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הרׁש בּ "י שׂ מחת  ל

ּת וֹ רה ׁש נה מליארד  ל-640 יה וּ דים ,ּת גּ יע לעשׂ ר ׁש יעוּ ר  יתארגן בּ זכוּ ת ואם  ל-6. ּת גּ יע  
– ּת וֹ רה. ׁש נה מליארד ו-400 ה ּק דוֹ ׁש טריליוֹ ן קס"א.)וּ בזהר וּיצא מה (פ' ׁש כּ ל כּ תוּ ב, ַ ֵ ֵ 

מכּפ יל  אּת ה ׁש ריא, ׁש כינה  בּ י ּה  עשׂ רה כּ ל כּ יּ ד וּ ע ועוֹ ד בּ אלף, ה וּ א  מ מים ׁש נּ וֹ תנים
בּ אלף. יה וּ דים  מנּ ין  -כּ ל  ּת וֹ רה . ׁש נה  טריליוֹ ן ו-400 זיליוֹ ן ל-6 לח ב ּת גּ יע י וּ כל  וּ מי  

בּ וודאוּ ת   ּמכ ל ׁש יּ ׁש  הנּ צחי הכר  ג וֹ דל  וּ בבּ א .את בּ זה  ימים , לאריכוּ ת ויזכּ ה  
בּ מׁש לי וּ בחלוּ קת הגר "א וכתב  ישׂ ראל, כּ ל את מז כּ ה אּת ה ה זּ ה  י "ד )ה ּס פר גּ וֹ דל,(י "ב, 

על שׂ כר מקבּ ל  ׁש מע, ׁש אם חברוֹ , את וּ מ וֹ כיח  הרבּ ים למזכּ ה ׁש יּ ׁש  ה זּ כוּ ת
ׁש מע ׁש לּ א  וזה  הּט וֹ ב, חלקוֹ  כּ ל מק בּ ל אז ׁש מע, לא אם  וגם  לד וֹ רוֹ ת, ׁש יּ ע שׂ ה  מה כּ ל 

ׁש לּ וֹ  ה גּ יה נּ וֹ ם  חלק  את מ ּמ נּ וּ  קרח).לוֹ קח  פ' ישראל ובאוהב  כ ', הקדמה  למהרח"ו הגלגולים  בשער  (ועיין 
ע"א)וּ בזהר קכ"ט  ּתרּומה  כּ מאן(פ' להוּ  וּ למזכּ ה  חייביא בּ תר למרדּ ף האדם  ׁש צּ רי אמר וּ : , ְ ָ 

לׁש וֹ נ וֹ . כּ אן עד  ח יּ יו  בּ תר  וּ בפרטדרדיף זקן ועד מ נּ ער היה וּ דים כּ ל אם ספק ׁש וּ ם  וּ בלי 
את לפ ּת ח  נזכּ ה  יוֹ ם, כּ ל א לּ וּ  ּת פלּ וֹ ת יאמרוּ  ה ּט הוֹ ר  ּפ יהם בּ הבל  ר בּ ן בּ ית ׁש ל ּת ינוֹ ק וֹ ת
ויגאלנוּ , צדקנוּ  מ ׁש יח יבוֹ א  ותכף  ויברנוּ , ׁש יּ בוֹ א  לּט וֹ ב זכוּ ר ה נּ ביא לאל יּ הוּ  ה ער

אמן בּ ימינוּ  בּ מהרה  ה כּ ל בּ רחמים  יד  ׁש יּ היה זוֹ  קוּ נטרס  ידי  ועל - רצ וֹ ן. יהי  כּ ן  
ׁש בּ וֹ  גּ דוֹ ל יסוֹ ד והוּ א וּ לקיּ ם . ולעשׂ וֹ ת ל ׁש מ וֹ ר וּ לל ּמ ד ללמד יז כּ וּ  בּ ּה , ממ ׁש מׁש ין
ישׂ ראל  ילדי וּ מחנּ כים מלּמ דים יׁש יבוֹ ת, ורא ׁש י ׁש ע וּ ר מגּ ידי רבּ נים , אדמוֹ רי"ם  ימצא וּ 

יע שׂ וּ ן. א ׁש ר  הּמ עשׂ ה  ואת  בּ ּה , ילכ וּ  אׁש ר  הדּ ר את ישׂ ראל , איׁש  וכל  הּט הוֹ רים,
תצוה בא פרשת חיים מים  הבאר  דברי לפי כ"ד )וראה  דף יד הרבים (כתב את המזכה  כל  ,

לעיל . הנזכר מהחשבון  לבד  ואלפים במאות זכותו מוכפל

רז"לוזל "ק : מאמר על יאמר את גם המזכה  ז"ל  אמרו כי  ואחד" אחד  כל  "בתוך
בו  תלוי  הרבים זכות  וענין בו , תלוי  הרבים זכות משל,הרבים דרך על הוא

בברכו שמו  ולברך מצוה , בקדוש שמו ולקדש  יחד, להתפלל אנשים  עשרה שבאו 
לברך  קדושה  למקום  שבא  מצותו עושה אחד  שכל מזה לבד אז בעשרה, הנאמר 
בו תלוי הרבים זכות ואז שעמו  התשעה את  מזכה  גם זה  ולבד ברבים , יתברך שמו 

מצוה . עושה  עשרה  זכות בו להיות  כן  גם 

נעשהוהנה מישראל ואחד אחד  שכל האיך הערבות, בענין בסוטה חז"ל מאמר לפי
שעליו, רבוא  ששים של  הערבות  כל  ובעד חברו  ובעד בעדו שכןערב כל כן  אם 

לחברו, אשר זכותים  עשרה  ככל זוכה עשרה  אלו  בזכות זוכה  כשאדם טובה במדה 
מאה , לזכות  ואחד אחד כל זכות עולה שואלואז אלקיך ה' "מה רז"ל רמזו וזה

שישראל השעה  על נאמר אלקיך ה ' כי מאה , אלא  מה תקרי אל שדרשו מעמך"
דברמק אומרים  ואין בעולם, שמו ומברכים  ומקדשים מלכותו , עול עליהם בלים

מעשרה, בפחות מאה שבקדושה  לחשבון  אחד  כל  של  החשבון  יעשה  ואמראז  ,
אלקיך הקרא  שה' בשעה לך יש זכותים לאישמאה  תשלם אתה  כי רמז  וזה  ,

פרוש  הרבים כמעשהו , זכות  אז  הפעולה, בזה הרבים זכה  אם  שפעל הפעולה  לפי
ולאלפים . למאות זכותו ועולה  בו  תלוי 

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  ה

 ֶ ֵספר
לנ ּו מגן  ָ ֵ ָ ָּתֹורתֹו

תשע "ב טבת  י"א – ה ּלילה ּבחצֹות  ּבמיר ֹון ְְְִֵֵַַַָָָדרׁשה


ה ּקדֹוׁש הּזהר  ספר לל ּמּוד והתעֹורר ּות ְְְְִִִֵֶַַַָֹח ּזּוק 
זי"ע הרׁשּב"י האלקי  ה ּתּנא צ ּיֹון על  ְְִִִִַַַַָָָָֹּובפרט 

ׁשליט "א מהאלמין  אדמֹו"ר  ְְְְְִִִֵַָָמּכ"ק


בּ יחוּ דאל ׁש ם בו "ה י"ה ׁש ם ליחד וּ רחימ וּ , בּ דחיל וּ  וּ ׁש כינּת ּה , ה וּ א בּ רי ק וּ דׁש א יח וּ ד 

ישׂ ראל. כּ ל  בּ ׁש ם ׁש לים

בּ ׁש םויהי  כּ וֹ ננה וּ . ידינ וּ  וּ מע שׂ ה  עלינוּ . כּ וֹ ננה  ידינ וּ  וּ מע שׂ ה  עלינוּ . אלהינוּ  אדני נוֹ עם  
ונצליח. נע שׂ ה  ה'

ה'בּ רוּ כים  בּ ׁש ם הבּ אים  

וּ מזכּ יבּ רׁש וּ ת ועסקנים  חכמים תלמידי ׁש ליט"א, יׁש יבוֹ ת  רא ׁש י ה גּ אוֹ נים , הר בּ נים  
בּ ני ה זּ ה הּק ד וֹ ׁש  ה ּק הל וכל  הזּ ה, הגּ דוֹ ל ה ּק בּ וּ ץ את  ׁש ארגּ נוּ  הר בּ ים 

צּ יּ וֹ ן על  יוֹ ם בּ כל  לה ׁש ּת ּט ח  וזוֹ כים  חצ וֹ ת  בּ כוֹ לל ׁש לּ וֹ מדים  הּק דׁש ים אה כּ וֹ לל ק וֹ דׁש  
ׁש ליט "א . בּ מירוֹ ן

היּ וֹ צאאנחנוּ  ה גּ ד וֹ ל  הם  ׁש ּק דּ וּ ׁש  ה זּ המק וּ ים הּק ד וֹ ׁש  בּ ּמ קוֹ ם  הזּ ה  ה ּק בּ וּ ץ יביא מן , 
את  בּ מהרה  ה ם דּ אבּ עזרת בּ ספרא  הרׁש בּ "י  ׁש הבטיח כּ מוֹ  גּ ליּ וֹ ת הּק בּ וּ ץ  

בּ רחמי מגּ לוּ תא בב "א .יפקוּ ן צדקינ וּ  מ ׁש יח  בּ ביאת  

וכלא. מעלה ׁשל הּפמליא וכל הּוא  ּברּו ְְְְֶַַַַָָָָָָָהּקד ֹוׁש
ּבעמר ּבל"ג ּבמרֹון נמצאים הּצּדיקים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹנׁשמֹות
הּקדֹוׁש הרב רׁשּב"י: ׁשל קּדי ׁשא  ההילּולא  ְְִִִֵֶַַַַַָָָָּבעת 
עלינּו, יגן  זכּות ֹו החּיים, האֹור  עטר, ּבן  חּיים ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָר ּבי
צפת  ה ּקד ׁש עיר ּפה ּבהילּולא אחד ּפעם  ְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹהיה
לתחּתית  והּגיע  למר ֹון  ּוכ ׁשעלה ותּכֹונן, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּתּבנה
ירד  יֹוחאי , ּבן ׁשמעֹון  הרּבי לצּיּון ׁשעֹולים ְְִִִִֶֶַַַָָָָההר

וכל רגליו, ועל ידיו על עֹולה והיה ְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָמהחמֹור 
הּׁשפל אני היכן  וצֹועק, ּכבהמה נֹועה היה  ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּדר
הּוא, ּברי קּודׁשא  ׁשלהבת א ׁש למקֹום  ְְְְְִִִֵֶֶַָָנכנס ,
נׁשמ ֹות  וכל הכא , מעלה ׁשל ּפמליא ְְְְְִֶַַָָָָָָָוכל
ׂשמח  היה ההילּולא ּובעת  ׁשּמה, ְִִִֵֵַַַַָָָָָָהּצּדיקים 

ׁשם ע ּין ּגדֹולה, צפתׂשמחה ּגאב"ד העליר ׁשמּואל (רּבי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

מלכים) ּכבֹוד .ּבסֹוף ְְְִָ

ה ְקִריָאה ְקדוֹשָׁ
בֹוד  ּכְ ֶאל  ֶסָלה,  טּוב  ְוָכל  לֹום  ָ ְוַהּשׁ ים  ַהַחּיִ ב”ה, 
ִנים,  יֵצי ַהּתֹוָרה, ְוַרּבָ יבֹות, ַמְרּבִ ׁשִ י ַהּיְ ַאְדמֹוִרי”ם, ָראׁשֵ
ְוִדי  יֹוִמי,  ָערּוְך  ְלָחן  ּוְבׁשֻ ַהּיֹוִמי  ַדף  ּבְ עּוִרים  ִ ַהּשׁ יֵדי  ַמּגִ
ַהּקֶֹדׁש  ְמֶלאֶכת  ּבִ ָהעֹוְסִקים  ְוָכל  ַוֲאַתר,  ֲאַתר  ָכל  ּבְ

ִליָט”א. ׁשְ
ים  ָעה ִנְפָלָאה ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרּבִ יַע ִלְפֵניֶכם ַהּצָ אנּו ְלַהּצִ ּבָ
ּמּוָבא  ּכַ אּוָלה,  ַהּגְ ּוְלָקֵרב  זי”ע  ”י  ּבִ ָהַרׁשְ ּתֹוַרת  ִלּמּוד  ּבְ
ל  ּכָ ַעל  ֶלת  ּטֶ ַהּמֻ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהחֹוָבה  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפִרים  ּבִ

דֹוׁש. ֶאָחד ְוֶאָחד ִלְלמֹד ַהּזַֹהר ַהּקָ
ִפיֶהם א ּבְ ָרֵאל ֶאּלָ ל ִיׂשְ ַהּקֹול קֹול ַיֲעֹקב - ֵאין ּכָֹחם ׁשֶ

יְרִאי ּתֹוַלַעת  ֶרק מ”א י”ד-ט”ו( ַאל ּתִ ְעָיה אֹוֵמר: )ּפֶ ִביא ְיׁשַ ַהּנָ
ה  יֵאר:... ַמה ּתֹוַלַעת זֹו ֵאיָנּה ַמּכָ ַיֲעקֹב וכו’: ּוָבַרַד”ק ּבִ
ה,  ׁשֶ ַהּקָ ה ֶאת  ּוַמּכָ ה  ַרּכָ ְוִהיא  ֶפה,  ּבְ א  ֶאּלָ ָהֲאָרִזים  ֶאת 
ֵהם  ֵעי ָהעֹוָלם ׁשֶ ים ִרׁשְ ה, ּוַמּכִ ִפּלָ ּתְ ל ּכָֹחם ּבַ ָרֵאל ּכָ ְך ִיׂשְ ּכָ

ָבנֹון. ּלְ ֱאַמר ֶאֶרז ּבַ ּנֶ ֶהם ׁשֶ ִלים ּבָ ֲאָרִזים ְוִנְמׁשָ ֲחָזִקים ּכַ
ַח ֶאת ָהאֹוֵיב, יר, ְלַנּצֵ ָיֵדנּו ּכַֹח ַאּדִ ּבְ

ה ָהִראׁשֹוָנה! ּכָ ָלֵתת ֶאת ַהּמַ
ה ָהִראׁשֹוָנה! ּכָ דֹוׁש נֹוְתִנים ֶאת ַהּמַ לֹוְמֵדי ַהּזַֹהר ַהּקָ

ה” ְלִאיַרן ַעל ְיֵדי צֹוְללֹות,  ִנּיָ ה ׁשְ “ַמּכָ ַצַה”ל ִמְתּכֹוְנִנים ְלַהְחִזיר 
ִאיָרן  זֹו  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ה,  ָהֻעְבּדָ ִעם  ִלימּו  ִהׁשְ ָבר  ּכְ ׁשֶ אֹוֶמֶרת  ּזֹאת 
ָרֵאל )ח”ו(,  ְרִעיִנית ְלִיׂשְ ָצָצה ּגַ ה ָהִראׁשֹוָנה”- ּפְ ּכָ ן ֶאת “ַהּמַ ּתֵ ּתִ ׁשֶ

ִמְליֹון ֶנֶפׁש ַרֲחָמָנא ִליְצָלן(. ה ָעלּול ִלְגבֹות ּכְ ּזֶ ֵער ׁשֶ ָבא ְמׁשַ )ְוַהּצָ

ב! ּצָ ִליָמה ִעם ַהּמַ ַבר ִהׁשְ ִדיָנה ּכְ ַהּמְ
ה! ב ַהּזֶ ּצָ ִליִמים ִעם ַהּמַ ֲאַנְחנּו לֹא ַמׁשְ

ׂשֹוְנֵאיֶהם! ה ּבְ ְלטּו ַהְיהּוִדים ֵהּמָ ר ִיׁשְ ְוַנֲהפֹוְך הּוא!-ֲאׁשֶ
ה ָהִראׁשֹוָנה”! ּכָ ן ֶאת “ַהּמַ ֲאַנְחנּו ִנּתֵ

דֹוׁש  ֶלְך”... ְלִלּמּוד זֹוַהר ַהּקָ ָכל ְמִדינֹות ַהּמֶ ָעֵריֶהם ּבְ הּוִדים ּבְ “ִנְקֲהלּו ַהּיְ
ים”. ל ָהַעּמִ ם ַעל ּכָ ְחּדָ י ָנַפל ּפַ “ְוִאיׁש לֹא ָעַמד ִלְפֵניֶהם ּכִ

דֹוׁש  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ֵסֶפר  ל  ּכָ ֶאת  ם  ְלַסּיֵ יֹומֹו  ּבְ יֹום  ִמיֵדי  ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנּו 
אּוָלה  ַהּגְ ֶאת  ּוְנַקֵרב  ָהָאסֹון  ֶאת  ִנְמַנע  ְוָכְך  ָעִמים,  ּפְ ר  ִמְסּפָ ַוֲאִפילּו 

ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. ּבְ
ם( זצוק”ל, ָזַעק ַרּבֹות  ּלָ ַעל ַהּסֻ ַלג )ּבַ י ְיהּוָדה ֵליּב ַאׁשְ ָידּוַע שהגה”צ ַרּבִ
ים הּוא ִהְתִריַע ַעל  לֹוׁשִ ְ נֹות ַהּשׁ ׁשְ ֵמׁש ּוָבא. ּבִ ַמׁשְ ן ָהעֹוָלם ַהּמְ ַעל ֻחְרּבָ
ָבר  “ּכְ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ָמצּוי  ַנת תרצ”ג-1933  ְ ִמּשׁ ְכָתָביו  )ּבִ דֹול.  ּגָ קֹול  ּבְ ְך  ּכָ
ֹוָאה ָהעֹוֶמֶדת ְלִהְתַרֵחׁש  י ַעל ֵקץ ָהעֹוָלם”(. הּוא ִהְתִריַע ַעל ַהּשׁ ָזַעְקּתִ
ִהְכִריז  הּוא  הּוִדי.  ַהּיְ ְלַעם  פּוָיה  ַהּצְ דֹוָלה  ַהּגְ ָנה  ּכָ ַהּסַ ְוַעל  ה  ֵארֹוּפָ ַעל 
ׁש  ְך ַאף ִנְפּגַ ם ּכָ יבֹות ּפֹוִלין, ּוְלׁשֵ יׁשִ ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ּבִ ַעל ַהּצֹוֵרְך ּבְ
ֵסֶפר ַהּזֹוַהר  ּבְ דּו ִסְדֵרי ִלּמּוד  ַיּסְ ּיְ ׁשֶ ה  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ִנים ְוַאְדמֹו”ִרים,  ַרּבָ ִעם 
י “נֹוְתִנים ְזַמן  ׁשֹוָתיו. הּוא ָטַען ּכִ עּו ְלַבּקָ יבֹוֵתיֶהם, ַאך ְ ֵהם לֹא ׁשָ יׁשִ ּבִ

ָנה. ִרים ׁשָ ַמִים - ֶעׂשְ ָ ִמן ַהּשׁ

ֵדי ִלְתּפֹס ח”ו ֵמָהעֹוֵמד  דֹוִלים, ּכְ ָלֵכן, ָאנּו לֹא ְצִריִכים ִלְהיֹות ֲחָכִמים ּגְ
רּוָפה - ֵיׁש ֶאת ַהּתֹוָרה  יֹון ָעַבר ּכֹוֵאב, ֲאָבל ֵיׁש ָלנּו ּתְ ְלִהְתַרֵחׁש, ֵיׁש ָלנּו ִנּסָ
ְלִהְתעֹוֵרר  ַרק  הּוא  ָלנּו  ְוַהּנֹוָתר  ִלים  ֻקּבָ ַהּמְ ֲעַצת  בידינו  ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ

ָרֵאל ִנְצָלה ֵמִהיְטֶלר ימ”ש, ּפּור, ֵאיְך ֶאֶרץ ִיׂשְ ְוִלְלמֹד זֹוַהר! - ְוָידּוַע ַהּסִ
ָצַצת ָאטֹום!!! ינּו ִמּפְ ְזַמּנֵ ֵצל ּבִ ְוֵאיְך ְיכֹוִלים ְלִהּנָ

ל ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַרְך ָהִראׁשֹון ׁשֶ ַהּכְ
ם[ ּלָ ירּוש ַהּסֻ ]ִעם ּפֵ

ָרֵאל! יל ֶאת ֶאֶרץ ִיׂשְ ִהּצִ

ְרָצה ַעל ָהעֹוָלם,  ְלֶחֶמת ִהיְטֶלר ימ”ש ּפָ ּמִ ַלג ַזַצ”ל ָרָאה ׁשֶ י ְיהּוָדה ֵליּב ַאׁשְ הגה”צ ַרּבִ
הּוִדים  ל ַהּיְ ד ֶאת ּכָ ִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאּבֵ ה ְלַהׁשְ דֹוׁשָ יַע ְלַאְרֵצנּו ַהּקְ ּגִ ּתַ ּוָפֲחדּו ְמאֹד ׁשֶ
ּכֹוֵתב  יֹוָחאי  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ְוַרּבִ ֱהיֹות  ָאַמר:  ן  ּכֵ ַעל  ח”ו.  ים  ְוָנׁשִ ַטף  ָזֵקן  ְוַעד  ַער  ִמּנַ
ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש  ם ַהּזֹוַהר ּבִ לּוָתא, ִהְתִחיל ְלַתְרּגֵ א ִיְפקּון ִמּגָ ִסְפָרא ּדָ דֹוׁש, ּבְ ּזַֹהר ַהּקָ ּבַ
ָצא ָלאֹור  ּיָ יֹום ׁשֶ ּבְ דֹוׁש, ְוָאַמר ׁשֶ ל ְיהּוִדי יּוַכל ְלָהִבין ְוִלְלמֹד ֶאת ַהּזֹוַהר ַהּקָ ּכָ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ָצא  ּיָ יֹום ׁשֶ דֹוָלה, ְוָכְך ָהָיה ּבְ ָלה ּגְ ע ַמּפָ דֹוׁש ִיְהֶיה ָלָרׁשָ ֶפר ָהִראׁשֹון ַעל ַהּזֹוַהר ַהּקָ ַהּסֵ
ְלָחָמה  ְוִנְגְמָרה ַהּמִ ָלה  ע ַמּפָ ֶפר ַהּזֹוַהר, ָאז ָהָיה לֹו ְלָהָרׁשָ ָרְך ָהִראׁשֹון ִמּסֵ ַהּכְ ָלאֹור 

ה. דֹוׁשָ יַע ְלַאְרֵצנּו ַהּקְ ל ִהיְטֶלר ימ”ש. ְולֹא ִהְצִליַח ְזָממֹו ְלַהּגִ ׁשֶ

ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ֲעָרִבים  ְליֹון  ּבִ ַוֲחִצי  ֶאָחד  ְמַעט  ּכִ ְוֵיׁש  א,  ַמּיָ ׁשְ ְלַרֲחֵמי  ְזקּוִקים  ָאנּו  ׁשֶ ּוְכמֹו 

ָויֹום  ָכל יֹום  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ִיְלְמדּו ֶאת  ִאם  ׁשֶ טּוִחים,  ּבְ ָלֵכן ָאנּו  15 ִמְליֹון ְיהּוִדים ח”ו,  ל ֶאת  ְלַחּסֵ רֹוִצים 
דֹוֵלי  ְתבּו ּגְ ּכָ מֹו ׁשֶ יַח, ּכְ ֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ אי ִנּנָ ַוּדַ ָנה ַאַחת, ּבְ ׁשָ ל ַהּזֹוַהר ּבְ ל ֶאָחד ִיְגמֹר ּכָ ּקֹות, ְוָכְך ּכָ ר ַעד 15 ּדַ ֶעׂשֶ
ן יֹוָחאי  ּבֶ ְמעֹון  י ׁשִ ַרּבִ ַהְבָטַחת  ּכְ ַנת תרפ”א  ׁשְ ּבִ ַלִים עיה”ק  ירּוׁשָ ּבִ ”ץ ֵעָדה ַהֲחֵרִדית  ּדַ ַהּבַ ל ַחְבֵרי  ִנים ׁשֶ ָהַרּבָ

ַרֲחֵמי. א ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ּבְ ִסְפָרא ּדָ ּבְ ע”ה ׁשֶ

ס  ְדּפַ ף ַהּיֹוִמי, ַהּנִ דֹוׁש ְלִפי ֵסֶדר ַהּדַ מּו ֶאת ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהּקָ י “ִמְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי” ִסּיְ ַאְנׁשֵ יֹום ׁשֶ  ְוָאֵכן, ּבְ
חֶֹדׁש ֵטֵבת  ה, ּבְ ַעּזָ ל עֹוֶפֶרת ְיצּוָקה ּבְ ְלָחָמה ׁשֶ ׁש ִנְפְסָקה ַהּמִ אֹותֹו ַהּיֹום ַמּמָ ָנה, ּבְ ָ י ַהּשׁ ָרִכים לי”ב ָחְדׁשֵ בי”ב ּכְ
ר 2008  )ל’ בכסלו תשס”ט – כ”ב טבת  ֵדֶצְמּבֶ ין 27 ּבְ ָרם ּבֵ ְסֵלו ַעד ח”י ֵטֵבת – ְלִמְסּפָ ִנים )ִמל’ ּכִ ִלְפֵני ג’ ׁשָ
בּוַע  בּועֹות. - ַאַחר ׁשָ ה ׁשָ ּמָ ָבר ּכַ ה ּכְ ָגלּות ָקׁשָ ָהיּו ּבְ ים ְלֵביָתם, ַאֲחֵרי ׁשֶ ל-18 בינואר 2009.(. ְוָחְזרּו ִמְליֹון ֲאָנׁשִ
ְוָכל  ֶמׁש,  ׁשֶ יַע ְלֵבית  ְלַהּגִ ְצִריִכים  ָהיּו  ְרקּו ָהֲעָרִבים  ּזָ ׁשֶ יִלים  ַהּטִ רֹב  ׁשֶ ֶמׁש,  ׁשֶ ֵבית  ּבְ ִעּתֹון ָחָדׁש,  ּבָ תּוב,  ּכָ ָהָיה 
ַהּזֹוַהר  ֶאת  ר  ְלַסּדֵ ֶהְפֵסק,  ִלי  ּבְ ְלֵעת  ֵמֵעת   26-30 ְלֵעֶרְך  ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ ֶאְצֵלנּו  ָעְבדּו  ָהֵאּלּו  בּועֹות  ׁשָ לֹׁש  ָ ַהּשׁ
ְגַמר  ּבִ ן ׁשֶ ֶמׁש ֵמַהִטיִלים, ְוַגם ּכֵ ית ׁשֶ ל ּבֵ יל ֶאת ּכָ ִהּצִ ֶ דֹול ּשׁ ס ַהּגָ ְך נֹוַדע ָלנּו ַהּנֵ ּמּוד ַהּיֹוִמי, ְוַאַחר ּכָ דֹוׁש ַלּלִ ַהּקָ
ל ַמֲחֶנה  יַע ַרק ִטיל ֶאָחד ָקרֹוב ְלָמקֹום ׁשֶ ְלָחָמה. )ְוִהּגִ ׁש ִנְגְמָרה ַהּמִ אֹותֹו ַהּיֹום ַמּמָ דֹוׁש ּבְ ֶפר ַהּזֹוַהר ַהּקָ ַהּסֵ
דֹוִלים  ים ּגְ עֹוֶפֶרת ְיצּוָקה ָהיּו ִנּסִ לּום(. ְוַגם ּבָ ּלֹא ָקָרה ּכְ דֹול ׁשֶ ָצַצת ָאטֹום, ְוַגם ָהָיה ֶנס ּגָ ם ּפְ ׁש ׁשָ ּיֵ ְצָבִאי ׁשֶ
קּו  ִחּלְ ׁשֶ ִלְפֵני  עֹוד  ַהּזֹוַהר,  ִסְפֵרי  ַסת  ַהְדּפָ ְיֵדי  ַעל  רּו  ּקָ ׁשֶ ְגִלים,  ַהּנִ ים  ּסִ ַהּנִ ֶאת  ֵעיֵנינּו  ּבְ ְוָרִאינּו  דּוַע.  ּיָ ּכַ ְמאֹד 

לּוִיים.  ים ּגְ ָבר ִנּסִ דֹוׁש ֵיׁש ּכְ ֲהָפַצת ַהּזֹוַהר ַהּקָ עֹוְסִקים ּבַ ׁשֶ ַרק ּכְ ים, ׁשֶ אֹוָתם ָלַרּבִ

ָבר!: ָיֵדינּו ַהּדָ ּבְ
ֶאת  ְלָקֵרב  ָהָאסֹון בעזהי”ת  ֶאת  ִנְמַנע  ְוָכְך  ָעִמים,  ּפְ ר  ִמְסּפָ ַוֲאִפילּו  דֹוׁש  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ֵסֶפר  ל  ּכָ ֶאת  ְלַסּיֵים  כֵֹחנּו  ּבְ
ף קכ”ד(,  ת ָנׂשא ּדַ ָרׁשַ דֹוׁש )ּפָ ּזַֹהר ַהּקָ ”י זי”ע ּבַ ּבִ לֹום ְלַרׁשְ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. – ְוָכְך אֹוֵמר מׁשֶ אּוָלה ּבְ ּגְ

ָבִרים:  אּור ַהּדְ ַרֲחֵמי”. ּבֵ לּוָתא ּבְ יּה ִמן ּגָ ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִיְפקּון ּבֵ יָלְך ּדְ ַהאי ִחּבּוָרא ּדִ “ּבְ

דֹוׁש, ָך, ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ ּלְ ְזכּות ַהִחּבּור ׁשֶ ּבִ
יַח! ַרֲחִמים ְללֹא ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ּוְללֹא ַצַער ֶחְבֵלי ָמׁשִ לּות ּבְ ָרֵאל ִמן ַהּגָ ֵני ִיׂשְ ֵיְצאּו ּבְ

ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות. ל ּגְ יֵלנּו ִמּכָ ”י ְלַהּצִ ּבִ נּו ֶאת ָהַרׁשְ ַלח ּלָ ה ְוׁשָ ּכָ ים ָלנּו ְרפּוָאה ַלּמַ ”ה ִהְקּדִ ּבָ ַהּקָ
ּבּול ַהּנֹוָרא! ֵצל ֵמַהּמַ ָרֵאל ָזקּוק ְלִהּנָ ַמְתֶכם! ַעם ִיׂשְ ְרּדֵ ִנים ִמּתַ עּורּו ְיׁשֵ

דֹוׁש” הּוא “ַהּזַֹהר ַהּקָ יַבת נַֹח” ׁשֶ ר ַרק ַעל ְיֵדי: “ּתֵ ְוזֹאת ֶאְפׁשָ

ֵזרֹות ָקׁשֹות לּו ּגְ ּטְ ּבִ
כַֹח  ּבְ ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק, ׁשֶ דֹוׁש” ּבְ ִלּמּוד “ַהּזַֹהר ַהּקָ א ּבְ ָרֵאל, ֶאּלָ ֵזרֹות ֵמַעם ִיׂשְ ל ּגְ ָהַרְמַח”ל זי”ע לֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ
ה  ֻאּלָ ל ֵקרּוב ַהּגְ ְפָלָאה ׁשֶ ֲעָלה ַהּנִ נֹוָסף ַלּמַ מֹו ֵכן, ּבְ ַרֲחִמים: ּכְ ה ּבְ ֻאּלָ ֵזרֹות ּוְלָקֵרב ַהּגְ ל ּגְ ל ּכָ דֹוׁש” ְלַבּטֵ “ַהּזַֹהר ַהּקָ
ֵני  צּוָרה ִמּפְ חֹוָמה ּבְ ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוִלְהיֹות ּכְ ל ּגְ ל ּכָ דֹוׁש ְלַבּטֵ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ ִריָאה ּבְ ּמּוד ְוַהּקְ ִלים ַהּלִ ַרֲחִמים, ְמֻסּגָ ּבְ

ל ָצָרה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן.  ּכָ
ִרים” ְועֹוד,  ת ְיׁשָ ִסּלַ ַעל ַה”ְמּ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה זי”ע, ּבַ ים לּוָצאטֹו ֵזֶכר ַצּדִ ה ַחּיִ נּו מׁשֶ דֹוׁש ָהַרְמַח”ל, ַרּבֵ ינּו ַהּקָ ַרּבֵ
ָלל ֵמֵעת ְלֵעת, ְוָקַבע  ָמרֹות ְללֹא ֶהְפֵסק ּכְ ִמׁשְ דֹוׁש ּבְ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ יְרָסא ּבְ ל ּגִ יָבתֹו ֵסֶדר ִלּמּוד ְמֻיָחד ׁשֶ יׁשִ ן ּבִ ּקֵ ּתִ
ׁשֹון: “זֹאת ָהֵעָצה  ֶזה ַהּלָ ָרֵאל ּבְ ֶרת ְלַחְכֵמי ִיׂשְ ִאּגֶ ָבר ּבְ יָבתֹו, ְוכֹוֵתב ַעל ַמֲעַלת ַהּדָ יׁשִ ָנה ָהִראׁשֹוָנה ּבִ ּקָ ּתַ ָבר ֶזה ּכַ ּדָ
י  לּו, ּכִ ַח ַעל זֹאת ְולֹא ַיְחּדְ אי ָהָיה ָלֶהם ְלַפּקֵ ת זֹו ָטְמנּו ׂשֹוְנֵאיֶהם, ּוְבַוּדַ ֵצל ֵמֶרׁשֶ ַהְיעּוָצה ְלָכל ְקִהּלֹות קֶֹדׁש ְלִהּנָ

ָבר ְוָעצּום ְמאֹד...  ַרב ַהּדָ
ִאְלָמֵלא  ֲאִני  י  ּכִ ָום,  ּגֵ ַאֲחֵרי  ה  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ַחְכֵמי  ִליכּו  ַיׁשְ ַאל  ה  ְוַעּתָ

בֹוד  ּכְ ֲאָבל  ּוָמקֹום,  ָמקֹום  ָכל  ּבְ ֶזה  ָבר  ּדָ קֹוֵבַע  ָהִייִתי  ַחְיִלי  ר  ֵ ִנְתַיּשׁ
מֹוָה  ּכָ ֵאין  י  ּכִ ִלְזכּות,  לֹו  ְוִיְהֶיה  ַהּזֹאת  ָהֵעָצה  ֶאת  ח  ִיּקַ ּתֹוַרְתֶכם 

ָבר  י לֹא ּדָ ְמקֹומֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו ּכִ ָרֵאל, ְוָכל ֶאָחד ּבִ ְלטֹוָבה ְלָכל ִיׂשְ
ָלל”.  ה הּוא ּכְ ָקׁשֶ

י  ָכל ִמְכַמּנֵ ִקי ָעצּום ּבְ ר ָהָיה ּבָ ָהַרְמַח”ל זי”ע ֲאׁשֶ דֹול ּכְ ּוִמי ָלנּו ּגָ
א ֶאת  ָרֵאל ֶאּלָ ֵזרֹות ֵמַעם ִיׂשְ ל ּגְ ַהּתֹוָרה ְולֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ

כַֹח  ּבְ ׁשֶ ֶהְפֵסק,  ְללֹא  ֶרֶצף  ּבְ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ּבְ ִלּמּוד  ַהּזֹו,  ָהֵעָצה 
ֵזרֹות  ל ּגְ ל ּכָ דֹוׁש ְלַבּטֵ ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ ה ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ

ַרֲחִמים.  ה ּבְ ֻאּלָ ּוְלָקֵרב ַהּגְ
ֶרת הרמח”ל – ְמאֹורֹות ַהזֹוַהר(. )ִאּגֶ

ַלג זצוקללה”ה י ְיהּוָדה ֵליּב ַאשְׁ ל ַרבִּ ֻקבָּ הגה”צ ַהמְּ
דוֹׁש. ם ַעל ַהּזוַֹהר ַהקָּ לָּ ר ֵסֶפר ַהסֻּ ַעל ְמַחבֵּ בַּ

גֹון  )ּכְ ָקבּוַע  אֶֹפן  ּבְ ְסִביַבְתֶכם  ּבִ ּלֹוְמִדים  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ  1000 ַעל  יַע  ּפִ ְלַהׁשְ ֶיְדֶכם  ּבְ ֵיׁש  ִאם  ַיֲהלֹום:  ַמְסלּול 
ק  ֻחּלָ י ֵסֶדר ּזַֹהר ַהּיֹוִמי ּמְ ַיַחד( ִלְלמֹד ַעל ּפִ ה ּבְ ּמָ ר ְלָצֵרף ּכַ ֵנִסּיֹות, ְקִהּלֹות ַהּקֶֹדׁש, ֶאְפׁשַ י ּכְ ּתֵ יבֹות ּכֹוְלִלים ּבָ ְיׁשִ
דֹוׁש  ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ ם ֶאת ּכָ ר ְלַהְתִחיל ּוְלַסּיֵ ּקֹות-ֶאְפׁשָ -12 ּדַ ים ָלֶאָחד, אֶֹרְך ּכְ ּפִ ָנה. ִלּמּוד 6-7 ּדַ ל-354 ָיִמים ְלׁשָ

דֹוׁש ָנה ַאַחת ַלֲעׂשֹות 1000 ִסיּוֵמי ּזַֹהר ַהּקָ ׁשָ ְלָבד-ְויּוְכלּו ּבְ ּקֹות ּבִ -12 ּדַ ַבת ַאַחת, ּבְ ּבְ
ר ְלַהְתִחיל  ּקֹות ֶאְפׁשָ -24 ּדַ ים ָלֶאָחד, אֶֹרְך ּכְ ּפִ ים וכו’ ... ִלּמּוד 12 ּדַ יַע ַעל 500 ֲאָנׁשִ ּפִ ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ ַמְסלּול ָזָהב: ִאם ֵיׁש ּבְ
דֹוׁש. ָנה ַאַחת ַלֲעׂשֹות 1000 ִסיּוֵמי ּזַֹהר ַהּקָ ׁשָ ְלָבד– ְויּוְכלּו ּבְ ּקֹות ּבִ -24 ּדַ ַבת ַאַחת, ּבְ דֹוׁש ּבְ ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ ם ֶאת ּכָ ּוְלַסּיֵ

ם זֹאת? ַייׂשֵ יַצד נּוַכל ּלְ ּכֵ
ּלֹא ּתֹאְמרּו לֹא ָיכְֹלנּו! ידּו לֹא ָיָדְענּו! ׁשֶ ּגִ ה ּוַמְתִאיָמה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד! - ַאל ּתַ ָתְכִנית ַקּלָ ר! ּבְ ר ְוֶאְפׁשָ ָאֵכן, ֶאְפׁשָ

ָבר, ְוחֹוב ָקדֹוׁש הּוא ָלנּו!  ָיֵדנּו ַהּדָ ּבְ

ִמי ַלה’ ֵאָלי!

ְדָרׁש ית ַהמִּ ָכל ִעיר ּוְבָכל בֵּ ִלימּוד ֶזה בְּ הוִֹרים ֶאת ִלּמּוד הזוהרְ ִיְתַאֲחדּו בְּ ָרֵאל ַהטְּ עּו ִישְׂ ְקבְּ יִּ ְוַעל ְיֵדי שֶׁ
ָטן ִיְהֶיה ְלֶאֶלף”  ֶרק ט כב( “ַהקָּ ְעָיה )פֶּ ִביא ְישַׁ ְבֵרי ַהנָּ נּו דִּ ְתַקיֵּם בָּ יִּ ה שֶׁ ִנְזכֶּ

ן ִיְהֶיה ָרצוֹן. ַרֲחֵמי” ָאֵמן כֵּ א ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא בְּ ִסְפָרא דָּ ַמֲאָמר ָהַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא “בְּ ָקרוֹב כְּ ַרֲחִמים בְּ ה ִלְגאּוָלה בְּ נּו ִנְזכֶּ ְוֻכלָּ

להשתתפות בהפצת לימוד הזוהר הקדוש ולמסלולים נוספים ניתן להתקשר למפעל הזוהר העולמי נחל לכיש 24/8 בית שמש, טל: 054-8436784 
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 ֶ ֵספר
הרׁשּב"י  ִ ְ ַ ָ ַ ְ ִׂשמחת

ׁש עה ׁש ל לערּכ ּה  וה וֹ ספוֹ ת  נפלאים חדּ וּ ׁש ים וה וּ א 

ועׁש ר וא ׁש ר  שׂ מחה  וכּמ ה ה יּ ה וּ די , ׁש ל  בּ חיּ ים וּ ׁש ניּ ה ׁש ניּ ה ּכ ל חׁש יבוּ ת  יבאר בּ וֹ 
וירקד  י שׂ מח ה ּמ ׁש יח וא ּת ם הּק דוֹ ׁש , הזוֹ הר ולוֹ מדי לג וֹ רסי  י ׁש 

מּל ים ּכ מאתים נאמרוֹ ת אחת  בּ דּק ה 

מלּ ים אמר כּ מאתים  נאמר וֹ ת  אחת "בּ דּק ה  ח יּ ים. ולּמ וּ ד החפץ אלף. כּ תריסר  בּ ׁש עה , 
 ער ׁש וה  ׁש עה  כּ ל  עּת ה בּ -613, נכ ּפ ל  ּת וֹ רה דּ בּ וּ ר  ׁש כּ ל  יוֹ צא כּ וּ לם כּ נגד  ּת וֹ רה
כּ עוֹ נה '...". 'ׁש וֹ מע ׁש בּ וֹ  אחד ּת וֹ רה בּ ׁש עוּ ר  [7,356,000] מצווֹ ת , מליוֹ ן מבע ליוֹ תר 
ע שׂ רים  ׁש עוֹ ת, אר בּ ע מליוֹ ן. ע שׂ רה  ארבּ ע  לכדי  עוֹ לה  הח ׁש בּ וֹ ן הרי  בּ ׁש עתים , ואם

מליוֹ ן. וּ ׁש מ וֹ נה

ּת וֹ רה ׁש נה  לּכ -28.000 זוֹ כים בּ לבד אחת  ׁש בּ ׁש ניּ ה 

חי"וה"בּ ן ח וֹ ל .איׁש  מ יּ וֹ ם אלף ּפ י בּ ׁש בּ ת ה ּת וֹ רה  ל ּמ וּ ד ׁש כר  הּמ קבּ לים, בּ ׁש ם  כּ תב  
בּ ׁש לחן ה בוּ ע ּפ ר ׁש ת  על  אמרה  בּ ׁש בּ ת, לּמ וּ ד  ׁש ל אחת ׁש דּ ּק ה אמר, הוי
למאה   ער ו ׁש ווֹ ת  חוֹ ל, בּ יוֹ ם  ׁש עוֹ ת וחצי ע שׂ רה ׁש ׁש  ׁש ל רצוּ ף כּ לּמ וּ ד  שׂ כר ּה  הבּ ת,

מצו וֹ ת  מליוֹ ן וחצי וּ ׁש ּת ים  וּ בפרט עשׂ רים הּק ד וֹ ׁש ה הּת וֹ רה בּ לּמ וּ ד להוֹ סיף וצרי - 
זוֹ כים  בּ לבד  אחת ׁש בּ ׁש נ יּ ה הּק ד וֹ ׁש , ז וֹ הר בּ לימוּ ד הר ׁש בּ "י ׁש נהּת וֹ רת לכּ -28.000 

מלי וֹ ןּת וֹ רה כּ לוֹ מר  1,666,666 לׁש ים ,ׁש וה  לחלּ ק ּת וֹ רה  ׁש נה מלי וֹ ן  מאה [הבּ יא וּ ר: 
כּ ע שׂ רים  כּ לוֹ מר 27,777.777 אחת  בּ ׁש ניּ ה ׁש וה  ׁש ניּ וֹ ת, לׁש ים  לחלּ ק ׁש לי ׁש , וּ ׁש ני
ע שׂ רה , ׁש ל ׁש  מאוֹ ת בּ ׁש ׁש  נכּפ ל  ּת וֹ רה מילה  כּ ל  בּ נ וֹ סף  ּת וֹ רה , ׁש נה אלף וּ ׁש מוֹ נה 
מצוֹ ת  מליוֹ ן כּ חמ ים יוֹ צא לפיכ ּת וֹ רה , מלּ ים ׁש לׁש  לוֹ מר אפׁש ר אחת וּ ב ׁש ניה 

אחת]. בּ ׁש ניּ ה 

ּת וֹ רה מּל ים אלף עשׂ רים מאה מלי וֹ ן וחמׁש  מאה

האוֹ רחוֹ ת צא ׁש אמר  מה  אלף ,וחׁש ב ּפ י מקבּ לים  בּ שׂ מחה  מצוה  על צדּ יקים , 
כּ ׁש נה , ה וּ א  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  לּ י ּמ וּ ד  ׁש עה   מל הכּ ּס א  דּ ברי  ועוֹ ד , ּמכ רק ותשׂ מח
יעלה  ׁש עה  ׁש כּ ל  לט וֹ בה, הכּ ף את  להכריע  כּ די הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר ּת למד  ה בּ ת כּ ל  בּ וודאי
בּ זה  ות וֹ סיף עליו , ּת תגּ בּ ר  ואז  מנוּ חה,  ל יּת ן לא היּ צר וּ בּ ודאי ּת וֹ רה , ׁש נה  למליוֹ ן
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רגע , רק  ּת וֹ רה , ׁש נה מלי וֹ ן   ל ויהיה  נתן, דּ רבּ י בּ אבוֹ ת ׁש כּ ת וּ ב  כּ מ וֹ  מאה, כּ פוּ ל עוֹ ד
ּת וֹ רה  מ לּ ים 12,000 זה  דּ ּק וֹ ת , 60 כּ פוּ ל ּת וֹ רה , מלּ ים  מאתים  א וֹ מרים דּ ּק ה  בּ כל  הרי 
ׁש נה , ׁש ל  בּ ער וה כּ ל  בּ מאה, ּפ עם ועוֹ ד בּ אלף, ּפ עם ועוֹ ד בּ אלף , ׁש מ וּ כּפ לוֹ ת בּ ׁש עה,

בּ ׁש נה  יׁש  ׁש ע וֹ ת  כּ ּמ ה  חׁש בּ וֹ ן: בּ וֹ אוּ  בּ ׁש נה ,רגע, יוֹ ם 365 כּ פוּ ל  בּ יוֹ ם ׁש עוֹ ת  24 נכ ּפ יל 
מלי וֹ ן וחמׁש  מאה ׁש וה ׁש עה, בּ כל  ׁש יּ ׁש  ּת וֹ רה מלּ ים  12,000 כּ פוּ ל ׁש עוֹ ת 8,760 ׁש וה

ּת וֹ רה  מלּ ים  אלף עשׂ רים  ּת למ וּ ד (105,120,000)מאה  כּ י  בּ -613 מכּפ לת  ּת וֹ רה  מילה  וכל , 
64,438,560,000 ׁש וה 613 כּ פ וּ ל  105,120,000 הוּ א: והח ׁש בּ וֹ ן  כּ וּ לם , כּ נגד ּת וֹ רה 

מצווֹ ת], מליארד וחצי  וארבּ ע ח וֹ ל.[כּ ׁש י ׁש ים  בּ יוֹ ם ה ּק ד וֹ ׁש  ז וֹ הר  לּ י ּמ וּ ד  בּ ׁש עה רק  וזה 

אחד  ּכ ל ּכ נגד הכר את  ּת קבּ ל

אלף וזה כּ פ וּ ל ועוֹ ד בּ ׁש בּ ת , אלף  כּ פ וּ ל  כּ לוֹ מר , ׁש הכ ּפ לנ וּ , מליוֹ ן הּמ אה  לפני עוֹ ד 
מאה, כּ פוּ ל ע וֹ ד  הצּ ער על וּ בהתגּ בּ רוּ ת  גּ מרנוּ בּ שׂ מחה, לא  רגע ע וֹ ד עוֹ ד ח ׁש ב 

מ מים  ׁש נּ וֹ תנים  מה  כּ ל כּ י בּ אלף , יכ ּפ ל ׁש וּ ב בּ מניין, ּת למד  ּׁש ל הכּ נסת בּ בית אם 
בּ אלף וּיצא)נוֹ תנים  ּפרׁשת את (ז ֹוהר ּת אר גּ ן  א ּת ה  ואם  בּ מניין, ׁש וֹ רה הכינה  והרי , ַ ָ ָ ַ ַ ֵ ֵ 

הכר את  ּת ק בּ ל אחד  כּ ל כּ נגד  הרי היעוּ ר , 

זיליוֹ נר מוֹ לטי  בּ מצווֹ ת , בּ עוֹ לם ה גּ דוֹ ל הכי  העׁש יר נהיית

מה אּת ה  ּת ק בּ ל יוֹ דע גּ ם ה ּמ נין, את לקבּ ץ  ה ׁש ּת דּ לּת  אּת ה אבל ,ל ׁש מעוּ  לא  אם גּ ם 
המהרח"ו [כּ דברי  יּמ חקוּ   ּׁש ל העווֹ נוֹ ת  ׁש כּ ל  א לּ א  עוֹ ד, ולא  שׂ כר , א וֹ ת וֹ  את

נוּ  קרח ], ּפ רׁש ת ישׂ ראל ואוֹ הב  מׁש לי , הגּ ר "א הגּ לגּ וּ לים , לחש וֹ ב ׁש ער  מה עוֹ ד יׁש  
ידים  בּ חבּ וּ ק  תׁש ב בּ מצו וֹ ת,האם בּ עוֹ לם  ה גּ ד וֹ ל  הכי העׁש יר  נהיית מוֹ לטיהרי 

בּ ית זיליוֹ נר בּ שׂ מחת כּ מוֹ  הלּ ילה וכל היּ וֹ ם  כּ ל ולרקד לׁש יר  צרי אּת ה הרי 
שׂ מחה מרב הב וּ ע כּ ל יׁש נ וּ  ׁש לּ א  ע "ב)הוֹ אבה נא ּדף ר בּ נן ,(סּכה ּת נוּ  ראה: ׁש לּ א  מי  ֻ ָ ַ 

מיּ מיו. שׂ מחה  ראה  לא  הוֹ אבה בּ ית שׂ מחת

ס וֹ דוֹ תיה את ׁש ּל וֹ מדים לאּל וּ  נּת נה ה ּת וֹ רה  נתינת  עּק ר

ה ּמ ןחז"ל ,אמרוּ  לאוֹ כלי א לּ א ּת וֹ רה נ ּת נה  ד')לא ל "א ב' ה ּימים  ּדברי ה ּק ד וֹ ׁש (רׁש"י  וּ ב זּ הר  - ַ ִ ִ ְ ֵ ַ ָ ִ 
סב) ּדף ּבׁשּלח  ה ּמ ן(ּפרׁשת בּ אוֹ כלי  מיחד מה  כּ ת וּ ב  , היה הּמ ן את  אכלוּ  ׁש כּ אׁש ר ָ ָ ַ ְ ַ ַ ַ 

זה  ועל  עלי וֹ נה . לחכמה וזכ וּ  ׁש לּ מעלה מה וּ רא וּ  רוּ חני אוֹ ר  וק בּ לוּ  בּ ּמ עים מת בּ ר
בּ פנימיּ וּ ת ּה  בּ ּה  להסּת כּ ל  ה ּת וֹ רה  נּת נה ולהם  האמוּ נה  בּ ני  הי וּ  והם  דּ עה, דּ וֹ ר נקרא וּ 

דּ רכיה. אתולדעת ׁש לּ וֹ מדים לא לּ וּ  נּת נה הּת וֹ רה  נתינת ׁש ע ּק ר ה ּק ד וֹ ׁש  מהזוֹ הר רוֹ אים 
סוֹ דוֹ תיה.

ּת וֹ רה ׁש ל בּ יינה  ישׂ ראל ׁש יּ תעּס קוּ   צּ רי

ויחיוּ באוֹ ר ּפ רׁש ת  ה ּק דוֹ ׁש  יא)הח יּ ים ה ּמ ׁש יחכּ תב:(מט  מל העצ וּ ם  ה גּ וֹ אל ׁש ל ׁש כּ חוֹ  
את ׁש יּ למדוּ  ה דּ ברים  וּ באוּ ר ּת וֹ רה , ׁש ל בּ יינה  ישׂ ראל  ׁש יּ תעּס קוּ  ׁש צּ רי ה וּ א

ּת וֹ רה  ׁש ל  יינּה  ׁש זּ ה ה ּת וֹ רה "ס ֹוד ")ּפ נימ יּ וֹ ת ּגימטרּיא  יין .(ּגם ַ ַ ִ ִ ַ ְ ִ ָ 

הרׁש בּ "י שׂ מחת כט

בּ רחמים. בּ קרוֹ ב צדקנוּ  מׁש יח ּפ ני לקבּ ל ולזּכ וֹ ת  הגּ א וּ לה את להחי ׁש  הדּ בר בּ ידינ וּ 
הּק דוֹ ׁש !!! זוֹ הר לוֹ מדים ּכ וּ לנוּ  חיּ ים!!! חפצי  ּכ וּ לנוּ 

לח יּ ים הרי לז כּ וֹ ת  מזּ וֹ , ט וֹ בה עצה ל אין כּ י בּ ידים , עצמ את ות ּק ח  ּת תעוֹ רר בּ ודאי  
אל וֹ קים  למענ וּ לבּק ׁש  ה כּ ל, על  לכוון  ׁש צּ רי ת ׁש כּ ח  אל  רק וּ מארים, טוֹ בים
ׁש ּת וּ כל  כּ די  הּק דוֹ ׁש ה, הכינה  לכב וֹ ד  זה  צרי ׁש א ּת ה  הּט וֹ ב וֹ ת  ׁש כּ ל  כּ ל וֹ מר , חיּ ים ,
ה ּק ד וֹ ׁש ה , ה כינה את לפ דּ וֹ ת ׁש מים, כּ בוֹ ד למען ותת ּפ לּ ל  בּ שׂ מחה, ה ' את לעבוֹ ד 

ּת וֹ רה  ל ׁש עוּ רי כּ וּ לנוּ  - וּ באהבה . בּ רצוֹ ן  ּת פלּ ת ּת קבּ ל ואז  ה למה, כּ וּ לנוּ ול גּ א לּ ה  
ח יּ ים  ה ּק ד וֹ ׁש חפצי  זוֹ הר  לוֹ מדים  כּ וּ לנ וּ  

ׁש יּ גאלנוּ  עד ה וּ א   ּבּ רו לּק דוֹ ׁש  מנ וּ חה  לתת וא  ללמוֹ ד  צרי

בּ כל ויהי ליוֹ צרנוּ  לעבד  לבבנוּ  לטהר  ונז כּ ה טהרה, ר וּ ח עלינ וּ  ה ם ׁש יּ ערה רצוֹ ן 
מאדנ וּ , וּ בכל  נפׁש נוּ  וּ בכל זוֹ הרכּ חנ וּ  ללמ וֹ ד א וֹ תנוּ  מצ וּ ה מהימנא ׁש הרעיא  כּ מ וֹ  

מנוּ חה לתת ולא ללמ וֹ ד וצרי ה דּ וֹ רוֹ ת, סוֹ ף עד מאיר הר ׁש בּ "י ׁש ּת וֹ רת  דווקא , ה ּק דוֹ ׁש 
ׁש יּ גאלנוּ  עד ה וּ א  ּבּ רו ריט.)ל ּק דוֹ ׁש  ּפנחס לנ(זֹוהר ׁש יּ ׁש לח  נדּ חנוּ עד ויק בּ ץ מׁש יחנ וּ  וּ  ַ ִ ְ ָ 

אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה  ּת פארּת נוּ  בּ ית  ו יּ בנה

הּמ באר" אליּ הוּ  "ּפ תח לספר הקדּ מה   ֹמּת ו

הּת פלּ ה בּ ספר  את  וּ פר ׁש נוּ  ּת רגּ מנוּ  אל יּ הוּ הזּ ה ׁש ל ּפ תח וּ מאמרים ּת פ לּ וֹ ת כּ ּמ ה ועוֹ ד , 
ּת פלּ ה . כּ ל לפני לוֹ מר י שׂ ראל בּ ית בּ כל  ׁש נּ הוּ ג הּק דוֹ ׁש , זהה זּ וֹ הר וּ בזכוּ ת  

ה ּת פלּ וֹ ת א בּ וּ חציראיתק בּ לוּ  יעקב  רבּ י המלוּ בּ "ן ה ּק דוֹ ׁש  ה צּ דּ יק  ׁש כּ תב כּ מ וֹ  ה ּׂשרד, (ּבגדי ִ ְ ֵ ַ ְ ָ 

ּפסח) ׁשל הּגדה  אמן,על עלינוּ  יגן  זכ וּ תם חי איׁש  וה בּ ן החיד "א  בּ ׁש בחוֹ  והארי וּ בלי, ַ ַ ָ ָ ֶ ֶ ַ 
- ּת פ לּ תוֹ . ׁש ּת תק בּ ל אפ ׁש ר  אי הּת פלּ ה  לפני הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  הא יּ מה ל ּמ וּ ד  וּ בוֹ אה 

הּת פלּ ה , קדם  ּפ ה בּ על  יוֹ ם כּ ל לאמר וֹ  רגילים  ׁש הי וּ  אלּ וּ  לח יּ ים שׂ רד וּ  ליצלן  רחמנא
מאד  גּ ד וֹ ל ׁש כּ חוֹ  בּ עליל ּביעקב)ורא וּ  -(עד ּות  יכוֹ ל. א לּ וּ  ּת פלּ וֹ ת ׁש א וֹ מר דּ ּק וֹ ת  וּ בכּמ ה ֵ ְ ַ ֲ ֹ

יעשׂ ה  זוּ לת אלקים  ראתה לא  ל"עין לזכּ וֹ ת  על יּ ה, מבּ ני ולהיוֹ ת לטוֹ בה הכּ ל  להפ
עליוֹ נוֹ ת למעלוֹ ת  ויז כּ ה  נ ׁש מתוֹ  ויטהר  לוֹ ", האריז"ל .למחכּ ה מדּ ברי כּ יּ ד וּ ע  

זה וכל  ידי  ועל  בּ יוֹ ם , דּ ּק וֹ ת  כּ ּמ ה  רק  וזה  א לּ וּ , ּת פ לּ וֹ ת ׁש יּ אמר חברוֹ  את  יעוֹ רר אחד 
ויזכּ ה  ׁש מוֹ ,  יתבּ ר ה ' דּ רכי כּ ל את ויבין הנּ צח , וע וֹ למוֹ ת עדן גּ ן לתענ וּ גי יזכּ ה 
ה ּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר  ׁש הלּ וֹ מד  אלּ וּ , ּת פלּ וֹ ת  ול וֹ מד ׁש א וֹ מר  ודּק ה  דּ ּק ה  כּ ל על הגּ דוֹ ל לשׂ כר 

ּת וֹ רה ׁש נה אלף מאה  כּ מוֹ  בּ ח וֹ ל אחת  ּת וֹ רהׁש עה  ׁש נה מליוֹ ן מאה כּ מוֹ  וּ ב ׁש בּ ת , (ּכּסא , ִ ֵ 

נתן ) ּדרּבי אבֹות צּדיקים, אֹורחֹות  ה ּטֹוב, הרי"ח ,אלף מל כּ -17 בּ ח וֹ ל  לוֹ : יעלה  דּ ּק וֹ ת  כּ ע שׂ ר  וּ בלּמ וּ ד  , ֶ ֶ ָ ֵ ַ ַ ְ ַ ִ ִ ָ ְ ַ ִ ָ ָ 
מלי וֹ ן  ל כּ -17 יּ ז כּ ה וּ בׁש בּ ת: ּת וֹ רה, ּת וֹ רה .ׁש נה ׁש נה  

נצח וּ ברגע לע וֹ למוֹ ת לזכּ וֹ ת יכ וֹ ל  א ּת ה  לחבר ,אחת ׁש ּת זכּ ה  ידי על ראתה " לא  "עין  
ׁש יּ בא  נזכּ ה  אליּ הוּ " "ּפ תח יאמרוּ  ישׂ ראל כּ ל וכאׁש ר . אלי גּ ם  ה וֹ ל הכר  כּ ל

וכל  ה גּ וֹ אל. בּ יאת  את  ויבר  מליוֹ ןאל יּ ה וּ  למאה  לוֹ  ע וֹ לה  בּ ׁש בּ ת זוֹ ה"ק ׁש עה ה לּ וֹ מד 
ּת וֹ רה חיּ יו,ׁש נה  ימי לכל  טוֹ בים, וימים הנה  ׁש בּ תוֹ ת בּ כל ּת כּפ יל  ואם  , 



הרׁש בּ "י שׂ מחת  כח

רגע , רק  ּת וֹ רה , ׁש נה מלי וֹ ן   ל ויהיה  נתן, דּ רבּ י בּ אבוֹ ת ׁש כּ ת וּ ב  כּ מ וֹ  מאה, כּ פוּ ל עוֹ ד
ּת וֹ רה  מ לּ ים 12,000 זה  דּ ּק וֹ ת , 60 כּ פוּ ל ּת וֹ רה , מלּ ים  מאתים  א וֹ מרים דּ ּק ה  בּ כל  הרי 
ׁש נה , ׁש ל  בּ ער וה כּ ל  בּ מאה, ּפ עם ועוֹ ד בּ אלף, ּפ עם ועוֹ ד בּ אלף , ׁש מ וּ כּפ לוֹ ת בּ ׁש עה,

בּ ׁש נה  יׁש  ׁש ע וֹ ת  כּ ּמ ה  חׁש בּ וֹ ן: בּ וֹ אוּ  בּ ׁש נה ,רגע, יוֹ ם 365 כּ פוּ ל  בּ יוֹ ם ׁש עוֹ ת  24 נכ ּפ יל 
מלי וֹ ן וחמׁש  מאה ׁש וה ׁש עה, בּ כל  ׁש יּ ׁש  ּת וֹ רה מלּ ים  12,000 כּ פוּ ל ׁש עוֹ ת 8,760 ׁש וה

ּת וֹ רה  מלּ ים  אלף עשׂ רים  ּת למ וּ ד (105,120,000)מאה  כּ י  בּ -613 מכּפ לת  ּת וֹ רה  מילה  וכל , 
64,438,560,000 ׁש וה 613 כּ פ וּ ל  105,120,000 הוּ א: והח ׁש בּ וֹ ן  כּ וּ לם , כּ נגד ּת וֹ רה 

מצווֹ ת], מליארד וחצי  וארבּ ע ח וֹ ל.[כּ ׁש י ׁש ים  בּ יוֹ ם ה ּק ד וֹ ׁש  ז וֹ הר  לּ י ּמ וּ ד  בּ ׁש עה רק  וזה 

אחד  ּכ ל ּכ נגד הכר את  ּת קבּ ל

אלף וזה כּ פ וּ ל ועוֹ ד בּ ׁש בּ ת , אלף  כּ פ וּ ל  כּ לוֹ מר , ׁש הכ ּפ לנ וּ , מליוֹ ן הּמ אה  לפני עוֹ ד 
מאה, כּ פוּ ל ע וֹ ד  הצּ ער על וּ בהתגּ בּ רוּ ת  גּ מרנוּ בּ שׂ מחה, לא  רגע ע וֹ ד עוֹ ד ח ׁש ב 

מ מים  ׁש נּ וֹ תנים  מה  כּ ל כּ י בּ אלף , יכ ּפ ל ׁש וּ ב בּ מניין, ּת למד  ּׁש ל הכּ נסת בּ בית אם 
בּ אלף וּיצא)נוֹ תנים  ּפרׁשת את (ז ֹוהר ּת אר גּ ן  א ּת ה  ואם  בּ מניין, ׁש וֹ רה הכינה  והרי , ַ ָ ָ ַ ַ ֵ ֵ 

הכר את  ּת ק בּ ל אחד  כּ ל כּ נגד  הרי היעוּ ר , 

זיליוֹ נר מוֹ לטי  בּ מצווֹ ת , בּ עוֹ לם ה גּ דוֹ ל הכי  העׁש יר נהיית

מה אּת ה  ּת ק בּ ל יוֹ דע גּ ם ה ּמ נין, את לקבּ ץ  ה ׁש ּת דּ לּת  אּת ה אבל ,ל ׁש מעוּ  לא  אם גּ ם 
המהרח"ו [כּ דברי  יּמ חקוּ   ּׁש ל העווֹ נוֹ ת  ׁש כּ ל  א לּ א  עוֹ ד, ולא  שׂ כר , א וֹ ת וֹ  את

נוּ  קרח ], ּפ רׁש ת ישׂ ראל ואוֹ הב  מׁש לי , הגּ ר "א הגּ לגּ וּ לים , לחש וֹ ב ׁש ער  מה עוֹ ד יׁש  
ידים  בּ חבּ וּ ק  תׁש ב בּ מצו וֹ ת,האם בּ עוֹ לם  ה גּ ד וֹ ל  הכי העׁש יר  נהיית מוֹ לטיהרי 

בּ ית זיליוֹ נר בּ שׂ מחת כּ מוֹ  הלּ ילה וכל היּ וֹ ם  כּ ל ולרקד לׁש יר  צרי אּת ה הרי 
שׂ מחה מרב הב וּ ע כּ ל יׁש נ וּ  ׁש לּ א  ע "ב)הוֹ אבה נא ּדף ר בּ נן ,(סּכה ּת נוּ  ראה: ׁש לּ א  מי  ֻ ָ ַ 

מיּ מיו. שׂ מחה  ראה  לא  הוֹ אבה בּ ית שׂ מחת

ס וֹ דוֹ תיה את ׁש ּל וֹ מדים לאּל וּ  נּת נה ה ּת וֹ רה  נתינת  עּק ר

ה ּמ ןחז"ל ,אמרוּ  לאוֹ כלי א לּ א ּת וֹ רה נ ּת נה  ד')לא ל "א ב' ה ּימים  ּדברי ה ּק ד וֹ ׁש (רׁש"י  וּ ב זּ הר  - ַ ִ ִ ְ ֵ ַ ָ ִ 
סב) ּדף ּבׁשּלח  ה ּמ ן(ּפרׁשת בּ אוֹ כלי  מיחד מה  כּ ת וּ ב  , היה הּמ ן את  אכלוּ  ׁש כּ אׁש ר ָ ָ ַ ְ ַ ַ ַ 

זה  ועל  עלי וֹ נה . לחכמה וזכ וּ  ׁש לּ מעלה מה וּ רא וּ  רוּ חני אוֹ ר  וק בּ לוּ  בּ ּמ עים מת בּ ר
בּ פנימיּ וּ ת ּה  בּ ּה  להסּת כּ ל  ה ּת וֹ רה  נּת נה ולהם  האמוּ נה  בּ ני  הי וּ  והם  דּ עה, דּ וֹ ר נקרא וּ 

דּ רכיה. אתולדעת ׁש לּ וֹ מדים לא לּ וּ  נּת נה הּת וֹ רה  נתינת ׁש ע ּק ר ה ּק ד וֹ ׁש  מהזוֹ הר רוֹ אים 
סוֹ דוֹ תיה.

ּת וֹ רה ׁש ל בּ יינה  ישׂ ראל ׁש יּ תעּס קוּ   צּ רי

ויחיוּ באוֹ ר ּפ רׁש ת  ה ּק דוֹ ׁש  יא)הח יּ ים ה ּמ ׁש יחכּ תב:(מט  מל העצ וּ ם  ה גּ וֹ אל ׁש ל ׁש כּ חוֹ  
את ׁש יּ למדוּ  ה דּ ברים  וּ באוּ ר ּת וֹ רה , ׁש ל בּ יינה  ישׂ ראל  ׁש יּ תעּס קוּ  ׁש צּ רי ה וּ א

ּת וֹ רה  ׁש ל  יינּה  ׁש זּ ה ה ּת וֹ רה "ס ֹוד ")ּפ נימ יּ וֹ ת ּגימטרּיא  יין .(ּגם ַ ַ ִ ִ ַ ְ ִ ָ 

הרׁש בּ "י שׂ מחת כט

בּ רחמים. בּ קרוֹ ב צדקנוּ  מׁש יח ּפ ני לקבּ ל ולזּכ וֹ ת  הגּ א וּ לה את להחי ׁש  הדּ בר בּ ידינ וּ 
הּק דוֹ ׁש !!! זוֹ הר לוֹ מדים ּכ וּ לנוּ  חיּ ים!!! חפצי  ּכ וּ לנוּ 

לח יּ ים הרי לז כּ וֹ ת  מזּ וֹ , ט וֹ בה עצה ל אין כּ י בּ ידים , עצמ את ות ּק ח  ּת תעוֹ רר בּ ודאי  
אל וֹ קים  למענ וּ לבּק ׁש  ה כּ ל, על  לכוון  ׁש צּ רי ת ׁש כּ ח  אל  רק וּ מארים, טוֹ בים
ׁש ּת וּ כל  כּ די  הּק דוֹ ׁש ה, הכינה  לכב וֹ ד  זה  צרי ׁש א ּת ה  הּט וֹ ב וֹ ת  ׁש כּ ל  כּ ל וֹ מר , חיּ ים ,
ה ּק ד וֹ ׁש ה , ה כינה את לפ דּ וֹ ת ׁש מים, כּ בוֹ ד למען ותת ּפ לּ ל  בּ שׂ מחה, ה ' את לעבוֹ ד 

ּת וֹ רה  ל ׁש עוּ רי כּ וּ לנוּ  - וּ באהבה . בּ רצוֹ ן  ּת פלּ ת ּת קבּ ל ואז  ה למה, כּ וּ לנוּ ול גּ א לּ ה  
ח יּ ים  ה ּק ד וֹ ׁש חפצי  זוֹ הר  לוֹ מדים  כּ וּ לנ וּ  

ׁש יּ גאלנוּ  עד ה וּ א   ּבּ רו לּק דוֹ ׁש  מנ וּ חה  לתת וא  ללמוֹ ד  צרי

בּ כל ויהי ליוֹ צרנוּ  לעבד  לבבנוּ  לטהר  ונז כּ ה טהרה, ר וּ ח עלינ וּ  ה ם ׁש יּ ערה רצוֹ ן 
מאדנ וּ , וּ בכל  נפׁש נוּ  וּ בכל זוֹ הרכּ חנ וּ  ללמ וֹ ד א וֹ תנוּ  מצ וּ ה מהימנא ׁש הרעיא  כּ מ וֹ  

מנוּ חה לתת ולא ללמ וֹ ד וצרי ה דּ וֹ רוֹ ת, סוֹ ף עד מאיר הר ׁש בּ "י ׁש ּת וֹ רת  דווקא , ה ּק דוֹ ׁש 
ׁש יּ גאלנוּ  עד ה וּ א  ּבּ רו ריט.)ל ּק דוֹ ׁש  ּפנחס לנ(זֹוהר ׁש יּ ׁש לח  נדּ חנוּ עד ויק בּ ץ מׁש יחנ וּ  וּ  ַ ִ ְ ָ 

אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה  ּת פארּת נוּ  בּ ית  ו יּ בנה

הּמ באר" אליּ הוּ  "ּפ תח לספר הקדּ מה   ֹמּת ו

הּת פלּ ה בּ ספר  את  וּ פר ׁש נוּ  ּת רגּ מנוּ  אל יּ הוּ הזּ ה ׁש ל ּפ תח וּ מאמרים ּת פ לּ וֹ ת כּ ּמ ה ועוֹ ד , 
ּת פלּ ה . כּ ל לפני לוֹ מר י שׂ ראל בּ ית בּ כל  ׁש נּ הוּ ג הּק דוֹ ׁש , זהה זּ וֹ הר וּ בזכוּ ת  

ה ּת פלּ וֹ ת א בּ וּ חציראיתק בּ לוּ  יעקב  רבּ י המלוּ בּ "ן ה ּק דוֹ ׁש  ה צּ דּ יק  ׁש כּ תב כּ מ וֹ  ה ּׂשרד, (ּבגדי ִ ְ ֵ ַ ְ ָ 

ּפסח) ׁשל הּגדה  אמן,על עלינוּ  יגן  זכ וּ תם חי איׁש  וה בּ ן החיד "א  בּ ׁש בחוֹ  והארי וּ בלי, ַ ַ ָ ָ ֶ ֶ ַ 
- ּת פ לּ תוֹ . ׁש ּת תק בּ ל אפ ׁש ר  אי הּת פלּ ה  לפני הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  הא יּ מה ל ּמ וּ ד  וּ בוֹ אה 

הּת פלּ ה , קדם  ּפ ה בּ על  יוֹ ם כּ ל לאמר וֹ  רגילים  ׁש הי וּ  אלּ וּ  לח יּ ים שׂ רד וּ  ליצלן  רחמנא
מאד  גּ ד וֹ ל ׁש כּ חוֹ  בּ עליל ּביעקב)ורא וּ  -(עד ּות  יכוֹ ל. א לּ וּ  ּת פלּ וֹ ת ׁש א וֹ מר דּ ּק וֹ ת  וּ בכּמ ה ֵ ְ ַ ֲ ֹ

יעשׂ ה  זוּ לת אלקים  ראתה לא  ל"עין לזכּ וֹ ת  על יּ ה, מבּ ני ולהיוֹ ת לטוֹ בה הכּ ל  להפ
עליוֹ נוֹ ת למעלוֹ ת  ויז כּ ה  נ ׁש מתוֹ  ויטהר  לוֹ ", האריז"ל .למחכּ ה מדּ ברי כּ יּ ד וּ ע  

זה וכל  ידי  ועל  בּ יוֹ ם , דּ ּק וֹ ת  כּ ּמ ה  רק  וזה  א לּ וּ , ּת פ לּ וֹ ת ׁש יּ אמר חברוֹ  את  יעוֹ רר אחד 
ויזכּ ה  ׁש מוֹ ,  יתבּ ר ה ' דּ רכי כּ ל את ויבין הנּ צח , וע וֹ למוֹ ת עדן גּ ן לתענ וּ גי יזכּ ה 
ה ּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר  ׁש הלּ וֹ מד  אלּ וּ , ּת פלּ וֹ ת  ול וֹ מד ׁש א וֹ מר  ודּק ה  דּ ּק ה  כּ ל על הגּ דוֹ ל לשׂ כר 

ּת וֹ רה ׁש נה אלף מאה  כּ מוֹ  בּ ח וֹ ל אחת  ּת וֹ רהׁש עה  ׁש נה מליוֹ ן מאה כּ מוֹ  וּ ב ׁש בּ ת , (ּכּסא , ִ ֵ 

נתן ) ּדרּבי אבֹות צּדיקים, אֹורחֹות  ה ּטֹוב, הרי"ח ,אלף מל כּ -17 בּ ח וֹ ל  לוֹ : יעלה  דּ ּק וֹ ת  כּ ע שׂ ר  וּ בלּמ וּ ד  , ֶ ֶ ָ ֵ ַ ַ ְ ַ ִ ִ ָ ְ ַ ִ ָ ָ 
מלי וֹ ן  ל כּ -17 יּ ז כּ ה וּ בׁש בּ ת: ּת וֹ רה, ּת וֹ רה .ׁש נה ׁש נה  

נצח וּ ברגע לע וֹ למוֹ ת לזכּ וֹ ת יכ וֹ ל  א ּת ה  לחבר ,אחת ׁש ּת זכּ ה  ידי על ראתה " לא  "עין  
ׁש יּ בא  נזכּ ה  אליּ הוּ " "ּפ תח יאמרוּ  ישׂ ראל כּ ל וכאׁש ר . אלי גּ ם  ה וֹ ל הכר  כּ ל

וכל  ה גּ וֹ אל. בּ יאת  את  ויבר  מליוֹ ןאל יּ ה וּ  למאה  לוֹ  ע וֹ לה  בּ ׁש בּ ת זוֹ ה"ק ׁש עה ה לּ וֹ מד 
ּת וֹ רה חיּ יו,ׁש נה  ימי לכל  טוֹ בים, וימים הנה  ׁש בּ תוֹ ת בּ כל ּת כּפ יל  ואם  , 
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ּת וֹ רה ׁש נה מליארד  ל-640 יה וּ דים ,ּת גּ יע לעשׂ ר ׁש יעוּ ר  יתארגן בּ זכוּ ת ואם  ל-6. ּת גּ יע  
– ּת וֹ רה. ׁש נה מליארד ו-400 ה ּק דוֹ ׁש טריליוֹ ן קס"א.)וּ בזהר וּיצא מה (פ' ׁש כּ ל כּ תוּ ב, ַ ֵ ֵ 

מכּפ יל  אּת ה ׁש ריא, ׁש כינה  בּ י ּה  עשׂ רה כּ ל כּ יּ ד וּ ע ועוֹ ד בּ אלף, ה וּ א  מ מים ׁש נּ וֹ תנים
בּ אלף. יה וּ דים  מנּ ין  -כּ ל  ּת וֹ רה . ׁש נה  טריליוֹ ן ו-400 זיליוֹ ן ל-6 לח ב ּת גּ יע י וּ כל  וּ מי  

בּ וודאוּ ת   ּמכ ל ׁש יּ ׁש  הנּ צחי הכר  ג וֹ דל  וּ בבּ א .את בּ זה  ימים , לאריכוּ ת ויזכּ ה  
בּ מׁש לי וּ בחלוּ קת הגר "א וכתב  ישׂ ראל, כּ ל את מז כּ ה אּת ה ה זּ ה  י "ד )ה ּס פר גּ וֹ דל,(י "ב, 

על שׂ כר מקבּ ל  ׁש מע, ׁש אם חברוֹ , את וּ מ וֹ כיח  הרבּ ים למזכּ ה ׁש יּ ׁש  ה זּ כוּ ת
ׁש מע ׁש לּ א  וזה  הּט וֹ ב, חלקוֹ  כּ ל מק בּ ל אז ׁש מע, לא אם  וגם  לד וֹ רוֹ ת, ׁש יּ ע שׂ ה  מה כּ ל 

ׁש לּ וֹ  ה גּ יה נּ וֹ ם  חלק  את מ ּמ נּ וּ  קרח).לוֹ קח  פ' ישראל ובאוהב  כ ', הקדמה  למהרח"ו הגלגולים  בשער  (ועיין 
ע"א)וּ בזהר קכ"ט  ּתרּומה  כּ מאן(פ' להוּ  וּ למזכּ ה  חייביא בּ תר למרדּ ף האדם  ׁש צּ רי אמר וּ : , ְ ָ 

לׁש וֹ נ וֹ . כּ אן עד  ח יּ יו  בּ תר  וּ בפרטדרדיף זקן ועד מ נּ ער היה וּ דים כּ ל אם ספק ׁש וּ ם  וּ בלי 
את לפ ּת ח  נזכּ ה  יוֹ ם, כּ ל א לּ וּ  ּת פלּ וֹ ת יאמרוּ  ה ּט הוֹ ר  ּפ יהם בּ הבל  ר בּ ן בּ ית ׁש ל ּת ינוֹ ק וֹ ת
ויגאלנוּ , צדקנוּ  מ ׁש יח יבוֹ א  ותכף  ויברנוּ , ׁש יּ בוֹ א  לּט וֹ ב זכוּ ר ה נּ ביא לאל יּ הוּ  ה ער

אמן בּ ימינוּ  בּ מהרה  ה כּ ל בּ רחמים  יד  ׁש יּ היה זוֹ  קוּ נטרס  ידי  ועל - רצ וֹ ן. יהי  כּ ן  
ׁש בּ וֹ  גּ דוֹ ל יסוֹ ד והוּ א וּ לקיּ ם . ולעשׂ וֹ ת ל ׁש מ וֹ ר וּ לל ּמ ד ללמד יז כּ וּ  בּ ּה , ממ ׁש מׁש ין
ישׂ ראל  ילדי וּ מחנּ כים מלּמ דים יׁש יבוֹ ת, ורא ׁש י ׁש ע וּ ר מגּ ידי רבּ נים , אדמוֹ רי"ם  ימצא וּ 

יע שׂ וּ ן. א ׁש ר  הּמ עשׂ ה  ואת  בּ ּה , ילכ וּ  אׁש ר  הדּ ר את ישׂ ראל , איׁש  וכל  הּט הוֹ רים,
תצוה בא פרשת חיים מים  הבאר  דברי לפי כ"ד )וראה  דף יד הרבים (כתב את המזכה  כל  ,

לעיל . הנזכר מהחשבון  לבד  ואלפים במאות זכותו מוכפל

רז"לוזל "ק : מאמר על יאמר את גם המזכה  ז"ל  אמרו כי  ואחד" אחד  כל  "בתוך
בו  תלוי  הרבים זכות  וענין בו , תלוי  הרבים זכות משל,הרבים דרך על הוא

בברכו שמו  ולברך מצוה , בקדוש שמו ולקדש  יחד, להתפלל אנשים  עשרה שבאו 
לברך  קדושה  למקום  שבא  מצותו עושה אחד  שכל מזה לבד אז בעשרה, הנאמר 
בו תלוי הרבים זכות ואז שעמו  התשעה את  מזכה  גם זה  ולבד ברבים , יתברך שמו 

מצוה . עושה  עשרה  זכות בו להיות  כן  גם 

נעשהוהנה מישראל ואחד אחד  שכל האיך הערבות, בענין בסוטה חז"ל מאמר לפי
שעליו, רבוא  ששים של  הערבות  כל  ובעד חברו  ובעד בעדו שכןערב כל כן  אם 

לחברו, אשר זכותים  עשרה  ככל זוכה עשרה  אלו  בזכות זוכה  כשאדם טובה במדה 
מאה , לזכות  ואחד אחד כל זכות עולה שואלואז אלקיך ה' "מה רז"ל רמזו וזה

שישראל השעה  על נאמר אלקיך ה ' כי מאה , אלא  מה תקרי אל שדרשו מעמך"
דברמק אומרים  ואין בעולם, שמו ומברכים  ומקדשים מלכותו , עול עליהם בלים

מעשרה, בפחות מאה שבקדושה  לחשבון  אחד  כל  של  החשבון  יעשה  ואמראז  ,
אלקיך הקרא  שה' בשעה לך יש זכותים לאישמאה  תשלם אתה  כי רמז  וזה  ,

פרוש  הרבים כמעשהו , זכות  אז  הפעולה, בזה הרבים זכה  אם  שפעל הפעולה  לפי
ולאלפים . למאות זכותו ועולה  בו  תלוי 

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  ה

 ֶ ֵספר
לנ ּו מגן  ָ ֵ ָ ָּתֹורתֹו

תשע "ב טבת  י"א – ה ּלילה ּבחצֹות  ּבמיר ֹון ְְְִֵֵַַַָָָדרׁשה


ה ּקדֹוׁש הּזהר  ספר לל ּמּוד והתעֹורר ּות ְְְְִִִֵֶַַַָֹח ּזּוק 
זי"ע הרׁשּב"י האלקי  ה ּתּנא צ ּיֹון על  ְְִִִִַַַַָָָָֹּובפרט 

ׁשליט "א מהאלמין  אדמֹו"ר  ְְְְְִִִֵַָָמּכ"ק


בּ יחוּ דאל ׁש ם בו "ה י"ה ׁש ם ליחד וּ רחימ וּ , בּ דחיל וּ  וּ ׁש כינּת ּה , ה וּ א בּ רי ק וּ דׁש א יח וּ ד 

ישׂ ראל. כּ ל  בּ ׁש ם ׁש לים

בּ ׁש םויהי  כּ וֹ ננה וּ . ידינ וּ  וּ מע שׂ ה  עלינוּ . כּ וֹ ננה  ידינ וּ  וּ מע שׂ ה  עלינוּ . אלהינוּ  אדני נוֹ עם  
ונצליח. נע שׂ ה  ה'

ה'בּ רוּ כים  בּ ׁש ם הבּ אים  

וּ מזכּ יבּ רׁש וּ ת ועסקנים  חכמים תלמידי ׁש ליט"א, יׁש יבוֹ ת  רא ׁש י ה גּ אוֹ נים , הר בּ נים  
בּ ני ה זּ ה הּק ד וֹ ׁש  ה ּק הל וכל  הזּ ה, הגּ דוֹ ל ה ּק בּ וּ ץ את  ׁש ארגּ נוּ  הר בּ ים 

צּ יּ וֹ ן על  יוֹ ם בּ כל  לה ׁש ּת ּט ח  וזוֹ כים  חצ וֹ ת  בּ כוֹ לל ׁש לּ וֹ מדים  הּק דׁש ים אה כּ וֹ לל ק וֹ דׁש  
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היּ וֹ צאאנחנוּ  ה גּ ד וֹ ל  הם  ׁש ּק דּ וּ ׁש  ה זּ המק וּ ים הּק ד וֹ ׁש  בּ ּמ קוֹ ם  הזּ ה  ה ּק בּ וּ ץ יביא מן , 
את  בּ מהרה  ה ם דּ אבּ עזרת בּ ספרא  הרׁש בּ "י  ׁש הבטיח כּ מוֹ  גּ ליּ וֹ ת הּק בּ וּ ץ  

בּ רחמי מגּ לוּ תא בב "א .יפקוּ ן צדקינ וּ  מ ׁש יח  בּ ביאת  

וכלא. מעלה ׁשל הּפמליא וכל הּוא  ּברּו ְְְְֶַַַַָָָָָָָהּקד ֹוׁש
ּבעמר ּבל"ג ּבמרֹון נמצאים הּצּדיקים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹנׁשמֹות
הּקדֹוׁש הרב רׁשּב"י: ׁשל קּדי ׁשא  ההילּולא  ְְִִִֵֶַַַַַָָָָּבעת 
עלינּו, יגן  זכּות ֹו החּיים, האֹור  עטר, ּבן  חּיים ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָר ּבי
צפת  ה ּקד ׁש עיר ּפה ּבהילּולא אחד ּפעם  ְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹהיה
לתחּתית  והּגיע  למר ֹון  ּוכ ׁשעלה ותּכֹונן, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּתּבנה
ירד  יֹוחאי , ּבן ׁשמעֹון  הרּבי לצּיּון ׁשעֹולים ְְִִִִֶֶַַַָָָָההר

וכל רגליו, ועל ידיו על עֹולה והיה ְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָמהחמֹור 
הּׁשפל אני היכן  וצֹועק, ּכבהמה נֹועה היה  ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּדר
הּוא, ּברי קּודׁשא  ׁשלהבת א ׁש למקֹום  ְְְְְִִִֵֶֶַָָנכנס ,
נׁשמ ֹות  וכל הכא , מעלה ׁשל ּפמליא ְְְְְִֶַַָָָָָָָוכל
ׂשמח  היה ההילּולא ּובעת  ׁשּמה, ְִִִֵֵַַַַָָָָָָהּצּדיקים 

ׁשם ע ּין ּגדֹולה, צפתׂשמחה ּגאב"ד העליר ׁשמּואל (רּבי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

מלכים) ּכבֹוד .ּבסֹוף ְְְִָ



 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  ה

 ֶ ֵספר
לנ ּו מגן  ָ ֵ ָ ָּתֹורתֹו

תשע "ב טבת  י"א – ה ּלילה ּבחצֹות  ּבמיר ֹון ְְְִֵֵַַַָָָדרׁשה


ה ּקדֹוׁש הּזהר  ספר לל ּמּוד והתעֹורר ּות ְְְְִִִֵֶַַַָֹח ּזּוק 
זי"ע הרׁשּב"י האלקי  ה ּתּנא צ ּיֹון על  ְְִִִִַַַַָָָָֹּובפרט 

ׁשליט "א מהאלמין  אדמֹו"ר  ְְְְְִִִֵַָָמּכ"ק


בּ יחוּ דאל ׁש ם בו "ה י"ה ׁש ם ליחד וּ רחימ וּ , בּ דחיל וּ  וּ ׁש כינּת ּה , ה וּ א בּ רי ק וּ דׁש א יח וּ ד 

ישׂ ראל. כּ ל  בּ ׁש ם ׁש לים

בּ ׁש םויהי  כּ וֹ ננה וּ . ידינ וּ  וּ מע שׂ ה  עלינוּ . כּ וֹ ננה  ידינ וּ  וּ מע שׂ ה  עלינוּ . אלהינוּ  אדני נוֹ עם  
ונצליח. נע שׂ ה  ה'

ה'בּ רוּ כים  בּ ׁש ם הבּ אים  

וּ מזכּ יבּ רׁש וּ ת ועסקנים  חכמים תלמידי ׁש ליט"א, יׁש יבוֹ ת  רא ׁש י ה גּ אוֹ נים , הר בּ נים  
בּ ני ה זּ ה הּק ד וֹ ׁש  ה ּק הל וכל  הזּ ה, הגּ דוֹ ל ה ּק בּ וּ ץ את  ׁש ארגּ נוּ  הר בּ ים 

צּ יּ וֹ ן על  יוֹ ם בּ כל  לה ׁש ּת ּט ח  וזוֹ כים  חצ וֹ ת  בּ כוֹ לל ׁש לּ וֹ מדים  הּק דׁש ים אה כּ וֹ לל ק וֹ דׁש  
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היּ וֹ צאאנחנוּ  ה גּ ד וֹ ל  הם  ׁש ּק דּ וּ ׁש  ה זּ המק וּ ים הּק ד וֹ ׁש  בּ ּמ קוֹ ם  הזּ ה  ה ּק בּ וּ ץ יביא מן , 
את  בּ מהרה  ה ם דּ אבּ עזרת בּ ספרא  הרׁש בּ "י  ׁש הבטיח כּ מוֹ  גּ ליּ וֹ ת הּק בּ וּ ץ  

בּ רחמי מגּ לוּ תא בב "א .יפקוּ ן צדקינ וּ  מ ׁש יח  בּ ביאת  

וכלא. מעלה ׁשל הּפמליא וכל הּוא  ּברּו ְְְְֶַַַַָָָָָָָהּקד ֹוׁש
ּבעמר ּבל"ג ּבמרֹון נמצאים הּצּדיקים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹנׁשמֹות
הּקדֹוׁש הרב רׁשּב"י: ׁשל קּדי ׁשא  ההילּולא  ְְִִִֵֶַַַַַָָָָּבעת 
עלינּו, יגן  זכּות ֹו החּיים, האֹור  עטר, ּבן  חּיים ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָר ּבי
צפת  ה ּקד ׁש עיר ּפה ּבהילּולא אחד ּפעם  ְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹהיה
לתחּתית  והּגיע  למר ֹון  ּוכ ׁשעלה ותּכֹונן, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּתּבנה
ירד  יֹוחאי , ּבן ׁשמעֹון  הרּבי לצּיּון ׁשעֹולים ְְִִִִֶֶַַַָָָָההר
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הּׁשפל אני היכן  וצֹועק, ּכבהמה נֹועה היה  ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּדר
הּוא, ּברי קּודׁשא  ׁשלהבת א ׁש למקֹום  ְְְְְִִִֵֶֶַָָנכנס ,
נׁשמ ֹות  וכל הכא , מעלה ׁשל ּפמליא ְְְְְִֶַַָָָָָָָוכל
ׂשמח  היה ההילּולא ּובעת  ׁשּמה, ְִִִֵֵַַַַָָָָָָהּצּדיקים 
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זִכָּה ַרבִּים וְזָָכה
האמת  בחמת  קּו  ְתַעסְּ ֶׁשיִּ ַהֻּמְבָחר  ִמן  ִמְצָוה  ַלְיִציָרה  ַהש'  ִמְּׁשַנת 
י ֶׁשאֹוֵהב ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְוֵאינֹו  ים. ְוַגם ֵּכן ָלַמְדנּו שֶׁמִּ דֹוִלים ּוְקַטנִּ ָּבַרִּבים גְּ
ֵדהּו ִיְקָרא ָּבּה ֵמַעְצמֹו ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ׁשֹוֶגה ָּבּה, )אור  ַלמְּ מֹוֵצא ִמי ֶׁשיְּ
החמה(. - ָאְמרּו ְּבַמֶּסֶכת ֲאִצילּות ֵאִלָיהּו ֶּבן יֹוֵסף ָּפַתח ְּכִתיב "סֹוד ה' 
ִליֵרָאיו" ֵמָהא אּוִליְפָנא ֶׁשֵאין הקב"ה ְמַגֶּלה סֹוָדיו ִּכי ִאם ִליֵרָאיו. ְוָכל 
ר  ִמי ֶׁשהּוא ְיֵרא ָׁשַמִים רֹוֵדף ַאַחר ִנְסָּתרֹות ּוַמֲעֵׂשה ֶמְרָּכָבה ֶׁשהּוא ִעקַּ
ַהָחְכָמה ְוַהַּדַעת, ַוֲאִני ָּתֵמַּה ְמאֹד ַעל ֵאיֶזה ַחְכֵמי ַהּדֹור ֶׁשֵאין ָלֶהם ְיִדיָעה 
ֵחֶלק  ְּבֵאיֶזה  ַהּתֹוָרה  ְקֻדַּׁשת  ַמֲעַלת  רְֹממּות  ָּכל  ַאַחר  ֲאֶׁשר  ְּכָלל,  ָּבֶזה 
ֵמֲחָלֶקיָה ִהֵּנה ֵחֶלק ַהִּנְסָּתר ָעְלָתה ַעל ֻּכָּלָנה. ְוִנָּתן ְרׁשּות ְלָכל ָהעֹוְסִקים 
ָּבֶזה ַלֲעמֹד ָּבֶהם ָּכל ֶאָחד ְלִפי ּכֹחֹו, ּוִּבְפָרט ִמְּׁשַנת ת"ר ָוֵאיָלְך, ּוכמ"ש 
ָרָצה  ְוכּו',  ִיְתַּפְּתחּון  ִלְׁשִתיָתָאה  ְׁשִנין  ֵמָאה  ּוְבִׁשית  קיז  וירא  ַּבזוה"ק 
לֹוַמר ֶׁשִּנַּתן ְרׁשּות ְלָכל ַהִּמְׁשּתֹוְקִקים ְלִהָּדֵבק ֶּבֱאֹלִקים ַחִּיים ּוְלִהְתַעֵּסק 
ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת ִלָּכֵנס ְוִליטֹול ֶאת ַהֵּׁשם ָּכָראּוי. ֵּכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם ַהָּגאֹון 
וספר  הקדמה  ְוַאְחָלָמה,  ְׁשבֹו  )ֶּלֶּׁשם  ַסַלאְנֶטער.  ִיְׂשָרֵאל  ר'  ַהָחִסיד 
מֹו ֵּתַבת נַֹח, ֶׁשִּמָּיד  הדעה ח"א(, - ִחּבּור ֶזה ֶׁשִּנְקָרא ֵסֶפר ַהּזַֹהר הּוא כְּ
ֶאת  ַהּׁשֹוֶאֶבת  ָהֶאֶבן  ִּכְׁשִאיַבת  ִיְׁשָאֶבּנּו  ַהֵּׁשם  ַאֲהַבת  ְּבֶחְׁשקֹו,  ֶׁשעֹוֵסק 
ִאם  ַוֲאִפּלּו  ְוִתּקּונֹו,  ְוִנְׁשָמתֹו  ְורּוחֹו  ַנְפׁשֹו  ְלַהָּצַלת  ֵאָליו  ְוִיָּכֵנס  ַהַּבְרֶזל 
ִיְהֶיה ָרָׁשע ֵאין ֲחָׁשׁש ִאם ִיָּכֵנס. )רמ"ק, אֹור ָיָקר א, ה(. - ּוִמי ֶׁשֵאין לֹו 

ָיד ְּבַקָּבָלה, ִיְלמֹד ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר. )ַּכף ַהַחִּיים, סימן קנ"ה סקי"ב(.
ֵלב ָחָכם ַיְׂשִּכיל ִּפיהּו

ְוֵיׁש  ִּבְדרּוׁש,  ְוֵיׁש  ַהּתֹוָרה,  ִּבְפָׁשט  ֶחְפָצם  ֶׁשָּכל  ָאָדם  ְּבֵני  ֵיׁש 
ִנְתַּגְלֵּגל  ֶּׁשָעָליו  ַמה  ְּכִפי  ַהּכֹל  ְוכּו',  ָהֱאֶמת,  ְּבֶדֶרְך  ְוֵיׁש  ִגיַמְטִרָּיאֹות,  בְּ
ִדים ְוכּו', ְוִאם ָּתִׂשים  ְתַנגְּ יַח ְלִדְבֵרי ַהמִּ ְוַתְׁשגִּ ַּפַעם ַהִהיא, ְוַאל ַּתִּביט  בַּ
)ֵּׁשֶבט  ַאֶחֶרת.  ַּפַעם  ָהעֹוָלם  ְּבֶזה  ְלִהְתַּגְלֵּגל  ַיְכִריחּוָך  ְלִדְבֵריֶהם  ָך  ַּדַעתְּ
ֶׁשהּוא רֹוֶאה ֶׁשְּבֵני ָאָדם רֹוִצים  מּוָסר פ"א יג(, - ַהס"ם ֶׁשהּוא ֲעָמֵלק כְּ
ְּבַכָּמה  ָהָאָדם  ִלְבֵני  ַמִּסית  הּוא  ָתִמיד  ַהּתֹוָרה,  ְּבסֹודֹות  ֵּכן  ַּגם  ַלֲעסֹק 
לֹו  ִיְהֶיה  ֵכן  ְיֵדי  ְוַעל  ַהּתֹוָרה,  ְּבסֹודֹות  ִיְתַעְּסקּו  ֶׁשֹּלא  ְמֻזָּיפֹות  ַטֲענֹות 

ְּתקּוָמה ֶׁשֵאין ִנְמָחה ְׁשמֹו. )ְּפִרי ִיְצָחק ַעל ֵסֶפר ְיִציָרה(

גִּלָּה ִמְדָרׁש ַהנְֶּעָלם
ֶה'ָחֵפץ  ַרּבֹו  ִמֵּׁשם  זצ"ל  ְּבלֹוְך  ְׁשֹלמֹה  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  אֹון  ַהגָּ ָאַמר  ְוֵכן 
ִמְדָרׁש,  ֻרּבֹו  ִּכי  ַהְגָּבָלה  ֵאין ׁשּום  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד  ֶׁשַעל  ים' זצ"ל,  ַחיִּ
ֶׁשל  ַהּזַֹהר  ֶאת  ַׁשָּבת  ָּכל  ֶׁשִּיְלְמדּו  ְלֻכָּלם  ְמעֹוֵרר  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ְוָהָיה 
הוספות  מפוזין  שלמה  בן  יוסף  )ר'  ְלַבחּוִרים.  ַוֲאִפּלּו  ָּפָרָׁשה  אֹוָתּה 

בנין יוסף(.

כְּאוֹר ַהַחמָּה ַמזְִהיר
ְוֶזה ְלׁשֹון ָה'ַרְמַח"ל' )מאמר דרך חכמה ואגרת לרבו הר"י בסאן.( 
ָיִׂשים ִעַּקר ָּכל ִעּיּונֹו ֶּבֱאֹלִקּיּות ָּכל ְיֵמי ַחָּייו... ָצְדקּו ִּדְבֵרי ָהֲאִר"י זלה"ה 
ְּבָאְמרֹו ֶׁשִעַּקר ֵעֶסק ָהָאָדם ֵאין לֹו ִלְהיֹות ֶאָּלא ִּבְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ֶׁשֶּזה 
ְלַבּדֹו הּוא ַהֵּמִאיר ַלְּׁשִכיָנה, ָּכָאמּור ַּבּזַֹהר ְוִתּקּוִנים ֶׁשַרק ְּבָרֵזי ַהּתֹוָרה 
ֶאָּלא  ִיְהֶיה  ֹלא  ָחִריף  ֶׁשֵאינֹו  ּוִמי  עֹוָלם"  ְּבִרית  ִלְזּכֹר  "ּוְרִאיִתיָה  ֶנֱאַמר 
ה ַהִּנְרָצה ַלה'  ִּבְפִניִמּיּות ְוֹלא ְּבִחיצֹוִנּיּות, ְוֶזה ָּדָבר ֲאִמִּתי ְּבֹלא ָסֵפק, ֶׁשזֶּ
ָלנּו  ֵאין  ֲאָבל  ֵמֲחָכֵמינּו  ַרִּבים  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ְיַקְּבלּו  ֹלא  ִּכי  ַּגם  ֱאלֹוֵקינּו, 
ֶאָּלא ָהאֹור  ָלבֹא  ֶלָעִתיד  ֵאין ָאָדם מֹוֵצא  ַהְּכָלל  ֶזה  ֱאֶמת...  ִּדְבֵרי  ֶאָּלא 
ַמה ֶּׁשִהְמִׁשיְך ִּביִדיָעתֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ּוִמי ֶׁשֵּיַדע ַהְּפִניִמּיּות ֶיֱהֶנה ְּבאֹור 
ָרע  ֶזה  ֲהֹלא  ָּפִנים...  ַעל ׁשּום  ִמֶּמּנּו  ֶיֱהֶנה  ֹלא  ִהִּׂשיגֹו  ֶׁשֹּלא  ּוִמי  ְּפִניִמי 
ּוִמן  ָהֱאֶמת  ֵמַעל  ָרֲחקּו  ְּכָבר  ִיְׂשָרֵאל  ַחְכֵמי  ֶׁשרֹב  ָהַרִּבים  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו 
ָהאֹור ַהָּנִעים ְּכבֹוד ה' ֱאלֹוֵקינּו ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ִּפְלּפּוֵליֶהם ֶׁשל ֶהֶבל, ְוה' 

ּבֹוֵחן ִלּבֹות הּוא.
ְּבסֹוד ּתֹוָרה ַהָּבִהיר

ּוְבֵסֶפר ַוַּיְקֵהל מֶֹׁשה ָּכַתב, ָראֹה ָרִאיִתי ִּכְתָרּה ֶׁשל ּתֹוָרה ִהיא ְּפִניִמּיּוָתּה 
ְוֵאין  ְמַבֵּקׁש  ְוֵאין  ּדֹוֵרׁש  ֵאין  ָזִוית,  ְּבֶקֶרן  ֻמָּנח  ַהַּקָּבָלה  ָחְכַמת  ַהִּנְקָרא 
"ַהִּנְגלֹות  ְּבָאְמָרם  ִמֶּמָּנה  ּבֹוְרִחים  ַהְּפָׁשט  ַחְכֵמי  ִּכי  ִּבְׁשלֹוָמּה..  ׁשֹוֵאל 
ּוֵמֶהם  ַקָּמא,  ְלָמֵרי  אֹוָתּה  ּוְמַהְּדִרים  ֱאֹלֵהינּו",  ַלה'  ְוַהִּנְסָּתרֹות  ָלנּו 
ֵׂשיָבה  ְוַעד  ִזְקָנה  ַעד  ֶׁשַּגם  ָיְדעּו  ְוֹלא  ְּכֵרִסי,  ִמֵּלאִתי  ֹלא  ֲעַדִין  אֹוְמִרים 
ִאי ֶאְפָׁשר ִלְבֵני ָאָדם ְלַמּלאֹות ִּכְדָבֵעי ִמְּבַׂשר ַהִּמּלּוִאים ְוַיִין ֶׁשל ַהַּׁש"ס 
ַעל ָּכל ְּגדֹוָתיו ִּכי ַרב הּוא ְוכּו'.. ְוֶזה ְלׁשֹון ַהָּקדֹוׁש ָהֲאִריַז"ל ְוַעל ִלּמּוד 
ַהַּפְרֵּד"ס ִאם ָהָיה ָיכֹול ִלְלמֹד ְוֹלא ָלַמד ֹלא יּוַכל ְלִהְתַעֵּלם ְּבִעּבּור ְלַתֵּקן 
ֶאת ֲאֶׁשר ִעֵּות ֶאָּלא ָצִריְך ָלבֹא ְּבִגְלּגּול ַמָּמׁש... ִּכי ִמי ֶׁשֹּלא ָטַעם ָחְכָמה 
זֹו ֹלא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמָּיָמיו. ְוהֹוֵלְך ַּבחֶֹׁשְך, ְואֹוי ָלֶהם ַלְּבִרּיֹות ֵמֶעְלּבֹוָנּה 
ֶׁשל ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת. ְוָהאֹוֵמר ַּדי ָלנּו ַּבִּנְגלֹות ֵאיִני רֹוֶצה ַּבִּנְסָּתרֹות ָטב ֵליּה 
ִרית  מֹו ֶׁשָאְמרּו ַּבִּתּקּוִנים ִּתּקּון מ"ג... )ֵסֶפר ַהבְּ ְּדָלא ִאיָּבֵרי ְּבָעְלָמא, כְּ

ח"א וח"ב(.

דְָּברָיו עוֹשִׂים ֵפרוֹת
ִיְלמֹוד  ֹלא  ִאם  ָּגדֹול  ָּכְך  ָּכל  עֹוְנׁשֹו  ֶׁשִּבְכָתב...  ּתֹוָרה  אֹוִליף  דְּ ַמאן 
ָלא יֹוִליף ְוכּו'. ּוִמי ֶׁשָּיכֹול  ַקָּבָלה, ְוַאְּדַרָּבה ּפֹוֵגם ְּבִלּמּודֹו, ְוַטב ֵליּה דְּ

ּוִמְתַרֵּׁשל,  ַהְּסָפִרים  ִמּתֹוְך  אֹו  ָחֵבר  אֹו  ַקָּבָלה  ֵדהּו  ֶׁשְּיַלמְּ ַרב  לֹו  ִלְקנֹות 
ּגֹוֵרם ְלאֶֹרְך ָּגלּוָתא ְוכּו'. ְוָכל ֶׁשֵּכן ִאם ִיְזֶּכה ִלְלמֹד ּוְלָהִבין ֵּפרּוׁש ַמֲאָמר 
ְּבִלּמּוד  ַיֲעֶׂשה  ֶּׁשֹּלא  ַמה  ַאַחת  ְּבָׁשָעה  ְלַמְעָלה  ִּתּקּון  בֹו  ַיֲעֶׂשה  ֶאָחד 
ָצִריְך   - מ"ג(.  תיקון  זהר  תקוני  ֶמֶלְך  )ִּמְקָּדׁש  ְּתִמיָמה.  ָׁשָנה  ַהְּפָׁשט 
ְקֵראת ָחְכַמת  ית ַהנִּ ָאָדם ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה ַעד ֶׁשַּיִׂשיג ֵליַדע ַהְיִדיָעה ָהֲאִמתִּ
ַהַּקָּבָלה, ְוָכל ִמי ֶׁשֹּלא ִנְתַעֵּסק ְּבָחְכַמת ֱאֹלקּות ֵּבין ָרב ִלְמַעט ָעִתיד ִלֵּתן 
יֹום  ְּבָכל  ָקבּוַע  ִׁשעּור  ִלְקּבַֹע   - - מאה שערים(.  )ֶרַקאְנִטי   ין.  ַהדִּ ֶאת 
ִיְתָּבַרְך  ְורֹוְממּותֹו  ְּגֻדָּלתֹו  ַהָּׂשַגת  ְקָצת  ָיכֹול ָלבֹוא ֶאל  ֵאין ָאָדם  ַּבּזַֹהר. 
ֵסֶפר  ִמִּלּמּוד  ּוְבִיחּוד  ַהַּקָּבָלה,  ָחְכַמת  ִמִּלּמּוד  ְּכמֹו  ִלּמּוֵדנּו,  ִמָּכל  ְׁשמֹו 
זַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְוַהִּתּקּוִנים... ָהֵאיְך ֹלא ִיְתַלֵהב ֵלב ָהָאָדם ְלָהִאיר אֶֹזן ִלְׁשמַֹע 
ְּבִלּמּוִדים ִלְקּבַֹע ִׁשעּור ָקבּוַע ְּבָכל יֹום ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ּוַבִּתּקּוִנים ּוְׁשָאר 
ִסְפֵרי ַהְמֻקָּבִלים. )'יסוד ושרש העבודה' שער ו' פרק ג'(. - ָמָרן ַה'ֲחזֹון 
ֵסֶפר מּוָסר, ְוָאַמר: ְלׁשֹון ַהּזַֹהר  ִאיׁש' זצ"ל הֹוָרה ְלׁשֹוֲאָליו ִלְלמֹד זַֹהר כְּ
ַהָּקדֹוׁש ְמעֹוֵרר יֹוֵתר ִמָּכל ַמַאְמֵרי ֲחַז"ל. )ֵסֶפר 'ַמְעֶׂשה ִאיׁש'(. - ַהָחְכָמה 
ְוֵאין  ַהֶּנֶפׁש,  ַהְצָלַחת  ִעַּקר  ִהיא  ָהֱאֹלִקית  ַהַּקָּבָלה  ָחְכַמת  ָהֲאִמִּתּיּות 
ְלָאָדם ְלִהָּפֵטר ִמֶּמָּנה ְּבׁשּום אֶֹפן, ְוִהיא ִעַּקר ּתֹוַרת ִיְׂשָרֵאל... ְואֹוֵמר ֲאִני, 
ַהְלַואי ֶׁשֹּלא ָהיּו ְמִקִּלין ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ְּבִלּמּוד ַהָחְכָמה ַהְּקדֹוָׁשה ְוַהְלַואי 
ָהיּו ְמַלְּמִדים ֶּדֶרְך ַלַּתְלִמיִדים ַלֲעסֹק ַּבָחְכָמה ַהָּלזֹו, ֲאַזי ְּבַוַּדאי ֹלא ָהָיה 

ׁשּום ֲהָרַמת רֹאׁש ַלָחְכָמה ַהִחיצֹוִנּיּות, )'מעין גנים' פרק א'(.

יָכוֹל ִלְפטוֹר ָהעוָֹלם
... ֲאִפּלּו ֵיׁש ּבֹו ַמֲעִׂשים טֹוִבים ַרִּבים, מֹוִציִאין אֹותֹו ִמָּכל ַהְּׁשָעִרים 
ֶׁשָּבעֹוָלם ַההּוא. )זהר חדש שיר השירים דף ע' עמוד ד'(. ָקֵרי ָלעֹוְסִקים 
ָאַמר  ְּבִצדֹו,  ְוִנְכַּתב  ְּדִסיַני,  ְּבטּוָרא  ָקְייֵמי  ַּדֲהוּו  ִאינּון  ָהֱאֶמת  ְּבָחְכַמת 
ַמְעִּתיק: ַמְׁשָמע אֹוָתם ֶׁשֵאיָנם יֹוְדִעים סֹודֹות ַהּתֹוָרה ֹלא ָעְמדּו רגליו 
ַעל ַהר ִסיַני. )זַֹהר ְּבַהֲעֹלְתָך דף קנב.(. – בס' ויקהל משה כ',  ְוָגדֹול 
ְׂשַכר ַהִּלּמּוד ַהֶּזה יֹוֵתר ִמְּׁשָאר ָּכל ַהּתֹוָרה ְוָכל ַהִּמְצוֹות.. ּוִמי ֶׁשֹּלא ָעַסק 
ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת ְוֹלא ָרָצה ִלְלמֹוד אֹוָתּה ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְׁשָמתֹו רֹוָצה ַלֲעלֹות 
ַהִּׁשיִרים  ִׁשיר  ְּבזַֹהר  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ְּבִבָּזיֹון  ִמָּׁשם  אֹוָתּה  ּדֹוִחין  ֵעֶדן  ְּבַגן 
ְוכּו', ְוֹלא עֹוד ֶׁשֲאִפּלּו ֵיׁש ְּבָידֹו ָּכל ַמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים ֶׁשָּבעֹוָלם, ַהְּׂשָרִפים 

ַּבֲעֵלי ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ׂשֹוְרִפים ֶאת ִנְׁשָמתֹו ְּבָכל יֹום ָויֹום...

כָּל יָָמיו ֲאשֶׁר ָחיָּה
ְּבָחְכַמת  עֹוְסִקים  ְוֵאיָנם  ּתֹוָרה,  ֶׁשל  ֵמֶעְלּבֹוָנּה  ַלְּבִרּיֹות  ָלֶהם  אֹוי   -
ָּבָלה שִֶׁהיא נֹוֶתֶנת ָּכבֹוד ַלּתֹוָרה, ִּכי ֵהם ַמֲאִריִכים ַהָּגלּות ְוָכל ָהָרעֹות  ַהקַּ
ׁשֹות ָלבֹוא ָּבעֹוָלם... ַהּכֹל ָּתלּוי ְּבֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהּזֹאת, ּוְמִניָעֵתנּו  ְתַרגְּ ַהמִּ
נּו...  ֵׁשנּו ְוִתְפַאְרתֵּ ְנַין ֵּבית ִמְקדָּ ק ָּבּה ִהיא ּגֹוֶרֶמת ִאחּור ְוִעּכּוב בִּ ְלִהְתַעסֵּ
ֶׁשֹּלא ִנְבָרא ָהָאָדם ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשִּיְלמֹד ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה. ִּכי ְּבֵאּלּו ַהּדֹורֹות 
ַהּזֹאת.  ַהָחְכָמה  ֲאֵליֶהם  ְוִתְתַּגֶּלה  ִחּבּוָרא  ֵמַהאי  ִיְתַּפְרְנסּון  ָהַאֲחרֹוִנים 
ִמי  ָהַאֲחרֹון,  ַהֶּזה  ַּבּדֹור   - ים(.  ַחיִּ ֵעץ  ְלֵסֶפר  מהרח"ו  ַמת  ַהְקדָּ )ִמּתֹוְך 
ֶׁשֵאינֹו עֹוֵסק ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוִתּקּוִנים ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר"י ֶׁשֵהם ַחִּיים ַמָּמׁש 
ַלֶּנֶפׁש, ְּבלּוָלה ְּבִמְקָרא ּוְבִמְׁשָנה ּוְבַתְלמּוד ּופֹוְסִקים, ֵיַדע ֶנֱאָמָנה ֶׁשָּכל 
ּתֹוָרתֹו ֶׁשעֹוֵסק הּוא ִמָּׂשָפה ְוַלחּוץ, ְּכדֹוֵאג, ְוֵאין לֹו ֵעֶסק ַּבַחִּיים ְוֶהָאָרה 
ַלֶּנֶפׁש, ְוהּוא ֻּכּלֹו ָטעּות ְוַרָּמאּות, ְוֵאינֹו עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ֶאָּלא ִלְהיֹות ֵמַאְנֵׁשי 
ֵׁשם, ִלְהיֹות ַרב ְורֹאׁש ְּגדֹול ַהּדֹור ּוְלִהְׂשָּתֵרר ַעל ַהְּבִרּיֹות, ְוֵאין לֹו ַחִּיים 
ָּכל  ֻחָּיב  מְּ  - י"ט(.  ז',  עקב  )'היכל הברכה' פרשת  ַּבַחִּיים.  ֵחֶלק  ְוֹלא 
זֹו.  ְּבָחְכָמה  ַלֲעסֹק  ַנְפׁשֹו  ְוִלְמסֹר  ַחּיּותֹו  ֶנֶפׁש  ַעל  ַלֲעמֹד  ְלִהָּלֵחם  ֶאָחד 
ינּו  ַרבֵּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהַּצִּדיק  ָהֱאֹלַקי  ל  ַהְמֻקבָּ  - התקונים(.  ס'  צבי'  )'עטרת 
ְוגֹו'  ַהּזֹאת"  ְצָוה  ַהמִּ "ִּכי  ֹיאַמר  אֹו  זצוקללה"ה:  ַאּבּוַחִציָרא  ַיֲעקֹב 
ר ִּביַאת ָהָאָדם ָלעֹוָלם.  ָּבָלה ֶׁשהּוא ִעקַּ ָבא ִלְרמֹז ַעל ִלּמּוד ַהקַּ ֶאְפָׁשר דְּ
ְּדִמי  דֹוׁש,  ַהקָּ ַּבּזַֹהר  ָעִמים  פְּ ה  ַּכמָּ לוםֹ  ַהׁשָּ ָעָליו  ָהַרְׁשִּב"י  ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו 
שֶֹּׁלא ָלַמד ּתֹוַרת ֱאֶמת שֵֶׁהם סֹודֹות ַהּתֹוָרה טֹוב לֹו שֶֹּׁלא ִנְבָרא ִּדְבֹלא ֶזה 
ַרְך, ְוִיְרָאתֹו ְוַאֲהָבתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו, ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר  ֵאין ָאָדם יֹוֵדַע ֱאֹלהּותֹו ִיְתבָּ

ף קפ"ה). ֶלְך דַּ ְנֵזי ַהמֶּ ֶלְך, ( גִּ לום ִלְׁשלמֹה ַהמֶּ ֶלְך ָעָליו ַהׁשָּ ִוד ַהמֶּ דָּ

ּתוָֹרתוֹ ָמגֵן ָלנּו
ָּכל ְזַמן ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ַהּסֹוד ֲאִפילּו ַהְּפָׁשט ֵאינֹו ָּברּור ְּבָידֹו. ִמי ֶׁשָהָיה 
ְּבִדיִנים  ִנידֹון  ְלַהִּׂשיָגן  ִהְׁשַּתֵּדל  ֹלא  ְוהּוא  ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  ְלַהִּׂשיג  ָיכֹול 
ָיכֹול  ָהָרע  ֵיֶצר  ֵאין  ְוסֹוד  ְּבֶרֶמז  ְוָהעֹוְסִקים  ִלְצָלן...  ַרְחָמָנא  ָקִׁשים 
ְלִהְתָּגרֹות ָּבֶהם, ְוִעַּקר ַהְּגֻאָּלה ִּתְהֶיה ְּבִלּמּוד ָחְכַמת ַקָּבָלה. )אבן שלמה 

ָר"א ז"ל(, פ"ח ְלַהגְּ
ַּבַעל ַה'ֻּסָּלם' ַמְזִהיר: ַאְך ְוַרק ְּבִהְתַּפְּׁשטּות ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה ְּברֹב ָעם 
ָנה ֶׁשָעֶליָה  ה ֹלא ַיְׁשִלימּו ַהַּכוָּ ִנְזֶּכה ַלְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה. ְּדֵהן ַהָּיִחיד ְוֵהן ָהֻאמָּ
ַׂגת ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיָה, ְוַעל ֵּכן ְלִהְתַּפְּׁשטּות  ִנְבְראּו זּוַלת ְּבַהשָּ
לּוִיים ֵהָּמה  ָּגדֹול ֶׁשל ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְּבֶקֶרב ָהָעם ָאנּו ְצִריִכים. ְוַעל ֵּכן תְּ
ְּׁשטּות ַהָחְכָמה ּוִביַאת ְמשִׁיַח ִצְדֵקנּו ֶזה ָּבֶזה. ָאנּו ְמֻחָּיִבים ִלְקּבַֹע  ִהְתפַּ
ה,  ָהֻאמָּ ֶמְרֲחֵבי  ַהָחְכָמה בְּ פּוַצת  ְלַמֵהר תְּ ְּכֵדי  ְסָפִרים  ר  ּוְלַחבֵּ ִמְדָרׁשֹות 
ָּכל ָהרֹוֶצה ִלְכנֹס ָיבֹוא ְוִיְכנֹס. )ַה'ֻּסָּלם'(. - בספר ויקהל משה: ּוִבְזכּות 
ּוְבכַֹח ַהִּלּמּוד ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ֵנֵצא ִמן ַהָּגלּות ֹלא ְּבזּוַלת ֶזה ַהִּלּמּוד, ַּכֲאֶׁשר 
ֵסֶפר  ִאיהּו  דְּ ִּדיָלְך  ִחּבּוָרא  ְּבַהאי  נשא  פרשת  ְמֵהיָמָנא  ְּבַרְעָיא  ָאְמרּו 

ּוְבִגין  ִנָּסיֹון,  ָצִריְך  ָלא  ְּבִאיֵּלן  ְּתׁשּוָבה  ִעָּלָאה  ְּדִאָּמא  זֹוֲהָרא  ִמן  ַהּזַֹהר 
ִיְּפקּון  ַחֵּיי ְּדִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ִיְׂשָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא דְּ ַּדֲעִתיִדין 
ַיְנֶחּנּו". - לּוֵלא ַהָחְכָמה  ְוִיְתַקֵּים ְּבהֹון "ה' ָּבָדד  ֵּביּה ִמָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי 
ַהּזֹאת ַעָּתה ֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים ַלֲעמֹד ַּבָּגלּות ַהַּמר ַהֶּזה ֲאָבל ַהָחְכָמה ַהּזֹאת 

ִרית ח"א וח"ב(. ִהיא ָלנּו ֵעֶזר ָוַסַעד ְוכּו', )ֵסֶפר ַהבְּ
ְוָידּוַע ַהִּסּפּור, ֵאיְך  ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִנְצָלה ֵמִהיְטֶלר ימ"ש, ְוֵאיְך ְיכֹוִלים 
ְּבאֹוָתּה  ִנְׁשֶגה  ֹלא  ְוַרּבֹוַתי  מֹוַרי  ָאטֹום!!!  ִמְּפָצַצת  ִּבְזַמֵּנינּו  ְלִהָּנֵצל 
ְּבקֹול  ָׁשְמעּו  ֶׁשֹּלא  ְּבֵאירֹוָּפה  ְיִׁשיבֹות  ְוָראֵׁשי  ָהַרָּבִנים  ֶׁשָעׂשּו  ַהָּטעּות 
הגה"צ ַּבַעל ַהֻּסָּלם ַזַצ"ל!!! ֶׁשִהְזִהיר ֶאת ָהַרָּבִנים ְוָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות 20 
י-ם בשנת  ְוִהְזִהירּו הבד"ץ  ִהְרִעיׁשּו  ְוֵכן  ָהעֹוָלם,  ִמְלֶחֶמת  ִלְפֵני  ָׁשָנה 
ַּתִּגידּו  ַאל  הבד"ץ[  וכל  זוננפעלד,  חיים  יוסף  רבי  ]הגה"צ  תרפ"א 
ִיְׂשָרֵאל!!! - ֵאּלּו  ְלַהִּציל ֶאת ַעם  ָיכְֹלנּו  ַּתִּגידּו ֹלא  ָיַדְענּו!!! ֶאל  ֹלא 
ָהַרָּבִנים ְוָהָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות ֲאֵׁשִמים ַעל ָּכל ַהִּׁשָּׁשה ִמְליֹון ְיהּוִדים ֶׁשֶּנֶהְרגּו 
זֹוַהר  ִלְלמֹד  ַּלִּצּבּור  לֹוַמר  ְּבָיָדם  ֶׁשָהָיה  ַהֵּׁשם!!!  ִקּדּוׁש  ַעל  ֶׁשִּנְׁשֲחטּו 
ָהִעְנָין  ַעל  ְוָכַתְבִּתי  ַלֲאִמּתֹו,  ָהֱאֶמת  ְוֶזה  ָאְמרּו,  ְוֹלא  ְוִנְתַעְּצלּו  ַהָּקדֹוׁש 

ַהֶּזה ְׁשֹלָׁשה ְסָפִרים ַעל "ִמְצַות ַהּתֹוָכָחה", ועוד.
ְּכמֹו ֵכן ִיְׁשֲאלּו אֹוִתי ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, ָׁשלֹום ְיהּוָדה! ַהִאם ָיַדְעָּת 
ִיְׁשֲאלּו  ֵּכן!  ָאִׁשיב  ָאטֹום?  ִמְּפָצַצת  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ְלַהִּציל  ֶׁשֶאְפָׁשר 
ּוַמה ָעִׂשיָת ָלֶזה? ָאִׁשיב, ִהְדַּפְסִּתי ִמיְליֹוֵני ְסָפִרים ַעל ַהזֹוַה"ק, ְוָאַמְרִּתי 
ַּבְּדָרׁשֹות ֶאת ָהֱאֶמת ֶׁשָּכל ָהַרָּבִנים ְוָהָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות ֶׁשֹּלא אֹוְמִרים ַלָּקָהל 
ֶׁשָּלֶהם ִלְלמֹד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ֵהם ָראֵׁשי ָהֶעֶרב ַרב, ]ָּכל ֶזה ָּכתּוב ְּבזֹוַה"ק 
ַּבַעל ֵׁשם טֹוב זי"ע  ַּתְלִמיֵדי  ִסְפֵרי  ְוַגם מּוָבִאים ְּב140  ְּפָעִמים –   172
– ַסְך ַהּכֹל 310 ַמְרֵאי ְמקֹומֹות, ְוִהְדַּפְסִּתי ַהּכֹל ְּב17 ְסָפִרים ְוָכל ֶאָחד 
ָיכֹול ִלְראֹות ֶאת ֶזה[, וכל ישיבה ובית המדרש שאין שם זוהר הקדוש 
אסור להיכנס שם, והרב או הראש ישיבה שלא דואג על זה הוא רב 
ֶׁשַּמִּגיִעים  ָהֲאסֹונֹות  ָּכל  ַעל  ֲאֵׁשִמים  ְוֵהם  רב  מהסטרא אחרא – ערב 
ְּבֵבית  ֶׁשִּיְתַקֵּבל  ַהְּיִחיָדה  ָהֱאֶמת  ֶזהּו   - ְּביֹומֹו.  יֹום  ִמיֵדי  ִיְׂשָרֵאל  ִלְכַלל 
ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה )ראה בספר זוהר מגנא ומצלא, ובס' סוד ה', ועוד, וכן 
ְוַהֲהרּוִגים  ָהֲעִנִּיים  זצ"ל:  ַהְלְּפִרין  ֶמעְנִכין  ְמַנֵחם  ַהג"ר  הגוב"י.  כתב 
ִּבְזַמן ַהָּגלּות ּתֹוְבִעים ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ֶאת ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶׁשֹּלא 
ַעל  הגוב"י  ַּבַעל  ְלׁשֹון  ְוֶזה  ָּכְך:  ַעל  אֹוָתם  ּוַמֲעִניִׁשים  ַקָּבָלה,  ָלְמדּו 
'ֵעץ ַחִּיים' )בהסכמה שנתן להג"ר חיים שאול דוויק זצ"ל על ספרו 
ִּתְסַמְרָנה  ְוָחְכַמת ֵסֶפר ַהּזַֹהר,  ִנְסָּתר  'איפה שלימה'(. ִמי ֶׁשֵאינֹו לֹוֵמד 
ֲעִנּיּוָתא  ִּכי  ִלּבֹו  ַעל  ְּבַהֲעלֹותֹו  ֵיָעֶׂשה ִחּדּוִדין ִחּדּוִדין  ּוְבָׂשרֹו  ַׂשֲערֹוָתיו 
ְּדִיְׂשָרֵאל, ַהְּגֵזרֹות ְוַהִּמְלָחמֹות, ַהְּמִׁשיסֹות ְוַהֲהֵרגֹות, הּוא ְּבַעְצמֹו ּגֹוֵרם 
ְוֶהָהרּוג  ְוִׁשְפלּותֹו,  ַּדּלּותֹו  ַעל  ְיַחְּיבֹו  ֶהָעִני  ַמְעָלה  ֶׁשל  ּוַּבַּפַּמְלָיא  ָלֶזה. 
יֹום  ַּגם  ֲאֶׁשר  ַלֲחֵברֹו.  ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ֲחָטִאים  ִנְקָרא  ֶזה  ְוָכל  ֲהִריָגתֹו,  ַעל 
כן  וכמו  ְוַהּתֹוֵכָחה.  ַהִּדין  ִמּיֹום  ָלנּו  אֹוי  ֲעֵליֶהם  ְמַכֵּפר  ֵאין  ַהִּכּפּוִרים 
היום יתבעו את כל האדמורי"ם רבנים וראשי ישיבות על שלא עשו 
כלום להצלת ישראל מפצצת אטום, כמו שאמחז"ל, )שבת נה, ילקוט 
שופטים רמז, סח, מד"ר איכה נב. ועי' חפץ חיים במכתב כ"ה(, עליו 

לדעת כי בנפשו הוא, ויתבע חס ושלום על זה.
איזה  ישב"  לא  לצים  "ובמושב   ...  ): כז  דף  יג  )תיקון  ובתיקו"ז 
כנדה  מטמאה  שהיא  רב  ערב  של  אמם  )לילי"ת(  זו  לצים  מושב 
במושבה, וכן ערב רב מטמאים במושבם לצדיקים  שיושבים ביניהם 
ים, וכל זה כתב בתקוי"ז  כנדה, וכו'. ראה לעיל מהרח"ו ְלֵסֶפר ֵעץ ַחיִּ

זוהר חדש.
ֵיׁש ָלנּו ֵמַהּדֹור ָהַאֲחרֹון יֹוֵתר ִמֵּמָאה ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ָהֲאִמִּתִּיים ִמֵּמָאה 
ָׁשִנים ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשֻּכָּלם ִצּוּו ָלנּו ִלְלמֹד זוה"ק, ְוֵאּלּו ָהַאְדמֹוִרי"ם ְוַרָּבִנים 
ָהֲאִמִּתִּיים.  ַרב  ָהֶעֶרב  ֵהם  ְּבַדְרֵכיֶהם  הֹוְלִכים  ֶׁשֹּלא  ְיִׁשיבֹות  ְוָראֵׁשי 
)עיי"ש דף כד-כו(, ְלָכל ֶאָחד ִיְׁשֲאלּו ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ֶמה ָעִׂשיָת 
ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ּוְלֵקרּוב ַהְּגאּוָלה? ְוִאם ִּתְתַקְׁשרּו ִאָּתנּו ֶׁשֻּכָּלנּו ְּבַיַחד 
ְנַפְרֵסם ֶאת ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּכֶׁשִּיְׁשֲאלּו ֶאְתֶכם  ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה 
ֶמה ָעִׂשיָת ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל? ַּתֲענּו, ִחַּלְקנּו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבָכל ָמקֹום 
ְלַקֵּים  ְוָזִכינּו  ֶׁשָּיכְֹלנּו,  ָמקֹום  ְּבָכל  ְּבזֹוַה"ק  ִׁשעּוִרים  ְוֵהַפְצנּו  ּוָמקֹום, 
ַּבֲעֵׂשה טֹוב ֲאָמָרם ז"ל )ַׁשָּבת נד:(, ּוְזכּות ָהַרִּבים ַיֲעמֹוד ְלֻכָּלם, ֶׁשְּיֻקַּים 
ָּבֶכם ַהִּמְׁשָנה )ָאבֹות פ"ה י"ח(" ָּכל ַהְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים, ֵאין ֵחְטא ָּבא 

ַעל ָידֹו. מֶׁשה ָזָכה ְוִזָּכה ֶאת ָהַרִּבים, ְזכּות ָהַרִּבים ָּתלּוי ּבֹו".

ַמה טוֹב ֶחְלקוֹ וְֶחְבלֹו
ֵמִאיַלן  ִלְטעֹם  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֲעִתיִדים  ִמּׁשּום  ִהְבִטיַח:  ע"ה  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה   
ֵּכן  ַעל  ְּבַרֲחִמים.  ַהָּגלּות  ִמן  ֵיְצאּו  ָידֹו  ַעל  ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ֶׁשהּוא  ַהַחִּיים 
ִיְלְמדּו  ִיְׂשָרֵאל  ְוָכל  ַּבּתֹוָרה,  ְוִנְתַקֵּדׁש  ַהְּגאּוָלה,  ְלַמַען  ְוִנְתַמֵסר  ּבֹואֹו 
ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ַאְׁשֶריָך  ֵּכן,  עֹוֶׂשה  ַאָּתה  ְוִאם  יֹום,  ְּבָכל  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר 
ָוטֹוב ָלְך ָלעֹוָלם ַהָּבא, ּוְבַוַּדאי ֵּתֶכף ִנָּגֵאל, ִויִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְהיֹות ִמן 
ַהּזֹוִכים ַהְמֻאָּׁשִרים, ֶׁשַהָּמִׁשיַח ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ָיִעיד ָעֵלינּו – "ִּבְזכּוְתָך 
ִהַּגְעִּתי". ַעל ֵּכן, ְיהּוִדים ְיָקִרים, ִלְּמדּו ְּבָכל יֹום זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ְוָכְך ֵנֵלְך 
ֶאָחד ַיַחד ְלַקֵּבל ֶאת אֹור ְּפֵני ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן. ֻּכָּלנּו כְּ

ִהנֵּה הוּא עוֵֹמד ַאַחר כְָּתֵלנוּ... 
ׁשֹוָפר ֶׁשל ָמִׁשיַח ִנְׁשַמע ְּפָעָמיו ְמַצְלְצִלים ָּבָרָמה - ָּכל ֶאָחד ִמְתּכֹוֵנן ְּבַחִיל, 
ְלַקֵּבל ְּפֵני ָמִׁשיַח ְּבִגיל, ְּבבֹואֹו ִיְבּדֹק ָּכל ָיִחיד, ַהִאם ִמֵּלאָת ֶאת ַהַּתְפִקיד? 
ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ֵסֶפר  ּוְמֻזָּמן?  ָארּוז  ַהִּתיק  ַהִאם  ַהְּזַמן?  ְלאֹותֹו  ֵהַכְנָּת  ּוַמה 
הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ִּכי  ָּפִנים!!!  ַקָּבַלת  ְלאֹוָתּה  אֹוי  ָלאו,  ִאם  ִּבְפִנים? 
ּוִמֲהרּו  ְוִנָּׂשא, חּוׁשּו  ָרם  ְּכבֹוד  ְּבִהָּגלֹות  ַהָּמִׁשיַח,  ְלַקָּבַלת  ַהְּכִניָסה  ַּכְרִטיס 

ְלִהְתּכֹוֵנן ְּבָחְכָמה, ִלְרּכֹׁש ַהְּסָפִרים ְוִלְלמֹוד ְּבַדת ּתֹוָרה ְתִמיָמה.

עמוד זה טעון גניזה

חוַֹבת לִּיּמוּד ַהזוַֹהר ַהקָּדוֹׁש
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ַכי ִיְצָחִקי  ָהַרב ַאְבָרָהם ָמְרּדְ
ב ּפָֹרת  ַרב ְמקֹוִמי מֹוׁשָ

רֹון ָ ב ּפָֹרת ד.נ. ֵלב ַהּשׁ מֹוׁשָ

ָלה  "ַקּבָ ְוַהְיינּו  ה'תש"ע",  ם"  ֵ ַהּשׁ ה  "ְיַצּוֶ ַנת  ׁשְ ָבט,  ׁשְ ַלֹחֶדׁש  א,  ַמּיָ ׁשְ ּדִ א  ְעּתָ ִסּיַ ּבְ
דֹו"ׁש. א ַהּזוַׂה"ר ַהּקָ יַמְטִרּיָ "התש"ע" – ּגִ

ָראס  ּגְ ְיהּוָדה  לֹום  ׁשָ י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ אֹון  ַהּגָ ּתֹוָרתֹו  ִלְכבֹוד  ּוְבָרָכה,  ַהְמָלָצה 
ְעָיה"  ְדָרׁש "ֲעֶטֶרת ְיׁשַ ית ַהּמִ ים, ּבֵ ה ָהַרּבִ ִליָט"א ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין, ְמַזּכֶ ׁשְ

ֶמׁש. ית ׁשֶ ק"ק ָרַמת ּבֵ

יר  ּבִ ְפָעל ַהּכַ ְראֹוִתי ֶאת ַהּמִ י ּבִ י ְוָיֵגל ִלּבִ ַמְחּתִ ַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ. ׂשָ ָ ְמחּו ַהּשׁ ִיׂשְ
ים  ָהַרּבִ ְלַזּכֹות ֶאת  ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי" –  מֹו "ִמְפַעל  ׁשְ ְוַנֲעָלה  ָתה,  ָעׂשְ ָידֹו  ר  ֲאׁשֶ
ֲעֹמד ָלנּו  ר יֹוַחאי, ְזכּותֹו ּתַ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ דֹוׁש ִמּתֹוַרת ַרּבִ ְבֵרי ַהּזַֹהר ַהּקָ ֵמי ֵעֶדן ּדִ ּבְ

ן ְיִהי ָרצֹון. ָרֵאל ָאֵמן ּכֵ ית ִיׂשְ ּוְלָכל ּבֵ

ַמֲאַמר  ּכְ ָלה,  ּבָ ַהּקַ ָחְכַמת  ִלּמּוד  יבּות  ַוֲחׁשִ ַמֲעַלת  ּגֶֹדל  ָעִרים  ְ ּשׁ ּבַ נֹוַדע  ה  ִהּנֵ
יִלים ָיִבינּו ִאינּון ָמאֵרי  ּכִ ׂשְ ַהֲעלְֹתָך קנ"ג[: "ְוַהּמַ דֹוׁש ]ּבְ ּזַֹהר ַהּקָ "י זיע"א ּבַ ּבִ ַרׁשְ
ָקא  ּדְ ִאינּון  ין  ִאיּלֵ ָהָרִקיַע,  ֹזַהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ׂשְ ְוַהּמַ הֹון  ּבְ ַמר  ְדִאּתְ ָלה  ַקּבָ
ּה  ּבָ ין  ׂשִ ּנְ ִמְתּכַ ּדְ ֹנַח  ֵתַבת  ּכְ ֵאינֹו  ּדְ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִאְתְקֵרי  ּדְ א  ּדָ ֹזַהר  ּבְ ִלין  ּדְ ּתַ ִמׁשְ
ִליֻכהּו  ׁשְ ּלֹוד ַהְיֹאָרה ּתַ ן ַהּיִ ל ַהּבֵ ם ּכָ ְבהֹון ִיְתַקּיֵ ְלכּוָתא ּדִ ַבע ִמּמַ ַנִים ֵמִעיר ְוׁשֶ ׁשְ
ן  ּבֶ ים  ַחּיִ יֹוֵסף  י  ַרּבִ ל ָהֱאלִֹהי  ַהְמֻקּבָ נּו  ֻעּזֵ אֹון  ּגְ ְוִדְבֵרי  א".  ּדָ ְדִסְפָרא  ֹאוָרה  ְוָדא 
יל  ּכִ ׂשְ ֹוֵמַע ְוָיִבין ַהּמַ ַמע ַהּשׁ ַעת ּוְתבּוָנה[: "ִיׁשְ ֹראׁש ִסְפרֹו ּדַ ִאיׁש ַחי זיע"א ]ּבְ
ת ֶאל  ָלֶגׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ִאיׁש  ְלָכל  ְוהֹוִדיעּו  ִהְזִהירּו  ר  ַוֲאׁשֶ ידּו  ִהּגִ ֲחָכִמים  ר  ֲאׁשֶ ֶאת 
ְועֹוד  ּה",  ּבָ ֲחִזיִקים  ַלּמַ ים ִהיא  ַחּיִ ֶריָה ֵעץ  ְוִנְסּתָ ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק סֹודֹות  ּבְ ַהּקֶֹדׁש 
"י ]ֹזַהר ָנׂשא, ֵחֶלק  ּבִ ינּו ָלַרׁשְ ה ַרּבֵ ַמת מׁשֶ ְבֵרי ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ִנׁשְ ים ּדִ ְמֹפָרׁשִ
ִאיהּו  ּדְ יָלְך,  ּדִ ַהאי ִחּבּוָרא  ּבְ ֹזַהר ָהָרִקיַע,  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ׂשְ ף קכד:[: "ְוַהּמַ ּדַ ג' 
יֹון, ּוְבִגין  ין לֹא ָצִריְך ִנּסָ ִאיּלֵ ׁשּוָבה, ּבְ ָאה, ּתְ א ִעּלָ ִאיּמָ ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִמן זֹוֲהָרא ּדְ
יּה ִמן  קּון ּבֵ ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִיּפְ י, ּדְ ַחּיֵ ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ּדְ ֲעִתיִדין ִיׂשְ ּדַ
"ש זיע"א  ָרֵאל ָהַרׁשַ נּו ְקדֹוׁש ִיׂשְ ְבֵרי מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ַרֲחֵמי..." ְוכּו'. ְוֵהם ּדִ לּוָתא ּבְ ּגָ
ָמתֹו ְלִגְנֵזי ְמרֹוִמים.  ת ִנׁשְ ה ִיְצָחק זיע"א ֶטֶרם ֲעִלּיַ ר ָמַסר ִלְבנֹו ָהַרב ִחְזִקּיָ ֲאׁשֶ
דֹוׁש ְותֹוַרת  ּזַֹהר ַהּקָ ּמּוד ּבַ ל ַהּלִ ה ׁשֶ ֲעָלה ָהַרּבָ ּמַ ְבֵרי ַחְכֵמי ַהּדֹורֹות ּבַ ם נֹוְדעּו ּדִ ּגַ
ַמְתִחיָלה  ּתֹוָרה  ּבַ ָהְראּוָיה  ָגה  ַהַהּשָׂ ל  ּכָ י  ּכִ ְוָאְמרּו  ָמה,  ׁשָ ַלּנְ ּכּוְך  ּזִ ֵהם  ׁשֶ ֵח"ן 
ה.  ַגּלֶ ּיְ ֶ ׁשּ ַמה  ּבְ מּוָעה  ׁשְ ָיִבין  ְך  ּכָ ַאַחר  ְוַרק  ּתֹוָרה  ְוִסְתֵרי  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ּבְ
ּלֹא ָיִבין  י ׁשֶ ִגיְרָסא, ְוַאף ַעל ּפִ דֹוׁש ַוֲאִפּלּו ּבְ ּזַֹהר ַהּקָ ק ִלְקֹרא ּבַ ְלִפיָכְך ִהְרּבּו ְלַחּזֵ

ב ְוַהּגּוף. ַמִים ְוַטֲהַרת ַהּלֵ ִיְרַאת ׁשָ ֵהא ּבְ ּיְ ִבין לֹו, ּוִבְלַבד ׁשֶ אי ּתָ ַוּדַ ָמתֹו ּבְ ִנׁשְ



ה  ּמָ דֹוׁש ֶזה ּכַ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ ד ּבְ ַרְך ִלְלֹמד ּוְלַלּמֵ ם ִיְתּבָ ֵ נּו ַהּשׁ ם ִזּכָ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּוּבָ
ֵמֲחֵמׁש  ְלַמְעָלה  ִעם  ְלִהְסּתֹוֵפף  זֹוִכים  ֹקֶדׁש  ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּוְבָכל  ַרּבֹות,  ִנים  ׁשָ
עּוֵרי  ַבד ׁשִ ב ּפָֹרת, ִמּלְ ֶלְך" מֹוׁשָ ִוד ַהּמֶ נּו "ּדָ ֵבית ִמְדָרׁשֵ ֵמאֹות לֹוְמִדים ְקבּוִעים ּבְ
ַעל  ִלים  ְמַקּבְ ר  ֲאׁשֶ א  יׁשָ ַקּדִ ֲחבּוָרא  ּבַ ִמְנָהֵגנּו  נֹוַדע  בּוַע. עֹוד  ָ ַהּשׁ ֵלילֹות  ּבְ ֵח"ן 
ּוְבָסמּוְך  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ֶחְלֵקי  ָכל  ּבְ ְליֹום  ף  ּדַ ִלּמּוד  ָחְדׁשֹו  ּבְ ֹחֶדׁש  י  ִמּדֵ ַעְצָמם 

ָנן ְוַתְלִמיֵדיהֹון. יֹוָמא ָטָבא ְלַרּבָ ָלֹראׁש ֹחֶדׁש עֹוְרִכים ִסּיּום ּבְ

יף  ָהמֹון ֶאת ִסְפרֹו "אֹור ַהּזַֹהר" סֹוֵבב ּוַמּקִ בֹוד ּתֹוָרתֹו ְלָהִפיץ ּבֶ ּוְכָבר ָזָכה ּכְ
ְועֹוד  ּבֹו.  ּמּוד  ַהּלִ ּוְזכּות  זיע"א  "י  ּבִ ָהַרׁשְ ּוַמֲעַלת  דֹוׁש,  ַהּקָ ֶפר  ַהּסֵ ַמֲעַלת  ַעל 
ָנה, ְלַמַען  ָ ָס"ה ְיֵמי ַהּשׁ קֹו ִלׁשְ ּקּוֵני ַהּזַֹהר", ְוִחּלְ דֹוׁש "ּתִ ֶפר ַהּקָ יס ֶאת ַהּסֵ ִהְדּפִ
ִמיָמה. ְוֵכן ֶאת ָיְזָמתֹו  ָנה ּתְ ף ְליֹום ְוַיֲעֶלה ָלֶהם ְלׁשָ ֶיְהּגּו ּבֹו ַהּגֹוְרִסים ְוַהּלֹוְמִדים ּדַ
ָמקֹום  ָכל  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְלִלּמּוד  "י"  ּבִ ָהַרׁשְ "אֹור  עּוֵרי  ׁשִ ִעידּוד  ּבְ רּוָכה  ַהּבְ
ּיֹום ְלִמְנָין  ה ּכַ עּוִרים, ָעָלה ְוִהְתַרּבָ -180 ׁשִ ִים ּכְ ָחְדׁשַ ָהָיה ִלְפֵני ּכְ ּוב, ּוַמה ׁשֶּ ְוִיּשׁ
ֲעלֹוֵני  ְרְסִמים ּבַ ָבִרים ִמְתּפַ ָכל ָמקֹום. ְוַהּדְ לּו ּבְ ִהְתַקּבְ עּוִרים ׁשֶ ְלַמְעָלה ֵמ-550 ׁשִ
ה ָעָלה  ִרים ֶאת ַהּלֹוְמִדים ִלְהיֹות ַעם ֶאָחד. ְוַעּתָ ְ ִקים ּוְמַקּשׁ "אֹור ַהּזַֹהר" ַהְמַחּזְ
ֲהמֹון  ּבַ ְוַלֲהִפיצֹו  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַמֲהדּוַרת  יס  ּוְלַהְדּפִ ִלים  ַחּיָ ְלהֹוִסיף  ה  ְוִנְתַעּלָ

ָרֵאל. ית ִיׂשְ ּבֵ

דֹול הּוא ְלַזּכֹות  ָבר ּגָ ְלתֹוַתי יֹום יֹום". ּדָ ֹקד ַעל ּדַ ֵרי ָאָדם ׁשֹוֵמַע ִלי ִלׁשְ "ַאׁשְ
ָרֵאל  ית ִיׂשְ ק ְלָבבֹות ֲהמֹוֵני ּבֵ תֹו ָרָמה ְוֶעְליֹוָנה ְלַחּזֵ דֹוׁש, ּוְסֻגּלָ ּזַֹהר ַהּקָ ים ּבַ ָהַרּבִ
ַכי  ָמְרּדְ ָהַרב  ָהֱאלִֹהי  ל  ַהְמֻקּבָ נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ְבֵרי  ּדִ ְרְסמּו  ְוִנְתּפַ ֵזרֹות.  ּגְ ל  ּוְלַבּטֵ
ָוה ְלִלּמּוד  ת ׁשָ ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת ּבְ ָלה ׁשָ דֹוׁש ְוַקּבָ י ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ י זיע"א, ּכִ ְרַעּבִ ׁשַ
א "ּתֹוָרה ֲחִביָבה",  יַמְטִרּיָ דֹוׁש" הּוא ּגִ ימֹות ַהֹחל! ּוִמְנַין "ַהּזַֹהר ַהּקָ ִנים ּבִ 75 ׁשָ
ה'",  ַחְסֵדי  "ְוִיְתּבֹוְננּו  ָהָאֶרץ",  ל  ּכָ ַעל  ֶעְליֹון  "ה'  ִצְדֶקָך",  יַח  ְמׁשִ ִוד  ּדָ ן  "ּבֶ
ִמְנַין "אֹור ָחָדׁש ַעל  ָנה ַהּזֹו – ה"תש"ע – ּכְ ָ ּשׁ ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו". ּוִבְפָרט ּבַ "ּוַמֲעׂשֵ

"ס ַהּתֹוָרה. ְרּדֵ ָכל ּפַ ים ּבְ ם ְמַכּסִ ִים ַלּיָ ּמַ ַעת ּכַ ה ַהּדַ ים ְוִתְרּבֶ ִצּיֹון". ְיׁשֹוְטטּו ַרּבִ

ה  אֹון ָמעֹוז ּוִמְגּדֹול ְמַזּכֵ יָרא ָהַרב ַהּגָ ְוַיּקִ א  ְבָרא ַרּבָ ּגַ ְריֹון ִנְמְטֵייּה ְלַהאי  ְוַאּפִ
דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ֹקֶדׁש  יו  ִמּזִ ּוְנצּורֹות  דֹולֹות  ּגְ ִלְפעֹל  ַנְפׁשֹו  ִאְוָתה  ר  ֲאׁשֶ ים,  ָהַרּבִ
ְלָבֵרְך  ְוִהְננּו  ִאּתֹו.  ם  ֵ ַהּשׁ ר  ֲאׁשֶ ּבַ ְלאֹוַרְיָתא  ֵחיֵלּה  ר  ִאיׁשַ ְוָאִמיָנא  ָקדֹוׁש.  ְלַעם 
יל  ְלַהְגּדִ ַמְעְינֹוָתיו חּוָצה  ָיפּוצּו  תֹו,  ֻדּלָ ּגְ ֵרב  ּתֵ ִיְצַלח.  ָידֹו  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ֵחֶפץ  ׁשֶ ְמֹבָרְך 

"ס ַהּתֹוָרה ּוְלַהֲאִדיָרּה. ְרּדֵ ּפַ

לּוָתא  א ִמּגָ ִכיְנּתָ ל ִלּמּוֵדינּו ְיֵהא ְלָהִקים ׁשְ ּכָ א ׁשֶ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ נּו ּבְ ּלָ ה ּכֻ ְוִנְזּכֶ
ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ ֵמָחה, ּבִ ִנים ׂשְ ָקרֹוב, ֵאם ַהּבָ ּבְ

ת ַהּתֹוָרה: ִבְרּכַ  ּבְ
ַכי ִיְצָחִקי – ַהחֹוֶנה ּפֹה ּפֹוָרת ַאְבָרָהם ָמְרּדְ




