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ַהִאם ֵיׁש ָלנּו ִּתְקָוה ִלְּתקּוָמה?
ְּכָבר  ְׁשקּוִעים  ַרִּבים  ִּדְמִׁשיָחא,  ִעְקְבָתא  ּדֹור  ּדֹוֵרנּו 
במ"ט ַׁשֲעֵרי ֻטְמָאה, ְּכָבר ְקרֹוִבים ָאנּו ְלַׁשַער הנ', ֶמה 
ְלַמֲעַמֵּקי  יֹוֵתר  עֹוד  ִנּפֹול  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ַלֲעׂשֹות,  ָעֵלינּו 
ֲעַדִין  ַהִאם  ִלְּתקּוָמה?  ִּתְקָוה  ָלנּו  ֵיׁש  ַהִאם  ַהְּתהֹום? 
ַרִּבי  ְמָבֵאר  ַהֻּטְמָאה?  ֵמֹעֶמק  ּוְלֵהָחֵלץ  ְלִהְתרֹוֵמם  ִנַּתן 
ֶׁשַרק  ְּבַרֲחֵמי,  ִמָּגלּוָתא  ִיְפקּון  ָּבָדא  יֹוַחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון 
ְוַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש מֹוִציא ֶאת ָהָאָדם  ִנָּנֵצל,  ְּבֵסֶפר ַהּזֹוַהר 
ַּתֲעִנּיֹות  ְּבִלי  ַקל,  ְּבֹאֶפן   - ֶׁשִּיְהֶיה  ַּתְחִּתית  ִמָּכל ְׁשאֹול 
ּוְבִלי ִסּגּוִפים, ַרק ִלְלֹמד 5-4 ַּדּקֹות ְּביֹום! ֵיׁש ָלנּו ִּתְקָוה, 
ַּדּקֹות   5-4 ַרק  ְמֹאד  ַקָּלה  ְוָהֲעבֹוָדה  ְּתקּוָמה,  ָלנּו  ֵיׁש 

ְּביֹום.

ֹּכחֹו ֶׁשל ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
ַהּזֹוַהר  ֶׁשל  ֶהָעצּום  ַהֹּכַח  ֶאת  ְּכַלל  יִגים  ַמּׂשִ ֵאיֶנּנּו 
ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ִמְתַקְּבלֹות  ַהְּתִפּלֹות  ָּכל  ַהָּקדֹוׁש, 
ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ַטַּבַעת  ִהיא  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר  ַהָּקדֹוׁש,  זֹוַהר 

ָאִבינּו  ַיֲעֹקב  ִיָּנֵצל.  ֶׁשִּיְלַמד  ּוִמי  ַהְּמָלִכים, 
ֵעָשיו  ֶׁשל  ָׂשרֹו  ִעם  ַהַּלְיָלה  ָּכל  ִנְלָחם 

אֹוֵמר  הס"מ?  ָּגדֹול  ַּכָּמה  הס"מ, 
ֵמאֹות  ָחֵמׁש  ְמַהֵּלְך  ַהִּמְדָרׁש, 

ָנתּון  ָהָיה  ַהֶּזה  ּוַבַּלְיָלה  ָׁשָנה, 
ְּכַלל  ֶׁשל  ַהֶהְמֵׁשְך  ָּכל  ְּבַסָּכָנה 
ַיֲעֹקב  ְיַנֵּצַח,  ִמי  ִיְׂשָרֵאל, 
ְוָׁשלֹום הס"מ?  ָאִבינּו אֹו ַחס 
ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָּבֶזה  ְמָבֵאר 

ֶזה  ִלּמּוד  ְּבכַֹח  ּׁשֶ ע"ה,  יֹוַחאי 
עֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ְּבַמֲאָבק  ְנַנֵּצַח 

ַהּזֹוַהר  ֶׁשִּלּמּוד  ֱהיֹות  ִליִׁשי.  ַהּׁשְ
ָהֶעֶרב  ְמַנֶּסה  ָלֵכן  ַרב,  ֹּכה  ּכַֹח  ַהָּקדֹוׁש 

ַרב - ַהַסֶמ"ך ֶמ"ם ְלִהְׁשַּתֵּלט ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל, 
ְּכֵדי  ִיְלְמדּו,  ֶׁשֹּלא  ְוַהּכֹוְלִלים  ַהְּיִׁשיבֹות  ְּבֵני  ּוִבְפָרט 
ָהָרָׁשע  ִּבְלָעם  ַּגם  ָּבעֹוָלם.  ּכֹחֹו  ֶאת  ְוָׁשלֹום  ַחס  ְלַחֵּזק 
ה'  "ֵמֵאן  ָאַמר  ֶׁשִּבְלָעם  ִיְׂשָרֵאל.  ְּכָלל  ֶאת  ְלַקֵּלל  ָרָצה 
ָצִריְך  ָהָיה  "ֵמֵאן"  ָּכַתב  ָלָּמה  ִעָּמֶכם",  ַלֲהֹלְך  ְלִתִּתי 
ִלְכֹּתב "ְלִבְלִּתי"? ֶאָּלא "ֵמֵאן" ֹזאת אֹוֶמֶרת: ֹלא ָלֶלֶכת 
ְרצֹון  ֶאת  ַיֲעׂשּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַעם  ְזַמן  ְוָכל  ַרב,  ָהֶעֶרב  ִעם 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי, ָלְמדּו ּתֹוָרִתי )ִּגיִטין( ֹלא ָיכֹול ָהָיה 
ֵּתָבה  לֹוַמר  ָרָצה  ְלַקְּלָלם?  ִּבְלָעם  ָרָצה  ְוֵאיְך  ְלַקֵּלל. 
ַאַחת "ֻּכֵּלם", אֹוִתּיֹות ֵל'ב ָּכ'ֵבד ֹמ'ַח "ְכָּלם" ַחס ְוָׁשלֹום 
רֹו ֶׁשל  ְלַכּלֹות ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל. ָּכְך ִנְּצלּו ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמּׂשָ
ֵעָשיו, ָּכְך ִנְּצלּו ִמִצּפְֹרָניו ֶׁשל ִּבְלָעם ָהָרָׁשע, ְוָכְך ִיָּנְצלּו 
ֶׁשִּנְתַחֵּזק ְּבִלּמּוד  ְיֵדי  ִיְתָּבַרְך ְּבדֹוֵרנּו ַעל  ם  ַהּׁשֵ ְּבֶעְזַרת 

ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש.

ַהִאם ֵיׁש ִמְקָלט ַהָּמֵגן ִמִּפָצַצת ָאטֹום?
ַמה  יֹוְדִעים  ֵאיָנם  ְּביֹוֵתר,  ֵּתֵבל מּוְטָרִדים  ַאְנֵׁשי  ָּכל 
ֵיֵלד יֹום, ִמַּבחּוץ ְתַׁשֵּכל ֶחֶרב ּוֵמֲחָדִרים ֵאיָמה, ַּבחּוצֹות 
ִמְסּתֹוְבִבים ְמַחְּבִלים ַהַּמִּפיִלים ִחָּתָתם ַעל ָּכל ָהעֹוָלם, 
ִאם ֶזה ַעל ַמֲעָצַמת ַאֶמִריָקה ְוִאם ַעל ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל, 
ֱאנֹוִׁשים  חֹוִלים  ִמְסּתֹוְבִבים  ַהָּבִּתים  ְּבתֹוְך  ּוַבֲחָדִרים, 
ֶמְּכִסיקֹו  ַׁשַּפַעת  אֹו  רח"ל  ַמְרֵּפא  ֲחׁשּוכֹות  ְּבַמֲחלֹות 
ִמַּדֶּבֶקת ַחס ְוָׁשלֹום, ְוֵאין ִאיׁש יֹוֵדַע ַמה ִּיְקֶרה לֹו ְּבֶרַגע 
ְזֵאִבים אּוָמֵתינּו, ְמאּוֶייֶמת  ַהָּבא. ְּכִכְבָׂשה ֵּבין ִׁשְבִעים 
ַּגְרִעיִנית,  ְּפָצָצה  ִעם  ַהְמַאְּיִמים  ְּבֹראׁש  ִאיָרן  ַצד,  ִמָּכל 
ְּפַצַצת ָאטֹום ְמַרֶחֶפת ַעל ֹראֵׁשנּו, ְּפָצָצה ַההֹוֶפֶכת ָּכל 
ַאֲחֶריָה  ַהַּמְׁשִאיָרה  ְּפָצָצה  ָוֵאֶפר,  ְלָעָפר  ֲאָדָמה  ִפַּסת 
ִאֵּיי ֲחֵרבֹות, ֹּתהּו ָובֹהּו ְוֹחֶׁשְך, ַהִאם ַחס ְוָׁשלֹום ִּתְצָלח 
ֵאָלה ַהּגֹוָרִלית ַהִאם ֵיׁש ְּבָכל ֹזאת ֶאְפָׁשרּות  ְזָמָמם? ְוַהּׁשְ

אֹו  ִמְקָלט,  ֵאיֶזה  ֵיׁש  ַהִאם  ָאטֹום?  ִמְּפָצַצת  ְלִהָּנֵצל 
ָמקֹום ֲהָיכֹול ְלָהֵגן ִמָּפֶניָה? ְמַגֶּלה ָלנּו ְיַׁשְעָיה ַהָּנִביא 

ֵּכן, ֵיׁש ִמְקָלט ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, ֵיׁש ֶאְפָׁשרּות ְלִהָּנֵצל.

ִמי ִיָּמֵלט ִמִּמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג?
ֲחִבי  ַּבֲעֶדָך  דלתיך  ּוְסגֹר  ַבֲחָדֶריָך  ֹּבא  ַעִּמי  "ֵלְך 
ִכְמַעט ֶרַגע ַעד יעבור ָזַעם" )ישעיהו כו, כ(. וברש"י: ֵלְך 
ַעִּמי ֹּבא ַבֲחָדֶריָך - ְּתׁשּוָבה זֹו ֲהִׁשֵבהּו ְלָנִביא ֵלְך ַעִּמי 
ָּדָבר  ִמְדָרׁשֹות.  ּוְבָבֵּתי  ְּכֵנִסּיֹות  ְּבָבֵּתי  ַבֲחָדֶריָך  ֹּבא 

ַרִּבי  ָּדַרׁש  ָּכְך  ִלְּבָך,  ְּבַחְדֵרי  ַמֲעֶׂשיָך  ַעל  ִהְתּבֹוֵנן  ַאֵחר, 
עֹוְבִדין  ְלָך  ֲעִביד  ת"י   - ַּבַעְדָך  ְּדָלְתָך  ּוְסגֹר  ַּתְנחּוָמא. 
ָטִבין ְדָיֵגנּון ֲעָלְך, ְוַרִּבי ַּתְנחּוָמא ָּדַרׁש ְסגֹור ַּדְלֵתי ִפיָך 
ִהְתַחְּבִאי ְמַעט   - ֲחִבי  ַהִּדין.  ֶׁשֹּלא ְּתַהְרֵהר ַאַחר ִמַּדת 
ַעד ַיֲעָבר ָזַעם ִּכי ֱאֶמת ֶאְפקֹוד ַעל ׂשֹוְנֶאיָך. ַרַד"ק: ֵלְך 
ֶׁשִּתְהֶיה  ּוָמגֹוג  ּגֹוג  ְּבִמְלֶחֶמת  ָאַמר  ַהָּפסּוק  ֶזה   - ַעִּמי 
ָמָׁשל  ֶּדֶרְך  ָאַמר  ְזַמן  ְמַעט  ְלִיְׂשָרֵאל  ָצָרה 
ְּדָלְתָך  ּוְסגֹר  ַבֲחָדֶריָך  ֹּבא  ַעִּמי  ֵלְך 
ְלִהָּסֵתר  ָמָׁשל  ְוֶזה  ַּבַעְדָך, 
ּוִבְתׁשּוָבה  טֹוִבים  ְּבַמֲעִׂשים 
ֶרַגע  ִּכְמַעט  ִּכי  ְׁשֵלָמה, 
ַוַּיֲעבֹר  ַהָּזַעם  ִיְהֶיה 
ְּכמֹו  ִיָּמְלטּו,  ְוַהּטֹוִבים 
ָּכתּוב  ַהִּנְמָצא  ָּכל  ֶׁשָאַמר 
ְּכֶשַׁקָּייִמים  ְּבָיֵמינּו,  ְּבֵסֶפר. 
ַהְיכֹוִלים  ָאטֹום  ְּפָצצֹות 
ָהעֹוָלם,  ֶאת  ְלַהְחִריב  ְּבֶרַגע 

ְלָהִבין  ֶאְפָׁשר 
ֵּפרּוׁש  ֶאת  ֵהיֵטיב 
ַהִחּׁשּוב  ֶאת  ְוֵכן  ָהַרַד"ק 
ֶׁשל  ַהְּזַמן  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ְּגדֹוֵלי  ֶׁשל 
ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ְלִפי ַהְגָר"א ַזַצ"ל 
ּוְלִפי  ַּדּקֹות,   12 ַּתֲעֹרְך  ַהִּמְלָחָמה 
ִּבְלַבד.  ְּב–3 ַּדּקֹות  ַזַצ"ל  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ 
"הֹוַׁשְעָנא  ִמְתַּפְּלִלים  ָאנּו  ָּכְך  ְוַעל 
ַעל   - ָנא"  הֹוַׁשע  ָׁשעֹות  ָׁשלֹוׁש  ָנא 
ּגֹוג  ִמְלֶחֶמת  ֶׁשל  ַהַּדּקֹות  ְׁשלֹוֶׁשת 
ֶׁשִּמְלֶחֶמת  ַהְגָר"א  ֵּפרּוׁש  ְלִפי  ּוָמגֹוג. 
ְלָהִבין  ֶאְפָׁשר  ַּדּקֹות   12 ִיַּקח  ָהעֹוָלם 
זֹוַהר  ַּדּקֹות   12 ֶׁשל  ִלּמּוד  ִּבְזַמן  ִּכי 

ַהָּקדֹוׁש ְּביֹום ִנָּנֵצל ִּבְזַמן ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ִמי ִיָּנֵצל? 
ִנְזָהר ִלְלֹמד ּתֹוַרת  "ֵלְך ַעִּמי ֹּבא ַבֲחָדֶריָך" – ִמי ֶׁשְּיֵהא 
הּוא  ה'"  "סֹוד  ְּבֵסֶפר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַחְדְרָך,  ֶזה  ַהּסֹוד 
ָמעּוֵּזנּו,  הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר  ּוְלִהָּנֵצל.  ְלִהָּמֵלט  ִיְזֶּכה 

ַהְּמַׁשֵּמׁש ָלנּו ְּכָמֵגן ּוַמְחֶסה, ְוׁשֹוֵמר ָעֵלינּו ְּבֵעת ָצָרה.

ִסּפּור ּנֹוָרא
ַהָּגאֹון  ַהַּתְלמּוד  ְּבֵּבִית  ְיִׁשיָבה  ָהֹראׁש  ְּבֵׁשם  ְמֻסָּפר 
ֶזה  ָהָיה  ַּבַחרּותֹו,  ִּביֵמי  ַּפַעם  ַזַצ"ל.  ְּברֹוס  ָׁשאּול  ַרִּבי 
ִנְכַנס  ִנָּיה,  ַהּׁשְ ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ְּפֹרץ  ִלְפֵני  ֳחָדִׁשים   3
ָּבחּור ַלְּיִׁשיָבה, ָּדַפק ַעל ֻׁשְלָחן ְוָאַמר: הֹוֵלְך ָלבֹוא ַחס 
ְוָׁשלֹום ַהְׁשָמָדה ְּגדֹוָלה ַעל ְּכָלל ִיְׂשָרֵאל, ְוֵיׁש ַרק ָּדָבר 
ְלַדֵּבר ְּבֵעת  ַהְּגֵזָרה ַהּנֹוָרָאה, ֶׁשֹּלא  ֶאָחד ֶׁשּיּוַכל ְלַבֵּטל 
ְוִהּכּו  ִכְסאֹות,  ַמְּגבֹות,  ָעָליו  ִלְזֹרק  ִהְתִחילּו  ַהְּתִפָּלה. 
ּבֹו ַעד ֶׁשֶּנֱעַלם, ַאֲחֵרי ג' ֳחָדִׁשים ָּפְרָצה ַהִּמְלָחָמה. ֹלא 
ְרחֹוִקים ָאנּו ִמן ַהַּמָּצב ְּדָאז רח"ל, ַהַּמָּצב ָּבעֹוָלם ֻּכּלֹו 
ַּכְלָּכִלית,  ִמְּבִחיָנה  ְּבִריאּוִתית,  ִמְּבִחיָנה  ְוָאיֹום,  ּנֹוָרא 
ְמִדינֹות  ִהְתַחְמׁשּות  ִמְּבִחיַנת  ַאְסְטָרֶטִגית,  ִמְּבִחיָנה 
צֶֹרְך  ְוֵאין  ֲעַרב, 
ָּכל  ִּכי  ְלַהְרִחיב 
ִלְקַראת  ָחֵרד  ֶאָחד 

ַהָּבאֹות.

ַהְּתִפָּלה ַמִּציָלה ֵמֻחְרָּבן
ָהִראׁשֹון  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֻחְרָּבן  ַאֲחֵרי  ֲחַז"ל,  ָאְמרּו 
ָעְקרּו ַהֲחָכִמים ֶאת ֵיֶצר ָהַרע ֶׁשל ָהֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוִסימּו 
ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע ֶׁשל ֲעָריֹות, ְוִתְּקנּו ְלִהְתַּפֵּלל ג' ְּפָעִמים 
ְמַתֵּקן  ָהָיה  נּון  ֶּבן  ְיהֹוֻׁשַע  ֶׁשִאם  ְּביֹום. אֹוֵמר החת"ס, 
ֵּבית  ֻחְרָּבן  ִנְגַרם  ָהָיה  ֹלא  ְּביֹום  ְּפָעִמים  ג'  ְלִהְתַּפֵּלל 
ַהִּמְקָּדׁש. ֱהיֹות ֶׁשֶּדֶרְך ַהְּתִפָּלה ִנַּתן ְלִהְתַקֵּדׁש ּוְלִהַּטֵהר 
ּוְלָהִפיץ ֵׁשם ָׁשַמִים ָּבעֹוָלם. ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשעֹוֵצר ָּכל ִמיֵני 
ָלנּו  ֵאין  ּׁשֶ ִמְּפֵני  ְלעֹוָלם.  ָלבֹוא  ַהִּמְתַרְּגׁשֹות  ֻּפְרָעֻנּיֹות 
ַמִים )סֹוָטה מ"ט ע"ב(,  ֵען ֶאָּלא ַעל ָאִבינּו ֶׁשַּבּׁשָ ַעל ִמי ְלִהּׁשָ
ַעל ֵּכן ִנְׁשַּתֵּדל ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ּוְבֶיֶתר עֹוז ֶׁשֹּלא ְלַחֵּלל ֶאת 
ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבַבִית ַהִּמְדָרׁש ַחס ְוָׁשלֹום, 
ְזֵקִנים  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר  ְּבִלּמּוד  ְּבַרִּבים  ְׁשמֹו  ְלַקֵּדׁש  ַרק 
ְּבָכל  ֵאִלָּיהּו, ֶׁשָּנהּוג  ָּפַתח  ַהְּתִפָּלה  ּוִבְפָרט  ְנָעִרים,  ִעם 
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל לֹוַמר ִלְפֵני ָּכל ְּתִפָּלה. ּוִבְזכּות ֶזה ִיְתַקְּבלּו 
ַרִּבי  ַהְמלּוָּב"ן  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּצִּדיק  ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו  ַהְּתִפּלֹות, 
ְוֶהֱאִריְך  ֶּפַסח(,  ֶׁשל  ַהָּגָדה  ַעל  ָרד  ַהּׂשְ )ִּבְגֵדי  ַאּבּוֲחִציָרא  ַיֲעֹקב 
ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן,  ְוַהֶּבן ִאיׁש ַחי ְזכּוָתם  ְּבִׁשְבחֹו ַהִחיָד"א 
ֶאְפָׁשר  ִאי  ַהְּתִפָּלה  ִלְפֵני  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד  ּוְבִלי 
ִליְצָלן  ַרְחָמָנא  ָהֲאֻּיָמה  ּוַבּׁשֹוָאה  ְּתִפָּלתֹו.  ֶׁשִּתְתַקֵּבל 
ָׂשְרדּו ְלַחִּיים ֵאּלּו ֶׁשָהיּו ְרִגיִלים ְלָאְמרֹו ָּכל יֹום ְּבַעל ֶּפה 
ֹקֶדם ַהְּתִפָּלה, ְוָראּו ַּבֲעִליל ֶׁשּכֹחֹו ָּגדֹול ְמֹאד )ֵעדּות ְּבַיֲעֹקב( 
ַהֹּכל  ַלֲהֹפְך  ָיכֹול  ֵאּלּו  ְּתִפּלֹות  ֶׁשאֹוֵמר  ַּדּקֹות  ּוְבַכָּמה 
ָרָאָתה  ֹלא  ְל"ַעִין  ִלְזּכֹות  ֲעִלָּיה,  ִמְּבֵני  ְוִלְהיֹות  ְלטֹוָבה 
ִנְׁשָמתֹו  ִויַטֵהר  לֹו",  ִלְמַחֵּכה  ַיֲעֶׂשה  זּוָלְתָך  ֱאֹלִקים 
ְוָכל  ָהַאִריַז"ל.  ִמִּדְבֵרי  ַּכָּידּוַע  ְוִיְזֶּכה ְלַמֲעלֹות ֶעְליֹונֹות 
ַרק  ְוֶזה  ֵאּלּו,  ְּתִפּלֹות  ֶׁשֹּיאַמר  ֲחֵברֹו  ֶאת  ְיעֹוֵרר  ֶאָחד 
ֵעֶדן  ַּגן  ְלַתֲענּוֵגי  ִיְזֶּכה  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְּביֹום,  ַּדּקֹות  ַּכָּמה 
ְׁשמֹו,  ִיְתָּבַרְך  ה'  ַּדְרֵכי  ָּכל  ֶאת  ְוָיִבין  ַהֶּנַצח,  ְועֹוָלמֹות 
ְוִיְזֶּכה ִלְׂשַכר ַהָּגדֹול ַעל ָּכל ַּדָּקה ְוַדָּקה ֶׁשאֹוֵמר ְולֹוֵמד 
ְּתִפּלֹות ֵאּלּו, ֶׁשַהּלֹוֵמד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ָׁשָעה ַאַחת ְּבחֹול 
ְּכמֹו ֵמָאה ֶאֶלף ָׁשָנה ּתֹוָרה, ּוְבַׁשָּבת, ְּכמֹו ֵמָאה ִמְליֹון 
ְדר'  ָאבֹות  ַצִּדיִקים,  אֹוְרחֹות  ַהּטֹוב,  ָהֵרי"ַח  ֶמֶלְך,  )ִּכֵּסא  ּתֹוָרה,  ָׁשָנה 
ְּכֶעֶׂשר  ּוְבִלּמּוד  ִּבְלַבד,  ַּדּקֹות  ְּכָׁשֹלׁש  ַוֲאִמיָרה  ָנָתן(, 

ַּדּקֹות ַיֲעֶלה לֹו: ַּבחֹול ְּכֶׁשַבע ֶעְׂשֵרה ֶאֶלף ָׁשָנה ּתֹוָרה, 
ּוְבַׁשָּבת: ְּכֶׁשַבע ֶעְׂשֵרה ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה.  ּוְבֶרַגע ֶאָחת 
ָרֲאָתה"  ֹלא  "ַעִין  ֶנַצח!  ָלעֹוָלמֹות  ִלְזּכֹות  ָיכֹול  ַאָּתה 
ֵאֶליָך.  ַּגם  הֹוֵלְך  ָכר  ַהּׂשָ ָּכל  ַלֲחֵבֶרָך,  ֶׁשְּתַזֶּכה  ְיֵדי  ַעל 
ֶׁשָּיֹבא  ִנְזֶּכה  ֵאִלָּיהּו"  "ָּפַתח  ֹיאְמרּו  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ְוַכֲאֶׁשר 
ר ֶאת ִּביַאת ַהּגֹוֵאל. ְוִאם ִּבְזכּוְתָך ִיְתַאְרְּגנּו  ֵאִלָּיהּו ִויַבּׂשֵ
ֶעֶׂשר ְיהּוִדים לֹוַמר ֶאת ַהְּתִפּלֹות, ֵאין ְלַׁשֵער ֶאת ּגֹוֶדל 
ָּכתּוב:  קס"א.(  ַוֵּיֵצא  )פ'  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשְּבֹזַהר  ּוִבְפָרט  ְזֻכּיֹוֶתיָך 
ַמִים הּוא ְּבֶאֶלף, ְועֹוד ַּכָּידּוַע ָּכל  ָּכל ַמה ֶׁשּנֹוְתִנים ִמּׁשָ
ִבים ְלָך ָּכל ִמְנָין  ֲעָׂשָרה ֵּביּה ְׁשִכיָנה ָׁשְרָיא, ּוְבָכְך ְמַחּׁשְ
ָכר  ַהּׂשָ ּגֹוֶדל  ֶאת  ב  ְלַחּׁשֵ יּוַכל  ּוִמי  ֶאֶלף.  ְּכמֹו  ְיהּוִדים 
ַהִּנְצִחי ֶׁשֵּיׁש ָלְך ִמָּכְך ְּבַוָּדאּות! ּוְבַוַּדאי ִּתְזֶּכה ַלֲאִריכּות 
ָיִמים. ְוָכַתב ַהְגָר"א ְּבִמְׁשֵלי )י"ב, י"ד(, ּגֹוֶדל ַהְּזכּות ֶׁשֵּיׁש 
ִלְמַזֶּכה ָהַרִּבים ּומֹוִכיַח ֶאת ֲחֵברֹו, ֶׁשִאם ָׁשַמע, ְמַקֵּבל 
ְוַגם ִאם ֹלא ָׁשַמע,  ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְלדֹורֹות,  ָּכל ַמה  ְׂשַכר ַעל 
ָאז ְמַקֵּבל ָּכל ֶחְלקֹו ַהּטֹוב, ְוֶזה ֶׁשֹּלא ָׁשַמע לֹוֵקַח ִמֶּמּנּו 
ֶאת ֵחֶלק ַהֵּגיִהּנֹום ֶׁשּלֹו. ּוְבֹזַהר )פ' ְּתרּוָמה קכ"ט ע"א(, ָאְמרּו: 
ֶׁשָּצִריְך ָהָאָדם ְלִמְרָּדף ָּבַתר ַחָייַבָיא ּוְלִמְזֶּכה ְלהּו ְּכַמאן 
ְדָרִדיף ָּבַתר ַחָּייו ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו. ּוְבִלי ׁשּום ָסֵפק ִאם ָּכל 
ַהְיהּוִדים ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן ּוִבְפָרט ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן 
ְּבֶהֶבל ִּפיֶהם ַהָּטהֹור ֹיאְמרּו ְּתִפּלֹות ֵאּלּו ָּכל יֹום, ִנְזֶּכה 
ֶׁשָּיבֹוא  ַלּטֹוב  ָזכּור  ַהָּנִביא  ְלֵאִלָּיהּו  ַער  ַהּׁשַ ֶאת  ִלְפּתַֹח 
ְּבַרֲחִמים  ְוִיְגָאֵלנּו,  ִצְדֵקנּו  ָמִׁשיַח  ָיבֹוא  ְוֵתֶכף  ֵרנּו,  ִויַבּׂשְ
ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. ְוַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזֹוַהר 
ַקִּדיׁש  ָאֵמן  ַוֲעִנַּית  ְּבַכָּוָנה  ִּבְתִפָּלה  ִיָּזֲהרּו  ַהָּקדֹוׁש 
ְוָרעֹות  ָקׁשֹות  ְּגֵזרֹות  ִמָּכל  ִנָּנֵצל  ֵּכן  ְיֵדי  ַעל  ּוְקדֹוָׁשה. 
ְוִנְזֶּכה ִּבְמֵהָרה  ֶׁשֹּלא ּתּוַכְלָנה ִלְׁשלֹוט ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל. 

ְלִביַאת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו, ָאֵמן.
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מפעל הזוהר העולמי )לספרים בחינם( טל: 0548436784 / 029923264 )י-ם( 
/ 0526077914 )בת-ים(/ 098323442 )נתניה(

אּוָלה מֹוֶרה ְנבֹוִכים ְלדֹור ַהּגְ
ר תשע"ב ר 40 ֹחֶדׁש ַאּדָ יֹון ִמְסּפַ ּלָ )ֵחֶלק ג'( ּגִ

ספרים  של  קבצים   250.000 לקבלת 
www.ha-zohar.info ועוד, בחנם:  
www.ha-zohar.com
/http://theholy-zohar.blogspot.com

של  סטים  אלף  להדפיס  תורם  מחפשים 
ל-70  לחלק  כרכים,  שבעים  של  זוהר 
שיוכל  מחשב  יש  האם  בחינם,  איש  אלף 
לזכות  שיכולים  הגדולה  הזכות  את  לחשבן 
לדפוס.  ישר  משלם  התורם   קטן?   בכסף 

לפרטים: 0548-436784


