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1 | 66 עלון אור הזוהר  זֹוַהר ָהֱאֶמת - ִּגּלּוי ֵמעֹוָלם ָהֱאֶמת

ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה:

... קֹול קֹוֵרא ְּבַרַעׁש ָּגדֹול!

ַהָּׁשבּוַע  ָּפָרַׁשת  ָלַמְדָּת  ֹלא  ַהִאם 
ְוֹלא  נַֹח  ָּפָרַׁשת  ַעל  ַהַהְפָטָרה  ְוָקָראָת 
ַּדף  )ח"א  ַהַּפְרָׁשה  ַעל  ַהּזֹוַהר  ֶאת  ָלַמְדָּת 
ס"ז ע"ב(, ֵאיְך שַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָקָרא 

ֶאת  ְמָבֵאר  ְוָׁשם  ׁשֹוֶטה,  רֹוֶעה  ְלנַֹח, 
ִלי.  זֹאת  נַֹח  ֵמי  ִּכי  נד(  )ְיַׁשְעָיה  ַהָּפסּוק 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ֶׁשָאַמר  ֶׁשֵּכיָון 
ֶׁשֶּנֱאַמר[  ]ְּכמֹו  ַּבֵּתָבה,  אֹותֹו  ֶׁשַּיִּציל 
ַהַּמּבּול  ֶאת  ֵמִביא  ִהְנִני  ַוֲאִני  ֶׁשָּכתּוב 
ַמִים ְוגֹו', ְוָכתּוב ּוָמִחיִתי ֶאת ָּכל ַהְיקּום 
ַוֲאִני  ָהֲאָדָמה  ְּפֵני  ֵמַעל  ָעִׂשיִתי  ֲאֶׁשר 
ֶאל  ּוָבאָת  ְוגֹו'  ְּבִריִתי  ֶאת  ֵמִקים  ִהְנִני 
הּוא  ֶׁשִּיָּנֵצל  לֹו  ֶׁשָאַמר  ֵּכיָון   - ַהֵּתָבה 
ָהעֹוָלם  ַעל  ַרֲחִמים  ִבֵּקׁש  ֹלא  ּוָבָניו, 
ְוֶנֶאְבדּו. ּוִמּׁשּום ָּכְך ִנְקָרִאים ֵמי ַהַּמּבּול 
ַעל ְׁשמֹו, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )ישעיה נד( ִּכי ֵמי 
ֵמי  ֵמֲעבֹר  ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר  ִלי  זֹאת  נַֹח 

נַֹח.

ָּכְך ַּגם ַאָּתה ַאֲחַראי ַעל ַמה ֶּׁשּקֹוֶרה 
ָּכל  ְוֹלא רֹוֶאה  ָיֵׁשן  ַמה ַאָּתה  ָּבעֹוָלם, 
ְוַאְלָמנֹות  ְיתֹוִמים  ִעם  ַעלֹוִנים  יֹום 
ָתּ ֶאת  ַמִּגיִעים ַלַּבִית, ָלָּמה ֹלא ִהְרַעְשׁ
ְּבַפְרָוה! חֹוֵׁשב  ַצִּדיק  - ַאָּתה  ָהעֹוָלם? 
ַרק ַעל ַּגן ֵעֶדן, ּוַמה ִעם ָּכל ִיְׂשָרֵאל? ... 

ַהְּנָׁשָמה

ִלי,  אֹוי  ְונֹוָרא:  ַמר  ְּבקֹול  ָצַעְקִּתי 
ַמה  ֲאַדֵּבר,  ַמה  אֹוַמר,  ַמה  ִלי,  ַוֲאבֹוי 
ֲאַסֵּפר ַמה ֶאְצַטָדק, ִלְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל 
ֲהִכי  עֶֹנׁש  ָעַלי  ִנְגַזר  ַהֻאְמָנם  ַמְעָלה... 
ָּכל  ָּפַׁשְעִּתי?  ַּבֶּמה  ַּבֵּגיִהּנֹום...  ָקֶׁשה 
ּוְמַזֶּכה  ּומֹוִכיַח  ִמְצוֹות  ְמַקֵּים  ֲאִני  ָיַמי 
ֶאת ָהַרִּבים, ָאָּנא ֲאִני ְמַבֵּקׁש ַרֲחִמים... 
ָהְיָתה ִלי ַּכָּוָנה טֹוָבה ְלַזּכֹות ֶאת ָּכל ַעם 

ִיְׂשָרֵאל!!!

 ֵּבית ִּדין::

ַלֵּגיִהּנֹום  ֶׁשַהֶּדֶרְך  ָיַדְעָּת  ֹלא  ַהִאם 

ַּבת  ִנְׁשְמָעה  טֹובֹות??  ְּבַכָּונֹות  ְרצּוָפה 
קֹול ִמָּׁשַמִים 

ִעם ָּכל ַהַּכָּונֹות ַהּטֹובֹות ֶׁשְּלָך, ַאָּתה 
ֲאסֹונֹות  ִמְלָחמֹות  ִּבָּזה  ְלֶחֶרב  ָּגַרְמָּת 
ּוִביַאת  ַהְּגאּוָלה  ֶאת  ְוִעַּכְבָּת  ֲעִנּיּות 

ָמִׁשיַח!

ַאָּתה ַהּפֹוֵׁשַע ֲהִכי ַהָּגדֹול ֶׁשל ַהּדֹור!

ַהְּנָׁשָמה:
עֹוָלם?  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו  ָחָטאִתי?  ְּבַמה   ...

ּוְלַואי ְוָיכֹוְלִּתי ְלַתֵּקן! 

ֵּבית ִּדין:
ַּבּכֹל,  ֶׁשֵעיֵני ה' ְמׁשֹוְטטֹות  ְלָך  ָידּוַע 

ְוֵאין ִנְסָּתר ֵמֵעיָניו,

ּבֹוא ְנַסֵּפר ְוַנְזִּכיר ְלָך:

ְמאֹד  חֹוֶלה  ְּכֶׁשָהִייָת  תשל"ג  ִּבְׁשַנת 
ְלִהָּבֵדק,  ָלרֹוֵפא  ָהַלְכָּת  בארה"ב, 
ִלְחיֹות  ְלָך  ֶׁשִּנְׁשַאר  ְלָך  ָאַמר  ְוָהרֹוֵפא 
ַהָּקָׁשה  ַהְּבׂשֹוָרה  ָׁשבּועֹות.  ְּכ-4  ַרק 
ְוַאָּתה  ָּבִהיר  ְּביֹום  ְּכַרַעם  ָעֶליָך  ָנְפָלה 
ּוְבַתְדֵהָמה,  ְּבֶהֶלם  ֱהִייֶתם  ּוִמְׁשַּפְחְּתָך 

ֵמַהְּבׂשֹוָרה ַהָּמָרה.

ּוְלַהְפָּתָעְתָך,  ִּדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּייְעָּתא 
ְלָך  ָאַמר  ַמָּצְבָך  ַעל  ִגיְסָך  ִעם  ִּדַּבְרָּת 
ַּבַחִּיים,  ֶׁשִּתָּׁשֵאר  ֵעָצה  ִלי  ֵיׁש  ִגיְסָך: 
ֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשֹלא ַּתְסִּכים ַלֲעׂשֹות  ֲאָבל 

ֶאת ָהֵעָצה. 

ר  ּוֻמָתּ ַחִּיים,  ְּבַסָּכַנת  ֲאִני  לֹו:  ָעִניָת 
ֲאִני  ֻמְכָרח  ְוָלֵכן  ָעַלי,  ַׁשָּבת  ְלַחֵּלל 

ַלֲעׂשֹות ָּכל ֲאֶׁשר ְלֵאל ָיִדי.

ִליסֹוַע  ַחָּיב  ַאָּתה  ִגיְסָך,  ְלָך  ָאַמר 
ְוֶׁשֶמׁש  טֹוב  ֲאִויר  ֵיׁש  ָׁשם  ְלִמַיאִמי, 
ַיֲעזֹר  וה'  ִּבְכָנֶפיָה,  ּוַמְרֵּפא  ְצָדָקה 
ַלְּנָׁשָמה  ֵׁשִני  ִמַּצד  ֲאָבל  ֶׁשִּתְתַרֵּפא, 
ְמאֹד ֹלא ָּבִריא ָׁשם ִּכי ֵיׁש ָׁשם ְּפִריצּות 

נֹוָרָאה. 

ָאַמְרָּת לֹו: ֲאִני מּוָכן ִליסֹוַע ְלִמַיאִמי 
ַעל  ִלְׁשמֹור  יֹוֵדַע  ֲאִני  ִּכי  ּוִמָּיד,  ֵּתֶכף 
ֶׁשּמּוָבא  ּוְכמֹו  ְּבֶעְזִרי,  ְיֵהא  ַוה'  ֵעיַנִי, 

ִּבְגָמָרא ִיְצרֹו ִמְתַּגֵּבר ְוכּו' ְוִאְלָמֵלא ה' 
עֹוְזרֹו ֵאינֹו ָיכֹול לֹו.

ִלְלמֹד  ָהַלְכָּת  ְוָׁשם  ְלִמַיאִמי  ָנַסְעָּת   
ֵּבית  ּוְבָכל  ִמְדָרׁשֹות,  ָּבֵּתי  ְּבַהְרֵּבה 
ָהַרב  ִמִּפי  ְוָׁשַמְעָּת  ָיַׁשְבּת  ִמְדָרׁש 
ִנְזַּדֵּמן  ִׁשעּור ְּכֵדי ְלַכֵּבד ֶאת ָהַרב, ְוָאז 
ַהִּמְדָרׁשֹות  ִמָּבֵּתי  ְּבֶאָחד  ִלְראֹות  ְלָך 
ַהָּמקֹום  ֵמַרָּבֵני  ֶאָחד  ֵאיְך  אִמי  ְּבִמַיּ
ִלְפֵני  ְּברּוָרה"  ְּב"ִמְׁשָנה  ִׁשעּור  מֹוֵסר 
ִׁשִּׁשים  ְּבֵני  ְמֻבָּגִרים,  ֲאָנִׁשים  ְּכ-20 
ֶׁשְּבַמֲהָלְך  ְוָרִאיָת  ָׁשָנה,  ְׁשמֹוִנים  ַעד 
ְיֵדי ִמְׁשַּתְּתֵפי  ַהִּׁשעּור ִנְׁשַאל ָהַרב ַעל 
ַהִּׁשעּור ְׁשֵאלֹות ְּפׁשּוטֹות ְּביֹוֵתר ֲאֶׁשר 
ָהָיה  ְוֹלא  יֹוֵדַע,  ֵּתַׁשע  ֶּבן  ֶיֶלד  ֲאִפילּו 
ְּבאֹוְמרֹו  ִלְׁשֵאלֹוֵתיֶהם,  ֵמִׁשיב  ָהַרב 
ר'  ֶאת  ִלְׁשאֹול  ָצִריְך  ָּכזֹאת  "ְׁשֵאָלה 
ַּפַעם  ֵאַרע  ְוָכְך  ַפְייְנְׁשֵטיין",  מֶֹׁשה 
ַאַחר ַּפַעם, ֶׁשָהָיה ּדֹוֶחה ֶאת ַהּׁשֹוֲאִלים 
ַעם  ָהָיה  ָהַרב  ]ִּכי  זֹו  ֵמֵעין  ִּבְתׁשּוָבה 
ַהְּתׁשּוָבה  ָהְיָתה  ְוזֹאת  ָּגדֹול,  ָהָאֶרץ 
ָרִאיָת  ְוָכְך  ֲעבּורֹו...[.  ְּביֹוֵתר  ַהּטֹוָבה 
ֶׁשֶּיְׁשָנם  ִמְדָרׁשֹות,  ָּבֵּתי  ַּכָּמה  ְּבעֹוד 
ַהְרֵּבה ַרָּבִנים ַמִּגיֵדי ִׁשעּור ֲאֶׁשר ָּפׁשּוט 
ֵעָצה  ִחַּפְׂשָּת  ְּכלּום.  יֹוְדִעים  ֵאיָנם 
ְלַיֵּסד  ֶׁשָּצִריְך  ְוֶהְחַלְטָּת  ַהֶּזה.  ַלָּדָבר 
ִׁשעּוִרים ַּבַּדף ַהּיֹוִמי. ]ְוָכְך יּוַכל ָּכל ֶאָחד 
ִלְלמֹד ֶאת ָּכל ַהְיסֹודֹות ֶׁשָּצִריְך ָלַדַעת 
ֶׁשּיּוְכלּו  ּוִבְכֵדי  ָהָאֶרץ[  ַעֵּמי  ִיְהיּו  ְוֹלא 
ָיִפיצּו  ַהִּׁשעּוִרים,  ֶאת  ְלָהִכין  ָהַרָּבִנים 
ַהּיֹוִמי,  ַהַּדף  ַמֶּסְכּתֹות  ַעל  ַקָּלטֹות 
ְלַהְזִמין  ֶׁשִּנַּתן  ָהַרָּבִנים  ְלָכל  ִויַפְרְסמּו 
ְוִיְׁשְלחּו  ַהַׁש"ס,  ַמֶּסְכּתֹות  ַעל  ַקָּלטֹות 
ָּכְך  ְלצֶֹרְך  ַהִּׁשעּור.  ַמִּגיֵדי  ְלָכל  אֹוָתם 
ִּבַּקְׁשָּת ִמַּכָּמה ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶׁשָּיִכינּו 
ַּדף  ְּכֵסֶדר  אֹוָתם  ְוַיְקִליטּו  ִׁשעּוִרים 
ַקָּלטֹות  ִלְקנֹות  ְוֶהֱחַלְטֶּתם  ַּדף.  ַאֲחֵרי 
ְוַאף  ַהִּׁשעּור,  ֶאת  ְלַהְקִליט  ּוְמכֹוָנה 

הּוַכן ַמְחָסן ְמֻיָחד ְלֵׁשם ָּכְך. 

ֶּפֶלא,  ָּדָבר  ֵאַרע  ָהֵעת  ְוִהֵּנה ְּבאֹוָתּה 
ַהַּבְיָתה,  ִלְנסַֹע  מֹוִנית  ִהְזַמְנָּת  ַּכֲאֶׁשר 

אֹור ַהזֹוַהר
גיליון 66

זֹוַהר ָהֱאֶמת - ִּגּלּוי ֵמעֹוָלם ָהֱאֶמת
יא ִמְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ִויּדּוי ָהַאְדמו"ר ֵמָהאְלִמין ְנׂשִ

יְקָתא ּוַבֲחָזָרה יִהּנֹם - ֵמִאְגָרא ָרָמה ְלִביָרא ַעּמִ ָחַזר ֵמַהּגֵ יק ׁשֶ ּדִ ַהּצַ

אֹול ַּתְחִּתּיֹות ַּבֵּגיִהּנֹום ֵאיְך ְּבַחְסֵדי ה' ִנַּצְלִּתי ִמּׁשְ
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ּוִמּתֹוְך  ִסיִני,  מֹוִנית  ְנַהג  ְלָך  ְוִנְזַּדֵּמן 
ם ִהְתָּבֵרר ֶׁשהּוא עֹוֵסק  ִׂשיָחה ֶׁשִנַהְלֶתּ
ְּבִיבּוא ַקָּלטֹות ִמִּסין לארה"ב. ְוָׁשַאְלְּת 
ְוֵהִׁשיב  ֶּטת.  ַקֶלּ עֹוָלה  ַּכָּמה  אֹותֹו, 
ֶׁשְּבֶדֶרְך  ְּבעֹוד  ִּבְלָבד.  ֶסְנט   12 ַהֶּנָהג, 
 40 ְּבֵעֶרְך  ִהיא  ֶּטת  ַקֶלּ ָּכל  ַעלּות  ְּכָלל 
ֶסְנט. ָאַמְרָּת ַלֶּנָהג ַהִּסיִני, ֶׁשָּיׁשּוב ִאְּתָך 
ַּבֲחָזָרה ְוֶׁשָּתִביא לֹו קֹוֶנה. ְוֵתֶכף ָהַלְכָּת 
ְוִסַּפְרָּת ָלַרב ַאְּפְלּבֹוים, ֶׁשה' ִהְזִמין ָלֶכם 
זֹאת, ּוְבַוַּדאי זּו ַהְׁשָּגָחה ִנְפָלָאה, ּוֻמָּטל 
ְלָך  ֶהְרָאה  ַּבֲעבֹוָדה.  ְלַהְתִחיל  ֲעֵליֶכם 
ִהְזַמְנֶּתם  ְוֵתֶכף  ֻּדְגָמא,  ֲהמֹוִנית  ְנַהג 

ֶאְצלֹו 5000 ַקָּלטֹות ְּבַפַעם ַאַחת.

ּוִפְרַסְמֶּתם  ַּבֲעבֹוָדה.  ִהְתַחְלֶּתם 
מֹוָדעֹות  ג'ּוְרַנל  ַאְלֶגעֵמייֶנער  ָּבִעּתֹון 
ָּכל ָׁשבּוַע. ְוֵכן ֻּפְרַסם ְּבָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות, 
ֶיְדֶכם.  ַעל  ֶׁשָּיָצא  ְלַכְׁשרּות  ּוַבַּמְדִריְך 
ֶׁשִהְׁשַּתְּתפּו  ַרָּבִנים  עֹוד  ִנְתַוְּספּו  ְוָכְך 
ְּבַהְקָלַטת ַהִּׁשעּוִרים, ַעד ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם 
ִּבְזכּוְתָך.  ַהּיֹוִמי  ַּדף  ִלְלמֹד  ִהְתִחילּו 
ְלַאְרֵּגן  ֶׁשִהְתִחילּו  ְיהּוִדים  ּוֵמַאְרָּבָעה 
ִמֶּזה  ִנְהָיה   , ַהּיֹוִמי  ְּבַדף  ִׁשעּוִרים 
ֵמאֹות ַוֲאָלִפים לֹוְמֵדי ַּדף ַהּיֹוִמי. ְוַאָּתה 
ַעל  ִיְתָּבַרְך  ַלה'  ְלתֹוָדה  ִמְזמֹור  ָאַמְרָּת 

ַחְסּדֹו ַהָּגדֹול ֶׁשָּזִכית ָלֶזה.

ּוְבִדיֶעֶבד, ָרִאיָת, ֵאיְך ִנְסָּתרֹות ַּדְרֵכי 
ַהָּנמּוְך  ַלָּמקֹום  אֹוְתָך  ֶׁשִּגְלֵּגל  ָהֵא"ל 
"ִמַּיאִמי"  ְּכמֹו  ֲאָדמֹות,  ֲעֵלי  ְּביֹוֵתר 
נֹוָרָאה,  ּוְפִריצּות  ְׁשִחיתּות  ֶׁשל  ָמקֹום 
ָצִריְך  ָהִייָת  ְלָׁשם  ֶׁשַּתִּגיַע  ֶׁשִּבְכֵדי 
ַחִּיים,  ַסָּכַנת  ֶׁשל  ְלַמָּצב  ְלִהְתַּדְרֵּדר 
ְלִהְתַרֵּפא,  ְלָׁשם  ָלבֹוא  אֹוְתָך  ֶׁשֵּתָאֵלץ 
ַהַּדף  ֶאת  ַלֲהפְֹך  ָּגַרְמָּת  ֶזה,  ּוִבְזכּות 

ַהּיֹוִמי ְלַנֲחָלה ֶׁשל ַרִּבים.

ְּבִדּיּוק  ֶזה  ָּכאן  ֶׁשִּתַאְרנּו  ַמה  ְוָכל 
ַהֶּפַׁשע ַהָּגדֹול ֶׁשְּלָך! - ַהִאם ַאָּתה ֵמִבין 
ְלִמְליֹון  ָּגַרְמָּת  ַאָּתה   - ַהֶּפַׁשע?  ַמה 
ַהִּנְגֶלה,  ּתֹוַרת  ַרק  ֶׁשִּיְלְמדּו  ְיהּוִדים 
ְוַעל ֶזה ַאָּתה ְמַקֵּבל ֶאת עֹוְנֶׁשָך, - ַעל 
ַחֵּייֶהם  ְּבָכל  ֶׁשּלֹוְמִדים  ַהְיהּוִדים  ָּכל 

ַׁש"ס ְוֹלא לֹוְמִדים זֹוַהר.

ִלְלמֹד  ְּבָמקֹום  ַהָּמִׁשיַח  ִּבימֹות 
ּוְלרֹוֵמם  ָמִׁשיַח  ֶׁשל  ּתֹוָרתֹו  ּוְלָהִפיץ 
ֶאת ָהעֹוָלם, ַאָּתה ִדְרַדְרָּת אֹותֹו ְלֵׁשֶפל 
ְוִהְגַּבְרָּת  ֵהַפְצָּת  ַאָּתה   - ַּתְחִּתּיֹות, 
ְוַגְׁשִמּיּות  ִחיצֹוִנּיּות  ֶׁשל  ַהִּלּמּוד  ֶאת 
ַהּתֹוָרה, ּוְבָכְך ָּגַרְמָּת ְלִחּזּוק ַהִחיצֹוִנּיּות 
ּוְרִדיָפה ַאֲחֵרי ַהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ּוְבָכְך 

ִהְגַּבְרָּת ַהֶהֶרס ָּבעֹוָלם.

ַהְּנָׁשָמה:

ֲאִני ַחף ִמֶּפַׁשע, ֲאִני ֹלא ָיַדְעִּתי!

ֵּבית ִּדין:

ְּבַמְדֵרָגה ֶׁשְּלָך, ִאי ְיִדיָעה ֹלא ּפֹוֶתֶרת!

ְוָרִאיָת  זֹוַהר  ָלַמְדָּת ִּתּקּוֵני  ַהִאם ֹלא 
ִּב"י קֹוֵרא ְּבקֹול ָּגדֹול ְּבִתּקּון  ַמה ְׁשָהַרְשׁ

ל' ְּבִתּקּון מ"ג,

ַחי  ָׁשַאָּתה  יֹוֵדַע,  ֹלא  ַאָּתה  ַהִאם 
ְּבּדֹור ֶׁשל ָמִׁשיַח? ...

ַהְּנָׁשָמה:

ָנכֹון! ָּברּוְך ה' ָזִכיִתי.

ֵּבית ִּדין:

ַמּדּוַע ֹלא ָּדַאְגָּת ֶׁשִּיְלְמדּו ּתֹוָרתֹו ֶׁשל 
ָמִׁשיַח?

ַהְּנָׁשָמה:

 ֲאִני ֵמַהּדֹור ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח, ֲאָבל ִחְּנכּו 
ּוְגָמָרא  ַׁש"ס  ְלִלּמּוד  ִמַּקְטנּות  אֹוִתי 
ַהַׁש"ס  ָּכל  ֶאת  ְּבַׁשְקָדנּות  ְוִסַייְמִּתי 
ַמה  ְלִפי  ּוָפַעְלִּתי  ְּפָעִמים,   7 ִּכְמַעט 
יֹוִמי  ַּדף  ֶׁשל  ַהֻּמָּׂשג  ְוַהּיֹום  ֶּׁשָּיַדְעִּתי, 
ְּבִלּמּוד  ַּבְרֶזל  צֹאן  ֶנֶכס  ִלְהיֹות  ָהַפְך 

ַהּתֹוָרה ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי.

ֵּבית ִּדין:

ָּבֶזה,  ְלִהְתָּגאֹות  ָצִריְך  ֹלא  ַאָּתה 
ְלִהְתָּפֵאר  ָהִייָת  ָצִריְך  ַאָּתה  ַהֶהֶפְך! 
ֶׁשְּלָכל  יֹוִמי  זֹוַהר  ַּדף  ֵמִפיץ  ָהִייָת  ִאם 
ִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה ֵחֶלק ְּבתֹוַרת ָהַרְׁשִּב"י, ִּכי 
ֶטֶרם  עֹוד  ֻמְׁשַּבַעת  ְנָׁשָמה  ָּכל  ֶזה  ַעל 

ֶׁשָּבא ְלעֹוָלם...

ַהְּנָׁשָמה:
ָּכל  ַרֲחִמים,  ְמַבֵּקׁש  ֲאִני  ַהִּצילּו! 
ַהַּכָּונֹות ֶׁשִּלי ָהיּו ְלֵׁשם ָׁשַמִים ּוְטהֹורֹות. 

ֵּבית ִּדין:
ֶׁשל  ַּבּדֹור  ַאָּתה  ּופֹוֵחת,  הֹוֵלְך  ַהּדֹור 
ֶׁשַהחֹוֶלה  ּוְכָכל  ִּדְמִׁשיָחא,  ִעְקְבָתא 
יֹוֵתר,  ָּגדֹול  רֹוֵפא  ִנְדָרׁש  יֹוֵתר  ָאנּוׁש 
רֹוֵפא ַהְּנָׁשמֹות ַהָּגדֹול קֹוְרִאים לֹו ַרִּבי 
ֵסֶפר  ֶאת  ֶׁשָּכַתב  יֹוַחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון 
ָמִׁשיַח,  ֶׁשל  ּתֹוָרתֹו  ִהיא  זֹו  ַהּזֹוַהר, 

ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש! 

ִלְסּבֹל  ִּתְצָטֵרְך  ַהְּיִחיִדי ֶׁשֹּלא  ַהִּתּקּון 
ַּדף  ֶׁשּלֹוְמִדים  ַהְיהּוִדים  ִמְליֹון  ָּכל  ַעל 
3 ַּדּקֹות ֶאת  ִיְלְמדּו  ַהּיֹוִמי הּוא ֶׁשֻּכָּלם 

ַּדף ַהּזֹוַהר ַהַׁש"ס ַהּיֹוִמי.

ַהְּנָׁשָמה:
ַהֶּפַׁשע  ֶאת  ַלֲהפְֹך  ַּמְבִטיַח  ֲאִני 
ַיֲעֶׂשה  ֲאִני  ָּגדֹול,  ְלֶׁשַפע  ֶׁשָחָטאִתי 
ְּתׁשּוָבה ְּגדֹוָלה, ֶאת ָּכל ִּפְׁשִעי ֶׁשָּגַרְמִּתי 
ָהעֹוָלם  ְוִחיצֹוִנּיֹות  ַהַּגְׁשִמּיּות  ְּבִחּזּוק 
ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַּדף יֹוִמי ֶׁשל ְּגָמָרא ֶׁשל ָּכל 
ְלֶׁשַפע  ִיְתַהֵּפְך  ֶׁשַהּכֹל  ֶאֱעֶׂשה  ְיהּוִדי, 
ָּגדֹול ַעל ְיֵדי ֶׁשָּכל ְיהּוִדי ִיְלַמד 3 ַּדּקֹות 
זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּביֹום ְוַהֶּׁשַפע ִיְׁשטֹוף ֶאת 
ְוָיִביא ְּבָרָכה ְוֶאת ַהְּגאּוָלה  ָּכל ָהעֹוָלם 
ֶאת  ְלָהִפיץ  ַּמְבִטיַח  ֲאִני  ַמָּמׁש.  ֵּתֶכף 

ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבָכל ָהעֹוָלם.

ֵּבית ִּדין:
ַמְעָלה חֹוֵנן  ִּדין ֶׁשל  ֵּבית  ְּבַחְסֵדי ה' 
ִאם  ְזַמן,  ֶׁשל  ָאְרָּכּה  ְלָך  ְונֹוֵתן  אֹוְתָך, 
ְלַמְדֵרָגה  ִּתְזֶּכה  ַאָּתה  ְּבִדּבּוְרָך  ַּתֲעמֹד 
ָלֶׁשֶבת  ְוִתְזֶּכה  ֵעֶדן  ְבַגן  ְּגבֹוָהה  ֲהִכי 
ֶׁשִּתְזֶּכה  ִמי  ְוָכל  ָהַרְׁשִּב"י,  ִּביִׁשיַבת 
ֵיָחֵׁשב לֹו  ְּביֹום,  זֹוַהר  3 ַּדּקֹות  ֶׁשִּיְלַמד 
ְּכִאּלּו  ִּבְגָמָרא  ְׁשנֹוָתיו  ָּכל  ֶׁשל  ַהִּלּמּוד 

ָלַמד ִלּמּוד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ָּכל ָיָמיו...

ַהְּנָׁשָמה:
טֹוב  ַמה  ִעִּמי,  ה'  ַחְסֵדי  ָּגְברּו  ַמה 

ֶחְלִקי, ַמה ָנִעים ּגֹוָרִלי




