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ִמְפַעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ִּבְפֻעָּלה, ְלָהִחיׁש ּוְלָקֵרב ַּפֲעֵמי 
ְּפָעִמים,  ֶאֶלף  ְּבחֹוֶדׁש  ַהזֹוַהר  ְּבִסּיּום    ַהְּגאּוָלה 

ִנְזֶּכה ְוִנָנֵצל ְּבַאֲהָבה ֵמֲאסֹונֹות ּוְפָגִעים
ה  ְפֻעּלָ ּבִ יֹוְצִאים  ָהעֹוָלִמי"  ַהזֹוַהר  "ִמְפַעל 
ַהזֹוַהר  ִסּיּום  ְיֵדי  ַעל  אּוָלה  ַהּגְ ּוְלָקֵרב  ְלָהִחיׁש 
ְלֶאֶלף  ה  ִנְזּכֶ ּוְבָכְך  ָעִמים,  ּפְ ֶאֶלף  חֹוֶדׁש  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ
ָכל חֹוֶדׁש ְוֹחֶדׁש ְוַנְצִליַח ִלְמנֹוַע ִמְלָחמֹות  ֵגן ּבְ ַהּמָ
ְועֹוד  ְזָי"ע  דֹוׁש  ַהּקָ ַהַרְמַח"ל  ַנת  ַתּקָ ]ּכְ ּוְפָגִעים. 

דֹוֵלי ַהּדֹורֹות[. ְלַמְעָלה ֵמֶאֶלף ּגְ

ר  ְוַכֲאׁשֶ ְרנּו,  ִסּדַ ֲחָלִקים  ְבִעים  ְלׁשִ ַהזֹוַהר  ֶאת 
ְבִעים  ׁשִ ְדַהְיינּו  ִיְטלּו,  ים ֵחֶלק ֶאָחד  ֲאָנׁשִ ל ֶאֶלף  ּכָ
ה ְלַהְבָטַחת  ים ִיְלְמדּו זֹוַהר, ַסְך ַהּכֹל ִנְזּכֶ ֶאֶלף ֲאָנׁשִ
ְך  ֹחשֶׁ ּבַ ַהֹהְלִכים  ֶרק ט' א-ב( "ָהָעם  )ּפֶ ִביא  ַהּנָ ְעָיה  ְיׁשַ
ֶאֶרץ ַצְלָמֶות אֹור ָנַגּה ֲעֵליֶהם.  ֵבי ּבְ דֹול יֹשְׁ ָראּו אֹור ּגָ
ְמחּו ְלָפֶניָך  ְמָחה ׂשָ ְלּתָ ַהּשִׂ יָת ַהּגֹוי לֹא )לֹו( ִהְגּדַ ִהְרּבִ
)ַעֵיין  ָלל"  ׁשָ ָקם  ַחּלְ ּבְ ָיִגילּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִציר  ּקָ ּבַ ְמַחת  ׂשִ ּכְ

ם(. "י ׁשָ ַרׁשִ

ָעִמים,  ּפְ ֶאֶלף  ַהזֹוַהר  ֶאת  ֵים  ְנּסַ חֹוֶדׁש  תֹוְך  ּבְ
ֵמי ְמרֹוִמים. ׁשְ ּוָבֶזה ְנעֹוֵרר ַרֲחִמים ּבִ

ים, ּוְבָכל  ָרֵאל ַעם ְקדֹוׁשִ לּו ֲעֵליֶהם ִיׂשְ ּוְכָבר ִקּבְ
ִרְבבֹות  ּבְ ּוְמזּוָמִנים,  מּוָכִנים  ֵהם  ם  ְוַנְפׁשָ ם  ִלּבָ
ּקֹות  ּדַ  11 ם,  ַמּנָ ִמּזְ יׁש  ְלַהְקּדִ יֹום  ל  ּכָ ַוֲאָלִפים, 

ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹוָנם.

ה ִאיׁש ְיהּוִדי, ּבֹא ְוִהְצָטֵרף ְלִלּמּוד ִיחּוִדי,  ְוַאּתָ
ּוְלָגֳאֵלנּו,  ְלָהִחיׁש  ַהָחֵפץ  ֱאלֵֹקינּו  ְרצֹון  ְלַקֵיים 

יַח ִצְדֵקנּו. ֵני ָמׁשִ ל ּפְ ה ְלָקֵרב ּוְלַקּבֵ ּוִתְזּכֶ

ַמְּטַרת ַהִלימּוד ַהָּקדֹוׁש
ֵעת ָרצֹון  דֹוׁש ִהיא ְלעֹוֵרר ּבְ ַרת ַהִלימּוד ַהּקָ ַמּטְ
ר ִעם  ּוְלִהְתַחּבֵ תּוִחים,  ּפְ ַמִים  ׁשָ ֲעֵרי  ׁשַ ר  ִנְפָלא ֲאׁשֶ
ר יֹוָחִאי ְזָיָע"א, ְלַמַען  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ּנָ ַהּתַ
הּו  ָאַמר ֵאִלּיָ מֹו ׁשֶ ִפיָלה ְוְיעֹוֵרר ְזכּות, ּכְ ּתְ ַיֲעמֹוד ּבִ
ְלעֹוֵרר  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ קּום  הּו(,  ֵאִלּיָ ַתח  ּפָ ֲאָמר  ּמַ )ּבַ ִביא  ַהּנָ
נּו  ַרּבֵ ה  ים ּוֹמשֶׁ דֹוׁשִ ֶאת ָהֶעְליֹוִנים ֵאּלּו ָהָאבֹות ַהּקְ
ֵמֲעפ   ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֶאת  ְלָהִקים  ְלַמַען  ְמֵהיְמָנא  ַרֲעָיא 
יֹוִסיף  לֹא  ִצּיֹון  ת  ּבַ ֲעֹוֵנְך  ם  "ּתַ נּו  ּבָ ּוְלַקֵיים  ָָרּה 
רֹון  ָ ַהּשׁ ֶלת  ֲחַבּצֶ ְוִתְתעֹוֵרר  כב(.  ד  )איכה  ְלַהְגלֹוֵתְך" 
ּוִבְזכּות  ִלְגבּוָלם",  ִנים  ּבָ בּו  "ְוׁשָ ִנים,  ַהּבָ יַע  ְלהֹוׁשִ
ה  ֹמשֶׁ ּתֹוַרת  "ִזְכרּו  כב-כד(  ג  ֶרק  ּפֶ )ַמְלָאִכי  ם  ְנַקּיֵ ר  ֲאׁשֶ
ה  "ִהּנֵ ִביא  ַהּנָ ְבֵרי  ּדִ ָעֵלינּו  יך  ְלַהְמׁשִ ה  ִנְזּכֶ י"  ַעְבּדִ
יֹום  ּבֹוא  ִלְפֵני  ִביא  ַהּנָ ה  ֵאִלּיָ ֵאת  ָלֶכם  ׁשֵֹלַח  ָאֹנִכי 
ִנים ְוֵלב  יב ֵלב ָאבֹות ַעל ּבָ דֹול ְוַהּנֹוָרא, ְוֵהׁשִ ה' ַהּגָ

ִנים ַעל ֲאבֹוָתם" בב"א. ּבָ

ֵמַהָּגלּות  ֵנֵצא  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ִהְתַעְּסקּות  ִּבְזכּות 
ְּבַרֲחִמים

קּות  ְזכּות ִהְתַעּסְ י ּבִ ִביא ּכִ הּו ַהּנָ ִהְבִטיַח ָלנּו ֵאִלּיָ
ַרֲחִמים, ְוָכְתבּו ָלנּו  לּות ּבְ דֹוׁש ֵנֵצא ֵמַהּגָ זֹוַהר ַהּקָ ּבְ
דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ּבְ ְוַלֲעֹסק  ִלְגרֹוס  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ַרּבֹוֵתינּו 
ַהֶחֶרב  ִהּנֹו  ַהזֹוַהר  ר  ֲאׁשֶ אּוָלה,  ַהּגְ ֶאת  ְלָקֵרב 
ְך  ְמַזּכֵ ַהזֹוַהר  ָהַרע,  ֶצר  ְוַהּיֵ ְמָאה  ַהּטֻ ַהְמַקֶצֶצת ֶאת 
מּוַסר  הּוא  ַהזֹוַהר  ל  ׁשֶ רֹו  ִעּקָ ְוַנְפׁשֹו,  ָהָאָדם  ֶאת 
ָרֵאל,  ם ְוִיׂשְ ֵ ם ְטהֹוָרה, ַאֲהַבת ַהּשׁ ֵ ָקדֹוׁש, ֲעבֹוַדת ַהּשׁ
ַהזֹוַהר  ְצִחית,  ַהּנִ ְלַתְכִלית  ְמֵלָאה  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות 
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ְך  ַהּגּוף ָזקּוק ְלַאִוויר, ּכָ ֶ ִפי ּשׁ ָמה, ּכְ ׁשָ הּוא ֲאִויר ַהּנְ
ִקּיּום  ִעם  ּוְבַיַחד  דֹוׁש,  ַהּקָ ְלֹזַהר  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְזקּוָקה 
ַהּתֹוָרה,  "ס  ְרּדֵ ּפַ ל  ּכָ יּמּוד  ּלִ ְצוֹות,  ְוַהּמִ ַהֲהָלכֹות 
ְוסֹודֹוֵתיֶהן,  יֶהן  ְדרּוׁשֵ ִרְמֵזיֶהן,  ַהֲהָלכֹות,  ט  ׁשָ ּפְ
ַהּתֹוָרה  ְוִלּמּוד  ְלִקּיּום  ֻמְחֶלֶטת  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות 
יַח  ָמׁשִ ל  ׁשֶ ְלאֹורֹו  ה  ִנְזּכֶ ְוָאז  ה,  ָ ּוִבְקֻדּשׁ ָטֳהָרה  ּבְ
ִאים  ה ָיִמים ּבָ ָיֵמינּו, ִהּנֵ ְמֵהָרה ּבְ ּיֹוִפיַע ּבִ ִצְדֵקנּו, ׁשֶ
ֶאת  ַהּגֹוִיים  ְנַאת  ְוׂשִ ים,  ָהַעּמִ ְך  חֹוׁשֶ ִמּתֹוְך  ֵאֵלינּו, 
ְמִעיִדים  יָמִנים  ַהּסִ ְוָכל  "ה,  ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ ְבָחר  ַהּנִ ַעּמֹו 
ל  י ָרֲחָמָנא ִליְצָלן ִמְלָחָמה ֲאיּוָמה ִמְתָקֶרֶבת, ִמּכָ ּכִ

ֵעֶבר...

הּו  ֵאִלּיָ ְבֵרי  ּדִ ַעל  א  ֶאּלָ ְסמֹוך  ּלִ ִמי  ַעל  ָלנּו  ֵאין 
אּוָלה, ְוַעל ְיֵדי ִמְפָעל  ר ַהּגְ ר טֹוב ְמַבּשֵׂ ִביא ְמַבּשֵׂ ַהּנָ
נֹוִציא  ַהּדֹור,  דֹוֵלי  ּגְ ַמת  ּוְבַהְסּכָ ָהעֹוָלִמי,  ַהזֹוַהר 
ָכל ָמקֹום  ּבְ ְיהּוִדי  ְלָכל  ְקִריָאה  ַהּפֹוַעל  ֵמַהּכַֹח ֶאל 
דֹוׁש ְוִלְהיֹות ֵחֶלק  זֹוַהר ַהּקָ ּוָמקֹום ִלְקרֹא ְוִלְלמֹוד ּבְ
ַהְמַסְיימֹות  ְקבּוצֹות  ִעם  ה,  ַלְקדּוׁשָ ִרים  ְמַהִמְתַחְבּ
יֹום  ּקֹות ּבְ ל 11 ּדַ ָקָעה ׁשֶ ַהׁשְ ל ֵסֶפר ַהזֹוַהר ּבְ ֶאת ּכָ

ְזַמן מּוָעט[. ַמְרִוויַח ּבִ ן ַמה ׁשֶ ]ְרֵאה ְלַהּלָ

נֹוַח  ְלֵּתַבת  ְוִיָּכֵנס  ֶחְלקֹו  ֶאת  ְיַקֵּבל  ִמְׁשַּתֵּתף,  ָּכל 
ִמְּפֵני ַהַּמּבּול ַהּנֹוָרא ּוִמְלֶחֶמת ּגֹוג  ַהְּמִגָּנה ּוַמִּציָלה 

ּוָמגֹוג
ִריָאה  ּקְ ּבַ ֶחְלקֹו  ֶאת  ל  ְיַקּבֵ ף,  ּתֵ ּתַ ִמׁשְ ל  ּכָ
ִצּיֹון  ֵאֶצל  ֲחצֹות  כֹוֵלל  ּבְ ָתּה  ִחּלָ ּתְ ׁשֶ ֶפת  ּתֶ ַהְמׁשֻ
ם  ָ ר יֹוָחִאי ע"ה, ּוִמּשׁ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ דֹוׁש ַרּבִ א ַהּקָ ּנָ ַהּתַ
ּוְבֵני  הּוא  ֵנס  ִיּכָ ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ָהעֹוָלם.  ֶחְלֵקי  ְלָכל 
ֲעדֹו  ּבַ ְוַהְמַסְייעים  ִעּמֹו  ִפים  ּתְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ ְוָכל  יתֹו  ּבֵ
ַהּנֹוָרא  ּבּול  ַהּמַ ֵני  ִמּפְ יָלה  ּוַמּצִ ה  ִגּנָ ַהּמְ נֹוַח  ְלֵתַבת 

ִמים. ל ַאֲחִרית ַהּיָ ּוִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ׁשֶ

ִביא  ְבֵרי ַהּנָ ׁש ְלַקֵיים ּדִ ּוָבֹזאת ֶאת ַאַחי ָאֹנִכי ְמַבּקֵ
ְוֶאת  ִקּבּוַצִיְך,  יֻלְך  ַיּצִ ַזֲעֵקְך  "ּבְ יג-יד(  נז  ֶרק  )ּפֶ ְעָיה  ְיׁשַ
ֶאֶרץ  ִיְנַחל  ִבי  ְוַהחֹוֶסה  ָהֶבל,  ח  ִיּקַ רּוַח  א  ִיּשָׂ ם  ּלָ ּכֻ
ּנּו ָדֶרְך ָהִרימּו  ּפַ ְוָאַמר ֹסּלּו ֹסּלּו  י.  ְוִייַרׁש ַהר ָקְדׁשִ
ים  י". ְוִלְהיֹות ְמ-70 ֶאֶלף ָהֲאָנׁשִ ֶרְך ַעּמִ ִמְכׁשֹול ִמּדֶ
ֵמָעָפר  ָרֵאל  ִיׂשְ ִעם  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֶאת  ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ְבָחִרים  ַהּנִ
ָפִלים,  ֶרק נז טו, יח, יט( ְלַהֲחיֹות רּוַח ׁשְ ְעָיה ּפֶ ֶלָהִרים, )ְיׁשַ
ֵאהּו,  ְוֶאְרּפָ ָרִאיִתי  ָרָכיו  ּדְ ִאים,  ִנְדּכָ ֵלב  ּוְלַהֲחיֹות 

רֹוב ָאַמר ה' ּוְרָפאִתיו". לֹום ָלָרחֹוק ְוַלּקָ לֹום ׁשָ ׁשָ

ה:  דֹוׁשָ ְכִנית ַהּקְ ַהּתָ

ִחיָנם  ַרְך ֶאָחד ּבְ ל ּכְ א ֹטֶפס, ִויַקּבֵ ל ֶאָחד ְיַמּלֵ א. ּכָ
יץ  ַאּמִ ר  ֶקׁשֶ ּבְ ִרים  ְ ִמְתַקּשׁ ּכּוָלנּו  ב.  יֹוִמי.  ְלִלּמּוד 
ִפים  ּתְ ּתַ ׁשְ ל ַהּמִ ָכל יֹום ְויֹום. ג. ּכָ "י ּבְ ּבִ ְלִצּיּון ָהַרׁשְ

ירּו  מֹות ְקרֹוֵביֶהם, ְוַיְזּכִ מֹוֵתיֶהם ְוׁשֵ ן ׁשְ ְיכֹוִלים ִלּתֵ
ַהזֹוַהר  ַהִלימּוד  יעּור  ׁשִ ַאַחר  ַלְיָלה  ל  ּכָ אֹוָתם 
ַהזֹוַהר  ִסְפֵרי  ק ֶאת  ְלַחּלֵ ד.  ְיָלה.  ּלַ ּבַ ִים  ּתַ ׁשְ ָעה  ׁשָ ּבְ
ָלׁשֹון ַהֹקוֶדש  ְרּגּום ּבְ ס ֵמָחָדׁש ִעם ּתַ ְדּפָ דֹוׁש ַהּנִ ַהּקָ
ל ֶאָחד ִיְלֹמד  ָרִכים. ה. ּכָ ְבִעים ּכְ ׁשִ ל ֵסֶפר ַהזֹוַהר ּבְ ּכָ
ַרְך, ְוָכְך  ל ַהּכְ ֹחֶדׁש ֶאָחד ּכָ יֹום, ְוִיְגֹמר ּבְ ּקֹות ּבְ 11 ּדַ
ל  ָכל חֹוֶדׁש ּכָ ים ּגֹוְמִרים ּוְמַסְייִמים ּבְ ְבִעים ֲאָנׁשִ ׁשִ
ים  ְבִעים ֶאֶלף ֲאָנׁשִ ק ְלׁשִ ֵסֶפר ַהזֹוַהר. ו. ְוִאִי"ַה ְנַחּלֵ
ה, ּוְבָכל חֹוֶדׁש ִיְגְמרּו ֶאֶלף  ִמְבָצע ַהּזֶ פּו ּבְ ּתְ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ
ָהִראׁשֹון  חֹוֶדׁש  ּבַ ִסּיּום  ז.  דֹוׁש.  ַהּקָ זֹוַהר  ִסיּוֵמי 
ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ ְוָכל  ֲעָרִבי,  ַהּמַ ֹכֶתל  ּבְ אי"ה  ִיְהֶיה 
דֹוׁש,  ַהּקָ זֹוַהר  ִסיּוֵמי  ֶאֶלף  ל  ׁשֶ ַמֲעַמד  ּבְ פּו  ּתְ ּתַ ִיׁשְ
"י,  ּבִ ָהַרׁשְ ְלֹאֶהל  ִרים  ִמְתַחּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ח.  "ל.  ַהּנַ
דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ֳעַתִיים  ׁשָ ְיָלה  ַהּלַ ֲחצֹות  ּבַ ַהּלֹוְמִדים 
ל ֵסֶפר ַהזֹוַהר  ּכָ בּוַע ֶאת  ל ׁשָ ּכָ ְוגֹוְמִרים  ָכל יֹום,  ּבְ
ָרִכים  ּכְ ְבִעים  ִ ַהּשׁ ֶאת  ִיְלְמדּו  ה  ִמּזֶ ְוחּוץ  דֹוׁש,  ַהּקָ
"י.  ּבִ ָהַרׁשְ ְלִצּיּון  ִרים  ְמֻחּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ּכָ  ִלְהיֹות 
א  ָכל יֹום ְיַמּלֵ "י ּבְ ּבִ עֹוֶלה ְלִצּיּון ָהַרׁשְ ל ִמי ׁשֶ ט. ּכָ
ל ַהחֹוֶבֶרת  ל ַעל ַעְצמֹו ִלְלמֹוד ְוִלְגֹמר ּכָ ֹטֶפס, ִויַקּבֵ
ְכְמבֹוָאר  ּכּוָלם  ֶנֶגד  ּכְ ָעצּום  ַכר  ׂשְ ל  ִויַקּבֵ "ל,  ַהּנַ
דֹול  ל ֶאָחד ִיְרֶאה ְלַקֵיים ַמֲאָמר ֲחַז"ל ּגָ ן. י. ּכָ ְלַהּלָ
ָרִכים  ּכְ  70 ֵסט  ל  ְיַקּבֵ ה,  ָהעֹוׂשֶ ִמן  יֹוֵתר  ה  ֲעׂשֶ ַהּמֵ
זֹוַהר  ִסְפֵרי  ק  ִויַחּלֵ ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ טֹוְפִסים(  )ִעם  ִחיָנם  ּבְ
רֹוִבים ְוָהְרחֹוִקים  ְחּתֹו ַהּקְ ּפַ ִחיָנם ַלֲחֵבָריו ּוְבֵני ִמׁשְ ּבְ
ָחְדׁשֹו,  ּבְ ים ְמַסְיֵמי ַהזֹוַהר ִמיֵדי חֹוֶדׁש  ֲאָנׁשִ ל-70 
ּכּוָלם  ֶנֶגד  ּכְ ַכר  ׂשְ ל  ִויַקּבֵ עֹוֵמד,  ָהעֹוָלם  ֲעֵליֶהם  ֶ ּשׁ
ֵסֶפר ֲחִסיִדים  רּוָמה קכ"ד ע"ב( ּוּבְ זֹוַהר )פ' ּתְ ְכְמבֹוָאר ּבְ

ובגר"א, ְועֹוד. 

ֲעָרִבי  ַהּמַ ֹכֶתל  ּבְ ָהָאֶלף  ִסּיּום  ה  ַנֲעׂשֶ ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ַיַחד,  ּבְ רּו  ְתַחּבְ ּיִ ׁשֶ ְויֹוֵתר  ִאיׁש   70.000 צּו  ְתַקּבְ ּיִ ׁשֶ
ֵמֶהם  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ְמַקּבֵ ֶזה  ּבָ ף  ּתֵ ּתַ ׁשְ ַהּמִ ְוָכל 
דֹוׁש,  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ֶאת  ַעם  ּפַ ֶאֶלף  ם  ִסּיֵ ִאילּו  ּכְ ַכר  ׂשְ
ֵמַהֲחבּוָרה  ֶאָחד  ל  ּכָ ֶנֶגד  ּכְ ַכר  ׂשְ ל  ְמַקּבֵ ֶאָחד  ְוָכל 
ל ֶאָחד  ְך ּכָ ַכר ֶאֶלף ִסּיּוִמים, ַהּיֹוֵצא ִמּכָ ׁש לֹו ׂשְ ּיֵ ׁשֶ
ח"ב(  ים  ַחּיִ ַמִים  ֵאר  )ּבְ ים  ֲאָנׁשִ ֶאֶלף  ְבִעים  ׁשִ ּבְ ל  ֻמְכּפָ
חֹוֶדׁש,  ָכל  ּבְ זֹוַהר  ִסיּוֵמי  ִמְליֹון   70 יֹוֵצא  ס"ה   -
 70 ם  ִסּיֵ ִאילּו  ּכְ ִפים  ְתּ ַתּ ֵמַהִמׁשְ ֶאָחד  ְלָכל  ב  ְוֶנְחׁשַ

"י(. ּבִ ְמַחת ָהַרׁשְ דֹוׁש )ְרֵאה ֵסֶפר ׂשִ ִמְליֹון ִסיּוֵמי זֹוַהר ַהּקָ

ל  ֻיְכּפַ ִמְנָיין לֹוְמִדים, ׁשּוב  ל  ּכָ ֲחׁשֹב עֹוד ֶרַגע! 
ֶאֶלף  ַמִים נֹוְתִנים ּבְ ָ ּנֹוְתִנים ִמּשׁ ל ַמה ׁשֶ י ּכָ ֶאֶלף, ּכִ ּבְ
ְוֹכל  ִמְנָין,  ּבְ ׁשֹוָרה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ַוֲהֵרי  ֵצא(,  ַוּיֵ ת  ָרׁשַ ּפָ )זֹוַהר 

ל  ּכָ ֶנֶגד  ּכְ ל  ְמַקּבֵ ֲהֵרי  יעּור,  ִ ַהּשׁ ְללֹוְמֵדי  ְצָטֵרף  ַהּמִ
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ִמְלָיאְרד  ַהּכֹל 70  ַסְך  ֶאֶלף!!!  י  ּפִ ָכר  ַהּשָׂ ֶאת  ֶאָחד 
חֹוֶדׁש  ִאילּו ָלַמד ּבְ ב ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּכְ ְליֹון(, ְוֶנְחׁשַ )ּבִ

ְליֹון(, ִסיּוֵמי זֹוַהר. ְלַבד 70 ִמְלָיאְרד )ּבִ ֶאָחד ּבִ

ל  ּכָ ֶאת  ם  ְלַסּיֵ ֵדי  ּכְ ִנְצָרְך  ָיִחיד  ָכל  ּלְ ׁשֶ ְלָך  ַדע  ּתֵ
ּבֹון ַהזֹוַהר  י ֶחׁשְ עֹות, ַעל ּפִ דֹוׁש, 365 ׁשָ ַהזֹוַהר ַהּקָ
ל ַהזֹוַהר  ם ֶאת ּכָ ָעה ַלּיֹום ְמַסּיֵ ִלימּוד ׁשָ חּוָלק ּבְ ַהּמְ

ּבֹון:  ה ּבֹואּו ֶחׁשְ ָנה ַאַחת )365 יֹום(, ַעּתָ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ּבְ

פּול 70  ּכָ ְלַבד[,  ם  ִסּיֵ ִאם   - ּתֹוָרה  עֹות  ]ׁשָ  365
פּות[, = 25  ּתְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ זֹוַהר  ]ִסיּוֵמי  ְליֹון(  )ּבִ ִמְלָיאְרד 
עֹות  ׁשָ ִמְלָיאְרד  ים  ִ ֲחִמּשׁ ֵמאֹות  ְוָחֵמׁש  ְטִרְיְלַיאְרד 
ה זּו  דֹוׁשָ ֲחבּוָרה ַהּקְ פּוָתך ּבַ ּתְ ּתַ לֹוַמר, ְבִהׁשְ ּתֹוָרה, ּכְ
דֹוׁש,  יִקים לֹוְמֵדי זֹוַהר ַהּקָ ל 70.000 ְיהּוִדים ַצּדִ ׁשֶ
ְך 30 יֹום ָזִכיָת  ֶמׁשֶ ְלַבד ּבְ יֹום ּבִ ּקֹות ּבְ ִלימּוד 11 ּדַ ּבְ
ִמְלָיאְרד  ים  ִ ֲחִמּשׁ ֵמאֹות  ְוָחֵמׁש  ְטִרְיְלַיאְרד   25

דֹוׁש.  ל זֹוַהר ַהּקָ עֹות ּתֹוָרה ׁשֶ ׁשָ

עֹות,  ׁשָ ה: 365  ַהּזֶ ֵסֶדר  ְלִפי  ק  ֻדּיָ ַהּמְ ּבֹון  ]ַהֶחׁשְ
לֹוֵקַח  ּקֹות  ּדַ  21,900  = ָעה,  ׁשָ ּבְ ּקֹות  ּדַ  60 פּול  ּכָ
ְלֵחֶלק ְל30 יֹום =  דֹוׁש  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ל  ּכָ יּמּוד  ּלִ ְזַמן 
ּקֹות  ר ּדַ עֹות ְוֶעׂשֶ -12 ׁשָ יֹום ְלָיִחיד ]ּכְ ּקֹות ּבְ 730 ּדַ
ֶאָחד  ְלָכל  יֹוֵצא  ִאיׁש  ְל-70  ַחֵלק  ּנֶ ּוְכׁשֶ ַלּיֹום[, 
ְיהּוִדי  ל  ּכָ ה  ּזֶ ׁשֶ יֹום,  ּבְ ּקֹות  ּדַ ַוֲחִצי  ר  ֶעׂשֶ ּכְ ִלְלמֹוד 
ל 330  ב ֶאת ֶזה ְלַעְצמֹו ּוְלַעּמֹו, ּוְבִלּמּוד ׁשֶ ָיכֹול ְוַחּיָ
חֹוֶדׁש  ּבְ זֹוֶכה  עֹות,  ׁשָ ֵהם כ 5.5  ׁשֶ חֹוֶדׁש,  ּבְ ּקֹות  ּדַ
ים  ִ ֲחִמּשׁ ֵמאֹות  ְוָחֵמׁש  ְטִרְיְלַיאְרד  ל-25  ֶאָחד 

דֹוׁש[. ל זֹוַהר ַהּקָ עֹות ּתֹוָרה ׁשֶ ִמְלָיאְרד ׁשָ

ַאַחת  ָעה  ׁשָ דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ַהּלֹוֵמד  ׁשֶ דּוַע,  ּיָ ּכַ
ת,  ּבָ ּוְבׁשַ ּתֹוָרה,  ָנה  ׁשָ ֶאֶלף  ֵמָאה  מֹו  ּכְ הּוא  חֹול,  ּבְ
ַהּטֹוב,  ָהֵרי"ַח  ֶמֶלְך,  א  ּסֵ )ּכִ ּתֹוָרה,  ָנה  ׁשָ ִמְליֹון  ֵמָאה  מֹו  ּכְ
ַוֲחִצי  ָחֵמׁש  ֶזה,  ְלִפי  ָנָתן(,  ְדר'  ָאבֹות  יִקים,  ַצּדִ אֹוְרחֹות 

ָנה  ׁשָ  550,000 ֵהם:  דֹוׁש,  ַהּקָ זֹוַהר  יּמּוד  ּלִ עֹות  ׁשָ
ּוב  ִחּשׁ ּכֹוֵלל  ]לֹא  חֹוֶדׁש,  ל  ּכָ זֹוֶכה  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ּתֹוָרה, 
ַהּכֹל  יל  ַמְכּפִ ה  ּזֶ ׁשֶ קֹוֶדׁש  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ זֹוַהר  יּמּוד  ּלִ
פּות ִעם 70,000  ּתְ ּתַ ִהׁשְ ֶאֶלף[, ְוֶזהּו ְלָיִחיד, ַאְך ּבְ ּבְ
ל 25  ּבֹון ַהּקֹוֵדם ׁשֶ ֶזה נֹוַסף ַהֶחׁשְ ּבָ ִפים, ׁשֶ ּתְ ּתַ ִמׁשְ
עֹות  ׁשָ ִמְלָיאְרד  ים  ִ ֲחִמּשׁ ֵמאֹות  ְוָחֵמׁש  ְטִרְיְלַיאְרד 

דֹוׁש[. ל זֹוַהר ַהּקָ ּתֹוָרה ׁשֶ

ל  ֻמְכּפָ  550,000 ַהּתֹוָרה:  עֹות  ׁשָ ַהּכֹל   ַסְך 

ְטִרְיְלַיאְרד   25 לֹוַמר  ּכְ  ,25,550,000,000,000- ְבּ
ל זֹוַהר  עֹות ּתֹוָרה ׁשֶ ים ִמְלָיאְרד ׁשָ ִ ְוָחֵמׁש ֵמאֹות ֲחִמּשׁ
 ,14,052,500,000,000,000,000- ּכְ ֵהם  דֹוׁש  ַהּקָ
עֹות  ׁשָ ְקַוְדִריְליֹון  ו-52  ְקֶוְנִטיְליֹון   14 לֹוַמר  ּכְ

ּתֹוָרה. 

ל  ַקּבֵ ּיְ ל ְיהּוִדי ׁשֶ ל ּכָ ֹכחֹו ׁשֶ כּות ֶהָעצּום ּבְ ְוָכל ַהּזְ
ָלל ְוִלְלמֹוד ֶאת ַהּזַֹהר  ף ִעם ַהּכְ ּתֵ ּתַ ַעל ַעְצמֹו ְלִהׁשְ
ְך 30 יֹום, ּוְלָכל  ֶמׁשֶ ּקֹות ַלּיֹום - ּבְ דֹוׁש, ַסְך 11 ּדַ ַהּקָ

ִפים ֵיׁש ְזכּות זּו. ְתּ ַתּ ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַהִמׁשְ

ּלֹא ָירּוץ ְוַיְחטֹוף  ַעת ׁשֶ ר ּדַ ֵצא ַוֲחׁשֹב ַהִאם ֵיׁש ּבַ
ְטָלן ְוַעם ָהָאֶרץ? ֵאר ח"ו ּבַ ָ ּשׁ ְזכּות ֲעצּוָמה זּו, ְוּיִ

ת  ָרׁשַ זֹוַהר ָחָדׁש )ּפָ ָאְמרּו ּבְ ל, ַמה ׁשֶ ֲהֵרי ָידּוַע ַלּכָ
ָגלּות  ּבְ ַהּיֹוָנה,  ֶאת  ח  ּלַ ַוְיׁשַ ע"א(:  ל'   – ע"ב  כט  ף  ּדַ ֹנַח 

לֹא  ַהּיֹום  ַעד  ּדְ עֹוד,  ֵאָליו  ׁשּוב  ָיְסָפה  ְולֹא  ֱאדֹום. 
י  ַרּבִ ָאַמר  ּדְ רּוָחּה.  ֵהִעיָרה  ְולֹא  ְתׁשּוָבה,  ּבִ ָחְזָרה 
לּות  ּגָ ְייָרה ּבַ ּתַ ְתׁשּוָבה לֹא ִנׁשְ ְנָחס, ִאְלָמֵלי ָחְזָרה ּבִ ּפִ
ְלָתה  ּגָ ֻלּיֹות ׁשֶ ל ַהּגָ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ּכָ יֹוָמא ַחד. ַרּבִ
רּוְך הּוא ְזַמן ְוֵקץ,  דֹוׁש ּבָ ָרֵאל, ָנַתן ָלּה ַהּקָ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ
ֵאין  ָהַאֲחרֹון  ְוָגלּות  ְתׁשּוָבה,  ּבִ ִמיד  ּתָ ְוִנְתעֹוְרָרה 
ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְתׁשּוָבה.  ּבִ לּוי  ּתָ ַהּכֹל  א  ֶאּלָ ּוְזָמן,  ֵקץ   לֹו 
ְבקֹולֹו.  ַמְעּתָ  ְוׁשָ ֱאלֶֹהיָך  ה'  ַעד  ְבּתָ  ְוׁשַ ב(  ל,  ָבִרים  )ּדְ

ם  ָ ַמִים ִמּשׁ ָ ְקֵצה ַהּשׁ ם ד( ִאם ִיְהֶיה ִנַדֲחָך ּבִ ּוְכִתיב )ׁשָ
ֶחָך. ם ִיּקָ ָ ְצָך ה' ֱאלֶֹהיָך ּוִמּשׁ ְיַקּבֶ

ְיֵהא  ֵהיַאְך  ן,  ּכֵ ִאם  ֲעִקיָבא,  י  ַרּבִ ֵליּה  ָאַמר 
ַמאן  ְתׁשּוָבה,  ּבִ ֲחָדא  ּכַ ּכֹוְלהֹון  ְלִהְתעֹוְרָרא  ָדא 
ַאְרָעא,  ָסְייֵפי  ּבְ הּוא  ּדְ ּוַמאן  ַמָיא,  ׁשְ ָסְייֵפי  ּבְ ֲהֵוי  ּדַ
לֹו  ָאַמר  ׁשּוָבה.  ּתְ ד  ְלֶמְעּבַ ֲחָדא  ּכַ רּון  ִיְתַחּבְ ֵהיְך 
י  ֵריׁשֵ ְתׁשּוָבה  ּבִ ַיְחְזרּון  ִאי  ּדְ יָך,  ַחּיֶ ֱאִליֶעֶזר,  י  ַרּבִ
ל  ּכָ ֵנׁש  ִיְתּכְ ְזכּוָתם  ּבִ א,  ּתָ ִניׁשְ ּכְ ָחָדא  אֹו  א,  ּתָ ִניׁשְ ּכְ
ִדיָרא,  ּתְ ֵכי  ִאיְסּתְ הּוא  ְבִריְך  א  קּוְדׁשָ ּדְ לּוָתא,  ּגָ
ל  ְעָיה  )ְיׁשַ ְכִתיב  ּדִ ָטָבא  ְלהֹון  ְוַיֲעֵבד  ַיְחְזרּון,  ֵאיָמַתי 
ֵאיָמַתי  ִמיד  ּתָ ה  ְמַחּכֶ ַלֲחַנְנֶכם,  ה'  ה  ְיַחּכֶ ְוָלֵכן  כח( 

ׁשּוָבה. ַיֲעׂשּו ּתְ

ָגלּות  ּבְ  - ַהּיֹוָנה  ֶאת  ח  ּלַ ַוְיׁשַ ַהֹקוֶדש:  ָלׁשֹון 
ַעד ַהּיֹום לֹא  ֱאדֹום. ְולֹא ָיְסָפה ׁשּוב ֵאָליו עֹוד - ׁשֶ
י  ַרּבִ ָאַמר  ׁשֶ רּוָחּה.  ֵהִעיָרה  ְולֹא  ְתׁשּוָבה  ּבִ ָחְזָרה 
לּות  ּגָ ֲאָרה ּבַ ְתׁשּוָבה, לֹא ִנׁשְ ְנָחס, ִאְלָמֵלי ָחְזָרה ּבִ ּפִ
ְלָתה  ּגָ ֻלּיֹות ׁשֶ ל ַהּגָ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ּכָ יֹום ֶאָחד. ַרּבִ
רּוְך הּוא ְזַמן ְוֵקץ  דֹוׁש ּבָ ָרֵאל, ָנַתן ָלּה ַהּקָ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ
ֵאין  ָהַאֲחרֹון  ְוָגלּות  ְתׁשּוָבה,  ּבִ ָתִמיד  ְוִנְתעֹוְרָרה 
ֱאַמר ּנֶ ׁשֶ ְתׁשּוָבה,  ּבִ לּוי  ּתָ ַהּכֹל  א  ֶאּלָ ּוְזַמן,  ֵקץ   לֹו 
ְבֹקלֹו.  ַמְעּתָ  ְוׁשָ ֱאלֶֹהיָך  ה'  ַעד  ְבּתָ  ְוׁשַ ב(  ל,  ָבִרים  )ּדְ

ָמִים  ָ ַהּשׁ ְקֵצה  ּבִ ֲחָך  ִנּדַ ִיְהֶיה  ִאם  ד(  ם  )ׁשָ ְוָכתּוב 
לֹו  ָאַמר  ֶחָך.  ִיּקָ ם  ָ ּוִמּשׁ ֱאלֶֹהיָך  ה'  ְצָך  ְיַקּבֶ ם  ָ ִמּשׁ
ם  ּלָ ן, ֵאיְך ִיְהֶיה ֶזה ְלעֹוֵרר ֶאת ּכֻ י ֲעִקיָבא, ִאם ּכֵ ַרּבִ
ּוִמי  ַמִים  ָ ַהּשׁ סֹוֵפי  ּבְ הּוא  ׁשֶ ִמי  ְתׁשּוָבה?  ּבִ ֶאָחד  ּכְ
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ַלֲעׂשֹות  ֶאָחד  ּכְ רּו  ִיְתַחּבְ ֵאיְך  ָהָאֶרץ,  סֹוֵפי  ּבְ הּוא  ׁשֶ

ׁשּוָבה? ּתְ

ַהְּכֶנֶסת, אֹו ֵּבית  ַיְחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה ָראֵׁשי ֵּבית  ֶׁשִאם 
ְּכֶנֶסת ֶאָחד, ִּבְזכּוָתם ִּתְתַּכֵּנס ָּכל ַהָּגלּות

ַיְחְזרּו  ִאם  ׁשֶ יָך,  ַחּיֶ ֶאִליֱעֶזר:  י  ַרּבִ לֹו  ָאַמר 
ְתׁשּוָבה  ִאם ַיְחְזרּו ּבִ ֶנֶסת, ]ׁשֶ ית ַהּכְ י ּבֵ ְתׁשּוָבה ָראׁשֵ ּבִ
ֶנֶסת ֶאָחד ]אֹו ֵעָדה  ית ּכְ י ָהֵעָדה[ אֹו ּבֵ ָראּוי ָראׁשֵ ּכָ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ לּות, ׁשֶ ל ַהּגָ ס ּכָ ּנֵ ְתּכַ ְזכּוָתם ּתִ ַאַחת[, ּבִ
ָלֶהם טֹוב,  ה  ְוַיֲעׂשֶ ַיְחְזרּו  ָמַתי  ִמיד  ּתָ ל  ּכֵ ִמְסּתַ הּוא 
ה  ה ה' ַלֲחַנְנֶכם, ְמַחּכֶ ְעָיה ל, יח( ְוָלֵכן ְיַחּכֶ תּוב )ְיׁשַ ּכָ ׁשֶ

ְתׁשּוָבה. ָתִמיד ֵאיָמַתי ַיְחְזרּו ּבִ

ִעם  ְלַמד  ְוּיִ ּיֹאַמר  ׁשֶ ֲחֵברֹו  ֶאת  ְיעֹוֵרר  ֶאָחד  ְוָכל 
יֹום,  ּבְ ּקֹות  ּדַ ה  ּמָ ּכַ ַרק  ְוֶזה  ֵאּלּו,  ְקדֹוׁשֹות  ֲחבּורֹות 
ַצח,  ן ֵעֶדן ְועֹוָלמֹות ַהּנֶ ה ְלַתֲענּוֵגי ּגַ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזּכֶ
ַכר  ִלׂשְ ה  ְוִיְזּכֶ מֹו,  ַרְך ׁשְ ִיְתּבָ ְרֵכי ה'  ּדַ ל  ּכָ ְוָיִבין ֶאת 
זֹוַהר  ְולֹוֵמד  אֹוֵמר  ׁשֶ ה  ְוַדּקָ ה  ּקָ ּדַ ל  ּכָ ַעל  דֹול  ַהּגָ
ֶאֶלף  ֵמָאה  מֹו  ּכְ ִהיא  חֹול  ּבְ ַאַחת  ָעה  ׁשָ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ
ָנה ּתֹוָרה,  מֹו ֵמָאה ִמְליֹון ׁשָ ת, ּכְ ּבָ ָנה ּתֹוָרה, ּוְבׁשַ ׁשָ
ָנָתן(,  י  ְדַרּבִ ָאבֹות  יִקים,  ַצּדִ אֹוְרחֹות  ַהּטֹוב,  ָהֵרי"ַח  ֶמֶלְך,  א  ּסֵ )ּכִ

ֶרק  ְעָיה )ּפֶ ִביא ְיׁשַ ִדְבֵרי ַהּנָ ֵצל ֵמָהֵעֶרב ַרב, ּכְ ּוְבָכְך ִיּנָ
א רּוַח  ם ִיּשָׂ ּלָ יֻלְך ִקּבּוַצִיְך, ְוֶאת ּכֻ ַזֲעֵקְך ַיּצִ נז יג-יד( "ּבְ

ֶאֶרץ  ִיְנַחל  ִבי  ְוַהחֹוֶסה  ַרב[,  ֵעֶרב  ]ֵאּלּו  ָהֶבל  ח  ִיּקַ
ּנּו ָדֶרְך ָהִרימּו  ּפַ ְוָאַמר ֹסּלּו ֹסּלּו  י.  ְוִייַרׁש ַהר ָקְדׁשִ

י". ֶרְך ַעּמִ ִמְכׁשֹול ִמּדֶ

ת  ָרׁשַ ּפָ ְמֵהיְמָנא  ַרֲעָיא  זֹוַהר  ּבְ ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו 
ף קכ"ה ע"א ְוע"ב ַעד קכ"ו ע"א(. ָנׂשֹא )ּדַ

ְלִמיֵדי  ַתּ ְוִיְראּו  ַהְּגֻאָּלה,  ִמן  ִיְהיּו ְרחֹוִקים  ַרב,  ְוֵעֶרב 
ּוְרָׁשִעים  ַהֶּזה,  ַהָּכבֹוד  ְּבָכל  ַהָּקדֹוׁש  ְוָהָעם  ֲחָכִמים 

ַּבחֶֹׁשְך ִיָּדּמּו - ֵהם ֵעֶרב ַרב
ְוֵעֶרב   ... ַהֹקוֶדש:  ָלׁשֹון  ּבְ ַהזֹוַהר  ְבֵרי  ּדִ ֵאּלּו 
ֻנעּו  ַוּיָ ָהָעם  ְרא  ַוּיַ כ(  מֹות  )ׁשְ ֶהם,  ּבָ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַרב, 
ה, ְוִיְראּו  ֻאּלָ ְך ִיְהיּו ְרחֹוִקים ִמן ַהּגְ ַעְמדּו ֵמָרֹחק. ּכָ ַוּיַ
ה,  ַהּזֶ בֹוד  ַהּכָ ָכל  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ְוָהָעם  ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים 
ם, ַמה  ר ִאּתָ ְוֵהם ְרחֹוִקים ֵמֶהם. ְוִאם ֵיְרדּו ְלִהְתַחּבֵ
ֵקל  י ָסקֹול ִיּסָ ע ּבֹו ָיד ּכִ ם יט( לֹא ִתּגַ ֶהם? )ׁשָ תּוב ּבָ ּכָ
ָבִרים לב(  ָרֵאל, )ּדְ ִיׂשְ ם ּבְ אֹותֹו ְזַמן ִיְתַקּיֵ ֶרה. ּבְ אֹו ָירֹה ִיּיָ
ְרׁשּוָה, ֵאין  ָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר, ַוֲהֵרי ּפֵ ה' ּבָ
ִעים  מּוֵאל-א ב( ּוְרׁשָ יַח. )ׁשְ ׁשִ ִרים ִלימֹות ַהּמָ ִלים ּגֵ ְמַקּבְ
ּום ֶזה ָאַמר ֲעֵליֶהם  ּמּו - ֵהם ֵעֶרב ַרב. ּוִמּשׁ ְך ִיּדָ ֹחשֶׁ ּבַ
ָיֹבאּו. לֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאְדַמת  ְוֶאל  יג(  )ְיֶחְזֵקאל  ִביא,  ַהּנָ

ָאַמר לֹו ַהרֹוֶעה ַהֶּנֱאָמן, ִּבְׁשבּוָעה ָעֶליָך ְּבֵׁשם ה', ַאל 
ַוִּיֶפן ֹּכה  ְּבַצַער ַרב.  ֲאִני  ְיָכְלְּתָך, ֶׁשֲהֵרי  ְּבָכל  ְּתַאַחר 
ָוֹכה ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש, עֹוֵזר ִלי, ְלהֹוִציֵאִני ִמַּצַער ֶזה
ָאַמר  נּו  ַרּבֵ ה  ]ֹמשֶׁ ֱאָמן  ַהּנֶ ַהרֹוֶעה  לֹו  ָאַמר 
ַאל  ה',  ם  ׁשֵ ּבְ ָעֶליָך  בּוָעה  ׁשְ ּבִ ִביא[,  ַהּנָ הּו  ְלֵאִלּיָ
מֹות ב(  ַצַער ַרב. )ׁשְ ֲהֵרי ֲאִני ּבְ ָך, ׁשֶ ָכל ְיָכְלּתְ ַאַחר ּבְ ּתְ
י ֵאין ִאיׁש, עֹוֵזר ִלי, ְלהֹוִציֵאִני  ְרא ּכִ ֶפן ּכֹה ָוֹכה ַוּיַ ַוּיִ
ן  ּתֵ ְעָיה נג( ַוּיִ ֱאַמר ָעַלי, )ְיׁשַ ּנֶ ְקבּוָרה זֹו ׁשֶ ַער ֶזה, ּבִ ִמּצַ
ָחׁשּוב  ַוֲאִני  י,  ּבִ נֹוָדע  ְולֹא  ִקְברֹו,  ִעים  ָהְרׁשָ ֶאת 
ַרח  ּסָ ֶכֶלב ֵמת ׁשֶ ִעים, ּכְ ין ֵעֶרב ַרב ָהְרׁשָ ֵעיֵניֶהם, ּבֵ ּבְ
ָכל ִעיר  יֵניֶהם ּבְ ְסַרח ּבֵ ָחְכַמת סֹוְפִרים ּתִ יֵניֶהם, ׁשֶ ּבֵ
ין  ּבֵ יֵניֶהם  ּבֵ ִרים  ְמֻפּזָ ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ָמקֹום  ּוְבָכל  ָוִעיר 
ָרֵאל,  ָלִכים. ְוָחְזרּו אֹוָתם ֵעֶרב ַרב רֹוִעים ַעל ִיׂשְ ַהּמְ
לד(  )ְיֶחְזֵקאל  ֶהם  ּבָ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֹצאן 
ָלֶהם  ְוֵאין  ם,  ַאּתֶ ָאָדם  ַמְרִעיִתי  ֹצאן  ֹצאִני  ן  ְוַאּתֵ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים. ְיֹכֶלת ַלֲעׂשֹות טֹוב ִעם ּתַ

ְלָוה,  ׁשַ ּבְ יִרים  ֲעׁשִ ֵהם  ַרב  ֵעֶרב  ְואֹוָתם   ...
ֲעֵלי  ְזָלִנים, ּבַ ָלל, ּגַ לֹא ָיגֹון ּכְ ִלי ַצַער, ּבְ ְמָחה, ּבְ ׂשִ ּבְ
י ָמְלָאה  ית ז( ּכִ ֵראׁשִ י ָהָעם. )ּבְ ִנים ָראׁשֵ ּיָ ֵהם ּדַ ׁשַֹחד, ׁשֶ
ָהיּו  א(  )ֵאיָכה  ֶנֱאַמר  ֲעֵליֶהם  ֵניֶהם.  ִמּפְ ָחָמס  ָהָאֶרץ 
ַחי  ּבְ ה,  ִנּיָ ׁשְ ַעם  ּפַ ָעֶליָך  בּוָעה  ׁשְ ּבִ ְלרֹאׁש.  ָצֶריָה 
ל  ּכָ ׁשֶ רּוִבים,  ַהּכְ ב  יֹוׁשֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאלֵֹהי  ְצָבאֹות  ה' 
ר  ָך ְלַדּבֵ ָכל ְיָכְלּתְ יָך, ּבְ לּו ִמּפִ ה לֹא ִיּפְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ַהּדְ
רּוְך הּוא ּוְלַהְראֹות ֶאת ַהּדַֹחק  דֹוׁש ּבָ אֹוָתם ִלְפֵני ַהּקָ

אן ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא(. ֶהם )ַעד ּכָ ּלָ ׁשֶ

ּבֹואּו  אּוָלה,  ַהּגְ ְלַמַען  ְוִנְתַמֵסר  ּבֹואּו  ן  ּכֵ ַעל 
ֶאת  ִלְפדֹות  ע"ה  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ל  ׁשֶ ְלִצּוּוי  ָמע  ְוִנׁשְ
ָמָחר  י  ]ּכִ ְלָמָחר  ְלַחּכֹות  ְולֹא  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ
ְוִנְתַחֵזק  ִנְתַאֵחד  ד  ּוִמּיַ ֶכף  ּתֵ ַרק  ֲעָמֵלק[,  ֲעַצת  ֶזה 
דֹוׁש  ָרֵאל ִיְלְמדּו זֹוַהר ַהּקָ ּתֹוָרה, ְוָכל ִיׂשְ ׁש ּבַ ְוִנְתַקּדֵ
עֹוָלם  ּבָ ֶריָך  ַאׁשְ ן,  ּכֵ ה  עֹוׂשֶ ה  ַאּתָ ְוִאם  יֹום,  ָכל  ּבְ
ֵאל,  ִנּגָ ֶכף  ּתֵ אי  ּוְבַוּדַ א,  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ָלְך  ָוטֹוב  ה,  ַהּזֶ
ִרים,  ָ ַהְמֻאּשׁ ַהּזֹוִכים  ִמן  ִלְהיֹות  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָרצֹון  ִויִהי 
ְזכּוְתָך  ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ָיִעיד ָעֵלינּו – "ּבִ יַח ּבִ ׁשִ ַהּמָ ׁשֶ
ם  ְלׁשֵ ִלּמּוד  נּו  ּתְ ְיָקִרים,  ְיהּוִדים  ן,  ּכֵ ַעל  י".  ְעּתִ ִהּגַ
ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ְלַמַען  ִמַדּקֹוֵתיֶכם  ַהְקִריבּו  ַמִים,  ׁשָ
ה, ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו, ִלְגרֹם ִלְפדּות  דֹוׁשָ ַהּקְ
ֵנֵלְך  ְוָכְך  דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  יֹום  ָכל  ּבְ דּו  ְוִלּמְ נּו,  ַנְפׁשֵ
יַח  ׁשִ ֵני ֶמֶלְך ַהּמָ ל ֶאת אֹור ּפְ ֶאָחד ַיַחד ְלַקּבֵ נּו ּכְ ּלָ ּכֻ

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ ּבִ


