשׁ ַתּ ְדּלוּ ִל ְקבּ ַֹע
וּמה טּוֹב ַ
ַחד ָע ִשׁיר ְו ֶא ְביוֹן ָקטֹן ְוגָדוֹל ָשׁם הוּאַ .
ְבּ ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ י ַ
יצוֹצי ַהגְּ ֻא ָלּה ֵה ֵחלּוּ ִל ְפר ַֹח ָע ֵלינוּ ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵדּל ַבּ ִלּמּוּד ַה ָקּדוֹשׁ
וּב ְפ ָרט ְל ֵעת ָכּזֹאת ֲא ֶשׁר ִנ ֵ
ֲח ֵברוּת ְל ִלמּוּד ַהזּ ַֹהר ִ
ימנָא ִדּ ְב ַהאי
ָביא זָכוּר ָלטוֹב ְל ַר ְעיָא ְמ ֵה ְ
יח ִצ ְד ֵקנוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּר ְבּ ָק ְדשׁוֹ ֵא ִליָּהוּ ַהנּ ִ
ַהזֶּה ַה ְמ ֻסגָּל ְל ִביאַת ְמ ִשׁ ַ
ָלא
יח ִצ ְד ֵקנוּ ַבּ ֲעג ָ
ָלוּתאְ .וה' ָי ִחישׁ ְגּ ֻא ָלּ ֵתנוּ ְבּ ִביאַת ְמ ִשׁ ַ
וּביהּ יִ ְפּקוּן ִמן גּ ָ
ָלוּתא ֵ
ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר יִ ְת ָפּ ְרקוּן ִמן גּ ָ
24
אָמן .
ָמינוּ ֵ
וּב ְז ַמן ָק ִריב ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבּי ֵ
ִ
ָדע ַמאי
ַא ִפלּוּ ִאי לֹא י ַ
ֶפשׁ ו ֲ
וּל ַק ֵדּשׁ ַהנּ ֶ
לּוֹמדִ .למּוּד ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר נִ ְשׂגָּב ְמאֹד ְל ַט ֵהר ְ
ֶפשׁ ַה ֵ
וּמ ַק ֵדּשׁ ֶאת נ ֶ
ְמ ַט ֵהר ְ
אַה ָבה ֵפּ ְרשׁוּ
רוּך הוּא ְכּ ִד ְכ ִתיב וְ ִד ְגלוֹ ָע ַלי ֲ
אָמר ְושׁוֹגֶה בּוֹ ְשׁ ִגיאוֹת ַה ְר ֵבּה הוּא ָחשׁוּב ִל ְפנֵי ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ָק ַ
וּמ ַד ֵבּר ֲח ָציִ ין ֶשׁל
יוֹד ַע ַדּ ֵבּר ְ
דּוֹמה ְל ִתינוֹק ָק ָטן ֶשׁ ֵאינוֹ ֵ
אַה ָבהָ .הא ְל ָמה ַה ָדּ ָבר ֶ
בּוֹתינוּ ַז"ל ְו ִדלּוּגוֹ ָע ַלי ֲ
ַר ֵ
יוֹשׁב ַבּ ָשּׁ ַמ ִים ִי ְשׂ ַחק ְו ִי ְשׂ ַמח ְכּ ֶשׁ ָה ִאישׁ ַהיִּ ְשׂ ְר ֵא ִלי
אָביו וְ ִאמּוֹ יִ ְצ ֲחקוּ לוֹ יִ ְשׂ ְמחוּ ְלקוֹלוֹ ָכּ ְך ֵ
ֵתּבוֹת ְבּ ַל ֲע ֵגי ָשׂ ָפה וְ ִ
עוֹשׂה
ַדּאי ֶ
יּוֹד ַע ְבּו ַ
לוֹמד ְכּ ֶשׁ ֵ
אַך ֵאין ַדּ ְעתּוֹ ַמ ֶשּׂגֶת אוֹ ֵאין לוֹ ִמי ֶשׁיְּ ַל ְמּ ֶדנּוּ וְ ֵ
רוֹצה ִל ְלמֹד ְ
תּוֹרה ְו ֶ
יֵשׁ לוֹ ִח ָבּה ַבּ ָ
פּוֹט ְרתוֹ
יוֹד ַע ִל ְלמֹד ֵאין ַט ֲענָה זוֹ ַ
וּבא ִבּ ְשׂ ָכרוֹ ִהנֵּה ִכּי ֵכן ֵאין ְמקוֹם ְפּטוֹר ְל ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ ֵ
יוֹצרוֹ ָ
רוּח ְל ְ
ַחת ַ
נַ
יּוֹד ַע.25
ְליוֹם ַה ִדּין ִכּי יָכוֹל ִל ְלמֹד ְכּמוֹ ֶשׁ ֵ
יטשֵׁ ,ספֶר נ ְִתיב רש"י.
אר ְ
 16ר' ִהלֵּל ִמ ָפּ ִ
יך ,ב '.
אָב ָ
דוֹבירוַֹ ,דּע ֶאת ֱאל ֵֹקי ִ
קוֹר ֵ
ָ 17ה ַרב מ ֶֹשׁה ְ
יווֹרנוֹ.
ַ 18ה ְק ָדּ ַמת המו"ל ז ַֹהר ִל ְ
יהם.
ָר ֵשׁ ֶ
וּמפ ְ
 19ז ַֹהר ח"ב ַדּף קנ"ה ע"א ,וְ עוֹד ַה ְר ֵבּה נִ ְז ָכּר בזוה"ק ובתיקו"ז ְ
יךְ ,שׁ ִביל ַה ִיּחוּדְ ,שׁ ִביל ב' אוֹת ג'.
ווֹת ָ
קּוֹמ ְרנָהְ ,נ ִתיב ִמ ְצ ֶ
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ַ
 20ר' יִ ְצ ָחק אַיְ ִזיק י ְִח ֵ
נוֹצר ֶח ֶסדֶ ,פּ ֶרק ד' ִמ ְשׁנָה כ'.
קּוֹמ ְרנָהֵ ,
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ַ
 21ר' יִ ְצ ָחק אַיְ ִזיק י ְִח ֵ
קּוֹריץ ,ע"ב ,אוֹת ג'.
ְחס ,מהרה"ק ר"פ ִמ ִ
ִ 22מ ְד ָרשׁ ִפּנ ָ
יוֹסף ַחיִּ יםַ ,ה ֶבּן ִאישׁ ַחיְ ,בּ ַה ְק ָדּ ַמת ַה ִתּקּוּנִים ְבּ ָניָהוּ.
ַ 23ר ֵבּנוּ ֵ
ַ 24ה ְק ָדּ ַמת ָה ַר ָבּ ִנים ַלזּ ַֹהר ְדּפוּס ֶגּ' ְר ָבה.
ֵר ְך ז ַֹהר.
יעזֶר ַבּר ִי ְצ ָחק ָפּאפּוֶֹ ,פּלֶא יוֹעֵץ ,ע ֶ
 25ר' ֱא ִל ֶ
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ילה
נִסיוֹנוֹת ְל ַה ְפ ִריד אוֹתוֹ ָח ִל ָ
אוֹמרֶ :שׁ ְיּ ַת ְחזֵק ָכּל ַבּר יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְלמֹד ַבּזֹּ ַהר ַה ָקּדוֹשׁ אַף ֶשׁ ַיּ ֲעבֹר ָע ָליו ַכּ ָמּה ְ
ְו ֵ
יצנֵי
ֻשּׁ ִמים ַבּח ֶֹמר ֶשׁ ָלּ ֶהם ֶשׁ ֵהם ֵל ָ
אָדם ַה ְמג ָ
ִמ ִלּ ְלמֹד ַבּזֹּ ַהר ַה ָקּדוֹשׁ ְו ֵכן ִאם ָע ַבר ָע ָליו ַכּ ָמּה ִנ ְסיוֹנוֹת ִמ ְבּנֵי ָ
רוֹצה ִל ָדּ ֵבק
ֶפשׁ ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ָה ֶ
חוֹחיםֶ ...שׁיִּ ְת ַחזֵּק ַבּ ַעל נ ֶ
שׁוֹשׁנָּה ֵבּין ַה ִ
ֵיהם ְכּ ַ
יוֹשׁב ֵבּינ ֶ
יצ ַלן וְ הוּא ֵ
ַהדּוֹר ַר ֲח ָמנָא ִל ְ
חוֹחים אַל
וֹשׁנָּה ֵבּין ַה ִ
ָמים ֶשׁהוּא ְכּשׁ ַ
רוּך הוּא ...אַף ַעל ִפּי ֶשׁ ִנּ ְר ֶאה לוֹ ְבּ ִמ ְק ָצת ֵאיזֶה ְפּע ִ
בּוֹרא ָבּ ְ
ִבּ ְד ֵבקוּת ַה ֵ
רוּך ְשׁמוֹ.26
וּב ְ
רוּך הוּא ָ
יח ַעל זֶה ָחזָק ְו ִנ ְת ַחזֵּק ְבּכ ַֹח ָה ֵאין סוֹף ָבּ ְ
ַשׁ ִגּ ַ
יְ
לוֹך ז"ל ִמ ֵשּׁם ַרבּוֹ ֶה ָח ֵפץ ַחיִּ ים ז"ל
אָמר ַהגָּאוֹן ַה ַצּ ִדּיק ַר ִבּי ְשׁלֹמֹה ְבּ ְ
ֵאין שׁוּם ַה ְג ָבּ ָלה ַעל ִלמּוּד ַהזּ ַֹהר .וְ ֵכן ַ
עוֹרר ְל ֻכ ָלּם ֶשׁיִּ ְל ְמדוּ ָכּל ַשׁ ָבּת
ֶשׁ ַעל ִלמּוּד ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ֵאין שׁוּם ַה ְג ָבּ ָלה ִכּי רֻבּוֹ ִמ ְד ָרשׁ ְו ָהיָה ֶה ָח ֵפץ ַח ִיּים ְמ ֵ
חוּרים.27
ַא ִפלּוּ ְל ַב ִ
אוֹתהּ ָפּ ָר ָשׁה ו ֲ
ֶאת ַהזּ ַֹהר ֶשׁל ָ
וּב ְפ ָרט ִל ְהיוֹת ֶמ ְר ָכּ ָבה
דוֹלים ַעד ֵאין ִשׁעוּרִ ,
מוּס ִרים ְגּ ִ
ֻסּד ַעל ָ
מוּסר גָּדוֹלָ .כּל ֵס ֶפר ַהזֹּ ַהר ְמי ָ
ֻסּד ַעל ָ
ְמי ָ
נִמּוֹח ,וְ גַם הוּא
ַ
וּמ ִסיר ֵלב ָה ֶא ֶבןִ ,אם ֶא ֶבן הוּא
וּמ ִעיר ֵעי ֵני ְי ֵשׁנִ ים ִמ ַתּ ְר ֵדּ ָמ ָתםֵ ,
ְליִ חוּד ַה ָק ָבּ"ה וְ ַה ְשּׁ ִכינָהֵ ,
טּוֹעם ִמ ֶמּנּוּ ִי ְטעֹם ְבּ ַע ְצמוֹ
ֲרים ָח ְכ ַמת ַה ִחיצוֹנִיּוּת ,וְ ָכל ַה ֵ
ָצל ִמ ַמּ ִים ַה ֵזּידוֹנִ ים ַמיִ ם ַה ָמּ ִרים ַה ְמאָר ִ
ֻלּה ְל ִהנּ ֵ
ְסג ָ
28
ֶח ָשׁבוּ .
תּוֹרהְ ,ו ָכל ֶה ָח ְכמוֹת ִמ ִבּ ְל ָע ָדהּ ְל ֶא ֶפס ְותֹהוּ נ ְ
עוֹלם ְכּ ָח ְכ ַמת ִע ְמ ֵקי ִס ְת ֵרי ַט ֲע ֵמי ָ
ֲא ֶשׁר ֵאין ָח ְכ ָמה ָבּ ָ
דוֹלים ַלנְּ ָשׁ ָמה ְל ַת ֵקּן ָכּל
מוּסרְ ,ו ָכל אוֹת ֶשׁלּוֹ ֵהם ִתּקּוּנִ ים ְגּ ִ
מוּסרֵ .ס ֶפר ַהזּ ַֹהר ָמ ֵלא ָ
ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ָמ ֵלא ָ
גּוּלים.29
ַה ִגּ ְל ִ
יוֹתר ַגּם ְבּ ָכל ַה ָשּׁנָה
ֻשּׁת ַה ִתּקּוּנֵי ז ַֹהרְ .ו ָהיָה ָר ִגיל ַל ֲעסֹק בּוֹ ְבּ ֵ
ַדלוּת ְקד ַ
עוֹלם .בח גּ ְ
כּוֹלל ָכּל ַה ָח ְכמוֹת ֶשׁ ָבּ ָ
ֵ
עוֹלם.30
לוּלים ָכּל ַה ָח ְכמוֹת ֶשׁ ָבּ ָ
אָמרֶ ,שׁ ְבּ ֵס ֶפר ַה ִתּקּוּנִ ים ְכּ ִ
ימי ֱאלוּלְ .ו ַ
ֲא ִפלּוּ ֶשׁלֹּא ִבּ ֵ
ֲלת ַההוֹגֶה ְבּ ִד ְב ֵרי ֱאל ִֹקים ַחיִּ יםְ ,בּ ֵס ֶפר ַהזֹּ ַהר וְ ָכל
לּוֹמדֵ .אין ִשׁעוּר ְו ֵע ֶר ְך ְל ַמע ַ
ֲלת ַה ֵ
ֵאין ִשׁעוּר וְ ֵע ֶר ְך ְל ַמע ַ
ידי יִ גָּלוּ
רוּריםִ ...כּי ַעל יְ ֵדי ָה ֵע ֶסק ַה ְתּ ִמ ִ
יוֹתר ְבּ ִכ ְת ֵבי ָה ֲא ִרי ַז"ל ַה ְבּ ִ
וּב ֵ
וּב ִד ְב ֵרי ַח ְכ ֵמי ֱא ֶמת ְ
ַה ִנּ ְלוִ ים ֵא ָליוְ ,
יכל ֶמ ֶל ְך ַה ָכּבוֹד ַחי
ַפשׁוֹ ְל ָק ְר ָבה ֶאל ֵה ַ
הוֹל ְך ְבּתֹם ְבּ ֶד ֶר ְך ה'ֲ ,א ֶשׁר ָח ְמ ָדה נ ְ
וּפ ְת ֵחי ָח ְכ ָמה ְל ָכל ַה ֵ
אוֹרה ִ
ֲרי ָ
ַשׁע ֵ
ַדּ ִבים ַל ֲעסֹק ְבּ ַכ ָמּה ֲא ִפלּוּ ָשׁ ָעה אוֹ ְשׁ ַתּ ִים ְבּיוֹם ִמ ֵדּי
רוּכים ָכּל ַה ִמּ ְתנ ְ
רוּך הוּא ,וְ ַעל ֵכּן יִ ְהיוּ ְבּ ִ
עוֹל ִמים ָבּ ְ
ָה ָ
עוֹמד הוּא ָכּל ַהיּוֹם ָתּ ִמיד ְבּ ַח ְצרוֹת ה'
יח ֵשּׁב ְכּ ִאלּוּ ֵ
ֲשׂהִ ,ו ַ
טוֹבה ַה ָק ָבּ"ה ְמ ָצ ְר ָפהּ ְל ַמע ֶ
וּמ ֲח ָשׁ ָבה ָ
יוֹם ְבּיוֹמוַֹ ...
נוֹתיו ְבּ ָר ִזין ְדּ ַ
וּמ ְשׁ ְכּ ָ
ִ
אוֹר ְי ָתא.31
אָרת ָהאוֹר ִכּי טוֹב
אָרת ָהאוֹר ַהגָּנוּזִ .הנֵּה ַבּיּוֹם ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ִנ ְכ ַתּב ַה ֵסּ ֶפר ַה ָקּדוֹשׁ ַהזּ ַֹהר ֶשׁהוּא ֵמ ֶה ַ
ֵמ ֶה ַ
יח.32
יח ִצ ְד ֵקנוּ ְי ִהי אוֹר זֶה אוֹרוֹ ֶשׁל ֶמ ֶל ְך ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַלּה ִבּ ְזכוּת זֶה ְמ ִשׁ ַ
ַהגָּנוּזְ ...וזֶה ֵמ ִאיר ָלנוּ ַבּגָּלוּת ַעד יִ ְתגּ ֶ
ֶפשַׁ ,עד ֶשׁ ֵמּרֹב אוֹר
וּמ ִתיקוּת ֶשׁיֵּשׁ ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ַה ֵמּ ִאיר ַלנּ ֶ
וּראוּ אוֹר ַהגָּנוּז ְ
אַחי ַטעֲמוּ ְ
אוֹמר :וְ ָל ֵכן ַ
ְו ֵ
ָת ָךְ ,ו ִת ְת ַע ֶלּה ְל ַמ ְע ָלה
סּוּרין ,וְ לֹא יִ ְת ַח ֵלּשׁ ַדּ ְע ְתּ ָך ְולֹא ִתּפֹּל ִמ ַמּ ְד ֵרג ְ
ְתּ ַק ֵבּל ַעל ַע ְצ ְמ ָך ָכּל ָה ָרעוֹת וְ ַה ָצּרוֹת ְו ַה ִיּ ִ
ירא וְ לֹא ִתּ ְפ ַחד.33
ֶא ַמץ ,לֹא ִתּ ָ
ַעד רוּם ַה ַמּעֲלוֹתֲ ,חזַק ֲחזַק ֲחזַק ו ֱ
ַה ְנ ָהגוֹת ְז ַמנֵּי ַה ִלּמּוּד
יע נ ְַפשׁוֹ ְבּשׂ ַֹבע ְשׂ ָמחוֹת ֶאת
וּמ ְשׁנָיוֹת וְ ז ַֹהר ְל ַה ְשׂ ִבּ ַ
יִק ַבּע ְבּ ֵס ֶדר ַהיּוֹםֵ .ס ֶדר ַה ִלּמּוּד ִל ְלמֹד ְבּ ָכל יוֹם גְּ ָמ ָרא ִ
אְ .
ֶיך.34
ָפּנ ָ
יעזֶרַ ,בּ ַה ְק ָדּ ָמה ֶדּ ֶר ְך ַהקּ ֶֹדשׁ אוֹת י"ב.
יעזֶר ַבּר ֵשׁם טוֹב ָפּאפּוַֹ ,דּ ֶמּ ֶשׂק ֱא ִל ֶ
ָ 26ה ַרב ֱא ִל ֶ
יוֹסף.
הוֹספוֹת ִבּ ְניַן ֵ
יוֹסף ֶבּן ְשׁלֹמֹה ִמפּוֹזִ 'יןָ ,
 27ר' ֵ
ֲשׂה טוֹב.
יטשׁוֹב ,מהרצ"ה ,סוּר ֵמ ַרע ַוע ֵ
יד ְ
אַייכנְ ְשׁ ֵטיין ִמ ִזּ ִ
ְ
ירשׁ
 28ר' ְצ ִבי ִה ְ
נוֹצר ֶח ֶסדֶ ,פּ ֶרק ד' ִמ ְשׁנָה כ'.
קּוֹמ ְרנָהֵ ,
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ַ
 29ר' יִ ְצ ָחק אַיְ ִזיק י ְִח ֵ
ַח ָמן ִמ ְבּ ֶר ְסלֶבִ ,שׂיחוֹת הר"ן קכ"ח.
ָ 30ה ַר ִבּי נ ְ
ֻשּׁה.232 ,
אוֹהב יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְקד ָ
ָ 31ה ַרב ראי"ה קוּקֵ ,
אמיר(
יט ִ
וּר ֵאה מ"ש ַבּס' אוֹר ַה ֵמּ ִאיר ) ִז ָ
אַמ ֵרי ח ֶֹדשׁ ִאיָּר ַמ ֲא ָמר ג' אוֹת ד'ְ .
ירא ִמ ִדּינוֹב ,מהרצ"אְ ,בּנֵי יִ ָשׂ ְשׂ ָכרַ ,מ ְ
ֶך ַשׁ ִפּ ָ
ימל ְ
 32ר' ְצ ִבי ֱא ִל ֶ
ַאזַי ָפּ ַתח ֵספֶר ַהזּ ַֹהר ֶשׁ ָהיָה ֻמנָּח עַל ַה ֻשּׁ ְל ָחן ְו ִה ְס ַתּ ֵכּל
ַבּ ַעל ֵשׁם טוֹב ז"ל ֶא ָחד ֵמ ַה ְדּ ָב ִרים ,ו ֲ
אַחת ָשׁ ֲאלוּ ל ַ
קוּדיַ ,דּף כ"ח טוּר ג'ַ :פּ ַעם ַ
פ' ְפּ ֵ
וְאַחר ָכּ ְך נִ ְמ ָצא ָה ֱא ֶמת ִאתּוֹ ֶשׁ ִכּוֵּן ִבּ ְד ָב ָריו .וְ ָשׁ ֲאלוּ ִפּיו ַה ָקּדוֹשׁ ,וְ ִכי ִבּ ְשׁ ִביל ֶשׁ ָפּ ַתח ֶאת ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר
ָהם ָכּל ַה ְמא ָֹרעַ ,
אָמר ל ֶ
בּוֹ וְ ַ
עוֹלמוֹ ָהיָה ֵמ ִאיר ֵמרֹאשׁ
ִתּ ֵכן ָל ַדעַת וְ ִל ְראוֹת ֵמ ָרחוֹק .וְאָז ֵה ִשׁיבֲ ,הלֹא ָמ ִצינוּ אוֹר ֶשׁ ָבּ ָרא בּוֹ ַה ָק ָבּ"ה ֶאת ָ
וְ ִה ְס ַתּ ְכּלוּת ְמעַט ַבּזּ ַֹהר י ָ
ְכיוָן ֶשׁ ָראָה ַה ָק ָבּ"ה
ֶיה ,ו ֵ
ַדּ ִרים ָעל ָ
אָרץ וְ ל ָ
וּמ ִאיר ָל ֶ
אָדם יָכוֹל ִל ְראוֹת ֵמרֹאשׁ ָהעוֹלָם וְ עַד סוֹפוֹ ִעם אוֹר ַה ָבּ ִהיר ֵ
וֹלם וְ עַד סוֹפוֹ ְוגַם ָה ָ
ָהע ָ
תּוֹרה,
יכן ְגּנָזוֹת ָגּנַז ֶאת ָהאוֹר ַבּ ָ
יקיםְ ,ו ֵאפוֹא ַה ָמּקוֹם ַה ֵמּ ִכיל ֶאת ָהאוֹר וְ ֵה ָ
ֶשׁ ֵאין ָהעוֹ ָלם ְכּ ַדאי ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ִעם זֶה ָהאוֹרְ ,גּנָזוֹ ַל ַצּ ִדּ ִ
ָתיב ְל ַה ְשׂ ִכּיל ו ְִל ְראוֹת
תּוֹרה ִל ְשׁ ָמהּ ִמ ְס ַתּ ֵכּל ָבּהּ ְבּ ֵעין ִשׂ ְכלוַֹ ,ה ָמּאוֹר ַהגָּנוּז ֵמ ִאיר לוֹ נ ִ
לוֹמד ָ
אָדם ֵ
וּכ ֶשׁ ָ
אוֹצרוֹ ַהטּוֹב ֶשׁל ַה ָק ָבּ"הְ ,
תּוֹרה ָ
ֶשׁ ָ
ֵמרֹאשׁ ָהעוֹ ָלםַ ,כּ ֲא ֶשׁר ֵמאָז ק ֶֹדם ֶשׁנִּ גְ נַז ָהאוֹר.
תּוֹרהְ ,שׁ ִביל א' אוֹת ל'.
יך ,נ ְִתיב ַה ָ
ווֹת ָ
קּוֹמ ְרנָהְ ,נ ִתיב ִמ ְצ ֶ
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ַ
 33ר' יִ ְצ ָחק אַיְ ִזיק י ְִח ֵ
משׁה,
ָר ְמ ָח"ל ַבּ ֵסּ ֶפר י ִָרים ֶ
וּר ֵאה ל ַ
תּוֹרה א' אוֹת ל"בְ .
יךַ ,בּ ַה ְק ָדּ ָמהְ ,שׁ ִביל ַה ָ
ווֹת ָ
קּוֹמ ְרנָה ,נ ְִתיב ִמ ְצ ֶ
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ַ
יִצ ָחק אַיְ ִזיק י ְִח ֵ
 34ר' ְ
ידי ֲא ֶשׁר לֹא י ְַפ ִסיק ַה ִלּמּוּד ַה ָקּדוֹשׁ ַהזֶּה ְבּ ֵספֶר ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ
ִענְ ָינִים נִ ְפ ָל ִאיםַ ,תּ ָקּנוֹת ִראשׁוֹנוֹתַ :תּ ָקּנוֹת ִראשׁוֹנוֹת ִל ְקבּ ַֹע ִלמּוּד ְתּ ִמ ִ
ָמים ָתּ ִמיד חוּץ ִמ ַשּׁ ָבּת וְיוֹם טוֹב,
ֶרב ָכּל ַהיּ ִ
ְחה ע ֶ
אַחר ְתּ ִפ ַלּת ַהבּ ֶֹקר וְ עַד ֵעת ְתּ ִפ ַלּת ִמנ ָ
אַחר זֶה ֵמ ַ
וְ ִתקּוּנִ יםִ ,ל ְלמֹד ָכּל ִאישׁ ֵמ ֶהם ֶח ְלקוֹ זֶה ַ
מּוֹצ ֵאי יוֹם ִכּפּוּר.
ידי ֶשׁל ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ִל ְלמֹד ָכּל ַהיּוֹם כֻּלּוֹ וְ עוֹד ֵשׁשׁ ָשׁעוֹת ַבּ ַלּיְ ָלה חוּץ ִמן ַה ֵלּילוֹת ִמ ָ
הוֹסיפוּ ַבּ ִלּמּוּד ַה ְתּ ִמ ִ
וְ עוֹד ִ
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דּוֹמה
ֵצאוּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ַהגָּלוּת ֶשׁ ָ
אַשׁמ ֶֹרתִ ,כּי ִבּ ְזכוּתוֹ י ְ
ָכה יִ ְלמֹד ז ַֹהר ְבּ ְ
אַשׁמ ֶֹרת ַהבּ ֶֹקרִ .אם ז ָ
בִ .ל ְלמֹד ְבּ ְ
לוֹמר ְבּ ָכל יוֹם ַבּבּ ֶֹקר ַה ְשׁ ֵכּם
ָהרוּ ָבּנַי ְמאֹד ִל ְלמֹד ,אוֹ ַעל ָכּל ָפּ ִנים ַ
וּב ְכ ָלל זֶה גַּם ֵכּן ִתּזּ ֲ
אוֹמרִ :
ְל ַל ְילָה .35וְ ֵ
גוֹרר ַתּ ֲאוַת ַה ִלּמּוּד ַכּנִּ ְז ַכּר ַבּ ֵסּ ֶפר
ֶפשׁ ְו ֵ
מוֹעיל ְמאֹד ְל ַט ֲה ַרת ַהנּ ֶ
יקנָא ִשׁעוּר ז ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ,וְ ָד ָבר זֶה ִ
יבּא ֵר ָ
אַלּ ָ
ִ
36
ָכה יִ ְלמֹד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ
אוֹמרִ :אם ז ָ
קוֹלי  .וְ ֵ
יכם ָבּנַי ַהיְ ָק ִרים ִאם ִתּ ְשׁ ְמעוּ ְבּ ִ
אַשׁ ֵר ֶ
ֲבוֹדת ַהקּ ֶֹדשְׁ ,
ע ַ
ָכה ַל ֲה ִבינוֹ אַף ַעל ִפּי ֵכן י ְִלמֹד
דּוֹמה ְל ַל ְי ָלה וְאַף ֶשׁלֹּא ז ָ
ֵצאוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ַהגָּלוּת ֶשׁ ָ
אַשׁמוֹרוֹת ִכּי ִבּ ְזכוּתוֹ י ְ
ְבּ ְ
ַכּ ְך ַה ְנּ ָשׁ ָמה ְו ַה ָק ָבּ"ה ְבּרֹב ַר ֲח ָמיו ְי ַמ ֵלּא ְל ִמ ְשׁ ֲאלוֹת ִלבּוֹ ִבּ ְפ ָרט ִבּ ְזכוּת ִלמּוּד ְלשׁוֹן ַהזּ ַֹהר
ַה ָלּשׁוֹן ִכּי הוּא ְמז ֵ
יע ִבּ ְזכוּת זֶה
וּמאן ָר ִק ַ
ַדּאי ַמאן ָחשׁוּב ַמאן ָספוּן ַ
ישׁנֵיהּ ו ַ
ַמגֵּם ְבּ ִל ְ
ַייחא ַק ֵמּיהּ אַף ַעל ִפּי ֶשׁהוּא ְמג ְ
ִכּי הוּא נ ָ
אָמן ֵכּן ְי ִהי ָרצוֹן.37
גּוֹאל ֵ
וּבא ְל ִציּוֹן ֵ
יד ֵלּג ָ
ָחישׁ ִו ַ
ַה ָק ָבּ"ה ְי ַמ ֵהר וְ י ִ
אוֹמר :ק ֶֹדם
אַמ ֵרי ז ַֹהרְ .38ו ֵ
ָשׁיו ֶשׁקּ ֶֹדם ָכּל ְתּ ִפ ָלּה ִי ְל ְמדוּ ַמ ְ
גִ .ל ְלמֹד ִל ְפנֵי ַה ְתּ ִפ ָלּהַ .ה ַבּ ַעל ֵשׁם טוֹב ִצוָּה ַל ֲאנ ָ
39
קּוּנים אוֹ ְבּז ַֹהר ָח ָדשׁ .
ַה ְתּ ִפ ָלּה ְל ַמ ֵעט ְבּ ִדבּוּר ָכּל ַמה ְדּ ֶא ְפ ָשׁר ,וְ ִלמּוּד ֵאיזֶה ִענְ יָן ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ אוֹ ְבּ ִת ִ
טוֹבים.40
ֵיהם ְכּ ֶא ָחד ִ
ָהר ִל ְקבּ ַֹע ִלמּוּדוֹ ַבּ ַלּיְ ָלה ְבּ ִמ ְשׁנָיוֹת אוֹ ְבּז ַֹהר ,אוֹ ְשׁנ ֶ
דַ .בּ ַלּיְ ָלה .וְ יִ זּ ֵ
41
ירא ַבּ ֵשּׁנָה ִל ְלמֹד ַמ ֲא ָמר ֶא ָחד ִמ ִתּקּוּנֵי ז ַֹהר ק ֶֹדם ַה ֵשּׁנָה .
הִ .ל ְלמֹד ְבּ ָכל לַיְ ָלה ִל ְפנֵי ַה ֵשּׁנָהֵ .ע ָצה ֶשׁלֹּא ִל ָ
42
ָהר ַל ֲעסֹק
יד"א :יִ זּ ֵ
ָדה אוֹ ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ  .וּכ"כ ַה ִח ָ
ָהר ִל ְלמֹד ְבּ ָכל ַל ְי ָלה ק ֶֹדם ַה ֵשּׁנָה אוֹ ְבּאַגּ ָ
אוֹמרִ :יזּ ֵ
ְו ֵ
תּוֹרה ֲא ֶשׁר ָל ַמד
ֻשּׁת ַה ָ
יר ָסא ְבּ ִמ ְשׁנָיוֹת אוֹ ְבּ ֵס ֶפר ז ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ֲא ֶשׁר ְקד ַ
יבה ֵאיזֶה ִשׁעוּר ִגּ ְ
מוּך ַל ְשּׁ ִכ ָ
תּוֹרה ָס ְ
ַבּ ָ
ְבּ ִשׂ ְכלוֹ ִתּ ְנצֹר אוֹתוֹ.43
וּב ַשׁ ָבּת ָכּל ַהיּוֹם זֹ ַהר.44
וּביוֹם ַשׁ ָבּת .יִ ְלמֹד ְבּ ָכל יוֹם ז ַֹהר ְמ ַעט ְ
וִ .ל ְלמֹד ְבּ ָכל יוֹם ְ
בוּע ,וְ ֶזה
בוּע ִל ְלמֹד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ִמ ֵסּ ֶדר ַה ָשּׁ ַ
בוּע ְבּיוֹם ַשׁ ָבּתְ .בּיוֹם ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה ָל ֶכם ִשׁעוּר ָק ַ
זִ .למּוּד ָק ַ
אשׁי ֵתּבוֹת ֲה ָל ָכה,
אָרץָ ,ר ֵ
אוֹמ ִרים ָה ִריעוּ ַלה' ָכּל ָה ֶ
ִי ְהיֶה ָל ֶכם חֹק ְולֹא ַי ֲעבֹרְ .45ו ָכ ַתב ָה ַרב ז"לְ ,46בּחֹל ְ
אשׁי ֵתּבוֹת ַק ָבּ ָלהִ ,כּי ַה ַקּ ָבּ ָלה ִתּ ְשׁ ַתּ ַבּח ְבּיוֹם ַשׁ ָבּתִ ,כּי ִקדּוּשׁ
אוֹמ ִרים ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ַלה' ְבּ ַה ְד ַרת ק ֶֹדשׁ ָר ֵ
וּב ַשׁ ָבּת ְ
ְ
יר ָסא
וּק ִריאָתוֹ זוֹ ִהיא ִהלּוּלוֹ אַף ִכּי ִגּ ְ
אַמ ֵרי ַהזּ ַֹהר ְ
יפּין ְכּ ָלל ,וְ ִלמּוּד ַמ ְ
ִהיא ְבּסוֹד ֲא ִצילוּת ְדּ ֵלית ָתּ ָמן ְק ִל ִ
תּוֹע ֶלת ָעצוּם ְבּ ַשׁ ָבּת אַף ִאם לֹא ֵי ַדע
מּוּדי ה' ְבּ ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ֶ
ֻלּה ִל ֵ
מוֹרי ַז"ל ֶשׁ ְסּג ָ
אוֹמר ִ
אוֹמר :וְ ָהיָה ֵ
ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ֵ
וּב ִתּקּוּנִ ים ֲא ֶשׁר ְמ ֻה ָלּל ִתּ ְשׁ ָבּחוֹת ְמ ֻמ ָלּח ָטהוֹר
לּוֹמ ִדים ְבּסוֹד ה' ַבּזּ ַֹהר ַ
ִשׂ ְכלוֹ ְל ַח ֵדּשׁ בּוֹ ָדּ ָבר וְ כוּ' ֲא ָבל ַל ְ
הוֹרה ְו ָל ֵתת ַחיִ ל ְועֹז ְבּ ָפ ַמ ְליָא
ֲריץ ַה ְנּ ָשׁ ָמה ַה ְטּ ָ
וּל ַהע ִ
ִק ֵדּשׁ ְבּסוֹד ָה ֲא ִצילוּת ְק ִריאָתוֹ זוֹ ִהיא ַה ְלּלוּ ְל ַה ְק ִדּישׁ ְ
ַשּׂיג ְל ַה ְשׁ ִקיף ְו ַלחֲזוֹת
רוּשׁים ְבּ ִר ְבבוֹת ְפּ ָשׁ ִטים ְו ָכל ֶשׁ ֵכּן ִאם ַה ֵשּׂג י ִ
ֲשׂה ְבּ ֶא ֶלף אַ ְל ֵפי ְדּ ִ
ֶשׁל ַמ ְע ָלה ַמה ֶשּׁלֹּא ַיע ֶ
טוֹבה
אַמ ֵרי ַהזּ ַֹהר ֲא ֶשׁר ֵאין ְל ָך ִמ ָדּה ָ
ְבּנ ַֹעם ה' ְבּ ִמ ְכ ַתּב ַהקּ ֶֹדשׁ ָה ֲא ִר"י ִז ְכרוֹנוֹ ִל ְב ָר ָכה ְל ַה ְשׂ ִכּיל ָבּ ֶהם ַמ ְ
ימנָּה.47
ֵה ֶ
48
שּׁוֹב ִבים טוֹב ִל ְקרוֹתוֹ ִמ ֵדּי יוֹם ְבּיוֹם חֹק ְולֹא ַי ֲעבֹר .
ימי ַה ָ
שּׁוֹב ִבי"םְ .ונִ ְר ֶאה ִלי ֶשׁגַּם ִבּ ֵ
ימי ַה ָ
חִ .בּ ֵ
49
וְתקּוּנִ ים ִמ ְשׁנָיוֹת ְ
וּב ִלמּוּד ז ַֹהר ִ
ָמים ֵאלּוּ ] ְי ֵמי ֱאלוּל[ ִבּ ְצ ָד ָקה ְ
ַר ֶבּה ְבּי ִ
ימי ֱאלוּלְ .וי ְ
טִ .בּ ֵ
וּת ִה ִלּים .
ימן א' ְס ִעיף ט"ו.
יקיםִ ,ס ָ
אפרישׁ ,אוֹר ַצ ִדּ ִ
 35הר"מ ָפּ ִ
ימן ג'.
ַ 36ר ֲח ֵמי ָהאָב ִס ָ
ִ 37סדּוּר ַשׁ ַער ַה ָשּׁ ַמיִםְ ,בּ ֵס ֶדר ַה ִלּמּוּד ֶשׁ ָכּ ְתבוּ ַה ַקּ ְדמוֹ ִנים.
יע:
ֹאמר ֱאל ִֹקים יְ ִהי ָר ִק ַ
אשׁית ,ד"ה ַויּ ֶ
ָשׁ ֶמשׁ ְבּ ֵר ִ
וּר ֵאה מ"ש ָה ַרב ַבּעַל ָמאוֹר ו ֶ
דּוֹרשׁ טוֹבִ ,ענְ יַן ז ַֹהרְ .
 38ר' י ְִצ ָחק ַבּר יְ ַשׁ ְעיָה ָע ִטיָּהֵ ,
אָדם ְק ִריאַת ְשׁ ַמע ֶשׁל ַשׁ ֲח ִרית ו ְַע ְר ִבית ְשׁ ַמע ִי ְשׂ ָר ֵאל ה' ֱאל ֵֹקינוּ
וּב ֵאיזֶה ֶדּ ֶר ְך יִ ְשׁכֹּן ָהאוֹר ָלבוֹא ְל ַה ָשּׂגָה זֹאתָ ,לזֶה ִתּ ְקּנוּ ֲח ַז"ל ֶשׁ ִיּ ְק ָרא ָ
ְ
תּוֹקקוּת ָגּדוֹל ַעד
וּב ִה ְשׁ ְ
ֹאמר ָפּסוּק זֶה ַבּבּ ֶֹקר ְבּ ַכ ָוּנָה זוֹ ְ
וּכ ֶשׁיּ ַ
עוֹלםְ .
וּמ ָטּה וד' רוּחוֹת ָה ָ
יך ְל ַה ָק ָבּ"ה ְל ַמ ְעלָה ַ
ַמ ִל ְ
ה ' ֶא ָחד עַל ַכּ ָוּנָה זוֹ ֶשׁיּ ְ
לוֹמר ֶא ָחד עַל ַכּ ָוּנָה
ַשׁ ִמיּוּת לֹא יָכוֹל ִל ְקרֹא ָפּסוּק זֶה וְ ַ
ֲדיִ ן לֹא ִתּ ֵקּן ַה ִמּדּוֹת ָכּ ָראוּי וְ לֹא ָשׁ ַבר ַתּ ֲאוַת ַהגּ ְ
אַך ִמי ֶשׁע ַ
ְכּלוֹת ַהנֶּפֶשׁ ֵא ָליו וְכוּ'ְ .
לוֹמר ֶא ָחד ֶשׁלֹּא יְ ַב ְל ֵבּל אוֹתוֹ ַה ַמּ ְח ָשׁבוֹת זָרוֹת ,הוּא ֶשׁיִּ ְלמֹד ַה ְר ֵבּה ק ֶֹדם ַה ְתּ ִפ ָלּה ִמ ְשׁנָיוֹת ְגּ ָמ ָרא
עוּצה ְלזֶה ֶשׁיָּכוֹל ַ
זוֹ וְכוּ' ,ו ְֵע ָצה ַהיְ ָ
לוֹמר ְשׁ ַמע י ְִשׂ ָר ֵאל ה ' ֱאל ֵֹקינוּ ה' ֶא ָחד ַכּ ָדּתְ ,ונָכוֹן.
וְ ז ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ַעל ַכּ ָוּנָה זוֹ ֶשׁעַל יְ ֵדי ִלמּוּד יָכוֹל ַ
אַהרֹן.
ְאַז ָהרוֹת ַהקּ ֶֹדשׁ בס' ֵבּית ֲ
ֵ 39ס ֶדר ַהיּוֹם ו ְ
ַצמוֹ
ימן צ"ג אוֹת ב ' :ק ֶֹדם ַה ְתּ ִפלָּה יִ ְק ַבּע ע ְ
מוֹרה ְבּ ֶא ְצ ַבּע אוֹת מ' .וכ"כ ַבּס' ֻשׁ ְל ָחן ַה ָטּהוֹר ִס ָ
יד"אֶ ,
יוֹסף ֲאזוּלַאיַ ,ה ִח ָ
 40ר' ַחיִּים ָדּוִ ד ֵ
ִל ְלמֹד ִמ ְשׁנָיוֹת ְגּ ָמ ָרא ז ַֹהר .וְ לֹא יִ ְת ַפּ ֵלּל ַעד ֶשׁיִּ ְלמֹד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ֵהן ַרב ֵהן ְמעַט.
אלאיוֹבַ .בּ ֵסּ ֶפר ר' יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ַעל ֵשׁם טוֹבַ ,ה ָבּ ָע ָשׁ"טֶ ,כּ ֶתר ֵשׁם טוב.
יק ָ
מוֹרנוּ ַה ַבּ ַעל ֵשׁם טוֹב ְל ָה ַרב ר' ָדּוִד ִמ ִמּ ָ
ִ 41מ ְכ ַתּב ֵ
לוֹטשׁוֹב ,אוֹת כ"א.
יכל ִמ ְזּ ְ
לוֹטשׁוֹבַ ,ה ְנ ָה ַגת ר' ִמ ְ
יכל ִמ ְזּ ְ
יאל ִמ ְ
 42ר' ְי ִח ֵ
ִ 43צפּ ֶֹרן ָשׁ ִמיר אוֹת קט"ו.
ָר ַשׁת ֵתּ ֵצא ַדּף תתל"א.
תּוֹרה פּ ָ
ָקן עַל ַה ָ
אַדמוֹ"ר ַהזּ ֵ
אַמ ֵרי ְ
אדי ַמ ְ
ַל ָמן ִמ ָלּ ִ
ַ 44ר ִבּי ְשׁנֵיאוֹר ז ְ
יוֹחאי ַז"ל
ֲדי ה'ַ :י ֲעסֹק ְבּ ֵס ֶפר ַה ִתּקּוּנִים ְל ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ַבּר ַ
ֲ 45ה ָכנָה ְדּ ַר ָבּה אוֹת ח ' .וכ"כ ָה ַרב ַבּעַל ֵס ֶדר ַהיּוֹםֵ ,ס ֶדר ַה ִלּמּוּ ִדים ְבּמוֹע ֵ
אָדם ֶא ָלּא
ֶשׁהוּא ִפּנָּה ְל ָה ִבין עַל יָדוֹ ְבּ ֵספֶר ַהזּ ַֹהר ,וְ ֵספֶר ַהזּ ַֹהר ַע ְצמוֹ ַי ֲעסֹק בּוֹ ִמ ֵדּי ַשׁ ָבּת ְבּ ַשׁ ָבּתוֹ ְוח ֶֹדשׁ ְבּ ָח ְדשׁוֹ ְו ַהכֹּל ְל ִפי ַמה ֶשּׁהוּא ָ
ֶשׁ ִה ַצּ ְע ִתּי ַה ְדּ ָב ִרים ְל ָפנָיו וְ ַה ַמּ ְשׂ ִכּיל י ִָבין וְ י ְִב ַחר.
כוּתא ,רמ"ז ,קע"ג.
משׁה ְז ָ
ַ 46ר ִבּי ֶ
ֶך.
משׁה בּוּז ְַגלוַֹ ,ה ְק ָדּ ַמת ִמ ְק ַדּשׁ ֶמל ְ
ָ 47ה ַרב ָשׁלוֹם ֶבּן ֶ
ַ 48ק ְרנוֹת ַצ ִדּיק אוֹת נ"ג.
מוֹרה ְבּ ֶא ְצ ַבּע סי' ח' ֶק ַטע רמ"ח.
יד"אֶ ,
זוּלאיַ ,ה ִח ָ
יוֹסף ֲא ַ
 49ר' ַחיִּ ים ָדּוִד ֵ
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ילים ִל ְלמֹד ֵס ֶדר ִתּקּוּנֵי ז ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ
ֲשׂה ַמ ְת ִח ִ
אַנ ֵשׁי ַמע ֶ
ידים וְ ְ
פּוּריםַ .ה ְר ֵבּה ֲח ִס ִ
יִ .מט"ו ְבּאָב וְ ַעד יוֹם ַה ִכּ ִ
ירת ִתּקּוּנֵי ז ַֹהר ְבּח ֶֹדשׁ ֱאלוּל ְמבֹאָר ְבּ ַה ְק ָדּ ַמת ִכּ ֵסּא
ֲלת ֲא ִמ ַ
פּוּריםִ .כּי ַמע ַ
ֵמ ֲח ֵמ ֶשׁת ָע ָשׂר ְבּאָב ַעד יוֹם ַה ִכּ ִ
אַשׁ ֵרי
ימן ב' ְ
ימן ל"ו ִס ָ
יקים ִס ָ
ֻלּתוֹ ְל ָק ֵרב ֵקץ ַהגְּ ֻא ָלּה ,וְ ֵכן ָכּתוּב ְבּאוֹר ַצ ִדּ ִ
וּסג ָ
ֶמ ֶל ְך ֶשׁ ְמּ ַט ֵהר ַהגּוּף ְו ַה ְנּ ָשׁ ָמהְ .
ירת ַה ִתּקּוּנִ ים ִמט"ו ְבּאָבְ ,ו ֵכן
ילים ַבּ ֲא ִמ ַ
רוּשׁ ַליִ ם ַמ ְת ִח ִ
ירי ְי ָ
ַקּ ֵ
ָמים ֵאלּוּ ְוי ִ
קּוּנים ְבּי ִ
ַשׁ ִלים ֵס ֶפר ַה ִתּ ִ
ִמי ֶשׁיּ ְ
ֵורא ז"ל.50
אַדמוֹ"ר ִמ ְסּ ְקו ָ
ָהג ָה ְ
נַ
אוֹתן
לוֹמר ְבּ ָכל יוֹם ֵמ ָ
ָהגוּ ִל ְלמֹד אוֹ ַ
אַנ ֵשׁי ַמ ֲע ֶשׂה נ ֲ
פּוּרים .וְ ְ
אַר ָבּ ִעים יוֹם ֶשׁ ֵמּרֹאשׁ ח ֶֹדשׁ ַעד יוֹם ַה ִכּ ִ
יאְ .בּ ְ
וּמ ְת ַכּ ְוּ ִנים ִל ְגמֹר ָכּל
פּוּרים ֵאיזֶה ַדּ ִפּין ִמ ֵסּ ֶפר ַה ָקּדוֹשׁ ִתּקּוּנֵי ַהזּ ַֹהר ִ
אַר ָבּ ִעים יוֹם ֶשׁ ֵמּרֹאשׁ ח ֶֹדשׁ ַעד יוֹם ַה ִכּ ִ
ְ
ֶך וְ עוֹד
פּוּרים וְנִ ְר ַשׁם ְבּ ַה ִתּקּוּ ֵני ז ַֹהר ְל ָכל יוֹם וְ יוֹם ְו ַעיֵּן ְבּסוֹף ַה ְק ָדּ ַמת ֵס ֶפר ִכּ ֵסּא ֶמל ְ
ַה ֵסּ ֶפר ַעד יוֹם ַה ִכּ ִ
אַר ָבּ ִעים יוֹם ֵאלּוּ ְואַף ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ ֵמ ִבין ִמ ָכּל ָמקוֹם
ַבּ ְסּ ָפ ִרים ֶשׁ ִה ְל ִהיבוּ ְמאֹד ַעל ַה ִלּמּוּד ְבּ ִתקּוּנֵי ז ַֹהר ְבּ ְ
דוֹשׁים ְבּא ֶֹר ְך.51
נְּשׁ ָמה ַכּ ְמבֹאָר ָכּל זֶה ַבּ ְסּ ָפ ִרים ַה ְקּ ִ
ַה ָלּשׁוֹן ֶשׁל ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ְו ַה ִתּקּוּנִ ים ְמ ֻסגָּל ְמאֹד ַל ָ
נוֹה ִגים ִל ְלמֹד ז ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ כֻּלּוֹ ְבּ ָכל ַה ָשּׁנָה ֶשׁ ְמּ ַח ְלּ ִקים ַה ַדּ ִפּים ְכּ ִפי
יבִ .למּוּד ְבּ ֶמ ֶשׁ ְך ָשׁנָה .גַּם ַדּע ִכּי יֵשׁ ֲ
ָשׁן ְוז ַֹהר
ַהג ְבּ ֶד ֶר ְך זוֹ ֶשׁ ִיּ ְר ֶאה ְל ַסיֵּם ז ַֹהר י ָ
אַשׁ ֵרי ֶח ְל ָקם .52וּכ"כ :וְיִ ְתנ ֵ
יהם ְו ְ
אַשׁ ֵר ֶ
ָמים ֶשׁל ָכּל ַה ָשּׁנָה ְו ְ
ַהיּ ִ
ַס ִפּיק
אַך ִאם ִי ְלמֹד ֵס ֶדר ַה ַפּ ְר ִשׁיּוֹת ֶשׁל ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ַעל ֵס ֶדר ַה ָשּׁבוּעוֹת ,לֹא י ְ
ָח ָדשׁ וְ ַה ִתּקּוּנִ ים ְבּ ָכל ָשׁנָהְ .
וּשׁל ָֹשׁה ָשׁבוּעוֹת ְבּ ָפ ָר ָשׁה ַ
ִל ְפ ָע ִמים ְשׁנ ִַים ְ
אַחתְ ,דּ ַה ְינוּ ְבּ ָפ ָרשׁוֹת גְּ דוֹלוֹת.53
ַה ְנ ָהגוֹת ַדּ ְר ֵכי ַה ִלּמּוּד
אִ .ל ְלמֹד ְבּ ֵח ֶשׁק גָּדוֹלְ .ו ִל ְלמֹד ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ְבּ ֵח ֶשׁק גָּדוֹל .
וּד ָב ִרים
וּמ ָלּהִ .כּי ָכּל אוֹת הוּא ִחדּוּשׁ ִבּ ְפנֵי ַע ְצמוְֹ .
לּוֹמד ז ַֹהר ְי ַעיֵּן ְבּ ָכל ִמ ָלּה ִ
וּמ ָלּהְ .כּ ֶשׁ ֵ
ב .יְ ַעיֵּן ְבּ ָכל ִמ ָלּה ִ
אוֹרה.55
ַה ִנּ ְר ִאים ִכּ ְפ ָשׁט ֵאינָם ֶא ָלּא סוֹדִ .כּי ַהזּ ַֹהר כֻּלּוֹ ָ
בּוֹכה ַה ְר ֵבּה ַעד ֶשׁ ִיּ ְז ֶכּה ְל ָה ִבין.56
בּוֹכה ַעד ֶשׁ ִיּ ְז ֶכּה ְל ָה ִביןְ .בּ ִלמּוּד ַהזּ ַֹהר ָהיָה ֶ
גֶ .
עוֹרר ֵל ָבב
כּוֹתב ,הוּא ַרק ְל ֵ
וּב ָכל ַמה ֶשּׁ ֲאנִ י ֵ
רוֹתי ְ
חוֹב ַ
ָתי ְבּ ְ
ֵדע ְכּבוֹדוֶֹ ,שׁ ָכּל ִע ַקּר ַכּ ָוּנ ִ
דוֹלה .י ַ
יך ַה ְת ָמ ָדה גְּ ָ
דָ .צ ִר ְ
תּוֹרה ...וְ ִל ְלמֹד ֶאת ָכּל ַה ְסּ ָפ ִרים ִעם ִדּ ְב ֵרי ז ַֹהר
ִימיּוּת ַה ָ
יריםַ ,ל ֲעסֹק ְבּ ִעיּוּן ִבּ ְפנ ִ
וּצ ִע ִ
ידי ֲח ָכ ִמיםְ ,ז ֵק ִנים ְ
ַתּ ְל ִמ ֵ
יך ַעל זֶה
וּב ְב ִקיאוּתָ ,צ ִר ְ
ירהְ ,ו ָכל ִמ ְד ְר ֵשׁי ֲח ַז"לְ ,בּ ִעיּוּן ִ
נִיעוּתאֵ ,ספֶר ַה ָבּ ִהיר ְו ֵספֶר יְ ִצ ָ
ָ
ַה ָקּדוֹשׁ ְו ִס ְפ ָרא ִדּ ְצ
וּפוֹס ִקים.57
ְ
דוֹלהַ ,מ ָמּשׁ ְכּ ַה ְת ָמ ַדת ַה ַשּׁ"ס
ַה ְת ָמ ָדה גְּ ָ
טוֹבה ְל ִענְ יַן
אַב ָר ָהם ַה ֵלּ ִוי ֵע ָצה ָ
מוֹרי ] ָה ֲא ִר"י[ ִז ְכרוֹנוֹ ִל ְב ָר ָכה ָל ַרב ְ
אָמר ִ
הִ .ל ְלמֹד ְבּ ָכל יוֹם ִבּ ְב ִקיאוּתַ .
אַר ָבּ ִעים אוֹ ֲח ִמ ִשּׁים ָע ִלין ְבּ ָכל יוֹם ְו ֶשׁיִּ ְק ָרא
ֲמיק ְבּ ִעיּוּן ְ
ַה ָשּׂגָהֶ ,שׁ ִיּ ְלמֹד ַבּזּ ַֹהר ֶדּ ֶר ְך ְבּ ִקיאוּת ִבּ ְל ַבד ְבּ ִלי ֶשׁ ַיּע ִ
ְבּ ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ְפּ ָע ִמים ַרבּוֹת.58
ֵדע ִכּי ְבּ ָכל יוֹם ִמ ְת ַח ֵדּשׁ ֵפּרוּשָׁ .שׁ ַמ ְע ִתּי ִמ ִ
ו .י ַ
מּוֹרי ַז"ל ֶשׁ ֵסּ ֶפר ַהזּ ַֹהר יֵשׁ לוֹ ְבּ ָכל יוֹם ֵפּרוּשׁ אַ ֵחר.59
ֶלת ַה ַה ְצ ָל ָחה ָבּ ִע ִתּים ַה ָלּלוּ
ָכה ְל ָח ְכ ַמת ֱא ֶמת ְמ ֻסגּ ֶ
זֵ .י ַדע ִכּי ְבּ ָכל אוֹת בזוה"ק יֵשׁ ִחדּוּשׁ ִבּ ְפנֵי ַע ְצמוִֹ .אם ז ָ
אַשׁמוֹרוֹתִ ,כּי
וּב ַלּ ְי ָלה יִ ְלמֹד ז ַֹהר ְבּ ְ
ֲלהּ ַ
ַלּה ִס ְת ָרהּ ֶא ָלּא ְל ַבע ָ
יראָיו וְ ֵאין ָה ִא ָשּׁה ְמג ָ
ֶא ַמר סוֹד ה' ִל ֵ
ִכּי אָז נ ֱ
וּמי ֶשׁלֹּא ָז ָכה ְל ָה ִבין ַבּזּ ַֹהר אַף ַעל ִפּי ֵכן יִ ְק ָרא ִכּי
ֵצאוּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ַהגָּלוּת ְו ַהגָּלוּת ִנ ְמ ָשׁל ְל ַל ְילָהִ .
ִבּ ְזכוּתוֹ י ְ
לּוֹמד ז ַֹהר יְ ַע ֵיּן
וּכ ֶשׁ ֵ
יּוֹתר טוֹב ְ
וּב ֵס ֶפר ַה ִתּקּוּנִ ים ַעל ַה ֵ
ירהּ ז ַֹהר נִ ְפ ָלא ְ
וּל ָה ִא ָ
ַכּ ְך ַה ְנּ ָשׁ ָמה ְ
ַה ָלּשׁוֹן ְמ ֻסגָּל ְלז ֵ
60
שׁוּטים ֵאינָם ַרק סוֹד .
וּמ ָלּה ִכּי ָכּל אוֹת ִחדּוּשׁ ִבּ ְפנֵי ַע ְצמוֹ ְו ַה ְדּ ָב ִרים ַה ִנּ ְר ִאים ְפּ ִ
ְל ָח ְכ ַמת ֱא ֶמת ְבּ ָכל ִמ ָלּה ִ
וּכ ָבר
יוֹתר ִמ ָשּׁנָה ֶשׁל ִלמּוּד ַבּ ְפּ ָשׁט .כ"כ ְבּ ַה ְק ָדּ ַמת ְדּפוּס הזוה"קְ :
עוֹשׂה ִתּקּוּן ֶע ְליוֹן ֵ
חְ .שׁ ַעת ִלמּוּד ַבּזּ ַֹהר ָ
תּוֹרה הוּא
אָמר ָה ֲא ִר"י ז"ל ֶשׁ ִלּמּוּד יוֹם ֶא ָחד ִמ ֵסּ ֶפר ַהזּ ַֹהר וְ סוֹדוֹת ַה ָ
ֲלת ִלמּוּד ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ְכּמוֹ ֶשׁ ַ
ָדוּע ַמע ַ
י ַ
ימים ָהע ֶֹשׁר
יהם ַבּ ְנּ ִע ִ
נוֹת ֶ
וּשׁ ֵ
יהם ְבּטוֹב ְ
יְמ ֶ
יך ֵ
ַא ִר ְ
וּב ְזכוּת זֶה ַה ָק ָבּ"ה י ֲ
ימה ִמ ְפּ ָשׁטִ .
ְכּ ֶנגֶד ִלמּוּד ָשׁנָה ְתּ ִמ ָ
54

ימן י"ג.
יאל ֵבּין ַה ְמּ ָצ ִרים ֶפּ ֶרק מ"ט ִס ָ
ַב ִר ֵ
 50נִ ְטעֵי גּ ְ
ימן תקפ"א ְס ִעיף ָק ָטן י"ז.
אַב ָר ָהם ארדוטַ ,מ ֵטּה ֶא ְפ ַריִ ם ִס ָ
 51ר' ֶא ְפ ַריִם ֶבּן ְ
ימן ָמאנִיִ ,כּ ֵסּא ֵא ִל ָיּהוּ ַשׁ ַער ד'.
ַ 52ר ִבּי ֵא ִליָּהוּ ֶבּן סוּ ֵל ַ
ֲרי ַה ִשּׁ ִשּׁיַ ,שׁעַר ַהנִּיצוֹץ.
ֲבוֹדהַ ,שׁע ֵ
 53יְ סוֹד ְושׁ ֶֹרשׁ ָהע ָ
נוֹבּיל זצוק"ל.
ַ 54הנְ ָהגוֹת ֵמר' נַחוּם ִמ ְטּ ֶשׁ ְר ִ
ְהגוֹת טוֹבוֹת ,אוֹת מ"ו.
ַ 55ר ִבּי ַחיִּים ַהכּ ֵֹהןַ ,הנ ָ
ַח ָמן ִמ ְבּ ֶר ְסלֶבִ ,שׂיחוֹת ָה ַר"ן ,ח '.
ָ 56ה ַר ִבּי נ ְ
ָ 57ה ַרב ראי"ה קוּקִ ,א ְגּרוֹת א' ,מ"א  -מ"ב.
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ.
יטאלִ ,כּ ְת ֵבי ָה ֲא ִר"יַ ,שׁעַר ַ
ָ 58ה ַרב ַח ִיּים ִו ַ
ילקוֹבֶ ,דּגֶל ַמ ֲחנֵה ֶא ְפ ַר ִים ,פ' בֹּא ,עמ' פ"ד.
משׁה ַחיִּים ֶא ְפ ַריִ ם ִמ ְסּ ִד ְ
 59ר' ֶ
קוֹבער ֵס ֶדר ַה ִלּמּוּד ַדּף י"ז.
אשׁ ֶ
ִ 60סדּוּר ר' ַשׁ ְבּ ַתי ַר ְ
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וּב ְר ַכּת ֵא ִליָּהוּ .61וּכ"כ
וּב ִתּים ִמ ָכּל טוּב ְמ ֵל ִאים ְבּ ִב ְר ַכּת ה' ִ
וּבנֵי ָבנִ ים ָ
ַח ָדּו ִי ְהיוּ ָתּ ִמים ְבּ ָבנִ ים ְ
ְו ַה ָכּבוֹד י ְ
יר ָסא ְבּ ָע ְל ָמא בּוֹנֶה עוֹלָמוֹת וְ ָכל ֶשׁ ֵכּן ִאם יִזְ ֶכּה ִל ְלמֹד
ֶך ַעל ַהזּ ַֹהרִ :למּוּד ַהזּ ַֹהר ְבּגִ ְ
ְבּ ַה ְק ָדּ ַמת ֵפּרוּשׁ ִכּ ֵסּא ֶמל ְ
ֲשׂה ְבּ ִלמּוּד ַה ְפּ ָשׁט ָשׁנָה ְתּ ִמ ָ
אַחת ַמה ֶשּׁלֹּא ַיע ֶ
ֲשׂה בּוֹ ִתּקּוּן ְל ַמ ְע ָלה ְבּ ָשׁ ָעה ַ
וּל ָה ִבין ֵפּרוּשׁ ַמ ֲא ָמר ַיע ֶ
ְ
ימה.62
ָדינוּ ֶשׁגַּם ִמי
ַכּ ְך ֶאת ַה ְנּ ָשׁ ָמהֱ .א ֶמת ֶשׁ ְמּ ֻק ָבּל ְבּי ֵ
וּמז ֵ
ט .יִ ְל ַמד גַּם ְבּ ִלי ְל ָה ִבין ִכּי ַה ִלּמּוּד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ְמ ַט ֵהר ְ
ֶפשׁ.63
ַכּ ְך ַהנּ ֶ
ֵדע ְכּלוּם אַף ַעל ִפּי ֵכן ְלשׁוֹן ַהזּ ַֹהר ְמ ֻסגָּל ְלז ֵ
ֶשׁלֹּא י ַ
ַכּ ְך ַה ְנּ ָשׁ ָמה.64
ָכה ְל ָה ִבין ַהזּ ַֹהר ,אַף ַעל ִפּי ֵכן יִ ְלמֹדִ ,כּי ַה ָלּשׁוֹן ֶשׁל ַהזּ ַֹהר ְמז ֵ
וּמי ֶשׁלֹּא ז ָ
אוֹמרִ :
ְו ֵ
ירת ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ
אוֹמר ִעם ָכּל זֶה ֲא ִמ ַ
ֵדע ַמה הוּא ֵ
ירת ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ְבּ ָכל יוֹם אַף ִכּי לֹא י ַ
אוֹמרֲ :א ִמ ַ
ְו ֵ
ְמז ֵ
ַכּ ְך ַה ְנּ ָשׁ ָמה.65
אוֹמר ִכּ ְמ ַשׁל ַה ִנּ ְכנָס ַל ֲחנוּת ֶשׁל
אוֹמרְ :לשׁוֹן ַהזּ ַֹהר ַהקּ ֶֹדשׁ הוּא ְמ ֻסגָּל ַל ְנּ ָשׁ ָמה אַף ֶשׁ ֵאינוֹ ֵמ ִבין ְכּ ָלל ַמה ֶשּׁ ֵ
ְו ֵ
יח טוֹב ָק ַלט ִעמּוֹ.66
בּ ֶֹשׂם ,אַף ַעל ִפּי ֶשׁלֹּא ָל ַקח ְכּלוּם ִמ ָכּל ָמקוֹם ֵר ַ
ָלים ְל ַט ֵהר
קּוּנים ִכּי ֵהם ְמ ֻסגּ ִ
וְת ִ
ֹאמר ִדּ ְב ֵרי ַהזּ ַֹהר ִ
אוֹמרִ :י ְלמֹד ְבּ ֵס ֶפר ַק ָבּ ָלה ְואַף ִאם ֵאינוֹ ֵמ ִבין ָבּ ֶהם י ַ
ְו ֵ
ַה ְנּ ָשׁ ָמה.67
אוֹמרִ :מי ֶשׁהוּא ַבּ ַעל ֵע ֶסק גָּדוֹל ִי ְהיֶה רֹב ִלמּוּדוֹ ַבּזּ ַֹהר אַף ֶשׁ ֵאינוֹ ֵמ ִביןִ ,כּי ָמה ִא ְכ ַפּת ֵליהּ ֶשׁ ֵאינוֹ ֵמ ִבין
ְו ֵ
ֻלּה.68
ֲא ִפלּוּ ָה ִכי הוּא ְסג ָ
ירהּ
וּל ָה ִא ָ
ַכּ ְך ַהנְּ ָשׁ ָמה ְ
ֶלת ְלז ֵ
ָכה ְל ָה ִביןֲ ,א ִפלּוּ ָה ִכי ,יִ ְק ָרא ַה ָלּשׁוֹן ִמ ְפּנֵי ִכּי ַה ָלּשׁוֹן ְמ ֻסגּ ֶ
אוֹמרִ :מי ֶשׁלֹּא ז ָ
ְו ֵ
ְבּז ַֹהר נִ ְפלָא.69
אָמרְ ,ואַף ֶשׁ ִיּ ְט ֶעה ִבּ ְק ִריאָתוֹ .וְ הוּא
ֵדע ַמאי ָק ַ
רוֹמם ַעל ָכּל ִלמּוּדְ ,בּ ַשׁגַּם לֹא י ַ
אוֹמרִ :למּוּד ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ְמ ָ
ְו ֵ
פּוּרים,
מוֹתיו ֶשׁל ַה ָק ָבּ"הִ ,מ ָכּל ָמקוֹם נִ ְת ַל ְבּ ָשׁה ְבּ ַכ ָמּה ִס ִ
תּוֹרה ְשׁ ָ
ִתּקּוּן גָּדוֹל ַלנְּ ָשׁ ָמהְ ,ל ִפי ֶשׁ ַהגַּם ְדּ ָכל ַה ָ
נוֹתן ַדּ ְעתּוֹ ַעל ְפּ ָשׁט ַה ָפּשׁוּטֲ .א ָבל ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ֵהן ַהסּוֹדוֹת ַע ְצ ָמן ְבּגָלוּי,
פּוּרים ֵ
וּמ ִבין ַה ִסּ ִ
קּוֹרא ֵ
אָדם ַה ֵ
ְו ָ
70
מוּבן ִמקּ ֶֹצר ַה ַמּ ִשּׂיג ְוע ֶֹמק ַה ֻמּ ָשּׂג .
תּוֹרהֶ ,א ָלּא ֶשׁ ֵאינוֹ ָ
יוֹד ַע ֶשׁ ֵהם סוֹדוֹת ְו ִס ְת ֵרי ָ
קּוֹרא ֵ
ְו ַה ֵ
וּמי ֶשׁלֹּא ָראָה אוֹר ַהזּ ַֹהר
ידהִ ,
ַצ ְמ ֶכם ִל ְלמֹד ְבּ ִד ְב ֵרי ַהזּ ַֹהר וְ ַה ִתּקּוּ ִנים ִבּ ְשׁ ִק ָ
אַחי ַתּ ְרגִּילוּ ע ְ
אוֹמרָ :בּנַי ְו ַ
ְו ֵ
תוּקים ִמ ְדּ ַבשׁ,
ְמ ִ
ירה
ַכּ ָכהֲּ ,א ִפלּוּ ֲא ִמ ָ
וּמז ְ
ֶפשׁ ְ
תּוֹרהְ ,ועוֹד ֶשׁהוּא ְמ ַט ֵהר ַהנּ ֶ
ָמיו ְולֹא ָט ַעם ַט ַעם ַה ָ
אוֹמר :לֹא ָראָה ְמאוֹרוֹת ִמיּ ָ
ְו ֵ
ֶפשׁ ַמ ָמּשׁ ִמ ָכּל ְפּגָם
קּוּנים ֶשׁ ֵהם ִתּקּוּנֵי ַהנּ ֶ
וּב ְפ ָרט ֵספֶר ַה ִתּ ִ
ֶפשׁ ְמאֹדִ ,
ֻלּה וְ ִתקּוּן ַהנּ ֶ
ְבּ ָע ְל ָמא ִמן ַה ְשּׂ ָפ ַתיִ ם ְסג ָ
וּסיָגוחוֹ ַלאַת.71
ְ
יקים נֹגַהּ ְבּ ִס ְת ֵרי
וּמ ִפ ִ
קּוּניםֲ ,א ֶשׁר ֵהם ְמ ֵל ִאים ִזיו ְ
וּב ֵס ֶפר ִתּ ִ
אוֹמרַ :על ֵכּן ָראוּי ִל ְלמֹד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ְ
ְו ֵ
בּוֹרא
בּוֹרא ָשׁ ַמ ִים ֲח ָד ִשׁים ,וְ ַעל יְ ֵדי ִלמּוּד ַה ְפּ ָשׁט ֵ
אָמר .וְ ַעל ְי ֵדי ִלמּוּד ַהנּ ְִס ָתּר ֵ
ָדע ַמה ָקּ ַ
תּוֹרה ,גַּם ְדּ ָלא י ַ
ָ
ֶא ַמר ִכּי ַכּ ֲא ֶשׁר ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַה ֲח ָד ִשׁים.72
ֲא ָרצוֹת ֲח ָדשׁוֹתְ ,כּמוֹ ֶשׁנּ ֱ
מוֹעיל
וּלזֶה ִ
ַאזנִ יֶ ,שׁיֵּשׁ ְבּ ִחינַת ִט ְמטוּם ַהמּ ַֹח וְ כוּ'ְ ,
ָקן ְבּ ִלי ְ
אַדמוֹ"ר ַהזּ ֵ
אוֹמרְ :כּמוֹ ֶשׁ ָשּׁ ַמ ְענוּ ְבּ ֵפרוּשׁ ִמ ִפּי ְ
ְו ֵ
אָמר.73
ָדע ַמאי ָק ַ
ְק ִריאַת ִדּ ְב ֵרי ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ אַף ְדּ ָלא י ַ
וּסגֻ ָלּתוֹ ְל ָק ֵרב ַהגְּ ֻא ָלּה ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבּי ֵ
אוֹמרִ :למּוּד ַה ִתּקּוּנֵי ז ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ְמ ַט ֵהר ַהגּוּף וְ ַהנְּ ָשׁ ָמה ְ
ְו ֵ
ָמינוּ.74
יִּק ַבּע ִשׁעוּר ַה ִלּמּוּד ֵמ ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ וְ ִתקּוּנִ ים ג' ַדּ ִפּין ְבּ ָכל יוֹם,
יִ .למּוּד ג' ַדּ ִפּים ְבּ ָכל יוֹםָ .ל ֵכן ָראוּי ֶשׁ ְ
אַחר ִלמּוּד ג' ַדּ ִפּין ִי ְק ַבּע ִלמּוּדוֹ ִבּ ְשׁאָר ִס ְפ ֵרי
ָשׁן ְו ָח ָדשׁ ְו ִתקּוּנִ ים ְבּ ָכל ָשׁנָה ,וְ ַ
יּוּכל ְל ַה ְשׁ ִלים ָכּל ַהזּ ַֹהר י ָ
ֶשׁ ַ
יווֹרנוֹ תרנ"ב.
ַ 61ה ְק ָדּ ָמה ז ַֹהר ְדּפוּס ִל ְ
ֶךִ ,תּקּוּן מ"ג אוֹת ס'.
משׁה בּוּז ְַגלוִֹ ,כּ ֵסּא ֶמל ְ
ָ 62ה ַרב ָשׁלוֹם ֶבּן ֶ
הוֹספוֹת מהרצ"א ,אוֹת ט'.
ירא ִמ ִדּינוֹב ,מהרצ"אָ ,
ֶך ַשׁ ִפּ ָ
ימל ְ
 63ר' ְצ ִבי ֱא ִל ֶ
ימן א' ְס ִעיף ט"ז.
יקיםִ ,ס ָ
 64הר"מ פאפריש ,אוֹר ַצ ִדּ ִ
ַ 65בּ ֵסּפֶר אוֹר ַליְ ָשׁ ִרים.
קּוּטים.
ילקוֹבֶ ,דּגֶל ַמ ֲחנֵה ֶא ְפ ַר ִיםִ ,ל ִ
משׁה ַחיִּים ֶא ְפ ַריִ ם ִמ ְסּ ִד ְ
 66ר' ֶ
אפּילִ ,סדּוּר קוֹל ַי ֲעקֹבְ ,בּ ֵס ֶדר ַכּ ָוּנַת ַה ִלּמּוּד.
ַ 67ר ִבּי ַי ֲעקֹב ָק ִ
ָקן ַה ְקּ ָצ ִרים ַדּף תקע"א.
אַדמוֹ"ר ַהזּ ֵ
אַמ ֵרי ָה ְ
אדיַ ,מ ְ
ַל ָמן ִמ ָלּ ִ
ַ 68ר ִבּי ְשׁנֵיאוֹר ז ְ
ְהגוֹת טוֹבוֹת ,אוֹת מ"ה.
ַ 69ר ִבּי ַחיִּים ַהכּ ֵֹהןַ ,הנ ָ
מוֹרה ְבּ ֶא ְצ ַבּע ,אוֹת מ"ד.
יד"אֶ ,
זוּלאיַ ,ה ִח ָ
יוֹסף ֲא ַ
 70ר' ַחיִּ ים ָדּוִד ֵ
ֲצי ֵע ֶדן.
קּוֹמ ְרנָהַ ,ה ְק ָדּ ַמת ֵספֶר ע ֵ
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ַ
ְהוּדה ְי ִח ֵ
 71ר' יִ ְצ ָחק אַיְ ִזיק י ָ
ֶא ֶמת.
חוֹריֵ ,ספֶר ֶח ֶסד ו ֱ
ַ 72ר ִבּי ַחיִּים ִ
הוֹמילְ ,שׁמוֹת עמ' ס"ד.
יאל ,להרי"א ֵמ ִ
ָ 73חנָה ֲא ִר ֵ
אַב ָר ָהם ארדוטַ ,מ ֵטּה ֶא ְפ ַריִ םְ ,ק ֵצה ַה ַמּ ֶטּהְ ,ס ִעיף ָק ָטן כ"ג.
 74ר' ֶא ְפ ַריִם ֶבּן ְ
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אַך
ַה ְמ ֻק ָבּ ִלים ,וְ ִי ְלמֹד ִס ְפ ֵרי ַה ְמ ֻק ָבּ ִלים ַעל ֵס ֶדר ֶשׁיָּכוֹל ַעד ֶשׁ ְיּ ַסיֵּם ָכּל ִס ְפ ֵרי ַה ְמ ֻק ָבּ ִלים ַהנִּ ְמ ָצ ִאים וְכוּ'ְ ,
ַהג ָכּל יְ ֵמי ַחיָּיו.75
ָהר ְל ַס ְיּ ָמם ְבּ ָכל ָשׁנָה ַכּ ַנּ"ל ,וְ ָכזֶה יִ ְתנ ֵ
ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ וְ ַה ִתּקּוּנִ ים יִ זּ ֵ
יאִ .למּוּד ֲח ִמ ָשּׁה ַדּ ִפּים ְליוֹם ֵהם ִתּקּוּן גָּדוֹלַ .ה ְמ ֻק ָבּ ִלים ָכּ ְתבוִּ ,כּי ָח ֵמשׁ ַדּ ִפּין ִמזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ְבּ ָכל יוֹם הוּא
וּל ַת ְקּנָהְּ ,והוּא ַמ ְר ֵפּא ְו ִתקּוּן ַל ֲח ָט ִאים ְו ַל ְפּ ָשׁ ִעים ֶשׁל
ַכּ ָכהּ ְ
וּלז ְ
ירהּ ְ
ֶפשׁ ְל ָה ִא ָ
תּוֹע ֶלת גָּדוֹל וְ ִתקּוּן ָגּדוֹל ַלנּ ֶ
ֶ
גּוּרי ָה ֲא ִר"י ִז ְכרוֹנוֹ ִל ְב ָר ָכהֶ ,שׁ ִלּמּוּד
שׁוּבה ֵה ַשׁ ְב ִתּי ְל ַמ ְשׂ ִכּיל ֶא ָחד ֶשׁ ָשּׁאַל ַעל ֲא ֶשׁר ָכּ ְתבוּ ֵ
אוֹמרְ :תּ ָ
ֶפשׁ .76וְ ֵ
ַהנּ ֶ
ֲמ ֶשׁת
שׁוּבה ִל ְלמֹד ח ֵ
ָתן ִתּקּוּן ְל ַב ַעל ְתּ ָ
וּל ַק ְדּ ָשׁהְּ ,ו ָה ַרב ִז ְכרוֹנוֹ ִל ְב ָר ָכה נ ַ
ֶפשׁ ְ
ַהזּ ַֹהר הוּא ִתּקּוּן גָּדוֹל ְל ָה ִאיר ַהנּ ֶ
וּל ַת ְקּנָהּ ,וְ נ ְִר ֶאה ִכּי
יאָתהּ זוֹ ִהיא ְל ָה ִאיר ַה ֶנּ ֶפשׁ ְ
אָמרִ ,דּ ְק ִר ָ
ָדע ַמאי ָק ַ
ַדּ ִפּים ז ַֹהר ְבּ ָכל יוֹם אַף ַעל גַּב ְדּ ָלא י ַ
וּמ ְק ָרא ,וְ הוּא ֶפּ ֶלא ַבּ ֶמּה כֹּחוֹ גָּדוֹל ִמ ָכּל
יוֹתר ַעל ִלמּוּד ִמ ְשׁנָהוְ ַת ְלמוּד ִ
ֻלּה זוֹ ֵ
ַדּוְ ָקא ִלמּוּד ַהזּ ַֹהר יֵשׁ בּוֹ ְסג ָ
77
אוֹמר :וְ ָראוּי ִל ְקבּ ַֹע ַע ְצמוֹ ִל ְלמֹד ָח ֵמשׁ ַדּ ִפּין ַבּזּ ַֹהר
תּוֹרה ִאם ְל ִמ ְק ָרא וְ ִאם ְל ִמ ְשׁנָה ְוכוּ'ֵ ,אלּוּ ְדּ ָב ָריו ְ .ו ֵ
ַה ָ
קוֹצים ִמדּוֹת ָרעוֹת
ִ
וּל ַכלּוֹת
וּל ַת ְקּנָהּ ְ
ַכּ ָכהּ ְ
וּלז ְ
ירהּ ְ
ֶפשׁ ְל ָה ִא ָ
תּוֹע ֶלת גָּדוֹל וְ ִתקּוּן גָּדוֹל ַלנּ ֶ
ְבּ ָכל יוֹם וְ הוּא ֶ
ָתן ָמ ָרן ָה ֲא ִר"י
ֶפשׁ וְ ֵכן נ ַ
וּפ ָשׁ ִעים ֶשׁל ַהנּ ֶ
וְתקּוּן ַל ֲח ָט ִאים ְ
ְו ַת ֲאווֹת ָרעוֹת ִל ְזכּוֹת ְבּנ ַֹעם ַה ֵשּׁם ְוהוּא ַמ ְר ֵפּא ִ
דּוֹדי ַה ָקּדוֹשׁ ַר ִבּי
מוֹרי ְו ַר ִבּי ִ
ָהג ִ
ֹאמר ֲח ִמ ָשּׁה ַדּ ִפּין ז ַֹהר אוֹ ִתּקּוּנִ ים ְבּ ָכל יוֹם ְו ֵכן נ ַ
שׁוּבה ֶשׁיּ ַ
ִתּקּוּן ְל ַב ַעל ְתּ ָ
ְצ ִבי.78
תּוֹך ִי ְראָה
וּב ְל ַבד ֶשׁ ִיּ ְל ַמד ְל ֵשׁם ָשׁ ַמיִ ם ִמ ְ
יבִ .י ְז ֶכּה ִל ְלמֹד ֶאת ֶח ְלקוֵֹ -ח ֶלק ִנ ְשׁ ָמתוֹ ְבּ ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשִׁ ,
וּכ ָבר נִ ְד ְפּסוּ ְפּ ָר ִקים ֵמ ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ְבּ ֵס ֶדר ַה ִלּמּוּד ַהיּוֹ ִמי
ַא ִפלּוּ ְבּגִ ְר ָסה ִבּ ְל ַבד ְו ָכלֶ -שׁ ֵכּן ַבּ ֲה ָבנָהְ .
הוֹרה ,ו ֲ
ְט ָ
ילה
אַחת ִמג' ַה ְסּעֻדּוֹת ,וְ ֵכן ְבּ ִמ ְצוַת ְבּ ִרית ַה ִמּ ָ
ֶא ָמ ִרים ַעל ֻשׁ ְל ַחן ַשׁ ָבּת ְבּ ָכל ַ
"חֹק ְליִ ְשׂ ָר ֵאל" ,וְ ֵכן ֵהם נ ֱ
ֻקּה ְליוֹם ַבּזּ ַֹהר אוֹ ְבּ ִתקּוּנֵי ַהזּ ַֹהר אוֹ
דּוֹמהְ .ויֵשׁ ַה ְמ ַה ְדּ ִרים ִל ְשׁנוֹת ִפּ ְר ָקם ַבּ ֲחל ָ
וְכ ֶ
ֻכּתַ -בּ ִית ַ
ֲמד ֲחנ ַ
וּב ַמע ַ
ְ
79
זוּטא .
ְבּ ִא ְד ָרא ַר ָבּא ְו ִא ְד ָרא ָ
ֲרוּכים מא' וְ ַעד ת':
ַמעֲלוֹת ַה ִלּמּוּד ְבּ ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ע ִ
בּוֹרא וְ יִ ְראָתוֹ ֶשׁ ֵהם ִע ְקּ ֵרי ָכּל התרי"ג ִמ ְצווֹת .
אַה ַבת ַה ֵ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ִי ְז ֶכּה ְל ֲ
אַה ָבה – ַה ֵ
ֲ
שׁוֹרה ָע ָליוִ .בּ ְפ ָרט ְבּ ֵעת ִלמּוּד ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ֶשׁ ַמּ ָמּשׁ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ יִ ְז ֶכּה ְלאוֹר ַה ְשּׁ ִכינָה ֶשׁ ְיּ ֵהא ֶ
אוֹר ַ -ה ֵ
וּב ְל ַבד ֶשׁ ִתּ ְהיֶה ְל ָך ַה ְכ ָנ ָעה ֶבּ ֱא ֶמתְ ,ועוֹד
ֶיך אוֹר וְ ַחיּוּת ִ
רוּך הוּא ֵמ ִאיר ָעל ָ
יך וְ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
שׁוֹרה ָע ֶל ָ
ַה ְשּׁ ִכינָה ָ
ֶיך
וּד ִרישׂוֹת ָע ֵקב ֶשׁ ִתּ ְהיֶה ְבּ ֵעינ ָ
רוּפיןְ ,
סּוּרים ְו ֵח ִ
ָא ֶפר ִל ְסבֹּל יִ ִ
ֶשׁ ִתּ ְז ֶכּה ַעל ְי ֵדי ִלמּוּד זֶה ִל ְהיוֹת ָע ָפר ו ֵ
וּבנ ַֹעם ִזיו
ֻשּׁה ְ
יךְ ,ו ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַר ְך ַי ֲעזֹר ְל ָך ְבּ ַה ְר ָחבוֹת ַהמּ ִֹחין ֶשׁל ַה ְקּד ָ
אַס ֻק ָפּה ַה ַתּ ְחתּוֹנָה ֶשׁ ַהכֹּל ָדּ ִשׁין ָע ֶל ָ
ָכּ ְ
וּכ ָלל ֶא ָלּא ַה ְר ָחבוֹת ַה ַדּ ַעת ְו ַהמּ ִֹחין ִמ ִשּׂ ְמ ַחת נ ַֹעם ִזיו אוֹר
ַה ְשּׁ ִכינָה ֶשׁלֹּא ַתּ ְר ִגּישׁ ִמ ָכּל ֵא ֶלּה שׁוּם ֶה ְרגֵּשׁ ְכּ ָלל ְ
ֶיך.81
ַשׁ ֶרה ָעל ָ
ְשׁ ִכינָתוֹ ֶשׁיּ ְ
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַר ְך ְשׁמוְֹ ,ויִ ְז ֶכּה
אָרחוֹת ַחיָּיו ְכּ ִפי ְרצוֹן ַה ֵ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ִי ְז ֶכּה ְל ַכוֵּן ֶאת ְ
אָרחוֹת ַחיִּ ים – ַה ֵ
ְ
וּל ַקיֵּם ָבּזֶה ַמ ֲא ַמר ַה ָכּתוּב ' ְבּ ָכל ְדּ ָר ֶכ ָ
ילי ְדּ ָע ְל ָמא ְ
ַל ֲעמֹד ְבּ ַד ְעתּוֹ גַּם ַעל ַכּ ָוּנַת ַהסּוֹד ְבּ ִמ ֵ
יך ָדּ ֵעהוּ'.82
ַכּיר ֶשׁ ַהכֹּל ִנ ְמ ָצא
וּל ִה ְת ַחזֵּק ֶבּ ֱאמוּנָה ְשׁ ֵל ָמה ע"י ֶשׁיּ ִ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ יִ ְז ֶכּה ֶל ֱאמוּנָהְ ,83
ֱאמוּנָה ַ -ה ֵ
84
בּוֹרא ִי ְת ָבּ ַר ְך ְו ִי ְת ַע ֶלּה .
ָחה ְפּ ָר ִטית ֶשׁל ַה ֵ
ְבּ ַה ְשׁגּ ָ
85
וּל ַת ֵקּן ָבּ ָ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ יִזְ ֶכּה ִל ְבנוֹת ְ
בּוֹנֶה ַ -ה ֵ
עוֹלמוֹת ָה ֶע ְליוֹנִ ים .
ֲלת ִלמּוּד ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ
בוֹדם ַמע ַ
ָדוּע ִל ְכ ָ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ִי ְז ֶכּה ְל ַב ֵטּל ְגּזֵרוֹת ,כמ"ש ְכּ ָבר י ַ
ִבּטּוּל ַ -ה ֵ
86
וּגזֵרוֹת ָקשׁוֹת ְו ָרעוֹת .
ֻר ָענֻיּוֹת ְ
ֲא ֶשׁר הוּא ְמ ַב ֵטּל ָכּל ִמינֵי פּ ְ
אָמרוּ ֲא ִפלּוּ ֶשׁ ֵאינוֹ
רוּך הוּא ,וְ ְ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ִי ְז ֶכּה ְל ֵה ָעשׂוֹת ֵבּן ְל ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ֲשׂה ֵבּן ַל ָקּ ָבּ"הַ .ה ֵ
ֵבּן ַ -נע ֶ
רוּך הוּא וְ הוּא נָכוֹן ֶשׁ ֵפּ ֵרשׁ.87
ֲשׂה ֵבּן ְל ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ֵמ ִבין ֲא ִפלּוּ ָה ִכי ַנע ֶ
80

ֲבוֹדהַ ,שׁ ַער ַה ִשּׁ ִשּׁיַ ,שׁעַר ַהנִּ יצוֹץ.
 75יְ סוֹד ְושׁ ֶֹרשׁ ָהע ָ
ימן ז '.
ימן תקט"ו ִס ָ
אַב ָר ָהם ארדוטַ ,מ ֵטּה ֶא ְפ ַריִ ם ִס ָ
 76ר' ֶא ְפ ַריִם ֶבּן ְ
ָרים אוֹת ב'.
ֲר ֶכת ְספ ִ
יד"א ַמע ֶ
דוֹלים ְל ַה ִח ָ
יד"אַ ,הגְּ ִ
זוּלאיַ ,ה ִח ָ
יוֹסף ֲא ַ
 77ר' ַחיִּ ים ָדּוִד ֵ
תּוֹרה א' אוֹת ל"א.
יךַ ,בּ ַה ְק ָדּ ָמהְ ,שׁ ִביל ַה ָ
ווֹת ָ
קּוֹמ ְרנָהְ ,נ ִתיב ִמ ְצ ֶ
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ַ
 78ר' יִ ְצ ָחק אַיְ ִזיק י ְִח ֵ
הוֹצאַת ַהגָּאוֹן
ֻקּה ְלקוּנ ְְט ֵר ִסים ְבּ ָ
וּב ְפ ָרט ַה ַמּ ֲהדוּרוֹת ַבּ ֲחל ָ
וּמ ַב ֵקּשִׁ .
דּוֹרשׁ ְ
דּוֹרנוּ וְ נִ ְד ְפּסוּ ַמ ֲהדוּרוֹת ַה ְמּצוּיוֹת ְל ָכל ֵ
ָכה ֵ
ִ 79הנֵּה ב"ה ז ָ
יְרוּשׁ ַליִ ם.
ָ
יכ ָלא ְד ַר ְשׁ ִבּ"י בעיה"ק
ְה ָ
ְהר ָשׁלוֹם ו ֵ
יבת נ ַ
מוּא ִלי שליט"א רֹאשׁ יְ ִשׁ ַ
ַה ְמ ֻק ָבּל ָה ַרב ְבּ ָנ ָיהוּ ְשׁ ֵ
ֲרי ז ַֹהר ַשׁ ַער ד' פ"ו סע"ט.
ָהוֹתיו ְל ֵספֶר ַה ַכּוָּנוֹתַ .שׁע ֵ
 80הרמ"ז ְבּ ַהגּ ָ
יךַ ,בּ ַה ְק ָדּ ָמהְ ,שׁ ִביל ַה ִיּחוּד א' אוֹת ד'.
ווֹת ָ
קּוֹמ ְרנָהְ ,נ ִתיב ִמ ְצ ֶ
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ַ
 81ר' יִ ְצ ָחק אַיְ ִזיק י ְִח ֵ
ֲרי ז ַֹהר ַשׁעַר ד' פ"ו סע"יז ע"פ זוה"ק ק ַֹרח ַדּף קעז ע"ב.
אָדם .וע"ע ַשׁע ֵ
מוּסר ָל ָ
ְ 82ר ֵאה מ"ש עַל ִלמּוּד ַה ַקּ ָבּלָה ֶשׁ ִע ָקּרוֹ ָ
נְחס ַשׁ ַער ט' אוֹת ג.
ִ 83א ְמ ֵרי ִפּ ָ
ֲרי ז ַֹהר ַשׁעַר ד' פ"ו סע"יא ע"פ ז ַֹהר ְפּקוּדֵי ַדּף רכד ע"א.
ַ 84שׁע ֵ
ֶך עַל ִתּקּוּנֵי ַהזּ ַֹהר ִתּקּוּן מ"ג אוֹת ס '.
ִ 85כּ ֵסּא ֶמל ְ
ֲרי ז ַֹהר ַשׁ ַער ד' פ"ו סע"ב.
רוּשׁ ַליִ םְ ,שׁנַת תרפ"אַ .שׁע ֵ
ַ 86ר ָבּנֵי יְ ָ
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ָביא ְל ַר ְשׁ ִבּ"י
אָמר ֵא ִליָּהוּ ַהנּ ִ
וּבאָהַ .
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ִי ְז ֶכּה ְו ַעל ְי ֵדי ִלמּוּדוֹ ַה ְגּ ֻא ָלּה ְק ֵר ָבה ָ
ְגּ ֻא ָלּה ַ -ה ֵ
ֵצאוּ ַעל יָדוֹ ִמן
ילן ַה ַח ִיּים ֶשׁהוּא ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ,י ְ
ידים ִי ְשׂ ָר ֵאל ִל ְטעֹם ֵמ ִא ַ
ֲת ִ
וּב ְג ַלל ֶשׁע ִ
זיע"אִ :
אוֹמרָ :90כּ ֵעת ַה ְזּ ַמן ַה ְמ ַחיֵּב ְל ַה ְרבּוֹת ִק ְניָן
גּוֹאלְ .89ו ֵ
אוֹמרִ :בּזְ כוּת ִלמּוּד ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ יָבוֹא ַה ֵ
ַהגָּלוּת .88וְ ֵ
ֲר ָבה ,הוּא וְ ָכל
פּוֹרץ נְ ִתיבוֹת ֲח ָדשׁוֹתֵ ,מ ִשׂים ַבּ ִמּ ְד ָבּר ֶדּ ֶר ְך ְמ ִס ָלּה ָבּע ָ
ימיתֵ .ס ֶפר ַהזּ ַֹהר ַה ֵ
תּוֹרה ַה ְפּ ִנ ִ
ַבּ ָ
ַבּר ִמינוּת
יח ִתּ ְתגּ ֵ
אָמר ק ֶֹדם ִבּיאַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
אוֹמרַ :
מוּכן הוּא ִל ְפתּ ַֹח ִפּ ְת ֵחי גְּ ֻא ָלּה .וְ עוֹד .91וְ ֵ
ָ
ְתּבוּאָתוֹ
לוֹמר ְבּ ָכל יוֹם ז ַֹהר
ָהר ִבּ ְשׁל ָֹשׁה ְדּ ָב ִרים ַה ָלּלוָּ ,ה ֶא ָחד ַ
עוֹלם ָה ֵע ָצה ְלזֶה ִליז ֵ
יצ ַלן ָבּ ָ
יקוֹרסוּת ַר ֲח ָמנָא ִל ְ
ְו ֶא ִפּ ְ
92
ֶיךֶ ,שׁ ְגּ ֻא ַלּת
אוֹמרֲ :ה ֵרי ְל ֵעינ ָ
ֶלת ְל ַט ֲה ַרת ַהלֵּב  .וְ ֵ
ירת ז ַֹהר ְמ ֻסגּ ֶ
אוֹמר ִכּי ֲא ִמ ַ
אַף ַעל ִפּי ֶשׁ ֵאינוֹ ֵמ ִבין ַמה ֶשּׁ ֵ
עוֹסק
אוֹמרִ :ה ֵנּה ְמבֹאָרֶ ,שׁ ָכּל ָה ֵ
תּוֹרה .93וְ ֵ
ימיּוּת ַה ָ
וּב ְפ ִנ ִ
ֲלת יִ ְשׂ ָר ֵאל ָתּלוּי ְבּ ִלמּוּד ַהזּ ַֹהר ִ
ִי ְשׂ ָר ֵאל וְ ָכל ַמע ַ
וּבן ִמן ַהגָּלוּת כוּ'ִ .כּי
יוֹצרוְֹ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ְכּ ִאלּוּ ְפּ ָדאַ ִני ֲא ִני ֵ
רוּח גָּדוֹל ְל ְ
ַחת ַ
עוֹשׂה נ ַ
ְבּ ֵס ֶפר זֶה ְמ ָק ֵרב ַה ְגּ ֻא ָלּה וְ ֶ
זוּלת.94
ֻלּה זוֹ בּוֹ וְ לֹא ְבּ ַ
יוֹמ ָיּא ִדּ ְבגִ ינֵיהּ יָבוֹא ְדּרוֹרִ ,כּי ְסג ָ
ַלּה ְויִ ְהיֶה גָּנוּז ַעד סוֹף ַ
בּוֹרא ֶשׁלֹּא יִ ְתגּ ֶ
ָכּ ְך ָגּזַר ַה ֵ
95
יח ְתּלוּיִ ים ַרק ְבּ ִלמּוּד ַה ַקּ ָבּ ָלה .
וּביאַת ַה ָמּ ִשׁ ַ
אוֹמרַ :ה ְגּ ֻא ָלּה ִ
ְו ֵ
96
וּבכ ַֹח זֶה ְל ָע ְבדוֹ .
ֲלתוֹ ֶשׁל ַה ָק ָבּ"ה ְ
וּמע ָ
ֻלּתוֹ ַ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ יִ ְז ֶכהּ ְל ַה ִכּיר ֶאת ְגּד ָ
ְגּ ֻד ָלּה – ַה ֵ
ָת ָך ְבּ ֵס ֶפר
בּוֹרא ִי ְת ָבּ ַר ְך ,כמ"ש ְו ַד ֵבּק נ ְַפ ְשׁ ָך ָתּ ִמיד ְל ִפי ַה ָשּׂג ְ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ יִ ְז ֶכּה ִל ְד ֵבקוּת ַבּ ֵ
ְדּ ֵבקוּת ַ -ה ֵ
ילה ִל ְהיוֹת ַרב
ָת ָך ָח ִל ָ
ָעה ֶשׁלֹּא ִתּ ְהיֶה ַכּ ָוּנ ְ
אַה ָבה וְ ַה ְכנ ָ
ַפ ְשׁ ָך ְמאֹד ְבּיִ ְראָה ְו ֲ
וְד ֵבּק נ ְ
וּב ִכ ְת ֵבי ָמ ָרן ָה ֲא ִר"יַ ,
ַהזּ ַֹהר ְ
ַפ ְשׁ ֶכם ְבּ ֵס ֶפר
בוֹהים ְו ָר ִמים ְתּ ַד ְבּקוּ נ ְ
וּבנַי נְ ָפשׁוֹת יְ ָקרוֹת גְּ ִ
אַחי ָ
ָרה ַמ ָמּשׁ ְוכוּ' ְו ָל ֵכן ַ
ֲבוֹדה ז ָ
ְו ַר ִבּי ִכּי זֶהוּ ע ָ
ַהזּ ַֹהר ִתּ ִ
קּוּנים ז ַֹהר ָח ָדשׁ וְ כוּ'.97
אָרחוֹת ַחיִּ ים ֶא ָלּא ַעל ְי ֵדי
ַשּׂיג ְ
ֲבוֹדת ה' .כמ"ש ,לֹא י ִ
רה ָקּדוֹשׁ יִ ְז ֶכּה ְל ַה ִשּׂיג ֶדּ ֶר ְך ַבּע ַ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹה ַ
ֶדּ ֶר ְך ַ -ה ֵ
ְה ַרב
יך ְשׁ ִכ ְינ ָתּא ֶע ְליוֹנָה ֶא ָלּא ַעל יְ ֵדי ַהזּ ַֹהר ְו ִכ ְת ֵבי ָה ֲא ִר"י ו ָ
וּבדּוֹר ַהזֶּה ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ְמ ִשׁ ְ
ִלמּוּד ַהזּ ַֹהרַ ...
ָמים ִמ ְבּ ִלי ְל ַבלּוֹת יוֹם
אוֹהב י ִ
וּבדּוֹר ַהזֶּה ִמי ָה ִאישׁ ֶה ָח ֵפץ ַח ִיּים ֵ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ַ
ֶא ְמרוּ ְבּ ַ
יטאל ִבּ ְל ַבד ֶשׁנּ ֶ
ַח ִיּים ִו ַ
וּב ִכ ְת ֵבי ָה ֲא ִרי ְו ָה ַרב ַחיִּ ים
עוֹלם ַהזֶּה יְ ַד ֵבּק נ ְַפשׁוֹ ְבּ ֵס ֶפר ַהזֹּ ַהר ְ
עוֹלם ַה ָבּא ָבּ ָ
ֻשּׁה ִל ְראוֹת טוֹב ָ
ִבּ ְל ִתּי ְקד ָ
יטאל ִבּ ְל ַבד.98
ִו ַ
99
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ִי ְז ֶכּה ַל ֲה ָבנָה ַר ָבּה ְבּנִגְ לוֹת ַה ָ
ֲה ָבנָה ַ -ה ֵ
תּוֹרה .
100
ֲה ָס ָרה ַ -ה ֵ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ יִזְ ֶכּה ְל ָה ִסיר ִמ ֶמּנּוּ ִט ְמטוּם ַה ֵלּב .
101
יקוֹרסוּת .
ַה ָצּ ָלה ַ -הלּוֹ ֵמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ִי ְז ֶכּה ְל ַה ִצּיל ֶאת ַע ְצמוֹ ִמ ִמּינוּת וְ ֶא ִפּ ְ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ִי ְז ֶכּה ְל ַה ָשּׂגָה ָ
ַה ָשּׂגָה ַ -ה ֵ
רוּחנִ ית ֶע ְליוֹנָה.102
ֲשׂה ַמ ָמּשׁ ְבּ ִריָּה
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ יִ ְז ֶכּה ְו ִי ְת ַח ֵדּשׁ לוֹ ְבּ ָכל ֶרגַע אוֹר ָח ָדשׁ ַמ ָמּשׁ ַעד ֶשׁ ַנּע ֶ
ִה ְת ַח ְדּשׁוּת ַ -ה ֵ
103
ֲח ָד ָשׁה ַעל ְי ֵדי ַהזּ ַֹהר ומר"ן האר"י .
104
ֲשׂה טוֹב .
וּמע ֶ
ֻשּׁה ְבּ ָכל ִקיּוּם ִמ ְצוָה ַ
יִז ֶכּה ְל ִה ְת ַל ֲהבוּת ֶשׁל ְקד ָ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ְ
ִה ְת ַל ֲהבוּת – ַה ֵ
ֻלּה ְל ָה ִביא ֶאת ָה ָ
ִה ְת ַק ְשּׁרוּת – ַה ִלּמּוּד ִבּ ְת ִדירוּת ְסג ָ
אָדם ְל ִה ְת ַק ְשּׁרוּת ָל ֵאין סוֹף ב"ה.105
יווֹרנוֹ.
ַ 87ה ְק ָדּ ַמת המו"ל ז ַֹהר ִל ְ
ֲרי ז ַֹהר ַשׁעַר ד' פ"ו סע"מא ע"פ תיקו"ז ִתּקּוּן ו'.
יוֹחאיַ ,הזּ ַֹהר ,נָשׂא אוֹת צ'ַ .שׁע ֵ
 88ר' ִשׁ ְמעוֹן ַבּר ַ
ימן ָמאנִיִ ,כּ ֵסּא ֵא ִליָּהוַּ ,שׁ ַער ד'.
ַ 89ר ִבּי ֵא ִליָּהוּ ֶבּן סוּ ֵל ַ
ָצא לָאוֹר ִבּ ְשׁנַת התרפ"אֵ ,מ ָה ַרב ראי"ה קוּק ,אוֹרוֹת ,נ"ז.
ַ 90ה ֵסּ ֶפר י ָ
וְכ ְך ָכּ ַתב ָה ַרב ֱא ֶמת ְל ַי ֲעקֹב ז"ל ְבּ ַה ְק ָדּ ַמת ִס ְפרוֹ
לּוֹמד ַהזּ ַֹהר ְמ ָק ֵרב ַהגְּ ֻאלָּה ָ
יווֹרנוַֹ :ה ֵ
 91כ"כ ְבּ ַה ְק ָדּ ַמת ְדּפוּס ַהמּוֹ"ל ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהרְ ,דּפוּס ִל ְ
תוֹרה ֶשׁ ְבּ ַעל ֶפּה ָענְ שׁוֹ גָּדוֹל ִאם לֹא יִ ְלמֹד ְבּ ֵספֶר ַהזּ ַֹהר
תּוֹרה ֶשׁ ִבּ ְכ ָתב ְו ָ
לּוֹמד ָ
וְה ֱח ִריד ַה ְר ֵבּה ָה ַרב עַל ִמי ֶשׁ ֵ
ְה ִתּקּוּנִים ֶ
ִמ ֵשּׁם ַהזּ ַֹהר ו ַ
ְה ַרב ֶא ְפ ַריִ ם ארדוט ַבּ ַעל ס' ַמ ֵטּה ֶא ְפ ַריִ ם.
ימן א' ְס ִעיף ט"ו .ו ָ
יקיםִ ,ס ָ
אפּ ִרישׁ ,אוֹר ַצ ִדּ ִ
וְ ָח ְכ ַמת ַה ַקּ ָבּ ָלה .וכ"כ ְל ַק ָמּן הר"מ ָפּ ְ
ירא ַדּ ְכיָא.
 92אוֹר ְי ָשׁ ִריםֵ ,מ ָ
אַשׁ ָלגַ ,ה ְק ָדּ ָמה ְל ֵספֶר ַהזּ ַֹהר ,אוֹת ס"ט.
הוּדה ְ
ָ 93ה ַרב יְ ָ
ֶך ְל ִתקּוּנֵי ַהזּ ַֹהר.
משׁה בּוּז ְַגלוִֹ ,מ ְק ַדּשׁ ֶמל ְ
ָ 94ה ַרב ָשׁלוֹם ֶבּן ֶ
ילנָאֵ .ס ֶפר " ֶאבֶן ְשׁ ֵל ָמה" .11,3
ַ 95הגָּאוֹן ִמוִּ ְ
ֲרי ז ַֹהר ַשׁעַר ד' פ"ו סע"ו.
ַ 96שׁע ֵ
ֲרי ז ַֹהר ַשׁעַר ד' פ"ו סע"ז סע"יג סע"יד וסע"ל.
נוֹצר ֶח ֶסדֶ ,פּ ֶרק ד' ִמ ְשׁנָה א 'ַ .שׁע ֵ
וֹמ ְרנָהֵ ,
יאל ַס ְפ ִרין ִמקּ ַ
 97ר' יִ ְצ ָחק אַיְ ִזיק י ְִח ֵ
יכל ַה ְבּ ָר ָכהְ ,דּ ָב ִרים נ"ח.
קּוֹמ ְרנָהֵ ,ה ַ
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ַ
ְהוּדה ְי ִח ֵ
 98ר' יִ ְצ ָחק אַיְ ִזיק י ָ
תּוֹרת אָבוֹת.
אַב ָר ָהם ִמ ְסּלוֹ ִנים ְבּ ֵס ֶפר ַ
ַ 99ר ִבּי ְ
ָרים ְל ַבעַל ַה ַתּ ְניָא.
ֵ 100מאָה ְשׁע ִ
ֲרי ז ַֹהר ַשׁעַר ד' פ"ו ג ,י ְבּ ֵשׁם ָה ַרב אוֹר ְי ָשׁ ִרים.
ַ 101שׁע ֵ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ ַדּף יא ַעמּוּד ב'.
 102האריז"ל ְבּ ַשׁ ַער ַ
יכל ַה ְבּ ָר ָכה ְדּ ָב ִרים ַדּף י"א.
קּוֹמ ְרנָהֵ ,ה ַ
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ַ
ְהוּדה י ְִח ֵ
 103ר' י ְִצ ָחק אַיְ ִזיק י ָ
ֲרי ז ַֹהר ַשׁעַר ד' פ"ו סע"מב.
יוֹעץ ֵע ֶר ְך סוֹדַ .שׁע ֵ
ֶ 104פּלֶא ֵ
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ָדוּע ֶשׁ ִלּמּוּד ַהזּ ַֹהר ְמ ֻסגָּל
ֲבוֹדת ה' .כמ"ש ,י ַ
עוֹרר ְמאֹד ַלע ַ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ יִ ְז ֶכּה ְל ִה ְת ֵ
עוֹררוּת ַ -ה ֵ
ִה ְת ְ
ֲבוֹדת ַה ֵשּׁם
עוֹרר ְמאֹד ַלע ַ
ֲשׂה ֵח ֶשׁק ,וְ ַה ָלּשׁוֹן ַה ָקּדוֹשׁ ֶשׁל ַהזּ ַֹהר ְמ ֵ
ְמאֹד ְמאֹד ,וְ ַדע ֶשׁ ַעל יְ ֵדי ִלמּוּד ַהזֹּ ַהר ַנע ֶ
ִי ְת ָבּ ַר ְך.106
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ִי ְז ֶכּה ְל ִה ְז ַדּ ֵכּ ְך בנר"ן ֶשׁלּוֹ.107
כּוּך – ַה ֵ
ִז ְ
108
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ יִזְ ֶכּה וּזְ כוּת ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן וְ ַה ֲח ֵב ִרים ֶשׁלּוֹ ָיגֵנּוּ ָע ָליו ְ .ועוֹד ֶשׁ ְזּכוּת ַר ְשׁ ִבּ"י
ְזכוּת ַ -ה ֵ
עוֹלם ַה ָבּא.109
ִבּ ְפ ָרטוּת ָיגֵן ָע ָליו גַּם ָל ָ
עוֹרר ֶאת
זוֹכה ְל ֵ
יִת ָבּ ַר ְך ְשׁמוֹ וְ ִי ְת ַע ֶלּה ,וְ ֶ
בּוֹרא ְ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ִי ְז ֶכּה ְל ִה ְת ַח ֵבּר ִבּ ְד ֵבקוּת ִעם ַה ֵ
ִחבּוּר – ַה ֵ
ַה ִתּקּוּן ְכּמוֹ ִבּ ְשׁ ַעת ַה ִחבּוּר ַבּ ִיּחוּד ָה ֶע ְליוֹן.110
ֶפשׁ.111
ֻשּׁת ַהנּ ֶ
וּקד ַ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ יִזְ ֶכּה ְל ַט ֲה ַרת ְ
ָט ֳה ָרה ַ -ה ֵ
112
עוֹרר ְבּזֶה עֹנֶג ַל ְשּׁ ִכינָה .
וּמ ֵ
עוֹלמוֹת ָה ֶע ְליוֹנִ ים ְ
ַחד ָבּ ָ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ִי ְז ֶכּה ְלי ֵ
ִיחוּד – ַה ֵ
וּב ַמ ְל ִשׁינוּת וְ ָלשׁוֹןָ -ה ַרע וְ ִשׂ ְנאָה
מּוֹשׁל ַבּעֲווֹן ַה ְזּנוּת ְ
ֵצר ַה ֵ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ִי ְז ֶכּה ְל ָהגֵן ְכּ ֶנגֶד ַהיּ ֶ
ֵצר – ַה ֵ
יֶ
ַבּ ֵלּבְ ,
וּל ַב ֵטּל ֶאת כֹּחוֹ.113
תּוֹרה
ָרזוֹ ְל ִקיּוּם ְרצוֹן ה' ַבּ ָ
וּלז ְ
הוֹרהְ ,114
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ יִ ְז ֶכּה ְל ִה ְת ַחזֵּק ְבּיִ ְראַת ָשׁ ַמיִ ם ְט ָ
ִי ְראָה ַ -ה ֵ
116
וּב ִד ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים ְבּ ִקיּוּם ִמ ְצווֹת ומע"ט ,115וכמ"ש ' ָכּל ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר כֻּלּוֹ יִ ְראַת ָשׁ ַמ ִים' .
ְ
וּמזֶּה יִזְ ֶכּה גַּם ְל ָכבוֹד גָּדוֹל
תּוֹרהִ ,117
וּכבוֹד ַה ָ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ יִ ְז ֶכּה ְל ַפ ְר ֵסם ֶאת ְכּבוֹד ה' ְ
ָכּבוֹד – ַה ֵ
וְאָדם.
ְל ַע ְצמוֹ ִל ְפנֵי ֱאל ִֹקים ָ
אָמ ְר ִתּי לוַֹ ,דּי ִכּי ֵאין ָס ֵפק
ַאנִ י ַ
ַפשׁוֹ .וכמ"ש ,ו ֲ
ָאיר ְבּנ ְ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ִי ְז ֶכּה ְו ִלמּוּדוֹ י ְַז ִהיר ְוי ִ
ַמ ְז ִהיר ַ -ה ֵ
ַדּאי בּוֹנֶה
וּב ְפ ָרט ִאם יִ ְהיֶה ִל ְשׁ ָמהּ ַבּ ֲא ִמ ִתּיּוּת ו ַ
רוֹמםִ ,
דוֹשׁה ִנ ָשּׂא וְ ָרם הוּא ְמ ָ
תּוֹרה ַה ְקּ ָ
ִכּי ָכּל ִלמּוּד ַבּ ָ
וּמ ְשׁנָה
אָמנָם ֲא ֶשׁר גָּדוֹל ִלמּוּד ַהזּ ַֹהרַ ,ה ְינוּ ֶשׁ ַה ִמּ ְק ָרא ִ
דּוֹדיםְ ,
ַחד ַה ִ
וּמי ֵ
עוֹלמוֹת ְ
וּמ ַת ֵקּן ָה ָ
יוֹתיו ְ
ֲל ָ
ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ַמע ִ
תּוֹרה ְבּ ֵפרוּשׁ ְו ֵאין
סוֹדי ַה ָ
ֻבּ ִשׁים ְמאֹד ְו ֵאינוֹ נִ ָכּר ָבּ ֶהם ַהסּוֹד ְכּ ָלל ,לֹא ֵכן ַהזּ ַֹהר ֶשׁ ְמּ ַד ֵבּר ְבּ ֵ
ְו ַה ַתּ ְלמוּד ֵהם ְמל ָ
לוּיים ְבּ ִלי ְלבוּשׁ ֵהן
תּוֹרה ְגּ ִ
ָכן ֶל ֱהיוֹת ִס ְת ֵרי ָ
תּוֹרהְ .ול ֵ
קּוֹרא ֶשׁלֹּא י ִָבין ִכּי ְדּ ָב ָריו ְבּ ָע ְמ ֵקי ָרזֵי ַה ָ
ֶפּ ִתי ַה ֵ
118
ֶפשׁ .
ירים ַהנּ ֶ
וּמ ִא ִ
ירין ְ
ַמ ְז ִה ִ
וּל ַב ֵטּל ֵמ ַע ְצמוֹ ִמדּוֹת
חוֹתיו ְבּ ִמדּוֹת טוֹבוֹת ְו ַנעֲלוֹתְ ,
אָר ָ
ַשּׁר ֶאת ְ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ יִ ְז ֶכּה ְלי ֵ
ִמדּוֹת – ַה ֵ
119
ְו ַת ֲאווֹת ָרעוֹת .
אָמר לוֹ ֶשׁיִּ ְלמֹד
ָצל ִמן ַהגֵּאוּת וְ ִה ְפ ִציר לוֹ ְמאֹד ַעל זֶה ,וְ ַ
ַאוָה .כמ"שֶ ,שׁ ִבּ ֵקּשׁ ֵמ ַרבּוֹ ֶשׁיִּ נּ ֵ
ַמ ִצּיל ַ -מ ִצּיל ִמגּ ֲ
120
לוֹמד ז ַֹהרֵ ,ה ִשׁיב לוֹ ַרבּוֶֹ :שׁ ִיּ ְלמֹד ַה ְר ֵבּה זֹ ַהר .
אָמר לוֹ ֲאנִ י ֵ
ז ַֹהר ,וְ ַ
ארי ַק ָבּ ָלה
ָבינוּ ִאינוּן ָמ ֵ
ילים י ִ
ילים ,וכמ"ש ְו ַה ַמּ ְשׂ ִכּ ִ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ יִ ְז ֶכּה ִל ְהיוֹת ֵמ ַה ַמּ ְשׂ ִכּ ִ
ַמ ְשׂ ִכּיל ַ -ה ֵ
ילּין ִאינוּן ְדּ ָקא ִמ ְשׁ ַתּ ְדּ ִלין ְבּז ַֹהר ָדּא ְדּ ִא ְת ְק ֵרי ֵס ֶפר
יעִ ,א ֵ
ילים י ְַז ִהירוּ ְכּז ַֹהר ָה ָר ִק ַ
ְד ִא ְתּ ַמר ְבּהוֹן וְ ַה ַמּ ְשׂ ִכּ ִ
כוּתא ִדּ ְבהוֹן ִי ְת ַקיֵּם ָכּל ַה ֵבּן ַה ִיּלּוֹד ַה ְיא ָֹרה
ַהזּ ַֹהר ְדּ ֵאינוֹ ְכּ ֵת ַבת נ ַֹח ְדּ ִמ ְת ַכּנְּ ִשׂין ָבּהּ ְשׁנַיִ ם ֵמ ִעיר ְו ֶשׁ ַבע ִמ ַמּ ְל ָ
אוֹרה ְדּ ִס ְפ ָרא ָדּא.121
ַתּ ְשׁ ִליכֻהוּ וְ ָדא ָ
ֲרי ז ַֹהר ַשׁעַר ד' פ"ו סע"לד.
ְ 105שׁ ֵא ִרית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַשׁ ַער ַה ִה ְת ַק ְשּׁרוּת ַשׁ ַער א' ְדּרוּשׁ ה' ַמ ֲא ָמר ב'ַ .שׁע ֵ
ַח ָמן ִמ ְבּ ֶר ְסלֶבִ ,שׂיחוֹת ָה ַר"ן ,ק"ח.
ָ 106ה ַר ִבּי נ ְ
ֲרי ז ַֹהר ַשׁ ַער ד' פ"ו סע"לג וסע"לז.
ְשׁ ָמה .וע"ע ַשׁע ֵ
ְ 107ר ֵאה ְל ַק ָמּן ִתּקּוּן ַלנּ ָ
אַב ָר ָהם ַבּ ַמּ ֲחזֶה ְדּרוּשׁ טז.
ֲרי ז ַֹהר ַשׁעַר ד' פ"ו ג ,א-ב ְבּ ֵשׁם ָה ַרב ְ
ירה ְל ַח ִיּים ַדּף יד עַמּוּד ד'ַ .שׁע ֵ
ְ 108ז ִכ ָ
אַב ָר ָהם ַבּ ַמּ ֲחזֶה ְדּרוּשׁ ט"ז.
ֵ 109ס ֶפר ְ
ֲרי ז ַֹהר ַשׁעַר ד' פ"ו סע"ג.
ַ 110שׁע ֵ
ֵר ְך ז ַֹהר.
יוֹעץ ע ֶ
ַ 111הגָּהוֹת מהרצ"א אוֹת ט 'ֶ .פּלֶא ֵ
ֲרי ז ַֹהר ַשׁעַר ד' פ"ו סע"יז וסע"כ.
ַ 112שׁע ֵ
ֲרי ז ַֹהר ַשׁעַר ד' פ"ו סע"ה.
ַ 113שׁע ֵ
סולה ְל ֵס ֶפר ַה ִתּקּוּנִים.
משׁה ָבּ ָ
ַ 114ה ְק ָדּ ַמת ַר ִבּי ֶ
ֲרי ז ַֹהר ַשׁעַר ד' פ"ו סע"חי.
ַ 115שׁע ֵ
משׁה ָבּסולָה זיע"א.
ֲרי ז ַֹהר ַשׁעַר ד' פ"ו סע"מבִ ,מ ִדּ ְב ֵרי ַר ִבּי ֶ
ַ 116שׁע ֵ
ֲרי ז ַֹהר ַשׁעַר ד' פ"ו סע"כד.
ַ 117שׁע ֵ
ָרים אוֹת ב'.
ֲר ֶכת ְספ ִ
יד"א ַמע ֶ
דוֹלים ְל ַה ִח ָ
יד"אַ ,הגְּ ִ
זוּלאיַ ,ה ִח ָ
יוֹסף ֲא ַ
 118ר' ַחיִּ ים ָדּוִד ֵ
ֲרי ז ַֹהר ַשׁעַר ד' פ"ו סע"לח.
ַ 119שׁע ֵ
קּוֹריץ ִמ ְד ָרשׁ ִפּ ְנ ָחס ,ל"ו ,אות ע"ג.
ָ 120ה ַרב ר"פ ִמ ִ
ֲרי ז ַֹהר ַשׁ ַער ד' פ"ו סע"כח.
 121ז ַֹהר ְבּ ַה ֲעל ְֹת ָך קנ"גַ .שׁע ֵ
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תּוֹרת ַר ִבּי
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ִי ְז ֶכּה ִל ְראוֹת נ ַֹעם ה'ֶ .שׁ ֵכּן ְכּ ִתיב ִמ ְבּ ָשׂ ִר"י ֶא ֱחזֶה ֱאלוֹ ַק ,ר"ת ִמ ַ
נ ַֹעם – ַה ֵ
יוֹחאי.122
ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ַ
קוֹרא ְל ָכל ֶא ָחדְ ,ל ַה ְק ִדּישׁ ָכּל יוֹם ְל ָכל ֶא ָחד
רוּחנִ י ְלנִ ְשׁ ָמתוֲֹ .א ִני ֵ
רה ָקּדוֹשׁ יִ ְז ֶכּה ְלנִ קּוּי ָ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹה ַ
ְנ ָשׁ ָמה ַ -ה ֵ
יִז ֶכּה ע"י ִלמּוּדוֹ בזוה"ק ְו ִנ ְשׁ ָמתוֹ ִתּ ְת ַע ֶלּה ַעד
ְז ַמן ְל ִלמּוּד ַה ַקּ ָבּ ָלהִ ,מ ְפּנֵי ֶשׁ ְבּזֶה ָתּלוּי ִנקּוּי נִ ְשׁ ַמ ְת ֶכם .123וְ ְ
עוֹלם ָה ֲא ִצילוּת ָה ֶע ְליוֹן.124
ְכּ ֵדי ְדּ ֵבקוּת ְבּ ַ
משׁה ַר ֵבּנוּ .כמ"ש,
יקים ִעם ַר ְשׁ ִבּ"י ְו ִעם ֶ
עוֹרר ֶאת כּ ַֹח ַה ְנּ ָשׁמוֹת וְ ַה ַצּ ִדּ ִ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ִי ְז ֶכּה ְל ֵ
ְנ ָשׁ ָמה ַ -ה ֵ
משׁה ַר ֵבּינוּ ָעלָיו ַה ָשּׁלוֹםִ ...כּי
יקים ָה ֵהם ִעם כּ ַֹח ֶ
עוֹר ִרים כּ ַֹח ַה ְנּ ָשׁמוֹת וְ כ ַֹח ַה ַצּ ִדּ ִ
עוֹסק ְבּ ִחבּוּר זֶה ְמ ְ
ְכּ ֶשׁ ֵ
ירה
וּמ ִא ָ
ירה ַה ְשּׁ ִכינָה ְ
וּמ ְז ִה ָ
יוֹתם ִמ ְת ַע ְסּ ִקים בּוֹ ֵהם ְמ ַח ְדּ ִשׁים ָהאוֹר ַה ְמ ֻח ָדּשׁ ֶשׁ ִנ ְת ַח ֵדּשׁ ְבּ ֵעת ִחבּוּרוַֹ ,
ִבּ ְה ָ
תּוֹע ֶלת וְאוֹתוֹ ָהאוֹר
עוֹר ִרים אוֹתוֹ ַה ֶ
וּמ ְ
חוֹז ִרים ְ
עוֹס ִקים ָבּהּ ְ
דּוּשׁהּ אָז ,וְ ָכל ָה ְ
ֵמאוֹתוֹ ָהאוֹר ִכּ ְת ִח ַלּת ִח ָ
יטשׁ זיע"א ִכּי ְכּ ָבר
ַח ֵב ָריו ִבּ ְשׁ ַעת ִחבּוּרוֹ .125וְ ָכ ַתב ַה ַמּגִּ יד ִמ ֶמּ ְז ִר ְ
יוֹחאי ו ֲ
קּוֹדם ֶשׁ ִגּ ָלּה ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ַבּר ַ
ַה ֵ
אָמר ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן,
לּוֹמד בגמ' ַ
וּמ ַק ֵשּׁר ַע ְצמוֹ ִע ָמּהּ ,וְ ז"לְ :כּ ֶשׁ ֵ
עוֹרר ַחיּוּת ַה ַתּנָּא ְ
ְכּ ֶשׁ ַמּ ְז ִכּיר ֵתּ ַבת " ִשׁ ְמעוֹן" ְמ ֵ
וּמ ַק ֵשּׁר ַה ַחיּוּת
אָדם הוּא ַה ַחיּוּת ֶשׁלּוֹ ,וְ ֵשׁם הוי"ה הוּא ְמ ַחיֶּה ְ
ֵתּ ַבת ִשׁ ְמעוֹן הוּא ַחיּוּת ַה ַתּנָּא ,וְ ֵכן ֵשׁם ָכּל ָ
וּר ִחימוּ ,הוּא ְמ ַק ֵשּׁר
לּוֹמד ִבּ ְד ִחילוּ ְ
אוֹמר ,הוּא ַה ֵשּׂ ֶכל ֶשׁלּוְֹ ,דּ ַהיְנוּ ַהמּ ִֹחיןְ ,ונִ ְמ ָצא ֶשׁ ְכּ ֶשׁ ֵ
ִעם ַהמּ ִֹחיןְ ,ו ַה ִדּין ֶשׁ ֵ
ַע ְצמוֹ ְל ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן.126
יקים
וּבזֶה יִ ְז ֶכּה ְבּנִ ְשׁ ָמ ָתא ְל ִנ ְשׁ ָמ ָתא ְדּ ָב ִרים ַע ִתּ ִ
תּוֹרהָ ,
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ִי ְז ֶכּה ְל ִנ ְשׁ ַמת ַה ָ
ְנ ָשׁ ָמה ַ -ה ֵ
ְוכוּ'.127
אַה ַבת ה' .כמ"שֵ ,ס ֶפר ַהזּ ַֹהר בּוֹ ָדּבוּק נ ְַפ ִשׁי ַעד ֲא ֶשׁר
וּל ֲ
אָדם ְ
מוּסר ָה ָ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ִי ְז ֶכּה ְל ַ
ֻלּה ַ -ה ֵ
ְסג ָ
ֻלּת ִע ְסקוֹ בּוֹ,
ֻר ָסם ְסג ַ
וּמפ ְ
ָדוּע ְ
קוּמי בּוֹ נ ְִק ַשׁ ְר ִתּי ,לֹא נָח ְולֹא ָשׁ ַקט ִל ִבּיִ ,כּי ֶבּ ֱא ֶמת ַה ֵסּ ֶפר ַה ָלּזֶה י ַ
וּב ִ
ְבּ ָשׁ ְכ ִבי ְ
ימה ְוכוּ'.128
אַה ַבת ה' ַה ְתּ ִמ ָ
מּוּס ִרים וְ ֲ
נוֹב ִעים ָכּל ַה ָ
וּמ ֶמּנּוּ ְ
ְוהוּא ָמקוֹר ְל ָכל ִס ְפ ֵרי יְ ֵר ִאים ִ
129
דוֹשׁה ַבּגָּלוּת .
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ יִזְ ֶכּה ִלגְ רֹם ַס ַעד וְ ֶס ֶמ ְך ַל ְשּׁ ִכינָה ַה ְקּ ָ
ַס ַעד ְו ֶס ֶמ ְך – ַה ֵ
יתם ֵבּין ַצ ִדּיק
וּר ִא ֶ
עוֹבד ֱאל ִֹקיםָ .כּתוּב ְבּ ֵס ֶפר ַה ָקּנֶה ְו ַשׁ ְב ֶתּם ְ
ִקּ ֵרא ֵ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ יִזְ ֶכּה וְ י ָ
ֲבוֹדה ַ -ה ֵ
ע ָ
עוֹסק
ֲבדוָֹ ,ה ֵ
וּבז ַֹהר ,לֹא ע ָ
עוֹסק ְבּ ַת ְלמוּד ְ
עוֹבד ֱאל ִֹקים ַה ְינוּ ָה ֵ
ֲבדוֵֹ ,
עוֹבד ֱאל ִֹקים ַל ֲא ֶשׁר לֹא ע ָ
ְוגוֹ' ֵבּין ֵ
עוֹסק ְבּז ַֹהר.130
ְבּ ַת ְלמוּד ְל ַבד ְו ֵאינוֹ ֵ
תוֹע ֶלת ַר ָבּה ִבּימוֹת
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ִי ְז ֶכּה ְו ֶל ָע ִתיד לֹא ְי ֵהא ְבּב ֶֹשׁת ָפּ ִניםֶ ,א ָלּא ִי ְז ֶכּה ְל ֶ
עוֹלם ַה ָבּא ַ -ה ֵ
ָ
131
עוֹלם ַה ָבּא .
וּל ַחיֵּי ָה ָ
יח ְ
ַה ָמּ ִשׁ ַ
עוֹלמוֹת
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ְמ ַת ֵקּן ָ
עוֹלמוֹת ,וכמ"ש ַה ֵ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ יִ ְז ֶכּה ְל ַת ֵקּן ָבּ ָ
עוֹלמוֹת ַ -ה ֵ
ָ
ָסד ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ַבּר
וּמזֶּה ַה ַטּ ַעם י ַ
ֲשׂיָּהִ .
עוֹלם ָהע ִ
וּמ ַת ֵקּן ַ
קּוּנים ַמ ְב ִרי ַח ַה ְקּ ִלפּוֹת ְ
לּוֹמד ַבּ ִתּ ִ
יוֹנים ,וְ ַה ֵ
ָה ֶע ְל ִ
ַעשׂ ֱאלֹ ִקים ֶאת ְשׁנֵי
יוֹחאי ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ְבּ ֶח ְשׁבּוֹן גָּדוֹל ְו ֵספֶר ַה ִתּקּוּנִים ְבּ ֶח ְשׁבּוֹן ָק ָטןְ .וזֶה ֶשׁ ָכּתוּב " ַויּ ַ
ַ
אַך ַה ִחלּוּק ֵבּין זֶה
טוֹבים ַה ְשּׁנ ִַים וְ כוּ'ְ ,
ַה ְמּאֹרֹת ַה ְגּד ִֹלים"ֶ ,ר ֶמז ְל ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ְו ֵס ֶפר ַה ִתּקּוּנִיםִ ,
אָמר ַה ָמּאוֹר ַהגָּדוֹל הוּא ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשְׁ ,ל ֶמ ְמ ֶשׁ ֶלת ַהיּוֹם
ְלזֶה ,זֶה ְבּ ֶח ְשׁבּוֹן גָּדוֹל ְוזֶה ְבּ ֶח ְשׁבּוֹן ָק ָטןָ .ל ֵכן ַ
ֲשׂיָּהֲ .ה ֵרי ֶשׁ ִלּמּוּד ָבּ ֶהם הוּא ָדּ ָבר גָּדוֹל ְל ַת ֵקּן
עוֹלם ָהע ִ
ְוכוּ' ,וְ ֶאת ַה ָמּאוֹר ַה ָקּ ָטןְ ,ל ֶמ ְמ ֶשׁ ֶלת ַה ַלּ ְי ָלהֶ ,ר ֶמז ָל ָ
אָרץ.132
וּב ֶ
עוֹלמוֹת ַבּ ָשּׁ ַמ ִים ָ
ָ
אַהרֹן ,ל"ג ָבּע ֶֹמר.
ֵ 122בּית ֲ
דּוּרי זיע"א.
ָ 123ה ַרב יִ ְצ ָחק ַכּ ִ
ֲרי ז ַֹהר ַשׁעַר ד' פ"ו סע"כט.
ַ 124שׁע ֵ
רוּחא ,כמ"ש ְמאוֹר
רוּחא ְבּ ָ
ימן ה' .וּכ"כ ֶשׁיֵּשׁ ְבּזֶה ִא ְת ַדּ ְבּקוּת ָ
ָקרַ ,שׁ ַער א' ִס ָ
דוֹבירוֹ ,הרמ"ק ,אוֹר י ָ
קוֹר ֵ
משׁה ַחיִּ ים ֶבּן ַי ֲעקֹב ְ
ָ 125ה ַרב ֶ
ְהמּ ִֹחין
לּוֹמ ִדים ִדּ ְב ֵרי שׁוּם ַתּנָּא ְו ָח ָכם ִמ ִדּ ְב ֵרי ַה ַקּ ְדמוֹנִיםֶ ,שׁ ַה ָדּ ָבר ַההוּא הוּא ַחיּוּת ו ַ
אַחרוֹ ִנים ְכּ ֶשׁ ְ
ֵעי ַנ ִים ֵרישׁ ַמ ֶסּ ֶכת ַשׁ ָבּתַ " :בּדּוֹרוֹת ָה ֲ
וּל ָכ ְך
רוּחאְ ,
רוּחא ְבּ ָ
בּוּרים ִנ ְק ָרא ִא ְת ַדּ ְבּקוּת ָ
תוֹך ַה ִדּ ִ
וּמ ְכנִיס ַחיּוּת וּמ ִֹחין ֶשׁלּוֹ ְל ְ
וּמ ַד ֵבּר ְדּ ָב ָריו ְמ ַד ֵבּק ַ
לּוֹמד ְ
ֻמּד( ַה ֵ
אָדם ) ְמל ָ
וְה ָ
ֶשׁלּוָֹ ,
לוֹמר ִכּי זֶה ְבּ ִחינַת ִה ְשׁ ַתּ ְטּחוּת ַעל
דּוֹבבוֹת ַבּ ֶקּ ֶברֶ ,שׁ ֶא ְפ ָשׁר ַ
תוֹתיו ְ
אָמרוּ )י ְָבמוֹת צזִ (.שׂ ְפ ָ
ְמ ַחיֶּה אוֹתוֹ ֶשׁ ַמּ ְכנִ יס ַה ַחיּוּת ְבּ ַה ְדּ ָב ִריםֶ ,שׁ ְלּ ָכ ְך ְ
תוֹך
ְהמּ ִֹחין ֶשׁלּוֹ ְל ְ
לּוֹמד ְבּ ִה ָכּ ְנסוֹ ִעם ַה ַחיּוּת ו ַ
ְטמוּן ַה ַחיּוּת ֶשׁלּוָֹ ,כּאָמוּרְ ,וזֶה ַה ֵ
בּוּרי ַה ַצּ ִדּיק ָשׁם הוּא ָקבוּר ו ָ
יקיםִ ,כּי ִדּ ֵ
ִק ְב ֵרי ַה ַצּ ִדּ ִ
נּוֹדע זֶה ִמ ִדּ ְב ֵרי ַה ַבּ ַעל ֵשׁם טוֹב
דּוֹבבוֹת ַבּ ֶקּ ֶברַ ,כּ ָ
תוֹתיו ְ
רוּחא וְ ִשׂ ְפ ָ
רוּחא ְבּ ָ
ַה ַחיּוּת וּמ ִֹחין ֶשׁל ַה ַצּ ִדּיק ֶשׁ ָטּ ַמן ִבּ ְד ָב ָריוִ ,נ ְק ָרא ִא ְת ַדּ ְבּקוּת ָ
וּל ָכ ְך ְמ ַחיֶּה מ ִֹחין
לּוֹמדְ ,
וּמ ְז ִכּיר ַהיּוֹם ַה ֵ
לּוֹמד ַ
יהם ֶשׁ ֵ
יקים ֶשׁ ֵהן ִדּ ְב ֵר ֶ
רוֹמיםְ .ונ ְִק ֵראת ְבּ ִחינָה זוֹ ִה ְשׁ ַתּ ְטּחוּת עַל ִק ְב ֵרי ַה ַצּ ִדּ ִ
נִ ְשׁ ָמתוֹ ְבּ ִגנְ זֵי ְמ ִ
עוֹרר
דּוֹבבוֹת ַבּ ֶקּ ֶברֶ ,שׁ ְמּ ֵ
תוֹתיו ְ
אוֹמר ָדּ ָבר ְבּ ֵשׁם אוֹ ְמרוֹ ִשׂ ְפ ָ
תּוֹלדוֹתְ " :כּ ֶשׁ ֵ
משׁה ְבּ ֵפי' ְל ַה ְפ ָט ַרת ְ
ֶשׁל אוֹתוֹ ַה ַצּ ִדּיק" .וּכ"כ ָה ַרב ִי ְשׂ ַמח ֶ
אָה ְל ָך עוֹ ָל ִמיםַ ,דּ ֲהוֵי ְכּ ָדר בעוה"ז".
אָגוּרה ְב ָ
ָ
ֶח ָשׁב ְל ַהדּוֹר ,וְ ַהיְ נוּ ֶשׁ ָדּ ְרשׁוּ
ַחיּוּת ְל ַה ַצּ ִדּיק ,וע"כ נ ְ
קּוּטי ֲא ָמ ִרים.
יטשְׁ ,בּ ִס ְפרוֹ ִל ֵ
ַ 126ה ַמּ ִגּיד ִמ ֶמּ ְע ְז ִר ְ
ֶך ַלזּ ַֹהר פ' ְבּ ַה ֲעל ְֹת ָך ָשׁםַ ,דּף רמ"ז.
ַ 127ה ְד ַרת ֶמל ְ
אַפּ ָטא זצוק"ל.
ֲט ֶרת ְצ ִבי ְל ַרבּוֹ הראי"ה ֵמ ְ
תּוֹך ִמ ְכ ַתּב ַבּ ַעל ע ֶ
ִ 128מ ְ
ֲרי ז ַֹהר ַשׁעַר ד' פ"ו סע"א.
ַ 129שׁע ֵ
ֶרק א'.
ירא ִמ ִדּינוֹב ,מהרצ"אַ ,מ ְעיַן גַּנִּ ים פּ ֶ
ֶך ַשׁ ִפּ ָ
ימל ְ
 130ר' ְצ ִבי ֱא ִל ֶ
ֲרי ז ַֹהר ַשׁ ַער ד' פ"ו סע"כו וסע"כז.
תּוֹרה ְל ַב ַעל ַה ַתּנְ יָא ָפּ ָר ַשׁת ַצוַ .שׁע ֵ
קּוּטי ָ
יטב ְבּ ִל ֵ
ֵשׁב ַדּף קפ"ה ע"א .וְ ַעיֵּן ֵה ֵ
 131ז ַֹהר ָפּ ָר ַשׁת ַויּ ֵ
ֲרי ז ַֹהר ַשׁעַר ד' פ"ו סע"טו ע"פ זוה"ק ֱאמֹר ַדּף צב ע"ב וְעוֹד ָשׁם סע"טל.
חוֹריֵ ,ספֶר ֶח ֶסד ֶו ֱא ֶמתַ .שׁע ֵ
ַ 132ר ִבּי ַחיִּים ִ
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ידת ע ָ
ֻלּה ִל ְפ ִק ַ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ִי ְז ֶכּה ִל ְסג ָ
ֲקרוֹת – ַה ֵ
ידת ע ָ
ְפּ ִק ַ
ֹאמר ז ַֹהר ְבּ ָכל יוֹם וְ יוֹם
אָדם ֶא ָחד ֶשׁיּ ַ
אָמר ְל ָ
אָמרוַּ ,
טוֹבהְ .ו ְ
ָסה ָ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ יִזְ ֶכּה ְל ַפ ְרנ ָ
ָסה ַ -ה ֵ
ַפּ ְרנ ָ
134
ְו ִי ְהיֶה לוֹ ַפּ ְרנ ָ
ָסה .
וְה ִדּבּוּר ֶשׁל ז ַֹהר
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ יִ ְז ֶכּה ְל ִה ְת ַק ֵשּׁר ִעם ֵאין-סוֹף יִ ְת ָבּ ַר ְך ְו ִי ְת ַע ֶלּהַ .ה ֵתּבוֹת ַ
ִקשּׁוּר ַ -ה ֵ
אָדם ָל ֵאין סוֹף ִי ְת ָבּ ַר ְך.135
ַה ָקּדוֹשׁ ַע ְצ ָמן ְמ ַק ְשּׁ ִרין ֶאת ָה ָ
וּרפוּאָה ִל ְכ ֵאב ִשׁנַּיִםְ .137והוּא
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ יִזְ ֶכּה ִל ְרפוּאָה ֶשׁלֹּא ְל ַפ ֵחד ְבּ ֵעת ַה ֵשּׁנָהְ ,136
ְרפוּאָה – ַה ֵ
140
139
138
וּרפוּאָה ְל ָה ִסיר ִט ְמטוּם
ְ
הוֹצאַת קוֹץ  ,וְ ִל ְמנ ַֹע ַמגֵּפוֹת ר"ל ְ ,ל ִרפּוּי ֵמ ֳח ָל ִאים ָק ִשׁים
וּל ָ
ְרפוּאָה ָל ַר ְג ַל ִים ְ
ַה ֵלּב.141
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַר ְך ֲא ֶשׁר ָר ָצה ֶשׁ ֵסּ ֶפר
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ִי ְז ֶכּה ְל ַה ְשׁ ִלים ֶאת ָה ָרצוֹן ָה ֶע ְליוֹן ֶשׁל ַה ֵ
ָרצוֹן – ַה ֵ
אַחרוֹן ַהזֶּה.142
ַלּה ַבּדּוֹר ָה ֲ
הזוה"ק יִ ְתגּ ֶ
וּמ ֻסגָּל ַל ְנּ ָשׁ ָמהָ .כּל אוֹת וְ אוֹת ֶשׁל ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר
ֶפשׁ ְ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ִי ְז ֶכּה ִל ְשׁ ֵלמוּת גָּדוֹל ַלנּ ֶ
ְשׁ ֵלמוּת ַ -ה ֵ
דוֹלים ַלנְּ ָשׁ ָמה ְל ַת ֵקּן ָכּל ַה ִגּ ְל ִ
ְו ִכ ְת ֵבי מר"ן ֶשׁל הרח"וֵ ...הם ִתּקּוּנִים גְּ ִ
אוֹמרִ :למּוּד ַהזּ ַֹהר הוּא
גּוּלים .143וְ ֵ
אוֹמרַ :י ֲעסֹק ְבּ ֵספֶר
ֶפשׁ ,וְ אַף ַעל ִפּי ֶשׁ ֵאינוֹ ֵמ ִביןַ ,ה ָלּשׁוֹן ֶשׁל ַהזּ ַֹהר ְל ַבד ְמ ֻסגָּל ְמאֹד .144וְ ֵ
ְשׁ ֵלמוּת גָּדוֹל ֶאל ַהנּ ֶ
וּלנִ ְשׁ ָמ ָתא
אָמרִ ,מ ָכּל ָמקוֹם ַה ָלּשׁוֹן ֶשׁל ַהזּ ַֹהר ְמ ֻסגָּל ִל ְשׁ ִכ ְינ ָתּא ְ
ָדע ְולֹא ֵמ ִבין ַמאי ָק ַ
ַהזּ ַֹהר אַף ַעל גַּב ְדּ ָלא י ַ
יוֹתר ִמ ָכּל ֵע ֶסק ַה ָ
ִל ְקרֹא בּוֹ ֵ
תּוֹרה.145
תוֹרה
תּוֹרה ֶשׁ ִבּ ְכ ָתב ְו ָ
תּוֹרהָ ,
וֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ יִזְ ֶכּה ְל ַה ְשׁ ִלים ֶאת ַע ְצמוֹ ְבּ ִלמּוּדוֹ ְבּ ַפ ְר ֵד"ס ַה ָ
תּוֹרה – ַהלּ ֵ
ָ
מוּסר ְל ַע ְצמוֹ
ָ
תּוֹרה ִבּ ְכ ָללְ ,147וגַם ְל ִה ְתבּוֹנֵן ְבּ ִלמּוּדוֹ ְו ָל ַק ַחת
סוּקי ַה ָ
ֶשׁ ְבּ ַעלֶ -פּהְ .146ויִזְ ֶכּה ְל ַה ְשׂ ָכּ ַלת ְפּ ֵ
ַשׂ ִכּילוֹ בעוה"ב.149
ַשׂ ִכּיל בעוה"ז יִזְ ֶכּה ְו ַה ָק ָבּ"ה י ְ
ִבּ ְפ ָרט .148וְ גַם ַבּ ֵח ֶלק ֶשׁלֹּא י ְ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ִי ְז ֶכּה ְל ִתקּוּן ִל ְפגַם ַה ְבּ ִרית .וְ יִ ְהיֶה ָר ִגיל ִל ְלמֹד ַבּ ַקּ ָבּ ָלה ֶשׁ ְקּ ִריאַת ַה ַקּ ָבּ ָלה ִהיא
ִתּקּוּן ַ -ה ֵ
כּוֹר ִתים ָכּל ַה ְקּ ִלפּוֹתְ .ו ִלמּוּד ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר
ִתּקּוּן ֶל ָעווֹן זֶהְ .ו ָל ֵכן ִנ ְק ְראוּ ַה ְמ ֻק ָבּ ִלים ְמ ַח ְצ ֵדי ַח ְק ָלא ַעל ֵשׁם ֶשׁ ְ
אָמרוֹ ְבּיוֹם ֶשׁ ָראָה ֶק ִרי.150
קּוּנים ֶשׁהוּא טוֹב ְל ְ
וּב ְפ ָרט ִלמּוּד ִתּקּוּן מ"ח ֵמ ַה ִתּ ִ
הוּא ִבּ ְכ ַלל ִתּקּוּן זֶהִ .
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ִי ְז ֶכּה ְל ִתקּוּן גָּדוֹל ַל ְנּ ָשׁ ָמה.151
ִתּקּוּן – ִתּקּוּן ַל ְנּ ָשׁ ָמה ַ -ה ֵ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ יִ ְז ֶכּה ְל ַחזֵּק ִתּקּוּן ַלדּוֹר .וכמ"ש ַר ִבּי ַי ֲעקֹב ֶצ ַמח זיע"א ְבּ ַה ְק ָדּ ַמת ֵעץ-
ִתּקּוּן ַלדּוֹר ַ -ה ֵ
אוֹתנוּ ֶנגֶד ָכּל ַרעִ ,כּי ִגּלּוּי
וּל ַה ִצּיל ָ
ַח ִיּים ְל ָה ֲא ִר"י ַז"לִ :למּוּד ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ַבּזְּ ַמן ַהזֶּה נִ ְצ ָר ְך ָלנוּ ְמאֹד ְל ָהגֵן ְ
אָבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמ ִיםִ .כּי
ַה ָח ְכ ָמה זֹאת ַע ָתּה ְבּדוֹרוֹת ְגּרוּעוֹת הוּאְ .כּ ֵדי ֶשׁיִּ ְהיֶה ָלנוּ ָמגֵן ַע ָתּה ֶל ֱאחֹז ְבּ ֵל ָבב ָשׁ ֵלם ְל ִ
אוֹתן ִמ ְפּנֵי ַה ְמ ַק ְט ְרגִ ים.
ילין ָ
טוֹבים ָהיוּ ַמ ִצּ ִ
ֲשׂים ִ
ידים ְו ַה ַמּע ִ
ַח ִס ִ
ֲשׂה ו ֲ
אַנ ֵשׁי ַמע ֶ
קוֹד ִמים ָהיוּ ְ
אוֹתן דּוֹרוֹת ְ
ָ
יאוֹתינוּ ַבּ ָח ְכ ָמה
תוֹך ֶה ָח ִביּוֹתִ .מי ָיגֵן ָע ֵלינוּ ִאם לֹא ְק ִר ֵ
חוֹקים אָנוּ ִמשּׁ ֶֹרשׁ ָה ֶע ְליוֹן ְכּמוֹ ַה ְשּׁ ָמ ִרים ְבּ ְ
ַע ָתּה ְר ִ
ַהזֹּאת.152
ֲרי ז ַֹהר ַשׁעַר ד' פ"ו ג ,יג ְבּ ֵשׁם ֵספֶר ַה ִמּדּוֹת.
ַ 133שׁע ֵ
ִ 134מ ְד ָרשׁ ִפּ ְנ ָחס ַדּף ל"ו ,אוֹת מ"ג.
משׁה יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּר ֵא ִליָּהוְּ ,שׁ ֵא ִרית ִי ְשׂ ָר ֵאלַ ,שׁעַר ַה ִה ְת ַק ְשּׁרוּתַ ,שׁעַר א' ְדּרוּשׁ ה' ַמ ֲא ָמר ב'.
ָ 135ה ַרב ֶ
ֲרי ז ַֹהר ַשׁעַר ד' פ"ו ג ,יח ְבּ ֵשׁם ָה ַרב ַבּעַל ֶכּ ֶתר ֵשׁם טוֹב.
ַ 136שׁע ֵ
ַצּיב ֵחלֶק ד' ַעמּוּד ל'.
לּוּבּ ִלין ַבּ ֵסּ ֶפר ֱא ֶמת וְ י ִ
ֲשׂי ֱא ֶמת ְל ַת ְל ִמיד ַהחוֹזֶה ִמ ְ
ַ 137מע ֵ
נְחס ַשׁ ַער ט' אוֹת ג'.
ִ 138א ְמ ֵרי ִפּ ָ
נְחס.
ֲרי זֹ ַהר ַשׁעַר ד' פ"ו ג ,טו ְבּ ֵשׁם ִא ְמ ֵרי ִפּ ָ
ַ 139שׁע ֵ
ֵר ְך סוֹד.
ֲרי ז ַֹהר ַשׁעַר ד' פ"ו ג ,יד ְבּ ֵשׁם ֵס ֶפר ַה ִמּדּוֹת ע ֶ
ַ 140שׁע ֵ
ְה ַרב ַבּעַל ֵמאָה ְשׁ ָע ִרים.
ֲרי ז ַֹהר ַשׁעַר ד' פ"ו ג ,ח ְבּ ֵשׁם ַבּ ַעל ַה ַתּ ְניָא ו ָ
ַ 141שׁע ֵ
ֲרי ז ַֹהר ַשׁ ַער ד' פ"ו סע"ד.
ַ 142כּ ַמּ ֲא ָמר ַהיָּדוּ ַע ֶשׁל ֵא ִל ָיּהוּ ַהנּ ִָביא ז"ל ְל ַר ְשׁ ִבּ"י זיע"אַ .שׁע ֵ
ֲרי ז ַֹהר ַשׁעַר ד' פ"ו סע"כב.
ֶרק ד' ִמ ְשׁנָה כ'ַ .שׁע ֵ
נוֹצר ֶח ֶסד ,פּ ֶ
קּוֹמ ְרנָהֵ ,
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ַ
 143ר' י ְִצ ָחק אַיְ ִזיק י ְִח ֵ
ֲרי ז ַֹהר ַשׁעַר ד' פ"ו סע"כה.
יך ֵמ ֲא ֶל ְכּ ַסנְ ֶדרֵ ,ס ֶדר ַה ִלּמּוּד ,אוֹת ב'ַ .שׁע ֵ
נוֹך ֶהענִ ְ
ַ 144ר ִבּי ֲח ְ
הוֹשׁ ְענָא ַר ָבּא ְבּ ַה ְק ָדּ ַמת ִלמּוּד הזוה"ק ְבּ ִתקּוּן ַה ַלּיְ לָה בהוש"ר.
ָ 145כּ ְך ַה ָלּשׁוֹן ַבּ ַמּ ֲחזוֹר ְל ַ
ֲרי ז ַֹהר ַשׁעַר ד' פ"ו סע"טז ע"פ תיקו"ז ָח ָדשׁ ַדּף קיח ע"ב ,וְעוֹד ָשׁם סע"יט וסע"כג.
ַ 146שׁע ֵ
ֲרי ז ַֹהר ַשׁעַר ד' פ"ו סע"ח וסע"חי.
ַ 147שׁע ֵ
ֲרי ז ַֹהר ַשׁעַר ד' פ"ו סע"יב וסע"כא.
ְ 148ר ֵאה ַשׁע ֵ
ֲרי ז ַֹהר ַשׁעַר ד' פ"ו סע"לא.
ַ 149שׁע ֵ
יוֹסף.
וּב ֵסּפֶר יְ סוֹד ֵ
ַ 150ה ְנ ָהגוֹת י ֶֹשׁר ֶשׁל ָה ַרב ָסרוּק ז"לַ .
ֲרי ז ַֹהר ַשׁ ַער ד' פ"ו סע"לו.
מוֹרה ְבּ ֶא ְצ ַבּע אוֹת מ"דַ .שׁע ֵ
ֶ 151
ָ 152ה ַרב ַי ֲעקֹב ֶצ ַמחְ ,בּ ַה ְק ָדּ ָמתוֹ ְלעֵץ ַה ַחיִּ ים.
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ַבּרוּת ָה ַרע
יחא ִה ְתגּ ְ
וּב ֵעת ִע ְק ְב ָתא ִדּ ְמ ִשׁ ָ
קּוֹמ ְרנָה זיע"אְ :
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ַ
הוּדה ְי ִח ֵ
אַי ִזיק יְ ָ
כּוֹתב ר' ִי ְצ ָחק ְ
ְו ֵכן ֵ
ַלּה ָהאוֹר ַהגָּנוּז ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר וְ ַה ִתּקּוּנִ ים
אשׁי ֵע ֶרב ַרב נ ְִתגּ ָ
ְו ָה ַעזּוּת ְו ַה ִמּדּוֹת ָרעוֹת ְבּ ַה ְנ ָהגוֹת ָר ֵ
ַפשׁוֹ ְויִ ְז ֶכּה ְל ַד ֵבּק ַע ְצמוֹ ְבּאוֹר ֶע ְליוֹן
קּוֹצים וְ ָה ַרע ֶשׁ ְבּנ ְ
וּבזֶה ַה ִלּמּוּד ְמ ַבעֵר ַה ִ
מוֹרנוּ ָה ֲא ִר"י ְ
יהם ִכּ ְת ֵבי ֵ
אַח ֵר ֶ
ְו ֲ
תּוֹרה יִ ְהיֶה ֶשׁ ַתּ ִשּׂיג
ימיּוּת ַה ָ
מּוּד ָך ִבּ ְפנִ ִ
ַלּה ָהאוֹר ַהזֶּהְ ,ו ִע ַקּר ִל ְ
ְו ִי ְז ֶכּה ְל ָכל ִמדּוֹת טוֹבוֹת ֶשׁ ָבּעוֹ ָלםְ ,ו ָלזֶה ִנ ְתגּ ָ
מוֹרנוּ ָה ֲא ִר"י ֶשׁ ַבּ ְזּ ַמן ַהזֶּה ִנ ְס ָתּרוֹת ַנעֲשׂוּ
אָמר ֵ
וּב ָכל ַהיּוֹםַ ...
מּוּד ָך ְ
ַפ ְשׁ ָך ְבּ ֵעת ִל ְ
אָרה וְ ַחיּוּת ֱאל ִֹקי"ת ְבּנ ְ
ֶה ָ
תּוֹרה ְ
ִנ ְגלוֹת וְ ִשׂ ְמ ָחה ִל ְפנֵי ַה ָמּקוֹם ִל ְלמֹד ְבּ ָרזֵי ַה ָ
אוֹמרֲ :א ָבל ָה ִע ָקּר ֵתּ ַדע
וּלגַלּוֹת ָר ִזין ְל ָכל ַבּר ִי ְשׂ ָר ֵאל .153וְ ֵ
גּוֹבר ְמאֹד
ַלּה ַבּ ְזּ ַמן ַהזֶּה ְבּ ָכל ָכּ ְך ְבּ ִהירוּת ְואוֹר ְו ִה ְת ַפּ ְשּׁטוּת הוּא ֵמ ֲח ַמת ֶשׁ ָה ַרע ֵ
אָחי ֶשׁ ִע ַקּר ִלמּוּד זֶה ֶשׁנִּ ְתגּ ָ
ִ
וּב ְפ ָרט ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר וְ ַה ִתּקּוּנִ ים
וּב ֱא ֶמת ְבּ ֵעת ִלמּוּד ַהסּוֹדוֹת ִ
ֶפשׁ ֶ
וּב ִלמּוּד זֶה נִ ְז ַדּ ֵכּ ְך ַהנּ ֶ
נוֹפ ֶלת ְ
ֶסת ִי ְשׂ ָר ֵאל ֶ
וּכנ ֶ
ְ
ֶפשׁ.154
ֵמ ִאיר ַהנּ ֶ
לוֹמ ִדין ִעם ִתּינוֹק ֶבּן ִתּ ְשׁ ָעה
גּוֹבר ָהיוּ ְ
שׁוֹמ ַע ִלי ַבּדּוֹר ַהזֶּה ֶשׁ ַה ִמּינוּת ֵ
שׁוֹמ ַע ִלי"ְ :ולוּ ַע ִמּי ֵ
ַמּי ֵ
אָמר "לוּ ע ִ
ְו ַ
שׁוֹמ ַע ִלי
קוֹד ֶמת ְל ָח ְכ ָמתוֹ ְו ִי ְת ַקיֵּם ...וְ לוּ ַע ִמּי ֵ
קּוּנים ַל ֲהגוֹת ָבּ ֶהם וְ ָהיָה יִ ְראַת ֶח ְטאוֹ ֶ
ָשׁ ִנים ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ְו ַה ִתּ ִ
קּוּנים ִכּ ְת ֵבי ָמ ָרן
יהם ִל ְלמֹד ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר וְ ַה ִתּ ִ
שׁוֹק ִדין ָכּל ְי ֵמ ֶ
גּוֹבר ָהיוּ ְ
יחא ֲא ֶשׁר ָה ַרע וְ ַה ִמּינוּת ֵ
ְבּ ִע ְקבוֹת ְמ ִשׁ ָ
155
ְו ָהיוּ ְמ ַב ְטּ ִלין ָכּל ְגּזֵרוֹת ָרעוֹת ְו ָהיוּ ַמ ְמ ִשׁ ִ
יכים ֶשׁ ַפע וְ אוֹר .
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַר ְך ,וְ ִת ְת ַק ֵבּל ְתּ ִפ ָלּתוֹ
תּוֹך ְדּ ֵבקוּת ַבּ ֵ
דוֹלה ִמ ְ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ִי ְז ֶכּה ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ַכ ָוּנָה ְגּ ָ
ְתּ ִפ ָלּה – ַה ֵ
ְבּ ָרצוֹן.156
ֵדע
עוֹלם ַה ְנּ ָשׁמוֹת י ַ
ַשׂ ִכּיל ְבּ ַ
ֵדע וְ י ְ
שׁוּבהִ ,157כּי ע"י ֶשׁיּ ַ
לּוֹמד ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ יִזְ ֶכּה ִל ְהיוֹת ַבּ ַעל ְתּ ָ
שׁוּבה ַ -ה ֵ
ְתּ ָ
158
שׁוּבה ְשׁ ֵל ָמה ִל ְפנֵי ה' .
ֲשׂה ְתּ ָ
חוֹתיו ְו ַיע ֶ
אָר ָ
ָהר ְבּ ַמ ֲע ָשׂיו ְו ְ
ְל ִהזּ ֵ
159

אָדם"
מוּסר ָל ָ
ַמ ֲא ָמר " ִע ַקּר ַה ַקּ ָבּ ָלה ִהיא ָ
ֹאשׁנוּ ָה ַרב ַה ְמ ֻק ָבּל ָמ ְר ְדּ ַכי ִי ְצ ָח ִקי
ֲט ֶרת ר ֵ
פוּמיהּ דמו"ר ע ֶ
ָאָדם" – ָכּ ְך ַמ ְרגְּ ָלא ְבּ ֵ
מוּסר ל ָ
" ִע ַקּר ַה ַקּ ָבּ ָלה ִהיא ָ
הוּדה ַצ ְד ָקה זצ"ל.
יבה ָה ַרב ְי ָ
וּמגְ דּוֹל רֹאשׁ ַהיְ ִשׁ ָ
יט"אָ ,ה ַרב ִמפּ ָֹרתְ ,בּ ֵשׁם ַהגָּאוֹן ַהגָּדוֹל ָמעוֹז ִ
ְשׁ ִל ָ
אָמרוּ ַח ְכ ֵמי ִי ְשׂ ָר ֵאל ַכּ ָמּה
א[ ֶדּ ֶר ְך ְבּ ַמהוּת ְו ַת ְכ ִלית ָח ְכ ַמת ַה ַקּ ָבּ ָלהִ .הנֵּהְ ,בּ ַמהוּת ְו ַת ְכ ִלית ִלמּוּד ַה ַקּ ָבּ ָלה ְ
יע ַל ֲעבֹד
וּמנָה ָשׁם ג' ִשׁיטוֹת ֶמ ְר ָכּ ִזיּוֹת :אְ " .ל ַהגִּ ַ
וּכמוֹ ֶשׁ ִנּ ְס ְקרוּ ְבּ ַה ְר ָח ָבה ַבּ ֵסּ ֶפר " ַפּ ַחד ִי ְצ ָחק"ָ ,160
ֵדּעוֹתְ ,
בּוֹרא ית"ש ַמנְ ִהיג ֶאת
יעת ַדּ ְר ֵכי ַה ַה ְנ ָהגָה ֲא ֶשׁר ַה ֵ
בּוֹר ֵאנוּ ית"ש ע"י ַכּוָּנוֹת ַה ְתּ ִפ ָלּה ְו ַה ִמּ ְצווֹת" .בְ " .י ִד ַ
ֶאת ְ
161
ַלּה ֵאלֵינוּ" .גִ " .למּוּד ְבּ ִכוּוּן ַה ְמ ֻכנֶּה ע ָ
וּמ ְתגּ ֶ
עוֹלמוֹת ִ
ָכּל ָה ָ
לּוֹמ ִדים ִל ְראוֹת ֶאת
ֲבוֹדה" וְ כוּ' עיי"ש ְ .ונָכוֹן ַל ְ
אָדם
אַחת ְבּ ַד ְר ָכּהַּ ,על ְמנַת ֶשׁיִּ ְשׁ ַתּ ֵלּם ָה ָ
חוֹלקוֹת זוֹ ַעל זוֶֹ ,א ָלּא ְכּ ַמ ְשׁ ִלימוֹת ָכּל ַ
ַה ִחלּוּק ֵבּין ַה ִשּׁיטוֹת ,לֹא ְכּ ְ
יִת ָבּ ַר ְך ְשׁמוֹ וְיִ ְת ַע ֶלּה.
בּוֹרא ְ
ֲבוֹדתוֹ ִל ְפנֵי קוֹנוֹ ַה ֵ
ַבּע ָ
מוּבן
אָדםַ ,היְ נוּ ְבּ ָ
מוּסר ָל ָ
וּבזֶה נָכוֹן ָלנוּ ְל ָה ִבין ַעל נְ כוֹנָה ֶאת ִדּ ְב ֵרי ָק ְדשׁוֹ ֶשׁל מו"ר ִכּי ִע ַקּר ַה ַקּ ָבּ ָלה ִהיא ָ
ָ
אַה ָבתוֹ,
אָדם ְבּ ִי ְראַת ה' וְ ֲ
הוּתהּ ִלמּוּד ְל ֵשׁם ִה ְת ַעלּוּת ָה ָ
ידא ֶא ָלּא ִהיא ְבּ ִע ַקּר ַמ ָ
ֶשׁ ֵאינָהּ ִלמּוּד ֶשׁל יְ ִדיעוֹת גְּ ֵר ָ
יך שׁ ֵֹאל ֵמ ִע ָמּ ְך ִכּי ִאם ְל ִי ְראָה ֶאת ה'
ְל ַקיֵּם ִמ ְצוַת ַה ָכּתוּב ַה ְמפ ָֹרשׁ ִבּ ְד ָב ִרים" :162וְ ַע ָתּה ִי ְשׂ ָר ֵאל ָמה ה' ֱאל ֶֹה ָ
ַפ ֶשׁ ָךִ :ל ְשׁמֹר ֶאת ִמ ְצוֹת ה'
וּב ָכל נ ְ
יך ְבּ ָכל ְל ָב ְב ָך ְ
אַה ָבה אֹתוֹ וְ ַל ֲעבֹד ֶאת ה' ֱאל ֶֹה ָ
וּל ֲ
יך ָל ֶל ֶכת ְבּ ָכל ְדּ ָר ָכיו ְ
ֱאל ֶֹה ָ
אָרץ ְו ָכל ֲא ֶשׁר ָבּהּ".
וּשׁ ֵמי ַה ָשּׁ ָמ ִים ָה ֶ
יך ַה ָשּׁ ַמ ִים ְ
ְו ֶאת ֻחקּ ָֹתיו ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצ ְוּ ָך ַהיּוֹם ְלטוֹב ָל ְךֵ :הן ַלה' ֱאל ֶֹה ָ
אָרץ וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָבּהּ" ,הוּא ַעל ְמנַת
וּשׁ ֵמי ַה ָשּׁ ָמיִ ם ָה ֶ
תוֹרת ַה ֵח"ן ַעל " ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְ
אָדם ְבּ ַ
ַה ְינוֶּ ,שׁ ָכּל ַמה ֶשּׁ ִיּ ְל ַמד ָה ָ
ֲבוֹדה ֶשׁ ַהכֹּל הוּא " ַלה' ֱאל ֶֹהי ָך"ְ .וע"י זֶה ִי ְת ַחזֵּק " ְל ִי ְראָה ֶאת ה'
ֵדע ִבּ ְשׁ ֵלמוּת ַה ַה ָכּ ָרה וְ ָהע ָ
ַשׂ ִכּיל וְ י ַ
ֶשׁיּ ְ
ַפ ֶשׁ ָך" ְו ַהכֹּל הוּא ַבּעֲבוּר
וּב ָכל נ ְ
יך ְבּ ָכל ְל ָב ְב ָך ְ
אַה ָבה אֹתוֹ וְ ַל ֲעבֹד ֶאת ה' ֱאל ֶֹה ָ
וּל ֲ
יך ָל ֶל ֶכת ְבּ ָכל ְדּ ָר ָכיו ְ
ֱאל ֶֹה ָ
אָדם ַע ְצמוְֹ " :לטוֹב ָל ְך".163
ָה ָ

יכל ַה ְבּ ָר ָכהְ ,דּ ָב ִרים ר"ח.
קּוֹמ ְרנָהֵ ,ה ַ
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ַ
ְהוּדה י ְִח ֵ
 153ר' י ְִצ ָחק אַיְ ִזיק י ָ
יךַ ,בּ ַה ְק ָדּ ָמהְ ,שׁ ִביל ַהיִּחוּד א' אוֹת ד'.
ווֹת ָ
קּוֹמ ְרנָה ,נ ְִתיב ִמ ְצ ֶ
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ַ
 154ר' י ְִצ ָחק אַיְ ִזיק י ְִח ֵ
ֶרק ד' ִמ ְשׁנָה כ'.
נוֹצר ֶח ֶסד ,פּ ֶ
קּוֹמ ְרנָהֵ ,
יאל ַס ְפ ִרין ִמ ַ
 155ר' י ְִצ ָחק אַיְ ִזיק י ְִח ֵ
ֲרי ז ַֹהר ַשׁעַר ד' פ"ו סע"יד.
ַ 156שׁע ֵ
ֲרי ז ַֹהר ַשׁעַר ד' פ"ו סע"לה.
ִ 157שׁ ְב ֵחי ָה ֲא ִרי ַז"לַ .שׁע ֵ
ֲרי ז ַֹהר ַשׁעַר ד' פ"ו סע"י ע"פ זוה"ח רוּת ַדּף קט ע"א.
ַ 158שׁע ֵ
תּוֹך ַה ְק ָדּמוֹת ַה ֵסּפֶר " ֵמ ִאיר אוֹר ִלי" הנ"ל.
ִ 159מ ְ
יבה ִל ְמ ֻק ָבּ ִלים.
יט"א ,רֹאשׁ ַהיְ ִשׁ ָ
אוֹצרוֹת ַחיִּים" ָל ַרב ַה ְמ ֻקבָּל יִ ְצ ָחק ֶבּן ִז ְכ ִרי ְשׁ ִל ָ
 160פֵּרוּשׁ ַל ֵסּ ֶפר " ְ
ֶרק י"ב.
יּאל ְפ ִרישׁ זצ"ל ַבּעַל ָמתוֹק ִמ ְדּ ַבשַׁ ,שׁעַר ִראשׁוֹן פּ ֶ
ָרב ַה ְמ ֻק ָבּל ָה ַרב ָדּ ִנ ֵ
 161וע"ע בס' ַשׁעַר ַהזּ ַֹהר ל ַ
ֶרק י' פסו' יב-יד.
ְ 162דּ ָב ִרים פּ ֶ
ֱקב ח"ב פ"ב ,ע"ש.
 163וכמ"ש ְבּ ִתקּוּנֵי ַהזּ ַֹהר ַבּ ַה ְק ָדּ ָמה ַדּף ו' ע"א ,וכ"כ הרמ"ק ַבּ ֵסּפֶר אוֹר ֶנע ַ
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וּכ ִתיבִ ,166ע ְבדוּ
ְו ֵאלּוּ ִדּ ְב ֵרי ָק ְדשׁוֹ ֶשׁל ַר ְשׁ ִבּ"יַ " :164ר ִבּי ִי ְצ ָחק ָפּ ַתחִ ,ע ְבדוּ ֶאת ה' ְבּ ִי ְראָה וְ גִ ילוּ ִבּ ְר ָע ָדהְ ,165
ֶאת ה' ְבּ ִשׂ ְמ ָחה בֹּאוֹ ְל ָפנָיו ִבּ ְר ָננָה ,הני קראי קשיין אהדדיֶ .א ָלּא הכי תאנאִ ,ע ְבדוּ ֶאת ה' ְבּ ִי ְראָהְ ,דּ ָכל
פולחנא דבעי ַבּר נָשׁ למפלח קמי מאריה ,בקדמיתא בעי יראה ,לדחלא מניה ,ובגין דחלא דמאריה,
ישתכח לבתר דיעביד בחדוותא פקודי אורייתא ,וְ ַעל ָדּא ְכּ ִתיבָ 167מה ה' ֱאלֹ ֶהי" ָך שׁ ֵֹאל ֵמ ִע ָמּ ְך ִכּי ִאם
ְליִ ְראָה "...עיי"ש.
168
ִ
כּוֹתב המהר"ח ִמ
ִויסוֹד ַה ְדּ ָב ִרים הוּא ְכּמוֹ ֶשׁ ֵ
וּוֹלוֹז'ין זצ"ל ַבּ ֵסּ ֶפר ֶנ ֶפשׁ ַה ַח ִיּים ִ " :מי ֶשׁ ִזּ ָכּהוּ ית"ש ְל ַה ִשּׂיג
ידיו,
ַח ֵב ָריו וְ ַת ְל ִמ ָ
דוֹשׁי ֶע ְליוֹנִין ַח ְכ ֵמי ַה ַתּ ְלמוּד ְכּגוֹן ַר ְשׁ ִבּ"י ו ֲ
ִנ ְס ָתּרוֹת תוה"ק ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ִאירוּ ָלנוּ ְבּ ָר ָכה ְק ֵ
נוֹרא ָה ֲא ִרי ַז"לֲ ,א ֶשׁר ֵה ִאירוּ עֵינֵינוּ
רוֹנים ְכּמוֹ ָה ַרב ַה ָקּדוֹשׁ ִאישׁ ֱאל ִֹקים ָ
אַח ִ
ימיו ַבּדּוֹרוֹ' ָה ֲ
שּׁוֹתין ֵמ ָ
ְו ֶשׁ ִ
יעים ָכּל
יכן ַמגִּ ִ
ֲמי ְו ַכוָּנוֹת ַה ִמּ ְצווֹת ,הוּא ַרק ְכּ ֵדי ֶשׁיִּ ְתבּוֹנֵן ָכּל ֶא ָחד ְל ִפי ִשׂ ְכלוֹ ְו ַה ָשּׂגָתוַֹ ,עד ֵה ָ
ִבּ ְק ָצת ַטע ֵ
עוֹרר
יוֹני' ְו ַת ְחתּוֹנִיםְ ,ו ִי ְת ַפּ ֵעל וְ ִי ְת ֵ
עוֹלמוֹת וְ ַהכֹּחוֹת ֶע ְל ִ
בוֹתיו ְו ָכל ִענְ ָינָיו ְבּ ָה ָ
וּמ ְח ְשׁ ָ
בּוּריו ַ
ֲשׂיו וְ ִד ָ
ְפּ ָר ֵטי ַמע ָ
אַה ָבה
ימה וְ יִ ְראָה וְ ֲ
וּב ֵא ָ
בוֹראוֹ ית"ש ְבּ ַת ְכ ִלית ַה ִדּ ְקדּוּק ְ
ֲבוֹדתוֹ ְל ְ
וּל ַק ֵיּ' ָכּל ִמ ְצוָה ְו ָכל ִע ְנ ְינֵי ע ָ
ִמזֶּה ַלעֲשׂוֹת ְ
עוֹלמוֹת."...
ְדוֹלים ְבּ ָה ָ
יוֹתר גּ ִ
קּוּנים ֵ
ֻשּׁה ְו ַט ֲה ַרת ַה ֵלּב .ועי"ז ִיגְ רֹם ִתּ ִ
וּב ְקד ָ
ֲצוּמה ִ
ע ָ
מוּס ִרים
ֻסּד ַעל ָ
מוּסר גָּדוֹלָ .כּל ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ְמי ָ
ֻסּד ַעל ָ
עוֹד ִהנֵּה ַמה ֶשּׁ ָכּ ְתבוּ ִכּי ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ְמי ָ
וּמ ִעיר עֵינֵי ְי ֵשׁ ִנים ִמ ַתּ ְר ֵדּ ָמ ָתם,
וּב ְפ ָרט ִל ְהיוֹת ֶמ ְר ָכּ ָבה ְל ִיחוּד ַה ָק ָבּ"ה וְ ַה ְשּׁ ִכינָהֵ ,
דוֹלים ַעד ֵאין ִשׁעוּרִ ,
ְגּ ִ
ֲרים
ָצל ִמ ַמּ ִים ַהזֵּידוֹנִ ים ַמ ִים ַה ָמּ ִרים ַה ְמאָר ִ
ֻלּה ְל ִהנּ ֵ
וּמ ִסיר ֵלב ָה ֶא ֶבןִ ,אם ֶא ֶבן הוּא נִ מּוֹ ַח ,וְ גַם הוּא ְסג ָ
ֵ
ֲמי
עוֹלם ְכּ ָח ְכ ַמת ִע ְמ ֵקי ִס ְת ֵרי ַטע ֵ
טּוֹעם ִמ ֶמּנּוּ ִי ְטעֹם ְבּ ַע ְצמוֹ ֲא ֶשׁר ֵאין ָח ְכ ָמה ָבּ ָ
ָח ְכמוֹת ַה ִחיצוֹנִ יּוֹתְ ,ו ָכל ַה ֵ
מוּסר ,וְ ָכל אוֹת ֶשׁלּוֹ ֵהם
אָמרוֵּ :ספֶר ַהזּ ַֹהר ָמ ֵלא ָ
ֶח ָשׁבוְּ .169ו ְ
תּוֹרה ,וְ ָכל ַה ָח ְכמוֹת ִמ ִבּ ְל ָע ָדהּ ְל ֶא ֶפס ְותֹהוּ נ ְ
ָ
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גּוּלים .
דוֹלים ַל ְנּ ָשׁ ָמה ְל ַת ֵקּן ָכּל ַהגִּ ְל ִ
קּוּנים ְגּ ִ
ִתּ ִ
ֻר ֶס ֶמת
ֶרת ַה ְמפ ְ
וּלזֶה ְי ַכ ְוּנוּ ִדּ ְב ֵרי ַה ְמ ֻק ָבּל ָה ֱאל ִֹהי ִמדּוֹרוֹת ִראשׁוֹנִ ים ,הוּא ָה ַר ְמ ָבּ"ן זיע"אְ ,בּ ִסיּוּם ָה ִאגּ ֶ
ְ
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תּוּכל ְל ַקיְּ ָמהְּ .ו ַכ ֲא ֶשׁר ָתּקוּם ִמן ַה ֵסּ ֶפר ְתּ ַח ֵפּשׂ
תּוֹרה ָתּ ִמיד ֲא ֶשׁר ַ
ָהיר ִל ְקרוֹת ַבּ ָ
ֶהוֵי ז ִ
ִל ְבנוֹ  ,במ"ש" :ו ֱ
יך
ָמ ָ
וּבזֶה יִ ְהיוּ ָכּל י ֶ
וּב ֶע ֶרבָ ,
יך ַבּבּ ֶֹקר ָ
ֲשׂ ָ
וּת ַפ ְשׁ ֵפּשׁ ְבּ ַמע ֶ
תּוּכל ְל ַקיְּ מוְֹ .
ַבּ ֲא ֶשׁר ָל ַמ ְד ָתִּ ,אם יֵשׁ בּוֹ ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ַ
שׁוּבה".
ִבּ ְת ָ
ימ ָרא ֶשׁ" ִע ַקּר ַה ַקּ ָבּ ָלה
ימ ָרא זוְֹ ,ל ָה ִבין ַמה ֵפּ ֶשׁר ַה ֵמּ ְ
הוֹסיף ִעיּוּן ְבּ ֵמ ְ
וּל ִ
אָדם " ִכּי ִאם ְל ִי ְראָה"ְ .
מוּסר ָל ָ
ב[ ָ
ֲלית ַהזּוֹ
וּמ ַצ ְמ ֵצם ַבּ ָח ְכ ָמה ָה ֱאל ִֹהית ַה ַנּע ֵ
אוֹרה ִנ ְד ֶמה ְכּ ִאלּוּ ַה ָדּ ָבר ְמ ַמ ֵעט ְ
ָאָדם"ֶ ,שׁ ִלּ ְכ ָ
מוּסר ל ָ
ָ
ִהיא
ָאָדם ִבּ ְל ַבד.
מוּסר ל ָ
ֲשׂוֹתהּ ָ
עוֹס ֶקת ְבּ ָרזֵי ָר ִזין ֶע ְליוֹנִ יןַ ,לע ָ
ָה ֶ
הוּדה,172
דּוּשׁיו קוֹל יְ ָ
הוּדה ַצ ְד ָקה זצ"ל ְבּ ֵס ֶפר ִח ָ
יּוּבן ָה ִע ְניָן ִבּיסוֹדוֹ ,ממ"ש ַהגָּאוֹן ַר ִבּי ְי ָ
ֶא ְפ ָשׁר בס"ד ֶשׁ ַ
יך שׁ ֵֹאל ֵמ ִע ָמּ ְך ִכּי ִאם ְל ִי ְראָה ֶאת ה'ַ ...הכֹּל ָתּלוּי
בזה"לַ " :ק ָבּ ַלת יִ ְראַת ה'" .וְ ַע ָתּה יִ ְשׂ ָר ֵאל ָמה ה' ֱאל ֶֹה ָ
יך שׁ ֵֹאל ֵמ ִע ָמּ ְך ִכּי ִאם ְליִ ְראָה ֶאת ה',
משׁה ַר ֵבּנוּ ע"ה ַמ ְת ִחיל" ,וְ ַע ָתּה ִי ְשׂ ָר ֵאל ָמה ה' ֱאל ֶֹה ָ
ַבּ ַה ְת ָח ָלה .וְ ִהנֵּה ֶ
וּב ָכל
יך ְבּ ָכל ְל ָב ְב ָך ְ
אַה ָבה אֹתוֹ ְו ַל ֲעבֹד ֶאת ה' ֱאל ֶֹה ָ
וּל ֲ
הוֹל ְךָ :ל ֶל ֶכת ְבּ ָכל ְדּ ָר ָכיו ְ
יך וְ ֵ
וּמ ְמ ִשׁ ְ
לוֹמר ָדּ ָבר ָק ָטןַ ,
ְכּ ַ
יך
לוֹמר ָדּ ָבר ָק ָטן ,ואח"כ ַמ ְמ ִשׁ ְ
יך שׁ ֵֹאל ֵמ ִע ָמּ ְך'ְ ,כּ ַ
אוֹמר ' ָמה ה' ֱאל ֶֹה ָ
יאים! ְתּ ִח ָלּה ֵ
ַפ ֶשׁ ָךְ .ו ַה ְדּ ָב ִרים ַמ ְפ ִל ִ
נְ
ַפ ְשׁ ָך ,א"כ ַמה נִּ ְשׁאָר עוֹד.
וּב ָכל נ ְ
ֶפשְׁ :בּ ָכל ְל ָב ְב ָך ְ
ַעד ְמ ִסירוּת נ ֶ
ֲמק ָדּ ָבר ֶשׁ ֵה ִביא ֵמ ַה ִמּ ְד ָרשׁ ִכּי ְשׁ ֵא ָלה ָכּזוֹ ָשׁאַל ַה ָק ָבּ"ה ֶאת ָדּ ִוד ַה ֶמּ ֶל ְך ע"ה
יתי ְבּ ֵס ֶפר ַהע ֵ
ְו ִהנֵּה ָר ִא ִ
אַל ִתּי',
אַחת ָשׁ ְ
אָמר ' ַ
אוֹתהּ ֲא ַב ֵקּשׁ ִשׁ ְב ִתּי ְבּ ֵבית ה' ָכּל יְ ֵמי ַחיַּי'ֶ ,שׁ ְתּ ִח ָלּה ַ
אַל ִתּי ֵמ ֵאת ה' ָ
אַחת ָשׁ ְ
אָמרַ ' :173
ֶשׁ ַ
ֹאשׁי
רוֹמ ֵמנִי .וְ ַע ָתּה יָרוּם ר ִ
אָהלוֹ ְבּצוּר ְי ְ
ַס ִתּ ֵרנִ י ְבּ ֵס ֶתר ֳ
וּמוֹסיף ' ִכּי ִי ְצ ְפּנֵנִ י ְבּ ֻסכֹּה ְבּיוֹם ָר ָעה י ְ
ִ
הוֹל ְך
וּל ַבסּוֹף ֵ
ְ
אַתּה ַמ ְר ֶבּה ִל ְשׁאֹל.
וּל ַבסּוֹף ָ
אַל ִתּי' ְ
אַחת ָשׁ ְ
אוֹמר ' ַ
אָמר לוֹ ה' ְל ָד ִודְ ,תּ ִח ָלּה אַ ָתּה ֵ
יבוֹתי' וְ גוֹ'ַ .
ַעל אֹיְ ַבי ְס ִב ַ
יך שׁ ֵֹאל ֵמ ִע ָמּ ְך ִכּי ִאם ְלי ְִראָה',
אוֹמר ' ָמה ה' ֱאל ֶֹה ָ
משׁה ַר ֵבּנוּ ע"ה ֵ
ָמ ְד ִתּיְ ,תּ ִח ָלּה ֶ
אָמר לוֹ ָדּ ִודִ ,מ ְמּ ָך ל ַ
ַ
וּב ָכל נ ְַפ ְשׁ ָך'ַ .עיֵּן ָשׁם ַמה ֶשּׁ ֵבּ ֵאר.
אַה ָבה ְוגוֹ' ְבּ ָכל ְל ָב ְב ָך ְ
הוֹל ְך ' ְל ֲ
וֹסיף וְ ֵ
וּל ַבסּוֹף מ ִ
ְ
וּל ַבסּוֹף
אַחת' ְ
אוֹמר ' ַ
יוֹציא ִמ ִפּיו ָדּ ָבר ] ָכּזֶהֶ ,[..שׁ ֵ
יצד ִ
שׁוּבת ָדּ ִודִ ,כּי סוֹף ָכּל סוֹף ֵכּ ַ
ְו ִלי נִ ְר ֶאה ְל ַה ְס ִבּיר ְתּ ַ
משׁה ַר ֵבּינוּ ע"ה ָכּ ְך –
מוֹסיף ְוהוֹ ֵל ְךַ .ה ִנּ ְר ֶאה ְבּזֶה ִכּי ָל ַמד ָדּ ָבר זֶה ִממּ ֶֹשׁה ַר ֵבּינוּ ע"הֶ ...א ָלּא ֶשׁ ַכּ ָוּנַת ֶ
ִ
ַ 164בּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ח"ג ַדּף נו ע"א.
ְ 165תּ ִה ִלּים ב ,יא.
ְ 166תּ ִה ִלּים ק ,ב.
ְ 167דּ ָב ִרים י ,יב.
ֶרק ח'.
ֶרק כ"ב .וע"ע ָשׁם ְבּ ַשׁ ַער ג' פּ ֶ
ַ 168שׁעַר א' פּ ֶ
ֲשׂה טוֹב.
יטשׁוֹב ,מהרצ"ה ,סוּר ֵמ ַרע ַוע ֵ
יד ְ
אַייכנְ ְשׁ ֵטיין ִמ ִזּ ִ
ְ
ירשׁ
 169ר' ְצ ִבי ִה ְ
ֶרק ד' ִמ ְשׁנָה כ'.
נוֹצר ֶח ֶסד ,פּ ֶ
יאל ַס ְפ ִרין ִמקּוֹ ַמ ְרנָהֵ ,
 170ר' י ְִצ ָחק אַיְ ִזיק י ְִח ֵ
אשׁית ָח ְכ ָמה ַשׁעַר ָה ֲע ָנוָה פ"ו וְ עוֹד.
הוּבאוּ ְדּ ָב ָריו ְבּ ֵספֶר ֲח ֵר ִדים ע"ה ,ובס' ֵר ִ
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דּוּשׁיו לפר' ֵע ֶקב.
ְהוּדה עמ' רלהְ ,בּ ִח ָ
 172קוֹל י ָ
ְ 173תּ ִה ִלּים כז ,ד.
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תּוֹצאָה ֶשׁל
יהםִ ,כּי ֵהם ָ
ֶתר ַה ְדּ ָב ִרים ָבּ ִאים ֵמ ֲא ֵל ֶ
אַחת ִי ְראַת ה' ,וְ ִאם יְ ַקיֵּם ֶאת זֶהֲ ,אזַי י ֶ
ַה ְשּׁ ֵא ָלה ִהיא ַ
תּוֹצאָה ֶשׁל " ִשׁ ְב ִתּי
ֹאשׁי' וְ כוּ' ֵהם ָ
ֶתר ' ָירוּם ר ִ
אַחתִ ..שׁ ְב ִתּי ְבּ ֵבית ה''' ,וְ ַהיּ ֶ
ַה ִיּ ְראָהָ ...כּ ְך גַּם ָדּ ִוד ִבּ ֵקּשׁ ' ַ
ְבּ ֵבית ה''' .עכ"ל.
ימת ַה ַמּעֲלוֹת ְו ַה ְסּגֻלּוֹת
ִהנֵּה ִכּי ֵכןַ ,מעֲלוֹת ַרבּוֹת ַועֲצוּמוֹת יֵשׁ ְבּ ִלמּוּד ָח ְכ ַמת ַה ַקּ ָבּ ָלהָ .תּא ָח ִזי ַבּ ֶפּ ֶרק " ְר ִשׁ ַ
יעי
ֲרי ַהזּ ַֹהרְ ,בּ ַשׁ ַער ְר ִב ִ
יּאל ְפ ִרישׁ זצ"ל ְבּ ִס ְפרוֹ ַשׁע ֵ
תּוֹרה" ֶשׁ ָע ַר ְך ָה ַרב ַה ְמ ֻק ָבּל ָדּנִ ֵ
עוֹסק ְבּ ִס ְת ֵרי ָ
ַשּׂיג ָה ֵ
ֶשׁיּ ִ
הוּדה ַצ ְד ָקה זצ"ל ְל ַס ֵמּן ֶאת
וּבאוּ ָכּאן ִדּ ְב ֵרי ַהגָּאוֹן ַר ִבּי יְ ָ
עוֹלה ֵבּיתֵ -אלָ .
ֻלּם ְשׁ ַל ֵבּי ַה ֻסּ ָלּם ָה ֶ
ֶפּ ֶרק ו' ,וְ ֵהם כּ ָ
מּוּסר הוּא
אָדם! ִכּי ַה ָ
מוּסר ָל ָ
לוֹמר לוַֹ ,דּע ִכּי ִע ַקּר ַה ַקּ ָבּ ָלה ִהיא ָ
ֲרי ַה ִלּמּוּדַ ,
ַה ֶפּ ַתח ַהנָּכוֹן ְל ָכל ַה ָבּא ְבּ ַשׁע ֵ
מּוּסר ֶשׁהוּא ִמ ַדּת ַה ִיּ ְראָהִ " ,אם יְ ַקיֵּם ֶאת זֶהֲ ,אזַי
אָדם ְבּ ֶפ ַתח ַה ָ
וּמ ָשּׁ ָעה ֶשׁ ִנּ ְכנָס ָה ָ
ַה ֶפּ ַתח ַהנָּכוֹן ְל ִה ָכּנֵס בּוִֹ .
תּוֹצאָה ֶשׁל ַה ִיּ ְראָה" ,וְ יִ ְת ַקיְּמוּ בּוֹ ֶה ְמ ֵשׁ ְך ִדּ ְב ֵרי ַה ָכּתוּבָ " :ירוּם
יהםִ ,כּי ֵהם ָ
ֶתר ַה ְדּ ָב ִרים ָבּ ִאים ֵמ ֲא ֵל ֶ
יֶ
ירה ַו ֲא ַז ְמּ ָרה ַלה'" ְוכוּ'.
ֹאשׁי ...אָ ִשׁ ָ
ר ִ
קּוּנים ִבּ ְדפוּס ִראשׁוֹן ,174בזה"לָ " :כּל
משׁה ָבּסוּ ָלה זצוק"ל ְבּ ַה ְס ָכּ ָמתוֹ ְל ַה ְד ָפּ ַסת ֵס ֶפר ַה ִתּ ִ
וּר ֵאה מ"ש ַר ִבּי ֶ
ְ
ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר כֻּלּוֹ יִ ְראַת ָשׁ ַמיִ ם".
אשׁית ָח ְכ ָמה ְל ַר ִבּי ֵא ִליָּהוּ
אַמ ֵרי ַהזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשְׁ ,כּמוֹ ַבּ ֵסּ ֶפר ֵר ִ
מוּסר ַעל ַמ ְ
ַסּדוּ ַה ְר ֵבּה ִס ְפ ֵרי ָ
ְו ַעל ֵכּןִ ,נ ְתי ְ
בּוּרי ַרבּוֹ ַה ְמ ֻק ָבּל ָה ֱאל ִֹהי הרמ"ק זיע"אְ .ו ֵכן
וִידשׁ זצ"לֶ ,שׁ ִח ֵבּר ֶאת ַה ֵסּ ֶפר ַהזֶּה ְבּתוֹר ָמבוֹא ְל ִלמּוּד ִח ֵ
ָדּ ָ
ֲבוֹדהְ ,וס' קוֹל ָשׂשׂוֹן ְל ַר ִבּי
ָשׁרְ ,וס' ְיסוֹד וְ שׁ ֶֹרשׁ ָהע ָ
נוֹרת ַה ָמּאוֹר ְל ַר ִבּי ִי ְשׂ ָר ֵאל אָ ַלנְ ְק ָווא ,וְ ס' ַקב ַהיּ ָ
ַה ֵסּ ֶפר ְמ ַ
יוֹסף ַחיִּים ַבּ ַעל ַה ֶבּן ִאישׁ ַחי ְכּמוֹ
בּוּרי ַר ִבּי ֵ
יוֹסף ַחיִּיםְ ,ו ֵכן ְבּ ִח ֵ
משׁה זיע"א ַרבּוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ֵ
ָשׂשׂוֹן ָמ ְר ְדּ ַכי ֶ
ְבּ ִס ְפרוֹ ַמיִ ם ַחיִּ ים וְ עוֹד ַה ְר ֵבּה.
ָכינוּ ִל ְזכֹּר ַמ ֲא ַמר ָק ְדשׁוֹ ֶשׁל ַהגָּאוֹן
וְכיוָן דאתינן ַל ֲה ִכי ,וְ ז ִ
נוּעים ָח ְכ ָמה"ֵ .
אוֹמרְ :ו ֶאת ְצ ִ
יהם ַה ָכּתוּב ֵ
ֲל ֶ
ג[ " ע ֵ
ֶיך רוֹאוֹת ֶאת
נוֹסיף ִמ ִמּ ְשׁנָתוֹ ִבּ ְב ִחי' ְו ָהיוּ עֵינ ָ
אָדם"ִ ,
מוּסר ָל ָ
הוּדה ַצ ְד ָקה זצ"ל ִכּי " ִע ַקּר ַה ַקּ ָבּ ָלה ִהיא ָ
ַר ִבּי ְי ָ
יך.
מוֹר ָ
ֶ
אַלנוּ
עוּרי הגרי"צ זצ"לָ .שׁ ְ
יט"א ַמ ְז ִכּיר זֹאת ִמ ִשּׁעוּר ֶשׁ ָשּׁ ַמע ִמ ִשּׁ ֵ
אַחר ְמקוֹר ְדּ ָב ָריו ,ומו"ר ְשׁ ִל ָ
ִח ַפּ ְשׂנוּ ַ
ימ ָרא זוֹ .וְ לֹא ָהיָה זֶה
יוֹד ַע ַעל ֵמ ְ
יבנוּ ִכּי ֵאינוֹ ֵ
יט"א ַר ָבּהּ ֶשׁל ַפּ ְר ֵדּסַ -חנָּה ,וְ ֵה ִשׁ ַ
ִמ ְבּנוֹ ָה ַרב ָדּוִ ד ַצ ְד ָקה ְשׁ ִל ָ
תוֹרת ַהסּוֹד ַעד ִל ְמאֹד.
ְדּ ַבר ֶפּ ֶלא ְבּ ֵעינָיוִ ,כּי ֵכן ָהיְ ָתה ַדּ ְרכּוֹ ַבּקּ ֶֹדשׁ ֶשׁל הגרי"צ זצ"ל ֶשׁ ָהיָה ַמ ְס ִתּיר ַע ְצמוֹ ְבּ ַ
יוֹסף ִפּ ְר ְסמוּ ְבּחוּצוֹת
יבת פּ ָֹרת ֵ
ַה ֵלי ְי ִשׁ ַ
וּמנ ֲ
עוֹלמוְֹ ,
יהוּדהְ " :175כּ ֶשׁ ָה ַל ְך ַר ֵבּינוּ ְל ֵבית ָ
מוּבא ַבּס' ְוזֹאת ִל ָ
ְו ֵכן ָ
תוֹך ְשׁ ָב ָחיוֶ ' :שׁ ָשּׁ ַקד ַעל ָח ְכ ַמת ַהסּוֹד ְבּ ִצנְ ָעה' – ְולֹא
ֶא ַמר ָבּ ֶהן ְבּ ְ
ירתוֹ ,נ ֱ
מוֹדעוֹת ֵא ֶבל ַעל ְפּ ִט ָ
רוּשׁ ַליִ ם ְ
ְי ָ
אַך
תּוֹרת ַה ַקּ ָבּ ָלה ,וְ ָהיָה לוֹ יָד ָו ֵשׁם ְבּ ָח ְכ ָמה ֱאל ִֹקית זוְֹ ,
ֲלוֹתיו ָהיְ ָתה ֶשׁ ָלּ ַמד ַבּ ֶסּ ֶתר ַ
אַחת ִמ ַמּע ָ
ִבּ ְכ ִדיַ .
ָמיו ְכּ ִמי ֶשׁ ֵאין לוֹ ֵע ֶסק
ֱמיד ָפּנִ ים ַעד סוֹף י ָ
ָדעוּ ,וְ ֶהע ִ
ָדעוּ ַעל ָכּ ְךֲ .א ִפלּוּ ְבּנֵי ֵבּיתוֹ לֹא י ְ
ַה ְבּ ִריּוֹת לֹא י ְ
נוּעים ָח ְכ ָמה ,"...עע"ש.
אוֹמרְ :ו ֶאת ְצ ִ
יהם ַה ָכּתוּב ֵ
ֲל ֶ
ְבּנִ ְס ָתּרוֹת ...ע ֵ
ָשׁישׁ
יט"א ֶשׁ ָשּׁ ַמע ֵמ ַה ְמ ֻק ָבּל ָה ֱאל ִֹהי ַהיּ ִ
מוֹסר ָה ִראשׁוֹן ְל ִציּוֹן ָה ַרב ָמ ְר ְדּ ַכי ֵא ִליָּהוּ ְשׁ ִל ָ
נוֹס ֶפת ָשׁם ֵ
וּב ֵעדוּת ֶ
ְ
ארי ְדּ ָר ִזיןֶ ,א ָלּא
יכ ָלא ְדּ ָמ ֵ
צוּבה ֵמ ֵה ָ
הוּדה ַצ ְד ָקה ִנ ְשׁ ָמתוֹ ֲח ָ
ַר ִבּי ֶא ְפ ַר ִים ַהכּ ֵֹהן זצוק"לֲ " :הלֹא ָח ָכם ְי ָ
ֲשׂה ַה ִנּ ְפ ָלא ֶשׁ ִה ְת ַקיֵּם ִל ְפנֵי ַה ְמ ֻק ָבּל ָה ֱאל ִֹהי ָח ָכם ָס ֵל ָמן ֵא ִליָּהוּ
ֱלים ַה ָדּ ָבר "...וְ כוּ' ַעיֵּן ָשׁם ָכּל ַה ַמּע ֶ
ֶשׁ ֶהע ִ
זצוק"ל.
יבה
ֻכּת ַה ַבּיִ ת ֶשׁל ְי ִשׁ ָ
ֲמד ֲחנ ַ
ֶא ְמרוּ ע"י הגרי"צ זצ"ל ְבּ ַמע ַ
מּוּב ִאים ַבּ ֵסּפֶר ,176וְ נ ֶ
ַחתֹּם ְבּ ִד ְב ֵרי ָק ְדשׁוֹ ַה ָ
ְונ ְ
וּלזֶה אָנוּ
ָלוּתאְ ,
אָמר ַר ְשׁ ִבּ"י ִכּי ְבּ ִלמּוּד זֶה ִי ְפּקוּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ִמגּ ָ
ָדוּע ַמה ֶשּׁ ַ
דוֹשׁה ְל ִלמּוּד ַק ָבּ ָלהְ ,וז"ל" :י ַ
ְק ָ
יקים ָבּהּ'ֵ .ישׁ ְל ָפ ֵרשׁ ַה ַכּ ָוּנָה
אָמר ְשׁלֹמֹה ַה ֶמּ ֶל ְך ע"ה ְבּ ֵס ֶפר ַה ָח ְכ ָמה ' ֵעץ ַחיִּ ים ִהיא ַל ַמּ ֲח ִז ִ
וּכ ָבר ַ
ְמ ַצ ִפּיםְ ...
יקים ָבּהּ!
ְבּ ֶד ֶר ְך ֶר ֶמזִ ,אם ִי ְל ְמדוּ ַבּ ֵסּ ֶפר ַה ָקּדוֹשׁ ֵעץַ -חיִּ ים למהרח"וַ ,היְ נוּ ַל ַמּ ֲח ִז ִ
נּוֹרא ַהזֶּה ַי ֲעמֹד ָלנוּ
ְזכוּת ַר ֵבּינוּ ָה ֲא ִרי ַז"ל וְ ַת ְל ִמידוֹ ַר ֵבּנוּ ַח ִיּים ִוי ַטאל ז"ל ֶשׁ ָכּ ַתב ֶאת ַה ֵסּ ֶפר ַה ָקּדוֹשׁ וְ ַה ָ
וּל ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ יִ ְהיֶה ַה ִלּמּוּד ַהזֶּה ֵעץ ַח ִיּים ַמ ָמּשׁ ְל ָכל ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל.
ְ
ָצל ִמ ָכּל ַה ְגּזֵרוֹת ָה ָרעוֹת,
וּכ ֵשׁם ֶשׁ ַר ְשׁ ִבּ"י ִבּ ְז ַמנּוֹ ָהיָה ַעמּוּד ָה ֵאשׁ ְלדוֹרוֵֹ ,כּן גַּם ַע ָתּה ַתּ ֲעמֹד ָלנוּ זְ כוּתוֹ ְל ִהנּ ֵ
ְ
ָמינוּ".
גּוֹאל ֶצ ֶדק ִבּ ְמ ֵה ָרה ְבּי ֵ
ְו ִנ ְז ֶכּה ְל ִביאַת ֵ
ַמדוּ ְדּ ָב ָריו ְל ָכל
יהי ָרצוֹן וְ יַע ְ
אָדם – וִ ִ
מוּסר ָל ָ
יטב ִדּ ְב ֵרי ָק ְדשׁוֹ ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ִע ַקּר ַה ַקּ ָבּ ָלה ִהיא ָ
ֵמ ַע ָתּה ,מוּאָ ִרים ֵה ֵ
ֲרי ִלמּוּד ָח ְכ ַמת ָה ֱא ֶמת.
ַה ָבּ ִאים ָכּאן ְבּ ַשׁע ֵ

ֲרי ַהזּ ַֹהר עמ' קלד ָשׁם אוֹת מב.
ְ 174ר ֵאה ַשׁע ֵ
יהוּדה )עמ' .(143
 175וְ זֹאת ִל ָ
יהוּדה )עמ' .(146
 176וְ זֹאת ִל ָ

