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לקט מספרי הקדמונים על הזוהר

ַעִין  ֵרי  ַאשְׁ ָמָרן  ּוְבִכְתֵבי  דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ּוִבְפָרט  ּתֹוָרה  א. ִלּמּוד 
ה ל ֵאלֶּ ָרֲאָתה כָּ

ָלִים  ָלִים ֵלב ְירּושָׁ ירּושָׁ גַּח בִּ ית ַאשְׁ ַהאי ֵראשִׁ ּוֶבֱאֶמת ִאְלָמֵלא בְּ
ַמְלָאִכים  ּנּו  ִממֶּ ִנְבָרא  ְוִדּבּור  ּבּור  דִּ ל  כָּ שֶׁ ְורֹוֶאה  יֹוֵדַע  ְהֶיה  יִּ שֶׁ
ל  לֵּ ה ְלִהְתפַּ ִפלָּ טֹוִבים אוֹ ָרִעים ָהָיה ׁשֹוֵקד ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ַהתְּ
ִזיו  נַֹעם  בְּ ְצוֹות  ַהמִּ ל  כָּ ְוַלֲעשֹׂות  ְוִיְרָאה  ַאֲהָבה  בְּ ה  ּוִמלָּ ה  ִמלָּ ל  כָּ
ֲענּוג  תַּ ֵאין  ר  ֲאשֶׁ ִנְפָלָאה  ֶהָאָרה  בְּ ָרכֹות  ַהבְּ ל  כָּ ְולֹוַמר  ִכיָנה  ַהשְּׁ
ָעְלָמא ְוָהַרֲחבּות ֵהם  ְמָחה ְוָהָדר יֹוֵתר ִמזֶּה ְוָכל ֲחָלָלא דְּ ְונַֹעם ְושִׂ
ַעם ַאַחת ַוֲאִמירֹות  ין פַּ ִפלִּ ל ַהנַָּחת תְּ ֲענּוג שֶׁ ֶנֶגד תַּ ֶהֶבל ְוִריק כְּ
ֵרי ַעִין  דֹוׁש ּוְבִכְתֵבי ָמָרן ַאשְׁ ּזַֹהר ַהקָּ ה ְוִלּמּוד ּתֹוָרה ּוִבְפָרט בַּ ִפלָּ תְּ
ף עב ַעּמּוד ג') מֹות דַּ ָרָכה ָקאַמאְרָנא שְׁ (ֵהיַכל ַהבְּ ה.  ל ֵאלֶּ ָרֲאָתה כָּ

ְלַקיֵּם  א  ֶאלָּ מֹות  ְוַהשֵּׁ ִפירֹות  ַהסְּ ְמִציאּות  ָלנּו  ה  ִנְתגַּלָּ ב. לֹא 
ְלָדְבָקה ּבֹו

ֶהם ְוָעְבדּו  ְזְרקּו בָּ נִּ ִמינּות שֶׁ ְנֻקּדֹות ִצּיּון בְּ ְגמּו בִּ ָרֵאל פָּ ְוָלֵכן ִישְׂ
ַהְכָנָעה ְיֵתָרה ּוְבִבּטּול ַעד  ָך ׁשּוב ְלֶאָחד בְּ רּוָדא ִאם ָרץ ִלבְּ פִּ
ִפירֹות  סְּ יג ִעְנַין ַמהּות ְוִדְמיוֹן בַּ ה ְותֹוֵלָעה ַיֲחׁשֹב ְלַהשִּׂ ָעָפר ִרמָּ
א ְלַקיֵּם ְלָדְבָקה  מֹות ֶאלָּ ִפירֹות ְוַהשֵּׁ ה ָלנּו ְמִציאּות ַהסְּ י לֹא ִנְתגַּלָּ כִּ
ְך  ם ִנְמשָׁ ְמִציָאָתן ְמַנְעֵנַע ְמִציָאָתן ּוִמשָּׁ ָאָדם לֹוֵמד בִּ שֶׁ י כְּ כִּ ּבוֹ 
אֹור  בּוק בְּ ל דָּ ֵטל ּוְמֻבטָּ ר בָּ בָּ לוֹ ֶהָאָרה ֲעצּוָמה ְוֵלב ֵאין ְוֵלב ִנשְׁ
ּוְבאֹור  סֹוף  ֵאין  אֹור  בְּ א  ַמְלכָּ דְּ ֲעׁשּוִעים  שַׁ בְּ ַע  ֲעשֵׁ תַּ ּוִמשְׁ ֵאין 
ְמָחה ּוְבֵלב טֹוב ּוְבאֹור ָעצּום ּוְבַהְכָנָעה ְיֵתָרה ֶנֶגד  שִׂ ְצוֹות בְּ ַהמִּ
ה  ַהְרבֵּ ּנּו  ִממֶּ חּות  פָּ הּוא  שֶׁ ֱאֶמת  בֶּ ְוֵיַדע  ָרֵאל  ִישְׂ בְּ שֶׁ חּות  פָּ ל  כָּ
ים  ַחיִּ ָהַרב  ָמָרן  ְתֵבי  כִּ ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  לוֹ  ִיְהֶיה  זֹאת  ּוַמְדֵרָגה 

דֹוׁש. ם ָמָרן ָהֲאִר"י ְוזַֹהר ַהקָּ ִויַטאל ְלַבּדוֹ ִמשֵּׁ
ף קד עג) מֹות דַּ ָרָכה ָקאַמאְרָנא שְׁ (ֵהיַכל ַהבְּ

ם  ַהשֵּׁ ְכָללּות  בִּ לּויֹות  ַהתְּ ֵעיֵנינּו:  אֹור  יֹוָנה  ינּו  ְלַרבֵּ ִמְצוֹות  ֵני  ג. שְׁ
נֱֶּאַמר  שֶׁ ַרְך  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ ַגְדלּות  בְּ ְלִהְתּבֹוֵנן  ה  ֲעשֵׂ ִמְצַות  דֹוׁש,  ַהקָּ

י ֲהָוָיה הּוא ָהֱאלִֹקים בָֹת ֶאל ְלָבֶבָך כִּ ְוָיַדְעתָּ ַהּיֹום ַוֲהשֵׁ

ְכָללּות  לּויֹות בִּ ינּו יֹוָנה אֹור ֵעיֵנינּו, ַהתְּ ֵני ִמְצוֹות ְלַרבֵּ ְוֵיׁש עֹוד שְׁ
ַרְך,  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ ַגְדלּות  בְּ ְלִהְתּבֹוֵנן  ה  ֲעשֵׂ ִמְצַות  דֹוׁש,  ַהקָּ ם  ַהשֵּׁ
הּוא  ֲהָוָיה  י  כִּ ְלָבֶבָך  ֶאל  בָֹת  ַוֲהשֵׁ ַהּיֹום  "ְוָיַדְעתָּ  נֱֶּאַמר:  שֶׁ
ַחת ֵאין עֹוד", ְוֶנֱאַמר:  ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמתַּ ַמִים ִממַּ שָּׁ ָהֱאלִֹקים בַּ
ְלִהְתּבֹוֵנן  ַהְינּו  דְּ ה",  ֵאלֶּ ָרא  בָּ ִמי  ּוְראּו  ֵעיֵניֶכם  ָמרֹום  אּו  "שְׂ
ה ֵמרֹאׁש  ָרא ְוָיַצר ְוָעשָׂ ית ָהֵאיְך ֶהֱאִציל בָּ ֵראשִׁ ַגְדלּות יֹוֵצר בְּ בְּ
יָּה ָהֵאיְך ֵיׁש ֲאָלִפים  דּוִמים ַעד ַהּסֹוף ֲעשִׂ ָאָדם ַקְדמוֹן ְלָכל ַהקְּ
יֹוָמא  ַהאי ִחיְרגָּא דְּ יּה כְּ ְוִרּבֹוא ִרְבבֹות עֹוָלמֹות ְוָכל ָעְלִמין ַקמֵּ
ַהגָּדֹול  מוֹ  שְׁ לּוִין בִּ ל ָהעֹוָלמֹות תְּ ְוָהֵאיְך כָּ יִבין  ֵמיּה ֲחשִׁ ָלא שְׁ דְּ
יִתיו  יו ַאף ֲעשִׂ ָראִתיו ְיַצְרתִּ ִמי ְוִלְכבֹוִדי בְּ ְקָרא ִבשְׁ ֲהָוָיה ּכֹל ַהנִּ
ְרִביִעי  י  ִלישִׁ ִני שְׁ ֶרֶגל ִראׁשוֹן שֵׁ ָהֵאיְך הּוא עֹוֵמד  בֹודוֹ  א כְּ סֵּ כִּ
ִנים הּוא  ה פָּ ַמ'ל ָהֵאיְך הּוא עֹוֵמד ּוְבַכמָּ ׁש ַחשְׁ מֵּ תַּ ה הּוא ִמשְׁ מֶּ בַּ
רּוב ָהֵאיְך הּוא  ָז'ק ָהֵאיְך הּוא עֹוֵמד כְּ ָעה ַאַחת ַהבָּ שָׁ ְך בְּ ִמְתַהפֵּ
ַפת  עּור בְּ ה שִׁ מָּ ְרַני ְוַעד ָקְדָקִדי ָהֵאיְך ֲאִני עֹוֵמד כַּ פָּ עֹוֵמד ִמצִּ
ִתי ֶזה  ֻדלָּ עֹות ַרְגַלי ְוִכי לֹא ֶזה ֲהָדִרי ֶזהּו גְּ עּור ֶאְצבְּ ה שִׁ ָיִדי ְוַכמָּ
ר  יָך ֲהָוָיה ְוִעקַּ בֹוִדי ָמה ַרּבוֹ ַמֲעשֶׂ יִרים כְּ ֵני ָאָדם ַמכִּ בְּ ֲהַדר ָיְפִיי שֶׁ
ִדְבֵרי ָמָרן ֱאלִֹקי ּוְבִדְבֵרי ַהּזַֹהר ְוָיִבין  ִמְצָוה זֹאת ַלֲחקֹר ְוִלְלמֹד בְּ

ל ָהעֹוָלמֹות. ב כָּ ַמֲעַמד ּוַמצַּ
ף נז ַעּמּוד ג') מֹות דַּ ים ָקאַמאְרָנא שְׁ (אֹוַצר ַהַחיִּ

ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם  "י ִזְכרֹונוֹ  בִּ ה ָקָרא ָהַרשְׁ ַבח ָלמָּ ים ַטַעם ְלשֶׁ ַאְקדִּ
ַטֲעמוֹ  ָמִצינּו  ַהּזַֹהר  ְלֵסֶפר  לֹמֹא  שְׁ בִּ ּקּוִנים.  תִּ ֶזה  ְלִחּבּור  א  ַהבָּ
ְמֵהיְמָנא  ַרְעָיא  ָאַמר  שֶׁ ָנׂשא  ת  ָרשַׁ פָּ ְמֵהיְמָנא  ַרְעָיא  בְּ ְמפָֹרׁש 
זֹוָהָרא  ִמן  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִאיהּו  דְּ יָלְך  דִּ ִחּבּוָרא  "ַהאי  "י:  בִּ ְלָהַרשְׁ
ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא  ָרֵאל  ִישְׂ ֲעִתיִדין  ּוְבִגין דַּ ׁשּוָבה  ָאה תְּ ִאיָמא ִעלָּ דְּ
יּה  בֵּ ִיְפקּון  ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאיהּו  דְּ ְדַחיֵּי,  ִאיָלָנא  ִאיִהי  ִביָנה  דְּ ְדַחיֵּי, 
ָרֵאל  יָנה ִהיא ֵחרּות ּוָבּה ָנְפקּו ִישְׂ י בִּ רּוׁש, כִּ ַרֲחֵמי". פֵּ ִמגָּלּוָתא בְּ
ן  כֵּ גַּם  הּוא  שֶׁ ּזַֹהר  בַּ ּוְבָעְסָקם  ְדַחיֵּי  ִאיָלָנא  ְוִנְקֵראת  ְצַרִים  ִממִּ
ֵבּה  דְּ ִביָנה  דְּ זַֹהר  ם  שֵׁ ַעל  ַהִחּבּור  ִנְקָרא  ן  כֵּ ַעל  שֶׁ ְדַחיֵּי,  ִאיָלָנא 

ִקין ַעְבִדין ְלֵחירּו גַּם ֵהם ִיְפקּון ְלֵחירּו ִמגָּלּוָתא. ָנפְּ

ל ַהּלֹוְמִדים ּבֹו י ַמְזִהיִרים כָּ ד. ִנְקָרא ֵסֶפר ַהּזַֹהר - כִּ

ין ִאיּנּון  זַֹהר ָהָרִקיַע ִאלֵּ יִלים ַיְזִהירּו כְּ כִּ שְׂ ַהֲעלֹוְתָך: ְוַהמַּ ת בְּ ּוְבָפָרשַׁ
ְקָרא  נִּ ִאְקֵרי ֵסֶפר ַהּזַֹהר. ְמפָֹרׁש שֶׁ א, דְּ זַֹהר דָּ ִלין בְּ דְּ תַּ ָקא ִמשְׁ דְּ
ּקּוִנים"  "תִּ ֲאָבל  ּבוֹ  ַהּלֹוְמִדים  ל  כָּ ַמְזִהיִרים  י  כִּ ַהּזַֹהר"  "ֵסֶפר 
ִאין  ִעלָּ דְּ ּקּוָנא  תִּ ְלָיא  תַּ ֵביּה  דְּ ְלִפי  נֹאַמר  ִאם  ַטֲעַמּה  ַמאי 
ֵריׁש  בְּ תּוב  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ א  ִכיְנתָּ ְוִדשְׁ ָמִתין  ְוִדִנשְׁ ַמְלָאִכין  דְּ ִאין  ְוַתתָּ
ּוְרׁשּוָתא  ף א' ֵריׁש ַעּמּוד ב') ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ  ּקּוִנים (דַּ ַמת ַהתִּ ַהְקדָּ
א  קּוְדשָׁ ַתר  בָּ ֵמַאְתַרְייהּו  ְרכּו  ִאְתתַּ דְּ ָמִתין  ִנשְׁ ין  ְלִאלֵּ ִאְתְיִהיב 
ּה  בָּ ַמר  ְדִאתְּ ִחּבּוָרא,  ְבַהאי  ָנא  ְלַקנְּ יּה,  ִכיְנתֵּ ּושְׁ הּוא  ִריְך  בְּ

ְזַמנָּא  רּוָמה בִּ ת תְּ ָרשַׁ ִצּפֹור נֹוֶדֶדת ְוכּו' ּוַבּזַֹהר פָּ ֵלי כז י) כְּ (ִמשְׁ
ן  קֵּ ִמְתתַּ ְמֵהיָמנּוָתא  ֵעת  ַהאי  אֹוַרְיָתא  בְּ ִלין  דְּ תַּ ִמשְׁ ָרֵאל  ִישְׂ דְּ
ִלין  דְּ תַּ ה ִמשְׁ י ֻאמָּ יק כִּ ַיְספִּ ֶזה לֹא  ְוכּו'  ֶטת  ּוִמְתַקשֶּׁ ִתּקּוָנָאה  בְּ
ר ְלֵעיל  ְזכַּ נִּ ַדף א' כַּ ְהֶיה ְוֵכן ָאַמר בְּ יִּ ֵאיֶזה ֵסֶפר שֶׁ אֹוַרְיָתא בְּ בְּ
ַגם  ֶמְדָרׁש ָמאֵרי תֹוָרה, דְּ א ָמאֵרי  ְמִתיְבתָּ ִאיהּו ָמאֵרי  ָאה  ַזכָּ
ְבֵרי  דִּ ּבוֹ  ָמִעין  ִנשְׁ דְּ ִית  בַּ ד),  פד  ים  ִהלִּ (תְּ ַבִית  ָמְצָאה  ִצּפֹור 
זוֹ  ה  ְסֻגלָּ ֶהם  בָּ ֵיׁש  ּתֹוָרה  ְבֵרי  דִּ ל  כָּ שֶׁ ְמפָֹרׁש  ֲהֵרי  ְוכּו'  ּתֹוָרה 

ִקיׁשּוָטָהא. ָנא בְּ ִית ּוְלַתקְּ ן ָלּה בַּ ְלַתקֵּ

ָהֲאִר"י  ַהגָּדֹול  ינּו  ְוַרבֵּ ֵמָהֲאֵחִרים  ּקּוִנים  ַהתִּ ֵסֶפר  נָּה  תַּ ִנשְׁ ּוַמה 
ְחָנא  כַּ ֵלי ָלן ַחְסָפא ּוִמיָּד ּתּוַתּה ַאשְׁ א דְּ ִזְכרֹונוֹ ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהבָּ
ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם  ִזְכרֹונוֹ  "י  בִּ ַעם ָהַרשְׁ ִניָתא ַההּוא ָאַמר ַמה טַּ ַמְרגָּ
ים  בֹות ְוִחּדּושִׁ סּוִקים ְוַהתֵּ ל ַהפְּ ּקּוִנים כָּ ֵסֶפר ַהתִּ א ְמָפֵרׁש בְּ ַהבָּ
י  כִּ נֹוָדע  י  כִּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ה  ָעשָׂ ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ָקָטן  ר  ִמְספָּ בְּ ַהּכֹל 
יו  ַטּנֹות ְוִכי ָקְצָרה ָידוֹ ִלְבנֹות ִחּדּושָׁ ּבוֹן ָקָטן ִהיא ִמּסֹוד ַהקְּ ֶחשְׁ
א  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי  ִזְכרֹונוֹ  הּוא  ְוֵתֵרץ  גָּדֹול  ר  ִמְספָּ ְיסֹוד  ַעל 
ל  כָּ יָּה שֶׁ ן עֹוַלם ָהֲעשִׂ ר ְלַתקֵּ ּקּוִנים ָהִעקָּ ֵסֶפר ַהתִּ "י בְּ בִּ וַָּנת ָהַרשְׁ כַּ שֶׁ
י  ּה כִּ יָּה ֵאין בָּ יִפין ַוֲעשִׂ קִּ ם ְקִלּפֹות תַּ י שָׁ יָּה כִּ ֲעשִׂ ר ָקָטן הּוא בַּ ִמְספָּ
ן  ֵדי ְלַתקֵּ ר ָקָטן ָלֵכן כְּ ִמְספָּ ם בְּ ּה כֻּלָּ בָּ י ּתֹוָרה שֶׁ ִאם ִמְקָרא ְוִחּדּושֵׁ
ְלֶזה  ְמֻכוֶֶּנת  ַכוָָּנה  בְּ ָקָטן  ר  ִמְספָּ ַעל  ְיסֹודֹוָתיו  ָנה  בָּ יָּה  ָהֲעשִׂ עֹוַלם 

א. אן ְלׁשֹונוֹ ָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהבָּ ַעד כָּ

ּקּוִנין  תִּ מוֹ  ָרא שְׁ קָּ ַהְינּו ַטֲעָמא שֶׁ ְתֵריּה דְּ ֲעִניַנן בַּ ן גַּם ֲאַנן  ִאם כֵּ
הּוא  ּקּון  ַהתִּ ר  ִעקַּ ִהנֵּה  ִכיָנה  ַהשְּׁ ִנים  ְמַתקְּ ּתֹוָרה  ְבֵרי  דִּ ל  כָּ ַהגַּם שֶׁ
ֵליֵרד  ְצִריָכה  ִכיָנה  ְוַהשְּׁ ִלּפֹות  ַהקְּ ְמדֹור  ּה  בָּ שֶׁ יָּה  ָהֲעשִׂ עֹוַלם  בְּ
ן  כֵּ ְוִאם  ֵאֶליָה  ֶחיָה  ִנדָּ ְוֶלֱאסֹף  יצֹוצֹות  ַהנִּ ְלַהֲעלֹות  ְלָעְמָקם 
ם  שָּׁ שֶׁ יָּה  ֵמָהֲעשִׂ ּוְלַהֲעלֹוָתּה  ָנּה  ְלַתקְּ ֵדי  כְּ גָּדֹול  ּכַֹח  ָצִריְך 
ּקּוָנּה ִמן ְיִציָרה ָנֵקל  יָּה תִּ יִפין ְוִאם ָעְלָתה ֵמָהֲעשִׂ קִּ ִלּפֹות תַּ ַהקְּ
ָהַרע  ם  שָּׁ שֶׁ ִריָאה  בְּ בַּ ָנּה  ְלַתקְּ ִאם  ן  כֵּ שֶׁ ל  ּוִמכָּ יָּה  ֵמֲעשִׂ ה  ַהְרבֵּ
ֵסֶדר  בְּ ָהַרב  ַתב  כָּ שֶׁ ּוְכמוֹ  יָּה  ַוֲעשִׂ יִציָרה  בִּ מוֹ  כְּ ְוֵאינוֹ  מּוָעט 
אֹוָתּה  ֲעֶלה  מַּ שֶׁ ִמי  ֵאר  ְוִיְתפָּ ח  בַּ תַּ ִישְׁ ן  כֵּ ְוִאם  ְמאֹות  ַהטֻּ חֶֹמר 
ַעם  ֲעֶלה אֹוָתּה ֵמַהְיִציָרה ּוְבִריָאה ְוכּו' ּוִמטַּ יָּה יֹוֵתר ֵמַהמַּ ֵמָהֲעשִׂ
ּקּוֵני  י תִּ ּקּוִנים כִּ ַבח ֵסֶפר ֶזה ִלְקרֹות לוֹ ֵסֶפר תִּ נֶּה ְלשֶׁ תַּ ֶזה ִישְׁ
יָּה ֵאיְך  ן ְוַתֲעֶלה ֵמָהֲעשִׂ ֻתקַּ ּקּוֶניָה ְוִאם לֹא תְּ ל תִּ ר כָּ יָּה ִעקַּ ָהֲעשִׂ
יָּה ְוכּו'  ּקּון ֲעשִׂ ת ַהּכֹל הּוא תִּ ִחלַּ י תְּ ּקּון ְיִציָרה ּוְבִריָאה כִּ ִיְהֶיה תִּ
וַָּנת  ל כַּ כָּ ּקּוִנים שֶׁ ם ֵסֶפר ַהתִּ ָיֵדינּו ַטַעם ָהגּון ַלשֵּׁ ִהנֵּה ָמִצינּו ְוָעָלה בְּ
אֶֹפן  ָנא בְּ י ַמְלכּות ְמַקנְּ יָּה כִּ עֹוַלם ָהֲעשִׂ ִכיָנה בְּ ן ַהשְּׁ "י ְלַתקֵּ בִּ ָהַרשְׁ
ָמה) ַהְקדָּ א ֶמֶלְך בַּ סֵּ (כִּ יָּה.  ִהיא ֲעשִׂ שֶׁ

י ָהֲאִר"י  ֵפרּושֵׁ ה לֹא ִנְגלּו ָלנּו ָהֱאלִֹקים בְּ ַבח ָלמָּ ן ַטַעם ְלשֶׁ גַּם ֶאתֵּ
ַמן ַהזֶּה  יִָּמים ַהֵהם ּוַבזְּ י ִאם בַּ ּקּוִנים כִּ ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה ַעל ֵסֶפר ַהתִּ
ְבלּו ִראׁשֹוִנים ִהנֵּה  יגּו ְולֹא גָּ ּלֹא ִהשִּׂ יג ַמה שֶּׁ ֵרי ְלַהשִּׂ ר דָּ ְוִכי ִאְכשַׁ
ַדף קי.)  ן (בְּ ֵאָלה זוֹ ְלַקמָּ ֶקת ִלשְׁ ַחת ּוַמְספֶּ ׁשּוָבה ִנצַּ ָמָצאִתי תְּ
ִריְך הּוא  א בְּ אי קּוְדשָׁ ַודַּ ְמעוֹן ַחְבַריָּא בְּ י שִׁ ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ ָאַמר ַרבִּ
ָאה  ַזכָּ ִחּבּוָרא,  ַהאי  בְּ ְלֶמֱהִוי  ִאין  ְוַתתָּ ִאין  ִעלָּ ָנא,  ִעמָּ ם  כַּ ִאְסתַּ
א  שָׁ ְלִאְתַחדְּ ַהאי  ּכּוֵלי  ָעִתיד  דְּ ֵביּה,  ְלָייא  ִאְתגַּ ְדַהאי  ָדָרא 
ְקָרא  ְלַקְייָמא  ַבְתָרָאה,  ְבָדָרא  יֹוַמיָּא  סֹוף  בְּ ה  ְדמֹשֶׁ ְיָדא  ַעל 
טּוֵתיּה  שְׁ ְהֶיה ְוכּו' ַעד ְוִאְתפַּ יִּ "ָהָיה ה"ּוא שֶׁ (קֶֹהֶלת א ט) ַמ"ה שֶּׁ
אֹוַרְייָתא,  ק בְּ ִמְתַעסֵּ יק ְוָחָכם דְּ ָרא ְוָדָרא, ְבָכל ַצדִּ הּוא ְבָכל דָּ
ם  ִגימּו ִדְלהוֹן ְוכּו' ַעיֵּן שָׁ הּו ִמפְּ ָלָמא ְלֻכלְּ ין ִרּבֹוא, ְלַאשְׁ תִּ ַעד שִׁ
ן יֹוַחאי ִזְכרֹונוֹ ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם  ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ִאְמֵרי ָקדֹוׁש ָהַרבִּ דּוק בְּ
סֹוף  ְוָקא בְּ דַּ י גַָּזר אֶֹמר שֶׁ ע כִּ ֶאְצבַּ ה מֹוִרים בְּ ָבָריו ֵאלֶּ דְּ א שֶׁ ַהבָּ
א ְוִאם ּתֹאַמר  א ִחּבּוָרא דָּ שָׁ ְתָרָאה ָעִתיד ְלִאְתַחדְּ ָדָרא בַּ יֹוַמיָּא בְּ
ָפָניו ִלְהיֹות ּתֹוָרתוֹ  ֵצא זֹאת ִמלְּ ה תֵּ יְרָכא ָלמָּ ִדיָנא פִּ ָרא דְּ ַאִעיקָּ
ְתָרָאה ִהנֵּה ֵאִליָּהּו ִזְכרֹונוֹ ְלַחיֵּי  ָרא בַּ זֹאת ֲחתּוָמה ּוְסתּוָמה ַעד דָּ
ְוֶזה  יט:)  ף  (דַּ ן  ְלַקמָּ זוֹ  ָיא  קּושְׁ ַרת  ְלַהתָּ ַטַעם  ָנַתן  א  ַהבָּ ָהעֹוָלם 

ְלׁשֹונוֹ:

סֹוף יֹוַמיָּא  א בְּ א ֶאלָּ ְלָיא ִחּבּוָרא דָּ ָלא ִאְתגַּ ְזרּו אֶֹמר דְּ ה. ּוְלָכְך גָּ
ּוְקָראֶתם  ַהִחּבּור  ת  ְסֻגלַּ בִּ ְוָאז  ּה  ִעתָּ בְּ ְזַמן  הּוא  ְתָרָאה שֶׁ בַּ ָדָרא  בְּ

רֹור דְּ

ָמִתין,  ִנשְׁ דְּ ֲחָייִלין  ה  ְבַכמָּ ֵמִעיָלא,  ָנִחית  ָקא  ֵאִליָּהּו  ָהא  "ַאְדָהִכי 
ְוכּו'  הּו  כֻּלְּ ַעל  ֲעָטָרה  ָאה  ִעלָּ א  ִכיְנתָּ ּושְׁ סּוְחָרֵניּה,  ַמְלָאַכיָּא  ה  ְוַכמָּ
ד  כַּ ִדיָלְך,  ִחּבּוָרא  ֵמַהאי  ְרְנסּון  ִיְתפַּ א  ְלַתתָּ א  ָנשָׁ ֵני  בְּ ה  ְוַכמָּ ַעד 
כה  ְקָרא  (ַויִּ ּוְבִגיֵניּה  יֹוַמיָּא,  סֹוף  בְּ ְתָרָאה  בַּ ָדָרא  בְּ א  ְלַתתָּ ֵלי  ִיְתגַּ
עֹוְררּו  תְּ ת  ְסֻגלַּ י  כִּ ְלׁשֹונוֹ,  אן  כָּ ַעד  ָאֶרץ".  בָּ רֹור  דְּ ּוְקָראֶתם  י) 
עֹוְררּו  י ִאם תְּ ּה כִּ ִעתָּ ְזַמן בְּ ִכיָנה בִּ ץ ַהשְּׁ ְחפָּ תֶּ ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד שֶׁ
ַרּבֹות  ָצרֹות  בְּ ָהֲעוֹונֹות  ְלָמֵרק  ָצִריְך  ּה  ִעתָּ בְּ קֶֹדם  ָהַאֲהָבה 
ּלֹא ֵיָהֵרג  ן יֹוֵסף ּוְכֵדי שֶׁ יַח בֶּ ָרֵאל ְוִיְתְקִטיל ָמשִׁ שְׂ ה ִמיִּ מָּ ְוֵיָהְרגּו כַּ
ִכיָנה  ַהשְּׁ סֹוֶבֶלת  יֹוֵסף  ן  בֶּ יַח  ָמשִׁ ֵיָהֵרג  ְולֹא  ָרֵאל  שְׂ ִמיִּ ֶאָחד  ׁשּום 
לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  ינּו  ַרבֵּ ה  משֶׁ גַּם  ֶניָה  בָּ ְלטֹוַבת  ַהגָּלּות  אֶֹרְך  ַצַער 
מוֹ  ן יֹוֵסף כְּ יַח בֶּ ּלֹא ָימּות ָמשִׁ ֵדי שֶׁ ה ִיּסּוִרין ַעל ַעְצמוֹ כְּ מָּ ָסַבל כַּ
ָלא  ְזרּו אֶֹמר דְּ ה ְמקֹומֹות ּוְלָכְך גָּ ַהְרבֵּ ּקּוִנים בְּ ּזַֹהר ּוַבתִּ תּוב בַּ כָּ שֶׁ

הּוא ְזַמן  ְתָרָאה שֶׁ ָדָרא בַּ סֹוף יֹוַמיָּא בְּ א בְּ א ֶאלָּ ְלָיא ִחּבּוָרא דָּ ִאְתגַּ
ִעּתוֹ ַמה  ָבר בְּ רֹור ְוִיְהֶיה דָּ ת ַהִחּבּור ּוְקָראֶתם דְּ ְסֻגלַּ ּה ְוָאז בִּ ִעתָּ בְּ
ינּו ָעָליו  מֶֹשה ַרבֵּ א ִמשּּׁום דְּ ֵרי ֶאלָּ ר דָּ ִאְכשַׁ ּטֹוב ְוָלאו ִמשּּׁום דְּ
א  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי  ִזְכרֹונוֹ  ָהֲאִר"י  ַרּבֹוֵתינּו  בְּ ִמְתנֹוֵצץ  לֹום  ַהשָּׁ
ְלֵעיל  י  ַתְבתִּ כָּ שֶׁ ּוְכמוֹ  א  דָּ ִחּבּוָרא  ַמַאְמֵרי  ְלָפֵרׁש  ְוַתְלִמיָדיו 
ָלָמא  ְלַאשְׁ ל  דֵּ תַּ שְׁ יִּ שֶׁ מֶֹשה  דְּ ָיָדא  ַעל  א  שָׁ ְלִאְתַחדְּ ָעִתיד  דְּ
ְוַיַעְזֵרם  ֵדם  ְיַלמְּ ְוהּוא  ְיִדיָעָתם  ֶחְסרוֹן  ד  ִמצַּ יְלהוֹן  דִּ ִגימּו  פְּ
ַהּדֹור  ֵרי  ְוַאשְׁ ׁש  ַממָּ ּבוֹ  יֵּׁש  שֶׁ ְלִסּיּוַע  ָהֱאֶמת  ֶאל  ְלַכוֵּן  ֵעם  ִויַסיְּ
ָאה ָדָרא  ן יֹוַחאי ַזכָּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ַתב ְלֵעיל ָהַרבִּ כָּ מוֹ שֶׁ ה ְלֶזה כְּ ְזכֶּ יִּ שֶׁ

יּה. ְלָייא בֵּ ְדַהאי ָרָזא ִאְתגַּ

ִלְלמֹד  נּו  ִלבֵּ בְּ ְותֹוָרתוֹ  ַאֲהָבתוֹ  ע  טַּ יִּ שֶׁ ָפֶניָך  ִמלְּ ָרצוֹן  ְיִהי  ּוְבֵכן 
ׁש  י הּוא ְמַטֵהר ַהּגּוף ּוְמַקדֵּ ק ַרב כִּ ֵלם ּוְבֵחשֶׁ ֵלב שָׁ ִחּבּור ֶזה בְּ בְּ
ֵאין  ָעְלָמא בְּ ִגיְרָסא בְּ חֶֹדׁש ֱאלּול ֲאִפּלּו בְּ ָמה ְלָכל ַהּלֹוְמדוֹ בְּ שָׁ ַהנְּ
ר ּבוֹ  ם ְיַדבֵּ רּוַח ַהשֵּׁ ה ַעד שֶׁ ן ִאם ִיְזכֶּ כֵּ רּוׁש ֲאָמָריו ְוָכל שֶׁ ֵמִבין פֵּ
ַמֲחִזיק  ֶזה  ֶפר  ִמסֵּ ּומּוָעט  ָקדֹוׁש  ִאְמֵרי  בְּ "י  בִּ ָהַרשְׁ וַָּנת  כַּ ְלָהִבין 
ה  ִנְזכֶּ ֶאָחד  כְּ נּו  ְוֻכלָּ ֲעִליָּה,  ֵני  ִמבְּ ִלְהיֹות  ה  ִיְזכֶּ ּובוֹ  ה,  ַהְמֻרבֶּ ֶאת 
ְלָייא  ִאְתגַּ ָרָזא  ְדַהאי  ָדָרא  ָאה  ַזכָּ "י  בִּ ָהַרשְׁ ְנבּוַאת  נּו  בָּ ֻקיַּם  יְּ שֶׁ

יֵחנּו. ִוד ְמשִׁ ן דָּ תוֹ ּוְקָראֶתם ּדֹור ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו בֶּ יּה.ּוִבְסֻגלָּ בֵּ
ָמה) ַהְקדָּ א ֶמֶלְך בַּ סֵּ (כִּ

ֱאֶמת  ּתֹוַרת  ִמיָמה  תְּ ם  ַהשֵּׁ תֹוַרת  בְּ י  ַנְפשִׁ ְלָתה  כָּ ְוַגם  ִנְכְסָפה 
ְראֹוִתי  בִּ א  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי  ִזְכרֹונוֹ  ָהֲאִר"י  ינּו  ַרבֵּ ל  שֶׁ ִפיהּו  בְּ
ִריְך  א בְּ ַדף קסא:) קּוְדשָׁ רּוָמה (בְּ ת תְּ ָפָרשַׁ ּזַֹהר בְּ ַתב בַּ כָּ ַמה שֶּׁ
ַדל  תָּ ִתשְׁ ָעְלָמא, דְּ ְלַהאי  יחֹות  ַכד תֵּ ָלּה, דְּ ְואֹוֵמי  ָלּה,  ָאַמר  הּוא 

ְמֵהיְמנּוָתא. ְוכּו'. ָרָזא דִּ ע בְּ ע ֵליּה, ּוְלִמְנדַּ אֹוַרְייָתא ְלִמְנדַּ בְּ

ין  יִלים, ֵמִאלֵּ כִּ ָרֵאל ַמשְׂ ִישְׂ ד ִאית בְּ ף ג') ְדָהא כַּ ּקּוִנים (דַּ ּוַבתִּ
זַֹהר ָהָרִקיַע,  יִלים ַיְזִהירּו כְּ כִּ שְׂ ִניֵּאל יד ג) ְוַהמַּ הוֹן (דָּ ַמר בְּ ִאתְּ דְּ
ְוכּו',  ְלָמאֵריהוֹן  ְלִמְפַלח  ָיְדִעין  דְּ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאְתְקֵרי  דְּ א  דָּ
תֹוָרתוֹ  בְּ ְקִביעּוָתם  ר  ִעקַּ ַלֲעשֹׂות  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ַחי  ֵסֶפר  בְּ ְוִאיָתא 
ִנְגלּו  ר  ֲאשֶׁ ָחְכָמה  ֲעלּומֹות  תַּ ל  כָּ ִנְגלּו  ּבוֹ  י  כִּ ּזַֹהר  בַּ "י  בִּ ָהַרשְׁ ל  שֶׁ
ָעְצָמה  ַהיִָּמים  ֶיֶתר  בְּ ְוִאם  ַהיִָּמין,  ְלֵקץ  ְלִהגָּלֹות  ֲעִתיִדים  ר  ַוֲאשֶׁ
ל ֶיֶתר ְמאֹד  ם ְוִתְתגַּדֵּ ְתַעצֵּ ְמַהְלֶליָה ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה זוֹ עֹוד תִּ ְמאֹד בִּ
ּקֶֹדׁש סֹוד ָהֲאִצילּות ְוכּו',  ר בַּ ת ֶנְאדָּ בָּ ֶעֶצם יֹום ַהשַּׁ הֹוד ֲהָדָרּה בְּ
ֵסֶפר  בְּ ם  ַהשֵּׁ ִלּמּוֵדי  ה  ֻגלָּ סְּ שֶׁ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ  מֹוִרי  אֹוֵמר  ְוָהָיה 
ּבוֹ  ׁש  ְלַחדֵּ ְכלוֹ  שִׂ ֵיַדע  לֹא  ִאם  ַאף  ת  בָּ שַׁ בְּ ָעצּום  ּתֹוֶעֶלת  ַהּזַֹהר 
ר  ֲאשֶׁ ּקּוִנים  ּוַבתִּ ּזַֹהר  בַּ ם  ַהשֵּׁ סֹוד  בְּ ַלּלֹוְמִדים  ֲאָבל  ְוכּו',  ָבר  דָּ
ְקִריָאתוֹ  ָהֲאִצילּות  סֹוד  בְּ ׁש  ִקדֵּ ָטהֹור  ח  ְמֻמלָּ חֹות  בָּ שְׁ תִּ בַּ ל  ְמֻהלָּ
ַחִיל  ְוָלֵתת  הֹוָרה  ַהטְּ ָמה  שָׁ ַהנְּ ּוְלַהֲעִריץ  יׁש  ְלַהְקדִּ לּו  ַהלְּ ִהיא  זוֹ 
ים  רּושִׁ דְּ ַאְלֵפי  ֶאֶלף  בְּ ה  ַיֲעשֶׂ ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ַמְעָלה  ל  שֶׁ ָפַמְלָיא  בְּ ְועֹז 
נַֹעם  ִקיף ְוַלֲחזֹות בְּ יג ְלַהשְׁ ג ַישִּׂ ן ִאם ַהשֵּׂ כֵּ ִטים ְוָכל שֶׁ שָׁ ִרְבבֹות פְּ בְּ
ֶהם  בָּ יל  כִּ ְלַהשְׂ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ  ָהֲאִר"י  ַהּקֶֹדׁש  ב  ִמְכתַּ בְּ ם  ַהשֵּׁ
ׁש  ַמת ִמְקדַּ (ַהְקדָּ ה טֹוָבה ֵהיֶמנָּה.  ר ֵאין ְלָך ִמדָּ ַמַאְמֵרי ַהּזַֹהר ֲאשֶׁ

ֶמֶלְך)

ִזְכרֹונוֹ  ָהֲאִר"י  ינּו  ַרבֵּ ַלת  ַקבָּ ּבוֹ  ה  ְתגַּלָּ נִּ שֶׁ ַהּיֹום  ְוָחׁשּוב  ו. גָּדֹול 
ָרֵאל ה ְלִישְׂ ן ּתֹוַרת משֶׁ תָּ נִּ יֹום שֶׁ ִלְבָרָכה כְּ

ָחְכַמת  ָטַעם  ּלֹא  שֶׁ ִמי  ל  כָּ שֶׁ ְלָבָניו  ָאַמר  דֹוׁש  ַהקָּ ָל"ה  ַהשְּׁ ְוֵכן 
גָּדֹול ְוָחׁשּוב  ָלה לֹא ָטַעם ַטַעם ִיְרַאת ֵחְטא ִמיָָּמיו ְוָאַמר שֶׁ בָּ ַהקַּ
ן  תָּ נִּ יֹום שֶׁ ינּו ָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה כְּ ַלת ַרבֵּ ה ּבוֹ ַקבָּ ְתגַּלָּ נִּ ַהּיֹום שֶׁ

ָרֵאל.  ה ְלִישְׂ ּתֹוַרת משֶׁ
ָלִלית ְמַנֵחם ִצּיוֹן) ָמה כְּ (ַהְקדָּ

יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ּוְבִדְבֵרי  ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  בְּ ָהעֹוֵסק  ֵרי  ז. ַאשְׁ
ֵני  ִמפְּ יעּוהּו  בִּ ַישְׂ ן  כֵּ א  ַהבָּ עֹוָלם  ֵמֵעין  ַהזֶּה  עֹוָלם  בָּ ַעם  טָּ שֶׁ מוֹ  כְּ שֶׁ

יו ְותֹוָרתֹו ַמֲעשָׂ

ה  ֵאין לוֹ ֵלב ַעתָּ י שֶׁ ֶזה ָהעֹוָלם ָלַדַעת ַאף ַעל פִּ ִאם ָאָדם טֹוֵרַח בְּ
ף  (דַּ ב  ַויֵּשֵׁ ת  ָפָרשַׁ בְּ ְוָכתּוב  ְרִקיָעא.  דִּ א  ְמִתיְבתָּ בִּ ֵלב  לוֹ  ִיְהֶיה 
עּון  ֵדין ִיְנדְּ ָהא כְּ ַמִיְכי ַעְפָרא דְּ י ִמדָּ קפה.), אֹוַרְיָתא לֹא ִיְתְנשֵׁ
ְלקּו ֵמַהאי ַעְלָמא, ַהִהיא  ד ִאְסתַּ ְבקּו כַּ שָׁ ל ַהִהיא אֹוַרְייָתא דְּ כָּ
ִמין  ַקדְּ ִמלְּ כְּ ֵמַעְייהּו  בְּ ְוִתיעּול  ִזְמָנא  ֵמַההּוא  ְנִטיָרא  אֹוַרְייָתא 

ֵמַעְייהּו. ל בְּ ַמלֵּ ְוִאיִהי תְּ

ל ִאינּון  ָהא כָּ ַקְדִמיָתא, דְּ ֲהוּו בְּ ָמה דְּ יר ִמכְּ ָנן ַיתִּ קְּ ין ִמְתתַּ ְוָכל ִמלִּ
ל  דַּ תַּ ְוִאיהּו ִאשְׁ ְדָקא ָיאֹות  כְּ ָקא לוֹ  ָיִכיל ְלַאְדבָּ ִאיהּו ָלא  ין דְּ ִמלִּ
ְואֹוַרְייָתא  ְקָנן,  ִמְתתַּ ֵמעוֹי  הּו ָעאִלין בְּ הּו. כֻּלְּ ק בְּ בַּ ְוָלא ִאְתדָּ הּו  בְּ
ֵני ַמְלֲאֵכי  יֶחָך", ּושְׁ ְכִתיב: "ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתשִׂ יּה. ְוַהְינּו דִּ ל בֵּ ַמלֵּ תְּ
ָהעֹוָלם  ִמן  ֵצאתוֹ  בְּ ָפָניו  בְּ ָאָדם  ל  שֶׁ ְלמּודוֹ  תַּ ִרין  ְמַסדְּ ֵרת  ַהשָּׁ
ְרׁשּו  דָּ מוֹ שֶׁ רּוְך הּוא כְּ דֹוׁש בָּ ִנים ִלְפֵני ַהקָּ ת פָּ ּלֹא ִיְהֶיה לוֹ ּבֹשֶׁ שֶׁ
ָהעֹוֵסק  ֵרי  ַאשְׁ ן  כֵּ ְוִאם  יק  ַצדִּ ֶנֶפׁש  ֲהָוָיה  ַיְרִעיב  לֹא  סּוק  פָּ ַעל 
ַעם  טָּ שֶׁ מוֹ  כְּ שֶׁ יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ּוְבִדְבֵרי  ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  בְּ
ְותֹוָרתוֹ  יו  ַמֲעשָׂ ֵני  ִמפְּ יעּוהּו  בִּ ַישְׂ ן  כֵּ א  ַהבָּ עֹוָלם  ֵמֵעין  ַהזֶּה  עֹוָלם  בָּ הוא ְך  ְבִר

ב



ֵני ַמְלָאִכים  י שְׁ ִלְבָרָכה כִּ יק  ֵזֶכר ַצדִּ אנוֹ  ְוָאַמר מֹוִרי ַהגָּאוֹן ִמפָּ
ל  יו ּתֹוָרה כָּ ְמעּו ִמפִּ י ֵהם שָׁ ֵאּלּו ֵהם ֵיֶצר טֹוב ְוֵיֶצר ָהַרע ֶלֱהיֹות כִּ
ְדָרׁש  ְך אֹוָתם ְלֵבית ַהמִּ שַׁ מָּ ֵניֶהם ַעל ָידוֹ שֶׁ ׁשּו שְׁ ְיֵמי ַחיָּיו ְוִנְתַקדְּ
ְלָאִכים ָהָיה  ל ֶאָחד ֵמַהמַּ כָּ ִתּקּון כ"ב שֶׁ ן ּתֹוָרה ָאַמר בְּ ַמתַּ ְוִאם בְּ
ָהָיה אֹוֵמר  ָרֵאל שֶׁ שְׂ ֲאִויר ְוָכל ֶאָחד ִמיִּ ה ַעְצמוֹ קֹול ּופֹוֵרַח בָּ עֹושֶׂ
ן  כֵּ שֶׁ ל  כָּ ּה  כֻּלָּ ַהּתֹוָרה  דוֹ  ּוְמַלמְּ ִפיו  בְּ ׁשֹוֶרה  ָהָיה  ַמע  ְוִנשְׁ ה  ַנֲעשֶׂ
יו  ּוַמֲעשָׂ ִמּתֹוָרתוֹ  ים  ְתַהוִּ ַהמִּ ָהָאָדם  ל  שֶׁ ּכֹחוֹ  ּבֹוֵרי  גִּ ְלָאִכים  ַהמַּ שֶׁ
עֹוָלם  ַמד ְוָהָגה בָּ לָּ ֶעֶצם ַמה שֶּׁ ּלֹוְמִדים ּוְמִביִנים אֹותוֹ בְּ ַחיָּיו שֶׁ בְּ
א ִלְגרֹס  עֹוָלם ַהבָּ עֹוָלם ַהזֶּה ְוָהָדר ִלְסַבר בָּ ַהזֶּה ְוֶזהּו ִלְגרֹס ִאיִניׁש בָּ
י ָעִתיד ְלָהִבין, ְוָאְמרּו  ָלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר כִּ ִאיִניׁש ְוַאף ַעל גַּב דְּ
ֵליּה,  ִאיהּו  ְבָחא  ָיַדע, שִׁ ָלא  גַּב דְּ ַעל  ַאף  ע  ְלִמְנדַּ ָבֵעי  דְּ ַמאן  ַהאי 
ַגן ֵעֶדן ְוָלֵכן טֹוב ִלְגרֹס ֵסֶפר  ה ְוָיִבין בְּ יג ִיְזכֶּ ַרח ְולֹא ִהשִּׂ טָּ י ִמי שֶׁ כִּ

ּלֹא ָיִבין אֹוָתם. ַהּזַֹהר ְוִתּקּוִנים ְוַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְוַכּיֹוֵצא גַּם שֶׁ
ֶרק כו) ְפֵתי ְרָננֹות פֶּ (ַמֲעָבר ַיּבֹק ַמֲאָמר שִׂ

ָמְצאּו  ַנֲערּותוֹ  בְּ ם  ַהּבֹשֶׁ ֲערּוַגת  ַעל  בַּ ַזַצ"ל  ִריְנַוְלד  גְּ ה  י משֶׁ ח. ַרבִּ
ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּוַפְלֵגי ַמִים יֹוְרִדים ֵמֵעינוֹ,  ִעּיּון גָּדֹול בְּ ב ּוְמַעיֵּן בְּ אֹותוֹ יֹושֵׁ
ֵאת ַעל ִיְרָאתוֹ ַהּקֹוֶדֶמת  ֶיֶתר שְׂ בוֹ בְּ ַתב סֹוֵפר הֹוִסיף ְלַחבְּ ְוַרּבוֹ ַהכְּ

ְלָחְכָמתֹו

א  לּו, ֶאלָּ יִָּמים ַהלָּ ינּו ִעּיּונוֹ ָאז, בַּ ם ַרבֵּ ְגֶלה שָׂ נִּ ִלּמּוד בַּ לֹא ַרק בְּ
ִלּמּודוֹ  יֵמי  בִּ עֹוָלם.  ל  שֶׁ רּומוֹ  בְּ ָהעֹוֶמֶדת  ר  ְסתָּ ַהנִּ ָחְכַמת  בְּ גַּם 
ְלִמיִדים  ֵהֵחּלּו ֵאיֶזה תַּ ַתב סֹוֵפר  ַהכְּ ַרּבוֹ  יַבת  ישִׁ ּבּוְרג בִּ ְפֶרעשְׁ בִּ
ָבר  ַהדָּ ִהוַָּדע  בְּ ִחיצֹוִנּיֹות.  ָחְכמֹות  בְּ אי  ֲחשַׁ בַּ ְוָעְסקּו  גֵָּדר  ִלְפרֹץ 
ַעל  רּו  ִחזְּ ְמֻיָחִדים  ּוְנִציִגים  ֶזה,  ַעל  ְוִלְדרֹׁש  ַלֲחקֹר  ִהְתִחילּו 
ם  ַהשֵּׁ תֹוַרת  בְּ ִאם  ל  כֵּ ּוְלִהְסתַּ ִלְראֹות  חּוִרים  ַהבַּ ל  ָהַאְכַסְניֹות שֶׁ

יקּו. ַיְלֵדי ָנְכִרים ַישְׂפִּ ֲחתּוָלָתם אוֹ בְּ

ַעל  ִנְמֶנה  ְלָיִמים,  ָצִעיר  חּור  בָּ ָאז  ָהָיה  שֶׁ ִריְנַוְלד,  גְּ ְיהּוָדה  י  ַרבִּ
חּוִרים.  ַהבַּ ל  שֶׁ ַאְכַסְניֹות  בָּ ר  ְלַבקֵּ ָהְלכּו  שֶׁ ְלִמיִדים  ַהתַּ ִכיֵרי  בְּ
יבוֹ, ָמְצאּו אֹותוֹ  ינּו ִלְראֹות ַמה טִּ ל ַרבֵּ יעּו ְלָהַאְכַסְנָיא שֶׁ ר ִהגִּ ֲאשֶׁ כַּ
אּו  בָּ י  כִּ יׁש  ִהְרגִּ ּלֹא  שֶׁ ַעד  ֵסֶפר,  ֵאיֶזה  בְּ גָּדֹול  ִעּיּון  בְּ ּוְמַעיֵּן  ב  יֹושֵׁ
ָידוֹ  בְּ י  כִּ ָמהּו,  תָּ ן  כֵּ ָראּו  ְוִהנֵּה  ֵמֲאחֹוָריו  ָהְלכּו  ֵהם  ְלַחְדרוֹ.  ים  ֲאָנשִׁ
אּו  ר בָּ ֲאשֶׁ יֹוְרִדים ֵמֵעינוֹ. כַּ ּוַפְלֵגי ַמִים  ּבוֹ  ַהּזַֹהר, ְוהּוא ְמַעיֵּן  ֵסֶפר 
ִריְנַוְלד  י ְיהּוָדא גְּ בֹוָאם ּוְבֵצאָתם. ַרבִּ ן ָהְלכּו, ְוהּוא לֹא ָיַדע בְּ כֵּ
ּבוֹ  ם  שָׂ ֶזה  כָּ ֵסֶפר  בְּ גַּם  שֶׁ ְוָטֳהָרתוֹ,  ִיְרָאתוֹ  ִמּגֶֹדל  ְמאֹד  ׁש  ִנְתַרגֵּ
א  ַצְותָּ בְּ ִלְלמֹד  רֹוֶצה  הּוא  שֶׁ ה  שָׁ ַבקָּ בְּ ְלַרּבוֹ  ֵאפֹוא  ּוָפָנה  ִעּיּונוֹ, 
ּתֹוֵקק ְלָכְך,  ֵאַלת ַרּבוֹ, ַמה זֶּה ְוַעל ַמה זֶּה ִהּנוֹ ִמשְׁ ינּו. ִלשְׁ ִעם ַרבֵּ
ְוהֹוִסיף  ָידוֹ,  ַעל  ים  ִהְסכִּ ַרּבוֹ  ָזר.  ְולֹא  ָראּו  ֵעיָניו  ר  ר ֶאת ֲאשֶׁ ִספֵּ

ֵאת ַעל ִיְרָאתוֹ ַהּקֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתוֹ. ֶיֶתר שְׂ בוֹ בְּ ְלַחבְּ
ף עט) ם דַּ (ּתֹוְלדֹות ֲערּוַגת ַהּבֹשֶׁ

זוֹ  ִלּמּוד ָחְכָמה  ְזִהיִרים ַעל  מַּ ִלים שֶׁ ִסְפֵרי ְמֻקבָּ ה  ַהְרבֵּ ט. ָמִצינּו בְּ
ל ָאָדם ַחיָּב ִלְלמֹד אֹוָתּה כָּ

יג  ָידוֹ ְלַהשִּׂ ְהֶיה בְּ יִּ ָראּוי, שֶׁ יֲַּעסֹק ּבוֹ כָּ דֹוֵרנּו ֶזה ֵאין ִמי שֶׁ ּוְביֹוֵתר בְּ
עֹוְסִקים  ָבר ֵהיֵטב, ְוַאף ְלֵאּלּו שֶׁ ל דָּ ּיּוַכל ְלָפֵרׁש כָּ ֵדי שֶׁ ְך כְּ ל כָּ כָּ
ַנִים  ּושְׁ ֵמִעיר  ֶאָחד  ִאם  י  כִּ ִנְמָצִאין  ְוֵאיָנן  ֵעיר,  ִמזְּ ְמַעט  ֵהם  ּה  בָּ
ָבר  ַהדָּ ֶזה  גַּם  שֶׁ ַעְצָמם  בְּ יִרים  ּוַמכִּ יֹוְדִעים  ֵאּלּו  ְוַגם  ָחה,  פָּ שְׁ ִממִּ
ִיְמַנע  ְוַאל  יֹוֵדַע,  ֵאינוֹ  שֶׁ יֹוֵדַע  ַרק  הּוא  ְקָצת  ּוְמִביִנים  ּיֹוְדִעים  שֶׁ
ָהַאְזָהרֹות  ֵמֲחַמת  עֹוָלם  בָּ ָאָדם  ׁשּום  ִעם  ָלל  כְּ ְלמֹד  ִמלִּ ַעְצמוֹ 
ַעל  ֵחְטא  ְלהֹוִסיף  זוֹ  ּוְלָצָרה  י  לִּ ַמה  ָאְמרוֹ,  בְּ ְלֵעיל,  ִרים  ְזכָּ ַהנִּ
ד  ּוְלַלמֵּ ִלְלמֹד  ָנה  ִנתְּ ַהּתֹוָרה  י  כִּ ה  ַרבָּ ָרָעה  ֶזה  גַּם  ִחנָּם.  ֲחָטַאי 
ם, ְוַגם ָמִצינּו  ַעת ַהשֵּׁ דֹוִלים דַּ ים ַעד גְּ ַטנִּ ם יֹוְדִעים ִמקְּ כֻּלָּ ְכֵדי שֶׁ בִּ
ָאָדם  ל  זוֹ. כָּ ָחְכָמה  ִלּמּוד  ַעל  ְזִהיִרים  מַּ ִלים שֶׁ ְמֻקבָּ ִסְפֵרי  ה  ַהְרבֵּ בְּ

ַחיָּב ִלְלמֹד אֹוָתּה.
ְדמוֹן ַעּמּוד קמז) (ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש ַהקַּ

ד  עֹוָלם, ַהזֶּה כַּ לּותוֹ בָּ דְּ תַּ ִהשְׁ ֵמִבין ַעל ּבּוְריוֹ בְּ ָהָאָדם ֵאינוֹ  ל שֶׁ י. כָּ
ָרם ם ְוִעקָּ ְרשָׁ ָיקּום ִלְתִחיָּה ָיִבין אֹוָתם ַעל שָׁ

ֲחֵזי,  א  "תָּ ְלׁשֹונוֹ  ְוֶזהּו  ַתב  ֲאָמר כָּ סֹוף ַהמַּ יִרים בְּ יר ַהשִּׁ ּוְבזַֹהר שִׁ
ַאְנתְּ  ִאם  ְוכּו',  ָלְך  ֵתְדִעי  לֹא  ִאם  א)  יִרים  ַהשִּׁ יר  (שִׁ ִתיב,  כְּ ַמאי 
ֵתיעֹול  ָלא  דְּ ַעד  ָחְכְמָתא,  בְּ ַלת  כְּ ִאְסתַּ ְוָלא  ְיִדיָעה,  ָלא  בְּ ַאְתָיא 
ַדאי  ָאה, ְצִאי ָלְך, ֵלית ַאְנתְּ כְּ ָרִזין ְדַעְלָמא ִעילָּ ָהָכא, ְוָלא ְיַדְעתְּ בְּ
ָהַרב  ַתב  ְוֵכן כָּ ְוכּו'  ְלׁשֹונוֹ  אן  זֹו" ַעד כָּ ְיִדיָעה  ָלא  ָהָכא בְּ ְלֵמיַעל 
ַעל ֵסֶפר ֲעבֹוַדת ַהּקֹוֶדׁש ָעָליו  אי בַּ י ֵמִאיר ן' גַּבַּ מֹוֵרנּו ָהַרב ַרבִּ
ֶדֶרְך  רֹוֶצה ֵליֵלְך בְּ ל ִמי שֶׁ כָּ ים ּתֹוַכַחת מּוָסר שֶׁ לֹום ְוֶדֶרְך ַחיִּ ַהשָּׁ
ֵהם  שֶׁ ה  ִפלָּ ְוַהתְּ ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  ִלְלמֹד  רֹוֶצה  שֶׁ ַהְינּו  דְּ ים,  ַהַחיִּ
ּתֹוַכַחת  ל  ַקבֵּ יְּ ָצִריְך שֶׁ ְותֹוַכַחת מּוָסר רֹוֶצה לֹוַמר  ים  ַהַחיִּ ְרֵכי  דַּ
ֶרְך ִלּמּוד  יַע לוֹ דֶּ גִּ מּוָסר ַאף ִאם ָענֹש ֵיָעֵנׁש ַעל ֵאיֶזה ִמְכׁשֹול ַהמַּ
ְבֵרי  י ֵאין ָאָדם עֹוֵמד ַעל דִּ ּה כִּ ְלמֹד בָּ ֲעבּורוֹ ִמלִּ ֶזה ַאל ִיְמַנע בַּ
י  ְעתִּ ּה ְוֵכן ְצִריִכים לֹוַמר ְלִפי ֲעִנּיּות דַּ ל בָּ ן ִנְכשַׁ א ִאם כֵּ ּתֹוָרה ֶאלָּ

ֶדּנּו  ֶרּנּו יָּּה ּוִמּתֹוָרְתָך ְתַלמְּ ַיסְּ ר תְּ ֵרי ַהגֶֶּבר ֲאשֶׁ סּוק ַאשְׁ פָּ ז בַּ ְלַרמֵּ
ַהּדֹור  ֵרי  ַאשְׁ לֹוַמר  ְרצֹוֵננּו  ַהְינּו  ְלֵעיל  ר  ְזכַּ ַהנִּ ֶרְך  דֶּ ַעל  ן  כֵּ גַּם 
ֲעדוֹ ַאף  ל ּתֹוַכַחת בַּ ִלּמּודוֹ ִויַקבֵּ ל בְּ ְהֶיה ִנְכשַׁ יִּ ֶרּנּו יָּּה שֶׁ ַיסְּ ר תְּ ֲאשֶׁ
ּזוֹ  ּתֹוָרְתָך שֶׁ ְוִדיֵּק  ֶדּנּו  ְתַלמְּ ּתֹוָרְתָך  מִּ ֵרי שֶׁ ְוַאשְׁ לוֹ  ֵכן טֹוב  י  פִּ ַעל 
ְזַמן  ְוָכל  ֻעְמָקא  ַעד  אֹוָתּה  ַלֲהִביָנּה  ָיכֹול  ָאָדם  ל  כָּ לֹא  ַהּתֹוָרה 
ְבֵרי  ּנֹוַדע ִמדִּ ם ְוַדי, כַּ ֵאין ָהָאָדם ָיכֹול ְלָהִבין ִנְקֵראת ּתֹוַרת ַהשֵּׁ שֶׁ
ַעל  ה ְמקֹומֹות שֶׁ ַכמָּ ְוֶיֶתר ִמזֶּה ָמִצינּו בְּ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
א  ְקֵרי ְוִדְגלוֹ ֶאלָּ וָנא ֶנֱאַמר ְוִדְגלוֹ ָעַלי ַאֲהָבה ַאל תִּ וְּ ַהאי גַּ ל כְּ כָּ
ַעל  ֵמִבין  ֵאינוֹ  ָהָאָדם  שֶׁ ל  כָּ א  ֶאלָּ עֹוד  ְולֹא  ַאֲהָבה  ָעַלי  ְוִדּלּוגוֹ 
ַעל  אֹוָתם  ָיִבין  ִלְתִחיָּה  ָיקּום  ד  כַּ ַהזֶּה  עֹוָלם  בָּ לּותוֹ  דְּ תַּ ִהשְׁ בְּ ּבּוְריוֹ 
ְדמוֹן ַעּמּוד קנב) (ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש ַהקַּ ָרם.  ם ְוִעקָּ ְרשָׁ שָׁ

א ֵרׁש ִמכֻּלָּ ִאּלּו ִמְתפָּ ְמעוֹן כְּ י שִׁ ֵרׁש ֵמַרבִּ ִמְתפָּ יא. ַמאן דְּ

ָהָרִמים  ָבָריו  דְּ י  כִּ ָגה  ְלַהשָּׂ מֹוִעיל  ּה  כֻּלָּ ַעל  ַהּזַֹהר  ּמּוד  ַהלִּ ע  דַּ ְוַגם 
ַמת ָהָאָדם ָהעֹוֵסק  ֵני ָהָאָדם ְונֹוְתִנים ּכַֹח ְוַחִיל ְלִנשְׁ ְלַבד ְמִאיִרים פְּ
י  כִּ א  ִמכֻּלָּ ּפֹוֵרׁש  ִאּלּו  כְּ ִמיֵניּה  ֵרׁש  ִמְתפָּ דְּ ַמאן  ִמן  ָחִליָלה  ּוְבִהּפּוְך 
ֵרׁש  ִאּלּו ִמְתפָּ ְמעוֹן כְּ י שִׁ ֵרׁש ֵמַרבִּ ִמְתפָּ ָיָמיו ַמאן דְּ ְרׁשּו ָעָליו בְּ ֵכן דָּ
אן ּוְדָבָריו  ֵיׁש כָּ בֹודוֹ  אן כְּ הּוא ֵאינוֹ כָּ י שֶׁ א ַאף ַעל פִּ תָּ א ְוַהשְׁ ִמכֻּלָּ
ַבר  יג דְּ ְלַהשִּׂ ה  ִיְזכֶּ ָיָדם אּוַלי  ְוַעל  ִלְלמֹד  ָאנּו  ְצִריִכים  ים  דֹושִׁ ַהקְּ
ר  ה ִאי ֶאְפשָׁ ִלפָּ י ַהקְּ ָצתוֹ כִּ יֹוִעיל ִמקְּ י ִאם לֹא יֹוִעיל כֻּּלוֹ  ָמה כִּ

ּנּו. י ְמַעט ְמַעט ֲאָגְרשֶׁ ַפַעם ַאַחת כִּ ְלָהִסיר בְּ
ְדמוֹן ַעּמּוד קנו) (ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש ַהקַּ

ט  שָׁ ַהפְּ ַהּלֹוְמִדים  ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ַהתַּ ֵהם  ָהָאֶרץ,  י  ַעמֵּ ֵאיָנן 
ַכח ֵעֶזר  תְּ ָלא ִאשְׁ ְרעֶֹמת ְלִפי דְּ יִחים ַהּסֹוד. ֲעֵליֶהם ִהיא ַהתַּ ּוַמנִּ
ּקֹוֵרא  ַעל ְיֵדי סֹודֹות ַהּתֹוָרה שֶׁ א ְלִפי שֶׁ ִכיְנתָּ ָגלּוָתא) ִלשְׁ הוֹן (בְּ בְּ

ָגלּוָתא. א בְּ ִכיְנתָּ ּקּון גָּדֹול ִלשְׁ ה תִּ ָהָאָדם עֹושֶׂ
ף כח עא) ׁש ֶמֶלְך ֵחֶלק א' דַּ (ִמְקדַּ

ּלֹא ָרָאה ָחְכָמה זוֹ לֹא ָרָאה אֹורֹות ִמיָָּמיו יב. ּוִמי שֶׁ

ָרָאה  ּלֹא  שֶׁ ּוִמי  ַרְך  ִיְתבָּ מוֹ  שְׁ ֵליַדע  ָאָדם  ַחיָּב  שֶׁ ָהעֹוֶלה  ָלל  כְּ
ּוִמי  כּו'  ְך הֹוֵלְך  חֹשֶׁ ִסיל בַּ ְוַהכְּ ִמיָָּמיו  ָרָאה אֹורֹות  לֹא  זוֹ  ָחְכָמה 
ֵאּלּו  ָמה ּוְבדֹורֹות  לֹא ְנשָׁ גּוף בְּ ָחְכָמה זֹאת הּוא כְּ ּלֹא רֹוֶצה בְּ שֶׁ
זֹאת  ָחְכָמה  ה  ְתגַּלֶּ תִּ שֶׁ הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ִלְפֵני  ְמָחה  ְושִׂ ִמְצָוה 

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה בְּ יַח ִצְדֵקנּו בִּ ִבְזכּוָתא ָיבֹוא ְמשִׁ דְּ
ף יח:) ים דַּ (אֹוְצרֹות ַחיִּ

ִחּבּוֵרי  ֵהם  ֶהם  בָּ יַח  בִּ ְלַהשְׁ ָהָאָדם  ֶהם  בָּ ק  ְדבַּ יִּ שֶׁ ָפִרים  יג. ַהסְּ
יר  ְושִׁ ְמֵהיְמָנא  ְוַרְעָיא  ּקּוִנים  ְוַהתִּ ַהּזַֹהר  מוֹ  כְּ לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  "י  בִּ ָהַרשְׁ

א יִרים ְוַסבָּ ַהשִּׁ

ִחּבּוֵרי  ֵהם  ֶהם  בָּ יַח  בִּ ְלַהשְׁ ָהָאָדם  ֶהם  בָּ ק  ְדבַּ יִּ שֶׁ ָפִרים  ַהסְּ ָאְמָנם 
יר  ְושִׁ ְמֵהיְמָנא  ְוַרְעָיא  ּקּוִנים  ְוַהתִּ ַהּזַֹהר  מוֹ  כְּ לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  "י  בִּ ָהַרשְׁ
ֵני  שְׁ ָצִריְך  ה  ֵאלֶּ ְסָפִרים  בִּ ַהְמַעיֵּן  ֶאל  ְוִהנֵּה  ְוכּו'  א  ְוַסבָּ יִרים  ַהשִּׁ
ִצּיּוִנים  לוֹ  ּוְלַציֵּן  ה  ַהְרבֵּ ָעִמים  פְּ ְלׁשֹונוֹ  נֵּן  ְלשַׁ ָהֶאָחד  ָרִכים  דְּ
ְוַהב'  ה,  ַהְרבֵּ ִראׁשֹוָנה  ַיֲעִמיק  ְוַאל  ִקיאּות  ַהבְּ ְזּכֹר  יִּ שֶׁ ֵדי  כְּ
י  תֵּ שְׁ ַהְמַעיֵּן  ֶאל  ִנְמָצא  ּכֹחוֹ.  ִפי  כְּ ַרב  ִעּיּון  בְּ ִני  שֵׁ ָמקֹום  בִּ ִיְלמֹד 
ֶפֶרק א', ַהב'  ִרים בְּ ְזכָּ ַהנִּ עֹות  שָּׁ ִעּיּון בַּ ְבִקיאּות, ָהא' בְּ ֲהָלכֹות בִּ
ֶזה,  בְּ ְיַמֵעט  ָעִמים  פְּ ֶזה,  בְּ ה  ַיְרבֶּ ָעִמים  פְּ ּכֹחוֹ,  ִפי  כְּ ְבִקיאּות  בִּ
י  כִּ לוֹ,  ִריָאה  בְּ ּוְבֶזה  ֶכל,  ַהשֵּׂ ֵקט  ְוַהשְׁ ָעה  ַהשָּׁ ַהּצֶֹרְך  ְלִפי  ַהּכֹל 
ָרה, ְוַאף ִאם ִיְרֶאה ֶאל  ֶרְך ַהְישָׁ יג ַהדֶּ ְרּכוֹ, ְוַישִּׂ הּוא ֵיֵלְך ָלֶבַטח דַּ
י  ְרָסָתם ִמּפּוֵמיּה, כִּ ל ֶזה לֹא ַיְפִסיק גִּ ֵאינוֹ ֵמִבין, ִעם כָּ ַהְמַעיֵּן שֶׁ
יל  ַיְרגִּ ר  ֲאשֶׁ כַּ י  כִּ ה,  ַהַחמָּ ר  ִנְסתַּ ְלַהְמִציאוֹ  ְמַלאְכּתוֹ  ַעל  בַּ ֶנֱאָמן 
ָחְכָמה זוֹ ְמַעט  ה ַלעֹוֵסק בְּ רּוְך הּוא ְמַזכֶּ דֹוׁש בָּ ן ַהקָּ נוֹ כֵּ ִאיׁש ֶאת בְּ
ְקנּו  ֶהְעתַּ ה שֶּׁ יִתיו ְוֵיׁש ְרָאָיה ֶאל ָהֵעָצה ַהּזוֹ ִממַּ ְמַעט ְוָדָבר ֶזה ִנסִּ

ֵחֶלק א'. ף פה) בְּ ים דַּ ת ְקדֹושִׁ ָרשַׁ ֵמַהּזַֹהר (פָּ
ֶרק ג') (אֹור ֶנֱעָרב ֵחֶלק ג' פֶּ

ִיְרַאת  נֶֶּפׁש בְּ ְמָחה בַּ ְרָסה ְלׁשוֹן ַהּזַֹהר ַיְרֶאה ֶאל ָהָאָדם שִׂ יד. ֲאִפּלּו גִּ
ַגן ֵעֶדן יִקים בְּ דִּ ִאּלּו עֹוֵסק ִעם ַהצַּ ם כְּ ַהשֵּׁ

חֹוק  יו שְׂ א פִּ ָחְכָמה ַהּזֹאת ּוְמַמלֵּ י ָהעֹוֵסק בַּ ִביִעית כִּ ה ַהשְּׁ ֻגלָּ ַהסְּ
ֲעבֹוָדה  ַמִים ְוִיְרַאת ֵחְטא ְויֹוִסיף אֶֹמץ בָּ א ִלּבוֹ ִיְרַאת שָׁ ּבוֹ ְמַמלֵּ
ְמָחה  ָהָאָדם שִׂ ַיְרֶאה ֶאל  ַהּזֹוַהר  ְלׁשוֹן  ְרָסה  גִּ ֲאִפּלּו  י  כִּ דּוק,  ְוֶזה בָּ
ְבָרא  ַגן ֵעֶדן ְוִאם גַּ יִקים בְּ דִּ ִאּלּו עֹוֵסק ִעם ַהצַּ ם כְּ ִיְרַאת ַהשֵּׁ נֶֶּפׁש בְּ בַּ
ַגן ֵעֶדן  ר ֵעֶסק ַהּתֹוָרה בְּ זֶּה ִעקַּ ן ֵאין ָסֵפק שֶׁ לֹא ָחזּו ַמזֵָּליּה ָחֵזי, כֵּ
ֶרק ב') י פֶּ (אֹור ֶנֱעָרב ֵחֶלק ֲחִמישִׁ יִקים.  דִּ ין ַהצַּ בֵּ

א...  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי  ִזְכרֹונוֹ  "י  בִּ ְלָהַרשְׁ ּקּוִנין  ַהתִּ ֵסֶפר  בְּ טו. ַיֲעסֹק 
ָחְדׁשֹו תוֹ ְוחֶֹדׁש בְּ בָּ שַׁ ת בְּ בָּ י שַׁ ְוֵסֶפר ַהּזַֹהר ַעְצמוֹ ַיֲעסֹק ּבוֹ ִמדֵּ

הּוא  שֶׁ א  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי  ִזְכרֹונוֹ  "י  בִּ ְלָהַרשְׁ ּקּוִנין  ַהתִּ ֵסֶפר  בְּ ַיֲעסֹק 
י  ַיֲעסֹק ּבוֹ ִמדֵּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוֵסֶפר ַהּזַֹהר ַעְצמוֹ  נַּת ְלָהִבין ַעל ָידוֹ בְּ פִּ

ה  ֵאלֶּ ָאָדם  ִהיא  שֶּׁ ַמה  ְלִפי  ְוַהּכֹל  ָחְדׁשוֹ  בְּ ְוחֶֹדׁש  תוֹ  בָּ שַׁ בְּ ת  בָּ שַׁ
יל ָיִבין ְוִיְבַחר. כִּ שְׂ ָבִרים ְלָפָניו ְוַהמַּ י ַהדְּ ְעתִּ ִהצַּ שֶׁ

ם) מֹוֲעֵדי ַהשֵּׁ ּמּוִדים בְּ (ֵסֶדר ַהּיֹום, ֵסֶדר ַהלִּ

ֶנֱאַמר  ְוָעֶליָה  ֲאִמּתּות  ָחְכָמה בַּ ְקָרא  ַהנִּ ִניִמית ִהיא  טז. ַהָחְכָמה ַהפְּ
ם  ה, ְוזֹאת ַהָחְכָמה ֵמֵאת ַהשֵּׁ ֲעשֶׂ א ַהמַּ ר ֶאלָּ ְדָרׁש הּוא ָהִעקָּ לֹא ַהמִּ

ה ַמִים ְלטֹוב ְלָפָניו ִיְתַעלֶּ ִמן ַהשָּׁ

ַתב  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ ֲאִמּתּות  בַּ ָחְכָמה  ְקָרא  ַהנִּ ִהיא  ִניִמית  ַהפְּ ַהָחְכָמה  י  כִּ
ְרַאת  יִּ שֶׁ ל  "כָּ ַנת  ִמשְׁ בְּ לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  ַיֲעֵבץ  יֹוֵסף  י  ָהַרבִּ ֶהָחִסיד 
י  כִּ ְלָפֵרׁש  ֵכן  ִיתָּ גַּם  ְלׁשֹונוֹ  ֶזה  ְוכּו'  ְלָחְכָמתֹו"  קֹוֶדֶמת  ֶחְטאוֹ 
י ִאם  ְצוֹות כִּ ַהמִּ יַּת  ָחְכַמת ֲעשִׂ ֵאיָנּה  ָנה  שְׁ ַהמִּ זוֹ  ֶרת בְּ ְזכֶּ ַהנִּ ַהָחְכָמה 
ְצוֹות ְוָעֶליָה  ָלה ְוִהיא ְיִדיַעת ַטֲעֵמי ַהמִּ בָּ ַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנה ָחְכַמת ַהקַּ
ָחַסְרנּו  ֶמה  י  כִּ תֹוָרֶתָך  בְּ ֵעיֵנינּו  ְוָהֵאר  יֹום  ָכל  בְּ ִלים  לְּ ִמְתפַּ ָאנּו 
ד  מַֹע ִלְלמֹד ּוְלַלמֵּ יל ִלשְׁ כִּ יָנה ְלָהִבין ּוְלַהשְׂ נּו בִּ ִלבֵּ ָאְמֵרנּו ְוֵתן בְּ בְּ
ִנים  אי ָאנּו ְמַכוְּ א ַודַּ תֹוָרֶתָך ֶאלָּ ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו בְּ ְך  נֱֶּאַמר ַאַחר כָּ שֶׁ
לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהמֶּ ִוד  דָּ ָאַמר  ָעֶליָה  שֶׁ ַהּזֹאת  ַהְמפָֹאָרה  ַלָחְכָמה 
יֵני  דִּ ַעל  ן  כֵּ ִוד  דָּ ָאַמר  ְולֹא  ִמּתֹוָרֶתָך  ִנְפָלאֹות  יָטה  ְוַאבִּ ֵעיַני  גַּל 
י  ְנשֵׁ ָהיּו  שֶׁ ר  ְוֶהתֵּ ִאּסּור  יֵני  דִּ ַעל  לֹא  ְוַאף  ם  תָּ ְוׁשֹור  מּוָעד  ׁשֹור 
ל  י כָּ ֵאין ָלּה סֹוף כִּ א ַעל זוֹ ַהָחְכָמה שֶׁ ֶהם, ֶאלָּ ִקיאֹות בָּ ָרֵאל בְּ ִישְׂ
מוֹ  שְׁ בִּ ֵבִקים  דְּ ִנְהֶיה  ִמּתֹוָכּה  י  כִּ ַהּזֹאת  ַהַהְצָלָחה  ֶאל מּול  ְקָוֵתנּו  תִּ
בֹוא ִליֵדי  לּום ִאם לֹא תָּ ְצוֹות ֵאיָנּה כְּ יַּת ַהמִּ ְוָחְכַמת ֲעשִׂ ַהגָּדֹול 
ה  ֲעשֶׂ ַהמַּ א  ֶאלָּ ר  ָהִעקָּ הּוא  ְדָרׁש  ַהמִּ לֹא  ֶנֱאַמר  ְוָעֶליָה  ה  ַמֲעשֶׂ
ית  (ֵראשִׁ ה.  ַמִים ְלטֹוב ְלָפָניו ִיְתַעלֶּ ם ִמן ַהשָּׁ ְוזֹאת ַהָחְכָמה ֵמֵאת ַהשֵּׁ

ָמה) ַהְקדָּ ָחְכָמה בַּ

פּו ָלֶהם ְטָענֹות  תְּ תַּ ְתַרֲחקּו ִמן ַהָחְכָמה ַהּזֹאת ְוִישְׁ יִּ ת ַאַחת שֶׁ ֵיׁש כַּ
ִהיא  ּיֹאַמר שֶׁ גֶֹדל ַמֲעַלת ַהָחְכָמה, ֵיׁש שֶׁ יִמים בְּ ם ַמְסכִּ ַרּבֹות, ְוֻכלָּ
ְדֶמה  יִּ שֶׁ ַעד  ֵאֶליָה  ֵנס  ְלִהכָּ ְראּוִיים  ַהּכֹל  ְוֵאין  גָָּבה  ִנשְׂ ָחְכָמה 
ְמַקנֵּא  הּוא  שֶׁ ָאְמרוֹ  בְּ ּה  בָּ ְונֹוְתִנים  ִאים  ַלּנֹושְׂ ְלַהֲעִניׁש  ַדְעּתוֹ  בְּ
ָיָדם  ְלחּו  שָׁ י  כִּ ְראֹותוֹ  בִּ ּתֹוָרתוֹ  ְוִקְנַאת  ְצָבקֹות  ם  ַהשֵּׁ ִקְנַאת 
לּו  ִחינֹות ִיפְּ ה בְּ מָּ ֱאלֹקּות ְוכּו', ְוֵיׁש עֹוד כַּ ָמקֹום גָּבֹוהַּ ַלֲעסֹק בֶּ בְּ

ַאְרנּו. בֵּ ַחת סּוֵגי ְסָברֹות ֵאּלּו שֶׁ תַּ

ַהָחְכָמה  ְלרֹוֵמם  ָתם  ְמַגמָּ ל  כָּ י  כִּ נֹאַמר:  ֵאּלּו  ה  לשָׁ שְׁ ֶאל  ְוִהנֵּה 
ּלֹא ָרָאה  ְוִכי ִמי שֶׁ סּוִלים ְלָהִעיד ַעל ֶזה,  ּוֶבֱאֶמת ֵהם פְּ ַהּזֹאת, 
ָרָמה  ַהָחְכָמה  ֱאֶמת  ְוֵהן  ָרָאהּו,  שֶׁ ִמי  מוֹ  כְּ ְוָיִעיד  ָיבֹוא  ַהיֵָּרַח 
ֹיאְמֻרָך  ר  "ֲאשֶׁ ֶנֱאַמר:  רֹוְממּוָתם  ְוַעל  ֲעֵליֶהם  ָאְמָנם  גָָּבה,  ְוִנשְׂ
ֶלֱאִויל  "ָראמֹות  ֶנֱאַמר:  ַוֲעֵליֶהם  ָעֶריָך",  ְוא  ַלשָּׁ א  ָנשֻׂ ה  ִלְמִזמָּ
ָחְכָמה  ֵלץ  ׁש  קֶּ "בִּ ּוְכִתיב:  יהּו",  פִּ ח  ִיְפתַּ לֹא  ַער  שַּׁ בַּ ָחְכמֹות 
ְוֵיׁש  ִיְמָצֻאְנִני",  ֲחַרי  ְוַדַעת ְלָנבוֹן ָנָקל ֲאִני אֲֹהַבי ֵאָהב ּוְמשַׁ ָוָאִין 
לֹום, ְוַעל  ֶלְך ָעָליו ַהשָּׁ לֹמֹה ַהמֶּ מּוְסֵרי שְׁ ר בְּ ֶזה ַרּבּו ִמְספָּ ּיֹוֵצא בְּ כַּ
מֹר  ִלשְׁ י  ָאַמְרתִּ ה'  "ֶחְלִקי  לֹום:  ַהשָּׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהמֶּ ִוד  דָּ ָאַמר  ֶזה  כָּ
י ַעל  יל ַעְצִמי, כִּ פִּ ם ֲאִני ַנשְׁ ְבֵרי ַהשֵּׁ מֹר דִּ י ִלשְׁ ָבֶריָך", ִיְרֶצה כִּ דְּ
ֶלְך  (ֵעֶמק ַהמֶּ ה".  ע ַהְרבֵּ ְרשַׁ ה ְוַאל תִּ יק ַהְרבֵּ ִהי ַצדִּ ֶזה ֶנֱאַמר: "ַאל תְּ כָּ

ִביִעי) ֶרק שְׁ ָמה פֶּ ַהְקדָּ בַּ

ה  ַמֲעשֵׂ בְּ ל  דֵּ תַּ ּוִמשְׁ ק  ּוִמְתַעסֵּ ָהעֹוָלם  ֵמִעְסֵקי  ִלּבוֹ  ַהְמַפנֶּה  ל  יז. כָּ
ַהּיֹום  ל  כָּ ל  לֵּ ִמְתפַּ ִאּלּו  כְּ הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ִלְפֵני  ל  ְמֻקבָּ ָבה  ֶמְרכָּ

כֻּּלֹו

י ָקרֹוב  ְתַרֲחקּו ִמן ַהָחְכָמה ַהּזֹאת ְלָאְמָרם כִּ יִּ ית שֶׁ ִלישִׁ ת שְׁ ְוֵיׁש כַּ
ר לוֹ ָלבֹוא ִליֵדי ֵחְטא ְוִלּפֹל  ה ְוֶאְפשָׁ ָבִרים ָהֵאלֶּ דְּ ָאָדם ִלְטעֹות בַּ
ְרצּוָיה  וָָּנָתם  כַּ ְוִהנֵּה  גָּבֹוהַּ  ָמקֹום  בְּ ַהּנֹוְגִעים  ֻעּיֹות  ַהטָּ ִמן  ֶאָחד  בְּ
י ָקרֹוב ָהָאָדם  ָאְמָרם כִּ יֶהם ֵאיָנם ְרצּוִיים ֵהן ֱאֶמת ָצְדקּו בְּ ּוַמֲעשֵׂ
ם ְוֵכן  ל ֶזה לֹא ֵיָאשֵׁ ָבִרים ַהנֱֶּעָלִמים ֲאָבל ִעם כָּ דְּ עּות בַּ ֶאל ַהטָּ
י ְרחּוַמאי  ְלִמיָדיו ֶאת ַרבִּ ֲאלּו תַּ ִהיר ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ שָׁ ֶפר ַהבָּ סֵּ הּוא בַּ
ֵעי  ה ִמבָּ ִהלָּ ְגֹינֹות, תְּ ַלֲחַבּקּוק ַהנִָּביא ַעל שִׁ ה  ִפלָּ ְכִתיב תְּ ַמאי דִּ
ל  דֵּ תַּ ּוִמשְׁ ק  ּוִמְתַעסֵּ ָהעֹוָלם  ֵמִעְסֵקי  ִלּבוֹ  ַהְמַפנֶּה  ל  כָּ א  ֶאלָּ ֵליּה 
ל  לֵּ ִמְתפַּ ִאּלּו  כְּ הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ִלְפֵני  ל  ְמֻקבָּ ָבה  ֶמְרכָּ ה  ַמֲעשֵׂ בְּ
ָאַמר  ַאתְּ  דְּ ָמה  כְּ ְגֹינֹות,  שִׁ ַמאי  ה,  ִפלָּ תְּ נֱֶּאַמר  שֶׁ כֻּּלוֹ  ַהּיֹום  ל  כָּ
אֹוֵמר  ְועֹוד  ָבה  ֶמְרכָּ ה  ַמֲעשֵׂ ִניהּו  ּוַמאי  ִמיד"  תָּ ה  גֶּ שְׁ תִּ ַאֲהָבָתּה  "בְּ
ּתֹוַכַחת מּוָסר  ים  ַחיִּ ְוֶדֶרְך  ְכִתיב  ְרחּוַמאי ַמאי דִּ י  ַרבִּ ָאַמר  ם  שָׁ
ִאי  ית  ֵראשִׁ בְּ ה  ּוְבַמֲעשֵׂ ָבה  ֶמְרכָּ ה  ַמֲעשֵׂ בְּ ָהָרִגיל  ל  כָּ שֶׁ ד  ְמַלמֵּ
ָבִרים  ַחת ָיֶדָך דְּ ָלה ַהּזֹאת תַּ ְכשֵׁ נֱֶּאַמר ְוַהמַּ ל שֶׁ שֵׁ ּלֹא ִיכָּ ר שֶׁ ֶאְפשָׁ
ֶהם ְוַהּתֹוָרה  ל בָּ שֵׁ ן ִיכָּ א ִאם כֵּ ֶהם ֶאלָּ ֵאין ָאָדם ָיכֹול ַלֲעמֹד בָּ שֶׁ
אן  כָּ ַעד  ים  ַחיִּ ְלֶדֶרְך  זֹוֶכה  ֱאֶמת  בֶּ א  ֶאלָּ מּוָסר  ּתֹוַכַחת  אֹוֶמֶרת 
ַהר  בְּ זַֹהר  בְּ (גַּם  ם  שָׁ ַעיֵּן  ים  ְקדֹושִׁ ת  ָרשַׁ פָּ ַהּזַֹהר  ּוְבֵסֶפר  ְלׁשֹונוֹ 

ם). ר ָנׁש, ַעיֵּן שָׁ ָיַדע בַּ ִזְמָנא דְּ ְתִחיל בְּ ִדּבּור ַהמַּ ף נד בְּ דַּ
ִמיִני) ֶרק שְׁ ָמה פֶּ ַהְקדָּ ֶלְך בַּ ַבַהְקָדָמה ֶפֶרק ְש(ֵעֶמק ַהמֶּ

ג



ר"ח ֱאלּול

ִלְכבֹוד ֶחְבַרת ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי

ָדה  ְכבָּ ַהנִּ ְתֶכם  ֻעלַּ פְּ ַעל  ָלֶכם  ְלהֹודֹות  ְרצֹוִני  בִּ
דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֶאת  ְלַהְכִניס  ִכיֶתם  זְּ שֶׁ ְוַהֲחׁשּוָבה 
ֶאת  ִלְלמֹד  ִיְזּכּו  ם  כֻּלָּ שֶׁ ָרֵאל,  ִישְׂ ֵני  בְּ ַאֵחינּו  תֹוְך  בְּ
יל ֶאת  ְיֵדי ֶזה ַנצִּ יֹומוֹ, ְוַעל  י יֹום בְּ דֹוׁש ִמדֵּ ַהּזַֹהר ַהקָּ
יַאת  בִּ ֶאת  ְלָקֵרב  ְונּוַכל  רֹות  ַהצָּ ל  ִמכָּ ָרֵאל  ִישְׂ ַעם 

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה בְּ יַח בִּ שִׁ ַהמָּ
ֶאת  ְלָהִביא  רּוָכה  ַהבְּ ָיְזַמְתֶכם  ַעל  ים  ִמלִּ ִפי  בְּ ֵאין 

ְך. ל כָּ ר כָּ קֶֹבץ ְמֻהדָּ ַהּזַֹהר בְּ
ים. יכּו ְלַהְרּבֹות ַחִיל ְלִזּכּוי ָהַרבִּ ר ּכֲֹחֶכם ְוַהְמשִׁ ִיישַׁ

ת ַהּתֹוָרה ִבְרכַּ בְּ

שמעון שרגל נחל שורק, רמת בית שמש

בס"ד ֱאלּול תשס"ט

ִאְבחּון ִלּקּוֵיי ְלִמיָדה
ָרֵאל ִישְׂ ז ְלִאְבחּון ָלֻקּיֹות ְלִמיָדה בְּ ְרכָּ ַהמֶּ

ִליָט"א ִלְכבֹוד כ"ק ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאָלִמין שְׁ

ַהגָּדֹול  ְפָעל  ַלמִּ ה  ָהַרבָּ ַהֲעָרָכִתי  ֶאת  יַע  ְלַהבִּ ָרִציִתי 
ָהַרב ָלַקח ַעל ַעְצמוֹ,  דֹוׁש שֶׁ ְלִחּזּוק ֲאִמיַרת ַהּזַֹהר ַהקָּ
ה  ִפלָּ ֶאְמַצע ַהתְּ ּבּור בְּ ְוִאי דִּ נֹוָסף ַעל ֲאִמיַרת ָאֵמן  בְּ
רֹות  ְדָרׁש, ְועֹוד ַעשְׂ ית ַהמִּ ל בֵּ ֵהם ֵמַאְבֵני ַהְיסֹוד שֶׁ שֶׁ
ל  רּומוֹ שֶׁ ִאים ָהעֹוְמִדים בְּ נֹושְׂ ַתב בְּ ָהַרב כָּ ְסָפִרים שֶׁ

ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ּוְבחּו"ל... ת בְּ עֹוָלם ְלִחּזּוק ְיסֹודֹות ַהדָּ

ים  תִּ ֲעֵלי בָּ כֹוֵלל בַּ עֹוֵבד ְולֹוֵמד ֲחִצי יֹום בְּ ֲאִני ַאְבֵרְך שֶׁ
ְדָרׁש  ַהמִּ ֵבית  בְּ ָקבּוַע  ל  לֵּ ּוִמְתפַּ ֶמׁש  שֶׁ ית  בֵּ ָרַמת  בְּ
ֵחֶלק ֵמֲעבֹוָדִתי ֲאִני ִנְמָצא  תֹות ְוָיִמים טֹוִבים. כְּ בָּ שַׁ בְּ
ָמטֹוס,  אוֹ  אֹוטֹוּבּוס  ְמכֹוִנית,  בִּ ָרִכים  דְּ בַּ ה  ַהְרבֵּ
יׁש  ָפִרים ַעל ַהּזַֹהר ֲאִני ַמְרגִּ י ֶאת ַהסְּ ְלתִּ בַּ קִּ ְוָכֵעת שֶׁ
ֶאת  ּוְמַקיֵּם  ָרִכים  דְּ בַּ ּמּוד  ַהלִּ ֶאת  יֹוֵתר  ל  ְמַנצֵּ ֲאִני  שֶׁ

ֶלֶמת. צּוָרה יֹוֵתר ֻמשְׁ ֶרְך..." בְּ ָך ַבדֶּ "ּוְבֶלְכתְּ

ַמּנוֹ ְוהֹונוֹ  יָּכֹול ְלַסיֵַּע ְוָלֵתת ִמזְּ ָחׁשּוב ְלָזֵרז ְלָכל ִמי שֶׁ
ַאְחדּות  ְלַמַען  ּוְבחּו"ל  ָאֶרץ  בָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ְלִחּזּוק 

ָיֵמינּו ָאֵמן... ְמֵהָרה בְּ ָהָעם ּוִביַאת ּגוֵֹאל ֶצֶדק בִּ

ה ַהֲעָרָכה ַרבָּ ַהחֹוֵתם בְּ
אהוד פריס
מאבחן דידקטי מסמך, בית שמש

ָבט תש"ע לפ"ק חֶֹדׁש כ"ד שְׁ

ִליָט"א ל "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי" שְׁ ִנים שֶׁ בֹוד ָהַרבָּ כְּ

ּוִבְפָרט  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְלַפְרֵסם  ִכיֶתם  זְּ שֶׁ ֵריֶכם  ַאשְׁ
ַנת  ִמשְּׁ ַהֲחֵרִדית  ָהֵעָדה  ל  שֶׁ הגאוה"צ  ֵבי  ִמְכתְּ

תרפ"א.

ֶאָחד  יֹום  נּו  ִמְדָרשֵׁ ֵבית  בְּ ָרה  קָּ שֶּׁ ַמה  ָלֶכם  ר  ֲאַספֵּ
ְדְלַהְלן: ֲחִרית, כְּ ת שַׁ ִפלַּ ְלַאַחר תְּ

זַֹהר  ִלְלמֹד  ים  ֲחָדשִׁ ָבִרים  דְּ ַמְמִציִאים  ה  ָלמָּ ַיֲעקֹב: 
יִקים!!! דֹוׁש ְמֹיָעד ַרק ְלַצדִּ דֹוׁש? ַהּזַֹהר ַהקָּ ַהקָּ

ל  כָּ ֲהֵרי  יִקים,  ְלַצדִּ ַרק  זֶּה  שֶׁ ְלָך  אֹוֵמר  ִמי  ְמעֹון:  שִׁ
ן ָהֲאִריַז"ל  קֵּ תִּ מוֹ שֶׁ דֹוׁש כְּ ְיהּוִדי ָצִריְך ִלְלמֹד זַֹהר ַהקָּ
יֹום  ל  כָּ ִיְלַמד  ׁשּוט  פָּ ְיהּוִדי  ל  כָּ שֶׁ ָרֵאל",  ְלִישְׂ "חֹק  בְּ

דֹוׁש? זַֹהר ַהקָּ

ִנים  ָהַרבָּ ֵאיְך  רוֶֹאה  לֹא  ֲאִני  ה  ָלמָּ ָאז  ַיֲעקֹב: 
דֹוׁש? ל ֶאָחד ִיְלַמד זַֹהר ַהקָּ כָּ ְמַפְרְסִמים, שֶׁ

ָבר: דָּ ׁשּובֹות בַּ ה תְּ מָּ ְמעֹון: כַּ שִׁ

ל  ל הגאוה"צ ִמּדֹור ֶהָעָבר שֶׁ ִבים ִמכָּ א. ֵיׁש ְלָך ִמְכתָּ
גָּדֹול,  ַרַעׁש  קֹול  בְּ צֹוֲעִקים  ם  כֻּלָּ ַהֲחֵרִדית, שֶׁ ָהֵעָדה 
דֹוׁש,  ַהקָּ זַֹהר  ִלְלמֹד  ָרֵאל  שְׂ ִמיִּ ֶאָחד  ל  כָּ ֻחיָּב  מְּ שֶׁ
ַלל  יל ֶאת כְּ ֵדי ְלַהצִּ ָעִמים כְּ ים ִלְגמֹר ֶאֶלף פְּ שִׁ ּוְמַבקְּ

ֵלָמה בב"א. ה ַהשְּׁ ֻאלָּ ָרֵאל, ּוְלָקֵרב ַהגְּ ִישְׂ

ֵלְך  ָאְמרּו,  ּלֹא  שֶׁ ְרָאָיה  זוֹ  ֵאין  ַמְעתָּ  שָׁ לֹא  ִאם  ב. 
"אֹור  ֶפר  סֵּ בַּ ִצים  ְמֻקבָּ ֶחְלָקם  ְתבּו,  כָּ שֶּׁ ַמה  ְוִתְרֶאה 

ַהּזַֹהר", ְוֶזה ַרק ֶחְסרֹון ְיִדיָעה.

ָרֵאל  ִישְׂ ּוִב"ְגדֹוֵלי  ַהּזַֹהר"  "אֹור  ָעלֹון  בָּ גַּם  ָרִאיִתי 
ָכל ֶאֶרץ  עּוִרים בְּ ָבר ְלֵעֶרְך 900 שִׁ ָנם כְּ יֶּשְׁ ְוַהּזַֹהר", שֶׁ
ִבים  ה יֹושְׁ מָּ דֹוׁש, [ּוְתָתֵאר ְלָך כַּ ּלֹוְמִדים זַֹהר ַהקָּ ָרֵאל שֶׁ ִישְׂ
ִנים  ָהַרבָּ ה אֹוֵמר שֶׁ עּור] ְוַאתָּ ִלי שִׁ ה לוְֹמִדים בְּ עּור, ְוַכמָּ ָכל שִׁ בְּ

עּוִרים?  יֵדי שִׁ גִּ ן ֵהם ַהמַּ לּום, ִמי ִאם כֵּ ים כְּ לֹא עֹושִׂ
דֹוִלים?!...    ִנים ַהגְּ לֹא ָהַרבָּ

ָיָצא  ּוֵמַעז  ים,  ֲאָנשִׁ עֹוד  ֶהֱאִזינּו  ּכּוַח  ַהוִּ ְלַמֲהַלְך 
נּו. ֵבית ִמְדָרשֵׁ דֹוׁש בְּ ּזַֹהר ַהקָּ עּור בַּ ָמתֹוק, ֵהִקימּו שִׁ

ַבר ֱאֶמת ת ְצַלח ְרַכב ַעל דְּ ִבְרכַּ בְּ

נחום שלמה גרין

א ְלָיִדי:  בָּ יק שֶׁ ב ַעתִּ ִבי ִמְכתָּ ַוֲאָצֵרף ְלִמְכתָּ

קאשוי  ה"י  לפ"ק  תרצ"ו  ַהֲעלְֹתָך  בְּ עש"ק  ב"ה 
יע"א

מפנקשס"ת  יק  ַצדִּ ְבָהק  ַהמֻּ ַהגָּאֹון  ִלְכבֹוד  שוכ"ט 
פ"ב  דקה"י  האב"ד  שרייבער  נ"י  עקיבא  מו"ה 

יע"א

ָרצֹון  ִויִהי  ַהיָָּקר,  נוֹ  בְּ ְלִנּשּׂוֵאי  מז"ט  ת  ְרכַּ בִּ ל  ְיַקבֵּ
ְיבַֹרְך  ִרים  ְישָׁ ְודֹור  ִעְנָיִנים  ָכל  בְּ ָיֶפה  ּוּוג  ַהזִּ יֲַּעֶלה  שֶׁ
ע)  ָקרֹוב  בְּ ַהּגוֵֹאל  יַאת  בִּ ַעד  ְעָין  ַהמַּ ִייַבׁש  ְולֹא 
יִתי  ָעשִׂ ה שֶּׁ קארלסבאד ֵאיִני ָיכֹול ַלֲעשֹׂות יֹוֵתר ִממַּ
יְסִטיִריץ  ִמבִּ ֶאָחד  ִאיׁש  ַהֵהנָּה  א  בָּ יִָּמים  בַּ ֵהנָּה  ַעד 
רוִֹאים  ֵהם  שֶׁ ְסָלאָוואִקי  ֵני  ַרבָּ ַעל  ָמָרה  צֹוֵעק  והי' 
ים  עֹושִׂ ְוֵאין  ֲאסּורֹות  ַמֲאָכלֹות  בְּ ִלים  ִנְכשָׁ ִרְבבֹות 
ָלה  ְמשָׁ ַהמֶּ ֵאֶצל  ִלְפעֹל  ּכַֹח  ָלֶהם  ֵאין  ְוִאם  ְמאּוָמה, 
ה ְלַמַען  לַֹח ְלָכל ַרב ּוְקִהלָּ עכ"פ הי' ָלֶהם ְלעֹוֵרר ְוִלשְׁ
ֵאין רֹוִצים ֶלֱאכֹל ְטֵרפֹות, ְוָאַמר  ילּו להפ' אֹוָתן שֶׁ ַיצִּ
לקלאהז  י  ָנַתתִּ ַמה  בְּ ְוֶזה  ְטֵרָפה  הצויבאק  שג'  ִלי 
ה  ִסבָּ ֵמֵאיֶזה  ָידּוַע  ְוֵאיִני  ָרס,  פְּ ַלת  ַקבָּ ִלי  בְּ ר  שָׂ ַהבָּ
ְמעֹוְרִרים  הי'  ְוִאם  ר.  שֵׁ כָּ צויבאק  ְוַלֲעשֹׂות  ַסק  פָּ
יַַּאְספּו ֲחִתימֹות ִמיִחיִדים והי' ׁשֹוְלִחים  ִלְקִהּלֹות שֶׁ
ַמְצִליִחים.  הי'  אְנְצֵליי  ַהקַּ ֶאְמָצעּות  ִלי  בְּ גַּם  ֹזאת  בְּ

ִדינֹות  הקגלייען ִממְּ ל שֶׁ דֵּ תַּ הּוא ִישְׁ ְוַהנַּ"ל ָאַמר לוֹ שֶׁ
נּו  לָּ ִעְנָין ֶזה לרעגירונג שֶׁ ה בְּ שָׁ קָּ אוֹ ֲאֵחרֹות ַיֲעִריכּו בַּ

ְוַהְלַואי ַיְצִליַח.

ְוִהְנִני דו"ש וש"ת מוקירו

אֹול בראך מנייטרא יע"א הק' שְׁ

בס"ד.

ַרְך  יִָּמים ְוה' בֵּ א בַּ י ְלֵסֶדר ְוַאְבָרָהם ָזֵקן בָּ ִלישִׁ יֹום שְׁ
יַח"  יַאת ָמשִׁ ַנת "בִּ ַנת "770", שְׁ ּכֹל, שְׁ ֶאת ַאְבָרָהם בַּ

(ִעם ַהּכֹוֵלל).

ִנים ַהֲחׁשּוִבים עֹוְרֵכי ֶהָעלֹון "אֹור ַהּזַֹהר"  ִלְכבֹוד ָהַרבָּ
שי'.

טֹוב ּוִבְנִעיִמים. לֹוְמֶכם ִיְסגֵּא ְוִיְפַרח בְּ שְׁ

י  ר ְסבּוַרנּו כִּ א ְמַעְנֶיֶנת, ֲאשֶׁ ר ָלֶכם עּוְבדָּ ְרצֹוִני ְלַספֵּ בִּ
ְהֶיה ְלתֹוֶעֶלת, תִּ

ה  ַמֲעשֶׂ ַמְטֶעֶמת,  ׁש  ַממָּ ֶנת  ְמֻתקֶּ ְדַבׁש  בִּ יִחית  פִּ ִמצַּ
ֵתיָמן ְמפֶֹאֶרת.     הּוִדים בְּ ֵמַהיְּ

יִקים  ַצדִּ ְיהּוִדים  ִעם  ֵגׁש  ְלִהפָּ ָלנּו  ָיָצא  ַלַאֲחרֹוָנה 
ר ָעלּו ָלָאֶרץ  יָמן, ֲאשֶׁ ֱאֶמת ּוְבָתִמים ִמתֵּ עֹוְבֵדי ה' בֶּ
ַנת  ִאיָּר שְׁ חֶֹדׁש  יָמן יצ"ו בְּ ה תותבב"א ִמתֵּ דֹושָׁ ַהקְּ

תשי"ד.

ז ֶנְחָמִדים,  ָבִרים ִנְפָלִאים, ִמזָָּהב ּוִמפָּ רּו ָלנּו דְּ ְוִספְּ

ל ׁשֹוְמָעם ֲחִביִבים, ַמה יִָּפים ּוַמְבִהיִקים, ַעל כָּ

ה ַמְזִהיִרים, אֹור ַהַחמָּ דֹוׁש ִסּפּוִרים, כְּ ַעל ַהּזַֹהר ַהקָּ

ה  לָּ כַּ ּוֵטי  ִקשּׁ בְּ ַמְפִליִאים,  ַהּזַֹהר  ת  ְקֻדשַּׁ ֶאת 
ִטים, ְמֻקשָּׁ

נּו לֹוְמִדים, ת ָקְדשֵׁ בָּ שַׁ עֹות ִלּמּוִדים, בְּ ה שְׁ ה ְוַכמָּ מָּ כַּ

ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ְבַהְכָנַסת  כִּ ים,  תִּ ַלבָּ ַהּזַֹהר  ּוְבַהְכָנַסת 
ֵמִחים, שְׂ

"י  בִּ ַרשְׁ ּוִבְזכּות  יִמים,  ְמשִׂ רֶֹכת  פָּ דֹוׁש  ַהקָּ ַלּזַֹהר 
ְרָנִנים.   ְקְראּו בִּ תִּ ִפי שֶׁ ים, ְוֵכן ָהְלָאה כְּ שִׁ ְמַבקְּ

ִנְפָלִאים  ָבִרים  ַמְענּו ֵמֶהם דְּ שָּׁ ֵפרּוט ֶאת שֶׁ ר בְּ ּוְנַספֵּ
ל ׁשֹוְמֵעיֶהם. ְלִהיִבים כָּ ַהמַּ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָהָיה  ָלה, כָּ ת ִלְפֵני ַהְבדָּ בָּ ת ְושַׁ בָּ ָכל שַׁ בְּ
ּזַֹהר  בַּ עוֹת  שָׁ ה  לֹשָׁ ּושְׁ ַנִים  שְׁ ְולֹוֵמד  ֶנֶסת  ַהכְּ ֵבית  בְּ
ל ָהִעיר הֹוְלִכים ְלֵבית  ְיָלה כָּ ֲחצֹות ַהלַּ דֹוׁש. ְוֵכן בַּ ַהקָּ
ֵני ָהִעיר  ְדָרׁש ִלְלמֹד ֶאת ַהּזַֹהר. ְולֹא ָהָיה ֶאָחד ִמבְּ ַהמִּ
א  דֹוׁש, ֶאלָּ ּזַֹהר ַהקָּ ה בַּ ּמּוִדים ָהֵאלֶּ ל ֶאת ַהלִּ טֵּ ר בִּ ֲאשֶׁ
הֹוְלִכים  ְקַטנָּם  ְוַעד  ְלִמְגדֹוָלם  ָהִעיר  ֵני  בְּ ל  כָּ ם,  כֻּלָּ
דֹוׁש.   ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ְולֹוְמִדים  ְדָרׁש  ַהמִּ ית  בֵּ ֶאל 
הּוִדים,  ל ַהיְּ ם ְלטֹוב ַעל כָּ יָסר שָׁ ְוָתִמיד ָהָיה ֵלב ַהקֵּ

ֶחֶסד,  רֹב  ָלֶהם  ְוָנָטה 
ְלָוה  ֵקט ְושַׁ ַהשְׁ ְוָנחּו בְּ
ֵמֵאין  ַאְדָמָתם  ַעל 

ַמְפִריַע ְואֹוֵיב. 

ים  ָהַרבִּ ֲעוֹונֹוֵתינּו  בַּ (ְוַרק 

ל  טֵּ ִנְתבַּ ָהַאֲחרֹונֹות  ִנים  שָּׁ בַּ

ד



ימ"ש  ם  שָׁ ִלים  ֵמַהּמֹושְׁ ְצרּורֹות  ָצרֹות  ֵהֵחּלּו  ּוֵמָאז  ֶזה,  ִלּמּוד 

ָאז  ַעד  ַאְך  ִיְרַקב,  ִעים  ם ְרשָׁ ָהַעְרִבים ימ"ש שֵׁ ֵכִנים  ּוֵמַהּפֹוְרִעים ַהשְּׁ

ַחד ּוְבלֹא  לֹא פַּ כּו ַעל ֵמי ְמנּוחֹות בְּ ים ִהְתַהלְּ לֹא ָהיּו ׁשּום ָצרֹות ְוַהַחיִּ

ֲאָנָחה.) 

ל  ַלקֵּ ה  ִהלָּ תְּ ַלֲעלֹות  ַהּזֹאת  ָהִעיר  ֵבי  ּתֹושָׁ ְוָזכּו 
ְרכּו  ִנְתבָּ ֶהם  בָּ שֶׁ ְפָלִגים  ַהמֻּ ֵקִנים  ַהזְּ ְוַאף  לארה"ק, 
בּוַע  ַהקָּ ִלּמּוָדם  ֵעֶקב  ֻמְפָלָגה  ָיִמים  ֲאִריכּות  בַּ
ֶאת  יִכים  ּוַמְמשִׁ ְוַקיִָּמים  ים  ַחיִּ ְוֵהם  דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ

ָבם בארה"ק. ְמקֹום מֹושָׁ אן בִּ ה כָּ ּמּוִדים ָהֵאלֶּ ַהלִּ

ים  ִית עֹושִׂ דֹוׁש ֶאל ַהבַּ ּוְבֵעת ַהְכָנַסת ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ
ּוְמַיֲחִדים  ּתֹוָרה,  ֵסֶפר  ְבַהְכָנַסת  כִּ דֹוָלה  גְּ ְמָחה  שִׂ
חּוץ  ִמבַּ אֹותוֹ  ִרים  ּוְמַעטְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֲעבּור  ָארֹון 

ִרים ַלֲארֹון ַהּקֶֹדׁש. ַעטְּ מְּ ִפי שֶׁ ָפרֶֹכת ָנָאה כְּ בְּ

ְהֶיה  יִּ ַבר ְיׁשּוָעה שֶׁ ל דְּ ים אֹוְמרֹות ַעל כָּ ְוָתִמיד ַהנָּשִׁ
ִקים  נֹושְׁ ֶרְך  ַלדֶּ ּיֹוְצִאים  ּוְכשֶׁ "י,  בִּ ָהַרשְׁ ְזכּות  בִּ
ִלים  לְּ ּוִמְתפַּ ַהּקֶֹדׁש  ַהּזַֹהר  ֲארֹון  ל  שֶׁ רֶֹכת  ַהפָּ ֶאת 

ַמרֹוקוֹ]. "י. [ּוְכמוֹ ָהָיה בְּ בִּ ְזכּות ָהַרשְׁ ְואֹוְמִרים בִּ

ּמּוד  ְזכּות ַהלִּ בִּ ִליָט"א ָאַמר, שֶׁ יק שְׁ דִּ ם ָהַרב ַהצַּ ְוַרבָּ
ְמַעט  כִּ ְוַכנַּ"ל,  אן  כָּ ֶזה  בְּ יִכים  ַמְמשִׁ עֹוָדם  שֶׁ ַהּזַֹהר 

ְלָחָמה ָהַאֲחרֹוָנה.     ַהמִּ ִעים בְּ ְולֹא ָהיּו ׁשּום ִנְפגָּ

א  ישָׁ ַקדִּ יָקא  ַעתִּ ָקַדם  ִמן  ָרצֹון}  ַרֲעָוא{ִויִהי  ִויֵהא 
כֹוָלא,  ְסִתיָמא דְּ ְטִמיִרין  ָכל  ְטִמיָרא דְּ ין  ישִׁ ַקדִּ ָכל  דְּ
ין  ישִׁ ַקדִּ ָכל  דְּ א  ישָׁ ַקדִּ יָקא  ַעתִּ ָקַדם  ִמן  ְך  ִיְתַמשֵּׁ דְּ
כֹוָלא ְרעּוָתא {ָרצֹון}  ָכל ְטִמיִרין ְסִתיָמא דְּ ְטִמיָרא דְּ
ְנִהירּו  בִּ ְוַרֲחֵמי{ַרֲחִמים}  ָוֶחֶסד}  א{ֵחן  ְוִחְסדָּ ִחנָּא 
ֵני  בְּ ל  כָּ ְוַעל  ָעַלי  ְמָחה}  ְוֵחידּו{שִׂ ּוִבְרעּוָתא  ָאה  ִעלָּ
ְוִתְהֶיה  ַהּדֹוִדים,  ְוִיְתַיֲחדּו  ָרֵאל.  ִישְׂ ל  כָּ ְוַעל  יִתי  בֵּ
ָבר ָנפֹוצּו  כְּ ה שֶׁ ים, ְוַעתָּ ַרֲחִמים ַרבִּ ה בְּ ֻאלָּ ָבר ֵקץ ַהגְּ כְּ
ה, ִויִהי ָרצֹון  ֻאלָּ ָבר ֵעת ַהגְּ ְעָינֹות חּוָצה ֲהֵרי ֶזה כְּ ַהמַּ
ֵלָמה  ה שְׁ ֻאלָּ גְּ ְוִיְגָאֵלנּו  ִצְדֵקנּו  יַח  ְמשִׁ ָבר  כְּ ה  ְתגַּלֶּ יִּ שֶׁ
ְטָפִחים  ָרה  ֵמֲעשָׂ ה  ְלַמטָּ ֲאִפּלּו  ים,  ַרבִּ ַרֲחִמים  בְּ

ׁש. ָקרֹוב ַממָּ בְּ

ש. ז. כ, .אשקלון יצ"ו  

ק  ַהְמֻחלָּ ט  ַהסֶּ ֶאת  ַרְך  ִיְתבָּ ד'  ַחְסֵדי  בְּ ְלנּו  ִקבַּ ב"ה, 
ם ֵאֵלינּו. ַלְחתֶּ ר שְׁ ל ַהּזַֹהר הק' ֲאשֶׁ ל כָּ שֶׁ

ֶרב ֵלב. ְך ִמקֶּ ָאנּו מֹוִדים ָלֶכם ַעל כָּ

ה  מָּ ג כַּ ֵאין ָלֶכם ֻמשָּׂ ּוִבְרצֹוֵננּו לֹוַמר ּוְלהֹוִדיַע ָלֶכם, שֶׁ
ְפרֹון ָקָטן  ַהסִּ שֶׁ ק ֶזה. כְּ ֹזַהר ְמֻחלָּ ה בְּ ַהּתֹוֶעֶלת ִהיא ַרבָּ
ְונֹוחּות  ּתֹוֶעֶלת  הּוא  ָמקֹום,  ְלָכל  ְלַקְחּתוֹ  ר  ְוֶאְפשָׁ
י  פֵּ ה ִמדַּ ְמִריץ גָּדֹול ִלְקרֹא ַהְרבֵּ ר נֹוֶתֶנת תַּ דֹוָלה ֲאשֶׁ גְּ
ה  ֻאלָּ נּוָיה, ּוְלֵקרּוב ַהגְּ ָעה פְּ ָכל ָמקֹום ּוְבָכל שָׁ ַהּזַֹהר בְּ

ה ֵמֲעָפָרּה. דֹושָׁ ִכיָנה ַהקְּ ּוְלָהִקים ַהשְּׁ

יל ּתֹוָרה ּוְלַהֲאִדיָרּה. ְזּכּו ְלַהְגדִּ תִּ רֹב ּתֹודֹות, ְושֶׁ

ר  ֶכם, ְוִאם ּתּוְכלּו ְלִהְתַקשֵּׁ לָּ ֶלפֹון שֶׁ ָאַבד ָלנּו מס' ַהטֶּ
ְמאֹד.  ְמאֹד  בִּ ָלֶכם  נֹוֶדה  ָחׁשּוב,  ִעְנָין  ַעל  ֵאֵלינּו 
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בס"ד

ִלְכבֹוד ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי.

ִנּשּׂוִאין  ְמַחת  שִׂ בְּ י  ְפתִּ תַּ תַּ ִהשְׁ ֵטֵבת  ו'  ְליֹום  אֹור  בְּ
ֶאת  ֶרת  ְלַמְזכֶּ ם  שָׁ קּו  ְוִחלְּ עיה"ק,  ַלִים  ירּושָׁ בִּ
הוָֹצַאְתֶכם.  בְּ ָפִרים "אֹור ַהּזַֹהר" ְו"ִתּקּוֵני זַֹהר" שֶׁ ַהסְּ

ַהיָּאְרַצייט  ִמְתָקֵרב  ר  ֲאשֶׁ כַּ ֵעת,  כָּ שֶׁ י  ַדְעתִּ בְּ ְוָעָלה 
ָכִדים  ק ְלָכל ַהנְּ ֲאַחלֵּ ל ְזֵקִני זצוק"ל, שֶׁ (יֹום ַהִהילּוָלא) שֶׁ

ים ָהֵאּלּו.  דֹושִׁ ָפִרים ַהקְּ יִנים כ"י בלעה"ר ֶאת ַהסְּ ְוַהנִּ
ֶאת  ּמֹוְכִרים  שֶׁ ָרִאיִתי  י  כִּ ָלל,  כְּ ִחיר  ַהמְּ ַעל  ֵאָלה  שְׁ אן  כָּ ֵאין  (ּוְבֶעֶצם 

ֲחִפיַסת  ל  שֶׁ ִחיר  ִממְּ חֹות  פָּ ֶזה  ַוֲהֵרי  ְלֵסֶפר,   ₪  5- בַּ ַהנַּ"ל  ָפִרים  ַהסְּ

ר  ֲאשֶׁ כַּ ַהזֶּה,  עֹוָלם  ל  שֶׁ ֻטּיֹות  שְׁ ָאר  ּושְׁ קֹוָלה  ְקּבּוק  בַּ אוֹ  ׁשֹוקֹוָלד 

יָון  כֵּ מִּ ׁש שֶׁ ָכר ִנְצִחי ְלעֹוְלֵמי ַעד.) ָלֵכן ֲאַבקֵּ ל שָׂ ִחיר ַהזֶּה ֲאַקבֵּ מְּ בַּ

ְוִהְנִני ָזקּוק ְל-150 אֹור ַהּזַֹהר ְוִתּקּוֵני זַֹהר, ִאם ּתּוְכלּו 
ַוֲהֵרי  ְמָחה,  שִׂ בְּ ְלֶמּנּו  ַוֲאשַׁ ִחיר  ַהמְּ ה  מָּ כַּ ְלהֹוִדיֵעִני 
ְלָסִבי  יֹוֵתר  בְּ דֹוָלה  ַהגְּ רּוַח  ַהנַַּחת  ֶאת  ֶזה  בְּ יִתי  ָעשִׂ
ם  כֻּלָּ צּו  ְתַקבְּ יִּ שֶׁ ֵעת  בְּ שֶׁ י,  ַדְעתִּ בְּ ָעָלה  עֹוד  זצוק"ל. 
ל  כָּ ַעל  ַמן,  ַהזְּ אֹותוֹ  בְּ פּו  תְּ תַּ ִישְׁ חּו"ל  בְּ שֶׁ ה  (ְוֵאלֶּ ַהִהילּוָלא  ַעל 
ַהּזַֹהר  ֶאת  דק'   12 ְך  ְלֶמשֶׁ ַיַחד  ם  כֻּלָּ ִיְלְמדּו  ִנים)  פָּ

דֹוׁש לֹוֵקַח 2 דק' ְו-10  ּזַֹהר ַהקָּ ַהּיוִֹמי בַּ ָהַעּמּוד  יָון שֶׁ (ִמכֵּ דֹוׁש,  ַהקָּ
ְוִיְהֶיה  ּקֹות)  יֹוֵצא 12 דַּ ַעּמּוִדים,  ְוִיְלְמדּו 10  יֹום,  ל  ִלְלמֹד כָּ ִנּיֹות  שְׁ

יֹוֵתר ִלְזֵקִני זצוק"ל.  ֶזה ַהנַַּחת רּוַח ַהגָּדֹול בְּ

ְך ֶהְמשֵׁ ה בְּ ָכבֹוד ַרב ְוַהְצָלָחה ַרבָּ בְּ

דֹוׁש ֲהָפַצת ַהּזַֹהר ַהקָּ

משה יעקב ויגדרוביץ' 

ַמיָּא שְׁ א דִּ ִסיְַּעתָּ בְּ

ן כָּ שְׁ ׁש ְוַהמִּ ְקדָּ ז ְלֵבית ַהמִּ ְרכָּ ים - ַהמֶּ ֵאר ַהַחיִּ בְּ

 ב"ה.

ְיהּוִדים  ה  ֵאלֶּ כָּ דֹוֵרנּו  בְּ ָלנּו  יֵּׁש  שֶׁ ָרֵאל  ִישְׂ ֵריֶכם  ַאשְׁ
ֶאת  ְמָקְרִבים  ר  ֲאשֶׁ ים  ָהַרבִּ י  ְמַזכֵּ מֹוֶכם  כְּ יִקים  ַצדִּ
ְמֵהָרה  בִּ ִצְדֵקנּו  יַח  ְמשִׁ ָיבֹוא  ּוִבְזכּוְתֶכם  ה,  ֻאלָּ ַהגְּ
ה  ַעתָּ ָרִאינּו  ר  ֲאשֶׁ כַּ ּוִבְפָרט  ים.  ַרבִּ ַרֲחִמים  בְּ ָיֵמינּו  בְּ
ַעל  ַהְמפָֹאִרים  ָהֲעלֹוִנים  ֶאת  ים  ְדָרשִׁ ַהמִּ י  תֵּ בָּ ָכל  בְּ
ּמּוד  לִּ בַּ שֶׁ דֹוָלה  ַהגְּ יבּות  ַהֲחשִׁ ְוַעל  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר 
ִגיְרָסא, (ָאְמָנם ֵאין  דֹוׁש ַהזֶּה, ַוֲאִפּלּו ִלְפׁשּוֵטי ַעם בְּ ַהקָּ
ׁשּוִטים  ְרִאים פְּ נִּ וָָּנה ַעל ֵאּלּו שֶׁ ׁשּוט, ַאְך ַהכַּ הּוא פָּ ִלְכּתֹב ַעל ְיהּוִדי שֶׁ

ָבה ִלְמאֹד) ְוַכְמבָֹאר ֶאְצְלֶכם  גָּ ְדָלה ַמֲעָלָתם ְוַגם ִנשְׂ ֱאֶמת גָּ ֲאָבל בֶּ

ֵעת  ים ִמּדֹורֹות ָעָברּו. ְוֵכן כָּ דֹושִׁ יִקים ַהקְּ דִּ ֵמֵאת ַהצַּ
ק  ַהְמֻחלָּ ַהּזַֹהר  ּקּוֵני  תִּ ֶאת  ֵמָחָדׁש  ס  ֻהְדפַּ ר  ֲאשֶׁ כַּ
יֹום ְיכֹוִלים ִלְגמֹר ֶאת  ּקֹות בְּ ה דַּ לשָׁ ָנה, ּוִבשְׁ ִליֵמי ַהשָּׁ
ֲעצּוָמה  ְזכּות  זוֹ  ֲהֵרי  ַאַחת,  ָנה  שָׁ בְּ זַֹהר  ּקּוֵני  ַהתִּ ל  כָּ
ֲעלֹוִנים  ָרִאיִתי בָּ ֶכם. ְוַאַחר שֶׁ ּוְגדֹוָלה ִויִהי ֶחְלֵקנּו ִעמָּ
ְוָהֲעלֹוִנים  ַהּזַֹהר  ֵמֶחְלֵקי  ֵמאֹות  ה  מָּ כַּ ָלֶכם  יֵּׁש  שֶׁ
ַעל  שֶׁ ּוַמֲעָלָתם  ַמֲעַלְתֶכם  רּום  ְוָידּוַע  ָהָאֶרץ,  ָכל  בְּ
ַיְזִהירּו  יִלים  כִּ שְׂ ְוַהמַּ  - ֶנֱאַמר  ים  ָהַרבִּ י  ַהְמַזכֵּ ֵאּלּו 
ְלעֹוָלם  כֹוָכִבים  כְּ ים  ָהַרבִּ יֵקי  ּוַמְצדִּ ָהָרִקיַע  זַֹהר  כְּ
ְלִהְצָטֵרף  ם  ַהשֵּׁ ֶעְזַרת  בְּ ן  כֵּ גַּם  רֹוִצים  ָהֵרינּו  ָוֶעד, 
ל  כָּ ְיֵדי  ְוַעל  ְוָהֲעלֹוִנים.  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֶאת  ק  ּוְלַחלֵּ
ֶנה  ְוִיבָּ ה  ֻאלָּ ַהגְּ ָבר  כְּ יַע  גִּ ה תַּ ָהֵאלֶּ דֹוִלים  ַהגְּ ָעִלים  ַהפְּ

ה  ַעתָּ ָבר  כְּ אי שֶׁ ּוְבַודַּ ים,  ַרבִּ ַרֲחִמים  בְּ ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ית  בֵּ
ׁש,  ְקדָּ ַהמִּ ית  בֵּ ִהְלכֹות  ֶאת  ְוָלַדַעת  ְלִהְתּכֹוֵנן  ַדאי  כְּ
ִלְראֹות  ן  ִנתָּ ן  ְוַעל כֵּ ְוכּו',  ים הֹוָרה  ַחיִּ ֶהָחֵפץ  ּוְכמוֹ שֶׁ
ר  ֲאשֶׁ ָיֵדינּו,  ַעל  שֶׁ ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ית  בֵּ ֵלי  כְּ ֲערּוַכת  תַּ ֶאת 
ְוַכּדֹוֶמה  ְוִלְקבּוצֹות  ַהּתֹוָרה  ְלַתְלמּוֵדי  יִעים  ַמגִּ ָאנּו 
ית  בֵּ ֵלי  כְּ ֲערּוַכת  תַּ ֶאת  ְלַהְראֹות  ָהָאֶרץ,  ָכל  בְּ
ָידוֹ  ְוַעל  ּנּו  ִממֶּ ִלְלמֹד  ן  ְוִנתָּ ּוְבָהָדר,  ְפֵאר  בִּ ׁש  ְקדָּ ַהמִּ
נֹוָרה  ַהמְּ צּוַרת  ָרִטים,  פְּ ִלְפָרֵטי  ִלים  ַהכֵּ צּוַרת  ֶאת 
ּוְנִטיַלת  ְוֵכָליו  ּיֹור  ַהכִּ צּוַרת  ּה,  בָּ ְוָהֲעבֹוָדה  ְוֵכֶליה, 
ְוָהֲעבֹוָדה  ְוֵכֶליה  נֹוָרה  ַהמְּ צּוַרת  ְוכּו',  ּבוֹ  ַהיַָּדִים 
ל ָהרוֶֹאה ֶאת דְֻּגַמת  ִיְרֶאה כָּ ר  ֲאשֶׁ ּה, ְועֹוד ְועֹוד כַּ בָּ
ְלַתְלמּוֵדי  יִעים  ַמגִּ ִהְננּו  ָיֵדינּו.  ַעל  שֶׁ ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ֵלי  כְּ
ְלַהְראֹות  ָהָאֶרץ  ָכל  בְּ ְוַכּדֹוֶמה  ְוִלְקבּוצֹות  ַהּתֹוָרה 
ר ּוֵבאּור  תֹוֶסֶפת ֶהְסבֵּ ׁש, בְּ ְקדָּ ית ַהמִּ ֵלי בֵּ ְגֵמי כְּ ֶאת דִּ
ִאיִדיׁש  ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון  פֹות  שָׂ (בְּ ִלים  ַהכֵּ ל  כָּ ַעל  יף  ּוַמקִּ ָרָחב 
לטל:  ר  ְלִהְתַקשֵּׁ ֵיׁש  ְזַמן  ְלֵתאּום  ִלְבִחיַרֶכם).  ִלית  ְוַאְנגְּ

ַמן ַהּנַֹח  זְּ ם ָנבֹוא ֲאֵליֶכם בַּ 029924486 ּוְבֶעְזַרת ַהשֵּׁ
ַרְך  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ ְוַיֲעֹזר  ֲערּוָכה.  ַהתַּ ֶאת  ְלַהְראֹות  ָלֶכם 
דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ַוֲהָפַצת  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ָבר  כְּ ה  ְוִנְזכֶּ
ֵלָמה  ה ַהשְּׁ ֻאלָּ ׁש ַלגְּ ְקדָּ ית ַהמִּ ְוִלּמּוד ִהְלכֹות ְוִעְנְיֵני בֵּ

ן ְיֵהא ָרצֹון. ים, ָאֵמן כֵּ ַרֲחִמים ַרבִּ ׁש  בְּ ָקרֹוב ַממָּ בְּ

ָכבֹוד ַרב בְּ

ן   כָּ שְׁ ׁש ְוַהמִּ ְקדָּ ז ְלֵבית ַהמִּ ְרכָּ ים"- ַהמֶּ ֵאר ַהַחיִּ "בְּ

  טל:   02-9924486      ת.ד.8031  בית שמש

ְלְכבֹוד ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי 

ִבים  (ִמְתַנדְּ אֹור"  "ּכֹוְכֵבי   200 ָבר  כְּ ָלֶכם  יֵּׁש  שֶׁ ָרִאיִתי 
ָהַרַה"ק  ָבָריו  דְּ וֵּן  כִּ ֲעֵליֶהם  שֶׁ י  ְבתִּ ְוָחשַׁ ַהּזַֹהר)  ַלֲחלּוַקת 

ְנָחס  ִאְמֵרי פִּ (בְּ ִזיַע"א,  ְנָחס ִמקֹוִריץ זצוקללה"ה  י פִּ ַרבִּ
ָקְדׁשוֹ:  ְלׁשֹון  ְוֶזה  ַנת תשמ"ח)  פּוס שְׁ דְּ ַעּמּוד ע"א אֹות קמ"ז 

ר  ֵמֶעשֶׂ ָמה  ְנשָׁ ָלֶהם  יֵּׁש  שֶׁ ָאָדם  ֵני  בְּ אֹוָתן  ָאַמר 
ַמְדֵרָגה  ַעל  ַלֲעמֹד  ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ְדִעּגּוִלים  ְסִפירֹות 
ָהְיָתה  שֶׁ  ... ֵמִאיר  י  ַרבִּ ּוְלָכְך  ְוכּו'  ַהגְַּלגַּל  מוֹ  כְּ ַאַחת 
ְיהּוָדה  י  ַרבִּ  ... ְדִעּגּוִלים,  ְסִפירֹות  ר  ֵמֶעשֶׂ ָמה  ְנשָׁ לוֹ 
ר ְוכּו' ְוַגם  ֹישֶׁ ר ְסִפירֹות דְּ ָמה ֵמֶעשֶׂ ָהְיָתה לוֹ ְנשָׁ ... שֶׁ
בֹוִהים ְמאֹד ְוכּו' ַמְלכּות  ר ְסִפירֹות (ְדִעּגּוִלים) גְּ ֶעשֶׂ שֶׁ
ָעָליו  ֶלְך  ַהמֶּ ִוד  דָּ ל  שֶׁ תוֹ  (ִמדָּ ְמאֹד.  גָּבֹוהַּ  הּוא  ַמְלכּות  בְּ שֶׁ
י ְלָפֵרׁש  דֹוׁש. ְוָלֵכן ָאַמְרתִּ אן ְלׁשֹונוֹ ַהקָּ לֹום), ַעד כָּ ַהשָּׁ

ל  ְושֶׁ ֶכם  לָּ שֶׁ ְוָהֲעצּוָמה  בֹוָהה  ַהגְּ ַמֲעָלָתם  ֶזהּו  ר  ֲאשֶׁ
ר  ָמָתם ִהיא ֵמֶעשֶׂ ָתָמא ָזכּו ְוִנשְׁ ל ַהּכֹוְכֵבי אֹור, ּוִמסְּ כָּ
דֹוׁש אֹוְצרֹות  ֶפר ַהקָּ סֵּ ן בַּ דֹוׁשֹות ְדִעּגּוִלים. (ַעיֵּ ְסִפירֹות ַהקְּ
ֵריֶכם  ַאשְׁ ְוָהֵבן.)  ָהִעּגּוִלים,  ַער  שַׁ ָהִראׁשֹון  ַער  שַׁ למהרח"ו  ים  ַחיִּ

ָרֵאל. ִישְׂ

ַהֲעָרָצה ֲעצּוָמה בְּ

ד. רבינוביץ, 

ברכפלד פה ארץ הקדש 

ה



ב"ה זכינו ואור 
הזוהר הקדוש 
מתפשט והולך 
ממשיך להאיר 
עוד בית יהודי 
ועוד אחד, 
בתי מדרשות, 
כוללים וישיבות 
נוספות, מקומות 
בהם נוסדו שיעורים 
ללימוד הזוהר היומי 
ברוב עם, מרחבים 
רבים אשר נהנים מהאור 
הזך והטהור. בכח האור 
לגרש את החושך ולקרבינו 
לתכלית האמיתית, לעת 
אשר יתגלה האור הגנוז לעין 
כל "אור חדש על ציון תאיר 
ונזכה כולנו במהרה לאורו".

בה
לל
ב
רבים א
הזך וה
לגרש את
לתכלי

אשר יתגלה
כל "אור ח

היות שרצונינו להקל על כל אחד המקבל על עצמו ללמוד הזוהר 
תיקוני  הקדוש,  הזוהר  ספרי  את  נחלק  היומי  עמוד  לפי  הקדוש 
זוהר, אור הזוהר, עלונים ועוד - חינם - בפריסה נרחבת במקומות 

ובאיזורים כדלקמן:

כל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים
אנו יוצאים בקריאה לכל הרוצה לבוא ולהצטרף אל כוכבי האור ולהשתתף עימנו ולהוות נקודת חלוקה נוספת
hazohar.com@gmail.com נא לשלוח פרטים לפקס 02-995-1300   או לדואר אלקטרוני 

ים  ָהַרבִּ שֶּׁ ַמה  ל  כָּ שֶׁ ְך  כָּ ֵדי  כְּ ַעד  דֹוָלה  גְּ ְך  כָּ ל  כָּ ַמֲעָלה  ִהיא  ים  ָהַרבִּ ִזּכּוי 
לּוי ּבֹו".  ים תָּ ָאן ְוֶזהּו "ְזכּות ָהַרבִּ ִאּלּו הּוא ֲעשָׂ ב כְּ ים ַעל ָידוֹ ֲהֵרי ֶנְחשָׁ עֹושִׂ
ה אֹוָתן ְוִנְזָקִפין ִלְזכּותוֹ. ַהִאם  ְמַזכֶּ לּוִיין בַּ ים תְּ ים עֹושִׂ ָהַרבִּ ֻכּיֹות שֶׁ ל ַהזְּ כָּ שֶׁ
ר ִלְזּכֹות  ָכְך ֲהֵרי ֶאְפשָׁ ל ַמה בְּ ָבר שֶׁ ן ִלְראֹות ּבוֹ דָּ גָּב ְוַנֲעֶלה ִנתָּ ָבר ּכֹה ִנשְׂ דָּ

ְמִחי ָיד. ְלֶזה בִּ

זוֹ  ֶדֶרְך  בְּ ֵבל.  תֵּ ֵני  פְּ ַעל  ַוֲהָפָצָתם  ַעלֹוִנים  ְסָפִרים  הֹוָצַאת  בהשתפות 
ְרׁשוֹ,  שָׁ ְמקֹור  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  יר  ְלַהְזכִּ ְיהּוִדי,  ל  כָּ ְלֵלב  יַע  ְלַהגִּ ר  ֶאְפשָׁ
בֹודוֹ, ְוִהיא ֵחֶלק ֱאלַֹקי  א כְּ סֵּ ַחת כִּ ִקְרּבוֹ ֲחצּוָבה ִמתַּ ה' ָנַפח בְּ ָמתוֹ שֶׁ שְׁ נִּ שֶׁ
ְצִחי,  ַהנִּ ָלָעם  ר  שֶׁ קֶּ בַּ ְלִהְתַחזֵּק  ָעָליו  ְוָלֵכן  ַהְיצּוִרים,  ִמְבַחר  ְוהּוא  ַעל,  ִממַּ
עֹוֵבר  עֹוָלם  בְּ ְלַהֲחִליָפם  לֹא  לֹום  ְושָׁ ְוַחס  ַהנֶַּצח  ּוְלתוַֹרת  ַהנֶַּצח  ֵלאלֵֹקי 

ב.  ְכָנִסים ַללֵּ ֵאּלּו ְוַהּדֹוֶמה ָלֶהם ַהנִּ ְדָבִרים כָּ ְוא. בִּ ְושָׁ

ִמְצָוה,  י  ְלעֹושֵׂ ְלִהְצָטֵרף  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  כָּ ָיכֹול  ְקַטּנֹות  הֹוָצאֹות  ְיֵדי  ַעל 
ֵמֲחַמת  ְוטֹוִעים  ּתֹוִעים  ְיָקִרים  ֵמַאִחים  ִלְמנַֹע  ים,  ָהַרבִּ י  ַזכֵּ ִממְּ ְוִלְהיֹות 
ֻכּיֹות  ַהזְּ ל  כָּ ּוְבָכְך  ָרֵאל,  ִישְׂ ְלַעם  סוֶֹרֶרת  ֵתף  כָּ ֵתת  ִמלָּ ְיִדיָעָתם  ֶחְסרֹון 
עֹוד  ְולֹא  אֹוָתם,  ה  ַהְמַזכֶּ ִלְזכּות  ִיזְָּקפּו  ַהּטֹוִבים  יֶהם  ֲעשֵׂ ִממַּ רּו  ְצַטבְּ יִּ שֶׁ
ְוִיְהֶיה  ּלֹא ָיבֹוא ִליֵדי ֵחְטא ְולֹא ִליֵדי ִהְרהּור ֵחְטא,  ה, שֶׁ ה ַהְמַזכֶּ ִיְזכֶּ א  ֶאלָּ
תוָֹרה ְוִיְרַאת  ה ּוַמֲעלוֹת בְּ ה ְיָקר ּוְגֻדלָּ ָראוֹ, ְועֹוד ְועֹוד ְלַהְרבֵּ ִאּלּו בְּ ב כְּ ֶנְחשָׁ
עּור ְוָערֹוְך, ַוֲאִפּלּו ִאם ָהיּו ְצִריִכים ְלהֹוִציא  ַגן ֵעֶדן ְלֵאין שִׁ ם, ּוְלֵחֶלק בְּ ַהשֵּׁ
ִהיא חֹוָבה  ְזַמן,  ִמן  ה  ַהְרבֵּ ּוְלַהְקִריב  עּור  ְלֵאין שִׁ ּוְגדֹולֹות  ַרּבֹות  הֹוָצאֹות 
נָּה.  ֵטר ִממֶּ ּיּוַכל ְלִהפָּ עֹוָלם שֶׁ ֵאין ׁשּום ְיהּוִדי בָּ רּוָרה, שֶׁ ל ּתוָֹרה ַוֲהָלָכה בְּ שֶׁ
ת ָהְרָוִחים  ָקָעה ִהיא ֶאֶפס ֲאָפִסים ְלֻעמַּ ל ַהַהשְׁ ֵעֶסק ֶזה כָּ בְּ שֶׁ ן, כְּ כֵּ ְוָכל שֶׁ
עֹוָלם ַהזֶּה,  רֹוֶתיָה אֹוְכִלים בָּ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות, פֵּ ַגשְׁ א, בְּ ֶזה ּוַבבָּ ָהֲעצּוִמים בָּ
ּדֹורֹות.  ְלדוֵֹרי  ְזֻכּיוֹת  טּוִחים,  בְּ ְרָוִחים  א  ַהּנֹושֵׂ ֵעֶסק  ָלֶנַצח.  ַקיֶֶּמת  ֶרן  ְוַהקֶּ
ִאים  ַהבָּ ַהּדֹורֹות  ַיֲעשּׂו  ר  ֲאשֶׁ טֹוִבים  ים  ּוַמֲעשִׂ ִמְצוֹות  ל  שֶׁ ַהּתֹוָצאֹות  י  כִּ
יִָּכים ְלֶזה  יֲַּעשּׂו ֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצָאיו ַאֲחָריו שַׁ מּות רּוָחִנית, ְוָכל ַמה שֶּׁ ִהְתַקדְּ בְּ
ִויֵהא  ים  ַהְמַזכִּ ִלְקבּוַצת  ר  ְלִהְתַחבֵּ ֵהנָּה  ָיסּור  לֹא  ִתי  פֶּ ּוִמי  ָכְך,  בְּ ּכּוהּו  זִּ שֶׁ

ה ַוֲעצּוָמה. ִמְצָוה ַרבָּ ב כְּ ֶנְחשָׁ

ַעל  ֵמַאַחר שֶׁ ִהנֵּה  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  (ערך דפוס)  יֹוֵעץ"  ֶלא  "פֶּ ֶפר  ִמסֵּ אן  כָּ יק  ַנְעתִּ
יִרים  ְוָראּוי ָלֲעשִׁ יס ִסְפֵריֶהם כּו',  ַהְדפִּ ַיד ַהֲחָכִמים ִמלְּ ִקּצּור ָקְצָרה  ָהרֹב 
ֶהָחָכם  ִעם  ֹיאְכלּו  ֵחֶלק  כְּ ֵחֶלק  ּוָבֶזה  ָיָפה  ַעִין  בְּ ֲאֵליֶהם  ְיֵדיֶהם  ַח  ִלְפתֹּ כּו' 
ּוְלִפי  ים,  ָלַרבִּ ִנְצָרְך  הּוא  שֶּׁ ַמה  ּוְלִפי  ֶפר,  ַהסֵּ הּוא  שֶּׁ ַמה  ְלִפי  ְוַהּכֹל  כּו' 
ְמַעט ֵאין  כִּ ח שֶׁ כַּ ַרְך ְודּוק ְוִתשְׁ ם ִיְתבָּ ּנּו ַלֲעבֹוַדת ַהשֵּׁ ְך ִממֶּ ְמשָׁ ַהּתֹוֶעֶלת ַהנִּ
ָעתוֹ  ל ִמְצָוה הּוא ִלשְׁ ל הֹוָצָאה שֶׁ כָּ זוֹ, שֶׁ ה כָּ ב ְלִמְצָוה ַרבָּ ֵהא ֶנְחשָׁ יְּ ֶסף שֶׁ כֶּ
פּוס ִצְדָקתוֹ עֹוֶמֶדת ָלַעד ְלדוֹר ּדוִֹרים, ְוהּוא  כּו', ֲאָבל ֶזה ַהּנֹוֵתן ְלצֶֹרְך ַהדְּ
ם טֹוב,  לּוי ּבוֹ כּו' ַמה ּטֹוב ֶחְלקוֹ ָקָנה שֵׁ ים תָּ ים, ְזכּות ָהַרבִּ ה ֶאת ָהַרבִּ ְמַזכֶּ
ַעד  כּו',  ַהזֶּה  ָהעֹוָלם  ְוַגם  א,  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ַחיֵּי  לוֹ  ָקָנה  ּתוָֹרה,  ְבֵרי  דִּ לוֹ  ָקָנה 
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ּכֹה  ְצָוה  ים ַהמִּ ִזּכּוי ָהַרבִּ ֶזה  יֵּׁש בְּ יס ֵסֶפר שֶׁ ְכֵדי ְלַהְדפִּ ַעְצְמָך ִאם בִּ ַהגַּע בְּ
דֹוִלים  י ְזֻכּיֹוָתיו ּוְרָוָחיו גְּ ֶזה, כִּ ב בְּ ֶסף ְיֵהא ֶנְחשָׁ ֵאין ַהכֶּ ה ּוְגדֹוָלה, ַעד שֶׁ ַרבָּ
א, ָלַעד ּוְלדוֵֹרי ּדֹורֹות ָלֶנַצח. ְוַעל  ֶזה ּוַבבָּ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות, בָּ ַגשְׁ ים בְּ ּוְמֻרבִּ
ֶכם ָלַקַחת ָיד  ֶלָהַבת ֵאׁש ְלַהּטֹות שֶׁ ָרֵאל ְלִהְתעוֵֹרר בְּ שְׂ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמיִּ כָּ
ֶזה  ְפַעל בְּ יִּ ר ְלֵא-ל ָידוֹ ְוָכל ַמה שֶּׁ ָכל ֲאשֶׁ ָממֹון כְּ ְזַמן בְּ ֶנֶפׁש בִּ גּוף בְּ ְוֵחֶלק בְּ
ה  ְצָוה ָהַרבָּ ְזכּות ַהמִּ בִּ יתוֹ שֶׁ ָמתוֹ ְוַנְפׁשֹות בֵּ הּוא ַאְך ְוַרק ְלטֹוַבת ַעְצמוֹ ְוִנשְׁ

ַמן בעזהי"ת. ְגֵעי ַהזְּ ל פִּ לּו ִמכָּ לֹום ְלֵביָתם ִויַנצְּ ַגע ָחס ְושָׁ לֹא ָיבֹוא ַהנֶּ
המשך יבוא בעז"ה

ים  ָהַרבִּ שֶּׁ ַמה  ל  כָּ שֶׁ ְך  כָּ ֵדי  כְּ ַעד  דֹוָלה  גְּ ְך  כָּ ל  כָּ ַמֲעָלה  ִהיא  ים  ָהַרבִּ ִזּכּוי 
לּוי ּבֹו".  ים תָּ ָאן ְוֶזהּו "ְזכּות ָהַרבִּ ִאּלּו הּוא ֲעשָׂ ב כְּ ים ַעל ָידוֹ ֲהֵרי ֶנְחשָׁ עֹושִׂ
ה אֹוָתן ְוִנְזָקִפין ִלְזכּותוֹ. ַהִאם  ְמַזכֶּ לּוִיין בַּ ים תְּ ים עֹושִׂ ָהַרבִּ ֻכּיֹות שֶׁ ל ַהזְּ כָּ שֶׁ
ר ִלְזּכֹות  ָכְך ֲהֵרי ֶאְפשָׁ ל ַמה בְּ ָבר שֶׁ ן ִלְראֹות ּבוֹ דָּ גָּב ְוַנֲעֶלה ִנתָּ ָבר ּכֹה ִנשְׂ דָּ

ְמִחי ָיד. ְלֶזה בִּ

זֹו ֶדֶרְך  בְּ ֵבל.  תֵּ ֵני  פְּ ַעל  ַוֲהָפָצָתם  ַעלֹוִנים  ְסָפִרים  הֹוָצַאת  בהשתפות 
ְרׁשוֹ, שָׁ ְמקֹור  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  יר  ְלַהְזכִּ ְיהּוִדי,  ל  כָּ ְלֵלב  יַע  ְלַהגִּ ר  ֶאְפשָׁ
בֹודוֹ, ְוִהיא ֵחֶלק ֱאלַֹקי א כְּ סֵּ ַחת כִּ ִקְרּבוֹ ֲחצּוָבה ִמתַּ ה' ָנַפח בְּ ָמתוֹ שֶׁ שְׁ נִּ שֶׁ
ְצִחי, ַהנִּ ָלָעם  ר  שֶׁ קֶּ בַּ ְלִהְתַחזֵּק  ָעָליו  ְוָלֵכן  ַהְיצּוִרים,  ִמְבַחר  ְוהּוא  ַעל,  ִממַּ
עֹוֵבר עֹוָלם  בְּ ְלַהֲחִליָפם  לֹא  לוֹם  ְושָׁ ְוַחס  ַהנֶַּצח  ּוְלתוַֹרת  ַהנֶַּצח  ֵלאלֵֹקי 

ב.  ְכָנִסים ַללֵּ ֵאּלּו ְוַהּדֹוֶמה ָלֶהם ַהנִּ ְדָבִרים כָּ ְוא. בִּ ְושָׁ

ִמְצָוה, י  ְלעֹושֵׂ ְלִהְצָטֵרף  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  כָּ ָיכֹול  ְקַטּנֹות  הֹוָצאֹות  ְיֵדי  ַעל 
ֵמֲחַמת ְוטֹוִעים  ּתֹוִעים  ְיָקִרים  ֵמַאִחים  ִלְמנַֹע  ים,  ָהַרבִּ י  ַזכֵּ ִממְּ ְוִלְהיֹות 
ֻכּיֹות ַהזְּ ל  כָּ ּוְבָכְך  ָרֵאל,  ִישְׂ ְלַעם  סוֶֹרֶרת  ֵתף  כָּ ֵתת  ִמלָּ ְיִדיָעָתם  ֶחְסרֹון 
עֹוד ְולֹא  אֹוָתם,  ה  ַהְמַזכֶּ ִלְזכּות  ִיזְָּקפּו  ַהּטֹוִבים  יֶהם  ֲעשֵׂ ִממַּ רּו  ְצַטבְּ יִּ שֶׁ
ְוִיְהֶיה ּלֹא ָיבֹוא ִליֵדי ֵחְטא ְולֹא ִליֵדי ִהְרהּור ֵחְטא,  ה, שֶׁ ה ַהְמַזכֶּ ִיְזכֶּ א  ֶאלָּ
תוָֹרה ְוִיְרַאת ה ּוַמֲעלוֹת בְּ ה ְיָקר ּוְגֻדלָּ ָראוֹ, ְועֹוד ְועֹוד ְלַהְרבֵּ ִאּלּו בְּ ב כְּ ֶנְחשָׁ
עּור ְוָערֹוְך, ַוֲאִפּלּו ִאם ָהיּו ְצִריִכים ְלהֹוִציא ַגן ֵעֶדן ְלֵאין שִׁ ם, ּוְלֵחֶלק בְּ ַהשֵּׁ
ִהיא חֹוָבה ְזַמן,  ִמן  ה  ַהְרבֵּ ּוְלַהְקִריב  עּור  ְלֵאין שִׁ ּוְגדֹולֹות  ַרּבֹות  הֹוָצאֹות 
נָּה. ֵטר ִממֶּ ּיּוַכל ְלִהפָּ עֹוָלם שֶׁ ֵאין ׁשּום ְיהּוִדי בָּ רּוָרה, שֶׁ ל ּתוָֹרה ַוֲהָלָכה בְּ שֶׁ
ת ָהְרָוִחים ָקָעה ִהיא ֶאֶפס ֲאָפִסים ְלֻעמַּ ל ַהַהשְׁ ֵעֶסק ֶזה כָּ בְּ שֶׁ ן, כְּ כֵּ ְוָכל שֶׁ
עֹוָלם ַהזֶּה, רֹוֶתיָה אֹוְכִלים בָּ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות, פֵּ ַגשְׁ א, בְּ ֶזה ּוַבבָּ ָהֲעצּוִמים בָּ
ּדֹורֹות. ְלדוֵֹרי  ְזֻכּיוֹת  טּוִחים,  בְּ ְרָוִחים  א  ַהּנֹושֵׂ ֵעֶסק  ָלֶנַצח.  ַקיֶֶּמת  ֶרן  ְוַהקֶּ
ִאים ַהבָּ ַהּדֹורֹות  ַיֲעשּׂו  ר  ֲאשֶׁ טֹוִבים  ים  ּוַמֲעשִׂ ִמְצוֹות  ל  שֶׁ ַהּתֹוָצאֹות  י  כִּ
יִָּכים ְלֶזה יֲַּעשּׂו ֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצָאיו ַאֲחָריו שַׁ מּות רּוָחִנית, ְוָכל ַמה שֶּׁ ִהְתַקדְּ בְּ
ִויֵהא ים  ַהְמַזכִּ ִלְקבּוַצת  ר  ְלִהְתַחבֵּ ֵהנָּה  ָיסּור  לֹא  ִתי  פֶּ ּוִמי  ָכְך,  בְּ ּכּוהּו  זִּ שֶׁ

ה ַוֲעצּוָמה. ִמְצָוה ַרבָּ ב כְּ ֶנְחשָׁ

ַעל ֵמַאַחר שֶׁ ִהנֵּה  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  (ערך דפוס)  יֹוֵעץ" ֶלא  "פֶּ ֶפר  ִמסֵּ אן  כָּ יק  ַנְעתִּ
יִרים ְוָראּוי ָלֲעשִׁ יס ִסְפֵריֶהם כּו',  ַהְדפִּ ַיד ַהֲחָכִמים ִמלְּ ִקּצּור ָקְצָרה  ָהרֹב 
ֶהָחָכם ִעם  ֹיאְכלּו  ֵחֶלק  כְּ ֵחֶלק  ּוָבֶזה  ָיָפה  ַעִין  בְּ ֲאֵליֶהם  ְיֵדיֶהם  ַח  ִלְפתֹּ כּו' 
ּוְלִפי ים,  ָלַרבִּ ִנְצָרְך  הּוא  שֶּׁ ַמה  ּוְלִפי  ֶפר,  ַהסֵּ הּוא  שֶּׁ ַמה  ְלִפי  ְוַהּכֹל  כּו' 

ְמַעט ֵאין  כִּ ח שֶׁ כַּ ְודּוק ְוִתשְׁ ַרְך ם ִיְתבָּ ּנּו ַלֲעבֹוַדת ַהשֵּׁ ְך ִממֶּ ְמשָׁ ַהּתֹוֶעֶלת ַהנִּ
ָעתֹו ל ִמְצָוה הּוא ִלשְׁ ל הֹוָצָאה שֶׁ כָּ זוֹ, שֶׁ ה כָּ ב ְלִמְצָוה ַרבָּ ֵהא ֶנְחשָׁ יְּ ֶסף שֶׁ ,כֶּ
פּוס ִצְדָקתוֹ עֹוֶמֶדת ָלַעד ְלדוֹר ּדוִֹרים, ְוהּוא כּו', ֲאָבל ֶזה ַהּנֹוֵתן ְלצֶֹרְך ַהדְּ
ם טֹוב, לּוי ּבוֹ כּו' ַמה ּטֹוב ֶחְלקוֹ ָקָנה שֵׁ ים תָּ ים, ְזכּות ָהַרבִּ ה ֶאת ָהַרבִּ ְמַזכֶּ
ַעד כּו',  ַהזֶּה  ָהעֹוָלם  ְוַגם  א,  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ַחיֵּי  לוֹ  ָקָנה  ּתוָֹרה,  ְבֵרי  דִּ לוֹ  ָקָנה 
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ְצָוה ּכֹה ים ַהמִּ ִזּכּוי ָהַרבִּ ֶזה  יֵּׁש בְּ יס ֵסֶפר שֶׁ ְכֵדי ְלַהְדפִּ ַעְצְמָך ִאם בִּ ַהגַּע בְּ
דֹוִלים י ְזֻכּיֹוָתיו ּוְרָוָחיו גְּ ֶזה, כִּ ב בְּ ֶסף ְיֵהא ֶנְחשָׁ ֵאין ַהכֶּ ה ּוְגדֹוָלה, ַעד שֶׁ ַרבָּ
א, ָלַעד ּוְלדוֵֹרי ּדֹורֹות ָלֶנַצח. ְוַעל ֶזה ּוַבבָּ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות, בָּ ַגשְׁ ים בְּ ּוְמֻרבִּ
ֶכם ָלַקַחת ָיד ֶלָהַבת ֵאׁש ְלַהּטֹות שֶׁ ָרֵאל ְלִהְתעוֵֹרר בְּ שְׂ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמיִּ כָּ

ֶזה  ְפַעל בְּ יִּ ְוָכל ַמה שֶּׁ ר ְלֵא-ל ָידֹו ָכל ֲאשֶׁ ָממֹון כְּ ְזַמן בְּ ֶנֶפׁש בִּ גּוף בְּ ְוֵחֶלק בְּ
ה  ְצָוה ָהַרבָּ ְזכּות ַהמִּ בִּ יתוֹ שֶׁ ָמתוֹ ְוַנְפׁשֹות בֵּ הּוא ַאְך ְוַרק ְלטֹוַבת ַעְצמוֹ ְוִנשְׁ

ַמן בעזהי"ת. ְגֵעי ַהזְּ ל פִּ לּו ִמכָּ לֹום ְלֵביָתם ִויַנצְּ ַגע ָחס ְושָׁ לֹא ָיבֹוא ַהנֶּ
המשך יבוא בעז"ה

ים - מאמר א' כּות ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרבִּ ַהזְּ
גודל מעלת שכר המזכה את הרבים מש"ס, מדרשים, זוהר הקדוש, ספרי מוסר ועוד, 

ובכלל זה מי שמדפיס ספרים להזהיר את הרבים, או שנותן כסף להדפיס.

ו



בנקודות חלוקה אלו ניתן לקבל ספרי 
הזוהר הקדוש, תיקוני זוהר, אור הזוהר, 

עלונים ועוד - חינם

077-9248522 אופקים 
04-6288879/050-9113532 אור עקיבא 
04-6262204/052-3551912 אור עקיבא 
04-6262204 אור עקיבא 
03-9090881/052-7643116 אלעד 
03-9360632/050-4151567 אלעד 
03-9321778/052-7123510 אלעד 
03-9362631/052-7631443 אלעד 
050-4146622 אלעד 
03-9074702/050-4131715 אלעד 
03-9322330 אלעד 
050-7115390 אלעד 
052-4687405 אלעד 
050-7115590 אלעד 
03-9096671/054-7959854 אלעד 
03-9090086 אלעד 
052-7663357/052-7663350 אשדוד 
08-8565928 אשדוד 
08-8670117/050-8103305 אשדוד 
057-2251405 אשדוד 
050-4110236 אשדוד 
08-8652856 אשדוד 
08-8675742 אשדוד 
077-8831520/054-5765792 אשדוד 
052-7626119 אשדוד 
057-3185296 אשדוד 
08-8562888/054-8416117 אשדוד 
054-4940834 אשדוד 
077-7800949 אשקלון 
08-6716606/054-4699823 אשקלון 
077-3294170/050-6156495 אשקלון 
050-7720274 אשקלון 
052-2436822 אשקלון 
077-9248522 באר שבע 
08-6108605/054-8456920 באר שבע 
08-6409158/057-3102912 באר שבע 
08-6239801/050-8727341 באר שבע 
077-5505936/052-7650742 בית שאן 
077-5585031/054-8419055 בית שאן 
052-2906020 בית שמש 
02-5000226/057-9221591 בית שמש 
052-2906022 בית שמש 
02-9923370 בית שמש 
077-410085/054-8433385 בית שמש 
052-7270300 בית שמש 

בית שמש 
02-9913322/054-4794860 בית שמש 
02-5800926/02-9999373 בית שמש 
02-9996424/050-8756477 בית שמש 
02-9992003/052-1210309 בית שמש 
077-2112125/050-8736266 בית שמש 
02-9996106/052-7135944 בית שמש 
077-7995694/050-4105953 בית שמש 
02-9998693/054-8412530 בית שמש 
02-9914528/050-4118114 בית שמש 
054-2621843 בית שמש 
02-9997304/054-8409045 בית שמש 
02-9914890/054-8486049 בית שמש 
02-9921380 בית שמש 
050-4124456 בית שמש 
02-9921388 בית שמש 
02-9916447 בית שמש 
02-9922769 בית שמש 
02-9923298/054-7781350 בית שמש 
02-9923581/052-7695378 בית שמש 
02-9921322/054-8462516 בית שמש 
052-7669956 בית שמש 
054-5291099 בית שמש 
02-9995878 בית שמש 
02-9952356 בית שמש 
072-2114414 בית שמש 
052-7025170 בית שמש 
02-9995236 בית שמש 
02-9998919 בית שמש 
02-9991884/052-6991884 בית שמש 
052-6535689 בית שמש 
02-9993549 בית שמש 
02-9924486 בית שמש 
02-9992391 בית שמש 
02-9922862/054-8462212 בית שמש 
02-9919974/057-3119974 בית שמש 
02-9924247/052-7634563 בית שמש 
077-7005382/054-8424304 בית שמש 
02-9923927/054-8405603 בית שמש 
052-4556252 בית שמש 

02-9914441/052-7150322 בית שמש 
054-6860053 בית שמש 
02-9998744 בית שמש 
02-6568060/050-7674323 בית שמש 
050-6946721 בית שמש 
02-9951687/057-9155212 בית שמש 
02-9924332 בית שמש 
02-9914005/054-6538037 בית שמש 
02-9924251 בית שמש 
077-7877027/052-7687013 בית שמש 
077-7092299/052-6901221 בית שמש 
052-5592655 בית שמש 
054-8441423 בית שמש 
02-9919726 בית שמש 
077-4142080/054-8468049 בית שמש 
02-9919520 בית שמש 
077-7991287 בית שמש 
077-2401313/057-3155136 בית שמש 
050-4145445 בית שמש 
02-9920310/057-8187376 בית שמש 
077-3200742/052-27640197 בית שמש 
02-9912945 בית שמש 
02-5000226/057-9221591 ביתר עילית 
054-6609475 ביתר עילית 
052-6892182 ביתר עילית 
054-8421915 ביתר עילית 
054-8917755 ביתר עילית 
052-7140158 ביתר עילית 
02-5800871 ביתר עילית 
02-5808970/052-7603303 ביתר עילית 
057-3107400 ביתר עילית 
02-5807752/02-5808536 ביתר עילית 
02-5808869 ביתר עילית 
02-5800364 ביתר עילית 
02-5807651/054-8475305 ביתר עילית 
02-5802391 ביתר עילית 
054-4523917 בני ברק 
03-9088613/050-8557339 בני ברק 
054-8463367 בני ברק 
050-4128420 בני ברק 
03-6180777 בני ברק 
03-6164261/052-7647822 בני ברק 
03-6192965 בני ברק 
03-6182849 בני ברק 
03-5708299/052-7606801 בני ברק 
054-8464606 בני ברק 
073-2677303/052-7146046 בני ברק 
03-5708652 בני ברק 
054-8464306 בני ברק 
052-7141624 בני ברק 
03-5795574 בני ברק 
04-6288879/050-9113532 בנימינה 
052-2620954/052-6077914 בת ים 
054-3332075 בת ים 
050-6961160 בת ים 
02-9309398 בת עין 
054-4956515 גבעת זאב 
050-6206985 גבעת זאב 
052-7686978 גבעת זאב 
02-5730770/054-4205337 גבעת זאב 
050-8812754 גפן 
08-6551828/052-7618291 דימונה 
052-7601842 דימונה 
052-2226132 הרצליה 
054-6728917 הרצליה 
04-6288879/050-9113532 זכרון יעקב 
04-6288879/050-9113532 חדרה 
04-6207614 חדרה 
04-6333783/054-4612276 חדרה 
04-6247844 חדרה 
050-6303353 חדרה 
050-4181996 חדרה 
04-6247235/054-6567839 חדרה 
077-5014013/052-7133786 חולון 
052-5274689 חולון 
052-3545410 חולון 
03-5586339/052-6730203 חולון 
03-5039208/050-9469429 חולון 
03-9072629/057-3117913 חולון 
04-8678043 חיפה 
077-7660763/052-7673605 חיפה 
04-8642076/054-8401424 חיפה 
077-2342349/050-9460010 חריש 
08-9741114/052-6751275 חשמונאים 
052-7126849 טבריה 

077-868180/052-7126848 טבריה 
050-7809009 טבריה 
04-6724542 טבריה 
054-5888040 טבריה 
050-4113653 טבריה 
02-5343986/052-7627245 טלז סטון 
057-8193355 יבנה 
054-2240932 יהודה ושומרון 

יוקנעם 
04-6288879/050-9113532 יקנעם 
054-2240932 ירושלים 
02-5000226/057-9221591 ירושלים 
02-5389584/057-3153884 ירושלים 
02-5712461 ירושלים 
02-6535973/050-4149191 ירושלים 
077-2002118 ירושלים 
02-5816744/5/050-4001775 ירושלים 
072-2114803 ירושלים 
02-5344634/052-4439933 ירושלים 
02-6510022/052-7639278 ירושלים 
02-5838071 ירושלים 
02-5023811 ירושלים 
02-5712834 ירושלים 
02-5870698 ירושלים 
02-5879102/054-8475106 ירושלים 
02-5868083 ירושלים 
077-4080252 ירושלים 
02-6282519 ירושלים 
057-2175230 ירושלים 
02-5370820 ירושלים 
050-4155778 ירושלים 
02-5810775/052-7682233 ירושלים 
02-5711792 ירושלים 
02-6448515/054-5728999 ירושלים 
02-5868083 ירושלים 
052-67012871 ירושלים 
02-5715956/050-7766626 ירושלים 
02-5375045/050-4171001 ירושלים 
02-5373740 ירושלים 
052-7633419 ירושלים 
052-7662997 ירושלים 
054-8434227 ירושלים 
052-7669033 ירושלים 
02-5711456/052-8221067 ירושלים 
054-8415050 ירושלים 
02-5381303/072-2322608 ירושלים 
02-5879756/052-7683765 ירושלים 
02-6441206/057-7770910 ירושלים 
02-5402113/052-71205230 ירושלים 
02-6282510 ירושלים 
054-8416181 ירושלים 
077-5117008/052-2637767 ירושלים 
054-6571330 ירושלים 
054-8485135 ירושלים 
02-6221970 ירושלים 
050-8332259 ירושלים 
077-9255100 ירושלים 
077-9511004/052-7625510 ירושלים 
054-8431645/2/057-3131343 ירושלים 
02-6241622 ירושלים 
02-6448430/052-4099793 ירושלים 
02-5021073/052-7604578 ירושלים 
052-5463120 ישוב שעלבים 
04-6288879/050-9113532 כרכור 
052-2906020 לוד 
052-4067321 לוד 
050-6856422 מבשרת ציון 
054-7613851 מבשרת ציון 
08-9742049 מודיעין עילית 
08-9721439/524178426 מודיעין עילית 
08-9791594/573191594 מודיעין עילית 
03-89740174/054-4840174 מודיעין עילית 
504128929 מודיעין עילית 
08-9741606/050-8741606 מודיעין עילית 
08-9798809/052-7645112 מודיעין עילית 
08-9791594/057-3191597 מודיעין עילית 
08-9790647 מודיעין עילית 
02-9912327/052-6209807 מושב אביעזר 
052-3779870 מושב אלישיב 
052-6629392 מושב גבעון 
052-5544480/054-288172 מושב רמות מאיר 
02-9916850/054-2225156 מושב שדות מיכה 
054-4523917 מירון 
09-6989119/054-7693119 מירון 
08-6595237/057-8161389 מצפה רימון 

057-8174847 מצפה רמון 
054-6786102 נהריה 
054-5879750 נהריה 
04-9924108 נהריה 
050-6274866 נוף איילון 
054-2240932 ניצן 
04-6463271 נצרת עילית 
04-6571363/052-8044588 נצרת עילית 
052-4215105 נצרת עילית 
04-6463271 נצרת עילית 
04-6563092/052-6004052 נצרת עילית 
052-5634174/054-4966811 נצרת עילית 
077-7993208/052-6175322 נתיבות 
08-9931515/054-8445468 נתיבות 
052-6175329 נתיבות 
077-7900242 נתיבות 
050-4131192 נתיבות 
052-6329681 נתניה 
09-8877118 נתניה 
09-8619442/054-4515034 נתניה 
09-8323442/050-4160188 נתניה 
050-6030334 נתניה 
09-8655972/050-3234375 נתניה 
09-8877718 נתניה 
050-53838222 נתניה 
04-8323442/050-4160188 נתניה 
054-8421915 עוזא 
09-7921001 עמנואל 
050-8715177 עפולה 
050-8756827 עפולה 
04-6427774/054-658906 עפולה 
052-3976612 עפולה 
054-6538794 עפולה 
08-9974177/054-6601148 ערד 
04-6288879/050-9113532 פרדס חנה 
052-8707226/052-8737000 פרדס חנה 
03-9088613/050-8557339 פתח תקוה 
050-2512491 פתח תקוה 
050-2558544 פתח תקוה 
03-9088572/054-8425228 פתח תקוה 
057-8165043/03-9074317 פתח תקוה 
פקס: 036072410
03-9087058/054-2424435 פתח תקוה 
03-9091002/057-6165231 פתח תקוה 
03-9329410/057-8168411 פתח תקוה 
03-2087058/054-8474455 פתח תקוה 
050-7228886 פתח תקוה 
03-9088605/052-5952429 פתח תקוה 
04-8706816 צפת 
054-7781959 צפת 
08-6880342/050-9880343 קריית גת 
052-4652051 קרית אונו 
052-7132619/02-9960035 קרית ארבע 
054-9982200 קרית אתא 
077-72015035/052-7648465 קרית אתא 
03-9402827/052-8325421 ראשון לציון 
03-9648512/054-8481181 ראשון לציון 
03-9563892 ראשון לציון 
03-9563892/050-9951046 ראשון לציון 
052-6340328 ראשון לציון 
077-8170052/054-6341785 ראשון לציון 
050-8737205 ראשון לציון 
050-5329390 ראשון לציון 
052-7607999 רחובות 
08-7354726/052-7126006 רחובות 
08-9450091/054-6417320 רחובות 
052-6395777 רחובות 
04-9040294/050-4145658 רכסים 
04-9040734 רכסים 
04-9849262/052-7687647 רכסים 
050-4231888 רכסים 
08-9244180/052-6305948 רמלה 
050-4180635 רמלה 
08-9151932/050-9094953 רמלה 
054-8421915 תל אביב 

תל אביב 
050-7487004 תל אביב 
03-6491168 תל אביב 
052-7669258 תל אביב 
03-7316051 תל אביב 
050-8699834 תל אביב 
052-5355579 תל אביב 
02-9978960/050-4132142 תל ציון 
Bedford Hills N.Y. (191)42418493
Savannah, GA 912-5963172vannah, GA 
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לתרומות בכרטיס אשראי נא להזכיר אחר הלימוד
שם    שם האם  

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

סוג חשבוןמספר חשבון
קוד מסלקה

בנקסניף

אסמכתא/קוד מזהה של הלקוח בחברהקוד מוסד

59674

הוראה לחיוב חשבון   תורם יקר אנא מלא במקומות הלבנים

לכבוד בנק  
סניף  

כתובת הסניף  

אני/הח"מ  (שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק)   מס' זהות  
רחוב   עיר   מיקוד   טלפון  

נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם, בגין תרומה בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי, ע"י "גן עדן התחתון" כמפורט מטה 
ב"פרטי ההרשאה".

2. ידוע לי/לנו כי:
א. הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ול"גן עדן התחתון" שתכנס לתוקף, יום עסקים אחד לאחר מתו ההודעה בבנק וכן, ניתנת לביטול עפ"י 

הוראת כל דין.
ב. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.

ג. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב, לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב אם אוכיח/נוכיח לבנק, כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה, 
אם נקבעו.

3. ידוע לי/לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.
4. ידוע לי/לנו, כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.

5. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
6. הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה.

7. נא לאשר ל"גן עדן התחתון" בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.

מספר פעמים    מתאריך    עד תאריך  פרטי ההרשאה  

לימוד לילה שלם 
בכותל 312 ₪ 

לימוד שעה
(3 המקומות) 98 ₪ 

שעה בקבר רחל שעה בכותל 26₪ 
 36₪

שעה ברשב"י 36 ₪

חתימת בעל/י החשבון  

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

רח' נחשון 01 בית שמש 29099
בית שמש

ובמועדים  בסכומים  חיובים  לכבוד  קבלנו הוראות מ   
מספר  ואשר  בפעם,  פעם  מידי  לנו  שתציגו  מגנטי  באמצעי  שיופיעו 
בכתב  למפורט  בהתאם  והכל  בהם,  נקוב  יהיה  בבנק  חשבונו/נם 

ההרשאה.
רשמנו לפנינו את ההוראות, ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר 

זאת, כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען, כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על ידי בעלי/י החשבון, או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר. 
אישור זה לא יפגע בהתחייבותיתיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם.

בכבוד רב,                                             
בנק  

סניף   
חתימה וחותמת הסניף 

על כן נבקש לחזק את תקנת 
תש"ע  בשנת  זצ"ל,  הרמח"ל 
פי  על  הגאולה  שנת  שהיא 
ולייסד  ולקיים  הזוהר הקדוש, 
שיעורים אלו בכל מקום לימוד 
מדרש,  בבית  בכולל  בישיבה, 
היה,  (להרמח"ל  ואתר.  ובכל אתר 
כידוע, נשמת משיח צדקינו, וידע את הסוד 

איך לקרב הגאולה).

צאת  עד  החמה  נץ  מזמן 
ברציפות  שעות   12 הכוכבים 
זוהר   שיעורי  מתקיימים 
אברכים,  ידי  על  המחולקים 
כשאברך אחד מסיים מתחיל 
ביניהם,  הפסק  ללא  השני 
שלפי הרמח"ל תקנה זו תקרע 

גזירות קשות ותמנע אסונות.

כבר  מתקיימים  בהם  מקומות 
שיעורי זוהר 12 שעות ברציפות:

1.ירושלים: כותל המערבי. 
2.מירון: ציון הרשב"י.

3.בית לחם: קבר רחל.
4.חברון מערת המכפלה.

5.טבריה: ישיבת מאורות 
רפאל.  תאריך  

סוג חשבוןמספר חשבון
קוד מסלקה

בנקסניף

אסמכתא/קוד מזהה של הלקוח בחברהקוד מוסד

59674




