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ְׁשֵאָלה: ִאם ְּכָבר ֶהְרֵאִתי ֶאת ַהּקּוְנְטֵרס ַהִּנְזָּכר ְלַמְעָלה 
ְלַרִּבי - ְוהּוא ֹלא ַמְסִּכים ֶׁשִּנְלַמד )שנקרא/נגרוס( זֹוַהר 
זֹוַהר  ֶאְלַמד/ֶאְקָרא  ְּבַעְצִמי  ֶׁשֲאִני  ְמָסֵרב  ְוַאף  ַּבְּיִׁשיָבה, 

ַּבְיִשיָבה ַמה ָעַלי ַלֲעׂשֹות?

)המהרח"ו, ובעל הסלם  ַהּזֹוַהר  ּקּוֵני  ּתִ י  ּפִ ׁשּוָבה: ָאז ַעל  ּתְ
ל ְוֵיׁש ִלְברַֹח, ְוִאם  הקדמה לתקון עשר ְסִפירֹות( הּוא ִנְקָרא ְמַחּבֵ

ַההֹוִרים  ׁשֶ ֶנְגּדֹו,  ְקבּוָצה  ַאְרְגנּו  ּתְ ִלְברַֹח,  ָך  יָכְלּתְ ּבִ ֵאין 
ּתֹוַרְתֶכם,  ֶאת  ּגֹוְנִבים  ְוֵהם  ָמֵלא,  ֶסף  ּכֶ ָלֶהם  ִמים  ּלְ ְמׁשַ
זֹוַהר  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ל  ְלַקּבֵ ם  ַאּתֶ ִלים  ֻסּגָ ּמְ ׁשֶ ּדֹות  ְוַהּמִ
ֶרַגע  י ּבְ יבֹות ְוִהְצִליחּו, ּכִ ה ְיׁשִ ַכּמָ דֹוׁש. ]ָעׂשּו ֶאת ֶזה ּבְ ַהּקָ
ים  ַיְסּכִ ֶנְגּדֹו,  דֹוָלה  ּגְ דּות  ִהְתַנּגְ יׁש  ַיְרּגִ יָבה  ְיׁשִ ָהרֹאׁש  ׁשֶ
ימּו ַלְסֶטְנֶדר  ׂשִ ּתָ דֹוַאר – אֹו  ּבַ ְלחּו לֹו  ְוִתׁשְ קֹום,  ַעל ַהּמָ
ה  תּוב ָעָליו, לֹא ִיְרֶצה ֶאת ַהּבּוׁשָ הּוא ִיְרֶאה ַמה ּכָ ּלֹו ׁשֶ ׁשֶ
יָבה ִיְלְמדּו  ׁשִ ל ַהּיְ ּכָ ים ׁשֶ ל, ְוֵתֶכף ַיְסּכִ הּוא ְיַקּבֵ דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ
חּור  ּבָ ל  ּכָ ּלֹוְמִדים  ׁשֶ יבֹות  ְיׁשִ ָנם  ֶיׁשְ ּיֹום,  ּבַ ּקֹות  ּדַ  4-5
בּוַע 4 ִסּיּוֵמי זֹוַהר  ל ׁשָ ים ּכָ יֹום ְועֹוׂשִ ָעה ּבְ ְוָכל ַאְבֵרְך ׁשָ
ַאל ֶאת  ׁשְ ַלִים, ּתִ ל ֶחֶסד" ְירּוׁשָ יַבת "חּוט ׁשֶ יׁשִ דֹוׁש, ּבִ ַהּקָ

יבֹות ַרּבֹות ְוכֹוְלִלים[. ַמע, ְוֵכן ֵיׁש עֹוד ְיׁשִ ׁשְ ֲחֵבֶריָך ַוּתִ

כג. ְׁשֵאָלה: ִאם ֶהְרֵאיִתי ֶאת ַהּקּוְנְטֵרס ַהֶּזה ָלַרב ֶׁשִּלי 
ְוָהַרב ֹיאַמר ִלי: ֲהֵרי ַאָּתה ְּכָלל ֹלא ֵמִבין ֲאַרִּמית, ֶזה ִּבְזּבּוז 
ְזַמן, ִּכי ָהִעָּקר ַהִּלּמּוד ֶׁשל ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶפה ִהיא ַהֲהָבָנה.

ִלְגרֹס  דֹוָלה  ּגְ ַמְעָלה  ֵיׁש  א.  ָנכֹון,  לֹא  ׁשּוָבה:  ּתְ
ַהּקֶֹדׁש,  רּוַח  ּבְ ב  ִנְכּתַ הּוא  י  ּכִ ֲהָבָנה  ְללֹא  ם  ּגַ זֹוַהר, 
ה  ַאּתָ  - דֹוׁשֹות  ַהּקְ ַהּזֹוַהר  ִמילֹות  ל  ׁשֶ ִריָאה,  ַהּקְ ּוְבֶעֶצם 
יַע אֹורֹות  ּפִ ָהִיינּו, ַמׁשְ ה ֲעצּוָמה ָלעֹוָלם, ּדְ ָ יְך ְקֻדּשׁ ַמְמׁשִ
ֶאת  ְך  ְמַזּכֵ ְוַגם  ה,  ַהּזֶ ָלעֹוָלם  ָהֶעְליֹוִנים  ֵמָהעֹוָלמֹות 
דֹוָלה יֹוֵתר הּוא ִלְקרֹא  ַבד ֹזאת ַמְעָלה ּגְ ָמְתָך. ב. ּוִמּלְ ִנׁשְ
ְלִעְבִרית  ית  ֲאַרּמִ ְרּגּום  ּתַ הּוא  ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש  ָלׁשֹון  ּבְ ְרּגּום  ַהּתַ
ִלְלׁשֹון  ְרּגּום  ּתַ ִעם  ְסָפִרים  ָלֶכם  לַֹח  ִלׁשְ ינּו  ּוִבְיכֹוְלּתֵ  –
ּקֹות  ּדַ יֹום 4.5  ל  ּכָ יָבה  יׁשִ ּבִ ִית, אֹו  ּבַ ּבַ ְקָרא  ּתִ ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש. 

ְוזֹו ַמְעָלה ֲעצּוָמה.

ְּבֹאֶפן  זֹוַהר  ְלִלּמּוד  ַמְסִּכים  ֵאינֹו  ַרִּבי  ִאם  ְׁשֵאָלה: 
ַעְצָמִאי ַּבְּיִׁשיָבה. ְוֵאיִני רֹוֶצה ַלֲעֹזב ֶאת ַהְּיִׁשיָבה, ּוְכֶרַגע 

ֲאִני אֹוֵבד ֵעצֹות. ַמה ָעַלי ַלֲעׂשֹות? 

ְקָרא, אֹו  ּתִ ַלח ְלָך ִסְפֵרי זֹוַהר, ְוָכל יֹום  ִנׁשְ ׁשּוָבה:  ּתְ
ַיֲעֹזר  ה'  ּוְבָע"ה  ִית.  ּבָ ּבַ זֹוַהר  ּקֹות  ּדַ  4-5 ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ְגרֹוס  ּתִ

ְלָך.

כד. ְׁשֵאָלה: ָלָּמה ְּכבֹודֹו ָּכל ָּכְך ַמְרִעיׁש ּוִמַּדֵּבר ָקָׁשה 
רֹוִצים  ֶׁשֹּלא  ְיִׁשיבֹות  ְוָראֵׁשי  ַרָּבִנים  ָהַאְדמֹוִרי"ם  ֶנֶגד 

ִלְלֹמד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש?

ֵאָלה,  ׁשְ ְוֵאין  אּוָלה  ַהּגְ ּסּוף  ּבַ ֵעת  ּכָ ֲאָנְחנּו  ׁשּוָבה:  ּתְ
ֵאָלה ֵאיֹפה ּוָמַתי  ְ לֹום, ַהּשׁ ְצַצת ָאטֹום ַחס ְוׁשָ בֹוא ּפִ ִאם ּתָ
לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָיִביא  ֶזה  לֹום  ְוׁשָ ַחס  נֹות  ָקְרּבָ ה  ְוַכּמָ ָיבֹוא, 

ה: ָרׁשָ ּדְ י ּבַ ָאַמְרּתִ ּוְכמֹו ׁשֶ

ּכֹוֵלל  ְוַאְבֵרְך  חּור  ּבָ ל  ּכָ ָחִקים,  ְלִמׂשְ ְזַמן  ֵאין  ַרּבֹוַתי 
דֹוׁש  י ַהּזֹוַהר ַהּקָ ּלֹו, ֵיַדע ּכִ ים ׁשֶ יל ֶאת ַהַחּיִ ָהרֹוֶצה ְלַהּצִ
ִיְלַמד  ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ׁשְ ּוַמְזִהיִרים אֹוָתנּו,  יִקים אֹוְמִרים  ּדִ ְוַהּצַ
ֵחק ִמן ָהעֹוָלם, ָאז ָמה ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות? ַלֲעֹמד  זֹוַהר, ִיּמָ
ִמן  ֲחקּו  ִיּמָ הּוִדים  ּיְ ׁשֶ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ּוְלַחּכֹות  ָיַדִים  ִחּבּוק  ּבְ
ל  ּכָ יל  ְלַהּצִ י  ּדַ ה  עֹוׂשֶ ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ן,  ּכֵ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ָהעֹוָלם 
ָהַרג אֹוָתם,  ִאּלּו הּוא  ּכְ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ עּו אֹותֹו  ִיְתּבְ ַהְיהּוִדים, 

ל ָהַרב ּגֹוַבא"י ַזַצ"ל. ֻקּבָ יק ַהּמְ ּדִ ַתב ַהּצַ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ָהַאְדמֹוִרי"ם  ֶאת  ִהְזִהיר  ם  ּלָ ַהּסֻ ַעל  ּבְ ׁשֶ ֵאיְך  ְוָרִאינּו 
נֹוְתִנים  ֵעת  ּכָ ְוֵהם  לּום,  ּכְ ה  ָעׂשָ לֹא  ֶאָחד  ְוַאף  ִנים  ְוָהַרּבָ
ַמְרֵאה  ֵמאֹות  ֵיׁש  ן  ּכֵ ֶזה,  ַעל  ּבֹון  ְוֶחׁשְ ין  ּדִ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ
ֲאִני ּכֹוֵתב  ָבר ׁשֶ "ס ּופֹוְסִקים ַעל ֶזה, ְוָכל ּדָ ׁשַ ְמקֹומֹות ּבְ
ל  ן לֹו ּכָ רֹוֶצה ֶאּתֵ ים ִעם ְמקֹורֹות, ּוִמי ׁשֶ ּפִ ֵיׁש ִלי ֵמאֹות ּדַ

ֲאִני ּכֹוֵתב. קֹורֹות, ַעל ַמה ׁשֶ ַהּמְ

ָהֶעֶרב  ֵני  ֵמַרּבָ ֵהר  ְלִהּזָ ְמקֹומֹות  ַמְרֵאה   310 ָלנּו  ֵיׁש 
הּו  ֶ ַמּשׁ ה  ֵצל ֵמֶהם? ִמי עֹוׂשֶ ְלִהּנָ ים  ֲאָנְחנּו עֹוׂשִ ַמה  ַרב, 

ה ָלנּו ָהֱאֶמת? ְצלּו ֵמֶהם? ִמי ְמַגּלֶ ָרֵאל ִיּנָ ַעם ִיׂשְ ׁשֶ

י  ַהּכֹל ַעל ַאְחָריּוִתי, ַוֲאִני ֶהְחַלְטּתִ יׁש ׁשֶ ן ֲאִני ַמְרּגִ ַעל ּכֵ
ל  ֶרְך ׁשֶ ּדֶ ָגלּוי. ֲאִני לֹא ָיכֹול ָלֶלֶכת ּבַ לֹוַמר ֶאת ָהֱאֶמת ּבְ
ָנה,  ׁשָ  45 ָבר  ּכְ ֶזה  ֶאת  יִתי  ָעׂשִ ָיֶפה,  ר  ְלַדּבֵ ם  ּלָ ַהּסֻ ַעל  ּבַ
ְלִפְצַצת ָאטֹום,  ה  ּוְמַחּכֶ ב  יֹוׁשֵ ל ֶאָחד  ּכָ ְזַמן,  ֵאין  ו  ַעְכׁשָ

ָרֵאל.  יל ֶאת ַעם ִיׂשְ לּום, ְלַהּצִ ה ּכְ ֲאָבל לֹא עֹוׂשֶ

ַנְפׁשֹו  ֶאת  יל  ַיּצִ ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ַרק  ֵעָצה  ָלנּו  ֵאין  ן  ּכֵ ַעל 
ּקֹות  ּדַ  4-5 ִלְלֹמד  ְוַיְתִחיל  ַרב,  ָהֶעֶרב  ֵני  ַרּבָ ֶנֶגד  ְוָלֵצאת 
ם, ֶזהּו ַהְבָטַחת  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ֵצל ּבְ יֹום ְוָכְך ִיּנָ דֹוׁש ּבְ זֹוַהר ַהּקָ
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ֲחקּו  ָאר ִיּמָ ְ ְצלּו, ְוַהּשׁ ַרק ֵאּלּו ִיּנָ ר יֹוַחאי ׁשֶ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ָהַרּבִ
ם ְלָכל ְיהּוִדי  ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ יַע ּבְ ִמן ָהעֹוָלם, ַוֲאִני רֹוֶצה ְלַהּגִ
ין ֲחֵרִדי ּוֵבין ִחּלֹוִני, ֵהם  ל ְיהּוִדי ּבֵ עֹוָלם, ֲאִני אֹוֵהב ּכָ ּבָ
ה  רּוְך הּוא, ְוֵיׁש ִלי ֲעֵליֶהם ַהְרּבֵ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָלִדים ׁשֶ ם ַהּיְ ּגַ
ּבּו, ַאף ֶאָחד  ׁשְ ּנִ ינֹוקֹות ׁשֶ ֱאֶמת ּתִ י ֵהם ּבֶ יֹוֵתר ַרְחָמנּות, ּכִ
ים,  ִ נֹות ַהֲחִמּשׁ ׁשְ אּו ָלָאֶרץ ּבִ ּבָ ׁשֶ יל אֹוָתם ּכְ לֹא ָרָצה ְלַהּצִ
ָלל,  ּכְ ִמים  ֲאׁשֵ לֹא  ֵהם  ָאז  ְלִקיּבּוִצים,  אֹוָתם  ְוִהְכִניסּו 
ְוֶלֱאֹהב  אֹוָתם  ְלָקֵרב  ְצִריִכים  ֲעֵליֶהם,  ִמים  ֲאׁשֵ ֲאַנְחנּו 
ַאֲהָבה,  ּבְ ּתֹוָכָחה  אֹוְמִרים  לֹא  ְוִאם  ֶנֶפׁש,  ַאֲהַבת  אֹוָתם 
ֶפר  ַהּסֵ ּפֹוֵסק  ְך  ּכָ ַהְיהּוִדים,  ֶאת  אֹוֲהִבים  ּלֹא  ׁשֶ ִסיָמן  ֶזה 

ית ָחְכָמה. ר ְוָהֵראׁשִ ׁשָ דֹוׁש ַקב ַהּיָ ַהּקָ

יל ֶאת  ִנים, ֵאיְך ְלַהּצִ ִבים ׁשָ ִבים ְוחֹוׁשְ ָאז ָצַה"ל יֹוׁשְ
בֹוד ָלֶהם. ל ַהּכָ ָצַצת ָאטֹום, ּכָ ָרֵאל ִמּפִ ֶאֶרץ ִיׂשְ

ֶאת  יל  ְלַהּצִ ים  עֹוׂשִ ֲאַנְחנּו  ַמה  ֲאַנְחנּו?  ֵאיֹפה  ֲאָבל 
לֹא  ִאם  ָהעֹוָלם  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ָצִריְך  ִמי  ּוֶבֱאֶמת  ַעְצֵמנּו? 
ְתבּו  ּכָ ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ִנים  ַרּבָ ָלנּו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה'  ּוָברּוְך  ִנים?  ָהַרּבָ
ְוַרק  דֹוׁש,  ַהּקָ זֹוַהר  ִלְלֹמד  ִנים  ׁשָ ָבר  ּכְ אֹוָתנּו  ְועֹוְררּו 
ק  ְלַחּלֵ ן  ְלַאְרּגֵ י  ִהְתַחְלּתִ ָלֵכן  קֹוָלם,  ּבְ ְמעּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ְמַעט 
דֹוׁש ְלָכל ְיהּוִדי  ם ְסָפִרים ַעל חֹוַבת ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהּקָ ִחּנָ ּבְ
ִלים, ֵיׁש  ׁש ְלַחּיָ ּיֵ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ִויהּוִדי, ְוִתְראּו ֶאת ָהֱאמּוָנה ַהּקְ
זֹוַהר,  ּקּוֵני  ּתִ ָלֶהם  ַלְחנּו  ָשׁ ֶשׁ ֲחָיִלים  ַאְלֵפי  רֹות  ַעׂשְ ָלנּו 
לֹו  ְוָהָיה  ב,  ַהּלֵ ַיד  ַעל  ׁש  ַמּמָ ּדּור  ּכַ ּבֹו  ָירּו  ֶאָחד  ְוַחָייל 
ׁש לֹו  ּיֵ ֶזה ָמַתי ׁשֶ ּלֹוֵמד ּבְ יס ׁשֶ ּקּוֵני זֹוַהר פֹוְרַמט ּכִ יס ּתִ ּכִ ּבַ
ְכִריָכה ְולֹא ִנְכַנס יֹוֵתר ְוֶהְרָאה  ּדּור ִנְכַנס ַרק ּבִ ְזַמן, ְוַהּכַ
ּנּו ַלֲעׂשֹות  י ִמּמֶ ּתִ ׁשְ ּקַ ּלֹא ּבִ ִלים, ]ֲחָבל ׁשֶ ֶאת ֶזה ְלָכל ַהַחּיָ
ל  ּכָ ְולֹוְמִדים  ִבים  יֹוׁשְ ַוֲאַנְחנּו  ְראּו[.  ּתִ ֶכם  ּלְ ּכֻ ׁשֶ מּוָנה,  ּתְ
דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ּקֹות  ּדַ  4-5 ִלְלֹמד  ָלנּו  נֹוְתִנים  ְולֹא  ַהּיֹום, 
יֹום  ל  ּכָ ים  ְחּכִ ּמַ ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ְלָחָמה  ֵמַהּמִ אֹוָתנּו  יל  ְלַהּצִ

ָעֶליָה.

ַהּקֹול קֹול ַיֲעקֹב
 ֵאין ֹּכָחם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶאָּלא ְּבִפיֶהם

 ְּבָיֵדנּו ֹּכַח ַאִּדיר, ְלַנֵּצַח ֶאת ָהאֹוֵיב, ָלֵתת ֶאת 
ַהַּמָּכה ָהִראׁשֹוָנה!

לֹוְמֵדי ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש נֹוְתִנים ֶאת ַהַּמָּכה 
ָהִראׁשֹוָנה!

ַעל  ְלִאיַרן  ה"  ִנּיָ ׁשְ ה  "ַמּכָ ְלַהְחִזיר  ִמְתּכֹוְנִנים  ַצַה"ל 
ה,  ִלימּו ִעם ָהֻעְבּדָ ָבר ִהׁשְ ּכְ ְיֵדי צֹוְללֹות, ּזֹאת אֹוֶמֶרת ׁשֶ
ָצָצה  ה ָהִראׁשֹוָנה" - ּפְ ּכָ ן ֶאת "ַהּמַ ּתֵ ּתִ ְהֶיה זֹו ִאיָרן ׁשֶ ּתִ ׁשֶ
ִמְליֹון  ה ָעלּול ִלְגבֹות ּכְ ּזֶ ֵער ׁשֶ ָבא ְמׁשַ ָרֵאל ]ח"ו[, )ְוַהּצָ ְרִעיִנית ְלִיׂשְ ּגַ

ֶנֶפׁש ָרח"ל(.

לֹא  ֲאַנְחנּו  ב!  ּצָ ַהּמַ ִעם  ִליָמה  ִהׁשְ ַבר  ּכְ ִדיָנה  ַהּמְ
ה!  ב ַהּזֶ ּצָ ִליִמים ִעם ַהּמַ ַמׁשְ

ה  ֵהּמָ ַהְיהּוִדים  ְלטּו  ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ הּוא!  ְוַנֲהפֹוְך 
ׂשֹוְנֵאיֶהם!  ּבְ

ִביִאים ַעל ֶהָעִתיד  ִדְבֵרי ַהּנְ נּו ַמֲאִמין ּבְ ל ֶאָחד ֵמִאּתָ ּכָ
ְנִביִאים  ֵני  ּוׁשְ ָהַאֲחרֹוָנה,  ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ּבְ ִלְהיֹות 
ּגֹוג  י  ּכִ ֲחַז"ל  ּוֵבֲארּו  ּוְזַכְרָיה,  ְיֶחְזֵקאל  ְך,  ּכָ ַעל  אּו  ִהְתַנּבְ
ְוַרק  לֹשׁ,  ׁשָ אֹו  ים  ֲעִמּיִ ּפַ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ַעל  ָיבֹואּו  ּוָמגֹוג 

ִביא  ַלִים, ִויֶחְזֵקאל ַהּנָ יַע ִלירּוׁשָ ַפַעם ָהַאֲחרֹוָנה הּוא ַיּגִ ּבְ
ֶרק לח(  ם )ְיֶחְזֵקאל ּפֶ בֹוא, ְוׁשָ ּיָ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ְמָתֵאר ֶאת ַהּפַ

ְך:  ְמֹתָאר ּכָ

ַאְדַמת  ַעל  גֹוג  ּבֹוא  יֹום  ּבְ ַההּוא  ּיֹום  ּבַ ְוָהָיה  ")יח( 
)יט(  י:  ַאּפִ ּבְ ֲחָמִתי  ֲעֶלה  ּתַ אלוקים  ֲאֹדָני  ְנֻאם  ָרֵאל  ִיׂשְ
ַההּוא  ּיֹום  ּבַ לֹא  ִאם  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ֶעְבָרִתי  ְבֵאׁש  ּוְבִקְנָאִתי 
ַני  ִמּפָ ְוָרֲעׁשּו  )כ(  ָרֵאל:  ִיׂשְ ַאְדַמת  ַעל  דֹול  ּגָ ַרַעׁש  ִיְהֶיה 
ֶדה ְוָכל ָהֶרֶמׂש ָהרֵֹמׂש  ת ַהּשָׂ ַמִים ְוַחּיַ ָ ם ְועֹוף ַהּשׁ ֵגי ַהּיָ ּדְ
ְוֶנֶהְרסּו  ָהֲאָדָמה  ֵני  ּפְ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ָהָאָדם  ְוֹכל  ָהֲאָדָמה  ַעל 

ּפֹול". ְדֵרגֹות ְוָכל חֹוָמה ָלָאֶרץ ּתִ ֶהָהִרים ְוָנְפלּו ַהּמַ

על  לפרשו  יש  הזה  והרעש  המלבי"ם:  ]ופירש 
כלי  קול  והשמעת  המלחמה  גודל  על  המליצה,  דרך 
תותח וכלי הנשק שיהיו באחרית הימים, המחריבים 
הרים ומהרסים חומות בצורות בקול רעש גדול ואדיר 
מאוד, וכל זה הצטייר במחזה הנביא ברעש וההמולה 

גדולה[.

ְנֻאם ה' אלוקים  ֶחֶרב  ָהַרי  ְלָכל  ָעָליו  ְוָקָראִתי  ")כא( 
ֶדֶבר ּוְבָדם  י ִאּתֹו ּבְ ְטּתִ ּפַ ְהֶיה: )כב( ְוִנׁשְ ָאִחיו ּתִ ֶחֶרב ִאיׁש ּבְ
ְוָגְפִרית ַאְמִטיר ָעָליו  ִביׁש ֵאׁש  ֶאְלּגָ ְוַאְבֵני  ם ׁשֹוֵטף  ְוֶגׁשֶ
י  ְלּתִ ּדִ ר ִאּתֹו: )כג( ְוִהְתּגַ ים ֲאׁשֶ ים ַרּבִ יו ְוַעל ַעּמִ ְוַעל ֲאַגּפָ
י ֲאִני ה'". ים ְוָיְדעּו ּכִ י ְלֵעיֵני ּגֹוִים ַרּבִ י ְונֹוַדְעּתִ ּתִ ׁשְ ְוִהְתַקּדִ

ֶאת  ְמָתֵאר  יד(  ֶרק  ּפֶ ְזַכְרָיה  )ֵסֶפר  ְזַכְרָיה  ִביא  ַהּנָ ְוִאּלּו 
ִכּוּון  ּבְ ָבִרים  ַהּדְ ְמֹתָאִרים  ם  ְוׁשָ ָהַאֲחרֹוָנה,  ְלָחָמה  ַהּמִ

תּוב:  ָצָצה ֲאטֹוִמית, ְוָכְך ּכָ יר ּפְ ְזּכִ ַהּמַ

ים  ל ָהַעּמִ ר ִיּגֹף ה' ֶאת ּכָ ָפה ֲאׁשֶ ּגֵ ְהֶיה ַהּמַ ")יב( ְוֹזאת ּתִ
ַעל  ֹעֵמד  ְוהּוא  רֹו  ׂשָ ּבְ ָהֵמק  ָלִם  ְירּוׁשָ ַעל  ָצְבאּו  ר  ֲאׁשֶ
ִפיֶהם: )יג(  ק ּבְ ּמַ ְקָנה ְבֹחֵריֶהן ּוְלׁשֹונֹו ּתִ ּמַ ַרְגָליו ְוֵעיָניו ּתִ
ֶהם ְוֶהֱחִזיקּו  ה ּבָ ְהֶיה ְמהּוַמת ה' ַרּבָ ּיֹום ַההּוא ּתִ ְוָהָיה ּבַ
ִאיׁש ַיד ֵרֵעהּו ְוָעְלָתה ָידֹו ַעל ַיד ֵרֵעהּו: )יד( ְוַגם ְיהּוָדה 
ל ַהּגֹוִים ָסִביב ָזָהב ָוֶכֶסף  ף ֵחיל ּכָ ָלִם ְוֻאּסַ ירּוׁשָ ֵחם ּבִ ּלָ ּתִ
ֶרד  ַהּפֶ ַהּסּוס  ַפת  ַמּגֵ ְהֶיה  ּתִ ְוֵכן  )ט(  ְמֹאד:  ָלרֹב  ּוְבָגִדים 
ה  ֲחנֹות ָהֵהּמָ ּמַ ר ִיְהֶיה ּבַ ֵהָמה ֲאׁשֶ ָמל ְוַהֲחמֹור ְוָכל ַהּבְ ַהּגָ

ָפה ַהּזֹאת". ּגֵ ּמַ ּכַ

ֵצל  ִאם ִנְלַמד זֹוַהר ִנּנָ ְבִטיַח ָלנּו ׁשֶ דֹוׁש ּמַ "י ַהּקָ ּבִ ְוָהַרׁשְ
דֹוָלה ַהּזֹאת. ְלָחָמה ַהּגְ ּמִ ּבַ

ֲאַנְחנּו ִנֵּתן ֶאת "ַהַּמָּכה ָהִראׁשֹוָנה"!
ֶלְך" ...  ָכל ְמִדינֹות ַהּמֶ ָעֵריֶהם ּבְ הּוִדים ּבְ "ִנְקֲהלּו ַהּיְ
ָנַפל  י  ּכִ ִלְפֵניֶהם  ָעַמד  לֹא  "ְוִאיׁש  דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ְלִלּמּוד 

ֶרק ט ב(. ר ּפֶ ים" )ֶאְסּתֵ ל ָהַעּמִ ם ַעל ּכָ ְחּדָ ּפַ

ֶזה  עֹוָלִמי  ִמְבָצע  ּבְ נּו  ִאּתָ ף  ּתֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ נּו  ֵמִאּתָ ֶאָחד  ל  ּכָ
ֶאת  ָעִמים  ּפְ ֶאֶלף   70 ֹחֶדׁש  ל  ּכָ ם  ִסּיֵ ִאּלּו  ּכְ ַכר  ׂשְ ל  ְמַקּבֵ
ַעלֹון אֹור ַהּזֹוַהר  ּבֹון ּבְ דֹוׁש ]ְראּו ֶאת ַהֶחׁשְ ל ַהּזֹוַהר ַהּקָ ּכָ
ק  ּוְלַחּלֵ ְמַעלֹוִנים  ם  ִחּנָ ּבְ ל  ְלַקּבֵ ָיכֹול  ֶאָחד  ל  ּכָ  .35-36
ֵהם[, ְוָכְך ִנְמַנע ֶאת ָהָאסֹון  ָכל ָמקֹום ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ְלָכל ַעם ִיׂשְ

ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים.  אּוָלה ּבְ ּוְנַקֵרב ֶאת ַהּגְ

זי"ע  "י  ּבִ ְלַרׁשְ לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  מׁשֶ אֹוֵמר  ְוָכְך 
יָלְך  ּדִ ִחּבּוָרא  ַהאי  "ּבְ קכ"ד(:  ף  ּדַ ָנׂשא  ת  ָרׁשַ )ּפָ דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ
אּור  ַרֲחֵמי". ]ּבֵ לּוָתא ּבְ יּה ִמן ּגָ ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִיְפקּון ּבֵ ּדְ
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דֹוׁש, ֵיְצאּו  ָך, ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ ּלְ ְזכּות ַהִחּבּור ׁשֶ ָבִרים: ּבִ ַהּדְ
ְוִיּסּוִרים  ָצרֹות  ְללֹא  ַרֲחִמים  ּבְ לּות  ַהּגָ ִמן  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ

יַח![  ּוְללֹא ַצַער ֶחְבֵלי ָמׁשִ

ם ֹזאת? ַייׂשֵ ִרי? - ַהִאם ְיכֹוִלים ּלְ יַצד ֶזה ֶאְפׁשָ ּכֵ

ה ּוַמְתִאיָמה ְלָכל  ָתְכִנית ַקּלָ ר! - ּבְ ר ְוֶאְפׁשָ ָאֵכן, ֶאְפׁשָ
ֶאָחד ְוֶאָחד!

ּלֹא ּתֹאְמרּו לֹא ָיֹכְלנּו!  ידּו לֹא ָיָדְענּו! - ׁשֶ ּגִ ּלֹא ּתַ ׁשֶ

ָבר, ְוחֹוב ָקדֹוׁש הּוא ָלנּו! ִמי ַלה' ֵאָלי!  ָיֵדינּו ַהּדָ ּבְ

ָרִכים ְוִיְלַמד 4-5  ְבִעים ּכְ ִ ַרְך ֶאָחד ִמּשׁ ח ּכְ ל ֶאָחד ִיּקַ ּכָ
ר ְל-70 ֶאֶלף  ֵ ְתַקּשׁ ל ֹחֶדׁש, ְוּיִ ּיֹום ְוִיְגֹמר ֶאת ֶזה ּכָ ּקֹות ּבַ ּדַ
ָעִמים  ַמר 70,000 ּפְ ִאּלּו ּגָ ַכר ּכְ ל ׂשָ ְך, ִויַקּבֵ ֲעׂשּו ּכָ ּיַ ִאיׁש ׁשֶ

ֹחֶדׁש ֶאָחד.  דֹוׁש ּבְ ל ַהּזֹוַהר ַהּקָ ּכָ

ֶאת  נּו  ּלָ ַלח  ְוׁשָ ה  ּכָ ַלּמַ ְרפּוָאה  ָלנּו  ים  ִהְקּדִ "ה  ּבָ ַהּקָ
ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות.  ל ּגְ יֵלנּו ִמּכָ "י ְלַהּצִ ּבִ ָהַרׁשְ

עּורּו ְיֵׁשִנים ִמַּתְרֵּדַמְתֶכם! 
ַעם ִיְׂשָרֵאל ָזקּוק ְלִהָּנֵצל ֵמַהַּמּבּול ַהּנֹוָרא! ְוזֹאת 

ֶאְפָׁשר ַרק ַעל ְיֵדי ֵּתיַבת ֹנַח – ֶׁשהּוא "ַהזֹוַהר 
ַהָּקדֹוׁש"

ַאל ַּתִּגידּו ֹלא ָיַדְענּו! ַאל ַּתִּגידּו ֹלא ָיֹכְלנּו! 
ֵסֶפר ַהּזַֹהר הּוא ְּכֵתַבת ֹנַח ֶׁשִּנְתַּכְּנסּו ָּבּה ְׁשַנִים 

ֵמִעיר ְוֶׁשַבע ִמַּמְלכּוָתא
ָקא  ין ִאיּנּון ּדְ ֹזַהר ָהָרִקיַע". ִאּלֵ יִלים ַיְזִהירּו ּכְ ּכִ "ְוַהַמׂשְ
ֵתיַבת  ִאיהּו ּכְ ִאְקֵרי ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ּדְ א, ּדְ ֹזַהר ּדָ ִלין ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ
ְלכּוָתא.  ִמּמַ ַבע  ְוׁשֶ ֵמִעיר,  ַנִים  ׁשְ ּה  ּבָ ין  ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ּדְ ֹנַח, 
ים  ִיְתָקּיֵ ְבהֹון  ּדִ ָחה.  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ַנִים  ּוׁשְ ֵמִעיר,  ֶאָחד  ּוְלִזְמִנין 
ְוָדא  ִליכּוהּו".  ׁשְ ּתַ אֹוָרה  ַהּיְ ּלֹוד  ַהּיִ ן  ַהּבֵ ל  "ּכָ א(  מֹות  )ׁשְ

ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא(. ף קנ"ג: ּבְ א )זַֹהר ֵחֶלק ג' ּדַ ִסְפָרא ּדָ אֹוָרה ּדְ

ַהְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה ֹלא ִּתְהֶיה ַעד ֶׁשִּיְזּכּו ְלתֹוֶסֶפת 
ַהְּקֻדָּׁשה ַהּזֹו, ְוַאְׁשֵרי ַהּזֹוֶכה ָּבּה"

ִחּבּור  ׁשֶ אן  ִמּכָ ְמֹבָאר  ה  דֹוׁש: "ִהּנֵ ַהּקָ ָל"ה  ַהּשְׁ ְבֵרי  ּדִ
ַהּדֹור  בֹוא  ּיָ ׁשֶ ַעד  ְוכּו'  נּוז  ּגָ ִלְהיֹות  ָעִתיד  ָהָיה  ַהּזַֹהר 
ְחּתֹוִנים. ּוִבְזכּות  ה ַלּתַ ּלֶ ָאז ִיְתּגַ ִמים, ׁשֶ סֹוף ַהּיָ ָהַאֲחרֹון ּבְ
תֹו  ִסּבָ ָעה ּבְ ֵלא ָהָאֶרץ ּדֵ ּמָ י ָאז ּתִ יַח, ּכִ ָהעֹוְסִקים ָיבֹוא ָמׁשִ
ָאַמר ּוְבִגיֵנּה  ה ְקרֹוָבה ְלִביָאתֹו, ְוֶזה ׁשֶ ְהֶיה ִסּבָ ר ֶזה ּתִ ֲאׁשֶ
ֲאלּו  ְזכּות ֶזה ִיּגָ ּבִ ֵדי ׁשֶ תֹו" ְוכּו', ּכְ ם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחּזָ ְבּתֶ "ְוׁשַ
ֻהְצַרְך  ְצַרִים ַעד ׁשֶ ָרֵאל ִמּמִ ּלֹא ִנְגֲאלּו ִיׂשְ ם ׁשֶ ׁשֵ ָרֵאל, ּכְ ִיׂשְ
יָלה,  ּוְבַדם ַהּמִ ַסח  ַהּפֶ ַדם  ּבְ ם  ׁשָ ְלַקּדְ רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ְזּכּו ְלתֹוֶסֶפת  ּיִ ה ַעד ׁשֶ ֻאּלָ ה ָהֲעִתיָדה לֹא ִיְהֶיה ַהּגְ ֻאּלָ ן ַהּגְ ּכֵ
ַהּזֹוֶכה  ֵרי  ְוַאׁשְ ַרְך,  ִיְתּבָ ָהֵאל  ְרצֹון  ְוהּוא  ַהּזֹו,  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ

ִרית(.  ֵני לּוחֹות ַהּבְ ָרה ַמֲאָמרֹות ַמֲאָמר ִראׁשֹון, ׁשְ ּה" )ֲעׂשָ ּבָ

ֵמַעם  ֵזרֹות  ּגְ ל  ְלַבּטֵ ֵעָצה  ָמָצא  לֹא  זי"ע  ָהַרְמַח"ל 
ְללֹא  ֶרֶצף  ּבְ דֹוׁש"  ַהּקָ "ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ּבְ א  ֶאּלָ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ֵזרֹות ּוְלָקֵרב  ל ּגְ ל ּכָ דֹוׁש" ְלַבּטֵ ֹכַח "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ ֶהְפֵסק, ׁשֶ

ַרֲחִמים.  ה ּבְ ֻאּלָ ַהּגְ

ה  ֻאּלָ ל ֵקרּוב ַהּגְ ְפָלָאה ׁשֶ ֲעָלה ַהּנִ נֹוָסף ַלּמַ מֹו ֵכן, ּבְ ּכְ
ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ּבְ ִריָאה  ְוַהּקְ ּמּוד  ַהּלִ ִלים  ְמֻסּגָ ַרֲחִמים,  ּבְ
צּוָרה  חֹוָמה ּבְ ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוִלְהיֹות ּכְ ל ּגְ ל ּכָ דֹוׁש ְלַבּטֵ ַהּקָ

ל ָצָרה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן.  ֵני ּכָ ִמּפְ

לּוָצאטֹו  ים  ַחּיִ ה  מׁשֶ נּו  ַרּבֵ ָהַרְמַח"ל,  דֹוׁש  ַהּקָ ינּו  ַרּבֵ
ִרים"  ת ְיׁשָ ִסּלַ ַעל ַה"ְמּ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה זי"ע, ּבַ ֵזֶכר ַצּדִ
ֵסֶפר  יְרָסא ּבְ ל ּגִ יָבתֹו ֵסֶדר ִלּמּוד ְמֻיָחד ׁשֶ יׁשִ ן ּבִ ּקֵ ְועֹוד, ּתִ
ְלֵעת,  ֵמֵעת  ָלל  ּכְ ֶהְפֵסק  ְללֹא  ָמרֹות  ִמׁשְ ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר 
ַעל  ְוכֹוֵתב  יָבתֹו,  יׁשִ ּבִ ָהִראׁשֹוָנה  ָנה  ּקָ ּתַ ּכַ ֶזה  ָבר  ּדָ ְוָקַבע 

ׁשֹון:  ֶזה ַהּלָ ָרֵאל ּבְ ֶרת ְלַחְכֵמי ִיׂשְ ִאּגֶ ָבר ּבְ ַמֲעַלת ַהּדָ

"זֹאת ָהֵעָצה ַהְיעּוָצה ְלָכל ְקִהּלֹות קֶֹדׁש ְלִהָּנֵצל 
ֵמֶרֶׁשת זֹו ָטְמנּו ׂשֹוְנֵאיֶהם, ּוְבַוַּדאי ָהָיה ָלֶהם ְלַפֵּקַח 

ַעל זֹאת ְוֹלא ַיְחְּדלּו, ִּכי ַרב ַהָּדָבר ְוָעצּום ְמֹאד...
 "ְּכבֹוד ּתֹוַרְתֶכם ִיַּקח ֶאת ָהֵעָצה ַהּזֹאת

ְוִיְהֶיה לֹו ִלְזכּות"
ה  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ַחְכֵמי  ִליכּו  ַיׁשְ ַאל  ה  ְוַעּתָ  ...
קֹוֵבַע  ָהִייִתי  ַחְיִלי  ר  ֵ ִנְתַיּשׁ ִאְלָמֵלא  ֲאִני  י  ּכִ ָום,  ּגֵ ַאֲחֵרי 
ח ֶאת  בֹוד ּתֹוַרְתֶכם ִיּקַ ָכל ָמקֹום ּוָמקֹום, ֲאָבל ּכְ ָבר ֶזה ּבְ ּדָ
מֹוָה ְלטֹוָבה ְלָכל  י ֵאין ּכָ ָהֵעָצה ַהּזֹאת ְוִיְהֶיה לֹו ִלְזכּות, ּכִ
ָבר  ּדָ לֹא  י  ּכִ ַלֲעׂשֹותֹו  ָיכֹול  ְמקֹומֹו  ּבִ ֶאָחד  ְוָכל  ָרֵאל,  ִיׂשְ

ָלל".  ה הּוא ּכְ ָקׁשֶ

ִקי ָעצּום  ר ָהָיה ּבָ ָהַרְמַח"ל זי"ע ֲאׁשֶ דֹול ּכְ ּוִמי ָלנּו ּגָ
ֵמַעם  ֵזרֹות  ּגְ ל  ְלַבּטֵ ֵעָצה  ָמָצא  ְולֹא  ַהּתֹוָרה  י  ִמְכַמּנֵ ָכל  ּבְ
ֶרֶצף  ּבְ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ּבְ ִלּמּוד  ַהּזֹו,  ָהֵעָצה  ֶאת  א  ֶאּלָ ָרֵאל  ִיׂשְ
ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ל  ׁשֶ ָהֶעְליֹוָנה  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֹכַח  ּבְ ׁשֶ ֶהְפֵסק,  ְללֹא 
ֶרת  )ִאּגֶ ַרֲחִמים  ּבְ ה  ֻאּלָ ַהּגְ ּוְלָקֵרב  ֵזרֹות  ּגְ ל  ּכָ ל  ְלַבּטֵ דֹוׁש  ַהּקָ

הרמח"ל – ְמאֹורֹות ַהזֹוַהר(.

ֵמי ָנָהר!  ן ּכְ לֹוִמים ּתֵ ְזָהר ׁשְ ַלַמְזִהיר ְוַלּנִ

ַהזֹוַהר  יּמּוד  ִלּ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ַוָדאּות,  ּבְ יֹוֵדַע  ָהַרע  ֶצר  ַהּיֵ
ְלטֹונֹו, ְוזֹוִהי  ל ׁשִ ּטֵ דֹוׁש, הּוא ִנְדָחה ִמן ָהעֹוָלם ּוִמְתּבַ ַהּקָ
יר  ץ ְלַהְחּדִ ן הּוא ִמְתַאּמֵ ּלֹו. ַעל ּכֵ ְלָחָמה ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ַהּמִ

ׁש. טּות ְוֶהֶבל, ֵהֶפְך ָהֱאֶמת ַמּמָ ל ׁשְ בֹות ׁשֶ ַמֲחׁשָ

ֶצר!  ַהּיֵ ת  ֶרׁשֶ ּבְ ִלּפֹול  לֹא  ָנה!  ַסּכָ ְזִהירּות  ן  ּכֵ ַעל 
י יֹוָנָתן, ֵיֶצר ָהַרע  ר ַנֲחָמִני ָאַמר ַרּבִ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ ְדָאַמר ַרּבִ ּכִ
א, ַמה  ה ּוֵמִעיד ָעָליו ְלעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ְמִסיתֹו ְלָאָדם ּבָ
ל  ְך ְמֻנּוָ ַגע ּבָ ָמֵעאל, ִאם ּפָ י ִיׁשְ א ְדֵבי ַרּבִ ּנָ ֵצל: ּתַ ה ְוִיּנָ ַיֲעׂשֶ

ף נב:(.  ה ּדַ ְדָרׁש ְוכּו'... )ֻסּכָ ֵכהּו ְלֵבית ַהּמִ ֶזה ָמׁשְ

תּוב )שמות פרק טו פ' טז-יח(:  נּו ַהּכָ ּוִבְזכּוְתֶכם ִיְתַקֵיים ּבָ
ָאֶבן ַעד  מּו ּכָ ְגֹדל ְזרֹוֲעָך ִיּדְ ּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד ּבִ "ּתִ
ֵעמֹו  ְוִתּטָ ִבֵאמֹו  ּתְ ָקִניָת,  זּו  ַעם  ַיֲעֹבר  ַעד  ָך ה'  ַעּמְ ַיֲעֹבר 
ָדׁש ֲאֹד-ָני ּכֹוֲננּו  ַעְלּתָ ה' ִמּקְ ָך ּפָ ְבּתְ ַהר ַנֲחָלְתָך ָמכֹון ְלׁשִ ּבְ

ָיֶדיָך, ה' ִיְמלְֹך ְלֹעָלם ָוֶעד", בב"א.

ְוִהְזַהְרָּתה ֶאְתֶהם ֶאת ַהֻחִּקים ְוֶאת ַהּתֹורֹת ְוהֹוַדְעָּת 
ָלֶהם ֶאת ַהֶּדֶרְך ֵיְלכּו ָבּה ְוֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון: 
ֱאֹלִהים  ִיְרֵאי  ַחִיל  ַאְנֵׁשי  ָהָעם  ִמָּכל  ֶתֱחֶזה  ְוַאָּתה 
ַאְנֵׁשי ֱאֶמת ׂשְנֵאי ָבַצע: ְוַׂשְמָּת ֲעֵלֶהם ָׂשֵרי ֲאָלִפים 
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– ָׂשֵרי ֵמאֹות – ָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים – ְוָׂשֵרי ֲעָׂשרֹת )שמות 
פרק יח כ-כא(

ז 10  ַרּכֵ ּיְ רֹת ]ֶאָחד ׁשֶ ֵרי ֲעׂשָ ִנים ְלַמּנֹות ׂשָ ָאנּו ִמְתַאְרּגְ
ֵרי  ְוׂשָ ים,  ִ ֲחִמּשׁ ֵרי  ׂשָ ְוֵכן  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְלִלּמּוד  ים  ֲאָנׁשִ
ַעם  ל  ּכָ ֶאת  ְלַאֵחד  ֵמאֹות,  ֵרי  ְוׂשָ ים  ִ ֲחִמּשׁ ֵרי  ׂשָ ֵמאֹות[ 
ִמיֵדי  ִסּיּוִמים  ְוַלֲעׂשֹות  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ָרִכים 4-5  חּוָלק ְל-70 ּכְ יֹומֹו ]ְלִפי ַהזֹוַהר ַהּיֹוִמי ַהּמְ יֹום ּבְ

ָרֵאל. ַלת ַעם ִיׂשְ ּקֹות ְליֹום[ ְלַהּצָ ּדַ

ימּוד ְלִפי  ק ֶאת ֵסֶדר ַהּלִ מֹות, ּוְלַחּלֵ ֵ אֹות ַהּשׁ ָנא ְלַמּלְ
אן. ַהטֹוֶפס ַהּמּוָבא ּכָ

 טֶֹפס ַמְסלּול א' 
ּלֹוְמִדים  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ  70 ַעל  יַע  ּפִ ְלַהׁשְ ֶיְדֶכם  ּבְ ֵיׁש  ִאם 
יָבה,  ְיׁשִ ְדָרׁש,  ַהּמִ ית  ּבֵ גֹון  ]ּכְ ָקבּוַע  ֹאֶפן  ּבְ ְסִביַבְתֶכם  ּבִ
זֹוַהר  ֵסֶדר  י  ּפִ ַעל  ִלְלמֹוד  ַיַחד[  ּבְ ִמְדָרׁש  י  ּתֵ ּבָ ה  ּמָ ּכַ אֹו 

ָרִכים.  ק ְל-70 ּכְ ֻחּלָ ַהּמְ

ם  ְיַסּיֵ ַלּיֹום,  ֶאָחד  ְלָכל  ְלַבד  ּבִ ּקֹות  ּדַ  4-5 ִלּמּוד 
ִפים  ּתְ ּתַ ִמׁשְ ְוָכְך  חֹוֶדׁש,  ּבְ ה  ַהּזֶ ַרְך  ַהּכְ ל  ּכָ ֶאת 

 

35- ֲעלֹוִנים  ּבַ ֲאִריכּות  ּבַ ]ְרֵאה  ִפים!  ּתְ ּתַ ִמׁשְ ְל-70,000 
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נּו  ּלָ ּכֻ ְוִנְתַאֵחד  ּבֹואּו  ְיָקִרים,  ַאִחים  ְוַרּבֹוַתי  מֹוַרי 
ל ְיהּוִדי ִויהּוִדי ִיְלַמד זֹוַהר  ּכָ ֲחבּוַרת 70,000 ְוִנְפָעל ׁשֶ ּבַ
ְוכֹוֵלל  ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ּבֵ ָכל  ּבְ ן  ּוְלַאְרּגֵ יֹום,  ָכל  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ
ֵהן  ְלָכל ָמקֹום  ק  ְיַחּלֵ ֶאָחד  ְוָכל  דֹוׁש,  ַהּקָ זֹוַהר  ְלְמדּו  ּיִ ׁשֶ
ּקּוֵני זֹוַהר,  דֹוׁש ְוֵהן ִתּ ִסְפֵרי ִהְתעֹוְררּות ְלִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהּקָ
ִאְרגּונים מֹוסדֹות אֹוֶהל הרשב"י מירון ת.ד 612 בני  ְבּ
ם  רּוִצים ִנְנֲעלּו, ְוֻכּלָ ֲעֵרי ּתֵ ה ׁשַ ברק 0525-111104, ְוַעּתָ
ל  ר ְלַקּבֵ ַרְך – ֶאְפׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ ְמָחה ֶאת ְרצֹון ַהּשׁ ׂשִ ִמים ּבְ ְמַקּיְ
ּקּוֵני  ּתִ ְוֵהן  ִהְתעֹוְררּות  ִסְפֵרי  ֵהן   – ָפִרים  ַהּסְ ֶאת  ם  ִחּנָ ּבְ
ֶמׁש,  ׁשֶ ֵבית  ּבְ ָהעֹוָלִמי  ַהּזֹוַהר  ִמְפָעל  ִאְרגּון  ּבָ זֹוַהר, 
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