] ֵּכן ֵהם יְ ַד ְּבר ּו ַעל ֱאמוּנָ ה וּבִ ּ ָטחוֹ ן וְ כ ּו'ֲ ,אבָ ל ֵהם לְ בַ ד לֹא ַמ ֲא ִמינִ ים ְּב ִדבְ ֵרי ַה ּזוֹ ֵהר ַה ָּקדוֹ ׁש ,וְ כָ ל ֵאלּ ּו
ֵהם ֵע ֶרב ַרב[ ְּכמוֹ ׁ ֶש ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַּבר יוֹ ַחאי ִּב ֵּק ׁש ֵמ ַה ַ ּצדִּ יק ַה ָּקדוֹ ׁש ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ַּבאנוּן זִ י" ַע ׁ ּ ֶש ֻּכ ָּלם יִ לְ ְמד ּו
דַּ ָּקה ַא ַחת ׁ ְש ַּתיִ ם ׁ ָשל ֹׁש ְּבכָ ל יוֹ ם  -זֹאת אוֹ ֶמ ֶרת ַאף ֶא ָחד ִמ ָּכל ַר ָּבנֵ י ָה ֶע ֶרב ַרב לֹא ַמ ְס ִּכ ִימים לָ ֶתת
דַּ ָּקה לְ ַה ֻּק ָּב"ה ֵּ -כן ,זֶ ה ַה ַּמ ָ ּצב ׁ ּ ֶש ּמ ׁ ֶֹשה ַר ֵּבנ ּו ָעלָ יו ַה ׁ ּ ָשלוֹ ם צוֹ ֵעק לְ ֵאלִ ָ ּיה ּו ַה ָּנבִ יא ָעלָ יו ַה ׁ ּ ָשלוֹ ם.
ַּכ ָּמה דָּ ם יִ ׁ ְש ּ ְפכ ּו עוֹ ד ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם ֵמ ַא ֵחינ ּו ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ַעד ׁ ֶש ָ ּיבִ ינ ּו ׁ ֶש ְּבלִ י דַּ ָּקה ׁ ֶשל לִ ּמוּד ז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש ִאי
ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ִ ּציל ֶאת ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל.

ָס ְך ַהכּ ֹל ִמי ָה ַרג ֶאת ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ְּבבֵ ית ַה ְּכנֶ ֶסת ִּבירו ׁ ָּשלַ יִ ם ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש?
ַה ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש ְּב ִת ּקוּן מ"ג וְ ִת ּקוּן ל' ְמגַ ֶּלה ׁ ֶש ַה ׁ ּ ְשלִ ִיחים ׁ ֶשל ָה ֲע ָרבִ ים ֵהם
ָה ַר ָּבנִ יםָ ,ה ַר ָּבנִ ים ֵהם ָהרוֹ צְ ִחים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ,וְ לֹא ָה ֲע ָרבִ ים ִּכי ֵאין ַה ָּנ ָח ׁש ֵמ ִמית
)פ ָר ׁ ַשת נָ ׂשֹא קכ"וָ :(.א ַמר
ֶא ָּלא ַה ֵח ְטא ֵמ ִמית! וְ כָ ְך ָּכת ּוב ְּבזוֹ ַהר ַה ָּקדוֹ ׁש ּ ָ
]ה ָּנבִ יא ֶאל ָה ַר ְעיָ א ְמ ֵה ְימנָ א[ רוֹ ֶעה ַה ֶּנ ֱא ָמןֲ ,ה ֵרי ׁ ָש ָעה ] ֵעת ָרצוֹ ן[ ִהיא
ֵאלִ ָ ּיהוַּ ,
לַ ֲעלוֹ ת לְ ַמ ְעלָ ה] ,וּלְ ָהבִ יא ַה ְ ּגאוּלָ ה ׁ ְשלֵ ָמה ,לָ כֵ ן[ ִּב ׁ ְשבו ָּעה ֱאמֹר ַא ָּתה,
ָ
]ב ׁ ְשבִ יל ַה ַּצ ַער ׁ ֶש ְּלך ֲאנִ י רוֹ צֶ ה לַ ֲעלוֹ ת
]ב ׁ ְשבו ָּעה ׁ ֶש ַּת ׁ ְשבּ ֵיענִ י לְ ַמ ֵהר ַה ְ ּגאוּלָ ה[ ׁ ֶש ֲה ֵרי ִּבגְ לָ לְ ְך ֲאנִ י רוֹ צֶ ה לַ ֲעלוֹ תִּ .
ִּ
]היְ נ ּו ִּב ְהיוֹ ת
לְ ַמ ֵהר ֶאת ַה ְ ּגאוּלָ•הֶ ׁ [,ש ָּנ ַתן לִ י ַה ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְר ׁשוּת לְ ִה ְת ַ ּגלּ וֹ ת לְ ְך ְּבבֵ ית ָה ֲאסו ִּרים ׁ ֶש ְּל ְךַ ,
נִ ׁ ְש ַמת מ ׁ ֶֹשה ַר ֲעיָ א ְמ ֵה ְימנָ א ִמ ְתנוֹ צֵ ץ ְּב ׁ ִש ׁ ּ ִשים ִרבּ וֹ א נִ ׁ ְשמוֹ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ,לָ כֵ ן נִ ׁ ְש ָמתוֹ סוֹ בֶ לֶ ת צַ ַער ׁ ֶשל ַּתלְ ִמי ֵדי
ֲחכָ ִמים ְּבגָ לוּתַ ,על ׁ ֶש ֵאינָ ם יְ כוֹ לִ ים לַ ֲעסֹק ַּב ּתוֹ ָרה ְּב ִה ְתנֹוצְ צוּת כּ ַֹח נִ ׁ ְש ָמתוֹ  ,וְ נֶ ְח ׁ ַשב לוֹ ְּכצַ ַער גּ וּפוֹ בבֵ ית
]כי ַה ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ְּכ ׁ ֶש ֵהם ֵ ּבין ָה ְר ׁ ָש ִעים ַה ְמצַ ֲע ִרים אוֹ ָתם ,נֶ ְח ׁ ָשב ְּכ ִאלּ ּו ָה ַר ְעיָ א
ָה ֲאסו ִּרים[ ִּב ְקבו ָּר ְת ְךִּ ,
ְמ ֵה ְימנָ א ָקבוּר ֵּבין ָה ְר ׁ ָש ִעים [,וְ לַ ֲע ׂשוֹ ת ִע ְּמ ְך טוֹ ב] ,דְּ ַהיְ נ ּו לַ ֲעלוֹ ת לְ ַמ ְעלָ ה לְ ַמ ֵהר ֶאת ַה ֵּקץ ,לְ ִפי[ ׁ ֶש ַא ָּתה ְמחוֹ לָ ל
]כי ַעל יְ ֵדי ַה ַח ּ ָט ִאים ׁ ֶשל ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ַה ֻּק ָּב"ה גּ וֹ זֵ ר ֲעלֵ ֶיהם ְ ּגזֵ ַרת ֲעוֹ נִ י וְ גַ לּ וֹ ת ,וְ ָה ַר ְעיָ א
ַּב ֲח ָט ֵאי ָה ָעםִּ .
ְמ ֵה ְימנָ א ִמצְ ַט ֵער ְּבצַ ַער וְ עֹנֶ ׁש ֲעווֹ נֵ ינ ּו ו ְּפ ׁ ָש ֵעינוּ [,זֶ ה ּו ׁ ֶש ָּכתוּב )ישעיה נג( וְ הוּא ְמחוֹ לָ ל ִמ ּ ְפ ׁ ָש ֵעינ ּוָ .א ַמר לוֹ
]שלּ ֹא ְּת ַא ֵחר לְ עוֹ ֵרר וּלְ ַמ ֵהר
רוֹ ֶעה ַה ֶּנ ֱא ָמן] ,לְ ֵאלִ ָ ּיה ּו ַה ָּנבִ יאִּ [,ב ׁ ְשבו ָּעה ָעלֶ ְיך ְּב ׁ ֵשם ה'ַ ,אל ְּת ַא ַחר ְּבכָ ל יְ כָ לְ ְּת ְךֶ ׁ ,
]כי ֲאנִ י ִמ ׁ ְש ַּת ֵּתף ְּבצַ ַער ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ,וְ ָעלַ י ָּכת ּוב[
ֶאת ַה ֵּקץ ְּבכָ ל יְ כָ לְ ְּת ָךֶ ׁ [,ש ֲה ֵרי ֲאנִ י ]נִ ְמצָ א[ ְּבצַ ַער ַרבִּ .
)שמות ב( וַ ִ ּי ֶפן כּ ֹה וָ כֹה וַ ַ ּי ְרא ִּכי ֵאין ִא ׁיש ,עוֹ זֵ ר לִ י ,לְ הוֹ צִ ֵיאנִ י ִמ ַּצ ַער זֶ הִּ ,ב ְקבו ָּרה זוֹ ]כנ"ל ׁ ֶש ֶּנ ְח ׁ ָשב ְּכ ִאלּ ּו
ָה ַר ְעיָ א ְמ ֵה ְימנָ א ָקבוּר ֵ ּבין ָה ְר ׁ ָש ִעיםֶ ׁ [,ש ֶּנ ֱא ַמר ָעלַ י) ,ישעיה נג( וַ ִ ּי ֵּתן ֶאת ָה ְר ׁ ָש ִעים ִקבְ רוֹ ֶ ׁ ] ,של מ ׁ ֶֹשה ַר ֵּבנ ּו[ וְ לֹא
נוֹ ָדע ִּבי] ,וְ ֵאינָ ם ַמ ִּכ ִירים אוֹ ִתי[ וַ ֲאנִ י ָח ׁשוּב ְּב ֵעינֵ ֶיהםֵּ ,בין ֵע ֶרב ַרב ָה ְר ׁ ָש ִעיםְּ ,ככֶ לֶ ב ֵמת ׁ ֶש ָּס ַרח ֵּבינֵ ֶיהם,
]תלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים[ ִּת ְס ַרח ֵּבינֵ ֶיהם ְּבכָ ל ִעיר וָ ִעיר וּבְ כָ ל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִ ּי ְׂש ָר ֵאל ְמ ֻפ ָ ּז ִרים ֵּבינֵ ֶיהם ֵּבין
ׁ ֶש ָחכְ ַמת סוֹ ְפ ִרים ַּ
ְ
]כי ֵהם ְמ ַמ ִּנים ֶאת ַעצְ ָמם
ַה ְּמלָ כִ ים .וְ ָחזְ ר ּו ]וְ נַ ֲע ׂש ּו[ אוֹ ָתם ֵע ֶרב ַרב רוֹ ִעים ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל ,צֹאן ַה ָּקדוֹ ׁש ָּברוּך הוּאִּ ,

לְ ַמנְ ִהיגִ ים ֲעלֵ ֶיהםֶ ׁ [,ש ֶּנ ֱא ַמר ָּב ֶהם ַ]על ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל[ )יחזקאל לד( וְ ַא ֵּתן
]ח ֶסד[ ִעם
צֹאנִ י צֹאן ַמ ְר ִע ִיתי ָא ָדם ַא ֶּתם ,וְ ֵאין לָ ֶהם יְ כֹלֶ ת לַ ֲעשׂ וֹ ת טוֹ ב ֶ
ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים .וְ ַאנְ ׁ ֵשי ַחיִ ל וְ יִ ְר ֵאי ֵח ְטא ְמסוֹ בְ בִ ים ֵמ ִעיר לְ ִעיר וְ לֹא יְ חוֹ נָ נוּ,
]כלוֹ ַמר ׁ ֶשעוֹ שִׂ ים ְ ּגזֵ ָרה ַּב ֵח ֶרםֶ ׁ ,ש ִאם
]דְּ ַהיְ נוּ[ ו ַּמ ֲח ִר ִימים ֵע ֶרב ַרב ֵּבינֵ ֶיהםְּ .
יָ בוֹ א ּו ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים לְ בַ ֵּק ׁש צְ ָד ָקה[ וְ לֹא נוֹ ְתנִ ים לָ ֶהם ִּב ְמקוֹ מוֹ ת ַר ִּבים,
]מ ֻּק ּ ָפה ַה ְּכלָ לִ ית ׁ ֶשל ָמקוֹ ם ַההוּא ,וְ לֹא נוֹ ְתנִ ים לָ ֶהם ְר ׁשוּת לְ ַק ֵּבץ ִמ ַּב ֲעלֵ י
ֶא ָּלא דָּ בָ ר ָקצוּבִ ,
ָּב ִּתים ָה ֲע ׁ ִש ִיריםְּ ,כ ֵדי[ ׁ ֶשלּ ֹא ִת ְהיֶ ה ְתקו ָּמה לִ נְ ִפילָ ָתם ,וַ ֲא ִפלּ ּו ַח ֵ ּיי ׁ ָש ָעה .וְ כָ ל ַה ֲחכָ ִמים וְ ַאנְ ׁ ֵשי
]ש ֲעלֵ ֶיהם נֶ ֱא ַמר[ ָּבנִ ים ַה ְמ ֻס ָּל ִאים ַּב ּ ָפז ֵאיכָ ה
דחק וְ יָ גוֹ ןֲ ,ח ׁשוּבִ ים ִּככְ לָ בִ יםֶ ּ ׁ ,
ַחיִ ל וְ יִ ְר ֵאי ֵח ְטא ְּב ַ
ֹאש ָּכל חוּצוֹ ת] .דְּ ַהיְ נוּ[ ׁ ֶשלּ ֹא ָמצְ א ּו ַאכְ ַסנְ יָ ה ֵּבינֵ ֶיהם.
נֶ ְח ׁ ְשב ּו לְ נִ בְ לֵ י ֶח ֶרשׂ ְּבר ׁ
וְ אוֹ ָתם ֵע ֶרב ַרב ֵהם ֲע ׁ ִש ִירים ְּב ׁ ַשלְ וָ הְּ ,ב ִׂש ְמ ָחהְּ ,בלִ י צַ ַערְּ ,בלֹא יָ גוֹ ן ְּכלָ ל] ,וְ ֵהם[ ַ ּגזְ לָ נִ ים,
אשי ָה ָעם] .וַ ֲעלֵ י ֶהם נֶ ֱא ַמר[ )בראשית ז( ִּכי ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ָח ָמס
ַּב ֲעלֵ י ׁש ַֹחדֶ ׁ ,ש ֵהם דַּ ָ ּינִ ים ָר ׁ ֵ
ש ּו
]ש ֶה ֵע ֶרב ַרב ׁ ֶש ֵהם ַה ָ ּצ ִרים ׁ ֶשל יִ שְׂ ָר ֵאל נַ ֲע ׂ
ֹאשֶ ׁ .
ִמ ּ ְפנֵ ֶיהם .וְ כֵ ן נֶ ֱא ַמר )איכה א( ָהי ּו צָ ֶר ָיה לְ ר ׁ
אשים ו ַּמנְ ִהיגִ ים[.
ָר ׁ ִ
]אנִ י ַמשְׂ ִּב ַיע[ ּ ַפ ַעם ׁ ְשנִ ָ ּיהְּ ,ב ַחי ֵה'
]וְ ָא ַמר ָה ַר ְעיָ א ְמ ֵה ְימנָ א לְ ֵאלִ ָ ּיה ּו ַה ָּנבִ יא[ ִּב ׁ ְשבו ָּעה ָעלֶ ְיך ֲ
צְ בָ אוֹ ת ֱאל ֵֹהי יִ שְׂ ָר ֵאל יוֹ ׁ ֵשב ַה ְּכרוּבִ יםֶ ׁ ,ש ָּכל ַהדְּ בָ ִרים ָה ֵא ֶּלה לֹא יִ ּ ְפל ּו ִמ ּ ִפ ְיךְּ ,בכָ ל יְ כָ לְ ְּת ְך
]כלוֹ ַמר ׁ ֶשלּ ֹא ִּת ׁ ְש ּתֹק ִמלִ צְ עֹוק וּלְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל לִ ְפנֵ י הקב"ה [,לוֹ ַמר אוֹ ָתם לִ ְפנֵ י ַה ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך
ְּ
]של ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ִּבגְ לוֹ ָתם ,וְ ֶשיְ ַמ ֵהר ֶאת ַה ְ ּגאוּלָ ה ַה ׁ ּ ְשלֵ ָמה
הוּא וּלְ ַה ְראוֹ ת ֶאת ַהדּ ַחק ׁ ֶש ָּל ֶהם ׁ ֶ
ִּב ְמ ֵה ָרה דִּ ַידן ָא ֵמן[ ) ַה ּזוֹ ַהר ְמ ֻת ְר ָ ּגם ִּבלְ ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש  -וְ ַה ֵּבאוּר ְּבסוֹ גְ ַריִ ם ְמ ֻר ָּבעוֹ ת ִמ ּ ֵפרו ּׁש בעל
הסולםָ ,מתוֹ ק ִמדְּ בַ ׁש ,רמ"ק ומפרשים ,סוד ה'(.

ּובִ זְ כ ּות ּובְ כ ַֹח ַה ִּל ּמ ּוד ַה ָּקדוֹ ׁש ַה ֶ ּזה נֵ צֵ א ִמן ַה ָּגל ּות לֹא ְּבז ּולַ ת זֶ ה ַה ִּל ּמ ּוד,
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָא ְמר ּו ְּב ַר ְעיָ א ְמ ֵה ָימנָ א ּ ָפ ָר ׁ ַשת נָ ׂשֹא ְּב ַהאי ִחבּ ּו ָרא דִּ ילָ ְך דְּ ִאיה ּו
ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ִמן זוֹ ֲה ָרא דְּ ִא ָּמא ִע ָּל ָאה ְּת ׁש ּובָ ה ְּב ִא ֵּילן לָ א צָ ִר ְיך נִ ָּסיוֹ ןּ ,ובְ גִ ין
דַּ ֲע ִת ִידין יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ִמ ְט ַעם ֵמ ִאילָ נָ א דְּ ַח ֵ ּיי דְּ ִאיה ּו ַהאי ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר יִ ּ ְפק ּון
ֵּב ּיה ִמ ָּגל ּו ָתא ְּב ַר ֲח ֵמי וְ יִ ְת ַק ֵ ּים ְּבהוֹ ן "ה' ָּב ָדד יַ נְ ֶח ּנ ּו" - .ל ּולֵ א ַה ָחכְ ָמה
ַה ּזֹאת ַע ָּתה ֵאין ָאנ ּו יְ כוֹ לִ ים לַ ֲעמֹד ַּב ָּגל ּות ַה ַּמר ַה ֶ ּזה ֲאבָ ל ַה ָחכְ ָמה ַה ּזֹאת
)ס ֶפר ַה ְּב ִרית ח"א וח"ב(.
ִהיא לָ נ ּו ֵעזֶ ר וָ ַס ַעד וְ כ ּו'ֵ ,

