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ֵח ֶלק ב'
יכים ְל ִה ׁ ְש ַּתדֵּ ל וְ ַל ֲעסֹק ְ ּב ִל ּמוּד
בּ וֹ ְמב ָֹאר ּג ֶֹדל ַה ִח ּיוּב ִמ ַּמה ׁ ֶשצְּ ִר ִ
ַה ּזוֹ ַהר ַה ָּקדוֹ ׁש ו ְּלזַ ּכוֹ ת ֶאת ָּכל ַהיְ הו ִּדים ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ַּתדְּ ל ּו וְ יִ ְת ַא ְּמצ ּו
ְ ּביֶ ֶתר ּכוֹ ַח ִ ּבזְ ַמן ַה ֶ ּזה ְ ּביוֹ ֵתר ִמ ָּכל ַה ְ ּז ַמ ִ ּנים ׁ ֶשהוּא ָה ֵעת ָה ַא ֲחרוֹ ן
יבים ָאנ ּו ְל ַק ֵ ּים ֶאת ַה ּ ָפסוּק
יח ,ו ְּמחוּיָ ִ
יאת ַה ָּמ ׁ ִש ַ
ִל ְפנֵ י ִ ּב ַ
ֹאשי ְ ּביוֹ ם נָ ׁ ֶשק".
"ס ּכ ָֹתה ְלר ׁ ִ
ְּ(ת ִה ִּלים ק"מ ,ח) ַ
ו ִּב ְפ ָרט ַע ָּתה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָה ָה ָמן ָה ִא ָירנִ י ִה ִּתיר ַח ְרצו ֵּבי ְל ׁשוֹ נוֹ  ,וּפוֹ ֵער
ּ ִפיו ִל ְב ִלי חֹק ,וְ ָכל ֶא ָחד יִ ְתבּ וֹ נֵ ן ְס ִביבוֹ ַּכ ָּמה ֲאנַ ְחנ ּו זְ קו ִּקים
יה
ְל ַר ֲח ֵמי ׁ ָש ַמיִ ם ְמ ֻר ִ ּבים ,ו ַּמה ַ ּגם ּ ְפנִ ינַ ת ֶח ֶמד ׁ ֶשל יַ ְבנֶ ה וַ ֲח ָכ ֶמ ָ
ילםִ ,אם
יא ְך יְ כוֹ ִלים ְל ַהצִּ ָ
עוֹ ְמ ִדים ְ ּב ַס ָּכנָ ה רו ָּחנִ ית וְ גַ ׁ ְש ִמית ,וְ ֵה ַ
ַרק ֻּכ ָּלנ ּו נִ ְל ַמד זוֹ ַהר ַה ָּקדוֹ ׁש דְּ ַבר יוֹ ם ְ ּביוֹ מוֹ ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ו ְּביֶ ֶתר עוֹ ז
 ו ִּב ּטוּל ְ ּגזִ ַירת ִ ּג ּיוּס ְ ּבנֵ י ַה ְ ּי ׁ ִשיבוֹ ת יִ ְהיֶ ה ְ ּב ִל ּמוּד זוֹ ַהר ַה ָּקדוֹ ׁש,ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּכ ָבר ָא ַמר הצה"ק ָה ַרב ּ ְפ ַת ָ ּיה זי"ע ִ ּב ׁ ְשנַ ת תרע"דֶ ׁ ,ש ָּכל
ְ ּגזֵ ַרת ִ ּג ּיוּס ַה ַ ּבחו ִּרים ַלצָּ ָבא ִהיא ִ ּבגְ ַלל ִ ּב ּטוּל ִל ּמוּד הזוה"ק,
ו ְּכ ִד ְב ֵרי ָה ַר ְמ ַח"ל ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ָמ ִעים ְּכמוֹ נְ בו ָּאה ִלזְ ַמנֵ ינ ּו זֶ ה ,וז"ל:
"וְ ַע ָּתה ַאל יַ ׁ ְש ִליכ ּו ַח ְכ ֵמי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַהדָּ ָבר ַה ֶ ּזה ַא ֲח ֵרי ֵ ּגוָ ם",
וְ לֹא ָמ ָצא ֵע ָצה ְל ַב ּ ֵטל ְ ּגזֵ רוֹ ת ֵמ ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ָּלא ְ ּב ִל ּמוּד ֵס ֶפר
ַה ּז ַֹהר ְ ּב ֶר ֶצף ְללֹא ֶה ְפ ֵסקֶ ׁ ,ש ְ ּבכ ַֹח ַה ְּק ֻד ּ ׁ ָשה ָה ֶע ְליוֹ נָ ה ׁ ֶשל ַה ּז ַֹהר
ַה ָּקדוֹ ׁש ְל ַב ּ ֵטל ָּכל ה ְ ּגזֵ רוֹ ת ו ְּל ָק ֵרב ַה ְ ּג ֻא ָּלה ְ ּב ַר ֲח ִמים.

יוֹ ֵצא ָלאוֹ ר ִּת ׁ ְש ֵרי תשע"ג ַעל יְ ֵדי ִמ ְפ ָעל ַה ּזוֹ ַהר ָהעוֹ ָל ִמי
שע"י ֶח ְב ַרת ְמזַ ֵּכי ָה ַר ִ ּבים ָהעוֹ ָל ִמי
יט"א
ִ ּבנְ שִׂ יאוּת כ"ק ַא ְדמוֹ "ר ַר ִ ּבי ׁ ָשלוֹ ם יו ָּדא גְ ָראס ׁ ְש ִל ָ

מפעל הזוהר העולמי יוצא במבצע חסר
תקדים ,רכישת הספרים במחיר מסובסד,
לארגונים לקרב רחוקים ,כגון הידברות,
ערכים ,יד לאחים ,שובו בנים ועוד ,וכן למזכי
הרבים המתנדבים לקרב ולרבות הלומדים.

המעוניין יתקשר לטלפון:

0527-651911

קחו עמכם דברים ושובו אל ה'!
לא ידח ממנו נדח

להתקשר להרב שרגא שניצר:
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ק ּונְ ְט ֶרס

ֶרגַ ע ִל ְפנֵ י ַה ְ ּגא ּו ָלה
ֹאמרּו ֹלא יָ כֹלְ נּו!
ֶׁשֹּלא ַּתּגִ ידּו ֹלא יָ ָד ְענּו! ֶׁשֹּלא ּת ְ
העולם עומד בפני מלחמה עולמית
הורונו רבותינו שמלחמה עולמית היא אתחלתא של הגאולה הסופית ,ספר
הזוהר היא תיבת נח (זוהר ח"ג קנג ע"ב) ,רוץ והיכנס למקלט ,החל ללמוד ספר
הזוהר .למגזרים שונים באוכלסיה ,כגון :כל עובדי בנק ישראל ,הסתדרות
המורים ,הסתדרות המהנדסים ,הסתדרות הרופאים ,הסתדרות הקבלנים,
בעלי מניות.
לקבלת ספרים בחינם03-5784413 :
ּ ְפ ָע ִמיםּ ,ו ְב ָכ ְך נִ ְז ֶּכה ְל ֶא ֶלף ַה ָּמ ֵגן ְּב ָכל
יח ִל ְמנוֹ ַע ִמ ְל ֲחמוֹ ת
חוֹ ֶד ׁש ְוח ֶֹד ׁש ְונַ ְצ ִל ַ
[כ ַת ָ ּקנַ ת ַה ַר ְמ ַח"ל ַה ָ ּקדוֹ ׁש
ּו ְפ ָג ִעיםְּ .
ְז ָי"ע ְועוֹ ד ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ֶא ֶלף ְ ּגדוֹ ֵלי
ַהדּ וֹ רוֹ ת].
ְ ּבתוֹ ְך חוֹ ֶד ׁש נְ ַּס ֵים ֶאת ַהזוֹ ַהר ֶא ֶלף
ּ ְפ ָע ִמים ,וּ ָב ֶזה נְ עוֹ ֵרר ַר ֲח ִמים ִ ּב ׁ ְש ֵמי
ְמרוֹ ִמים.

עֹול ִמי ִּב ְפ ֻע ָּלהְ ,ל ָה ִחיׁש
זֹוהר ָה ָ
ִמ ְפ ָעל ַה ַ
אּולה,
ְּול ָק ֵרב ַּפ ֲע ֵמי ַהּגְ ָ
חֹודׁש ֶא ֶלף ְּפ ָע ִמים ,נִ זְ ֶּכה
זֹוהר ְּב ֶ
ְּב ִסּיּום ַה ַ
ּופ ָג ִעים,
וְ נִ נָ ֵצל ְּב ַא ֲה ָבה ֵמ ֲאסֹונֹות ְ
"מ ְפ ָעל ַהזוֹ ַהר ָהעוֹ ָל ִמי" יוֹ ְצ ִאים
ִ
או ָלה ַעל
ִּב ְפ ֻע ָּלה ְל ָה ִח ׁ
יש ּו ְל ָק ֵרב ַה ְ ּג ּ
יְ ֵדי ִסי ּּום ַהזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְּבחוֹ ֶד ׁש ֶא ֶלף
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ֶאת ַהזוֹ ַהר ְל ׁ ִש ְב ִעים ֲח ָל ִקים ִסדַּ ְרנוּ ,
ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר ָּכל ֶא ֶלף ֲאנָ ׁ ִשים ֵח ֶלק ֶא ָחד
ִי ְטלוּ ְ ,ד ַה ְיינוּ ׁ ִש ְב ִעים ֶא ֶלף ֲאנָ ׁ ִשים
ִי ְל ְמדוּ זוֹ ַהרַ ,ס ְך ַה ּכֹל נִ ְז ֶּכה ְל ַה ְב ָט ַחת
(פ ֶרק ט' א-ב)
ֶּ
ְי ׁ ַש ְע ָיה ַה ָ ּנ ִביא
"ה ָעם
ָ
ְ
ח ֶשׁך ָראוּ אוֹ ר ָ ּגדוֹ ל...
ַהה ְֹל ִכים ַ ּב ֹ
ָ
ִה ְגדַּ ְל ָּת ַה ּ ִׂש ְמ ָחה שָׂ ְמחוּ ְל ָפנֶ יךַּ ...כ ֲא ׁ ֶשר
ָי ִגילוּ ְ ּב ַח ְ ּל ָקם ׁ ָש ָלל"(ַ .עיֵ ין ַר ׁ ִש"י ׁ ָשם).
יש ְיהוּ ִדיּ ,בֹא ְו ִה ְצ ָט ֵרף
ְו ַא ָּתה ִא ׁ
ְל ִל ּמוּ ד ִיחוּ ִדיְ ,ל ַק ֵיים ְרצוֹ ן ֱאל ֵֹקינוּ
יש וּ ְל ָג ֳא ֵלנוּ ְ ,ו ִת ְז ֶּכה ְל ָק ֵרב
ֶה ָח ֶפץ ְל ָה ִח ׁ
יח ִצ ְד ֵקנוּ .
וּ ְל ַק ֵ ּבל ּ ְפנֵ י ָמ ׁ ִש ַ
יהם ִישְׂ ָר ֵאל ַעם
וּ ְכ ָבר ִק ְ ּבלוּ ֲע ֵל ֶ
ְקדוֹ ׁ ִשים ,וּ ְב ָכל ִל ָ ּבם ְונַ ְפ ׁ ָשם ֵהם
מוּ ָכנִ ים וּ ְמזוּ ָמנִ יםּ ְ ,ב ִר ְבבוֹ ת ַו ֲא ָל ִפים,
יש ִמ ְ ּז ַמ ָ ּנםַּ 4.5 ,ד ּקוֹ ת
ָּכל יוֹ ם ְל ַה ְקדִּ ׁ
ַל ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ ן קוֹ נָ ם.
ימוד ַה ָ ּקדוֹ ׁשִ :היא ְלעוֹ ֵרר
ַמ ְּט ַרת ַה ִל ּ
ְ ּב ֵעת ָרצוֹ ן נִ ְפ ָלא ֲא ׁ ֶשר ׁ ַש ֲע ֵרי ׁ ָש ַמ ִים
ּ ְפתוּ ִחים ,וּ ְל ִה ְת ַח ֵ ּבר ִעם ַה ַּת ָ ּנא ָה ֱאל ִֹקי
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבר יוֹ ָחאי ְז ָי ָע"אְ ,ל ַמ ַען
ַי ֲעמוֹ ד ִ ּב ְּת ִפ ָ
ילה ְו ְיעוֹ ֵרר ְזכוּ תְּ ,כמוֹ
(ב ַּמ ֲא ָמר ּ ָפ ַתח ֵא ִל ָ ּיהוּ)
ֶׁ
ש ָא ַמר ֵא ִל ָ ּיהוּ ַה ָ ּנ ִביא ַ ּ
קום ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְלעוֹ ֵרר ֶאת ָה ֶע ְליוֹ נִ ים
ּ
נו
ֵא ּל ּו ָה ָאבוֹ ת ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ּו ֹ
מ ֶשׁה ַר ֵּב ּ
ימנָ א ְל ַמ ַען ְל ָה ִקים ֶאת
ַר ֲעיָ א ְמ ֵה ְ
ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה ֵמ ֲע ָפ ָר ּה בב"א.
הו ַה ָ ּנ ִביא ִּכי
ְּכ ָבר ִה ְב ִט ַ
נו ֵא ִל ָ ּי ּ
יח ָל ּ
קות ְּבזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש נֵ ֵצא
כות ִה ְת ַע ְּס ּ
ִּב ְז ּ
לות ְּב ַר ֲח ִמיםְ ,ו ָכ ְתבוּ ָלנוּ ַר ּבוֹ ֵתינוּ
ֵמ ַה ָ ּג ּ
ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ִל ְגרוֹ ס ְו ַל ֲעסֹק ְ ּבזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
ְל ָק ֵרב ֶאת ַה ְ ּגאוּ ָלהֲ ,א ׁ ֶשר ַהזוֹ ַהר

ִהנּ וֹ ַה ֶח ֶרב ַה ְמ ַק ֶצ ֶצת ֶאת ַה ֻּט ְמ ָאה
ְו ַה ֵ ּי ֶצר ָה ַרעַ ,הזוֹ ַהר ְמ ַז ֵּכ ְך ֶאת ָה ָא ָדם
ְונַ ְפ ׁשוֹ ִ ,ע ָ ּקרוֹ ׁ ֶשל ַהזוֹ ַהר הוּ א מוּ ַסר
ָקדוֹ ׁשֲ ,עבוֹ ַדת ַה ּ ׁ ֵשם ְטהוֹ ָרהַ ,א ֲה ַבת
ַה ּ ׁ ֵשם ְו ִישְׂ ָר ֵאלְ ,מ ִסירוּת נֶ ֶפ ׁש ְמ ֵל ָאה
ְל ַת ְכ ִלית ַה ִ ּנ ְצ ִחיתַ ,הזוֹ ַהר הוּ א ֲא ִויר
ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמהְּ ,כ ִפי ּ ׁ ֶש ַהגּ וּ ף ָזקוּ ק ְל ַא ִווירָּ ,כ ְך
ְזקוּ ָקה ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ְלז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ,וּ ְב ַי ַחד
ימוּ ד
ִעם ִק ּיוּ ם ַה ֲה ָלכוֹ ת ְו ַה ִּמ ְצווֹ תּ ִ ,ל ּ
ָּכל ּ ַפ ְרדֵּ "ס ַה ּתוֹ ָרהְ ּ ,פ ׁ ָשט ַה ֲה ָלכוֹ ת,
יהןְ ,מ ִסירוּ ת
יהן ְוסוֹ דוֹ ֵת ֶ
יהןְ ,דרוּ ׁ ֵש ֶ
ִר ְמ ֵז ֶ
נֶ ֶפ ׁש ֻמ ְח ֶל ֶטת ְל ִק ּיוּ ם ְו ִל ּמוּ ד ַה ּתוֹ ָרה
ְ ּב ָט ֳה ָרה וּ ִב ְק ֻד ּ ׁ ָשהְ ,ו ָאז נִ ְז ֶּכה ְלאוֹ רוֹ ׁ ֶשל
יע ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּב ָי ֵמינוּ ,
יח ִצ ְד ֵקנוּ ֶ ׁ ,ש ּיוֹ ִפ ַ
ָמ ׁ ִש ַ
ִה ֵ ּנה ָי ִמים ָ ּב ִאים ֵא ֵלינוּ ִ ,מ ּתוֹ ְך חוֹ ׁ ֶשךְ
ָה ַע ִּמיםְ ,ושִׂ נְ ַאת ַהגּ וֹ ִיים ֶאת ַע ּמוֹ ַה ִ ּנ ְב ָחר
ימנִ ים ְמ ִע ִידים ִּכי
ׁ ֶשל ַה ָ ּק ָ ּב"הְ ,ו ָכל ַה ִּס ָ
ָר ַח"ל ִמ ְל ָח ָמה ֲאיוּ ָמה ִמ ְת ָק ֶר ֶבתִ ,מ ָּכל
ֵע ֶבר...
ֵאין ָלנוּ ַעל ִמי ִ ּל ְסמוֹ ך ֶא ָ ּלא ַעל ָא ִבינוּ
ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמ ִים! ְו ִל ׁ ְשמ ַֹע ְלקוֹ ל ִּד ְב ֵרי ֵא ִל ָ ּיהוּ
ַה ָ ּנ ִביא ְמ ַב ּ ֵׂשר טוֹ ב ְמ ַב ּ ֵׂשר ַה ְ ּגאוּ ָלה! ְו ַעל
ְי ֵדי ִמ ְפ ָעל ַהזוֹ ַהר ָהעוֹ ָל ִמיּ ְ ,ב ַה ְס ָּכ ַמת
ְ ּגדוֹ ֵלי ַהדּ וֹ ר ,נוֹ ִציא ֵמ ַה ּכ ַֹח ֶאל ַה ּפוֹ ַעל
יאה ְל ָכל ְיהוּ ִדי ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם וּ ָמקוֹ ם
ְק ִר ָ
ִל ְקרֹא ְו ִל ְלמוֹ ד ְ ּבזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְו ִל ְהיוֹ ת
ֵח ֶלק ְמ ַה ִמ ְת ַח ְב ִרים ַל ְקדוּ ׁ ָשהִ ,עם
ְקבוּ צוֹ ת ַה ְמ ַס ְיימוֹ ת ֶאת ָּכל ֵס ֶפר ַהזוֹ ַהר
ְּב ַה ׁ ְש ָק ָעה ׁ ֶשל  4.5דַּ ּקוֹ ת ְּביוֹ ם.
ָּכל ִמ ׁ ְש ַּת ֵּתף ְי ַק ֵ ּבל ֶאת ֶח ְלקוֹ
יאה ַה ְמ ׁ ֻש ֶּת ֶפת ׁ ֶש ְּת ִח ָ ּל ָת ּה ְ ּבכוֹ ֵלל
ַ ּב ְ ּק ִר ָ
ֲחצוֹ ת ֵא ֶצל ִצ ּיוֹ ן ַה ַּת ָ ּנא ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַר ִ ּבי
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ִמ ְת ַח ְ ּב ִרים ְלא ֶֹהל ָה ַר ׁ ְש ִ ּב"יַ ,ה ּלוֹ ְמ ִדים
ַ ּב ֲחצוֹ ת ַה ַ ּל ְי ָלה ׁ ְש ֵתי ׁ ָשעוֹ ת זוֹ ַהר
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְ ּב ָכל יוֹ םְ ,וגוֹ ְמ ִרים ָּכל ׁ ָשבוּ ַע
ֶאת ָּכל ֵס ֶפר ַהזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ,וּ ְבנוֹ ָסף
ִי ְל ְמדוּ ֶאת ַה ּ ׁ ִש ְב ִעים ְּכ ָר ִכים ִל ְהיוֹ ת ָּכל
ַעם ִישְׂ ָר ֵאל ְמ ֻח ָ ּב ִרים ְל ִצ ּיוּ ן ָה ַר ׁ ְש ִ ּב"י.
טָּ .כל ִמי ׁ ֶשעוֹ ֶלה ְל ִצ ּיוּ ן ָה ַר ׁ ְש ִ ּב"י
ְ ּב ָכל יוֹ ם ְי ַמ ֵ ּלא ט ֶֹפסִ ,ו ַ
יק ֵ ּבל ַעל ַע ְצמוֹ
ִל ְלמוֹ ד ְו ִל ְגמֹר ָּכל ַהחוֹ ֶב ֶרת ַה ַ ּנ"ל,
צום ְּכנֶ ֶגד ּכ ּו ָלם ְכ ְמבוֹ ָאר
ִו ַ
יק ֵּבל ְׂש ַכר ָע ּ
ְל ַה ָּלן .יָּ .כל ֶא ָחד ִי ְר ֶאה ְל ַק ֵיים ַמ ֲא ָמר
ֲח ַז"ל ָ ּגדוֹ ל ַה ֵּמ ֲעשֶׂ ה יוֹ ֵתר ִמן ָהעוֹ שֶׂ ה,
(עם טוֹ ְפ ִסים)
ְי ַק ֵ ּבל ֵסט ְּ 70כ ָר ִכים ְ ּב ִחינָ ם ִ
יח ֵ ּלק ִס ְפ ֵרי זוֹ ַהר ְ ּב ִחינָ ם
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ְ ּי ַז ֶּכה ִו ַ
ַל ֲח ֵב ָריו וּ ְבנֵ י ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ַה ְ ּקרוֹ ִבים
ְו ָה ְרחוֹ ִקים לֲ 70-אנָ ׁ ִשים ְמ ַס ְי ֵמי ַהזוֹ ַהר
יהם ָהעוֹ ָלם
ִמ ֵידי חוֹ ֶד ׁש ְ ּב ָח ְד ׁשוֹ ֶ ׁ ּ ,ש ֲע ֵל ֶ
עוֹ ֵמדִ ,ו ַ
יק ֵ ּבל שְׂ ַכר ְּכנֶ ֶגד ּכוּ ָלם ,וּ ְכ ִא ּלוּ
(תרו ָּמה קכ"ח):
ְ ּב ָר ָאם ְכ ְמבוֹ ָאר ְ ּבזוֹ ַהר ְּ
וּ ְ ּב ֵס ֶפר ֲח ִס ִידים ובגר"אְ ,ועוֹ דְ .ו ָכל
ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ֵּתף ָ ּב ֶזה ְמ ַק ֵ ּבל ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד
ֵמ ֶהם שְׂ ַכר ְּכ ִאילוּ ִס ֵ ּים ֶא ֶלף ּ ַפ ַעם ֶאת
ַהזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשְ ,ו ָכל ֶא ָחד ְמ ַק ֵ ּבל שְׂ ַכר
ְּכנֶ ֶגד ָּכל ֶא ָחד ֵמ ַה ֲחבוּ ָרה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ
שְׂ ַכר ֶא ֶלף ִס ּיוּ ִמיםַ ,ה ּיוֹ ֵצא ִמ ָּכ ְך ָּכל
(ב ֵאר
ֶא ָחד ֻמ ְכ ּ ָפל ְ ּב ׁ ִש ְב ִעים ֶא ֶלף ֲאנָ ׁ ִ
שים ְ ּ
ַמיִ ם ַח ִ ּיים)  -ס"ה יוֹ ֵצא ִ 70מ ְליוֹ ן ִסיוּ ֵמי
זוֹ ַהר ְ ּב ָכל חוֹ ֶד ׁשְ ,ונֶ ְח ׁ ַשב ְל ָכל ֶא ָחד
ְמ ַה ִמ ׁ ְש ַת ְת ִפים ְּכ ִאילוּ ִס ֵ ּים ִ 70מ ְליוֹ ן
ִסיוּ ֵמי זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש( .וְ ַע ֵ ּין שִׂ ְמ ַחת ָה ַר ׁ ְש ִ ּב"י).
יצד? כל אחד מהשבעים
ָהא ֵּכ ַ
איש נחשב לו כאילו סיים לבדו ,כי
השתתף עם החבורה כדברי השדי

ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבר יוֹ ָח ִאי ע"ה ,וּ ִמ ּ ׁ ָשם ְל ָכל
הוא
ֶח ְל ֵקי ָהעוֹ ָלםְ .ו ַעל יְ ֵדי ָּכ ְך יִ ָּכנֵ ס ּ
ּו ְבנֵ י ֵּביתוֹ ְו ָכל ַה ּ ִמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפים ִע ּמוֹ
יעים ַּב ֲעדוֹ ְל ֵת ַבת נ ַֹח ַה ּ ְמ ִג ָ ּנה
ְו ַה ְמ ַסיְ ִ
ילה ִמ ּ ְפנֵ י ַה ּ ַמ ּב ּול ַהנּ וֹ ָרא ּו ִמ ְל ֶח ֶמת
ּו ַמ ִ ּצ ָ
גּ וֹ ג ּו ָמגוֹ ג ׁ ֶשל ַא ֲח ִרית ַה ָ ּי ִמים - .וּ ָבזֹאת
ֶאת ַא ַחי ָאנ ִֹכי ְמ ַב ֵ ּק ׁש ִל ְהיוֹ ת ְמֶ 70-א ֶלף
ָה ֲאנָ ׁ ִשים ַה ִ ּנ ְב ָח ִרים ׁ ְש ְי ַז ּכוּ ֶאת ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה
"ל ַה ֲחיוֹ ת
ִעם ִישְׂ ָר ֵאל ֵמ ָע ָפר ֶל ָה ִריםְ ,
רוּ ַח ׁ ְש ָפ ִלים ,וּ ְל ַה ֲחיוֹ ת ֵלב נִ ְד ָּכ ִאים,
יתי ְו ֶא ְר ּ ָפ ֵאהוּ ָ ׁ ,שלוֹ ם ׁ ָשלוֹ ם
דְּ ָר ָכיו ָר ִא ִ
אתיו".
ָל ָרחוֹ ק ְו ַל ָ ּקרוֹ ב ָא ַמר ה' וּ ְר ָפ ִ
ַה ָּת ְכנִ ית ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה :אָּ .כל ֶא ָחד
ְי ַמ ֵ ּלא ט ֶֹפסִ ,ו ַ
יק ֵ ּבל ְּכ ַר ְך ֶא ָחד ְ ּב ִחינָ ם
ְל ִל ּמוּ ד יוֹ ִמי .בּ .כוּ ָלנוּ ִמ ְת ַק ּ ׁ ְש ִרים
ְ ּב ֶק ׁ ֶשר ַא ִּמיץ ְל ִצ ּיוּ ן ָה ַר ׁ ְש ִ ּב"י ְ ּב ָכל יוֹ ם
ְויוֹ ם .גָּ .כל ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפים ְיכוֹ ִלים ִל ֵּתן
יהם ְו ׁ ֵשמוֹ ת ְקרוֹ ֵב ֶ
ׁ ְשמוֹ ֵת ֶ
יהם ְו ַי ְז ִּכירוּ
אוֹ ָתם ָּכל ַל ְי ָלה ַא ַחר ׁ ִשיעוּ ר ַה ִלימוּ ד
ַהזוֹ ַהר ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ְש ַּת ִים ַ ּב ַ ּל ְי ָלה .דְ .ל ַח ֵ ּלק
ֶאת ִס ְפ ֵרי ַהזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַה ִ ּנ ְד ּ ָפס ֵמ ָח ָד ׁש
ִעם ַּת ְרגּ וּ ם ְ ּב ָל ׁשוֹ ן ַהק ֶֹודש ָּכל ֵס ֶפר
ַהזוֹ ַהר ְ ּב ׁ ִש ְב ִעים ְּכ ָר ִכים .הָּ .כל ֶא ָחד
ִי ְלמֹד  4.5דַּ ּקוֹ ת ְ ּביוֹ םְ ,ו ִי ְגמֹר ְ ּבח ֶֹד ׁש
ֶא ָחד ָּכל ַה ְּכ ַר ְךְ ,ו ָכ ְך ׁ ִש ְב ִעים ֲאנָ ׁ ִשים
ימים ְ ּב ָכל חוֹ ֶד ׁש ָּכל ֵס ֶפר
גּ וֹ ְמ ִרים וּ ְמ ַס ְי ִ
"ה נְ ַח ֵּלק ְל ׁ ִש ְב ִעים ֶא ֶלף
ַהזוֹ ַהר .וְ .ו ִא ִי ַ
פו ְּב ִמ ְב ָצע ַה ֶּזהּ ,ו ְב ָכל
ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ַּת ְּת ּ
יו ֵמי זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש.
רו ֶא ֶלף ִס ּ
חוֹ ֶד ׁש יִ ְג ְמ ּ
אשוֹ ן ִי ְה ֶיה אי"ה
זִ .ס ּיוּ ם ַ ּבחוֹ ֶד ׁש ָה ִר ׁ
ְ ּבכ ֶֹתל ַה ַּמ ֲע ָר ִביְ ,ו ָכל ְ ּגדוֹ ֵלי ִישְׂ ָר ֵאל
ִי ׁ ְש ַּת ְּתפוּ ְ ּב ַמ ֲע ַמד ׁ ֶשל ֶא ֶלף ִסיוּ ֵמי
זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשַ ,ה ַ ּנ"ל .חָּ .כל ִישְׂ ָר ֵאל
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ְ ּב ִלימוּ ד ֲח ִצי ׁ ָש ָעה ַל ּיוֹ ם ְמ ַס ֵ ּים ֶאת
ָּכל ַהזוֹ ַהר ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ּ ַפחוֹ ת ֵמ ֲעשָׂ ָרה
חדשים ( 284יוֹ ם)ַ ,ע ָּתה ּבוֹ אוּ ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן:
[שעוֹ ת ּתוֹ ָרה ִ -אם ִס ֵ ּים ְל ַבד]
ָ ׁ 142
ָּכפוּ ל ִ 70מ ְל ָי ְ
[סיוּ ֵמי זוֹ ַהר
ארד ִ ּ(ב ְליוֹ ן) ִ
ארד ְּת ׁ ַשע
ְ ּב ִה ׁ ְש ַּת ְּתפוּ ת] = ְ 9ט ִר ְי ְל ַי ְ
ארד ׁ ָשעוֹ ת ּתוֹ ָרה,
ֵמאוֹ ת ַא ְר ָ ּב ִעים ִמ ְל ָי ְ
ַ ּב ֲחבוּ ָרה
ְב ִה ׁ ְש ַּת ְּתפוּ ָתך
ְּכלוֹ ַמר,
ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה זוּ ׁ ֶשל ְ 70.000יהוּ ִדים
ַצ ִּד ִ
יקים לוֹ ְמ ֵדי זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשּ ְ ,ב ִלימוּ ד
ְ
 4.5דַּ ּקוֹ ת ְ ּביוֹ ם ִ ּב ְל ַבד ְ ּב ֶמ ׁ ֶשך 30
ארד ְּת ׁ ַשע ֵמאוֹ ת
יוֹ ם ָז ִכית לְ 9-ט ִריְ ְליַ ְ
ארד ׁ ָשעוֹ ת ּתוֹ ָרה ׁ ֶשל זוֹ ַהר
ַא ְר ָּב ִעים ִמ ְליָ ְ
ַה ָ ּקדוֹ ׁש.9,940,000,000,000 ,
ֵס ֶדר
ְל ִפי
ַה ְּמ ֻד ָ ּיק
[ה ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן
ַ
ַה ֶ ּזהָ ׁ 142 :שעוֹ תָּ ,כפוּ ל ַּ 60ד ּקוֹ ת
ְ ּב ׁ ָש ָעה 8520 = ,דַּ ּקוֹ ת לוֹ ֵק ַח ְז ַמן
ימוּ ד ָּכל ַהזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשְ ,ל ַח ֵ ּלק ְל-
ִ ּל ּ
 30יוֹ ם =  284דַּ ּקוֹ ת ְ ּביוֹ ם ְל ָי ִחיד
[כָ ׁ 5-שעוֹ ת ַל ּיוֹ ם] ,וּ ְכ ׁ ֶש ֶ ּנ ַח ֵלק ְל70-
ְּ
יש יוֹ ֵצא ְל ָכל ֶא ָחד ִל ְלמוֹ ד ְּכ 4-דַּ ּקוֹ ת
ִא ׁ
ְּביוֹ םֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ָּכל ְיהוּ ִדי ָיכוֹ ל ְו ַח ָ ּיב ֶאת ֶזה
ְל ַע ְצמוֹ וּ ְל ַע ּמוֹ  ,וּ ְב ִל ּמוּ ד ׁ ֶשל  284דַּ ּקוֹ ת
ְ ּבחוֹ ֶד ׁשֶ ׁ ,ש ֵהם כָ ׁ 5-שעוֹ ת ,זוֹ ֶכה ְ ּבחוֹ ֶד ׁש
ארד ְּת ׁ ַשע ֵמאוֹ ת
ֶא ָחד לְ 9-ט ִריְ ְליַ ְ
ארד 9,940,000,000,000
ַא ְר ָּב ִעים ִמ ְליָ ְ
ׁ ָשעוֹ ת ּתוֹ ָרה ׁ ֶשל זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש .וכל זה
הוא מבלעדי החשבון של כנגד כל
היהודים [כ 15-מיליון] על פי ספר
חסידים].
ַּכ ָ ּידוּ ַעֶ ׁ ,ש ַה ּלוֹ ֵמד זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
הוא ְּכמוֹ ֵמ ָאה ֶא ֶלף
ׁ ָש ָעה ַא ַחת ְּבחוֹ לּ ,

(מערת מ' סי' קצח)( ,ראה עוד :ברכות

מז ,:משנה ברורה סי' נה ס"ק ע"ג ,אהבת חסד

ח"ב פרק ט"ז ,ועיי"ש משבת דף ג .).וכדברי
הבאר מים חיים פרשת תצוה (כתב
יד דף כ"ד) ,אם כן ,לכל אחד ואחד
מהחבורה יש זכות של אלף סיומים,
וכיון שהחבורה היא  70אלף ,מדין
ערבות מוכפל בכל אלף שיש לכל
אחד ,כלומר 70 :אלף כפול אלף וזהו
 70מיליון סיומי זוהר הקדושֲ .ח ׁשֹב
עוֹ ד ֶר ַגע! ָּכל ִמנְ ָיין לוֹ ְמ ִדיםׁ ,שוּ ב ֻי ְכ ּ ַפל
ְ ּב ֶא ֶלףִּ ,כי ָּכל ַמה ׁ ֶשנּ וֹ ְתנִ ים ִמ ּ ׁ ָש ַמ ִים
נוֹ ְתנִ ים ְ ּב ֶא ֶלף (זוֹ ַהר ּ ָפ ָר ׁ ַשת וַ ֵ ּי ֵצא)ַ ,ו ֲה ֵרי
ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה ׁשוֹ ָרה ְ ּב ִמנְ ָייןְ ,וכֹל ַה ִּמ ְצ ָט ֵרף
ְללוֹ ְמ ֵדי ַה ּ ׁ ִשיעוּ רֲ ,ה ֵרי ְמ ַק ֵ ּבל ְּכנֶ ֶגד ָּכל
ֶא ָחד ֶאת ַה ּ ָׂש ָכר ּ ִפי ֶא ֶלף!!! ַס ְך ַה ּכֹל 70
ִמ ְל ָי ְ
ארד ִ ּ(ב ְליוֹ ן)ְ ,ונֶ ְח ׁ ַשב ְל ָכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד
ְּכ ִאילוּ ָל ַמד ְ ּבחוֹ ֶד ׁש ֶא ָחד ִ ּב ְל ַבד 70
ִמ ְל ָי ְ
ארד ִ ּ(ב ְליוֹ ן)ִ ,סיוּ ֵמי זוֹ ַהר.
ויש עוד להוסיף לפי דברי הספר
חסידים שכל מצוה שאין לה דורשים
ואין מקיימים אותה ,נוטל שכר כנגד
כל הבטלים הימנה ,וכו' ,מקבלים את
השכר לסך  15מיליון יהודים כפול
 70מיליון 1,050,000,000,000,000
יליוֹ ן ו50-
ְקוַ ְד ִר ְ
במילים :אחד
טריליארד סיומי זוהר לכל אחד ואחד
המשתתף בחבורה הזאת.
ֵּת ַדע ְל ָך ׁ ֶש ְ ּל ָכל ָי ִחיד נִ ְצ ָר ְך ְּכ ֵדי
ְל ַס ֵ ּים ֶאת ָּכל ַהזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש142 ,
ׁ ָשעוֹ תַ ,על ּ ִפי ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן ַהזוֹ ַהר ַה ְּמחוּ ָלק
ְל 70-כרכים עם תרגום לשון הקודש,
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ֲח ָכ ִמים ְו ָה ָעם ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְּב ָכל ַה ָּכבוֹ ד
ַה ֶּזהְ ,ו ֵהם ְרחוֹ ִקים ֵמ ֶהם ...וּ ְר ׁ ָש ִעים
ח ֶ ְ
(מ ַּלת יִ דָּ ּמ ּו ּ ֵפרו ׁ ָּש ּה יִ ְכרֹת ּו וְ יָ מוּתוּ)
שׁך ִידָּ ּמוּ ִ
ַ ּב ֹ
ְ
ח ֶשׁך .וּ ִמ ּ ׁשוּ ם
תו ַּב ֹ
מו ּ
 ֵהם ֵע ֶרב ַרב ׁ ֶש ָ ּי ֶּזה ָא ַמר ֲע ֵל ֶ
יהם ַה ָ ּנ ִביא( ,יְ ֶחזְ ֵקאל יג) ְו ֶאל
(פירוּשֶ ׁ ,ש ִ ּי ּ ׁ ָש ֲאר ּו
ֹאו ּ ֵ
ַא ְד ַמת יִ ְׂש ָר ֵאל לֹא יָ ב ּ

ׁ ָשנָ ה ּתוֹ ָרה ,וּ ְב ׁ ַש ָ ּבתְּ ,כמוֹ ֵמ ָאה ִמ ְליוֹ ן
י"ח ַה ּטוֹ ב ,אוֹ ְרחוֹ ת
(כ ֵּסא ֶמ ֶל ְךָ ,ה ֵר ַ
ָׁ
שנָ ה ּתוֹ ָרהִּ ,
ַצדִּ ִיקיםָ ,אבוֹ ת ְדר' נָ ָתן)ְ ,ל ִפי ֶזהָ ׁ 4.7 ,שעוֹ ת
ימוּ ד זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשֵ ,הם473.333 :
ִ ּל ּ
ׁ ָשנָ ה ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ָ ּב ֶהם זוֹ ֶכה ָּכל חוֹ ֶד ׁש,
ימוּ ד זוֹ ַהר ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת
[לֹא ּכוֹ ֵלל ִח ּ ׁשוּ ב ִ ּל ּ
קוֹ ֶד ׁש ׁ ֶש ֶ ּזה ַמ ְכ ּ ִפיל ַה ּכֹל ְ ּב ֶא ֶלף]ְ ,ו ֶזהוּ
ְל ָי ִחידַ ,א ְך ְ ּב ִה ׁ ְש ַּת ְּתפוּ ת ִעם 70,000
ִמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפיםֶ ׁ ,ש ָ ּב ֶזה נוֹ ַסף ַה ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן
ארד ְּת ׁ ַשע ֵמאוֹ ת
ַה ּקוֹ ֵדם ׁ ֶשל ְ 9ט ִריְ ְליַ ְ
ארד 9,940,000,000,000
ַא ְר ָּב ִעים ִמ ְליָ ְ
ׁ ָשעוֹ ת ּתוֹ ָרה ׁ ֶשל זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש]ַ .סךְ
שעוֹ ת ַה ּתוֹ ָרהֻ 473.333( :מ ְכ ּ ָפל
ַה ּכֹל ׁ ָ

יכנֵ ס
ַ ּבחוּץ ְל ֶא ֶרץ ֵ ּבין ַהגּ וֹ יִ ם ,וְ ל ֹא יִ ְהיֶ ה ָל ֶהם ְר ׁשוּת ִל ָּ

ְל ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל) ְ(ר ַמ"ק ו ְּמ ָפ ְר ׁ ִשיםָּ ,מתוֹ ק ִמדְּ ַב ׁש).
הו ִדים
ׁ ְש ֵא ָלהַ :ה ִאם יֵ ׁש ֵע ָצה ׁ ֶש ַה ְ ּי ּ
רו ַּב ַח ִ ּיים? ְּת ׁש ּו ָבה:
חוץ ְל ֶא ֶרץ יִ ּ ׁ ָש ֲא ּ
ַּב ּ
מ ֶשׁה ַר ֵ ּבנוּ ְו ָה ַר ׁ ְש ִ ּב"י אוֹ ְמ ִריםִּ ,כי
ֹ
הוא ְּכמוֹ ֵּת ַבת נ ַֹח
ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
ּ
יח.
לו ֵמ ֶח ְב ֵלי ָמ ׁ ִש ַ
דו יִ ָ ּנ ְצ ּ
ׁ ֶש ֵא ּל ּו ׁ ֶש ִ ּי ְל ְמ ּ
ְו ָה ַר ְמ ַח"ל ַה ָ ּקדוֹ ׁש אוֹ ֵמר ָלנוּ ֶ ׁ ,ש ַרק
ָ ּב ֶזה ָּתלוּ י סוֹ ד ַה ָ ּצ ַלת ַעם ִישְׂ ָר ֵאל ַ ּבדּ וֹ ר
ָה ַא ֲחרוֹ ן וּ ְגאוּ ָלתוֹ ּ ְ ,בכ ַֹח וּ ְס ֻג ַ ּלת ִל ּמוּ ד
יחת ַר ִ ּבי
ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ,וז"לּ ְ :ב ִר ַ
ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבר יוֹ ַחאי ָעשְׂ ָתה ִענְ ַין ַה ֵּת ָבה,
ְו ֻכ ָ ּלנוּ נִ ְב ַרח ְל ַה ֵּת ָבה ַה ּזֹאת ְונִ ָ ּנ ֵצל.
משה ַר ֵ ּבנוּ ָע ָליו ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם
ְו ָכ ְך אוֹ ֵמר ׁ ֶ
ְל ַר ׁ ְש ִ ּב"י זי"ע ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש (נָ שׂ א קכ"ד),
לשון הקודשּ ִ :ב ְזכוּ ת ַה ִח ּבוּ ר ׁ ֶש ְ ּל ָך,
ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשֵ ,י ְצאוּ ְ ּבנֵ י ִישְׂ ָר ֵאל
ִמן ַה ָ ּגלוּת ְ ּב ַר ֲח ִמים ְללֹא ָצרוֹ ת ְו ִי ּסוּ ִרים
יח! ראה עוד
וּ ְללֹא ַצ ַער ֶח ְב ֵלי ָמ ׁ ִש ַ
ְב ִּת ּקוּ נֵ י ז ַֹהר ָח ָד ׁש (ע"ב ַע ּמוּד ד')ּ .ו ְבז ַֹהר
ילים
(ח"ג ,קנ"גּ ְ :ב ַר ְעיָ א ְמ ֵה ְימנָ א) ְו ַה ַמ ְׂש ִּכ ִ
יעִ .א ֵּלין ִאינּ ּון דְּ ָקא
ירו ְּכז ַֹהר ָה ָר ִק ַ
יַ ְז ִה ּ
ִמ ׁ ְש ַּתדְּ ִלין ְּבז ַֹהר דָּ א ,דְּ ִא ְק ֵרי ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר,
יבת נ ַֹחְ ...ו ָדא אוֹ ָרה דְּ ִס ְפ ָרא
דְּ ִאיהוּ ְּכ ֵת ַ
ימן
(ש ַער א' ִס ָ
דָּ א - .הרמ"ק ְ ּבאוֹ ר ָי ָקרַ ׁ ,
הוא
ה')ִּ :כי ִח ּב ּור ֶזה ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ּ

ארד ְּת ׁ ַשע
בְּ - 9,940,000,000,000-כלוֹ ַמר ְ 9ט ִריְ ְליַ ְ
ארד ׁ ָשעוֹ ת ּתוֹ ָרה ׁ ֶשל זוֹ ַהר ַה ָּקדוֹ ׁש)
ֵמאוֹ ת ַא ְר ָ ּב ִעים ִמ ְליָ ְ

ֵהם כ4,704,930,020,000,000,000-
יליוֹ ן
יליוֹ ן וְ 704-קוַ ְד ִר ְ
ְּכלוֹ ַמר ְ 4קוֶ נְ ִט ְ
ו 930-טריליארד ועשרים מיליארד
ׁ ָשעוֹ ת ּתוֹ ָרה.
ְו ָכל ַה ְ ּזכוּ ת ֶה ָעצוּ ם ְ ּבכֹחוֹ ׁ ֶשל ָּכל
ְיהוּ ִדי ׁ ֶש ְ ּי ַק ֵ ּבל ַעל ַע ְצמוֹ ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּתף ִעם
ַה ְּכ ָלל ְו ִל ְלמוֹ ד ֶאת ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשַ ,ס ְך:
 4.5דַּ ּקוֹ ת ַל ּיוֹ ם ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך  30יוֹ םּ ,ו ְל ָכל
זו.
כות ּ
ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ְמ ַה ִמ ׁ ְש ַת ְת ִפים יֵ ׁש ְז ּ
רוץ
ֵצא ַו ֲח ׁשֹב ַה ִאם יֵ ׁש ַּבר דַּ ַעת ׁ ֶש ּלֹא יָ ּ
זוְ ,ו ִ ּי ּ ׁ ָש ֶאר ח"ו
צו ָמה ּ
כות ֲע ּ
ְויַ ְחטוֹ ף ְז ּ
ַּב ְט ָלן ְו ַעם ָה ָא ֶרץ?
ימנָ א ּ ָפ ָר ׁ ַשת
ָא ְמרוּ ְ ּבזוֹ ַהר ַר ֲע ָיא ְמ ֵה ְ
נָ שׂ ֹא (דַּ ף קכ"ה -:.קכ"וָ .).ל ׁשוֹ ן ַהק ֶֹודש...:
(שמוֹ ת כ)
ש ֶ ּנ ֱא ַמר ָ ּב ֶהםְ ׁ ,
ְו ֵע ֶרב ַרבְּ ,כמוֹ ׁ ֶ
ַו ַ ּי ְרא ָה ָעם ַו ָ ּינֻ עוּ ַו ַ ּי ַע ְמדוּ ֵמ ָרחֹקָּ .כךְ
או ַת ְל ִמ ֵידי
יו ְרחוֹ ִקים ִמן ַה ְ ּג ֻא ָּלהְ ,ויִ ְר ּ
יִ ְה ּ
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יקים ֶאל
סו ַה ַ ּצדִּ ִ
ְּכמוֹ ֵּת ַבת נ ַֹח ...יִ ָּכנְ ּ
סוֹ ד אוֹ ר ִח ּב ּור ַה ֶּזה ְל ִה ְת ַק ֵ ּיםַ ..ו ֲא ִפ ּל ּו
ִאם יִ ְהיֶ ה ָר ׁ ָשע ֵאין ֲח ׁ ָש ׁש ִאם יִ ָּכנֵ ס...
יסהֶ ,א ָּלא יִ ְהיֶ ה
יסתוֹ ְּכנִ ָ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵאין ְּכנִ ָ
לוֹ ַא ַחת ֵמ ַה ּ ׁ ְש ַּתיִ ם ,אוֹ יַ ֲח ִז ֶירנּ ּו ִּב ְת ׁש ּו ָבה
ְויִ ְהיֶ ה ַצדִּ יק ְויִ ָּכנֵ ס ּבוֹ  ,אוֹ יִ דְּ ֶחנּ ּו ְּד ִחיָ ה
יפ ֵר ׁש ַע ְצמוֹ ְּ ,כ ִענְ יַ ן ֵּת ַבת נ ַֹח
מו ָרה ִו ָ
ְ ּג ּ
או
ׁ ֶש ָהיָ ה דּ וֹ ֶחה ָה ְר ׁ ָש ִעים ְואוֹ ָתם ׁ ֶש ָח ְט ּ
ִמן ַה ַח ָ ּיה ְו ַה ְּב ֵה ָמה ,עכ"ל.

ַעל ֵּכן ּבוֹ אוּ ְונִ ְת ַמ ֵסר ְל ַמ ַען ַה ְ ּגאוּ ָלה,
ּבוֹ אוּ ְונִ ׁ ְש ָמע ְל ִצוּ וּ י ׁ ֶשל ֹ
מ ֶשׁה ַר ֵ ּבנוּ
ע"ה ִל ְפדוֹ ת ֶאת ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה
[כי ָמ ָחר ֶזה ֲע ַצת
ְולֹא ְל ַח ּכוֹ ת ְל ָמ ָחר ִּ
ֲע ָמ ֵלק]ַ ,רק ֵּת ֶכף ּו ִמ ַ ּיד נִ ְת ַא ֵחד ְונִ ְת ַח ֵזק
דו
ְונִ ְת ַקדֵּ ׁש ַּב ּתוֹ ָרהְ ,ו ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל יִ ְל ְמ ּ
זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְּב ָכל יוֹ םְ ,ו ִאם ַא ָּתה
עוֹ שֶׂ ה ֵּכןַ ,א ׁ ְש ֶר ָ
יך ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶ ּזהָ ,וטוֹ ב
ָל ְך ָלעוֹ ָלם ַה ָ ּבאּ ,ו ְב ַודַּ אי ֵּת ֶכף נִ ָ ּג ֵאל,
יהי ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה ִל ְהיוֹ ת ִמן ַה ּזוֹ ִכים
ִו ִ
ַה ְמ ֻא ּ ׁ ָש ִריםֶ ׁ ,ש ַה ָּמ ׁ ִש ַ
יח ִ ּב ְכבוֹ דוֹ וּ ְב ַע ְצמוֹ
ָ
כו ְתך ִה ַ ּג ְע ִּתי"ַ .על ֵּכן,
ָי ִעיד ָע ֵלינוּ – ִּ
"ב ְז ּ
ְיהוּ ִדים ְי ָק ִריםְּ ,תנוּ ִל ּמוּ ד ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמ ִים,
יכם ְל ַמ ַען ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה
ַה ְק ִריבוּ ִמ ַד ּקוֹ ֵת ֶ
ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשהַ ,ל ֲעשׂ וֹ ת נַ ַחת רוּ ַח ְליוֹ ְצ ֵרנוּ ,
ִל ְגרֹם ִל ְפדוּ ת נַ ְפ ׁ ֵשנוּ ְ ,ו ִל ְּמדוּ ְ ּב ָכל יוֹ ם
זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְו ָכ ְך נֵ ֵל ְך ֻּכ ָ ּלנוּ ְּכ ֶא ָחד
יח
ַי ַחד ְל ַק ֵ ּבל ֶאת אוֹ ר ּ ְפנֵ י ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ׁ ִש ַ
ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּב ָי ֵמינוּ ָא ֵמן.





רו
נו! ׁ ֶש ּלֹא ּת ְ
ֹאמ ּ
ידו לֹא יָ ָד ְע ּ
ׁ ֶש ּלֹא ַּת ִ ּג ּ
נו ַהדָּ ָברְ ,וחוֹ ב ָקדוֹ ׁש
נו! ְּביָ ֵד ּ
לֹא יָ כ ְֹל ּ
נו! ִמי ַלה' ֵא ָלי! ַ -ה ָ ּק ָּב"ה
הוא ָל ּ
ּ
נו ֶאת
פו ָאה ַל ּ ַמ ָּכה ְו ׁ ָש ַלח ָּל ּ
נו ְר ּ
ִה ְקדִּ ים ָל ּ
נו ִמ ָּכל ְ ּג ֵזרוֹ ת ָק ׁשוֹ ת
ָה ַר ׁ ְש ִּב"י ְל ַה ִ ּצ ֵ
יל ּ
רו יְ ׁ ֵשנִ ים ִמ ַּת ְרדֵּ ַמ ְת ֶכם! ַעם
עו ּ
ְו ָרעוֹ תּ - .
קוק ְל ִה ָ ּנ ֵצל ֵמ ַה ּ ַמ ּב ּול ַהנּ וֹ ָרא!
יִ ְׂש ָר ֵאל ָז ּ
יבת נ ַֹח"
"ת ַ
 ְוזֹאת ֶא ְפ ׁ ָשר ַרק ַעל יְ ֵדיֵּ :הוא ַ
"ה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש".
ׁ ֶש ּ

גודל השכר והזכות בהוראת אצבע!
הגר"א במשלי )יב ,יד( ,מבאר גודל הזכות שיש למזכי הרבים ומוכיח
את חבירו ,אם שמע ,מקבל שכר על כל מה שיעשה לדורות ,וגם אם
לא שמע ,אז מקבל כל חלקו הטוב ,וזה שלא שמע לוקח ממנו את
חלק הגיהנום שלו.
הידעת? ברגע אחת אתה יכול לזכות לעולמות נצח! "עין לא ראתה"..
 עתה הכול בידך – אתה יכול לחלק ס' "ערכה של שעה" ,שמעודדומעורר ללמוד זוה"ק בכל יום .וכל הלומד שעה זוה"ק בשבת עולה לו
למאה מיליון שנה תורה ,ואם תכפיל בכל שבתות השנה ויו"ט ,לכל
ימי חייו ,תגיע ל'  640מיליארד שנה תורה .ואם בזכותך יתארגן שיעור
לעשר יהודים ,תגיע ל'  6טריליון ו'  400מיליארד שנה תורה- .
ובזוה"ק )פ' ויצא קס"א (.כתוב :שכל מה שנותנים משמים הוא באלף,
ועוד כידוע כל עשרה ביה שכינה שריה ,אתה מכפיל כל מנין יהודים
באלף .תגיע ל'  6זיליון ו'  400טריליון שנה תורה - .ומי יוכל לחשב
את גודל השכר הנצחי שיש לך מכך בוודאות!!!
]לקבלת ספרים בחינם לחלוקה" ,0548436784 :מפעל הזוהר העולמי" שע“י מוסדות האלמין[.
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להתקשר להרב שרגא שניצר:
0525-111104/03-5784413
ִ ּג ָ ּל ֹיון ִמ ְס ּ ַפר ֵ - 36ט ֵבת תשע"ב

ק ּונְ ְט ֶרס

זו ַהר
שִׂ ְמ ַחת ְמ ַסיְ ֵ
ימי ַה ֹ
ְוה ּוא ִחדּ ּו ׁ ִשים נִ ְפ ָל ִאים ֵמ ֶע ְר ָּכ ּה ׁ ֶשל ׁ ְשנִ ָ ּיה ְ ּב ּתוֹ ַרת ַהזוֹ ַהר
א ֶשׁר
בּ וֹ יְ ב ַֹאר ֲח ׁ ִשיב ּות ָּכל ׁ ְשנִ ָ ּיה ּו ׁ ְשנִ ָ ּיה ַ ּב ַח ִ ּיים ׁ ֶשל ַה ְ ּיה ּו ִדיְ ,ו ַכ ָּמה שִׂ ְמ ָחה ְו ֹ
יח יִ שְׂ ַמח ְויִ ְרקֹד
ְועֹ ֶשׁר יֵ ׁש ְלגוֹ ְר ֵסי ְולוֹ ְמ ֵדי ַהזוֹ ַהר ַה ָּקדוֹ ׁשְ ,ו ִא ָּתם ַה ָּמ ׁ ִש ַ
ִי ְל ְמדוּ זוֹ ַהרַ ,ס ְך ַה ּכֹל נִ ְז ֶּכה ְל ַה ְב ָט ַחת
(פ ֶרק ט' א-ב)
ֶּ
ְי ׁ ַש ְע ָיה ַה ָ ּנ ִביא
"ה ָעם
ָ
ְ
ח ֶשׁך ָראוּ אוֹ ר ָ ּגדוֹ ל יֹ ְשׁ ֵבי
ַהה ְֹל ִכים ַ ּב ֹ
ית
יהםִ .ה ְר ִ ּב ָ
ְ ּב ֶא ֶרץ ַצ ְל ָמ ֶות אוֹ ר נָ ַג ּה ֲע ֵל ֶ
ַהגּ וֹ י לֹא (לוֹ ) ִה ְגדַּ ְל ָּת ַה ּ ִׂש ְמ ָחה שָׂ ְמחוּ
ְל ָפנֶ ָ
יך ְּכשִׂ ְמ ַחת ַ ּב ָ ּק ִציר ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָי ִגילוּ
ְ ּב ַח ְ ּל ָקם ׁ ָש ָלל" ַ(עיֵ ין ַר ׁ ִש"י ׁ ָשם).

עֹול ִמי ִּב ְפ ֻע ָּלהְ ,ל ָה ִחיׁש
זֹוהר ָה ָ
ִמ ְפ ַעל ַה ַ
ְּול ָק ֵרב ַּפ ֲע ֵמי ַהּגְ ָ
זֹוהר
אּולה ְּ ב ִסּיּום ַה ַ
חֹודׁש ֶא ֶלף ְּפ ָע ִמים ,נִ זְ ֶּכה וְ נִ נָ ֵצל
ְּב ֶ
ּופ ָג ִעים
ְּב ַא ֲה ָבה ֵמ ֲאסֹונֹות ְ
"מ ְפ ַעל ַהזוֹ ַהר ָהעוֹ ָל ִמי" יוֹ ְצ ִאים
ִ
יש וּ ְל ָק ֵרב ַה ְ ּגאוּ ָלה ַעל
ִ ּב ְפ ֻע ָ ּלה ְל ָה ִח ׁ
ְי ֵדי ִס ּיוּ ם ַהזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְ ּבחוֹ ֶד ׁש ֶא ֶלף
ּ ְפ ָע ִמים ,וּ ְב ָכ ְך נִ ְז ֶּכה ְל ֶא ֶלף ַה ָּמ ֵגן ְ ּב ָכל
יח ִל ְמנוֹ ַע ִמ ְל ָחמוֹ ת
חוֹ ֶד ׁש ְוח ֶֹד ׁש ְונַ ְצ ִל ַ
[כ ַת ָ ּקנַ ת ַה ַר ְמ ַח"ל ַה ָ ּקדוֹ ׁש
וּ ְפ ָג ִעיםְּ .
ְז ָי"ע ְועוֹ ד ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ֶא ֶלף ְ ּגדוֹ ֵלי
ַהדּ וֹ רוֹ ת].
ֶאת ַהזוֹ ַהר ְל ׁ ִש ְב ִעים ֲח ָל ִקים ִסדַּ ְרנוּ ,
ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר ָּכל ֶא ֶלף ֲאנָ ׁ ִשים ֵח ֶלק ֶא ָחד
ִי ְטלוּ ְ ,ד ַה ְיינוּ ׁ ִש ְב ִעים ֶא ֶלף ֲאנָ ׁ ִשים

ַמ ְּט ַרת ַה ִלימּוד ַה ָּקדֹוׁש
ַמ ְּט ַרת ַה ִלימוּ ד ַה ָ ּקדוֹ ׁש ִהיא ְלעוֹ ֵרר
ְ ּב ֵעת ָרצוֹ ן נִ ְפ ָלא ֲא ׁ ֶשר ׁ ַש ֲע ֵרי ׁ ָש ַמ ִים
ּ ְפתוּ ִחים ,וּ ְל ִה ְת ַח ֵ ּבר ִעם ַה ַּת ָ ּנא ָה ֱאל ִֹקי
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבר יוֹ ָחאי ְז ָי ָע"אְ ,ל ַמ ַען
ַי ֲעמוֹ ד ִ ּב ְּת ִפ ָ
ילה ְו ְיעוֹ ֵרר ְזכוּ תְּ ,כמוֹ
(ב ַּמ ֲא ָמר ּ ָפ ַתח ֵא ִל ָ ּיהוּ)
ֶׁ
ש ָא ַמר ֵא ִל ָ ּיהוּ ַה ָ ּנ ִביאּ ַ ,
קוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְלעוֹ ֵרר ֶאת ָה ֶע ְליוֹ נִ ים
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ׁ ָשעוֹ ת ְ ּביוֹ ם חוֹ לְ ,ו ׁ ָשוֹת ֵע ֶר ְך ְל ֵמ ָאה
ֶעשְׂ ִרים וּ ׁ ְש ַּת ִים ַו ֲח ִצי ִמ ְליוֹ ן ִמ ְצוֹת! -
ְו ָצ ִר ְ
יך ְלהוֹ ִסיף ְ ּב ִל ּמוּ ד ַה ּתוֹ ָרה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה
וּ ִב ְפ ָרט ּתוֹ ַרת ָה ַר ׁ ְש ִ ּב"י ְ ּב ִלימוּ ד זוֹ ַהר
ַה ָ ּקדוֹ ׁשֶ ׁ ,ש ְ ּב ׁ ְשנִ ָ ּיה ַא ַחת ִ ּב ְל ַבד זוֹ ִכים
[ה ִ ּביאוּ רֵ :מ ָאה
ְל ְּכָ ׁ 28.000-שנָ ה ּתוֹ ָרה ַ
ִמ ְליוֹ ן ׁ ָשנָ ה ּתוֹ ָרה ְל ַח ֵ ּלק ְל ׁ ִש ּ ׁ ִשיםָ ׁ ,ש ֶוה
יש,
ְּ 1,666,666כלוֹ ַמר ִמ ְליוֹ ן וּ ׁ ְשנֵ י ׁ ְש ִל ׁ
ְל ַח ֵ ּלק ְל ׁ ִש ּ ׁ ִשים ׁ ְשנִ ּיוֹ תָ ׁ ,ש ֶוה ִ ּב ׁ ְשנִ ָ ּיה
ַא ַחת ְּ 27,777.777כלוֹ ַמר ְּכ ֶעשְׂ ִרים
וּ ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֶא ֶלף ׁ ָשנָ ה ּתוֹ ָרהּ ְ ,בנוֹ ָסף
ילה ּתוֹ ָרה נִ ְכ ּ ַפל ְ ּב ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת
ָּכל ִמ ָ
ׁ ְשלֹשׁ ֶעשְׂ ֵרה ,וּ ִב ׁ ְשנִ ָיה ַא ַחת ֶא ְפ ׁ ָשר
יכ ְך יוֹ ֵצא
לוֹ ַמר ׁ ָשלֹשׁ ִמ ִ ּלים ּתוֹ ָרהְ ,ל ִפ ָ
ַּכ ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ִמ ְליוֹ ן ִמ ְצוֹת ִ ּב ׁ ְשנִ ָ ּיה ֶא ָחת].

ֵא ּלוּ ָה ָאבוֹ ת ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים וּ ֹ
מ ֶשׁה ַר ֵ ּבנוּ
ימנָ א ְל ַמ ַען ְל ָה ִקים ֶאת
ַר ֲע ָיא ְמ ֵה ְ
"תם ֲעוֹנֵ ךְ
נו ַּ
ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה ֵמ ֲע ָפ ָר ּה ּו ְל ַקיֵ ים ָּב ּ
ְ
ַ ּבת ִצ ּיוֹ ן לֹא יוֹ ִסיף ְל ַה ְגלוֹ ֵתך"( ,איכה ד
יע
כב)ְ .ו ִת ְתעוֹ ֵרר ֲח ַב ֶ ּצ ֶלת ַה ּ ׁ ָשרוֹ ן ְלהוֹ ׁ ִש ַ
כות
ַה ָּבנִ יםְ ,
בו ָלם"ּ ,ו ִב ְז ּ
בו ָּבנִ ים ִל ְג ּ
"ו ׁ ָש ּ
רו
ֲא ׁ ֶשר נְ ַק ֵ ּים ַ(מ ְל ָא ִכי ּ ֶפ ֶרק ג כב-כד) ִ
"ז ְכ ּ
מ ֶשׁה ַע ְבדִּ י" נִ ְז ֶּכה ְל ַה ְמ ׁ ִשיך
ּתוֹ ַרת ֹ
"ה ֵ ּנה ָאנ ִֹכי ׁש ֵֹל ַח
ינו דִּ ְב ֵרי ַה ָ ּנ ִביא ִ
ָע ֵל ּ
ָל ֶכם ֵאת ֵא ִל ָ ּיה ַה ָ ּנ ִביא ִל ְפנֵ י ּבוֹ א יוֹ ם ה'
ַה ָ ּגדוֹ ל ְו ַהנּ וֹ ָראְ ,ו ֵה ׁ ִשיב ֵלב ָאבוֹ ת ַעל
ָ ּבנִ ים ְו ֵלב ָ ּבנִ ים ַעל ֲאבוֹ ָתם" בב"א.

אתיִ ם ִמ ִּלים
ְּב ַד ָּקה ַא ַחת נֶ ֱא ָמרֹות ְּכ ָמ ַ
"ב ַד ָ ּקה ַא ַחת
ָא ַמר ֶה ָח ֵפץ ַח ִ ּייםּ ְ .
את ִים ִמ ִ ּלים! ְ ּב ׁ ָש ָעה,
נֶ ֱא ָמרוֹ ת ְּכ ָמ ַ
יסר ֶא ֶלףְ .ו ִל ּמוּ ד ּתוֹ ָרה ְּכנֶ ֶגד
ִּכ ְת ֵר ַ
ּכוּ ָלם יוֹ ֵצא ׁ ֶש ָּכל דִּ ּבוּ ר ּתוֹ ָרה נִ ְכ ּ ַפל
ְ ּבַ ,613-ע ָּתה ָּכל ׁ ָש ָעה ׁ ָש ָוה ֵע ֶר ְך
ׁ ֶשל יוֹ ֵתר ִמ ּ ׁ ֶש ַבע ִמ ְליוֹ ן ִמ ְצוֹת,
[ּ ְ ]7,356,000ב ׁ ִשעוּ ר ּתוֹ ָרה ֶא ָחד ׁ ֶש ּבוֹ
'שוֹ ֵמ ַע ְּכעוֹ נֶ ה'ְ ."...ו ִאם ִ ּב ׁ ְש ָע ַת ִים,
ׁ
ֲה ֵרי ַה ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן עוֹ ֶלה ִל ְכ ֵדי ַא ְר ַ ּבע ֶעשְׂ ֵרה
ִמ ְליוֹ ןַ .א ְר ַ ּבע ׁ ָשעוֹ תֶ ,עשְׂ ִרים וּ ׁ ְשמוֹ נָ ה
ִמ ְליוֹ ן.

ֵמ ָאה וְ ָח ֵמׁש ִמ ְליֹון ֵמ ָאה ֶע ְׂש ִרים ֶא ֶלף
ּתֹורה
ִמ ִּלים ָ
ֵצא ַו ֲח ׁשֹב ַמה ׁ ֶש ָא ַמר ַהאוֹ ְרחוֹ ת
ַצדִּ ִ
יקיםֶ ׁ ּ ,ש ַעל ִמ ְצ ָוה ְ ּבשִׂ ְמ ָחה ְמ ַק ְ ּב ִלים
ְ
ּ ִפי ֶא ֶלףְ ,ו ִתשְׂ ַמח ַרק ִמ ָּכךְ ,ועוֹ ד
ימוּ ד זוֹ ַהר
דִּ ְב ֵרי ַה ִּכ ֵּסא ֶמ ֶל ְך ׁ ֶש ּ ׁ ָש ָעה ִ ּל ּ
ַה ָ ּקדוֹ ׁש הוּ א ְּכ ׁ ָשנָ הּ ְ ,ב ַו ְד ַאי ָּכל ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת
יע ֶאת
ִּת ְל ַמד זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְּכ ֵדי ְל ַה ְכ ִר ַ
ַה ַּכף ְלטוֹ ָבהֶ ׁ ,ש ָּכל ׁ ָש ָעה ַי ֲע ֶלה ְל ִמ ְליוֹ ן
ׁ ָשנָ ה ּתוֹ ָרה ,וּ ְ ּב ַו ְד ַאי ַה ֵ ּי ֶצר לֹא ִי ֵּתן ְל ָך
נוּחהְ ,ו ָאז ִּת ְת ַ ּג ֵ ּבר ָע ָליוְ ,ותוֹ ִסיף ָ ּב ֶזה
ְמ ָ
עוֹ ד ָּכפוּ ל ֵמ ָאהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּ ב ְ ּב ָאבוֹ ת
דְּ ַר ִ ּבי נָ ָתןְ ,ו ִי ְה ֶיה ְל ָך ִמ ְליוֹ ן ׁ ָשנָ ה ּתוֹ ָרה,
את ִים
ַרק ֶר ַגעֲ ,ה ֵרי ְ ּב ָכל דַּ ָ ּקה אוֹ ְמ ִרים ָמ ַ
ִמ ִ ּלים ּתוֹ ָרהָּ ,כפוּ ל  60דַּ ּקוֹ תֶ ,זה 12,000
ִמ ִ ּלים ּתוֹ ָרה ְ ּב ׁ ָש ָעהֶ ׁ ,שמוּ ְכ ּ ָפלוֹ ת ְ ּב ֶא ֶלף,
ְועוֹ ד ּ ַפ ַעם ְ ּב ֶא ֶלףְ ,ועוֹ ד ּ ַפ ַעם ְ ּב ֵמ ָאה,

זֹוכים ְל ְּכ28.000-
ְּב ְׁשנִ ּיָ ה ַא ַחת ִּב ְל ַבד ִ
ּתֹורה
ָׁשנָ ה ָ
יש ַחי" ָּכ ַתב ְ ּב ׁ ֵשם
"בן ִא ׁ
ְו ַה ֵ ּ
ַה ְּמ ֻק ָ ּב ִליםֶ ׁ ,ש ּ ְׂש ַכר ִל ּמוּ ד ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת
ּ ִפי ֶא ֶלף ִמ ּיוֹ ם חוֹ לֱ .ה ֵוי א ֵֹמרֶ ׁ ,שדַּ ָ ּקה
ַא ַחת ׁ ֶשל ִל ּמוּ ד ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתִ ,א ְמ ָרה ַעל
ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַה ּ ׁ ָשבוּ ַע ְ ּב ׁ ֻש ְל ָחן ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת ,שְׂ ָכ ָר ּה
ְּכ ִל ּמוּ ד ָרצוּ ף ׁ ֶשל ׁ ֵש ׁש ֶעשְׂ ֵרה ַו ֲח ִצי
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ְו ַה ּכֹל ְ ּב ֵע ֶר ְך ׁ ֶשל ׁ ָשנָ הֶ ,ר ַגעּ ,בוֹ אוּ
ֶח ׁ ְש ּבוֹ ןַּ :כ ָּמה ׁ ָשעוֹ ת ֵי ׁש ְ ּב ׁ ָשנָ ה? נַ ְכ ּ ִפיל
ָ ׁ 24שעוֹ ת ְ ּביוֹ ם ָּכפוּ ל  365יוֹ ם ְ ּב ׁ ָשנָ ה,
ׁ ָש ֶוה ָ ׁ 8,760שעוֹ ת ָּכפוּ ל ִ 12,000מ ִ ּלים
ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּב ָכל ׁ ָש ָעהָ ׁ ,ש ֶוה ֵמ ָאה ְו ָח ֵמ ׁש
ִמ ְליוֹ ן ֵמ ָאה ֶעשְׂ ִרים ֶא ֶלף ִמ ִ ּלים ּתוֹ ָרה
ילה ּתוֹ ָרה ֻמ ְכ ּ ֶפ ֶלת
(ְ ,)105,120,000ו ָכל ִמ ָ
ְ ּבִּ 613-כי ַּת ְלמוּ ד ּתוֹ ָרה ְּכנֶ ֶגד ּכוּ ָלם,
ְו ַה ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן הוּ אָּ 105,120,000 :כפוּ ל
ישים
[כ ׁ ִש ׁ ִ
ָ ׁ 613ש ֶוה ְּ 64,438,560,000
ארד ִמ ְצוֹת].
ְו ַא ְר ַ ּבע ַו ֲח ִצי ִמ ְל ָי ְ
ימוּ ד זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
ְו ֶזה ַרק ְ ּב ׁ ָש ָעה ִ ּל ּ
ְ ּביוֹ ם חוֹ ל.
ְ ּבתוֹ ְך חוֹ ֶד ׁש נְ ַּס ֵים ֶאת ַהזוֹ ַהר ֶא ֶלף
ּ ְפ ָע ִמים ,וּ ָב ֶזה נְ עוֹ ֵרר ַר ֲח ִמים ִ ּב ׁ ְש ֵמי
ְמרוֹ ִמים.
יהם ִישְׂ ָר ֵאל ַעם
וּ ְכ ָבר ִק ְ ּבלוּ ֲע ֵל ֶ
ְקדוֹ ׁ ִשים ,וּ ְב ָכל ִל ָ ּבם ְונַ ְפ ׁ ָשם ֵהם
מוּ ָכנִ ים וּ ְמזוּ ָמנִ יםּ ְ ,ב ִר ְבבוֹ ת ַו ֲא ָל ִפים,
יש ִמ ְ ּז ַמ ָ ּנם 11 ,דַּ ּקוֹ ת
ָּכל יוֹ ם ְל ַה ְקדִּ ׁ
ַל ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ ן קוֹ נָ ם.
יש ְיהוּ ִדיּ ,בֹא ְו ִה ְצ ָט ֵרף
ְו ַא ָּתה ִא ׁ
ְל ִל ּמוּ ד ִיחוּ ִדיְ ,ל ַק ֵיים ְרצוֹ ן ֱאל ֵֹקינוּ
יש וּ ְל ָג ֳא ֵלנוּ ְ ,ו ִת ְז ֶּכה ְל ָק ֵרב
ַה ָח ֵפץ ְל ָה ִח ׁ
יח ִצ ְד ֵקנוּ .
וּ ְל ַק ֵ ּבל ּ ְפנֵ י ָמ ׁ ִש ַ

ּבֹואּו וְ ִה ְצ ָט ְרפּו ְל ֶח ְׁשּבֹון ַּבנְ ק ַה ִּמ ְצוֹת
עֹולם
ֶה ָע ִׁשיר ֲה ִכי ָּגדֹול ָּב ָ

ָידוּ ַע דִּ ְב ֵרי ַה ִּכ ֵּסא ֶמ ֶל ְך ׁ ֶש ּ ׁ ָש ָעה
ימוּ ד זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְ ּ(בחוֹ ל) עוֹ ָלה ְל ֵע ֶר ְך
ִ ּל ּ
ימוּ ד ּתוֹ ַרת ַה ּ ְפ ׁ ָשטְ ,ו ִאם ְ ּב ׁ ָש ָעה
ׁ ָשנָ ה ִ ּל ּ
ימוּ ד ּתוֹ ַרת ַה ִ ּנ ְג ֶלה זוֹ ֶכה ְל7,356,000-
ִ ּל ּ
ִמ ְצוֹתַ ,ע ָּתה ּבוֹ אוּ וּ נְ ַח ּ ׁ ֵשב ַּכ ָּמה ִמ ְצוֹת
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ֵי ׁש ַל ּלוֹ ֵמד זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ָש ָעה ַא ַחת:
ימ ָמהָּ ,כפוּ ל  30יוֹ ם
ֵי ׁש ָ ׁ 24שעוֹ ת ִ ּב ָ
ְ ּבחוֹ ֶד ׁשָּ ,כפוּ ל ֳ 12ח ָד ׁ ִשיםָ ,ש ֶוה 8,640
ׁ ָשעוֹ תְ ,ו ֶאת ָּכל ֶזה נַ ְכ ּ ִפיל ְ ּב7,356,000-
ׁ ֶש ֵהם ַל ּלוֹ ֵמד ּתוֹ ַרת ַה ִ ּנ ְג ֶלה ,יוֹ ֵצא
ארד
ְּ 63,555,840,000כלוֹ ַמרִ 63 :מ ְל ָי ְ
ִ 555מ ְליוֹ ן ֶ 840.000א ֶלףֶ .זהוּ ְסכוּ ם
ימוּ ד זוֹ ַהר ַ ּבחוֹ ל.
ַה ִּמ ְצוֹת ְל ׁ ָש ָעה ִ ּל ּ
ְו ַה ּלוֹ ֵמד ְ ּבשִׂ ְמ ָחה נִ ְכ ּ ַפל ְ ּב ֶא ֶלף,
[כ ִד ְב ֵרי ַהאוֹ ְרחוֹ ת ַצדִּ ִ
ְּ
יקים]ָ ׁ ,ש ֶוה
ְּ 63,555,840,000,000כלוֹ ַמר63 :
ארד ְו ָח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ְו ָח ֵמ ׁש
ְט ִר ְי ְל ַי ְ
ארד וּ ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֵמאוֹ ת ַא ְר ָ ּב ִעים ִמ ְליוֹ ן
ִמ ְל ָי ְ
ִמ ְצוֹת.
וּ ְכ ׁ ְש ִמ ְצ ַט ֵער ֵ ּבין ְ ּב ַצ ַער גּ וּ פוֹ ֵ ּבין
ְ ּב ַצ ַער נַ ְפ ׁשוֹ ְו ַגם ַהכוֹ ֶפה ֶאת ִי ְצרוֹ
(אבוֹ ת דְּ ַר ִ ּבי
נִ ְק ָרא ִמ ְצ ַט ֵער ,נִ ְכ ּ ַפל ְ ּב ֵמ ָאה ָ
נָ ַתן) ,יוֹ ֵצא 6,355,584,000,000,000
יליוֹ ן ׁ ְשלֹשׁ ֵמאוֹ ת
ְּכלוֹ ַמרֵ ׁ :ש ׁש ְקוַ ְד ִר ְ
ארד ְו ָח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת
ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ְו ָח ֵמ ׁש ְט ִר ְי ְל ַי ְ
ארד ִמ ְצוֹת.
ׁ ְשמוֹ נִ ים ְו ַא ְר ַ ּבע ִמ ְל ָי ְ
יש ַחי" ְּב ׁ ֵשם
"בן ִא ׁ
וּ ְב ׁ ַש ָ ּבת ָּכ ַתב ַה ֶּ
ַה ּ ְמ ֻק ָּב ִליםֶ ׁ ,ש ּ ְׂש ַכר ִל ּמ ּוד ַה ּתוֹ ָרה
ְּב ׁ ַש ָּבת ּ ִפי ֶא ֶלף ִמ ּיוֹ ם חוֹ ל .יוֹ ֵצא
6,355,584,000,000,000,000
יליוֹ ן ׁ ְש ָל ׁש ֵמאוֹ ת
ְּכלוֹ ַמרֵ ׁ :ש ׁש ְק ֶונְ ִט ְ
יליוֹ ן ָח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת
ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ְו ָח ֵמ ׁש ְק ַו ְד ִר ְ
ארד ִמ ְצוֹת.
ׁ ְשמוֹ נִ ים ְו ַא ְר ַ ּבע ְט ִר ְי ְל ַי ְ
וּ ִמ ֵכ ָיון ׁ ֶש ַה ִ ּל ּמוּ ד הוּ א ַעל ּ ְפנֵ י ָּכל
ַהח ֶֹד ׁשָ ,ל ֵכן ָאנוּ ְמ ַח ּ ׁ ְש ִבים ַרק ְל ִפי
ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן ְי ֵמי ַהחוֹ ל ,וּ ֶב ֱא ֶמת ִאם תוֹ ִסיף
ימוּ ד ַה ּ ׁ ַש ָ ּבתוֹ תַ ,ה ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן ִי ְגדָּ ל
ֶאת ִ ּל ּ
עוֹ ד ּ ִפי ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמה.

ְו ֶזהוּ ַה ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן ְללוֹ ְמ ֵדי ַח ּבוּ ָרה
יבוּ ר
ישא ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפים ִעם ַה ִצ ּ
ַקדִּ ׁ ָ
ְ ּב ִלימוּ ד ְו ִסיוּ ֵמי ַהזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש:
ימים ֶאת ָּכל
ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ָ ׁ 365שעוֹ ת ְמ ַס ְי ִ
ַהזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ,נַ ְכ ּ ִפיל ֶאת ַה ִּמ ְס ּ ָפר
ׁ ֶש ֶּזה
6,355,584,000,000,000
[של
פול ָ ׁ 365שעוֹ ת ׁ ֶ
ְל ׁ ָש ָעה ַא ַחתָּ ,כ ּ
ימ ּוד ָּכל ַהזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש]ָׁ ,ש ֶוה:
ִּל ּ
.2,319,788,160,000,000,000
יליוֹ ן ׁ ְשלֹשׁ ֵמאוֹ ת וּ ְת ׁ ַשע
ׁ ְש ֵּתי ְקוֶ נְ ִט ְ
יליוֹ ן ׁ ֶש ַבע ֵמאוֹ ת ׁ ְשמוֹ נִ ים
ֶעשְׂ ֵרה ְקוַ ְד ִר ְ
ארד ֵמ ָאה ׁ ִש ּ ׁ ִשים
וּ ׁ ְשמוֹ נֶ ה ְט ִר ְי ְל ַי ְ
ארד ִמ ְצוֹת.
ִמ ְל ָי ְ

ֶא ֶלף
ַל ֲעשׂ וֹ ת
ַה ָּת ְכנִ ית
וּ ְל ִפי
ֶאת
נַ ְכ ּ ִפיל
ְ ּבחוֹ ֶד ׁש,
ִס ּיוּ ִמים
ָּכל ַה ְּסכוּ ם ַה ַ ּנ"ל ְ ּב ֶא ֶלף ׁ ֵָש ֶוה:
162 ,385,171,200,000,000,000,000
נו לֹא יוֹ ְד ִעים ֵא ְ
יך ִל ְקרֹא
ֵּ
[בינְ ַתיִ ם ֲאנַ ְח ּ
ְל ִמ ְס ּ ַפר ַה ֶּזה]ֲ ,א ָבל ְּב ַו ְד ַאי ֵא ֶצל ַה ּבוֹ ֵרא
עוֹ ָלם ַה ּכֹל ְמ ֻח ּ ׁ ָשב ְו ָר ׁש ּוםְ ,ו ֶזה ַרק
ְּב ִמ ְס ּ ָפ ִרים ְל ַס ֵּבר ֶאת ָהא ֶֹזן ָּבעוֹ ָלם ַה ֶּזה,
ֲא ָבל ֶּב ֱא ֶמת ְׂש ַכר לוֹ ְמ ֵדי ַהזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש,
ֵא ֶצל ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָּב ַר ְך ֵאין ִמי ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ְל ׁ ַש ֵער
(פ ֶרק
ש ְעיָ ה ּ ֶ
ּו ְל ָת ֵארְ ,ו ַעל ֶזה ָא ַמר ַה ָ ּנ ִביא יְ ׁ ַ
ינו
עו לֹא ֶה ֱא ִז ּ
"ו ֵמעוֹ ָלם לֹא ׁ ָש ְמ ּ
סד ג)ּ ,
ָ
ַע ִין לֹא ָר ָא ָתה ֱאל ִֹקים זוּ ָל ְתך ַי ֲעשֶׂ ה
ִל ְמ ַח ֵּכה לוֹ ".
ֵצא ַו ֲח ׁשֹב ַה ִאם ֵי ׁש ַ ּבר דַּ ַעת ׁ ֶש ּלֹא
ָירוּ ץ ְו ַי ְחטוֹ ף ְזכוּ ת ֲעצוּ ָמה זוּ ְ ,ו ִ ּי ּ ׁ ָש ֵאר
ח"ו ַ ּב ְט ָלן ְו ַעם ָה ָא ֶרץ?

ְו ָכל ֶא ָחד ׁ ֶש ִּמ ׁ ְש ַּת ֵּתף ַ ּב ֲחבוּ ַרת
ַה ִּס ּיוּ ם ֵי ׁש לוֹ שְׂ ַכר ֶזה .וּ מוּ ְכ ַפל ְ ּב ַס ְך
(כ ִד ְב ֵרי ַה ְ ּב ֵאר
ָה ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ִּמ ְת ַח ֵ ּבר ֲא ֵל ֶ
יהם ְּ
נו ׁ ֶש ָּכל
ַמיִ ם ַח ִ ּיים ח"ב)ּ .ו ְל ִפי ַה ָּת ְכנִ ית ׁ ֶש ָּל ּ
יש עוֹ ִׂשים ִסי ּּום ַהזוֹ ַהרְּ ,בחוֹ ֶד ׁש
ִ 70א ׁ
ימוד  11דַּ ּקוֹ ת ַל ּיוֹ ם
ֶא ָחדְּ ,כלוֹ ַמר ְּב ִל ּ
פול  30יוֹ ם ,זֹאת אוֹ ֶמ ֶרת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש
ְ
[ל ֵע ֶר ְך] ָּכ ּ
פול
לוֹ ֶאת ַה ּ ָׂש ָכר ַה ַ ּנ"ל ָּכל חוֹ ֶד ׁש ָּכ ּ
ׁ ִש ְב ִעים ַה ּ ִמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפים ַּב ִּסי ּּוםֶ ׁ ,ש ֶּזה יוֹ ֵצא
162,385,171,200,000,000,000
יליוֹ ן
ְּכלוֹ ַמרֵ :מ ָאה ׁ ִש ּ ׁ ִשים ּו ׁ ְש ַּתיִ ם ְק ֶונְ ִט ְ
יליוֹ ן
ׁ ְש ָל ׁש ֵמאוֹ ת ׁ ְשמוֹ נִ ים ְו ָח ֵמ ׁש ְק ַו ְד ִר ְ
את ִים
ארד ָמ ַ
ֵמ ָאה ׁ ִש ְב ִעים ְו ֶא ָחד ְט ִר ְי ְל ַי ְ
ארד ִמ ְצוֹת .זֹאת אוֹ ֶמ ֶרת ְּכ ׁ ֶש ֶא ָחד
ִמ ְל ָי ְ
לוֹ ֵמד  11דַּ ּקוֹ ת ְ ּביוֹ ם זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך  30יוֹ ם ְ ּבסוֹ ף ַהח ֶֹד ׁש ְמ ַק ֵ ּבל ֶצ'ק
ׁ ֶשל ִמ ְצוֹתְ ,והוּ א ֶה ָע ׁ ִשיר ֲה ִכי ַה ָ ּגדוֹ ל
ָ ּבעוֹ ָלם.

ְּת ַק ֵּבל ֶאת ַה ָּׂש ָכר ְּכנֶ גֶ ד ָּכל ֶא ָחד
עוֹ ד לֹא ָ ּג ַמ ְרנוּ !!! ֲח ׁשֹב עוֹ ד ֶר ַגע!
ִאם ְ ּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת ׁ ֶש ְ ּל ָך ִּת ְל ַמד ְ ּב ִמנְ ָיין,
ׁשוּ ב ֻי ְכ ּ ַפל ְ ּב ֶא ֶלףִּ ,כי ָּכל ַמה ׁ ֶשנּ וֹ ְתנִ ים
ִמ ּ ׁ ָש ַמ ִים נוֹ ְתנִ ים ְ ּב ֶא ֶלף (זוֹ ַהר ּ ָפ ָר ׁ ַשת וַ ֵ ּי ֵצא),
ַו ֲה ֵרי ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה ׁשוֹ ָרה ְ ּב ִמנְ ָייןְ ,ו ִאם ַא ָּתה
ְּת ַא ְר ֵ ּגן ֶאת ַה ּ ׁ ִשיעוּרֲ ,ה ֵרי ְּת ַק ֵ ּבל ֶאת
ַה ּ ָׂש ָכר ְּכנֶ ֶגד ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד!!!

עֹולם
נִ ְהיֵ ָית ֶה ָע ִׁשיר ֲה ִכי ַה ָּגדֹול ָּב ָ
מֹול ִטי זִ ְיליֹונֶ ר
ְּב ִמ ְצוֹתְ ,
ַא ָּתה יוֹ ֵד ַע ַמה? ַ ּגם ִאם לֹא ׁ ָש ְמעוּ
ְל ָךֲ ,א ָבל ַא ָּתה ִה ׁ ְש ַּתדַּ ְל ָּת ְל ַק ֵ ּבץ ֶאת
ַה ִּמנְ ָיןּ ַ ,גם ְּת ַק ֵ ּבל ֶאת אוֹ תוֹ שָׂ ָכרְ ,ולֹא
עוֹ דֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ָּכל ָה ֲעווֹנוֹ ת ׁ ֶש ְ ּל ָך ִי ָּמ ֲחקוּ
[כ ִד ְב ֵרי ַה ַמ ַה ְר ָח"ו ׁ ַש ַער ַה ִ ּג ְלגּ וּ ִלים,
ְּ
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ַה ְ ּג ָר"א ִמ ׁ ְש ֵליְ ,ואוֹ ֵהב ִישְׂ ָר ֵאל ּ ָפ ָר ׁ ַשת
ק ַֹרח] ,נוּ ! ֵי ׁש עוֹ ד ַמה ַל ְחשוֹ ב? ַה ִאם
ית ֶה ָע ׁ ִשיר
ֵת ׁ ֵשב ְ ּב ִח ּבוּ ק ָי ַד ִים? ֲה ֵרי נִ ְה ֵי ָ
ֲה ִכי ַה ָ ּגדוֹ ל ָ ּבעוֹ ָלם ְ ּב ִמ ְצוֹת ,מוֹ ְל ִטי
יליוֹ נֶ ר!!! ֲה ֵרי ַא ָּתה ָצ ִר ְ
יך ָל ׁ ִשיר ְו ִל ְרקֹד
ִז ְ
ָּכל ַה ּיוֹ ם ְו ָכל ַה ַּליְ ָלה ְּכמוֹ ְּב ִׂש ְמ ַחת ֵּבית
בו ַע ֵמרֹב
נו ָּכל ַה ּ ׁ ָש ּ
ַה ּ ׁשוֹ ֵא ָבה ׁ ֶש ּלֹא יָ ׁ ְש ּ
נו ַר ָּבנָ ן ִמי
ִׂש ְמ ָחה ֻ(ס ָּכה דַּ ף נא ע"ב)ָּ :ת ּ
ׁ ֶש ּלֹא ָר ָאה שִׂ ְמ ַחת ֵ ּבית ַה ּ ׁשוֹ ֵא ָבה לֹא
ָר ָאה שִׂ ְמ ָחה ִמ ָ ּי ָמיו.

יש ֶאת ַה ְ ּגאוּ ָלה
ְ ּב ָי ֵדינוּ ַהדָּ ָבר ְל ָה ִח ׁ
יח ִצ ְד ֵקנוּ ְ ּב ָקרוֹ ב
ְו ִל ְז ּכוֹ ת ְל ַק ֵ ּבל ּ ְפנֵ י ָמ ׁ ִש ַ
ְ ּב ַר ֲח ִמים.

זֹוהר
לֹומ ִדים ַ
ּכּולנּו ְ
ּכּולנּו ֲח ֵפ ֵצי ַחּיִ ים!!! ָ
ָ
ַה ָּקדֹוׁש!!!
ֲה ֵרי ְ ּב ַו ְד ַאי ִּת ְתעוֹ ֵרר ְו ִת ַ ּקח ֶאת
ַע ְצ ְמ ָך ְ ּב ָי ַד ִיםִּ ,כי ֵאין ְל ָך ֵע ָצה טוֹ ָבה
ִמ ּזוֹ ִ ,ל ְז ּכוֹ ת ְל ַח ִ ּיים טוֹ ִבים וּ ְמ ֻא ּ ׁ ָש ִרים,
ַרק ַאל ִת ׁ ְש ַּכח ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך ְל ַכ ֵוון ַעל ַה ּכֹל,
וּ ְל ַב ֵ ּק ׁש ְל ַמ ַענְ ָך ֶאלוֹ ִקים ַח ִ ּייםְּ ,כלוֹ ַמר,
ׁ ֶש ָּכל ַה ּטוֹ בוֹ ת ׁ ָש ַא ָּתה ָצ ִר ְ
יך ֶזה ִל ְכבוֹ ד
ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשהְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּתוּ ַכל ַל ֲעבוֹ ד
ֶאת ה' ְ ּבשִׂ ְמ ָחהְ ,ו ִת ְת ּ ַפ ֵ ּלל ְל ַמ ַען ְּכבוֹ ד
ׁ ָש ַמ ִיםִ ,ל ְפדּ וֹ ת ֶאת ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה,
ְו ַל ְ ּג ֻא ָ ּלה ַה ּ ׁ ְש ֵל ָמהְ ,ו ָאז ְּת ֻק ָ ּבל ְּת ִפ ָ ּל ְת ָך
ְ ּב ָרצוֹ ן וּ ְב ַא ֲה ָבהּ - .כוּ ָלנוּ ְל ׁ ִשעוּ ֵרי
ּתוֹ ָרה!!! ּכוּ ָלנוּ ֲח ֵפ ֵצי ַח ִ ּיים!!! ּכוּ ָלנוּ
לוֹ ְמ ִדים זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש!!!

ּתֹורה נִ ְּתנָ ה ְל ֵאּלּו
ִע ַּקר נְ ִתינַ ת ַה ָ
יה
סֹודֹות ָ
ֶ
ּלֹומ ִדים ֶאת
ֶׁש ְ
ָא ְמרוּ ֲח ַז"ל לֹא נִ ְּתנָ ה ּתוֹ ָרה ֶא ָ ּלא
ְלאוֹ ְכ ֵלי ַה ָּמן!!! ַ(ר ׁ ִש"י דִּ ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים ב' ל"א ד') -
תוב
ּו ַב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ּ ָ(פ ָר ׁ ַשת ְ ּב ׁ ַש ַּלח דַּ ף סב)ָּ ,כ ּ
לו
ַמה ְמיֻ ָחד ְּבאוֹ ְכ ֵלי ַה ּ ָמן? ׁ ֶש ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָא ְכ ּ
לו
ֶאת ַה ּ ָמן ָהיָ ה ִמ ְת ָּב ֵר ְך ַּב ּ ֵמ ַעיִ ם ְו ִק ְּב ּ
כו
או ַמה ׁ ֶש ְּל ַמ ְע ָלה ְו ָז ּ
רו ָחנִ י ּו ָר ּ
אוֹ ר ּ
או דּ וֹ ר
ַל ָח ְכ ָמה ֶע ְליוֹ נָ הְ .ו ַעל ֶזה נִ ְק ְר ּ
מונָ ה ְו ָל ֶהם נִ ְּתנָ ה
יו ְּבנֵ י ָה ֱא ּ
דֵּ ָעהְ ,ו ֵהם ָה ּ
ימי ּּו ָת ּה ְו ָל ַד ַעת
ַה ּתוֹ ָרה ְל ִה ְס ַּת ֵּכל ָּב ּה ִּב ְפנִ ִ
יה .רוֹ ִאים ְמ ַהזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ֶש ִע ַ ּקר
דְּ ָר ֶכ ָ
נְ ִתינַ ת ַה ּתוֹ ָרה נִ ְּתנָ ה ְל ֵא ּלוּ ׁ ֶש ּלוֹ ְמ ִדים
יה.
ֶאת סוֹ דוֹ ֶת ָ

נּוחה ַל ָּקדֹוׁש
ָצ ִריְך ִל ְלמֹוד וְ ֹלא ָל ֵתת ְמ ָ
ָּברּוְך הּוא ַעד ֶׁשּיִ גְ ָא ֵלנּו
ִו ְי ִהי ָרצוֹ ן ׁ ֶש ְ ּי ָע ֶרה ַה ּ ׁ ֵשם ָע ֵלינוּ
רוּ ַח ָט ֳה ָרהְ ,ונִ ְז ֶּכה ְל ַט ֵהר ְל ָב ֵבנוּ
ַל ֲעבֹד ְליוֹ ְצ ֵרנוּ ְ ּב ָכל ּכ ֵֹחנוּ וּ ְב ָכל
נַ ְפ ׁ ֵשנוּ וּ ְב ָכל ְמא ֵֹדנוּ ְּ ,כמוֹ ׁ ְש ָה ַר ֲעיָ א
נו ִל ְלמוֹ ד זוֹ ַהר
ְמ ֵה ְ
ימנָ א ְמ ַצ ֶ ּוה אוֹ ָת ּ
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַד ְו ָקאֶ ׁ ,ש ּתוֹ ַרת ָה ַר ׁ ְש ִּב"י ֵמ ִאיר
ַעד סוֹ ף ַהדּ וֹ רוֹ תְ ,ו ָצ ִר ְ
יך ִל ְלמוֹ ד ְולֹא
הוא ַעד
רו ְך ּ
נו ָחה ַל ָ ּקדוֹ ׁש ָּב ּ
ָל ֶתת ְמ ּ
נו (זוֹ ַהר ּ ִפנְ ָחס ריטַ ).עד ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ַלח
ׁ ֶש ִ ּי ְג ָא ֵל ּ
יחנוּ ִו ַ
יק ֵ ּבץ נִ דָּ ֵחנוּ ְו ִ ּי ְבנֶ ה ֵ ּבית
ָלנוּ ְמ ׁ ִש ֵ
ִּת ְפ ַא ְר ֵּתנוּ ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּב ָי ֵמינוּ ָא ֵמן.

ּתֹורה
ָּצ ִריְך ֶׁשּיִ ְת ַע ְּסקּו יִ ְׂש ָר ֵאל ְּביֵ ינָ ה ֶׁשל ָ
וּ ְבאוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ַה ָ ּקדוֹ ׁש ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַו ְי ִחי
(מט יא)ָּ ,כ ַתבֶ ׁ :ש ּכֹחוֹ ׁ ֶשל ַהגּ וֹ ֵאל ֶה ָעצוּ ם
יח הוּ א ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ׁ ִש ַ
יך ׁ ֶש ִ ּי ְת ַע ְּסקוּ
ִישְׂ ָר ֵאל ְ ּב ֵיינָ ה ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה ,וּ ֵבאוּ ר
ימ ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה
ַהדְּ ָב ִרים ׁ ֶש ִ ּי ְל ְמדוּ ֶאת ּ ְפנִ ִ
ׁ ֶש ֶ ּזה ֵיינָ ּה ׁ ֶשל ּתוֹ ָרהּ ַ ( .גם יַ יִ ן ִ ּג ַימ ְט ִר ָ ּיא "סוֹ ד").
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קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

להתקשר להרב שרגא שניצר:
0525-111104/03-5784413
ִ ּג ָ ּל ֹיון ִמ ְס ּ ַפר ֵ - 37ט ֵבת תשע"ב

ק ּונְ ְט ֶרס

מוֹ ֶרה נְ בוֹ ִכים ְלדוֹ ר ַה ְ ּגא ּו ָלה
(ח ֶלק א)
ֵ

חּורי ַהּיְ ִׁשיבֹות
ּנֹור ָאה ֶׁש ְּמצּויִ ים ּבְ ֵ
ּבֹו יְ ב ַֹאר ָה ַא ְׁשלָ יָ ה וְ ַה ַה ְס ָּת ָרה ַה ָ
יטה כֹוחֹות ַה ִּס ְט ָרא
מּוקהַּ ,ת ַחת ְׁשלִ ָ
יֹותם ּבְ ַת ְר ֵּד ָמה ֲע ָ
וְ ַה ַאבְ ֵרכִ ים ּבִ ְה ָ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁשּ ,לִ יּמּוד
ַא ֲח ָרא ֶׁשּמֹונְ ִעים ֵמ ֶהם ֶאת ּלִ יּמּוד ָה ֱא ֶמתּ ,לִ יּמּוד ַה ַ
ּתֹורה,
קּועים ַרק ּבְ ּלִ ימּוד ִחיצֹונִ ּיּות ַה ָ
ְׂש ַפת ַהּגְ אּולָ הּ ,ובִ ְמקֹום זֹאת ְׁש ִ
זֹועק
ּובְ כָ ְך ְמ ַחּזְ ִקים ֶאת ִחיצֹונִ ּיּות ָהעֹולָ םֶ ,את ָה ַא ְׁשלָ יָ ה ,וְ לָ כֵ ן ָהעֹולָ ם ֵ
ּפֹועל ּכְ גּוף לְ ֹלא נְ ָׁש ָמה ,וְ לָ כֵ ן
ּסּוריםּ ,כִ י ֵאין לֹו ַחּיִ ים ,הּוא ַרק ֵ
ִמּיִ ִ
עֹורר ֵמ ַה ַּת ְר ֵּד ָמהּ ,כִ י
נֹוחתֹות ּגְ זֵ רֹות ָקׁשֹות ַעל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,כְ ֵדי ֶׁשּנִ ְת ֵ
ֲ
רּופה
ּתֹורהּ ,ובָ אנּו ּכָ אן לָ ֶתת ְּת ָ
ָאנּו ּדֹור ַא ֲחרֹון ֶׁשל ּגְ אּולָ ה ֶׁשל ְּפנִ ִימּיּות ַה ָ
יׁשית,
לַ ֶּשׁ ֶקר ,לְ ַמכְ אֹוב ַהּגָ דֹולֶׁ ,שּכָ ל ַה ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים יִ ְקחּו ַא ֲח ָריּות ִא ִ
ּכְ ֵדי לְ ַה ִּציל ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָהעֹולָ ם ּכּולֹו.

יצא לאור על ידי מפעל הזוהר העולמי
חודש טבת תשע"ב
נחל לכיש  24/8בית שמש תובב"א ,טל0548-436784 :
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ּותׁשּובֹות ֵמ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
ְׁש ֵאלֹות ְ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש
ַעל ִּלּמּוד ַה ַ
יּתה!!!
ִּגּלּוי ָה ֱא ֶמת ַל ֲא ִמ ָ

ּדּוע ֹלא ָׁש ָמ ְענּו ַעד ַהּיֹום
ְׁש ֵאלָ הַ :מ ַ
זֹוהר
ִמּגְ דֹולֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַעל חֹובַ ת ּלִ יּמּוד ַ
ַה ָּקדֹוׁש?

עות ָ ּגדוֹ ל ְּביָ ְד ָך ,עוֹ ד
ְּת ׁש ּו ָבהָ :ט ּ
או ְ ּגדוֹ ֵלי יִ ְׂש ָר ֵאל
ִּב ׁ ְשנַ ת תרפ"א יָ ְצ ּ
יקים ַה ְ ּגדוֹ ִלים ׁ ֶשל
בד"ץ ׁ ֶשל ַה ַ ּצדִּ ִ
מו ַעל
יב ִד ְ
יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֵל ּ
יס ִקין זצ"לְ ,ו ָח ְת ּ
ְ
מו
ֶזה ָּכל ַה ְ ּגדוֹ ִלים דְּ ָאזְ ,ו ַא ַחר ָּכך ָח ְת ּ
ירו ׁ ָש ַליִ ם עיה"ק
ָה ֵע ָדה ַה ֲח ֵר ִדית ִּב ּ
ִּב ׁ ְשנַ ת תשס"ב-חְ ,ועוֹ ד ְ ּגדוֹ ֵלי יִ ְׂש ָר ֵאל,
ְו ָי ְצאוּ ַה ְר ֵ ּבה ְס ָפ ִרים ִעם ֲח ִתימוֹ ת ׁ ֶשל
רוֹ ב ְ ּגדוֹ ֵלי ָה ַא ׁ ְש ְּכנַ ִ ּזים ְו ַה ְּס ָפ ַרדִּ ים.
וּ ְב ֵס ֶפר אוֹ ר ַה ּזוֹ ַהר ְ ּגדוֹ ֵלי ִישְׂ ָר ֵאל
ְו ַה ּז ַֹהר ְמאוֹ רוֹ ת ַה ּזוֹ ַהר ְועוֹ ד ,מוּ ָב ִאים
יוֹ ֵתר ֵמ ֶא ֶלף ַצדִּ ִ
יקיםְ .ו ִאם לֹא ׁ ָש ַמ ְע ָּת?
ָ
ימן ׁ ֶש ָה ַרב ׁ ֶש ְ ּלך ֵמ ָה ֶע ֶרב ַרב ְולֹא
ִס ָ
ָ
ילה ְלך ֶאת ָה ֱא ֶמת.
ִ ּג ָ

הֹורה
אְׁ .ש ֵאלָ ה :לָ ָּמה ָה ַרב ֶׁשּלִ י ֹלא ָ
זֹוהר?
לִ י ֶּשׁ ָעלַ י לִ לְ מֹוד ַ

ְּת ׁש ּו ָבה :א .ק ֶֹדם ָּתדוּ ן ֶאת ַר ְ ּב ָך
ְל ַכף ְזכוּ ת ׁ ֶשהוּ א ִּתינוֹ ק ּ ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ָ ּבה,
[ל ָמ ׁ ָשל
ְו ִאם לֹא ָל ַמד ֵמ ַא ִין ֵי ַדע? ְ
ִאם ֵת ֵל ְך ַל ִ ּק ּבוּץ ְו ִת ְצ ַעק ׁ ַש ָ ּבתֵ ,הם
לֹא ָי ִבינוּ ַמה ַא ָּתה רוֹ ֶצה ֵמ ֶהםֵ ,הם
ֵמעוֹ ָלם לֹא ׁ ָש ְמעוּ ַמה ֶזה ׁ ַש ָ ּבת?].
בִ .י ָּת ֵכן ׁ ֶש ּלֹא ׁ ָש ַמע ְולֹא ָר ָאה ֶאת ַה ֵּס ֶפר
"אוֹ ר ַה ּזוֹ ַהר" ֵמ ֶא ֶלף ַצדִּ ִ
"ע ְר ָּכ ּה
יקים ֶ
"גדוֹ ֵלי ִישְׂ ָר ֵאל ְו ַה ּז ַֹהר",
ׁ ֶשל ׁ ָש ָעה" ,וּ ְ

ׁ ֶש ּיוֹ ֵתר ֵמ ֶא ֶלף ַצדִּ ִ
יקים אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ָּכל
ְ
ְיהוּ ִדי ַו ֲא ִפילוּ ָר ׁ ָשע ָצ ִריך ִל ְלמֹד זוֹ ַהר!
 ֵע ָצה ְ ּב ָי ְד ָך ָּת ִביא לוֹ ֶאת ַה ְּס ָפ ִריםמ ֶשׁה ַר ֵ ּבנוּ ְו ָכל
ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶאה ַמה אוֹ ֵמר ָלנוּ ֹ
ַה ַ ּצדִּ ִ
יקים ַה ָ ּב ִאים ַא ֲח ָריו ,ב"ה יוֹ ֵתר
ֵמ ֶא ֶלףְ ,ו ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ַה ֵח ֶפץ ַח ִ ּיים ֶה ָחזוֹ ן
ישְ ,ו ַא ֲחרוֹ ן ַא ֲחרוֹ ן ָח ִביב ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים
ִא ׁ
ִ
יט"אְ .ו ִאם ַא ֲח ֵרי ָּכל ֶזה,
ַקנְ ֵי ְב ְסקי ׁ ְש ִל ָ
ָה ַרב ׁ ֶש ְ ּל ָך ִמ ְתנַ ֵ ּגד ְ ּב ִל ּמוּ ד ַה ּזוֹ ַהרָ ,אז
הוּ א ּ ָפ ׁשוּ ט ֵמ ַר ָּבנֵ י ָה ֶע ֶרב ַרב ֶז ַרע ֲע ָמ ֵלק
ילין ׁ ֶש ָה ַר ׁ ְש ָּב"א ָּכ ַתב
רו ִחין ְו ִל ִ
ׁ ֵשדִּ ין ּ
רו ִחין
ֲע ֵל ֶ
יהם ׁ ֶש ֵהם ִמ ֶּז ַרע ֲע ָמ ֵלק ׁ ֵשדִּ ין ּ
ילין (שו"ת ָה ַר ׁ ְש ָ ּב"א סימן תי"ד ,ספר הרזים ,כתבי
ְו ִל ִ
ְ
האריז"ל והם מזיקין את הבריות)ְ .ו ָצ ִריך ַל ֲעזֹב ֶאת
ַה ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ְולֹא ִל ׁ ְשמוֹ ַע ּתוֹ ָרה ִמ ּ ִפיו.
'פ ִרי ִי ְצ ָחק' ַעל
ְר ֵאה ַמה ׁ ֶש ָּכתוּ ב ַה ּ ְ
ֵס ֶפר ְי ִצ ָירהַ :ה ַּס"ם ַמ ִּסית ִל ְבנֵ י ָה ָא ָדם
ְ ּב ַכ ָּמה ַט ֲענוֹ ת ְמ ֻז ָ ּיפוֹ ת ׁ ֶש ּלֹא ִי ְת ַע ְּסקוּ
'פ ִרי
בְּסוֹ דוֹ ת ַה ּתוֹ ָרהְ .ו ֶזה ְל ׁשוֹ ן ַה ֵּס ֶפר ּ ְ
יִ ְצ ָחק' ַעל ֵס ֶפר יְ ִצ ָירה( ,הקדמה) ַהס"ם
ׁ ֶשהוּ א ֲע ָמ ֵלק ְּכ ׁ ֶשהוּ א רוֹ ֶאה ׁ ֶש ְ ּבנֵ י ָא ָדם
רוֹ ִצים ַל ֲעסֹק ַ ּגם ֵּכן ְ ּבסוֹ דוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה,
ָאז הוּ א גּ וֹ ֵרם ַּכ ָּמה ִס ּבוֹ ת וּ ְמנִ יעוֹ ת
ָל ָא ָדםְ ,ו ָת ִמיד הוּ א ַמ ִּסית ִל ְבנֵ י ָה ָא ָדם
ְ ּב ַכ ָּמה ַט ֲענוֹ ת ְמ ֻז ָ ּיפוֹ ת ׁ ֶש ּלֹא ִי ְת ַע ְּסקוּ
ְ ּבסוֹ דוֹ ת ַה ּתוֹ ָרהְ ,ו ַעל ְי ֵדי ֵכן ִי ְה ֶיה לוֹ
ְּתקוּ ָמה ׁ ֶש ֵאין נִ ְמ ָחה ׁ ְשמוֹ .

בְׁ .ש ֵאלָ ה :רֹאׁש ַהּכֹולֵ ל ֶׁשּלִ י ֵאינֹו
זֹוהר ּבַ ּכֹולֵ לַ ,מה ֶא ְפ ָׁשר
ַמ ְר ֶׁשה לִ לְ מֹד ַ
לַ ֲעׂשֹות?
ֹאש ַה ּכוֹ ֵלל ָּכל
ְּת ׁש ּו ָבהְ :ל ַה ְראוֹ ת ְלר ׁ
ַמה ׁ ֶש ָּכ ְתבוּ ָה ֶא ֶלף ַצדִּ ִ
יקיםְ ,ו ִאם ַא ַחר
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ֹאמר ִל ְלמֹד זוֹ ַהרַ ,מ ׁ ְש ַמע ׁ ֶשהוּ א
ָּכ ְך לֹא י ַ
ּ ָפ ׁשוּ ט ָר ׁ ָשע ְוכוֹ ֵפר ָ ּב ִע ָ ּקר ְו ֶא ּ ִפיקוֹ ֶרס
ָ ּגמוּ ר ְל ִפי ָה ַר ְמ ַ ּב"ם ז"לְ ,ולֹא ַמ ֲא ִמין
בי"ג ִע ָ ּק ִרים ְולֹא ָיקוּ ם ִל ְת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתים.
לֹא ַמ ֲא ִמין ְ ּב ַאנִ י ַמ ֲא ִמין ְו-י"ג ִע ְ ּק ֵרי
ֱאמוּ נָ הְ .והוּ א לֹא ְמ ַח ּ ֵפשׂ ַה ַּת ְכ ִלית
ׁ ֶש ְ ּל ָך ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַה ְג ָר"אְּ :ב ִלי ִל ּמ ּוד
ַה ּסוֹ ד לֹא ְמ ִבינִ ים ֶאת ַה ּ ְפ ׁ ַשטְ .ו ֶזה ְל ׁשוֹ ן
ַה ְ ּג ָר"א (אבן שלמה פ"ח)ָּ ,כל ְז ַמן ׁ ֶש ֵאינוֹ
רור
ילו ַה ּ ְפ ׁ ָשט ֵאינוֹ ָּב ּ
ֵמ ִבין ַה ּסוֹ ד ֲא ִפ ּ
ְּביָ דוֹ ִ .מי ׁ ֶש ָהיָ ה יָ כוֹ ל ְל ַה ּ ִׂשיג סוֹ דוֹ ת
יגן נִ ידוֹ ן
הוא לֹא ִה ׁ ְש ַּתדֵּ ל ְל ַה ּ ִׂש ָ
ַה ּתוֹ ָרה ְו ּ
ּ
ימיוּ ת
ְּב ִדינִ ים ָק ׁ ִשים ַר ְח ָמנָ א ִל ְצ ָלןְ ּ .פנִ ִ
ימ ּיוּ ת ַהגּ וּ ף
ַה ּתוֹ ָרה הוּ א ַח ִ ּיים ִל ְפנִ ִ
ׁ ֶשהוּ א ַה ֶ ּנ ֶפ ׁשְ ,ו ַה ִחיצוֹ נִ ּיוּ ת ְל ִחיצוֹ נִ ּיוּ ת
ַהגּ וּ ףְ ,ו ָהעוֹ ְס ִקים ְ ּב ֶר ֶמז ְוסוֹ ד ֵאין
ֵי ֶצר ָה ָרע ָיכוֹ ל ְל ִה ְת ָ ּגרוֹ ת ָ ּב ֶהםְ ,ו ִע ַ ּקר
ַה ְ ּג ֻא ָ ּלה ִּת ְה ֶיה ְ ּב ִל ּמוּ ד ָח ְכ ַמת ַק ָ ּב ָלה.

גְׁ .ש ֵאלָ הַ :ה ִאם זֶ ה נָ כֹון ַה ָּדבָ ר
אֹומר ֹלא לִ לְ מֹוד
ֶׁש ֲא ַמ ְר ֶּתםֶׁ :ש ַרב ַה ֵ
זֹוהר ִאי ֶא ְפ ָׁשר לֹו לַ ְחזֹר ּבִ ְתׁשּובָ ה?
ַ
ְּת ׁש ּו ָבהָ :א ְמרוּ ַר ּבוֹ ֵתינוּ ִז ְכרוֹ נָ ם
ִל ְב ָר ָכה (רי"ף יוֹ ָמא פ"ח) ֶעשְׂ ִרים ְו ַא ְר ָ ּב ָעה
ְד ָב ִרים ְמ ַע ְּכ ִבים ֶאת ַה ְּת ׁשוּ ָבהְ ,ו ֵא ּלוּ
ֵהםְ ...ו ַה ִּמ ְת ַח ֵ ּבר ָל ָר ׁ ָשעְ ,ו ָהאוֹ ֵמר
ֶא ֱח ָטא ְו ָא ׁשוּ בְ ,ו ֵכן ָא ְמרוּ ַ ּב ִּמ ׁ ְשנָ ה
(יוֹ ָמא פה ,ב) ָהאוֹ ֵמר ֶא ֱח ָטא ְו ָא ׁשוּ ב,
ֵאין ַמ ְס ּ ִפ ִ
יקין ְ ּב ָידוֹ ַל ֲעשׂ וֹ ת ְּת ׁשוּ ָבה.
ֶא ֱח ָטא ְויוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים ְמ ַכ ּ ֵפרֵ ,אין יוֹ ם
ַה ִּכ ּפוּ ִרים ְמ ַכ ּ ֵפרְ .ו ַה ִּמ ְת ַּכ ֵ ּבד ִ ּב ְקלוֹ ן
ֲח ֵברוֹ ְ ,ו ַה ּפוֹ ֵר ׁש ִמן ַה ִ ּצ ּבוּ רְ ,ו ַה ְמ ַב ֶ ּזה
ֲאבוֹ ָתיוְ ,ו ַה ְמ ַב ֶ ּזה ַר ּבוֹ ָתיוְ ,ו ַה ְמ ַע ֵּכב ֶאת
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ָה ַר ִ ּבים ֵמ ֲעשׂ וֹ ת ְּד ַבר ִמ ְצ ָוהְ ,ו ַה ַּמ ֶּטה ֶאת
ֲח ֵברוֹ ִמדֶּ ֶר ְך טוֹ ָבה ְל ֶד ֶר ְך ָר ָעהְ ,ו ָהרוֹ ֶאה
ְבנוֹ ְב ַת ְר ּבוּ ת ָר ָעה ְו ֵאינוֹ מוֹ ֶחה ְב ָידוֹ ,
ְו ַהחוֹ ֵלק ַעל דִּ ְב ֵרי ֲח ָכ ִמיםְ ,ו ַה ּשֹוֹ נֵ א
ֶאת ַה ּתוֹ ָכחוֹ תְ ,ו ַה ַּמ ְל ִעיג ַעל ַה ִּמ ְצוֹת.
ְו ַע ֵין ַר ְמ ָ ּב"ם ִ(ה ְלכוֹ ת ְּת ׁשו ָּבה ּ ֶפ ֶרק ד)ַ :א ְר ָ ּב ָעה
ֵמ ֶהם ָעווֹ ן ָ ּגדוֹ לְ ,ו ָהעוֹ שֶׂ ה ֶא ָחד ֵמ ֶהם
ֵאין ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּ ְך הוּ א ַמ ְס ּ ִפיק ְ ּב ָידוֹ
ַל ֲעשׂ וֹ ת ְּת ׁשוּ ָבה ְל ִפי גוֹ ֶדל ֶח ְטאוֹ ְ ,ו ַע ֵין
אשוֹ ן  -אוֹ ת נב),
ש ֲע ֵרי ְּת ׁשוּ ָבה ׁ ַ
ֵס ֶפר ׁ ַ
(ש ַער ָה ִר ׁ
ִ
אוֹ ְרחוֹ ת ַצדִּ יקים ׁ ַ(ש ַער ָה ֶעשְׂ ִרים וְ ׁ ִש ּ ׁ ָשה).

דְׁ .ש ֵאלָ הַ :ה ִאם נָ כֹון ַה ָּדבָ ר ֶׁש ִּמי
ֶׁש ְּמ ָס ֵרב לִ לְ מֹד ז ַֹהר ֹלא ָע ְמדּו ַרגְ לָ יו ַעל
ַהר ִסינַ י?

ְּת ׁש ּו ָבהְ :בז ַֹהר ְ ּב ַה ֲעל ְֹת ָך
ָק ֵרי ָלעוֹ ְס ִקים ְ ּב ָח ְכ ַמת ָה ֱא ֶמת ִאינוּ ן
ימי ְ ּבטוּ ָרא דְּ ִסינַ י ,וז"ל:
דַּ ֲהווּ ָק ְי ֵ
ימין ַע ְב ֵדי דְּ ַמ ְל ָּכא ִע ָ ּל ָאהִ ,אינּ וּ ן
ַח ִּכ ִ
דְּ ַק ְיימוּ ְ ּבטוּ ָרא דְּ ִסינַ יָ ,לא ִמ ְס ַּת ְּכ ֵלי
יהי ִע ָ ּק ָרא דְּ כ ָ ֹּלא
ֶא ָ ּלא ְ ּבנִ ׁ ְש ְמ ָתאְּ ,ד ִא ִ
יתא ַמ ָּמ ׁש ְוכוּ ' ,עכ"ל[ .ראה
אוֹ ַר ְי ָ
אור הזוהר ,ורבי יהודה פתייה זי"ע
מבארְ ׁ ,שאוֹ ָתם ׁ ֶש ֵאינָ ם יוֹ ְד ִעים סוֹ דוֹ ת
ַה ּתוֹ ָרה לֹא ָע ְמדוּ ַר ְג ָליו ַעל ַהר ִסינַ י].
(דַּ ף קנב).

הְׁ .ש ֵאלָ הֵ :איְך יְ כֹולִ ים לִ כְ ּתֹב ְּדבָ ִרים
מֹורה לִ לְ מֹד
מּורים ּכָ ל ּכָ ְךַ ,רב ֶׁש ֵאינֹו ֶ
ֲח ִ
רֹוצ ַח נְ ָפׁשֹות ַמ ָּמׁש וְ הּוא ָא ֵׁשם ַעל
זֹוהר ֵ
ַ
ּכָ ל ָה ֲאסֹונֹות ֶׁש ָהיָ ה וְ יִ ְהיֶ ה ַחס וְ ָׁשלֹום?
(ת ּקוּן
ְּת ׁש ּו ָבהֶ :זה ָל ׁשוֹ ן ַה ִּתיקוּ נֵ י זוֹ ַהר ִּ

ל' דַּ ף עגַ ):וי לוֹ ן דְּ ָג ְר ִמין ֲענִ ּיוּ ָתא ְו ַח ְר ָ ּבא
[ת ְרגּ וּ ם
ִ
וּב ָיזה ְו ֶה ֶרג ְו ַא ְ ּב ָדן ְ ּב ָע ְל ָמאַּ .

ִל ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש] :אוֹ י ָל ֶהם ׁ ֶשגּ וֹ ְר ִמים
ֲענִ ּיוּ ת ְו ֶח ֶרב וּ ִב ָ ּזה ְו ֶה ֶרג ְו ָא ְב ָדן ָ ּבעוֹ ָלם.
[ה ַבנְ ָּת ,לֹא ֲאנִ י אוֹ ֵמר ֶאת ֶזה].
ֵ

ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמרוּ ְ ּבז ַֹהר ּ ָפ ָר ׁ ַשת ּ ְפקוּ ֵדי ְוכוּ ',
ְו ֶזה ַה ּ ַׂשר ַה ָ ּגדוֹ ל ַה ְמ ֻמ ֶ ּנה ַעל ֶזה נִ ְק ָרא
ימ ְט ִר ָ ּיא ַק ָ ּב ָל"ה.
יא"ל ִּכי הוּ א ְ ּב ִג ַ
יוּ ִפ ֵ

ׁשֹומ ַע ַרק לְ ִדבְ ֵרי
וְׁ .ש ֵאלָ הִ :אם ֲאנִ י ֵ
זֹוהרַ ,ה ִאם
אֹומר ֹלא לִ לְ מֹד ַ
ַרּבִ י ֶׁשּלִ יָ ,ה ֵ
יִ ְהיֶ ה לִ י ּגַ ן ֵע ֶדן אֹו ֹלא? ַמה יַ ֲעׂשּו לִ י
ּבְ בֵ ית ִּדין ֶׁשל ַמ ְעלָ הִ ,אם ָׁש ַמ ְע ִּתי לָ ַרב
ֶׁשּלִ י?

ַעל ֵּכן ַא ַחי ֲאהוּ ַביִ ,אם ַא ָּתה ָח ֵפץ
ֶ ּב ֱא ֶמת ְלעוֹ ָלם ַה ָ ּבא ְו ַא ָּתה רוֹ ֶצה
ְל ִה ְת ָק ֵרב ְל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּ ְך הוּ אִּ ,ת ְל ַמד –
ִת ְגרוֹ ס זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְ ּב ָכל ְויוֹ ם ְל ָפחוֹ ת
 4-5דַּ ּקוֹ תֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ַה ִּמינִ ימוּ םְ ,ו ָכ ְך ִּת ְז ֶּכה
ִלשְׂ ַכר ַה ָ ּגדוֹ ל ּ ׁ ֶש ָּכ ַת ְבנוּ ְ ּב ַעלוֹ ן ַה ּזוֹ ַהר
ִמ ְס ּ ַפר  35-36וּ ְב ֵס ֶפר ֶע ְר ָּכ ּה ׁ ֶשל ׁ ָש ָעה.

תוב ְּבזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ֶש ִאי
ְּת ׁש ּו ָבהָּ :כ ּ
ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְז ּכוֹ ת ְל ַגן ֵע ֶדן ָה ֶע ְליוֹ ן ְּב ִלי
חו
ִל ּמ ּוד ּ ְפנִ ִ
ימ ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרהְ ,ו ׁ ֵשם יִ ְק ּ
יהנּ וֹ םְ ,ו ׁ ֵשם ִּת ְצ ַעקֲ ,אנִ י לֹא
אוֹ ְת ָך ַל ֵ ּג ִ
ָא ׁ ֵשם ָה ַרב ׁ ֶש ִּלי לֹא ָא ַמר ִלי ִל ְלמֹד
זוֹ ַהרְ ,ו ִּת ְמשֹך ֶאת ָה ַרב ׁ ֶש ְּל ָך יַ ַחד א ְֹת ָך
חו ֶאת ָה ַרב
ַל ֵ ּג ִ
יהנּ וֹ םְ ,ו ִת ְצ ַעק ׁ ָשםִּ ,ת ׁ ְש ְל ּ
הוא לֹא ָא ַמר
ַל ֵ ּג ִ
הוא ָא ׁ ֵשםּ ,
יהנּ וֹ ם ׁ ֶש ּ
ִלי ִל ְלמֹד זוֹ ַהרֲ ,א ָבל ֶּב ֱא ֶמת ָה ַרב לֹא
ִ ּי ְז ֶּכה ָל ֶל ֶכת ְל ֵג ִהינוֹ םֶ ,א ָּלא ְל ַכף ַה ֶ ּק ַלע,
ְו ַא ָּתה אוּ ַלי ִּת ְז ֶּכה ְל ִה ָּכנֵ ס ְל ֵג ִהינוֹ ם,
ֲא ָבל ֶזה ַרק ִאם לֹא ָח ַז ְר ָּת ִ ּב ְת ׁשוּ ָבה,
וּ ֶב ֱא ֶמת לֹא ָי ַד ְע ָּתַ ,ה ּיוֹ ם ֵאין ֶא ָחד ׁ ֶש ּלֹא
יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך ִל ְלמֹד זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש,
ַו ֲא ִפילוּ ְי ָל ִדים יוֹ ְד ִעיםְ ,ו ַא ָּתה לֹא ָיכוֹ ל
ְל ַה ִ ּגיד לֹא ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ְולֹא ָי ַד ְע ִּתי!!! ְו ֶזה
ָל ׁשוֹ ן ֵס ֶפר ַה ְ ּב ִרית :וּ ִמי ׁ ֶש ּלֹא ָע ַסק
ְ ּב ָח ְכ ַמת ָה ֱא ֶמת ְולֹא ָר ָצה ִל ְלמוֹ ד אוֹ ָת ּה
ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ָמתוֹ רוֹ ָצה ַל ֲעלוֹ ת ְ ּב ַגן ֵע ֶדן
דּ וֹ ִחין אוֹ ָת ּה ִמ ּ ׁ ָשם ְ ּב ִב ָ ּזיוֹ ן ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמרוּ
ְ ּבז ַֹהר ׁ ִשיר ַה ּ ׁ ִש ִירים ְוכוּ 'ְ ,ולֹא עוֹ ד
ׁ ֶש ֲא ִפ ּלוּ ֵי ׁש ְ ּב ָידוֹ ָּכל ַמ ֲעשִׂ ים ַה ּטוֹ ִבים
ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלםַ ,ה ּ ְׂש ָר ִפים ַ ּב ֲע ֵלי ׁ ֵש ׁש ְּכנָ ַפ ִים
שׂ וֹ ְר ִפים ֶאת נִ ׁ ְש ָמתוֹ ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם

זְׁ .ש ֵאלָ הִ :הכְ נַ ְס ִּתי ָּפ ַתח ֵאלִ ּיָ הּו
הֹוציא ֶאת
ַה ְּמב ָֹאר לְ בֵ ית ַהּכְ נֶ ֶסת וְ ָה ַרב ִ
זֶ הַ ,מה לַ ֲעׂשֹות?

ְּת ׁש ּו ָבהְ :לעוֹ ֵרר ֶאת ָה ַרב וּ ְל ַה ְראוֹ ת
ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַת ְבנוּ ָּכאןְ ,ו ִאם הוּ א ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך
ְ ּב ִר ׁ ְשעוּ תוֹ ִּ ,ת ְב ְרחוּ ִמ ֶּמנּ וּ ִּ ,כי הוּ א
ְ ּב ַודַּ אי ֵמ ַר ָ ּבנֵ י ָה ֶע ֶרב ַרבֶ ,ז ַרע ֲע ָמ ֵלק
ילין.
ׁ ֵשדִּ ין רוּ ִחין ְו ִל ִ

יׁשיבָ ה ּגְ דֹולָ ה
לֹומד ּבִ ִ
חְׁ .ש ֵאלָ הֲ :אנִ י ֵ
תֹורם ָּת ַרם לָ נּו ֵס ִטים ֶׁשל
ּומ ֻפ ְר ֶס ֶמת ,וְ ֵ
ְ
הֹורה
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ,וְ רֹאׁש ַהּיְ ִׁשיבָ ה ָ
ַ
ּזֹוהרַ ,מה ָעלֵ ינּו לַ ֲעׂשֹות?
הֹוציא ֶאת ַה ַ
לְ ִ

ֵמ ָה ֲעוֹנוֹ ת
ֶא ָחד
ְּת ׁש ּו ָבהֶ :זה
ַה ְ ּגדוֹ ִלים ְּביוֹ ֵתר ְל ִה ְת ַע ֵּלם ִמדִּ ְב ֵרי ַר ִּבי
נו ֲא ׁ ֶשר
ׁ ִש ְמעוֹ ן ַּבר יוֹ ַחאי ּו ֹ
מ ֶשׁה ַר ֵּב ּ
ְ
יח
ְּב ַודַּ אי ַעל יָ ָדם ִ ּי ְת ַ ּג ֶּלה ֶמ ֶלך ַה ּ ָמ ׁ ִש ַ
נו
ְּב ַר ֲח ִמיםְ ,ו ַעל ֵּכן ַּת ֲע ׂ
ש ּו ַמה ׁ ֶש ָ ּי ַע ְצ ּ
הוא ִמ ְתנַ ֵ ּגד,
ְל ַמ ְע ָלה ִּב ְת ׁש ּו ָבה א'ְ ,ו ִאם ּ
כו',
הוא ַח ָ ּיל טוֹ ב ׁ ֶשל ֶז ַרע ֲע ָמ ֵלק ְו ּ
ּ
יו ְּב ֵא ֶבלַ ,על ׁ ֶש ִּב ָּזה ֶאת
חו נֶ ְגדּ וֹ ְו ִת ְה ּ
ִּת ְמ ּ
או נֶ ְגדּ וֹ ְּב ֶח ֶרב
ָּכל ֶא ֶלף ַה ַ ּצדִּ ִ
יקיםְ ,ו ֵת ְצ ּ
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מו
ּו ַב ֲחנִ ית ּו ְבקוֹ ל קוֹ ֵרא ָ ּגדוֹ לּ ,ו ְת ַפ ְר ְס ּ
ירו ֶאת ַעם
ֶאת ׁ ְשמוֹ ְּב ַר ִּבים ְו ַת ְז ִה ּ
יִ ְׂש ָר ֵאל ׁ ֶש ַאף ֶא ָחד לֹא יִ ְת ַח ֵּבר ְל ִה ָּכנֵ ס
יבה ַה ּזֹאתְ ,ו ַע ֵין ְל ֵעילְ .ר ֵאה ַמה
ַל ְ ּי ׁ ִש ָ
ְ
ְ
'מקדָּ ׁש ֶמ ֶלך'ִ :מי ׁ ֶש ּלֹא לוֹ ֵמד
ׁ ֶש ָּכ ַתב ַה ִּ
ַק ָּב ָלה ּפוֹ ֵגם ֶאת ִל ּמ ּוד ַה ִ ּנ ְג ֶלה ׁ ֶש ָּל ַמד.
ְ
'מ ְקדָּ ׁש ֶמ ֶלך' (תקוני זהר תיקון
ְו ֶזה ְל ׁשוֹ ן ַה ִּ
מ"ג)ַ ,מאן דְּאוֹ ִליף ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּב ְכ ָתב ְ ּבשַׂ ר
ַל ְח ָמ ּה ׁ ֶשל ּתוֹ ָרהְ ,ו ׁ ָש ָתה ֵיין ּתוֹ ָרה
ׁ ֶש ְ ּב ַעל ּ ֶפה ,עוֹ נְ ׁשוֹ ָּכל ָּכ ְך ָ ּגדוֹ ל ִאם לֹא
יִ ְל ַמד ַק ָּב ָלהְ ,ו ַאדְּ ַר ָּבה ּפוֹ ֵגם ְּב ִל ּמ ּודוֹ ,
יה דְּ ָלא יוֹ ִליף ְוכוּ ' .וּ ִמי ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל
ְו ַטב ֵל ּ
ּ
ַ
ִל ְקנוֹ ת לוֹ ַרב ׁ ֶש ְי ַלמּ ְֵדהוּ ק ָ ּב ָלה אוֹ ָח ֵבר
אוֹ ִמ ּתוֹ ְך ַה ְּס ָפ ִרים וּ ִמ ְת ַר ּ ׁ ֵשל ,גּ וֹ ֵרם
ְלא ֶֹר ְך ָ ּגלוּ ָתא ְוכוּ 'ְ .ו ָכל ׁ ֶש ֵּכן ִאם ִי ְז ֶּכה
ִל ְלמֹד וּ ְל ָה ִבין ּ ֵפרוּ ׁש ַמ ֲא ָמר ֶא ָחד ַי ֲעשֶׂ ה
בוֹ ִּת ּקוּ ן ְל ַמ ְע ָלה ְ ּב ׁ ָש ָעה ַא ַחת ַמה ּ ׁ ֶש ּלֹא
ימה( .עיין
ַי ֲעשֶׂ ה ְ ּב ִל ּמוּ ד ַה ּ ְפ ׁ ָשט ׁ ָשנָ ה ְּת ִמ ָ
שם בתיקון ל' שגם הלומד קבלה בגירסא בעלמא בלי
הבנה ,לימוד שעה אחת נחשב כמו חודש ימים בלימוד

פשטי התורה).

טְׁ .ש ֵאלָ הַ :ה ִאם זֶ ה ֱא ֶמת ֶׁש ָּשׁ ָעה
יֹותר ֵמ ֶע ֶׂשר
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ָׁשוֶ ה ֵ
ֶא ָחד ַ
ּלֹומ ִדים ּגְ ָמ ָרא ּכָ ל ַהּיֹום
ֶאלֶ ף ַאבְ ֵרכִ ים ֶׁש ְ
ָׁשֹלׁש ֳח ָד ִׁשים?

ְּת ׁש ּו ָבהְ :ר ֵאה ֶע ְר ָּכ ּה ׁ ֶשל ׁ ָש ָעה,
ְו ַעלוֹ ן אוֹ ר ַה ּזוֹ ַהר ִמ ְס ּ ַפר .35-36

יְׁ .ש ֵאלָ הַ :ה ִאם זֶ ה נָ כֹון ֶׁש ִּמי ֶׁש ֵאינֹו
זֹוהר ֹלא ָר ָאה ְמאֹורֹות ִמּיָ ָמיו?
לֹומד ַ
ֵ
ְּת ׁש ּו ָבה :ראה ׁ ְש ָל"ה

אשוֹ ן,
ַ
(מ ֲא ָמר ִר ׁ

מועתק בספר אור הזוהר דף  – 154תפנה למפעל הזוהר

לקבל בחינם הספרים).
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אֹומר
יאְׁ .ש ֵאלָ הִ :אם ָה ַרב ֶׁשּלִ י ֵאינֹו ֵ
ּתֹורה
לֹומד ָ
זֹוהרַ ,ה ִאם הּוא ֵ
לִ לְ מֹד ַ
אֹומר
לִ ְׁש ָמּה? ַה ִאם הּוא ֵמ ֶע ֶרב ַרב? ִמי ֵ
ֶאת זֶ ה?

ְּת ׁש ּו ָבהְ :ר ֵאה ְ ּב ַה ְקדָּ ַמת מוֹ ֵרנוּ
(על ׁ ַש ַער ַה ַה ְקדָּ מוֹ ת)
"ע ַ
יטאל ְז ָי ָ
ָה ַרב ַח ִ ּיים ִו ַ
ְ ...ו ָכלוּ ָּכל ַה ִ ּק ִ ּצין ַו ֲע ַד ִין ֶ ּבן ָּד ִוד לֹא
ינו
רו ַר ּבוֹ ֵת ּ
ָ ּבאְ .ונוֹ ַדע ֶאת ֲא ׁ ֶשר ָא ְמ ּ
ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ָּכל דּ וֹ ר ׁ ֶש ּלֹא נִ ְבנֶ ה
ֵּבית ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש ְּביָ ָמיו ְּכ ִא ּל ּו נֶ ֱח ָרב ְּביָ ָמיו.
ָו ֶא ְּתנָ ה ֶאת ּ ָפנַ י ַל ֲחקֹר ְו ָל ַד ַעת ַמה ֶּזה
נוּ .ו ַמדּ ּו ַע
לו ֵת ּ
נו ְו ָג ּ
ְו ַעל ַמה ִ ּנ ְת ָא ֵר ְך ִק ֵ ּצ ּ
אתי אוֹ ן ִלי ַו ֲאנִ ינָ ה
לֹא ָּבא ֶּבן יִ ׁ ַשי .וּ ָמ ָצ ִ
(ת ּקוּן
ְ ּב ִק ְר ִ ּבי ְו ִל ִ ּבי דָּ ַויִ ...מ ֵס ֶפר ַה ִּת ּקוּ נִ ים ִּ
ל' דַּ ף ע"זְ ...):ו ָכל ַח ְס ּדוֹ ְּכ ִציץ ַה ּ ָׂש ֶדהָּ ,כל
הוא דְּ ָע ְב ִדי...
יהו ּ
ֶח ֶסד דְּ ָע ְב ִדי ְל ַג ְר ַמיְ ּ
ְ
ַו ִ ּי ְז ּכוֹ ר ִּכי ָבשָׂ ר ֵה ָּמה רוּ ַח הוֹ ֵלך ְולֹא
ָי ׁשוּ ב ְּ(ת ִה ִּלים עח לט)ָ ,דא ִאיהוּ רוּ חוֹ ׁ ֶשל
יה
ָמ ׁ ִש ַ
יחַ ,וי לוֹ ן ָמאן דְּ ָג ְר ִמי דְּ יוֹ ִזיל ֵל ּ
ִמן ָע ְל ָמא ְו ָלא ְיתוּ ב ְל ָע ְל ָמא ,דְּ ִא ֵ ּלין
יתא ַי ָ ּב ׁ ָשהְ ,ו ָלא
ִאינוּ ן דְּ ָע ְב ִדי ְלאוֹ ַר ְי ָ
ָב ָעאן ְל ִא ׁ ְש ַּת ְד ָלא ְ ּב ָח ְכ ַמת ַה ַ ּק ָ ּב ָלה
ְו ָג ְר ִמין דְּ ִא ְס ַּת ַ ּלק נְ ִביעוּ ְד ָח ְכ ָמה
יהי יוּ "ד ִמינָ ּהְ ,ו ִא ׁ ְש ְּת ָא ַרת ֵ ּבי"ת
ְד ִא ִ
ישהַ ,וי לוֹ ן דְּ ָג ְר ִמי ֲענִ י ּּו ָתא ְו ַח ְר ָּבא
ְי ֵב ׁ ָ
רו ַח
ּו ִב ָיזה ְו ֶה ֶרג ְו ַא ְּב ָדן ְּב ָע ְל ָמאְ ,ו ַהאי ּ
יח ְּכ ָמה
רוחוֹ ׁ ֶשל ָמ ׁ ִש ַ
יהו ּ
דְּ ִא ְס ַּת ַּלק דְּ ִא ּ
ְד ִא ְּת ַמרְ ,ו ִאיהוּ רוּ ַח ַה ּק ֶֹד ׁשְ ,ו ִאיהוּ רוּ ַח
ָח ְכ ָמה וּ ִבינָ ה רוּ ַח ֵע ָצה וּ ְגבוּ ָרה רוּ ַח
דַּ ַעת ְו ִי ְר ַאת ַה ּ ׁ ֵשם (יְ ׁ ַש ְעיָ ה יא ב)ַ .ו ֲא ִפ ּ
ילוּ
ָּכל ִאינוּ ן דְּ ִמ ׁ ְש ַּתדְּ ֵלי ְ ּבאוֹ ַר ְי ָתא ָּכל
ֶח ֶסד דְּ ָע ְב ִדי ְל ַג ְר ַמ ְיהוּ ְוכוּ'ִ .עם ֱהיוֹ ת
נו ֶזה
ׁ ֶש ּ ְפ ׁ ָשטוֹ ְמב ָֹארּ ,ו ִב ְפ ָרט ִּב ְז ַמ ֵ ּנ ּ

ינו ָה ַר ִּבים ֲא ׁ ֶשר ַה ּתוֹ ָרה נַ ֲע ֵׂשית
ַּב ֲעווֹ נוֹ ֵת ּ
ְ
ַק ְרדּ ֹם ַל ֲחתֹך ָּב ּה ֵא ֶצל ְק ָצת ַּב ֲע ֵלי ּתוֹ ָרה
ֲא ׁ ֶשר ִע ְס ָקם ַּב ּתוֹ ָרה ַעל ְמנַ ת ְל ַק ֵּבל ּ ְפ ָרס
ְו ַה ְּס ֵפקוֹ ת יְ ֵתרוֹ תְ ,ו ַגם ִל ְהיוֹ ָתם ִמ ְּכ ַלל
אשי יְ ׁ ִשיבוֹ תְ ,ו ַדיָ נֵ י ַסנְ ֶה ְד ָראוֹ ת,
ָר ׁ ֵ
יחם נוֹ ֵדף ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ
ִל ְהיוֹ ת ׁ ְש ָמם ְו ֵר ָ
יהם ְל ַאנְ ׁ ֵשי דּ וֹ ר ַה ְפ ָל ָגה
ְודוֹ ִמים ְּב ַמ ֲע ֵׂש ֶ
ֹאשוֹ ַּב ּ ׁ ָש ַמיִ םְ ,ו ִע ַ ּקר
ַה ּבוֹ נִ ים ִמ ְגדָּ ל ְור ׁ
יהם ִהיא ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַא ַחר ָּכךְ
ִס ַּבת ַמ ֲע ֵׂש ֶ
נו ׁ ֵשםַּ .כ ָּכתוּ ב ְ ּב ֵס ֶפר
תוב ְונַ ֲע ֶׂשה ָל ּ
ַה ָּכ ּ
ַה ּז ַֹהר ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ְ ּב ֵר ׁ ִ
אשית (דַּ ף כ"הְ ):ו ֶזה
ְל ׁשוֹ נוֹ ַעל ּ ָפסוּ ק ֵא ֶ ּלה ּתוֹ ְלדוֹ ת ַה ּ ׁ ָש ַמ ִים
ְו ָה ָא ֶרץֶ ׁ ,ש ֲח ִמ ּ ׁ ָשה ִמינִ ים ֵי ׁש ָ ּב ֵע ֶרב
ַרב ,וּ ִמן ַהג' ִמינִ יםֵ ,מ ֶהם הוּ א ַה ִ ּנ ְק ָרא
ַּכת ִ ּג ּבוֹ ִרים ,דְּ ָע ַל ְייהוּ ִא ְּת ַמר ֵה ָּמה
ַה ִ ּג ּבוֹ ִרים ֲא ׁ ֶשר ֵמעוֹ ָלם ַאנְ ׁ ֵשי ַה ּ ׁ ֵשם,
ְו ִאינּ וּ ן ִמ ִּס ְט ָרא דְּ ִא ֵ ּלין דְּ ִא ְּת ָמר ְ ּבהוֹ ן
(ב ֵר ׁ ִ
אשית יא) ָה ָבה נִ ְבנָ ה ָלנוּ ִעיר וּ ִמ ְגדָּ ל
ְּ
ְוגוֹ ' ְונַ ֲעשֶׂ ה ָלנוּ ׁ ֵשם ְ ּב ִבנְ ָין ָ ּב ֵּתי ְכנֵ ִס ּיוֹ ת
וּ ָ ּב ֵּתי ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת ְו ׁ ַש ְו ָיין ְ ּבהוֹ ן ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה
יהְ ,ו ּלֹא ִל ׁ ְש ָמ ּהֶ ,א ָ ּלא
ְו ֲע ָט ָרה ַעל ֵר ׁ ֵ
יש ּ
ּ
ְל ֶמ ְע ַ ּבד לוֹ ן ְוכוּ 'ְ .ו ִה ֵ ּנה ַעל ַה ַּכת ַהזֹאת
ָא ְמרוּ ַ ּב ְ ּג ָמ ָראָּ :כל ָהעוֹ ֵסק ַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ּלֹא
ִל ׁ ְש ָמ ּה נ ַֹח לוֹ ׁ ֶש ֶ ּנ ֶה ְפ ָכה ׁ ִש ְל ָיתוֹ ַעל ּ ָפנָ יו
ְולֹא ָי ָצא ַל ֲא ִויר ָהעוֹ ָלם.

יבְׁ .ש ֵאלָ ה :לָ ָּמה ָה ַא ְדמֹו"ר ְמ ָהאלְ ִמין
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש?
עֹוׂשה ַר ַעׁש ַעל ּלִ יּמּוד ַה ַ
ֶ

ְּת ׁש ּו ָבהָּ :כתוּ ב ְ ּבזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
ׁ ֶש ָּכל ֵא ּלוּ ׁ ֶש ּלֹא לוֹ ְמ ִדים זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
ִי ָּמ ֲחקוּ ִמן ָהעוֹ ָלם ְ ּב ִמ ְל ֶח ֶמת גּ וֹ ג
יכים ְל ַה ִ ּציל
וּ ָמגוֹ ג ,וּ ָפ ׁשוּ ט ׁ ֶש ֲאנַ ְחנוּ ְצ ִר ִ
ֶאת ָּכל ַעם ִישְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִ ּי ָּכנְ סוּ ְ ּב ֵת ַבת נוֹ ַח

ׁ ֶשל ָה ַר ׁ ְש ִ ּב"י ְ ,ו ַרק ֵא ּלוּ ׁ ֶש ּלוֹ ְמ ִדים זוֹ ַהר
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ִי ָ ּנ ְצלוּ ָ ,ל ֵכן ִה ַק ְמנוּ ֶאת ִמ ְפ ָעל
ַהזוֹ ַהר ָהעוֹ ָל ִמי ִמ ּתוֹ ְך ַא ֲה ַבת ִישְׂ ָר ֵאל
ְל ַה ִ ּציל ֶאת ָּכל ַעם ִישְׂ ָר ֵאל ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם
ׁ ֶש ֵהםַ ,ו ֲא ִפילוּ ֶאת ַר ָ ּבנֵ י ָה ֶע ֶרב רב
ְל ַה ְח ִזיר אוֹ ָתם ִ ּב ְת ׁשוּ ָבה!

יגְׁ .ש ֵאלָ ה :מדוע ּכְ בֹודֹו אומר
האֹומר שאין לִ לְ מֹוד
ֵ
ֶׁשרֹאׁש יְ ִׁשיבָ ה
זֹוהר ֹלא ָהיָ ה ָצ ִריְך לָ בֹוא לְ עֹולָ ם? ֲהֹלא
ַ
הּוא ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם ּגָ דֹול?

ְּת ׁש ּו ָבה :לֹא ֲאנִ י אוֹ ֵמר ֶזהַ ,רק
ינו
ַה ְמ ֻק ָּבל ָה ֱאל ִֹקי ַה ַ ּצ ִּדיק ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַר ֵּב ּ
(ב ִס ְפרוֹ ִ ּגנְ זֵ י
יַ ֲעקֹב ַא ּב ּו ַח ִצ ָ
ירא זצוקללה"ה ְ ּ
ַה ֶּמ ֶל ְך דַּ ף קפ"ה) אוֹ ֵמר ְ ּב ׁ ֵשם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבר
יוֹ ַחאי ַה ָ ּקדוֹ ׁש :דְּ ִמי ׁ ֶש ּלֹא ָל ַמד ּתוֹ ַרת
ֱא ֶמת ׁ ֶש ֵהם סוֹ דוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה טוֹ ב לוֹ ׁ ֶש ּלֹא
נִ ְב ָרא דִּ ְבלֹא ֶזה ֵאין ָא ָדם יוֹ ֵד ַע ֱאלֹהוּ תוֹ
ִי ְת ָ ּב ַר ְךְ ,ו ִי ְר ָאתוֹ ְו ַא ֲה ָבתוֹ ַ ,ו ֲעבוֹ ָדתוֹ .

דּוע ּכְ בֹודֹו ָא ַמר לִ י
ידְׁ .ש ֵאלָ הַ :מ ַ
ֶׁשרֹאׁש ַהיְ ִׁשיבָ ה ֶׁשּלִ י יִ ְצ ָט ֵרְך לָ בֹוא
נֹוס ֶפתֲ ,הֹלא הּוא ַּתלְ ִמיד
ּבְ גִ לְ ּגּול ַּפ ַעם ֶ
ָחכָ ם ּגָ דֹול?

ְּת ׁש ּו ָבהָ :ה ַרב ּ ְפ ַת ָ ּיה זי"ע אוֹ ֵמר
יטאל זי"ע ׁ ֶש ָּכ ַתב
ְ ּב ׁ ֵשם ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים ִו ַ
ִ ּב ְת ִח ַ ּלת ׁ ַש ַער ַה ִּמ ְצווֹ תְ :ו ִאם לֹא ָעשָׂ ה
ֵּכן ֲה ֵרי ִח ֵּסר ִמ ְצ ָוה ֶא ָחד ׁ ֶשל ַּת ְלמוּ ד
ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִהיא ְ ּגדוֹ ָלה וּ ׁ ְשקוּ ָלה ְּכ ָכל
ַה ִּמ ְצווֹ ת ְו ָצ ִר ְ
יך ׁ ֶש ִ ּי ְת ַ ּג ְל ֵ ּגל ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְט ַרח
ְ ּבד' ְ ּב ִחינוֹ ת ׁ ֶשל ַה ּ ַפ ְר ֵד"ס ַה ִ ּנ ְז ַּכרַ .עד
ָּכאן ְל ׁשוֹ נוֹ ְ .ועוֹ ד ָא ַמר ָה ַרב ְיהוּ ָדה
ּ ְפ ַת ָ ּיה זי"ע ׁ ֶשעוֹ ד ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְל ָו ָיה ַּכ ֲא ׁ ֶשר
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ּבוֹ ִכים ָע ָליוִ ,י ָּת ֵכן ׁ ֶש ְּכ ָבר ָח ַזר ְלעוֹ ָלם
ַה ֶ ּזה ְ ּב ִג ְלגּ וּ לַ ,ה ּ ׁ ֵשם ְי ַר ֵחם.

ָי ִמים ִ ּב ְפ ׁ ָש ֵטי ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כי ָ ּגדוֹ ל ּכ ָֹח ּה
ְל ָק ֵרב ַה ְ ּג ֻא ָ ּלה.

אֹומר ֶׁשּכָ ל ֵאּלּו
ֵ
יזְׁ .ש ֵאלָ הִ :מי
טוְׁ .ש ֵאלָ ה :לָ ָּמה ּכְ בֹודֹו ַמ ְר ִעיׁש
זֹוהר ֲא ֵׁש ִמים ַעל
זֹוהר לָ ָּמה ֵאין ַמ ְס ִּפיק שלא הורו לִ לְ מֹוד ַ
עֹולָ מֹות ֶׁשּיִ לְ ְמדּו ַ
יגּועים
הּודים ,וְ ַעל ּכָ ל ַה ִּפ ִ
ֵׁשׁש ִמלְ יֹון יְ ִ
ּופֹוס ִקים?
ַׁש"ס ְ
אמ ְ
ְּת ׁש ּו ָבהָ :א ַמר ָה ַר ִ ּבי ִמ ָק ַ
ארנָ א ֶׁשּנַ ֲעׂשּו ַעד ַהּיֹום?

יכל ַה ְ ּב ָר ָכהּ ַ :בדּ וֹ ר ַה ֶ ּזה
ְ ּב ִס ְפרוֹ ֵה ָ
ָה ַא ֲחרוֹ ןִ ,מי ׁ ֶש ֵאינוֹ עוֹ ֵסק ְ ּב ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר
ְו ִת ּקוּ נִ ים ְו ִכ ְת ֵבי ָמ ָרן ָה ֲא ִר"י ׁ ֶש ֵהם ַח ִ ּיים
ַמ ָּמ ׁש ַל ֶ ּנ ֶפ ׁשּ ְ ,בלוּ ָלה ְ ּב ִמ ְק ָרא וּ ְב ִמ ׁ ְשנָ ה
וּ ְב ַת ְלמוּ ד וּ פוֹ ְס ִקיםֵ ,י ַדע נֶ ֱא ָמנָ ה ׁ ֶש ָּכל
חוץ,
הוא ִמ ּ ָׂש ָפה ְו ַל ּ
ּתוֹ ָרתוֹ ׁ ֶשעוֹ ֵסק ּ
ְּכדוֹ ֵאגְ ,ו ֵאין לוֹ ֵע ֶסק ַּב ַח ִ ּיים ְו ֶה ָא ָרה
אותְ ,ו ֵאינוֹ
עות ְו ַר ּ ָמ ּ
הוא ֻּכ ּלוֹ ָט ּ
ַל ֶ ּנ ֶפ ׁשְ ,ו ּ
עוֹ ֵסק ַּב ּתוֹ ָרה ֶא ָּלא ִל ְהיוֹ ת ֵמ ַאנְ ׁ ֵשי ׁ ֵשם,
ֹאש ְ ּגדוֹ ל ַהדּ וֹ ר ּו ְל ִה ְׂש ָּת ֵרר
ִל ְהיוֹ ת ַרב ְור ׁ
ַעל ַה ְּב ִר ּיוֹ תְ ,ו ֵאין לוֹ ַח ִ ּיים ְולֹא ֵח ֶלק
ַּב ַח ִ ּיים .וּ ְכ ִד ְכ ִתיב ְ ּב ִת ּקוּ נֵ י ז ַֹהר ָח ָד ׁש...
וּ ְב ַודַּ אי לֹא ַי ּ ִׂשיג ָא ְרחוֹ ת ַח ִ ּיים ֶא ָ ּלא ַעל
ְי ֵדי ִל ּמוּ ד ַה ּז ַֹהר ְו ִכ ְת ֵבי ָמ ָרן ָה ַרב ַח ִ ּיים
יכל ַה ְ ּב ָר ָכה קוֹ ַמ ְרנָ ה
(ה ַ
יטאל ִ ּב ְל ַבד ,עכ"לֵ .
ִו ַ
ּ ָפ ָר ׁ ַשת ֵע ֶקב ז' ,י"ט – אוֹ ר ַהזוֹ ַהר ּ ֶפ ֶרק י').

אֹומר ֶׁש ֵאּלּו ֶׁש ֵאינָ ם
טזְׁ .ש ֵאלָ הִ :מי ֵ
ּגֹור ִמים לעכב את
ַ
לֹומ ִדים
זֹוהר ְ
ְ
המ ִׁש ַיח?
ָ

ְּת ׁש ּו ָבהְּ :ב ִת ּק ּון ל' ָּכ ַתב ַ(ה ִּכ ֵּסא ֶמ ֶל ְך),
"לַּ :כ ּ ָמה ָ ּגדוֹ ל ִחי ּּוב ַעל ַּת ְל ִמיד
ְו ֶז ְ
ָח ָכם ִל ְלמֹד ַק ָּב ָלהְ .ו ָענְ ׁ ָשם ַּכ ָּמה ָ ּגדוֹ ל
ִאם ֵאינָ ם לוֹ ְמ ִדים ַק ָ ּב ָלה ְוגוֹ ֵרם א ֶֹר ְך
ָ ּגלוּ ָתא ִּכי ֵהם ְמ ַע ְּכ ִבים ַה ְ ּג ֻא ָ ּלה ַר ֲח ָמנָ א
יצ ַלןִּ ,כי ַי ֲעשֶׂ ה ְ ּב ׁ ָש ָעה ַא ַחת ְ ּב ִל ּמוּ ד
ִל ְ
ַה ַ ּק ָ ּב ָלה ַמה ּ ׁ ֶש ּלֹא נַ ֲעשֶׂ ה ְ ּב ִל ּמוּ ד ח ֶֹד ׁש
7

ְּת ׁש ּו ָבהָ :ידוּ ַע ׁ ֶש ַ ּב ַעל ַה ֻּס ָ ּלם זצ"ל
ֶעשְׂ ִרים ׁ ָשנָ ה ִל ְפנֵ י ִמ ְל ֶח ֶמת ָהעוֹ ָלם,
אשי ְי ׁ ִשיבוֹ תְ ,והודיע
ָה ַל ְך ְָל ַר ָ ּבנִ ים ְו ָר ׁ ֵ
ָל ֶהם ׁ ֶש ְ ּג ֵז ָירה ְ ּגדוֹ ָלה ֶ ּנ ְח ְּת ָמה ַעל ְּכ ַלל
ִישְׂ ָר ֵאלֵ ,ח ֶלק ָ ּגדוֹ ל ִמ ְכ ַלל ִישְׂ ָר ֵאל
ִי ָּמ ֲחקוּ ִמן ָהעוֹ ָלם רח"לְ ,והוסיף דִּ ְב ֵרי
ָה ַר ְמ ַח"ל ַה ְ ּידוּ ִעים ׁ ֶש ַרק ִל ּמוּ ד ַה ּזוֹ ַהר
ילנוּ ִמן ַה ְ ּג ֵזרוֹ ת
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָיכוֹ ל ְל ַה ִ ּצ ֵ
ָה ָרעוֹ ת רח"לַ .על ֵּכן ָה ֵע ָצה ִהיא,
יבה יורהְ ,ל ָּכל
ֹאש ְי ׁ ִש ָ
ׁ ֶש ָּכל ַרב ְור ׁ
ְיהוּ ִדי ִל ְלמֹד זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשְ .ולֹא ׁ ָש ְמעוּ
ְ ּבקוֹ לוֹ ! – אחרי ָּכ ְך ּ ָפ ְר ָצה ִמ ְל ָח ָמה
ְ ּגדוֹ ָלה ְונְ ָה ְרגוּ ִ 6-7מ ְליוֹ ן ְיהוּ ִדיםָּ ,כ ֵעת
ֲאנִ י ׁשוֹ ֵאל ֶאת אוֹ ָת ּה ַה ּ ׁ ְש ֵא ָלה ׁ ֶש ַּמ ְק ׁ ָשה
ַה ְ ּג ָמ ָרא ְ ּב ַמ ֶּס ֶכת ׁ ַש ָ ּבת (נה) ִמי ָה ַרג
(ש ָ ּבת דַּ ף נ"ה
אוֹ ָתם? ָ -ידוּ ַע ַמ ֲא ָמר חז"ל ׁ ַ
ַע ּמוּד א') ָא ְמ ָרה ִמדַּ ת ַהדִּ ין ִל ְפנֵ י הקב"ה,
ִר ּבוֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם ַמה נִ ׁ ְש ַּתנּ וּ ֵא ּלוּ
ֵמ ֵא ּלוּ ָ .א ַמר לוֹ ַה ָ ּללוּ ַצ ִּד ִ
יקים ְ ּגמוּ ִרים
ְו ַה ָ ּללוּ ְר ׁ ָש ִעים ְ ּגמוּ ִריםָ .א ְמ ָרה ְל ָפנָ יו
ִר ּבוֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם ָהיָ ה ְּביָ ָדם ִל ְמחוֹ ת
חו ,ואכמ"ל - .וּ ְל ִפי דִּ ְב ֵרי
ְולֹא ִמ ּ
אשי ְי ׁ ִשיבוֹ ת
חז"ל ֵא ּלוּ ָה ַר ָ ּבנִ ים ְו ָה ָר ׁ ֵ
ֲא ׁ ֵש ִמים ַעל ָּכל ַה ּ ׁ ִש ּ ׁ ָשה ִמ ְליוֹ ן ְיהוּ ִדים
ׁ ֶש ֶ ּנ ֶה ְרגוּ ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ֲחטוּ ַעל ִקדּ וּ ׁש ַה ּ ׁ ֵשם!!!
ׁ ֶש ָהיָ ה ְּביָ ָדם לוֹ ַמר ַּל ִ ּצ ּב ּור ִל ְלמֹד זוֹ ַהר

רוְ ,ו ֶזה
לו ְולֹא ָא ְמ ּ
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְונִ ְת ַע ְ ּצ ּ
ָה ֱא ֶמת ַל ֲא ִמ ּתוֹ ְ ,ו ָכ ַת ְב ִּתי ַעל ָה ִענְ יָ ן
"מ ְצ ַות ַה ּתוֹ ָכ ָחה" .וכן
ַה ֶּזה ֵס ֶפר ׁ ָש ֵלם ִ
כתב הגוב"י הגאון רבי מנחם מענכין
רו ִגים ִּב ְז ַמן
הלפרין זצ"לָ ,ה ֲענִ ִ ּיים ְו ַה ֲה ּ
לות ּתוֹ ְב ִעים ְּב ַביִ ת דִּ ין ׁ ֶשל ַמ ְע ָלה
ַה ָ ּג ּ
דו
ֶאת ַה ַּת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ׁ ֶש ּלֹא ָל ְמ ּ
ישים אוֹ ָתם ַעל ָּכ ְךְ ,ו ֶזה
ַק ָּב ָלהּ ,ו ַמ ֲענִ ׁ ִ
ָל ׁשוֹ ן ָ ּב ַעל הגוב"י ַעל ֵעץ ַה ַח ִ ּייםִ ,מי
ׁ ֶש ֵאינוֹ לוֹ ֵמד נִ ְס ָּתר ְו ָח ְכ ַמת ֵס ֶפר ַה ּזוֹ ַהר
ִּת ָס ַמ ְרנָ ה שַׂ ֲערוֹ ָתיו וּ ְבשָׂ רוֹ ֵי ָעשֶׂ ה
ִחדּ וּ ִדין ִחדּ וּ ִדין ְ ּב ֵה ָעלוֹ תוֹ ַעל ִל ּבוֹ ִּכי
ַענְ יוּ ָתא דְּ ִישְׂ ָר ֵאלַ ,ה ְ ּג ֵזרוֹ ת ְו ַה ִּמ ְל ָחמוֹ ת
המשסות ְו ַה ַהרוּ גוֹ ת הוּ א ְ ּב ַע ְצמוֹ
ַהגּ וֹ ֵרם ָל ֶזה ,וּ ַב ּ ָפ ַמ ְל ָיא ׁ ֶשל ַמ ְע ָלה ֶה ָענִ י
ְי ַח ְ ּיבוּ ַעל דַּ ּלוּ תוֹ ְו ׁ ִש ְפלוּ תוֹ ְ ,ו ֶה ָהרוּ ג
יגתוֹ ְ ,ו ָכל ֶזה נִ ְק ָרא ח ִֹטאים
ַעל ֲה ִר ָ
ֵ ּבין ָא ָדם ַל ֲח ֵברוֹ ַ ,על ׁ ֶש ּיוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים
יהם ,אוֹ י ָלנוּ ִמ ּיוֹ ם ַהדִּ ין
ֵאין ְמ ַכ ּ ֵפר ֲע ֵל ֶ
ְו ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ,עכ"ל( .ו ְּכמוֹ ֵּכן ַה ּיוֹ ם יִ ְת ְ ּבע ּו ֶאת ָּכל
אשי יְ ׁ ִשיבוֹ ת ַעל ׁ ֶש ּלֹא ָעשׂ ּו ְּכלוּם
ָה ַא ְדמוֹ ִרי"ם וְ ָה ַר ָ ּבנִ ים וְ ָר ׁ ֵ
ְל ַה ָּצ ַלת יִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ּ ְפ ָצ ַצת ָאטוּםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ַמ ֶּס ֶכת ׁ ַש ָ ּבת
(ב ִמ ְכ ָּתב כ"ה) ,וז"ל:
(נ"ה) יַ ְלקוּט ׁשוֹ ְפ ִטים ,וְ ַע ֵ ּין ָח ֵפץ ַח ִ ּיים ְ ּ

ָע ָליו ָל ַד ַעת ִּכי ְּבנַ ְפ ׁשוֹ הוּא וְ יִ ָת ַבע ח"ו ַעל זֶ ה).

אֹומר ֶׁש ִאם נִ לְ ַמד
יחְׁ .ש ֵאלָ הִ :מי ֵ
זֹוהר נִ ּנָ ֵצל?
ַ

מ ֶשׁה ַר ֵ ּבנוּ ְו ָה ַר ׁ ְש ִ ּב"י
ְּת ׁש ּו ָבה:
ֹ
אוֹ ְמ ִריםִּ :כי ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש הוּ א ְּכמוֹ
ֵּת ַבת נ ַֹח ׁ ֶש ֵא ּלוּ ׁ ֶש ִ ּי ְל ְמדוּ ִי ָ ּנ ְצלוּ ֵמ ֶח ְב ֵלי
יחְ ,ו ָה ַר ְמ ַח"ל ַה ָ ּקדוֹ ׁש אוֹ ֵמר ָלנוּ :
ָמ ׁ ִש ַ
ׁ ֶש ַרק ָ ּב ֶזה ָּתלוּ י סוֹ ד ַה ָ ּצ ַלת ַעם ִישְׂ ָר ֵאל
ַ ּבדּ וֹ ר ָה ַא ֲחרוֹ ן וּ ְגאוּ ָלתוֹ ּ ְ ,בכ ַֹח וּ ְס ֻג ַ ּלת
ִל ּמוּ ד ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשְ ,ו ֶזה ְל ׁשוֹ נוֹ
יחת ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבר יוֹ ַחאי
ַה ָ ּקדוֹ ׁשּ ְ :ב ִר ַ
ָעשְׂ ָתה ִענְ ַין ַה ֵּת ָבהְ ,ו ֻכ ָ ּלנוּ נִ ְב ַרח ַל ֵּת ָבה
ַה ּזֹאת ְונִ ָ ּנ ֵצל.
או
מוֹ ַרי ְו ַר ּבוֹ ַתי ַא ִחים יְ ָק ִריםּ ,בוֹ ּ
בו ַרת ְ 70,000ונִ ְפ ָעל
נו ַּב ֲח ּ
ְונִ ְת ַא ֵחד ֻּכ ָּל ּ
ׁ ֶש ָּכל ְיהוּ ִדי ִויהוּ ִדי ִי ְל ַמד זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
ְ ּב ָכל יוֹ ם וּ ְל ַא ְר ֵ ּגן ְ ּב ָכל ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש
ְוכוֹ ֵלל ׁ ֶש ִ ּי ְל ְמדוּ זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשְ ,ו ָכל ֶא ָחד
ְי ַח ֵ ּלק ְל ָכל ָמקוֹ ם ִס ְפ ֵרי ִה ְתעוֹ ְררוּ ת
ְל ִל ּמוּ ד ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשְ ,ו ַע ָּתה ׁ ַש ֲע ֵרי
ֵּתרוּ ִצים נִ נְ ֲעלוּ ְ ,ו ֻכ ָ ּלם ְמ ַק ְ ּי ִמים ְ ּבשִׂ ְמ ָחה
ֶאת ְרצוֹ ן ַה ּ ׁ ֵשם ִי ְת ָ ּב ַר ְך – ֶא ְפ ׁ ָשר
ְל ַק ֵ ּבל ְ ּב ִח ָ ּנם ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים – ֵהן ִס ְפ ֵרי
ִה ְתעוֹ ְררוּ ת ְו ֵהן ִּת ּקוּ נֵ י זוֹ ַהרּ ְ ,ב ִא ְרגוּ ן
ִמ ְפ ָעל ַה ּזוֹ ַהר ָהעוֹ ָל ִמי ְ ּב ֵבית ׁ ֶש ֶמ ׁש,
.0548-436784

מחפשים תורם להדפיס אלף סטים של זוהר של שבעים כרכים ,לחלק
ל 70-אלף איש בחינם .התורם משלם ישר לדפוס!

האם יש מחשב שיוכל לחשבן את הזכות הגדולה שיכולים
לזכות בכסף קטן?
לפרטים0548436784 :

להתקשר להרב שרגא שניצר:
0525-111104/03-5784413
ִ ּג ָ ּל ֹיון ִמ ְס ּ ַפר ֵ - 38ט ֵבת תשע"ב

ק ּונְ ְט ֶרס

דור ַה ְ ּגא ּו ָלה
בו ִכים ְל ֹ
מו ֶרה נְ ֹ
ֹ
(ח ֶלק ב)
ֵ

חּורי
ּנֹור ָאה ֶׁש ְּמצּויִ ים ּבַ ֵ
ּבֹו יְ ב ַֹאר ָה ַא ְׁשלָ יָ ה וְ ַה ַה ְס ָּת ָרה ַה ָ
יטה
מּוקהַּ ,ת ַחת ְׁשלִ ָ
יֹותם ּבְ ַת ְר ֵּד ָמה ֲע ָ
ַהּיְ ִׁשיבֹות וְ ַה ַאבְ ֵרכִ ים ּבִ ְה ָ
כֹוחֹות ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ֶׁשּמֹונְ ִעים ֵמ ֶהם ֶאת ּלִ יּמּוד ָה ֱא ֶמתּ ,לִ יּמּוד
קּועים ַרק
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁשּ ,לִ יּמּוד ְׂש ַפת ַהּגְ אּולָ הּ ,ובִ ְמקֹום זֹאת ְׁש ִ
ַה ַ
ּתֹורהּ ,ובְ כָ ְך ְמ ַחּזְ ִקים ֶאת ִחיצֹונִ ּיּות ָהעֹולָ ם,
ּבְ לִ ימּוד ִחיצֹונִ ּיּות ַה ָ
ּסּוריםּ ,כִ י ֵאין לֹו ַחּיִ ים ,הּוא ַרק
זֹועק ִמּיִ ִ
ֶאת ָה ַא ְׁשלָ יָ ה ,וְ לָ כֵ ן ָהעֹולָ ם ֵ
נֹוחתֹות ּגְ זֵ רֹות ָקׁשֹות ַעל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל,
ּפֹועל ּכְ גּוף לְ ֹלא נְ ָׁש ָמה ,וְ לָ כֵ ן ֲ
ֵ
עֹורר ֵמ ַה ַּת ְר ֵּד ָמהּ ,כִ י ָאנּו ּדֹור ַא ֲחרֹון ֶׁשל ּגְ אּולָ ה ֶׁשל
ּכְ ֵדי ֶׁשּנִ ְת ֵ
רּופה לַ ֶּשׁ ֶקר ,לְ ַמכְ אֹוב ַהּגָ דֹול,
ּתֹורהּ ,ובָ אנּו ּכָ אן לָ ֶתת ְּת ָ
ְּפנִ ִימּיּות ַה ָ
יׁשיתּ ,כְ ֵדי לְ ַה ִּציל ֶאת ַעם
ֶׁשּכָ ל ַה ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים יִ ְקחּו ַא ֲח ָריּות ִא ִ
יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָהעֹולָ ם ּכּולֹו.


יצא לאור על ידי מפעל הזוהר העולמי
חודש טבת תשע"ב

1

ּותׁשּובֹות ֵמ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ַעל
ְׁש ֵאלֹות ְ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש
ִּליּמּוד ַה ַ
יּתה!!!
ּגִ ּלּוי ָה ֱא ֶמת ַל ֲא ִמ ָ
ּדּוע ֹלא ָׁש ָמ ְענּו ַעד ַהּיֹום
ְׁש ֵאלָ הַ :מ ַ
זֹוהר
ִמּגְ דֹולֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַעל חֹובַ ת לִ ּיּמּוד ַ
ַה ָּקדֹוׁש?
עות ְ ּגדוֹ ָלה ְּביָ ְד ָך ,עוֹ ד
ְּת ׁש ּו ָבהָ :ט ּ
או ְ ּגדוֹ ֵלי יִ ְׂש ָר ֵאל
ִּב ׁ ְשנַ ת תרפ"א יָ ְצ ּ
יקים ַה ְ ּגדוֹ ִלים ׁ ֶשל ַר ִּבי
ַּבדַּ "ץ ׁ ֶשל ַה ַ ּצדִּ ִ
מו ַעל
יב ִד ְ
יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֵל ּ
יס ִקין זצ"לְ ,ו ָח ְת ּ
ְ
מו
ֶזה ָּכל ַה ְ ּגדוֹ ִלים דְּ ָאזְ ,ו ַא ַחר ָּכך ָח ְת ּ
ירו ׁ ָש ַליִ ם ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש
ָה ֵע ָדה ַה ֲח ֵר ִדית ִּב ּ
ִּב ׁ ְשנַ ת תשס"ב-חְ ,ועוֹ ד ְ ּגדוֹ ֵלי יִ ְׂש ָר ֵאל,
ְו ָי ְצאוּ ַה ְר ֵ ּבה ְס ָפ ִרים ִעם ֲח ִתימוֹ ת ׁ ֶשל
רוֹ ב ְ ּגדוֹ ֵלי ָה ַא ׁ ְש ְּכנַ ִ ּזים ְו ַה ְּס ָפ ַרדִּ ים.
וּ ְב ֵס ֶפר אוֹ ר ַה ּזוֹ ַהר ְ ּגדוֹ ֵלי ִישְׂ ָר ֵאל
ְו ַה ּז ַֹהר ְמאוֹ רוֹ ת ַה ּזוֹ ַהר ְועוֹ ד מוּ ָב ִאים
יוֹ ֵתר ֵמ ֶא ֶלף ַצדִּ ִ
יקיםְ .ו ִאם לֹא ׁ ָש ַמ ְע ָּת?
ילה
ימן ׁ ֶש ָה ַרב ׁ ֶש ְּל ָך ֵמ ָה ֶע ֶרב ַרב ְולֹא ִ ּג ָ
ִס ָ
ְל ָך ֶאת ָה ֱא ֶמת.
ּותׁשּובֹות  -המשך מחלק א']
[ׁש ֵאלֹות ְ
ְ

יטְׁ .ש ֵאלָ הִּ :דּבַ ְר ִּתי ִעם ֲהרֹאׁש יְ ִׁשיבָ ה
ֶׁשּלִ יֶ ,ה ְר ֵא ִתי לֹו ַה ְּס ָפ ִרים וְ ָא ַמר לִ י ּבְ ַת ִּקיפּות
ֶּשׁ ֶה ְחלִ יטּ ,בְ ׁשּום א ֶֹפן ּבָ עֹולָ ם ֵאינֹו ַמ ְסּכִ ים
יׁשיבָ ה!!! וְ ָא ַמ ְר ִּתי לֹו,
זֹוהר ּבִ ִ
לְ ַהכְ נִ יס ַ
א
ֲהֹלא ֶה ָח ֵפץ ַחּיִ ים וְ ֶה ָחזֹון ִאיׁש זי"ע ֶׁש ָאנּו
'ח ֵפץ ַח ִּיים'ַ :על ִל ּמוּד ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ֵאין ׁשוּם
.א ֶה ָ
ַה ְג ָ ּב ָלהְ .ו ֵכן ָא ַמר ַה ָ ּגאוֹ ן ַה ַ ּצדִּ יק ַר ִ ּבי ׁ ְשלֹמֹה ְ ּבלוֹ ְך
'ח ֵפץ ַחיִ ּים' ֵז ֶכר ַצדִּ יק
ֵז ֶכר ַצדִּ יק ִל ְב ָר ָכה ִמ ּׁ ֵשם ַרבּ וֹ ֶה ָ
ִל ְב ָר ָכהֶ ׁ ,ש ַעל ִל ּמוּד ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ֵאין ׁשוּם ַה ְג ָ ּב ָלה ִ ּכי ֻרבּ וֹ

לֹומ ִדים ּבְ ִס ְפ ֵר ֶיהםֵ ,הם ָא ְמרּו
ַתלְ ִמ ֵיד ֶיהם וְ ְ
זֹוהר לָ ָּמה ֶׁשֹּלא נֵ לֵ ְך ּבְ ַד ְרכֵ ֶיהם? ָּפנָ יו
לִ לְ מֹד ַ
ֶׁשל ָהרֹאׁש יְ ִׁשיבָ ה ָחוְ רּו ,וְ ָא ַמר ּבְ ַת ִּקיפּות
ֹלאמר לֹוּ ,כִ י
ּכָ אן ֲאנִ י ַהּבַ ַעל ַהּבַ יִ ת!!! ָר ִצ ִיתי ַ
ַה ָּקדֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא ַהּבַ ַעל ַהּבַ יִ ת ,וְ ִה ְת ַא ַּפ ְק ִּתי
וְ ֹלא ָא ַמ ְר ִּתי ּכְ לּוםַ ,ה ִאם ַא ֶּתם יְ כֹולִ ים
לְ ַה ְסּבִ יר לִ י ,לָ ָּמה רֹאׁש ַהּיְ ִׁשיבָ ה ְמ ָס ֵרב
לֵ ילֶ ְך ּבְ ַד ְרּכֹו ֶׁשל ֶה ָח ֵפץ ַחּיִ ים וְ ַהגְ ָר"א? ֲהֹלא
יט ִאי?
הּוא לִ ָ

נִ ְת ַּג ָּלה ַהּסֹוד
ְּת ׁש ּו ָבהְ :ר ֵאה ְל ֵעיל ׁ ְש ֵאלוֹ ת א' ה'-
טו-י"זְ ,ו ַא ְס ִ ּביר ְל ָך ְ ּב ַמ ֲעשֵׂ ה ׁ ֶש ָה ָיה:
יל ְך ְל ָכל ָה ַר ָ ּבנִ ים
ִל ְפנֵ י ׁ ָשנָ ה ֶה ְח ַל ְט ִּתי ֵל ֵ
ַה ְ ּגדוֹ ִלים ְל ַב ֵ ּק ׁש ֵמ ֶהם ִל ְכ ּתֹב ִמ ְכ ְּת ֵבי
ִח ּזוּ ק ׁ ֶש ִ ּי ְל ְמדוּ זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשַ ,ה ַ ּגם
ׁ ֶש ַה ּז ַֹהר ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
יך ְל ַה ְס ָּכ ָמ ָתםֲ ,א ָבל
ָּכ ְך הוּ א דַּ ְר ָּכם ׁ ֶשל ָה ֲאנָ ׁ ִשיםָּ ,כל ֶא ָחד
רוֹ ֶצה ִל ׁ ְשמוֹ ַע דַּ ַעת ְ ּגדוֹ ֵלי ַהדּ וֹ ר ְ ּב ֶזה,
ְולֹא ַח ׁ ְש ִּתי טוֹ ב ּ ׁ ֶש ָה ַל ְכ ִּתי ִעם ִּכ ֵּסא
ַ ּג ְל ַ ּג ִ ּליםֶ ,ה ְח ַל ְט ִּתי ִל ׁ ְשל ַֹח ַּת ְל ִמיד ָח ָכם
ָ ּגדוֹ ל ַ ּב ַעל ְמ ַח ֵ ּבר ְס ָפ ִרים ְ ּגדוֹ ִלים ְו ִק ֵ ּבל
ְּכ ָבר ַה ְס ָּכמוֹ ת ָה ַר ָ ּבנִ יםֶ ׁ ,ש ֵ ּי ֵל ְך ֶאל
ָה ַר ָ ּבנִ ים ְו ָה ַא ְדמוֹ ִרי"םָ ,ה ַל ְך ְל ַרב ָ ּגדוֹ ל
ֶא ָחד ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ְק ַהל ָ ּגדוֹ ל וּ ִבנְ ַין ָ ּגדוֹ ל
ְ[ואוּ ַלי ַּכ ָּמה ִ ּבנְ ָינִ ים] ,וּ ְכ ָבר ִק ֵ ּבל ִמ ֶּמנּ וּ
יחה ׁ ֶשל
ַה ְס ָּכ ָמה ַעל ֵס ֶפר ׁ ֶש ּלוֹ ַ ,א ַחר שִׂ ָ
ׁ ְש ֵּתי ׁ ָשעוֹ ת ָענָ ה לוֹ ֲ ,אנִ י יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ַה ּז ַֹהר
ֵי ׁש לוֹ ּכוֹ ַח ָעצוּ ם ְוכוּ 'ֲ ,א ָבל ִאם אוֹ ַמר
'ח ֵפץ ַח ִּיים' ְמעוֹ ֵרר ְל ֻכ ָ ּלם ׁ ֶש ִּי ְל ְמד ּו ָ ּכל
ִמ ְד ָר ׁשְ ,ו ָהיָ ה ֶה ָ
שה ַו ֲא ִפ ּל ּו ְל ַבחו ִּרים (ר'
ׁ ַש ָ ּבת ֶאת ַה ּז ַֹהר ׁ ֶשל אוֹ ָת ּה ּ ָפ ָר ׁ ָ
יוסף בן שלמה מפוזין הוספות בנין יוסף).
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כו
דו זוֹ ַהר ָאז לֹא יִ ְצ ָט ְר ּ
ַל ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ִ ּי ְל ְמ ּ
כו'ָ ,ל ֵכן
אוֹ ִתי ְּכ ָלל ִּכי ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְל ָכל ְו ּ
יבה לֹא רוֹ ֶצה ׁ ֶש ִּת ְל ַמד זוֹ ַהר,
ֹאש יְ ׁ ִש ָ
ָהר ׁ
ִּכי ְּב ֶר ַגע ׁ ֶש ַא ָּתה לוֹ ֵמד זוֹ ַהרִּ ,ת ְת ַע ֶּלה
צומוֹ תְ ,ו ָכל
ְל ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ַו ֲע ּ
יו
ַהדְּ ָר ׁשוֹ ת ְו ִד ְב ֵרי ַה ּמ ּו ָסר ּ ׁ ֶש ּי ַ
ֹאמר יִ ְה ּ
ֶא ְצ ְל ָך ְּכ ֶא ֶפס ָו ַאיִ ןִּ ,כי ִאם לוֹ ְמ ִדים זוֹ ַהר
זוֹ ִכים ָל ֱא ֶמתְ ,ויִ ְת ָּב ֵרר ְל ָך ׁ ֶש ּמוֹ ְכ ִרים ְל ָך
הוא לֹא
ַרק ׁ ֶש ֶקרְ ,ועוֹ ד ַה ּ ַפ ַעם ׁ ֶש ֶקרְ ,ו ּ
רוֹ ֶצה ִּב ְכ ָלל ׁ ֶש ִּת ְת ַע ֶּלהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֵה ֵבאנוּ
ְל ֵעיל ִ ּב ׁ ְש ֵא ָלה י"ז ְו ֶזהוּ ַה ּסוֹ ד ַה ָ ּגדוֹ ל
ְו ַהנּ וֹ ָרא ׁ ֶשל ַר ָּבנֵ י ָה ֶע ֶרב ַרב ׁ ֶש ּלֹא רוֹ ִצים
דו זוֹ ַהר (ראה בספר סוד ה' באריכות).
ׁ ֶש ִּת ְל ְמ ּ
אוָ ׁ :ש ָעה ַא ַחת ְּב ׁ ַש ָּבת קוֹ ֶד ׁש
או ּו ְר ּ
ּבוֹ ּ
ָׁש ֶווה ֵמ ָאה ִמ ְליוֹ ן ׁ ָשנָ ה ּתוֹ ָרהַ ,ה ַ ּגע
ְּב ַע ְצ ְמ ָךַ 10,000 :א ְב ֵר ִכים ׁ ֶש ּלוֹ ְמ ִדים
ָ ׁ 10שעוֹ ת ְ ּביוֹ םֵ ,י ׁש ָלנוּ ִמ ְליוֹ ן ׁ ָשנָ ה
ּתוֹ ָרהְ ,ו ַכ ֲא ׁ ֶשר ְיהוּ ִדי ּ ָפ ׁשוּ ט אוֹ ֲא ִפילוּ
ֶי ֶלד ָק ָטן ׁ ֶש ּלוֹ ֵמד ַרק ׁ ָש ָעה ַא ַחת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת
זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשּ ַ ,גם ֵּכן ׁ ָש ֶווה ִמ ְליוֹ ן ׁ ָשנָ ה
ית
ּתוֹ ָרהְ .ו ִאם ָק ׁ ֶשה ְל ָך ִל ְלמוֹ ד ָאז ָז ִכ ָ
[כמוֹ 10,000
ְל ֵמ ָאה ִמ ְליוֹ ן ׁ ָשנָ הְּ ,
ַא ְב ֵר ִכים ׁ ֶש ּלוֹ ְמ ִדים ָ ׁ 10שעוֹ ת ְ ּביוֹ ם
נו
קויָ ים ָּב ּ
ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ֵמ ָאה ָי ִמיםב]ְ ,ו ָכ ְך יְ ּ
ֹאמר
"ה ָח ָּל ׁש י ַ
דִּ ְב ֵרי ַה ָ ּנ ִביא יוֹ ֵאל (ד' י') ַ
.א ואפשר להמליץ על זה את דברי חז"ל הקדושים
על הפסוק :מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם
ליראה ...אל תקרי מה אלא מאה .שבלימוד שעה
אחת זוה"ק בשבת יחשב לך למאה ימים של לימוד
תורה של עשרת אלפים אברכים הלומדים עשר
שעות ביום
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הו ִדי יָ כוֹ ל ִל ְז ּכוֹ ת ָל ֶזה
ִ ּג ּבוֹ ר ָאנִ י"ְ ,ו ָכל יְ ּ
יח ְּב ַר ֲח ִמים.
ּו ְל ָה ִביא ֶאת ַה ּ ָמ ׁ ִש ַ
"ח ֵפץ ַח ִ ּיים"ּ ְ :יסוֹ ד
ָא ַמר ָמ ָרן ַה ָ
הוא ְל ַה ֲא ִמין ִּב ְׂש ַכר ְועוֹ נֵ ׁש,
דות ּ
ַה ַ ּי ֲה ּ
נו ִמ ּ ִמ ְצו ֶֹתיךָ
ּו ֵב ֵאר ֶאת ַה ִ ּודּ ּויְ :
"ו ַס ְר ּ
ּו ִמ ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָ
נו",
יך ַה ּטוֹ ִבים ְולֹא ָׁש ָווה ָל ּ
נו ֶּב ֱא ֶמת
ינו ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן ְו ֶה ְח ׁ ָש ְב ּ
ׁ ֶש ּלֹא ָע ִׂש ּ
ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ְו ַה ּ ִמ ְצווֹ ת ַּכ ָּמה ֶּב ֱא ֶמת
ימ ּוד
רו ֲח ַז"ל ַעל ִּל ּ
ׁ ָש ִוויםּ ,ו ְכ ָבר ָא ְמ ּ
ַה ּתוֹ ָרה "יְ ָק ָרה ִהיא ִמ ּ ְפנִ ינִ ים ְו ָכל
ֲח ָפ ֶצ ָ
או ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן:
וו ָּב ּה"ּ ,בוֹ ּ
יך לֹא יִ ׁ ְש ּ
ֵא ֶיזה ָׂש ָכר ָ ּגדוֹ ל יְ כוֹ ִלים ִל ְז ּכוֹ ת ְּב ִּל ּמ ּוד
ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשְ .ו ֵכן ִק ֵ ּיים ַה ֵח ֶפץ ַח ִ ּיים
יח...
יאת ַה ּ ָמ ׁ ִש ַ
ְּב ַע ְצמוֹ ֲאנִ י ַמ ֲא ִמין ְּב ִב ַ
נו עוֹ ִׂשים
ְּב ָכל יוֹ ם ֲא ַח ֶּכה לוֹ ּ ,ו ַמה ֲאנַ ְח ּ
יח ּו ְל ַמ ַען ְ ּג ֻא ַּלת ַעם
יאת ַה ּ ָמ ׁ ִש ַ
ְל ַמ ַען ִּב ַ
יִ ְׂש ָר ֵאל.
ָּכתוּ ב ְ ּב ִּכ ְת ֵבי ָה ֲא ִר ַיז"לֶ ׁ ,ש ַעל יְ ֵדי
נו ּתוֹ ַרת
ִּל ּ
ימ ּוד ּתוֹ ַרת ַה ּסוֹ ד ִמ ְת ַ ּג ֶּלה ָל ּ
נו זוֹ ִכים ִל ְראֹת
נו ּכ ּו ָל ּ
ַהנִ ְג ָלהּ ,ו ְּבדוֹ ֵר ּ
ֶאת ֶזה ַעיִ ן ְּב ַעיִ ן ,וּ ְכ ָבר ְמ ִע ִידים ַא ְב ְר ֵכי
ַה ּכוֹ ְל ִלים ַו ֲא ִפילוּ ְיהוּ ִדים ּ ְפ ׁשוּ ִטים,
ׁ ֶש ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ַּט ֲעמוּ ִמ ּצוּ ף ְד ַב ׁש ַהזוֹ ַהר
ַה ָ ּקדוֹ ׁש נִ ְפ ָּתח ִל ָ ּבם וּ ִמ ְת ַר ֵחב מ ָֹחם
וּשים נִ ְפ ָל ִאים ַ ּב ּתוֹ ָרה
ְל ַחדֵּ ׁש ִחדּ ׁ ִ
יבוּ ִרים
ִח ּ
ְל ַח ֵ ּבר
ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשהְ ,ו ָזכוּ
ְמצוּ ָיינִ יםג.
ובוודאי זכו לכל זה שהרי ה"אור הגנוז" טמון -
ומתגלה בלימוד הזוהר הקדוש (כדברי הבני יששכר,
ועוד צדיקים ,ראה באור הזוהר) ,ומאיר את הנשמה,

כְׁ .ש ֵאלָ הַ :מה ּבִ יְ כֹולְ ִּתי לַ ֲעׂשֹת ִאם רֹאׁש
זֹוהר ּבְ כָ ל יֹום,
ַהּכֹולֵ ל ֶׁשּלִ י ְמ ָס ֵרב ֶׁשּנִ לְ ַמד ַ
ֲה ֵרי ַה ֲחזֹון ִאיׁש ָא ַמר ֶׁשּז ַֹהר הּוא ַה ֵּס ֶפר
יֹותרּ ,ובִ כְ לָ ל ֵאינִ י ֵמבִ ין ,לָ ָּמה
מּוסר ַהּטֹוב ּבְ ֵ
ָ
מּוסר ַרק ֹלא
ַמ ִּתיר לָ נּו לִ לְ מֹד ּכָ ל ֵס ֶפר ָ
זֹוהר?
ַ
הוא
הוא לֹא ר ׁ
ֹאש ּכוֹ ֵללּ ,
ְּת ׁש ּו ָבהּ :
ֹאש ָהרוֹ ְצ ִחים ְו ַג ְז ָלנִ ים ְו ׁ ֻש ָּתף ַל ַּמ ְל ָאךְ
ר ׁ
ַה ּ ָמ ֶות ַל ֲהרוֹ ג ֲאנָ ׁ ִשים ְצ ִע ִירים ּו ְצ ִעירוֹ ת,
הוא ָא ׁ ֵשם ַעל ָה ֲאסוֹ נוֹ ת ְו ָכל ָּב ֵּתי
ְו ּ
ַה ַח ִ ּיים ׁ ֶש ּ ְמ ֵל ִאים ִעם ְצ ִע ִירים ּו ְצ ִעירוֹ ת,
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַה ְּמ ֻק ָ ּבל ָה ֱאל ִֹקי ַהגּ וּ ָב ִא"י
זצ"לְ ,ר ֵאה ׁ ְש ֵא ָלה י"ז.

ֵאינָ ן ִמ ְת ַקּבְ לֹותַ ,ה ִאם ֱא ֶמת ַה ָּדבָ ר? ָמה
ַה ְּמקֹור לְ כָ ְך?
ְּת ׁש ּו ָבהַ :ה ַ ּצדִּ יק ַה ְּמ ֻק ָ ּבל ָה ֱאל ִֹקי
ַר ֵ ּבנוּ ַי ֲעקֹב ַא ּבוּ ֲח ִצ ָירא ּכוֹ ֵתב ָּכ ְך
של ּ ֶפ ַסח ְ(ר ֵאה ַ ּב ֲא ִריכוּת
ְ ּב ִס ְפרוֹ ַעל ַה ָ ּג ָדה ׁ ֶ
ְּב ַה ְקדָּ ָמה ַל ִּס ְפ ָרא ִד ְצנִ יִ עותא).

כבְׁ .ש ֵאלָ הָ :ה ַרב ֶׁשּלִ י ַעד ַהּיֹום ִה ְתנַ ּגֵ ד
ּזֹוהרַ ,מה ָעלַ י לַ ֲעׂשֹות?
לְ כָ ל לִ ּמּוד ַה ַ
ְּת ׁש ּו ָבהְ :ל ַה ְראוֹ ת ֶאת ַה ּקוּ נְ ְט ֵרס
יבהְ ,ו ַגם ַעלוֹ נִ ים
ֹאש ַה ְ ּי ׁ ִש ָ
ַה ֶ ּזה ְלר ׁ
ִמ ְס ּ ַפר ְ 35וֶ ׁ 36-של ַה ּזוֹ ַהרְ ,ו ָל ֶב ַטח
ַי ְס ִּכיםִּ ,כי הוּ א ִמ ֶ ּז ַרע ִישְׂ ָר ֵאל.

z

כאְׁ .ש ֵאלָ הֶ :א ָחד ִס ֵּפר לִ י ֶׁש ִהנְ כֶ ם
זֹוהר ַה ְּת ִפּלֹות
לֹומ ִדים ַ
אֹומ ִרים ֶׁש ִאם ֵאין ְ
ְ
וכך זוכים לחדש נפלאות בתורה.

הודעה משמחת

מבצע חסר תקדים ,לזיכוי עם ישראל והגאולה השלמה
בשיתוף אוהל הרשב"י במירון ומפעל הזוהר העולמי
כל  70,000יחד שבטי ישראל ,אנשים ,נשים ,וטף ,מתאחדים בקריאת התיקוני זוהר הקדוש ,מרעידים את
השמים ומשיח צדקנו לא נשאר אדיש ,ובא מיד לבשר הגאולה

ביחד מסיימים לקרוא שבעים אלף סיומים של התיקוני זוהר בכל שנה
כל תלמיד מתחייב לקרוא דף אחד [תיקוני זוהר פורמט כיס ב' כרכים] או בכרך אחד עמוד אחד ליום ,שלוקח דקה
וחצי ליום ומקבל שכר של כולם  70 -מיליון סיומים של כל ספרי התיקוני זוהר וזוכה לברכה מידי חודש בציון
של אוהל הרשב"י במירון
להצטרפות נא להרשם:
שם ומשפחה:
שם האמא:
שם הכולל:
עיר:
טלפון:
בקשה לברכה ,נא לסמן( :זווג ,פרנסה ,זרע של קיימא ,רפואה ,אחר)................................................. :
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להתקשר להרב שרגא שניצר:
0525-111104/03-5784413
ִ ּג ָ ּל ֹיון ִמ ְס ּ ַפר ֵ - 39ט ֵבת תשע"ב

ק ּונְ ְט ֶרס

דור ַה ְ ּגא ּו ָלה
בו ִכים ְל ֹ
מו ֶרה נְ ֹ
ֹ
(ח ֶלק ג)
ֵ

ְׁש ֵאלָ הִ :אם ּכְ בָ ר ֶה ְר ֵא ִתי ֶאת ַהּקּונְ ְט ֵרס
ַהּנִ זְ ּכָ ר לְ ַמ ְעלָ ה לְ ַרּבִ י  -וְ הּוא ֹלא ַמ ְסּכִ ים
זֹוהר ּבַ ּיְ ִׁשיבָ ה,
ֶׁשּנִ לְ ַמד (שנקרא/נגרוס) ַ
ד/א ְק ָרא
וְ ַאף ְמ ָס ֵרב ֶׁש ֲאנִ י ּבְ ַע ְצ ִמי ֶאלְ ַמ ֶ
זֹוהר ּבַ יְ ִשיבָ ה ַמה ָעלַ י לַ ֲעׂשֹות?
ַ

יבה ִי ְל ְמדוּ  4-5דַּ ּקוֹ ת
ַי ְס ִּכים ׁ ֶש ָּכל ַה ְ ּי ׁ ִש ָ
ַ ּב ּיוֹ םֶ ,י ׁ ְשנָ ם ְי ׁ ִשיבוֹ ת ׁ ֶש ּלוֹ ְמ ִדים ָּכל ָ ּבחוּ ר
ְו ָכל ַא ְב ֵר ְך ׁ ָש ָעה ְ ּביוֹ ם ְועוֹ שִׂ ים ָּכל ׁ ָשבוּ ַע
יבת "חוּ ט
יש ַ
ִ 4ס ּיוּ ֵמי זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשּ ִ ,ב ׁ ִ
ׁ ֶשל ֶח ֶסד" ְירוּ ׁ ָש ַל ִיםִּ ,ת ׁ ְש ַאל ֶאת ֲח ֵב ֶריךָ
ַו ִּת ׁ ְש ַמעְ ,ו ֵכן ֵי ׁש עוֹ ד ְי ׁ ִשיבוֹ ת ַר ּבוֹ ת
ְוכוֹ ְל ִלים].

(המהרח"ו ,ובעל הסלם הקדמה לתקון עשר ְס ִפירוֹ ת)

כגְׁ .ש ֵאלָ הִ :אם ֶה ְר ֵא ִיתי ֶאת ַהּקּונְ ְט ֵרס
ֹאמר לִ יֲ :ה ֵרי ַא ָּתה ּכְ לָ ל
ַהּזֶ ה לָ ַרב ֶׁשּלִ י וְ ָה ַרב י ַ
ֹלא ֵמבִ ין ֲא ַר ִּמית ,זֶ ה ּבִ זְ ּבּוז זְ ַמןּ ,כִ י ָה ִע ָּקר
ּתֹורה ֶׁשּבְ ַעל ֶפה ִהיא ַה ֲהבָ נָ ה.
ַהּלִ ּמּוד ֶׁשל ָ

ְּת ׁש ּו ָבהָ :אז ַעל ּ ִפי ִּת ּקוּ נֵ י ַה ּזוֹ ַהר
הוא נִ ְק ָרא ְמ ַח ֵּבל ְויֵ ׁש ִל ְבר ַֹחְ ,ו ִאם ֵאין
ּ
ָ
בו ָצה נֶ ְגדּ וֹ ,
ִ ּב ָ
נו ְק ּ
יכ ְל ְּתך ִל ְבר ַֹחְּ ,ת ַא ְר ְג ּ
ׁ ֶש ַההוֹ ִרים ְמ ׁ ַש ְּל ִמים ָל ֶהם ֶּכ ֶסף ָמ ֵלאְ ,ו ֵהם
גּ וֹ נְ ִבים ֶאת ּתוֹ ַר ְת ֶכםְ ,ו ַה ִּמדּ וֹ ת ׁ ֶש ּ ְמ ֻס ָ ּג ִלים
ַא ֶּתם ְל ַק ֵּבל ַעל יְ ֵדי ִל ּמ ּוד זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש.
[עשׂ וּ ֶאת ֶזה ְ ּב ַכ ָּמה ְי ׁ ִשיבוֹ ת ְו ִה ְצ ִליחוּ ִּ ,כי
ָ
יש ִה ְתנַ ְ ּגדוּ ת
יבה ַי ְר ִ ּג ׁ
ֹאש ְי ׁ ִש ָ
ְ ּב ֶר ַגע ׁ ֶש ָהר ׁ
ְ ּגדוֹ ָלה נֶ ְגדּ וֹ ַ ,י ְס ִּכים ַעל ַה ָּמקוֹ םְ ,ו ִת ׁ ְש ְלחוּ
לוֹ ַ ּבדוֹ ַאר – אוֹ ָּתשִׂ ימוּ ַל ְס ֶטנְ ֶדר ׁ ֶש ּלוֹ
ׁ ֶשהוּא ִי ְר ֶאה ַמה ָּכתוּב ָע ָליו ,לֹא ִי ְר ֶצה
ֶאת ַה ּבוּ ׁ ָשה ַה ְ ּגדוֹ ָלה ׁ ֶשהוּ א ְי ַק ֵ ּבלְ ,ו ֵת ֶכף
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ְּת ׁש ּו ָבה :לֹא נָ כוֹ ן ,אֵ .י ׁש ַמ ְע ָלה
ְ ּגדוֹ ָלה ִל ְגרֹס זוֹ ַהרּ ַ ,גם ְללֹא ֲה ָבנָ ה ִּכי הוּ א
יאהֶ ׁ ,של
נִ ְכ ַּתב ְ ּברוּ ַח ַה ּק ֶֹד ׁש ,וּ ְב ֶע ֶצם ַה ְ ּק ִר ָ
ִמילוֹ ת ַה ּזוֹ ַהר ַה ְ ּקדוֹ ׁשוֹ ת ַ -א ָּתה ַמ ְמ ׁ ִשיךְ
יע
ְק ֻד ּ ׁ ָשה ֲעצוּ ָמה ָלעוֹ ָלם ,דְּ ָה ִיינוּ ַ ,מ ׁ ְש ּ ִפ ַ
אוֹ רוֹ ת ֵמ ָהעוֹ ָלמוֹ ת ָה ֶע ְליוֹ נִ ים ָלעוֹ ָלם
ַה ֶ ּזהְ ,ו ַגם ְמ ַז ֵּכ ְך ֶאת נִ ׁ ְש ָמ ְת ָך .ב .וּ ִמ ְ ּל ַבד

זֹאת ַמ ְע ָלה ְ ּגדוֹ ָלה יוֹ ֵתר הוּ א ִל ְקרֹא
ַה ַּת ְרגּ וּ ם ְ ּב ָל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶשהוּ א ַּת ְרגּ וּ ם
ֲא ַר ִּמית ְל ִע ְב ִרית – וּ ִב ְיכוֹ ְל ֵּתינוּ ִל ׁ ְשל ַֹח
ָל ֶכם ְס ָפ ִרים ִעם ַּת ְרגּ וּ ם ִל ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש.
יבה ָּכל יוֹ ם 4-5
יש ָ
ׁ ֶש ִּת ְק ָרא ַ ּב ַ ּב ִית ,אוֹ ִ ּב ׁ ִ
דַּ ּקוֹ ת ְוזוֹ ַמ ְע ָלה ֲעצוּ ָמה.

ְׁש ֵאלָ הִ :אם ַרּבִ י ֵאינֹו ַמ ְסּכִ ים לְ לִ ּמּוד
רֹוצה
זֹוהר ּבְ א ֶֹפן ַע ְצ ָמ ִאי ּבַ ּיְ ִׁשיבָ ה .וְ ֵאינִ י ֶ
ַ
לַ ֲעזֹב ֶאת ַהּיְ ִׁשיבָ הּ ,וכְ ֶרגַ ע ֲאנִ י אֹובֵ ד ֵעצֹות.
ַמה ָעלַ י לַ ֲעׂשֹות?
ְּת ׁש ּו ָבה :נִ ׁ ְש ַלח ְל ָך ִס ְפ ֵרי זוֹ ַהרְ ,ו ָכל
יוֹ ם ִּת ְק ָרא ,אוֹ ִּת ְגרוֹ ס ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך  4-5דַּ ּקוֹ ת
זוֹ ַהר ַ ּב ָ ּב ִית .וּ ְב ָע"ה ה' ַי ֲעזֹר ְל ָך.

כדְׁ .ש ֵאלָ ה :לָ ָּמה ּכְ בֹודֹו ּכָ ל ּכָ ְך ַמ ְר ִעיׁש
אׁשי
מֹורי"ם ַרּבָ נִ ים וְ ָר ֵ
ִּומ ַּדּבֵ ר ָק ָׁשה נֶ גֶ ד ָה ַא ְד ִ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש?
רֹוצים לִ לְ מֹד ַ
יְ ִׁשיבֹות ֶׁשֹּלא ִ

ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַה ַ ּצדִּ יק ַה ְּמ ֻק ָ ּבל ָה ַרב גּ וֹ ַבא"י
ַז ַצ"ל.
ְו ָר ִאינוּ ֵא ְ
יך ׁ ֶש ְ ּב ַעל ַה ֻּס ָ ּלם ִה ְז ִהיר ֶאת
ָה ַא ְדמוֹ ִרי"ם ְו ָה ַר ָ ּבנִ ים ְו ַאף ֶא ָחד לֹא
ָעשָׂ ה ְּכלוּ םְ ,ו ֵהם ָּכ ֵעת נוֹ ְתנִ ים ַ ּב ּ ׁ ָש ַמ ִים
דִּ ין ְו ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן ַעל ֶזהֵּ ,כן ֵי ׁש ֵמאוֹ ת ַמ ְר ֵאה
ְמקוֹ מוֹ ת ְ ּב ׁ ַש"ס וּ פוֹ ְס ִקים ַעל ֶזהְ ,ו ָכל
ָּד ָבר ׁ ֶש ֲאנִ י ּכוֹ ֵתב ֵי ׁש ִלי ֵמאוֹ ת דַּ ּ ִפים
ִעם ְמקוֹ רוֹ ת ,וּ ִמי ׁ ֶשרוֹ ֶצה ֶא ֵּתן לוֹ ָּכל
ַה ְּמקוֹ רוֹ תַ ,על ַמה ׁ ֶש ֲאנִ י ּכוֹ ֵתב.
ֵי ׁש ָלנוּ ַ 310מ ְר ֵאה ְמקוֹ מוֹ ת ְל ִה ָ ּז ֵהר
נו עוֹ ִׂשים
ֵמ ַר ָ ּבנֵ י ָה ֶע ֶרב ַרבַ ,מה ֲאנָ ְח ּ
הו ׁ ֶש ַעם
ְל ִה ָ ּנ ֵצל ֵמ ֶהם? ִמי עוֹ ֶׂשה ַמ ּ ׁ ֶש ּ
נו
לו ֵמ ֶהם? ִמי ְמ ַג ֶּלה ָל ּ
יִ ְׂש ָר ֵאל יִ ָ ּנ ְצ ּ
ָה ֱא ֶמת?

ְּת ׁש ּו ָבהֲ :אנָ ְחנוּ ָּכ ֵעת ַ ּב ּסוּ ף ַה ְ ּגאוּ ָלה
ְו ֵאין ׁ ְש ֵא ָלהִ ,אם ָּתבוֹ א ּ ִפ ְצ ַצת ָאטוֹ ם ַחס
ְו ׁ ָשלוֹ םַ ,ה ּ ׁ ְש ֵא ָלה ֵאיפֹה וּ ָמ ַתי ָיבוֹ אְ ,ו ַכ ָּמה
ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ֶזה ָי ִביא ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם,
וּ ְכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמ ְר ִּתי ַ ּבדְּ ָר ׁ ָשה:

יש ׁ ֶש ַה ּכֹל ַעל ַא ְח ָריוּ ִתי,
ַעל ֵּכן ֲאנִ י ַמ ְר ִ ּג ׁ
ַו ֲאנִ י ֶה ְח ַל ְט ִּתי לוֹ ַמר ֶאת ָה ֱא ֶמת ְ ּב ָגלוּ י.
ֲאנִ י לֹא ָיכוֹ ל ָל ֶל ֶכת ַ ּבדֶּ ֶר ְך ׁ ֶשל ַ ּב ַעל ַה ֻּס ָ ּלם
יתי ֶאת ֶזה ְּכ ָבר ָ ׁ 45שנָ ה,
ְל ַד ֵ ּבר ָי ֶפהָ ,עשִׂ ִ
ַע ְכ ׁ ָשו ֵאין ְז ַמןָּ ,כל ֶא ָחד יוֹ ׁ ֵשב וּ ְמ ַח ֶּכה
ְל ִפ ְצ ַצת ָאטוֹ םֲ ,א ָבל לֹא עוֹ שֶׂ ה ְּכלוּ ם,
ְל ַה ִ ּציל ֶאת ַעם ִישְׂ ָר ֵאל.

ַר ּבוֹ ַתי ֵאין ְז ַמן ְל ִמשְׂ ָח ִקיםָּ ,כל ָ ּבחוּ ר
ְו ַא ְב ֵר ְך ּכוֹ ֵלל ָהרוֹ ֶצה ְל ַה ִ ּציל ֶאת ַה ַח ִ ּיים
ׁ ֶש ּלוֹ ֵ ,י ַדע ִּכי ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְו ַה ַ ּצ ִּד ִ
יקים
אוֹ ְמ ִרים וּ ַמ ְז ִה ִירים אוֹ ָתנוּ ְ ׁ ,ש ִמי ׁ ֶש ּלֹא
ִי ְל ַמד זוֹ ַהרִ ,י ָּמ ֵחק ִמן ָהעוֹ ָלםָ ,אז ָמה
יכים ַל ֲעשׂ וֹ ת? ַל ֲעמֹד ְ ּב ִח ּבוּ ק ָי ַד ִים
ְצ ִר ִ
וּ ְל ַח ּכוֹ ת ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶש ְ ּיהוּ ִדים ִי ָּמ ֲחקוּ
ִמן ָהעוֹ ָלם ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םֵּ ,כןִ ,מי ׁ ֶש ּלֹא
עוֹ שֶׂ ה דַּ י ְל ַה ִ ּציל ָּכל ַה ְיהוּ ִדיםִ ,י ְת ְ ּבעוּ
אוֹ תוֹ ַ ּב ּ ׁ ָש ַמ ִים ְּכ ִא ּלוּ הוּ א ָה ַרג אוֹ ָתם,

ַעל ֵּכן ֵאין ָלנוּ ֵע ָצה ַרק ׁ ֶש ָּכל ֶא ָחד
ַי ִ ּציל ֶאת נַ ְפ ׁשוֹ ְו ָל ֵצאת נֶ ֶגד ַר ָ ּבנֵ י ָה ֶע ֶרב
ַרבְ ,ו ַי ְת ִחיל ִל ְלמֹד ַּ 4-5ד ּקוֹ ת זוֹ ַהר
הו
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְ ּביוֹ ם ְו ָכ ְך ִי ָ ּנ ֵצל ְ ּב ֶע ְז ַרת ַה ּ ׁ ֵשםֶ ,ז ּ
ַה ְב ָט ַחת ָה ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַּבר יוֹ ַחאי ׁ ֶש ַרק ֵא ּל ּו
קו ִמן ָהעוֹ ָלםַ ,ו ֲאנִ י
לוְ ,ו ַה ּ ׁ ְש ָאר יִ ָּמ ֲח ּ
יִ ָ ּנ ְצ ּ
יע ְ ּב ֶע ְז ַרת ַה ּ ׁ ֵשם ְל ָכל ְיהוּ ִדי
רוֹ ֶצה ְל ַה ִ ּג ַ
ָ ּבעוֹ ָלםֲ ,אנִ י אוֹ ֵהב ָּכל ְיהוּ ִדי ֵ ּבין ֲח ֵר ִדי
וּ ֵבין ִח ּלוֹ נִ יֵ ,הם ַ ּגם ַה ְ ּי ָל ִדים ׁ ֶשל ַה ָ ּקדוֹ ׁש
יהם ַה ְר ֵ ּבה יוֹ ֵתר
ָ ּברוּ ְך הוּ אְ ,ו ֵי ׁש ִלי ֲע ֵל ֶ
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ַר ְח ָמנוּ תִּ ,כי ֵהם ֶ ּב ֱא ֶמת ִּתינוֹ קוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ּבוּ ,
ַאף ֶא ָחד לֹא ָר ָצה ְל ַה ִ ּציל אוֹ ָתם ְּכ ׁ ֶש ָ ּבאוּ
ָל ָא ֶרץ ִ ּב ׁ ְשנוֹ ת ַה ֲח ִמ ּ ׁ ִשיםְ ,ו ִה ְכנִ יסוּ אוֹ ָתם
יבוּ ִציםָ ,אז ֵהם לֹא ֲא ׁ ֵש ִמים ְּכ ָלל,
ְל ִק ּ
יכים ְל ָק ֵרב
יהםְ ,צ ִר ִ
ֲאנַ ְחנוּ ֲא ׁ ֵש ִמים ֲע ֵל ֶ
אוֹ ָתם ְו ֶל ֱאהֹב אוֹ ָתם ַא ֲה ַבת נֶ ֶפ ׁשְ ,ו ִאם לֹא
ימן ׁ ֶש ּלֹא
אוֹ ְמ ִרים ּתוֹ ָכ ָחה ְ ּב ַא ֲה ָבהֶ ,זה ִס ָ
הו ִדיםָּ ,כ ְך ּפוֹ ֵסק ַה ֵּס ֶפר
אוֹ ֲה ִבים ֶאת ַהיְ ּ
אשית ָח ְכ ָמה.
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַקב ַה ָ ּי ׁ ָשר ְו ָה ֵר ׁ ִ
ָאז ָצ ַה"ל יוֹ ׁ ְש ִבים ְוחוֹ ׁ ְש ִבים ׁ ָשנִ ים,
ֵא ְ
יך ְל ַה ִ ּציל ֶאת ֶא ֶרץ ִישְׂ ָר ֵאל ִמ ּ ִפ ָצ ַצת
ָאטוֹ םָּ ,כל ַה ָּכבוֹ ד ָל ֶהם.
נו עוֹ ִׂשים
נו? ַמה ֲאנַ ְח ּ
ֲא ָבל ֵאיפֹה ֲאנַ ְח ּ
נו? ּו ֶב ֱא ֶמת ִמי ָצ ִריךְ
ְל ַהצִּ יל ֶאת ַע ְצ ֵמ ּ
ְלעוֹ ֵרר ֶאת ָהעוֹ ָלם ִאם לֹא ָה ַר ָּבנִ ים?
וּ ָברוּ ְך ה' ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָלנוּ ַר ָ ּבנִ ים ַצדִּ ִ
יקים
ׁ ֶש ָּכ ְתבוּ ְועוֹ ְררוּ אוֹ ָתנוּ ְּכ ָבר ׁ ָשנִ ים ִל ְלמֹד
זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשְ ,ו ַרק ְמ ַעט ׁ ֶש ּ ׁ ָש ְמעוּ ְ ּבקוֹ ָלם,
ָל ֵכן ִה ְת ַח ְל ִּתי ְל ַא ְר ֵ ּגן ְל ַח ֵ ּלק ְ ּב ִח ָ ּנם
ְס ָפ ִרים ַעל חוֹ ַבת ִל ּמוּ ד ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
ְל ָכל ְיהוּ ִדי ִויהוּ ִדיְ ,ו ִת ְראוּ ֶאת ָה ֱאמוּ נָ ה
ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְל ַח ָ ּי ִליםֵ ,י ׁש ָלנוּ ַעשְׂ רוֹ ת
ַא ְל ֵפי ֲח ָי ִלים ׁ ֶש ׁ ָש ַל ְחנוּ ָל ֶהם ִּת ּקוּ נֵ י זוֹ ַהר,
ְו ַח ָייל ֶא ָחד ָירוּ ּבוֹ ַּכדּ וּ ר ַמ ָּמ ׁש ַעל ַיד
ַה ֵ ּלבְ ,ו ָה ָיה לוֹ ַ ּב ִּכיס ִּת ּקוּ נֵ י זוֹ ַהר פוֹ ְר ַמט
ִּכיס ׁ ֶש ּלוֹ ֵמד ְ ּב ֶזה ָמ ַתי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ְז ַמן,
יכה ְולֹא נִ ְכנַ ס יוֹ ֵתר
ְו ַה ַּכדּ וּ ר נִ ְכנַ ס ַרק ִ ּב ְכ ִר ָ
[ח ָבל ׁ ֶש ּלֹא
ְו ֶה ְר ָאה ֶאת ֶזה ְל ָכל ַה ַח ָ ּי ִליםֲ ,
ִ ּב ַ ּק ׁ ְש ִּתי ִמ ֶּמנּ וּ ַל ֲעשׂ וֹ ת ְּתמוּ נָ הֶ ׁ ,ש ֻּכ ְ ּל ֶכם
ִּת ְראוּ ]ַ .ו ֲאנַ ְחנוּ יוֹ ׁ ְש ִבים ְולוֹ ְמ ִדים ָּכל
ַה ּיוֹ םְ ,ולֹא נוֹ ְתנִ ים ָלנוּ ִל ְלמֹד  4-5דַּ ּקוֹ ת
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זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְל ַה ִ ּציל אוֹ ָתנוּ ֵמ ַה ִּמ ְל ָח ָמה
יה.
ַה ְ ּגדוֹ ָלה ׁ ֶש ַּמ ְח ִּכים ָּכל יוֹ ם ָע ֶל ָ

ַהּקֹול קֹול יַ ֲעקֹב
יהם
ֵאין ּכ ָֹחם ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶא ָּלא ְּב ִפ ֶ
ְּביָ ֵדנּו ּכ ַֹח ַא ִּדירְ ,לנַ ֵּצ ַח ֶאת ָהאֹויֵב,
ָל ֵתת ֶאת ַה ַּמ ָּכה ָה ִראׁשֹונָ ה!
נֹותנִ ים ֶאת
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ְ
לֹומ ֵדי ַה ַ
ְ
ַה ַּמ ָּכה ָה ִראׁשֹונָ ה!
"מ ָּכה
ַ
ַצ ַה"ל ִמ ְת ּכוֹ נְ נִ ים ְל ַה ְח ִזיר
ּ
ׁ ְשנִ ָ ּיה" ְל ִא ַירן ַעל ְי ֵדי צוֹ ְללוֹ ת ,זֹאת
אוֹ ֶמ ֶרת ׁ ֶש ְּכ ָבר ִה ׁ ְש ִלימוּ ִעם ָה ֻע ְבדָּ ה,
"ה ּ ַמ ָּכה
ַ
ׁ ֶש ִּת ְה ֶיה זוֹ ִא ָירן ׁ ֶש ִּת ֵּתן ֶאת
אשוֹ נָ ה" ְ ּ -פ ָצ ָצה ַ ּג ְר ִעינִ ית ְל ִישְׂ ָר ֵאל
ָה ִר ׁ
[ח"ו]( ,וְ ַה ָּצ ָבא ְמ ׁ ַש ֵער ׁ ֶש ֶ ּזה ָעלוּל ִלגְ בוֹ ת ְּכ ִמ ְליוֹ ן נֶ ֶפ ׁש
ָרח"ל).
ימה ִעם ַה ַּמצָּ ב!
ַה ְּמ ִדינָ ה ְּכ ַבר ִה ׁ ְש ִל ָ
ימים ִעם ַה ּ ַמצָּ ב ַה ֶּזה!
נו לֹא ַמ ׁ ְש ִל ִ
ֲאנַ ְח ּ
ְונַ ֲהפוֹ ְך הוּא! ֲא ׁ ֶשר ִי ׁ ְש ְלטוּ ַה ְיהוּ ִדים
יהם!
ֵה ָּמה ְ ּבשׂ וֹ נְ ֵא ֶ
נו ַמ ֲא ִמין ְּב ִד ְב ֵרי
ָּכל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּת ּ
יאים ַעל ֶה ָע ִתיד ִל ְהיוֹ ת ְּב ִמ ְל ֶח ֶמת
ַה ְ ּנ ִב ִ
או
ָהעוֹ ָלם ָה ַא ֲחרוֹ נָ הּ ,ו ׁ ְשנֵ י נְ ִב ִ
יאים ִה ְתנַ ְּב ּ
ַעל ָּכ ְך ,יְ ֶח ְז ֵקאל ּו ְז ַכ ְריָ ה ,וּ ֵב ֲארוּ ֲח ַז"ל ִּכי
או ַעל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ּ ַפ ֲע ִמ ִ ּיים
גּ וֹ ג ּו ָמגוֹ ג יָ בוֹ ּ
יע
הוא יַ ִ ּג ַ
אוֹ ׁ ָשלֹשְׁ ,ו ַרק ְּב ַפ ַעם ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ּ
יח ְז ֵקאל ַה ָ ּנ ִביא ְמ ָת ֵאר ֶאת
ירו ׁ ָש ַליִ םִ ,ו ֶ
ִל ּ
שם (יְ ֶחזְ ֵקאל ּ ֶפ ֶרק
אשוֹ נָ ה ׁ ֶש ָ ּיבוֹ אְ ,ו ׁ ָ
ַה ּ ַפ ַעם ָה ִר ׁ
ְ
לח) ְמת ָֹאר ָּכך:
"(יח) ְו ָה ָיה ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּ א ְ ּביוֹ ם ּבוֹ א גוֹ ג
ַעל ַא ְד ַמת ִישְׂ ָר ֵאל נְ ֻאם ֲאדֹנָ י אלוקים
ַּת ֲע ֶלה ֲח ָמ ִתי ְ ּב ַא ּ ִפי( :יט) וּ ְב ִקנְ ָא ִתי ְב ֵא ׁש

ֶע ְב ָר ִתי דִּ ַ ּב ְר ִּתי ִאם לֹא ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּ א ִי ְה ֶיה
ַר ַע ׁש ָ ּגדוֹ ל ַעל ַא ְד ַמת ִישְׂ ָר ֵאל( :כ) ְו ָר ֲע ׁשוּ
ִמ ּ ָפנַ י דְּ ֵגי ַה ָ ּים ְועוֹ ף ַה ּ ׁ ָש ַמ ִים ְו ַח ַ ּית ַה ּ ָׂש ֶדה
ְו ָכל ָה ֶר ֶמשׂ ָהר ֵֹמשׂ ַעל ָה ֲא ָד ָמה ְוכֹל
ָה ָא ָדם ֲא ׁ ֶשר ַעל ּ ְפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה ְונֶ ֶה ְרסוּ
ֶה ָה ִרים ְונָ ְפלוּ ַה ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ְו ָכל חוֹ ָמה
ָל ָא ֶרץ ִּת ּפוֹ ל".
[ופירש המלבי"ם :והרעש הזה
יש לפרשו על דרך המליצה ,על גודל
המלחמה והשמעת קול כלי תותח
וכלי הנשק שיהיו באחרית הימים,
המחריבים הרים ומהרסים חומות
בצורות בקול רעש גדול ואדיר מאוד,
וכל זה הצטייר במחזה הנביא ברעש
וההמולה גדולה].

אתי ָע ָליו ְלכָל ָה ַרי ֶחרֶב ְנאֻם ה'
"(כא) ו ְָק ָר ִ
ַט ִּתי
אלוקים ֶחרֶב ִאיׁש ְּב ָא ִחיו ִּת ְהיֶה( :כב) ְונ ְִׁשּפ ְ
ֶלּג ִָביׁש
ֶׁשם ׁשֹוטֵף ו ְַא ְבנֵי א ְ
ִאּתֹו ְּב ֶדבֶר ְּוב ָדם ְוג ֶ
אֵׁש ְוג ְָפ ִרית ַא ְמ ִטיר ָע ָליו ו ְַעל ֲא ַגּפָיו ו ְַעל ַע ִּמים
ֲׁשר ִאּתֹו( :כג) ו ְִה ְתּג ִַּד ְל ִּתי ו ְִה ְת ַק ִּד ְׁש ִּתי
ַר ִּבים א ֶ
ְנֹוד ְע ִּתי ְלעֵינֵי ּגֹויִם ַר ִּבים ְוי ְָדעּו ִּכי ֲאנִי ה'".
ו ַ
ְו ִא ּלוּ ַה ָ ּנ ִביא ְז ַכ ְר ָיה
ְמ ָת ֵאר ֶאת ַה ִּמ ְל ָח ָמה ָה ַא ֲחרוֹ נָ הְ ,ו ׁ ָשם
ְמת ָֹא ִרים ַהדְּ ָב ִרים ְ ּב ִכוּ וּ ן ַה ַּמ ְז ִּכיר ּ ְפ ָצ ָצה
ֲאטוֹ ִמיתְ ,ו ָכ ְך ָּכתוּ ב:
(ס ֶפר זְ ַכ ְריָ ה ּ ֶפ ֶרק יד)
ֵ

"(יב) ְוזֹאת ִּת ְה ֶיה ַה ַּמ ֵ ּג ָפה ֲא ׁ ֶשר ִי ּגֹף ה'
ֶאת ָּכל ָה ַע ִּמים ֲא ׁ ֶשר ָצ ְבאוּ ַעל ְירוּ ׁ ָש ָלִם
ָה ֵמק ְ ּבשָׂ רוֹ ְוהוּ א ע ֵֹמד ַעל ַר ְג ָליו ְו ֵעינָ יו
יהם:
יהן וּ ְל ׁשוֹ נוֹ ִּת ַּמק ְ ּב ִפ ֶ
ִּת ַּמ ְקנָ ה ְבח ֵֹר ֶ
(יג) ְו ָה ָיה ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּ א ִּת ְה ֶיה ְמהוּ ַמת ה'
יש ַיד ֵר ֵעהוּ ְו ָע ְל ָתה
ַר ָ ּבה ָ ּב ֶהם ְו ֶה ֱח ִזיקוּ ִא ׁ
ָידוֹ ַעל ַיד ֵר ֵעהוּ ( :יד) ְו ַגם ְיהוּ ָדה ִּת ָ ּל ֵחם

ִ ּבירוּ ׁ ָש ָלִם ְו ֻא ַּסף ֵחיל ָּכל ַהגּ וֹ ִים ָס ִביב
ָז ָהב ָו ֶכ ֶסף וּ ְב ָג ִדים ָלרֹב ְמאֹד( :ט) ְו ֵכן
ִּת ְה ֶיה ַמ ֵ ּג ַפת ַה ּסוּ ס ַה ּ ֶפ ֶרד ַה ָ ּג ָמל ְו ַה ֲחמוֹ ר
ְו ָכל ַה ְ ּב ֵה ָמה ֲא ׁ ֶשר ִי ְה ֶיה ַ ּב ַּמ ֲחנוֹ ת ָה ֵה ָּמה
ַּכ ַּמ ֵ ּג ָפה ַה ּזֹאת".
נו ׁ ֶש ִאם
ְו ָה ַר ׁ ְש ִּב"י ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַּמ ְב ִט ַ
יח ָל ּ
נִ ְל ַמד זוֹ ַהר נִ ָ ּנ ֵצל ַּב ִּמ ְל ָח ָמה ַה ְ ּגדוֹ ָלה
ַה ּזֹאת.

"ה ַּמ ָּכה ָה ִראׁשֹונָ ה"!
ֲאנַ ְחנּו נִ ֵּתן ֶאת ַ
יהם ְּב ָכל
הו ִדים ְּב ָע ֵר ֶ
לו ַה ְ ּי ּ
"נִ ְק ֲה ּ
ְ
ְמ ִדינוֹ ת ַה ֶּמ ֶלך" ְ ...ל ִל ּמ ּוד זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
יהם ִּכי נָ ַפל ּ ַפ ְחדָּ ם
יש לֹא ָע ַמד ִל ְפנֵ ֶ
"ו ִא ׁ
ְ
ַעל ָּכל ָה ַע ִּמים" ֶ(א ְס ֵּתר ּ ֶפ ֶרק ט ב).
נו
נו ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ַּת ֵּתף ִא ָּת ּ
ָּכל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּת ּ
ְּב ִמ ְב ָצע עוֹ ָל ִמי ֶזה ְמ ַק ֵּבל ְׂש ַכר ְּכ ִא ּל ּו
ִס ֵ ּים ָּכל ח ֶֹד ׁש ֶ 70א ֶלף ּ ְפ ָע ִמים ֶאת ָּכל
ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְ[ראוּ ֶאת ַה ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן ְ ּב ַעלוֹ ן
אוֹ ר ַה ּזוֹ ַהר ָּ .35-36כל ֶא ָחד ָיכוֹ ל ְל ַק ֵ ּבל
ְ ּב ִח ָ ּנם ְמ ַעלוֹ נִ ים וּ ְל ַח ֵ ּלק ְל ָכל ַעם ִישְׂ ָר ֵאל
ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵהם]ְ ,ו ָכ ְך נִ ְמנַ ע ֶאת ָה ָאסוֹ ן
או ָלה ְּב ֶח ֶסד ּו ְב ַר ֲח ִמים.
ּונְ ַק ֵרב ֶאת ַה ְ ּג ּ
נו ָע ָליו ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם
ְו ָכ ְך אוֹ ֵמר ׁ ֶ
משה ַר ֵּב ּ
ְל ַר ׁ ְש ִּב"י זי"ע ַּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
יל ְך דְּ ִאיהוּ ֵס ֶפר
"ב ַהאי ִח ּבוּ ָרא דִּ ָ
קכ"ד)ּ ְ :
יה ִמן ָ ּגלוּ ָתא ְ ּב ַר ֲח ֵמי".
ַה ּז ַֹהר ִי ְפקוּ ן ֵ ּב ּ
ָ
כות ַה ִח ּב ּור ׁ ֶש ְּלך,
ֵּ
[באוּ ר ַהדְּ ָב ִריםִּ :ב ְז ּ
או ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ,יֵ ְצ ּ
לות ְּב ַר ֲח ִמים ְללֹא ָצרוֹ ת ְויִ ּס ּו ִרים
ִמן ַה ָ ּג ּ
יח!]
ּו ְללֹא ַצ ַער ֶח ְב ֵלי ָמ ׁ ִש ַ
(פ ָר ׁ ַשת נָ שׂ א דַּ ף
ָּ

יצד ֶזה ֶא ְפ ׁ ָש ִרי? ַ -ה ִאם יְ כוֹ ִלים
ֵּכ ַ
ישם זֹאת?
ְּליַ ֵׂ
4

ָא ֵכןֶ ,א ְפ ׁ ָשר ְו ֶא ְפ ׁ ָשר! ְּ -ב ָת ְכנִ ית ַק ָּלה
ימה ְל ָכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד!
ּו ַמ ְת ִא ָ
רו
נו! ֶ ׁ -ש ּלֹא ּת ְ
ֹאמ ּ
ידו לֹא יָ ָד ְע ּ
ׁ ֶש ּלֹא ַּת ִ ּג ּ
נו!
לֹא יָ כ ְֹל ּ
נו!
הוא ָל ּ
ינו ַהדָּ ָברְ ,וחוֹ ב ָקדוֹ ׁש ּ
ְּביָ ֵד ּ
ִמי ַלה' ֵא ָלי!
ָּכל ֶא ָחד ִי ַ ּקח ְּכ ַר ְך ֶא ָחד ִמ ּ ׁ ִש ְב ִעים
ְּכ ָר ִכים ְו ִי ְל ַמד  4-5דַּ ּקוֹ ת ַ ּב ּיוֹ ם ְו ִי ְגמֹר
ֶאת ֶזה ָּכל ח ֶֹד ׁשְ ,ו ִ ּי ְת ַק ּ ׁ ֵשר ְלֶ 70-א ֶלף
יש ׁ ֶש ַ ּי ֲעשׂ וּ ָּכ ְךִ ,ו ַ
ִא ׁ
יק ֵ ּבל שָׂ ַכר ְּכ ִא ּלוּ
ָ ּג ַמר ְ ּ 70,000פ ָע ִמים ָּכל ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
ְ ּבח ֶֹד ׁש ֶא ָחד.
פו ָאה ַל ַּמ ָּכה
נו ְר ּ
ַה ָ ּק ָּב"ה ִה ְקדִּ ים ָל ּ
נו ִמ ָּכל
נו ֶאת ָה ַר ׁ ְש ִּב"י ְל ַהצִּ ֵ
יל ּ
ְו ׁ ָש ַלח ָּל ּ
ְ ּג ֵזרוֹ ת ָק ׁשוֹ ת ְו ָרעוֹ ת.

עּורּו יְ ֵׁשנִ ים ִמ ַּת ְר ֵּד ַמ ְת ֶכם!
ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל זָ קּוק ְל ִהּנָ ֵצל ֵמ ַה ַּמּבּול
ּנֹורא! וְ זֹאת ֶא ְפ ָׁשר ַרק ַעל יְ ֵדי ֵּת ַיבת
ַה ָ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש"
"ה ַ
נ ַֹח – ֶׁשהּוא ַ
ַאל ַּתּגִ ידּו ֹלא יָ ַד ְענּו! ַאל ַּתּגִ ידּו ֹלא
יָ כ ְֹלנּו!
ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר הּוא ְּכ ֵת ַבת נ ַֹח ֶׁשּנִ ְת ַּכּנְ סּו
כּותא
ָּבּה ְׁשנַ יִ ם ֵמ ִעיר וְ ֶׁש ַבע ִמ ַּמ ְל ָ
יע".
ילים ַי ְז ִהירוּ ְּכז ַֹהר ָה ָר ִק ַ
"ו ַה ַמשְׂ ִּכ ִ
ְ
ִא ֵ ּלין ִאינּ וּ ן דְּ ָקא ִמ ׁ ְש ַּתדְּ ִלין ְ ּבז ַֹהר דָּ א,
יבת נ ַֹח,
יהו ְּכ ֵת ַ
דְּ ִא ְק ֵרי ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ,דְּ ִא ּ
דְּ ִמ ְת ַּכ ְ ּנ ׁ ִשין ָ ּב ּה ׁ ְשנַ ִים ֵמ ִעירְ ,ו ׁ ֶש ַבע
ִמ ַּמ ְלכוּ ָתא .וּ ְל ִז ְמנִ ין ֶא ָחד ֵמ ִעיר ,וּ ׁ ְשנַ ִים
"כל
ִמ ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה .דִּ ְבהוֹ ן ִי ְת ָק ֵ ּיים ׁ ְ(שמוֹ ת א) ָּ
ַה ֵ ּבן ַה ִ ּי ּלוֹ ד ַה ְ ּיאוֹ ָרה ַּת ׁ ְש ִליכוּ הוּ "ְ .ו ָדא
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אוֹ ָרה דְּ ִס ְפ ָרא דָּ א
ְמ ֵה ְימנָ א).

(ז ַֹהר ֵח ֶלק ג' דַּ ף קנ"גּ ְ :ב ַר ְעיָ א

ַהּגְ ֻא ָּלה ָה ֲע ִת ָידה ֹלא ִּת ְהיֶ ה ַעד ֶׁשּיִ זְ ּכּו
ּזֹוכה
תֹוס ֶפת ַהּקְ ֻד ָּׁשה ַהּזֹו ,וְ ַא ְׁש ֵרי ַה ֶ
ְל ֶ
ָּבּה"
"ה ֵ ּנה ְמב ָֹאר
דִּ ְב ֵרי ַה ּ ׁ ְש ָל"ה ַה ָ ּקדוֹ ׁשִ :
ִמ ָּכאן ׁ ֶש ִח ּבוּ ר ַה ּז ַֹהר ָה ָיה ָע ִתיד ִל ְהיוֹ ת
ָ ּגנוּ ז ְוכוּ ' ַעד ׁ ֶש ָ ּיבוֹ א ַה ּדוֹ ר ָה ַא ֲחרוֹ ן ְּבסוֹ ף
כות
ַה ָ ּי ִמיםֶ ׁ ,ש ָאז יִ ְת ַ ּג ֶּלה ַל ַּת ְח ּתוֹ נִ יםּ .ו ִב ְז ּ
יחִּ ,כי ָאז ִּת ָּמ ֵלא
ָהעוֹ ְס ִקים יָ בוֹ א ָמ ׁ ִש ַ
ָה ָא ֶרץ דֵּ ָעה ְ ּב ִס ָ ּבתוֹ ֲא ׁ ֶשר ֶזה ִּת ְה ֶיה ִס ָ ּבה
יאתוֹ ְ ,ו ֶזה ׁ ֶש ָא ַמר וּ ְב ִגינֵ ּה
ְקרוֹ ָבה ְל ִב ָ
יש ֶאל ֲא ֻח ָ ּזתוֹ " ְוכוּ 'ְּ ,כ ֵדי
"ו ׁ ַש ְב ֶּתם ִא ׁ
ְ
ׁ ֶש ִ ּב ְזכוּ ת ֶזה ִי ָ ּג ֲאלוּ ִישְׂ ָר ֵאלְּ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ּלֹא
נִ ְג ֲאלוּ ִישְׂ ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַר ִים ַעד ׁ ֶש ֻה ְצ ַר ְך
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּ ְך הוּ א ְל ַקדְּ ׁ ָשם ְ ּב ַדם ַה ּ ֶפ ַסח
ילהֵּ ,כן ַה ְ ּג ֻא ָּלה ָה ֲע ִת ָידה לֹא
וּ ְב ַדם ַה ִּמ ָ
יִ ְהיֶ ה ַה ְ ּג ֻא ָּלה ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְז ּכ ּו ְלתוֹ ֶס ֶפת ַה ְ ּק ֻד ּ ׁ ָשה
הוא ְרצוֹ ן ָה ֵאל יִ ְת ָּב ַר ְךְ ,ו ַא ׁ ְש ֵרי
ַה ּזוֹ ְ ,ו ּ
אשוֹ ןְ ׁ ,שנֵ י
ַה ּזוֹ ֶכה ָ ּב ּה" ֲ
(עשָׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹ ת ַמ ֲא ָמר ִר ׁ
לוּחוֹ ת ַה ְּב ִרית).
ָה ַר ְמ ַח"ל זי"ע לֹא ָמ ָצא ֵע ָצה ְל ַב ֵּטל
"ה ּז ַֹהר
ְ ּג ֵזרוֹ ת ֵמ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלֶ ,א ָּלא ְּב ִל ּמ ּוד ַ
ַה ָ ּקדוֹ ׁש" ְּב ֶר ֶצף ְללֹא ֶה ְפ ֵסקֶ ׁ ,ש ְּבכ ַֹח
"ה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש" ְל ַב ֵּטל ָּכל ְ ּג ֵזרוֹ ת ּו ְל ָק ֵרב
ַ
ַה ְ ּג ֻא ָּלה ְּב ַר ֲח ִמים.
ְּכמוֹ ֵכןּ ְ ,בנוֹ ָסף ַל ַּמ ֲע ָלה ַה ִ ּנ ְפ ָל ָאה ׁ ֶשל
רוב ַה ְ ּג ֻא ָּלה ְּב ַר ֲח ִמיםְ ,מ ֻס ָ ּג ִלים ַה ִּל ּמ ּוד
ֵק ּ
יאה ְּב ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְל ַב ֵּטל
ְו ַה ְ ּק ִר ָ
צו ָרה
ָּכל ְ ּג ֵזרוֹ ת ָק ׁשוֹ ת ְו ִל ְהיוֹ ת ְּכחוֹ ָמה ְּב ּ
יצ ַלן.
ִמ ּ ְפנֵ י ָּכל ָצ ָרה ַר ֲח ָמנָ א ִל ְ

משה
ַר ֵ ּבינוּ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָה ַר ְמ ַח"לַ ,ר ֵ ּבנוּ ׁ ֶ
ַח ִ ּיים לוּ ָצאטוֹ ֵז ֶכר ַצדִּ יק ְו ָקדוֹ ׁש ִל ְב ָר ָכה
"מ ִס ַ ּלת ְי ׁ ָש ִרים" ְועוֹ דִּ ,ת ֵ ּקן
זי"עּ ַ ,ב ַעל ַה ְּ
יבתוֹ ֵס ֶדר ִל ּמוּ ד ְמ ֻי ָחד ׁ ֶשל ִ ּג ְיר ָסא
יש ָ
ִ ּב ׁ ִ
ְ ּב ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְ ּב ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת ְללֹא
ֶה ְפ ֵסק ְּכ ָלל ֵמ ֵעת ְל ֵעתְ ,ו ָק ַבע דָּ ָבר ֶזה
יבתוֹ ְ ,וכוֹ ֵתב ַעל
יש ָ
אשוֹ נָ ה ִ ּב ׁ ִ
ַּכ ַּת ָ ּקנָ ה ָה ִר ׁ
ַמ ֲע ַלת ַהדָּ ָבר ְ ּב ִא ֶ ּג ֶרת ְל ַח ְכ ֵמי ִישְׂ ָר ֵאל ְ ּב ֶזה
ַה ָ ּל ׁשוֹ ן:

עּוצה ְל ָכל קְ ִהּלֹות ק ֶֹדׁש
"זֹאת ָה ֵע ָצה ַהיְ ָ
יהם,
ְל ִהּנָ ֵצל ֵמ ֶר ֶׁשת זֹו ָט ְמנּו ׂשֹונְ ֵא ֶ
ּובוַ ַּדאי ָהיָ ה ָל ֶהם ְל ַפ ֵּק ַח ַעל זֹאת וְ ֹלא
ְ
יַ ְח ְּדלּוִּ ,כי ַרב ַה ָּד ָבר וְ ָעצּום ְמאֹד...
ּתֹור ְת ֶכם יִ ַּקח ֶאת ָה ֵע ָצה ַהּזֹאת
"ּכבֹוד ַ
ְ
וְ יִ ְהיֶ ה לֹו ִלזְ כּות"
יכו ַח ְכ ֵמי יִ ְׂש ָר ֵאל
ְ ...ו ַע ָּתה ַאל יַ ׁ ְש ִל ּ
ֶאת ַהדָּ ָבר ַה ֶּזה ַא ֲח ֵרי ֵ ּג ָוםִּ ,כי ֲאנִ י ִא ְל ָמ ֵלא
יתי קוֹ ֵב ַע דָּ ָבר ֶזה ְּב ָכל
נִ ְתיַ ּ ׁ ֵשר ַחיְ ִלי ָהיִ ִ
ָמקוֹ ם ּו ָמקוֹ םֲ ,א ָבל ְּכבוֹ ד ּתוֹ ַר ְת ֶכם יִ ַ ּקח
כותִּ ,כי ֵאין
ֶאת ָה ֵע ָצה ַה ּזֹאת ְויִ ְהיֶ ה לוֹ ִל ְז ּ
ָּכמוֹ ָה ְלטוֹ ָבה ְל ָכל יִ ְׂש ָר ֵאלְ ,ו ָכל ֶא ָחד
שוֹ תוֹ ִּכי לֹא ָּד ָבר ָק ׁ ֶשה
ִּב ְמקוֹ מוֹ יָ כוֹ ל ַל ֲע ׂ
הוא ְּכ ָלל".
ּ
נו ָ ּגדוֹ ל ְּכ ָה ַר ְמ ַח"ל זי"ע ֲא ׁ ֶשר
ּו ִמי ָל ּ
צום ְּב ָכל ִמ ְכ ַמ ֵ ּני ַה ּתוֹ ָרה ְולֹא
ָהיָ ה ָּב ִקי ָע ּ
ָמ ָצא ֵע ָצה ְל ַב ֵּטל ְ ּג ֵזרוֹ ת ֵמ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
ֶא ָּלא ֶאת ָה ֵע ָצה ַה ּזוֹ ִ ,ל ּמ ּוד ְּב ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר
ְּב ֶר ֶצף ְללֹא ֶה ְפ ֵסקֶ ׁ ,ש ְּבכ ַֹח ַה ְ ּק ֻד ּ ׁ ָשה
ָה ֶע ְליוֹ נָ ה ׁ ֶשל ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְל ַב ֵּטל
(א ֶ ּג ֶרת
ָּכל ְ ּג ֵזרוֹ ת ּו ְל ָק ֵרב ַה ְ ּג ֻא ָּלה ְ ּב ַר ֲח ִמים ִ
הרמח"ל – ְמאוֹ רוֹ ת ַהזוֹ ַהר).
ַל ַמ ְז ִהיר ְו ַל ִ ּנ ְז ָהר ׁ ְשלוֹ ִמים ֵּתן ְּכ ֵמי נָ ָהר!

ַה ֵ ּי ֶצר ָה ַרע יוֹ ֵד ַע ְ ּב ַו ָדאוּ תֶ ׁ ,ש ַעל
ימוּ ד ַהזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ,הוּ א נִ ְד ָחה
ְי ֵדי ִ ּל ּ
ִמן ָהעוֹ ָלם וּ ִמ ְת ַ ּב ֵּטל ׁ ִש ְלטוֹ נוֹ ְ ,וזוֹ ִהי
ַה ִּמ ְל ָח ָמה ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ׁ ֶש ּלוֹ ַ .על ֵּכן הוּ א
ִמ ְת ַא ֵּמץ ְל ַה ְחדִּ יר ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ׁ ֶשל ׁ ְשטוּ ת
ְו ֶה ֶבלֵ ,ה ֶפ ְך ָה ֱא ֶמת ַמ ָּמ ׁש.
ירות ַס ָּכנָ ה! לֹא ִל ּפוֹ ל
ַעל ֵּכן ְז ִה ּ
ְּב ֶר ׁ ֶשת ַה ֵ ּי ֶצר! ִּכ ְד ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמוּ ֵאל ַ ּבר
נַ ֲח ָמנִ י ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן ,יֵ ֶצר ָה ַרע ְמ ִסיתוֹ
ְל ָא ָדם ָּבעוֹ ָלם ַה ֶּזה ּו ֵמ ִעיד ָע ָליו ְלעוֹ ָלם
ַה ָּבאַ ,מה ַי ֲעשֶׂ ה ְו ִי ָ ּנ ֵצלַּ :ת ָ ּנא ְד ֵבי ַר ִ ּבי
הו
ִי ׁ ְש ָמ ֵעאלִ ,אם ּ ָפ ַגע ָ ּב ְך ְמנֻ וָּ ל ֶזה ָמ ׁ ְש ֵכ ּ
ְל ֵבית ַה ּ ִמ ְד ָר ׁש ְוכוּ '(ֻ ...ס ָּכה דַּ ף נב.):
וּ ִב ְזכוּ ְת ֶכם ִי ְת ַק ֵיים ָ ּבנוּ ַה ָּכתוּ ב
ימ ָתה
יהם ֵא ָ
"ת ּפֹל ֲע ֵל ֶ
פרק טו פ' טז-יח)ִּ :
ָו ַפ ַחד ִ ּב ְגדֹל ְזרוֹ ֲע ָך ִידְּ מוּ ָּכ ָא ֶבן ַעד ַי ֲעבֹר
ַע ְּמ ָך ה' ַעד ַי ֲעבֹר ַעם זוּ ָקנִ ָ
יתְּ ,ת ִב ֵאמוֹ
ְו ִת ָּט ֵעמוֹ ְ ּב ַהר נַ ֲח ָל ְת ָך ָמכוֹ ן ְל ׁ ִש ְב ְּת ָך
ּ ָפ ַע ְל ָּת ה' ִמ ְ ּק ָד ׁש ֲאדֹ-נָ י ּכוֹ נֲ נוּ ָי ֶד ָ
יך ,ה'
ִי ְמל ְֹך ְלע ָֹלם ָו ֶעד" ,בב"א.

(שמות

ֻּקים ְואֶת ַהּתֹורֹת
ֶתהֶם אֶת ַהח ִ
"ו ְִהז ְַה ְר ָּתה א ְ
ֲׂשה
ְהֹוד ְע ָּת ָלהֶם אֶת ַה ֶּדרְֶך י ְֵלכּו ָבּה ְואֶת ַה ַּמע ֶ
ו ַ
ְׁשי ַחיִל
ֲׁשר ַיעֲׂשּון :ו ְַא ָּתה ֶת ֱחזֶה ִמ ָּכל ָה ָעם ַאנ ֵ
אֶ
ְׂש ְמ ָּת
ֱמת ׂש ְנאֵי ָב ַצע :ו ַ
ְׁשי א ֶ
ֱֹלהים ַאנ ֵ
י ְִראֵי א ִ
ֲמ ִּׁשים
ֲל ִפים ָׂשרֵי ֵמאֹות ָׂשרֵי ח ִ
ֲע ֵלהֶם ָׂשרֵי א ָ
ֲׂשרֹת" (שמות פרק יח כ-כא).
ְׂשרֵי ע ָ
וָ
נו ִמ ְת ַא ְר ְ ּגנִ ים ְל ַמנּ וֹ ת ָׂש ֵרי ֲע ָׂשרֹת
ָא ּ
[א ָחד ׁ ֶש ְ ּי ַר ֵּכז ֲ 10אנָ ׁ ִשים ְל ִל ּמוּ ד ַה ּז ַֹהר
ֶ
ַה ָ ּקדוֹ ׁשְ ,ו ֵכן שָׂ ֵרי ֲח ִמ ּ ׁ ִשיםְ ,ושָׂ ֵרי ֵמאוֹ ת]
ָׂש ֵרי ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ְו ָׂש ֵרי ֵמאוֹ תְ ,ל ַא ֵחד ֶאת
ָּכל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִל ּמ ּוד ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש,
[ל ִפי
שוֹ ת ִסי ּּו ִמים ִמ ֵידי יוֹ ם ְּביוֹ מוֹ ְ
ְו ַל ֲע ׂ
6
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חוּלק ְלְּ 70-כ ָר ִכים 4-5
ַהזוֹ ַהר ַה ּיוֹ ִמי ַה ְּמ ָ
דַּ ּקוֹ ת ְליוֹ ם] ְל ַהצָּ ַלת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל.
נָ א ְל ַמ ְ ּלאוֹ ת ַה ּ ׁ ֵשמוֹ ת ,וּ ְל ַח ֵ ּלק ֶאת ֵס ֶדר
ַה ִ ּלימוּ ד ְל ִפי ַהטוֹ ֶפס ַה ּמוּ ָבא ָּכאן.

ט ֶֹפס ַמ ְסלּול א'
יע ַעל ֲ 70אנָ ׁ ִשים
ִאם יֵ ׁש ְּביֶ ְד ֶכם ְל ַה ׁ ְש ּ ִפ ַ
[כגוֹ ן
בו ַע ְּ
ׁ ֶש ּלוֹ ְמ ִדים ִּב ְס ִב ַ
יב ְת ֶכם ְּבא ֶֹפן ָק ּ
יבה ,אוֹ ַּכ ָּמה ָ ּב ֵּתי
ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁשְ ,י ׁ ִש ָ
ִמ ְד ָר ׁש ְ ּב ַי ַחד] ִל ְלמוֹ ד ַעל ּ ִפי ֵס ֶדר זוֹ ַהר
ַה ְּמ ֻח ָ ּלק ְלְּ 70-כ ָר ִכים.
ִל ּמ ּוד  4-5דַּ ּקוֹ ת ִּב ְל ַבד ְל ָכל
ֶא ָחד ַל ּיוֹ ם ,יְ ַס ֵ ּים ֶאת ָּכל ַה ְּכ ַר ְך
ִמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפים
ְו ָכ ְך
ְּבחוֹ ֶד ׁש,
ַה ֶּזה
ְלִ 70,000-מ ׁ ְש ַּת ְּת ִפים! ְ[ר ֵאה ַ ּב ֲא ִריכוּ ת
ַ ּב ֲעלוֹ נִ ים .]35-36

או
מוֹ ַרי ְו ַר ּבוֹ ַתי ַא ִחים יְ ָק ִריםּ ,בוֹ ּ
בו ַרת ְ 70,000ונִ ְפ ָעל
נו ַּב ֲח ּ
ְונִ ְת ַא ֵחד ֻּכ ָּל ּ
יהו ִדי יִ ְל ַמד זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
הו ִדי ִו ּ
ׁ ֶש ָּכל יְ ּ
ְּב ָכל יוֹ םּ ,ו ְל ַא ְר ֵ ּגן ְּב ָכל ֵּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש
דו זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשְ ,ו ָכל ֶא ָחד
ְוכוֹ ֵלל ׁ ֶש ִ ּי ְל ְמ ּ
רות
יְ ַח ֵּלק ְל ָכל ָמקוֹ ם ֵהן ִס ְפ ֵרי ִה ְתעוֹ ְר ּ
ְל ִל ּמ ּוד ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְו ֵהן ִּת ּק ּונֵ י זוֹ ַהר,
גונים מוֹ סדוֹ ת אוֹ ֶהל הרשב"י מירון
ְּב ִא ְר ּ
ת.ד  612בני ברק ְ ,0525-111104ו ַע ָּתה
ׁ ַש ֲע ֵרי ֵּתרוּ ִצים נִ נְ ֲעלוּ ְ ,ו ֻכ ָ ּלם ְמ ַק ְ ּי ִמים
ְ ּבשִׂ ְמ ָחה ֶאת ְרצוֹ ן ַה ּ ׁ ֵשם ִי ְת ָ ּב ַר ְך – ֶא ְפ ׁ ָשר
ְל ַק ֵ ּבל ְ ּב ִח ָ ּנם ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים – ֵהן ִס ְפ ֵרי
ִה ְתעוֹ ְררוּ ת ְו ֵהן ִּת ּקוּ נֵ י זוֹ ַהרּ ָ ,ב ִא ְרגוּ ן
ִמ ְפ ָעל ַה ּזוֹ ַהר ָהעוֹ ָל ִמי ְ ּב ֵבית ׁ ֶש ֶמ ׁש,
.0548-436784

בשעה טובה סיימנו את כל עולם "הזוהר הקדוש"
על גבי  36דיסקים של  10שעות דיסק mp3
סה"כ  1062שיעורים שכל שיעור  20דקות= 360שעות
השיעורים :תורת הזוהר ,תיקוני הזוהר ,זוהר חדש
וזה כל עולם "הזוהר הקדוש" אפשר לשמוע ברכב ,באוטובוס,
בטיולים ,במטבח ,במטוס ובכל מקום
דיסק של  10שעות =  30שיעורים קדושים וטהורים
בדיסק יש  1000צדיקים שאומרים על כל עולם הזוהר

הדיסקים ניתן להשיג אך ורק במפעל הזוהר העולמי טלפון:
 054-4577956הרב אריה ברדה
 b.arye@neto.net.ilומגיע ישירות לביתך בדואר
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קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

להתקשר להרב שרגא שניצר:
0525-111104/03-5784413
ִ ּג ָ ּל ֹיון ִמ ְס ּ ַפר ֵ - 40ט ֵבת תשע"ב

ק ּונְ ְט ֶרס

דור ַה ְ ּגא ּו ָלה
בו ִכים ְל ֹ
מו ֶרה נְ ֹ
ֹ
(ח ֶלק ד)
ֵ

קּומה?
ַה ִאם יֵ ׁש ָלנּו ִּתקְ וָ ה ַל ְּת ָ

ּזֹוהר ַה ָּקדֹוׁש
ּכֹחֹו ֶׁשל ַה ַ

יחאַ ,ר ִ ּבים
דּ וֹ ֵרנוּ דּ וֹ ר ִע ְק ְב ָתא דִּ ְמ ׁ ִש ָ
ׁ ְשקוּ ִעים ְּכ ָבר במ"ט ׁ ַש ֲע ֵרי ֻט ְמ ָאה,
ְּכ ָבר ְקרוֹ ִבים ָאנוּ ְל ׁ ַש ַער הנ'ֶ ,מה ָע ֵלינוּ
ַל ֲעשׂ וֹ תְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא נִ ּפוֹ ל עוֹ ד יוֹ ֵתר
ְל ַמ ֲע ַמ ֵ ּקי ַה ְּתהוֹ ם? ַה ִאם ֵי ׁש ָלנוּ ִּת ְקוָ ה
קוּמה? ַה ִאם ֲע ַד ִין נִ ַּתן ְל ִה ְתרוֹ ֵמם
ַל ְּת ָ
וּ ְל ֵה ָח ֵלץ ֵמע ֶֹמק ַה ֻּט ְמ ָאה?

יגים ְּכ ַלל ֶאת ַה ּכ ַֹח ֶה ָעצוּ ם
ֵאינֶ נּ וּ ַמ ּ ִׂש ִ
ׁ ֶשל ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשָּ ,כל ַה ְּת ִפ ּלוֹ ת
ִמ ְת ַק ְ ּבלוֹ ת ַרק ַעל ְי ֵדי ִל ּמוּ ד זוֹ ַהר
ַה ָ ּקדוֹ ׁשַ ,ה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ִהיא ַט ַּב ַעת ֶמ ֶל ְך
ַמ ְל ֵכי ַה ְּמ ָל ִכים ,וּ ִמי ׁ ֶש ִ ּי ְל ַמד ִי ָ ּנ ֵצל.

ְמ ָב ֵאר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבר יוֹ ַחאי ָ ּב ָדא
ִי ְפקוּ ן ִמ ָ ּגלוּ ָתא ְ ּב ַר ֲח ֵמיֶ ׁ ,ש ַרק ְ ּב ֵס ֶפר
ַה ּזוֹ ַהר נִ ָ ּנ ֵצלְ ,ו ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש מוֹ ִציא ֶאת
ָה ָא ָדם ְּב ֵא ֶיזה ׁ ְשאוֹ ל ַּת ְח ִּתית ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה -
ְּבא ֶֹפן ַקלְּ ,ב ִלי ַּת ֲענִ ּיוֹ ת ּו ְב ִלי ִסגּ ּו ִפיםַ ,רק
ִל ְלמֹד  4-5דַּ ּקוֹ ת ַּב ּיוֹ ם!
ֵי ׁש ָלנוּ ִּת ְקוָ הֵ ,י ׁש ָלנוּ ְּתקוּ ָמה,
ְו ָה ֲעבוֹ ָדה ַק ָ ּלה ְמאֹד ַרק  4-5דַּ ּקוֹ ת ְּביוֹ ם.
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ַי ֲעקֹב ָא ִבינוּ נִ ְל ָחם ָּכל ַה ַ ּל ְי ָלה ִעם
שָׂ רוֹ ׁ ֶשל ֵע ָשיו הס"מַּ ,כ ָּמה ָ ּגדוֹ ל הס"מ?
אוֹ ֵמר ַה ִּמ ְד ָר ׁשְ ,מ ַה ֵ ּל ְך ָח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת
ׁ ָשנָ ה ,וּ ַב ַ ּל ְי ָלה ַה ֶ ּזה ָה ָיה נָ תוּ ן ְ ּב ַס ָּכנָ ה ָּכל
ַה ֶה ְמ ׁ ֵש ְך ׁ ֶשל ְּכ ַלל ִישְׂ ָר ֵאלִ ,מי ְינַ ֵ ּצ ַח ַי ֲעקֹב
ָא ִבינוּ אוֹ ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם הס"מ? ְמ ָב ֵאר ָ ּב ֶזה
ָה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבר יוֹ ַחאי ּ ׁ ֶש ְ ּבכ ַֹח ִל ּמוּ ד ֶזה
ישי.
נְ נַ ֵ ּצ ַח ְ ּב ַמ ֲא ָבק ִמ ְל ֶח ֶמת עוֹ ָלם ַה ּ ׁ ְש ִל ׁ ִ
ֱהיוֹ ת ׁ ֶש ִ ּל ּמוּ ד ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ּכ ַֹח ּכֹה
ַרבָ ,ל ֵכן ְמנַ ֶּסה ָה ֶע ֶרב ַרב  -הסמ"ך מ"ם
ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵ ּלט ַעל ַעם ִישְׂ ָר ֵאל וּ ִב ְפ ָרט ְ ּבנֵ י

ַה ְ ּי ׁ ִשיבוֹ ת ְו ַה ּכוֹ ְל ִלים ׁ ֶש ּלֹא ִי ְל ְמדוּ ְּ ,כ ֵדי
ְל ַח ֵ ּזק ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ֶאת ּכֹחוֹ ָ ּבעוֹ ָלם.
ַ ּגם ִ ּב ְל ָעם ָה ָר ׁ ָשע ָר ָצה ְל ַק ֵ ּלל ֶאת ְּכ ָלל
"מ ֵאן ה' ְל ִת ִּתי
ִישְׂ ָר ֵאלֶ ׁ .ש ִ ּב ְל ָעם ָא ַמר ֵ
"מ ֵאן" ָה ָיה
ַל ֲהל ְֹך ִע ָּמ ֶכם"ָ ,ל ָּמה ָּכ ַתב ֵ
ָצ ִר ְ
"מ ֵאן" זֹאת
"ל ִב ְל ִּתי"? ֶא ָ ּלא ֵ
יך ִל ְכ ּתֹב ְ
אוֹ ֶמ ֶרת לֹא ָל ֶל ֶכת ִעם ָה ֶע ֶרב ַרבְ ,ו ָכל ְז ַמן
ׁ ֶש ַעם ִישְׂ ָר ֵאל ַי ֲעשׂ וּ ֶאת ְרצוֹ ן ָה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן
ַ ּבר יוֹ ַחאי ָל ְמדוּ ּתוֹ ָר ִתי ( ִ ּג ִיטין) לֹא ָיכוֹ ל
ָה ָיה ְל ַק ֵ ּללְ .ו ֵא ְ
יך ָר ָצה ִ ּב ְל ָעם ְל ַק ְ ּל ָלם?
"כ ָ ּלם" ,אוֹ ִת ּיוֹ ת
ָר ָצה לוֹ ַמר ֵּת ָבה ַא ַחת ֻּ
"כ ָ ּלם" ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְל ַכ ּלוֹ ת
ֹ'ח ֻ
'בד מ ַ
ֵל'ב ָּכ ֵ
ָּכל ַעם ִישְׂ ָר ֵאל.
ָּכ ְך נִ ְ ּצלוּ ַעם ִישְׂ ָר ֵאל ִמ ּ ָׂשרוֹ ׁ ֶשל ֵע ָשיו,
ָּכ ְך נִ ְ ּצלוּ ִמ ִציפ ְֹרניֹו ׁ ֶשל ִ ּב ְל ָעם ָה ָר ׁ ָשע ְו ָכ ְך
ִי ָ ּנ ְצלוּ ְ ּב ֶע ְז ַרת ַה ּ ׁ ֵשם ִי ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּבדוֹ ֵרנוּ ַעל
ְי ֵדי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַח ֵ ּזק ְ ּב ִל ּמוּ ד ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש.

ַה ִאם יֵ ׁש ִמקְ ָלט ַה ָּמגֵ ן ִמ ִּפ ָצ ַצת
ָאטֹום?
ָּכל ַאנְ ׁ ֵשי ֵּת ֵבל מוּ ְט ָר ִדים ְ ּביוֹ ֵתרֵ ,אינָ ם
יוֹ ְד ִעים ַמה ֵי ֵלד יוֹ םִ ,מ ַ ּבחוּ ץ ְת ׁ ַש ֵּכל ֶח ֶרב
ימהּ ְ ,בחוּ צוֹ ת ִמ ְס ּתוֹ ְב ִבים
וּ ֵמ ֲח ָד ִרים ֵא ָ
ילים ִח ָּת ָתם ַעל ָּכל ָהעוֹ ָלם,
ְמ ַח ְ ּב ִלים ַה ַּמ ּ ִפ ִ
ִאם ֶזה ַעל ַמ ֲע ָצ ַמת ַא ֶמ ִר ָ
יקה ְו ִאם ַעל
ְ
ׁ ְש ֵא ִרית ִישְׂ ָר ֵאל ,וּ ַב ֲח ָד ִריםּ ְ ,בתוֹ ך ַה ָ ּב ִּתים
ִמ ְס ּתוֹ ְב ִבים חוֹ ִלים ֱאנוֹ ׁ ִשים ְ ּב ַמ ֲחלוֹ ת
ֲח ׁשוּ כוֹ ת ַמ ְר ּ ֵפא ָר ֵח"ל אוֹ ׁ ַש ּ ַפ ַעת ֶמ ְּכ ִסיקוֹ
יש יוֹ ֵד ַע ַמה
ִמדַּ ֶ ּב ֶקת ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םְ ,ו ֵאין ִא ׁ
ִ ּי ְק ֶרה לוֹ ְ ּב ֶר ַגע ַה ָ ּבא.
ְּכ ִכ ְבשָׂ ה ֵ ּבין ׁ ִש ְב ִעים ְז ֵא ִבים אוּ ָמ ֵתינוּ ,
ֹאש ַה ְמ ַא ְ ּי ִמים
ימת ִמ ָּכל ַצדִ ,א ָירן ְ ּבר ׁ
ְמאוּ ֶי ֶ

ִעם ּ ְפ ָצ ָצה ַ ּג ְר ִעינִ יתִ ּ ,פ ְצ ַצת ָאטוּ ם ְמ ַר ֶח ֶפת
ֹאשנוּ ְ ּ ,פ ָצ ָצה ַההוֹ ֶפ ֶכת ָּכל ִפ ַּסת
ַעל ר ׁ ֵ
ֲא ָד ָמה ְל ָע ָפר ָו ֵא ֶפרְ ּ ,פ ָצ ָצה ַה ַּמ ׁ ְש ִא ָירה
ש ְך,
ח ֶׁ
ַא ֲח ֶר ָ
יה ִא ֵ ּיי ֲח ֵרבוֹ ת ,תֹהוּ ָובֹהוּ ְו ֹ
ַה ִאם ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ִת ְצ ָלח ְז ָמ ָמם? ְו ַה ּ ׁ ְש ֵא ָלה
ַהגּ וֹ ָר ִלית ַה ִאם ֵי ׁש ְ ּב ָכל זֹאת ֶא ְפ ׁ ָשרוּ ת
ְל ִה ָ ּנ ֵצל ִמ ּ ְפ ָצ ַצת ָאטוֹ ם? ַה ִאם ֵי ׁש ֵא ֶיזה
יה?
ִמ ְק ָלט ,אוֹ ָמקוֹ ם ֲה ָיכוֹ ל ְל ָה ֵגן ִמ ּ ָפנֶ ָ
ְמ ַג ֶ ּלה ָלנוּ ְי ׁ ַש ְע ָיה ַה ָ ּנ ִביא ֵּכןֵ ,י ׁש ִמ ְק ָלט
ְל ָעם ִישְׂ ָר ֵאלֵ ,י ׁש ֶא ְפ ׁ ָשרוּ ת ְל ִה ָ ּנ ֵצל.

ּומגֹוג?
ִמי יִ ָּמ ֵלט ִמ ִּמ ְל ֶח ֶמת ּגֹוג ָ

"ל ְך ַע ִּמי ּבֹא ַב ֲח ָד ֶר ָ
יך וּ ְסגֹר דלתיך
ֵ
ָ
ַ ּב ֲע ֶדך ֲח ִבי ִכ ְמ ַעט ֶר ַגע ַעד יעבור ָז ַעם"
(ישעיהו כו,כ) .וברש"יֵ :ל ְך ַע ִּמי ּבֹא ַב ֲח ָד ֶר ָ
יך
 ְּת ׁשוּ ָבה זוֹ ֲה ׁ ִש ֵבהוּ ְלנָ ִביא ֵל ְך ַע ִּמי ּבֹאַב ֲח ָד ֶר ָ
יך ְּב ָב ֵּתי ְּכנֵ ִס ּיוֹ ת ּו ְב ָב ֵּתי ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת.
דָּ ָבר ַא ֵחרִ ,ה ְת ּבוֹ נֵ ן ַעל ַמ ֲע ֶׂש ָ
יך ְּב ַח ְד ֵרי
ִל ְּב ָךָּ ,כ ְך דָּ ַר ׁש ַר ִ ּבי ַּתנְ חוּ ָמא .וּ ְסגֹר דְּ ָל ְת ָך
ַ ּב ַע ְד ָך  -ת"י ֲע ִביד ְל ָך עוֹ ְב ִדין ָט ִבין
ְד ָי ֵגנוּ ן ֲע ָל ְךְ ,ו ַר ִ ּבי ַּתנְ חוּ ָמא דָּ ַר ׁש ְסגוֹ ר
דַּ ְל ֵתי ִפ ָ
יך ׁ ֶש ּלֹא ְּת ַה ְר ֵהר ַא ַחר ִמדַּ ת ַהדִּ ין.
ֲח ִבי ִ -ה ְת ַח ְּב ִאי ְמ ַעט ַעד יַ ֲע ָבר ָז ַעם ִּכי
שוֹ נְ ֶא ָ
יך.
ֱא ֶמת ֶא ְפקוֹ ד ַעל ׂ
ַר ַד"קֵ :ל ְך ַע ִּמי ֶ -זה ַה ּ ָפסוּ ק ָא ַמר
ְ ּב ִמ ְל ֶח ֶמת גּ וֹ ג וּ ָמגוֹ ג ׁ ֶש ִּת ְה ֶיה ָצ ָרה
ְל ִישְׂ ָר ֵאל ְמ ַעט ְז ַמן ָא ַמר דֶּ ֶר ְך ָמ ׁ ָשל ֵל ְך
ַע ִּמי ּבֹא ַב ֲח ָד ֶר ָ
יך וּ ְסגֹר דְּ ָל ְת ָך ַ ּב ַע ְד ָךְ ,ו ֶזה
ָמ ׁ ָשל ְל ִה ָּס ֵתר ְּב ַמ ֲע ִׂשים טוֹ ִבים ּו ִב ְת ׁש ּו ָבה
ׁ ְש ֵל ָמהִּ ,כי ִּכ ְמ ַעט ֶר ַגע ִי ְה ֶיה ַה ָ ּז ַעם ַו ַ ּי ֲעבֹר
טוְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ָּכל ַה ִ ּנ ְמ ָצא
ְו ַה ּטוֹ ִבים יִ ָּמ ְל ּ
ָּכתוּ ב ְ ּב ֵס ֶפר.
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ימים ּ ְפ ָצצוֹ ת ָאטוֹ ם
ְ ּב ָי ֵמינוּ ְּ ,כ ׁ ֶש ַק ָי ִ
ַה ְיכוֹ ִלים ְ ּב ֶר ַגע ְל ַה ְח ִריב ֶאת ָהעוֹ ָלם,
יטיב ֶאת ּ ֵפרוּ ׁש ָה ַר ַד"ק
ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ָה ִבין ֵה ֵ
ְו ֵכן ֶאת ַה ִח ּ ׁשוּ ב ׁ ֶשל ְ ּגדוֹ ֵלי ִישְׂ ָר ֵאל ַעל
ַה ְ ּז ַמן ׁ ֶשל ִמ ְל ֶח ֶמת גּ וֹ ג וּ ָמגוֹ גְ ,ל ִפי ַה ְג ָר"א
ַז ַצ"ל ַה ִּמ ְל ָח ָמה ַּת ֲער ְֹך  12דַּ ּקוֹ ת ,וּ ְל ִפי
ֶה ָח ֵפץ ַח ִ ּיים ַז ַצ"ל ְ ּב – ַּ 3ד ּקוֹ ת ִ ּב ְל ַבד.
ְו ַעל ָּכ ְך ָאנוּ ִמ ְת ּ ַפ ְ ּל ִלים "הוֹ ׁ ַש ְענָ א נָ א
ׁ ָשלוֹ ׁש ׁ ָשעוֹ ת הוֹ ׁ ַשע נָ א" ַ -על ׁ ְשלוֹ ׁ ֶשת
ַהדַּ ּקוֹ ת ׁ ֶשל ִמ ְל ֶח ֶמת גּ וֹ ג וּ ָמגוֹ ג.
ְל ִפי ּ ֵפרוּ ׁש ַה ְג ָר"א ּ ׁ ֶש ִּמ ְל ֶח ֶמת ָהעוֹ ָלם
ִי ַ ּקח  12דַּ ּקוֹ ת ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ָה ִבין ִּכי ִ ּב ְז ַמן
ִל ּמוּ ד ׁ ֶשל  12דַּ ּקוֹ ת זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְ ּביוֹ ם
נִ ָ ּנ ֵצל ִ ּב ְז ַמן ִמ ְל ֶח ֶמת גּ וֹ ג וּ ָמגוֹ גִ ,מי ִי ָ ּנ ֵצל?
"ל ְך ַע ִּמי ּבֹא ַב ֲח ָד ֶר ָ
יך" – ִמי ׁ ֶש ְ ּי ֵהא נִ ְז ָהר
ֵ
ָ
ִל ְלמֹד ּתוֹ ַרת ַה ּסוֹ ד ֶזה ַח ְד ְרך ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּ ב
ְ ּב ֵס ֶפר "סוֹ ד ה'" הוּ א ִ ּי ְז ֶּכה ְל ִה ָּמ ֵלט
וּ ְל ִה ָ ּנ ֵצל.
ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש הוּ א ָמעוּ ֵ ּזנוּ ַ ,ה ְּמ ׁ ַש ֵּמ ׁש
ָלנוּ ְּכ ָמ ֵגן וּ ַמ ְח ֶסהְ ,ו ׁשוֹ ֵמר ָע ֵלינוּ ְ ּב ֵעת
ָצ ָרה.

ֲא ִפילוּ ֵי ׁש ִלי דָּ ָבר ָח ִביב ֲאנִ י ַמ ַ ּנ ַחת אוֹ תוֹ
וּ ַמ ׁ ְש ֶּכ ֶמת ְל ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת ְ ּב ָכל יוֹ םָ .א ַמר
ָל ּהִ :מנְ ִעי ַע ְצ ְמ ָך ִמ ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ׁ ְשלֹ ָשׁה
ָי ִמים ֶזה ַא ַחר ֶזהָ .ה ְל ָכה ְו ָעשְׂ ָתה ֵּכן
ישי ָח ְל ָתה ָו ֵמ ָתהְ .ל ָכ ְך ָא ַמר
וּ ַב ּיוֹ ם ַה ּ ׁ ְש ִל ׁ ִ
"א ׁ ְש ֵרי ָא ָדם ׁשוֹ ֵמ ַע ִלי ְו ֵגו'"ַ ,מה
ׁ ְשלֹמֹהַ :
"כי מוֹ ְצ ִאי ָמ ָצא ַח ִ ּיים".
ְּכ ִתיב ַא ֲח ָריו ִּ
ְ
ָא ַמר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּ ך הוּ אִ :אם ָה ַל ְכ ָּת
ְל ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ְל ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת לֹא ַּת ֲעמֹד ְל ָך
ַעל ּ ֶפ ַתח ַה ִחיצוֹ ןֶ ,א ָ ּלא ֱה ֵוי ִמ ְת ַּכוֵּ ן ִל ָּכנֵ ס
'ל ׁ ְשקֹד ַעל דְּ ָל ַתי' ֵאין
דֶּ ֶלת ְל ָפנִ ים ִמדֶּ ֶלתִ ,
ְּכ ִתיב ָּכאן ֶא ָ ּלא "דַּ ְל ּתוֹ ַתי"ְ ׁ ,ש ֵּתי דַּ ְלתוֹ ת.
ְו ָל ָּמה ֵּכן? ׁ ֶש ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּ ְך הוּ א מוֹ נֶ ה
ּ ְפ ִסיעוֹ ֶת ָ
"ל ׁ ְשמוֹ ר
יך ְונוֹ ֵתן ְל ָך שָׂ ָכרַ .מהוּ ִ
ְמזוּ זוֹ ת ּ ִפ ְת ֵחי"? ְו ִכי ֵי ׁש ְמזוּ ָזה ְ ּב ָב ֵּתי
ְּכנֵ ִס ּיוֹ תָ .א ַמר ַר ִ ּבי ְיהוּ ָדה ְ ּב ַר ִ ּבי ִסימוֹ ן:
ַמה ְמזוּ ָזה זוֹ ֵאינָ ּה ָז ָזה ִמן ַה ּ ֶפ ַתחָּ ,כ ְך לֹא
ְּת ֵהא ָזז ִמ ָ ּב ֵּתי ְּכנֵ ִס ּיוֹ ת וּ ִמ ָ ּב ֵּתי ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת,
ְו ִאם ַּת ֲע ֶׂשה ֵּכן ַּדע ׁ ֶש ַא ָּתה ְמ ַק ֵּבל ּ ְפנֵ י
"כי מוֹ ְצ ִאי
ׁ ְש ִכינָ הַ .מה ְּכ ִתיב ַא ֲח ָריו ִּ
ָמ ָצא ַח ִ ּיים"ְ ,ולֹא עוֹ ד ֶא ָ ּלא ָטעוּ ן ְ ּב ָרכוֹ ת
"ו ָ ּי ֶפק ָרצוֹ ן ַמה'".
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ַ
ְו ׁשוֹ ֵאל ַה ִּמ ְד ָר ׁש ַּת ְל ּ ִפ ּיוֹ ת
ְ
ַעל ִמ ְד ַר ׁש ֶזהָ ,ל ָּמה ָא ַמר ָּכך ִל ְז ֵקנָ ה?

יטה ְל ִמי
ַל ַּמ ְל ָאְך ַה ָּמוֶ ת ֵאין ְׁש ִל ָ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש
ּלֹומד ַ
ֶׁש ֵ

(ענף בית הכנסת)

מוּ ָבא ְ ּב ַי ְלקוּ ט ׁ ִש ְמעוֹ נִ י
תתקמג)ַ :מ ֲעשֶׂ ה ְ ּב ִא ּ ׁ ָשה ַא ַחת ׁ ֶש ִה ְז ִקינָ ה
ַה ְר ֵ ּבהּ ָ ,באת ִל ְפנֵ י ר"י ַ(ה ְ ּג ִל ִילי) ֶ ּבן ֲח ַל ְפ ָּתא
ָא ְמ ָרה לוֹ ַ :ר ִ ּבי ָז ַקנְ ִּתי יוֹ ֵתר ִמדַּ אי וּ ֵמ ַע ְכ ׁ ָשו
ַח ִ ּיים ׁ ֶשל נִ וּ וּ ל ֵהםֶ ׁ ,ש ֵאינִ י טוֹ ֶע ֶמת לֹא
ַמ ֲא ָכל ְולֹא ִמ ׁ ְש ֶּתה ַו ֲאנִ י ְמ ַב ֶ ּק ׁ ֶשת ְל ִה ּ ָפ ֵטר
ִמן ָהעוֹ ָלםָ .א ַמר ָל ּהְּ :ב ַמה ֶה ֱא ַר ְכ ְּת
ָּכל ָּכ ְך יָ ִמים? ָא ְמ ָרה לוֹ ְ :למוּ ָדה ֲאנִ י
(משלי ח רמז
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ְו ֵת ֵרץ ַה ִּמ ְד ָר ׁש ַּת ְל ּ ִפ ּיוֹ ת
מו ַּסר)ִ :מ ָּכאן רוֹ ִאים ׁ ֶש ַ ּל ַּמ ְל ָא ְך ַה ָּמ ֶות ֵאין
יטה ְ ּב ַב ִית ַה ְּכנֶ ֶסתְּ ,כמוֹ לוּ ז ׁ ֶש ַּמ ְל ַא ְך
ׁ ְש ִל ָ
ַה ָּמ ֶות לֹא ָיכוֹ ל ְל ִה ָּכנֵ ס ֶל ׁ ֶשםְּ .כמוֹ ֵּכן
ִאם ָ ּבא ְל ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ְוסוֹ ֵגר ַּד ְלתוֹ ת ּ ִפיו
ְולֹא ְמ ַד ֵ ּבר ְ ּב ַב ִית ַה ְּכנֶ ֶסתֵ ,אין ַל ַּמ ְל ָא ְך
יטה ָע ָליוֵּ .כן ָה ָיה ִעם ָה ִא ּ ׁ ָשה
ַה ָּמ ֶות ׁ ְש ִל ָ
ְּכ ׁ ֶש ָה ְל ָכה ְל ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ָּכל יוֹ ם ,לֹא

(ב ַעל ׁ ֵש ֶבט
ַּ

יה
ָיכוֹ ל ָה ָיה ַמ ְל ַא ְך ַה ָּמ ֶות ִל ׁ ְשלוֹ ט ָע ֶל ָ
יכה
ית ּהָ ,ל ֵכן ָה ְי ָתה ְצ ִר ָ
ֲא ִפילוּ ְּכ ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ֵב ָ
ְ
ילך ְל ֵבית
ֶאת ַהָ 3 -י ִמים ֲח ָז ָקהֶ ׁ ,ש ּלֹא ֵל ֵ
יה.
ַה ִּמ ְד ָר ׁשְ ,ו ָאז ַמ ְל ַא ְך ַה ָּמ ֶות ׁ ָש ַלט ָע ֶל ָ
ְו ָכל ַה ּכ ַֹח ׁ ֶש ִ ּי ְת ַק ְ ּבלוּ ַה ְּת ִפ ּלוֹ ת הוּ א ַרק
ַעל ְי ֵדי ִל ּמוּ ד ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ,וּ ִמי ׁ ֶש ּלֹא
לוֹ ֵמד זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש לֹא ָט ַעם ַט ַעם ִי ְר ַאת
ׁ ָש ַמ ִיםְ .ו ַרק ֵא ּלוּ ׁ ֶש ּלוֹ ְמ ִדים זוֹ ַהר ׁשוֹ ְמ ִרים
ַעל ְק ֻד ּ ׁ ַשת ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסתֶ ׁ ּ ,שרוֹ ִאים ַמה
ׁ ֶש ָּכתוּ ב ְ ּבזוֹ ַהרְ ,ו ֵי ׁש ָל ֶהם ִי ְר ַאת ׁ ָש ַמ ִים.

יֵ ׁש ִל ְׁשמֹור ַעל ַעּמּוד ַה ְּת ִפ ָּלה ֶׁשֹּלא
יִ ָּׁש ֵבר וְ יַ ּזִ יק ַחס וְ ָח ִל ָילה
ַעל ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה דְּ ָב ִרים ָהעוֹ ָלם עוֹ ֵמד ַעל
ילות ֲח ָס ִדים
ַה ּתוֹ ָרה ְו ַעל ָה ֲעבוֹ ָדה ְו ַעל ְ ּג ִמ ּ
(אבוֹ ת פ"א מ"ב)
ָ

ְו ַעל ָה ֲעבוֹ ָדה – ֵאיזוֹ ִהי ֲעבוֹ ָדה
הו ִדי ְמ ַד ֵּבר
ׁ ֶש ַ ּב ֵ ּלב? זוֹ ְּת ִפ ָ ּלהְ ,ו ַכ ֲא ׁ ֶשר יְ ּ
ְּב ַביִ ת ַה ְּכנֶ ֶסת ְּבאוֹ תוֹ ַה ְּז ַמן ׁשוֹ ֵבר ֶאת יְ סוֹ ד
"עבוֹ ָדה"ּ ,ו ַמ ְל ַא ְך ַה ּ ָמ ֶות
ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ִהיא ֲ
יָ כוֹ ל ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ִל ׁ ְשלוֹ ט ָּבעוֹ ָלם ,דִּ ּב ּור
ְ
ְ ּב ַביִ ת ַה ְּכנֶ ֶסת הוֹ ֵפך ַלדֶּ ֶבר רח"ל (רבינו יונה
בשם הגמ' בבא ַק ָּמא דֶּ ֶבר ָּב ִעיר).
ַק ָ ּי ִמים ַא ְר ַ ּבע ָאבוֹ ת נְ ִז ִ
יקין ֶא ָחד ֵמ ֶהם
אשי ֵּתבוֹ ת ְמ ַד ֵ ּבר ִּב ְז ַמן ֵעת
"מ ְב ֶעה" – ָר ׁ ֵ
ַ
(ב ָבא ַק ָּמא דַּ ף ב).
ַה ְּת ִפ ָ ּלה ָ ּ
ָּכל ַה ְמ ַד ֵ ּבר ְ ּב ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ִ ּב ְז ַמן
יטת ַה ָּמ ֶות
ַה ְּת ִפ ָ ּלה הוּ א ַהנּ וֹ ֵתן ּכ ַֹח ִל ׁ ְש ִל ַ
ָ ּבעוֹ ָלם ,הוּ א ַהנּ וֹ ֵתן ִל ְמ ַח ֵ ּבל ֶאת ַה ּכ ַֹח
ְל ַה ׁ ְש ִחית ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם.

קִ ּדּוׁש ֵׁשם ָׁש ַמיִ ם ַחּיָב ְּל ִה ְת ַקּיֵ ם
ְמ ָפ ֵר ׁש ָה ַר ְמ ַ ּב"ם (ספר המצוות ט' בשם הספרי)

"על
"ונִ ְקדַּ ׁ ְש ִּתי"ַ :
יצד נְ ַק ֵ ּים ֶאת ִמ ְצ ַות ְ
ֵּכ ַ
ְמנָ ת ֵּכן הוֹ ִציא ֶא ְת ֶכם ִמ ִּמ ְצ ַר ִים ְל ַקדֵּ ׁש
שמוֹ ְ ּב ַר ִ ּבים" ְ(ר ֵאה ַ ּב ֲא ִריכוּת ִ ּב ּ ׁ ְש ָל"ה ַה ָּקדוֹ ׁשַ ,מ ֶּס ֶכת
ְׁ
ָּת ִמידֶ ּ ,פ ֶרק נֵ ר ִמ ְצוָ ה צט)

ְל ַקדֵּ ׁש ׁ ֵשם ׁ ָש ַמ ִים ְ ּב ַר ִ ּבים נִ ֵּתן ְל ַק ֵ ּים
יש
ִ ּב ׁ ְשנֵ י אוֹ ַפ ִ ּניםַ .1 :על ְי ֵדי ָא ֵמן ַקדִּ ׁ
יתה
וּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה ְ ּב ַב ִית ַה ִּמ ְד ָר ׁשַ .2 .על ְי ֵדי ִמ ָ
ִ ּב ְמ ִסירוּ ת נֶ ֶפ ׁש ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמ ִים.
וּ ְמ ַס ֵמר שֵׂ ָער הוּ א ַה ּ ֵפרוּ ׁש ַה ָ ּבא
"ונִ ְקדַּ ׁ ְש ִּתי" ַח ָ ּיב
ַעל ַהדְּ ָב ִריםִ :מ ְצ ַות ְ
ְּל ִה ְת ַק ֵ ּיםּ ְ .ב ֶר ַגע ׁ ֶש ְ ּיהוּ ִדי ְמ ַד ֵ ּבר ְ ּב ֵעת
יש וּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ּם הוֹ ֵפ ְך ֶאת
ָא ֵמן ַקדִּ ׁ
ַה ִ ּקדּ וּ ׁש ַה ּ ׁ ֵשם ְל ִח ּלוּ ל ַה ּ ׁ ֵשםֱ ,היוֹ ת ׁ ֶש ִּמ ְצ ַות
אשוֹ ן,
"ונִ ְקדַּ ׁ ְש ִּתי" לֹא ִה ְת ַק ֵ ּים ְ ּבא ֶֹפן ָה ִר ׁ
ְ
ְ
ִהיא ִּת ְצ ַרך ְ ּל ִה ְת ַק ֵ ּים רח"ל ְ ּבא ֶֹפן ַה ּ ׁ ֵשנִ י,
יתה ְל ַמ ַען
ְוהוּ א ְל ַקדֵּ ׁש ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם ְּב ִמ ָ
"כי ָע ֶל ָ
נו ָּכל ַה ּיוֹ ם".
ׁ ְשמוֹ יִ ְת ָּב ַר ְך ִּ
יך הוֹ ַר ְג ּ
"ונִ ְק ַּד ׁ ְש ִּתי"
ֲא ָבל ִאם נִ ְד ַאג ְל ָכ ְךֶ ׁ ,ש ּ ִמ ְצ ַות ְ
אשוֹ ן ׁ ֶשל ִקדּ ּו ׁש ַה ּ ׁ ֵשם
ִּת ְת ַק ֵ ּים ְּבא ֶֹפן ָה ִר ׁ
יש ּו ְק ֻד ּ ׁ ָשה ְללֹא דִּ ּב ּור
ַעל יְ ֵדי ֲענִ ַ ּית ַקדִּ ׁ
ְ
יע ְל ַק ֵ ּים ַה ּ ִמ ְצ ָוה
ְּב ֶא ְמ ַצע ,לֹא נִ ְצ ָט ֵרך ְל ַה ִ ּג ַ
ְ
ְּבא ֶֹפן ַה ּ ׁ ֵשנִ י ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םּ .ו ַמ ְל ַאך ַה ָּמ ֶות
ינו.
יו ַכל ִל ׁ ְשלוֹ ט ָע ֵל ּ
לֹא ּ
לֹא ְרחוֹ ִקים ָאנוּ ִמן ַה ְּמא ָֹרע ׁ ֶש ִה ְס ִעיר
ֶאת ָהעוֹ ָלםָ ,ה ֶר ַצח ְּבמוֹ ְמ ֵּביי ׁ ֶש ְּבהֹדּ ּו5 ,
ְיהוּ ִדים ִמ ָּס ְל ָּת ּה וּ ִמ ּ ׁ ַש ְמנָ ּה ׁ ֶשל ַעם ִישְׂ ָר ֵאל
נֶ ֶה ְרגוּ ַעל ְי ֵדי ְ ּבנֵ י ַע ְו ָלהְ ,ו ָכל ֶזה ָק ָרה
ְ ּבתוֹ ְך ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסתּ ְ ,בתוֹ ְך ִמ ְקדָּ ׁש ְמ ַעט,
ַה ָּמקוֹ ם ּבוֹ ִה ְת ּ ַפ ְ ּללוּ ְו ָל ְמדוּ ַ ,ה ִאם ֵאין
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ַהדָּ ָבר אוֹ ֵמר דָּ ְר ׁ ֵשנִ יְ ,קדוֹ ׁ ִשים וּ ְטהוֹ ִרים
נִ ְר ְצחוּ ְ ּב ָמקוֹ ם ָקדוֹ ׁש ְּכ ֵדי ְלעוֹ ְר ֵרנוּ  ,חוּ סוּ
ַעל נַ ְפ ׁ ְש ֶכם ַאל ְת ַד ְ ּברוּ ְ ּב ָב ֵּתי ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת
וּ ְב ָב ֵּתי ְּכנֵ ִס ּיוֹ תֶ ,אל ִּת ְּתנוּ ָיד ְל ַה ׁ ְש ִחית,
הו ִדי יָ כוֹ ל
ִּכי ִישְׂ ָר ֵאל ֲע ֵר ִבים ֶזה ָל ֶזה ,יְ ּ
ְל ַד ֵּבר ְּב ַביִ ת ַה ְּכנֶ ֶסת ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ְו ִל ְרצ ַֹח
נַ ְפ ׁשוֹ ת ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַּב ִּמ ְז ָרח ָה ָרחוֹ ק.

ּנֹורא
ִסּפּור ָ
יבה ְ ּב ֵ ּב ִית
ֹאש ְי ׁ ִש ָ
ְמ ֻס ּ ָפר ְ ּב ׁ ֵשם ָהר ׁ
ַה ַּת ְלמוּ ד ַה ָ ּגאוֹ ן ַר ִ ּבי ׁ ָשאוּ ל ְ ּברוֹ ס ַז ַצ"ל.
ימי ַ ּב ַחרוּ תוֹ ָ ,ה ָיה ֶזה ֳ 3ח ָד ׁ ִשים
ּ ַפ ַעם ִ ּב ֵ
ִל ְפנֵ י ּ ְפרֹץ ִמ ְל ֶח ֶמת ָהעוֹ ָלם ַה ּ ׁ ְשנִ ָ ּיה ,נִ ְכנַ ס
יבה ,דָּ ַפק ַעל ׁ ֻש ְל ָחן ְו ָא ַמר:
ָ ּבחוּ ר ַל ְ ּי ׁ ִש ָ
הוֹ ֵל ְך ָלבוֹ א ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַה ׁ ְש ָמ ָדה ְ ּגדוֹ ָלה
ַעל ְּכ ָלל ִישְׂ ָר ֵאלְ ,ו ֵי ׁש ַרק ָּד ָבר ֶא ָחד
ׁ ֶש ּיוּ ַכל ְל ַב ֵּטל ַה ְ ּג ֵז ָרה ַהנּ וֹ ָר ָאהֶ ׁ ,ש ּלֹא
ְל ַד ֵ ּבר ְ ּב ֵעת ַה ְּת ִפ ָ ּלהִ .ה ְת ִחילוּ ִל ְזרֹק ָע ָליו
ַמ ְ ּגבוֹ תִ ,כ ְסאוֹ תְ ,ו ִה ּכוּ ּבוֹ ַעד ׁ ֶש ֶ ּנ ֱע ַלם,
ַא ֲח ֵרי ג' ֳח ָד ׁ ִשים ּ ָפ ְר ָצה ַה ִּמ ְל ָח ָמה.
לֹא ְרחוֹ ִקים ָאנוּ ִמן ַה ַּמ ָ ּצב דְּ ָאז רח"ל,
ַה ַּמ ָ ּצב ָ ּבעוֹ ָלם ֻּכ ּלוֹ נּ וֹ ָרא ְו ָאיוֹ םִ ,מ ְ ּב ִחינָ ה
ְ ּב ִריאוּ ִתיתִ ,מ ְ ּב ִחינָ ה ַּכ ְל ָּכ ִליתִ ,מ ְ ּב ִחינָ ה
ַא ְס ְט ָר ֶט ִגיתִ ,מ ְ ּב ִחינַ ת ִה ְת ַח ְמ ׁשוּ ת ְמ ִדינוֹ ת
ֲע ַרבְ ,ו ֵאין צ ֶֹר ְך ְל ַה ְר ִחיב ִּכי ָּכל ֶא ָחד ָח ֵרד
ִל ְק ַראת ַה ָ ּבאוֹ ת.

ַה ְּת ִפ ָּלה ַמ ִּצ ָילה ֵמ ֻח ְר ָּבן
ָא ְמרוּ ֲח ַז"לַ ,א ֲח ֵרי ֻח ְר ָ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש
אשוֹ ן ָע ְקרוּ ַה ֲח ָכ ִמים ֶאת ֵי ֶצר ָה ַרע ׁ ֶשל
ָה ִר ׁ
ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרהְ ,ו ִס ְ ּימוּ ֶאת ַה ֵ ּי ֶצר ָה ַרע ׁ ֶשל
ֲע ָריוֹ תְ ,ו ִת ְ ּקנוּ ְל ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ג' ּ ְפ ָע ִמים ְ ּביוֹ ם.
אוֹ ֵמר החת"סֶ ׁ ,ש ִאם ְיהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן נוּ ן ָה ָיה
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ְמ ַת ֵ ּקן ְל ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ג' ּ ְפ ָע ִמים ְ ּביוֹ ם לֹא ָה ָיה
נִ ְג ַרם ֻח ְר ָ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשֱ .היוֹ ת ׁ ֶשדֶּ ֶר ְך
ַה ְּת ִפ ָ ּלה נִ ַּתן ְל ִה ְת ַקדֵּ ׁש וּ ְל ִה ַּט ֵהר וּ ְל ָה ִפיץ
ׁ ֵשם ׁ ָש ַמ ִים ָ ּבעוֹ ָלםַ .עד ְּכ ֵדי ָּכ ְך ׁ ֶשעוֹ ֵצר
ָּכל ִמינֵ י ּ ֻפ ְר ָענֻ ּיוֹ ת ַה ִּמ ְת ַר ְ ּג ׁשוֹ ת ָלבוֹ א
ְלעוֹ ָלם.
ִמ ּ ְפנֵ י ּ ׁ ֶש ֵאין ָלנוּ ַעל ִמי ְל ִה ּ ׁ ָש ֵען ֶא ָ ּלא
ַעל ָא ִבינוּ ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמ ִים (סוֹ ָטה מ"ט ע"ב)ַ ,על
ֵּכן נִ ׁ ְש ַּתדֵּ ל ְ ּב ֶי ֶתר שְׂ ֵאת וּ ְב ֶי ֶתר עוֹ ז ׁ ֶש ּלֹא
ְל ַח ֵ ּלל ֶאת ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּ ְך הוּ א
ְ ּב ַב ִית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םַ ,רק ְל ַק ֵּד ׁש
ׁ ְשמוֹ ְ ּב ַר ִ ּבים ְ ּב ִל ּמוּ ד ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
ְז ֵקנִ ים ִעם נְ ָע ִרים ,וּ ִב ְפ ָרט ַה ְּת ִפ ָ ּלה ּ ָפ ַתח
הוֶ ׁ ,ש ָ ּנהוּ ג ְ ּב ָכל ֵ ּבית ִישְׂ ָר ֵאל לוֹ ַמר
ֵא ִל ָ ּי ּ
לו
כות ֶזה יִ ְת ַק ְּב ּ
ִל ְפנֵ י ָּכל ְּת ִפ ָ ּלהּ .ו ִב ְז ּ
ַה ְּת ִפ ּלוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַה ַ ּצדִּ יק ַה ָ ּקדוֹ ׁש
(בגְ ֵדי ַה ּ ְׂש ָרד
ַה ְמלוּ ָ ּב"ן ַר ִ ּבי ַי ֲעקֹב ַא ּבוּ ֲח ִצ ָ
ירא ִ ּ
ַעל ַה ָ ּג ָדה ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח)ְ ,ו ֶה ֱא ִר ְ
יך ְ ּב ׁ ִש ְבחוֹ ַה ִח ָיד"א
יש ַחי ְזכוּ ָתם ָי ֵגן ָע ֵלינוּ ָא ֵמןּ ,ו ְב ִלי
ְו ַה ֶ ּבן ִא ׁ
ִל ּמ ּוד ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ִל ְפנֵ י ַה ְּת ִפ ָּלה ִאי
ֶא ְפ ׁ ָשר ׁ ֶש ִּת ְת ַק ֵּבל ְּת ִפ ָּלתוֹ .
וּ ַב ּ ׁשוֹ ָאה ָה ֲא ֻ ּי ָמה ַר ְח ָמנָ א ִל ְ
יצ ָלן שָׂ ְרדוּ
ילים ְל ָא ְמרוֹ ָּכל
ְל ַח ִ ּיים ֵא ּלוּ ׁ ֶש ָהיוּ ְר ִג ִ
יוֹ ם ְ ּב ַעל ּ ֶפה ק ֶֹדם ַה ְּת ִפ ָ ּלהְ ,ו ָראוּ ַ ּב ֲע ִליל
ׁ ֶש ּכֹחוֹ ָ ּגדוֹ ל ְמאֹד ֵ(עדוּת ְּביַ ֲעקֹב).
ּו ְב ַכ ָּמה דַּ ּקוֹ ת ׁ ֶשאוֹ ֵמר ְּת ִפ ּלוֹ ת ֵא ּל ּו
יָ כוֹ ל ַל ֲהפ ְֹך ַה ּכֹל ְלטוֹ ָבה ְו ִל ְהיוֹ ת ִמ ְּבנֵ י
"עיִ ן לֹא ָר ָא ָתה ֱאל ִֹקים
ֲע ִל ָ ּיהִ ,ל ְז ּכוֹ ת ְל ַ
יט ֵהר
זו ָל ְת ָך יַ ֲע ֶׂשה ִל ְמ ַח ֵּכה לוֹ "ִ ,ו ַ
ּ
נִ ׁ ְש ָמתוֹ ְויִ ְז ֶּכה ְל ַמ ֲעלוֹ ת ֶע ְליוֹ נוֹ ת ַּכ ָ ּידוּ ַע
ִמדִּ ְב ֵרי ָה ַא ִר ַיז"ל.

ֹאמר
ְו ָכל ֶא ָחד יְ עוֹ ֵרר ֶאת ֲח ֵברוֹ ׁ ֶש ּי ַ
ְּת ִפ ּלוֹ ת ֵא ּל ּוְ ,ו ֶזה ַרק ַּכ ָּמה דַּ ּקוֹ ת ְ ּביוֹ ם,
ְו ַעל ְי ֵדי ֶזה ִי ְז ֶּכה ְל ַת ֲענוּ ֵגי ַ ּגן ֵע ֶדן
ְועוֹ ָלמוֹ ת ַה ֶ ּנ ַצחְ ,ו ָי ִבין ֶאת ָּכל דַּ ְר ֵכי ה'
ִי ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ְשמוֹ ְ ,ו ִי ְז ֶּכה ִלשְׂ ַכר ַה ָ ּגדוֹ ל ַעל
ָּכל דַּ ָ ּקה ְו ַד ָ ּקה ׁ ֶשאוֹ ֵמר ְולוֹ ֵמד ְּת ִפ ּלוֹ ת
ֵא ּלוּ ֶ ׁ ,ש ַה ּלוֹ ֵמד זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ָש ָעה
ַא ַחת ְּבחוֹ ל ְּכמוֹ ֵמ ָאה ֶא ֶלף ׁ ָשנָ ה ּתוֹ ָרה,
וּ ְב ׁ ַש ָ ּבתְּ ,כמוֹ ֵמ ָאה ִמ ְליוֹ ן ׁ ָשנָ ה ּתוֹ ָרה,

י"ח ַה ּטוֹ ב ,אוֹ ְרחוֹ ת ַצדִּ ִ
יקיםָ ,אבוֹ ת
(כ ֵּסא ֶמ ֶל ְךָ ,ה ֵר ַ
ִּ

ְדר' נָ ָתן)ַ ,ו ֲא ִמ ָירה ְּכ ׁ ָשלֹשׁ דַּ ּקוֹ ת ִ ּב ְל ַבד,
וּ ְב ִל ּמוּ ד ְּכ ֶעשֶׂ ר דַּ ּקוֹ ת ַי ֲע ֶלה לוֹ ּ ַ :בחוֹ ל
ְּכמוֹ ָ ׁ 1666שנָ ה ּתוֹ ָרה ,וּ ְב ׁ ַש ָ ּבת ִי ְז ֶּכה
ְלָ ׁ 166,666 -שנָ ה ּתוֹ ָרה.
ּו ְב ֶר ַגע ֶא ָחת ַא ָּתה יָ כוֹ ל ִל ְז ּכוֹ ת
"עיִ ן לֹא ָר ֲא ָתה" ַעל
ָלעוֹ ָלמוֹ ת נֶ ַצח! ַ
ְ
ְי ֵדי ׁ ֶש ְּת ַז ֶּכה ַל ֲח ֵב ֶר ָךָּ ,כל ַה ּ ָׂש ָכר הוֹ ֵלך ַ ּגם
ֵא ֶל ָ
"פ ַתח
ֹאמרוּ ּ ָ
יךְ .ו ַכ ֲא ׁ ֶשר ָּכל ִישְׂ ָר ֵאל י ְ
יב ּ ֵׂשר ֶאת
ֵא ִל ָ ּיהוּ " נִ ְז ֶּכה ׁ ֶש ָ ּיבֹא ֵא ִל ָ ּיהוּ ִו ַ
ִ ּב ַ
יאת ַהגּ וֹ ֵאלְ .ו ִאם ִ ּב ְזכוּ ְת ָך ִי ְת ַא ְר ְ ּגנוּ
ֶעשֶׂ ר ְיהוּ ִדים לוֹ ַמר ֶאת ַה ְּת ִפ ּלוֹ ת,
ֵאין ְל ׁ ַש ֵער ֶאת גּ וֹ ֶדל ְז ֻכ ּיוֹ ֶת ָ
יך וּ ִב ְפ ָרט
ׁ ֶש ְ ּבז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש (פ' וַ ֵ ּי ֵצא קס"אָּ ).כתוּ בָּ :כל
ַמה ׁ ֶשנּ וֹ ְתנִ ים ִמ ּ ׁ ָש ַמ ִים הוּ א ְ ּב ֶא ֶלףְ ,ועוֹ ד
יה ׁ ְש ִכינָ ה ׁ ָש ְר ָיא,
ַּכ ָ ּידוּ ַע ָּכל ֲעשָׂ ָרה ֵ ּב ּ
וּ ְב ָכ ְך ְמ ַח ּ ׁ ְש ִבים ְל ָך ָּכל ִמנְ ָין ְיהוּ ִדים ְּכמוֹ

ֶא ֶלף .וּ ִמי יוּ ַכל ְל ַח ּ ׁ ֵשב ֶאת גּ וֹ ֶדל ַה ּ ָׂש ָכר
ַה ִ ּנ ְצ ִחי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ְך ִמ ָּכ ְך ְ ּב ַודָּ אוּ ת! וּ ְב ַודַּ אי
ִּת ְז ֶּכה ַל ֲא ִריכוּ ת ָי ִמים.
ְו ָכ ַתב ַה ְג ָר"א ְ ּב ִמ ׁ ְש ֵלי (י"ב ,י"ד) ,גּ וֹ ֶדל
יח ֶאת
ַה ְ ּזכוּ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ִל ְמ ַז ֶּכה ָה ַר ִ ּבים וּ מוֹ ִכ ַ
ֲח ֵברוֹ ֶ ׁ ,ש ִאם ׁ ָש ַמעְ ,מ ַק ֵ ּבל שְׂ ַכר ַעל ָּכל
ַמה ׁ ֶש ַ ּי ֲעשֶׂ ה ְלדוֹ רוֹ תְ ,ו ַגם ִאם לֹא ׁ ָש ַמע,
ָאז ְמ ַק ֵ ּבל ָּכל ֶח ְלקוֹ ַה ּטוֹ בְ ,ו ֶזה ׁ ֶש ּלֹא
יהנּ וֹ ם
ׁ ָש ַמע לוֹ ֵק ַח ִמ ֶּמנּ וּ ֶאת ֵח ֶלק ַה ֵ ּג ִ
ׁ ֶש ּלוֹ .
וּ ְבז ַֹהר (פ' ְּתרו ָּמה קכ"ט ע"א)ָ ,א ְמרוּ :
ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יב ָיא
יך ָה ָא ָדם ְל ִמ ְרדָּ ף ָ ּב ַתר ַח ָי ַ
וּ ְל ִמ ְז ֶּכה ְלהוּ ְּכ ַמאן ְד ָר ִדיף ָ ּב ַתר ַח ָ ּייו
ַעד ָּכאן ְל ׁשוֹ נוֹ  .וּ ְב ִלי ׁשוּ ם ָס ֵפק ִאם ָּכל
ַה ְיהוּ ִדים ִמ ַ ּנ ַער ְו ַעד ָז ֵקן וּ ִב ְפ ָרט ִּתינוֹ קוֹ ת
יהם ַה ָּטהוֹ ר י ְ
ׁ ֶשל ֵ ּבית ַר ָ ּבן ְ ּב ֶה ֶבל ּ ִפ ֶ
ֹאמרוּ
ְּת ִפ ּלוֹ ת ֵא ּלוּ ָּכל יוֹ ם ,נִ ְז ֶּכה ִל ְפ ּת ַֹח ֶאת
ַה ּ ׁ ַש ַער ְל ֵא ִל ָ ּיהוּ ַה ָ ּנ ִביא ָזכוּ ר ַל ּטוֹ ב
יח
יב ּ ְׂש ֵרנוּ ְ ,ו ֵת ֶכף ָיבוֹ א ָמ ׁ ִש ַ
ׁ ֶש ָ ּיבוֹ א ִו ַ
ִצ ְד ֵקנוּ ְו ִי ְג ָא ֵלנוּּ ְ ,ב ַר ֲח ִמים ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּב ָי ֵמינוּ
ָא ֵמן ֵּכן ְי ִהי ָרצוֹ ןְ .ו ַעל ְי ֵדי ִל ּמוּ ד ַה ּזוֹ ַהר
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ִי ָ ּז ֲהרוּ ִ ּב ְת ִפ ָ ּלה ְ ּב ַכוָּ נָ ה ַו ֲענִ ַ ּית
יש וּ ְקדוֹ ׁ ָשהַ .על ְי ֵדי ֵּכן נִ ָ ּנ ֵצל
ָא ֵמן ַקדִּ ׁ
ִמ ָּכל ְ ּג ֵזרוֹ ת ָק ׁשוֹ ת ְו ָרעוֹ ת ׁ ֶש ּלֹא ּתוּ ַכ ְלנָ ה
ִל ׁ ְשלוֹ ט ַעל ַעם ִישְׂ ָר ֵאלְ .ונִ ְז ֶּכה ִ ּב ְמ ֵה ָרה
יח ִצ ְד ֵקנוּ ָ ,א ֵמן.
יאת ְמ ׁ ִש ַ
ְל ִב ַ

6

להתקשר להרב שרגא שניצר:
0525-111104/03-5784413
ִ ּג ָ ּל ֹיון ִמ ְס ּ ַפר ֵ - 41ט ֵבת תשע"ב

ק ּונְ ְט ֶרס

ֶרגַ ע ִל ְפנֵ י ַה ְ ּגא ּו ָלה
נַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ָמע ָא ְמרּו ּכְ ֶא ָחד

זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש
ִה ְת ַא ֲחדּות ּגְ דֹולֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבלִ ימּוד ַ
יש ּו ְל ָק ֵרב ַה ְ ּגא ּו ָלה ַעל ְי ֵדי ִסיּ ּום
"מ ְפ ָעל ַהזוֹ ַהר ָהעוֹ ָל ִמי" יוֹ ְצ ִאים ִּב ְפ ֻע ָּלה ְל ָה ִח ׁ
ִ
ְ
ַהזוֹ ַהר ַה ָּקדוֹ ׁש ְּבחוֹ ֶד ׁש ֶא ֶלף ּ ְפ ָע ִמיםּ ,ו ְב ָכך נִ זְ ֶּכה ְל ֶא ֶלף ַה ָּמגֵ ן ְּב ָכל חוֹ ֶד ׁש ְוח ֶֹד ׁש
יח ִל ְמנוֹ ַע ִמ ְל ֲחמוֹ ת ּו ְפגָ ִעיםְּ ,כ ַת ָּקנַ ת ַה ַר ְמ ַח"ל ַה ָּקדוֹ ׁש זְ ָי"ע ְועוֹ ד ְל ַמ ְע ָלה
ְונַ ְצ ִל ַ
ֵמ ֶא ֶלף ְ ּגדוֹ ֵלי ַה ּדוֹ רוֹ ת

קריאה קדושה

בימים קשים אלו העוברים על כלל ישראל השם יצילנו ואין איש יודע מה ילד יום
ורבים שואלים ומבקשים עצה ותושיה במה לעורר רחמי שמים ולבטל כל
גזירות קשות השם יצילנו.
עיקר הכל כידוע מדברי חז"ל :חובה קדושה על כל אחד ואחד למהר ולפשפש
במעשיו ולעשות תשובה מעומק ליבו ולהרבות בלימוד התורה ,ובפרט לימוד
ההלכה שידע לקיים מצוות השם בכל דקדוקיהם וכן במצוות שבין אדם לחבירו
להרבות בתפילה ובתחינה לבורא עולם שיחיש לגואלינו ויאמר לצרותינו די.
כמו כן יש להתחזק בדברי קדשו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א,
המבטיח שבזכות הקריאה בספר הזוהר הקדוש נצא מן הגלות ברחמים( ,אף
ללא הבנה כלל כידוע מדברי רבותינו) ובכדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק.
1

לכן כל אחד ואחד ישתדל מדי יום לקרוא מספר דפים בספר הזוהר הקדוש להצלחת
כלל ישראל ולקירוב הגאולה.
עוד יש לעורר על ענין נשגב ונעלה אשר בכחו לבטל כל גזירות קשות מעם ישראל
ולבטל המוות והמגיפות ,והיא אמירת פרשת הקטורת כנודע בספר הזוה"ק (פר'
ויקהל רי"ח) ,וכל האומרה לא ינזק כל אותו היום ומשפיע ברכה וישועה לעם ישראל,
ובפרט אם יאמרו סדר פרשת הקטורת במנין בארבע כנפות הארץ ובכל עיר ועיר
יתבטלו בס"ד הגזירות וישראל ישכון לבטח (וכמו שהובא המעשה ברב אחא בזוהר פרשת
וירא דף ק' ע"א ע"ב).
בברכה ובתפילה לשלום עם ישראל

"

"

"

ישא
ארי דְּ ַא ְרעָ א ַקדִּ ׁ ָ
ִּת ּקוּן ַל ְ ּג ֻא ָ ּלה ָה ֲא ִמ ִּתית ִמ ּ ַטעַ ם ָה ַר ָ ּבנִ ים ַה ְ ּגאוֹ נִ ים ָמ ֵ
ִ ּב ׁ ְשנַ ת תרפ"א לפ"ק
ָידוּ ַע ַל ּכֹל ִּכי ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ׁ ֶשל ַה ַּת ָ ּנא
ָה ֱאל ִֹהי ,אוֹ ר ָהעוֹ ָלמוֹ ת ָה ֶע ְליוֹ נִ ים
יש
ְו ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ יםַ ,ה ֶ ּנ ֱא ַמר ָע ָליוֶ :זה ָה ִא ׁ
יש ָה ָא ֶרץ ַמ ְר ִ ּגיז ַמ ְמ ָלכוֹ ת ,וּ ַב ְ ּג ָמ ָרא
ַמ ְר ִע ׁ
יה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן
יל ָידה ִא ֵּ
ָא ְמרוּ  ,דִּ ִ
ימ ּ
יליד ַ(מכּ וֹ ת י"ז ):הוּ א
יליד ְו ִאי לֹא לֹא ֵּת ִ
ֵּת ִ
ֲע ֶט ֶרת ר ׁ ֵ
ֹאשנוּ ְו ִת ְפ ַא ְר ֵּתנוּ ָ ,ה ַר ׁ ְש ִּב"י ְזכוּ תוֹ

ָי ֵגן ָע ֵלינוּ ָא ֵמןֲ ,א ׁ ֶשר ּתוֹ ָרתוֹ ּבוֹ ַק ַעת
ְל ַא ְל ֵפי ֲא ָל ִפים ְו ִר ְב ֵבי ִר ְבבוֹ ת עוֹ ָלמוֹ ת,
ְועוֹ ֶב ֶרת ֵ ּבין שְׂ ָר ִפים ְואוֹ ַפ ִ ּנים ְו ַח ׁ ְש ַמ ִ ּלים
ְו ַח ּיוֹ ת ַה ּק ֶֹד ׁשְ ,מקוֹ ם נַ ֲה ֵרי ֵא ׁש אוֹ ֶכ ֶלת
ֵא ׁש ַעד קוֹ ל דְּ ָמ ָמה דַּ ָ ּקה ִל ְפנֵ י ַה ָ ּקדוֹ ׁש
ָ ּברוּ ְך הוּ אְ ,ושָׂ ֵמ ַח ָ ּב ּה וּ בוֹ נֶ ה ָ ּב ּה עוֹ ָלמוֹ ת
ֲח ָד ׁ ִשים וּ ְמ ַר ֵחם ַעל ָע ְל ָמא.
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ּפוּ ק ֲח ֵזי ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַה ָ ּגאוֹ ן ִח ָיד"א
ִז ְכרוֹ נוֹ ְל ַח ֵ ּיי ָהעוֹ ָלם ַה ָ ּבאִ :ל ּמ ּוד ַה ּז ַֹהר
ְמרוֹ ָמם ַעל ָּכל ִל ּמ ּוד ֲא ִפ ּל ּו דְּ ָלא יָ ַדע ַמאי
ְ
(פרו ּׁש ַעל ִּת ּקוּן מ"ג)
"כ ֵּסא ֶמ ֶלך" ּ ֵ
ָק ָא ַמרְ .ו ָה ַרב ִּ
ָא ַמרִ :ל ּמוּ ד ַה ּז ַֹהר ְ ּב ִג ְיר ָסא ּבוֹ נֶ ה עוֹ ָלמוֹ ת
ֶע ְליוֹ נִ ים.
עוֹ ד ָא ַמר ֵא ִל ָ ּיהוּ ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְל ַר ִ ּבי
ׁ ִש ְמעוֹ ןּ ְ :ב ַהאי ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ִי ְת ּ ָפ ְרקוּ ן ִמן
ָ ּגלוּ ָתא ַּכד ִא ְת ַ ּג ְל ָיא ְ ּב ָד ָרא ַ ּב ְת ָר ָאה.
ינו ְל ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן
עוֹ ד ָא ַמר ׁ ֶ
משה ַר ֵּב ּ
ילים ַי ְז ִהירוּ ְּכז ַֹהר
"ו ַה ַּמשְׂ ִּכ ִ
ְּ(ב ַדף קכ"דְ :):
ְ
יע"ּ ְ ,ב ַהאי ִח ּבוּ ָרא דִּ ָ
ָה ָר ִק ַ
ילך דְּ ִאיהוּ
ְ
ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ְ ּב ִא ֵ ּ
ילין לֹא ָצ ִריך נִ ָּסיוֹ ן – ָר ָצה
לוֹ ַמרִּ :כי ַה ּלוֹ ֵמד ְ ּב ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר לֹא ִי ְס ּבֹל
יח ,וּ ְב ִגין דְּ ִישְׂ ָר ֵאל ֲע ִת ִידין
ֶח ְב ֵלי ָמ ׁ ִש ַ
ילנָ א ְד ַח ֵ ּיי דָּ א הוּ א ֵס ֶפר
ְל ִמ ְט ַעם ֵמ ִא ָ
יה ִמ ָ ּגלוּ ָתא ְ ּב ַר ֲח ֵמי.
ַה ּז ַֹהר ִי ְפקוּ ן ֵ ּב ּ
ַה ִּת ּקוּ נִ ים:
ְ ּב ַה ְקדָּ ַמת
עוֹ ד
יע" ְוגוֹ ',
ירו ְּכז ַֹהר ָה ָר ִק ַ
"ו ַה ַּמ ְׂש ִּכ ִ
ְ
ילים יַ ְז ִה ּ
ילים ִא ֵּלין ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְו ַח ְב ַר ָ ּייא,
ְו ַה ַּמ ְׂש ִּכ ִ
ירו ַּכד ִא ְת ַּכנְ ׁש ּו ְל ֶמ ֱע ַבד ַהאי ִח ּב ּו ָרא,
יַ ְז ִה ּ
הו ִע ּ ְמהוֹ ן
ְר ׁש ּו ָתא ִא ְתיְ ִהיב ְלהוֹ ן ּו ְל ֵא ִל ָ ּי ּ
יהו
ּו ְל ָכל נִ ׁ ְש ָמ ִתין דִּ ְמ ִת ְ
יב ָּתאן ְלנַ ֲח ָתא ֵּבינַ יְ ּ
ּו ְל ָכל ַמ ְל ָא ַכ ָ ּיא ְּב ִא ְת ַּכ ְסיָ א ּו ְבא ַֹרח ֵׂש ֶכל.
ְו ִע ַּלת ַעל ּכ ָֹּלא יְ ִהיב ְר ׁש ּו ְל ָכל ׁ ְש ָמ ָהן
ישין ּו ְל ָכל ֲה ַו ָ ּיין ּו ְל ָכל ִּכנּ ּויִ ין ְל ַג ָּל ָאה
ַקדִּ ׁ ִ
יה,
לוֹ ן ָר ִזין ְט ִמ ִירין ָּכל ׁ ֵשם ְּב ַד ְר ָ ּגא ִד ֵ
יל ּ
ּו ְר ׁש ּו ָתא יְ ִהיב ַל ֲע ַׂשר ְס ִפ ָירן ְל ַג ָּל ָאה לוֹ ן
ָר ִזין ְט ִמ ִירין דְּ ָלא ִא ְתיְ ִהיב ְר ׁש ּו ְל ַג ָּל ָאה
יחא.
יתי ָד ָרא ְד ַמ ְל ָּכא ְמ ׁ ִש ָ
לוֹ ן ַעד דְּ יֵ ֵ
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לויָ ה
ַה ּמ ָוּרם ִמן ָה ָאמוּ ר ִּכיַ :ה ְ ּג ֻא ָּלה ְּת ּ
ְּב ִל ּמ ּוד ַה ּז ַֹהר.
ְו ַע ָּתה נִ ְכ ּתֹב ַמה גּ וֹ ֵרם ָ ּבעוֹ ָלם ִ ּב ּטוּ ל
ִל ּמוּ ד ַה ּז ַֹהרְ ,ונִ ַ ּקח אוֹ תוֹ ִמדִּ ְב ֵרי ָה ַרב
יטאל
ַה ָ ּגדוֹ ל ַה ְמ ֻק ָ ּבל ָה ֱאל ִֹהי ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים ִו ַ
ִז ְכרוֹ נוֹ ְל ַח ֵ ּיי ָהעוֹ ָלם ַה ָ ּבאַּ ,ת ְל ִמיד ָה ַרב
ָה ֲא ִר"י ְזכוּ תוֹ ָי ֵגן ָע ֵלינוּ ָא ֵמןַ ,ה ָּכתוּ ב
ְ ּב ַה ְקדָּ ַמת ׁ ַש ַער ַה ַה ְקדָּ מוֹ תְ ,ו ֶזה ְל ׁשוֹ נוֹ :
ֲאנִ י ַה ָ ּצ ִעיר ָ ּב ִעירַ ,הדַּ ל ְ ּב ַא ְל ֵפי ַח ִ ּיים,
יטאל
יטאל ֶ ּבן ַל ֲאדוֹ נִ י ָא ִבי ָה ַרב יוֹ ֵסף ִו ַ
ִו ַ
ִז ְכרוֹ נוֹ ְל ַח ֵ ּיי ָהעוֹ ָלם ַה ָ ּבאּ ִ ,ב ְהיוֹ ִתי
ֶ ּבן ׁ ְשלֹ ִשׁים ְלכ ַֹח ָּת ׁ ַש ׁש ּכ ִֹחי ְו ָי ׁ ַש ְב ִּתי
ִמ ׁ ְש ּתוֹ ֵמם וּ ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ַתי ְּת ֵמ ִהיםִּ ,כי ָע ַבר
ָק ִצירָּ ,כ ָלה ַק ִיץַ ,ו ֲאנַ ְחנוּ לֹא נוֹ ׁ ַש ְענוּ ,
ְּתרוּ ָפה לֹא ָע ְל ָתה ְל ַמ ֲח ָל ֵתנוֵּ ,אין ָמזוֹ ר
ִל ְבשָׂ ֵרנוּ ְולֹא ָע ְל ָתה ֲארוּ ָכה ְל ַמ ָּכ ֵתנוּ
וּל ֻח ְר ַ ּבן ֵ ּבית ִמ ְקדָּ ׁ ֵשנוּ  ,אוֹ י ָלנוּ ִּכי ּ ָפנָ ה
ְ
ַה ּיוֹ ם ְו ַגם נָ טוּ ִצ ְל ֵלי ֶע ֶרבְ ,ו ָכלוּ ָּכל
ַה ִ ּק ִ ּצים ַו ֲע ַד ִין ֶ ּבן דָּ ִוד לֹא ָ ּבאָ .ו ֶא ְּתנָ ה
ֶאת ּ ָפנַ י ַל ֲחקֹר ְו ָל ַד ַעת ַמה ֶ ּזה ְו ַעל ַמה ֶ ּזה
נִ ְת ָא ֵר ְך ִק ֵ ּצנוּ ְו ָגלוּ ֵתנוּ וּ ַמדּ וּ ַע לֹא ָ ּבא ֶ ּבן
אתי ָא ֶון ִלי ַו ֲאנִ ינָ ה ְ ּב ִק ְר ִ ּבי ְו ִל ִ ּבי
ִי ׁ ַשי? וּ ָמ ָצ ִ
דָּ ַויִ ,מ ַּמ ֲא ָמר ֶא ָחד הוּ ָבא ְ ּב ֵס ֶפר ַה ִּת ּקוּ נִ ים
ִּת ּקוּ ן ל' ְו ֶזה ְל ׁשוֹ נוֹ ַּ :ת ִ ּנינָ א ְּכ ִתיב ְורוּ ַח
ֱאל ִֹהים ְמ ַר ֶח ֶפת ְוכוּ ' ְו ִהיא אוֹ ֶמ ֶרת ָמה
ֶא ְק ָרא ְוכוּ ' ְ ּב ַההוּ א ִז ְמנָ א ַו ִ ּי ְז ּכוֹ ר ִּכי ָבשָׂ ר
ְ
(ת ִה ִּלים עח לט)
ֵה ּ ָמה רוּ ַח הוֹ ֵלך ְולֹא ָי ׁשוּ ב ְּ
יחַ ,וי
רו ָחא ְד ָמ ׁ ִש ַ
יהו ּ
ְל ָע ְל ָמאְ ,ו ָדא ִא ּ
יה ִמן ָע ְל ָמא
לוֹ ן ָמאן דְּ ָג ְר ִמין דְּ יֵ ִזיל ֵל ּ
ינון דְּ ָע ְב ִדין
תוב ְל ָע ְל ָמא ,דְּ ִא ֵּלין ִא ּ
ְו ָלא יְ ּ
יתא יַ ָּב ׁ ָשהְ ,ו ָלא ָב ָעאן ְל ִא ׁ ְש ַּת ְד ָלא
ְלאוֹ ַריְ ָ
ְב ָח ְכ ָמה ְד ַק ָּב ָלה (רוֹ ֶצה לוֹ ַמר ִל ּמוּד ַה ּז ַֹהר),

יהי
ְד ָג ְר ִמין דְּ ִא ְס ַּת ַ ּלק נְ ִביעוּ ְד ָח ְכ ָמה ְד ִא ִ
ישהַ ,וי לוֹ ן
י' ִמינָ ּהְ ,ו ִא ׁ ְש ְּת ָא ַרת ב' ְי ֵב ׁ ָ
דְּ ָג ְר ִמין ֲענִ י ּּו ָתא ְו ַח ְר ָּבא ּו ִב ָיזה ְו ֶה ֶרג
יהו
רו ַח דְּ ִא ְס ַּת ַּלק ִא ּ
ְו ַא ְּב ָדן ְּב ָע ְל ָמאְ ,ו ַהאי ּ
רו ַח
רו ַח ְד ָּמ ׁ ִש ַ
יהו ּ
יח ְּכ ָמה ְד ִא ְּת ַמרְ ,ו ִא ּ
ּ
רו ַח
רו ַח ָח ְכ ָמה ּו ִבינָ ה ּ
יהו ּ
ַה ּק ֶֹד ׁשְ ,ו ִא ּ
שם (יְ ׁ ַש ְעיָ ה
רו ַח דַּ ַעת ְויִ ְר ַאת ַה ּ ׁ ֵ
בו ָרה ּ
ֵע ָצה ּו ְג ּ
יא ב)ַ .עד ָּכאן.

רו ַּב ֶח ְב ָרה ַה ּזֹאתְ ,ו ָכל ֶא ָחד
כו ְו ִה ְת ַח ְּב ּ
ְז ּ
יַ ְחטֹף ֵח ֶלק ֵמ ַה ּז ַֹהרּ ,ו ִב ׁ ְש ַעת ַה ּ ְפנַ אי ּו ֵבין
ַהדְּ ֵב ִקים יִ ְלמֹד ֵא ֶיזה ָע ִלין ְּכ ִפי ַה ֵּס ֶדר
נו ָל ֶכם ַה ַ ּג ָּב ִאים ְו ַה ְמנַ ֲה ִלים ֵּבין
ֲא ׁ ֶשר יִ ְּת ּ
יכם יִ ְׂש ָר ֵאל,
חוץ ָל ָא ֶרץַ .א ׁ ְש ֵר ֶ
ָּב ָא ֶרץ ֵּבין ְּב ּ
יכם ׁ ֶש ַּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם,
עו ִמי ְמ ַט ֵהר ֶא ְת ֶכםֲ ,א ִב ֶ
דְּ ּ
עוָּ ,כל ִמ ָּלה ּו ִמ ָּלה נַ ֲע ֵׂשית ֶא ֶלף ֲא ָל ִפין
דְּ ּ
ְו ִר ֵּבי ִר ְבבוֹ ן עוֹ ָלמוֹ ת ֶע ְליוֹ נִ ים ַּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם,
ַּכ ִ ּנ ְז ַּכר ְ ּב ַה ְקדָּ ַמת אוֹ ר ַה ַח ָּמה.

ְה ִּתּקּונִים ֶאלֶף ְּפ ָע ִמים
ֹהר ו ַ
ְמדּו ַהּז ַ
ִיל ְ
"ה ֶאלֶף לְָך ְׁשֹלמֹה"
ּבְסֹוד ָ

ְו ַא ֶּתםַ ,א ֵחינוּ ּ ַ ,ג ָ ּב ֵאי וּ ְמנַ ֲה ֵלי ַעם ק ֶֹד ׁש
יכם נֶ ֱא ַמר
ָ ּב ָא ֶרץ וּ ְבחוּץ ָל ָא ֶרץֲ ,א ׁ ֶשר ֲע ֵל ֶ
"וּ ַמ ְצדִּ ֵ
יקי ָה ַר ִ ּבים ַּכ ּכוֹ ָכ ִבים ְלעוֹ ָלם
ָו ֶעד"ִ ,ע ְמדוּ ַו ֲעשׂ וּ ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת
ְו ֵס ֶדר ְל ָכל ָח ֵבר ְו ָח ֵבר ְּכ ִפי ּכֹחוֹ ְּ ,בא ֶֹפן ִּכי
לול
ָּכל ָח ֵבר יִ ְלמֹד ז ַֹהר ׁ ָש ֵלם ַעד כ"ה ֱא ּ
אוֹ ֶח ְציוֹ אוֹ ִר ְבעוֹ ּ ,ו ְל ַז ֵ ּוג ָּכל ִסי ּּום ׁ ָש ֵלם
ַעל ג' אוֹ ד' ֲח ֵב ִרים ִּב ְכ ֵדי ָל ַד ַעת ַּכ ָּמה
ִסי ּּו ִמים יֵ ׁש ְּב ָכל ִעיר ְו ִעיר ְל ַה ׁ ְש ִלים ֶא ֶלף
ינו ֶח ְב ַרת ְמ ַז ֶּכה ֶאת
ּ ְפ ָע ִמיםּ .ו ְכ ָבר ִמ ִ ּנ ּ
ָה ַר ִּבים ְל ִה ׁ ְש ַּתדֵּ ל ְּב ֶזה.

ֲה ֵרי ִּכי ִל ּמוּ ד ַה ּז ַֹהר הוּ א ְמעוֹ ֵרר
יחְ ,ו ִי ְת ַ ּג ֶ ּלה
ָה ַר ֲח ִמים ְונִ ׁ ְש ָמתוֹ ׁ ֶשל ָמ ׁ ִש ַ
כן ָל ֶב ַטח,
ְו ִי ָ ּבנֶ ה ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ְו ִישְׂ ָר ֵאל ִי ׁ ְש ּ ֹ
טו ַח ׁ ֶש ּלֹא יִ ְס ּבֹל ַצ ַער ֶח ְב ֵלי
ְו ַה ּלוֹ ֵמד ּבוֹ ָּב ּ
יחֲ ,א ׁ ֶשר ַעל ֵּכן ֲאנַ ְחנוּ ַח ְכ ֵמי ְו ַר ָ ּבנֵ י
ָמ ׁ ִש ַ
ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש ְירוּ ׁ ָש ַל ִים ִּת ָ ּבנֶ ה ְו ִת ּכוֹ נֵ ן
ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּב ָי ֵמינוּ ָא ֵמן ,וּ ָב ֵּתי ִּדינִ ים,
נִ ְתעוֹ ַר ְרנוּ ְל ַי ֵּסד ִל ּמוּ ד ַה ּז ַֹהר ָ ּב ָא ֶרץ
וּ ְבחוּ ץ ָל ָא ֶרץ ִ ּב ְכ ֵדי ִל ְגמֹר ַה ֵּס ֶפר ַה ּז ַֹהר,
ְו ִי ְה ֶיה ַה ִּס ּיוּ ם ְ ּבכ"ה ֱאלוּ ל ַה ָ ּבא ָע ֵלינוּ
דו
ְלטוֹ ָבה ,יוֹ ם ְ ּב ִר ַ
יאת ָהעוֹ ָלםְ ,ויִ ְל ְמ ּ
ַה ּז ַֹהר ְו ַה ִּת ּק ּונִ ים ֶא ֶלף ּ ְפ ָע ִמים ְּבסוֹ ד
ָה ֶא ֶלף ְל ָך ׁ ְשלֹמֹה.
ינו
נו קוֹ ְר ִאים ָל ֶכםַ ,א ֵח ּ
ְו ָל ֵכן ֲאנַ ְח ּ
ֲח ָכ ִמים ַר ָּבנִ ים ,סוֹ ֲח ִריםַּ ,ב ֲע ֵלי ָּב ִּתים,
צו ָל ַק ַחת
קו ְו ִא ְמ ּ
ַּב ֲע ֵלי ְמ ָלאכוֹ תִ ,ח ְז ּ
ֹאמר ִ ּג ּבוֹ ר ֲאנִ י.
נוְ ,ו ַה ַח ָּל ׁש י ַ
ֵח ֶלק ִע ּ ָמ ּ

חוץ ָל ָא ֶרץ יַ ֲע ֶלה
רור ִּכי ַ ּגם ַאנְ ׁ ֵשי ּ
ּו ָב ּ
ַה ִּל ּמ ּוד ׁ ֶש ָּל ֶהם ִעם ַאנְ ׁ ֵשי ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש
ִּב ְמ ִס ַּלת ֵּבית ק ֶֹד ׁש ַה ָ ּק ָד ׁ ִשים ְּבסוֹ ד ָּכל
יִ ְׂש ָר ֵאל ֲע ֵר ִבים ֶזה ָּב ֶזהְ ,ונִ ָּכנֵ ס ְל ׁ ָשנָ ה
יש ּו ָעה ְּב ַר ֲח ִמים ַעל
ֲח ָד ׁ ָשה ׁ ְשנַ ת ְ ּג ֻא ָּלה ִו ׁ
ַע ּמוֹ יִ ְׂש ָר ֵאל ְו ַעל ָּכל ָהעוֹ ָלם ֻּכ ּלוֹ ְ ,ו ַא ַחר
ַה ִּס ּיוּ ם ִאם ִי ְצ ָט ֵר ְך עוֹ ד נַ ֲחזֹר עוֹ ד ּ ַפ ַעם
ֵס ֶדר ׁ ֵשנִ י וּ ְזכוּ ת ַה ַּת ָ ּנא ָה ַר ׁ ְש ִ ּב"י ְזכוּ תוֹ ָי ֵגן
יכם ְו ַא ֶּתם
ָע ֵלינוּ ָא ֵמןָ ,י ֵגן ָע ֵלינוּ ְו ָי ֵגן ֲע ֵל ֶ
ׁ ָשלוֹ ם.
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יש א
אר י דְּ ַא ְר עָ א ַק דִּ ׁ ָ
מוֹ ָד עָ ה ֲח ָד ׁ ָש ה ִמ ּ ַט עַ ם ַר ָ ּב נִ ים ַה ְ ּג אוֹ נִ ים ָמ ֵ
ִל ׁ ְש קֹד עַ ל ִל ּמ ּו ד ַה ּז ַֹה ר ִל גְ מֹר ָ ּב ָא ֶר ץ ּו ְב ח ּו ָצ ה ָל ָא ֶר ץ ֶא ֶל ף ִס ּי ּו ִמ ים,
ּו ְכ ִפ י ָה ְר ׁ ִש ימוֹ ת ֲא ׁ ֶש ר ִק ַ ּב ְל נ ּו ל ֹא נִ גְ ַמ ר ַר ק ְל עֵ ֶר ְך ׁ ֵש ׁש ֵמ אוֹ ת ִס ּי ּו ִמ ים
ְּכ ָבר ָידוּ ַע ִל ְכבוֹ ָדם ַמ ֲע ַלת ִל ּמוּ ד
ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשֲ ,א ׁ ֶשר הוּ א ְמ ַב ֵּטל ָּכל ִמינֵ י
ּ ֻפ ְר ָענֻ ּיוֹ ת וּ ְג ֵזרוֹ ת ָק ׁשוֹ ת ְו ָרעוֹ ת וּ מוֹ ָתנָ א
ְו ַח ְר ָ ּבא וּ ִב ָ ּזה ֵמ ָע ְל ָמאְ ,ו ַה ּ ׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ָע ְב ָרה
"ת ּק ּון ַל ְ ּג ֻא ָּלה
ְּכ ָבר עוֹ ַר ְרנוּ ַעם ִישְׂ ָר ֵאל ִּ
ארי
ָה ֲא ִמ ִּתית" ִמ ַּט ַעם ַר ָּבנִ ים ַה ְ ּגאוֹ נִ ים ָמ ֵ
ישא ַה ִ ּנ ְז ַּכר ְל ֵעילִ ,ל ׁ ְשקֹד ַעל
דְּ ַא ְר ָעא ַקדִּ ׁ ָ
חו ָצה ָל ָא ֶרץ
ִל ּמ ּוד ַה ּז ַֹהר ִל ְגמֹר ָּב ָא ֶרץ ּו ְב ּ
ֶא ֶלף ִסי ּּו ִמיםּ ,ו ְכ ִפי ָה ְר ׁ ִשימוֹ ת ֲא ׁ ֶשר
נו ,לֹא נִ ְג ַמר ַרק ְל ֵע ֶר ְך ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת
ִק ַּב ְל ּ
ִסי ּּו ִמים.
נוַ ,ר ָּבנֵ י ּו ְגאוֹ נֵ י ֶא ֶרץ
ַעל ֵּכן ֲאנַ ְח ּ
ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשהְ ,מ ַב ְ ּק ׁ ִשים ִמ ָּכל ַּבר יִ ְׂש ָר ֵאל
ֲא ׁ ֶשר יָ דוֹ ַמ ּ ֶׂש ֶגתִ ,ל ְלמֹד עוֹ ד ּ ַפ ַעם ִּב ְכ ֵדי
לול ַה ָּבא
ְ ּגמֹר ָה ֶא ֶלף ִסי ּּו ִמים ְּבכ"ה ֱא ּ
אשוֹ ן יוֹ ֵתר
עור ָה ִר ׁ
ינו ְלטוֹ ָבה ְּכ ִפי ׁ ִש ּ
ָע ֵל ּ
אוֹ ּ ָפחוֹ תִ ,עם ְּבנֵ י ֶח ְב ָרתוֹ ׁ ֶשל ֶא ׁ ְש ָּת ַקד,
ִסי ּּום ז ַֹהר ֶא ָחד ְל ִע ּל ּוי ַמ ַּזל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל,
ּו ְל ַב ֵּטל ָּכל ַהצָּ ִרים אוֹ ָתם ֶע ְליוֹ נִ ים
יק ְל ֵקל
ינו ִו ַ
ְו ַת ְח ּתוֹ נִ יםְ ,ויָ ֵפר ֲע ַצת אוֹ יְ ֵב ּ
יהם ּת ּו ׁ ִש ָ ּיה,
ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתםְ ,ולֹא ַּת ֲע ֶׂשינָ ה יְ ֵד ֶ
כן ָל ֶב ַטח ְונִ ְר ֶאה ְּבנֶ ָח ַמת
ְויִ ְׂש ָר ֵאל יִ ׁ ְש ּ ֹ
ִצ ּיוֹ ןָ ,א ֵמן ֵּכן יְ ִהי ָרצוֹ ןְ .ירוּ ׁ ָש ַל ִים ִּת ָ ּבנֶ ה
ְו ִת ּכוֹ נֵ ן ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּב ָי ֵמינוּ ָא ֵמן .א' ְלח ֶֹד ׁש
ִא ָ ּיר ׁ ְשנַ ת תפא"ר ִל ְפ ָרט ָק ָטן.
ק ֶֹדם ַה ִּל ּמ ּוד י ַ
ֹאמרֲ :ה ֵרי ֲאנַ ְחנוּ
לוֹ ְמ ִדים ְ ּב ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְל ִע ּלוּ י
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ׁ ְש ִכינַ ת ֻע ֵ ּזנוּ  ,וּ ְל ָה ִרים ֶק ֶרן ַמ ַ ּזל ִישְׂ ָר ֵאל,
ְו ִל ְס ּתֹם ּ ִפי ָּכל ַה ָ ּצ ִרים אוֹ ָתנוּ ֶע ְליוֹ נִ ים
וּל ַה ֲח ִזיר ָה ֲע ָט ָרה ְל ָי ׁ ְשנָ ּה,
ְו ַת ְח ּתוֹ נִ יםְ ,
כן
ְוי ַ
ֹאמר ַּדי ְל ָצרוֹ ֵתינוּ ְו ִישְׂ ָר ֵאל ִי ׁ ְש ּ ֹ
ָל ֶב ַטחָ ,א ֵמן ֵּכן ְי ִהי ָרצוֹ ן.
ֶע ְז ִרי ֵמ ִעם ַה ּ ׁ ֵשם עוֹ שֶׂ ה ׁ ָש ַמ ִים ָו ָא ֶרץ,
ְירוּ ׁ ָש ַל ִים ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש ִּת ָ ּבנֶ ה ְו ִת ּכוֹ נֵ ן
ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּב ָי ֵמינוּ ָא ֵמן.

ַּבי
ִּד ְברֵי ַהּגָאֹון ְּכבֹוד מֹורֵינּו ָהרַב ר ִ
ִיט"א
יס ִקין ְׁשל ָ
ְרּוחם ִּד ְ
ִצ ָחק י ָ
יְ
ְּכ ָבר ָא ְמרוּ ֲח ָכ ֵמינוּ ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה,
ׁ ֶש ַּת ְלמוּ ד ּתוֹ ָרה ִהיא ׁ ְשקוּ ָלה ְּכנֶ ֶגד ָּכל
ַה ִּמ ְצווֹ תַ .א ׁ ְש ֵרי ַה ּזוֹ ֶכה ִל ְהיוֹ ת ֲע ָמלוֹ
ַ ּב ּתוֹ ָרה ֵהן ַ ּב ִ ּנ ְג ֶלה ֵהן ַ ּב ִ ּנ ְס ָּתרּ ְ ,ב ֵס ֶפר ז ַֹהר
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְו ַה ִּת ּקוּ נִ ים.
הוא ַר ׁ ְש ִּב"יַ ,ה ַּת ָ ּנא ָה ֱאל ִֹקי
ּו ְכ ַדאי ּ
ינו ָא ֵמןִ ,ל ְפטֹר ֶאת ָּכל
כותוֹ יָ ֵגן ָע ֵל ּ
ְז ּ
ָהעוֹ ָלם ֻּכ ּלוֹ ִמן ַהדִּ ין ּו ְל ָק ֵרב ֶאת ַה ְ ּג ֻא ָּלה,
ְו ֵעינֵ ינוּ ֶּת ֱח ֶזינָ ה ְ ּב ִה ָ ּגלוּ ת נִ ְגלוֹ ת אוֹ ר
ַה ּ ׁ ֵשם וּ ָמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ דֵּ ָעה ֶאת ַה ּ ׁ ֵשם
יאת גּ וֹ ֵאל ֶצ ֶדקְ ,ו ִישְׂ ָר ֵאל נוֹ ׁ ַשע ַ ּב ַה ּ ׁ ֵשם
ְ ּב ִב ַ
ְּת ׁשוּ ַעת עוֹ ָל ִמים ַ ּב ֲע ָג ָלא וּ ְב ָקרוֹ ב.

נְאּום יִצְ חָ ק יְרּוחָ ם

ְהֹוׁש ַע
מׁשה י ֻ
מֹורינּו הָ ַרב ַרּבִ י ֶ
ּבְ הַ ּגָאֹון הֶ חָ סִ יד ֵ
ְהּודא לֵ יּב זֵכֶ ר צַ ִּדיק לִ בְ ָרכָ ה ִּדיסְ ִקין
י ָ

ַמ ְס ִּכים ֲאנִ י ְל ָכל ַה ְמ ֻד ָ ּבר ְל ַמ ְע ָלה,
וּ ְמ ַב ֵ ּק ׁש ֵמ ַא ֵחינוּ ְ ּבנֵ י ִישְׂ ָר ֵאל ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם
ְל ַה ְת ִמיד ַ ּב ִ ּל ּמוּ ד ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַה ִ ּנ ְז ַּכר וּ ַב ֵּס ֶדר
ַה ִ ּנ ְז ַּכר ,וּ ְזכוּ ת ַה ַּת ָ ּנא ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַר ׁ ְש ִ ּב"י
ְזכוּ תוֹ ָי ֵגן ָע ֵלינוּ ָא ֵמן ְותוֹ ָרה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה
ָי ֵגן ָע ֵלינוּ ִל ְז ּכוֹ ת ִל ְראוֹ ת ִ ּב ְג ֻא ַ ּלת ִישְׂ ָר ֵאל
ְ ּב ַר ֲח ִמים ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּב ָי ֵמינוּ ָא ֵמןְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ָא ַמר ַה ָ ּנ ִביא ַ ּ
"גם ִּכי ִי ְתנוּ ַבגּ וֹ ִים ַע ָּתה
ֲא ַק ְ ּב ֵצם".
וּ ָבאנוּ ַעל ֶה ָחתוּ ם יוֹ ם ּ ֶפ ַסח ׁ ֵשנִ י
תרפ"א ּבֹא ס"ט ִי ְפ ַרח ַּכ ּ ׁשוֹ ׁ ַש ָ ּנ"ה ִל ְפ ָרט
ָק ָטן

ַח ְס ֵדי ָאבוֹ ת ַה ּיוֹ ֵצא ַעל ָּכל ְ ּגדוֹ ת אוֹ ר
ַה ּז ַֹהר ְי ַג ֶ ּלה הוֹ דוֹ ַו ֲה ָדרוֹ ַל ֲחשׂ ֹף ָלנוּ ֶאת
ַמ ּבוּ ֵעי ַה ְי ׁשוּ ָעה ְו ַה ְ ּג ֻא ָ ּלה ָה ֲא ִמ ִּתית,
ילנוּ נַ ֲח ַלת
יכנוּ ַעל ָ ּב ֳמ ֵתי א ֶֹהל ְו ַינְ ִח ֵ
ְו ַי ְד ִר ֵ
ַי ֲעקֹב ָא ִבינוּ ְ ,ו ַי ֲע ֶלה ֶאת נִ ׁ ְשמוֹ ת ְּכ ַלל ַעם
יאה גּ וֹ ֵאל
ָקדוֹ ׁש ִל ְת ׁשוּ ָבה ִע ָ ּל ָאה ַה ְּמ ִב ָ
ְל ִצ ּיוֹ ן ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּב ָי ֵמינוּ ָא ֵמן.
אתי ַעל ֶה ָחתוּ ם
וּ ְלאוֹ ת אמו"צ ָ ּב ִ
ּ ִפ ְס ָחא ְז ֵע ָירא תרפ"א ּפֹה ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש
ְירוּ ׁ ָש ַל ִים ִּת ָ ּבנֶ ה ְו ִת ּכוֹ נֵ ן.

הַ ָּקטָ ן אַ בְ ָרהָ ם יִצְ חָ ק הַ ּכֹהֵ ן קּוק
בֹודת הַ ּק ֶֹדׁש ַעל אַ ְד ַמת הַ ּק ֶֹדׁש
עֹובֵ ד ֲע ַ
רֹאׁש ַרּבָ נֵי אֶ ֶרץ י ְִׂש ָראֵ ל
ְרּוׁשלַ יִם תובב"א
ו ְַרב וְאַ בַ "ד ּפֹה ִעיר הַ ּק ֶֹדׁש י ָ

הַ ּצְ בִ י י ֲַעקֹב ֵמאִ יר ס"ט
ִראׁשֹון לְ צִ ּיֹון ְורֹאׁש הָ ַרּבָ נִים ּבְ אֶ ֶרץ י ְִׂש ָראֵ ל

ֵלב ָּכל ִי ְר ֵאי ַה ּ ׁ ֵשם ְוחוֹ ׁ ְש ֵבי ׁ ְשמוֹ ִישְׂ ַמח
ַעל ַה ִה ְתעוֹ ְררוּ ת ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶשל ַה ְת ָמ ַדת
יח ֵידי
ַה ִ ּל ּמוּ ד ְ ּב ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ִל ִ
ַה ְּס ֻג ָ ּלה ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ּק ֶֹד ׁש וּ ְבחוּ ץ ָל ָא ֶרץ.
וּ ַמה ּטוֹ ָבה וּ ְקדוֹ ׁ ָשה ִהיא ַה ִה ְת ַח ְ ּזקוּ ת
ַה ּזֹאת ׁ ֶשל ְ ּג ִמ ַירת ָּכל ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ֶא ֶלף
ּ ְפ ָע ִמים ַעל ְי ֵדי ֲחבוּ ַרת ַה ּק ֶֹד ׁש ַה ְמצ ֶֹר ֶפת
ֵמ ַה ּלוֹ ְמ ִדים ְ ּבנֵ י ֵה ָ
יכ ָלאּ ְ .בטוּ ִחים ֲאנַ ְחנוּ
ְ ּב ֶע ְז ַרת ַה ּ ׁ ֵשם ְלאוֹ ר ַה ּק ֶֹד ׁש ַה ָּמ ֵלא ׁ ִש ְפ ַעת
סגולות רבות מצינו בספרים ללומדי הזוהר הקדוש,
ובקיצור נביא שבעה עשר מהם:
על ידי לימוד בספר הזוהר זכות
רבי שמעון והחברים שלו יגינו עליו (זכירה לחיים דף יד
עמוד ד').
ועוד שזכות רשב"י בפרטות יגן
עליו גם לעולם הבא( .ספר אברהם במחזה דרוש ט"ז).
ולימוד הזוהר הקדוש סגולה
ליראת שמים( .הקדמת רבי משה בסולה לספר התקונים).
העסק בספר הזוהר סגולה להשגה.
(האריז"ל בשער רוח הקודש דף יא עמוד ב’).
העסק בזוהר הקדוש בתדירות
סגולה להביא את האדם להתקשרות לאין סוף ב"ה.
(שארית ישראל שער ההתקשרות שער א' דרוש ה' מאמר ב').
הלימוד בזוהר הוא תיקון גדול
לבעל תשובה( .שבחי האריז"ל).
הלימוד בזוהר הוא תקון גדול
לנשמה( .מורה באצבע אות מ"ד).
לימוד הזוהר מביא לטהרת
וקדושת הנפש( .פלא יועץ ערך זוהר) ולזכות הנשמה
(הגהות מהרצ"א אות ט').
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יצות ַה ִּל ּמ ּוד
ַעל דֶּ ֶר ְך ּתוֹ ֶע ֶלת ּונְ ִח ּ
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ֶשל ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַה ִּת ּק ּונִ ים ְּכ ָבר
ָּכ ַת ְב ִּתי ְ ּב ֶזה ׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ָע ְב ָרהַ .ה ּ ׁ ֵשם ִי ְת ָ ּב ַר ְך
ילא
ְ ּב ַר ֲח ָמיו ִי ֵּתן ִה ְתעוֹ ְררוּ ת ְּת ׁשוּ ָבה ִמ ְ ּל ֵע ָ
ישוּ ָעה
ְ ּב ֵלב ַע ּמוֹ ִישְׂ ָר ֵאלְ ,ונִ ְז ֶּכה ִל ְראוֹ ת ִ ּב ׁ
ְקרוֹ ָבה ַּכ ֲע ִת ַירת ֵלב ְונֶ ֶפ ׁש ַה ְמ ַח ָּכה.

הַ ָּקטָ ן יֹוסֵ ף חַ ּיִים זָאנֶענְפֶ עלְ ד
ְרּוׁשלַ יִם
ַרב וְאַ בַ "ד לִ ְקהִ ּלַ ת הָ אַ ְׁשּכְ ַנּזִים ּבְ ִעיר הַ ּק ֶֹדׁש י ָ
תובב"א
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לימוד בזוהר הקדוש מסיר טמטום
הלב (מאה שערים לבעל התניא).
בלימוד הזוהר בונה עולמות (כסא
מלך על תקוני הזוהר תיקון מ"ג אות ס').
הלומד בספר זוהר הקדוש בעולם
הזה ,אז לעתיד לבא לא ישב בבושה( .זוהר פרשת וישב
דף קפ"ה עמוד א’ בכללות ,ובפרטות בלקוטי תורה לבעל התניא

פרשת צו).
לימוד סתרי התורה הוא סיוע רב
להבנת נגלות התורה( .רבי אברהם מסלונים בספר תורת אבות).
הלימוד בזוהר מביא את האדם
לאהבת הבורא (הרמ"ז בהגהותיו לספר הכוונות).
הלימוד בזוהר מביא את האדם
לאמונה( .אמרי פנחס שער ט' אות ג).
לימוד הזוהר הקדוש מציל את
האדם ומשפחתו ממגפה ושערורות( .שם שער ו' אות ע"ג).
מביא רפואה לכאב שיניים( .מעשי
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אמת לתלמיד החוזה מלובין נדפס בספר אמת ויציב חלק ד'

עמוד ל').
והוא רפואה לרגלים ולהוצאת קוץ.
(אמרי פנחס שער ט' אות ג').
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ַעל ֵּכן ַא ַחי בּ ֹוא ּו וְ נִ ְת ַמ ֵסר ְל ַמ ַען ַה ְגּאו ָּלה ,בּ ֹוא ּו
דות ֶאת
מ ׁ ֶשה ַר ֵ ּבנ ּו ע"ה ִל ְפ ֹ
וְ נִ ׁ ְש ָמע ְל ִצ ּווּי ׁ ֶשל ֹ
דו ׁ ָשה ,וְ לֹא ְל ַחכּ ֹות ְל ָמ ָחר ִּכי ָמ ָחר
ַה ּ ׁ ְשכִ ינָ ה ַה ְ ּק ֹ
זֶ ה ֲע ַצת ֲע ָמ ֵלקַ ,רק ֵּתכֶ ף ו ִּמ ַיּד נִ ְת ַא ֵחד וְ נִ ְת ַחזֵ ק
דו ׁש
וְ נִ ְת ַק ֵ ּד ׁש ַ ּב ּת ֹו ָרה ,וְ כָ ל יִ ְ ׂש ָר ֵאל יִ ְל ְמד ּו ֹזו ַהר ַה ָ ּק ֹ
עו ֶ ׂשה ֵּכןַ ,א ׁ ְש ֶר ָ
עו ָלם ַהזֶ ּה,
יך ָ ּב ֹ
ְ ּבכָ ל ֹיום ,וְ ִאם ַא ָּתה ֹ
צון
עו ָלם ַה ָ ּבא ,ו ְּבוַ ַ ּדאי ֵּתכֶ ף נִ ָג ֵּאל ,וִ ִ
יהי ָר ֹ
טוב ָל ְך ָל ֹ
וָ ֹ
יח
ׁ ֶש ִנּזְ ֶּכה ִל ְה ֹיות ִמן ַהז ֹּוכִ ים ַה ְמ ֻא ּ ׁ ָש ִריםֶ ׁ ,ש ַה ָּמ ׁ ִש ַ
"בזְ כו ְּת ָך ִה ַג ְּע ִּתי" ַעל
מו יָ ִעיד ָע ֵלינ ּו ִ ּ
דו ו ְּב ַע ְצ ֹ
בו ֹ
ִ ּבכְ ֹ
ֵּכן ,יְ הו ִּדים יְ ָק ִריםְּ ,תנ ּו ִל ּמוּד ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ םַ ,ה ְק ִריב ּו
דו ׁ ָשהַ ,ל ֲעשׂ ֹות נַ ַחת
ִמ ַד ּק ֹו ֵתיכֶ ם ְל ַמ ַען ַה ּ ׁ ְשכִ ינָ ה ַה ְ ּק ֹ
רו ַּח ְל ֹיו ְצ ֵרנו ּ,וְ ִלזְ כּ ֹות ִל ְפדוּת נַ ְפ ׁ ֵשנוִּ ,ל ְּמד ּו ְ ּבכָ ל ֹיום
אור
דו ׁש! וְ כָ ְך ֻּכ ָ ּלנ ּו ְּכ ֶא ָחד נֵ ֵל ְך יַ ַחד ְל ַק ֵ ּבל ֹ
ֹזו ַהר ַה ָ ּק ֹ
יח ְ ּב ַר ֲח ִמים ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּביָ ֵמינ ּו ָא ֵמן.
ּ ְפנֵ י ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ׁ ִש ַ

להתקשר להרב שרגא שניצר:
ִ ּג ָ ּל ֹיון ִמ ְס ּ ַפר ֵ - 42ט ֵבת תשע"ב

ק ּונְ ְט ֶרס

רון
ַה ּ ׁש ֹו ָפר ָה ַא ֲח ֹ
ֲה ָכנָ ה ִלגְ ֻא ָ ּלה  -יַ ַחד ִׁש ְב ֵטי יִ שְׂ ָר ֵאל לוֹ ְמ ִדים זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש

ְודוֹ ֵאג ַל ּ ֶפנְ ִס ָיה ׁ ֶש ּלוֹ ְ ,ו ִל ְקנוֹ ת ָ ּב ִּתים,
ימה ְל ׁ ָשנִ ים ַה ָ ּבאוֹ תְּ ,כ ֵדי
וּ ִמ ְס ַּת ֵּכל ָק ִד ָ
ְל ַת ְכנֵ ן ְו ִל ְדאֹג ׁ ֶש ֵהם ִי ְהיוּ ְו ִי ְת ַק ְ ּימוּ
ְ ּב ִד ּיוּ ק ְּכמוֹ ׁ ֶשהוּ א ָח ֵפץ .דָּ ָבר ַּכ ּמוּ ָבן
ׁ ֶש ּלֹא סוֹ ֵתר ֶאת ָה ֱאמוּנָ ה ׁ ֶש ְ ּב ָכל ֶר ַגע
ֶזה ִי ְק ֶרה.
ָה ַר ָ ּבנִ ים
ְ ּגדוֹ ֵלי
ְ ּב ַעם ִישְׂ ָר ֵאל ֻמ ְד ָא ִגים
ֵמ ַה ַּמ ָ ּצב ַה ַ ּק ָ ּיםְ ,ו ַעל
ּ ִפי דִּ ְב ֵרי ֲח ָכ ֵמינוּ ז"ל,
חוֹ ִזים ׁ ֶש ֶ ּב ָע ִתיד ִּת ְפרֹץ ִמ ְל ָח ָמה
ילים,
ילת ִט ִ
ּכוֹ ֶל ֶלתַ ,ה ּכוֹ ֶל ֶלת נְ ִפ ַ
ּ ִפ ְצ ַצת ָאטוֹ ם ְוכוּ ' רח"לְ .ואוּ ַלי לֹא
יצים ֶאת ַהנּ וֹ שֵׂ א ַה ֶ ּזה ָ ּב ַר ִ ּבים
ְמ ִפ ִ

"ו ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל י ְֹצ ִאים ְּביָ ד ָר ָמה"
ּ
(שמוֹ ת ּ ֶפ ֶרק י"ד ח')ַ ּ ,פ ֲע ֵמי ַה ְ ּגאוּ ָלה ְו ִת ּקוּ ן
ְׁ
ימי
ַא ֲח ִרית ַה ָ ּי ִמים ֵה ֵח ָ ּלה עוֹ ד ִמ ֵ
יאת ִמ ְצ ַר ִיםֵ .מ ָאז וּ ִמ ָּת ִמידּ ְ ,ב ָכל
ְי ִצ ַ
הוּדים ְמ ַח ִּכים וּ ְמ ַצ ּ ִפים
יוֹ ם ָאנוּ ַה ְי ִ
ַה ּ ׁ ְש ֵל ָמה,
ִל ְג ֻא ָ ּלה
יכה
וּ ְל ַה ְב ָט ַחת ַה ָ ּנ ִביא ִמ ָ
אתךָ
ימי ֵצ ְ
"כ ֵ
ּ ֶ(פ ֶרק ז' ט"ו) ִּ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ַא ְר ֶאנּ ּו
נִ ְפ ָלאוֹ ת"ְ ,ונִ ְר ֶאה ִּכי ְל ִפי
ימנִ ים ִהיא ִמ ְת ָק ֶר ֶבת ְ ּב ַצ ֲע ֵדי
ָּכל ַה ִּס ָ
ֲענָ ק ,וּ ִב ְכ ָלל ָיכוֹ ל ִל ְהיוֹ ת ׁ ֶש ֲאנַ ְחנוּ
ְּכ ָבר ָעמוֹ ק ִ ּב ְפנִ יםִ .עם זֹאת ,נִ ְר ֶאה ִּכי
רוֹ ב ָהעוֹ ָלם ֲע ַד ִין ׁ ָשקוּ ַע ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה,
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ְ ּב ׁ ֶשל ֲח ׁ ַש ׁש ְל ֶ ּב ָה ָלהַ ,א ְך טוֹ ֲענִ ים
ִּכי זוֹ ֲעלוּ ָלה ִל ְהיוֹ ת ַה ְּמ ִציאוּ ת ִאם
לֹא נַ ְחזֹר ֻּכ ָ ּלנוּ ִ ּב ְת ׁשוּ ָבה ׁ ְש ֵל ָמה,
ְּכ ִד ְב ֵרי ַה ְ ּג ָמ ָרא ְ ּב ַסנְ ֶה ְד ִרין (דַּ ף צ"ז
יע ֶזר אוֹ ֵמר ִאם ִישְׂ ָר ֵאל
ע"ב)ַ :ר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
עוֹ שִׂ ין ְּת ׁשוּ ָבה נִ ְג ָא ִלין ְו ִאם ָלאו ֵאין
יה ַר ִ ּבי ְיהוֹ ׁ ֻש ַע ִאם ֵאין
נִ ְג ָא ִליןָ ,א ַמר ֵל ּ
עוֹ שִׂ ין ְּת ׁשוּ ָבה ֵאין נִ ְג ָא ִלין?! ֶא ָ ּלא
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּ ְך הוּא ַמ ֲע ִמיד ָל ֶהן ֶמ ֶל ְך,
ׁ ֶש ְ ּג ֵזרוֹ ָתיו ָק ׁשוֹ ת ְּכ ָה ָמןְ ,ו ִישְׂ ָר ֵאל
עוֹ שִׂ ין ְּת ׁשוּ ָבה ,וּ ַמ ְח ִז ָירן ַל ּמוּ ָטב,
עכ"לַּ .כ ּמוּ ָבן ׁ ֶש ַהנּ וֹ שֵׂ א ֵאינוֹ ּ ָפ ׁשוּ ט
ְו ֵאינוֹ ָק ָצר ִמ ְּכ ֵדי ְל ָפ ֵרט ָע ָליו ָּכאן,
ַא ְך ָצ ִר ְ
יך ִל ְז ּכֹר ְו ָל ַד ַעת ׁ ֶש ַה ַּכוָּ נָ ה ִהיא
ְל ִמ ְל ֶח ֶמת גּ וֹ ג וּ ָמגוֹ גְ ,ו ֵכן ְל ִעדָּ ן ָח ָד ׁש
ָ ּבעוֹ ָלם.
ָידוּ ַע ַמה ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ַּתב ְ ּבזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש,
ׁ ֶש ְ ּב ֶא ְמ ָצעוּ ת ֵס ֶפר ַה ּזוֹ ַהר ֶא ְפ ׁ ָשר
ִל ְז ּכוֹ ת ָל ֵצאת ֵמ ַה ָ ּגלוּ ת ְ ּב ַר ֲח ִמים,
יח.
דְּ ַה ְינוּ ְללֹא ִי ּסוּ ֵרי ֶח ְב ֵלי ָמ ׁ ִש ַ
מ ֶשׁה ַח ִ ּיים לוּ ַצאטוֹ ַה ָ ּקדוֹ ׁש
ַור ֵ ּבנוּ ֹ
"אדִּ יר
ַ
ַמ ְס ִ ּביר
זיע"א
ְ ּב ִס ְפרוֹ
ַּב ּ ָמרוֹ ם"ַ ,מהוּ ַּכוָּ נַ ת ַהדְּ ָב ִרים ַה ָ ּללוּ
ׁ ֶשל ַה ּזוֹ ַהרְ .ו ֵכן ִּכי ְּכ ַדאי ְמאֹד דַּ ְו ָקא
יאת ֵס ֶפר ַה ּזוֹ ַהר
ַע ְכ ׁ ָשו ִלדָּ ֵבק ִ ּב ְק ִר ַ
(כ ָ ּידו ַּעִ ,מדִּ ְב ֵרי ְ ּגדוֹ ֵלי
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַ ּגם ְ ּב ִג ְ
יר ָסא ַּ

"תנְ יָ א ָא ַמר
ְו ֶזה ְל ׁשוֹ נוֹ ַה ָּטהוֹ ר ַּ
ימת נְ ִתיב
ר' ׁ ִש ְמעוֹ ן ְל ֶח ְב ַריָ א ַעד ֵא ַ
ימא דְּ ַחד ַס ְמ ָכא".
ְּב ָקיְ ָ
נו
ִמן ַה ִּת ּק ּונִ ים ַה ְ ּגדוֹ ִלים ׁ ֶש ִ ּנ ְת ְק ּ
ָּבעוֹ ָלם ָהיָ ה ֵס ֶפר ַה ּזוֹ ַהרַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר נֶ ֱא ַמר
ׁ ְש ָב ָחיו ְּב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת ִמ ֶּמנּ ּו ַע ְצמוֹ ,
יח ֶק ֶרן
הו ָכןּ ,ו ְל ַה ְצ ִמ ַ
הוא ַל ְ ּג ֻא ָּלה ּ
ִּכי ּ
יְ ׁש ּו ָעה ְל ֵבית יִ ְׂש ָר ֵאלְ .ויִ ְת ָּב ֵאר ּבוֹ דָּ ָבר
ימנָ א,
ֶזה ְּב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת ְּב ַר ֲעיָ א ְמ ֵה ְ
ּו ַב ִּת ּק ּונִ ים ַּכ ּ ָמה ְו ַכ ּ ָמה ּ ְפ ָע ִמיםְ .ו ַגם
"ו ְב ִגין
ּפֹה ְּב ָפ ָר ׁ ַשת נָ ׂ
שֹא (קכ"ד ב)ּ :
ילנָ א
ְד ַע ִת ִידין יִ ְׂש ָר ֵאל ְל ִמ ְט ָעם ֵמ ִא ָ
קון
יהו ַהאי ֵס ֶפר ַה ּזוֹ ַהר ,יִ ְפ ּ
דְּ ַח ֵ ּיי דְּ ִא ּ
לו ָתא ְ ּב ַר ֲח ֵמי" (ו ִּבגְ ַלל ׁ ֶש ֲע ִת ִידים
ֵּב ּ
יה ִמן ָג ּ
יִ שְׂ ָר ֵאל ִל ְטעֹם ֵמ ֵעץ ַה ַח ִ ּיים ׁ ֶשהוּא ֵס ֶפר ַה ּזוֹ ַהר

ַה ֶ ּזה ,יֵ ְצא ּו ִ ּבזְ כוּתוֹ ֵמ ַה ָ ּגלוּת ְ ּב ַר ֲח ִמים).
הוא ָּב ִע ָ ּק ִרים
לוי ּ
ְו ָה ִענְ יָ ן ַה ֶ ּזה ָּת ּ
מו ׁ ְש ָר ׁש
ְ ּגדוֹ ִלים ֵמ ִע ְ ּק ֵרי ַה ָח ְכ ָמהּ ,ו ּ
עו ְמ ֵקי ַה ַהנְ ָה ָגהֲ ,א ׁ ֶשר ֵה ִכין ּו ָפ ַעל
ְּב ּ
ָה ָאדוֹ ן ַה ָ ּי ִחיד ַעל ַע ּמוֹ ְו ַעל נַ ֲח ָלתוֹ ,
יעו ּבוֹ ֶאל
ַלנְ חוֹ ָתם ַהדֶּ ֶר ְך ֲא ׁ ֶשר יַ ִ ּג ּ
אשית ַה ּ ַמ ְח ׁ ָש ָבה.
טוב ַה ּ ְמ ֻכ ָ ּון ְּב ֵר ׁ ִ
ַרב ּ
ְו ָצ ִר ְ
רו יִ ְׂש ָר ֵאל
יך ּ ׁ ֶש ֵּת ַדע ַּכ ּ ָמה ָח ְס ּ
יכים ֵהם
לו ָתםּ ,ו ַמה ִּת ּק ּונִ ים ְצ ִר ִ
ְּב ָג ּ
מו ָתםּ .ו ְב ַח ׁשוֹ ב
ָל ֶהם ְל ַה ְח ִז ָירם ְל ַק ְד ּ
ַה ְּמ ׁשוֹ ֵרר (דָּ וִ ד ַה ֶּמ ֶל ְך ָע ָליו ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם) ַעל
ַה ֶח ְסרוֹ נוֹ ת
ַה ֶ ּזהְ ,ו ֵה ִבין
ָה ִענְ יָ ן
ַה ְ ּגדוֹ ִלים ָה ֵא ֶּלהָ ,היָ ה ִמ ְתאוֹ נֵ ן
ינוֵ ,אין
ינו לֹא ָר ִא ּ
ְואוֹ ֵמר" :אוֹ תוֹ ֵת ּ

יאת ֵס ֶפר ַה ּזוֹ ַהר ּפוֹ ֵעל ּ ְפ ֻע ּלוֹ ת
ַה ְּמ ֻק ָ ּב ִלים ׁ ֶש ְּק ִר ַ
רו ָּחנִ ּיוֹ ת ֲעצוּמוֹ ת ַ ּגם ִאם לֹא ְמ ִבינִ ים ֶאת ַה ִּמ ִּלים

ׁ ֶש ּקוֹ ְר ִאים).
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יו
ְו ָה ִענְ יָ ןִּ :כי ֶח ְב ֵלי ָמ ׁ ִש ַ
יח לֹא ָה ּ
יכיםֶ ,א ָּלא ְּכמוֹ ִח ּב ּוט ַה ֶ ּק ֶבר,
ְצ ִר ִ
ְ
ַה ָ ּצ ִריך ְל ַה ְפ ִריד ִמן ָה ָא ָדם ַה ֻ ּז ֲה ָמא
יכים ַה ֲח ָב ִלים
יו ְצ ִר ִ
ׁ ֶש ִ ּנ ְד ַּבק ּבוֹ ֵּ ,כן ָה ּ
ֶ(ח ְב ֵלי ָמ ׁ ִש ַיח) ְּכ ֵדי ְל ַה ְפ ִריד ִמ ִ ּי ְׂש ָר ֵאל
לו
ֶ
לותְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשי ּּו ְכ ּ
[את] ֻז ֲה ַמת ַה ָ ּג ּ
ְ
רו
ִל ְבר ַֹח ַּכ ִ ּנ ְז ָּכר ְל ֵעילְ ,ו ַא ַחר ָּכך יַ ְח ְז ּ
ינו
ָל ֵצאתְ .ו ֶזה סוֹ ד ַ
[מ ֲא ַמר ֲח ָכ ֵמ ּ
ְ
הוא
רוך ּ
ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָּב ּ
יהם ֶמ ֶל ְך ׁ ֶש ְ ּג ֵזרוֹ ָתיו ָק ׁשוֹ ת
ַמ ֲע ִמיד ֲע ֵל ֶ
(סנְ ֶה ְד ִרין צז
ירם ַל ּמ ּו ָטב" ַ
ְּכ ָה ָמן ּו ַמ ְח ִז ָ
הו ְּכ ָלל ָ ּגדוֹ לְּ :בעוֹ ד ׁ ֶש ָה ָא ָדם
ב)ִּ ,כי ֶז ּ
ּתוֹ ְך ִּת ְג ּב ֶֹרת ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ֵאינוֹ יָ כוֹ ל
יךְ .ו ָצ ִר ְ
ְל ַת ֵ ּקן ַה ִּת ּק ּון ַה ָ ּצ ִר ְ
יך ׁ ֶש ַה ִּס ְט ָרא
פו ָתה ּו ְק ׁש ּו ָרה ַּת ַחת
ַא ֲח ָרא ִת ּ ׁ ָש ֵאר ְּכ ּ
ְ
יִ ְׂש ָר ֵאל ַּכ ִ ּנ ְז ָּכר ְל ֵעילְ ,ו ָל ֵכן ָצ ִריך ָל ֶהם
ׁ ְש ֵּתי ַה ּ ְפ ֻע ּלוֹ ת:
ָל ֵצאת ִמן ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ָה ֵהם ַּבדֶּ ֶרךְ
יאה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר
יחהִּ ,כי ְּב ֶד ֶר ְך יְ ִצ ָ
ְּב ִר ָ
אשוֹ נָ ה.
ָּב ִר ׁ
ְ
או ַמ ּ ָמ ׁש ִמן ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת
ְו ַא ַחר ָּכך ׁ ֶש ָ ּי ְצ ּ
יפוֹ ת ִּת ּ ׁ ָש ַא ְרנָ ה
ְּביַ ד ָר ָמהֶ ,ש ַה ְק ִל ּ
פותוֹ ת ַּת ְח ָּתם.
ְּכ ּ
ְ
ַאך ִּכי ּּון ׁ ֶש ִ ּנ ְד ַּבק ַה ְר ֵּבה ָּב ֶהם
ַה ֻ ּז ֲה ָמא ,לֹא ָהיָ ה ֶא ְפ ׁ ָשר ָל ֶהם ִל ְבר ַֹח
ֶא ָּלא ַעל יְ ֵדי ַה ֲח ָב ִלים ֶ(ח ְב ֵלי ָמ ׁ ִש ַיח)ֶ ׁ ,ש ָאז
ימא"
"א ּ ָ
יו חוֹ ְז ִרים ִּב ְת ׁש ּו ָבה ׁ ֶש ִהיא ִ
ָה ּ
יחה.
ִעיר ִמ ְק ָלטְ ,וזֹאת ִהיא ַה ְּב ִר ָ
יע ָך ָּב ֶזה סוֹ ד ָ ּגדוֹ ל ַמה
ְואוֹ ִד ֲ

כו' ְּ(ת ִה ִּלים עד ,ט)ִּ .כי
עוֹ ד נָ ִביא" ְו ּ
ֶּב ֱא ֶמת ָח ְכ ָמה ַר ָּבה ְויַ ִ ּק ָירא ָא ְב ָדה
ינו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
ִמ ִ ּי ְׂש ָר ֵאלַ ,ו ֲח ָכ ֵמ ּ
"מ ּיוֹ ם ׁ ֶש ָח ַרב ֵּבית ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש,
רו ִ
ָא ְמ ּ
רו ַח ָכ ַמיָ א ְל ֶמ ֱה ֵוי ְּכ ָס ְפ ַר ָ ּיא" כו'
ׁ ָש ּ
(סוֹ ָטה מ"ט א)ְ .ו ָהיָ ה ַה ּ ְמ ׁשוֹ ֵרר ִמ ְת ּ ַפ ֵּלל
"עד ָמ ַתי ֱאלֹ ִהים
ַעל זֹאת ְואוֹ ֵמרַ :
סו ִקים
יְ ָח ֶרף ָצר" כו' ׁ ָ
(שם עד ,י)ּ .ו ִב ְפ ּ
ֵא ֶּלה נִ ְכ ָל ִלים סוֹ דוֹ ת ְ ּגדוֹ ִלים ְמאֹד
ְּב ִענְ יַ ן ַה ֶ ּזהְ ׁ ,ש ַמע ְו ָה ֵבן:
יחת ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַּבר
ְונִ ְמ ָצא ׁ ֶש ְּב ִר ַ
יוֹ ַחאי ָע ְׂש ָתה ִענְ יַ ן ַה ֵּת ָבהֶ ׁ ,ש ְּבסוֹ ָד ּה
לו ָּכל
נַ ֲע ֶׂשה ַה ּזוֹ ַהרֲ ,א ׁ ֶשר ּבוֹ נִ ְכ ְל ּ
ַה ּ ׁ ִש ּ ׁ ִשים ִר ּבוֹ א נִ ׁ ְש ָמ ִתיןַּ ,כ ּ ֻמ ְז ָּכר
יחה
ַּב ִּת ּק ּונִ יםְ .ו ָאז נֶ ְח ׁ ָשב ֶזה ִל ְב ִר ָ
ְּכ ָל ִלית ְל ָכל יִ ְׂש ָר ֵאלַ ,עד ּ ׁ ֶש ְּבסוֹ ף
יאה.
ַה ָ ּי ִמים לֹא יִ ְצ ָט ֵר ְך ֶא ָּלא יְ ִצ ָ
"כי לֹא
הו ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר (יְ ׁ ַש ְעיָ ה נב ,יב)ִּ :
ְו ֶז ּ
כון,
נו ָסה לֹא ֵת ֵל ּ
אוּ ,ו ִב ְמ ּ
ְּב ִח ּ ָפזוֹ ן ֵת ְצ ּ
יכם ה' ּו ְמ ַא ִּס ְפ ֶכם ֱאלוֹ ַקי
ִּכי הוֹ ֵל ְך ִל ְפנֵ ֶ
יִ ְׂש ָר ֵאל"ֹ
ְו ָה ֱא ֶמתִּ ,כי ֵס ֶפר ַה ּזוֹ ַהר נִ ׁ ְש ַאר
ַא ֲח ָריו ַ(א ֲח ֵרי רשב"י) ִל ְב ָר ָכהֶ ׁ ,ש ָּכל ִמי
ׁ ֶש ִ ּי ְתדַּ ֵּבק ּבוֹ נִ ְק ָרא ׁ ֶש ּבוֹ ֵר ַח ִמן ַה ִּס ְט ָרא
(ב ַא ֲח ִרית
ַא ֲח ָראַ ,עד ׁ ֶ
ש ּלֹא יִ ְצ ָט ֵר ְך לוֹ ְ ּ
ָ
יעך ַמה
יאהְ .ואוֹ ִד ֲ
ַה ָ ּי ִמים) ֶא ָּלא יְ ִצ ָ
ּתוֹ ֶע ֶלת נִ ְמ ָצא ָּב ֶזהְ .ו ָה ֱא ֶמת ִּכי ּתוֹ ֶע ֶלת
הוא ַה ָ ּצ ָלה ֵמ ֶח ְב ֵלי
הואִּ ,כי ּ
ָ ּגדוֹ ל ּ
יח.
ָמ ׁ ִש ַ
3
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או ָך
תובַּ :
"ב ַ ּצר ְל ָך ּו ְמ ָצ ּ
ׁ ֶש ָא ַמר ַה ָּכ ּ
כו' ְו ׁ ַש ְב ָּת ַעד ה'
ָּכל ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ְו ּ
ֱאלֹ ֶה ָ
כו' (דְּ ָב ִרים ד ,ל).
יך" ְו ּ
רות ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא
דַּ עִּ ,כי ִה ְת ַ ּג ְּב ּ
ִל ְגזֹר ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְ ּג ֵזרוֹ ת ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל,
נִ ְמ ׁ ָש ְך ְל ִפי ֲע ִל ָ ּי ָת ּה ְל ִה ְת ַא ֵחז ְו ִלינֹק
ְּב ַמ ְד ֵרגוֹ תִּ ,כי ְּכ ִפי ֲעלוֹ ָת ּה ָּכ ְך
ִמ ְת ַ ּג ֶּב ֶרתְ .ו ִה ֵ ּנה ִהיא עוֹ ָלה ּו ִמ ְת ַ ּג ֶּב ֶרת
ִּב ְּס ִפירוֹ ת זו"ןְ ,ו ָאז נִ ְד ָח ִקים יִ ְׂש ָר ֵאל
דּ ַֹחק ַא ַחר דּ ַֹחקַ .עד ׁ ֶש ִהיא ַמ ַ ּג ַעת
"א ּ ָמא"ְ ,ו ִהיא חוֹ ׁ ֶש ֶבת ְל ִה ְתדַּ ֵּבק
ְל ִ
ימא ִּדינִ ין
"א ּ ָ
ִ
ׁ ָשם ַ ּגם ֵּכןְּ ,בסוֹ ד,
ִמ ְת ָע ִרין ִמינָ ּה" (זוֹ ַהר ֵח ֶלק ג' סה א)ַ ,אךְ
ימא ִהיא
ֶּב ֱא ֶמת ֵאינָ ּה יְ כוֹ ָלהִּ ,כי ִא ּ ָ
רותְ .ו ָאז ַאדְּ ַר ָּבה ,יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ְת ַד ְּב ִקין
ֵח ּ
ָּב ּה ּובוֹ ְר ִחין ְּבסוֹ ד ַה ְּת ׁש ּו ָבה.
ְו ָל ֵכן ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך ַה ּ ֶמ ֶל ְך ׁ ֶש ְ ּג ֵזרוֹ ָתיו
ָק ׁשוֹ תֶ ׁ ,שהוֹ ֵל ְך ּו ִמ ְת ַ ּג ֵּבר ִמ ְּס ִפ ָירה
יע ְל ִא ּ ָמא ְו ׁ ָשם
ִל ְס ִפ ָירה ַעד ׁ ֶש ּ ַמ ִ ּג ַ
נִ ׁ ְש ַּבר ּכֹחוֹ ִּ ,כי ַאדְּ ַר ָּבה ִמ ְתעוֹ ֶר ֶרת
"ל ְפנֵ י
הוא סוֹ ד ִ
ַה ְּת ׁש ּו ָבה ְליִ ְׂש ָר ֵאלְ .ו ּ
ׁ ֶש ֶבר ּ ָ -גאוֹ ן" ִ(מ ׁ ְש ֵלי טז ,יח)ְ ,ו ַעל ֵּכן ַ ּגם
מ ֶשׁה ְו ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַּבר יוֹ ַחאי
ְּב ִר ַ
יחת ֹ
יחה
יו ַעל יְ ֵדי ַה ְ ּג ֵז ָרהְ .ו ֵכ ָיון ׁ ֶש ִּב ְב ִר ָ
ָה ּ

זֹאת נַ ֲע ֶׂשה ֵס ֶפר ַה ּזוֹ ַהרִ ,ה ֵ ּנה ְּכ ָבר ִענְ יַ ן
ַה ֵּת ָבה ַקיָ ם ְועוֹ ֵמד ְל ָכל ִמי ׁ ֶש ִ ּי ְזדַּ ּ ֵמן
נוַ :ה ִ ּנ ְד ָּבק ְּב ֵס ֶפר ַה ּזוֹ ַהר
ֵא ָליו ,דְּ ַהיְ ּ
"א ָּמא" ְויָ ָצא ִמן ַה ִּס ְט ָרא
יע ְל ִ
ְּכ ָבר ַמ ִ ּג ַ
ְ
יח,
ַא ֲח ָראְ ,ו ֵאין ָצ ִריך לוֹ ֶח ְב ֵלי ָמ ׁ ִש ַ
שוֹ א,
ימנָ א ּ ָפ ָר ׁ ַשת נָ ׂ
ַּכ ֻּמ ְז ָּכר ְּב ַר ֲעיָ א ְמ ֵה ְ
אתי ְל ַמ ְע ָלה ַּב ְּת ִח ָּלה.
ְּב ִענְ יַ ן ּ ׁ ֶש ֵה ֵב ִ
ְו ִה ֵ ּנהִ ,עם ָּכל ֶזה ,לֹא נִ ְת ַ ּג ָּלה
ַה ּזוֹ ַהר ֶא ָּלא ִּב ְז ַמן ַה ְר ֵּבה ַא ֲח ֵרי
ֵה ָע ׂ
שוֹ תוֹ ִּ ,כי ֲהלֹא ַה ּ ְפ ֻע ָּלה ַה ּזֹאת ֵאינָ ּה
רו ׁש:
ְצ ִר ָ
יכה ְל ִה ּ ָמ ֵצא ֶא ָּלא ִּב ְז ַמ ָ ּנ ּהֵ ּ ,פ ּ
חו יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבסוֹ ד ַה ּזוֹ ַהר ַה ֶ ּזהִּ ,כי
ׁ ֶש ִ ּי ְב ְר ּ
ּ ְפ ֻע ָּלתוֹ ֵאינוֹ ֶא ָּלא ְּבסוֹ ף יוֹ ַמ ָ ּיא ְּב ָד ָרא
(בסוֹ ף ַה ָ ּי ִמיםּ ְ ,בדוֹ רוֹ ׁ ֶשל
דְּ ַמ ְל ָּכא ְמ ׁ ִש ָ
יחא ְ ּ
ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ׁ ִש ַיח) ,עכ"ל.

ִמ ְפ ָעל עוֹ ָל ִמי ְל ַהצָּ ַלת ַעם
יאת ַה ּזוֹ ַהר ַה ָּקדוֹ ׁש
ִישְׂ ָר ֵאל ִּב ְק ִר ַ
ִה ְתעוֹ ְר ָרה
ָה ַא ֲחרוֹ נוֹ ת
ַ ּב ּ ׁ ָשנִ ים
ְּתנוּ ָעה ְ ּגדוֹ ָלה ְ ּב ַעם ִישְׂ ָר ֵאל ָל ׁשוּ ב
ִ ּב ְת ׁשוּ ָבה ,וּ ְמעוֹ ְר ִרים אוֹ ָתנוּ ִל ְז ּכוֹ ת
וּ ְל ִה ְת ַא ֵחד
ֵמ ַא ֲה ָבה,
ִל ְת ׁשוּ ָבה
יאה ְו ִל ּמוּ ד ְ ּבזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשַ ,מה
ִ ּב ְק ִר ָ
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יח.
יאת ַה ָּמ ׁ ִש ַ
יש ֶאת ִ ּב ַ
ּ ׁ ֶש ָ ּי ִביא ְו ָי ִח ׁ
(זוֹ ַהר ָח ָד ׁש ּ ָפ ָר ׁ ַשת נ ַֹח)ַ .הדְּ ָב ִרים ְמ ֻב ָּס ִסים
יהם ׁ ֶשל ְ ּגדוֹ ֵלי ִישְׂ ָר ֵאל,
ַעל ּ ִפי דִּ ְב ֵר ֶ
ְ
וּ ְמצוּ ָט ִטים ִמ ְ ּגדוֹ ֵלי עוֹ ָלם ְלאוֹ ֵרך ָּכל
אל ִמין ַר ִ ּבי
ַהדּ וֹ רוֹ תָ .ה ַא ְדמוֹ "ר ֵמ ָה ְ
הו ָדה ְג ָראס שליט"א ְמ ַי ֵּסד
ׁ ָשלוֹ ם יְ ּ
ִמ ְפ ָעל ַה ּזוֹ ַהר ָהעוֹ ָל ִמי ְל ַמ ַען ַה ָ ּצ ַלת
ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ִ ּב ֵ ּקר ֵא ֶצל ַה ַ ּצדִּ ִ
יקים
ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ַה ְּמ ֻק ָ ּב ִליםַ ,ר ִ ּבי ַא ְב ָר ָהם
חיַ ,ר ִ ּבי דָּ ִוד ַח ִ ּיים ׁ ְש ֶט ְרןַ ,ר ִ ּבי נִ ִּסים
ֹאש
יע ֶזר ֶּב ְר ַלנְ ד ר ׁ
ּ ֶפ ֶרץַ ,ר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
"שוּ בוּ ָ ּבנִ ים"ַ ,ר ִ ּבי ֵמ ִאיר
ׁ
יבת
ְי ׁ ִש ַ
ישא ִמירוֹ ן,
ׁ ְש ֶט ְרן ָמ ָרא דְּ ַא ְת ָרא ַקדִּ ׁ ָ
יאל ַא ּב ּו ֲח ִצ ָירא ָמ ָרא
ובנש"ק ַר ִ ּבי יְ ִח ֵ
הו
דְּ ַא ְת ָרא רמלהַ ,ר ִ ּבי יִ ּ ָׂש ׂ
ש ָכר ְּבנָ יָ ּ
יבת ַה ְּמ ֻק ָ ּב ִלים
ֹאש יְ ׁ ִש ַ
מו ֵא ִלי שליט"א (ר ׁ
ׁ ְש ּ
נְ ַהר ׁ ָשלוֹ ם יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם)ַ ,ר ִ ּבי ִי ְצ ָחק ֵמ ִאיר
ָמ ְר ְגנְ ׁ ְש ֶט ְרן ,וּ ְמשַׂ ֵּמ ַח ֱאל ִֹקים ְו ָא ָדם
ֹאש
רו ׁש ר ׁ
שַׂ ר ַה ִח ּיוּ ְך ַר ִ ּבי ׁ ָשלוֹ ם ַא ּ
יבת "חוּ ט ׁ ֶשל ֶח ֶסד" ְירוּ ׁ ָש ַל ִים,
ְי ׁ ִש ַ
וייצער ִמ ִ ּל ְפנִ ים
הו ָדה ׁ ְש ֵו ֶ
ַר ִ ּבי ׁ ְשלֹמֹה יְ ּ
אב"ד ְ ּב ָמאנְ ִסי נ"יְ ,ועוֹ ד ַה ְר ֵ ּבה ְ ּגדוֹ ֵלי
ִישְׂ ָר ֵאל ,וּ ְב ַי ַחד ִעם מוֹ ְסדוֹ ת א ֶֹהל
יצר
אשוּ ת ָה ַרב ׁ ְש ַר ָגא ׁ ְשנִ ֶ
הרשב"י ְ ּב ָר ׁ
יאה ְמ ׁ ֻש ֶּת ֶפת:
שליט"אָ ,י ְזמוּ ְק ִר ָ
פו ְל ִמ ְב ָצע
הו ִדים יְ ָק ִרים ִה ְצ ָט ְר ּ
"יְ ּ
ׁ ֶשיַ ְר ִעיד ֶאת ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם – ּ ִפ ְצ ַצת ָאטוֹ ם
ֲה ִכי ַה ְ ּגדוֹ ָלה ָּבעוֹ ָלם ׁ ֶש ַּת ִ ּציל ֶאת ַעם
יִ ְׂש ָר ֵאל"ִּ ,כי ְּכנֶ ֶגד ׁ ַש ַער ַה ֲח ִמ ּ ׁ ִשים
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יכים וּ ֻמ ְכ ָר ִחים
ׁ ֶשל ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ְצ ִר ִ
ְלהוֹ ִציא ֶאת ַה ֶ ּנ ׁ ֶשק ָה ַאטוֹ ִמי ָהרוּ ָחנִ י
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה ְל ׁ ַש ַער ַה ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ׁ ֶשל
ַה ְקדוּ ׁ ָשהּ .ו ְב ַת ְח ּב ּולוֹ ת ַּת ֲע ֶׂשה ְל ָך
ִמ ְל ָח ָמה!!! ַעל ֵּכן ַה ּ ִמ ְב ָצע ַה ְמ ֻת ְכנָ ן
יאה ְו ִל ּמ ּוד
דות ִּב ְק ִר ָ
הואִ :ה ְת ַא ְח ּ
ּ
הו ִדים
ׁ ֶשל ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְל ָכל ַה ְ ּי ּ
ָּבעוֹ ָלםַ .עד ּכֹה ב"ה ִה ְת ַא ֲחדוּ ְיהוּ ִדים
ַר ִ ּבים ְ ּב ָכל ַה ְּתפוּ צוֹ ת ,וּ ְבנוֹ ָסף ָז ִכינוּ
ׁ ֶש ְּכְ 70,000-יהוּ ִדים ִמ ְת ַא ֲח ִדים ְּכ ֵדי
ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה ֶלִ 1000-ס ּיוּ ִמים ׁ ֶשל ַה ּזוֹ ַהר
(כל ֶא ָחד
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ִמ ֵ
ידי ח ֶֹד ׁש ְ ּבח ְֹד ׁשוֹ ָּ
לוֹ ֵמד  4.5דַּ ּקוֹ ת ְ ּביוֹ ם ְ ּב ַס ְך ַהכּ ֹל).
וּבחוֹ ְברוֹ ת וּ ַב ֲעלוֹ נִ ים
ְ ּבקוּנְ ֶט ֵר ִסים ְ
ׁ ֶשהוּ ְד ּ ְפסוּ וּ מוּ ָפ ִצים ַעל ְי ֵדי ִמ ְפ ָעל
ַה ּזוֹ ַהר ָהעוֹ ָל ִמי ֻמ ְס ָ ּבר ְ ּב ַה ְר ָח ָבהִּ ,כי
ַמ ֲע ַלת ִל ּמוּ ד ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְ ּגדוֹ ָלה
ִהיא ְל ֵאין ׁ ִשעוּ ר וּ ְל ֵאין ֲער ְֹךְ ,ו ִכי ֶי ׁ ְשנָ ן
ְסגוּ לוֹ ת ַר ּבוֹ ת ׁ ֶש ְ ּיכוֹ ִלים ִל ְז ּכוֹ ת ָל ֶהם
ַרק ַעל ְי ֵדי ִל ּמוּ ד ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש .עוֹ ד
ָּכ ְתבוּ ָה ַר ָ ּבנִ ים ַה ַ ּצדִּ ִ
יקים ִּכי חוֹ ָבה
ַעל ָּכל ְיהוּ ִדי ַ ּב ֲא ׁ ֶשר הוּ א ׁ ָשם ְל ָה ִפיץ
ְו ִל ְלמֹד ֶאת ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ִמ ֵידי יוֹ ם
ישיבוֹ ת ְוכוֹ ְל ִלים
ְ ּביוֹ מוֹ וּ ִב ְפ ָרט ִ ּב ׁ ִ
ִל ְק ּב ַֹע ִל ּמוּ ד ְּכ ׁ ָש ָעה ְ ּב ָכל יוֹ ם – ִּכי
הוּ א ְל ַבד ִי ְמנַ ע ֵמ ַעם ִישְׂ ָר ֵאלַ ,מ ֲחלוֹ ת
יהםְּ ,תאוּ נוֹ ת
ָק ׁשוֹ תֲ ,אסוֹ נוֹ ת ְל ִמינֵ ֶ
"ועוֹ ד חוֹ ַבת ַה ּ ׁ ָש ָעה
דְּ ָר ִכיםְ ,ו ַכדּ וֹ ֶמהְ .
ַל ֲעצֹר ַה ַּמ ׁ ְש ִחית ְו ׁ ֶש ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם לֹא
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הוּ אּ ִ ,ב ְכ ֵדי ְל ַז ֵּכ ְך ֶאת ִישְׂ ָר ֵאלֶ ׁ ,ש ִ ּי ְהיוּ
[מ ְת ִאים הוּ א
ְמ ֻח ָ ּב ִרים ְל ַה ּ ׁ ְש ִכינָ הַ ,
ִמ ָ ּל ׁשוֹ ן ִח ּבוּ ר]ְ ,ו ֵכן ָא ְמרוּ ְ ּב ִמ ְד ַר ׁש,
ׁ ֶש ִ ּישְׂ ָר ֵאל ֵהם ֻמ ְת ָא ִמים ַל ּ ׁ ְש ִכינָ ה,
ְו ׁ ַש ֻּכ ָלה ֵאין ָּב ֶהם ִ ּב ְכ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא ִידַּ ח
ִמ ֶּמנּ וּ נִ דָּ חְ ,ו ַעל ְי ֵדי ִי ּסוּ ִרים ֻּכ ָ ּלם
ִי ְזדַּ ְּככוּ ְו ִי ְת ַח ְ ּברוּ ְל ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה,
ְו ׁשוּ ם ׁ ִש ּכוּ ל לֹא ִי ְה ֶיה ָ ּב ֶהם עכ"ל.
יכת
וּ ֶב ֱא ֶמת זוֹ ִהי ָּכל ַה ַּת ְכ ִלית ׁ ֶשל ֲא ִר ַ
ַה ָ ּגלוּ ת ְל ִב ְל ִּתי יִ דַּ ח ִמ ּ ֶמנּ ּו נִ דָּ ח ,וּ ְכמוֹ
ׁ ֶש ְ ּי ִר ַידת ִישְׂ ָר ֵאל ְל ָגלוּת ִמ ְצ ַר ִים ָה ָיה
ְּכ ֵדי ְל ַת ֵ ּקן ַה ִ ּניצוֹ צוֹ ת ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים
ׁ ֶש ָ ּנ ְפלוּ ׁ ָשםֵּ ,כן הוּ א ְ ּב ָגלוּ ֵתנוּ זֹאת,
ָּכל ּכ ֶֹבד ַה ּ ׁ ִש ְע ּבוּ ד הוּ א ְל ֶזהִּ ,כי ַעל
ְי ֵדי ַה ִ ּי ּסוּ ִרים ִמ ְת ַמ ְר ִקים ָה ֲעוֹנוֹ תַ .א ְך
נו דְּ ַעל יְ ֵדי ִל ּמ ּוד
ָידוּ ַע ִּכי ְּכ ָבר ֻה ְב ַּט ְח ּ
ָּכל ּ ַפ ְרדֵּ "ס ַה ּתוֹ ָרה ּו ִב ְפ ָרט ִל ּמ ּוד
כו נִ ָּסיוֹ ן
ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש לֹא יִ ְצ ָט ְר ּ
יחים ּו ְמ ָב ְר ִרים
ְולֹא יִ ּס ּו ִרים ְו ֵהם ַמ ְצ ִל ִ
ְּב ַא ֲה ָבה,
ַה ְ ּקדוֹ ׁשוֹ ת
ַה ִ ּניצוֹ צוֹ ת
(פ ָר ׁ ַשת
וּ ְכ ִד ְב ֵרי ָהאוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ַה ָ ּקדוֹ ׁש ּ ָ
וַ יְ ִחי)ְ ,ו ָה ַר ְמ ַח"ל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ,וּ ְכ ַה ְב ָט ַחת
ָה ַר ֲע ָיא ְמ ֵה ְ
ימנָ א ע"הְ ,ו ַכ ֲא ׁ ֶשר ִידָּ ְבקוּ
ִישְׂ ָר ֵאל ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ְו ַה ְּטהוֹ ִרים ְ ּבזוֹ ַהר
ַה ָ ּקדוֹ ׁשִ ,י ְר ֶ ּבה ַהדַּ ַעת דִּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה ְו ַא ֲה ַבת
דּ וֹ ִדים ְו ַה ׁ ְש ָר ַאת ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה,
וּ ְכ ַמ ֲא ַמר ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַעל ַה ּ ָפסוּ ק:
"ו ִּת ְפ ַּתח ַו ִּת ְר ֵאהוּ ֶאת
(שמוֹ ת ּ ֶפ ֶרק ב' ו') ַ
ְׁ
ַה ֶ ּי ֶלד ְו ִה ֵ ּנה נַ ַער ּב ֶֹכה ַו ַּת ְחמֹל ָע ָליו

יוּכל ֶה ָה ָמן ָה ִא ָירנִ י ִי ַּמח
ִי ְפ ַעל ְולֹא ַ
ׁ ְשמוֹ ְל ָה ֵפק ְז ָממוֹ ח"וִּ ,כי ֵאין דָּ ָבר
ָּבעוֹ ָלם ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְפעֹל ּבוֹ ַעל
יְ ֵדי ִל ּמ ּוד ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשְ ,ו ִל ּמ ּוד ֶזה
רו ַח ָ ּגדוֹ ל ְּביוֹ ֵתר ַּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם,
עוֹ ֶׂשה נַ ַחת ּ
ָה ֲא ֻר ָּכה ְו ַה ִ ּי ּסוּ ִרים
ִּכי ָ ּגלוּ ֵתינוּ
ַהנּ וֹ ָר ִאים ׁ ֶשל ַעם ִישְׂ ָר ֵאל ֵהם ְל ַמ ָּט ָרה
ַא ַחתְ ,ל ִב ְל ִּתי יִ דַּ ח ִמ ּ ֶמנּ ּו נִ דָּ חְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ָּכ ַתב ַה ָ ּגאוֹ ן ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַר ִ ּבי ַי ֲעקֹב
"צרוֹ ר ַה ּמוֹ ר"
יסא זי"ע ְ ּב ִס ְפרוֹ ְ
ִמ ִ ּל ָ
"ש ַ ּניִ ךְ
ַעל ׁ ִשיר ַה ּ ׁ ִש ִירים ּ ֶ(פ ֶרק ד ב) ׁ ִ
לו ִמן ָה ַר ְח ָצה
צובוֹ ת ׁ ֶש ָע ּ
ְּכ ֵע ֶדר ַה ְ ּק ּ
ׁ ֶש ֻּכ ָּלם ַמ ְת ִאימוֹ ת ְו ׁ ַש ֻּכ ָלה ֵאין ָּב ֶהם",
צובוֹ ת"
ְו ֶזה ְל ׁשוֹ נוֹ ִ ׁ :
"ש ַ ּניִ ְך ְּכ ֵע ֶדר ַה ְ ּק ּ
ִּכי ַה ָ ּג ֻל ּיוֹ ת ְו ַה ִ ּי ּסוּ ִרין ַה ָ ּב ִאים ַעל
ִישְׂ ָר ֵאל ַה ּכֹל נִ ְר ַמז ְ ּב ַמ ֲעשֵׂ י ָאבוֹ ת
ַּכ ּמוּ ָבא ְ ּב ִמ ְד ַר ׁש ַ(ר ָ ּבה וַ ִ ּי ׁ ְש ַלח ּ ָפ ָר ׁ ָשה ע"ה
ימו
ִס ָימן י"ג) ַעל ַה ּ ָפסוּ קְ :
"ו ֶר ַוח ָּת ִׂש ּ
אשית לב טז),
(ב ֵר ׁ ִ
ֵ ּבין ֵע ֶדר ּו ֵבין ֵע ֶדר" ְ ּ
יהם ׁ ֶשל
דְּ ַה ְינוּ ׁ ֶש ִ ּי ְה ֶיה ֶר ַוח ֵ ּבין ָצרוֹ ֵת ֶ
ִישְׂ ָר ֵאלְ ,ו ֶזהוּ ַּכוָּ נָ תוֹ ָּכאן ׁ ִש ַ ּניִ ְך ּ ֵפרוּ ׁש
א ְֹכ ַל ִי ְךַ ,ה ָ ּצרוֹ ת ְו ַה ִ ּי ּסוּ ִרים ׁ ֶש ְּמ ַכ ִ ּלים
צובוֹ תַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר
אוֹ ְת ָך ֵהן ְּכ ֵע ֶדר ַה ְ ּק ּ
נִ ְק ְצבוּ ַעל ּ ִפי ָה ֲע ָד ִרים ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַלח ַי ֲעקֹב
לוֶ ׁ ,ש ִ ּי ּסוּ ִרים
ְל ֵע ָשיו ֵּכן הוּ א ׁ ֶש ָע ּ
עוֹ ִלים וּ ִמ ְס ַּת ְ ּל ִקים ִמן ָה ַר ְח ָצה,
ְּכ ׁ ֶשרוֹ ֲח ִצים ֶאת ֶּכ ֶתם ָה ֲעוֹנוֹ תִּ ,כי
נֶ ֱא ָמנִ ים ֵהם ִ ּב ׁ ְש ִליחוּ ָתןֶ ׁ ,ש ֻּכ ָּלם
יחת ַה ִ ּי ּסוּ ִרים
ַמ ְת ִאימוֹ תִ ,ס ַ ּבת ׁ ְש ִל ַ
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"ב ַ ּצר ְל ָך"ֲ ,ה ֵרי ִמ ּתוֹ ְך ָצ ָרה,
דִּ ְכ ִתיב ַ ּ
יך" ֲה ֵרי ִמ ּתוֹ ךְ
"ו ׁ ַש ְב ָּת ַעד ה' ֱאל ֶֹה ָ
ְ
ָ
"כי ֵאל ַרחוּם ה' ֱאל ֶֹהיך"
ְּת ׁשוּ ָבהִּ ,
"ולֹא ִי ׁ ְש ַּכח
ֲה ֵרי ִמ ּתוֹ ְך ַר ֲח ִמיםְ ,
ֶאת ְ ּב ִרית ֲאב ֶֹת ָ
יך" ֲה ֵרי ִמ ּתוֹ ְך ְזכוּ ת
ָאבוֹ ת" ,וּ ְמ ָצאוּ ָך ּכֹל ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶ ּלה
ְ ּב ַא ֲח ִרית ַה ָ ּי ִמים" ֲה ֵרי ִמ ּתוֹ ְך ַה ֵ ּקץ,
"ו ַ ּי ְרא ַ ּב ַ ּצר
ְו ָד ִוד ּ ֵפ ֵר ׁש אוֹ ָתן ְּ(ת ִה ִּלים קו) ַ
"ב ׁ ָש ְמעוֹ ֶאת
ָל ֶהם" ֲה ֵרי ִמ ּתוֹ ְך ָצ ָרהּ ְ ,
"ו ִ ּי ְז ּכֹר
ִר ָ ּנ ָתם" ֲה ֵרי ִמ ּתוֹ ְך ְּת ׁשוּ ָבהַ ,
ָל ֶהם ְ ּב ִריתוֹ " ֲה ֵרי ִמ ּתוֹ ְך ְזכוּ ת ָאבוֹ ת,
"ו ִ ּי ֵּתן אוֹ ָתם ְל ַר ֲח ִמים" ֲה ֵרי ִמ ּתוֹ ְך
ַ
(שם) "הוֹ ׁ ִש ֵ
ַר ֲח ִמיםָ ׁ ,
יענוּ ֱאל ֵֹהי ִי ׁ ְש ֵענוּ
ילנוּ ִמן ַהגּ וֹ ִים" ֲה ֵרי ִמ ּתוֹ ךְ
ְו ַק ְ ּב ֵצנוּ ְו ַה ִ ּצ ֵ
ַה ֵ ּקץ ,עכ"ל .וּ ְב ִל ּמוּ ד ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
ָאנוּ נִ ְג ָא ִליםִּ ,כי ְ ּבכֹחוֹ ְל ָב ֵרר נִ יצוֹ ֵצי
ַה ְקדוּ ׁ ָשה ִמ ּתוֹ ְך ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ,וּ ְל ָק ֵרב ֶאת
ַה ְ ּגאוּ ָלהְ ,ו ַכ ָ ּידוּ ַע ָּכל ִע ּכוּ ב ַה ְ ּגאוּ ָלה
הוּ א ֱהיוֹ ת ְואוֹ ָתם ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת דּ וֹ ְר ׁשוֹ ת
ְלהוֹ ִציא אוֹ ָתם ִמ ּתוֹ ְך ַה ְק ִל ּפוֹ תְ ,ו ֵכן
יצ ָלן ָ ּב ִאים
ָּכל ַה ִ ּי ּסוּ ִרים ַר ֲח ָמנָ א ִל ְ
ֵמ ֲח ַמת ֶזהְ ,ו ִל ּמוּ ד הזוה"ק ָיכוֹ ל
ְל ָב ֵרר נִ יצוֹ ֵצי ַה ְקדוּ ׁ ָשה ַה ִ ּנ ְמ ָצ ִאים
ְ ּבעוֹ ֶמק ַה ְק ִל ּ ָפה ַמה ּ ׁ ֶש ֵאין ּכוֹ ַח ִ ּב ׁ ְש ָאר
ִל ּמוּ ִדים ַל ֲעשׂ וֹ תְ ,ו ַעל ְי ֵדי ֶזה נִ ְז ֶּכה
ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְ ּב ָר ָכה ְי ׁשוּ ָעה וּ ְקדוּ ׁ ָשה ַעל
ַעם ִישְׂ ָר ֵאל"ְ ,ועוֹ ד מוֹ ִסיף ְואוֹ ֵמר
ילו
מו ֵא ִלי ַ
הו יִ ּ ָׂש ׂ
"ו ֲא ִפ ּ
ש ָכר ׁ ְש ּ
ָה ַרב ְּבנָ יָ ּ
מוד ּתוֹ ָרה ִּתינוֹ קוֹ ת
יְ ָל ִדים ְק ַט ִ ּנים ְּב ַת ְל ּ

ֹאמר ִמ ַ ּי ְל ֵדי ָה ִע ְב ִרים ֶזה"ְ ,ואוֹ ֵמר
ַו ּת ֶ
"כי נַ ַער ִישְׂ ָר ֵאל
ִּ
(הוֹ ׁ ֵש ַע ּ ֶפ ֶרק יא א)
אתי ִל ְבנִ י",
ָוא ֲֹה ֵבהוּ וּ ִמ ִּמ ְצ ַר ִים ָק ָר ִ
נַ ַער ִישְׂ ָר ֵאל ָוא ֲֹה ֵבהוּ ַעל ְי ֵדי ִל ּמוּ ד
ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשא ִישְׂ ָר ֵאל נִ נְ ָע ִרים
"ו ִ ּי ְז ָעקוּ ַו ַּת ַעל
(שמוֹ ת ּ ֶפ ֶרק ב כג) ַ
ֵמ ָע ָפרְ ׁ ,
ׁ ַש ְו ָע ָתם ֶאל ָה ֱאל ִֹהים ִמן ָה ֲעב ָֹדה",
ַו ַּת ַעל ׁ ַש ְו ָע ָתם ֶאל ָה ֱאל ִֹהיםְ ,לגוֹ יִ ם
דִּ ין ְויִ ְׂש ָר ֵאל ַא ֲה ָבה ְו ַר ֲח ִמיםְ ,ו ָא ְמרוּ
ְ ּב ִמ ְד ַר ׁש ַ(ר ָ ּבה דְּ ָב ִרים ּ ָפ ָר ׁ ָשה ב ּ ִפ ְס ָקה כג)
דָּ ָבר ַא ֵחר ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָע ָזר ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְג ֲאלוּ
ִישְׂ ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַר ִים לֹא נִ ְג ֲאלוּ ֶא ָ ּלא
ִמ ּתוֹ ְך ֲח ִמ ּ ׁ ָשה דְּ ָב ִרים ֵא ּלוּ ִ ,מ ּתוֹ ְך
ָצ ָרה ,וּ ִמ ּתוֹ ְך ְּת ׁשוּ ָבה ,וּ ִמ ּתוֹ ְך ְזכוּ ת
ָאבוֹ ת ,וּ ִמ ּתוֹ ְך ַר ֲח ִמים ,וּ ִמ ּתוֹ ְך ַה ֵ ּקץ.
(שמוֹ ת ב) ַ
ִמ ּתוֹ ְך ָצ ָרה דִּ ְכ ִתיבְ ׁ ,
"ו ֵ ּי ָאנְ חוּ
ְבנֵ י ִישְׂ ָר ֵאל"ִ ,מ ּתוֹ ְך ְּת ׁשוּ ָבה דִּ ְכ ִתיב
"ו ַּת ַעל ׁ ַש ְו ָע ָתם"ִ ,מ ּתוֹ ְך ְזכוּ ת
(שם) ַ
ָׁ
"ו ִ ּי ְז ּכֹר ֱאל ִֹהים ֶאת
ָאבוֹ ת דִּ ְכ ִתיבַ ,
ְ ּב ִריתוֹ " ,וּ ִמ ּתוֹ ְך ַר ֲח ִמים דִּ ְכ ִתיב,
"ו ַ ּי ְרא ֱאל ִֹהים ֶאת ְ ּבנֵ י ִישְׂ ָר ֵאל",
ַ
ְ
"ו ֵ ּי ַדע ֱאל ִֹהים"ְ ,ו ַאף
ִמ ּתוֹ ך ַה ֵ ּקץ ַ
ֶל ָע ִתיד ָלבוֹ א ֵאין נִ ְג ָא ִלים ֶא ָ ּלא ִמ ּתוֹ ךְ
ֲח ִמ ּ ׁ ָשה דְּ ָב ִרים ַה ָ ּללוּ ִ ,מ ּתוֹ ְך ָצ ָרה
אא ובספר שיח יצחק (חלק א  -דרוש בענין ב' נונין של
ויהי בנסוע וכו') ,וב' צבאות הם צבא מעלה בשמים,

וצבא מטה בארץ ,הם ישראל ,והם ג"כ נקראים
"נער" ,כמ"ש "כי נער ישראל ואוהבהו" ,וכאשר
מתחברים ב' הצבאות ביחד ע"י התורה והמצוות
שמקיימים ישראל ,אז מקבלים הברכות משדי
אמם ,ואז אין עין הרע שולטת בהםא
7

7

ְו ָיבֹא ִמ ֶ ּזה ַרק טוֹ בְ ,ו ָה ָיה ֶזה ׁ ָשלוֹ ם
ימי
ָא ֵמן" ,עכ"ל .וּ ְכ ׁ ֶש ָהאוֹ ר ַה ּ ְפנִ ִ
ִמ ְת ַ ּג ָ ּלה ִמ ְת ַק ֵ ּים ַ
"מ ִים ַר ִ ּבים לֹא יוּ ְכלוּ
"ש ְל ֶה ֶב ְת ָי-ה",
ְל ַכ ּבוֹ ת ֶאת ָה ַא ֲה ָבה"ַ ׁ ,
"ו ַא ֶּתם ַהדְּ ֵב ִקים
"ו ָה ׁ ִשיבוּ ִו ְחיוּ ְ ",
ְ
יכם ַח ִ ּיים ֻּכ ְ ּל ֶכם ַה ּיוֹ ם".
ַ ּבה' ֱאל ֵֹק ֶ
ְו ִה ֵ ּנהָ ,ז ִכינוּ ׁ ֶש ֵּס ֶפר ַה ּזוֹ ַהר ָמצוּ י
ְל ָכל ָא ָדם ְ ּב ָכל ַק ְצווֹ ת ֵּת ֵבלְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ָא ַמר הרשב"י ְ ּבזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
יכה ְל ִה ָּמ ֵצא
ׁ ֶש ַה ָח ְכ ָמה ַה ּזֹאת ְצ ִר ָ
ִל ְכ ָלל ִישְׂ ָר ֵאל ְ ּבסוֹ ף ַה ָ ּי ִמיםּ ְ ,בדוֹ רוֹ
ׁ ֶשל ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ׁ ִש ַ
יחְּ ,כלוֹ ַמר ְ ּבדוֹ ֵרנוּ
ָאנוְּ ,ו ָל ֵכן ִמ ּ ׁ ָש ַמ ִים ְמעוֹ ְר ִרים וּ ְמ ַז ִּכים
ֶאת ִישְׂ ָר ֵאל ְ ּב ִל ּמוּ ד ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַה ֶ ּזה,
ְו ָק ְבעוּ ְ ּגדוֹ ֵלי ִישְׂ ָר ֵאלֶ ׁ ,ש ָ ּנכוֹ ן ְל ָכל
יאה
ְיהוּ ִדי ׁ ֶש ִ ּי ְק ַ ּבע ְל ַע ְצמוֹ ֲא ִפילוּ ְק ִר ָ
ׁ ֶשל דָּ ָבר מוּ ָעטד ְ ּב ֵס ֶפר ַה ּזוֹ ַהר ִמדֵּ י

יכים ַל ֲעסֹק בזוה"ק
ׁ ֶשל ֵ ּבית ַר ָ ּבןב ְצ ִר ִ
ְולֹא ְל ַפ ֵחדִּ ,כי ַא ְד ַר ָ ּבה ְ ּב ִל ּמוּ ָדם
ְמ ִס ִירים ֶאת ַה ּ ַפ ַחד ֵמ ַעם ִישְׂ ָר ֵאל,
ֲא ִפילוּ נָ ׁ ִשים ִצ ְד ָקנִ ּיוֹ תג ִי ְג ְרסוּ בזוה"ק
בא ובתרגום יונתן (על שיר השירים פרק ח פסוק ט'),
על הפסוק אם חומה היא וגו' ,כתב ,דקודם זמן
הגאולה יאמר מיכאל רבהון דישראל ,שאם יתנו
ישראל כספא למקני יחוד שמיה דמרי עלמא אז
יצילו בזה את ישראל בזמן מלחמת גוג ומגוג ,ואין
רשות לעמים לשלוט בהם ,ואפילו אי מסכנא היא
מן פיקודיא נבקש רחמים עליה ויזכר להם הזכות
התורה שעוסקים בה התינוקות ,עיין שם בלשונו
הטהור ותרווה נחתא וצריך ביאור מה שכתב
אי מסכנא היא מן פיקודיא ,הלא יש לנו הרבה
מוסדות לימוד תורה וצדקה? אלא צריך לראות
מה שכתב בתחילת דבריו ,וזה לשונו :למקני יחוד
שמיה דמרי עלמא אז יצילו בזה את ישראל בזמן
מלחמת גוג ומגוג ,זאת אומר שדווקא למקני יחוד
שמיה דמרי עלמא ,אבל לא אלו הבונים בנינים
כביכול לתורה ולבית הכנסת ,וכל כוונתם הוא
לשם עצמם ,כמו שכתב בזוהר הקדוש (בראשית
דף כ"ה ):על חמשה מיני ערב רב שאחד מהם הם
אלו וזה יהיה ניסיון הערב רב לפני הגאולה ,ולכן
מיכאל הכהן הגדול שר ואפוטרופוס של ישראל
מחפש מי שנותן כסף לשם שמים ולא נתקיים
בו הקללה של ירמיה הנביא על אנשי ענתות
הכשילם בעניים שאינם מהוגנים (עיין ב"ק דף ט"ז
ע"ב) ,וכאשר גם זה לא נמצא ונקראים מסכנא
היא מן פיקודיא ,מה שנשאר לנו זה רק לימוד
תורתן של תינוקות של בית רבן ,ולכן כל כך חשוב
שהתינוקות ילמדו זוהר הקדוש שיעלה הבל
פיהם הטהור לפני כסא הכבוד ,להשפיע רחמים
אהבה וגאולה על עם ישראלא
גא וכמו שידוע מהאמא של הגה"צ רבי יהודה
צדקה ראש ישיבת פורת יוסף זי"ע ,אחיניתו של
מרן הבן איש חי ע"ה ,שהייתה קמה לפנות בוקר
ולומדת זוהר הקדוש עד לפני תפילת הנץ ואחר

כך מתפלל בציבור בנץ החמה ,ומסיימת את כל
הזוהר הקדוש בכל שנה ושנה ,ולזה זכתה לבנים
צדיקים קדושים וטהוריםא
דא כל מעשה טוב ,ואפילו קטן ,בדור זה – שקול
ככמה מצוות ,שקיימו בדורות ראשונים :פעם
אחת שאלתי למורי ,זכרונו לברכה ,איך היה אומר
לי ,שבנפשי יש מעלה כל כך ,והרי קטן שבדורות
ראשונים היה צדיק וחסיד ,שאין אני מגיע לעקבוא
ויאמר אלי :דע ,כי גדולת הנפש אינה תלויה כפי
מעשה האדם הנראה לעיניים ,כי בוחן לבות
וכליות ה' יתברך ,וכפי הזמן והדור ההוא מעשה
קטן מאוד בדור הזה שקול ככמה מצוות בדורות
ראשונים ,כי בדורות אלו הקליפה שולטת והרע
מתגבר מאוד מאוד ,עד אין קץא מה שאין כן
בדורות ראשונים ,ואילו הייתי אני היום באותן
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יוֹ ם ,וּ ְב ָכ ְך יוּ ַכל ְ ּב ֶע ְז ַרת ה' ִלדָּ ֵבק
ְ ּב ֵס ֶפר ַה ּזוֹ ַהרְ .ו ֲה ֵרי ָידוּ ַע ׁ ֶש ֵּס ֶפר
ַה ּזוֹ ַהר ְמ ָמ ֵרק ֶאת נִ ׁ ְש ַמת ָה ָא ָדם ִמ ָּכל
יאה ּבוֹ ִהיא ְסגוּ ָלה
דָּ ָבר ָרעְ ,ו ַה ְ ּק ִר ָ
ְל ָכל ַה ְישוּ עוֹ ת ְו ַה ַה ְצ ָלחוֹ ת.

הדורות ,היו מעשי וחכמתי נפלאים ועולים מכמה
צדיקים הראשונים תנאים ואמוראים ,אשר על
כן לא אצטער על זה כלל ,כי בלי ספק יש לנפשי
נפש בניהו וזכריה ורבי עקיבא מעלה יתרה על
כל הצדיקים ראשונים מזמן התנאים ואמוראים.
עד כאן לשונו ,ואם כן מה נענה בדור הזה אשר
עם כמה אלפים ורבבות מדרגות נתקטן הדור
מאז ועד עכשיו ,בודאי הוא חשוב מקצת העבודה
גבי קודשא בריך הוא בזמן הזה מאוד מאוד בלי

שעור (שבחי רבי חיים ויטאל זי"ע ,שער הגלגולים דף
ס"ב עמ' ב').

יותר מ 42,000-איש
הצטרפו כבר .בא והצטרף!!!

את אחי אנוכי מבקש ,להסיר מעמינו מכשול ומוקש,
להיות מהאנשים הנבחרים ,שיזכו את קרן ישראל מעפר
להקים ,וישראל עם קדושים כבר קיבלו עליהם42,000 ,
אנשים ,ללמוד הזוהר כל יום מזמנם להקדיש ,מספר
דקות כל איש ואיש ,ועתה בא והצטרף אלינו ,לקרב
ולקבל פני משיח צדקינו,
להצטרפות :טל / 03-5784413 :פקס03-578-4480 :
מיילAOEL612@gmail.com :
וכל אלו שיצטרפו ויקבלו עליהם ללמוד מספר דקות יהיו שותפים
לכולל הלומדים זוהר כל יום בחצות הלילה בהיכלא דרשב"י במירון
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קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

להתקשר להרב שרגא שניצר:
ִ ּג ָ ּל ֹיון ִמ ְס ּ ַפר ֵ - 43ט ֵבת תשע"ב

ק ּונְ ְט ֶרס

טום ָהר ּו ָחנִ י
ּ ִפ ְצ ַצת ָא ֹ
יקים
ִל ּמ ּוד זוֹ ַהר ַה ָּקדוֹ ׁש ְל ַהצָּ ַלת ַעם ִישְׂ ָר ֵאל ִה ְת ַא ְחד ּות ַהצַּ ִ ּד ִ
לוֹ ְמ ֵדי זוֹ ַהר ַה ָּקדוֹ ׁש
ינו ,לֹא נִ ְסמ ְֹך
ַה ִּמ ְצווֹ ת ְל ׁ ַש ּ ֵפר ַמ ֲע ֵׂש ּ

ַּכ ָּמה ֶס ֶבל וּ ַמ ְכאוֹ ב ָי ַדע ַעם
ה'ַּ ,כ ָּמה ֲאסוֹ נוֹ ת ֲאיוּ ִמים ָקרוּ ַרק
ַ ּב ְּתקוּ ָפה ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ,רח"ל נִ ְק ְטעוּ
יהם ׁ ֶשל ִּתינוֹ קוֹ ת ׁ ֶשל
ְ ּב ִא ָ ּבם ּ ְפ ִתיל ַח ֵ ּי ֶ
ֵ ּבית ַר ָ ּבן ְטהוֹ ִריםֲ ,אנָ ׁ ִשים ְצ ִע ִירים,
ַצדִּ ִ
יקים וּ ְגדוֹ ֵלי ּתוֹ ָרה ְו ִי ְר ָאה נִ ְס ַּת ְלקוּ
אגיוֹ ת ׁ ֶש ֵאין דַּ ַעת ֱאנוֹ ׁש
ִ ּבנְ ִס ּבוֹ ת ְט ַר ִ
סוֹ ַב ְל ָּתם" ,נַ ְח ּ ְפשָׂ ה ְד ָר ֵכינוּ ְונַ ְחק ָֹרה
ְונָ ׁשוּ ָבה ַעד ה' ,נִ ּ ָׂשא ְל ָב ֵבנוּ ֶאל ַּכ ּ ָפ ִים
ֶאל ֵאל ַ ּב ּ ׁ ָש ָמ ִים" ֵ(א ָיכה ּ ֶפ ֶרק ג מ -מא),
ינו
נָ בוֹ א ְונָ ׁש ּוב ִּב ְת ׁש ּו ָבה ׁ ְש ֵל ָמה ְל ָא ִב ּ
ינו ּו ְמ ַב ֵ ּק ׁש
ׁ ֶש ַּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ַה ּ ִמ ְת ַח ֵ ּנן ֵא ֵל ּ
בו ֵא ַלי
בו ָּבנִ ים ׁשוֹ ָב ִביםׁ ,ש ּו ּ
ׁש ּו ּ
ינו ַק ָּב ַלת
ְו ָא ׁש ּו ָבה ֲא ֵל ֶ
יכם ,נְ ַק ֵּבל ָע ֵל ּ

יוֹ ֵתר ַעל ַר ָ ּבנֵ י ָה ֶע ֶרב ַרבאֶ ׁ ,ש ַּמ ְט ִעים
אא שעל זה מביא הזוהר הקדוש (זוהר בראשית
ֹאמרּו
דף כ"ה ):את הפסוק (בראשית פרק יא ד)" :וַ ּי ְ
ּומגְ ָּדל וְ רֹאׁשֹו ַב ָּשׁ ַמיִ ם
ָה ָבה נִ ְבנֶ ה ָּלנּו ִעיר ִ
וְ נַ ֲע ֶׂשה ָּלנּו ֵׁשם" ,וז"ל :וחמש מינין אנון בערב
רב ואנון [סימן נג"ע ר"ע] נפילים גבורים
ענקים רפאים עמלקיםאאא ומאלין שאשתארו
מנהון בגלותא רביעאה ,אנון רישין בקיומא
סגי ואנון קיימין על ישראל כלי חמס,
ועלייהו אתמר (שם ו')" :כי מלאה הארץ חמס
מפניהםאאא" "גבורים" מינא תליתאה עלייהו
אתמר" :המה הגבוריםאאא אנשי השם" ,ואנון
מסטרא דאלין דאתמר בהון (בראשית י"א):
"הבה נבנה לנו עיר ונעשה לנו שם" ,ובנין
בתי כנסיות ומדרשות ושויין בהון ספר
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אוֹ ָתנוּ ָּכל ַה ּ ׁ ָשנִ ים ,וּ ַמ ְפ ִר ִ
יעים ָלנוּ
ִל ְלמֹד זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשַ ,אל ִּת ְר ִאי ּתוֹ ַל ַעת
יַ ֲעקֹבַ ,ה ּקוֹ ל קוֹ ל יַ ֲעקֹב ֵ -אין ּכ ָֹחם ׁ ֶשל
יהם!!!
יִ ְׂש ָר ֵאל ֶא ָּלא ְּב ִפ ֶ
נו ּכ ַֹח ַאדִּ ירְ ,לנַ ֵ ּצ ַח ֶאת
ְּביָ ֵד ּ
אשוֹ נָ ה!
ָהאוֹ יֵ בָ ,ל ֵתת ֶאת ַה ַּמ ָּכה ָה ִר ׁ
"מ ָּכה
ַ
ַצ ַה"ל ִמ ְת ּכוֹ נְ נִ ים ְל ַה ְח ִזיר
ׁ ְשנִ ָ ּיה" ְל ִא ַירן ַעל ְי ֵדי צוֹ ְללוֹ ת ,זֹאת

תורה ועטרה על רישוי ולא לשמא דהשם,
אלא למעבד לון שם ,הדא הוא דכתיב:
"ונעשה לנו שם" ,ובסטרא אחרא מתגברין
על ישראל דאנון כעפרא דארעא וגזלין לוןאאא
פירוש הזוהר :המתמנה על הצבור ומנהיגם
ברחמים ,בידוע שנשמתו מכנסת ישראל,
אבל המתמנה בכלי חמס ,נשמתו משורש
נחש .הבונים מוסדות תורה לקנות להם שם
ולהתגבר בזה על העם ,למשול עליהם ביד
חזקה ,המה ה"גבורים" מהערב רב ..." .וזה
להם האות כי כל המתמנה על הצבור ומנהיגם
ברחמים ונותן נפשו עליהם ,בידוע ,שנשמתו
מכנסת ישראל ,כי מרחמם ינהגם .אמנם
המתמנים על ישראל בכלי חמס ,נפשותיהם
באה משורש נחש ...כי לא יבנו הם בתי
כנסיות ובתי מדרשות רק להיות חרב בידם,
לעשות חפצם ורצונם להתגבר על העם"...

השופטים הרעיםא והמין חמשי הם שוטרים
הרעים שהם נקרא רפאים כמ"ש שם רפאים
וכו' דכד יחזון לישראל בדוחקא מחרפין
מנייהו ואית לון רשו לשיזבא לון ולא בעאן
ומתרפין מאורייתא ומאילין דמשתדלין בה
וכו' ,שאינם כמו השוטרים שבמצרים דכתיב
בהו (שמות ה יד) ויוכו שוטרי ישראל וכו' דבעו
לשיזבא לון וכו'א וקודם שיבוא משיח יכלו כל
החמשה כתות שהם נג"ע ר"ע ,שהם הסיגים
דחמש גבורות מה' דמים טמאים ,והם הדמים
שיוצאים קודם הלידה כדי שיצא הילד מלובן
ומזורז ,והוא מה שכתוב "ואשיבה ידי עליך
ואצרוף כבור סיגיך" וכו'א והרי אתה רואה
בעיניך גודל חכמת חז"ל וכמה מרגליות
יקרות אשר הטמנו במליצות דבריהם ,שכל
דבריהם אלו ממש מבוארים בדברי הזוהר
הנ"ל ,וכל דבריהם כגחלי אש ,ונאמר (זכריה
יג ט) וצרפתים כצרוף הכסף ובחנתים כבחון
את הזהב וכו' שהם ב' עטרין של הדעת חסד
וגבורה ,שערב רב הם אחוריים דדעת שהם
סוד ער"ב ר"ב ,שלכן קבלם משה [שהוא
מושרש בדעת] והוא בגלותא ביניהם ,כמו
שנתבאר בכמה מקומותא (ועיין בספרי הערב רב

("כתם פז" מהגאון המקובל האלוקי עיר וקדוש כמורנו
הרבי רבי שמעון לביא זצוק"ל בעל מחבר זמר "בר
יוחאי" בדף פ"ה)א ובספר ביאורי אגדות (אפיקי
ים)  -סנהדרין דף צח ע"א  :ומ"ש אח"כ אמר

זעירי וכו' אין בן דוד בא עד שיכלו גסי הרוח
מישראל וכו' הם שנק' גבורים כמ"ש שם
גבורים מינא תליתאה עלייהו אתמר המה
הגבורים אנשי השם ואילין אנון מסטרא
דאתמר בהון הבה נבנה לנו עיר ונעשה לנו
שם ובניין בתי כנסיות וכו' ולא לשמא דה'
וכו' אלא למיעבד לון שםא ומ"ש אח"כ ר'
שמלאי עד שיכלו כל שופטים ושוטרים
וכו' הם מינים האחרים ,הא' הם עמלקים
כמ"ש שם ואילין אנון דאשתארי מאלין
דאתמר בהון וימח את כל היקום וכו' ומאלין
דאשתארו בהון בגלותא רביעאה אנון רישין
בקיומא סגי ואנון קיימין על ישראל כלי חמס
ועלייהו אתמר כי מלאה הארץ חמס ,והם

וכל המסתעף חלק ט"ז מנהיגי הדור האחרון באריכות,
ושתהי' האמת נעדרת ,עיי"ש).
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יח.
ְ ּב ֵס ֶפר ַה ּזוֹ ַהר נַ ְמ ִּתיק ָּכל ֶח ְב ֵלי ָמ ׁ ִש ַ

אוֹ ֶמ ֶרת ׁ ֶש ְּכ ָבר ִה ׁ ְש ִלימוּ ִעם ָה ֻע ְבדָּ ה
ׁ ֶש ִּת ְה ֶיה זוֹ ִא ָירן ׁ ֶש ִּת ֵּתן ח"ו ֶאת
אשוֹ נָ ה" ְ ּ -פ ָצ ָצה ַ ּג ְר ִעינִ ית
"ה ַּמ ָּכה ָה ִר ׁ
ַ
ְל ִישְׂ ָר ֵאל [ח"ו]( ,וְ ַה ָּצ ָבא ְמ ׁ ַש ֵער ׁ ֶש ֶ ּזה ָעלוּל
ִלגְ בוֹ ת ְּכ ִמ ְליוֹ ן נֶ ֶפ ׁש ַר ֲח ָמנָ א ִל ְיצ ָלן)ַ .ה ְּמ ִדינָ ה
ימה ִעם ַה ַּמ ָ ּצב רח"ל.
ְּכ ָבר ִה ׁ ְש ִל ָ
נו לוֹ ְמ ֵדי ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש לֹא
ֲאנַ ְח ּ
ימים ִעם ַה ּ ַמ ָ ּצב ַה ֶ ּזה!
ַמ ׁ ְש ִל ִ
טו
הוא!
ְונַ ֲהפוֹ ְך
ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ְל ּ
ּ
נו
שוֹ נְ ֵא ֶ
הו ִדים ֵה ָּמה ְּב ׂ
יהם! ֲאנַ ְח ּ
ַהיְ ּ
"ה ּ ַמ ָּכה ָה ִר ׁ
נִ ֵּתן ֶאת ַ
אשוֹ נָ ה"! ּבוֹ אוּ
נִ ְת ַא ֵחד וּ נְ ַק ֵ ּים ֶאת ַה ּ ָפסוּ ק (דְּ ָב ִרים ּ ֶפ ֶרק
ישרוּ ן ֶמ ֶל ְך ְ ּב ִה ְת ַא ֵּסף
"ו ְי ִהי ִב ׁ ֻ
לג ה) ַ
אשי ָעם ַי ַחד ׁ ִש ְב ֵטי ִישְׂ ָר ֵאל".
ָר ׁ ֵ
ְ
ְו ָכך נִ ְמנַ ע ֶאת ָה ָאסוֹ ן וּ נְ ָק ֵרב ֶאת
ַה ְ ּגאוּ ָלה ְ ּב ֶח ֶסד וּ ְב ַר ֲח ִמיםִ .ו ֻ
יק ַ ּים
"וזֹאת
(שם ז') ְ
שׁה ַר ֵ ּבנוּ ׁ ָ
מ ֶ
ָ ּבנוּ ִ ּב ְר ַּכת ֹ
הו ָדה
יהו ָדה ַו ּי ַ
ֹאמר ׁ ְש ַמע ה' קוֹ ל יְ ּ
ִל ּ
יאנּ ּו יָ ָדיו ָרב לוֹ ְו ֵע ֶזר
ְו ֶאל ַע ּמוֹ ְּת ִב ֶ
ִמ ָ ּצ ָריו ִּת ְהיֶ ה".
נו יוֹ ְד ִעים
ָּכל יִ ְׂש ָר ֵאל ֲח ֵב ִריםֻּ ,כ ָּל ּ
יצד ְמנַ ְ ּצ ִחים!!!
ֵּכ ַ
נו! ׁ ֶש ּלֹא
ידו לֹא יָ ַד ְע ּ
ׁ ֶש ּלֹא ַּת ִ ּג ּ
נו! ְ ּב ָי ֵדנוּ ַהדָּ ָברְ ,וחוֹ ב
ת ְ
רו לֹא יָ כ ְֹל ּ
ֹאמ ּ
ָקדוֹ ׁש הוּ א ָלנוּ ! ִמי ַלה' ֵא ַלי!
רו יְ ׁ ֵשנִ ים ִמ ַּת ְרדֵּ ַמ ְת ֶכם! ַעם
עו ּ
ּ
קוק ְל ִה ָ ּנ ֵצל ֵמ ַה ּ ַמ ּב ּול ַהנּ וֹ ָרא!
יִ ְׂש ָר ֵאל ָז ּ
ַעל ֵּכן ֻמ ֶּט ֶלת ָע ֵלינוּ ַהחוֹ ָבה ְל ִה ְזדָּ ֵרז
ְ ּב ִל ּמוּ ד ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשִּ ,כי ַעם ִישְׂ ָר ֵאל
ישוּ עוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ,וּ ְּכ ׁ ֶשנִ דַּ ֵ ּבק
ָזקוּ ק ִל ׁ
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ּבוֹ אוּ וּ ְראוּ ַמה ָע ַבר ָע ֵלינוּ ְ ּב ַכ ָּמה
ִמ ְל ָחמוֹ ת
ְ ּב ֶא ֶרץ ִישְׂ ָר ֵאל
ׁ ֶש ָהיוּ
ילים
ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ִ ּב ְז ַמן מוּ ָעטַּ ,כ ָּמה ִט ִ
ׁ ָש ְלחוּ ַעל ַעם ִישְׂ ָר ֵאלֵ ,א ֶיזה נִ ִּסים
ָהיוּ  ,וב"ה מוֹ ִדים ֲאנַ ְחנוּ ַעל ַה ִ ּנ ִּסים
ַה ְ ּגדוֹ ִלים ׁ ֶש ָהיוּ ָלנוּ ִ ּב ְזכוּ ת הרשב"י
ְו ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשֵּ ,כן ַי ֲעזֹר ה' ָה ְל ָאה,
וּ ִב ְזכוּ ְת ֶכם לוֹ ְמ ֵדי ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
"ב ִס ְפ ָרא
ִי ְת ַק ְ ּימוּ דִּ ְב ֵרי ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְּ
לו ָתא"ְ ,ו ָכ ֵעת נָ ִבין
קון ִמ ָ ּג ּ
דָּ א יִ ְפ ּ
ְונֵ ַדע ׁ ֶש ִאם נְ ַּס ֵים ֻּכ ָ ּלנוּ ֶאת ַה" ּזוֹ ַהר
ַה ָ ּקדוֹ ׁש" ֶא ֶלף ּ ְפ ָע ִמים ִמ ֵידי ח ֶֹד ׁש
ְ ּבח ְֹד ׁשוֹ ְונִ ְל ַמד ְונֶ ֱה ֶגה ּבוֹ דְּ ַבר יוֹ ם
ְ ּביוֹ מוֹ ַ 3ע ּמוּ ִדים ְליוֹ ם ְ ּב ִה ׁ ְש ַּת ְּתפוּ ת
יש ְל ָכל ִס ּיוּ םַ ,ה ְמ ַק ְ ּי ִמים
ׁ ִש ְב ִעים ִא ׁ
ֶאת דְּ ַבר ה'ַ :
משה
ֹאמר ה' ֶאל ׁ ֶ
"ו ּי ֶ
יש ִמ ִ ּז ְקנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ֶא ְס ָפה ִּלי ׁ ִש ְב ִעים ִא ׁ
ֲא ׁ ֶשר יָ ַד ְע ָּת ִּכי ֵהם ִז ְקנֵ י ָה ָעם ְו ׁש ְֹט ָריו,
ְו ָל ַק ְח ָּת א ָֹתם ֶאל א ֶֹהל מוֹ ֵעד ְו ִה ְת ַי ְ ּצבוּ
ׁ ָשם ִע ָּמ ְךְ ,ו ָי ַר ְד ִּתי ְו ִד ַ ּב ְר ִּתי ִע ְּמ ָך ׁ ָשם
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ְו ָא ַצ ְל ִּתי ִמן ָהרוּ ַח ֲא ׁ ֶשר ָע ֶל ָ
יך ְושַׂ ְמ ִּתי
או ִא ְּת ָך ְּב ַמ ּ ָׂשא ָה ָעם ְולֹא
ֲע ֵל ֶ
יהם ְונָ ְׂש ּ
(ב ִּמ ְד ָ ּבר ּ ֶפ ֶרק יא טז-
ִת ּ ָׂ
שא ַא ָּתה ְל ַבדֶּ ָך" ַ ּ
נו לֹא יָ כוֹ ל ָל ֵׂשאת ֶאת
יז)ִּ ,כי ֹ
מ ֶשׁה ַר ֵּב ּ
ַמ ּ ָׂשא ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה ְל ַבדּ וֹ ְ ,ורוֹ ֶצה ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה
ֵע ֶזר ְּכנֶ ְגדּ וֹ ִל ְגאוֹ ל ֶאת ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה
ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ְ ּב ָל ְמ ֵדנוּ ֶאת ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש,
אשית
(ב ֵר ׁ ִ
ְּכמוֹ ׁ ֶ
ש ָּכתוּ ב ְ ּבזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְ ּ
ְ
דַּ ף כ"ח) .וּ ְב ָכך נִ ְז ֶּכה ְל ַא ְל ֵפי ְר ָבבוֹ ת
משה ּו ְבנֵ י
"אז יָ ׁ ִשיר ׁ ֶ
ִס ּיוּ ֵמי זוֹ ַהרָ :
יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ַה ּ ׁ ִש ָירה ַה ּזֹאת ַלה' ַו ּי ְ
ֹאמרוּ
ֵלאמֹר ָא ׁ ִש ָירה ַלה' ִּכי ָגאֹה ָ ּג ָאה סוּ ס
ְור ְֹכבוֹ ָר ָמה ַב ָ ּיםָ .ע ִ ּזי ְו ִז ְמ ָרת ָי ּה ַו ְי ִהי
ישוּ ָעה ֶזה ֵא ִלי ְו ַאנְ ֵוהוּ ֱאל ֵֹהי ָא ִבי
ִלי ִל ׁ
יש ִמ ְל ָח ָמה ה' ׁ ְשמוֹ "
ַו ֲאר ֲֹמ ֶמנְ הוּ  .ה' ִא ׁ
(שמוֹ ת ּ ֶפ ֶרק טו א-ג) ,וּ ְב ָקרוֹ ב ַמ ָּמ ׁש נִ ְז ֶּכה
ְׁ
ְל ַה ְב ָט ַחת ָה ַר ׁ ְש ִ ּב"י "וּ ְב ִגין ְד ַע ִת ִידין
ִישְׂ ָר ֵאל ְל ִמ ְט ָעם ֵמ ִא ָ
ילנָ א דְּ ַח ֵ ּיי דְּ ִאיהוּ
יה ִמן ָגלוּ ָתא
ָהאי ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ִי ְפקוּ ן ֵ ּב ּ
ְ ּב ַר ֲח ֵמי".

ִל ְלמֹד ִמ ּתוֹ כוֹ ,
ְו ָח ׁ ַש ְב ִּת י
הוּ א
ִמי
ׁ ֶש ִ ּי ְה ֶיה
ֶזה
ַה ְ ּזכוּ ת
לוֹ
ְלהוֹ ִציא ָלאוֹ ר
ַה ֵּס ֶפר
ֶאת
ָלאוֹ ר,
ַה ֶ ּזה
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּיוּ ְכלוּ
ְל ָל ְמ ד וֹ
ְ ּב ֵח ׁ ֶשק ָ ּגדוֹ ל,
יכה ְּכ ֵת ַפ ִים
אכת ַהדְּ פוּ ס ְצ ִר ָ
ִּכי ְמ ֶל ֶ
ְר ָחבוֹ ת ִל ְס ּבֹל עֹל ַהחוֹ בוֹ תְ ,ו ַגם ָק ׁ ֶשה
ְמאֹד ְל ַה ְד ּ ִפיס ֵמ ָח ָד ׁש ֶאת ָּכל ַה ֵּס ֶפר
וּ ְל ַה ִ ּגיהוֹ  ,וּ ׁ ְשמוּ ָעה טוֹ ָבה ׁ ָש ַמ ְע ִּתי
ָל ַא ֲחרוֹ נָ ה ׁ ֶש ִהנְ ֶכם עוֹ ְס ִקים ְ ּב ַה ְד ּ ָפ ָסתוֹ
ֵמ ָח ָד ׁש ְ ּבאוֹ ִת ּיוֹ ת ַמ ְח ִּכימוֹ ת וּ ְל ַח ְ ּלקוֹ
וּ ְל ַה ִפיצוֹ ְ ּב ִישְׂ ָר ֵאל ,וּ ְב ַח ְס ֵדי ׁ ָש ַמ ִים
ְּכ ָבר ָי ָצא ָלאוֹ ר זוֹ ַהר ּתוֹ ָרה ַעל ָּכל
אשיתְ ,מאֹד שָׂ ַמח ִל ִ ּבי ְו ָי ֵגל
ֵס ֶפר ְ ּב ֵר ׁ ִ
ְּכבוֹ ִדי ַעל ֶזה ,וּ ְמאֹד נָ חוּ ץ ׁ ֶש ּיוּ ַכל
ָּכל ֶא ָחד ִל ְלמֹד וּ ְל ָה ִבין ְק ָט ִעים
יתי ֶאת ֲע ַמ ְל ֶכם
ִמ ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָר ִא ִ
ָה ַרב ְו ָה ֲעבוֹ ָדה ַה ָ ּק ׁ ָשה
ְ ּבהוֹ ָצ ַאת ַה ֵּס ֶפר ֵמ ָח ָד ׁש,
ְק ָט ִעים,
וּ ַב ֲחלוּ ַקת
וּ ַב ֲעשִׂ ַ ּית ּכוֹ ָתרוֹ ת ְּכ ֵדי
ׁ ֶש ּיוּ ַכל ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ִל ְמצוֹ א ֶאת
ְמ ֻב ָ ּק ׁשוֹ ְ ,ו ִל ְטעֹם ֵמ ֵעץ ַה ַח ִ ּייםֶ ׁ ,ש ָ ּב ֶזה
ִּת ְת ַק ֵ ּים נְ בוּ ַאת הרשב"י ׁ ֶש ַ ּבדּ וֹ ר ׁ ֶשל

נִ ִּסים ְונִ ְפ ָלאוֹ ת
ַה ְּמ ֻק ָ ּבל ַר ִ ּבי נִ ִּסים ּ ֶפ ֶרץ ָּכ ַתב:
יח ׁ ֶש ַ ּבדּ וֹ ר ׁ ֶשל
"הרשב"י ַמ ְב ִט ַ
יח ֲא ִפילוּ ִּתינוֹ קוֹ ת ׁ ֶשל
ָמ ׁ ִש ַ
ֵ ּבית ַר ָ ּבן ֵי ְדעוּ סוֹ דוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה".
יתי ַה ֵּס ֶפר זוֹ ַהר ּתוֹ ָרה ׁ ֶשהוֹ ִציא
ְו ָר ִא ִ
ערג
אזנְ ֶ ּב ְ
ַה ְמ ֻק ָ ּבל הגה"צ ַר ִ ּבי יוּ ְדל ָר ְ
זי"ע ְו ִה ֵ ּנה ֶזה דְּ פוּ ס ָי ׁ ָשן ְו ָק ׁ ֶשה
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ָק ׁשוֹ ת ׁ ֶשל ּ ִפ ְצ ַצת ָאטוֹ םְ ,ו ֵהם יוֹ ְצ ִאים
יאה ְקדוֹ ׁ ָשה ְונִ ְר ֶ ּג ׁ ֶשתְ ,ל ָה ִעיר
ִ ּב ְק ִר ָ
ֶאת ַעם ִישְׂ ָר ֵאל ִמ ַּת ְרדֵּ ָמתוֹ ּ ,ו ְל ַב ֵ ּק ׁש
יהו ִדי ִל ְקרֹא ֶאת ַה ּזוֹ ַהר
הו ִדי ִו ּ
ִמ ָּכל יְ ּ
ְ
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ,וּ ְב ָכך ָאנוּ ְמ ַק ְ ּי ִמים ֶאת
אשוֹ נִ ים ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ,וּ ִב ְפ ָרט
ֲע ַצת ָה ִר ׁ

יח ֲא ִפילוּ ִּתינוֹ קוֹ ת ׁ ֶשל ֵ ּבית ַר ָ ּבן
ָמ ׁ ִש ַ
ֵי ְדעוּ סוֹ דוֹ ת ַה ּתוֹ ָרהְ ,ל ַמ ַען ִי ְל ְמדוּ
ִמ ַ ּנ ַער ְו ַעד ָז ֵקןִ ,מדָּ ן ְו ַעד ְ ּב ֵאר ׁ ֶש ַבע,
וּ ְב ָכ ְך נִ ְז ֶּכה ִ ּב ְרצוֹ ת ֵה' ִל ְהיוֹ ת ְּכדוֹ רוֹ
ׁ ֶשל ִח ְז ִק ָ ּיהוּ ַה ֶּמ ֶל ְך (ב"ק י"ד.).

ָּכל ִסיּ ּום זוֹ ַהר ַה ָּקדוֹ ׁש
ה ּוא ֵקר ּוב ַה ְ ּגא ּו ָלה

ָק ִמים ּו ִמ ְת ַא ֲח ִדים ַי ְח ָ ּדיו,
ְל ַהצִּ יל ֶאת ַעם ִישְׂ ָר ֵאל
ִמ ְ ּגזֵ רוֹ ת ָק ׁשוֹ ת ׁ ֶשל ּ ִפ ְצ ַצת
ָאטוֹ ם

ָּכל ְיהוּ ִדי ׁ ֶש ִ ּי ְל ַמד ְו ִי ְק ָרא ֶאת ַה ּזוֹ ַהר
מוֹ ִסיף עוֹ ד ּכוֹ ַח ְו ָע ְצ ָמה ַ ּב ּ ְפ ֻע ָ ּלה
ַה ֲח ׁשוּ ָבה ַה ּזוֹ ְל ַה ָ ּצ ַלת ַעם ִישְׂ ָר ֵאל,
וּ ַודַּ אי ׁ ֶש ִ ּל ּמוּ ד ַה ּזוֹ ַהר הוּ א ִּת ּקוּ ן
ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה ְלהוֹ ִציא אוֹ ָת ּה ֵמ ַה ָ ּגלוּ ת,
וּ ָפ ׁשוּ ט ִּכי ָּכל ִס ּיוּ ם ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
הוּ א ֵקרוּ ב ַה ְ ּגאוּ ָלהָ .ל ֵכן ָצ ִר ְ
יך ִל ְראוֹ ת
ׁ ֶש ִ ּי ְת ַר ּבוּ ִס ּיוּ ֵמי זוֹ ַהר ַל ֲא ָל ִפים וּ ְר ָבבוֹ ת
ַעד ֵאין ִמ ְס ּ ָפרְ ,ו ֵאין ָס ֵפק ִּכי ַעל ְי ֵדי ֶזה
ׁ ֶש ְּמ ַח ְ ּל ִקים ָּכל ָּכ ְך ַה ְר ֵ ּבה ִס ְפ ֵרי ַה ּז ַֹהר
יע ְל ָכל
ְ ּב ִח ָ ּנם ַמ ָּמ ׁשְ ,ודוֹ ֲא ִגים ׁ ֶש ֶ ּזה ַי ִ ּג ַ
ִי ּ ׁשוּ ב נִ דָּ חַ ,על ְי ֵדי ֶזה ִי ְת ַו ְּספוּ ִס ּיוּ ִמים
ַה ְר ֵ ּבה ְלז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשְ ,ו ֶזה ְי ָק ֵרב ֶאת
ַה ְ ּגאוּ ָלה .וּ ְלמוֹ ָתר ְל ַה ֲא ִר ְ
יך ִ ּב ְד ַבר
ַה ַּס ָּכנָ ה ָהרוֹ ֵבץ ַעל ַא ְר ֵצנוּ ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה,
ׁ ֶש ִּמ ָּכל ַצד ֵי ׁש אוֹ ְי ִבים ׁ ֶשרוֹ ִצים
ְל ַה ׁ ְש ִמידוֹ ח"ו.
ָּכל ְ ּגדוֹ ֵלי ָה ַר ָ ּבנִ יםַ ,צדִּ ֵ
יקי וּ ְמאוֹ ֵרי
ַהדּ וֹ ר ָק ִמים וּ ִמ ְת ַא ֲח ִדים ַי ְחדָּ יו,
ְל ַה ִ ּציל ֶאת ַעם ִישְׂ ָר ֵאל ִמ ְ ּג ֵזרוֹ ת

ׁ ֶשל ַה ְּמ ֻק ָ ּבל ָה ֱאל ִֹקי ׁ ֶשל דּ וֹ ֵרנוּ ַ ּב ַעל
אשי
ַה ֻּס ָ ּלםֶ ׁ ,ש ָה ַל ְך ְו ָז ַעק ִ ּב ְפנֵ י ָר ׁ ֵ
ְי ׁ ִשיבוֹ ת ְ ּב ֵאירוֹ ּ ָפהַ ,על ַה ְס ָד ַרת ִל ּמוּ ד
ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשַ ,על ְמנָ ת ְל ַב ֵּטל ֶאת
ְ ּג ֵז ַרת ַה ּ ׁשוֹ ָאה.
ַּכ ָ ּידוּ ַע ׁ ֶש ְ ּב ַעל ַה ֻּס ָ ּלם זצ"ל ֶעשְׂ ִרים
ׁ ָשנָ ה ִל ְפנֵ י ִמ ְל ֶח ֶמת ָהעוֹ ָלםָ ,ה ַל ְך ְל ָכל
אשי ְי ׁ ִשיבוֹ תְ ,ו ָא ַמר ָל ֶהם
ָה ַר ָ ּבנִ ים ְו ָר ׁ ֵ
ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּג ֵז ָרה ְ ּגדוֹ ָלה ׁ ֶש ֶ ּנ ְח ְּת ָמה ַעל ְּכ ַלל
ִישְׂ ָר ֵאלֶ ׁ ,ש ֵח ֶלק ָ ּגדוֹ ל ִמ ְכ ַלל ִישְׂ ָר ֵאל
ִי ָּמ ֲחקוּ ִמן ָהעוֹ ָלם רח"לְ ,ו ָא ַמר
דוּעים ׁ ֶש ַרק ִל ּמוּ ד
דִּ ְב ֵרי ָה ַר ְמ ַח"ל ַה ְ ּי ִ
ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָיכוֹ ל ְל ַה ִ ּציל אוֹ ָתנוּ ִמן
ַה ְ ּג ֵזרוֹ ת ָה ָרעוֹ ת רח"ל.
ֹאש
ַעל ֵּכן ָה ֵע ָצה ִהיאֶ ׁ ,ש ָּכל ַרב ְור ׁ
ֹאמרֶ ׁ ,ש ָּכל ְיהוּ ִדי ָצ ִר ְ
יך ִל ְלמֹד
יבה י ַ
ְי ׁ ִש ָ
זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש.
ְ
ְולֹא ׁ ָש ְמעוּ ְ ּבקוֹ לוֹ ! ַא ַחר ָּכך ּ ָפ ְר ָצה
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ִמ ְל ָח ָמה ְ ּגדוֹ ָלה ְו ָה ְרגוּ ִ 6-7מ ְליוֹ ן
ְיהוּ ִדים[ .לתצ"פ  -לֹא ָתקוּ ם ָצ ָרה
ּ ַפ ֲע ָמ ִים].
ָּכ ֵעת ָאנוּ ׁשוֹ ֲא ִלים ֶאת אוֹ ָת ּה
ַה ּ ׁ ְש ֵא ָלה ׁ ֶש ַּמ ְק ׁ ָשה ַה ְ ּג ָמ ָרא ְ ּב ַמ ֶּס ֶכת
ׁ ַש ָ ּבת (נה) ִמי ָה ַרג אוֹ ָתם? ְו ָידוּ ַע
(ש ָ ּבת דַּ ף נ"ה ַע ּמוּד א') ָא ְמ ָרה
ַמ ֲא ָמר חז"ל ׁ ַ
ִמדַּ ת ַהדִּ ין ִל ְפנֵ י הקב"הִ ,ר ּבוֹ נוֹ ׁ ֶשל
עוֹ ָלם ַמה נִ ׁ ְש ַּתנּ וּ ֵא ּלוּ ֵמ ֵא ּלוּ ָ .א ַמר ָל ּה
ַה ָ ּללוּ ַצדִּ ִ
יקים ְ ּגמוּ ִרים ְו ַה ָ ּללוּ ְר ׁ ָש ִעים
ְ ּגמוּ ִריםָ .א ְמ ָרה ְל ָפנָ יו ִר ּבוֹ נוֹ ׁ ֶשל
חו,
עוֹ ָלם ָהיָ ה ְּביָ ָדם ִל ְמחוֹ ת ְולֹא ָמ ּ
ְו ֵאין ָּכאן ָמקוֹ ם ְל ַה ֲא ִר ְ
יך.
וּ ְל ִפי דִּ ְב ֵרי חז"ל ֵא ּלוּ ָה ַר ָ ּבנִ ים
אשי ְי ׁ ִשיבוֹ ת ֲא ׁ ֵש ִמים ַעל ָּכל
ְו ָה ָר ׁ ֵ
ַה ּ ׁ ִש ּ ׁ ָשה ִמ ְליוֹ ן ְיהוּ ִדים ׁ ֶש ֶ ּנ ֶה ְרגוּ ַעל
ִקדּ וּ ׁש ַה ׁ ֶשם!!! ׁ ֶש ָה ָיה ְ ּב ָי ָדם לוֹ ַמר
ַל ִ ּצ ּבוּ ר ִל ְלמֹד זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשב ְונִ ְת ַע ְ ּצלוּ

ְולֹא ָא ְמרוּ ְ ,ו ֶזה ָה ֱא ֶמת ַל ֲא ִמ ּתוֹ ,
יהם ָא ַמר ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש:
ַו ֲע ֵל ֶ
ימין ִל ָּבא
ווי ְל ָע ְל ָמא דְּ ִאנּ ּון ֲא ִט ִ
ימין ֵעינִ ין דְּ לֹא ִמ ְס ַּת ְּכ ִלין ְּב ָר ֵזי
ּו ְס ִת ִ
דְּ אוֹ ַריְ ָתא( .ז ַֹהר ֵח ֶלק א' דַּ ף כ"חִ ,).אינוּ ן
דְּ ָע ְב ִדין ְלאוֹ ַר ְי ָתא ָי ֵב ׁ ָשהְ ,ולֹא ָב ָעאן
ְל ִא ׁ ְש ַּת ְד ָלא ְ ּב ָח ְכ ָמה דְּ ַק ָ ּב ָלהְ ,ד ָג ְר ִמין
יהי
דְּ ִא ְס ַּת ַ ּלק נְ ִביעוֹ ְד ָח ְכ ָמה דְּ ִא ִ
ישהַ ,וי
ינ ּהְ ,ו ִא ׁ ְש ְּת ָא ַרת ִ ּב' ָי ֵב ׁ ָ
ַי' ִמ ַ ּ
יו ָתא ְו ַח ְר ָּבא ּו ִב ָ ּזה
לון ְד ָג ְר ִמין ַענְ ּ
ּ
(ת ּקוּנֵ י ז ַֹהר ִּת ּקוּן
ְו ָה ַרג ְו ָא ְבדָּ ן ְ ּב ָע ְל ָמאִּ .
ּולׁשֹון ֶּדגֶ ל ַמ ֲחנֵ ה ֶא ְפ ַריִ ם ָּפ ָר ַׁשת ְׁש ִמינִ י :וְ זֶ הּו
ְ
מׁשהַ ,היְ נּו ּכְ ֶׁשּיִ ְתּגַ ֶּלה (ּכִ י ְּבכָ ל ּדֹור וְ דֹור
ָּדרֹׁש ָּד ַרׁש ֶ

יֹוחאי ָהיָ ה ְּב ִחינַ ת
מׁשה ,וְ ִא ָיתא ְּד ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֶּבן ַ
יֵ ׁש ְּב ִחינַ ת ֶ
מׁשה) ,וְ יִ ְדרֹׁש ַמה ֶּשׁ ָּד ַרׁש ּכְ ָבר ֶ
מׁשהַ ,היְ נּו ַר ִּבי
ֶ

יֹוחאיֵ ,ס ֶפר ַהּז ַֹהרָ ,אז וְ ִהּנֵ ה ׂש ַֹרף,
ִׁש ְמעֹון ֶּבן ַ
ּומ ֵּמ ָילא יִ ְהיֶ ה
ַהיְ נּו ֶׁשּיִ ְת ַּב ְּטלּו ּכָ ל ַה ְּק ִלּפֹות ִ
ַהּגְ ֻא ָּלה ֶׁשּיִ ָּבנֶ ה ִּב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינּו ָא ֵמן ֶס ָלה וָ ֶעדא
וְ גַ ם ַעל יְ ֵדי ַה ִחּבּור ַההּוא יִ ְהיֶ ה ִּבּטּול ַה ְּק ִלּפֹות
וְ ַקּלּות ַהּגָ לּות וְ ַה ְׁש ָּב ַתת ַה ִּק ְטרּוגִ ים ֶ(ח ֶסד
ְל ַא ְב ָר ָהם ַמ ְעיָ ן ִראׁשֹון נָ ָהר כ"ד).
יע ֵתנּו
ּומנִ ָ
ַהּכֹל ָּתלּוי ְּב ֵע ֶסק ַה ָחכְ ָמה ַהּזֹאתְ ,
ּגֹור ֶמת ִאחּור וְ ִעּכּוב ִּבנְ יַ ן
ִמ ְּל ִה ְת ַע ֵּסק ָּבּה ִהיא ֶ
יטאל
ֵּבית ִמ ְק ָּד ֵׁשנּו וְ ִת ְפ ַא ְר ֵּתנּו ַ(ה ְק ָּד ַמת ָה ַרב ַחּיִ ים וִ ַ
ְל ֵעץ ַחּיִ ים).
ִאם ַעד ּכְ ֵדי ּכָ ְך ּגָ דֹול וְ ָעצּום ּכֹחֹו ֶׁשל ַה ִּלּמּוד
עֹוׂשי
ְּב ֵס ֶפר ַהּז ַֹהרֵ ,אין ָלנּו ֶא ָּלא ְל ַחּזֵ ק ֶאת יְ ֵדי ֵ
הֹוסיף ָל ֶהם א ֶֹמץ וְ כ ַֹח וְ חֹזֶ ק
ְמ ֶלאכֶ ת ַהּק ֶֹדׁשְ ,ל ִ
דֹוׁשהַ ,א ְּמצּו ָמ ְתנַ יִ ם וְ ִחגְ רּו עֹז
בֹוד ָתם ַה ְּק ָ
ַּב ֲע ָ
ְל ַה ְמ ִׁשיְך ְּול ָה ִפיץ ֶאת אֹורֹו ֶׁשל ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון
עֹולם ְּול ַסּיֵ ַע ְּבכָ ל ַמה
יֹוחאיְ ,ל ַפ ְר ֵסם ּכֹחֹו ָּב ָ
ַּבר ַ
ְּד ֶא ְפ ָׁשר.

בא ִהּנֵ ה ְמב ָֹאר ַּב ְּשׁ ָל"הֲ ,ע ָׂש ָרה ַמ ֲא ָמרֹות,
ַמ ֲא ָמר ִראׁשֹוןֶׁ ,ש ַה ִחּבּור ֵמ ַהּז ַֹהר ָהיָ ה ָע ִתיד
ִל ְהיֹות ּגָ נּוז וְ כּו' ַעד ֶׁשּיָ בֹוא ַהּדֹור ָה ַא ֲחרֹון
ּובזְ כּות
ְּבסֹוף ַהּיָ ִמים ֶׁש ָאז יִ ְתּגַ ֶּלה ַל ַּת ְחּתֹונִ יםִ ,
יחּ ,כִ י ָאז ִּת ָּמ ֵלא ָה ָא ֶרץ
עֹוס ִקים יָ בֹוא ָמ ִׁש ַ
ָה ְ
רֹובה
ֵּד ָעה ְּב ִס ָּבתֹוֲ ,א ֶׁשר זֹו ִּת ְהיֶ ה ִס ָּבה ְק ָ
ּובגִ ינֵ יּה וְ ַׁש ְב ֶּתם ִאיׁש ֶאל
ְל ִב ָיאתֹוא וְ זֶ הּו ֶׁש ָא ַמר ְ
ֲא ֻחּזָ תֹו וְ כּו'ּ ,כְ ֵדי ֶׁש ִּבזְ כּותֹו יִ ּגָ ֲאלּו יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,כְ ֵׁשם
ֶׁשֹּלא נִ גְ ֲאלּו יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ַעד ֶׁש ֻה ְצ ַרְך
ּוב ַדם
ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְל ַק ְּד ָׁשם ְּב ַדם ֶּפ ַסח ְ
ִמ ָילהּ ,כֵ ן ּגְ ֻא ָּלה ָה ֲע ִת ָידה ֹלא ִּת ְהיֶ ה ַהּגְ ֻא ָּלה ַעד
תֹוספֹות ַה ְּק ֻד ָּשׁה ַהּזֹו ,וְ הּוא ְרצֹון ָה ֵאל
ֶׁשּיִ זְ ּכּו ְל ְ
יִ ְת ָּב ַרְך ,וְ ַא ְׁש ֵרי ַהּזֹוכֶ ה ָּבּהא
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ל' דַּ ף ע"גֵ ,):מ ֵאן ְּד ֵג ִרים ְּד ִא ְס ַּת ַ ּלק
ַק ָ ּב ָלה ְו ָח ְכ ְמ ָתא ֵמאוֹ ַר ְי ָתא דְּ ַב ַעל
יתא דְּ ִב ְכ ָתבְ ,ו ֵג ִרים דְּ לֹא
ּ ֶפה וּ ֵמאוֹ ַר ְי ָ
ִי ׁ ְש ַּת ְדלוּ ן ְ ּבהוֹ ןְ ,ו ָא ְמ ִרין ְּדלֹא ִאית
ֶא ָ ּלא ּ ְפ ׁ ַשט ְ ּבאוֹ ַר ְי ָתא וּ ְב ַת ְלמוּ ָדא,
ְ ּב ַודַּ אי ְּכ ִא ּלוּ הוּ א ְי ֻס ַ ּלק נְ ִביעוֹ ֵמ ַההוּ א
יה
יה ָטב ֵל ּ
נְ ַהר וּ ֵמ ַההוּ א ַ ּגןָ ,ו ֵוי ֵל ּ
דְּ לֹא ִא ְת ְּב ֵרי ְּב ָע ְל ָמא ְולֹא יוֹ ִליף ַה ִהיא
יתא דְּ ִב ְכ ָתב ְואוֹ ַריְ ָתא דְּ ַב ַעל ּפֹה,
אוֹ ָריְ ָ
יה ְּכ ִא ּל ּו ֶא ֱחזֹר ָע ְל ָמא
דְּ ִא ְת ַח ּ ׁ ַשב ֵל ּ
יו ָתא
ֹהוְ ,ו ֵג ִרים ַענְ ּ
ֹהו ָוב ּ
ְלת ּ
ָ
לו ָתא.
ְּב ָע ְל ָמא ְואוֹ ְרך ָג ּ
ִּ(ת ּקוּנֵ י ז ַֹהר ִּת ּקוּן מ"ג דַּ ף פ"ב.).
ֶל ַקח
ְונִ ְל ַמד
ּבוֹ אוֹ
ֵמ ַה ִּס ּפוּ רֶ ׁ ,ש ּיוֹ ׁ ְש ֵבי ֶא ֶרץ
יט ֶלער
ִישְׂ ָר ֵאל נִ ְ ּצלוּ ֵמ ִה ְ
ִי ַּמח ׁ ְשמוֹ  ,וּ ִמ ֶ ּזה נִ ְל ַמד
ֵא ְ
יך ְיכוֹ ִלים ְל ִה ָ ּנ ֵצל ִ ּב ְז ַמ ֵ ּננוּ
ִמ ּ ְפ ָצ ַצת ָאטוֹ ם!!!
ַצדִּ יק ֶא ָחד ִמ ֶ ּצ ֱא ָצ ָאיו ׁ ֶשל הגה"צ
יב ַא ׁ ְש ַלג ַ ּב ַעל
הו ָדה ֵל ּ
ַה ְּמ ֻק ָ ּבל ַר ִּבי יְ ּ
ְמ ַח ֵ ּבר ֵס ֶפר ַה ֻּס ָ ּלם ַעל ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
ִס ּ ֵפר ִליֶ ׁ ,ש ּ ׁ ָש ַמע ִמ ְ ּז ֵקנוֹ זיע"א,
יט ֶלער
ׁ ֶש ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָר ָאה ׁ ֶש ִּמ ְל ֶח ֶמת ִה ְ
ִי ַּמח ׁ ְשמוֹ ּ ָפ ְר ָצה ַעל ָהעוֹ ָלם ,וּ ָפ ֲחדוּ
יע ְל ַא ְר ֵצנוּ ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה
ְמאֹד ׁ ֶש ַּת ִ ּג ַ
ְל ַה ׁ ְש ִמיד ַל ֲהרוֹ ג וּ ְל ַא ֵ ּבד ֶאת ָּכל
ַה ְיהוּ ִדים ִמ ַ ּנ ַער ְו ַעד ָז ֵקן ַטף ְונָ שִׂ ים
ח"וַ .על ֵּכן ָא ַמרֱ ,היוֹ ת ְו ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן
ֶ ּבן יוֹ ָחאי ּכוֹ ֵתב ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש,

ְ ּב ִס ְפ ָרא דָּ א ִי ְפקוּ ן ִמ ָ ּגלוּ ָתאִ ,ה ְת ִחיל
ְל ַת ְר ֵ ּגם ַה ּזוֹ ַהר ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ְּכ ֵדי
יוּכל ְל ָה ִבין ְו ִל ְלמֹד ֶאת
ׁ ֶש ָּכל ְיהוּ ִדי ַ
ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשְ ,ו ָא ַמר ׁ ֶש ְ ּביוֹ ם ׁ ֶש ָ ּי ָצא
אשוֹ ן ַעל ַה ּזוֹ ַהר
ָלאוֹ ר ַה ֵּס ֶפר ָה ִר ׁ
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ִי ְה ֶיה ָל ָר ׁ ָשע ַמ ּ ָפ ָלה ְ ּגדוֹ ָלה,
ְו ָכ ְך ָה ָיהּ ַ ,ב ּיוֹ ם ׁ ֶש ָ ּי ָצא ָלאוֹ ר ַה ְּכ ַר ְך
ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ִמ ֵּס ֶפר ַה ּזוֹ ַהרָ ,אז ָה ָיה לוֹ
ְל ָה ָר ׁ ָשע ַמ ּ ָפ ָלה ְונִ ְג ְמ ָרה ַה ִּמ ְל ָח ָמה ׁ ֶשל
יט ֶלער ִי ַּמח ׁ ְשמוֹ ְ .ולֹא ִה ְצ ִל ַ
ִה ְ
יח ְז ָממוֹ
יע ְל ַא ְר ֵצנוּ ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה.
ְל ַה ִ ּג ַ
וּ ְכמוֹ ֵּכן ָאנוּ ְזקוּ ִקים
ְ ּביוֹ ֵתר ְל ַר ֲח ֵמי ׁ ְש ַמ ָ ּיאִּ ,כי
ֵי ׁש ִּכ ְמ ַעט ֶא ָחד ַו ֲח ִצי ִ ּב ְליוֹ ן
ֲע ָר ִבים ׁ ֶש ֻּכ ָ ּלם רוֹ ִצים ְל ַח ֵּסל
ֶאת ִ 15מ ְליוֹ ן ְיהוּ ִדים ח"ו,
ְו ָאנוּ ְּכ ִכ ְבשָׂ ה ַא ַחת ֵ ּבין
ׁ ִש ְב ִעים ְז ֵא ִבים ָל ֵכן ָאנוּ
טוּחיםֶ ׁ ,ש ִאם ִי ְל ְמדוּ ֶאת
ְ ּב ִ
יש
ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַ ּב ֲחבוּ ַרת ִ 70א ׁ
ְ ּב ָכל יוֹ ם ְויוֹ ם ִמ ְס ּ ַפר דַּ ּקוֹ ת ְ ּביוֹ ם,
ְונִ ְצ ָט ֵרף ְל ַא ְל ֵפי ִס ּיוּ ֵמי זוֹ ַהר ַי ַחד
"א ֶלף ַה ָּמ ֵגן" ְ ּב ַודַּ אי
ׁ ִש ְב ֵטי ִישְׂ ָר ֵאלֶ ,
נִ ָ ּנ ֵצל ֵמ ֶח ְב ֵלי ָמ ׁ ִש ַ
יחְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכ ְתבוּ
ְ ּגדוֹ ֵלי ָה ַר ָ ּבנִ ים ׁ ֶשל ַח ְב ֵרי ַה ַ ּב ַּד"ץ
ֵע ָדה ַה ֲח ֵר ִדית ִ ּבירוּ ׁ ָש ַל ִים ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש
ִ ּב ׁ ְשנַ ת תרפ"א ְּכ ַה ְב ָט ַחת ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן
ֶ ּבן יוֹ ָחאיָ ,ע ָליו ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶש ְ ּב ִס ְפ ָרא דָּ א
ִי ְפקוּ ן ִמן ָגלוּ ָתא ְ ּב ַר ֲח ֵמי.
ְועוֹ ד ָח ִזינוּ ְ ּב ָי ֵמינוּ נֵ ס ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ֵא ַרע
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"מ ְפ ָעל
ִ
ַ ּב ּיוֹ ם ׁ ֶש ִה ְת ַא ֲחדוּ ת ַאנְ ׁ ֵשי
ַה ּזוֹ ַהר ָהעוֹ ָל ִמי" ִס ְ ּימוּ ֶאת ַה ְד ּ ָפ ַסת
ֵס ֶפר ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַה ְמ ֻח ָ ּלק ְל ִפי ֵס ֶדר
ַהדַּ ף ַה ּיוֹ ִמי ,בי"ב ְּכ ָר ִכים לי"ב ָח ְד ׁ ֵשי
ַה ּ ׁ ָשנָ הְּ ,באוֹ תוֹ ַה ּיוֹ ם ַמ ּ ָמ ׁש נִ ְפ ְס ָקה
צו ָקה ְּב ַע ָ ּזה,
ַה ּ ִמ ְל ָח ָמה ׁ ֶשל עוֹ ֶפ ֶרת יְ ּ
[מל' ִּכ ְס ֵלו
ְ ּבח ֶֹד ׁש ֵט ֵבת ִלפני ג' ׁ ָשנִ ים ִ
ַעד ח"י ֵט ֵבת – ְל ִמ ְס ּ ָפ ָרם ֵ ּבין 27
ְ ּב ֵד ֶצ ְמ ֶ ּבר ( 2008ל' בכסלו תשס"ט) ל18-
בינואר ְ ,].2009ו ָח ְזרוּ ִמ ְליוֹ ן ֲאנָ ׁ ִשים
יתםַ ,א ֲח ֵרי ׁ ֶש ָהיוּ ְ ּב ָגלוּ ת ָק ׁ ָשה
ְל ֵב ָ
ְּכ ָבר ַּכ ָּמה ׁ ָשבוּ עוֹ ת.
ְ
וּ ִמ ִ ּנ ְפ ָלאוֹ ת ה' ִי ְת ָ ּב ַרך נִ ְת ַ ּג ָ ּלה ַא ַחר
"ח ָד ׁש",
[ה ָיה ָּכתוּ בּ ָ ,ב ִע ּתוֹ ן ָ
בוּע ָ
ׁ ָש ַ
ְ ּב ֵבית ׁ ֶש ֶמ ׁש]ֶ ׁ ,שרֹב ַה ִּט ִ
ילים ׁ ֶש ָ ּז ְרקוּ
יע ְל ֵבית
יכים ְל ַה ִ ּג ַ
ָה ֲע ָר ִביםָ ,היוּ ְצ ִר ִ
ׁ ֶש ֶמ ׁשְ ,ו ָכל ַה ּ ׁ ָשלֹשׁ ׁ ָשבוּ עוֹ ת ָה ֵא ּלוּ
ָע ְבדוּ ֶא ְצ ֵלנוּ ַּכ ָּמה ֲאנָ ׁ ִשים ְל ֵע ֶר ְך 26
ֵ -30מ ֵעת ְל ֵעת ְ ּב ִלי ֶה ְפ ֵסקְ ,ל ַסדֵּ ר ֶאת
ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַל ִ ּל ּמוּ ד ַה ּיוֹ ִמיְ ,ו ַכ ָּמה
נִ ִּסים ְ ּגדוֹ ִלים ְמאֹד ָהיוּ ַ ּב ִּמ ְל ָח ָמה זוּ
דוּעְ ,ו ַא ַחר ָּכ ְך נוֹ ַדע ָלנוּ ַה ֵ ּנס ַה ָ ּגדוֹ ל
ַּכ ָ ּי ַ
ילים,
ׁ ֶש ִה ִ ּציל ֶאת ָּכל ֵ ּבית ׁ ֶש ֶמ ׁש ֵמ ַה ִט ִ
ְו ֶאת ָּכל ַעם ִישְׂ ָר ֵאל ֵמ ָאסוֹ ן נוֹ ָרא,
יע ַרק ִטיל ֶא ָחד ָקרוֹ ב
ַּכ ָ ּידוּ ַע[ְ ,ו ִה ִ ּג ַ
ְל ָמקוֹ ם ׁ ֶשל ַמ ֲחנֶ ה ְצ ָב ִאי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ׁ ָשם
ּ ְפ ָצ ַצת ָאטוֹ םְ ,ו ַגם ָה ָיה נָ ס ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ּלֹא

ָק ָרה ְּכלוּ ם]ְ .ועוֹ ד ׁ ֶש ִ ּב ְג ַמר ַה ְד ּ ָפ ַסת
ֵס ֶפר ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַה ְמ ֻח ָ ּלק ְל ִל ּמוּ ד
[ש ִ ּנ ְד ּ ַפס ׁ ְשמוֹ נָ ה ֲא ָל ִפים ֳע ָּת ִקים,
יוֹ ִמי ׁ ֶ
ְו ָא ַזל ִמן ַה ּ ׁשוּ ק]ּ ְ ,באוֹ תוֹ ַה ּיוֹ ם ַמ ָּמ ׁש
נִ ְג ְמ ָרה ַה ִּמ ְל ָח ָמה.
ְו ָר ִאינוּ ְ ּב ֵעינֵ ינוּ ֶאת ַה ִ ּנ ִּסים ַה ְ ּגלוּ ִים,
ׁ ֶש ָ ּקרוּ ַעל ְי ֵדי ַה ְד ּ ָפ ַסת ִס ְפ ֵרי ַה ּזוֹ ַהר,
עוֹ ד ִל ְפנֵ י ׁ ֶש ִח ְ ּלקוּ אוֹ ָתם ָל ַר ִ ּביםֶ ׁ ,ש ַרק
ְּכ ׁ ֶשעוֹ ְס ִקים ַ ּב ֲה ָפ ַצת ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
ֵי ׁש ְּכ ָבר נִ ִּסים ְ ּגלוּ ִיים ְוזוֹ ִכים ְל ַה ָ ּצ ַלת
ַעם ִישְׂ ָר ֵאל ,וּ ְל ָה ִקים ֶאת ֻס ַּכת דָּ ִוד
ַהנּ וֹ ֶפ ֶלתְ ,ו ַה ּ ׁ ֵשם ִי ְת ָ ּב ַר ְך ּפוֹ ֵרס ָע ֵלינוּ
ֶאת ֻס ַּכת ׁ ְשלוֹ מוֹ ְ ּב ַר ֲח ִמים ,וּ ִמ ְת ַק ְ ּי ִמים
"ב ִס ְפ ָרא דָּ א
דִּ ְב ֵרי ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְ ּ
ִי ְפקוּ ן ִמ ָ ּגלוּ ָתא" ,דְּ ַה ְינוּ ֶ ׁ ,ש ָר ִאינוּ
ִ ּב ְג ַמר ָּכל ַה ֵּס ֶפר ֻּכ ּלוֹ ָי ָצאנוּ ִמן
ַה ָ ּגלוּ ת ַה ְ ּק ַט ָ ּנה ׁ ֶש ָע ְב ָרה ָע ֵלינוּ ְ ,ו ָכ ֵעת
נוּ ַכל ְל ָה ִבין ִמ ֶ ּזהֶ ׁ ,ש ִאם נְ ַּס ֵים ֻּכ ָ ּלנוּ
יש ֶאת ַה" ּזוֹ ַהר
ְונִ ְל ַמד ַ ּב ֲחבוּ ַרת ִ 70א ׁ
ַה ְמ ֻח ָ ּלק" דְּ ַבר יוֹ ם ְ ּביוֹ מוֹ ָ ,אז ְ ּב ָקרוֹ ב
מ ֶשׁה ְו ִישְׂ ָר ֵאל ְונִ ְז ֶּכה
ַמ ָּמ ׁש ָי ׁ ִשיר ֹ
ְל ַה ְב ָט ַחת ָה ַר ׁ ְש ִ ּב"י ָה ֲאמוּ ָרה ְל ֵעיל
"וּ ְב ִגין ְד ַע ִת ִידין ִישְׂ ָר ֵאל ְל ִמ ְט ָעם
ילנָ א דְּ ַח ֵ ּיי דְּ ִאיהוּ האי ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר
ֵמ ִא ָ
יה ִמן ָגלוּ ָתא ְ ּב ַר ֲח ֵמי"ָ ,א ֵמן
ִי ְפקוּ ן ֵ ּב ּ
ֵּכן ְי ִהי ָרצוֹ ן.
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קטלוג ספרים
על הזוהר
שעל ידי מפעל הזוהר העולמי
שיצאו לאור בשנת תשע"ג
ספריית הרשב"י ותורתו

ספריית הרשב"י היא ספרייה גדולה ,הכוללת ספרי רבי
שמעון בן יוחאי ע"ה ,הזוהר ,ופירושים על הזוהר ,וספרי קבלה
שיצאו לאור עולם בע"ה - .ספרי קבלה עתיקים ונדירים.
הספרייה נבנתה על ידי כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין רבי שלום
יהודה גרוס שליט"א ,רמת בית שמש בארץ ישראל יצ"ו.
תולדות הספרייה

האדמו"ר מהאלמין חיבר והוציא לאור אלפי ספרים בכל
מקצועות התורה ,וחילקם בחינם בכל העולם כולו ב 48-שנים
האחרונות.
הספרים התקבלו בברכה מאלפי גדולי ישראל במכתביהם.
חסידות האלמין שאיפתה ומטרתה לקבץ ולהנחיל לכל אחד
את תורת הרשב"י  -הזוהר הקדוש.
השמחה הגדולה ביותר תהיה כשכל יהודי בעולם ילמד זוהר
הקדוש ,כי לא ידח ממנו ידח.
הספרייה העולמית היא :בדיסקים ובאתרים כ 300-אלף
קבצים של ספרים ,קונטרסים ,קול קורא'ס ,מכתבי כתבי יד
של גדולי ישראל ,ועוד .ביידיש ,עברית ,אנגלית ועוד שפות.
כל אחד בכל העולם יכול להוריד את הספרים מהדיסקים
אתרים ולהדפיסם בחינם.
לקבלת ספרים בחינם052-7651911 :מפעל הזוהר העולמי

ספר זוהר ארץ ישראל
ליקוט גדול מכל ספר הזוהר הקדוש ומאמרי חז"ל מש"ס בבלי ירושלמי
ומדרשים ,ועוד ,על קדושת ארץ ישראל ,ומצוות ישוב ארץ ישראל ,שהיא
מצות עשה מן התורה ,ושקולה כנגד כל מצות התורה ,ודבריהם הקדושים
חוצבים מלהבות אש ,מלהיבים נפש האדם לעבודת הבורא ,דברים העומדים
ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם ,ואפילו הלומדים והיראים מחמת
חיסרון ידיעה .ועל ידי ספר זה יהיה יד הכל ממשמשין בהם ויזכרו לשמור
ולקיים.
בו ימצאו רבנים ,מגידי שיעור וראשי ישיבות ,מלמדים ומחנכים "את הדרך
אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון".
יוצא לאור על ידי "מפעל הזוהר העולמי" חשוון תשע"ג.

המשך יבא בעז"ה

