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הרנת ְְַַָָֻסגת

ע"ב) ק וירא (זוהר

ׁש כּ תוּ ב רי ּפ סוּ ק ּפ תח יז)ּפ נחס ה נּ גף (במדבר  החל  "והנּ ה  ִַ
וגוֹ ', הּמ חּת ה" את קח  אהרן אל מׁש ה "ו יּ אמר וכת וּ ב בּ עם",
ׁש ם  וכתוּ ב "מהר", כּ אן  כּ תוּ ב הּמ גּ פה". "ו ּת עצר וכתוּ ב
קרבּ ן כּ אן  אף להנּ צל, קר בּ ן  לּ הלּ ן מה סאים". ׁש לׁש  "מהרי 

להנּ צל.

וּ פגׁש ּת יאמר בּ דּ ר  ּמה ל הייתי אחת ּפ עם ּפ נחס, רבּ י ַָ
לבּ ר יּ וֹ ת. ׁש ּמ וֹ עיל דּ בר מר  לי  יאמר  ל וֹ , אמר ּת י אליּ הוּ . את
ה ּמ לאכים  כּ ל  לפניו ונכנסוּ  הּק בּ "ה , גּ זר בּ רית  לוֹ , אמר
אדם  בּ ני  ׁש יּ זכּ יר וּ  ׁש בּ זמן  האדם , חטאי  להז כּ יר  ׁש ּמ מנּ ים

לטוֹ ב. אוֹ תוֹ  יזכּ ירוּ  ׁש כּ לּ ם - בהם  וּ רצוֹ נ וֹ  לבּ וֹ  וּ מכ וּ ן מׁש ה , ׁש צּ וּ ה ה ּק רבּ נוֹ ת

דּ אם ועד, המים, חיל וֹ ת כּ ל  על עוֹ בר וה כּ רוֹ ז  נגזרה , הבּ רית אדם, בּ בני מות ׁש יּ ארע בּ זמן  ְ
בּ שׂ מים  קטרת ׁש ל  ענינים  ולב נפׁש  בּ רצוֹ ן  ויאמרוּ  מדר ׁש וֹ ת וּ בבּת י כנסיּ וֹ ת  בּ בּת י בּ ארץ בניו  יעל וּ 

מהם. ה ּמ ות ׁש יּ תבּ ּט ל  לישׂ ראל, להם ׁש היוּ 

ִיְצָחק  ִחְזִקָּיה  ַרִּבי  ִלְבנֹו  ָאַמר  ַהָּקדֹוׁש,  ָהַרַׁש"ׁש 
ָסמּוְך  ְּדָוי,  ֶעֶרׂש  ַעל  ְּבָׁשְכבֹו  זיע"א, 
ַהָּקדֹוׁש,  ַהזֹוַהר  ֶׁשִּבְזכּות  ֲאִני  "יֹוֵדַע  ִלְּפִטיָרתֹו: 
ְוִּכְתֵבי ַהַּקָּבָלה, ֵיֵצא ַעם ִיְׂשָרֵאל ְלֵחרּות, ּוְבִלּמּוד 
ְמִׁשיַח  ּוִביַאת  ְגאּוָלֵתינּו,  ָּתלּוי  ֶזה 
)ֵסֶפר  ָעֶליָה"?  ְיֵהא  ַמה  ַהּסֹוד  ִצְדֵקינּו"..."ְוּתֹוַרת 

ָהַרַׁש"ש עמ' 158(. 
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