"אל ָה ֲערָ ֶפל"
ֶ
ְּדרָ ׁ ָשה ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ע"י כָ "ק ַאדְ מוֹ"ר ֵמ ָהאלְ ִמין ׁ ְשלִ ָיט"א
בעיה"ק "נצרת עלית" ת"ו ְּב ֶערֶ ב ַחג ַה ׁ ָּשבוּ עוֹת תש"ע לפ"ק
"הזּ ַֹהר ַה ָּקדו ֹׁש"
שרָ ֵאל ַּבדּ וֹר ָה ַא ֲחרוֹן וּ גְ אוּ לָ תוְֹּ ,תלוּ יָ ה ְּבכ ַֹח לִ ּמוּ ד ַ
ׁ ֶש ּסוֹד ַה ָּצלַ ת ַעם יִ ְ ׂ
ׁשם ה'
ְּברו ִּכים ַה ָּב ִאים ְּב ֵ

ֲשר ָּפ ַתח ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹן ְל ָפ ֵרׁש ֶאת
ׁ
ׁש ְּב ֵס ֶפר ָרזָא ְּד ָרזִיןְ ,ו ַכא ֶ
ֶּ

ׁשי
ַבנִים ֲחׁשו ִּבים ָרא ֵ
יט"א ר ָּ
ִּב ְרׁשוּת ָהרַב ְׁש ִל ָ
ַה ְּק ִה ָּלה ְו ָכל ַה ָּק ָהל ַה ָּקדוֹׁש ַה ּזֶה.
ׁש ַא ִּגיד ִּד ְב ֵרי ְּב ָר ָכה
יט"א ִּב ֵּקׁש ִמ ֶּמ ּנִי ֶ
ָהרַב ְׁש ִל ָ
ׁש ְב ִּתי ְל ַע ְצ ִמי ַה ִאם ֲאנִי ָראוּי לו ַֹמר
ו ְִח ּזוּק וּמו ָּסרָ ,ח ַ
ׁש ּיוֹ ְׁש ִבים
ִּד ְב ֵרי מו ַּסר ַל ֲא ָנ ִׁשים ַצ ִּד ִיקים ָּכ ֵאל ּו ֶ
ְבנ ְַצרֶת ִע ִילית וְלו ְֹמ ִדים זו ַֹה"ק?
ׁשה ִלי
ֲבל ִאם ְמ ַב ְק ִׁשים ִמ ֶּמ ּנִי ָּכל ָּכ ְך ָהיָה ָק ָ
אָ
ְל ָסרֵב.
ׁשאו ַֹמר ְל ַע ְצ ִמי ִּד ְב ֵרי מו ָּסר
ַעל ֵּכן ֶה ְח ַל ְט ִּתי ֶ
ְּבקוֹלּ ,ו ְׁש ָאר ֲא ָנ ִׁשים ּגַם ֵּכן ִי ְׁש ְמעוּ.
ׁשבוּעוֹת,
ֲאנ ְַחנ ּו עו ְֹמ ִדים ָּכ ֵעת ְּב ֶערֶב ַחג ַה ָּ
ׁשת י ְֵמי ַה ְג ָּב ָלהַ ,ו ֲה ָכנָה ְל ַק ָּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה.
ִּב ְׁשלֹ ֶ
ׁשבֻעוֹת קו ְֹר ִאים ַּב ּתוֹ ָרה
ְּביוֹם טוֹב ַחג ַה ָּ
ישי ְל ֵצאת ְּבנֵי
ׁשת י ְִתרוַֹּ :בח ֶֹדׁש ַה ְּׁש ִל ִׁ
ְּב ָפ ָר ַ
ׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ְּביוֹם ַה ּזֶה ָּבא ּו ִמ ְד ָּבר ִסינָי.
ִי ְש
ֲשר ָי ַרד
ׁ
ׁשן כ ֻּּלוֹ ִמ ְּפנֵי א ֶ
ַא ַחר ָּכ ְך ּכָתוּב "ו ְַהר ִסינָי ָע ָ
ׁשןַ 1וֶּי ֱח ַרד ָּכל
ׁשן ַה ִּכ ְב ָ
ׁשנוֹ ְּכ ֶע ֶ
ַעל ֲע ָ
ָע ָליו ה' ָּב ֵאׁש ַו ּי ַ
ֹׁפר הו ֵֹל ְך ו ְָחזָק ְמאֹד
ָה ָהר ְמאֹד"ַ ,וי ְִהי קוֹל ַה ּש ָ
ֹשה י ְַד ֵּבר ו ְָה ֱאל ִֹקים ַי ֲעֶנ ּנ ּו ְּבקוֹל.
ׁ
מֶ
ישא )ז ַֹהר
ׁ
ַבא ַק ִּד ָ
ַבו ַֹתי! ְּב ִא ְּד ָרא ר ָּ
מוֹ ַרי ְור ּ
ֲמד ַהר ִסינַי
ׁש ָהיָה ַמע ַ
ֵח ֶלק ג ַּדף קכ"ח ע"א( ּכָתוּבֶ :
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ָֹחאי ֶאת ָה ִא ְּד ָרא:
ׁש ּג ִָּלה ר ִּ
ׁש ָעה ֶ
ְּב ָ
ַבי
ְוזֶה ְלׁשוֹן ָה ִא ְּד ָראָּ :תנָא ָרזִין ְּד ָרזִיןַּ ,כד ָּפ ַתח ר ִּ
ְתא
ָמ ְדנ ּו ִּב ְב ַרי ָ
ְדזַע ַא ְת ָרא] ,ל ַ
ִׁש ְמעוֹן ְּב ָרזֵי ְּד ָרזִיןִ ,אז ַ

ֱמר
ׁש ֶּנא ַ
ׁשם ְּכ ִד ְמיוֹן ַהר ִסינַי ֶ
ָשב ּו ָ
ׁש ּי ְׁ
ַה ּסוֹדוֹת ִנז ְַּד ֲעזַע ַה ָּמקוֹם ֶ

ׁשן כ ֻּּלוֹ -
יאר ,ו ְַהר ִסינַי ָע ָ
ַבינ ּו ְּב ַח ּיֵי ִּב ֵ
ַ .1הר ֵּ
ׁשהוּא ִל ְפנֵי
ׁשן ְולֹא ָה ֵאׁש ִּכי ָה ֵאׁש ֶ
ָה ָהר ָהיָה ָע ַ
ׁשן,
ׁשן ַה ִּכ ְב ָ
ׁש ָא ַמר ֶּכ ָע ָ
ׁשן ,ו ַּמה ֶ
ְּכבוֹד ה' ֵאין ָל ּה ָע ָ
ֲבל ִמ ְּפנֵי
ׁשל ,א ָ
ׁשל ּדו ֶֹמה ַל ּנ ְִמ ָ
יָדו ַּע ִּכי ֵאין ַה ָּמ ָ
ׁשַּנ ֲער ְֹך ּונ ְַד ֶּמה
ׁשר ָלנ ּו ֶ
ַש ִמ ּיִים ִאי ֶא ְפ ָ
ַחנ ּו ּג ְׁ
ׁש ֲאנ ְ
ֶ
ׁש ָאנ ּו
ַש ִמ ּיִים ֶ
ׂ ְכ ִלים רַק ַּב ְּד ָב ִרים ַה ּג ְׁ
ָה ִע ְנָינִים ַה ִּש
ׁש ֶמׁש
ְׁשקו ִּעים ָּב ֶהםְ ,ו ֵכן ַה ּכָתוּב ִה ְמ ִׁשיל י ִֹפי ַה ֶּ
ׁש ּלוֹ ְּבג ְַלגַלוֹ
ְוזֹהֲרוֹ ְלי ִֹפי ֶּבן ָא ָדם ,ו ְַה ְמרו ָּצה ֶ
ִיבוֹר ,הוּא ֶ
ִל ְמרו ַּצת ַה ּג ּ
ׁש ּכָתוּב ְּ)ת ִה ִּלים יֵט( וְהוּא
גִיבוֹר לָרוּץ אוֹ ַרח,
ׂ ְכ ּ
ׂיש
ֻפתוֹ ָי ִש
ֶח ָתן יו ֵֹצא ֵמח ָּ
ּכ ָ
ׁש ֵאינוֹ ְּב ֶע ְר ּכוֹ ְולֹא ּדו ֶֹמה לוֹ ַעל ַא ַחת
ו ְָד ָבר יָדו ַּע ֶ
ָפים ו ְִר ֵּבי ְר ָבבוֹת ְּפ ָע ִמים.
ֵמ ֶאלֶף ַא ְל ֵפי אֲל ִ
וְ כֵ ן ַה ּ ָכתוּב ִה ְמ ׁ ִשיל ֶאת ַה ָּק ָּב"ה לְ ַא ְריֵה,
)ע ֹ
ש ּנֶאֱ ַמר ָ
ֶׁ
מוס ג( ַא ְריֵה ׁ ָש ַאג ִמי לֹא יִ ָירא ה'

ש ֵאין לָנ ּו
אֱ ל ִֹקים ִדּ בָ ר ִמי לֹא יִ ּנָבֵ א ,וְ ָה ִענְ יָין לְ ִפי ּׁ ֶ
ְ ּבכָ ל ַּבעֲלֵי חַ ִ ּיים ּגוּפָ נִ ִ ּיים ֹיו ֵתר ִ ּגיבּ ֹור ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ו ְּכ ֵדי
מו ַע ,וְ ַעל
כולָה לִ ׁ ְש ֹ
ש ִהיא יְ ֹ
אזֶן ַמה ׁ ֶ
לְ ׁ ַש ּ ֵכ ְך ֶאת ָה ֹ
לָש ֹון ְ ּבנֵי ָא ָדם.
ְּכ ֹיוצֵ א ָּבזֶה ארז"ל ִדּ ְ ּב ָרה ּת ֹו ָרה ְּכ ׁ

ַח ֵב ִרין ִא ְת ַח ְל ָחלוּ] .ו ְַה ֲח ֵב ִרים
ּבוֹ ַוֶּי ֱח ַרד ָּכל ָה ָהר ְּמאֹד[ ו ְ
ֱמר
ׁש ֶּנא ַ
ׂ ָר ֵאל ְּב ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה ֶ
ִה ְת ַח ְל ְחל ּו ְו ִנ ְר ַעד ּו ְּכ ִד ְמיוֹן ִי ְש

ׁשל
ַמה ּגָדוֹל זְכוּתוֹ ֶ
ֲשר ַּב ַּמ ֲחנֶה[ּ – .כ ָּ
ׁ
ַוֶּי ֱח ַרד ָּכל ָה ָעם א ֶ
ֲמד
ׁשר ְּב ִל ּמוּד ּתוֹרָתוֹ זו ִֹכים ְל ַמע ַ
ָה ַר ְׁש ִּב"י זי"ע ֲא ֶ
ַהר ִסינָי ו ְַק ָּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה.
ׁש ָעה
ׁש ָּבת ַּדף פח .א"ר ֶא ְל ָעזָר ְּב ָ
ְּב ַמ ֶּסכֶת ַ
ִש ַמע י ְָצ ָתה ַּבת
ׂה ְלנ ְׁ
ׂ ָר ֵאל ַנ ֲע ֶש
ׁש ִה ְק ִּדימ ּו ִי ְש
ֶ
ׁש ַּמ ְל ֲא ֵכי
ִילה ְל ָבנַי ָרז זֶה ֶ
קוֹל ו ְָא ְמ ָרה ָל ֶהם ִמי ּג ָ
ׁשרֵת ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשין ּבוֹ ִּד ְכ ִתיב ְּ)ת ִה ִּלים ק"ג( ָּב ְרכ ּו ה'
ַה ָּ
ׂי ְּד ָברוֹ ִל ְׁשמו ַֹע קוֹל ְּד ָברוֹ,
ַמ ְל ָא ָכיו ִּג ּבוֹ ֵרי ּכ ַֹח עוֹ ֵש
ׂי ו ְָה ָדר ִל ְׁשמו ַֹע.
ישא עוֹ ֵש
ׁ
ְּב ֵר ָ
גִימ ְט ִר ּיָא -
יבת " ָרז" ְּב ַ
ׁשל ֵּת ַ
ו ְִה ּנֵה ַה ִּמ ְס ָּפר ֶ
ִילה ֶאת ָה ִא ְּד ָרא
ׁש ָעה שהרשב"י ּג ָ
ׁש ְּב ָ
אוֹ"ר ֶ -
ׁשל ַמ ְע ָלה ְּכ ִד ְמיוֹן
ׁשרֵת ו ָּפ ַמ ְליָא ֶ
ָּבא ּו ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ָּ
ׁשל ַק ָּבלַת ַה ּתוֹ ָרה ְּב ַהר ִסינָיְ ,כ ְמבו ָֹאר ְּב ִא ְּד ָרא,
ֶ
ִע ּיֵי"ש.
ֲמ ָר ּה ִמי ּגִי ָלה " ָרז"
ׁשא ָ
ׁש ּנ ְִר ָמז ְּב ַה ַבת קוֹל ֶּ
ְוזֶה ּו ֶ
ׁשרֵת זָכ ּו ִל ְראוֹת ,זֶה ּו ָהאוֹר
ׁש ַּמ ְל ֲא ֵכי ַה ָּ
זֶה ְל ָבנַי ֶ
ׁש ּזוֹ ֶכה ִל ְלמוֹד
ׁש ָמה ,ו ִּמי ֶ
ׁש ֵּמ ִאיר ֶאת ַה ְּנ ָ
ַה ּגָנוּז ֶ
ַמד ֶאת ַהזו ַֹה"ק ,זוֹ ֶכה ָלאוֹר ַה ּגָנוּז ַּב ּתוֹ ָרה
ו ְּלל ֵּ
ֲמר ל"ג ָּבעו ֶֹמר( ְויָכוֹל
ׂ ָכר ַמא ָ
ׂש
ִש
יקים ְּ)בנֵי י ָּ
ַה ָּצפוֹן ַל ַּצ ִּד ִ
ׂה ק ֶֹדם ִנ ְׁש ַמע וְדוּ"ק.
ִלז ְּכוֹת לו ַֹמר ַנ ֲע ֶש
ַבינ ּו ָצדוֹק ַה ּכ ֵֹהן ִמ ּלו ְּּב ִלין
ְּב ֵס ֶפר ְּפ ִרי ַצ ִּדיק ְלר ֵּ
ַבי
ימן ח' ַּדף נ"א ַע ּמוּד א( ,וז"ל :ר ִּ
ָ"עִ ,ס ָ
ְזי ָּ
ׁש ְּב ִמ ַּלת
ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ּג ִָּלה ו ָּפ ַתח ָהע' ָּפנִים ֶ
ׁשהוּא
ְּב ֵרא ִׁשי"ת ,ו ְָק ָרא או ָֹתם ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהרִ ,מ ְּפנֵי ֶ
ימ ְט ִר ּיָא רָ"ז ,וְהוּא ָהאוֹר ַה ּגָנוּז
ְלׁשוֹן אוֹר ,וְאוֹ"ר ִּג ַ
ׁש ַעל י ְֵדי זֶה
ׁש ְּגנָזוֹ ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא ַּב ּתוֹ ָרה וְכוּ'ֶ ,
ֶ
ׁש ָע ַבר ָע ָליו ַעל
י ְִהיֶה ִּביכֹ ֶלת ָה ָא ָדם ְל ַת ֵּקן ָּכל ַמה ֶּ
ׁשם י ְִת ָּב ַר ְך
י ְֵדי ְּתׁשו ָּבה ,ו ְַעל י ְֵדי זֶה י ְָב ֵר ְך אוֹתוֹ ַה ֵּ
ׁש ְּסדוּרוֹת ו ָּבאוֹת
ׁשנִים ַה ָּללוֶּ ,
ֲט ֵאי ֶכם ַּכ ָּ
ׁש ּי ְִהיֶה ח ָ
ֶ
ׁש ֶלג י ְַל ִּבינוְּ .ו ָל ֵכן
ׁשת י ְֵמי ְּב ֵרא ִׁשית ,ו ְָאז ַּכ ֶּ
ׁש ֶ
ִמ ֵּ
ׂ ָר ֵאל ִל ְלמֹד ְּב ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים ְּבח ֶֹדׁש
נוֹ ֲה ִגין ִי ְש
ׁש ֵא ּל ּו ָה ַא ְר ָּב ִעים יוֹם
ׂרֶת י ְֵמי ְּתׁשו ָּבהֶ ,
אֱלוּל ַו ֲע ֶש
ׁשה
ׁש ָאז נ ְִּתנ ּו ַה ּלוּחוֹת ְׁש ִנ ּיוֹת ְלמֹ ֶ
ֵהם י ְֵמי ָרצוֹן ֶ
ׁשלוֹם ִעם ָּכל ַה ִּד ְברֵי ּתוֹ ָרה ,ו ְּל ַת ֵּקן
ַבינ ּו ָע ָליו ַה ָּ
ר ֵּ
ַה ּכֹל ַעל י ְֵדי ְּתׁשו ָּבה ,עכ"ל.
ׁשאו ְֹמ ִרים ִל ְפנֵי
ִּב ְת ִפ ַּלת ַא ָּתה ְּב ַח ְר ָּתנ ּו ֶ
ׁשבוּעוֹת ָּכתוּב ָּבזֶה ַה ָּלׁשוֹןָ :א ַה ְב ָּת
ִּתיקוּן ֵליל ָ
ֻּמאֹת ִמ ְצ ַריִם וגו',
או ָֹתנ ּו וגו' ,ו ְִה ְב ַד ְל ָּתנו ִמט ְ
ׁשה ְּביוֹם ַה ּזֶה,
ׁש ֲע ֵרי ְקד ּו ָ
ֲמ ִּׁשים ַ
ו ְִה ְכנ ְַס ָּתנ ּו ַלח ִ
ׁשל
ׁש ַער ַהנ' ֶ
ַעד ָּכאןַ ,מ ְׁש ַמע ִּד ְביוֹם זֶה זו ִֹכים ָל ַ
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)תיקוּן כא וכג(
ּמקוֹרוֹ ְּב ִּתיק ּונֵי זו ַֹהר ִּ
ׁשה .ו ְ
ִּבינָה ו ְּקדוֹ ָ

ׁש ֵעי"ז
יאת ִמ ְצ ַריִם ָ
ְדנ ְִכ ָתב ַּב ּתוֹ ָרה נ' ְּפ ָע ִמים י ְִצ ַ
ׁשה עיי"שּ .וַעיי"ע ְּבזו ַֹהר
ׁש ֲע ֵרי ְקד ּו ָ
זָכ ּו ְלנ' ַ
)ב ִּמ ְד ָּבר
ש ַּ
ׁשת אֱמוֹר .ו ְַע ּיֵן ְּבאוֹר ַה ַח ּיִים ַה ָּקדוֹׁ
ָּפ ָר ַ
ׁש ַער ַהנ' ָע ִתיד
כד ז'( עה"פ " ִי ּזַל ַמיִם ִמ ָּד ְליָו"ְ ,ד ַ
יח ִע ּיֵי"ש.
ימי ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ְל ִה ְת ּג ַּלוֹת ִּב ֵ
ׁש ֵאינוֹ
ובק ּונ ְְטרֵס ֵעץ ַה ַח ּיִים ֶּ)פ ֶרק יג( ,ו ִּמי ֶ
ִימ ּיוּת ַה ּתוֹ ָרה ֲה ֵרי הוּא ִמ ְת ַח ּיֵב ְּבנ ְַפׁשוֹ
לו ֵֹמד ְּפנ ִ
ִּכי ּגַם ְּב ֵע ֶסק ַה ּתוֹ ָרה י ִּפֹל ַה ּנו ֵֹפל כוּ' ַּכ ִּנז ְּכַר ְל ֵעיל
ַבה
ׁש ּלֹא י ְָברֵר ֵּברו ִּרים ַא ְּדר ָּ
ְּבאֹ ֶר ְך ְולֹא זוֹ ִּב ְל ַבד ֶ
ׁש ֵאינוֹ רו ֶֹצה ַּב ִּל ּמוּד ַה ּזֶה ִּכי
ׁש ָא ַמר ִמי ֶ
כוּ' ו ְּכמוֹ ֶ
ֲתר
גְלה ְל ַבד ֲה ֵרי הוּא ִמ ְת ַּד ֵּבק ַּבא ָ
ִאם ְּב ִל ּמוּד ַה ִּנ ֶ
ׁשהו ָּבא
ָתב ַּבז ַֹּהר ְּדַוי ְִחי ֶ
ׁש ּכ ַ
ְּדמו ָֹתא כוּ' ו ְּכמוֹ ֶ
ָד ּה ִי ְז ֶּכה ְלאוֹר ַה ַח ּיִים ִּכי ִהיא
ׁשרַק ָּב ּה ו ְַעל י ָ
ְל ֵעיל ֶ
ֲבה
ידי ַאה ָ
ָד ּה יָבוֹא ִל ֵ
ִהיא ְּב ִחינַת ֵעץ ַה ַח ּיִים ו ְַעל י ָ
ְוי ְִר ָאה ו ְַחי ָּב ֶהם ְּב ֵע ֶסק ּתוֹרָתוֹ ְל ָברֵר ֵּברו ִּרים
ֲדן ְּביִחוּדוֹ י ְִת ָּב ַר ְך
ַלעֲלוֹת נ ְַפׁשוֹ ו ְּמקוֹר נ ְַפׁשוֹ ו ְּלַיח ָ
כוּ' ,עכ"ל.
שנָה ָאבוֹת )פג ִמ ְׁשנָה
ׁשר ְל ָפ ֵרׁש ַה ִּמ ְׁ
ו ָּבזֶה ֶא ְפ ָ
"מי"
"מי" ַא ָּתה ָע ִתיד ִל ֵּתן ִּדין ו ְֶח ְׁש ּבוֹן ִ
א'( ו ְִל ְפנֵי ִ
ׁש ּיְכו ִֹלים ִלז ְּכוֹת ַעל י ְֵדי ּל ּימוּד
ִימ ְט ִר ּיָה נ'ֶ ,
ַּב ּג ַ
ּתוֹרַת ַה ּסוֹדַ ,א ָּתה ָע ִתיד ִל ֵּתן ִּדין ו ְֶח ְׁש ּבוֹןְּ .כלו ַֹמר
ׁש ַער
"מי" זֶה ַה ַּ
ׁשר ָּתבוֹא ְל ָפנָיו י ְִת ָּב ַר ְך ִעם ִ
ַּכ ֲא ֶ
ַלה ְללו ְֹמ ֵדי ַה ּסוֹדָ ,אז ּת ּו ָכל ָל ֶתת ִּדין
ַהנ' ַה ִּמ ְת ּג ָּ
ו ְֶח ְׁש ּבוֹן.
"מי"
ִילה " ָרז" זֶה ְל ָבנַי ִ
"מי" ּג ָ
ואפ"ל ִ
ׁשהוּא סוֹדוֹת
ׁש ַע"י " ָרז" ֶ
ֲמ ִּׁשיםֶ ,
ִימ ְט ִר ּיָה ח ִ
ַּב ּג ַ
ֲמ ִּׁשים .ועיי"ע
ׁש ַער ַהח ִ
יכנֵס ָל ַ
ַה ּתוֹ ָרה יְכו ִֹלים ְל ִה ָּ
ָא ֵרד,
)שמוֹת ג' ח'( עה"פ ו ֵ
ש ְׁ
ְּבאוֹר ַה ַח ּיִים ַה ָּקדוֹׁ
יכנֵס
ׁשם )ַו ּי ְִק ָרא כ"ב יב(ְ ,ד ַע"י ַה ּתוֹ ָרה ּיו ְּכל ּו ְל ִה ָּ
ְו ָ
ֲמ ִּׁשיםְ ,וזֶה רַק ע"י ִּל ּימוּד ּתוֹ ָרה ִל ְׁש ָמ ּה,
ׁש ַער ַהח ִ
ְל ַ

ׁש ְך ְּפ ִעילוּת ָה ִא ְר ּגוּן אוֹ
ְל ַה ָפצוֹת ִס ְפרֵי ַהזו ַֹהרְּ ,תרוּמוֹת ְל ֶה ְמ ֵ
ָחה
ְל ַהנ ְָצ ַחת י ְִקירֵיכֶםִ ,ל ְרפו ָּאהִ ,ליׁשו ָּעה ו ְּל ַה ְצל ָ
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ִיע ָלזֶה ְּב ִלי ּתוֹרַת ַה ּסוֹד ְכ ְמבו ָֹאר
ׁשר ְל ַה ּג ַ
ׁש ִאי ֶא ְפ ָ
ֶ
וב ְּׁש ָל"ה ְּב ַמ ֶּס ֶכת ְׁשבוּעוֹת
ְבזו ַֹה"ק ו ְּבר ַֹמח"לַ ,
ֶ
ׁש ּלוֹ ַּ)דף קפג.(:
ׁשר ְל ָפ ֵרׁש ַה ִּמ ְׁשנָה )יו ָֹמא פ"ח(ָ ,א ַמר
ְו ֵכן ֶא ְפ ָ
ׂ ָר ֵאלִ ,ל ְפנֵי ִמי ַא ֶּתם
יבאַ ,א ְׁש ֵרי ֶכם ִי ְש
ֲק ָ
ַבי ע ִ
ר ִּ
ׁש ַמיִם,
ׁש ַּב ָּ
ֲבי ֶכם ֶ
ֲרין ,ו ִּמי ְמ ַט ֵהר ֶא ְת ֶכם ,א ִ
ִמ ַּטה ִ
ַק ִּתי ֲע ֵלי ֶכם ַמיִם ְטהו ִֹרים
ֱמר) ,י ְֶחז ְֵקאל לו( ְו ָזר ְ
ׁש ֶּנא ַ
ֶ
ׂ ָר ֵאל ה'ַ ,מה
ו ְּט ַה ְר ֶּתם .וְאו ֵֹמר) ,י ְִר ִמיָה יז( ִמ ְקוֵה ִי ְש
ִּמ ְקוֶה ְמ ַט ֵהר ֶאת ַה ְּט ֵמ ִאיםַ ,אף ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא
"מי" זֶה ּתוֹרַת
ׂ ָר ֵאלְּ .ד ָהיְינ ּו ִל ְפנֵי ִ
ְמ ַט ֵהר ֶאת ִי ְש
ילה
ׁש ִּל ְפנֵי ִּל ּימוּד ּתוֹרַת ַה ּסוֹד ָצ ִר ְיך ְט ִב ָ
ַה ּסוֹדֶ ,
ו"מי" ְמ ַט ֵהר ֶא ְתכֶם,
ָש ֶמׁש ָּפ ָר ַׁשת ַא ֲח ֵרי(ִ ,
ׁ
ְ)ר ֵאה ָמאוֹר ו ָ
ׁשהוּא ּתוֹרַת ַה ּסוֹד,
"מי" ֶ
ׁש ֵאין לוֹ ִמ ְקוֶהִ ,
ִמי ֶּ
ַבי
ָתב הצה"ק ר ִּ
ׁש ּכ ַ
י ִָּט ֵהר ֶא ְתכֶם ְּכמוֹ ִמ ְקוֶהְּ ,כמוֹ ֶ
ׁש ֵלם ַּדף קס"ד(
ְחס ַה ָּ
)א ְמ ֵרי ִּפנ ָ
אריץ זִי"עִ ,
ְחס ִמ ָק ִ
ִּפנ ָ
ׁש ַהז ַֹּהר ְמ ַט ֵהר ְּכמוֹ ִמ ְקוֶה ,וז"לָ :א ַמרְ :ק ָצת ְּבנֵי
ֶ
ׁש ּיוֹ ְׁש ִבין ַּב ְּכ ָפ ִרים ו ְֵאין ָל ֶהם
ָא ָדם או ְֹמ ִרים ַּבעֲבוּר ֶ
ִמ ְקוֶה ֵאינָם רו ִֹצים ִל ְלמֹד ז ַֹּהרַ ,ו ֲאנִי או ֵֹמר ָל ֶהם
ׁש ָחל
ׁש ָא ַמר ְּכ ֶ
ׁש ַמ ְע ִּתי ֵמ ָהרַב ֶ
ׁש ָּ
ַבאַ ,על ֶּד ֶר ְך ֶ
ַא ְּדר ָּ
ׁש ָּבת,
ׁש ָּבת ֵאין ָצ ִר ְיך ִל ְט ּבֹל ַעל ַה ַּ
יוֹם טוֹב ְּב ֶערֶב ַ
ֻשת יוֹם טוֹב,
ׁ
ִּכי ַמה ָצ ִר ְיך ִמ ְקוֶה ּגְדו ָֹלה ִמ ְּקד ַּ
ִטי ּו
ְח ִלים נ ָּ
"כנ ָ
)עיֵין ְּג ָמ ָרא ְּב ָרכוֹת ַּדף ט"ז ַעל ַה ָּפסוּק ִּ
ַע ּכַ"לַ .

את ְּדרוֹר ָּב ָא ֶרץ ּוַגו'".
ֵיה ו ְָק ָר ָ
ְּבסוֹף יו ַֹמ ּיָא ,ו ְּבגִ נ ּ
"ב ִס ְפ ָרא ָּדא
ֹׂא ָא ַמר ַר ֲעיָא ְמ ֵה ְימנָא ְּ
ׁשת ָנש
ו ְּב ָפ ָר ַ
ֲמי".
י ְִפקוּן ִמן גָלו ָּתא ְּב ַרח ֵ
ְּׁ ,ד ָב ִרים קו ִֹרים ּבוֹ,
ָהעוֹלָם סו ֵֹער וְגו ֵֹעש
ית
"אם ָר ִא ָ
ַמ ְלֻכ ּיוֹת ִמ ְת ּגָרוֹת זוֹ ְּבזוֹ ,ו ְּכ ָבר ָא ְמר ּו ִ
ׁשל
ַמ ְל ֻכ ּיוֹת ִמ ְת ּגָרוֹת ֵא ּל ּו ְּב ֵא ּלוַּ ,צ ֵּפה ְל ַרגְלוֹ ֶ
ָמ ִׁש ַ
ׁש ִּמ ְת ַק ּיֵם
ימן זֶה ִמ ְת ַק ּיֵם ָּבנוְּּ ,כמוֹ ֶ
יחִ .2ס ָ
ַדף ַצ ֵּפה
ית ּדוֹר ְמ ָחרֵף ו ְּמג ֵּ
"אם ָר ִא ָ
ימן נו ַֹסף ִ
ִס ָ
ׂ ָר ֵאל":
"ה ּכֹל ִּב ְׁש ִביל ִי ְש
יח"ִּ .כי ַ
ׁשל ָמ ִׁש ַ
ְלרַגְלוֹ ֶ
ׁש ּכָאן י ְֵלכ ּו ִעם ַע ְרכוֹת ָמגֵן,
ׁשם נ ְִל ָח ִמיםְּ ,כ ֵדי ֶ
ָ
ֲד ִרים אֲטו ִּמים ְוי ְֶאגְ ר ּו ַמיִם .ו ָּפסוּק ְמפֹ ָרׁש
י ְִמגְ נ ּו ח ָ
ַתי גּ וֹיִים,
ֱמת ו ְַה ֶּצ ֶדקִ ":ה ְכר ִּ
יאי ָהא ֶ
הוּא ִּבנ ְִב ֵ
ֻמה
ָש ּמ ּו ִּפ ּנו ָֹתם"ִ .ל ְפ ָע ִמים ַמ ְכ ִרית ַה ּבוֹ ֵרא א ָּ
ׁ
נַ
ָליל ,ו ְִל ְפ ָע ִמים רַק ִּפ ּנָה ַא ַחתְ ,מחוֹז ו ְִעיר
ַא ַחת ּכ ִ
נ ְִכ ָת ִׁשים ְוַנ ֲע ִש
ַתי
ׂים ְׁש ָמ ָמה .ו ְִל ְפ ָע ִמיםִ ":ה ְכר ִּ
ׁ,
יהם ִמ ְּב ִלי ִאיש
חוּצו ָֹתם ִמ ְּב ִלי עו ֵֹבר ,נ ְִצ ּד ּו ָע ֵר ֶ
"א ַמ ְר ִּתיַ :א ְך ִּת ְיר ִאי או ִֹתי,
ֹשב" ו ַּמ ּדו ַּעָ ,
ׁ
ֵמ ֵאין יו ֵ
ִּת ְק ִחי מו ַּסר".
ֻּר ָענוּת ַעל ַהנו ְֹכ ִרים ְּכ ֵדי
אתי פ ְ
ֵּפ ֵרׁש ַר ִׁש"יֵ :ה ֵב ִ
ְׁש ִּת ְרא ּו ו ְִת ְיראוְּ " ,ולֹא י ִָּכרֵת ְמעוֹנ ָּה"ְ ,ולֹא י ְֶח ְרב ּו
ֲשר
ׁ
"כָל א ֶ
ילהְ .ולֹא ז ּו ִּב ְל ַבדֶ ,א ָּלא ּ
ׂ ָר ֵאל ָח ִל ָ
ָּב ֵּתי ִי ְש
ֲשר
ׁ
יה" ,לֹא י ִָּכרֵת ִמ ֶּמ ּנָה ּכָל ַה ּטוֹב א ֶ
ָּפ ַק ְד ִּתי ָע ֶל ָ
]פירוּש רש"י ְולֹא י ִָּכ ֵרת ְמעוֹנ ָּה
יה! ֵּ
ִויתי ְל ָה ִביא ָע ֶל ָ
ִציו ִ

ׁש ַעל י ְֵדי ּתוֹרַת ַה ּסוֹד יְכו ִֹלים
רו ִֹאים ִמ ָּכל זֶה ֶ
ׁשנָה
ׁשה ְוזֶה ְּב ָכל ַה ָּ
ׁש ֲע ֵרי ְקד ּו ָ
ֲמ ִּׁשים ַ
ִלז ְּכוֹת ַלח ִ
ֶפׁש
ַכ ְך ֶאת ַה ּנ ֶ
ׁש ּתוֹרַת ַה ּסוֹד ְמ ַט ֵהר ו ְּמז ֵּ
ּכו ָּּל ּהֶ ,
ׁש ֵה ֵבאנ ּו ְּב ֵס ֶפר אוֹר ַהזו ַֹהר ֵמ ֶא ֶלף ַצ ִּד ִיקים,
ְּכמוֹ ֶ
זי"ע.
ׂם באדרא רבא,
ַבי ִׁש ְמעוֹן ָש
עוֹד ָא ַמר ר ִּ
ימא
ַבי ִׁש ְמעוֹןִ ,ל ְׁש ַמ ּיָא לֹא ֵא ָ
ְוזֶה ְלׁשוֹנוָֹ :א ַמר ר ִּ
ימא ְד ִת ְש ַמעְ ,ד ָהא
ְיתיןְ ,ל ַא ְר ָעא לֹא ֵא ָ
ְדי ְַצי ִ
ׁש ַמיִם
ֲאנַן ִק ּיו ֵּמי ָע ְל ִמיןִּ .ביאוּרֲ :אנִי לֹא או ֵֹמר ַל ָּ
ׁש ָא ַמר
ׁש ִּת ְׁש ַמע ְּכמוֹ ֶ
ְשַי ֲאזִינ ּו ְוגַם לֹא ָל ָא ֶרץ ֶ
ַבינ ּו ִהז ְִהיר ֶאת ַעם
ֹשה ר ֵּ
ׁ
ַבינוִּּ ,כי מ ֶ
ֹשה ר ֵּ
ׁ
מֶ
ׁש ַמיִם
ֶח ְטאוּ ,ו ְַעל זֶה ֵה ִעיד ָּב ֶהם ָ
ׁש ּלֹא י ֶ
ׂ ָר ֵאל ֶ
ִי ְש
ׁש ִהיא
ֲבל ֲאנ ְַחנ ּו עו ְֹס ִקים ְב ּתוֹרַת ַה ּסוֹד ֶ
ָא ֶרץ ,א ָ
וָ
ָא ֶרץ ִּכי
ׁש ַמיִם ו ָ
ִק ּיוּם ָהעוֹ ָלם .ו ְֵאין צוֹ ֵר ְך ְל ֵעדוּת ָ
ָהעו ְֹס ִקים ְּבתוֹרַת ַה ּסוֹד נ ִָּצ ִלים ִמן ַה ּנ ִָּסיוֹן.
ׁש ּתוֹרַת ַה ּסוֹד ִהיא ִק ּיוּם
ִמ ָּכאן ָאנ ּו רו ִֹאים ֶ
ָהעוֹ ָלםְ ,ו ַכ ּיָדו ַּע ּכָל ַה ְּגאו ָּלה ְּתל ּויָה ְב ִלימוּד
ֹש )ח"ג קכ"ד:(:
ַהזו ַֹה"קְ ,כ ְמבו ָֹאר ְּבזו ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ילנָא ְּד ַח ּיֵי
ׂ ָר ֵאל ְל ִמ ְט ָעם ְּמ ִא ָ
"ו ְּבגִין ְד ַע ִת ִידין ִי ְש
ּתא
ְּד ִאיה ּו ָה ִאי ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ,י ְִפקוּן ֵּב ּיה ִמן גָלו ָ
ְח ּנ ּו ו ְֵאין ִע ּמוֹ
ֲמיְ ,וי ְִת ַקיֵים ְּבהוֹן "ה' ָּב ָדד ַינ ֶ
ְּב ַרח ֵ
ֵאל ֵנכָר" ְּ)ד ָב ִרים ל"ב(.
ש ָא ְמר ּו ְבזו ַֹה"ק )זו ַֹה"ח ח"ב ד"מ ע"ב(
ׁ
ו ְּכמוֹ ֶ
ֵיתי
ַעל ּדוֹרוֹ" :זָכ ּו ְד ָד ָרא ָּדא י ְַק ּיֵם ָע ְל ָמא ַעד ְּדי ֵ
ׁש ִּבזְכוּת ִּלימוּד ַהזו ַֹה"ק
יחא" ְו ַכ ּיָדו ַּע ֶ
ַמ ְל ּכָא ְמ ִׁש ָ
ֲמים וְעוֹד לֹא
ו ְָה ִא ְדרוֹת י ְִפקוּן ִמן גָלו ָּתא ְּב ַרח ִ
י ְִצ ָט ְרכ ּו ְלנ ִָּסיוֹן .כמ"ש ְבזו ַֹה"ק ו ַּב ִּת ּק ּונִים .ו ַּב ִּת ּקוּן
ָשא ְל ַת ָּתא י ְִת ַּפ ְרנְסוּן ֵמ ַהאי
ׁ
ַמה ְּבנֵי נ ָ
יתאְ " :וכ ָּ
ו' ִא ָ
ָלי ְל ַת ָּתא ְּב ָד ָרא ָּב ְת ָר ָאה
יל ְך ַּכד י ְִתג ֵ
ִחיב ּו ָרא ִּד ָ

יה ְ -ולֹא י ִָּכ ֵרת
ֲשר ָּפ ַק ְד ִּתי ָע ֶל ָ
ׁ
ֶח ְרבוּן ְמד ּו ַר ּיהָּ .כל א ֶ
ְ -ולֹא י ְ

ָהר ו ְּב ִׁשיר ַה ִּׁש ִירים ַר ָּבה(
ֲלי נ ָ
ְּכ ַגנֹּת ע ֵ

ב

יה[:
ִיתי ְל ָה ִביא ָע ֶל ָ
ֲשר ִצ ּו ִ
ׁ
ִמ ֶּמ ּנ ּו ָּכל ַה ּטוֹב א ֶ

ַביַ ,מה ָלנ ּו ְו ָל ֶהם?!"
ְש ַאל" :ר ִּ
ׁ
ֵה ֵעז ו ָ
ישה ּו ַמ ִּציב
ׁ
ה"ח ֵפץ ַח ּיִים"ִ :א ּיל ּו ָהיָה ִמ ֶ
ָענָה ָ
ַור ָשהִּ ,בירַת ּפו ִֹלין ,עו ֶֹלה
ָמה ְּב ִכ ּכָר ָה ִעיר ְבו ְ
ּב ָ
ְׁ ,ל ִמי ָהיָה ֶמ ַכוֵון
יה ו ַּמ ְת ִחיל ִל ְנאֹם ְּב ִא ִידיש
ָע ֶל ָ
ְּד ָב ָריו?"
ַד ַאי!"
"ל ּיְהו ִּדים ו ָּ
ַׁ :
ָענָה ָה ִאיש
ה"ח ֵפץ ַח ּיִים"ֲ " ,הלֹא ִמעוּט
"מ ּדו ַּע" ,ח ֵֹקר ָ
ַ
ֵהם ְּב ִעיר ַה ּגְדו ָֹלה!"
ֲבל רַק ֵהם ְמ ִבינִים
ׁ" ,א ָ
ישר ָה ִאיש
ׁ
"א ֵכן"ִ ,א ֵ
ָ
ׂ ָפה"...
ֶאת ַה ָּש
ה"ח ֵפץ ַח ּיִים"" .אֲסוֹנוֹת
"ב ִד ּיוּק ָּכ ְך!" ִה ְת ַל ֵהב ָ
ְּ
ֲבל ְל ִמי ְמאו ְֹת ִתים
ׁש ַמיִם ,א ָ
יתוּת ִמן ַה ָּ
ֵא ּל ּו ֵהם ִא ּ
ׂ ָפה"ַ ...מה ְמ ִבינִים
ׁש ֵּמ ִבין ֶאת ַה ָּש
ֵהם? "רַק ְל ִמי ֶּ
ּתי ִמ ַּדת ַה ִּדין ַה ְּמתו ָּחה? ְּמכ ּוָונִים
ַה ִּסינִים ְב ִאיתו ֵ
ֵדע
יצד נ ַ
ֲבל ֵּכ ַ
ָשוּב ִּב ְתׁשו ָּבה .א ָ
ׁש ּנׁ
ֵהם ֵא ֵלינוְּּ ,כ ֵדי ֶ
ַגִיע ְל ֵאירו ָֹּפה,
ׁש ּיְהו ִּדי ְמ ִסין י ַ
יהם? ְמסו ְֹב ִבים ֶ
ֲל ֶ
עֵ
ֶקח,
ׁש ּנ ִָפיק ֶאת ַה ּל ַ
אדיןְ ,ו ּי ְַס ֵּפרְּ .כ ֵדי ֶ
ְויָבוֹא ְל ַר ִ
ָשוּב ִּב ְתׁשו ָּבה ִמ ְּבעוֹד מו ֵֹעד"...
ְונׁ
ידע ׁשו ֵֹטף ַע ְד ָּכנִי ְוז ִָמין,
עֲב ּו ֵרנוָּּ ,דאֲג ּו ְל ֵמ ַ
ֱמת .אֲסוֹנוֹת ֶט ַבעִּ ,פיגו ֵּעי
ְוחים ִּב ְׁש ַעת א ֶ
ְּמ ַדו ִ
ימהְּ .כ ֵדי
ֵטרוֹר ְּפ ָצצוֹת ָאטוֹםְ .מ ָק ְר ִבים ֶאת ָה ֵא ָ
ילהְּ .כ ֵדי
ׂ ֵרנ ּו ָח ִל ָ
ׁש ּלֹא נ ְִצ ָט ֵר ְך ִל ְחוו ָֹתה ַעל ְב ָש
ֶ
ָשוּב
ֲח ִריםְ ,ונׁ
ׁשל א ֵ
יהם ֶ
ֶקח ִּמ ִּמ ְק ֵר ֶ
ׁש ּנ ִָפיק ל ַ
ֶ
ִּב ְתׁשו ָּבה ,ו ְַעל י ְֵדי זֶה "ֶנגַע לֹא י ְִקרַב ְּבאו ָֹה ֵלינוּ".
ֹש ְׁשמוֹ,
"מרוֹם ו ְָקדוׁ
ו ְּכ ֵדי ְׁשנ ְִת ַחנֵן ְל ּבו ְֹר ֵאינוָּ ,
ֲדׁשוֹתַּ ,ב ַעל ִמ ְל ָחמוֹת זוֹ ֵר ַע
ׂה ח ָ
ּפו ֵֹעל ְּגבוּרוֹת עוֹ ֶש
יח ְיׁשוּעוֹת".
ְצ ָדקוֹתַ ,מ ְצ ִמ ַ
ָאנ ּו או ְֹמ ִרים ְּבכָל יוֹם ִּב ְׁשמוֹנָה ֶע ְש
ׂ ֵרה:
ׁש ַא ָּתה הוּא ה"א וְכוּ' ,ו ְַעל
ַחנ ּו ְלךָָ .
"מו ִֹדים ֲאנ ְ
ׂה
ׁש ְּב ָכל יוֹם ִע ָּמנ ּו וְכוּ'ְּ ,בכָל יוֹם וְיוֹם עוֹ ֶש
נ ִֶּסי ָך ֶ
"על ַה ּנ ִִּסים"
ִע ָּמנ ּו ַה ָּק ָּב"ה נ ִִּסיםּ ,גַם ִּב ְת ִפ ּלַת ַ
ַבים ָע ַמ ְד ָּת ָל ֶהם
ֲמי ָך ָהר ִּ
מו ִֹדים ָאנ ּו "ו ְַא ָּתה ְּב ַרח ֶ
ָתם וְכוּ'ְ ,להוֹדוֹת ו ְּל ַה ֵּלל ְל ִׁש ְמ ָך ַה ּגָדוֹל".
ְּב ֵעת ָצר ָ
נ ִִּסים ִמ ְת ַח ְּד ִׁשים ְּבכָל יוֹם וְיוֹםִ ,ל ְפ ָע ִמים
ַלה ָלנ ּו ְק ָצת נ ִִּסיםַ .א ְך ַה ְר ָּבה נ ִִּסים י ְִת ּג ַּל ּו
נ ְִת ּג ָּ
יאר החת"ס
ׁשנִים .ו ְּכמוֹ ְׁש ִּב ֵ
ָלנ ּו רַק ַא ֲח ֵרי ַה ְר ֵּבה ָ
ית ֶאת ֲאחֹ ָרי ו ָּפנַי לֹא
עה"פ )שמות פרק לג כג( ְו ָר ִא ָ
ׂה ְמ ִבינִים ֶאת ַהנ ְָהגַת יָד
ׁשרַק ַא ֲח ֵרי ַה ַּמ ֲע ֶש
ֵי ָרא ּו ֶ
השי"ת.
ְּב ִד ּיוּק או ָֹתם ַה ּנ ִִּסים ָאנ ּו רו ִֹאים ַה ּיוֹם ִל ְפנֵי
ֹשה או ֶֹמרֶת ָלנ ּו ו ְַהר
ׁ
ׁש ַה ּתוֹ ָרה ַה ְּקדו ָ
ַמ ָּתן ּתוֹ ָרה ֶ
ׁשֵּיׁש ַהר
ׁשן ּכוּלוִֹּ ,בז ְַמ ּנִים ֵא ּל ּו ָאנ ּו רו ִֹאים ֶ
ִסינַי ָע ַ
ַה ּג ַ
ׁש ַמיִםַ ,מה
ׁשן ּגָדוֹל ַעד לֵב ַה ָּ
ׁש ּמו ִֹציא ָע ָ
ַעׁשֶּ ,3

ִיתן ְל ָה ִבין ִמ ִּס ּפוּר נ ְִפ ָלא
ׁשר ַה ְּד ָב ִרים נ ַּ
ֶאת ֶּפ ֶ
ׂה ִּביהו ִּדי
ָדת ֶה ָח ֵפץ ַח ּיִים"ַ :מ ֲע ֶש
"ה ּג ַ
הו ָּבא ְּב ַ
ׁש ָע ַסק ְּב ִע ְס ֵקי יְבוּא ו ְּל ֶרגֶל ִמ ְס ָחרוֹ
ֹשב ִסין ֶ
ׁ
ּתו ָ
ׁשר ְּבלֹא לָסוּר ְל ַעיָי ָרה
ָסע ְל ֵאירו ָֹּפה ,ו ְֵא ְיך ֶא ְפ ָ
נַ
ה"ח ֵפץ ַח ּיִים"? ָּבא ,ו ְִה ִּציג
אדין ו ְּל ִה ְת ָּב ֵר ְך ִמ ִּפי ָ
ָר ִ
ַע ְצמוֹ.
ִש ַמע ְב ִסין?"
"מה נ ְׁ
ְש ַאלַ :
ׁ
אוֹר ּו ְּפנֵי ַה ַּצ ִּדיק ,ו ָ
ׁש ַה ּיְהו ִּדים ְמ ֵתי ְמ ַעטַ ,ה ְּק ִה ּילוֹת
ֶנ ֱאנָח ,ו ְִס ֵּפר ֶ
ְשו ֵֹחט...
ְק ַט ּנוֹת ,ו ְֵאין ַמ ְד ִר ְיך ְורַב ,מוֹ ֶרה הוֹ ָר ָאה וׁ
ַבים ִהיא ִּב ְתקו ָּפ ֵתנוּ!
"צרַת ר ִּ
ַנ ֲענֶה ַה ַּצ ִּדיקָ :
יקה
ׁשו ֵֹמ ַע ֲאנִי זֹאת ִמיהו ִּדים ְּב ָצפוֹן ַא ֶמ ִר ָ
ִיסיוֹן
יקה וּבאו ְֹס ְט ַר ְליַה .נ ָּ
ו ִּב ְדרו ָֹמהְ ,ב ְדרוֹם ַא ְפ ִר ָ
ִיתן ַלעֲמוֹד ּבוֹ .עֲבו ְּרכֶם ִח ַּב ְר ִּתי
ׁשה הוּאַ ,א ְך נ ַּ
ָק ָ
ׂ ָר ֵאל"ָ ...ק ֵחה ּו ְּב ַמ ָּתנָהִּ ,ת ְל ַמד
ֶאת ִס ְפ ִרי "נ ְִּד ֵחי ִי ְש
ֲח ִרים!
ַמד א ֵ
ו ְּתל ֵּ
ִש ַמע ְב ִסין?"
ו ַּמה עוֹד נ ְׁ
ָּת ַמ ּה אוֹתוֹ יְהו ִּדי ַל ְּׁש ֵא ָלהַ .א ְך ִס ֵּפר ְש ֶסכֶר
יע
ָדיִםִ .ה ְט ִּב ַ
ֲבת י ַ
ֲענָק נ ְִפ ָרץ ,ו ְֵה ִציף ִּב ְק ָעה ַרח ַ
ְּכ ָפ ִרים ו ְִה ְׁש ִחית יְבוּל .אֲל ִ
ָפים ָט ְבעוֵּ ,מאוֹת
ָ .3אנ ּו רו ִֹאים ְּב ַר ִׁש"י ׁשו ְֹפ ִטים ֶּפרֶק ב
ָפים ִא ְּבד ּו קוֹרוֹת ּגַג...
אֲל ִ
ֱריכוּ,
ֱריכ ּו י ִָמים וגו'  -י ִָמים ֶהא ִ
ֲשר ֶהא ִ
ׁ
ָּפסוּק ז א ֶ
ֵע ,ו ִּמ ְת ַע ְניֵן ְּבכָל ְּפרָט.
ֲ"ח ֵפץ ַח ּיִים" ִמז ְַּד ְעז ַ
ַוה ָ
ֱריכוְּ ,ל ִפי ְשנ ְִת ַע ְצל ּו ְּב ֶה ְס ֵּפדוֹ ,הוּא
ׁשנִים לֹא ֶהא ִ
ָ
ַאיְי נוֹ ָרא ו ְָאיוֹםִ ,מ ַּדת ַה ִּדין ְמתו ָּחה!...
ׁשֶּנא ַ
ֶ
יהם ָה ָהר
ֲל ֶ
ׁש ָר ַעׁש ע ֵ
ֶׁ ,
ַעש
ֱמר ָּ)פסוּק ט(ַ :הר ּג ַ
ִש ַלח
ַעׁש הוּא נ ְׁ
ׁש ִה ְת ָּפ ְרצוּת ַהר ַה ּג ַ
 .2ילקוט שמעוני )עמוס  -פרק ט  -רמז תקמט( ְלהו ְֹרגָןֶ .
שמוֹ כמ"ש ִּב ְת ִה ִּלים )קד לב(
ׁשם י ְִת ָּב ַר ְך ְׁ
אמר רבי לוי אם ראית דור מחרף ומגדף צפה ֵמ ַה ֵּ
ֱשנוּ .ו ְּב ַר ִׁש"י
ׁ
ַת ְר ָעד י ִּגַע ֶּב ָה ִרים ְוֶיע ָ
לרגלו של משיח מה טעם אשר חרפו אויביך ה' ַה ַּמ ִּביט ָל ָא ֶרץ ו ִּ
ׁש ְּמפֹ ָרׁש ְּב ִסינַי
ֱשנוּ" ְּ -כמוֹ ֶ
ׁ
אשר חרפו עקבות משיחך וכתיב בתריה ברוך ֵּפ ֵרׁש "י ִּגַע ֶּב ָה ִרים ְוֶיע ָ
ְׁ
יאר:
ׁשן ּכוּלוֹ .ובמלבי"ם ִּב ֵ
)שמוֹת י"ט( ו ְַהר ִסינָי ָע ָ
ה' לעולם אמן ואמן.

ׂ ָר ֵאל? ַמה
ׁשן ַה ּזֶה ִעם ַעם ִי ְש
ׁשל ֶה ָע ָ
ׁשיְיכוֹת ֶ
ַה ַ
ׁשַּי ֲע ֶלה ִּב ְרצוֹנוֹ
"ה ַּמ ִּביט"  -אוּלָם ּגַם ְּב ֵעת ֶ
ַ
ַת ְר ָעד
ְל ַה ְח ִריב ֶאת ָהעוֹלָם ,וְהוּא ַמ ִּביט ָל ָא ֶרץ ו ִּ
ֱשנ ּו -
ׁ
ְשוְֹ ,וגַם ְּכ ָבר י ִּגַע ֶּב ָה ִרים ְוֶיע ָ
 ִמ ְּפנֵי ַּפ ַחד ָענׁע"י ַר ַעׁש ָה ָא ֶרץ ,ע"י ֵאׁש ַה ּיְסו ִֹדי ְל ַה ְח ִריב ָע ִרים
ו ְּמ ִדינוֹתְּ ,בכ"ז ּגַם ָאז ֵעין ה' ֶאל ְי ֵר ָאיו ,ו ְָאז י ִַּביט
ׁש ִעים.
ִיש ֶאת ָה ְר ָ
ֲביד ו ְּל ַה ֲענ ׁ
רַק ְל ַהא ִ
אשית ֶּפרֶק לה ָּפסוּק ז  :ו ַּמה
ָקר ְּב ֵר ִׁ
ו ִּב ְכ ֵלי י ָ
ָמז ָּבזֶה
ַת ָּק ֵבר ִמ ַּת ַחת ְל ֵבית ֵאל .ר ַ
ֱמר ו ִּ
ׁשֶּנא ַ
ֶ
ֶ
ׁש ֲה ֵרי ֵּבית ֵאל ָהיָה ָּב ָהר ,ו ְִאיל ּו
ידה ָּכ ָראוּי ֶ
ׁש ִה ְס ִּפ ָ
ׁש ָּד ְרׁש ּו
יהם ְּכמוֹ ֶ
ֲל ֶ
ידה ָהיָה ָה ָהר גּ ו ֵֹעׁש ע ֵ
לֹא ִה ְס ִפ ָ
ׁ
ש ַ
ָעׁ
ֵא ֶצל ַהר ּג ַ
ֲריכוּת
)ש ָּבת קה ע"ב(ְ .ו ֵכן כָתוּב ַּבא ִ
ׁ.
ַעל זֶה ַהי ְָערוֹת ְד ַבש
ׁש ָהיָה ְּב ֵעת ַמ ָּתן ּתוֹ ָרהְּ ,כמוֹ
ְו ָכ ְך ָּמ ִצינ ּו ַמה ֶ
ֶ
את ָך
"אלֹקים ְּב ֵצ ְ
ׁש ּכָתוּב ִּב ְת ִה ִּלים )ס"ח(ְּ ,כ ִתיב ֶ
ישימוֹן ֶס ָלה:
ִל ְפנֵי ַע ֶּמ ָך ְּב ַצ ְע ְּד ָך ִב ִׁ
ׁש ַמיִם נ ְָטפ ּו ִמ ְּפנֵי ֶאל ִֹקים
ׁשה ַאף ָ
)ט( ֶא ֶרץ ָר ָע ָ
ׁשם
ׂ ָר ֵאל ,":וְעוֹד ָ
זֶה ִסינַי ִמ ְּפנֵי ֱאל ִֹקים ֱאל ֵֹקי ִי ְש
ָמה ְּת ַר ְּצדוּן ָה ִרים ּג ְַבנֻ ּנִים ָה ָהר ָח ַמד ֶאל ִֹקים
ל ָּ
ֶצחֶ ,רכֶב ֶאל ִֹקים ִר ּב ַֹתיִם
ִש ּכֹן ָלנ ַ
ְל ִׁש ְב ּתוֹ ַאף ה' י ְׁ
ׁ ,ע"ש ּכָל
ְאן ֲאדֹ -נָי ָבם ִסינַי ַּב ּק ֶֹדש
ַא ְל ֵפי ִׁשנ ָ
ַה ֶּפרֶק.
ׁשן:
ׁשן ַהר ּג ְַבנֻ ּנִים ַהר ָּב ָ
ַהר ֶאל ִֹקים ַהר ָּב ָ
ָק ְח ָּת ַמ ָּתנוֹת ָּב ָא ָדם
ׁש ִבי ל ַ
ית ֶּ
ׁש ִב ָ
ַמרוֹם ָ
ית ל ָּ
ָע ִל ָ
ו ְַאף סו ְֹר ִרים ִל ְׁש ּכֹן י ָּה ֶאל ִֹקים :ו ְִה ּנֵה ְּב ֶפרֶק כ"ט,
קוֹל ה' ּב ּ
ְש ֵּבר ה'
ׁ
ֹׁבר ֲא ָרזִים ַוי ַ
ַכ ַֹח וגו' קוֹל ה' ש ֵ
ידם ְּכמוֹ ֵעגֶל וגו' ,ע"ש ּכָל
ֶאת ַא ְרזֵי ַה ְּל ָבנוֹןַ ,ו ּי ְַר ִק ֵ
ַה ֶּפרֶק.
ׁשם ְּב ַר ִׁש"יְּ ,ב ֵעת ַמ ַּתן
ְוזֶה ָהיָה ְכ ְמבו ָֹאר ָ
ּׂו ִׁש ּנ ּויִים עֲצו ִּמים,
ּתוֹ ָרהָ ,חזֵינַן ְּד ָבעוֹלָם ַנ ֲעש
ָקדוַּ ,א ְרזֵי
ָטפוֶּ ,ה ָה ִרים ר ְ
ׁש ַמיִם נ ָ
ׁשהַ ,ה ָּ
ָה ָא ֶרץ ָר ַע ָ
ָקד ּו וְעוֹד ,וְעוֹד,
ִש ְּברוְּ ,ור ְ
ַה ְּל ָבנוֹן נ ְׁ
"ב ֵצאת
ְּכמוֹ"כ אפשר לבאר על דרך הפסוקְּ :
ׂ ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִם וגו' ַה ּיָם ָר ָאה ַוָּינֹס ַה ּי ְַר ֵּדן י ִּסוֹב
ִי ְש
ָקד ּו ְכ ֵא ִלםְּ ,ג ָבעוֹת ִּכ ְבנֵי צֹאן,
ְל ָאחוֹרֶ ,ה ָה ִרים ר ְ
ַמה ְל ָך ַהיָם ִּכי ָּתנוּס וגו' ִמ ִּל ְפנֵי ָאדוֹן חו ִּלי ָא ֶרץ,
"ש ְּל ַעם ִי ְש
ׁ
וגו'ֶ ,
ׁש ַמע ֶאלוֹֹ -ה
ׂ ָר ֵאל ַּדי ְל ַפ ֵחד ִמ ֵּ
ֻמוֹת ָהעוֹלָם ֵהם ְצ ִר ִיכים
ׁש ֵאין ֵּכן ְלא ּ
ַי ֲעקֹב ַמה ֶּ
ּש ָאר ַמ ְר ִעין
ֲצ ַפת ַה ּי ִַּמים ו ְׁ
ֲד ָמה ַוה ָ
ידת ָהא ָ
ִל ְר ִע ַ
"הה ְֹפ ִכי ַה ּצוּר ֲאגַם ָמיִם
ישיןְ ,וכָל זֶה ִּבזְכוּת ַ
ִּב ִׁ
יש ְל ַמ ְעיְנוֹ ָמיםִּ ",ב ְב ִחינַת ֵאין ַמיִם ֶא ָּלא
ָמ ׁ
ַח ּל ִ
ִיעים ְלי ְִר ַאת
ׁש ִּבזְכוּת ִּל ּימוּד זו ַֹה"ק ַמ ּג ִ
ּתוֹ ָרהֶ ,
ׁש ַמיִם ו ְֵאין ְצ ִר ִיכים ְלי ְִראוֹת נְפוּלוֹת.
ָ
ׁשה
ׁש ִּבזְכוּת מֹ ֶ
ׁש ּי ְִהיֶה ְּכמוֹ ֶ
ׁש ָהיָה הוּא ֶ
ו ַּמה ֶ
ַבינ ּו זָכ ּו ְלנ ִִּסים ּגְל ּויִם ַּב ִּמ ְד ָּברֵּ ,כן ִנז ְֶּכה ְלנ ִִּסים
ר ֵּ
ֲר"י
ׁש ּיָדו ַּע ֵמ ָהא ִ
ּגְל ּויִם ִּבזְכוּת ָה ַר ְׁש ִּב"י ַה ָּקדוֹׁש ֶ
ׁשה ר ֵּ
הק' שהרשב"י הוּא ִנ ְׁש ַמת מֹ ֶ
ַבינ ּו ע"ה ,ו ָּבזֶה
ׁשי
ׁשה ֶאל ָרא ֵ
ַבר מֹ ֶ
ׁשר ְל ָפ ֵרש ַה ָּפסוּק "ַויְד ֵּ
ֶא ְפ ָ
ׁשר ִצ ּוָה
ָבר ֲא ֶ
ׂ ָר ֵאל ֵלאמוֹר זֶה ַה ּד ָ
ַה ַּמ ּטוֹת ִל ְבנֵי ִי ְש
)תיקוּן ס"ט ַּדף
יתא ְּב ִּתק ּונִים ִּ
ה'"ְּ ,ב ֶה ְק ֵּדם ַמה ְּד ִא ָ
ׁשה ְּב ָכל ָּד ָרא
ׁשר ִא ְת ַּפ ְׁשטו ָּתא ְּדמֹ ֶ
קי"ב רע"א( ֲא ֶ
ְיתא,
ו ְָד ָראְּ ,ב ָכל ַצ ִּדיק ו ְָח ָכם ְּד ִמ ְת ַע ֵּסק ְּבאוֹ ָרי ָ
יתא ְּב ֵס ֶפר ַּת ְניָא ַק ִּדי ָ
ו ְִא ָ
ׁש ְּב ָכל ּדוֹד
ׁשא )פמ"ב(ֶ ,
ַב ִׁשין
וְדוֹר יו ְֹר ִדין נִיצו ִֹצין ִמ ִּנ ְׁש ַמת משרע"ה ו ִּמ ְתל ְּ

ׁשם ְּב ֵאיזֶה ְמ ִדינָה ְרחו ָֹקה?
ֵש ָ
ׁש ּיׁ
ִא ְכ ַּפת ָלנ ּו ַמה ֶ
ׁש ָע ָבר ְּביוֹם ב' ָהיָה ּכָאן ְּב ַא ְר ֵצנ ּו
ׁשבו ַּע ֶ
ַּב ָּ
ֹשה ַח ְמ ִסין ּגָדוֹל ְּמאֹד וְרו ַּח ָחזָק ו ַּמ ְח ַמת
ׁ
ַה ְּקדו ָ
ַמה ַּב ִּתים ,ו ַּב ַּלי ְָלה ְּכ ָבר ָהיָה ַקרִ ,מי
ׂ ְרפ ּו ּכ ָּ
ֵּכן ִנ ְש
חו ֵֹשב ַמה זֶה ָקׁשוּר ֵא ֵלינוֲּ ,הלֹא זֶה רַק ֶט ַבע
יאהַּ ,פ ַעם ַקר ַּפ ַעם ַחם!
ַה ְּב ִר ָ
ַמה י ִָמים ַא ֲח ֵרי זֶה ָּבא ֵא ַלי יְהו ִּדי עוֹ ֵר ְך ִּדין
ּכ ָּ
ׁשה ,ו ְּבתו ְֹך ַה ְּד ָב ִרים ִס ֵּפר
ִעם ְׁש ֵא ָלה ְּמאֹד ָק ָ
ׁשנִי
ׁש ְּביוֹם ֵ
ִלי ְש ִאי ַרן ִעם סו ְּריָה ֶה ְח ִליט ּו ֵּכיוָון ֶ
ׁ,
ַעש
ׁשן ֶמ ַהר ַה ּג ַ
ֶש ָע ָבר ָהיָה ָצ ִר ְיך לָבוֹא ָל ָא ֶרץ ֶה ָע ָ
ׁשרוּת
ו ְָל ֵכן ַאוִירוֹנִים לֹא יו ְּכל ּו לָטוּס ו ְֵאין ֶא ְפ ָ
ֲכי ּטוֹב ִלזְרוק ַעל
ְל ַה ְמ ָראוֹתַ ,על ֵּכן זֶה ַה ּז ְַמן ה ִ
)מי יו ֵֹד ַע
ֵש ָל ֶהםִ ,
ׁש ּיׁ
ׂ ָר ֵאל ּכָל ַה ִט ִילים ֶ
ֶא ֶרץ ִי ְש
ֲל ִפים ִט ִילים ֶׁש ֵה ִכינוּ( ,ו ְַה ָּצ ָבא לֹא י ּוכַל
ׂרוֹת א ָ
ַמה ֲע ְש
ּכ ָּ
ִש ֶרה ַעל
ׁש ּי ְׁ
ׁשן ֶה ָחזָק ֶ
ׂוֹת ְּכלוּםִ .מ ְּפנֵי ֶה ָע ָ
ַּל ֲעש
ׂ ָר ֵאל.
ֶא ֶרץ ִי ְש
ֵש ָלנ ּו ְּכ ָבר ְל ֵע ֶר ְך
ׁש ּיׁ
ׂה ַה ָּק ָּב"ה ִּבזְכוּת ֶ
ַמה ָע ָש
ָקה ִעם
ׁש ַלח ָלנ ּו רו ַּח ֲחז ָ
ִׁ 2000שיעו ִּרים ְבזו ַֹה"קָ ,
]ש ּזֶה ָהיָה ֶח ְׁש ּבוֹן
ׁ
ׂ ְרפ ּו ֶ
ַמה ִּב ְנָינִים ִנ ְש
ַח ְמ ִסין ּגָדוֹלְ ,וכ ָּ
ְיתה ְׁש ֵק ָטהְ ,ולֹא ָח ְׁשב ּו
ׁש ַמיִםֲ ,א ָבל ָּכל ָה ָא ֶרץ ָהי ָ
ֻחד ַּב ָּ
ְמי ָ

ְּכלוּם ִּמ ַמה ְׁשנ ַַע ֶשׂהּ ,ו ְֵאיזֶה נ ִִּסים ֲאנ ְַחנ ּו עו ְֹב ִרים[ְ ,וכָל ֶא ֶרץ
ַמד
ׁשל ַח ְכ ֵמי ַה ּדוֹר ֵעינַי ָה ֵע ָדהְ ,לל ֵּ
ֶפׁש ֶ
ְּבגוּף ְונ ֶ
ַמה
ַּד ַעת ֶאת ָה ָעם כו' .ו ְּכ ְמרו ָּמז ּגַם בש"ס ְּבכ ָּ
יצה ל"ח ע"ב,
ֻכה ל"ט ע"אֵּ ,ב ָ
)ש ָּבת ק"א ע"ב ,ס ָּ
ׁ
ְמקוֹמוֹת ַ
ח ִּ
ׁשה
ָאים ו ְָה ַאמוֹ ָר ִאים "מֹ ֶ
ׁש ָא ְמר ּו ַעל ַה ְּתנ ִ
ֻלין צ"ג( ֶ
ׁשה -
ׁשם ,מֹ ֶ
ֻכה ָ
ׁש ִּפיר ָק ָא ְמ ְרת"  .ופירש"י ְּבס ָּ
ַ
ׁשם ִצ ּיֵן למ"ש רש"י
ׁש"ס ָ
ּגָדוֹל ַה ּדוֹר .ו ַּב ָּמסֹרֶת ַה ַ
ׁש ִּפיר ָק ָא ַמר ְּ -כלו ַֹמר
ׁשה ַ
ׁש ָּבת ַּדף ק"א ,מֹ ֶ
ְּב ַ
ׁשה ְּבדוֹרוֹ ,עיי"ש .ו ְַהיְינ ּו ִּד ְל ָכל
ַבינ ּו ְּבדוֹרוֹ ְּכמֹ ֶ
ר ֵּ
ׁשה
ׁשל מֹ ֶ
ת"ח ו ַּמנ ְִהיג ְּב ָכל ּדוֹר וְדוֹר ֵיׁש ּבוֹ נִיצוֹץ ֶ
ַר ֲעיָא ְמ ֵה ְימנָא ע"ה.
ׁש ְּב ָכל ּדוֹר,
ֱמן ֶ
ׁש ַע"י ָהרו ֶֹעה ֶנא ָ
ְו ָכ ַת ְבנ ּו ַעל זֶה ֶ
ַבינ ּו
ׁשה ר ֵּ
ׁש ַּב ּדוֹרַ ,על יָדוֹ ּפו ֵֹעל מֹ ֶ
ׁשה ֶ
ְּב ִחינַת מֹ ֶ
ׁש ּי ִָקימ ּו ֶאת ִמ ְצווֹת ה' ִּב ְכ ָלל,
ׁשי ַה ּדוֹר ֶ
ע"ה ְּב ַא ְנ ֵ
ׁשה ָר ָצה
ׁש ּמֹ ֶ
ו ְְשי ְַקיְימ ּו או ָֹתם ִּב ְב ִחינָה ו ַּמ ְד ֵרגָה ֶ
ְיקמ ּו או ָֹתם.
ְשי ַ
ַבר
ו ְִה ּנֵה ַה ּתוֹ ָרה ִהיא נ ְִצ ִחית ו ְּת ִמ ִידיתְ ,וזֶה ּו ַויְד ֵּ
ַבינ ּו
ׁשה ר ֵּ
ׁשר מֹ ֶ
ׁשי ַה ַּמ ּטוֹתַ ,היְינ ּו ֲא ֶ
ׁשה ֶאל ָרא ֵ
מֹ ֶ
ׁש ְּבדוֹרוְֹ ,ו ֵכן ַח ְכ ֵמי
ׁשי ַה ַּמ ּטוֹת ֶ
ע"ה ִּד ֵּבר ֶאל ָרא ֵ
ׁשה ְּב ָכל ּדוֹר וְדוֹר
ׁש ֵהם ִא ְת ַּפ ְׁשטו ָּתא ְּדמֹ ֶ
ַה ּדוֹרֶ ,
ׂ ָר ֵאל ְׁש ְבדוֹרָםֵ ,לאמֹר ְלדוֹרוֹת
ַב ִרים ִל ְבנֵי ִי ְש
ְמד ְּ
ׁש ּי ִָקימ ּו ֶאת
ׁשר ִצ ּוָה ה'ֶ ,
ָבר ֲא ֶ
יהם ,זֶה ַה ּד ָ
ַא ֲח ֵר ֶ
ַמ ָדם
ַבינ ּו ע"ה ְמל ְּ
ׁשה ר ֵּ
ׁש ּמֹ ֶ
ִמ ְצווֹת ה' ְּבא ֶֹפן ָכזֶה ֶ
ְימםַ ,היְינ ּו ְּבא ֶֹפן ו ִּב ְב ִחינַת ֶ
ְל ַקי ָ
ׁשהוּא ַמ ְר ֶאה
ָל ֶהם ַ
)"מ ְר ֶאה ְּב ֶא ְצ ָּבעוֹ וְאו ֵֹמר "זֶה"(ַ ,היְינ ּו ִּב ְּב ִחינָתוֹ
ׁשלוֹם,
יהם ַה ָּ
ַבינ ּו ו ְָה ַר ְׁש ָּב"י ֲע ֵל ֶ
ׁשה ר ֵּ
ׁש ּמֹ ֶ
ְּכ ִפי ֶ
ְימםְ ,וזֶה אפ"ל ַעל ָּכל רַב ו ַּמ ּגִיד ִׁשיעוּר
ָר ָצה ְל ַקי ָ
ׁש ָּכ ַתב ַה ְּגרָ"א
ְּבזו ַֹה"ק ,ו ְּמ ַא ְר ְּגנֵי ַה ִׁשיעו ִּריםְּ ,כמוֹ ֶ
ׂ ִּכ ִילים ַיז ְִהיר ּו
ז"ל ְּב ֵּבאוּר ַה ִּתיק ּונֵי זו ַֹהר ו ְַה ַּמ ְש
ׁש ּזֶה סו ֵֹבב ַעל ָּכל ֵא ּל ּו ַה ְמ ַק ּי ְִמים
יעֶ ,
ָק ַ
ְּכזו ַֹהר ָהר ִ
ַכוֹ ָכ ִבים ְלעוֹ ָלם
ִׁשיעו ִּרים ְּבזו ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש ַיז ְִהיר ּו ּכ ּ
ׁשם
ׁש ֵלם ְּב ֵ
ָעדְ ,ו ָכ ַת ְבנ ּו ַעל ִּד ְב ֵרי ַה ְּגרָ"א ז"ל ֵס ֶפר ָ
וֶ
ַבים"ִ ,ע ּיֵי"ש.
יקי ָהר ִּ
"מ ְצ ִּד ֵ
ַ

ׂ ָר ֵאל י ְׁ
ִי ְש
ָב ַטח ,וב"ה ְּכלוּם לֹא ָק ָרה ְל ָעם
ָשב ּו ל ֶ
ָחה
ִיצ ְלנ ּו ב"ה .ו ְִל ְראוֹת ֶאת יָד ַה ַה ְׁש ּג ָ
ׂ ָר ֵאלְ ,ונ ַ
ִי ְש
ִיע
ׂ ָר ֵאל ִה ּג ַ
ֻּפ ָל ָאהִּ ,ב ְל ָבנוֹן ַה ְּסמ ּו ָכה ְל ֶא ֶרץ ִי ְש
ַהמ ְ
ׂ ָר ֵאל לֹא נ ְִכנַס .וזֶהו
ָפל ,ו ְִאיל ּו ְל ֶא ֶרץ ִי ְש
ׁשן ָה ֲער ֶ
ָע ָ
ַמ ָּמׁש נֵס גָלוּי.
ׁש ִּסי ְַמנ ּו ֶאת ֵס ֶפר
ׁש ָּק ָרה ְּביוֹם ֶ
ֲס ֵּפר ַמה ֶּ
אַ
ֻּד ָּפס
ֹש ְל ִפי ֵס ֶדר ַה ַּדף ַה ּיו ִֹמיַ ,המ ְ
ַהזו ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ׁשנָהְּ ,באוֹתוֹ ַה ּיוֹם
ׁשי ַה ָּ
ָכים ְלי"ב חו ְֹד ֵ
ְּבי"ב ְּכר ִ
ַמ ָּמׁש נ ְִפ ְס ָקה ַה ִּמ ְל ָח ָמה ְּב ַע ּזָה ,זֶה ָהיָה ְּבחו ֶֹדׁש
ׁש ָהי ּו
יתםַ ,א ֲח ֵרי ֶ
ָשים ְל ֵב ָ
ֵט ֵבת .ו ְָחזְר ּו ִמ ְליוֹן ֲאנ ִׁ
שבוּעוֹת ]וב"ה ַעל ַה ּנ ִִּסים
ׁ
ַמה ָ
ׁשה ְּכ ַבר ּכ ָּ
ְּבגָלוּת ָק ָ
ֵּׁ ,כן
ׁשםִּ ,בזְכוּת ָה ַר ְׁש ִּב"י ו ְַהזו ַֹהר ַה ָּקדוֹש
ׁש ָהיָה ָ
ַה ְּגדו ִֹלים ֶ

ַי ֲעזֹר ה' ָה ְל ָאה[.
ֹש
ו ִּבזְכוּת זוִּ ,ה ְּת ַקיְימ ּו ִּד ְב ֵרי ַהזו ַֹהר ַה ָּקדוׁ
גְמר
ׁשרַק ִּב ַ
ּתא"ְּ ,ד ָהיְינוֶּ ,
"ב ִס ְפ ָרא ָּדא י ְִפקוּן ִּמגָלו ָ
ְּ
ׁש ָע ְב ָרה
ּכָל ַה ֵּס ֶפר ּכוּלוֹ י ְָצא ּו ִמן ַה ּגָלוּת ַה ְּק ַט ּנָה ֶ
ׁש ִאם נ ְַּסיֵם ּכו ָּלנ ּו
ָע ֵלינוְּ ,ו ָכ ֵעת נ ּוכַל ְל ָה ִבין ִמ ּזֶהֶ ,
)"דף
ֶאת ה"זו ַֹהר ַה ְּמחוּלָק" ְּד ַבר יוֹם ְּביוֹמוֹ ַּ
ַוד ַאי ִנז ְֶּכה
ַה ּיו ִֹמי"(ְּ ,ב ַא ְל ֵפי ְר ָבבוֹת ִסיו ֵּמי ַהזו ַֹהר ְּבו ְ
ַרנ ּו "ו ְּבגִין ְד ַע ִת ִידין
ׁש ִהז ְּכ ְ
ְל ַה ְב ָט ַחת ָה ַר ְׁש ִּב"י ֶ
ילנָא ְּד ַח ּיֵי ְּד ִאיה ּו ַהאי ֵס ֶפר
ׂ ָר ֵאל ְל ִמ ְט ָעם ְּמ ִא ָ
ִי ְש
ֲמי".
ּתא ְּב ַרח ֵ
ַהזו ַֹהר י ְִפקוּן ֵּב ּיה ִמן גָלו ָ
ַבי
ֲשר ר ִּ
ׁ
ו ְּבאו ָֹת ּה ְּתקו ָּפה ֵא ַרע עוֹד נֵס ,א ֶ
ׁש ֶמׁש
ֹש ֵבי ֵּבית ֶ
ׁ
ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ִה ִּציל ֶאת ּכָל ּתו ָ
ִיע ְל ֵבית
ׁש ָהי ּו מ ּו ָכנִים ְל ַה ּג ַ
ֻכי ַה ְּטוָח ֶ
ְמ ַה ִט ִילים ֲאר ֵּ
ׁש ֶמׁש ח"ו.
ֶ
ׁשת י ְִתרוֹ
ָּב ִע ּתוֹנים ִדיוְוח ּו ָאז ]בערש"ק ָּפ ָר ַ
תשס"ט ְלפ"ק ִּ)בז ְַמן ַק ָּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה([ נ ְִר ָאהִּ ,כי ַה ַח ַמאס
ׁש ֶמׁש ְּב ִמ ְס ַּפר ִט ִילים יו ֵֹתר
ׁש ַאף ְל ַה ְפגִיז ֶאת ֵּבית ֶ
ָ
ׁש ַבעִּ ,כי
ׁש ְלח ּו ְל ַא ְׁשדוֹר אוֹ ִל ְּב ֵאר ֶ
ׁש ָּ
ֲשר ֶ
ׁ
ּגָדוֹל ֵמא ֶ
ׁש ֶמׁש
ׁש ְּב ֵבית ֶ
ׁש ּיָדו ַּע ֶ
ָרצ ּו ִל ְפג ַֹע ְּב ְּפ ַצצוֹת ָאטוֹםֶּ ,
ִיע רַק
ֵש ָה ִרים ְמ ֵל ִאים ִעם ְּפ ָצצוֹת ָאטוֹם .ו ְִה ּג ַ
יׁ
ׁ ,ו ְֶה ֱחזִיק ּו
ׁש ֶמש
ַמה ִקילו ֶֹמ ֶטר ִמ ֵּבית ֶ
ִט ּיֵל ֶא ָחד ּכ ָּ
ָדע ָל ֶהם ַה ָּמקוֹם ֵאיפֹה
ׁש ּלֹא ִי ּו ַ
ֶאת זֶה ְּבסוֹדְּ ,כ ֵדי ֶ
ִיע ו ְִל ְׁשלוֹח ח"ו יו ֵֹתר ִט ִילים .ו ְַה ּכֹל
ׁש ִה ּג ַ
ַה ָּמקוֹם ֶ
ָהיָה ִּבזְכוּת ַהזו ַֹהר ַה ּיו ִֹמי ֶ
ׁש ָע ְבד ּו ַעל זֶה יו ָֹמם
ׁ.
ׁש ֶמש
ָלי ְָלה ְּב ֵבית ֶ
וַ
יפ ְר ִּתי ַה ִּס ּפוּר ַה ּזֶה להגה"צ ָהרַב נָחוּם
ְּכ ְש ִס ַּ
ׁש ָּז ָכה ִל ְבנוֹת ו ְּל ַת ֵּקן ְל ָע ָר ְך
יט"א ֶ
ראזנבערג ְׁש ִל ָ
ׁש ַה ְּד ָב ִרים ְּפׁשו ִּטים
ִ 300מ ְקוָאוֹתָ ,א ַמר ִלי ֶּ
ַצ"ל
ֻלָם" ז ַ
ְש ַמע ִמ ִּפי ָּב ַעל ה"ס ּ
ׁ
ימי חו ְֹרפו ָז ָכה ו ָ
ִּוב ֵ
ׁשע ַה ּגָדוֹל ימ"ש
ׁש ָה ָר ָ
ְּב ַע ְצמוְֹ ,ו ָכ ְך ִס ֵּפר לוְּ :כ ֶ
ָר ַצח ִ 6מ ְליוֹן יְהו ִּדים ְּב ֵאירו ָֹּפהָ ,א ַמ ְר ִּתי ְל ּכוּלָם:
ׁשע זֶה ,ו ִּמ ְל ָח ָמה ז ּו לֹא
ֵצח ָר ָ
ׁשר ְלנ ַ
"אי ֶא ְפ ָ
ִ
ִּת ְס ַּת ּיֵים ֶא ָּלא ִאם ֵּכן יָקוּמ ּו יְהו ִּדים ַו ּי ְִל ְמד ּו זו ַֹהר
ֻּלָם" ו ְִת ְר ּגֵם ַהזו ַֹהר
"הס ּ
ָשב ָּב ַעל ַ
ׁ
ֹש"ָ .ל ֵכן י ַ
ַה ָּקדוׁ
ׁש ּי ְִהיֶה מו ָּבן ַל ּיְהו ִּדים ְּפׁשו ִּטים
ֹודש ֶ
ְל ָלׁשוֹן ַהק ֶ
ָמר
ׁש ּג ַ
ָתם .ו ְָא ֵכן ַּב ִּס ּיוּם עֲבו ָֹדתוְֹּ ,ביוֹם ֶ
ׂ ּג ָ
ְּכ ִפי ַה ַּש
יטלֶר ימ"ש
ָחל ִה ְ
ַה ַּת ְרגּ וּם ַעל ֵס ֶפר ַהזו ַֹהר ,נ ַ
ַמ ְל ָח ָמהְ ,ו ָכ ְך נ ְִּצל ּו ְמ ַעט ַהיְהו ִּדים
ׁשה ּב ִּ
ְּתבו ָּסה ָק ָ
ׂ ָר ֵאל
ׂ ְרדוּ ,ו ַּב ּנ ִִּסים ּגְל ּויִים נ ְִצ ָלה ֶא ֶרץ ִי ְש
ׁש ָּש
ֶ
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ׁשע ימ"שִּ – .בזְכוּת ַהזו ַֹהר
ׁשל אוֹתוֹ ָר ָ
ִּמ ִצ ּיפו ְֹרנָיו ֶ
ׁ.
ַה ָּקדוֹש
ֹׂא
ׁשת ָנש
ו ְָא ֵכן ָּכ ְך נ ְִכ ַּתב ְמפֹ ָרׁש ְבזו ַֹה"ק ָּפ ָר ַ
ֲמי– ָּבזֶה ַה ֵּס ֶפר
ּתא ְּב ַרח ֵ
ְּב ִס ְפ ָרא ָּדא י ְִפקוּן ִמן גָלו ָ
)הזו ַֹהר ַה ָּקדוֹש
ַ
ֲמים.
ׁ( י ְֵצא ּו ִמן ַה ּגָלוּת ְּב ַרח ִ
ֲשר ִּב ְׁשנַת תשכ"זְּ ,ב ֵעת
ׁ
עוֹד ִס ֵּפר ִלי א ֶ
יבת וִוי ְזנִיץ
יש ַ
ָמד ִּב ִׁ
ׁשת ַה ּי ִָמים" ,ל ַ
"ש ֶ
ׁ
ִמ ְל ֶח ֶמת ֵ
ה"א ְמ ִרי ַח ּיִים"
ֹש ָּב ַעל ִ
ב"ב ֵא ֶצל ַה ּגָאוֹן ו ְָקדוׁ
ָצא ּו ְ 5מ ִדינוֹת ֶנגֶד ַעם
זצוק"לְּ ,בי ִָמים ְּד ָאז ,י ָ
ׂ ָר ֵאלִ :מ ְצ ַריִם ,י ְַר ֵּדןִ ,עירָק ,סו ְּריָה ו ְּל ָבנוֹן,
ִי ְש
ֶגְדנוּ ,ו ְַה ַּס ָּכנָה ָהי ְָתה ּגְדו ָֹלה
ֶה ְח ִליט ּו ְל ִה ָּל ֵחם נ ֵּ
ֹשה י ִָמים ִל ְפנֵי
ׁ
ְּמאֹד ,ו ְַה ַּפ ַחד ַמ ָּמׁש ּנוֹ ָרא ְׁ -שלו ָ
ישי ַה ּג ִָליל
ׁ
ְּת ִח ּלַת ַה ִּמ ְל ָח ָמה ְּכ ַבר ָהי ּו ְסגו ִּרים ְּכ ִב ֵ
ִמ ְּפנֵי ַּפ ַחד ָהאוֹיֵבֶ ,ש ָמא י ְִּת ְקפ ּו סו ְּריָה ו ְּל ָבנוֹן
ָכיםָ .ה ַא ְדמוֹ"ר
ֻרׁש ּו ִל ַּסע ִּב ְדר ִ
ֶאת ַה ָּצפוֹןְ .ולֹא ה ְ
ִיע
ֻחד ְל ַה ּג ַ
ׁשיוֹן ְמי ָ
ִמוִוי ְזנִיץ ְזיָ"ע ִּב ֵּקׁש ו ְִק ֵּבל ִר ָּ
ְּל ִּמירוֹן ,ו ְָא ַמר:
ׁש ָּצ ִריךְ.
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶא ְפ ַעל ָּכל ַמה ֶ
ְּכ ְש ַא ִגיע ְלר ִּ
ׁש ּנ ְִכנַס
ׁשל ַר ְׁש ִּב"יְּ .כ ֶ
ְו ָכ ְך ָע ָלה ְל ִצ ּיוֹן ַה ָּקדוֹׁש ֶ
ְל ִצ ּיוֹן ַה ָּקדוֹׁש ָל ַקח ֵס ֶפר ַהזו ַֹהר ָּפ ַתח ַּדף ִראׁשוֹן
"ס ֶפר ַהזו ַֹהר ֵמ ַה ַּתנָא ָה ֶאלו ִֹקי
ו ְָא ַמרָּ :כאן ָּכתוּב ֵ
"ס ֶפר
ׂ :דאס ִאיז ִדי לעכטיגע ֵס ֶפר ֵ
ַר ְׁש ִּב"י" ,ו ֵּפ ַרש
"מ ַה ַּתנָא" געטליכקייט
ַהזו ַֹהר" וָואס לערנט אונז ֵ
]ת ְרגּ וּם ללשה"ק:
ש ִּב"יַּ ,
"ה ֶאלו ִֹקי" פוּן וועם? פוּן ַר ְׁ
ָ
)מ ַה ַּתנָא( ֱאלֹקוּת,
ַמד או ָֹתנ ּו ֵ
ׁש ְּמל ֵּ
)הזו ַֹהר( ֶ
ּאר ַ
זֶה ַה ֵּס ֶפר ַה ּמו ָ

ָשק
ׁ
ֹש נ ַ
ׂ ְל ִצ ּיוֹן ַה ָּקדוׁ
ִמ ִּמי? מרשב"י[ .אח"כ ִנ ַּגש
ֻמוֹת
ׁשל ָּכל ָהא ּ
ׁש ִרים ֶ
ִת ְק ִּתי ָּכל ַה ְּק ָ
ו ְָא ַמרְּ :כ ַבר נ ַּ
יתי זֹאת? ִּכי
ִׂ
יא ְך ָע ִש
ׂ ָר ֵאלֵ .ה ַ
ָהרוֹצוֹת ְל ָה ַרע ְל ִי ְש
ֻלנ ּו יו ְֹד ִעים ַעל
ָב ְק ִּתי ְּב ַת ּנָא ַה ָּקדוֹׁש ַר ְׁש ִּב"יְ .וכ ָּ
ּד ַ
)ש ַה ּלו ֵֹמד
ׁ
ש ָּקר ּו ַּב ִּמ ְל ָח ָמה זוֶּ .
ׁ
ַה ּנ ִִּסים ַה ְּגדו ִֹלים ֶ
ִש ַמת ַה ַּצ ִּדיק ,ו ְַע ּיֵן ְּב ֵס ֶפר
ׁשל ַה ַּצ ִּדיק ִמ ְת ַּד ֵּבק ְּבנ ְׁ
ְּב ֵס ֶפר ֶ

ְמאוֹרוֹת ַהזו ַֹהר(.
ַמה ּגָדוֹל ּכ ַֹח ַה ּלו ֵֹמד ְּבז ַֹהר
ִמ ּכָאן רו ִֹאים ּכ ָּ
ׁש ַעל י ְֵדי זֶה ְמעוֹרֵר ו ַּמ ְפ ִעיל ו ַּמ ְמ ִׁש ְיך
ֹש ֶ
ַה ָּקדוׁ
ִש ַמת ָה ַר ְׁש ִּב"י ע"ה ַמ ָּמׁש ִּכ ְפׁשוּטוְֹ ,ל ַר ֵחם
ֶאת נ ְׁ
ׁש ָא ַמר יָכוֹל ֲאנִי ִל ְפטֹר ֶאת ָהעוֹלָם
ָע ֵלינוְּּ ,כמוֹ ֶ
ֲפיל ּו ְּבדוֹ ֵרנ ּו ַה ָּפׁשוּט.
ּכוּלוֹ ִמן ַה ִּדיןַ .וא ִ
ֲבל ַה ּז ְַמן ָק ָצרָ ,ל ֵכן נ ְַס ֵּפר
ֵש ַה ְר ֵּבה ְל ַס ֵּפר א ָ
יׁ
רַק ַעל ְק ֵצה ַה ַּמזְלֵג:
ׁשר
ָפל ֲא ֶ
ׁשה ִנ ַּגׁש ֶאל ָה ֲער ֶ
ׁשה ּומֹ ֶ
ּכָתוּב ְּב ָפ ָר ָ
ׁשם ָה ֱאל ִֹקים )שמות כ יח(ּ :כָתוּב ְּב ִל ּקו ֵּטי מוֹ ֲהרַ"ן,
ָ
ׂוֹת
ׁשרו ִֹצים ַל ֲעש
ָפל ֵהם ַה ְּמנִיעוֹתְּ ,כ ֶ
ׁש ָה ֲער ֶ
ֶ
ֲבל לֹא
ֵש ְמנִיעוֹת ּגְדוֹלוֹת ,א ָ
ֵאיזֶה ִמ ְצוָה ּגְדו ָֹלה יׁ
ְצ ִר ִיכים ְל ַפ ֵחד ִמן ַה ְּמנִיעוֹת ו ְּצ ִר ִיכים ְל ִה ְת ַח ּזֵק
ֲר ְיך
ֵש ְל ַהא ִ
ׁשם הוּא ֱאל ִֹקיםְ .ויׁ
ְּבכָל ַה ּכֹחוֹת ִּכי ָ
ֲס ֵּפר ְּב ִק ּצ ּור.
ֲבל א ַ
ָּבזֶה ,א ָ
יתי ּכָל ִס ְפ ֵרי ַהז ַֹּהר
ׁשנָה ְל ֵע ֶר ְך ָר ִא ִ
ִל ְפנֵי ָ 42
ַכים ִעם נְקוּדוֹת יָפוֹת
ׁשה ְּכר ִּ
ֲמ ָּ
ֹש ַּבח ִ
ַה ָּקדוׁ
ָפה,
ׁשנָה ְל ֵע ֶר ְך ְמאֹד י ֶ
ְּמאֹדְּ ,דפוּס ִל ְפנֵי ֵמ ָאה ָ
ׁש ּי ְִהיֶה ַקל ְלכָל
ִה ְׁש ּתו ַֹק ְק ִּתי ְמאֹד ְל ַה ְד ִּפיסוֹ ְּכ ֵדי ֶ
ֲבל ִּב ְּקׁש ּו ִמ ֶּמ ּנ ּו
ׁ ,א ָ
ֶא ָחד ִלגְ רֹס ֶאת ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ְ 300$וֶזֶה ָהיָה ָאז הוֹן ּתו ָֹעפוֹתְ ,ולֹא ָיכ ְֹל ִּתי ִל ְקנוֹת

ד

ׁש ּלֹא
ָאב ַה ְר ֵּבה ז ְַמן ַעל זֶה ֶ
ׁש ִּלי ּכ ַ
ֶאת זֶהַ .ה ּלֵב ֶ
יתי ִל ְקנוֹת ו ְּל ַה ְד ִּפיס ֶאת זֶה.
ז ִָכ ִ
ׂ ָר ֵאל
ו ְָאז הו ֵֹצאנ ּו ָלאוֹר ֶאת ַהחֹק ְל ִי ְש
ׁשר בארצה"ב
ְאז לֹא ָהיָה ְּב ֶא ְפ ָ
ש ּיוֹת ּבו ְֹדדוֹת ]ו ָ
ְּב ָפ ָר ִׁ
ְל ַק ֵּבל ָחק ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל[ ְו ָכ ְך ְלכָל ַה ָּפחוֹת י ְִל ְמד ּו ֶאת ז ַֹּהר
ֹשם
ׁ
ׂה ר ֶ
ׂ ָר ֵאלְ ,וכָל ַה ָחק ,ב"ה זֶה ָע ָש
ׁשל ַה ָחק ְל ִי ְש
ֶ
ִיקים
ָשים הו ְֹל ִכים ו ַּמ ֲחז ִ
ׁש ֲאנ ִׁ
ׁש ָרא ּו ֵא ְיך ֶ
ּגָדוֹלַ ,עד ֶ
ׂ ָר ֵאל ,וב"ה ַה ָחק
ׁש ָּל ֶהם ֶאת ַה ָחק ְל ִי ְש
ְּב ַט ִּלית ֶ
ׂ ָר ֵאל ,ו ְַא ַחר ָּכ ְך ִה ְת ִחיל ּו ְל ַה ְד ִּפיס
נ ְִכנַס ְל ַעם ִי ְש
ׂ ָר ֵאל ְּבגָדוֹל ,ו ְַה ּיוֹם ַמ ְד ִפ ִיסים ְּכ ָבר
ֶאת ַה ָחק ְל ִי ְש
ָפים ֵס ִטים.
ׁשנָה ְל ֵע ֶר ְך ְׁשמוֹנֶה אֲל ִ
ּכָל ָ
ׂוֹת
ׁש ָּצ ִר ְיך ַל ֲעש
ׁש ְב ִּתי ֶ
ִּב ְׁשנַת תשמ"ג ָח ַ
ַמ ֶּ
ׂ ָר ֵאל יו ְּכל ּו ְּב ַק ּלוּת ִל ְלמוֹד
ׁש ּכָל ֶא ָחד ִמ ִּי ְש
ׁשה ּו ֶ
ׁש ּלֹא י ְִהיֶה ִלי
ׁש ְּכ ֵדי ֶ
ַט ִּתי ֶ
ֶׁ ,ה ְחל ְ
זו ַֹהר ַה ָּקדוֹש
ַר ִּתי ֶח ֶדר
ׂ ּכ ְ
ּש ָאר ְּד ָב ִריםִ ,ה ְש
ָשים ו ְׁ
ְמנִיעוֹת ֵמ ֲאנ ִׁ
ׁשם
ׁש ּג ְַר ִּתי ָ
ארק ֶ
ְּב ָמאנ ְִסי ,זֶה ָרחוֹק ִמ ָּבא ָרא ַּפ ְ
יעה ּכָל ֶּד ֶרךְ.
ֲצי נ ְִס ָ
ׁש ָעה ַוח ִ
ְל ֵע ֶר ְך ָ
ֲתיק
ַר ִּתי ְמכוֹנַת ִצ ּלוּם ו ְִה ְת ַח ְל ִּתי ְל ַהע ִ
ׂ ּכ ְ
ִה ְש
ֹש ַעל ִע ְנ ְינֵי ּתוֹ ָרה
ֲמ ִרים ִמ ּכָל ַהזו ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ַמא ָ
ׁשל ָּדוִד ַה ֶּמ ֶל ְך ע"ה ,ו ְִד ַּב ְר ִּתי
ֲמ ִרים ֶ
ו ְּת ִפ ָּלה ו ַּמא ָ
ׁש ּלֹא ַי ֲע ֶש
ִעם ַמ ְד ִּפיס ֶ
ׁש ֲאנִי י ִֵּתן
ׂה ְּכלוּם רַק ַמה ֶ
לוֹ ּכָל יוֹם ,י ְַד ִפיס ֵּת ֶכף ו ִּמ ּיַד ִעם נְקוּדוֹת ,ו ְָע ַב ְד ִּתי
ׁשעוֹת ,וּב"ה
ַּב ֲה ָכנַת ַה ֵּס ֶפר ּכָל יוֹם ְל ֵע ֶר ְך ָ 10-12
ְאז עוֹד לֹא ָהיָה ַה ּתו ְֹכנוֹתַ ,רק
ִה ְצ ָל ְח ִתי ָּבעֲבו ָֹדה] ,ו ָ
ִה ְצ ָט ְרכ ּו ְל ַה ְד ִּפיס ַה ּכֹל ֵמ ָח ָדש
ׁ[.
ׁש ַבר ְ 4מ ַח ְּׁש ִבים
ׂה ַה ַּב ַעל ָּד ָבר? הוּא ָ
ַמה ָע ָש
ׁשנָה ְל ֵע ֶר ְך ִעם
ֲצי ָ
ׁשל ח ִ
ׁש ִּלי ֶ
י ְָק ִריםַ ,ועֲבו ָֹדה ֶ
ַה ְר ֵּבה הו ָֹצאוֹת ְולֹא ָיכ ְֹל ִּתי ְל ַה ְד ִּפיס ְּכלוּםִּ ,כי
ֻגָל
ַה ַּמ ְד ִּפיס ָעזַב או ִֹתי ו ְָא ַמר ִּכי הוּא לֹא ְמס ּ
ָתת
ׁש ּלֹא רו ֶֹצה ְּבׁשוּם א ֶֹפן ל ֵ
ְל ִה ָּל ֵחם ִעם ַהס"מֶ ,
ׂוֹת ֶאת ָהעֲבו ָֹדה.
ִלי ַל ֲעש
ּשמוֹת ַו ּי ְִק ָרא
אשית ,ו ְׁ
ָמ ְר ִּתי ָאז רַק ֵס ֶדר ְּב ֵר ִׁ
ו ְּג ַ
ִש ַאר ְּב ֶא ְמ ַצע ְּב ִלי נְקוּדוֹת.
ַמ ְד ָּבר ְּד ָב ִרים נ ְׁ
ּב ִּ
יתי ְלהו ִֹציא
ׁשרַק ָר ִצ ִ
ׁשנִים ּכָל ַּפ ַעם ֶ
ו ְַא ַחר ָ
אשית ,נ ְׁ
ֲפיל ּו ֵס ֶדר ְּב ֵר ִׁ
ָלאוֹר א ִ
ׁשב.
ִש ַּבר ַה ְּמ ַח ֵּ
ׁש ּזְכוּת ֶא ֶרץ
ׁש ְב ִּתי ֶ
יתי ָל ָא ֶרץ ָח ַ
ׁש ָע ִל ִ
ב"ה ֶ
ׂ ָר ֵאל ַּת ֲעזֹר ִלי ְל ַה ְת ִחיל ִעם ָהעֲבו ָֹדה ,ו ְִה ְת ַח ְל ִּתי
ִי ְש
ׁש ִבים עוֹד ַה ַּפ ַעם.
ִש ְּבר ּו ַה ְמ ַח ָּ
ַלעֲבוֹדְ ,ונ ְׁ
ׁש ָּצ ִר ְיך ַה ְר ֵּבה ְּת ִפ ָּלה ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל
ַט ִּתי ֶ
ֶה ְחל ְ
ילה לֹא הו ֵֹל ְך ְּכלוּם.
יחִּ ,כי ְּב ִלי ְּת ִפ ָ
ׁש ַא ְצ ִל ַ
ֶ
ָס ְע ִּתי ִל ְצ ָפת ִל ְפנֵי ל"ג
ׁשנִים נ ַ
ִל ְפנֵי ְׁשנֵי ָ
ָק ְח ִּתי ָ
ָּבעו ֶֹמר ל ַ
ׁשם ֶאת ִצ ּיוֹן
ׁשרו ִֹאים ִמ ָּ
ׁשם ִּדי ָרה ֶּ
ֹשה י ִָמים ְּת ִפ ּלוֹת
ׁ
ׂוֹת ְׁשל ָ
ַט ִּתי ַל ֲעש
ָה ַר ְׁש ִּב"י ו ְֶה ְחל ְ
יח ַּבעֲבו ַֹדת
ׁשא ּוכַל ְל ַה ְצ ִל ַ
ׁשם י ְִת ָּב ַר ְך ַי ֲעזֹר ִלי ֶ
ׁש ַה ֵּ
ֶ
ׁשל ַהזו ַֹה"ק.
ֹודש ֶ
ַהק ֶ
ִיתי ְּב ַּת ֲענִית ִּד ּבוּר ְוכָל
ֹשה י ִָמים ו ְֵלילוֹת ָהי ִ
ׁ
ְׁשל ָ
ַל ִּתי
ֹשה ְּפ ָע ִמים ְּת ִה ִּלים ו ְִה ְס ַּת ּכ ְ
ׁ
יוֹם ָא ַמ ְר ִּתי ְׁשל ָ
יח
ׁש ַא ְצ ִל ַ
ׁשל ָה ַר ְׁש ִּב"י ו ִּב ַּק ְׁש ִּתי ֶ
ְל ֵע ֶבר ַה ִּצ ּיוּן ֶ
ֲפ ַצת ַהזו ַֹה"ק.
ַּבה ָ
לַ
ֹשים ,זֶה ָהיָה יוֹם
ָק ְח ִּתי ֶאת ַה ּי ִָמים ַה ְּקדו ִׁ
ִל ְפנֵי ל"ג ָּבעו ֶֹמר וְל"ג ָּבעו ֶֹמר וְיוֹם ַא ֲח ֵרי ל"ג
ָּבעו ֶֹמר.

ו ְַא ַחר ָּכ ְך ב"ה ִה ְת ִחיל ַה ִּס ּי ְַע ָּתא ִּד ְׁש ַמ ּיָא
ׁשל ַהזו ַֹה"ק,
ו ְִה ְת ַח ְל ִּתי ְל ַס ֵּדר ֶאת ַה ַּדף ַה ּיו ִֹמי ֶ
ֲבל ַה ְּמנִיעוֹת ָהי ּו ּכָל ָּכ ְך ּגְדוֹלוֹת ְּבכָל ָהאו ַֹפ ּנִים,
אָ
ִש ְּבר ּו ָל ֶהם ּכָל
יתנ ּו נ ְׁ
ׁש ָע ְבד ּו ִא ָּ
ּכָל ַה ַּמ ְד ִּפ ִיסים ֶ
ֲמיִם ,ו ְַה ְּמכוֹנוֹת
ַה ְמ ַח ְׁש ִבים לֹא ַּפ ַעם ְולֹא ַּפע ַ
ֲכי
ׁשה ה ִ
ִש ְּברוּ ,ו ְּמכוֹנַת ִצ ּלוּם ֶא ָחת ָח ָד ָ
ִצ ּלוּם נ ְׁ
ִש ְּברוּ,
ֻלָם נ ְׁ
ֲדׁשוֹת ְוכ ּ
ׁש ְלח ּו ְ 7מכוֹנוֹת ח ָ
ַהי ְָק ָרהָ ,
ׁש ּלֹא ָהיָה ַּב ִה ְסטו ְֹריָה ָּד ָבר ָּכזֶה
ֵהם או ְֹמ ִרים ֶ
ֲריכוּת
ִש ָּב ִרים)ְ .ר ֵאה ַּבא ִ
ֲדׁשוֹת נ ְׁ
ׁש ַבע ְמכוֹנוֹת ח ָ
ׁש ֶּ
ֶ
"אל ָה ֲע ָר ֶפל"(.
ְּב ֵס ֶפר ֶ
ׁש ִה ּג ְַענ ּו
ו ְִעם ּכָל ַה ְּמנִיעוֹת ָה ֵא ּל ּו ה' ָעזַר ָלנ ּו ֶ
ֶבע ִמ ְליוֹן
ַעד ּכֹה שב"ה הו ֵֹצאנ ּו ָלאוֹר ְל ֵע ֶר ְך ר ַ
ַעלוֹנִים ו ְּל ֶע ֶרך ֶ 150אלֶף ִּתיק ּונֵי זו ַֹהר וְאוֹר ַהזו ַֹהר
ּש ָאר ְס ָפ ִרים
ֹש ו ְׁ
ׂ ָר ֵאל ו ְַהזו ַֹהר וְזו ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ְּגד ֵֹלי ִי ְש
ׁש ֵחלֶק ִמן ָהעוֹלָם ּכָאן ְּכ ָבר ָרא ּו ֶאת זֶה.
ֶ
ׁש ְצ ִר ִיכים
ׁש ֲאנִי ְמ ַס ֵּפר ֶאת ַה ִּס ּפוּר ֶ
ָה ִע ָּקר ֶ
ׁש ּכָל
ׁש ָּכל ָּד ָבר טוֹב ו ִּב ְפרָט ָּד ָבר ָכזֶה ֶ
ָל ַד ַעת ֶ
ֶשנָם ַה ְר ֵּבה
ָהעוֹלָם ְוכָל ַה ְּגאו ָּלה ְּתל ּויָה ָּבזֶה י ְׁ
ְמנִיעוּת ,א ָ
ֲבל ִעם ָרצוֹן ָחזָק יְכו ִֹלים ַלעֲבוֹר ַעל
ֱמת ִעם
ׁשרו ִֹצים ֶּבא ֶ
ִיע ְלכָל ַמה ֶ
ַה ּכֹל ,וִיכו ִֹלים ְל ַה ּג ַ
"כד ָּב ַעי
ׁש ּכָתוּב ְבזו ַֹה"ק ַּ
ַיע ָּתא ִּד ְׁש ַמ ּיָאְּ ,כמוֹ ֶ
ִס ּי ְ
ֲשר
ׁ
ַמה ִא ּנוּן ְד ִמז ְַמנִין ֵל ּיה"ַּ ,כא ֶ
ַש ְל ִא ְת ַד ְכיָיא ּכ ָּ
ַּבר נׁ
ַמה ַמ ְל ָא ִכים עוֹז ְִרים לוֹ.
ֶּבן ָא ָדם רו ֶֹצה ְל ִה ָּט ֵהר ּכ ָּ
ֲבל ָצ ִר ְיך ָל ַד ַעת ִּכי ּכָל ִמ ְצוָה ְל ִפי גו ֶֹדל ַה ִּמ ְצוָה
אָ
ֹשה
ׁ
ׁש ּמ ֶ
ַחנ ּו רו ִֹאים ֶ
ׁש ֲאנ ְ
י ְִהיֶה ַה ְר ֶּבה ְמנִיעוֹתְּ ,כמוֹ ֶ
ׁש ּלֹא יְכו ִֹלים
ָפל ,זֶה ַה ְּמנִיעוֹת ֶ
ׂ ֶאל ָה ֲער ֶ
ַבינ ּו ִנ ַּגש
ר ֵּ
ׁשם ָה ֱאל ִֹקים"
ֲשר ָ
ׁ
ִל ְראוֹתַ ,מ ּדו ַּע – ִמ ְּפנֵי "א ֶ
ָפל,
ֵש ֲער ֶ
ׂגוֹת ּגְדוֹלוֹת ָל ֵכן יׁ
ֵש ֱאלֹקוּת ו ְַה ָּש
ׂם יׁ
ׁש ָּש
ֶ
ׂ ְללֹא ַּפ ַחד ו ָּבטו ַּח ְּב ֶעז ְִרי ֵמ ִעם ה'.
ֹשה ִנ ַּגש
ׁ
ַא ְך מ ֶ
ֵש
ֲמי ְׁש ַמ ּיָא ְויׁ
ׁש ָאנ ּו ִנז ְָק ִקים ְל ַרח ֵ
ו ְּכמוֹ ֶ
ׁשכ ֻּּלָם רו ִֹצים
ַבים ֶ
יאן ַער ִ
ֲצי ִּב ְיל ָ
ִּכ ְמ ַעט ֶא ָחד ַוח ִ
יאן יְהו ִּדים ,ו ְָל ֵכן ָאנ ּו
ׂ ֵרה ִּמ ְל ָ
ְל ַח ֵּסל ֶאת ָח ֵמׁש ֶע ְש
ֹש ְּבכָל יוֹם
ׁש ִאם י ְִל ְמד ּו ֶאת ַהזו ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ְּבטו ִּחים ֶ
ׁשנָה ַא ַחת,
ִגְמר ּו ּכָל ַהזו ַֹהר ְּב ָ
וָיוֹם רַק ַּ 12ד ּקוֹתְ ,וי ְ
ְּבו ְ
ַבי
יח ר ִּ
ׁש ִה ְב ִט ַ
יחְּ ,כמוֹ ֶ
ַוד ַאי ִי ּנ ְָצל ּו ֵמ ֶח ְב ֵלי ָמ ִׁש ַ
ּתא.
ׁש ְּב ִס ְפ ָרא ָּדא י ְִפקוּן ִמן גָלו ָ
ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ָֹח ִאי ֶ
ֹשים ֵהם ,ו ְֶא ָחד ִּט ְיל ֵפן ֵא ַלי
ׂ ָר ֵאל ְקדו ִׁ
ב"הִ ,י ְש
ׂה ו ְִא ְר ּגֵן ְּכ ָבר ֶאלֶף ִסיו ֵּמי
ׁש ָע ָש
ִל ְפנֵי ְׁשבו ַּעיִם ֶ
ׁש ָע ַבר
ׁשבו ַּע ֶ
ׁ ,ו ְֶא ָחד ִּט ְיל ֵפן ֵא ַלי ְּב ָ
זו ַֹהר ַה ָּקדוֹש
ׁשרו ֶֹצה ְל ַא ְר ּגֵן ֶאלֶף ִסיו ֵּמי זו ַֹהר ְּבסוֹד ָה ֶאלֶף ְל ָך
ֶּ
ימה.
ְׁשלֹמֹה ,ו ִּבזְכוּת זֶה ִנז ְֶּכה ַמ ֵהר ְל ַהגְ או ָּלה ְׁש ֵל ָ
ׁש ּיְכו ִֹלים ְּב ַקל
ֵש ִלי ָּת ְכנִית ַק ָּלה ֵא ְיך ֶ
ֱמת יׁ
ו ֶּבא ֶ
ָפים ו ְּר ָבבוֹת ,ו ִּמי
ְל ַא ְר ּגֵן ַה ִׁשיע ּו ֵרי זו ַֹהר ָּבאֲל ִ
ׁש ָּתף י ְִת ַק ְּׁשר ּו ֵא ֵלינוּ.
ׁשרו ֶֹצה ִל ְהיוֹת ֻ
ֶ
ׂ ְמ ָחה ְמרו ָּבה ַלחֲזוֹת ו ְִל ְראוֹת ֵא ְיך
עֹנֶג ּכָפוּל ְו ִש
ַמ ְפ ָעל ַהזו ַֹהר
ׂ ָר ֵאל ִמ ְת ַא ְר ְּגנִים ל ִּ
ׁש ֵּמאוֹת ַא ְל ֵפי ִי ְש
ֶ
"ב ְל ִּתי ַלד' ְל ַב ּדוֹ"
יהם ִּ
גְל ֶ
ָמי ,ו ְָח ְרת ּו ַעל ִד ֵ
ָהעוֹל ִ
ֹגְלים ַעל
ְ)ר ֵאה ְּב ֵס ֶפר ָהר ְַמ ַח"ל ו ְַהזו ַֹהר( ו ַּב ֶדגֶל ַה ּזֶה ּדו ִ
ׂ ָר ֵאל ו ַּמ ְת ִר ִיעים ְּבקוֹל חו ֵֹצב ֶל ָהבוֹת ֵאׁש
ָע ֵרי ִי ְש
יבם ְּבכָל ְּתפוּצוֹת
"מי ַלד' ֵא ָלי" ,ו ִּמ ְת ַק ְּב ִצים ְס ִב ָ
ִ
ֶשנָם ַע ָדיִן
ׁש ּי ְׁ
יטה ֶ
ִשאֲר ּו ִל ְפ ֵל ָ
ׁש ּנ ְׁ
ׂ ָר ֵאל י ְִר ֵאי ד' ֶ
ִי ְש
ֱמת
ֲפ ִצים ֶּבא ֶ
יחא ַהח ֵ
ְּבדוֹ ֵרנ ּו ּדוֹר ִע ְק ְב ָתא ִּד ְמ ִׁש ָ

ׂים ִק ּבוּץ ו ְִר ּבוּץ
ְל ִה ְת ָקרֵב ָל ַר ְׁש ָּב"י זִי"ע וְעוֹ ִש
ו ְּפ ָע ִלים ְל ָה ִקים ִׁשיעו ִּרים ָּב ָא ֶרץ ,ו ְּבכָל ָהעוֹלָם
ִיקת
ֹשיםּ ,פו ֵֹעם ְּב ִל ָּבם ז ַ
ׂ ָר ֵאל ְקדו ִׁ
ּכוּלוַֹ ,והֲמוֹנֵי ִי ְש
יהם ְל ֶרגֶל
ֲבה ַא ֲח ֵר ֶ
ׁש ִכים ַּבעֲבוֹתוֹת ַאה ָ
יְהו ִּדיְ ,ונ ְִמ ָ
ֱמת נֵר ְלר ַּגְלָם.
ַה ַה ָּכ ָרה ִּכי ָהא ֶ
ַב ְר ֵבי י ִַּקי ֵרי ֵמ ַא ֵחינ ּו ַּב ּנַ"י
ׁשרו ִֹאים ַהנֵי ר ְ
ב"ה ֶּ
ֲב ִלים
ֲבל ה ָ
ֲמר ק ֶֹהלֶת "ה ֵ
יטב ֶאת ַמא ַ
ׁש ּיו ְֹד ִעים ֵה ֵ
ֶ
ָא ַמר ק ֶֹהלֶת ַה ּכֹל ָה ֶבל" ּ -ומ ָֹחם ַה ָּב ִהיר ו ְָצלוּל
"ה ֶבל ֵאין ָּבם מו ִֹעיל" -
ׁש ּכָל העוה"ז ֶ
ָל ַד ַעת ֶ
ׂ ָר ֵאל
–לז ַּכוֹת ֶאת ְּכ ָלל ִי ְש
ֲמ ִּתי הוּא ְ
ו ְָה ִע ָּקר ָהא ִ
ׁש ַפע אוֹר אֱלו ִֹקי
יהם ְּב ֶ
ׁש ּיו ֵֹתר ,ו ְִלז ְּכוֹת ַעל י ְֵד ֶ
ַמה ֶ
ּכ ָּ
)עיֵין גמ' ַס ְנ ֶה ְד ִרין צ"ט(
ַ

ַמה ַמ ְפ ִעים ו ְּמ ַח ּזֵק ְל ַה ִּכירָם ִּב ְמלֹא הו ָֹדם
ּכ ָּ
ֵש
ׁש ָּקנ ּו ֵמאוֹת ְויׁ
ֵש ֵמ ֶהם ֶ
ֲשר יׁ
ׁ
ו ְִת ְפ ַא ְר ָּתם ,א ֶ
ׁשל ֵס ִטים – ַלחֲלו ָּק ּה ִח ּנָם – ִמ ְּפנֵי
ָפים ֶ
אֲל ִ
ׁש ָעה ּתוֹ ָרה בעוה"ז – ו ִּב ְפרָט
ׁשל ָ
ׁש ּיו ְֹד ִעים ֵע ֶר ְך ֶ
ֶ
ָפים ו ְִל ְר ָבבוֹת
ִּל ּימוּד ַהזו ַֹה"ק ְׁשמו ְּכ ָּפל ַלאֲל ִ
ֵש ָל ֶהםְ ,וכָל
ְּתת ָֹאר ָלכֶם ֵאיזֶה זְכוּת ּגְדו ָֹלה יׁ
ׁשה
ֲמ ָּ
ֶא ָחד יָכוֹל ִלז ְּכוֹת ְּב ַק ּלוּת ִל ְז ֻכ ּיוֹת ָה ֵא ּלוַּּ :בח ִ
ְׁש ָק ִלים ְל ֵס ֶפר ַ -א ָּתה קוֹנֶה ְ 101ס ָפ ִרים ְּב ַס ְך
ׂכַר
ׁשב ְש
ׁשב! – ֶהוֵי ְמ ַח ֵּ
ֶח ָ
ֲשר ְל ַמה נ ְ
ׁ
 - ,₪ 505א ֶ
ִמ ְצוָה ְּכֶנגֶד ֶה ְפ ֵס ָד ּהּ - .בֹא ו ְּר ֵאה ַא ָּתה ֵמ ַח ּלֵק
ַמה ַמ ְל ָא ִכים
ָאל" ְוכ ָּ
"מיכ ֵ
ל 101יְהו ִּדים ְּכ ִמ ְניַן ִ
ָפים ו ְִל ְר ָבבוֹת נ ְִב ָר ִאים ִמ ּכ ַֹח זֶהִּ – .בזְכו ְּת ָך
ַלאֲל ִ
ֲשר
ׁ
ׁש ָעה זו ַֹה"ק – א ֶ
ׁש ָּבת קו ֶֹדׁש ָ
יְהו ִּדי ּלו ֵֹמד ְּב ַ
ׁשט ְּביוֹם חוֹל
ׁשנָה ִּל ּימוּד ְּפ ָ
ׁשוֶה ְל ֶאלֶף ָ
ֶע ְר ּכוֹ ָ

ֻכ ָּפל
ׂ ְמ ָחה  -מ ְ
ׁש ּלו ֵֹמד ְּב ִש
יש ַחי ,ו ְּכ ֶ
ְל ִפי ַה ֶּבן ִא ׁ
ׁשנָה )או ְֹרחוֹת ַצ ִּד ִיקים((–
ְּב ֶאלֶף ַ -ס ְך ַה ּכֹל ִמ ְליוֹן ָ
ׁש ָּבתוֹת ,ו ְַא ַחר
ׁשל ַ
ׁשנָה ֶ
ְוזֶה רַק ִמיהו ִּדי ֶא ָחדָ 70 ,
ׂג
ֵש ָלנ ּו ֻמ ָּש
ָּכ ְך ַּת ְכ ִּפיל ְּב ֵמ ָאה יְהו ִּדים – ַה ִאם יׁ
ֹשם נ ְִפ ָלא הוּא ְּבכָל
ׁ
ׂהֵ ,איזֶה ּפ ַֹעל ְור ֶ
ַמה זֶה עוֹ ֶש
ֻלָם ְׁשמו ִּרים ְלךָ.
ָהעוֹלָמוֹתְ ,וכ ּ
ַע ָּתהֲ ,הי ִָּפ ֵלא ַמ ּדו ַּע ָּב ִאים וְחו ְֹט ִפים ,ו ְּמנ ְַּד ִבים
ֲלה
ׁש ַּתע ֶ
ׂ ְמ ָחה ֶּ
ְל ִל ּמוּד לע"נִ ,לזְכוּת ,לרפו"שְ ,ל ִש
ָתת ִּב ְרכוֹן ,אוֹ ֵאיזֶה ַמז ְֶּכרֶת
ָפהְּ – ,ב ָמקוֹם ל ֶ
יֶ
ׁש ּלֹא זו ְֹכ ִרים ִמ ֶּמ ּנָה ְּכלוּםַ ,ח ּלֵק זו ַֹהר ו ְִת ּק ּונֵי
ֶ
ׂ ַמח ּכָל ַח ּיֶי ָך ָּבעוֹלָם
זו ַֹהר ִּב ְמ ִחיר ַמ ְצ ִחיק – .ו ְִת ְש
ַוד ַאי ָּבעוֹלָם ַה ָּבאְ .ו ָכ ְך ִיז ְְּכר ּו או ְֹת ָך ָל ַעד
ַה ּזֶה ו ְּּבו ְ
ְלטו ָֹבה ָּבזֶה ו ְּב ָבאּ ,כָל ַה ְּקרו ִֹביםְ ,וגַם ַה ַּמ ְל ָא ִכים
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ָֹחאי
ֲדךְָ ,ור ִּ
ׁש ַמיִם י ְַמ ִליצ ּו טוֹב ַּבע ְ
ַּב ָּ
זִי"ע ְּב ַע ְצמוֹ י ְָב ֵר ְך או ְֹת ָך וְיו ֶֹדה ְל ָך ַעל ָּכךְ - .נ ּו
ֲמר
ֵש עוֹד ַמה ַל ְחשוֹבָ - ,צ ִר ְיך רַק ְל ַקיֵים ַמא ָ
יׁ
"אם ָּפגַע ְּב ָך ְמנֻ ּוָל זֶה ָמ ְׁש ֵכה ּו לביהמ"ד
ֲחזַ"לִ :
ִאם ֶא ֶבן הוּא נ ִּמו ַֹח ִאם ַּב ְרזֶל הוּא ִמ ְת ּפו ֵֹצץ".
ָוכַח ֵא ְיך ִל ְּב ָך ִמ ַּט ֵהר ו ִּמז ְַּד ֵּכךְ ,ו ִּמ ְת ַל ֵהב
ַסה ו ְִּתיו ּ
נ ֵּ
ׁש ַמיִם.
ׁש ַּב ָּ
ְל ָא ִבינ ּו ֶ
ֻלַת ִּל ּימוּד ַהזו ַֹה"ק נ ַ
ְוכ ַֹח ְּגד ּ
ׁשק
ָתן ָּב ֶהם ֵח ֶ
ֲשר
ׁ
ֶסף א ֶ
ׁש ָע ְמד ּו ו ָּמ ְכר ּו ְּכ ֵלי ּכ ֶ
ָעצוּם ַעד ְּכ ֵדי ֶ
ׂ ָר ֵאל,
ּתם ְּכ ֵדי ִלז ְּכוֹת ו ְּלז ַּכוֹת ֶאת ְּכ ָלל ִי ְש
ִּב ְרׁשו ָ
ָהב" ִּ -כי ַמה
ֶסף ּבוֹז ּו ז ָ
"בוֹז ּו ּכ ֶ
ו ְִק ּיְמ ּו ְּב ַע ְצ ָמם ּ
ְתא
ׁשל ְׁש ִכינ ָ
ָהב – ְּכֶנגֶד ַה ַּצ ַער ֶ
ֶסף ְוז ָ
ׁשב ּכ ֶ
ֶח ָ
נְ
ָפים ַה ְּק ִל ּפוֹת
ׂר ִ
ׁש ֵעי"ז ִנ ְש
ּתא ,ו ַּמה ּגַם ָ
ְּבגָלו ָ

ֻלה
ו ְִמ ְת ַּב ְּט ִלים ַה ְּגזֵרוֹת - ,ו ְָהעוֹלָם ֵמ ִכין ַע ְצמוֹ ל ְַּגא ָּ
ַבינ ּו ְל ַר ְׁש ִּב"י –
ֹשה ר ֵּ
ׁ
יח מ ֶ
ׁש ִה ְב ִט ַ
ימהְּ ,כמוֹ ֶ
ַה ְׁש ֵל ָ
ֲמי" .ו ִּבזְכוּת
ּתא ְּב ַרח ֵ
"ב ִס ְפ ָרא ָּדא י ְִפקוּן ִמן גָלו ָ
ְּ
ֻש ַּפע ֶ
ַבים י ְׁ
ַכי ָהר ִּ
ְמז ֵּ
ׁש ַפע רַב ְּבכָל ָהעוֹלָמוֹת ונזכה
ש ִּב"י ְּ)בז ַֹהר ְּתרו ָּמה
ׁשל ָה ַר ְׁ
לה ְב ָטחוֹת ַה ּגְדוֹלוֹת ֶ
ַ
קכ"ח– (:
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי זיע"אֵ :מ ִעיד ֲאנִי
ָא ַמר ר ִּ
ֲפ ַצת
]בה ָ
ַבים ַּ
ַכה ֶאת ָהר ִּ
ׁש ּכָל ַה ְּמז ֶּ
ָא ֶרץֶ ,
ׁש ַמיִם ו ָ
ָע ַלי ָ
ׁש ֵאין
ֹש ַמעֲלוֹתַ ,מה ֶּ
ׁשלׁ
ׁ[ ִמ ְת ַע ֶּלה ְּב ָ
ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ּכָל ָא ָדם זוֹ ֶכה ָלזֶה ּ -כו ֶֹפה ֶאת ַמ ְלכוּת ָה ִר ְׁש ָעה.
ֲמיד
ׁשם י ְִת ָּב ַרךְַ - .מע ִ
ַחת רו ַּח ו ְִע ּלוּי ְל ַה ֵּ
ׂה נ ַ
 עוֹ ֶשׁשלוֹם.
ֵחרֵב ,ו ַּמ ְר ֶּבה ָ
ׁש ּלֹא י ָ
ֶאת ּכָל ָהעוֹלָם ֶ
יח לוֹ ָה ַר ְׁש ִּב"י :זוֹ ֶכה ִל ְראוֹת
ו ְַעל זֶה ַמ ְב ִט ַ
ֲשירוּת ָּבעוֹלָם ַה ּזֶה - .זוֹ ֶכה
ָּבנִים ְל ָבנָיו - .זוֹ ֶכה ַלע ִׁ
ׁש ּיָכוֹל ְל ַה ּזִיק
ְלעוֹלָם ַה ָּבאֵ - .אין ׁשוּם ֶא ָחד ֶ
ׁש ֲע ֵרי ּגַן ֵע ֶדן –
ׂר ַ
ו ְּל ָה ַרע לוֹ - .נ ְִכנַס ִל ְׁשנֵים ָע ָש
ׁש ַפע ְּב ָר ָכה
מ ְׁש ִּפ ִיעים ָע ָליו ֶו ְֵאין מו ֶֹחה ְּביָדוַֹ .
ו ְַה ְצ ָל ָחה לוֹ ְּבכָל ִע ְנָינִים לוֹ ו ְּלז ְַרעוֹ ַעד סוֹף ּכָל
ַה ּדוֹרוֹתַ - .ה ָּקדוׁ
ֹש ָּברו ְּך הוּא ו ְָה ַר ְׁש ִּב"י ְמ ָב ְר ִכים
ׁש ּנ ְִת ָּב ֵר ְך ָּב ֶהם ַא ְב ָר ָהם
או ָֹתם ְּבכָל ַה ְּברָכוֹת ֶ
ֹש ָּברו ְּך
ׁש ּגַם הוּא ֵקרֵב ֶאת כו ּּלָם ְל ַה ָּקדוׁ
ָא ִבינוֶּ ,
ֹש ָּברו ְּך הוּא קוֹ ֵרא ְל ַא ְר ַּבע ַמחֲנוֹת
הוּאַ - .ה ָּקדוׁ
ַמ ְל ָא ִכים ֶע ְליוֹנִים ו ְּמ ַל ּוִים אוֹתוְֹ ,ונ ְִכנַס ְל ִׁש ְב ִעים
ׁש ּלֹא זוֹ ֶכה ָּב ֶהם
עוֹלָמוֹת ְּגנ ּוזִים ִּ)ג ַימ ְט ִר ּיָא "סוֹד"(ֶ ,
ֻח ִדים רַק לוֹ.
ׁשוּם ָא ָדם ַא ֵחר – ו ְּמי ָ

ש ִּכילִ ים יַ זְ ִהירוּ ְּכז ַֹהר ָהרָ ִק ַיעִ .א ֵּלין ִאינּ וּ ן ְּד ָקא ִמ ׁ ְש ַּת ְּדלִ ין
וְ ַה ַמ ְ ׂ
ְּבז ַֹהר ָּדאְּ ,ד ִא ְקרֵ י ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהרְּ ,ד ִאיהוּ ְּכ ֵּת ַבת נ ַֹח) .ז ַֹהר ח"ג קנג(:
ה

ׁשל
גֹּדל ַה ּזְכוּת ֶ
ַו ּנ ְַס ֶּפר ִס ּפוּר ּנוֹ ָרא ִמ ֶ
ַבים:
ַכי ָהר ִּ
ְמז ֵּ
ֲכי
ַבים הוּא ַה ּי ְַח ָסן ה ִ
ַכה ֶאת ָהר ִּ
ַה ְּמז ֶּ
ׁש ַמיִם
ַה ּגָדוֹל ַּב ָּ
ֹשה עה"ת ַּב ַה ְק ָּד ָמה
ׁ
ׂ ַמח מ ֶ
ְּב ֵס ֶפר ִי ְש
ֹשה ַּדף י"א ע"ב ְוזַל"ק:
ׁ
בקו' ְּת ִה ָּלה ְלמ ֶ
ְמבו ָֹאר ְּבזו ַֹהר ְּתרו ָּמה דף קכ"ח ע"ב
ָיב ָא וְכוּ'
ָאה ָּב ֵעי ְל ִמ ְר ָּדף ָּב ַתר ַחי ַ
ַההוּא ז ַּכ ָ
ְּבגִין ְדי ְֶח ַשב ֵלי' ְּכ ִא ּל ּו הוּא ָּב ָרא ֵלי' ו ְָדא
ִאיה ּו ְׁש ָב ָחא ְדי ְִס ַתלֵק ֵבי' י ְָק ֵרא דקב"ה
י ִַּתיר ִּמ ְש ָב ָחא ַא ֲח ָרא וְכוּ' ו ְַעל ָּדא ְּב ַא ֲהרֹן
יתי ָהי ְָתה
ַבים ֵה ִׁשיב ֵמ ָעוֹן ְוכָתוּב ְּב ִר ִ
ְור ִּ
ׁשלוֹם ועיי"ש בד' קכ"ט
ִא ּתוֹ ַה ַח ּיִים ו ְַה ָּ
ַמה ּגְדו ִֹלים זְכוּת
ׁשם ּכ ָּ
ַמה ִה ְפ ִליג ּו ָ
ע"א ּכ ָּ
ׁש ִעים ִּב ְתׁשו ָּבה.
ִירים ְר ָ
ׁש ַּמ ְחז ִ
ַה ַּצ ִּד ִיקים ֶ
ֲשר ִס ֵּפר
ׁ
ׁש ַמ ְע ִּתי מאדמו"ח ז"ל א ֶ
ְו ֵכן ָ
ׁש ַּפ ַעם ַא ַחת נ ְִפ ְּגׁש ּו
לוֹ מוזלל"ה ֵא ְיך ֶ
ֹש
ָּבעוֹלָם ָה ֶע ְליוֹן רש"י ז"ל ִעם ָהרַב ַה ָּקדוׁ
ְש ַאל רש"י
ׁ
יטש ו ָ
אהאב ְ
ִּ
ר' ִא ִיצ ְיקל ִמ ְד ָר
ֵש לוֹ
ז"ל ר' איציקל ֵאיזֶה זְכוּת ו ְּמ ַצ ּוֵה יׁ
ׁש ִרים
ֹש ר' ֶמ ְיכל ַה ַּמ ּגִיד ֵמ ָ
ִל ְבנוֹ ָהרַב ַה ָּקדוׁ
ישין ְּבכָל
ׁשּׁשו ֵֹמ ַע ְש ַמ ְר ִע ִׁ
אטשוֹב ַמה ֶ
ִמז ְָל ְ
ָהעוֹלָמוֹת ִעם ְּבנוֹ ָהרַב ַה ּנַ"ל ,ו ְֵה ִׁשיב לוֹ ר'
ׁש ּלו ֵֹמד ּתוֹ ָרה ִל ְׁש ָמ ּה,
ִא ִיצ ְיקל ַה ּנַ"לֵ ,א ְיך ֶ
ׁשל רש"י ז"ל ,ו ְָא ַמר
ְולֹא נ ְִת ָק ְר ָרה ַּד ְע ּתוֹ ֶ
ׁש ְּבנוֹ ִה ְר ָּבה ְל ַס ּגֵף ֶאת ַע ְצמוֹ
לוֹ עוֹדֶ ,
ֵיתים ו ְּסגו ִּפיםְ ,וגַם ָּב ּה לֹא נ ְִת ָק ְר ָרה
ְּב ַּת ַענ ִ
ֲשר
ׁ
ֹשה ,ו ְָא ַמר לוֹ עוֹד א ֶ
ׁ
ַּד ְע ּתוֹ ַה ְּקדו ָ
ָתן ָל ֶא ְביוֹנִים
ַה ְר ֵּבה בגמ"ח ו ְּצ ָד ָקה ,ו ִּפ ּזֵר נ ַ
ְו ַכ ּדו ֶֹמה ,וְעוֹד לֹא נ ְִת ָק ְר ָרה ַּד ְע ּתוֹ ׁשוּב
ׂה ַה ְר ֵּבה
ַבים ֵה ִׁשיב ֵמ ָעוֹן ו ְָע ָש
ׁשר ִּ
ָא ַמר לוֹ ֶ
ׁש ָק ָטה
ָחה ְו ָ
ַּב ֲע ֵלי ְּתׁשו ָּבה ָּבעוֹ ָלם ו ָּבזֶה נ ָ
ׁשה
ָחה ַּד ְע ּתוֹ ַה ְּקדוֹ ָ
ׁשל רש"י ז"לְ ,ונ ָ
ַּד ְע ּתוֹ ֶ
ׁשל
ַמה ְש ַמ ְר ִעיׁשים אֹתוֹ ָּכל ַה ָּפ ַמ ְליָא ֶ
ַמ ְע ָלה ע"כ.
ׂה ָּכזֹאת לֹא י ּוכַל ְל ַס ֵּפר
מו ָּבן ִּכי ַמ ֲע ֵש
ֲשר ֵעינָיו
ׁ
ׂר לוֹ ו ְַא ְך ְל ָא ָדם א ֶ
ֲשר ֵעינֵי ָּב ָש
ׁ
אֶ
ְמׁשו ְֹטטוֹת ָּבעוֹלָמוֹת ֶע ְליוֹנִים ׁשו ֵֹמ ַע
ִש ַמע ְלזוּלָתוֹ .י ּוכַל ְל ַס ֵּפר
ׁש ּלֹא י ְׁ
וְרו ֶֹאה ַמה ֶ
ָכזֹאת.
ִמ ּזֶה יְכו ִֹלים ְל ָה ִבין ֵאיזֶה זְכוּת ּגָדוֹל
ׁש ּלו ְֹמ ִדים זו ַֹה"קְ ,וכָל ַה ַּפ ַמ ְליָא
הוּא ְל ֵא ּל ּו ֶ
ּתם
ׁש ִּבזְכו ָ
ׁשל ַמ ְע ָלה ְמ ַד ְּב ִרים ֵמ ֶהםֶ ,
ֶ
ׂ ָר ֵאל ִמ ּכָל ִמינֵי ְּגזֵרוֹת
נ ִּצו ִּלים ּכָל ַעם ִי ְש
ׁש ִּנז ְֶּכה
ָקׁשוֹת ְו ָרעוֹת ,ו ְּמ ַק ְר ִבין ַה ְּגאו ָּלהֶ ,
ְּב ָקרוֹב ִל ְראו ָֹת ּה.

ו

ִּפרְ סוּ ם ְּבנַ ְצרַ ּת ִע ִּלית

התמונות מהדרשה

ז

ֶאל ְּכבוֹד ַא ְברְ כֵ י ַהכּ וֹלְ לִ ים ַה ֲח ׁשוּ ִבים ַובחוּ רֵ י ַה ְּי ׁ ִשיבוֹת ַה ְּקדו ֹׁשוֹת ׁ ֶש ִּי ְחיוּ ,
"ה ׁשו ְֹמרִ ים" ָה ֲא ִמ ִּת ִּיים) .יְ רוּ ׁ ַשלְ ִמי ֲחגִ יגָ ה ו(:
ֲא ׁ ֶשר ֲעלֵ יכֶ ם עו ֵֹמד ָהעוֹלָ ם וְ ַא ֶּתם ִּב ְב ִחינַ ת ַ
שרָ ֵאל )וּ ָבעוֹלָ ם כּ וּ לוֹ( ְמעוֹרֵ ר ְּד ָאגָ ה ,וְ ַה ֵּלב נִ ְקרָ ע וְ כָ ל ַעיִ ן ִּת ַּזל וְ ִת ְד ָמע ִמגּ ֶֹדל ַה ָּצרוֹת ַה ְּפרָ ִטיּ וֹת
ַה ַּמ ָּצב ְּב ֶארֶ ץ יִ ְ ׂ
וְ ַה ְּכלָ לִ יּ וֹת רח"ל .וְ יָ דוּ ַע ַמ ֲא ָמרֵ י ֲחזַ "ל ִמיּ וֹם ׁ ֶש ָחרַ ב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּד ׁש ֵאין לְ ךָ יוֹם ׁ ֶש ִּקלְ לָ ת ֹו ְמרֻ ֶּבה ֵמ ֲח ֵברוֹ ,וְ כָ ל
שה ַא ַחת ׁ ֶשעו ֶֹמ ֶדת ֵּבין ׁ ִש ְב ִעים זְ ֵא ִבים ׁ ִ)ש ְב ִעים אֻ ּמוֹת( .וְ כִ ְמדֻ ֶּמה
"ככִ ְב ָ ׂ
ַה ִּי ׁ ּשוּ ב עו ֵֹמד ְּב ַס ָּכנָ ה נוֹרָ ָאה רח"ל ְּ
ׁ ֶש ְּכ ָבר ִה ַּג ְענוּ לְ ַמ ֲא ָמר ָּדוִ ד ַה ֶּמלֶ ךְ ע"ה "לָ ָּמה רָ גְ ׁשוּ גּ וֹיִ ם" וְ גוֹ' .וְ ָהאֻ ּמוֹת ְמ ַצ ְח ְצחוֹת ַה ֲחרָ בוֹת ,וְ ֵאין לָ נוּ
ֹאשי ְּביוֹם נָ ׁ ֶשק ְּ)ת ִהילִ ים ֶּפרֶ ק קמ(ָּ ,ד ָבר ַא ַחר
ַעל ִמי לְ ִה ׁ ָּש ֵען ֶא ָּלא ַעל ָא ִבינוּ ׁ ֶש ַּב ׁ ָּש ַמיִ ם ,וּ לְ ַקוּ וֹת לְ ַסכ ָֹתה לְ ר ׁ ִ
ְּביוֹם נָ ׁ ֶשק .זֶ ה נִ ׁ ְשק ֹו ׁ ֶשל גּ וֹג )יְ רוּ ׁ ַשלְ ִמי יְ ָבמוֹת עח.(.
ש ְמ ָחהֲ ,א ׁ ֶשר ְּבכֹח ֹו לַ ֲעצֹר ָּכל
"ל ּימוּ ד ּתוֹרָ ה לִ ׁ ְש ָמ ּה" ,1וְ לִ ּמוּ ד ַהזו ַֹה"ק ְּב ִ ׂ
ַאךְ יֵ ׁש לָ נוּ ֵע ָצה ַא ַחת יְ עוּ ָצה ִּ
ּ ֻפרְ ָענוּ ת וּ לְ ַה ׁ ְש ִּפ ַיע ָּכל ַה ְּברָ כוֹת ְּברוּ ָחנִ יּ וּ ת וּ ְבגַ ׁ ְש ִמיּ וּ ת ,וְ כַ ָּידוּ ַע ַּת ָּקנַ ת ָהרַ ְמ ַח"ל זי"ע לְ לִ ּמוּ ד ַהזו ַֹה"ק
"תוֹרָ ת ֹו ָמגֵ ן
ִּברְ ִציפוּ ת – ׁ ֶּש ַּמ ִּציל ִמן ַה ּ ֻפרְ ָענוּ ת – וּ ֵמ ִביא ַה ְּגאוּ לָ ה ַ)עיֵ ין ֵס ֶפר אוֹר ַהזו ַֹהר פ"ה ,וְ כֵ ן הוּ ָבא ְּב ֵס ֶפר ּ
לָ נוּ "(.
"אלֶ ף
יש ָתא ֲח ָדא" )זו ַֹה"ק( ֵהם ִּב ְב ִחינַ ת ֶ
"כנִ ׁ ְ
לֶ ֱהוֵ י יָ דוּ ַע ׁ ֶש ָּכל ַה ְמ ַס ְּי ִמים ֶאת ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר ַה ָּקדו ֹׁש ִּב ְב ִחינַ ת ְּ
שרָ ֵאל" ,כּ ֹל
ַה ָּמגֵ ן ָּתלוּ י ָעלָ יו כּ ֹל ׁ ִשלְ ֵטי ַה ִּג ּבוֹרִ ים ׁ ִ)שיר ַהׁ ִּשירִ ים ד ,ד(ֲ – ,עלֵ ֶיהם ָּתלוּ י וְ עו ֵֹמד ַה ָּצלַ ת ְּכלַ ל יִ ְ ׂ
ׁ ִשלְ ֵטי ַה ִּג ּבוֹרִ ים" וְ ֵהם ׁשוֹלְ ִטים ַעל ַה ְּגבוּ רוֹת וּ ְמ ַמ ְת ִקים או ָֹתם ,וּ ִמ ַּיד ָּב ָאה ַה ְּגאוּ לָ ה בב"א.
וּ לְ ִפי זֶ ה ִמ ְת ָּב ֵאר ֵה ֵיטב ַמ ֲא ָמר ָהרַ ׁ ְש ִּב"י "יָ כוֹל ֲאנִ י לִ ְפטוֹר ֶאת ָהעוֹלָ ם כּ וּ ל ֹו ִמן ַה ִּדין"ַ - .על ֵּכן ְּפנוּ ְּב ַב ָּק ׁ ָשה
אשי ַהכּ וֹלְ לִ ים ,לְ ַהרְ ׁשוֹת ָּלכֶ ם לְ ַה ְק ִּד ׁיש ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
אשי ַה ְּי ׁ ִשיבוֹת וּ לְ רָ ׁ ֵ
לְ רָ ׁ ֵ
שר ַּד ּקוֹת ְּב ַה ְת ָחלַ ת ָּכל ֵס ֶדר
ש ְמ ָחה ,וּ ְבוַ ַּדאי יַ ְס ִּכימוּ ִע ָּמכֶ םְּ ,כמ ֹו ׁ ֶש ְּכ ָבר נו ַֹדע ַה ְּמ ִציאוּ ת ְּב ַהרְ ֵּבה יְ ׁ ִשיבוֹת וְ כּ וֹלְ לִ ים
לְ לִ ּמוּ ד ַהזו ַֹה"ק ְּב ִ ׂ
יח ָצרִ יךְ קו ֶֹדם ִא ְת ֲערוּ ָתא ִּדלְ ַת ָּתא ַ)עיֵ ין זו ַֹה"ק ָּפרָ ׁ ַשת
ׁ ֶש ָּכךְ ָעשׂוּ  .וְ כַ ָּידוּ ַע ְּדכָ ל ָּד ָבר ׁ ֶש ִּב ְקדֻ ׁ ָּשה ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַּי ְצלִ ַ
לֶ ךְ ְּלךָ ַּדף ע"ז .(:וְ כָ ל ַה ַּמ ֲעלוֹת ָה ַא ִּדירוֹת ׁ ֶש ֶּנ ֶא ְמרוּ ְּב ַמ ֲעלַ ת ַהלִ ימוּ ד וְ ַה ְּקרִ ָיאה ְּבזו ַֹה"ק ֵהם ַּגם ְּב ִמי ׁ ֶש ֵאינ ֹו
ֵמ ִבין ְּכלָ ל ֶאת ֲא ׁ ֶשר הוּ א קוֹרֵ א – ְּכ ָמ ׁ ָשל ַההוֹלֵ ך ֶאל ָהרו ֵֹפאֵ ,אינ ֹו ָצרִ יךְ לְ ָה ִבין ִּברְ פוּ ָאה ְּכ ֵדי לְ ִה ְתרַ ֵּפא,
ֵּכן ַהלּ ו ֵֹמד ְּבזו ַֹה"ק ֲהגַ ם ׁ ֶש ֵאינ ֹו ֵמ ִבין ֶע ֶצם ַהלִ ימוּ ד כּ וֹח ֹו ָּגדוֹל וְ ָעצוּ ם "וּ בוֹנֶ ה ַּב ׁ ָּש ַמיִ ם ֲעלִ יּ ו ָֹתיו" ,וְ ַעל יְ ֵדי
ֵּכן נִ ָּג ֵאל ִּב ְמ ֵהרָ ה ְּב ָקרוֹבִּ ,כי ֵעת ָצרָ ה ִהיא לְ יַ ֲעקֹב וּ ִמ ֶּמ ָּנה יִ ָּו ׁ ַשע – יַ ֲעקֹב ָא ִבינוּ ע"ה נִ ְקרָ א ָאב ׁ ֶשל ׁ ִש ְב ִעים
נֶ ֶפ ׁש ,וְ ׁ ִש ְב ִעים ִּג ַימ ְטרִ ָּיה סוֹד – ְד ַע"י ִּל ּימוּ ד ַה ּתוֹרָ ה – ׁ ֶש ִהיא ִמ ָּדת ֹו ׁ ֶשל יַ ֲעקֹב ָא ִבינוּ ע"ה ,וּ ִב ְפרָ ט זו ַֹה"ק
– ׁ ֶש ְּכנֶ גֶ ד סוֹ"ד ,וּ ָבזֶ ה נִ ְקרָ א ַאב ׁ ֶשל ׁ ִש ְב ִעים נֶ ֶפ ׁש ,נִ ָּנ ֵצל ִמ ׁ ִּש ְב ִעים אֻ ּמוֹת ָהעוֹלָ ם – וְ עוֹד ַּכ ָּידוּ ַע יַ ֲעקוֹב
ְּב ִמלּ וּ י או ִֹתיּ וֹת כָ זֶ ה :יו"ד עי"ן קו"ף וי"ו בי"תִּ ,ג ַימ ְטרִ ָּיה ֶ ׁ – 770ש ַה ׁ ָּשנָ ה תש"ע – וּ ִמ ֶּמ ָּנה ִ -מכּ ַֹח ְסג ַֻּלת
"הלוֹא ִאם ָקטֹן ַא ָּתה
ִּל ּימוּ ד ַה ּסוֹד יִ ָּו ׁ ַשע ְּת ׁשוּ ַעת עוֹלָ ִמים ֵ)ס ֶפר ַ"ב ֵּדי ֲערָ בוֹת"(  -זִ כְ רוּ ! ְּביָ דֵ נוּ ַה ָּד ָבר! – ֲ
"ה ָּקטֹן יִ ְהיֶ ה לָ ֶאלֶ ף
ֹאמר ִּג ּבוֹר ָאנִ י ,וְ יִ ְת ַקיֵ ים ָּבנוּ ַה ָּפסוּ ק ַ
שרָ ֵאל ָא ָּתה" ,וְ ֶה ָחלָ ׁש י ַ
ֹאש ׁ ִש ְב ֵטי יִ ְ ׂ
ְּב ֵעינֶ יךָ ר ׁ
וְ ַה ָּצ ִעיר לְ גוֹי ָעצוּ ם ֲאנִ י ה' ְּב ִע ָּת ּה ֲא ִח ׁ ֶ
יש ָּנה" )יְ ׁ ַש ְעיָ ה ס ,כב( בב"א.
ּ .1תוֹרַת ַה ּסוֹד הוּא ּתוֹ ָרה ִל ְׁש ָמ ּה) ,אוֹר י ְִצ ָחק פ"א( .ו ְּכמוֹ ְׁש ָא ַמר ַה ַּמ ּגִיד ְל ָמ ָרן ַה ֵּבית יו ֵֹסףִ :אם ִּת ְק ַּבע ִע ִּתים ְּב ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּב ָלה,
ׁ
)מ ִּגיד ֵמ ָ
ַׁ .
ָדע י ְַתהוֹן ַּבר נָש
ֶא ְפ ַּתח ִל ְּב ָך ָּב ּה ְד ַת ְד ֵּביק ָרזִין ְס ִת ִימין ְּד ָלא י ַ
יש ִרים ָּפ ָר ַׁשת ּבֹא(  -וַוי ְל ָע ְל ָמא ְּד ִא ּנוּן ַא ִּט ִימין ִל ָּבא ו ְּס ִת ִימין ַעיְינִין
ְּד ָלא ִמ ְס ַּת ְּכ ִלין ְּב ָרזֵי ְדאוֹ ַרי ָ
ׁשה ,ו ְָלא ָב ָעאן ְל ִא ְׁש ַּת ְד ָלא ְב ָח ְכ ָמה ְד ַק ָּב ָלהְ ,דג ְָר ִמין
ַב ָ
ְיתא י ָּ
ְיתא) .ז ַֹהר ֵח ֶלק א' ַּדף כ"חִ - (.אינוּן ְּד ָע ְב ִדין ְלאוֹ ַרי ָ
ישה ,וַי לוֹן ְּדג ְָר ִמין ֲע ִנ ּיו ָ
ׁ
ְּד ִא ְס ַּת ּלַק נ ְִביע ּו ְד ָח ְכ ָמה ְד ִא ִיהי י' ִמינ ָּה ,ו ְִא ְׁש ְּת ָארַת ב' י ְֵב ָ
ּתא ו ְַח ְר ָּבא ו ִּביזָה ו ְֶהרֶג ו ְַא ְּב ָדן ְּב ָע ְל ָמא) .תיק"ז תי' ל'(.

ח

מוֹרַ י וְ רַ ּבו ַֹתי! ִמי ׁ ֶשרו ֶֹצה לִ זְ כּ וֹת לְ כָ ל זֶ ה יִ ְת ַק ׁ ֵּשר ֵאלֵ ינוּ  ,לַ ֲעזֹר לְ ָה ִפיץ
ֶאת ׁ ִשעוּ רֵ י ַהזּ ַֹהר ַה ָּקדו ֹׁש וְ יִ זְ ֶּכה לְ ִברְ ַּכת ָהרַ ׁ ְש ִּב"י ַה ָּקדו ֹׁש.
יח
ׁש ּי ְִל ְמד ּו ִי ּנ ְָצל ּו ֵמ ֶח ְבלֵי ְמ ִׁש ַ
ׁש ֵא ּל ּו ֶ
יבת נ ַֹחֶ 1
ַמ ַח"ל ּכו ְֹת ִביםִּ :כי ַהזו ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש הוּא ְּכמוֹ ֵּת ַ
ָה ַר ְׁש ִּב"י ו ְָהר ְ
2
ֻלַת ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש
ָאל ַּב ּדוֹר ָה ַאחֲרוֹן ּוגְא ּולָתוְֹּ ,בכ ַֹח ו ְּסג ּ
ׂר ֵ
ָּבזֶה ָּתלוּי סוֹד ַה ָּצלַת ַעם ִי ְש
ש ְעיָה או ֵֹמרֶּ :
ׁ
ַה ּנ ִָביא ְי ַ
ׂ ְמ ִּת ְיך ְלמוֹרַג ָחרוּץ
ָאלִ :ה ּנֵה ַש
ׂר ֵ
ֹש ִי ְש
ֲל ְך ְקדוׁ
ָאל ֲאנִי ֲעז ְַר ִּת ְיך ְנאֻם ה' ְוגֹא ֵ
ׂר ֵ
)פרֶק מא יד-טוּ( ַאל ִּת ְיר ִאי ּתו ַֹל ַעת ַי ֲעקֹב ְמ ֵתי ִי ְש
ימ ִרי
ָאלֵ ,מ ְ
ׂר ֵ
יתא ְּד ִי ְש
יאר :לֹא ִּת ְד ַחלוּן ִׁש ְב ַטיָא ְּד ֵבית ַי ֲעקֹב ז ְַר ִע ָ
ָתן ִּב ֵ
ׂים :ו ְּב ַת ְרגּ וּם יוֹנ ָ
ַמֹץ ָּת ִש
ְתדֹק וּגְ ָבעוֹת ּכ ּ
ּש ָה ִרים ו ָ
ָח ָדׁש ַּב ַעל ִּפ ִיפ ּיוֹת ָּתדוׁ
ִיל ְּמ ֵדנ ּו ָל ָּמה נ ְִמ ְׁשל ּו
ַתו ַֹל ַעת ,ו ַ
ׁש ֵהם ַח ָּל ִׁשים ְּבגָלוּת ּכ ּ
יארַ :אל ִּת ְיר ִאי ּתו ַֹל ַעת ַי ֲעקֹב ְ -ל ִפי ֶ
ָאל :וברד"ק ִּב ֵ
ׂר ֵ
ישא ְּד ִי ְש
ׁ
ְּב ַס ַע ְדכוֹן ָא ַמר ה' ו ָּפ ִר ְיקכוֹן ַק ִּד ָ
ׂר ֵ
ִי ְש
ָאל ּכָל ּכ ָֹחם ַּב ְּת ִפ ָּלה ,ו ַּמ ִּכים
ׂר ֵ
ָך ִי ְש
ׁשהּ ,כ ְ
ַכָה ו ַּמ ּכָה ֶאת ַה ָּק ֶ
ָאל ְּל ּתו ַֹל ַעת ,לו ַֹמר ָל ְך ַמה ּתו ַֹל ַעת זוֹ ֵאינ ָּה ַמ ּכָה ֶאת ָה ֲא ָרזִים ֶא ָּלא ְּב ֶפה ,ו ְִהיא ר ּ
ֱמר ֶארֶז ַּב ְּל ָבנוֹן.
ׁשֶּנא ַ
ׁש ִלים ָּב ֶהם ֶ
ׁש ֵהם ֲחז ִָקים ַּכ ֲא ָרזִים ְונ ְִמ ָ
ִר ְׁש ֵעי ָהעו ָֹלם ֶ

שרָ ֵאל ֶא ָּלא ְּב ִפ ֶיהם
ַה ּקוֹל קוֹל יַ ֲעקֹב ֵאין כּ ָֹחם ׁ ֶשל יִ ְ ׂ
אשוֹנָה!
ֹש נו ְֹתנִים ֶאת ַה ַּמ ּכָה ָה ִר ׁ
אשוֹנָה! לו ְֹמ ֵדי ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ַצ ַח ֶאת ָהאוֹיֵבָ ,ל ֵתת ֶאת ַה ַּמ ּכָה ָה ִר ׁ
ָדנ ּו ּכ ַֹח ַא ִּדירְ ,לנ ֵּ
ְּבי ֵ
ׁש ִּת ֵּתן ֶאת
ׁש ִּת ְהיֶה זוֹ ִאירָן ֶ
ֻב ָּדהֶ ,
ׁש ְּכ ָבר ִה ְׁש ִלימ ּו ִעם ָהע ְ
"מ ּכָה ְׁש ִנ ּיָה" ְל ִאירַן ַעל י ְֵדי צו ְֹללוֹת ,זֹּאת או ֶֹמרֶת ֶ
ַה ָּצ ָבא ִמ ְת ּכוֹ ְננִים ְל ַה ְחזִיר ַ
ֶפׁש ַרח ָ
ׁש ּזֶה ָעלוּל ִלגְ בוֹת ְּכ ִמ ְליוֹן נ ֶ
ׁש ֵער ֶ
ָאל ]ח"ו[) ,ו ְַה ָּצ ָבא ְמ ַ
ׂר ֵ
אשוֹנָה" ְּ -פ ָצ ָצה ּג ְַר ִעינִית ְל ִי ְש
"ה ַּמ ּכָה ָה ִר ׁ
ַ
ֲמנָא ִל ְיצ ָלן(.
יהם!
ׂוֹנ ְֵא ֶ
ִש ְלט ּו ַהיְהו ִּדים ֵה ָּמה ְּבש
ֲשר י ְׁ
ׁ
ימים ִעם ַה ַּמ ָּצב ַה ּזֶה! ְוַנהֲפו ְֹך הוּא! א ֶ
ימה ִעם ַה ַּמ ָּצב! ֲאנ ְַחנ ּו לֹא ַמ ְׁש ִל ִ
ַה ְּמ ִדינָה ְּכ ַבר ִה ְׁש ִל ָ

אשוֹנָ ה"!
"ה ַּמ ָּכה ָהרִ ׁ
ֲאנַ ְחנוּ נִ ֵּתן ֶאת ַ
ֹש
ֵיהם ְּבכָל ְמ ִדינוֹת ַה ֶּמ ֶל ְך" ְ ...ל ִל ּמוּד זו ַֹהר ַה ָּקדוׁ
"נ ְִקהֲל ּו ַה ּיְהו ִּדים ְּב ָער ֶ
)א ְס ֵּתר ֶּפרֶק ט ב(.
ָפל ַּפ ְח ָּדם ַעל ּכָל ָה ַע ִּמים" ֶ
ֵיהם ִּכי נ ַ
יש לֹא ָע ַמד ִל ְפנ ֶ
"ו ְִא ׁ
ֲמים.
ָך נ ְִמנַע ֶאת ָה ָאסוֹן ּונ ְַקרֵב ֶאת ַה ְּגאו ָּלה ְּב ֶח ֶסד ו ְּב ַרח ִ
ֲפיל ּו ִמ ְס ָּפר ְּפ ָע ִמיםְ ,וכ ְ
ֹש ַוא ִ
ידי יוֹם ְּביוֹמוֹ ְל ַס ּיֵם ֶאת ּכָל ֵס ֶפר ַהזו ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ֲאנ ְַחנ ּו יְכו ִֹלים ִמ ֵ
יל ְך ְּד ִאיה ּו ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר י ְִפקוּן ֵּב ּיה ִמן
"ב ַהאי ִח ּב ּורָא ִּד ָ
ָשת ָנשׂא ַּדף קכ"ד(ְּ ,
ׁ
)פר ַ
ֹש ָּ
ַש ִּב"י זי"ע ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ׁשלוֹם ְלר ְׁ
ַבנ ּו ָע ָליו ַה ָּ
משה ר ֵּ
ׁ
ָך או ֵֹמר ֶ
– ְוכ ְ
יח![
ֲמים ְללֹא ָצרוֹת ְוי ִּסו ִּרים ו ְּללֹא ַצ ַער ֶח ְב ֵלי ָמ ִׁש ַ
ָאל ִמן ַה ּגָלוּת ְּב ַרח ִ
ׂר ֵ
ֹש ,י ְֵצא ּו ְּבנֵי ִי ְש
ׁש ְּלךֵָ ,ס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
]באוּר ַה ְּד ָב ִריםִּ :בזְכוּת ַה ִח ּבוּר ֶ
ֲמי"ֵּ .
ּתא ְּב ַרח ֵ
ּגָלו ָ

ׂם זֹאת?
ׁש ִרי? ַה ִאם יְכו ִֹלים ְּליַי ֵש
ֵיצד זֶה ֶא ְפ ָ
ּכ ַ

ָאכֵ ןֶ ,א ְפ ׁ ָשר וְ ֶא ְפ ׁ ָשר!
ימה ְלכָל ֶא ָחד ו ְֶא ָחד!
ְּב ָת ְכנִית ַק ּלָה ו ַּמ ְת ִא ָ
ָדנ ּו ַה ָּד ָבר ,וְחוֹב ָקדוֹׁש הוּא לָנוּ!
ֹאמר ּו לֹא ָיכ ְֹלנוּ! ְּבי ֵ
ׁש ּלֹא ּת ְ
ָד ְענוּ! ֶ
ׁש ּלֹא ַּת ּגִיד ּו לֹא י ָ
ֶ

ִמי לַ ה' ֵאלָ י!
ׁש ּנ ְִת ַּכ ּנְס ּו ָּב ּה ְׁש ַניִם
ֵ 1ס ֶפר ַהז ַֹּהר הוּא ְּכ ֵת ַבת נ ַֹח ֶ
ׂ ִּכ ִילים ַיז ְִהיר ּו ְּכז ַֹהר
ּתא .ו ְַה ַמ ְש
ְש ַבע ִמ ַּמ ְלכו ָ
ׁ
ֵמ ִעיר ו ֶ
יעִ .א ֵּלין ִאי ּנוּן ְּד ָקא ִמ ְׁש ַּת ְּד ִלין ְּבז ַֹהר ָּדאְּ ,ד ִא ְק ֵרי
ָה ָר ִק ַ
ְשין ָּב ּה ְׁש ַניִם
יבת נ ַֹחְּ ,ד ִמ ְת ַּכ ּנ ִׁ
ֵס ֶפר ַהז ַֹּהרְּ ,ד ִאיה ּו ְּכ ֵת ַ
ּש ַניִם
ּתא .ו ְּלז ְִמנִין ֶא ָחד ֵמ ִעיר ,ו ְׁ
ְש ַבע ִמ ַּמ ְלכו ָ
ׁ
ֵמ ִעיר ,ו ֶ
ִת ָק ּיֵים ְׁ
ִמ ִּמ ְׁש ָּפ ָחהִּ .ד ְבהוֹן י ְ
)שמוֹת א( ָּכל ַה ֵּבן ַה ּי ִּלוֹד
ְדא אוֹ ָרה ְּד ִס ְפ ָרא ָּדא) .ז ַֹהר ֵח ֶלק
ַה ּיְאוֹ ָרה ַּת ְׁש ִליכוּהוּ .ו ָ
ימנָא(
ג' ַּדף קנ"גְּ :ב ַר ְעיָא ְמ ֵה ְ

ַמ ַח"ל זי"ע לֹא ָמ ָצא ֵע ָצה ְל ַב ֵּטל ְּגזֵרוֹת ֵמ ַעם
ָהר ְ
ֹש" ְּב ֶר ֶצף ְללֹא
"הז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ׂ ָר ֵאלֶ ,א ָּלא ְּב ִל ּמוּד ַ
ִי ְש
ֹש" ְל ַב ֵּטל ָּכל ְּגזֵרוֹת
"הז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ׁש ְּבכ ַֹח ַ
ֶה ְפ ֵסקֶ ,
ֲלה
ַמע ָ
ֲמיםְּ .כמוֹ ֵכןְּ ,בנו ָֹסף ל ַּ
ֻלה ְּב ַרח ִ
ו ְּל ָקרֵב ַה ְּגא ָּ
ֻג ִָלים ַה ִּל ּמוּד
ֲמיםְ ,מס ּ
ֻלה ְּב ַרח ִ
ׁשל ֵקרוּב ַה ְּגא ָּ
ַה ּנ ְִפ ָל ָאה ֶ
ֹש ְל ַב ֵּטל ָּכל ְּגזֵרוֹת ָקׁשוֹת
יאה ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ו ְַה ְּק ִר ָ
ֲמנָא ִל ְיצ ַלן.
ו ְִל ְהיוֹת ְּכחו ָֹמה ְּבצ ּו ָרה ִמ ְּפנֵי ָּכל ָצ ָרה ַרח ָ
ׁ
ַבנ ּו ֶ
ר ֵּ
"מ ִס ַּלת
משה ַח ּיִים לו ָּצאטוֹ זי"עַּ ,ב ַעל ַה ְּ
ׁשל
ֻחד ֶ
יבתוֹ ֵס ֶדר ִל ּמוּד ְמי ָ
יש ָ
ְש ִרים" וְעוֹדִּ ,ת ֵּקן ִּב ִׁ
ׁ
יָ
ֹש ְּב ִמ ְׁש ָמרוֹת ְללֹא ֶה ְפ ֵסק
ִּג ְיר ָסא ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
אשוֹנָה
ַת ָּקנָה ָה ִר ׁ
ְּכ ָלל ֵמ ֵעת ְל ֵעת ,ו ְָק ַבע ָּד ָבר זֶה ּכ ַּ
ֲלת ַה ָּד ָבר ְּב ִא ֶּג ֶרת ְל ַח ְכ ֵמי
יבתוֹ ,וְכו ֵֹתב ַעל ַמע ַ
יש ָ
ִּב ִׁ
ׂ ָר ֵאל ְּבזֶה ַה ָּלׁשוֹן" :זֹאת ָה ֵע ָצה ַהיְעו ָּצה ְל ָכל
ִי ְש
יהם,
ְא ֶ
ׂוֹנ ֵ
ׁשת זוֹ ָט ְמנ ּו ש
ָצל ֵמ ֶר ֶ
ְק ִה ּלוֹת ק ֶֹדׁש ְל ִה ּנ ֵ

ו ְּבו ַּ
ַדאי ָהיָה ָל ֶהם ְל ַפ ֵּק ַח ַעל זֹאת ְולֹא י ְַח ְּדלוִּּ ,כי רַב
ַה ָּד ָבר ו ְָעצוּם ְמאֹד...
ׂ ָתה ִע ְניַן ַה ֵּת ָבה,
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי ָע ְש
יחת ר ִּ
ְּב ִר ַ
ַבי
יחת ר ִּ
ׁש ְּב ִר ַ
ָצל ְונ ְִמ ָצא ֶ
ֻלנ ּו ִנ ְב ַרח ְל ַה ֵּת ָבה ַהזֹּאת ְו ִנ ּנ ֵ
ְוכ ָּ
ׂה
ׁש ְּבסו ָֹד ּה ַנ ֲע ָש
ׂ ָתה ִע ְניַן ַה ֵּת ָבהֶ ,
ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי ָע ְש
ִש ָמ ִתין,
ֲשר ּבוֹ נ ְִכ ְלל ּו ָּכל ַה ִּׁש ִּׁשים ִר ּבוֹא נ ְׁ
ׁ
ַהז ַֹּהר ,א ֶ
יחה ְּכ ָל ִלית ְל ָכל
ׁשב זֶה ִל ְב ִר ָ
ֶח ָ
ַמז ְָּכר ַּב ִּת ּק ּונִים ,ו ְָאז נ ְ
ּכ ֻּ
יאה,
ׁש ְּבסוֹף ַה ּי ִָמים לֹא י ְִצ ָט ֵר ְך ֶא ָּלא י ְִצ ָ
ׂ ָר ֵאלַ ,עד ֶ
ִי ְש
ׁ
ֱמר )י ַ
ׁש ֶּנא ַ
ְוזֶה ּו ֶ
"כי לֹא ְב ִח ָּפזוֹן ֵּת ֵצא ּו
ְש ְעיָה נב ,יב(ִּ :
ו ִּב ְמנו ָּסה לֹא ֵתלֵכוּן ִּכי ה ֵֹל ְך ִל ְפנֵיכֶם ה' ו ְּמ ַא ִּס ְפכֶם
ׂ ָר ֵאל"…
ֱאל ֵֹקי ִי ְש
ֹש ּבוֹ ֵר ַח ִמן ַה ִּס ְט ָרא
ׁש ּי ְִת ַּד ֵּבק ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ָּכל ִמי ֶ
ֱמתִּ ,כי ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר
יח ו ְָהא ֶ
ָצל ֵמ ֶח ְב ֵלי ָמ ִׁש ַ
ָא ֳח ָראְ ,ו ִי ּנ ֵ
נ ְׁ
ׁש ּי ְִת ַּד ֵּבק ּבוֹ
ׁש ָּכל ִמי ֶ
ִש ַאר ַא ֲח ָריו ַ)א ֲח ֵרי ַר ְׁש ִּב"י( ְזיָ"עֶ ,
ׁש ּלֹא י ְִצ ָט ֵר ְך
ׁש ּבוֹ ֵר ַח ִמן ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָראַ ,עד ֶ
נ ְִק ָרא ֶ
יאה ,וְאו ִֹדי ֲע ָך ַמה ּתו ֶֹע ֶלת
לוֹ ְּ)ב ַא ֲח ִרית ַה ּי ִָמים( ֶא ָּלא י ְִצ ָ
ֱמת ִּכי ּתו ֶֹע ֶלת ּגָדוֹל הוּאִּ ,כי הוּא
נ ְִמ ָצא ְּבזֶה ,ו ְָהא ֶ
יח.
ַה ָּצ ָלה ֵמ ֶח ְב ֵלי ָמ ִׁש ַ
ׁש ִּיז ְּכ ּו
תהיֶה ַעד ֶ
ידה לֹא ְ
ֲת ָ
ֻלה ָהע ִ
ַ .2ה ְּגא ָּ
ֻשה ַה ּזוֹ ,ו ְַא ְׁש ֵרי ַה ּזוֹ ֶכה ָּב ּה" דברי
ׁ
ְלתו ֶֹס ֶפת ַה ְּקד ָּ
ׁש ִח ּבוּר ַהז ַֹּהר
"ה ּנֵה ְמב ָֹאר ִמ ָּכאן ֶ
ִׁ :
ַהְּׁש ָל"ה ַה ָּקדוֹש
ׁש ּיָבוֹא ַה ּדוֹר ָה ַאחֲרוֹן
ָהיָה ָע ִתיד ִל ְהיוֹת ּגָנוּז וְכוּ' ַעד ֶ
ַלה ַל ַּת ְח ּתוֹנִים .ו ִּבזְכוּת
ׁש ָאז י ְִת ּג ֶּ
ְּבסוֹף ַה ּי ִָמיםֶ ,

יחִּ ,כי ָאז ִּת ָּמ ֵלא ָה ָא ֶרץ ֵּד ָעה
ָהעו ְֹס ִקים יָבוֹא ָמ ִׁש ַ
יאתוְֹ ,וזֶה
ֲשר זֶה ִּת ְהיֶה ִס ָּבה ְקרו ָֹבה ְל ִב ָ
ׁ
ְּב ִס ָּבתוֹ א ֶ
יש ֶאל ֲא ֻח ּזָתוֹ" וְכוּ'ְּ ,כ ֵדי
ְש ְב ֶּתם ִא ׁ
ׁ
ׁש ָא ַמר ו ְּבגִ ינ ֵּה "ו ַ
ֶ
ׂ ָר ֵאל
ׁש ּלֹא ִנגְ אֲל ּו ִי ְש
ׁשם ֶ
ׂ ָר ֵאלְּ ,כ ֵ
ׁש ִּבזְכוּת זֶה י ִָּגאֲל ּו ִי ְש
ֶ
ׁשם
ֹש ָּברו ְּך הוּא ְל ַק ְּד ָ
ֻצ ַר ְך ַה ָּקדוׁ
ׁשה ְ
ִמ ִּמ ְצ ַריִם ַעד ֶ
ידה לֹא
ֲת ָ
ֻלה ָהע ִ
ילהֵּ ,כן ַה ְּגא ָּ
ְּב ַדם ַה ֶּפ ַסח ו ְּב ַדם ַה ִּמ ָ
ֻשה ַה ּזוֹ ,וְהוּא
ׁ
ׁש ִּיז ְּכ ּו ְלתו ֶֹס ֶפת ַה ְּקד ָּ
ֻלה ַעד ֶ
י ְִהיֶה ַה ְּגא ָּ
ֲמרוֹת
ׂ ָרה ַמא ָ
ש ֵרי ַה ּזוֹ ֶכה ָּב ּה" ) ֲע ָש
ְרצוֹן ָה ֵאל י ְִת ָּב ַרךְ ,ו ְַא ְׁ
ֲמר ִר ׁ
ַמא ָ
אשוֹןְׁ ,שנֵי לוּחוֹת ַה ְּב ִרית(.
ְּכבוֹד ּתוֹ ַר ְתכֶם י ִַּקח ֶאת ָה ֵע ָצה ַהזֹּאת ְוי ְִהיֶה לוֹ
ׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ָּד ָבר
ַש ִליכ ּו ַח ְכ ֵמי ִי ְש
ִלזְכוּת  -ו ְַע ָּתה ַאל י ְׁ
ִיתי
ַשר ַחי ְִלי ָהי ִ
ׁ
ַה ּזֶה ַא ֲח ֵרי ֵּגוָםִּ ,כי ֲאנִי ִא ְל ָמ ֵלא נ ְִתי ֵּ
ֲבל ְּכבוֹד ּתוֹ ַר ְתכֶם
קו ֵֹב ַע ָּד ָבר זֶה ְּב ָכל ָמקוֹם ו ָּמקוֹם ,א ָ
י ִַּקח ֶאת ָה ֵע ָצה ַהזֹּאת ְוי ְִהיֶה לוֹ ִלזְכוּתִּ ,כי ֵאין ּכָמו ָֹה
ׂוֹתוֹ
ׂ ָר ֵאלְ ,ו ָכל ֶא ָחד ִּב ְמקוֹמוֹ יָכוֹל ַל ֲעש
ְלטו ָֹבה ְל ָכל ִי ְש
ׁשה הוּא ְּכ ָלל".
ִּכי לֹא ָּד ָבר ָק ֶ
ֲשר ָהיָה ָּב ִקי ָעצוּם
ׁ
ָ"ע א ֶ
ַמ ַח"ל ְזי ָ
ו ִּמי ָלנ ּו ּגָדוֹל ְּכ ָהר ְ
ְּב ָכל ִמ ְכ ַמ ּנֵי ַה ּתוֹ ָרה ְולֹא ָמ ָצא ֵע ָצה ְל ַב ֵּטל ְּגזֵרוֹת ֵמ ַעם
ׂ ָר ֵאל ֶא ָּלא ֶאת ָה ֵע ָצה ַה ּזוִֹ ,ל ּמוּד ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ְּב ֶר ֶצף
ִי ְש
ׁשל ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר
ֻשה ָה ֶע ְליוֹנָה ֶ
ׁ
ׁש ְּבכ ַֹח ַה ְּקד ָּ
ְללֹא ֶה ְפ ֵסקֶ ,
ֲמים.
ֻלה ְּב ַרח ִ
ֹש ְל ַב ֵּטל ָּכל ְּגזֵרוֹת ו ְּל ָקרֵב ַה ְּגא ָּ
ַה ָּקדוׁ
ִ)א ֶּג ֶרת הרמח"ל – ְמאוֹרוֹת ַהזו ַֹהר(.

ט

יע
ֵש ְּבי ְֶדכֶם ְל ַה ְׁש ִּפ ַ
ֲלוֹםִ :אם יׁ
ַמ ְסלוּל ַיה
יב ְתכֶם ְּבא ֶֹפן
ׁש ּלו ְֹמ ִדים ִּב ְס ִב ַ
ָשים ֶ
ַעל ֲ 1000אנ ִׁ
ׁ,
ֵס ּיוֹתְ ,ק ִה ּלוֹת ַה ּק ֶֹדש
ְשיבוֹת ּכו ְֹל ִלים ָּב ֵּתי ְּכנ ִ
ּע ְּ]כגוֹן י ִׁ
ָקבו ַ
ׁשר ְל ָצ ֵרף ּכ ָּ
ֶא ְפ ַ
ַמה ְּבי ַַחד[ ִל ְלמֹד ַעל ִּפי ֵס ֶדר ז ַֹּהר ַה ּיו ִֹמי
ׁשנָהִ - .ל ּמוּד ַּ 6-7ד ִּפים
ֻלק ל 354-י ִָמים ְל ָ
ְּמח ָּ
ׁשר ְל ַה ְת ִחיל ו ְּל ַס ּיֵם
ָל ֶא ָחד ,אֹ ֶר ְך ְּכַּ 12-ד ּקוֹת – ֶא ְפ ָ
ֹש ְּב ַבת ַא ַחתְּ ,בַּ 12-ד ּקוֹת
ֶאת ָּכל ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ׂוֹת ִ 1000סיו ֵּמי
ׁשנָה ַא ַחת ַל ֲעש
ִּב ְל ָבד – וְיו ְּכל ּו ְּב ָ
ׁ.
ז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש

ַמ ְסלוּל ז ָ
יע ַעל
ֵש ְּבי ְֶדכֶם ְל ַה ְׁש ִּפ ַ
ָהבִ :אם יׁ
ּע ְּ]כגוֹן
יב ְתכֶם ְּבא ֶֹפן ָקבו ַ
ׁש ּלו ְֹמ ִדים ִּב ְס ִב ַ
ָשים ֶ
ֲ 500אנ ִׁ
ַמה
ׁשר ְל ָצ ֵרף ּכ ָּ
ֶׁ ,א ְפ ַ
ֵס ּיוֹתְ ,ק ִה ּלוֹת ַה ּק ֶֹדש
ְשיבוֹת ּכו ְֹל ִלים ָּב ֵּתי ְּכנ ִ
י ִׁ

ֻלק ל354-
ְּבי ַַחד[ ִל ְלמֹד ַעל ִּפי ֵס ֶדר ז ַֹּהר ַה ּיו ִֹמי ְּמח ָּ
ׁשנָהִ - .ל ּמוּד ַּ 12ד ִּפים ָל ֶא ָחד ,אֹ ֶר ְך ְּכ24-
י ִָמים ְל ָ
ׁשר ְל ַה ְת ִחיל ו ְּל ַס ּיֵם ֶאת ָּכל ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר
ַּד ּקוֹת – ֶא ְפ ָ
ֹש ְּב ַבת ַא ַחתְּ ,בַּ 24-ד ּקוֹת ִּב ְל ָבד – וְיו ְּכל ּו
ַה ָּקדוׁ
ׁ.
ׂוֹת ִ 1000סיו ֵּמי ז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ׁשנָה ַא ַחת ַל ֲעש
ְּב ָ

יע ַעל 354
ֵש ְּבי ְֶדכֶם ְל ַה ְׁש ִּפ ַ
ַמ ְסלוּל אִ :אם יׁ
ּע ְּ]כגוֹן ֵּבית
יב ְתכֶם ְּבא ֶֹפן ָקבו ַ
ׁש ּלו ְֹמ ִדים ִּב ְס ִב ַ
ָשים ֶ
ֲאנ ִׁ
יבה ,אוֹ ּכ ָּ
ְש ָ
ׁ ,י ִׁ
ַה ִּמ ְד ָרש
ַמה ָּב ֵּתי ִמ ְד ָרׁש ְּבי ַַחד[ ִל ְלמוֹד ַעל ִּפי
ׁשנָהִ - .ל ּמוּד
ֻלק ל  354י ִָמים ְל ָ
ֵס ֶדר זו ַֹהר ַה ּיו ִֹמי ְּמח ָּ
ַּ 6-7ד ִּפים ָל ֶא ָחד ,לו ֵֹק ַח לֹא יו ֵֹתר ִמַּ 12-ד ּקוֹת,
ֹש
ׁשר ְל ַה ְת ִחיל ו ְּל ַס ּיֵם ֶאת ָּכל ֵס ֶפר ַהזו ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ֶא ְפ ָ
ְּב ַבת ַא ַחת ,ב ַּ 12ד ּקוֹת ִּב ְל ָבד!
יע ַעל 177
ֵש ְּבי ְֶדכֶם ְל ַה ְׁש ִּפ ַ
ַמ ְסלוּל בִ :אם יׁ
ּע ְּ]כגוֹן ֵּבית
יב ְתכֶם ְּבא ֶֹפן ָקבו ַ
ׁש ּלו ְֹמ ִדים ִּב ְס ִב ַ
ָשים ֶ
ֲאנ ִׁ
ַמה ָּב ֵּתי ִ -מ ְד ָרׁש ְּבי ַַחד[ ְל ִל ּמוּד ַעל ִּפי
יבה ,אוֹ ּכ ָּ
ְש ָ
ׁ ,י ִׁ
ַה ִּמ ְד ָרש
ׁשנָהִ - .ל ּמוּד
ֻלק ל  354י ִָמים ַל ָּ
ֵס ֶדר זו ַֹהר ַה ּיו ִֹמי ְּמח ָּ
ׁשר
ַּ 12-14ד ִּפים ,לו ֵֹק ַח לֹא יו ֵֹתר מ ַּ 24ד ּקוֹתֶ ,א ְפ ָ
ֹש ְּב ַבת
ְל ַה ְת ִחיל ו ְּל ַס ּיֵם ֶאת ָּכל ֵס ֶפר ַהזו ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ַא ַחת ,ב ַּ 24ד ּקוֹת ִּב ְל ָבד!
יע ַעל 118
ֵש ְּבי ְֶדכֶם ְל ַה ְׁש ִּפ ַ
ַמ ְסלוּל גִ :אם יׁ
ּע ְּ]כגוֹן ֵּבית
יב ְתכֶם ְּבא ֶֹפן ָקבו ַ
ׁש ּלו ְֹמ ִדים ִּב ְס ִב ַ
ָשים ֶ
ֲאנ ִׁ
ַמה ָּב ֵּתי ִ -מ ְד ָרׁש ְּבי ַַחד[ ְל ִל ּמוּד ַעל ִּפי
יבה ,אוֹ ּכ ָּ
ְש ָ
ׁ ,י ִׁ
ַה ִּמ ְד ָרש
ׁשנָהִ - .ל ּמוּד
ֻלק ל  354י ִָמים ַל ָּ
ֵס ֶדר זו ַֹהר ַה ּיו ִֹמי ְּמח ָּ

ׁשר
ַּ 18-20ד ִּפים ,לו ֵֹק ַח לֹא יו ֵֹתר מ ַּ 36ד ּקוֹתֶ ,א ְפ ָ
ֹש ְּב ַבת
ְל ַה ְת ִחיל ו ְּל ַס ּיֵם ֶאת ָּכל ֵס ֶפר ַהזו ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ַא ַחת ,ב ַּ 36ד ּקוֹת ִּב ְל ָבד!
יע ַעל 89
ֵש ְּבי ְֶדכֶם ְל ַה ְׁש ִּפ ַ
ַמ ְסלוּל דִ :אם יׁ
ּע ְּ]כגוֹן ֵּבית
יב ְתכֶם ְּבא ֶֹפן ָקבו ַ
ׁש ּלו ְֹמ ִדים ִּב ְס ִב ַ
ָשים ֶ
ֲאנ ִׁ
יבה ,אוֹ ּכ ָּ
ְש ָ
ׁ ,י ִׁ
ַה ִּמ ְד ָרש
ַמה ָּב ֵּתי ִ -מ ְד ָרׁש ְּבי ַַחד[ ְל ִל ּמוּד ַעל ִּפי
ׁשנָהִ - .ל ּמוּד
ֻלק ל 354-י ִָמים ַל ָּ
ֵס ֶדר ז ַֹּהר ַה ּיו ִֹמי ְּמח ָּ
ׁשר
ַּ 24-28ד ִּפים ,לו ֵֹק ַח לֹא יו ֵֹתר מ ַּ 48ד ּקוֹתֶ ,א ְפ ָ
ֹש ְּב ַבת
ְל ַה ְת ִחיל ו ְּל ַס ּיֵם ֶאת ָּכל ֵס ֶפר ַהזו ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ַא ַחת ,ב ַּ 48ד ּקוֹת ִּב ְל ָבד!
יע ַעל 45
ֵש ְּבי ְֶדכֶם ְל ַה ְׁש ִּפ ַ
ַמ ְסלוּל הִ :אם יׁ
ּע ְּ]כגוֹן ֵּבית
יב ְתכֶם ְּבא ֶֹפן ָקבו ַ
ׁש ּלו ְֹמ ִדים ִּב ְס ִב ַ
ָשים ֶ
ֲאנ ִׁ
יבה ,אוֹ ּכ ָּ
ְש ָ
ׁ ,י ִׁ
ַה ִּמ ְד ָרש
ַמה ָּב ֵּתי ִ -מ ְד ָרׁש ְּבי ַַחד[ ְל ִל ּמוּד ַעל ִּפי
ׁשנָהִ - .ל ּמוּד
ֻלק ל  354י ִָמים ַל ָּ
ֵס ֶדר זו ַֹהר ַה ּיו ִֹמי ְּמח ָּ
ׁשר
ְל ֵע ֶר ְך ַּ 52ד ִּפים ,לו ֵֹק ַח לֹא יו ֵֹתר מ ַּ 96ד ּקוֹתֶ ,א ְפ ָ
ֹש ְּב ַבת
ְל ַה ְת ִחיל ו ְּל ַס ּיֵם ֶאת ָּכל ֵס ֶפר ַהזו ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ַא ַחת ,ב ַּ 96ד ּקוֹת ִּב ְל ָבד!

ַה ָּק ָּב"ה ִה ְק ִּדים לָ נוּ רְ פוּ ָאה לַ ַּמ ָּכה וְ ׁ ָשלַ ח ָּלנוּ ֶאת ָהרַ ׁ ְש ִּב"י לְ ַה ִּצילֵ נוּ ִמ ָּכל ְּגזֵ רוֹת ָק ׁשוֹת וְ רָ עוֹת.
ָצל ֵמ ַה ַּמ ּבוּל ַה ּנוֹרָא!
ָאל זָקוּק ְל ִה ּנ ֵ
ׂר ֵ
ׁשנִים ִמ ַּת ְר ֵּד ַמ ְתכֶם! ַעם ִי ְש
עוּר ּו ְי ֵ
ׁ"
"הז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ׁשהוּא ַ
יבת נ ַֹח" ֶ
"ת ַ
ׁשר רַק ַעל י ְֵדיֵּ :
ְוזֹאת ֶא ְפ ָ

ַאל ַּת ִּגידוּ לֹא יָ דַ ְענוּ ! ַ -אל ַּת ִּגידוּ לֹא יָ כֹלְ נוּ !

לַ ַמזְ ִהיר וְ לַ ִּנזְ ָהר ׁ ְשלו ִֹמים ֵּתן ְּכ ֵמי נָ ָהר!
ׁש ַעל י ְֵדי ִּל ּימוּד
ַודאוֹתֶ ,
ֵצר ָה ַרע יו ֵֹד ַע ְּבו ָ
ַה ּי ֶ
ׁ ,הוּא נ ְִד ָחה ִמן ָהעוֹלָם ו ִּמ ְת ַּב ֵּטל
ַהזו ַֹהר ַה ָּקדוֹש
ׁש ּלוַֹ .על ֵּכן
ִׁש ְלטוֹנוֹ ,וְזו ִֹהי ַה ִּמ ְל ָח ָמה ָה ַאחֲרוֹנָה ֶ
ׁשל ְׁשטוּת
ֲשבוֹת ֶ
ׁ
הוּא ִמ ְת ַא ֵּמץ ְל ַה ְח ִּדיר ַמח ָ
ׁ.
ֱמת ַמ ָּמש
ו ְֶה ֶבלֵ ,ה ֶפ ְך ָהא ֶ
ׁשת
ַעל ֵּכן ז ְִהירוּת ַס ָּכנָה! לֹא ִל ּפוֹל ְּב ֶר ֶ
ֲמנִי ָא ַמר
ַבי ְׁשמו ֵּאל ַּבר ַנח ָ
ֵצר! ִּכ ְד ָא ַמר ר ִּ
ַה ּי ֶ
ֵצר ָה ַרע ְמ ִסיתוֹ ְל ָא ָדם ָּבעוֹלָם ַה ּזֶה
ָתן י ֶ
ַבי יוֹנ ָ
ר ִּ
ָצלַּ :ת ּנָא
ׂה ְו ִי ּנ ֵ
ו ֵּמ ִעיד ָע ָליו ְלעוֹלָם ַה ָּבאַ ,מה ַי ֲע ֶש
ִש ָמ ֵעאל ִאם ָּפגַע ָּב ְך ְמנֻ ּוָל זֶה ָמ ְׁשכֵה ּו
ַבי י ְׁ
ְד ֵבי ר ִּ
ׁ ,וְכוּ') ...ס ָּ
ְל ֵבית ַה ִּמ ְד ָרש
ֻכה ַּדף נֹב.(:
ִת ַקיֵים ָּבנ ּו ַה ּכָתוּב) :שמות פרק
ַתכֶם י ְ
ו ִּב ְזכ ְ
ָפ ַחד ִּבגְ דֹל
ימ ָתה ו ַ
יהם ֵא ָ
ֲל ֶ
טו פ' טז-יח( ִּת ּפֹל ע ֵ
ָא ֶבן ַעד ַי ֲעבֹר ַע ְּמ ָך ה' ַעד ַי ֲעבֹר
זְרוֹ ֲע ָך י ְִּדמ ּו ּכ ָ
ָת ָך ָמכוֹן
ִיתְּ :ת ִב ֵאמוֹ ו ְִת ָּט ֵעמוֹ ְּב ַהר ַנחֲל ְ
ַעם ז ּו ָקנ ָ
ָדיךָ) :יח(
ְל ִׁש ְב ְּת ָך ָּפ ַע ְל ָּת ה' ִמ ְּק ָדׁש ֲאדֹנָ-י ּכוֹנֲנ ּו י ֶ
ָעד :בב"א.
ה' י ְִמל ְֹך ְלעֹלָם ו ֶ
ֻקים ו ְֶאת ַה ּתוֹרֹת
ו ְִהז ְַה ְר ָּתה ֶא ְת ֶהם ֶאת ַהח ִּ
ׂה
וְהו ַֹד ְע ָּת ָל ֶהם ֶאת ַה ֶּד ֶר ְך י ְֵלכ ּו ָב ּה ו ְֶאת ַה ַּמ ֲע ֶש
ְשי ַחיִל
ׁ
ׂוּן :ו ְַא ָּתה ֶת ֱחזֶה ִמ ּכָל ָה ָעם ַאנ ֵ
ֲשר ַי ֲעש
ׁ
אֶ
ׂ ְמ ָּת
ְאי ָב ַצע ְו ַש
ׂנ ֵ
ֱמת ש
ְשי א ֶ
ׁ
י ְִר ֵאי ֶאל ִֹקים ַאנ ֵ
ֲמ ִּׁשים
ׂ ֵרי ח ִ
ׂ ֵרי ֵמאוֹת ָש
ָפים ָש
ׂ ֵרי אֲל ִ
ֲל ֶהם ָש
עֵ
ׂרֹת) :שמות פרק יח כ-כא(.
ׂ ֵרי ֲע ָש
ְו ָש
ׂ ֵרי
ָפיםָ ,ש
ׂ ֵרי ַאל ִ
ָאנ ּו ִמ ְת ַא ְר ְּגנִים ְל ָמנוֹת ָש
ׂרֹתְ ,ל ַא ֵחד
ׂ ֵרי ֲע ָש
ֲמ ִּׁשיםְ ,ו ָש
ׂ ֵרי ח ִ
ֵמאוֹתָ ,ש
ׂוֹת
ׂ ָר ֵאל ְב ִלימוּד ַהזו ַֹה"ק ,ו ְַל ֲעש
ֶאת ּכָל ַעם ִי ְש
ידי יוֹם ְּביוֹמוֹ]ְ ,ל ִפי ַהזו ַֹהר ַה ּיו ִֹמי ַה ְּמחו ָּלק
ִס ּיו ִּמים ִמ ֵ
ׂ ָר ֵאל.
ל  354יוֹם ַּ 6-7ד ִּפים ְליוֹם[ ְל ַה ָּצלַת ַעם ִי ְש

י

ׁשמוֹת ,ו ְּל ַח ּלֵק ֶאת ֵס ֶדר
נָא ְל ַמ ְּלאוֹת ַה ֵּ
ָקים.
ֻל ִ
ַה ּלימוּד ְל ִפי ַהטו ֶֹפס ַה ְּמח ּ
בחג השבועות  -בו נפתחו לפני בני
ישראל השמים ושמי השמים ,ו"אתה הראית
לדעת כי ה' הוא האלוקים בשמים ממעל
ועל הארץ מתחת אין עוד" ,וכל העם זכה
למראות אלוקים ולמדרגת נבואה ,ושמע את
הקול מדבר אליו מתוך האש הגדולה  -יום
זה מסוגל לקניית אמונה מושרשת ובהירה,
להשגות מרוממות ולמתן תורה ,לקבל על
עצמו לסיים כל הזוהר בתוך השנה ,ועל ידי
ישיג את נגלות התורה גם כן.
מר"ן החיד"א זצ"ל מבאר לנו כי לימים
שמר"ח סיון ועד לחג השבועות הבא עלינו
לטובה ,יש סגולה מיוחדת ,שראוי ורצוי
לנצלה .שכן בר"ח באו בנ"י למדבר סיני
"ויחן שם ישראל נגד ההר" ,ופירש רש"י:
כאיש אחד ,בלב אחד .ומיני אז מסוגלים ימים
אלו לקניית אחדות בעם ישראל -לשלום
בית של קיימא ,להתקרבות ושותפות אמת
במשפחה ,להשיב לב אבות על בנים ולב בנים
על אבותם ,לאהבת רעים ומתיחת קו על
יריבויות נושנות ,ולפיוס בין פלגי העם לכל
שבטיו ועדותיו":כאיש אחד בלב אחד"!
זה הזמן לניצול רוח האחווה המושפעת
ממרום ,ומרן החיד"א זצ"ל מבטיח כי מי
שיעשה בימים אלו צעד לקראת השלום
והאחווה ,יסייעו לו מן השמים בכפל כפליים!

וזאת נזכור מאמר חז"ל על הפסוק בתרי
ֲצ ִּבים ֶא ְפ ָריִם ַה ּנַח
עשר )הושע פרק ד יז( חֲבוּר ע ַ
לוֹ .ובמסכת דרך ארץ זוטא )פרק תשיעי( ,וכן
היה רבי אלעזר הקפר אומר ]אהוב את[ השלום
ושנוא את המחלוקת גדול השלום שאפילו
עובדים עבודת אלילים ויש שלום ביניהן,
כביכול אין שכינה יכולה לנגוע בהן ,שנאמר
ֲצ ִּבים ֶא ְפ ָריִם ַה ּנַח לוֹ.1
)הושע ד( חֲבוּר ע ַ
על אחת כמה וכמה שהאחדות היא
בדברים שבקדשה בלימוד הזוהר הקדוש
שעל ידו מתאחדים כל עם ישראל כאיש
אחד בלב אחד.
השי"ת יזכנו בזכות כל עם ישראל מכל
פלגי העם לכל שבטיו ועדותיו :שהתאחדו
"כאיש אחד בלב אחד" ללימוד הזוה"ק ,יעזור
ויתן השי"ת ,שנזכה בקרוב ממש להבטחת
הרשב"י "בדא יפקון מן גלותא" וביחד עם
כלל ישראל נזכה בברכת אריכות ימים ושנים
טובים ומתוקנים בקבלת פני משיח צדקינו,
ותחזינה עינינו בשמחה זו ,בב"א.
 .1ובמסכת כלה )פרק שמיני( :אמר לך ר' יוחנן
האי הקב"ה הוא דקאמר הכי ,אותי עזבו ,מה טעם
דתורתי לא שמרו ,הא אילו תורתי שמרו ,אותי לא
עזבו ,ואי משום דקא מקשית בית שני שאני שנאת
חנם דחמיר טפי מעבודה זרה ,ומנא לן דכתיב ,חבור
עצבים אפרים הנח לו בזמן שהם מתחברין ואפילו
לעצביהם הנח להם.

ְ 200ס ָפ ִרים ַעל ַה ּז ַֹהר וְ כִ ְתבֵ י ָה ֲא ִריזַ"ל
ׁ ֶשהוֹ צֵ אנ ּו לָ אוֹ ר ְּב ֶעז ְַרת ַה ּׁ ֵשם:

א.

ֵס ֶפר ז ַֹהר ַהיּוֹ ִמי ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ַה ְמ ֻח ָּלק לְ לִ ּמוּד יוֹ ִמי לְ -
 354יְ מוֹ ת ַה ּׁ ָשנָ ה ִ)עם ז ַֹהר ָח ָד ׁש וְ ִת ּקוּנֵ י ז ַֹהר( ְּ 12כ ָרכִ ים
ְמפ ָֹא ִרים לְ י"ב ָח ְד ׁ ֵשי ַה ּׁ ָשנָ ה.

ב.

ֵס ֶפר ז ַֹהר ַהיּוֹ ִמי ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ַה ְמ ֻח ָּלק לְ לִ ּמוּד יוֹ ִמי לְ -
)בלִ י ז ַֹהר ָח ָד ׁש וְ ִת ּקוּנֵ י ז ַֹהר( ְּ 12כ ָרכִ ים
 354יְ מוֹ ת ַה ּׁ ָשנָ ה ְּ
ְמפ ָֹא ִרים לְ י"ב ָח ְד ׁ ֵשי ַה ּׁ ָשנָ ה.

ג.

ֵס ֶפר ִּת ּק ּונֵ י ז ַֹהר ַהיּוֹ ִמי ֵס ֶפר ִּת ּקוּנֵ י ז ַֹהר ַה ְמ ֻח ָּלק
)ַ 400ע ּמו ִּדים(.
לְ לִ ּמוּד יוֹ ִמי לְ  354-יְ מוֹ ת ַה ּׁ ָשנָ ה

ד.

ֵס ֶפר ז ַֹהר ָח ָד ׁש ֵס ֶפר ז ַֹהר ָח ָד ׁש ַה ְמ ֻח ָּלק לְ לִ ּמוּד יוֹ ִמי
לְ  354-יְ מוֹ ת ַה ּׁ ָשנָ ה.

ה.

כז.
)ַ 178ע ּמו ִּדים(.
כחֵ .ס ֶפר ָה ֵע ֶרב ַרב ַעל ּ ִפי ָה ֲא ִריזַ "ל
כטָ .ה ֵע ֶרב ַרב וְ כָ ל ַה ּ ִמ ְס ַּת ֵעף ֵחלֶ ק ִר ׁ
אשוֹ ן ַעל ּ ִפי ֵס ֶפר
ֵס ֶפר ָה ֵע ֶרב ַרב ַעל ּ ִפי ַה ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש )ַ 226ע ּמו ִּדים(.

אשית
ַה ּז ַֹהר ֵס ֶדר ְּב ֵר ׁ ִ

ל.

ִאין לִ יכְ ט פ ּון ּתוֹ ָרה

נִ ְפלְ אוֹ ת ַה ּז ַֹהר ִּבלְ ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש
)ַ 192ע ּמו ִּדים(.

לא.

ִאין לִ יכְ ט פ ּון ּתוֹ ָרה

ַּגן ֵע ֶדן ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ַעל ָה ַר ׁ ְש ִּב"י
)ַ 32ע ּמו ִּדים(.

ישי ַעל ּ ִפי ֵס ֶפר
ָה ֵע ֶרב ַרב וְ כָ ל ַה ּ ִמ ְס ַּת ֵעף ֵחלֶ ק ׁ ְשלִ ׁ ִ
)ַ 20ע ּמו ִּדים(.
ַה ּז ַֹהר ֵס ֶדר וַ ִ ּי ְק ָרא

לבָ .ה ֵע ֶרב ַרב וְ כָ ל ַה ִּמ ְס ַּת ֵעף

ְּב ִא ִיד ׁיש

ז.

ֵאין לִ יכְ ט פ ּון ּתוֹ ָרה נ ֶֹפת צו ִּפים ְּב ִא ִיד ׁיש ַעל ַה ּתוֹ ָרה.
)ַ 177ע ּמו ִּדים(.
ֵחלֶ ק א

ח.

ֵאין לִ יכְ ט פ ּון ּתוֹ ָרה נ ֶֹפת צו ִּפים ְּב ִא ִיד ׁיש ַעל ַה ּתוֹ ָרה.
)ַ 187ע ּמו ִּדים(.
ֵחלֶ ק א

לדָ .ה ֵע ֶרב ַרב וְ כָ ל ַה ִּמ ְס ַּת ֵעף

ט.

ז ַֹהר ּתוֹ ָרה ַעל ַה ּתוֹ ָרה ה' ֲחלָ ִקים.

ֵחלֶ ק ׁ ִש ּׁ ִשי ַעל ּ ִפי ֵס ֶפר
)ַ 90ע ּמו ִּדים(.

להָ .ה ֵע ֶרב ַרב וְ כָ ל ַה ִּמ ְס ַּת ֵעף

ֵחלֶ ק ׁ ְשבִ ִיעי ַעל ּ ִפי ֵס ֶפר
)ַ 30ע ּמו ִּדים(.

ז ַֹהר ּתוֹ ָרה ַעל נַ ְ
"ך.
י.
יא .ז ַֹהר ּתוֹ ָרה ֶה ָח ָד ׁש ַעל ַה ּתוֹ ָרה.
)ַ 80ע ּמו ִּדים(.
אשית
יב .לִ ּק ּו ֵטי ז ַֹהרְּ :ב ֵר ׁ ִ
)ַ 105ע ּמו ִּדים(.
לִ ּק ּו ֵטי ז ַֹהרְ ׁ :שמוֹ ת
יג.
ּ
א-ב ִּמ ְד ָּבר-דְּ בָ ִרים )ַ 206ע ּמו ִּדים(.
יד .לִ ּק ּו ֵטי ז ַֹהר :וַ ִי ְק ָר ַּ
אשית ,לִ ּקוּט ָּגדוֹ ל ֵמ ַה ּז ַֹהר וְ עוֹ ד ַעל
ִּת ּק ּון ַה ְּב ִריתְּ :ב ֵר ׁ ִ
טו.
ְק ֻד ּׁ ַשת ִּת ּקוּן ַה ְּב ִרית

טז.

)ַ 400ע ּמו ִּדים(.

אוֹ ר ַה ּז ַֹהר לִ ּקוּט ָּגדוֹ ל ו ַּמ ִּקיף ַעל ִענְ יְ נֵ י לִ ּמוּד ַה ּז ַֹהר,
)ַ 560ע ּמו ִּדים(.
ַר ׁ ְש ִּב"י ,לַ "ג ָּבע ֶֹמר ,וְ כָ ל ַה ִּמ ְס ַּת ֵעף

יזָ .ק ָרא לַ ּׁ ֶש ֶמ ׁש וַ ִ ּיז ְַרח אוֹ ר ַה ּז ַֹהר
יח .אוֹ ר ַה ּז ַֹהר ֶה ָח ָד ׁש לִ ּקוּט ָּגדוֹ ל ו ַּמ ִּקיף ַעל ִענְ יְ נֵ י לִ ּמוּד
)ַ 386ע ּמו ִּדים(.

ַה ּז ַֹהר וְ ִת ּקוּנִ ים וְ לִ ּמוּד ַה ַּק ָּבלָ ה ,וְ ג ֶֹדל ַמ ֲעלַ ת ִה ְת ַק ּׁ ְשרוּת
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לְ ַר ׁ ְש ִּב"י ַעל יְ ֵדי לִ ּמוּד ַה ּז ַֹהר ,וְ כָ ל ַה ִּמ ְס ַּת ֵעף
ַע ּמו ִּדים(.

יט.

ַהדֶּ ֶר ְך וְ ַה ֲהכָ נָ ה לְ לִ ּמ ּוד ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש בּ וֹ
יְ ב ָֹאר גּ ֶֹדל ַה ִח ּיוּב לִ לְ מֹד וּלְ לַ ֵּמד ַה ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש וְ ַה ִּת ּקוּנִ ים
וְ ָחכְ ַמת ָה ֱא ֶמת ְסגֻ לּ וֹ ת ַה ְּגדוֹ לוֹ ת וְ ַהנּוֹ ָראוֹ ת ַה ְטמוּנוֹ ת ַּב ּז ַֹהר
ַה ָּקדוֹ ׁש ַה ּז ַֹהר ִּת ּקוּן לְ ַה ּׁ ְשכִ ינָ ה ו ְּמ ָק ֵרב ַה ְּג ֻא ָּלה ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר
הוּא ִע ַּקר ָּכל ִס ְפ ֵרי מו ָּסר ,וְ הוּא יַ לְ ֵהב לִ ְּב ָך ְּב ׁ ַשלְ ֶהבֶ ת ֵא ׁש
לָ ֲעבוֹ ָדה ַה ְּת ִמ ָימה ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר הוּא ַה ַּמ ְפ ֵּת ַח וְ הוּא ַה ּסוֹ גֵ ר
ַעל יְ ֵדי לִ ּמוּד וַ ֲה ָפצַ ת ַה ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש ִמ ְת ַק ׁ ְש ִרים לְ ָה ַר ׁ ְש ִּב"י
ָּבזֶ ה וּבַ ָּבא ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶשל ַה ַּצדִּ יק הוּא נִ ׁ ְש ַמת ַה ַּצדִּ יק ָה ִענְ יָ ן
ַה ָּגדוֹ ל לִ לְ מֹד ַה ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש ַּבדּ וֹ ר ַה ֶ ּזה יוֹ ֵתר ִמדּ וֹ רוֹ ת
ַה ּקוֹ ְד ִמים ַּבדּ וֹ רוֹ ת ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים יָ בִ ינ ּו וְ יַ שְׂ ִּכיל ּו ְּב ָרזֵ י ַה ּתוֹ ָרה
ׁ ֶשלּ ֹא ִה ּ ִׂשיג ּו ַה ּקוֹ ְד ִמים ִמי ׁ ֶש ֵאינוֹ ַמ ֲא ִמין וְ לוֹ ֵמד ּתוֹ ַרת
"מ ְפ ִריד ָאלוּף לֹא יִ ְר ֶאה ְמאוֹ רוֹ ת"
ַה ֵח"ן הוּא ִּבבְ ִחינַ ת ַ
ְטבִ ילַ ת ֶעזְ ָרא הוּא ֶהכְ ֵר ַח לְ לִ ּמוּד ּתוֹ ַרת ַה ֵח"ן ,וְ יִ ּ ָפ ַתח זָ ֳה ֵרי
לִ ְּב ָך וּמוֹ ֲחך לַ ֲעבוֹ ַדת ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָּב ַר ְך ,וְ לִ ּמוּד ַה ַּק ָּבלָ ה לְ לֹא
ָט ֳה ָרה גּ וֹ ֶר ֶמת ִמינוּת וְ ַא ּ ִפיקוֹ ְרסוּת עוֹ ד יְ ב ָֹאר בּ וֹ גּ ֶֹדל ָה ִענְ יָ ן
לְ ִה ָ ּז ֵהר ִּב ְטבִ ילַ ת ֶעזְ ָרא.

כ.
ֲא ִמ ַירת ַה ּז ַֹהר ְּכ ִהלְ כָ ָת ּה
כאַ ׁ .ש ַער ַה ִּת ּק ּונִ ים

ישי ַעל ּ ִפי ֵס ֶפר
ָה ֵע ֶרב ַרב וְ כָ ל ַה ּ ִמ ְס ַּת ֵעף ֵחלֶ ק ֲח ִמ ׁ ִ
)ַ 26ע ּמו ִּדים(.
ַה ּז ַֹהר ֵס ֶדר דְּ בָ ִרים
ַה ָּקדוֹ ׁש ִּת ּקוּנֵ י ז ַֹהר

)ַ 92ע ּמו ִּדים(.

"ת ּקוּנֵ י ז ַֹהר ַהיּוֹ ִמי"
ִענְ יְ נֵ י לִ ּמוּד ֵס ֶפר ִּ
)ַ 66ע ּמו ִּדים(.

כב .ז ַֹהר לִ ז ְֵקנִ ים ִעם נְ ָע ִרים
)ַ 64ע ּמו ִּדים(.
כגּ ְ .גדוֹ לֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ַעל ַה ּז ַֹהר
כדַ ׁ .ש ַער ַה ּז ַֹהר ַהדֶּ ֶר ְך וְ ַה ֲהכָ נָ ה לְ לִ ּמוּד ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש.
)ַ 26ע ּמו ִּדים(.

ַה ָּקדוֹ ׁש ז ַֹהר ָח ָד ׁש

ַק ָּבלָ ה וּמו ָּסר

מז.

ְּב ִס ְפ ֵרי ָ
"ה ֵע ֶרב ַרב" ַה ִּנז ְָּכ ִרים לְ ֵעילָּ :ב ֶהם ְמב ָֹאר
גּ ֶֹדל ִענְ יַ ן ִח ּיוּב ַה ִּל ּמוּד וְ לַ ֲחקֹר ַמ ֲעשֵׂ י וְ ִענְ יְ נֵ י ָה ֵע ֶרב ַרב,
וְ ֵא ְיך ׁ ֶש ְּצ ִריכִ ים לִ לְ חֹם נֶ גְ דָּ םֶ ׁ ,ש ְּמ ַקלְ ְקלִ ים ֶאת ָּכל ַעם
יִ שְׂ ָר ֵאל ְּבכָ ל ָהעוֹ לָ ם ֻּכלּ וֹ  ,וְ עוֹ ְק ִרים ָּכל ַה ִּמצְ ווֹ ת ׁ ֶש ְּבתוֹ ָר ֵתנ ּו
ַה ְּקדוֹ ׁ ָשהַּ .גם ְמב ָֹאר ָּב ֶהם ַה ּ ָׂשכָ ר ַה ָּגדוֹ ל לְ ִמי ׁ ֶשעוֹ ֵסק
לְ ַה ִּציל ֶאת ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל ִמן ָה ֵע ֶרב ַרב ,ו ְּמעוֹ ֵרר ֶאת ָה ַר ִּבים
ׁ ֶשלּ ֹא יִ ּ ְפל ּו ְּב ִר ׁ ְש ָּתם ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם .עוֹ ד ְמב ָֹארֶ ׁ ,ש ָה ֵע ֶרב ַרב
ֵהם ַר ָּמ ִאים ִּכנְ ָח ׁ ִשים וְ ַע ְק ַר ִּביםַּ ,כ ְמב ָֹאר ֲאבָ ל נְ ָח ׁ ִשים
וְ ַע ְק ַר ִּבים יֵ ׁש בּ וֹ  .וְ זֶ ה לְ ׁשוֹ נוֹ  :וּנְ ָח ׁ ִשין וְ ַע ְק ַר ִּבין דִּ ילֵ ּה ִאינוּן
אשית(.
ֵע ֶרב ַרב) .ז ַֹהר ָח ָד ׁש ּ ָפ ָר ׁ ַשת יִ ְתרוֹ ַמ ֲא ָמר ז' יְ ֵמי ְּב ֵר ׁ ִ
עוֹ ד ְמב ָֹאר ָּב ֶהם ,גּ ֶֹדל ַה ִח ּיוּב ׁ ֶש ֻּמ ּ ָטל ַעל ָּכל ִא ׁיש וְ ִא ׁיש
לִ ְהיוֹ ת ָּב ִקי ָּב ֶהם ִּב ְפ ָרטו ֵּת ֶיהם וּבְ ִד ְקדּ ו ֵּק ֶיהםִּ ,כי ְּבזֶ ה ָּתלוּי
יְ סוֹ ד ְק ֻד ּׁ ַשת יִ שְׂ ָר ֵאל ,וּבוֹ ָּתלוּי ַּגם ֵּכן ִּב ַיאת ְמ ׁ ִש ַיח ֶּבן דָּ וִ ד,
ְּכמוֹ ׁ ֶש ִּג ָּלה לָ נ ּו ָה ֵעץ ַח ִ ּיים ְּב ַה ְקדָּ ָמתוֹ .

מח.

ֵס ֶפר ֵּבית ָה ַר ׁ ְש ִּב"י ַעל ׁ ְש ִמ ַירת וְ ִת ּקוּן ּ ְפגַ ם ַה ְּב ִרית
אשית ׁ ְשמוֹ ת ֵחלֶ ק א' ,בּ וֹ יְ ב ָֹאר גּ ֶֹדל
דִּ ינָ יו ו ִּמנְ ָהגָ יו ֵס ֶדר ְּב ֵר ׁ ִ
ִענְ יַ ן ַה ִּל ּמוּד ׁ ֶשל שָׂ כָ ר וְ עֹנֶ ׁש ַעל ִענְ יְ נֵ י ּ ְפגַ ם וְ ִת ּקוּן ַה ְּב ִרית
)ַ 160ע ּמו ִּדים(.

מט.

ֵס ֶפר ֵּבית ָה ַר ׁ ְש ִּב"י ַעל ׁ ְש ִמ ַירת וְ ִת ּקוּן ּ ְפגַ ם ַה ְּב ִרית,
אשית ׁ ְשמוֹ ת ֵחלֶ ק ב' ,בּ וֹ יְ ב ָֹאר גּ ֶֹדל
דִּ ינָ יו ו ִּמנְ ָהגָ יוֵ ,ס ֶדר ְּב ֵר ׁ ִ
ִענְ יַ ן ַה ִּל ּמוּד ׁ ֶשל שָׂ כָ ר וְ עֹנֶ ׁש ַעל ִענְ יְ נֵ י ּ ְפגַ ם וְ ִת ּקוּן ַה ְּב ִרית
)ַ 124ע ּמו ִּדים(.

נ.

ֵס ֶפר ִּת ּק ּון ּ ְפגַ ם ַה ְּב ִרית ֵחלֶ ק ִר ׁ
אשוֹ ן הוּצָ א לָ אוֹ ר
ׁ ְשנַ ת תשס"ד לִ ְפ ָרט ָק ָטןַ .ה ֵּס ֶפר נִ ְד ּ ַפס לִ זְ כוּת ָה ַר ִּבים,
ו ִּמ ְת ַח ֵּלק ְּב ִח ָּנם לְ כָ ל דּ וֹ ֵר ׁש ו ְּמבַ ֵּק ׁש
)ַ 420ע ּמו ִּדים(.

נא.

"ת ּקוּן
ִּת ּק ּון ַה ְּכלָ לִ י ִּכי הוּא ִּת ּקוּן ַה ְּב ִרית ַה ִּנ ְק ָרא ִּ
)ס ָימן כ"ט
ַה ְּכלָ לִ י" ַּכ ְמב ָֹאר ְּבלִ ּקו ֵּטי מוֹ ֲה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִ
אוֹ ת ד'( ,וְ הוּא ִּת ּקוּן לְ ִמ ְק ֵרה לַ יְ לָ הַ ,חס וְ ׁ ָשלוֹ ם ,לוֹ ַמר
ֵאלּ ּו ָה ֲעשָׂ ָרה ִמזְ מוֹ ֵרי ְּת ִה ִּלים )טז ,לב ,מא ,מב ,נט ,עז,
צ ,קה ,קלז ,קנ( ְּבאוֹ תוֹ ַה ּיוֹ ם ׁ ֶש ָּק ָרה לוֹ ֵ ,מ ַר ֵּבנ ּו ַה ָּגדוֹ ל
וְ ַה ָּקדוֹ ׁש צַ דִּ יק ָה ֲא ִמ ִּתי אוֹ ר יִ שְׂ ָר ֵאל ו ְּקדוֹ ׁשוֹ  ,נַ ַחל נוֹ בֵ ַע
ְמקוֹ ר ָחכְ ָמהַ ,ר ִּבי נַ ְח ָמן ִמ ְּב ֶר ְסלֶ ב זְ כוּתוֹ יָ גֵ ן ָעלֵ ינ ּו )72
ַע ּמו ִּדים(.
ֵס ֶפר ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ְּב ִרית וְ הוּא לִ ּקוּט ֵמ"חֹק לְ יִ שְׂ ָר ֵאל"
ת-מ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ִעם הוֹ ָספוֹ ת ֲח ָד ׁשוֹ ת ׁ ַש ֲע ֵרי
ּ ַפ ְר ׁ ִשיּוֹ ת ׁ ְשמוֹ ִ
)ַ 36ע ּמו ִּדים(.
ְק ֻד ּׁ ָשה ַעל ְק ֻד ּׁ ַשת ו ׁ ְּש ִמ ַירת ַה ְּב ִרית

ֵחלֶ ק ְרבִ ִיעי ַעל ּ ִפי ֵס ֶפר
)ַ 54ע ּמו ִּדים(.

לג.

ַה ּז ַֹהר ֵס ֶדר ַּב ִּמ ְד ָּבר

מוָ .ה ֵע ֶרב ַרב וְ כָ ל ַה ִּמ ְס ַּת ֵעף

ֵחלֶ ק י"ח לִ ּקוּט ִמ ִּס ְפ ֵרי
)ַ 364ע ּמו ִּדים(.

ַק ָּבלָ ה וּמו ָּסר

)ַ 36ע ּמו ִּדים(.

ָה ֵע ֶרב ַרב וְ כָ ל ַה ּ ִמ ְס ַּת ֵעף ֵחלֶ ק ׁ ֵשנִ י ַעל ּ ִפי ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר
)ַ 70ע ּמו ִּדים(.
ֵס ֶדר ׁ ְשמוֹ ת

וּבְ ִא ִיד ׁיש

ו.

כה.
כו.

ׁ ַש ַער ַה ּז ַֹהר ֲ 36עלוֹ נִ ים ָח ְד ׁ ִש ִיּים.
"ש ַער ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל" בּ וֹ יְ ב ָֹאר גּ ֶֹדל ַמ ֲעלַ ת
ֵס ֶפר ׁ ַ
ְק ֻד ּׁ ַשת ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ְמלֻ ָּקט ִמ ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש וְ ִת ּקוּנִ ים וְ כִ ְתבֵ י
ָה ֲא ִריזַ "ל וְ עוֹ ד.

מהָ .ה ֵע ֶרב ַרב וְ כָ ל ַה ִּמ ְס ַּת ֵעף

ֵחלֶ ק י"ז לִ ּקוּט ִמ ִּס ְפ ֵרי
)ַ 58ע ּמו ִּדים(.

לו.

ָה ֵע ֶרב ַרב וְ כָ ל ַה ּ ִמ ְס ַּת ֵעף ֵחלֶ ק ׁ ְש ִמינִ י ַעל ּ ִפי ֵס ֶפר
)ַ 16ע ּמו ִּדים(.
ַה ָּקדוֹ ׁש ֵעץ ַח ִ ּיים לְ ַר ֵּבינ ּו ָה ֲא ִריזַ "ל

לז.

ָה ֵע ֶרב ַרב וְ כָ ל ַה ּ ִמ ְס ַּת ֵעף ֵחלֶ ק ְּת ׁ ִש ִיעי ַעל ּ ִפי ֵס ֶפר
ַה ָּקדוֹ ׁש ׁ ַש ַער ַה ִּגלְ גּ וּלִ ים לְ ַר ֵּבינ ּו ָה ֲא ִריזַ "ל )ַ 12ע ּמו ִּדים(.

לח.

ָה ֵע ֶרב ַרב וְ כָ ל ַה ּ ִמ ְס ַּת ֵעף ֵחלֶ ק ֲעשִׂ ִירי ַעל ּ ִפי ֵס ֶפר
ַה ָּקדוֹ ׁש ׁ ַש ַער ַה ּ ְפסו ִּקים לְ ַר ֵּבינ ּו ָה ֲא ִריזַ "ל )ַ 64ע ּמו ִּדים(.

לט.

ָה ֵע ֶרב ַרב וְ כָ ל ַה ּ ִמ ְס ַּת ֵעף ֵחלֶ ק י"א ַעל ּ ִפי ֵס ֶפר
ַה ָּקדוֹ ׁש ׁ ַש ַער ַה ִּל ּקו ִּטים לְ ַר ֵּבינ ּו ָה ֲא ִריזַ "ל )ַ 44ע ּמו ִּדים(.

מ.

ָה ֵע ֶרב ַרב וְ כָ ל ַה ּ ִמ ְס ַּת ֵעף ֵחלֶ ק י"ב ַעל ּ ִפי ֵס ֶפר
ַה ָּקדוֹ ׁש ֵעץ ַהדַּ ַעת טוֹ ב ַעל ַה ּתוֹ ָרה לְ ַר ֵּבינ ּו ָה ֲא ִריזַ "ל
)ַ 128ע ּמו ִּדים(.

מא.

ָה ֵע ֶרב ַרב וְ כָ ל ַה ּ ִמ ְס ַּת ֵעף ֵחלֶ ק י"ג ַעל ּ ִפי ְס ָפ ִרים
ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ׁ ַש ַער ַמ ַא ְמ ֵרי ַר ׁ ְש ִּב"י ,לִ ּקו ֵּטי ּתוֹ ָרהִ ,מ ׁ ְשנַ ת
)ַ 16ע ּמו ִּדים(.
ֲח ִס ִידים ,לְ ַר ֵּבינ ּו ָה ֲא ִריזַ "ל

נב.

מב.

ָה ֵע ֶרב ַרב וְ כָ ל ַה ּ ִמ ְס ַּת ֵעף ֵחלֶ ק י"ד ַמנְ ִהיגֵ י ַהדּ וֹ ר
ָה ַא ֲחרוֹ ן ק ֶֹדם ִּב ַיאת ַה ָּמ ׁ ִש ַיח יַ לְ קוּט ַמ ֲא ָמ ִרים דִּ בּ ו ֵּרי
נְ בו ָּאה וְ רו ַּח ַה ּק ֶֹד ׁש ִמ ַּצדִּ ִיקים ַה ּקוֹ ְד ִמים ַמה ּׁ ֶש ִּנ ְּבא ּו ַעל
ַמנְ ִהיגֵ י ַהדּ וֹ ר ָה ַא ֲחרוֹ ן ַה ָּלזֶ ה ְּב ִע ְקבְ ָתא דִּ ְמ ׁ ִש ָיחאְ ,מיֻ ָּסד
)ַ 54ע ּמו ִּדים(.
ֵמ ַה ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש ו ֵּמ ָה ֲא ִר"י ַה ָּקדוֹ ׁש

נג.
נד .סוֹ ד ד' לִ ֵיר ָאיו ֵס ֶדר ַה ִּגלְ גּ וּלִ יםַ ,על ּ ִפי ָה ֲא ִריזַ "ל וְ ַר ִּבי

מג.

ָה ֵע ֶרב ַרב וְ כָ ל ַה ּ ִמ ְס ַּת ֵעף ֵחלֶ ק ט"ו ַמנְ ִהיגֵ י ָה ֵע ֶרב
ַרב וְ ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ַּבדּ וֹ ר ָה ַא ֲחרוֹ ן לִ ְפנֵ י ִּב ַיאת ַה ָּמ ׁ ִש ַיח
יַ לְ קוּט ַמ ֲא ָמ ִרים דִּ בּ ו ֵּרי נְ בו ָּאה וְ רו ַּח ַה ּק ֶֹד ׁש ִמ ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש
ו ֵּמ ָה ֲא ִר"י ַה ָּקדוֹ ׁש ,ו ֵּמ ַה ַּב ַעל ׁ ֵשם טוֹ ב ַה ָּקדוֹ ׁש וְ ַתלְ ִמ ָידיו
ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים זְ כו ָּתם יָ גֵ ן ָעלֵ ינוֶּ ׁ ,ש ְּב ַא ֲח ִרית ַה ָ ּי ִמים יִ ְהי ּו רֹב
אשים ֵמ ָה ֵע ֶרב ַרב ,וְ ִס ָימנִ ים ֵא ְיך לְ ַה ִּכ ָירם,
ַה ַּמנְ ִהיגִ ים וְ ָה ָר ׁ ִ
וְ ג ֶֹדל ַה ִח ּיוּב לְ ִה ְת ַר ֵחק ֵמ ֵהם ו ֵּמ ֲהמוֹ נָ ם ,וְ ַהצּ ֶֹר ְך לְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל
)ַ 60ע ּמו ִּדים(.
וּלְ ִה ָּנצֵ ל ֵמ ֶהם ,וּבֵ או ִּרים ְּב ִענְ יָ נִ ים ֵאלּ ּו

מד.

ָה ֵע ֶרב ַרב וְ כָ ל ַה ּ ִמ ְס ַּת ֵעף ֵחלֶ ק ט"ז ַמנְ ִהיגֵ י ָה ֵע ֶרב
ַרב וְ ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא יַ לְ קוּט ַמ ֲא ָמ ִרים דִּ בּ ו ֵּרי נְ בו ָּאה וְ רו ַּח
ַה ּק ֶֹד ׁש ֵמ ַה ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש ו ֵּמ ָה ֲא ִר"י ַה ָּקדוֹ ׁש ו ֵּמ ַה ַּב ַעל ׁ ֵשם
טוֹ ב ַה ָּקדוֹ ׁש וְ ַתלְ ִמ ָידיו ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶש ְּב ַא ֲח ִרית ַה ָ ּי ִמים
אשים ֵמ ָה ֵע ֶרב ַרב ,וְ ִס ָימנִ ים ֵא ְיך
יִ ְהי ּו רֹב ַה ַּמנְ ִהיגִ ים וְ ָה ָר ׁ ִ
לְ ַה ִּכ ָירם ,וְ ג ֶֹדל ַה ִח ּיוּב לְ ִה ְת ַר ֵחק ֵמ ֵהם ו ֵּמ ֲהמוֹ נָ ם ,וְ ַהצּ ֶֹר ְך
לְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל וּלְ ִה ָּנצֵ ל ֵמ ֶהם ,וּבֵ או ִּרים ַר ִּבים ְּב ִענְ יָ נִ ים ֵאלּ וּ.
)ַ 38ע ּמו ִּדים(.

ַה ּ ָׂשכָ ר וְ ָהעֹנֶ ׁש ִּב ׁ ְש ִמ ַירת ֵעינַ יִ ם

)ַ 44ע ּמו ִּדים(.

ַח ִ ּיים וִ ַיטאל זְ כו ָּתם יָ גֵ ן ָעלֵ ינוּ ,נִ ְד ּ ַפס ְּב ִס ְפ ֵרי שָׂ כָ ר וְ עֹנֶ ׁש
)ַ 50ע ּמו ִּדים(.
ּ ָפ ָר ׁ ַשת ּ ִפנְ ָחס

נה.
נו.
נז.
נח.
נט.
ס.
סא.
סב.
סג.
סד.
סה.
סו.

סוֹ ד ד' לִ ֵיר ָאיו ֶה ָח ָד ׁש
"מאוֹ רוֹ ת ַה ּז ַֹהר"
ֵס ֶפר ְ
"ה ְת ַ ּגלּ ּות ַה ּז ַֹהר"
ֵס ֶפר ִ
"א ְ ּגרוֹ ת ַה ּז ַֹהר"
ֵס ֶפר ִ
"ה ַר ְמ ַח"ל וְ ַה ּז ַֹהר"
ֵס ֶפר ָ
"עת לַ ֲעשׂ וֹ ת לַ ה'"
ֵס ֶפר ֵ
"ה ָּמ ׁ ִש ַיח וְ ַה ּז ַֹהר"
ֵס ֶפר ַ
"ה ַ ּצדִּ ִיקים וְ ַה ּז ַֹהר"
ֵס ֶפר ַ
"ח ׁ ְשבּ וֹ נוֹ ת ַה ּז ַֹהר"
ֵס ֶפר ֶ
ֵס ֶפר ִ
"ק ַּבלְ ִּתי וְ נוֹ ׁ ַש ְע ִּתי"
"א ֶּלה ִמ ְק ָר ֵאי קוֹ ֶד ׁש"
ֵס ֶפר ֵ
"ה ָפצַ ת ַה ּז ַֹהר"
ֵס ֶפר ֲ

)ַ 14ע ּמו ִּדים(.
)ַ 480ע ּמו ִּדים(.
)ַ 72ע ּמו ִּדים(.
)ַ 124ע ּמו ִּדים(.

)ַ 16ע ּמו ִּדים(.
)ַ 28ע ּמו ִּדים(.
)ַ 10ע ּמו ִּדים(.
)ַ 10ע ּמו ִּדים(.
)ַ 8ע ּמו ִּדים(.
)ַ 8ע ּמו ִּדים(.
)ַ 14ע ּמו ִּדים(.
)ַ 14ע ּמו ִּדים(.

יא

סז.
סח.
סט.
ע.
עא.
עב.
עג.
עד.
עה.
עו.
עז.
עח.
עט.
פ.
פא.
פב.
פג.
פד.

)ַ 32ע ּמו ִּדים(.
)ַ 2ע ּמו ִּדים(.

"מצְ דִּ ֵיקי ָה ַר ִּבים"
ֵס ֶפר ַ
אוֹ ר ָה ֱא ֶמת
)ַ 32ע ּמו ִּדים(.
ֶאל ָה ֲע ָר ֶפל
ַהזוֹ ַהר וְ ַה ָּמ ׁ ִש ַיח
)ַ 42ע ּמו ִּדים(.
ְ ּג ֻא ַּלת ָה ַר ׁ ְש ִּב"י
ִ ּג ָימ ְט ִריּוֹ ת ַהזוֹ ַהר
)ַ 52ע ּמו ִּדים(.
יְ ׁש ּועוֹ ת ַהזוֹ ַהר
)ַ 32ע ּמו ִּדים(.
)ַ 32ע ּמו ִּדים(.
יְ ׁש ּועוֹ ת ָה ַר ׁ ְש ִּב"י
)ַ 82ע ּמו ִּדים(.
נִ ְפלָ אוֹ ת ַהזוֹ ַהר
)ַ 14ע ּמו ִּדים(.
ׁ ִש ָירה וְ ז ְִמ ָרה
ׁ ַש ַער ַהזוֹ ַהר
תוֹ לְ דוֹ ת ַר ׁ ְש ִּב"י
)ַ 42ע ּמו ִּדים(.
ְּת ִהלּ וֹ ת ַהזוֹ ַהר
ֵּתיבַ ת נ ַֹח
)ַ 32ע ּמו ִּדים(.
)ַ 22ע ּמו ִּדים(.
ְּת ׁש ּובַ ת ָה ַר ׁ ְש ִּב"י
)ַ 54ע ּמו ִּדים(.
ִמ ְפ ֲעלוֹ ת ַהזוֹ ַהר
)ַ 960ע ּמו ִּדים(
ִּתיק ּונֵ י זוֹ ַהר ַהיּוֹ ִמי ב' ֲחלָ ִקים
זוֹ ַהר ַהיּוֹ ִמי ַה ְּמח ּולָ ק ל 354-יְ ֵמי ַה ּׁ ָשנָ ה
ְּ 6כ ָרכִ ים

פה.
פו.
פז.
פח.
פט.
צ.
צא.
צב.
צג.
צד.
צה.
צו.
צז.
צח.
צט.
ק.
קא.
קב.
קג.
קד.
קה.
קו.
קז.
קח.
קט.
קי.
קיא.
קיב.
קיג.
קיד.
קטו.
קטז.

יב

ַעלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 1 #
ַעלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 2 #
ַעלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 3 #
ַעלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 4 #
ַעלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 5 #
ַעלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 6 #
ַעלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 7 #
ַעלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 8 #
ַעלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 9 #
ַעלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 10 #
ַעלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 11 #
ַעלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 12 #
ַעלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 13 #
ַעלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 14 #
ַעלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 15 #
ַעלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 16 #
ַעלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 17 #
ַעלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 18 #
ַעלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 19 #
ַעלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 20 #
ַעלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 21 #
ַעלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 22 #
ַעלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 23 #
ַעלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 24 #
ַעלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 25 #
ַעלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 26 #
ַעלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 27 #
ַעלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 28 #
ַעלוֹ ן ַהזוֹ ַהר ְפצַ צַ ת ָאטוֹ ם
ַעלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 30 #
ַעלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 31 #
ַעלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 32 #

)ַ 4000ע ּמו ִּדים(.

)ַ 6ע ּמו ִּדים(.
)ַ 6ע ּמו ִּדים(.
)ַ 12ע ּמו ִּדים(.
)ַ 16ע ּמו ִּדים(.
)ַ 4ע ּמו ִּדים(.
)ַ 16ע ּמו ִּדים(.
)ַ 4ע ּמו ִּדים(.
)ַ 4ע ּמו ִּדים(.
)ַ 4ע ּמו ִּדים(.
)ַ 8ע ּמו ִּדים(.
)ַ 8ע ּמו ִּדים(.
)ַ 8ע ּמו ִּדים(.
)ַ 8ע ּמו ִּדים(.
)ַ 8ע ּמו ִּדים(.
)ַ 8ע ּמו ִּדים(.
)ַ 16ע ּמו ִּדים(.
)ַ 8ע ּמו ִּדים(.
)ַ 8ע ּמו ִּדים(.
)ַ 8ע ּמו ִּדים(.
)ַ 8ע ּמו ִּדים(.
)ַ 8ע ּמו ִּדים(.
)ַ 8ע ּמו ִּדים(.
)ַ 8ע ּמו ִּדים(.
)ַ 8ע ּמו ִּדים(.
)ַ 8ע ּמו ִּדים(.
)ַ 8ע ּמו ִּדים(.
)ַ 2ע ּמו ִּדים(.
)ַ 2ע ּמו ִּדים(.
)ַ 8ע ּמו ִּדים(.

קיזַ .עלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 33 #
קיחַ .עלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 34 #
קיטַ .עלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 36 #
קכַ .עלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 37 #
קכאַ .עלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 38 #
קכבַ .עלוֹ ן אוֹ ר ַהזוֹ ַהר 39 #
קכגָ .חק לְ יִ שְׂ ָר ֵאל ִעם ִּביאוּר ְּבלָ ׁשוֹ ן ַהק ֶֹודש ֵס ֶדר
אשית
ְּב ֵר ׁ ִ

)ַ 280ע ּמו ִּדים(.

קכדָ .חק לְ יִ שְׂ

ָר ֵאל ִעם ִּביאוּר ְּבלָ ׁשוֹ ן ַהק ֶֹודש ֵס ֶדר ׁ ְשמוֹ ת
)ַ 266ע ּמו ִּדים(.

קכהָ .חק לְ יִ שְׂ

ָר ֵאל ִעם ִּביאוּר ְּבלָ ׁשוֹ ן ַהק ֶֹודש ֵס ֶדר וַ ִ ּי ְק ָרא
)ַ 260ע ּמו ִּדים(.

קכוָ .חק לְ יִ שְׂ

ָר ֵאל ִעם ִּביאוּר ְּבלָ ׁשוֹ ן ַהק ֶֹודש ֵס ֶדר ַּב ִּמ ְד ָּבר
)ַ 240ע ּמו ִּדים(.

קכזָ .חק לְ יִ שְׂ

ָר ֵאל ִעם ִּביאוּר ְּבלָ ׁשוֹ ן ַהק ֶֹודש ֵס ֶדר דְּ בָ ִרים
)ַ 264ע ּמו ִּדים(.

קכח .לִ ּק ּו ֵטי ָחק לְ יִ שְׂ

אשית
ָר ֵאל ַעל ֵס ֶדר ְּב ֵר ׁ ִ
)ַ 210ע ּמו ִּדים(.

קכטָ .חק לְ יִ שְׂ ָר ֵאל ִעם ִּביאוּר ְּבלָ ׁשוֹ ן ַהק ֶֹודש ַעל ָּכל
)ַ 500ע ּמו ִּדים(.
ַה ּתוֹ ָרה ִּביאוּר ָמתוֹ ק ִמדְּ בַ ׁש

קל.

ָּכל ַהזוֹ ַהר ַה ָּקדוֹ ׁש ְּמ ֻח ָּלק לְ ָפ ָר ׁ ִשיּוֹ ת דַּ ף ַהיּוֹ ִמי לְ ׁ ָשנָ ה
ֶא ָחת ִעם ִּביאוּר ְּבלָ ׁשוֹ ן ַהק ֶֹודש.

קלא.

ּתוֹ ַרת ַהזוֹ ַהר ּ ְמ ֻח ָּלק לְ ָפ ָר ׁ ִשיּוֹ ת ָּכל ַהזוֹ ַהר ְמ ֻת ְר ָּגם
לְ לָ ׁשוֹ ן ַהק ֶֹודש ַ]רק ַה ָּל ׁשוֹ ן קוֹ ֶד ׁש[:

קלבַ .ה ְקדָּ ַמת ַהזוֹ ַהר
אשית
קלגְּ .ב ֵר ׁ ִ
קלד .נ ַֹח
קלה .לְ ָך לְ ךָ
קלו .וַ ֵ ּי ָרא
קלזַ .ח ֵ ּיי שָׂ ָרה
קלח .תוֹ לְ דוֹ ת
קלט .וַ ֵ ּיצֵ א
קמ .וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח
קמא .וַ ֵ ּי ׁ ֶשב
קמבִ .מ ֵּקץ
קמג .וַ ִ ּי ַ ּג ׁש
קמד .וַ יְ ִחי
קמהְ ׁ .שמוֹ ת
קמו .וָ ֵא ָרא
קמז .בּ ֹא
קמחְּ .ב ׁ ַש ַּלח
קמט .יִ ְתרוֹ
קנִ .מ ׁ ְש ּ ָפ ִטים
קנאְּ .תר ּו ָמה
קנבְּ .תצַ ֶ ּוה
קנגִּ .כי ִת ּ ָׂשא
קנד .וַ ַ ּי ְק ֵהל
קנהְ ּ .פק ּו ֵדי
קנו .וַ ִ ּי ְק ָרא
קנז .צַ ו
קנחְ ׁ .ש ִמינִ י
קנטַ .תז ְִר ַיע
קסְ .מצוֹ ָרע

)ַ 160ע ּמו ִּדים(.
)ַ 160ע ּמו ִּדים(.
)ַ 154ע ּמו ִּדים(.

קסאַ .א ֲח ֵרי
קסבְ .קדוֹ ׁ ִשים
קסגֱ .אמוֹ ר
קסדְּ .ב ַהר
קסהְּ .ב ֻח ּקוֹ ַתי
קסוַּ .ב ִּמ ְד ָּבר
קסז .נָ שׂ ֹא
קסחְּ .ב ַה ֲעלוֹ ְתךָ
קסטְ ׁ .שלַ ח
קע .ק ַֹרח
קעאֻ .ח ַּקת
קעבָּ .בלָ ק
קעגִ ּ .פנְ ָחס
קעדַ .מ ּטוֹ ת
קעה .וָ ֶא ְת ַח ַּנן
קעוֵ .ע ֶקב
קעזׁ .שוֹ ְפ ִטים
קעחִּ .כי ֵתצֵ א
קעט .וַ ֵ ּילֶ ְך
קפַ .ה ֲאזִינ ּו
קפאָּ .כל ַהזוֹ ַהר ַה ָּקדוֹ ׁש ְּמ ֻח ָּלק לַ ּ ָפ ָר ׁ ִשיּוֹ ת דַּ ף ַהיּוֹ ִמי לִ ׁ ְש ֵּתי

)ַ 199ע ּמו ִּדים(.
)ַ 69ע ּמו ִּדים(.
)ַ 165ע ּמו ִּדים(.
)ַ 45ע ּמו ִּדים(.
)ַ 33ע ּמו ִּדים(.
)ַ 35ע ּמו ִּדים(.
)ַ 92ע ּמו ִּדים(.
)ַ 80ע ּמו ִּדים(.
)ַ 163ע ּמו ִּדים(.
)ַ 32ע ּמו ִּדים(.
)ַ 42ע ּמו ִּדים(.
)ַ 277ע ּמו ִּדים(.
)ַ 438ע ּמו ִּדים(.
)ַ 5ע ּמו ִּדים(.
)ַ 102ע ּמו ִּדים(.
)ַ 36ע ּמו ִּדים(.
)ַ 13ע ּמו ִּדים(.
)ַ 89ע ּמו ִּדים(.
)ַ 160ע ּמו ִּדים(.
)ַ 44ע ּמו ִּדים(.

ׁ ָשנִ ים ִעם ִּביאוּר ְּבלָ ׁשוֹ ן ַהק ֶֹודש.

קפב.

ָּכל ַהזוֹ ַהר ַה ָּקדוֹ ׁש ְּמ ֻח ָּלק לַ ּ ָפ ָר ׁ ִשיּוֹ ת דַּ ף ַהיּוֹ ִמי
לְ ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים ִעם ִּביאוּר ְּבלָ ׁשוֹ ן ַהק ֶֹודש.

קפגָּ .כל ַהזוֹ ַהר ַה ָּקדוֹ ׁש
)ַ 200ע ּמו ִּדים(.
)ַ 160ע ּמו ִּדים(.
)ַ 104ע ּמו ִּדים(.
)ַ 172ע ּמו ִּדים(.
)ַ 110ע ּמו ִּדים(.
)ַ 114ע ּמו ִּדים(.
)ַ 103ע ּמו ִּדים(.
)ַ 56ע ּמו ִּדים(.
)ַ 345ע ּמו ִּדים(.
)ַ 165ע ּמו ִּדים(.
)ַ 87ע ּמו ִּדים(.
)ַ 99ע ּמו ִּדים(.
)ַ 202ע ּמו ִּדים(.
)ַ 176ע ּמו ִּדים(.
)ַ 250ע ּמו ִּדים(.
)ַ 425ע ּמו ִּדים(.
)ַ 70ע ּמו ִּדים(.
)ַ 59ע ּמו ִּדים(.
)ַ 216ע ּמו ִּדים(.
)ַ 410ע ּמו ִּדים(.
)ַ 213ע ּמו ִּדים(.
)ַ 87ע ּמו ִּדים(.
)ַ 57ע ּמו ִּדים(.
)ַ 89ע ּמו ִּדים(.
)ַ 33ע ּמו ִּדים(.

ְּמ ֻח ָּלק לַ ּ ָפ ָר ׁ ִשיּוֹ ת דַּ ף ַהיּוֹ ִמי

לְ ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים ְּבלִ י ִּביאוּר.

קפדָּ .כל ַהזוֹ ַהר ַה ָּקדוֹ ׁש

ְּמ ֻח ָּלק לַ ּ ָפ ָר ׁ ִשיּוֹ ת דַּ ף ַהיּוֹ ִמי

לְ ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים ְּבלִ י ִּביאוּר.

קפהָּ .כל ַהזוֹ ַהר ַה ָּקדוֹ ׁש

ְּמ ֻח ָּלק לַ ּ ָפ ָר ׁ ִשיּוֹ ת דַּ ף ַהיּוֹ ִמי

לְ ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים ְּבלִ י ִּביאוּר.

קפו.

ָּכל ַהזוֹ ַהר ַה ָּקדוֹ ׁש ְּמ ֻח ָּלק לַ ּ ָפ ָר ׁ ִשיּוֹ ת דַּ ף ַהיּוֹ ִמי לְ ׁ ָשנָ ה
ֶא ָחת ְּבלִ י ִּביאוּר.

קפזִּ .ב ְמ ִחיצַ ת ָה ַר ׁ ְש ִּב"י
קפח .אוֹ ר ָה ַר ׁ ְש ִּב"י
קפט .זְכ ּו ָתא דְּ ַר ׁ ְש ִּב"י
קצֲ .חבָ ל ַעל ָּכל ֶרגַ ע
קצא .נִ ׁ ְש ַמת ָה ַר ׁ ְש ִּב"י
קצבַ .ח ִ ּיים ׁ ֶשל זוֹ ַהר
קצגַ .ה ׁ ְש ּ ָפעוֹ ת ָה ַר ׁ ְש ִּב"י
קצדַ .ר ֲח ֵמי ָה ַר ׁ ְש ִּב"י
קצהַ .הזוֹ ַהר וְ ַהר ִסינַ י
קצוַ .ה ְקדָּ ַמת כּ ַֹח ַהזוֹ ַהר
קצזַ .הזוֹ ַהר וְ ָה ֵע ֶרב ַרב
קצחַ ׁ .ש ַער ַה ִּתיק ּונִ ים
קצטִ .אין לׁיכט פ ּון ּתוֹ ָרה ֵחלֶ ק ַ 466ר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן יוֹ ָח ִאי

)ַ 38ע ּמו ִּדים(.
)ַ 64ע ּמו ִּדים(.
)ַ 54ע ּמו ִּדים(.
)ַ 18ע ּמו ִּדים(.
)ַ 14ע ּמו ִּדים(.
)ַ 18ע ּמו ִּדים(.
)ַ 22ע ּמו ִּדים(.
)ַ 12ע ּמו ִּדים(.
)ַ 16ע ּמו ִּדים(.
)ַ 12ע ּמו ִּדים(.
)ַ 112ע ּמו ִּדים(.
)ַ 80ע ּמו ִּדים(.
)ַ 32ע ּמו ִּדים(.

ַּגן ֵע ֶדן ַה ַּת ְח ּתוֹ ן

ר.

ֶאל ָה ֲע ָר ֶפל

הוֹ צָ ָאה ׁ ְשנִ ָ ּיה ִעם הוֹ ָספוֹ ת
)ַ 23ע ּמו ִּדים(.

רא .אוֹ ר ַהזוֹ ַהר ַה ְּמח ּולָ ק
הוֹ ָספוֹ ת

רב.

ל 354-יְ מוֹ ת ַה ּׁ ָשנָ ה ִעם
)ַ 796ע ּמו ִּדים(.

"א ְ ּגרוֹ ת ַה ּז ַֹהר" ֵחלֶ ק ב.
ֵס ֶפר ִ

