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תשרי תש"ע לפ"ק

הסכמת חברי הבד"ץ העדה החרדית תשס"ב
על הדפסת הזוהר - מתוק מדבש

הנה הגיש לפנינו הרב הצדיק רבי דניאל פריש שליט"א הסכמות מרבנים הגאונים 
הצדיקים גדולי ירושלים מדור הקודם משנת תרצ"א וכו' שביקשו לפרסם גדולת 
לימוד הזוהר הקדוש, ולבקש מבני תורה וכו' שכל מי שאפשר לו ישתדל ללמוד דף 

זוהר בכל יום בלי נדר.

ועתה קם והתעורר הרב הנזכר לעיל, וברצונו לעשות ולסדר 
לוח יומי ללימוד דף זוהר בכל יום, לפי דפוס ווילנא, וביקש 

הסכמה מאתנו על כך.

וראינו כי בשעתו חתמו על קריאה קדושה למען הפצת רעיון 
הקדוש הנזכר לעיל, כבוד קדושת מרן הגאון רבי יוסף חיים 
זוננפלד זכר צדיק וקדוש לברכה הגאב"ד דפה עיר הקודש 
תבנה ותכונן, ואתו עמו חבל נביאים גדולי ישראל זכרונם 
הגאונים  וגם  עלינו  יגן  וזכותם  לברכה  וקדושים  צדיקים 
זכרונם צדיקים  דין צדק של עדתינו  בית  הצדיקים חברי 

לברכה וחתמו בקריאות קודש על כך בניסן תרצ"א.

וברעיא מהימנא קדישא (פרשת נשא דף קכד:) כבר הביא 
ואמר ובגין דעתידין ישראל למיטעם מאילני דחיי דאיהו האי 
ספר הזוהר יפקון מן גלותא ברחמי, ובתיקונים (דף מ') איתא: ובדרא בתראי בסוף 

יומיא בגיניה וקראתם דרור בארץ וכו'.

וברוחניות ברחבי ארץ הקודש  ליעקב בגשמיות  היא  כזאת שעת צרה  והנה בעת 
שבשמים  לאבינו  נשואות  עינינו  פזורנו,  בארצות  ישראל  ובתפוצות  ותכונן  תבנה 
וכו',  ישראל  ישמור שארית  ישראל  ושומר  שיתעוררו רחמיו על שארית פליטתינו, 
ושנזכה לראות בקרוב בתגלות כבוד שמו יתברך על עמו ארצו ונחלתו ובכל העולם 
ובישועת השם בביאת משיח צדקינו וברמים גדולים יקבצנו מארבע כנפות הארץ 

לארצינו.

ישראל,  בתי  בכל  הזה  הקדוש  הזוהר  שיהא  הראוי  מן  ...לכן 
למען ירוץ הקורא בו שיבין כל מלה ויזכו ללמוד כנזכר לעיל 

בקדושה ובטהרה ובדחילו וברחימו בסייעתא דשמיא.

בוודאי  וזכות התנא האלקי הרשב"י שילמדו תורתו בטהרה, 
תעמוד לנו ולכל ישראל להיושע בכלל ובפרט שנזכה בקרוב 
לראות בישועתן שמחתן ונחמתן של ישראל בביאת גואל צדק 
ברחמים גדולים במהרה בימינו אמן, ומלאה הארץ דעה כמים 

לים מכסים במהרה בימינו אמן

הרב  תשס"ב,  החרדית  העדה  צדק  דין  בית  חברי  הצדיקים  הגאונים  (הסכמת 
ישראל יעקב פישר זכר צדיק לברכה, הרב מאיר בראנדסדארפער זכר צדיק 
לברכה, הרב משה הלברשטאם זכר צדיק לברכה, הרב בנימין ראבינאוויטש זכר 
צדיק לברכה, הרב ישראל משה דושינסקיא זכר צדיק לברכה. ולהבדיל בין חיים 
לחיים: הרב משה שטרנבוך שליט"א, הרב אברהם יצחק אולמן שליט"א - לספר 
הזוהר עם פירוש "מתוק מדבש" להגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש זכר 
צדיק לברכה)

הצה"ק רבי ישראל משה 
דושינסקי זצוקללה"ה 
גאב"ד עדה החרדית

מוקדש לבית המדרש
וכן למחלקים וללומדי הזוהר

ו

בכל תרומה שאתם תורמים לארגון או למפעל אינכם יודעים להיכן 
מופנים המשאבים הכספיים, האם הכסף הולך נטו לצדקה?

האם הכסף שהוצאתם וחסכתם בשביל התרומה אכן הגיע למטרה?



ָעִרים  חּו שְׁ ְפתְּ נִּ ַעת שֶׁ ֶרב ַהדַּ ַותֵּ
דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ד  ּוְלַלמֵּ ִלְלמֹד 

מֹונּו גַּם ִלְפׁשּוִטים כָּ
יל  ַמִים ְלַהְגדִּ ּכּוהּו ִמן ַהשָּׁ זִּ ֵרי ֶחְלקוֹ שֶׁ ַאשְׁ
ֵבאּור ִנְפָלא, ָחִמיד  ּתֹוָרה ּוְלַהֲאִדיָרּה בְּ
ה  ְסֻגלָּ ַעם  ְלתֹוֶעֶלת  ִיְהֶיה  ר  ֲאשֶׁ ְוָרִגיג 
חּו  ְפתְּ נִּ שֶׁ ַעת  ַהדַּ ֶרב  ַותֵּ ם,  ַהשֵּׁ ֶעְזַרת  בְּ
ִלְפׁשּוִטים  גַּם  ד  ּוְלַלמֵּ ִלְלמֹד  ָעִרים  שְׁ
ר  ְוַכֲאשֶׁ  – ֵעֶרְך  ִלי  בְּ ַרב  ָכרוֹ  ּושְׂ מֹונּו  כָּ
ָמתוֹ,  ַהְקדָּ בְּ יק  ֶהְעתִּ שֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְבֵרי  ִמדִּ יֹוֵצא  ְמפָֹרׁש 
רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ ַיֲעזֹר ָלנּו ַהקָּ דֹוׁש  ְזכּות ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ בִּ שֶׁ

ק ִמן גָּלּוָתא. ְלֵמיפָּ
ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן,  לּום ְזכּותוֹ  י ְרָפֵאל בְּ אׁשוֹי ַרבִּ דֹוׁש ִמקַּ ַמת ַהגָּאוֹן ַהקָּ (ַהְסכָּ

ִניֵאל ְפִריׁש זצ"ל) ַבׁש ְלהגה"צ המק' ר' דָּ ְלֵסֶפר ַהּזַֹהר ע"פ ָמתֹוק ִמדְּ

ה ְלַהְבָטַחת ֵאִליָּהּו  ְוִנְזכֶּ
ר טֹוב ַהנִָּביא ְמַבשֵּׂ

ֵלִמים  שְׁ ְוֵכן  ים  ַרבִּ ְוָיבֹואּו 
ְבֵרי ַהּזַֹהר  ְוֵיָהנּו ִמּנֶֹפת צּוף דִּ
ה  ְוִנְזכֶּ ָנֲעמּו,  י  כִּ דֹוׁש  ַהקָּ
ַהנִָּביא  ֵאִליָּהּו  ְלַהְבָטַחת 
ֵחֶלק  (זַֹהר  טֹוב  ר  ְמַבשֵּׂ ִאיׁש 
ֲעִתיִדין  דַּ ּוְבִגין  קכד:):  ג' 
ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ַהאי  ִאיהּו  דְּ ְדַחיֵּי,  ֵמִאיָלָנא  ְלִמְטַעם  ָרֵאל  ִישְׂ

ַרֲחֵמי. יּה ִמן גָּלּוָתא בְּ ִיְפקּון בֵּ
יק ִלְבָרָכה  י ִיְצָחק ַיֲעקֹב ַווייס ֵזֶכר ַצדִּ דֹוׁש ַהַגֲאַב"ד ַרבִּ ַמת ַהגָּאוֹן ַהקָּ (ַהְסכָּ

ִניֵאל ְפִריׁש זצ"ל) ַבׁש ְלהגה"צ המק' ר' דָּ ְלֵסֶפר ַהּזַֹהר ע"פ ָמתֹוק ִמדְּ

ם ְלַמְעָלה  ַיֲעשּׂו רֹשֶׁ
ל  ַמְלָיא שֶׁ פַּ בְּ

ַמְעָלה
ֲהַדְייהּו  ֲאִני ִמְצָטֵרף בַּ גַּם 
ְוִיְהיּו  צוֹ,  ּוְלַאמְּ קוֹ  ְלַחזְּ
דֹוׁש  ָבָריו ַנַחת רּוַח ְלַהקָּ דְּ
ם  רֹשֶׁ ְוַיֲעשּׂו  הּוא  רּוְך  בָּ
ל  שֶׁ ַמְלָיא  פַּ בְּ ְלַמְעָלה 

ַמְעָלה.
ָוואְזֶנער  ִוי  ַהלֵּ מּוֵאל  שְׁ י  ַרבִּ ַהּדֹור  ּפֹוֵסק  יק  דִּ ַהצַּ ַהגָּאוֹן  ַמת  (ַהְסכָּ
ר'  המק'  ְלהגה"צ  ַבׁש  ִמדְּ ָמתֹוק  ע"פ  ַהּזַֹהר  ּקּוֵני  תִּ ְלֵסֶפר  ִליָט"א  שְׁ

ִניֵאל ְפִריׁש זצ"ל) דָּ

ִלְקַראְתֶכם  ְמחּו  שָׂ ּוְבנוֹ  יֹוַחאי  ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ
ְקרֹוְתֶכם זַֹהר ַעל ְמָעָרָתם בִּ

ְקרֹוְתֶכם זַֹהר  ְמחּו ִלְקַראְתֶכם בִּ ר יֹוַחאי ּוְבנוֹ שָׂ ְמעוֹן בַּ י שִׁ ְוַרבִּ
ֵמִחים  י ֵהם שְׂ ַדע כִּ מּוְך ָלֶהם ְוכּו' ּוְבֵכן תֵּ ָפר ַהסָּ ַעל ְמָעָרָתם ּוַבכְּ
מּוְך ָלֶהם ְוִאם  ָפר ַהסָּ כְּ ְקרֹוְתֶכם זַֹהר ַעל ְמָעָרָתם אוֹ בַּ ְמאֹד בִּ
ּזַֹהר.  ִאין ְוֻכְלהוֹ ְרִמיִזין בַּ ן ִיגָּלּו ָלֶכם ָרִזין ִעלָּ ְתִמידּו ִלְקרֹות כֵּ תַּ

ת ֱאמֹר) ָרשַׁ ִרים פָּ יד ֵמישָׁ (ַמגִּ

ַהְמָזֵרז  ְוָיָקר  ָקדֹוׁש  ְלִמְפָעל  ְלַסיֵַּע  ִכיֶתם  זְּ שֶׁ ֶחְלְקֶכם  ֵרי  ַאשְׁ
"י  בִּ ְלַרשְׁ לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  נּו  ַרבֵּ ה  משֶׁ ַהְבָטַחת  כְּ ה  ֻאלָּ ַהגְּ ּוְמָקֵרב 
ַהאי  "בְּ ָנׂשא,  ת  ָרשַׁ פָּ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ָאֵמן  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותוֹ 
ַרֲחֵמי".  יּה ִמן גָּלּוָתא בְּ קּון בֵּ ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִיפְּ יָלְך דְּ ִחּבּוָרא דִּ
ִמן  ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ ֵיְצאּו  דֹוׁש,  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִחּבּוְרָך,  ְזכּות  בִּ שֶׁ
יַח!  ַרֲחִמים ְללֹא ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ּוְללֹא ַצַער ֶחְבֵלי ָמשִׁ ַהגָּלּות בְּ

ּקּון  ּקּוֵני ַהּזַֹהר (תִּ ֵסֶפר תִּ ְמבָֹאר בְּ ימּו ְלָכְך! כַּ ַמִים ִהְסכִּ ְוַאף ִמשָּׁ
ֵאִליָּהּו ַהנִָּביא ָזכּור ְלטֹוב ִנְגָלה  ָעה שֶׁ שָׁ בְּ סֹופֹו), שֶׁ ִתיָתָאה בְּ שְׁ
ֶהם  ִעּמוֹ ְוָלַמד ִעמָּ א שֶׁ ישָׁ ר יֹוַחאי ּוְלַחְבַרָיא ַקדִּ ְמעוֹן בַּ י שִׁ ְלַרבִּ
ַמִים  ִמשָּׁ קֹול  ת  בַּ ָיְצָאה  מֹות,  ְנשָׁ ּקּוֵני  תִּ ִעְנַין  בְּ ּתֹוָרה  ִסְתֵרי 
ר יֹוַחאי  ְמעוֹן בַּ י שִׁ ל ַרבִּ תוֹ שֶׁ ה ַרב ּכֹחוֹ ּוְקֻדשָּׁ מָּ ְוָאְמָרה ָלֶהם "כַּ
ה  ׁשוֹן, "ְוַכמָּ זוֹ ַהלָּ ְך הֹוִסיָפה ְוָאְמָרה ְנבּוָאה בְּ עֹוָלם", ְוַאַחר כָּ בָּ
ּלּו  ִיְתגַּ ד  כַּ יָלְך  דִּ ִחּבּוָרא  ֵמַהאי  ְרְנסּון  ִיְתפַּ א  ְלַתתָּ א  ָנשָׁ ֵני  בְּ
רֹור  סֹוף יֹוַמיָּא, ּוְבִגיֵניּה, "ּוְקָראֶתם דְּ ְתָרָאה בְּ ָדָרא בַּ א בְּ ְלַתתָּ
ְרְנסּון ִמזֶּה  ה ִיְתפַּ ֵני ָאָדם ְלַמטָּ ה בְּ מָּ ָאֶרץ". ּוִבְלׁשוֹן ַהּקֶֹדׁש: כַּ בָּ
סֹוף ַהיִָּמים,  ּדֹור ָהַאֲחרוֹן בְּ ה בַּ ה ְלַמטָּ ר ִיְתגַּלֶּ ֲאשֶׁ ָך כַּ לְּ ַהִחּבּור שֶׁ
ז ַעל  ָאֶרץ"- ַהְמַרמֵּ רֹור בָּ סּוק "ּוְקָראֶתם דְּ ּוִבְזכּותוֹ ִיְתַקיֵּם ַהפָּ

ֵלָמה.  ה ַהשְּׁ ֻאלָּ ַהגְּ

ִלּמּוד  בְּ שֶׁ ֲעָלה  ַהמַּ גֶֹדל  בְּ ירּו  ִהכִּ ַהּדֹורֹות  ָכל  בְּ ָרֵאל  ִישְׂ דֹוֵלי  גְּ
ְוָרעֹות  ָקׁשֹות  ּוְגֵזרֹות  ְרָעֻנּיֹות  ִמיֵני פֻּ ל  ל כָּ ַבטֵּ מְּ ַהּזַֹהר, שֶׁ ֵסֶפר 
ָתּה  יְָּדעּו ֶאת עֶֹצם ְקֻדשָּׁ א ּוִבזָּה ֵמָעְלָמא. ֵהם, שֶׁ ּומֹוָתָנא ְוַחְרבָּ
ָיֵגן  ְזכּותוֹ  ָהַרְמַח"ל  כְּ גָּדֹול  ָלנּו  ּוִמי  ָעְלָמא.  בְּ ֲאִמיָרה  בַּ ֲאִפּלּו 
יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה  ים לּוָצאטוֹ ֵזֶכר ַצדִּ ה ַחיִּ י משֶׁ ָעֵלינּו ָאֵמן - ַרבִּ
ִקי  ר ָהָיה בָּ ִרים", ֲאשֶׁ ת ְישָׁ ִסלַּ ַעל ַה"מְּ ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן, בַּ ְזכּותוֹ 
ֵזרֹות ֵמַעם  ל גְּ ָכל ִמְכַמנֵּי ַהּתֹוָרה ְולֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבטֵּ ָעצּום בְּ
ֶרֶצף ְללֹא  ֵסֶפר ַהּזַֹהר בְּ א ֶאת ָהֵעָצה ַהּזוֹ, ִלּמּוד בְּ ָרֵאל ֶאלָּ ִישְׂ
דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ל  שֶׁ ָהֶעְליֹוָנה  ה  ֻדשָּׁ ַהקְּ כַֹח  בְּ שֶׁ ֶהְפֵסק, 

ַרֲחִמים.  ה בְּ ֻאלָּ ֵזרֹות ּוְלָקֵרב ַהגְּ ל גְּ ל כָּ ְלַבטֵּ

ֵסֶפר ַהּזַֹהר  יְרָסא בְּ ל גִּ יָבתוֹ ֵסֶדר ִלּמּוד ְמֻיָחד שֶׁ ישִׁ ן בִּ קֵּ ָלֵכן תִּ
ָבר  ְוָקַבע דָּ ָלל ֵמֵעת ְלֵעת,  ָמרֹות ְללֹא ֶהְפֵסק כְּ ִמשְׁ דֹוׁש בְּ ַהקָּ
ָבר  ַהדָּ ַמֲעַלת  ַעל  ְוכֹוֵתב  יָבתוֹ,  ישִׁ בִּ ָהִראׁשֹוָנה  ָנה  קָּ תַּ כַּ ֶזה 

ׁשוֹן: "זֹאת ָהֵעָצה ַהְיעּוָצה ְלָכל  ֶזה ַהלָּ ָרֵאל בְּ ִאגֶֶּרת ְלַחְכֵמי ִישְׂ בְּ
ָהָיה  אי  ּוְבַודַּ ָטְמנּו שֹׂוְנֵאיֶהם,  זוֹ  ת  ֵמֶרשֶׁ ְלִהנֵָּצל  ְקִהּלֹות קֶֹדׁש 
ָבר ְוָעצּום ְמאֹד...  י ַרב ַהדָּ לּו כִּ ַח ַעל זֹאת ְולֹא ַיְחדְּ ָלֶהם ְלַפקֵּ
ָום,  גֵּ ַאֲחֵרי  ַהזֶּה  ָבר  ַהדָּ ֶאת  ָרֵאל  ִישְׂ ַחְכֵמי  ִליכּו  ַישְׁ ַאל  ה  ְוַעתָּ
ָכל ָמקֹום  ָבר ֶזה בְּ ר ֵחיִלי ָהִייִתי קֹוֵבַע דָּ י ֲאִני ִאְלָמֵלא ִנְתַישֵּׁ כִּ
ְוִיְהֶיה לוֹ  ח ֶאת ָהֵעָצה ַהּזֹאת  בֹוד ּתֹוַרְתֶכם ִיקַּ ּוָמקֹום, ֲאָבל כְּ
ְמקֹומוֹ  ָרֵאל, ְוָכל ֶאָחד בִּ מֹוָה ְלטֹוָבה ְלָכל ִישְׂ י ֵאין כָּ ִלְזכּות כִּ

ָלל". ה הּוא כְּ ָבר ָקשֶׁ י לֹא דָּ ָיכֹול ַלֲעשֹׂותוֹ כִּ

ֲחִביבּות  ָמִצינּו  יָכיו  ּוַמְמשִׁ טֹוב  ם  שֵׁ ַעל  ַהבַּ ְלִמיֵדי  תַּ ֵאֶצל  גַּם 
ָהַרב  מֹוֵרנּו  דֹוׁש  ַהקָּ ָהַרב  בֹוד  כְּ ַהּסֹוד,  ּתֹוַרת  ְלִלּמּוד  ְמֻיֶחֶדת 
ר ֵהִעיד  יִדיְטׁשֹוב ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן ֲאשֶׁ י ִיְצָחק ֵאייִזיק ִמזִּ ַרבִּ
ים" ֵמָאה ְוֶאָחד  ִרי ֵעץ ַחיִּ ִניִתי ַה"פְּ י ְושָׁ ַעל ַעְצמוֹ ְוָאַמר: ָלַמְדתִּ

ָעִמים. פְּ

ִגיְרָסא  דֹוׁש בְּ י ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ ַתב, כִּ ּקּון מ"ג כָּ "ִכֵסא ֶמֶלְך" תִּ בְּ
ה ִלְלמֹד ּוְלָהִבין ֲאִפּלּו  ן ִאם ִיְזכֶּ כֵּ ָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות, ְוָכל שֶׁ בְּ
ָעה ַאַחת ַמה  שָׁ ּקּון ְלַמְעָלה בְּ ה ּבוֹ תִּ רּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד, ַיֲעשֶׂ פֵּ
ן  הּוא בֶּ ִמיָמה, ּוֻמְבָטח לוֹ שֶׁ ָנה תְּ ט שָׁ שָׁ ִלּמּוד ַהפְּ ה בְּ ּלֹא ַיֲעשֶׂ שֶּׁ
ֶלְך  ַהמֶּ ֵני  פְּ ֵמרֹוֵאי  ְוִיְהֶיה  א,  ַמְלכָּ דְּ ֵהיָכָלא  ֵני  ִמבְּ א  ַהבָּ עֹוָלם 

ְרִקיָעא. ַמְלכּוָתא דִּ ִבים ִראׁשֹוָנה בְּ ַהּיֹושְׁ

ְלִמיד ָחָכם  ה גָּדֹול ִחּיּוב ַעל תַּ מָּ ַתב, ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: כַּ ִתּקּון ל' כָּ גַּם בְּ
ָלה  ַקבָּ לֹוְמִדים  ֵאיָנם  ִאם  גָּדֹול  ה  מָּ כַּ ם  ְוָעְנשָׁ ָלה.  ַקבָּ ִלְלמֹד 
י  ה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, כִּ ֻאלָּ ִבים ַהגְּ י ֵהם ְמַעכְּ ְוגֹוֵרם אֶֹרְך גָּלּוָתא כִּ
ִלּמּוד  בְּ ה  ַנֲעשֶׂ ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ָלה  בָּ ַהקַּ ִלּמּוד  בְּ ַאַחת  ָעה  שָׁ בְּ ה  ַיֲעשֶׂ

ה. ֻאלָּ י גָּדֹול ּכָֹחּה ְלָקֵרב ַהגְּ ֵטי ַהּתֹוָרה, כִּ ְפשָׁ חֶֹדׁש ָיִמים בִּ

יִבים ְמאֹד  ֲחשִׁ ה ְמקֹורֹות ַהמַּ ה ְוַכמָּ מָּ קֹום ְלַהֲאִריְך ִמכַּ אן ַהמָּ כָּ
יָחא,  ְמשִׁ ָיֵמינּו, ּדֹור ִעְקְבָתא דִּ ְוָקא בְּ ֶאת ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר דַּ
יַאת  ַתב: קֶֹדם בִּ כָּ ְכָיא שֶׁ ִרים ֵמיָרא דַּ ֶפר אֹור ְישָׁ סֵּ ן מּוָבא בַּ כֵּ
עֹוָלם.  בָּ ִליְצַלן  ַרֲחָמָנא  יקֹוְרסּות  ְוֶאפִּ ִמינּות  ר  ְתגַּבֵּ תִּ יַח  שִׁ ַהמָּ
ָכל  לּו, ָהֶאָחד ֵלאמֹר בְּ ָבִרים ַהלָּ ה דְּ לֹשָׁ שְׁ ָהֵעָצה ְלֶזה ְלִהזֵָּהר בִּ
י ֲאִמיַרת זַֹהר  אֹוֵמר, כִּ ֵאינוֹ ֵמִבין ַמה שֶּׁ י שֶׁ יֹום זַֹהר ַאף ַעל פִּ

ב. ְמֻסגֶֶּלת ְלָטֳהַרת ַהלֵּ

ֵסֶפר  ל ָהעֹוֵסק בְּ כָּ ׁש ֶמֶלְך ְלִתּקּוֵני זַֹהר, שֶׁ ִמְקדַּ ּומֹוִסיף ְלָבֵאר בְּ
תּוב:  כָּ מוֹ שֶׁ ה ַנַחת רּוַח גָּדֹול ְליֹוְצרוֹ, כְּ ה ְועֹושֶׂ ֻאלָּ ֶזה ְמָקֵרב ַהגְּ
ּלֹא  ַזר ַהּבֹוֵרא שֶׁ ְך גָּ י כָּ ָדַאִני ֲאִני ּוָבַני ִמן ַהגָּלּות כּו'. כִּ ִאּלּו פְּ כְּ
ה  י ְסֻגלָּ רֹור, כִּ ְבִגיֵנּה ָיבֹוא דְּ נּוז ַעד סֹוף יֹוַמיָּא דִּ ה ְוִיְהֶיה גָּ ִיְתגַּלֶּ

זּוָלתוֹ. זוֹ ּבוֹ ְולֹא בְּ

י  ִעְנָין ֶזה, ִצוָּה ְלַרבִּ רּוַח ָקְדׁשוֹ  ן יֹוַחאי בְּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ְראֹות ַרבִּ בִּ
ֶמֶרת  ֶדֶרְך ֶהְעֵלם ִלְהיֹותוֹ ֻמְצָנע ְלִמשְׁ א ִלְכּתֹב ֵסֶפר ַהּזַֹהר בְּ ַאבָּ

ְזכּות  בִּ ֵדי שֶׁ יָחא, כְּ א ְמשִׁ ַמְלכָּ ְליֹוֵמיה  ְקִריב  ְתָרא  ָרא בַּ ַעד דָּ
ר  ְזכַּ נִּ כַּ ם  ַהשֵּׁ ֶעְזַרת  בְּ ָיֵמינּו  בְּ ה  ֻאלָּ ַהגְּ ְצַמח  תִּ ּבוֹ  ִקים  ְתַעסְּ ַהמִּ
ִתיב: ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֵתן  א כְּ ת ַוְיִחי (ַדף רי"ז), ַעל דָּ ָפָרשַׁ בְּ
ֶמֶרת, ְלַאְצָנעּוָתא, ְוָהֵבן ֶזה ְמאֹד.  ה ְמלֹא ָהעֶֹמר ָמן כּו' ְלִמשְׁ מָּ שָׁ

מֹות). ַער ַהַהְקדָּ ָמתוֹ ְלשַׁ ַהְקדָּ ים ִויַטאל זלה"ה בְּ (ָהַרב ַחיִּ

ַהִחּבּור  ָרה ַמֲאָמרֹות, ַמֲאָמר ִראׁשוֹן, שֶׁ ָל"ה, ֲעשָׂ שְּׁ ִהנֵּה ְמבָֹאר בַּ
יָּבֹוא ַהּדֹור ָהַאֲחרוֹן  נּוז ְוכּו' ַעד שֶׁ ֵמַהּזַֹהר ָהָיה ָעִתיד ִלְהיֹות גָּ
ְחּתֹוִנים, ּוִבְזכּות ָהעֹוְסִקים ָיבֹוא  ה ַלתַּ ָאז ִיְתגַּלֶּ סֹוף ַהיִָּמים שֶׁ בְּ
ה  ְהֶיה ִסבָּ ר זוֹ תִּ תוֹ, ֲאשֶׁ ִסבָּ ָעה בְּ ֵלא ָהָאֶרץ דֵּ מָּ י ָאז תִּ יַח, כִּ ָמשִׁ
ם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחזָּתוֹ  ְבתֶּ ָאַמר ּוְבִגיֵניּה ְושַׁ ְקרֹוָבה ְלִביָאתוֹ. ְוֶזהּו שֶׁ
ָרֵאל  ִנְגֲאלּו ִישְׂ ּלֹא  ם שֶׁ שֵׁ ָרֵאל, כְּ ֲאלּו ִישְׂ ִיגָּ ְזכּותוֹ  בִּ ֵדי שֶׁ ְוכּו', כְּ
ַסח  ַדם פֶּ ם בְּ שָׁ רּוְך הּוא ְלַקדְּ דֹוׁש בָּ ֻהְצַרְך ַהקָּ ְצַרִים ַעד שֶׁ ִממִּ
ְזּכּו  יִּ ה ַעד שֶׁ ֻאלָּ ְהֶיה ַהגְּ ה ָהֲעִתיָדה לֹא תִּ ֻאלָּ ן גְּ ּוְבַדם ִמיָלה, כֵּ
ֵרי ַהּזֹוֶכה  ַרְך, ְוַאשְׁ ה ַהּזוֹ, ְוהּוא ְרצוֹן ָהֵאל ִיְתבָּ ֻדשָּׁ ְלתֹוְספֹות ַהקְּ

ּה. בָּ

ה,  ַרׁש משֶׁ רֹׁש דָּ ִמיִני: ְוֶזהּו דָּ ת שְׁ ָרשַׁ ֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים פָּ ּוְלׁשוֹן דֶּ
ְוִאיָתא  ה,  משֶׁ ִחיַנת  בְּ ֵיׁש  ְודֹור  ּדֹור  ָכל  בְּ י  (כִּ ה  ְתגַּלֶּ יִּ שֶׁ כְּ ַהְינּו 
ַרׁש  דָּ ְוִיְדרֹׁש ַמה שֶּׁ ה),  ִחיַנת משֶׁ ן יֹוַחאי ָהָיה בְּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ַרבִּ דְּ
ְוִהנֵּה  ָאז  ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  יֹוַחאי,  ן  בֶּ ְמעוֹן  י שִׁ ַרבִּ ַהְינּו  ה,  ָבר משֶׁ כְּ
ה  ֻאלָּ ַהגְּ ִיְהֶיה  יָלא  ּוִממֵּ ִלּפֹות  ַהקְּ ל  כָּ לּו  טְּ ְתבַּ יִּ שֶׁ ַהְינּו  שַֹׂרף, 

ָיֵמינּו ָאֵמן ֶסָלה ָוֶעד. ְמֵהָרה בְּ ֶנה בִּ בָּ יִּ שֶׁ

ִלּפֹות ְוַקּלּות ַהגָּלּות  ּטּול ַהקְּ ְוַגם ַעל ְיֵדי ַהִחּבּור ַההּוא ִיְהֶיה בִּ
ְטרּוִגים (ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ַמְעָין ִראׁשוֹן ָנָהר כ"ד). ַתת ַהקִּ בָּ ְוַהשְׁ

ק  ִהְתַעסֵּ ִמלְּ ּוְמִניָעֵתנּו  ַהּזֹאת,  ַהָחְכָמה  ֵעֶסק  בְּ לּוי  תָּ ַהּכֹל 
נּו  ְוִתְפַאְרתֵּ נּו  שֵׁ ִמְקדָּ ית  בֵּ ְנַין  בִּ ְוִעּכּוב  ִאחּור  ּגֹוֶרֶמת  ִהיא  ּה  בָּ

ים). ים ִויַטאל ְלֵעץ ַחיִּ ַמת ָהַרב ַחיִּ (ַהְקדָּ

ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ֵאין  ּמּוד בְּ ל ַהלִּ ְך גָּדֹול ְוָעצּום ּכֹחוֹ שֶׁ ֵדי כָּ ִאם ַעד כְּ
י ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש, ְלהֹוִסיף ָלֶהם  א ְלַחזֵּק ֶאת ְיֵדי עֹושֵׂ ָלנּו ֶאלָּ
ְוִחְגרּו עֹז  צּו ָמְתַנִים  ה, ַאמְּ דֹושָׁ ֲעבֹוָדָתם ַהקְּ אֶֹמץ ְוכַֹח ְוחֶֹזק בַּ
ר יֹוַחאי, ְלַפְרֵסם  ְמעוֹן בַּ י שִׁ ל ַרבִּ יְך ּוְלָהִפיץ ֶאת אֹורוֹ שֶׁ ְלַהְמשִׁ

ר. ֶאְפשָׁ ָכל ַמה דְּ עֹוָלם ּוְלַסיֵַּע בְּ ּכֹחוֹ בָּ

ַאר ָלנּו ֵאיפֹה ְלָבְרְכֶכם, הֹוִסיפּו ַלֲעשֹׂות ַחִיל ְלַהְרּבֹות ַחיִָּלים  ִנשְׁ
י ְיֵדיֶכם ַעד  ַמֲעשֵׂ ָרָכה בְּ ִריְך הּוא ְואֹוַרְיָתא, ִויִהי ַהבְּ א בְּ ְלקּוְדשָׁ
ֵלמּותוֹ  ִלשְׁ ָהעֹוָלם  ֶאת  ְלָהִביא  ָלאָכה,  ַהמְּ ל  כָּ ַלם  שְׁ תֻּ ר  ֲאשֶׁ
ָלַעד  ְסאוֹ  כִּ ְוִתּכוֹן  ֵלם  שָׁ ְוִכְסאוֹ  ֵלם  שָׁ ה'  ם  שֵׁ ִויִהי  ית,  ָהֲאִמתִּ

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה בְּ יֵחנּו בִּ נּו ּוְמשִׁ ִביַאת ַמְלכֵּ בְּ
ָראס  לֹום ְיהּוָדה גְּ י שָׁ ַתב כ"ק ַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ַרבִּ כָּ ב ִחּזּוק שֶׁ (ִמּתֹוְך ִמְכתַּ

ִליָט"א ְל"ִמְפַעל ַהּזַֹהר ַהּיֹוִמי") שְׁ

רבי ש.ה.וואזנער שליט"אהגאב"ד ווייס זצ"לרבי רפאל בלום זצ"ל

ָכל ָהעֹוָלם כֻּּלוֹ - ַעל ְיֵדי ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי! ֲהָפַצת ַהּזַֹהר בְּ ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש בַּ ָעם ָהעֹוְסִקים בִּ ִבים בָּ ְתַנדְּ ְלָכל ַהמִּ



אֹוִנים ָמאֵרי  ִנים ַהגְּ ַעם ָהַרבָּ ית ִמטַּ ה ָהֲאִמתִּ ֻאלָּ ּקּון ַלגְּ א) תִּ
א ישָׁ ַאְרָעא ַקדִּ דְּ

ָהעֹוָלמֹות  אֹור  ָהֱאלִֹהי,  נָּא  ַהתַּ ל  שֶׁ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  י  כִּ ַלּכֹל  ָידּוַע 
ָהָאֶרץ  ַמְרִעיׁש  ָהִאיׁש  ֶזה  ָעָליו:  ַהנֱֶּאַמר  ְחּתֹוִנים,  ְוַהתַּ ָהֶעְליֹוִנים 
ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ כְּ יּה  ִאימֵּ יִליָדה  דִּ ָאְמרּו,  ָמָרא  ּוַבגְּ ַמְמָלכֹות,  יז  ַמְרגִּ
נּו  רֹאשֵׁ ֲעֶטֶרת  הּוא  י"ז:)  (ַמּכֹות  יִליד  תֵּ לֹא  לֹא  ְוִאי  יִליד  תֵּ
ר ּתֹוָרתוֹ ּבֹוַקַעת  "י ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן, ֲאשֶׁ בִּ נּו, ָהַרשְׁ ְוִתְפַאְרתֵּ
ָרִפים  שְׂ ין  בֵּ ְועֹוֶבֶרת  עֹוָלמֹות,  ִרְבבֹות  ְוִרְבֵבי  ֲאָלִפים  ְלַאְלֵפי 
ים ְוַחּיֹות ַהּקֶֹדׁש, ְמקֹום ַנֲהֵרי ֵאׁש אֹוֶכֶלת ֵאׁש  ַמלִּ ים ְוַחשְׁ ְואֹוַפנִּ
ּה ּובֹוֶנה  ֵמַח בָּ רּוְך הּוא, ְושָׂ דֹוׁש בָּ ה ִלְפֵני ַהקָּ קָּ ָמָמה דַּ ַעד קֹול דְּ

ים ּוְמַרֵחם ַעל ָעְלָמא. ּה עֹוָלמֹות ֲחָדשִׁ בָּ

א: ַתב ַהגָּאוֹן ִחיָד"א ִזְכרֹונוֹ ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהבָּ כָּ ּפּוק ֲחֵזי ַמה שֶּׁ

ָלא ָיַדע ַמאי  ל ִלּמּוד ֲאִפּלּו דְּ ב) ִלּמּוד ַהּזַֹהר ְמרֹוָמם ַעל כָּ
ָקָאַמר.

ּקּון מ"ג) ָאַמר: רּוׁש ַעל תִּ א ֶמֶלְך" (פֵּ סֵּ ְוָהַרב "כִּ

ִגיְרָסא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים. ג) ִלּמּוד ַהּזַֹהר בְּ
ְמעוֹן: י שִׁ עֹוד ָאַמר ֵאִליָּהּו ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה ְלַרבִּ

ָדָרא  ְלָיא בְּ ד ִאְתגַּ ְרקּון ִמן גָּלּוָתא כַּ ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִיְתפָּ ד) בְּ
ְתָרָאה.  בַּ

יִלים  כִּ שְׂ ְוַהמַּ ְמעוֹן.  י שִׁ ְלַרבִּ ינּו  ַרבֵּ ה  ְלׁשוֹן משֶׁ ַדף קכ"ד:  עֹוד בְּ
ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִאיהּו  דְּ יָלְך  דִּ ִחּבּוָרא  ַהאי  בְּ ָהָרִקיַע  זַֹהר  כְּ ַיְזִהירּו 

יוֹן – ָרָצה לֹוַמר: ין לֹא ָצִריְך ִנסָּ ִאילֵּ בְּ

יַח ֵסֶפר ַהּזַֹהר לֹא ִיְסּבֹל ֶחְבֵלי ָמשִׁ י ַהּלֹוֵמד בְּ ה) כִּ
ֵסֶפר  הּוא  א  דָּ ְדַחיֵּי  ֵמִאיָלָנא  ְלִמְטַעם  ֲעִתיִדין  ָרֵאל  ִישְׂ דְּ ּוְבִגין 

ַרֲחֵמי.  יּה ִמגָּלּוָתא בְּ ַהּזַֹהר ִיְפקּון בֵּ

זַֹהר  כְּ ַיְזִהירּו  יִלים  כִּ שְׂ "ְוַהמַּ ּקּוִנים:  ַהתִּ ַמת  ַהְקדָּ בְּ עֹוד 
ַיְזִהירּו  ְוַחְבַריָּיא,  ְמעוֹן  י שִׁ ין ַרבִּ יִלים ִאלֵּ כִּ שְׂ ְוגוֹ' ְוַהמַּ ָהָרִקיַע" 
ְלהוֹן  ִאְתְיִהיב  ְרׁשּוָתא  ִחּבּוָרא,  ַהאי  ְלֶמֱעַבד  ְנׁשּו  ִאְתכַּ ד  כַּ
יַנְייהּו  בֵּ ְלַנֲחָתא  אן  ְמִתיְבתָּ דִּ ָמִתין  ִנשְׁ ּוְלָכל  הוֹן  ִעמְּ ּוְלֵאִליָּהּו 
א ְיִהיב  ת ַעל ּכֹלָּ ֶכל. ְוִעלַּ ְסָיא ּוְבאַֹרח שֵׂ ִאְתכַּ ּוְלָכל ַמְלָאַכיָּא בְּ
ָאה לוֹן  ּנּוִיין ְלַגלָּ ין ּוְלָכל ֲהַויָּין ּוְלָכל כִּ ישִׁ ָמָהן ַקדִּ ְרׁשּו ְלָכל שְׁ
ר  ַלֲעשַׂ ְיִהיב  ּוְרׁשּוָתא  ִדיֵליּה,  ַדְרגָּא  בְּ ם  שֵׁ ל  כָּ ְטִמיִרין  ָרִזין 
ָאה  ְלַגלָּ ְרׁשּו  ִאְתְיִהיב  ָלא  ְטִמיִרין דְּ ָרִזין  ָאה לוֹן  ְלַגלָּ ְסִפיָרן 

יָחא. א ְמשִׁ ֵייֵתי ָדָרא ְדַמְלכָּ לוֹן ַעד דְּ

י: ַהּמּוָרם ִמן ָהָאמּור כִּ

ִלּמּוד ַהּזַֹהר לּוָיה בְּ ה תְּ ֻאלָּ ו) ַהגְּ
אֹותוֹ  ח  ְוִנקַּ ַהּזַֹהר,  ִלּמּוד  ּטּול  בִּ עֹוָלם  בָּ ּגֹוֵרם  ַמה  ִנְכּתֹב  ה  ְוַעתָּ
ִזְכרֹונוֹ  ִויַטאל  ים  ַחיִּ י  ַרבִּ ָהֱאלִֹהי  ל  ַהְמֻקבָּ ַהגָּדֹול  ָהַרב  ְבֵרי  ִמדִּ
ָאֵמן,  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותוֹ  ָהֲאִר"י  ָהַרב  ְלִמיד  א, תַּ ַהבָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי 
ִעיר  ַהצָּ ֲאִני  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  מֹות,  ַהַהְקדָּ ַער  שַׁ ַמת  ַהְקדָּ בְּ תּוב  ַהכָּ
יֹוֵסף  ָהַרב  ָאִבי  ַלֲאדֹוִני  ן  בֶּ ִויַטאל  ים,  ַחיִּ ַאְלֵפי  בְּ ל  ַהדַּ ִעיר,  בָּ
ׁש  שַׁ ים ְלכַֹח תָּ לֹשִׁ ן שְׁ ְהיֹוִתי בֶּ א, בִּ ִויַטאל ִזְכרֹונוֹ ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהבָּ
ָלה  י ָעַבר ָקִציר, כָּ ֵמִהים, כִּ בֹוַתי תְּ ּתֹוֵמם ּוַמְחשְׁ י ִמשְׁ ְבתִּ ּכִֹחי ְוָישַׁ
רּוָפה לֹא ָעְלָתה ְלַמֲחָלֵתנּו, ֵאין ָמזֹור  ְענּו, תְּ ַקִיץ, ַוֲאַנְחנּו לֹא נֹושַׁ
נּו, אוֹי  שֵׁ ית ִמְקדָּ ן בֵּ ֵתנּו ּוְלֻחְרבַּ ֵרנּו ְולֹא ָעְלָתה ֲארּוָכה ְלַמכָּ ִלְבשָׂ
ן  ים ַוֲעַדִין בֶּ צִּ ל ַהקִּ ָנה ַהּיֹום ְוַגם ָנטּו ִצְלֵלי ֶעֶרב, ְוָכלּו כָּ י פָּ ָלנּו כִּ
ַני ַלֲחקֹר ְוָלַדַעת ַמה זֶּה ְוַעל ַמה זֶּה  ָנה ֶאת פָּ א. ָוֶאתְּ ִוד לֹא בָּ דָּ

י? ן ִישַׁ א בֶּ נּו ְוָגלּוֵתנּו ּוַמּדּוַע לֹא בָּ ִנְתָאֵרְך ִקצֵּ

ֲאָמר ֶאָחד הּוָבא  ַוי, ִממַּ י דָּ י ְוִלבִּ ִקְרבִּ ּוָמָצאִתי ָאֶון ִלי ַוֲאִניָנה בְּ
ִתיב ְורּוַח ֱאלִֹהים  יָנא כְּ נִּ ּקּון ל' ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: תַּ ּקּוִנים תִּ ֵסֶפר ַהתִּ בְּ
ְזּכֹור  ַההּוא ִזְמָנא ַויִּ ְמַרֶחֶפת ְוכּו' ְוִהיא אֹוֶמֶרת ָמה ֶאְקָרא ְוכּו' בְּ

ְלָעְלָמא,  ים עח לט)  ִהלִּ (תְּ ָיׁשּוב  ְולֹא  הֹוֵלְך  רּוַח  ה  ֵהמָּ ר  ָבשָׂ י  כִּ
ֵיִזיל ֵליּה ִמן  ָגְרִמין דְּ ַוי לוֹן ָמאן דְּ יַח,  ְוָדא ִאיהּו רּוָחא ְדָמשִׁ
ָעְבִדין ְלאֹוַרְייָתא  ין ִאינּון דְּ ִאלֵּ ְלָעְלָמא, דְּ ְוָלא ְיתּוב  ָעְלָמא 
ָלה (רֹוֶצה לֹוַמר  ְדָלא ְבָחְכָמה ְדַקבָּ תַּ ה, ְוָלא ָבָעאן ְלִאשְׁ שָׁ ַיבָּ
ק ְנִביעּו ְדָחְכָמה ְדִאיִהי י' ִמיָנּה,  לַּ ִאְסתַּ ִלּמּוד ַהּזַֹהר), ְדָגְרִמין דְּ
ּוִביָזה  א  ְוַחְרבָּ ֲעִנּיּוָתא  ָגְרִמין  דְּ לוֹן  ַוי  ה,  ְיֵבישָׁ ב'  ָאַרת  תְּ ְוִאשְׁ
יַח  שִׁ ק ִאיהּו רּוַח ְדמָּ לַּ ִאְסתַּ ָעְלָמא, ְוַהאי רּוַח דְּ ָדן בְּ ְוֶהֶרג ְוַאבְּ
ּוִביָנה  ָחְכָמה  רּוַח  ְוִאיהּו  ַהּקֶֹדׁש,  רּוַח  ְוִאיהּו  ַמר,  ְדִאתְּ ָמה  כְּ
ב).ַעד  יא  ְעָיה  (ְישַׁ ם  ַהשֵּׁ ְוִיְרַאת  ַעת  דַּ רּוַח  ּוְגבּוָרה  ֵעָצה  רּוַח 

אן. כָּ

סֹוד ָהֶאֶלף ְלָך  ָעִמים בְּ ּקּוִנים ֶאֶלף פְּ ז) ִיְלְמדּו ַהּזַֹהר ְוַהתִּ
לֹמֹה שְׁ

יַח,  ל ָמשִׁ ָמתוֹ שֶׁ ְוִנשְׁ ָהַרֲחִמים  ַהּזַֹהר הּוא ְמעֹוֵרר  ִלּמּוד  י  ֲהֵרי כִּ
טּוַח  ן ָלֶבַטח, ְוַהּלֹוֵמד ּבוֹ בָּ כֹּ ָרֵאל ִישְׁ ׁש ְוִישְׂ ְקדָּ ֶנה ַהמִּ ה ְוִיבָּ ְוִיְתגַּלֶּ
ֵני  ן ֲאַנְחנּו ַחְכֵמי ְוַרבָּ ר ַעל כֵּ יַח, ֲאשֶׁ ּלֹא ִיְסּבֹל ַצַער ֶחְבֵלי ָמשִׁ שֶׁ
י  ּוָבתֵּ ָאֵמן,  ָיֵמינּו  ְמֵהָרה בְּ ְוִתּכֹוֵנן בִּ ֶנה  בָּ ַלִים תִּ ְירּושָׁ ַהּקֶֹדׁש  ִעיר 
ְכֵדי  ָאֶרץ ּוְבחּוץ ָלָאֶרץ בִּ ד ִלּמּוד ַהּזַֹהר בָּ יִנים, ִנְתעֹוַרְרנּו ְלַיסֵּ דִּ
ָעֵלינּו  א  ַהבָּ ֱאלּול  כ"ה  בְּ ּיּום  ַהסִּ ְוִיְהֶיה  ַהּזַֹהר,  ֶפר  ַהסֵּ ִלְגמֹר 
ֶאֶלף  ּקּוִנים  ְוַהתִּ ַהּזַֹהר  ְוִיְלְמדּו  ָהעֹוָלם,  ִריַאת  בְּ יֹום  ְלטֹוָבה, 

לֹמֹה. סֹוד ָהֶאֶלף ְלָך שְׁ ָעִמים בְּ פְּ

סֹוֲחִרים,  ִנים,  ַרבָּ ֲחָכִמים  ַאֵחינּו  ָלֶכם,  קֹוְרִאים  ֲאַנְחנּו  ְוָלֵכן 
נּו,  ֲעֵלי ְמָלאכֹות, ִחְזקּו ְוִאְמצּו ָלַקַחת ֵחֶלק ִעמָּ ים, בַּ תִּ ֲעֵלי בָּ בַּ
ֶחְבָרה ַהּזֹאת, ְוָכל  רּו בַּ ְוִהְתַחבְּ ּבֹור ֲאִני. ְזכּו  ׁש ֹיאַמר גִּ ְוַהַחלָּ
ֵבִקים ִיְלמֹד  ַנאי ּוֵבין ַהדְּ ַעת ַהפְּ ֶאָחד ַיְחטֹף ֵחֶלק ֵמַהּזַֹהר, ּוִבשְׁ
ִאים ְוַהְמַנֲהִלים  נּו ָלֶכם ַהגַּבָּ ר ִיתְּ ֶדר ֲאשֶׁ ִפי ַהסֵּ ֵאיֶזה ָעִלין כְּ
עּו ִמי ְמַטֵהר  ָרֵאל, דְּ ֵריֶכם ִישְׂ חּוץ ָלָאֶרץ. ַאשְׁ ין בְּ ָאֶרץ בֵּ ין בָּ בֵּ
ית ֶאֶלף  ה ַנֲעשֵׂ ה ּוִמלָּ ל ִמלָּ עּו, כָּ ַמִים, דְּ שָּׁ בַּ ֶאְתֶכם, ֲאִביֶכם שֶׁ
ַמת  ַהְקדָּ ר בְּ ְזכַּ נִּ ַמִים, כַּ שָּׁ י ִרְבבוֹן עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים בַּ ֲאָלִפין ְוִרבֵּ

ה.  אֹור ַהַחמָּ

ֵלם ַעד כ"ה ֱאלּול אוֹ ֶחְציוֹ אוֹ ִרְבעוֹ,  ל ָחֵבר ִיְלמֹד זַֹהר שָׁ ח) כָּ
ה  מָּ ְכֵדי ָלַדַעת כַּ ֵלם ַעל ג' אוֹ ד' ֲחֵבִרים בִּ ל ִסּיּום שָׁ ּוְלַזוֵּג כָּ
ינּו  ָעִמים, ּוְכָבר ִמנִּ ִלים ֶאֶלף פְּ ָכל ִעיר ְוִעיר ְלַהשְׁ ִסּיּוִמים ֵיׁש בְּ

ֶזה ל בְּ דֵּ תַּ ים ְלִהשְׁ ה ֶאת ָהַרבִּ ֶחְבַרת ְמַזכֶּ
ָלָאֶרץ,  ּוְבחּוץ  ָאֶרץ  בָּ קֶֹדׁש  ַעם  ּוְמַנֲהֵלי  ֵאי  גַּבָּ ַאֵחינּו,  ם,  ְוַאתֶּ
ָוֶעד",  ְלעֹוָלם  ּכֹוָכִבים  כַּ ים  ָהַרבִּ יֵקי  "ּוַמְצדִּ ֶנֱאַמר  ֲעֵליֶכם  ר  ֲאשֶׁ
ִפי ּכֹחוֹ,  ָמרֹות ְוֵסֶדר ְלָכל ָחֵבר ְוָחֵבר כְּ ָמרֹות ִמשְׁ ִעְמדּו ַוֲעשּׂו ִמשְׁ
ֵלם ַעד כ"ה ֱאלּול אוֹ ֶחְציוֹ אוֹ  ל ָחֵבר ִיְלמֹד זַֹהר שָׁ י כָּ אֶֹפן כִּ בְּ
ְכֵדי ָלַדַעת  ֵלם ַעל ג' אוֹ ד' ֲחֵבִרים בִּ ל ִסּיּום שָׁ ִרְבעוֹ, ּוְלַזוֵּג כָּ
ָעִמים. ּוְכָבר  ִלים ֶאֶלף פְּ ָכל ִעיר ְוִעיר ְלַהשְׁ ה ִסּיּוִמים ֵיׁש בְּ מָּ כַּ

ֶזה. ל בְּ דֵּ תַּ ים ְלִהשְׁ ה ֶאת ָהַרבִּ ינּו ֶחְבַרת ְמַזכֶּ ִמנִּ

י  ֶהם ִעם ַאְנשֵׁ לָּ ּמּוד שֶׁ י חּוץ ָלָאֶרץ ַיֲעֶלה ַהלִּ י גַּם ַאְנשֵׁ ּוָברּור כִּ
ָרֵאל  ל ִישְׂ סֹוד כָּ ים בְּ ָדשִׁ ית קֶֹדׁש ַהקָּ ת בֵּ ְמִסלַּ ִעיר ַהּקֶֹדׁש בִּ
ִויׁשּוָעה  ה  ֻאלָּ גְּ ַנת  שְׁ ה  ֲחָדשָׁ ָנה  ְלשָׁ ֵנס  ְוִנכָּ ֶזה,  בָּ ֶזה  ֲעֵרִבים 
ּיּום  ל ָהעֹוָלם כֻּּלוֹ, ְוַאַחר ַהסִּ ָרֵאל ְוַעל כָּ ַרֲחִמים ַעל ַעּמוֹ ִישְׂ בְּ
"י  בִּ נָּא ָהַרשְׁ ִני ּוְזכּות ַהתַּ ַעם ֵסֶדר שֵׁ ִאם ִיְצָטֵרְך עֹוד ַנֲחזֹר עֹוד פַּ

לֹום.  ם שָׁ ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן, ָיֵגן ָעֵלינּו ְוָיֵגן ֲעֵליֶכם ְוַאתֶּ

ַאְרָעא  אֹוִנים ָמאֵרי דְּ ִנים ַהגְּ ַעם ַרבָּ ה ִמטַּ ט) מֹוָדָעה ֲחָדשָׁ
ָאֶרץ ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ  קֹד ַעל ִלּמּוד ַהּזַֹהר ִלְגמֹר בָּ א ִלשְׁ ישָׁ ַקדִּ

ְלנּו לֹא ִנְגַמר ַרק ְלֵעֶרְך  ר ִקבַּ ימֹות ֲאשֶׁ ֶאֶלף ִסּיּוִמים, ּוְכִפי ָהְרשִׁ
ׁש ֵמאֹות ִסּיּוִמים שֵׁ

הּוא  ר  ֲאשֶׁ דֹוׁש,  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ַמֲעַלת  ִלְכבֹוָדם  ָידּוַע  ָבר  כְּ
א  ל ִמיֵני פְֻּרָענֻּיֹות ּוְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ּומֹוָתָנא ְוַחְרבָּ ל כָּ ְמַבטֵּ
ּקּון  ָרֵאל "תִּ ָבר עֹוַרְרנּו ַעם ִישְׂ ָעְבָרה כְּ ָנה שֶׁ ּוִבזָּה ֵמָעְלָמא, ְוַהשָּׁ

ַאְרָעא  דְּ ָמאֵרי  אֹוִנים  ַהגְּ ִנים  ַרבָּ ַעם  ִמטַּ ית"  ָהֲאִמתִּ ה  ֻאלָּ ַלגְּ
ָאֶרץ  קֹד ַעל ִלּמּוד ַהּזַֹהר ִלְגמֹר בָּ ר ְלֵעיל, ִלשְׁ ְזכַּ א ַהנִּ ישָׁ ַקדִּ
ְלנּו,  ִקבַּ ר  ימֹות ֲאשֶׁ ָהְרשִׁ ּוְכִפי  ִסּיּוִמים,  ֶאֶלף  ָלָאֶרץ  ּוְבחּוָצה 

ׁש ֵמאֹות ִסּיּוִמים. לֹא ִנְגַמר ַרק ְלֵעֶרְך שֵׁ

ל  ִמכָּ ים  שִׁ ְמַבקְּ ה,  דֹושָׁ ַהקְּ ֶאֶרץ  ּוְגאֹוֵני  ֵני  ַרבָּ ֲאַנְחנּו,  ן  כֵּ ַעל 
מֹר  גְּ ְכֵדי  בִּ ַעם  פַּ עֹוד  ִלְלמֹד  ֶגת,  ַמשֶּׂ ָידוֹ  ר  ֲאשֶׁ ָרֵאל  ִישְׂ ר  בַּ
עּור  שִׁ ִפי  כְּ ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  א  ַהבָּ ֱאלּול  כ"ה  בְּ ִסּיּוִמים  ָהֶאֶלף 
ַקד, ִסּיּום  תָּ ל ֶאשְׁ ֵני ֶחְבָרתוֹ שֶׁ חֹות, ִעם בְּ ָהִראׁשוֹן יֹוֵתר אוֹ פָּ
ִרים אֹוָתם  ל ַהצָּ ל כָּ ָרֵאל, ּוְלַבטֵּ זַֹהר ֶאָחד ְלִעּלּוי ַמזַּל ַעם ִישְׂ
בֹוָתם,  ַמְחשְׁ ִויַקְלֵקל  ֲעַצת אוְֹיֵבינּו  ְוָיֵפר  ְוַתְחּתֹוִנים,  ֶעְליֹוִנים 
ְוִנְרֶאה  ָלֶבַטח  ן  כֹּ ִישְׁ ָרֵאל  ְוִישְׂ יָּה,  ּתּושִׁ ְיֵדיֶהם  יָנה  ֲעשֶׂ תַּ ְולֹא 
ְמֵהָרה  ֶנה ְוִתּכֹוֵנן בִּ בָּ ַלִים תִּ ן ְיִהי ָרצוֹן. ְירּושָׁ ֶנָחַמת ִצּיוֹן, ָאֵמן כֵּ בְּ

ַנת תפא"ר ִלְפָרט ָקָטן.  ָיֵמינּו ָאֵמן. א' ְלחֶֹדׁש ִאיָּר שְׁ בְּ

ּמּוד ֹיאַמר: י) קֶֹדם ַהלִּ
ֻעזֵּנּו,  ִכיַנת  שְׁ ְלִעּלּוי  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ לֹוְמִדים  ֲאַנְחנּו  ֲהֵרי 
ִרים אֹוָתנּו ֶעְליֹוִנים  ל ַהצָּ י כָּ ָרֵאל, ְוִלְסּתֹם פִּ ּוְלָהִרים ֶקֶרן ַמזַּל ִישְׂ
ְלָצרֹוֵתינּו  י  דַּ ְוֹיאַמר  ָנּה,  ְלָישְׁ ָהֲעָטָרה  ּוְלַהֲחִזיר  ְוַתְחּתֹוִנים, 

ן ְיִהי ָרצוֹן. ן ָלֶבַטח, ָאֵמן כֵּ כֹּ ָרֵאל ִישְׁ ְוִישְׂ

בֹוד מֹוֵרינּו ָהַרב  ְבֵרי ַהגָּאוֹן כְּ יא) דִּ
ִליָט"א יְסִקין שְׁ י ִיְצָחק ְירּוָחם דִּ ַרבִּ

ָוָאֶרץ,  ַמִים  שָׁ ה  עֹושֶׂ ם  ַהשֵּׁ ֵמִעם  ֶעְזִרי 
ְמֵהָרה  ֶנה ְוִתּכֹוֵנן בִּ בָּ ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש תִּ ְירּושָׁ

ָיֵמינּו ָאֵמן. בְּ

קּוָלה  ְלמּוד ּתֹוָרה ִהיא שְׁ תַּ ָבר ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, שֶׁ כְּ
ְגֶלה  נִּ ּתֹוָרה ֵהן בַּ ֵרי ַהּזֹוֶכה ִלְהיֹות ֲעָמלוֹ בַּ ְצוֹות. ַאשְׁ ל ַהמִּ ֶנֶגד כָּ כְּ

ּקּוִנים. דֹוׁש ְוַהתִּ ֵסֶפר זַֹהר ַהקָּ ר, בְּ ְסתָּ נִּ ֵהן בַּ

ָאֵמן,  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותוֹ  ָהֱאלִֹקי  נָּא  ַהתַּ "י,  בִּ ַרשְׁ הּוא  ּוְכַדאי 
ה,  ֻאלָּ ַהגְּ ֶאת  ּוְלָקֵרב  ין  ַהדִּ ִמן  כֻּּלוֹ  ָהעֹוָלם  ל  כָּ ֶאת  ִלְפטֹר 
ָעה  ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ דֵּ ם  ִנְגלֹות אֹור ַהשֵּׁ ִהגָּלּות  ֱחֶזיָנה בְּ ְוֵעיֵנינּו תֶּ
ׁשּוַעת  תְּ ם  ַהשֵּׁ בַּ ע  נֹושַׁ ָרֵאל  ְוִישְׂ ֶצֶדק,  ּגֹוֵאל  ִביַאת  בְּ ם  ַהשֵּׁ ֶאת 

ֲעָגָלא ּוְבָקרֹוב. עֹוָלִמים בַּ

ֵני  בְּ ֵמַאֵחינּו  ׁש  ּוְמַבקֵּ ְלַמְעָלה,  ר  ַהְמֻדבָּ ְלָכל  ֲאִני  ים  ַמְסכִּ
ֶדר  ר ּוַבסֵּ ְזכַּ דֹוׁש ַהנִּ ּמּוד ַהקָּ לִּ ָכל ָמקֹום ְלַהְתִמיד בַּ ָרֵאל בְּ ִישְׂ
ָאֵמן  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותוֹ  "י  בִּ ַרשְׁ דֹוׁש  ַהקָּ נָּא  ַהתַּ ּוְזכּות  ר,  ְזכַּ ַהנִּ
ָרֵאל  ִישְׂ ת  ְגֻאלַּ בִּ ִלְראֹות  ִלְזּכֹות  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ה  דֹושָׁ ַהקְּ ְותֹוָרה 
י  כִּ "גַּם  ַהנִָּביא  ָאַמר  שֶׁ מוֹ  כְּ ָאֵמן,  ָיֵמינּו  בְּ ְמֵהָרה  בִּ ַרֲחִמים  בְּ

ֵצם". ה ֲאַקבְּ ִיְתנּו ַבּגוִֹים ַעתָּ

ּוָבאנּו ַעל ֶהָחתּום
נָּ"ה ִלְפָרט ָקָטן  שֹּׁושַׁ ִני תרפ"א ּבֹא ס"ט ִיְפַרח כַּ ַסח שֵׁ יֹום פֶּ

י ָטהֹור) ִראׁשוֹן ְלִצּיוֹן ָפַרדִּ ִבי ַיֲעקֹב ֵמִאיר ס"ט (סְּ ַהצְּ
ָרֵאל ֶאֶרץ ִישְׂ ִנים בְּ ְורֹאׁש ָהַרבָּ

דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ל  שֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ ּמּוד  ַהלִּ ּוְנִחיצּות  ּתֹוֶעֶלת  ֶרְך  דֶּ ַעל 
ַרְך  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ ָעְבָרה.  שֶׁ ָנה  שָׁ ֶזה  בְּ י  ַתְבתִּ כָּ ָבר  כְּ ּקּוִנים  ַהתִּ
ָרֵאל,  ֵלב ַעּמוֹ ִישְׂ ֵעיָלא בְּ ׁשּוָבה ִמלְּ ן ִהְתעֹוְררּות תְּ ַרֲחָמיו ִיתֵּ בְּ

ה. ֲעִתיַרת ֵלב ְוֶנֶפׁש ַהְמַחכָּ יׁשּוָעה ְקרֹוָבה כַּ ה ִלְראֹות בִּ ְוִנְזכֶּ

ים ָזאֶנעְנֶפעְלד ָטן יֹוֵסף ַחיִּ ַהקָּ
ים ַנזִּ כְּ ת ָהַאשְׁ ַרב ְוַאַב"ד ִלְקִהלַּ
ֶנה ְוִתּכֹוֵנן  בָּ ַלִים תִּ ִעיר ַהּקֶֹדׁש ְירּושָׁ בְּ
ָיֵמינּו ָאֵמן ְמֵהָרה בְּ בִּ

ַנת תרפ"א לפ"ק שְׁ א בִּ ישָׁ ַאְרָעא ַקדִּ אֹוִנים ָמאֵרי דְּ ִנים ַהגְּ ַעם ָהַרבָּ ית ִמטַּ ה ָהֲאִמתִּ ֻאלָּ ּקּון ַלגְּ תִּ

ג



ַלִים ם ִמירּושָׁ ֵצא ּתֹוָרה ּוְדַבר ַהשֵּׁ ּיוֹן תֵּ י ִמצִּ ם, כִּ רּוְך ַהשֵּׁ יב) בָּ
ָנה  י שָׁ מּוֵאל ז', ט"ז) "ְוָהַלְך ִמדֵּ ְנִביִאים (שְׁ ְתבּו בִּ כָּ ָידּוַע ַמה שֶּׁ
ָרֵאל  ִישְׂ ֶאת  ַפט  ְושָׁ ה  ְצפָּ ְוַהמִּ ְלגָּל  ְוַהגִּ ֵאל  ית  בֵּ ְוָסַבב  ָנה  שָׁ בְּ
יתֹו",  בֵּ ם  שָׁ י  כִּ ָהָרָמָתה  ָבתוֹ  ּוְתשֻׁ ה  ָהֵאלֶּ קֹומֹות  ַהמְּ ל  כָּ ֵאת 
ָנה  ּוִמשְׁ ְתׁשּוָבה  בִּ ְלַהֲחִזיָרם  ָהֲעָירֹות  ל  כָּ ַעל  ְמַחזֵּר  ָהָיה  שֶׁ
ים  ָהַרבִּ ה ֶאת  ַהְמַזכֶּ ל  כָּ י"ח)  ֶרק ה'  (פֶּ ָאבֹות  בְּ ִנינּו  ֵלָמה שָׁ שְׁ

א ַעל ָידוֹ. ֵאין ֵחְטא בָּ

א ּתֹאַמר  מָּ ֶרק י"א ִאיָתא, ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: ְושֶׁ ֵבי ֵאִליָּהּו פֶּ ּוְבַתנָּא דְּ
ֶנֶהְרגּו?  ָמה  ֵני  ִמפְּ ְנָיִמין  בִּ ִגְבַעת  בְּ נֶֶּהְרגּו  שֶׁ ֶאֶלף  ְבִעים  שִׁ אֹוָתן 
ַע ּוִפְנָחס  ה ִויהֹושֻׁ יַח משֶׁ ִהנִּ דֹוָלה שֶׁ ָהָיה ָלֶהם ְלַסְנֶהְדִרין גְּ ְלִפי שֶׁ
ְרֶזל  בַּ ל  שֶׁ ֲחָבִלים  ְוִלְקשֹׁר  ֵליֵלְך  ָלֶהם  ָהָיה  ֶהם,  ִעמָּ ֶאְלָעָזר  ן  בֶּ
ָכל  רּו בְּ ּבֹוֵתיֶהם ִויַחזְּ ְגֵדיֶהם ְלַמְעָלה ֵמַאְרכֻּ יהַּ בִּ ָמְתֵניֶהם ּוְלַהְגבִּ בְּ
ָרֵאל, יֹום ֶאָחד ְלָלִכיׁש יֹום ֶאָחד ְלֵבית ֵאל, יֹום ֶאָחד  ֲעָירֹות ִישְׂ
דּו  ָרֵאל, ִויַלמְּ ָכל ְמקֹומֹות ִישְׂ ַלִים, ְוֵכן בְּ ְלֶחְברוֹן יֹום ֶאָחד ִלירּושָׁ
ֵדי  כְּ ה,  לֹשָׁ ּוִבשְׁ ִים  תַּ ּוִבשְׁ ָנה  שָׁ בְּ ֶאֶרץ  ְוֶדֶרְך  ּתֹוָרה  ָרֵאל  ִישְׂ ֶאת 
ן  כֻּלָּ עֹוָלמֹות  בָּ הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ל  שֶׁ מוֹ  שְׁ ׁש  ְוִיְתַקדֵּ ל  ְתגַּדֵּ יִּ שֶׁ
ְכְנסּו  נִּ שֶׁ א כְּ ן, ֶאלָּ ָרא ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופוֹ. ְוֵהן לֹא ָעשּׂו כֵּ בָּ שֶׁ
ֵדהּו  ּוְלשָׂ ּוְלֵיינוֹ  ְלַכְרמוֹ  ִנְכַנס  ֵמֶהם  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  כָּ ְלַאְרָצם 
ֶאת  ֲעֵליֶהם  ְלַהְרּבֹות  ּלֹא  שֶׁ ֵדי  כְּ י,  ַנְפשִׁ ָעַלִיְך  לֹום  שָׁ ְואֹוְמִרים 

ַהּטַֹרח. 

ה ָזָכה  י ְלַחיָּיַביָּא: ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ָלמָּ יג) ְמַזכֵּ
ָהָיה  ֵני שֶׁ ה ְוַאֲהרֹן, ִמפְּ מֹשֶׁ קּול כְּ שָּׁ מּוֵאל שֶׁ ֶאְלָקָנה ְלַהֲעִמיד שְׁ
מּוֵאל  ה אֹוָתם, ְוֵכן שְׁ ה ִעּמוֹ ּוְמַזכֶּ עֹוֶלה ּוַמֲעֶלה ִלְבֵני ָאָדם ַהְרבֵּ

נוֹ ָנַהג ַאֲחָריו. בְּ
א  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי  ִזְכרֹונוֹ  ִויַטאל  ים  ַחיִּ ָהַרב  מֹוֵרינּו  ְלׁשוֹן  ְוֶזה 

ַער ז'): ה (ֵחֶלק ב' שַׁ ֲעֵרי ְקֻדשָּׁ שַׁ בְּ

ָזָכה  ה  ָלמָּ ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ְלַחיָּיַביָּא  י  ְמַזכֵּ
ֵני  ִמפְּ ְוַאֲהרֹן,  ה  מֹשֶׁ כְּ קּול  שָּׁ שֶׁ מּוֵאל  שְׁ ְלַהֲעִמיד  ֶאְלָקָנה 
אֹוָתם,  ה  ּוְמַזכֶּ ִעּמוֹ  ה  ַהְרבֵּ ָאָדם  ִלְבֵני  ּוַמֲעֶלה  עֹוֶלה  ָהָיה  שֶׁ
ַפט ֶאת  ְלגָּל ּוֵבית ֵאל ְושָׁ נוֹ ָנַהג ַאֲחָריו ְוָסַבב ַהגִּ מּוֵאל בְּ ְוֵכן שְׁ
יתוֹ. ְוַאְבָרָהם לֹא ָזָכה ְלָכל  ם בֵּ י שָׁ ָבתוֹ ָהָרָמָתה כִּ ָרֵאל. ּוְתשֻׁ ִישְׂ

ָחָרן" ְוכּו'. ר ָעשּׂו בְּ א ִמשּּׁום "ְוֶאת ַהנֶֶּפׁש ֲאשֶׁ ַמֲעלֹוָתיו ֶאלָּ

ר  הּו בַּ ָלא ָזֵכי בְּ ִניִזין, דְּ ים: ָעאל ְלע' ָעְלִמין גְּ ה ֶאת ָהַרבִּ ַהְמַזכֶּ
ַחיָּיַביָּא.  יהוֹן דְּ ַנְפשֵׁ ַעְבֵדי  ְלִאינּון דְּ ִניִזין  גְּ ִאיּנּון  ר  ָנׁש ַאֲחָרא, בַּ
יַקיָּא)  ְרֵמי ְלַצדִּ א ּוְזכּו (גַּ ה ּתֹוַעְלתָּ מָּ א, כַּ ֵני ָנשָׁ ְוִאְלָמֵלי ֲהווֹ ַיְדֵעי בְּ
ד ָזכּו ְלהוֹן. ֲהווֹ ָאְזלּו ֲאַבְתַרְייהּו, ְוַרְדֵפי לוֹן  ִגיַנְייהּו כַּ אן בְּ ְוַזכָּ

ין. ַתר ַחיִּ ָרִדיף בָּ ַמאן דְּ כְּ

יל  ף קכ"א:) ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: ִהְגדִּ רּוָמה (דַּ ת תְּ ָרשַׁ ּוְבֵסֶפר ַהּזַֹהר ֵריׁש פָּ
ַתר ַחיָּיָבא,  ף בָּ ֵעי ְלִמְרדַּ ָאה בָּ ְוָאַמר ַזכָּ ַבח ִמְצָוה זוֹ  שֶׁ ר בְּ ְלַספֵּ
יּה ְיָקָרא  ק בֵּ לַּ ִיְסתָּ ָבָחא דְּ ִלים, ְוָדא ִאיהּו שְׁ ֲאַגר שְׁ ּוְלִמְקֵני ֵליּה בַּ
א  קּוָתא דָּ לְּ ָבָחא ַאֲחָרא, ְוִאְסתַּ יר ִמשְׁ ִריְך הּוא, ַיתִּ א בְּ קּוְדשָׁ דְּ
ים  ְוַרבִּ ב)  (מלאכי  ַאֲהרֹן,  בְּ ִתיב  כְּ א  דָּ ְוַעל  ְוכּו',  א  ִמּכֹלָּ יר  ַיתִּ
ים  ַהַחיִּ ִאּתוֹ  ָהְיָתה  ִריִתי  בְּ ב)  (מלאכי  ּוְכִתיב  ֵמָעוֹן.  יב  ֵהשִׁ
ק ָהִכי  לָּ ָלא ִאְסתַּ ְתַלת ִסּלּוִקין, ַמה דְּ ק בִּ לָּ לֹום. ִאיהּו ִאְסתַּ ְוַהשָּׁ
ים  ַהַחיִּ ִאּתוֹ  ָהְיָתה  ִריִתי  בְּ ִתיב,  כְּ ָנׁש  ר  בַּ ַהאי  ַאֲחָרא.  ָנׁש  ר  בַּ
ַהאי ָעְלָמא ְוָזֵכי ְלָעְלָמא  ִנין ִלְבנוֹי, ְוָזֵכי בְּ לֹום. ְוָזֵכי ְלֵמחֵמי בְּ ְוַהשָּׁ
א  יֵדיּה. ְוַעל דָּ ִיְמֵחי בִּ ְרֵעי, ְוֵלית ַמאן דְּ ְתֵריַסר תַּ ָאֵתי. ָעאל בִּ דְּ
ִרים ְיבֹוָרְך.  ָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעוֹ ּדֹור ְישָׁ ּבֹור בָּ ים קיב) גִּ ִהלִּ ִתיב, (תְּ כְּ
ֵדין  ְך ְוכּו' כְּ חֹשֶׁ ְוִצְדָקתוֹ עֹוֶמֶדת ָלַעד. ָזַרח בַּ ֵביתוֹ  ר בְּ הוֹן ָועֹשֶׁ
ָבִריְך ְלַאְבָרָהם, ְוכּו'  אן דְּ ְרכָּ ָכל בִּ ּיּוְקָנא, בְּ ִריְך ְלַההּוא דִּ א בָּ ַמְלכָּ
ר  ר ָנׁש ַאֲחָרא, בַּ הּו בַּ ָלא ָזֵכי בְּ ִניִזין, דְּ ְוִאיהּו ָעאל ְלע' ָעְלִמין גְּ
ַחיָּיַביָּא. ְוִאְלָמֵלי ֲהווֹ ַיְדֵעי  יהוֹן דְּ ַעְבֵדי ַנְפשֵׁ ִניִזין ְלִאינּון דְּ ִאיּנּון גְּ
ִגיַנְייהּו  אן בְּ יַקיָּא) ְוַזכָּ ְרֵמי ְלַצדִּ א ּוְזכּו (גַּ ה ּתֹוַעְלתָּ מָּ א, כַּ ֵני ָנשָׁ בְּ

ַתר  ָרִדיף בָּ ַמאן דְּ ד ָזכּו ְלהוֹן. ֲהווֹ ָאְזלּו ֲאַבְתַרְייהּו, ְוַרְדֵפי לוֹן כְּ כַּ
ים ִויַטאל): אן מֹוֵרינּו ָהַרב ַחיִּ ין. (ַעד כָּ ַחיִּ

ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ַתב  כָּ ִרים  ְישָׁ ת  ְמִסלַּ ֵסֶפר  סֹוף  בְּ ַהּמּוָסר שֶׁ ּוְבִאגֶֶּרת 
ְרָאה  ַהיִּ ְלִהְתּכֹוְננּות  ְלעֹוְרָרם  ִלּבוֹ  ֶאל  ָהָאָדם  ים  ָישִׂ ְלזֹאת 
יר  קּוחֹות ַעל ֲאֵחִרים ָלַדַעת ּוְלַהכִּ י ֵעיֵני ָהָאָדם פְּ ְוַהּמּוָסר, כִּ
ַיֲחִזיק  ן  כֵּ ה.  ְלַמְרבֵּ ִלְמסֹר  ה  ֵהמָּ ִנְצָרִכים  ְוִכי  ֶחְסרֹונֹוֵתיֶהם, 
ה  ְוִתְרבֶּ ים  ַרבִּ ּבוֹ  ְיׁשֹוְטטּו  ְלַמַען  ַהּמּוָסִרי  ּמּוד  לִּ בַּ עֹז  ָכל  בְּ
ְלַאט  ְלַאט  יָלא  ּוִממֵּ ּבוֹ,  לּוָיה  תְּ ים  ָהַרבִּ ּוְזכּות  ם  ַהשֵּׁ ִיְרַאת 
כֹוָחה, ְוִהיא ְרפּוָאה  ֶדק ְוַהנְּ ְנִתיב ַהצֶּ ִלּמּוד ַהּמּוָסר ַיְדִריֵכמוֹ בִּ
ל  כָּ ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאַמר  כְּ רּוָחִנית,  ְוַגם  ִמית  גַּשְׁ

א ַעל ָידוֹ. ים ֵאין ֵחְטא בָּ ה ֶאת ָהַרבִּ ַהְמַזכֶּ

ָרם ֶאל  ֶרְך ַהּטֹוָבה ּוְמַישְּׁ ֵני ָאָדם ֶאל ַהדֶּ ּמֹוֶרה בְּ יד) ִמי שֶׁ
ֲעבּור ְזֻכּיֹוָתם לֹות בַּ ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא, ְזֻכּיֹוָתיו ִנְכפָּ

ם  ַהשֵּׁ ַאֲהַבת  ַער  שַׁ בְּ ַתב  כָּ ָבבֹות  ַהלְּ חֹוַבת  ַעל  בַּ ֶהָחִסיד  ְוָהַרב 
ֲאִמין  ַהמַּ ְזכּות  י  כִּ ָלַדַעת  ָאִחי,  ְלָך,  ְוָראּוי  ְלׁשֹונֹו):  ְוֶזה  ו'  ֶרק  (פֶּ

ַנְפׁשוֹ  ִתּקּון  בְּ ָהְרחֹוָקה  ְכִלית  ַהתַּ ֶאל  יַע  ַמגִּ ִיְהֶיה  ִאם  ֲאִפּלּו 
ִמּדֹוֵתיֶהם  בְּ ְלָאִכים  ַלמַּ ָקרֹוב  ָהָיה  ְוִאּלּו  ַרְך,  ִיְתבָּ ֶלֱאלִֹהים 
ַהּבֹוֵרא  ֲעבֹוַדת  בַּ לּוָתם  דְּ תַּ ְוִהשְׁ ִחים  בָּ ַהְמשֻׁ ּוִמְנֲהֵגיֶהם  ַהּטֹובֹות 
ֶאל  ָאָדם  ֵני  בְּ ּמֹוֶרה  שֶׁ ִמי  ְזֻכּיֹות  כִּ ֵאיָנם  ּבוֹ  ה  ַהזַּכָּ ְוַאֲהָבָתם 
ֻכּיֹוָתיו  זְּ שֶׁ ַהּבֹוֵרא,  ֲעבֹוַדת  ֶאל  ָרם  ּוְמַישְּׁ ַהּטֹוָבה  ֶרְך  ַהדֶּ
ים ְוכּו'. ַעד  ַמנִּ ָכל ַהיִָּמים ּוְבָכל ַהזְּ ֲעבּור ְזֻכּיֹוָתם בְּ לֹות בַּ ִנְכפָּ

ְבֵרי ָקְדׁשוֹ. אן דִּ כָּ

ַהשֹּׁוְמִעים,  ל  שֶׁ בֹוד  ַהכָּ ְזִהירּות  בִּ ִלְהיֹות  ָצִריְך  ַהּתֹוֵכָחה  ְואֶֹפן 
רּוְך  סּוק 'ּבֹא בְּ ָרה ַעל פָּ ת ַחיֵּי שָׂ ָרשַׁ סּוִקים פָּ ַער ַהפְּ שַׁ ְמבָֹאר בְּ כַּ

ַהנִָּביא  ְזַכְרָיהּו  ָעַמד  שֶׁ כְּ י  כִּ ַתב:  כָּ ם'  ַהשֵּׁ
ְבֵרי ַהיִָּמים ב' כ"ד) ְוֵחֵרף  ַעל ָלָעם (דִּ ִממַּ
ָלֶהם  ְוָאַמר  ָרֵאל,  ִישְׂ ָללּות  כְּ ֶאת  ף  ְוִגדֵּ
ם ְוכּו'  ם עֹוְבִרים ֶאת ִמְצַות ַהשֵּׁ ה ַאתֶּ ָלמָּ
ן  ם ְוכּו', ְוִהנֵּה ֲאִביָּה בֶּ ם ֶאת ַהשֵּׁ י ֲעַזְבתֶּ כִּ
ן ֶמֶלְך, ְוֵחֵרף ֶאת  ָהָיה ֶמֶלְך בֶּ ְרַחְבָעם, שֶׁ
ָיָרְבָעם,  ָעשּׂו ֶאת ָהֲעָגִלים כְּ ָרֵאל ַעל שֶׁ ִישְׂ
תּוב (דברי הימים ב, יג-כ)  כָּ מוֹ שֶׁ ֶנֱעַנׁש, כְּ
ָהָיה  שֶׁ י  פִּ ַעל  ַאף  ַויָּמֹת",  ם  ַהשֵּׁ ֵפהּו  גְּ "ַויִּ
קּול  שָּׁ שֶׁ ַהנִָּביא  ְעָיה  ְישַׁ ְוֵכן  ְוכּו'.  ִדין  בְּ
ְטֵמא  ַעם  "ּוְבתֹוְך  ָאַמר  שֶׁ ַעל  ה,  מֹשֶׁ כְּ
אֹוָתּה  בְּ ה  ְמַנשֶּׁ ְיֵדי  ַעל  ֶנֱהַרג  ָפַתִים"  שְׂ
ּנֹוָדע (ְיָבמֹות מ"ט:),  נָּה כַּ ִמיָתה ָרָעה ְמשֻׁ
ֶלְך,  ַהמֶּ יֹוָאׁש  ְיֵדי  ַעל  ְזַכְרָיהּו  ֶנֱהַרג  ְוָלֵכן 
ַאַחר  ָאמּור,  כָּ ָרֵאל  ִישְׂ ֶאת  ֵחֵרף  שֶׁ ְוַיַען 
ָהיּו  שֶׁ ְוַאְבַטְליוֹן  ַמְעָיה  שְׁ בִּ ִנְתגְַּלגֵּל  ְך  כָּ
ר  ֲאשֶׁ ַההּוא  ְוַהּכֵֹהן  ַסְנֵחִריב,  ֵני  ִמבְּ גִֵּרים 
ֵני  בְּ ִיְזלּון  ָלֶהם  ְוָאַמר  ֵחְרָפם  יֵמיֶהם  בִּ
אן  כָּ ַעד  ע"א:).  (יֹוָמא  ָלם  ִלשְׁ ֲעָמַמיָּא 

סּוִקים. ַער ַהפְּ ִמשַּׁ

ף  דַּ ים  ְקדֹושִׁ ת  ָרשַׁ פָּ ְמֵהיְמָנא  ּוְבַרְעָיא 
ּוְלָהְלָאה  אן  ִמכָּ ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ַתב  כָּ פ"ה: 
ְולֹא  ַאֵחר  ָבר  דָּ ֵחְטא,  ָעָליו  א  שָּׂ תִּ ְולֹא 
ָנׁש  ר  בַּ דְּ יָון  כֵּ ָהא  דְּ ֵחְטא  ָעָליו  א  שָּׂ תִּ
ֵליּה  ְלאֹוָכָחא  ַמן  ְוִאְזדְּ ְלַחְבֵריּה,  אֹוַכח 
יּה ַההּוא חֹוָבה  ק ַקמֵּ ְלָיא, ָלא ְיַסלֵּ ִאְתגַּ בְּ
א  ֵיימָּ א  ֶאלָּ ַוַדאי,  ֵליּה  ָאִסיר  דְּ ֲעֵביד,  דַּ
חֹוָבא  ַההּוא  ֲעלוֹי  ק  ְיַסלֵּ ְוָלא  ְסָתם, 
חֹוָבא,  ֲעלוֹי  ים  ַיְרשִׁ ְוָלא  ְלָייא,  ִאְתגַּ בְּ
ַבר  ִריְך הּוא ָחס ַעל ְיָקָרא דְּ א בְּ קּוְדשָׁ דְּ

י ַהּתֹוֵכָחה ְצִריָכה  אן: ָיָצא ָלנּו ִמזֶּה כִּ ַחיָּיַבָיא. ַעד כָּ ָנׁש, ֲאִפיּלּו בְּ
ָבִרים  ַהדְּ ֵדי שֶׁ ר, כְּ ים ּוְבַרֲחָמנּות ּוְבֶדֶרְך ִנְסתָּ ְדָבִרים ַרכִּ ִלְהיֹות בִּ
ר  ַבד ֲאשֶׁ ִמלְּ י  כִּ ּוְלנַֹכח,  ִבְזיֹונֹות  בְּ ְלהֹוִכיַח  ְוָחִליָלה  ם,  ַיֲעשּׂו רֹשֶׁ

ָבר. דָּ ם ֵיׁש ִאּסּור בַּ ָבִרים לֹא ַיֲעשּׂו רֹשֶׁ ַהדְּ

ל  דֵּ תַּ ְלִהשְׁ ְוַהֲחָכִמים  יבֹות  ַהְישִׁ ֵאי  גַּבָּ ַעל  ֶלת  ֻמטֶּ חֹוָבה  ן  כֵּ ַעל 
ָמקֹום,  ָכל  בְּ ַהּתֹוֵכָחה  ִמְצַות  ְתַקיֵּם  תִּ שֶׁ ְכֵדי  בִּ ּקּוִנים  תִּ ְוַלֲעשֹׂות 
ה  ֵהמָּ שֶׁ ָרֵאל,  ִישְׂ ֶאֶרץ  ְסִביבֹות  ֵהם  ר  ֲאשֶׁ בֹות  ַהּמֹושָׁ בְּ ְפָרט  בִּ
ֵני ָאָדם  ּמֹוֶרה בְּ ְזֻכּיֹות ִמי שֶׁ ר ֵאין ָלֶהם רֹוֶעה, ֵאיָנם כִּ ּצֹאן ֲאשֶׁ כַּ
ֻכּיֹוָתיו  זְּ שֶׁ ַהּבֹוֵרא  ֲעבֹוַדת  ֶאל  ָרם  ּוְמַישְּׁ ַהּטֹוָבה  ֶרְך  ַהדֶּ ֶאל 
ּמּוָבא  כַּ ים,  ַמנִּ ַהזְּ ּוְבָכל  ַהיִָּמים  ָכל  ְזֻכּיֹוָתם בְּ ֲעבּור  לֹות בַּ ִנְכפָּ
יבֹות  ֵאי ַהְישִׁ י גַּבָּ אי כִּ ם: ּוְבַודַּ י יֹוָחָנן, ְיֻעיַּן שָׁ ַמֲאַמר ַרבִּ יְַּלקּוט בְּ בַּ
זוֹ ּוְצִריִכים ַלֲעֹזר ְלֶהָחָכם  ה כָּ ם ֲעֵליֶהם ִיְחיּו ְמִביִנים ִמְצָוה ַרבָּ ַהשֵּׁ
ּלֹא  ַבד שֶׁ י ִמלְּ ֶזה, כִּ ּקּון כָּ ַעד תִּ בּועֹות בְּ ב ָלֶלֶכת ֵאיֶזה שָׁ ְתַנדֵּ ַהמִּ
הֹוָצַאת  ֲעבּור  לוֹ  ְלהֹוִסיף  ָצִריְך  א  ֶאלָּ ָקתוֹ,  ֵמַהְספָּ לוֹ  ַיְחְסרּו 
בֹודוֹ  ּלֹא ֶיְחַסר כְּ ֵדי שֶׁ ָבה כְּ ֲעֵלי ַהּמֹושָׁ ל ַעל בַּ ֶרְך, ְולֹא ְיֵהא ֻמטָּ ַהדֶּ

ם, ְוַדי ְלָהִבין. ֵעיֵניֶהם, ּוְדָבָריו ַיֲעשּׂו רֹשֶׁ בְּ

ָלֶהם  ר  ְלַסדֵּ ל  דֵּ תַּ שְׁ יִּ שֶׁ ַההֹוֵלְך  ֶהָחָכם  ִאם  ִעים  נָּ ּוַמה  ּטֹוב  ּוַמה 
ִלְמנַֹע  ָלה  טָּ ַהבַּ ְזַמן  בִּ ֲעבֹוָדָתם  ַאַחר  ַלְיָלה  ָכל  בְּ מּוָסר  עּור  שִׁ
ָרׁשֹות  ת טֹוב, ַיַען ַהדְּ ְרכַּ בֹוא בִּ י ָעָליו תָּ ּיּוִלים ְוכּו', כִּ אֹוָתם ֵמַהטִּ
יִקים  ַמְספִּ ֵאיָנם  ה  מָּ שָׁ ַיֲעבֹר  ר  ֲאשֶׁ ָיִמים  ֵאיֶזה  בְּ ה  ַיֲעשֶׂ ר  ֲאשֶׁ
ַלְיָלה  ָכל  בְּ ר  ֲאשֶׁ ָקבּוַע  ָמקֹום  ְהֶיה  יִּ שֶׁ ְוָצִריְך  ָבבֹות,  ַהלְּ ְלעֹוֵרר 
ם  ְהֶיה ְלַאֲהַבת ַהשֵּׁ ה תִּ ֻעלָּ ה מּוָסר, ּוְברֹב ַהיִָּמים ַהפְּ מָּ ִיְלְמדּו שָׁ
יַאת ַהּגֹוֵאל,  ְוִלְהיֹות ַעם ָקדֹוׁש ֶנֱאָמִנים ְלָדָתם ּוְלתֹוָרָתם ַעד בִּ

ָאֵמן ֶסָלה ָוֶעד.

ד


