
ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד:
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיָנָתּה  ְלַאְקָמא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְׂשֵמָחה,  ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת 
ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְלִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי 
ּוְבֹראָׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ַהְּכתּוִבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר  ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ְּבנֹו, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
ַהֹזַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך 

ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב' פעמים[,  )סֹוד ה'(

ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר 
ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
 250,000 ְמַסֵּים  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב 

ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 

ִעיר,  ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל 
ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת 
ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח 
זֹוַהר  ְּבָלְּמדֹו  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור.
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ּת למיד הוּ א  הא לעוֹ לם? לב וֹ א  ָצרי◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌
רק  זה, אוֹ מר  אני א ּת ׁש וּ בה : גּ דוֹ ל ? ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָחכם
יעקב רבּ ינוּ  הּק ד וֹ ׁש  ה צּ דּ יק האקי  ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַהמק בּ ל

זצוקללה"ה הלאבּ וּ חצירא  נזי ספר) ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌
קפ"ה)   יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י בּ ׁש ם אוֹ מר  ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌

ׁש הם אמת ּת וֹ רת למד ׁש א  דּ מי  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש :
דּ בא נברא ׁש א ל וֹ  טוֹ ב הּת וֹ רה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַסוֹ ד וֹ ת
ויראתוֹ  , יתבּ ר אהוּ תוֹ  יוֹ דע אדם אין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶזה

ועבוֹ דתוֹ . ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְואהבתוֹ ,
ׁש ראׁש  לי אמר  כּ בוֹ דוֹ  מדוּ ע ׁש אלה: ֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְיד .
ּפ עם  בּ גלגּ וּ ל לבוֹ א יצטר ׁש לּ י ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהיׁש יבה
גּ ד וֹ ל ? חכם ּת למיד ה וּ א הא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶנוֹ ספת,

רבּ י ּת ׁש וּ בה : בּ ׁש ם אוֹ מר זי "ע ּפ תיּ ה הרב  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ׁש ער בּ תחלּ ת ׁש כּ תב זי"ע ויטאל  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַחיּ ים
מצוה חּס ר  הרי  כּ ן עשׂ ה א ואם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַהּמ צווֹ ת:
גּ דוֹ לה ׁש היא ּת וֹ רה ּת למ וּ ד ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד
עד  ׁש יּ תגּ לגּ ל  וצרי הּמ צווֹ ת  כּ כל ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוּ ׁש ק וּ לה
הנּ זכּ ר. הּפ רד "ס ׁש ל בּ חינוֹ ת  בּ ד' ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ טרח
יהוּ דה הרב אמר ועוֹ ד ל ׁש וֹ נוֹ . כּ אן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַעד 
כּ אׁש ר הלויה בּ ׁש עת ׁש עוֹ ד  זי"ע ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְּפ תיּ ה
הזּ ה לעוֹ לם חזר ׁש כּ בר יּת כן עליו, ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִבּ וֹ כים

ירחם. הם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ גלגּ וּ ל ,
עוֹ למוֹ ת  מרעיׁש  כּ בוֹ ד וֹ  לּמ ה ׁש אלה: ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְטו .
ׁש "ס  מסּפ יק אין לּמ ה זוֹ הר  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ למדוּ 

ּת ׁש וּ בה: הרבּ י וּ פוֹ סקים? אמר ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
בּ דּ וֹ רמקאמ הבּ רכה: היכל  בּ ספר וֹ  ארנא  ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌

הזּ הר בּ ספר עוֹ סק  ׁש אינוֹ  מי  האחר וֹ ן , ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה
חיּ ים ׁש הם האר "י מרן וכתבי ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְותּק וּ נים
וּ במׁש נה בּ מקרא בּ ל וּ לה ל נּ פׁש , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַמּמ ׁש 

נאמנה ידע  וּ פוֹ סקים, ׁש כּ לוּ בתלמוּ ד  ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
כּ ד וֹ אג, ולח וּ ץ, מפה הוּ א ׁש עוֹ סק ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָּת וֹ רתוֹ 
והוּ א  לנּ פׁש , והארה בּ חיּ ים עסק ל וֹ  ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְואין 
בּ ּת וֹ רה  ע וֹ סק ואינוֹ  ורּמ אוּ ת , טעוּ ת  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌כּ לּ וֹ 
וראׁש  רב להיוֹ ת ׁש ם, מאנׁש י  להיוֹ ת  ֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א

ל וֹ  ואין הבּ ריּ וֹ ת, על וּ להשׂ ּת רר הדּ וֹ ר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְגּ דוֹ ל 
בּ חיּ ים. חלק  ו א בּ תּק וּ ני חיּ ים וּ כדכתיב ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

חיּ ים ארחוֹ ת ייג  א וּ בודּ אי חדׁש ... ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹזהר
הרב  מרן וכתבי  הזּ הר לּמ וּ ד  ידי על  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א

עכ"ל. בּ לבד, ויטאל הרכהחיּ ים  (היכל  ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
י') רק הזהר א ר  – י"ט ז', עקב רת .קמרנה 

ׁש אינם  ׁש אלּ וּ  אוֹ מר מי  ׁש אלה: ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְטז .
המׁש יח? את לעכב גּ וֹ רמים זוֹ הר  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְלוֹ מדים

כּ תב ל' בּ ת ּק וּ ן  מל)ּת ׁש וּ בה: וז"ל :,(הא ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
ללמד חכם ּת למיד על  חיּ וּ ב גּ דוֹ ל ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַכּ ּמ ה

אינםקבּ לה. אם גּ דוֹ ל  כּ ּמ ה  וענׁש ם ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
הם כּ י גּ לוּ תא  אר וגוֹ רם ק בּ לה ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְלוֹ מדים
יעשׂ ה כּ י ליצלן, רחמנא ה גּ אלּ ה ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמעכּ בים
א מה הּק בּ לה בּ לּמ וּ ד אחת ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
הּת וֹ רה, בּ פׁש טי ימים חדׁש  בּ לּמ וּ ד ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַנעשׂ ה  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

הגּ אלּ ה. לקרב כּ חּה  גּ דוֹ ל ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִכּ י
הורו  שלא אלּ וּ  ׁש כּ ל אוֹ מר מי ׁש אלה: ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְיז.
מליוֹ ן  ׁש ׁש  על אׁש מים ז וֹ הר ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִללמוֹ ד 
עד ׁש נּ עשׂ וּ  הּפ יגוּ עים כּ ל  ועל  ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְיהוּ דים ,

ּת ׁש וּ בה: זצ "ל היּ וֹ ם? הּס לּ ם ׁש בּ על יד וּ ע ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌◌ָ◌
הל העוֹ לם, מלחמת לפני  ׁש נה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶעשׂ רים
להם והודיע יׁש יבוֹ ת, וראׁש י ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְלרבּ נים
י שׂ ראל , כּ לל  על נּ חּת מה גּ דוֹ לה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש גּ זירה
העוֹ לם מן י ּמ חקוּ  ישׂ ראל מכלל גּ דוֹ ל ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵחלק

ה דּ ברי והוסיף היּ דוּ עיםרח"ל, רמח"ל  ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
להצּ ילנוּ  יכוֹ ל  הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר  לּמ וּ ד ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶׁש רק
העצה כּ ן על רח"ל. הרעוֹ ת ה גּ זר וֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִמן
לכּ ל  יורה, יׁש יבה ורא ׁש  רב ׁש כּ ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִהיא,
ׁש מעוּ  וא הּק ד וֹ ׁש . זוֹ הר ללמד  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְיה וּ די

גּ דוֹ להבּ קוֹ לוֹ  מלחמה ּפ רצה   ּכ אחרי – ! ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש וֹ אל  אני כּ עת יהוּ דים , מליוֹ ן 6-7 ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְונהרגוּ 
הגּ מרא ׁש ּמ ק ׁש ה האלה אוֹ תּה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאת

ׁש בּ ת אוֹ תם(נה)בּ מּס כת הרג ידוּ ע מי - ? ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌
חז"ל א')מאמר  ע ד  נ"ה  אמרה(ת ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
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עוֹ לם ׁש ל רבּ וֹ נוֹ  הקב "ה, לפני הדּ ין ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִמדּ ת
הלּ לוּ  ל וֹ  אמר מאלּ וּ . אלּ וּ  נׁש ּת נּ וּ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַמה
גּ מוּ רים. ר ׁש עים והלּ ל וּ  גּ מוּ רים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים

ע וֹ לם ׁש ל ר בּ וֹ נוֹ  לפניו בּ ידם אמרה היה ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
מחוּ , ו א דּ ברי למחוֹ ת וּ לפי  - ואכמ"ל. ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

י ׁש יבוֹ ת והראׁש י  הר בּ נים אלּ וּ  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵחז"ל
יהוּ דים מליוֹ ן הה כּ ל על ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲאׁש מים

ה ם קדּ וּ ׁש  על ׁש נּ ׁש חטוּ  !!!ׁש נּ הרגוּ  ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌
זוֹ הרׁש  ללמד לּ צּ בּ וּ ר  לוֹ מר בּ ידם היה ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌

האמת  וזה אמרוּ , ו א ונתע צּ ל וּ  ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ׁש לם  ספר  ה זּ ה הענין על  וכתבּת י ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַלאמּת וֹ ,

ה ּת וֹ כחה". הגאון "מצות  הגוב "י  כתב וכן  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
זצ"ל , הלפרין מענכין מנחם ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָהעניּ ים רבי

דּ ין  בּ בית  ּת וֹ בעים הגּ ל וּ ת בּ זמן ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְוההר וּ גים
ׁש א  חכמים הּת למידי את מעלה ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל 

, ּכ על  אוֹ תם וּ מעניׁש ים ק בּ לה, וזהלמד וּ  ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
בּ על החיּ ים,ל ׁש וֹ ן עץ על מי הגוב"י  ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌

הזּ וֹ הר ספר וחכמת נס ּת ר לוֹ מד ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 
חדּ וּ דין  יע שׂ ה וּ בשׂ רוֹ  שׂ ער וֹ תיו ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִּת סמרנה
עני וּ תא כּ י  ל בּ וֹ  על בּ העלוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִחדּ וּ דין
המשסות והּמ לחמוֹ ת הגּ זרוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ י שׂ ראל ,
לזה, הגּ וֹ רם בּ עצמוֹ  הוּ א ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוההרוּ גוֹ ת
על  יחיּ בוּ  העני  מעלה ׁש ל ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַוּ בּפ מליא
וכל  הריגת וֹ , על וההרוּ ג וׁש פלוּ תוֹ , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַדּ לּ וּ תוֹ 
על  לחברוֹ , אדם בּ ין חטאים נקרא ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶזה
לנוּ  אוֹ י עליהם, מכּפ ר  אין הכּ ּפ וּ רים ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶׁש יּ וֹ ם

עכ"ל. והּת וֹ כחה, הדּ ין המיּ וֹ ם   כמ) ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
ייבת  וראי  ניוהר "ריהאדמ ל את עית
, אט מצצת יראל להלת ל ע א על 

 מ,פטי ילקט (נ"ה) ת מכת תב  
לדעת  עליו  וז "ל: כ "ה), (מכ ב י ח חפ  וע

זה) על ח"ו ויתבע הא  נפ .י 

זוֹ הר נלמד  ׁש אם  א וֹ מר מי  ׁש אלה: א. ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְיח.
ּת ׁש וּ בה : והר ׁש בּ "י ננּ צל? רבּ נוּ  מ ׁש ה  ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ּת בת כּ מוֹ  הוּ א הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר כּ י ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְאוֹ מרים:
מ ׁש יח, מחבלי  י נּ צלוּ  ׁש יּ למדוּ  ׁש אלּ וּ  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַֹנח
בּ זה ׁש רק לנוּ : א וֹ מר ה ּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוהרמח "ל
האחר וֹ ן  בּ דּ וֹ ר  י שׂ ראל  עם הצּ לת ס וֹ ד ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָּת לוּ י 
הּק ד וֹ ׁש , הזּ הר  לּמ וּ ד וּ סגלּ ת בּ כח  ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְוּ גאוּ לת וֹ ,
בּ ר ׁש מעוֹ ן ר בּ י  בּ ריחת הּק דוֹ ׁש : ל ׁש וֹ נוֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְוזה
נברח וכלּ נ וּ  הּת בה, ענין עשׂ תה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַי וֹ חאי 

- וננּ צל. הזּ את אחים לּת בה ורבּ וֹ תי  מוֹ רי  ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
בּ חב וּ רת  כּ לּ נוּ  ונתאחד בּ וֹ אוּ  ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְיקרים,

ילמד 70,000 ויהוּ די יהוּ די ׁש כּ ל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונפעל
בּ ית בּ כל  וּ לארגּ ן יוֹ ם  בּ כל  הּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַזוֹ הר
וכל  הּק ד וֹ ׁש , ז וֹ הר  ׁש יּ למדוּ  וכוֹ לל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ דרׁש 
התעוֹ רר וּ ת ספרי  מק וֹ ם לכל יחלּ ק ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאחד
ׁש ערי  ועּת ה הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְלל ּמ וּ ד
את בּ שׂ מחה מקיּ מים וכלּ ם  ננעל וּ , ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵּת רוּ צים
בּ ח נּ ם לקבּ ל  אפׁש ר – יתבּ ר הם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְרצוֹ ן
והן  התעוֹ ררוּ ת ספרי  הן – ה ּס פרים ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶאת
העוֹ למי  הזּ וֹ הר מפעל בּ ארגוּ ן זוֹ הר , ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִּת ּק וּ ני 

0548-436784. ׁש מׁש , ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ בית

היּ וֹ ם  עד  ׁש מענ וּ  א מ דּ וּ ע  ׁש אלה: ב . ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְיח.
זוֹ הר לּ יּמ וּ ד חוֹ בת על ישׂ ראל ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִמגּ דוֹ לי 
ע וֹ ד , בּ יד גּ ד וֹ לה טעוּ ת ּת ׁש וּ בה: ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ?
בּ דּ "ץ  י שׂ ראל  גּ ד וֹ לי יצאוּ  תרפ "א ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִבּ ׁש נת
ליבּ  יהוֹ ׁש ע  רבּ י  ׁש ל  ה גּ ד וֹ לים הצּ דּ יקים ◌ֵ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל 
הגּ דוֹ לים  כּ ל  זה על  וחתמוּ  זצ"ל, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדיסקין 
החרדית  העדה חתמוּ   ּכ ואחר ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְדּ אז,
תשס "ב -ח, בּ ׁש נת הּק דׁש  עיר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִבּ ירוּ ׁש לים

ישׂ ראל, גּ דוֹ לי  ספריםועוֹ ד  הרבּ ה ויצא וּ  ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
האׁש כּ נזּ ים גּ דוֹ לי ר וֹ ב ׁש ל חתימוֹ ת ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִעם

ה זּ  אוֹ ר וּ בספר  גּ ד וֹ לי והּס פרדּ ים. וֹ הר ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ועוֹ ד  הזּ וֹ הר מאוֹ ר וֹ ת וה זּ הר ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל
א ואם צדּ יקים . מאלף יוֹ תר ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָמוּ באים

ו א ?ׁש מע ּת  רב מהערב   ּׁש ל ׁש הרב  סימן  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
האמת. את ל ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִגּ ילה



המשך בעלון הבא
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ׁש אלה : ׁש לּ י ,יט. י ׁש יבה  הראׁש  עם דּ בּ רּת י ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
בּ תּק יפוּ ת לי  ואמר הּס פרים  לוֹ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶהראתי 
מסכּ ים אינוֹ  בּ עוֹ לם  אפן בּ ׁש וּ ם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶהחליט,

בּ י ׁש יבה זוֹ הר  ל וֹ ,!!להכניס ואמר ּת י  ! ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
חיּ ים החפץ ׁש אנוּ הא זי"ע איׁש  והחזוֹ ן ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

אמר וּ  הם בּ ספריהם, ולוֹ מדים ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַתלמידיהם
בּ דרכיהם?  נל ׁש א לּמ ה ז וֹ הר ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִללמד
ואמר חורוּ , יׁש יבה הראׁש  ׁש ל  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָּפ ניו 

הבּ ית  הבּ על אני כּ אן  רציתי!!בּ ת ּק יפוּ ת ! ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌
הבּ על הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  כּ י לוֹ , ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַאמר 
האם  כּ לוּ ם, אמר ּת י ו א והתאּפ ק ּת י  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית ,
ראׁש  ל ּמ ה לי, להסבּ יר  יכ וֹ לים ֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַאּת ם 
החפץ  ׁש ל בּ דרכּ וֹ   ליל מסרב  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהיּ ׁש יבה

ליטאי ? הוּ א  ה א והגר "א ? ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַחיּ ים 
ה ּס וֹ ד: ׁש אלוֹ תנתגּ לּ ה לעיל  ראה ּת ׁש וּ בה : ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

ׁש היה: בּ מעשׂ ה ל ואסבּ יר  ה'-טו-י"ז, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְא'
הרבּ נים לכל  ליל החלטּת י ׁש נה ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִלפני
חזּ וּ ק  מכּת בי לכ ּת ב מהם לבּק ׁש  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהגּ דוֹ לים
אינוֹ  ׁש הזּ הר  הגּ ם הּק ד וֹ ׁש , זוֹ הר ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ למדוּ 
ׁש ל  דּ ר כּ ם הוּ א  ּכ אבל  להסכּ מתם, ָצרי◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
דּ עת לׁש מוֹ ע ר וֹ צה אחד  כּ ל  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהאנׁש ים,
הלכּת י  ט וֹ ב חׁש ּת י  ו א בּ זה, הדּ וֹ ר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְגּ דוֹ לי
ּת למיד  לׁש ח החלטּת י גּ לגּ לּ ים, כּ ּס א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִעם
וקבּ ל  גּ ד וֹ לים ספרים מח בּ ר  בּ על גּ דוֹ ל ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָחכם
הרבּ נים אל ׁש יּ ל הרבּ נים, הס כּ מוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְכּ בר 
לוֹ  ׁש יּ ׁש  אחד  גּ דוֹ ל  לרב  הל ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוהאדמוֹ רי"ם,
בּ נינים], כּ ּמ ה [ואוּ לי  גּ דוֹ ל  וּ בנין גּ ד וֹ ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְקהל 

ׁש לּ וֹ , ספר  על הסכּ מה מּמ נּ וּ  קבּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְוּ כבר 
אני  לוֹ , ענה ׁש עוֹ ת ׁש ּת י  ׁש ל שׂ יחה ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַאחר 

וכ וּ ', עצוּ ם כּ וֹ ח ל וֹ  י ׁש  ׁש הזּ הר  אבלי וֹ דע ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌
א  אז ז וֹ הר ׁש יּ למד וּ  לאנׁש ים אוֹ מר ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִאם
וכוּ ', לכל  ׁש מעוֹ ן רבּ י כּ י כּ לל אוֹ תי ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיצטרכ וּ 

י הראׁש  ז וֹ הר,לכן  ׁש ּת למד  ר וֹ צה א ׁש יבה ָ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
ּת תעלּ ה  זוֹ הר , לוֹ מד ׁש אּת ה בּ רגע ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִכּ י 
הדּ ר ׁש וֹ ת  וכל ועצ וּ מוֹ ת , גּ ד וֹ לוֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלּמ דרגוֹ ת
כּ אפס   אצל יהיוּ  יּ אמר הּמ וּ סר ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְודברי
לאמת, ז וֹ כים זוֹ הר ל וֹ מדים אם  כּ י ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָואין ,
וע וֹ ד ׁש קר , רק ל ׁש ּמ וֹ כרים ל ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְויתבּ רר
בּ כלל רוֹ צה  א והוּ א ׁש קר , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַהּפ עם

י "ז ׁש ּת תעלּ ה, בּ ׁש אלה לעיל  ׁש הבאנוּ  כּ מוֹ  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
הערבוזהוּ  ר בּ ני ׁש ל והנּ וֹ רא הגּ ד וֹ ל  ה ּס וֹ ד ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

זוֹ הר ׁש ּת למד וּ  ר וֹ צים ׁש א בספררב  (ראה ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌
באריכות) ה' -סוד אחת . ׁש עה וּ ראוּ : ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ וֹ א וּ 

ּת וֹ רה, ׁש נה מליוֹ ן  מאה ׁש ווה קוֹ דׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְבּ ׁש בּ ת
10 :בּ עצמ ׁש לּ וֹ מדיםהגּ ע אברכים ,000 ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

ּת וֹ רה, ׁש נה מלי וֹ ן לנוּ  י ׁש  בּ י וֹ ם, ׁש עוֹ ת 10ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
קטן  ילד  אפיל וּ  אוֹ  ּפ ׁש וּ ט יהוּ די ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְוכא ׁש ר 
זוֹ הר בּ ׁש בּ ת אחת ׁש עה רק ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש לּ וֹ מד 
ּת וֹ רה. ׁש נה מליוֹ ן ׁש ווה כּ ן גּ ם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש ,
מליוֹ ן  למאה זכית אז ללמוֹ ד ל קׁש ה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְואם
10 ׁש לּ וֹ מדים אברכים 10,000 [כּ מוֹ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָׁש נה,

ימים מאה  בּ מׁש בּ יוֹ ם וכׁש ע וֹ ת ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
יוֹ אל הנּ ביא דּ ברי  בּ נוּ  י')יקוּ יים "החלּ ׁש (ד' ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

לזכּ וֹ ת  יכוֹ ל יהוּ די וכל  אני", גּ בּ וֹ ר ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַֹיאמר

חים':1. ׁשם ה'חפץ אין ההר  ספר לד על 
לךְ  ׁשלמה רי היק  האן אמר וכן הג לה.
ציק  זכר חים' ה'חפץ  ר מם לברכה ציק  זכר
י הגלה ׁשם אין ההר ספר לד  ׁשעל  לברכה,
לכם  מערר ח ים' ה'חפץ  והיה מדרׁש, ר
רׁשה ת א ׁשל ההר את ׁשת ל למדׁש

לבח רים יוסף)ואפ בנין  הוספות מפוזין שלמה בן יוסף .(ר' 

חז"ל 2. דברי את זה על להמליץ  ואפשר
שואל  אלוקיך  ה' מה הפסוק: על הקדושים
אלא מה תקרי אל ליראה ... אם כי מעמך
בשבת זוה"ק אחת  שעה שבלימוד מאה.
של  תורה לימוד  של ימים למאה לך יחשב
שעות עשר הלומדים אברכים אלפים עשרת

ביום.


