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מכתב לראשי ישיבות
"ל ַמ ַען ִּת ְהיֶה ּתוֹ ַרת ַה ֵּׁשם ְּב ִפי ָך"
ב"הֶ ,ערֶב ַׁש ָּבת קוֹ ֶדׁש ְל ֵס ֶדר ְ
"קץ" חֹ ֶדׁש ְׁש ָבט ְׁשנַת "תש"ע" לפ"ק- .
ימ ְט ִר ּיָה ֵ
"ל ַמ ַען" ִּג ַ
ְ
ימ ְט ִר ּיָה תש"ע ח ּו ְׁש ַּבן ְּד ֵדין ְּכח ּו ְׁש ַּבן
"ס ֶפר אוֹר ַה ּזו ַֹהר" ְּב ִג ַ
ֵ
ְּד ֵדין.
אשי
ַה ַח ּיִים ו ְַה ָּׁשלוֹם ְו ָכל טוּב ֶס ָלהֶ ,אל ְּכבוֹד ַא ְדמו ִֹרי"םָ ,ר ֵׁ
ידי ַה ִּׁשעו ִּרים ְּב ַדף
ַבנִיםַ ,מ ִּג ֵ
יצי ַה ּתוֹ ָרהְ ,ור ָּ
ְשיבוֹתַ ,מ ְר ִּב ֵ
ַה ּי ִׁ
ֲתרְ ,ו ָכל ָהעו ְֹס ִקים
ֲתר ַוא ַ
ׁש ְל ָחן ָערו ְּך יו ִֹמי ,ו ְִדי ְּב ָכל א ַ
ַה ּיו ִֹמי ו ְּב ֻ
יט"א.
ִּב ְמ ֶלאכֶת ַה ּק ֶֹדׁש ְׁש ִל ָ
ַבים
ָּבאנ ּו ְל ַה ִּצי ַע ִל ְפנֵי ֶכם ַה ָּצ ָעה נ ְִפ ָל ָאה ְלז ַּכוֹת ֶאת ָהר ִּ
ַמו ָּבא ִּב ְס ָפ ִרים
ְּב ִל ּמוּד ּתוֹ ַרת ָה ַר ְׁש ִּב"י זי"ע ו ְּל ָקרֵב ַה ְּגא ּו ָלהּ ,כ ּ
ַה ְּקדוֹ ִׁשים ַהחו ָֹבה ַה ְּקדוֹ ָׁשה ַה ֻּמ ֶּט ֶלת ַעל ָּכל ֶא ָחד ו ְֶא ָחד ִל ְלמֹד
ׁ.
ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ָל ֵכן הֱיוֹת ֶׁש ַה ִּצ ּבוּר ִמ ְת ַא ֵּסף ִּבזְכו ְּת ֶכם ִל ְק ּבֹ ַע ִע ִּתים ַל ּתוֹ ָרה
ְּבתוֹ ַרת ַה ִּנ ְג ֶלהֵ ,יׁש ְּבי ְֶד ֶכם ְלז ַּכו ָֹתם ְּבתוֹ ַרת ַה ּנ ְִס ָּתר ו ְָהי ּו
ַל ֲא ָח ִדיםְּ ,ד ַהיְנ ּו ְל ַה ְת ִחיל ֶאת ַה ִּׁשעוּר אוֹ ְל ַס ּיֵם ֶאת ַה ִּׁשעוּר
ְּב ִל ּמוּד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ַעל ָּפ ָר ַׁשת ַה ָּׁשב ּו ַע ֶמ ֶׁש ְך ָח ֵמׁש
ַמב ָֹאר ַּב ֵּס ֶפר סוּר ֵמ ָרע ְו ָע ָש
ַּד ּקוֹת ּכ ְּ
ׂה טוֹב ַּ)דף ט"זְ (:וזֶה ְלׁשוֹנוֹ:
ִּת ְד ַּבק נ ְַפ ְׁש ָך ְּב ִס ְפ ֵרי ְי ֵר ִאים ֶׁש ִּת ְר ֶאה ְּב ָכל ֵעת ִח ּיו ְּב ָך ְלבוֹ ֵרא
ָמים ,ו ִּב ְפ ָרט ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ֶׁשהוּא ִע ַּקר ָּכל ִס ְפ ֵרי מו ָּסר,
ָּכל עוֹל ִ
ימהֵ ,ס ֶפר ַהז ַֹּהר
וְהוּא י ְַל ֵהב ִל ְּב ָך ְּב ַׁש ְל ֶה ֶבת ֵאׁש ָלעֲבו ָֹדה ַה ְּת ִמ ָ
הוּא ַה ַּמ ְפ ֵּת ַח וְהוּא ַה ּסוֵֹגרַ .עד ָּכאן ְלׁשוֹנוֹ.
)ח ֶלק א'
ַצ"ל ֵ
ַבי ַח ּיִים ַּפא ַלאגִ'י ז ַ
ו ְּב ֵס ֶפר ז ְִכי ָרה ְל ַח ּיִים ְל ַה ּגָאוֹן ר ִּ
ׂ ֵּכל
ַּדף לג ַע ּמ ּוד ג'(" ,מו ַּסר ַה ֵּׁשם ֶׁש ֵּיׁש ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש מו ַּסר ַה ְש
ֶתר ַעל ָּכל ַּב ֲע ֵלי ִס ְפ ֵרי מו ָּסרְ ,ו ָכל ֵּת ָבה ו ְֵת ָבה נו ֵֹקב וְיוֹ ֵרד
יֶ
ְּב ַּתו ְונֵי ְּד ִל ָּבא"ַ ,עד ָּכאן.
ׂ ָר ֵאל"ֶׁ ,ש ִּת ֵּקן ָה ֲא ִריזַ"ל,
"חק ְל ִי ְש
ו ְּב ַקל ֶא ְפ ַׁשר ִל ְלמֹד ַהז ַֹּהר ָ
ִמי ֵדי יוֹם ְּביוֹמוֹ ְו ַעל ְי ֵדי זֶה ְל ַה ְט ִעים ֶאת נ ֶֹפת צוּף ִּד ְב ֵרי
ַצ"ל,
ָה ַר ְׁש ִּב"י זי"ע ַל ִּצ ּבוּר ַה ּלו ְֹמ ִדיםְּ ,כמוֹ ֶׁש ָּכ ַתב ַה ִחי ָד"א ז ַ
ֶּׁש ֵאין עוֹד ִל ּמוּד ָּבעוֹ ָלם ַה ְמז ֵַּכ ְך ַה ְּנ ָׁש ָמה ְּכמוֹ ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר
ׁ.
ַה ָּקדוֹש
ֲפ ּל ּו ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ו ְֵאינוֹ ֵמ ִבין ַמה ֶּׁש ּמו ִֹציא ִמ ִּפיו,
ו ְַה ּלו ֵֹמד ַהז ַֹּהר ,א ִ
ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ְמ ַת ֵּקן ְּד ָב ָריוְ .ו ָכ ְך ָא ְמר ּו ַק ָּמאי ו ְּס ָמכוּה ּו
ֲבהַ ,אל ִּת ְק ֵרי ו ְִד ְגלוֹ ֶא ָּלא ו ְִד ּלוּגוְֹ .ו ַע ּיֵן
ַא ְק ָרא ו ְִד ְגלוֹ ָע ַלי ַאה ָ
ְּב ָהרַב ִחי ָד"א ְּבק ּונ ְְט ֵרס טוֹב ַעיִן ְּב ֵׁשם ה"א ז"א וְכוּ'.
ַמ"ק ְּב ֵס ֶפר אוֹר ַה ֶּנ ֱערָב ִּכי ְּב ֵעת ִל ּמוּד ִס ְת ֵרי ּתוֹ ָרה
ְו ָכ ַתב ָהר ַ
ַמוֶת
ֶפׁש ֶר ֶגׁש נ ְִפ ָלא ְל ַה ֵּׁשם י ְִת ָּב ַר ְך ִּכי ַע ּזָה כ ָּ
ִמ ְתעוֹ ֵרר ַּב ּנ ֶ
ׂא)ַּ ,דף קכ"ד:(:
ֲבה ,וּמו ָּבא ְּב ַר ֲעיָא ְמ ֵה ְימנָא ְּבז ַֹהר ָּפ ָר ַׁשת ָנש
ַאה ָ
ׂ ִּכ ִילים ַיז ְִהיר ּו ְּכזו ַֹהר ָה ָר ִקי ַע ְּב ַהאי ִח ּב ּו ָרא ִּדי ָל ְך ְּד ִאיה ּו
ו ְַה ַמ ְש
ימא ִע ָּל ָאה ְּתׁשו ָּבהְּ .ב ִא ֵּלין ָלא ָּצ ִר ְיך
ֵס ֶפר ַהז ַֹּהרִ ,מן זוֹ ֲה ָרא ְּד ִא ָ
"ל ִמ ְט ַעם" ֵמ ִאי ָלנָא ְד ַח ּיֵיְּ ,ד ִאיה ּו
ׂ ָר ֵאל ְ
ֲת ִידין ִי ְש
נ ִָּסיוֹן ,ו ְּב ִגין ַּדע ִ
ֲמיְ ,וי ְִת ַק ּיֵים ְּבהוֹן,
ַהאי ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ,י ְִפקוּן ֵּב ּיה ִמן ּגָלו ָּתא ְּב ַרח ֵ
ׁ[:
]ת ְרגּ וּם ִל ְלׁשוֹן ַה ּק ֶֹד ש
ְאין ִע ּמוֹ ֵאל ֵנ ָכרַּ .
ְּ)ד ָב ִרים לב( ה' ָּב ָדד ַי ְנ ֶח ּנ ּו ו ֵ
ׂ ָר ֵאל ִל ְטעֹם ֵמ ִאי ַלן ַה ַח ּיִים ֶׁשהוּא ֵס ֶפר
ֲת ִידים ִי ְש
ִמּׁשוּם ֶׁשע ִ
ֲמים.
ַהז ַֹּהר ַה ּזֶהַ ,על יָדוֹ י ְֵצא ּו ִמן ַה ּגָלוּת ְּב ַרח ִ
ֵיה ְּד ָק ָא ַמר ְל ִמ ְט ַעם,
ו ְּב ִמ ְק ָּדׁש ֶמ ֶל ְך ְ)ל ַר ְעיָא ְמ ֵה ְימנָא ָּכאן( ּדוּק ִלי ְׁשנ ּ
לו ַֹמר ֶׁש ָע ִתיד ְל ִה ְת ּג ַּלוֹת ֵּפר ּוׁש ַמ ַא ְמ ֵרי ַהז ַֹּהר ְּבטוּב טוּב ַה ֵּׁשם,
ֲמ ָריו ִּכי ָנ ֵעמוּ,
ו ְָאז י ְִפקוּן ֵּב ּיה ִמן ּגָלו ָּתא ְּכ ֶׁש ּי ְִטעֲמ ּו ֵּפר ּו ֵׁשי א ָ
ֻלהְ .ו ַעל ִּפי
ֲרית ַה ּי ִָמים ּוז ְַמן ַה ְּגא ָּ
ְּכמוֹ ִּבז ְַמ ּנֵנ ּו זֶה ֶׁשהוּא ַאח ִ
ֲמי ַרת
ַצ"ל ,וְעוֹדִּ ,כי א ִ
זֶה ֶא ְפ ַׁשר ְל ָה ִבין ַמה ֶׁש ָּכ ַתב ַה ִחי ָד"א ז ַ
ַהז ַֹּהר ְל ַבד ְּב ִלי ְל ָה ִבין מו ִֹעיל ְמאֹדְּ ,כמוֹ ֶׁש ִּד ּיֵק ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֶמ ֶל ְך
ֲמים ַרק ֶאת
ֲמי ָרה ְל ַבד ֶׁש ִאם טוֹע ִ
"ל ִמ ְט ָעם" ֶׁש ּזֶה מוֹ ֶרה ַעל א ִ
ְ
ֲמי.
ַהז ַֹּהר י ְִפקוּן ֵּב ּיה ִמן גָלו ָּתא ְּב ַרח ֵ
ו ַּב ִּת ּק ּונִים סוֹף ִּת ּקוּן ו'ֵ ,מ ַהאי ִח ּב ּו ָרא ִדי ָלךְַּ ,כד י ְִת ַּג ֵלי ְל ַת ָּתא
אתם
ֵיה )ַו ּי ְִק ָרא כה ,י( ו ְּק ָר ֶ
ְּב ָד ָרא ַב ְת ָר ָאה ְּבסוֹף יו ַֹמ ּיָא ,ו ְּב ִגינ ּ
ְּדרוֹר ָּב ָא ֶרץ וְגו ֵֹמר .ו ַּב ִּת ּקוּן ל' ְּב ֵס ֶפר ִּכ ֵּסא ֶמ ֶלךְְ ,וזֶה ְלׁשוֹנוֹ:
ְשם
ָמים ִל ְלמֹד ַק ָּב ָלה ,ו ְָענ ָׁ
ידי ֲחכ ִ
ַמה ּגָדוֹל ִח ּיוּב ַעל ַּת ְל ִמ ֵ
"כ ָּ
ּ
ַמה ּגָדוֹל ִאם ֵאינָם לו ְֹמ ִדים ַק ָּב ָלה ,וְגוֹ ֵרם אֹ ֶר ְך ּגָלו ָּתאִּ ,כי
ּכ ָּ
ׂה ְּב ָׁש ָעה ַא ַחת
ֲמנָא ִל ְיצ ַלןִּ ,כי ַי ֲע ֶש
ֻלה ַרח ָ
ֵהם ְמ ַע ְּכ ִבים ַה ְּגא ָּ
ב

ׂה ְּב ִל ּמוּד ח ֶֹדׁש י ִָמים ִּב ְפ ָׁש ֵטי
ְּב ִל ּמוּד ַה ַּק ָּב ָלה ַמה ֶּׁש ּלֹא ַנ ֲע ֶש
ֻלה" .ו ַּב ִּת ּקוּן מ"ב ָׁשם ַּב ִּכ ֵּסא
ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כי ּגָדוֹל ּכ ָֹח ּה ְל ָקרֵב ַה ְּגא ָּ
ֹש ְּבגִ ְיר ָסא ְּב ָע ְל ָמא ּבוֹנֶה עוֹלָמוֹת,
"כי ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ֶמ ֶלךְִּ ,
ֲמר ֶא ָחד,
ּש ַמא ָ
ֲפ ּל ּו ֵּפרוׁ
ְו ָכל ֶׁש ֵּכן ִאם ִי ְז ֶּכה ִל ְלמֹד ו ְּל ָה ִבין א ִ
ׂה ְּב ִל ּמוּד
ׂה ּבוֹ ִּת ּקוּן ְל ַמ ְע ָלה ְּב ָׁש ָעה ַא ַחת ַמה ֶּׁש ּלֹא ַי ֲע ֶש
ַי ֲע ֶש
ימהּ ,ו ֻמ ְב ָטח לוֹ ֶׁשהוּא ֶּבן עוֹלָם ַה ָּבא ִמ ְּבנֵי
ַה ְּפ ָׁשט ָׁשנָה ְּת ִמ ָ
אשוֹנָה
ֹש ִבים ִר ׁ
ֵהי ָכ ָלא ְּד ַמ ְל ָּכאְ ,וי ְִהיֶה ֵמרו ֵֹאי ְּפנֵי ַה ֶּמ ֶל ְך ַה ּיו ְׁ
ִש ַמת
ַחת רו ַּח ַל ַה ֵּׁשם ָּכ ֵע ֶסק ְּבנ ְׁ
ואין נ ַ
יעאֵ .
ְּב ַמ ְלכו ָּתא ִּד ְר ִק ָ
ֻב ֶלת ִּכי ִמ ֶּמ ּנָה יו ֵֹד ַע
ֲמ ִּתית ַה ְמק ֶּ
ַה ּתוֹ ָרה ֶׁש ִהיא ַה ָח ְכ ָמה ָהא ִ
ְרצוֹנוֹ י ְִת ָּב ַר ְך ַּבעֲבו ָֹדתוֹ ו ִּמ ְצוו ָֹתיו ."...עד כאן.
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹ ָרה
ְו ָכתוּב ְּב ֶא ֶבן ְׁש ֵל ָמה ֶּ)פ ֶרק ח' אוֹת כ"ו ְל ַה ְּג ָר"א זַ"ל( ְּפנ ִ
ֶפׁש ו ְַה ִחיצוֹ ִנ ּיוּת ְל ִחיצוֹ ִנ ּיוּת
ִימ ּיוּת ַה ּגוּף ֶׁשהוּא ַה ּנ ֶ
ֵהם ַח ּיִים ִל ְפנ ִ
ֵצר ָה ַרע יָכוֹל ְל ִה ְת ּגָרוֹת
ֶמז וְסוֹד ֵאין י ֶ
ַה ּגוּף ,ו ְָהעו ְֹס ִקים ְּבר ֶ
ֻלה לֹא ִּת ְהיֶהַ ,רק
ָּב ֶהםְ .ו ָכ ַתב עוֹד ָׁשם ְּ)ב ֶפ ֶרק י"א אוֹת ג'( ְד ַה ְּגא ָּ
ֻלה ְּב ִל ּמוּד ַה ַּק ָּב ָלה.
ַעל י ְֵדי ִל ּמוּד ַה ּתוֹ ָרה ,ו ְִע ַּקר ַה ְּגא ָּ
)ש ַער ו' ֶּפ ֶרק ג'( ְוזֶה ְלׁשוֹנוֹ:
ׁ
ש ָהעֲבוֹ ָד ה ַ
ֹׁ ֶרׁ
ְו ָכ ַתב ְּב ֵס ֶפר יְסוֹד ְוש
ֻלתוֹ וְרו ְֹממוּתוֹ י ְִת ָּב ַר ְך
ׂגַת ְּגד ָּ
ֵאין ָא ָדם יָכוֹל לָבוֹא ֶאל ְק ָצת ַה ָּש
ְׁשמוֹ ִמ ָּכל ִל ּמו ֵּדנוְּּ ,כמוֹ ִמ ִּל ּמוּד ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּב ָלה ,ו ְּביִחוּד ִמ ִּל ּמוּד
ֹש ו ְַה ִּת ּק ּונִיםָ ,ח ְכ ַמת ָא ָדם ָּת ִאיר ָּפנָיו וְכוּ'.
ֵס ֶפר ז ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ֲבת ַה ֵּׁשם
ו ְָהרַב ֶה ָח ִסיד ַּב ַעל חו ַֹבת ַה ְּל ָבבוֹת ָּכ ַתב ְּב ַׁש ַער ַאה ַ
ֲפ ּל ּו
ֲמין א ִ
ֶּ)פ ֶרק ו' ְוזֶה ְלׁשוֹנוֹ(ְ :ו ָראוּי ְלךָָ ,א ִחיָ ,ל ַד ַעת ִּכי זְכוּת ַה ַּמא ִ
ִאם י ְִהיֶה ַמ ִּגי ַע ֶאל ַה ַּת ְכ ִלית ָה ְרחו ָֹקה ְּב ִת ּקוּן נ ְַפׁשוֹ ֶל ֱאל ִֹהים
יהם ַה ּטוֹבוֹת
י ְִת ָּב ַרךְ ,ו ְִא ּל ּו ָהיָה ָקרוֹב ַל ַּמ ְל ָא ִכים ְּב ִמ ּדו ֵֹת ֶ
ֲב ָתם
ׁש ָּב ִחים ו ְִה ְׁש ַּת ְּדלו ָּתם ַּבעֲבוֹ ַדת ַה ּבוֹ ֵרא ו ְַאה ָ
ֵיהם ַה ְמ ֻ
ו ִּמ ְנ ֲהג ֶ
ַה ּז ַָּכה ּבוֹ ֵאינָם ִּכ ְז ֻכ ּיוֹת ִמי ֶׁש ּמוֹ ֶרה ְּבנֵי ָא ָדם ֶאל ַה ֶּד ֶר ְך ַה ּטו ָֹבה
ַש ָרם ֶאל עֲבוֹ ַדת ַה ּבוֹ ֵראֶׁ ,ש ְּז ֻכ ּיו ָֹתיו נ ְִכ ָּפלוֹת ַּבעֲבוּר ְז ֻכ ּיו ָֹתם
ו ְּמי ְּׁ
ְּב ָכל ַה ּי ִָמים ו ְּב ָכל ַה ּז ְַמ ּנִים וְכוּ'ַ .עד ָּכאן ִּד ְב ֵרי ָק ְדׁשוֹ.
ֶׁׁ ,ש ָּכ ַתב ַעל ָּכ ְך:
ו ְּכאוֹר ָל ֵעי ַניִם ֵּבאוּרוֹ ֶׁשל ַהְּׁש ָל"ה ַה ָּקדוֹש
"ה ּנֵה ְמב ָֹאר ִמ ָּכאן ֶׁש ִח ּבוּר ַהז ַֹּהר ָהיָה ָע ִתיד ִל ְהיוֹת ּגָנוּז
ִ
ַלה
וְכוּ' ַעד ֶׁש ּיָבוֹא ַה ּדוֹר ָה ַאחֲרוֹן ְּבסוֹף ַה ּי ִָמיםֶׁ ,ש ָאז י ְִת ּג ֶּ
יחִּ ,כי ָאז ִּת ָּמ ֵלא
ַל ַּת ְח ּתוֹנִים .ו ִּבזְכוּת ָהעו ְֹס ִקים יָבוֹא ָמ ִׁש ַ
יאתוְֹ ,וזֶה
ָה ָא ֶרץ ֵּד ָעה ְּב ִס ָּבתוֹ ֲא ֶׁשר זֶה ִּת ְהיֶה ִס ָּבה ְקרו ָֹבה ְל ִב ָ
ֶׁש ָא ַמר ו ְּב ִגינ ֵּה " ְו ַׁש ְב ֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲא ֻח ּזָתוֹ" וְכוּ'ְּ ,כ ֵדי ֶׁש ִּבזְכוּת
ׂ ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִם ַעד
ׂ ָר ֵאלְּ ,כ ֵׁשם ֶׁש ּלֹא ִנ ְגאֲל ּו ִי ְש
זֶה ִי ָּגאֲל ּו ִי ְש
ֻצ ַר ְך ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ְל ַק ְּד ָׁשם ְּב ַדם ַה ֶּפ ַסח ו ְּב ַדם ַה ִּמי ָלה,
ֶׁשה ְ
ֻלה ַעד ֶׁש ִּיז ְּכ ּו ְלתו ֶֹס ֶפת
ֲתי ָדה לֹא י ְִהיֶה ַה ְּגא ָּ
ֻלה ָהע ִ
ֵּכן ַה ְּגא ָּ
ׂ ָרה
ש ֵר י ַה ּזוֹ ֶכה ָּב ּה" ) ֲע ָש
ֻשה ַה ּזוֹ ,וְהוּא ְרצוֹן ָה ֵאל י ְִת ָּב ַרךְ ,ו ְַא ְׁ
ַה ְּקד ָּׁ
אשוֹןְׁ ,שנֵי ל ּוחוֹת ַה ְּב ִרית(.
ַמ ֲא ָמרוֹת ַמ ֲא ָמר ִר ׁ
ֲמים,
ֻלה ְּב ַרח ִ
ְּכמוֹ ֵכןְּ ,בנו ָֹסף ַל ַּמ ֲע ָלה ַה ּנ ְִפ ָל ָאה ֶׁשל ֵקרוּב ַה ְּגא ָּ
יאה ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְל ַב ֵּטל ָּכל
ְמ ֻס ּג ִָלים ַה ִּל ּמוּד ו ְַה ְּק ִר ָ
ֲמנָא
ְּגזֵרוֹת ָקׁשוֹת ו ְִל ְהיוֹת ְּכחו ָֹמה ְּבצ ּו ָרה ִמ ְּפנֵי ָּכל ָצ ָרה ַרח ָ
ִל ְיצ ַלן.
ַבנ ּו מ ֶׁשה ַח ּיִים לו ָּצאטוֹ ֵז ֶכר
ַמ ַח"ל ,ר ֵּ
ַבנ ּו ַה ָּקדוֹׁש ָהר ְ
ְו ַכ ּיָד ּו ַע ר ֵּ
"מ ִס ַּלת
ַצ ִּדיק ו ְָקדוֹׁש ִל ְב ָר ָכה זְכוּתוֹ ָיגֵן ָע ֵלינ ּו ָא ֵמןַּ ,ב ַעל ַה ְּ
ֻחד ֶׁשל ִּג ְיר ָסא
יבתוֹ ֵס ֶדר ִל ּמוּד ְמי ָ
יש ָ
ְי ָׁש ִרים" וְעוֹדִּ ,ת ֵּקן ִּב ִׁ
ֹש ְּב ִמ ְׁש ָמרוֹת ְללֹא ֶה ְפ ֵסק ְּכ ָלל ֵמ ֵעת ְל ֵעת,
ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
יבתוֹ ,וְכו ֵֹתב ַעל ַמ ֲע ַלת
יש ָ
אשוֹנָה ִּב ִׁ
ַת ָּקנָה ָה ִר ׁ
ו ְָק ַבע ָּד ָבר זֶה ּכ ַּ
ׂ ָר ֵאל ְּבזֶה ַה ָּלׁשוֹן" :זֹאת ָה ֵע ָצה
ַה ָּד ָבר ְּב ִא ֶּג ֶרת ְל ַח ְכ ֵמי ִי ְש
יהם,
ׂוֹנ ְֵא ֶ
ָצל ֵמ ֶר ֶׁשת זוֹ ָט ְמנ ּו ש
ַהיְעו ָּצה ְל ָכל ְק ִה ּלוֹת ק ֶֹדׁש ְל ִה ּנ ֵ
ַדאי ָהיָה ָל ֶהם ְל ַפ ֵּק ַח ַעל זֹאת ְולֹא י ְַח ְּדלוִּּ ,כי רַב ַה ָּד ָבר
ו ְּבו ַּ
ו ְָעצוּם ְמאֹד...
ׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ָּד ָבר ַה ּזֶה ַא ֲח ֵרי ֵּגוָם,
ְ ...ו ַע ָּתה ַאל ַי ְׁש ִליכ ּו ַח ְכ ֵמי ִי ְש
ִיתי קו ֵֹב ַע ָּד ָבר זֶה ְּב ָכל ָמקוֹם
ַשר ַחי ְִלי ָהי ִ
ִּכי ֲאנִי ִא ְל ָמ ֵלא נ ְִתי ֵּׁ
ֲבל ְּכבוֹד ּתוֹ ַר ְתכֶם י ִַּקח ֶאת ָה ֵע ָצה ַהזֹּאת ְוי ְִהיֶה לוֹ
ו ָּמקוֹם ,א ָ
ׂ ָר ֵאלְ ,ו ָכל ֶא ָחד ִּב ְמקוֹמוֹ
ִלזְכוּתִּ ,כי ֵאין ּכָמו ָֹה ְלטו ָֹבה ְל ָכל ִי ְש
ׂוֹתוֹ ִּכי לֹא ָּד ָבר ָק ֶׁשה הוּא ְּכ ָלל".
יָכוֹל ַל ֲעש
ַמ ַח"ל זְכוּתוֹ ָיגֵן ָע ֵלינ ּו ָא ֵמן ֲא ֶׁשר ָהיָה ָּב ִקי
ו ִּמי ָלנ ּו ּגָדוֹל ְּכ ָהר ְ
ָעצוּם ְּב ָכל ִמ ְכ ַמ ּנֵי ַה ּתוֹ ָרה ְולֹא ָמ ָצא ֵע ָצה ְל ַב ֵּטל ְּגזֵרוֹת ֵמ ַעם

ִי ְש
ׂ ָר ֵאל ֶא ָּלא ֶאת ָה ֵע ָצה ַה ּזוִֹ ,ל ּמוּד ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ְּב ֶר ֶצף ְללֹא
ֻשה ָה ֶע ְליוֹנָה ֶׁשל ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש
ֶה ְפ ֵסקֶׁ ,ש ְּבכ ַֹח ַה ְּקד ָּׁ
ֲמים.
ֻלה ְּב ַרח ִ
ְל ַב ֵּטל ָּכל ְּגזֵרוֹת ו ְּל ָקרֵב ַה ְּגא ָּ
ְוגַם ַעל ְי ֵדי ַה ִח ּבוּר ַההוּא י ְִהיֶה ִּב ּטוּל ַה ְּק ִל ּפוֹת ו ְַק ּלוּת ַה ּגָלוּת
)ח ֶסד ְל ַא ְב ָר ָהם ַמ ְעיָן ִר ׁ
ש ָּב ַתת ַה ִּק ְט ר ּו ִגים ֶ
ו ְַה ְׁ
אשוֹן נ ָָהר כ"ד(.
ַה ּכֹל ָּתלוּי ְּב ֵע ֶסק ַה ָח ְכ ָמה ַהזֹּאת ,ו ְּמנִי ָע ֵתנ ּו ִמ ְּל ִה ְת ַע ֵּסק ָּב ּה
)ה ְק ָּד ַמת
ְת ְפ ַא ְר ֵּת נ ּו ַ
ֶמת ִאחוּר ו ְִע ּכוּב ִּב ְניַן ֵּבית ִמ ְק ָּד ֵׁשנ ּו ו ִ
ִהיא ּגוֹר ֶ
ָה ַרב ַח ִּיים ִו ַיטאל ְל ֵעץ ַח ִּיים(.
ו ְַא ֲח ֵרי ֶׁש ּז ִָכינ ּו ְל ַה ִּכיר ַמ ֲע ַלת ִּד ְב ֵרי ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ו ָּפ ֳע ָלם
ַה ּנ ְִפ ָלא ו ְַה ְׁש ָּפ ָע ָתם ַה ְּבר ּו ָכה ,לֹא י ִָּפ ֵלא ִאם ֵּכן ֶׁש ְּב ָכל ַהח ּו ִגים
ׁ,
נ ְִמ ְצא ּו ְּגדוֹ ֵלי ַה ּדוֹרוֹת ֶׁש ָּק ְבע ּו ִל ּמ ּו ָדם ו ְִע ּי ּונָם ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ַבים ו ְּלׁשו ְֹמ ֵעי ִל ְק ָחם ַעל ַה ּתוֹ ֶע ֶלת ֵמ ַה ִּל ּמוּד
ו ְַאף ִה ְמ ִליצ ּו ָלר ִּ
ּבוֹ ְּכמוֹ ֶׁש ּי ְִת ָּב ֵאר.
ו ְּלׁשוֹן ֶּדגֶל ַמ ֲחנֵה ֶא ְפ ַריִם ָּפ ָר ַׁשת ְׁש ִמינִיְ :וזֶה ּו ָּדרֹׁש ָּד ַרׁש מ ֶׁשה,
יתא ְּד ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹן ֶּב ן
משהְ ,ו ִא ָ
ׁ
ֵש ְּב ִחינַת ֶ
ַלה ִּ)כי ְּב ָכל ּדוֹר ְודוֹר יׁ
ַהיְנ ּו ְּכ ֶׁש ּי ְִת ּג ֶּ
ׁ
יו ַֹחאי ָהיָה ְּב ִחינַת ֶ
ַבי
משה(ְ ,וי ְִדרֹׁש ַמה ֶּׁש ָּד ַרׁש ְּכ ָבר מ ֶׁשהַ ,היְנ ּו ר ִּ
ׂ ַרףַ ,היְנ ּו ֶׁש ּי ְִת ַּב ְּטל ּו ָּכל
ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאיֵ ,ס ֶפר ַהז ַֹּהרָ ,אז ו ְִה ּנֵה שֹ
ָמינ ּו ָא ֵמן
ֻלה ֶׁש ּי ִָּבנֶה ִּב ְמ ֵה ָרה ְּבי ֵ
ַה ְּק ִל ּפוֹת ו ִּמ ֵּמי ָלא י ְִהיֶה ַה ְּגא ָּ
ֶס ָלה ָו ֶעד.
ְּב ֵס ֶפר ִא ְמ ֵרי קוֹ ֶדׁש ֶּ)פ ֶרק ט"ו(ֶׁ ,ש ִח ֵּבר ַּב ַעל ֵּפר ּוׁש ַה ִּמ ְׁשנָיוֹת
)ש ָהיָה ֵמרו ֵֹאי ְּפנֵי ֲאדוֹנֵנ ּו ַה ְּג ָר"א זַ"ל(ְ ,וזֶה ְלׁשוֹנוֹ" :ו ְַה ִּל ּמוּד
ׁ
ֲר י"ח ֶ
ַמה ִ
ְּׁ ,כמוֹ ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל
ַּב ּיוֹם י ְִהיֶה וְכוּ' ו ְִס ְפ ֵרי מו ָּסרִ ,ח ּיו ָּבם ּגָדוֹל ַמ ָּמש
יטא ְל ִמי
ִיח ְּת ִפ ִּלין וְכוּ'ְ ,וז ַֹהר – טוֹב ְמאֹד ְל ִל ּמ ּודְּ ,פ ִׁש ָ
אוֹ ְל ָהנ ַ
ֲפיל ּו ִל ְלמֹד ְל ִפי ְּפׁשוּטוֹ ּגַם ֵיׁש
ֶּׁש ֵּמ ִבין ַע ְמקוּתוֹ ְמ ַעטֶ ,א ָּלא א ִ
ּבוֹ מו ַּסר ּגָדוֹל ,ו ְּלׁשוֹנוֹ ְמ ֻס ּגָל"ַ ,עד ָּכאן.
יסא )אוֹת ג'(ּ " ,גַם ְּב ָכל ַׁש ָּבת
ַבי ַי ֲעקֹב ִמ ִל ָ
ַבנ ּו ַה ּגָאוֹן ר ִּ
ָאת ר ֵּ
ו ְּב ַצו ַ
ׁ"ַ ,עד ָּכאן.
ִּת ְק ְּבע ּו ִל ְלמֹד ִׁשעוּר ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
)ש ַער
ׁ
ש ִר ים" ַ
ַצ"ל ְּב ִס ְפרוֹ "א ֶֹהל ְי ָׁ
ַבי ַא ְב ָר ָהם ַע ְנ ְּת ִּבי ז ַ
ו ְַה ּגָאוֹן ר ִּ
ַה ְּתׁשו ָּבהֶּ ,פ ֶרק א'(ָּ ,כ ַתב ְוזֶה ְלׁשוֹנוָֹ :מ ָצאנ ּו ָר ִאינ ּו ִמ ֵּׁשם ָה ֲא ִריזַ"ל
ֶׁש ִּל ּמוּד ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ו ְַה ִּת ּק ּונִים ֵהם יו ִֹעיל ּו ַל ְּנ ָׁש ָמה ְל ִהז ְַּד ֵּכ ְך
ֲפיל ּו ְל ִפי
ְמאֹדַ ,אף ַעל ִּפי ֶׁש ֵאינוֹ ֵמ ִבין ָה ָא ָדם עו ֶֹמק ַּכָּונָתוַֹּ ,דא ִ
ׂ ֵּכל ְו ָכל ְּד ָב ָריו ְּכ ַג ֲח ֵלי ֵאׁש
ַּפ ְׁשטוּת ְּד ָב ָריו ֵהם ִּד ְב ֵרי מו ַּסר ַה ְש
ְונ ְִכנ ִָסים ְּבלֵב ַה ּלו ֵֹמד ו ְַהּׁשו ֵֹמ ַע ,ו ִּב ְפ ָרט ִאם י ְִתעוֹ ֵרר ִּב ְב ִכ ּיָה
ֵבב ְּכ ֶׁש ּלו ֵֹמד ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהרֵ ,אין ָס ֵפק ֶׁש ּנ ְִמ ָח ִלים
ְו ִׁש ְברוֹן ל ָ
ִיקים ו ְַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ִמ ֶּמ ּנ ּו ַה ְר ֵחק
ֲעוֹנו ָֹתיוְ ,וי ְִב ְרח ּו ַה ַּמ ּז ִ
ִּכ ְמ ַט ֲחוֵי ֶק ֶׁשת ,ו ִּמ ָּכל ֶׁש ֵּכן ִאם י ְִל ְמד ּו ִל ּמוּד זֶה ַּב ַּל ְי ָלה ֵמחֲצוֹת
ַל ְי ָלה ו ְֵאי ֵלךְֶׁ ,ש ּיו ִֹעיל ְמאֹד ְלז ֵַּכ ְך ִנ ְׁש ָמתוַֹ ,א ַחר ֶׁש ּבוֹ ָכה ַעל ּגָלוּת
ֻר ָּבן ו ְַה ּגָלוּת ,ו ְַא ַחר ָּכ ְך ֵי ֵׁשב ְוי ְִלמֹד ַעד ֶׁש ַּי ֲע ֶלה
ַה ְּׁש ִכינָה ו ְַהח ְ
ֱמר "יו ָֹמם י ְַצ ּוֶה
ִיח ֵּבר ַל ְי ָלה וָיוֹםְ ,ו ָע ָליו ֶנא ַ
ַע ּמוּד ַה ַּׁש ַחר ,ו ַ
ַה ֵּׁשם ַח ְס ּדוֹ"ֶׁ ,שחוּט ֶׁשל ֶח ֶסד ָמׁשו ְּך ָע ָליו ָּכל ַה ּיוֹם ִמּׁשוּם
"ב ַּל ְי ָלה ִׁשירֹה ִע ִּמי"ְ .וגַם ְּב ַׁש ָּבתוֹת לֹא י ְִלמֹד ֶא ָּלא ְּב ֵס ֶפר
ְּד ַּ
ׁ ,ו ְִאם ְל ֵאל יָדוֹ ְּב ָח ְכ ַמת
ַהז ַֹּהרֶׁ ,ש ַה ַּׁש ָּבת ָקדֹׁש ו ְֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ָקדֹש
ַה ַּק ָּב ָלה ְי ַל ְּמדוֹ ְּביוֹם ַה ַּׁש ָּבתְ ,וי ְִהיֶה לוֹ ִס ּי ּו ַע ּגָדוֹל ְּב ִל ּמוּדוֹ.
ְו ָכ ַתב ְּב ִׁש ְב ֵחי ָה ֲא ִריזַ"ל ַעל ֶא ָחד ָר ָׁשע ֶׁש ָּבא ְל ָפנָיו ְו ָר ָצה ִּת ּקוּן
ַל ֲעוֹנו ָֹתיו ִמ ֶּמ ּנוּ ,ו ִּמ ְּכ ָלל ַה ִּת ּק ּונִים ֶׁש ָּמ ַסר ְּביָדוֹ ֶׁש ּי ְִלמֹד ְּב ָכל
ֻלת ִל ּמוּד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר יו ִֹעיל
ַמה ַּד ִּפים ִמ ֵּס ֶפר ַהז ַֹּהר ,ו ְּסג ַּ
יוֹם ּכ ָּ
ְל ָא ָדם ְל ַה ְכנִיס י ְִר ַאת ַה ֵּׁשם ְּב ִל ּבוֹ.
ַמה ָהיָה ָח ִביב ִל ּמוּד ּתוֹ ַרת ַה ּסוֹד ַעל ַּת ְל ִמי ֵדי ַה ַּב ַעל ֵׁשם
ְו ַעד ּכ ָּ
ַבי
טוֹב ו ַּמ ְמ ִׁשי ָכיוֵ ,יׁש ִל ְלמֹד ִמ ַּמה ֶׁש ָהרַב ַה ָּקדוֹׁש מוֹ ֵרנ ּו ָהרַב ר ִּ
ִיד ְיטׁשוֹב זְכוּתוֹ ָיגֵן ָע ֵלינ ּו ָא ֵמןֵ ,ה ִעיד ְּב ַע ְצמוֹ
י ְִצ ָחק ֵאייזִיק ִמ ּז ִ
ְשנָה ַה ְּפ ִרי ֵעץ ַח ּיִים ֵמ ָאה ְּפ ָע ִמים ו ְֶא ָחד.
ָמד ו ָׁ
ו ְָא ַמרֶׁ ,ש ּל ַ
ֻפר
"א ִּביר ָהרו ִֹעים" ֵ)ח ֶלק א' ַע ּמ ּוד פ"ג אוֹת קס"ח(ְ ,מס ָּ
ו ַּב ֵּס ֶפר ַ
ַבנ ּו ַה ָּקדוֹׁש וְנוֹ ָרא
ֶׁש ַּפ ַעם ַא ַחת ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ִה ְת ּבוֹ ֵדד ַע ְצמוֹ ר ֵּ
ַצ"ל ִל ְלמֹד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש וְכוּ' ,ו ְִה ּנֵה
ַא ְדמוֹ"ר ִמסו ְֹכ ְטׁשוּב ז ַ
יימל ֶׁש ַעל רֹאׁשוֹ ְל ַמ ָּטה ַעד ּג ַּבוֹת ֵעינָיו
ָמ ַׁש ְך ֶאת ּכו ַֹבע ַה ְׁש ְט ֵר ְ
ֻסה ,ו ְַא ַחר ָּכ ְך ִה ְת ִחיל ִל ְלמֹד
ְּבא ֶֹפן ֶׁש ָּכל ַה ֶּמ ַצח ֶׁש ּלוֹ ָהיָה ְמכ ֶּ
ימה
ימה ְוי ְִר ָאה ֶׁש ֵאין ְל ַׁש ֵער ו ִּב ְנ ִה ָ
ְּב ִה ְת ַלהֲבוּת עֲצו ָּמה ו ְּב ֵא ָ
ְּבקוֹל ְּד ָמ ָמה ַּד ָּקה ְמאֹדְ ,ו ַרק ִל ְפ ָר ִקים ִה ְת ָּפ ֵרץ ִמ ִּל ּבוֹ ַה ָּטהוֹר

ימה ְּגדוֹ ָלה ַעל ֵאיזֶה ְרג ִָעיםְ ,ולֹא רָמ ּו ֵעינָיו ַה ְּטהו ִֹרים ְולֹא
ְנ ִה ָ
יה ֶאת ּג ַּבוֹת ֵעינָיו ְל ַה ִּביט חו ָּצה ִמן ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש
ִה ְג ִּב ַּ
ְּב ָכל ֶמ ֶׁש ְך ִל ּמוּדוֹ וְכוּ' ,ו ְּכ ֶׁש ִה ִּביט ַא ַחר ָּכ ְך ַעל ַה ּמוֹ ֶרה ָׁשעוֹת
ַבנ ּו ַה ָּקדוֹׁש ֵּכן יו ֵֹתר ֵמ ַא ְר ַּבע ָׁשעוֹת ְׁש ֵלמוֹת,
ָר ָאה ֶׁש ָּל ַמד ר ֵּ
ו ְַה ּכֹל ָהיָה ְּב ִה ְתעו ְֹררוּת ו ְַחד ְק ִטי ָרא ִמ ְּת ִח ָּלה ַעד סוֹף ְּב ִלי
ֶה ְפ ֵסק ֶרגַע ַא ַחת ו ְּּב ִלי ַה ֵּבט חו ָּצה ִמ ֵּס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְּב ָכל
ז ְַמן רַב ַההוּאַ ,עד ָּכאן.
ו ַּב ִּמ ְׁשנֶה ְּבר ּו ָרה ִ)ס ָימן א ְס ִעיף ָק ָטן יב(ָּ ,כ ַתב ְּב ֵׁשם ִּב ְר ֵּכי יו ֵֹסף ְוזֶה
ְלׁשוֹנוֹ" :ו ְָצ ִר ְיך ָה ָא ָדם ִל ְק ּבֹ ַע לוֹ ֵעת ִל ְלמֹד ִס ְפ ֵרי מו ַּסר ְּב ָכל
ֲברוֹ י ְִצרוֹ ּגָדוֹל
יוֹם וָיוֹם ִאם ְמ ַעט ו ְִאם ַה ְר ֵּבה ִּכי ַה ּגָדוֹל ֵמח ֵ
ֲמ ֵרי ֲחזַ"ל" .ו ְּב ַׁש ַער
ֵצר ָה ַרע הוּא ּתוֹ ַכ ַחת ַמא ָ
ימ ּנוּ ,ו ְַת ְב ִלין ַה ּי ֶ
ֵה ֶ
ַה ִּצ ּיוּן )אוֹת כ"ו(ָּ ,כ ַתב ְּב ֵׁשם ַה ַח ּיֵי ָא ָדם ֶׁשהוּא יו ֵֹתר ִח ּיוּב ִמ ִּל ּמוּד
ִמ ְׁשנָיוֹתַ ,עד ָּכאן.
ׂ ָר ֵאל" )כ"ג ַע ּמ ּוד תקנ"ו( ,מו ָּבא ֶׁש ְמק ּורָבוֹ
"מ ִאיר ֵעינַי ִי ְש
ו ְּב ֵס ֶפר ֵ
ַבי ְׁשלֹמֹה ְּבלו ְֹך ז ַ
ֶׁשל ר ִּ
ַבי
ַצ"ל ַּ)ת ְל ִמיד ֶה ָח ֵפץ ַח ִּיים( ּכו ֵֹתבֶׁ ,שר ִּ
ַבוֹ ָמ ָרן ֶה ָח ֵפץ ַח ּיִים זי"עֶׁ ,ש ָּכל ַׁש ָּבת
ְׁשלֹמֹה ִס ֵּפר לוֹ ַעל ר ּ
ֲח ִרים
ָמד ֶאת ַהז ַֹּהר ֶׁשל ַה ָּפ ָר ָׁשהּ ,גַם ָהיָה או ֵֹמר ַלא ֵ
קו ֶֹדׁש ל ַ
ֲפיל ּו ַּבחו ִּרים .ו ְָהיָה או ֵֹמר
ֶׁש ּי ְִל ְמד ּו ַהז ַֹּהר ֶׁשל ַה ָּפ ָר ָׁשה ,א ִ
ׁ.
ֻבוֹ ְּכ ִמ ְד ַרש
ֶׁשר ּ
ַצ"ל ַּ)דף יד אוֹת ג' ִּב ְדפוּס ֶה ָח ָדׁש(,
ו ְּב ִמ ְכ ְּת ֵבי ָמ ָרן ֶה ָח ֵפץ ַח ּיִים ז ַ
ֶׁש ִּס ֵּפר ְּבנוֹ ָהרַב ַא ְריֵה ֵל ּיב ַעל ָא ִביו ָמ ָרן ֶה ָח ֵפץ ַח ּיִיםֶׁ ,ש ֶה ֱחזִיק
ְמאֹד ְּב ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּב ָלה ְּב ָא ְמרוֹ ִּכי הוּא ֶא ָחד ֵמ ֶח ְל ֵקי ּתוֹ ָרה
ֲלים )ו ְּכ ֵעין ַמ ֲא ָמ ָרם ָּ"ד ָבר ּגָדוֹל ַמ ֲע ֵשׂי ֶמ ְר ָּכ ָבה"( ,ו ַּמ ְר ְּג ָלא
ַה ּיו ֵֹתר ַנע ִ
ֲפ ָלה ,ו ְִאי
ַש ִׁשים ָאנ ּו ַּבא ֵ
ְּבפו ֵּמ ּיה ָּת ִמיד ִּכי ְּב ִלי ִס ְת ֵרי ּתוֹ ָרה ְמג ְּׁ
יאהָ ,א ְמנָם ָּד ַאג
ֶא ְפ ַׁשר ָלבֹא ַעד ֵח ֶקר אֱלו ַֹּה ְּב ַה ְנ ָהגָתוֹ ִעם ַה ְּב ִר ָ
ִּכי לֹא י ְַס ִּפיק לוֹ ַה ּז ְַמן ְל ִה ְת ַע ֵּמק ָּב ּהִּ ,ב ְׁש ִביל ִל ּמ ּו ָדיו ַה ִּנ ְג ִלים
ַבים ,ו ְִע ּיֵן ְּב ִס ְפ ֵרי ַה ַּק ָּב ָלה ַרק ִל ְפ ָע ִמיםְ ,ו ַעל ִּפי
ֶׁש ֵהם צֹ ֶר ְך ר ִּ
ימי נְע ּו ַריִ ,ס ְפ ֵרי
ֻח ֶרתּ ,כֹה זוֹ ֵכר ָאנ ִֹכי ִמ ֵ
רוֹב ַּב ַּל ְי ָלה ְּב ָׁש ָעה ְמא ֶ
ַק ָּב ָלה ָהיָה לוֹ ַרק ֵמ ַה ְּמ ַח ְּב ִרים ַה ַּק ְדמוֹנִיםְּ ,כמוֹ ֵס ֶפר י ְִצי ָרה,
ו ְִס ְפ ָרא ִד ְצנִיעו ָּתא ִעם ֵּבא ּו ֵרי ַה ְּגרָ"אֵּ ,כן ֵס ֶפר ַה ְּתמ ּונָה ,ו ְִס ְפ ֵרי
ַהז ַֹּהרֵּ ,כן ֵס ֶפר ַה ַּפ ְר ֵּדס מ ֶׁשה ְלקו ְֹרדו ֵֹבירוֹ ,ו ְִס ְפ ֵרי ֵעץ ַח ּיִים
ַבי
ַבאי ,ו ְִס ְפ ֵרי ָהר ִּ
ו ְּפ ִרי ֵעץ ַח ּיִיםֵּ ,כן ֵס ֶפר עֲבוֹ ַדת ַה ּקֹ ֶדׁש ְל ַה ּג ַּ
יו ֵֹסף ִג ְיק ַט ְליָא ֲהלֹא ֵהם ַׁש ֲע ֵרי אוֹ ָרה ְו ִגינַת אֱגוֹז ו ְֵס ֶפר ֶׁש ַפע
ָטל ,ז ּו ָל ָתם לֹא ) ְועוֹד ַע ּיֵן ָׁשם ַע ּמ ּוד קע"ב אוֹת צאְ ,ר ֵאה אוֹר ַהז ַֹּהר ַּדף .(82
ׂה ִאיׁש ֵ)ח ֶלק ג' ַע ּמ ּוד צ"ח( ,מו ָּבא ֶׁש ָּמ ָרן ַהחֲזוֹן ִאיׁש
ו ְּב ֵס ֶפר ַמ ֲע ֵש
ַצ"לֶׁ :ש ֵאין ֵס ֶפר
ִימן ז ַ
ַבי ְׁש ַמ ְריָה ּו ְג ֵריינ ַ
ַצ"ל ָא ַמר ְל ַה ּגָאוֹן ר ִּ
זַ
מו ַּסר ָּכל ָּכ ְך טוֹב ְּכמוֹ ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ו ַּפ ַעם ָא ְמרוֹ ִל ְלמֹד ז ַֹהר ,ו ְַאף
ַצ"לַ ,עד
ַבי ְׁש ַמ ְריָה ּו ז ַ
הוּא ַע ְצמוֹ ָל ַמד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ִעם ַה ּגָאוֹן ר ִּ
ָּכאן.
ַבי ְׁשמו ֵּאל ַה ֵּלוִי
וְעוֹד ָׁשם)ֵ :ח ֶלק ד' ַע ּמ ּוד צג( ,מו ָּבא ֶׁש ַה ּגָאוֹן ר ִּ
ַצ"ל אוֹדוֹת
יט"א ָׁש ַאל ַּפ ַעם ֶאת ָמ ָרן ַהחֲזוֹן ִאיׁש ז ַ
וָוא ְז ְנר ְׁש ִל ָ
ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְל ִמי ֶׁש ּלֹא ִה ִּגי ַע ְל ָח ְכ ָמה זוֹ ,ו ְֵה ִׁשיב ָמ ָרן
ֲבל ְל ַמ ַען י ְִר ַאת ֱאל ִֹקים ֻמ ָּתר ו ִּמ ְצוָה
זַ"לְ ,ל ַמ ַען ַה ִּל ּמוּד ָאס ּור ,א ָ
ֲמ ֵרי ֲחזַ"ל ֶׁש ַּמ ְל ִה ִיבים ָּכל ָּכ ְך ְּכמוֹ
ְּגדוֹ ָלה ִהיאִּ ,כי ֵאין ָל ְך ַמא ָ
ׁ.
ֲמ ֵרי ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ַמא ָ
יבא
ֲק ָ
ַבי ְׁשמו ֵּאל ע ִ
וְעוֹד ָׁשם)ְּ :בׁש ּו ֵלי ָה ַע ּמ ּוד( ,מו ָּבא ֶׁש ָהרַב ר ִּ
ְׁש ֶלזִי ְנגֶר ְׁש ִל ָ
יט"א ) ֲא ַב"ד ְׁש ְט ַר ְס ּבו ְּרג( ְמ ַס ֵּפרִּ :ב ְהיו ִֹתי ֲע ַדיִן ָּבחוּר
ַבי ְׁשמו ֵּאל
ֵיתי ַּפ ַעם ְל ַה ּגָאוֹן ר ִּ
ָצ ִעיר ְל ַא ַחר ַּבר ִמ ְצוָה ִנ ְת ַלו ִ
ׁש ְל ָחן ֵס ֶפר
יט"א ,ו ְָאז ז ְִכרוֹנִי ֶׁש ָהיָה ֻמ ּנָח ַעל ַה ֻ
וָוא ְז ְנר ְׁש ִל ָ
ׁ
ֹּה ר" ֶ
"הז ַ
ַ
ַבי ְׁשמו ֵּאל וָוא ְז ְנר:
)ש ָהיָה ְללֹא ְּכ ִרי ָכה( ,ו ְָא ַמר ַה ּגָאוֹן ר ִּ
)ר ֵאה אוֹר
ֵך ְ
ִנ ְר ֶאה ֶׁש ּלו ְֹמ ִדים ַה ְר ֵּבה ְּב ֵס ֶפר זֶה .ו ְֶה ָחזוֹן ִאיׁש ִח ּי ְ
ַהז ַֹּהר ַּדף .(86
ו ְּב ֵס ֶפר לֵב ֵא ִל ּיָה ּו ֵח ֶלק א' ְּ)ב ַמ ֲע ִשׂים ְו ַה ְנ ָהגוֹת ַע ּמ ּוד ע"ה( ,מו ָּבא
אפיָאן זְצו ַּק"ל ְּב ָכל יוֹם ַא ַחר ַה ָּצ ֳה ַריִם
ַבי ֵא ִל ּיָה ּו ָל ְּ
ֶׁש ַה ּגָאוֹן ר ִּ
ָהיָה לו ֵֹמד ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ִּבנ ְִעימוּת קוֹלוֹ ו ְִה ְת ַלהֲבוּת ְּגדוֹ ָלה.
יח ְד ַק ֶמנִיץ" ֶּ)פ ֶרק ו' ַע ּמ ּוד פ"ח( ,מו ָּבא ֶׁש ַה ּגָאוֹן
"ה ַּמ ְׁש ִּג ַ
ו ְּב ֵס ֶפר ַ
ַצ"ל ִּב ְהיוֹתוֹ ַּת ְל ִמיד ִּבי ִׁש ַיבת ַק ֶמנִיץ
ַבי מֹ ֶׁשה ַא ֲהרֹן ְׁש ֶט ְרן ז ַ
ר ִּ
ָהי ְָתה לוֹ ְק ִביעוּת ְּב ָכל ַל ְי ָלה ִל ְפנֵי ַה ֵּׁשינָה ְּב ֵס ֶפר ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש
ַע ּיֵן ָׁשם.
ָהג
ַצ"ל רֹאׁש ְי ִׁש ַיבת או ָֹפ ִקים ,נ ַ
ַבי ַח ּיִים ָק ִמיל ז ַ
ו ְָהרַב ַה ּגָאוֹן ר ִּ
ַא ַחר ְסע ּו ַדת ֵליל ַׁש ָּבת ִל ְלמֹד ִּד ְב ֵרי ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ו ִּמ ְד ָרׁש
ַּת ְנחו ָּמא ַעל ָּפ ָר ַׁשת ַה ָּׁשב ּו ַע.
ֲפיל ּו ְּב ֶד ֶר ְך ְּב ִקיאוּת,
ֻבה ִמ ִּל ּמוּד ַהז ַֹּהר א ִ
ׂיג ּתוֹ ֶע ֶלת ְמר ֶּ
ַש
וְעוֹד י ִּ
ַצ"ל ְּב ַׁש ַער רו ַּח
ִיטאל ז ַ
ַבי ַח ּיִים ו ָ
ְּכמוֹ ֶׁש ָּכ ַתב מוֹ ֵרנ ּו ָהרַב ר ִּ
)ד ַהיְנ ּו ָה ֲא ִר"י
שוֹנוְֹ " :ו ֵכ ן ָא ַמ ר מו ִֹר י זַ"ל ְּ
ַה ּקֹ ֶדׁש ַּ)דף יאְ ,(:וזֶה ְלׁ
ׂגָה
ַבי ַא ְב ָר ָהם ַה ֵּלוִי ֵע ָצה טו ָֹבה ְל ִע ְניַן ַה ָּש
ַה ָּקדוֹׁש( ְל ָהרַב ר ִּ

ֲמיק ְּב ִע ּיוּן מ' אוֹ נ'
ֶׁש ּי ְִלמֹד ַּבז ַֹּהר ֶּד ֶר ְך ְּב ִקיאוּת ִּב ְל ָבד ְּב ִלי ֶׁש ַּיע ִ
ַבים"ַ ,עד ָּכאן
ָע ִלים ְּב ָכל יוֹםְ ,ו ֶׁש ּי ְִק ָרא ַּב ֵּס ֶפר ַהז ַֹּהר ְּפ ָע ִמים ר ִּ
ְלׁשוֹנוֹ.
ו ַּב ֵּס ֶפר עֲבוֹ ַדת ַה ּקֹ ֶדׁש ְל ַה ּגָאוֹן ִחי ָד"א זַ"ל )מוֹ ֶרה ְּב ֶא ְצ ַּבע אוֹת מ"ד(,
ִל ּמוּד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ְמרו ָֹמם ַעל ָּכל ִל ּמוּד ְּב ֶׁש ּגַם לֹא ָי ַדע ַמאי
יאתוֹ וְהוּא ִּת ּקוּן ּגָדוֹל ְל ִנ ְׁש ָמתוֹ וְכוּ'.
ָק ָא ַמר ,ו ְַאף ֶׁש ּי ְִט ֶעה ִּב ְק ִר ָ
ְ)ר ֵאה אוֹר ַהז ַֹּהר ַּדף .(82 ,76
ַצ"ל ְּב ִס ְפרוֹ "לו ַ
ַבי ַח ּיִים ַּפא ַלאגִ'י ז ַ
ְו ָכ ַתב ַה ּגָאוֹן ר ִּ
)פ ֶרק
ּח ֶא ֶר ז" ֶּ
ׂ ָכרוֹ
ו'(ְ ,וזֶה ְלׁשוֹנוֲֹ :הגַם ִּד ְב ָכל ַה ּתוֹ ָרה ֶׁש ּלו ֵֹמד ָה ָא ָדם ִה ּנֵה ְש
ָשן
ֹש ָח ָדׁש ְוי ָׁ
ִא ּתוִֹ ,מ ָּכל ָמקוֹם ַּב ּלו ֵֹמד ְּב ִד ְב ֵרי ַק ָּב ָלה ז ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ׂ ּגָב
ֲר"י זיע"א ְו ַכ ּדו ֶֹמה ָל ֶהםִ ,נ ְש
ַבנ ּו ָהא ִ
ו ְִת ּק ּונִים ו ְִכ ְת ֵבי גּ ּו ֵרי ר ֵּ
ֻבה,
ׂ ָכרוֹ ְמר ֶּ
ֲפיל ּו ֵאינוֹ ֵמ ִבין ַמה ֶׁש ּלו ֵֹמדְ ,ש
ַה ִּל ּמוּד ְמאֹדִּ ,כי א ִ
יח ִמ ֶּמ ּנ ּו ַה ּי ִּסו ִּרין.
ֻגָל ְל ַה ְב ִר ַ
ו ְּמס ּ
ו ַּב ֵּס ֶפר" :ז ְִכי ָרה ְל ַח ּיִים" ַּ)ב ַה ְק ָּד ָמה(ָּ ,כ ַתב ְוזֶה ְלׁשוֹנוֹ :ו ְֶאת זֶה
ׂ ָרה )קלְּ ,(:ד ִמי
ָּכ ַתב ָהרַב זַ"ל ְּב ִג ְליוֹן ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ֵס ֶדר ַח ּיֵי ָש
ׂיג ְּב ִל ּמוּד ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ו ֵּפר ּוׁשוֹ ְּב ִד ּיוּק ו ְּב ִע ּיוּן ֻמ ְב ָטח לוֹ
ַש
ֶׁש ּי ִּ
ֶׁשהוּא ֶּבן עוֹלָם ַה ָּבאַ ,עד ָּכאן ְּד ָב ָריו.
ֲפיל ּו ֶׁשהוּא
יהא ַּפ ְל ּגָא ְד ַּב ִל ּמוּד ַמה ֶׁש ּי ּו ַכל ְל ָה ִבין א ִ
נְקוֹט ִמ ָ
ְל ִפי ַה ְּפ ָׁשט ִּב ְל ִּתי ִּד ּיוּק ו ְִע ּיוּן ָּכמֹנִי וְכוּ' ְּד ֵאין ָלנ ּו ֵע ֶסק
יהא ְּד ִמ ְס ָּת ָמא לֹא
ְּבנ ְִס ָּתרוֹת ְּכ ֶבן זו ָֹמא ִמ ַּבחוּץ ַא ֲהנֵי ֵל ּיה ִמ ָ
ֵיהנֹּםְ .ו ַע ּיֵן ֵס ֶדר ַוי ְִחי )רכהַ (.מה ֶׁש ָּכ ַתב ָׁשם .ו ְּר ֵאה
י ְִר ֶאה ְּפנֵי ּג ִ
ַבא ּ)גַ"ןְּ ,(:ד ָכל ָהעו ֵֹסק ְּב ֵס ֶפר
עוֹד ַמה ֶׁש ֵה ִביא ְּב ֵס ֶפר ִה ּל ּו ָלא ר ָּ
ידיו
ֲ"ס ָ
ַ"ג ֵלי ח ִ
אשי ֵּתבוֹת ר ְּ
ִש ָמר ִמ ָּכל ָּד ָבר ָרעְּ ,ד ָר ֵׁ
ַהז ַֹּהר י ְֵהא נ ְׁ
ימ ְט ִר ּיָה ּזו ַֹה"ר.
ִ"שמוֹר ִּג ַ
י ְׁ
ִיע ֶאת י ְִצרוֹ ָה ַרע
עוֹד ָּכ ַתב ְּ)ב ַדף נהְ (:ד ַהלו ֵֹמד ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַמ ְכנ ַ
וְקוֹנֶה ְׁשלֵמוּת ָּבעוֹלָם ַה ּזֶה ו ָּבעוֹלָם ַה ָּבא ְי ֻע ּיַן ָׁשם .ו ְַעל ַה ּכֹל
ְּד ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ְמ ָקרֵב ַה ְּגא ּו ָלה ,ו ְַה ְּק ִל ּפוֹת ָּכרֹת י ִָּכ ֵרתוּן ְּכמוֹ
ַבוֹת.
ָתב ָׁשם ְּפ ָע ִמים ר ּ
ֶׁש ּכ ַ
אתי ִמ ֵּס ֶפר ָק ְר ַּבן
ו ְּבק ּונ ְְט ֵרס ַח ּיִים ו ָּמזוֹן ֵ)ח ֶלק ב' אוֹת מ"ד(ֵ ,ה ֵב ִ
ימ ְט ִר ּיָה ֵס ֶפ"ר ַה ּזו ַֹה"רִּ ,כי ַעל י ְֵדי
ִמ ְנ ָחה ּ"גַם ִּכי י ְִּתנ ּו ַבגּ וֹיִם" ִּג ַ
ֲק ְּב ֵצם ַע ּיֵן ָׁשם .ו ְָהא ְׁש ִמי ַע ִלי ִּד ְב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר י ְַר ִּגיל
זֶה ַע ָּתה א ַ
יו ֵֹתר ֵמ ַה ִּת ּק ּונִים ַּב ּיוֹם ,ו ַּב ִּת ּק ּונִים י ְַר ִּגיל ַּב ַּל ְי ָלה יו ֵֹתר ִמ ַּב ּיוֹם,
ְ"ה ָּמאוֹר
"מאוֹר ַה ּגָדוֹל" הוּא ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ,ו ַ
ְל ִפי ַמה ֶׁש ָּכתוּב ָ
ַה ָּק ָטן" הוּא ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִיםְּ ,כמוֹ ֶׁש ָּכתוּב ָׁשם ְּב ֵס ֶפר ִה ּל ּו ָלא
ַבא ַּ)דף נ.(.
ר ָּ
ְו ָכ ַתב עוֹד ָׁשם ֵ)ח ֶלק א' ַּדף י"ד ַע ּמ ּוד ד'(ַ ,על ַמאי ְּד ָא ַמר ַר ְׁש ִּב"י
יח ְּב ָע ְל ָמאְּ ,ד ָהא ְּב ַח ּיֵי ָלא י ִָתיב ָע ְל ָמא
ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹם " ֲאנָא ְׁש ִכ ַ
אשית ַּדף רכחְ ,(.וזֶה ְלׁשוֹנוִֹ :מ ּזֶה ָּת ִבין ְד ַהלו ֵֹמד
ֹּהר ְּב ֵר ִׁ
ְּב ַצ ֲע ָרא" )ז ַ
ֻב ָטח לוֹ
ְּבז ַֹהר ָי ָׁשן ו ְָח ָדׁש ו ְִת ּק ּונֵי ַהז ַֹּהר ִּב ְק ִביעוּת ו ְּר ִגילוּת מ ְ
)דף ס"ח(.
ִת רוֹ ַּ
ית ָתןְ ...ו ַע ּיֵן ֵס ֶדר י ְ
ְד ָיגֵן ָע ָליו ִד ְגדו ִֹלים ַצ ִּד ִיקים ְּב ִמ ָ
ַמ"ז )רבי מ ֶֹׁשה זְכוּת( ְּד ִאם ֵאינוֹ לו ֵֹמד ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש
ַמה ֶׁש ָּכ ַתב ָהר ַ
י ְַכ ִסיפ ּו לוֹ ָּבעוֹ ָלם ַה ָּבאְ ,י ֻע ּיַן ָׁשם ,וְעוֹד י ְֵת ָרה ַעל זֹאת ִּד ְב ֵרי
ִיטאל זי"עְ ,וזֶה ְלׁשוֹנוָֹ :א ַמר עוֹד )י ְִר ְמיָה ד כד(:
ַבי ַח ּיִים ּוו ָ
מוֹ ֵרנ ּו ר ִּ
ָמים
" ְו ָכל ַה ְּג ָבעוֹת ִה ְת ַק ְל ָקלוּ"ִּ ,כי ַה ְּג ָבעוֹת ֵהם ַה ַּת ְל ִמי ֵדי ֲחכ ִ
ַה ַּבחו ִּרים ַה ּנ ְִק ָר ִאים ְּג ָבעוֹת ֵא ֶצל ְּב ִחינוֹת ֶה ָה ִרים ַה ִּנז ְַּכרִ ,ה ּנֵה
ַמ ֵריִּ ,כי ִּב ְראוֹת ַה ַּת ְל ִמ ִידים ַה ְּק ַט ּנִים
ַה ְּג ָבעוֹת ֵא ּל ּו ִנ ְת ַק ְל ְקל ּו ְלג ְ
ָמים רו ְֹד ִפים יו ָֹמם ָו ַל ְי ָלה ַא ֲח ֵרי
ֶאת ַה ְּגדו ִֹלים ֶה ָה ִרים ָהר ִ
ַה ְּפ ָׁש ִטים ו ְֵאינָם עֲסו ִּקים ַּב ָח ְכ ָמה ַהזֹּאת ו ְֵאינָם יו ְֹד ִעים ִּכי
ִמ ּי ְִר ָא ָתם ִל ָּכנֵס ָּב ּה ֵהם נ ְִמנ ִָעים ִמ ְּל ִה ְת ַע ֵּסק ָּב ּה ַּכ ִּנז ְַּכרְ ,ו ַעל ֵּכן
ֹׁ ֶרׁש ּפוֹ ֶרה רֹאׁש ְו ַל ֲענָה ְו ָע ְל ָתה
ְּג ָבעוֹת ֵא ּל ּו ִנ ְת ַק ְל ְקל ּו ו ְִל ָּבם ש
ֱמת ,וְאו ְֹמ ִרים
ֶפׁש ִל ְכ ּפֹר ְּב ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ָּב ֶהם חֲל ּו ַדת ִטיט ְור ֶ
יה ִּב ְל ַבד ַעל ֶּד ֶר ְך ַה ִּנז ְַּכר
יה ו ְּלב ּו ֶׁש ָ
ֶׁש ֵאין ַּב ּתוֹ ָרה ֶא ָּלא ְּפ ָׁש ֶט ָ
ְל ֵעיל ְּב ָפ ָר ַׁשת ְּב ַה ֲעל ְֹת ךָ ,ו ְֵאין ָס ֵפק ִּכי לֹא י ְִהיֶה ָל ֶהם ֵח ֶלק
ָּבעוֹ ָלם ַה ָּבא ַּכ ִּנז ְַּכר ָׁשם ַּבז ַֹּהר .ו ְּכ ָבר ִנ ְת ָּב ֵאר ְל ַמ ְע ָלה ַה ִּס ָּבה
ִּכי ּתוֹ ַרת עוֹ ָלם ַה ָּבא ֵאי ֶנ ּנ ָּה ִּכ ְפ ָׁש ָט ּה ַרק ַעד ָׁשם עו ְֹס ִקים ְּב ָרזֵי
יהְ ,וזֶה ֶׁש ּלֹא ָּב ַחר ָּב ּה ְולֹא ָט ַרח ָּבעוֹ ָלם ַה ּזֶה
ַה ּתוֹ ָרה וְסוֹדו ֶֹת ָ
ֲב ַדי
"ה ּנֵה ע ָ
ֱמר ִ
יהם ֶנא ַ
ֵמ ֶערֶב ַׁש ָּבת לֹא יֹא ַכל ְּב ַׁש ָּבתַ ,ו ֲע ֵל ֶ
יֹא ֵכל ּו ו ְַא ֶּתם ִּת ְר ָעבוּ" וְגוֹ') .אוֹר ַהז ַֹּהר ַּדף .(493
ַמה ּגָדוֹל ְו ָעצוּם ּכֹחוֹ ֶׁשל ַה ִּל ּמוּד ְּב ֵס ֶפר
ֲחזִינָן ַה ְׁש ָּתא ַעד ּכ ָּ
ׁ,
ׂי ְמ ֶלא ֶכת ַה ּקֹ ֶדש
ַהז ַֹּהרֵ ,אין ָלנ ּו ֶא ָּלא ְל ַח ּזֵק ֶאת ְי ֵדי עוֹ ֵש
ְלהו ִֹסיף ָל ֶהם א ֶֹמץ ְוכ ַֹח ְוחֹזֶק ַּבעֲבוֹ ָד ָתם ַה ְּקדוֹ ָׁשהַ ,א ְּמצ ּו
ַבי ִׁש ְמעוֹן
ָמ ְת ַניִם ו ְִח ְגר ּו עֹז ְל ַה ְמ ִׁש ְיך ו ְּל ָה ִפיץ ֶאת אוֹרוֹ ֶׁשל ר ִּ
ַּבר יו ַֹחאיְ ,ל ַפ ְר ֵסם ּכֹחוֹ ָּבעוֹ ָלם ו ְּל ַסֵּי ַע ְּב ָכל ַמה ְּד ֶא ְפ ָׁשר,
ׂוֹת ַחיִל ו ְּל ַה ְר ּבוֹת ַח ּי ִָלים ְלקו ְּד ָׁשא ְּב ִר ְיך הוּא
וְהו ִֹסיפ ּו ַל ֲעש
וְאוֹ ַרי ְָתא ְלאו ְּק ָמא ְׁש ִכי ְנ ָּתא ֵמ ַע ְפ ָרא.

וְעוֹד ִל ְּמ ָדנ ּו מוֹ ֵרנ ּו ָהר ְ
ַמ ַח"ל ִא ֶּג ֶרת ט"ו ) ַר ְמ ַח"ל לרב"ך( ְוזֶה ְלׁשוֹנוֹ:
"ב ַּצר ְל ָך ו ְּמ ָצא ּו ָך
וְאו ִֹדי ֲע ָך ָּבזֶה סוֹד ּגָדוֹל ַמה ֶׁש ָא ַמר ַה ָּכתוּבַּ :
)ד ָב ִרים ד,
ֹהי ָך" וְכוּ' ְּ
ָּכל ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה וְכוּ' ְו ַׁש ְב ָּת ַעד ַה ֵּׁשם ֱאל ֶ
ל(ַּ ,דעִּ ,כי ִה ְת ּג ְַּברוּת ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ִל ְגזֹר ַחס ְו ָׁשלוֹם ְּגזֵרוֹת ַעל
ָת ּה ְל ִה ְת ַא ֵחז ו ְִלינֹק ַּב ַּמ ְדרֵגוֹתִּ ,כי ְּכ ִפי
ֲל ּי ָ
ׂ ָר ֵאל ,נ ְִמ ַׁש ְך ְל ִפי ע ִ
ִי ְש
ַב ֶרת ַּב ְּס ִפירוֹת
ַב ֶרת .ו ְִה ּנֵה ִהיא עוֹ ָלה ו ִּמ ְת ּג ֶּ
עֲלו ָֹת ּה ָּכ ְך ִמ ְת ּג ֶּ
ׂ ָר ֵאל ּדו ֵֹחק ַא ַחר ּדו ֵֹחקַ .עד ֶׁש ִהיא ַמ ַּג ַעת
זוּ"ן ,ו ְָאז נ ְִד ָח ִקים ִי ְש
ימא
"א ָּ
ימא" ,ו ְִהיא חוֹ ֶׁש ֶבת ְל ִה ְת ַּד ֵּבק ָׁשם ּגַם ֵּכןְּ ,בסוֹדִ ,
"א ָּ
ְל ִ
ֱמת ֵאינ ָּה יְכוֹ ָלה,
ִּדינִין ִמ ְת ָע ִרין ִמינ ָּה" )ז ַֹּהר ֵח ֶלק ג' סהַ ,(.א ְך ֶּבא ֶ
ׂ ָר ֵאל ִמ ְת ַד ְּב ִקין ָּב ּה
ַבהִ ,י ְש
ימא ִהיא ֵחרוּת .ו ְָאז ַא ְּדר ָּ
ִּכי ִא ָּ
וּבו ְֹר ִחין ְּבסוֹד ַה ְּתׁשו ָּבהְ ,ו ָל ֵכן ָהיָה ָצ ִר ְיך ַה ֶּמ ֶל ְך ֶׁש ְּגזֵרו ָֹתיו
ימא
ַבר ִמ ְּס ִפי ָרה ִל ְס ִפי ָרה ַעד ֶׁש ַּמ ִּגי ַע ְל ִא ָּ
ָקׁשוֹתֶׁ ,שהוֹ ֵל ְך ו ִּמ ְת ּג ֵּ
ׂ ָר ֵאל.
ַבה ִמ ְתעוֹ ֶר ֶרת ַה ְּתׁשו ָּבה ְל ִי ְש
ְו ָׁשם ִנ ְׁש ַּבר ּכֹחוִֹּ ,כי ַא ְּדר ָּ
יחת
"ל ְפנֵי ֶׁש ֶבר ְּגאוֹן" ִ)מ ְׁש ֵלי טז ,יח(ְ ,ו ַעל ֵּכן ּגַם ְּב ִר ַ
וְהוּא סוֹד ִ
ׂה
יחה זֹאת ַנ ֲע ֶש
מֹ ֶׁשה ְו ַר ְׁש ִּב"י ָהי ּו ַעל ְי ֵדי ַה ְּגֵז ָרהְ ,ו ֵכיוָן ֶׁש ִּב ְב ִר ָ
ֵס ֶפר ַהז ַֹּהרִ ,ה ּנֵה ְּכ ָבר ִע ְניַן ַה ֵּת ָבה ַקיָם וְעו ֵֹמד ְל ָכל ִמי ֶׁש ִּיז ְַּד ֵּמן
ָצא
ימא" ְוי ָ
"א ָּ
ֵא ָליוְּ ,ד ַהיְנוַּ :ה ּנ ְִד ָּבק ַּב ֵּס ֶפר ַהז ַֹּהר ְּכ ָבר ַמ ִּגי ַע ְל ִ
ַמז ְָּכר ְּב ַר ֲעיָא
יחּ ,כ ֻּ
ִמן ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ,ו ְֵאין ָצ ִר ְיך לוֹ ֶח ְב ֵלי ָמ ִׁש ַ
אתי ְל ַמ ְע ָלה ִּב ְת ִח ָּלה .ו ְִה ּנֵה,
ֹׂאְּ ,ב ִע ְניַן ֶׁש ֵה ֵב ִ
ְמ ֵה ְימנָא ָּפ ָר ַׁשת ָנש
ִעם ָּכל זֶה ,לֹא ִנ ְת ּג ָּ
ׂוֹתוֹ,
ַלה ַהז ַֹּהר ֶא ָּלא ִּבז ְַמן ַה ְר ֵּבה ַא ֲח ֵרי ֵה ָעש
ֻלה ַהזֹּאת ֵאינ ָּה ְצ ִרי ָכה ְל ִה ָּמ ֵצא ֶא ָּלא ִּבז ְַמ ּנ ָּה,
ִּכי ֲהלֹא ַה ְּפע ָּ
ֻלתוֹ ֵאינוֹ ֶא ָּלא
ׂ ָר ֵאל ְּבסוֹד ַהז ַֹּהר ַה ּזֶהִּ ,כי ְּפע ָּ
ֶׁׁ :ש ּי ְִב ְרח ּו ִי ְש
ֵּפר ּוש
יחא ְּ -בסוֹף ַה ּי ִָמיםְּ ,בדוֹרוֹ
ְּבסוֹף יו ַֹמ ּיָא ְּב ָד ָרא ְּד ַמ ְל ָּכא ְמ ִׁש ָ
יח)ִ .א ְּגרוֹת ַר ְמ ַח"ל ִא ֶּג ֶרת ט"וַ ,ר ְמ ַח"ל לרב"ך(.
ֶׁשל ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ָמינ ּו ָאנוּ ,ז ִָכינ ּו ֶׁש ֵּס ֶפר ַהז ַֹּהר ָמצוּי ְל ָכל ָא ָדם ְּב ָכל
ו ְִה ּנֵהְּ ,בי ֵ
ֻלת ֵס ֶפר
ַק ְצווֹת ֵּת ֵבל ,ו ְּכ ִפי ַה ִּנ ְר ֶאה ֶׁש ּזוֹ ַּכָּונַת ַה ְּד ָב ִריםֶׁ ,ש ְּפע ַּ
)ש ָא ְמנָם ִנ ְת ּג ַָּלה ִּב ְתקו ָּפה ְמ ֻא ֶח ֶרת ַי ֲח ִסית ִל ְתקו ַּפת ַר ְׁש ִּב"י( ְצ ִרי ָכה
ׁ
ֹּה ר ֶ
ַהז ַ
יחְּ ,כלו ַֹמר
ׂ ָר ֵאל ְּבסוֹף ַה ּי ִָמיםְּ ,בדוֹרוֹ ֶׁשל ָמ ִׁש ַ
ְל ִה ָּמ ֵצא ַל ְּכ ָלל ִי ְש
יאת ָּכל ְּגדוֹ ֵלי ַה ּדוֹר ֶאת ַה ִּצ ּבוּר ְל ִל ּמוּד ְּב ֵס ֶפר
ְּבדוֹ ֵרנ ּו ָאנוּ ,ו ְִכ ְק ִר ַ
ַבו ֵֹתינוֶּׁ ,ש ּנָכוֹן ֶׁש ָא ָדם י ְַק ִציב
ַהז ַֹּהר ַּדו ְָקא ִּב ְתקו ָּפה זוֹ .ו ְָא ְמר ּו ר ּ
יאה ֶׁשל ָּד ָבר מ ּו ָעט ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ִמ ֵּדי יוֹם,
ֲפיל ּו ְק ִר ָ
ְל ַע ְצמוֹ א ִ
ו ְּב ָכ ְך י ּו ַכל ְּב ֶע ְז ַרת ַה ֵּׁשם ִל ְד ּבֹק ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר .ו ִּמ ְּל ַבד ּכֹחוֹ ֶׁשל
יח עֲבוּר ָה ָא ָדם ַה ָּד ֵבק ּבוֲֹ ,ה ֵרי
ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ְל ַב ֵּטל ֶאת ֶח ְב ֵלי ָמ ִׁש ַ
יָד ּו ַע ֶׁש ֵּס ֶפר ַהז ַֹּהר ְמ ָמ ֵרק ֶאת ִנ ְׁש ַמת ָה ָא ָדם ִמ ָּכל ָּד ָבר ָרע,
)א ְּגרוֹת
ְה ַה ְצ ָלח וֹתִ .
יאה ּבוֹ ִהיא ְסג ּו ָלה ְל ָכל ַה ְיׁשוּעוֹת ו ַ
ו ְַה ְּק ִר ָ
ַר ְמ ַח"ל ִא ֶּג ֶרת ט"וַ ,ר ְמ ַח"ל לרב"ך(.
ְו ָד ְרׁש ּו ּדו ְֹר ֵׁשי ְרׁשוּמוֹת ְ ...וגַם ִמי ֶׁש ֵאינוֹ ֵמ ִביןִ ,נ ְרמֹז לוְֹּ ,ד ַאף
ַעל ּגַב ֶׁש ָא ָדם הוּא ִּכ ְב ֵה ָמה ו ְֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ִל ְקרוֹתִ ,עם ָּכל זֶה
'א ָדם
ֶמז ַּב ָּפסוּק ְּ)ת ִה ִּלים לו ז( ָ
ׂ ָכרוְֹ .ו ֵיׁש ר ֶ
ִמ ְּׁש ַמ ּיָא י ְִכ ְּפל ּו לוֹ ְש
ו ְּב ֵה ָמה ּתוֹ ִׁשי ַע ֲה ָויָ"ה'ְּ ,ד ֵתבוֹת ּ'תוֹ ִׁשי ַע ֲה ָויָ"ה' ִעם ַה ֵּתבוֹת
ּו ְׁש ֵּתי ּכו ְֹל ִלים ֶׁשל ֵּתבוֹת ַיעֲל ּו ְּכ ִמ ְס ַּפר ֵּתבוֹת 'ז ַֹה"ר ִּת ּק ּונִי"ם'
יאים ָלאוֹר ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּו ִנים ְּדפוּס ִליוו ְֹרנוֹ(
)ה ְק ָּד ַמת ַה ּמו ִֹצ ִ
ְּב ִד ְק ּדוּק צ"חַ .
ו ְָא ְמר ּו ֲחזַ"ל ַּב ִּמ ְׁשנֶה ַמ ֶּס ֶכת ַס ְנ ֶה ְד ִרין ֶּ)פ ֶרק י' ִמ ְׁשנֶה א'( ָּכל
ֱמר ) ְי ַׁש ְעיָה ס( ְו ַע ֵּמ ְך
ׂ ָר ֵאל ֵיׁש ָל ֶהם ֵח ֶלק ָלעוֹ ָלם ַה ָּבאֶׁ ,ש ֶּנא ַ
ִי ְש
ׂה ָי ַדי
ֵצר ַמ ָּט ַעי ַמ ֲע ֵש
ִירׁש ּו ָא ֶרץ נ ֶ
ֻּלם ַצ ִּד ִיקים ְלעוֹ ָלם י ְ
כ ָּ
"ח ּזוּק ִל ּמוּד ַק ָּב ָלה"ְ ,ל ַל ְּמ ֵדנ ּו
"ח ֶל"ק" ָרא ֵׁשי ֵּתבוֹת ִ
ְל ִה ְת ָּפ ֵארֵ .
ׁ ,וְעוֹדֶׁ ,ש ַעל ְי ֵדי ִל ּמוּד
ׂ ָר ֵאל ֶיׁש ֵח ֶלק ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ֶׁש ְּל ָכל ִי ְש
]ר ֵאה ְל ֵעיל[
ְכ ּו ְלעוֹ ָלם ַה ָּבאְ ,
ַה ַּק ָּב ָלה – ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ִיז ּ
"את
"צ ַמח" ְּד ַעל ְי ֵדי זֶה ִנז ְֶּכה ְל ֶ
ימ ְט ִר ּיָה ֶ
"ח ֶלק" ִּג ַ
וְעוֹד ֵ
ִישו ָּע ֶת ָך"
יח" ,ו ְַק ְרנוֹ ָּתרוּם "בּ ׁ
ֶצ ַמח ָּדוִד ַע ְב ְּד ָך ְמ ֵה ָרה ַת ְצ ִמ ַ
ימ ְט ִר ּיָה ִ]עם ָהאו ִֹת ּיוֹת[ "תש"ע ְּגא ּו ָלה" .ו ְּל ִפי
 ִּביׁש ּו ָע ֶת ָך – ִּג ִַיטאל זי"עְּ ,ד ָכל ֶח ְלקוֹ
ַבי ַח ּיִים ו ָ
זֶה מו ָּבן ַמה ֶׁש ָּכ ַתב מוֹ ֵרנ ּו ר ִּ
ֹשה זְכוּת(
ׁ
ַמ"ז ) ַר ִּבי מ ֶ
ָּבעוֹלָם ַה ָּבא ָּתלוּי ְּב ִל ּמוּד זֶה ,וְעוֹד ָּכ ַתב ָהר ַ
ֹש י ְַכ ִסיפ ּו לוֹ ָּבעוֹלָם ַה ָּבאְ ,י ֻע ּיַן
ְּד ִאם ֵאינוֹ לו ֵֹמד ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ָׁשם,
ׂוֹת ַחיִל ְל ַה ְר ּבוֹת
ֶכ ֶכם ,הו ִֹסיפ ּו ַל ֲעש
ִנ ְׁש ַאר ָלנ ּו ֵאיפֹה ְל ָבר ְ
ׂי
ִיהי ַה ְּב ָר ָכה ְּב ַמ ֲע ֵש
ַח ּי ִָלים ְלקו ְּד ָׁשא ְּב ִר ְיך ִהיא וְאוֹ ַרי ְָתא ,ו ִ
ְי ֵדי ֶכם ַעד ֲא ֶׁשר ֻּת ְׁש ַלם ָּכל ַה ְּמ ָלא ָכהְ ,ל ָה ִביא ֶאת ָהעוֹ ָלם
ִיהי ֵׁשם ה' ָׁש ֵלם וְהכסא ָׁש ֵלם ו ְִת ּכוֹן
ֲמ ִּתית ,ו ִ
ִל ְׁש ֵלמוּתוֹ ָהא ִ
ָמינ ּו ָא ֵמן.
יחנ ּו ִּב ְמ ֵה ָרה ְּבי ֵ
יאת ַמ ְל ֵּכנ ּו ו ְּמ ִׁש ֵ
מלכותו ָל ַעד ְּב ִב ַ
ו ְּכ ַדאי הוּא ַר ְׁש ִּב"יַ ,ה ַּת ּנָא ָה ֱאל ִֹקי זְכוּתוֹ ָיגֵן ָע ֵלינ ּו ָא ֵמן,
ֻלהְ ,ו ֵעינֵינ ּו
ִל ְפטֹר ֶאת ָּכל ָהעוֹ ָלם כ ֻּּלוֹ ִמן ַה ִּדין ו ְּל ָקרֵב ֶאת ַה ְּגא ָּ
ֶּת ֱחזֶינָה ְּב ִה ּגָלוּת ִנ ְגלוֹת אוֹר ַה ֵּׁשם ו ָּמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ ֵּד ָעה ֶאת
ָמינ ּו ָא ֵמן.
יאת ּגו ֵֹאל ֶצ ֶדק ִּב ְמ ֵה ָרה ְּבי ֵ
ַה ֵּׁשם ְּב ִב ַ
אל ִמין ֵּבית
ְש ְעיָה ָה ְ
ֲט ֶרת י ַׁ
ֲב ְד ַק"ק ע ֶ
ָׁשלוֹם יְהו ָּדה ְּג ָראס  -א ַ
ׁ.
ֶׁש ֶמש
ג

לקט מספרי הקדמונים על הזוהר
ַבי ִׁש ְמעוֹן ְּב ָכל ָמקוֹם(
)דהוּא ְס ָתם ר ִּ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ְּ
ר ִּ
יְכו ָֹלנִי ִל ְפטֹר ֶאת ָּכל ָהעו ָֹלם ִמן ַה ִּדין ִמ ּיוֹם ֶׁש ּנ ְִברָא ָהעו ָֹלם
ַעד סוֹפוֹ ו ְָה ַאחֲרוֹן ִה ְכ ִּביד ָּכ ֵעת סוֹפוֹ ֶׁשל ּגָלוּת אֱדוֹם ) ֶׁשהוּא
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן
ָמינ ּו ָא ֵמן( ֶׁשר ִּ
יאת גּ ו ֵֹאל ֶצ ֶדק ִּב ְמ ֵהרָה ְּבי ֵ
ק ֶֹדם ִּב ַ
ָמד ְּבנ ְַפׁשוֹ ְּכֶנגֶד ַמ ְלכֵי רו ִֹמי )אֱדוֹם( ִּכ ְד ָא ְמ ִרינַן
יו ַֹחאי הוּא ֶׁשע ַ
ֵהרֵג ,ו ִּב ְפרָט
ְּב ַׁש ָּבת ,ו ְַעל ֵּכן ָא ַמר ַה ֶּמ ֶל ְך ָאז ִׁש ְמעוֹן ֶׁש ִּג ּנָה י ָ
ְּבסוֹף יו ַֹמ ּיָא ִא ּילֵין ְּב ַאח ִ
ַבי ִׁש ְמעוֹן
ֲרית י ְֵמי ּגָלוּת אֱדוֹםְ ,וזֶה ּו ר ִּ
ֶּבן יו ַֹחאי ְּבכֹחוֹ ו ְּבכ ַֹח ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ִח ּבוּרוֹ ְּדי ְִת ַּפ ְרנְסוּן ְּב ָדרָא
יח ְוי ְִפקוּן ִמן ּגָלו ָּתא ְּבכֹחוֹ ו ְֵא ּל ּו
ָאה ְל ַה ִּציל ֵמ ֶח ְבלֵי ָמ ִׁש ַ
ַּב ְתר ָ
)דגָלו ָּתא( ָּב ַתר
ֲקא ְּ
ָאים ְׁש ַעת ַה ְּד ָחק ְּבד ּוח ָ
ַה ּי ִָמים נ ְִקר ִ
ַׁ ,על ֵּכן ָׁש ִפיר ָא ְמר ּו )רַק
זֹּהר ַה ָּקדוֹש
ֲקא ַּכ ְמב ָֹאר ַּב ַ
ּד ּוח ָ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ִל ְסמ ְֹך ָעלָיו ִּב ְׁשעַת ַה ְּד ָחק
ְּב ַר ְׁש ִּב"י( ְּכ ַדאי הוּא ר ִּ
ֶׁשעו ֵֹמד ְּבעו ֶֹד ּנ ּו ִּב ְׁשעַת ַה ְּד ָחק ַהיְנ ּו ַּב ָּׁשנִים ָה ֵא ּל ּו ְועַל זְכוּתוֹ ָאנ ּו
סו ְֹמ ִכין ַּכ ּנִזְ ַּכר.

אִּ .ב ְׁשנַת תצ"א ַּב ַּקיִץ ָהיָה ְּגזֵרוֹת נוֹרָאוֹת ֵמ ֵאת ָה ַא ִּפ ְיפיוֹר ֶׁשל
ָסק ּו ָּבזֶה
ָאל ע ְ
ׂר ֵ
אוֹתוֹ ַה ּז ְַמן ְל ַבעֵר ִס ְפרֵי ַה ַּת ְלמוּד ְוכָל ְּגדוֹלֵי ִי ְש
ָמד ּו ז ַֹהר ו ְִת ּק ּונִים ְוז ַֹהר ָח ָדׁש ְּב ִלי ֶה ְפ ֵסק
ָה ֵא ְיך ְל ַב ֵּטל ַה ְּגֵזרָה ְ -ול ְ
ָלי
ֲפ ּל ּו ִּבז ְַמן ַה ִּל ּמוּד ַה ְּכל ִ
ָבים ,א ִ
ֵמעֲלוֹת ַה ַּׁש ַחר עַד ֵצאת ַה ּכוֹכ ִ
ו ְִה ּנֵה ִּב ְׁשנַת תצ"א ַּב ַּקיִץ ָהיָה ְּגזֵרוֹת נוֹרָאוֹת ֵמ ֵאת ָה ַא ִּפ ְיפיוֹר
ֶׁשל אוֹתוֹ ַה ְּז ַמן ,ו ְֶא ָחד ַה ְּגזֵרוֹת ָהיָה ְל ַב ֵער ִס ְפ ֵרי ַה ַּת ְלמוּד
ֶׁשל ְּבנֵי ִי ְש
ָאה ְמאֹד ו ְָכל
ָאל ,וּמו ָּבן ִּכי זֶה ָהיָה ָצרָה נוֹר ָ
ׂר ֵ
ָאל ָע ְסק ּו ָּבזֶה ָה ֵא ְיך ְל ַב ֵּטל ַה ְּג ֵזרָה ,ו ְַה ּגָאוֹן ר"י
ׂר ֵ
ְּגדו ֵֹלי ִי ְש
ַבינ ּו ְל ָב ֵאר לוֹ סוֹד ָה ִע ְניָן
ַבינ ּו ָׁש ַאל ֶאת ר ֵּ
ַבוֹ ֶׁשל ר ֵּ
אסאן ר ּ
ַּב ַ
ַבינ ּו ֵה ִׁשיב
ֶׁש ּי ְִהיֶה ּכ ַֹח ָּכזֶה ְל ַה ִּס ְטרָא ָא ֳחרָא ֶנגֶד ַה ּתוֹרָהְ ,ור ֵּ
ַבינ ּו ִּכי הוּא
לוֹ ְּב ֵבאוּר ַמ ְס ִּפיק סוֹד ָּכל ָה ִע ְניָן ,ו ְֵכן ּכו ֵֹתב לוֹ ר ֵּ
ַמ ּכָה ו ְִת ֵּקן ְּב ַה ְי ִׁש ָיבה ֶׁש ּלוֹ
ָאה זֹאת ִמ ּק ֶֹדם ו ְִה ְק ִּדים ְרפו ָּאה ל ַּ
רָ
ֶׁש ּי ְִל ְמד ּו ז ַֹהר ו ְִת ּק ּונִים ְוז ַֹהר ָח ָדׁש ְּב ִלי ֶה ְפ ֵסק ֵמעֲלוֹת ַה ַּׁש ַחר עַד
ָבים.
ֵצאת ַה ּכוֹכ ִ
)ד ְב ֵרי ּתוֹרָה ַמהֲד ּורָא ט' אוֹת לט(
ִּ
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ִל ְלמֹד ָּכל
וְעוֹד הו ִֹסיפ ּו ַּב ִּל ּמוּד ַה ְּת ִמ ִידי ֶׁשל ַה ַ
יאת גּ ו ֵֹאל ֶצ ֶדק ַ -ר ְׁש ִּב"י ַמ ְמ ִׁש ְיך
ַה ּיוֹם כ ֻּּלוֹ וְעוֹד ֵׁשׁש ָׁשעוֹת ַּב ַּלי ְָלה חוּץ ִמן ַה ֵּלילוֹת ִמ ּמו ָֹצ ֵאי וְּ .בכ ַֹח ַר ְׁש ִּב"י י ְִת ַח ּזְק ּו עַד ִּב ַ
יוֹם ִּכ ּפוּר וְכוּ' ְוכֵן הו ִֹסיפ ּו ֶׁש ּלֹא ִל ְפסֹק ִמן ַה ִּל ּמוּד ֶׁשל ַהז ַֹּהר גַם ַא ֲחרֵי ִה ְס ַּת ְּלקוּתוֹ ֶׁש ּלֹא י ִָסיר ֵמ ִא ָּתנ ּו אוֹר ז ַֹהר ְּב ִהירָתוֹ ְל ָה ִאיר
ַבי מ"ח.
ָלי ֶׁשל ְּכבוֹד מוֹרֵנ ּו ָהרַב ר ִּ
ֲפ ּל ּו ִּבז ְַמן ַה ִּל ּמוּד ַה ְּכל ִ
אִ
ִמ ּתו ְֹך ֲח ֵׁשכָה ְלכָל ֶא ָחד ו ְֶא ָחד
)י ִָרים מ ֶׁשה ִמ ְׁש ָּפט הבה"ת אוֹת יד(
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ו ַּב ִּת ּק ּונִים ִּכ ְד ָא ַמר
ַמה ְּד ָמ ִצינ ּו ַה ְר ֵּבה ְּפ ָע ִמים ַּב ַ
יל ִאין הֲווֹ ְּבכוֹ
ַלי רָזִ ין ִע ָ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ִּד ְברֵי ּתוֹרָה ו ְִא ּיג ֵּ
ר ִּ
ָאל ֵמ ַה ּגָלוּת
ׂר ֵ
בַּ .ב ַּל ְילָה י ְִלמֹד ז ַֹהר ִּכי ִּבזְכוּתוֹ י ְֵצא ּו ִי ְש
ֶח ְב ָריָא ו ְָא ְמר ּו וַי ַּכד ִּת ְס ַּת ֵּלק ִמן ָע ְל ָמא ַמאן ַינ ְִהיר נְהוֹרָא
י
כ
ּ
ִ
ּ,
ו
ָל
ל
ּ
ה
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ת
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ִ
ע
ִ
ב
ָ
ּ
ָחה
ֻגלֶת ַה ַה ְצל ָ
ֱמתְ ,מס ֶּ
ִאם ָזכָה ְל ָח ְכ ַמת א ֶ
ְּדאוֹ ַרי ְָתא וְכוּ' ְו ִי ְׁש ּתו ֵֹמם ָּכל עו ֵֹבר ַעל זֶה ו ְַכ ּיו ֵֹצא ְלׁשוֹנוֹת
ַלה ִס ְתר ּ
ֵאיו ,ו ְֵאין ָה ִא ָּׁשה ְמג ָּ
ֱמר סוֹד ֲהָויָה ִליר ָ
ָאז ֶנא ַ
ָה ֶא ָּלא ָּכ ֵא ּל ּו ֶׁש ּנ ְִמ ְצא ּו ָׁשם לו ַֹמר זֶה ְל ָא ָדם ַחי ְּב ָפנָיו ְלעוֹרֵר ִקינָה
ְל ַבע ָ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי
ֲל ּה .ו ַּב ַּל ְילָה י ְִלמֹד ז ַֹהר ְּב ַא ְׁשמוֹרוֹת ִּכי ִּבזְ כוּתוֹ י ְֵצא ּו ַמה ֶּׁש ּי ְִהיֶה ְּב ֵעת ְּפ ִטירָתוֹ ִּב ְפרָט ְלר ִּ
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ַבם ו ְֵא ְיך י ְִפ ְּתח ּו ֶּפה וְכוּ' ְל ָד ָבר ָּכזֶה ַא ְך ָהיָה ָל ֶהם ַּכ ּנ ְִר ֶאה
ר ָּ
ֻגָל ְלז ַּכ ְ
ַּבז ַֹּהר ַאף עַל ִּפי כֵן י ְִקרָא ִּכי ַה ָּלׁשוֹן ְמס ּ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ֶׁש ָּצוַח וַי
ֲמת ֶׁש ָּׁש ְמע ּו ֵמר ִּ
ֵח ֵמח ַ
ֵך ַה ְּנ ָׁש ָמה ַה ֶה ְכר ַ
ו ְּל ָה ִאיר ּ
גֹּדל ַה ַח ְׁשכוּת ֶׁש ּי ְִהיֶה ַא ֲחרֵי
ָה ז ַֹהר נ ְִפלָא .ו ְּב ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים עַל ַה ּיו ֵֹתר טוֹב ו ְּכ ֶׁש ּלו ֵֹמד ְּדגָלו ָּתא י ְִת ַמ ֵּׁש ְך ְוי ְָדע ּו ו ְֵה ִבינ ּו ֶ
ז ַֹהר ְי ַע ּיֵן ְל ָח ְכ ַמת א ֶ
ֲס ִרים ֵמ ַה ִה ְת ּג ַּלוּת ַה ּנ ְִסיוֹנוֹת
ֱמת ְּבכָל ִמ ּלָה ו ִּמ ּלָה ִּכי ּכָל אוֹת ִח ּד ּוׁש ִּב ְפנֵי ִה ְס ַּת ְּלקוּתוֹ ו ְַה ּדוֹרוֹת הו ְֹל ִכים וַח ֵ
ַצמוֹ ו ְַה ְּד ָב ִרים ַה ּנ ְִר ִאים ְּפׁשו ִּטים ֵאינָם רַק סוֹד.
עְ
ַבר ַחס ְו ָׁשלוֹם ְו ַל ֲא ֵׁשר י ְָדע ּו ִּכי ְּבכ ַֹח ַר ְׁש ִּב"י
ו ְַה ֶה ְס ֵּתר י ְִת ּג ֵּ
יאת גּ ו ֵֹאל ֶצ ֶדק ו ְּכמוֹ ֶׁש ָא ְמר ּו ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ִּכי
ִ)ס ּדוּר ר ִַּבי ַׁש ְּב ַתי ָרא ְׁשקו ֶֹבער ֵס ֶדר ִל ּמוּד ַּדף יז( י ְִת ַח ּזְק ּו עַד ִּב ַ
יחא,
ָאה ְּדֵיי ְֵתי ַמ ְל ּכָא ְמ ִׁש ָ
ְּב ַהאי חֲב ּורָא י ְִת ַּפ ְרנ ְִסין ְּב ָדרָא ַּב ְתר ָ
גְּ .כ ָבר ָע ִש
ׂינ ּו ֶח ְׁש ּבוֹן שכ"ה )ַּ (325ד ִּפין ֶׁשל ְּדפוּס ַמנְטו ָֹבה ִמז ַֹּהר ַעל ֵּכן עו ְֹרר ּו ָה ִע ָּקר ֶאת ַר ְׁש ִּב"י ְל ָה ִאיר ִּב ְד ָברָיו ֵא ּל ּו ַעל
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ָאה ַהזֹּאת ְוזֶה י ְִהיֶה ַעל י ְֵדי
ּדוֹרוֹת ֶׁש ְּל ַא ֲחרָיו ַעד ָּדרָא ַּב ְתר ָ
ַכ ָאה חו ְֹל ֵקיהוֹן
ֲמ ָריו ֶׁש ָא ְמר ּו ז ָּ
ָהר ֶׁש ּי ְִהיֶה לוֹ ְק ִביעוּת ַּבז ַֹּהר ֶא ָחד ְלגִ ְיר ָסא ו ְֶא ָחד ְל ִע ּי ּונֵיִּ ,ד ְברֵי ּתוֹרָתוֹ ַעל ֵּכן ְּב ֵעת ַמא ָ
ִי ּז ֵ
ילי ְּדאוֹ ַרי ְָתא ִמ ּפו ָּמ ְך עו ְֹרר ּו אוֹתוֹ ִלזְ ּכֹר
ָך ְלגִ ְיר ָסא ְּכ ֶׁש ּי ְִקרָא ְּבקוֹל ְּתעוֹרֵר ְּד ֶח ְב ָריָא ְּד ִׁש ְמעוֹן ִמ ֵ
ְוי ְַק ִּדים ֶאל ַה ַּמ ְעיָן ו ְַא ַחר ּכ ְ
ֻשת ּתוֹרָתוֹ ּגַם ַא ֲחרֵי ִה ְס ַּת ְּלקוּתוֹ ֶׁש ּלֹא י ִָסיר
ׂינ ּו ֶח ְׁש ּבוֹן שכ"ה )ַּ (325ד ִּפין ְל ַה ְמ ִׁש ְיך ּכ ַֹח ְקד ַּׁ
ַה ַּכ ּוָנָה ו ְַת ֲעבֹר ַה ֵּׁשנָה ְּכ ָבר ָע ִש
זֹּהר ֵמ ִא ָּתנ ּו אוֹר ז ַֹהר ְּב ִהירָתוֹ ְל ָה ִאיר ִמ ּתו ְֹך ֲח ֵׁשכָה ְלכָל ֶא ָחד ו ְֶא ָחד
ֲמ ָּׁשה ֵלילוֹת ַי ְׁש ִלים ַה ַ
זֹּהר ַלח ִ
ֶׁשל ְּדפוּס ַמנְטו ָֹבה ִמ ַ
ָהם ְל ַמעַן ִּת ּקוּן עוֹלָם ַּב ּדוֹרוֹת ַה ָּב ִאים
ֵח ָהיָה ל ֶ
ִמ ְּבנֵי ּתוֹרָה ו ְּב ֶה ְכר ַ
ו ְִת ּק ּונִים.
ַח ָמנוּת ְּב ִל ּבוֹ ַמה ֶּׁש ּי ְִהיֶה ַא ֲחרָיו ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ִׁש ְיך ַה ּכ ַֹח
ִ)ס ּדוּר ר ִַּבי ַׁש ְּב ַתי ָרא ְׁשקו ֶֹבער ֵס ֶדר ִל ּמוּד ַּדף יז( ְלעוֹרֵר ָהר ְ
ָמינוּ.
ימנ ּו ְּבגָלו ֵּתנ ּו ֵּכן י ְִהי רָצוֹן ִּב ְמ ֵהרָה ְּבי ֵ
ֲק ֵ
ְלטו ָֹבה ַלה ִ
)ד ְב ֵרי ּתוֹרָה ַמהֲד ּו ָרא ַק ָּמא אוֹת ס'(
ִּ
ֵדע ַמה ָּק ָא ַמר
דִ .לגְ רֹס ִאינִיׁש ַאף עַל ּגַב ְּדלָא י ַ
ִּכי ַה ּלו ֵֹמד ַּב ּתוֹרָה ו ֵּמ ִבין ו ַּמ ִּכיר ְּב ִפ ְל ּפוּל ו ְּס ָברַת ַה ּתוֹרָה
ֲפ ּל ּו ֵאינוֹ יו ֵֹד ַע ו ְֵאינוֹ ֵמ ִבין ַמה ֶּׁש ּמו ִֹציא ִמ ִּפיו
יעה ו ְָע ָמל זַ .ה ּלו ֵֹמד ַהז ַֹּהר א ִ
ו ִּמ ְת ַע ּנֵג ָלזֶה לֹא נ ְִקרָא ִל ּמוּד ַה ּתוֹרָה עֲבו ָֹדה וִיגִ ָ
ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ְמ ַת ֵּקן ְּד ָברָיו
ֵע ו ְּכמוֹ ֶׁש ָא ַמר
ָעף ְולֹא ָיג ַ
ׂ ֵמ ַח לֹא י ֵ
ִּכי ָּבזֶה ֶׁש ָא ָדם ֶנ ֱהנֶה ְו ָש
ַּב ִּמ ְד ָרׁש )י ְַלקוּט ִׁש ְמעוֹנִיְ ,י ַׁש ְעיָה ֶּפרֶק מג ,ר ֶ
ֲפ ּל ּו ֵאינוֹ יו ֵֹד ַע ו ְֵאינוֹ ֵמ ִבין ַמה ֶּׁש ּמו ִֹציא ִמ ִּפיו
ֶמז תנז(ְ :ולֹא ַה ּלו ֵֹמד ַהז ַֹּהר א ִ
או ִֹתי ָקר ָ
ָך ָא ְמר ּו ַק ָּמ ֵאי ו ְַא ְס ְמכוּה ּו
ָאת ַי ֲעקֹב וְכוּ' ַא ְּת ָטרַח ָּכל יו ָֹמא ו ְֵלית ַא ְּת ָל ֵעי ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ְמ ַת ֵּקן ְּד ָברָיו ְוכ ְ
ֲבה ַאל ִּת ְקרֵי ו ְִדגְ לוֹ ֶא ּלָא ו ְִד ּלוּגוֹ.
ו ְָצל ּויֵי ַק ֵּמי ַא ְּת ָל ִעיתִּ .כי רַק ַה ּלו ֵֹמד ּתוֹרָה ִמ ּתו ְֹך ַה ְּד ָחק ֶא ְקרָא ו ְִדגְ לוֹ ָעלַי ַאה ָ
ו ִּמ ּתו ְֹך ֵטרוּף ַה ַּד ַעת ַאף ֶׁש ֵאי ֶנ ּנ ּו ֵמ ִבין ָּב ּה ֵה ֵ
יד"א ְּבק ּונ ְְטרֵס טוֹב ַעיִן ְּב ֵׁשם ָהא זִ ְכרוֹנוֹ
יטב רַק ֶׁש ּלו ֵֹמד ְַע ּיֵן ְּב ָהרַב ִח ָ
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ִמ ַּצד ֶׁשהוּא ּתוֹרַת ֲהוָיָה ְּכמוֹ ֶׁש ָא ַמר ָּדוִד ַה ֶּמ ֶל
ׂה נוֹרָא ָּכזֶה ִּב ְצ ָפת ִּת ָּבנֶה ו ְִת ּכוֹנֵןֶׁ ,ש ָהי ּו נוֹהֲגִ ים
ָכה ו ַּמ ֲע ֶש
ִל ְבר ָ
ַען ִּכי ַא ָּתה הוֹר ָ
ִמ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטי ָך לֹא ָס ְר ִּתי י ַ
ַמה
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ְּבכָל לֵיל ל"ג ָלע ֶֹמר ּכ ָּ
ֵתנִי ְוזֶה ֵּבאוּר ַה ָּכתוּב ֶׁש ּי ְֵלכ ּו ִל ְמ ָערַת ר ִּ
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ּג ְָר ָסה נ ְַפ ִׁשי ִמ ְּלׁשוֹן ִלגְ
ִיח ִידים ,וְלו ְֹמ ִדים ָׁשם ּכָל ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ו ְּמ ַח ְּל ִקים אוֹתוֹ
ָמים ו ִ
ֲחכ ִ
ֲמ ּה ַא ְך ַּת ֲאו ִָתי ִהיא ֶאל ִמ ְׁש ָּפ ֶטי ָך י ַ
ִּכי ֵאי ֶנ ּנ ּו ֵמ ִבין ַטע ָ
ַען ִּכי ְלכָל ֶא ָחד ֵמ ַה ּקו ְֹר ִאים ֵחלֶק ֶא ָחדַ .וי ְִהי ַה ּיוֹם ֶׁש ָהיָה ִע ָּמ ֶהם
ֲמ ָרם זִ ְכרוֹנָם ִל ְבר ָ
הוּא ִמ ְׁש ָּפ ֶטי ָך ו ְּכ ַמא ָ
ֵיהםְ ,ונ ְָתנ ּו לוֹ ֵחלֶק ֶא ָחד ֵמ ַהז ַֹּהר
ֻחד ְויָד ּו ַע ִּב ְפנ ֶ
ָכה ִלגְ רֹס ִאינִיׁש ַאף עַל ִאיׁש ֶא ָחד ְמי ָ
ּגַב ְּדלָא י ַ
ַצמוֹ ֶׁש ֵאינוֹ יו ֵֹד ַע
ֵדע ַמה ָּק ָא ַמר ו ְֵא ֶצל זֶה ַה ּלו ֵֹמד ַעל א ֶֹפן זֶה ֶא ְצלוֹ ִעם ַה ּקו ְֹר ִאים ִל ְקרוֹת ִע ָּמ ֶהם ,וְהוּא יו ֵֹד ַע ְּבע ְ
נ ְִקרָא יְגִ ָ
ׁ? ק ֶֹדם
ׂה אוֹתוֹ ָה ִאיש
יעה וַעֲבו ָֹדה ו ְָע ָמל ִּכי לֹא י ְַר ִּגיׁש ַה ַּתעֲנוּג ֵמ ַה ּתוֹרָה ִל ְקרוֹת וְהוּא ִּכ ְב ֵה ָמה ְּבצ ּורַת ָא ָדםֶ .מה ָע ָש
ו ְֵא ֶצל זֶה נ ְִקרָא ָּכל ַה ּתוֹרָה ח ָּ
ֵך ָהל ְֹך ו ָּבכֹה
ֻקה ְּבלֹא ַט ַעם ִּכי זֶה ֵאינוֹ ֵמ ִבין ֶׁש ּי ִַּגי ַע ָהעֵת ֶׁשל ַה ִּל ּמוּד י ָָצא לַחוּץ ֵמ ַה ְּמ ָערָה ַוֵּיל ְ
ַטע ָ
יסי עֵינָיו ֵמ ַה ְּב ִכ ּיָה ְונ ְָפלָה ָעלָיו
ֲמ ּה ִמ ְּפנֵי ְּדחוּק ו ְֵטרוּף ַה ַּד ַעת ֶׁש ּלוֹ ְוזֶה ַה ֵּפר ּוׁש ֶׁש ִּת ְהי ּו ַה ְר ֵּבה ְמאֹד ,עַד ֶׁש ִּכ ְמעַט נ ְִּסר ּו ִר ֵ
ֶך ח ָּ
ֲמ ִלים ַּב ּתוֹרָה ַהיְנ ּו ֶׁש ִּת ְל ְמד ּו ַה ּתוֹרָה ַאף ֶׁש ּי ְִהיֶה ְּב ֶדר ְ
עֵ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ,זְכוּתוֹ
ֻקה ַּת ְר ֵּד ָמה ְוָי ַׁשן ִּב ְמקוֹמוֹ ,ו ְָאז ָּבא ֵאלָיו ר ִּ
יעה.
ו ְּברֹב ָע ָמל וִיגִ ָ
ַתה ַמה
ָיגֵן ָעלֵינ ּו ָא ֵמןַּ ,בחֲלוֹם ,ו ְָא ַמר לוַֹ :אל ִּתירָא ו ְַאל ֵּת ַחת ,ע ָּ
ׂ ָר ֵאל ָּפ ָר ַׁשת ְּבח ּ
ׂ ַמח ִי ְש
) ִי ְש
ָלךֱָ .ה ִׁשיבוֹ
ֻקו ַֹתי( ְּל ָך נ ְִר ָּדם ,קוּם ְקרָא ֶאל ֱאל ֶֹקי ָך ַה ֵחלֶק ֶׁש ָעלָה ְּבגוֹר ְ
ַבי
ֲׁ :הרֵי ֲאנִי ִּכ ְב ֵה ָמה ו ְֵאינִי יו ֵֹד ַע ְּכלָל ִל ְקרוֹתָ .א ַמר לוֹ ר ִּ
ָה ִאיש
הְּ .כ ַדאי הוּא ר ִּ
ַצ ְמ ָך יו ֵֹד ַע
ֲס ְּי ֶע ָך ו ְִת ְמ ָצא ע ְ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ִל ְסמ ְֹך ָעלָיו ִּב ְׁשעַת ַה ְּד ָחק ו ִּב ְפרָט ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי :קוּם ְקרָא ַו ֲאנִי א ַ
ֲרית י ְֵמי ּגָלוּת אֱדוֹם ְור ִּ
ְּבסוֹף יו ַֹמ ּיָא ִא ּילֵין ְּב ַאח ִ
ַצמוֹ
ָמיםְ .וכֵן ָהיָה ,ו ְֵה ִקיץ ִמ ְּׁשנָתוֹ ו ָּמ ָצא ע ְ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן ִל ְקרוֹת ִּכגְ דוֹלֵי ַה ֲחכ ִ
יו ַֹחאי ְּבכֹחוֹ ו ְּבכ ַֹח ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ִח ּבוּרוֹ ְּדי ְִת ַּפ ְרנְסוּן ְּב ָדרָא יו ֵֹד ַע ְּבטוֹב ,ו ְָת ְמה ּו ָעלָיו ּכָל ָהרו ִֹאים אוֹתוֹ ֶׁש ָּמ ְצא ּו ּבוֹ ְּד ָב ִרים
יח ְוי ְִפקוּן ִמן ּגָלו ָּתא ְּבכֹחוֹ
ָאה ְל ַה ִּציל ֵמ ֶח ְבלֵי ָמ ִׁש ַ
ַּב ְתר ָ
ׂה.
ָאים ֶׁש ּלֹא י ְָדע ּו ּבוֹ ִמ ּק ֶֹדםַ .עד ָּכאן ַה ַּמ ֲע ֶש
נוֹר ִ
)דף סְּ :(:כ ַדאי הוּא ר ִּ
ִּב ְברָכוֹת ַּ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ִל ְסמ ְֹך ָעלָיו ִּב ְׁשעַת ו ָּבזֶה ֵּפר ּוׁש אֲדוֹנִי ָא ִבי זִ ְכרוֹנוֹ ְל ַח ּיֵי ָהעו ָֹלם ַה ָּבא ִמּׁשוּם
ָכהֶׁ ,ש ּזֶה ּו ַמה ֶּׁש ָא ַמר ַה ָּכתוּב ּתוֹרַת ֲהָויָה
ַה ְּד ָחק ו ְֵכן עוֹד ְּב ַכ ָּמה ּדו ְּכ ֵתי ַּב ַּׁש"ס ו ְּלׁשוֹן ִּב ְׁש ַעת ַה ְּד ָחק ָה ָר ָׁש"ז זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ְּׁ ,דיָד ּו ַע ְּד ִל ּמוּד ַה ּסוֹד נ ְִקרָא ּתוֹרַת ַה ֵּׁשם,
ָפש
ימה ְמ ִׁש ַיבת נ ֶ
ֻכה )מהֶׁ (:ש ָא ַמר ְּת ִמ ָ
)דו ְָקא( ֵיׁש לו ַֹמר ַעל ִּפי ִּד ְברֵי ַה ַּׁש"ס ס ָּ
ַּ
ד

ו ְּכמוֹ ֶׁש ָא ְמר ּו ז ְִכרוֹנָם ִל ְב ָרכָה עַל ָּפסוּק ְּבתוֹרַת ֲהָויָה ֶח ְפצוֹ זֶה
ימה
ַה ּסוֹד ו ְּבתוֹרָתוֹ זֶה ַה ְּפ ָׁשט ְוזֶה ּו ֶׁש ָא ַמר ּתוֹרַת ֲהָויָה ֶׁשהוּא ְּת ִמ ָ
ְּכלו ַֹמר ֶׁש ָּצ ִר ְיך ִל ְלמֹד או ָֹת ּה ִּב ְׁשלֵמוּת ְוזֶה ֶׁש ֵאינוֹ יו ֵֹד ַע ִל ְלמֹד
יבת
ַמדוֹ ו ֵּמ ִׁשיב נ ְַפׁשוֹ ְוזֶה ּו ֶׁש ָא ַמר ְמ ִׁש ַ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ְמל ְּ
ר ִּ
ֶפׁש
נו ָֹט ִריקוֹן ְמ ַ'ל ְּמדוֹ ּת'וֹרָה ִׁש ְ'מעוֹן ֶּב'ן י'ו ַֹחאי ו ְָא ַמר נ ֶ
ֶׁש ִּכ ְמ ַעט י ְָצ ָאה נ ְַפׁשוֹ ו ְָחזְ רָה לוֹ ו ְּבזֶה ֵּפר ּוׁש ּגַם ֵּכן אֲדוֹנִי ָא ִבי
זִ ְכרוֹנוֹ ְל ַח ּיֵי ָהעו ָֹלם ַה ָּבא ֶׁש ּזֶה ּו ָהר ֶ
ָמז ּו ְל ִאיׁש ֶא ָחד
ֶמז ֶׁשר ְ
ָדע ֵּפר ּוׁשוֹ ו ֵּפ ְרׁש ּו לוֹ ִּכי
ֶׁש ֶה ְרא ּו לוֹ ַּבחֲלוֹם ֵּת ַבת ְּב ֵה ָמה ְולֹא י ַ
ַיעַן ֶׁש ָּמכַר ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ֶׁש ָהיָה לוֹ ְּב ֵביתוֹ ָלכֵן ֶה ְרא ּו לוֹ ֵּת ַבת ְּב ֵה ָמה
ֲמנָא ִל ְיצ ַלן ו ְּל ִפי
ַר ִּתי ַה' ּקֹ ֶדׁש ִמ'ן ַה ַּ'ביִת ַרח ָ
ְּדרָא ֵׁשי ֵּתבוֹת ִּב'ע ְ
ָה ִכי י ְִת ָּפ ֵרׁש ִל ְרמֹז לוֹ ְּד ַאף ַעל ּגַב ֶׁש ָא ָדם הוּא ִּכ ְב ֵה ָמה ו ְֵאינוֹ
ׂ ָכרוֹ ו ְֶא ְפ ָׁשר
יו ֵֹד ַע ִל ְקרוֹת ִעם ָּכל זֶה ִמ ְּׁש ַמ ּיָא י ְִכ ְּפל ּו לוֹ ְש
ׂיו ו ְִת ְהיֶה
ֻכ ְׁשר ּו ַמ ֲע ָש
ֶׁש ּי ְִקרֶה לוֹ ַּכ ֲא ֶׁשר ָקרָה ָל ִאיׁש ַה ּזֶה ִאם י ְ
ֶמז ַּב ָּפסוּק ָ'א ָדם ו ְּב ֵה ָמה ּתוֹ ִׁשי ַע ֲהָויָ"ה'
ַּכ ּוָנָתוֹ ְלטו ָֹבה ְוֵיׁש ר ֶ
ְּד ֵתבוֹת ּ'תוֹ ִׁשי ַע ֲהָויָ"ה' ִעם ַה ֵּתבוֹת וּב' ּכו ְֹל ִלים ֶׁשל ב' ֵּתבוֹת
ַיעֲל ּו ְּכ ִמ ְס ַּפר ֵּתבוֹת 'ז ַֹהר ִּת ּק ּונִים' ְּב ִד ְק ּדוּק ַצח.
)ה ְק ָּד ַמת ַה ּמו ִֹציא ָלאוֹר ז ַֹהר ְּדפוּס ִליוו ְֹרנוֹ(
ַ

חּ .גַם ְּבכָל ַׁש ָּבת ִּת ְק ְּבע ּו ִל ְלמֹד ִׁשעוּר ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש
ׁ.
ּגַם ְּבכָל ַׁש ָּבת ִּת ְק ְּבע ּו ִל ְלמֹד ִׁשעוּר ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש

ָכה אוֹת ג'(
ֵכר ַצ ִּדיק ִל ְבר ָ
יסא ז ֶ
ַבי ַי ֲעקֹב ִמ ִּל ָ
)הנ ְָהגוֹת ָהרַב ר ִּ
ַ

ֶיה ִּכי ִאם
ׂיג ִס ְתרֵי ָהאֱמ ּונָה ָׁש ָר ֶׁש ָיה ו ְִע ָּקר ָ
טִ .אי ֶא ְפ ָׁשר ְל ַה ִּש
ֱמת
ְּב ַק ָּבלַת ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
יה
ׂיג ִס ְתרֵי ָהאֱמ ּונָה ָׁש ָר ֶׁש ָ
ֻבל ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר ְל ַה ִּש
ֱמת ַה ְמק ָּ
ו ְָהא ֶ
ֱמת ִּכי ִמ ֶּמ ּנָה ִי ְׁש ַּת ֵּלם
ֶיה ִּכי ִאם ְּב ַק ָּב ַלת ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ו ְִע ָּקר ָ
ֲמין
ֵך ַה ַּמא ִ
ֲמין ְּב ָכל זֶה ו ְּבזו ָּל ָת ּה נ ְִמנַע ,ו ְָלזֶה י ְִצ ָטר ְ
ַה ַּמא ִ
ֲמ ִּתי ו ְָהעו ֵֹבד ַה ָּׁש ֵלם ַא ַחר הֱיוֹתוֹ ּתוֹ ָרנִי ָׁש ֵלם ְל ִה ְת ַע ֵּסק
ָהא ִ
ְּב ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּב ָלה ֲא ֶׁשר ִהיא ִנ ְׁש ַמת ַה ּתוֹרָה ו ִּמ ֶּמ ּנָה ַי ֲעמֹד ַעל
ֲמ ִּתית ַה ְמ ַס ֶּכ ֶמת ִעם ַה ָּדת ִמ ָּכל ַצד ו ְַעל
סוֹד ָהאֱמ ּונָה ָהא ִ
ַּכ ּוָנַת ַה ּתוֹרָה ו ְָהרָצוֹן ו ְַה ֵח ֶפץ ַּבעֲבו ַֹדת ַה ְּת ִפ ָּלה ו ְַה ִּמ ְצווֹת
ו ְַא ַחר ָע ְמדוֹ ַעל זֶה ִי ְׁש ַּת ֵּדל ְלהו ִֹסיף ֶל ַקח ו ְּלהו ִֹליד ּתו ָֹלדוֹת
ׂ ֶכל
וַ ֲענ ִָפים ּדו ִֹמים ַל ָּׁש ָר ִׁשים ֲא ֶׁשר ְּביָדוֹ ֲא ֶׁשר ֵאין זֶה ְּכ ִפי ַה ֵּש
ֱמת לֹא יו ַּכל ְּבׁשוּם
ׂיג ָהא ֶ
ָהאֱנוֹ ִׁשי ִּכי ָקצֹר ָק ְצרָה יָדוֹ ְל ַה ִּש
ׂ ֶכל ָה ֱאל ִֹקי ְל ַק ּיֵם ִּפ ְל ּפ ֶֹלת ְּב ָח ְכ ָמה
ֲבל הוּא ְּכ ִפי ַה ֵּש
ָּפנִים א ָ
ֲכ ִמים ו ְֵאין
ֶך ַה ַח ּיִים ֲא ֶׁשר ּבוֹ ָחי ּו ו ְָד ְרכ ּו ַה ּנ ְִב ִיאים ו ְַהח ָ
זֶה ֶּדר ְ
ִיעת
ֲמ ִּתית ו ְּמנ ַ
ֲבל ַה ָח ְכ ָמה ָהא ִ
ָהרָצוֹן ְּב ַה ְק ָּד ַמת ַה ּתוֹרָה א ָ
ִיעת ִל ּמוּד ַה ִּפילוֹסו ְֹפיָה ְּת ִח ָּלה ַלחוֹ ְׁש ִבים
ִל ּמו ָּד ּה ְּת ִח ָּלה ִּכ ְמנ ַ
ִיעת ִל ּמוּד
ֲמ ִּתית ֶׁש ּלֹא רָא ּו אוֹרִּ ,כי ְמנ ַ
ֶׁש ִהיא ַה ָח ְכ ָמה ָהא ִ
ֶסת וְעו ֶֹקרֶת
ַה ִּפילוֹסו ְֹפיָה ְּת ִח ָּלה רָאוּי ו ְּמ ֻח ּיָב ְל ִפי ֶׁש ִהיא הוֹר ֶ
ֶך ַה ִּמינוּת ו ְָהעו ֵֹסק ָּב ּה ק ֶֹדם
ֱמת ו ְַד ְר ָּכ ּה ֶּדר ְ
ָׁש ְר ֵׁשי ַּדת ָהא ֶ
ידי ִמינוּת
יאה ּו ִל ֵ
ֶׁש ּי ְִהיֶה ּתוֹ ָרנִי ָׁש ֵלם ַּב ַעל אֱמ ּונָה ְׁש ֵל ָמה ְּת ִב ֵ
ו ְּכ ִפירוּת וְכוּ'.
ָעה
ֲמ ִּתית ַחס ְו ָׁשלוֹם ֶׁש ּתו ִֹריׁש ׁשוּם אֱמ ּונָה ר ָ
ֲבל ַה ָח ְכ ָמה ָהא ִ
אָ
ֲבל ַּב ֵה ֶפ ְך ֶׁש ַּתנ ְִחיל ָהא ֶ
אוֹ ַּד ַעת נ ְִפ ָסד א ָ
ֱמת ו ְַה ֶּצ ֶדק ו ְַת ְׁש ִריׁש
יה ו ְַאף ִאם י ְַק ִּדימו ָּה
ֲמ ִּת ּיוֹת ְּב ֵלב לו ְֹמ ֶד ָ
אֱמוּנוֹת ו ְֵדעוֹת א ִ
יאה ָלאוֹר ַּתעֲלוּמוֹת ַה ּתוֹרָה
ִל ְלמֹד ַה ּתוֹרָה ִּכי ִהיא ַה ּמו ִֹצ ָ
יהן עוֹלוֹת ִּב ְקנֵה
יה ְל ִפי ֶׁש ְּׁש ֵּת ֶ
ֶקת וְתו ֶֹמ ֶכת ָׁש ָר ֶׁש ָ
ֶיה ְמ ַח ּז ֶ
ו ְִע ָּקר ָ
ָה ְל ִפי ֶׁש ַה ּתוֹרָה ַּבגּ וּף
ֲבל ַט ַעם ִאח ּור ּ
ַה ָח ְכ ָמה ָה ֱאל ִֹקית א ָ
ֵדע ַה ִּמ ְצווֹת
יה ו ְּכ ֶׁש ּי ְַק ִּדים ִל ּמוּד ַה ּתוֹרָה ְוי ַ
ו ְַה ָח ְכ ָמה ַּכ ְּנ ָׁש ָמה ֵא ֶל ָ
ו ֵּפר ּו ָׁשן ְּכ ִפי ַמה ֶּׁש ָּב ָאה ָּב ֶהן ַה ַּק ָּבלָה ִמ ִּסינַי ו ְַא ַחר ּכֵן י ִָּכנֵס ְל ַט ּיֵל
ַס ֶדר ִּכי ַי ֲעמֹד
ְּב ַפ ְר ֵּדס ַה ָח ְכ ָמה ָאז ָּתחוּל ַה ְּנ ָׁש ָמה ַּבגּ וּף ַּכהֹגֶן ְוכ ֵּ
ְוי ִָבין ַה ּסוֹדוֹת ו ְַה ְּס ָת ִרים ַה ֵהם ֶׁשל ּכָל ִמ ְצוָה ו ִּמ ְצוָה עַל ּבו ְּריָן
יעת ַה ְּד ָב ִרים
ׂ ְכלוֹ ַא ַחר ֶׁש ָּק ַדם לוֹ י ְִד ַ
ֲמ ָּת ָתן ְולֹא י ְִת ַּב ְל ֵּבל ִש
ַוא ִ
ימת ַהח ֶֹמר
ֶך ְק ִד ַ
יהם יוֹר ּו ַה ְּס ָת ִרים ַה ֵהם ְוזֶה ְּכ ֶדר ְ
ֲל ֶ
ֲא ֶׁשר ע ֵ
ָלחוּל ַה ּצ ּורָה ּבוֹ.
)עֲבו ַֹדת ַה ּק ֶֹדׁש ְל ָה ַר ְׁש ָּב"א ֵח ֶלק ַה ַּת ְכ ִלית ֶּפרֶק יז(

ֵסק ְּב ִנ ְׁש ַמת ַה ּתוֹרָה ֶׁש ִהיא ַה ָח ְכ ָמה
ַה ֵּׁשם ָּכע ֶ
ַחת רו ַּח ל ַ
יֵ .אין נ ַ
ַך ַּבעֲבו ָֹדתוֹ
ֻבלֶת ִּכי ִמ ֶּמ ּנָה יו ֵֹד ַע ְרצוֹנוֹ י ְִת ָּבר ְ
ֲמ ִּתית ַה ְמק ֶּ
ָהא ִ
ו ִּמ ְצוו ָֹתיו
ֻר ַּבן
יבא ְוזֶה ָהיָה ַא ַחר ח ְ
ֲק ָ
ַבי ע ִ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ִק ֵּבל ֵמר ִּ
ר ִּ
ֱלם
ַה ַּביִת ְוזֶה ַה ָּקדוֹׁש ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹם הוּא ַּב ַעל ַה ִּמ ְד ָרׁש ַה ֶּנע ָ
יח
ֻבר וְהוּא ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹם ִה ְב ִט ַ
זֹּהר ו ְַעל יָדוֹ ח ַּ
ַה ּנ ְִקרָא ֵס ֶפר ַה ַ
ֲרית
ַבים י ְִת ַּפ ְרנְס ּו ִמ ֶּמ ּנ ּו ְּב ַאח ִ
ֻדׁש ַההוּא ִּכי ר ִּ
ַּב ִח ּבוּר ַה ְמק ָּ
ַה ּי ִָמים.
ו ְּב ִמ ַּלת ְּברֵא ִׁשית ַה ּנ ְִקרָא ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִין ָא ַמר ְּבזֶה ַה ָּלׁשוֹן
ׂ ִכ ִילים ַיז ְִהר ּו ְּכז ַֹהר
זֹּהר ָח ָדׁש – ִס ְפ ָרא ִּת ְנָינָא( :ו ְַה ַּמ ְש
)ת ּק ּונֵי ַ
ִ
ָבים ְלעוֹלָם ָועֶד.
ַכוֹכ ִ
ַבים ּכ ּ
יקי ָהר ִּ
)ד ִנ ּיֵאל יב( ו ַּמ ְצ ִּד ֵ
ָקי ַע ָּ
ָהר ִ

ׂ ִּכ ִילים ִא ֵּלין ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹן ו ְַח ְברוֹי ,יַזְ ִהר ּו ַּכד ִא ְת ְּכ ָנׁש ּו
ו ְַה ַּמ ְש
ֱבד ַהאי ִח ּב ּורָא ְּד ִאיה ּו ִמ ִּזי ֲה ָרא ִע ָּל ָאה ִּד ְל ֵע ָּלאְ ,רעו ָּתא
ְל ֶמע ַ
ִע ָּל ָאה ִא ְת ּג ְַּליָאְ ,רׁשו ָּתא ִא ְתי ְִהיב ְל ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹן ו ְַח ְברוֹי
ֲמ ִיקין ,ו ְּל ָכל ִנ ְׁש ָמ ִתין ִּד ְמ ִת ְיב ָּתא
ַל ָאה ֵּב ּה רָזִ ין ְס ִת ִימין ע ִ
ְלג ָּ
ִּד ְל ֵע ָּלא ,ו ְּמ ִת ְיב ָּתא ַּת ָּת ָאה ,ו ְִל ְׁש ַבע טו ִּרין ִע ָּל ִאיןְּ ,ד ִא ּנוּן ְּת ָלת
ימנָא ו ְַא ֲהרֹן ו ְָדוִד ּו ְׁשלֹמֹה ו ְֵא ִל ּיָה ּו ִע ְּמהוֹן וְכוּ'
ֲב ָהן ְו ָר ֲעיָא ְמ ֵה ָ
אָ
ֱבד ַהאי
ְת ּה ְל ֶמע ַ
ו ְּבגִ ין ָּדא ִא ְס ְּת ַכם קו ְּד ָׁשא ְּב ִר ְיך הוּא ּו ְׁש ִכינ ֵּ
ִח ּב ּורָאַ ,על יַד ַההוּא ְּד ִא ְת ּג ְַּליָא ו ְָכנִיס ֵּב ּה ִע ָּל ִאין ו ְַת ָּת ִאין
ָהא
ְתא ְּבגָלו ָּתא ,ו ְִחיר ּו ָל ּה ו ְִל ְבנ ָ
ָחא ִל ְׁש ִכינ ָּ
ְל ַא ְׁש ָּכ ָחא ֵּב ּה ְני ָ
וְכוּ' ו ְַהאי ִח ּב ּורָא ֲהוָא ְּכ ַג ְונָא ְּד ֵת ַבת נ ַֹח ְּד ִא ְת ְּכ ַנׁש ָּב ּה ָּכל
יק ּיָא
ִמין ו ִָמיןָ ,ה ֵכי ִמ ְת ַּכ ְּנ ִׁשין ְּב ַהאי ִח ּב ּורָא ָּכל ִנ ְׁש ָמ ִתין ְּד ַצ ִּד ַ
)ת ִה ִּלים קיח( זֶה ַה ַּׁש ַער ַלה'
ו ְַא ְנ ֵׁשי ִמ ּדוֹתְּ ,ד ִא ְּת ַמר ְּבהוֹן ְּ
ָא ֳח ָרנִין ְּד ָלא ַצ ִּד ִיקיםִ ,א ְת ַּד ְחיָן ִמ ַּת ָּמן.
ַצ ִּד ִיקים ָיבֹא ּו ּבוֹ ,ו ָ
ַב ּה
ו ְַכד ִא ְת ּג ְַּליָא ַהאי ִח ּב ּורָא ְּב ָע ְל ָמאַ ,ס ִּג ִיאין ִמ ְת ַּכ ְּנ ִׁשין ְלג ֵּ
)ד ָב ִרים כט( ִּכי ֶאת ֲא ֶׁשר ֶי ְׁשנוֹ ּפֹה וְגוֹ' ,ו ְֶאת
ְּד ִא ְּת ַמר ְּבהוֹן ְּ
ֲא ֶׁשר ֵאי ֶנ ּנ ּו ּפֹה ְּב ַהאי ִח ּב ּורָא ִע ָּמנ ּו ַה ּיוֹם .ו ְָע ֵלה ּו ִא ְּת ַמר
ַבים ַּכ ּכו ָֹכ ִבים ְלעו ָֹלם ו ֶָעד ַעד ָּכאן.
יקי ָהר ִּ
)ד ִנ ּיֵאל יב( ו ַּמ ְצ ִּד ֵ
ָּ
ֱמת ַה ְּטהוֹרָהִ ,נ ְׁש ַמת ַה ּתוֹרָה
ֲה ַבת ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ֲתה א ַ
נ ְִפ ְלא ָ
יח
ַךָ ,ח ָכם ָהרָזִ יםַ ,עד ֶׁש ִה ְפ ִליא ְל ַה ְׁש ִּג ַ
יה י ְִת ָּבר ְ
ִל ְב ָע ֶל ָ
ֻדׁש ַההוּא ְּכמוֹ ֶׁש ִה ְפ ִליא
ׂוֹת ַה ִח ּבוּר ַה ְּמק ָּ
ו ְּל ַה ְס ִּכים ַל ֲעש
ַבינ ּו ַה ָּקדוֹׁש
ְל ַה ְס ִּכים ְּב ִח ּבוּר ַה ִּמ ְׁש ּנֶה ַעל יַד ַּת ְל ִמידוֹ ר ֵּ
ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹם ֶׁש ִּק ֵּבל ִמ ֶּמ ּנ ּו ו ְַה ַּכ ּוָנָה ו ְַה ַּת ְכ ִלית ְּבכֹל ִמּׁשוּם ֵעת
ַדאי ְּכיָדו ַּע ְל ַח ְכ ֵמי ֵלב ִּכי ּבוֹ
ׂוֹת ְל ַה ֵּׁשם ו ַּ
ׂוֹת ְל ַה ֵּׁשםַ ,ל ֲעש
ַל ֲעש
ֻדׁש ָמנו ַֹח ְל ַכף רַגְ ָל ּה
ִּת ְמ ָצא ַה ּיוֹנָה ַּת ָמ ּה ַה ּנִזְ ֶּכרֶת ְּב ִׁשיר ַה ְּמק ָּ
ֵסק ְּב ִנ ְׁש ַמת
ָה ְּכע ֶ
ַחת רו ַּח ל ּ
ַּב ּגָלוּת ַה ַּמר ו ְָה ָאר ְֹך ַה ּזֶה ִּכי ֵאין נ ַ
ֻבלֶת ִּכי ִמ ֶמ ּנ ָּה יו ֵֹד ַע
ֲמ ִּתית ַה ְּמק ֶּ
ַה ּתוֹרָה ֶׁש ִהיא ַה ָח ְכ ָמה ָהא ִ
ָחה
ֵך ַּבעֲבו ָֹדתוֹ ו ִּמ ְצו ָֹתיו ֲא ֶׁשר ּגַם זֹאת ָהי ְָתה ַה ְׁש ּג ָ
ְרצוֹנוֹ י ְִת ָּבר ְ
ֹאבד
ֶפת ֶאל ָה ִראׁשוֹנָה ְל ַבל ִּת ְׁש ַּת ַּכח ְות ַ
נ ְִפ ָל ָאה ְמצ ּור ֶ
ָחה ַהזֹּאת
ֶה ָח ְכ ָמה ְמ ָקרֵב ִע ָּמ ּה ַעד ֶׁש ְל ַה ְראוֹת ּת ֶֹקף ַה ַה ְׁש ּג ָ
ֱלם,
ֻסה ְו ֶנע ָ
ֻדׁש ָּבעו ָֹלםַ ,א ַחר ֶׁש ָהיָה ְמכ ָּ
נִגְ ֶלה זֶה ַה ִח ּבוּר ַה ְּמק ָּ
ֶא ְספ ּו ֵא ָליו ו ְָסר ּו ֶאל ִמ ְׁש ַמ ְע ּתוֹ ְּכמוֹ
ַבים נ ֶ
ו ְּּכ ֶׁשנִגְ ֶלה ָּבעו ָֹלם ר ִּ
יח הוּא ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹם" :ו ְַכד ִא ְת ּג ְַּליָא ַהאי ִח ּב ּורָא
ֶׁש ִה ְב ִט ַ
ַב ּה" וְכוּ'.
ְּב ָע ְל ָמאַ ,ס ִּג ִיאין ִמ ְת ַּכ ְּנ ִׁשין ְלג ֵּ
ֲכ ִמים
ָטי ּו רַגְ ַלי ַהח ָ
ֲא ֶׁשר לו ֵּלא זֶה ַּב ְּז ַמן ַה ּזֶה ִּכ ְמ ַעט נ ָ
ֱמנִים
ַה ְּת ִמ ִימים ו ָּמעֲד ּו ַק ְרסו ֵּלי ָהעו ְֹב ִדים עֲבו ַֹדת ַה ּק ֶֹדׁש ַה ֶּנא ָ
ַעת ַה ַּמ ְמ ֶארֶת ְּב ִמ ְצחוֹת ַא ְנ ֵׁשי ַה ּתוֹרָה ָצץ
ְל ִה ְת ַּפ ְּׁשטוּת ַה ָּצר ַ
ֲכ ִמים ְּב ִס ַּבת ַה ִּׁש ְפ ָחה ַה ּכ ּו ִׁשית
ו ָּפרַח ַה ִּמינוּת ְּב ִל ּבוֹת ַהח ָ
ֶע ְּת ָקה ִמ ָּלׁשוֹן ְיוָנִי
ׂרָה ָּפרָה סוֹ ֵררָה ַה ִפלוֹסו ְֹפיָא ֲא ֶׁשר נ ֶ
ָצרַת ָש
ֶאל ָלׁשוֹן ִע ְב ִרי ָׁשרֵא ֵל ּיה ָמא ֵריה ְל ַמאן ְד ָע ִסיק ָּב ּה ֲא ֶׁשר
ֻדׁש ַההוּא ִה ְת ִחיל ָהאוֹר ִל ְזר ַֹח
ְּב ִהגָלוֹת נִגְ לוֹת ַה ִח ּבוּר ַה ְּמק ָּ
ֱמת ֶלהֱיוֹת
ֲסירֵי ַה ֵּדעוֹת ַה ּזָרוֹת ַּפ ָּקח קו ַֹח ו ְָת ֵחל ָהא ֶ
ו ְָא ַמר ַלא ִ
ֲטרָה ְליֹ ְׁשנ ָּה ו ְַה ְּנ ָׁש ָמה
ֱדרֶת ו ְָחזְ רָה ָהע ָ
גּ ו ֶֹברֶת ַא ֵחר ֶׁש ָהי ְָתה ֶנע ֶ
ֶפׁש ָה ָא ָדם ֶאל
ֱמנָה ְו ָׁש ָבה נ ֶ
ֶאל נ ְָדנ ָּה ִהיא ִנ ְׁש ַמת ַה ּתוֹרָה ַה ֶּנא ָ
ִק ְר ּבוֹ ַא ַחר ֶׁש ּנ ְִכ ְר ָתה ִמ ֶּקרֵב ַע ּמוֹ ו ְָת ֵחל רו ַּח ַה ֵׁשם ְל ַפעֲמוֹ ו ְָאז
ָמ ְצ ָאה ַה ּיוֹנָה ָמנו ַֹח ְּבגָלו ָּתא ַא ֵחר ֶׁש ּנ ְִת ַק ּיֵם ָּב ּה ְו ִׁש ְפ ָחה ִּכי
ִּתי ַרׁש ְּג ִב ְר ָּת ּה ו ְַע ְב ַדי ָהאֱמוּנוֹת ַה ּנ ְָכ ִר ּיוֹת י ְָצא ּו ְל ֵחרוּת ְל ַק ּיָם
ָחא ִל ְׁש ִכינ ְָּתא ְּבגָלו ָּתא
ָחא ֵּב ּה ְני ָ
"ל ַא ְׁש ּכ ָ
ַה ַה ְס ָּכ ָמה ָה ֶע ְליוֹנָהְ :
ָהא".
ָה ו ְִל ְבנ ָ
ו ְֵחיר ּו ל ּ
ָאה ַאנ ְְּת
ַמה ז ַּכ ָ
ַבי ּכ ָּ
ַבי ר ִּ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ר ִּ
ֵיה ֵא ִל ּיָה ּו ְלר ִּ
יאָ .א ַמר ל ּ
ָאי עַד ְד ִא ְת ּג ְַּליָא
ַמה ִע ּל ִ
ָך י ְִת ַּפ ְרנְסוּן ּכ ָּ
ְּד ֵמ ַהאי ִח ּב ּורָא ִדיל ְ
ֵיה ְו ַׁש ְב ֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲא ֻח ּזָתוֹ
ְל ַת ָּתאי ְּבסוֹף יו ַֹמ ּיָא ו ְּבגִ ינ ּ
ַבי ִׁש ְמעוֹן
ֵיה ֵא ִל ּיָה ּו ְלר ִּ
זֹּהר ַדף כדָ :(.א ַמר ל ּ
)ת ּק ּונֵי ַ
וְעוֹד ָׁשם ִ
ַמה
ָך י ְִת ַּפ ְרנְסוּן ּכ ָּ
ָאה ַאנ ְְּת ְּד ֵמ ַהאי ִח ּב ּורָא ִדיל ְ
ַמה ז ַּכ ָ
ַבי ּכ ָּ
ַבי ר ִּ
ר ִּ
ֵיה ְו ַׁש ְב ֶּתם ִאיׁש
ָאי עַד ְד ִא ְת ּג ְַּליָא ְל ַת ָּתאי ְּבסוֹף יו ַֹמ ּיָא ו ְּבגִ ינ ּ
ִע ּל ִ
ֶאל ֲא ֻח ּזָתוֹ וְגו ֵֹמר ַעד ָּכאןִ .ה ּנֵה הו ִֹדיעוֹ ִּכי ַה ִח ּבוּר ַה ּזֶה י ְִהיֶה
ֻסה ו ְּבאוֹתוֹ ַה ְּז ַמן י ְִת ַה ּנ ּו ִמ ֶּמ ּנָה ְל ַמ ְע ָלה ו ַּב ּדוֹר
נ ְִס ָּתר ו ְּמכ ֶּ
ֵסק ּבוֹ י ְִהיֶה ִס ָּבה
ַלה ְל ַמ ָּטה ֶאל ַה ַּת ְח ּתוֹנִים ו ְָהע ֶ
ָה ַאחֲרוֹן י ְִת ּג ֶּ
ֻלָה ֲא ֶׁשר ִמ ּזֶה ֲאנִי
ָתנ ּו ֶׁש ִהיא ִס ַּבת ַה ְּגא ּ
ְקרו ָֹבה ָלׁשוּב ֶאל ֲא ֻח ּז ֵ
ֱמת הֱיוֹת זֹאת ַה ָח ְכ ָמה
מו ִֹליד ְׁשנֵי ּתו ָֹלדוֹת ְּגדוֹלוֹת ָה ַא ַחת א ֶ
ֻמה ִמ ַּמה ֶּׁש ָהי ְָתה ַה ַה ְס ָּכ ָמה
ֻב ֶלת ָּבא ָּ
ֲמ ִּתית ְמק ֶּ
ֱאלֹקוּת א ִ
ֻדׁש ַההוּא ֲא ֶׁשר הוּא כ ֻּּלוֹ
ׂוֹת ַה ִח ּבוּר ַה ְמק ָּ
ָה ֶע ְליוֹנָה ַל ֲעש
ָמ ֵלא ִמ ְּפנִינֵי ִס ְתרֵי ַה ּתוֹרָה ְו ָׁש ְר ֵׁשי ַה ָח ְכ ָמה וְסוֹד ָה ֱאלֹהוּת
ֻחזָק וְעו ֵֹמד
ֱמת ֵאין ָצ ִר ְיך ֲחזֹר ִּכי מ ְ
ו ְַּתעֲלוּמוֹת ַה ּיִחוּד ו ְָהא ֶ
ׂ ְכ ָלם
הוּא ְולֹא ָּבאנ ּו ָלזֶה ִּכי ִאם ַל ֲחסֹם ִּפי ַה ִּמ ְת ַּפ ִּתים ַא ַחר ִש
ָאל ִּכי ִאם
ׂר ֵ
ּו ְׁש ִרירוּת ִל ָּבם ַהחוֹ ְׁש ִבים ִּכי ֵאין ָח ְכ ָמה ְּב ִי ְש
ֶך ֶע ְליוֹן ו ְַת ְח ּתוֹן
ַה ִּפילוֹסו ְֹפיָא ו ְַה ֵּׁשנִית ִּכי ַא ַחר ֶׁשֵּיׁש ְּבזֶה צֹר ְ
ָה
ָחא ִל ְׁש ִכינ ְָּתא ְּבגָלו ָּתא ו ְֵחיר ּו ל ּ
ָחא ֵּב ּה ְני ָ
"ל ַא ְׁש ּכ ָ
וְהוּא ָא ְמר ּו ְ
ֶך ּגָבו ַֹּה ַחיָב ֶׁשי ְֻּמ ַׁש ְך
ֶך ו ִּב ְפרָט צֹר ְ
ָהא" ִאם ֵּכן זֶה ַהצֹר ְ
ו ְִל ְבנ ָ
ְּב ָכל זְ ַמן ו ִּב ְפ ָרט ִּבזְ ַמן ַה ּגָלוּת ֶׁשהוּא ָצ ִר ְיך ְּביו ֵֹתר ְולֹא ִּת ְק ַצר

יח ְּבזֶה ְּכמוֹ ֶׁש ּלֹא ָק ְצרָה ְּכ ֶׁש ִּמ ֵהר
יַד ַה ּכ ַֹח ָה ֱאל ִֹקי ִמ ְּל ַה ְׁש ִּג ַ
ֱריב ֶאת ֵּביתוֹ ְל ַהגְ לוֹת ּדוֹרוֹ ֶׁשל ִצ ְד ִק ּיָה ּו ְל ָב ֶבל ְּבעוֹד
ו ְֶהח ִ
ֶׁש ַח ְכ ֵמי ּגָלוּת י ְָכ ְניָה ַק ּי ִָמים ֶׁש ּי ְַל ְּמד ּו ּתוֹרָה ְל ֵא ּל ּו ו ְַהגּ ו ִֹלין ְּכ ֵדי
ֲמי
ֶׁש ּלֹא ִּת ְׁש ַּת ַּכח ּתוֹרָה ֶׁש ְּב ַעל ֶּפה ֵמ ֶהם ו ְִס ְתרֵי ּתוֹרָה ו ְַטע ֵ
ׂה ֶמ ְר ָּכ ָבה ִּב ְכ ַלל ּתוֹרָה
ׂה ְּברֵא ִׁשית ו ַּמ ֲע ֵש
ַה ִּמ ְצווֹת ו ַּמ ֲע ֵש
ָתן ַעל ֶּפה ו ְָכל ֶׁש ֵּכן ֶּבהֱיוֹת זֶה
ֶׁש ְּב ַעל ֶּפה הוּא ֶׁש ַה ּכֹל ָהיָה ְונ ַ
ׂה
ָּתלוּי ְּב ִצ ְד ָקתוֹ ֶׁשל ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ו ְּכ ָא ְמרָם ְצ ָד ָקה ָע ָש
ֲדיִן
ָאל ֶׁש ִהגְ ָלה ּגָלוּת ִצ ְד ִק ּיָה ּו וַע ַ
ׂר ֵ
ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ִעם ִי ְש
ֶמת.
ּגָלוּת י ְָכ ְניָה ַק ּי ֶ
)עֲבו ַֹדת ַה ּק ֶֹדׁש ֵח ֶלק ַה ַּת ְכ ִלית ֶּפרֶק יח(

יאה ְוכָל
ֲמ ִּת ּיִים ֲא ֶׁשר ֵהם ְּפ ִרי ּכָל ַה ְּב ִר ָ
ָחה ו ְָהאֹ ֶׁשר ָהא ִ
יבַ .ה ַה ְצל ָ
ֵח ֶפץ ְוכָל ֶי ַׁשע ֵהם י ְִדיעַת ַה ּיִחוּד
יאה ו ְָכל
ֲמ ִּת ּיִים ֲא ֶׁשר ֵהם ְּפ ִרי ָּכל ַה ְּב ִר ָ
ַה ַה ְצ ָל ָחה ו ְָהאֹ ֶׁשר ָהא ִ
יעת ַה ּיִחוּד ֶׁש ָּכ ַת ְבנ ּו ִּכי הוּא ַה ַּד ַעת ֶאת
ֵח ֶפץ ו ְָכל ֶי ַׁשע ֵהם י ְִד ַ
ׂגָה ְּביִחוּד ִה ּנֵה הוּא
יעה ו ְַה ָּש
ַחד י ְִד ָ
ַה ֵּׁשם ו ְָכל ַמה ֶּׁש ּיו ֵֹסף ַה ְמי ֵ
ֶך
יה סו ְֹבבוֹת ַעל זֶה ו ְֵהם ַה ֶּדר ְ
מו ִֹסיף ַּד ַעת ,ו ְַה ּתוֹרָה ו ִּמ ְצוו ֶֹת ָ
יעה זוֹ ֶׁשהוּא ַה ּיִחוּד ,וְזו ָּל ָתם ֵאין ָׁשם יִחוּד ְולֹא ַּד ַעת
ִל ִיד ָ
ׂיג זֶה ַה ַּד ַעת ִּכי ִאם ְּב ֵע ֶסק ַה ּתוֹרָה
ַה ֵּׁשם ,ו ְִאי ֶא ְפ ָׁשר ְל ַה ִּש
ּׂיָה ֶׁשהוּא ִּת ּקוּן ַה ָּכבוֹד
ׂ ִּכיל א ֶֹפן ָה ֲע ִש
יה ,ו ֵּמ ֵהם ַנ ְש
ו ִּמ ְצוו ֶֹת ָ
וְהוּא ַה ּיִחוּד ְּכמוֹ ֶׁש ָּכ ַת ְבנוְּ ,וזֶה ְר ָמזוֹ אֲדוֹן ַה ּנ ְִב ִיאים ָע ָליו
יתם
ֶׂ
ַה ָּׁשלוֹם ְּב ָא ְמרוֹ ּו ְׁש ַמ ְר ֶּתם ֶאת ִּד ְברֵי ַה ְּב ִרית ַהזֹּאת וַ ֲע ִש
ׂוּן ,ו ְַה ַּכ ּוָנָה ִּכי
ׂ ִּכיל ּו ֶאת ָּכל ֲא ֶׁשר ַּת ֲעש
א ָֹתם ְל ַמ ַען ַּת ְש
ַה ְּׁש ִמירָה ֶׁשהוּא ָה ֵע ֶסק ְּב ֵפר ּוׁש ַה ּתוֹרָה ֶׁשהוּא ּתוֹרָה ֶׁש ְּב ַעל
יתם
ֶׂ
ָכה ּו ְׁש ַמ ְר ֶּתם זוֹ ִמ ְׁשנָה וַ ֲע ִש
ֶּפה ו ְּכ ָא ְמ ָרם זִ ְכרוֹנָם ִל ְבר ָ
ׂ ִּכיל ֶאת
ֵיהם ַנ ְש
ֶׁשהוּא ִק ּיוּם ַה ִּמ ְצווֹת ְּבפ ַֹעל ָהרָאוּי ִמ ּתו ְֹך ְׁשנ ֶ
ּׂיָה
ֵיהם ֵא ֶּלה ְוזֹאת ָה ֲע ִש
ׂה ֶׁשהוּא ַה ְּפ ִרי ַה ּיו ֵֹצא ִמ ְּׁשנ ֶ
ֲא ֶׁשר ַנ ֲע ֶש
ְלׁשוֹן ִּת ּקוּן הוּא וְהוּא ִּת ּקוּן ַה ָּכבוֹד ו ְֵאין ִּת ּקוּנוֹ ִּכי ִאם ַה ּיִחוּד
ֶך ֶׁש ִה ְת ָּב ֵאר ְּכ ָבר.
ו ְַעל ַה ֶּדר ְ
ָדעַת
ֱמת ָסגוּר ְּב ָפנָיו ִאי ֶא ְפ ָׁשר ל ַ
יג .כָל ִמי ֶׁש ֶּפ ַתח ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ֶאת ַה ֵּׁשם ַה ּנ ְִכ ָּבד ו ְַה ּנוֹרָא
ּׂיָתוֹ ִאם לֹא
ו ְִאי ֶא ְפ ָׁשר ֶׁשַּי ֲעלֶה י ְִדיעַת זֶה ַה ִּת ּקוּן ְוא ֶֹפן ֲע ִש
ֻלָא ְּב ִנ ְׁש ַמת ַה ּתוֹרָה ִהיא ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּבלָה
ֻקן ְממ ּ
י ְִהיֶה ַה ְמת ָּ
ָהעו ֶֹס ֶקת ְּב ַה ְי ָׁשרַת ַה ַּדעַת ֶאת ַה ֵּׁשם ֶׁשהוּא יִחוּדוֹ ַּכ ּיָד ּו ַע ֵמ ִע ְנָינ ָּה
ַמ ְת ַה ְּל ִכים ָּב ּה ו ִּמ ֶּמ ּנָה יו ְֹד ִעים ִּכי ֶא ְפ ָׁשר ִל ְראוֹת אוֹר ַה ּיִחוּד
ל ִּ
ֱמת ֵאין
ָה ְל ִפי ֶׁש ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ֲמ ִּתי ִּכי ִאם ְּבאוֹר ּ
ֶׁשהוּא ַה ַּדעַת ָהא ִ
ִע ְס ָק ּה ִּכי ִאם ְל ֵהי ִׁשיר ֶאל זֶה ַה ְּׁשלֵמוּת ְו ָלזֶה ָהי ְָתה ַה ָח ְכ ָמה ַהזֹּאת
ָדעַת ֶאת ַה ֵּׁשם ַה ּנ ְִכ ָּבד ו ְַה ּנוֹרָא ְוכָל ִמי ֶׁש ֶּפ ַתח זֶה ָסגוּר
ַה ֶּפ ַתח ל ַ
ֶפׁש
ֱמר ּגַם ְּבלֹא ַּד ַעת נ ֶ
ָדעַת אוֹתוֹ ו ְָע ָליו ֶנא ַ
ְּב ָפנָיו ִאי ֶא ְפ ָׁשר ל ַ
ֲמ ִּת ּיִים
לֹא טוֹב וַ ֲה ֵרי ָהרָחוֹק ִמ ּזֶה ַה ַּד ַעת רָחוֹק ִמן ַה ַח ּיִים ָהא ִ
ֶפׁש נ ְֶע ֶּדרֶת ִמן ַה ַּד ַעת ַה ּזֶה ִּב ְהיו ָֹת ּה
ו ְִה ּנֵה ְּכ ִפי ַמה ֶּׁש ִּת ְהיֶה ַה ּנ ֶ
ְּבגוּף ִה ּנֵה ִהיא ִס ַּבת ֶה ְר ֵחק ו ְֶה ְע ֵּדר ַּד ַעת ֶע ְליוֹן סוֹד ָהרו ַּח
ֶפׁש ָּדוִד ְוזֶה סוֹד ּגַם ְּבלֹא ַּד ַעת ֶׁשהוּא רו ַּח
ֶפׁש סוֹד נ ֶ
ִמן ַה ּנ ֶ
ֶפׁש ַהזֹּאת ֵאין ִק ּיו ָּמ ּה ִּכי ִאם ָּברו ַּח
ֶפׁש לֹא טוֹב ִּכי ַה ּנ ֶ
ַח ּיִים נ ֶ
ֶפׁש ִּב ְהיו ָֹת ּה ַּבגּ וּף
ַההוּא ֶׁש ִהיא ַה ַּד ַעת ֶׁש ּבוֹ ַה ּיִחוּד ָּתלוּי ֵּכן ַה ּנ ֶ
ֻלא
ֵאין ִק ּיו ָּמ ּה ּו ְׁש ֵלמו ָּת ּה ִּכי ִאם ְּבדֻגְ ָמא זוֹ וְהוּא ֶׁש ִּת ְהיֶה ְממ ָּ
ֱמת ֶׁש ֵאין ִק ּיוּם ּו ְׁש ֵלמוּת ֶא ָּלא ָּב ּה
ְּב ַד ַעת ֶׁשהוּא ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ְל ִפי ֶׁשהוּא ַה ֶּפ ַתח ֶאל ַה ּיִחוּד ֶׁשהוּא ַה ַּד ַעת ֶאת ַה ֵּׁשם ו ְּבזֶה
הוּא ִח ּלוּף ַמ ְד ֵרגַת ַה ְּׁש ֵל ִמים ְוי ְִתרוֹנָם זֶה ַעל זֶה ְל ִפי ֶׁש ָח ְכ ַמת
ִיק ִרים יְדו ִּעים ִּכי ִמ ְּל ַבד
ַבים ו ָ
ֱמת ּכוֹ ֶללֶת וְתוֹעֲלו ֶֹת ָיה ר ִּ
ָהא ֶ
ׂיג ִס ְתרֵי ַה ּתוֹרָה
ׂיג ָּה יו ֵֹד ַע ֶאת ַה ֵּׁשם ו ַּמ ִּש
הֱיוֹת ָהעו ֵֹסק ָּב ּה ו ַּמ ִּש
ֲמי ַה ִּמ ְצווֹת ַה ְּמתו ִּקים ִמ ְּד ַבׁש ְונ ֶֹפת צו ִּפים ֲא ֶׁשר ִמ ִּצ ָּדם ִהיא
ו ְַטע ֵ
ֶקת ָּב ֶהם ְונ ְִד ֶּב ֶקת ִעם קוֹנ ָּה
ֶפׁש ִמ ְת ַח ּז ֶ
ָפׁש ְוזֶה ִּכי ַה ּנ ֶ
ְמ ִׁש ַיבת נ ֶ
ַבה ִּכי ִהיא
ֲבה ר ָּ
ּׂיַת ַה ִּמ ְצווֹת ְּכ ִת ּק ּונָם ְּב ַאה ָ
עוֹד י ִָּמ ֵׁש ְך ִמ ֶּמ ּנָה ֲע ִש
ׂו ָֹתם ִּב ְׁשלֵמו ָּתם ַּכ ּיָד ּו ַע זֶה ֵמ ִע ְנָינ ָּה
ֶיה ַל ֲעש
ַה ֶבת ֶאת לֵב יו ְֹדע ָ
ַה ְמל ֶ
עוֹד י ִָּמ ֵׁש ְך ִמ ֶּמ ּנָה ּתוֹ ֶעלֶת נ ְִמרָץ ְּב ִע ְניַן ָהעֲבו ָֹדה ו ְַה ְּת ִפ ּלוֹת ְּב ֶק ֶׁשר
ַה ּיִחוּד ו ְָהאֱמ ּונָה.

ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ִל ְטעֹם ְל ָכל ֶא ָחד ְּכ ִפי ֶע ְר ּכוֹ
ְּברַיתוֹת ְּדר ִּ
ׂה
ָאל ֵח ֶלק ְּב ַמ ֲע ֵש
ׂר ֵ
ַעד ְל ָפחוֹת ָהאו ִֹת ּיוֹת ְּכ ֵדי ֶׁש ּיִזְ ּכ ּו ָּכל ִי ְש
ׂה ֶמ ְר ָּכ ָבה ו ִּמ ַּטעַם זֶה ּגַם ּכֵן נ ְִּתנָה ַהז ַֹּהר
ְּברֵא ִׁשית ו ְּב ַמ ֲע ֵש
ֲמירַת
ֵדע ַמאי ָק ָא ַמר ֶׁשא ִ
ַה ָּקדוֹׁש ּגַם ִלגְ מֹר ַאף עַל ּגַב ְּדלָא י ַ
ַהז ַֹּהר הוּא ְׁשנֵי ַמ ְדרֵגוֹת ְצ ִפ ּיָה ו ְַה ָּב ָטה ְועַל י ְֵדי זֶה ִנ ְז ֶּכה ַא ַחר ְׁשנֵי
ׂה ְּברֵא ִׁשית
ַה ַּמ ְדרֵגוֹת ֶׁש ִּת ֵּקן ַּב ּז ְַמן ַה ּזֶה ִל ְראוֹת ְו ַלהֲגוֹת ְּב ַמ ֲע ֵש
ָתיד לָבוֹא ָּברו ְּך הוּא וְכוּ' ִּכי ְלׁשוֹן
ַצמוֹ ֶלע ִ
ָבה ע ְ
ׂה ֶמ ְר ּכ ָ
ו ְּב ַמ ֲע ֵש
ַה ְּׁש ֵא ָלה ְצ ִפ ּיָה ו ְַה ָּב ָטה הוּא ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ֵאין עו ֵֹסק ּבוֹ ו ְֵאין
יעת
ְּביָדוֹ ַל ֲעסֹק ֶא ָּלא צו ֶֹפה ו ַּמ ִּביט ִלזְ ּכוֹת ְל ַא ַחר זְ ַמן ִל ִיד ַ
ית ִליׁשו ָּעה
ׂה ֶמ ְר ָּכ ָבה ַל ֲעסֹק ָּב ּה ְּכמוֹ ַה ְּׁש ֵא ָלה ִצ ִּפ ָ
ַה ַּמ ֲע ֵש
ֲדיִן ַאיִן ֶא ָּלא ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ּתו ֵֹב ַע ִמ ֶּמ ּנ ּו
ֲהלֹא ַה ְיׁשו ָּעה ע ַ
ַה ִּצ ִּפ ּיָה ְל ַבד ו ְַדי ֶׁש ּגַם עַל י ְֵדי זֶה ְל ַבד ִמ ְת ָקרֵב ַה ְיׁש ּועָה לָבוֹא
ית ַּב ֶּמ ְר ָּכ ָבה ְּת ִח ָּלה ו ְַא ַחר ָּכ ְך י ְִר ֶאה
ֵּכן הוּא ַה ְּׁש ֵא ָלה ָצ ִפ ָ
ו ְַא ַחר ָּכ ְך י ְֶה ֶּגה ְּכמוֹ ֶׁש ָּכ ַתב ו ְּמ ִצ ִיצין ו ַּמ ִּב ִיטין וְרו ִֹאין.
)ה ְק ָּד ַמת ְמ ִס ּלוֹת ָח ְכ ָמה(
ַ

ֲבה
ָכים י ְַס ֵּקל ַה ְּמ ִס ּלָה י ְַכנִיס ַאה ָ
ידֵ .ס ֶפר ַהז ַֹּהר י ְָפ ֵרׁש ַה ְּדר ִ
ַמ ֵדנ ּו י ְַד ִריכֵנ ּו ְּב ַמ ְע ְּגלֵי ֶצ ֶדק ְל ָה ִביא
ְוי ְִר ָאה ְּב ִל ּבוֹ ֶׁשל ָא ָדם ְיל ְּ
או ָֹתנ ּו ֶאל ַה ְּמנו ָּחה ו ְֶאל ַהַּנ ֲחלָה
ָכים
ו ִּמי לָנ ּו ּגָדוֹל ֵמ ַה ֵּס ֶפר ַה ָּקדוֹׁש ַה ּזֶה ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר י ְָפ ֵרׁש ַה ְּדר ִ
ַמ ֵדנ ּו
ֲבה ְוי ְִר ָאה ְּב ִל ּבוֹ ֶׁשל ָא ָדם ְיל ְּ
י ְַס ֵּקל ַה ְּמ ִס ּלָה י ְַכנִיס ַאה ָ
י ְַד ִריכֵנ ּו ְּב ַמ ְע ְּגלֵי ֶצ ֶדק ְל ָה ִביא או ָֹתנ ּו ֶאל ַה ְּמנו ָּחה ו ְֶאל ַהַּנ ֲחלָה.

)ה ְק ָּד ַמת ַה ּמו ִֹציא ָלאוֹר ז ַֹהר ְּדפוּס ַמנְטו ָֹבה(
ַ

ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי ו ְִס ְתרֵי ּתוֹרָה הוּא ְּב ִחינַת ִה ְתעו ְֹררוּת
טו .ר ִּ
ַה ֵּׁשנָה
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי הוּא ְּב ִחינַת ִה ְתעו ְֹררוּת ַה ֵּׁשנָהִּ ,כי ְמב ָֹאר
ר ִּ
)ד ִנ ּיֵאל
ַבי ִׁש ְמעוֹן הוּא ְּב ִחינַת ָּ
ָכה ֶׁשר ִּ
ַבינ ּו זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְבר ָ
ְּב ִד ְברֵי ר ֵּ
ָ'חתֶׁ ,שהוּא רָא ֵׁשי ֵּתבוֹת ִׁש ְמעוֹן,
ְ'ק ִּדיׁש ִמ'ן ְׁש ַ'מ ּיָא נ ִ
ד( ִע'יר ו ַ
ִעיר ו ְַק ִּדיׁש ַּדי ְָקא ְּב ִחינַת ִה ְתעו ְֹררוּת ַה ֵּׁשנָהִּ ,כי ִעיר הוּא
ֵה ֶפ ְך ַה ֵּׁשנָה.
ו ְַעל ֵּכן הוּא ִּג ָּלה ְּביו ֵֹתר ָּכל רָזִ ין ְּדאוֹ ַרי ְָתא ו ְִס ְתרֵי ּתוֹרָה ִּכי
ֲבי ְרׁשו ָּתאִּ ,כי ִס ְתרֵי ּתוֹרָה ֵהם ִּב ְב ִחינַת ִה ְתעו ְֹררוּת
ֵל ּיה ַיה ֵ
ַה ֵּׁשנָהִּ ,כי ְּפ ָׁש ֵטי אוֹ ַרי ְָתא ֵהם ְּב ִחינַת ֵׁשנָה ,ו ְִס ְתרֵי אוֹ ַרי ְָתא
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר
ֵהם ְּב ִחינַת ִה ְתעו ְֹררוּת ַה ֵּׁשנָה ֶׁש ּנ ְִת ּג ַּל ּו ַעל י ְֵדי ר ִּ
ִׁ ,עיר ַּדי ְָקאֵ ,ה ֶפ ְך ַה ֵּׁשנָה.
יו ַֹחאי ֶׁשהוּא ִעיר ו ְַק ִּדיש
ֲמת ֶׁש ַר ְׁש ִּב"י ָהיָה ִּב ְב ִחינַת ִה ְתעו ְֹררוּת ַה ֵּׁשנָהְּ ,ב ִחינַת
ו ֵּמח ַ
ׂא קלבְּ (:ד ָהא
אוֹר ַה ָּפנִיםַ ,על ֵּכן ִה ְת ָּפ ֵאר ָּב ִא ְידרָא )ז ַֹהר ָנש
ֲמינָא ְד ַאנ ְָּפ ִאי נ ְִה ִירין וְכוּ'ְּ ,ב ִחינַת אוֹר ַה ָּפנִים.
חֵ

ֲל ָכה ג(
ֲלכוֹת ִה ְלכוֹת נְזִ ִיקין ה ָ
)ס ֶפר ִל ּקו ֵּטי ה ָ
ֵ

ֱמת ְּבגָלוּי ָהיָה
ַסק ּו ְּב ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
טזַ .מה ֶּׁש ּנִגְ זַר ְל ַמ ְעלָה ֶׁש ּלֹא י ְִתע ְּ
ִלז ְַמן ָקצוּב
זֹּהר לֹא י ְִת ַּפ ְר ֵסם
ַך ֶׁש ִח ּבוּר ֵס ֶפר ַה ַ
ַּדע ִּכי ּגָזְ רָה ָח ְכ ָמתוֹ י ְִת ָּבר ְ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ָע ָליו
ַלה ֶא ָּלא ְּבדוֹרוֹ ֶׁשל ר ִּ
ְולֹא י ְִת ּג ֶּ
ַה ָּׁשלוֹם ו ְַעל יָדוֹ ְונִגְ זְ רָה ְּג ֵזרָה ְּב ָפ ַמ ְליָא ֶׁשל ַמ ְע ָלה ֶׁש ְּל ַא ַחר
ַבי ֶא ְל ָעזָר ְּבנוֹ לֹא י ְִת ַע ְּסק ּו
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ְור ִּ
ּדוֹרוֹ ֶׁשל ָהר ִּ
יח ֶּבן
ְּבזֹאת ַה ָח ְכ ָמה ְּב ִפ ְרסוּם עַד ַה ּדוֹר ָה ַאחֲרוֹן ּדוֹרוֹ ֶׁשל ָמ ִׁש ַ
יתא ַּב ִּת ּק ּונִים ְּב ַה ְר ֵּבה ְמקוֹמוֹת ֶׁש ֵא ּל ּו ַה ּסוֹדוֹת
ָּדוִד ו ְָה ִכי ִא ָ
יחא ו ְּב ָמקוֹם ַא ֵחר או ֵֹמר
לֹא י ְִת ּג ַּל ּו עַד ָּדרָא ְּדֵיי ְֵתי ַמ ְל ּכָא ְמ ִׁש ָ
יחא רו ֶֹצה לו ַֹמר ַּב ּדוֹר
ו ִּבזְכוּת ַהאי חֲב ּורָא י ְִת ּג ַּלֵי ַמ ְל ּכָא ְמ ִׁש ָ
יחא
ַס ִקים ְּב ִח ּבוּר ַהז ַֹּהר י ְִת ּג ַּלֵי ַמ ְל ּכָא ְמ ִׁש ָ
ָה ַאחֲרוֹן ִּב ְׁש ִביל ַה ִּמ ְתע ְּ
אתי ָּכתוּב ִּכי ַמה ֶּׁש ּנִגְ זַר ְל ַמ ְע ָלה ֶׁש ּלֹא י ְִת ַע ְּסק ּו ְּב ָח ְכ ַמת
ו ָּמ ָצ ִ
ֱמת ְּבגָלוּי ָהיָה ִלזְ ַמן ָקצוּב ַעד ַּת ְׁשלוּם ְׁשנַת ה' ר"ן ו ִּמ ָּׁשם
ָהא ֶ
ֻתרָה ַה ְּג ֵזרָה ו ְָה ְרׁשוּת נְת ּונָה
ָאה ְוה ְּ
יל ְך י ִָּקרֵא ָּדרָא ַּב ְתר ָ
ָא ָ
וֵ
זֹּהר ו ִּמ ְּׁשנַת ַהש' ַלי ְִצירָה ִמ ְצוָה ִמן ַהמ ְֻּב ָחר
)עֲבו ַֹדת ַה ּק ֶֹדׁש ֵח ֶלק ַה ַּת ְכ ִלית ֶּפרֶק ע'( ְל ִה ְת ַע ֵּסק ְּב ֵס ֶפר ַה ַ
ַעיָא ְמ ֵה ְימנָא
יתא ְּבר ְ
ַבים ְּגדו ִֹלים ו ְּק ַט ּנִים ִּכ ְד ִא ָ
ַסק ּו ָּבר ִּ
ֶׁש ּי ְִתע ְּ
ימן י' ָּבא ִמי ֶׁשֵּיׁש ְּביָדוֹ ַּת ְלמוּד
יתא ְּב ִמ ְד ָרׁש ִמ ְׁש ֵלי ִס ָ
ְּכמוֹ ְּד ִא ָ
יח ְולֹא ִּבזְכוּת ַא ֵחר
ֶך ַה ָּמ ִׁש ַ
ָתיד לָבוֹא ֶמל ְ
ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא או ֵֹמר לוֹ ְּבנִי הו ִֹאיל ְונ ְִת ַע ַּס ְק ָּת ַּב ַּת ְלמוּד ו ְַא ַחר ֶׁש ִּבזְכוּת זֶה ע ִ
ַשל.
ָמי ֶא ּלָא ְּב ָׁשעָה ו ְֵאין רָאוּי ְל ִה ְתר ֵּׁ
ית ַּב ַּג ֲאוָה ֶׁש ֵאין ֲהָניָה ְּבעוֹל ִ
ית ַּב ֶּמ ְר ָּכ ָבה ָצ ִפ ָ
ָצ ִפ ָ
)אוֹר ַה ַח ָּמה ַּב ַה ְק ָּד ָמה(
ָמים יוֹ ְׁש ִבים וְעו ְֹס ִקים ַּב ּתוֹרָה ו ְּמ ִצ ִיצין ו ַּמ ִּב ִיטים
ידי ֲחכ ִ
ֶׁש ַּת ְל ִמ ֵ
יא ְך הוּא עו ֵֹמד
וְרו ִֹאין וְהוֹגִ ין ֵאמוּן ַה ַּת ְלמוּד ַה ּזֶה ִּכ ֵּסא ְּכבו ִֹדי ֵה ָ
יח ִצ ְד ֵקנ ּו
ָאל ְּבסוֹדוֹת ַה ּתוֹרָה יָבוֹא ְמ ִׁש ַ
ׂר ֵ
ֵסק ִי ְש
זֹּהר ָהיָה ָטמוּן ְוגָנוּז ֶא ְצ ָלם יז .עַל י ְֵדי ע ֶ
וְכוּ' ַע ּיֵן ָׁשם ְוגַם ח ֶֹמר ְּכ ַתב ַה ַ
יח ִצ ְד ֵקנ ּו ִּב ְמ ֵהרָה
ָאל ְּבסוֹדוֹת ַה ּתוֹרָה יָבוֹא ְמ ִׁש ַ
ׂר ֵ
ֵסק ִי ְש
ַעד ַא ַחר ּדוֹרוֹת ָה ַאחֲרוֹנוֹת ֶׁש ּנ ְִת ַּפ ְר ֵסם ח ֶֹמר ַה ְּכ ָתב ְונ ְִמ ַסר עַל י ְֵדי ע ֶ
ימן ַל ָּד ָבר" :סוֹד" ְּב ִמ ּלוּי
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ו ְִס ָ
ָמינ ּו ָא ֵמן ַּכ ְמב ָֹאר ַּב ַ
ַל ּכֹל ו ְָלנ ּו ִּכי ִאם ִל ְצ ּפוֹת ו ְּל ַה ִּביט ָּכל ִאיׁש ְל ִפי ַה ָּב ָטתוֹ ו ְַעל ְּבי ֵ
י"ח ֶּב"ן יו ֵֹס"ף' ִּב ְמ ֻכ ּוָןֶׁ ,ש ַאף
ימ ְט ִר ּיָא ָ'מ ִׁש ַ
"ך וָא"ו ָּדלֶ"ת' ִּג ַ
י ְֵדי זֶה ִנזְ ֶּכה ּגַם ִל ְראוֹת ו ְַלהֲגוֹת ֶל ָע ִתיד ָלבוֹא ֶׁש ּגַם ְׁש ָאר ָ'ס ֶמ ְ
יח ֶּבן יו ֵֹסף י ְִחיֶה ְוי ְִת ַק ּיֵם עַל י ְֵדי זְכוּת ִל ּמוּד ָרזִין ְּדאוֹ ַרי ְָתא.
ׂה ְּברֵא ִׁשית ָמ ִׁש ַ
ָכה ָהי ּו יו ְֹד ִעים ְּב ַמ ֲע ֵש
ֲכ ֵמינ ּו זִ ְכרוֹנָם ִל ְבר ָ
חָ
ׂה ֶמ ְר ָּכ ָבה ִל ְדרֹׁש ַא ְך לֹא נ ְִּתנָה ְל ִה ְת ּג ַּלוֹת ָלנ ּו ִּכי ִאם
ו ְּב ַמ ֲע ֵש
ֶך סוֹד(
)ק ִה ּלוֹת ַי ֲעקֹב ֵער ְ
ְ
ה

ֵח ֶלק ִמ ִּמ ְכ ְּת ֵבי ְּב ָר ָכה ו ְִעידוּד ֵמ ִה ְת ַר ְּׁשמו ָּתם ֶׁשל
ׁ.
ָאל ְּבנֵי ּתוֹרָה ,לו ְֹמ ֵדי ז ַֹהר ַה ָּקדוֹש
ׂר ֵ
ַבנִים ּוגְדוֹ ֵלי ִי ְש
ר ָּ
ָּת ְכנָם אוֹר ַמ ְב ִהיק ַעל ַה ּתוֹ ֶע ֶלת ַה ּגְדוֹ ָלה ֶׁשל ִל ּמוּד
ז ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ְּבכָל ְקצוֹת ֵּת ֵבל ִלז ְֵקנִים ִעם ְנ ָע ִרים.
ָמי ְׁשנַת תש"ע לפ"ק
ָצא ָלאוֹר ַעל י ְֵדי ִמ ְפ ַעל ַהז ַֹּהר ָהעוֹל ִ
יָ

הרב מאיר שטרן

ַחם ֶמנ ְְדל טו ְֹביַאס
ָהרַב ְמנ ֵ
ֶּבן ַה ּגָאוֹן מוהר"ר ְׁשמו ֵּאל אב"ד דק"ק
שטפנשט

כ"ו ַּת ּמוּז התשס"ט.

ִל ּמוּד ַה ָּקדוֹׁש ז ַֹהר ִּב ְׁשנוֹת ַה ְּׁש ָמד,
ימי ְס ָט ִלין ו ְַת ְל ִמי ָדיו ֵׁשם ְר ָׁש ִעים י ְִר ַקב
ִּב ֵ
ָמי
ֹש ַהז ַֹּהר ָהעוֹל ִ
ִל ְכבוֹד ַה ִּמ ְפ ָעל ַה ָּקדוׁ
ִה ְננִי ְמ ַמ ֵהר ַלעֲנוֹת ִל ְהיוֹת נ ְִמנֶה ִל ְד ַבר ִמ ְצוָהִ ,מ ַּפ ַחד
ִט ְר ּדוֹת ׁשוֹנוֹת.
ישרְּ ,כבוֹד אֲדוֹנִי ָא ִבי ָהרַב
ָא ְמ ִרינַן ְל ָפ ֳעלָא ָט ָבא ִא ַׁ
ָׁ ,היָה ַמז ְִהיר ַה ְר ֵּבה ַה ְׁש ּכֵם
ֻּב ָהק ֶה ָח ִסיד ַה ָּקדוֹש
ַהמ ְ
ימי
ֹש ז ַֹהר ִּב ְׁשנוֹת ַה ְּׁש ָמדִּ ,ב ֵ
ו ְַה ֲערֵב ַעל ִל ּמוּד ַה ָּקדוׁ
ָהג ְּב ָק ְדׁשוֹ
ידיוֵׁ ,שם ְר ָׁש ִעים י ְִר ַקב ,נ ַ
ְס ָט ִלין ו ְַת ְל ִמ ָ
ֵיהם ִּד ְב ֵרי
ֹש ִּב ְפנ ֶ
ַבים ו ְִל ְדרׁ
ְל ַה ְק ִהיל ְק ִה ּלוֹת ָּבר ִּ
ִש ָמ ָתם,
ּתוֹ ָרה ,ו ְּמ ַצ ֵּטט ָל ֶהם ַמ ַא ְמ ֵרי ז ַֹהר ְל ַט ֵהר נ ְׁ
ָשב ּו
ֱס ִפים ַה ְר ֵּבה יְהו ִּדים ְּב ַׁש ְּבתוֹת ַה ַּקיִץ ְוי ְׁ
ָהי ּו ֶנא ָ
ָח ִצי ָׁשעוֹת ְרצוּפוֹתִ ,ל ְפ ָע ִמים
ע-א ְר ַּבע ו ֵ
ְּכ ַא ְר ַּב ַ
ָאל ב"ר טו ְּביָה ָע ָליו
ׂר ֵ
ַבי ִי ְש
נ ְִדירוֹת ָהיָה ַה ַּׁש ָּמׁש ר ִּ
ַה ָּׁשלוֹם ֵמ ִביא ָלרַב ּכוֹס ַמיִם.
ֹש ְּב ַעל ֶּפה ,ו ִּב ְפנִים ָהי ּו
ְּכ ֶׁש ָהיָה ְמ ַצ ֵּטט ִמז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ׁ.
ֹש ְך ִמ ְת ָּג ֵרש
ִישים ֶׁש ַהח ֶׁ
ַמ ְר ּג ִׁ
ֹשיב ַעל יָדוֹ ְי ָל ִדים ְּבנֵי
ָהג ְּב ָק ְדׁשוֹ ְלהו ִׁ
ְּכמוֹ ֵכן נ ַ
שׁש ֶׁש ּי ְָׁח ֵמׁש ֵׁ
ִש ְמע ּו ְוי ְִס ַּת ְּכל ּו ִּב ְפנִים ַה ֵּס ֶפר ַהז ַֹּהר
ׁ.
ַה ָּקדוֹש
ַבי
ׂ ֵרי ַמ ְע ָלה ,ר ִּ
ֹש ִמ ָּש
ָהיָה ְמ ַצ ֵּטט ֶאת ַה ּגָאוֹן ַה ָּקדוׁ
ַא ְיזִיק ִמ ּקו ַֹמ ְרנָא זצ"לֶׁ ,ש ָא ַמר ְּב ָק ְדׁשוֹ" :ל ּו ַע ִּמי
ָאל ִּב ְד ָרכַי י ְַה ּלֵכוּ" וְגוֹ'ְ ,י ָל ִדים ְּבנֵי ֵׁשׁש
ׂר ֵ
ֹׁמ ַע ִלי ִי ְש
שֵ
ֹש ְוי ִָּכנֵס ָּב ֶהם י ְִר ַאת ָׁש ַמיִם.
י ְִל ְמד ּו ז ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ֵאשית ָח ְכ ָמה ִעם ְק ַט ּנִיםָ ,היָה
ָהג ִל ְלמֹד ר ִׁ
ְּכמוֹ ֵכן נ ַ
או ֵֹמר ֶׁש ַּמה ֶּׁשאו ְֹמ ִרים לֹא ְלל ֵּ
ַמד ֶי ֶלד ]ז ַֹהר[ ְמקוֹרוֹ
ׂ ִּכ ִילים רח"ל.
ֵמ ַה ַּמ ְש
ַחם ֶמנ ְְדל ֶּבן ַה ּגָאוֹן
ָהרַב ְמנ ֵ
מוהר"ר ְׁשמו ֵּאל טו ְֹביַאס אב"ד דק"ק שטפנשט

ישא ֵמירוֹן ו ְֵאזוֹר ְמרוֹם ַה ּג ִָליל
ָהרַב ְּד ַא ְתרָא ַק ִּד ָׁ
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ח' ְׁשבָט תש"ע
ִּביבָמוֹת )צז ע"א( ְּבכוֹרוֹת )לא ע"ב( ְּד ָא ַמר ר' יו ָֹחנָן
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאיּ ,כָל ַּת ְל ִמיד ָחכָם
ִמּׁשוּם ר ִּ
ׂ ְפתו ָֹתיו
ֶׁשאו ְֹמ ִרים ְּד ַבר ְׁשמו ָּעה ִמ ִּפיו ָּבעוֹלָם ַה ּזֶה ִש
ַק ֶבר .ורש"י ָׁשם ִּביבָמוֹת ְוזֶה ְלׁשוֹנוֹ,
ּדו ְֹבבוֹת ּב ֶּ
ַק ֶבר ְּכ ִא ּל ּו ֲאנִי ַחי .ורש"י ָׁשם
ׂ ָפ ַתי נָעוֹת ּב ֶּ
ֶׁש ּי ְֵהא ְש
ָאה הוּא לוֹ ֶׁש ּדו ֶֹמה ְּכ ַחי.
ִּב ְבכוֹרוֹת ְוזֶה ְלׁשוֹנוַֹ :ו ֲהנ ָ
ׂ ְפתו ָֹתיו
ַבינ ּו ּג ְֵרׁשוֹם ָׁשם ּדו ְֹבבוֹת ָּבעוֹלָם ַה ּזֶה ְו ִש
ר ֵּ
ּדו ְֹבבוֹת ָּבעוֹלָם ַה ָּבא .ו ְָא ַמ ְר ִּתי ְל ָפ ֵרׁש ּתֹ ֶכן ֶׁשל
ָאה
ׂ ְפתו ָֹתיו ּדו ְֹבבוֹת"ַ ,מה ּו ַה ַּמ ְׁש ָמעוּת ו ַּמה ֲהנ ָ
" ִש
יו ֵֹצא לוֹ ְולָנ ּו ַעל י ְֵדי זֶהִּ ,כי ָאנ ּו ָּב ִאים להרשב"י
ַש ִמית,
ַק ָׁשתוֹ ָהרו ָּחנִית ו ְַה ּג ְׁ
ַק ִׁשים ּכָל ֶא ָחד ְּבב ָּ
ו ְּמב ְּ
ַמה
ֵיהם ֶא ָחדִּ ,כי ִאי ֶא ְפ ָׁשר זֶה ְּב ִלי זֶה ,וּב ֶּ
ֶׁש ְּׁשנ ֶ
ֲדנ ּו
ֲתיר ַּבע ֵ
נ ְִת ַר ֶּצה ִל ְפנֵי הרשב"י ֶׁש ּי ְִת ַּפ ּלֵל ְוַיע ִ
ַק ָׁש ֵתנוְּ ,וזֶה ַעל י ְֵדי ֶׁש ָאנ ּו
ֶׁש ַה ֵּׁשם י ְִת ָּב ַר ְך י ְַמ ּלֵא ּב ָּ
ָתי" ִּ]ג ִּטין ס"ז[
"ל ְמד ּו ּתוֹר ִ
ַק ָׁשתוֹ ִ
לו ְֹמ ִדים ּתוֹרָתוֹ ְּכב ָּ
ַחת רו ַּח ,ו ְַעל י ְֵדי זֶה הוּא ַמ ֲחזִיר לָנ ּו
ׂים לוֹ נ ַ
וְעוֹ ִש
ֲדנוְּ ,וכֹחוֹ ּגָדוֹלְּ ,כמוֹ ֶׁש ָא ַמר
ַחת רו ַּח ו ִּמ ְת ַּפ ּלֵל ַּבע ֵ
נַ
ַעל ַע ְצמוֹ :יְכוֹ ַלנִי ִל ְפטֹר ֶאת ּכָל ָהעוֹלָם ִמן ַה ִּדין.
ַמב ָֹאר ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ְוכ ְ
ֹש )ח"ג דקכ"ח( ְוזֶה ְלׁשוֹנוֲֹ :אנַן
ִק ּיו ֵּמי ָע ְל ִמיןְּ ,ד ָע ְל ָמא ִמ ְת ָּב ֵר ְך ְּבגִינָן.
ַבי ָׁשלוֹם
ַעל ֵּכן ּבוֹא ּו ְוַנ ֲחזִיק טו ָֹבה להרה"צ ר ִּ
אל ִמין שליט"א,
יְהו ָּדה ְּגרָאס ,כ"ק אדמו"ר ֵמ ָה ְ
ַבים ְּב ִה ְׁש ַּת ְּדלוּתוֹ יו ָֹמם ָו ַל ְי ָלה
ֶׁש ּזוֹכֶה ו ְּמז ַּכֶה ר ִּ
ָאל
ׂר ֵ
ְל ָה ִפיץ "אוֹר ַהז ַֹּהר" ו ְּל ַה ְל ִהיב ֶאת ִל ּבוֹת ְּבנֵי ִי ְש
ֹשיםַ ,ל ֲעסֹק ו ְִל ְלמֹד ְּת ִמ ִידין ְּכ ִס ְד ָרן ֶאת ּתוֹרַת
ְקדו ִׁ
ָהם ָמ ְר ְּדכַי י ְִצ ָח ִקי
ָהרַב ַא ְבר ָ
גֹּדל ַה ִה ְתעו ְֹררוּת
ׁ ,ו ִּמ ְּל ַבד ֶ
הרשב"י ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ֹשב ּפֹרָתֶ ,טלֶפוֹן 097963061
רַב ְמקו ִֹמי מו ָׁ
ָאל ְמ ַק ְּב ִלים ַעל י ְֵדי ִל ּמוּד ז ַֹהר
ׂר ֵ
ִש ַמת ְּבנֵי ִי ְש
ֶׁש ּנ ְׁ
ַה ָּקדוׁ
ֵמה
ֹש ְל ִה ְת ָקרֵב להקב"ה ֶּבאֱמ ּונָה ְׁשל ָ
ֹשב ּפֹרָת ד.נ .לֵב ַה ָּׁשרוֹן
מו ָׁ
ֱמתְ ,ל ִה ָּט ֵהר ו ְּל ִה ְת ַק ֵּדׁש
ֵמה ֶּבא ֶ
ו ְִל ְתׁשו ָּבה ְׁשל ָ
בס"ד לסדר שבט ,שנת "יצוה ה" ה'תש"ע"
ֹש
ֻשה ֶׁשל ַמ ְע ָלה ,זו ִֹכים ּגַם ְלעוֹרֵר ַה ַּת ּנָא ַה ָּקדוׁ
ִּב ְקד ָּׁ
"ק ָּב ָלה "התש"ע" – גי' הזוה"ר הקדו"ש.
ו ְַהיְינ ּו ַ
ֲדנ ּו ִל ְפטֹר או ָֹתנ ּו ִמן ַה ִּדין,
הרשב"י ֶׁש ּי ְַמ ִליץ טוֹב ַּבע ֵ
ֵמה ַה ְמ ָל ָצה ו ְּב ָרכָה
ֻלה ְׁשל ָ
ֲמיםֶׁ ,ש ִּנז ְּכֶה ִלגְ א ָּ
ְוָיג ֹּל ּו ָע ֵלינ ּו ִמ ַּדת ָה ַרח ִ
ַבי ָׁשלוֹם יְהו ָּדה ְּגרָאס שליט"א
לכת"ר הגה"צ ר ִּ
ִּב ְמ ֵה ָרהָ ,א ֵמן ֵּכן י ְִהי ָרצוֹן.
ַביםֵּ ,בית ַה ִּמ ְד ָרׁש
ָמין ְמז ַּכֵה ָהר ִּ
ָמה האדמו"ר ֵמ ָהאל ִ
ּכֹה ִּד ְב ֵרי י ְִדידוֹ עֹז מו ִֹקירוֹ ְּכ ֶע ְר ּכוֹ ָהר ָ
ׁ.
ָמת ֵּבית ֶׁש ֶמש
ְש ְעיָה" ,ק"ק ר ַ
ֲטרֶת י ַׁ
ֹשה הנ"ל "ע ֶ
ְמ ָב ְרכוֹ ְּב ַה ְצ ָל ָחה ּגְדוֹ ָלה ַּבעֲבו ָֹדתוֹ ַה ְּקדו ָׁ
ׂ ַמ ְח ִּתי ָוָיגֵל ִל ִּבי
ׂ ְמח ּו ַה ָּׁש ַמיִם ו ְָתגֵל ָה ָא ֶרץָ .ש
מאיר שטרן ִי ְש
ׂ ָתה,
ֲשר יָדוֹ ָע ְש
ַביר א ֶׁ
ִּב ְראו ִֹתי ֶאת ַה ִּמ ְפ ָעל ַה ּכ ִּ
ו

ָמי" – ְלז ַּכוֹת ֶאת
"מ ְפ ַעל ַהז ַֹּהר ָהעוֹל ִ
ְוַנ ֲע ָלה ְׁשמוֹ ִ
ַבי
ֹש ִמ ּתוֹרַת ר ִּ
ַבים ְּב ֵמי ֵע ֶדן ִּד ְב ֵרי ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ָהר ִּ
ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי ,זְכוּתוֹ ַּת ֲעמֹד לָנ ּו ו ְּלכָל ֵּבית
ָאל אכי"ר.
ׂר ֵ
ִי ְש
ֲשיבוּת ִל ּמוּד
גֹּדל ַמ ֲעלַת ַוח ִׁ
ִה ּנֵה נו ַֹדע ַּב ְּׁש ָע ִרים ֶ
ֲמר רשב"י זיע"א ַּבז ַֹּהר
ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּב ָלהְּ ,כ ַמא ַ
ַה ָּקדוׁ
ׂ ִּכ ִילים י ִָבינ ּו ִאינוּן
ֹש ְּ]ב ַה ֲעל ְֹת ָך קנ"ג[" :ו ְַה ַּמ ְש
ׂ ִּכ ִילים ַיז ְִהיר ּו
ָמא ֵרי ַק ָּב ָלה ְד ִא ְּת ַמר ְּבהוֹן ו ְַה ַּמ ְש
ָקיעִַ ,א ֵּילין ִאינוּן ְּד ָקא ִמ ְׁש ַּת ְּד ִלין ְּבז ַֹהר ָּדא
ְּכז ַֹהר ָהר ִ
ׂין ָּב ּה
ְּד ִא ְת ְק ֵרי ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ְּד ֵאינוֹ ְּכ ֵת ַבת נ ַֹח ְּד ִמ ְת ַּכ ְּנ ִש
ְש ַבע ִמ ַּמ ְלכו ָּתא ִּד ְבהוֹן י ְִת ַק ּיֵם ּכָל ַה ֵּבן
ְׁשַניִם ֵמ ִעיר ו ֶׁ
ַה ּי ִּלוֹד ַה ְיאֹ ָרה ַּת ְׁש ִליכֻה ּו ו ְָדא אֹו ָרה ְד ִס ְפרָא ָּדא".
ַבי יו ֵֹסף ַח ּיִים
ֻבל ָה ֱאל ִֹהי ר ִּ
ו ְִד ְב ֵרי ְּגאוֹן ֻע ּזֵנ ּו ַה ְמק ָּ
]בר ׁ
יש ַחי זיע"א ְּ
ֶּבן ִא ׁ
ִש ַמע
ֹאש ִס ְפרוֹ ַּד ַעת ו ְּתב ּונָה[" :י ְׁ
ָמים ִה ּגִיד ּו
ֲשר ֲחכ ִ
ׂ ִּכיל ֶאת א ֶׁ
ַהּׁשו ֵֹמ ַע ְוי ִָבין ַה ַּמ ְש
ֶשת ֶאל
ָאל ָלג ֶׁ
ׂר ֵ
יש ִי ְש
ֲשר ִהז ְִהיר ּו וְהו ִֹדיע ּו ְלכָל ִא ׁ
ַוא ֶׁ
יה ֵעץ ַח ּיִים
ַה ּק ֶֹדׁש ְּב ֵע ֶסק סוֹדוֹת ַה ּתוֹ ָרה ְונ ְִס ָּת ֶר ָ
ִיקים ָּב ּה" ,וְעוֹד ְמפֹ ָר ִׁשים ִּד ְב ֵרי ָה ַר ְעיָא
ַמ ֲחז ִ
ִהיא ל ַּ
ׂא ,ח"ג
ַבינ ּו לרשב"י ]ז ַֹהר ָנש
משה ר ֵּ
ִש ַמת ֶׁ
ְמ ֵה ְימנָא נ ְׁ
ָקיעְַּ ,ב ַהאי
ׂ ִּכ ִילים ַיז ְִהיר ּו ְּכז ַֹהר ָהר ִ
ַּדף קכד ,ב[" :ו ְַה ַּמ ְש
ימא
ִח ּב ּורָא ִּדי ָלךְְּ ,ד ִאיה ּו ֵס ֶפר ַהז ַֹּהרִ ,מן זוֹ ֲהרָא ְּד ִא ָּ
ָאהְּ ,תׁשו ָּבהְּ ,ב ִא ֵּילין לֹא ָצ ִר ְיך נ ִָּסיוֹן ,ו ְּבגִין
ִע ּל ָ
ָאל ְל ִמ ְט ַעם ֵמ ִאי ָלנָא ְּד ַח ּיֵיְּ ,ד ִאיה ּו
ׂר ֵ
ֲת ִידין ִי ְש
ַּדע ִ
ֲמי"...
ַהאי ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ,י ְִּפקוּן ֵּב ּיה ִמן ּגָלו ָּתא ְּב ַרח ֵ
ָאל הרש"ש
ׂר ֵ
ֹש ִי ְש
ַבנ ּו ְקדוׁ
וְכוּ' .ו ְֵהם ִּד ְב ֵרי מוֹרֵנ ּו ְור ֵּ
ֲשר ָמ ַסר ִל ְבנוֹ ָהרַב ִחז ְִק ּיָה י ְִצ ָחק זיע"א
זיע"א א ֶׁ
ִש ָמתוֹ ְלגִ ְנזֵי ְמרו ִֹמיםּ .גַם נו ְֹדע ּו ִּד ְב ֵרי
ֲל ּיַת נ ְׁ
ֶטרֶם ע ִ
ַבה ֶׁשל ַה ִּל ּמוּד ַּבז ַֹּהר
ַמ ֲע ָלה ָהר ָּ
ַח ְכ ֵמי ַה ּדוֹרוֹת ּב ַּ
ַה ָּקדוׁ
ְש ָמה ,ו ְָא ְמר ּו ִּכי
ֹש וְתוֹרַת ח"ן ֶׁש ֵהם ּז ִּכו ְּך ַל ּנ ָׁ
ׂגָה ָה ְרא ּויָה ַּב ּתוֹ ָרה ַמ ְת ִחי ָלה ְּב ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר
ּכָל ַה ַה ָּש
ֹש ו ְִס ְת ֵרי ּתוֹ ָרה ְורַק אח"כ י ִָבין ְׁשמו ָּעה ְּב ַמה
ַה ָּקדוׁ
ֹש
ַלהְ .ל ִפי ָכ ְך ִה ְר ּב ּו ְל ַח ּזֵק ִל ְקרֹא ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ֶּׁש ְּיג ֶּ
ַדאי
ִש ָמתוֹ ְּבו ַּ
גִיר ָסא ,ואע"פ ֶׁש ּלֹא י ִָבין נ ְׁ
ֲפ ּל ּו ְּב ְ
ַוא ִ
ָּת ִבין לוֹ ,ו ִּב ְל ַבד ֶׁש ּי ְֵהא ְּבי ְִר ַאת ָׁש ַמיִם ו ְַט ֲהרַת ַה ּלֵב
ו ְַהגּ וּף.
ַמד ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר
וב"ה ז ִּכָנ ּו השי"ת ִל ְלמֹד ו ְּלל ֵּ
ַבוֹת ,ו ְּבכָל מו ָֹצ ֵאי ַׁש ָּבת
ַמה ָׁשנִים ר ּ
ֹש זֶה ּכ ָּ
ַה ָּקדוׁ
ֲמׁש ֵמאוֹת
ק ֶֹדׁש זו ִֹכים ְל ִה ְס ּתו ֵֹפף ִעם ְל ַמ ְע ָלה ֵמח ֵ
"דוִד ַה ֶּמ ֶל ְך"
לו ְֹמ ִדים ְקבו ִּעים ְּב ֵבית ִמ ְד ָר ֵׁשנ ּו ָּ
ֹשב ּפֹרָתִ ,מ ְּל ַבד ִׁשע ּו ֵרי ח"ן ְּב ֵלילוֹת ַה ָּׁשבוּעַ.
מו ָׁ
ֲשר ְמ ַק ְּב ִלים
ישא א ֶׁ
עוֹד נו ַֹדע ִמנ ְָהגֵנ ּו ַּבחֲב ּורָא ַק ִּד ָׁ
ַעל ַע ְצ ָמם ִמ ֵּדי ח ֶֹדׁש ְּב ָח ְדׁשוֹ ִל ּמוּד ַּדף ְליוֹם ְּבכָל

ֹש ו ְּב ָסמו ְּך לר"ח עו ְֹר ִכים ִס ּיוּם
ֶח ְל ֵקי ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ידיהוֹן.
ַבנָן ו ְַת ְל ִמ ֵ
ְּביו ָֹמא ָט ָבא ְלר ָּ
ו ְּכ ָבר ָזכָה כת"ר ְל ָה ִפיץ ֶּב ָהמוֹן ֶאת ִס ְפרוֹ "אוֹר
ׁ,
ַהז ַֹּהר" סו ֵֹבב ו ַּמ ִּקיף ַעל ַמ ֲעלַת ַה ֵּס ֶפר ַה ָּקדוֹש
ו ַּמ ֲעלַת הרשב"י זיע"א ּוזְכוּת ַה ִּל ּמוּד ּבוֹ .וְעוֹד
"ת ּק ּונֵי ַהז ַֹּהר" ,ו ְִח ְּלקוֹ
ֹש ִּ
ִה ְד ִּפיס ֶאת ַה ֵּס ֶפר ַה ָּקדוׁ
לשס"ה י ְֵמי ַה ָּׁשנָהְ ,ל ַמ ַען י ְֶהגּ ּו ּבוֹ ַהגּ ו ְֹר ִסים
ימהְ .ו ֵכן
ו ְַה ּלו ְֹמ ִדים ַּדף ְליוֹם ְוַי ֲע ֶלה ָל ֶהם ְל ָׁשנָה ְּת ִמ ָ
ֶאת ָיז ְָמתוֹ ַה ְּבר ּוכָה ְּב ִעידוּד ִׁשע ּו ֵרי "אוֹר הרשב"י"
ִשוּב ,ו ַּמה ֶּׁש ָהיָה
ֹש ְּבכָל ָמקוֹם ְויּׁ
ְל ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ַבה
ִל ְפנֵי ְּכ ָח ְד ַׁשיִם ְּכִׁ 180-שעו ִּריםָ ,ע ָלה ו ְִה ְתר ָּ
ַּכ ּיוֹם ְל ִמ ְניָן ְל ַמ ְע ָלה ֵמִׁ 550-שעו ִּרים ֶׁש ִה ְת ַק ְּבל ּו
ְּבכָל ָמקוֹם .ו ְַה ְּד ָב ִרים ִמ ְת ַּפ ְר ְס ִמים ַּבעֲלוֹנֵי "אוֹר
ַהז ַֹּהר" ַה ְמ ַח ּז ְִקים ו ְּמ ַק ְּׁש ִרים ֶאת ַה ּלו ְֹמ ִדים ִל ְהיוֹת
ַעם ֶא ָחד .ו ְַע ָּתה ָע ָלה ְונ ְִת ַע ָּלה ְלהו ִֹסיף ַח ּי ִָלים
ֲפיצוֹ ַּבהֲמוֹן
ֹש ְו ַלה ִ
ו ְּל ַה ְד ִּפיס ַמהֲד ּורַת ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ָאל.
ׂר ֵ
ֵּבית ִי ְש
"א ְׁש ֵרי ָא ָדם ׁשו ֵֹמ ַע ִלי ִל ְׁשקֹד ַעל ַּד ְלתו ַֹתי יוֹם יוֹם".
ַ
ֻלָתוֹ
ׁ ,ו ְּסג ּ
ַבים ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ָבר ּגָדוֹל הוּא ְלז ַּכוֹת ָהר ִּ
ּד ָ
ָאל
ׂר ֵ
ָמה ו ְֶע ְליוֹנָה ְל ַח ּזֵק ְל ָבבוֹת הֲמוֹנֵי ֵּבית ִי ְש
רָ
ֻבל
ַבנ ּו ַה ְמק ָּ
ַטל ְּגזֵרוֹתְ .ונ ְִת ַּפ ְר ְסמ ּו ִּד ְב ֵרי מוֹרֵנ ּו ְור ֵּ
ו ְּלב ֵּ
ָה ֱאל ִֹהי ָהרַב ָמ ְר ְּדכַי ַׁש ְר ַע ִּבי זיע"אִּ ,כי ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר
ֹש ו ְַק ָּב ָלה ָׁש ָעה ַא ַחת ְּב ַׁש ָּבת ָׁשוָה ְל ִל ּמוּד 75
ַה ָּקדוׁ
ֹש" הוּא גי'
"הז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ָׁשנִים ִּבימוֹת ַהחֹל! ו ִּמ ְניַן ַ
יח ִצ ְד ֶקךָ"" ,ה' ֶע ְליוֹן
"בן ָּדוִד ְמ ִׁש ַ
ֲב ָיבה"ֶּ ,
"תוֹ ָרה ח ִ
ּ
ָדינ ּו
ׂה י ֵ
ַעל ּכָל ָה ָא ֶרץ"ְ " ,וי ְִת ּבוֹנְנ ּו ַח ְס ֵדי ה'"" ,ו ַּמ ֲע ֵש
ּכוֹ ְננֵהוּ" .ו ִּב ְפרָט ַּב ָּׁשנָה ַה ּזוֹ – ה"תש"ע – ְּכ ִמ ְניַן
ַבים ו ְִת ְר ֶּבה ַה ַּד ַעת
ְשו ְֹטט ּו ר ִּ
"אוֹר ָח ָדׁש ַעל ִצ ּיוֹן" .יׁ
ַסים ְּבכָל פרד"ס ַה ּתוֹ ָרה.
ַמיִם ַל ּיָם ְמכ ִּ
ּכ ַּ
ַבא ְוי ִַּקירָא הרה"ג
ֵיה ְל ַהאי ּג ְַברָא ר ָּ
ו ְַא ִּפ ְריוֹן נ ְִמ ְטי ּ
ֲשר ִאו ְָתה נ ְַפׁשוֹ
ַבים ,א ֶׁ
ָמעוֹז ו ִּמ ּגְדוֹל ְמז ַּכֵה ָהר ִּ
ֹש
ִל ְפעֹל ּגְדוֹלוֹת ּונְצוּרוֹת ִמ ּזִיו ק ֶֹדׁש ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ֲשר
ישר ֵחי ֵל ּה ְלאוֹ ַרי ְָתא ַּבא ֶׁ
ׁ .ו ְָא ִמינָא ִא ַׁ
ְל ַעם ָקדוֹש
ה' ִא ּתוֹ .ו ְִהנְנ ּו ְל ָב ֵר ְך ְמבֹ ָר ְך ֶׁש ֵח ֶפץ ה' ְּביָדוֹ י ְִצ ַלח.
ֻלָתוֹ ,יָפוּצ ּו ַמ ְעיְנו ָֹתיו חו ָּצה ְל ַה ִּגְדיל פרד"ס
ֵּתרֵב ְּגד ּ
ֲדי ָר ּה.
ַה ּתוֹ ָרה ו ְּל ַהא ִ
ְו ִנ ְז ֶּכה כ ֻּּלָנ ּו בס"ד ֶׁש ּכָל ִל ּמו ֵּדינ ּו י ְֵהא ְל ָה ִקים
ׂ ֵמ ָחה,
ְׁש ִכינ ְָּתא ִמ ּגָלו ָּתא ְּב ָקרוֹבֵ ,אם ַה ָּבנִים ְש
ָמינ ּו ָא ֵמן.
ִּב ְמ ֵה ָרה ְּבי ֵ
ְּב ִב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה
אברהם מרדכי יצחקי
החונה פה פורת
בס"דְ .ל ֵס ֶדר ו ְַא ָּתה ְּת ַצ ּוֶה ה'תש"ע

לכת"ר ו ְָה ָדר
ָמי"
"מ ְפ ַעל ַהז ַֹּהר ָהעוֹל ִ
ֻל ּה ֶׁשל ּתוֹרָה ְּב ִ
ֵמ ִקים ע ָּ
ָמין
כ"ק ָה ַא ְדמוֹ"ר ֵמ ָהאל ִ
יט"א
הגה"צ ר ִַּבי ָׁשלוֹם יְה ּו ָדה ְּגרָאס ְׁש ִל ָ

נֹ ַעם השי"ת ִּביׁש ּו ָעתוֹ.
יע ֶאת ִּב ְר ַּכת ַה ּלֵב לכת"ר
ַק ִׁשים ָאנ ּו ְל ַה ִּב ַ
ְמב ְּ
ֲפ ַצת אוֹר
יט"אַ ,על ָּפעֳלוֹ ַה ּנ ְִמ ָרץ ַּבה ָ
ָה ַא ְדמוֹ"ר ְׁש ִל ָ
ִּׁ ,ב ְס ָפ ָריו ַהי ְָק ִרים ו ְּב ִמ ְפ ָע ָליו
ָה ַר ְׁש ִּב"י ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ֲתר זוֹכֶה ִל ְהיוֹת
ַב ִירים – ַעד ֶׁש ּכָל ָמקוֹם ַוא ָ
ַה ּכ ִּ
מו ָּאר ְּבאוֹר ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר.
ֲמר ַה ְּת ִפ ָּלה" :אוֹר
ַדאי ִמ ְת ּכוֹנֵן ָע ֵלינ ּו ַמא ַ
ו ָּבזֶה ְּבו ַּ
ָח ָדׁש ַעל ִצ ּיוֹן ָּת ִאיר ְו ִנ ְז ֶּכה כ ֻּּלָנ ּו ִּב ְמ ֵה ָרה ְלאוֹרוֹ".
ַבנ ּו ַר ְעיָא
משה ר ֵּ
ֲמר ֶׁ
ֻר ָסם ַמא ַ
וְהוּא ַּכ ּיָדו ַּע ו ְּמפ ְ
"ב ַהאי ִס ְפרָא י ְִּפקוּן ַעם
ְמ ֵה ְימנָא ְל ַר ְׁש ִּב"י זיע"א ִּכי ְּ
ָאל ִמ ּגָלו ָּתא ְּב ַרח ִ
ׂר ֵ
ִי ְש
ֲמים ְמ ֵה ָרה" )ָנשׂא קכד.(:
ֲשר ז ִַּכנִי השי"ת ְל ֵקרוּב ֵא ֶצל
זָכוֹר ֶאז ְּכֹר ֶאת א ֶׁ
מו"ר הגה"צ ָהרַב יו ֵֹסף צובירי זצ"ל זיע"א ַּב ַעל
ֹש וְתוֹרַת
ֵס ֶפר "אֱמ ּונַת ה'" ַעל ַמ ֲעלַת ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ַה ּסוֹד ו ְַה ַּק ָּב ָלה .ו ֵּמהֱיוֹתוֹ ֶּבן ָׁ 16שנִים!!! ִמ ּנוּה ּו ּכָל
ֲרים
ימן ִל ְלחֹם ִמ ְל ֶח ֶמת ַה ּק ֶֹדׁש ֶנגֶד ַה ְמ ַע ְרע ִ
ַח ְכ ֵמי ֵּת ָ
ֲשר
ׁ ,וְהוּא א ֶׁ
ו ְַה ְּמ ִר ִיעים ַעל ַמ ֲעלַת ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ָתב ֶאת
ימן זיע"א ּכ ַ
ַבנָן ַח ְכ ֵמי ֵּת ָ
ִּב ְׁש ִליחוּת ָמ ָרנָן ְור ָּ
ַה ֵּס ֶפר ַה ּנַ"ל ְּת ִח ָּלה ְּב ִע ּלוּם ְׁשמוֹ ִמ ְּפנֵי ּגִילוֹ ַה ָּצ ִעיר,
ַבוֹת פ ְֻּר ַסם ְׁשמוֹ ִּכ ְמ ַח ֵּבר
ְורַק ָּב ָא ֶרץ ַּכעֲבוֹר ָׁשנִים ר ּ
ַה ֵּס ֶפר .וב"ה ז ִָכ ִיתי ְּבע ֶֹתק ִמן ַה ֵּס ֶפר ,וְהוּא כ ֻּּלוֹ מו ָּאר
ֹש
יח ִצ ְד ַקת ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ְּב ִמ ְל ֶח ֶמת ק ֶֹדׁש ְלהו ִֹכ ַ
ָאל
ׂר ֵ
ֲשיבוּתוֹ ְל ַעם ִי ְש
ֵמ ַר ְׁש ִּב"י זיע"א ,ו ַּמ ֲעלָתוֹ ַוח ִׁ
ׂה ּו ֲע ֵלי ֵס ֶפרֵּ ,כן ָהיָה ְּב ַהנ ְָהגָתוֹ
ְו ָלעוֹלָם כ ֻּּלוֹ .ו ְּכ ַמ ֲע ֵש
ֻשה
ׁ ,מו ֵֹסר נ ְַפׁשוֹ ְּב ַת ִּקיפוּת ֶׁשל ְקד ָּׁ
ּכָל ַח ּיָיו ַמ ָּמש
ְל ַח ּזֵק ֶאת ַמ ֲעלַת ַהז ַֹּהר ו ְַה ִּל ּמוּד ּבוְֹ .ו ֵכן ֶאז ְּכֹר ֶאת
ֻבל ָהרַב ְס ַע ְדיָא ב"ר י ְִחיֶא נַחוּם זיע"א,
מו"ר ַה ְמק ָּ
ׁ ,ו ֵּמאוֹרוֹ ָהיָה
ֶׁש ָהיָה הוֹגֶה ָּת ִדיר ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ְשוּעוֹת ְונ ְִפלָאוֹת .ו ְּב ַד ְר ּכָם ָהיָה נו ֵֹהג מו"ר
ּפו ֵֹעל יׁ
ָא ִבי י ְִחיֶא ֶּבן עוואד עואמי זיע"אֶׁ ,ש ָהיָה הוֹגֶה
ַבוֹת ָׁש ַמ ְע ִּתי ִמ ֶּפה ָק ְדׁשוֹ
ׁ ,ו ְּפ ָע ִמים ר ּ
ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ּש
ֹש ִעם ֵּפרוׁ
ַבה ַעל ִס ְפ ֵרי ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ִה ְת ַּפעֲלוּת ר ָּ
ִמ ְק ַּדׁש ֶמ ֶלךְֶׁ ,ש ָהיָה י ְַקר ַה ְּמ ִציאוּת ְוכָל ִמי ֶׁשָּזכָה ּבוֹ
ָמה.
ָהיָה ְּכזוֹכֶה ִּב ְמנַת ֶח ְלקוֹ ְּבגַן ֵע ֶדן ֲע ֵלי אֲד ָ
ָאל,
ׂר ֵ
ֹק-ל ִי ְש
ֻדר ֵס ֶדר ח ְ
ָשית ִל ֵּבנ ּו ִּכי ְּבזֶה ס ַּ
ֱמת ,נ ִׁ
ו ֶּבא ֶ
ׁ,
ֲמר ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
יד"א זיע"א ּגַם ַמא ָ
וְהו ִֹסיף ּבוֹ ַה ִח ָ
ֶפׁש ל ַּכֹלְ ,וי ְִהי ּו
ְל ַמ ַען י ְֶהגּ ּו ּבוֹ ַה ּכֹל ְוי ְִהיֶה ְׁשוֵה נ ֶ
ְּת ִד ִירים ּבוֹ ְּבכָל יוֹם וְיוֹם.
ו ָּבזֶה ָּד ַר ְך ּכוֹכָב ִמַּי ֲעקֹב ְּב ִמ ְפ ָעלוֹ ֶה ָעצוּם ֶׁשל כ"ק
יט"אְ ,ל ַה ְמ ִׁש ְיך ְּב ַד ְר ּכָם
ָמין ְׁש ִל ָ
ָה ַא ְדמוֹ"ר ֵמ ָהאל ִ
ֲשר ָּפעֲל ּו
ֶׁשל ּגְדו ִֹלים ֵא ֶּלה ְוכָל ּגְדוֹ ֵלי ַה ּדוֹרוֹת ,א ֶׁ
ֹש ְל ַמ ַען
ַבוֹת ו ְִת ְּקנ ּו ִס ְד ֵרי ִל ּמוּד ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
רּ
ַמ ָתם ְל ַה ִּגְדיל ּתוֹ ָרה
ַדאי ִע ַּקר ְמג ָּ
י ְֶהגּ ּו ּבוֹ ַה ּכֹל .ו ְּבו ַּ
ֲדי ָר ּה ְּב ָקרוֹב ַה ְּגא ָּ
ו ְּל ַהא ִ
ֵמה.
ֻלה ַה ְּׁשל ָ
יט"א ז ִָכינ ּו
ָמין ְׁש ִל ָ
ו ִּבזְכוּת כ"ק ָה ַא ְדמוֹ"ר ֵמ ָהאל ִ
ָתי
ּגַם ָאנ ּו ִל ְק ּבֹ ַע ֵס ֶדר ִל ּמוּד ָקבו ַּע ַּב ִּׁשעוּר ַה ְּק ִה ּל ִ
ְּׁ :ת ִח ָּלה – ּכָל ֶא ָחד זוֹכֶה ְל ַע ְצמוֹ
ְּב ַׁש ָּבת ק ֶֹדש
ַחד
"ת ּק ּונֵי ַהז ַֹּהר"ְּ ,בא ֶֹפן ֶׁש ְּבי ַ
ַלהֲגוֹת ְּב ַע ּמוּד ִמ ֵּס ֶפר ִּ
ַמה ַּד ִּפים ְּבכָל ַׁש ָּבת .ואח"כ
ַמה ְוכ ָּ
ַמ ְׁש ִל ִימים ּכ ָּ

ֹר-הז ַֹּהר",
ַמ ְמ ִׁש ִיכים ִל ּמוּד ו ְַה ְר ָח ָבה ְּב ֵס ֶפר "או ַ
ָאל ְּב ַמ ֲעלַת ַהז ַֹּהר,
ׂר ֵ
ֲשר ָק ְרא ּו ַח ְכ ֵמי ִי ְש
ָל ַד ַעת ֶאת א ֶׁ
ַק ִטים ִע ְּק ֵרי יְסוֹדוֹת ֶׁש ֵהן לָנ ּו
ו ִּמ ִּד ְב ֵרי ק ֶֹדׁש ָאנ ּו ְמל ְּ
ׁ.
ה ְק ּדָמוֹת ַלז ַֹּהר ַה ָּקדוֹשַמ ְפ ֵּת ַח ַ
ז ִַּכנִי השי"ת ו ְֶא ְת ּבוֹנַן :ז ַֹהר בגי' ָׁ = 218שוֶה בגי'
" ֱאל ֵֹהי עוֹלָם ה'" ,וְהוּא ִע ַּקר ַּת ְכ ִלית ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר
ָדע ֶּבאֱמ ּונַת א ֶֹמן זוְֹ .ו ֵכן ָׁשוֶה
ידע ו ְּל ִה ּו ַ
ֹש ֵל ַ
ַה ָּקדוׁ
בגי' "הוּא ֶּבן עוֹלָם ַה ָּבא"ַ ,היְינ ּו ּכָל ַה ּזוֹכֶה וְהוֹגֶה
בזוה"ק הוּא ֶּבן העוה"בָׁ .שוֶה בגי' "וְה' ָהיָה ִע ָּמנוּ",
"ח ֶסד עוֹלָם".
ובגי' "ַו ֲהלֹא זוֹ טו ָֹבה ְּכפ ּו ָלה" ,ובגי' ֶ
"עם
ז ַֹהר בגי'  218ו ְִעם ַה ּכוֹלֵל ָׁ = 219שוֶה בגי' ִ
ֲמר ָה ַר ְעיָא ְמ ֵה ְימנָא
ָּדוִד ַה ֶּמ ֶל ְך"ַ ,היְינ ּו מ"ש ְּב ַמא ַ
יח ֶּבן ָּדוִד
יאת ָמ ִׁש ַ
ַה ּנַ"ל ִּכי ִל ּמוּד הזוה"ק ְמ ָקרֵב ִּב ַ
ִצ ְד ֵקנוּ.
"אין עוֹד
יעה בגי' ָׁ = 223שוֶה בגי' ֵ
ַהז ַֹּהר ְּבה' ַהי ְִד ָ
ִמ ְּל ַב ּדוֹ" ,וְהוּא ַהיְסוֹד ַה ּנו ָֹדע ִמ ְּכלַל ַה ִּל ּמוּד ְּבתוֹרַת
ֲמר
ֻלה" ַּכ ּנַ"ל ְּב ַמא ַ
"ב ִכ ּסו ֵּפי ְּגא ָּ
ח"ןָׁ .שוֶה בגי' ְּ
ֻלה ְּבכָל ֶּפרֶק ו ְּבכָל
ָה ַר ְעיָא ְמ ֵה ְימנָא ַעל ֵקרוּב ַה ְּגא ָּ
"כי ֲאנִי ה'
"שוֶה בגי' ִּ
ֵּת ָבה ֶׁש ּזו ִֹכים ַלהֲגוֹת בזוה"קָׁ .
ֱאל ֵֹהיכֶם".
ֹש ָׁשוֶה בגי' ָׁ .638 = 415 + 223שוֶה
ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ְשוֶה בגי' ִל ְׁשמוֹת
בגי' "ה' ֶע ְליוֹן ַעל ּכָל ָה ָא ֶרץ" .ו ָׁ
ְׁשל ֶׁ
"א ְב ָר ָהם י ְִצ ָחק ַי ֲעקֹב"ָׁ .שוֶה בגי'
ֹשת ָה ָאבוֹת ַ
"ב ִרית ה'"ְ ,להוֹרוֹת ִּכי ִע ַּקר ְּב ִרית ה' ִע ָּמנ ּו ִהיא
ְּ
ַעל ֶא ֶבן ַה ְּׁש ִת ּיָה ַה ּזוֹ ֶׁש ְּב ִל ּמוּד הזוה"ק ,ו ְַהיְינ ּו ָׁשוֶה
"כי אוֹת הוּא ְלעוֹלָם"ָׁ .שוֶה בגי' "ו ְּב ִׁשי ֵרי
בגי' ּגַם ִּ
"בן ָּדוִד
יח ִצ ְד ֵקנוּ" ובגי' ֶּ
"ל ְמ ִׁש ַ
ָּדוִד ַע ְב ֶּדךָ" ובגי' ִ
ׂה י ֵָדינ ּו
יח ִצ ְד ֶקךָ" .ו ְּבכָל זֶה ָׁשוֶה ּגַם בגי' "ו ַּמ ֲע ֵש
ְמ ִׁש ַ
ּכוֹ ְננֵהוּ" ֵּכן י ְִהי ָרצוֹן.
יט"א ִמ ְּמקוֹר
ו ְַעל ֵּכן ְיבֹ ַר ְך כ"ק ָה ַא ְדמוֹ"ר ְׁש ִל ָ
ַה ְּברָכוֹתִ ,ל ְב ִריאוּת גּ ו ָּפא ּונְהוֹרָא ַמ ַע ְליָאְ ,ל ַה ְמ ִׁש ְיך
ַסם ָהעוֹלָם
ָמיְ ,ל ַמ ַען י ְִת ּב ֵּ
ֵחילוֹ ְּב ִמ ְפ ַעל ַהז ַֹּהר ָהעוֹל ִ
כ ֻּּלוֹ ֵמאוֹר ָה ַר ְׁש ִּב"י ֶׁש ִע ָּקרוֹ ְל ַק ּיֵם "ו ְָהיָה ה' ְל ֶמ ֶל ְך
ּשמוֹ
ַעל ּכָל ָה ָא ֶרץ ַּב ּיוֹם ַההוּא י ְִהיֶה ה' ֶא ָחד ו ְׁ
ֶא ָחד".
ֱמת נָכוֹן הוּא ְל ִה ְת ּג ַּלוֹת
ַפ ָר ָׁשה ,ו ֶּבא ֶ
ימן ִה ְת ּבוֹנְנ ּו ּב ָּ
ִס ָ
ְּבכָל ָּפ ָר ָׁשה ו ָּפ ָר ָׁשה .ו ְַה ָּׁשבוּעְַּ :
"ת ַצ ּוֶה" )= (501
ַהז ַֹּהר ) + (223אוֹר ַה ּגָנוּז ) .(278ו ְּב ִל ּמוּד "אוֹר ַה ּגָנוּז
"אם ַה ָּבנִים
ַלה בע"ה = ָׁשוֶה בגי' ֵ
ַהז ַֹּהר" ) (501י ְִת ּג ֶּ
"דע ֶאת ה'" ,ובגי'
ׂ ֵמ ָחה" ַעל ִע ּלוּי ַה ְּׁש ִכינָה ,בגי' ַּ
ְש
ֹש ֲאנִי".
"כי ָקדוׁ
ִּ
ֹש ּוזְכוּת ָה ַר ְׁש ִּב"י זיע"א
ֲדר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
יקר ַוה ַ
ִּב ָ
ֲב ִרים ַה ּלו ְֹמ ִדים בביהמ"ד מוֹ ֶר ֶׁשת
ְּב ֵׁשם ַהח ֵ
ַה ּתוֹ ָרה ִּב ְני ִָמינָה .משה עמיאל.
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