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בס"ד ,עש"ק פרשת בחקותי
טז אייר תשע"א  -שנה ב' גליון ע"א

זמני הדלקת הנרות ומוצ"ש
הדה"נ מוצ"ש

ר"ת

6:57
7:12

8:14
8:16

8:50
8:47

ניו יורק 7:52
מונטריאל 8:08

9:00
9:19

9:32
9:51

ירושלים
בני ברק

נא לשמור על קדושת הגליון

עטרת ראשנו

דברי תורה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

אולֵ ְך
יו ִלי ְל ָעם .ו ֹ
תוכֲכֶ ם וְ הָ יִ ִ
תוכֲכֶ ם וְ לֹא ִתגְ ַעל נ ְַפ ִׁשי אֶ ְתכֶ ם .וְ ִה ְתהַ ּ ַל ְכ ִּתי ְּב ֹ
וְ נ ַָת ִּתי ִמ ְׁש ּ ָכנִ י ְּב ֹ
יתי לָ כֶ ם לֵ אל ִֹהים וְ אַ ּ ֶתם ִּת ְה ּ
יות )כו יא-יג(.
אֶ ְתכֶ ם ֹ
קומֲ ִמ ּ ּ

פרש"י 'והתהלכתי בתוככם' אטייל עמכם
פרש"י בגן עדן כאחד מכם ,ולא תהיו
מזדעזעים ממני ,יכול לא תיראו ממני,
תלמוד לומר 'והייתי לכם לאלהים'' .ואולך
אתכם קוממיות' פירש רש"י בקומה זקופה.
וכל זה צריכין למודעי.
והכוונה ,בזה כי כבר נודע ממרן האריז"ל
והכוונה) ,ע"ח שער טל ד"ב( שכל עבודתנו
בתורה ותפילה הוא לתקן חלקי השכינה,
וכמו שאנו אומרים לפני כל מצוה לשם
יחוד וכו' ,כי הרי שכינתא בגלותא ,וזהו כל
הענין של קיום המצוה הוא לייחד קודשא
בריך הוא ז"א ,לשכינתיה מלכות ,כי כל
עבודתינו לתיקון המלכות.
וזה ידוע ממרן אלהי הבעש"ט הקדוש זי"ע
וזה )בעש"ט עה"ת מצורע כד( שהשכינה
כוללת בכל הדומם צומח חי מדבר ,כי
לאחר חורבן בית המקדש גלתה השכינה
בכל מקום .וכן איתא בספה"ק אור-החיים
הקדוש )דברים לג ב( שכותב ,שבשכינה
הקדושה יש כמה מדרגות ,כמו שרואים
מחז"ל במסכת אבות )פ"ג מ"ו( עשרה
שיושבין שכינה שרויה ביניהם ,וכן חמשה
וכו' ,עד שנים שישובים .רואים שיש כמה
וכמה מדריגות בהשראת השכינה.
וזה מה שאומר כאן התורה 'ונתתי משכני
וזה בתוככם' שמדבר בזמן שהשכינה
'בתוככם' בתוך כל הדצח"ם' .ולא תגעל
נפשי אתכם' שאפילו מי שהוא בקטנות
ואינו מתעלה בעבודת הש"י ויש לו רק

בחינת נפש ,אעפ"כ 'לא תגעל נפשי' החלק
אלוה ממעל בבחינת נפש איני עוזב 'אתכם'
ואני משרה שכינתי בתוככם.
ואח"כ ממשיך התורה לומר שצריך האדם
ואח"כ לעלות מדריגה אחר מדריגה בתורה
ובעבודת הש"י ,ועי"ז ישיג מדריגה יותר
גדולה ,והוא 'והתהלכתי בתוככם' שאטייל
עמכם בגן עדן כאחד מכם ,כמו שפרש"י.
עד שתגיעו למדריגת יראה עילאה שהוא
עד ביטול המציאות ,והעדר הרגשת
עצמותו מפני רוממות עצמות הבורא ברוך
הוא ,כמו שמבואר בזוהר הקדוש )ח"א יא(.
וז"ל :פתח רבי שמעון בפקודי אורייתא וכו',
בראשית ברא אלהים .הדא היא פקודא
קדמא"ה דכלא .ואקרי פקודא דא יראת ה'
דאקרי ראשית וכו' .ודא איהי תרעא לאעלא
גו מהימנותא .ועל פקודא דא אתקיים כל
עלמא.
יראה אתפרש לתלת סטרין .תרין מנייהו
יראה לית בהו עיקרא כדקא יאות ,וחד
עיקרא דיראה .אית בר נש דדחיל מקודשא
בריך הוא בגין דייחון בנוהי ולא ימותון .או
דחיל מעונשא דגופיה או דממוניה .ועל דא
דחיל ליה תדיר .אשתכח יראה דאיהו דחיל
לקודשא בריך הוא לא שוי לעקרא .אית בר
נש דדחיל מן קודשא בריך הוא בגין דדחיל
מעונשא דההוא עלמא ועונשא דגיהנם.
תרין אלין לאו עיקרא דיראה אנון ושרשא
דיליה .ירא"ה דאיהי עקרא ,למדחל בר נש
למאריה ,בגין דאיהו רב ושליט ,עקרא

ושרשא דכל עלמין ,וכלא קמיה כלא
חשיבין.
וזהו 'יכול לא תיראו ממני' תלמוד לומר
וזהו 'והייתי לכם לאלהים' ,היינו שאע"פ
שאתם כבר עובדים מתוך אהבה בבחינת
'אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם' מכל
מקום זה אינו תכלית העבודה ,אלא צריכים
להשיג מדריגת יראה עלאה שהיא למעלה
ממדריגת אהבה .וע"י שיהיה לכם שני
המדריגות אהבה ויראה בשלימות ,אזי יהיה
היחוד של 'קודשא בריך הוא' שהוא בחינת
אהבה' ,ושכינתיה' שהוא בחינת יראה.
וכשיהיה היחוד בשלימות ,אז יהיה התיקון
וכשיהיה השלם שהוא תיקון חטא עץ
הדעת ,וזהו 'ואולך אתכם קוממיות' כמו
שאמרו חז"ל במסכת סנהדרין )ק ע"א( רבי
מאיר אומר ,מאתים אמה כשתי קומות של
אדם הראשון ,ופרש"י 'קוממיות ,שתי
קומות של אדם הראשון ,כדאמרינן בחגיגה
)יב ע"א( שמיעטו הקב"ה והעמידו על מאה
אמה שנאמר ותשת עלי כפכה )תהלים קלט
ה( ,כ"ף בגימטריא הכי הוי ע"כ .וזה היה
לאחר חטא אדה"ר ,אבל ע"י התיקון השלם
יהיה 'ואולך אתכם קוממיות' כשתי קומות
של אדם הראשון ,כמו שהיה בתחילת
בריאתו ,שהוא התיקון של שני קומות זו"ן,
וזהו שמרמז רש"י בקומה זקופה ,ואז יהיה
היחוד קב"ה ושכינתיה בשלימות בב"א.
)רעוא דרעוין תשס"ג לפ"ק(

עטרת חכמים

עיונים וביאורים מרבותינו זי"ע

רו וַ עֲ ִ ׂ
יתם א ָֹתם )כו ג(.
ש ֶ
כו וְ אֶ ת ִמ ְצ ֹו ַתי ִּת ְׁש ְמ ּ
ִאם ְּבחֻ ּק ַֹתי ּ ֵתלֵ ּ
מלמד שהמקום מתאוה שיהיו ישראל עמילים בתורה ,וכן הוא אומר 'לו עמי שומע לי ישראל בדרכי יהלכו ,כמעט אויביהם אכניע ועל צריהם אשיב ידי' )תהלים פה יד-
טו(' .לו הקשבת למצותי ויהי כנהר שלומך וצדקתך כגלי הים ,ויהי כחול זרעך וצאצאי מעיך כמעותיו ולא יכרת ולא ישמד שמו מלפני' )ישעיה מח יח-יט( .וכן הוא אומר
'מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי ולשמור את כל מצוותי כל הימים למען ייטב להם ולבניהם לעולם' )דברים ה כו( .מלמד שהמקום מתאוה שיהיו ישראל עמלים
תורת כהנים
בתורה.
)א( 'אם בחוקותי' קשיא ליה לחז"ל מלת 'אם' המורה על
)א( האפשרות ,שאחר שהם חייבים ללכת בהם ,אין
לתלות זה באפשרות אלא הוה ליה למימר 'בחוקתי לכו'.
ועוד שיתו לבבכם לכללות פרשיותיה של תורה ,כי לא
באו המצות בהן בלשון צווי ,לומר על הלאוין השמר
מלעשות כך וכך ,ולומר על העשין הפעל בצווי עשה כך,
אלא בא צווי הלאוין בהוראת העתיד 'לא יהיה' )שמות כ ג(
'לא תשתחוה' )שם ה( 'לא תשא' )שם ז( ,והכוונה גלוי וידוע
לפני ש'לא יהיה לך אלהים אחרים' וכן כולם ,כי טבע
המחצוב לא יסבול מעשה העברה ,והיה הנכשל בה מקרה
כסיל ,אשר לא יתמיד.
וגם העשין באו בשם התואר הכולל כל הזמנים ,והוא
וגם אמרו )שם ח( 'זכור את יום השבת' בקמ"ץ ולא בשב"א
כמו זכור ימות עולם )דברים לב ז( ,אלא בא בלשון תואר
ומוסב לראש הדברות ,ומשמעו 'אנכי ד' אלהיך' להיותך
בתוארים הללו ,ואנכי הרועה אותך באותו הכח הנרמז
בתארים הללו 'זכור' 'וכבד' ,ר"ל עודך זוכר שבתות,
ומכבד ההורים ,וכן בכל התורה אם ימצא עשין בלשון
תואר ,מוסב להתחלת הדברות.
א"כ בכאן למה אמר 'אם בחקותי' שהרי סוף כל סוף
א"כ בודאי ילכו בחוקותיו ,והוא ישפיע להם כל הטובת
והנחמות .א"כ גם לשון תנאי לא יתכן לפרש ,שהרי סוף
כל סוף הכל מתוקן לסעודה .ולזה דריש לשון 'אם' על
התאוה ,שכל דבר הנכסף המתאוה תולה אותו
באפשרות ,כמו 'מי יתן והיה' )דברים ה כו( .וזהו 'בחקתי' מי
יתן 'אם בחוקתי תלכו'.
ואיתא בזוהר )ח"ג קיג' (.בחקותי' דא אתר דגזירין דאורייתא
ואיתא תליין ,חוקה הוא דאיקרי הכי וגזירין דאורייתא.
'ואת מצותי' דא תורה שבכתב }כמו 'ואת משפטי' )לעיל
כה יח( הנאמר במקום אחר ,כי רמ"ח מצות תלויין ברמ"ח
עלמין דדכורא רמ"ח איברים{ .וכל פקודי אורייתא וכל
גזרי אורייתא וכל קדושי אורייתא ,בהני }חקים ומצות{
אחידין ,בגין דהאי חקה תורה שבעל פה .ועל דא אם
בחקתי }אל תיקרי אם אלא ֵאם ,כמו ואם יהיה היובל
)במדבר לו ,ד( ,אמך היא ודאי ,אל תטוש תורת אמך
)משלי א ח({ .ואת מצותי תורה שבכתב }דאיקרי משפטי
במקום אחר{ ,ודא אחיד בדא ,ודא בדא וכולא חד תורה.
וזהו מלמד שהמקום מתאוה 'עץ חיים תאוה' )משלי יג יב(
שיהו ישראל עמלים בתורה שבעל פה וילכו בה הלכה
אזלא ,כי תורה שבע"פ וחדושי אורייתא נותן ביד וכח
ישראל שילכו בה ,וזהו 'אם' שורש הכל 'בחקתי תלכו'
שתלכו מחיל אל חיל ,באור התורה ובשורשה והבן מאוד.
)ב( 'וכן הוא אומר' :מביא שלש ראיות לפרש טעם הפסוק
)ב( ומה שהתורה גורמת ,כי שלש דברים כתיב כאן.
'בחקתי מצותי ועשיתם אותם'.
סגלה א' של התורה .להכניע היצר ולהמתיקו בלימוד
סגלה תורה שבעל פה ובפילפול האמיתי ,ועל זה מביא
הפסוק 'לו עמי שומע לי' )תהלים פא יד( ,שמיעה בהאי

שמטה תליא )זוה"ק ח"ג קח' ,(:ישראל בדרכי יהלכו' בדרך
המלך ,דרך פתוח לקבל כל דרכי התורה שבעל פה ,לקבל
סברות וקישוטין וחדושין 'דרכיה דרכי נועם' )משלי ג יז(,
'חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך' )תהלים קיט נט(,
'כמעט אויביהם אכניע' )שם פא טו( .שהרי אין לאויבים
וליצר הרע אלא דבר מועט ,כטעם רגל התי"ו פתח מועט
וקטן ,אף זה אינו אלא בכח הדמיון 'מאפס ותוהו נחשבו
לו' )ישעיה מ יז( ,אף אותו 'כמעט אכניע' לצורך עבודה
ומשמשיה' ,ועל צריהם' צרים העומדים בגוף 'אשיב ידי'
)שם(' ,ונודעה יד ה' את עבדיו וזעם את אויביו' )ישעיה סו
יד( .וזהו אחד מן הסגולת התורה להשבית אויב ומקטרג.
סגלה ב' 'ואת מצותי תשמרו' סגולת התורה ולומדיה,
סגלה העוסק בתורת עולה כאלו הקריב עולה )מנחות קי(.
'ונשלמה פרים שפתינו' )הושיע יד ג( ,כי לימוד התורה
מעורר כח כל המצות ,וממשיך שפע שובע ורצון' ,לו
הקשבת למצותי' )ישעיה מח יח הוא הפסוק השני שמובא בת"כ(
כי תרי"ג מצות תרי"ג עטין )זוה"ק ח"ב פב (:עצות לדרכי
השם ,וזהו אמרו 'לו הקשבת למצותי' במצות שנותנין לך
האיך להאיר על נפשך אור אלהי המתוק ,אז 'ויהי כנהר
שלומך' נהר דלא פסיק לעלמין )זוה"ק שם ל' ,(:וצדקתך
כגלי הים' להכניע תוקף הדין דלא יוקיד עלמא בשלהובא
)שם ח"ג רצב' ,(.ויהי כחול זרעך' גודרי גדר ועומדי בפרץ.
'וצאצאי מעיך כמעותיו' )ישעיה מח יט(' .המו מעי לו' )ירמיה
לא כ(' ,בדעת חדרים ימלאון' )משלי כד ד( .וכל זה מסגולת
התורה ומצותיה ,להרבות תולדת של צדיקים צדיק וצדיק,
ולהשיג השגות רמות ונשגבות בפליאות התורה ,וכל זה
בטעם 'ואת מצותי תשמרו' הוא השמירות וחותם הצלם
אלהים ,והבינהו להשלים הדיוקין של נפשו ורוחו ונשמתו
באור התורה.
סגלה ג' 'ועשיתם אותם' מאן דעביד פקודי אורייתא ואזיל
סגלה באורחוי ,כביכול כאלו עביד ליה לעילא ,אמר קב"ה
כאלו עשאני ,ועל דא 'ועשיתם אותם' )זוה"ק ח"ג קיג (.עיין
היטב במדרש )ויק"ר לה ז( .ודבר זה ידוע לכל משכיל ,חייבא
עבדין פגימין לעילא' ,צור ילדך תשי' )דברים לב יח( ,וכן מכל
שכן להיפך ,וזהו )שם ה כו( 'מי יתן והיה לבבם זה' זה
דייקא' ,ליראה אותי' ליראה הוא אותי' ,ולשמור את
מצותי כל הימים' כי מצות שכליות נוהגים כל הימים אף
שאין מקדש ואין כהן ואין נביא ,וזהו לעשות בשורש
המצוה כביכול כאלו עשאני .והבן היטב דברי אלהים
חיים.
)א( 'אם בחוקותי תלכו' יכול אלו המצוות ,כשהוא אומר
)א( 'ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם' הרי מצוות
אמורות ,הא מה אני מקיים 'אם בחוקותי תלכו' להיות
עמלים בתורה ,וכן הוא אומר )ויקרא כו יא( 'ואם לא תשמעו
לי' יכול אלו המצוות וכשהוא אומר 'ולא תעשו את כל
המצוות האלה' הרי מצוות אמורות ,א"כ למה נאמר 'ואם
לא תשמעו לי' להיות עמלים בתורה.
הכי גריס רש"י ז"ל ,כשהוא אומר 'ועשיתם אותם' הרי

קיום המצות אמור ,הא מה אני מקיים 'אם בחוקותי תלכו'
שתהיו עמלים בתורה עד כאן גירסת רש"י .ובזה הוקשה
להם א"כ 'ואת מצותי תשמרו' יתירא ,לכך פירש רש"י
'ואת מצותי תשמרו' הוי עמלים בתורה על מנת לשמור
ולקיים ,כמו שנאמר )דברים ה א( 'ולמדתם אותם ושמרתם
לעשותם' .ומעתה לפי דברי רש"י 'אם בחוקתי' בעמל
התורה 'ואת מצותי תשמרו' הוא לימוד התורה ,העולה
במקום מעשה ,ומאיר לנפשו במקום כל המצות ,כגון
לימוד רבי שמעון בר יוחאי וחביריו )שבת יא (.וכיוצא,
ועכ"פ כל אחד טועם לפי מעשיו להאיר לנפשו שיהיה
התורה עצמה מעשה ,אמור מעט ועשה הרבה )אבות א טו(
מעשיו מרובין מחכמתו )שם ג ט( .וזהו כד"א 'ואת משפטי
תשמרו' )ויקרא כה יח( שהוא על משפטי התורה וחוקיה.
)ב( 'ועשיתם אותם' הוא קיום המצות נעשה ונשמע,
רמ"ח מצות כנגד רמ"ח אברים דיוקן עליון והבינהו.
לשון רבינו בקרבן אהרן )על תורת כהנים( נראה לי שיש ב'
לשון מיני לימוד בתורה .הא' .הבנת סודת התורה ,על זה
אמר 'אם בחוקתי תלכו' לפי שבזה הלימוד מעולם לא
יושג הסוף והתכלית בה ,באופן שתמיד האדם הולך בה,
ולזה אמר בלימוד זה 'תלכו'.
והב' .לימוד פשטי התורה ובהבנת הדינים והמצות
והב' .לעשותם .לזה הלימוד קרא שמירה שמירות הדין
והלכה בלב כדי לעשות אותו ,שלא עם הארץ חסיד )שם ב
ה( עד כאן מרבינו .וכל הנ"ל לגירסת רש"י ז"ל .ומעתה
נפרש גירסתינו ,יכול אלו המצות קיום המצות כנ"ל,
כשהוא אומר 'ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם' הרי
המצות אמורות ,כי גדולת המצות בשני דרכים.
א' לתקן לבוש הנפש צלם אלהים ברמ"ח מצות .וזה נקרא
א' 'תשמרו' כטעם 'חמ"ר חותם' )איוב לח יד( רמ"ח מצות
הנעשין שומרין וחותמן לצלם אלהים' ,שומר מצוה' )משלי
יט טז( מצוה הנקראת שמר בצורה אלהיות 'לא ידע דבר
רע' )קהלת ח ה( .כי יזדכך הנפש מכל חלאתיה ,ולענין זה
ישתלם ג"כ חלקי התורה העולה כנגד כולם ,העוסק
בתורת עולה כאלו הקריב עולה ,בכל מקום מוקטר ומוגש
לשמי )מלאכי א יא(.
ויש עוד בחינה במעשה המצות הנאמר 'מעלה אני כאלו
ויש עשאני' שכל רמ"ח מצות הם רמ"ח אורת נעלמים,
הצריך לעשות דוגמתו לתתא בעובדא לעורר שורש עליון,
ועל זה נאמר 'ועשיתם אותם' כאלו עשאני כביכול ,א"כ
הרי מצות אמורות הא מה אני וכו'.
)ג( וכן הוא אומר 'אם לא תשמעו' יכול אלו המצות כענין
)ג( שאנו אומרים )בעזרת אבותינו( 'אשרי איש שישמע
למצותיך'' ,לו הקשבת למצותי' )ישעיה מח יח( ,היינו שכל
המצות נותנין עצות היאך לעבוד את אלהי ישראל ,כטעם
י"ה פעם ו"ה העולה 'עצה' )כמבואר בתיקו"ז )קלא (:שתיבת
מצוה הוא אותיות שם הוי"ה ,אותיות ו"ה ממצו"ה ,ומ"צ באתב"ש הוא

י"ה( ,שמעו ותחי נפשכם )ישעיה נה ג( והבן היטב.
)'עשירית האיפה' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

שולחן הטהור

לקט הלכות מספר 'שולחן הטהור' ו'זר זהב' לרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זי"ע
 סימן לג.דין תקוני התפילין ודין הרצועות
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îò−ò¾ð êíñ öîî×¾ −ñ íêþòî .þ¼¾ îê þ¾ë ¾"×î êô¬ô ö−ê ó®¼ îñ−õê íþî¼¾ô
ñ×í öþîëì ³¼¾ëî ’î× þ¼¾í öô ±îì êô¬ ³ôë¾ íô ñ× (è"ô) ³îñíêð è"õ
þë ëê½ô êñ êð êþ¼¾ð ö−¬îì êíð š"í ×"êî ,íïñ þëîìô þ¼¾í¾× ’−õ ,êô¬
’−õ ,íþî¼¾× ð−ë¼³êð ,íþî¼¾× ó®¼ñ þëîìô þ¼¾í¾× îò−−íð ,’î× þëì³ê −êð
óê öñ ³õ×−ê êñð þôîñ ¾− ×"êî ,ñ"ò× íþî¼¾× ó®¼ñ ¹þ¬®ô þ¼¾í¾ ñ"½¾
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ñšíñ í®îþî ðî½í μþðë óí¾ þíîïí −þëðë îô®¼ šìð¾ −òíô³î ë³×î ,ê"èôí
š−½ôî ,ê"èôí× êñð þíîïí −þëð ³ê ó¾ þêëôî ,íþî¼¾×ô þ³î− îñ−õê ìš−ñ
ëþí ¼"î¾ë ×"×î .¾"¼ ,îðèò ñšíñ î"ìî ðî½í ð"¼ óí þíîïí −þëð −êðî êñê
±îì ê®î− íï þ¼¾ ³®š í−í−¾ îþôêî îþ−íïí þíîïí −ô×ìî - (¬½ ¹−¼½ ëñ öô−½)
îþõ½ë ¼"−ï êòþôêšô ®"êþôí îò−ëþ ö×î .íþî¼¾ μþîêô ³îìõ ¾êþ ñ¾ ó−³ëñ
óî¾ ö−ê ö×ô ³îìõ ñëê î"ì ¬îñ¾ñ óíñ ¾− ïê ,êþî¼¾× – ë³× þï¼−ñê š¾ôð
.ð¾ì
ê¬îì êíð’ :ñ"ïî ,þìê öõîêë þíîïí −þëð þê−ë (:íñþ ð"ì) −ì þíîïë îò−ëþ óòôê
’íþ¼¾ −êí þëì³ê −êð þë’ ,íêôî¬ óî¾ ñëšô êñ ’[ë−ê½ô êñ êð] êþ¼¾ð
¾−¾ þî¼−¾í −õ× ’êþî¼¾× [ð−ë¼³êî]’ ,ê®î−×î š¾ íòôô ö−èþîêî ³îþ¼¾ þê¾ë
óî¾ ñëšô îò−ê ’[ë−ê½ô êñ]’ ,þî¼−¾í íïô ’[êð öô] ³îìõ ñëê’ ,³îþ¼¾ ñ¾ š¾ñ
−ò−ð îô× ,íêôî¬ ñëšô¾ þ¼¾ë ó×þ×ñ êñ¾ þíï− μ×ñ ,ö−ñ−õ³ë ö³−ò μ×ñ ,íêôî¬
¼ðî - ê"−š½ ¬×þ³ ’−½ ê"èôë ê³−êð×) ,í×î½í μ×½ñ ê®î−×î êþô ö−ò¼ë í×î½
,ñîëš ³−ëñ −ôðð ,íêôî¬ ñëšô ,þëð î−ñ¼ ì−òíñ −îêþî ³®š ëìþí ±¼ −ñ× ñ×ð
í−í óê öê× ö× ,(íþë¾ò îñ−õê ,í×î½í ñ¼ íõ−þèôî êþô ì−òíñ ö−ê ö× óêî
þ³½¾ îñ−õê ,³î−¾þõí ñ¼ ó³îê μîþ×ñ þî½ê ,íêôî¬ ñëšô¾ š¾ë þë× ³îþ¼¾í
îê®− ³îþ¼¾í ñëê ,íïë −ðî (íþë¾ò îñ−õê - ó¾ ê"èô) í×î½ë îô× š¾í ñ× ³ê
ê×í −¼ë íô ,ëññ ëîê×ô êñê îò−ê íïë î¾þ−õ¾ íôî ,í®þ−¾ îô× ö−ñ−õ³í öô
μîþ×ñ þî½ê¾ ñ"ôš êñê ,ê×í íþî¼¾ñ ³î×−−¾ íô ,íôíë ñ×êô óíî ó−þî¼¾
ñ−ì³í óê ñëê ,öò−¼ë íþí¬ ê×íî ,íêôî¬ ³ñëšñ −îêþ í−í þë×¾ š¾ô ³îþ¼¾
ìš−ñ þ³îô ,š¾ ñ¾ íêôî¬ ³ñëš þî¼−¾ ³êï íè−þêë ö−ê ö−−ð¼î š¾í èîþêñ
íþí¬ëî ëî¬ë šñì óíñ ¾−¾ ö−ìîô ³îþ¼¾ îñê −× ,ö−ñ−õ³ñ îòôô ³îþ¼¾
þî¼ ö×î ,íêôî¬ ñëšôí þëð öô íïñ þëð óî¾ ìš−ñ þî½ê ö× ñ¼ ,í¾îðšëî
.−ìê îí¼ðî ³îþ¼¾ë êð−õš þš−¼ ñëê ,ö−ñ−õ³ñ ö×î íô¾ñ ðîë−¼ ³"½ñ ðë¼ô¾
−ð¾ ¼ô¾ô íï öî¾ñô ,’−ïì³−ð [þëñ êþ¼¾ êîíí öô šîõ−î’ þíîïë ×"¾ôî]
.ñ"×¼ ,íëþí îê®− îñ−õê êð−õš ö−ê ñëê ,’−ïì³−ð’ ðëñë ê¬î¼−ôë
¬¼ô ±îìñ ê®− ñè¼ ñ¾ þ¼¾í - (í"ô ¬"õ ö−ñ−õ³ öîš−³) ó−ð−½ì ³ò¾ôí ñ"ïî .í
.(:ïñþ ë"ì) þíïë þêîëô× ó−òî®ìí îë îïìê³− êñ¾ þ³î− êñî íþî¼¾ô ³îìõ

ó¼¬ ¼îð− þ¾ê - ë³× (ê"õ þ−³½ê þ³½í þôêô) óñî¼ ³òîí× ³−þë þõ½ë .ê
.−ì ñ×ñ ó−ôðí ³î−ì ó−×¾îôí ö−ð−èë ö−ñ−õ³î íþî³ þõ½ ³þ−õ³
ó−þõ³ò ö−ñ−õ³ î−í−¾ −ò−½ô í¾ôñ í×ñí - ë³× ¬"ô ¹−¼½ ëñ öô−½ ¼"î¾ë .ë
ö−ê¾ óîšô - ë³× ’ò ¹−¼½ëî .þî¾ −ð−èë þîõ³ñ ëî¬î ,ó−þîí¬ í−ìî íôíë −ð−èë
.ó−ð−è óíñ îòôðï−¾ ð¼ ,¹ñší öô ó−¾î¼¾ ¾"þîðê−ñê¬ë ó−þõî³ ,ó−î®ô ö−ð−è
³ê®ñ êñ¾ ö−¾¾îì¾ - ë³×î ,î−ñ¼ šñîì (ë öô−½ ì"îê ³"îðíô) íðîí−ë ¼ðîòíî
êîí¾ êîí þî¼ ¾"þîðê−ñê¬íî ,ö−ð−è êîí ô"ôñí −þí¾ ,šìðí ³¼¾ë îñ−õê óíë
.¾"¼ (ï×þ š"½) ë"ò¾ôî (ñ"š½) ³"¼¾ë êëîô .îò¼ô¾ êñ íþ−õ³ñ þî¼î ,¹ñší
¹îþ® ,í"−îí −õîþ® ë"−ë ,¾êþ ñ¾ë ö−î×ñ ¾− - ë³× (−"õ ö−ñ−õ³í þ¼¾) ì"¼õë .è
ð¼ ,’ë ð®ôî .−"òðêô ’ê ¹îþ® ,ó−òõ ð®ô íþ−õ³ ñ×ë ð− ñ¾ëî .íþ−õ³ ñ×ë
,³ñõîòí ðîð ³×½ ó−šíñ ö−î×− ,ñêô¾ ð®ô í¾¼− í××î .ó−õîþ® ð"× îôñ¾î−¾
×"ìêî ,ó¾í ñ¾ ’î ðî½ êîí ¬ìôí¾ ö−î×− ,¬ìôí μî³ ó−ð−èí ó−¾−¾× ×"ìêî
íþ−õ³ë μ× þìêî .ó¾í ñ¾ ’− ³îêë ö−î×− ,¬ìôë ¬îìí ³½−ò×ë îô®¼ ¾êþë
þìê ð®ô îê−®îíëî ,íòî¾êþ ’í ³îêë ö−î×− ,ö−ñ−õ³í μî³ ¬ìôí ½îò×−¾ ,íòî¾êþ
.î"íí− – íï× ö−î×− ,í−ò¾ íþ−õ³ë μ× þìêî .íòîþìê ’í ³îêë ö−î×− ,ö−ñ−õ³í ñ¾
,−"ííî - ’ìëî .í"−íî - ’ïëî ,−"îíí - ’îëî .í"î−í - ’íëî .−"íîí - ’ðëî .í"íî− - ’èëî
ñ¾ ³îþ−õ³ë ×"ìêî .î"í−í – ë"−ëî .î"−íí – ê"−ëî ,í"−îí - ’−ëî ,í"í−î - ’¬ëî
,¬ìôí ½−ò×−¾×î .’ê ñ¾ ö−ðî− ’ë ö−ë¾ ’î ³îêë ö−î×− ,¬ìôë ó−ð−è ó−¾−¾× ,ð−
.íï× ,’ð ñ¾ ö−îî ’ëë îô−−šôî ,ðî− öîò ³ñð ¹ñê ,−"òðêð ³î−³îê ë"− óîšô¾ ö−î×−
ö−−¼î .’− ³îêñ ö−î×− ¬ìô ñ¾ ëšòíî .’î ³îêñ ö−î×− íþ−õ³í ñ¾ ëšòí ×"ìêî
.(è"−õî ¬"õ ö−ñ−õ³ öîš−³) ó−ð−½ì ³ò¾ôë
.ó−³ëñ ±îì íêþ−¾ μ−þ® íï þ¼¾ ³®š - ë³× (ðô ¹−¼½ ëñ öô−½) ¼"î¾ë .ð
þ³ê −êíñ ,−ïì ê³ - (:ïñþ −ðîšõ) þíîïí ñ"ïî ,þíîïíô êîí¾ −"ëë êëîô îþîšôî
íô×ë êôñ¼ë ¬ñ¾ôñ ,îò¬ñ¾ í−ñ ë−í− êîí μ−þë ê¾ðîš ,êëê½ô ìîþ îí−êð
,í−òô êþô³½êñ öò−¼ëð ,êòñš í−ë êèíòêñ î¾þ öñ ³−ñî ,êšïòñ ñ−×−î ,ö−þ¬½
í−ñ ëí−ôñ öò−¼ëð ,öñ ³−ê êðì êïþ êð ñ¼î ,öñ−ð í¾îðš îèë öñ¼ èþ¬š− êñð
êïþ îè öò−¼ëð .í−ñ−ð îò¬ñ¾ š−õò í¾îðš îèô êíð ,öñ−ð í¾îðš îèë þ−¼ï ê³×îð
êñ êð êþ¼¾ð ê¬îì êíð ,−ïì³−î þëñ šîõ−ð ,êñè¼ð êþ¼¾ ðì ê¼ò®êñ ,ö−ñõ³ð
êñ êð öô ³îìõ ñëê ,íþî¼¾× ð−ë¼³êî êþ¼¾ −êí þëì³ê −êð þë ,ë−ê½ô
í−ñ ëí−ôñî ,öñ−ð íêñ¼ í¾îðš îèë í−ñ êñ¼êñ −¼ë êþ¼¾ êîííî ,ë−ê½ô
−ôì ð×ð ,−ïì³−ð þëñ êþ¼¾ êîíí öô šîõ−î .ö¾îðšë öñ èþ¬š− êñð ö−èë ,ê³×îð
,í−ñ èþ¬š− êñ ö−ð× ,öô³ñ ¹³³¾ô í−ñ−ð êšñîìî ,íêñ¼ í¾îðšë ¾ò þë êîííñ
êñ êšñîì êîíí −êî .í−ñ ë−í− ê³×îð êíð ,ê³³î êñ−¼ñ í−ñ ê¾êëêñ ñ−×− êñî
,êñ−¼ñ í−ñ êèþ¬šô š−ñ½î ,ê³³ñ í−ñ ê¾êëêñ ñ−×− ,í¾îðš −êíë í−ñ ö−ëí−
ð¼ ,−îëîì öîò−ê μ×î ,−òîñõ êôî− ðë¼ μ×î μ× ,ê³¾í ¾ðšô êšð −òîñõ þôêî
.−îð− ñ¼ ¾ò¼³−î ,¾ò þë êîíí ñ¼ êò−ð −¬ô−ð
þíîïí ó¾ë (î ¹−¼½ ö−ñ−õ³ −ò−ð) þ×¾ ¾− þõ½ë ëî³× - (ê½ š"½) ê"èôí ë³×î
êïþ îè öò−¼ëî (:ïñþ −ðîšõ) þíîï ñ"ïî ,ó−³ëñ ±îì íþî¼¾× þ¼¾í ê®− êñ¾

עטרת תפארת

עובדות וסיפורים מרבותינו זי"ע

ׂ ִ ֲרו וַ ע
. פרש"י שתהיו עמלים בתורה.(יתם א ָֹתם )כו ג
ֶ ש
ּ כו וְ אֶ ת ִמ ְצוֹ ַתי ִּת ְׁש ְמ
ּ ִֵאם ְּבחֻ ּק ַֹתי ּ ֵתל
. עד כאן למד עמי ולא יותר.'בו יתברך
 הוא כלל לכל כתבי מרן האר"י זלה"ה של 'עץ, כי שער הכללים הזה, דע.ואמר לי אז
 ואחר שאלמוד עמך כל ספר הקדוש, אם כן מן הראוי להתחיל בשער עגולים ויושר,'חיים
 עתה אין לי כח יותר ללמוד, ואמר לי. אח"כ אלמוד עמך שער הכללים ג"כ,''עץ חיים
 אז אתחיל ללמוד עמך בשער, שאקרא אותך באור הבוקר, רק אי"ה ביום מחר,עמך
 ומאז, שאלך לאכסניא שלי והלכתי, ואמר לי.' ואלמוד עמך כסדר כל 'עץ חיים,הנ"ל
 והיה לי עגמת נפש גדול מזה שלא הזכיר מזה,והלאה לא למד עמי שום דיבור מזה הענין
 והיה לי גודל, ונתעכב זאת לערך תשעה חדשים, מה שאמר לי בעיר סאמבור,שום דיבור
.עגמת נפש אז יותר
 שאלמוד מכאן, עלה בלבי חמידא דאורייתא של תורת אמת,ואחר תשעה חדשים
 וכן לאאמו"ר זקני רבי, אתה עזרת לאאמו"ר, ואמרתי בלבי לפני הקב"ה.ולהלאה בעצמי
 כמו כן אתה אבינו שבשמים אבקש, שלמדו בכתבי האר"י זלה"ה,אלכסנדר זלה"ה
 שבא, היה בהשגחות הבורא ב"ה, ובאותו יום שהתחלתי ללמוד.ואתחנן שתעזור לי ג"כ
 מה שלמד בו אדוני אבי זקיני הרב הקדוש הגאון, והביא לי ספר עץ חיים ישן,איש אחד
. וכן אאמו"ר זלה"ה למד ג"כ בעץ חיים זה בימי נעוריו,רבי אלכסנדר זלל"ה אב"ד דכאן
. שאלמוד בכתבי מרן האר"י זלה"ה בזוהר הקדוש,וראיתי שהוא בהשגחות האין סוף ב"ה

 כותב בהקדמת ספרו הקדוש 'אור,רבינו הגה"ק רבי אליעזר צבי מקאמרנא זלה"ה זי"ע
 לא, דע שאפילו לימוד קבלה סתרי תורה, אחיי ורעי אהובים לי ביותר:עינים' וז"ל
 אלא פעם אחת ביקשו מאאמו"ר רבי יצחק יהודה יחיאל,התחלתי מעצמי ללמוד
 ואחר השבת היו, להיות מסתופף בעיר סאמבור על שבת קודש,מקאמרנא זלה"ה
 וכשראה. והסכים עמם,מבקשים ממנו אנשי עיר הנ"ל שישבות שם עוד שבת אחד
 ובאתי לשם, שלח אגרת אצלי שאבוא לשם על שבת קודש,שנשאר שם עוד שבת אחד
.'יום ג
 שאבוא תיכף ומיד, שלח אצלי לאכסניא שלי,ואור ליום ו' עש"ק קודם עלות השחר
. אתה לומד סתרי תורה כתבי מרן האר"י זלה"ה, וכשבאתי שאל אותי.לעמוד לפניו
 שאין, כי שמעתי מכמה חסידים יראי השם, ואמרתי לו. ואמר לי למה.והשבתי לו לאו
. והייתי אז כבן שלושים, ואין לי רבי ומורה יותר ממך,ללמוד ספרי קבלה בלי רבי ומורה
. טוב דברת ואמת אתך, אמר לי,וכששמע ממני זאת
. מהיום והלאה אלמוד עמך בכל אור הבוקר קודם תפלת שחרית,ותיכף ומיד אמר לי
, ופתח ספר עץ החיים שער הכללים פ"א, שב ואני אלמוד עמך תיכף ומיד,ואמר לי
 'כשעלה ברצונו: והתחלנו שנינו לומר, דבר אתה ג"כ עמי, ואמר לי.והתחיל ללמוד
 ויזכו להיות מרכבה להדביק, כדי להטיב לברואיו ויכירו גדולתו,יתברך לברוא את העולם

עטרת זקנים

יומא דהילולא ממאורי הדורות

לרגל ל"ג בעומר יומא דהילולא קדישא של התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זללה"ה
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סדר השתלשלות ספר הזוהר
êòô−íô ê−¼þî þíïí þõ½ ö−ò¼ô íò¬š íôðší
ð¼ ³−¾êþ öô þíîïí þõ½¾ ¼ð .³î®ôí ñ¼
μ−ñîí ñëëñ ëþ ðþ−¾×î ,êëê ’þ îë³× êþ−ôè
(.ê× í"ì −ì þíï)
,’ñëëñ öîñè−’ íîî¬®ò¾ −õ× íïí þõ½í ³ê îô¼
בזכות לימוד ספר הזוהר
êñ ,ð− ë³×ë ñëë ³îë−¾− −¾êþ ñ®ê í−íî
í−í− íëíê ³îš−ëðë þíîïí ðîô−ñ ³î×ïë
,þîðí −¾êþ ñ®ê ìòîô í−íî ,í®îìí îêþ−
îñ®ò−¾ ,îë ó−š½î¼í ñ× ñ¼ þîôè ³îþ−ì
î−í íë×þô í¾¼ôñ −îêþ¾ −ô ó−êîþ î−í¾×î
í×ïò ,èîèôî èîè ³ôìñôôî ì−¾ô −ñëìô
,íë×þô í¾¼ô îô¼ ðôñôî þõ½í íï îñ ö−þ½îô
óîê³õ −× ,îò−ò−¼ îêþ− ,ì−¾ô ³ê−ë ³ñîêèñ
íïí ¾îðší þõ½ ê®− êñ ó−òîêèí −ô− ñ×ëî
í−í− ö−¼ ¹þíëî ¼èþë îñ×−í ñê öîðêí êîë−
þìêî ,−"³×ë óñ®ê íïîòè íðôì í−í −× ,þîêñ
(’ñ ³îê ê"¾ íþî³í ë−³ò μ−³î®ô ë−³ò)
íñîðèí í¼î¾−í μ−ò−¼ë íêþ³ −êðîë í¼î¾−í
¬¼ô íñè³ò ,ñëëë ó−òîêèí ³îë−¾− îñðñð³ò¾
þíîïë ó−õð ¾ôì ðîôññ îô®¼ ¼îëšñ −îêþî
,óñî¼ ñ¾ îõîñê í¼îò³ ñ×ë¾ ö−ôê³î ,³êïí
î³îê íêþ −½õñê ëþí ,íñîè½ −ð−ì−ñ íïí þõ½
,¾õòñ ñîðè öîš−³î ñîðè ³ñ¼î³ êîíî ,óî− ñ×ë
.³ì³ ñêî êþ−³ ñêî ±ôêî šïì
ðôñî î³îê íêþ ó"ëôþíî ,ññ× ì−×¾ í−í êñî
³îðô
ó−®î
š
³îñ×ñî
,
íòš³ñî
í××ïñî
íþ−êíñ
(è− è"ì −ì þíï)
ìþ×îô μ× ,îíêþ êñ ö"ëôþíî ,îë −šë í−íî îë
êîíî
,
ó¾í
ó¼îòë
³î×ïñ
,
³î¼þ
³îê³î
³î¼þ
לגמור בכל שנה כל ספר הזוהר
þ³½íë ¬¼ô íñè³ò þë× óí−ô−ëî ,óí−þëðô
ö×î
,
¾õòí
ñ¾
ó−¼¾õî
ó−ê¬ìñ
öîš−³î
êõþô
¼ô¾ ³ê−þš þìê ,þšëë ìþš ³¾þõ ’ê óî−
−−ìë ’þî ,êþš ’í þ¾ê ó−ð−þ¾í ñê óñ¼íëî
þôê−¾
íëî¾³
ñ¼ëñ
öîš−³
ö³ò
ñ
"
ï
−
"
þêí
öþô
óðîš ¬¼ô ö¾−ñ −ñ −³ìòí ,³−þì¾ ñ¾
¾þðô î³îê êþîšî íëþí îòôô ê−ëô öî¾êþí
ö×î
,
óî−
ñ×ë
ó−òîš−³
îê
þíîï
ó−õð
í¾ôì
:−ñ þôêî ,í"íññ®ï þ"îôêêñ −³−êþî ,íñ−õ³í
−îñ−èë íñè³ò óî−ê ñê ³î¾þë ×"ìêî .þîê −í−
−ë®
þ
"
þíîô
¾îðší
−ðîð
−ëþî
−þîô
èíò
.þíïí ñ× þîôè³¾ ð¼ íò¾í ñ×ë þíï ðôñ³
îê−ëí¾ þôê³ ñêî ,þî¬í −ô−ë ñêþ¾− ñ×ñ ëþ
.
í
"
íñï
ëî¾−¬ð−ïô
,öî−¼ë ðîôññ êšîð óêí μ³¼ð íô îñ −³ñê¾î
,
ó−×þðí ñ¼ þëìò îëîþ þíîïí −þí¾ ,öð¼ öèô
(ê"ñ ³îê ó¾)
šþ :−ñ ë−¾íî .¾õòí öîš−³ñ ó³½ íþôêñ îê
ðìê ñ× ñ¾ óîšô óèî ,þ−¼ñ þ−¼ôî ,ñïê ð×î
ðî¼ îñ −³ñê¾î .þíïí ñ× íò¾í ñ×ë þîôêñ
îñ−õê¾ ,μþë³− ó¾í −òõñ íñîðè íìô¾î íî®ô
êþõ½ þëì³ò¾ óîšô óèî íëþ êþð−ê −ñ¼ëô
óî− ñ×ë í"íññï −"þêí −ë³× ðôîñ −òê :ó¼õí
þíîïí þõ½î ö−ïþ ðîôñ− þõ½í ³−ëë šîò−³
þôê³ μê−íî ,óî−í ð¼ ¼îð− ñ×í ê³î¼−ò®ð
ö−−¼ñ −ñ ¼þ−ê μ× μî³ëî ,óî−î
íï−ê ¾− ñëê ,¼"èô îê−ëí¾
ë−¾íî .ó−õð íï−ê ×"è þíïë
öô îê−ëí¾ ê³õ½î³î ó−þôêô
êš−−ð êñê ,³ê®− êñ íïë :−ñ
.³ôê íïî ¼"è
ñ× íò¾ ñ×ë þð½× íþôêñ
ðìê
öîêè
í−í
ó−òîêèí
−ô−ëî
.×"¼ þíïí
ðôñî ,ðêô ð¼ þîí¬î ¾îðš
−ë® þï¼−ñê îò−ëþñ ³îòî−ïìí þõ½)
íìè¾íëî ëþ öî−¼ë þíîïí þõ½
(êòþôêšô
í¾ô ³ô¾òñ í×ï¾ ð¼ íêñõò
ñðîèôî ,−³−ôê ô"þ îò−ëþ
אופן לימוד הזוה"ק אצל
³îè−þðôñ í×ï í¾îðšíî μî×−ïí
המגיד מזלוטשוב
ã"ñá
í×ï¾ ð¼ ,³îôþî ³îêñõò
ð−èôí ñ¾ ¾ðîšë î×þð
−šîñê êò³íð ê¾−ðš êñîñ−íñ î¾ò×³êî î³êî îñî¼
ñ¾ ê−ñôõ î−ñê íñè³ò¾
þíîïë ðôîñ í−í¾ ëî¾¬îñïô
−"ë¾þî ó−õþ¾î ó−×êñô íñ¼ô
−òõñ óòôê ,³î®ì þìê ¾îðší
,î−ñê íñè³ò ó−ð−ôñ³í ñ× ó¼
í"íññï
−ëþ
óñî× óê ³îêþñ šðîë í−í ö×
þ¾ê× íõ ñê íõ îô¼ þë−ðî
í−í ³ìê ó¼õ .ó−ò¾− þë×
îñ íñ−èî ,îí¼þ ñê ¾−ê þëð−
−ëþ š"íþí ì"îô îð−ôñ³
−ô
šîô¼ šîô¼ ³îêþîò ³îðî½
ëî¾¬ò−õô
−×ðþô
óíþëê
íï ñ¼ íô³³ ñêî ,îòê®ô−
íšñðíí ðô¼ô ó−−š³³
þõ−½î ,í¼¾ í³îêë þ¼ í"íñï
öþôî í"íñï −"þêí öþô −þí¾
ñ−ì³í¾× ð®−× ¼ô¾¾ ×"ìê
ê¾−ðš êñîñ−íí ³ðî¼½î
í−í [¬"¾¼ëí] í"íñï ¾"ë−þí
í³ê μ−ê :îô®¼ñ þôê ,ðîôññ
ëþ óî½þõë ³îô¾ò −îñ−è óíñ
îò−¾þðô
³−ë
ñ×−íë
μò−ê¾ í³ê ¼ðî− ,þíîï ðôîñ
.’î×î ó−š−ð® íô×ñ í−í ö×î
−þìêî .š"íîï ðîôññ μ×ñ −îêþ
ó−ô¾ ó¾ñ ðëñëî ,[ñ"ï−þêí] öþô −ë³×î
³ëíêë íô¾ñ íþî³ë μþë³− îþîêô óî¼¬ñ
.³−³−ôê í¼ò×íë ñêþ¾−

¾õòñ ö−þ−êôí ,[ñ"ï−þêí] öþô −ë³×î ó−òîš−³íî
ëñí ³ìô¾ô ,³¼ðí ö−ë¾−−ôî ³ñ×¾ôí
ëîþô ,þ−êíñ ³îþ¾õêë í−í êñ ,ó−ò−¼ ³þ−êôî
îêþî îô¼¬ ,−−ìê ö×ñî .³¼ðí ³î¾−ñìî ³îþ®í
þ−êôí ¾îðší þíïë ¾−¾ ³îš−³ôî ïîòèí þîê
ñ× μô®¼ ñ¼ ñëš³ þîê ëîþô¾ ð¼ ,¾õòñ
êñî μ³¼ð ¾ñì³− êñî ,ö−þî½−íî ³îþ®í ³î¼þí
ð¼ íñ¼ôñ íñ¼ôñ íñ¼³³î ,μ³èþðôô ñîõ−³
êþ−³ êñ ,±ôêî šïì šïì šïì ,³îñ¼ôí óîþ
.ðìõ³ êñ

−êìî− þë öî¼ô¾
ל"ג בעומר

š−½õí ëî¾î ,ðîôññ ë¾ íï
óê :îô®¼ñ îþôêë í×ëî
í³ê ö−ê¾ ¼ðî− ³−−í ³ôêë
ö× óè í−í þíîï ðîôññ −îêþ
,ó−−½î .−×ëë ³−ò¾ ±þõî .ëî¬
öî¾−ñ ñî×− í−í êñ ïêô −×
þìêñ š"íîï ðôñ îëþ¾ í¼¾ë
.íñ−ñí ³î®ì

−³îšìë ³¾þõ ¾ðîš ³ë¾ −ê®îôë
þ−−ê −"ì
ðîíë¾ ðîí
ëþ¼ë 9:45 í¼¾ë

(.¬× è"ì −ì þíï)

חיוב לימוד ספר הזוהר
−ê íþî³í ³îñèò −ð− ñ¼î
ó−òõ ö−êë íï× þîðë þ¾õê
³ñ×¾ôí ¾õò μ× ñ× ë−íñíñ
¼þí¾
,íš−¾ìî
íš−ëðë
ó−−òìîþí
ó−èþ¬šôíî
³îš−³ô
êñîñî
,ó−þëè³ô
þíîïí öî¾ñ î−ï ó¼îò ³îë−þ¼

−êìî− þë îò−òîðê îò−ð¼ë ëî¬ ±−ñô− êîíî
ó−êëèí

(ó¾ μ−³î®ô ë−³ò)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
þ−−ê ð"× - þ−−ê ’− ê"¼−ï êòþôêšô ó−¾îðší îò−³îëþð êñîñ−íí ñèþñ
ñïîô þ−ìôë ó−¾îðší óí−þõ½ ³þ−×ô ó−−š³³
ñš¾ 30
ñš¾ 40
50 óîšôë ñš¾ 40
45 óîšôë

50 óîšôë

ê¬îï êþðêí ñ¼
³−¼−ë¾ ³×½ô ñ¼
ó−ñš¾

þï¼−ñê š¾ôð
³−¼−ë¾í ñ×−í
³×½ô ñ¼ öšï −òõ
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200 óîšôë
300 óîšôë

(šñì ñ×)

í×þëí ñ×−í ¾ôîì
š"íîïí ñ¼ −ì þíîï
š"íîïí ñ¼ þï¼−ñê š¾ôð

3:30 – 8:00 :³î¼¾í ö−ë ,ó−ñ¾îþ− 48 íþ−ëí −ïþê ’ìþ ,êòþôêš – óîñ¾ ³þ¬¼ ¾þðôí ³−ëë ó−−š³³ íþ−×ôí
052-7643092 :ó−¬þõñ
shoshana8448@012.net.il : דוא"ל.02-5325814 : מערכת 'עטרת שלום' פקס- יוצא לאור ע"י מוסדות קאמרנא בארה"ק

