
ִלּפֹות  ַהקְּ ֶאת  ִלים  ְמַבטְּ ֹזַהר...  ּלֹוְמִדים  שֶׁ ֵאּלּו 
ִמיִני) ֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים שְׁ יַח (דֶּ שִׁ ּוְמִביִאים ֶאת ַהמָּ

ה  ֻאלָּ ַהגְּ ֶאת  ְמָקְרִבים  ֹזַהר...  ּלֹוְמִדים  שֶׁ ֵאּלּו 
ֶמֶלְך  ׁש  (ִמְקדַּ ְליֹוְצָרם  גָּדֹול  רּוַח  ַנַחת  ים  ְועֹושִׂ

ְלִתּקּוֵני ֹזַהר)

ים  ים ֶאת ָהַרבִּ ּלֹוְמִדים ֹזַהר... זֹוִכים ּוְמַזכִּ ֵאּלּו שֶׁ
(זֹוַהר)

ָרֵאל  יִלים ֶאת ַעם ִישְׂ ּלֹוְמִדים ֹזַהר... ַמצִּ ֵאּלּו שֶׁ
ֵמֲאסֹונֹות. (זֹוַהר)

ָכר  שָׂ ִלים  ְמַקבְּ ת:  בָּ שַׁ בְּ ֹזַהר...  ּלֹוְמִדים  שֶׁ ֵאּלּו 
ְמָחה:  שִׂ בְּ ּתֹוָרה.  ָנה  שָׁ ֶאֶלף  ַאַחת:  ָעה  שָׁ ַעל 
ּתֹוָרה.  ָנה  שָׁ ִמְליֹון  ֵמָאה  ַצַער:  בְּ ָנה.  שָׁ ִמְליֹון 

יִקים, אבדר"נ). (הרי"ח ַהּטֹוב, אֹוְרחֹות ַצדִּ

מוֹ  כְּ ַאַחת  ָעה  שָׁ חֹול:  בְּ ֹזַהר...  ּלֹוְמִדים  שֶׁ ֵאּלּו 
ַצַער:  בְּ ָנה,  שָׁ ֶאֶלף  ְמָחה:  שִׂ בְּ ֵליָמה.  שְׁ ָנה  שָׁ
יִקים,  ַצדִּ אֹוְרחֹות  ַהּטֹוב,  (ֲהֵרי"ח  ָנה.  שָׁ ֶאֶלף  ֵמָאה 

אבדר"נ).

יַח ֶאת  שִׁ ִמיַע ֶמֶלְך ַהמָּ ּלֹוְמִדים ֹזַהר... ַישְׁ ֵאּלּו שֶׁ
ַהזֶּה:  ְיהּוִדי  ַעל  ע  ֶאְצבַּ ַהְפנֹותוֹ  בְּ ְוֹיאַמר,  קֹולוֹ 
ת ָהָעם!".  ְגֻאלַּ י! ְלָך ֶיׁש ֵחֶלק בִּ ְזכּוְתָך ִהגְַּעתִּ "בִּ
ְלַמַען  ַעל  פָּ שֶׁ ִויהּוִדי  ְיהּוִדי  ל  כָּ ַעל  ַיְרֶאה  ְך  כָּ

יָאתוֹ. בִּ
ּטּול  בִּ ֵיׁש  ְזכּוָתם  בִּ ֹזַהר...  ּלֹוְמִדים  שֶׁ ֵאּלּו 
ְטרּוִגים  ַהקִּ ַתת  בָּ ְוַהשְׁ ַהגָּלּות  ְוַקּלּות  ִלּפֹות  ַהקְּ

(ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ַמְעָין ִראׁשֹון ָנָהר כ"ד).

ּבּול  ֵמַהמַּ ִינְָּצלּו  ֹזַהר...  ּלֹוְמִדים  שֶׁ ֵאּלּו 
ֹזַהר  ּקּוֵני  (תִּ נַֹח  ֵתַבת  בְּ מוֹ  ּוָמגֹוג כְּ ּגֹוג  ּוְמִמְלֶחֶמת 

ף ע"ב ַעּמּוד ד'). ָחָדׁש דַּ

ׁש  גָּב ְמאֹד ְלַטֵהר ּוְלַקדֵּ ּלֹוְמִדים ֹזַהר... ִנשְׂ ֵאּלּו שֶׁ
ַהנֶֶּפׁש, ַוֲאִפּלּו ִאי לֹא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוׁשֹוֶגה ּבוֹ 
רּוְך  דֹוׁש בָּ ה הּוא ָחׁשּוב ִלְפֵני ַהקָּ ִגיאֹות ַהְרבֵּ שְׁ
יִרים א, ד) ְוִדְגלוֹ ָעַלי ַאֲהָבה  יר ַהשִּׁ ִדְכִתיב (שִׁ הּוא כְּ
ֵאינוֹ  ָבר ּדֹוֶמה, ְלִתינֹוק ָקָטן שֶׁ ְוכּו', ָהא ְלָמה ַהדָּ
ָפה,  ַלֲעֵגי שָׂ בֹות בְּ ל תֵּ ר ֲחָצִיין שֶׁ ר ּוְמַדבֵּ בֵּ יֹוֵדַע דַּ
ב  ְך יֹושֵׁ ְמחּו ְלקֹולוֹ, כָּ ְוָאִביו ְוִאּמוֹ ִיְצֲחקּו לוֹ ִישְׂ
ְרֵאִלי  שְׂ ַהיִּ ָהִאיׁש  שֶׁ כְּ ַמח  ְוִישְׂ ַחק  ִישְׂ ַמִים  שָּׁ בַּ
ְעּתוֹ  ּתֹוָרה ְורֹוֶצה ִלְלמֹד ַאְך ֵאין דַּ ה בַּ ֵיׁש לוֹ ִחבָּ

ֶלא יֹוֵעץ, ֵעֶרְך ֹזַהר) ֶגת. (פֶּ ַמשֶּׂ
יְַּתִחילּו  שֶׁ ְוָהָיה  ן  ִיתֵּ ִמי  ֹזַהר...  ּלֹוְמִדים  שֶׁ ֵאּלּו 
ֲעַדִין  ֵהם  שֶׁ כְּ ים  ְקדֹושִׁ ַהּצֹאן  ִעם  ִלְלמֹד 
דֹוׁש...  ִנים ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ ן ט' ְוי' שָׁ ַקְטנּוָתם בֶּ בְּ
ׁשּום  ִלי  בְּ ָקרֹוב  בְּ ה  ֻאלָּ ַלגְּ זֹוִכים  אי  ַודַּ בְּ ְוָהיּו 
י  יק ַרבִּ דִּ ָרֵאל ְלַהגָּאֹון ַהצַּ ת ִישְׂ יַח. (ֵסֶפר ְסֻגלַּ ֶחְבֵלי ָמשִׁ

יץ - ַמֲעֶרֶכת ז' אֹות ה') ַתי ִליְפשִׁ בְּ שַׁ

ִלְלמֹד  ָנה  ִנתְּ ַהּתֹוָרה  ֹזַהר...  ּלֹוְמִדים  שֶׁ ֵאּלּו 
ַעד  ים  ַטנִּ ִמקְּ יֹוְדִעים  ם  כֻּלָּ שֶׁ ְכֵדי  בִּ ד  ּוְלַלמֵּ
ִסְפֵרי  ה  ַהְרבֵּ בְּ ָמִצינּו  ְוַגם  ם,  ַהשֵּׁ ַעת  דַּ דֹוִלים  גְּ
ל  כָּ זוֹ שֶׁ ָחְכָמה  ִלּמּוד  ַעל  ְזִהיִרים  מַּ ִלים שֶׁ ְמֻקבָּ
י,  ַנזִּ כְּ ן ְצִבי ַאשְׁ י ִיְצָחק בֶּ ָאָדם ַחיָּב ִלְלמֹד אֹוָתּה. (ַרבִּ

ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש, ָקַמ"ז)

ִאם  ִעים  נָּ ּוַמה  ּטֹוב  ַמה  ֹזַהר...  ּלֹוְמִדים  שֶׁ ֵאּלּו 
ְפָרט  בִּ ַהּזַֹהר  ְלִלּמּוד  ֲחבּורֹות  ַע  ִלְקבֹּ לּו  דְּ תַּ ִישְׁ
ִלְפרַֹח  ֵהֵחּלּו  ה  ֻאלָּ ַהגְּ ִניצֹוֵצי  ר  ֲאשֶׁ ֹזאת  כָּ ְלֵעת 
ַהְמֻסגָּל  ַהזֶּה  דֹוׁש  ַהקָּ ּמּוד  לִּ בַּ ל  דֵּ תַּ ְלִהשְׁ ָעֵלינּו 
ָקְדׁשוֹ  בְּ ר  בֵּ דִּ ר  ֲאשֶׁ כַּ ִצְדֵקנּו  יַח  ְמשִׁ ְלִביַאת 
ְמֵהיְמָנא  ְלַרְעָיא  ְלטֹוב  ָזכּור  ַהנִָּביא  ֵאִליָּהּו 
ּוֵביּה  גָּלּוָתא  ִמן  ְרקּון  ִיְתפָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ְבַהאי  דִּ
ִביַאת  ֵתנּו בְּ ֻאלָּ ם ָיִחיׁש גְּ קּון ִמן גָּלּוָתא. ְוַהשֵּׁ ִיפְּ
ְמֵהָרה  בִּ ָקִריב  ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  בַּ ִצְדֵקנּו  יַח  ְמשִׁ

ה) פּוס גֶּ'ְרבָּ ִנים ְלֹזַהר דְּ ַמת ָהַרבָּ ָיֵמינּו ָאֵמן.  (ַהְקדָּ בְּ
ָגִעים  פְּ ל  ִמכָּ ִנּצֹוִלים  ֹזַהר...  ּלֹוְמִדים  שֶׁ ֵאּלּו 

ר) ַמת ַהְמַחבֵּ ַגן ַהיָָּרק ַהְקדָּ ּקּוֵני ַהּזַֹהר, כְּ ָרִעים. (תִּ
ְנָעִרים  ִעם  לֹוְמִדים  ֹזַהר...  ּלֹוְמִדים  שֶׁ ֵאּלּו 
ַעְצמוֹ  בְּ יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ שֶׁ מוֹ  כְּ ים  ְקַטנִּ
ם. (אוֹר  ים ִיְלְמדּו ִמּסֹוד ַהשֵּׁ ָעִרים ְקַטנִּ נְּ ָאַמר, שֶׁ

ה) ַהַחמָּ

ַחק  ִישְׂ ַמִים  שָּׁ בַּ ב  יֹושֵׁ ֹזַהר...  ּלֹוְמִדים  שֶׁ ֵאּלּו 
ּתֹוָרה  ה בַּ ְרֵאִלי ֵיׁש לוֹ ִחבָּ שְׂ ָהִאיׁש ַהיִּ שֶׁ ַמח כְּ ְוִישְׂ
יֹוֵעץ  (ֶפֶלא  ֶגת.  ַמשֶּׂ ְעּתוֹ  דַּ ֵאין  ַאְך  ִלְלמֹד  ְורֹוֶצה 

ֵעֶרְך זֹוַהר)

גָּב  ִנשְׂ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד  ֹזַהר...  ּלֹוְמִדים  ֵאּלּו שֶׁ
ה הּוא  ַהְרבֵּ ִגיאֹות  שְׁ ּבוֹ  ׁשֹוֶגה  ִאם  ֲאִפּלּו  ְמאֹד, 
ְלִתינֹוק  ְודֹוֶמה  רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ ִלְפֵני ַהקָּ ָחׁשּוב 
בֹות  ל תֵּ ר ֲחָצִיין שֶׁ ר ּוְמַדבֵּ בֵּ ֵאינוֹ יֹוֵדַע דַּ ָקָטן שֶׁ
ְמחּו  ִישְׂ לוֹ  ִיְצֲחקּו  ְוִאּמוֹ  ְוָאִביו  ָפה,  שָׂ ַלֲעֵגי  בְּ
ֲאִפּלּו  ַמח  ְוִישְׂ ַחק  ִישְׂ ַמִים  שָּׁ ב בַּ יֹושֵׁ ְך  ְלקֹולוֹ, כָּ

ֶגת. (ֶפֶלא יֹוֵעץ ֵעֶרְך זֹוַהר) ְעּתוֹ ַמשֶּׂ ֵאין דַּ
ן  בֶּ ינֹוק  תִּ ִעם  לֹוְמִדין  ֹזַהר...  ּלֹוְמִדים  שֶׁ ֵאּלּו 
ַלֲהגֹות  ּקּוִנים  ְוַהתִּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִנים  שָׁ ָעה  שְׁ תִּ
ְלָחְכָמתוֹ  קֹוֶדֶמת  ֶחְטאוֹ  ִיְרַאת  ְוָהָיה  ֶהם  בָּ
ְמקֹום  בִּ ַמִים  שָׁ ִיְרַאת  רֹוֵכׁש  ָהָיה  ְוָכְך  ְוִיְתַקיֵּם. 
ְיִחיֵאל  ַאְיִזיק  ִיְצָחק  דֹוׁש  ַהקָּ ינּו  (ַרבֵּ ִחיצֹוִנית.  ָחְכָמה 

ָנה כ'). ֶרק ד' ִמשְׁ ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, נֹוֵצר ֶחֶסד, פֶּ

ֵזרֹות ָרעֹות  ל ַהגְּ ִלין כָּ ּלֹוְמִדים ֹזַהר... ְמַבטְּ ֵאּלּו שֶׁ
ן  ל ָהעֹוָלמֹות, כֵּ ַפע ְואֹור ַעל כָּ יִכין שֶׁ ְוָהיּו ַמְמשִׁ
דֹוׁש  ינּו ַהקָּ ֵני ַחיֵּי ְמזֹוֵני. (ַרבֵּ ִטּיֹות, בָּ שְׁ עֹות פַּ פָּ ַהשְׁ
ֶרק ד'  ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, נֹוֵצר ֶחֶסד, פֶּ

ָנה כ') ִמשְׁ

ֶאָחד  ְלָכל  קֹוֵרא  ֲאִני   ... זֹוַהר  לֹוְמִדים  שֶׁ ֵאּלּו 
ֵני  ִמפְּ ָלה,  בָּ ַהקַּ ְלִלּמּוד  ְזַמן  יֹום  ל  כָּ יׁש  ְלַהְקדִּ
ָהַרב  ִלים  ֻקבָּ ַהמְּ (ְזַקן  ַמְתֶכם.  ִנשְׁ ִנּקּוי  לּוי  תָּ ֶזה  בְּ שֶׁ

ּדּוִרי ְזָי"ע) ִיְצָחק כַּ

ִיְהֶיה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  שֶׁ זֹוַהר...  לֹוְמִדים  שֶׁ ֵאּלּו 
ָעַבר ָעָליו ַעל ְיֵדי  ל ַמה שֶּׁ ן כָּ יכֶֹלת ָהָאָדם ְלַתקֵּ בִּ
ַרְך  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ אֹותוֹ  ְיָבֵרְך  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ׁשּוָבה,  תְּ
דּורֹות  סְּ שֶׁ לּו,  ַהלָּ ִנים  שָּׁ כַּ ֲחָטֵאיֶכם  ְהֶיה  יִּ שֶׁ
ינּו.  ֶלג ַיְלבִּ שֶּׁ ית, ְוָאז כַּ ֵראשִׁ ת ְיֵמי בְּ שֶׁ ּוָבאֹות ִמשֵּׁ
ָיֵגן ָעֵלינּו,  ִלין ְזכּותוֹ  ַהּכֵֹהן ִמּלּובְּ ינּו ָצדֹוק  יק ְלַרבֵּ ִרי ַצדִּ (פְּ

ף נ"א ַעּמּוד א) ִסיָמן ח' דַּ

ֵסֶפר  בְּ ִלְלמֹד  נֹוֲהִגין   ... ֹזַהר  לֹוְמִדים  שֶׁ ֵאּלּו 
ׁשּוָבה,  תְּ ְיֵמי  ֶרת  ַוֲעשֶׂ ֱאלּול  חֶֹדׁש  בְּ ּקּוִנים  ַהתִּ
נּו  ִנתְּ ָאז  שֶׁ ָרצֹון  ְיֵמי  ֵהם  יֹום  ִעים  ָהַאְרבָּ ֵאּלּו  שֶׁ
לֹום ִעם  ינּו ָעָליו ַהשָּׁ ה ַרבֵּ ִנּיֹות ְלמֹשֶׁ ַהּלּוחֹות שְׁ
ׁשּוָבה.  ן ַהּכֹל ַעל ְיֵדי תְּ ְבֵרי ּתֹוָרה, ּוְלַתקֵּ ל ַהדִּ כָּ
ָיֵגן ָעֵלינּו,  ִלין ְזכּותוֹ  ַהּכֵֹהן ִמּלּובְּ ינּו ָצדֹוק  יק ְלַרבֵּ ִרי ַצדִּ (פְּ

ף נ"א ַעּמּוד א) ִסיָמן ח' דַּ

יַח  שִׁ ה ּוִביַאת ַהמָּ ֻאלָּ לֹוְמִדים ֹזַהר ... ַהגְּ ֵאּלּו שֶׁ
יְלָנא. ֵסֶפר  (ַהגָּאֹון ִמוִּ ָלה.  בָּ ִלּמּוד ַהקַּ לּוִיים ַרק בְּ תְּ

ֵלָמה 11,3) ֶאֶבן שְׁ

ֵאין  ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ַעל   -  ... ֹזַהר  ּלֹוְמִדים  שֶׁ ֵאּלּו 
ים) לֹות... (ֶהָחֵפץ ַחיִּ ׁשּום ַהְגבָּ

ִמיֵני  ל  כָּ לים  ְמַבטֵּ זֹוַהר...  לֹוְמִדים  שֶׁ ֵאּלּו 
ַלִים,  ְירּושָׁ ֵני  (ַרבָּ ְוָרעֹות   ָקׁשֹות  ּוְגֵזרֹות  ְרָעֻנּיֹות  פֻּ

ַנת תרפ"א) שְׁ

ִמן  ֵיְצאּו  ְיֵדיהם  ַעל  זֹוַהר...  לֹוְמִדים  שֶׁ ֵאּלּו 
ר יֹוַחאי, ַהּזַֹהר, ָנׂשא) ְמעֹון בַּ י שִׁ ַהגָּלּות  (ַרבִּ

ה  ֻאלָּ גְּ ְתֵחי  פִּ ּפֹוֵתַח   ... זֹוַהר  לֹוְמִדים  שֶׁ ֵאּלּו 
(אֹורֹות נ"ז)

ין  ְמִקלִּ ָהיּו  ּלֹא  ַהְלַואי שֶׁ ֹזַהר...  ּלֹוְמִדים  ֵאּלּו שֶׁ
ְוַהְלַואי  ה  דֹושָׁ ַהָחְכָמה ַהקְּ ִלּמּוד  ַהּדֹור בְּ דֹוֵלי  גְּ
ָחְכָמה  ֶרְך ְלַתְלִמיֵדיֶהם ַלֲעסֹק בַּ ִדין דֶּ ָהיּו ְמַלמְּ

בס"ד

גליון מס' 34
תשרי תשע"א לפ"ק ים... ַחּיִ ָלָלה ַעל ַהר ֵעיָבל: ּוָבַחְרּתָ ּבַ ים ְוֶאת ַהּקְ ִרּזִ ָרָכה ַעל ַהר ּגְ ה ֶאת ַהּבְ ְוָנַתּתָ

ָמתוֹ דוֹׁש, ְוָהאוֵֹהב ֶאת ַעְצמוֹ ָיחּוס ַעל ִנׁשְ ה ַעל ַהִחּיּוב ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִלְלמֹד זַֹהר ַהּקָ דוֹׁשָ ַעת ַהּתוָֹרה ַהּקְ ּדַ

ה !!! דוֹׁש ַהּזֶ ּמּוד ַהּקָ ּתוֵֹקק ַלּלִ ה, ִמׁשְ ָמתוֹ ְטהוָֹרה ְוַזָכּ ׁשְ ּנִ ִמי ׁשֶ ע ׁשְ ּדַ
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רֹאׁש  ֲהָרַמת  ׁשּום  ָהָיה  לֹא  אי  ַודַּ בְּ ֲאַזי  זוֹ,  ַהלָּ
ִנְדִחים  ַהָחְכמֹות  ל  ְוָהיּו כָּ ַהִחיצֹוִנּיֹות  ַלָחְכמֹות 
ַאְך  ָהאֹור.  ֵני  ִמפְּ ְך  ַהחֹשֶׁ ְדֶחה  נִּ שֶׁ מוֹ  כְּ ֶניָה  ִמפָּ
יֵקי ַהּדֹור  דִּ ה ִמצַּ ה ְוַכמָּ מָּ גַּם כַּ ֲעוֹונֹוָתיו גְָּרמּו שֶׁ שֶׁ
ֻהנָּה  ַהכְּ ְרֵחי  פִּ ְפֵני  בִּ ַהָחְכָמה  ְלֵתי  דַּ ֶאת  ָסְגרּו 
ַמְדֵרָגה  ֲעֵלי  בַּ ְהיּו  יִּ שֶׁ ַעד  ִיְלְמדּו  ּלֹא  שֶׁ ְוָאְמרּו 
ים ִמן  ַאְרנּו ֲעֻרמִּ ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש ְוִהנֵּה ֲעבּור ֶזה ִנשְׁ
ַהּקֶֹדׁש,  ָטֳהַרת  י,  ַנזִּ כְּ ַאשְׁ ְצִבי  ן  בֶּ ִיְצָחק  י  (ַרבִּ ַהָחְכָמה 

ָקַמ"ז)

דֹוׁש,  ּלֹא רֹוֶצה ִלְלמֹוד זֹוַהר ַהקָּ ִמי שֶׁ ע שְׁ דַּ
ר  ֲאשֶׁ ַנְפׁשוֹ  ַעל  ּוְלִהְתַחנֵּן  ִלְבּכֹות  ָצִריְך 
ֶלא ְוָהֶעֶרב ַרב ׁשֹוֵלט ָעָליו  ִבי ּוַבכֶּ שְּׁ ִהיא בַּ

רח"ל.
ָעַסק  ּלֹא  שֶׁ ִמי  ֹזַהר...  לֹוְמִדים  ּלֹא  שֶׁ ֵאּלּו 
ָעה  שָׁ ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְולֹא ָרָצה ִלְלמֹד אֹוָתּה, בְּ בְּ
אֹוָתּה  ּדֹוִחין  ֵעֶדן  ַגן  בְּ ַלֲעלֹות  רֹוָצה  ָמתוֹ  שְׁ נִּ שֶׁ
ים  ל ַמֲעשִׂ ָידוֹ כָּ ִבזָּיֹון - ְוֲאִפּלּו ִאם ֵיׁש בְּ ם בְּ ִמשָּׁ
ָנַפִים  ׁש כְּ ֲעֵלי שֵׁ ָרִפים בַּ עֹוָלם, ַהשְּׂ בָּ ַהּטֹוִבים שֶׁ
יר  שִׁ (זֹוַהר  ְויֹום  יֹום  ָכל  בְּ ָמתוֹ  ִנשְׁ ֶאת  שֹׂוְרִפים 

ף ָרַמז:) יִרים, זֹוַהר ְפקּוֵדי דַּ ַהשִּׁ

ַרב  ָהֵעֶרב  ָעוֹון  ְוֶזהּו  ֹזַהר...  לֹוְמִדים  ּלֹא  שֶׁ ֵאּלּו 
ֵעץ  ָמָעה בְּ נּו ְוִנשְׁ ה ִעמָּ ה ֲעמֹד ַאתָּ ָאְמרּו ְלמֹשֶׁ שֶׁ
ן ָנמּות  נּו ֱאלִֹהים פֶּ ר ִעמָּ ַעת טֹוב ָוָרע, ְוַאל ְיַדבֵּ ַהדַּ
ֵני ּתֹוָרה  ְסָבַרת ַהּטֹוִעים ְקָצת בְּ ִסְתֵרי ּתֹוָרה, כִּ בְּ
ם ַרע ַעל ָחְכַמת  ְזַמנֵּנּו ֶזה ַהּמֹוִציִאים שֵׁ ר בִּ ֲאשֶׁ
ק  ְתַעסֵּ מִּ ל ִמי שֶׁ כָּ ָהֱאֶמת ַחיֵּי עֹוָלם ְואֹוְמִרים שֶׁ
(ָמאוֹר  לֹום...   ְושָׁ ַחס  ִנים  ַקְצרּות שָׁ בְּ ָימּות  ּה  בָּ

ת ֱאמֹר, ַעּמּוד ש"ע טּור א') ָרשַׁ ֶמׁש, פָּ ָושֶׁ

ַגְרֵמי ֲעִנּיּוָתא  ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר... ַוי לֹון דְּ ֵאּלּו שֶׁ
ֹזַהר  ּקּוֵני  (תִּ ָעְלָמא,  בְּ ָדן  ְוַאבְּ ְוֶהֶרג  ּוִביָזה  א  ְוַחְרבָּ

ּקּון ל') תִּ

ִהיא  ּתֹוָרָתם  ל  כָּ ֹזַהר...  לֹוְמִדים  ּלֹא  שֶׁ ֵאּלּו 
ְודֹוִמים  ָהָאֶרץ  ָכל  בְּ נֹוֵדף  ְוֵריָחם  ָמם  שְׁ ִלְהיֹות 
ל  ִמְגדָּ ַהּבֹוִנים  ָגה  לָּ ַהפַּ ּדֹור  י  ְלַאְנשֵׁ יֶהם  ַמֲעשֵׂ בְּ
ִהיא  יֶהם  ַמֲעשֵׂ ת  ִסבַּ ר  ְוִעקַּ ַמִים,  שָּׁ בַּ ְורֹאׁשוֹ 
ם.  שֵׁ ָלנּו  ה  ְוַנֲעשֶׂ תּוב  ַהכָּ ְך  כָּ ַאַחר  ַתב  כָּ שֶּׁ ַמה 
ַמִים ְוָהָאֶרץ,  ה ּתֹוְלדֹות ַהשָּׁ סּוק ֵאלֶּ ּוְבֹזַהר ַעל פָּ
ּוִמן ַהג' ִמיִנים,  ֵעֶרב ַרב,  ֵיׁש בָּ ה ִמיִנים  ֲחִמשָּׁ שֶׁ
ַמר  ָעַלְייהּו ִאתְּ ּבֹוִרים, דְּ ת גִּ ְקָרא כַּ ֵמֶהם הּוא ַהנִּ

ם, ְוִאיּנּון  י ַהשֵּׁ ר ֵמעֹוָלם ַאְנשֵׁ ּבֹוִרים ֲאשֶׁ ה ַהגִּ ֵהמָּ
ית יא) ָהָבה  ֵראשִׁ הֹון (בְּ ָמר בְּ ִאתְּ ין דְּ ִאלֵּ ְטָרא דְּ ִמסִּ
ִבְנָין  ם בְּ ה ָלנּו שֵׁ ל ְוגֹו' ְוַנֲעשֶׂ ִנְבָנה ָלנּו ִעיר ּוִמְגדָּ
ֵסֶפר  הֹון  בְּ ְוָיין  ְושַׁ ִמְדָרׁשֹות  י  תֵּ ּובָּ ְכֵנִסּיֹות  י  תֵּ בָּ
א  ֶאלָּ ָמּה,  ִלשְׁ ְוּלֹא  יּה,  ֵרישֵׁ ַעל  ְוֲעָטָרה  ּתֹוָרה 

ף כ"ה:, מהרח"ו) ית דַּ ֵראשִׁ ד לֹון ְוכּו'. (ּזַֹהר בְּ ְלֶמְעבַּ
ֶזה  ְזַמנֵּנּו  בִּ ּוִבְפָרט  ֹזַהר...  לֹוְמִדים  ּלֹא  שֶׁ ֵאּלּו 
ית ַקְרּדֹם  ר ַהּתֹוָרה ַנֲעשֵׂ ים ֲאשֶׁ ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרבִּ בַּ
ר ִעְסָקם  ֲעֵלי ּתֹוָרה ֲאשֶׁ ּה ֵאֶצל ְקָצת בַּ ַלֲחתְֹך בָּ
קֹות ְיֵתרֹות,  ָרס ְוַהְספָּ ל פְּ ּתֹוָרה ַעל ְמַנת ְלַקבֵּ בַּ
ל  כָּ ָמָרא:  גְּ בַּ ָאְמרּו  ַהּזֹאת  ת  ַהכַּ ַעל  ְוִהנֵּה   ...
נֶֶּהְפָכה  שֶׁ לוֹ  נַֹח  ָמּה  ִלשְׁ ּלֹא  שֶׁ ּתֹוָרה  בַּ ָהעֹוֵסק 
ַמת  ָניו ְולֹא ָיָצא ַלֲאִויר ָהעֹוָלם. (ַהְקדָּ ְלָיתוֹ ַעל פָּ שִׁ

מֹות). ַער ַהַהְקדָּ ים ִויַטאל זי"ע ַעל שַׁ מוֵֹרינּו ָהַרב ַחיִּ

ַעל  ִחּיּוב  גָּדֹול  ה  מָּ כַּ ֹזַהר...  לֹוְמִדים  ּלֹא  ֵאּלּו שֶׁ
ה  מָּ כַּ ם  ְוָעְנשָׁ ָלה,  ַקבָּ ִלְלמֹד  ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  תַּ
אֶֹרְך  ְוגֹוֵרם  ָלה,  ַקבָּ לֹוְמִדים  ֵאיָנם  ִאם  גָּדֹול 
ה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן,  ֻאלָּ ִבים ַהגְּ י ֵהם ְמַעכְּ גָּלּוָתא, כִּ

א ֶמֶלְך). סֵּ ֵבאּור כִּ יקּון ל' בְּ יקּוֵני זֹוַהר תִּ (תִּ

עֹוֵסק  ֵאינוֹ  שֶׁ ִמי  ֹזַהר...  לֹוְמִדים  ּלֹא  שֶׁ ֵאּלּו 
ֵהם  ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוִתּקּוִנים ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר"י שֶׁ בְּ
ָנה  ּוְבִמשְׁ ִמְקָרא  בְּ לּוָלה  בְּ ַלנֶֶּפׁש,  ׁש  ַממָּ ים  ַחיִּ
ּתֹוָרתוֹ  ל  כָּ שֶׁ ֶנֱאָמָנה  ֵיַדע  ּופֹוְסִקים,  ּוְבַתְלמּוד 
לוֹ  ְוֵאין  דֹוֵאג,  כְּ ְוַלחּוץ,  ָפה  ִמשָּׂ הּוא  עֹוֵסק  שֶׁ
ָטעּות  כֻּּלוֹ  ְוהּוא  ַלנֶֶּפׁש,  ְוֶהָאָרה  ים  ַחיִּ בַּ ֵעֶסק 
ִלְהיֹות  א  ֶאלָּ ּתֹוָרה  בַּ עֹוֵסק  ְוֵאינוֹ  אּות,  ְוַרמָּ
ַהּדֹור  דֹול  גְּ ְורֹאׁש  ַרב  ִלְהיֹות  ם,  שֵׁ י  ֵמַאְנשֵׁ
ים ְולֹא ֵחֶלק  ִרּיֹות, ְוֵאין לוֹ ַחיִּ ֵרר ַעל ַהבְּ תָּ ּוְלִהשְׂ

ת ֵעֶקב ז', י"ט). ָרשַׁ ָרָכה פָּ ים... (ֵהיַכל ַהבְּ ַחיִּ בַּ
ַהּתֹוָרה  ל  כָּ ַהּלֹוֵמד  זֹוַהר..  לֹוְמִדים  ּלֹא  שֶׁ ֵאּלּו 
ַהּלֹוֵמד  י ִאם  ַלְמָדן, כִּ ִנְקָרא ָחָכם ַרק  ּה לֹא  כֻּלָּ
ְוכּו'.  ֹזא"ת  ְקֵראת  ַהנִּ ה  דָּ ַלמִּ יַע  פִּ ְלַהשְׁ ֵדי  כְּ
י  דֹוׁש ַרבִּ ים (ֵמָהַרב ַהקָּ ת ְקדֹושִׁ ָרשַׁ (ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף פָּ

ם טֹוב) ְוֵכן  ַעל שֵׁ ְלִמיֵדי ַהבַּ ַיֲעקֹב יֹוֵסף כ"ץ ִמּפֹוְלָנָאה, ִמתַּ

ים) ת ְקדֹושִׁ ָרשַׁ ים פָּ סִּ תֶֹנת פַּ ִסְפרוֹ כְּ תּוב בְּ כָּ
חֹוָרה:  ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר... ִסיָמן ְלָמָרה שְׁ ֵאּלּו שֶׁ
ְנָחס,  ֵסֶפר ַהּזַֹהר. (ִמְדָרׁש פִּ ק ִלְלמֹד בְּ ֵאין לוֹ ֵחשֶׁ שֶׁ

ְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ"ל, קּוְנְטֵרס י' אֹות כ"ט) י פִּ ַרבִּ

ד  ְלַלמֵּ ָלֶהם  ָאסּור  ֹזַהר...  לֹוְמִדים  ּלֹא  שֶׁ ֵאּלּו 
ָקאִריץ, ָחָכם ָהָרִזים) ְנָחס מִּ י פִּ תשב"ר  (ַרבִּ

ַעד  ְתגְַּלגֵּל  יִּ שֶׁ ָצִריְך  ֹזַהר...  לֹוְמִדים  ּלֹא  שֶׁ ֵאּלּו 
ת  ְרכַּ (בִּ ס.  ְרדֵּ פַּ ל  שֶׁ ִחינֹות  בְּ ע  ַאְרבַּ בְּ ְטַרח  יִּ שֶׁ
דֹוׁש ַסִליַמאן  ַלִים - ְלָהַרב ַהגָּאֹון ַהקָּ ֵאִליָּהּו תשכ"ו ְירּושָׁ

ֵאִליָּהּו ַמִני זי"ע)

ל ּתֹוָרָתם ַלִחיצֹוִנים  ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר... כָּ ֵאּלּו שֶׁ
(ֹזַהר)

ַגַאָווה  ִלּמּוָדם  ל  כָּ ֹזַהר...  לֹוְמִדים  ּלֹא  שֶׁ ֵאּלּו 
בֹוד ּוָממֹון. (ֹזַהר) כָּ

ְוגֹוְרִמים  ִמים  ֲאשֵׁ ֹזַהר...  לֹוְמִדים  ּלֹא  שֶׁ ֵאּלּו 
ָרֵאל  (ֹזַהר) ל ַעם ִישְׂ ַלֲאסֹונֹות שֶׁ

ִדין רּוִחין  ָמָתן ִמשֵׁ ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר... ִנשְׁ ֵאּלּו שֶׁ
ְוִליִלין (ֹזַהר)

ֶאת  רֹוִצים  לֹא  ֹזַהר...  לֹוְמִדים  ּלֹא  שֶׁ ֵאּלּו 
אּוָלה. (ֹזַהר) ַהגְּ

אּוָלה.  ִבים ֶאת ַהגְּ ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר... ְמַעכְּ ֵאּלּו שֶׁ
(ֹזַהר)

ָלֶהם שֹׂום  ִיְהֶיה  ֹזַהר... לֹא  ּלֹא לֹוְמִדים  ֵאּלּו שֶׁ
רּוץ בעוה"ב. (ע"ח) תֵּ

ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר... לֹא ְמעּוְנָייִנים ַלֲעשֹׂות  ֵאּלּו שֶׁ
ׁשּוָבה. (ע"ח) תְּ

ַכר  שְׂ ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר... לֹא ַמֲאִמיִנים בִּ ֵאּלּו שֶׁ
ְועֹוֵנׁש. (ּתוָֹרתוֹ ָמֵגן ָלנּו, ע"פ ח"ח זי"ע)

ְלְיָלִדים  זֹוִכים  לֹא  ֹזַהר...  לֹוְמִדים  ּלֹא  שֶׁ ֵאּלּו 
ְנָחס ִמָקִריץ) י פִּ ם ַרבִּ שֵׁ טֹוִבים. (ּתוָֹרתוֹ ָמֵגן ָלנּו בְּ

ק  ִהְתַעסֵּ ּלֹא לֹוְמִדים ֹזַהר... ּוְמִניָעֵתנּו ִמלְּ ֵאּלּו שֶׁ
נּו  שֵׁ ית ִמְקדָּ ְנַין בֵּ ּה ִהיא ּגֹוֶרֶמת ִאחּור ְוִעּכּוב בִּ בָּ

ים). ים ִויַטאל ְלֵעץ ַחיִּ ַמת ָהַרב ַחיִּ נּו (ַהְקדָּ ְוִתְפַאְרתֵּ
ֲעוֹונֹוֵתינּו  בַּ ר  ִנְתגַּבֵּ ֹזַהר...  לֹוְמִדים  ּלֹא  שֶׁ ֵאּלּו 
ִסיל  ַהכְּ ַהִחיצֹוִנּיֹות  ַהָחְכמֹות  כּות  ַחשְׁ ים  ָהַרבִּ
ֱאלִֹקים  "ַוּיֹאֶמר  ָיֵמינּו  בְּ ּוִבְמֵהָרה  ְך הֹוֵלְך  חֹשֶׁ בַּ
ינֹוב,  ְיִהי אֹור" ְוָיֵאר ָלנּו. (מוֵֹרנּו ָהַרב ְצִבי ֱאִליֶמֶלְך ִמדִּ

ֶרק א' אֹות ה') ים, פֶּ נִּ ַמְעַין גַּ

ַנְפׁשוֹ,  בְּ ִמְתַחיֵּב  ֹזַהר...  לֹוְמִדים  ּלֹא  שֶׁ ֵאּלּו 
י  דֹוׁש ַרבִּ ים (ֵמָהַרב ַהקָּ ת ְקדֹושִׁ ָרשַׁ (ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יוֵֹסף פָּ

ם טֹוב) ְוֵכן  ַעל שֵׁ ְלִמיֵדי ַהבַּ ַיֲעקֹב יוֵֹסף כ"ץ ִמּפֹוְלָנָאה, ִמתַּ

ים) ת ְקדֹושִׁ ָרשַׁ ים פָּ סִּ תֶֹנת פַּ ִסְפרוֹ כְּ תּוב בְּ כָּ
ִיְרַאת  ים  רֹוְכשִׁ לֹא  ֹזַהר...  לֹוְמִדים  ּלֹא  שֶׁ ֵאּלּו 
(הרה"ק  ִחיצֹוִנית  ָחְכָמה  ִעם  ָאִרים  ְוִנשְׁ ַמִים,  שָׁ

י ִיְצָחק ַאְיִזיק ִמּקֹוַמְרָנא, נֹוֵצר ֶחֶסד). ַרבִּ

ה ִלְסִליחֹות תשס"ט ָרשָׁ ִמּתֹוְך דְּ

ִליָט"א מכ"ק ָמָרן ַאְדמֹו"ר ֵמָהאָלִמין שְׁ
קֹולוֹ  בְּ ִאם  ַה'ּיֹום  ְמעּו  ְו'שִׁ יתּו  הַ'ְסכִּ ְי'הּוִדים 
ן ֵלִוי  ַע בֶּ י ְיהֹושֻׁ יַח ְלַרבִּ שִׁ ְך ָאַמר ַהמָּ ָמעּו: כָּ שְׁ תִּ
ּתֹוְקקּות  ף ַצ"ח ע"א). ָזָכה ּדֹוֵרנּו ְלִהשְׁ (ַסְנֶהְדִרין דַּ

ֱאלִֹקי  אֹון  ּוְלִצמָּ ר  ְסתָּ ַהנִּ ְלתֹוַרת  ת  שֶׁ ְמֻחדֶּ
ה,  ֻאלָּ ַהגְּ ֲעֵמי  פַּ ֶאת  ִרים  ַהְמַבשְּׂ ְוִזיָוּה  ְלהֹוָדּה 
ָרֵאל  ִישְׂ ֲעִתיִדין  דַּ "ּוְבִגין  ּזַֹהר:  בַּ תּוב  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ
ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר,  ַחיֵּי דְּ ְלִמְטַעם ֵמִאיָלֵני דְּ
מ')  ף  (דַּ ּקּוִנים  ּוַבתִּ ַרֲחֵמי",  בְּ גָּלּוָתא  ִמן  קּון  ִיפְּ

ִגיֵניּה  בְּ יֹוַמיָּא,  סֹוף  בְּ ְתַרֵאי  בָּ ּוְבָדָרא  ִאיָתא: 
דֹוׁש  ַהקָּ ּוַבּזַֹהר  ְוכּו'.  ָאֶרץ  בָּ רֹור  דְּ ּוְקָראֶתם 
ִחּבּוָרא  ַהאי  "בְּ ע"ב)  קכ"ד  ף  (דַּ ָנׂשא  ת  ָרשַׁ פָּ
ִמן  יּה  בֵּ קּון  ִיפְּ כּו'  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִאיהּו  דְּ יָלְך  דִּ

ַרֲחֵמי".  גָּלּוָתא בְּ

הּוא  שֶׁ ךָ,  לְּ שֶׁ ַהִחּבּור  ְזכּות  בִּ ָבִרים:  ַהדְּ אּור  בֵּ
ִמן  ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ ֵיְצאּו  דֹוׁש,  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר 
ּוְללֹא  ְוִיּסּוִרים  ָצרֹות  ְללֹא  ַרֲחִמים  בְּ ַהגָּלּות 

ימּו ְלָכְך!  ַמִים ִהְסכִּ יַח! ְוַאף ִמשָּׁ ַצַער ֶחְבֵלי ָמשִׁ
ֵאִליָּהּו  ָעה שֶׁ שָׁ בְּ ּקּוֵני ַהּזַֹהר ְמבָֹאר, שֶׁ ֵסֶפר תִּ בְּ
ר יוַֹחאי  ְמעוֹן בַּ י שִׁ ַהנִָּביא ָזכּור ָלטֹוב ִנְגָלה ְלַרבִּ
ֶהם ִסְתֵרי  ִעּמוֹ, ְוָלַמד ִעמָּ א שֶׁ ישָׁ ְוַלַחְבַרָיא ַקדִּ
קֹול  ת  בַּ ָיְצָאה  מֹות,  ְנשָׁ ּקּוֵני  תִּ ִעְנַין  בְּ ּתֹוָרה 
תוֹ  ה ַרב ּכֹחוֹ ּוְקֻדשָּׁ מָּ ַמִים ְוָאְמָרה ָלֶהם: כַּ ִמשָּׁ
ְך  כָּ ְוַאַחר  עֹוָלם,  בָּ יוַֹחאי  ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ל  שֶׁ
ֵני  ה בְּ ׁשֹון: 'ְוַכמָּ זוֹ ַהלָּ הֹוִסיָפה ְוָאְמָרה ְנבּוָאה בְּ ן ק ְ

ב



יָלְך  דִּ ִחּבּוָרא  ֵמַהאי  ְרְנסּון  ִיְתפַּ א  ְלַתתָּ א  ָנשָׁ
סֹוף יֹוַמיָּא,  ְתָרָאה בְּ ָדָרא בַּ א בְּ ד ִיְתגַּּלּו ְלַתתָּ כַּ

ָאֶרץ''.  רֹור בָּ ּוְבִגיֵניּה, ''ּוְקָראֶתם דְּ

ְרְנסּון  ה ִיְתפַּ ֵני ָאָדם ְלַמטָּ ה בְּ מָּ ָבִרים: כַּ אּור ַהדְּ בֵּ
ּדֹור  ה בַּ ה ְלַמטָּ ר ִיְתגַּלֶּ ֲאשֶׁ ָך כַּ לְּ ִמזֶּה ַהִחּבּור שֶׁ
סּוק  סֹוף ַהיִָּמים, ּוִבְזכּותוֹ ִיְתַקיֵּם ַהפָּ ָהַאֲחרֹון בְּ
ה  ֻאלָּ ז ַעל ַהגְּ ָאֶרץ''- ַהְמַרמֵּ רֹור בָּ ''ּוְקָראֶתם דְּ
סּוק  ַהפָּ ַעל  ֶנה  ַהקָּ ֵסֶפר  בְּ ְוָכַתב  ֵלָמה.  ַהשְּׁ
י  כִּ ֲעָבדֹו",  לֹא  ר  ַלֲאשֶׁ כּו'   ּוְרִאיֶתם  ם  ְבתֶּ "ְושַׁ
דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ְולֹא  ְגֶלה  נִּ בַּ ְוָקא  דַּ עֹוֵסק  שֶׁ ִמי 
ָחָכם,  ְלִמיד  ִנְקָרא תַּ ֵאינוֹ  גַּם  ֲעָבדוֹ.  ִנְקָרא לֹא 
ַעל  ַרק  ֵאינוֹ  ָחָכם  ם  שֵׁ י  כִּ ְלִמיד,  תַּ ם  שֵׁ בְּ ַרק 

ִניִמית יעו"ש... ָחְכָמה ַהפְּ

ה  מָּ כַּ יַָּדְעתָּ  שֶׁ ְוֵכיָון  ַתב:  כָּ ֶמֶלְך  א  סֵּ כִּ ֶפר  ּוַבסֵּ
דֹוָלה ַמֲעַלת ִלּמּוד ָחְכַמת ָהֱאֶמת כּו'... ִיוַָּדע  גְּ
ָלה,  בָּ ּלֹוֵמד ַהקַּ ָכר ְלִמי שֶׁ ּגֶֹדל ַהִחּיּוב ְוגֶֹדל ַהשָּׂ
ּבֹוֶנה  ָעְלָמא  בְּ ִגיְרָסא  בְּ ַגם  ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  י  כִּ
רּוׁש  ה ִלְלמֹד ּוְלָהִבין פֵּ ן ִאם ִיְזכֶּ כֵּ ָעְלִמין, ְוָכל שֶׁ
ָעה  שָׁ בְּ ְלַמְעָלה  ּקּון  תִּ ּבוֹ  ה  ַיֲעשֶׂ ֶאָחד,  ַמֲאָמר 
ָנה  שָׁ ט  שָׁ ַהפְּ ִלּמּוד  בְּ ה  ַיֲעשֶׂ ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ַאַחת 

א ֶמֶלְך תקו"ז מ"ג). סֵּ ִמיָמה (כִּ תְּ

יָּדּוַע  כַּ ׁש,  ְמַבקֵּ ָאנִֹכי  ַאַחי  ֶאת  ְיָקִרים,  ְיהּוִדים 
ן  כֵּ ַעל  ר  ַוֲאשֶׁ יָחא,  ְמשִׁ דִּ ִעְקְבָתא  ּדֹור  ָאנּו 
ּוְלָהִביא  ְלָזֵרז  ה  ְקדֹושָׁ ְוחֹוָבה  ָלנּו  ִהיא  ְזכּות 
 - ַמֵהר!!!  ּיֹוֵתר  שֶׁ ה  מָּ כַּ ִצְדֵקנּו  יַח  ְמשִׁ ֶאת 
י ֵהם ַחיֵּינּו  יַח? "כִּ שִׁ יַאת ַהמָּ יַצד ְנָקֵרב ֶאת בִּ כֵּ
ה יֹוָמם ָוַלְיָלה" – ָעֵלינּו  ְואֶֹרְך ָיֵמינּו ּוָבֶהם ֶנְהגֶּ
ל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה יֹוָמם ָוַלְיָלה  ֶלת ַהחֹוָבה שֶׁ ֻמטֶּ
נּוָיה  ה פְּ קָּ ל דַּ יָמָמה, כָּ עֹות בִּ ע שָׁ ִרים ְוַאְרבַּ ֶעשְׂ
ְך ָהעֹוָלם  ה, כָּ דֹושָׁ יׁש ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהקְּ ְלַהְקדִּ
ה  לֹשָׁ ָאבֹות: "ַעל שְׁ נָּא בְּ ַמֲאַמר ַהתַּ ִמְתַקיֵּם, כְּ
ְיסֹוד   – ַהּתֹוָרה..."  ַעל  עֹוֵמד  ָהעֹוָלם  ָבִרים  דְּ
ּבוֹ  ִנְתָמִכים  ּוְמלֹואוֹ  ֵבל  תֵּ ר  ֲאשֶׁ ַהְיסֹודֹות 
ה!  דֹושָׁ יּמּוד ַהּתֹוָרה ַהקְּ ָעִנים ָעָליו, הּוא לִּ ְוִנשְׁ
עֹוָלמֹות  ה בָּ - ֵאין ָאנּו ְמִביִנים ָמה ַהּפַֹעל ַהנֲַּעשָׂ
ַאַחת,  ּתֹוָרה  ּבּור  דִּ ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ָהֶעְליֹוִנים 
ִהיא  ַקְטנּוָתּה  ֵמרֹב  ר  ֲאשֶׁ ָמָלה  ַהנְּ ל:  שָׁ ְוַכמָּ
רוֶֹאה  ֱאנֹוׁש  ן  בֶּ שֶּׁ ַמה  ִלְראֹות  ְיכֹוָלה  ֵאיָנּה 
ּה  לָּ ן שֶׁ יָרה ֶאת ַהקֵּ ה. ִהיא ַמכִּ ַמְעָלה ְלַמטָּ ִמלְּ
לֹא  ַעם  פַּ ַאף  ִביָבּה,  ִמסְּ ַהחֹול  ַאְדמֹות  ְוֶאת 
יָרה ֶמְרָחִבים.  ים ְולֹא ַמכִּ ָרֲאָתה ְמחֹוזֹות ֲחָדשִׁ
ֶכל ֱאנֹוׁש  שֵּׂ ּלֹא ְמֻסגֶֶּלת ְלָהִבין ַמה שֶּׁ אי שֶׁ ַודַּ בְּ
י ַמְעָלה; ֵמרֹב ַקְטנּוֵתנּו ֵאיֶנּנּו  ַלפֵּ ְך ָאנּו כְּ ֵמִבין. כָּ
ַמִים, ֵאיֶנּנּו ְמֻסגִָּלים  שָּׁ ְתַרֵחׁש בַּ ְמִביִנים ַמה מִּ
ַמְעָלה  ִמלְּ רוִֹאים  שֶּׁ ה  ִממַּ ֶזה  הּוא  כְּ ְלָהִבין 
ה  עֹושֶׂ הּוִדי  יְּ שֶׁ כְּ ָלָאֶרץ,  ַמִים  ַהשָּׁ ִמן  ה,  ְלַמטָּ
ַהּתֹוָרה  ִלְלמֹד  ב  ּוִמְתַישֵּׁ ָמקֹום  ל  שֶׁ ְרצֹונוֹ 
יִבים  ִבים ּוַמְקשִׁ ה ַמְלָאִכים יֹושְׁ מָּ ה, כַּ דֹושָׁ ַהקְּ
ּמּוד, ֵאיֶזה עֶֹנג הּוא  ְלקוֹלוֹ ֶהָעֵרב, ִלְמִתיקּות ַהלִּ

"ה. ָלִכים ַהָקבָּ ֵמֵסב ְלֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהמְּ

יוַֹחאי:  ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ל  שֶׁ ּכֹחוֹ  גָּדֹול  ה  מָּ כַּ
ה  ֻסכָּ ֶכת  ַמסֶּ בְּ דֹוׁש  ַהקָּ "י  בִּ ָהַרשְׁ ָאַמר  שֶׁ מוֹ  כְּ
ָאַמר  ִחְזִקיָּה  "ְוָאַמר  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ף מ"ה ע"ב),  (דַּ

ָיכֹול  יוַֹחאי  ן  ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ַרבִּ ּום  ִיְרְמָיה ִמשּׁ י  ַרבִּ
ין ִמּיֹום  ִמן ַהדִּ ל ָהעֹוָלם כֻּּלוֹ  ֲאִני ִלְפטֹר ֶאת כָּ
י  ִעמִּ ִני  בְּ ֶאְלָעָזר  ְוִאְלָמֵלי  ה  ַעתָּ ַעד  ְבֵראִתי  נִּ שֶׁ
ְוִאְלָמֵלי  ו  ַעְכשָׁ ְוַעד  ָהעֹוָלם  ְבָרא  נִּ שֶׁ ִמּיֹום 
ְבָרא ָהעֹוָלם ַעד  נִּ נּו ִמּיֹום שֶׁ יָּהּו ִעמָּ ן ֻעזִּ יֹוָתם בֵּ

סֹופֹו".

דֹוׁש,  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ַמֲעַלת  ה  מָּ כַּ ּוְראּו  ּבֹואּו 
דֹוׁש  ַהּזַֹהר ַהקָּ ָלה, שֶׁ ּלֹא לֹוֵמד ַקבָּ ּוִבְפָרט ְלִמי שֶׁ
ף  ָלה. [כַּ בָּ ִלּמּוד ַהקַּ ב לוֹ כְּ ִגיְרָסא ֶנְחשָׁ ֲאִפּלּו בְּ
יועץ ערך  ובפלא  ִסיָמן קנ"ה סקי"ב,  ים  ַהַחיִּ

זוהר וערך חידוש]

ַמִהי  יֹוְדִעים  ָאנּו  ַהִאם  ַרּבֹוַתי!!!  ְוֵרַעי,  ַאַחי 
ָרֵאל? ַמהּו  ל ַעם ִישְׂ ית שֶׁ ֵגן ָהֲאִמתִּ ת ַהמָּ ֶעְרכַּ
ית ֶאת אֹוְיֵבינּו? -  בִּ ְלַהשְׁ נּו  לָּ ַהּסֹוִדי שֶׁ ק  ַהנֶּשֶׁ
ָרֵאל  ִישְׂ ַעם  ל  שֶׁ יֹוֵתר  בְּ ַהּטֹוָבה  ַהֲהָגָנה  ַמִהי 

יַח?! ים?! ְוֵכיַצד ִננֵָּצל ֵמֶחְבֵלי ָמשִׁ ַמנִּ ָכל ַהזְּ בְּ

ַיֲהלֹוִמים!  ִמְכֵרה  אן  כָּ ֵיׁש  ְיָקִרים,  ְיהּוִדים 
ל  ָיד שֶׁ ג  ֶהשֵּׂ בְּ ַהּזֹול!  ִזיל  בְּ ׁש  יר! ַממָּ ְוַאדִּ ָנִדיר 
ל ֶאָחד! ַרק ִלְרצֹות ּוְלַהֲאִמין!!! "ְיָקָרה ִהיא  כָּ

ּה". וּו בָּ ִניִנים ְוָכל ֲחָפֶציָך לֹא ִישְׁ ִמפְּ

ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ל  שֶׁ ֶהָעצּום  ּכֹחוֹ  ּוְראּו  ּבֹואּו 
ת קֶֹדׁש! בָּ שַׁ בְּ

ִניָּה  שְׁ ָנה  שָׁ מֹות  שְׁ ת  ָרשַׁ פָּ ַחי  ִאיׁש  ן  ַהבֶּ ָמָרן 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ִלים  ַהְמֻקבָּ ְתבּו  כָּ ְוז"ל:  ּכֹוֵתב 
יֹום  בְּ ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  בְּ ה  ַהנֲַּעשֶׂ ַהּפַֹעל  ָגדֹול  דְּ
ֵעֶסק  בְּ ה  ַהנֲַּעשֶׂ ִמן  יֹוֵתר  ָעִמים  פְּ ֶאֶלף  ת  בָּ שַׁ
אֹוֶמֶרת,  ֹזאת  "ל.  ַעכַּ ַהחֹל,  ְיֵמי  ל  שֶׁ ַהּתֹוָרה 
יֹום  עֹות בְּ ָוה ֶאֶלף שָׁ ת שָׁ בָּ ל שַׁ ָעה ַאַחת שֶׁ שָׁ
ַאַחת  ָעה  ְדשָׁ ֶמֶלְך  א  סֵּ ַהכִּ ִלְמַדּנּו  ּוְכָבר  חֹל, 
ָנה  יֹום חֹל, יֹוֵתר ִמשָּׁ דֹוׁש בְּ ל ִלּמּוד זַֹהר ַהקָּ שֶׁ

ט. שָׁ ל ִלּמּוד פְּ ֵלָמה שֶׁ שְׁ

דֹוׁש  ל ִלּמּוד זַֹהר ַהקָּ ָעה ַאַחת שֶׁ ֵצא ּוְלַמד: שָׁ
יֹום  בְּ ט  שָׁ פְּ ִנים  שָׁ ֵמֶאֶלף  יֹוֵתר  קֶֹדׁש,  ת  בָּ שַׁ בְּ

ּבֹון". ִלים ּבֹואּו ֶחשְׁ ן ֹיאְמרּו ַהּמֹושְׁ חֹל. "ַעל כֵּ

דֹוׁש  ַהקָּ זַֹהר  לֹוְמִדים  ר  ֲאשֶׁ כַּ ְוִנְתּבֹוֵנן:  ָהָבה 
ת  שֶׁ ל שֵׁ ן ֶאת כָּ ת קֶֹדׁש, ְמַתקֵּ בָּ שַׁ עֹות בְּ ׁש שָׁ שֵׁ
ל ָהעֹוָלם. ִאם ּכּוָלנּו ִנְתַאֵחד  ִנים שֶׁ ֲאָלִפים ַהשָּׁ
ָהעֹוָלם  ָיבֹוא  דֹוׁש  ַהקָּ זֹוַהר  ְוִנְלַמד  ַאֲהָבה  בְּ

ֵלם. ְלִתּקּונוֹ ַהשָּׁ

קֶֹדׁש  ת  בָּ שַׁ בְּ ֹזַהר  ַאַחת  ָעה  שָׁ ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל 
ְעָיה  ֵסֶפר ְישַׁ ֵלָמה: בְּ ה שְׁ ֻאלָּ ר ְלָהִביא ַהגְּ ֶאְפשָׁ
ְלֶאֶלף  ִיְהֶיה  ָטן  "ַהקָּ ֶנֱאַמר:  כ"ב)  סּוק  פָּ ס'  ֶרק  (פֶּ

נָּה". ּה ֲאִחישֶׁ ִעתָּ ִעיר ְלגֹוי ָעצּום ֲאִני ה' בְּ ְוַהצָּ

ִיְהֶיה  ָטן  ַהקָּ שֶׁ סּוק  ַהפָּ וַָּנת  כַּ ַמה  אּור,  בֵּ ְוָצִריְך 
ה  ִיְזכֶּ ָקָטן  ָאָדם  ן  בֶּ ִלְהיֹות שֶׁ ָיכֹול  ֵאיְך  ְלֶאֶלף, 
ְוְנָפֵרׁש   - ָעצּום?  ְלגֹוי  ִעיר  ְוַהצָּ ְלֶאֶלף  ִלְהיֹות 
ם  ְך כֻּלָּ ָאַמר: "ְוַעמֵּ סּוק כ"א, שֶׁ ם ֶאת פָּ ֶהְקדֵּ בַּ

ה  ַעי ַמֲעשֵׂ יִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמטָּ ַצדִּ
ְך  ְוַעמֵּ ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֵאיְך  ִהנֵּה  דְּ ֵאר",  ְלִהְתפָּ ָיַדי 
הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ֲהלֹא  ְוכּו',  יִקים  ַצדִּ ם  כֻּלָּ
ִאּתוֹ  ְלַנֵהל  ְוָצִריְך  גָּדֹול,  י  דֵּ ָהַרע  ֵיֶצר  ָלנּו  ָנַתן 
אֹותוֹ,  ַח  ְלַנצֵּ ְמאֹד  ה  ְוָקשֶׁ ֵבָדה,  כְּ ִמְלָחָמה 
ים  ַנְקדִּ ֹזאת  ּוְלַבֵאר   – יק?  ַצדִּ ֲהֵוי  דַּ ֵייַמר  ּוִמי 
ְעָיה  ְישַׁ ַעל  יֹוָנָתן  ַתְרּגּום  בְּ ים:  ַהְמָפְרשִׁ ְבֵרי  דִּ
ְלַאְלָפא  ְיִהי  הֹון  בְּ ְזֵעיר  "דִּ ב):  כְּ סּוק  פָּ ס  ֶרק  (פֶּ

ִזְמָנּה ַאְיִתיָנה".  יף ֲאָנא ה‘ בְּ קִּ ׁש ְלַעם תַּ ּוְדַחלָּ
ִרּבּוי  ָטן ִיְהֶיה ְלֶאֶלף" - בְּ ם: "ַהקָּ י"ם שָׁ ּוְבַמְלבִּ
ְלגֹוי ָעצּום"  "ִיְהֶיה  כַֹח  ִעיר" - בְּ "ְוַהצָּ ּמּות,  ַהכַּ
ֲאִני  שֶׁ ְוַהגַּם  ְוָעְצָמה,  כַֹח  בְּ ָהֵאיכּות  ִרּבּוי  בְּ  -
ים, ִהנֵּה  ים ּוְמַעטִּ שִׁ ה ְוָהָעם ַחלָּ ִמְתַמְהֵמהַּ ַעתָּ
ַהְמֹיָעד  ָהֵעת  בֹא  בְּ  - נָּה  ֲאִחישֶׁ ּה  ִעתָּ בְּ ה'  ֲאִני 
ִחיׁש)  ּפַֹעל  גֶֶּדר  ֶזה  י  (כִּ ְזִריזּות  בִּ ָבר  ַהדָּ ה  ֶאֱעשֶׂ

"ל. א ֶאת ַהְבָטָחִתי, ַעכַּ ַוֲאַמלֵּ

א  סֵּ ן ִאיׁש ַחי ְוַהכִּ ְבֵרי ַהבֶּ י דִּ אּור הּוא, ַעל פִּ ְוַהבֵּ
ַעל ְיֵדי  ת קֹוֶדׁש, שֶׁ בָּ שַׁ ִעְנַין ִלּמּוד בְּ ֶמֶלְך זי"ע בְּ
מוֹ  ָעה ַאַחת זַֹהר, ֶזה כְּ ת קֹוֶדׁש שָׁ בָּ שַׁ ְלמֹד בְּ יִּ שֶׁ
עֹות  שָׁ ׁש  שֵׁ לֹוֵמד  ְוִאם  ִנים,  שָׁ ֶאֶלף  ַמד  לָּ שֶׁ
ֲאָלִפים  ת  שֶׁ שֵׁ ַמד  לָּ שֶׁ מוֹ  כְּ ב  ֶנְחשָׁ ת,  בָּ שַׁ בְּ
ְך  כָּ ְיֵדי  ְוַעל  ָהעֹוָלם.  ִריַאת  בְּ ְיֵמי  ֶנֶגד  כְּ ָנה  שָׁ
בֹא ָהֵעת  נָּה" - בְּ ּה ֲאִחישֶׁ ִעתָּ ה ְל"ֲאִני ה' בְּ ִנְזכֶּ
ַתב  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ ְזִריזּות  בִּ ָבר  ַהדָּ ה  ֶאֱעשֶׂ ַהְמֹיָעד 
ְך  "ְוַעמֵּ סּוִקים  ַהפְּ ְיבֲֹארּו  ּוָבֶזה  י"ם.  ְלבִּ ַהמַּ
נּו ִנְתַאֵחד ְוִנְלַמד ְוַגם  ִאם כֻּלָּ יִקים", שֶׁ ם ַצדִּ כֻּלָּ
יִקים,  ַצדִּ ִלְהיֹות  ה  ִנְזכֶּ דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ִלְגרֹס 
ָהָאֶרץ,  ת  ִליֻרשַּׁ ה  ְוִנְזכֶּ ָאֶרץ"  ִייְרׁשּו  "ְלעֹוָלם 
"ה  ַהָקבָּ ֵאר", שֶׁ ה ָיַדי ְלִהְתפָּ ַעי ַמֲעשֵׂ "ֵנֶצר ַמטָּ
ל  ִלּמּוד שֶׁ זִָּכינּו בְּ ה שֶׁ מֶּ נּו בַּ ֵאר ִאתָּ יּוַכל ְלִהְתפָּ
ת  שֶׁ שֵׁ ִריָאה  ַהבְּ ל  כָּ ֶאת  ְלַקיֵּם  עֹות  שָׁ ׁש  שֵׁ
ָאַמר  שֶּׁ ְלַמה  ה  ִנְזכֶּ ן  כֵּ ְיֵדי  ְוַעל  ָנה,  שָׁ ֲאָלִפים 
ִעיר ְלגֹוי  ָטן ִיְהֶיה ְלֶאֶלף ְוַהצָּ א "ַהקָּ סּוק ַהבָּ פָּ בַּ
ֵאיְך  ַאְלנּו  ְושָׁ נָּה",  ֲאִחישֶׁ ּה  ִעתָּ בְּ ה'  ֲאִני  ָעצּום 
ׁשּוטוֹ  פְּ ָקָטן,  ֶיֶלד  ֲאִפּלּו  ָטן,  ַהקָּ ִלְהיֹות שֶׁ ָיכֹול 
ָעצּום?  ְלגֹוי  ִעיר  ְוַהצָּ ְלֶאֶלף,  ִיְהֶיה  ָמעוֹ,  ַמשְׁ כְּ
ָעה ַאַחת  ְלמֹד שָׁ יִּ ַעל ְיֵדי שֶׁ ֵאר: שֶׁ ה ִמְתבָּ ְוַעתָּ
פּול  כָּ ב  נְֶּחשָׁ שֶׁ קֶֹדׁש,  ת  בָּ שַׁ בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ

ב ְלֶאֶלף. ל ֶאָחד ֵיָחשֵׁ ֶאֶלף – ְוָכְך כָּ

ְך  ֶמשֶׁ דֹוׁש בְּ עֹוד ָמָצאנּו ִעְנַין ִלּמּוד ַהזֹוַהר ַהקָּ
ים  ע אֹור ַהַחיִּ ֶפר ִאגֶֶּרת ַמסַּ סֵּ תוֹ, (בַּ עֹות ּוְסֻגלָּ ׁש שָׁ שֵׁ
ְלִמיָדיו), ְוז"ל, ְוָלַמְדנּו ַעד  ַתב ָיד ֶאָחד ִמתַּ דֹוׁש, כְּ ַהקָּ

ִית  ַהבַּ א  ִנְתַמלֵּ עֹות  ו' שָׁ ּוְבסֹוף  עֹות,  ה שָׁ שָּׁ שִׁ
מֹוהּו לֹא ִנְהָיה. ר כָּ ֵריַח טֹוב ֲאשֶׁ

זֹוַהר  עֹות  שָׁ ׁש  שֵׁ ִלּמּוד  ִעְנַין  ָמָצאנּו  ְועֹוד 
אַסאן  ִאגֶֶּרת הרמח"ל):... ְוַהגָּאֹון ר"י בַּ דֹוׁש (בְּ ַהקָּ
ְלָבֵאר לוֹ סֹוד  ינּו  ַרבֵּ ַאל ֶאת  ינּו שָׁ ַרבֵּ ל  ַרּבוֹ שֶׁ
ֶנֶגד  ָאֳחָרא  ְטָרא  ְלַהסִּ ֶזה  כָּ ּכַֹח  ְהֶיה  יִּ שֶׁ ָהִעְנָין 
יק סֹוד  ֵבאּור ַמְספִּ יב לוֹ בְּ ינּו ֵהשִׁ ְוַרבֵּ ַהּתֹוָרה, 
ָרָאה  הּוא  י  כִּ ינּו,  ַרבֵּ לוֹ  ּכֹוֵתב  ְוֵכן  ָהִעְנָין,  ל  כָּ
ן  ְוִתקֵּ ה,  כָּ ַלמַּ ְרפּוָאה  ים  ְוִהְקדִּ ִמּקֶֹדם  קןֹזאת  ְ ָ

ג



ְיהּוָדה  לֹום  שָׁ י  ַרבִּ יק  דִּ ַהצַּ ַהגָּאֹון  ּתֹוָרתוֹ  ִלְכבֹוד  ּוְבָרָכה,  ַהְמָלָצה 
ְדָרׁש  ית ַהמִּ ים, בֵּ ָהַרבִּ ה  ְמַזכֶּ ִליָט"א ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין,  ָראס שְׁ גְּ

ֶמׁש. ית שֶׁ ְעָיה" ַק"ק ָרַמת בֵּ "ֲעֶטֶרת ְישַׁ

ְפָעל  ְראֹוִתי ֶאת ַהמִּ י בִּ י ְוָיֵגל ִלבִּ ַמְחתִּ ַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ. שָׂ ְמחּו ַהשָּׁ ִישְׂ
 – ָהעֹוָלִמי"  ַהּזַֹהר  "ִמְפַעל  מוֹ  שְׁ ְוַנֲעָלה  ָתה,  ָעשְׂ ָידוֹ  ר  ֲאשֶׁ יר  בִּ ַהכַּ
ְמעֹון  י שִׁ דֹוׁש ִמּתֹוַרת ַרבִּ ְבֵרי ַהּזַֹהר ַהקָּ ֵמי ֵעֶדן דִּ ים בְּ ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרבִּ

ן ְיִהי ָרצֹון. ָרֵאל ָאֵמן כֵּ ית ִישְׂ ֲעמֹד ָלנּו ּוְלָכל בֵּ ר יֹוַחאי, ְזכּותוֹ תַּ בַּ

ָלה,  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת  ִלּמּוד  יבּות  ַוֲחשִׁ ַמֲעַלת  ּגֶֹדל  ָעִרים  שְּׁ בַּ נֹוַדע  ִהנֵּה 
יִלים  כִּ שְׂ ַהֲעלְֹתָך קנ"ג]: "ְוַהמַּ דֹוׁש [בְּ ּזַֹהר ַהקָּ "י זיע"א בַּ בִּ ַמֲאַמר ַרשְׁ כְּ
ֹזַהר  כְּ ַיְזִהירּו  יִלים  כִּ שְׂ ְוַהמַּ הֹון  בְּ ַמר  ְדִאתְּ ָלה  ַקבָּ ָמאֵרי  ִאינּון  ָיִבינּו 
ִאְתְקֵרי ֵסֶפר ַהּזַֹהר  א דְּ ֹזַהר דָּ ִלין בְּ דְּ תַּ ָקא ִמשְׁ ין ִאינּון דְּ ָהָרִקיַע, ִאילֵּ
ְבהֹון  ְלכּוָתא דִּ ַבע ִממַּ ַנִים ֵמִעיר ְושֶׁ ּה שְׁ ין בָּ שִׂ נְּ ִמְתכַּ ֵתַבת נַֹח דְּ ִאינוֹ כְּ דְּ
א".  ְדִסְפָרא דָּ ְוָדא אֹוָרה  ִליֻכהּו  שְׁ ַהְיאָֹרה תַּ ּלֹוד  ַהיִּ ן  ַהבֵּ ל  ִיְתַקיֵּם כָּ
ן ִאיׁש ַחי זיע"א  ים בֶּ י יֹוֵסף ַחיִּ ל ָהֱאלִֹהי ַרבִּ אֹון ֻעזֵּנּו ַהְמֻקבָּ ְוִדְבֵרי גְּ
ֶאת  יל  כִּ שְׂ ַהמַּ ְוָיִבין  ֹוֵמַע  ַהשּׁ ַמע  "ִישְׁ ּוְתבּוָנה]:  ַעת  דַּ ִסְפרוֹ  רֹאׁש  [בְּ
ת  ָרֵאל ָלֶגשֶׁ ר ִהְזִהירּו ְוהֹוִדיעּו ְלָכל ִאיׁש ִישְׂ ידּו ַוֲאשֶׁ ר ֲחָכִמים ִהגִּ ֲאשֶׁ
ֲחִזיִקים  ים ִהיא ַלמַּ ֶריָה ֵעץ ַחיִּ ֵעֶסק סֹודֹות ַהּתֹוָרה ְוִנְסתָּ ֶאל ַהּקֶֹדׁש בְּ
ינּו  ַרבֵּ ה  משֶׁ ַמת  ִנשְׁ ְמֵהיְמָנא  ָהַרְעָיא  ְבֵרי  דִּ ים  ְמפָֹרשִׁ ְועֹוד  ּה",  בָּ
ֹזַהר  יִלים ַיְזִהירּו כְּ כִּ שְׂ ף קכד:]: "ְוַהמַּ "י [ֹזַהר ָנׂשא, ֵחֶלק ג' דַּ בִּ ָלַרשְׁ
א  ִאימָּ זֹוֲהָרא דְּ ִמן  ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאיהּו  יָלְך, דְּ דִּ ִחּבּוָרא  ַהאי  ָהָרִקיַע, בְּ
ָרֵאל  ִישְׂ ֲעִתיִדין  דַּ ּוְבִגין  יֹון,  ִנסָּ ָצִריְך  לֹא  ין  ִאילֵּ בְּ ׁשּוָבה,  תְּ ָאה,  ִעלָּ
יּה ִמן גָּלּוָתא  קּון בֵּ ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִיפְּ ַחיֵּי, דְּ ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא דְּ
"ש זיע"א  ָרֵאל ָהַרשַׁ נּו ְקדֹוׁש ִישְׂ ְבֵרי מֹוֵרנּו ְוַרבֵּ ַרֲחֵמי..." ְוכּו'. ְוֵהם דִּ בְּ
ָמתוֹ ְלִגְנֵזי  ר ָמַסר ִלְבנוֹ ָהַרב ִחְזִקיָּה ִיְצָחק זיע"א ֶטֶרם ֲעִליַּת ִנשְׁ ֲאשֶׁ
ּמּוד  ל ַהלִּ ה שֶׁ ֲעָלה ָהַרבָּ מַּ ְבֵרי ַחְכֵמי ַהּדֹורֹות בַּ ְמרֹוִמים. גַּם נֹוְדעּו דִּ
ָגה  ל ַהַהשָּׂ י כָּ ָמה, ְוָאְמרּו כִּ שָׁ ּכּוְך ַלנְּ ֵהם זִּ דֹוׁש ְותֹוַרת ֵח"ן שֶׁ ּזַֹהר ַהקָּ בַּ
ְוַרק  ּתֹוָרה  ְוִסְתֵרי  דֹוׁש  ַהּזַֹהר ַהקָּ ִלּמּוד  ַמְתִחיָלה בְּ ּתֹוָרה  ָהְראּוָיה בַּ
ּזַֹהר  ה. ְלִפיָכְך ִהְרּבּו ְלַחזֵּק ִלְקרֹא בַּ ַגלֶּ יְּ ַמה שֶּׁ מּוָעה בְּ ְך ָיִבין שְׁ ַאַחר כָּ
ִבין  אי תָּ ַודַּ ָמתוֹ בְּ ּלֹא ָיִבין ִנשְׁ י שֶׁ ִגיְרָסא, ְוַאף ַעל פִּ דֹוׁש ַוֲאִפּלּו בְּ ַהקָּ

ב ְוַהּגּוף. ַמִים ְוַטֲהַרת ַהלֵּ ִיְרַאת שָׁ ֵהא בְּ יְּ לוֹ, ּוִבְלַבד שֶׁ

דֹוׁש  ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ ד בְּ ַרְך ִלְלמֹד ּוְלַלמֵּ ם ִיְתבָּ נּו ַהשֵּׁ ם ִזכָּ רּוְך ַהשֵּׁ ּובָּ
ת קֶֹדׁש זֹוִכים ְלִהְסּתֹוֵפף ִעם  בָּ ִנים ַרּבֹות, ּוְבָכל מֹוָצֵאי שַׁ ה שָׁ מָּ ֶזה כַּ
ֶלְך"  ִוד ַהמֶּ נּו "דָּ ֵבית ִמְדָרשֵׁ ְלַמְעָלה ֵמֲחֵמׁש ֵמאֹות לֹוְמִדים ְקבּוִעים בְּ
ִמְנָהֵגנּו  נֹוַדע  בּוַע. עֹוד  ֵלילֹות ַהשָּׁ עּוֵרי ֵח"ן בְּ ַבד שִׁ ּפָֹרת, ִמלְּ ב  מֹושָׁ
ָחְדׁשוֹ ִלּמּוד  י חֶֹדׁש בְּ ִלים ַעל ַעְצָמם ִמדֵּ ר ְמַקבְּ א ֲאשֶׁ ישָׁ ֲחבּוָרא ַקדִּ בַּ

עֹוְרִכים  חֶֹדׁש  ָלרֹאׁש  ּוְבָסמּוְך  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֶחְלֵקי  ָכל  בְּ ְליֹום  ף  דַּ
ָנן ְוַתְלִמיֵדיהֹון. יֹוָמא ָטָבא ְלַרבָּ ִסּיּום בְּ

ָהמֹון ֶאת ִסְפרוֹ "אֹור ַהּזַֹהר" סֹוֵבב  בֹוד ּתֹוָרתוֹ ְלָהִפיץ בֶּ ּוְכָבר ָזָכה כְּ
ּוְזכּות  זיע"א  "י  בִּ ָהַרשְׁ ּוַמֲעַלת  דֹוׁש,  ַהקָּ ֶפר  ַהסֵּ ַמֲעַלת  ַעל  יף  ּוַמקִּ
קוֹ  ּקּוֵני ַהּזַֹהר", ְוִחלְּ דֹוׁש "תִּ ֶפר ַהקָּ יס ֶאת ַהסֵּ ּמּוד ּבוֹ. ְועֹוד ִהְדפִּ ַהלִּ
ְליֹום  ף  דַּ ְוַהּלֹוְמִדים  ַהּגֹוְרִסים  ּבוֹ  ֶיְהּגּו  ְלַמַען  ָנה,  ַהשָּׁ ְיֵמי  ָס"ה  ִלשְׁ
עּוֵרי  ִעידּוד שִׁ רּוָכה בְּ ִמיָמה. ְוֵכן ֶאת ָיְזָמתוֹ ַהבְּ ָנה תְּ ְוַיֲעֶלה ָלֶהם ְלשָׁ
ָהָיה  ּוב, ּוַמה שֶּׁ ָכל ָמקֹום ְוִישּׁ דֹוׁש בְּ "י" ְלִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ בִּ "אֹור ָהַרשְׁ
ּיֹום ְלִמְנָין ְלַמְעָלה  ה כַּ עּוִרים, ָעָלה ְוִהְתַרבָּ -180 שִׁ ִים כְּ ָחְדשַׁ ִלְפֵני כְּ
ְרְסִמים  ִמְתפַּ ָבִרים  ְוַהדְּ ָמקֹום.  ָכל  בְּ לּו  ִהְתַקבְּ שֶׁ עּוִרים  שִׁ ֵמ-550 
ִרים ֶאת ַהּלֹוְמִדים ִלְהיֹות ַעם  ִקים ּוְמַקשְּׁ ֲעלֹוֵני "אֹור ַהּזַֹהר" ַהְמַחזְּ בַּ
יס ַמֲהדּוַרת ַהּזַֹהר  ה ְלהֹוִסיף ַחיִָּלים ּוְלַהְדפִּ ה ָעָלה ְוִנְתַעלָּ ֶאָחד. ְוַעתָּ

ָרֵאל. ית ִישְׂ ֲהמֹון בֵּ דֹוׁש ְוַלֲהִפיצוֹ בַּ ַהקָּ

ָבר גָּדֹול הּוא  ְלתֹוַתי יֹום יֹום". דָּ קֹד ַעל דַּ ֵרי ָאָדם ׁשֹוֵמַע ִלי ִלשְׁ "ַאשְׁ
ְלָבבֹות  ְלַחזֵּק  ְוֶעְליֹוָנה  ָרָמה  תוֹ  ּוְסֻגלָּ דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ים  ָהַרבִּ ְלַזּכֹות 
נּו  ְוַרבֵּ מֹוֵרנּו  ְבֵרי  דִּ ְרְסמּו  ְוִנְתפַּ ֵזרֹות.  גְּ ל  ּוְלַבטֵּ ָרֵאל  ִישְׂ ית  בֵּ ֲהמֹוֵני 
דֹוׁש  י ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ י זיע"א, כִּ ְרַעבִּ ַכי שַׁ ל ָהֱאלִֹהי ָהַרב ָמְרדְּ ַהְמֻקבָּ
ימֹות ַהחֹל! ּוִמְנַין  ִנים בִּ ֶוה ְלִלּמּוד 75 שָׁ ת שָׁ בָּ שַׁ ָעה ַאַחת בְּ ָלה שָׁ ְוַקבָּ
יַח  ְמשִׁ ִוד  דָּ ן  "בֶּ ֲחִביָבה",  "ּתֹוָרה  יַמְטִריָּא  גִּ הּוא  דֹוׁש"  ַהקָּ "ַהּזַֹהר 
ה  "ּוַמֲעשֵׂ ה'",  ַחְסֵדי  "ְוִיְתּבֹוְננּו  ָהָאֶרץ",  ל  כָּ ַעל  ֶעְליֹון  "ה'  ִצְדֶקָך", 
ִמְנַין "אֹור ָחָדׁש  ָנה ַהּזוֹ – ה"תש"ע – כְּ שָּׁ ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו". ּוִבְפָרט בַּ
ָכל  בְּ ים  ְמַכסִּ ַליָּם  ִים  מַּ כַּ ַעת  ַהדַּ ה  ְוַתְרבֶּ ים  ַרבִּ ְיׁשֹוְטטּו  ִצּיֹון".  ַעל 

"ס ַהּתֹוָרה. ְרדֵּ פַּ

יָרא ָהַרב ַהגָּאֹון ָמעֹוז ּוִמְגּדֹול  א ְוַיקִּ ְריֹון ִנְמְטֵייּה ְלַהאי גְַּבָרא ַרבָּ ְוַאפִּ
יו קֶֹדׁש  דֹולֹות ּוְנצּורֹות ִמזִּ ר ִאְוָתה ַנְפׁשוֹ ִלְפעֹל גְּ ים, ֲאשֶׁ ה ָהַרבִּ ְמַזכֵּ
ר  ֲאשֶׁ ְלאֹוַרְיָתא בַּ ֵחיֵלּה  ר  ִאישַׁ ְוָאִמיָנא  ָקדֹוׁש.  ְלַעם  דֹוׁש  ַהּזַֹהר ַהקָּ
תוֹ,  ֻדלָּ ֵרב גְּ ָידוֹ ִיְצַלח. תֵּ ם בְּ ֵחֶפץ ַהשֵּׁ ם ִאּתוֹ. ְוִהְננּו ְלָבֵרְך ְמבָֹרְך שֶׁ ַהשֵּׁ

"ס ַהּתֹוָרה ּוְלַהֲאִדיָרּה. ְרדֵּ יל פַּ ָיפּוצּו ַמְעְינֹוָתיו חּוָצה ְלַהְגדִּ

א  ִכיְנתָּ ְלָהִקים שְׁ ְיֵהא  ִלּמּוֵדינּו  ל  כָּ ַמיָּא שֶׁ שְׁ א דִּ ִסיְַּעתָּ בְּ נּו  ה כֻּלָּ ְוִנְזכֶּ
ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה בְּ ֵמָחה, בִּ ִנים שְׂ ָקרֹוב, ֵאם ַהבָּ ִמגָּלּוָתא בְּ

ת ַהּתֹוָרה: ִבְרכַּ בְּ

ַכי ִיְצָחִקי – ַהחֹוֶנה ּפֹה ּפֹוָרת ַאְבָרָהם ָמְרדְּ

רֹות ַהזֹוַהר - ִאגֶֶּרת ד') (ִמֵסֶפר ְמאֹורֹות ַהזֹוַהר – ִאגְּ

ְוֹזַהר  ְוִתּקּוִנים  ֹזַהר  ְלְמדּו  יִּ שֶׁ ּלוֹ  שֶׁ יָבה  ְישִׁ בְּ
ֵצאת  ַעד  ַחר  ַהשַּׁ ֵמֲעלֹות  ֶהְפֵסק  ִלי  בְּ ָחָדׁש 
ל  שֶׁ ִמיִדי  ַהתְּ ּמּוד  לִּ בַּ הֹוִסיפּו  ְועֹוד  ַהּכֹוָכִבים. 
ׁש  שֵׁ ְועֹוד  כֻּּלוֹ  ַהּיֹום  ל  כָּ ִלְלמֹד  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר 
יֹום  ִמּמוָֹצֵאי  ילֹות  ַהלֵּ ִמן  חּוץ  ְיָלה,  לַּ בַּ עֹות  שָׁ
ּמּוד  ּלֹא ִלְפסֹק ִמן ַהלִּ ּפּור ְוכּו', ְוֵכן הֹוִסיפּו שֶׁ כִּ
בֹוד  ל כְּ ָלִלי שֶׁ ּמּוד ַהכְּ ְזַמן ַהלִּ ל ַהּזַֹהר ֲאִפּלּו בִּ שֶׁ
ה  ים (זללה"ה). (ָיִרים משֶׁ ה ַחיִּ י מֹשֶׁ מֹוֵרנּו ָהַרב ַרבִּ

ט ָהָבה"ת אֹות יד) פָּ ִמשְׁ

ּגֶֹדל  ֶאת  ְלָהִבין  ְיכֹוִלים  אן  ִמכָּ ָלאֹות:  פְּ ְלֵאי  פִּ
ׁשּוט ַהּלֹוֵקַח ַעל ַעְצמוֹ ִלְלמֹד  ל ְיהּוִדי פָּ ַהּכַֹח שֶׁ

ָכְך  בְּ עֹות, שֶׁ ׁש שָׁ ת קֶֹדׁש שֵׁ בָּ שַׁ דֹוׁש בְּ זַֹהר ַהקָּ
ִמּיֹום  ּה,  כֻּלָּ ִריָאה  ַהבְּ ל  כָּ ֶאת  ַמֲחִזיק  הּוא 
ה  ְתגַּלֶּ יִּ שֶׁ יַח  שִׁ ַהמָּ יַאת  בִּ ַעד  ָהעֹוָלם  ִריַאת  בְּ
אן ְיכֹוִלים ְלָהִבין ֵאיֶזה ּכַֹח גָּדֹול ֵיׁש  בב"א. ִמכָּ
כֻּּלוֹ.  ָהעֹוָלם  ל  כָּ ֶאת  ן  ַתקֵּ מְּ שֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ
ִלּמּוד  ל  שֶׁ ָהָעְצָמה  ּגֶֹדל  ֵער  ְלשַׁ נּוַכל  ַהִאם 
ֶזה?! ַהִאם נּוַכל ֶלֱאמֹד ֶאת ּכֹחוֹ ָהַרב?! ַהִאם  כָּ
ֵעת ִלּמּוד ַהּזַֹהר  ָרִקיַע בְּ נּוַכל ְלַדְמֵין ַמה ּקֹוֶרה בָּ
ה  ַנקֶּ מְּ ְלֶהֶבת שֶׁ דֹוׁש?! ֲהֵרי ֶזה ֵאׁש ַלֶהֶבת שַׁ ַהקָּ
ל ָהעֹוָלם כֻּּלוֹ, ּוֵמִביא  ְך ֶאת ָהָאָדם ִעם כָּ ּוְמַזכֵּ
ּכֹל. ַמיָּא בַּ שְׁ א דִּ אֹותוֹ ְלַדְרּגֹות ֶעְליֹונֹות ְוִסיְַּעתָּ

ַלֲעבֹד  ְלָבֵבנּו  ְלַטֵהר  ה  ְזכֶּ נִּ שֶׁ ַיֲעֹזר  השי"ת 

ְמאֵֹדנּו,  ּוְבָכל  נּו  ַנְפשֵׁ ּוְבָכל  ּכֵֹחנּו  ָכל  בְּ ְליֹוְצֵרנּו 

"בְַּהאי  ְמֵהיְמָנא:  ָהַרְעָיא  ַהְבָטַחת  נוֹ  בְּ ִויֻקיַּם 

ַרֲחֵמי"  בְּ גָּלּוָתא  ִמן  יּה  בֵּ קּון  ִיפְּ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר 

ָיֵמינּו ָאֵמן.  ְמֵהָרה בְּ ִביַאת ּגוֵֹאל ֶצֶדק בִּ בְּ

* * *

יַמְטִריָּה:  גִּ בַּ  -  915  = יֹוַחאי"  ר  בַּ ְמעֹון  שִׁ י  "ַרבִּ

ֱאדֹום  ִמְלֶחֶמת   - ם  ַהשֵּׁ ָמְרָך  ִישְׁ  - ְמֶרָך  ִישְׁ ם  ַהשֵּׁ

ם  ַהשֵּׁ ְמֶרּנּו  ִישְׁ דֹוׁש  ַהקָּ ַהזֹוַהר  יּמּוד  לִּ ְיֵדי  [ַעל  ּוָפָרס 

ְמִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג - ֱאדֹום ּוָפָרס]

רֹון) ב ּפָֹרת" (ֵלב ַהשָּׁ ַאְתָרא "מֹושָׁ ַכי ִיְצָחִקי שליט"א ָמָרא דְּ ל ָהַרב ַאְבָרָהם ָמְרדְּ ֻקבָּ ר ַהמְּ ְסתָּ ְגֶלה ּוַבנִּ נִּ יר בַּ ָרָכה ְוִחּזּוק ֵמֵאת ַהגָּאֹון ָהַאדִּ ב בְּ ִמְכתַּ

דֹו"ׁש. יַמְטִריָּא ַהּזׂוַה"ר ַהקָּ ָלה "התש"ע" – גִּ ם" ה'תש"ע", ְוַהְיינּו "ַקבָּ ַנת "ְיַצוֶּה ַהשֵּׁ ָבט, שְׁ ַמיָּא, ַלחֶֹדׁש שְׁ שְׁ א דִּ ִסיְַּעתָּ בְּ

ד




