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אַ .א ְׁשרֵי ָא ָדם ֶׁש ּי ְִלמֹד ַה ִּת ּק ּונִים ְּב ֵא ּל ּו ַה ּי ִָמים ּכָל ִּת ּקוּן ֶׁשל אוֹתוֹ
ַה ּיוֹם ְּד ַבר יוֹם ְּביוֹמוֹ ְולֹא יַ ֲעבֹר
ו ְַא ְׁשרֵי ָא ָדם ֶׁש ּי ְִלמֹד ַה ִּת ּק ּונִים ְּב ֵא ּל ּו ַה ּי ִָמים ּכָל ִּת ּקוּן ֶׁשל אוֹתוֹ
ַה ּיוֹם ְּד ַבר יוֹם ְּביוֹמוֹ ְולֹא יַ ֲעבֹרִּ ,כי ְל ָכל ָּד ָבר ֵיׁש ׁש ֶֹרׁש ו ְַט ַעם
ו ְַכ ּוָנָהָ .ל ֵכן טוֹב ֶׁש ּלֹא י ְִק ּדֹם ְולֹא י ְַא ֵחר ,ו ְֵכן ָהיָה ִמנ ְָהגוֹ ַה ּטוֹב
ֻּפ ָלא ָקדוֹׁש ַמר ַה ַּפ ְר ֵד"ס
ֲטרֶת רָא ֵׁשנ ּו מוֹרֵנ ּו ָהרַב ַהמ ְ
ֶׁשל ע ֶ
ֲפ ּל ּו ַּב ְּז ַמן ֶׁש ָהיָה לוֹ עֹל ַה ִּצ ּבוּר ָהיָה
זְ כוּתוֹ ָיגֵן ָע ֵלינ ּו ָא ֵמן וַא ִ
ּפוֹנֶה ִמ ָּכל ָה ִע ְנָינִים ו ְִל ֵּמד חו ַֹבת ַה ּיוֹםּ ,גַם טוֹב ְל ַב ַעל ְּתׁשו ָּבה
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְּכמוֹ ֶׁש ָּכ ַתב
ֲמ ֶׁשת ַּד ִּפים ְּב ָכל יוֹם ֵמ ַה ַ
ֶׁש ּי ְִלמֹד ח ֵ
ָכה ב' אוֹת ב'.
ַּב ֵּס ֶפר ֵׁשם ַה ְּגדו ִֹלים ֵח ֶלק ב' ַמעֲר ָ
אלאגִ 'י ,מו ֵֹעד ְל ָכל ַחי)
ַבינ ּו ַח ּיִים ָפ ָ
(ר ֵּ

ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי י ְִהיֶה ִּת ּקוּן ַההוֹד
ֱמת ְּדר ִּ
ב .עַל י ְֵדי ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ֵמה וְאוֹר ָח ָדׁש עַל ִצ ּיוֹן י ִָאיר ִּב ְמ ֵהרָה
ֻלָה ְׁשל ָ
ֱמת ֶׁשהוּא ַה ְּגא ּ
ֶּבא ֶ
ָמינ ּו
ְּבי ֵ
ֲמי ִׁשי הוּא ְּב ִחינַת הוֹד
ֵיׁש ִל ְרמֹז עוֹד ָּבזֶה ִּכי נו ַֹדע ֶא ֶלף ַהח ִ
ַלה ְל ָה ִראׁשוֹנִים ָּכל ָּכ ְך ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּב ָלה ְּבסוֹד
ַעל ֵּכן לֹא נ ְִת ּג ָּ
ֲר"י זִ ְכרוֹנוֹ
ָּכל ַה ּיוֹם ָּדוָה ַּכ ּנו ָֹדע ְּב ָכל ַה ְּס ָפ ִרים ַעד ֶׁש ִּבזְ ַמן ָהא ִ
ָמיו ו ְָה ְל ָאה ָהיָה ַה ְת ָח ַלת
ָכה ֶׁש ָהיָה ָּב ֶא ֶלף ַה ִּׁש ִּׁשי ִמ ּי ָ
ִל ְבר ָ
ֲר"י זִ ְכרוֹנוֹ
ַלה ָח ְכ ַמת ָהא ִ
ֻלה ֶׁשל ְּב ִע ָּת ּה ַעל ֵּכן נ ְִת ּג ָּ
זְ ַמן ַה ְּגא ָּ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ָא ְמנָם ר ִּ
ָכה ְּב ֵפר ּוׁש ִּד ְברֵי ַה ַ
ִל ְבר ָ
ֲמי ִׁשי ו ְַת ְל ִמידוֹ
יו ַֹחאי ָהיָה ְּבסוֹף ֶא ֶלף ָה ְר ִב ִיעי ק ֶֹדם ֶא ֶלף ַהח ִ
זֹּהר ֶׁשהוּא רַב נ ְִפ ַטר ִּב ְׁשנַת ג' ָל ֶא ֶלף
ַבי ַא ָּבא ֶׁש ָּכ ַתב ֵס ֶפר ַה ַ
ר ִּ
ַך ְּכמוֹ
שי ַּכ ְמב ָֹאר ְּב ֵס ֶדר ַה ּדוֹרוֹת ִּכי ִה ְק ִּדים ַה ֵּׁשם י ְִת ָּבר ְ
ֲמי ִׁ
ַהח ִ
ֲמי ִׁשי ( ֶׁשהוּא הוֹד) נ ְִכ ַּתב
ַמ ּכָה ֶטרֶם ְּת ִח ַּלת ָה ֶא ֶלף ַהח ִ
ְרפו ָּאה ל ַּ
ֱצל ֵמהוֹד
זֹּהר ֶׁש ּנ ְִקרָא ִמ ְד ָרׁש י ְִהיֶה אוֹר ,ו ְָהאוֹר ַה ּזֶה ֶנא ָ
ֵס ֶפר ַה ַ
ֲמי ִׁשי ִּב ְב ִחינַת
ֲטה ִּכ ְביָכוֹל ו ְָהיָה ק ֶֹדם ַה ְת ָח ַלת ֶא ֶלף ַהח ִ
ַמע ֶ
ַלה ֵּפר ּוׁשוֹ ִּבזְ ַמן
ִה ְק ִּדים ְרפו ָּאה וְכוּ' ַּכ ּנִזְ ַּכר ְל ֵעיל ַעד ֶׁש ּנ ְִת ּג ָּ
ידנ ּו
ֱמ ָ
ׂ ֵאת ְועֹז ֶׁשל ּתוֹרָה ֶהע ִ
ֶתר ְש
ָכה ְּבי ֶ
ֲר"י זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ָהא ִ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי י ְִהיֶה
ֱמת ְּדר ִּ
ְּב ֶקרֶן אוֹרָה ְועַל י ְֵדי ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ֵמה וְאוֹר ָח ָדׁש עַל ִצ ּיוֹן י ִָאיר
ֻלָה ְׁשל ָ
ֱמת ֶׁשהוּא ַה ְּגא ּ
ִּת ּקוּן ַההוֹד ֶּבא ֶ
ִית
ֶמר ַּבר יו ַֹחאי ָׁשם ָקנ ָ
ָמז ַּב ּז ֶ
ָמינ ּו ְוזֶה ּו ֵיׁש לו ַֹמר ֶׁשר ַ
ִּב ְמ ֵהרָה ְּבי ֵ
ֲד ֶר ָך ַהיְנ ּו הוֹד ְוגַם ָה ָדר ַּכ ּנִזְ ַּכר ְל ֵעיל.
הו ְֹד ָך ַוה ָ
ֲמר ּגַל ֵעינַי אוֹת ב')
ׂ ָכר ַמא ָ
ׂ ְש
( ַׁש ַער ִי ָש

ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ִּג ּלָה ַה ּנ ְִס ָּתרוֹת ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ִּד ְב ַהאי חֲב ּורָא
ג .ר ִּ
ָאה ּגַם ּכֵן אוֹר ַה ֵּמ ִאיר ו ָּבא ְלכָל ָהעוֹלָם
י ְִת ַּפ ְרנ ְִסין ְּב ָדרָא ַּב ְתר ָ
ֻשת
ֱמר ַּבעֲב ּו ֶרךָָׁ :ש ַמ ְע ִּתי ִמ ְּקד ַּׁ
ׂה ָא ָדם ֶנא ַ
ֶמר ַּבר יו ַֹחאי ַנ ֲע ֶש
ַּב ּז ֶ
ַבי ַה ּגָאוֹן ַה ָּקדוֹׁש ִמ ּפֹה זְ כוּתוֹ ָיגֵן ָע ֵלינ ּו
אֲדוֹנִי ָא ִבי זְ ֵקנִי מו ִֹרי וְר ִּ
ׂה ָא ָדם
ֱמר ֶׁש ַּנ ֲע ֶש
יכן ֶנא ַ
ֻדת ל"ג ָּבע ֶֹמר ִּכי ִל ְכאוֹרָה ֵה ָ
ִּב ְסע ַּ
ַבו ֵֹתינ ּו
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ַּדו ְָקאַ ,א ְך ִה ּנֵה ָּד ְרׁש ּו ר ּ
ָק ֵאי ַעל ר ִּ
ׂה ְו ִנ ְׁש ַמע ו ְַהיְינ ּו
ֱמר ִּבזְ כוּת ַנ ֲע ֶש
ׂה ָא ָדם ֶנא ַ
ָכה ַנ ֲע ֶש
זִ ְכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ַבינוְּ ,ויָדו ַּע
ָאל ֶאת ַה ּתוֹרָה ַעל י ְֵדי מ ֶׁשה ר ֵּ
ׂר ֵ
ִּב ְׁש ִביל ֶׁש ִּק ְּבל ּו ִי ְש
ַבינ ּו ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹם,
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֵּבן יו ַֹחאי ָהיָה ִנ ְׁש ַמת מ ֶׁשה ר ֵּ
ִּכי ר ִּ
ַבינ ּו ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹם ַה ּתוֹרָה ְּב ָכל
ַלה ַעל י ְֵדי מ ֶׁשה ר ֵּ
ו ַּמה ֶׁש ּנ ְִת ּג ָּ
ַבינ ּו ָע ָליו
יה ְּבנִגְ לוֹת ְונ ְִס ָּתרוֹת ַא ְך ַה ּנ ְִס ָּתרוֹת ִּג ָּלה מ ֶׁשה ר ֵּ
ָט ָ
ְּפר ֶ
ידיו
ֻלה ִמ ַּת ְל ִמ ָ
ידי ְסג ָּ
ֻע וְעוֹד ִל ִיח ֵ
ַה ָּׁשלוֹם רַק ְל ַא ֲהרֹן ו ָּבנָיו וִיהוֹׁש ַ
ַבינ ּו ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹם ֶׁש ִּק ֵּבל ְּב ִסינַי,
ו ְַה ּנִגְ לוֹת ָלנ ּו ו ְּל ָבנֵינ ּו ִמ ּמֹ ֶׁשה ר ֵּ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ִּג ּלָה ַה ּנ ְִס ָּתרוֹת ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ִּד ְב ַהאי
ֲבל ר ִּ
אָ
ָאה ּגַם ּכֵן אוֹר ַה ֵּמ ִאיר ו ָּבא ְלכָל
חֲב ּורָא י ְִת ַּפ ְרנ ְִסין ְּב ָדרָא ַּב ְתר ָ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ַּת ְכ ִלית וּגְ ַמר ַה ּנ ְִר ָצה
ָהעוֹלָם ,וְהוּא ְל ִפי זֶה ר ִּ
ַבינ ּו ָע ָליו ַה ָּׁ
ִמ ּמֹ ֶׁשה ר ֵּ
ׂה
שלוֹם ,עַל ּכֵן ַׁש ִּפיר י ִָּתכֵן ַמה ֶּׁש ָא ְמר ּו ַנ ֲע ֶש
ׂה ְו ִנ ְׁש ַמע ו ְָהיָה
ׂה ָא ָדם ִּב ְׁש ִביל ַנ ֲע ֶש
ֱמר ַּבעֲב ּו ֶר ָך ִּכי ַהַּנ ֲע ֶש
ָא ָדם ֶנא ַ
ַבי
ֲרית ַה ּי ִָמים עַל י ְֵדי ר ִּ
ָאז ַמ ְּטרַת ַה ַּת ְכ ִלית ְלגִ ּלוּי ַה ּנ ְִס ָּתרוֹת ְּב ַאח ִ
ֱמר ַּבעֲב ּו ֶרךָ.
ׂה ָא ָדם ֶנא ַ
ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי עַל ּכֵן ָׁש ִפיר ַנ ֲע ֶש
ֲמר ּגַל ֵעינַי אוֹת ג')
ׂ ָכר ַמא ָ
ׂ ְש
( ַׁש ַער ִי ָש

ַצמוֹ ַּב ַּמעֲלוֹת ָה ְרא ּויִים
דּ .גַם ִאיׁש ָּפׁשוּט ֶׁש ּלֹא ִק ֵּדׁש ֶאת ע ְ
ֻקרַב ֶאל ַה ָח ְכ ָמה ַההוּא ִּב ְפרָט ְּבסוֹף
ְל ִל ּמוּד ַה ַּק ָּבלָה ִמ ּכָל ָמקוֹם י ְ
ֻלָה
יו ַֹמ ּיָא ִא ּילֵיןֶׁ ,ש ָּבזֶה ַּת ְליָא ִה ְת ָק ְרבוּת ַה ְּגא ּ
ֶמר ַה ִּנז ְּכַר ַא ְׁשרֵי ָהעָם לו ְֹמ ֶדי ָך ו ְַא ְׁשרֵי ָהעו ְֹמ ִדים עַל סו ֶֹדךָ:
עוֹד ַּב ּז ֶ
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש
יך לו ְֹמ ֵדי ַה ַ
ִל ְכאוֹרָה ָק ֶׁשה ְּד ֵכיוָן ֶׁש ֵה ָּמה לו ְֹמ ֶד ָ
ֱמת ֵא ְיך ְקרָאוּם ִּב ְלׁשוֹן ָה ָעם ֶׁשהוּא ַמ ְד ֵרגָה ְּפחו ָּתה
ו ְָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ָכה ו ְַר ִׁש"י ַעל ַה ּתוֹרָה
ַבו ֵֹתינ ּו זִ ְכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ַּכ ּנו ַֹדע ִּב ְד ָרׁשוֹת ר ּ
ַבו ֵֹתינ ּו
ֻב ִלים ר ּ
יטת ַה ְמק ָּ
ַּכ ָּמה ְּפ ָע ִמיםַ ,א ְך ִמ ּזֶה הוּא ְר ָאיָה ְּכ ִׁש ַ
ֱר ְיך ְל ָב ֵאר ָׁשם,
ׂה טוֹב ְּכמוֹ ֶׁש ֶהא ִ
ו ִּב ְפרָט ַּב ֵּס ֶפר סוּר ֵמרַע וַ ֲע ֵש
ָך ַּב ַּמעֲלוֹת ָה ְרא ּויִים
ַצמוֹ ּכָל ּכ ְ
ֶׁש ּגַם ִאיׁש ַה ָּפׁשוּט ֶׁש ּלֹא ִק ֵּדׁש ֶאת ע ְ

ֻקרַב ֶאל ַה ָח ְכ ָמה ַההוּא ִּב ְפרָט ְּבסוֹף
ְל ִל ּמוּד ַה ַּק ָּבלָה ִמ ּכָל ָמקוֹם י ְ
ֻלָה ִּב ְמ ֵהרָה ְּבי ֵָמינ ּו ַעל
יו ַֹמ ּיָא ִא ּילֵין ֶׁש ְּבזֶה ַּת ְליָא ִה ְת ָק ְרבוּת ַה ְּגא ּ
ֵּכן ָּכ ַתב ָּבזֶה ִּב ְלׁ
שוֹן ַ'א ְׁשרֵי ָהעָם' ֶׁשהוּא ִּב ְב ִחינַת ָהעָם ְּב ַמ ְד ֵרגָה
ַעזְ רֵה ּו ַה ֵּׁשם
ְּפחו ָּתה ו ְַאף עַל ִּפי כֵן י ְִת ָקרֵב ִל ְהיוֹת לו ְֹמ ֶדי ָך ( ְוי ַ
ׂיג
ַך ִל ְהיוֹת ִּב ְב ִחינַת) ַא ְׁשרֵי ָהעָם ָהעו ְֹמ ִדים עַל סו ֶֹד ָך ְ(ל ַה ִּש
י ְִת ָּבר ְ
ָמינ ּו ָא ֵמן.
יח) ֵּכן י ְִהי רָצוֹן ִּב ְמ ֵהרָה ְּבי ֵ
ו ְּל ַה ְצ ִל ַ

ֲמר ֶא ָחד ִמ ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר ק ֶֹדם
יאַ .ה ַּבעַל ֵׁשם טוֹבִ :ל ְלמֹד ַמא ָ
ַה ֵּׁשנָה
אלאיוֹב
יק ָ
ַבי ָּדוִד ִמ ִּמ ָ
ִמ ְכ ַּתב מוֹרֵנ ּו ַה ַּב ַעל ֵׁשם טוֹב ְל ָהרַב ר ִּ
ֲמר ֶא ָחד ִמ ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר ק ֶֹדם
ֵצה ֶׁש ּלֹא ִלירָא ַּב ֵּׁשנָה ִל ְלמֹד ַמא ָ
עָ
(כ ֶתר ֵׁשם טוֹב)
ֶּ
ַה ֵּׁשנָה.

ֲמר ּגַל ֵעינַי אוֹת טוב)
ׂ ָכר ַמא ָ
ׂ ְש
( ַׁש ַער ִי ָש

ַצמוֹ ַּב ּתוֹרָה ֶׁש ָח ִביב
ֲפ ּל ּו ֵאינוֹ ֵמ ִבין ִמ ּכָל ָמקוֹם ְמי ֵַּג ַע ע ְ
יב .א ִ
ַך
ֲמרוֹ י ְִת ָּבר ְ
ְּבעֵינָיו ַלהֲגוֹת ְּב ַמא ָ
ֲמ ִלים ַּב ּתוֹרָה זֶה ּו
ֵּת ְלכוֵּּ :פ ֵרׁש ַר ִׁש"י ִמ ּתוֹרַת ּכֲֹהנִיםִ ,ל ְהיוֹת ע ֵ
ֲפ ּל ּו ֵאינוֹ ֵמ ִבין
ַךָ ,ל ֵכן א ִ
ֻקיו י ְִת ָּבר ְ
נ ְִקרָא ָע ָמל ַּב ּתוֹרָה ַל ֲהל ְֹך ְּבח ָּ
ֲמרוֹ
ֵע ַע ְצמוֹ ַּב ּתוֹרָה ֶׁש ָח ִביב ְּב ֵעינָיו ַלהֲגוֹת ְּב ַמא ָ
ִמ ָּכל ָמקוֹם ְמי ַּג ַ
ֶע ְל ָמה
ׂיג ַה ַּט ַעם ִּכי ַה ּתוֹרָה נ ֶ
ֲפ ּל ּו ֶׁש ֵאינוֹ זו ֶֹכה ְל ַה ִּש
ַך א ִ
י ְִת ָּבר ְ
יעה ֶׁש ִאי
ֵמ ֵעינֵי ָּכל ַחי ו ְָה ָא ָדם ָצ ִר ְיך ַל ֲעסֹק ַּב ּתוֹרָה ַא ַחר ַהי ְִד ָ
ׂיג ֶא ָחד ִמ ּנִי ֶא ֶלף ֶׁש ָּב ּה ו ְָאז ֵיׁש לוֹ ֵח ֶלק ְּבׁש ֶֹרׁש
ֶא ְפ ָׁשר ְל ַה ִּש
ַה ּתוֹרָה ָל ֵכן ָּכ ַתב ַה ַּמהֲרָ"ל ֶׁש ְּמ ָב ְר ִכין ַל ֲעסֹק ְּב ִד ְברֵי ּתוֹרָה ַה ּגַם
ָך הו ָּבא
ׂיג ִמ ָּכל ָמקוֹם עו ֵֹסק הוּא ַּב ּתוֹרָה ְוכ ְ
ֶׁש ֵאין יָכוֹל ְל ַה ִּש
ָּת ִמיד ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְל ִא ְׁש ַּת ְּדלָא ְּבאוֹ ַרי ְָתא.

ֲפ ּל ּו ֵּפר ּוׁש
ׂ ָפ ָתיו ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ֵאינוֹ ֵמ ִבין א ִ
ַא ְך ִאם מו ִֹציא ִּב ְש
ַה ִּמ ּלוֹת ִמ ְּפנֵי ֶׁשהוּא ַעם ָה ָארֶץ הֲרֵי זֶה ְמ ַק ּיֵם ִמ ְצוַת ו ְּל ַמ ְד ֶּתם,
ֵך ִּב ְר ַּכת ַה ּתוֹרָה ַּב ַּׁש ַחר ִל ְפנֵי
יכ ְך ָּכל ַעם ָה ָארֶץ ְמ ָבר ְ
ו ְּל ִפ ָ
ַה ְּפסו ִּקים ו ְֵכן ְּכ ֶׁשעו ֶֹלה ְל ֵס ֶפר ּתוֹרָהַּ .ב ֶּמה ְּד ָב ִרים אֲמו ִּרים
ֲבל ַּב ּתוֹרָה ֶׁש ְּב ַעל ֶּפה ִאם ֵאינוֹ ֵמ ִבין ַה ֵּפר ּוׁש
ְּבתוֹרָה ֶׁש ִּב ְכ ָתב א ָ
ָא ָדם ַל ֲעסֹק ְּבכָל
שב ִל ּמוּד ְּכ ָלל ו ְַאף עַל ִּפי כֵן ֵיׁש ל ָ
ֵאינוֹ נ ְֶח ָׁ
ָתיד לָבוֹא (ז ַֹהר וֵַּי ֵׁשב
ַה ּתוֹרָה ּגַם ִּב ְד ָב ִרים ֶׁש ּלֹא י ּוכַל ְל ָה ִבין ְו ֶלע ִ
ָסק ָּב ּה ָּבעוֹלָם ַה ּזֶה
ׂיג ּכָל ַה ּתוֹרָה ֶׁשע ַ
ַּדף קפה) ִי ְז ֶּכה ְל ָה ִבין ו ְּל ַה ִּש
ׂיג ָּה ִמ ּק ֶֹצר ַּד ְע ּתוֹ.
ְולֹא ִה ִּש
ֲל ָכה יב וְיג)
ֻל ָחן ָערו ְּך ָה ַרב ִה ְלכוֹת ַּת ְלמוּד ּתו ָֹרה ֶּפ ֶרק ב' ה ָ
(ׁש ְ

ֻקו ַֹתי תרמט)
ֱמת ְּבח ּ
ׂ ַפת א ֶ
( ְש

ַצמוֹ ַּב ִּמ ְקוֶה ו ְִל ְלמֹד ֵס ֶפר
ֻלָה ְל ִט ְמטוּם ַה ּלֵב ְ -ל ַט ֵהר ֶאת ע ְ
הְ .סג ּ
ַהז ַֹּהר ִּכי ז ַֹהר הוּא ִמ ְּלׁשוֹן ֶה ָארָה ֶׁש ֵּמ ִאיר ִּב ְמקוֹם ַהחֹ ֶׁש ְך
ְל ָה ִבין ִע ְניַן ִט ְמטוּם ַה ֵּלב ו ְִט ְמטוּם ַה ּמ ַֹח ֶׁש ִּט ְמטוּם ַה ֵּלב ִהיא
ַצמוֹ
ׂה ֵלב ָה ֶא ֶבן וְכוּ' ,ו ְֵע ָצה ַהיְעו ָּצה ְלזֶה ְל ַט ֵהר ֶאת ע ְ
ֶׁש ַּנ ֲע ֶש
ַּב ִּמ ְקוֶה ו ְִל ְלמֹד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ִּכי ז ַֹהר הוּא ִמ ְּלׁשוֹן ֶה ָארָה ֶׁש ֵּמ ִאיר
על ְיסק אוֹת י"ט)
(א ְמ ֵרי ק ֶֹדׁש ְס ְט ֶר ִ
ִ
ִּב ְמקוֹם ַהחֹ ֶׁש ְך וְכוּ'.
ֲמירַת ַהז ַֹּהרֶ ,א ָחד ַה ְמ ַכ ּוֵן
וַ .ה ַּבעַל ֵׁשם טוֹב ז ְִכרוֹנוֹ ִל ְב ָרכָהַּ :בא ִ
ו ְֶא ָחד ֶׁש ֵאינוֹ ְמ ַכ ּוֵן ו ִּב ְל ַבד ֶׁש ּי ְַר ֶּבה
ׁ) ָא ַמר ַה ַּב ַעל ֵׁשם טוֹב זִ ְכרוֹנוֹ
אר ְיטש
ַבי ִה ֵּלל ִמ ָּפ ִ
ִמ ּמו ִֹרי (ר ִּ
ָכה ִּב ְׁשלֹ ָׁשה ְּד ָב ִרים ַה ְּכ ָלל ֵה ֶפ ְך ִמ ַּמה ֶּׁש ָא ְמר ּו ֶא ָחד
ִל ְבר ָ
ש ַמיִם ֶא ָּלא ֶא ָחד
ַה ַּמ ְר ֶּבה ו ְֶא ָחד ַה ַּמ ְמ ִעיט ו ִּב ְל ַבד ֶׁש ּי ְַכ ּוֵן ִל ּבוֹ ַל ָּׁ
ֲמירַת ַהז ַֹּהר
שוֹן ,א ִ
ַה ְמ ַכ ּוֵן ו ְֶא ָחד ֶׁש ֵאינוֹ ְמ ַכ ּוֵן ו ִּב ְל ַבד ֶׁש ּי ְַר ֶּבהָ .ה ִראׁ
(מגְ ָּדל עֹז ַע ּמוּד תכ"ד)
ִ
ֻגָל ַל ְּנ ָׁש ָמה וְכוּ'.
ְמס ּ
זִּ .ת ּק ּונֵי ז ַֹהר ַּדף ֶא ָחד ִּב ְׁש ִביל ִּת ּקוּן ְנ ָׁש ָמה
ו ְָכל ֶא ָחד ֶׁש ִּק ֵּבל ִמ ֶּמ ּנִי עֲבו ַֹדת ַה ֵּׁשם י ְִר ֶאה ַל ֲעסֹק ְּב ִת ּקוּן נ ְַפ ִׁשי
ֲדי ָּכל יוֹם ֶּפרֶק ִמ ְׁשנָיוֹת
ָמי ּו ְׁשנו ַֹתי ִל ְלמֹד ַּבע ִ
ֲריכוּת י ַ
ו ְּל ַא ַחר א ִ
וְלו ַֹמר ְק ָצת ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר ִּב ְׁש ִביל טו ַֹבת נ ְַפ ִׁשי ְלכָל ַה ָּפחוֹת ַּדף ֶא ָחד
ָדה ְוזֶה ְּב ָכל יוֹם ִמי"ב ח ֶֹדׁש ָה ִראׁשוֹנִים ו ְָכ ָכה
ו ְִל ְלמֹד ְק ָצת ַא ּג ָ
ִשאֲר ּו ְּב ִה ְת ַק ְּׁשרוּת ְלעו ָֹלם.
יהם ו ְּבזֶה י ָּׁ
ָּכל י ְֵמ ֶ
ח .ז ַֹהר עֲבוּר ִּת ּקוּן ְנ ָׁש ָמה
ידי ִל ְלמֹד ּכָל י ְֵמ ֶיהם ֵאיזֶה ִׁשעוּר ִּת ּק ּונֵי
ו ְֵכן י ִָּזהֲר ּו ָּבנַי ו ְַת ְל ִמ ַ
ַכנִי ַה ֵּׁשם
ז ַֹהר ַּבעֲבו ִּרי ו ְּבכ ַֹח זֶה י ְִהיֶה ָל ֶהם ִה ְת ַק ְּׁשרוּת ,ו ְִאם ְיז ֵּ
ְל ִה ַּת ֵּקן ֶאזְ ּכֹר ָל ֶהם זוֹ ַה ּטו ָֹבה.
אתי ְל ַב ֶּק ְׁש ָך ֶׁש ַּת ֲחזֹר ְּב ַעל ֶּפה ַמ ֶּס ֶכת ְּברָכוֹת ו ְִת ְר ֶאה
וְעוֹד ָּב ִ
ַשל ּו ִמ ּזֶה ְל ַמ ַען ַה ֵּׁשם ִּכי טו ָֹבה ְּגדו ָֹלה י ְִצ ַמח
ָמרוֹ ו ְַאל ִּת ְתר ְּׁ
ְלג ְ
ֹאמר ְּבכָל יוֹם ֵאיזֶה ַּד ִּפים ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר.
ש ָך ַעל י ְֵדי זֶה ְות ַ
ְל ָך ְּבנ ְַפ ְׁ
ָאה ׁ -שו ֵֹמר אֱמ ּו ִנים)
(ס ֶפר ַה ַּצ ּו ָ
ֵ

טְ .מ ִא ִירים ִנ ְׁש ַמת ָה ָא ָדם
ש ְמ ִא ִירים ֶאת
ְׁשנֵי ַה ְּס ָפ ִרים ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש וְאוֹר ַה ַח ּיִים ַה ָּקדוֹׁ
(ב ַעל יְסוֹד ָהעֲבו ָֹדה)
ַּ
ִנ ְׁש ַמת ָה ָא ָדם.
ֶפׁש ִלגְ מֹר ְּבכָל ח ֶֹדׁש ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים ִלגְ מֹר ְּבכָל ח ֶֹדׁש
יִּ .ת ּק ּונֵי ַה ּנ ֶ
ׁש ּנֶה ְוזֶה יו ִֹעיל ְל ָך יו ֵֹתר ִמ ּכָל ִל ּמו ֵּדי ִס ְפרֵי מו ָּסר
ְּב ִלי ְי ֻ
ֶפׁש ִמ ְּב ִחינַת
ִימ ּיִים ְּד ַהיְנ ּו ְל ַהעֲלוֹת ַה ּנ ֶ
ֳל ִאים ַה ְּפנ ִ
ַפאוֹת ח ָ
ו ְִה ּנֵה ְלר ְּ
ׂיו
ָאל ְּבעוֹ ָש
ׂר ֵ
ׂ ַמח ִי ְש
ׂ ְמ ָחה ִי ְש
ַה ַּק ְטנוּת הוּא ְל ִה ְתעוֹרֵר ָּת ִמיד ְּב ִש
ֲבל ְלזֶה ָצ ִר ְיך ּגַם ֵּכן ִס ּי ְַע ָּתא ִּד ְׁ
אָ
ֵצה ַהיְעו ָּצה
ש ַמ ּיָא ו ְִה ּנֵה ָהע ָ
ֲמירַת ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ו ְַּדי ְָקא לו ַֹמר ִּת ּק ּונִים
ְלזֶה ְל ַה ְר ּבוֹת ַּבא ִ
ַסד ַה ִּת ּק ּונִים ְל ַת ֵּקן ְּב ִחינַת מ ִֹחין ְּד ַק ְטנוּת ַּכ ּמו ָּבא
ֶׁש ַעל זֶה נ ְִתי ֵּ
ֲמירָה ְּפׁשו ָּטה ְּב ִלי ׁשוּם
ַּב ֵּס ֶפר ִּכ ֵּסא ֶמ ֶל ְך ְּב ַה ְק ָּד ָמתוֹ וְלו ַֹמר א ִ
ַצ ְמ ָך ָּבזֶה
ֵּפר ּוׁש ְּכלָל ְּב ַח ּיוּת ֱאלֹקוּת ו ְּב ִה ְתעו ְֹררוּת ו ְּב ִאם ַּת ְר ִּגיל ע ְ
ֶפׁ
ֲב ִרים ִּת ּק ּונֵי ַה ּנ ֶ
ָת ִּתי ְל ַהח ֵ
ִּת ְר ֶאה ְּפלָאוֹת ו ְָכאן נ ַ
ש ְלג ְָמרוֹ ְּבכָל
ָמים ְּד ַהיְנ ּו
ח ֶֹדׁש ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים ְוק ֶֹדם ִּתגְ מֹר ַה ִּת ּק ּונִים ְּב ָׁשלֹׁש ְּפע ִ
לו ַֹמר ְּב ַפעַם ִראׁשוֹן ְׁש ִליׁש ִּת ּק ּונִים ְּב ַפעַם ֶא ָחד ְו ָככָה ֵׁשנִי ּו ְׁש ִלי ִׁשית
ׁש ּנֶה ְוזֶה יו ִֹעיל ְל ָך יו ֵֹתר ִמ ּכָל
ָך ִּתגְ מֹר ְּבכָל ח ֶֹדׁש ְּב ִלי ְי ֻ
ו ְַא ַחר ּכ ְ
ֶרת מה)
(א ְּגרוֹת ׁשו ֵֹמר אֱמ ּו ִנים ִא ּג ֶ
ִ
ִל ּמו ֵּדי ִס ְפרֵי מו ָּסר.

ֲבה
ַבינ ּו ַה ַּבעַל ֵׁשם טוֹבְּ :כ ֶׁש ָא ָדם או ֵֹמר ִּד ְברֵי ּתוֹרָה ְּב ַאה ָ
יג .ר ֵּ
ַך אוֹהֲבוֹ ְמאֹד ו ְֵאין ְמ ַד ְק ֵּדק ַא ַחר ְּד ָברָיו ִאם או ְֹמרָם
ַה ֵּׁשם י ְִת ָּבר ְ
ָּכרָאוּי אוֹ לֹא
ָאל ַּב ַעל ֵׁשם טוֹב זִ ְכרוֹנוֹ ְל ַח ּיֵי ָהעו ָֹלם ַה ָּבא ָא ַמר
ׂר ֵ
ַבי ִי ְש
ר ִּ
ָא ָדם ֶׁשהוּא קוֹרֵא ַּב ּתוֹרָה וְרו ֶֹאה ָהאוֹרוֹת ֶׁשל ָהאו ִֹת ּיוֹת ֶׁש ַּב ּתוֹרָה
ֲבה
ָמים ָּכרָאוּי ּכֵיוָן ֶׁשהוּא קוֹרֵא ְּב ַאה ָ
ַאף עַל ִּפי ֶׁש ֵאין ְמנ ַּגֵן ַה ְּטע ִ
ַבה ְּגדוֹלָה ו ְּב ִה ְת ַלהֲבוּת ֵאין ַה ֵּׁשם י ְִת ָּבר ְַך ְמ ַד ְק ֵּדק ִע ּמוֹ ו ְַאף
ר ָּ
ֶׁש ֵאין ָא ְמרָם ָּכרָאוּי ָמ ָׁשל ְל ִתינוֹק ֶׁש ָא ִביו אוֹהֲבוֹ ְמאֹד ו ְּמ ַב ֵּקׁש
ַמ ּגֵם ו ְֵאין או ֵֹמר ָּכרָאוּי ָא ִביו
ָּד ָבר ֵמ ָא ִביו ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהוּא ְמג ְ
ַך
ֲבה ַה ֵּׁשם י ְִת ָּבר ְ
ֶנ ֱהנֶה ְמאֹד ָל ֵכן ְּכ ֶׁש ָא ָדם או ֵֹמר ִּד ְברֵי ּתוֹרָה ְּב ַאה ָ
אוֹהֲבוֹ ְמאֹד ו ְֵאין ְמ ַד ְק ֵּדק ַא ַחר ְּד ָברָיו ִאם או ְֹמרָם ָּכרָאוּי אוֹ לֹא
ֲבה ָא ַמר
ָכה ו ְִדגְ לוֹ ָע ַלי ַאה ָ
ַבו ֵֹתינ ּו זִ ְכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ְּכמוֹ ֶׁש ָא ְמר ּו ר ּ
ִ(ל ּקו ִּטים י ְָק ִרים אוֹת ג')
ֲבה.
ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ו ְִלגְ לוּגוֹ ָע ַלי ַאה ָ
יד .ו ְָת ַמ ְה ִּתי עַל ַא ְנ ֵׁשי ּדוֹרֵנ ּו ֶׁש ַה ְּצנו ִּעים ֶׁש ָּבם מוֹ ְׁש ִכין ֶאת י ְֵד ֶיהם
ֱמת
ִמ ִּל ְלמֹד ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ֻּטל עַל ָה ָא ָדם ִל ְלמֹד ָח ְכ ַמת
גֹּדל ַה ִח ּיוּב ַהמ ָּ
ֻר ָסם הוּא ֶ
יָד ּו ַע ו ְּמפ ְ
ֱמת ֶׁש ִהיא ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּבלָה ו ְִס ְתרֵי ַה ּתוֹרָה ַּכ ְמב ָֹאר ִּב ְס ָפ ִרים
ָהא ֶ
ֱלם
זֹּהר ו ְִת ּק ּונִים ְוז ַֹהר ָח ָדׁש ו ִּמ ְד ָרׁש ַה ֶּנע ָ
ַק ְדמוֹנִים ֲהלֹא ֵה ָּמה ַה ַ
ֵיהם ָה ִע ְניָן זֶה ֵאין ִמ ְס ָּפר ַּכ ּיָדו ַּע ַל ּלו ְֹמ ִדים
ֻלׁש ְּב ִד ְבר ֶ
ְו ָׁשנוּי ו ְּמׁש ָּ
גֹּדל ַה ִה ְת ַא ְּמצוּת ו ְַה ְּז ִריזוּת ִל ְלמֹד
ָּב ֶהם ֲא ֶׁשר ָּכל זֶה יוֹרֶה ֶ
ָכה ָׁשנָה ָע ָליו ַה ָּכתוּב
ֲמרָם זִ ְכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּב ָלה ְּכ ַמא ָ
ְל ַע ֵּכבְּ ,כ ֶׁש ָה ָא ָדם רו ֶֹצה ְלזָרֵז ֵאיזֶה ָא ָדם ּכו ֵֹפל לוֹ ָה ַאזְ ָהרָה
ַּכ ָּמה ו ְַכ ָּמה ְּפ ָע ִמיםְ ,וגַם ַּב ְּג ָמרָא ִהזְ ִּכיר ּו ָה ִע ְניָן ַה ּזֶה ְּב ָא ְמרָם
ית ְּב ֶמ ְר ַּכ ְב ִּתי ו ִּב ְכבו ִֹדי ִּכ ֵּסא
ֲלין ָל ָא ָדם ָצ ִפ ָ
יתה ׁשוֹא ִ
ֶׁש ְּל ַא ַחר ִמ ָ
יכן עו ְֹמ ִדים ו ְָה ַאחֲרוֹנִים
יכן הוּא עו ֵֹמד רַגְ ֵלי ַה ַח ּיוֹת ֵה ָ
ַה ָּכבוֹד ֵה ָ
גֹּדל ַה ִח ּיוּב ַה ּזֶה ְּכמוֹ ִּב ְפ ַסק ַה ּגָאוֹן מוֹרֵנ ּו
ִה ְר ּב ּו ְל ַד ֵּבר ְמאֹד ִמ ֶ
זֹּהר וְדו ֶֹמה לוֹ,
ַבי י ְִצ ָחק ַּד ְל ָטאׁש ַה ּנ ְִד ַּפס ֵא ֶצל ַה ַ
ָהרַב ר ִּ
יח
יאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ו ִּב ְק ָצת ְמקוֹמוֹת ַּב ְּס ָפ ִרים ַה ַּק ְדמוֹנִים ָּתלוּי ִע ְניַן ִּב ַ
יתא ַּב ִּת ּק ּונִים ְּבסוֹף ִּת ּקוּן ו' ְוזֶה ְלׁשוֹנוֹ :ו ְַכ ָּמה ְּבנֵי
ָּבזֶה ִּכ ְד ִא ָ
ַלי ְל ַת ָּתא
יל ְךַּ ,כד י ְִת ּג ֵ
ָנ ָׁשא ְל ַת ָּתא י ְִת ַּפ ְרנְסוּן ֵמ ַהאי ִח ּבוּרָא ִד ָ
ָאתם ְּדרוֹר ָּב ָארֶץ
ֵיה ו ְּקר ֶ
ָאה ְּבסוֹף יו ַֹמ ּיָא ,ו ְּבגִ ינ ּ
ְּב ָדרָא ַב ְתר ָ
שוֹנוֹ ו ְָת ַמ ְה ִּתי עַל ַא ְנ ֵׁשי ּדוֹרֵנ ּו ֶׁש ַה ְּצנו ִּעים ֶׁש ָּבם מוֹ ְׁש ִכין
ַעד ָּכאן ְלׁ
(ע ּמוּד ָהעֲבו ָֹדה ַּדף א')
ַ
ֱמת.
ֶאת י ְֵד ֶיהם ִמ ִּל ְלמֹד ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ַצמוֹ ִמ ִּל ְלמֹד
גֹּדל ָהעֶֹנׁש ֶהעָצוּם ו ְַה ַּמר עַל ִמי ֶׁש ָּמנַע ֶאת ע ְ
טוֶ .
ָמ ָד ּה
ׂכָר ו ְָהעֹנֶג ָּבעוֹלָם ַה ָּבא ְל ִמי ֶׁשל ְ
ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּבלָה ְוע ֶֹצם ַה ָּש
גֹּדל ָהעֶֹנׁש ֶהעָצוּם ו ְַה ַּמר
ַבים ַה ְר ֵּבה ֶ
ֻב ִלים ר ִּ
ָא ִיתי ְּב ִס ְפרֵי ְמק ָּ
רִ
ׂכָר ו ְָהעֹנֶג
ַצמוֹ ִמ ִּל ְלמֹד ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּבלָה ְוע ֶֹצם ַה ָּש
עַל ִמי ֶׁש ָּמנַע ֶאת ע ְ
(ע ּמוּד ָהעֲבו ָֹדה)
ַ
ָמ ָד ּה.
ָּבעוֹלָם ַה ָּבא ְל ִמי ֶׁשל ְ
טזָ .לכֵן נ ְִקרָא ַה ֵּס ֶפר ִּת ּק ּונִיםִּ ,כי ְמ ַד ֵּבר ְּביִחו ִּדים ִּת ּקוּן עוֹלָמוֹת
ַבן ַה ּטוֹב ִמן ַה ְּסיָגִ ים ו ְַה ְּפסֹלֶת
ְל ָברֵר ו ְּלל ֵּ
ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר :נ ְִר ֶאה ִלי ֶׁש ּנ ְִקרָא ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים ִּכי ְמ ַד ֵּבר ְּבכָאן ְּבזֶה
ָאים ַּב ָּלׁשוֹן ַה ָּקדוֹׁש ַה ּזֶה
ַה ֵּס ֶפר ִמ ּיִחו ִּדים ו ְִצ ּנוֹרוֹת ַה ְּס ִפירוֹת ו ְֵהם נ ְִקר ִ
ׂר ִּת ּק ּונִין,
יקת ֲע ַש
"אנ ְְּת הוּא ְד ַא ִּפ ַ
ִּת ּק ּונִים ְּכמוֹ ֶׁש ָא ַמר ְּב ִת ּקוּן א'ַ :
ֻדוֹת וְכוּ'ְ .ורֹב
ׂר ְס ִפירָן" ,ו ְִה ּנֵה ַה ְּס ִפירוֹת ֵהם ָהיָה ְנק ּ
ו ְָק ִרינָן ְלהוֹן ֲע ַש
ֶך ֵצרו ֵּפי ַה ֵּׁשמוֹת ְויִחו ִּדים ו ְֵהם
ִּד ְברֵי זֶה ַה ֵּס ֶפר הו ֵֹל ְך ַעל ֶּדר ְ
ֲדם
ׂר ַה ְּס ִפירוֹת ִה ְתַיח ָ
ֶע ֶצם עו ָֹלם ַה ִּת ּקוּן ִמ ַּמ"ה ו ֵּב"ן ֶה ָח ָדׁש ֶע ֶש

ְּב ִצנוֹרֵי ַה ְּס ִפירוֹת ְל ִא ְס ַּת ְּכ ָלא ַאנ ְִּפין ְּב ַאנ ְִּפין ְל ַמ ֵּתק ַה ִּדינִים
ָלכֵן נ ְִקרָא זֶה ַה ֵּס ֶפר ִּת ּק ּונִים ִּכי ְמ ַד ֵּבר ְּביִחו ִּדים ִּת ּקוּן עוֹלָמוֹת
ַבן ַה ּטוֹב ִמן ַה ְּסיָגִ ים ו ְַה ְּפסֹלֶת ַעל י ְֵדי יִחו ֵּדי ֵׁשמוֹת
ְל ָברֵר ו ְּלל ֵּ
ַה ְּקדוֹ ִׁשים ְּב ֵכ ִלים ִמ ֵּכ ִלים ׁשוֹנִים ְל ִפי ַה ְּז ַמן ו ְַה ָּׁש ָעה ו ְָהעו ָֹלם
זֹּהר
ֲא ֶׁשר הוּא ְמ ַד ֵּבר ּבוֹ ַה ָּקדוֹׁש ַה ּזֶה ַמה ֶּׁש ֵאין ֵּכן ֵס ֶפר ַה ַ
ֶך ַח ּיִים וְתו ֵֹכחוֹת
ֶׁשרֹב ְּד ָב ָריו סו ֵֹבב ַעל ַע ְצמוּת ַה ִּמ ּדוֹת ְּב ֶדר ְ
מו ָּסר ו ְֵאינוֹ ְמ ַד ֵּבר ִמן יִחו ִּדים זו ַּלת ִּב ְמקוֹמוֹת מו ָּע ִטים ו ְּב ִס ְפרֵי
ֲטרֶת ְצ ִבי ְּב ֵריׁש ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּו ִנים ֶׁש ּלוֹ)
(ב ַעל ָהע ֶ
ַּ
ִא ְדרָא.
ֶפׁש
ֵסק ַה ָח ְכ ָמה ִּכי ַמה נ ֶ
יזַ .אל ִּת ָּמנַע ִּב ְׁש ִביל ַה ַּפ ַחד ִל ְכנֹס ְּבע ֶ
ַח ּיו ְּת ָך ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ָּבעוֹלָם ִאם ַחס ְו ָׁשלוֹם ֵאין ְּב ָך ָח ְכ ָמה ו ַּמ ָּדע
ֵאין ַח ּיֶי ָך ַח ּיִים
ָת ָך יו ִֹמין זְ ִעירוֹן ו ָּמרֵי
ׂוֹת ַל ֲהוָיָ"ה ֵה ֵפר ּו ּתוֹר ֶ
ְּכ ִתיב ֵעת ַל ֲעש
ֲב ִרים ִמ ְתי ְָר ִאים ְלנ ְַפ ָׁשם
ַבים ִמן ַהח ֵ
ְּדחו ָֹבה ְּד ִחיק וְכוּ' ו ְִה ּנֵה ר ִּ
ׂה
ַל ֲעסֹק ְּב ֵעץ ַח ּיִים ְל ַט ּיֵל ְּב ַפ ְר ֵּדס ַה ּגַן ֶׁש ּלֹא ֶיאֱרַע ָל ֶהם ְּכ ַמ ֲע ֵש
ַא ֵחר ָחס ְו ָׁשלוֹם ו ִּב ְפרָט ִּב ְראו ָֹתם ַמה ֶׁש ִהזְ ִהיר מוֹרֵנ ּו ָהרַב ַח ּיִים
ָכה ְּב ַע ְצמוֹ ְּב ַה ְק ָּד ַמת ֵעץ ַח ּיִים וְכוּ' ו ִּב ְפרָט
ִיטאל זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
וַ
ַּב ּדוֹר ַה ּזֶה ַה ַח ָּלׁש ִמ ּכ ֶֹבד ַה ּגָלוּת ו ִּמי י ְִקרַב ָל ֶג ֶׁשת ֶאל ַה ּק ֶֹדׁש
ֱמת ֶׁש ָהעו ֵֹסק
ִימה ַּדע ְל ָך ָא ִחי י ְִד ִידי נ ְַפ ִׁשי ַה ּקוֹרֵא נ ִָעים ,א ֶ
ְּפנ ָ
ֲטיאוֹ ַא ַחר
ְּב ָח ְכ ָמה זוֹ ִמ ְת ּג ִָרים ּבוֹ ַה ִחיצוֹנִים ו ְּמ ַב ְּק ִׁשים ְל ַהח ִ
ָצ ָך
ַמתוֹ ְל ַבעֲרָם ִמן ַה ֶּכרֶם וְכוּ' ָא ְמנָם ְׁש ַמע ְּבקו ִֹלי ִאיע ְ
ֶׁש ָּכל ְמג ָּ
ֵסק ַה ָח ְכ ָמה ִּכי
ִיהי ֱאל ִֹקים ִע ָּמ ְך ַאל ִּת ָּמנַע ִּב ְׁש ִביל ַה ַּפ ַחד ִל ְכנֹס ְּבע ֶ
וִ
ֶפׁש ַח ּיו ְּת ָך ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ָּבעוֹלָם ִאם ַחס ְו ָׁשלוֹם ֵאין ְּב ָך ָח ְכ ָמה
ַמה נ ֶ
ֶיך ֶאת
ָת ִּתי ְל ָפנ ָ
ו ַּמ ָּדע ֵאין ַח ּיֶי ָך ַח ּיִים ו ְַה ָּכתוּב או ֵֹמר ְר ֵאה נ ַ
ַה ַח ּיִים ו ָּב ַח ְר ָּת ַּב ַח ּיִים.
ֲך ֵמ ַח ּיִים ַחס ְו ָׁשלוֹם,
יך ְל ָמ ְנע ָ
ֲמיד ָע ֶל ָ
ו ְַה ּגַע ַע ְצ ְמ ָך ִאם ִאיׁש ַיע ִ
ַּת ֲעמֹד ִע ּמוֹ ְל ִמ ְל ָח ָמהֵ ,הן וְכוּ' ו ְֵהן ְל ַח ּיִים ,אוֹ ִּת ְמׁשֹל ּבוֹ ,אוֹ ָחס
ֵק ּל ּו ְּב ֵעינָיו ָּכל
ְו ָׁשלוֹם ְל ֵה ֶפ ְךְ ,וכָל ֲא ֶׁשר ְל ִאיׁש י ִֵּתן ְּבעַד נ ְַפׁשוְֹ ,וי ָ
ֻלוֹת ו ְִא ְיצ ַט ְד ָקאוֹת ֶׁש ָּבעו ָֹלם ַל ֲעבֹר ַּב ּיָם ו ְַל ָּׁש ַמיִם וְכוּ'ַ ,עד
ַה ְּפע ּ
ִיע ֶאת ָהעו ֵֹמד ְּכנֶגְ ּדוֹ וְרו ֶֹצה ְל ָמנְעוֹ ִמן ַה ַח ּיִים.
ֶׁש ּי ְַכנ ַ
ֻמה,
ָאים ַח ּיִים ְולֹא ִּב ְמד ֶּ
ֹּאמר ַּב ַח ּיִים ַה ּנ ְִצ ִח ּיִים ַה ּנ ְִקר ִ
ו ְַקל ָוח ֶֹמר ַמה נ ַ
ֶפׁש
ַעל ַא ַחת ַּכ ָּמה ו ְַכ ָּמה ֶׁש ְּמ ֻח ּיָב ָּכל ֶא ָחד ְל ִה ָּל ֵחם ַל ֲעמֹד ַעל נ ֶ
ַח ּיוּתוֹ ו ְִל ְמסֹר נ ְַפׁשוֹ ַל ֲעסֹק ְּב ָח ְכ ָמה זוְֹ ,ל ַב ֵער קו ִֹצים ִמן ַה ֶּכ ֶרם
ו ְּל ַה ְכ ִרית חו ִֹחיםִ ,אם יִזְ ֶּכה טוֹב ,ו ְִאם ָחס ְו ָׁשלוֹם י ִּפֹל ַּב ִּמ ְל ָח ָמה
ִה ּנֵה ִּב ְׁש ִביל זֶה נ ְִקרָא ִמ ְל ָח ָמהְּ ,כמוֹ ֶׁש ָּכ ַתב ֶה ָח ִסיד ַּב ַעל חו ַֹבת
ֵצרּ ,בֹא ו ְּר ֵאה ִמ ְל ֶח ֶמת ַה ִחיצוֹנִית
ַה ְּל ָבבוֹת ְּבזֶה ֶנגֶד ִמ ְל ֶח ֶמת ַה ּי ֶ
ַה ַּס ָּכנָה ָהעֲצו ָּמה ּבוֹ ו ַּמ ְכנִיס ַע ְצמוֹ ְל ַס ָּכנָה ִּב ְׁש ִביל ָס ֵפק ִאם
ֵצר
ַצח יִזְ ֶּכה ְל ָׁש ָלל ּגָדוֹל ַעל ַא ַחת ַּכ ָּמה ו ְַכ ָּמה ְּב ִמ ְל ֶח ֶמת ַה ּי ֶ
ְינ ַּ
ׂוֹן
ׂש
ַמה ָש
ש ִביל ָס ֵפקּ ,כ ָּ
ו ִּמ ְל ָח ָמה ְּגדו ָֹלה ֵא ְיך ִּת ְמנַע ַע ְצ ְמ ָך ִּב ְׁ
ַצח ו ְִת ְז ֶּכה.
ַחת י ִַּגי ַע ְל ָך ִאם ְּתנ ַּ
ׂ ְמ ָחה ְוכָבוֹד ו ְַח ּיֵי נ ַ
ְו ִש
אטׁש ו ְּב ַה ְק ָּד ַמת מוֹרֵנ ּו ָהרַב ַח ּיִים
ֲר"י ְּד ָל ְ
ו ְַע ּיֵן ִּב ְפ ַסק ַה ּגָאוֹן ַמה ִ
ָכה ִּב ְכ ַתב יַד
ֲר"י זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ָכה ְּב ֵׁשם ָהא ִ
ִיטאל זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
וַ
ַע ְצמוֹ .עַל ּכֵן ַא ַחי ַאל ִּת ְירא ּו ו ְַאל ִּת ְפחֲד ּו ִּכי ֲהָויָה י ְִהיֶה ְב ִכ ְס ֶל ָך
ְו ָׁש ַמר רַגְ ְל ָך ִמ ָּלכֶד.
ֲטרֶת ְצ ִבי ְּב ֵריׁש ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּו ִנים ֶׁש ּלוֹ אוֹת ח' עד)
(ב ַעל ָהע ֶ
ַּ

ׂ
ֵסק ַה ָח ְכ ָמה ַה ְּצפ ּונָה ַהזֹּאת ְל ַב ְּק ָׁש ּה ְּכ ַמ ְטמוֹנִים ו ְּל ַח ֵּפש
יח .ע ֶ
ַתת רַגְ לָיו ֵמ ַחיִל ֶאל ַחיִל וְכוּ' ַ -אף ִמי ֶׁש ֵאינוֹ יָכוֹל
ֵיהם ְלכ ֵּ
ַא ֲחר ֶ
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ִּכי
ָך ֵאין ַא ָּתה ָּפטוּר ִמ ְּפנ ִ
ֲס ָקיו ּכָל ּכ ְ
ְל ַמעֵט ַּבע ָ
ׂב
ָד ּה ָה ָא ָדם ִּכ ְב ֵה ָמה ׁשוֹר אוֹכֵל ֵע ֶש
ִמ ַּב ְלע ָ
ֲס ִקים ֵהן ְּבעֹ ֶׁשר ו ְֵהן ְּב ַד ֵּלי
ָא ִחי ִּב ְׁש ִביל זֶה ֶׁש ַא ָּתה ָטרוּד ַּבע ָ
ַּד ּלוּת ַחס ְו ָׁשלוֹם ,לֹא ִּת ְפטֹר ֵמ ֵע ֶסק ָח ְכ ָמה זוֹ ָחס ְו ָׁשלוֹם ִּכי
ַלה ָלנ ּו זֹאת ו ְָל ָּמה ָׁש ַלח ַה ֵּׁשם
ַעל ָמה ו ְָל ָּמה ַא ָּתה ַחי ו ְָל ָּמה נ ְִת ּג ָּ
ַבי
ָלנ ּו ְל ִה ְת ּג ַּלוֹת ְּבדוֹרֵנ ּו ַמה ֶּׁש ּלֹא ִּג ָּלה זו ַּלת ְּבדוֹרוֹ ֶׁשל ר ִּ
ֲר"י
ֲב ָריו הוּא ֵע ֶסק ָח ְכ ַמת ָהא ִ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי וַח ֵ
יבא וְר ִּ
ֲק ָ
עִ
ֻבא ְּד ָע ְל ָמא ַה ְּצ ִר ִיכים
ֻבא ְּדר ָּ
ָכה ו ַּב ּדוֹר ַה ּזֶה ר ָּ
זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
יקי ַה ּדוֹר ֲא ֶׁשר ָּכל
ֲפ ּל ּו ַצ ִּד ֵ
ָסה ְל ִמ ּגָדוֹל ו ְַעד ָק ָטן א ִ
ְל ַב ֵּקׁש ַּפ ְרנ ָ
ֶפׁש ַל ַה ֵּׁשם ְּב ָכל
ַמ ָתם ו ְֶח ְפ ָצם ְּב ֶה ְפ ֵׁשט ַע ְצ ָמם ִּב ְמ ִסירוּת נ ֶ
ְמג ָּ
ָסת ַעם
גֹּדל קֹ ִׁשי ַּפ ְרנ ַ
ֲמת ֶ
ֵעת ו ְּב ָכל ֶרגַע ֵאין ָל ֶהם ְמנו ָּחה ֵמח ַ
ֳלי
ֻכים ַמ ָּמׁש ָּכל רֹאׁש ָלח ִ
ַה ֵּׁשם ַההו ְֹל ִכים ו ְַד ִּלים ְמ ֻע ּנִים ו ְּמד ִּ
ּׂו ַה ְּפׁשו ִּטים ִמ ְּבנֵי ַע ֵּמנ ּו ַעם
כוּ' ו ְּב ִמ ָּדה ָּדא י ְִת ָּפ ְרקוּן ו ַּמה ַּי ֲעש
ֲר"י זִ ְכרוֹנוֹ
ַה ֵּׁשם ו ְָל ָּמה נִגְ ָלה אוֹר ַה ֵּׁשם ַּב ּי ִָמים ַה ֵהם ִּכ ְת ֵבי ָהא ִ
זֹּהר.
ָכה ְּב ֵב ֵאר ִּד ְברֵי ַה ַ
ִל ְבר ָ
ֱמת ַמה
ֲס ָקיו ּכָל ּכ ְָך א ֶ
ַדאי ַאף ִמי ֶׁש ֵאינוֹ יָכוֹל ְל ַמעֵט ַּבע ָ
ֶא ָּלא ו ַּ
ַדאי
ׂוֹת וְיו ֵֹתר ַעל ּכֹחוֹ ו ְַא ַחר זֶה ְּבו ַּ
ֶּׁשֵּיׁש ְּביָדוֹ ְוכֹחוֹ ְמ ֻח ּיָב ַל ֲעש
ֵסק ַה ָח ְכ ָמה
ַבה ע ֶ
ֵסק ַה ָח ְכ ָמה ַה ְּצפ ּונָה ַהזֹּאת ו ְַא ְּדר ָּ
ֵאינוֹ ָּפטוּר ֵמע ֶ
ַתת רַגְ לָיו ֵמ ַחיִל ֶאל ַחיִל
ֵיהם ְלכ ֵּ
ׂ ַא ֲחר ֶ
ְל ַב ְּק ָׁש ּה ְּכ ַמ ְטמוֹנִים ו ְּל ַח ֵּפש

ִית רָגִ יל ִל ְלמֹד ָח ֵמׁש ַּד ִּפין
ׂה ְּכגוֹן ִאם ָהי ָ
וְכוּ' ָא ְמנָם זֹאת ַּת ֲע ֶש
ַדו ֶֹמה ְּת ַק ֵּמץ ְמעַט ְּב ִל ּמוּד ו ְִת ְלמֹד
ָקים ִמ ְׁשנָיוֹת ְוכ ּ
ְּג ָמרָא ָח ֵמׁש ְּפר ִ
ַבי
ָל ְּת ָך וְכוּ' ו ְּב ִס ְפ ִרי ָּפ ָר ַׁשת ְר ֵאה ָא ַמר ר ִּ
ַּדף ֶא ָחד אוֹ ְׁשַניִם ְל ִפי ְיכ ְ
ִש ֵאר ְל ָך ז ְַמן ַל ֲעסֹק
ָדה ְל ַמעַן י ָּׁ
יו ִֹסי ְרצוֹ ְנ ָך ְל ַה ִּכיר קוֹ ְנ ָך ֲעסֹק ְּב ַא ּג ָ
ֶיה ְּתסו ֵֹבב ִצירֵי
ְּב ָח ְכ ָמה זוֹ ִּכי הוּא יְסו ֵֹדי ַה ּתוֹרָה ו ְִע ְּקרֵי ָהאֱמ ּונָה ְו ָעל ָ
ָד ּה לֹא ֵּת ַדע ַמה הוּא ּתוֹרָה ִל ְׁש ָמ ּה
ַּד ְלתוֹת ַה ּתוֹרָה ו ְָהעֲבו ָֹדה ו ִּמ ִּב ְלע ָ
ִּכי לֹא ֵּת ַדע ׁש ֶֹרׁש ִצ ּיוּרֵי ְׁשמו ָֹתיו ָּברו ְּך הוּא ו ָּברו ְּך ְׁ
שמוֹ ו ְִאי
ׂא ו ַּמ ָּתן ְּכ ֵׁשם ֶׁש ֵאין
ֵסק ַמ ָּש
ַא ָּתה ֶּבן חו ִֹרין ְל ִה ַּב ֵּטל ִמ ֶּמ ּנָה ִּב ְׁש ִביל ָהע ֶ
ַא ָּתה ָּפטוּר ִמ ְּק ִביעוּת ִע ִּתים ִל ְפׁ
ֵסק
ֲפ ּל ּו ִאם ָהע ֶ
שו ֵּטי ַה ּתוֹרָה ַוא ִ
ֲלים ָק ַב ְע ָּת ִע ִּתים ַל ּתוֹרָה
ָסה ִּכי ַעל זֶה ׁשוֹא ִ
ּגָדוֹל ו ְָצ ִר ְיך ְל ַפ ְרנ ָ
ָד ּה ָה ָא ָדם
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹרָה ִּכי ִמ ִּב ְלע ָ
ַקל ָוח ֶֹמר ֶׁש ֵאין ַא ָּתה ָּפטוּר ִמ ְּפנ ִ
ׂב ַּכ ּנִזְ ַּכר ְל ֵעיל ְּב ֵׁשם ַה ִּת ּק ּונִים ִמ ָּפסוּק
ִּכ ְב ֵה ָמה ׁשוֹר אוֹכֵל ֵע ֶש
ֲטרֶת ְצ ִבי ְּב ֵריׁש
(ב ַעל ָהע ֶ
ַּ
ׂר ָח ִציר וְכוּ'".
ָּכל ַה ָּב ָש
ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּו ִנים ֶׁש ּלוֹ אוֹת כטִּ :ד ּבוּר ַה ַּמ ְת ִחיל ְּת ִׁש ִיעית)

ֱמת ֲאזַי ִּת ְת ַק ֵּׁשר נ ְַפׁשוֹ ְל ַה ֵּׁשם
ַסק ְּבזֹאת ַה ָח ְכ ָמה ֶּבא ֶ
יטִ .מי ֶׁש ּי ְִתע ֵּ
ַך
י ְִת ָּבר ְ
ֵך ְלנ ִָּסיוֹן
ַסק ְּבסוֹדוֹת ֵא ּל ּו לֹא י ְִצ ָטר ְ
ו ְֵכן ְּבכָל ּדוֹר ִמי ֶׁש ּי ְִתע ֵּ
ֱמת
ַסק ְּבזֹאת ַה ָח ְכ ָמה ֶּבא ֶ
ש ּפֹט זֶה ְּב ֶצ ֶדק ִּכי ִמי ֶׁש ּי ְִתע ֵּ
ׂ ֶכל ִי ְׁ
ו ְַה ֵּש
ֲאזַי ִּת ְת ַק ֵּׁשר נ ְַפׁשוֹ ְל ַה ֵּׁשם י ְִת ָּבר ְַך ו ְּב ָכל ֵעת מו ֵֹסר נ ְַפׁשוֹ ְּבכ ַֹח
ַך ְּב ַאה ָ
ֱמת ְל ַה ֵּׁשם י ְִת ָּבר ְ
ֶּבא ֶ
ֲבה ַע ָּזה עַד ֶׁש ֵאינוֹ ָצ ִר ְיך ִל ְמ ִסירוּת
נֶ
ֲב ִרים ֶׁש ָּב ִא ְידרָא
ֶפׁש ְּבפֹעַל וּפוּק ֲחזֵי ֶמה ָע ְל ָתה ְל ַה ְּׁשל ָׁשה ח ֵ
(הו ָֹספוֹת ַמ ַה ְר ָצ"א אוֹת ח')
ֶׁש ּנִגְ נְז ּו ִּב ְד ֵבקוּת נ ְִפ ָלא.
ֲמ ִּת ּיוֹת יִחוּד ַה ָּקדוֹׁש הוּא עַל י ְֵדי ַה ָח ְכ ָמה
כִ .ע ְּקרֵי י ְִדיעוֹת א ִ
ַה ְּקדוֹ ָׁשה ַה ּלָזוֹ
יך
"דע ֶאת ֱאל ֵֹקי ָא ִב ָ
ִׁ ,צ ּוָה ִל ְבנוֹ ֶה ָח ָכםַּ :
ו ְָדוִד ַה ֶּמ ֶל ְך ַה ָּקדוֹש
ֲמ ִּת ּיוֹת יִחוּד ַה ָּקדוֹׁש הוּא עַל י ְֵדי ַה ָח ְכ ָמה
ו ְָע ְב ֵדהוּ" ו ְִע ְּקרֵי י ְִדיעוֹת א ִ
(הו ָֹספוֹת ַמ ַה ְר ָצ"א ִמ ִּדינוֹב אוֹת יח)
ַה ְּקדוֹ ָׁשה ַה ּלָזוֹ.
כאְּ .ב ֵס ֶפר ַה ָּקנֶהֶ :א ְפ ָׁשר ֶׁש ּי ְִל ַמד ָא ָדם ַׁש"ס וּפו ְֹס ִקים ְוי ְֶח ּכַם
ָבל ַ -א ַחי ו ָּבנַי נ ְָפׁשוֹת י ְָקרוֹת
ַה ְר ֵּבה ְוי ְִהיֶה עַם ָה ָארֶץ ּגָמוּר עַם נ ָ
ָמים ְּת ַד ְּבק ּו נ ְַפ ְׁשכֶם ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ִּת ּק ּונִים ז ַֹהר ָח ָדׁש
ְּגבו ִֹהים ְור ִ
ֹאמר ֵאיזֶה ּו ָח ָכם ַּכ ְמב ָֹאר ְּב ֵס ֶפר ַה ָּקנֶה ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר ֶׁש ּי ְִל ַמד
אוֹ י ַ
ָבל
ָא ָדם ַׁש"ס וּפו ְֹס ִקים ְוי ְֶח ּכַם ַה ְר ֵּבה ְוי ְִהיֶה עַם ָה ָארֶץ ּגָמוּר עַם נ ָ
[תוֹרָה] ֶׁשהוּא נו ְֹבלוֹת ָח ְכ ָמה ֶׁש ְּל ַמ ְע ָלה ו ְֵאינוֹ
ְּד ַק ִּביל ּו או ַֹרי ְָתא ּ
ִימי ֶׁשל ַה ּתוֹרָה ו ִּמי
לו ֵֹמד ְּברָזִ ין ְּדאו ַֹרי ְָתא ֶׁשהוּא ַה ַח ּיוּת ַה ְּפנ ִ
ֻפ ָלג ָּב ִקי ְּב ָכל ַה ּתוֹרָה וְעו ֵֹסק ְּב ִפ ְל ּפוּל ֶׁשל ֶה ֶבל
ֶׁש ֵאינוֹ ַל ְמ ָדן מ ְ
ׂיג נ ַֹעם עֲרֵבוּת י ְִדידוּת
ֶׁש ּלֹא ִל ְׁש ָמ ּה ו ְֵאינוֹ לו ֵֹמד ִל ְׁש ָמ ּה ְל ַה ִּש
ׂיג ִאם לֹא ְּב ָה ִסיר
ְמ ִתיקוּת ַה ּתוֹרָה ֲא ֶׁשר זֶה ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְל ַה ִּש
ש ו ְִל ְלמֹד ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר
ִמ ֶּמ ּנ ּו ָּכל ַּתאֲווֹת ַה ְּז ַמן וַעֲרֵבוּת ַהמ ְֻּר ָּגׁ
ֲר"י ְּבעֵץ ַח ּיִים ו ְּפ ִרי עֵץ ַח ּיִים ְו ַׁשעַר ַה ּיִחו ִּדים
ו ְּב ִכ ְת ֵבי ָמרָן ֱאל ִֹקי ָהא ִ
ִּב ְמ ִתיקוּת ְונ ַֹעם זִ יו ַה ְּׁש ִכינָה ֶׁ
ש ָּלזֶה י ִָּקרֵא ָח ָכם וְכוּ' ִּכי ֵאין ְל ָך
ַח ּיִים ָּבעוֹלָם ַה ּזֶה ו ָּבעוֹלָם ַה ָּבא ֶא ּלָא ְּב ִל ּמוּד ְּג ָמרָא וּפו ְֹס ִקים ִעם
ֲר"י עַל ִּפי ַה ְק ָּדמוֹת ָמרָן ֱאל ִֹקי
ָח ְכ ַמת ַהז ַֹּהר ו ְִכ ְת ֵבי ָמרָן ֱאל ִֹקי ָהא ִ
ָאל ַּבעַל ֵׁשם ֵזכֶר ַצ ִּדיק ִל ְב ָרכָה וְכוּ' ,ו ְַד ֵּבק נ ְַפ ְׁש ָך
ׂר ֵ
ַבינ ּו ִי ְש
ָהרַב ר ֵּ
ֲר"י ,ו ְַד ֵּבק נ ְַפ ְׁש ָך
ָת ָך ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ו ְּב ִכ ְת ֵבי ָמרָן ָהא ִ
ׂג ְ
ָּת ִמיד ְל ִפי ַה ָּש
ֲבה ו ְַה ְכָנעָה ֶׁש ּלֹא ִּת ְהיֶה ַּכָּונ ְָת ָך ָח ִלילָה ִל ְהיוֹת
ְמאֹד ְּבי ְִר ָאה ו ְַאה ָ
ַביִּ ,כי זֶה הוּא עֲבו ָֹדה ָזרָה ַמ ָּמׁש וְכוּ' ְו ָלכֵן ַא ַחי ו ָּבנַי נ ְָפׁשוֹת
רַב ְור ִּ
ָמים ְּת ַד ְּבק ּו נ ְַפ ְׁשכֶם ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ִּת ּק ּונִים ז ַֹהר
י ְָקרוֹת ְּגבו ִֹהים ְור ִ
(נו ֵֹצר ֶח ֶסד ֶּפ ֶרק ד' ִמ ְׁשנָה א')
ָח ָדׁש וְכוּ'.
כבֵ .ס ֶפר ַהז ַֹּהר ָמלֵא מו ָּסר ְוכָל אוֹת וְאוֹת ֶׁשל ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ֵ ...הם
ִּת ּק ּונִים ְּגדו ִֹלים ַל ְּנ ָׁש ָמה ְל ַת ֵּקן ּכָל ַה ִּג ְלגּ ו ִּלים
ו ִּב ְפרָט ֶׁש ֵּס ֶפר ַהז ַֹּהר ָמלֵא מו ָּסר ְוכָל אוֹת וְאוֹת ֶׁשל ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר
ִיטאל ַּדו ְָקא ו ְֵס ֶפר ַׁש ֲערֵי אוֹרָה ֵהם
ו ְִכ ְת ֵבי ָמרָן ֶׁשל ָהרַב ַח ּיִים ו ַ
ִּת ּק ּונִים ְּגדו ִֹלים ַל ְּנ ָׁש ָמה ְל ַת ֵּקן ּכָל ַה ִּג ְלגּ ו ִּלים.
ארנָא ֶּפ ֶרק ד' ִמ ְׁשנָה א')
אמ ְ
(נו ֵֹצר ֶח ֶסד ָק ַ

ָסקוֹ ִּב ְמ ִתיקוּת ְלׁשוֹן ַהז ַֹּהר ו ָּבאוֹר ֶׁשל סוֹדוֹת ַה ּתוֹרָה
כגְּ .בע ְ
ַדאיַ ,טעֲמ ּו ו ְּראוְּּ ,בכָל ֵא ּלֶה י ְִת ַמ ְּתק ּו
ְׁ ,מתו ִּקים ו ַּ
ְמתו ִּקים ִמ ְּד ַבש
ׂ ֵמ ַח ,ו ְּבזֶה
ָחב ְו ָש
ַה ִּדינִים ,ו ַּמ ָּמׁש י ְִת ַה ֵּפ ְך ְּב ֶרגַע ְל ִאיׁש ַא ֵחר ְּבלֵב ר ָ
ַמ ְמ ִּתיק ַה ִּדינִים ,וְכוֹרֵת ו ַּמ ְׁש ִּבית ַה ְּק ִל ּפוֹתְ ,וזֶה ּו ַה ּנ ְִקרָא ֵמ ַח ְצ ֵדי
ַח ְקלָא
ָאין ֵמ ַח ְצ ֵדי ַח ְק ָלא
ו ְָה ִע ְניָן ְּד ָהעו ְֹס ִקין ְּבסוֹדוֹת ַה ּתוֹרָה נ ְִקר ִ
ֶׁש ּקו ְֹצ ִרין ו ְּמ ַכ ִּלין ַה ּקו ִֹציםַ ,א ָּתה ָא ִחי ִּת ְסבֹר ֶׁש ְּב ִל ּמוּד ַק ָּב ָלה
קו ְֹצ ִרין ַה ּקו ִֹצים ,לֹא ֵכן ָא ִחיֶ ,א ּלָא ֶׁש ַה ַח ּיוּת ו ְָהאוֹר ו ְַה ְּד ֵבקוּת
ו ְַה ְׁשרָאוֹת ַה ְּׁש ִכינָה ּונ ְִעימוּת ֲערֵבוּת י ְִדידוּת אוֹר ַה ּתוֹרָה ו ְַה ּיִחו ִּדים

יתה ו ָּמוֶת
ו ְַה ְמ ָׁשכוֹת נֹעַם אוֹר ַח ּיוּת זִיו ַה ְּׁש ִכינָה הוּא ַמ ָּמׁש ִמ ָ
יתתוֹ ֶׁשל זֶה ו ֵּמ ַח ְצ ֵדי
ַל ְּק ִל ּפוֹת ְמקוֹם ַח ּיוּתוֹ ֶׁשל זֶה הוּא ַמ ָּמׁש ִמ ָ
ַח ְק ָלא ֵהם ַע ְצ ָמן ַה ּקו ִֹצים ַה ּסו ְֹב ִבין ֶאת ָה ָא ָדם ַמ ְח ָׁשבוֹת רָעוֹת
ֵיׁש ֵמ ֵהם אֲסו ִּרים ְּב ִא ּסוּר ָלאו ו ְָר ָׁשע ִמ ְיקרֵי ְּכגוֹן ִה ְרהוּר נִאוּף
ָדיִם ִּכי הוּא ַמ ָּמׁש עו ֵֹמד
ְּב ַכ ּוָנָה ֶׁש ּזֶה ָצ ִר ְיך ִל ְדחוֹת ִּב ְׁש ֵּתי י ַ
ֵיהנֹּם ו ְֵהם
ֵיהנֹּם ְונ ְַפׁשוֹ ִמ ְּל ַה ּטוֹת ְּב ֵאׁש ּג ִ
ָּב ֵעת ַההוּא ְּב ֵאׁש ֶׁשל ּג ִ
ֶפׁש
יתה י ְַר ִּגיׁש ַה ְּכ ֵאב ו ְַה ַּצ ַער ַאף גּ וּף ְונ ֶ
ֶפׁש ו ְּב ֵעת ִמ ָ
ַמ ְכאו ֵֹבי ַה ּנ ֶ
ַה ַּק ְטנוּת ֶׁש ּלוֹ ֶׁש ּזֶה ִע ַּקר ֶה ְר ֵּגׁש ָא ָדם ְּב ַג ְׁש ִמי ְויִזְ ּכֹר ְל ַע ְצמוֹ
ְאי
ׂוֹנ ֵ
ׂה ֶמ ְר ָּכ ָבה ַל ְּק ִל ּפוֹת וְגוֹרֵם ֶׁש ַפע ְלש
ֶׁשהוּא ַמ ָּמׁש ַנ ֲע ֶש
ַבה ֵא ֶצל ַה ּנ ְָע ִרים
ְאיו ּגַם ֵּכן ו ְָכל זֶה י ְִתר ֶּ
ׂוֹנ ָ
ַה ֵּׁשם ֶׁש ֵהם אוֹי ְָביו ְוש
ֻכ ְך לֹא
ֱמת ַה ְמז ָּ
ו ְַה ְּצ ִע ִירים ַעל י ְֵדי ִל ּמוּד ַה ּתוֹרָה ִּכי ַצ ִּדיק א ֶ
ֱפ ְך ֶא ְצלוֹ ְל ֵאׁש
יָבוֹא לוֹ ָּכזֶה ו ְִאם עו ֵֹבר ְּב ֶהרֶף ַעיִן ֵּת ֶכף ֶנה ַ
ָקדוֹׁש אוֹר ו ְּד ֵבקוּת ו ְַח ּיוּת ֱאלֹקוּת.
ֵעה ּו
ְאת ִאיׁש ַעל ר ֵ
ֶדת ִמ ִּקנ ַ
ֲפ ּל ּו ְס ָתם ַמ ְח ָׁשבוֹת ַה ּטוֹר ֶ
ֲבל א ִ
אָ
ֲרים ו ְּמ ַב ִּזים אוֹתוֹ ו ְַכ ּיו ֵֹצא
אוֹ ֵמ ְר ָׁש ִעים ַה ְמ ַח ְּב ִלים ַה ְמ ַצע ִ
ֶדת ֵהם ִּדינִים ַהּׁשו ִֹרים ַעל ָה ָא ָדם
ְּב ֵא ּל ּו ָּכל ַה ַּמ ְח ָׁשבוֹת ַה ּטוֹר ֶ
ָסקוֹ ִּב ְמ ִתיקוּת ְלׁשוֹן ַהז ַֹּהר ו ָּבאוֹר ֶׁשל
ו ְּב ִל ּמוּד ַה ּתוֹרָה ו ִּב ְפרָט ְּבע ְ
ַדאיַ ,טעֲמ ּו ו ְּראוְּּ ,בכָל
ְׁ ,מתו ִּקים ו ַּ
סוֹדוֹת ַה ּתוֹרָה ְמתו ִּקים ִמ ְּד ַבש
ָחב
ֵא ּלֶה י ְִת ַמ ְּתק ּו ַה ִּדינִים ,ו ַּמ ָּמׁש י ְִת ַה ֵּפ ְך ְּב ֶרגַע ְל ִאיׁש ַא ֵחר ְּבלֵב ר ָ
ׂ ֵמ ַח ,ו ְּבזֶה ַמ ְמ ִּתיק ַה ִּדינִים ,וְכוֹרֵת ו ַּמ ְׁש ִּבית ַה ְּק ִל ּפוֹתְ ,וזֶה ּו ַה ּנ ְִקרָא
ְו ָש
(נו ֵֹצר ֶח ֶסד ְׁש ִביל ַה ּתוֹ ָרה א' אוֹת י')
ֵמ ַח ְצ ֵדי ַח ְקלָא.
כדַ .טעֲמ ּו ו ְּרא ּו אוֹר ַה ּגָנוּז ו ְּמ ִתיקוּת ֶׁשֵּיׁש ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ַה ֵּמ ִאיר
ַצ ְמ ָך ּכָל ָהרָעוֹת ו ְַה ָּצרוֹת
ׁ ,עַד ֶׁש ֵּמרֹב אוֹרָה ְּת ַק ֵּבל עַל ע ְ
ֶפש
ַל ּנ ֶ
ַלֶה
ָת ָך ו ְִת ְתע ּ
ו ְַה ּי ִּסו ִּרים ְולֹא י ְִת ַח ֵּלׁש ַּד ְע ְּת ָך ְולֹא ִּת ּפֹל ִמ ַּמ ְד ֵרג ְ
ֱמץ לֹא ִּתירָא
ְל ַמ ְעלָה ְל ַמ ְעלָה עַד רוּם ַה ַּמעֲלוֹת ֲחזַק ֲחזַק ֲחזַק ֶוא ַ
ְולֹא ִּת ְפ ַחד.
ׂיג ְׁש ֵלמוּת נ ְַפ ָׁשם
ַּדע ֶׁש ַּב ּדוֹרוֹת ָה ִראׁשוֹנִים ָהי ּו יְכו ִֹלים ְל ַה ִּש
ֻשה ְל ַה ְמ ִׁש ְיך ַעל ַע ְצ ָמם נ ַֹעם זִ יו אוֹר
ְל ַה ְל ִהיב ְּבזִ ּכו ְּך רַב ו ִּב ְקד ָּׁ
ֲבה ו ְַה ּכֹל ַעל
ַה ְּׁש ִכינָה ְּבאוֹר ֶע ְליוֹן ו ְַצח ִּב ְד ֵבקוּת ְוי ְִר ָאה ו ְַאה ָ
ֲבל ַּב ּדוֹר ַה ּזֶה
י ְֵדי ַּפ ְׁשטוּת ַה ּתוֹרָה ּתוֹרָה ֶׁש ְּב ַעל ֶּפה נִגְ ֶלה א ָ
ׂא וְחו ְּצ ָּפא י ְִס ֵּגי וְכוּ' ו ִּמי
ַש
יחא ֶׁש ָהרַע גּ ו ֵֹבר ו ִּמ ְתנ ֵּ
ִע ְקבוֹת ִּד ְמ ִׁש ָ
ׂ ֶכל ו ְַעל
ָיגֵן ָע ֵלינ ּו ִמן ַה ְּק ִל ּפוֹת ָהרָעוֹת ַה ַּמ ְח ִׁש ִיכים ָהאוֹר ו ְַה ֵּש
י ְֵדי נִגְ לוֹת ַה ּתוֹרָה ִאי ֶא ְפ ָׁשר ַּב ּדוֹר ַה ּזֶה ְּב ֵאין ָּפנִים ְל ַה ְל ִהיב
יקה ֶׁש ָהרַע ו ְַה ְמ ַק ְט ְרגִ ים
יקה וַ ֲח ִׁש ָ
ׂ ֶּכ ֶלת ִּב ְד ִב ָ
ֶפׁש ַה ַּמ ְש
ָּכל ָּכ ְך נ ֶ
ָהרו ָּח ִנ ּיִים ִמ ְת ּג ְַּב ִרים ְולֹא עוֹד ֶא ָּלא ֶׁש ֵהם ִמ ְת ַל ְּב ִׁשים ְּב ַג ְׁש ִמ ּיוּת
ַבנִים וּמוֹ ֵׁשל וְגו ֵֹבר ֶא ִּפיקו ְֹרסוּת ו ִּמינוּת
ָּב ֵערֶב רַב ֶׁש ֵהם ָהר ָּ
ְאת ִח ּנָם ו ְָלׁשוֹן ָהרַע ו ְָכל ִמי ֶׁשהוּא ָחצוּף ְּביו ֵֹתר גּ ו ֵֹבר
ׂנ ַ
ְו ִש
ְּביו ֵֹתר וְל ּולֵא ְמ ִתיקוּת ֲערֵבוּת נֹעַם זִיו ְלׁשוֹן ַהז ַֹּהר ו ְַה ִּת ּק ּונִים
ׂ ְמ ַחת לֵב
ַש ִבין ַה ַּדעַת ִמ ִּש
ֶּׂכלֶת ו ְּמי ְּׁ
ֶפׁש ַה ַּמ ְש
ו ְִכ ְת ֵבי ָמרָן ַה ְּמ ִא ִירים ַל ּנ ֶ
ֲליׁשוּת
ו ְּמ ִאירַת עֵיַניִם לֹא ָהיָה ָּב ֶא ְפ ָׁשרוּת ְל ָה ִאיר ֵמרֹב ַה ָּצרוֹת ַוח ִ
ַּדעַת ֵמ ְר ָׁש ִעים ַה ִּמינִים ו ְֶא ִּפיקו ְֹר ִסים.
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש
ו ְָל ֵכן ַא ַחי ַטעֲמ ּו ו ְּרא ּו אוֹר ַה ּגָנוּז ו ְּמ ִתיקוּת ֶׁשֵּיׁש ַּב ַ
ֶפׁש ַעד ֶׁש ֵּמרֹב אוֹרָה ְּת ַק ֵּבל ַעל ַע ְצ ְמ ָך ָּכל ָהרָעוֹת
ַה ֵּמ ִאיר ַל ּנ ֶ
ָת ָך
ו ְַה ָּצרוֹת ו ְַה ּי ִּסו ִּרים ְולֹא י ְִת ַח ֵּלׁש ַּד ְע ְּת ָך ְולֹא ִּת ּפֹל ִמ ַּמ ְד ֵרג ְ
ו ְִת ְת ַע ֶּלה ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה ַעד רוּם ַה ַּמעֲלוֹת ֲחזַק ֲחזַק ֲחזַק
ירא ְולֹא ִּת ְפ ַחד.
ֱמץ לֹא ִּת ָ
וֶא ַ
ארנָא ְׁש ִביל ַה ּתוֹ ָרה אוֹת ל')
אמ ְ
(נו ֵֹצר ֶח ֶסד ָק ַ

ֵידע
ׂה ְל ָד ְב ָקה ּבוֹ ְול ַ
כהִ .ח ּיוּב ִל ּמוּד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר הוּא ִמ ְצוַת ֲע ֵש
ֶׁשֵּיׁש אֱלו ַֹּה ָמצוּי
ו ְַדע ֶׁש ּכָל ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ו ְִח ּיוּב ִל ּמוּדוֹ ו ְִח ּיוּב ִל ּמוּד ֶׁשל ִּכ ְת ֵבי ָמרָן
ֵידע ֶׁשֵּיׁש אֱלו ַֹּה ָמצוּי ִּב ִידיעָה
ׂה ְל ָד ְב ָקה ּבוֹ ְול ַ
ֲר"י ַה ּכֹל ִמ ְצוַת ֲע ֵש
ָהא ִ
ֲבה ְוי ְִר ָאה ו ְַא ְחדוּת.
ְקדוֹ ָׁשה ִּב ְפרָט ו ְּביִחו ִּדים ו ְַאה ָ
(נו ֵֹצר ֶח ֶסד ְׁש ִביל ַה ּתוֹרָה ְׁש ִביל ב' אוֹת ג')

ֲמר ַהז ַֹּהר נ ְִמ ְּתק ּו ּכָל ַה ִּדינִים
ָאל :עַל י ְֵדי ַמא ַ
ׂר ֵ
כו .עֲבו ַֹדת ִי ְש
ָא ִיתי ִא ּגֶרֶת ֶא ָחד מ ּונָח
ַר ִּתי ַּבחֲצוֹת ַה ַּלי ְָלה וְר ִ
ו ְַכ ֲא ֶׁשר ִה ְתעוֹר ְ
שנָה ַעל ֵעינַי לֹא ָיכ ְֹל ִּתי ִל ְקרוֹתוֹ עַד
ְל ָפנַי ֲא ֶׁשר ֵמעו ִֹדי ְּב ֶח ְב ֵלי ֵׁ
ָתי ְּב ֵס ֶפר ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש וְהוּא ֵמחֲצוֹת עַד
ָמ ְד ִּתי ּתוֹר ִ
ֲא ֶׁשר ל ַ
ֲלת ְּכבוֹד ּתוֹרָתוֹ
ָׁשעָה ב' ו ְָאז נִזְ ַּכ ְר ִּתי ִל ְקרוֹת ָה ִא ּגֶרֶת ֶׁשל ַמע ַ
ֲמר ַהז ַֹּהר ַה ִּנז ְּכָר ֶׁש ּנ ְִמ ְּתק ּו ּכָל ַה ִּדינִים.
ֲבינו ִֹתי עַל י ְֵדי ַמא ַ
ַוה ִ
ׂ ָר ֵאל ְל ַה ַּמ ִּגיד ַה ָּקדוֹׁש ִמ ָּקאזְ נִיץ זִ ְכרוֹנוֹ ְל ַח ּיֵי ָהעו ָֹלם ַה ָּבאִ ,א ֶּגרֶת
(עֲבו ַֹדת ִי ְש
ׁ)
ַה ּק ֶֹדש

ֲט ָאיו ִּב ְצ ָד ָקה י ְָפרֵקְ ,וי ְַר ֶּבה ְּבי ִָמים
ֲא ֶׁשר ָחנַן לוֹ ֱאל ִֹקים עֹ ֶׁשר ,ח ָ
ֵא ּל ּו ִּב ְצ ָד ָקה ו ְִל ּמוּד ז ַֹהר ו ְִת ּק ּונִים ו ְּת ִה ִּלים.
ימן ח' אוֹת רמח)
(מוֹרֶה ְּב ֶא ְצ ַּבע ִס ָ

From Rabbi Shimon Ben Yochai onwards, two thousand years
of the days of Mashiach illuminated us, and from the Baal Shem Tov
onward, we were illuminated by the Mashiach's revelation. (She'erit Yisrael
– Viladnik – Sha'ar Hahitkashrut, page 12, column 4)

The holiness of the Baal Shem Tov in
studying the Zohar
It is beyond the power of common mortals
to acquire even a fraction of a fraction
of the Baal Shem Tov's knowledge and
understanding of Torat HaSod. We may be
able to understand at some low level what
is written in the book Pri Tzedek (Parshat
Vayigash, page 105, column 2): It is handed down from
Rabbeinu the Baal Shem Tov, ztz"l, who taught Rav
Dov Ber a lesson from the Kabbalah, and Rabbi Dov
Ber explained the issue in the p'shat (simple meaning)
as the truth. And the Baal Shem Tov said to him that if
the p'shat is the truth, then there is no chiyut (vitality) in
the words. And when he explained the p'shat with holy
vitality, the room filled up with angels. For when the
words of Hashem are spoken with chiyut, then every
word uttered by Hashem becomes an angel. [see Sefer
Divrei Yisrael (Modzitz), K'lalei Oraita (page 12, column
4),

where it is written: The story about the
Baal Shem Tov and Rav Dov Ber is well
known, regarding the passage in the book
Etz Hachaim. It included several name of
angels, and as soon as the Baal Shem Tov,
ztz"l, read the passage, the whole room
filled with light, and they saw and felt the
angels what were mentioned.]

spread the light of his holy soul to others.
The Baal Shem Tov, ztz"l, said: Regarding
the three sacrificial offerings, the principle
is just the opposite of what Chazal said:
One does more, one does less, as long
as in their hearts they focus on Hashem.
Reading from the Zohar elevates the
soul, one who regularly visits the mikvah
purifies his body, and with regard to giving
charity, Chazal said that if one promises
to give a Selah in order for his son to live,
he is praiseworthy, and he is completely
righteous. For he is giving life to another.
(Sefer Nativ HaRashi, in the name of "Mori", the tzaddik
Rabbi Hillel of Paritch)

A Segula for Teshuva
And during these days [the month of Elul]
one should increase acts of charity and his
study of the Zohar, Tikkunim, and Tehillim.
(Moreh B'Etzba, 8, section 145)

Just reading the verses is beneficial
Learning the Zohar is more elevating than
any other form of study, even if a person
does not understand and makes mistakes
when he is reading. And it is a great tikkun
The Segulot that come with
for the soul, since the entire Torah is written
studying the Zohar:
with Hashem's names, and in some places
A Segula for the Soul
The holy rabbi Pinchas of Koretz, z"l, wrote it takes on the form of stories, and a person
in his book Imrei Pinchas (page 140): A teacher who reads and understands the stories places
must teach his students Zohar, since it is symbolic of his focus on the simple meaning behind the
eating from the Tree of Life, which can elevate the souls
words. But the Zohar is a book of revealed
of his students. For whatever wisdom a rabbi imparts onto
his disciples, with that he is nurturing their true souls." secrets, and the reader knows they are
(and I have heard that this is the teaching from the time of secrets and hidden Torah knowledge, even
the Baal Shem Tov, ztz"l) For the Zohar elevates though he cannot comprehend the deep
and illuminates the soul of every individual concepts presented in brief language. (Moreh
in Israel, in a manner that enables him to Etzbah, chapter 44)

T

he Baal Shem Tov urges us
to study Tikkunei HaZohar

• I write to you, my distinguished
student, the gaon Rabbi Yaakov
Yosef Hakohen, n"y, briefly, on this
small piece of paper, so that you
can keep it with you at all times.
I have heard from my teacher
and rabbi [the Baal Shem Tov],
that one should learn Tikkunim
every day, all year long.
• I will advise you, and may
Hashem be with you, every night
right before you go to sleep, study
one section of the holy Tikkunei
HaZohar, and then you will sleep
well, with no fears. And Hashem,
blessed be His name, will place
in our hearts love and the holy
of Heaven, amen, may it be His
will. Yisrael, son of our teacher
and rabbi, Rav Eliezer Baal Shem
from Mezhbizh. (Keter Shem Tov)

When will Melech HaMashiach arrive?
And know that what is written in the letter sent
by the Baal Shem Tov to his brother-in-law, the
holy gaon Rabbi Avraham Gershon, ztz"l, which
appeared in the book Porat Yosef. The Baal Shem
Tov's soul ascended, and entered the Mashiach's
chamber. He writes: "I asked Mashiach, 'When
will you come, Master?' And he replied, 'By
this you shall know: it will be a time when your
teachings become publicized and revealed to the
world, and your well-springs have overflowed to
the outside. [It will be when] that which I have
taught you - and that which you have perceived of
your own efforts - becomes known, so that others,
too, will be able to perform mystical unifications

and ascents of the soul like you. Then

gali

all the evil klippos will be destroyed,
and it will be a time of grace and
salvation.'"
And in the book Degel Mechaneh
Ephraim, on page 32, there is an
interpretation of the verse, "And
Bnei Yisrael went out in triumph…"
(Shemot, 14:8).
The commentary tells us, that Bnei
Yirael will be redeemed with rish

Rabbi Shimon (rish), and gali tells us that
the hidden Torah which he recorded
will be revealed, and then exile of
Bnei Yisrael will end. The letters
of rish are also the intials of Rabbi
Yisrael Baal Shem, and gali tells us
that his well-springs of Torah will
overflow, and then we will be taken
out of exile.

(raised heads) as is alluded to in the letter
above. The letters of "rish gali" are the initials of

ד

Rabbeinu Yisrael Meir HaCohen, the Chofetz Chaim
"There are no limitations on learning Zohar…" (Chofetz Chaim)
"And the tzaddik, the gaon, Rabbi Shlomo Bloch said in the name of his
teacher the Chofetz Chaim, that regarding the study of the Sefer HaZohar
there is no limitation whatsoever, for most of it is Midrashim. ond

so the Chafetz Chaim used to urge everyone to study the
holy Zohar every Shabbat, according to the parasha of that
Shabbat. And he even encouraged the young unmarried
men."

The Chida

"It is advisable to set a time to study five pages of Zohar every
day and it is very beneficial, and a great tikkun for the soul, to
illuminate and refine it, to repair it and remove all its thorns and
negative character traits, and evil desires, and to merit Hashem's
delight, and it is a cure and a tikkun for the souls transgressions
and sins." (Moreh B'Etzbah, the Chida, section 40)

Rabbeinu Avraham Yeshaya Karelitz The Chazon Ish

"There is no mussar book among all the writings of Chazal,
that is as elevating as the holy Zohar."
(Ma'aseh Ish, by the holy gaon, the Chazon Ish, ztz"l)

Rabbi Shalom Sharaabi The Rashash

Rabbi Shalom Sharaabi wrote many important books about
the wisdom of the Kabbalah. One of those books is called
"Kol Koreh" – in which he wrote about the obligation to study
the Zohar and Kabbalah in this generation. And there are

numerous sources telling us that not only is it permissible
to study the Torat Hasod, the Zohar and the Kabbalah,
but it is our obligation to study it.
ה

גדולי ישראל מכל העדות בכל קהילות ישראל עוררו על לימוד הזוהר
מהמנהיג הראשון שהנהיג את עם ישראל משה רבינו רעיא מהימנא ,ואח"כ בדורות הבאים
אליהו הנביא זכור לטוב ,ובודאי התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זצ"ל מחבר ספר הזוהר.
בכל הדורות החשיבו ועוררו על לימוד הזוהר :ראשונים ,אחרונים ,גדולי החסידות ,גדולי ליטא,
גדולי הספרדים ועד גדולי זמנינו( .לפניכם רשימה לפי סדר הא"ב)
[דברי כל אחד מן הרשימה והרבה יותר תוכלו למצוא בספר "אור הזוהר"]
רבי אברהם בן מרדכי אזולאי זצ"ל

ראשונים
רבינו אהרן הלוי זצ"ל (בעל ספר החנוך)

רבינו בחיי זצ"ל
רבי יהודה החסיד זצ"ל (בעל ספר חסידים)
רבי יוסף בן אברהם ג'יקטילה זצ"ל
(בעל שערי אורה)
רבי משה בן נחמן זצ"ל (הרמב"ן)
רבי שלמה בן אברהם אדרת זצ"ל (הרשב"א)

אחרונים
רבי דוד בן שלמה אבן זמרא זצ"ל (הרדב"ז)

(בעל אור החמה)

רבי יצחק לוריא הארי ז"ל
רבי ישעיה בן אברהם הלוי הורוביץ זצ"ל|

רבי אליהו די-ווידאש זצ"ל (בעל ראשית חכמה)
רבי אלעזר אזכרי זצ"ל (בעל החרדים)

גורי האריז"ל
רבי חיים ויטאל זצ"ל
רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל (בעל יערות דבש)
רבי יוסף קארו זצ"ל (בעל השולחן ערוך)
רבי יעקב קאפיל זצ"ל
רבי יעקב צמח זצ"ל
רבי יצחק דלטאש זצ"ל

(בעל השל"ה הקדוש)

רבי מאיר פאפריש זצ"ל
רבי משה קורדובירו זצ"ל (הרמ"ק)
רבי משה זכותא זצ"ל (הרמ"ז)
רבי משה חיים לוצאטו זצ"ל (הרמח"ל)
רבי משה בן יוסף טראני זצ"ל (המבי"ט)
רבי נתן שפירא זצ"ל (בעל מגלה עמקות)
רבי שבתי מראשקוב זצ"ל

הבית דין מאמסטרדם

גדולי החסידות
רבי אברהם ווינברג זצ"ל (בעל יסוד העבודה מסלונים)

רבי יהודה אריה לייב אלתר זצ"ל
(בעל השפת אמת מגוד)

רבי אברהם טכאריק זצ”ל

רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זצ"ל
(בעל אוהב ישראל)

רבי אברהם יעקב פרידמן מסאדיגורא זצ”ל
רבי אברהם שמחה הורביץ מבארניב זצ"ל
רבי אהרן מקרלין זצ"ל
רבי אורי מסטרעליסק זצ"ל
רבי אליעזר צבי מקאמרנא זצ"ל
רבי אלימלך מליז'נסק זצ"ל (בעל נועם אלימלך)
רבי אשר מסטולין זצ"ל
רבי בנימין זאב מסלאנים זצ"ל
רבי יוסף מנעמירוב זצ"ל (בספר וכוחא רבה)
רבי ברוך ממזיבוז זצ”ל
רבי גרשון העניך ליינער מראדזין זצ"ל
(בעל זהר הרקיע)

רבי הלל ליכטנשטיין מקאלאמאייע זצ”ל
רבי הלל מפאריטש זצ"ל
רבי זאב וואלף זצ"ל (בעל אור המאיר מזיטאמיר)
רבי חיים אלעזר שפירא ממונקאטש זצ"ל
(בעל מנחת אלעזר)
רבי חיים האלברשטאם מצאנז זצ"ל (בעל דברי חיים)

רבי חיים הכהן זצ”ל
רבי חיים מטשערנאוויץ זצ"ל (באר מים חיים)
רבי חיים צבי עהרנרייך (בעל קצה המטה) זצ"ל
רבי חנוך העניך מאלכסנדר זצ"ל
רבי חנוך העניך זצ"ל (בעל הלב שמח מאלעסק)
ו

רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זצ”ל
רבי יעקב יוסף מפולנאה זצ"ל

רבי מסאטאנאב זצ"ל
רבי משה חיים אפרים מסדילקוב זצ"ל
(בעל דגל מחנה אפרים)
רבי משה גרינוואלד מחוסט זצ"ל (בעל ערוגת הבשם)

(בעל תולדות יעקב יוסף)
רבי ישראל זצ"ל (בעל שם טוב)

רבי משה טייטלבוים זצ"ל (מאיהעל בעל ישמח משה)

רבי משולם פייבוש מזבאריז זצ"ל

רבי ישראל המגיד מקאזניץ זצ"ל

(בעל יושר דברי אמת)
(בעל עבודת ישראל)

רבי ישראל שפירא מבלאזוב זצ”ל
רבי יעקב יוסף מסקווירא זצ”ל
רבי יעקב קטינא זצ"ל (בעל רחמי האב)
רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנא זצ"ל
רבי יצחק אייזיק מהומיל זצ"ל
רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב זצ"ל
רבי יצחק בן רבי נתן מברסלב זצ"ל
רבי יצחק מסקווירא זצ”ל
רבי ירחמיאל ישראל יצחק דנציגר זצ"ל
(בעל ישמח ישראל מאלכסנדר)

רבי ישראל מטשורטקוב זצ"ל
רבי ישראל פרידמן מרוזין זצ”ל
רבי ישראל דוב מוילעדניק זצ”ל (שארית ישראל)
רבי מאיר בן רבי אהרן שורץ מפידהייץ זצ"ל
רבי מנחם מענדל מרימאנאוו זצ"ל (בעל מנחם ציון)
רבי מרדכי מטשערנאביל זצ"ל
רבי מנחם נחום מטשרנוביל זצ"ל (בעל מאור עינים)
רבי מנחם מנדל מורגנשטרן מקוצק זצ”ל
רבי מנחם מנדל שניאורסן זצ"ל
(בעל הצמח צדק מליובאוויטש)

רבי מנחם מנדל שניאורסן זצ"ל
(אדמו"ר האחרון מליובאוויטש)

רבי נחמן מברסלב זצ”ל
רבי נחמן מטולטשין זצ"ל
רבי נתן מברסלב זצ"ל
רבי פנחס מקאריץ זצ"ל
רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב זצ"ל
(בעל בני יששכר)

רבי צבי הירש איכנשטיין מזידיטשוב זצ"ל
(בעל עטרת צבי)

רבי צבי הירש האראוויץ מבאקשעוויץ זצ"ל
רבי צבי הירש מנדבורנה זצ"ל (בעל צמח ה' לצבי)

רבי צבי הירש שפירא זצ"ל
(בעל דרכי תשובה ממונקאטש)

רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל
רבי קלונימוס קלמן זצ"ל (בעל המאור ושמש)
רבי שבתי בן יעקב יצחק ליפשיץ זצ"ל
(בעל סגלת ישראל)

רבי שלמה ברוך מבודפסט זצ"ל
רבי שלמה שלימל זצ"ל
רבי שמואל העליר זצ"ל (גאב"ד צפת)
רבי שמחה בונם מפשיסחא זצ"ל
רבי שניאור זלמן מלאדי זצ"ל
(אדמו"ר הזקן בעל התניא)

גדולי ליטא

גדולי הספרדים

רבי אפרים זלמן מרגליות מבראד זצ"ל
(בעל המטה אפרים)

רבי אליהו מוילנא הגר"א זצ"ל
רבי אלכסנדר זיסקינד מהוראדנא זצ"ל
(בעל יסוד ושרש העבודה)

רבי יוסף בן שלמה מפוז'ין זצ"ל

רבי אברהם אזולאי זצ"ל (בעל חסד לאברהם)

רבי יהודה אלקלעי זצ"ל

רבי אברהם איסטרולסה זצ"ל
רבי אברהם כלפון זצ”ל
רבי אליהו בן אמוזג זצ"ל
רבי אליהו בן סולימן מאני זצ"ל (בעל כסא אליהו)
רבי אליעזר בר יצחק פאפו זצ"ל (בעל פלא יועץ)
רבי אליעזר בר שם טוב פאפו זצ"ל

רבי יהודה פתייה זצ"ל (בעל בית לחם יהודה)
רבי יהודה חייט זצ"ל (בעל מנחת יהודה)
רבי יוסף אירגס זצ"ל (בעל שומר אמונים הקדמון)
רבי יוסף חיים זצ"ל (בעל בן איש חי)

רבי יעקב אנהורי זצ"ל
רבי יצחק בן צבי אשכנזי זצ"ל
(בעל דמשק אליעזר) רבי יצחק בר ישעיה עטיה זצ"ל
רבי חיים חורי זצ”ל
רבי משה בסולה זצ"ל
רבי חיים יוסף דוד אזולאי זצ"ל (החיד"א)
רבי שלום בן משה בוזגלו זצ"ל (בעל כסא מלך)
רבי חיים פלאג'י זצ”ל
רבי שלום עגיב זצ"ל (בעל באר לחי)
רבי חיים בן עטר זצ"ל (בעל אור החיים הקדוש)
רבי שמעון לביא זצ"ל

רבי יעקב מליסא זצ"ל (בעל חוות דעת)
רבי יצחק אייזיק חבר זצ"ל (בעל פתחי שערים)
רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל (בעל החפץ חיים)

רבי פנחס אליהו הורוביץ מווילנא זצ"ל
(בעל "ספר הברית")
רבי שלמה אלישיב זצ"ל (בעל הלשם)

(בעל כתם פז ובעל המחבר השיר בר יוחאי)

גדולי דורינו
רבי אברהם בן יעקב הכהן זצ"ל (בעל סגלות ותפלות)

רבי יחיאל פישל אייזנבאך זצ”ל
רבי יקותיאל יהודה האלברשטאם זצ"ל (מצאנז-קלויזנבורג) רבי יהודה שנפלד שליט"א
רבי ישעיה אשר זעליג מרגליות זצ”ל
רבי יוסף ליברמן שליט"א (ראש מתיבתא כולל שומרי החומות)

רבי בנימין ראבינאוויטש זצ"ל (חבר הבד"ץ)

רבני ירושלים שנת תרפ"א

רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל
רבי אהרן ראטה זצ"ל (בעל שומר אמונים)

רבי ברוך צבי מושקוביץ זצ"ל

רבי גבריאל צינער שליט"א (בעל נטעי גבריאל)

רבי ישראל משה דושינסקיא זצ”ל

רבי דניאל פריש זצ"ל (בעל מתוק מדבש)

(גאב"ד ירושלים האדמו"ר מדושינסקי)

הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק העדה החרדית תשס"ב רבי ישראל יעקב פישר זצ”ל
הגאונים הצדיקים חברי בית דין צדק העדה החרדית תשס"ד רבי משה אריה פריינד זצ"ל (הגאב"ד ירושלים)
רבי מאיר בראנדסדארפער זצ"ל (חבר הבד"ץ)
רבי חיים שמואל בהגאון הצדיק זצ"ל
רבי משה הלברשטאם זצ"ל (חבר הבד"ץ)
רבי אליהו לאפיאן זצ”ל
רבי רפאל בלום מקאשוי זצ"ל (בעל שו"ת ברכות שמים)
רבי יהודה אשלג זצ"ל (בעל הסולם)
רבי שלום מאסקאוויטש זצ"ל (בעל דעת שלום משאץ)
רבי יואל טייטלבוים מסאטמאר זצ”ל
רבי שמואל הורוביץ זצ"ל (בעל ימי שמואל)
רבי יוסף חיים זוננפלד הראב"ד זצ"ל
רבי יוסף ישר זצ"ל
רבי אברהם י .מונסה שליט"א
רבי יחזקאל שרגא משינאווא זצ"ל (בעל דברי יחזקאל)
רבי אברהם יצחק אולמן שליט"א (חבר הבד"ץ)
רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ האלברשטאם מסטראפפ
קוב זצ”ל
הרב אליהו הלוי ינאי שליט"א
רבי יצחק יעקב ווייס זצ"ל (הגאב"ד פוסק הדור בעל מנחת יצחק)
רבי בניהו יששכר שמואלי שליט"א
(ראש ישיבת המקובלים נהר השלום ירושלים)
רבי יצחק כדורי זצ"ל

רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א
רבי יעקב ישראל לוגאסי שליט"א
רבי יעקב משה הלל שליט"א (ראש מתיבתא אהבת שלום)
רבי יצחק טוביה ווייס שליט"א (גאב"ד ירושלים)

הרב כלפון משה הכהן טוניס
הרב מרדכי סגרון שליט"א
רבי מרדכי שמואל אשכנזי שליט"א (ראב"ד כפר חב"ד)
רבי משה שטרנבוך שליט"א (ראב"ד ירושלים)
רבי משולם פייש סג"ל לאווי שליט"א (האדמו"ר מטאהש)
רבי עובדיה יוסף שליט"א (בעל שו"ת יבי"א ושו"ת יחו"ד)
רבי ראובן אלבז שליט"א
רבי שלום יהודה גראס שליט"א
שליט"א

(בעל שמירת המצות והכשרות ,גאב"ד ואדמו"ר האלמין)

רבי שמואל הלוי וואזנער שליט"א
(פוסק הדור בעל שבט הלוי)

ספרים
ספר אברהם במחזה
ספר אור יצחק
ספר אור ישרים מירא דכיא
ספר אור יקר
ספר אור לישרים
ספר אורה ושמחה
ספר ארץ נושנת
ספר באר לחי רואי
ספר בית אשר
ספר בנין יוסף
ספר בנין שלמה
ספר ברית מנוחה
ספר דבר יום ביומו
ספר דברי יהודה
ספר דברי יעקב
ספר דורש טוב
ספר דרך אר"ץ (מנהגי יהודי ארם צובה)
ספר דרכי ציון

ספר הדרת מלך
ספר הנהגות ישרות (מתלמיד הבעל שם טוב
זצ"ל)

ספר הקנה
ספר הקנה הגדול
ספר הפליאה
ספר התקונים דפוס ליוורנו
ספר ויקהל משה
ספר זהר דפוס מנטובה
ספר זכירה לחיים
ספר חגי ומועדי ישראל
ספר חות יאיר
ספר חיים שאל
ספר טהרת הקדש הקדמון
ספר טעמי המנהגים
ספר יוחסין השלם
ספר יסוד יוסף
ספרי יראים

ספר ירים משה משפט הבה"ת
שו"ת ישכיל עבדי
ספר כגן הירק
ספר לקוטים יקרים
ספר מאירות עינים
ספר מאיר לעולם
ספר מבוא לחכמת הקבלה
ספר מבשר צדק
ספר מסילות חכמה
ספר מעבר יבק
ספר מעין גנים
ספר מעשי אמת (לתלמיד החוזה מלובלין זצ"ל)
ספר מצרף לחכמה
ספר מקדש מלך
ספר סדר היום
ספר נופת צופים
ספר סוד השם ליראיו
ספר סדור פסח כהלכתו

ספר סמא דחיי
ספר עמוד העבודה
ספר עמק המלך
קונטרס עץ החיים
ספר עשר קדשות
ספר פי חכם
שאלות ותשובות פרחי כהנה
ספר פרי קדש הלולים
ספר קהלת יעקב (לבעל מלא הרועים זצ"ל)
ספר קהלות יעקב
ספר קול בוכים
ספר שאלות ותשובות דביר
ספר שלום ירושלים
ספר שלחן ערוך הרב (הלכות תלמוד תורה)
ספר תיקון ליל הושענא רבה
ספר תקוני זהר דפוס בילוגראדו
ז

בכל תרומה שאתם תורמים לארגון או למפעל אינכם יודעים להיכן מופנים המשאבים הכספיים,
האם הכסף הולך נטו לצדקה? האם הכסף שהוצאתם וחסכתם בשביל התרומה אכן הגיע למטרה?

הוראה לחיוב חשבון

תורם יקר אנא מלא במקומות הלבנים
מספר חשבון

לכבוד בנק
סניף
כתובת הסניף
אני/הח"מ
רחוב

קוד מסלקה

סוג חשבון

קוד מוסד

סניף

בנק

אסמכתא/קוד מזהה של הלקוח בחברה

4 7 6 9 5

מס' זהות
טלפון
מיקוד

(שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק)

עיר

נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם ,בגין תרומה בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי ,ע"י "גן עדן התחתון" כמפורט מטה
ב"פרטי ההרשאה".
 .2ידוע לי/לנו כי:
א .הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ול"גן עדן התחתון" שתכנס לתוקף ,יום עסקים אחד לאחר מתו ההודעה בבנק וכן ,ניתנת לביטול עפ"י הוראת
כל דין.
ב .אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד ,שהודעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב ,לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.
ג .אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב ,לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב אם אוכיח/נוכיח לבנק ,כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה,
אם נקבעו.
 .3ידוע לי/לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים ,הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.
 .4ידוע לי/לנו ,כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו ,יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
 .5הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה ,כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת ,וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
 .6הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה ,אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ,ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו ,תוך ציון הסיבה.
 .7נא לאשר ל"גן עדן התחתון" בספח המחובר לזה ,קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.

מספר פעמים

פרטי ההרשאה
לימוד לילה שלם
בכותל ₪ 312

לימוד שעה
( 3המקומות) ₪ 98

מתאריך

שעה בכותל 26₪

עד תאריך

שעה בקבר רחל 36₪

שעה ברשב"י ₪ 36

חתימת בעל/י החשבון
אישור הבנק

מספר חשבון

לכבוד "גן עדן התחתון" (עפי' זוהר פ' לך לך)

קוד מסלקה

סוג חשבון

סניף

בנק

רח' נחשון  01בית שמש 29099
בית שמש
לכבוד חיובים בסכומים ובמועדים
קבלנו הוראות מ
שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מידי פעם בפעם ,ואשר מספר
חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם ,והכל בהתאם למפורט בכתב
ההרשאה.
רשמנו לפנינו את ההוראות ,ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר
זאת ,כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען ,כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על ידי בעלי/י החשבון ,או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר.
אישור זה לא יפגע בהתחייבותיתיכם כלפינו ,לפי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם.

אסמכתא/קוד מזהה של הלקוח בחברה

קוד מוסד

4 7 6 9 5

בכבוד רב,
בנק
סניף

תאריך

שם

נא להזכיר אחר הלימוד
שם האם

חתימה וחותמת הסניף

על כן נבקש לחזק את תקנת
הרמח"ל זצ"ל ,בשנת תש"ע
שהיא שנת הגאולה על פי
הזוהר הקדוש ,ולקיים ולייסד
שיעורים אלו בכל מקום לימוד
בישיבה ,בכולל בבית מדרש,
ובכל אתר ואתר( .להרמח"ל
היה ,כידוע ,נשמת משיח
צדקינו ,וידע את הסוד איך
לקרב הגאולה).
מזמן נץ החמה עד צאת
הכוכבים  12שעות ברציפות
מתקיימים שיעורי זוהר
המחולקים על ידי אברכים,
כשאברך אחד מסיים מתחיל
השני ללא הפסק ביניהם,
שלפי הרמח"ל תקנה זו תקרע
גזירות קשות ותמנע אסונות.
מקומות בהם מתקיימים כבר
שיעורי זוהר  12שעות ברציפות:
.1ירושלים :כותל המערבי.
.2מירון :ציון הרשב"י.
.3בית לחם :קבר רחל.
.4חברון מערת המכפלה.
.5טבריה :ישיבת מאורות
רפאל.

לתרומות בכרטיס אשראי

