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ָהֲאִר"י  ְלִמיד  ַתּ  - ִוויַטאל  ַחִיים  י  ]ַרּבִ ַהַמַהְרח"ּו  ָלׁשֹון  ְוֶזה 
ַוֲאִניָנה  ִלי  אֹון  ּוָמָצאִתי  ים:  ַחּיִ ֵעץ  ְלֵסֶפר  ָמתֹו  ַהְקּדָ ּבְ דֹוׁש[  ַהּקָ

יּקּון  ּתִ ּקּוִנים  ַהּתִ ֵסֶפר  ּבְ הּוָבא  ֶאָחד  ֲאָמר  ִמּמַ ָוי,  ּדַ י  ְוִלּבִ י  ִקְרּבִ ּבְ

ִני,  ֵ ִתיב ַהּשׁ ָלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש, ְוֶז"ְל: ַהּנָ ף ע"ג:, ע"ד.(, ּבְ יקּוֵני זֹוַהר ּדַ ל' )ּתִ

אי  ַוּדַ א ּבְ ה ְורּוַח? ֶאּלָ ִים. ַמה ּזֶ ֵני ַהּמָ ְורּוַח ֱאלִֹהי"ם ְמַרֶחֶפת ַעל ּפְ

אֹוָתם  ַעל  ֶבת  נֹוׁשֶ ַהּזֹו  ָהרּוַח  לּות,  ַלּגָ יֹוֶרֶדת  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ

יֵניֶהם, ְוָהרּוַח  ִכיָנה ִנְמֵצאת ּבֵ ְ ַהּשׁ ּום ׁשֶ ּתֹוָרה, ִמּשׁ ִקים ּבַ ְתַעּסְ ּמִ ׁשֶ

ִבְנִחיֵריֶהם,  ָנה  ֵ ּשׁ ׁשֶ ִנים  ְיׁשֵ אֹוָתם  ְך:  ּכָ ְוֹתאַמר  ית קֹול,  ַנֲעׂשֵ ַהּזֹו 

ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ ֶאל  ְוִהְתעֹוְררּו  קּומּו  ב,  ַהּלֵ ַוֲאטּוֵמי  ָהֵעיַנִים  ְסתּוֵמי 

ל ָלַדַעת אֹוָתּה, ְוִהיא ֵביֵניֶכם. ּכֵ ִלי ַהׂשְ ׁש ָלֶכם ֵלב ּבְ ּיֵ ׁשֶ

? ַהֶחֶסד ֶׁשעֹוִׂשים, עֹוִׂשים ְלַעְצָמם >
מֹו ְקָרא ָנא ֲהֵיׁש עֹוֶנְך ְוֶאל ִמי  ָבר - קֹול אֹוֵמר ְקָרא, ּכְ ְוסֹוד ַהּדָ
ר ָחִציר, ַהּכֹל  ׂשָ ל ַהּבָ ְפֶנה, ְוִהיא אֹוֶמֶרת ָמה ֶאְקָרא, ּכָ ים ּתִ דֹוׁשִ ִמּקְ

ל ַהֶחֶסד  ֶדה, ּכָ ִציץ ַהּשָׂ אֹוְכלֹות ָחִציר, ְוָכל ַחְסּדֹו ּכְ ְבֵהמֹות ׁשֶ ֵהם ּכִ

ּתֹוָרה,  ִלים ּבַ ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ל ֵאּלּו ׁשֶ ים ְלַעְצָמם. ַוֲאִפּלּו ּכָ ים, עֹוׂשִ עֹוׂשִ ׁשֶ

ר  י ָבׂשָ ְזּכֹר ּכִ אֹותֹו ְזַמן ַוּיִ ים. ּבְ ים - ְלַעְצָמם עֹוׂשִ עֹוׂשִ ל ֶחֶסד ׁשֶ ּכָ

יַח. ל ָמׁשִ ה רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא ָיׁשּוב ְלעֹוָלם, ְוזֹוִהי רּוחֹו ׁשֶ ֵהּמָ

? אֹוי ָלֶהם ֶׁשּגֹוְרִמים ֲעִנּיּות ְוֶחֶרב ּוִבָּזה ְוֶהֶרג ְוַאְבָדן ָּבעֹוָלם >
ָיׁשּוב  ְולֹא  ָהעֹוָלם  ִמן  לֹו  ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ּגֹוְרִמים  ׁשֶ ִמי  ָלֶהם  אֹוי 
ה, ְולֹא רֹוִצים  ׁשָ ים ֶאת ַהּתֹוָרה ַיּבָ עֹוׂשִ ֵאּלּו ֵהם ׁשֶ ְלעֹוָלם, ׁשֶ

ַמְעַין  ק  ּלֵ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ְוגֹוְרִמים  ָלה,  ּבָ ַהּקַ ָחְכַמת  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ָלֶהם  אֹוי  ה,  ְיֵבׁשָ ב'  ֶאֶרת  ְוִנׁשְ ה,  ּנָ ִמּמֶ י'  ִהיא  ׁשֶ ַהָחְכָמה, 

ְוָהרּוַח  עֹוָלם,  ּבָ ְוַאְבָדן  ְוֶהֶרג  ה  ּוִבּזָ ְוֶחֶרב  ֲעִנּיּות  ּגֹוְרִמים  ׁשֶ

ְוִהיא  ֵאר,  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ יַח,  ׁשִ ַהּמָ רּוַח  ִהיא  ֶקת  ּלֶ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ַהּזֹו 

ּוְגבּוָרה,  ֵעָצה  רּוַח  ּוִביָנה  ָחְכָמה  רּוַח  ְוִהיא  ֶדׁש,  ַהּקֹ רּוַח 

ַעת ְוִיְרַאת יהו"ה. רּוַח ּדַ

? דֹוִמים ְּבַמֲעֵׂשיֶהם ְלַאְנֵׁשי ּדֹור ַהְפָלָגה ַהּבֹוִנים ִמְגָּדל ְורֹאׁשֹו ַּבָּׁשַמִים >
ִתּקּון ל':  ּבְ "י  ּבִ ְבֵרי ָהַרׁשְ י ּדִ ּפִ יְך ִלְכתֹוב ַעל  ַמְמׁשִ ְוַהַמַהְרח"ּו 
ית ַקְרּדֹם  ר ַהּתֹוָרה ַנֲעׂשֵ ים ֲאׁשֶ ֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ נּו ֶזה ּבַ ְזַמּנֵ ּוִבְפָרט ּבִ

ּתֹוָרה ַעל ְמַנת  ּבַ ר ִעְסָקם  ֲעֵלי ּתֹוָרה ֲאׁשֶ ּבַ ּה ֵאֶצל ְקָצת  ּבָ ַלֲחֹתְך 

יבֹות,  י ְיׁשִ ַלל ָראׁשֵ קֹות ְיֵתרֹות, ְוַגם ִלְהיֹוָתם ִמּכְ ָרס ְוַהְסּפָ ל ּפְ ְלַקּבֵ

ָכל ָהָאֶרץ. ְודֹוִמים  ָמם ְוֵריָחם נֹוֵדף ּבְ ְוַדָיֵני ַסְנֶהְדָראֹות - ִלְהיֹות ׁשְ

ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ְורֹאׁשֹו  ל  ִמְגּדָ ַהּבֹוִנים  ַהְפָלָגה  ּדֹור  י  ְלַאְנׁשֵ יֶהם  ַמֲעׂשֵ ּבְ

ה  תּוב 'ְוַנֲעׂשֶ ְך ַהּכָ ַתב ַאַחר ּכָ ּכָ ֶ יֶהם ִהיא ַמה ּשׁ ת ַמֲעׂשֵ ר ִסּבַ ְוִעּקַ

ם'! עכ"ל. ָלנּו ׁשֵ

? ַהּכֹל ָּתלּוי ְּבֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהּזֹאת, ּוְמִניָעֵתנּו ִמְּלִהְתַעֵּסק ָּבּה ִהיא ּגֹוֶרֶמת ִאחּור ְוִעּכּוב ִּבְנַין ֵּבית ִמְקָּדֵׁשנּו ְוִתְפַאְרֵּתנּו! >
ַרּבֹוֵתינּו  ִדְבֵרי  ּבְ ָמתֹו  ַהְקּדָ ַתח  ּפָ ַמַהְרח"ּו  נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ַאַחר 
ָיָמיו  ּבְ ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ִנְבֶנה  ּלֹא  ל ּדֹור ׁשֶ 'ּכָ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ׁשֶ

ִריַח  ְוַהּצְ ִהְתִריַע  ָמתֹו  ַהְקּדָ ְך  ּוְבֶהְמׁשֵ ָיָמיו',  ּבְ ֶנֱחָרב  ִאּלּו  ּכְ

ּוְמִניָעֵתנּו  ַהּזֹאת,  ַהָחְכָמה  ֵעֶסק  ּבְ לּוי  ּתָ 'ַהּכֹל  ׁשֶ ַמַהְרח"ּו 

נּו  ׁשֵ ית ִמְקּדָ ְנַין ּבֵ ּה ִהיא ּגֹוֶרֶמת ִאחּור ְוִעּכּוב ּבִ ק ּבָ ִהְתַעּסֵ ִמּלְ

ַלֲעֹסק  ְתׁשּוָבה  ּבִ ָנׁשּוב  ר  'ְוַכֲאׁשֶ ַתב:  ּכָ ְועֹוד  נּו!'  ְוִתְפַאְרּתֵ

ָיֵמינּו,  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֲאלּו  ִיּגָ ַהּזֹאת  ָחְכָמה  ּבַ ֵמַאֲהָבה 

ָאֵמן!'

ן ַלֲאדֹוִני ָאִבי  ים ִויַטאל, ּבֶ ַאְלֵפי - ַחּיִ ל ּבְ ִעיר ֵמִעיר, ַהּדַ ָאַמר ַהּצָ
ים  לֹשִׁ ן ׁשְ ְהיֹוִתי ּבֶ א: ּבִ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ָהַרב יֹוֵסף ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ְלַחּיֵ

י  ּכִ ֵמִהים.  ּתְ בֹוַתי  ּוַמְחׁשְ ּתֹוֵמם,  ִמׁשְ י  ְבּתִ ָיׁשַ  - ּכִֹחי  ש  ׁשַ ּתָ ְלֹכַח 

ְענּו, ְרפּוָאה לֹא ָעְלָתה  ַוֲאַנְחנּו לֹא נֹוׁשַ ָלה ַקִיץ -  ּכָ ָעַבר ָקִציר, 

ֵתנּו!  ְלַמּכָ ֲארּוָכה  ָעְלָתה  ְולֹא  ֵרנּו,  ִלְבׂשָ ָמזֹור  ֵאין  ְלַמֲחָלֵתנּו, 

ִנים  ׁשָ ְוד'  ְות"ק  ֶאֶלף  ַהּיֹום  ֶזה  ֱחָרב  ַהּנֶ נּו,  ׁשֵ ִמְקּדָ ית  ּבֵ ן  ְלֻחְרּבַ

דֹוׁש  ל ַהּקָ ָנה ַהּיֹום - יֹום ֶאָחד ׁשֶ ּפָ י  ּכִ ן(. אֹוי ָלנּו  ָנה ַלֻחְרּבָ )4051 ׁשָ

ֵהם ת"ק ְוד'  ִנים, ְוַגם ָנטּו ִצְלֵלי ֶעֶרב ׁשֶ הּוא ֶאֶלף ׁשָ רּוְך הּוא ׁשֶ ּבָ

ִוד  ן ּדָ ין, ַוֲעַדִין ּבֶ ּצִ ל ַהּקִ ִני. ְוָכלּו ּכָ ִנים - יֹוֵתר ֵמֲחִצי ַהּיֹום ַהׁשֵ ׁשָ

ל  ּכָ ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ר  ֲאׁשֶ ֶאת  ְונֹוַדע  א!  ּבָ לֹא 

ָנה  ָיָמיו. ָוֶאּתְ ִאּלּו ֶנֱחָרב ּבְ ָיָמיו ּכְ ׁש ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ּלֹא ִנְבֶנה ּבֵ ּדֹור ׁשֶ

נּו ְוָגלּוֵתנּו,  ְתָאֵרְך ִקּצֵ ה ּנִ ה ְוַעל ַמה ּזֶ ַני ַלֲחֹקר ְוָלַדַעת ַמה ּזֶ ֶאת ּפָ

י! ן ִיׁשַ א ּבֶ ּוַמּדּוַע לֹא ּבָ

י  ְוִלּבִ י,  ִקְרּבִ ּבְ ַוֲאִניָנה  ׁשֹון:  ַהּלָ ֶזה  ּבְ יְך  ַמְמׁשִ ִויַטאל  ים  ַחּיִ י  ְוַרּבִ
ָהֵני  ַנת ַמַהְרח"ּו ּבְ ּוָ י, ִלְכאֹוָרה ּכַ ַחּיֵ ֵסֶפר ִאיָלָנא ּדְ ָוי... ּוְמַבֵאר ּבְ ּדַ

ֶמה  ּבַ מֹוַח  ִלׂשְ לֹו  ָהָיה  ֶאָחד  ד  ּצַ ּמִ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ׁשֶ לֹוַמר  י  ִמיּלֵ

לּות  ַהּגָ ת אֹוֵרְך  ִסּבַ ִלְכאֹוָרה ְמִציַאת  ּדְ ִלי –  ָאַמר ָמָצאִתי אֹון  ׁשֶ

ו ָמָצא לֹו 'אֹון'  ְך ָלַדַעת, ַוֲהֵרי ַעְכׁשָ ל-ּכָ ׁש ּכָ ּקֵ ּבִ ִדּיּוק ַמה ׁשֶ הּוא ּבְ

ָרֵאל, לֹא  ַמע ִיׂשְ ֲעַקת ׁשְ ּצַ ִתּקּון מ"ג, ׁשֶ ר יֹוַחאי ְזָיָע"א ִהְזִהיר ְוָכַתב, ּבְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ּנָ ָנה ַהּתַ המשך ההערה: עֹוד ִלְפֵני 2000 ׁשָ
הּוא ָיֵבׁש ְוִהיא  אֹותֹו ְזַמן ׁשֶ ם ֲאָת"ר ָיֵב"ׁש ְוֶזהּו ָנָהר ֶיֱחַרב ְוָיֵבׁש, ּבְ ית, ׁשָ ֵראׁשִ ְבׁשּו ֵמיָמיו, ]ּבְ ּיָ דֹוֶמה ְלָנָהר ׁשֶ ַמע ְוֵאין קֹול ְוֵאין עֹוֶנה, ּבְ ּשָׁ ּתִ
ֵלי א, כ"ח(, ָאז ִיְקָרֻאְנִני ְולֹא ֶאֱעֶנה[. - ַמּדּוַע ֶזה  תּוב )ִמׁשְ ּכָ ֶ ָרֵאל, ְוֵאין קֹול ְוֵאין עֹוֶנה. ֶזהּו ּשׁ ַמע ִיׂשְ ה ְואֹוְמִרים ׁשְ ִנים ְלַמּטָ ה, צֹוְוִחים ַהּבָ ָיֵבׁשָ
ֵני ְמָלִכים  ִבים. ָאנּו ּבְ ָעָליו ֵהם יֹוׁשְ ִנים ִמְתַאְכֶזִרים ְלַעְצָמם. ּכֹוְרִתים ח"ו ֶאת ֶהָעָנף ׁשֶ ִנים? לֹא! ַהּבָ לֹום ִמְתַאְכֵזר ַלּבָ קֹוֶרה? ַהִאם ָהָאב ַחס ְוׁשָ
ִליְך  ׁשְ ּנַ ֶ ֵכן ּשׁ ָמֵתינּו. ֵאיְך ִיּתָ ִניִמּיּות ָהעֹוָלמֹות, ֶזה ְמהּות ִנׁשְ דֹוׁש, הּוא ּפְ ֲהלֹום? ֶזה ַהּזַֹהר ַהּקָ ֶתר. ַמה ֶזה ַהּיַ ּכֶ ּבַ ֲהלֹום ׁשֶ ִליִכים ָאְרָצה ֶאת ַהּיַ ּוַמׁשְ
הֹוָרה.  ָמֵתינּו ַהּטְ ִציַאת ִמְצַרִים, ָצִרים ְוחֹוְמִסים ֶאת ִנׁשְ ִביָרה? ָהֶעֶרב ַרב, עֹוד ִמּיְ ְפָחה ִתיָרׁש ֶאת ַהּגְ ִ ַהּשׁ ן ׁשֶ ּתֵ ּנִ ֶ ֵכן ּשׁ ָהֱאֶמת ַאְרָצה? ֵאיְך ִיּתָ
הּוא  דֹוׁש, ׁשֶ ה, ָאנּו לֹא ּלֹוְמִדים ֶאת ַהּזַֹהר ַהּקָ אּוּלָ ל ַהּגְ ּדֹור ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ל ָהעֹוָלמֹות, ַהּכֹל עֹוֵמד ְוסֹוֵבב ְסִביָבה. ִאם ּבַ יכֹון ׁשֶ ִריַח ַהּתִ ַהּזַֹהר הּוא ּבְ
ִניִמּיּוָתם. ִחיצֹוִנּיֹות ֶזה  ָמקֹום ֶאת ּפְ ִקים ַרק ֶאת ִחיצֹוִנּיֹות ָהעֹוָלמֹות, ּבְ קֹום ָכְך ַרק לֹוְמִדים ִחיצֹוִנּיֹות ַהּתֹוָרה, ָאנּו ְמַחּזְ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ּוַבּמָ ּפְ
ִרי?  ר? ַהִאם ְיכֹוִלים ִלְחּיֹות ַרק ֵמַהְקִליּפֹות? ְולֹא ֵמַהּפְ ִרי? ַמה ִעם ָהִעּקָ ִרי, ּוַמה ִעם ַהּפְ ֹוֶמֶרת ַעל ַהּפְ ּשׁ ה ׁשֶ ִלּפָ ָבר, זֹו ַהּקְ ַרק ֲחִצי, ַרק ֲחִצי ּדָ
ל  ַמן ִמּכָ ל ַהּזְ יׁשּו אֹותֹו ּכָ ל ָמזֹון, ַרק ַיְלּבִ ָמקֹום ְלַקּבֵ ּבְ ְכֵדי ְלַהֲחיֹות ֶנֶפׁש ָהָאָדם, הּוא ָזקּוק ָלֹאֶכל ּוַמִים, ּוַמה ִיְהֶיה ָעָליו, ׁשֶ ּבִ ל, ׁשֶ ֶרְך ָמׁשָ ַעל ּדֶ
ים  ִדים אֹותֹו, ֲאָבל ֵאיֶזה ַחּיִ ים ָעָליו, ְמַכּבְ ָגִדים ׁשֹוְמִרים ַעל ָהָאָדם, ְמִגּנִ ׁש, ַהּבְ ֶזה? ֶזה ָחׁשּוב ְלִהְתַלּבֵ קּו ַרק ּבְ ָגִדים ָיִפים ִויָקִרים, ְוִיְתַעּסְ ִמיֵני ּבְ
אּוָלה, ַרק  ל ּגְ ים ׁשֶ ים ִליהּוִדי, ַחּיִ ים ְלָכל ָהעֹוָלמֹות, ַחּיִ ָמה, ַחּיִ ׁשָ ים ַלּנְ ָמעֹו ַחּיִ ַמׁשְ ׁשּוטֹו ּכְ דֹוׁש, הּוא ּפְ ְך זַֹהר ַהּקָ ִלי ָמזֹון ְלגּופֹו? ּכָ ֵיׁש ְלָאָדם ּבְ

ַרֲחִמים. לּות ּבְ ָרֵאל ֵמַהּגָ דֹוׁש ֵיְצאּו ַעם ִיׂשְ ְזכּות ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבִ
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ָרה. ַאָבל  לּוֵתנּו ַהּמָ ּגָ ִנְתַאְרָכה  ה ָאֵכן  ַהְינּו 'ְרָאָיה' 'ְוֹכַח' ָלּמָ ּדְ  -

ְמִציאּותֹו  ּבִ ַמח  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ְמקֹום  ּבִ ׁשֶ ַהּנֹוֶתֶנת  ְוָקא ִהיא  ּדַ ׁשֶ א ַעָקא!  ּדָ

ְברֹון ְבִקְרּבֹו – ִמָלׁשֹון  א ָמָצא ַמַהְרח"ּו ֲאִניָנה ְוׁשִ ַרּבָ דֹוָלה ַאּדְ ַהּגְ

ְעָיה ג: כו(. 'ְוָאנּו ְוָאְבלּו' )ְיׁשַ

? ַעד ַּכָּמה ָגדֹול ַהִּבְלּבּול ְּבֶקֶרב רֹב לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה >
 – ָוי  ּדַ י  ְוִלּבִ י  ִקְרּבִ ּבְ ֲאִניָנה  ׁשֶ א  ּטֵ ְוִהְתּבַ ַמַהְרח"ּו  ֶנֱאַנח  ָלֵכן 
ַהְינּו  )ּדְ לּות  ַהּגָ ְלאֹוֵרְך  ה  ֲהִסּבָ ַמה  ִדּיּוק  ּבְ ֵהִבין  ׁשֶ ה  ַעּתָ ׁשֶ ִמׁשּום 

ַעְצמֹו  הּוא  ָפֵרׁש  ּיְ ׁשֶ מֹו  ּכְ  – ּתֹוָרה  ִסְתֵרי  ּבְ ַלֲעֹסק  ַהּתֹוָרה  לֹוְמֵדי  לּות  ְ ִהְתַרּשׁ ִמׁשּום 

ֶקֶרב רֹב  ְלּבּול ּבְ ה ָגדֹול ַהּבִ ּמָ ד ַעד ּכַ יג ַמַהְרח"ּו ִמּיַ ָמה זּו( ִהּשִׂ ַהְקּדָ ּבְ

ם ּוְלַהְפִנים ְנִחיצּות  ה ִיְהֶיה ְלַיּשֵׂ ה ָקׁשֶ ּמָ לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה – ְוַעד ּכַ

תֹו  ֻחְלׁשָ ַלְמרֹות   – ם  ָהׁשֵ רּוְך  ּבָ ֲאָבל  ם!  ִקְרּבָ ּבְ ָלה  ּבָ ַהּקַ ִלימּוד 

ֲעִליל ֵאיְך  יְך ְלהֹוִכיַח ּבַ ינּו ְוִהְמׁשִ ק ַרּבֵ ִדית ְבָכל ּזֹאת ִהְתַחּזֵ ּיָ ַהּמִ

ּבֹות  ַהּסִ ת  'ִסּבַ ִהיא  ִהיא  ָלה  ּבָ ַהּקַ ִלימּוד  ּבְ לּוֵתינּו  ִהְתַרׁשְ ה  ְוָלּמָ

ּוַמּדּוַע לֹא  ְוָגלּוֵתנּו,  נּו  ִקּצֵ ְתָאֵרְך  ּנִ ֶאֶמת  ּבֶ ה  ָלּמָ ָהִעּלֹות'  ת  ְוִעּלַ

י(. ַחּיֵ י! )ִאיָלָנא ּדְ ן ִיׁשַ א ּבֶ ּבָ

? ַהְּגָבעֹות ֵהם ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהַּבחּוִרים ַהִּנְקָרִאים ְּגָבעֹות - ַהְּגָבעֹות ֵאּלּו ִנְתַקְלְקלּו ְלַגְמֵרי >
ִיְרְמָיהּו  ִביא  ַהּנָ ָאַמר  ׁשֶ ַמה  זי"ע,  ִויַטאל  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ יְך  ּוַמְמׁשִ
ְלִמיֵדי  ָבעֹות ֵהם ַהּתַ י ַהּגְ ָבעֹות ִהְתַקְלָקלּו", ּכִ )ד' כ"ד(: "ְוָכל ַהּגְ

ֶהָהִרים  ִחינֹות  ּבְ ֵאֶצל  ָבעֹות  ּגְ ְקָרִאים  ַהּנִ חּוִרים  ַהּבַ ֲחָכִמים 

ְראֹות  ּבִ י  ּכִ ְלַגְמֵרי,  ִנְתַקְלְקלּו  ֵאּלּו  ָבעֹות  ַהּגְ ה  ִהּנֵ ר,  ְזּכַ ַהּנִ

רֹוְדִפים  ָהָרִמים  ֶהָהִרים  דֹוִלים  ַהּגְ ֶאת  ים  ַטּנִ ַהּקְ ְלִמיִדים  ַהּתַ

ַהּזֹאת  ָחְכָמה  ּבַ ֲעסּוִקים  ְוֵאיָנם  ִטים  ׁשָ ַהּפְ ַאֲחֵרי  ָוַלְיָלה  יֹוָמם 

ק  ִהְתַעּסֵ ִמּלְ ִנְמָנִעים  ּה ֵהם  ּבָ ֵנס  ִלּכָ ְרָאָתם  ִמּיִ י  ּכִ יֹוְדִעים,  ְוֵאיָנם 

ּפֹוֶרה  ׁשֶֹרׁש  ם  ְוִלּבָ ִנְתַקְלְקלּו  ֵאּלּו  ָבעֹות  ּגְ ן  ּכֵ ְוַעל  ר,  ְזּכַ ּנִ ּכַ ּה  ּבָ

ָחְכַמת  ּבְ ִלְכּפֹר  ְוֶרֶפׁש  ִטיט  ֲחלּוַדת  ֶהם  ּבָ ְוָעְלָתה  ְוַלֲעָנה  רֹאׁש 

ְלַבד  יָה ּבִ ֶטיָה ּוְלבּוׁשֶ ׁשָ א ּפְ ּתֹוָרה ֶאּלָ ֵאין ּבַ ָהֱאֶמת, ְואֹוְמִרים ׁשֶ

י לֹא ִיְהֶיה  ַהֲעלְֹתָך, ְוֵאין ָסֵפק ּכִ ת ּבְ ָפָרׁשַ ר ְלֵעיל ּבְ ְזּכַ ֶרְך ַהּנִ ַעל ּדֶ

ֵאר ְלַמְעָלה  ּזַֹהר. ּוְכָבר ִנְתּבָ ם ּבַ ר ׁשָ ְזּכַ ּנִ א ּכַ עֹוָלם ַהּבָ ָלֶהם ֵחֶלק ּבָ

ם עֹוְסִקים  ָטּה ַרק ַעד ׁשָ ְפׁשָ ּה ּכִ א ֵאיֶנּנָ י ּתֹוַרת עֹוָלם ַהּבָ ה ּכִ ּבָ ַהּסִ

עֹוָלם  ּבָ ָטַרח  ְולֹא  ּה  ּבָ ַחר  ּבָ ּלֹא  ׁשֶ ְוֶזה  ְוסֹודֹוֶתיָה,  ַהּתֹוָרה  ָרֵזי  ּבְ

ה ֲעָבַדי  ת, ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר "ִהּנֵ ּבָ ׁשַ ת לֹא יֹאַכל ּבְ ּבָ ה ֵמֶעֶרב ׁשַ ַהּזֶ

ְרָעבּו" ְוגֹו'. ם ּתִ יֹאֵכלּו ְוַאּתֶ

? ְמִניָעֵתנּו ִמְּלִהְתַעֵּסק ָּבּה ּגֹוֶרֶמת ִאחּור ְוִעּכּוב ִּבְנַין ֵּבית ִמְקָּדֵׁשנּו ְוִתְפַאְרֵּתנו >
ּתֹוֵמם  ׁשְ י ֵאין ִאיׁש ַוּיִ ְרא ּכִ ְעָיה נט טז(: "ַוּיַ תּוב ֵמִעיד )ְיׁשַ ה ַהּכָ ְוִהּנֵ
ׁשֹוְמעֹות  ְך  ּכָ ׁשֶ ְלָאְזַנִים  אֹוי  ִליָלה,  ׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ יַע",  ַמְפּגִ ֵאין  י  ּכִ

ְוֵאין ָלנּו ֵלב  ַרְך ָעֵלינּו,  ִיְתּבָ ְך רֹואֹות, ֵעדּותֹו  ּכָ ׁשֶ ְואֹוי ְלֵעיַנִים 

מֹו  ּכְ ַרְך,  ִיְתּבָ ְלַהֲחִזיק  ַהּזֹאת,  ָחְכָמה  ּבַ ק  ּוְלִהְתַעּסֵ ַלֲחֹזר  ָלַדַעת 

ּתֹוֵמם ְוֵאין סֹוֵמְך".  יט ְוֵאין ֹעֵזר ְוֶאׁשְ ְעָיה סג ה(: "ְוַאּבִ תּוב )ְיׁשַ ּכָ ׁשֶ

ְתָקֵרב  ּתִ ָיָדּה  ַעל  י  ּכִ ַהּזֹאת,  ָחְכָמה  ּבַ ֲעסּוִקים  ְהיֹוֵתנּו  ּבִ ְוהּוא 

ְמַמֲהִרים  ָהִיינּו  ֻעּזֹו,  ִכיַנת  ִלׁשְ ְיׁשּוָעָתּה  ְוִכְבָיכֹול  ה,  ֻאּלָ ַהּגְ

ְבָיכֹול...  ׁש ּכִ ע ִלי ְזרִֹעי", ִלי ַמּמָ תּוב "ַוּתֹוׁשַ ּכָ מֹו ׁשֶ ְלַהְצִמיָחּה, ּכְ

ּה  ּבָ ק  ִהְתַעּסֵ ִמּלְ ּוְמִניָעֵתנּו  ַהּזֹאת,  ַהָחְכָמה  ֵעֶסק  ּבְ לּוי  ּתָ ַהּכֹל  י  ּכִ

י ֵאין  נוּ... ּכִ נּו ְוִתְפַאְרּתֵ ׁשֵ ית ִמְקּדָ ְנַין ּבֵ ִהיא ּגֹוֶרֶמת ִאחּור ְוִעּכּוב ּבִ

ר עֹוְסִקים  ֲאׁשֶ א ּכַ עֹוָלמֹו, ֶאּלָ רּוְך הּוא קֹוַרת רּוַח ּבְ דֹוׁש ּבָ לֹו ְלַהּקָ

ָחְכָמה זֹו. ּבְ

? ְכֶׁשִּיְהֶיה ָקרֹוב ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ֲאִפּלּו ְנָעִרים ֲעִתיִדים ִלְמצֹא ִנְסָּתרֹות ַהָחְכָמה >
ְרּגּום ִלְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש[:  ף קיח.(: ]ַהּתַ ָרא )ּדַ ת ַוּיֵ ָרׁשַ דֹוׁש ּפָ ֹזַהר ַהּקָ ּבְ
ֶזה  רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ְמעֹון ֵאין ְרצֹונֹו ׁשֶ י ׁשִ ָאַמר ָלֶהם ַרּבִ

יַח  ׁשִ ַהּמָ ִלימֹות  ָקרֹוב  ְהֶיה  ּיִ ּוְכׁשֶ ְך,  ּכָ ל  ּכָ ָלעֹוָלם  ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ

ַהָחְכָמה  ל  ׁשֶ רֹות  ִנְסּתָ ִלְמֹצא  ֲעִתיִדים  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ְנָעִרים  ֲאִפּלּו 

ה ַלּכֹל. ּלֶ ַמן ִיְתּגַ ּבֹונֹות, ּוְבאֹותֹו ַהּזְ ים ְוֶחׁשְ ְוָלַדַעת ַעל ָידֹו ִקּצִ

? "ִאְתַעַטר" ָּבא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְמֻעָּטר ְּכֶמֶלְך ַּבַעְטרֹוָתיו ְּברֹאׁש, ְויֹוֵׁשב ְּבַגָוון >
ֲאִפילּו  ּתֹוָרתֹו:  ְמֵדינּו  לֹו ּבְ נּו  ִאּתָ ב  ׁשֵ יֹו ָי"ָע  ְז "י  ּבִ ׁשְ ָהַר
ָאנּו  ׁשֶ ַמן  ְז ל  ּכָ  , ינּו יֵנ ִמּבֵ "י  ּבִ ׁשְ ַר ְפַטר  ּנִ ׁשֶ ֹום ַאַחר  ַהּי עֹוד 

ן  ְמעֹו ׁשִ י  ּבִ ַר א  ּבָ "ִאְתַעַטר"  ָרא,  ָהִאּדְ ִדְבֵרי  ּבְ ְסִקים  עֹו

ָוון, עכל"ק.  ַג ּבְ ב  ׁשֵ יֹו ְו רֹאׁש,  ּבְ ָתיו  ַעְטרֹו ּבַ ֶמֶלְך  ּכְ ר  ְמֻעּטָ

"אֹור  ָע"ָא,  ָי ְז ִטי  ְגַלאְנ ַאְבָרָהם  י  ּבִ ַר ַהַצַה"ָק  ַאזּוַלאי,  ַאְבָרָהם  י  ּבִ ַר )ַהַצַה"ָק 

ה" קכ"ג ע"ב(. ַהַחּמָ

 ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר ּוִמְצָטֵרף ְל-250.000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ֶנְחָׁשב ְּכִאּלּו ַאָּתה ְמַסֵּים 250.000 ְּפָעִמים
־ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! ַעל ֵּכן ָּכל ַאְדמֹו"ר, ֹראׁש ְיִׁשיָבה, ַרב ִעיר, ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד ִּתינֹו

קֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ְטהֹוִרים, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת רּוַח הּוא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַלַהָּקָּב"ה, ּוְלַהִּציל ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ַהָּצרֹות ְּבָלְּמדֹו 
זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש - ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור, ְוָכְך, ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ִיָּכְנסּו ְּבֵתַבת ֹנַח, ְוִיָּנְצלּו ִמִּמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַהזֹוַה"ק, 

ַרִּבי ַחִּיים ִוויָטאל, ְוָהַרְמַח"ל ְזָי"ע, ְוַעֵּין עֹוד אֹור ַהּזֹוַהר. 

הגר"א  טוב  שם  בעל  ותלמידי  חב"ד  אדמו"רי  כל 
והחפץ חיים החזון איש זי"ע פסקו שצריך ללמוד 

זוהר בכל יום.
 ְלַקָּבַלת ָּכל ִסְפֵרי ֹזַהר ְּבִחָּנם, ִּתּקּון מ"ג, מ"ח,

ָפַתח ֵאִלָּיהּו ְועֹוד, ְּבִחָּנם!  - ִליִחיִדים ּוְלָבֵּתי ִמְּדָרִׁשים 
ְוכֹוְלִלים, ִהְתַקְּׁשרּו - 052-765-1911 

ָכל ָהעֹוָלם  י הזוהר ּבְ ּפֵ ים ְמִפיִצים ְלִמְליֹוֵני ּדַ ׂשִ ְמַחּפְ
י הזוהר  ּפֵ יס ִמיְליֹוֵני ּדַ ים ּתֹוְרִמים ְלַהְדּפִ ׂשִ - ְמַחּפְ

ם. ִחּנָ ָקם ְל-15 ִמְליֹון ְיהּוִדים ּבְ ְלַחּלְ

כוּת  ן ֶאת ַהּזְ ּבֵ יּוַּכל ְלַחׁשְ ב ׁשֶ ַהִאם ֵיׁש ַמְחׁשֵ
ֶכֶסף ָקָטן? כֹוִלים ִלְזּכֹות ּבְ יְּ דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ
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ִהַּגְענּו ִלְׁשַנת ַהְּגאּוָלה: "קֹול ַהַרְׁשִּב"י"
36 ִדיְסִקים ּתֹוַרת ַהֹּזַהר ְּבָּלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש 1062 ִׁשעּוִרים - ַהֹּזַהר ַהּיֹוִמי 20 ַּדּקֹות.- 33 ִדיְסִקים 2710 ִׁשעּוִרים ְבַּּדף ַהּיֹוִמי - ָּכל ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש. 

5 ִדיְסִקים - ֹזַהר ַהּיֹוִמי ָחק ְלִיְׂשָרֵאל. - ָלִראׁשֹוָנה ִּבְׂשַפת  378 ִׁשעּוִרים יֹוִמִּיים,  14 ָׁשעֹות. -  22 ִדיְסִקים זַֹהר ְלֹלא ַהְפָסָקה - ָּכל ִדיְסק   -

ָלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש 8 ָׁשעֹות, ִאְּדָרא זּוָטא ַקִּדיָׁשא. - 1000 ָׁשעֹות ַהֲאָזָנה ֶׁשל ַּגן ֵעֶדן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. - כל ספר הקדוש קב הישר בדיסקים - ַלַהְזָמנֹות 

ּיעּוִרים ִנְמָסִרים ַעל ְיֵדי הגה"צ ַרִּבי ַאְרֵיה ַּבְרָדה ְׁשִּליָט"א - ְּבִׁשּתּוף ַעם "ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי"  ִדיְסִקים, ֶטל: 054-4577956 - ַהּׁשִ

054-4577956 ַלַהְזָמנֹות ִדיְסִקים, ֶטל: - 

ְתִריס הּוא ּכִ ָכל יֹום, ׁשֶ עּור ָקבּוַע בֵסֶפר ַהּזַֹהר, ַעּמּוד ֶאָחד ּבְ ַע ׁשִ  הגה"צ רבני העדה החרדית פסקו, ]תשס"ב-תשס"ד[ ִלְקֹבּ
י. ִלי ּדַ ה ְרפּואֹות ִויׁשּועֹות ַעד ּבְ ָרָכה ַרּבָ ַפע ֹקֶדׁש ּבְ יַע ׁשֶ ּפִ ֵזרֹות ָקׁשֹות ָוֳחָלִאים ָרִעים, ּוְלַהׁשְ ל ּגְ ְרָענּות ְלַבּטֵ ְפֵני ַהּפֻ ּבִ

י  ַרּבִ יְנְסִקיא,  ּדּוׁשִ ה  מׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ ְפַרייְנד,  ַאְרֵיה  ה  מׁשֶ י  ַרּבִ ַהַגֲאַב"ד  ועוד:  ַהֲחֵרִדית,  ָהֵעָדה  ֶצֶדק  ין  ּדִ ית  ּבֵ ַחְבֵרי  הגה"צ 
ל  ִפיׁשְ ְיִחיֵאל  י  ַרּבִ ָטאם,  ְרׁשְ ַהְלּבֶ ה  מׁשֶ י  ַרּבִ ַראְנְדְסָדאְרֶפער,  ּבְ ֵמִאיר  י  ַרּבִ יָנאִוויְטׁש,  ַראּבִ ְנָיִמין  ּבִ י  ַרּבִ ר,  ִפיׁשֵ ַיֲעֹקב  ָרֵאל  ִיׂשְ
ַלִים,  י ִיְצָחק טּוְבָיה ַווייס ַגֲאַב"ד ְירּוׁשָ ים הגה"צ: ַהַגֲאַב"ד ַרּבִ ים ְלַחּיִ ין ַחּיִ ִניֵאל ְפִריׁש, זיעוכי"א - ּוְלַהְבִדיל ּבֵ י ּדָ אְך, ַרּבִ ַאייְזְנּבָ
י  ְרַמן, ַרּבִ י יֹוֵסף ִליּבֶ ִוי ָוואְזֶנער, ַרּבִ מּוֵאל ַהּלֵ י ׁשְ י ַאְבָרָהם ִיְצָחק אּוְלַמן, הגה"צ  ּפֹוֵסק ַהּדֹור ַרּבִ ֶטְרְנּבּוְך, ַרֲאַב"ד, ַרּבִ ה ׁשְ י מׁשֶ ַרּבִ

ִליָט"א, ועוד, )אור הזוהר(. ְכֵטר ׁשְ ַיֲעֹקב ֵמִאיר ׁשֶ

ֵדי  ּכְ ְבֵרי הזוה"ק, ׁשֶ ֵהִביא המהרח"ו ֶאת ּדִ ת קֹוֶדׁש, זֹוֶכה ַלֲעלֹות ְלַגן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון "ַעִין לֹא ָרֲאָתה ֶאלֹוִקים זּוָלְתָך", ּוְכמֹו ׁשֶ ּבָ ׁשַ ים - ּבְ סֹוד ֵעץ ַהַחּיִ הּוא ּבְ יּמּוד ּתֹוַרת ַהּסֹוד - ׁשֶ ַעל ְיֵדי ִלּ

ְלְמדּו זֹוַה"ק ִאם רֹוצים  ּיִ ִליָט"א ְלַאְבֵרִכים ַהּלֹוְמִדים ַרק ִנְגֶלה, ׁשֶ ים ַקְנֵיְבְסִקי ׁשְ י ַחּיִ ר ַהּתֹוָרה הגה"צ ַרּבִ יּמּוד ּתֹוַרת ַהּסֹוד, ְוֵכן אֹוֵמר ָמָרן ׂשַ י ִלּ ְלּתִ ר ּבִ ִלְזּכֹות ְלַגן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון ִאי ֶאְפׁשָ

יָבה ָיכֹול ִלְלמֹוד זֹוַהר?"  חּור ְיׁשִ ִפיו: "ַהִאם ּבָ ֵאָלתֹו ּבְ ִליָט"א, ּוׁשְ ֵטייְנַמן ׁשְ ַאֲהרֹן ְיהּוָדה ֵליּב ׁשְ י  דֹול ָמָרן ר"י ַרּבִ אֹון ַהּגָ ל ַהּגָ יָבה ִנְכַנס ֶאל ְמעֹונֹו ׁשֶ חּור ְיׁשִ ִלְזּכֹות ְלַגן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון. - ּבָ

ָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות, ְוָכל  ִגיְרָסא ּבְ דֹוׁש ּבְ י ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ ּקּון מ"ג(: ּכִ ֵסא ֶמֶלְך" )ּתִ יק ְלׁשֹון ַה"ִכּ ָבַה"ּקְ ַנְעּתִ ה ַהְקָלָטה[ עכ"ל. ּוְלָהִבין ּדְ ִבין!." ]ֵיׁש ִמּזֶ ּתָ ר ׁשֶ ן, ָהִעּקָ ׁשֹון: "ּכֵ ֶזה ַהּלָ יב ּבָ ְוֵהׁשִ

י"ב([,  ים )ִסיָמן קנ"ה ַסּקַ ף ַהַחּיִ ַכּ ָסקֹו ּבְ ִמיָמה, ]ְוהּוָבא ּפְ ָנה ּתְ ט ׁשָ ׁשָ ִלּמּוד ַהּפְ ה ּבְ ּלֹא ַיֲעׂשֶ ֶ ָעה ַאַחת ַמה ּשׁ ׁשָ ּקּון ְלַמְעָלה ּבְ ה ּבֹו ּתִ רּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד, ַיֲעׂשֶ ה ִלְלֹמד ּוְלָהִבין ֲאִפּלּו ּפֵ ן ִאם ִיְזֶכּ ּכֵ ׁשֶ

ַלִני ִמָמָרן ַהֲחזֹון  ִליָט"א ָאַמר: ְמֻקּבְ ים ַקְנֵיְבְסִקי ׁשְ י ַחּיִ ְרִקיָעא. - הגה"צ ַרּבִ ַמְלכּוָתא ּדִ ִבים ִראׁשֹוָנה ּבְ ֶלְך ַהּיֹוׁשְ ֵני ַהּמֶ א, ְוִיְהֶיה ֵמרֹוֵאי ּפְ ַמְלּכָ ֵני ֵהיָכָלא ּדְ א ִמּבְ ן עֹוָלם ַהּבָ הּוא ּבֶ ּוֻמְבָטח לֹו ׁשֶ

ל יֹום  ַלל ֲחִסיָדיו ִלְלמֹוד ּכָ ִליָט"א ִלּכְ ְפָרט ִלְבֵני ּתֹוָרה ַלֲעסֹק ּבֹו! עכ"ל. ְוֵכן הֹוָרה ָמָרן ָהַאְדמֹו"ר ִמַצאנז ׁשְ ה ּבִ דֹוׁש, ְוחֹוָבה ְקדֹוׁשָ מֹו ַהּזֹוַהר ַהּקָ ק ּכְ ֵאין ֵסֶפר מּוָסר ְמעֹוֵרר ּוְמַחּזֵ ֶ ִאיׁש זצ"ל ּשׁ

ה  ּמָ ָנם ּכַ ָלה. ְוֶיׁשְ ל ַהּיֹום זֹוַהר ְוִסְפֵרי ַקּבָ ם לֹוְמִדים ּכָ ָ ּשׁ ְדָרׁש ׁשֶ ית ַהּמִ ִבְנָין ּבֵ ל ְמֻיָחד ּבְ ִליָט"א ַלֲעׂשֹות ְשִטיּבְ עְלזא ׁשְ י זֹוַהר, ְוֵכן הֹוָרה ָמָרן ָהַאְדמֹו"ר ִמּבֶ ּפֵ ה ּדַ ָ ת קֹוֶדׁש ֲחִמּשׁ ּבָ זֹוַהר ּוְבׁשַ

רֹות ְסָפִרים ַעל ַהּזֹוַהר. ָבר ַעׂשְ ׁשֹוְקִדים ַעל ִלּמּוד ַהּזֹוַהר, ְוהֹוִציאּו ּכְ רֹות ַאְבֵרִכים ׁשֶ ָנם ֲעׂשָ ָלה. ּוִבְזכּות ֶזה ֶיׁשְ ּלֹוְמִדים ַקּבָ ים ׁשֶ ָרִטּיִ ים ּפְ ָבּתִ ם ְוֵכן ּבְ עּוִרים ׁשָ ׁשִ




