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סא  יה דה  רי  ל מְֲִֶַַָָחל
ע"ב) רכו ויחי (זוהר

אחד,רי י וֹ ם בּ דעּת וֹ  התר גּ ׁש  ה זּ קן יה וּ דה  ִַ
מאוֹ ר  אחת  דּ מוּ ת בּ חלוֹ מ וֹ  לוֹ  והראוּ 
אמר  צדדים. לאר בּ עה ׁש זּ וֹ הרת חזקה, ׁש לּ וֹ ,

זּ ה  מה הזּ ה,להם, לּמ דוֹ ר  ּׁש ל לבוּ ׁש  ל וֹ , אמרוּ  ? 
שׂ מח. היה  ה יּ וֹ ם וּ מא וֹ תוֹ 

רוּ חוֹ ת אמר ויוֹ ם י וֹ ם כּ ל יהוּ דה, רבּ י ַָ
ׁש וּ רוֹ ת  בּ לב וּ ׁש יהם יוֹ ׁש בים הצּ דּ יקים
הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את וּ מׁש בּ חים עדן  בּ גן ׁש וּ רוֹ ת 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  עלי וֹ ן . קמ)בּ כבוֹ ד  צדּ יקים (תהלים  א" 
." ּפ ני את  י ׁש רים יׁש בוּ  ל ׁש מ יוֹ דוּ 

בס"ד, אֹור ְלֵנר ִׁשיִׁשי ֶׁשל ֲחֻנָּכה,
ְׁשַנת תשע"ב ִּביַאת = 413 ָמִׁשיַח = 359 = 772 תשע"ב

ְלָכל ַאֵחינּו ְּבֵני ִּיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֲאַתר ַוֲאַתר ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו !!!
ָּבאִתי ָּכאן ְלַבֵּקׁש, ִלְדרֹוׁש ִמָּכל ַעם ִּיְׂשָרֵאל ִלְקנֹות ּוְלָהִפיץ ֶאת ָּכל ַהְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים ְוַהּנֹוָרִאים ֵמַהְּמַחֵּבר ָהַרב ַהָּגאֹון 
ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ִלּמּוד  ֶאת  ּוְמַחְּלִקים  ּוְמָפְרִׁשים  ֶׁשל עֹוָלם  ְּברּומֹו  ֶׁשֻּכָּלם עֹוְמִדים  ְׁשִליָט"א,  ְגָראס  ְיהּוָדה  ַהְּמַחֵּבר ָׁשלֹום 
ְוַהּנֹוָרא, ָהִאְּדָרא ְוַהִתיקּוֵני ֹזַהר, ָּפַתח ֵאִלָּיהּו ּוְׁשָאר ְסָפִרים ְקדֹוִׁשים ְונֹוָרִאים ְמֻחָּלִקים ְלָיִמים, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ֹנַח ְוַקל ְלָכל ְיהּוִדי 
ִוְיהּוִדי ִלְגֹמר ְּבֶמֶׁשְך ָׁשָנה ַעל ָּכל ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְוַהּנֹוָרא, ִּתּקּוֵני ֹּזַהר ְוִאְּדָרא, ּוְׁשָאר ְסָפִרים ְקדֹוִׁשים ְונֹוָרִאים ֻׁשְלַחן ָערּוְך 

־ְמַחֵּבר ְוָרָמ"א ֲעֵדי ִיְגְמרּו ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה ְּכמֹו ֶׁשּקֹוֵבַע ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ֶׁשְּבַהאי ִחּבּוָרא ]ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש[ ִיְפקּון ִמן ָגלּו
ָתא ַעד... ִּכי ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְוָהִאְּדָרא ְוִתּקּוֵני ֹזַהר יֹוִרים ִחִּצים ְּבֶלב הסט"א ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ִּבְפִרי ֵעץ ַחִּיים )ַׁשַער 
ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ֵהִמיָטה - ֶּפֶרק י"א( ֶׁשְּמתּוָׁשַלח ָחַרט ַעל ַחְרּבֹו ֵׁשם ֲהָוָי"ה, ְוֶזה ָהָיה ַמְכִרית ּוְמַכֶּלה ְּבָכל ְּתנּוַפת ֶחֶרב 
ּוְבָכל ִאְבַחת ֶחֶרב ]ָהַרג[ ְׁשֵני ֲאָלִפים ְרָבבֹות ֵׁשִדים ּוַמִּזיִקים, ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב ְּבִמְדַרׁש ׁשֹוַחר טֹוב )ל"ו(, ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשָהיּו ַצִּדיִקים 
ָהיּו חֹוְרִטים ַעל ָהֵעִצים ֵׁשם ַהְּמֹפָרׁש ַוֲהָרגּום ָּבֶהם, ַהָּפסּוק ְּבֵסֶפר ְיהֹוֻׁשַע )ֶּפֶרק כ"ג י'( "ִאיׁש ֶאָחד ִמֶּכם ִיְרָּדף ָאֶלף" ֶׁשָּכל 
ֵחץ ָהָיה חֹוֵדר ֶאֶלף ֲאָנִׁשים, ְוַעְכָׁשו ַעל ְיֵדי ַהִּלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש יֹוָמם ָוַלְיָלה ַמְכִריִתים ֶאת ָּכל ַהַּמִּזיִקים ְוֶאת ָּכל ׂשֹוְנֵאי 
ִּיְׂשָרֵאל ְוָלֵכן ְּבָכל ְיִׁשיָבה ְוכֹוֵלל ְלַהְתִחיל ִלְלֹמד ְלָכל ַהָּפחֹות ָׁשָעה ַּבּיֹום ֶאת ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש. ְוִאם ָּכל ִּיְׂשָרֵאל ִיְגְמרּו ֶאת ַהֹּזַהר 

ַהָּקדֹוׁש ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה ֹלא יּוְכלּו ָּכל אֹוְיֵבינּו ְוׂשֹוְנֵאינּו ְלָהַרע ָלנּו ִּבְמאּוָמה.

ַהּכֹוֵתב ְּבֶדַמע ּוְבֵלב ֻמְרַּתח ְוָחֵרד ֶׁשָּכל ַעם ִּיְׂשָרֵאל ִיְזּכּו ְלַקֵים ְּדָבִרים ֵאּלּו,
ַהִּמְתַאֵּבק ְּבָעָפר ַרְגְלֶכם,
ֱאִליֶעֶזר ֶּבְרַלְנד


