
ִעְנ ָלִלים ְיסֹוִדִיים ְוִעָקִרִיים ּבְ ּּכְ ַין ּּ
ֲּאִמיַרת ְוִלמוד ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ּּ ּ ּ ְלָכל  ּ

ָרֵאל ֵאין , ֶּאָחד ְוֶאָחד ִמִיׂשְ ׁשֶ ֲּאִפילו ּכְ
לום ּוִבְפָרט ִליָלִדים ְקַטִנים, ְּמִביִנים ּכְ ּ.  

 
  



  

  לאוקמה שכינתא מעפרא ולגאולת עם ישראל בחסד וברחמים

  :ואה שלימהלרפ
  ה צופיה'דניאל בן סאסיי | ה צופיה'יעקב בן סאסיי

  ה צופיה'זמירה בת סאסיי

*  

  :לזיווג
  ה צופיה'סאסי יצחק בן סאסיי | ה צופיה'אסתר בת סאסיי

   ולאחיו ולאחיותיושלמה בן זמירה | מרים בת אסתר
  הד צופיה בת הזמרלה'יסאסי

  לשם שמים להגדיל תורה ולהאדירה
  והצלחה בכל העניינים פרנסה טובה

*  
  ה צופיה'לאה בת סאסיי

  לישוב הדעת ופרנסה טובה
  ובריאות לכל בניה

*  

  :ואה שלימהלרפ
  הדמרדכי בן הזמרל | הדיהודה בן הזמרל

  הד הזמרלתמזל טוב ב
  ולחזרה בתשובה הם וכל בנותיהם

  

  ת לעדצדקתם עומד
  לעילוי נשמת אבי מוריספר קדוש זה נדפס 

  ל" זסאסי בן זולה גויטע' ר
  ה" עה'ה בת סאסיידנ אמי מורתי הזמרל"לעו

  ל" זהדנ אליעזר בן הזמרל"לעו
  ל" זנ סאסי אסף בן כרמלה"לעו

  תהא נשמתם צרורות בצרור החיים



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ ג  ּ

  

ּוְמַקֵדׁש ְמַטֵהר ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ִּלּמוד :יֹוֵעץ ֶפֶלא  )א ֶפׁש ּ  ֲּאִפילו ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר ִּלּמוד - ַהּנֶ
ֵאין ָלל ֵמִבין ּבְ ּוְמקוָבל ָּחׁשוב ,ּכְ ּוְמרו ּ ם ִלְפֵני ָצהּ   ט..............................................ַּהׁשֵ

ַעל )ב ם ַהּבַ קוֵני ִלְלמֹד ְמעֹוֵרר ָאֵמן ָּעֵלינו ָיֵגן ְּזכותֹו טֹוב ׁשֵ ּּתִ   ט................................זַֹהר ּ

ָכ ִלְלמֹד  )ג ָנה קֶֹדם ַלְיָלה לּבְ ׁש ַּהׁשֵ קוֵני ֶאָחד ַמֲאָמר ,ַמּמָ ִּמּתִ ן ְוָאז ,ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּ יׁשַ  ּתִ

ַטח יָרא ּוַבל ּבֶ   י ּתִ

ְּוִתקוִנים ַּהזַֹהר )ד ַמת ּ   י...............................................................................ַהּתֹוָרה ִנׁשְ

ַעם )ה ט ַהּטַ ׁשֵ ְתַפּ ּנִ קוִנים ִּלּמוד ּׁשֶ ַּהּתִ יֵמי ּ ׁשוָבה ּבִ   י...............................ַּהזַֹהר ִמן יֹוֵתר ַּהּתְ

לו ִּקְיימו  )ו ָרֵא ֲעַדת ְקַהל ַּהְיהוִדים ְּוִקּבְ ל ַּהָקדֹוׁש ְּבִלימוד ְלַהֲחִזיק לִיׂשְ יקוִנים ׁשֶ  ַּהּתִ

ים ָיִחיד ְוַהזֹוַהר ַער ְוַרּבִ   י.......................................................................ָזֵקן ְוַעד ִמּנַ

ַעל  )ז ם ַהּבַ ל קֶֹדם :טֹוב ׁשֵ ִפָלה ּכָ   יא...............................................זַֹהר ַמַאְמֵרי ִּיְלְמדו ּּתְ

ִפָלה ֲהָכָנה זַֹהר  )ח   יא............................................................................................ַּלּתְ

דֹור  )ט ינות ַּהֶזה ּּבַ ַהּמִ ינֹוק ִעם ִלְלמֹד ְצִריִכין ּגֹוֵבר ּׁשֶ ן ּתִ ָעה ּבֶ ׁשְ ִנים ּתִ  ַּהזַֹהר ֵסֶפר ׁשָ

קוִנים ְּוַהּתִ   יא........................................................................................................ּ

ַע ָּראוי  )י עורֹו ִלְקֹבּ ִלּמוד ּׁשִ קוִנים ַּהזַֹהר ּּבְ ְּוַהּתִ ֹאֶפן ּ ִליֵמם ּבְ ַיׁשְ ל ּׁשֶ ָנה ּכָ   יא.....................ׁשָ

ָמה ְּמֻסָגל ַּהָקדֹוׁש זַֹהר  )יא ׁשָ ֶוה ְוָדָבר ַלּנְ   יב..............................................ֶנֶפׁש ְלָכל ַּהׁשָ

ֵרי  )יב ִיְלמֹד ָאָדם ַאׁשְ קוִנים ּׁשֶ ַּהּתִ ֵאלו ּ ּּבְ ל ַּהָיִמים ּ קון ּכָ ּּתִ ל ּ  יֹום ְּדַבר ַּהיֹום אֹותֹו ׁשֶ

יֹומֹו   יב...............................................................................................ַיֲעֹבר ְולֹא ּבְ

קון )יג ּּתִ ׁשוָבה ְלַבַעל ּ יֹאַמר ּּתְ ה ּׁשֶ ין ֲּחִמׁשָ קוִנים אֹו זַֹהר ַּדּפִ ּּתִ ָכל ּ   יג.........................יֹום ּבְ

ְּוִתקוִנים זַֹהר דִלְלמֹ  )יד ִפָלה קֶֹדם ָחָדׁש זַֹהר אֹו ּ   יג....................................................ַּהּתְ

קון  )טו ּּתִ ׁשוָבה ְלַבַעל ּ ם לֹוַמר ּּתְ ין ַהׁשֶ קוִנים אֹו זַֹהר ַּדּפִ ּּתִ ָכל ּ ַטֵהר ,יֹום ּבְ ּמְ ַּהגוף ׁשֶ ּ 

ָמה ׁשָ   יג..........................................................................................................ְוַהּנְ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ ד  ּ
ָכל לֹוַמר  )טז ה יֹום ּבְ ּמָ ים ּכַ קוֵני ַּדּפִ ּּתִ קו זַֹהר ּ   יד..........................................ַּהִדיִנים ְּוִיְמּתְ

ֵסֶפר )יז קוִנים ּבְ ַּהּתִ לוִלים ּ ל ּּכְ עֹוָלם מֹותַהָחְכ ּכָ ּבָ   יד....................................................ׁשֶ

קוִנים ֶעְרּכֹו ֵאין ְַאך ,ְונֹוָרא ָקדֹוׁש ַּהזַֹהר  )יח ַהּתִ ּּכְ   יד......................................................ּ

ֶהם ֵמִבין ֵאינֹו ִאם ַאף  )יט יקוִנים ַהזֹוַהר ִּדְבֵרי יֹאַמר ּבָ   טו............................................ְּוּתִ

לֹא ִמי )כ  ַטַעם ָטַעם ְולֹא ִּמָיָמיו ְמאֹורֹות ָרָאה לֹא ,ִּמְדַבׁש ְּמתוִקים ַּהזַֹהר אֹור ָרָאה ּׁשֶ

הוא ְועֹוד - ַהּתֹוָרה ֶפׁש ְמַטֵהר ּׁשֶ ֲּאִפלו - ָּכהּוְמַזּכְ ַהּנֶ ָעְלָמא ֲאִמיָרה ּ ָפַתִים ִמן ּבְ  ַּהׂשְ

ְּוִתקון ְּסֻגָלה ֶפׁש ּ קוִנים ֵסֶפר ּוִבְפָרט - ְמֹאד ַהּנֶ ַּהּתִ ֵהם ּ קוֵני ׁשֶ ּּתִ ֶפׁש ּ ׁש ַהּנֶ ל ַמּמָ  ִמּכָ

ָגם   טו............................................................................................ְוחֹוַלַאת ּוְסָיג ּפְ

ְּלֵאלו אֹוי  )כא לֹא ּ ֵני ,ַּהזַֹהר ֶאת ִלְלמֹד רֹוִצים ּׁשֶ ֵהם ִמּפְ  ,ֹעִני ָלעֹוָלם ְמִביִאים ׁשֶ
  טו............................................................................................ַוֲאסֹונֹות ִמְלָחמֹות

קוֵני ִּלּמוד )כב ַּהּתִ ַּהְגֻאָלה ְמָקֵרב ַּהָקדֹוׁש זַֹהר ּ ָיֵמינו ְמֵהָרהּבִ ּ   טו...................................ּּבְ

קוִנים ַּהזַֹהר ֵסֶפר ִּלּמוד ְיֵדי ַעל  )כג ְּוַהּתִ  ְוָהַרע ַּהקֹוִצים ְמַבֵער י"ָהֲאִר ָמָרן ְוִכְתֵבי ּ

ַנְפׁשֹו ּבְ ה ,ׁשֶ ק ְוִיְזֶכּ אֹור ַעְצמֹו ְלַדּבֵ הְו ,ֶעְליֹון ּבְ עֹוָלם טֹובֹות ִּמדֹות ְלָכל ִיְזֶכּ ּבָ  - ׁשֶ
ְזַמן ,י"ָהֲאִר ָמָרן ָאַמר ּבַ רֹות ַּהֶזה ּׁשֶ ְמָחה ִנְגלֹות ַּנֲעׂשו ִנְסּתָ קֹום ִלְפֵני ְוׂשִ  ִלְלמֹד ַהּמָ

ָרֵזי ּוְלַגלֹות ַהּתֹוָרה ּבְ ר ְלָכל ָרִזין ּ ָרֵאל ּבַ   טז..........................................................ִיׂשְ

ֵסֶפר ִּלּמוד ְיֵדי ַעל )כד קוִנים ַּהזַֹהר ּבְ ְּוַהּתִ ִלין ָמָרן ְוִכְתֵבי ּ ל ְמַבּטְ  ָרעֹות ְּגֵזרֹות ּכָ

יִכים ַפע ּוַמְמׁשִ ַּחיות ְואֹור ׁשֶ ְרֵאִלי ָאָדם ּ ַּחיות - ַּהִיׂשְ ְרֵאִלי ָאָדם ּ לוי ַּהִיׂשְ ֵסֶפר ּּתָ  ּבְ

ה ִלְלמֹד ָמָרן ֵביּוְבִכְת ַּהזַֹהר ְקֻדׁשָ ְמָחה ּּבִ   טז.....................ְוַאֲהָבה ּוְבִיְרָאה ּוְבֹנַעם ּוְבׂשִ

ָעִרים נֹוַדע )כה ׁשְ קוֵני ֲאִמיַרת ַמֲעַלת ֹּגֶדל ּּבַ ּּתִ ר זַֹהר ּ ך ִהיא ֲאׁשֶ ֶפׁש ְְמַזּכֵ  ִּויׁשֹוְטטו ,ַהּנֶ
ים ה ַרּבִ עֹוָלם ַּהַדַעת ְוִתְרּבֶ ֶעְזַרת ְיָקֵרב ְוֶזה ּבָ ם ּבְ יַאת ֶאת ַּהׁשֵ   יז....................ַּהגֹוֵאל ּבִ

ם ַּיֲעׂשו  )כו ַמְלָיא ְלַמְעָלה רֹׁשֶ ּפַ ל ּבְ   יז..............................................................ַמְעָלה ׁשֶ

ָכל ִנְפָלָאה ֵעָצה  )כז לֹום ָחס ַצַער ִמיֵני ּבְ  ...ַּהֵלב ְּוִטְמטום ַהּמִֹחין ְּוַקְטנות ִויִריָדה ְוׁשָ

ְּוִתקוִנים זַֹהר לֹוַמר ים - ּ ׁשוִטים ֲאָנׁשִ ָּזכו ּּפְ   יח...................ְּגבֹוִהים ְלִעְנָיִנים ֶזה ְיֵדי ַעל ּ

קוִנים ַּהֵסֶפר ִנְקָרא ָלֵכן  )כח ּּתִ י ,ּ ר ּכִ ִיחוִדים ְמַדּבֵ קון ּּבְ ּּתִ ן ְלָבֵרר עֹוָלמֹות ּ  ִמן ַהּטֹוב ּוְלַלּבֵ

סֶֹלת ַּהְסָיִגים   יח..............................................................................................ְוַהּפְ

י זַֹהר ִיְלמֹד ַּלְיָלהּבַ  )כט ְזכותֹו ּכִ ָרֵאל ֵּיְצאו ּּבִ ֵּמַהָגלות ִיׂשְ   יט...........................................ּ

ק ַּהְסָפִרים  )ל ִיְדּבַ ֶהם ּׁשֶ יַח ָהָאָדם ּבָ ּבִ ֶהם ְלַהׁשְ ּבִ ִּחּבוֵרי ֵהם ּבָ לֹום ָעָליו י"ָהַרׁשְ מֹו ַּהׁשָ  ּכְ

קוִנים ּזַֹהרַה ְּוַהּתִ יר ְמֵהיְמָנא ְוַרְעָיא ּ יִרים ְוׁשִ א ַּהׁשִ   יט.........................................ְוַסּבָ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ ה  ּ
ֵסֶפר ַיֲעסֹק  )לא קוִנין ּבְ ַּהּתִ ּבִ ּ א ָהעֹוָלם ְּלַחֵיי ִזְכרֹונֹו י"ְלָהַרׁשְ  ַעְצמֹו ַּהזַֹהר ְוֵסֶפר ...ַהּבָ

ת ִּמֵדי ּבֹו ֲעסֹקַי ּבָ תֹו ׁשַ ּבָ ׁשַ ָחְדׁשֹו ְוחֶֹדׁש ּבְ   כ............................................................ּבְ

ִתקוֵני ַּהַלְיָלה ֶאת ָוָיֵאר  )לב ּּבְ ֶעֶצם ַּהזַֹהר ּ ַמִים ּכְ   כ..........................................ַלּטַֹהר ַּהׁשָ

קוִנים ִּלּמוד )לג ַּהּתִ ָיה עֹוַלם ְּמַתֵקן ּ   כ...................................................................ָּהֲעׂשִ

דֹוֵרנו  )לד ֵאינֹו ִמי ּּבְ זַֹהר עֹוֵסק ׁשֶ ְּוִתקוִנים ּבְ ל י"ָהֲאִר ְוִכְתֵבי ּ  ִמן ּהוא ּתֹוָרתֹו ֵעֶסק ּכָ

ָפה   כא.................................................................................................ְּוַלחוץ ַּהׂשָ

ָמה ְּמֻסָגל ַּהזַֹהר ְלׁשֹון  )לה ׁשָ   כא..........................................ָקָאַמר ַמאי ָיַדע ְּדָלא ַאף ַלּנְ

קוִנים ֵסֶפר )לו ַּהּתִ קון ּהוא ּ ּּתִ ֶפׁש דֹולָּג ּ   כב.................................................................ַלּנֶ

קוֵני ִלְלמֹד )לז ּּתִ ָכל זַֹהר ּ   כב................................................................................יֹום ּבְ

ָכל לֹוַמר  )לח ה יֹום ּבְ ּמָ ים ּכַ קוֵני ַּדּפִ ּּתִ   כב........................................ַּהִדיִנים ּקוְוִיְמּתְ זַֹהר ּ

קוִנים ַּהזַֹהר ִּלּמוד ַמֲעַלת ֹּגֶדל  )לט ְּוַהּתִ   כב...................................................................ּ

ָלה ִּלּמוד ִּעַקר )מ קוִנ ַּהזַֹהר - ַּהַקּבָ ְּוַהּתִ   כג................................................................יםּ

קוִנים ַּהזַֹהר  )מא ְּוַהּתִ ַמת - ּ ל ֶנֶגד ַּהָצָלה ֹעֶגן ַהּתֹוָרה ִנׁשְ   כג....................................ַרע ּכָ

עֹוָלם טֹובֹות ִּמדֹות ְלָכל זֹוִכים ַּהזַֹהר ִּלּמוד ְיֵדי ַעל )מב ּבָ   כג........................................ׁשֶ

קוִנים ,ַּהזַֹהר ִּלּמוד  )מג ּּתִ ַחר ֵמֲעלֹות ,ָחָדׁש ְוזַֹהר ּ ֵרַפת ָמַנע ַהּכֹוָכִבים ֵצאת ַעד ַּהׁשַ  ׂשְ

ְלמוד   כד........................................................................................................ַּהּתַ

ֵּאִלָיהו )מד ִביא ּ י ָאַמר ַהּנָ ְמעֹון ְלַרּבִ ן ׁשִ דֹור ,יֹוַחאי ּבֶ ּבַ ְרְנסון ָהַאֲחרֹון ּׁשֶ  ִמּתֹוָרתֹו ִּיְתּפַ

ְהֶיה ּתִ ֶפׁש ָמתֹוק ׁשֶ א ַלּנֶ   כה..................................................................ָלֶעֶצם ּוַמְרּפֵ

ְּגֻאַלת )מה ָרֵאל ּ   כה...................................................................ַּהזַֹהר ִּלּמוד ְיֵדי ַעל ִיׂשְ

קוִנים ַּהזַֹהר ִלְלמֹד ָּראוי  )מו ְּוַהּתִ ינֹוקֹות ִעם ּ ֵני ּתִ ע ּבְ ׁשַ ֵדי ,ּתֵ ִיְרָאָתם ּכְ ְהֶיה ּׁשֶ  קֹוֶדֶמת ּתִ

  כו........................................................................................................ְלָחְכָמָתם

ְּוִתקוִנים זַֹהר ִלְלמֹד  )מז ִפָלה קֶֹדם ָחָדׁש זַֹהר אֹו ּ   כו..................................................ַּהּתְ

ל ִלְפֵני ִלְלמֹד  )מח ִפָלה ּכָ קוִנים אֹו ָּקדֹוׁשַה ֵּמַהזַֹהר ֶאָחד ַמֲאָמר ּּתְ ֵּמַהּתִ   כז.......................ּ

ל  )מט יקו לֹא ְנָביֹות ֵאיֵלי עֹורֹות ּכָ ל ְוִרְמזֹוָתיו סֹודֹוָתיו ְלָבֵאר ַּיְסּפִ קוִנים ֵסֶפר ׁשֶ ַּהּתִ ּ 

ר   כז....................................................................................ָהַרְעיֹון ְיִכיֵלם לֹא ֲאׁשֶ

קוִנים ִּלּמוד ְיֵדי ַעל  )נ ּתִ ּּבַ קו ֵהִבין ּ ְמּתְ ּנִ ל ּׁשֶ   כח.................................................ַּהִדיִנים ּכָ

קוִנים ֲאִמיַרת ַמֲעַלת ֹּגֶדל  )נא ּּתִ חֶֹדׁש ּ ך ,ֱּאלול ּבְ ַזּכֵ ּמְ ֶפׁש ְׁשֶ ָמה ּרוַח ַהּנֶ   כח..................ּוְנׁשָ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ ו  ּ
גון  )נב ֵּמַהּנִ ל ּ קוִנים ׁשֶ ַּהּתִ חֶֹדׁש ּ ּוֵמַהֲחִליׁשות ֱּאלול ּבְ ְתַאֲחִרים ַּהֵלב ּ ּמִ ׁשֶ ה ,ּכְ  ַנֲעׂשֶ

ְּוִתקוִנים ֶעְליֹוִנים ְּדָבִרים   כט..........................................................הְלַמְעָל ְּגדֹוִלים ּ

ַּהַצִדיִקים )נג ִיים ַּהְגדֹוִלים ּ ִחיַנת ָּהֲאִמּתִ יַח ּבְ ְכִניִסין ,ָמׁשִ ּמַ ְֶדֶרך ׁשֶ ׁשוָבה ּ  יֹוְדִעים ֵהם ,ַּהּתְ

ל ַּהסֹוד ית ׁשֶ ֵראׁשִ ּבִ ָּסתום ַמֲאָמר ּבְ ַרׁשְ ִּגָלה י"ׁשֶ ִנים 'ע וָעָלי ּ ּנֹוֲהִגין ּפָ ֶהם ַלֲעסֹק ׁשֶ  ּבָ

ֵאלו ּּבְ ֱאלול ַּהָיִמים ּ ֶרת ּּבֶ ׁשוָבה ְיֵמי ַוֲעׂשֶ הוא ּּתְ קוִנים ֵסֶפר ּׁשֶ ַּהּתִ   ל..................ַּהָקדֹוׁש ּ

קוֵני ִלְלמֹד  )נד ּּתִ ִעים זַֹהר ּ ּפוִרים יֹום ַעד ֱּאלול חֶֹדׁש אׁשֵמרֹ יֹום ַאְרּבָ   ל......................ַּהּכִ

חֶֹדׁש  )נה ְלמוד ַּהיֹום ֲחִצי ֱּאלול ּבְ ֶרת - ָהֱאֶמת ָחְכַמת ּּתַ ׁשוָבה ְיֵמי ּוַבֲעׂשֶ ְלמוד לֹא ּּתְ  ּּתַ

י ּוַבָי ,ַּדְוָקא ָהֱאֶמת ָחְכַמת ִאם ּכִ ין ִמיםּ ּבֵ ּפור ׁשֶ ה ְלֻסּכֹות ּּכִ ְרּבֶ ִלּמוד ּתַ ִהִלים ּּבְ  ַּהּתְ

  לא............................................................................................................ְּוַהזַֹהר

חֶֹדׁש )נו ת ַהּכֹל ַיד ֱּאלול ּבְ ׁשֶ ּמֶ ֵסֶפר ְמׁשַ קוִנים ּבְ ַּהּתִ   לא...................................................ּ

ֵרי )נז ִלים ִמי ַאׁשְ ַיׁשְ קוִנים ֵסֶפר ּׁשֶ ַּהּתִ ָיִמים ּ ֵּאלו ּבְ ה ּ ר ֵּמֲחִמׁשָ ָאב ָעׂשָ ּפוִרים יֹום ַעד ּבְ  ַּהּכִ

ַלִים ַּיִקיֵרי - ֲאִמיַרת ַמְתִחיִלים ְּירוׁשָ קוִנים ּבַ ַּהּתִ ה ּ ר ֵּמֲחִמׁשָ ָאב ָעׂשָ   לא.....................ּבְ

  לא.....................................................ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו ִּמְסְקִוויָרא ר"ָהַאְדמֹו ָנַהג ְוֵכן )נח

ת ְיֵדי ַעל )נט ּבִ ְּדָרׁשַ ִעְנָיִנים י"ָהַרׁשְ ַּהָללו ּבָ  ְּוֶזהו ,ְלַמְעָלה ָהִעְנָיִנים אֹוָתן ְּוִנְבנו ַּנֲעׂשו ּ
ל קון ִּעַקר ּכָ ּּתִ ָלה ִּלּמוד ּ ל יֹוֵתר ַּהַקּבָ ָאר ִמּכָ   לב.................................ַהּתֹוָרה ֶחְלֵקי ׁשְ

ָלה ָחְכַמת  )ס ם ִנְקָרא ַּהַקּבָ ׁשֵ ר ּבְ ִּמׁשום ,ִנְסּתָ ר ּ ַדּבֵ ּמְ  ְלַמְעָלה ָהֶעְליֹוִנים ֵמעֹוָלמֹות ׁשֶ

ֵאין ,ְלַמְעָלה ָגה ׁשֶ ֶזה ּוְתִפיָסה ַּהׂשָ ִרָיה ְּלׁשום ּבְ ר ֶנֱעָלם ְּוהוא ּּבְ   לב...........ֵמַהּכֹל ְוִנְסּתָ

ל  )סא ְצִחִיים ַּהַחִיים ִמן ּפֹוֵרׁש ָהֱאֶמת ֵמָחְכַמת ַהּפֹוֵרׁש ּכָ  ָחְכַמת ִּלּמוד סֹוד - ַּהּנִ

ָלה יַמת ַּהַקּבָ ִתי ַמְחּכִ לֹא ִמי - ּפֶ   לג.....ִּמָיָמיו ְמאֹורֹות ָרָאה לֹא זֹו ַהָחְכָמה אֹור ָרָאה ּׁשֶ

ִי ּפֹוֵעל ָהֱאֶמת ָחְכַמת ִּלּמוד  )סב ֶנהּׁשֶ ית ּבָ ְקָדׁש ּבֵ   לג.................................................ַּהּמִ

ר ִאי )סג יך ֶאְפׁשָ ִכיָנה ְְלַהְמׁשִ דֹור ַּהׁשְ  ַּחִיים ָהַרב ָמָרן ְוִכְתֵבי ַּהזַֹהר ְיֵדי ַעל ַרק ,ַּהֶזה ּּבַ

ְלַבד ִויַטאל   לד...................................................................................................ּבִ

א עֹוָלם טֹוב ִלְראֹות ָיִמים אֹוֵהב ַּחִיים ֶהָחֵפץ ָהִאיׁש ִמי  )סד עֹוָלם ַהּבָ ק ,ַּהֶזה ּבָ  ִיְדּבַ

ֵסֶפר ְלַבד ִויַטאל ַּחִיים ָהַרב ָמָרן ּוְבִכְתֵבי ַּהזַֹהר ּבְ   לה..............................................ּבִ

קוֵני ֵסֶפר  )סה ּּתִ ַּהגוף ְמַטֵהר זַֹהר ּ ּוְמַקֵדׁש ּ ָמה ּ ׁשָ חֶֹדׁש אֹותֹו ַּהלֹוֵמד ְלָכל ַהּנְ   לה.....ֱּאלול ּבְ

קוִנים )סו ַּהּתִ ק ְּסֻגָלָתן - ּ   לה......................................................................ַּהִדיִנין ְלַמּתֵ

קוֵני )סז ּּתִ ֶפׁש ּ ְּוַהגוף ַהּנֶ   לו...........................................................................................ּ

קוֵני סֹוד  )סח ּּתִ ִגָלה ַּהזַֹהר ּ ּׁשֶ י ּ ְמעֹון ָהַרּבִ ן ׁשִ   לו..................................................יֹוַחאי ּבֶ

ַעל  )סט ם ַהּבַ קוֵני ִלְלמֹד ְמעֹוֵרר ָאֵמן ָּעֵלינו ָיֵגן ְּזכותֹו טֹוב ׁשֵ ּּתִ   לז.............................זַֹהר ּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ ז  ּ
ִאלו ָּהַאְחדות ִמן ֵחֶלק ַהּתֹוֵפס  )ע ּּכְ לֹו ּתֹוֵפס ּ   לז...........................................................ּּכֻ

  לז...................................................................................ַּהזַֹהר ִּלּמוד ַמֲעַלת ֹּגֶדל )עא

ִגיַמְטִרָיא ר"אֹו  )עב   לט.......................................................................................ז"ָר ּּבְ

ִגיַמְטִרָיא ר"אֹו  )עג   לט...................................................ז"ָר ;ם"עֹוָל ן"ֲאדֹו ;ף"סֹו ן"ֵאי ּּבְ

ינו  )עד ֶרְסֶלב ַנְחָמן ַּרּבֵ ה ְמֹאד ִהְפִליג ,ָאֵמן ָּעֵלינו ָיֵגן ְּזכותֹו ,ִמּבְ ּמָ ָעִמים ּכַ ַבח ּפְ ׁשֶ  ּבְ

ְּגֻדַלת תְק ּ קוֵני ֻּדׁשַ ַּהּתִ   מ..................................................................................זַֹהר ּ

ֵסֶפר  )עה קוִנים ּבְ ַּהּתִ לוִלים ּ ל ּּכְ עֹוָלם ַהָחְכמֹות ּכָ ּבָ   מ............................................'ְּוכו ׁשֶ

ק ֵסֶפר ַעל  )עו יקו לֹא ְלַבד ּוִניםַּהּתִ  ְלָבֵאר ְנָביֹות ֵאיֵלי עֹורֹות ְוָכל ְסָפִרים ֲאָלִפים ַּיְסּפִ

ֵיׁש ּוְרִמיזֹות ַּהסֹודֹות ִּרּבוי ֹעֶצם ם ּׁשֶ   מ..................................................................ׁשָ

ֵסֶפר  )עז קוִנים ּבְ ַּהּתִ לוִלים ּ ל ּּכְ עֹוָלם תַהָחְכמֹו ּכָ ּבָ   מא...........................................'ְּוכו ׁשֶ

קוִנים ֵסֶפר ַעל  )עח ַּהּתִ יקו לֹא ְלַבד ּ  ְלָבֵאר ְנָביֹות ֵאיֵלי עֹורֹות ְוָכל ְסָפִרים ֲאָלִפים ַּיְסּפִ

ֵיׁש ּוְרִמיזֹות ַּהסֹודֹות ִּרּבוי ֹעֶצם ם ּׁשֶ   מא................................................................ׁשָ

קוֵני ֵסֶפר ֶאת  )עט ּּתִ ִמיד ַּהזַֹהר ּ   מב............................................................................ּתָ

ל ָלַמד  )פ קוֵני ,זַֹהר ַּהַלְיָלה ּכָ ּּתִ ּוְתִהִלים זַֹהר ּ ִים ,ּ ּמַ ַּהְקפוִאים ּבַ ּלוֲאִפ ,ּ ֵעת ּ ָהָיה ּבְ  ׁשֶ

  מד.............................................................................................................חֹוֶלה

ֵאין ִמי ַאף )פא ָחְכָמה ָיד לֹו ׁשֶ ַנע לֹא זֹו ּבְ ִּמׁשוט ִיּמָ ִסְפֵרי ּ ִלים ּבְ   מד.........................ַהְמֻקּבָ

ָחְכָמה ְּקִריָאֵתנו לֹא ִאם ,ַהְמַקְטְרִגים ִמן ָּעֵלינו ָּיֵגן ַמה יּכִ  )פב ְפָלָאה זֹאת ּבְ  ַהּנִ

  מה........................................................................................................ְּוָהֲעֻמָקה

ָכל  )פג ָנה קֶֹדם ַלְיָלה ּבְ ׁש ַּהׁשֵ ְלמֹד ,ַמּמָ קוֵני ֶאָחד ַמֲאָמר ּתִ ִּמּתִ   מה............................ַהרזֹ ּ

לֹוְמִדים )פד ׁשֶ ל ּּכְ ך ֲאַזי ,ֶאָחד ַּדף יֹום ּכָ ֶמׁשֶ ִנים ְּבְ ל ַעל ַלֲעֹבר זֹוִכים ְּספורֹות ׁשָ  ַּהזַֹהר ּכָ

קוֵני ְוַעל ּּתִ ָאָדם ַּמְחִדיר ֶזה - ָחָדׁש ְּוַהזַֹהר זַֹהר ּ ַמִים ִיְרַאת הַהְרּבֵ ּבָ ֹנַעם ׁשָ  ּוְבִזיו ּבְ

ְרֶאה ,ְמֻיָחד ּנִ חוׁש ּכַ   מה.......................................................................................ּּבְ

ַעל ,ַּדע  )פה ה ,ַּהזַֹהר ִּלּמוד ְיֵדי ׁשֶ ק ַנֲעׂשֶ ל ִּלּמוִדים ִמיֵני ְלָכל ֵחׁשֶ ה ַהּתֹוָרה ׁשֶ   מו...ַּהְקדֹוׁשָ

ָכל ִלְגמֹר  )פו ָנה ּבְ ל ׁשָ ְּוִתקוִנים ַּהזַֹהר ִסְפֵרי ּכָ ָלה ִסְפֵרי ְוָכל ,ָחָדׁש ְוזַֹהר ּ  י"ֵמָהֲאִר ַקּבָ
  מו.................................................................................................ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו

קוֵני  )פז ַּהּתִ ַּהגוף ְמַטֵהר זַֹהר ּ ּוְמַקֵדׁש ּ ָמה ּ ׁשָ חֶֹדׁש ַּהלֹוְמדֹו ְלָכל ַהּנְ ֲּאִפלו ֱּאלול ּבְ ּ 

ִגיְרָסא ָעְלָמא ּבְ ֵאין ּבְ רוׁש ֵמִבין ּבְ   מז...........................................................ֲאָמָריו ּּפֵ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ ח  ּ
ִדְבֵרי ִלְלמֹד  )פח קוִנים רַּהזַֹה ּבְ ְּוַהּתִ ִקיָדה ּ ׁשְ הוא ,ּבִ ֶפׁש ְמַטֵהר ּׁשֶ ָכה ַהּנֶ ּוְמַזּכְ ֲּאִפלו ּ ּ 

ָעְלָמא ֲאִמיָרה ָפַתִים ִמן ּבְ ְּוִתקון ְּסֻגָלה ַּהׂשְ ֶפׁש ּ קוִנים ֵסֶפר ּוִבְפָרט ְמֹאד ַהּנֶ ַּהּתִ ֵהם ּ  ׁשֶ

קוֵני ּּתִ ֶפׁש ּ ׁש ַהּנֶ   מז............................................................................................ַמּמָ

ִלּמוד  )פט חֶֹדׁש ֶזה ֵסֶפר ּּבְ ֶרת ֱּאלול ּבְ ׁשוָבה ְיֵמי ּוַבֲעׂשֶ ְּגֻאָלתֹו ְלָקֵרב ְּסֻגָלתֹו ּּתְ ַרך ּ  ְִיְתּבָ

  מז....................................................................................................ְּיׁשוָעתֹו ְוֵקץ

קוִניםְו ַּהזַֹהר ִּיְלְמדו  )צ ַּהּתִ ָעִמים ֶאֶלף ּ סֹוד ּפְ לֹמֹה ְָלך ָהֶאֶלף ּבְ   מח................................ׁשְ

ל )צא ֵלם זַֹהר ִיְלמֹד ָחֵבר ּכָ ּוְלַזֵוג ,ִרְבעֹו אֹו ֶחְציֹו אֹו ֱּאלול ה"כ ַעד ׁשָ ל ּ ִּסיום ּכָ ֵלם ּ  ׁשָ

ְכֵדי ֲחֵבִרים 'ד אֹו 'ג ַעל ה ָלַדַעת ּבִ ּמָ ִּסיוִמים ּכַ ָכל ֵיׁש ּ ִלים ְוִעיר ִעיר ּבְ  ֶאֶלף ְלַהׁשְ

ָעִמים ינו ּוְכָבר ,ּפְ ה ֶחְבַרת ִּמּנִ ים ֶאת ְמַזּכֶ ֵדל ָהַרּבִ ּתַ ֶזה ְּלִהׁשְ   מט................................ּבְ

ה מֹוָדָעה  )צב ַע ֲחָדׁשָ ִנים םִמּטַ א ְּדַאְרָעא ָמאֵרי ַּהְגאֹוִנים ַרּבָ קֹד ַּקִדיׁשָ  ִּלּמוד ַעל ִלׁשְ

ָאֶרץ ִלְגמֹר ַּהזַֹהר ּוְבחוָצה ּבָ ִּסיוִמים ֶאֶלף ָלָאֶרץ ּ ימֹות ּוְכִפי ,ּ ר ָהְרׁשִ ְלנו ֲאׁשֶ  לֹא ִּקּבַ

ׁש ְְלֵעֶרך ַרק ִנְגַמר ִּסיוִמים ֵמאֹות ׁשֵ   נ.......................................................................ּ

ַּהִלּמוד קֶֹדם  )צג   נ............................................................................................:יֹאַמר ּ

בֹוד ַּהָגאֹון ִּדְבֵרי  )צד י ָהַרב ּמֹוֵרינו ּכְ ִליָט ִּדיְסִקין ְּירוָחם ִיְצָחק ַרּבִ   נ...........................א"ׁשְ

רוך  )צה ְּבָ ם ּ י ,ַּהׁשֵ ִּמִציֹון ּכִ ֵצא ּ ם ּוְדַבר ּתֹוָרה ּתֵ ַלִים ַּהׁשֵ   נא....................................ִּמירוׁשָ

י  )צו ְּלַחָייַבָיא ְמַזּכֵ ה :ָכהִלְבָר ִזְכרֹוָנם ַּרּבֹוֵתינו ָּאְמרו :ּ  ְלַהֲעִמיד ֶאְלָקָנה ָזָכה ָלּמָ

מוֵאל קול ּׁשְ ׁשָ ּׁשֶ ה ּ מֹׁשֶ ֵני ,ְוַאֲהרֹן ּכְ ָהָיה ִמּפְ ה ָאָדם ִלְבֵני ּוַמֲעֶלה עֹוֶלה ׁשֶ  ִעּמֹו ַהְרּבֵ

ה מוֵאל ְוֵכן ,אֹוָתם ּוְמַזּכֶ נֹו ּׁשְ   נב...........................................................ַאֲחָריו ָנַהג ּבְ

ּמֹוֶרה ִמי  )צז ֵני ׁשֶ ְַהֶדֶרך ֶאל ָאָדם ּבְ ָרם ַהּטֹוָבה ּ ּוְמַיׁשְ  ְּזֻכיֹוָתיו ,ַהּבֹוֵרא ֲעבֹוַדת ֶאל ּ

לֹות ֲעבור ִנְכּפָ   נג......................................................................................ְּזֻכיֹוָתם ּּבַ

  

  



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ ט  ּ

  

  

 

  

ִּלמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְמַטֵהר וְמַקֵדׁש ַהֶנֶפׁש : ֶפֶלא יֹוֵעץ  )א ּּ ּ ּּ ִּלמוד  -ּ ּ
ָלל ֵאין ֵמִבין ּכְ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֲאִפילו ּבְ ּ ָּחׁשוב וְמקוָבל וְמרוָצה ִלְפֵני , ּ ּ ּ ּ ּ
ם   ַּהׁשֵ

ָגב ְמאֹד ְלַטֵהר וְלַקּדֵ ִּלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ִנׁשְ ּּ ֶפׁשּ ַּוֲאִפלו ִאי לֹא ָיַדע , ׁש ַהּנֶ ּ
רוך הוא ה הוא ָחׁשוב ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ּבָ ִגיאֹות ַהְרּבֵ ַּמאי ָקָאַמר ְוׁשֹוֶגה ּבֹו ׁשְ ּ ּ ְּ ּוְנִהי . ּ

לֹוֵמד ָצִריך ְלָהִבין ְלָפחֹות ַמהו ָהִעְנָין ׁשֶ ָניֹות ְוַכדֹוֶמה ֵיׁש ֵדעֹות ׁשֶ ִלמוד ַהִמׁשְ ּבְ ּׁשֶ ּ ְּ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ָללָבל ֲא ֵאין ֵמִבין ּכְ ִלּמוד ְתִהִלים ְוזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֲאִפלו ּבְ ּּבְ ּ ּּ ל , ּּ ָּחׁשוב וְמֻקּבָ ּ

ם ְוכו ּוְמֻרֶצה ִלְפֵני ַהׁשֵ ּּ ּ'. 

  )זַֹהר', ֶּפֶלא יֹוֵעץ אֹות ז(

ם טֹוב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ְמעֹוֵרר ִלְלֹמד ִתקוֵני ֹזַהר  )ב ַעל ׁשֵ ַּהּבַ ּ ּּ ּ  

ם ְלךִהְנִני רֹו ּ ַתְלִמיִדי ַהֻמְבָהק ָהַרב ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש מֹוֵרינו ַיֲעקֹב יֹוֵסף ,ָׁשֵ ּ ּ ּ ּ
ָכל ֵעת,ַּהֹכֵהן ֵנרֹו ָיִאיר א אֹותֹו ּבְ ִתׂשָ ְכֵדי ׁשֶ ֵכיָון ּבִ ְקָצָרה ַעל ְנָיר ָקָטן ּבְ ּ ּבִ ְלִתי . ּ ִּקּבַ

י ְוכו ם טֹוב[' ִּמּמֹוִרי ְוַרּבִ ַעל ׁשֵ ִּתקוִנ, ]ַהּבַ ָכל יֹוםּּ ָנה ּבְ ָכל ַהׁשָ  .ּים ִיְלַמד ּבְ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ י  ּ
ם טֹוב(   )ֶּכֶתר ׁשֵ

ָנה ַמָמׁש )ג ָכל ַלְיָלה ֹקֶדם ַהׁשֵ ִּלְלֹמד ּבְ ַּמֲאָמר ֶאָחד ִמִתקוֵני ַהזַֹהר , ּ ּ ּ ּ
ַטח וַבל ִתיָרא, ַּהָקדֹוׁש ן ּבֶ ְּוָאז ִתיׁשַ ּּ  

ִָאיָעְצך ִויִהי ֱאלִֹקים ִאְתך ָנ, ָּ ָכל ַלְיָלה קֶֹדם ַהׁשֵ ׁש ִתְלמֹד ַמֲאָמר ּּבְ ּה ַמּמָ
ַטח וַבל ִתיָרא ן ּבֶ ֶּאָחד ִמִתקוֵני ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוָאז ִתיׁשַ ּ ּ ּ ּּ ַרך ִיַטע . ּּ ם ִיְתּבָ ְּוַהׁשֵ ְ ּ

נו ַאֲהָבתֹו ְוִיְרָאתֹו ַדְוָקא ִלּבֵ ּּבְ   .ָּאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון, ּ

י ֱא ן מֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ָרֵאל ּבֶ אי מֹורֹו ִיׂשְ עִזּבוזִּמּנַ ם ִמּמֶ ַעל ׁשֵ   .ִּליֶעֶזר ּבַ

ם טֹוב(   )ֶּכֶתר ׁשֵ

ַמת ַהתֹוָרה )ד ַּהזַֹהר ְוִתקוִנים ִנׁשְ ּ ּ ּ  

ם  סֹוד ַהזַֹהר ְוִתקוִניםַּעֵין ׁשָ ּגֶֹדל ַהִחיוב ַלֲעֹסק ּבְ ּּ ּ ּ ַמת ַהתֹוָרה ּ ּ ְוֵהם ִנׁשְ
ָבִרי ָמָתא ּדְ ָמָתא ְלִנׁשְ ִנׁשְ ָלא ּבְ ה ְלִאְסַתּכְ ּוְבֶזה ִיְזֶכּ ּם ַעִתיִקים ְוכוּ ּ'.  

  .)ַּדף רמז' ְַהְדַרת ֶמֶלך ֵחֶלק ג(

יֵמי ַהְתׁשוָבה יֹוֵתר ִמן ַהזַֹהר )ה ט ִלמוד ַהִתקוִנים ּבִ ִנְתַפׁשֵ ַּהַטַעם ׁשֶ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ ּּ ּ  

ָּהֵני ִמיֵלי ְמַחִיים ר ֵהִציץ ְוָזַרח אֹו, ּ ָכל ָהָאֶרץ ִמְזַמן ֲאׁשֶ ּמוַדַעת ֹזאת ּבְ  רּ
ֵני ל ׁשְ ֵּסֶפר ַהִתקוִנים ְוֵסֶפר ַהֹזַהר, ּ ַהְמאֹורֹותְיָקרֹות ׁשֶ ּ ּ לו ַהְיהוִדים , ּ ִּקְימו ְוִקּבְ ּ ּּ ּ

ל ֵסֶפר ִתקוִנים ְוַהזַֹהר ָיִחיד  ִלּמוד ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ָרֵאל ְלַהֲחִזיק ּבַ ְּקַהל ֲעַדת ִיׂשְ ּ ּ ּּ ּ ּ
ים ַער ְוַעד ָזֵקן, ְוַרּבִ יג. ִמּנַ ְּוַהַגם ְדֵאין ְלֵאל ָיָדם ְלַהׂשִ ּ  ּ וְלָהִבין סֹוד ֲאָמרֹותּ

ים ָהֵאלו ְסָפִרים ַהְקדֹוׁשִ ּבַ ְּטהֹורֹות ׁשֶ ּ ּ ָצָמא ֶאת ַּאף ַעל ִפי ֵכן , ּ ׁשֹוִתים ּבְ
ְקִריָאָתם ְמאֹד ְמאֹד ְבֵריֶהם וִמְתַלֲהִבים ּבִ   .ּּדִ

ָרֵאל ְלַהֲחִזיק ְבִלימוד  ִּקְיימו   )ו לו ַהְיהוִדים ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ ְּוִקּבְ ּ ּ
ים ִמַנַער ְוַעד ָזֵקןַּהָקדֹוׁש ל ַהִתיקוִנים ְוַהזֹוַהר ָיִחיד ְוַרּבִ ּ ׁשֶ ּ ּ  

ַרם  יםּבְ ִלּמוד זַֹהר ַהָקדֹוׁש ֵמָאה ֲאָנׁשִ ָמקֹום ֶאָחד ּבְ ִּאם ֶהֱחִזיקו ּבְ ּ ּ ,
ים ִלּמוד ַהִתקוִנים ַמֲחִזיִקים ֶאֶלף ֲאָנׁשִ ה ּבְ ִּהּנֵ ּ ִתים , ּּ ֲעֵלי ּבָ ִּכְמַעט רֹב ּבַ ּ

ִלמוד ַהִתקוִניםַמֲחִזיִקים  ּּבְ ּּ ּ ָנה. ּ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ְּוֶזה ַדְרָכן וִמְנָהָגם ּבְ ּ ט . ּ ְתַפׁשֵ ּנִ ַעם ׁשֶ ְּוַהּטַ ּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ יא  ּ

יֵמי ַהְתׁשוָבה יֹוֵתר ִמן ַהזַֹהר ִּלּמוד ַהִתקוִנים ּבִ ּ ּ ּ ּ ר ֶיֱחָטא הוא , ּּ ִּכי ָכל ָאָדם ֲאׁשֶ ּ ּ

ֲאִצילו ָיה ּבַ ֲעׂשִ ּפֹוֵגם יֹוֵתר ּבַ ּ ִריָא"ּ ָי"ה ְיִציָר"ת ּבְ ה"ּה ֲעׂשִ ּבָ ְבִעים , ּה ׁשֶ ְּוָידוַע ִכי ַהׁשִ ּ ּ
ר יֹוַחאי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ה ַרּבִ ָעׂשָ ִּתקוִנים ׁשֶ ּ ּ ּ ים יֹוֵתר ,ּ ְדָרׁשִ ּנִ ּ ֵכיָון ׁשֶ

ֶדֶרך ַהִמְסָפר ּּבְ ּ ָיה יֹוֵתר ׁשֶ, ְ עֹוָלם ֲעׂשִ ַּעל ֵכן ִלמוָדם ְמַתֵקן ּבָ ּ ּ ּ ם הוא סֹוד ַהִמְסָפר ּ ּׁשָ ּ ּ ּ
ּבֹון ֵסֶפר ַהִתקוִנים. ְוַהֶחׁשְ יֵמי ַהְתׁשוָבה ַהֹכל ְרִגיִלים ּבְ ָּלֵכן ּבִ ּּ ּ ּּ.  

ָנָיהו( ַהְקָדָמתֹו ְלִסְפרֹו ּבְ ן ִאיׁש ַחי ּבְ ּּבֶ ּ(  

ם טֹוב   )ז ַעל ׁשֵ ל ְתִפָלה ִיְלְמדו ַמַאְמֵרי ֹזַהר: ַהּבַ ֹּקֶדם ּכָ ּ ּ  

ם טֹוב ִצ ַעל ׁשֵ יוַהּבַ ל ְתִפָלה ִיְלְמדו ַמַאְמֵרי זַֹהר :ָּוה ַלֲאָנׁשָ ֹקֶדם ּכָ ּׁשֶ ּּ ּ.  

ְעָיה ֲעִטָיה( ר ְיׁשַ י ִיְצָחק ּבַ   )ִעְנַין זַֹהר, ּדֹוֵרׁש טֹוב, ַּרּבִ

ֹּזַהר ֲהָכָנה ַלְתִפָלה  )ח ּ  

יו  ם טֹוב ִצָוה ַלֲאָנׁשָ ַעל ׁשֵ ל ְתִפָלה ִיְלְמדו ַמֲאַמר זַֹהר ַּהּבַ ֹקֶדם ּכָ ּׁשֶ ּּ ּ
ְּוִתקוִנים ּ.  

ִּלקוֵטי תֹוָרה ( ּ יל(ּ ְרנֹוּבִ   )'ּטור ג' ַּדף ט', ַהְדָרָכה ז) ְטׁשֶ

ָעה   )ט ן ִתׁשְ ַהִמינות ּגֹוֵבר ְצִריִכין ִלְלֹמד ִעם ִתינֹוק ּבֶ דֹור ַהֶזה ׁשֶ ּּבַ ּ ּ ּ ּ ּ
ִנים ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ּׁשָ ּ ּ ּ  

ַהִמ דֹור ַהֶזה ׁשֶ ְּולו ַעִמי ׁשֹוֵמַע ִלי ּבַ ּּ ּ ּינות גֹוֵבר ּ ן ּ ָּהיו לֹוְמִדין ִעם ִתינֹוק ּבֶ ּ
ֶהם ִנים ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ַלֲהגֹות ּבָ ָעה ׁשָ ִּתׁשְ ּ ּּ  ְוָהָיה ִיְרַאת ֶחְטאֹו קֹוֶדֶמת ּ

ְמקֹום ָחְכָמה ִחיצֹוִנית. ְּוִיְתַקֵיםְלָחְכָמתֹו  ַמִים ּבִ   .ְְוָכך ָהָיה רֹוֵכׁש ִיְרַאת ׁשָ

ינו ַהָק( ַּרּבֵ ָנה כ' ֶּפֶרק ד, נֹוֵצר ֶחֶסד, ּדֹוׁש ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמקֹוַמְרָנהּ   )'ִמׁשְ

ִליֵמם     )י ׁשְ ּיַ ֹאֶפן ׁשֶ ִלמוד ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ּבְ עורֹו ּבְ ַע ׁשִ ָּראוי ִלְקֹבּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ָנה  ל ׁשָ   ּכָ

ן  ִיְרֶאה ְלַסֵים זַֹהר ָיׁשָ ֶדֶרך זֹו ׁשֶ ְּוִיְתַנֵהג ּבְ ּ ָנהְ ָכל ׁשָ ְּוֹזַהר ָחָדׁש ְוַהִתקוִנים ּבְ ּ ּ .
בועֹות ל ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ַעל ֵסֶדר ַהׁשָ יֹות ׁשֶ ַּאך ִאם ִיְלמֹד ֵסֶדר ַהַפְרׁשִ ּ ּ ּּ ּ ּלֹא ַיְסִפיק , ְ

ה ַאַחת ָפָרׁשָ בועֹות ּבְ ה ׁשָ לֹׁשָ ַנִים וׁשְ ִּלְפָעִמים ׁשְ ָפָרׁשֹות ְגדֹולֹות, ּ ְּדַהְינו ּבְ ּ ָלֵכן . ּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ יב  ּ

עור ַהִלּמוד ִמזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוִתקוִנים גָרא ע ׁשִ ִיְקַבּ ּוי ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ָכל יֹום' ּ ִפין ּבְ , ּּדַ
ָנה ָכל ׁשָ ן ְוָחָדׁש ְוִתקוִנים ּבְ ל ַהזַֹהר ָיׁשָ ִלים ּכָ יוַכל ְלַהׁשְ ּׁשֶ ּּ ּ ְּוַאַחר ִלמוד ג, ּ ּ '

ִלים ָאר ִסְפֵרי ַהְמֻקּבָ ׁשְ ע ִלמודֹו ּבִ ַּדִפין ִיְקַבּ ּ ּ ִלים ַעל ֵסֶדר ְו, ּ ִיְלמֹד ִסְפֵרי ַהְמֻקּבָ
ְמָצִאים ְוכו ִלים ַהּנִ ְיַסֵים ָכל ִסְפֵרי ַהְמֻקּבָ ָיכֹול ַעד ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ ַּאך ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ', ּ ּ ְ

ְזַכר ְלֵעיל ָנה ַכּנִ ָכל ׁשָ ְּוַהִתקוִנים ִיָזֵהר ְלַסְיָמם ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּוָכֶזה ִיְתַנֵהג ָכל ְיֵמי ַחָייו, ּ ּ.  

י, ֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדהְיס( ׁשִ ַער ַהׁשִ ּׁשַ יצֹוץ, ּ ַער ַהּנִ   )ׁשַ

ֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש   )יא ָמה ְוָדָבר ַהׁשָ ל ַלְנׁשָ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁש ְמֻסּגָ ּ ּ  

ְּוַגם ָצִריך ָכל ָאָדם  ָכל יֹום ֵסֶפר ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְ ְּלַהְרִגיל ֶאת ַעְצמֹו לֹוַמר ּבְ ּ
ּקֶֹדם ַהְתִפָלה ּ וִמן ֱאלו,ּ ּל ַעד ַאַחר ָיִמים טֹוִבים ִלְגֹמר ֵסֶפר ִתקוִנים ּ ּּ

ת ֶאל ַהֹקֶדׁש ְפִניָמה ,ְּוַאל ֹיאַמר ַהָסִריס .ַּהָקדֹוׁש ּ ֵהן ֲאִני ֵעץ ָיֵבׁש וִמי ָאנִֹכי ָלֶגׁשֶ ּ ּ
ָלה ִסְפֵרי ַקּבָ ם ַהַצִדיק ַהְמֻפְרָסם . ּבְ ִּכי ְכָבר ִהְסִכימו ָכל ַהַצִדיִקים וְבֹראׁשָ ּּ ּּ ּּ ּ ּ ַּהָמנֹוַח ּ

ַכָמה ְרָאיֹות מֹוִכיחֹות  ִסְפרֹו סור ֵמַרע ּבְ ּמֹוֵרנו ָהַרב ְצִבי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִמִזיִדיְטׁשֹוב ּבְ ּ ּּ

ָיֵמינו ֶקר ּבְ ִּכי ֶזהו ֵמֲעַצת ַהֵיֶצר ְוׁשֶ ּּ ֵאינֹו ֵמִבין ַהכֹל,ּ ְּלׁשֹון ַהֹזַהר ִּמָכל ָמקֹום , ּ ְוַאף ׁשֶ
ַּהָקדֹוׁש ְמֻסָגל ַל ם ּ ָרֵאל ָקָטן ְוָגדֹול ׁשָ ֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש ִיׂשְ ָבר ַהׁשָ ָמה ְוהוא ּדָ ׁשָ ּּנְ ּ

ָמתֹו, ּהוא ל ֶאָחד ְלִפי ֲהָבָנתֹו ְוׁשֶֹרׁש ִנׁשְ   .ּכָ

רֹות( ם,ַהְנָהגֹות ְיׁשָ עִוויץ אֹות ַהׁשֶ אְקׁשֶ י ְצִבי ִהיְרׁש ָהאָראִוויץ ִמּבָ   ) ַרּבִ

ְלֹמד ַהִתקו   )יב ּיִ ֵרי ָאָדם ׁשֶ ַּאׁשְ ּ ל ּ ל ִתקון ׁשֶ ִמים ּכָ ֵאלו ַהּיָ ִּנים ּבְ ּּ ּּ
יֹומֹו ְולֹא ַיֲעֹבר   ּאֹותֹו ַהּיֹום ְדַבר יֹום ּבְ

ל אֹותֹו  ל ִתקון ׁשֶ ֵאלו ַהָיִמים ּכָ ִיְלמֹד ַהִתקוִנים ּבְ ֵרי ָאָדם ׁשֶ ְּוַאׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּּ ּּ
יֹומֹו ְולֹא ַיֲעבֹר ַבר יֹום ּבְ ִּכי ְלָכל ָדָבר ֵיׁש ׁשֹ ,ַּהיֹום ּדְ ָלֵכן טֹוב . ֶּרׁש ְוַטַעם ְוַכָוָנהּ

לֹא ִיְקֹדם ְולֹא ְיַאֵחר ּׁשֶ נו מֹוֵרנו ָהַרב ַהֻמְפָלא , ּ ל ֲעֶטֶרת ָראׁשֵ ְּוֵכן ָהָיה ִמְנָהגֹו ַהטֹוב ׁשֶ ּ ּ ּ
ָהָיה לֹו עֹל ַהִצּבו"ּו ַהַפְרֵד"ָקדֹוׁש ַמר שארונ ְזַמן ׁשֶ ּס ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ַוֲאִפלו ּבַ ּ ּ ּּ ּ ר ּ

ָּהָיה פֹוֶנה ִמָכל ָהִעְנָיִנים ְוִלֵמד חֹוַבת ַהיֹום ּ ּ ת , ּ ִיְלמֹד ֲחֵמׁשֶ ַּגם טֹוב ְלַבַעל ְתׁשוָבה ׁשֶ ּ ּ ּ

ם ַהְגדֹוִלים ֵחֶלק ב ֵסֶפר ׁשֵ ָכַתב ּבַ ָכל יֹום ֵמַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְכמֹו ׁשֶ ַּדִפים ּבְ ּ ּּ ּּ ּ ' ַמֲעָרָכה ב' ּ
  .'אֹות ב

ינו ַחִיים ָפאָלאִג( ַּרּבֵ  )מֹוֵעד ְלָכל ַחי, י'ּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ יג  ּ

ה ַדִפין ֹזַהר אֹו ִתקוִנים    )יג ּיֹאַמר ֲחִמׁשָ ִּתקון ְלַבַעל ְתׁשוָבה ׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ ּּ ּ ּ
ָכל יֹום   ּבְ

ִפין זַֹהר אֹו "ָנַתן ָמָרן ָהֲאִרְוֵכן  ה ּדַ יֹאַמר ֲחִמׁשָ ּי ִתקון ְלַבַעל ְתׁשוָבה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ָכל יֹום ִּתקוִנים ּבְ ַלְיָלהְוֵכן ָנַהג מֹוִרי ְו ,ּּ ַע ִלמודֹו ּבַ י ִלְקבֹּ ַּרּבִ ּ ֹזַהר, ּ ָניֹות אֹו ּבַ ִמׁשְ ּּבַ ּ ,

ֵניֶהם ְכֶאָחד טֹוִבים   .ּאֹו ׁשְ

ע ְלַהִחיָד( ֶאְצּבַ   )'א אֹות מ"מֹוֶרה ּבְ

ִּלְלֹמד ֹזַהר ְוִתקוִנים אֹו ֹזַהר ָחָדׁש ֹקֶדם ַהְתִפָלה   )יד ּּ ּ  

ִדּבור ָכל ַמה ְד ֹּקֶדם ַהְתִפָלה ְלַמֵעט ּבְ ּ ּ ּ רּ זַֹהר , ֶאְפׁשָ ְּוִלְלמֹד ֵאיֶזה ִעְנָין ּבַ

ִתקוִנים ַּהָקדֹוׁש אֹו ּבַ ּ זַֹהר ָחָדׁש ּּ   .אֹו ּבְ

ית ַאֲהרֹן( ֵסֶפר ּבֵ ֵּסֶדר ַהיֹום ְוַאְזָהרֹות ַהֹקֶדׁש ּבַ ּ ּ(  

ָכל יֹום ְוכו ַּאַחר ַהְתִפָלה ּבְ ּ ּיֹאַמר ַמֲאָמר ִמזַֹהר ַהָקדֹוׁש אֹו ִמִתקוִנים' ּ ּּ ּ ּ.  

י ַאֲהֹרן ִמַקְרִליןֵסֶד( ָכַתב ָהַרב ַהָקדֹוׁש ָהַרב ַרּבִ ּר ַהיֹום ְוַאְזָהרֹות ׁשֶ ּ ּ ית ַאֲהרֹן, ּ   )ֵסֶפר ּבֵ

ַמִים, ַאַחי ְוֵרַעי ִּאם ָכל ָכך ְגדֹוָלה ַלׁשָ ּ ְ ּ יאֹו וַמֲעָלתֹו ְוַכָמה ַתִקיף ֵחיָלא  ּ ּׂשִ ּ ּ ּ
ל ִלמוד ֵסֶפר ַהֹזַהר ְּדַהאי ִאיָלָנא ַרְבְרֵבי ׁשֶ ּ ּ ֵלַח , ּ ַהָקדֹוׁשּ ֶאֶרץ ִגְזעֹו ְלׁשַ ְּוׁשֶֹרׁש ּבְ ּ

י ִמן ַהָגלות ַהַמר ְּרצוִצים ָחְפׁשִ ּ ְָהֵאיך לֹא ִיְתַלֵהב ֵלב ָהָאָדם ְלָהִאיר אֶֹזן , ּּ

זַֹהר ַהָקדֹוׁש וַבִתקוִנים ָכל יֹום ּבַ עור ָקבוַע ּבְ ִלּמוִדים ִלְקּבַֹע ׁשִ מַֹע ּבְ ִּלׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ 
ָאר ִסְפֵר ִלים כוּוׁשְ   .'ּי ַהְמֻקּבָ

י, ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה ( ׁשִ ֲעֵרי ַהׁשִ ּׁשַ יצֹוץ, ּ ַער ַהּנִ   )ׁשַ

ָכל    )טו ם ַדִפין ֹזַהר אֹו ִתקוִנים ּבְ ִּתקון ְלַבַעל ְתׁשוָבה לֹוַמר ַהׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ ּּ ּ
ָמה, יֹום ְמַטֵהר ַהּגוף ְוַהְנׁשָ ּׁשֶ ּּ.  

ַע ַעְצמֹו ִלְלמֹד ָחֵמׁש  ָכל יֹוםָּראוי ִלְקבֹּ ִפים זַֹהר ּבְ ְּוהוא תֹוֶעֶלת , ּּדַ ּ
ֶפׁש ְלָהִאיָרה וְלַזְכָכה וְלַתְקָנה ְּגדֹוָלה ְוִתקון ָגדֹול ַלּנֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּוְלַכלֹות קֹוִצים, ּ ִּמדֹות , ּ

ֹנַעם ַהׁשֵ, ָרעֹות ְוַתֲאוֹות ָרעֹות ִּלְזכֹות ּבְ ִעים , םּ ְּוהוא ַמְרֵפא ְוִתקון ַלֲחָטִאים וְפׁשָ ּ ּּ ּ
ֶפׁש ל ַהּנֶ יֹאַמר "ְוֵכן ָנַתן ָמָרן ָהֲאִר. ׁשֶ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִתקון ְלַבַעל ְתׁשוָבה ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ יד  ּ

ָכל יֹום ִפים זַֹהר אֹו ִתקוִנים ּבְ ָּחֵמׁש ּדַ ּּ י דֹוִדי ַהָקדֹוׁש , ּ ְּוֵכן ָנַהג מֹוִרי ְוַרּבִ ּ
י ְצִבי   .ּמֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ

י ִיְצָחק ַאְיִזיק ִמָקאַמאְרָנאְָנִתיב ִמְצוֹוֶתיך ְלמֹו( ִביל ַהתֹוָרה אֹות א, ֵּרינו ָהַרב ַרּבִ   )א"ִסיָמן ל' ּׁשְ

ָמה ַדִפים ִתקוֵני ֹזַהר ְוִיְמְתקו ַהִדיִנים   )טז ָכל יֹום ּכַ ּלֹוַמר ּבְ ּּ ּּ ּּ ּ ּ.  

ה  ּמָ ר ֹקֶדם ַהְתִפָלה יֹוֵתר טֹוב ּכַ ָכל יֹום ִאם ֶאְפׁשָ ְּוִתְרֶאה לֹוַמר ּבְ ּ
ִפ ּים ִתקוֵני זַֹהרּּדַ ם,ּּ ֶעְזַרת ַהׁשֵ יִנים ּבְ ּ ְוִיְמְתקו ַהּדִ ּ ּ.  

ם כ( ִּאְגרֹות ׁשֹוְמֵרי ֱאמוִנים ׁשָ   )ַז"ּ

ֱאֶמת ַעל ַחָטאת ְנעוִרים ָּלׁשוב ּבֶ אֹותֹו ...ּּ י ְוִלְלמֹד ּבְ ׁשִ ּ ִלְהיֹות ֵנעֹור ָכל ֵליל ׁשִ ּ
ּ ִתקוִנים.....ַלְיָלה ּ ּ .  

יל -ַּהְנָהגֹות ַצִדיִקים ( עְרָנאּבִ י ָמְרְדַכי ִמְטׁשֶ ַּהְדָרכֹות ֵמַרּבִ ּ(  

עֹוָלם  )יז ּבָ ל ַהָחְכמֹות ׁשֶ לוִלים ּכָ ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ  

ת ַהִתקוֵני זַֹהר ַבח ַגְדלות ְקֻדׁשַ ׁשֶ ִּהְפִליג ְמאֹד ַכָמה ְפָעִמים ּבְ ּּ ּּ ּ ּ ּ  ָרִגיל הְוָהָי. ּ
ָנ ָכל ַהׁשָ יֹוֵתר ַגם ּבְ ַּלֲעֹסק ּבֹו ּבְ יֵמי ֱאלולּ לֹא ּבִ ּה ֲאִפלו ׁשֶ ּּ ֵסֶפר , ְוָאַמר. ּ ּבְ ׁשֶ

עֹוָלם ְוכו ּבָ ל ַהָחְכמֹות ׁשֶ לוִלים ּכָ ַּהִתקוִנים ּכְ ּ ּ ּּ'.  

יחֹות ָהַר( ֶרְסֶלב ִסיָמן קכ"ׂשִ ינו ַנְחָמן ִמּבְ   )ח"ּן ַרּבֵ

ַהִתקוִנים, ַּהזַֹהר ָקדֹוׁש ְונֹוָרא   )יח ַּאך ֵאין ֶעְרּכֹו ּכְ ּ ּ ְ  

ּ ָאַמר ְכַמְתִמיַהַּפַעם ַאַחת ִוין, ּ ּ ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים,ֵּאֶצל ָהעֹוָלם ַהֹכל ׁשָ ּ ּ ּ .
ְּוַהמוָבן ִמְדָבָריו ָהָיה ּ ין ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש , ּ ֱאֶמת ֵיׁש ִחלוק ָגדֹול ְוָעצום ּבֵ ּבֶ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ

ּוֵבין ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּּ ֶפר ַהזַֹהר הוא ָק, ּ ּסֵ ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ֵאין לֹו , דֹוׁש ְונֹוָרא ְמֹאדּ
ל ֵסֶפר ַהִתקוִנים ת ְוסֹודֹות ׁשֶ ּׁשום ֵעֶרך ֶנֶגד ְקֻדׁשַ ּ ּּ ּ ְ.  

ֶרְסֶלב"ַּחֵיי מֹוֲהַר( ינו ַנְחָמן ִמּבְ   )ט"שנ, ּן ַרּבֵ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ טו  ּ

ֶהם ֹיאַמר ִדְבֵרי ַהזֹוַהר ְוִתיקוִנים   )יט ַּאף ִאם ֵאינֹו ֵמִבין ּבָ ּ ּ  

ָלה ִסְפֵרי ַקּבָ ְבֵרי ַהזַֹהר ְוַאף, ִיְלֹמד ּבְ ֶהם יֹאַמר ּדִ ּ ִאם ֵאינֹו ֵמִבין ּבָ
ְּוִתקוִנים י , ּ ָמהּכִ ׁשָ   .ֵּהם ְמֻסָגִלים ְלַטֵהר ַהּנְ

ִּסדור ָהֲאִר( י ַיֲעֹקב ָקאִפיל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה" קֹול ַיֲעקֹב"י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה "ּ ֵסֶדר ַכָוַנת ַהִלמוד, ְּלַרּבִ ּּבְ ּּ ּּ(  

לֹא ָרָא  )כ ּה אֹור ַהזַֹהר ְמתוִקים ִמְדַבׁשִּמי ׁשֶ ּ לֹא ָרָאה ְמאֹורֹות , ּ
ָמיו ְולֹא ָטַעם ַטַעם ַהתֹוָרה  ָכה - ִּמּיָ הוא ְמַטֵהר ַהֶנֶפׁש וְמַזּכְ ּ ְועֹוד ׁשֶ ּ ּּ

ָפַתִים ְסֻגָלה ְוִתקון ַהֶנֶפׁש ְמֹאד - ָעְלָמא ִמן ַהׂשְ ּ ֲאִפלו ֲאִמיָרה ּבְ ּ ּּ ּ ּּ- 
ּוִבְפָרט ֵסֶפר ַהִתקו ּּ ל ְפָגם וְסָיג ּ ֵהם ִתקוֵני ַהֶנֶפׁש ַמָמׁש ִמּכָ ִּנים ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ּ

  ְוחֹוַלַאת

ַני ְוַאַחי  ן ּבָ ִדְבֵרי ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ַעל ּכֵ ַּתְרִגילו ַעְצְמֶכם ִלְלמֹד ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ
ִקיָדה ׁשְ ַבׁש,ּבִ לֹא ָרָאה אֹור ַהזַֹהר ְמתוִקים ִמּדְ ּ וִמי ׁשֶ ּּ לֹא ָרָאה ְמאֹורֹות , ּ

ָּיָמיו ְולֹא ָטַעם ַטַעם ַהתֹוָרהִמ ָכה, ּ ֶפׁש וְמַזּכְ הוא ְמַטֵהר ַהּנֶ ְּועֹוד ׁשֶ ּ ֲּאִפלו , ּ ּ
ֶפׁש ְמאֹד ָפַתִים ְסֻגָלה ְוִתקון ַהּנֶ ָעְלָמא ִמן ַהׂשְ ֲּאִמיָרה ּבְ ּ ּ ּוִבְפָרט ֵסֶפר , ּ

ל ְפָגם וְסָיג  ׁש ִמּכָ ֶפׁש ַמּמָ ֵהם ִתקוֵני ַהּנֶ ַּהִתקוִנים ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ   .ְוחֹוַלַאתּ

ַּהְקָדַמת ֵסֶפר ֲעֵצי ֵעֶדן ִמָקאַמאְרָנא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה( ּ(  

לֹא רֹוִצים ִלְלֹמד ֶאת ַהזַֹהר   )כא ּאֹוי ְלֵאלו ׁשֶ ּ ֵהם ְמִביִאים , ּּ ִּמְפֵני ׁשֶ
  ִמְלָחמֹות ַוֲאסֹונֹות, ָלעֹוָלם ֹעִני

לֹא רֹוִצים ִלְלמֹד ֶאת ַהזַֹהר ּאֹוי ְלֵאלו ׁשֶ ּ ֵהם ְמִביִאים ָלעֹוָלם ִּמְפֵנ, ּּ י ׁשֶ
  . ִמְלָחמֹות ַוֲאסֹונֹות, ֹעִני

ִּתקוֵני ַהזַֹהר( ּ ּ ִּתקון , ּ ּ ּ30(  

ָיֵמינו   )כב ְמֵהָרה ּבְ ֻאָלה ּבִ ִּלמוד ַהִתקוֵני ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְמָקֵרב ַהּגְ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ  

ִּלּמוד ַהִתקוֵני ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּּ ּ ָמה וְסֻגָל... ּ ׁשָ ְּמַטֵהר ַהגוף ְוַהּנְ ּ ּ תֹו ְלָקֵרב ּ
ָיֵמינו ְמֵהָרה ּבְ ַּהְגֻאָלה ּבִ ּ ּ.  

י ַחִיים( ְּקֵצה ַהַמֶטה, ַּמֵטה ֶאְפַרִים, ְ ְצִבי ֶעְהְרְנֵרייךַּרּבִ   )ְסִעיף ָקָטן כג, ּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ טז  ּ

ַגן ֵעֶדן ְוָלֵכן טֹוב ִלְגרֹס ֵסֶפר  ה ְוָיִבין ּבְ יג ִיְזֶכּ ַרח ְולֹא ִהׂשִ ּטָ י ִמי ׁשֶ ּּכִ
ַּהזַֹהר ְוִתקוִנים ְוַר ּ לֹא ָיִבין אֹוָתםּ ְּעָיא ְמֵהיְמָנא ְוַכיֹוֵצא ַגם ׁשֶ ּ ּ.  

ְפֵתי ְרָננֹות ֶפֶרק כו(   )ַּמֲעָבר ַיּבֹק ַמֲאָמר ׂשִ

ַּעל ְיֵדי ִלמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר   )כג ּּ ּ ּ י ְמַבֵער "ּ
ַנְפׁשֹו ּבְ ק ַעְצמֹו, ַּהקֹוִצים ְוָהַרע ׁשֶ ה ְלַדּבֵ אֹור ֶעְליֹוןְוִיְזֶכּ ה ְלָכל ,  ּבְ ְוִיְזֶכּ

עֹוָלם  ּבָ ְזַמן ַהֶזה ִנְסָתרֹות ,י" ָאַמר ָמָרן ָהֲאִר-ִּמדֹות טֹובֹות ׁשֶ ּבַ ּ ׁשֶ ּ ּ
ָרֵזי ַהתֹוָרה וְלַגלֹות ָרִזין  ְמָחה ִלְפֵני ַהָמקֹום ִלְלֹמד ּבְ ַּנֲעׂשו ִנְגלֹות ְוׂשִ ּ ּּ ּ

ָרֵאל ר ִיׂשְ   ְלָכל ּבַ

ּוְבֵעת ִעְקְבָתא ִד ַהְנָהגֹות ּ רות ָהַרע ְוָהַעזות ְוַהִמדֹות ָרעֹות ּבְ יָחא ִהְתַגּבְ ְּמׁשִ ּ ּ ּּ ּ
ַמִים ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ְוַאֲחֵריֶהם  י ֵעֶרב ַרב ִנְתַגָלה ָהאֹור ַהָגנוז ִמן ַהׁשָ ָּראׁשֵ ּּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ּוְבֶזה ַהִלּמוד ְמַבֵער ַהקֹוִצים ְוָהַרע ׁשֶי "ִּכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר ּ ק ּּ ה ְלַדּבֵ ַנְפׁשֹו ְוִיְזֶכּ ּבְ
עֹוָלם ּבָ ה ְלָכל ִמּדֹות טֹובֹות ׁשֶ אֹור ֶעְליֹון ְוִיְזֶכּ ּ ְוָלֶזה ִנְתַגָלה ָהאֹור ַעְצמֹו ּבְ ּ

יג ֶהָאָרה ְוַחיות ֱאלִֹקית .ַּהֶזה ַתׂשִ ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ִיְהֶיה ׁשֶ ּ ְוִעַקר ִלמוְדך ּבִ ּ ּּ ּּ ּ ּ ָ ּ ּ
ֵעת ִל ך ּבְ ַנְפׁשְ ּמוְדך וְבָכל ַהיֹוםָּבְ ּ ָּ ְזַמן ַהֶזה ִנְסָתרֹות "ָאַמר ָמָרן ָהֲאִר... ּ ּבַ ּי ׁשֶ ּ ּ

ָרֵזי ַהתֹוָרה וְלַגלֹות ָרִזין ְלָכל  קֹום ִלְלמֹד ּבְ ְמָחה ִלְפֵני ַהּמָ ַּנֲעׂשו ִנְגלֹות ְוׂשִ ּ ּ ּ
ָרֵאל ר ִיׂשְ   .ּבַ

י ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיהוָדה ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמקֹוַמ( ַּרּבִ ָרָכה, ְרָנהּ   :)ְּדָבִרים ָרח, ֵהיַכל ַהּבְ

ל    )כד ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ְוִכְתֵבי ָמָרן ְמַבְטִלין ּכָ ַּעל ְיֵדי ִלמוד ּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ
ְרֵאִלי  ׂשְ ַפע ְואֹור ַחּיות ָאָדם ַהּיִ יִכים ׁשֶ ֵזרֹות ָרעֹות וַמְמׁשִ ּּגְ ּ ַחּיות -ּ

ֵסֶפר ַה ְרֵאִלי ָתלוי ּבְ ׂשְ ָּאָדם ַהּיִ ה ּ ְקֻדׁשָ ּזַֹהר וְבִכְתֵבי ָמָרן ִלְלֹמד ּבִ ּ ּ
ְמָחה וְבֹנַעם וְבִיְרָאה ְוַאֲהָבה ּוְבׂשִ ּ ּ  

ל ָמָרן ָהֲאִר ּבֹוְרִחים ִמִלְלֹמד ָרִזין ׁשֶ ה ׁשֹוִטים ׁשֶ ּי ְוֵסֶפר ַהֹזַהר "ְּוֵכן ֵיׁש ַהְרּבֵ

יָח ִעְקבֹות ְמׁשִ ר ֵהם ַחֵיינו ְולו ַעִמי ׁשֹוֵמַע ִלי ּבְ ֲּאׁשֶ ּ ּ ר ָהַרע ְוַהִמינות גֹוֵבר ּ ּא ֲאׁשֶ ּ ּ
ְתֵבי ָמָרן ְוָהיו  ל ְיֵמיֶהם ִלְלֹמד ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ּכִ ָּהיו ׁשֹוְקִדין ּכָ ּ ּ ּּ ּ

ל ְגֵזרֹות ָרעֹות ִלין ּכָ ַפע ְואֹורְּמַבּטְ יִכים ׁשֶ ְרֵאִלי ... ּ ְוָהיו ַמְמׁשִ ַּחיות ָאָדם ַהִיׂשְ ּּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ יז  ּ

ֵסֶפר ַהזַֹהר ָּתלוי ּבְ ּ ְמָחה וְבֹנַעם וְבִיְרָאה ּ וְבִכְתֵבי ָמָרןּ ה וְבׂשִ ְקֻדׁשָ ּ ִלְלמֹד ּבִ ּ ּ ּ
ים ָרֵאל ְקדֹוׁשִ תֹו ְוָכל ִיׂשְ ָגתֹו וְקֻדׁשָ ְּוַאֲהָבה ָכל ֶאָחד ְלִפי ַהׂשָ ּּ ּ.  

י ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמקֹוַמְרָנה( ָנה כ' ֶּפֶרק ד, נֹוֵצר ֶחֶסד, ַּרּבִ   )'ִמׁשְ

ר ִהיא נֹו   )כה ָעִרים ּגֶֹדל ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ִתקוֵני ֹזַהר ֲאׁשֶ ׁשְ ַּדע ּבַ ּ ּ ּ
ך ַהֶנֶפׁש ְּמַזּכֵ עֹוָלם ְוֶזה ְיָקֵרב , ְ ה ַהַדַעת ּבָ ים ְוִתְרּבֶ ִּויׁשֹוְטטו ַרּבִ ּ

יַאת ַהּגֹוֵאל ם ֶאת ּבִ ֶעְזַרת ַהׁשֵ   ּּבְ

ָעִרים גֶֹדל ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ִתקוֵני זֹ ׁשְ ּנֹוַדע ּבַ ּּ ּ ֶפׁש ּ ך ַהּנֶ ר ִהיא ְמַזּכֵ ְַהר ֲאׁשֶ

יֵמי חֶֹדׁש ֱאלול ּוִבְפָרט ּבִ ֲאִמיַרת , ּ א ֶמֶלך ׁשֶ ּסֵ ַמת ּכִ ַהְקּדָ ְומוָבא ּבְ ּ ּ
ֶפׁש ָגדֹול וְכֵעין ֶזה מוָבא  ִלי ֲהָבָנה הוא ִתקון ַהּנֶ ַּהִתקוִנים ְגֵריָדא ֲאִפלו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּּ ּּ

ם  ַעל ׁשֵ ִסְפֵרי ַתְלִמיֵדי ַהּבַ עֹוָלם ... טֹובּּבְ ַעת ּבָ ה ַהּדַ ים ְוִתְרּבֶ ִּויׁשֹוְטטו ַרּבִ
יַאת ַהגֹוֵאל ם ֶאת ּבִ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ְּוֶזה ְיָקֵרב ּבְ ּ.  

ַּהְסָכַמת ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ַה( ּ ה ַאְרֵיה ְפַרייְנד ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ְלֵסֶפר ִתקוֵני ַהֹזַהר ִעם ֵפרוׁש "ַבֲאַגּ י מׁשֶ ּד ַרּבִ ּּ ּּ ּ ּ
י ָדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכהָמ ל ַרּבִ ּתֹוק ִמְדַבׁש ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻקּבָ ּ ּ ּּ ּ(  

ַפ   )כו ם ְלַמְעָלה ּבְ ַּיֲעׂשו ֹרׁשֶ ל ַמְעָלהּ   ַמְלָיא ׁשֶ

ֲהַדְייהו ְלַחְזקֹו וְלַאְמצֹו ַּגם ֲאִני ִמְצָטֵרף ּבַ ּ ּּ ְּוִיְהיו ְדָבָריו ַנַחת רוַח ְלַהָקדֹו, ּ ּ ׁש ּּ
ַפ ם ְלַמְעָלה ּבְ רוך הוא ְוַיֲעׂשו רֹׁשֶ ּּבָ ּ ּ ל ַמְעָלהְּ   .ַמְלָיא ׁשֶ

ִליָט( מוֵאל ַהֵלִוי ָוואְזֶנער ׁשְ י ׁשְ ַּהְסָכַמת ַהָגאֹון ַהַצִדיק פֹוֵסק ַהדֹור ַרּבִ ּ ּ ּּ ּּ ּא ְלֵסֶפר ִתקוֵני ַהזַֹהר ִעם ֵפרוׁש "ּ ּּ ּּ ּ
ָּמתֹוק ִמְדַבׁש ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻק ּּ י ָדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכהּ ל ַרּבִ ּּבָ ּ(  

ִתקוֵני זַֹהר ה לֹוְמִדים ּבְ ִחּבור ָקדֹוׁש ֶזה יֹוִסיף ַהְרּבֵ ִלי ָסֵפק ׁשֶ ּּבְ ּוְבִלי , ּּ
ל ִתקוֵני זַֹהר ן ִלְלמֹד ּבֹו ֶאת ּכָ ְרצֹוִני ַגם ּכֵ ַמָיא ּבִ ׁשְ ִסַיְעָתא ּדִ ֶּנֶדר ּבְ ּ ּּ ּ ּ אי , ּ ּוְבַוּדַ

ן ַיֲעׂשוּכָ ֵני ִגיִלי ּכֵ ּל ּבְ ה, ּ ְוַעל ְיֵדי ֶזה , ְּוִיְהֶיה ָלֶהם ִחּבור ֶזה ְלתֹוֶעֶלת ַרּבָ
ה ְקֻדׁשָ ַעת ּדִ ה ַהּדַ ִּתְתַרּבֶ ּ.  

ִחּבור ָקדֹוׁש ֶזה  ִלי ָסֵפק ׁשֶ ִתקוֵני זַֹהרּּבְ ה לֹוְמִדים ּבְ ּיֹוִסיף ַהְרּבֵ ּ וְבִלי ֶנֶדר ,ּ
ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ ל ִתקוֵני זַֹהר ּ ן ִלְלמֹד ּבֹו ֶאת ּכָ ְרצֹוִני ַגם ּכֵ ּּבִ ּּ ֵני , ּ ל ּבְ אי ּכָ ּוְבַוּדַ

ן ַיֲעׂשו ִּגיִלי ּכֵ ה,ּ ַעת , ּ ְוִיְהֶיה ָלֶהם ִחּבור ֶזה ְלתֹוֶעֶלת ַרּבָ ה ַהּדַ ְּוַעל ְיֵדי ֶזה ִתְתַרּבֶ
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ה ְקֻדׁשָ נו ַמֲאַמר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ,ּּדִ ּ ִויֻקַים ּבָ ּ ּ  ֲעִתיִדין ::)קכד' ֵחֶלק ג(ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ּ

ָרֵאל ְלִמ ַרֲחֵמייִיׂשְ יה ִמָגלוָתא ּבְ ְּטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדִאיהו ֵסֶפר ַהֹזַהר ִיְפקון ּבֵ ּ ּּ ּ ּ ּ ּּ.  

ִליָט( ְרַמן ׁשְ י יֹוֵסף ִליּבֶ ַּהְסָכַמת ַהָגאֹון ַהַצִדיק ַרּבִ ּ ּ ּא רֹאׁש ְמִתיְבָתא כֹוֵלל ׁשֹוְמ"ּ ְּלֵסֶפר ִתקוֵני , ֵרי ַהחֹומֹותּ ּ ּ
י ָדִניֵאל ְפִריׁש ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ל ַרּבִ ַּהזַֹהר ִעם ֵפרוׁש ָמתֹוק ִמְדַבׁש ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻקּבָ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ(  

לֹום ִויִריָדה ְוַקְטנות    )כז ָכל ִמיֵני ַצַער ָחס ְוׁשָ ֵּעָצה ִנְפָלָאה ּבְ
ַּהמִֹחין ְוִטְמטום ַהֵלב ּ ּלֹוַמר ֹזַהר ְוִתקוִנים... ּ ים ְפׁשוִטים ָזכו  - ּ ֲּאָנׁשִ ּּ ּ

בֹוִהים   ַעל ְיֵדי ֶזה ְלִעְנָיִנים ּגְ

לֹום ִויִריָדה ְוַקְטנות ַהּמִֹחין ְוֶזה  ָכל ִמיֵני ַצַער ָחס ְוׁשָ ֵּעָצה ִנְפָלָאה ּבְ
ְּוִטְמטום ַהֵלב  ְדָבִרים ַקִלים ְכמֹו ֵעין ַיֲעקֹב ִמְדּ ִּלְלמֹד ּבִ לֹוַמר ֹזַהר ָרׁש אֹו ּ

ְּוִתקוִנים  ְּוַגם ִלְלֹמד ְגָמָרא ָפׁשוט ַגם ִכי לֹא מוָבן ֶאְצלֹו ְכלום ּ ּ ּּ ּ ּ ְּוֶזה ֵעָצה ְגדֹוָלה ּּ
ל ִמיֵני ְיִריָדה ְוַקְטנות  ְּוִנְפָלָאה ְלִהְתַעלֹות ִמּכָ ְּולֹא ְכַדַעת ַהׁשֹוִטים ּ ּ

ִל ָעה ׁשֶ ׁשָ ֵאין ִלְלמֹד ּבְ אֹוְמִרים ׁשֶ יֹות ּׁשֶ ל ִעמֹו ְוָידוַע ַכָמה ַמֲעׂשִ ּּבֹו ּבַ ּ ּּ ים ּ ֵמֲאָנׁשִ
ָזכו ַעל ְיֵדי ֶזה ְלִעְנָיִנים ְגבֹוִהים ְּפׁשוִטים ׁשֶ ּ ּּ ּ.  

ֹּנַעם ַהְלָבבֹות ַמֲאָמר ִלמוד ַהתֹוָרה( ּ ּ ּ(  

ֶפר ִתקוִנים   )כח ָּלֵכן ִנְקָרא ַהּסֵ ּ ִיחוִדים ִתקון עֹוָלמֹות , ּ ר ּבְ י ְמַדּבֵ ּּכִ ּּ ּ
ָיִגים ְוַהְפֹסֶלתְלָב ן ַהטֹוב ִמן ַהּסְ ֵּרר וְלַלּבֵ ּ ּ  

ִּתקוֵני ֹזַהר ּ ֶזה  :ּ ָכאן ּבְ ר ּבְ י ְמַדּבֵ ְקָרא ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּכִ ּנִ ִּנְרֶאה ִלי ׁשֶ ּּ
ָלׁשֹון ַהָקדֹוׁש ַהֶזה  ִפירֹות ְוֵהם ִנְקָרִאים ּבַ ֶפר ִמִיחוִדים ְוִצּנֹורֹות ַהּסְ ַּהּסֵ ּ ּ ּ ּ

מֹו ִּתקוִנים ּכְ ִתקון אּּ ָאַמר ּבְ ּ ׁשֶ ר ִתקוִנין" :'ּ ַּאְנְת הוא ְדַאִפיַקת ֲעׂשַ ּ ּ ּּ ְוָקִריָנן , ּ
ר ְסִפיָרןהְל ִפירֹות ֵהם ָהָיה ְנֻקּדֹות ְוכו,"ֹון ֲעׂשַ ה ַהּסְ ְּורֹב ִדְבֵרי ֶזה  .'ּ ְוִהּנֵ

מֹות ְוִיחוִדים ְוֵהם ֶעֶצם עֹוָלם  ַּהֵסֶפר הֹוֵלך ַעל ֶדֶרך ֵצרוֵפי ַהׁשֵ ּּ ְ ְּ ַּהִתקון ִמַמה וֵבן ּ ּּ ּ ּ
ר ַהְסִפירֹות ִה ַאְנִפין ם ּבְָדֲחַיְתֶּהָחָדׁש ֶעׂשֶ ִּצנֹוֵרי ַהְסִפירֹות ְלִאְסַתְכָלא ַאְנִפין ּבְ ּ ּ ּ ּ

ִיחוִדים ִתקון ּק ַהִדיִנים ֵּתְלַמ ר ּבְ י ְמַדּבֵ ֶפר ִתקוִנים ּכִ ָּלֵכן ִנְקָרא ֶזה ַהּסֵ ּ ּ ּ ּּ ּ
ן ַהּט ָיִגים ְוַהְפסֶֹלתּעֹוָלמֹות ְלָבֵרר וְלַלּבֵ מֹות  ֹּוב ִמן ַהּסְ ַּעל ְיֵדי ִיחוֵדי ׁשֵ

ר ּבֹו  ר הוא ְמַדּבֵ ָעה ְוָהעֹוָלם ֲאׁשֶ ֵכִלים ִמֵכִלים ׁשֹוִנים ְלִפי ַהְזַמן ְוַהׁשָ ים ּבְ ַּהְקדֹוׁשִ ּ ּ ּ ּ
רֹב ְדָבָריו סֹוֵבב ַעל ַעְצמות  ֵאין ֵכן ֵסֶפר ַהֹזַהר ׁשֶ ַּהָקדֹוׁש ַהֶזה ַמה ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ַּהִמדֹות ּ ּ
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ְמקֹומֹות מוָעִטים  ר ִמן ִיחוִדים זוַלת ּבִ ֶדֶרך ַחִיים ְותֹוֵכחֹות מוָסר ְוֵאינֹו ְמַדּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְ

  .אָרְדּוְבִסְפֵרי ִא

לֹו( ֵריׁש ֵסֶפר ַהִתקוִנים ׁשֶ ַעל ָהֲעֶטֶרת ְצִבי ּבְ ּּבַ ּ ּ ּ(  

ְצָדָקה ְיָפֵרק ר ֲחָטָאיו ּבִ ר ָחַנן לֹו ֱאלִֹקים עֹׁשֶ ָיִמים ֵאלו ְו ֲאׁשֶ ה ּבְ ַּיְרּבֶ ּ
ְצָדָקה ְוִלּמוד זַֹהר ְוִתקוִנים וְתִהִלים ּּבִ ּ ּ ע ִסיָמן ח(           . ּּ ֶאְצּבַ   )אֹות ֹרַמח' מֹוֶרה ּבְ

לות   )כט ָרֵאל ֵמַהּגָ ְזכותֹו ֵיְצאו ִיׂשְ י ּבִ ַלְיָלה ִיְלֹמד ֹזַהר ּכִ ּּבַ ּ ּ ּ  

ִעִתי,ִאם ָזָכה ְלָחְכַמת ֱאֶמת ּ ְמֻסֶגֶלת ַהַהְצָלָחה ּבָ ּם ַהָללוּ י ָאז ֶנֱאַמר ,ּ  ּכִ
ה ְמַגָלה ִסְתָרה ֶאָלא ְלַבֲעָלה ,סֹוד ֲהָוָיה ִליֵרָאיו ְּוֵאין ָהִאׁשָ ּּ ּ ּ וַבַלְיָלה ִיְלמֹד ֹזַהר .ּ ּ

ל ְלַלְיָלה ָרֵאל ֵמַהָגלות ְוַהָגלות ִנְמׁשָ ְזכותֹו ֵיְצאו ִיׂשְ מֹורֹות ִכי ּבִ ַאׁשְ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ לֹא  ּ ּוִמי ׁשֶ ּ
ָמה ָזָכה ְלָהִבי ׁשָ ך ַהּנְ י ַהָלׁשֹון ְמֻסָגל ְלַזּכֵ זַֹהר ַאף ַעל ִפי ֵכן ִיְקָרא ּכִ ְן ּבַ ּ ּ ּ ּ

ּוְלָהִאיָרה זַֹהר ִנְפָלא לֹוֵמד ֹזַהר .ּ ּ וְבֵסֶפר ַהִתקוִנים ַעל ַהיֹוֵתר טֹוב וְכׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ
ְפֵנ ל אֹות ִחּדוׁש ּבִ י ּכָ ָכל ִמָלה וִמָלה ּכִ ְּיַעֵין ְלָחְכַמת ֱאֶמת ּבְ ּּ ּ  י ַעְצמֹוּ

ְרִאים ְפׁשוִטים ֵאיָנם ַרק סֹוד ָבִרים ַהּנִ ְּוַהּדְ ּ.  
קֹוֶבער ֵסֶדר ִלמוד ַדף יז( ַתי ָראׁשְ ּבְ י ׁשַ ִּסדור ַרּבִ ּּ ּּ(  

ּבִ  )ל ֶהם ֵהם ִחּבוֵרי ָהַרׁשְ יַח ּבָ ּבִ ֶהם ָהָאָדם ְלַהׁשְ ק ּבָ ְדּבַ ּיִ ָפִרים ׁשֶ י "ַּהּסְ
מֹו ַהזַֹהר ְוַהִת לֹום ּכְ ָּעָליו ַהׁשָ ּ יִרים ּ יר ַהׁשִ ּקוִנים ְוַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְוׁשִ ּ ּ

א   ְוַסּבָ

ֶהם ֵהם ִחּבוֵרי ָאְמָנם  יַח ּבָ ּבִ ֶהם ָהָאָדם ְלַהׁשְ ק ּבָ ִיְדּבַ ָפִרים ׁשֶ ַּהּסְ ּ
ּבִ יר "ָהַרׁשְ מֹו ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ְוַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְוׁשִ לֹום ּכְ ּי ָעָליו ַהׁשָ ּּ ּ ּ

א יִרים ְוַסּבָ ֵני ְדָרִכים ָהֶאָחד ' ּ ְוכוַּהׁשִ ְסָפִרים ֵאֶלה ָצִריך ׁשְ ה ֶאל ַהְמַעֵין ּבִ ְּוִהּנֵ ְ ּ ּ
ִקיאות ְוַאל ַיֲעִמיק  ִיְזֹכר ַהּבְ ה וְלַצֵין לֹו ִציוִנים ְכֵדי ׁשֶ ן ְלׁשֹונֹו ְפָעִמים ַהְרּבֵ ּנֵ ְּלׁשַ ּ ּּ ּּ ּ ּ ּ

ה ָמ'  ְוַהב,ִראׁשֹוָנה ַהְרּבֵ ִעיִיְלמֹד ּבִ ִני ּבְ ּון ַרב ְכִפי ֹכחֹוּקֹום ׁשֵ ּ ּ ִנְמָצא ֶאל ַהְמַעֵין .ּ
ְבִקיאות ֵתי ֲהָלכֹות ּבִ ּׁשְ ֶפֶרק א'  ָהא,ּ ְזָכִרים ּבְ עֹות ַהּנִ ׁשָ ִעיון ּבַ ּּבְ ּ ּ ְבִקיאות '  ַהב,'ּ ּּבִ

ְּכִפי כֹחֹו ֶזה,ּ ה ּבְ ֶזה,ּ ְפָעִמים ַיְרּבֶ ָעה ְוַה,ּ ְפָעִמים ְיַמֵעט ּבְ ּ ַהֹכל ְלִפי ַהֹצֶרך ַהׁשָ ְ ּ ֵקט ּ ׁשְ
ֶכל ִריָאה לֹו,ַּהׂשֵ ּ ִכי הוא ֵיֵלך ָלֶבַטח ַדְרכֹו,ּ וְבֶזה ּבְ ּּ ְ ָרה,ּ יג ַהֶדֶרך ַהְיׁשָ ְ ְוַיׂשִ ּ  ְוַאף ִאם ,ּ

ֵאינֹו ֵמִבין ּ ִעם ָכל ֶזה לֹא ַיְפִסיק ִגְרָס,ִּיְרֶאה ֶאל ַהְמַעֵין ׁשֶ ּ ִמפוֵמיהםָתּ ּ ּ ִכי ֶנֱאָמן ,ּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ כ  ּ

ַעל ְמַלאְכתֹו ְלַהְמִציאֹו ּ ִנְסַתר ַהַחָמהּּבַ ן  ,ּ נֹו ּכֵ ר ַיְרִגיל ִאיׁש ֶאת ּבְ ֲאׁשֶ י ּכַ ּּכִ
יִתיו  ָחְכָמה זֹו ְמַעט ְמַעט ְוָדָבר ֶזה ִנּסִ ה ַלעֹוֵסק ּבְ רוך הוא ְמַזּכֶ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ

ֶהְעַתְקנו ֵמַהֹזַהר ְּוֵיׁש ְרָאָיה ֶאל ָהֵעָצה ַהזֹו ִמַמה ׁשֶ ּּ ּ ּ ים ַדף ( ּ ת ְקדֹוׁשִ ָּפָרׁשַ ֵחֶלק א )פהּ   .'ּבְ

  )'ֶּפֶרק ג' אֹור ֶנֱעָרב ֵחֶלק ג(

ּבִ   )לא ֵסֶפר ַהִתקוִנין ְלָהַרׁשְ ַּיֲעֹסק ּבְ ּ א"ּ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ... י ִזְכרֹונֹו ְלַחּיֵ
ָחְדׁשֹו תֹו ְוחֶֹדׁש ּבְ ּבָ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ְּוֵסֶפר ַהזַֹהר ַעְצמֹו ַיֲעֹסק ּבֹו ִמֵדי ׁשַ ּ  

ֵסֶפר ַהִתקוִנין ְל ַּיֲעֹסק ּבְ ּבִּּ הוא "ָהַרׁשְ א ׁשֶ ּי ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ
ת  ּבָ י ׁשַ ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוֵסֶפר ַהזַֹהר ַעְצמֹו ַיֲעסֹק ּבֹו ִמּדֵ ת ְלָהִבין ַעל ָידֹו ּבְ ִּפּנַ ּ ּ

ָחְדׁשֹו  תֹו ְוחֶֹדׁש ּבְ ּבָ ׁשַ ִהַצְעִתי ַהְדָבִריּבְ ִהיא ָאָדם ֵאֶלה ׁשֶ ְּוַהֹכל ְלִפי ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ם ּ
ִכיל ָיִבין ְוִיְבַחר ְּלָפָניו ְוַהַמׂשְ ם, ֵּסֶדר ַהיֹום(                                        .ּ מֹוֲעֵדי ַהׁשֵ ֵּסֶדר ַהִלמוִדים ּבְ ּ ּ ּ(  

ַמִים ַלטַֹהר   )לב ֶעֶצם ַהׁשָ ִתקוֵני ַהזַֹהר ּכְ ָּוָיֵאר ֶאת ַהַלְיָלה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ  

ִכי טֹוב ֶאל ָתא ָהָרִזים ְולֹא חור ַכֲאָרִזים ִנְכָנס ּבְ ְּוִעם ֱהיֹותֹו ּבָ ּ יב ָאחֹור ְיִמינֹו ּ  ֵהׁשִ
ִּמְפֵני ֹחֶסר ְזַמּנֹו ִכי ָאַמר  ֶבת ַהְזַמן וְבֵעת ּ קֹום ָקְדָמה ְלַמְחׁשֶ ֶבת ַהּמָ ַּמְחׁשֶ ּ

מֹורֹות ְוִהְתִקין ְמאֹורֹות ָוָיֵאר ֶאת  מו ֵעיָניו ַאׁשְ מֹורֹות ִקּדְ ׁשְ ת ַהּמִ ְּפֻקּדַ ּ
ֶעֶצם ַהׁשָ ִתקוֵני ַהזַֹהר ּכְ ַּהַלְיָלה ּבְ ּ ּ ּ   .ַמִים ַלּטַֹהרּ

ַהְקָדָמה( ֵאלֹות וְתׁשובֹות ְדִביר יֹוֵסף ּבַ ּׁשְ ּ ּ ַעל ַיד ַמְלָאִכי, ּ   )ִּמַתְלִמידֹו ּבַ

ה   )לג ּיָ ִּלמוד ַהִתקוִנים ְמַתֵקן עֹוַלם ָהֲעׂשִ ּּ ּּ ּ  

ָיה ִתקוִנים ַמְבִריַח ַהְקִלפֹות וְמַתֵקן עֹוַלם ָהֲעׂשִ ַּהלֹוֵמד ּבַ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ַּעל ֵכן ָראוי . ּ ּ
ֹזַהר ַהָקדֹוׁש וְבֵסֶפר ִתקוִניםִלְל ּמֹד ּבַ ּּ ּּ ר ֵהם ְמֵלִאים ִזיו וְמִפיִקים נַֹגה , ּ ֲּאׁשֶ ּ

ִסְתֵרי תֹוָרה ַּגם ְדָלא ָיַדע ַמה ָקָאַמר, ּּבְ ּ ַמִים . ּ ְסָתר ּבֹוֵרא ׁשָ ְּוַעל ְיֵדי ִלמוד ַהּנִ ּ ּ
ים ט ּבֹוֵרא ֲאָרצֹות ֲחָדׁש, ֲחָדׁשִ ְּוַעל ְיֵדי ִלמוד ַהְפׁשָ ּ ר , ֹותּ ֱאַמר ִכי ַכֲאׁשֶ ּנֶ ְּכמֹו ׁשֶ ּ

ים ְוכו ַמִים ַהֳחָדׁשִ ַּהׁשָ ּוָבֶזה ָרְמזו ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה . 'ּ ּ ֶזֶרּ ַמִים ּבַ ת "ְּוׁשָ
ן ּקוִנים'ִּתֲעָיא ְמֵהיְמָנא 'ַרַהר 'זֹ נֹוָטִריקֹון ,ִּתּכֵ ּ.  

ְפִנים ַהֵסֶפר - ְבָרָכהֵּסֶפר ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְלַחִיים חֹוִרי ִזְכרֹונֹו ִל( ְּוַעֵין עֹוד ּבִ ַהְקָדָמתֹו , ּ ן ִאיׁש ַחי ּבְ ִּמֵסֶפר ּבֶ ּ
ָנָיהו   )ְּלִסְפרֹו ּבְ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ כא  ּ

ֹזַהר ְוִתקוִנים ְוִכְתֵבי ָהֲאִר   )לד ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ דֹוֵרנו ִמי ׁשֶ ּּבְ ל ֵעֶסק "ּּ י ּכָ
ָפה ְוַלחוץ ּתֹוָרתֹו הוא ִמן ַהׂשָ ּּ ּ  

דֹור ַהֶזה ָהַאֲח. א ּּבַ ֵסֶפר ַהֹזַהר ְוִתקוִנים ְוִכְתֵבי , רֹוןּ ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ ִּמי ׁשֶ ּ ּ
ֶפׁשי "ָמָרן ָהֲאִר ֵהם ַחִיים ַמָמׁש ַלּנֶ ּׁשֶ ָנה וְבַתְלמוד , ּ ִמְקָרא וְבִמׁשְ לוָלה ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ

ָפה ְוַלחוץ, ּופֹוְסִקים עֹוֵסק הוא ִמׂשָ ל תֹוָרתֹו ׁשֶ ּכָ ֵּיַדע ֶנֱאָמָנה ׁשֶ ּ  ,ְּכדֹוֵאג, ּּ
ֶפׁש ַחִיים ְוֶהָאָרה ַלּנֶ אות, ְּוֵאין לֹו ֵעֶסק ּבַ לֹו ָטעות ְוַרּמָ ְּוהוא ּכֻ ּ ְוֵאינֹו עֹוֵסק , ּּ

ם י ׁשֵ תֹוָרה ֶאָלא ִלְהיֹות ֵמַאְנׁשֵ ּּבַ ָתֵרר ַעל , ּ ִּלְהיֹות ַרב ְורֹאׁש ְגדֹול ַהדֹור וְלִהׂשְ ּ ּ ּ
ִריֹות ַחִיי, ַּהּבְ ְּוֵאין לֹו ַחִיים ְולֹא ֵחֶלק ּבַ   ...םּ

ִכיְנָתא ֶעְליֹוָנה ֶאָלא ַעל . ב יך ׁשְ ר ְלַהְמׁשִ ּוַבּדֹור ַהֶזה ָהַאֲחרֹון ִאי ֶאְפׁשָ ּ ְּ ּ
רוַח ַהקֶֹדׁש ֶאְמרו ּבְ ּנֶ ְלַבד ׁשֶ ְּיֵדי ַהזַֹהר ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ּבִ ּ ּ ּ ּ ,

ּוַבדֹור ַהֶזה ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִיים אֹוֵהב ָיִמים ִמּבְ ּ ּ ה ּ ְלִתי ְקֻדׁשָ ִּלי ְלַבלֹות יֹום ּבִ ּ ּ
עֹוָלם ַהֶזה א ּבָ ֵסֶפר ַהזַֹהר וְבִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב  ,ִּלְראֹות טֹוב עֹוָלם ַהּבָ ק ּבְ ִּיְדּבַ ּ

ְלַבד  רוַח ַהֹקֶדׁשַּחִיים ִויַטאל ּבִ ֶאְמרו ּבְ ּנֶ ּׁשֶ ּ ּ.  

ת ֵעֶקב ז( ָרָכה ָפָרׁשַ   )ט"י', ֵּהיַכל ַהּבְ

ֵע, ּוֶבֱאֶמת ּוִבְפָרט ֵסֶפר ַהֹזַהר ְוַהִתקוִנים ֵמִאיר , ּת ִלּמוד ַהּסֹודֹותּבְ ּ ּּ ּ
ֶפׁש   .ַהּנֶ

ְּנִתיב ַהִיחוד, ְָנִתיב ִמְצוֹוֶתיך ָקאַמאְרָנא( ִביל א, ּ   )'אֹות ב' ׁשְ

ָמה ַאף ְדָלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר   )לה ל ַלְנׁשָ ְּלׁשֹון ַהֹזַהר ְמֻסּגָ ּ ּ  

ְּכָבר נֹוַדע גֶֹדל ְיַקר ִתְפֶא ּ ֶּרת ְוֹגֶדל ְתִהלֹות ּ ֵּסֶפר ַהָיָקר ְוַהָקדֹוׁש ִתקוֵני זַֹהר ּ ּּ ּ ּ
ן יֹוַחאי ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ר ַהַתּנָ ִחּבֵ ּׁשֶ ֵרי ָאָדם ׁשֹוֵמַע  ,ּ ַאׁשְ

ְלתֹוָתיו יֹום יֹום ֹקד ַעל ּדַ ר ֲחָכִמים ִהִגידו  ,לֹו ִלׁשְ ֲּאׁשֶ ַאף ְלׁשֹוּ ּנֹו ְלׁשֹון ַהָזָהב ׁשֶ
ָלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר) ַּהזַֹהר( ָמה ַאף ּדְ ׁשָ   .ְּמֻסָגל ְמאֹד ַלּנְ

ַּהְסָכַמת ָהַרב ַהָקדֹוׁש ֵמַאְפָטא ִתקוֵני זַֹהר ְדפוס ֶמעִזּבוז( ּ ּּ ּ ּ ּּ ּ(  



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ כב  ּ

ֵּסֶפר ַהִתקוִנים   )לו ּ דֹול ַלֶנֶפׁש ּ ּהוא ִתקון ּגָ ּ ּּ ּ  

ל ֶאָחד ֵמֶחְבָרֵתנו ּבְ ַּהְתָמָדה ֵסֶפר ַהִתקוִניםִּלְלמֹד ּכָ ִּכי הוא ִתקון , ּּ ּּ ּ ּ
ֶפׁש   .ָּגדֹול ַלּנֶ

ם( ִּאְגרֹות ׁשֹוְמֵרי ֱאמוִנים ִאֶגֶרת ַהׁשֶ ּּ(  

ָכל יֹום   )לז ִּלְלֹמד ִתקוֵני ֹזַהר ּבְ ּ ּ  

ָכל  ַּוֲאִני ְמַצֶוה ְלָכל ֶאָחד ֵמָהַאְבֵרִכים ִפים ִתקוֵני ֹזַהר ּבְ ּלֹוַמר ֵאיֶזה ּדַ ּּ ּ
ֶפׁש ַהְמ,יֹום ל ִמֶזה ָחִליָלה, ֻּסָגל ְמאֹד ַלּנֶ ְּולֹא ְלִהְתַרׁשֵ ֵער ֹגֶדל , ּ י ֵאין ְלׁשַ ּּכִ

יִנים ְצָמח ִמֶזה ְוִיְמְתקו ַהּדִ ְּועֶֹצם ַהּטֹוָבה ַהּנִ ּ ּ.  

ם ִאֶגֶרת ט(   )ו"ּׁשָ

ָמה ַדִפים ִתקוֵני ֹזַהר ְוִיְמְתקו ַהִדיִנים   )לח ָכל יֹום ּכַ ּלֹוַמר ּבְ ּּ ּּ ּּ ּ ּ.  

ה ְוִתְרֶא ּמָ ר ֹקֶדם ַהְתִפָלה יֹוֵתר טֹוב ּכַ ָכל יֹום ִאם ֶאְפׁשָ ּה לֹוַמר ּבְ ּ
ִפים ִתקוֵני זַֹהר ּּדַ ּּ ם,ּ ֶעְזַרת ַהׁשֵ יִנים ּבְ ּ ְוִיְמְתקו ַהּדִ ּ ּ.  

ם כ(   )ַז"ׁשָ

ּּגֶֹדל ַמֲעַלת ִלמוד ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים   )לט ּּ ּ ּ ּ  

ֵצל ִמַגֲאָוה ְּסֻגָלה ְלִהּנָ ִלּמו, ּ ה, ּד זַֹהר ַהָקדֹוׁשְּלַהְרּבֹות ּבְ דוק וְמֻנּסֶ ּּבָ ּ.  

  )ִסְפֵרי ְיֵרִאים(

י ִני ְיִדיד ַנְפׁשִ ַנְפׁשֹו  ,ַּלֲאהוִבי ּבְ י ְקׁשוָרה ּבְ ִמְכָתב ', ְּוכוַּנְפׁשִ אִתי ּבְ ְּוָכֵעת ּבָ
ר ִעְמך ֹקֶדם ְנִסיָעִתי ַכְחִתי ְלַדּבֵ ׁשָ ָׁשֶ ּ ּ ַתְתִחיל לֹוַמר ִתקוֵני ַהזַֹהר ַהָק ּ ּׁשֶ ּּ ּ ּ דֹוׁש ּ

  .'ְּוכו
ית ַאֲהֹרן ַדף ָקַמ( י ַאֲהרֹן ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה"ֵּמָהַרב ַהָקדֹוׁש ַאְדמֹו, ִּמְכָתִבים ֹקֶדׁש, ט"ֵּסֶפר ּבֵ   )ּר ַרּבִ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ כג  ּ

ָלה   )מ ִּעַקר ִלמוד ַהַקּבָ ּּ ַּהֹזַהר ְוַהִתקוִנים -ּ ּ ּ ּ  

ְגֶלה ְכִלמוד ֵּאינֹו דֹוֶמה ַחיות ְוַתֲענוג ִלמוד ַהּנִ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ ַהֹזַהר ְוַהִתקוִניםּ ּ ּ ְוָאַמר ַעל . ּ
הוא מֹו ִמן ַהזַֹהר  ַּעְצמֹו ׁשֶ ִלּמוד ַהְגָמָרא ּכְ ֵּאין לֹו ַחיות ְוַתֲענוג ֲאִפלו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

ְּוִתקוִנים ּ.  
י ִפְנָחס ִמקֹוִריץ( ִּמְדָרׁש ִפְנָחס ֵמָהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ּ ּ   )ב אֹות ג"ע, ּ

ָלה ְו ִעְנַין ִלְלמֹד ַקּבָ ַעְצְמך , י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ִכְתֵבי ָהֲאִרּבְ ָָיַדְעִתי ִכי ַאָתה ּבְ ּ ּּ
ְלֲעֵדי ֵאיֶזהו ָגדֹול ִמְמך ְולֹא ִתְמָצא ֶזה ּלֹא ִתְרֶצה ִלְלמֹד ּבִ ָּ ּ ּ ֲעֵרי , ּ ַּרק ִתְלֹמד ֵסֶפר ׁשַ

ת ֱאגֹוז  ְּוִעַקר ֵסֶפר ַהזַֹה, ]ְּלָהַרב יֹוֵסף ִגיָקַטְלָיא[אֹוָרה ְוִגּנַ ּר ְוַהִתקוִניםּ ּּ.  

ר ִדְבֵרי ֱאֶמת ִסיָמן לט(   )ּיֹׁשֶ

ַּהזַֹהר ְוַהִתקוִנים    )מא ּ ּ ל ַרע-ּ ַמת ַהתֹוָרה ֹעֶגן ַהָצָלה ֶנֶגד ּכָ ּ ִנׁשְ ּ  

ִכיִלים ָיִבינו ְּוַהַמׂשְ ָלה, ּ ְּדִאְתַמר , ִּאיּנון ָמאֵרי ַקּבָ הֹון ּ ָּדִנֵיאל יב(ּבְ ּ( 
זַֹה יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ א. ר ָהָרִקיַעְּוַהַמׂשְ זַֹהר ּדָ ִלין ּבְ ַתּדְ ָקא ִמׁשְ ִּאֵלין ִאיּנון ּדְ ּ ּ ,

ִאְקֵרי ֵסֶפר ַהֹזַהר ְּדִאיהו ְכֵתיַבת ֹנַח, ּּדְ ּ ַנִים ֵמִעיר ,ּ ה ׁשְ ין ּבָ ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ַבע , ּּדְ ְוׁשֶ
ְלכוָתא ָפָחה, ּוְלִזְמִנין ֶאָחד ֵמִעיר. ִּמּמַ ַנִים ִמִמׁשְ ּוׁשְ ּ מֹות א(ֵּיים ִּדְבהֹון ִיְתָק. ּ ) ׁשְ

ִליכוהו ן ַהִילֹוד ַהְיאֹוָרה ַתׁשְ ָּכל ַהּבֵ ּ ּ ּ ּּ ְּוָדא אֹוָרה ְדִסְפָרא ָדא. ּ ּ.  

ַהֲעלְֹתך קנ(   )ג"ָזַֹהר ּבְ

ם  ַהֲעלְֹתך(ַּעֵין ׁשָ ת ּבְ ָזַֹהר ָפָרׁשַ ֵסֶפר ַהזַֹהר וַבִתקוִנים )ּ ּגֶֹדל ַהִחיוב ַלֲעסֹק ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ,
ַמת ַהתֹוָרה ָבִרים ַעִתיִקים ְוכו, ְּוֵהם ִנׁשְ ָמָתא ּדְ ָמָתא ְלִנׁשְ ִנׁשְ ה ּבְ ּוָבֶזה ִיְזֶכּ ּ ּ'.  

ם( ַהֲעלְֹתך ׁשָ ת ּבְ ַָהְדַרת ֶמֶלך ַלזַֹהר ָפָרׁשַ ְּ   .)ַז"ַּדף ְרַמ, ּ

ָלה ִנים ָמאֵרי ַקּבָ   .ּבָ

ַהְקָדָמה ַדף א( ִּתקוֵני זַֹהר ּבַ ּ ּ ּ ּ(.  

ַּעל ְיֵדי ִלמוד ַהזַֹהר זֹוִכים ְלָכל ִמד   )מב ּ ּ עֹוָלםּ ּבָ   ֹות טֹובֹות ׁשֶ

ּדֹות ָרעֹות  רות ָהַרע ְוָהַעזות ְוַהּמִ יָחא ִהְתַגּבְ ְמׁשִ ֵעת ִעיְקָבא ּדִ ּּבְ ּּ ּ
י ֵעֶרב ַרב ַהְנָהגֹות ָראׁשֵ ַמִים ֵסֶפר ַהזַֹהר , ּבְ ִּנְתַגָלה ָהאֹור ַהָגנוז ִמן ַהׁשָ ּ ּ ּ ּּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ כד  ּ

ְּוַהִתקוִנים ְוַאֲחֵריֶהם ְוכו ּ ּוָבֶזה ַהִלּמוד', ּּ ַנְפׁשֹו ּּ ּבְ ּ ְמַבֵער ַהקֹוִצים ְוָהַרע ׁשֶ
ק ַעְצמֹו ְלאֹור ֶעְליֹון עֹוָלם, ְּוִיְזֶכה ְלַדּבֵ ּבָ ה ְלָכל ִמּדֹות טֹובֹות ׁשֶ ְוָלֶזה , ְוִיְזֶכּ

ִּנְתַגָלה ָהאֹור ַהֶזה ּ ּ.  

יג ֶהָאָרה ְוַחיות ֱאלֹ ַתׂשִ ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ִיְהֶיה ׁשֶ ְּוִעַקר ִלמוד ּבִ ּ ּּ ּּ ּ ּ ּ ך ּ ַנְפׁשְ ִָקית ּבְ

ֵעת ִלמוְדך וְבָכל ַהיֹום ּּבְ ּ ָּ ל אֹו חֹוֵקר ְוכו, ּ ִתְהֶיה ְמֻקּבָ ְּולֹא ׁשֶ ְוִלְפָעִמים ָהָאָדם . 'ּ
ֶכל ַקְטנות ַהׂשֵ ּהוא ּבְ ּ ּלֹא ִיְפֹטר ֶאת ַעְצמֹו ִמְכלום ִכי ֶזה ִמינות ְוכו, ּ ּ ּּ ְוָאז ' ּ

ה  ָפָתיו ֲהָוה ַמֲעׂשֶ ּוַמְלָכאֲעִקיַמת ׂשְ ֵהןּ ִכיב ַעל ֲאָבִנים ְואֹוִתיֹות ְכמֹו ׁשֶ ּ ׁשְ ּ.  

ָרָכה ְדָבִרים ַדף ר( ֵּהיַכל ַהּבְ   :)ח"ּ

ִלּמודֹו ְמאֹד ה ְמֹאד , ָּהָיה ַמְתִמיד ּבְ ְך "ּס ופֹוְסִקים ְוַתַנ"ׁשְַוָלַמד ַהְרּבֵ
ְּוִסְפֵרי ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ְוֵעין ַיֲעקֹב  ּ ְתֵבי ָהֲאִריַזּ ִקיאותֹו , 'ְּוכו ל"ְוָכל ּכִ ְּוֹגֶדל ּבְ

ֵעיֵנינו ְקָצת ָרִאינו ּבְ ָכל ַהְסָפִרים ְכִפי ַמה ׁשֶ ּּבְ ּ ּ עור, ּ ִלי ׁשִ ִסְפֵרי ּוִבְפָרט , ָּהָיה ּבְ ּבְ
ְתֵבי ָהֲאִרְך ְוֵעין ַיֲעקֹב "ַּתַנ ּי ְוִסְפֵרי ַהזַֹהר ְוִתקוִנים"ְוָכל ּכִ ּ ּ.  

ְבֵחי ָהַר( ֶרְסֶלב"ׁשִ ינו ַנְחָמן ִמּבְ   )' זּן ַרּבֵ

ִּלמוד ַהזַֹהר   )מג ּ ִּתקוִנים ְוֹזַהר ָחָדׁש, ּ ּ ַחר ַעד ֵצאת , ּ ֵּמֲעלֹות ַהׁשַ
ֵרַפת ַהַתְלמוד ַּהּכֹוָכִבים ָמַנע ׂשְ ּ  

ַּתָקנֹות ִראׁשֹונֹות ר לֹא ַיְפִסיק ּ ַע ִלּמוד ְתִמיִדי ֲאׁשֶ ִּלְקבֹּ ַּהָקדֹוׁש ַהֶזה  ..ּ ּ
ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְוִתקוִנים ּּבְ ּ ּ ֵמַאַחר  ְּלֹמד ָכל ִאיׁש ֵמֵהם ֶחְלקֹו ֶזה ַאַחר ֶזהִל, ּ

ְּתִפַלת ַהּבֶֹקר ְוַעד ֵעת ְתִפַלת ִמְנָחה ֶעֶרב  ּּ ת ְויֹום ּ ּבָ ָּכל ַהָיִמים ָתִמיד חוץ ִמׁשַ ּ ּ ּ ּ
ל ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ִלְלֹמד ָכל ַהיֹום ֻכל', ּטֹוב ְוכו ִלמוד ַהְתִמיִדי ׁשֶ ְּועֹוד הֹוִסיפו ּבַ ּּ ּּ ּ ּ ּ ּ ֹו ּּ

ַלְיָלה חוץ ִמן ַהֵלילֹות ִממֹוָצֵאי יֹום ִכפור ְוכו עֹות ּבַ ׁש ׁשָ ְּועֹוד ׁשֵ ּ ּּ ּ ּ ּ   .'ְּוכו' ּ

ַנת תצ ּא ָהָיה ְגֵזרֹות נֹוָראֹות ְוכו"ּוִבׁשְ ְּלַבֵער ִסְפֵרי ַהַתְלמוד ' ּ ֵני ּ ל ּבְ ׁשֶ
ָרֵאל ְוכו ה "ר ְּוַהָגאֹון', ִּיׂשְ ינו מׁשֶ ַאל ְלַרּבֵ אָסאן ׁשָ ַּחִיים לוָצאטֹו ּי ּבָ  )ל"ַרְמַח(ּ

ֵבאור סֹוד ָכל ָהִעְנָין, ְלָבֵאר לֹו סֹוד ָהִעְנָין יב לֹו ּבְ ינו ֵהׁשִ ְּוַרּבֵ ּ ִּכי הוא ָרָאה זֹאת , ּ ּ
ִיְלְמדו זַֹהר ְוִתקוִנים ִּמֹקֶדם  לֹו ׁשֶ יָבה ׁשֶ ְיׁשִ ה ְוִתֵקן ּבַ ּכָ ים ְרפוָאה ַלּמַ ְּוִהְקּדִ ּ ּּ ּּ ּ

ִל ַחר ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים ְוכוְוזַֹהר ָחָדׁש ּבְ ּי ֶהְפֵסק ֵמֲעלֹות ַהׁשַ ּ'.  

ה( ה ַחִיים לוָצאטֹו, ָיִרים מׁשֶ ינו מׁשֶ ִּעְנָיִנים ִנְפָלִאים ֵמַרּבֵ ּּ(  
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ן יֹוַחאי   )מד ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ הו ַהָנִביא ָאַמר ְלַרּבִ ֵּאִלּיָ דֹור ָהַאֲחרֹון ,ּ ּבַ ּ ׁשֶ
ִתְהֶיה ִּיְתַפְרְנסון ִמתֹוָרתֹו ׁשֶ ּ ּ ּ ָמתֹוק ַלֶנֶפׁש וַמְרֵפא ָלֶעֶצםּ ּּ  

מֹות ְוַכָמה  ַמִים ִעם ַכָמה ֲחָייִלין ְנׁשָ ִביא ָזכור ְלטֹוב ָיַרד ִמן ַהׁשָ ֵּאִלָיהו ַהּנָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ִכיְנָתא ִעָלָאה ֲעָטָרא ַעל ֻכְלהו ַּמְלָאִכים וׁשְ ּּ ּּ ן יֹוַחאי, ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   :ְוָאַמר ְלַרּבִ

י ַאְנְת  י ַרּבִ אֹוַרְייָתאַּרּבִ ּהוא ִאיָלָנא ִדְרָבה וְתִקיף ּבְ ַעְנִפין ִדיָלך ְדִאינון , ּ ּּבְ ּ ְּ

ין ְרָיין ַתָמן, ֵּאָבִרין ַקִדיׁשִ ַּכָמה עֹוִפין ׁשַ ּּ ין ְכַגְווָנא ִדְלִעיָלא, ּ ָמִתין ַקִדיׁשִ ְּדִנׁשְ ּ ּ ,
יה  ְּדִאְתַמר ּבֵ ַמָיא)שם ט(ּ ּ וְבַעְנפֹוִהי ְידוָרן ִצֲפֵרי ׁשְ ּ ּ א ְלַתָתא , ּ ֵני ָנׁשָ ה ּבְ ְּוַכּמָ

ְִיְתַפְרְנסון ֵמַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך ּ ּ ָדָרא ּבַ, ּ ד ִיְתַגֵלי ְלַתָתא ּבְ ּּכַ סֹוף ּ ְתָרָאה ּבְ
ּוְבִגיֵניה , ּיֹוַמָיא ָאֶרץ ְוגֹוֵמר)ַּוִיְקָרא כה י(ּ ּ וְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ ּ.  

ִּתקוֵני זַֹהר ִתקון ו( ּּ ּּ סֹופֹו' ּ   )ּבְ

ֶביְוֶזה ָא ָאֶרץ ְלָכל יֹוׁשְ ַּמר וְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ ר , ָקאַּדְים "ּוְקָראֶת, ָהּ ֲאׁשֶ
ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים"ִּתְקְרא ּו אֹוָתם ּבְ ּ ּּ ּוִבְזכוָתא ָתְלָיא ִמיְלָתא, ּ ּ ּ ְּדַעל ְיֵדי , ּ

ֶביָהֶזה  ָאֶרץ ְלָכל יֹוׁשְ רֹור ּבָ ְּכלֹוַמר ְדֵהם , יאיֹוֵבל ִהְּוַעל ֶזה ִסֵים ְוָקָאַמר . ּדְ ּ
ִחיָנה ַאַחת יָנה, ּבְ ִחיַנת ּבִ יֹוֵבל ּבְ ְּכמֹו ׁשֶ יָנה ִלי , ּ ְּכמֹו ֵכן ִלמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֲאִני ּבִ ּ ּ ּ ּ

ְּגבוָרה ּ.  

הוא  ַמֲאָמר ַהָלֶזה ַעל ְיֵדי ִלמוד ֵסֶפר ַהֹזַהר ׁשֶ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבַ ָאְמרו ּבַ ּוַמה ׁשֶ ּ ּ ּּ ּּ ּּ ּ ּ
ִּמִסְטָרא ְד י ְיסֹוֵב"ִּביָנה ְוִיְהיו טֹוֲעִמיּ ּם ִמְלַמָטה ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי ַנְפׁשִ ּ ב ַיְנֵחִני "ּ

ֶזה ִכי  יָנה ִּלְרמֹז ּבְ ִּעם ַהכֹוֵלל ִגיַמְטִרָיא ּבִ ּ   .ם"ַּחִייּ

ם' ֶּנֶפׁש ַחִיים ַמֲעֶרֶכת ַהז(   )אֹות ַהׁשֶ

ָרֵאל ַעל ְיֵדי ִלמוד ַהזַֹהר   )מה ֻאַלת ִיׂשְ ּּגְ ּ ּ ּ  

א ְדָאַמר ִמִלין ִאֵליןָאַמר ִריך ִהיא ּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ י ֵמִאיר ּבְ ּ ַרּבִ ּ ּ הֹון , ְ ְלַיֲחָדא ּבְ
ִכיְנֵתיה ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּּ ִריך הוא  .ְ א ּבְ ּקום ֵאִלָיהו ְנִביָאה ִליָקָרא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ

ִכיְנֵתיה ּוׁשְ ָאר ְנִביֵאי, ּּ ְְוִיְתֲערון ִעָמך ׁשְ ּ ַהאי ִחּבוָראַוֲע, ּ א ּבְ ֵּביד ֵליה ִקּנָ ּוְלָכל , ּ
ִכיְנֵתיה ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ַתר קוְדׁשָ ָאְזִלין ִמְתַתְרֵכי ּבָ ְרָיין ּדְ ַּמׁשִ ּ ּ ּ ּ ְּ ָרא לֹון , ּ ְלַחּבָ

ַהאי ִחּבוָרא יה ְנָייָחא , ּּבְ ָחא ּבֵ ַתּכָ ְּלִאׁשְ ִּתקוֵני זַֹהר ַדף ַל(' ְּוכוּ ּ ּ ִּדֵיק א. .)ג"ּ ְמרֹו ֹוּ
ְּלהֹוִדיֵענו ִכי , ַּהאי ִחּבוָראּבְ ְוָקא ִחּבור ֶזה ֵסֶפר ַהִתקוִנים ְמֻסָגל ִלְסֻגָלה ּ ּּדַ ּ ּ ּ ּּ
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י ָחא ּבֵ ַתּכָ ִכיְנֵתיּהֶּזה ְלִאׁשְ ד ַקן ׁשְ ּ ַנייָחא וְלֶמְעּבַ ִית ְּוָאז ִצפֹור ָמְצָאה ּבַ, ּהּ
ם ַלִים ִכֵסא ַהׁשֵ ירוׁשָ ּוְדרֹור ֵקן ָלה ּבִ ּ ּ ּ ּ ָּכתובְּכמֹו ׁשֶ, ּ ַלִים :ּ ֵעת ַהִהיא ִיְקְראו ִלירוׁשָ ּ ּבָ ּ

ם ְוכו ִּכֵסא ַהׁשֵ ּ ּ ָי', ּ ְתֻתַקן עֹוַלם ָהֲעׂשִ ְּכׁשֶ ּ ּ נוִיים הּ ָכל סֹודֹוָתיו ּבְ ְסֻגַלת ִחּבור ׁשֶ ּ ּבִ ּּ ּ
ָיה ַּעל ִמְסָפר ָקָטן ְלַתֵקן עֹוַלם ָהֲעׂשִ ּ ּ.  

ְִמתֹוך ַהְקָדַמת ִכֵסא ֶמֶלך( ְּ ּ ּ ּ(  

ַהְקָדַמת ּ אֹור ַהַחָמה ָכַתבּּבְ ַעְצמֹו ּ ן יֹוַחאי ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ן ָאַמר ַרּבִ ּכֵ  ,ׁשֶ
ם ים ִיְלְמדו ִמּסֹוד ַהׁשֵ ָעִרים ְקַטּנִ ּנְ ּׁשֶ ם ,ּ   .ַּעֵין ׁשָ

ע   )מו ֵני ֵתׁשַ ָּראוי ִלְלֹמד ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ִעם ִתינֹוקֹות ּבְ ּ ּּ ּּ ֵדי , ּ ּכְ
ְרָאָתם ִתְהֶיה קֹוֶדֶמת ְלָח ּיִ   ְכָמָתםּׁשֶ

ּלו ַעִמי ׁשֹוֵמַע ִלי ינות גֹוֵבר ָהיו לֹוְמִדין ִעם  ,ּ ַהּמִ ּדֹור ָהַרע ַהֶזה ׁשֶ ּּבַ ּּ ּ
ִנים ֵסֶפר ַהֹזַהר ְוַהִתקוִנים  ָעה ׁשָ ן ִתׁשְ ִּתינֹוק ּבֶ ּ ּ ּּ הּ  ִיְרַאת ֶחְטאֹו הְוָהָי, ַּלֲהגֹות ּבָ

  .ּקֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו ְוִיְתַקֵים

ֶּסֶכת ָאבֹות ֶפֶרק דנֹוֵצר ֶחֶסד ַעל ַמ( ָנה כ' ּ   )'ִמׁשְ

ּוְלִפי ֶזה ִיְתָפֵרׁש ִלְרמֹז לֹו ָאָדם הוא ִכְבֵהָמה ְוֵאינֹו יֹוֵדַע , ּ ְּדַאף ַעל ַגב ׁשֶ ּ ּ ּ
ָכרֹו, ִלְקרֹות ַמָיא ִיְכְפלו לֹו ׂשְ ִּעם ָכל ֶזה ִמׁשְ ּ ּ ּ ָפסוק . ּ ְּוֵיׁש ֶרֶמז ּבַ ְּתִהִלים (ּ ָאָדם ' )ַזלו ּ

ּוְבֵהָמה תֹו יַע ּ יַע 'ְּדֵתבֹות , ה"הויׁשִ ל  'ה"הויּתֹוׁשִ ֵתי כֹוְלִלים ׁשֶ ִּעם ַהֵתבֹות וׁשְ ּ ּּ
ֵּתבֹות ַיֲעלו ְכִמְסַפר ֵתבֹות  ּּ ּ ּר ִתקוִני"זַֹה'ּ ִדְקדוק ְצ 'ם"ּּ ּּבְ   .ח"ּ

ַּהְקָדַמת ַהמֹוִציִאים ָלאֹור ֵסֶפר ַהִתקוִנים ְדפוס ִליוֹוְרנֹו( ּּ ּּ ּ ּ(  

ּוִנים אֹו ֹזַהר ָחָדׁש ֹקֶדם ַהְתִפָלהִּלְלֹמד ֹזַהר ְוִתק   )מז ּ ּ  

ר ִדּבור ָכל ַמה ְדֶאְפׁשָ ֹּקֶדם ַהְתִפָלה ְלַמֵעט ּבְ ּ ּ ּ זַֹהר , ּ ְּוִלְלמֹד ֵאיֶזה ִעְנָין ּבַ

ִתקוִנים ַּהָקדֹוׁש אֹו ּבַ ּ זַֹהר ָחָדׁש ּּ   .אֹו ּבְ

ית ַאֲהרֹן( ֵסֶפר ּבֵ ֵּסֶדר ַהיֹום ְוַאְזָהרֹות ַהֹקֶדׁש ּבַ ּ ּ(  
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ל ְתִפָלה ַמֲאָמר ֶאָחד ֵמַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש אֹו ִלְלֹמ   )מח ּד ִלְפֵני ּכָ ּּ ּ
ֵּמַהִתקוִנים ּ ּ  

יל ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו  עְרנֹוּבִ ּוְבִלקוֵטי תֹוָרה ֵמָהַרב ַהָקדֹוׁש ִמְטׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ַהְדָרָכה ז(ּּ  ,)'ּבְ
ם טֹוב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינוֵמִביא  ַעל ׁשֵ ֵּמַהּבַ ּל ְתִפָלה ַמֲאָמר  ִלְלמֹד ִלְפֵני ּכָ:ּ ּ

ֶּאָחד ֵמַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש אֹו ֵמַהִתקוִנים ּּ ּ ּ.  

ְצָדָקה ְיָפֵרק ר ֲחָטָאיו ּבִ ר ָחַנן לֹו ֱאלִֹקים עֹׁשֶ ָיִמים ֵאלו  ֲאׁשֶ ה ּבְ ְּוַיְרּבֶ ּ
ְצָדָקה ְוִלּמוד זַֹהר ְוִתקוִנים וְתִהִלים ּּבִ ּ ּ ּּ .  

ע ִסיָמן ח( ֶאְצּבַ   )אֹות ֹרַמח' מֹוֶרה ּבְ

ִנים ְרצוִפים  ה ׁשָ ֱאֶמת ַעל ַחֹטאות ְנעוִרים וְלִהְתַעּנֹות ֲחִמׁשָ ָּצִריך ָלׁשוב ּבֶ ּ ּ ּּ ּ ְ

בוַע ְוכו ׁשָ ּיֹום ֶאָחד ּבְ אֹותֹו ַלְיָלה ַתַנ,'ּ י ְוִלְלמֹד ּבְ ׁשִ ּ ְוִלְהיֹות ֵנעֹור ָכל ֵליל ׁשִ ּ , ְך"ּ
ָנה ית ָחְכָמה, זַֹהר, ְּגָמָרא, ִמׁשְ ּקוִניםִּת, ֵראׁשִ   .'ֵּעין ַיֲעקֹב ְוכו, ּ

ִּלקוֵטי תֹוָרה ( ּ יל(ּ עְרָנאּבִ   )'ַהְדָרָכה א) ְטׁשֶ

ית ַדַעת"ְּוֶזהו  ם ֵראׁשִ ִּיְרַאת ַהׁשֵ א, "ּ ַּדַעת ִהיא ְלׁשֹון ִהְתּבֹוְננות וִביָנה ִלּבָ ּ ּ ,
ֵלב ֶּזהו ָחְכָמה ּבַ ְּוִעָקר הוא ַעל ְיֵדי ַהתֹוָרה. ּ ּ ָכתוב , ּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ם ַהּבַּ ׁשֵ ם טֹוב ּבְ ַעל ׁשֵ

ל ְתִפָלה ִיְלְמדו ַמֲאַמר זַֹהר ְוִתקוִנים ְוכו קֶֹדם ּכָ יו ׁשֶ ִצָוה ַלֲאָנׁשָ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּּ ּ'.  

ִּלקוֵטי תֹוָרה ( ּ יל(ּ עְרָנאּבִ   )' ַהְדָרָכה ז) ְטׁשֶ

ל עֹורֹות ֵאיֵלי ְנָביֹות לֹא ַיְסִפיקו ְלָבֵאר סֹודֹוָתיו ְוִרְמזֹוָתיו    )מט ּּכָ ּ
ל ֵסֶפר ַהִת ר לֹא ְיִכיֵלם ָהַרְעיֹוןּׁשֶ ּקוִנים ֲאׁשֶ ּ  

ַּעל ֵסֶפר ַהִתקוִנים ְלַבד לֹא ַיְסִפיקו ֲאָלִפים ְסָפִרים ְלָבֵאר עֶֹצם ִרּבוי  ּ ּ ּּ ּ
ם ֵיׁש ׁשָ ר לֹא ְיִכיֵלם ָהַרְעיֹון, ַּהּסֹודֹות ׁשֶ ת , ֲאׁשֶ ַּכָידוַע ַלכֹל ַגְדלות ְקֻדׁשַ ּ ּּ ּ ּּ

ַּהִתקוִנים ַהָקדֹוׁש ּּ ר , ּ ָּכל עֹורֹות ֵאיֵלי ְנָביֹות לֹא ַיְסִפיקו ְלָבֵאר סֹודֹוָתיו ֲאׁשֶ ּ ּ
  .ְוִרְמזֹוָתיו

יחֹות ָהַר( ֶרְסֶלב ִסיָמן רפ"ׂשִ ינו ַנְחָמן ִמּבְ   )ה"ּן ַרּבֵ

ָלה ִסְפֵרי ַקּבָ ֶהם יֹאַמר ִדְבֵרי ַהזַֹהר , ִיְלֹמד ּבְ ְּוַאף ִאם ֵאינֹו ֵמִבין ּבָ ּ
ְּוִתקוִנים ָמהֵּהם ְמֻסָגִלִּכי , ּ ׁשָ   .ים ְלַטֵהר ַהּנְ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ כח  ּ
ִּסדור ָהֲאִר( י ַיֲעֹקב ָקאִפיל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה" קֹול ַיֲעקֹב"י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה "ּ ֵסֶדר ַכָוַנת ַהִלמוד, ְּלַרּבִ ּּבְ ּּ ּּ(  

ינו ְלַאַחד ַהַתְלִמיִדים ַהֲחׁשוִבים ָאלֹו ַרּבֵ ַּפַעם ׁשְ ּּ ֹזַהר , ּ ַּמדוַע לֹא לֹוֵמד ּבַ ּ ּ
ַּהָקדֹוׁש ְוַהִתקוִנים וְבִכְתֵבי ָהֲאִר ּ ּ ְברֹון ֵלב, י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ּּ ׁשִ י: ְוָעָנה ּבְ ָמה , ַרּבִ

ה ִכי ַלִלמוד ַהָקדֹוׁש ַהֶזה ְצִריִכים ְק ֶּאֱעׂשֶ ּ ּ ּ ּ ה ְיֵתָרה ְוַטֵהר ַגְבָראּ ֻּדׁשָ י , ּ ַוֲאִני ֵאין ּבִ
ים ִלְלמֹד, זֹאת ת ְלֹקֶדׁש ָקָדׁשִ ְּוֵאיך אוַכל ָלֶגׁשֶ ינו. ְ ִָאם ֵאיְנך עֹוד : ְּוָאַמר לֹו ַרּבֵ

ׁש,ָקדֹוׁש ְוָטהֹור ק ּבֹו ְוָכֶזה ְרֵאה ְוַקּדֵ ּ ֵצא וְלַמד ִלּמוד ַהָקדֹוׁש ַהֶזה ְוִתְדּבַ ּ ּ ּ ,
ְלָעָדהִּכי , ְּתַקֵדׁש ְוִתְתַטֵהרְּוָאז ִת ַבר ָמה ּבִ יג ּדְ ּדֹור ַהֶזה ְלַהׂשִ ר ּבַ ִּאי ֶאְפׁשָ ּ ּ.  

ַּהְקָדָמה ַלֵסֶפר ְצִבי ַלַצִדיק( ּּ ּ(  

ל ַהִדיִנים   )נ ִנְמְתקו ּכָ ִתקוִנים ֵהִבין ׁשֶ ַּעל ְיֵדי ִלמוד ּבַ ּ ּ ּּ ּּ ּּ  

ֲחצֹות ַהַלְיָלה ְוָרִא ר ִהְתעֹוַרְרִתי ּבַ ַּכֲאׁשֶ ּ ִאֶגֶרת ּ , ּ מוַנַחת ְלָפַניַאַחתּיִתי ׁשֶ
ָנה ַעל ֵעיַני לֹא ָיכְֹלִתי ִלְקרֹותֹו עֹוד ֶחְבֵלי ׁשֵ ר ּבְ ר ָלַמְדִתי תֹוָרִתי , ֲּאׁשֶ ַּעד ֲאׁשֶ ּ

ֵסֶפר ִתקוֵני ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּּבַ ּּ ּ ּ ַתִים, ּ ָעה ׁשְ ְּוהוא ַעד ַמֲחִצית ׁשָ ְּוָאז ִנְזַכְרִתי ִלְקרֹות , ּ ּ
ל ַמֲעַלת ְכבֹוד תֹוָרתֹוָּהִאֶג ֶּרת ׁשֶ ר , ּ ְזּכַ ַּוֲהִבינִֹתי ַעל ָידֹו ַמֲאַמר ַהזַֹהר ַהּנִ

יִנים ְוכו ל ּדִ ְמְתקו ּכָ ּנִ ּׁשֶ ּ ּ'.  

א( ָרֵאל ְלַהַמִגיד ַהָקדֹוׁש ִמָקאְזִניץ ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ֵּסֶפר ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ּ ּ ּ סֹוָפן, ּ ִּלקוִטים ּבְ ּ(  

מֹו ֵאין ָא ַרך ׁשְ ַגת ְגֻדָלתֹו ְורֹוְממותֹו ִיְתּבָ ְָדם ָיכֹול ָלבֹוא ֶאל ְקָצת ַהׂשָ ּ ּ ּ ּ
ָלה מֹו ִמִלּמוֵדי ָחְכַמת ַהַקּבָ ל ִלּמוֵדנו ּכְ ִּמּכָ ּ ּ ִיחוד ִמִלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר , ּּ ּּבְ ּ ּּ

ַּהָקדֹוׁש ְוַהִתקוִנים ּּ ָּחְכַמת ָאָדם ָתִאיר ָפָניו , ּ ת ָהֶעְליֹוִנים ֵּמִרּבוי ָהעֹוָלמֹוּ
ים ְלֵאין ֵקץ ְוסֹוף ְוַתְכִלית   .ַּהְקדֹוׁשִ

י, ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה ( ׁשִ ֲעֵרי ַהׁשִ ּׁשַ יצֹוץ, ּ ַער ַהּנִ   )ׁשַ

חֶֹדׁש ֱאלול    )נא ּּגֶֹדל ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ִתקוִנים ּבְ ּ ּ ך ַהֶנֶפׁש רוַח , ּ ְמַזּכֵ ּׁשֶ ּ ְּ

ָמה   ּוְנׁשָ

ה ְנִהיֵגי י ַמֲעׂשֶ רֹאׁש ַאְנׁשֵ ּמֵ ִעים יֹום ׁשֶ ָכל יֹום ֵמאֹוָתם ַאְרּבָ  לֹוַמר ּבְ
ֶפר ַהָקדֹוׁש ִתקוֵני ַהזַֹהר ִפים ִמּסֵ פוִרים ֵאיֶזה ּדַ ּחֶֹדׁש ֱאלול ַעד ַאַחר יֹום ּכִ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ,

ּוְמַכְוִנים ִלְגמֹר ָכל ַהֵסֶפר ַעד יֹום ַהִכפוִרים ּ ּּ ּ ִהְלִהיבו ְמאֹ. ּּ ְסָפִרים ׁשֶ ְּוַעֵין ּבַ ּ ד ַעל ּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ כט  ּ

ִעים יֹום ֵאלו ַאְרּבָ ִּלמוד ַהִתקוֵני ֹזַהר ּבְ ּ ּּ ּ ּ ֵאינֹו ֵמִבין. ּ ל , ְוַאף ׁשֶ ִּמָכל ָמקֹום ַהָלׁשֹון ׁשֶ ּ
ָמה ׁשָ ַּהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְוַהִתקוִנים ְמֻסָגל ְמֹאד ַלּנְ ּ ּ ּּ ּ.  

  )ז"א ְסִעיף ָקָטן י"ַּמֵטה ֶאְפַרִים ִסיָמן תקפ(

ְּכָבר ָנֲהגו ַגם ֵכן ֲחִס ּּ ָכל יֹום ֵמאֹוָתן מּ ה ּבְ י ַמֲעׂשֶ  ֵמֶעֶרבׁשֶָיִמים ' יִדים ְוַאְנׁשֵ
ּרֹאׁש ֹחֶדׁש ֱאלול ַעד יֹום ַהִכפוִרים ּּ ֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ִתקוֵני ַהֹזַהר,ּ ּ ּבַ ּ ּ ּּ י ִלּמוד , ּ ּּכִ

ָמה ׁשָ ים ֵאלו ְמַטֵהר ַהגוף ְוַהּנְ ָיִמים ַהְקדֹוׁשִ ּּבַ ּּ ּ ּ ּוְסֻגָלתֹו ְלָקֵרב ַהְג, ּ ּ ֻּאָלה ּ
ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ   .ּּבִ

ם ְסִעיף ָקָטן כ( ְּקֵצה ַהַמֶטה ְלַמֵטה ֶאְפַרִים ׁשָ ּ   )ג"ּ

ם ָהַרב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשֵ ָיִמים ַהָללו: ּבְ ִלים ֵסֶפר ִתקוִנים ּבַ ַיׁשְ ֵרי ְלִמי ׁשֶ ַּאׁשְ ּּ ּ ּּ ּ.  
  )'ג ְסִעיף ָקָטן ט"ַּמֵטה ֶאְפַרִים ִסיָמן תר(

ַּכָמה  ַּמְרֵפא ַוֲארוָכה ִלמוד ַהֶזה, ּן הוא ֶזה"ָכְרַאּ ּ ּּ נו , ּ ר ָהֵעד ֵהִעיד ּבָ ַּכֲאׁשֶ ּ
ּי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו"ָּהַרב ַהָקדֹוׁש ָהֲאִר, ֵּעדות ֶנֱאָמָנה ָכל , ּו ֱאמוָנה"ַוְיִהי ָעָדי, ּ ּׁשֶ

ֵאין לֹו ֵחֶל ִלמוד ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ָּהָרִגיל ּבְ ּ ּ ּ ִביָנהּ ְְמַזֵכך ֶאת ֶנֶפׁש , ק ּבְ ּ
ָמה ְכֵבן אֹו ּרוַח ְנׁשָ ִאי"ּ ֵסֶפר ַהִתקוִנים ַהְינו ְדַאַהְנָיא ֵלי, ם ְלִביָנה"ר ּבָ ּוִבְפָרט ּבְ ּ ּ ּּ , ּהּ

ֵסֶפר ַהִתקוִנים , ּה"ד ֵלי"יִּק ׁשָּה"ֵניָתֵאה ּבְ"ַּתֲעֶל ְּוַתָקַנת ַהַקְדמֹוִנים ִלְלמֹד ּבְ ּּ ּ ּ
פוִרים ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ּ ֱאלול ַעד יֹום ַהּכִ ֶדֶרך ַהִתינֹוק ּּ ְּלָבֵרר אֶֹכל ִמתֹוך ְפסֶֹלת ׁשֶ ְּ ְּ ּ

רוִרי, ר"ְלָפֵר א ֲעֵדי ּבֵ ִלמוד ֶזה ּבָ ּּבְ ּ ֶפֶרק ֶזה ּבֹוֵרר"ּ לו ַהְיהוִדים . ּן ּבְ ְּוִקְימו ְוִקּבְ ּ ּּ ּ
ָע, ֲעֵליֶהם ְוַעל ַזְרָעם ִנְדבֹות ַהֵלב ַהִמְתַנְדִבים ּבָ ּּבְ ּ , ַּוֲעֵליֶהם ְקַבֲענום חֹוָבה, םּ

עוִרי יֹומֹו ָאז ָיְרדו ְלׁשִ ִּלְלֹמד ְדַבר יֹום ּבְ ּ ה"ּ עוָרא ַרּבָ עוָרא זוָטא ְוׁשִ ּן ׁשִ ּ ּ.  

ַּהְקָדַמת ָהַרב ַהֵמִביא ְלֵבית ַהְדפוס ֵסֶפר ַהִתקוִנים ְדפוס ִליוֹוְרנֹו( ּ ּּ ּ ּּ ּ י ִיְצָחק ַפְרִחי ְזכותֹו, ּ ְּכבֹוד ָהַרב ַרּבִ  ָיֵגן ּ
  )ָּעֵלינו

חֶֹדׁש ֱאלול וֵמַהֲחִליׁשות ַהֵלב    )נב ל ַהִתקוִנים ּבְ ֵּמַהִנּגון ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ִמְתַאֲחִרים ׁשֶ דֹוִלים ְלַמְעָלה, ּּכְ ה ְדָבִרים ֶעְליֹוִנים ְוִתקוִנים ּגְ ַּנֲעׂשֶ ּ ּ.  

ר ֵמִעְנַין ֱאלול ַּפַעם ַאַחת ָהָיה ְמַדּבֵ ּנֹוֲהִגין ל, ּ ָמה ׁשֶ ֹּוַמר ִתקוִנים ְּוָאַמר ׁשֶ ּ ּ
ֱאלול ֵיׁש ְלָכל ֶאָחד ָאז, ּּבֶ ל ַהִתקוִנים ְוַגם ֵמַהֲחִליׁשות ַהֵלב ׁשֶ גון ׁשֶ ַהּנִ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ ֵמֲחַמת , ּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ ל  ּ

ֵבית ַהִמְדָרׁש יֹוֵתר ֵמְרִגילותֹו ָכל ֶאָחד ִמְתַאֵחר ָאז ּבְ ּׁשֶ ּ ה ְדָבִרים , ּ ִּמָכל ֶזה ַנֲעׂשֶ ּ
ֶּעְליֹוִנים ְוִתקוִנים ְגדֹוִל ּ   .ים ְלַמְעָלהּ

יחֹות ָהַר( ֶרְסֶלב"ׂשִ ינו ַנְחָמן ִמּבְ   )ז"קכ, ּן ַרּבֵ

יַח   )נג ִחיַנת ָמׁשִ ים ּבְ דֹוִלים ָהֲאִמִתּיִ ַּהַצִדיִקים ַהּגְ ּ ַמְכִניִסין ֶדֶרך , ּ ְׁשֶ ּ ּ
ַּהְתׁשוָבה ּבִ, ּ ַרׁשְ ית ַמֲאָמר ָסתום ׁשֶ ֵראׁשִ ל ּבְ י "ֵּהם יֹוְדִעים ַהּסֹוד ׁשֶ

ָלה ָעָליו ע ֱאלול 'ּּגִ ִמים ּבֶ ֵאלו ַהּיָ ֶהם ּבְ נֹוֲהִגין ַלֲעֹסק ּבָ ּ ָפִנים ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
הוא ֵסֶפר ַהִתקוִנים ַהָקדֹוׁש ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה ׁשֶ ַּוֲעׂשֶ ּּ ּ ּּ ּ.  

ל ְתׁשוָבה ְּלַהְכִניס ֶדֶרך ׁשֶ ּ ְ ֵּאין יֹוֵדַע ִכי ִאם ַהַצִדיִקים ַהְגדֹוִלים ָהֲאִמִתִיים, ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ִּכי ָכל ַצִדיק ֲא ּ יַחּ ִחיַנת ָמׁשִ ִּמִתי הוא ּבְ ית ַמֲאָמר , ּ ֵראׁשִ ל ּבְ ּהוא יֹוֵדַע ַהסֹוד ׁשֶ ּ

ְבִעים ַאְנִפין  ר יֹוַחאי ִגָלה ָעָליו ׁשִ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ ָּסתום ׁשֶ ּ ּ ֶהם ּ ּנֹוֲהִגין ַלֲעֹסק ּבָ ׁשֶ
הוא ֵסֶפר ַה ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה ׁשֶ ֱאלול ַוֲעׂשֶ ֵאלו ַהָיִמים ּבֶ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ִּתקוִנים ַהָקדֹוׁשּ ּּ ּ ,

ית ַמֲאָמר ָסתום ֵראׁשִ ִחיַנת ּבְ ֵאלו ַהָיִמים הוא ַעל ְיֵדי ּבְ ִּכי ָכל ֶדֶרך ַהְתׁשוָבה ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ ְ ּ ּ ּ.  

ֶרְסֶלב ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ( י ָנָתן ִמּבְ ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ְלמֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ּ ּ ָנה ֲהָלָכ-ּ   )ה וּ ִהְלכֹות רֹאׁש ַהׁשָ

ִעים יֹום ֵמֹראׁש חֶֹדׁש ֱאלול ַעד יֹום   )נד ִּלְלֹמד ִתקוֵני ֹזַהר ַאְרּבָ ּ ּ ּ
פוִרים ַּהּכִ ּ  

ִהְלִהיבו  ים ׁשֶ ַכָמה ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ַעל ִכֵסא ֶמֶלך ְועֹוד ּבְ סֹוף ַהְקָדַמת ּבַ ְּיֻעַין ּבְ ּ ְ ּ ּ ּ ּ
רְֹמֹאד  ּמֵ ִעים יֹום ׁשֶ ַאְרּבָ ִּלְלמֹד ַהִתקוֵני ַהזַֹהר ּבְ ּ ּאׁש חֶֹדׁש ֱאלול ַעד יֹום ּּ

פוִרים  ַּהּכִ ִתקון ו(ּ ָכַתב ּבְ ְּואוַלי ֵיׁש ְלַהְסִמיך ֶזה ִמַמה ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ַּוִיְפַתח נַֹח ֶאת' ְ ַּחלֹון  ּ
ה ְוָדא יֹום ַהִכפוִרים  ר ָעׂשָ ַּהֵתָבה ֲאׁשֶ ּ ּ א ִעָלָאה ּ ֵתַבת ֹנַח ִהיא ִאּמָ ַּחלֹון ִדיִלי ּּדְ ּ

ּהוא ַעמוָדא ְדֶאְמָצ ּ ִּעיָתא ְדֵביה אֹור ְיֵתּּ ֵבאור ַהְגָריּ ָּרה אֹור ְוָכַתב ּבְ יֹום "ּ ּבְ א ׁשֶ
ַּהִכפוִרים ַחלֹונֹות ַהֵתָבה  ּ ּ ּ א ִעָלָאה ְפתוִחים ּ ְּוהוא ְתׁשוָבה ִאּמָ ּ ּ ּּ ָכתוב ּ ְּוֶזהו ׁשֶ ּּ

ִעים יֹום ַהְידוִעים ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלול  ֵהם ַאְרּבָ ִעים יֹום ׁשֶ ִּמֵקץ ַאְרּבָ ּ ַרְעָיא ְוּ
ֵתַבת נַֹח  ַגָווָנא ּדְ ִאיִהי ּכְ ְּמֵהיְמָנא ִאיָתא ַעל ַהִתקוֵני זַֹהר ּדְ ּ ַּכָידוַע' ְּוכוּּ ּ ּ.  

ַּהְקָדַמת ַהמֹוִציא ָלאֹור ִתקוֵני זַֹהר ֵמַהְגָר( ּּ ּ ּ   ) א"ּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ לא  ּ

חֶֹדׁש ֱאלול ֲחִצי ַהּיֹום ַתְלמוד ָחְכַמת ָהֱאֶמת    )נה ּּבְ ֶרת ְיֵמי - ּּ ּ וַבֲעׂשֶ
ְּתׁשוָב י ִאם ָחְכַמת ָהֱאֶמת ַדְוָקאּ ּה לֹא ַתְלמוד ּכִ ּ ין ,ּ ּבֵ ִמים ׁשֶ ּ וַבּיָ

ִלמוד ַהְתִהִלים ְוַהזַֹהר ה ּבְ פור ְלֻסּכֹות ַתְרּבֶ ּּכִ ּ ּ ּּ ּּ ּ.  

ּוְבֹחֶדׁש ֱאלול ֲחִצי ַהיֹום ַתְלמוד ָחְכַמת  ּ ּ ָּהֱאֶמת ַוֲחִצי ַהיֹום ַתְלמוד טור ּּ ּ ּ ּ
ְלָחן ָערו ּוֵבית יֹוֵסף ְוׁשֻ ָנה ְוִכפור ְוֻסָכה ְולוָלב ִעם ָכל ּ ּך ִהְלכֹות רֹאׁש ַהׁשָ ּּ ּ ּ ּ ְ

ָיִכים ָלֶהם ַּהפֹוְסִקים ַהׁשַ ּ י ִאם ָחְכַמת  ,ּ ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה לֹא ַתְלמוד ּכִ ּוַבֲעׂשֶ ּ ּ ּ ּ
ְוָקא ִלּמוד ַהְתִהִלים ְוַה,ָהֱאֶמת ּדַ ה ּבְ פור ְלֻסּכֹות ַתְרּבֶ ין ּכִ ּבֵ ּ וַבָיִמים ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּזַֹהר ּ

ִכיל ְוַתְצִליַח ָאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון ר ִתְפֶנה ַתׂשְ ַרך ָכל ֲאׁשֶ ם ִיְתּבָ ְּוַכיֹוֵצא וְבֶעְזַרת ַהׁשֵ ּ ּּ ּ ְ ּ ּ ּ.  
ֲּעבֹוַדת ַהֹקֶדׁש ֵחֶלק ַהַתְכִלית ֶפֶרק ע( ּּ'(  

ֵסֶפר ַהִתקוִנים  )נו ת ּבְ ֶמׁשֶ חֶֹדׁש ֱאלול ַיד ַהּכֹל ְמׁשַ ּּבְ ּּ ּ ּ  

ת ּבֹוֵּסֶפר ַהִתְוִלְהיֹות  ׁשֶ ּמֶ חֶֹדׁש ֱאלול ַיד ַהּכֹל ְמׁשַ ּקוִנים ּבְ ּ ּ.  
ַהְקָדָמה( ִּכֵסא ֶמֶלך ּבַ ְ ּ ּ(  

ר    )נז ה ָעׂשָ ָיִמים ֵאלו ֵמֲחִמׁשָ ִלים ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּבְ ׁשְ ּיַ ֵרי ִמי ׁשֶ ַּאׁשְ ּ ּּ ּ ּ
פוִרים  ָאב ַעד יֹום ַהּכִ ּּבְ ֲאִמיַרת -ּ ַלִים ַמְתִחיִלים ּבַ ּ ַיִקיֵרי ְירוׁשָ ּ

ָאבַּהִת ר ּבְ ה ָעׂשָ ּקוִנים ֵמֲחִמׁשָ ּ ּ  

ה ַמְתִחיִלים ִלְלֹמד ֵסֶדר ִתקוֵני זַֹהר ַהָקדֹוׁש  י ַמֲעׂשֶ ה ֲחִסיִדים ְוַאְנׁשֵ ַּהְרּבֵ ּּ ּ
ָאב ַעד יֹום ַהִכפוִרים ר ּבְ ת ָעׂשָ ֵּמֲחֵמׁשֶ ּ חֶֹדׁש . ּ ִּכי ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ִתקוֵני ֹזַהר ּבְ ּ ּ ּ

ַהְקָדַמת  ֱּאלול ְמֹבָאר ּבְ ָמהּ ׁשָ ְמַטֵהר ַהגוף ְוַהּנְ ִּכֵסא ֶמֶלך ׁשֶ ּ ּ ְ ּ ּוְסֻגָלתֹו ְלָקֵרב ֵקץ . ּ ּ
ַּהְגֻאָלה אֹור ַצִדיִקים ִסיָמן ל, ּ ְּוֵכן ָכתוב ּבְ ּ ִלים ֵסֶפר ' ו ִסיָמן ב"ּ ַיׁשְ ֵרי ִמי ׁשֶ ַּאׁשְ

ֲאִמיַרת  ַלִים ַמְתִחיִלים ּבַ ָיִמים ֵאלו ְוַיִקיֵרי ְירוׁשָ ַּהִתקוִנים ּבְ ּ ּ ּּ ַּהִתקוִנים ּּ ּּ
ָאב ָאב ּבְ ר ּבְ ה ָעׂשָ   .ֵּמֲחִמׁשָ

ְקִו" ְוֵכן ָנַהג ָהַאְדמֹו  )נח   .ויָרא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכהר ִמּסְ
ין ַהְמָצִרים ֶפֶרק מ( ִּנְטֵעי ַגְבִריֵאל ּבֵ   )ג"ט ִסיָמן י"ּּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ לב  ּ

ּבִ  )נט ת ָהַרׁשְ ִעְנָיִנים ַהָללו ַנֲעׂשו ְוִנְבנו אֹוָתן "ּ ַעל ְיֵדי ְדָרׁשַ ּי ּבָ ּ ּ ּ
ל , ִעְנָיִנים ְלַמְעָלהָה ָלה יֹוֵתר ִמּכָ ל ִעַקר ִתקון ִלמוד ַהַקּבָ ְּוֶזהו ּכָ ּ ּּ ּ ּּ ּ

ָאר ֶחְלֵקי ַהתֹוָרה   ּׁשְ

ר ְלַמְעָלה  ָלה הוא ְלַדּבֵ ת ְוגֶֹדל ַמֲעלֹות ִלּמוד ַהַקּבָ ה ִעַקר ְקֻדׁשַ י ִהּנֵ ּּכִ ּּ ּּ
אֹורֹוֵתי ה וְכֵדי ְלַתֵקן וְלעֹוֵרר ּבְ ְּולֹא ְלַמּטָ ַהְקָדַמת זַֹהר . ֶהם ְלַמְעָלהּּ ְּוַעֵין ּבְ ּ

ית ב ֵראׁשִ ַּעמוד א' ּבְ י ֶאְלָעָזר. 'ּ א כו .ָאַמר ַרּבִ ָנא ַמְקְדׁשָ ִתיָקא ִדיִלי ּבְ ּׁשְ ַּעֵין ' ּ
ם ַהְקָדַמת ִתקוִנים ג. ׁשָ ְּוֵכן ּבְ ּ ּ ּסֹוף ַעמוד ב' ּ ַמָיא ' ּ א ִמׁשְ ְּוֶנֱעָנה ַמְלָאך ִמגֹו ֶאׁשָ ּ ּ ּ ְ

ה ֶמְרָכָבה, ְוָאַמר ֵרת כו, ֵּהן ֵהן ַמֲעׂשֵ ִצין ַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ַּוֲהוֹו ִמְתַקּבְ ְּוהוא ִכי. 'ּ ַעל  ּ
ּבִ ת ָהַרׁשְ ָרׁשַ ִעְנָיִנים ַהָללו ַנֲעׂשו ְוִנְבנו אֹוָתן ָהִעְנָיִנים ְלַמְעָלה"ְיֵדי ּדְ ּי ּבָ ּ ּ ּ .

ָלה יֹוֵתר ִמּכָ ל ִעַקר ִתקון ִלּמוד ַהַקּבָ ְּוֶזהו ּכָ ּ ּּ ּ ּ ָאר ֶחְלֵקי ַהתֹוָרהּ ָאר . ּל ׁשְ ִּכי ׁשְ
עֹוָלם ַהֶזה ר ּבָ ֵאי ָהִעְנָיִנים ֲאׁשֶ נֹוׂשְ ׁש ּבְ ָּכל ֶחְלֵקי ַהתֹוָרה ֲהֵרי ְמֻלּבָ ּ ֵאין ֵכן ,ּ ּ ַמה ׁשֶ ּ

ָלה וִבְפָרט ִדְבֵרי ָהֲאִר ִּלמוד ַהַקּבָ ּ ּּ נוִיים ַעל ָהִאְדרֹות "ּ ר ֵהם ּבְ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֲאׁשֶ
ִּסְפָרא ִדְצִניעוָתא ְוִעְמֵקי ִסְתֵרי ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁשְו ּ ּ ֵאי ָהִעְנָיִנים ַרק . ּ ֲּהוֹו ָכל נֹוׂשְ

ֲאִצילות וְבעֹוָלמֹות ְדאֹור ֵאין סֹוף ּּבַ ּ ּ.  

ם ִנְסָתר )ס ׁשֵ ָלה ִנְקָרא ּבְ ּ ָחְכַמת ַהַקּבָ ר ֵמעֹוָלמֹות , ּ ְמַדּבֵ ִּמׁשום ׁשֶ ּ ּ
ה , ָלהָהֶעְליֹוִנים ְלַמְעָלה ְלַמְע ִרּיָ ֶזה ְלׁשום ּבְ ָגה וְתִפיָסה ּבְ ֵאין ַהׂשָ ּׁשֶ ּ ּ

ְּוהוא ֶנֱעָלם ְוִנְסָתר ֵמַהּכֹל ּ.  

ם ִנְסָתר ׁשֵ ָלה ּבְ ּוְלָכך ִנְקָרא ָחְכַמת ַהַקּבָ ּּ ֵאי ָהִעְנָיִנים ,ְ ל נֹוׂשְ ּכָ ּ ִמׁשום ׁשֶ ּ
ר ֶהם הוא ֵמעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ֲאׁשֶ ִרים ּבָ ָאנו ְמַדּבְ ּׁשֶ  , ְלַמְעָלה ְלַמְעָלהּ

ִרָיה ַוֲהֵרי הוא ֶנֱעָלם ְוִנְסָתר ֵמַהּכֹל ֶזה ְלׁשום ּבְ ָגה וְתִפיָסה ּבְ ר ֵאין ַהׂשָ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּּ ּ .
ה ְגֶלה ִמתֹוָרֵתנו ַהְקדֹוׁשָ ֵאין ֵכן ָכל ֶחְלֵקי ַהּנִ ַּמה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ֵאי ָהִעְנָיִנים . ּ ֲּהֵרי ֲהוֹו ָכל נֹוׂשְ

ֶהם ְגלוִיים ַלכֹ ּבָ ּׁשֶ ּ ַער ד. לּ ֶנֶפׁש ַהַחִיים ׁשַ ֶזה ּבְ ְּוַעֵין ּבָ ם"ֶּפֶרק כ' ּ ְּוֵכן הוא . ּח ַעֵין ׁשָ
ָל ׁשְ ַהְקָדַמת תֹוְלדֹות ָאָדם"ּּבַ ּה ּבְ ַער ב. ּ ם ׁשַ ֶנֶפׁש ַהַחִיים ׁשָ ְּוַעֵין ּבְ ' ֶּפֶרק ה' ּ

ַהָגָהה ב ָכל עֹוָלם עֹוָלם. 'ּּבְ ִּכי ָכל ַהתֹוָרה ֻכָלה הוא ּבְ ּ ּ ּ ּ ַּעל ָכל ִעְנְיֵניֶהם ַהִמְתַיֵחס . ּּ ּ
ָכל ֶאָחד ָיך ָכאן,ּבְ עֹוָלם ַהֶזה ַעל ָהִעְנָיִנים ַהׁשַ הוא ּבָ ּ וְכמֹו ׁשֶ ְ ּ ּ ּ ּ ְּוִאם ֵכן ֲהֵרי ְמבָֹאר . ּ

ְלַמְעָלה וְלַמָטה ֵאר ֵהיִטיב ָכל ַמה ׁשֶ ה ְמפָֹרׁש ּבָ ּּבָ ּ ּּ ּ ָיך ,ְועֹוד. ּ ְ ִכי ְלִפי ְדָבָריו ֲהֵרי ׁשַ ּ ּ ּ
ם ִנְסָתרַּג ׁשֵ ַעל ֶפה ֻכָלה ּבְ ּבְ ּם ֵכן ִלְקרֹא ְלָכל תֹוָרה ׁשֶ ּּ ּ ּ ְסָתר ְוִנְטָמן ָכל ,ּּ ּנִ ּ ִמׁשום ׁשֶ ּ ּ ּ
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ְכָתב ּבִ תֹוָרה ׁשֶ ֶרֶמז ּבַ ָכַתְבִתי ִכי ִמׁשום . ִּעְנְיֵניֶהם ַרק ּבְ ַּאך ָהִעָקר הוא ְכמֹו ׁשֶ ּּ ּ ּ ּּ ּ ְ

ֵאי ָכל ָהִעְנָיִנים ַהָללו ֵה ּנֹוׂשְ ּׁשֶ ּ ם ִנְסָתר,ּם ֶנֱעָלִמים ֵמֵעיֵני ָכל ַחיּ ׁשֵ ּ ְלָכך ִנְקָרא ּבְ ְ.  

ם ֵחֶלק ב ( ֲעֵרי ַהֶלׁשֶ ַנת ָחְכַמת ָהֱאֶמת-ד " ִסיָמן י-ּׁשַ   ) ִמׁשְ

ים   )סא ים ַהִנְצִחּיִ ל ַהפֹוֵרׁש ֵמָחְכַמת ָהֱאֶמת פֹוֵרׁש ִמן ַהַחּיִ ּ ּכָ ּ  סֹוד -ּ
יַמת ֶפ ָלה ַמְחּכִ ִּלמוד ָחְכַמת ַהַקּבָ ּּ לֹא ָרָאה אֹור ַהָחְכָמה -ִתי ּ ּ ִמי ׁשֶ

ָמיו   זֹו לֹא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמּיָ

ּעֹוד ֵפרוׁש ַהָפסוק ּּ ָכתוב , ּ ַּמה ׁשֶ ּ ַָדע ֶאת ֱאלֵֹהי ָאִביך"ּ ִעְנַין ַאְחדותֹו , "ּ ּּבְ
מֹוָתיו ְוסֹוד ָהֲאִצילות ַרך ִויִדיַעת ׁשְ ִּיְתּבָ ָאַמר ַהָפסוק , ָּאַמר ַדע. ְ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ְּתִהִלים (ּ ּ

י, )ד"י, א"צ ְגֵבהו ּכִ ֲּאׂשַ ִמי ּ ָלה , ָיַדע ׁשְ ּהוא סֹוד ִלּמוד ָחְכַמת ַהַקּבָ ּ ר[ּ ] ֲאׁשֶ
יַמת ֶפִתי לֹא ָרָאה אֹור ַהָחְכָמה זֹו לֹא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמָיָמיו, ַּמְחּכִ ּוִמי ׁשֶ ּ ּ ,

רוך הוא ְוסֹו ִכיל סֹוד ַאְחדותֹו ּבָ ִּכי ָאז ָיִבין ְוַיׂשְ ּ ְּ ּ ָגָחתֹו ְוִעְנְיֵני ַהְתָאִרים ּ ּד ַהׁשְ ּ
ֱעָלִמים ֵמַחְכֵמי ַהִפילֹוסֹוִפים תֹוָרה ַהּנֶ ְזָכִרים ּבַ ַּהּנִ ּ ֵרי ַעִין ָרֲאָתה ָכל ֵאֶלה, ּ ַּאׁשְ ּ .
ים ִמזֹו ַהָחְכָמה ֵני ָאָדם פֹוְרׁשִ ה ּבְ ְּוַיַען ִכי ַהְרּבֵ ּ ה פֹוֵרׁש , ּ ּנָ ְּוָכל ַהפֹוֵרׁש ִמּמֶ ּ

ְצִחִיים ָהרוָחִנִייםֵּמַהַחִיי ּם ַהּנִ ַּעל ֵכן ַאְעִתיק ִדְבֵרי ַהֲחָכִמים ַחְכֵמי ָהֱאֶמת , ּּ ּ ּ
ָכְתבו ַעל ִעְנָין ַהֶזה ַּמה ׁשֶ ּ ּ ּ.  

ָל( ָרה ַמֲאָמרֹות-ּה ַהָקדֹוׁש "ׁשְ ֲעׂשָ   )'ּ ַהַמֲאָמר ָהִראׁשֹון י- ּבַ

ית ַהִמְק   )סב ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ִּלמוד ָחְכַמת ָהֱאֶמת פֹוֵעל ׁשֶ ּ   ָּדׁשּּ

ָיֵדינו ה ְכָלל ֶזה הוא ּבְ ְּוִהּנֵ ּ ָיָמיו , ּ ית ַהִמְקָדׁש ּבְ לֹא ִנְבָנה ּבֵ ָכל דֹור ׁשֶ ּׁשֶ ּּ ּ ּ- 
ָיָמיו  ְּכִאלו ֶנֱחַרב ּבְ ּ ְלִמי יֹוָמא ֶפֶרק א(ּ ְּירוׁשַ ִחיָרה ְוָהיו , )'ֲהָלָכה א' ּ ֲעֵלי ּבְ ֵהָמה ּבַ ֵּמַאַחר ׁשֶ ּ

יֶהם  ַמֲעׂשֵ ית ַהִמְקָדׁש ְולֹא ָעׂשוְיכֹוִלים ִלְפֹעל ּבְ ֶנה ּבֵ ִיּבָ ַּהטֹוִבים ׁשֶ ּ ּ ּ ָלֵכן ַמֲעֶלה , ּ
יֵמיֶהם ֲּעֵליֶהם ְכִאלו ֶנֱחַרב ּבִ ּ ִחיָרה . ּ ָפט ַהּבְ ָלנו ִמׁשְ ֵּכן ַהָדָבר ַהֶזה ֵמַאַחר ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ

טֹוב ְוַלֲעׂשֹות ִתקוִנים ְגדֹוִלים ַעל ְיֵדי ֵעֶסק  ַרע ְוִלְבחֹר ּבַ ִּלְמאֹס ּבָ ּ ּ ּ ּתֹוָרֵתנו ְוֵאין ּ ּ
ְנָזִקין,ִנְמָצא, ָּאנו עֹוְסִקים ּ ָאנו ַהְגָרָמא ּבִ ֶרת, ּ ַהִסְטָרא ָאֳחָרא ִמְתַגּבֶ ּׁשֶ ַחס , ּ

ְפָרט ִלמוד ָחְכַמת ָהֱאֶמת, ְוָחִליָלה ּּבִ ָלה, ּ ּהוא ִלמוד ַהַקּבָ ּ ּהוא רֹאׁש ְלָכל , ּּ
ַּהִתקוִנים ּ ָאַמר ָהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ, ּ ְּכמֹו ׁשֶ ן יֹוַחאיּ ְמעֹון ּבֶ ֶפה , ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, י ׁשִ ּבְ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ לד  ּ

ָרֵאל ִמָגלוָתא. ָמֵלא ֵביה ִיְפקון ִיׂשְ ּּדְ ּּ ָרֵאל ,ּ ָלה ֵיְצאו ִיׂשְ ְזכות ִלּמוד ַהַקּבָ ּ ּבִ ּ ּּ
ִּמן ַהָגלות ּ.  

ֵּסֶפר ֶדֶרך ֵעץ ַחִיים( ְ ּ(  

ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ְוִכְת ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ ִּמי ׁשֶ ּ ל תֹוָרתֹו , י"ֵבי ָהֲאִרּ ּּכָ
ָפה ְוַלחוץ ּהוא ִמׂשָ אות, ּּ לֹו ָטעות ְוַרּמָ ְּוּכֻ ּ תֹוָרה ֶאָלא , ּ ְּוֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ ּ
ם י ׁשֵ ִריֹות, ִלְהיֹות ֵמַאְנׁשֵ ָתֵרר ַעל ַהּבְ ִּלְהיֹות ַרב ְורֹאׁש ְגדֹול ַהּדֹור וְלִהׂשְ ּ ּ ּ ,

ַחִיים ְּוֵאין לֹו ַחִיים ְולֹא ֵחֶלק ּבַ יג ָאְרחֹות ַחִיים ֶאָלא ַעל - ּ אי לֹא ַיׂשִ ּ וְבַוּדַ ּ ּ ּ
ְלַבד ְּיֵדי ִלּמוד ַהזַֹהר ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ּבִ ּ ּ.  

דֹור ַהֶזה ָהַאֲחרֹון ּּבַ ֵסֶפר ַהֹזַהר ְוִתקוִנים ְוִכְתֵבי ָמָרן  ,ּ ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ ִּמי ׁשֶ ּ ּ
ֵהם ַחִיים ַמָמׁש ַלי "ָהֲאִר ּׁשֶ ֶפׁשּ ָנה וְבַתְלמוד ופֹוְסִקים, ּנֶ ִמְקָרא וְבִמׁשְ לוָלה ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ, 

ָפה ְוַלחוץ עֹוֵסק הוא ִמׂשָ ל תֹוָרתֹו ׁשֶ ּכָ ֵּיַדע ֶנֱאָמָנה ׁשֶ ּ ְוֵאין לֹו ֵעֶסק , ְּכדֹוֵאג, ּּ
ֶפׁש ַחִיים ְוֶהָאָרה ַלּנֶ אות ,ּּבַ לֹו ָטעות ְוַרּמָ ְּוהוא ּכֻ ּ תֹו, ּּ ָּרה ֶאָלא ְּוֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ

ם י ׁשֵ ִריֹות, ִלְהיֹות ֵמַאְנׁשֵ ָתֵרר ַעל ַהּבְ ִּלְהיֹות ַרב ְורֹאׁש ְגדֹול ַהדֹור וְלִהׂשְ ּ ּ ּ ְוֵאין  ,ּ
ַחִיים ּלֹו ַחִיים ְולֹא ֵחֶלק ּבַ ּ.  

ִתקוֵני זַֹהר ָחָדׁש ְּוַעֵין ּבְ ּ ֲעָלה: ּ ה ִלְרצֹות ָלה ִעם ּבַ נו ַמאן ְדִיְתַער ְלַגּבָ ֵּלית ּבָ ּ ּ ּּ ּ ,
אֹוַרְיָתא ִדְבַעל ֶפה ָכל יֹוָמא ְוֵליְלָיא ּבְ ַּצְוִחין ּבְ ָין, ּ ַכָמה קוׁשְ ּּבְ ַכְלִבין . ּ ה ּבְ ְּוַצְוִחין ּבָ

ַתַדל ְלָסְלָקא , ָּהב ָלן עוְתָרא ָהב ָלן ִיְקָרא .ְּדָאְמִרין ַהב ַהב ְּוֵלית ַמאן ְדִיׁשְ ּּ
ִכיְנָתא אי. ּׁשְ יג ָאְרחֹות ַח ּוְבַוּדַ ִּיים ֶאָלא ַעל ְיֵדי ִלּמוד ַהזַֹהר ְוִכְתֵבי ּלֹא ַיׂשִ ּ ּ ּ

ְלַבד ֻכלֹו אֹור, ָּמָרן ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ּבִ ֲעֵרי אֹוָרה ׁשֶ ֵסֶפר ׁשַ ְּוֵכן ּבַ ּ ּוְכָבר . ּ
ל לֹא ִתְהֶיה ְמֻקּבָ ה ִמֶזה ׁשֶ ֶּהֱאַרְכנו ַהְרּבֵ ּ ּ ֶּאָלא ֲעבֹד ֵמַאֲהָבה ַוֲעֹבד ִמִיְרָאה, ּ ּ.  

ר  )סג דֹור ַהֶזה ִאי ֶאְפׁשָ ִכיָנה ּבַ יך ַהׁשְ ּ ְלַהְמׁשִ ּ ּ ּ ַרק ַעל ְיֵדי ַהזַֹהר ,ְ
ְלַבד ים ִויַטאל ּבִ   ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחּיִ

ִכיְנָתא ֶעְליֹוָנה ֶאָלא ַעל ְיֵדי  יך ׁשְ ר ְלַהְמׁשִ ּוַבדֹור ַהֶזה ָהַאֲחרֹון ִאי ֶאְפׁשָ ּ ְ ּ ּ ּ
ַּהֹזַהר ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחִיים ִויַטאל  רוַח ַהֹקֶדׁשּ ֶאְמרו ּבְ ּנֶ ְלַבד ׁשֶ ּּבִ ּ ּ.  

ת ֵעֶקב ז( ָרָכה קֹוַמְרָנה ָפָרׁשַ   )ט"י', ֵּהיַכל ַהּבְ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ לה  ּ

א   )סד ים אֹוֵהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב עֹוָלם ַהּבָ  ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחּיִ
עֹוָלם ַהֶזה ים ִויַטאל , ּּבָ ֵסֶפר ַהזַֹהר וְבִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחּיִ ק ּבְ ִּיְדּבַ ּ

  ְלַבדּבִ

ּוַבדֹור ַהֶזה ּ ְלִתי ִּמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִיים אֹוֵהב ָיִמים  ּ ִלי ְלַבלֹות יֹום ּבִ ִּמּבְ ּ
ה עֹוָלם ַהֶזה ְּקֻדׁשָ א ּבָ ֵסֶפר ַהזַֹהר וְבִכְתֵבי ,ִּלְראֹות טֹוב עֹוָלם ַהּבָ ק ּבְ ּ ִיְדּבַ ּ

רוַח ַהָּמָרן ָהַרב ַחִיים ִויַטאל  ֶאְמרו ּבְ ּנֶ ְלַבד ׁשֶ ּּבִ   .ֹּקֶדׁשּ

ת ֵעֶקב ז( ָרָכה קֹוַמְרָנה ָפָרׁשַ   )ט"י', ֵּהיַכל ַהּבְ

ָמה ְלָכל ַהלֹוֵמד   )סה ּ ֵסֶפר ִתקוֵני ֹזַהר ְמַטֵהר ַהּגוף וְמַקֵדׁש ַהְנׁשָ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ
חֶֹדׁש ֱאלול   ּאֹותֹו ּבְ

ָ ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניך,ּוְבֵכן נו ִלְלמֹד,ּ ִלּבֵ ִיַטע ַאֲהָבתֹו ְותֹוָרתֹו ּבְ ּ ׁשֶ ּ ִחּבור ֶזה ּ ּ ּבְ
ק ַרב ֵלם וְבֵחׁשֶ ֵלב ׁשָ ָמה ְלָכל ַהלֹוֵמד , ּּבְ ׁשָ ׁש ַהּנְ י הוא ְמַטֵהר ַהגוף וְמַקּדֵ ּּכִ ּ ּ ּּ

ָעְלָמא  ִגיְרָסא ּבְ חֶֹדׁש ֱאלול ֲאִפלו ּבְ ּּבְ ֵאין ֵמִבין ֵפרוׁש ֲאָמָריוּּ ּּבְ ּ.  

ַּהְקָדַמת ֵסֶפר ִכֵסא ֶמֶלך ַעל ַהִתקוִנים( ּ ּ ְ ּ ּ ּ(  

ּ ַהִתקו  )סו ּ ּ ְסֻגָלָתן ְלַמֵתק ַהִדיִנין-ִנים ּ ּ ּ  

ִּתקוֵני זַֹהר ְקָרא ֵסֶפר ַהִתקוִנים. ּּ ּנִ ִּנְרֶאה ִלי ׁשֶ ּ ֶזה ַהֵסֶפר , ּ ָכאן ּבְ ר ּבְ ִּכי ְמַדּבֵ ּ
ִּמִיחוִדים ְוִצּנֹורֹות ַהְסִפירֹות ּ ְלׁשֹון ַהקֶֹדׁש ַהֶזה ִתקוִנים, ּ ְּוֵהם ִנְקָרִאים ּבִ ּ ּּ ְּכמֹו , ּ

ָאַמר  ִּתקון אּבְ(ׁשֶ ַהְקָדַמת ַהִתקוִנים [)'ּ ּּבְ ּ ּ ר ִתקוִנין] ּ ַּאְנְת הוא ְדַאִפיַקת ֲעׂשַ ּּ ּּ ּ ,
ר ְסִפיָרן   .ְוָקִריָנן לֹון ֲעׂשַ

ה ַהְסִפירֹות ֵהם ָהיו ְנֻקדֹות ְוכו ְּוִהּנֵ ּּ ְְורֹב ִדְבֵרי ֶזה ַהֵסֶפר הֹוֵלך ַעל ֶדֶרך ', ּ ְּ ּּ
מֹות ְוִיחוִדים ֵּצרוֵפי ַהׁשֵ ּם ֶעֶצם עֹוַלם ַהִתקון ממְוֵה, ּּ ּ ן ֶהָחָדׁש ַעל ְיֵדי "ה וב"ּ

ַאְנִפין ְלַמֵתק ַהִדיִנין ִצּנֹוֵרי ַהְסִפירֹות ְלִאְסַתְכָלא ַאְנִפין ּבְ ִּהְתַיֲחָדם ּבְ ּ ּּ ּ ּ ָלֵכן . ּ
ֶפר ִתקוִנים ִּנְקָרא ֶזה ַהּסֵ ִיחוִדים ִתקון עֹוָלמֹות, ּּ ר ּבְ י ְמַדּבֵ ּּכִ ּ ן ְּלָבֵרר וְלַלּבֵ, ּּ

ֵכִלים ִמֵכִלים  ים ּבְ מֹות ַהְקדֹוׁשִ ַּהִטיב ִמן ַהְסָיִגים ְוַהְפסֶֹלת ַעל ְיֵדי ִיחוֵדי ׁשֵ ּ ּּ ּ ּ
ר ּבֹו ַהָקדֹוׁש ַהֶזה ר הוא ְמַדּבֵ ָעה ְוָהעֹוָלם ֲאׁשֶ ּׁשֹוִנים ְלִפי ַהְזַמן ְוַהׁשָ ּּ ּ ֵאין . ּ ַּמה ׁשֶ

רֹב ְדָבָריו סֹוֵבב ַעל ַע ֵּכן ֵסֶפר ַהֹזַהר ׁשֶ ּ ֶדֶרך ַחִיים ְותֹוֵכחֹות ּ ְּצמות ַהִמדֹות ּבְ ְ ּ ּ ּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ לו  ּ

ְמקֹומֹות מוָעִטים וְבִסְפֵרי ִאְדָרא ְוִסְפָרא ,ּמוָסר ר ִמן ִיחוִדים זוַלת ּבִ ּ ְוֵאינֹו ְמַדּבֵ ּ ּ ּ
ִּדְצִניעוָתא ּ.  

לֹו( ֵריׁש ֵסֶפר ַהִתקוִנים ׁשֶ ינו ְצִבי ִהיְרׁש ִזיִדיְטׁשֹוב ּבְ ָּהַרב ַרּבֵ ּ ּּ ּ(  

ִּתקו   )סז ּ ֵּני ַהֶנֶפׁש ְוַהּגוףּ ּ  

ָרֵאל ִיׂשְ ָעִלי, ְוזֹאת ְלָפִנים ּבְ ֱאלול רֹאׁש -י ֵא"ַכְבׁשֵם ִמ"ַרב ּבְ ֶאָחד ּבֶ ּל ּבְ
ָנה ַל ֵאיָמ"ֲאׁשְֵמַּהׁשָ ָמם, ה ְרצֹון קֹוָנם"ר ּבְ ְפֵני ֲאׁשָ ִרים ּבִ ִּכי , ָּהֱאִליִלים ִמְתַאׁשְ

ַּאְתָיא ִלמוִדי ָנהן"ּ ָנה ְוׁשָ ָנה"ֵלא ֲע"ּבָ, י ִמְקָרא"ֵלא ֲע"ּבָ, ּ ִמֵדי ׁשָ ן ֵסֶדר "ֵה, י ִמׁשְ
ֵסֶפר ִתקוִנים ָקֶנ ָנה ּבְ ׁשְ ַּלּמִ ֶפׁש ְוִתקוֵני ַהגוף, ף"ּצוה ָו"ּּ ִּתקוֵני ַהּנֶ ּ ּ ּּ ּ ם , ּ ְלׁשֵ

ַּהָללו ְמּן גֹוְמִרים "יִסּרוְג ּן ְוַהָללו אֹו"יִרֲהַטּ ֶאיָה לם "יִרׁשְּ ל ּבָ ֹּו ְיׁשובון"ּכָ ּ.  

ילֹוְגָראדֹוִּמתֹו( ּך ַהְקָדַמת ַהַמִגיַה ְלִתקוֵני זַֹהר ְדפוס ּבִ ּּ ּּ ּּ ּ ְ(  

ן יֹוַחאי  )סח ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָלה ָהַרּבִ ּגִ ּ סֹוד ִתקוֵני ַהזַֹהר ׁשֶ ּּ ּ ּ  

ן יֹוַחאי ִגָלה וָפַתח ָהע ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַּרּבִ ּ י' ּ ֵראׁשִ ִמַלת ּבְ ּבְ ָּפִנים ׁשֶ ְוָקָרא , ת"ּ
ּאֹוָתם ִתקוֵני זַֹה הוא ְלׁשֹון אֹור, רּּ ִּמְפֵני ׁשֶ ּר ִגיַמְטִרָיא ָר"ְואֹו, ּ ְּוהוא , ז"ּ

תֹוָרה ְוכו רוך הוא ּבַ ְגָנזֹו ַהָקדֹוׁש ּבָ ָּהאֹור ַהָגנוז ׁשֶ ּ ּ ּּ ְ ּ ּ יכֶֹלת ', ּ ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ּבִ ׁשֶ
ָעַבר ָעָליו ַעל ְיֵדי ְתׁשוָבה ל ַמה ׁשֶ ָּהָאָדם ְלַתֵקן ּכָ ּ ּ ְה ְיָבֵרך אֹותֹו ְוַעל ְיֵדי ֶז, ּ

ִנים ַהָללו ִיְהֶיה ֲחָטֵאיֶכם ַכׁשָ ַרך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ַּהׁשֵ ּ ּ ּּ ּ ת ְיֵמי , ְ ׁשֶ ְסדורֹות וָבאֹות ִמׁשֵ ּׁשֶ ּ ּ ּ
ית ֵראׁשִ ינו, ּבְ ֶלג ַיְלִבּ ְּוָאז ַכׁשֶ ּ ּ.  

ֶרת ְיְוָלֵכן  חֶֹדׁש ֱאלול ַוֲעׂשֶ ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּבְ ָרֵאל ִלְלמֹד ּבְ ּנֹוֲהִגין ִיׂשְ ּ ֵמי ּּ
ְּתׁשוָבה ה , ּ ִניֹות ְלמֹׁשֶ ָאז ִנְתנו ַהלוחֹות ׁשְ ִעים יֹום ֵהם ְיֵמי ָרצֹון ׁשֶ ֵאלו ָהַאְרּבָ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּּ

לֹום ִעם ָכל ַהִדְבֵרי תֹוָרה ינו ָעָליו ַהׁשָ ַּרּבֵ ּ ּ ּ ּוְלַתֵקן ַהכֹל ַעל ְיֵדי ְתׁשוָבה, ּ ּּ ּ ּ.  

ינו ָצדֹוק ַהֹכֵהן ִמלו( ְּפִרי ַצִדיק ְלַרּבֵ ּּ ּ ּ ִלין ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינוּ ּּבְ   .)א"ַּדף נ' ִסיָמן ח, ּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ לז  ּ

ם טֹוב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן ְמעֹוֵרר ִלְלֹמד ִתקוֵני    )סט ַעל ׁשֵ ַּהּבַ ּ ּּ ּ
  ֹזַהר

ם ְלך ּ ַתְלִמיִדי ַהֻמְבָהק ָהַרב ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש מֹוֵרינו ַיֲעקֹב יֹוֵסף ,ִָהְנִני רֹוׁשֵ ּ ּ ּ ּ
ָכל ֵעת,רַּהֹכֵהן ֵנרֹו ָיִאי א אֹותֹו ּבְ ִתׂשָ ְכֵדי ׁשֶ ֵכיָון ּבִ ְקָצָרה ַעל ְנָיר ָקָטן ּבְ ּ ּבִ ְלִתי . ּ ִּקּבַ

י ְוכו ם טֹוב[' ִּמּמֹוִרי ְוַרּבִ ַעל ׁשֵ ָכל יֹום, ]ַהּבַ ָנה ּבְ ָכל ַהׁשָ ִּתקוִנים ִיְלַמד ּבְ ּ ּּ.  

ם טֹוב(   )ֶּכֶתר ׁשֵ

ִאלו תֹוֵפ  )ע ַּהתֹוֵפס ֵחֶלק ִמן ָהַאְחדות ּכְ ּּ לֹוּּ   ּס ּכֻ

ַלְיָלה עֹור ּבַ ֵחֶלק , ַּהּנֵ י ַהתֹוָרה ּבַ ְלבוׁשֵ הוא ֵנעֹור ְועֹוֵסק ַרק ּבִ ַּהְינו ׁשֶ ּ ּ ּ
ְקָרא ַלְיָל ְגֶלה ַהּנִ ָידוַע"ַהּנִ ּה ּכַ ּר ִגיַמְטִרָיא "ִּכי אֹו, ְּוֵאינֹו ָחֵפץ ֵמאֹור ַהתֹוָרה, ּ ּ

ָרֵזי ַהתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיָה, ז"ָר ַּהְינו ּבְ ְקָרא יֹוׁשֶ, ּ ּנִ ם ׁשֶ ִחיַנת תֹוַרת ַהׁשֵ ֶּזהו ּבְ ּ ּ ֲהֵרי  ,ם"ּ
ַנְפׁשֹו לֹו וִמְתַחֵיב ּבְ ִאלו ּדֹוֶחה ֶאת ָהַאְחדות ּכֻ ֶּזה ּדֹוֶמה ּכְ ּ ּ ּּ ֵאין ֵכן ִאם . ּ ַּמה ׁשֶ ּ

ְסָתר ָּחֵפץ ַגם תֹוַרת ַהּנִ ּ יגֹו, ּ ר לֹו ְלַהׂשִ ִאי ֶאְפׁשָ ַּהַגם ׁשֶ ם ִּכי ִא"ַעל ֶזה ֶנֱאַמר , ּ
ם ֶחְפצֹו תֹוַרת ַהׁשֵ ֵפַרׁש ּוְכמֹו , "ּּבְ יך ַהָקדֹוׁשּׁשֶ ָּהַאְלׁשֵ יג ַגם ֵחֶלק ֶזה , ְ ּוְכִאלו ִהׂשִ ּ ּ ּּ

תֹוָרה ּבַ ִּכי ַהתֹוֵפס ֵחֶלק ִמן ָהַאְחדות ְכִאלו תֹוֵפס ֻכלֹו ְוכו, ּׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ ּּ ּ'.  

ים( ת ְקדֹוׁשִ ְּכתֶֹנת ַפִסים ָפָרׁשַ ּּ ּ(  

ּּגֶֹדל ַמֲעַלת ִלמו   )עא   ּד ַהזַֹהרּ

ִתקוִנים ָאְמרו ּבַ ְּוֶזהו ׁשֶ ּ ּּ ִּתקון ל( ּ ּ י  :ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, )ָּנִתיב ִתְנָיָנא' ּ ּקומו ְוִאְתָערו ְלַגּבֵ ּ ּ
ִכיְנָתא ה, ּׁשְ ע ּבָ ָלא ֻסְכְלָתנו ְלִמְנּדַ א ּבְ ִאית ְלכֹון ִלּבָ ּּדְ יַנְיכו, ּ ְּוִאיהו ּבֵ ּ.  

ַּתְרגום [ ּוֵבאור ּּ ּקומו]: ַּהזַֹהרּ ה ְוִהּ ִכיָנה ַהְקדֹוׁשָ ִביל ַהׁשְ ׁשְ ְּתעֹוְררו ּבִ ּ ֲהֵרי , ּ ׁשֶ
יג איָקֵיׁש ָלֶכם ֵלב ֵר יָנה ָלַדַעת וְלַהׂשִ ִלי ּבִ ּן ּבְ תֹוְכֶכם, ָּתהֹוּ ִהיא ּבְ   .ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ

ְעָיה מ ו(ְּוָרָזא ְדִמָלה קֹול אֹוֵמר ְקָרא  גֹון ְקָרא ָנא ֲהֵיׁש עֹוֶנך ְוֶא, )ְיׁשַ ל ָּּכְ
ים ִתְפֶנה  ִּמי ִמְקדֹוׁשִ ר ָחִציר, ְוִהיא ָאְמַרת ָמה ֶאְקָרא, )ִּאיֹוב ח א(ּ ׂשָ ל ַהּבָ , ּכָ

ָאְכִלין ָחִציר ְבִעיָרן ּדְ ּּכָֹלא ִאינון ּכִ ֶדה , ּ ִציץ ַהׂשָ ל ֶחֶסד , )שם(ְּוָכל ַחְסּדֹו ּכְ ּכָ
ָעְבִדין ְלַגְרַמְייהו ָעְבִדין   .ּּדְ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ לח  ּ

ַּתְרגום [ ּוֵבאור ּּ ָכתוב , ְּוסֹוד ַהָדָבר]: ַהרַּהזֹּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ְעָיה מ(ּ קֹול אַֹמר ' )ְיׁשַ
ָרֵאל ִלְקרֹות וְלִהְתַפֵלל , 'ְקָרא ל ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִיׂשְ ִלּבֹו ׁשֶ קֹול דֹוֵפק ּבְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ

ה ִכיָנה ַהְקדֹוׁשָ ָרֵאל, ַּלֲהָרַמת ִהׁשְ ל ָכל ִיׂשְ מֹות ׁשֶ ִהיא ְכָללות ְנׁשָ ּׁשֶ  הִביא ְרָאָיּ וֵמ,ּּ
ֵּמַהָכתוב  ְקִריָאה ֵפרוׁשֹו ְתִפָלה, 'ְָּקָרא ָנא ֲהֵיׁש עֹוֶנך'ּ ּׁשֶ ּ ּ ּ ִכיָנה ֲאָבל , ּ ַּהׁשְ
ה כַֹח ְלָהִרים ֶאת ַעְצִמי ֵמָעָפר(, 'ָמה ֶאְקָרא'אֹוֶמֶרת  ְּכלֹוַמר ֵאין ּבָ ִביל , ּּ ׁשְ ּבִ

ר ָחִציר'ׁשֶ ׂשָ ל ַהּבָ ְבֵהמֹות , 'ּכָ ה ּכִ ָלם ֵהּמָ ב ְוָחִצירּּכֻ ְּכלֹוַמר , אֹוְכֵלי ֶעׂשֶ
ֵהמֹות ִלי ַדַעת ְכמֹו ּבְ ים ַהִמְצוֹות ּבְ עֹוׂשִ ּׁשֶ ּ ֶדה', ּ ִציץ ַהׂשָ ל , 'ְּוָכל ַחְסּדֹו ּכְ ּכָ

ים עֹוׂשִ ים, ַהֲחָסִדים ׁשֶ ִמְצוֹות , ְלַעְצָמם ֵהם עֹוׂשִ ֵאין ַכָוָנָתם ּבַ ְּכלֹוַמר ׁשֶ ּ ּ ּ
ים עֹוׂשִ ְכ, ׁשֶ ִתְהֶייָנה ּבִ ִפיַע ַנַחת רוַח ְליֹוְצָרם ֶאָלא ַרק ְלתֹוֶעֶלת ַעְצָמם ּׁשֶ ֵּדי ְלַהׁשְ ּ ּ

ים ַהִמְצוֹות   .ֵּהם עֹוׂשִ

אֹוַרְייָתא ִלין ּבְ ַתּדְ ִמׁשְ ל ִאינון ּדְ ַּוֲאִפילו ּכָ ּ ָעְבִדין ְלַגְרַמְייהו , ּ ל ֶחֶסד ּדְ ּּכָ
  .ָעְבִדין

ַּתְרגום [ ּוֵבאור ּּ ּלו ַהטֹוִבַוֲאִפ]: ַּהזַֹהרּ ּ ֶהםּ ּבָ ם ַעל ֵעֶסק , ים ׁשֶ ָמְסרו ְזַמּנָ ּׁשֶ ּ
ֶּאָלא ְלתֹוֶעֶלת גוָפם ַעְצָמם, ּלֹא ָעׂשו ֶזה, ַּהתֹוָרה ּ ִלי ַכָוָנה ָהְרצוָי, ּ ּּבְ ּ ְכֵדי , הּ ּבִ

ִפיַע ַנַחת רוַח ְליֹוְצָרם ְּלַהׁשְ ּ.  

ַההוא ִזְמָנא  ּרוַח הֹוֵלך ְולֹא ָיׁשוב] 'ְּוכו[ּּבְ ִּאיהו רוָחא ְוָדא , ְלָעְלָמא, ְּ ּ
יַח   .ְדָמׁשִ

ַּתְרגום [ ּוֵבאור ּּ ֵעת ַהִהיא ֶנֱאַמר ַעל ַהדֹור]: ַּהזַֹהרּ ּרוַח הֹוֵלך ְולֹא ָיׁשוב, ּּבָ ְּ ,
יַח, ְלָהעֹוָלם ְּדַהְינו רוַח ַהָמׁשִ ּ ּ ָרֵאל ִמָכל ָצרֹוֵתיֶהם ַעד , ּ ַּהָצִריך ִלְגֹאל ֶאת ִיׂשְ ְ ּ
ַּלְגֻאָלה ֵלָמה ְלַקֵים ַה ּ ַּהׁשְ ָּכתובּ ם ְוגֹו, ּ ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ַהׁשֵ ּ ָּהרוַח ַהֶזה ' ּ ּ

ְִנְסַתֵלק לֹו ְוָהַלך ּ עֹוָלם, ּ   .ְוֵאינֹו ֵמִאיר ּבָ

ֵיִזיל ֵליה ִמן ָעְלָמא ְוָלא ְיתוב ְלָעְלָמא ָגְרִמין ּדְ ַּוי לֹון ָמאן ּדְ ִאֵלין , ּ ּּדְ
ה ׁשָ ָעְבִדין ְלאֹוַרְייָתא ַיּבָ ָלה, ִּאינון ּדְ ַתְדָלא ְבָחְכָמה ְדַקּבָ   .ְּוָלא ָבָעאן ְלִאׁשְ

ַּתְרגום [ ּוֵבאור ּּ ל ]: ַּהֹזַהרּ רוחֹו ׁשֶ ים ַהגֹוְרִמים ׁשֶ ּאֹוי ָלֶהם ְלאֹוָתם ֲאָנׁשִ ּ
יַח ִיְסַתֵלק ְוֵיֵלך לֹו ֵמָהעֹוָלם ְולֹא יוַכל ָלׁשוב ְלעֹוָלם ָּמׁשִ ּ ְ ּ ים , ּ ֵהָמה ֵהם ָהעֹוׂשִ ּׁשֶ

הֶּאת ַהתֹוָר ֶכל ְוַדַעת, ְּכלֹוַמר, ה ִליֵבׁשָ ל ׂשֵ הו ַלְחלוִחית ׁשֶ ִלי ַמׁשֶ ּּבְ ּ ִּכי , ּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ לט  ּ

ל ַהתֹוָרה י ׁשֶ ֵחֶלק ַהַמֲעׂשִ ִּמְצַטְמְצִמים ַרק ּבַ ל וְלָהִבין , ּ ַתּדֵ ְּוֵאיָנם רֹוִצים ְלִהׁשְ ּ
ָלה ָחְכַמת ַהַקּבָ סֹודֹות ַהתֹוָרה ְוַטֲעֵמי ִמ, ּּבְ ִכיל ּבְ ֵּליַדע וְלַהׂשְ ּ   .ְצָוהּ

ָעְלָמא ָדן ּבְ א וִביָזה ְוֶהֶרג ְוַאּבְ ָגְרִמין ֲעִניוָתא ְוַחְרּבָ ַּוי לֹון ּדְ ּ ּ.  

ַּתְרגום [ ּוֵבאור ּּ יֶהם ַהָללו, אֹוי ָלֶהם]: ַּהזַֹהרּ ַמֲעׂשֵ ֵהם גֹוְרִמים ּבְ ּׁשֶ ּ ִיְהיו , ּ ּׁשֶ ּ
ע ָמדֹות ּבָ ֲּעִניות ְוֶחֶרב ְוָחָמס וִבָזה ַוֲהִריגֹות ְוַהׁשְ ּ ּ   .ֹוָלםּ

ֻּסָלם"ַּהְקָדַמת ַה(   )'אֹות ע" ּ

א ָר"אֹו   )עב ִגיַמְטִרּיָ   ז"ר ּבְ

אֹוַרְיָתא ִּעַקר ַהְגֻאָלה הוא ֵמָרֵזי ּדְ ּ ּ ִּגיַמְטִרָיה ר "אֹוִּכי , ּ ְוֶזה ִנְקָרא , ז"ָרּ
ִגיַמְטִרָיה ן "ּכֵ ּׁשֶ ִמְדָרׁש. ד"ִמיסֹוד "סֹוּ ָכתוב ּבַ ְּוֶזה ׁשֶ ּ , ֵכןֲּאִני ָאַמְרִתי ְיִהי , ּ

ִעים אֹוְמִרים לֹא ֵכן ט, ְוָהְרׁשָ תֹוָרה ֶאָלא ַהְפׁשָ ֵאין ּבַ ֵהם אֹוְמִרים ׁשֶ ּׁשֶ ּ ן לֹא "ַּעל ֵכ, ּ
ָּיקומו ָיֵמינו כו. ּ ְמֵהָרה ּבְ ִיְתַגֶלה ָלנו ּבִ ְּוִעָקר ִהיא ָחְכַמת ַהתֹוָרה ְוָרֶזיָה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְוַעל ', ּ

ָלנו ֶנֱאַמר ִמׁשֹד ֲעִנִיים ּדֹור ׁשֶ ּ ּ ּ ּ גוַפְייהוּ ּ ַּעָתה ָאקום, ּ ם , ּ ְזכות ִאְמרֹות ַהׁשֵ ּּבִ ּ
ְבָעַתִים ר ָסִביב ִיְתַהָלכון ְַאך , ַּהְמֻזָקקֹות ׁשִ ִעים ֲאׁשֶ ְמֵרנו ֵמָהְרׁשָ ם ִיׁשְ ַּהׁשֵ ּּ ּ

ָרֵזי ְוסֹודֹות ַהתֹוָרה ֵהם ְכֻרם ֻזלות, ְּוֵאיָנם רֹוִצים ּבְ ּׁשֶ ּ ְּדָבִרים ָהעֹוְמִדים , ּ
רומֹו ׁשֶ רוך הוא ְירֹוֵמםּּבְ ּל עֹוָלם ְוַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ.  

ָרֵאל ַעל ִתקוֵני ֹזַהר ְלַהַמִגיד ִמָקאְזִניץ ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ( ּאֹור ִיׂשְ ּ ּּ ּּ ּ ִתקון ל-ּ ּ   :)ז"ּ ַדף ע-ו "ּ

א ֵאי" אֹו  )עג ִגיַמְטִרּיָ   ז"ָר; ם"ן עֹוָל"ֲאדֹו; ף"ן סֹו"ר ּבְ

ְקוִמי אֹוִרי ִכי ָבא אֹוֵרך' ּ ְעָיה(' ּ ִגיַמְטִרָיה ר "אֹו, ) ס אְיׁשַ ן "ֲאדֹו, ף"ן סֹו"ֵאיּּבְ
ּוְבִגיַמְטִרָיה , ם"עֹוָל ר הוא אֹו, ז"ָרּ הוא סֹודֹות ַהתֹוָרה ֲאׁשֶ ּׁשֶ ּקוִמי ְּוֶזהו . ּר ָלנו"ּּ
ִיְתַגֶלה ְכבֹוד ַמְלכות ֲאדֹו, י"אֹוִר ּׁשֶ ּ ּ ּ י ָבא אֹוֵר, ם"ן עֹוָל"ּ ִּכי ְכָבר ִנְתַג, ְך"ּכִ ּ ָּלה ּ

הוא ָר ָּלֶהם ָחְכַמת סֹודֹות ַהתֹוָרה ׁשֶ ְּוַעל ְיֵדי ֶזה ִתְהֶיה ְגֻאָלה , ּאֹור ַהתֹוָרה, ז"ּ ּ ּ
סֹוד ַמְלכותֹו ַכּנֹוָדע ְּלִהְתַגלֹות ּבְ ּ ּ ּ.  

ת ָתבֹוא( ַּאְגָרא ְדַכָלה ְלמֹוֵרינו ָהַרב ְצִבי ֱאִליֶמֶלך ִמִדינֹוב ַהְפָטַרת ָפָרׁשַ ּ ּ ְּ ּ ּ(  



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ מ  ּ

ינו ַנ   )עד ֶרְסֶלבַּרּבֵ ּ ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן,ְחָמן ִמּבְ  ִהְפִליג ְמֹאד ,ּ
ת ַהִתקוֵני ֹזַהר ֻדַלת ְקֻדׁשַ ַבח ּגְ ׁשֶ ָמה ְפָעִמים ּבְ ּּכַ ּ ּּ ּ ּ ּ  

ֶרְסֶלב ינו ַנְחָמן ִמּבְ ּ ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן,ַּרּבֵ ּ ָיַדע ָכל ִדְבֵרי ָה,ּ " ֵּעץ ַחִיים"ּ
ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִמֵסֶפר ַהֹזַהר ְוָהִעָקר "ּ ְוָכל ִכְתֵבי ָהֲאִר"ְּפִרי ֵעץ ַהַחִיים"ּו ּ ּ

ֵּמַהִתקוִנים ּ יֵמי ְנעוָריו. ּ ֶזה ָהָיה ּבִ ְּוַהמוָבן ִמְדָבָריו ָהָיה ׁשֶ ּּ ּ ה . ּ ּמָ ְוִהְפִליג ְמֹאד ּכַ
ת ַהִתקוֵני זַֹהר ַבח ְגֻדַלת ְקֻדׁשַ ׁשֶ ְּפָעִמים ּבְ ּּ ּ ּ ּ יֹוֵתר ַגם ְוָהָיה ָרִגיל ַל. ּ ֲּעסֹק ּבֹו ּבְ

ָנה ָכל ַהׁשָ יֵמי ֱאלול,ּּבְ לֹא ּבִ ּ ֲאִפלו ׁשֶ ּּ ּ.  

יחֹות ָהַר(   )ן אֹות קכח"ֵסֶפר ׂשִ

עֹוָלם ְוכו  )עה ּבָ ל ַהָחְכמֹות ׁשֶ לוִלים ּכָ ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּכְ ּ ּבְ ּ ּ ּ ּ'.  
יחֹות ָהַר(   )ן אֹות קכח"ֵסֶפר ׂשִ

ּ ַעל ֵסֶפר ַהִתקוִנים ְלַבד לֹא ַיְסִפ  )עו ּ ּ ּיקו ֲאָלִפים ְסָפִרים ְוָכל עֹורֹות ּ
ם ׁש ׁשָ ּיֵ ֵּאיֵלי ְנָביֹות ְלָבֵאר ֹעֶצם ִרּבוי ַהּסֹודֹות וְרִמיזֹות ׁשֶ ּ  

ַהְפָלַגת ְגדֹולֹות סֹודֹות נֹוָראֹות  ר ּבְ ִדּבֵ ַמְעִתי ִמִפיו ַהָקדֹוׁש ַפַעם ֶאָחד ׁשֶ ּׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ
ה ּתֹוָרֵתנו ַהְקדֹוׁשָ ּ ית ְלַבדֲּהלֹא ָכל ֵס: ָאַמר. ּ ֵראׁשִ ֶּפר ִתקוִנים הוא ַעל ֵתַבת ּבְ ּּ ּ ּ .

ְּוַעל ֵסֶפר ַהִתקוִנים ְלַבד לֹא ַיְסִפיקו ֲאָלִפים ְסָפִרים ְלָבֵאר ֹעֶצם ִרּבוי ַהסֹודֹות  ּ ּ ּּ ּ ּ
ם ֵיׁש ׁשָ ר לֹא ְיִכיֵלם ָהִעיון, ּׁשֶ ֲּאׁשֶ ת ַהִתקוִנים ַהָקד, ּ ַּכָידוַע ַלכֹל ְגֻדַלת ְקֻדׁשַ ּּ ּּ ּ ּ ּ ּ , ֹוׁשּּ

ר ָכל עֹורֹות ֵאיֵלי ְנָביֹות לֹא ַיְסִפיקו ְלָבֵאר סֹודֹוָתיו וְרִמיזֹוָתיו ְוכו ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ ְוָכל . 'ּ
ְזַכר ְלֵעיל ְכָלל ּבֹו ַכּנִ ּנִ ֵּסֶפר ַהִתקוִנים ִעם ָכל ַמה ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ הוא ַרק ֵפרוׁש ַעל ֵתַבת ,ּ ּ ּּ

ית ְלַבד ֵראׁשִ ָרא ְיכֹוִל, ּבְ ּין ַגם ֵכן ַלֲעׂשֹות ֵסֶפר ִתקוִנים ִעם ִרּבוי ְּוֵכן ַעל ֵתַבת ּבָ ּ ּ ּ ּ ּ
ְזַכר ְלֵעיל' ּסֹודֹות ְוכו ַּכּנִ ּ.  

ה ֵער ְקָצת ַגְבהות ַעְמקות תֹוָרֵתנו ַהְקדֹוׁשָ ּוִמֶזה ְיכֹוִלין ְלָהִבין וְלׁשַ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ִּכי ֵכן , ּ
ל ַהתֹוָרה ֵיׁש סֹודֹות ַרּבֹות ְכמֹו  ַּעל ָכל ֵתָבה ְוֵתָבה ׁשֶ ּּ ֵּאלו ַהסֹודֹות ַהְכלוִלים ּ ּּ ּ ּ

ֵּסֶפר ַהִתקוִנים"ּבְ ּ ית ְלַבד" ּ ֵראׁשִ הוא ַעל ֵתַבת ּבְ ּׁשֶ ְּכָלִליות ַהתֹוָרה , ְּוַעָתה. ּ ּ ּ ּ
ה ֵתבֹות ָכֵאלו ה ַהְרּבֵ ֵיׁש ּבָ ה ׁשֶ ַּהְקדֹוׁשָ ּּ ּ ּ ּ ַּמה ָגְדלו סֹודֹוֶתיָה, ּ ר ,ּ ר ִאי ֶאְפׁשָ  ֲאׁשֶ

ר ִמֶזה ְכ ְּלָבֵאר וְלַדּבֵ ּ   .ָללּ

יחֹות ָהַר(   )ן אֹות רפה"ׂשִ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ מא  ּ

עֹוָלם ְוכו   )עז ּבָ ל ַהָחְכמֹות ׁשֶ לוִלים ּכָ ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ'.  
יחֹות ָהַר(   )ן אֹות קכח"ֵסֶפר ׂשִ

ּ ַעל ֵסֶפר ַהִתקוִנים ְלַבד לֹא ַיְסִפיקו ֲאָלִפים ְסָפִרים ְוָכל עֹורֹות   )עח ּּ ּ ּ
םֵּאיֵלי ְנָביֹות ְלָבֵאר ֹעֶצם ִרּבוי  ׁש ׁשָ ּיֵ   ַּהּסֹודֹות וְרִמיזֹות ׁשֶ

ַהְפָלַגת ְגדֹולֹות סֹודֹות נֹוָראֹות  ר ּבְ ִדּבֵ ַמְעִתי ִמִפיו ַהָקדֹוׁש ַפַעם ֶאָחד ׁשֶ ּׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ
ה ּתֹוָרֵתנו ַהְקדֹוׁשָ ּ ית ְלַבד: ָאַמר. ּ ֵראׁשִ ֲּהלֹא ָכל ֵסֶפר ִתקוִנים הוא ַעל ֵתַבת ּבְ ּּ ּ ּ ּ .

ְּוַעל ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּ ּ ְלַבד לֹא ַיְסִפיקו ֲאָלִפים ְסָפִרים ְלָבֵאר ֹעֶצם ִרּבוי ַהסֹודֹות ּ ּ ּ ּ
ם ֵיׁש ׁשָ ר לֹא ְיִכיֵלם ָהִעיון, ּׁשֶ ֲּאׁשֶ ת ַהִתקוִנים ַהָקדֹוׁש, ּ ַּכָידוַע ַלכֹל ְגֻדַלת ְקֻדׁשַ ּּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּּ ,

ר ָכל עֹורֹות ֵאיֵלי ְנָביֹות לֹא ַיְסִפיקו ְלָבֵאר סֹודֹוָתיו  ֲּאׁשֶ ּ ּוְרִמיזֹוָתיו ְוכוּ ְוָכל . 'ּ
ְזַכר ְלֵעיל ְכָלל ּבֹו ַכּנִ ּנִ ֵּסֶפר ַהִתקוִנים ִעם ָכל ַמה ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ הוא ַרק ֵפרוׁש ַעל ֵתַבת ,ּ ּ ּּ

ית ְלַבד ֵראׁשִ ָרא ְיכֹוִלין ַגם ֵכן ַלֲעׂשֹות ֵסֶפר ִתקוִנים ִעם ִרּבוי , ּבְ ְּוֵכן ַעל ֵתַבת ּבָ ּ ּ ּ ּּ ּ
ְז' ּסֹודֹות ְוכו   .ַּכר ְלֵעילַּכּנִ

ה ֵער ְקָצת ַגְבהות ַעְמקות תֹוָרֵתנו ַהְקדֹוׁשָ ּוִמֶזה ְיכֹוִלין ְלָהִבין וְלׁשַ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ִּכי ֵכן , ּ
ל ַהתֹוָרה ֵיׁש סֹודֹות ַרּבֹות ְכמֹו ֵאלו ַהסֹודֹות ַהְכלוִלים  ַּעל ָכל ֵתָבה ְוֵתָבה ׁשֶ ּּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ֵּסֶפר ַהִתקוִנים"ּבְ ּ הוא ַעל ֵתַבת ּבְ" ּ ּׁשֶ ית ְלַבדּ ְּכָלִליות ַהתֹוָרה , ְּוַעָתה. ֵראׁשִ ּ ּ ּ
ה ֵתבֹות ָכֵאלו ה ַהְרּבֵ ֵיׁש ּבָ ה ׁשֶ ַּהְקדֹוׁשָ ּּ ּ ּ ּ ַּמה ָגְדלו סֹודֹוֶתיָה, ּ ר ,ּ ר ִאי ֶאְפׁשָ  ֲאׁשֶ

ר ִמֶזה ְכָלל ְּלָבֵאר וְלַדּבֵ ּ יחֹות ָהַר(                .ּ   )ן אֹות רפה"ׂשִ

ֲעַדִין ֵאין ָאנו יֹו ִּכי ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ י ּ ִגָלה ַרּבִ ְּדִעין וְמִביִנים ְכָלל ִסְתֵרי ַהתֹוָרה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ֹזַהר ְוִתקוִנים ר יֹוַחאי ּבְ ְמעֹון ּבַ ּׁשִ נו, ּ ַּאף ַעל ִפי ֵכן הוא ִתקון ָגדֹול ְלַנְפׁשֵ ּ ּּ ּ ִּכי ְכָבר , ּּ ּ

ה ְוֵהִכין ָלנו ֵכִלים ִנְפָלִאים ְוִתקוִנים ְגדֹוִלים ַעל ְיֵדי ַדְרֵכי ָּעׂשָ ּ ּ ּּ ה ּ ּ תֹוָרתֹו ַהְקדֹוׁשָ ּ
ִגָלה ּׁשֶ ַרך, ּ רֹוֶצה ְלִהְתַיֵגַע ְלַבֵקׁש אֹותֹו ִיְתּבָ ַעל ַיד ֶזה ִמי ׁשֶ ְׁשֶ ּ ָנֵקל , ּ ּיוַכל ָלבֹוא ּבְ

גֹות ֱאלֹקות ְּלַהׂשָ ִגָלה, ּ ַּעל ְיֵדי ַהְדָרִכים ְוַהֵכִלים ְוַהִתקוִנים ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

י  א ַרּבִ ְּוַעל ֵכן ַגם ַאַחר ַהַתּנָ ּ ר יֹוַחאי ָזִכינו ְלִכְתֵבי ָהֲאִרּ ְמעֹון ּבַ י ִזְכרֹונֹו "ּׁשִ
הֹוִסיף ְלַגלֹות ִתקוִנים ִנְפָלִאים ְוכו ִּלְבָרָכה ׁשֶ ּ ּ ּ ָזִכינו ', ּ דֹורֹוָתיו ָזִכינו ְלָמה ׁשֶ ְּוֵכן ּבְ ּּ

ם טֹוב ִזְכרֹונֹו ִלְב ַעל ׁשֵ ָהיו ִמימֹות ַהּבַ ַּעל ְיֵדי ְגדֹוֵלי ַהַצִדיִקים ׁשֶ ּ ּ וּ   .ָרָכה ַעד ַעְכׁשָ

ֵּסֶפר ִלקוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ְנִזיִקין ֲהָלָכה ד( ּ(  



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ מב  ּ

ִּתקוֵני ֶאת ֵסֶפר    )עט ּ ַּהזַֹהר ָתִמידּ ּ  

ַער ַהַהְקָדמֹות ַהְקָדַמת מֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ְלׁשַ ְּרֵאה ּבְ ּּ ְּוֶזה תֶֹכן , ּ
ְגֶלה ׁשֶ: ְּדָבָריו ֵחֶלק ַהּנִ ְעָיא ּבְ ֹזַהרְולֹא ִמּבַ ַוַדאי ָיכֹול ָכל ָאָדם ַלֲעסֹק, ּּבַ ּבֹו ּבְ ּׁשֶ ּ ,

י ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָאר ִמְדְרׁשֵ ׁשְ הוא עֹוֵסק ּבִ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ֵחֶלק , ּ ֶּאָלא ֲאִפלו ּבְ ּ ּ
ִעיון ֹזַהר ָיכֹול ָכל ָאָדם ַלֲעֹסק ּבֹו ֲאִפלו ּבְ ּבַ ִּסְתֵרי ַהתֹוָרה ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ הוא , ּ ְּכמֹו ׁשֶ עֹוֵסק ּ

ִעיון ִנְגלֹות ַהתֹוָרה ּבְ ּּבְ ּ ִעיון, ּ ִנְגלֹות ַהתֹוָרה ּבְ ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעסֹק ּבְ ּוִמי ׁשֶ ּּ ְלָפחֹות , ּ
ֵסֶפר ַהֹזַהר ְבִקיאות ּבְ ַּיֲעסֹק ּבִ ָרֵאל ִלְגֹרס ֶאת , ּ ַלל ִיׂשְ ְרִגיִלים ּכְ ּחוץ ַמה ׁשֶ ּ

ְּלׁשֹון ַהזַֹהר ְוֶאת ֵסֶפר ִתקוֵני ַהזַֹהר ּּ חֶֹדׁש ֱאלול, ּ ָתִמידּּ ּוִבְפָרט ּבְ ׁש , ּ ַהְמַקּדֵ
ַרך ם ִיְתּבָ ְוְמַטֵהר ֶאת ֶנֶפׁש ָהָאָדם וַמְלִהיבֹו ַלֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ּ ּ ל ַתְכִלית , ּ ֶזהו ּכָ ּׁשֶ ּ ּ

רוך הוא  ִּלּמוד ְוִגְרַסת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַאך ְוַרק ְלִהְתָקֵרב ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ְּ ְּ ּ ּ
םְוִלְזּכֹות ְלִיְרַא   . ּת ַהׁשֵ

* * *  

ֵאָלה ִלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר, ֱאֹמר ָנא ִלי: ׁשְ ֻגָלה ּבְ ַּמהו ַהּסְ ּ ּּ.  

ְּתׁשוָבה ֵסֶפר ַהזַֹהר: ּ ָפִרים ְלָהעֹוְסִקים ּבְ ּסְ ְּסֻגלֹות ַרּבֹות ָמִצינו ּבַ ּ ּ ,
ר ֵמֵהם ְבָעה ָעׂשָ ִקצור ְלֻדְגָמא ׁשִ ְּוָכאן ַנֲעֶלה ּבְ ּ:  

ֵס לֹו ָיֵגּנו ָעָליוַּעל ְיֵדי ִלּמוד ּבְ ְמעֹון ְוַהֲחֵבִרים ׁשֶ י ׁשִ ֶּפר ַהזַֹהר ְזכות ַרּבִ ּּ ּ. 

ְּזִכיָרה ְלַחִיים ַדף יד ַעמוד ד( ּ ּ ּ'( 

א,ְועֹוד ְפָרטות ָיֵגן ָעָליו ַגם ָלעֹוָלם ַהּבָ ן יֹוַחאי ּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְזכות ַרּבִ ּ ׁשֶ ּ ּ ּ. 

ַמֲחֶזה ְדרוׁש ט( ֵּסֶפר ַאְבָרָהם ּבַ ּ  )ז"ּ

ַמִיםְו ִּלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְסֻגָלה ְלִיְרַאת ׁשָ ּ ּ ּ. 

סֹוָלה ְלֵסֶפר ַהִתקוִנים( ה ּבָ י מׁשֶ ַּהְקָדַמת ַרּבִ ּ ּ ּ( 

ָגה ֵסֶפר ַהזַֹהר ְסֻגָלה ְלַהׂשָ ָּהֵעֶסק ּבְ ּ ּ. 

ַער רוַח ַהֹקֶדׁש ַדף יא"ָהֲאִר( ׁשַ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ּ ּ(: 



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ מג  ּ

זַֹהר רות ַּהָקדֹו ָּהֵעֶסק ּבַ ְתִדירות ְסֻגָלה ְלָהִביא ֶאת ָהָאָדם ְלִהְתַקׁשְ ּׁש ּבִ ּּ ּ
רוך הוא ָּלֵאין סֹוף ּבָ ְּ. 

ָרֵאל( י ִיׂשְ   , דֹוב ִמִויֶלעְדִניקַרּבִ
ַער א רות ׁשַ ַער ַהִהְתַקׁשְ ָרֵאל ׁשַ ֵאִרית ִיׂשְ ּׁשְ ְּדרוׁש ה ַמֲאָמר ב' ּ ּ( 

זַֹהר הוא ִתקון ָגדֹול ְלַבַע ַּהִלּמוד ּבַ ּ ּ ּּ ּ ּ ּל ְתׁשוָבהּ ּ. 

ְבֵחי ָהֲאִר(  )י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ׁשִ

ָמה ׁשָ זַֹהר הוא ִתקון ָגדֹול ַלּנְ ַּהִלּמוד ּבַ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ. 

ע אֹות מד( ֶאְצּבַ  )מֹוֶרה ּבְ

ֶפׁש ת ַהּנֶ ִּלּמוד ַהזַֹהר ֵמִביא ְלַטֲהַרת וְקֻדׁשַ ּ ְֶפֶלא יֹוֵעץ ֵעֶרך זַֹהר(            .ּּ ּ( 

ָמה ׁשָ ּוְלַזּכות ַהּנְ ּ. 

י ְצִבי ֱאִליֶמֶלך אֹות טַּהָג( ְהֹות מֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ּ( 

זַֹהר ַהָקדֹוׁש ֵמִסיר ִטְמטום ַהֵלב ִּלּמוד ּבַ ּ ּּ ּ. 

ָעִרים ְלַבַעל ַהַתְנָיא(  )ֵּמָאה ׁשְ

ִלּמוד ַהזַֹהר ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות ּּבְ ּ. 

ִּכֵסא ֶמֶלך ַעל ִתקוֵני ַהֹזַהר ִת( ּּ ּ ּ ְ ּ ּקוןּ  ) מג אֹות סּ

עֹוָלם ַהֶזהַּהלֹוֵמד ּבְ ֵּסֶפר זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבָ ב , ּ ָאז ֶלָעִתיד ָלבֹוא לֹא ֵיׁשֵ
ה בוׁשָ  .ּּבְ

ב ַדף קפ( ת ַוֵיׁשֵ ּזַֹהר ָפָרׁשַ ּ ְכָללות. ה"ּ   ,ּּבִ
ת ַצו ִלקוֵטי תֹוָרה ְלַבַעל ַהַתְנָיא ָפָרׁשַ ּוִבְפָרטות ּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ( 

ִּלּמוד ִסְתֵרי ַהתֹוָרה הוא ִסיוַע ַרב ַלֲהָבַנ ּ ּּ  .ּת ִנְגלֹות ַהתֹוָרהּ

ֵסֶפר תֹוַרת ָאבֹות( י ַאְבָרָהם ִמְסלֹוִנים ּבְ ַּרּבִ ּ( 

זַֹהר ֵמִביא ֶאת ָהָאָדם ְלַאֲהַבת ַהּבֹוֵרא ַּהִלּמוד ּבַ ּ ּ. 

ַהָגהֹוָתיו ְלֵסֶפר ַהַכָונֹות"ָהָרָמ( ּז ּבְ ּ ּ( 



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ מד  ּ

זַֹהר ֵמִביא ֶאת ָהָאָדם ֶלֱאמוָנה ַּהִלּמוד ּבַ ּּ ּ. 

ַער ט אֹות גִּאְמֵרי ִפְנָחס(  ) ׁשַ

ֲערורֹות ֵגָפה ְוׁשַ ַפְחתֹו ִמּמַ ִּלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַמִציל ֶאת ָהָאָדם וִמׁשְ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ. 

ַער ו אֹות עג( ם ׁשַ  )ׁשָ

ִים ּנַ  .ֵּמִביא ְרפוָאה ִלְכֵאב ׁשִ

ִלין( י ֱאֶמת ְלַתְלִמיד ַהחֹוֶזה ִמלוּבְ ַּמֲעׂשֵ ֵסֶפר ֱאֶמת ְוַיִציב ֵח ּ ִּנְדַפס ּבַ ּ ַּעמוד ל' ֶלק דּ ּ( 

ְּוהוא ְרפוָאה ָלַרְגַלִים וְלהֹוָצַאת קֹוץ ּ ּ. 

ַער ט אֹות ג(  )ִּאְמֵרי ִפְנָחס ׁשַ

ל ַהַלְיָלה ֹזַהר  )פ ִּתקוֵני ֹזַהר וְתִהִלים, ָּלַמד ּכָ ּּ ּ ַמִים ַהְקפוִאים, ּ ּּבַ ּ ּ ,
ָהָיה חֹוֶלה ֵעת ׁשֶ ֲּאִפלו ּבְ ּ  

ינו ַהָקדֹוׁש מֹוֵרינו ָהַרב ְצ ַּרּבֵ ִּבי ֱאִליֶמֶלך ִמִזיִדיְטׁשֹוב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינוּּ ּ ּ ְ, 
ָהָיה חֹוֶלה  ֵעת ׁשֶ ֲּאִפילו ּבְ ְּוָצִריך ִלְרפוָאה ְגדֹוָלה ָתַבר ְגִזיָזא ְדַבְרָדאּ ּ ּ ּּ ּ ְוָיַרד  ,ְ

ָהר ַהָקפוא ַתַחת ַהֶקַרח ַהּנֹוָרא ּנָ ְּוָטַבל ּבַ ּּ ל ַהַלְיָלה ַהזַֹהר ,ּ ם ּכָ ּ ְוָלַמד ׁשָ ּ
ִים ַהָקפואַּהָק תֹוך ַהּמַ ּדֹוׁש ְוִתקוֵני ַהזַֹהר וְתִהִלים ּבְ ּ ּּ ְּ ּ ּ.  

ִּמתֹוך ַהְקָדָמה ַלֵסֶפר ְצִבי ַלַצִדיק( ּּ ּ ְ ֲאִריכות, ּ ה ּבַ ם ַמֲעׂשֶ ַּעֵין ׁשָ ּ(  

ִסְפֵרי    )פא ָחְכָמה זֹו לֹא ִיָמַנע ִמׁשוט ּבְ ֵאין לֹו ָיד ּבְ ַּאף ִמי ׁשֶ ּ ּ
ִלים   ַהְמֻקּבָ

ֵס ִליםְוָהָרִגיל ּבְ ֶּפר ַהֹזַהר ְוַהִתקוִנים ְוִסְפֵרי ַהְמֻקּבָ ּ ּ ֵעיָניו ִיְרֶאה וְלָבבֹו ָיִבין ,ּ ּ ּבְ
ּ וְלפום ַצֲעָרא ַאְגָרא, ְוִיְמסֹר ַנְפׁשֹו ָעֶליָה,ּגֶֹדל ַמֲעַלת ָחְכָמה זֹו ַאף ִמי  ָאְמָנם .ּ

ִסְפֵרי ַהְמ ַנע ִמׁשוט ּבְ ָחְכָמה זֹו לֹא ִיּמָ ֵאין לֹו ָיד ּבְ ּׁשֶ ים ּ ִלים ַהְמָפְרׁשִ ֻקּבָ
ָוַנת ַהְתִפלֹות וְבָרכֹות וִמְצוֹות ּּכַ ּ ּ ּּ.  

ל  רומֹו ׁשֶ ִזְכרֹו ִכי ֵהם ְדָבִרים ָהעֹוְמִדים ּבְ ה ִיְתַלֵהב ִלּבֹו ּבְ ַעת ַמֲעׂשֶ ׁשְ ִּכי ָאז ּבִ ּ ּ ּ
ַּעל ָגבֹוַהֵמּעֹוָלם ָעמֹק ָעמֹק ְוָגבֹוַה  ה ַהּבֹוֶנה ּבַ.ּ ֵרי ְילוד ִאׁשָ ּ ַאׁשְ ַמִים ֲעִליֹוָתיו ּ ּׁשָ ּ

ל ְפָרס ְתִפָלתֹו ְלַקּבֵ ְּולֹא ְיֵהא עֹוֵבד ּבִ ן ָלַדַעת ,ּ ְרׁשָ ׁשָ ּ ַרק ְיַכֵון ְלַתֵקן ַהְדָבִרים ׁשֶ ּ ּ ּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ מה  ּ

ר ים ֲאׁשֶ ָאֶרץ ֵהָמה ְוַאִדיֵרי ָכל ְקדֹוׁשִ ּּבָ ּ ה , ְוִלּבֹו ָלמֹו ָאב ִיְצַעק,ָבם ֶחְפִצי ּ ַמֲעׂשֵ ּ ׁשֶ
  .ּינוָּיֵדינו ְיכֹוֵנן ָעֵל

ַאל(   )ְ ֵעֶרך סֹוד,ּ ַמֲעֶרֶכת ְגדֹוִלים,ַּחִיים ׁשָ

ֵגן ָעֵלינו ִמן ַהְמַקְטְרִגים   )פב י ַמה ּיָ ָחְכָמה , ּּכִ ִּאם לֹא ְקִריָאֵתנו ּבְ
ֹּזאת ַהִנְפָלָאה ְוָהֲעֻמָקה ּ  

א  י ֶצַמח ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ְּוַהָגאֹון ַרּבִ סֹוף ַהַהְקָדָמה(ּ  )ּ ְלֵעץ ַחִייםָּמבֹוא ּבְ
י ַמה ָיֵגן ָעֵלינו ִמן ַהְמַקְטְרִגים": ּכֹוֵתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ּּכִ ִּאם לֹא ְקִריָאֵתנו , ּ

ְפָלָאה ְוָהֲעֻמָקה ָחְכָמה זֹאת ַהּנִ ּדֹור ַהֶזה, ּּבְ ן ּבַ ּכֵ ל ׁשֶ ּוִמּכָ ן ֵסֶפר , ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּוִמּכָ
ַּהִתקוִנים ר מוָבא ֵמָהֲאִר, ּּ ָיהּי ַהָקדֹו"ֲּאׁשֶ ה ְלִתקון עֹוַלם ֲעׂשִ ֲעׂשָ ּנַ ּׁש ׁשֶ ּ ַעד , "ּ

  .ָּכאן

ָנה ַמָמׁש   )פג ָכל ַלְיָלה ֹקֶדם ַהׁשֵ ּּבְ ִּתְלֹמד ַמֲאָמר ֶאָחד ִמִתקוֵני , ּ ּ ּ ּ
  ֹזַהר

יקֹוָלֵייאב ְזכותֹו ָיֵגן  י ָדִוד ִמּנִ ם טֹוב ְלָהַרב ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ַעל ׁשֵ ּוְבִמְכָתב ֵמַהּבַ ּּ ּ ּ
ָּעֵלינו ָכתוב ֲָאָבל ִאיָעְצך ִויִהי ֱאלִֹקים ִאְתך: "ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ,ּּ ָנה , ָּ ָכל ַלְיָלה ֹקֶדם ַהׁשֵ ּּבְ

ִּתְלֹמד ַמֲאָמר ֶאָחד ִמִתקוֵני ֹזַהר ְוכו, ַּמָמׁש ּ ּ ּ ֹגֶדל ". 'ּ ר ַמְפִליִגים ּבְ ים ֲאׁשֶ ְועֹוד ַרּבִ
ִעְקְב ִּלמוד וְקִריַאת ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְוַהִתקוִנים ּבְ ּ ּּ ּּ ּ יָחא ָדאּ ָּתא ִדְמׁשִ ַּכָמה תֹוֶעֶלת , ּ ּ ּ

ֶפׁש ְלָהִאיָרה ה ַלּנֶ ֵּיׁש ּבָ ְּלַתְקָנה וְלַזְכָכה, ּ ּ ּּ יה ִמָגלוָתא , ּ א ִיְפקון ּבֵ ּוְבזַֹהר ּדָ ּ ּּ ּ ּ
ַרֲחֵמי"   ". ּבְ

ל יֹום ַדף ֶאָחד  )פד לֹוְמִדים ּכָ ׁשֶ ּ ּכְ ִנים ְספורֹות זֹוִכים , ּ ך ׁשָ ֶמׁשֶ ֲּאַזי ּבְ ְ

ל ַהזַֹהר ְוַעל ִתקוֵני ֹזַהר ְוַהזַֹהר ָחָדׁש ַלֲעֹבר ַעל ּ ּכָ ּּ ּ ּ ֶזה ַמְחִדיר -ּ
ֹנַעם וְבִזיו ְמֻיָחד ַמִים ּבְ ה ִיְרַאת ׁשָ ָאָדם ַהְרּבֵ חוׁש, ּּבָ ִנְרֶאה ּבְ ּּכַ ּ  

ֲעֵלי ֵסֶדר ָכל ָכך ֵאיָנם ּבַ ְְוַאף ֵאלו ׁשֶ ּ ּ ּ ַע ִלְלֹמד ִמֵדי , ּ ָכל זֹאת ְצִריִכים ִלְקבֹּ ּּבְ
ל ֹזַהריֹום ַעל ַהִמָטה, ּ ְלָפחֹות ַדף ֶאָחד ׁשֶ ַמע ׁשֶ ְּכגֹון ִלְפֵני ְקִריַאת ׁשְ ּ ְזַמן , ּ אֹו ּבִ

ּוְבאֶֹפן ָכֶזה. ְּמֻסָים ַאֵחר ף ֶאָחד, ּ ל יֹום ּדַ לֹוְמִדים ּכָ ׁשֶ ִנים , ּּכְ ך ׁשָ ֶמׁשֶ ְֲאַזי ּבְ

ל ַהזַֹהר ְוַעל ִתקוֵני זֹ ְּספורֹות זֹוִכים ַלֲעבֹר ַעל ּכָ ּ ּּ ה , ַּהר ְוַהזַֹהר ָחָדׁשּ ְוֵיׁש ַהְרּבֵ
ֶהם ְמַעט ְמִביִנים ּבָ ֶהם, ִּעְנָיִנים ׁשֶ ּבָ ִדְבֵרי ַאָגָדה ׁשֶ ּוִבְפָרט ּבְ ַּהְמִאיִרים ֶאת , ּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ מו  ּ

ַּהַיֲהדות ְְוַאַחר ָכך. ּ ִנָיה, ּ לֹוְמִדים ַפַעם ׁשְ ְּכׁשֶ ּ ּ ְוֶזה . זֹוִכים ְלָהִבין ְמַעט יֹוֵתר, ּ
ָאָדם  נַֹעם וְבִזיו ְמֻיָחדַּמְחִדיר ּבָ ַמִים ּבְ ה ִיְרַאת ׁשָ חוׁש, ַּהְרּבֵ ְרֶאה ּבְ ַּכּנִ ּ .  

ַעל ְיֵדי ִלמוד ַהזַֹהר, ַּדע   )פה ּׁשֶ ּ ק ְלָכל ִמיֵני ִלמוִדים , ּ ה ֵחׁשֶ ַּנֲעׂשֶ ּ
ה ל ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ּׁשֶ ּ  

ינו ַהָקדֹוׁש  ְּועֹוד אֹוֵמר ַרּבֵ ם אֹות ק(ּ ַעל ְיֵדי ִל, ְוַדע: ")ח"ׁשָ ּמוד ַהזַֹהרׁשֶ ּ ה , ּ ַנֲעׂשֶ
ה ל ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ק ְלָכל ִמיֵני ִלמוִדים ׁשֶ ֵּחׁשֶ ּ ּ ֲּהֵרי ָלנו ְסֻגָלה . ַּעד ָכאן ְלׁשֹונֹו, "ּ ּ

ם דוָקה ְלַהִגיַע ְלִצָמאֹון ִלְדַבר ַהׁשֵ ּּבְ ּ ּ ּ.  

ְכֶטער( י ַיֲעֹקב ֵמִאיר ׁשֶ ֵסֶפר ְלַהָגאֹון ַרּבִ ְּוִנְכַתב ּבַ ּ ּ(  

ל ִסְפֵרי ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ְוֹזַהר ָחָדׁשִלְגֹמר ּבְ   )פו ָנה ּכָ ָּכל ׁשָ ּ ְוָכל , ּ
ָלה ֵמָהֲאִר   י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ִסְפֵרי ַקּבָ

ינו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  ב ַרּבֵ ּוַפַעם ֶאָחד ִחׁשֵ ָכל ּּ ָהָאָדם ָצִריך ִלְלֹמד ּבְ ְַמה ׁשֶ ּ
ֵאין ַהיֹום ַמְסִפיק ּיֹום ַעד ׁשֶ ַהְינו, ּ ָנה ּּדְ ָכל ׁשָ ף "ס ִעם ָהִרי"ׁשַ ִלְגֹמר ּבְ

ְלָחן ָערוך ַהְגדֹוִלים, ׁש"ְוָהרֹא ָעה ׁשֻ ְּוַאְרּבָ ְ ים ֻכָלם, ּ ְּוָכל ַהִמְדָרׁשִ ּ ְוָכל ִסְפֵרי , ּ
ַּהזַֹהר ְוִתקוִנים ְוֹזַהר ָחָדׁש ּ ָלה ֵמָהֲאִר, ּ ַּגם . י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ְוָכל ִסְפֵרי ַקּבָ

ְקָצת ִעיוןְצִריִכין ִלְלמֹ יֹום ּבִ עור ּבַ ּד ֵאיֶזה ׁשִ ּּ ה ְדָבִרים, ּ ב ַהְרּבֵ ְּועֹוד ִחׁשֵ ַּגם . ּ
ָכל יֹום ְּצִריִכין לֹוַמר ְתִהִלים ּבְ ה, ּ ה ַהְרּבֵ ּוְתִחּנֹות וַבָקׁשֹות ַהְרּבֵ ּ ּ.  

ה ֵמִעְנָין ֶזה ְמִהירות ָגדֹול וִבְזִר ְּוָאז ִסֵפר ַהְרּבֵ ְצִריִכין ִלְלמֹד ּבִ ּׁשֶ ּּ ּיזות ּ
ה ֵמִעְנָין ְלִעְנָין ִדְקּדוִקים ַהְרּבֵ ְעתֹו ּבְ ל ּדַ ְּוִלְבִלי ְלַבְלֵבּ ָבִרים ַהָללו ֵהם . ּ ְּוַהּדְ ּ

ים דוִקים וְמֻנּסִ ּּבְ ּ.  

ַּגם לֹא ָהָיה ְמַצֶוה ַלֲחזֹר ֵתֶכף ַעל ִלמודֹו ּּ ּ ַּרק ְרצֹונֹו ָתִמיד ָהָיה ִלְלֹמד ַהֵסֶפר , ּ ּ
לֹוֵמ ּאֹו ַהפֹוֵסק ׁשֶ ְזִריזותּ ּד ְכֵסֶדר ֵמֹראׁשֹו ְלסֹופֹו ּבִ ִני , ּ ְּוַאַחר ָכך ַיְתִחיל ַפַעם ׁשֵ ְ ּ

ְּוִיְגמֹר אֹותֹו ֻכלֹו ְּוֵכן ַפַעם ַאַחר ַפַעם. ּ ּ.  

ָכל יֹום ְצִריִכין ִלְלמֹד ָכל ָכך ּבְ ִהְזִהיר ׁשֶ ְַגם ָאַמר ְלַבל ִיְהֶיה ִנְבָהל ִמֶזה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ...
ְּולֹא ָעֶליך ַהְמָל' הָ ֵטל ִמֶמּנָ ן חֹוִרין ְלִהּבָ ּאָכה ִלְגֹמר ְוִאי ַאָתה ּבֶ   .)ָאבֹות ב טז( 'ּ

יחֹות ָהַר( ֶרְסֶלב אֹות עו"ֵסֶפר ׂשִ   )ן ִמּבְ
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ָמה ְלָכל ַהלֹוְמדֹו    )פז ַּהִתקוֵני ֹזַהר ְמַטֵהר ַהּגוף וְמַקֵדׁש ַהְנׁשָ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ
ֵאין  ָעְלָמא ּבְ ִגיְרָסא ּבְ חֶֹדׁש ֱאלול ֲאִפלו ּבְ ּּבְ ֵּמִבין ֵפרוׁש ֲאָמָריוּּ ּ  

ּוְבסֹוף ַהְקָדַמת ַהִכֵסא ֶמֶלך ְלִתקוֵני זַֹהר ּּ ְ ּ ּ י הוא " :ּ ַּהִתקוֵני זַֹהר[ּּכִ ְמַטֵהר ] ּּ
ָעְלָמא  ִגיְרָסא ּבְ חֶֹדׁש ֱאלול ֲאִפלו ּבְ ָמה ְלָכל ַהלֹוְמדֹו ּבְ ׁשָ ׁש ַהּנְ ַּהגוף וְמַקּדֵ ּ ּ ּּ ּ ּ

ֵאין ֵמִבין ֵפרוׁש ֲאָמָריו ּּבְ סֹוף ִתקון וְו ".ּ ם ּבְ ּׁשָ ּ י ַהלֹוֵמד ִגיְרָסא " :'ּ ּּכִ ּ
ָעְלָמא ָמתֹו... ּבְ ָטֳהָרה ִנׁשְ ׁש ּבְ ֲעָמלֹו וְמַקּדֵ ָכר טֹוב ּבַ ּוְבִסדור  ".ֵּיׁש לֹו ׂשָ ּּ

ֵסֶדר ַכָוַנת ַהִלמוד"ָהֲאִר י ַיֲעקֹב ָקאִפיל ּבְ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלַרּבִ ּּ ּ ּ ִסְפֵרי " :ּ ִיְלמֹד ּבְ
ָלהַק י ֵהם ... ּבָ ְבֵרי ַהֹזַהר ְוִתקוִנים ּכִ ֶהם יֹאַמר ּדִ ְּוַאף ִאם ֵאינֹו ֵמִבין ּבָ ּ ּ

ָמה ׁשָ ינו ַחִיים ָפאָלאִג ".ְּמֻסָגִלים ְלַטֵהר ַהּנְ ּוְרֵאה ַגם ֶנֶפׁש ַחִיים ֵמַרּבֵ ּּ י 'ּּ
  .ַּמֲעֶרֶכת ֹזַהר ַהָקדֹוׁש

ִדְבֵרי ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ּבִ  )פח ּ ִלְלֹמד ּבְ ּ ּ ִקיָדהּ הוא ְמַטֵהר ַהֶנֶפׁש , ׁשְ ּׁשֶ ּ
ָפַתִים ְסֻגָלה ְוִתקון ַהֶנֶפׁש  ָעְלָמא ִמן ַהׂשְ ָכה ֲאִפלו ֲאִמיָרה ּבְ ּוְמַזּכְ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ

ֵהם ִתקוֵני ַהֶנֶפׁש ַמָמׁש ְּמֹאד וִבְפָרט ֵסֶפר ַהִתקוִנים ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּּ ּ  

ְּוֵכן ֵמִביא ָהַרב ַהָקדֹוׁש ִמָקאָמאְרָנא ּבִ ִביל ַהתֹוָרה א" ִָמְצוֹוֶתיךְנִתיב "ּ ' ּׁשְ
ִפין "ְְוָכך ָנַתן ָמָרן ָהֲאִר": )א"אֹות ל( ה ּדַ יֹאַמר ֲחִמׁשָ ּי ִתקון ְלַבַעל ְתׁשוָבה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ָכל יֹום ֹּזַהר אֹו ִתקוִנים ּבְ ּ וְבַהְקָדָמתֹו ַלֲעֵצי ֵעֶדן,"ּּ ִדְבֵרי ַהזַֹהר ": ּ ִּלְלמֹד ּבְ
ִקי ׁשְ ְּוַהִתקוִנים ּבִ ָכה ֲאִפלו ֲאִמיָרה ... ָדהּּ ֶפׁש וְמַזּכְ הוא ְמַטֵהר ַהּנֶ ּׁשֶ ּ ּּ ּ

ֶפׁש ְמֹאד ָפַתִים ְסֻגָלה ְוִתקון ַהּנֶ ָעְלָמא ִמן ַהׂשְ ּּבְ ּ ּ ּ וִבְפָרט ֵסֶפר ַהִתקוִנים ,ּ ּ ּּ
ׁש ֶפׁש ַמּמָ ֵהם ִתקוֵני ַהּנֶ ּׁשֶ ּּ."  

ּוְבַהְקָדָמתֹו ַלֲעֵצי ֵעֶדן ִדְבֵרי ַהזַֹה" :ּ ִקיָדהִּלְלמֹד ּבְ ׁשְ ּר ְוַהִתקוִנים ּבִ ּּ ...
ָפַתִים ְסֻגָלה  ָעְלָמא ִמן ַהׂשְ ָכה ֲאִפלו ֲאִמיָרה ּבְ ֶפׁש וְמַזּכְ הוא ְמַטֵהר ַהּנֶ ּׁשֶ ּּ ּ ּ ּּ

ֶפׁש ְמאֹד ְּוִתקון ַהּנֶ ׁש,ּ ֶפׁש ַמּמָ ֵהם ִתקוֵני ַהּנֶ ּ וִבְפָרט ֵסֶפר ַהִתקוִנים ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ."  

חֶֹדׁש   )פט ִלמוד ֵסֶפר ֶזה ּבְ ּּבְ ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה ְסֻגָלתֹו ּ ּ ֱאלול וַבֲעׂשֶ ּ ּ ּּ
ַרך ְוֵקץ ְיׁשוָעתֹו ֻאָלתֹו ִיְתּבָ ְּלָקֵרב ּגְ ְ ּ  

ֵסֶפר ַהִתקוִנים יבות ַהִלמוד ּבְ ְּוכֹה כֹוֵתב ָהַרב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַעל ֲחׁשִ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ :
ְּוַהלֹוְמִדים ּבֹו ָעֵלימֹו ִתֹטף ִמָלתֹו ְלָהִבין ִעְמֵקי סֹו ּּ ִלּמוד ֵסֶפר ִּכי , דֹות ִאְמָרתֹוּ ּּבְ
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ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה חֶֹדׁש ֱאלול וַבֲעׂשֶ ֶּזה ּבְ ּ ּ ַרך ְוֵקץ ,ּ ְ ְסֻגָלתֹו ְלָקֵרב ְגֻאָלתֹו ִיְתּבָ ּ ּּ
ַלִים ָיִרים ִנסו ,ְּיׁשוָעתֹו ירוׁשָ יַח ִצְדֵקנו ּבִ ּ וְמֵהָרה ִיָגֶלה ָעֵלינו ְכבֹוד ַמְלכותֹו וְמׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ

  . לֹוְוִדְג

ַהְקָדָמתֹו ּבִ: ְּוֶזה ְלׁשֹון ָהַרב ּבְ ַבח ָלָמה ָקָרא ָהַרׁשְ ַּאְקִדים ַטַעם ְלׁשֶ י ִזְכרֹונֹו "ּ
א ְלִחּבור ֶזה ִתקוִנים ְּלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּּ ּ לֹ, ּ ׁשְ ְּלֵסֶפר ַהזַֹהר ָמִצינו ַטֲעמֹו ְמֹפָרׁש  אמֹּבִ ּ

ת ָנׂשא ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָפָרׁשַ ָא, ּּבְ ּבִׁשֶ ּי ַהאי ִחּבוָרא "ַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ְלָהַרׁשְ
ִּדיָלך ְדִאיהו ֵסֶפר ַהֹזַהר ִמן זֹוֲהָרא ְדִאיָמא ִעָלָאה ְתׁשוָבה ּּ ּ ּ ּ ּּ ִאֵלין ָלא ָצִריך . ְ ְּבְ ּ ּ

ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי, ִּנָסיֹון ֲעִתיִדין ִיׂשְ ּוְבִגין ּדַ ִאיהו ַהאי ֵסֶפר , ּ ּּדְ
ַרֲחֵמי, ַהרַּהזֹ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ ּ .  

ִני ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק ָהַרב ַאְבָרָהם י( ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם ֵחֶלק ׁשֵ ּ ּ ְּסָפַרִדי(ט "ּמוְנָסה ס. ּ ַנת תשס) ָטהֹור ּ   )ב"ׁשְ

*  *  *  

לֹֹמה  )צ סֹוד ָהֶאֶלף ְלך ׁשְ ִָיְלְמדו ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ֶאֶלף ְפָעִמים ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ  

יַח ל ָמׁשִ ָמתֹו ׁשֶ ּ ֲהֵרי ִכי ִלמוד ַהֹזַהר הוא ְמעֹוֵרר ָהַרֲחִמים ְוִנׁשְ ּּ ּ ּ ְוִיְתַגֶלה ,ּ ּ
ָר ֶנה ַהִמְקָדׁש ְוִיׂשְ ְּוִיּבָ כֹן ָלֶבַטחּ לֹא ִיְסּבֹל ַצַער , ֵּאל ִיׁשְ טוַח ׁשֶ ְּוַהלֹוֵמד ּבֹו ּבָ ּּ

יַח ֶנה , ֶחְבֵלי ָמׁשִ ַלִים ִתּבָ ֵני ִעיר ַהקֶֹדׁש ְירוׁשָ ר ַעל ֵכן ֲאַנְחנו ַחְכֵמי ְוַרּבָ ֲּאׁשֶ ּ ּּ ּ
ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ ְּוִתכֹוֵנן ּבִ ּ וָבֵתי ִדיִנים,ּ ּ ּ ִנְתעֹוַרְרנו ְלַיֵס,ּ ָאֶרץ ּ ּד ִלמוד ַהֹזַהר ּבָ ּ ּ

ְכֵדי ִלְגֹמר ַהֵסֶפר ַהֹזַהר ּוְבחוץ ָלָאֶרץ ּבִ ּ ּ כ,ּ ּ ְוִיְהֶיה ַהִסיום ּבְ ּ א ָעֵלינו "ּ ּה ֱאלול ַהּבָ ּ
ִריַאת ָהעֹוָלם,ְלטֹוָבה סֹוד ,  יֹום ּבְ ְּוִיְלְמדו ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ֶאֶלף ְפָעִמים ּבְ ּ ּ ּּ ּ

לֹֹמה   .ָָהֶאֶלף ְלך ׁשְ
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ִנים,ֵּכן ֲאַנְחנו קֹוְרִאים ָלֶכםְוָל ֲעֵלי ,סֹוֲחִרים, ּ ַאֵחינו ֲחָכִמים ַרּבָ  ּבַ
ִתים ֲעֵלי ְמָלאכֹות,ּּבָ נו, ּבַ ּ ִחְזקו ְוִאְמצו ָלַקַחת ֵחֶלק ִעּמָ ּ ְּוַהַחָלׁש יֹאַמר , ּ

ֶחְבָרה ַהזֹאת.ִּגּבֹור ֲאִני רו ּבַ ּ ְזכו ְוִהְתַחּבְ ּ  ,ַּהזַֹהר ְוָכל ֶאָחד ַיְחטֹף ֵחֶלק ֵמ,ּ
ר ִיְתנו ָלֶכם  ֶדר ֲאׁשֶ ִפי ַהּסֵ ֵבִקים ִיְלֹמד ֵאיֶזה ָעִלין ּכְ ַעת ַהְפַנאי וֵבין ַהּדְ ּוִבׁשְ ּ ּ ּּ

חוץ ָלָאֶרץ ין ּבְ ָאֶרץ ּבֵ ין ּבָ ִאים ְוַהְמַנֲהִלים ּבֵ ַּהַגּבָ ָרֵאל.ּ ֵריֶכם ִיׂשְ עו ִמי , ַאׁשְ ּ ּדְ
ַמִים,ְמַטֵהר ֶאְתֶכם ׁשָ ּבַ ית ֶאֶלף ֲאָלִפין ,ּעוּדְ, ּ ֲאִביֶכם ׁשֶ ל ִמָלה וִמָלה ַנֲעׂשֵ ּ ּכָ ּּ

י ִרְב ַמִיםבְוִרּבֵ ׁשָ ַהְקָדַמת אֹור ַהַחָמה ,ֹּון עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ּבַ ְזַכר ּבְ ַּכּנִ ּ ּ ּ .  

ֵלם ַעד כ  )צא ל ָחֵבר ִיְלֹמד ֹזַהר ׁשָ  ,ּה ֱאלול אֹו ֶחְציֹו אֹו ִרְבעֹו" ּכָ
ֵלם ַע ל ִסּיום ׁשָ ּוְלַזֵוג ּכָ ּ ָמה ִסּיוִמים ' אֹו ד' ל גּ ְכֵדי ָלַדַעת ּכַ ֲּחֵבִרים ּבִ ּ

ִלים ֶאֶלף ְפָעִמים ָכל ִעיר ְוִעיר ְלַהׁשְ ה ,ֵּיׁש ּבְ ּ וְכָבר ִמִנינו ֶחְבַרת ְמַזּכֶ ּּ
ֶזה ַתֵדל ּבְ ים ְלִהׁשְ ֶּאת ָהַרּבִ ּ  

ָאֶרץ וְבחוץ ָלָא,ּ ַאֵחינו,ְּוַאֶתם ֵאי וְמַנֲהֵלי ַעם ֹקֶדׁש ּבָ ּ ַגּבָ ּ ּ ר ֲעֵליֶכם ,ֶרץּ  ֲאׁשֶ
ים ַככֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד"ֶנֱאַמר  ּוַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ ּ ּ ָמרֹות ,"ּ ּ ִעְמדו ַוֲעׂשו ִמׁשְ ּ

ָמרֹות ְוֵסֶדר ְלָכל ָחֵבר ְוָחֵבר ְכִפי כֹחֹו ִּמׁשְ ֵלם  ,ּ ל ָחֵבר ִיְלֹמד זַֹהר ׁשָ י ּכָ ֹאֶפן ּכִ ּבְ
ֵלם ַעל גּ ו,ּה ֱאלול אֹו ֶחְציֹו אֹו ִרְבעֹו"ַעד כ ל ִסיום ׁשָ ְּלַזֵוג ּכָ ֲחֵבִרים ' אֹו ד' ּּ

ִלים ֶאֶלף ְפָעִמים ָכל ִעיר ְוִעיר ְלַהׁשְ ה ִסיוִמים ֵיׁש ּבְ ּמָ ְכֵדי ָלַדַעת ּכַ ּּבִ ּ ּ וְכָבר .ּ
ֶזה ל ּבְ ַתּדֵ ים ְלִהׁשְ ה ֶאת ָהַרּבִ ינו ֶחְבַרת ְמַזּכֶ ִּמּנִ ּ.  

י חוץ ָלָאֶרץ ַי י ַגם ַאְנׁשֵ ּוָברור ּכִ ּ י ִעיר ּּ ָלֶהם ִעם ַאְנׁשֵ ֲּעֶלה ַהִלּמוד ׁשֶ ּּ
ֶזה ָרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה ּבָ ל ִיׂשְ סֹוד ּכָ ים ּבְ ית קֶֹדׁש ַהָקָדׁשִ ְמִסַלת ּבֵ ַּהקֶֹדׁש ּבִ ּּ ,

ל  ָרֵאל ְוַעל ּכָ ַרֲחִמים ַעל ַעּמֹו ִיׂשְ ַנת ְגֻאָלה ִויׁשוָעה ּבְ ה ׁשְ ָנה ֲחָדׁשָ ֵנס ְלׁשָ ְּוִנּכָ ּ ּ
לֹו ִני וְזכות , ָּהעֹוָלם ּכֻ ְּוַאַחר ַהִסיום ִאם ִיְצָטֵרך עֹוד ַנֲחזֹר עֹוד ַפַעם ֵסֶדר ׁשֵ ּ ּּ ְ ּ ּ
ּבִ א ָהַרׁשְ ּי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן"ַּהַתּנָ לֹום,ּ ּ ָיֵגן ָעֵלינו ְוָיֵגן ֲעֵליֶכם ְוַאֶתם ׁשָ ּ .  
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אֹוִנים ָמאֵרי ְדַאְרָע  )צב ִנים ַהּגְ ה ִמַטַעם ַרּבָ ּ מֹוָדָעה ֲחָדׁשָ א ּ ּא ַקִדיׁשָ
ָאֶרץ וְבחוָצה ָלָאֶרץ ֶאֶלף ִסּיוִמים ֹקד ַעל ִלמוד ַהזַֹהר ִלְגֹמר ּבָ ִּלׁשְ ּ ּ ּּ ּ ,

ׁש ֵמאֹות ִסּיוִמים ְלנו לֹא ִנְגַמר ַרק ְלֵעֶרך ׁשֵ ר ִקּבַ ימֹות ֲאׁשֶ ּוְכִפי ָהְרׁשִ ּ ְּ  

ְּכָבר ָידוַע ִלְכבֹוָדם ַמֲעַלת ִלמוד ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּ ּ ּּ ר ה,ּ ּוא ְמַבֵטל ָכל ִמיֵני  ֲאׁשֶ ּ ּ
א וִבָזה ֵמָעְלָמא ֻּפְרָעֻניֹות וְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ומֹוָתָנא ְוַחְרּבָ ּ ּ ּ ּ ָעְבָרה , ּ ָנה ׁשֶ ְּוַהׁשָ

ָרֵאל ְּכָבר עֹוַרְרנו ַעם ִיׂשְ ִּתקון ַלְגֻאָלה ָהֲאִמִתית" ּ ּ ּּ ּ ִנים ַהְגאֹוִנים " ּ ַעם ַרּבָ ִּמּטַ
ַאְרָעא ַקּדִ ר ְלֵעילָמאֵרי ּדְ ְזּכַ א ַהּנִ ָאֶרץ ,יׁשָ קֹד ַעל ִלּמוד ַהזַֹהר ִלְגֹמר ּבָ ּ ִלׁשְ ּ

ּוְבחוָצה ָלָאֶרץ ֶאֶלף ִסיוִמים ּ ְלנו, ּּ ר ִקּבַ ימֹות ֲאׁשֶ ּוְכִפי ָהְרׁשִ  לֹא ִנְגַמר ַרק ,ּ
ׁש ֵמאֹות ִסיוִמים ְּלֵעֶרך ׁשֵ ּ ְ.  

ן ֲאַנְחנו ֵני וְגאֹוֵני ֶאֶרץ ַהְקדֹוׁשָ,ַּעל ּכֵ ּ ַרּבָ ָרֵאל ,הּ ר ִיׂשְ ל ּבַ ים ִמּכָ ּ ְמַבְקׁשִ
ֶגת ר ָידֹו ַמׂשֶ כ,ֲּאׁשֶ ְכֵדי ְגֹמר ָהֶאֶלף ִסיוִמים ּבְ ּ ִלְלמֹד עֹוד ַפַעם ּבִ ּ ּ ּה ֱאלול "ּ

עור ָהִראׁשֹון יֹוֵתר אֹו ָפחֹות ִפי ׁשִ א ָעֵלינו ְלטֹוָבה ּכְ ַּהּבָ ּ ֵני ֶחְבָרתֹו ,ּ  ִעם ּבְ
ָתַקד ל ֶאׁשְ ּ ִסיום זַֹהר,ּׁשֶ ָרֵאלּ ּ ֶאָחד ְלִעלוי ַמַזל ַעם ִיׂשְ ּ ל ַהָצִרים ,ּ ל ּכָ ּ וְלַבּטֵ ּ

בֹוָתם,ּאֹוָתם ֶעְליֹוִנים ְוַתְחתֹוִנים  ְולֹא ,ּ ְוָיֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבינו ִויַקְלֵקל ַמְחׁשְ
ָיה יָנה ְיֵדיֶהם תוׁשִ ַּתֲעׂשֶ ּ ּ ֶנָחַמת ִציֹון, ּ ן ָלֶבַטח ְוִנְרֶאה ּבְ כֹּ ָרֵאל ִיׁשְ ֵמן  ָא,ְּוִיׂשְ

ן ְיִהי ָרצֹון ָיֵמינו ָאֵמן. ּכֵ ְמֵהָרה ּבְ ֶנה ְוִתכֹוֵנן ּבִ ַלִים ִתּבָ ְּירוׁשָ ּּ ַנת ' א. ּ ְּלחֶֹדׁש ִאָיר ׁשְ
   .ר ִלְפָרט ָקָטן"תפא

ּ ֹקֶדם ַהִלמוד ֹיאַמר  )צג ּ ּ:  

ִכיַנת ֻעֵזנו ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְלִעלוי ׁשְ ֲּהֵרי ֲאַנְחנו לֹוְמִדים ּבְ ּ ּּ ּּ ים ֶקֶרן ּ וְלָהִר,ּ
ָרֵאל ּ ְוִלְסֹתם ִפי ָכל ַהָצִרים אֹוָתנו ֶעְליֹוִנים ְוַתְחתֹוִנים,ַּמַזל ִיׂשְ ּּ ּ ּ ּ וְלַהֲחִזיר ,ּ

ָנה ֹכן ָלֶבַטח,ָּהֲעָטָרה ְלָיׁשְ ָרֵאל ִיׁשְ ּ ְויֹאַמר ַדי ְלָצרֹוֵתינו ְוִיׂשְ ּ   .ּ ָאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון,ּ

בֹוד מֹוֵרינו   )צד אֹון ּכְ ּ ִדְבֵרי ַהּגָ י ִיְצָחק ְירוָחם ִדיְסִקין ּ ָּהַרב ַרּבִ ּ
ִליָט   א"ׁשְ

ַמִים ָוָאֶרץ ה ׁשָ ם עֹוׂשֶ ַל, ֶּעְזִרי ֵמִעם ַהׁשֵ ֶנה ְוִתכֹוֵנן ִיְּירוׁשָ ּם ִעיר ַהקֶֹדׁש ִתּבָ ּ ּ
ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ   .ּּבִ
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ְּכָבר ָאְמרו ֲחָכֵמינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּ ַתְלמוד תֹוָרה ִהיא ׁשְ,ּ ּ ׁשֶ ּקוָלה ְכֶנֶגד ָכל ּּ ּ ּ
ְסָתר.ַּהִמְצוֹות ּנִ ְגֶלה ֵהן ּבַ ּנִ תֹוָרה ֵהן ּבַ ֵרי ַהזֹוֶכה ִלְהיֹות ֲעָמלֹו ּבַ ּ ַאׁשְ ּ ֵסֶפר ֹזַהר ,ּ  ּבְ

ַּהָקדֹוׁש ְוַהִתקוִנים ּ ּּ.  

ּבִ ּוְכַדאי הוא ַרׁשְ א ָהֱאלִֹקי ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ָאֵמן,י"ּ ּ ַהַתּנָ ּ  ִלְפטֹר ֶאת ,ּ
ל ָה ין וְלָקֵרב ֶאת ַהְגֻאָלהּכָ לֹו ִמן ַהּדִ ּעֹוָלם ּכֻ ּּ ִהָגלות ִנְגלֹות  ,ּ ְּוֵעיֵנינו ֶתֱחֶזיָנה ּבְ ּּ ּ

ִביַאת גֹוֵאל ֶצֶדק ם ּבְ ם וָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ַהׁשֵ ּאֹור ַהׁשֵ ּ ּּ ע ,ּ ָרֵאל נֹוׁשַ  ְוִיׂשְ
ֲעָגָלא וְבָקרֹוב ם ְתׁשוַעת עֹוָלִמים ּבַ ַהׁשֵ ּּבַ ּ ּ ּ.  

ַהָגאֹון ֶהָחִסיד מֹוֵרינו ָהַרב ּם ִיְצָחק ְירוָחםּוְנא ּּבְ ּ  
ַע ְיהוָדא ֵליּב ה ְיהֹוׁשֻ י מׁשֶ יְסִקין ַּרּבִ יק ִלְבָרָכה ּדִ   ֵזֶכר ַצּדִ

ְַעל ֶדֶרך  ל ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַהִתקוִנים ּ ּתֹוֶעֶלת וְנִחיצות ַהִלּמוד ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ
ָנ ֶזה ׁשָ ְּכָבר ָכַתְבִתי ּבְ ּ ָעְבָרהּ ַרֲחָמיו ִיֵתן ִהְתעֹוְררות ְתׁשוָבה .ה ׁשֶ ַרך ּבְ ם ִיְתּבָ ּ ַהׁשֵ ּּ ּ ְ ּ

ָרֵאל ֵלב ַעמֹו ִיׂשְ ִּמְלֵעיָלא ּבְ יׁשוָעה ְקרֹוָבה ַכֲעִתיַרת ֵלב ְוֶנֶפׁש ,ּ ּ ְוִנְזֶכה ִלְראֹות ּבִ ּּ
  .ַּהְמַחָכה

ַּהָקָטן יֹוֵסף ַחִיים ָזאֶנעְנֶפעְלד ּ  
ַנִזיםּד ִלְקִהַל"ַבַרב ְוַא ּכְ   ּת ָהַאׁשְ

ַלִים ִעיר ַהֹקֶדׁש ְירוׁשָ ּּבְ ָיֵמינו ָאֵמן ּ ְמֵהָרה ּבְ ֶנה ְוִתּכֹוֵנן ּבִ ִּתּבָ ּ  

ם  )צה רוך ַהׁשֵ ּ ּבָ ְ ַלִים, ּ ם ִמירוׁשָ י ִמִצּיֹון ֵתֵצא תֹוָרה וְדַבר ַהׁשֵ ּּכִ ּּ ּ ּ ּ  

ְנִביִאים  ָכְתבו ּבִ ָּידוַע ַמה ׁשֶ ּּ מוֵאל ז(ּ ָנה ְוָסַבב ְְוָהַלך ִמּדֵ" )ז"ט', ּׁשְ ׁשָ ָנה ּבְ י ׁשָ
ית ַפט ֶאת ּבֵ ְצָפה ְוׁשָ ֵּאל ְוַהִגְלָגל ְוַהּמִ ּ ל ּ ָרֵאל ֵאת ּכָ קֹומֹות ָהֵאֶלה  ִיׂשְ ַּהּמְ

י ָבתֹו ָהָרָמָתה ּכִ יתֹו ּוְתׁשֻ ם ּבֵ ל ָהֲעָירֹות ְלַהֲחִזיָרם ,"ׁשָ ָהָיה ְמַחֵזר ַעל ּכָ ּ ׁשֶ
ִנינו ֵלָמה ׁשָ ָנה ׁשְ ְתׁשוָבה וִמׁשְ ּּבִ ּ ָאבֹות ּ ים  )ח"י' ֶּפֶרק ה( ּבְ ה ֶאת ָהַרּבִ ל ַהְמַזּכֶ ּכָ

א ַעל ָידֹו   .ֵאין ֵחְטא ּבָ

א ְדֵבי ֵאִלָיהו ֶפֶרק י ּוְבַתּנָ ּ ּּ ָמא תֹאַמר אֹוָתן : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו,א ִאיָתא"ּ ּ ְוׁשֶ ּ
ְנָיִמין ִמְפֵני ָמה ֶנֶהְרגו ִגְבַעת ּבִ ֶהְרגו ּבְ ּנֶ ְבִעים ֶאֶלף ׁשֶ ּׁשִ ָהָיה ָלֶהם ְלִפ? ּּ י ׁשֶ

יַח ִהּנִ ן ֶאְלָעָזר ִעָמֶהםְּלַסְנֶהְדִרין ְגדֹוָלה ׁשֶ ַע וִפְנָחס ּבֶ ה ִויהֹוׁשֻ ּ מׁשֶ  ָהָיה ָלֶהם ,ּ
ְגֵדיֶהם ְלַמְעָלה  יַה ּבִ ָמְתֵניֶהם וְלַהְגּבִ ְרֶזל ּבְ ל ּבַ ֵּליֵלך ְוִלְקׁשֹר ֲחָבִלים ׁשֶ ּ ְ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ נב  ּ

ָכל ֲעָי ֵּמַאְרֻכּבֹוֵתיֶהם ִויַחְזרו ּבְ ּ ָרֵאלּ  , יֹום ֶאָחד ְלָלִכיׁש יֹום ֶאָחד ְלֵבית ֵאל,רֹות ִיׂשְ
ַלִים ָרֵאל,ּיֹום ֶאָחד ְלֶחְברֹון יֹום ֶאָחד ִלירוׁשָ ָכל ְמקֹומֹות ִיׂשְ ּ ִויַלְמדו ֶאת , ְוֵכן ּבְ ּ

ה לֹׁשָ ַתִים וִבׁשְ ָנה וִבׁשְ ׁשָ ָרֵאל תֹוָרה ְוֶדֶרך ֶאֶרץ ּבְ ִּיׂשְ ּּ ִיְתַגֵדל,ְּ ּ ְכֵדי ׁשֶ ּ ּ מֹו ּ ּ ְוִיְתַקֵדׁש ׁשְ
ָרא ִמסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו ּבָ עֹוָלמֹות ֻכָלן ׁשֶ רוך הוא ּבָ ל ַהָקדֹוׁש ּבָ ּׁשֶ ּ ּ ּ ְּ  ְוֵהן לֹא .ּ

ָּעׂשו ֵכן ְכְנסו ְלַאְרָצם ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמֶהם ִנְכַנס ְלַכְרמֹו וְלֵיינֹו ,ּ ּנִ ּ ֶאָלא ְכׁשֶ ּּ ּ ּ
לֹו ֵדהו ְואֹוְמִרים ׁשָ ּוְלׂשָ יּ לֹא ְלַהְרּבֹות ֲעֵליֶהם ֶאת ַהֹטַרח,ְם ָעַלִיך ַנְפׁשִ ּ ְכֵדי ׁשֶ ּ ּ .  

י ְלַחּיָ  )צו אי ְמַזּכֵ ָּאְמרו ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ַבּיָ ּ ָלָמה ָזָכה :ּ
ה ְוַאֲהֹרן ֹמׁשֶ קול ּכְ ׁשָ מוֵאל ׁשֶ ֶּאְלָקָנה ְלַהֲעִמיד ׁשְ ָהָיה עֹוֶלה ,ּּ ּ ִמְפֵני ׁשֶ

ה אֹוָתםּוַמֲעֶלה ִלְב ה ִעמֹו וְמַזּכֶ ֵּני ָאָדם ַהְרּבֵ נֹו ָנַהג ,ּ מוֵאל ּבְ ּ ְוֵכן ׁשְ
  .ַאֲחָריו

ֲעֵרי  ׁשַ א ּבְ ְּוֶזה ְלׁשֹון מֹוֵרינו ָהַרב ַחִיים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּ ּ
ה  ַער ז' ֵחֶלק ב(ְּקֻדׁשָ   :)'ׁשַ

ְּמַזֵכי ְלַחָי ַּבָיא ָאְמרו ַרּבֹוֵתינו יּ ּ ה ָזָכה ֶאְלָקָנה  :ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכהּ ָלּמָ
ה ְוַאֲהֹרן ֹמׁשֶ קול ּכְ ׁשָ מוֵאל ׁשֶ ְּלַהֲעִמיד ׁשְ ָהָיה עֹוֶלה וַמֲעֶלה ִלְבֵני ,ּּ ּ ִמְפֵני ׁשֶ ּ

ה אֹוָתם ה ִעּמֹו וְמַזּכֶ נֹו ָנַהג ַאֲחָריו ְוָסַבב ַהִגְלָגל ,ָּאָדם ַהְרּבֵ מוֵאל ּבְ ּ ְוֵכן ׁשְ ּ ּ
ָרֵאלּוֵבית ֵאל ְוׁשָ ָבתֹו ָהָרָמָתה. ַפט ֶאת ִיׂשְ יתֹו ּוְתׁשֻ ם ּבֵ ְוַאְבָרָהם לֹא  .ִּכי ׁשָ

ָּזָכה ְלָכל ַמֲעלֹוָתיו ֶאָלא ִמׁשום  ּ ָחָרן"ּ ר ָעׂשו ּבְ ֶפׁש ֲאׁשֶ   .'ּ ְוכו"ְּוֶאת ַהּנֶ

ים ה ֶאת ָהַרּבִ ר ָנׁש , ָּעְלִמין ְגִניִזין' ָעאל ְלע: ַהְמַזּכֶ הו ּבַ ָלא ָזֵכי ּבְ ּּדְ
יהֹון ְדַחָייַבָיא, ֲחָראַא ר ִאיּנון ְגִניִזין ְלִאינון ְדַעְבֵדי ַנְפׁשֵ ּּבַ ּ ּ ּ ּ ֵני . ּּ ְוִאְלָמֵלי ֲהוֹו ַיְדֵעי ּבְ

א ַּכָמה תֹוַעְלָתא וְזכו , ָנׁשָ ּ ּ ּ ּ ַּגְרֵמי ְלַצִדיַקָיא(ּ ּ ד ָזכו ְלהֹון )ּ ִגיַנְייהו ּכַ אן ּבְ ְּוַזּכָ ֲהוֹו . ּ
ָּאְזלו ֲאַבְתַרְייהו ַתר ַחִייןְו, ּ ָרִדיף ּבָ ַמאן ּדְ   .ַּרְדֵפי לֹון ּכְ

ת ְתרוָמה  ּוְבֵסֶפר ַהֹזַהר ֵריׁש ָפָרׁשַ ּּ ּ ִּהְגִדיל ְלַסֵפר :  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:)א"ַּדף קכ(ּ ּ
ַתר ַחָייָבא ֵעי ְלִמְרַדף ּבָ ַבח ִמְצָוה זֹו ְוָאַמר ַזָכָאה ּבָ ׁשֶ ּּבְ ּ ִלים, ּ ֲאַגר ׁשְ ּוְלִמְקֵני ֵליה ּבַ ּ, 

ִריך הואְוָד א ּבְ יה ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ָבָחא ְדִיְסָתַלק ּבֵ ּא ִאיהו ׁשְ ּ ּ ְּ ּ ּּ ָבָחא , ּ ַּיִתיר ִמׁשְ
ְּוִאְסַתְלקוָתא ָדא ַיִתיר ִמכָֹלא ְוכו, ַאֲחָרא ּּ ּּ ּ ַאֲהרֹן,'ּּ ּ ְוַעל ָדא ְכִתיב ּבְ  )מלאכי ב(, ּ

יב ֵמָעֹון ים ֵהׁשִ ִריִתי ָהְיָת)מלאכי ב(ּוְכִתיב . ְוַרּבִ לֹום ּבְ ּה ִאתֹו ַהַחִיים ְוַהׁשָ ּ ּ ִאיהו .ּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ נג  ּ

ְתַלת ִסלוִקין ִּאְסַתָלק ּבִ ּ ּ ר ָנׁש ַאֲחָרא, ּ ַּמה ְדָלא ִאְסַתָלק ָהִכי ּבַ ּ ר ָנׁש . ּ ַהאי ּבַ
לֹום, ְּכִתיב ִריִתי ָהְיָתה ִאתֹו ַהַחִיים ְוַהׁשָ ּּבְ ּ ִנין ִלְבנֹוי. ּ ַהאי , ְוָזֵכי ְלֵמחֵמי ּבְ ְוָזֵכי ּבְ

ְתֵריַסר ַתְרֵעי. ָּזֵכי ְלָעְלָמא ְדָאֵתיָעְלָמא ְו יֵדיה, ָּעאל ּבִ ְּוֵלית ַמאן ְדִיְמֵחי ּבִ ְוַעל . ּ
ָּדא ְכִתיב ְּתִהִלים קיב(, ּ ִרים ְיבֹוָרך)ּ ָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו דֹור ְיׁשָ ְ ִגּבֹור ּבָ ּ ר . ּ הֹון ָועֹׁשֶ

ֵביתֹו ְוִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד ך ְו. ּבְ חֹׁשֶ ִריך ְלַההוא ִדיוְקָנא' ּכוְָזַרח ּבַ ְּכֵדין ַמְלָכא ּבָ ּּ ּ ְ ּ ּ ,
ְרָכאן ְדָבִריך ְלַאְבָרָהם ָכל ּבִ ְּבְ ּ הו , ָּעְלִמין ְגִניִזין' ְּוִאיהו ָעאל ְלע' ְּוכו, ּ ְּדָלא ָזֵכי ּבְ ּ

ר ָנׁש ַאֲחָרא יהֹון ְדַחָייַבָיא, ּבַ ר ִאיּנון ְגִניִזין ְלִאינון ְדַעְבֵדי ַנְפׁשֵ ּּבַ ּ ּ ּ ּ ְוִאְלָמֵלי ֲהוֹו . ּּ
א ֵני ָנׁשָ ַּכָמה תֹוַעְלָתא וְזכו , ַיְדֵעי ּבְ ּ ּ ּ ּ ַּגְרֵמי ְלַצִדיַקָיא(ּ ּ ִגיַנְייהו ַכד ָזכו ) ּ ְּוַזָכאן ּבְ ּּ ּ

ֲּהוֹו ָאְזלו ֲאַבְתַרְייהו. ְלהֹון ַתר ַחִיין, ּ ְּוַרְדֵפי לֹון ְכַמאן ְדָרִדיף ּבָ ּ ַּעד ָכאן מֹוֵרינו . (ּ ּ
  ):ִויַטאלָּהַרב ַחִיים 

ִרים ָכַתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו סֹוף ֵסֶפר ְמִסַלת ְיׁשָ ּבְ ּוְבִאֶגֶרת ַהמוָסר ׁשֶ ּ ּ ּּ ְלזֹאת : ּ
ים ָהָאָדם ֶאל ִלּבֹו ְלעֹוְרָרם ְלִהְתּכֹוְננות ַהִיְרָאה ְוַהּמוָסר ָּיׂשִ י ֵעיֵני ,ּּ  ּכִ

יר ֶחְסרֹונֹוֵתי ָּהָאָדם ְפקוחֹות ַעל ֲאֵחִרים ָלַדַעת וְלַהּכִ ּ  ְוִכי ִנְצָרִכים ,ֶהםּ
ה ה ִלְמסֹר ְלַמְרּבֵ ִלּמוד ַהּמוָסִרי ְלַמַען ְיׁשֹוְטטו ּבֹו .ֵהּמָ ָכל עֹז ּבַ ן ַיֲחִזיק ּבְ ּ ּכֵ ּ ּ ּ

ים ְתלוָיה ּבֹו ם וְזכות ָהַרּבִ ה ִיְרַאת ַהׁשֵ ים ְוִתְרּבֶ ַּרּבִ ּ ּ ּ יָלא ְלַאט ְלַאט ,ּ ּ וִמּמֵ
ְנִתי ִּלּמוד ַהּמוָסר ַיְדִריֵכמֹו ּבִ כֹוָחהּ ִמית ְוַגם ,ּב ַהֶצֶדק ְוַהּנְ ּ ְוִהיא ְרפוָאה ַגׁשְ ּ

ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה,ּרוָחִנית ים ֵאין :ּ ּכְ ה ֶאת ָהַרּבִ ל ַהְמַזּכֶ  ּכָ
א ַעל ָידֹו   .ֵחְטא ּבָ

ָרם ֶאל ֲעבֹוַדת    )צז ֵני ָאָדם ֶאל ַהֶדֶרך ַהטֹוָבה וְמַיׁשְ מֹוֶרה ּבְ ִּמי ׁשֶ ּ ּ ְ ּ ּ
ֲעבור ְזֻכּיֹוָתם,ֹוֵראַהּב ּ ְזֻכּיֹוָתיו ִנְכָפלֹות ּבַ ּ  

ם  ַער ַאֲהַבת ַהׁשֵ ׁשַ ַעל חֹוַבת ַהְלָבבֹות ָכַתב ּבְ ְּוָהַרב ֶהָחִסיד ּבַ ּ ְוֶזה ' ֶּפֶרק ו(ּ

ְָוָראוי ְלך: )ְלׁשֹונֹו ּ ָלַדַעת ִכי ְזכות ַהַמֲאִמין ֲאִפלו ִאם ִיְהֶיה ַמִגיַע ֶאל , ָאִחי,ּ ּ ּּ ּ ּ
ַרךַּהַתְכִל ִתקון ַנְפׁשֹו ֶלֱאלִֹהים ִיְתּבָ ְית ָהְרחֹוָקה ּבְ ּ ּ ְוִאלו ָהָיה ָקרֹוב ַלַמְלָאִכים ,ּ ּ ּ

ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא  ַתְדלוָתם ּבַ ִחים ְוִהׁשְ ּבָ ִמדֹוֵתיֶהם ַהטֹובֹות וִמְנֲהֵגיֶהם ַהְמׁשֻ ּּבְ ּּ ּּ ּ
ְּוַאֲהָבָתם ַהַזָכה ּבֹו  ּמֹוֶרה ּ ְזֻכיֹות ִמי ׁשֶ ֶרך ַהּטֹוָבה ֵּאיָנם ּכִ ֵני ָאָדם ֶאל ַהּדֶ ְּבְ

ָרם ֶאל ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ּוְמַיׁשְ ָכל ,ּ ֲעבור ְזֻכיֹוָתם ּבְ ְזֻכיֹוָתיו ִנְכָפלֹות ּבַ ּ ׁשֶ ּּ ּ ּ
ים  ַּהָיִמים וְבָכל ַהְזַמּנִ ּ ּ ַעד ָכאן ִדְבֵרי ָקְדׁשֹו.'ְּוכוּ ּ.  
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ְזִהירות ַהָכ ְּוֹאֶפן ַהתֹוֵכָחה ָצִריך ִלְהיֹות ּבִ ּ ְ ל ַהׁשֹוְמִעיםּ ַער ,ּבֹוד ׁשֶ ׁשַ ּ ַכְמבָֹאר ּבְ
ָרה ַעל ָפסוק  ת ַחֵיי ׂשָ ַּהְפסוִקים ָפָרׁשַ ּּ ּ ם'ּּ רוך ַהׁשֵ ּּבֹא ּבְ ְ ָעַמד ְזַכְרָיהו :ּ ָכַתב'ּ ּ ִכי ְכׁשֶ ּ ּ

ִביא ִמַמַעל ָלָעם  ִּדְבֵרי ַהָיִמים ב(ַּהּנָ ָרֵאל)ד"כ' ּ ּ ְוֵחֵרף ְוִגֵדף ֶאת ְכָללות ִיׂשְ ּ ַמר ָלֶהם  ְוָא,ּ
ם ְוכו ָּלָמה ַאֶתם עֹוְבִרים ֶאת ִמְצַות ַהׁשֵ ּ ּ ם ְוכו' ּ ִּכי ֲעַזְבֶתם ֶאת ַהׁשֵ ּ ּ ה ֲאִבָיה ,'ּ ּ ְוִהּנֵ

ן ְרַחְבָעם ן ֶמֶלך,ּבֶ ָהָיה ֶמֶלך ּבֶ ְ ׁשֶ ָעׂשו ֶאת ָהֲעָגִלים ,ְ ָרֵאל ַעל ׁשֶ ּ ְוֵחֵרף ֶאת ִיׂשְ
ָכתוב , ֶנֱעַנׁש,ְּכָיָרְבָעם ּ ְכמֹו ׁשֶ ּ ם ַוָימֹת" )כ-יג, ברי הימים בד(ּ ַּוִיְגֵפהו ַהׁשֵ ּּ ּ ּ ַאף ַעל ִפי ,"ּ

ִדין ְוכו ָהָיה ּבְ ה.'ּׁשֶ קול ְכמֹׁשֶ ׁשָ ִביא ׁשֶ ְעָיה ַהּנָ ּ ְוֵכן ְיׁשַ ּ ָאַמר ,ּ ְוְבתֹוך ַעם" ַעל ׁשֶ ּ 
ָפַתִים ה ַכּנֹו"ְטֵמא ׂשְ ּנָ אֹוָתה ִמיָתה ָרָעה ְמׁשֻ ה ּבְ ּ ֶנֱהַרג ַעל ְיֵדי ְמַנׁשֶ ּ ְיָבמֹות (ָדע ּ

ְ ְוָלֵכן ֶנֱהַרג ְזַכְרָיהו ַעל ְיֵדי יֹוָאׁש ַהֶמֶלך,:)ט"מ ּ ָרֵאל ָכָאמור,ּ ֵחֵרף ֶאת ִיׂשְ ּ ְוַיַען ׁשֶ ּ, 
ֵני ַסְנֵחִריב ָהיו ֵגִרים ִמּבְ ַמְעָיה ְוַאְבַטְליֹון ׁשֶ ׁשְ ַּאַחר ָכך ִנְתַגְלֵגל ּבִ ּ ּּ ְ ּ ְוַהכֵֹהן ַההוא ,ּ ּ

יֵמיֶהם ֵחְרָפ ר ּבִ ָלם ֲאׁשֶ ֵני ֲעָמַמָיא ִלׁשְ ּם ְוָאַמר ָלֶהם ִיְזלון ּבְ ּ ַעד ָכאן .:)א"יֹוָמא ע(ּ
ַער ַהְפסוִקים ִּמׁשַ ּ ּ.  

ים ַדף פ ת ְקדֹוׁשִ ּוְבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָפָרׁשַ ּ ִּמָכאן : ָּכַתב ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ה"ּ
א ָעָליו ֵחְטא ּוְלָהְלָאה ְולֹא ִתׂשָ ּ א , ּ ָּדָבר ַאֵחר ְולֹא ִתׂשָ ּ ר ּ ָּעָליו ֵחְטא ְדָהא ֵכיָון ְדּבַ ּּ

ִאְתַגְלָיא, ָּנׁש אֹוַכח ְלַחְבֵריה ְּוִאְזְדַמן ְלאֹוָכָחא ֵליה ּבְ ּ ָּלא ְיַסֵלק ַקֵמיה ַההוא , ּ ּ ּ ּ
ְּדָאִסיר ֵליה ַוַדאי, ּחֹוָבה ַדֲעֵביד ֶּאָלא ֵייָמא ְסָתם, ּ ְּוָלא ְיַסֵלק ֲעלֹוי ַההוא חֹוָבא , ּ ּ

ִאְתַגְלָייא ים ֲעלֹוי חֹוָבאְו, ּּבְ ִריך הוא ָחס ַעל ְיָקָרא ְדַבר ָנׁש, ָלא ַיְרׁשִ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּּ ְּ ,
ַחָייַבָיא ֲּאִפילו ּבְ ּ ְדָבִרים : ַּעד ָכאן .ּ ָּיָצא ָלנו ִמֶזה ִכי ַהתֹוֵכָחה ְצִריָכה ִלְהיֹות ּבִ ּ ּ ּ

ַּרִכים וְבַרֲחָמנות וְבֶדֶרך ִנְסָתר ְ ּ ּ ּ ַהְדָבִרים ַי,ּ ּ ְכֵדי ׁשֶ םּ  ְוָחִליָלה ְלהֹוִכיַח ,ֲּעׂשו רֹׁשֶ
ִבְזיֹונֹות וְלנַֹכח ָדָבר,ּּבְ ם ֵיׁש ִאסור ּבַ ר ַהְדָבִרים לֹא ַיֲעׂשו רֹׁשֶ ּ ִכי ִמְלַבד ֲאׁשֶ ּּ ּּ ּ ּ.  

ַתֵדל ְוַלֲעׂשֹות  יבֹות ְוַהֲחָכִמים ְלִהׁשְ ֵאי ַהְיׁשִ ַּעל ֵכן חֹוָבה ֻמֶטֶלת ַעל ַגּבָ ּ ּ ּ ּ
ְכֵדי ׁשֶ ִּתקוִנים ּבִ ּ ָכל ָמקֹוםּ ִּתְתַקֵים ִמְצַות ַהתֹוֵכָחה ּבְ ר ,ּּ בֹות ֲאׁשֶ ַהמֹוׁשָ ְפָרט ּבְ ּ ּבִ

ָרֵאל ר ֵאין ָלֶהם רֹוֶעה,ֵהם ְסִביבֹות ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵהָמה ַכצֹאן ֲאׁשֶ ּ ׁשֶ ּ ְזֻכיֹות ִמי  ,ּ ֵּאיָנם ּכִ
ָרם ֶאל ֲעבֹוַדת ֶרך ַהּטֹוָבה וְמַיׁשְ ֵני ָאָדם ֶאל ַהּדֶ ּמֹוֶרה ּבְ ּׁשֶ ּ  ַהּבֹוֵרא ְ
ים ָכל ַהָיִמים וְבָכל ַהְזַמּנִ ֲעבור ְזֻכיֹוָתם ּבְ ְזֻכיֹוָתיו ִנְכָפלֹות ּבַ ּׁשֶ ּּ ּּ ּ ַּכמוָבא  ,ּּ ּ ּ

י יֹוָחָנן ַמֲאַמר ַרּבִ ַיְלקוט ּבְ ּּבַ ם,ּ ם: ּ ְיֻעַין ׁשָ יבֹות ַהׁשֵ ֵאי ַהְיׁשִ ּוְבַוַדאי ִכי ַגּבָ ּ ּ ּ ֲעֵליֶהם  ּ
ּה ָכזֹו וְצִריִכים ַלֲעֹזר ְלֶהָחָכם ַהִמְתַנֵדב ָלֶלֶכת ֵאיֶזה ְמִביִנים ִמְצָוה ַרּבָ ִּיְחיו ּ ּ ּ

ַעד ִתקון ָכֶזה בועֹות ּבְ ּׁשָ ּ ּּ לֹא ַיְחְסרו לֹו ֵמַהְסָפָקתֹו,ּ ּ ִכי ִמְלַבד ׁשֶ ּ ּ ּ ְ ֶאָלא ָצִריך ,ּ ּ
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ְְלהֹוִסיף לֹו ֲעבור הֹוָצַאת ַהֶדֶרך ּ ָבה ,ּ ֲעֵלי ַהמֹוׁשָ ּ ְולֹא ְיֵהא ֻמָטל ַעל ּבַ לֹא ּ ְּכֵדי ׁשֶ ּ
ֵעיֵניֶהם ם,ֶּיְחַסר ְכבֹודֹו ּבְ ּ וְדָבָריו ַיֲעׂשו רֹׁשֶ   . ְוַדי ְלָהִבין,ּ

ִעים ִאם  ּוַמה טֹוב וַמה ָנּ עור מוָסר ֶהּּ ַתֵדל ְלַסֵדר ָלֶהם ׁשִ ִיׁשְ ָּחָכם ַההֹוֵלך ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ְ

ָטָלה ִלְמֹנַע אֹוָתם ֵמ ְזַמן ַהּבַ ָכל ַלְיָלה ַאַחר ֲעבֹוָדָתם ּבִ ַּהִטיוִלים ְוכוּּבְ ּ ּ ּ ִכי ָעָליו ,'ּ
ְרַכת טֹוב ָּתבֹוא ּבִ ָמה ,ּ ר ַיֲעֹבר ׁשָ ֵאיֶזה ָיִמים ֲאׁשֶ ה ּבְ ר ַיֲעׂשֶ ּ ַיַען ַהְדָרׁשֹות ֲאׁשֶ ּ

ֵּאיָנם ַמְסִפיִקים ְלעֹוֵרר ַהְלָבבֹות ָכל ַלְיָלה ,ּ ר ּבְ ִיְהֶיה ָמקֹום ָקבוַע ֲאׁשֶ ּ ְוָצִריך ׁשֶ ּ ְ

ָמה מו ִּיְלְמדו ׁשָ ם ְוִלְהיֹות ַעם ,ָסרּּ ּ וְבֹרב ַהָיִמים ַהְפֻעָלה ִתְהֶיה ְלַאֲהַבת ַהׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ
יַאת ַהגֹוֵאל ָּקדֹוׁש ֶנֱאָמִנים ְלָדָתם וְלתֹוָרָתם ַעד ּבִ   . ָאֵמן ֶסָלה ָוֶעד,ּ

  )א"ץ שנת תרפ"ק של הבד"מתוך קו(
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ל ַּהְגדֹוָלה ּ ַמְבִהיק ַעל ַהתֹוֶעֶלת ּתֹוְכָנן אֹור ִּהְתעֹוְררות ׁשֶ
ִלמוד ֵסֶפר ַהֹזַהר  ּּבְ ּ ָכל ַקְצוֹות ֵתֵבל ּ ַּהָקדֹוׁש ּבְ   ִעם ְנָעִריםִלְזֵקִנים ּ

  
ר  ֲעֵרי ְזבולִסְפֵרי ְמַחּבֵ ְכַתב ָידס "ד ֲחָלִקים ְוׁשַ"י ּׁשַ   ּבִ

ַלִים תובב"עיה  א"ּק ְירוׁשָ

ַלִים תֹוְבָב"ע פעיה"ג ֲאָדר תש"ה כ"ב ּק ְירוׁשָ   א"ּ

ה ַהָגאֹון ַהַצִדיק ַהְמֻפְרָסם ֲאַב ִּהּנֵ ּ לֹום ְיהו"ּ י ׁשָ ָדה ְגָראס ּד ָהאְלִמין ַרּבִ
ִליָט ִלמוד ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ַוֲהָפַצת ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ֶדֶרך ִלמוד "ׁשְ ּא ָהעֹוֵסק ּבְ ּּ ְּ ּ ּ ּּ ּ

ים ַרּבִ ַהֹזַהר הוא ֵמעֹוָלם ָהֲאִצילות, ּבָ ְּוָידוַע ׁשֶ ּ ֵיׁש ָאבֹול ְמ"ּוְבִכְתֵבי ָהֲאִריַז, ּּ ּר ׁשֶ
ָיה ְועֹוָלם ְיִציָרה ְועֹוָלם  ִריָאה ְועֹוָלם ֲאִצילותּעֹוָלם ֲעׂשִ לֹוֵמד ֹזַהר , ַּהּבְ ּוִמי ׁשֶ ּ ּ

ָמה, ֲּאִצילותָהש זֹוֶכה ְלעֹוָלם ֹודַהָק ֵיׁש ֶנֶפׁש רוַח וְנׁשָ ְּוָידוַע ׁשֶ ּ ַרק לֹוֵמד , ּּ ּוִמי ׁשֶ
לֹוֵמד ֹזַהר ַהָקדֹוׁש זֹוֶכה ְל ָמה וִמי ׁשֶ ׁשָ ּנְ ֶנֶפׁש רוַח ְולֹא ּבַ ִּנְגָלה הוא זֹוֶכה ּבְ ּ ּ ּ ּ ל ּ ַקּבֵ

ָמה ֵמעֹוָלם ֲאִצילות עֹוָלם ֶעְליֹון ְמֹאד ּוְלַאַח, ְּנׁשָ ב ּבְ ִרים זֹוֶכה ֵליׁשֵ ר ֵמָאה ְוֶעׂשְ
ָמה ְגבֹוָהה ל ְנׁשָ ְּמֹאד וְלַקּבֵ י , ּ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ר ַעל ְיֵדי ַהַתּנָ ְּוַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ִנְתַחּבֵ ּ ּ

ר יֹוַחאי זיע ְמעֹון ּבַ ֶּאָחד ָצִריך ִלְלֹמד ָכל יֹום חוץ ִמִלמוד ְוָכל ֶאָחד ְו, א"ׁשִ ּּ ּ ּ ְ

תֹוַרת ָהֲאִריַז ְגֶלה ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְוַגם ָחׁשוב ְמֹאד ִלָכֵנס ּבַ ַּהּנִ ּ ּ ּ ל "ּל ִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ּ
ְיֵהא ּבָּקומ ְמ"ּד ַדְוָקא ִעם ַרּמֹוְלְוֶזה ְצִריִכים ִל, תונֹוָוַּכר ַהַעֵּסֶפר ֵעץ ַחִיים ְוׁשַ ּל ׁשֶ

ָכל ִכְתֵבי ָהֲאִריַזּבָ ְּוֶזהו ְמָקֵרב ַהְגאוָלה, ל"ִּקי ּבְ ה ,ּּ ּ וְלָכך ָדָבר ָגדֹול ְמאֹד ְמאֹד ָעׂשָ ּ ּ ְ ּ
ָכל  ים ּבְ ַרּבִ יעוִרים ּבְ ים וֵמִקים ׁשִ ַרּבִ יץ תֹוַרת ַהֹזַהר ּבְ ַמְרּבִ ַּהָגאֹון ַהַצִדיק ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
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ָכרֹו ָגדֹול ְמאֹד, ָּמקֹום וָמקֹום ּוׂשְ ים ּוְל, ּ ָּכך ִמְצָוה ְגדֹוָלה ְלַחְזקֹו ַעל ַהִזכוי ָהַרּבִ ּ ּ ּ ּ ְ

ַפְחתֹו , ַּהֶזה ר יֹוַחאי ָיֵגן ָעָליו ְוַעל ָכל ִמׁשְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלֵֹקי ַרּבִ ל ַהַתּנָ ּוְזכותֹו ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ
  .ּוְלָכל ָהעֹוְזִרים לֹו

ַּהכֹוֵתב ְוחֹוֵתם ְלַמַען ָכבֹוד ַהתֹוָרה ְולֹוְמֶדיָה ּ:  

ָּהַרב ְזבולון ַהְמּבוְרֶגר ּ ֲעֵרי ְזבול י, ּ ר ִסְפֵרי ׁשַ   ֲחָלִקיםד "ְּמַחּבֵ

  

  
יַב ְּלתֹוַרת ַהִנְגֶלה ְוַהִנְסָתר, "ּתֹוַרת ֲחַכם"ת ֹראׁש ְיׁשִ ּ ּ  

ַלִים ק "פעיה  א"תובבְּירוׁשָ

ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ ְתָרא , ּ ִני ּבַ ק "פעיה, ק"ע לפ"ם תש"ְלַמְטמֹוִניז "כׁשֵ
  .א"תובב

ל  מֹו ׁשֶ ָרֵאל ָגדֹול ׁשְ יהוָדה וְבִיׂשְ ֵּהן נֹוַדע ּבִ ַּהָמאֹור ַהָגדֹול ַהְמק "ָכּ ֻפְרָסם ּּ
ִליָטר "צ מוה"ת הגה"לשו לֹום ְיהוָדה ְגָראס ׁשְ ֵמָהאְלִמין ר "ַאְדמֹוא "ּׁשָ

ִליָט ה ָתְקפֹו וְגבוָרתֹו , א"ׁשְ רֹות ִחּבוָריו ַהְמִעיִדים ַעל ַמֲעׂשֵ ר ְיִעידון ַעׂשְ ְּוַכֲאׁשֶ ּ ּ ּּ ּ
תֹוָרה ְּוַעל ְפֻעַלת ַצִדיק ְלַחִיים ִלְגֹדר ִפְרֵצי ַהחֹוָמ, ּּבַ ּּ ּּ ָרֵאל ֶזה ּ ית ִיׂשְ ֶכֶרם ּבֵ ּה ּבְ

ִנים ֵכן ִיְרּבו ׁשָ ַּרּבֹות ּבַ ּ ה ֶזה ַעָתה ְיהוָד, ּ ְּוִהּנֵ ֶקֶרב ָהָעם 'ּ ּה ַיֲעֶלה ְלַהְרּבֹות ָפֳעִלים ּבְ
ַּעל ְדַבר ִלמוד ֵסֶפר ַהֹזַהר ּ ּ ֵסֶפר ַהֹזַהר , ּ ים ּבְ עוִרים ַרּבִ ָיְסדֹו ׁשִ ְּוִהְגִדיל ַלֲעׂשֹות ּבְ ּ ּ

ַכָמ ִרים , ה ָעִריםּּבְ ְּוָאַסף ִאיׁש ָטהֹור ִמָכל ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינו ַקָמֵאי וַבְתָרִאי ַהְמַדּבְ ּּ ּ ּ
ם ֵסֶפר  ׁשֵ ְסֻגַלת ִלמוד ַהזַֹהר וְקָראֹו ּבְ ּּבִ ּּ ּ ַּגם ָזָכה ְלַהֲהִדיר וְלַהְדִפיס ', ּאֹור ַהזַֹהר'ּ ּ ּ

ֵּמָחָדׁש ִסְפֵרי ַהֹזַהר ְוַהִתקוִנים ּ ּ א ְכגֹון ּוְלמֹוָתר , ּ ַהְסָכָמה ַעל ַגְבָרא ַרּבָ ַּלֲעלֹות ּבְ ּּ
ָרֵאל ָכל ְתפוצֹות ִיׂשְ ָעִרים ּבְ ׁשְ ָּדא ְדִאיְתַמֵחי ַגְבָרא ִויַהְללוהו ּבַ ּ ּּ ּ ּ ַּגם ִמן ַהמֹוָתר , ּ ּ

ָרֵאל ְלֵעֶסק ַה ֵקרוב ַנְפׁשֹות ִיׂשְ ַעָמיו ּבְ ה ּבְ ָעׂשָ ַח ַהָדָבר ַהטֹוב ׁשֶ ּבֵ ְּלַהֵלל וְלׁשַ ּּ ּ ּ ָּקדֹוׁש ּ
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ְּדִלמוד ֵסֶפר ַהֹזַהר ּ ּ נו ָהֲאִר, ּ ּוִמַקְדַמת ְדָנא ָמִצינו ְלַרּבֵ ּ ּּ ַער רוַח ל "י ז"ּ ׁשַ ַּעְצמֹו ּבְ
ָאַמר ַלַמֲהַר) ב"יַּדף (ַּהֹקֶדׁש  ִלי "ַּהֵלִוי א "ּׁשֶ ְלָבד ּבְ ִקיאות ּבִ ֹזַהר ֶדֶרך ּבְ ִיְלמֹד ּבְ ּׁשֶ ְ ּ ּ

ִעיון  ַיֲעִמיק ּבְ ּׁשֶ ּ יםָע' נאֹו ' מּ ֵסֶפר ַהֹזַהר ְפָעִמים ַרּבִ ִיְקָרא ּבְ ָכל יֹום ְוׁשֶ ִּלים ּבְ ּ ּ" ,
ְבֵחי ָהֲאִר ַּעמוד מ "הנד(י "ּוְבֵסֶפר ׁשִ ַעל ְתׁשוָבה ֶאָחד ) א"נּ ַתן ִתקון ְלּבַ ּנָ ָּכַתב ׁשֶ ּּ ּּ ּ

ְלִתי ׁשו ָרה ַדִפים ִמֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָלׁשֹון ְלַבד ּבִ ָכל יֹום ֲעׂשָ ּלֹוַמר ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ְוֵהן , ם ֲהָבָנהּ
ְבֵחי ָהֲאִר ֵסֶפר ׁשִ ַעל ְתׁשוָבה ֶאָחד ְלַלְמדֹו י "ּהוָבא ּבְ ַתן ִתקון ְלּבַ ּנָ ן ׁשֶ ְּדפוס ָיׁשָ ּ ּ ּּ ּּ ּ

ָכל יֹום  ַּדִפים' האֹו ' דּבְ ם ַהְגדֹוִלים א "ְוַהִחיָד, ּ ׁשֵ ְַמֲעֶרֶכת ְסָפִרים ֵעֶרך ֵסֶפר (ּּבְ

ִהיר ֵמיה ְדַרּבֵ) ַהּבָ ֵּהִביא ִמׁשְ ּ ַעל ְתׁשוָבה לֹוַמר ָכל יֹום י "ּנו ָהֲאִרּ ַתן ִתקון ְלּבַ ּנָ ּׁשֶ ּ ּּ ּּ
ַּדִפים זַֹהר' ה ּ ְּוַכיֹוֵצא ּבֹו ָכַתב , ּ ֵסֶפר ְנִתיב ִמְצֹוֶתיך ק "הגהּ ְנִתיב (ִָמָקאַמְרָנא ּבְ

ִביל  ַגם , )א"לאֹות ' אַּהתֹוָרה ׁשְ ם ׁשֶ ְּוָכַתב ׁשָ ׁש ּמֹוֵרנו ָהַרב ְצִבי ִהיְרק "הגהּ
י ִפְנָחס ִמָקאִריץ ק "להגהְּוֵכן ָמִצינו , ּב ָנַהג ֵכןֹוִמִזיְדְטׁש ּמֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ִאְמֵרי (ּ

ַּעמוד א "ח ח"הנמִּפְנָחס  ָצִריך לֹוַמר ) ד"רסּ ְׁשֶ ָכל יֹום' גאֹו ' בּ ַּדִפין ּבְ ְּוַעֵין עֹוד , ּ
יִתי ַע ן ּבֵ ֵסֶפר ּבֶ ה ַהּנֹוָרא ַהמוָבא ּבְ ַּהַמֲעׂשֶ ּ ְְוֵאין ַכאן ְמקֹומֹו ְלַהֲאִריך, ל ָאבֹותּ ּ.  

ְהיֹותֹו קֹוֵרא ֵסֶפר ַהֹזַהר לֹא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ְּוַהַגם ְדּבִ ְּכָבר ָכַתב ָהַרב , ּ ּ
ע אֹות א "ִחיָד ֶאְצּבַ ֵסֶפר מֹוֶרה ּבְ ִּלמוד ֵסֶפר ַהֹזַהר ְמרֹוָמם ַעל ָכל ִלמוד "ד "מּבְ ּּ ּּ ּ

ַגם לֹא ָיַדע ַמאי ָק ׁשֶ ָמה, ָאַמרּּבְ ׁשָ ְקִריָאתֹו הוא ִתקון ָגדֹול ַלּנְ ִיְטֶעה ּבִ ְּוַאף ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ."
ם ם ַהְגדֹוִלים ַמֲעֶרֶכת ְסָפִרים ׁשָ ִסְפרֹו ׁשֵ ְּוֵכן ָכַתב ּבְ ׁשו, ּ ַאל ת "ְּועֹוד ּבְ ַּחִיים ׁשָ

ּוִמַקְדַמת ְדָנא ְכָבר ָכַתב ֵמֵעין ֶזה ַמֲהִר', בסֹוף אֹות  ה"עִסיָמן א "ח ּ ּ ֶצַמח  י"ּ
בועֹות  ֵסֶדר ַהִלמוד ְדֵליל ׁשָ ַמִים ּבְ ִסְפרֹו ֶלֶחם ִמן ַהׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ , )ב"עֵריׁש א "לַּדף (ּ

ְלֵהי קוְנְטֵרס ֶדֶרך ֵעץ ַחִייםל "ְוָהַרְמַח ׁשִ ּּבְ ְ ּ ִסְפרֹו ִכֵסא ֶמֶלך ַעל , ּ ְְוַהִמְקַדׁש ֶמֶלך ּבְ ְּ ּ ּ ּ
ַּהִתקוִנים  ּ ִּתקון (ּ ּ ָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות ִּלמ"ִּכי ) 'סאֹות ג "מּ ִגיְרָסא ּבְ ּוד ַהֹזַהר ּבְ ּ

ה ּבֹו ִתקון ְלַמְעָלה  ֵכן ִאם ִיְזֶכה ִלְלמֹד וְלָהִבין ֵפרוׁש ַמֲאַמר ֶאָחד ַיֲעׂשֶ ְּוָכל ׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ ּּ
ָנה ְתִמיָמה ט ׁשָ ה ִלמוד ַהְפׁשָ לֹא ַיֲעׂשֶ ָעה ַאַחת ׁשֶ ׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ֵסֶפר ְזִכי, "ּ ְּוַעֵין עֹוד ּבַ ָרה ּ

י ַחִיים ַפַלאִג ְּלַחִיים ְלַהָגאֹון ַרּבִ ַּאַפְרַקְסָתא ְדַעְנָיא ת "ובשו, ד"ע' ב דף ע"חי 'ּּ
  .ד"עִסיָמן 

ִאֶגֶרת ַהקֶֹדׁש א "זיעָהֶאְמָצִעי ר "ַאְדמֹוק "הגהְּכָבר ֵהִעיד , ִאיְבָרא ּּבְ ּ
אוֵרי ַהֹזַהר ( ֵריׁש ֵסֶפר ּבֵ ִּנְדַפס ּבְ ּ ַמ) "ל"ַהּנַק "להגהּ ְּעִתי ִמִפי ָקְדׁשֹו ׁשָ ל "זּ
ַעל ַהַתְנָיא ק "דהגה[ ַתִים] א"זיעּּבַ ּלֹא ַפַעם וׁשְ ּ ה ֶקַבע ְלִלמוד , ּ ָכל ָיָמיו ָעׂשָ ּׁשֶ ּ ּ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ נט  ּ

ת ְוכו ּבָ ׁשַ ַּהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ִעיון ָגדֹול' ּ ּּבְ ּ ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא , ּ ָאַמר ּבְ ְּוכֹה ָאַמר ְדַמה ׁשֶ
ת ָנׂשֹא  זַֹהר ָפָרׁשַ יה ִיְפקון ִמן ָגלוָתא כוּּבְ ִּדְבַהאי ִחּבוָרא ְדֵסֶפר ַהֹזַהר ּבֵ ּ ּ ּ ּּ ּ ַּהְינו , 'ּ

ִעיון ָגדֹול ַדְוָקא ְוכו ִלמוד ּבְ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ ִיְהֶיה ְמֻכָון ַעל ִפי , 'ּ ָכל ִמָלה ׁשֶ ִדְקדוק ַהָלׁשֹון ּבְ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ
ָלה ֲּאִמתות ָחְכַמת ַהַקּבָ ּ ֶהְרָאה ְמק". ּ ם ׁשֶ נו ָהֲאִרְּוַעֵין ׁשָ ִדְבֵרי ַרּבֵ ַער י "ֹּורֹו ּבְ ׁשַ ּבְ

ּרוַח ַהקֶֹדׁש  ם(ּ ַמה) ׁשָ ֵני דֹורֹו ּׁשֶ ָגה יֵֹתר ַעל ָכל ּבְ ָזָכה ְלַהׂשָ ּ ׁשֶ ּ ּ ִּכי ַכָמה ֵלילֹות "ּ ּ ּ
ל ֵסֶפר ַהֹזַהר ָנה ַעל ַמֲאַמר ֶאָחד ׁשֶ ְלִתי ׁשֵ ָאר ּבִ ָּהָיה ִנׁשְ ה ֵלילֹות , ּ ׁשָ ְּוִלְפָעִמים ׁשִ

ל  ְלָבדׁשֶ זַֹהר ּבִ ב ַעל ִעיון ַמֲאַמר ֶאָחד ּבַ בוַע ָהָיה ִמְתּבֹוֵדד ְויֹוׁשֵ ׁשָ ּבְ ְּיֵמי ַהחֹול ׁשֶ ּ ּּ ,
ן לֹא ָהָיה  ָּכל ַהֵלילֹות ָהֵהםָיׁשָ ֵניֶהם". ּ ַמִים יֹוֵצא ְיֵדי ׁשְ ִּמֶזה ְוַגם , ְוָאֵכן ְיֵרא ׁשָ

יַח ָידֹו ל ַיּנִ ֵרי, ִּמֶזה ּבַ ֵרי לֹו ְוַאׁשְ אְוַאׁשְ ֶזה וַבּבָ   .ּ ֶחְלקֹו ּבָ

י  ְּוַעל ָכל ֵאֶלה ְועֹוד טוָבא ֵיׁש לֹוַמר ִכי ַכָמה ְגדֹוִלים ַמֲעׂשֵ ּ ּ ּ ּּ צ "ק הגה"כּ
ִליָט יםא "ֵמָהאְלִמין ׁשְ ִזכוי ָהַרּבִ ר ָגדֹול ְזכותֹו ַעד ְמֹאד ּבְ ֲּאׁשֶ ּּ ִויֵהא ַרֲעָוא , ּ

יה ַאכֹוָלא ְכָרָכא ְּדֵתירֹום ֵריׁשֵ ּ ּ ּה ְלַהְגִדיל תֹוָרה וְלַהֲאִדיָרה ְכַאַוות ַנְפׁשֹו ְּוִיְזֶכ, ּ ּ ּ ּ ּ
ָרֵאל ַעד ִכי ָמְלָאה , ַּהְטהֹוָרה ֶקֶרב ִיׂשְ ְּוַיֲאִריך ָיִמים ַעל ַמְמַלְכתֹו הוא וָבָניו ּבְ ּ ּ ּ ְ

ְמֵהָרה ִדיָדן' הָּהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת  ִביַאת גֹוֵאל ֶצֶדק ּבִ ַּכַמִים ַלָים ְמַכִסים ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ֵכן ָאֵמן, ּ
  .ְיִהי ָרצֹון

ה ַאֲהָבה ַרּבָ לֹום תֹוָרתֹו ּבְ לֹומֹו וׁשְ ֶזה דֹוֵרׁש ׁשְ ְּוִהְנִני ּבָ ּ ּ:  

ֶטעְרן' הק   ִיְצָחק ֵמִאיר ָמאְרְגְנׁשְ

  

א ְּדַאְתָרא ָהַרב   ַּהָגִליל ְמרֹום ְוֵאזֹור ֵמירֹון ַּקִדיׁשָ
 33. ד.ת  046990382 046987107' טל

ָבט' ח   .ע"תש ׁשְ

יָבמֹות כֹורֹות .)צז( ּבִ י  ְּדָאַמר :)לא( ּבְ ִּמׁשום יֹוָחָנןַרּבִ י ּ ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ  ,יֹוַחאי ּבַ
אֹוְמִרים ָחָכם ַּתְלִמיד ָּכל מוָעה ְּדַבר ׁשֶ עֹוָלם ִּמִפיו ּׁשְ ְפתֹוָתיו ַּהֶזה ּבָ  ּדֹוְבבֹות ׂשִ

ֶקֶבר ם י" ְוַרׁשִ.ּּבַ יָבמֹות ׁשָ ְיֵהא ,ׁשֹונֹוְל ְוֶזה ּבִ ָפַתי ּׁשֶ ֶקֶבר ָנעֹות ׂשְ ִאלו ּּבַ ּּכְ ּ 
ם י"ְוַרׁשִ .ַחי ֲאִני ְבכֹורֹות ׁשָ דֹוֶמה לֹו ּהוא ַוֲהָנָאה :ְלׁשֹונֹו ְוֶזה ּבִ ינו .ְּכַחי ּׁשֶ  ַּרּבֵ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ ס  ּ

ם ֵּגְרׁשֹום עֹוָלם ּדֹוְבבֹות ׁשָ ְפתֹוָתיו ַּהֶזה ּבָ עֹוָלם ּדֹוְבבֹות ְוׂשִ א ּבָ  ִּתיְוָאַמְר .ַהּבָ
ל ּתֶֹכן ְלָפֵרׁש ְפתֹוָתיו" ׁשֶ ָמעות ַּמהו ,"ּדֹוְבבֹות ׂשִ ַּהַמׁשְ  ְּוָלנו לֹו יֹוֵצא ֲהָנָאה ּוַמה ּ

ִאים ָּאנו ִּכי, ֶזה ְיֵדי ַעל ּבִ ּבָ ים י"ְלָהַרׁשְ ּוְמַבְקׁשִ תֹו ֶאָחד ָּכל ּ ַבָקׁשָ  ָּהרוָחִנית ּּבְ
ִמית ֵניֶהם, ְּוַהַגׁשְ ׁשְ רֶא ִאי ִּכי ,ֶאָחד ּׁשֶ ִלי ֶזה ְפׁשָ ּוַבֶמה ,ֶזה ּבְ ּבִ ִלְפֵני ִּנְתַרֶצה ּ  י"ָהַרׁשְ
ִיְתַפֵלל ּׁשֶ ּ ֲעֵדנו ְוַיֲעִתיר ּ ם ּּבַ ַהׁשֵ ַרך ּׁשֶ ֵתנו ְּיַמֵלא ְִיְתּבָ ָקׁשָ ּּבַ ָאנו ְיֵדי ַעל ְוֶזה, ּ  ּׁשֶ
תֹו ּתֹוָרתֹו לֹוְמִדים ְּכַבָקׁשָ ִּגִטין ["ּתֹוָרִתי ִּלְמדו" ּ ים] ז"ס ּ  ְוַעל ,ּרוַח ַנַחת לֹו ְועֹוׂשִ

ּוִמְתַפֵלל ּרוַח ַנַחת ָּלנו ַמֲחִזיר ּהוא ֶזה ְיֵדי ּ ֲעֵדנו ּ ָאַמר ְכמֹו ּ,ָּגדֹול ְוֹכחֹו ,ּּבַ  ַעל ׁשֶ
זַֹהר ְוַכְמֹבָאר .ַּהִדין ִמן ָהעֹוָלם ָּכל ֶאת ִלְפֹטר ְיכֹוַלִני :ַעְצמֹו ּ ַדף 'גֵחֶלק ( ַּהָקדֹוׁש ּּבַ

ִּקיוֵמי ֲאַנן :ְלׁשֹונֹו ְוֶזה )ח"קכ ֵרך ְּדָעְלָמא, ָעְלִמין ּ ִגיָנן ְִמְתּבָ   .ּבְ

ְּלָהַרב ַהַצִדיק  טֹוָבה ְוַנֲחִזיק ּּבֹואו ֵּכן ַעל יּ לֹום ַרּבִ  ק"ָכ ,ְּגָראס ְּיהוָדה ׁשָ
ִליָט ֵמָהאְלִמין ר"ַאְדמֹו זֹוֶכה ,א"ׁשְ ּוְמַזֶכה ּׁשֶ ים ּ ַתְדלותֹו ַרּבִ ִהׁשְ ּּבְ ּ  ָוַלְיָלה יֹוָמם ּ

ֵני ִלּבֹות ֶאת ּוְלַהְלִהיב "ַּהֹזַהר אֹור" ְלָהִפיץ ָרֵאל ּבְ ים ִיׂשְ  ְוִלְלֹמד ַלֲעֹסק ,ְקדֹוׁשִ
ּבִ ּתֹוַרת ֶאת ְּכִסְדָרן ְּתִמיִדין זַֹהר י"ָהַרׁשְ ּוִמְלַבד ,ַּהָקדֹוׁש ּּבַ  ַּהִהְתעֹוְררות ֹּגֶדל ּ

ַמת ׁשְ ּנִ ֵני ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ִלים ִיׂשְ ּמודִל ְיֵדי ַעל ְמַקּבְ ְּלַהָקדֹוׁש  ְלִהְתָקֵרב ַּהָקדֹוׁש ֹזַהר ּ
רוך הוא  ּּבָ ֱאמוָנהְּ ֵלָמה ּּבֶ ֵלָמה ְּוִלְתׁשוָבה ׁשְ ֱאֶמת ׁשְ ּוְלִהְתַקֵדׁש ְּלִהָטֵהר ,ּבֶ ּ 

ה ְקֻדׁשָ ל ּּבִ א ְלעֹוֵרר ַּגם זֹוִכים, ַמְעָלה ׁשֶ ּבִ ַּהָקדֹוׁש ַּהַתּנָ ַיְמִליץ י"ָהַרׁשְ  טֹוב ּׁשֶ
ֲעֵדנו ְּוָיֹגלו ,ַּהִדין ִמן ּאֹוָתנו ִלְפֹטר ּּבַ ְזֶכה ,ָהַרֲחִמים ִּמַדת ָּעֵלינו ּ ּנִ ֵלָמה ִּלְגֻאָלה ּׁשֶ  ׁשְ

ְמֵהָרה   .ָרצֹון ְיִהי ֵּכן ָאֵמן ,ּבִ

ְּכֶעְרכֹו מֹוִקירֹו עֹז ְיִדידֹו ִּדְבֵרי ּכֹה ַהְצָלָחה ְמָבְרכֹו, ָהָרָמה ּ  ְּגדֹוָלה ּבְ
ֲעבֹוָדתֹו ה ּבַ   :ל"ַהּנַ ַּהְקדֹוׁשָ

ֶטְרן   ֵמִאיר ׁשְ
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ב ְמקֹוִמי ַרב   ֹּפָרת מֹוׁשָ
ב 097963061 ֶטֶלפֹון רֹון ֵלב. נ.ד ֹּפָרת מֹוׁשָ ָ  ַהּשׁ

ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ ָבט,ּ ַנת ,  ַלֹחֶדׁש ׁשְ ם"ׁשְ ְּיַצֶוה ַהׁשֵ  ְּוַהְיינו, "ע"תש'ה "ּ
ָלה" ִּגיַמְטִרָיא ַהז – "ע"התש" ַקּבָ ּ   .ׁש"ּר ַהָקדֹו"ַהוּׂ

ִּלְכבֹוד תֹוָרתֹו ַהָגאֹון ַהַצִדיק , ּוְבָרָכה ַהְמָלָצה ּ ּ יּ לֹום ַרּבִ  ְּגָראס ְּיהוָדה ׁשָ
ִליָט יםְּמַזֶכה  ,ִמיןֵמָהאְל ר"ָהַאְדמֹו א"ׁשְ ית, ָהַרּבִ ְעָיה ֲעֶטֶרת" ַּהִמְדָרׁש ּבֵ  "ְיׁשַ

ית ָרַמת ק"ַק ֶמׁש ּבֵ   .ׁשֶ

ְמחו ַמִים ִּיׂשְ ַמְחִתי. ָהָאֶרץ ְוָתֵגל ַּהׁשָ י ְוָיֵגל ּׂשָ ְראֹוִתי ִלּבִ ְפָעל ֶאת ּבִ  ַהּמִ
יר ּבִ ר ַהּכַ ָתה ָידֹו ֲאׁשֶ מֹו ְוַנֲעָלה, ָעׂשְ  ְלַזּכֹות – "ָהעֹוָלִמי ַּהזַֹהר ִמְפַעל" ׁשְ

ים ֶאת ֵמי ָהַרּבִ ְבֵרי ֵעֶדן ּבְ י ִּמתֹוַרת ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּדִ ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ , יֹוַחאי ּבַ
ית ּוְלָכל ָּלנו ַּתֲעמֹד ְּזכותֹו ָרֵאל ּבֵ   .ָּאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון ִיׂשְ

ה ָעִרים נֹוַדע ִהּנֵ ׁשְ יבות ַמֲעַלת ֹּגֶדל ּּבַ ִּלמוד ַּוֲחׁשִ ָלה ָחְכַמת ּ  ְּכַמֲאַמר, ַּהַקּבָ
ּבִ זַֹהר א"זיע י"ַרׁשְ ַהֲעלְֹתך [ַּהָקדֹוׁש ּּבַ ִכיִלים"]: ג"קנ ָּבְ ְּוַהַמׂשְ  ָמאֵרי ִּאינון ָּיִבינו ּ

ָלה הֹון ְּדִאְתַמר ַקּבָ ִכיִלים ּבְ ְּוַהַמׂשְ  ְּדָקא ִּאינון ִּאיֵלין, ָהָרִקיַע ְּכזַֹהר ַּיְזִהירו ּ
ַתְדִלין ִּמׁשְ זַֹהר ּ ין ֹנַח ְּכֵתַבת ְּדֵאינֹו ַּהֹזַהר ֵסֶפר ְּדִאְתְקֵרי ָּדא ּבְ ׂשִ ְּדִמְתַכּנְ ה ּ ַנִים ּּבָ  ׁשְ

ַבע ֵמִעיר ִּמַמְלכוָתא ְוׁשֶ ִליֻכהו ּ ָכלִּיְתַקֵים ִּדְבהֹון ּ ן ַהִילֹוד ַהְיאָֹרה ַתׁשְ ַּהּבֵ ּ ּ   ְוָדאּ
ֻּעֵזנו ְּגאֹון ְוִדְבֵרי. "ָּדא ְדִסְפָרא אֹוָרה ל ּ י ָהֱאלִֹהי ַהְמֻקּבָ ן ַּחִיים יֹוֵסף ַרּבִ  ִאיׁש ּבֶ

ֹראׁש [א"זיע ַחי ּוְתבוָנה ַּדַעת ִסְפרֹו ּבְ ַמע"]: ּ יל ְוָיִבין ַּהׁשֹוֵמַע ִיׁשְ ּכִ ׂשְ  ֶאת ַהּמַ
ר ִּהִגידו ֲחָכִמים ֲאׁשֶ ר ּ ָרֵאל ִאיׁש ְלָכל ְּוהֹוִדיעו ִּהְזִהירו ַוֲאׁשֶ ת ִיׂשְ  ֶאל ָלֶגׁשֶ

ֵעֶסק ַּהקֶֹדׁש ֲחִזיִקים ִהיא ַּחִיים ֵעץ ְּוִנְסָתֶריָה ַּהתֹוָרה סֹודֹות ּבְ ה ַלּמַ  ,"ּּבָ
יםְמ ְועֹוד ַמת ְמֵהיְמָנא ָהַרְעָיא ִּדְבֵרי פָֹרׁשִ ה ִנׁשְ ינו מׁשֶ ּבִ ַּרּבֵ , ָנׂשא ֹזַהר [י"ָלַרׁשְ

ִכיִלים"]: :קכד ַּדף 'גֵחֶלק  ְּוַהַמׂשְ ַהאי, ָהָרִקיַע ְּכזַֹהר ַּיְזִהירו ּ ְִדיָלך ִּחּבוָרא ּבְ ּ ,
ְּדִאיהו ְּדִאיָמא זֹוֲהָרא ִמן, ַּהֹזַהר ֵסֶפר ּ ִאיֵלין, ּׁשוָבהְּת, ִּעָלָאה ּ , ִּנָסיֹון ְָצִריך לֹא ּּבְ

ָרֵאל ַּדֲעִתיִדין ּוְבִגין ְּדַחֵיי ֵמִאיָלָנא ְלִמְטַעם ִיׂשְ ְּדִאיהו, ּ ִּיְפקון, ַּהֹזַהר ֵסֶפר ַהאי ּ ּ 
יה ָּגלוָתא ִמן ּּבֵ ַרֲחֵמי ּ נו ּמֹוֵרנו ִּדְבֵרי ְוֵהם. 'ְּוכו "...ּבְ ָרֵאל ְקדֹוׁש ְּוַרּבֵ  ש"ָהַרׁשַ ִיׂשְ
ר א"זיע ָמתֹו ֲּעִלַית ֶטֶרם א"זיע ִיְצָחק ִּחְזִקָיה ָהַרב ִלְבנֹו ָמַסר ֲאׁשֶ  ְלִגְנֵזי ִנׁשְ
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ַמֲעָלה ַּהדֹורֹות ַחְכֵמי ִּדְבֵרי ּנֹוְדעו ַּגם. ְמרֹוִמים ה ּּבַ ל ָהַרּבָ ַּהִלמוד ׁשֶ ּ זַֹהר ּ  ּּבַ
ֵהם ן"ֵח ְותֹוַרת ַּהָקדֹוׁש ְִזכוך ׁשֶ ּ ּ ָמה ּ ׁשָ ָגה ָּכל ִּכי ּרוְוָאְמ, ַלּנְ תֹוָרה ָּהְראוָיה ַּהַהׂשָ  ּּבַ

ִלמוד ַמְתִחיָלה ּּבְ ְַאַחר ָכך  ְוַרק ּתֹוָרה ְוִסְתֵרי ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ּ מוָעה ָיִביןּ ַמה ּׁשְ  ּבְ
ְיַגֶלה ּׁשֶ ּ זַֹהר ִלְקֹרא ְּלַחֵזק ִּהְרּבו ְְלִפיָכך. ּ ַּוֲאִפלו ַּהָקדֹוׁש ּּבַ ִגיְרָסא ּ ּ ִפי ְוַאף ַעל, ּבְ

לֹא ָמתֹו ָיִבין ּׁשֶ ַוַדאי ִנׁשְ ְיֵהא ּוִבְלַבד, לֹו ָּתִבין ּּבְ ִיְרַאת ּׁשֶ ַמִים ּבְ  ַּהֵלב ְוַטֲהַרת ׁשָ
ְּוַהגוף ּ.  

ם  רוך ַהׁשֵ ּוּבָ ְ ּ ִּזָכנוּ ַרך  ּ ם ִיְתּבָ ְַהׁשֵ ּוְלַלֵמד ִלְלמֹדּ ֵסֶפר ּ ַּכָמה ֶזה ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ּבְ ּ 
ִנים ת מֹוָצֵאי ּוְבָכל, ַרּבֹות ׁשָ ּבָ  ֵמֲחֵמׁש ְלַמְעָלה ִעם ְּלִהְסתֹוֵפף זֹוִכים קֶֹדׁש ׁשַ

ֵבית ְּקבוִעים לֹוְמִדים ֵמאֹות נו ּבְ ִוד" ִּמְדָרׁשֵ ֶלך ּדָ ב "ְַהּמֶ  ִּמְלַבד, ֹּפָרת מֹוׁשָ
עוֵרי ֵלילֹות ן" ֵחּׁשִ בוַע ּבְ ַּהׁשָ ֲחבוָרא ִּמְנָהֵגנו נֹוַדע עֹוד. ּ א ּּבַ יׁשָ ר ַקּדִ  ֲאׁשֶ

ִליםְמ י ַעְצָמם ַעל ַקּבְ ָחְדׁשֹו חֶֹדׁש ִמּדֵ ף ִּלּמוד ּבְ ָכל ְליֹום ּדַ  ַּהזַֹהר ֶחְלֵקי ּבְ
ְוְבָסמוך ַּהָקדֹוׁש ּ ִּסיום עֹוְרִכים ָלרֹאׁש חֶֹדׁש ּ יֹוָמא ּ ָנן ָטָבא ּבְ  ְלַרּבָ

  .ְוַתְלִמיֵדיהֹון

ְּכבֹוד תֹוָרתֹו  ָזָכה ּוְכָבר ָהמֹון ְלָהִפיץּ ּוַמִקיף סֹוֵבב "ַּהזַֹהר אֹור" ִסְפרֹו ֶאת ּבֶ ּ 
ּבִ ּוַמֲעַלת, ַּהָקדֹוׁש ַּהֵסֶפר ַמֲעַלת ַעל ּוְזכות א"זיע י"ָהַרׁשְ ַּהִלמוד ּ ּ  ְועֹוד. ּבֹו ּ

ִּתקוֵני" ַּהָקדֹוׁש ַּהֵסֶפר ֶאת ִּהְדִפיס ּ ָס ְּוִחְלקֹו ,"ַּהֹזַהר ּ ָנה ְיֵמי ה"ִלׁשְ  ְלַמַען ,ַּהׁשָ
ֶּיְהגו ָנה ָלֶהם ְוַיֲעֶלה ְליֹום ַּדף ְּוַהלֹוְמִדים יםַּהגֹוְרִס ּבֹו ּ  ֶאת ְוֵכן. ְּתִמיָמה ְלׁשָ

רוָכה ָיְזָמתֹו ִעידוד ַּהּבְ עוֵרי ּּבְ ּבִ אֹור" ּׁשִ ְּלִלמוד "י"ָהַרׁשְ ָכל ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ּ  ּבְ
ְּוִיׁשוב ָמקֹום ָהָיה ּוַמה, ּ ִים ִלְפֵני ּׁשֶ עוִרים 180-ְּכ ְּכָחְדׁשַ ה הָעָל ,ּׁשִ ַּכיֹום ְוִהְתַרּבָ ּ 
עוִרים 550-ֵמ ְלַמְעָלה ְלִמְנָין לו ּׁשִ ִהְתַקּבְ ָכל ּׁשֶ  ִּמְתַפְרְסִמים ְּוַהְדָבִרים. ָמקֹום ּבְ

ֲעלֹוֵני ִרים ַּהְמַחְזִקים "ַּהֹזַהר אֹור" ּבַ ּוְמַקׁשְ . ֶאָחד ַעם ִלְהיֹות ַּהלֹוְמִדים ֶאת ּ
ּוְלַהְדִפיס ַּחָיִלים ְלהֹוִסיף ְּוִנְתַעָלה ָעָלה ְּוַעָתה  ְוַלֲהִפיצֹו ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ַּמֲהדוַרת ּ

ֲהמֹון ית ּבַ ָרֵאל ּבֵ   .ִיׂשְ

ֵרי" קֹד ִלי ׁשֹוֵמַע ָאָדם ַאׁשְ  ְּלַזכֹות ּהוא ָּגדֹול ָּדָבר. "יֹום יֹום ַּדְלתֹוַתי ַעל ִלׁשְ
ים ֹזַהר ָהַרּבִ ּוְסֻגָלתֹו, ַּהָקדֹוׁש ּּבַ ית ֲהמֹוֵני ְלָבבֹות ְּלַחֵזק ְוֶעְליֹוָנה ָרָמה ּ  ּבֵ

ָרֵאל ל ִיׂשְ ְּוִנְתַפְרְסמו. ְּגֵזרֹות ּוְלַבּטֵ נו ּמֹוֵרנו ִּדְבֵרי ּ ל ְּוַרּבֵ  ָהַרב ָהֱאלִֹהי ַהְמֻקּבָ
י ָּמְרְדַכי ְרַעּבִ ִּלמוד ִּכי, א"זיע ׁשַ ָלה ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ּ ָעה ְוַקּבָ ת ַאַחת ׁשָ ּבָ ׁשַ ָוה ּבְ  ׁשָ
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ְּלִלמוד ִנים 75 ּ ימֹות ׁשָ ִּגיַמְטִרָיא  ּהוא "ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר" ּוִמְנַין! ַהֹחל ּבִ  ּתֹוָרה"ּ
ן", "ֲחִביָבה יַח ָּדִוד ּבֶ , "'ה ַחְסֵדי ְּוִיְתּבֹוְננו", "ָהָאֶרץ ָּכל ַעל ֶעְליֹון' ה", "ִָצְדֶקך ְמׁשִ

ה" ּ כֹוְנֵנהוָּיֵדינו ּוַמֲעׂשֵ ָנה ּוִבְפָרט. "ּ ׁשָ  ַעל ָחָדׁש אֹור" ְּכִמְנַין – ע"תש"ה – ַּהזֹו ּּבַ
ים ְּיׁשֹוְטטו. "ִּציֹון ה ַרּבִ ַּכַמִים ַּהַדַעת ְוִתְרּבֶ ָכל ְּמַכִסים ַּלָים ּ ַּפְרֵד ּבְ   .ַּהתֹוָרה ס"ּ

א ַּגְבָרא ְלַהאי ִּנְמְטֵייה ְּוַאִפְריֹון ּוִמְגדֹול ָמעֹוזָּהַרב ַהָגאֹון  ְּוַיִקיָרא ַרּבָ  ְּמַזֵכה ּ
ר, יםָהַרּבִ ּוְנצורֹות ְּגדֹולֹות ִלְפֹעל ַנְפׁשֹו ִאְוָתה ֲאׁשֶ  ְלַעם ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר קֶֹדׁש ִּמִזיו ּ

ר ְוָאִמיָנא. ָקדֹוׁש ר ְלאֹוַרְיָתא ֵּחיֵלה ִאיׁשַ ֲאׁשֶ ם  ּבַ  ְְמֹבָרך ְְלָבֵרך ְּוִהְננו. ִּאתֹוַּהׁשֵ
ֵחֶפץ ם ׁשֶ ָידֹו ַּהׁשֵ ְּגֻדָלתֹו ֵּתֵרב. ִיְצַלח ּבְ ָּיפוצו, ּ ַּפְרֵד ְּלַהְגִדיל ּחוָצה ַמְעְינֹוָתיו ּ  ס"ּ

ּוְלַהֲאִדיָרה ַּהתֹוָרה ּ.  

ֻּכָלנו ְּוִנְזֶכה ּ ַמָיא  ּ ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ ָכלּ ִּלמוֵדינו ּׁשֶ ּ ִכיְנָתא ְלָהִקים ְיֵהא ּ  ּׁשְ
ִּמָגלוָתא ָקרֹוב ּ ִנים ֵאם, ּבְ ֵמָחה ַהּבָ ְמֵהָרה, ׂשְ ָיֵמינו ּבִ   .ָאֵמן ּּבְ

ִבְרַכת   :ַּהתֹוָרה ּּבְ
ַכי ִיְצָחִקי ַּהחֹוֶנה ֹפה פֹוָרת – ַאְבָרָהם ָמְרּדְ ּ  
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ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ   ע"תשֲאָדר ד "כ ,ּ

י ַהָגַהִלְכבֹוד  ָרֵאל ֻפְרָסם ַּהְמצ "ְיִדיד ַנְפׁשִ ָזָכה ְלַזכֹות ֶאת ַעם ִיׂשְ ּׁשֶ ּ

ּוְלַהֲעִמיד ַהָדת ַעל  ִּתְקָנה ּ רותּ ַכׁשְ ִחיָטה, ּּבְ ׁשְ ִנקור, ּבִ ּּבְ ָטֳהָרה, ּ ְוהֹוִציא . ְועֹוד, ּבְ
ים ֵמָעוֹון  יב ַרּבִ ַעל ָיָדם ֵהׁשִ ים ׁשֶ י ר "ָהַאְדמֹוק "ָכְסָפִרים ַרּבִ לֹום ְיהוָדה ַרּבִ ּׁשָ

ִליטְגראֹס ְמ ב "ָּהאְלִמין ׁשַ ֵבית ָּא ַהיֹוׁשֵ ֶמׁשּבְ   .ׁשֶ

ִנים  ׁשָ ים ּבְ ִהְנֶכם עֹוׂשִ ים ׁשֶ ֶזה ְלַהֲעלֹות וְלהֹודֹות ַעל ִזיכוי ָהַרּבִ ָּרִציִתי ּבָ ּּ
ַהִפיְצֶכם ָהַאֲחרֹונֹות  ִּלמוד ַהֹזַהר ֶאת ּבַ ּ ִחיּבור ַהְסָפִרים ְוַהחֹוְברֹות ּ עֹוָלם וּבְ ּּבָ ּ ּ
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ים ֵהן ֵרי ָהַרּבִ ּ ְלַהְלִהיב ַהֲהמֹוִנים ְוֵהן ְלתֹוֶעֶלת ַהלימוד ַהֻמְקֶרֶבת ַהְגאוָלה ְוַאׁשְ ּּ ּ ּ
  .ֶחְלֵקיֶכם

ּוַבֹזַהר ַהָקדֹוׁש  ּ ת ָנׂשֹא ַדף קכּ ָּפָרׁשַ ַרעָיה ְמֵהיְמָנא מתֹוָאב"ּ ּ ּבְ ּר ַהָצרֹות ּ
יַח ֵהן ּבְׁשַּהָק ָגלות ִלְפֵני ְימֹות ַהָמׁשִ ִיְהֶיה ּבְ ֹּות ׁשֶ ּ ָמֵעאל ּ ָגלות ִיׁשְ ָּגלות ֵעָשיו ֵהן ּבְ ּ

ְקָרִאים ֶכֶלב ְוָנ ּנִ ּׁשֶ ָמֵעאל ִנְקָרא ָנָחׁש ָחּ ִיׁשְ ֵפירוש ָמתֹוק ִמְדַבׁש ְמבֹוָאר ׁשֶ ּׁש וּבְ ּ ּ
יו ֶכֶלב ֲחַז.ְּוֵעׂשָ יר ִכי ֵיׁש ּבַ אֹוְמִרים ְלָנָחׁש ַמה ֲהָנָאה ֵיׁש ְלך "ּ ְוִנְרָאה ְלַהְסּבִ ָל ׁשֶ

ך  ִהּנְ ְמֵעאִלים ֶנֱהָרִגים ,ּיֹוֵרק וֵמִטיל ֶאֶרסָׁשֶ ַהִיׁשְ ּ וֶבֱאֶמת ָכך רֹוִאים ׁשֶ ְ ּ ּ
ּוִמְתפֹוֵצִצים ְכֶשָהִעיָקר ַלֲהרֹוג ְיהוִדים ְּוִאילו ֵעָשיו לֹא ִיְתַאבדו, ּּ ְוֶאת ַעְצָמם לֹא  ּּ

ִביל ְיהוִדים ׁשְ ַּיֲהרֹגו ּבִ ֶּאָלא ְכֶכֶלב. ּ ם ַב. ּ ִּמי יוַכל "ּ ַהָקדֹוׁש ַהרּזְֹוַעל ֶזה מֹוִסיף ׁשָ
ֱאמוָנה[ יַח ְלִהיָנֵצל ּבֶ ִלְפֵני ַהָמׁשִ ְזַמן ׁשֶ ּּבִ ּ ִגיָנם ִאיְתָמר ] ּ ִביָלם ֹנאַמר[ּּבְ ׁשְ ] ּבִ

ִכיִלים ַיְזִהרו ְכ ְּוַהַמׂשְ ּּ ַהאי " ָהָרִקיַע ּזַֹהרּ ִּדיָלך ְדִאיהו ֵסֶפר ִּחּבוָרא ּבְ ּ ' ְּוכוַּהֹזַהר ְּ
ָרֵאל ְלִמיְטַעם ְמִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדִאיהו ּוְבִגין ְדַעִתיִדין ּ ִיׂשְ ּ ּּ ִּיְפקון ַּהֹזַהר ֵסֶפר ַהאי ּ

ַרֲחֵמי  ה ְּדֵהיינו [ִּמן ָגלוָתא ּבְ נו ַרֲעָיא מֹׁשֶ ְזכות ְּמַגֶלה ְמֵהיְמָנא ַּרּבֵ ּבִ ָּלנו ׁשֶ ִּלמוד ּ ּ
רוך הואַּהֹזַהר  ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ ִיְפקֹוד ֵמַהָגלותּ ִתְוֵכן ] ּ ּקוֵני ֹזַהר ּבְ ּ ּסֹוף ִתיקון וּ ' ְּוכו' ּ

ֵּמַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך ַכד " ְ ּ ָדָרא ִּאְתַגְלָיא ּ ְתָרא ְּלַתָתא ּבְ ּוְבִגיֵניה ּף יֹוַמָיא ּסֹוּבְּבַ ּ
ַּוִיְקָרא כ[ ָא] 'ה י"ּ ׂשָכר ַמֲאָמר ט. "ֶרץְּוָקָראָת ְדרֹור ּבְ ֵני ִיׂשָ ּוְבֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ּ '

ירג "לִּאָיר  עֹוֶמר ַמְסּבִ תֹוָרה ְוהוא מֹוִסיף ,ּבָ א ּבַ ָהאֹור ַהָגנוז ֶנְחּבָ ּ ׁשֶ ּּ י ּ ַרּבִ ְמעֹון ׁשֶ ׁשִ
ִּגָלה  ֶּאת ָהאֹור ַהָגנוז ְוָלֵכן ַמְדִליִקים אֹורֹות וְמדוּ ּ ּ יַח ּ ִיְתַגֶלה אֹור ְמׁשִ ּרֹות ַעד ׁשֶ ּ ּ

ִּצְדֵקנו ְכַמֲאָמר ֲחַז יַח וִבְזכות ּל ַויֹאֶמר ֶאלֹוִקים ְיִהי אֹו"ּ ל ְמׁשִ ּר ֶזה אֹור ׁשֶ ּ
ָהאֹור ִכי טֹוב ְוכו ִּהְתַעְסקות ּבְ ּּ ִּנְזֶכה ִלְבָרָכה ְלַחִיים ְוְל' ּ ָרֵאליִאָהּ . ּר ְלֵעיֵני ָכל ִיׂשְ
ְּוַגם ְכבֹודֹו הֹוִציא ַהֵסֶפר אֹור  ָרֵאל ִמָכל ַהחוִגים ֵהן ִּלֵקט ּובֹו ַּהֹזַהר ּ ִּמְגדֹוֵלי ִיׂשְ ּ ּ

ְכַנז ְוִליָטא ְוֵהן ִמְגדֹוֵלי ִּמיֹוְצֵא ּי ַהִמְזָרח ְוֵהן ִמיֹוְצֵאי ַאׁשְ ּ ּ ֵני "יָהַאְדמֹוִרּ ם ְוַרּבָ
יבות  ִּלמוד ַהֹזַהר וַמֲעָלָתה ְּקִהילֹות ַהֲחִסיִדים ַעל ֲחׁשִ ּ ּּ ָגָבהּ ׂשְ ְּוטֹוָבה ְמרוָבה , ַּהּנִ

ַּהַמַגַעת ְללֹוְמֶדיָה  ְזִכיֶתם ָלֶזהיֶכֵרְשַאְוּ   . ּם ׁשֶ

ָאְמָנם  ַּכמוָבן ֵיׁש ָלַדַעת ׁשֶ ּ ִּלמוד ַהֹזַהר ְמָקֵרב ַהְגאוָלה ּ ּּ ּ ֲּאָבל ֵיׁש ָתִמיד ' ְּוכוּ
ֵאיָנה ָנכֹוָנהֻמְסָמִכים ַחָכִמים ֵאֶצל ל אֹוׁשְּד וִלּמֹוְלִל צוָרה ׁשֶ לֹא ְיַלְמדו ּבְ ְּכֵדי ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ָכבֹוד ַרב ה  :ּבְ   ןִּראׁשֹון ְלִציֹו, ַנֲחׁשֹוִניֹמׁשֶ



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ סה  ּ

ן ַהָגאֹון מוהר מוֵאל ֲאַב"ּּבֶ ט"ד ְדַק"ּר ׁשְ ִטְפֶנׁשְ  ק ׁשְ

ַּתמוז ו "כ ּ ַּהִמְפָעל ַהָקדֹוׁש ַהֹזַהר ָהעֹוָלִמיִלְכבֹוד , ט"שסהתּ ּ ּ.  

ִּמַפַחד ִטְרדֹות ׁשֹונ, ִהְנִני ְמַמֵהר ַלֲענֹות ִלְהיֹות ִנְמֶנה ִלְדַבר ִמְצָוה   .ֹותּ

רָאְמִריַנן ְלָפֳעָלא ָטָבא  ְּכבֹוד ֲאדֹוִני ָאִבי ָהַרב ַהֻמְבָהק ֶהָחִסיד , ֲּאַיׁשֵ ּ
נֹות ַּהָקדֹוׁש  ׁשְ ם ְוַהֲעֵרב ַעל ִלּמוד ַהָקדֹוׁש זַֹהר ּבִ ּכֵ ה ַהׁשְ ָּהָיה ַמְזִהיר ַהְרּבֵ ּ
ָמד יֵמי ְסָטִלין ְוַתְלִמיָדיו ,ַּהׁשְ ִעים ִיְרַקב ּבִ ם ְרׁשָ ָקְדׁשֹו ְלַהְקִהיל ָנַה, ׁשֵ ג ּבְ

ְפֵניֶהם ִדְבֵרי תֹוָרה ים ְוִלְדרֹׁש ּבִ ַרּבִ ְּקִהלֹות ּבָ ּ ּוְמַצֵטט ָלֶהם , ּ זַֹהר ְלַטֵהר ַמֲאָמֵרי ּ
ָמָתם ע, ִנׁשְ ַאְרּבַ בו ּכְ תֹות ַהַקִיץ ְוָיׁשְ ּבְ ׁשַ ה ְיהוִדים ּבְ ָּהיו ֶנֱאָסִפים ַהְרּבֵ ּ ּּ ,

עֹות ְרצופֹו ע ָוֵחִצי ׁשָ ָרֵאל ,תַּאְרּבַ י ִיׂשְ ָמׁש ַרּבִ ּ ִלְפָעִמים ְנִדירֹות ָהָיה ַהׁשַ י ּ ן ַרּבִ ּבֶ
לֹום  ּטֹוִבָיה ָעָליו ַהׁשָ   . ֵּמִביא ָלַרב כֹוס ַמִיםּ

ַעל ֶפה ט ִמזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ָהָיה ְמַצּטֵ ׁשֶ ּּכְ ּ ים , ּ ּוִבְפִנים ָהיו ַמְרִגיׁשִ ּ ּ
ך ִמְתָגֵרׁש ַהֹחׁשֶ ּׁשֶ ְ.  

ְמעו ְּכמֹו ֵכן ָנַהג  ִיׁשְ ׁש ׁשֶ ֵני ָחֵמׁש ׁשֵ יב ַעל ָידֹו ְיָלִדים ּבְ ָקְדׁשֹו ְלהֹוׁשִ ּּבְ ּ
ְפִנים ַהֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְּוִיְסַתְכלו ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ.  

י ַאְיִזיק ִמקֹוַמְרָנא  ֵרי ַמְעָלה ַרּבִ ָּהָיה ְמַצֵטט ֶאת ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ִמׂשָ ּּ ּ ל "ַזַצּ
ָקְדׁשֹו ָאַמר ּבְ ְדָרַכי ְיַהֵלכוּלו ַע: "ׁשֶ ָרֵאל ּבִ ִּמי ׁשֹוֵמַע ִלי ִיׂשְ ּ ׁש ', ְוגֹו" ּ ֵני ׁשֵ ְיָלִדים ּבְ

ַמִים ֶהם ִיְרַאת ׁשָ ִּיְלְמדו ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְוִיָכֵנס ּבָ ּ ּ .  

ים ית ָחְכָמה ִעם ְקַטּנִ אֹוְמִרים , ְּכמֹו ֵכן ָנַהג ִלְלמֹד ֵראׁשִ ַמה ׁשֶ ָּהָיה אֹוֵמר ׁשֶ ּ
ִכיִלים ] ֹזַהר[ד ּלֹא ְלַלֵמד ֶיֶל ְּמקֹורֹו ֵמַהַמׂשְ   .ַּרֲחָמָנא ִלְצָלןּ

ָיאס   ָּהַרב ְמַנֵחם ֶמְנֶדל טוּבְ
מוֵאל ֲאַב י ׁשְ ן ַהָגאֹון מֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ּּבֶ ּ טק "ְדַקד "ּ ִטְפֶנׁשְ   ׁשְ

  



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ סו  ּ

ֵווייֶצער לֹמֹה יוָדא ׁשְ   ָּהַרב ׁשְ
ִּמְלָפִנים ַרב ִדְקַהל ַדְרֵכי ֹנַעם ּ ִעיר ַהתֹו ּ ִריתָרה ָמאְנִסי ּּבְ  ַאְרצֹות ַהּבְ

ֵעת חֹוֶנה ֹפה  דֹודִּעיר ַהקֶֹדׁש ּּכָ ָרֵאל, ַאׁשְ  ֶאֶרץ ִיׂשְ

ַמָיא ִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּבְ ּּ ַעל "כ, ּ ל ַהּבַ א ׁשֶ ּא ֲאָדר יֹוָמא ְדִהילוָלא ַקִדיׁשָ נַֹעם "ּּ
י ר" ְֱאִליֶמֶלך ַּהַצִדיק ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ּ ֱּאִליֶמֶלך ִמִליֶז' ּ   א "ק זיעעְנְס'ְ

לֹום  ַּהַחִיים ְוַהׁשָ א ְוַיִקיָרא ְּוָכל טוב ֶסָלה ּ ִּלְכבֹוד ַהאי ַגְבָרא ַרּבָ מֹו ּ ְּכבֹוד ׁשְ
ִּתְפַאְרתֹו ָהַרב ַהַצִדיק  ּ ּ ים ָהעֹוָלִמי ּ י ַּהְמַזֶכה ָהַרּבִ לֹום יוָדא ּמֹוֵרנו ָהַרב ַרּבִ ּׁשָ

ִליָט   .ָהאְלִמיןק "ְדַקד "ֲאַבא "ְּגָראס ׁשְ

ָּהַרב ַהַצִדיק ּה ְכבֹוד ִהּנֵ ָּידוַע ִלי עֹוד ִמָגלות ָאֶמעִריָקאּ ָנה , ּּ ִעים ׁשָ ֶּזה ְכַאְרּבָ
ָלַחם ֶנֶגד ְמזוזֹות ַהְפסולֹות ש  יֵמי ְנעוָריו ְכׁשֶ ּּבִ ּ ּּ ּ ִרית ָהיו 90%ּ ַאְרצֹות ַהּבְ ּ ָאחוז ּבְ ּ

ְּפסולֹות ה קֹול קֹוֵרא, ּ רֹות ְסָפִר'ּוִפְרֵסם ַהְרּבֵ רות ַהְסָתס ְוַעׂשְ ּים ַעל ַכׁשְ ּ , ם"ּ
ֵעת ַהְתִפָלה רו ּבְ לֹא ְיַדּבְ ֵתי ְכֵנִסיֹות ׁשֶ ת ּבָ ְּוַאַחר ָכך ָלַחם ַעל ְקֻדׁשַ ּּ ּּ ּ ּ ּּ ְּוִהְדִפיס ַעל , ְ

ים ְסָפִרים ְוקוְנְטֵרִסים ֶּזה ַגם ֵכן ַכֲחִמׁשִ ּ ּ ּ ִחיָטה , ּ ֵבית ַהׁשְ ל ּבְ ִהְתַקּבֵ ְּוַאַחר ָכך ְכׁשֶ ּ ְּ

ֵאין ַהׁשֹוֲחִטים נֹוֲהִגים ַּהְגדֹוָל ֵרר לֹו ׁשֶ ִחיָטה ִנְתּבָ ּה ְלַהְתִחיל ֶאת ְמֶלאֶכת ַהׁשְ ּ
ְלָחן ָערוך ׁשֻ ִחיָטה וִבְבִדיַקת ַהַסִכיִנים ַכְמבָֹאר ּבְ ׁשְ ְּבִ ּ ּּ ּ ֲאִכיַלת ְנֵבלֹות , ּ ׁש ּבַ ְוֵיׁש ֲחׁשָ

ִביא, ּוְטֵרפֹות ָּאז ֵהִרים ַכׁשֹוָפר קֹולֹו ְכַמֲאַמר ַהּנָ קֹול ְמָחָאה ַאִדיָרה, ּּ , ּּבְ
ּוִבְמִסירות ֶנֶפׁש ַקט  ָנחְולֹא, ּ רות , ְולֹא ׁשָ ְּוהֹוִציא ְמאֹות ְסָפִרים ַעל ִעְנְיֵני ַכׁשְ ּ

ּוְלַהְזִהיר ַעל ָכל ַהְפָרצֹות ּ ין ַחִיים ְלַחִיים ְוַיַחד ִעם , ּ ְּלַהְבִדיל ּבֵ ּ ַּהָגאֹון ַהַצִדיק ּ ּ ּ
ֶרעִצין ַזַצ ה"ּׁשוַעל ּבַ[ל "ִמֶדּבְ ֵאר מׁשֶ רות ָהעֹוָלִמי"ָיַסד ֶאת ] ת ּבְ ַּוַעד ַהַכׁשְ ּ "

ִמְפָעִלים ׁשֹוִנים רות ּבְ ִּלְבדֹק ֶאת ַמַצב ַהַכׁשְ ּ ּ ִדיָקָתם ַהַקְפָדִנית ִנְתַגָלה , ּ ְּוַעל ְיֵדי ּבְ ּ ּ ּ
ַמֲאִפָיה ְגדֹוָלה  ּּבְ עֶקעִרי["ּ ַלַע" ּבֶ ִויְלַיאְמְסּבוְרג] ז"ּבְ יַצת , ּּבְ ָרְכׁשו ּבֵ ְּנֵבָלה ׁשֶ

זֹול ְמַסֵפק ּבְ ִּמִמְפָעל ׁשֶ ּ ל עֹופֹות , ּ ֵמַעִים ׁשֶ ְמָצאֹות ּבַ יִצים ַהּנִ ִצים ֶאת ַהּבֵ ְמַקּבְ ּׁשֶ ּ
ַחִים ַהְגדֹוִלים ָבֵתי ַהִמְטּבָ ֱהָרִגים ּבְ ַּהּנֶ ּ זֹול, ּ מֹוְכִרים ּבְ ִמִדיָנא ָאסור , ּׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ

ֶהם ֲאִפלו ּבַ ַתֵמׁש ּבָ ְּלִהׁשְ ּ ּ חוִטיםּ עֹופֹות ַהׁשְ ְמָצִאים ּבָ ּּנִ ר, ּ ׂשָ ִדיָנם ְכִדין ּבָ ּׁשֶ ְּוָאסור , ּ
ִמיֵני ַמֲאֶפה ים אֹוָתם ּבְ יֹוֶרה ֵדָעה ַּכְמבָֹאר , ָלׂשִ . ז"ּב וְבִסיָמן פ"ִסיָמן פּּבְ

עֹופֹות ַהֲהרוִגים ִדיָנם ִכְנֵבָלה ְמָצִאים ּבָ ְּוַהּנִ ּ ּ.  

ָכל ַהַמֲאִפ ּבְ ְּועֹוד ָמְצאו ׁשֶ עֶקעִריס(ּיֹות ּ ַתְמׁשו ) ּבֶ ִרים ִהׁשְ ַּהְכׁשֵ ּ ּ ּ
ְפֶלעיֶווער ִאים ִמְמִדינֹות ֲאֵחרֹות"ּבִ ה ֵמֶהם ּבָ ַהְרּבֵ א , ּס ׁשֶ ְּוׁשום ַרב לֹא ָהָיה ּבָ
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רוָתן ם ִלְבֹדק ֶאת ַכׁשְ ְּלׁשָ ּ ל . ּ מֹוְכִרים ְלִתינֹוקֹות ׁשֶ ַהַמְמַתִקים ׁשֶ ְּועֹוד ָמְצאו ׁשֶ ּּ ּ ּ
ן  ית ַרּבָ ר לֹא טֹובּבֵ ר טֹוב, ָהָיה ַהֶהְכׁשֵ ְּוַעל ְיֵדי ְפִעילות ַהַוַעד ִנְכְנסו ַתַחת ֶהְכׁשֵ ּ ּ ּ ּ .  

ֵהָמה  ר ּבְ ְבׂשַ ם ֶאת ַהַהְזָנָחה ַהְגדֹוָלה ּבִ ֵתֲארו ׁשָ ַּגם הֹוִציאו ְסָפִרים ׁשֶ ּּ ּּ
ְּוַהָיֵרא ֶאת ְדַבר ה, ּוְבעֹופֹות ר' ּ ׂשָ ִּהְפִסיקו ֵתֶכף ֶלֱאֹכל ּבָ ְכָבר ְוַר, ּ ּק אֹוָתם ׁשֶ

ְזִליָלה וִב ָקִעים ַרק ּבִ ל ֲאֶמִריָקה וְמׁשֻ ֲעֵרי ֻטְמָאה ׁשֶ ים ׁשַ ֲחִמׁשִ ְקעו ּבַ ּׁשָ ּ ּּ " ְפֶרעסס"ּ
ַהֹכל ַרק פֹוִליִטיק ָּאְמרו ׁשֶ ּ יכו ֶאת ַה, ּ ַיְמׁשִ ְּכֵדי ׁשֶ ּ ְּולֹא ִאְכַפת ָלֶהם ִאם , "ְפֶרעסס"ּ

ר אֹו לֹא אֹוְמִר, ָּכׁשֵ רָּהִעָקר ׁשֶ ָכׁשֵ ְּוַכָידוַע ִמְכַתב ַהֲחזֹון ִאיׁש . [ּים ׁשֶ ּ ָכַתב "ַזַצּ ּל ׁשֶ
ִויְלָנא ר, עֹוד ּבְ ְכָלל ָכׁשֵ לֹא ִאְכַפת ָלֶהם ִאם ּבִ ַּעל ֵאלו ׁשֶ ּ ּ ֵיׁש ֲחִתיָמה , ּּ ֶּאָלא ַרק ׁשֶ ּ

ל ַרב ְפלֹוִני ַאְלמֹוִני ר, ּׁשֶ ֱאֶמת ָכׁשֵ ּבֶ   ].ְּולֹא ׁשֶ

ֶזה ר ְנֵבָלה, ְּוִאם לֹא ַדי ּבָ ׂשַ אֹוְכִלים לֹא ַרק ּבְ ַּאַחר ְזַמן ִנְתַגָלה ׁשֶ ֶּאָלא ַגם , ּ ּ
ֵהם ִאסוֵרי ְכִריתותֶלֵח ּב ְוָדם ׁשֶ ּּ ֵסֶדר ַוִיְקָרא [, ּ ַּכָכתוב ּבְ ּ ּ ְוֵחֶלב  ")כז-כד' ֶּפֶרק ז(ּ

ה ְלָכל ְמָלאָכה ְוָאֹכל לֹא תֹאְכֻלהו ִּכי ָכל אֹ ְּנֵבָלה ְוֵחֶלב ְטֵרָפה ֵיָעׂשֶ ֵכל ֵחֶלב ִמן ּ
ֶפׁש ָהאֶֹכֶלת ֵמַעֶמיָה ה ַליהָֹוה ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ה ִאׁשֶ ר ַיְקִריב ִמֶמּנָ ֵהָמה ֲאׁשֶ ַּהּבְ ְוָכל  ּּ

ר תֹאַכל ָכל ָדם  ֵהָמה ָכל ֶנֶפׁש ֲאׁשֶ בֵֹתיֶכם ָלעֹוף ְוַלּבְ כֹל מֹוׁשְ ָּדם לֹא תֹאְכלו ּבְ ּּ ּּ ּ
ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶמיָה ל ְמַהְדִרין ] ".ְּוִנְכְרָתה ַהּנֶ ָגחֹות ַהְמֻהָדרֹות ׁשֶ ְּוֶזה ָהָיה ַתַחת ַהׁשְ ּ ּ ּ

ְּוֶזה ִנְתַגָלה ַעל ְיֵדי , ִּמן ַהְמַהְדִרין ַּהָגאֹון ַהַצִדיק ּ ּ י ָמְרְדַכי ַמְלָאִכי ּ ל ַרב "ַזַצַּרּבִ
ֵתל ָאִביב ם ַת, ּבְ ׁשָ י ַעל ַהְמַנְקִרים ׁשֶ ם ִכְמַפֵקַח ָראׁשִ ֵמׁש ׁשָ ׁשִ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ נות ּ ַּחת ָהַרּבָ

ית נות, ָהָראׁשִ ה ִמַטַעם ָהַרּבָ קור ָהָיה ַתַחת ִפקוַח ָגדֹול ְוֵיׁש ֲעֵליֶהם ְמֻמּנֶ ַהּנִ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ ּּ ,
יֶהם ִאם ֵהם ַכֲהָלָכה ְמַבֵקר ֶאת ַמֲעׂשֵ ּׁשֶ ּ ּ.  

ִרית ּו ל ַהקֹוְרִאים ְלַעְצָמם ] ַאֶמִריָקה[ְבַאְרצֹות ַהּבְ ַּתַחת ַהִפקוַח ׁשֶ ּ ּּ ּ
ר ְנֵבָלה ְוָחָלב ְוָדם" ִאיםַקּנָ" ׂשַ ּוַמְסִתיִרים ֶאת ַעְצָמם ֵמֲאחֹוֵרי , ַמֲאִכיִלים ּבְ ּ

ם  ִאים"ַּהׁשֵ מֹוְסִרים " ַקּנָ ָרֵאל ׁשֶ ם ַהֶזה ְמַבִזים ְגדֹוֵלי ְוַצִדיֵקי ֶאֶרץ ִיׂשְ ּוְבכַֹח ַהׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָרֵאל ת ְוַטֲהַרת ִיׂשְ ם ַעל ְקֻדׁשַ רֹאׁש "ֶהם ַרׁשְִוִנְתַעְלָמה ֵמ, ַּנְפׁשָ ּי ַעל ַהְגָמָרא ּבְ

ָנה ַדף י ַּהׁשָ ּ ְמַבֶזה ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים-ּא ֶאִפיקֹורֹוס "ז ע"ּ ַמֶסֶכת ַסְנֶהְדִרין . ּ ְּוֵכן ּבְ
י ֲחִניָנא : ֶּאִפיקֹורֹוס: )ב"ט ע"ַּדף צ( י ְוַרּבִ ָּאְמֵרי ַתְרַוְייהו ַרּבִ ֶּזה ַהְמַבֶזה ַתְלִמיד "ּ ּ

ת ְוֵכן , "ָחָכם ּבָ ַמֶסֶכת ׁשַ ָּאַמר ַרב ְיהוָדה ָאַמר ַרב ָכל : )ב"ט ע"ַּדף קי(ִּאיָתא ּבְ ּ
ַּהְמַבֶזה ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֵאין לֹו ְרפוָאה ְלַמָכתֹו ּ ּ ָּאַמר ַרב ְיהוָדה ָאַמר ַרב ַמאי , ּ
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יָחי ְוִלְנִביַאי ַאל ָתֵרעו ַאל ִתְגעו ִבְמׁשִ ִּדְכִתיב ַאל ִתְגעו ִבְמׁשִ ּ ּּ ּּ ּ ּ ּיָחי ֵאלו ִתינֹוקֹות ּ ּ ּ
ן ְוִלְנִביַאי ַאל ָתֵרעו ֵאלו ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ית ַרּבָ ל ּבֵ ּׁשֶ ּּ   .ל"עכ, ּּ

ָקָפה ִעְנְיֵני ַהׁשְ ֵיׁש לֹו ֵדָעה ַאֶחֶרת ּבְ ְּוַאף ׁשֶ ַמאי ְוִהֵלל, ּ ָחְלקו ׁשַ ֲּהֵרי ֵמָאז ׁשֶ ּ ּ ,
ין ְגדֹוֵלי ַהדֹור ַּעד ַהיֹום ֵיׁש ַמֲחלֶֹקת ּבֵ ּ ִלים ,ּ ְמֻקּבָ ִנים ׁשֶ ּ וַמְכִריִעים ְלִפי ְגדֹוֵלי ָהַרּבָ ּ ּ

ַּעל ַהִצּבור ֲהָלָכה ִקְימו , ּ ֵיׁש ַמֲחלֶֹקת ּבַ ַמֶסֶכת ְיָבמֹות ְדַאף ׁשֶ ּוְכמֹו ְדִאיָתא ּבְ ּּ ּ ּ ּּ
לֹום ֱאָהבו" ָּהֱאֶמת ְוַהׁשָ ֵיׁש" ּ ִביל ׁשֶ ׁשְ זו ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו ּבִ לֹום לֹא ּבִ ְּוַחס ְוׁשָ ּ  לֹו ּ

ֶזה  ְֵדָעה ַאֶחֶרת ְוֵיׁש ְלַהֲאִריך ּבָ ְְוֵאין ָכאן ְמקֹומֹו ְלַהֲאִריךּ ּ.  

ָצַעק ָהַרב ַמְלָאִכי ָהָיה קֹולֹו ְכקֹול קֹוֵרא  רות ִכי ַגם ְכׁשֶ ת ַהַכׁשְ ְּוַנֲחֹזר ְלָפָרׁשַ ּ ּ ּּ ּ ּ
ר ָאֶמעִריָקא ִמְדּבָ ּוְכָבר ָהָיה ָהַרב ַעל ַדְרכֹו ֲחָזָרה ְלֶאֶר, ּּבַ ּ ָרֵאל ִעם ַהסֹוד ּ ּץ ִיׂשְ

ֻטְמאֹות ֲחמורֹות ָרֵאל ּבְ ְמַטְמְטִמים ֶאת ִיׂשְ ַּהָגדֹול ְוַהּנֹוָרא ׁשֶ ּ ה ִאם אּ ּ וַמה ַיֲעׂשֶ ּ

 

ה נֹוָרִאים ִדְבֵרי הזוה) א ַמֲאָכלֹות . א: ק"ְּוַכּמָ לֹא ִנְזָהר ּבְ ֵני ׁשֶ עֹוָלם ַהֶזה הוא ִמּפְ סֹוֵבל ָהָאָדם ּבָ ל ַמה ׁשֶ ּּכָ ּ ּ ּ ּ

ּיֹוֵצא ֵמְרׁשות ַהְקֻדׁשָ. ב). ב"ּג ַדף מ"ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ח(ֲּאסורֹות  ּ ּה ְוִנְכָנס ִלְרׁשות ַהִסְטָרא ָאֳחָרא ּ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש (ּ

ָאָדם . ג). ב"ּג ַדף מ"ח ָלל ְוָדִנין אֹותֹו ְלַאַחר ִמיָתתֹו ּכְ ְצרֹור ַהַחִיים ּכְ קו ּבִ י לֹא ִיְתַדּבְ ם ּכִ ּאֹוי ָלֶהם ְואֹוי ְלַנְפׁשָ ּ ּ

י , ְמֹגָעל רוך הואּכִ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ עֹוָלּ א ּ גֹוֲעלֹו ּבָ ּם ַהֶזה וָבעֹוָלם ַהּבָ ק ַנְפׁשֹו . ד). א"ּג ַדף מ"ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ח(ּ ְמַדּבֵ

ִסְטָרא ָאֳחָרא ְוגֹוֵעל ַנְפׁשֹו ְורוחֹו ּּבַ ְמָאה ׁשֹוָרה ָעָליו , ּ ֵני ַחָיה . ה). ב"ּג ַדף מ"ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ח(ְּורוַח ַהּטֻ ה ּפְ ַּנֲעׂשֶ

ַמֲאָכלֹות . ו). ה"כּב ַדף ק"ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ח(ָרָעה  לֹא ִנְזָהר ּבְ ֵני ׁשֶ עֹוָלם ַהֶזה הוא ִמּפְ סֹוֵבל ָהָאָדם ּבָ ל ַמה ׁשֶ ּּכָ ּ ּ ּ ּ

ה ְוִנְכָנס ִלְרׁשות ַהִסְטָרא ָאֳחָרא . ז). ב"ּג ַדף מ"ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ח(ֲּאסורֹות  ּיֹוֵצא ֵמְרׁשות ַהְקֻדׁשָ ּ ּּ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש (ּ

ָאָדם אֹוי ָל. ח). ב"ּג ַדף מ"ח ָלל ְוָדִנין אֹותֹו ְלַאַחר ִמיָתתֹו ּכְ ְצרֹור ַהַחִיים ּכְ קו ּבִ י לֹא ִיְתַדּבְ ם ּכִ ֶּהם ְואֹוי ְלַנְפׁשָ ּ ּ

י , ְמֹגָעל רוך הואּכִ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ א ּ עֹוָלם ַהֶזה וָבעֹוָלם ַהּבָ ּ גֹוֲעלֹו ּבָ ּ ק ַנְפׁשֹו . ט). א"ּג ַדף מ"ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ח(ּ ְמַדּבֵ

ִּסְטָרא ָאֳחָרא ְוגֹוֵעל ַנְפׁשֹו ְורוחֹוּבַ ְמָאה ׁשֹוָרה ָעָליו , ּ ֵני ַחָיה . י). ב"ּג ַדף מ"ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ח(ְּורוַח ַהּטֻ ה ּפְ ַּנֲעׂשֶ

  ).ה"ּב ַדף קכ"ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ח(ָרָעה 

מֹו נו ּכְ ית ָקְדׁשֵ ְנַין ּבֵ ב ּבִ ל ַמֲאָכלֹות ֲאסורֹות ְמַעּכֵ ְּוֶהָעוֹון ׁשֶ דֹוֵרנו ּ ֵסֶפר ָהָאִביב ֵמַהּנֹוֵגַע ָלַדַעת ּבְ תוב ּבְ ּכָ ּ ׁשֶ ּ

ר' ָנָתן ַאְדֶלר ְוַתְלִמידֹו ר' ר: ל"ְוז ְסּתָ ּנִ ִלים ּבַ ּבוְרג ְמֻקּבָ ֶרעׁשְ ה סֹוֵפר ִמּפְ ָנָתן ַאְדֶלר ָרָצה ִלְפסֹל ' ר, ּמׁשֶ

ַּהׁשֹוֲחִטים ִדְפַרְנְקפוְרט ְדַמְין ּּ ך ּוְלַהְכִניַע חֹוַתם ַה, ּ סֹוד ַעל ַחְרּבְ סוִלים ּבְ ׁשֹוֶרה ַעל ׁשֹוֲחִטים ּפְ ִָסְטָרא ָאֳחָרא ׁשֶ ּ ּ ּ

ְחֶיה ְוגֹו יַח' ּתִ א ָמׁשִ ל ְרצֹונֹו ּבָ יג ּכָ ְם ֶהֱעִמיד ָעָליו רֹוְדִפים ַקָצִבים ְוֻהְצַרך ִלְברַֹח "ְַאך הס, ְּוִאְלָמֵלא ִהׂשִ ּ

ְרָסאֹות' ס ָרץ ַאֲחָריו י"ְוַתְלִמידֹו החת ם טֹוב ַהָקדֹוׁש ְלָעְלָמא ַהֵדין ְוָרַמז ַעל . [ּפַ ַעל ׁשֵ ְּוֶזה ָהָיה סֹוד ְיִריַדת ַהּבַ ּ

ְצַעד ָאֶרץ" ם"ַזַע"ֶזה ּבְ בֹות ְז, ּתִ י ּתֵ   ]. ְקָואֹות'ּירוִבין ִמ'ִביָחה ֵע'ָראׁשֵ

אור ֶיֶתר ּבֵ ּוְכֵדי ְלָהִבין ְקָצת ּבְ ר ֲעַדִין, ּ יֵתנו ֲאׁשֶ ָיֵמינוִּמי ֶהֱחִריב ֶאת ּבֵ ָגלות ֲעַדִין , ּ לֹא ִנְבָנה ּבְ ִכיָנה ּבְ ְּוַהׁשְ ּ

ֲעוֹוֵננו מֹול ַגם ַהיֹום? ּּבַ י ַגם ּתְ ן ִיׁשַ א ּבֶ ּוַמדוַע לֹא ּבָ ּ ּ ּּ ֵסֶפר ? ּ ה"ְּרֵאה ּבַ ה מׁשֶ ִרית ַמּטֵ ַדף " ּבְ ַסח ּבַ ל ּפֶ ַּעל ַהָגָדה ׁשֶ ּ

ס ִלְפֵני ד[ָהַאֲחרֹון  ָנה' ִנְדּפַ ָדָבר ֶזה : ה ְלׁשֹון ָקְדׁשֹוְוֶז] ְמאֹות ׁשָ ִאיְתַרע ֶחְזָקָתם ָרִאינו ְלַמְפֵרַע ׁשֶ ו ׁשֶ ְּוַעְכׁשָ ּ

ָיֵמינו ר ֲעַדִין לֹא ִנְבָנה ּבְ יֵתנו ֲאׁשֶ ֶּהֱחִריב ֶאת ּבֵ ֲעוֹוֵננו, ּ ָגלות ֲעַדִין ּבַ ִכיָנה ּבְ ְּוַהׁשְ ּ ה ִקְלקוִלים . ּ ּמָ ר ִנְמָצא ּכַ ְּוַכֲאׁשֶ
  



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ סט  ּ

ָגַנח ִמְכֵאב ֵלב ְוָאְמרו לֹו  ֲחמורֹות ַעד ׁשֶ ּבַ ֲחמורֹות ׁשֶ ֵּאין ׁשֹוְמִעים לֹו ֲאִפלו ּבַ ּ ּ ּּ ּ ּ
י ַוַע ים ֵתֵלך ֶאל ַאְנׁשֵ ְֲאָנׁשִ רותּ ּד ַהַכׁשְ יֶהם , ּ ַמֲעׂשֵ ִאים ׁשֶ ל ַהַקּנָ ִנים ׁשֶ ֵּהם לֹא ְכָהַרּבָ ּ ּ

יֶהם ַהְמֹתָעִבים לֹא ִיְתַפְרְסמו ַמֲעׂשֵ ִתיק ֶאת ַהֹכל ׁשֶ ְּלַהׁשְ ּ ּ ּ ר ֶאל ַוַעד , ּ ְּתַדּבֵ

 

ר ֵאין ְלַהֲעל ָתֵרַעֲאׁשֶ י ָקָצר ַהְיִריָעה ִמְלִהׁשְ ֹּות ַעל ַהֵסֶפר ּכִ ים ֵמֲחַמת ִצְמרֹו . 'ְּוכו, ּ ָבׂשִ ִחיַטת ַהּכְ ׁשְ ּוִבְפָרט ּבִ

ך ל ּכָ ה ֵאינֹו ְמַדְקְדִקים ּכָ חֹט ַהְרּבֵ ֵיׁש ָלֶהם ִלׁשְ ְָקרֹוב ַהָדָבר ִלְפׁשַֹע וְלַקְלֵקל וֵמֲחַמת ׁשֶ ּ ּּ ּ חֹט, ּ , ּוְמַמֲהִרים ִלׁשְ

ֵררְו ר ִנְתּבָ ֲאׁשֶ ֲאִכיִלין ְנֵבלֹות וְטֵרפֹות ּכַ ּמַ ָּקרֹוב ְלַוַדאי ׁשֶ ִיְהֶיה ... ּ ּוִמי ׁשֶ ַמה ּ ָדָבר ְולֹוַמר ַמה ֶגֶבר ּמוּתְ ּּבַ גוְבִרין ּ ּּבְ

ׁשֹוֲחִטים ֶאת  ָיָדם ׁשֶ ַוַדאי ִמְנַהג ֲאבֹוֵתיֶהם ּבְ ָדָבר ַהֶזה ּבְ ּוַמה יֹום ִמיֹוַמִים ְוָיֵקל ּבַ ּ ּּ ּּ ן ָלנו ּ ִּדְבֵריֶהם ֵלאמֹר ִמי ִיּתֵ ּ

ר  ׂשַ ְקׁשו ֶלֱאֹכל ּבְ ּבִ ָלָיה ַעל ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ל ִיׂשְ ִנְתַחְיבו ׂשֹוְנֵאיֶהם ׁשֶ ֲחטו ׁשֶ ְטחו ֶאָלא ַוִיׁשְ ְקִרי ַוִיׁשְ ר ְוַאל ּתִ ׂשָ ֶּלֱאֹכל ּבָ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ

ר ְנִחיָרה ַוֲאבֹוֵתינו ָחְטאו ְוֵאיָנם ׂשַ ֲאָוה ַהְינו ּבְ ּּתַ ּ ִדים , ּ יֶהם לֹא טֹוִבים ִלְהיֹות ִנְלּכָ ַמֲעׂשֵ ה ּכְ ַּוֲאַנְחנו ִאם ַנֲעׂשֶ

לֹום ֲעוֹוָנם ַחס ְוׁשָ ְּואֹוי ָלנו ִמיֹום ַהִדין ְואֹוי ָלנו ִמיֹום ַהּתֹוֵכָחה, ּבַ ּּ ר: ּּ ה ְלַדּבֵ ר , ְּוֵאין ָלנו ּפֶ ּוִמי יוַכל ְלַהִגיד וְלַסּפֵ ּ ּּ

ָעַבר ָעֵלינו ַעד ּכֹה ַּמה ׁשֶ ה ָרעֹותּ ּמָ ָגְרמו ָלנו ַהׁשֹוֲחִטים ּכַ ּ ׁשֶ ּ ּ גוָמה, ּ ין ּפְ ַסּכִ ֲחטו ְלַעְצָמם ּבְ ׁשָ ְּולֹא ָיְדעו ׁשֶ ּ מֹו , ּּ ּכְ

ה רח ְכַלל ְנֵבָלה וְטֵרָפה ַלּכֹל הוא ַהְקִלּפָ ֵּכן ִיְהֶיה ִמיָתָתם ּבִ ּ ִליך אֹוָתם"ּ ׁשְ ֶכֶלב , ְל ּתַ ּוֻמְכָרח ִלְהיֹות ְמֻגְלָגל ּבְ ּ

ֲאִריכות ָגדֹול"עיי' ְּוכו ּש ּבַ ּ .  

גול ָיְצאו ִמן ַהָדת ְלֵעֶרך ג ר ּפִ ׂשַ ַעל ְיֵדי ּבְ ְְוָידוַע ׁשֶ ּ ּּ ּ ְמֹבָאר בשו, ל"ָּוֵחִצי ִמיְלָיאן ְיהוִדים רח' ּ ּת ִדְבֵרי "ּכַ

ַטְמֵטם ַהֵלב ַהִי) 'א ִסיָמן ז"ד ח"יו" (ַּחִיים ּמְ ַמֲאָכלֹות ֲאסורֹות ׁשֶ ֵאין ֲעֵבָרה ּכְ ּׁשֶ ּ ְרֵאִליּ ים , ׂשְ ּוַבֲעוֹונֹוֵתינו ָהַרּבִ ּ

ֶאֶרץ לֹוֵע ה ְקִהלֹות ּבֶ ּמָ ָּרִאינו ַעל ְיֵדי ֶזה ָיְצאו ִמן ַהָדת ּכַ ּ ּ ְנֵבלֹות וְטֵרפֹות ַעל ְיֵדי "ּ מו ּבִ ּטְ ָאְכלו ְוִנְתּפַ ּז ׁשֶ ּ ּ

ּם ַהַקִלים"ַהׁשֹוִבי ֶאְבדו , ּ ּנֶ ְּוָגְברו ֲעֵליֶהם ֵדעֹות ָזרֹות ַעד ׁשֶ   ).ּש ְדָבָריו ַהחֹוְצִבים ַלֲהבֹות ֵאׁש"עיי(ִּמן ַהָקָהל ּּ

ב ֵמָהַרְמּבָ" (ֶדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים"ּוְב ת ֵעֶקב ִמְכּתָ ָרׁשַ ִתים ) ל"ם זצ"ּפָ ְתִחַית ַהּמֵ ְפרו ּבִ ְבִעים ֶאֶלף ִאיׁש ּכָ ׁשִ ּׁשֶ ּ ּ

ַמֲאָכלֹות ֲאסורֹות ַעד ׁשֶ מו ּבְ ּטְ ָאְכלו ְוִנְתּפַ ְגַלל ׁשֶ ּּבִ ּ ָלם רחּ ָּיְצאו ֵמַהָדת וָבא ֲעֵליֶהם ֶמֶלך ְוָהַרג ֶאת ּכֻ ְ ּ ּּ   .ל"ּ

ִחּבוט ַהֶקֶבר ַעל ָהאֹוֵכל ַמֲאָכלֹות ֲאסורֹות ְּוָידוַע ְדָהֹעֶנׁש ּבְ ּ ּּ ֵסֶפר אֹור ַצִדיִקים : ּ ַתב ּבְ ֶרק י(ּּכָ ְוֶזה , )ט"ּפֶ

לֹא ָהָיה ְמַדְקֵדק ּבְ: ְלׁשֹון ָקְדׁשֹו י ִמי ׁשֶ ַּדע ּכִ רּּ ין ִאסור ְלֶהּתֵ עֹוָלם ַהֶזה ְולֹא ָהָיה ִנְזָהר ְלַהְבִחין ּבֵ ַּמֲאָכִלים ּבָ ּּ ,

ּתֹוָרה ֶאָלא ֵמֲחָכֵמינו ז ַּוֲאִפלו ֵאינֹו ִאסור ְמֹפָרׁש ּבַ ּ ּּ ה . ל"ּּ ה ַעל ִחּבור ַהֶקֶבר וַמּכֶ א ַהְמֻמּנֶ ְלַאַחר מֹותֹו ּבָ ָּעְנׁשֹו ׁשֶ ּּ ּ

ְרִביטֹו ׁשַ ְטנֹו ּבְ ְרֶזל ְוֵאׁשַעל ּבִ ל ּבַ ְנָדא,  ׁשֶ ְרׁשַ ֵרסֹו ִנְבַקַעת ְויֹוֵצא ּפַ ּכְ ים , ַּעד ׁשֶ ָניו וַמּכִ ִכין אֹותֹו ַעל ּפָ ְּוָאז ְמַהּפְ

הֹוֵצאָת, אֹותֹו ַלע ַמה ׁשֶ ה ַהֶזה , ְּואֹוְמִרים לֹו ּבְ ְמֵרנו ְוַיִציֵלנו ִמִדין ַהָקׁשֶ ם ִיׁשְ ַּהׁשֵ ּ ּּ ּ ּ ּוְמִדְכוֹוֵתיהּ ִאסור ּוִבְפָר, ּ ּט ּבְ ּ

הוא ָעֹון ָחמור ָחָלב ׁשֶ ר ּבְ ׂשָ ּּבָ אן ְלׁשֹונֹו, ּ   .ַעד ּכָ

ם הרה ׁשֵ י ּבְ ַמְעּתִ ה ַמה ׁשָ ְדָרׁשָ י ּבַ ּוְכָבר ָאַמְרּתִ ּ ְעְלז זי"ּ י ַאֲהרֹן רַֹקח ִמּבֶ ל : ע"ק ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ל ּכֹחֹו ׁשֶ י ּכָ ּכִ

ע ַהֶגְרָמִני ימ ָאְכל"ָּהָרׁשָ א ַעל ְיֵדי ׁשֶ ָהיו ׁשֹוֲחִטים ַקִלים וִמֶזה נֹוַלד ֲעָמֵלק ַהֶגְרָמִניש ּבָ ּו ַמֲאָכלֹות ֲאסורֹות ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ,

ְדָבֵעי יִנים ּכִ ִחיזו ַהַסּכִ לֹא ִהׁשְ ֵני ׁשֶ ֶנֶגד ִמָדה ִמּפְ ִמָדה ּכְ ְּוָהָיה ּבְ ּ ּ ּ ר , ּ הוא ׂשַ ַעל ָדָבר ׁשֶ ל ַהּבַ ִחיז ֶאת ַהֶחֶרב ׁשֶ ִּהׁשְ ּ

ל ֲעָמֵלק ְוַעל ְי חֹט ִמיְליֹוֵני ְיהוִדים רחׁשֶ ֹכחֹו ִלׁשְ   , ל"ֵּדי ֶזה ָהָיה ּבְ

ְנֵבלֹות וְטֵרפֹות  ִנים ּבִ רֹות ׁשָ רֹות ַאְלֵפי ְיהוִדים ַעׂשְ ילו ַעׂשְ ְּוֵכן ִהְכׁשִ ּ ָהָיה ָהַרב -ּ ׁשֶ ִעיר ְקָראָקא ּכְ  ּבָ

ַעל  ְּמַגֶלה ֲעֻמקֹות"ַּהָקדֹוׁש ּבַ ל " ּ ַּהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ַהְמֻקּבָ יָרא זצוקּ ּפִ י ָנָתן ֶנַטע ׁשַ ית ִדין ְקָראָקא "ַרּבִ  -ּל ַאב ּבֵ

ְתקוַפת ַהָגאֹון ַהַצִדיק ר ִהְתַרֵחׁש ּבִ ְּמֹאָרע ַמְסִעיר ׁשֶ ּּ יָרא זצָנַטע ָנָתן ' ּ ּפִ ַעל "ׁשַ ְּמַגֶלה ֲעֻמקֹות"ל ּבַ ְוָהַרב , ל"זצ" ּ

ַעל  ְּמַגֶלה ֲעֻמקֹות"ַּהָקדֹוׁש ּבַ קון ָג" ּ ָּנַתן ּתִ ׁשוָבהּּ ֲעֵלי ּתְ   .ּדֹול ְלַהּבַ

  



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ ע  ּ

לֹום ְי ְלחו אֹותֹו ֶאל ָהַרב ׁשָ ִתיָקה ְוׁשָ ׁשְ רות ֵהם לֹא ַיַעְברו ַעל ֶזה ּבִ ַּהַכׁשְ ּ ּ ּהוָדה ּ
ְּגָראס ְוִסֵפר לֹו ַהֹכל ּ ָדָבר ָלְרחֹוב וָבִעתֹוִנים ְוהֹוִדיַע ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק . ּ ְּוֵתֶכף ָיָצא ּבַ ּּ ּ ּ ּ

ֵכן הוא. ל"ַזַצִּמָקאׁשֹוי  ית ִדין וֵבְררו ֶאת ַהָדָבר ׁשֶ יב ּבֵ ְּוהוא הֹוׁשִ ּ ּ ּּ ּ ְוָאז ָיָצא ִעם , ּ
לֹא ֶלֱאכֹ ִּמְכָתב ְלַתְלִמיָדיו ׁשֶ ַעד ּ ה ְפָעִמים ׁשֶ ֵהָמה וְבַעל ֶפה ָאַמר ַהְרּבֵ ר ּבְ ׂשַ ּל ּבְ ּ ּ

ָרה ֵהָמה ְכׁשֵ ר ּבְ ׂשַ יַח לֹא ִיְהֶיה ּבְ יַאת ַהָמׁשִ ּּבִ ז ַעל "ּוְכמֹו ֵכן ָאַמר ָהִריְדּבַ[, ּ
יָקאגֹוי ׁשִ ָנה ֶנֶגד ַהַקָצִבים ּבְ ָלַחם ִלְפֵני ֵמָאה ׁשָ ְלִמי ְכׁשֶ ְּירוׁשַ ּ ּ ּ ּבְ: ָאַמר, ּ ַאְרצֹות ׁשֶ

ָרה ֵהָמה ְכׁשֵ ר ּבְ ׂשַ ִרית ְלעֹוָלם לֹא ִיְהֶיה ּבְ ְּוֶזה ַהֹכל הֹודֹות ִלְפֻעלֹוָתיו ] ַּהּבְ ּ
לֹום יוָדא ְגָראס  י ׁשָ ים ָהעֹוָלִמי ָהַרב ַהַצִדיק ַרּבִ ל ְמַזֵכה ָהַרּבִ יִרים ׁשֶ ַּהַכּבִ ּ ּ ּ ּ ּ

ִליָט ּוִמי יֹוֵדַע ַכָמה ְזַמן ָהָיה עֹוֵבר ְוִא, א"ׁשְ ּ ָהָיה ִמְתַגֶלה ֵאי ַפַעםּ ְכָלל ׁשֶ ּם ּבִ ּ ּ.  

ְמַנִסים ְלַהְסִתיר  ָרֵאל ׁשֶ חוֵרי ְוַיְלֵדי ִיׂשְ ה ַהְזנות ַוֲהִריַגת ּבַ ְּכמֹו ַמֲעׂשֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָנה ִעים ׁשָ ִנים ֶזה ַאְרּבָ מֹוְסדֹות ַהתֹוָרה וְבַהֲעָלַמת ָהַרּבָ ּּבְ ְוִאם ֶאָחד ֵהִרים קֹולֹו , ּ

הֹוָצַאת ְכַתב , םְלַהְזִהיר ֶאת ָהָע ָּיְצאו ֶנְגדֹו ְכִאלו ָהָיה ֶאָחד ִמן ָהֵריִקים ּבְ ּּ ּּ ּ
רֹוֵצַח ֲחִסיִדי ֵטרֹוִריְסִטי ְוַחאַמאִסי ָיָרה ּבֹו ְלָהְרגֹו, ְּפַלְסֵטר ָעָליו , ְּוֶזה ָגַרם ׁשֶ

ּוְבֶדֶרך ֵנס ִנַצל ְ ּ.  

הֹודֹות ִלְפֻעלֹוָתיו ַהַכּבִ, ַּנֲחֹזר ְלָהַרב ְגָראס ּׁשֶ י ּ סור ֵמַרע ְלַאְפרוׁשֵ ּירֹות ּבְ ּ
ָרֵאל ֵּמִאיסוָרא ָזָכה ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ָרֵאל ִהְתִחיל ְלעֹוֵרר , ּ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּופֹה ּבְ

ה טֹוב"ְל ַתֲעמוָלה עֹוָלִמית, "ַוֲעׂשֵ ּבִ, ּּבְ ל ַרׁשְ ָמתֹו ׁשֶ ׁשְ ׁש ּבֹו ִניצֹוץ ִמּנִ י "ְוִנְתַלּבֵ
ַּהָקדֹוׁש ְלַהְדִפיס וְל ּ ה ּ ָּהִפיץ ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוִתקוֵני זַֹהר ְואֹור ַהֹזַהר ְועֹוד ַהְרּבֵ ּּ ּ ּ

ם ִחּנָ ּבִ, ְּסָפִרים ַעל ַהֹזַהר ּבְ ָרֵאל ִלְלֹמד תֹוַרת ָהַרׁשְ ֵני ִיׂשְ ְּלעֹוֵרר ּבְ , ּי ַהָקדֹוׁש"ּ
ַמִים וְלָקֵרב ַהְגֻאָלה ְמֻסָגל ְלִיְרַאת ׁשָ ּׁשֶ ּ ּּ ְסָפִרים, ּ ַּכמוָבא ּבִ ּ ּ ֵאלוּ ּ.  

ה ַרּבו ּבֹו , ְּוָדָבר ָגדֹול ָעׂשָ ֲאֶמִריָקה ׁשֶ דֹור ֶהָעכור ַהֶזה וִבְפָרט ּבַ ְפָרט ּבַ ּּבִ ּ ּּ ּ
ִאים ָכר ְכִפְנָחס", ֵּמַהקֹוְרִאים ַעְצָמם ַקּנָ ים ׂשָ ה ִזְמִרי וְמַבְקׁשִ ים ַמֲעׂשֵ ּעֹוׂשִ ּ ּ", 

ְנֵבלֹות ְוִאסוֵרי ְכּוְלַאַחר  ְתַפְטמו ּבִ ּנִ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ָהִאְטִליִזים [ִּריתות ּ עְרס" ה-ׁשֶ " ּּבוְטׁשֶ
ֵהם ֲהִכי ְגרוִעים, ]ַמְלִעיִטים אֹוָתם, ַּהְטֵמִאים ּׁשֶ ַמֶסֶכת סֹוָטה , ּ ַּכְמבָֹאר ּבְ ַּדף (ּ

ֵאיָנן : ):כב ין ְולֹא ִמִמי ׁשֶ אי ַמְלָכא ִלְדִבִיֵתיה ַאל ִתְתָיְרִאי ִמן ַהְפרוׁשִ ָּאַמר ָלה ַיּנַ ּ ּ ּּ ּ ּ
ְּפרוׁשִ יןּ דֹוִמין ַלְפרוׁשִ ּין ֶאָלא ִמן ַהְצבוִעין ׁשֶ ּּ ּ ּ ין ,ּ ה ִזְמִרי וְמַבְקׁשִ יֶהן ְכַמֲעׂשֵ ַמֲעׂשֵ ּ ׁשֶ ּ ּ

ָכר ְכִפְנָחס ַרׁשִ. ּׂשָ ם"ּוְרֵאה ּבְ ֶּאָלא ִמן ַהְצבוִעים : י ׁשָ ּ ֵאין ַמְרִאיָתם -ּ ּ ְכלֹוַמר ׁשֶ
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חוץ ְוֵאין תֹו ְּכתֹוְלדֹוָתם ֶאָלא ְצבוִעין ִמּבַ ּ ּ ּ ה ִזְמִרי . ַּכן ְכָבָרםּ יֶהם ְכַמֲעׂשֵ ַמֲעׂשֵ ּׁשֶ ּ- 
ָדן ְכִפְנָחס ִריֹות ְלַכּבְ ָכר ְכִפְנָחס אֹוְמִרים ַלּבְ ים ׂשָ ִעים וְמַבְקׁשִ ֵהן ְרׁשָ ּׁשֶ ּּ ּ ְּוִאיָכא , ּ

ִּדְמָפֵרׁש ֵלה ְלִעְנַין ְצִניעוָתא ּ ְּוֵאלו  .ּ ִביּ ַּהְצבוִעים ְוַהֲחֵנִפים ְוַהְטֵמִאים חֹוׁשְ ּ ם ּ
ַּעְצָמם ְכַצִדיִקים ם ַהָטֵמא ְתִפִלין, ּ יִחים ַעל רֹאׁשָ ִאים ְלֵבית ַהְכֶנֶסת וַמּנִ ֲּהלֹא ּבָ ּ ּ ּ ּ ,

ֶבל ׁשֶ ים ִכְנבוַכְדֶנאַצר ֶמֶלך ּבָ ים ְצָדָקה ְועֹוׂשִ ְְועֹוׂשִ ּ ּ ְצָדָקה ִיְפרֹק"ּ ֲאָבל , "ֶחְטאֹו ּבִ
ְקִלַפת ֲעָריֹות ל ְוׁשֹוָרה ֲעֵל, ֵּהם ִנְטָמִאים ּבִ ּיֶהם רוַח ַהֻטְמָאה ׁשֶ , ַּהִסְטָרא ַאֲחָראּ

ֹזַהר ַהָקדֹוׁש [ ַּכְמבָֹאר ּבַ ּ ָפִטים ּ ת ִמׁשְ ָּפָרׁשַ ְּוֵכן ָכַתב ַהְגָר, )ב"א וע"ה ע"ַּדף קכ(ּ א "ּ
יֹו ַהָגהֹוָתיו ב"ד ִסיָמן פ"ּבְ ָחָלב ֶאת ַהֹזַהר ' ּז ּבְ ר ּבְ ׂשָ ְמַצֵין ַעל ִעְנַין ּבָ ְּפָעִמים ׁשֶ ּ ּ ּ
ַּאך ִמְצוֹות ֵאלו ְמאוִסים ִלְפֵני , ]הַּהֶז ּ ּ רוך הואְ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ֲעׂשו ִעם ְקִלַפת , ּ ּנַ ּׁשֶ ּ

כ, ֲעָריֹות אֹור ַהַחִיים תובְּכמֹו ׁשֶ ת ַאֲחֵרי(ַּהָקדֹוׁש ּ ּבָ סֹוף ָפָרׁשַ   .)ּּבְ

ֲאֶמִריָקה ְלָגֵרׁש ֶאת ָהַרע ַעל ָכל ָפִנים ָזָכה ּבַ ַּעל ֵכן ְלַאַחר ׁשֶ ּ  ֵמאֹוָתם ּּ
ם ַּהְיֵרִאים ֶאת ְדַבר  רות ַהַמֲאָכִלים ַּהׁשֵ ַכׁשְ ְתעֹוְררו ַעל ָידֹו ְוֵהֵחלו ְלִהָזֵהר ּבְ ּנִ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ

ּבִ ל ָהַרׁשְ ּי ַהָקדֹוׁש וְלַהְכִניָסם "ָּזָכה ַעל ְיֵדי ֶזה ְלעֹוֵרר ִלְלֹמד ֶאת ִסְפֵרי ַהזַֹהר ׁשֶ ּ
ים וְלָקֵרב ַהְגֻאָלה ֵלב ַרּבִ ּּבְ ּ ּ.  

ה ֲעבֹוָדתֹו ַהְקדֹוׁשָ ַיְצִליַח ּבַ ַּעל ֵכן ָאנו ְמַאֲחִלים לֹו ׁשֶ ּ ּ ְמַמֵדי , ּ ְּוִאם ַיֲעבֹד ּבִ
ַמִים ֹּכחֹות ַהְגדֹוִלים ְלַהְכִניס ִיְרַאת ׁשָ ל ְפֵני , ּ ְּיכֹוִלים ֲאַנְחנו ְלָהִכין ַעְצֵמנו ְלַקּבֵ ּ ּ

יַח ִצְדֵקנו ָיֵמ, ְּמׁשִ ְמֵהָרה ּבְ ִיְתַגֶלה ּבִ ּׁשֶ ּ   .ּינוּ

ֵמַח וְבִבְרַכת ָכל טוב ר ְוׂשָ ִבְרַכת ַחג ָכׁשֵ ּּבְ ּּ ּ ּ ּ:  

ֵווייֶצער לֹֹמה יוָדא ׁשְ   ּׁשְ
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ְקָואֹותַרב  -ָראֶזעְנֶבעְרג ָּנחום ָהַרב    ַהּמִ
ּבֹוןָיְצָאה אש "ס "ובעמח רוְקִליןֹּפה  -" ֵמֶחׁשְ  ָיאְרק אּנו, ּּבְ

  . יומא דהילולא– אתרא קדישא מירון –ו "י עש"עמ

המאור הגדול , לכבוד האי גברא רבא ויקירא המפורסם לשם ולתהלה
מגלה אור , מאיר עיני העולם, משנתו קב ונקי, חריף ובקי, מעוז ומגדול

, ממצדיקי הרבים, ובנרו יאירו כל המחשכים, ממנו ישקו כל העדרים, נעלםה
, ר מהאלמין"ק האדמו"כ, כבוד הרב הרבני המפורסם, זכותו לעד בשחקים

מנהוריה אהני , שלומו לעד ישגיה, א"צ רבי שלום יהודה גראס שליט"הרה
  .רוב ברכות וכל טוב לעד סלה, לן שרגיה

  .אלוקי רבי שמעון בר יוחאיאפתח פי במילי לכבוד התנא ה

מכל תפוצות ישראל ו.  יום קדוש ונורא–ג בעומר "לכנודע לכל אשר 
כל , י ולהוושע"מתקבצים ועולים מירונה לשמוח עם התנא האלוקי רשב

אכן , מבקש בקשתו ומייחל לישועתומתחנן , אחד אומר תהילים כפי כוחו
למוד בספר הזוהר למאוד יש לדעת שביום ההילולא יש ענין גדול מאוד 

ושפתותיו דובבות , עם הצדיק, כביכול, שאז מדבק, שחיברו התנא האלוקי
שיקבל על עצמו ללמוד מן ספר הזוהר גם ונחוץ  כדאי כמו כן. ובודאי יוושע

וכך כל ההשפעות הטובות של יום נשגב ,  מידי יום ביומובמשך השנה כולה
  .זה תמשכנה לכל השנה

, ל בעצמו"זצ" סולם"שמעתי מפי בעל היתי ואזכרה בימי חורפי אשר זכ
אמרתי ,  באירופה מליון יהודים6ש רצח "כשהרשע הגדול ימ:  סיפר ליוכך

זו לא תסתיים אלא אם כן יקומו ומלחמה , אי אפשר לנצח רשע זה: "לכולם
ותרגם הזוהר " הסולם"לכן ישב בעל . " הקדושיהודים וילמדו זוהר

, ואכן בסיום עבודתו. שוטים כפי השגתםמובן ליהודים פ' ק שיהי"ללשוה
ש תבוסה קשה "נחל היטלר ימ, ביום שגמר התרגום על ספר הזוהר

ובנסים גלויים ניצלה ארץ , וכך ניצלו מעט היהודים ששרדו, במלחמה
  . בזכות הזוהר הקדוש–. ש"מציפורניו של אותו רשע ימישראל 
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ן מן גלותא בספרא דא יפקופרשת נשא ק "בזוהמפורש כך נכתב ואכן 
  . ברחמיםיצאו מן הגלות) הזוהר הקדוש( בזה הספר –ברחמי

ב "למדתי בישיבת וויזניץ ב, "ששת הימים"עת מלחמת , ז"בשנת תשכ
 מדינות 4יצאו , בימים דאז, ל"זצוק" אמרי חיים"אצל הגאון וקדוש בעל ה

הסכנה , סוריה ולבנון החליטו להלחם נגדינו, ירדן, מצרים: נגד עם ישראל
שלושה ימים לפני תחילת המלחמה כבר  -יתה גדולה והפחד ממש נורא ה

. שמא תתקוף לבנון את הצפון, היו סגורים כבישי הגליל מפני פחד האויב
ר מוויזניץ ביקש וקיבל רשיון מיוחד להגיע "האדמו. לא הרשו לנוע בדרכיםו

 וכך עלה לציון. כשאגיע לרבי שמעון אפעל כל מה שצריך: ואמר, למירון
כשנכנס לציון הקדוש לקח ספר הזוהר פתח דף ראשון . י"הקדוש של רשב

דאס איז די : ופירש, "י" רשביספר הזוהר מהתנא האלוק"כאן כתוב : ואמר
געטליכקייט " מהתנא"וואס לערנט אונז " ספר הזוהר"לעכטיגע ספר 

) הזוהר(זה הספר המואר : ק"תרגום ללשה[, י"פון רשב? פון וועם" האלוק"
כ ניגש לציון הקדוש "אח. ]י"מרשב? ממי, אלוקות) מהתנא(מד אותנו שמל

כבר ניתקתי כל הקשרים של כל האומות הרוצות להרע : נשק ואמר
וכולנו יודעים . י"כי דבקתי בתנא הקדוש רשב? היאך עשיתי זאת. לישראל

  .על הניסים הגדולים שקרו במלחמה זו

על ' מובא בגמ, כיום כשארץ ישראל נמצאת בסכנה גדולה מאירן
כי , בהגיע זמן פטירתי ראו לקבור אותי עמוק עמוק באדמה, אמורא שאמר

על כן מוטלת . לא יאכל) שהוא אירן(לא יהיה קש בישראל שהסוס הבבלי 
 זקוק לישועות ם ישראלכי ע, עלינו החובה להזדרז בלימוד הזוהר הקדוש

  .וכשנדבק בספר הזוהר נמתיק כל חבלי משיח, גדולות

, ב"אומרת ברכות נ' הגמ.. צריכים שהלימוד יהיה בקדושה ובטהרהרק 
', מספרת הגמ, ועד כמה גדולה תפילה זו, "תפילת עזרא"עזרא הסופר תיקן 

? אם אין לך מקוה היאך תטהר: אמרה לו האשה, ו"על אדם שרצה לחטוא ח
  .ופרש מן העבירה ולא נכשל



ַער ַהִתקוִנים ּׁשַ ּ עד  ּ

 – ו כגנות עלי נהרכנחלים נטי" על הפסוק ז"עיין גמרא ברכות דף ט(
ע בספר אמרי פנחס השלם " הקדוש רבי פנחס מקאריץ זיראיתי מהצדיק

קצת בני אדם אומרים בעבור שיושבין בכפרים ואין להם : אמר: ד"דף קס
 על דרך ששמעתי -ואני אומר להם אדרבא , מקוה אינם רוצים ללמד זוהר

כי מה , בתמהרב שאמר כשחל יום טוב בערב שבת אין צריך לטבול על הש
ויש לחלק בין גירסת הזוהר להעמקה . (צריך מקוה גדולה מקדושת יום טוב

  .)בקדושת הקבלה

פרשת " מאור ושמש"כפי שמביא ה, וכל שכן ללימוד הזוהר הקדוש
רק שלמדו קבלה שלא , שהיו כולם צדיקים גדולים, ש"ץ ימ"על כת ש, אחרי

ק "בל אם נלמד בזוהא .ל"רח' הבטהרה לכן נהיו אפיקורסים וכופרים  ב
בקדושה ובטהרה נהיה משומרים מכל חטא ועוון ונביא בכך הגאולה 

  .השלימה

אדם קדוש שיש לו הזכות להמתיק לכלל , י זכאי"ה גלגל הזכות ע"הקב
שמסר , א"שלום יהודה גראס שליטהצדיק רבי הרב , ישראל חבלי משיח

, בקדושהולכל דבר ש, למצות, למקוואות, נפשו כפשוטו ממש לשחיטה
  .שסייע לביאתו, משיח צדקינו ודאי יראה עליו באצבעו

יחד עם כלל ישראל נברכו לזכות לאריכות ימים ושנים ולקבל פני 
  .א"בב ,ותחזינה עינינו בשמחה זו, משיח צדקינו

  ' עבד לעבדי ה,מכבדו ומוקירו כערכו הרם
   רב המקוואות,הרב נחום ראזנבערג

  



גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

עה

גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
חשיפה

גדולי ישראל והזוהר

נכבשת  אחת  ועוד  מדינה  עוד  השניה,  העולם  מלחמת 
הוא  עומד  כבר  נגדו,  שיכול  מי  אין  ימ"ש,  היטלר  ע"י 
העומד  מן  חרדים  כולם  הולמים,  הלבבות  א"י,  בשערי 
את  ולאבד  להרוג  להשמיד  ממטרתו  מפחדים  לקרות, 

כל היהודים טף ונשים...

הגה"צ רבי יהודה לייב אשלג זצ"ל יושב בחדרו קולמוסו 
הקדוש,  הזוהר  את  ומברר  מבאר  ומתרגם,  כותב  בידו, 
יוחאי "בספרא דא  בר  ידע את שכתב רבי שמעון  ידוע 
יפקון מגלותא", בזכות הזוהר הקדוש נצא מן הגלות, לכן 
תרגם את הזוהר הקדוש ללשון הקודש, כדי שכל יהודי, 

גם פשוטי העם, יוכלו ללמוד ולהבין את הזוהר הקדוש.

לאחר יגיעה עצומה גמר את המלאכה והביא את הזוהר הקדוש לדפוס. באותו הזמן נתבשרו 
תושבי ארץ ישראל שהמלחמה הסתיימה, זממו של היטלר ימ"ש לא הצליח, הוא לא כבש 

את ארץ ישראל. 

אותו הסיפור התרחש כאן בארץ הקודש במהדורה שניה בשנת תשס"ט. מלחמה בדרום, 
החמאס משגר טילי קסאם, מנסה ליירט את הטילים למרכז הארץ, ובעיקר לבית שמש, 

הנה לפניכם כותרת הכתבה שהתפרסמה בעיתון "חדש" בבית שמש.

העולמי",  הזוהר  "מפעל  המכון  ופלא  הפלא 
על  תקופה  באותה  שקד  שמש,  בבית  הפועל 
היום  באותו  היומי,  העמוד  ע"פ  הזוהר  הוצאת 
שהובאו לדפוס י"ב הכרכים של הזוהר המחולקים 
לי"ב חודשי השנה באותו היום הסתיימה מלחמת 
היתה  בעזה  המלחמה  מהלך  כל  ובכלל  עזה. 
לא  אם  יודע  מי  הטבע,  לדרך  ומעל  ניסים  בניסי 
והדברים  לנו,  שעמדה  היא  הקדוש  הזוהר  זכות 

מדברים בעד עצמם...

העול מלחמת

חשיפה



עו

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
גודל הזכות

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

חשבון מדויק על גודל הזכות לימוד של  הזוהר הקדוש בשבת קודש
יהודי הלומד זוהר שעה אחת ביום שבת קודש שקול ללימוד תורה של 75 שנה בימות חול

כלומר אם למדנו שעה אחת זוהר בשבת קודש שקול לפועל הנעשה מלימוד תורה במשך 75 שנה

לשון ספר דרך צדיקים מהצדיק הקדוש רבי מרדכי שרעבי זכר צדיק לברכה, זי"ע: 

לימוד קבלה וזוהר ביום שבת במשך שעה
שוה ללימוד 75 שנה בימות החול

 24X354X75=637,200    :החשבון בשעות יהיה
שוה:    637,200 שעות תורה בנגלה

מבוסס על 24 שעות לימוד תורה ביום
במשך 70 שנות חייו של אדם (לפי תהלים 52 שבתות בשנה)

יוצא ששעה אחת בלימוד זוהר בשבת קודש בשבעים שנות חיים של אדם

יעלה החשבון  70X52X637,200=2,319,408,000  מיליארד 319 מיליון 408 אלף
פירושו של דבר, אם לומדים שעה אחת קבלה ביום שבת קודש במשך 70 שנה, עולה החשבון יותר משני מיליארד 
שעות, והרי זה בהישג ידו של כל יהודי.  בהתחשב במשפחה בת 10 ילדים ** שיצטבר ב 11 דורות*א למספר עצום 
של אנשים:  100,000,000,000 של הדור האחרון סך הכל מספר הצאצאים של בן אדם אחד, וערך שעות של תורה 

משעה אחת זוהר שוה כדלקמן: 

סך הכל שעות התורה: (2,319,408,000 מוכפל ב-100,000,000,000 מיליארד -  
223,020,000,000,000,000,000 שעות,  כלומר כ-223 קווענטיליון 20 קוואדריליון שעות תורה.

כל הזכות העצומה מכוחו של יהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד את הזוהר וצאצאיו הלכו בעיקבותיו.  
ואם הנך מזכה רק יהודי אחד בלימוד שעה זוהר בשבת זכית לקבל מיליארד שעות תורה.

* כיון שנותרו לכל היותר כ 230 שנה עד 6000 שנה שזה הזמן המוזכר בגמרא לקיום העולם הזה,  (מסכת סנהדרין דף צז/א: אמר רב 
קטינא שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב שנאמר ונשגב ה' לבדו ביום). ומשך דור בימינו הינו כ 20 שנה, הרי בזמן שנותר יש מקום 

ל11 דורות
** הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:

10   X10  1
100  X10  2

1000  X10  3
10000  X10  4

100000  X10  5
1000000  X10  6

 10000000  X10  7
 100000000  X10  8

1000000000  X10  9
 10000000000   X10  10

100000000000   X10  11
סכ"ה  x 100 מיליארד צאצאים

זי"ע לברכה צדיק זכר שרעבי מרדכי רבי הקדוש מהצדיק צדיקים דרך ספר מרדלשון מרדבי בי ל

לי
ל



גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

עז

גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
גודל הזכות

גדולי ישראל והזוהר

חשבון מדויק על גודל הזכות לימוד של  הזוהר הקדוש בשבת קודש
יהודי הלומד זוהר שעה אחת ביום שבת קודש שקול ללימוד תורה של 75 שנה בימות חול

כלומר אם למדנו שעה אחת זוהר בשבת קודש שקול לפועל הנעשה מלימוד תורה במשך 75 שנה

לשון ספר דרך צדיקים מהצדיק הקדוש רבי מרדכי שרעבי זכר צדיק לברכה, זי"ע: 

לימוד קבלה וזוהר ביום שבת במשך שעה
שוה ללימוד 75 שנה בימות החול

75X354X10    :החשבון בשעות יהיה
שוה:    265,500 שעות תורה בנגלה

(10 שעות לימוד של אברך בש"ס ביום,  354 ימים בשנה)

מבוסס על 10 שעות לימוד תורה ביום
[למעשה החשבון של 75 שנה מתייחס ל 24 שעות ביממה]

וכעת נעשה חשבון, אם יהודי יתמיד בלימוד של שעה אחת בשבת במשך 52 שבתות בשנה לאורך 70 שנה 
70X52X265,500=966,240,000 :יצא אם כך, שבשבעים שנות חיים של אדם, יעלה החשבון ל

זאת אומרת אם לומדים שעה אחת קבלה ביום שבת קודש במשך 70 שנה, עולה החשבון כמעט למליארד שעות, 
והרי זה בהישג ידו של כל יהודי, ועכשיו אפשר להבין למה כל גדולי הספרדים עודדו ואמרו שבזכות הזוהר הקדוש 

נגאל במהרה. מבוסס על 70 שנות חייו של אדם (לפי תהלים)  לחשבון 52 שבתות בשנה
עכשיו תבינו אם אתה מזכה רק ליהודי אחד שילמוד שעה בזוהר בשבת זכית לקבל מיליארד שעות תורה שיצטבר 
ב11 דורותא בהתחשב במשפחה בת 5 ילדים** למספר עצום של אנשים: 48,828,125 של הדור האחרון זאת אומרת 

מספר הצאצאים של בן אדם אחד, וערך שעות של תורה משעה אחת זוהר שוה: 

סך הכל שעות התורה:  48,828,125X996,240,000=47,179,687,500,000,000 שעות, 
כלומר כ-47 מיליון מליראדי [ביליון] שעות תורה. 

וכל הזכות העצום מכוחו של יהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד את הזוהר וצאצאיו הלכו בעיקבותיו.

* כיון שנותרו לכל היותר כ 230 שנה עד 6000 שנה שזה הזמן שמוזכר בגמרא לקיום העולם הזה,  (מסכת סנהדרין דף צז/א: אמר רב 
קטינא שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב שנאמר ונשגב ה' לבדו ביום). ומשך דור בימינו הינו כ 20 שנה, הרי בזמן שנותר יש מקום 

ל11 דורות
** הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:

5   X5  1
25  X5  2

125  X5  3
625  X5  4

3,125  X5  5
15,625  X5  6

 78,125  X5  7
390,625  X5  8

1,953,125  X5  9
 9,765,625   X5  10

48,828,125   X5  11

זי"ע: לברכה צדיק זכר שרעבי מרדכי רבי הקדוש מהצדיק צדיקים דרך ספר מרדלשון מרדבי בי ל

לי
ל



עח

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
גודל הזכות

גדולי ישראל והזוהר גדולי ישראל והזוהר

חשבון מדויק של זכות הזוהר הקדוש
ליהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד זוהר שעה אחת ביום

א ֶמֶלְך (תקוני זוהר מ"ג): סֵּ הידעת!!! - ְלׁשוֹן ַהכִּ

ָחְכַמת  ִלּמּוד  ַמֲעַלת  דוָֹלה  גְּ ה  מָּ כַּ יַָּדְעתָּ  שֶׁ ְוֵכיָון 
ְלִמי  ָכר  ַהשָּׂ ְוגֶֹדל  ַהִחּיּוב  ּגֶֹדל  ִיוַָּדע  כּו'...  ָהֱאֶמת 
ָעְלָמא  ִגיְרָסא בְּ י ִלּמּוד ַהּזַֹהר בְּ ָלה, כִּ בָּ ּלוֵֹמד ַהקַּ שֶׁ
ּוְלָהִבין  ִלְלמֹד  ה  ִיְזכֶּ ִאם  ן  כֵּ שֶׁ ְוָכל  ָעְלִמין,  ּבוֶֹנה 
ְלַמְעָלה  ּקּון  תִּ ּבוֹ  ה  ַיֲעשֶׂ ֶאָחד,  ַמֲאָמר  רּוׁש  פֵּ

ִמיָמה. ָנה תְּ ט שָׁ שָׁ ִלּמּוד ַהפְּ ה בְּ ּלֹא ַיֲעשֶׂ ָעה ַאַחת ַמה שֶּׁ שָׁ בְּ

והחשבון של שעה אחת לימוד זוהר ביום, הוא שוה ל:

3540 שעות בשנה
(10 שעות לימוד של אברך בש"ס ביום,  354 ימים בשנה)

במשך 50 שנה ליהודי בודד יעלה המאזן:  172,500 שעות תורה.

שיצטבר ב 11 דורות בהתחשב במשפחה בת 5 ילדיםא למספר 
עצום של אנשים: 48,828,125 של הדור האחרון

סך הכל שעות התורה: 84,228,515,625,000 שעות, 
כלומר כ-84,000 מליראדי [ביליון] שעות תורה. (48,828,125 מוכפל ב- 172,500)

וכל הזכות העצום מכוחו של יהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד את 
הזוהר וצאצאיו הלכו בעיקבותיו.

* הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:

5   X5  1
25  X5  2

125  X5  3
625  X5  4

3,125  X5  5
15,625  X5  6

 78,125  X5  7
390,625  X5  8

1,953,125  X5  9
 9,765,625   X5  10

48,828,125   X5  11
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גדולי ישראל והזוהרגדולי ישראל והזוהר
ָרה קָּ ה שֶׁ ַמֲעשֶׂ

גדולי ישראל והזוהר

י בְּ - $60,000. ְעתִּ י ַעל ַעְצִמי ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְונֹושַׁ ְלתִּ ִקבַּ

ָרה! קָּ ה שֶׁ ַמֲעשֶׂ
ה, ַאְדָהֵכי ְוָהֵכי ִנגַּׁש ֵאַלי  ִניָּה ֲחָדשָׁ ל 60 ֶאֶלף דֹוָלר ִלְקַראת בְּ י ְסכּום שֶׁ ֵאַרע לוֹ – ֵהַכְנתִּ ר ַאְרֵיה ֶאת ַמה שֶּׁ ְך ְמַספֵּ כָּ
ִניָּה,  ַהבְּ ת  ִלְתִחלַּ ַעד  ֶסף  ַלכֶּ י  ִנְצַרְכתִּ לֹא  ֲעַדִין  שֶׁ ַוֲאִני  ְקָצָרה,  ִלְתקּוָפה  ַהְלָוָאה  כְּ כּום  ַהסְּ ֶאת  ׁש  ּוִבקֵּ ְיִדיִדי  מּוֵאל  שְׁ
ר  ִלּצֹר ֶקשֶׁ ה  ְמַנסֶּ ֲאִני  ְוׁשּוב,  ׁשּוב  ּדֹוֶחה אֹוִתי  י,  נִּ ִממֶּ ט  מֵּ תַּ מּוֵאל ִמשְׁ ּושְׁ יַע,  ִהגִּ ָרעֹון  ַהפֵּ ְזַמן  לוֹ.  ְלַהְלוֹות  י  ְמתִּ ִהְסכַּ
ד ָממֹון ּכֹה  י; גַּם ְלַאבֵּ ְרתִּ בַּ ָבר ִנשְׁ אן כְּ ֶלפֹון. כָּ טֶּ ַבּסֹוף לֹא ָעָנה ִלי ֲאִפּלּו בַּ לְּ ֹזאת, ַעד שֶׁ כָּ רּות שֶׁ ל ֶאְפשָׁ ְוהּוא חוֵֹסם כָּ
י ַעל  ְבתִּ ְיָלה ָחשַׁ ל ַהּיֹום ְוָכל ַהלַּ ה אֹוִתי. כָּ י ּוְמַרמֶּ ל בִּ ָבר, ְמַהתֵּ ָהָיה ֶנֱאָמן ָעַלי ַעד לֹא ִמכְּ ֲחֵבִרי, שֶׁ ַרב ְוַגם ָלַדַעת שֶׁ

י. י ְלִדְכּדּוְך ַנְפשִׁ ְך ִנְכַנְסתִּ ֶסף, ּוְבִעְקבֹות כָּ מּוֵאל ְוַהכֶּ שְׁ

יֶחָנה. אּוַלי ָחֵבר  ֵלב ִאיׁש ְישִׂ ָאָגה בְּ ָאה ָהְיָתה, דְּ לּות ַהבָּ דְּ תַּ ִחיָנִתי חֹוַבת ַהִהשְׁ ֻרּיֹות לֹא ָעְמדּו ְלָפַני, ִמבְּ ה ֶאְפשָׁ ַהְרבֵּ
י לוֹ ֶאת  ְרתִּ ִניִתי ַלֲחֵבִרי ַהּטֹוב נ. ִספַּ ב ֵמֵעין ֶזה. פָּ ַמצָּ יַצד ָעַלי ִלְנהֹג בְּ ן ֵעָצה ְנכוָֹנה, ְלהוֵֹרִני כֵּ ַמתַּ טֹוב יּוַכל ְלַסיֵַּע בְּ

י ֶאת ֲעָצתוֹ. תִּ שְׁ ָהעֹוֵבר ָעַלי ּוִבקַּ

ַרּבֹוֵתינּו:  ַמֲאַמר  ר, בְּ ִנְזכַּ ֹזאת  ית, ַרק בְּ ְלָהשִׁ ָיַדע  ית לֹא  ֵעָצה ַמֲעשִׂ ַלֲעֹזר.  ָכל ְמאֹודוֹ  ָרָצה בְּ ב, הּוא  ְוָחשַׁ יב  נ. ִהְקשִׁ
ִלּמּוד  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְלִלּמּוד  דֹוָלה  גְּ ִהְתעֹוְררּות  ָנּה  ֶישְׁ ַאֲחרֹוָנה  לַּ ּוְבָכְך שֶׁ ָעָליו...",  ִלְסמְֹך  ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ הּוא  ַדאי  "כְּ
ל  כָּ ל  ָלִלית שֶׁ ַהכְּ ה  ֻאלָּ ַלגְּ ה  ִנְזכֶּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ּמּוד  ַהלִּ ְזכּות  בִּ שֶׁ ִסְפרוֹ  בְּ ִהְבִטיַח  יֹוַחאי  ר  בַּ ְמעֹון  י שִׁ ַרבִּ ְוִאם  יֹוְמיֹוִמי, 

ָרִטית. ה פְּ ֻאלָּ ְבִחיַנת גְּ ְזכּות ִלּמּוד ַהּזַֹהר, בִּ ֵתר בִּ ַטנָּה ּתּוַכל ְלִהפָּ אי ָצָרִתי ַהקְּ ַודַּ עמ"י, בְּ

ֶבר  י ַעל ַהקֶּ ְחתִּ טַּ תַּ י ְוִהשְׁ י, ָנַסְעתִּ ַהר ִמירֹון. ַקְמתִּ "י בְּ בִּ ל ַרשְׁ י ִלְפקֹד ֶאת ִצּיּונוֹ שֶׁ ֵרָרה ֶהְחַלְטתִּ ָחק ּוְבֵלית בְּ ִמּתֹוְך ַהדְּ
י ַעל ַעְצִמי ִלְלמֹד  ְלתִּ בַּ קִּ ָלה שֶׁ בָּ ְזכּות ַהקַּ בִּ י שֶׁ תִּ שְׁ י ִלְפֵני ֲאדֹון ַהּכֹל, ּוִבקַּ י ֶאת ְצקֹון ַלֲחשִׁ ַפְכתִּ ה ּוְבַתֲחנּוִנים, שָׁ ְתִפלָּ בִּ

ה ִליׁשּוָעה. ָכל יֹום ֶאְזכֶּ דֹוׁש בְּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ בְּ

ֶהֱחַלְפנּו  ְרִאיִתיו,  ַרּבֹות לֹא  ִנים  שָּׁ ְנעּוִרים שֶׁ ְיִדיד  י  תִּ ַגשְׁ ָחִויִתי, פָּ ָהרּוָחִנית שֶׁ ֵמַהֲחָוָיה  ִנְרגָּׁש  י  כֻּלִּ שֶׁ ֲחָזָרה, כְּ ֶרְך  דֶּ בַּ
לוֹ  ַאר  ִנשְׁ ַוֲעַדִין  ִנְצַרְך,  הּוא  נָּה  ִממֶּ ְלֵחֶלק  ר  ֲאשֶׁ דֹוָלה,  גְּ ה  ְיֻרשָּׁ ל  בֵּ קִּ שֶׁ ה  ַהלָּ ר  ְמַספֵּ ּבּור  דִּ ֵדי  כְּ ְותֹוְך  ים,  ִמלִּ ר  ִמְספַּ

ָך רֹוֶצה ִהְנִני מּוָכן ְלַהְלוֹות ְלָך אֹוָתם ... יַע ִלי: ִאם ִהנְּ רֹב ְנִדיבּותוֹ ִהצִּ רֹוב. בְּ ַמן ַהקָּ זְּ ֵאינוֹ ָצִריְך אֹוָתם בַּ 60,000$ שֶׁ

ְמעֹון ִלְסמְֹך ָעָליו... י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ ָאֵכן, כְּ

עּו. לּו ַעל ַעְצְמֶכם ְוִתוָּשְׁ ַקבְּ תְּ

ָנה טֹוָבה  שָׁ ה? ִמי ֵאינוֹ רֹוֶצה בְּ ָנה ַהֲחָדשָׁ ֵדי ְלֵהיִטיב לוֹ ַלשָּׁ ָנה, ִמי לֹא ִנְדָרׁש ִלְזֻכּיֹות כְּ ל שָׁ ִסּיּוָמּה שֶׁ ָאנּו עֹוְמִדים בְּ
ְמעֹון ִלְסמְֹך ָעָליו...     י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ ָרִטּיֹות ּוְכָלִלּיֹות? כְּ יׁשּועֹות פְּ ּוְמתּוָקה יֹוֵתר? ִמי ֵאינוֹ ָחֵפץ בִּ

ַפע ַרב  ֶעְזַרת ה' ְלשֶׁ ה בְּ תוָֹרתוֹ ִיְזכֶּ ָהעוֵֹסק בְּ "י – שֶׁ בִּ בֹות ַרשְׁ י תֵּ ָכל ָהעֹוָלמֹות – ָראשֵׁ ַפע ַרב בְּ ע שֶׁ פַּ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֻישְׁ
ִמי. רּוָחִני ְוַגשְׁ

טֹוָבה  ָנה  שָׁ בְּ עּו  ְוִתוָּשְׁ  [15 בעמוד  ְמפָֹרט  כַּ  – ד'  ַמְסלּול  בְּ ְליֹום  ּקֹות  דַּ  5- [כְּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ֶאת  ַעְצְמֶכם  ַעל  לּו  ַקבְּ
ּוְמבֶֹרֶכת ְוָכל טּוב.
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תש"ע - מספר 9
אמ"ת בגימטריא 9 

שנת תש"ע - שנה של תורת אמ"ת
ע' ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ְוָכְך  שַׁ יל 'תֵּ ָבר ִמגִּ קֹוִלי, ָהָיה לֹוֵמד כְּ ִאם ּדֹוִרי ָהָיה ׁשֹוֵמַע בְּ
י ִיְצָחק  דֹוׁש ַרבִּ ְמקֹום ָחְכָמה ִחיצֹוִנית (ָהַרב ַהקָּ ַמִים בִּ ָהָיה רֹוֵכׁש ִיְרַאת שָׁ

ַאְיִזיק ִמּקֹוַמְרָנא, ֵסֶפר נֹוֵצר ֶחֶסד)

ן  בֶּ ינֹוק  תִּ ִעם  לֹוְמִדין  ָהיּו  ּגֹוֵבר  ינּות  ַהמִּ שֶׁ ַהזֶּה  ּדֹור  בַּ ִלי  ׁשֹוֵמַע  י  ַעמִּ ְולּו 
ֶחְטאוֹ  ִיְרַאת  ְוָהָיה  ֶהם  בָּ ַלֲהגֹות  ּקּוִנים  ְוַהתִּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִנים  שָׁ ָעה  שְׁ תִּ
ָחְכָמה  ְמקֹום  בִּ ַמִים  שָׁ ִיְרַאת  רֹוֵכׁש  ָהָיה  ְוָכְך  ְוִיְתַקיֵּם.  ְלָחְכָמתוֹ  קֹוֶדֶמת 

ָנה כ') ֶרק ד' ִמשְׁ דֹוׁש ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, נֹוֵצר ֶחֶסד, פֶּ ינּו ַהקָּ ִחיצֹוִנית. (ַרבֵּ

עשרת ימי תשובה לשנת תש"ע

ִאְמֵרי  ֵסֶפר  בַּ ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּותוֹ  אִריץ  ִמקָּ ְנָחס  פִּ י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ ֵמָהַרב  מּוָבא 

ִלְלמֹד  ְלִמיִדים)  (ַלתַּ ד  ְמַלמֵּ "ָצִריְך  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ק"ן),  ף  (דַּ ֵלם  ַהשָּׁ ְנָחס  פִּ

י ַמה  ְלִמיִדים. כִּ ָמה ַלתַּ יְך ְנשָׁ יָּכֹול ְלַהְמשִׁ ים, שֶׁ ִחיַנת ֵעץ ַהַחיִּ הּוא בְּ ֹזַהר, שֶׁ

אן  ית", ַעד כָּ ָמה ֲאִמתִּ יח ּבוֹ ְנשָׁ ֶזה ַמנִּ ינֹוק, בָּ ר ְלַהתִּ ֶכל ָישָׁ ָהַרב נֹוֵתן שֵׂ שֶּׁ

ָיֵגן ָעֵלינּו.  ם טֹוב ְזכּותוֹ  ַעל שֵׁ ל עֹוד ֵמַהבַּ זֶּה ְמֻקבָּ י שֶׁ ַמְעתִּ ַוֲאִני שָׁ ְלׁשֹונוֹ. 

ּיּוַכל  אֶֹפן שֶׁ ָרֵאל, בְּ שְׂ ל ִאיׁש ִמיִּ ל כָּ ָמה שֶׁ שָׁ י ַהּזַֹהר ַמְלִהיב ּוֵמִאיר ֶאת ַהנְּ כִּ

זּוָלתוֹ. ה גַּם בְּ ָמה ְקדֹושָׁ ל ְנשָׁ יַע ֶהָאָרה שֶׁ פִּ ְלַהשְׁ

ם טֹוב ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו:  ַעל שֵׁ ָלה ֵמַהבַּ ַקבָּ




