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בשער

לנו  נפלו חבלים  הקדושים לישראל הבטחתו שמר אשר  הוא, ברוך  המקום ברוך
חוסים  אנו אשר  מקשיבים, חברים התלמידים, לנו עלינו, שפרה נחלת אף בנעימים,
ישראל, שבטי  יחד ע "ה  הרשב"י  נוח בתיבת  ומסתופפים הקדושה  השכינה  כנפי  בצל
השכינה הקים למען גמורה, בהתאחדות ובשמחה , באהבה  הקדוש , זוהר בלימוד
הרבים, לתועלת הפסח , זוהר  לאור  להוציא שכמנו על ולקחנו מעפרא , הקדושה
פסח על  כספירים, מאירות היקרים, באמרים הברכים, לחזק וידידים, טובים כבקשת
אשר חדש באור נפשינו, ותגל לבנו, וישמח עינינו, ויראו  זכינו, להם אשר ומ"טמונים,
הגנוז לאור נזכה  למען  התורה , סודות  בקדושת המאיר , אור ועבודה  בתורה  האיר , לנו 

כהלכתו. ומועד בשבתו שבת  מדי

ולשון  בארמית  כותרות עם הקדוש  זוהר  של מאמרים כמאה  נקבצו אלו בספרים
הּיֹום" נכֹון עד ואֹור  הֹולְך נגּה ּכאֹור  צּדיקים "וארח יח )הקודש , ד פרק  הבא (משלי לכל  , ְְְִִֵַַַַַָֹֹ

הזוהר בספרי  המובאים פסח ענייני בכל מחשבות , לחשוב  פנימה , הקודש  אל לגשת
בה , ילך הדרך  לפניו, אשר את יבין  בין בזה והלומד  האריז "ל , ובכתבי  הקדוש ,
ובדעת, בהשכל  מגרעת, בלי  וכיאות כראוי החג מצוות לקיים יעשה , אשר  והמעשה 

ולעשות. ולקיים לשמור  וללמד ללמוד

במעשה להקב "ה  שותף  נעשה  בשלימות, כהלכתה  מצה  מצות שבקיום וידוע
מצוות(רוקח )בראשית התרי"ג כל קיים כאילו  חשיב  וגם  לועז), מעם  ובזכות(ילקוט .

ּבדא  ה ּׁשלֹום עליו הר ׁשּב"י ּדברי ׁשיתקּים נזכה החג, עניני על הקדוש הזוהר  ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָלימוד
אמן. ּבימינּו ּבמהרה גלּותא מן ואחז ּויפקּון ּובׂשמחה ּבאחדּות יׂשראל ּכל  ויתקּבצ ּו - ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָ

וכאׁשר  ּברחמי", גל ּותא  מן יפקּון ּדא "ּבספרא ה ּקדֹוׁש הזֹוהר ללמֹוד הח ּיים ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָּבאילן
ה ּקדֹוׁשה הּתֹורה ּבכח הּגאּלה  ּתב ֹוא  ּתכף  הּסֹוד ּבת ֹורת ּכּלם ויעסקּו ּובּזהר [א ]ילמדּו . ְְְְְְְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻֻ

תורהא . אור מבואר(ליקוטים )בספר עוד :
ש בדבריהם , מקומות  משיחבכמה  ביאת עיקר

התורה בזכות קמאהוא בפרק  שאמרו  כמו ,
בתרא א)דבבא יתנו(ח, כי  "גם דכתיב מאי

מלך ממשא מעט ויחלו  אקבצם  עתה  בגוים
י)שרים " ח, בלשון (הושע הזה פסוק כל ותניא ,

אקבצם", כלהו "עתה  תנו, אי נאמר, ארמי
ושרים". מלך  ממשא "יחלו  מהם, מעט ואם

כל  עמים  חובב  "אף  דכתיב מאי שם  ואמרו
בידיך " ג)קדושיו  לג , בשעה(דברים אפילו ,

בידיך שלהם קדושים כל  עמים , מחבב שאתה 
כו', תורה,הם על עליו  הנותן  כל  שאמרו וכמו 

מלכות  על ממנו  יגכו 'מעבירים פרק  (אבות

ה ) אין ,משנה כו', יעקב של שקולו בזמן כי
עשו  ידי  טז)כו'הידים סה, פרשה רבא ,(בראשית

חלק ב)ובפרק רבי (צח את תלמידיו שאלו
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נ ׂשא ּפרׁשת  מהימנא ב )רעיא קכד , ּבארץ",(ּדף  ּדרֹור "ּוקראתם ּדבגיניה אמרּו: ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
נכר". אל עּמֹו ואין ינחּנּו ּבדד "ה' יתקּים מן ּובזכּותיה  לאכול  הבאה לשנה  ונזכה  ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ

אמן. בימינו במהרה ותפארתינו קדשינו בבית  הפסחים ומן  הזבחים

העולמי  הזוהר מפעל ידי על לאור יצא
שליט "א גראס יהודה שלום  רבי מהאלמין אדמו"ר מרן כ"ק בנשיאות
תשע"ב שנת  ניסן  חודש

o

של מחבלו וינצל אדם יעשה  מה אלעזר,
כו ', חסדים ובגמילות בתורה יעסוק  משיח,

הזוהרעכ "ל. בלימוד הרבים את  המזכה וכל 
חסדים ובגמילות בתורה עוסק נקרא  הקדוש
העולם כל את ומציל  ומקיים  נעלה הכי  באופן

הרשב"י  לנשמת ומתקשר וכמוכולו, זי"ע ,
אור עולם  ויסוד צדיק הקדוש  הגאון שכתב
מרא המלוב"ן, הקדשים קדש ונעלם , טמיר

אבוחציראדרזין, יעקב  רבינו זצוק "ל מרן
טוב  דורש  בספרו  ע"ב)זיע"א, לשונו:(עמוד  וזה 

בעולם יוחאי  בר שמעון רבי זכות גדולה 

הצדיקים מכל  יותר וכמוהעליון  עכ "ל . ,
חז "ל  ע"ב)שאמרו מ "ה  דף חזקיה(סוכה ואמר ,

יוחאי  בן שמעון רבי  משום  ירמיה רבי אמר
הדין  מן  כולו העולם כל את לפטור אני יכול
בני  אליעזר ואילמלי עתה , עד שנבראתי מיום
ואילמלי  עכשיו, ועד העולם שנברא מיום עמי
עד העולם  שנברא מיום עמנו  עוזיהו בן יותם
רבי  משום ירמיה  רבי אמר חזקיה  ואמר סופו.
מועטין  והן עלייה  בני ראיתי יוחאי  בן שמעון
ובני  אני הם מאה  אם  מהן ובני אני הן אלף אם

הן. ובני אני  הן שנים  אם מהן
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הקדמה
אנ�ין)�מים ה'�מח�י' הזוהר(מלכ�ת )ארץ ה'תגל ו'(זעיר מאמרי נגלות בהגלות  ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ועוד, מצרים, יציאת סיפור  וסוד הסדר, סוד המצות, סוד  הפסח, חג  על הקדוש

בס"ד. שכתבנו ביאורים וקצת הקודש, ללשון  מתורגם

בימי  עוד נזכה  התורה, וסודות הקדוש הזוהר לימוד שבזכות  רצון  ויהי
כל כי השלימה , בגאולה  נפלא (ת אראנ� מצרים מארץ צאת* +ימי הזה , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָהפסח

בזמנים ובפרט וסודותיה , הקדוש הזוהר בלימוד  ורק אך תלוי הגאולה  קירוב 
ולומדים שהוגים  ישראל  אלפי למאות  הקדוש הזוהר את לפרסם שזכינו אלו 

לעומת זה  כי הסודות, ולגלות להפיץ ואחד אחד כל  על ומצוה  ביומו, יום מידי 
לשבעים הקדוש  הזוהר כל לסדר שזכינו  כעת  ובפרט  האלוקים, עשה  זה 

כל את  ולבטל  להכניע  איש אלף לשבעים לקרוב  להגיע  זכינו  וכך חלקים,
בזוה "ק  שכתב כמו  האומות ראשי נח:)השבעים הזוהר(בשלח לימוד ידי ועל ,

ומגוג  גוג  שבמלחמת  העולם  אומות 70 לבטל נזכה להכריתם(זוהר)הקדוש
א 2ר �4סייע 3(, ה ' 4עזרת ה 6ז  ה �7נטרס יציאת  2על ונזכה  העולם , מן  ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָולבערם

ה ' יהיה  ההוא  ביום �2כינ3י9, ה �א  4רי : ק �ד2א  יח �ד �73ן  יהיה  זה ידי  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָעל
אחד. ושמו  אחד

הגאולה לקירוב  נזכה  הגאולה  זמן שהוא פסח של הקדוש החג ובזכות
בב"א. השלמה

ה ; סדר +ל  את 2ם 2>ביא  קטעים  הקדוש  מהזוהר ל 7טנ� +ן על הרוא 2ר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

הפסח. חג  למצוות

את הפסח בחג  ללמד חיל  ותאז �ר  ���ר יר � על  �חר � חג �ר  אדם �ן ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוא �ה
�%למ $ת. ה 'לכ$ת �($ני  יהי$ זה  ידי ועל  הפסח *הר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹספר

ור$ח�תינ$ נפ %�תינ$ את $לת(ן הע�למ �ת  �כל רב  %פע  י%,ע זה ידי ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻועל
לנ$ ותטיב  העלי�נה ��קד/ת $לקד%נ $ $לטהרנ$ $פגם סיג  מ 0ל  ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻונ%מ �תינ$

ותפאר�נ$. מקד%ינ$ $לבנין מ %יחנ$ לביאת %�א �האי ונז0ה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהחתימה

הסוד , תורת לימוד  ידי על רק שהוא לשמה תורה קרן  להרמת המצפה דברי כה 

בב"א. צדק גואל ולביאת

תשע "ב, ניסן  עלי , ה' בחמלת לאור  הוצאתי 

שמש בית האלמין אבדק"ק  גראס יודא שלום הק'

שמש בית העולמי  הזהר מפעל  ידי  על לאור  יצא
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מבוא

אהלל��,א�דה ר	ים 	ת�� 	פי, מאד ל�מןה' והגיענ	 וק�מנ	 �החיינ 	 �ר 	� ְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ה', �ר 	� כולו העולם בכל כרכים 70 של ה�הר  סיומי אלפי �ל אין ה�ה ֵֶֶַַַָֹ

מלאכים  מעלה �ל �ה�מליא� 	 מים ה!ד�לה ה #מחה את לתאר יכ �לים ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָאנ�

�בח � לפניו וא �מרים ה �א, 	רי � לק �ד�א  �מק*סים  �באים מתא +פים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָָ�,רפים

ר�אים  �אנ� �פי �בס -�מ �, ה.הר 	אמירת  לב �ראם �	חים/� י ,ראל עם �לְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

	א �ר�ת	 הזה, השבת שקראנו  החודש פרשת �ל 	פר�ה �ה2ד � ְְְֶַַַָָָָָָֹ	ז�הר

:�ה2ד 	ל ��ן 4ר !�מ � ְְְִֶֶַַֹוזה

ה.את "והיה העבדה מה 	ניכם אליכם יאמר� �סחואמר 4םלכם.[ב]�י זבח  ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

�סח א �ר לה' מצרים [ג ]ה�א את ��	נג 	מצרים י ,ראל 	ני  	4י  על ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ה' צ�ה  �א �ר י ,ראל 	ני ו-ע ,� ו-לכ � ו-�4חו�. העם ו-2ד ה8יל 	4ינ � ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹואת

ע ,�" �ן ואהרן מ �ה כז)את - כו יב, �רק בא  �ר�ת). ְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

רׁש"יּפרּוב . ה )ׁש ּפסּוק יג ּפרק  את :(ׁשמ ֹות ְִֵֶֶֶַָ
הּזאת  צו)-העבֹודה והלא(ּפסחים ּפסח ׁשל ְֲֲִֶֶַַַָָָֹֹ

למעלה נאמר  הארץ"ּכבר אל תבא ּו ּכי  "והיה ְְְְֱִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ׁשּנתח ּדׁש ּדבר ּבׁשביל ּוׁשנאּה, חזר  ולּמה  ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָוגו'

נאמר ראׁשֹונה ּבפר ׁשה  יב)ּבּה. ּכי "(ׁשמֹות והיה ְְְֱִִֶַָָָָָָָ
לכם הּזאת העבדה מה ּבניכם אליכם "יאמר ּו ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

מן  עצמ ֹו את  ׁשהֹוציא מדּבר ה ּכתּוב רׁשע  ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּבבן
וכאן לבנָך"ה ּכלל יֹודע"והּגדּת ׁשאינ ֹו ּבבן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

אּתה ל ֹו ׁשּתפ ּתח מלּמדָך והּכתּוב ְְְְְִִֶֶַַַַָָלׁשאֹול,
ל ׁשֹונ ֹו. ּכאן עד הּלב , את ה ּמֹוׁשכין  אּגדה  ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּבדברי

ג.

ּבּה ׁשּנת ּכּנסּו נח ּכתבת ה ּוא ה ּזהר  ָ ְ ַ ְ ִ ֶ ַֹ ַ ֵ ְ ַֹ ַ ֶ ֵספר
מּמלכּותא וׁשבע  מעיר  ָ ְ ַ ִ ַ ֶ ְ ִ ֵ ִ ַ ְׁשנים

אינ ּון  אּלין הרקיע", ּכזהר יזהירּו ְְְְִִִִִִֵַַַַָָֹ"וה ּמׂשּכילים 
הּזהר , ספר ּדאקרי ּדא, ּבזהר מׁשּתּדלין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹּדקא
מעיר ׁשנים ּבּה ּדמת ּכּנׁשין נח, ּכתבת ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָֹּדאיה ּו
ּוׁשנים  מעיר אחד  ּולזמנין מּמלכ ּותא, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָו ׁשבע

יתקּים ּדבהֹון א)מּמׁשּפחה . ה ּבן (ׁשמ ֹות  "ּכל ְְְְִִִִֵֵַַָָָ
ּדספרא אֹורה  ודא ּתׁשליכה ּו". היארה ְְְְְִִִַַַָָָָֹֻה ּיּלֹוד

מהימנא)ּדא ּברעיא קנ"ג : ּדף  ג ' חלק .(זהר ְְְֲֵֵֶַַַָָָֹ

] הּקדֹוׁש]ל'ּייםח'ׁשהמ'ּבנּור'הרמח"ל ּוצאט ֹו ִֵֶַַַָָ
ּברחמים מהּגלּות נצא  הּזהר  ּבספר  ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹמג ּלה,

ׁשּבאמצעּות ה ּקדֹוׁש, ּבּזהר ׁשּנכּתב  מה ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹידּוע
מהּגלּות לצאת  לזּכֹות אפׁשר  ה ּזהר  ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹספר 

מ ׁשיח . חבלי  י ּסּורי ללא ּדהינּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹּברחמים,

ּבּמר ֹום"הרמח"ל  "אּדיר אתּבספרֹו מסּביר ְְְִִִֶַַַָָ
העֹולה ה ּזהר. ּכח ׁשל  הּללּו הּדברים ְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹּפנימּיֹות

ְִָָמ ּדבריו:

ספר ּבקריאת לדּבק עכ ׁשו  ּדוקא מאד ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹֹּכדאי
הּקדֹוׁש הּזהרהּזהר ׁשּספר המקּבלים אמר ּו (ּכּיד ּוע, ְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻ

הּמּלים  את  מבינים לא  אם ּגם .ׁשּקֹוראים )ּפֹועל ְְִִִִִִֵֶֶַַֹ

הרמח"ל : ׁשּמביא מהּדברים חלק ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָלה ּלן

אימת  עד לחבריא ׁשמעֹון רּבי  אמר  ְְְְִִֵַַַַַַָָָָ"ּתניא
סמכא" ּדחד  ּבקיימא  לא ּדרא)נתיב .(ּבּפתיחה ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ

ּבידינּו ּתלּוי  והיׁשּועה מּוכנה,  ֵ ָ ְ ָ ָ ְ ַ ְ ָ ָ ָ ֻ ְ ַהּגאּלה
ספר היה  ּבעֹולם ׁשּנתקנּו ה ּגדֹולים  ה ּתּקּונים ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָמן
מקֹומ ֹות ּבכּמה ׁשבחיו  נאמר  ּכאׁשר ְְְֱֲֶֶַַַַַָָָֹה ּזהר ,
קרן  ּולהצמיח ה ּוכן, לגאּלה  הּוא ּכי עצמֹו, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֻמ ּמּנּו
ּבכ ּמה זה ּדבר  ּבֹו וית ּבאר  יׂשראל. לבית  ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָיׁשּועה 
וכ ּמה ּכּמה ּובּתּקּונים  מהימנא, ּברעיא ְְְְְְִִֵַַַַָָָָמקֹומ ֹות
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נׂשא ּבפר ׁשת  וגם  "ּובגין :(קכד:)ּפעמים, ְְְְִִַַָָָָ
ּדאיהּו ּדחּיי  מאילנא  למטעם י ׂשראל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָּדעתידין
ּברחמי " ּגלּותא  מן ּביּה י ּפקּון  הּזהר , ספר ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹהאי 
ספר ׁשה ּוא החּיים מעץ לטעם יׂשראל ׁשעתידים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ(ּובגלל

ּברחמים ) מה ּגלּות  ּבזכּותֹו יצאּו ה ּזה , .הּזהר ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹ

מע ּקרי  ּגדֹולים ּבעּקרים ּתל ּוי הּזה  ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָוהענין
הכין  אׁשר  ההנהגה, ּבעמקי ּומׁשרׁש ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֻהחכמה ,
נחלתֹו, ועל עּמֹו על  ה ּיחיד האדֹון ְֲִַַַַַַָָָָָּופעל
המכ ּון  טּוב  רב  אל ּבֹו י ּגיעּו אׁשר הּדר ְך ְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָֻלנח ֹותם 
חסרּו ּכּמה ׁשּתדע וצריְך ה ּמח ׁשבה . ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּבראׁשית
להם  הם  צריכים ּתּקּונים  ּומה ּבגל ּותם, ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָיׂשראל

המׁשֹורר ּובח ׁשב לקדמּותם. (ּדוד להחזירם ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָֹ

הּׁשלֹום ) עליו והבין הּמלְך הּזה , הענין  על  ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ואֹומר: מתאֹונן היה האּלה , ה ּגד ֹולים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהחסרֹונ ֹות

וכּו' נביא" ע ֹוד אין ראינּו, לא (ּתהּלים "אֹותתינּו ְְִִִִֵֵָָֹֹ

ט) אבדהעד, וי ּקירא רּבה חכמה  ּבאמת ּכי .ְְְֱִִֶֶַַָָָָָָ
"מ ּיֹום  אמרּו לברכה זכרֹונם וחכמינּו ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָמ ּיׂשראל,
למהוי  חכמ ּיא ׁשרּו ה ּמקּדׁש, ּבית ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשחרב 

כו' מט.)ּכספרּיא" מתּפּלל (סֹוטה המ ׁשֹורר  והיה . ְְְְְִִֵֵַַַָָָָ
כו' צר" יחרף  אלהים מתי "עד  ואֹומר: זאת  ְְֱִֵֶַַַָָָֹֹעל 

י) עד, אּלה (ׁשם ּובפסּוקים סֹודֹות. נכללים  ְְִִִִֵֶָָ
והבן. ׁשמע הּזה , ּבענין מאד ְְְְְִִֵֶַַָָָֹּגדֹולים

ענין ע ׂשתה יֹוחאי ּבר  ׁשמעֹון ר ּבי  ַ ְ ִ ָ ְ ָ ָ ַ ְ ִ ִ ַ ַ ִ ְּבריחת
ונ ּנצל ה ּזאת  לּתבה נברח וכּלנּו  ֵ ָ ִ ְֹ ַ ָ ֵ ַ ַ ְ ִ ָ ֻ ְ ָ ֵ ַהּתבה,

עׂשתה יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי  ׁשּבריחת  ְְְְְִִִִֶַַַָָָָונמצא
ּבֹו אׁשר  ה ּזהר, נעׂשה  ׁשּבסֹוד ּה ה ּתבה, ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָֹענין
ּכּמזּכר נׁשמתין, ר ּבֹוא הּׁשּׁשים ּכל  ְְְְִִִִִִַַָָָֻנכללּו
לכל  ּכללית לבריחה זה  נחׁשב ואז ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָּבּתּקּונים,
אּלא יצטרְך לא ה ּימים ׁשּבסֹוף  עד ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיׂשראל,

ׁשּנאמר וזה ּו יב)יציאה, נב, לא(יׁשעיהּו "ּכי : ְְְְֱִִֶֶֶַַָָֹ
הל ְך ּכי תלכ ּון לא ּובמנ ּוסה  ּתצאּו ְְִִִֵֵֵֵֵָָֹֹבחּפז ֹון

יׂשראל "... אלקי ּומאּספכם ה' ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָֹלפניכם 

מן ּבֹורח הּקדֹוׁש ּבּזהר ׁשּית ּדּבק מי  ִ ַ ֵ ָ ַ ַֹ ַ ֵ ַ ְ ִ ֶ ִ ָּכל
מׁשיח מחבלי ויּנצל  אחרא ,  ַ ִ ָ ֵ ְ ֶ ֵ ֵ ָ ִ ְ ָ ֳ ָ ָ ְ ִ ַה ּסטרא 

אחריו  נׁשאר  ה ּזהר  ספר ּכי (אחריוהאמת, ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

נקרארׁשּב"י) ּבֹו ׁשּיתּדּבק מי ׁשּכל ְְְִִִִֵֶֶַָָָָלברכה ,
לֹו יצטרְך ׁשּלא עד אחרא, ה ּסטרא מן ְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּבֹורח 

הּימים ) מה(ּבאחרית ואֹודיעָך יציאה , אּלא ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָ

ּגדֹול  ּתֹועלת ּכי והאמת ּבזה, נמצא ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶָָָּתֹועלת
מ ׁשיח . מחבלי  ה ּצלה הּוא ּכי ְִִֵֵֶַַָָָהּוא,

מעמיד הּוא  ּברּו "הּקדֹוׁש הענין  ִ ֲ ַ ָ ָ ַ ָ ְ ִ ָס ֹוד
ּכהמן קׁשֹות  ׁשּגזרֹותיו מל  ָ ָ ְ ָ ָ ֵ ְ ֶ ֶ ֶ ֶ ֵ ֲעליהם

למ ּוטב"  ָ ְ ָ ִ ֲ ַּומחזירם
אּלא צריכים, הי ּו לא מ ׁשיח חבלי ּכי  ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹוהענין:
האדם  מן להפריד הּצריְך הּקבר חּבּוט  ְְְִִִִֶֶַַַָָָָּכמֹו
החבלים  צריכים היּו ּכן ּכמֹו ּבֹו, ׁשּנדּבק ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻה ּזהמא

מ ׁשיח ) זהמת(חבלי [את ] מּיׂשראל  להפריד ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
ואחר למעלה, ּכּנזּכר לברח ׁשּיּוכל ּו ּכדי ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹה ּגל ּות,
חכמינ ּו [מאמר סֹוד וזה  לצאת . יחזרּו ְְְֲֲֵֵֶַַַָָָּכְך
מעמיד ה ּוא ּברּוְך "ה ּקדֹוׁש לברכה] ְְֲִִִַַָָָָָזכרֹונם
ּומחזירם  ּכהמן קׁשֹות  ׁשּגזר ֹותיו  מלְך ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָעליהם

צז:)למ ּוטב" ּבעֹוד(סנהדרין ּגדֹול : ּכלל  זהּו ּכי , ְְְְְִִֶֶַַָָ
יכֹול  אינ ֹו אחרא הּסטרא ּתגּברת  ּתֹוְך ְְֳִִֵֶֶַָָָָָָָֹׁשהאדם 

וצר הּצריְך. ה ּתּקּון אחראלת ּקן ׁשה ּסטרא יְך ְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ּכּנזּכר יׂשראל  ּתחת ּוק ׁשּורה ּכפּותה ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָּתּׁשאר 

ה ּפעּלֹות: ׁשּתי להם צריְך ולכן ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֻלמעלה.

ּכי ּבריחה,  ּבדר ההם ה ּקלּפֹות מן   ִ ָ ִ ְ ֶ ֶ ְ ֵ ָ ִ ְ ַ ִ ֵ ְלצאת 
ואחר  - ּבראׁשֹונה. אפׁשר אי  יציאה  ְּבדר ֶ ֶ ְ ִ ָ ִ ֶ ְ ָ ָ ִ ָ ְ ַ ַ 

רמה, ּביד הּקלּפֹות מן  מּמׁש ׁשּיצאּו ָּכ ֶ ֵ ְ ַ ָ ִ ַ ְ ִ ְ ָ ָ ָ 
ּתחּתם ּכפּות ֹות  ּתּׁשארנה   ָ ְ ַ ְ ָ ְ ַ ָ ִ ִ ְ ַ ֶׁשה ּקלּפֹות

היה לא הּזהמא, ּבהם הרּבה ׁשּנדּבק ּכיון ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻאְך
החבלים ידי על אּלא לברח  להם  (חבליאפׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשהיאמ ׁשיח ) ּבתׁשּובה  ח ֹוזרים היּו ׁשאז , ְְִִִִֶֶַָָָָ
הּבריחה . היא וזאת מקלט , עיר ְְְִִִִִַָָָֹ"אימא"

הּכתּוב : ּׁשאמר מה ּגדֹול סֹוד ּבזה ְְֲִֶֶַַַָָָואֹודיעָך
ו ׁשב ּת וכ ּו' האּלה הּדברים ּכל  ּומצאּוָך ל ָך ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹ"ּבּצר 

וכּו' אלהיָך" ה' ל )עד ד, ּכי (ּדברים ּדע, , ְְֱִִֶַַָֹ
וׁשל ֹום  חס לגזר אחרא הּסטרא ְְְְְֳִִִַַַָָָָֹהתּגּברּות 
להתאחז  עלּית ּה לפי נמׁשְך יׂשראל , על  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָּגזרֹות
מת ּגּברת . ּכְך עלֹותּה ּכפי ּכי  ּבמדרגֹות, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹולינק
ואז  זּו"ן, ּבספירֹות ּומתּגּברת עֹולה היא ְְְְִִִִִֵֶֶַָָוהּנה
ׁשהיא עד ּדחק. אחר ּדחק י ׂשראל ְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹנדחקים
ׁשם  להתּדּבק ח ֹוׁשבת  והיא ל"אימא", ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָמ ּגעת

מינ ּה" מתערין ּדינין "אימא ּבס ֹוד, ּכן, (זהרּגם ְְִִִִִִֵַַָָָֹ

סה.) ג ' אימאחלק ּכי  יכ ֹולה, אינּה ּבאמת אְך , ְֱִִֵֵֶֶֶַָָָ
ּבּה מתּדּבקין יׂשראל  אּדרּבה, ואז חרּות. ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָהיא
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מ '),מהימנא	ברעיא 	א מצוה (�ר �ת  מצרים,[ד]: יציאת �בח 	 לס�ר ז� אחר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

�ל 	ארנ �, �� לע �למים. זה �בח 	 לד	ר  אדם 	ן  על  ח �בה �היא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ל,מח ה�א  עתיד 	,מחה, ,מח  ס��ר �בא �ת� מצרים 	יציאת �/ד	ר ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאדם

	אד�נ�, �#מח  אדם ה�א  �הרי ה �ל, ,מחת �ה�א  ה	א 	ע�לם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ	 כינה

ס��ר. 	א �ת� ,מח  ה�א  	ר�� �ְְִֵַַָָָוה2ד �

הּמל ְך צריְך היה  לכן - הּתׁשּובה. ּבסֹוד ְְְִִֵֶֶַַָָָָָּובֹורחין
מּספירה ּומתּגּבר  ׁשה ֹולְך ק ׁשֹות, ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּגזרֹותיו 
ּכי  ּכחֹו, נ ׁשּבר וׁשם  לאימא ׁשּמּגיע עד ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָֹלספירה
וה ּוא ליׂשראל . הּתׁשּובה  מתע ֹוררת ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָאּדרּבה 

ּגאֹון" ׁשבר  "לפני יח )סֹוד טז, ּגם (מ ׁשלי ּכן ועל  , ְְְִִֵֵֵֶֶַַָ
וכיון  ה ּגזרה, ידי על היּו ורׁשּב"י  מ ׁשה  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּבריחת 

הּזהר , ספר  נעׂשה זאת ּכברׁשּבבריחה הּנה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
אליו  ׁשּיזּדּמן מי לכל וע ֹומד קּים ה ּתבה ,ענין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ל "אימא" מּגיע ּכבר הּזהר ּבספר הּנדּבק ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹּדהינ ּו:
חבלי  לֹו צריְך ואין אחרא, הּסטרא מן ְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָָויצא
נ ׂשא, ּפרׁשת מהימנא ּברעיא ּכּמזּכר ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָֻמ ׁשיח ,

ּבתח ּלה . למעלה ׁשהבאתי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּבענין

ּבזמן  אּלא ה ּזהר  נת ּגּלה לא זה , ּכל עם ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹוהּנה,
הּזאת ה ּפעּלה הלא ּכי העׂשֹותֹו, אחרי ְְֲֲִֵֵֵַַַַָָֹֹֻהרּבה
ּפרּוׁש: ּבזמּנּה, אּלא להּמצא צריכה ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָאינּה
ּפע ּלתֹו ּכי  הּזה, הּזהר  ּבסֹוד י ׂשראל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֻׁשּיברחּו
מׁשיחא ּדמלּכא ּבדרא יֹומּיא ּבסֹוף א ּלא ְְְְְִֵֶַַָָָָָָאינֹו

הּמׁשיח]. מל ְך ׁשל ּבדֹורֹו ה ּימים, ְְִִֶֶֶַַַָָ[ּבסֹוף 

לכל  נגיׁש ה ּזהר ׁשּספר זכינ ּו אנּו, ּבימינּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוהּנה,
ּוב ּפרּוט ֹות ּבקּלּות ּתבל , קצו ֹות ּבכל  ְְְְְֵֵַַָָָאדם 
מפעל  ׁשל הר ּבים מזּכי ּבזכּות ּבפרט  ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָמ ּמׁש,
ה ּדברים  ּכּונת ׁשּזֹו ונראה  הע ֹולמי, ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹה ּזהר 

הּזהר ספר ּבתקּופה ׁשּפע ּלת נת ּגּלה (ׁשאמנם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

רׁשּב"י) לתק ּופת יחסית  להּמצאמאחרת צריכה  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֻ
מל ְך ׁשל  ּבדֹור ֹו ה ּימים , ּבסֹוף  יׂשראל ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָלכלל
נראה לכן אנּו, ּבדֹורנ ּו ּכלֹומר ְְְִִֵֵֶַַַָָָה ּמׁשיח,
אינּה ּבימינ ּו הּזהר ספר  ׁשל  ה ּגד ֹולה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשה ּנגיׁשּות
ּגדֹולי  ּכל  קראּו ּוכבר  - ועּקר. ּכלל  ְְְְְְִִִֵָָָָָמקרית
ּבתקּופה הּזהר ּבספר  ללמ ֹוד הּצּבּור  את  ְְְִִִֵֶֶַַַַָֹה ּדֹור
יקציב  ׁשאדם  ׁשּנכ ֹון ּגד ֹולים, ּבׁשם וׁשמע ּתי ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָזֹו.
ּבספר מּועט ּדבר ׁשל קריאה  אפּלּו ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָלעצמֹו
לּדבק  הּׁשם  ּבעזרת  יּוכל ּובכ ְך י ֹום, מ ּדי ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹה ּזהר 

לּדברים  ׁשּמעבר והאמת, הּזהר. ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּבספר
ה ּזהר ספר ׁשל ּכחֹו ּבענין למעלה  ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹהאמּורים
ּבֹו, ה ּדבק האדם עב ּור מׁשיח חבלי את ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלבּטל
נ ׁשמת את  ממרק  ה ּזהר  ׁשּספר ידּוע ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהרי
סג ּלה היא ּבֹו והּקריאה  רע , ּדבר מּכל  ְְְִִִַַָָָָָָָָֻהאדם

וההצלחֹות . הי ׁשּועֹות  ְְְְַַַָָלכל

לסּפרד . ּדא, ּבתר ּפּקּודא מהימנא: ְְְְִֵֵַַַַָָָָָּוברעיא
ּבר על חּיּובא ּדאיה ּו מצרים, ּדיציאת ְְְִִִִִִִַַַַָָָּבׁשבחא
הכי  לעלמין. ׁשבחא ּבהאי לאׁשּתעי ְְְְְְִִִֵַַָָָָָנׁש,
מצרים, ּביציאת ּדאׁשּתעי  נ ׁש ּבר ּכל ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָאֹוקימנא,

ּבחדוה חּדי  סּפּור למחדי ּובההּוא איה ּו ז ּמין , ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָ
מ ּכּלא, חד ּו ּדה ּוא ּדאתי לעלמא ְְְְְְִִִֵֵָָָָָֹּבׁשכינּתא
ּבריְך וקּודׁשא ּבמריּה, ּדחּדי נ ׁש ּבר  איה ּו ְְְְְְִִֵֵַַַָָָּדהאי
ּכניׁש ׁשעתא, ּביּה - ס ּפּור. ּבההּוא ח ּדי ְֲִִֵֵַַַָָה ּוא
ל ֹון, ואמר ּדיליּה, ּפמליא לכל ה ּוא ּברי ְך ְְְְְִִֵַַַָָָָֻקדׁשא
מ ׁשּתעּו ּדקא ּדילי, ּדׁשבחא סּפּורא  ּוׁשמעּו ְְְְִִִִִִָָָָָָזיל ּו
מתּכּנׁשין, ּכּלה ּו ּכדין ּבפּורקני. וחּדאן ְְְְְְְִִִֵַַַָָָֻּבני ,
ּוׁשמעּו ּדיׂשראל , ּבהדייה ּו ּומתח ּברין ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָואתיין
ּדפּורקנא ּבחדוא ח ּדאן ּדקא ּדׁשבחא, ְְְְְְִִֶַָָָָָָָָסּפּורא
ּבריְך לקּודׁשא לי ּה ואֹודן אתיין ּכדין ְְְְְְְִֵֵֵַָָָָּדמריה ֹון,
על  ליּה ואֹודאן ּוגבּורן נּסין איּנּון ּכל  על ְְִִִֵַַָָָה ּוא,
ּדחּדאן  ּבארעא, ליּה ּדאית קּדיׁשא ְְְְִִֵַַַַָָָָע ּמא
ליּה אּתֹוסף ּכדין - ּדמאריהֹון. ּדפּורקנא ְְְְְְִֵֵֵֶָָָָָּבחדוה 
סּפּורא ּבההּוא ויׂשראל לעיּלא, ּוגבּור ּתא ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָחילא
חילא ּדאּתֹוסף ּכמל ּכא, למאריה ֹון, חילא ְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָיהבי
ליּה, ואֹודן ּגב ּורּתיּה, מ ׁשּבחין ּכד  ְְְְְְְִֵֵַַָָּוגב ּורּתא,
ּכּלהּו. על יקריּה ואסּתּלק מקמיּה, דחלין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֻֻוכּלהּו
ּדא ּבסּפּור ּולאׁשּתעי לׁשּבחא אית ּכְך, ְְְְְְִִִִֵַָָָָּובגין

ע"א) מ "א  חֹובה(דף ּדא, ּכגוונא ּדאּתמר . ְְְְְִַַָָָָּכמה 
קדׁשא קמי ּתדיר לאׁשּתעי  נ ׁש, ּבר על  ְְְִִִֵֵַַַָָָָֻאיה ּו
ניּסין  איּנּון ּבכל ניסא ּולפרסּומי  ה ּוא, ְְְְִִִִִֵַָָּבריְך
והא חֹובתא, איה ּו אמאי ּתימא, ואי - ְְְֲִִֵַַָָָָָּדעבד .
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לכ��א �ת* להם: ואמר ,�*� ה �/ליא  �ל את ה�א  	ר�� �ה2ד� ��ס �עה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

	גא *תי. �,מחים  �*י ה	נים �/ד	רים �*י ה בח  ס��ר את �/ע �ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

ה בח ס��ר ו ��מעים י,ראל, עם �מתח 	רים �באים מת��סים, �*ם  ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻאז

�ל על ה �א 	ר�� �ל2ד � �מ �דים 	אים אז אד �נם. !א *ת 	חדות  �#מחיםְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

�#מחים  	ארץ  ל� �-� �ה2ד� העם על ל� �מ �דים �גב�ר�ת, נ +ים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָא �תם

אד�נם. �ל ה!א *ה ְְְֲִֶַַָָֻ	,מחת 

לר	�נם,אז  �ח  נ�תנים ס��ר 	א�ת � וי,ראל למעלה, �גב �רה �ח  ל� מתו+ף ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹ

וכ*ם  ל�, �מ �דים !ב�רת � �	חים/�� �גב�רה  �ח  �/�סיף מל� ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ�מ �

�מ � זה  	ס��ר �לד 	ר ל�	ח  �י לכן �*ם. על �ב�ד� �מתע*ה מ �ניו, ��חדיםְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

את  �לפרסם ה�א  	ר �� �ה2ד� לפני 4מיד  לד	ר  אדם 	ן  על  ח �בה ��אמר .ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

�ע,ה . נ+ים א �תם 	כל ְִִֵֶַָָָָה�ס

	ואם  �ה2ד � והרי ח �בה? זה ל/ה �היה 4אמר, מה  �ל ה�ל, י�דע  ה�א  ר�� ְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

וה�א ע�,ה, �ה�א  מה על לפניו , זה �רס�ם מ �Bע  מ �ן? לאחר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָו�-היה 

ע-ה,י�דע? �ה	א מה  �כל לפניו 	לד �ר ה.ס את  לפרסם אדם צרי� ו0אי א1א ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

א�תם ור �אים מת 2.סת , מעלה �ל  ה34ליא וכל  ע �לים, 0ברים �א�תם ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמ5	ם 

	למ7ה. למעלה עליהם 2ב�ד � 	מתע1ה ל 9ד ��-�ר 	�-ה	א, 12ם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ	מ �דים

ה'	לפי �	ר�� ה�ס, מפרסמים אנ� �ן על ה�ס, לפרסם  �8ריכים �ראינ � ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

�*כל �אי אלף 70 י,ראל  �בטי 	יחד  �/ס-מים ה�י�י  	אלף ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ	ד �רנ�

�פי  	ארנ� ,�ה 2ד� הז�הר �ל את �עם מלי�ן 70 ס-ם �איל� ה#כר יהיה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאחד

זי"ע מר �זין מהר "י  הרה"ק  אמר �כבר .35 !*י�ן הז�הר 	א �ר 	אריכ �ת ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָָָֹ�בר 

לט �ס  �מ � ה �א 	ר�� �	ה2ד� להאמין  ק�ה  יהיה  Bמ �יחא  עקבתא  �	ד�ר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

חלק קיר >רדעל ה4עם =ם ה2רמל , �הר אל �ה	 �ל  �מבחן �2מ � �2 על ואמר  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

יחזיק	 מע	ט  ורק ה�על, נביאי  �ל  לצ 0ם >רד  ה 4עם א� ה 5מים , מן  ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָא�

חלק... קיר על  לט 4ס 2מ� ק�ה יהיה �אמ	נה להחזיק וכן זוהר�אמ	נה... ועיין ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ז. שמות

ויהוי  דהוה, מה  ּכל  ּכּלא, ידע ה ּוא ּברי ְך ְְְְֱֲִֵֶַַָָָָָֹֻקדׁשא
מה על קמיּה, ּדא ּפרסּומא אמאי ּדנא, ְְְֲִֵַַַָָָָָָלבתר
ּבר אצטרי ְך וּדאי  אּלא ידע. ואיהּו עבד, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָדאיה ּו
מה ּבכל  קמי ּה ּולאׁשּתעי ניסא, לפרסּומי  ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָנׁש

וכל  ס ּלקין, מ ּלין ּדאיּנּון ּבגין עבד, ְְְְְִִִִִִַַָָּדאיה ּו
ואֹודאן  לֹון, וחמאן מתּכּנׁשין , ּדלעי ּלא ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָּפּמליא
יקריּה ואס ּתּלק ה ּוא, ּברי ְך לקּודׁשא ְְְְְְְִִֵַָָָֻּכּלה ּו

ותּתא. עיּלא ְְֵַַָָָעלייהּו
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!ד �ל,ואם  כזה  	אפן  �ה 2ד� ז�הר �+-מ � אנ�ים הר	ה �� �ל 	ד �רנ � �י ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ילדים  �אפיל� ה ל�ם עליו ר�	"י �ל הבטחת� 	זכ �ת נס , �ה �א ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָוBאי 

וע �ד, ע�ד  לפרסמ � �צריכים ה/�יח, 	יאת לפני הז�הר את ילמד � ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָקט�ים

להתח .ק ���כל �די �ה 2ד� ה.�הר את לנ� והכין  ל/�ה, רפ �אה  הכין �ר �	"יְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

לרח �קים  !ם �לימה  	ת��בה לחזר  והע2ר �מים, ליראת ולז��ת ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ	אמ �נה

�-ד �ע. ְֵַַָ	י�תר,

	ארצנ�ועל ה' 	ר�� �.כינ� �ב �ד� 	ר	ים �נפרסם  ה�ל לאד�ן נ �	ח  �ן  ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

אלפים  לע,ר�ת �ה 2ד� 	ז�הר ה�למדים �יע�רים למא �ת ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָה2ד ��ה

ה/�4�קקים  לרבב �ת �ה2ד � ז�הר �מס-מים ט �ר�נט�, 	עיר  �בפרט  ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָה*�מדים

�עה" �ל "ער�ה ה�2נטרס ה�פץ  �כבר 4�רת�, וללמ �ד  ר �	"י  	צל ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלחס�ת

ה/באר אל-ה � �תח  ע �תקים , אלף מאה הז�הר  ��ח  וספרי ע�תקים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹכ -300,000

מא�ת  �י �י עד י�ם , 	כל וה�לכים /�סיפים וה*�מדים 65,000 ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֻ�סג *�תיו

��ע,� אנ�ים  על ס��רים וכ /ה ,�ק�ד  �	ת	 	פרט  ז �הר ה*�מדים ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָאלפים

ואנ�ים  ר�	"י , �ל �בכח � �ה2ד� ה .�הר 	זכ �ת !מ �רים 4��בה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹל	עלי 

לדר!�ת  וע �ד ע�ד  �מתע*ים ה.ה, �ה2ד� הל/�ד Bר � ה �מ �כים ��טים �ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָ

לע�לם  וחי  הח-ים מעץ  ו-אכל  ט�ב , �י ור�אים ט �עמים  ונעל�ת, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָֹ!ב�ה�ת

הח �זרים  הIלפ�נים הם ור	ים ה', אל �מתקרבים ל/�דם  על  ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ�מתע �גים

ר�אים  א �ר ונחמ �ת י��ע �ת ונפלא �ת, נ +ים ור	�י העצמה !דל על ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ�מס�רים

.�ה2ד� ה.�הר  	זכ �ת 	עין ְְִִִַַַַַָעין

צאתJויהי וכימי מצרים , !א *ת התחילה �	 ה .ה , �	ח �ד  ��ז �ה רצ�ן ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

ה�לימה  לגא*ה  יחד �*נ� ונז�ה  נפלא �ת אראנ � מצרים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻמארץ 

אמן . 	ימינ� ְְִֵֵֵָָָ	מהרה 
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