
 
  



 
  

ּבִ – ל ָהַרׁשְ זַֹהר ְתרוָמה קכ( י"ַּהַהְבָטחֹות ַהְגדֹולֹות ׁשֶ ּּבְ   – :)ח"ּ
י ׁשִ ן יֹוַחאי ָאַמר ַרּבִ   :א"זיעְמעֹון ּבֶ

ַמִים ָוָאֶרץ ים , ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ ה ֶאת ָהַרּבִ ַזּכֶ ל ַהּמְ ּכָ ֲהָפַצת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש[ׁשֶ ּּבַ ּ[  
לֹׁש ַמֲעלֹות ׁשָ ה ּבְ ל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה, ִמְתַעּלֶ ֵאין ּכָ   ַּמה ׁשֶ
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ְמִחיַצת  ּבִּבִ ג  י"ָהַרׁשְ

  

ת  )א ּבָ בועֹות ַאֲחֵרי ׁשַ   ז..........................................................................................ּׁשָ

ל  )ב ְרָכָאן ּכָ א ִּדְלֵעיָלא ּבִ יֹוָמא ְוַתּתָ ִביָעָא ּבְ ְלָין הׁשְ   ח.................................................ּתַ

ת  )ג ּבָ דוָקה ְּרפוָאה ּהוא קֹוֶדׁש ׁשַ   ט...................................................ַהחֹוָלִאים ְלָכל ּּבְ

ַּמדוַע  )ד ת ִנְקָרא ּ ּבָ ְלַאַחר ׁשַ ת ּׁשֶ ּבָ תׁשַ" ׁשַ בועֹות ְך"ָנא ּבָ   ט.........................................ּׁשָ

ל  )ה ָרכֹות ּכָ ְלַמְעָלה ַהּבְ ה ּׁשֶ ְלַמּטָ ת ִּמיֹום ְּוׁשֶ ּבָ עֹות ֵהן ַּהׁשַ ּפָ ת ִּמיֹום ֻמׁשְ ּבָ   י................ַּהׁשַ

ם   )ו ׁשֵ ָהָאָדם ּכְ ִמיות נֹוֵהג ׁשֶ ַגׁשְ ּּבְ ן ּ רוָחִניות ִלְנהֹג ָעָליו ּכֵ ּּבְ   יא.........................................ּּ

ַּוֲאִפלו ּזַֹהר ַּהלֹוֵמד   )ז ָעה ּ ֲאִמיָרתֹו ,ַאַחת ׁשָ ְלַבד ּבַ ִאלו זֹוֶכה ּבִ ּּכְ ָנה ָלַמד ּ  ִמיָמהּתְ ׁשָ

תֹוַרת ְגֶלה ּבְ   יא.................................................................................................ַהּנִ

ּבֹון ּּבֹאו   )ח ב ּּבֹאו - ֶחׁשְ ּוְנַחׁשֵ ּבֹונֹו ּ ל ֶחׁשְ   יב......................................................עֹוָלם ׁשֶ

ָדִאיֹות יֹוֵתר ְמָניֹות ְָלך ֵיׁש ַהִאם   )ט ָקָעה ּּכְ טוָחה ַלַהׁשְ   יב............................................ּּבְ

ר  )י י ַעל ִלְלמֹד ֶאְפׁשַ ָנה ָיִמים 354-ְל ַּהְמֻחָלק ַּהיֹוִמי ַּהזַֹהר ֵסֶדר ּפִ ׁשָ   יב........................ּבְ

יָבתֹו ַּחִיים ַהָחֵפץ   )יא יׁשִ ַראִדין ּבִ חוִרים ְלָכל ִּצָוה ּבְ ל ִלְגמֹר ַּהּבַ ת ּכָ ּבָ ל ַּהזַֹהר ֶאת ׁשַ  ׁשֶ

ל ת ּכָ ָרׁשַ בוַע ּפָ ַּהׁשָ   יג.............................................................................................ּ

ֵּאלו   )יב לֹוְמִדים ּ ּיוְכלו ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר ּׁשֶ ֵאָלה ַעל ַלֲענֹות ּ ל ַּהׁשְ יָת ׁשֶ ֵני ִּליׁשוָעה ִצּפִ  ִמּפְ

ֵהם יַח ֶאת ְלָהִביא ְּוָעְמלו ָטְרחֹו ׁשֶ ׁשִ   יד..............................................................ַהּמָ

לֹא ִמי  )יג יַח יֹאַמר ַמה ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר לֹוֵמד ּׁשֶ ׁשִ ּמָ ׁשֶ   יד.........................................בֹואָי ּכְ

יַח   )יד ׁשִ ּמָ ׁשֶ ע ַיְרֶאה ,ָיבֹוא ּכְ ֶאְצּבַ ל ַעל ּבְ ֵּאלו ּכָ ָלְמדו ּ ּׁשֶ ה" ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר ּ  ִלי ָעַזְרּתָ ַאּתָ

  יד............................................................................................................"!ָלבֹוא

ים  )טו לֹׁשִ ים ְּיהוִדים ֶאֶלף ׁשְ ָהַרב ְמַחּכִ   יד.........................................................ָיבֹוא ׁשֶ

ה  )טז ּמָ יֹוֵתר ּכַ ֹאֶפן ְּמַקְיִמים  – ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ַוֲהָפַצת ְּלִלּמוד ִּיְצָטְרפו ְּיהוִדים ּׁשֶ  ֲהִכי ּבְ

יָת ֶאת ַהּטֹוב   טו..................................................................................ִּליׁשוָעה ִצּפִ

ַמִים  )יז ׁשָ ָבר ּּבַ ימו ּכְ ים ַרק ,ִּמְזַמן ְְלָכך ִּהְסּכִ ַקֵים ָּעֵלינו ְמַחּכִ ּנְ   טו...................................ּׁשֶ



ְמִחיַצת  ּבִּבִ ד  י"ָהַרׁשְ
ַע  )יח ים רׁשַ ְּלִהְתַגלֹות ָעִתיד ַּהֲחִמׁשִ יֵמי ּ יַח ְֶמֶלך ּבִ ׁשִ   טו...........................................ַהּמָ

ֵאינֹו ִמי  )יט ִלּמוד רֹוֶצה ׁשֶ ּּבַ י ,ַּהזַֹהר ּ ִלּמוד ִאם ּכִ ְגֶלה ּּבְ ק ּהוא ֲהֵרי ,ְלַבד ַהּנִ  ִּמְתַדּבֵ

ֲאָתר   טז.................................................................................................אְּדמֹוָת ּבַ

ַער ֶזה "ִמי"  )כ ים ַּהׁשַ ְתַגָלה ַּהֲחִמׁשִ ַּהּמִ   טז...............................................ַּהסֹוד ְללֹוְמֵדי ּ

ר ִאי  )כא ָמ ּתֹוָרה ְּלִלּמוד ְּלַהִגיַע ֶאְפׁשָ ִלי ּהִלׁשְ   יז.....................................ַּהסֹוד ּתֹוַרת ּבְ

תֹוַרת ָהעֹוְסִקים  )כב ָסיֹון ִמן ִּנָצִלים ַּהסֹוד ּבְ   יז..........................................................ַּהּנִ

ִּקיום ִהיא ַּהסֹוד ּתֹוַרת   )כג   יז..........................................................................עֹוָלםָה ּ

ה  )כד ֵני ַכּמָ א ּבְ א ָנׁשָ ְרְנסון ְלַתּתָ ְִדיָלך ִּחּבוָרא ֵמַהאי ִּיְתּפַ   יח..........................................ּ

ֵּאלו תִּמְתָגרֹו ַּמְלֻכיֹות ָרִאיָת ִאם  )כה ֵאלו ּ ּּבְ ה ,ּ ל ְלַרְגלֹו ַצּפֵ יַח ׁשֶ ׁשִ   יח..........................ּמָ

ַמע עֹוד ַמה   )כו ִסין ִנׁשְ ַאל - ּבְ   יח...................................................ל"ַזַצ ַּחִיים ַהָחֵפץ ׁשָ

י ְרֶכםֲּעבו   )כז ְרּתִ ָרֵאל ִּנְדֵחי" ִסְפִרי ֶאת ִחּבַ   יט........................................................."ִיׂשְ

  יט.................................................................ְּמתוָחה ַּהִדין ִּמַדת ,ְוָאיֹום נֹוָרא ַאְיי   )כח

ַמִים ִמן ִּאיּתות ֵהם ּוֵּאל ֲאסֹונֹות   )כט ִבין ְלִמי ַרק ,ַּהׁשָ ּמֵ ָפה ֶאת ּׁשֶ   כ..........................ַּהׂשָ

ַעת ְּמַדְוִחים  )ל ׁשְ יגוֵעי ,ֶטַבע ֲאסֹונֹות ,ֱאֶמת ּבִ ָצצֹות ,ֵטרֹור ּּפִ   כ...........................ָאטֹום ּפְ

ֶאָחד ְצִריִכים לֹא ֲּאַנְחנו   )לא   כ...................................,ַּחִיים ְלַהֵחֶפץ ְּוְיַגֶלה ִּמִסין ָיֹבא ׁשֶ

ים ִּנִסים  )לב ָכל ִּמְתַחְדׁשִ   כא.......................................................................,ְויֹום יֹום ּבְ

ן מֹוִציא ַּהַגַעׁש ַהר  )לג ַמִים ֵלב ַעד ָּגדֹול ָעׁשָ   כא.....................................................ַּהׁשָ

לום ַלֲעׂשֹות ּיוַכל לֹא ַּהָצָבא  )לד   כג.........................................................................ּּכְ

ה ַמה  )לה ְזכות ה"ַּהָקּבָ ָעׂשָ ֵיׁש ּּבִ ָבר ָּלנו ּׁשֶ יעוִרים 2000 ְְלֵעֶרך ּכְ זַֹהר ּׁשִ   כג........ַּהָקדֹוׁש ּבְ

ָקָרה ַמה  )לו ּׁשֶ יֹום ּ ִסַיְמנו ּבְ ּׁשֶ   כג.......................................ַּהיֹוִמי ֹוׁשַּהָקד ַּהזַֹהר ֵסֶפר ֶאת ּ

ַאְלֵפי  )לז ַווְדַאי ַּהזַֹהר ִּסיוֵמי ְרָבבֹות ּבְ ה ּבְ ּבִ ְלַהְבָטַחת ִנְזּכֶ   כג...............................י"ָהַרׁשְ

י  )לח ְמעֹו ַרּבִ ן ןׁשִ ל ֶאת ִּהִציל יֹוַחאי ּבֶ ֵבי ּכָ ית ּתֹוׁשְ ֶמׁש ּבֵ   כד........................ֵמַהִטיִלים ׁשֶ

ְזכות ָהָיה ַהּכֹל  )לט ָעְבדו ַּהיֹוִמי ַּהזַֹהר ּּבִ ֵבית ָוַלְיָלה יֹוָמם ֶזה ַעל ּׁשֶ ֶמׁש ּבְ   כד................ׁשֶ

ר ִאי  )מ ע ְּלַנֵצַח ֶאְפׁשָ ֵיים לֹא ּזו ּוִמְלָחָמה ,ש"ימ ִהיְטֶלר ֶזה ָרׁשָ ְסּתַ ן ִאם ֶּאָלא ,ּּתִ  ּכֵ

ָּיקומו   כד....................................................................ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר ְּוִיְלְמדו ְּיהוִדים ּ

ֵקׁש ע"זי ִמִוויְזִניץ ר"ָהַאְדמֹו  )מא ל ּּבִ יֹון ְוִקּבֵ ירֹון ְּלַהִגיַע ְמֻיָחד ִּרׁשָ   כה........................ְּלּמִ

ַאִגיַע  )מב ׁשֶ י ּּכְ ְמעֹון ְלַרּבִ ל ֶאְפַעל ׁשִ ָצִריך ַמה ּכָ ְׁשֶ   כה...................................................ּ



ְמִחיַצת  ּבִּבִ ה  י"ָהַרׁשְ
ַבר  )מג י ּכְ ְקּתִ ל ִנּתַ ִרים ּכָ ל ַּהְקׁשָ ל ׁשֶ ָרֵאל ְלָהַרע ָהרֹוצֹות ָהֻאּמֹות ּכָ י - ְלִיׂשְ י ּכִ  ָּדַבְקּתִ

ּנָא ּתַ ּבִ ַּהָקדֹוׁש ּבְ   כו........................................................................................י"ַרׁשְ

זַֹהר ַּהלֹוֵמד  )מד יך ּוַמְפִעיל ְמעֹוֵרר ,ַּהָקדֹוׁש ּבְ ְוַמְמׁשִ ַמת ּ ּבִ ִנׁשְ ׁש י"ָהַרׁשְ ְפׁשוטֹו ַמּמָ   כו...ּּכִ

ר  )מה ֲאׁשֶ ן ּכַ ֵהר רֹוֶצה ָאָדם ּבֶ ה ְלִהּטָ ּמָ   כו....................................לֹו עֹוְזִרים ַמְלָאִכים ּכַ

ָרֵאל   )מו ים ִיׂשְ ָבר ִּאְרֵגן ְוֶאָחד ,ֵהם ְקדֹוׁשִ   כז...........................ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר ִּסיוֵמי ֶאֶלף ּכְ

י   )מז ְלּתִ י - ְּלַבדֹו 'ַלד ּבִ   כז.............................................................ְּלַרְגָלם ֵנר ֱאֶמתָה ּכִ

י ָּהִעָקר  )מח ָלל ֶאת ְלַזּכֹות ּהוא ,ָהֲאִמּתִ ָרֵאל ּכְ ה ִיׂשְ ּמָ יֹוֵתר ּכַ  ֲהֵבל" ִּמֶזה ְּוחוץ ,ּׁשֶ

  כז........................................................................."ָהֶבל ַהּכֹל קֶֹהֶלת ָאַמר ֲהָבִלים

ה  )מט ּמָ ּוְמַחֵזק ַמְפִעים ּכַ יָרם ּ ְמלֹא ְלַהּכִ ם הֹוָדם ּבִ ֵּאלו ,ְוִתְפַאְרּתָ יֹוְדִעים ּ ל ְָהֵעֶרך ּׁשֶ  ׁשֶ

  כח....................................................................................................ַּהזַֹהר ִּלּמוד

ְזכוְתך   )נ ָּבִ ת ּלֹוֵמד יְּיהוִד ּ ּבָ ׁשַ ָעה קֹוֶדׁש ּבְ ר ,ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר ׁשָ ֶוה ֶעְרּכֹו ֲאׁשֶ ָנה ְלֶאֶלף ׁשָ  ׁשָ

ט ִּלּמוד ׁשָ יֹום ּפְ לֹוֵמד - חֹול ּבְ ּוְכׁשֶ ְמָחה ּ ׂשִ ל ,ּבְ ֶאֶלף ֻמְכּפָ ָנה ִמְליֹון ַהּכֹל ְַסך - ּבְ   כח...ׁשָ

ֵלא   )נא ַּמדוַע ֲהִיּפָ ִאים ּ ּוְמַנְדִבים ,ְוחֹוְטִפים ּבָ   כח.......................................ַּהזַֹהר ְּלִלּמוד ּ

ִּקְימו   )נב ַעְצָמם ּ ֶסף ּּבֹוזו" ּבְ י - "ָזָהב ּּבֹוזו ּכֶ ב ַמה ּכִ ֶסף ֶנְחׁשָ ֶנֶגד ,ְוָזָהב ּכֶ ל ַּהַצַער ּכְ  ׁשֶ

א ִכיְנּתָ ָגלוָתא ׁשְ   כט............................................................................................ּּבְ

ּבִ ַהְבָטַחת  )נג ֶוה י"ָהַרׁשְ ה ְצָדקֹות ֵמֶאֶלף יֹוֵתר ׁשָ ַאּתָ   כט.....................................נֹוֵתן ׁשֶ

ה לּכָ  )נד ַזּכֶ ים ֶאת ַהּמְ ֲהָפַצת ָהַרּבִ יִעים - ַּהָקדֹוׁש ַּהזַֹהר ּבַ ּפִ ַפע ָעָליו ַמׁשְ ָרָכה ׁשֶ  ּבְ

ָכל לֹו ְוַהְצָלָחה ל סֹוף ַעד ּוְלַזְרעֹו לֹו ִעְנָיִנים ּבְ   כט......................................ַּהדֹורֹות ּכָ

ה  )נה ַזּכֶ ים ֶאת ַהּמְ ַמִים ַּהָגדֹול ֲהִכי ַּהַיְחָסן ּהוא ָהַרּבִ ׁשָ   ל............................................ּּבַ

ל  )נו ַמְלָיא ּכָ ל ַהּפַ ִרים ַמְעָלה ׁשֶ ֵּמֵאלו ְמַדּבְ לֹוְמִדים ּ   לא...........................ַּהָקדֹוׁש ּזַֹהר ּׁשֶ

א מֹוָדָעה  )נז ֶוה ָּדָבר - ְלאֹוַרְיָתא ַרּבָ   לג...................................ָסֵפק ְללֹא ֶנֶפׁש ְלָכל ַּהׁשָ

ל ֶאת ְלָפֵרט ְֹצֶרך ֵאין  )נח ָרכֹות ַּהְיׁשועֹות ּכָ י ַהרַּהזֹ ְללֹוְמֵדי ָּהֲאמורֹות ְוַהּבְ ים ּכִ  ֵהם ַרּבִ

  לח.....................................................................................................................
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ְמִחיַצת  ּבִּבִ ז  י"ָהַרׁשְ
  

  

ֶנֱאַמר  ִליָטר "ַאְדמֹוק "י ָכ"עּׁשֶ   א"ֵמָהאְלִמין ׁשְ
ֵבי ְעָיה"ּת ַהִמְדָרׁש ּבְ   "ָהאְלִמין-ֲעֶטֶרת ְיׁשַ

ֶמׁש ק "בעיה ית ׁשֶ   ו"תּבֵ

ַהֲעלֹוְתך ק "בשב ת ּבְ ָָפָרׁשַ   ק"ע לפ"תשּ

בועֹות  )א ת ַאֲחֵרי ׁשָ ּבָ   ּׁשַ

רוִכים ִאים ּּבְ ם ַהּבָ ׁשֵ בחודש סיון אחר  אנחנו עומדים כעת – 'ה ּבְ
שאמרו פתגם , ע"ומובא בשם כמה מתלמידי בעל שם טוב זי, קבלת התורה

 נָאך שבת –" שבועות נָאךשבת : "באידיש בשבת של אחר חג השבועות
יש שתי " נָאך"בשפת האידיש למילה : משמעות הפתגם הוא כך. שבועות

ומשמעות נוספת מלשון , "אחרי"משמעות אחת הוא מלשון , משמעיות
 לכך  יש"שבועות שבת נָאך"אומרים  כאשר וכך. שבועות" עדיין"או " עוד"

נוספת  ומשמעות, שבועות היא אחרי שהשבת אחד, שתי משמעויות
 לקרוא  שרגילים,הצדיקים ממליצים היו זה  ועל.שבועות עדיין היא שהשבת
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  אכן,שבועות אחרי היא במשמעות שהשבת" שבועות שבת נָאך"זו  לשבת

 חג עדיין  היא,השבועות חג שאחרי  שהשבת,נוספת משמעות בכך יש

  ?הביטוי ותמשמע  מה.השבועות

אחד הפירושים שלחג השבועות יש , ישנם הרבה פירושים על זה
תשלומים במצוות עליה לרגל והבאת קרבנות הרגל עד שבעה ימים אחר 

ושבת שאחר כך ממשיך עדיין קדושת חג השבועות כמו שבעת . 'וכו, הרגל
  .ימי החג

 רביות הארוכה היא, נשא פרשת, כידוע: ואפשר לפרש טעם נוסף על זה
 ? -ומדוע , הפרשיות מכל הארוכים ,עליה הזוהר הקדוש ומאמרי ,בתורה

בשבת  נקראים שהם משום – ל"זצ ם"הרי חידושי בעל הגאון הקדוש אמר
  ! להט זה בעצמנו נבחן, לתורה הצימאון בלהט, תורה מתן חג שאחרי

 שבת נָאך"ובזה נבין מה שאנו קוראים השבת אחר שבועות 
כי זכינו בשבועות לקבלת התורה " בועותשבת עוד ש", "שבועות

ונמשך התלהבות וצמאון התורה גם , ערי קדושהבחמשים שולהיכנס 
  . לשבת זו

ִביָעָאה ַתְלָין  )ב יֹוָמא ׁשְ ְרָכָאן ִדְלֵעיָלא ְוַתָתא ּבְ ל ּבִ ּּכָ ּ ּ  

כל ברכאן דלעילא  )א" עח"שמות דף פ(ק "איתא בזוה: עוד אפשר לבאר
 וכל הענינים של משך השבוע בין ברוחניות ,ותתא ביומא שביעאה תליין

כ כיון ששבת הוא בחינת "וא, בין בגשמיות נתברכין ונשפעין כבר מקודם
כדי שיועיל כח השבת לעשות תשובה , ק"שבת את ה"נתן לנו השי, אהבה

ק רבי פנחס "והרה. שלא ישאר שום רושם של פגם לדורות, מאהבה
חג וממילא ב, ולל כל החתונהששבת לפני החתונה כ, ע אמר"מקאריץ זי

נשפעים כל מיני שפע , השבועות שהוא החתונה בין ישראל לאבינו שבשמים
ובפרט בלימוד תורת הסוד ששבועות , עוד מהשבת הקודם, ברכה והצלחה

ּבִ"כמבואר בספרינו , הוא העת הרצון לזה ַמת ָהַרׁשְ וממילא ,  באריכות"י"ִנׁשְ
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 וכך הוא ממשיך לכל .שבועותהוא עוד , "אחר שבועות שבת נָאך"
  .שבתות השנה

דוָקה ְלָכל ַהחֹוָלִאים  )ג ת קֹוֶדׁש הוא ְרפוָאה ּבְ ּבָ ּׁשַ ּ ּ  

וידוע , )על פסוק ועשו ארון עצי שטים, פרשת תרומה(ק נועם אלימלך "בספהועיין 
ומובא בספר תפילה , גם דהשבת קודש הוא רפואה בדוקה לכל החולאים

ע אודות הקמיעות "ק החוזה מלובלין זי"הרה שסיפרו ל)פרשת ויקהל(למשה 
'  וכו"שבת" כתוב בהם ההיש, ע"ק רבי משה לייב סאסובער זי"של הרה

'  פי)פרשת משפטים(ק תפארת שלמה "ובספה .ש"והוא קמיע של תחלואים עיי
תֹומלשון ,  רומז לשבתו"שבת, ז הפסוק רק שבתו יתן ורפא ירפא"עד ּבַ  – ּׁשַ

  .ש"עיי, דשבת הוא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא, רפאיתן ועל ידי זה ורפא י

ת   )ד ּבָ ְלַאַחר ׁשַ ת ׁשֶ ּבָ ַּמדוַע ִנְקָרא ׁשַ ּ ת ָנא"ּ ּבָ בועֹות ְך"ׁשַ   ּׁשָ

כמו כן מצינו לאידך , והנה כמו שהשבת הוא משפיע לכל ימות השבוע
ביצה (ל "כמו שארז, דבששת ימי המעשה צריכים לעשות הכנה לשבת, גיסא

ומזה , )על פסוק זכור את יום השבת לקדשו, בפרשת יתרו(ל "ן ז"רמבועיין , )א"ז ע"דף ט
ן "כמו שכתב הרמב, היום יום פלוני בשבת, הטעם אנו אומרים בשיר של יום

לא תהא מונה כדרך , רבי יצחק אומר,  בשם המכילתא)בפרשת יתרו שם(ל "ז
 ימי שהגוים מונין, ופירושה. אלא תהא מונה לשם שבת, שהאחרים מונים

או על שמות , יקראו לכל יום שם בפני עצמו, השבוע לשם הימים עצמן
וישראל מונים כל , או שמות אחרים שיקראו להם, כנוצרים, המשרתים

כי זו מן המצוה שנצטוינו בו , שני בשבת, אחד בשבת, הימים לשם שבת
בי אברהם אבן וכך פירש ר, וזה פשוטו של מקרא, לזכרו תמיד בכל יום

ולפי זה יובן שפיר מדוע נקרא שבת שלאחר  .ל שם"ן ז"ל הרמב"עכ, עזרא
דחג השבועות שהיה באמצע השבוע הוא הכנה , "ך שבועות"שבת נא"שבת 

, כיון שצריכים לעשות הכנה לשבת בכל ששת ימי המעשה, לשבת הבאה
  .כ עדיין יש השפעה מיום מתן תורה על השבת הבאה"וע
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כיון דכל , ת יש לו כח משבת שלפניודשבועו, וכן הדבר גם לאידך גיסא
וכמו שכתב באור החיים , ברכאין דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין

  .ש עוד"עיי',  על פסוק כי בו שבת וגו)פרשת בראשית(הקדוש 

כ מכח "ולפי זה צריכים לומר דמה שניתנה תורה בחג השבועות היתה ג
ן דכל ההשפעות כיו, כדי שיהא קיום לתורה אצל ישראל, השבת שלפניו

, לפני מתן תורה,  ובאמת נצטוו ישראל על השבת במרה.תלוים ביום השבת
שומר שבת "ל על הפסוק "ועוד אמרו חז, כי ממנה מתחיל כל קיום התורה

, ונקרא כשומר כל התורה כולה, שכל השומר שבת קודש מחול לו, "מחללו
  :)פרשת יתרו דף פח(ק "וכן כתוב בזוה

כ שפיר קורים "ע,  נודעת לה לשבת ביום מתן תורהוכיון שחיבה יתירה
,  שעדיין הוא שבועותרושפי, שבועות" נאך" שבת גם לשבת שלאחריו

דהשבת , דהרי חג השבועות יום מתן תורה מורה על חשיבות השבת וכאמור
וכתב , וימות השבוע הם הכנה לשבת קודש, משפיע על ימות השבוע הבאה

ימים '  נשפעים משבת שעברה וג-ג-ב-ימים ראשונים א' ל דג"האריז
כמו כן שבועות נשפע משבת שעברה ,  מכינים לשבת הבאה-ו-ה-הבאים ד

יוצא שהמכין לשבת בהעלותך הוא חג השבועות ולכן , ומכין לשבת הבאה
  . נמשך קדושתו לשבת הבאה

 ,השבת שלאחר חג השבועותמפני מה יש לומר בביאור הענין ועוד 
ודכולי עלמא  :)דף פו(מסכת שבת דהרי נאמר ב, תשבועו" נאך"שבת נקרא 

 ל כן ע)קדושת לוי שהבאנו לעיל' עי(בסיון '  בזהוהי, שראלבשבת ניתנה תורה לי
כיון , שבועות" נאך" יש שבת ם כןאף בשנה שחל באחד מימות השבוע ג

  . לקבלת התורה סיוע מהשבתהדבשבת ניתנה תורה נמצא שהי

ְלַמְע  )ה ָרכֹות ׁשֶ ל ַהּבְ ָפעֹות ִמּיֹום ּּכָ ת ֵהן ֻמׁשְ ּבָ ְלַמָטה ִמּיֹום ַהׁשַ ָּלה ְוׁשֶ ּ ּ ּ
ת ּבָ   ַּהׁשַ

ְרָכאן ִדְלֵעיָלא ְוַתָתאק אומר "הזוה: בואו חשבון! מורי ורבותי ָּכל ּבִ ּ ּ ּ ּ ,
ִביָעָאה ַתְלָיין יֹוָמא ׁשְ כל הברכות שלמעלה ושלמטה מיום : הביאור בזה. ּּבְ
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יֹוָמא , אְוָתאָנ השבת הן משפעות מיום השבת א ּבְ ְתַכח ָמּנָ ֲּאַמאי ָלא ִאׁשְ
ִביָעָאה ִּמׁשום ְדַההוא ] ?ושנינו מדוע לא ירד במדבר המן ביום השבת[, ׁשְ ּּ ּ

יָתא יֹוִמין ִעָלִאין, יֹוָמא יה ָכל ׁשִ ְרָכאן ִמיּנֵ ִּמְתּבָ ּ היות שהשבת הוא היום [, ּ
 ַחד ְוַחד ְוָכל, ]העליונים] הספירות[שמתברכין ממנו כל ששת הימים 

ָּיִהיב ְמזֹוֵניה ְלַתָתא יֹומֹוי, ּ וכל אחד ואחד מהעליונים משפיע [, ָּכל ַחד ּבְ
ִביָעָאה, ]כל אחד ליומו, מזון למטה יֹוָמא ׁשְ ְרָכאן ּבְ ָרָכה ְדִמְתּבָ  ֵּמַהִהיא ּבְ

   .]וכל זה מאותה הברכה שהעליונים מתברכין ביום השבת[

ַג   )ו ָהָאָדם נֹוֵהג ּבְ ם ׁשֶ ׁשֵ רוָחִנּיותּכְ ן ָעָליו ִלְנֹהג ּבְ ִמּיות ּכֵ ּׁשְ ּ ּ  

רוָחִניות:ּאֹוֵמר ֶהָחֵפץ ַחִיים ִמיות ֵכן ָעָליו ִלְנהֹג ּבְ ַגׁשְ ָהָאָדם נֹוֵהג ּבְ ם ׁשֶ ּ ְכׁשֵ ּ ּּ ּּ ּ ,
ִקיַע ֶאת ְמָניֹוָתיו לֹא ָיִניַח ַכְספֹו ַעל ֶקֶרן ַהְצִבי, ְּוָעָליו ִלְבדֹוק ֵהיֵטב ֵהיָכן ַמׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ּ, 

ר  ל ֲאׁשֶ יל ָמׁשָ ָתף ָלֵעֶסקְוִהְמׁשִ ְכֵדי ִלְהיֹות ׁשֻ יר יֹוֵדַע ׁשֶ ָּכל סֹוֵחר ְוָכל ָעׁשִ ּ  ָעָליו ,ּ
ל ָהֵעֶסק ִּלְבדֹוק ֶאת ְכָדִאיותֹו ׁשֶ ּ ּ ַּהִאם ָהֵעֶסק ָיִניב ְתׁשואֹות ְכָדִאיֹו, ּ ּ ּ ַהִאם ? תּ

ִיְתָרה? ַיְרִויַח ֵמָהִעְנָין ֵעֶסק ְולֹא ְּכֵדי ׁשֶ? ַהִאם ֵיֵצא ּבְ לֹום לֹא ַיְפִסיד ּבָ ַחס ְוׁשָ
ַפח ִּיפֹול ּבַ יַח ֶאת ָהֵעֶסק, ּ ּבִ ֵּכן ַמֲחִזיֵקי ַהתֹוָרה ֲעֵליֶכם ְלָבֵרר ְוָלַדַעת ֵכיַצד ְלַהׁשְ ּּ :

ֶכם ַמֲחִזיִקים ָאְמָנם  ּבֹוְנ, ּמֹוְסדֹות ַהתֹוָרהִהּנְ ּוְזֻכיֹות ַהלֹוְמִדים ִנְזָקִפים ְלֶחׁשְ ּ , כםּ
ה יֹוֵתרכם  ִהּנְֲאָבל ֶכם ְיכֹוִלים , יכולים ְלַהְרִויַח ַהְרּבֵ ַאְלֵפי ֲאָלִפים ִהּנְ ְּלַהְכִפיל ּבְ

ֶכם ְיכֹוִלים , כםֶּאת ְזֻכיֹוֶתי אֹותֹו ַהְזַמן וְבאֹותֹו ַהֶכֶסף ִלְצּבֹר עֹוד יֹוֵתרִהּנְ ּּבְ ּ ּ 
  .ְּזֻכיֹות

ָעה ַאַחתַּהלֹוֵמד    )ז ֹּזַהר ַוֲאִפלו ׁשָ ּ ֲאִמי,ּ ִאלו  ּבַ ְלַבד זֹוֶכה ּכְ ָּרתֹו ּבִ ּ
תֹוַרת ַהִנְגֶלה ָנה ְתִמיָמה ּבְ ָּלַמד ׁשָ ּ  

ּוַבֶמה ְדָבִרים ֲאמוִרים ּּ לֹוֵמד  - ?ּ ָכר ְלִמי ׁשֶ ִּיָוַדע גֶֹדל ַהִחיוב ְוגֶֹדל ַהׂשָ ּ ּ ּּ ּ
ָלה ָעְלָמא ּבֹוֶנה ָעְלִמין, ַּהַקּבָ ִגיְרָסא ּבְ ִּכי ִלמוד ַהֹזַהר ּבְ ּ ּ ֵכ, ּ ּן ִאם ִיְזֶכה ִלְלֹמד ְּוָכל ׁשֶ

ּוְלָהִבין ֵפרוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד ה , ּּ לֹא ַיֲעׂשֶ ָעה ַאַחת ַמה ׁשֶ ׁשָ ה ּבֹו ִתקון ְלַמְעָלה ּבְ ַּיֲעׂשֶ ּ ּ ּ ּ
ָנה ְתִמיָמה  ט ׁשָ ִלמוד ַהְפׁשָ ּּבְ ּ ּ ְְלׁשֹון ַהִכֵסא ֶמֶלך(ּ ּ ִּתקוֵני זַֹהר מ, ּ ּ לֹא יֹוֵדַע וֵמִבין  .)ג"ּ ּוְלִמי ׁשֶ ּּ

ַק ָלהּבְ ִגיְרָסא, ּבָ ּעֹוֶלה ִלמוד ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ֲאִפלו ּבְ ּּ ּ ּ ָלה , ּ ְּלֵעֶרך ִלמוד ַהַקּבָ ּ ּ ַּכף (ְ

ל ָדָבר. )ה"קנַּהַחִיים ִסיָמן  ֵּפרוׁשֹו ׁשֶ ּ ָעה ַאַחת, ּ ַהלֹוֵמד ֹזַהר ַוֲאִפלו ׁשָ ּׁשֶ ּ ֲאִמיָרתֹו ,ּּ  ּבַ
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ָנה ְתִמיָמה  ְלַבד זֹוֶכה ְכִאלו ָלַמד ׁשָ ּּבִ ּ ּ ְגֶלהּ תֹוַרת ַהּנִ ְמָחה , ּבְ ׂשִ ר לֹוֵמד ּבְ ְוַכֲאׁשֶ
ִּהְכִפיל ְזֻכיֹוָתיו ָכפול ֶאֶלף ּ ּ ְּכִדְבֵרי ָהאֹוְרחֹות ַצִדיִקים, ּ ְמָחה :ּ ַהלֹוֵמד ִמתֹוך ׂשִ ְ ׁשֶ ּ ּ

ְמָחה ֵאינֹו לֹוֵמד ִמתֹוך ׂשִ ֶוה ְכֶאֶלף ַפַעם ִמִמי ׁשֶ ְׁשָ ּ ּ ּ ַער ַהׂשִ( .ּ ּאֹוְרחֹות ַצִדיִקים ׁשַ . )ְמָחהּ
נו יֹוֵסף ַחִיים זיע ְּוָאַמר ַרּבֵ ת קֹוֶדׁש: א"ּ ּבָ ׁשַ ָעה ּבְ ֶוה ֶאֶלף ְפָעִמים , ְדַהלֹוֵמד ׁשָ ּׁשָ

ימֹות ַהחֹול ִּלמוד ּבִ ִנָיה( .ּ ָנה ׁשְ מֹות ׁשָ ת ׁשְ ן ִאיׁש ַחי ָפָרׁשַ ּּבֶ ּ(  

ּבֹון  )ח ל עֹוָלם - ּּבֹאו ֶחׁשְ ּבֹונֹו ׁשֶ ב ֶחׁשְ ּּבֹאו וְנַחׁשֵ ּ ּ  

ּבֹוןַעל " ִלים ּבֹאו ֶחׁשְ ֵּכן יֹאְמרו ַהמֹוׁשְ ּּ ִיְצָרם –" ּ ִלים ּבְ ֵּאלו ַהמֹוׁשְ ּ ּּבֹאו , ּ
ל עֹוָלם ּבֹונֹו ׁשֶ ב ֶחׁשְ ּוְנַחׁשֵ ל ִלמוד ֹזַהר ַהָקדֹוׁש : :)ב עח"ב( ּ ָעה ַאַחת ׁשֶ ֵּכיַצד ׁשָ ּ ּ ּ ּ

ת קֹוֶדׁש ּבָ ׁשַ ט, ּבְ ָנה ִלמוד ְפׁשַ ּעֹוָלה ְלֵעֶרך ִמְליֹון ׁשָ ּ ּ יֵמי ַהחֹולְ ָּכֵעת ּבֹאו  -.  ּבִ ּ
ּבֹון ט: ֶחׁשְ ָנה ִלמוד ְפׁשָ ֶוה ְלֵעֶרך ׁשָ ָעה ַאַחת ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ׁשָ ְּדִלמוד ׁשָ ּּ ּּ ְּ ּ ת , ּ ּבָ ּוְבׁשַ

ֶאֶלף ֶאֶלף, ֻּמְכָפל ּבְ ְמָחה ׁשוב ֻמְכָפל ּבְ ּוְבׂשִ ּ ַּסך ַהכֹל, ּ ְעֹוָלה ִלמודֹו ְלֵעֶרך ִמְליֹון , ְ ּ ּ
ָנה   .ׁשָ

טוָחהַהִא  )ט ָקָעה ּבְ ָדִאּיֹות ַלַהׁשְ ּם ֵיׁש ְלך ְמָניֹות יֹוֵתר ּכְ ָ  

טוָחה ָקָעה ּבְ ַּהִאם ֵיׁש ְלך ְמָניֹות יֹוֵתר ְכָדִאיֹות ַלַהׁשְ ּ ּ מוָרה ְלֵנַצח ְנָצִחים, ָ ? ּׁשְ
רוָכה יֹוֵתר? ַּהִאם ָמָצאָת ֵעֶסק ֻמְצָלח יֹוֵתר ָתפות ּבְ ַּהִאם ַקֶיֶמת ׁשֻ ּ ּ ָך ַּוַדאי ִהּנְ? ּ

ָכך ְרֹוֶצה ָלַדַעת ֵכיַצד תוָכל ִלְזכֹות ּבְ ּ ּּ ּ?  

יָבה ִהְנֶכם תֹוְמִכים ּבֹו, ָּכל ְיׁשִ ּכֹוֵלל אֹו ָכל מֹוָסד תֹוָרִני ׁשֶ ּ ּ ִיְלְמדו  ,ּ ְקׁשו ׁשֶ ּּבַ ּּ ּ
ל זַֹהר בוִעית ׁשֶ ָעה ׁשְ ְּלָפחֹות ׁשָ ּ.  

ר    )י ִּלְלֹמד ַעל ִפי ֵסֶדר ַהזַֹהר ַהּיֹוִמי ַהְמֻחָלֶאְפׁשַ ּ ָיִמים  354- ְלק ּ
ָנה ׁשָ   ּבְ

חור ָּכל ּבָ ין ַהְסָדִרים, ְאֹו ַאְבֵרך ּ ָּיכֹול ִלְלמֹד ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבֵ ּ ת , ּ ּבָ ׁשַ ּוִבְפָרט ּבְ
ַמֲעָלתֹו ְגדֹוָלה קֹוֶדׁש ּׁשֶ ר ִלְלֹמד ַעל ִפי ֵסֶדר ַהֹזַהר ַהיֹוִמי ַהְמֻחָלק  – ּ ְּוֶאְפׁשָ ּ ּ -ְלּ

ָנה 354 ׁשָ ל : ֻדְגָמאּוְל -. ָיִמים ּבְ יָבה ׁשֶ יׁשִ חוִרים500ּבִ ּ ַדקֹות 12ִּיְלְמדו  - ּ ּבַ ּ
ָכל יֹום ְלַבד ּבְ ְּוָכך יוְכלו ְלַסֵים ֶאת ָכל ֵסֶפר ַהֹזַהר ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְפָעִמים  – ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ְ
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ָנה ׁשָ יֹום ִיְזכו ְלֶאֶלף ִסיוִמים 24-ּוְב, ּבְ ַּדקֹות ּבְ ּּ ּ ּ ְּוַכָידוַע ְד, ּ ּ ֶאֶלף ִסיוּ ּּבְ  ,ִּמים ְכֶאָחדּ
ֵּתֶכף ֵמִביא ַהְגֻאָלה ּ ּ ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנו(". ּ ּ(".  

ֶסף וְבאֹותֹו ַהְזַמן אֹותֹו ַהּכֶ ָכך ִתְצּבֹר ִמְליֹוֵני ְזֻכיֹות ּבְ ּּבְ ּ ּּ ַּתְרִויַח , ְ
ַצח עֹוָלם ַהּנֶ ַקָיִמים ּבָ ֲאחוִזים ֲהִכי ְגבֹוִהים ׁשֶ ְּתׁשואֹות ּבַ ּ ּ ּ ּ ְּוֶזהו ַתְרגו -. ּ ּּ ל ּ מֹו ׁשֶ

ַהֲעלֹוְתך קנ(ַּהֹזַהר  ַּהָכתוב ּּבֹא וְרֵאה" :).ָּבְ ֵצאֶתך ': ּ ַמח ְזבוֻלן ּבְ ְָוִלְזבוֻלן ָאַמר ׂשְ ּ ּ
אָֹהֶליך ׂשָכר ּבְ ְָוִיׂשָ ַתְתפו ַיַחד', ּ ׁשְ ּנִ ְּמַלֵמד ׁשֶ ּ ּ ה ִמְלָחָמה, ּ ב , ֶזה יֹוֵצא ְועֹוׂשֶ ְוֶזה יֹוׁשֵ

תֹוָרה תֹוָרה... ֵחֶלק ָלֶזהְוֶזה נֹוֵתן , ְּועֹוֵסק ּבַ ׂשָכר ֶחְלקֹו ּבַ ְּוִיׂשָ ְּונֹוֵתן ִלְזבולון , ּ ּ
תֹוָרה ַוַדאי ֶּחְלקֹו ּבַ ַתְתפו ַיְחָדיו, ּ ְּוַעל ֵכן ִנׁשְ ּ ּ ּ שָכר, ּ ֵרך ְזֻבלון ִמִיׂשָ ִיְתּבָ ּׁשֶ ּּ ִּכי , ְ

ְרַכת ַהֹכל ל ַהתֹוָרה ִהיא ּבִ ָרָכה ׁשֶ ַּהּבְ ּ ּ".  

יָב   )יא יׁשִ ים ּבִ ל ַהָחֵפץ ַחּיִ חוִרים ִלְגֹמר ּכָ ַראִדין ִצָוה ְלָכל ַהּבַ ּתֹו ּבְ ּ
בוַע ת ַהׁשָ ל ָפָרׁשַ ל ּכָ ת ֶאת ַהזַֹהר ׁשֶ ּבָ ּׁשַ ּ ּ ּ  

ובזה יכולין להבין למה החפץ חיים בישיבתו בראדין צוה לכל הבחורים 
, לגמור כל שבת את הזוהר של כל פרשת השבוע הגם שלוקח הרבה שעות

, א"ורבי מרדכי שרעבי זיע, הבן איש חי, הכסא מלך, ורבי חיים וויטאל
שאמרו ששעה אחד זוהר הקדוש , ובפרט עם חידושו של האורחות צדיקים
זאת אומרת חשבון של מאה אלף . בשבת שוה לחשבון של מליון שנה תורה

כן מאה אלף ?  אתם שומעים– שעות ביום אחד 10אברכים שלומדים 
יוצא החשבון של מליון שעות ,  שעות10אנשים לומדים ביום אחד כל אחד 

ק מקבלים את השכר "תורת הנגלה ואנחנו לומדים שעה אחת בשבת זוה
 ועוד יותר שמקבלים שכר על תורה לשמה כי תורת הסוד הוא תורה –הזה 

בא וראה כמה גדול כח השמחה שאלישע הנביא . )ראה אור הזוהר(לשמה 
מלכים ב פרק ( שנאמר כאשר רצה שתשרה עליו רוח הקודש ביקש שינגנו לפניו

ּ ְוַעָתה ְקחו ִלי ְמַנֵגן ְוָהָיה ְכַנֵגן ַהְמַנֵגן ַוְתִהי ָעָליו ַיד ה)טו ג ּּ ּ ּּ ק "וכתוב בזוה. 'ּ
שככל שהלימוד יותר עמוק ופנימי כך בונה שמים עליונים ומגיע לעולמות 

, עתה מבינים איך שהזוהר הקדוש שהוא לימוד פנימיות התורה. העליונים
ובשבת קודש שהוא עולם , ה שגם היא מחלק הפנימי של הנשמהעם השמח

  .   לערך מיליון שנה תורהערכם גבוה מאוד ,  מעין עולם הבא–הנשמות 
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ל    )יב ֵאָלה ׁשֶ לֹוְמִדים זַֹהר ַהָקדֹוׁש יוְכלו ַלֲענֹות ַעל ַהׁשְ ֵּאלו ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּּ
ֵהם ָטְרחֹו ְוָעְמלו ְלָהִב ִּצִפיָת ִליׁשוָעה ִמְפֵני ׁשֶ ּּ יַחּ   ּיא ֶאת ַהָמׁשִ

 ציפית לישועהק יוכלו לענות על השאלה של "עתה אלו שלומדים זוה
עסקת ועוד שכשישאלו אותם , מפני שהם טרחו ועמלו להביא את המשיח

ולמדתי כמו , ק ובפרט בשבת"אני למדתי כל יום זוה! הם יענו? בתורה
מדו ועוד זיכיתי לאחרים שיל.  שעות10מאה אלף אברכים ביום אחד 

  .כדי שהמשיח לא יהיה בצער, ק"בזוה

יַח ָיבֹוא   )יג ָמׁשִ ׁשֶ לֹא לֹוֵמד זַֹהר ַהָקדֹוׁש ַמה ֹיאַמר ּכְ ִּמי ׁשֶ ּ ּּ  

מה עשיתי לקירוב , ק מה יאמר כשמשיח יבוא"ומי שלא לומד זוה
  .אם יזכה, ובאיזה פנים יקבל את המשיח, הגאולה

יַח ָיבֹוא   )יד ָמׁשִ ׁשֶ ע ַע, ּּכְ ֶאְצּבַ ָלְמדו ַיְרֶאה ּבְ ל ֵאלו ׁשֶ ּל ּכָ ּּ ּזַֹהר ּ
ַּאָתה ָעַזְרָת ִלי ָלבֹוא" ַּהָקדֹוׁש ּ!"  

ק אתה "יראה באצבע על כל אלו שלמדו זוה, והרי ידוע כשהמשיח יבוא
ואיזה מין ציפית , ואיזה בושה יהיה למי שלא עזר לו לבוא. עזרת לי לבוא

  .לישועה הוא אם לא עושה שום פעולה למענו

ים ֶא   )טו לֹׁשִ ָהַרב ָיבֹואׁשְ ים ׁשֶ   ֶּלף ְיהוִדים ְמַחּכִ

סלוצק שהיה  של  רבה,ל"הלוי זצ בית ונספר סיפור נפלא מבעל
 שהרב אחר בריסק שבעיר סיפרו, לוורשה עבר ואחר שנים ,מגדולי הדור

 אנשים של הכינו משלחת אז, רב צריכים והיו יהודים נשארו אלפי, עזב

רב  להיות הלוי בית מבעל שלבק וורשה ללכת לעיר להם ואמרו נכבדים
 שישב מי אין וכעת, לפנים שישבו בה עולם גדולי שיש וכך כך לו אמרו. העיר

 כלום לי חסר  לא."ושלחתיה היתה עמי" .בתוקף סרב הרב, הרב כסא על

 :ואמר אחד קם בסוף. כלום עזר ולא 'וכו לפייסו  התחילו.מרבנות לי די, כאן
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 מחכים, בריסק שבעירנו לדעת צריך הרב אבל, הרב מכבוד מחילה"
 זאת ששמע  ברגע!?לסרב יכול הרב וכי, יבוא שהרב יהודים אלף שלושים

. ואם יהודים מחכים אי אפשר להתעכב ,יעזור לא תירוץ ששום אמר, הרב
 – יהודים הרבה כך כאשר מחכים כל מכאן רואים, חפץ חיים"ה אמר

שאנחנו  יםבשמ יראו אם, השמים כלפי כך ,להתעכב אין יכולים
  !לא יוכלו יותר לעכב את ביאתו, המשיח לביאת באמת מחכים

ּיֹוֵתר ְיהוִדים ִיְצָטְרפו ְלִלמוד ַוֲהָפַצת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש    )טז ָמה ׁשֶ ּּכַ ּ ּ ּ ּּ ּ–  
ֹאֶפן ֲהִכי ַהטֹוב ֶאת ִצִפיָת ִליׁשוָעה ִמים ּבְ ְּמַקּיְ ּ ּ  

טרפו וכמה שיותר יהודים יצ, אין הדבר תלוי אלא בנואם כך 
למפעל הקדוש בלימוד והפצת הזוהר הקדוש שבזה מקיימים באופן 

בוודאי תיכף מן השמים ישלחו לנו את , הכי הטוב את ציפית לישועה
  !משיח צדקנו במהרה בימנו ברחמים אמן

ימו ְלָכך ִמְזַמן  )יז ָבר ִהְסּכִ ַמִים ּכְ ׁשָ ּּבַ ְ ּ ם, ּ ְנַקּיֵ ים ָעֵלינו ׁשֶ ַּרק ְמַחּכִ ּ  

ורבי , אליהו הנביא,  משה רבינו-הרעיא מהימנא ! ַתימֹוַרי ְוַרּבֹו
ק נצא מן הגלות "שכשנלמד זוה, שמעון בן יוחאי אומרים לנו

רק מחכים , בשמים כבר הסכימו לכך מזמן, הבה נתבונן, ברחמים
כמבואר עלינו שנקיים וכידוע שחייבים קודם איתערותא דלתתא 

שאנו לומדים  בשמים אשר יראוהלא בוודאי כ, :)ז"פרשת לך לך דף ע(ק "בזוה
תיכף נגאל , המשיח לביאת באמת שאנו מחכיםזאת אומרת , ק"זוה

  . ברחמים

יַח   )יח יֵמי ֶמֶלך ַהָמׁשִ לֹות ּבִ ים ָעִתיד ְלִהְתּגַ ַער ַהֲחִמׁשִ ּׁשַ ְ ּ ּ  

ֶזה  בועֹות ָכתוב ּבָ אֹוְמִרים ִלְפֵני ִתיקון ֵליל ׁשָ ַחְרָתנו ׁשֶ ְתִפַלת ַאָתה ּבְ ּּבִ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
ָּאַהְבָת אֹוָתנו : ַּהָלׁשֹון ְּוִהְבַדְלָתנו ִמֻטְמאֹת ִמְצַרִים ', וגוּ ְּוִהְכַנְסָתנו ', וגוּ ּ

יֹום ַהֶזה ה ּבְ ֲעֵרי ְקדוׁשָ ים ׁשַ ַּלֲחִמׁשִ ּ ַער , ַּעד ָכאן, ּ ַמע ִדְביֹום ֶזה זֹוִכים ָלׁשַ ַּמׁשְ
ה יָנה וְקדֹוׁשָ ל ּבִ ים ׁשֶ ַּהֲחִמׁשִ ִתיקו. ּ ּוְמקֹורֹו ּבְ ִּתיקון (ֵני זֹוַהר ּּ ְדִנְכָתב  )כא וכגּ
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תֹוָרה  ים ּּבַ ֵעיֲּחִמׁשִ ה ז "ְּפָעִמים ְיִציַאת ִמְצַרִים ׁשָ ֲעֵרי ְקדוׁשָ ים ׁשַ ָּזכו ְלֲחִמׁשִ ּּ
ת ֱאמֹורע "ועיי. ש"עיי זֹוַהר ָפָרׁשַ אֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁש . ּּבְ ְּוַעֵין ּבְ ּ ר (ּ ִמְדּבָ  )'כד זּּבַ
ְלָיוִּיַזל ַמִים"פ "עה יַח  ," ִמּדָ יֵמי ֶמֶלך ַהָמׁשִ ים ָעִתיד ְלִהְתַגלֹות ּבִ ַער ַהֲחִמׁשִ ְּדׁשַ ְ ּ ּ ּ
  .ש"ִּעֵיי

ִלמוד    )יט ֵאינֹו רֹוֶצה ּבַ ִּמי ׁשֶ ּ ִלמוד ַהִנְגֶלה ְלַבד ,ַּהזַֹהרּ י ִאם ּבְ ּּכִ ּּ, 
ֲאָתר ְדמֹוָתא ק ּבַ ֲּהֵרי הוא ִמְתַדּבֵ ּ ּ  

ּוְבקוְנְטֵרס  ֵאינֹו לֹוֵמד ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ֲהֵרי , )יגֶּפֶרק (ֵּעץ ַהַחִיים ּ ּוִמי ׁשֶ ּ ּּ ּ
ֵעֶסק ַהתֹוָרה ִיפֹל ַהּנֹוֵפל כו י ַגם ּבְ ַנְפׁשֹו ּכִ ּהוא ִמְתַחֵיב ּבְ ּ ּּ ּ ר ְלֵעיל ' ּ ְזּכַ ּנִ ּכַ

ה כו ַרּבָ רוִרים ַאּדְ לֹא ְיָבֵרר ּבֵ ְלַבד ׁשֶ ֹאֶרך ְולֹא זֹו ּבִ ּּבְ ּ ּ ָאַמר ִמי ' ְ ּוְכמֹו ׁשֶ
ֵא ק ׁשֶ ּבֵ ְגֶלה ְלַבד ֲהֵרי הוא ִמְתּדַ ִלּמוד ַהּנִ י ִאם ּבְ ִלּמוד ַהֶזה ּכִ ּינֹו רֹוֶצה ּבַ ּ ּּ ּ

מֹוָתא כו ֲאָתר ּדְ ה ' ּּבַ ַרק ּבָ הוָבא ְלֵעיל ׁשֶ ַוְיִחי ׁשֶ זַֹהר ּדְ ַתב ּבַ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ ְוַעל ּּ
ִחיַנת ֵעץ ַהַח ָּיָדה ִיְזֶכה ְלאֹור ַהַחִיים ִכי ִהיא ִהיא ּבְ ּּ ִּיים ְוַעל ָיָדה ָיבֹוא ִליֵדי ּ ּ

רוִרים ַלֲעלֹות ַנְפׁשֹו וְמקֹור ַנְפׁשֹו  ֵעֶסק תֹוָרתֹו ְלָבֵרר ּבֵ ֶהם ּבְ ַּאֲהָבה ְוִיְרָאה ְוַחי ּבָ ּ ּ
ַרך כו ִיחודֹו ִיְתּבָ ּוְלַיֲחָדן ּבְ ּ   .ל"עכ, 'ְּ

ָלה ְללֹוְמֵדי ַהּסֹוד" ִמי"  )כ ים ַהִמְתּגַ ַער ַהֲחִמׁשִ ֶּזה ַהׁשַ ּ ּ ּ  

ָנה ָאבֹות ּו ר ְלָפֵרׁש ַהִמׁשְ ָנה (ָּבֶזה ֶאְפׁשָ ַּאָתה ָעִתיד ִלֵתן " ִמי"ְוִלְפֵני  )'אפג ִמׁשְ ּ
ּבֹון  ִגיַמְטִרָיה " ִמי"ִּדין ְוֶחׁשְ ּּבַ יםּ ְיכֹוִלים ִלְזכֹות ַעל ְיֵדי , ֲּחִמׁשִ ּׁשֶ ִּלמוד ּ ּתֹוַרת ּ

ּבֹון, ַּהסֹוד ַּאָתה ָעִתיד ִלֵתן ִדין ְוֶחׁשְ ּ ַרך ִעם ְּכל. ּ ר ָתבֹוא ְלָפָניו ִיְתּבָ ְֹוַמר ַכֲאׁשֶ ּ ּ
ים ַהִמְתַגָלה ְללֹוְמֵדי ַהסֹוד" ִמי" ַער ַהֲחִמׁשִ ֶּזה ַהׁשַ ּ ּ ּ ּ ָּאז תוָכל , ּ ּבֹוןָלֵתת ּ , ִּדין ְוֶחׁשְ

תֹוָרה ֵאָלה ָעַסְקָת ּבַ ַּעל ַהׁשְ ּ ת קֹוֶדׁש ִמְליֹון ׁשָ, ּ ּבָ ל ׁשַ ָעה ׁשֶ ִיְהֶיה ְלך ִמָכל ׁשָ ּׁשֶ ָ ָנה ּ
ל ִצִפיָת ִליׁשוָעה, ּתֹוָרה ֵאָלה ׁשֶ ְּוַעל ַהׁשְ ּ ַאָתה לֹוֵמד זֹה, ּ ָכל יֹום ׁשָ ּׁשֶ ּ לֹא ַרק , ק"ּ

ַאָתה ְמַחֶכה ַלְגֻאָלה ּׁשָ ּ ּ כֹונֹות ְלָקֵרב ֶאת , ּ ה ֶאת ַהְפֻעלֹות ַהּנְ ֶּאָלא ַאָתה עֹוׂשֶ ּּ ּ
ַרֲחִמים ַּהְגאוָלה ּבְ ּ .  
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יַע ְלִלמ   )כא ר ְלַהּגִ ִלי תֹוַרת ַהּסֹודִּאי ֶאְפׁשָ ָמה ּבְ ּוד תֹוָרה ִלׁשְ ּ ּ ּ 

ים" ִמי"ֶזה ְלָבַני " ָרז"ִּגיָלה " ִמי"ל "ואפ  ִגיַמְטִרָיה ֲחִמׁשִ ּּבַ ּ ַע, ּ " ָרז"י "ׁשֶ
ים ַער ַהֲחִמׁשִ הוא סֹודֹות ַהתֹוָרה ְיכֹוִלים ְלִהיָכֵנס ָלׁשַ ּׁשֶ ּ ּ אֹור ַהַחִיים ע "ועיי. ּ ּּבְ

מֹות (ַּהָקדֹוׁש  ם , ָוֵאֵרדפ " עה)'ח' גׁשְ ַּהתֹוָרה יוְכלו ְלִהיָכֵנס י "ְדַע, )ב יב"כַּוִיְקָרא (ְוׁשָ ּ ּ ּ ּ
ים ַער ַהֲחִמׁשִ ָמהי "עְוֶזה ַרק , ְּלׁשַ ִּלימוד תֹוָרה ִלׁשְ ּּ ּ ִלי , ּ ר ְלַהִגיַע ָלֶזה ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ ּׁשֶ

ּתֹוַרת ַהסֹוד ְכְמבֹוָאר ְבזֹוַה ָלוַב, ל"ּוָבַרְמַחק "ּ ַמ"ּׁשְ לֹו ֶּסֶכת ׁשְה ּבְ ּבועֹות ׁשֶ ַּדף (ּ

  .:)קפג

ַעל  ל ֶזה ׁשֶ ֲעֵרי ֹוּ תֹוַרת ַהּסֹוד ְיכֹוִלים ִלְזּכְיֵדירֹוִאים ִמּכָ ים ׁשַ ּת ַלֲחִמׁשִ
ָנה ּכוָל ָכל ַהׁשָ ה ְוֶזה ּבְ ְּקדוׁשָ ּ ֶפׁש , ּהּּ ך ֶאת ַהּנֶ תֹוַרת ַהּסֹוד ְמַטֵהר וְמַזּכֵ ְׁשֶ ּ ּ

ֵסֶפר א ֵהֵבאנו ּבְ מֹו ׁשֶ יִקיםּּכְ   .ע"זי ,ֹור ַהזֹוַהר ֵמֶאֶלף ַצּדִ

תֹוַרת ָהעֹוְסִקים   )כב יֹון ִמן ִּנָצִלים ַהּסֹוד ּבְ   ַּהִנּסָ

י ָאַמר עֹוד ְמעֹון ַרּבִ ם ׁשִ א ׂשָ ִאְדָרא ַרּבָ י ָאַמר :ְלׁשֹונֹו ְוֶזה, ּּבְ ְמעֹון ַרּבִ , ׁשִ
ַמָיא ִּקיוֵמ ֲאַנן ְדָהא, ַמעְדִתְש ֵאיָמא לֹא ְלַאְרָעא, ְדְיַצְייִתין ֵאיָמא לֹא ִּלׁשְ  יּ

יאור .ָעְלִמין ַמִים אֹוֵמר לֹא ֲאִני: ּּבִ ַמע ָלָאֶרץ לֹא ְוַגם ְּשַיֲאִזינו ַּלׁשָ ִתׁשְ  ְּכמֹו ּׁשֶ
ָאַמר ה ׁשֶ ינו מֹׁשֶ ה ִּכי, ַּרּבֵ ינו מֹׁשֶ ָרֵאל ַעם ֶאת ִהְזִהיר ַּרּבֵ לֹא ִיׂשְ  ֶזה ְוַעל, ֶּיֶחְטאו ּׁשֶ

ֶהם ֵהִעיד ַמִים ּבָ ִהיא ַהּסֹוד ְּבתֹוַרת עֹוְסִקים ֲּאַנְחנו ֲאָבל, ָוָאֶרץ ׁשָ ִּקיום ׁשֶ ּ 
ַמִים ְּלֵעדות ְֵרךצֹו ְוֵאין .ָהעֹוָלם י ָוָאֶרץ ׁשָ תֹוַרת ָהעֹוְסִקים ּכִ  ַהּסֹוד ּבְ
יֹון ִמן ִּנָצִלים ּסָ   .ַהּנִ

  ָהעֹוָלם ִּקּיום ִהיא ַהּסֹוד ּתֹוַרת   )כג

אן תֹוַרת רֹוִאים ָּאנו ִמּכָ ִּקיום ִהיא ּסֹודַה ּׁשֶ ְּוַכָידוַע ָכל , ָהעֹוָלם ּ ּ ּ
ַּהְגאוָלה ְתלוָיה ְבִלימוד ַהזֹוַה ּ ּּ זֹוַהר ְכְמבֹוָאר, ק"ּ  ּוְבִגין": :)ד"ג קכ"ח( ַּהָקדֹוׁש ּבְ

ָרֵאל ְדַעִתיִדין ִאיָלָנא ְלִמְטָעם ִיׂשְ ַחֵיי ּמְ ִאיהו ּּדְ  ִּיְפקון, ַּהֹזַהר ֵסֶפר ָהִאי ּּדְ
יה ַרֲחֵמי ּוָתאָגל ִמן ּּבֵ יֹון,ּבְ הֹון ְוִיְתַקֵיים, ּ ְועֹוד לֹא ִיְצָטְרכו ְלִנּסָ ָדד' ה" ּבְ  ּבָ

  .)ב" לְּדָבִרים( "ֵנָכר ֵאל ִּעמֹו ְוֵאין ַּיְנֶחּנו
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א ְלַתָתא ִיְתַפְרְנסון ֵמַהאי    )כד ֵני ָנׁשָ ַּכָמה ּבְ ּ ְִדיָלךִּחּבוָרא ּּ ּ  

ָאְמרו ְבזֹוַה ּוְכמֹו ׁשֶ ָּזכו ְדָדָרא ָדא ְיַקֵים : "ּ ַעל דֹורֹו)ב"מ ע"ב ד"ח ח"זֹוַה(ק "ּ ּ ּ
יָחא ָּעְלָמא ַעד ְדֵייֵתי ַמְלָכא ְמׁשִ ּוַבִתקון ו". ּ ּּ א ְלַתָתא : "ִאיָתא' ּ ֵני ָנׁשָ ְּוַכָמה ּבְ ּ

סֹוף יֹוַמָיא ְתָרָאה ּבְ ָדָרא ּבָ ִּיְתַפְרְנסון ֵמַהאי ִחיבוָרא ִדיָלך ַכד ִיְתָגֵלי ְלַתָתא ּבְ ּ ּ ְ ּ ּ ּ ּ ,
ָאֶרץ ַוגוּו ְּבִגֵניה ְוָקָראָת ְדרֹור ּבָ ּּ'."  

רֹות ַמְלֻכּיֹות ָרִאיָת ִאם  )כה ֵּאלו ִמְתּגָ ֵאלו ּ ּּבְ ל ְלַרְגלֹו ַּצֵפה, ּ  ׁשֶ
יַח   ָּמׁשִ

ָבִרים, ְוגֹוֵעׁש סֹוֵער ָהעֹוָלם זֹו זֹו ִּמְתָגרֹות ַּמְלֻכיֹות, ּבֹו קֹוִרים ּדְ , ּבְ
ֵּאלו ִּמְתָגרֹות ֹותַּמְלֻכי ָרִאיָת ִאם" ָּאְמרו ּוְכָבר ֵאלו ּ ּּבְ ל ְלַרְגלֹו ַּצֵפה, ּ  ׁשֶ

יַח נו ִּמְתַקֵים ֶזה ִסיָמן. אָמׁשִ ִמְתַקֵים ְּכמֹו, ּּבָ ּׁשֶ  ּדֹור ָרִאיָת ִאם "נֹוַסף ִסיָמן ּ
ּוְמַגֵדף ְמָחֵרף ל ְלַרְגלֹו ַּצֵפה ּ יַח ׁשֶ ִביל ַּהכֹל "ִּכי". ָמׁשִ ׁשְ ָרֵאל ּבִ ם": ִיׂשְ , ִנְלָחִמים ׁשָ

ָכאן ְּכֵדי ּוָפסוק. ַמִים ְּוְיֶאְגרו ֲּאטוִמים ֲחָדִרים ְּיַמְגנו, ָמֵגן ַעְרכֹות ִעם ֵּיְלכו ּׁשֶ ּ 
ְנִביֵאי ּהוא ְמפָֹרׁש מו, ּגֹוִים ִּהְכַרִתי:" ְּוַהֶצֶדק ָהֱאֶמת ּבִ ָּנׁשַ  ִלְפָעִמים". בִּפּנֹוָתם ּ

ה ַרק יםְוִלְפָעִמ, ָּכִליל ַאַחת ֻּאָמה ַהּבֹוֵרא ַמְכִרית ים ְוִעיר ְמחֹוז, ַאַחת ִּפּנָ  ִנְכָתׁשִ
ים ָמָמה ְוַנֲעׂשִ ִלי ּחוצֹוָתם ִּהְכַרִתי:" ְוִלְפָעִמים. ׁשְ ִּנְצדו, עֹוֵבר ִמּבְ ִלי ָעֵריֶהם ּ  ִמּבְ

ב ֵמֵאין, ִאיׁש ּוַמדוַע" יֹוׁשֵ   ".ּמוַסר ִּתְקִחי, אֹוִתי ִּתיְרִאי ְַאך: ָּאַמְרִתי", ּּ

ַמ עֹוד ַמה   )כו ִסין עִנׁשְ ים - ּבְ ַאל ַהָחֵפץ ַחּיִ   ל"ַזַצ ׁשָ

ר ֶאת ִּמִספור ְלָהִביןִּנַתן  ַּהְדָבִרים ֶּפׁשֶ ּ ": ַּחִיים ֶהָחֵפץ ַּהָגַדת"ּבְ ּהוָבא ִנְפָלא ּ
ה יהוִדי ַמֲעׂשֶ ב ּּבִ ָעַסק ִסין ּתֹוׁשָ ִעְסֵקי ׁשֶ , ְּלֵאירֹוָפה ָנַסע ִמְסָחרֹו ּוְלֶרֶגל ְּיבוא ּבְ

 

אמר רבי לוי אם ראית דור מחרף ומגדף צפה לרגלו של  ) רמז תקמט- פרק ט -עמוס (ילקוט שמעוני ] א[

  .לעולם אמן ואמן' אשר חרפו עקבות משיחך וכתיב בתריה ברוך ה' משיח מה טעם אשר חרפו אויביך ה

ֵרׁש] ב[ ְרָענות ֵהֵבאִתי: י"ַרׁשִ ּפֵ ֵדי ַהנֹוְכִרים ַעל ּּפֻ ְראוׁשְ ּכְ ֵרת ְולֹא", ְּוִתיְראו ּּתִ  ֶּיְחְרבו ְולֹא, "ְּמעֹוָנה ִיּכָ

י ּתֵ ָרֵאל ּבָ ְלַבד ּזו ְולֹא. ָחִליָלה ִיׂשְ ל "ֶּאָלא, ּבִ ר ּכָ י ֲאׁשֶ ַקְדּתִ ֵרת לֹא, "ָעֶליָה ּפָ ה ִיּכָ ּנָ ל ִמּמֶ ר ַהּטֹוב ּכָ  ִציִוויִתי ֲאׁשֶ

ירוש [!ָעֶליָה ְלָהִביא ֵר ְולֹאי " רשּּפֵ ל. ּיהְּמדוַר ֶּיְחְרבון ְולֹא - ְּמעֹוָנה תִיּכָ ר ּכָ י ֲאׁשֶ ַקְדּתִ ֵרת ְולֹא – ָעֶליָה ּפָ  ִיּכָ

ִּמֶמנו ּ ל ּ ר ַּהטֹוב ּכָ   :]ָעֶליָה ְלָהִביא ִּצִויִתי ֲאׁשֶ
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ר ְְוֵאיך לֹא ֶאְפׁשָ ֵרך ָראִדין ְלַעָייָרה ָּלסור ּבְ ְוְלִהְתּבָ א? "ַּחִיים ָחֵפץ" הִּמִפי ּ , ּבָ
  .ַעְצמֹו ְּוִהִציג

ַּהַצִדיק ְּפֵני ּאֹורו ַאל, ּ ַמע ַמה: "ְוׁשָ   "?ְבִסין ִנׁשְ

ַהְיהוִדים ְּוִסֵפר ,ֶנֱאָנח ּׁשֶ , ְוַרב ְַמְדִריך ְוֵאין ,ְקַטּנֹות ּלֹותיַּהְקִה, ְמַעט ְמֵתי ּ
  ...ְוׁשֹוֵחט הֹוָרָאה ֹוֶרהמ

ְרִתי ֲּעבוְרֶכם   )כז ָרֵאל ִּנְדֵחי"ִסְפִרי  ֶאת ִּחּבַ   "ִיׂשְ

ַּהַצִדיק ַנֲעֶנה ים ָצַרת: "ּ ְתקוָפֵתנו ִהיא ַרּבִ ּּבִ  ִּמיהוִדים זֹאת ֲאִני ׁשֹוֵמַע! ּ
ָצפֹון ה ןָּסיֹויִנ. ּובאֹוְסְטַרְלַיה ַאְפִריָקה ְבְדרֹום, ְדרֹוָמהּוִב ַאֶמִריָקה ּבְ , ּהוא ָקׁשָ

ְרִתי ֲּעבוְרֶכם. ּבֹו ַלֲעמֹוד ִּניַתן ְַאך ֵחי"ִסְפִרי  ֶאת ִּחּבַ ָרֵאל ִנּדְ  ָּקֵחהו"... ִיׂשְ
ַמָתָנה ּוְתַלֵמד ִּתְלַמד, ּּבְ   !ֲאֵחִרים ּ

ַמע עֹוד ּוַמה   "?ְבִסין ִנׁשְ

ָּתַמה ֵאָלה ְּיהוִדי אֹותֹו ּ ְקָעה ְוֵהִציף, ִנְפָרץ ֲעָנק ְשֶסֶכר ִּסֵפר ְךַא. ַּלׁשְ  ַרֲחַבת ּבִ
יַע. ָיַדִים ִחית ְּכָפִרים ִהְטּבִ דו ֲאָלִפים ֵמאֹות, ָּטְבעו ֲאָלִפים. ְּיבול ְוִהׁשְ  קֹורֹות ִּאּבְ

  ...ַּגג

  ְּמתוָחה ַּהִדין ִּמַדת, ְוָאיֹום נֹוָרא ַאְיי   )כח

ָכל ּוִמְתַעְנֵין, ִּמְזַדְעֵזַע" ַּחִיים ָחֵפץ"ַוֲה ת, ְוָאיֹום ָראנֹו ַאְיי. ְּפָרט ּבְ  ִמּדַ
ין   !...ְּמתוָחה ַהּדִ

ַאל ֵהֵעז י": ְוׁשָ   !"?ְוָלֶהם ָּלנו ַמה, ַרּבִ

ִּאלו ": ַּחִיים ָחֵפץ" ַהָעָנה הו  ָהָיהּ ָמה ַּמִציבִּמיׁשֶ ִכָכר ּבָ ה ָהִעיר ּּבְ ַוְרׁשָ יַרת, ּבְ  ּבִ
ִאיִדיׁש ִלְנאֹם ּוַמְתִחיל ָעֶליָה עֹוֶלה, ּפֹוִלין   "?ְּדָבָריוְּמַכֵון  הָהָי ְלִמי, ּבְ

ַּלְיהוִדים: "ָהִאיׁש ָעָנה   !"ַּוַדאי ּ

ַּמדוַע" ִעיר ֵהם ִּמעוט ֲהלֹא", "ַּחִיים ָחֵפץ" הֹחֵקר, "ּ   !"ַּהְגדֹוָלה ּבְ

ר , "ָאֵכן" ָפה ֶאת ְמִביִנים ֵהם ַרק ֲאָבל", ָהִאיׁשִּאׁשֵ   "...ַּהׂשָ
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ֵּאלו ֲאסֹונֹות   )כט ּתותיִא ֵהם ּ ַמִים ִמן ּ ֵמִבין ְלִמי קַר, ַּהׁשָ ּׁשֶ  ֶאת ּ
ָפה   ַּהׂשָ

ִדיוק" ּּבְ ְָכך ּ ֵּאלו ֲאסֹונֹות". "ַּחִיים ָחֵפץ" ַהִהְתַלֵהב!" ּ ּתותיִא ֵהם ּ  ִמן ּ
ַמִים ִבין ְלִמי ַרק"? ֵהם ְמאֹוְתִתים ְלִמי ֲאָבל, ַּהׁשָ ּמֵ ָפה ֶאת ּׁשֶ  ַמה... "ַּהׂשָ
ְּמתוָחהַה ַּהִדין ִּמַדת יֵתְּבִאיתו ַּהִסיִנים ְמִביִנים ְּמכוָוִנים? ּ  ְּכֵדי, ֵּאֵלינו ֵהם ּ
ׁשוב ּנָ ְתׁשוָבה ּׁשֶ ְיהוִדי ְמסֹוְבִבים? ֲעֵליֶהם ֵנַדע ֵּכיַצד ֲאָבל. ּּבִ ּׁשֶ  ִגיַעַי ְמִסין ּ

ְּוְיַסֵפר, ְלַראִדין ְוָיבֹוא, ְּלֵאירֹוָפה ִפיק ְּכֵדי. ּ ּנָ ְתׁשוָבה ְּוָנׁשוב, ַּהֶלַקח ֶאת ׁשֶ  ּּבִ
עֹוד   "...ֵעדמֹו ִמּבְ

ַעתְּמַדְוִחים   )ל ׁשְ ִּפיגוֵעי, ֶטַבע ֲאסֹונֹות ,ֱאֶמת ּבִ   ָאטֹום ְּפָצצֹות ,ֵטרֹור ּ

ֲּעבוֵרנו ָּדֲאגו, ּ ַעתְּמַדְוִחים , ְוָזִמין ַּעְדָכִני ׁשֹוֵטף ְלֵמיַדע ּ ׁשְ  ֲאסֹונֹות. ֱאֶמת ּבִ
ִּפיגוֵעי, ֶטַבע לֹא ְּכֵדי .ָהֵאיָמה ֶאת ְמָקְרִבים. ָאטֹום ְּפָצצֹות ֵטרֹור ּ  ְִנְצָטֵרך ּׁשֶ

ֵרנו ַעל ִלְחוֹוָתה ִפיק ְּכֵדי. ָחִליָלה ְּבׂשָ ּנָ ִּמִמְקֵריֶהם ֶלַקח ׁשֶ ל ּ  ְּוָנׁשוב, ֲאֵחִרים ׁשֶ
ְתׁשוָבה אֹוָהֵלינו ִיְקַרב לֹא ֶנַגע" ֶזה ְיֵדי ְוַעל ,ּּבִ ִנְתַחֵנן ּוְכֵדי. "ּּבְ , ְּלּבֹוְרֵאינו ׁשְ

מֹו ְוָקדֹוׁש ָמרֹום" ְּגבורֹות ּפֹוֵעל, ׁשְ ה ּ  זֹוֵרַע מֹותִמְלָח ַעלּבַ, ֲחָדׁשֹות עֹוׂשֶ
  ".ְּיׁשועֹות ַמְצִמיַח, קֹותָדְצ

ין    )לא ֶאָחד ָיֹבא ִמּסִ יםְּוְיַגֶלה ֲּאַנְחנו לֹא ְצִריִכים ׁשֶ   ,ְלַהֵחֶפץ ַחּיִ
שמע פעם ממה שקרה בסין וצעק אוי , א"החפץ חיים זיע! מורי ורבותי

 אנחנו שומעים כל שבוע שטפונות רעידת אדמה !מדת הדין מתוחה? ווי
, אנחנו לא צריכים שאחד יבא מסין ויגלה להחפץ חיים, הר געש, בכל העולם

מה שנשמע שם העיתונים מדווחים לא רק את החדשות אלא רואים גם 
אלא ששליחים מארץ ? ולא רק זה, וכמה פצועים, צילומים כמה אנשים מתו
  ?י חשב שזה בכלל נוגע אלינוומ, ישראל יוצאים לעזור להם

ָכל אֹוְמִרים ָּאנו מֹוֶנה יֹום ּבְ ׁשְ ֵרה ּבִ ַאָתה. ְָלך ֲּאַנְחנו מֹוִדים" :ֶעׂשְ  ּהוא ּׁשָ
ִָנֶסיך ְוַעל', ְּוכוא "ה ָכל ּ ּבְ ִּעָמנו יֹום ׁשֶ ָכל', ְּוכו ּ ה ְויֹום יֹום ּבְ ִּעָמנו עֹוׂשֶ ה "ַּהָקּבָ ּ

ְתִפַלת ַּגם, ִּנִסים ִסיםַה ַעל "ּּבִ ַרֲחֶמיך ְּוַאָתה "ָּאנו מֹוִדים" ּּנִ ים ָּבְ  ָּעַמְדָת ָהַרּבִ
ֵעת ָלֶהם ּוְלַהֵלל ְלהֹודֹות', ְּוכו ָצָרָתם ּבְ ְמך ּ   ."ַּהָגדֹול ְָלׁשִ
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ים   )לב ים ִנּסִ ָכל ִּמְתַחְדׁשִ   ,ְויֹום יֹום ּבְ

ים ִּנִסים ָכל ִּמְתַחְדׁשִ ִּנְתַגָלה ִלְפָעִמים, ְויֹום יֹום ּבְ  ְַאך. ִּנִסים ְקָצת ָּלנו ּ
ה ִּיְתַגלו ִּנִסים ַהְרּבָ ּ ה ַאֲחֵרי ַרק ָּלנו ּ ִנים ַהְרּבֵ יֵאר ּוְכמֹו .ׁשָ ּבִ פ "ס עה"החת ׁשְ

ַרקָּראו ּ ְוָרִאיָת ֶאת ֲאֹחָרי וָפַני לֹא ֵי)שמות פרק לג כג( ה ַאֲחֵרי ׁשֶ  ְמִביִנים ַּהַמֲעׂשֶ
  .ת"השי ָיד ַהְנָהַגת ֶאת

ִדיוק ּּבְ ִסיםַה אֹוָתם ּ  ִלְפֵניכתוב בתורה בפסוקים ש ,ַּהיֹום רֹוִאים ּאנחנו ּּנִ
ן ִסיַני ְוַהר" ,ּתֹוָרה ַּמָתן שכידוע כל מה , מה זה אומר לנו בימינו, "ּּכולֹו ָעׁשַ

  .שמתרחש בעולם נרמז בפרשת השבוע

ַעׁש ַהר   )לג ןמֹוִציא  ַהּגַ דֹול ָעׁשָ ַמִים ֵלב ַעד ּגָ   ַּהׁשָ

ים ְזַמּנִ ֵּאלו ּבִ ֵיׁש רֹוִאים ּנואנח ּ ּמֹוִציא, גַּהַגַעׁש ַהר ּׁשֶ ן ּׁשֶ  ֵלב ַעד ָּגדֹול ָעׁשָ
ַמִים ְייכו ַמהו, ַּהׁשָ ל תַּהׁשַ ן ׁשֶ ָרֵאל ַעם ִעם ַּהֶזה ֶהָעׁשָ  ַמה ָּלנו ִּאְכַפת ַמה? ִיׂשְ

ֵיׁש ם ּׁשֶ ֵאיֶזה ׁשָ   ?ְרחֹוָקה ְמִדיָנה ּבְ

 

ַרׁשִ רֹוִאים ָּאנו] ג[ ֶרק ׁשֹוְפִטיםי "ּבְ סוק ב ּפֶ ר ז ּּפָ ִנים, ּיכוֶהֱאִר ָיִמים -'  וגוָיִמים ֶּהֱאִריכו ֲאׁשֶ  לֹא ׁשָ

דֹו ְּשִנְתַעְצלו ְלִפי, ֶּהֱאִריכו ֶהְסּפֵ ֱאַמר ּהוא, ּבְ ּנֶ סוק( ׁשֶ ָר, ַּגַעׁש ַהר: ) טּּפָ ְרצות .ְרָגןְלהֹו ָהָהר ֲעֵליֶהם ַעׁשׁשֶ ִהְתּפָ  ּׁשֶ

ַלח ּהוא ַּהַגַעׁש ַהר ם ִנׁשְ ַרך ֵּמַהׁשֵ מֹו ְִיְתּבָ ְתִהִליםש "כמ ׁשְ יט ) לבקד( ּּבִ ּבִ נו ַהּמַ ָהִרים ְוֶיֱעׁשָ ְרָעד ִיַגע ּבֶ ָּלָאֶרץ ַוּתִ ּ .

ֵרׁש "ּוְבַרׁשִ נו"י ּפֵ ָהִרים ְוֶיֱעׁשָ ִּיַגע ּבֶ ִסיַני - "ּ ֹפָרׁש ּבְ ּמְ מֹו ׁשֶ מֹות י( ּכְ ן ּכולֹו)ט"ׁשְ יֵאר"מלביוב. ּ ְוַהר ִסיָני ָעׁשָ : ם ּבִ

יט" ּבִ ְרצֹונֹו ְלַה- "ַהּמַ ַיֲעֶלה ּבִ ֵעת ׁשֶ ּ אוָלם ַגם ּבְ ּ ְרָעד , ְחִריב ֶאת ָהעֹוָלםּ יט ָלָאֶרץ ַוּתִ ַחד -ְּוהוא ַמּבִ ֵני ּפַ  ִמּפְ

נו , ָעְנׁשֹו ָהִרים ְוֶיֱעׁשָ ָבר ִיַגע ּבֶ ְּוַגם ּכְ ּי ֵאׁש ַהְיסֹוִדי ְלַהְחִריב ָעִרים וְמִדינֹות"ע, י ַרַעׁש ָהָאֶרץ" ע-ּ כ, ּ ּז ַגם ָאז "ּבְ

יט ַרק, ֶאל ְיֵרָאיו' ֵעין ה ִעיםְוָאז ַיּבִ   .ּ ְלַהֲאִביד וְלַהֲעִניׁש ֶאת ָהְרׁשָ

ית ָיָקר ּוִבְכֵלי ֵראׁשִ ֶרק ּבְ סוק לה ּפֶ ֱאַמר ּוַמה:  ז ּּפָ ּנֶ ָקֵבר ׁשֶ ַחת ַּוּתִ ֶזה ָרַמז. ֵאל ְלֵבית ִמּתַ יָדה ּבָ ִהְסּפִ  ׁשֶ

ָראוי ֲהֵרי ּּכָ ית ׁשֶ ָהר ָהָיה ֵאל ּבֵ מֹו ֲעֵליֶהם ׁשּגֹוֵע ָהָהר ָהָיה ִהְסִפיָדה לֹא ְּוִאילו, ּבָ ָדְרׁשו ּכְ ּׁשֶ  ָּגַעׁש ַהר ֵאֶצל ּ

ת( ּבָ ֲאִריכות ָּכתוב ְוֵכן. )ב" עקה ׁשַ   .ְדַבׁש ַהְיָערֹות ֶזה ַעל ּּבַ

ִצינו ְְוָכך ָהָיה ַמה ּּמָ ֵעת ׁשֶ ן ּבְ מֹו, ּתֹוָרה ַמּתָ תוב ּכְ ּכָ ְתִהִלים ּׁשֶ ִתיב, )ח"ס( ּּבִ ך "ּכְ ֵצאְתך ִלְפֵני ַעּמֶ ֶָאלֹקים ּבְ ָ 

ימֹון ֶסָלה ַצְעְדך ִביׁשִ ָּבְ ּ:  

ָרֵאל] ג[ ֵני ֱאלִֹקים ֱאלֵֹקי ִיׂשְ ֵני ֶאלִֹקים ֶזה ִסיַני ִמּפְ ַמִים ָנְטפו ִמּפְ ה ַאף ׁשָ ם ְועֹוד, :"ֶּאֶרץ ָרָעׁשָ ה ׁשָ  ָלּמָ

ים ָהָהר ָחַמד  ַרְצדון ָהִרים ַגְבֻנּנִ ּּתְ ּ ְבּתֹו ַאף הֶאלִֹקיםּ ּכֹן ָלֶנַצח'  ְלׁשִ ְנָאן ֲאדֶֹרֶכ, ִיׁשְ  ָני -ב ֶאלִֹקים ִרּבַֹתִים ַאְלֵפי ׁשִ

קֶֹדׁש לש "ע, ָּבם ִסיַני ּבַ ֶרק ּכָ   .ַהּפֶ
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ַּכָמה ִלְפֵני בועֹות ּ יֹום ּׁשָ ַאְרֵצנו אןָּכ ָהָיה'  בּבְ ה ּּבְ  ְּמאֹד ָּגדֹול ַחְמִסין ַּהְקדֹוׁשָ
ְרפו ֵּכן ּוַמְחַמת ָחָזק ְּורוַח ַּכָמה ִּנׂשְ ִתים ּ ּוַבַלְיָלה, ּּבַ  ַמה בֵשחֹו ִמי, ַקר ָהָיה ְּכָבר ּ

ִריָאה ֶטַבע ַרק ֶזה ֲהלֹא ,ֵּאֵלינו ָּקׁשור ֶזה   !ַחם ַּפַעם ַקר ַּפַעם, ַהּבְ

 

ן ׁשָ ים ַהר ּבָ ן ַהר ַגְבֻנּנִ ׁשָ ָאָדם ְוַאף סֹוְרִרים : ַּהר ֶאלִֹקים ַהר ּבָ נֹות ּבָ ִבי ָלַקְחּתָ ַמּתָ ִביָת ׁשֶ רֹום ׁשָ ָּעִליָת ַלּמָ

ּכֹן ָיה ֶאלִֹקים הְוִה: ִּלׁשְ ֶפֶרק ּנֵ ּכַֹח'  הקֹול, ט" כּבְ ר ֲאָרִזים ׁשֵֹבר'  הקֹול'  וגוּבַ ּבֵ , ַּהְלָבנֹון ַאְרֵזי ֶאת'  הַוְיׁשַ

מֹו ַּוַיְרִקיֵדם לש "ע',  וגוֵעֶגל ּכְ ֶרק ּכָ   . ַהּפֶ

ם ְכְמבֹוָאר ָהָיה ְוֶזה ַרׁשִ ׁשָ ֵעת, י"ּבְ ן ּבְ ּנ ַּנֲעׂשו ְּדָבעֹוָלם ָחֵזיַנן, ּתֹוָרה ַמּתַ הָרַע ָהָאֶרץ, ֲּעצוִמים ּוִייםׁשִ , ׁשָ

ַמִים רו ַּהְלָבנֹון ַאְרֵזי, ָּרְקדו ֶהָהִרים, ָּנָטפו ַּהׁשָ ּבְ   , ְועֹוד, ְועֹוד ְּוָרְקדו, ִּנׁשְ

מֹו ֵצאת: "אפשר לבאר על דרך הפסוקכ "ּכְ ָרֵאל ּבְ ְצַרִים ִיׂשְ ַּהַיְרֵדן ַּוָיֹנס ָרָאה ַּהָים'  וגוִמּמִ , ְלָאחֹור ִּיסֹוב ּ

ְבֵני ְּגָבעֹות, ְכֵאִלם ְּקדוָר ֶהָהִרים י ַהָים ְָלך ַמה, ֹצאן ּכִ נוס ּכִ ְלַעם"',  וגו,ָאֶרץ ּחוִלי ָאדֹון ִּמִלְפֵני'  וגוּּתָ  ּׁשֶ

ָרֵאל ַמע ְלַפֵחד ַּדי ִיׂשְ ֵאין ַמה ַיֲעקֹב ה -ֶאלֹוֹ◌ ִּמׁשֵ ן ּׁשֶ  ַוֲהָצַפת הָהֲאָדָמ ִלְרִעיַדת ְצִריִכים ֵהם ָהעֹוָלם ְלֻאּמֹות ּכֵ

ים ָאר ַּהַיּמִ ין ַמְרִעין ּוׁשְ יׁשִ ְזכות ֶזה ְוָכל, ּבִ ַּההְֹפִכי ַהצור ֲאַגם ָמִים ַחָלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמ" ּּבִ ּ ְבִחיַנת" ,יםּ  ַמִים ֵאין ּבִ

ְזכות, ּתֹוָרה ֶּאָלא ּבִ ִּליּמוד ּׁשֶ ַמִים ְלִיְרַאת ַּמִגיִעיםק "זֹוַה ּ   .ְּנפולֹות אֹותְלִיְר ְצִריִכים ְוֵאין ׁשָ

ר ְדּבָ ּמִ ינו ָזכו ְלִנִסים ְגלוִים ּבַ ה ַרּבֵ ְזכות מֹׁשֶ ּבִ מֹו ׁשֶ ִיְהֶיה ּכְ ָהָיה הוא ׁשֶ ּוַמה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ה ְלִנִסים ְגלוִים , ּ ן ִנְזּכֶ ּּכֵ ּ ּ

ּבִ ְזכות ָהַרׁשְ ָידוַע ֵמָהֲאִרי "ּּבִ ַּהָקדֹוׁש ׁשֶ ּ יי "שהרשב' י הק"ּ ה ַרּבֵ ַמת מֹׁשֶ ר ְלָפֵרש , ה"עּנו ּהוא ִנׁשְ ּוָבֶזה ֶאְפׁשָ

סוק  ר ִצָוה ה"ַּהּפָ ָרֵאל ֵלאמֹור ֶזה ַהָדָבר ֲאׁשֶ ּטֹות ִלְבֵני ִיׂשְ י ַהּמַ ה ֶאל ָראׁשֵ ר מֹׁשֶ ַּוְיַדּבֵ ֶהְקֵדם ַמה ְדִאיָתא , "'ּ ּּבְ ּ

קוִנים  ּתִ יקון ס(ּּבְ ָכל )א"ב רע"ּט ַדף קי"ּּתִ ה ּבְ טוָתא ְדמֹׁשֶ ׁשְ ר ִאְתּפַ ּ ֲאׁשֶ ָכל ַצִדיק ְוָחָכם ְדִמְתַעֵסק , ָּדָרא ְוָדָראּ ּּבְ ּ ּ

אֹוָרְייָתא א , ּבְ ְנָיא ַקִדיׁשָ ֵסֶפר ּתַ ַמת משרע, )ב"פמ(ְּוִאיָתא ּבְ ׁשְ ָכל דֹוד ְודֹור יֹוְרִדין ִניצֹוִצין ִמּנִ ּבְ ין "ּׁשֶ ׁשִ ּה וִמְתַלּבְ

ל ַחְכֵמי ַהדֹור ֵעיַני ָהֵעָדה גוף ְוֶנֶפׁש ׁשֶ ּּבְ ּוְכְמרוָמז ַגם בש. 'ּד ַדַעת ֶאת ָהָעם כו ְלַלּמֵ,ּ ּ ה ְמקֹומֹות "ּ ַכּמָ ת (ס ּבְ ּבָ ׁשַ

ה ל, ב"א ע"ק יָצה ל, א"ט ע"ֻסּכָ ָנִאים ְוָהַאמֹוָרִאים )ג"ֻּחִלין צ, ב"ח ע"ּבֵ ָאְמרו ַעל ַהּתְ יר ָקָאְמְרת"ּ ׁשֶ ּפִ ה ׁשַ י "ופירש" . מֹׁשֶ

ם ה ׁשָ ֻסּכָ ה , ּבְ ּ ָגדֹול ַהדֹור-מֹׁשֶ סֶֹרת ַהׁשַּו. ּ ם ִצֵין למ"ַבּמָ ת ַדף ק"ש רש"ּס ׁשָ ּבָ ׁשַ יר ָקָאַמר , א"ּי ּבְ ּפִ ה ׁשַ  -מֹׁשֶ

דֹורֹו ה ּבְ מֹׁשֶ דֹורֹו ּכְ ינו ּבְ לֹוַמר ַרּבֵ ְּוַהְיינו ִדְלָכל ת. ש"עיי, ּּכְ ה "ּ ל מֹׁשֶ ָכל דֹור ְודֹור ֵיׁש ּבֹו ִניצֹוץ ׁשֶ ּח וַמְנִהיג ּבְ ּ

  .ה"ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ע

ַעְו ָכל דֹור"ָּכַתְבנו ַעל ֶזה ׁשֶ ּבְ דֹור, ּי ָהרֹוֶעה ֶנֱאָמן ׁשֶ ּבַ ה ׁשֶ ִחיַנת מֹׁשֶ ינו ע, ּּבְ ה ַרּבֵ ה "ַּעל ָידֹו ּפֹוֵעל מֹׁשֶ

ָיִקימו ֶאת ִמְצוֹות ה י ַהדֹור ׁשֶ ַאְנׁשֵ ּּבְ ּ ְכָלל' ּ ה ָרָצה ְשְי, ּבִ ּמֹׁשֶ ְבִחיָנה וַמְדֵרָגה ׁשֶ ְּוְשְיַקְיימו אֹוָתם ּבִ   .ּיַקמו אֹוָתםּ

ה ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית וְתִמיִדית ּטֹות, ְּוִהּנֵ י ַהּמַ ה ֶאל ָראׁשֵ ר מֹׁשֶ ינו ע, ְּוֶזהו ַוְיַדּבֵ ה ַרּבֵ ר מֹׁשֶ ַּהְיינו ֲאׁשֶ ה "ּ

דֹורֹו ּבְ ּטֹות ׁשֶ י ַהּמַ ר ֶאל ָראׁשֵ ָכל, ְּוֵכן ַחְכֵמי ַהדֹור, ִּדּבֵ ה ּבְ טוָתא ְדמֹׁשֶ ׁשְ ֵהם ִאְתּפַ ּׁשֶ ִרים ִלְבֵני ּ ּ דֹור ְודֹור ְמַדּבְ

ְבדֹוָרם ָרֵאל ׁשְ ר ִצָוה ה, ֵלאמֹר ְלדֹורֹות ַאֲחֵריֶהם, ִיׂשְ ֶּזה ַהָדָבר ֲאׁשֶ ָיִקימו ֶאת ִמְצוֹות ה', ּ ּׁשֶ ֹאֶפן ָכֶזה ' ּ ּבְ

ינו ע ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ָדם ְלַקְייָמם"ּׁשֶ הוא ַמְרֶאה, ה ְמַלּמְ ֹאֶפן וִבְבִחיַנת ׁשֶ ַּהְיינו ּבְ ּ עֹו ְואֹוֵמר (" ָלֶהם ּ ֶאְצּבָ ַּהְיינו , ")ֶזה"ַמְרֶאה ּבְ

ּבָ ינו ְוָהַרׁשְ ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ִפי ׁשֶ ִחיָנתֹו ּכְ ּבְ לֹוםי "ּּבִ יעור ל "אפְוֶזה ,  ָרָצה ְלַקְייָמם,ֲּעֵליֶהם ַהׁשָ ל ַרב וַמִגיד ׁשִ ַּעל ּכָ ּּ

יעוִרים, ק"זֹוַהְבּ ּוְמַאְרְגֵני ַהׁשִ ַתב , ּּ ּכָ מֹו ׁשֶ ֵבּל "א ז"ַּהְגָרּכְ זֹוַהר ּבְ יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ׂשְ יקוֵני זֹוַהר ְוַהּמַ ּאור ַהּתִ ּ ּ

ּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד,ָהָרִקיַע זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ַיְזִהירו ּכַ יעוִרים ּבְ ל ֵאלו ַהְמַקְיִמים ׁשִ ֶזה סֹוֵבב ַעל ּכָ ּ ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ְּוָכַתְבנו ַעל , ּ

ִּדְבֵרי ַהְגָר ם ֵסל "א ז"ּ ׁשֵ ֵלם ּבְ ים"ֶפר ׁשָ   .ש"ִּעֵיי, "ַּמְצִדיֵקי ָהַרּבִ
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לוםַלֲעׂשֹות  לּוַכי לֹא ָבאָּצַה   )לד   ּּכְ

ַּכָמה א ֶזה ַאֲחֵרי ָיִמים ּ ֵאָלה ִעם ִּדין ְעֹוֵרך ְּיהוִדי ֵאַלי ּבָ ה ְּמֹאד ׁשְ ְוְבתֹוך, ָקׁשָ ּ 
יֹום ןוֵּכיָו ֶּהְחִליטו ּסוְרָיה ִעם ְשִאיַרן ִלי ִּסֵפר ַּהְדָבִרים ּבְ ִני ׁשֶ  ְָצִריך ָהָיה ָעָברֶש ׁשֵ

ן ָלָאֶרץ ָלבֹוא ּיוְכלו לֹא ַאִוירֹוִנים ָלֵכןְו, ַּגַעׁשַה ַהרֶמ ֶהָעׁשָ רות ְוֵאין ָּלטוס ּ  ֶּאְפׁשָ
ָרֵאל ֶאֶרץ ַעל ִלְזרוק ּטֹוב ֲהִכי ַּהְזַמן ֶזה ֵּכן ַעל ,ְלַהְמָראֹות ֵיׁש ַהִטיִלים ָּכל ִיׂשְ  ּׁשֶ

ַּכָמה יֹוֵדַע ִמי(, ָלֶהם ֵהִכינו ִטיִלים ֲאָלִפים רֹותֲעׂשְ ּ ְּכלום ַּלֲעׂשֹות ַכלּוי לֹא ָבאָּצְוַה, )ּׁשֶ  ִּמְפֵני. ּ
ן ֶרה ֶהָחָזק ֶהָעׁשָ ִיׁשְ ָרֵאל ֶאֶרץ ַעל ּׁשֶ   .ִיׂשְ

ה ַמה   )לה ְזכותה "ַּהָקּבָ ָעׂשָ ׁש ּּבִ ּיֵ ָבר ָּלנו ׁשֶ יעוִרים 2000 ְְלֵעֶרך ּכְ  ּׁשִ
ֹזַהר ַהָקדֹוׁש   ּּבְ

ה ַמה ְזכותה "ַּהָקּבָ ָעׂשָ ֵיׁש ּּבִ , ק"ְבזֹוַה ּיעוִריםׁשִ 2000 ְְלֵעֶרך ְּכָבר ָּלנו ּׁשֶ
ַלח ְנָיִנים ְּוַכָמה, ָּגדֹול ַחְמִסין ִעם ֲחָזָקה ּרוַח ָּלנו ׁשָ ְרפו ּבִ ֶזה [ִּנׂשְ ּבֹון ָהָיה ּׁשֶ  ֶחׁשְ

ַמִים ְמֻיָחד ׁשָ ֵקָטה יָתהָהְי ָהָאֶרץ ָּכל ֲאָבל, ּּבַ בו ְולֹא, ׁשְ ְּכלום ָּחׁשְ ה ִּמַמה ּ ַנַעׂשֶ , ׁשְ
ָרֵאל ֶאֶרץ ְוָכל, ]עֹוְבִרים ּנוֲאַנְח ִּנִסים ְּוֵאיֶזה בו ִיׂשְ ְּכלוםה "וב, ָלֶבַטח ָּיׁשְ  לֹא ּ

ָרֵאל ְלָעם ָקָרה ָגָחה ָיד ֶאת ְוִלְראֹות .ה" בְּוִניַצְלנו, ִיׂשְ ְלָבנֹון, ַּהֻמְפָלָאה ַּהַהׁשְ  ּבִ
ַּהְסמוָכה ָרֵאל ְלֶאֶרץ ּ ן ִּהִגיַע ִיׂשְ ָר ְלֶאֶרץ ְּוִאילו, ָהֲעָרֶפל ָעׁשָ  וֶזהו. ִנְכַנס לֹא ֵאלִיׂשְ

  .ָּגלוי ֵנס ַּמָמׁש

ָקָרהַמה    )לו ּׁשֶ יֹום ּ ַיְמנו ּבְ ּסִ   ַהּיֹוִמי ַּהָקדֹוׁשַּהזַֹהר  ֵסֶפר ֶאת ּׁשֶ

ָקָרה ַמה ֲּאַסֵפר ּׁשֶ יֹום ּ ִסַיְמנו ּבְ ּׁשֶ  ַּהַדף ֵסֶדר ְלִפי ַּהָקדֹוׁש ַהזֹוַהר ֵסֶפר ֶאת ּ
ַּהֻמְדָפס, ַּהיֹוִמי י ּ יב "ְלי ְּכָרִכיםב "ּבְ ָנה חֹוְדׁשֵ אֹותֹו, ַּהׁשָ  הָקִנְפְס ַּמָמׁש ַּהיֹום ּבְ

ַעָזה ַּהִמְלָחָמה חֹוֶדׁש ָהָיה ֶזה, ּּבְ ים ִמְליֹון ְּוָחְזרו. ֵטֵבת ּבְ  ַאֲחֵרי, ְלֵביָתם ֲאָנׁשִ
ָהיו ָגלות ּׁשֶ ה ּּבְ ַּכָמה ְּכַבר ָקׁשָ בועֹות ּ ִסים ַעלה "וב [ּׁשָ ָהָי ַּהְגדֹוִלים ַּהּנִ ם הׁשֶ , ׁשָ

ְזכות ּבִ ּּבִ  ].ָהְלָאה' ה ַיֲעזֹר ֵּכן, ַּהָקדֹוׁש ְוַהזֹוַהרי "ָהַרׁשְ

ַאְלֵפי   )לז ַווְדַאיַּהזַֹהר  ִּסיוֵמי ְרָבבֹות ּבְ ה ּבְ ּבִ ְלַהְבָטַחת ִנְזּכֶ   י"ָהַרׁשְ

ּוִבְזכות ִּהְתַקְימו , ּזו ּ ִסְפָרא "ַּהָקדֹוׁשַּהֹזַהר  ִּדְבֵריּ ִּמָגלו ִּיְפקון ָּדא ּבְ , "ָתאּ
ַרק, ּינוְּדָהְי ְגַמר ׁשֶ ּכולֹו ַּהֵסֶפר ָּכל ּבִ ַּהָגלות ִמן ָּיְצאו ּ ה ּ ָעְבָרה ַּהְקַטּנָ , ָּעֵלינו ׁשֶ
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ִאם, ִּמֶזה ְלָהִבין ּנוַכל ְוָכֵעת ּכוָלנו ְּנַסֵים ׁשֶ ּ ַּהְמחוָלק זֹוַהר" הֶאת ּ  יֹום ְּדַבר" ּ
יֹומֹו ַאְלֵפי, ")ַּהיֹוִמי ַּדף(" ּבְ ַווְדַאי ַהזֹוַהר ִּסיוֵמי תְרָבבֹו ּבְ ּבִ ְלַהְבָטַחת ִּנְזֶכה ּבְ י "ָהַרׁשְ

ִהְזַכְרנו ּׁשֶ ָרֵאל ְדַעִתיִדין ּוְבִגין "ּ ְּדַחֵיי ְּמִאיָלָנא ְלִמְטָעם ִיׂשְ ְּדִאיהו ּ  ֵסֶפר ַהאי ּ
יה ִּיְפקון ַהזֹוַהר ַרֲחֵמי ָּגלוָתא ִמן ּּבֵ  ". ּבְ

י   )לח ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ ל ֶאת ִּהִציל יֹוַחאי ּבֶ ֵבי  ּכָ יתּתֹוׁשְ ֶמׁש ּבֵ  ׁשֶ
  ַהִטיִליםֵמ

ּוְבאֹוָתה ְּתקוָפה ּ ר, ֵנס עֹוד ֵאַרע ּ י ֲאׁשֶ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ  ָּכל ֶאת ִּהִציל יֹוַחאי ּבֶ
ֵבי ית ּתֹוׁשָ ֶמׁש ּבֵ ָהיו ַּהְטָוח ֲּאֻרֵכי ְמַהִטיִלים ׁשֶ ֶמׁש ְלֵבית ְּלַהִגיַע ּמוָכִנים ּׁשֶ   .ו" חׁשֶ

ְזכות ָהָיה לַהּכֹ   )לט ָעְבדו ַהּיֹוִמיַּהזַֹהר  ּּבִ  ָוַלְיָלה יֹוָמם ֶזה ַעל ּׁשֶ
ֵב ֶמׁש יתּבְ   ׁשֶ

ִעתֹו תק "ערשב [ָאז ִּדיְווחונים ּּבָ ְזַמן(ק "ְלפט " תשסִיְתרֹו ָּפָרׁשַ ַלת ּבִ  ַקּבָ

ַאף ַהַחַמאס ִּכי ,ִנְרָאה] )ַּהתֹוָרה ית ֶאת ְלַהְפִגיז ׁשָ ֶמׁש ּבֵ ִמְסַפר ׁשֶ  יֹוֵתר ִטיִלים ּּבְ
ר ָּגדֹול ְלחו ֵמֲאׁשֶ ׁשָ ּׁשֶ דֹוד  ּ ֵאר אֹוְּלַאׁשְ ַבע ִלּבְ ְפַצצֹות ִלְפֹגַע ָּרצו ִּכי, ׁשֶ , ָאטֹום ּּבְ

ָידוַע ּׁשֶ ּ ֵבית ּ ּבְ ֶמׁש ׁשֶ  ֶאָחד ִּטֵיל ַרק ְּוִהִגיַע .ָאטֹום ְּפָצצֹות ִעם ְמֵלִאים ָהִרים ֵיׁש ׁשֶ
ַּכָמה ית ִקילֹוֶמֶטר ּ ֶמ ִמּבֵ סֹוד ֶזה ֶאת ְּוֶהֱחִזיקו, ׁשׁשֶ לֹא ְּכֵדי, ּבְ  ָלֶהם ִּיָוַדע ּׁשֶ

ִהִגיַע ַּהָמקֹום ֵאיֹפה ַּהָמקֹום לֹוח ּׁשֶ ְזכות ָהָיה ְּוַהֹכל .ִטיִלים יֹוֵתרו " חְוִלׁשְ  ּּבִ
ָעְבדו ַּהיֹוִמי ַהזֹוַהר ֵב ָוַלְיָלה יֹוָמם ֶזה ַעל ּׁשֶ ֶמׁש יתּבְ   .ׁשֶ

ר   )מ ע ֶזה ְּלַנֵצַחִאי ֶאְפׁשָ ּוִמְלָחָמה זו לֹא , ש"ימִהיְטֶלר  ָרׁשָ ּ
ים ִּתְסַתּיֵ ן ָיקומו ְיהוִדים ,ּ ּ ֶאָלא ִאם ּכֵ ּ ּ ְּוִיְלְמדו זַֹהר ּ   ַּהָקדֹוׁשּ

ָסַפְרִתי  ְּכׁשֶ ּ ַּהִספורּ ּ ִליָטראזנבערג  ּחוםָנ ָהַרבצ "להגה ַּהֶזה ּ ָזָכהא "ׁשְ  ּׁשֶ
ּוְלַתֵקן ִלְבנֹות ַהְדָבִרים ִלי ָאַמר, ִמְקָואֹות 300 ְְלָעָרך ּ ּׁשֶ ְּפׁשוִטים ּ יֵמי חֹוְרפו ּ  ֹוּבִ

ַעל הָזָכה ַמע ִמִפי ּבָ ַעְצמֹו"ַזַצ" ֻּסָלם"ּ ְוׁשָ ְּוָכך ִסֵפר ל, ל ּבְ ע ַהָגדֹול : וְ ָהָרׁשָ ְּכׁשֶ ּ
ֵאירֹוָפה6ש ָרַצח "ימ ּ ִמְליֹון ְיהוִדים ּבְ ָּאַמְרִתי ְלכוָלם, ּ ּ ר : "ּ ע ָרׁשְָּלַנֵצַח ִאי ֶאְפׁשָ
ּוִמְלָחָמה זו לֹא ִתְסַתֵיים ֶאָלא ִאם ֵכן ָיקומו ְיהוִדים , ֶזה ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ְּוִיְלְמדו ֹזַהר ּ . "ַּהָקדֹוׁשּ

ב  ַעל ָלֵכן ָיׁשַ ַּהֻסָלם"ּבַ ִיְהֶיה מוָבן ַלְיהוִדים ַהֹקֶדׁש ְלָלׁשֹון ַּהֹזַהר ְּוִתְרֵגם " ּ ּׁשֶ ּּ ּ
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ְּפׁשוִטים ְכִפי  ּ ָגָתםּ ִס. ַּהׂשָ ּיום ֲעבֹוָדתֹוְּוָאֵכן ּבַ ָגַמר ַהַתְרגום ַעל ֵסֶפר , ּ יֹום ׁשֶ ּּבְ ּ ּּ
ִמְלָחָמה"ָנַחל ִהיְטֶלר ימ, ַהזֹוַהר ה ּבַ ּש ְתבוָסה ָקׁשָ ּ ְּוָכך ִנְצלו ְמַעט ַהְיהוִדים , ּ ּ ּ ְ

ְרדו ׂשָ ּׁשֶ ע , ּ ל אֹותֹו ָרׁשָ ָרֵאל ִמִציפֹוְרָניו ׁשֶ ִסים ְגלוִיים ִנְצָלה ֶאֶרץ ִיׂשְ ּוַבּנִ ּ ּ ּּ  –. ש"ימּ
ְזכות    .ַּהָקדֹוׁשַּהֹזַהר ּּבִ

ְּוָאֵכן ָכך ִנְכַתב ְמֹפָרׁש ְבזֹוַה ְ ִסְפָרא ָדא ִיְפקון ִמן ָגלוָתא "ּ ת ָנׂשֹא ּבְ ּק ָפָרׁשַ ּ ּ ּ
ַרֲחֵמי ֶזה ַהֵסֶפר –ּבְ ַרֲחִמים)ַּהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש(ּ ּבָ ּ ֵיְצאו ִמן ַהָגלות ּבְ ּּ.  

ֵקע "זיר ִמִוויְזִניץ "ָהַאְדמֹו   )מא יַע ּּבִ יֹון ְמֻיָחד ְלַהּגִ ל ִרׁשָ ּׁש ְוִקּבֵ
ְּלִמירֹון ּ  

ַנת תשכ ׁשְ ר ּבִ ֵעת ִמְלֶחֶמת , ז"ּעֹוד ִסֵפר ִלי ֲאׁשֶ ת ַהָיִמים"ּבְ ׁשֶ ָלַמד , "ּׁשֵ
יַבת ִוויְזִניץ ב יׁשִ ַעל ה"ּבִ ָיִמים , ל"זצוק" ִּאְמִרי ַחִיים"ּב ֵאֶצל ַהָגאֹון ְוָקדֹוׁש ּבָ ּבְ

ָרֵאל ְמ5ָּיָצאו , ְּדָאז ּסוְרָיה וְלָבנֹון, ִעיָרק, ַּיְרֵדן, ִמְצַרִים: ִדינֹות ֶנֶגד ַעם ִיׂשְ ּ, 
ֶּהְחִליטו ְלִהָלֵחם ֶנְגֵדנו ּּ ְּוַהַסָכָנה ָהְיָתה ְגדֹוָלה ְמאֹד, ּ ּ ּ ְּוַהַפַחד ַמָמׁש ּנֹוָרא , ּ ּ- 

ה ָיִמים ִלְפֵני ְתִחַלת ַהִמְלָחָמה ְכַבר ָהיו ְסגוִרים  לֹוׁשָ ּׁשְ ּ ּ ּ ּ י ַהָגִליל ִמְפֵני ַפַחד ּ ְּכִביׁשֵ ּ ּ ּ
ִּיְתְקפו ֶשָמא, ָהאֹוֵיב ּ סוְרָיה וְלָבנֹון ֶאת ַהָצפֹוןּ ּ ְדָרִכים. ּ ְּולֹא ֻהְרׁשו ִלַסע ּבִ ּ .

יֹון ְמֻיָחד ְלַהִגיַע ְלִמירֹוןע "ְזָיר ִמִוויְזִניץ "ָהַאְדמֹו ל ִרׁשָ ֵקׁש ְוִקּבֵ ּּבִ ּ ּ ּ   :ְוָאַמר, ּ

יַע    )מב ַאּגִ ׁשֶ ָצִריךְלַרּכְ ל ַמה ׁשֶ ְמעֹון ֶאְפַעל ּכָ י ׁשִ ְּבִ ּ  

ַאִגיַע  ׁשֶ ָצִריךּּכְ ל ַמה ׁשֶ ְמעֹון ֶאְפַעל ּכָ י ׁשִ ְְלַרּבִ ְּוָכך ָעָלה ְלִציֹון ַהָקדֹוׁש . ּ ּ ְ

ּבִ ל ַרׁשְ ף ִראׁשֹון . י"ׁשֶ ְכַנס ְלִציֹון ַהָקדֹוׁש ָלַקח ֵסֶפר ַהזֹוַהר ָפַתח ּדַ ּנִ ׁשֶ ּּכְ ּ ּ
ת: ְוָאַמר אן ּכָ ּבִ"ּוב ּכָ דאס : ּוֵפַרׂש, "י"ֵּסֶפר ַהזֹוַהר ֵמַהַתָנא ָהֶאלֹוִקי ַרׁשְ

" ֵּמַהַתָנא"ֶּלעְרְנט אונז ָוואס " ַּהזַֹהרֵסֶפר "ֵסֶפר ֶלעְכִטיֶגע ִאיז ִדי 
ּבִ? ֶוועםּפון " ָהֶאלֹוִקי"ֶגעְטִליְכֵקייט  ַּתְרגום ללשה[ ,י"ּפון ַרׁשְ ֶזה  :ק"ּּ
ֶפר ַהּמוָאר  ד אֹוָתנו )רַהזֹוַה(ַּהּסֵ ַלּמֵ ּמְ י, ּ ֱאלֹקות)ֵּמַהַתָנא(ּ ׁשֶ ּבִִמ? ִמּמִ   .]י"ַרׁשְ



ְמִחיַצת  ּבִּבִ כו  י"ָהַרׁשְ

ל ָהֻאמֹות ָהרֹוצֹות ְלָהַרע    )מג ל ּכָ ִרים ׁשֶ ל ַהְקׁשָ ַבר ִנַתְקִתי ּכָ ּּכְ ּ ּ ּ
ָרֵאל י ָדַבְקִתי  - ְלִיׂשְ ּּכִ ַתּ ּבִָּנא ּּבְ   י"ַּהָקדֹוׁש ַרׁשְ

ַּאַחר ָכך ִנַגׁש  ְ ְּלִציֹון ַהָקדֹוׁש ָנׁשַּ ל : ק ְוָאַמרּ ִרים ׁשֶ ל ַהְקׁשָ ַבר ִנַתְקִתי ּכָ ּּכְ ּ ּ
ָרֵאל ל ָהֻאּמֹות ָהרֹוצֹות ְלָהַרע ְלִיׂשְ יִתי זֹאת. ּכָ א ? ְֵהיַאך ָעׂשִ ַתּנָ ַבְקִתי ּבְ י ּדָ ּּכִ

ּבִ ְלָחָמה זו. י"ַּהָקדֹוׁש ַרׁשְ ּמִ ָקרו ּבַ ים ַהְגדֹוִלים ׁשֶ ּסִ ְּוֻכָלנו יֹוְדִעים ַעל ַהּנִ ּ ּּ ּ ּ. 
ֵסֶפר ַּהלֹוֵמדׁשֶ( ל ּבְ ַּהַצִדיק ׁשֶ ק ּ ַמת ִּמְתַדּבֵ ִנׁשְ ַּהַצִדיק ּבְ ֵסֶפר ְּוַעֵין, ּ   .)ַהזֹוַהר ְמאֹורֹות ּבְ

ֹזַהרַּהלֹוֵמד    )מד יך ּוַמְפִעיל ְמעֹוֵרר ,ַּהָקדֹוׁש ּבְ ְוַמְמׁשִ ַמת ּ  ִנׁשְ
ּבִ ְפׁשוטֹו ַּמָמׁשי "ָהַרׁשְ   ּּכִ

ַּכָמה רֹוִאים ִּמָכאן זַֹהר ַּהלֹוֵמד ּכַֹח ָּגדֹול ּ ַעל ַּהָקדֹוׁש ּבְ  ְמעֹוֵרר ֶזה ְיֵדי ׁשֶ
יך ּוַמְפִעיל ְוַמְמׁשִ ַמת ֶאת ּ ּבִ ִנׁשְ ִּכְפׁשוטֹו ַּמָמׁשה "י ע"ָהַרׁשְ  ְּכמֹו, ָּעֵלינו ְלַרֵחם, ּ
ָאַמר ּכולֹו ָהעֹוָלם ֶאת ִלְפֹטר ֲאִני ָיכֹול ׁשֶ דֹוֵרנו ַּוֲאִפילו. ַּהִדין ִמן ּ ַּהָפׁשוט ּּבְ ּ .  

ר   )מה ֲאׁשֶ ן ּכַ ָמה ְּלִהָטֵהר רֹוֶצה ָאָדם ּבֶ   לֹו עֹוְזִרים ַמְלָאִכים ּּכַ

ָכל ָלַדַעת ְצִריִכים ָכל ָכֶזה ָּדָבר ּוִבְפָרט ,טֹוב ָּדָבר ּׁשֶ ַּהְגאוָלה ְוָכל ָהעֹוָלם ּׁשֶ ּ 
ְּתלוָיה ֶזה ּ ָנם ּבָ ה ֶיׁשְ , ַּהֹכל ַעלבֹר ַלֲע ְיכֹוִלים ָחָזק ָרצֹון ִעם ֲאָבל, ְמִניעֹות ַהְרּבֵ

רֹוִצים ַמה ְלָכל ְּלַהִגיַע ִויכֹוִלים ֱאֶמת ׁשֶ ִּסַיְעָתא  ִעם ּבֶ ַמָיאּ ִּדׁשְ ָכתוב ְּכמֹו ,ּ ּׁשֶ ּ 
ַעי ַּכד"ק "ְבזֹוַה ר ּבָ ַּכָמה ָייאְכְלִאְתַד ַנׁש ּבַ ר, "ֵּליה ְדִמַזְמִנין ןּוִאּנ ּ ן ַּכֲאׁשֶ  ָאָדם ּבֶ
ַּכָמה ְּלִהָטֵהר רֹוֶצה   . לֹו עֹוְזִרים יםַמְלָאִכ ּ

ַמָיא ְלַרֲחֵמי ִנְזָקִקים ָּאנו יְליָאן ַוֲחִצי ֶאָחד ִּכְמַעט ֵיׁש ,ְּגדֹוִלים ּׁשְ  ַעַרִבים ּבִ
ֻכָלם ּׁשֶ ֵרה ָחֵמׁש ֶאת ְּלַחֵסל רֹוִצים ּ טוִחים ָּאנו ְוָלֵכן, ְּיהוִדים ִּמְליָאן ֶעׂשְ ִאם ּּבְ  ׁשֶ
ָכ ַּהָקדֹוׁשַּהֹזַהר  ֶאת ִּיְלְמדו ַּדקֹות 12 ַרק ָויֹום יֹום לּבְ ָנהַּהֹזַהר  ָּכל ּורְוִיְגְמ, ּ ׁשָ  ּבְ
ַוַדאי  ,ַאַחת ְצלוּּבְ יַח ֵמֶחְבֵלי ִּיּנָ ִהְבִטיַח ְּכמֹו, ָמׁשִ י ׁשֶ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ  יֹוָחִאי ּבֶ

ִסְפָרא ּבְ   .ָּגלוָתא ִמן ִּיְפקון ָּדא ׁשֶ



ְמִחיַצת  ּבִּבִ כז  י"ָהַרׁשְ

ָרֵאל   )מו ים ִיׂשְ ןְוֶאָחד  ,ֵהם ְקדֹוׁשִ ּזַֹהר  ִּסיוֵמי ֶאֶלף ָברּכְ ִאְרּגֵ
  ַּהָקדֹוׁש

ָרֵאל, ה"ב ים ִיׂשְ בוַעִים ִלְפֵני ֵאַלי ִּטיְלֵפן ְוֶאָחד, ֵהם ְקדֹוׁשִ ה ּׁשְ ָעׂשָ  ְּוִאְרֵגן ׁשֶ
בוַע ֵאַלי ִּטיְלֵפן ְוֶאָחד, ַּהָקדֹוׁשֹּזַהר  ִּסיוֵמי ֶאֶלף ְּכָבר ׁשָ ָעַבר ּּבְ רֹוֶצה ׁשֶ  ְּלַאְרֵגן ּׁשֶ
סֹוד זֹוַהר יִּסיוֵמ ֶאֶלף לֹֹמה ְָלך ָהֶאֶלף ּבְ ּוִבְזכות, ׁשְ  ְּלַהְגאוָלה ַמֵהר ִּנְזֶכה ֶזה ּ

ֵליָמה ְיכֹוִלים ְֵאיך ַּקָלה ָּתְכִנית ִלי ֵיׁש ּוֶבֱאֶמת. ׁשְ ַקל ּׁשֶ יעוֵר ְּלַאְרֵגן ּבְ ֹּזַהר  יַּהׁשִ
ֲאָלִפים רֹוֶצה ּוִמי, ּוְרָבבֹות ּבָ ָתף ִלְהיֹות ׁשֶ ר ּׁשֻ   .ֵּאֵלינו ּוִּיְתַקׁשְ

ְלִתי ַלד   )מז ָלם - ְּלַבדֹו' ּּבִ י ָהֱאֶמת ֵנר ְלַרּגְ   ּכִ

ָרֵאל  ֵמאֹות ַאְלֵפי ִיׂשְ ְמָחה ְמרוָבה ַלֲחזֹות ְוִלְראֹות ֵאיך ׁשֶ ֹּעֶנג ָכפול ְוׂשִ ְ ּ ּ ּ
ִּמְתַאְרְגִנים ַלִמְפָעל  ְלִתי ַלד"ַעל ִדְגֵליֶהם  ְּוָחְרתו, ָהעֹוָלִמיַּהֹזַהר ּ ְרֵאה ( "ְּלַבדֹו' ּּבִ

ֵסֶפר ָהַרְמַח קֹול חֹוֵצב  )ְוַהזֹוַהרל "ּבְ ָרֵאל וַמְתִריִעים ּבְ ּוַבֶדֶגל ַהֶזה דֹוְגִלים ַעל ָעֵרי ִיׂשְ ּּ ּ

ָרֵאל ִיְרֵאי ד, "ֵאָלי' ִמי ַלד"ֶלָהבֹות ֵאׁש  ָכל ְתפוצֹות ִיׂשְ ִצים ְסִביָבם ּבְ ּוִמְתַקּבְ ּּ '
ָנם  ֶיׁשְ ֲארו ִלְפֵליָטה ׁשֶ ׁשְ ּנִ ּׁשֶ ֱאֶמת ַדִין ֲעּ יָחא ַהֲחֵפִצים ּבֶ דֹוֵרנו דֹור ִעְקְבָתא ִדְמׁשִ ּּבְ ּ ּ

ּבְִלִהְתָקֵרב  ָאֶרץע "זיי "ָלַרׁשְ יעוִרים ּבָ ים ִקּבוץ ְוִרּבוץ וְפָעִלים ְלָהִקים ׁשִ ְּועֹוׂשִ ּ ּ ּ, 
ּוְבָכל ָהעֹוָלם כולֹו ים,ּּ ָרֵאל ְקדֹוׁשִ ם ִזיַקת ְיה, ַוֲהמֹוֵני ִיׂשְ ִלּבָ ִכים ,ּוִדיּ פֹוֵעם ּבְ  ְוִנְמׁשָ

ֲעבֹותֹות ַאֲהָבה ַאֲחֵריֶהם ְלֶרֶגל ַהַהָכָרה ִכי ָהֱאֶמת ֵנר ְלַרְגָלם ּּבַ ּ ּ.  

ָּהִעָקר ָהֲאִמִתי   )מח ּיֹוֵתר ּ הוא,ּ ָמה ׁשֶ ָרֵאל ּכַ ָלל ִיׂשְ , ְּלַזּכֹות ֶאת ּכְ
ְּוחוץ ִמֶזה    "ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶלת ַהּכֹל ָהֶבלֲהֵבל "ּ

רֹוִאים ה "ב ּנַַהֵנׁשֶ ּי ַרְבְרֵבי ַיִקיֵרי ֵמַאֵחינו ּבַ יֹוְדִעים ֵהיֵטב ֶאת ַמֲאַמר "ּ ּי ׁשֶ
ָכל -" ֲּהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶלת ַהֹכל ָהֶבל"ֹקֶהֶלת  ִהיר ְוָצלול ָלַדַעת ׁשֶ ּ ומָֹחם ַהּבָ ּ ּ

ם מֹוִעיל"ז "העוה ּ ְוָהִעָקר ָהֲאִמִתי הוא -" ֶהֶבל ֵאין ּבָ ּ ְּלַזכֹות ֶאת ְכָלל–ּ ָרֵאל ּ  ִיׂשְ
יֹוֵתר ַּכָמה ׁשֶ ּ ַפע אֹור ֱאלֹוִקי ,ּ ׁשֶ  )ט"ַסְנֶהְדִרין צ' ַעֵיין גמ(ּ ְוִלְזכֹות ַעל ְיֵדיֶהם ּבְ
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ְמלֹא הֹוָדם ְוִתְפַאְרָתם   )מט יָרם ּבִ ָמה ַמְפִעים וְמַחֵזק ְלַהּכִ ּּכַ ּ ּ ֵּאלו , ּ ּ
ּיֹוְדִעים  ל ְָהֵעֶרך ׁשֶ ִּלמוד ַהזַֹהרׁשֶ ּ ּ  

ַּכָמה ַמְפִעים וְמ ּ ְמלֹא הֹוָדם ְוִתְפַאְרָתםּ ַּחֵזק ְלַהִכיָרם ּבִ ּ ר ֵיׁש ֵמֶהם , ּ ֲאׁשֶ
ל ֵסִטים  ָקנו ֵמאֹות ְוֵיׁש ֲאָלִפים ׁשֶ ּׁשֶ ם –ּ ּ ַלֲחלוָקה ִחּנָ ל –ּ יֹוְדִעים ֵעֶרך ׁשֶ ְ ִמְפֵני ׁשֶ ּ ּ

ָעה תֹוָרה בעוה ּ וִבְפָרט ִלימוד ַהזֹוַה–ז "ּׁשָ ּּ מוְכָפל ַלֲאָלִפים ְוִלְרק"ּ ּ ׁשְ   ָבבֹות ּ

ָעה    )נ ת קֹוֶדׁש ׁשָ ּבָ ׁשַ ְזכוְתך ְיהוִדי לֹוֵמד ּבְ ּּבִ ּ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁשָּ ר  ,ּ ֲאׁשֶ
ָנה  ֶוה ְלֶאֶלף ׁשָ ִּלמוד ֶעְרּכֹו ׁשָ יֹום חֹולּ ט ּבְ ְמָחה - ְּפׁשָ ׂשִ לֹוֵמד ּבְ ּוְכׁשֶ ּ, 

ֶאֶלף  ָנה-ֻּמְכָפל ּבְ   ְ ַסך ַהּכֹל ִמְליֹון ׁשָ

ַקלות , ּת ְגדֹוָלה ֵיׁש ָלֶהםָּלֶכם ֵאיֶזה ְזכוְּתתָֹאר  ְּוָכל ֶאָחד ָיכֹול ִלְזכֹות ּבְ ּ ּ
ִּלְזֻכיֹות ָהֵאלו ּ ָקִלים ְלֵסֶפר : ּ ה ׁשְ ֲחִמׁשָ ַסך 101ּ ַאָתה קֹוֶנה -ּּבַ  ,₪ 505ְ ְסָפִרים ּבְ

ב - ר ְלַמה ֶנְחׁשָ ַכר ִמְצָוה ְכֶנֶגד ֶהְפֵסָדה – !ֲאׁשֶ ב ׂשְ ֶּהֵוי ְמַחׁשֵ ּ ַּאָתה ּּבֹא וְרֵאה  -. ּ
ּ ְיהוִדים ְכִמְנַין 101-ֵּמַחֵלק ל ּ ְוַכָמה ַמְלָאִכים ַלֲאָלִפים ְוִלְרָבבֹות "ִמיָכֵאל"ּ

ָעה זֹוַה –. ִּנְבָרִאים ִמכַֹח ֶזה ת קֹוֶדׁש ׁשָ ּבָ ׁשַ ְזכוְתך ְיהוִדי לֹוֵמד ּבְ ּּבִ ּ ר –ק "ָּ  ֲאׁשֶ
יֹום חֹו ט ּבְ ָנה ִלימוד ְפׁשָ ֶוה ְלֶאֶלף ׁשָ ֶּעְרכֹו ׁשָ ּ ּ ּ ן ִאיׁש ַחי לּ לֹוֵמד , ְלִפי ַהּבֶ ּוְכׁשֶ ּ

ְמָחה  ׂשִ ֶאֶלף -ּבְ ָנה -ּ ֻמְכָפל ּבְ ּ ַסך ַהֹכל ִמְליֹון ׁשָ ּ ְוֶזה ַרק ִמיהוִדי –))ּאֹוְרחֹות ַצִדיִקים(ְ
תֹות 70, ֶאָחד ּבָ ל ׁשַ ָנה ׁשֶ ֵמָאה ְיהוִדים , ׁשָ ְּוַאַחר ָכך ַתְכִפיל ּבְ ּ ּ ְ ּ ַהִאם ֵיׁש ָלנו –ּ

ג ַמ הֻּמׂשָ ָכל ָהעֹוָלמֹות, ה ֶזה עֹוׂשֶ ם ִנְפָלא הוא ּבְ ֵּאיֶזה ֹפַעל ְורֹׁשֶ מוִרים , ּ ְּוֻכָלם ׁשְ ּ
 .ְָלך

ִאים ְוחֹוְטִפים   )נא ֲּהִיָפֵלא ַמדוַע ּבָ ּ ּ וְמַנְדִבים ְלִלמוד,ּ ּּ   ַּהזַֹהר ּ

ִאים ְוחֹוְטִפים, ַּעָתה ֲּהִיָפֵלא ַמדוַע ּבָ ּ ּ וְמַנְדִבים ְלִלמוד לע,ּ ּּ , ּותִלְזכ, נ"ּ
ַתֲעֶלה ָיֶפה, ש"לרפו ְמָחה ׁשֶ ְּלׂשִ ְרכֹון– ,ּ ָמקֹום ָלֶתת ּבִ לֹא , ּבְ ּ אֹו ֵאיֶזה ַמְזֶכֶרת ׁשֶ ּ

ה ְכלום ּזֹוְכִרים ִמֶמּנָ ּ ְמִחיר ַמְצִחיק,ּ ּ ַחֵלק זֹוַהר ְוִתקוֵני זֹוַהר ּבִ ּ ַמח ָכל  – .ּ ְּוִתׂשְ
עֹוָלם ַהּבָ ַווְדַאי ּבָ עֹוָלם ַהֶזה וּבְ ַּחֶייך ּבָ ּ ָ ֶזה . אּ ְָוָכך ִיְזְכרו אֹוְתך ָלַעד ְלטֹוָבה ּבָ ְּ ּ

ּ ָכל ַהְקרֹוִבים,ּוְבָבא ֲעְדך ּ ְוַגם ַהַמְלָאִכים,ּ ַמִים ַיְמִליצו טֹוב ּבַ ׁשָ ָּבַ ּ ְמעֹון ,ּ י ׁשִ  ְוַרּבִ
ר יֹוָחאי ִזי ַעְצמֹו ְיָבֵרך אֹוְתך ְויֹוֶדה ְלך ַעל ָכךע "ּבַ ְּבְ ָ ָ  - ,שֹובּנו ֵיׁש עֹוד ַמה ַלְח - .ְּ

ֵכהו לביהמ: "ל"ְָצִריך ַרק ְלַקֵיים ַמֲאָמר ֲחַז ך ְמֻנָול ֶזה ָמׁשְ ִּאם ָפַגע ּבְ ּ ָ ד ִאם ֶאֶבן "ּ



ְמִחיַצת  ּבִּבִ כט  י"ָהַרׁשְ

ְרֶזל הוא ִמְתפֹוֵצץ ּהוא ִנמֹוַח ִאם ּבַ ּ ך ִמַטֵהר וִמְזַדֵכך". ּּ ְַנֵסה ְוִתיָווַכח ֵאיך ִלּבְ ָ ְּ ּּ ּ ּ ּ ּ, 
ַמִים ׁשָ ּבַ ּוִמְתַלֵהב ְלָאִבינו ׁשֶ ּ ּ.  

ַעְצָמם ִקּיְ   )נב ֶסף ּבֹוזו ָזָהב"ּמו ּבְ ּּבֹוזו ּכֶ ֶסף - " ּ ב ּכֶ י ַמה ֶנְחׁשָ  ּכִ
ל ,ְוָזָהב ֶנֶגד ַהַצַער ׁשֶ ִכיְנָתא ּ ּכְ ָגלוָתאּׁשְ   ּּבְ

ְּוֹכַח ְגֻדַלת  ִּלמוד ּ ָעְמדו וָמְכרו ְכֵלי "ַהזֹוַהּ ק ָעצום ַעד ְכֵדי ׁשֶ ֶהם ֵחׁשֶ ּק ָנַתן ּבָ ּּ ּ ּ ּ
ְרׁשוָת ר ּבִ ֶּכֶסף ֲאׁשֶ ָרֵאלּ ּם ְכֵדי ִלְזכֹות וְלַזכֹות ֶאת ְכָלל ִיׂשְ ּ ּ ַעְצָמם ,ּּ ּ ְוִקְימו ּבְ ּּבֹוזו "ּ

ֶּכֶסף ּבֹוזו ָזָהב ב ֶכֶסף ְוָזָהב -" ּ ּ ִכי ַמה ֶנְחׁשָ ָגלוָתא–ּ ִכיְנָתא ּבְ ל ׁשְ ּ ְכֶנֶגד ַהַצַער ׁשֶ ּ ּ, 
ֵעי ּוַמה ַגם ׁשָ ָרִפים ַהְקִלפֹות"ּ ּז ִנׂשְ ְטִלים ַה ּ  ְוָהעֹוָלם ֵמִכין ַעְצמֹו -, ְּגֵזרֹותְּוִמְתּבַ

ֵליָמה ַּלְגֻאָלה ַהׁשְ ּבִ, ּ ינו ְלַרׁשְ ה ַרּבֵ ִהְבִטיַח מֹׁשֶ ְּכמֹו ׁשֶ ִסְפָרא ָדא ִיְפקון ִמן  "–י "ּ ּּבְ ּ
ַרֲחֵמי ָכל ָהעֹוָלמֹות ". ָּגלוָתא ּבְ ַפע ַרב ּבְ ַפע ׁשֶ ים ֻיׁשְ ּוִבְזכות ְמַזֵכי ָהַרּבִ ּ ּ ונזכה ּ

ּבִַהְבָטחֹותל ל ָהַרׁשְ זַֹהר ְתרוָמה קכ( י"ּ ַהְגדֹולֹות ׁשֶ ּּבְ   .:)ח"ּ

ּבִ  )נג ַאָתה נֹוֵתן י"ַהְבָטַחת ָהַרׁשְ ֶוה יֹוֵתר ֵמֶאֶלף ְצָדקֹות ׁשֶ   ּׁשָ

ן יֹוַחאי  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַמִים ָוָאֶרץ: א"זיעָאַמר ַרּבִ ָכל , ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ ּׁשֶ
ים  ַּהְמַזֶכה ֶאת ָהַרּבִ ֲהָפַצת[ּ ּ ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁשּבַ לֹׁש ַמֲעלֹות] ּ ׁשָ ֵאין , ִּמְתַעֶלה ּבְ ַּמה ׁשֶ

ָעה - ָּכל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה ּכֹוֶפה ֶאת ַמְלכות ָהִרׁשְ ם  -. ּ ה ַנַחת רוַח ְוִעלוי ְלַהׁשֵ ּעֹוׂשֶ ּ ּּ
ַרך לֹא ֵיָחֵרב -. ְִיְתּבָ ַּמֲעִמיד ֶאת ָכל ָהעֹוָלם ׁשֶ לֹום, ּ ה ׁשָ  .ּוַמְרּבֶ

ל ַהְמ   )נד ֲהָפַצת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁשּּכָ ים ּבַ ה ֶאת ָהַרּבִ ַּזּכֶ ִפיִעים  - ּ ַּמׁשְ
ל  ָכל ִעְנָיִנים לֹו וְלַזְרעֹו ַעד סֹוף ּכָ ָרָכה ְוַהְצָלָחה לֹו ּבְ ַפע ּבְ ָּעָליו ׁשֶ

  ַּהדֹורֹות

ּבִ ִנים ְלָבָניו: י"ְוַעל ֶזה ַמְבִטיַח לֹו ָהַרׁשְ ּירות זֹוֶכה ַלֲעׁשִ –. זֹוֶכה ִלְראֹות ּבָ
עֹוָלם ַהֶזה א –. ּּבָ ָיכֹול ְלַהִזיק וְלָהַרע לֹו -. זֹוֶכה ְלעֹוָלם ַהּבָ ֵּאין ׁשום ֶאָחד ׁשֶ ּּ ּ .– 

ֲעֵרי ַגן ֵעֶדן ר ׁשַ ֵנים ָעׂשָ ָידֹו – ִּנְכַנס ִלׁשְ ַפע  –. ְוֵאין מֹוֶחה ּבְ ִפיִעים ָעָליו ׁשֶ ַּמׁשְ
ָכל ִעְנָיִנים לֹו ו ָרָכה ְוַהְצָלָחה לֹו ּבְ ְּלַזְרעֹו ַעד סֹוף ָכל ַהדֹורֹותּּבְ רוך  -. ּ ְַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ

ּבִ ֶהם ַאְבָרָהם ָאִבינוי "ּהוא ְוָהַרׁשְ ֵרך ּבָ ְתּבָ ּנִ ָרכֹות ׁשֶ ָכל ַהּבְ ְּמָבְרִכים אֹוָתם ּבְ ְ ,
רוך הוא ַגם הוא ֵקֵרב ֶאת כוָלם ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ּׁשֶ ּ ּ ְּ ּ ּ רוך הוא קֹוֵרא  – . ּ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ
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ע ַמֲחנֹות ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים וְמַלִוים אֹותֹוְלַא ְּרּבַ ְבִעים עֹוָלמֹות , ּ ְוִנְכַנס ְלׁשִ
ְּגנוִזים  ִּגיַמְטִרָיא (ּ לֹא , ")סֹוד"ּ ֶהם ׁשום ָאָדם ַאֵחרּׁשֶ  .ּוְמֻיָחִדים ַרק לֹו ,ּזֹוֶכה ּבָ

ּוְנַסֵפר ל ְמַזֵכי ָהַרּבִּ ּ ִספור ּנֹוָרא ִמגֶֹדל ַהְזכות ׁשֶ ּ ּּ ּ   :יםּ

ַמִים   )נה ׁשָ דֹול ּבַ ְחָסן ֲהִכי ַהּגָ ים הוא ַהּיַ ה ֶאת ָהַרּבִ ַּהְמַזּכֶ ּ ּ  

ה עה ַמח מֹׁשֶ ֵסֶפר ִיׂשְ ַהְקָדָמה בקו"ּבְ ה ַדף י' ּת ּבַ ְּתִהָלה ְלמֹׁשֶ ּ ב "א ע"ּ
זֹוַהר ְתרוָמה ד: ק"ְוַזל ְּמבֹוָאר ּבְ ַתר "ח ע" קכףּ ֵעי ְלִמְרָדף ּבָ ּב ַההוא ַזָכָאה ּבָ ּ ּ

ִגין ְדֶיְחַשב ֵלי] זכאי צריך לרדוף אחר אנשים חייבים[' ּ ְוכודָאַחָייַב ְּכִאלו ' ּבְ ּ ּ
ָרא ֵלי ָבָחא ְדִיְסַתֵלק ֵבי' ּהוא ּבָ ּה ַיִתיר ִמְשָבָחא "ְיָקֵרא דקב' ְּוָדא ִאיהו ׁשְ ּ

ִריִתי ָהְיָת' ַּאֲחָרא ְוכו יב ֵמָעֹון ְוָכתוב ּבְ ים ֵהׁשִ ַאֲהרֹן ְוַרּבִ ְּוַעל ָדא ּבְ ּה ִאתֹו ַהַחִיים ּ ּ

 

זכאה בעי למרדף ,  הגדיל לספר בשבח מצוה זו ואמר)ב"ח ע"קכ(ובספר הזוהר ריש פרשת תרומה ] ד[

ודא איהו שבחא דיסתלק ביה יקרא דקודשא בריך הוא יתיר ' בתר חיבא ולמקני ליה באגר שלים וכו

,  ורבים השיב מעון)'מלאכי פרק ב(ועל דא כתיב באהרן ', מכלא וכומשבחא אחרא ואסתלקותא דא יתיר 

ואיהו אסתלק בשלשה סלוקין מה דלא אסתלק הכי ',  בריתי היתה אתו החיים והשלום וגו)שם(וכתיב 

וזכי בהאי , וזכי למחמי בנין לבנוי, ועל האי בר נש כתיב בריתי היתה אתו החיים והשלום, בר נש אחרא

 גבור )'ב ב"תהלים קי(ועליה כתיב ,  דאתי ועאל בתליסר תרעי ולית מאן דימחי בידיהעלמא וזכי לעלמא

כדין מלכא . זרח בחשך אור לישרים, הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד', בארץ יהיה זרעו וגו

ואיהו עאל ' קדישא בריך לדיוקנא דההוא בר נש בכל ברכאן דבריך לאברהם כד עבד נפשין דחיביא וכו

ואלמלא הוו ידעי בני נשא כמה תועלתא וזכו גרמי . ין עלמין גניזין דלא זכה בהו בר נש אחראלשבע

  :'הוו אזלי אבתרייהו ורדפי כמאן דרדיף בתר חיין וכו, לצדיקיא וזכאן בגינייהו

 בספר הזוהר תחילת פרשת תרומה אמר זכאי צריך לרדוף אחר אנשים חייבים ולקנות -תרגום [

ועלייה זו היא , ה הוא השבח שיתעלה בו כבוד הקדוש ברוך הוא יותר משבח אחראותם בשכר שלם וז

ואותו בן , וכתוב בריתי היתה איתו החיים והשלום. ורבים השיב מעון, ועל זה כתוב באהרן, יותר מהכל

ועל בן אדם זה כתוב בריתי היתה אתו . אדם מתעלה בשלשה עליות מה שלא עולה כן בן אדם אחר

ועולה בשלש עשרה שערים ואין , ב"ז וזוכה לעוה"ם וזוכה לראות בנים לבניו וזוכה בעוההחיים והשלו

הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד זרח בחושך . מי שימחה בידו ועליו כתוב גבור בארץ יהיה זרעו

כאשר המלך הקדוש מברך לדיוקן של אותו בן אדם מברך אותו בכל הברכות שבירך , אור לישרים

והוא עולה לשבעים עולמות נעלמים שלא זכה בהם בן אדם ,  כאשר עשה נפשות לחייביםלאברהם

היו הולכים אחריהם , ואילו היו יודעים בני אדם כמה תועלת וזכות נמשך לצדיקים וזוכים בעבורם, אחר

  ]:ורודפים כמי שרודף אחר חיים



ְמִחיַצת  ּבִּבִ לא  י"ָהַרׁשְ

לֹום ועיי ם ַכָמה ְגדֹוִלים ְזכות ַהַצִדיִקים "ט ע"קכ' ש בד"ְּוַהׁשָ ּא ַכָמה ִהְפִליגו ׁשָ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ
ְתׁשוָבה ִעים ּבִ ַמְחִזיִרים ְרׁשָ ּׁשֶ ּ.  

ַמְעִתי מאדמו ר ִסֵפר לֹו מוזלל"ח ז"ּ ְֵכן ׁשָ ַפַעם ַאַחת ִנְפְגׁשו "ּל ֲאׁשֶ ּה ֵאיך ׁשֶ ּ ּ ְ

עֹוָלם  ַאל ' ּל ִעם ָהַרב ַהָקדֹוׁש ר"י ז"ָהֶעְליֹון רשּבָ יְטש ְוׁשָ ִאיִציְקל ִמְדָראהאּבִ
ּאיציקל ֵאיֶזה ְזכות וְמַצֵוה ֵיׁש לֹו ִלְבנֹו ָהַרב ַהָקדֹוׁש ר' ל ר"י ז"רש ּ ּ ֶמיְכל  'ּ

ָכל ָהעֹוָלמֹות ִע ין ּבְ ׁשֹוֵמַע ְשַמְרִעיׁשִ ִרים ִמְזָלאְטשֹוב ַמה ׁשֶ ַּהַמִגיד ֵמׁשָ ּ נֹו ָהַרב ּ ם ּבְ
יב לֹו ר, ל"ַהּנַ ָמה, ל"ִאיִציְקל ַהּנַ' ְוֵהׁשִ לֹוֵמד תֹוָרה ִלׁשְ ֵּאיך ׁשֶ ּ ּ  ְולֹא ִנְתָקְרָרה ,ְ

ל רש ַּדְעתֹו ׁשֶ ַתַעֵניִתים ,ְוָאַמר לֹו עֹוד, ל"י ז"ּ ה ְלַסֵגף ֶאת ַעְצמֹו ּבְ נֹו ִהְרּבָ ּבְ ּ ׁשֶ ּ
ּוְסגוִפים ה לֹא ִנְתָקְרָרה ַד,ּ ּ ְוַגם ּבָ הּ ְּעתֹו ַהְקדֹוׁשָ ה , ּ ר ַהְרּבֵ ְוָאַמר לֹו עֹוד ֲאׁשֶ

ּ וִפֵזר ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים ְוַכדֹוֶמה,ּח וְצָדָקה"בגמ ּ ּ ְועֹוד לֹא ִנְתָקְרָרה ַדְעתֹו ׁשוב ,ּ ּ ּ
יב ֵמָעֹוןָאַמר לֹו  ים ֵהׁשִ ַרּבִ עֹוָלם וָבֶזה ָנָחה  ׁשֶ ֲעֵלי ְתׁשוָבה ּבָ ה ּבַ ה ַהְרּבֵ ְּוָעׂשָ ּ ּ

ל רשְוׁשָ ְעתֹו ׁשֶ ה ַמה ְשַמְרִעׁישים אֹתֹו , ל"י ז"ָּקָטה ּדַ ְעתֹו ַהְקדֹוׁשָ ְּוָנָחה ּדַ ּ
ל ַמְעָלה ל ַהָפַמְלָיא ׁשֶ   .כ" עּּכָ

ר  ר לֹו ְוַאך ְלָאָדם ֲאׁשֶ ׂשָ ר ֵעיֵני ּבָ ה ָכזֹאת לֹא יוַכל ְלַסֵפר ֲאׁשֶ ְמוָבן ִכי ַמֲעׂשֵ ּ ּ ּּ ּ
עֹוָלמֹות ֶע ַמע ְלזוָלתֹוֵעיָניו ְמׁשֹוְטטֹות ּבָ לֹא ִיׁשְ ְּליֹוִנים ׁשֹוֵמַע ְורֹוֶאה ַמה ׁשֶ ּיוַכל . ּ

  .ְּלַסֵפר ָכזֹאת

ל   )נו ִרים ּכָ ל ַמְעָלה ְמַדּבְ ֵּמֵאלו ַּהַפַמְלָיא ׁשֶ לֹוְמִדים ּ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁשּׁשֶ ּ  

לֹוְמִדים זֹוַה ִּמֶזה ְיכֹוִלים ְלָהִבין ֵאיֶזה ְזכות ָגדֹול הוא ְלֵאלו ׁשֶ ּּ ּ ּּ ָכל ְו, ק"ּ
ִרים ֵמֶהם ל ַמְעָלה ְמַדּבְ ָרֵאל ִמָכל ִמיֵני , ַּהַפַמְלָיא ׁשֶ ְזכוָתם ִנצוִלים ָכל ַעם ִיׂשְ ּבִ ּׁשֶ ּ ּ ּּ

ּוְמַקְרִבין ַהְגאוָלה, ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ָקרֹוב ִלְראֹוָתה, ּּ ְזֶכה ּבְ ּנִ ּׁשֶ ּ.  

ר ֵאֵלינו רֹוֶצה ִלְזּכֹות ְלָכל ֶזה ִיְתַקׁשֵ ִּמי ׁשֶ עוֵרי , ּ ַּלְעזֹור ְלָהִפיץ ֶאת ׁשִ
ּבִק "ַהזֹוַה ת ָהַרׁשְ ה ְלִבְרּכַ   .ַּהָקדֹוׁשי "ְוִיְזּכֶ



ְמִחיַצת  ּבִּבִ לב  י"ָהַרׁשְ

ּבִ נו ְוָהַרׁשְ ה ַרּבֵ י : אֹוְמִריםי "ֹּמׁשֶ מֹו ַּהזַֹהר ּכִ ַּהָקדֹוׁש הוא ּכְ  הֹנַחֵּתַבת ּ
יַח ְצלו ֵמֶחְבֵלי ְמׁשִ ִיְלְמדו ִיּנָ ֵאלו ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּּ ּ .  

ַרק : ֹּוׁש אֹוֵמר ָלנוַּהָקדל "ְוָהַרְמַח ָרֵאל ׁשֶ ֶזה ָתלוי סֹוד ַהָצַלת ַעם ִיׂשְ ּּבָ ּ ּ
ּדֹור ָהַאֲחרֹון וְגאוָלתֹו ּּבַ כַֹח וְסֻגַלת, ּ ּּבְ ִּלּמוד ַהֹזַהר  וּ ְוֶזה ְלׁשֹונֹו , ַּהָקדֹוׁש ּ

 

ה] ה[ סו ּבָ ּנְ ְתּכַ ּנִ ֵתַבת ֹנַח ׁשֶ ֵּסֶפר ַהזַֹהר הוא ּכְ ּ ּ ְלכוָתאּ ַבע ִמּמַ ַנִים ֵמִעיר ְוׁשֶ פרשת בהעלותך זוהר וב: ּ ׁשְ

 יתבררו ויתלבנו ויצרפו )דניאל יב י(, דיתקיים בהו בההוא זמנא, ערב רב רשיעייאואינון , :)חלק ג דף קנג(

הדא הוא , ויצרפו אינון זרעא קדישא דשאר עמא, יתלבנו אינון מארי משנה, רבים והרשיעו רשעים

דניאל (והמשכילים יבינו . באינון ערב ר, והרשיעו רשעים,  וצרפתים כצרוף את הכסף)כריה יג טז(, דכתיב

אל הם בעלי הקבלה העוסקים , ומה שכתוב בדניאל והמשכילים יבינו: ביאור[,  אינון מארי קבלה)שם

יִלים ַיְזִה)שם פסוק ג(דאתמר בהון ] בסודות התורה וכן לומדי הזוהר הקדוש ּכִ זַֹהר ָהָרִקיַע ְוַהַמׂשְ ִּאֵלין . ּירו ּכְ

זַֹהר ָדא ְדִלין ּבְ ּתַ ִּאיּנון ְדָקא ִמׁשְ ּ ּ ְּדִאְקֵרי ֵסֶפר ַהזַֹהר , ּ אלו הם שעוסקים באור הזה הנקרא ספר : ביאור[ּ

ֵתיַבת ֹנַח , ]הן הלומדים בעצמם ובוודאי המזכים לאחרים שילמדו, הזוהר ְּדִאיהו ּכְ שהזוהר : ביאור[ּ

כך רק מי שיאמין , יבת נח שמציל מכל הפרעניות וכמו שבתיבת נח רק מי שהאמין ניצלהקדוש נקרא ת

ַנִים ֵמִעיר, ]ק ינצל"וילמד את הזוה ה ׁשְ ין ּבָ ׁשִ ּנְ ְּדִמְתּכַ ְלכוָתא, ּ ַבע ִמּמַ ַנִים , ּוְלִזְמִנין ֶאָחד ֵמִעיר. ְּוׁשֶ ּוׁשְ

ָחה ּפָ ׁשְ שבאלו שיזכו : ביאור[ִּדְבהֹון  , ]רק מעטים זיזכו לכךולפעמים כשאין זכות בדור יהיו : ביאור[. ִמּמִ

מֹות א(ִּיְתָקֵיים ] ללמוד בספר הזוהר ן ַהִילֹוד  )ׁשְ ל ַהּבֵ ּ ּכָ , היינו כל הנשמות הנולדות מאימא קדישא: ביאור[ּ

ִליכוהו] י וזוכה על ידו לכך"ק מתדבק בנשמת הרשב"וכידוע שהלומד בזוה ׁשְ ַּהְיאֹוָרה ּתַ ּ דורש : ביאור[. ּ

ְּוָדא אֹוָרה ְדִסְפָרא ָדא] את מילת היאורה מלשון אור השם וזהו האור של הספר הזה שיזכו : ביאור [.ּ

והכל הוא מסיבתך ומכוחך לפי שאתה : ביאור[וכלא על סיבה דילך] לראות באורו ולהיגאל על ידו

 ].מתלבש בנשמות של תלמידי חכמים

ר יֹוַח ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִריַחת ַרּבִ ָבהּבְ ָתה ִעְנַין ַהּתֵ ֵצל, אי ָעׂשְ ָבה ַהזֹאת ְוִנּנָ ְּוֻכָלנו ִנְבַרח ְלַהּתֵ ּ ִריַחת  ּ ּבְ ְוִנְמָצא ׁשֶ

ָבה ָתה ִעְנַין ַהּתֵ ר יֹוַחאי ָעׂשְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ה ַהזַֹהר, ַרּבִ סֹוָדה ַנֲעׂשָ ּבְ ּׁשֶ ים ִרּבֹוא, ּ ׁשִ ל ַהׁשִ ר ּבֹו ִנְכְללו ּכָ ֲּאׁשֶ ּ ָמִתין  ּ , ִנׁשְ

קוִניםּכַ ּתִ ר ּבַ ְזּכָ ּּמֻ ָרֵאל, ּ ָלִלית ְלָכל ִיׂשְ ב ֶזה ִלְבִריָחה ּכְ סֹוף ַהָיִמים לֹא ִיְצָטֵרך ֶאָלא ְיִציָאה, ְוָאז ֶנְחׁשָ ּבְ ַּעד ׁשֶ ְ ּ ,

ֱאַמר  ּנֶ ְעָיה נב(ְּוֶזהו ׁשֶ י הֵֹלך ִלְפֵנ: ")יב, ְיׁשַ ֵצאו וִבְמנוָסה לֹא ֵתֵלכון ּכִ זֹון ּתֵ י לֹא ְבִחּפָ ְּכִ ּ ּ ּ ּוְמַאִסְפֶכם ֱאלֵֹקי ' יֶכם הּ ּ

ָרֵאל   …"ִיׂשְ

זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן ַהִסְטָרא ָאֳחָרא  ק ּבַ ִיְתַדּבֵ ל ִמי ׁשֶ ּּכָ ּ ּּ יַח, ּ ֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ י ֵסֶפר ַהזַֹהר , ְוָהֱאֶמת ְוִיּנָ ּּכִ

ַאר ַאֲחָריו  ּבִ(ִנׁשְ ִיְתַד, ע" ְזָי)י"ַאֲחֵרי ַרׁשְ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ּׁשֶ ּבֹוֵרַח ִמן ַהִסְטָרא ָאֳחָראּ ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ לֹא ִיְצָטֵרך לֹו , ּּבֵ ְַעד ׁשֶ ּ

ַאֲחִרית ַהָיִמים( ֶזה, ּ ֶאָלא ְיִציָאה)ּּבְ י ּתֹוֶעֶלת ָגדֹול הוא, ְָואֹוִדיֲעך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבְ ְּוָהֱאֶמת ּכִ י הוא ַהָצָלה , ּ ּּכִ ּ

יַח   .ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ

ַּהְגֻאָל] ו[ ה ַהזֹותה ָהֲעִתיָדה לֹא ּ ִיְזּכו ְלתֹוֶסֶפת ַהְקֻדׁשָ ְּהֶיה ַעד ׁשֶ ּּ ּ ה, ּ ֵרי ַהזֹוֶכה ּבָ ְּוַאׁשְ ָלדברי" ּ ה "ּ ַהְשׁ

ִחּבור ַהזַֹהר ָהָיה ָעִתיד ִלְהיֹות ָגנוז ְוכו" :ַּהָקדֹוׁש אן ׁשֶ ה ְמֹבָאר ִמּכָ ִּהּנֵ ּ ּ סֹוף ַהָי'ּּ ָיבֹוא ַהדֹור ָהַאֲחרֹון ּבְ ּ ַעד ׁשֶ  ,ִמיםּּ

ְחּתֹוִנים ָאז ִיְתַגֶלה ַלּתַ ּׁשֶ יַח.ּ ּ וִבְזכות ָהעֹוְסִקים ָיבֹוא ָמׁשִ ְהֶיה ,ּ ר ֶזה ּתִ תֹו ֲאׁשֶ ִסּבָ ֵלא ָהָאֶרץ ֵדָעה ּבְ ּמָ י ָאז ּתִ ּ ּכִ

ה ְקרֹוָבה ְלִביָאתֹו ָאַמר וְבִגיֵנה ,ִסּבָ ּ ְוֶזה ׁשֶ ם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָזתֹו"ּ ְבּתֶ ֵדי ׁשֶ,'ּ ְוכו"ְּוׁשַ ָרֵאל ּכְ ְזכות ֶזה ִיָגֲאלו ִיׂשְ ּּבִ ּּ ,

יָלה ַסח וְבַדם ַהּמִ ַדם ַהּפֶ ם ּבְ רוך הוא ְלַקְדׁשָ ֻהְצַרך ַהָקדֹוׁש ּבָ ְצַרִים ַעד ׁשֶ ָרֵאל ִמּמִ לֹא ִנְגֲאלו ִיׂשְ ם ׁשֶ ׁשֵ ּּכְ ּ ּ ּּ ְּ ְ ן ,ּ  ּכֵ
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ָתה ִעְנַין ַהֵתָבה: ַּהָקדֹוׁש ר יֹוַחאי ָעׂשְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִריַחת ַרּבִ ּנו ִנְבַרח ְּוֻכָל, ּּבְ
ֵצל ְּלַהֵתָבה ַהֹזאת ְוִנּנָ כאשר מדת הדין מתוחה על , אשר על כן בשעה זו, ּ

כאשר מחוץ תשכל חרב ומחדרים , שונאיהם של ישראל בארץ ובעולם
שבדרך הטבע אי אפשר לנו להתגונן ', ואין עצה ואין תבונה לנגד ה, אימה

, ים לנו מנגדוחיים תלוי, )ישמעאל(בפני צאצאיו של אותו פרא אדם 
שיבואו ימים שלא יהיה לנו על מי : ל שניבאו לנו"ומתקיימת בנו נבואת חז

ועלינו ללכת עתה בעקבי . )חלק' סנהדרין פ(להישען אלא על אבינו שבשמים 
ולהרבות בתפילה ובתחנונים לפני בעל , לתפוס אומנות אבותינו, הצאן

ולהשתמש בכלל וכן להרבות בלימוד התורה ובגמילות חסדים , הרחמים
  .כוח הרוחני שבידינו

א ְלאֹוַרְיָתא    )נז ֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש ְללֹא ָסֵפק -מֹוָדָעה ַרּבָ ָּדָבר ַהׁשָ ּ  

וקריאת קודש למצדיקי הרבים , מודעה רבא לאורייתאומכאן 
וכן , הם מזכי הרבים שזכות הרבים תלויה בהם, די בכל אתר ואתר, ככוכבים

ובעיקר , ובעולם כולו,  הקודשלגבאי בית הכנסת ובתי מדרש בארץ
הלא הוא מורה  ,לקבל עצתו של צדיק, לתלמידי החכמים שבישראל

 

ִיְזּכו ְלתֹוֶסֶפת ַּהְגֻאָלה ָהֲעִתיָדה לֹא ִיְהֶיה ַהְגֻאָלה ַעד ׁשֶ ּ ּ ּּ ה ַהזֹוּ ּ ַהְקֻדׁשָ ּ ַרך, ּ ְְוהוא ְרצֹון ָהֵאל ִיְתּבָ ֵרי ַהזֹוֶכה , ּ ְּוַאׁשְ

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

ָרֵאל"ל ְזָי"ָהַרְמַח ל ְגֵזרֹות ֵמַעם ִיׂשְ ִלּמוד , ָּע לֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ ֶּאָלא ּבְ ַּהזַֹהר ַהָקד"ּ ֶרֶצף ְללֹא " ֹוׁשּ ּבְ

ֹכַח, ֶהְפֵסק ּבְ ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש "ׁשֶ ַרֲחִמים"ּ ל ְגֵזרֹות וְלָקֵרב ַהְגֻאָלה ּבְ ל ּכָ ּ ְלַבּטֵ ּ מֹו ֵכן. ּּ ְפָלָאה , ּכְ ֲעָלה ַהּנִ נֹוָסף ַלּמַ ּבְ

ַרֲחִמים ל ֵקרוב ַהְגֻאָלה ּבְ ּׁשֶ ּ ֵסֶפר ַהזֹיםְּמֻסָגִל, ּ ּ ַהִלּמוד ְוַהְקִריָאה ּבְ ּּ ל ְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוִלְהיֹות ּ ל ּכָ ַּהר ַהָקדֹוׁש ְלַבּטֵ ּ

ל ָצָרה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ֵני ּכָ צוָרה ִמּפְ חֹוָמה ּבְ   . ּּכְ

בֹוד ּתֹוַרְתֶכם ִיַקח ֶאת ָהֵעָצה ַהזֹאת ְוִיְהֶיה לֹו ִלְזכות ּּכְ ּ ָרֵאל ֶאת ַהָדָבר  - ּ ִליכו ַחְכֵמי ִיׂשְ ה ַאל ַיׁשְ ְּוַעּתָ ּ

ר ַח,ֲּחֵרי ֵגָוםַּהֶזה ַא י ֲאִני ִאְלָמֵלא ִנְתַיׁשֵ ָכל ָמקֹום וָמקֹוםִלְיּ ּכִ ּי ָהִייִתי קֹוֵבַע ָדָבר ֶזה ּבְ בֹוד ּתֹוַרְתֶכם ,ּ  ֲאָבל ּכְ

ִּיַקח ֶאת ָהֵעָצה ַהזֹאת ְוִיְהֶיה לֹו ִלְזכות ּ ָרֵאל,ּ מֹוָה ְלטֹוָבה ְלָכל ִיׂשְ י ֵאין ּכָ ְמקֹומֹו ָי, ּכִ כֹול ַלֲעׂשֹותֹו  ְוָכל ֶאָחד ּבִ

ָלל ה הוא ּכְ י לֹא ָדָבר ָקׁשֶ ּּכִ ּ".  

ָהַרְמַח ּוִמי ָלנו ָגדֹול ּכְ ּ ל ְגֵזרֹות "ל ְזָי"ּ י ַהּתֹוָרה ְולֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ ָכל ִמְכַמּנֵ ִקי ָעצום ּבְ ר ָהָיה ּבָ ָּע ֲאׁשֶ ּ

ָרֵאל ֶאָלא ֶאת ָהֵעָצה ַהזֹו ֵּמַעם ִיׂשְ ֵסֶפר ַהזַֹה, ּ ִּלּמוד ּבְ ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסקּ ֹכַח, ר ּבְ ּבְ ל ֵסֶפר  ׁשֶ ה ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ַּהְקֻדׁשָ ּ

ַרֲחִמים ל ְגֵזרֹות וְלָקֵרב ַהְגֻאָלה ּבְ ל ּכָ ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְלַבּטֵ ּ ּ ּּ   .)ְמאֹורֹות ַהזֹוַהר –ל "הרמחִּאֶגֶרת (. ּ
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ולארגן , לקיים דברו אשר דיבר, ל הקדוש"דרכם של כל ישראל הרמח
בה גרים שלומי , ואם אפשר בכל שכונה גדולה, בכל עיר גדולה לאלוקים

מבוקר ועד , ו" פלימוד רצוף של הזוהר הקדוש כנזכר באגרת, אמוני ישראל
די שכל אחד ישתתף ,  מתנדבים לערך80ובמקום שיש [ערב חוק ולא יעבור 

אזי די בשעתיים ,  מתנדבים40ואם יש רק , בשעה אחת בשבוע
ויהי רצון שעל ידי התיקון , ]וזה דבר השוה לכל נפש ללא ספק, שבועיות

מת מגן ונזכה לחו, הגדול הזה נזכה לבטל כל גזירות קשות מעל עם ישראל
  .ל"כהבטחת הרמח, ו"אמיתית מפני הגזירה קשה ח

ְעָיה אֹוֵמר ִביא ְיׁשַ ַּאל ִתיְרִאי תֹוַלַעת ַיֲעקֹב ְמֵתי  )ּטו-ֶּפֶרק מא יד(: ַהּנָ ּ
ָרֵאל ֲאִני ֲעַזְרִתיך ְנֻאם ה ְִיׂשְ ָרֵאל’ ּ ְמִתיך ְלמֹוַרג :ְְוגֲֹאֵלך ְקדֹוׁש ִיׂשְ ה ׂשַ ְ ִהּנֵ ּ

ַעל ִפ ָּחרוץ ָחָדׁש ּבַ יםּ ּיִפיֹות ָתדוׁש ָהִרים ְוָתדֹק וְגָבעֹות ַכמֹץ ָתׂשִ ּּ ּ ּ ּ ּוְבַתְרגום  :ּ ּּ
יֵאר ָרֵאל: יֹוָנָתן ּבִ ְבַטָיא ְדֵבית ַיֲעקֹב ַזְרִעיָתא ְדִיׂשְ ּלֹא ִתְדַחלון ׁשִ ּ ּ  ֵמיְמִרי ,ּ

ַסַעְדכֹון ָאַמר  ָרֵאל'הּבְ א ְדִיׂשְ ּ וָפִריְקכֹון ַקִדיׁשָ ּ יֵאר ק"רדוב :ּ ּ ִתיְרִאי ַאל: ּבִ
ָגלות ַכתֹוַלַעת-ּתֹוַלַעת ַיֲעֹקב  ים ּבְ ֵהם ַחָלׁשִ ּ ְלִפי ׁשֶ ּ ּ ּ ִויַלְמֵדנו ,ּ לו ּ ה ִנְמׁשְ ָּלּמָ

ָרֵאל ְלתֹוַלַעת ִּיׂשְ ה ֶאת ָהֲאָרִזים ֶאָלא ,ּ ּ לֹוַמר ָלך ַמה תֹוַלַעת זֹו ֵאיָנה ַמּכָ ּ ּ ְ

ֶפה ה,ּבְ ה ֶאת ַהָקׁשֶ ה וַמּכָ ּ ְוִהיא ַרּכָ ך ִי,ּ ְתִפָלהְ ּכָ ל ּכָֹחם ּבַ ָרֵאל ּכָ ּׂשְ ים ,ּ ּ וַמּכִ
ְלָבנֹון ֱאַמר ֶאֶרז ּבַ ּנֶ ֶהם ׁשֶ ִלים ּבָ ֲאָרִזים ְוִנְמׁשָ ֵהם ֲחָזִקים ּכַ ֵעי ָהעֹוָלם ׁשֶ   .ִּרׁשְ
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ִפיֶהם ָרֵאל ֶאָלא ּבְ ל ִיׂשְ   ֵּאין ּכָֹחם ׁשֶ
ָיֵדנו ּכַֹח ַאִדיר ּּבְ ה ָהִראׁשֹוָנה ,ֵיבְּלַנֵצַח ֶאת ָהאֹו, ּ   !ָּלֵתת ֶאת ַהַמּכָ

ִנָיה"ל ִמְתּכֹוְנִנים ְלַהְחִזיר "ַצַה ה ׁשְ ֹּזאת אֹוֶמֶרת ,  ְלִאיַרן ַעל ְיֵדי צֹוְללֹות"ַּמּכָ
ה ִלימו ִעם ָהֻעְבּדָ ָבר ִהׁשְ ּכְ ִתְהֶיה זֹו, ּׁשֶ ִתֵתן ֶאת ּׁשֶ ּ ִאיָרן ׁשֶ ה ָהִראׁשֹוָנה"ּ ּ ְפָצָצה - "ַּהַמּכָ

ָרֵאל  ֶזה ָעלול ִלְגבֹות (, ]ו"ח[ַּגְרִעיִנית ְלִיׂשְ ֵער ׁשֶ ְּוַהָצָבא ְמׁשַ ּ ִמְליֹון ּ   ).ל"ֶנֶפׁש ָרחּכְ

ִליָמה ִעם ַהַמָצב ַבר ִהׁשְ ַּהְמִדיָנה ּכְ ּ ִליִמים ִעם ַהַמָצב ַהֶז !ּ ֲּאַנְחנו לֹא ַמׁשְ ּ ּ   !הּ

ְּוַנֲהפֹוך הוא ׂשֹוְנֵאיֶהם! ְ ְלטו ַהְיהוִדים ֵהָמה ּבְ ר ִיׁשְ ֲּאׁשֶ ּ ּ!  

ָכל ְמִדינֹות ַהֶמֶלך" ָעֵריֶהם ּבְ ְִנְקֲהלו ַהְיהוִדים ּבְ ּ ּ ְּלִלמוד זֹוַהר ַהָקדֹוׁש " ... ּּ ּ ּ
י ָנַפ" ל ָהַעִמיםְוִאיׁש לֹא ָעַמד ִלְפֵניֶהם ּכִ ּל ַפְחָדם ַעל ּכָ ּ ֶּאְסֵתר ֶפֶרק ט ב( ":ּ ּ(  

ל ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ַוֲאִפילו  יֹומֹו ְלַסֵים ֶאת ּכָ ֲּאַנְחנו ְיכֹוִלים ִמיֵדי יֹום ּבְ ּּ ּ
ִּמְסָפר ְפָעִמים ֶחֶסד וְבַרֲחִמים, ּ ְּוָכך ִנְמַנע ֶאת ָהָאסֹון וְנַקֵרב ֶאת ַהְגאוָלה ּבְ ּ ּּ ְ .  

ּבְְִוָכך לֹום ְלַרׁשְ נו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ּ אֹוֵמר מׁשֶ ֹזַהר ַהָקדֹוׁש "י זי"ּ ּע ּבַ ת ָנׂשא ַדף (ּ ָּפָרׁשַ ּ

ַרֲחֵמי", )ד"קכ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִאיהו ֵסֶפר ַהזַֹהר ִיְפקון ּבֵ יָלך ּדְ ַהאי ִחּבוָרא ּדִ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ אור ". [ְ ּּבֵ
ָבִרים ְלך: ַהּדְ ְזכות ַהִחּבור ׁשֶ ָּבִ ּ ּ ֵּסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש, ּ ָרֵאל ִמן ַהָגלות , ּ ֵני ִיׂשְ ֵּיְצאו ּבְ ּּ

יַח ַרֲחִמים ְללֹא ָצרֹות ְוִיסוִרים וְללֹא ַצַער ֶחְבֵלי ָמׁשִ ּּבְ ּ ּ [!  

ִרי יַצד ֶזה ֶאְפׁשָ ם זֹאת-? ּכֵ   ?ּ ַהִאם ְיכֹוִלים ְלַייׂשֵ
ר, ָאֵכן ר ְוֶאְפׁשָ ָתְכִנית ַקָלה וַמְתִא-! ֶאְפׁשָ ּ ּבְ   !יָמה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחדּ

לֹא ַתִגידו לֹא ָיָדְענו ּׁשֶ ּ ּ ּ לֹא תֹאְמרו לֹא ָיֹכְלנו-! ּ ּ ׁשֶ ּ ּ ּ!  

ָיֵדינו ַהָדָבר ּּבְ   !ֵאָלי'  ִמי ַלה-! ּנוּהוא ָלְוחֹוב ָקדֹוׁש , ּ



ְמִחיַצת  ּבִּבִ לו  י"ָהַרׁשְ

ִפיַע ַעל  ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ ְסִביַבְתֶכם354ִּאם ֵיׁש ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ אֶֹפן ּ ֲאָנׁשִ  ּבְ
ית ַהִמְדָרׁש[ָּקבוַע  גֹון ּבֵ יָבה, ּּכְ ֵתי , ְיׁשִ ָמה ּבָ ּאֹו ּכַ ַיַחד-ּ ִלְלמֹוד ]  ִמְדָרׁש ּבְ

ַּעל ִפי ֵסֶדר זֹוַהר ַהיֹוִמי ְמֻחָלק ל  ּ ּ ָנה354ּ   .  ָיִמים ְלׁשָ

ִּלמוד  ִפים ָלֶאָחד6-7ּ קֹות12לֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר מ , ּ ּדַ ר ְלַהְתִחיל, ּ ּדַ ל ֵסֶפר ֶאְפׁשָ ּ וְלַסֵים ֶאת ּכָ ּ
ַבת ַאַחת ְלָבד12ב , ַּהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ קֹות ּבִ   !ּ ּדַ

ִפיַע ַעל  ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ אֶֹפן 177ִּאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ

ית ַהִמְדָרׁש[ָּקבוַע  גֹון ּבֵ יָבה, ּּכְ ֵתי , ְיׁשִ ָמה ּבָ ּאֹו ּכַ ַיַחד-ּ ְּלִלמוד ַעל ]  ִמְדָרׁש ּבְ ּ
ִּפי ֵסֶדר זֹוַהר ַהיֹוִמי ְמֻחָלק ל  ּ ּ ָנה 354ּ   .ָּיִמים ַלׁשָ

ִּלמוד  ִפים12-14ּ קֹות24לֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר מ , ּ ּדַ ל ֵסֶפר , ּ ּדַ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ֶּאְפׁשָ ּ
ַבת ַאַחת ְלָבד24ב , ַּהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ קֹות ּבִ   !ּ ּדַ

ִפיַע ַעל  ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ אֶֹפן 118ִּאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ

ית ַהִמְדָרׁש[ָּקבוַע  גֹון ּבֵ יָבה, ּּכְ ֵתי , ְיׁשִ ָמה ּבָ ּאֹו ּכַ ַיַחד-ּ ְּלִלמוד ַעל ]  ִמְדָרׁש ּבְ ּ
ִּפי ֵסֶדר זֹוַהר ַהיֹוִמי ְמֻחָלק ל  ּ ּ ָנהָיִמי 354ּ   .ּם ַלׁשָ

ִּלמוד  ִפים18-20ּ קֹות36לֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר מ , ּ ּדַ ל ֵסֶפר , ּ ּדַ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ֶּאְפׁשָ ּ
ַבת ַאַחת ְלָבד36ב , ַּהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ קֹות ּבִ   !ּ ּדַ

ִפיַע ַעל  ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ ְס89ִּאם ֵיׁש ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ אֶֹפן ּ ֲאָנׁשִ ִביַבְתֶכם ּבְ
ית ַהִמְדָרׁש[ָּקבוַע  גֹון ּבֵ יָבה, ּּכְ ֵתי , ְיׁשִ ָמה ּבָ ּאֹו ּכַ ַיַחד-ּ ְּלִלמוד ַעל ]  ִמְדָרׁש ּבְ ּ

ִּפי ֵסֶדר זֹוַהר ַהיֹוִמי ְמֻחָלק ל  ּ ּ ָנה 354ּ   .ָּיִמים ַלׁשָ

ִּלמוד  ִפים24-28ּ קֹות48לֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר מ , ּ ּדַ ר ְלַה, ּ ּדַ ל ֵסֶפר ֶאְפׁשָ ְּתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ּ
ַבת ַאַחת ְלָבד48ב , ַּהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ קֹות ּבִ   !ּ ּדַ

ִפיַע ַעל  ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ אֶֹפן 45ִּאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ

ית ַהִמְדָרׁש[ָּקבוַע  גֹון ּבֵ יָבה, ּּכְ ֵת, ְיׁשִ ָמה ּבָ ּאֹו ּכַ ַיַחד-י ּ ְּלִלמוד ַעל ]  ִמְדָרׁש ּבְ ּ
ִּפי ֵסֶדר זֹוַהר ַהיֹוִמי ְמֻחָלק ל  ּ ּ ָנה 354ּ   .ָּיִמים ַלׁשָ

ִּלמוד ִפים52ְְלֵעֶרך  ּ קֹות96לֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר מ , ּ ּדַ ל ֵסֶפר , ּ ּדַ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ֶּאְפׁשָ ּ
ַבת ַאַחת קֹו96ב , ַּהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ְלָבדּ ּדַ   !ת ּבִ

:ַּמְסלול א

:בַּמְסלול 

:גַּמְסלול 

:דַּמְסלול 

:הַּמְסלול 
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ּבִ"ַּהָקּבָ ַלח ָלנו ֶאת ָהַרׁשְ ה ְוׁשָ ּה ִהְקִדים ָלנו ְרפוָאה ַלַמּכָ ּ ּּ ּ ל ְגֵזרֹות ָקׁשֹות "ּ ּי ְלַהִציֵלנו ִמּכָ ּ ּ
  . ְוָרעֹות

ָרֵאל ָזקוק  ֵּמַהַמּבול ַהנֹוָראְּלִהָנֵצל ַּעם ִיׂשְ ּ ּ!   

ר ַרק   :ַעל ְיֵדיְוזֹאת ֶאְפׁשָ

  

ַוָדאותַּהֵיֶצר ָהַרע יֹוֵדַע  ּּבְ ַעל ְיֵדי , ּ ִּלמוד ַהֹזַהר ׁשֶ ּ ּהוא ִנְדָחה ִמן , ַּהָקדֹוׁשּ
ְלטֹונֹו ֵטל ׁשִ ָּהעֹוָלם וִמְתּבַ לֹוְוזֹוִה, ּ ּי ַהִמְלָחָמה ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ַּעל ֵכן הוא ִמְתַאֵמץ . ּ ּ ּ

טות ְוֶהֶבל ל ׁשְ בֹות ׁשֶ ְּלַהְחִדיר ַמֲחׁשָ ֵּהֶפך ָהֱאֶמת ַמָמׁש, ּ ְ.  

ָנה ן ְזִהירות ַסּכָ ת ַהֵיֶצר! ַּעל ּכֵ ֶרׁשֶ ּלֹא ִלפֹול ּבְ ר !ּ מוֵאל ּבַ י ׁשְ ּ ִכְדָאַמר ַרּבִ ּ
י יֹוָנָת עֹוָלם ַהֶזה וֵמִעיד ָעָליו ן ַנֲחָמִני ָאַמר ַרּבִ ֵּיֶצר ָהַרע ְמִסיתֹו ְלָאָדם ּבָ ּ

א ֵצל, ְלעֹוָלם ַהּבָ ה ְוִיּנָ ך ְמֻנָול ֶזה : ַמה ַיֲעׂשֶ ָמֵעאל ִאם ָפַגע ּבָ י ִיׁשְ א ְדֵבי ַרּבִ ַּתּנָ ְ ּ ּ
ְדָרׁש ֵכהו ְלֵבית ַהּמִ ֻּסָכה ַדף נֹב(... 'ְּוכו, ָּמׁשְ ּ(: .  

ּוִבְזכוְתֶכם ִיְתַקֵים ּ נו ַהָכתוב ּ ּּבָ ִּתֹפל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה " )יח-טז' פשמות פרק טו ( :ּּ ּ
ְגֹדל ְזרֹוֲעך ִיְדמו ָכָאֶבן ַעד ַיֲעֹבר ַעְמך ה ָָוַפַחד ּבִ ָּ ּ ּ ְּתִבֵאמֹו  :ּ ַעד ַיֲעֹבר ַעם זו ָקִניָת'ּ
ְבְתך ָפַעְלָת ה ַהר ַנֲחָלְתך ָמכֹון ְלׁשִ ְּוִתָטֵעמֹו ּבְ ּּ ָ ָ ָָי כֹוֲננו ָיֶדיך-נּ ִמְקָדׁש ֲאדֹ'ּ ּ  'ה :ּ

  .א"בב, "ְִיְמלֹך ְלֹעָלם ָוֶעד

ְּוִהְזַהְרָתה ֶאְתֶהם ֶאת ַהֻחִקים ְוֶאת ַהתֹורֹת ְוהֹוַדְעָת ָלֶהם ֶאת ַהֶדֶרך ֵיְלכו  ְ ּ ּ ּ ּּ
ר ַיֲעׂשון ה ֲאׁשֶ ָּבה ְוֶאת ַהַמֲעׂשֶ י ַחִיל ִיְרֵאי ֶאלִֹקים  :ּּ ְּוַאָתה ֶתֱחֶזה ִמָכל ָהָעם ַאְנׁשֵ ּ

ֵרי ַא ים ְוׂשָ ֵרי ֲחִמׁשִ ֵרי ֵמאֹות ׂשָ ֵרי ֲאָלִפים ׂשָ ְמָת ֲעֵלֶהם ׂשָ י ֱאֶמת ׂשְנֵאי ָבַצע ְוׂשַ ְּנׁשֵ ּ
רֹת   .)כא-שמות פרק יח כ( :ֲעׂשָ



ְמִחיַצת  ּבִּבִ לח  י"ָהַרׁשְ

ֵרי ַאָלִפים ָּאנו ִמְתַאְרְגִנים ְלָמנֹות ׂשָ ֵרי ֵמאֹות,ּ ים,  ׂשָ ֵרי ֲחִמׁשִ ֵרי ,ּׂשָ  ְוׂשָ
רֹת ָרֵאל ְבִלימוד ַהזֹוַהְּלַאֵחד ֶאת ָכל ַעם , ֲעׂשָ ְּוַלֲעׂשֹות ִסיוִמים ִמיֵדי יֹום , ק"ִּיׂשְ ּ
יֹומֹו ְּלִפי ַהזֹוַהר ַהיֹוִמי ַהְמחוָלק [, ּבְ ּ ַּדִפים ְליֹום 6-7יֹום  354ל ּ ְּלַהָצַלת ַעם ] ּ

ָרֵאל   .ִיׂשְ

מֹות ָּנא ְלַמְלאֹות ַהׁשֵ ּוְלַחֵלק ֶאת ֵסֶדר ַהלימוד ְלִפי ַהטֹוֶפס ַהמוָב, ּ ּ ּּ ּ ֵסֶפר א ּ ּבְ
  ."ֵּתַבת נַֹח"

ָרכֹות ָהֲאמורֹות    )נח ל ַהְיׁשועֹות ְוַהּבְ ֵּאין ֹצֶרך ְלָפֵרט ֶאת ּכָ ּ ְ

ים ֵהם י ַרּבִ   ְּללֹוְמֵדי ַהזַֹהר ּכִ

ָרכֹות ָהֲאמורֹות ְללֹוְמֵדי ַהֹזַהר ִכי  ֵּאין צֶֹרך ְלָפֵרט ֶאת ָכל ַהְיׁשועֹות ְוַהּבְ ּּ ּ ּ ְ

ים ֵהם ֶעְזַרת ַהׁשֵ, ַרּבִ ִיְתַגְלֵגל ְלָיְדךּּבְ א ׁשֶ ֵעֶסק ַהּבָ ָם ִתְרֶאה זֹאת ּבְ ּ ּ ּ ְּיׁשועֹות , ּ
ְּגלויֹות ָלַעִין ָרכֹות ֵמַעל ַהֶטַבע, ּ ַעל, ּּבְ ַמָיא ַעל ָכל ַצַעד ְוׁשַ ִּסַיְעָתא ִדׁשְ ּ ּּ ַוֲחָסִדים , ּ

ְּגלוִיים ְּועֹוד ָידוַע ַתָקַנת ָהַרְמַח -. ּ ּ ְּדַרק ַעל ְיֵדי ִלמוא "זיעל "ּ ּ ּד ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁשּ ּ ,
ַרֲחִמים ִּנָפֶדה ִמן ַהָצרֹות ְוִנָגֵאל ּבְ ּ ֹזַהר ַהָקדֹוׁש , ּ ּוְמפָֹרׁש ּבַ ּ ת ָנׂשֹא (ּ : )קכדָּפָרׁשַ

ַרֲחֵמי" ִסְפָרא ָדא ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ ּּבְ ּ ִביא , "ּ ל ַהּנָ נו ַהַהְבָטָחה ׁשֶ ְּוִיְתַקֵים ּבָ ּ
ְּקִתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים וְטַהְרֶתםְוָזַר", )ּלֹו כֹה(ְיֶחְזֵקאל  ע , "ּּ ְּוִנְזֶכה ְלִהָוׁשַ ּ

ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ יַח ִצְדֵקנו ּבִ ִביַאת ָמׁשִ ְתׁשוַעת עֹוָלִמים ּבְ ּּבִ ּ ּ!   

ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנו ֲעֵדנו, ִּהיא ְמִאיַרת ֵעיֵנינו, ּ ּהוא ַיְמִליץ טֹוב ּבַ ֲּאדֹוֵננו , ּ
ר יֹוָחאי   :ּ ַוֲאַמְרֶתם.ּבַ

י ֲעִקיָבא ָרֵאל, ָאַמר ַרּבִ ֵריֶכם ִיׂשְ ֲהִרין, ַאׁשְ ּוִמי , ִּלְפֵני ִמי ַאֶתם ִמּטַ
ַמִים, ְמַטֵהר ֶאְתֶכם ׁשָ ּבַ ָרֵאל , ְואֹוֵמר. ֲּאִביֶכם ׁשֶ ְקֶוה 'הִמְקֵוה ִיׂשְ  ַמה ּמִ

ֵמִאים רוך הוא ְמַטֵהר ֶאת ִי, ְמַטֵהר ֶאת ַהּטְ ַּאף ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ָרֵאלּ   :ׂשְ

  


