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[ּפתיחה^ ְִָ
מלּקטיםלרגל נפלאים, ס ּפּורים ּבזה מּגיׁשים ה ּנני  ּבעֹומר  ל"ג  ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָֻ

י ֹוחאי ּבר  ׁשמעֹון ר ּבי האלֹוקי  להּתּנא  ה ּקדֹוׁש, הזֹוהר ספרי  ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָמּכל 
קדֹוׁשי סּפּורי מּקריאת הּיֹוצא  וּתֹועלת הקודש , ּבל ׁשֹון ּתר ּגּום ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹעם
ּבן  ׁשמע ֹון ור ּבי  הּנביא , אל ּיה ּו ר ּבנּו, מׁשה  אל ֹוקים, מלאכי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹעלי ֹון
ה ּמה הלה  זיעוכי"א , קּדי ׁשא  החבריא  וכל  ּבנ ֹו, אלעזר  ור ּבי  ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹיֹוחאי ,
ולבטח להתח ּזק י -ה  ׁשלהבת א ׁש ּבר ׁשּפי  אדם ּבני  ל ּבֹות ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמאירים
ה ּנפ ׁש, ּכל ֹות עד ּולהתגעגע ּולהׁשּתֹוקק ולכסֹוף  ּוב ֹוראנּו, ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַּבי ֹוצרינ ּו
אׁשר וכל  ה ּקּב"ה, ה ּמלכים  מלכי  מל יצ ּורים ּכל ּבאדֹון ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהתּדּבק 
להי ֹות  ּולסעד, לעזר לֹו להיֹות וּיּלפת יחרט  יכּנה, יׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻּבׁשם
ואמּונתֹו ה ' יראת ּולהפיץ ּתֹורה  להג ּדיל  חפץ, א ׁשר לכל  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָחבר 

ויראּו. העם וי ׁשמע ּו ְְְְִִָָָָָּבעֹולם

ׁשּכל קֹודׁש, ּבׁשּבת  הּקדֹוׁש הזֹוהר  סּפּורי ּוקריאת ּלי ּמּוד ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּובזכּות
קֹודׁש ּבׁשּבת וׁשעה ּתֹורה, ׁשנה  28.000 ׁשוה ק ֹוד ׁש ּבׁשּבת ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשנ ּיה 
ּכל ועל מ ׁשּפחּתֹו ּכל ועל  עליו יגן ּתֹורה, ׁשנה  מלי ֹון מאה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָׁשוה 

י ׂשראל. ְִֵַָעם

ּבי ֹוצרנ ּו ולבטח להתחּזק נזּכה ה ּקדֹוׁש הזֹוהר  ּליּמּוד ידי  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹועל 
להתּדּבק ה ּנפ ׁש ּכל ֹות עד ּולהתגעגע ּולהׁשּתֹוקק ולכסֹוף  ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַּובֹוראנּו

ה ּקּב"ה. הּמלכים מלכי מל יצּורים ּכל  ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָּבאדֹון

לנ ּו יעמ ֹוד הּקדֹוׁש ּבזֹוהר  הּנזּכרים ה ּקדֹוׁשים ה ּתּנאים ּכל ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָָזכּות
ונזּכה ּבאהבתֹו, ה' יראת ּתפ ּוג  ולא ה ּתֹורה, ספר  ימּוׁש ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
ּביאת  עד זרענ ּו וזרע וזרעינּו אנ ּו לבבנּו, ּבכל  ּבֹוראנּו את ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלעב ֹוד

בב "א. ֲֵּגֹואלנ ּו

ולהיֹות לטֹובה ה ּכל  להפ יכ ֹול  וקֹורא  ּׁשלֹומד ּדּקֹות  ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹֹּובכ ּמה 
למח ּכ יעׂשה ז ּולת אלקים ראתה לא ל"עין לז ּכֹות  עלּיה, המ ּבני  ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

עליֹונֹות למעלֹות ויזּכה נׁשמת ֹו וי ּטהר  האריז"ל.ל ֹו", מ ּדברי  ּכּידּוע , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ויקרא , ׁשּילמד חבר ֹו את יעֹורר אחד ּדּקֹות וכל ּכּמה  רק וזה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
את  ויבין הּנצח , ועֹולמֹות עדן ּגן לתענּוגי ּיזּכה  זה ידי  ועל  ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבי ֹום,
ודּקה ּדּקה  ּכל  על הּגדֹול לׂשכר  ויזּכה  ׁשמ ֹו,  יתּבר ה ' ּדרכי  ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָּכל 

אּלּו, ס ּפּורים ול ֹומד אחתּׁשא ֹומר  ׁשעה ה ּקדֹוׁש ז ֹוהר  ׁשהּלֹומד ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּתֹורה , ׁשל  ׁשנה אלף  מאה ּכמ ֹו ׁשוה הּוא  מאהּבחֹול ּכמ ֹו ּוב ׁשּבת, ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

ּתֹורה , ׁשנה נתן )מליֹון ּדר ּבי אבֹות צּדיקים, אֹורחֹות ה ּטֹוב, הרי"ח ,מל ,(ּכּסא ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

לֹו: יעלה ּדּקֹות ּכעׂשר  ּתֹורה,ּובל ּמּוד ׁשנה  1,666 ּכמֹו ּבח ֹול  ְְְֲִֶֶֶַַַָָָ
ּתֹורה. ׁשנה 166,666 ל- ּיז ּכה ְְְִֶַָָָָּוב ׁשּבת:

ה ּמּדֹות מׁשיח)ּובספר  נחמן (אֹות רּבי  ה ּקדֹוׁש ׁשה ּצּדיק מּובא  ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ממׁשיכים צּדיקים ׁשל  מעׂשּיֹות סּפּורי ידי על  אמר: זי"ע ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָמּברסלב 

הע ֹולם. מן  וצר ֹות חֹוׁש הר ּבה ודֹוחה ּבעֹולם, מׁשיח ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָא ֹור ֹו

זי"ע: ה ּקדֹוׁש ט ֹוב ׁשם ה ּבעל מאמר  ׁשּמסּפרוידּוע מי "ּכל ְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
מר ּכבה ּבמעׂשה עֹוסק ּכאילּו צ ּדיקים  טֹוב)ּבׁשבחי  ׁשם הּבעל ,(ׁשבחי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ

מּמׁש. מר ּכבה  ּבמע ׂשי  עֹוסקים הם זוה"ק ׁשּלֹומדים א ּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּובפרט 

ראתה" לא  "עין נצח ! לעֹולמֹות  לזּכֹות יכֹול א ּתה אחת ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּוּברגע
, אלי ּגם  הֹול ׂשכר ֹו ּכל ,חבר את ׁשּתזּכה  ידי  על  ואםּכי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ל ׁשער אין הּקדֹוׁש, ז ֹוהר  הלֹומדים יהּודים עׂשר  יתאר ּגנּו  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָּבזכ ּות
, זכ ּיֹותי ּגֹודל ה ּקדֹוׁשאת ׁשּבזהר  קס"א .)ּובפרט וּיצא ׁשּכלּכתּוב :(פ' ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ׁשכינה ּביּה עׂשרה ּכל וכ ּידּוע ּבאלף , הּוא  מּׁשמים ׁשּנֹותנים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמה 
אלף. ּכמ ֹו יה ּודים מנין ּכל  ל מח ּׁשבים  ּובכ י ּוכלׁשריא , ּומי ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

ג ֹו את ּובוּדאילח ּׁשב  ּבוּדאּות! מּכ  ל ׁשּיׁש ה ּנצחי  ה ּׂשכר  דל  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ימים. לאריכּות זה ּבזכּות ְְֲִִִִֶֶַָּתזּכה

וכתב  י ׂשראל, את מזּכה אּתה  א ּלּו על ֹונים הגר"אּובחל ּוקת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

י"ד )ּבמׁשלי  ּפר ׁשת (י"ב, יׂשראל  ּובא ֹוהב  הּגל ּגּולים, ׁשער  ובמהרח "ו , ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָ
ׁשאםקרח, חבר ֹו, את  ולּמֹוכיח  הר ּבים למז ּכה ׁשּיׁש הּזכּות  ּגֹודל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

ׁשּיעׂשה מה ּכל על  ׂשכר  מקּבל ה ּוא הּתֹוכחה, וקּבל ׁשמע ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָחברֹו
ׁשל ה ּטֹוב  חלק  ּכל  את  מק ּבל  הּוא  ׁשמע, לא  חבר ֹו ואם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלדֹורֹות ,
ׁשל הּגיה ּנֹום חלק  את  מק ּבל לת ֹוכח ּתֹו ׁשמע ׁשּלא  וחברֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹחברֹו,

ע "א )ּוב ּזהר הּמֹוכיח. קכ"ט ּתר ּומה למר ּדף(פ' האדם ׁשּצרי אמרּו: , ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹ
עכ "ל. ח ּייו ּבתר  דרדיף  ּכמאן להּו ּולמזּכה  חייביא  ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָּבתר 

ללמד יזּכּו אּלּו, ּבעלֹונים ממׁשמׁשין ה ּכל  יד ׁשּיהיה ידי  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹֹועל 
ימצא ּו ׁשּבֹו ּגדֹול יסֹוד והּוא  ּולקּים. ולעׂשֹות לׁשמֹור  ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָּולל ּמד
ּומח ּנכים מלּמדים י ׁשיב ֹות, ורא ׁשי  ׁשעּור מ ּגידי רּבנים, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָאדמֹורי "ם
ּבּה, ילכּו אׁשר   הּדר את י ׂשראל, אי ׁש וכל  הּטה ֹורים, י ׂשראל  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָילדי

יעׂשּון. אׁשר  ה ּמעׂשה ְֲֲֲֶֶֶַַַואת


