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ְלָהִחיׁש  ִּבְפֻעָּלה,  ָהעֹוָלִמי  ַהזֹוַהר  ִמְפָעל 
ּוְלָקֵרב ַּפֲעֵמי ַהְּגאּוָלה, - ְּבִסּיּום ַהזֹוַהר ְּבחֹוֶדׁש 
ֵמֲאסֹונֹות  ְּבַאֲהָבה  ְוִנָנֵצל  ִנְזֶּכה  ְּפָעִמים,  ֶאֶלף 

ּוְפָגִעים.

ִּבְפֻעָּלה  יֹוְצִאים  ָהעֹוָלִמי"  ַהזֹוַהר  "ִמְפָעל 
ַהזֹוַהר  ִסּיּום  ְיֵדי  ַעל  ַהְּגאּוָלה  ּוְלָקֵרב  ְלָהִחיׁש 
ִנְזֶּכה  ּוְבָכְך  ְּפָעִמים,  ֶאֶלף  ְּבחֹוֶדׁש  ַהָּקדֹוׁש 
ִלְמנֹוַע  ְוַנְצִליַח  ְוֹחֶדׁש  ְּבָכל חֹוֶדׁש  ַהָּמֵגן  ְלֶאֶלף 
ַהָּקדֹוׁש  ַהַרְמַח"ל  ]ְּכַתָּקַנת  ּוְפָגִעים.  ִמְלֲחמֹות 
 - ַהּדֹורֹות[.  ְּגדֹוֵלי  ֵמֶאֶלף  ְלַמְעָלה  ְועֹוד  ְזָי"ע 
ְּפָעִמים,  ֶאֶלף  ַהזֹוַהר  ֶאת  ְנַּסֵים  חֹוֶדׁש  ְּבתֹוְך 

ּוָבֶזה ְנעֹוֵרר ַרֲחִמים ִּבְׁשֵמי ְמרֹוִמים.

ְוַכֲאֶׁשר  ֶאת ַהזֹוַהר ְלִׁשְבִעים ֲחָלִקים ִסַּדְרנּו, 
ְדַהְיינּו  ִיְטלּו,  ֶאָחד  ֵחֶלק  ֲאָנִׁשים  ֶאֶלף  ָּכל 
ַהֹּכל  ַסְך  זֹוַהר,  ִיְלְמדּו  ֲאָנִׁשים  ֶאֶלף  ִׁשְבִעים 
א-ב(  ט'  )ֶּפֶרק  ַהָּנִביא  ְיַׁשְעָיה  ְלַהְבָטַחת  ִנְזֶּכה 
"ָהָעם ַהֹהְלִכים ַּבֹחֶׁשְך ָראּו אֹור ָּגדֹול... ִהְגַּדְלָּת 
ְּבַחְּלָקם  ָיִגילּו  ַּכֲאֶׁשר  ְלָפֶניָך...  ָׂשְמחּו  ְמָחה  ַהּׂשִ
ֹּבא  ְיהּוִדי,  ִאיׁש  ְוַאָּתה   - ַרִׁש"י ָׁשם(.  )ַעֵיין  ָׁשָלל". 
ֱאֹלֵקינּו  ְרצֹון  ְלַקֵיים  ִיחּוִדי,  ְלִלּמּוד  ְוִהְצָטֵרף 
ּוְלַקֵּבל  ְלָקֵרב  ְוִתְזֶּכה  ּוְלָגֳאֵלנּו,  ְלָהִחיׁש  ֶהָחֶפץ 
ְּפֵני ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו. - ּוְכָבר ִקְּבלּו ֲעֵליֶהם ִיְׂשָרֵאל 
מּוָכִנים  ֵהם  ְוַנְפָׁשם  ִלָּבם  ּוְבָכל  ְקדֹוִׁשים,  ַעם 
ְלַהְקִּדיׁש  יֹום  ָּכל  ַוֲאָלִפים,  ְּבִרְבבֹות  ּוְמזּוָמִנים, 

ִמְּזַמָּנם, 4.5 ַּדּקֹות ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹוָנם.

ְּבֵעת  ְלעֹוֵרר  ִהיא  ַהָּקדֹוׁש:  ַהִלימּוד  ַמְּטַרת 
ְּפתּוִחים,  ָׁשַמִים  ַׁשֲעֵרי  ֲאֶׁשר  ִנְפָלא  ָרצֹון 
ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָהֱאֹלִקי  ַהַּתָּנא  ִעם  ּוְלִהְתַחֵּבר 
ְוְיעֹוֵרר  ִּבְּתִפיָלה  ַיֲעמֹוד  ְלַמַען  ְזָיָע"א,  יֹוָחאי 
ָּפַתח  )ַּבַּמֲאָמר  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו  ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו  ְזכּות, 
ָהֶעְליֹוִנים  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  קּום  ֵאִלָּיהּו( 
ַרֲעָיא  ַרֵּבנּו  ּוֹמֶׁשה  ַהְּקדֹוִׁשים  ָהָאבֹות  ֵאּלּו 
ֵמֲעָפָרּה  ִכיָנה  ַהּׁשְ ֶאת  ְלָהִקים  ְלַמַען  ְמֵהיְמָנא 
ִּכי  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו  ָלנּו  ִהְבִטיַח  ְּכָבר   - בב"א. 
ִּבְזכּות ִהְתַעְּסקּות ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ֵנֵצא ֵמַהָּגלּות 
ְּבַרֲחִמים, ְוָכְתבּו ָלנּו ַרּבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים ִלְגרֹוס 
ַהְּגאּוָלה,  ֶאת  ְלָקֵרב  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ְוַלֲעֹסק 
ֲאֶׁשר ַהזֹוַהר ִהּנֹו ַהֶחֶרב ַהְמַקֶצֶצת ֶאת ַהֻּטְמָאה 
ְוַנְפׁשֹו,  ָהָאָדם  ֶאת  ְמַזֵּכְך  ַהזֹוַהר  ָהַרע,  ְוַהֵּיֶצר 
ֲעבֹוַדת  ָקדֹוׁש,  מּוַסר  הּוא  ַהזֹוַהר  ֶׁשל  ִעָּקרֹו 
ְמִסירּות  ְוִיְׂשָרֵאל,  ם  ַהּׁשֵ ַאֲהַבת  ְטהֹוָרה,  ם  ַהּׁשֵ
הּוא  ַהזֹוַהר  ַהִּנְצִחית,  ְלַתְכִלית  ְמֵלָאה  ֶנֶפׁש 
ָּכְך  ְלַאִוויר,  ָזקּוק  ַהּגּוף  ּׁשֶ ְּכִפי  ַהְּנָׁשָמה,  ֲאִויר 

ְזקּוָקה ַהְּנָׁשָמה ְלֹזַהר ַהָּקדֹוׁש, ּוְבַיַחד ִעם ִקּיּום 
ִלּיּמּוד ָּכל ַּפְרֵּד"ס ַהּתֹוָרה,  ְוַהִּמְצוֹות,  ַהֲהָלכֹות 
ְוסֹודֹוֵתיֶהן,  ְדרּוֵׁשיֶהן  ִרְמֵזיֶהן,  ַהֲהָלכֹות,  ְּפָׁשט 
ַהּתֹוָרה  ְוִלּמּוד  ְלִקּיּום  ֻמְחֶלֶטת  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות 
ָמִׁשיַח  ִנְזֶּכה ְלאֹורֹו ֶׁשל  ְוָאז  ה,  ּוִבְקֻדּׁשָ ְּבָטֳהָרה 
ָיִמים  ִהֵּנה  ְּבָיֵמינּו,  ִּבְמֵהָרה  ֶׁשּיֹוִפיַע  ִצְדֵקנּו, 
ְוִׂשְנַאת  ָהַעִּמים,  חֹוֶׁשְך  ִמּתֹוְך  ֵאֵלינּו,  ָּבִאים 
ְוָכל  ַהָּקָּב"ה,  ֶׁשל  ַהִּנְבָחר  ַעּמֹו  ֶאת  ַהּגֹוִיים 
ֲאיּוָמה  ִמְלָחָמה  ָרַח"ל  ִּכי  ְמִעיִדים  ַהִּסיָמִנים 
ִמְתָקֶרֶבת, ִמָּכל ֵעֶבר... - ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ִּלְסמֹוך 
ַמִים! ְוִלְׁשֹמַע ְלקֹול ִּדְבֵרי  ֶאָּלא ַעל ָאִבינּו ֶׁשַּבּׁשָ
ר ַהְּגאּוָלה! ְוַעל  ר טֹוב ְמַבּׂשֵ ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ְמַבּׂשֵ
ְּגדֹוֵלי  ְבַּהְסָּכַמת  ָהעֹוָלִמי,  ַהזֹוַהר  ִמְפָעל  ְיֵדי 
ְלָכל  ְקִריָאה  ַהּפֹוַעל  ֶאל  ֵמַהֹּכַח  נֹוִציא  ַהּדֹור, 
ְיהּוִדי ְּבָכל ָמקֹום ּוָמקֹום ִלְקֹרא ְוִלְלמֹוד ְּבזֹוַהר 
ַלְקדּוָׁשה,  ְמַהִמְתַחְבִרים  ֵחֶלק  ְוִלְהיֹות  ַהָּקדֹוׁש 
ַהזֹוַהר  ֵסֶפר  ָּכל  ֶאת  ַהְמַסְיימֹות  ְקבּוצֹות  ִעם 

ְּבַהְׁשָקָעה ֶׁשל 4.5 ַּדּקֹות ְּביֹום.
ַּבְּקִריָאה  ֶחְלקֹו  ֶאת  ְיַקֵּבל  ִמְׁשַּתֵּתף  ָּכל 
ִצּיֹון  ֵאֶצל  ֲחצֹות  ְּבכֹוֵלל  ֶׁשְּתִחָּלָתּה  ַהְמֻׁשֶּתֶפת 
ע"ה,  יֹוָחִאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּתָּנא 
ם ְלָכל ֶחְלֵקי ָהעֹוָלם. ְוַעל ְיֵדי ָּכְך ִיָּכֵנס הּוא  ּוִמּׁשָ
ְוַהְמַסְייִעים  ִעּמֹו  ַהִּמְׁשַּתְּתִפים  ְוָכל  ֵּביתֹו  ּוְבֵני 
ֹנַח ַהְּמִגָּנה ּוַמִּציָלה ִמְּפֵני ַהַּמּבּול  ַּבֲעדֹו ְלֵתַבת 
ַהּנֹוָרא ּוִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ֶׁשל ַאֲחִרית ַהָּיִמים. 
ְמ-70  ִלְהיֹות  ְמַבֵּקׁש  ָאֹנִכי  ַאַחי  ֶאת  ּוָבֹזאת   -
ִכיָנה  ַהּׁשְ ֶאת  ְׁשְיַזּכּו  ַהִּנְבָחִרים  ָהֲאָנִׁשים  ֶאֶלף 
רּוַח  "ְלַהֲחיֹות  ֶלָהִרים,  ֵמָעָפר  ִיְׂשָרֵאל  ִעם 
ָרִאיִתי  ְּדָרָכיו  ִנְדָּכִאים,  ֵלב  ּוְלַהֲחיֹות  ְׁשָפִלים, 
ָאַמר  ְוַלָּקרֹוב  ָלָרחֹוק  ָׁשלֹום  ָׁשלֹום  ְוֶאְרָּפֵאהּו, 

ה' ּוְרָפאִתיו".
ַהָּתְכִנית ַהְּקדֹוָׁשה: א. ָּכל ֶאָחד ְיַמֵּלא ֹטֶפס, 
ִויַקֵּבל ְּכַרְך ֶאָחד ְּבִחיָנם ְלִלּמּוד יֹוִמי. ב. ּכּוָלנּו 
ִרים ְּבֶקֶׁשר ַאִּמיץ ְלִצּיּון ָהַרְׁשִּב"י ְּבָכל יֹום  ִמְתַקּׁשְ
ְויֹום. ג. ָּכל ַהִּמְׁשַּתְּתִפים ְיכֹוִלים ִלֵּתן ְׁשמֹוֵתיֶהם 
ְלַחֵּלק  ד.  אֹוָתם.  ְוַיְזִּכירּו  ְקרֹוֵביֶהם  ְוֵׁשמֹות 
ִעם  ֵמָחָדׁש  ַהִּנְדָּפס  ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ִסְפֵרי  ֶאת 
ַּתְרּגּום ְּבָלׁשֹון ַהֹקוֶדש ָּכל ֵסֶפר ַהזֹוַהר ְּבִׁשְבִעים 
ְּכָרִכים. ה. ָּכל ֶאָחד ִיְלֹמד 4.5 ַּדּקֹות ְּביֹום, ְוִיְגֹמר 
ֲאָנִׁשים  ִׁשְבִעים  ְוָכְך  ַהְּכַרְך,  ָּכל  ֶאָחד  ְּבחֶֹדׁש 
 ּגֹוְמִרים ּוְמַסְייִמים ְּבָכל חֹוֶדׁש ָּכל ֵסֶפר ַהזֹוַהר. 
ֲאָנִׁשים  ֶאֶלף  ְלִׁשְבִעים  ְנַחֵּלק  ְוִאִי"ַה  ו. 
ִיְגְמרּו  חֹוֶדׁש  ּוְבָכל  ַהֶּזה,  ְּבִמְבָצע  ֶׁשִּיְׁשַּתְּתפּו 
ַּבחֹוֶדׁש  ִסּיּום  ז.  ַהָּקדֹוׁש.  זֹוַהר  ִסיּוֵמי  ֶאֶלף 
ְוָכל  ַהַּמֲעָרִבי,  ְּבֹכֶתל  אי"ה  ִיְהֶיה  ָהִראׁשֹון 
ֶאֶלף  ֶׁשל  ְּבַמֲעַמד  ִיְׁשַּתְּתפּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּגדֹוֵלי 
ֶׁשעֹוֶלה  ִמי  ָּכל  ח.  ַהַּנ"ל.  ַהָּקדֹוׁש,  זֹוַהר  ִסיּוֵמי 
ִויַקֵּבל  ֹטֶפס,  ְיַמֵּלא  יֹום  ְּבָכל  ָהַרְׁשִּב"י  ְלִצּיּון 
ַהַּנ"ל,  ַהחֹוֶבֶרת  ָּכל  ְוִלְגֹמר  ִלְלמֹוד  ַעְצמֹו  ַעל 
ְלַהָּלן.  ְכְמבֹוָאר  ְּכֶנֶגד ּכּוָלם  ָעצּום  ְׂשַכר  ִויַקֵּבל 
ָּגדֹול  ֲחַז"ל  ַמֲאָמר  ְלַקֵיים  ִיְרֶאה  ֶאָחד  ָּכל  ט. 
ַהֵּמֲעֶׂשה יֹוֵתר ִמן ָהעֹוֶׂשה, ְיַקֵּבל ֵסט 70 ְּכָרִכים 
ִסְפֵרי  ִויַחֵּלק  ֶׁשְּיַזֶּכה  ְּכֵדי  טֹוְפִסים(  )ִעם  ְּבִחיָנם 

ַהְּקרֹוִבים  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ּוְבֵני  ַלֲחֵבָריו  ְּבִחיָנם  זֹוַהר 
ִמיֵדי  ַהזֹוַהר  ְמַסְיֵמי  ֲאָנִׁשים  ל-70  ְוָהְרחֹוִקים 
ֲעֵליֶהם ָהעֹוָלם עֹוֵמד, ִויַקֵּבל  חֹוֶדׁש ְּבָחְדׁשֹו, ּׁשֶ
ְׂשַכר ְּכֶנֶגד ּכּוָלם, ּוְכִאּלּו ְּבָרָאם ְכְמבֹוָאר ְּבזֹוַהר 
ְועֹוד.  ובגר"א,  ֲחִסיִדים  ּוְּבֵסֶפר  קכ"ח:(  )ְּתרּוָמה 
ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ְמַקֵּבל  ָּבֶזה  ַהִּמְׁשַּתֵּתף  ְוָכל 
ַהזֹוַהר  ֶאת  ַּפַעם  ֶאֶלף  ִסֵּים  ְּכִאילּו  ְׂשַכר  ֵמֶהם 
ֶאָחד  ָּכל  ְּכֶנֶגד  ְׂשַכר  ְמַקֵּבל  ֶאָחד  ְוָכל  ַהָּקדֹוׁש, 
ַהּיֹוֵצא  ִסּיּוִמים,  ֶאֶלף  ְׂשַכר  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֵמַהֲחבּוָרה 
ֲאָנִׁשים  ֶאֶלף  ְּבִׁשְבִעים  ֻמְכָּפל  ֶאָחד  ָּכל  ִמָּכְך 
)ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים( - ס"ה יֹוֵצא 70 ִמְליֹון ִסיּוֵמי זֹוַהר 
ְמַהִמְׁשַתְתִפים  ֶאָחד  ְלָכל  ְוֶנְחַׁשב  חֹוֶדׁש,  ְּבָכל 
ְּכִאילּו ִסֵּים 70 ִמְליֹון ִסיּוֵמי זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש. )ְוַעֵּין 
ִׂשְמַחת ָהַרְׁשִּב"י(. - ָהא ֵּכיַצד? כל אחד מהשבעים 
איש נחשב לו כאילו סיים לבדו, כי השתתף 
סי'  מ'  )מערת  חמד  השדי  כדברי  החבורה  עם 
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 70 
אלף, מדין ערבות מוכפל בכל אלף שיש לכל 
אחד, כלומר: 70 אלף כפול אלף וזהו 70 מיליון 
ִמְנָיין  סיומי זוהר הקדוש. ֲחֹׁשב עֹוד ֶרַגע! ָּכל 
לֹוְמִדים, ׁשּוב ֻיְכַּפל ְּבֶאֶלף, ִּכי ָּכל ַמה ֶׁשּנֹוְתִנים 
ַוֲהֵרי  ַוֵּיֵצא(,  ָּפָרַׁשת  )זֹוַהר  ְּבֶאֶלף  נֹוְתִנים  ַמִים  ִמּׁשָ
ְללֹוְמֵדי  ַהִּמְצָטֵרף  ְוֹכל  ְּבִמְנָיין,  ִכיָנה ׁשֹוָרה  ַהּׁשְ
ָכר  יעּור, ֲהֵרי ְמַקֵּבל ְּכֶנֶגד ָּכל ֶאָחד ֶאת ַהּׂשָ ַהּׁשִ
ִּפי ֶאֶלף!!! ַסְך ַהֹּכל 70 ִמְלָיאְרד )ִּבְליֹון(, ְוֶנְחַׁשב 
ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּכִאילּו ָלַמד ְּבחֹוֶדׁש ֶאָחד ִּבְלַבד 
עוד  ויש   - זֹוַהר.  ִסיּוֵמי  )ִּבְליֹון(,  ִמְלָיאְרד   70
שכל מצוה  להוסיף לפי דברי הספר חסידים 
שאין לה דורשים ואין מקיימים אותה, נוטל 
שכר כנגד כל הבטלים הימנה, וכו', מקבלים 
 70 כפול  יהודים  מיליון   15 לסך  השכר  את 
במילים:   1,050,000,000,000,000 מיליון 
זוהר  סיומי  טריליארד  ו-50  ְקַוְדִריְליֹון  אחד 
הזאת.  בחבורה  המשתתף  ואחד  אחד  לכל 
ֶאת  ְלַסֵּים  ְּכֵדי  ִנְצָרְך  ָיִחיד  ֶׁשְּלָכל  ְלָך  ֵּתַדע   -
ֶחְׁשּבֹון  ִּפי  ַעל  ָׁשעֹות,   142 ַהָּקדֹוׁש,  ַהזֹוַהר  ָּכל 
ַהזֹוַהר ַהְּמחּוָלק ְל-70 כרכים עם תרגום לשון 
ֶאת  ְמַסֵּים  ַלּיֹום  ָׁשָעה  ֲחִצי  ְּבִלימּוד  הקודש, 
 284( ֵמֲעָׂשָרה חדשים  ַּפחֹות  ְּבֶמֶׁשְך  ַהזֹוַהר  ָּכל 
ּתֹוָרה  ]ָׁשעֹות   142 ֶחְׁשּבֹון:  ּבֹואּו  ַעָּתה  יֹום(, 
)ִּבְליֹון(  ִמְלָיאְרד   70 ָּכפּול  ְלַבד[  ִסֵּים  ִאם   -
ְטִרְיְלַיאְרד   9  = ְּבִהְׁשַּתְּתפּות[  זֹוַהר  ]ִסיּוֵמי 
ּתֹוָרה,  ָׁשעֹות  ִמְלָיאְרד  ַאְרָּבִעים  ֵמאֹות  ְּתַׁשע 
ְּכלֹוַמר, ְבִהְׁשַּתְּתפּוָתך ַּבֲחבּוָרה ַהְּקדֹוָׁשה זּו ֶׁשל 
ַהָּקדֹוׁש,  זֹוַהר  לֹוְמֵדי  ַצִּדיִקים  ְיהּוִדים   70.000
יֹום   30 ְּבֶמֶׁשְך  ִּבְלַבד  ְּביֹום  ַּדּקֹות   4.5 ְּבִלימּוד 
ַאְרָּבִעים  ֵמאֹות  ְּתַׁשע  ְטִרְיְלַיאְרד  ל-9  ָזִכית 
ַהָּקדֹוׁש,  זֹוַהר  ֶׁשל  ּתֹוָרה  ָׁשעֹות  ִמְלָיאְרד 

.9,940,000,000,000
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]ַהֶחְׁשּבֹון ַהְּמֻדָּיק ְלִפי ֵסֶדר ַהֶּזה: 142 ָׁשעֹות, 
לֹוֵקַח  ַּדּקֹות   8520  = ְּבָׁשָעה,  ַּדּקֹות   60 ָּכפּול 
ְזַמן ִלּיּמּוד ָּכל ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ְלַחֵּלק ְל-30 יֹום 
ַלּיֹום[,  ָׁשעֹות  ]ְּכ-5  ְלָיִחיד  ְּביֹום  ַּדּקֹות   284  =
ִלְלמֹוד  ֶאָחד  ְלָכל  יֹוֵצא  ִאיׁש  ְל-70  ּוְכֶׁשֶּנַחֵלק 
ְוַחָּיב  ָיכֹול  ְיהּוִדי  ָּכל  ֶׁשֶּזה  ְּביֹום,  ַּדּקֹות  ְּכ-4 
ֶאת ֶזה ְלַעְצמֹו ּוְלַעּמֹו, ּוְבִלּמּוד ֶׁשל 284 ַּדּקֹות 
ֶאָחד  ְּבחֹוֶדׁש  זֹוֶכה  ָׁשעֹות,  כ-5  ֶׁשֵהם  ְּבחֹוֶדׁש, 
ל-9 ְטִרְיְלַיאְרד ְּתַׁשע ֵמאֹות ַאְרָּבִעים ִמְלָיאְרד 
זֹוַהר  ֶׁשל  ּתֹוָרה  ָׁשעֹות   9,940,000,000,000
של  החשבון  מבלעדי  הוא  זה  וכל  ַהָּקדֹוׁש. 
ספר  פי  על  מיליון[  ]כ-15  היהודים  כל  כנגד 
חסידים[. - ַּכָּידּוַע, ֶׁשַהּלֹוֵמד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ָׁשָעה 
ּתֹוָרה,  ָׁשָנה  ֶאֶלף  ֵמָאה  ְּכמֹו  הּוא  ְּבחֹול,  ַאַחת 
ּוְבַׁשָּבת, ְּכמֹו ֵמָאה ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה, )ִּכֵּסא ֶמֶלְך, 
ָהֵרי"ַח ַהּטֹוב, אֹוְרחֹות ַצִּדיִקים, ָאבֹות ְדר' ָנָתן(, ְלִפי ֶזה, 
 473.333 ֵהם:  ַהָּקדֹוׁש,  זֹוַהר  ִלּיּמּוד  ָׁשעֹות   4.7
ָׁשָנה ּתֹוָרה, ֶׁשָּבֶהם זֹוֶכה ָּכל חֹוֶדׁש, ]ֹלא ּכֹוֵלל 
ַמְכִּפיל  ֶׁשֶּזה  קֹוֶדׁש  ְּבַׁשָּבת  זֹוַהר  ִלּיּמּוד  ִחּׁשּוב 
ְּבִהְׁשַּתְּתפּות  ַאְך  ְלָיִחיד,  ְוֶזהּו  ְּבֶאֶלף[,  ַהֹּכל 
ַהֶחְׁשּבֹון  נֹוַסף  ֶׁשָּבֶזה  ִמְׁשַּתְּתִפים,   70,000 ִעם 
ַהּקֹוֵדם ֶׁשל 9 ְטִרְיְלַיאְרד ְּתַׁשע ֵמאֹות ַאְרָּבִעים 
ֶׁשל  ּתֹוָרה  ָׁשעֹות   9,940,000,000,000 ִמְלָיאְרד 
זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש[. ַסְך ַהֹּכל ָׁשעֹות ַהּתֹוָרה: )473.333 
ֻמְכָּפל ב-9,940,000,000,000 - ְּכלֹוַמר 9 ְטִרְיְלַיאְרד ְּתַׁשע 
ֵמאֹות ַאְרָּבִעים ִמְלָיאְרד ָׁשעֹות ּתֹוָרה ֶׁשל זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש( 
 4 ְּכלֹוַמר  כ-4,704,930,020,000,000,000  ֵהם 
טריליארד  ו-930  ְקַוְדִריְליֹון  ו-704  ְקֶוְנִטיְליֹון 
ַהְּזכּות  ְוָכל   - ועשרים מיליארד ָׁשעֹות ּתֹוָרה. 
ַעְצמֹו  ַעל  ֶׁשְּיַקֵּבל  ְיהּוִדי  ָּכל  ְּבֹכחֹו ֶׁשל  ֶהָעצּום 
ַהֹּזַהר  ֶאת  ְוִלְלמֹוד  ַהְּכָלל  ִעם  ְלִהְׁשַּתֵּתף 
יֹום,   30 ְּבֶמֶׁשְך  ַלּיֹום  ַּדּקֹות   4.5 ַסְך:  ַהָּקדֹוׁש, 
זּו.  ְזכּות  ֵיׁש  ְמַהִמְׁשַתְתִפים  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ּוְלָכל 
ֵצא ַוֲחֹׁשב ַהִאם ֵיׁש ַּבר ַּדַעת ֶׁשֹּלא ָירּוץ ְוַיְחטֹוף 
ֶאר ח"ו ַּבְטָלן ְוַעם ָהָאֶרץ? ְזכּות ֲעצּוָמה זּו, ְוִּיּׁשָ

ָאְמרּו ְּבזֹוַהר ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ָּפָרַׁשת ָנֹׂשא )ַּדף 
ְּכמֹו  ַרב,  ְוֵעֶרב  ַהֹקוֶדש:...  ָלׁשֹון  קכ"ו.(.  קכ"ה.:- 
ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם, )ְׁשמֹות כ( ַוַּיְרא ָהָעם ַוָּיֻנעּו ַוַּיַעְמדּו 
ְוִיְראּו  ַהְּגֻאָּלה,  ִמן  ְרחֹוִקים  ִיְהיּו  ָּכְך  ֵמָרֹחק. 
ַהָּכבֹוד  ְּבָכל  ַהָּקדֹוׁש  ְוָהָעם  ֲחָכִמים  ַתְלִמיֵדי 
ַּבֹחֶׁשְך  ּוְרָׁשִעים  ֵמֶהם...  ְרחֹוִקים  ְוֵהם  ַהֶּזה, 
ֵהם ֵעֶרב   - ְוָימּותּו(  ִיְכֹרתּו  ִיָּדּמּו ֵּפרּוָׁשּה  )ִמַּלת  ִיָּדּמּו 
ֲעֵליֶהם  ָאַמר  ֶזה  ּוִמּׁשּום  ַּבֹחֶׁשְך.  ֶׁשָּימּותּו  ַרב 
ַהָּנִביא, )ְיֶחְזֵקאל יג( ְוֶאל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָיֹבאּו 
ֲארּו ַּבחּוץ ְלֶאֶרץ ֵּבין ַהּגֹוִים, ְוֹלא ִיְהֶיה ָלֶהם  )ֵּפירּוש, ֶׁשִּיּׁשָ
ָּמתֹוק  ּוְמָפְרִׁשים,  )ְרַמ"ק  ִיְׂשָרֵאל(  ְלֶאֶרץ  ִליָּכֵנס  ְרׁשּות 

ִמְּדַבׁש(.

ַּבחּוץ  ֶׁשַהְּיהּוִדים  ֵעָצה  ֵיׁש  ַהִאם  ְׁשֵאָלה: 
ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ְּתׁשּוָבה:  ַּבַחִּיים?  ֲארּו  ִיּׁשָ ְלֶאֶרץ 
ְּכמֹו  ַהָּקדֹוׁש הּוא  ַהֹּזַהר  ִּכי  ְוָהַרְׁשִּב"י אֹוְמִרים, 
ִיָּנְצלּו ֵמֶחְבֵלי ָמִׁשיַח.  ֹנַח ֶׁשֵאּלּו ֶׁשִּיְלְמדּו  ֵּתַבת 
ָּתלּוי  ָּבֶזה  ֶׁשַרק  ָלנּו,  אֹוֵמר  ַהָּקדֹוׁש  ְוָהַרְמַח"ל 
סֹוד ַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַּבּדֹור ָהַאֲחרֹון ּוְגאּוָלתֹו, 
ְּבֹכַח ּוְסֻגַּלת ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, וז"ל: ְּבִריַחת 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ָעְׂשָתה ִעְנַין ַהֵּתָבה, ְוֻכָּלנּו 
ִנְבַרח ְלַהֵּתָבה ַהֹּזאת ְוִנָּנֵצל. - ְוָכְך אֹוֵמר מֶׁשה 
לֹום ְלַרְׁשִּב"י זי"ע ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבנּו ָעָליו ַהּׁשָ

ַהִחּבּור  ִּבְזכּות  הקודש:  לשון  קכ"ד(,  )ָנׂשא 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵיְצאּו  ַהָּקדֹוׁש,  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ֶׁשְּלָך, 
ּוְלֹלא  ְוִיּסּוִרים  ָצרֹות  ְּבַרֲחִמים ְלֹלא  ַהָּגלּות  ִמן 
ַצַער ֶחְבֵלי ָמִׁשיַח! ראה עוד ְבִּתּקּוֵני ֹזַהר ָחָדׁש 
ְמֵהיְמָנא(  ְּבַרְעָיא  קנ"ג:  )ח"ג,  ּוְבֹזַהר  ד'(.  ַעּמּוד  )ע"ב 
ִאיּנּון  ִאֵּלין  ָהָרִקיַע.  ְּכֹזַהר  ַיְזִהירּו  ְוַהַמְׂשִּכיִלים 
ַהֹּזַהר,  ֵסֶפר  ְּדִאְקֵרי  ְּבֹזַהר ָּדא,  ִמְׁשַּתְּדִלין  ְּדָקא 
 - ָּדא.  ְּדִסְפָרא  אֹוָרה  ְוָדא  ֹנַח...  ְּכֵתיַבת  ְּדִאיהּו 
הרמ"ק ְבּאֹור ָיָקר, )ַׁשַער א' ִסיָמן ה'(: ִּכי ִחּבּור ֶזה 
ֶׁשִּנְקָרא ֵסֶפר ַהֹּזַהר הּוא ְּכמֹו ֵּתַבת ֹנַח... ִיָּכְנסּו 
ְלִהְתַקֵּים..  ַהֶּזה  ִחּבּור  אֹור  סֹוד  ֶאל  ַהַּצִּדיִקים 
ִיָּכֵנס...  ִאם  ֲחָׁשׁש  ֵאין  ָרָׁשע  ִיְהֶיה  ִאם  ַוֲאִפּלּו 
לֹו  ִיְהֶיה  ֶאָּלא  ְּכִניָסה,  ְּכִניָסתֹו  ֶׁשֵאין  ִמְּפֵני 
ְוִיְהֶיה  ִּבְתׁשּוָבה  ַיֲחִזיֶרּנּו  אֹו  ַּתִים,  ֵמַהּׁשְ ַאַחת 
ַצִּדיק ְוִיָּכֵנס ּבֹו, אֹו ִיְּדֶחּנּו ְּדִחָיה ְּגמּוָרה ִויָפֵרׁש 
ָהְרָׁשִעים  ּדֹוֶחה  ֶׁשָהָיה  ֹנַח  ֵּתַבת  ְּכִעְנַין  ַעְצמֹו, 
עכ"ל.  ְוַהְּבֵהָמה,  ַהַחָּיה  ִמן  ֶׁשָחְטאּו  ְואֹוָתם 
ֹלא  ֹּתאְמרּו  ֶׁשֹּלא  ָיָדְענּו!  ֹלא  ַּתִּגידּו  ֶׁשֹּלא   -
ִמי  ָלנּו!  הּוא  ָקדֹוׁש  ְוחֹוב  ַהָּדָבר,  ְּבָיֵדנּו  ָיֹכְלנּו! 
ַלַּמָּכה  ְרפּוָאה  ָלנּו  ִהְקִּדים  ַהָּקָּב"ה   - ֵאָלי!  ַלה' 
ְּגֵזרֹות  ִמָּכל  ְלַהִּציֵלנּו  ָהַרְׁשִּב"י  ֶאת  ָּלנּו  ְוָׁשַלח 
ָקׁשֹות ְוָרעֹות. - עּורּו ְיֵׁשִנים ִמַּתְרֵּדַמְתֶכם! ַעם 
ִיְׂשָרֵאל ָזקּוק ְלִהָּנֵצל ֵמַהַּמּבּול ַהּנֹוָרא! - ְוֹזאת 
"ַהֹּזַהר  ֶׁשהּוא  ֹנַח"  "ֵּתיַבת  ְיֵדי:  ַעל  ַרק  ֶאְפָׁשר 

ַהָּקדֹוׁש".
ּבֹואּו  ַהְּגאּוָלה,  ְלַמַען  ְוִנְתַמֵסר  ּבֹואּו  ֵּכן  ַעל 
ִלְפדֹות  ע"ה  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ֶׁשל  ְלִצּוּוי  ְוִנְׁשָמע 
]ִּכי  ְלָמָחר  ְלַחּכֹות  ְוֹלא  ַהְּקדֹוָׁשה  ִכיָנה  ַהּׁשְ ֶאת 
ִנְתַאֵחד  ּוִמַּיד  ֵּתֶכף  ַרק  ֲעָמֵלק[,  ֲעַצת  ֶזה  ָמָחר 
ִיְלְמדּו  ִיְׂשָרֵאל  ְוָכל  ַּבּתֹוָרה,  ְוִנְתַקֵּדׁש  ְוִנְתַחֵזק 
ֵּכן,  עֹוֶׂשה  ַאָּתה  ְוִאם  יֹום,  ְּבָכל  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר 
ַהָּבא,  ָלעֹוָלם  ָלְך  ָוטֹוב  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ַאְׁשֶריָך 
ִלְהיֹות  ֶׁשִּנְזֶּכה  ָרצֹון  ִויִהי  ִנָּגֵאל,  ֵּתֶכף  ּוְבַוַּדאי 
ִּבְכבֹודֹו  ֶׁשַהָּמִׁשיַח  ִרים,  ַהְמֻאּׁשָ ַהּזֹוִכים  ִמן 
ּוְבַעְצמֹו ָיִעיד ָעֵלינּו – "ִּבְזכּוְתָך ִהַּגְעִּתי". ַעל ֵּכן, 
ְיהּוִדים ְיָקִרים, ְּתנּו ִלּמּוד ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ַהְקִריבּו 
ַלֲעׂשֹות  ַהְּקדֹוָׁשה,  ִכיָנה  ַהּׁשְ ְלַמַען  ִמַדּקֹוֵתיֶכם 
ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו, ִלְגֹרם ִלְפדּות ַנְפֵׁשנּו, ְוִלְּמדּו 
ְכֶּאָחד  ֻּכָּלנּו  ֵנֵלְך  ְוָכְך  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר  יֹום  ְּבָכל 
ִּבְמֵהָרה  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ְּפֵני  ְלַקֵּבל ֶאת אֹור  ַיַחד 

ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.

ִמְכָּתב ִגילּוי ֶׁשל ַּבַעל ַהֻּסָּלם
"ְוֵּתַדע ֶנֱאָמָנה, ֶׁשֲעַדִין ֹלא ָהָיה ִמְּזַמן ָהֲאִר"י 
ז"ל ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, ִמי ֶׁשָּיִבין ֶאת ִׁשיַטת ָהֲאִר"י 
ז"ל, ַעל ָׁשְרׁשֹו ְוכּו' ְוִהֵּנה ְּבָרצֹון ָהֶעְליֹון ִיְתָּבַרְך, 
ִמְּפֵני  ֹלא  ז"ל,  ָהֲאִר"י  ִנְׁשַמת  ְלִעּבּור  ָזִכיִתי 
ְׁשִנְׂשָגב  ֶעְליֹון,  ְּבָרצֹון  ֶאָּלא  ַהּטֹוִבים,  ַמֲעֵׂשי 
ִלְנָׁשָמה  ָאֹנִכי  ִנְבַחְרִּתי  ָלָּמה  ַעְצִמי,  ִמֶּמִּני  ַּגם 
ִנְפָלָאה זּו, ֶׁשֹּלא ָזָכה ָּבּה ָאָדם ֵמֵעת ְּפִטיָרתֹו ַעד 
ַהּיֹום, ְוֹלא אּוַכל ְלַהֲאִריְך ְּבִעְנַין ֶזה ִמְּפֵני ֶׁשֵאין 
ַהֻּסָּלם"  "ַּבַעל  )ָמָרן  ְּבִנְפְלאֹות"  ְלַדֵּבר  ָּבֶזה  ַּדְרִּכי 

ַנת תרפ"א( זי"ע ְּבִמְכָּתב ִמּׁשְ

ִמְכָּתב ִהְתַּגּלּות ְנבּוִאית ֶׁשל השי"ת ֶאל ַּבַעל 
ַהֻּסָּלם

ַהֶּטַבח  ִּביֵמי  ַהִּמְלָחָמה  ְׁשֵני  ְּבתֹוְך  "ַוְיִהי 
ַהַּלְיָלה.  ְּבִכי ַרב ָּכל  ָוֵאְבְך  ַוֲאִני ְּתִפָּלה,  ָהָאיֹום, 
ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ַאְנֵׁשי  ְוִהֵּנה  ַהֹּבֶקר  ַּכֲעלֹות  ַוְיִהי 

ְּכמֹו ְמֻקָּבִצים ְּבִקּבּוץ ֶאָחד ִלְפֵני ִּדְמיֹוִני, ְוִאיׁש 
ֶאָחד ְמַרֵחף ֵּביֵניֶהם ְּבֹראׁש ַחְרּבֹו ַעל ָראֵׁשיֶהם, 
ּפֹוְרִחים  ְוָהָראִׁשים  ָראֵׁשיֶהם,  ְּכַלֵּפי  ַמְצִליף 
ַלָּמרֹום ּוְגִויֹוֵתיֶהם נֹוְפִלים ְלִבְקָעה ְּגדֹוָלה ְמֹאד 
ֲאִני  ֵאַלי:  קֹול  ְוִהֵּנה   - ֲעָצמֹות.  ֶׁשל  ְלַים  ַוִּיְהיּו 
ְּבַרֲחִמים  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ְלָכל  ַהַּמְנִהיג  ַׁשַּדי  ֵאל 
ְמֻרִּבים, ְׁשַלח ָיֶדָך ֶוֱאֹחז ְּבַהֶחֶרב ִּכי ַעָּתה ָנַתִּתי 
ְלָך ָעְצָמה ּוְגבּוָרה. ַוַּתְלִּביֵׁשיִני רּוַח ה' ְוָאַחְזִתּי 
ְוִהַבְּטִתּי  ָהִאיׁש  אֹותֹו  ֶנְעָלם  ְוֵתֶּכף  ְּבַהֶחֶרב, 
ִּבְרׁשּוִתי  ְוַהֶחֶרב  ְוֵאיֶנּנּו,  ְמקֹומֹו  ַעל  ֵהיֵטב 
ְלִקְנָיִני ַהְּפָרִטי. - ַוֹּיאֶמר ה' ֵאַלי: ָׂשא ַרְגְלָך ְוֵלְך 
ָהָאבֹות  ֶאֶרץ  ַהֶחְמָּדה  ֶאֶרץ  ֶאל  ִמּמֹוַלְדְּתּך  ְלָך 
ְוָעצּום,  ָּגדֹול  ְלָחָכם  ָׁשם  ְוֶאֶעְׂשָך  ַהְּקדֹוִׁשים, 
ָּבָחְרִּתי  אֹוְתָך  ִּכי  ָהָאֶרץ,  ְּגאֹוֵני  ָּכל  ְּבָך  ְוִנְבְרכּו 
ְלַצִּדיק ְוָחָכם ְּבָכל ַהּדֹור ַהֶּזה, ְלַמַען ֵּתָרֵפא ֶאת 
ַהֶחֶרב  ְוֶאת  ַקָּיָמא,  ֶׁשל  ִּביׁשּוָעה  ָהֱאנֹוִׁשי  ֶׁשֶבר 
ַנְפְׁשָך  ְּבָכל  ָעֶליָה  ְוִתְׁשמֹור  ְּבָיְדָך  ִּתַּקח  ַהֶּזה 
ָּכל  ֲאֶׁשר  ּוֵביֶניָך  ֵּביִני  ָהאֹות  ִהיא  ִּכי  ּוְמאֹוֶדָך, 
ִּכי  ָיֶדיָך,  ַעל  ִיְתַקְּימּו  ָהֵאּלּו  ַהּטֹוִבים  ַהְּדָבִרים 
ְּכמֹוְתָך,  ֶנֱאָמן  ִאיׁש  ִלי  ָהָיה  ֹלא  עֹוד  ַעָּתה  ַעד 
ִלְמסֹור לֹו ַהֶחֶרב ַהֹּזאת, ְוַעל ֵּכן ָעׂשּו ַהחֹוְבִלים 
ָעׂשּו, ּוֵמַעָּתה ָּכל ְמַחֵּבל ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ֶאת  ַמה ּׁשֶ
 - ֵמָהָאֶרץ.  ְוִיְתָבֵער  ִיְתַעֶּלם  ֵּתֶכף  ְּבָיֶדיָך,  ַחְרִּבי 
ַהּדֹוֵבר  ְלֻעַּמת  ִמְּלַהִּביט  ָיֵראִתי  ִּכי  ָּפַני  ָוַאְסִּתר 
ְּכמֹו  ִּדְמיֹוִני  ֵעיַני  ְלַמְרֶאה  ֶׁשָהְיָתה  ְוַהֶחֶרב  ִּבי, 
ֶחֶרב ְּפׁשּוָטה ֶׁשל ַּבְרֶזל, ִּבְדמּות ַמְׁשִחית נֹוָרא, 
ם  ִהֵּנה ִנְתַהְּפָכה ִּבְרׁשּוִתי ָלאֹוִתּיֹות נֹוְצצֹות ַהּׁשֵ
ָמְלָאה  ִזיָוום  ָּבָרק  ֲאֶׁשר  ַׁשַּדי"  "ֵאל  ַהָּקדֹוׁש 
ָהעֹוָלם  ָּכל  ֶאת  ּוֹבֵטַח  ְוַהְׁשֵקט,  ָוַנַחת  אֹור 
ְלָכל  ָוֶאְקֶנה  ִיֵּתן  ִמי  ִלִּבי:  ֶאל  ְואֹוֵמר)ה(   - ֻּכּלֹו. 
ָּדֵרי ָהעֹוָלם ְמטּוָפס )ִמִּטָּפה / ֵמֶאֶפס( ְטֹהָרה ֶׁשל 

ַהֶחֶרב ַהֹּזאת, ִּכי ָאז ֵיְדעּו ֶׁשֵּיׁש ֹנַעם ה' ָּבָאֶרץ.

א ֵעיֵני ְוִהֵּנה ה' ִנָּצב ָעַלי ַוֹּיאֶמר ֵאַלי: ֲאִני  ָוֶאּׂשָ
ֵאל ֱאֹלֵקי ֲאבֹוֶתיָך, ָׂשא ָנא ֵעיֶניָך ֵמַהָּמקֹום ֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר  ַהְּמִציאּות  ָּכל  וִּתְרֶאה  ְלָפַני  עֹוֵמד  ַאָּתה 
ָיַחד,  ְוַתְחּתֹוִנים  ֶעְליֹוִנים  ֵמַאִין,  ֵיׁש  ִהְמֵצאִתי 
ַהְּמִציאּות,  ְלִגּלּוי  ְיִציָאָתם  ִמְתִּחיַלת  ֵמֹראׁש 
ַעד  ִהְתַּפְּתחּוָתם,  ְּבִסְדֵרי  ְזַמן  ֶהְמֵׁשְך  ָּכל  ְוַעד 
ָיַדי  ְלַמֲעֵׂשה  ָּכָראּוי,  ְמַלאְכָּתם  ְּגַמר  ַעל  ָיבֹואּו 
ַהְּבִריָאה  ַעל  ְמֹאד  ְוֶאְשַׂמח  ְוֶאְרֶאה  ְלִהְתָּפֵאר. 
ֲאֶׁשר  ְוַהּטֹוב  ְוָהֹעֶנג  ִמּלּוָאּה,  ְוָכל  ַהֶנֶהָדָרה 
ַלה'.  ְואֹוֶדה  ָעֶליָה,  ִמְתַעְּנִגים  ָהָאֶרץ  ָּבֵאי  ָּכל 
ָוַפַחד,  ְּבִיְרָאה  ַנֲעֹבד  ְלָפֶניָך  ַלה':  ָאַמְרִּתי  ָאז   -
ְונֹוֶדה ְלִׁשְמָך ָּתִמיד ִּכי ֵמִאָּתְך ֹלא ֵּתֵצא ָהָרעֹות 
ְלָפֵנינּו  ֲערּוָכה  ֹנַעם  ֶׁשל  ַׁשְלֶׁשֶלת  ָאֵכן  ְוַהּטֹוב, 
עֹוָלְמָך,  ַעל  ַהּדֹוְרִכים  ְוַאְׁשֵרי  סֹוף,  ַעד  ֵמֹראׁש 
ֵאין  טֹוב,  ְוָכל  ָוֶעֶדן  ְלֹנַעם  ָלֶהם  ֲהִכינֹוָת  ֲאֶׁשר 
ָהֶעְליֹוִנים  ָיֶדיָך  ַמֲעֵׂשי  ְּבָכל  ְוִעֵּקׁש  ִנְפָּתל  ׁשּום 
ְוַעל  ֶנֶהָדָרה,  ָחְכָמה  ְוִנְמֵלאִתי  ָיַחד.  ְוַתְחּתֹוִנים 
ֵּכן  ְּבַתְּכִלית.  ַהְּפָרִטית  ַהְׁשָּגָחתֹו  ָחְכַמת  ֻּכָּלם 
ַרִּבים  ָיִמים  יֹום  יֹום  ָחְכָמה  ְוהֹוַסְפִּתי  ָהַלְכִּתי 
ַעל  ָעָלה  ָהֵאֶּלה  ַּבָּיִמים   - יֹום.  ּוְמַאת  ְׁשמֹוִנים 
ִנְמֵלאִתי  ֵהן  ֵלאמֹור:  ַלה'  ְּתִפָּלה  ַלֲעֹרְך  ִלִּבי 
ָחְכָמה יֹוֵתר ִמָּכל ַהַּקְדמֹוִנים ְוֵאין ָּדָבר ָּבעֹוָלם 
ַהְּנִביִאים  ִּדְבֵרי  ֶאת  אּוָלם  ִמֶּמִּני,  ַיְפִלא  ֲאֶׁשר 
מֹות  ַהּׁשֵ ַּגם  ְּכלּום,  ֵמִבין  ֵאיִני  ה',  ְוַחְכֵמי 
ִהֵּנה  ְוִהְרַהְרִּתי:  ֵהַבְנִּתי,  ֹלא  ְּבֻרָּבם  ַהְּקדֹוִׁשים 
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ה' ִהְבִטיַח ִלי ָחְכָמה ְוַדַעת, ַעד ִלְהיֹות ְלמֹוֵפת 
ֵּבין ַהֲחָכִמים ְוַהִּנְבָרִאים, ַוֲאִני ֲעַדִין ֶאת ִׂשיָחָתם 
ֵאיִני ֵמִבין. - ּוְבֶטֶרם ֶאְקָרא ְוִהֵנה ה' ׁשֹוָרה ָעַלי 
ְלַמְעָלה  ְוַהָׂשָגְתָך  ָחְכָמֶתָך  ִּתְרֶאה  ֵהן  ַוֹּיאֶמר: 
ַעד  ָּבָאֶרץ  ָהיּו  ֲאֶׁשר  ַהֲחָכִמים  ָּכל  ַעל  ְלַמְעָלה, 
ֵהָּנה, ּוַמה ָׁשַאְלְּת)י( ִמֶּמִּני ְוֹלא ָנַתִּתי ְלָך? ְוָלָּמה 
ַּתְדִאיב ֶאת רּוֲחָך ַּבֲהָבַנת ִּדְבֵרי ַהְּנבּוָאה, ֶׁשֵאיְנָך 
ַקְטנּות  ִמּתֹוְך  ֶנֱאָמִרים  ֶׁשִּדְבֵריֶהם  ְמֻסָּפק 
ִמַּמְדֵרָגְתָך,  ְׁשאֹוִריְדָך  ִּתְרֶצה  ַהִאם  ֵמַהָשָׂגְתָך, 
 - ְּכמֹוָתם?  ִּדְבֵריֶהם  ָּכל  ֶאת  ְלָהִבין  ּתּוַכל  ְוָאז 
ְוֹלא  ָרְחָּבּה  ְבִּהְתַפַּארֹות  ְוָׂשַמְחִּתי  ְוֶהֱחַרְׁשִּתי 
ֲהֹלא  ה':  ֶאת  ָׁשַאְלִּתי  ֶזה  ַאֲחֵרי   - ָּדָבר.  ָעִניִתי 
ְּגִוָּיִתי, ְוָכל  ַעד ֵהָּנה ֹלא ָׁשַמְעִּתי ָּדָבר ַעל ִקּיּום 
רּוָחִנּיּות  ִמּתֹוְך  ִלי  ִהִּגיעּו  ְוַהִּיעּוִדים  ַהּטֹובֹות 
ִיְהֶיה  ַמה  ֵּכן  ְוִאם  ְמֻיָעד,  ַהֹּכל  ְוֵאֶליָה  ִּבְלַבד, 
ִיְתַּבְלֵּבל  ַהּגּוף  ִּפְגֵעי  אֹו  ַמֲחָלה  ֵאיֶזה  ֶׁשִּבְגַלל 
ִמְּלָפֶניָך  ַּתְׁשִליֵכִני  ַהִאם  ְלָפֶניָך,  ְוֶאְחָטא  ִׂשְכִלי 
ַוְּתַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהּטֹוָבה ַהֹּזאת, אֹו ַּתֲעִניֵׁשִני? - 
ַבע ִלי ה' )ֵהן ְּכָבר ָּבאת ַעל ַּתְכִליְתָך, ּוְלָכל ְפָׁשֶעיָך  ַוִּיּׁשָ
ָסַלְחִּתי ְוַהֶחֶסד ַהֶּזה( ִּבְׁשמֹו ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא ּוְבִכְסאֹו 
ַהִּנְצִחי, ִּכי ֹלא ִיְרֶּפה ַחְסּדֹו ִמֶּמִּני ְּבִנְצִחּיּות, ְוִאם 
ֹלא  ּוְקדּוָשתֹו  ַחְסּדֹו  ֶאְחָטא,  ֹלא  ְוִאם  ֶאְחָטא, 
 - ְמֹאד.  ְוִׂשַּמְחִּתי  ְוָׁשַמְעִּתי  ָלֶנַצח,  ַהְיֶמִני  ָיסּור 
ּוִבְמֹלאת ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ִהְקַׁשְבִּתי ֶקֶׁשב ַרב ְלָכל 
ְוֹלא  ה',  ֵמֵאת  ְׁשנֹוַעְדִּתי  ְוַהַהְבָטחֹות  ַהִּיעּוִדים 
ְּבֵני  ֶאל  ְלַדֵּבר  ֵאיְך  ְוָלׁשֹון  ִסּפּוק  ָּבֶהם  ָמָצאִתי 
הֹוִדיַע)י(ִני,  ֲאֶׁשר  ה'  ַלֵחֶפץ  ְוַלֲהִביָאם  ָהעֹוָלם, 
ְוֹלא ָיֹכְלִּתי ְלִהְתַאֵּפק ְלַטֵּיל ֵּבין ְּבֵני ָאָדם ָהֵריִקים 
ַוֲאִני  ְּבִריָאתֹו,  ְוַעל  ַעל ה'  ָסָרה  ְודֹוְבִרים  ִמָּכל, 
ַעל  ִמְצַטֵחק  ּוְכּמֹו  ְוָׂשַמח,  הֹוֵלְך  ְוַהֵּלל  ָׂשב)ּו(ַע 
ָהֻאְמָלִלים ָהֵאֶּלה, ְוָנְגעּו ֵאַלי ַהְּדָבִרים ַעד ַהֵּלב. 
ַוֲאִפילּו  ֶׁשִּיְהֶיה  ַמה  ִיְהֶיה   – ְּבִלִּבי  ֻהְסַּכם  ָאז   -
ִלְׁשּפֹוְך  מּוְכַרח  ִהְּנִני  ֲהָרָמה,  ִמַּמְדֵרָגִתי  ֵאֵרד 
ָגה ְוַדַעת ְּבִדְבֵרי  ְּתִפיָלה ַחָּמה ַלה', ִלֵּתן ִלי ַהּשָׂ
ְּבֵני ָהעֹוָלם  ְוָלׁשֹון ְלהֹוִעיל ֶאת  ְוָחְכָמה  ְנבּוָאה 
ְוַהֹּנַעם  ַהָחְכָמה  ְלַדְרַּגת  ְלַהֲעלֹוָתם  ָהֻאְמָלִלים 
ְּכמֹוִתי. ַוֲהַגם ֶׁשָּיַדְעִּתי ֵמָאז ֶׁשָאסּור ִלי ְלַהְדִאיב 
ִׂשיַח  ְוָׁשַפְכִּתי  ִהְתַאַּפְקִּתי,  ֶזה ֹלא  ָּכל  רּוִחי ִעם 
ֵעיַני  א  ָוֶאּׂשָ ַּבֹּבֶקר  ַוְיִהי   - ְמֹאד.  ַחָּמה  ּוְתִּפָּלה 
ְּדָבַרי  ְוַעל  ָעַלי  ִיְׂשָחק  ַמִים  ַּבּׁשָ יֹוֵׁשב  ְוָרִאיִתי 
ַוֹּיאֶמר ִלי: ַמה ַאָּתה רֹוֶאה? ְואֹוֵמר ֲאִני רֹוֶאה ב' 
ֲאָנִׁשים ִמְתַאְּבִקים ָיַחד, ֶאָחד ָחָכם ְוָׁשֵלם ְּבָכל 
ִני  ִני ָקָטן ְוִטֵּפׁש ְּכמֹו ָקָטן ֶׁשּנֹוַלד, ְוַהּׁשֵ עֹוז, ְוַהּׁשֵ
ַהִּגּבֹור  ֶאת  ַמִּפיל  ְוֶהָחָלׁש,  ַהָּקָטן  ָטַעם,  ֶהָחֵסר 

ְוַהָׁשֵלם.

ַוִּיְפַּתח  ִיְהֶיה.  ָּגדֹול  ַהָּקָטן  ֶזה  ִלי ה':  ַוֹּיאֶמר   
ִּבְלִּתי  ְּפסּוִקים  ֵאיֶזה  ִלי  ְוָאַמר  ִּפיו  ֶאת  ַהָּקָטן 
ָּבֶהם  ִהְרַּגְׁשִּתי  ָאְמָנם,  ָצְרָּכם,  ָּכל  ִלי  מּוָבִנים 
ְוַהְּנבּוָאה ַהְּנהּוָגה ֵּבין ָּכל  ָּכל אֹוְצרֹות ַהָחְכָמה 
ְנִביֵאי ֱאֶמת, ַעד ֶׁשָּיַדְעִּתי ִּכי ָעָנה ִלי ה', ְוָנַתן ִלי 
ַוֹּיאֶמר   - ְוַחְכֵמי ה'.  ַהְּנִביִאים  ָּכל  ֵּבין  ֶמַהְלִכים 
ִמְזָרִחית  ְלרּוַח  ְוַהֵּבט  ַרְגְלָך  ַעל  קּום  ה':  ִלי 
ַהָּלז  ַהָּקָטן  ֲאֶׁשר  ְוָרִאיִתי  ֵעיַני  ְוָנָׂשאִתי  ֵקְדָמה, 
ְּבֶרַגע ַאַחת ִנְתרֹוֵמם ְוִהְׁשָוה ֶאת ַעְצמֹו ְוקֹוָמתֹו 
ְוֵׂשֶכל  ַטַעם  ָחֵסר  ָהָיה  ְוַעַדִיין  ַהָּגדֹול,  ְלקֹוַמת 
ְּדַבר  ָהָיה  ֶזה  ַאַחר   - ְמֹאד.  ְוִנְפֵלאִתי  ְּכִמֹּקֶדם 
ה' ֵאַלי ַּבַּמֲחֶזה ֵלאמֹור: ֹׁשֵכב ַעל ִצְּדָך ַהְיָמִנית. 

ְוֶאְׁשַּכב ַעל ָהָאֶרץ, ַוֹּיאֶמר ִלי: ַמה ַאָּתה רֹוֶאה? 
ְמֹאד  ַרִּבים  ּוְלֻאִּמים  ּגֹוִיים  רֹוֶאה  ֲאִני  ְואֹוֵמר: 
ֵמָאָדם.  ֻמְׁשָחת  ּוַמְרֵאיֶהם  ְוֶנֶאָבִדים  ִאים  ִמְתַנּׂשְ
ַוֹּיאֶמר ִלי ה': ִאם ּתּוַכל ִלֵּתן צּוָרה ְלָכל ַהּגֹוִיים 
ָהֵאֶּלה ּוְלָהִפיַח ָּבֶהם רּוַח ַחִּיים, ָאז ֲאִביֲאָך ֶאל 
ְוָכל  ְלָך,  ָלֶתת  ַלֲאבֹוֶתיָך  ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ 
ְנבּוִאית  ִהְתַּגּלּות  )ֻהְעַּתק  ָיֶדָך".  ַעל  ִיְתַקְּימּו  ִיעּוִדי 

ִמּתֹוְך ְּכַתב ָיד ָקְדׁשֹו ֶׁשל ָמָרן ַּבַעל "ַהֻּסָּלם" זי"ע(.

ִּגָּלה ְועֹוֵרר הרה"ק ַהְמקּוָבל ָהֶאלֹוִקי  ַמה ּׁשֶ
ַהְּגֵזָרה  ַעל  זצוקללה"ה  ַאְׁשַלג  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ֵאַרע  ִיְׂשָרֵאל-  ַעם  ַעל  ח"ו  ַהָּבָאה  ָהֲאֻּיָמה 
ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו  ֶׁשל  ְלִעירֹו 
א'  ְּבֵליל  זצוקללה"ה  ַחי  ִאיׁש  ַהֶּבן  ַּבַעל 
י"ז ֲאָדר ִּבְׁשַנת ֵעֶזר"ת ִנְלְּכָדה ָּבֶבל – ְוחּוץ 
ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ַּגם  ִנְלָחמּו  ִיְׂשָרֵאל  ִמּׂשֹוְנַאי 
ִני  ִנְלֲחמּו, ְוָכְך ָהְלכּו ַהְּגֵזרֹות ֶאָחד ַאֲחֵרי ַהּׁשֵ

ַעד ֶׁשֶּנֶהְרגּו 6 ִמְליֹון ְיהּוִדים רח"ל. 

ֵמִבין  ֵהיֵטב,  ֵאּלּו  ְקָטִעים  ְּבב'  ֶׁשִּמְתּבֹוֵנן  ִמי 
ֶׁשִּלְפֵני ִמְסָּפר ֹלא ַרב ֶׁשל ָׁשִנים ִנְתַּגָּלה ָהֲאִר"י 
ְוֹלא  ֵּביֵנינּו.  ְוַחי  ֶזה,  ְלעֹוָלֵמנּו  ׁשּוב  ַהָּקדֹוׁש 
ָלעֹוָלם,  זּו  ִנְפָלָאה  ְנָׁשָמה  השי"ת  ֵהִביא  ִּבְכִדי 
ֶאָּלא ָעָׂשה ֹזאת ִמְּפֵני ֶׁשָהעֹוָלם ִנְצָרְך ָלּה, ִּבְכֵדי 
ְלָהִאיר ֶאת ַּדְרָּכם ֶׁשל ַהּדֹורֹות ַהְּנמּוִכים, ֲאֶׁשר 
ָהרּוָחִני,  ִעיְורֹוָנם  ֵמֲחַמת  ִקיר  ְּכְמַגְׁשִׁשים  ִהָּנם 
ְּבַדְרֵכי  ְוַהַּגְׁשִמּיּות  ַהֹחֶמר  ְׁשִליַטת  ּוַמְחַמת 
ַחֵּייֶהם. ּוְלִפיָכְך ִהְטִּביַע השי"ת ְּבִנְׁשַמת ַרֵּבינּו 
ֶאת ַהְּסֻגָּלה ֶׁשל ַהַּבֶהֶרת ֶעְרֵּכי ֲעבֹוַדת ה', ְּבֹאֶפן 
ַהַּמְתִאיָמה  ְמֻיֶחֶדת  ְּבצּוָרה  ְּביֹוֵתר,  ַהָּבִהיר 
ֲאֶׁשר  ָּכזֹו,  ְמִאיָרה  ְנָׁשָמה  ַהֶּזה.  ַהּדֹור  ְלַאְנֵׁשי 
ִנְׁשַלַחת  ּדֹורֹות,  ַּבֲעְׂשרֹות  ַּפַעם  ָלעֹוָלם  יֹוֶרֶדת 
ֲעבֹוַדת  ֶּדֶרְך  ֶאת  ַלְּמַבְּקִׁשים  ְלהֹורֹות  ִּבְכֵדי 
ַרִּבים  ַמְדִריִכים  ִּכי  ָהֲאִמִּתי.  ְּבֹאֶפן  השי"ת 
ֹלא  ְּכֻכָּלם  ֻרָּבם  אּוָלם  ה',  ַּבֲעבֹוַדת  ַלּדֹור  ֵיׁש 
ָרֵזי  ָלֶהם  ִנְתַּגּלּו  ְוֹלא  ֶעְליֹונֹות,  גֹות  ַלַהּׂשָ ִהִּגיעּו 
ַעל  ְּבנּוָיה  ַהְדָרָכָתם  ָּכל  ֵּכן,  ִאם  ְּכָלל.  ּתֹוָרה 
ְסָברֹות ִּבְלַבד, ְוֵאין ַעְרבּות, ְולּו ַּגם ְקלּוָׁשה ַעל 
ַרֵּבינּו  ֶׁשל  ַהְדָרָכתֹו  אּוָלם  ִּדְבֵריֶהם.  ֲאִמִּתּיֹות 
ַהִּנְׂשָּגבֹות  ַהַּמֲעלֹות  ְלרּום  ֶׁשִהִּגיַע  ַהָּקדֹוׁש, 
ְוָכל  יֹוֶקֶדת.  ֱאֶמת  ְּבֵאׁש  ּבֹוֶעֶרת  ִהֵּנה  ְּביֹוֵתר, 
ִּבְנִתיב  הֹוֵלְך  הּוא  ֲהֵרי  ַהְדָרָכתֹו,  ְלִפי  ַההֹוֵלְך 
ֶׁשָהַלְך ּבֹו ַרֵּבינּו, ְוִהִּגיַע ַעל ָידֹו ְלִקְרַבת השי"ת, 
ְּכִפי ֶׁשִּנְרֶאה ִמן ב' ַהְּקָטִעים ַהַּנ"ל, ְוַעל ֵּכן ַוַּדאי 
אֹו  ְּפֹסֶלת  ֶׁשל  ֶׁשֶמץ  ְלֹלא  ֱאֶמת,  ּתֹוָרתֹו ּתֹוַרת 
ֶׁשל  ַהְדָרָכתֹו  ֵּבין  ַהָּגדֹול  ַהֶהְבֵּדל  ְוֶזהּו  ְסֵפקֹות. 
ֶׁשֲעַדִין  ִמי  ְלֵבין  ִּתּקּונֹו,  ִלְגֹמר  ִהִּגיַע  ֶׁשְּכָבר  ִמי 
ּתֹוֶהה ַּבֲעָרֶפל ַהְּסֵפקֹות, ּוְמַנֶּסה ִלְבֹרר ֵּברּוִרים 
ְּכַדְרָּכם ֶׁשל  ְוִהֵּנה   - ַלֲחלּוִטין.  ְמֻסָּפִקים  ׁשֹוִנים 
ָּכְך  ָּכל  ִנְתַּפְרֵסם  ֹלא  ַחּיּותֹו  ְזַמן  ָּכל  ְּדָבִרים, 
ֵהֵחל  ְמַעט  ְמַעט  ְּפִטיָרתֹו,  ְלַאַחר  ְוַרק  ַהָּדָבר, 
ּתֹוָרתֹו,  נֹוַגה  ָעָלה  ֶׁשַּכּיֹום  ַעד  אֹורֹו,  ִלְזרֹוַח 
ּוְכָבר  ה'.  ְּדַבר  ַהְמַבְקִׁשים  ְלָכל  ְּבֹעז  ּוֵמִאיר 
ְרפּוָאה  ֵאין  ִּכי  ּתֹוָרתֹו,  ַהטֹוַעִמים  ְוָגְמרּו  ִנְמנּו 
ְוַלָּבִאים ַאֲחָריו, ֶאָּלא ְּבָצֵרי ֶזה ֶׁשהּוא  ְלדֹור ֶזה 
ַעל  ׁשֹוְקִדים  ּוְכָבר  זי"ע.  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו  ּתֹוַרת 
ֲעִלָּיה  ּוְבֵני  ְוַאְבֵרִכים  ֲחִסיִדים  סֹודֹוָתיו  ִעְמֵקי 
ְוַעְכָׁשו   - ֶזה.  ְּבַצד  ֶזה  ְוַהְזָרִמים  ַהחּוִגים  ִמָּכל 
ֶעְׂשִרים  ָהַלְך  ַהֻּסָּלם  ַּבַעל  ָלָּמה  ְלָהִבין  ְיכֹוִלים 

ָׁשָנה ִלְפֵני ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ְלָכל ָהַרָּבִנים ְלַהִּגיד 
ם  ָלֶהם ֶׁשִּיְלְמדּו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ִּכי ָהָיה ְׁשִליַח ַהּׁשֵ

ְלַהִּציל ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל.

ִנְׁשַמת  הּוא  ַהֻּסָּלם  ֶׁשַּבַעל  ְלָכְך  הֹוָכָחה 
ָהֲאִריַז"ל

זֹוַהר  ֵסֶפר  ַהֻּסָּלם  ְלַבַעל  ֶׁשָאַבד  ִהְתָּבֵרר 
ַהָּקדֹוׁש,  ַהּזֹוַהר  ִסְפֵרי  ֲעָׂשָרה  ִמּתֹוְך  ַהְּתִׁשיִעי 
ַצַער ָּגדֹול ָאַפף, ֶאת ָּכל ַהְמֹקָרִבים ֵאָליו, ֲאָבל 
ַהֵּסֶפר  ֶאְכֹּתב  ְּדָאָגה.  ַאל  ָאַמר:  ַהֻּסָּלם  ַּבַעל 
ֵסֶפר  ָּכל  ֶאת  ָּכַתב ׁשּוב  ַהֻּסָּלם  ַּבַעל   - ֵמָחָדׁש. 
ֶאת  ָמְצאּו  ָמה,  ְזַמן  ּוְלַאֵחר  ֵמָחָדׁש,  ַהְּתִׁשיִעי 
ֵסֶפר ַהְּתִׁשיִעי ָהאֹוֵבד. - ְלַאַחר ַהּׁשֹוָאה ֵּבין ְׁשֵני 
ַהֻּסָּלם  ַּבַעל  ֶׁשָּכַתב  ֶׁשַהֵּסֶפר  ִהְתָּבֵרר  ְסָפִרים, 
 - ְּבִמיָלה  ִמיָלה  ְלַהְפִליא,  ְמֻדָּיק  ָהָיה  ֵמָחָדׁש 
ֶהְעֵּתק ְמֻדָּיק ֶׁשל ַהֵּסֶפר ֶׁשִאֵּבד.! - ִאם ִנְתּבֹוֵנן 
ַּבָּדָבר: ֵסֶפר ַהֵּמִכיל ְלֵעֶרְך 30 ֶאֶלף ַעד 50 ֶאֶלף 
ָהִראׁשֹון  ַהֵּסֶפר  ֶׁשל  ְמֻדָּיק  ֶהְעֵּתק  ָהָיה  ִמִּלים 
ֶׁשָּכַתב. - זֹו הֹוָכָחה ְלָכְך, ֶׁשָּכל ַמה ֶׁשָּכַתב ַּבַעל 
ְּדָבָריו  ּוְלָכל  ַחִּיים  ֱאֹלִקים  ִּדְבֵרי  ָהיּו  ַהֻּסָּלם, 
ָהֲאִריַז"ל  ִמִּנְׁשַמת  ַהֶּנֱאָמִרים  ִּכְדָבִרים  ִנְתַיֵחס 

ֶׁשֲעַדִין ֹלא ִנְתַּגָּלה ָלעֹוָלם. 

ּבֹואּו ְוִתְראּו ָׁשחֹור ַעל ַּגֵּבי ָלָבן: ֵאיְך ַהּזֹוַהר 
ַהָּקדֹוׁש ִהִּציל ֶאת ַּבחּוֵרי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֹּלא ֵיְלכּו 
ַלָּצָבא, ְוֵאיְך ֶׁשִהִּציל ֶאת ָהִעיר, ּוְבֶרַגע ֶׁשֹּלא 
ֶנְחְרָבה   - ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר  ֶׁשל  ַהְּזכּות  ָהָיה 

ָּכל ָהִעיר ְוָהְרגּו ְוָחְמסּו ְּכמֹו ַּבּׁשֹוָאה רח"ל
ַהְמֻקָּבל ָהֱאֹלִקי ַרִּבי ְיהּוָדה ְּפַתָּיה ֵזֶכר ַצִּדיק 
ַהְמֻקָּבל   - ַהָּבא  ָהעֹוָלם  ְלַחֵּיי  ִלְבָרָכה  ְוָקדֹוׁש 
ְוָקדֹוׁש  ַצִּדיק  ֵזֶכר  ְּפַתָּיה  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָהֱאֹלִקי 
"ֵיין  ֵסֶפר  ְמַחֵּבר   - ַהָּבא  ָהעֹוָלם  ְלַחֵּיי  ִלְבָרָכה 
ִמְּגדֹוֵלי   - ְּפַתָּיה  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ְועֹוד:  ָהֹרַקח", 
 – תרי"ט  ִּבְׁשַנת  ְּבַבְּגַדד  נֹוַלד   - ָּבֶבל.  ְמֻקְּבֵלי 
ִּבְׁשַנת   1942 ִּבְׁשַנת  ִּבירּוָׁשַלִים  ִנְפַטר   -  1859
ְלֶאֶרץ  ָעָלה  ָהֶעְׂשִרים  ַהֵּמָאה  ִּבְתִחַּלת  תרס"ה, 
ִיְׂשָרֵאל. - ְּכָבר ִמְּנעּוָריו ָלַמד ַקָּבָלה ֵאֶצל ְּגדֹול 
ְסָפָריו:   - ַחִּיים.  יֹוֵסף  ָהַרב  ְּבדֹורֹו,  ַהְמֻקָּבִלים 
"ֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה", ֵּפרּוׁש ַעל ֵסֶפר ַהֹּזַהר - "ֵיין 
ְוָה"ִאיְדָרא  ַרָּבא"  ָה"ִאיְדָרא  ַעל  ֵּפרּוׁש  ָהֹרַקח", 
ַסָּבא  ַעל  ֵּבאּור  ַלֶּנֶפׁש",  "ָמתֹוק   - זּוָטא" 

ְּדִמְׁשָּפִטים.
ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָהֱאֹלִקי  ַהַּתָּנא  ֶׁשָהָיה:  ַמֲעֶׂשה   
ַּבר יֹוַחאי ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן, ָחֵפץ ְּבַהְדָּפַסת 
ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָעָלה  ַּכֲאֶׁשר  ָהֹרַקח":  "ֵיין  ַהֵּסֶפר 
ִּבירּוָׁשַלִים,  ִני  ַהּׁשֵ ְּביֹומֹו  ִיְׂשָרֵאל,  ְלֶאֶרץ  ְּפַתָּיה 
 - ָעֶדס.  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ָהַרב  ְלַבְּקרֹו  ָּבא 
אֹותֹו  ְוָׁשַאל  ָהָראּוי  ַּבָּכבֹוד  ִקְּבלֹו  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ַעְצמֹו  ֶאת  ְּכבֹודֹו  ִהְטִריַח  "ַמּדּוַע  ְּבִהְתַרְּגׁשּות: 
ָלבֹוא ְלַבְּקֵרִני?" - ֵהִׁשיב לֹו ָהַרב ָעֶדס: "ְּבָדָבר 
ָחׁשּוב ְמֹאד ָּבאִתי ֵאֶליָך" - "ַמהּו ַהָּדָבר?" ָׁשַאל 
ָהַרב ְּפַתָּיה. - "ְּכבֹודֹו ָּכַתב ֵּפרּוׁש ַעל ָהִאיְדָרא 
ִהְדַּפְסָּת  ֹלא  ַוֲעַדִין  זּוָטא  ְוָהִאיְדָרא  ַרָּבא 
ְּפַתָּיה - "ָּכַתְבִּתי ֶאת  ָהַרב  ָעָנה  אֹותֹו?" - "ֵּכן" 
ִמַּנִין  ַאְך  ָׁשָנה.  ֶעְׂשֵרה  ַּכֲחֵמׁש  ִלְפֵני  ַהֵּפרּוׁש 
ִּכי  ֶזה?  ֵּפרּוִׁשי  ַעל  ּתֹוָרתֹו  ְּכבֹוד  ְלַמֲעַלת  ָידּוַע 
ְוַרק  ֵמעֹוָלם  ָאָדם  ְלׁשּום  ִּגִּליִתיו  ֹלא  ֶזה  ָּדָבר 
ָהַרב   - ָּכְך".  ַעל  יֹוֵדַע  ְוַרִּבי  מֹוִרי  ָאִבי  ֲאדֹוִני 
ַהַּתָּנא  ֵאָליו  ִנְגָלה  ִּכי  לֹו  ִסֵּפר  ָעֶדס  ַאְבָרָהם 
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ָיֵגן ָעֵלינּו  ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ְזכּותֹו  ָהֱאֹלִקי 
ַהְּקרֹוִבים  "ַּבָּיִמים  לֹו:  ָאַמר  ְוָכְך  ַּבֲחלֹום,  ָאֵמן 
ָּגדֹול  ַרב  ִמָּבֶבל,  ֲאִרי  ִלירּוָׁשַלִים  ַלֲעלֹות  ָצִריְך 
ָּכַתב  ֲאֶׁשר  ְּפַתָּיה,  ְיהּוָדה  ְּבֵׁשם  ָעצּום  ּוְמֻקָּבל 
זּוָטא"  ְוָה"ִאיְדָרא  ַרָּבא"  ָה"ִאיְדָרא  ַעל  ֵּפרּוׁש 
ְּבַאְמַּתְחּתֹו  ִנְמָצא  ָׁשִנים  ַּכָּמה  ְוֶזה  ֶׁשִחַּבְרִּתי. 
ְוֹלא ִהְדִּפיסֹו. ֲאַבְּקֶׁשָך ְלַהְׁשִּפיַע ָעָליו ֶׁשּיֹוִציאֹו 
ֵּכן ָּבאִתי ֶאל ְּכבֹודֹו  ַעל  ְּבֶזה",  ְוַלֲעֹזר לֹו  ָלאֹור 
ְלַוֵּדא ֶאת ֲאִמּתּות ַהֲחלֹום ּוְלַהְׁשִּפיַע ַעל ְּכבֹודֹו 
ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָעָנה   - ַהֵּפרּוִׁשים.  ֶאת  ְלַהְדִּפיס 
ָרִציִתי  ְוֹלא  ְלָיִמים,  ָהִייִתי  "ָצִעיר  ְוָאַמר:  ְּפַתָּיה 
ַמִים  ְלהֹוִציאֹו ָלאֹור, ַאְך ָּכֵעת ָּברּור ִלי, ִּכי ֵמַהּׁשָ
ם אֹוִציאֹו  ַמְסִּכיִמים ְלֵפרּוִׁשי, ְוִהְנִני ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ
ָלאֹור ְּבָקרֹוב". ַאְך ַרק ְלַאַחר ָׁשֹלׁש ָׁשִנים ֻהְדַּפס 
ַלֲחֹזר  ְּפַתָּיה  ָהַרב  ֶנֱאַלץ  ַמֲחלֹות  ְּבֶׁשל  ַהֵּסֶפר, 
ַהְדָּפַסת  ִנְׁשְלָמה  ְוָׁשם  ֶׁשְּבָבֶבל  ַּבְגַדד  ָלִעיר 

ַהֵּפרּוׁש ַעל ָהִאיְדרֹות.

ֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה - ֵחֶלק ִראׁשֹון - ִהְתעֹוְררּות 
ֵסֶפר  ַהְקָּדַמת   - ַהַּקָּבָלה  ָחְכַמת  ְלִלּמּוד 
ָהֱאֹלִקי  ַהְמֻקָּבל  ְלָהַרב  ְיהּוָדה"  ֶלֶחם  "ֵּבית 
ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ְיאּוָדה מֶׁשה ְיׁשּוָעה – ְּפַתָּיא 

ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה.
ֵעץ  ִלּמּוד  ִּכי  ָהִעְנָין  ּוְמֻפְרָסם  ַהָּדָבר  ָידּוַע 
ֶׁשֵאין  ַמִים  ִּכי הּוא  ְמֹאד  ְמֹאד  ָעֹמק  ַחִּיים הּוא 
ָלֶהם סֹוף ְוהּוא ָקֶׁשה ְמֹאד ַּגם ַלֲחָכִמים ַההֹוִגים 
ָחָזק  הּוא  ִּכי  ַלַּמְתִחיִלים,  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ָּתִמיד  ּבֹו 
ִמֶּמּנּו  ַלְחֹצב  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ִמַּבְרֶזל  ְוָקֶׁשה  ִמּצּור 
ֲחָזִקים  ַמְחָצב  ְּכֵלי  ְיֵדי  ַעל  ֹלא  ִאם  ְמאּוָמה 
ַחִּיים  ֵעץ  ְּבִלּמּוד  ַהַּמְתִחיל  ְוָכל  ָׁשִמיר.  ִמִּצֹּפֶרן 
ְמָפֵרׁש  ֵאיֶזה  ְלָפחֹות  אֹו  ַרב  לֹו  ִיְהֶיה  ֹלא  ִאם 
ַהְמָפֵרׁש לֹו ַּכָּוַנת ַהֶּפֶרק ַההּוא ְלִפי ְּפׁשּוטֹו ָנֹבל 
ִיֹּבל, ְוֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעֹמד ַעל ַהֶּפֶרק ִּכי ִאם ְלַאַחר 
ְיִגיָעה ַרָּבה ּוְׁשִקיָדה ֲעצּוָמה ְוכּוֵלי ַהאי ְואּוַלי, 
ָהִעְנָין  ֶׁשֵהִבין  ַהְמַעֵּין  ִיְסֹּבר  ְּפָעִמים  ַהְרֵּבה  ִּכי 
ְּפָרִקים  ֵאיֶזה  עֹוד  ֶׁשִּיְלַמד  ְוַאַחר  ָּכָראּוי  ַההּוא 
ֲאֵחִרים ַיְרִּגיׁש ְּבַעְצמֹו ֶׁשֹּלא ֵהִבין ֶאת ַהְּפָרִקים 
ֶׁשִּלּמּוד  ּוְלִפי  ֶזה.  ַעל  ָיִעיד  ְוַהִּנָּסיֹון  ַהּקֹוְדִמים, 
ְוֵהן  ג  ַהֻּמּׂשָ ֵהן ִמַּצד ֹעֶמק  ַחִּיים ָעֹמק ְמֹאד  ֵעץ 
ַּתְלִמיֵדי  ַּכָּמה  ִנְמְנעּו  ָלֵכן  יג,  ַהַּמּׂשִ ֹקֶצר  ִמַּצד 
ְּכמֹו  ּבֹו  לֹוְמִדים  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ִמִּלּמּודֹו,  ֲחָכִמים 
ְּבַמִים  צֹוְלִלים  ִיְהיּו  יֹוֵתר  אֹו  ְּפָרִקים  ֲעָׂשָרה 
ְוֹלא  ֵיְדעּו  ְוֹלא  ַהִּמְדָּב"ר  ֲעֵליֶהם  ְוָסַגר  ַאִּדיִרים 
ָיִבינּו ַמה ַהָּלׁשֹון אֹוֶמֶרת ְוִתְקַצר ַנְפָׁשם ִמִּלּמּודֹו 

ּומֹוְׁשִכים ֶאת ְיֵדיֶהם ִמֶּמּנּו.
ַהֶּזה  ַהְּזַמן  ַעד  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָהַרב  ּוִמימֹות 
ִּדְבֵרי  ָלנּו  ֶׁשְּיָפֵרׁש  ְמָפֵרׁש  ְלֵאיֶזה  ָזִכינּו  ֹלא 
ְּכֵפרּוׁש  ְוָקָצר  ַצח  ְּבֶדֶרְך  ַהֶּזה  ֶהָחתּום  ֵסֶפר 
ֵאיָנם  ַהּלֹוְמִדים  ָּכל  ַּגם  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹונֹו  ַרִׁש"י 
ִזְכרֹוָנם  ַהְמָפְרִׁשים  ְּבִדְבֵרי  רּוַח  קֹוַרת  מֹוְצִאים 
ב  ְלַיּׁשֵ ִאם  ִּכי  ֵאיָנּה  ַמְּטָרָתם  ֶׁשָּכל  ַיַען  ִלְבָרָכה 
ֶאת  ֶזה  ְּכסֹוְתִרים  ֶׁשִּנְרִאים  ַהְּמקֹומֹות  אֹוָתן 
זּוָלִתי  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  ַהּתֹוְספֹות  ְּכֻדְגַמת  ֶזה, 
ְּבֵאיֶזה ְמקֹומֹות מּוָעִטים ַאַחת ֵהָּנה ְוַאַחת ֵהָּנה 
ֶׁשֵאין  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָהַרב  ַּכָּוַנת  ְמֹבָאִרים  ֵהם 
ִזְכרֹונֹו  ָהַרב  ּוִמימֹות  ְלַמְתִחיִלים.  ַמְסִּפיק  ֶזה 
ָזִכינּו ְלֵאיֶזה ְמָפֵרׁש  ִלְבָרָכה ַעד ַהְּזַמן ַהֶּזה ֹלא 
ֶׁשְּיָפֵרׁש ָלנּו ִּדְבֵרי ֵסֶפר ֶהָחתּום ַהֶּזה ְּבֶדֶרְך ַצח 

זֹו  ְוִסָּבה  ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו  ַרִׁש"י  ְּכֵפרּוׁש  ְוָקָצר 
ָּגְרָמה ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ְלִבּטּול ִמְצָוה ַהְּגדֹוָלה 
ַהֹּזאת ּוְלֹאֶרְך ַהָּגלּות ַהַּמר ְוַהִּנְמָהר ַהֶּזה. ּוְתִהי 
ָזִוית  ְּבֶקֶרן  מּוַנַחת  ֶנֱעֶדֶרת  ָהֱאֶמת  ָחְכַמת 
ֲאֶׁשר  ַהַּמֶּטה  ִּבְקֵצה  נֹוֵגַע  ֵמַהּלֹוְמִדים  ִמי  ְוֵאין 
ָטַעם  ֶׁשֹּלא  ִמי  ִּכי  צּוֶפיָה.  ִמֹּנֶפת  ִלְטֹעם  ְּבָידֹו 
ְמאֹורֹות  ָרָאה  ֹלא  ְּכִאּלּו  ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ַטַעם 
ִמָּיָמיו, ְואֹוי ָלֶהם ַלְּבִרּיֹות ֵמֶעְלּבֹוָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה. 
ְוָהאֹוֵמר ַּדי ִלי ַּבִּנְגלֹות ֵאין ִלי ֵעֶסק ַּבִּנְסָּתרֹות, 
ָטב ֵליּה ְּדָלא ִאיְבֵרי ְּבָעְלָמא ַּכְמֹבָאר ַּבִּתּקּוִנים 
ְּדָגִרים  ָמאן  ְוָהִכי   - ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  מ"ג  ִּתּקּון 
ִדְבַעל  ֵמאֹוַרְייָתא  ְוָחְכָמָתא  ַקָּבָלה  ְּדִאְסַּתַּלק 
ִיְׁשַּתְדלּון  ְּדָלא  ְוָגִרים  ְדִבְכָתב,  ּוֵמאֹוַרְייָתא  ֶּפה 
ְוָאְמִרין ְּדָלא ִאית ֶאָּלא ְּפָׁשט ְּבאֹוַרְייָתא  ְּבהֹון, 
ְנִביעּו  ְיַסֵּלק  הּוא  ְּכִאּלּו  ְּבַוַּדאי  ּוְבַתְלמּוָדא, 
ֵמַההּוא ָנָהר ּוֵמַההּוא ָגן, ַווי ֵליּה ַטב ֵליּה ְּדָלא 
אֹוַרְייָתא  ַהִהיא  יֹוִליף  ְוָלא  ְּבָעְלָמא  ִאְתְּבִרי 

ְדִבְכָתב ְואֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶּפה ְוכּו'.

 ָאַמר ֵאִלָּיהּו ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ְּבִתּקּוָנא ְׁשִתיָתָאה 
ַּכד  ָּגלּוָתא  ִמן  ִיְתָפְרקּון  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ִּדְבַהאי 
ִאְתַּגְלָיא ְּבָדָרא ַּבְתָרָאה: ּוֵפֵרׁש ָהַרב ִּכֵּסא ֶמֶלְך 
ָהָאֶרץ  ַעם  ָהָיה  ֶׁשִאם  ְּבִקּצּור,  ְלׁשֹונֹו  ְוֶזה  ָׁשם 
יֹוֵתר טֹוב לֹו ִּכי ֵאינֹו ּפֹוֵגם ִאם ֵאינֹו לֹוֵמד ַקָּבָלה 
ַּבַּפְרֵּדס ֹקֶדם ֶׁשְּיַמֵּלא ְּכֵרסֹו ָּבָׂשר  ְלַטֵּיל  ִּכי ֵאין 
ְוַיִין ֲאָבל ַמאן ְּדָיִליף ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ָעְנׁשֹו ָּכל 
ּפֹוֵגם  ְוַאְדַרָּבא  ַקָּבָלה  ִיְלֹמד  ֹלא  ִאם  ָּגדֹול  ָּכְך 
ַהְקָּדָמה  סֹוף  ַהִּגְלּגּוִלים  ְּבַׁשַער  )ַּכְמֹבָאר  ְּבִלּמּודֹו 
ּפֹוֵגם  ַהּתֹוָרה  ְּבסֹודֹות  ָעַסק  ֶׁשֹּלא  ּוִמי  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  י"ז, 
ְּדָלא  ֵליּה  ְוָטב  ָׁשם(  ְיעּוָין  ְוכּו'  ַּדֲאִצילּות  ְּבִּתְפֶאֶר"ת 
ֶׁשהּוא  ָוֹבהּו  ְלֹתהּו  ָעְלָמא  ַאְחַזר  ִּכי  ֵליּה  יֹוִליף 
ִלְקנֹות  ֶׁשָּיכֹול  ּוִמי  ְוכּו'.  ַהֵּכִלים  ְׁשִביַרת  סֹוד 
ִמּתֹוְך  אֹו  ָחֵבר  אֹו  ַקָּבָלה  ֶׁשְיַּלְּמֵדהּו  ַרב  לֹו 
ּוְבֵפרּוׁש  ָּגלּוָתא  ֹאֶרְך  ּגֹוֵרם  ל  ּוִמְתַרּׁשֵ ַהְּסָפִרים 
ְׁשִתיָתָאה  ְּבִתיּקּוָנא  ִׁשְמעֹון  ְלַרִּבי  ֵאִלָּיהּו  ָאַמר 
ַּכד  ָּגלּוָתא  ִמן  ִיְתָּפְרקּון  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ִּדְבַהאי 
ַהֹּזַהר  ִלּמּוד  ִּכי  ַּבְתָרָאה,  ְּבָדָרא  ִאְתַּגְלָיא 
ִאם  ֶׁשֵּכן  ָּכל  עֹוָלמֹות  ּבֹוֶנה  ְּבָעְלָמא  ְּבִגיְרָסא 
ַיֲעֶׂשה  ֶאָחד  ַמֲאָמר  ֵּפרּוׁש  ּוְלָהִבין  ִלְלֹמד  ִיְזֶכּה 
ֹּלא ַיֲעֶׂשה  ּבֹו ִּתּקּון ְלַמְעָלה ְּבָׁשָעה ַאַחת ַמה ּׁשֶ
ְּבִלּמּוד ַהְּפָׁשט ָׁשָנה ְּתִמיָמה ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו. - 
ְוַעֵּין עֹוד ְּבִתּקּון ַלֶמ"ד ְּבִתיב ִּתְנָיָנא ְוִכֵּסא ֶמֶלְך 
ָׁשם. ּוְבֵסֶפר ַהְּבִרית ֵחֶלק ב' ַמֲאָמר י"ב ֶּפֶרק ה' 
ֶהֱאִריְך ְמֹאד ְּבֶזה ְיעּוָין ָׁשם. - ֵאין ָהָאָדם ִנְקָרא 
ָׁשֵלם ַעד ֶׁשַּיֲעֹסק ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת: ְוֵאין ָהָאָדם 
ְּכמֹו  ָהֱאֶמת  ְּבָחְכַמת  ֶׁשַּיֲעֹסק  ַעד  ָׁשֵלם  ִנְקָרא 
ֶׁשָּכתּוב ְּבַסָּבא ְּדִמְׁשָּפִטים )ַּדף צ"ט סֹוף ַעּמּוד א'( 
ְּכִדין ִאיהּו ַּבר ָנׁש ָׁשִלים ַּבַעל ּתֹוָרה ַוַּדאי ָמאֵרי 
ְדֵביָתא ְוכּו'. - ִמי ֶׁשֵאינֹו לֹוֵמד ַקָּבָלה ֵאינֹו ַּבַעל 
ִנְכַּתב  ָׁשם:  ֶמֶלְך  ְּבִמְקַּדׁש  ְוָכַתב  ָׁשֵלם:  ּתֹוָרה 
ָהא ָלַמְדָּת ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשֵאינֹו לֹוֵמד ַקָּבָלה  ְּבִצדֹו, 

ֵאינֹו ַּבַעל ּתֹוָרה ָׁשֵלם. ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

ַהֹּזַהר קֹוֵרא ָלעֹוְסִקים ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת "ִאינּון 
ַּדֲהוּו ָקְייֵמי ְּבטּוָרא ְּדִסיַני": ּוְבֹזַהר ְּבַהֲעֹלְתָך )ַּדף 
קנב.( ָקֵרי ָלעֹוְסִקים ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת ִאינּון ַּדֲהוּו 
ָקְייֵמי ְּבטּוָרא ְּדִסיַני: ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ַחִּכיִמין ַעְבֵדי 
ְּדַמְלָּכא ִעָּלָאה, ִאיּנּון ְּדַקְיימּו ְּבטּוָרא ְּדִסיַני, ָלא 
ְּדֹכָּלא  ִעָּקָרא  ְּדִאיִהי  ְּבִנְׁשְמָתא,  ֶאָּלא  ִמְסַּתְּכֵלי 

]ְוִנְכַּתב  ְלׁשֹונֹו.  ָּכאן  ַעד  ְוכּו'.  ַמָּמׁש  אֹוַרְייָתא 
ֶׁשֵאיָנם  אֹוָתם  ַמְׁשָמע  ַּמְעִּתיק:  ָאַמר  ְּבִצדֹו, 
יֹוְדִעים סֹודֹות ַהּתֹוָרה ֹלא ָעְמדּו ַעל ַהר ִסיַני[. 
ְּכֶׁשָּיְצאּו  ִּבְתִחָּלה  ִּכי  ַּכָּוָנתֹו  ִלי ְּבֵבאּור  ְוִנְרֶאה   -
ִמְתַיְּצִבים  ָהיּו  ָהֱאֹלִקים  ִלְקַראת  ִיְׂשָרֵאל 
ָהָעם  "ַוַּיְרא  ֶנֱאַמר:  ָּכְך  ְוַאַחר  ָהָהר  ְּבַתְחִּתית 
ַוָּיֻנעּו ַוַּיַעְמדּו ֵמָרֹחק", ִּכי ָהיּו ְיֵרִאים ֶּפן ֹּתאְכֵלם 
ִמְקָצת  ְוָהָיה  ְוָימּותּו.  ַהֹּזאת  ַהְּגדֹוָלה  ָהֵאׁש 
ִכיָנה  ֵמָהָעם ֶׁשָהיּו ָׂשִׂשים ּוְׂשֵמִחים ִלְקַראת ַהּׁשְ
ְוֹלא ָרצּו ָלזּוז ִמְּמקֹוָמם ָהִראׁשֹון ַלֲעֹמד ֵמָרחֹוק 
ַמה  הּוא  ַוֲעֵליֶהם  ַמָּמׁש,  ָימּותּו  ִאם  ֲאִפילּו 
ְּבטּוָרא  ְּדַקְיימּו  ִאיּנּון  ַהִּנְזַּכר  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּּכתּוב 
ֶאָּלא  ֵמָרחֹוק  ְוָעְמדּו  ָנעּו  ְוֹלא  ְּכלֹוַמר  ְּדִסיַני, 
ָעְמדּו ְּבטּוָרא ְּדִסיַני ִמְּתִחָּלה ְוַעד סֹוף ְוָלֵכן ֵהם 
ֲאֶׁשר  ַהְּנָׁשמֹות  ְואֹוָתן  ָהֱאֶמת.  ְלָחְכַמת  זֹוִכים 
ָנעּו ִעם ָהָעם ְוָעְמדּו ֵמָרחֹוק ֵּכן ֵהם עֹוִׂשים ַּגם 
ַעָּתה ֶׁשָּנִסים ְועֹוְמִדים ֵמָרחֹוק ְלָחְכַמת ָהֱאֶמת 

ִמִּיְרָאָתם ֶּפן ֹּתאְכֵלם ָהֵאׁש ַהְּגדֹוָלה ַהֹּזאת.

 ֵלית ֲאַתר ְּפִניָמָאה ְּבָכל ִאינּון ְּכִאינּון ְּדָיְדֵעי 
ְּבָכל  ְּבהּו  ְלִאְתַּדְּבָקא  ְוָיְדֵעי  ְדָמאֵריהֹון  ָרָזא 
ְוֵלית  ָאַמר:  )ַּדף קל:(  ָׂשָרה  ַחֵּיי  ְּבֹזַהר  ַּגם  יֹוָמא: 
ָרָזא  ְּדָיְדֵעי  ְּכִאינּון  ִאינּון  ְּבָכל  ְּפִניָמָאה  ֲאַתר 
יֹוָמא,  ְּבָכל  ְּבהּו  ְלִאְתַּדְּבָקא  ְוָיְדֵעי  ְדָמאֵריהֹון 
)ְיַׁשְעָיה סד( ַעִין לא ָרָאָתה ְוכּו'  ַעל ִאֵּלין ְּכִתיב, 
ִאֵּלין ִאינּון ְּדָמאֵריהֹון ִמְׁשַּתַּבח ְּבהֹון ְּבָכל יֹוָמא, 
ְוִאֵּלין  ַקִּדיִׁשין,  ִעָּלִאין  ֵּבין  ְּדָעאִלין  ִאינּון  ִאֵּלין 
ְּדִיְמֵחי  ַמאן  ְוֵלית  ִדְלֵעיָלא  ַּתְרֵעי  ָּכל  ָעאִלין 

ִּביֵדהֹון ְוכּו'.

ֵּבן  ִנְקָרא  ָהֱאֶמת  ְּבָחְכַמת  ֶׁשעֹוֵסק  ִמי 
ְּבָחְכַמת  ֶׁשעֹוֵסק  ִמי  ַּגם  הּוא:  ָּברּוְך  ְלַהָּקדֹוׁש 
ָהֱאֶמת הּוא ִנְקָרא ֵּבן ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּכמֹו 
ְּבַרְעָיא  קיא:(  )ַּדף  ְּבַהר  ָּפָרַׁשת  ְּבסֹוף  ֶׁשָּכתּוב 
ַהְמֻעַּתד  ָהֹעֶנׁש  ְּבִעְנַין  ְוֵכן  ָׁשם.  ְיעּוָין  ְמֵהיְמָנא 
ַרֲחָמָנא  ּתֹוָרה  ְּבָרֵזי  עֹוְסִקים  ֶׁשֵאיָנם  ְלאֹוָתם 
ִליְצַלן ֲאֶׁשר ְּבֹזַהר ְּפקּוֵדי )ַּדף רמז:(: ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: 
ַהאי ֵחיָוָתא יֹוִפיֵא"ל ְׁשֵמיּה, ְוִאיִהי ַקְּייָמא ְּבָכל 
ְלָכל  ְּבִגיַמְטִרָּיה ַקָּבָל"ה(  יֹוִפיֵא"ל  )ִּכי  ְּדָחְכְמָתא  ָרֵזי 
ְוכּו'.  ֵּביּה  ַקְייִמין  ְּדָחְכְמָתא  ַמְפְּתָחאן  ִאיּנּון 
ַהאי ֵחיָוָתא ַקִּדיָׁשא ַקְּייָמא ַּכד ִנְׁשְמָתא ַסְּלָקא 
ּוָמָטאת ְלַגֵּביּה, ְּכֵדין ָׁשַאל ָלּה ְּבָרָזא ְּדָחְכְמָתא 
ְּדָמאֵריּה, ּוְכפּום ַהִהיא ָחְכְמָתא ְּדָרִדיף ֲאַבְתָרּה 
ָיִכיל  ְוִאי  ַאְגֵריּה.  ֵליּה  ַיֲהֵבי  ָהִכי  ָּבּה  ְוַאְדַּבק 
ְוָלא  ְלַבר,  ֵליּה  ָּדֵחי  ַאְדַּבק,  ְוָלא  ְלַאְדְּבָקא 
ִּבְכִסיפּו,  ֵהיָכָלא  ַההּוא  ְּתחֹות  ְוַקְּייָמא  ַעְייָלה, 
ִּדְתחֹוָתּה  ְׂשָרִפים  ִאֵּלין  ַּגְדַפְייהּו,  ַנְטֵלי  ְוַכד 
ְּבַגְדַפְייהּו,  ַּבְטֵׁשי  ֻּכְּלהּו  ְּכֵדין  ֵחיָוָתא,  ְדַהאי 
ְוַקְּייָמא  ְוָלא ִאּתֹוְקַדת,  ְוִאּתֹוְקַדת  ְואֹוְקדּון ָלּה 
ְנִהיַרת  יֹוָמא,  ְּבָכל  ִאְּתָדָנת  ְוָהִכי  ַקְּייָמא,  ְוָלא 
ִאית  ָטִבין  ְּדעֹוָבִדין  ַּגב  ַעל  ְוַאף  ְנִהיַרת.  ְוָלא 
ְּכִאיּנּון  ָעְלָמא,  ְּבַההּוא  ַאְגָרא  ְּדֵלית  ְּבִגין  ָלּה, 
ִּביָקָרא  ְלִאְסַּתְּכָלא  ְּבָחְכְמָתא,  ְּדִמְׁשַּתְּדֵלי 
ֶזה  ְּבֹעֶנׁש  ַּדי  ְוֹלא  ָׁשם.  ְיעּוָין  ְוכּו',  ְּדָמאֵריהֹון 
ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ְּבִגְלּגּול  ְוָלבֹוא  ַלֲחֹזר  ָצִריְך  ֶאָּלא 
ַרֲחָמָנא  ַהִּמיָתה  ְוַצַער  ַהֶּזה  עֹוָלם  ַצַער  ְוִלְסֹּבל 
ִיְזֶכּה ְּבִנְׁשָמתֹו ּגּוף  ִליְצַלן, ְוֵיׁש ָסֵפק ְּבֶזה אּוַלי 
ַמְסִּפיק  ֵאין  ִּכי  ַהִּמְצָוה  ֹזאת  ְיַקֵּים  ֶׁשּבֹו  ִני  ַהּׁשֵ
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ַׁשַער  ִּבְתִחַּלת  ַּכְמֹבָאר  ָהִעּבּור,  ְּבסֹוד  ָלבֹוא  לֹו 
ַהִּמְצוֹות ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:

ֶאָחד  ֶׁשִהיא  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ְּבִעְנַין  ְלעֹוָלם 
אֹוָתּה  ִהְׁשִלים  ֹלא  ִאם  ֲעֵׂשה  ִמְצַות  ֵמַרַמ"ח 
ֶׁשהּוא ִעְנַין ִעְסקֹו ְּבַפְרֵּדס ַהּתֹוָרה ֶׁשהּוא ָראֵׁשי 
ֵּתבֹות ְּפָׁשט ֶרֶמז ְּדָרׁש סֹוד ְּבָכל ַאַחת ֵמֶהם ְּכִפי 
יג ַעד ָמקֹום ֶׁשָּידֹו ַמַּגַעת ִלְטֹרַח  ֲאֶׁשר יּוַכל ְלַהּׂשִ
ֵּכן  ָעָׂשה  ֹלא  ְוִאם  ֶׁשְּיַלְּמֵדהּו  ַרב  לֹו  ְוַלֲעׂשֹות 
ֲהֵרי ִחֵּסר ִמְצָוה ֶאָחד ֶׁשל ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֶׁשִהיא 
ְּגדֹוָלה ּוְׁשקּוָלה ְּכָכל ַהִּמְצוֹות ְוָצִריְך ֶׁשִּיְתַּגְלֵּגל 
ַהִּנְזַּכר.  ַהַּפְרֵד"ס  ֶׁשל  ְּבִחינֹות  ְּבד'  ֶׁשִּיְטַרח  ַעד 
ִּדְבֵרי  ְּבֶזה  ִנְמְלצּו  ְמֹאד  ּוַמה   - ְלׁשֹונֹו.  ָּכאן  ַעד 
ִּתְבּכּו  ַאל  ְּבָאְמרֹו  כ"ב(  )ִסיָמן  ִיְרְמָיה  ַהָּנִביא 
ְלֵמת ְוכּו' ֶׁשהּוא ְמַדֵּבר ִעם ַהִּצּבּור ַהִּמְתַקְּבִצים 
ְלַהְסִּפיד ַעל ֵאיֶזה ַצִּדיק ַהִּנְפָטר ַרֲחָמָנא ִליְצַלן 
ֵמֵגן  ֶׁשָהָיה  ֵמַהּדֹור  ֶאָחד  ַצִּדיק  ֶׁשֶּנְחַסר  ַעל 
ִּתְבּכּו  ַאל  ַהָּנִביא  ְלהּו  ְוָקָאַמר  ֲעֵליֶהם,  ִּבְזכּותֹו 
ְוכּו' ְלִפי ֶׁשֻרָּבם ֶׁשל ַצִּדיִקים ֵאיָנם זֹוִכים ַלֲעֹסק 
ֵהם  ֻמְכָרִחים  ֵּכן  ְוִאם  ַהַּפְרֵד"ס  ֶחְלֵקי  ד'  ְּבָכל 
ַלֲחֹזר ְוָלבֹוא ְּבִגְלּגּול ְּכֵדי ְלַהְׁשִלים ִלּמּוָדם ְּבד' 
ֲחָלִקים ִּכי ֲאִפילּו הּוא ָעַסק ְּבג' ֶחְלֵקי ַהַּפְרֵד"ס 
ֵאֶּלה  ָּכל  "ֶהן  ֶנֱאַמר  ְוָעָליו  חֹוָבתֹו  ְיֵדי  ָיָצא  ֹלא 
ְלַהֲחִזירֹו  ָּגֶבר"  ִעם  ָׁשלֹוׁש  ַּפֲעַמִים  ֵאל  ִיְפַעל 
ְוֶאְפָׁשר  ְּדַהְדָרא.  ְּפִסיָדא  ַהְוָיא  ֵּכן  ְוִאם  ְּבִגְלּגּול 
ַּכִּנְזַּכר  ּוִמְתַּגְלֵּגל  ֶׁשִּנְפָטר הּוא חֹוֵזר  ַּבּיֹום  ֶׁשּבֹו 
ְּבֹזַהר )ֵריׁש ָּפָרַׁשת ֱאֹמר ְיעּוָין ָׁשם(. ְוִאם ֵּכן ֵאין ָלֶכם 
ְלאֹותֹו  ַלֹהֵלְך,  ָבכֹו  ְּבכּו  ָאְמָנם  ָּכְך,  ָּכל  ְּפִסיָדא 
ַצִּדיק ֶׁשְּכָבר ָעַסק ְּבד' ֶחְלֵקי ַהַּפְרֵּדס, ִּכי ֵּתַבת 
ַלֹהֵלְך ד'  ְוִאם ַּתֲחֹׁשב ֵּתַבת  ו'  ַלֹהֵלְך ִהיא ָחֵסר 
ֶחְלֵקי  ד'  ְּכֶנֶגד  ֶׁשֵהם  ַהּכֹוְלִלים  ד'  ִעם  ְּפָעִמים 
ַהַּצִּדיק  ֶׁשֶּזה  ַּפְרֵד"ס.  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֵהם  ַהַּפְרֵּדס 
ַעל  ִּבי  מֹוַלְדּתֹו  ֶאֶרץ  ֶאת  ְוָרָאה  עֹוד  ָיׁשּוב  ֹלא 
ַאְרָּבָעה ֹלא ֲאִׁשיֶבּנּו. ֶׁשֶּזהּו ְּפִסיָדא ְּדָלא ַהְדָרא 
ְוִהֵּנה   - ַהֶּזה.  ִמן ָהעֹוָלם  ְלַגְמֵרי  ְוֶנְחַסר  ֶּבֱאֶמת 
ְׁשַנִים  ָלנּו  ָהיּו  ָאֵמן,  ִעיֵרנּו  ִּיָּבֶנה  ַּבְגַדד  ְּבִעיֵרנּו 
ְּכרּוִבים ָזָהב ַהּסֹוְכִכים ַעל ָהִעיר ִמַּבִית ּוִמחּוץ 
ְּביֹום  ּוְלַמֲחֶסה  ְלחֹוָמה  ָלנּו  ָהיּו  ֲאֶׁשר  ְוֵהָּמה 
ָחָכם  עֹוָלם  ְיסֹוד  ַצִּדיק  ַּבֹּקֶדׁש  ָהִראׁשֹון  ַזַעם, 
ָחָכם  ֶּבן  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ָחָכם  ֶּבן  ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי 
ִלְבָרָכה.  ְוָקדֹוׁש  ַצִּדיק  ֵזֶכר  ַחִּיים  ֶּבן  ַרִּבי מֶׁשה 
ְוֵׁשִני ַּבֹּקֶדׁש ָהַרב ַהָּגאֹון ָחָכם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַאֲהֹרן 
ְוָקדֹוׁש  ַצִּדיק  ֵזֶכר  ַאָּגִסי  ַהְמֻכֶּנה  ַאָּבא  ַאָּבא ַּבר 

ִלְבָרָכה.

ַּבחּוֵרי  ִנְלְקחּו  ָלבֹוא...  ַהָּצרֹות  ִהְתִחילּו 
ִיְׁשָמֵעאל  ְלֶמֶלְך  ַהָּצָבא  ַלֲעבֹוַדת  ִיְׂשָרֵאל 
ְלַלְּמָדם ֵסֶדר ַהִּמְלָחָמה ְוָהיּו ָּכל ָהָעם ְמַיְּלִלים 
ַׁשַער  ַעל  ַאֲהֹרן  ְּבֵני  ֵסֶפר  ַהְמַחֵּבר  ּובֹוִכים: 
ְלַבָּדם  ֵהם  ֵאּלּו  ַצִּדיִקים  ב'  ֲאֶׁשר  ַהִּגְלּגּוִלים, 
ְּבֵעץ  ָהָיה  ִעְסָקם  ֶׁשֹרב  ְּבִעיֵרנּו  ִנְמָצִאים  ָהיּו 
הּוא  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ְׁשָעִרים  ּוִבְׁשמֹוָנה  ַחִּיים 
עֹוֵסק ְלַבּדֹו ְּבֶחֶדר ַמְׂשִּכיתֹו ִּבְפֵני ַעְצמֹו, ְוֵהָּמה 
ִּבְזכּוָתם ְוִצְדָקָתם ָהיּו ְמִגִּנים ַעל ָהִעיר ֶזה ִמֹּפה 
ְוֶזה ִמֹּפה, ֶאֶפס ְּכֶׁשָּגְמרּו ָהֲעוֹונֹות ְוִנְלַקח ֲארֹון 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי  ָחָכם  ָהֱאֹלִהים 
ָהִעיר  ִהְתִחיָלה  ֱאלּול  בי"ג  ה'תרס"ט  ִּבְׁשַנת 
ִלְהיֹות צֹוַלַעת ְמַהֶּלֶכת ַעל ֶרֶגל ַאַחת ְוִהְתִחילּו 
ַּבחּוֵרי  ִנְלְקחּו  ְקבּוָרתֹו  ַאֲחֵרי  ִּכי  ָלבֹוא  ַהָּצרֹות 

ִיְׁשָמֵעאל  ְלֶמֶלְך  ַהָּצָבא  ַלֲעבֹוַדת  ִיְׂשָרֵאל 
ְלַלְּמָדם ֵסֶדר ַהִּמְלָחָמה ְוָהיּו ָּכל ָהָעם ְמַיְּלִלים 
ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְּבָחָכם  ִמְתַנֲחִמים  ְוָהִיינּו  ּובֹוִכים, 
ַאֲחָריו  ָענּו  ָהָעם  ְוָכל  ִלְבָרָכה  ַצִּדיק  ֵזֶכר  ַאֲהֹרן 
ְלַמֵּלא  ָיכֹול  הּוא  ִּכי  ִּתְקָוֵתנּו  ָאְבָדה  ֹלא  עֹוד 
ְלַחֵּיי  ִזְכרֹונֹו  ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי  ָחָכם  ָהַרב  ְמקֹום 
ָהעֹוָלם ַהָּבא. - ֵעת ָצָרה ְלַיֲעֹקב... ֵתֶכף ִהְתִחיל 
ְלַקֵּבץ ֶאת ַּבחּוֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלֵצאת ְלִמְלָחָמה 
ְלִהָּלֵחם ִעם ְּבִריַטְנָייא: ַאְך ֹלא ַּכֲאֶׁשר ִּדְמְינּו ֵּכן 
ָהְיָתה, ִּכי ַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ִהְצִליַח ְוַגם ְּבאֹותֹו ַצִּדיק 
ה ָׁשִנים ְּבֵליל  ָּפְגָעה ִמַּדת ַהִּדין, ִּכי ַאֲחֵרי ֲחִמּׁשָ
ו' ח' ְלֹחֶדׁש ְמַנֵחם ְׁשַנת ַהַּמִּביט ָלָאֶרץ ַוִּתְרָע"ד 
ַלֲאָנחֹות.  אֹוָתנּו  ְוָעַזב  ִלְמנּוחֹות  הּוא  ַּגם  ָנַסע 
ּוְבִהְסַּתֵּלק ַּגם ָחָכם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה 
יֹוֵס"ף  ָהַאֲחרֹון.  ְׁשִביב  ַּגם  ֵמָהִעיר  ָּכָבה  ָאז 
ְלַיֲעֹקב  ָצָרה  ֵעת  ְוָהְיָתה  ֵאיֶנּנּו.  ְוִׁשְמעֹון  ֵאיֶנּנּו 
ַאֲחֵרי  ְמַנֵחם  י"א  כ'  ְּבֵליל  ִּכי  ְּכַמְבִּכיָרה  ָצָרה 
ְּפִטיָרה ָחָכם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַּבֹּבֶקר 
ַהֶּמֶלְך  ִמַּטַעם  ֲאֻדִּמים  מֹוָדעֹות  ִנְדְּבקּו  ַהְׁשֵּכם 
ּוְבתֹוְך  ַהְּמקֹומֹות  ּוְבָכל  ָוִקים  ַהּׁשְ ְּבָכל  ּוְגדֹוָליו 
ִמְלָחָמה  ְלאֹות  ָאֹדם  ֶחֶרב  ְמֻצָּיר  ַהּמֹוָדעֹות 
קֹוְסַטְנִטיָנא  ַמְמֶלֶכת  ְּבַמְמָלָכה.  ַמְמָלָכה 
ֶאת  ְלַקֵּבץ  ִהְתִחיל  ְוֵתֶכף  ְּבִריַטְנָייא.  ְּבַמְמֶלֶכת 
ְלִהָּלֵחם  ְלִמְלָחָמה  ָלֵצאת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַּבחּוֵרי 
ִעם ְּבִריַטְנָייא. - ְמָצאּונּו ַרּבֹות ָרעֹות ְוָצרֹות .. 
ְוֵאין ָׁשָעה ְּבֹלא ָרָעה ְוֵאין ֶרַגע ְּבֹלא ֶנַגע, ּוְגֵזרֹות 
ָקׁשֹות ִנְתַחְּדִׁשים ְּבָכל יֹום: ְוָהיּו ַמִּסיִעין אֹוָתם 
ֵמִעיר ְלִעיר ּוִמִּמְדָּבר ְלִמְדָּבר ֶּבָהִרים ּוַבְּגָבעֹות 
ַעד ִהִּגיָעם ַעד ְמקֹום ִקְׁשֵרי ַהִּמְלָחָמה, ּוִמִּני ָאז 
ְוָהְלָאה ְמָצאּונּו ַרּבֹות ָרעֹות ְוָצרֹות ְוָהיּו ַהָּצרֹות 
ּדֹוֲחקֹות זֹו ֶאת זֹו ָּכל ַאַחת רֹוָצה ְלַהְקִּדים ֶאת 
ְּפֵני ֲחֶבְרָּתּה ְוֵאין ָׁשָעה ְּבֹלא ָרָעה ְוֵאין ֶרַגע ְּבֹלא 
נֹוָסף  יֹום  ְּבָכל  ִנְתַחְּדִׁשים  ָקׁשֹות  ּוְגֵזרֹות  ֶנַגע, 
ִנְלֲחמּו...  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ַּגם   - ֶאְתמֹול.  יֹום  ַעל 
ָצפּו ֵמי ְנַהר ִחֶּדֶקל ֵמרֹב ַהְּגָׁשִמים ּוָפְרצּו ִּגְדֵרי 
ֱהיֹוֵתנּו  ְּבעֹוד  ָהִעיר  ּתֹוְך  ְוָעְברּו  ְוָׁשְטפּו  ַהָּנָהר 
ֵמי  ַהַּמִים  ְוָגאּו  ַּבַּלְיָלה  ִמּטֹוֵתינּו  ַעל  ְיֵׁשִנים 
ֲאֶׁשר  ָהִעיר  ְּבתֹוְך  ְּגדֹוָלה  ְצָעָקה  ַוְּתִהי  ָׁשתֹו, 
ַּגם  ִמְצַרִים:  ְיִציַאת  ִּבְזַמן  ַרק  ָהָיה  ֹלא  ָּכמֹוָה 
ְׁשַנת  ִּכְסֵלו  י"ג  ג'  ְּבֵליל  ִּכי  ִנְלֲחמּו  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן 
ֵאיָכה ִתְרֶע"ה ָצפּו ֵמי ְנַהר ִחֶּדֶקל ֵמֹרב ַהְּגָׁשִמים 
ָהִעיר  ּתֹוְך  ְוָעְברּו  ְוָׁשְטפּו  ַהָּנָהר  ִּגְדֵרי  ּוָפְרצּו 
ְוָגאּו  ַּבַּלְיָלה  ְיֵׁשִנים ַעל ִמּטֹוֵתינּו  ֱהיֹוֵתנּו  ְּבעֹוד 
ַהַּמִים ֵמי ָׁשתֹו, ַוְּתִהי ְצָעָקה ְּגדֹוָלה ְּבתֹוְך ָהִעיר 
ֲאֶׁשר ָּכמֹוָה ֹלא ִנְהְיָתה ַרק ִּבְזַמן ְיִציַאת ִמְצַרִים. 
ְוָכל ַאְנֵׁשי ָהִעיר ִעם ַמֲעַמֵּסיֶהם ֶׁשַעל ִּכְתֵפיֶהם 
ֶׁשּנֹוְׂשִאים  ַהְּקַטִּנים  ּוְבנֹוֵתיֶהם  ְּבֵניֶהם  ְוִעם 
ְּבתֹוְך  ְוָנִסים  ּבֹוְרִחים  ָהיּו  ְזרֹועֹוָתם  ַעל  אֹוָתם 
ֵאין  ִּכי  ַהָּגבֹוַּה  ַלָּמקֹום  ַהָּנמּוְך  ִמָּמקֹום  ָהִעיר 
ָּכל  ִהִּקיפּו  ַהַּמִים  ִּכי  ָהִעיר  ִמן  ָלֵצאת  ֶּדֶרְך 
ֶׁשל  ֵעיָניו  ִמְּמלֹוא  ָרחֹוק  יֹוֵתר  ַצד  ִמָּכל  ָהִעיר 
ָאָדם, ְוָגְבהּו ַהַּמִים ְוִהִּפילּו ַּגֵּליֶהם ְׁשִליׁש ָהִעיר 
ְוַכָּמה ְּבֵני ָאָדם ֶׁשֹּלא ָקְדמּו ִלְבֹרַח ָהיּו ָּבֵּתיֶהם 
ִקְבֵריֶהם ַרֲחָמָנא ִליְצַלן. ְוַאַחר ָּכְך ָּבא ֶדֶבר ֹלא 
ָהָרִקיַע  ֲאִויר  ִנְתַמֵּלא  ַּגם  ָצָרה,  ַּפֲעַמִים  ָּתקּום 
ְויֶֹקר  ַּבֹּצֶרת  ַמַּכת  ִעָּמֶהם  ְוִנְלָוה  ַּפְרעֹוִׁשים 
ִמְלָחָמה,  ֲהרּוֵגי  ֶחֶרב  ַאְנֵׁשי  ָהיּו   - ָעִרים.  ַהּׁשְ

ַּגם  ְיתֹוִמים:  ּוְבֵניֶהם  ַאְלָמנֹות  ְנֵׁשיֶהם  ְוִנְׁשֲארּו 
ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ֹלא ִהְצִליחּו ַּבִּמְלָחָמה ְוָהיּו ַאְנֵׁשי 
ַאְלָמנֹות  ְנֵׁשיֶהם  ְוִנְׁשֲארּו  ִמְלָחָמה  ֲהרּוֵגי  ֶחֶרב 
ם ֶאת ַלַחץ ַעּמֹו  ּוְבֵניֶהם ְיתֹוִמים, ַעד ֶׁשָרָאה ַהּׁשֵ
ִיְׂשָרֵאל ַוִּיָּנֵחם ַעל ָהָרָעה ְוִנְלְּכָדה ָּבֶבל ְּבֵליל א' 
ֶׁשל  ַהִּמְלָחָמה  ְסַגן  ְּבַיד  ֶעְזַר"ת  ְׁשַנת  ֲאָדר  י"ז 
ֶאת  ִּכּבּו  ֹאֶנס  ּוְבֹכַח  מֹוְך,  ַהִּנְקָרא  ְּבִריַטְנָייא 
ֶׁשל  ַחִיל  ַאְנֵׁשי  ָּבּה  ִהִּציתּו  ֲאֶׁשר  ָהִעיר  ְׂשֵרַפת 
קֹוְצַטְנִטיָנא ְּבֵעת ֵצאָתם ֵמָהִעיר, ַּגם ְׁשָאר ְּבֵני 
ֲחֻנּיֹות  ֶאת  ָׁשְברּו  ָּבִעיר  ַהִּנְׁשָאִרים  ִיְׁשָמֵעאל 
ִהְׁשִאירּו  ֶׁשֹּלא  ַעד  לֹו  ִאיׁש  ּוָבְזזּו  ַהְּיהּוִדים 
ָעְקרּו  ַהֲחֻנּיֹות  ֶׁשל  ַהְּדָלתֹות  ַוֲאִפילּו  ְּכלּום 
ַּגם  ְוָלבּוז  ָּכְך  ַאַחר  ַלֲחֹזר  ַּדְעָּתם  ְוָהָיה  ּוְלָקחּום 
ָלֵאל  ּוְּתִהָּלה  ַהָּנִׁשים.  ֶאת  ְוִלְׁשַּכב  ַהָּבִּתים  ֶאת 
ָנָחה  ָהאֹוֵיב  ְּבִהָּכֵנס  ִּכי  ְזָמָמם  ֶאת  ֵהִפיק  ֶׁשֹּלא 
ִנְמְלָטה ִמַּפח  ְוַנְפֵׁשנּו ְּכִצּפֹור  ָהִעיר  ָׁשְקָטה ָּכל 
ִיְׂשָרֵאל  ַּבחּוֵרי  ִקּבּוץ  ִּבְתִחַּלת  ַּגם   - יֹוְקִׁשים. 
ם ַעל ְיֵדי ָחְכמֹות  ָלֵצאת ְלִמְלָחָמה ִהִּציָלנּו ַהּׁשֵ
ְּבִלֵּבנּו  ֱאֹלִהים  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ִטְבִעית  ְוַתְחּבּולֹות 
ִנְסְּתרּו  ְוָׁשם  ַהֹּכֶתל  ָּבֳעִבי  ִמַּמְחּבֹואֹות  ַלֲעׂשֹות 
ב' ָּבַני ְוֵהם ִׁשְמעֹון ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה )ֶׁשִּנְפַטר ַאַחר 
ם  ַהּׁשֵ ְועֹוַבְדָיה  ְׁשָבט(  ה'  ג'  יֹום  תרצ"ב  ִּבְׁשַנת  ָּכְך 
ֶׁשָהיּו  ָאֶון  ּפֹוֲעֵלי  ֵמִרְגַׁשת  ִויַחֵּיהּו  ִיְׁשְמֵרהּו 
ַרע ָלנּו ָּדָבר ַרע.  ְמקֹוְׁשִׁשים ֶאת ַהָּבִּתים ְוֹלא ּאֵ

ּוָברּוְך ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה.

ָּבּה...  עֹוְסִקים  ֶׁשָהיּו  ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ְּזכּות 
ֶאת  ּדֹוִחים  ְוָהיּו  ַהִּדין...  ִמַּדת  ֶנֶגד  ְוִצָּנה  ְלָמֵגן 
ִמַּדת  ֶנֶגד  ַלֲעֹמד  ָיכֹול  ָהָיה  ֹּלא  ּׁשֶ ַמה  ַהְּגֵזרֹות, 
ַהִּדין ְזכּות ַּכָּמה ַצִּדיִקים ַוֲחִסיִדים: ְוַאָּתה קֹוֵרא 
ֹזאת  ָּכל  ְמָצאָתנּו  ָלָּמה  ּוְרֵאה  ָנא  ַהֵּבט  ָנִעים 
ֵּתֶכף ּוִמָּיד ִּבְזַמן ִסּלּוָקם ֶׁשל ב' ַצִּדיִקים ַהִּנְזַּכר 
ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ֶׁשְּזכּות  ָלנּו  ְלהֹוִדיַע  ֹלא  ִאם 
ֶׁשָהיּו עֹוְסִקים ָּבּה ֵהם ֲאֶׁשר ָהיּו עֹוְמִדים ְלָמֵגן 
ָהיּו  ְואֹוָנם  ֹּכָחם  ּוְבֹעֶצם  ַהִּדין  ִמַּדת  ֶנֶגד  ְוִצָּנה 
ֹּלא ָהָיה ָיכֹול ַלֲעֹמד  ּדֹוִחים ֶאת ַהְּגֵזרֹות, ַמה ּׁשֶ
ַוֲחִסיִדים  ַצִּדיִקים  ַּכָּמה  ְזכּות  ַהִּדין  ִמַּדת  ֶנֶגד 
ָהֲעסּוִקים ְּבִחיצֹוִנּיּות ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבאֹותֹו ַהּדֹור. - 
ַהֲחלֹום ַהּנֹוָרא, ֶׁשַרק ִּבְזכּות ַהֹּזַהר אּוַכל ְלַהִּציל 
ְוָאִעיָדה  ָּכְך:  ַאַחר  – ּוַמה ֶׁשָּקָרה  ָהִעיר  ָּכל  ֶאת 
ִלי ֵעדּות ֶנֱאָמָנה ַעל ֶזה ִּכי ְּבתֹוְך ז' ְיֵמי ָהֲאֵבלּות 
ֵאַלי  ָּבא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָחָכם  ֶׁשל 
ָׁשלֹום  ַצאַלח  ַרִּבי  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ְּכבֹוד  ֶאָחד  ָזֵקן 
ם ִיְׁשְמֵרהּו ִויַחֵּיהּו )ִזְכרֹונֹו  מֶׁשה ַיֲעֹקב ֵׁשיָנא ַהּׁשֵ
ִלְבָרָכה( ְוָאַמר ִלי ֶׁשָרָאה ֶאְתמֹול ֲחלֹום ַמְבִהיל. 
ָאְמָנם ֹלא ָרָצה ְלַהִּגיד ִלי ַמה ָרָאה ַּבֲחלֹום ְּבׁשּום 
ֹאֶפן, ַרק זֹו ָאַמר, ִּכי ָאְמרּו לֹו ַּבֲחלֹום ֶׁשִהְסִּכימּו 
ִלְהיֹות  ַהּכֹוֵתב(  ֲאִני  )ָעַלי  ָעֶליָך  ָהֶעְליֹון  ָּבעֹוָלם 
ֵעֶדן  ִנְׁשָמתֹו  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָחָכם  ְמקֹום  ְמַמֵּלא 
ְוָצִריְך ְלִהְׁשַּתֵּדל ְּבָכל ֹעז ְלטֹוַבת ָהִעיר ַהֹּזאת. 
ַעל  ִלְּבָך  ַעל  ָעְלָתה  ֲאֶׁשר  ַהַּמֲחָׁשָבה  ְואֹוָתּה 
ִמְׁשָּכְבָך ְּבֵליל ֶאְתמֹול ִלְלֹמד ְּבִסְפֵרי ָחָכם ַרִּבי 
ְלַקְּיָמּה  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ָצִריְך  ֵעֶדן  ִנְׁשָמתֹו  ִׁשְמעֹון 
ל ָידֹוַע ֵּתַדע  ְּבֹפַעל ְּבֹלא ִעּכּוב ְּכָלל. ְוִאם ִּתְתַרּׁשֵ
ֶׁשָּכל ַאְנֵׁשי ָהִעיר ִיְהיּו ְּבַסָּכָנה ְּגדֹוָלה. ַעד ָּכאן 

ָהיּו ִּדְבֵרי ַהָּזֵקן ַצאַלח ָׁשלֹום ַהִּנְזַּכר ְלֵעיל.

ְוָעַמד  ֵאַלי  ּוָבא  ָחַזר  ָׁשעֹות  ג'  ֲעבֹור  ַאַחר   
ֵלְך:  קּום  ָעַלי:  ְוָצַעק  ִּכְמֻבְלָּבל  ֶהָחֵצר  ְּבֶפַתח 
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ְוָעַמד  ֵאַלי  ּוָבא  ָחַזר  ָׁשעֹות  ג'  ֲעבֹור  ְוַאַחר 
ֵלְך  קּום  ָעַלי:  ְוָצַעק  ִּכְמֻבְלָּבל  ֶהָחֵצר  ְּבֶפַתח 
ֵעֶדן  ִנְׁשָמתֹו  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָחָכם  ְלֵבית  ִּבְמֵהָרה 
ָּדָבר  ֹלא  ִּכי  ָעֶליָך  ַהִּנְצָרְך  ֵסֶפר  ם  ִמּׁשָ ְלָך  ְוַקח 
ַרק הּוא ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ָעֶליָך, ַעד ָּכאן ָהיּו ְּדָבָריו 
ַּכָּוַנת  ֶאת  ָיַדְעִּתי   - ְלַדְרּכֹו.  ָחַזר  ְוֵתֶכף  ִעִּמי 
ַהֲחלֹום ֶׁשִּיְרְמזּון ַעל ִלּמּוד ֵעץ ַחִּיים: ַוֲאִני ַהַּדל 
ִלּמּוד  ַעל  ֶׁשִּיְרְמזּון  ַהֲחלֹום  ַּכָּוַנת  ֶאת  ָיַדְעִּתי 
ִּבְתִחַּלת  ַהֻּסּכֹות  ַאַחר  ְוֵתֶכף  ַהִּנְזַּכר.  ַחִּיים  ֵעץ 
ְוִהְתַחְלִּתי  ֲחָלַצי  ְּכֶגֶבר  ָאַזְרִּתי  ה'תרע"ה  ְׁשַנת 
ִלי  ְוָהָיה  ְּגדֹוָלה  ִּבְׁשִקיָדה  ַחִּיים  ְּבֵעץ  ִלְלֹמד 
ַהַּלְיָלה ְלִלּמּוד ְוַהּיֹום ִלְתִפָּלה ְוִלְצָעָקה ְוָלֵצאת 
ִעם  ּוְלַתֲעִנּיֹות  ְוִלְסִליחֹות  ַהַּצִּדיִקים  ִקְבֵרי  ַעל 
ַהִּצּבּור ְוַלֲעֹמד ְּבָכל יֹום ַהְּתִהִּלים ִעם ז' ּכֹוְרֵתי 
ֲאֶׁשר  ַהָּצרֹות  ִמְּפֵני  ִּבְצָדקֹות  ּוְלַהְרּבֹות  ְּבִרית 
ְלַחְכֵמי  ַמְזֶּכֶרת  ִלְהיֹות  ֶזה  ְוָכַתְבִּתי   - ְסָבבּונּו. 
ַהּדֹורֹות ֵליַדע ּוְלהֹוִדיַע ּוְלִהָּוַדע ֶׁשַּכָּמה ָצרֹות, 
ָלם  ְּבִהְתַרּׁשְ ָלעֹוָלם  ּגֹוְרִמים  ְוָרעֹות  ַרּבֹות 
ֵמֵעֶסק ָרֵזי ַהּתֹוָרה: ְוָכַתְבִּתי ֶזה ִלְהיֹות ַמְזֶּכֶרת 
ְלַחְכֵמי ַהּדֹורֹות ֵליַדע ּוְלהֹוִדיַע ּוְלִהָּוַדע ֶׁשַּכָּמה 
ָלם  ָצרֹות, ַרּבֹות ְוָרעֹות ּגֹוְרִמים ָלעֹוָלם ְּבִהְתַרּׁשְ
ַּבִּתּקּוִנים  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַהּתֹוָרה  ָרֵזי  ֵמֵעֶסק 
ַהִּנְזַּכר ְלֵעיל ְּדָגִרים ֲעִנּיּוָתא ְוֹאֶרְך ָּגלּוָתא ְוכּו'. 
ְוֹקֶצר  ִיְׂשָרֵאל  ָצַרת  ְוֹקֶצר  ִכיָנה  ַהּׁשְ ָּגלּות  ְוֹקֶצר 
ִּגְלּגּוָלם ַהֹּכל הּוא ָּתלּוי ְּבַצָּואָרם ַעל ֶׁשֵּיׁש ְּבָיָדם 
רֹוִצים  ְוֵאיָנם  ָהֱאֶמת  ְּבָחְכַמת  ַלֲעֹסק  ְיֹכֶלת 
ּוְלַהִּניַח  ָלֶהם  ַהָּקבּוַע  ִלּמּוָדם  עּור  ִמּׁשִ ְלַמֵעט 
ְּפַנאי ַלֲעֹסק ְּבָרֵזי ּתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיָה ְוהּוא ַרחּום 

ְיַכֵּפר ַּבֲעָדם. 
ַוִּיַּקח ִמֵּפרֹות ֵעץ ַהַחִּיים ְוָאַכל ְוַחי ְלעֹוָלם:   
ֵעץ  ְּבִלּמּוד  ָעְבִרי  ִמֵּדי  ִּכי  ְּבַדְעִּתי  ָעָלה  ְוָלֵכן 
ַהּמּוָבן  ְוָקָצר  ָּפׁשּוט  ֵּפרּוׁש  ֶאֱעֶׂשה  ַהַחִּיים 
אּוַלי  ִּכי  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ַרִׁש"י  ֵּפרּוׁש  ְּבִדְמיֹון 
ֶׁשַעל ְיֵדי ֻסָּלם ֶזה ִיְׁשּתֹוֵקק ָהָאָדם ַלֲעלֹות ָעָליו 
ְוִיַּקח ִמֵּפרֹות ֵעץ ַהַחִּיים ְוָאַכל ְוַחי ְלעֹוָלם. ְוַאף 
ַנת  ַעל ִּפי ֶׁשְּכָבר ִהְתַחְלִּתי ְּבִלּמּוד ֵעץ ַחִּיים ִמּׁשְ
ִזַּכִני  ְּכָבר  ְוַגם  ָׁשִנים  ֶּבן כ"ד  ִּבְהיֹוִתי  ה'תרמ"ב 
ָהֵאל ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו ְלַחֵּבר ֵּפירּוׁש ָקָטן ַעל ִאְדָרא 
ִהֵּנה   - ָהֹרַקח.  ֵיין  ַהִּנְקָרא  זּוָטא  ְוִאְדָרא  ַרָּבא 
ַאַחר ָּכְך ָמַׁשְכִּתי ַעְצִמי ֵמַהִּלּמּוד ִמִּסַּבת ָצרֹות 
ִּבְׁשַנת  ֻהְכַרְחִּתי  ְוָלֵכן  ְסָבבּוִני.  ֲאֶׁשר  ַהְּזַמן 
ֵעץ  ִמְּתִחַּלת  ּוְלַהְתִחיל  ַלֲחֹזר  ַהִּנְזַּכר  תרע"ה 
ַחִּיים ְּכֵדי ִלְלֹמד ַעל ַהֵּסֶדר ְוַלֲעׂשֹות ָעָליו ֵּפרּוׁש 
ּוְבתֹוְך  ְׁשמֹו.  ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּשֵׁ ֶׁשָחָנִני  ַמה  ְּכִפי 
ַלֻּקְׁשיֹות  ֵּתרּוִצים  ֵאיֶזה  ִהְבַלְעִּתי  ַהֵּפרּוׁש 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָהַרב  ִמִּדְבֵרי  ַהִּמְסַּתֲעִפים 
ִמְּמקֹומֹות ֲאֵחִרים. ַּגם ֹלא ֵאֵצא ֵמִעְנַין ַהּסּוְגָיא 
ַהִהיא ְלִעְנַין ַאֵחר ַרק ֲאָפֵרׁש ַהֶּפֶרק ַההּוא ְּכִפי 
ַהֶּפֶרק  ַרק  ַחִּיים  ְּבֵעץ  ֵאין  ְּכִאּלּו  ְלַבד  ְּפׁשּוטֹו 
ַההּוא ִּבְלַבד ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְתַּבְלֵּבל ַהְמַעֵּין ְוִיָּכְבדּו 
ָסֵפק  ְּבֹלא  ִּכי  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָהַרב  ִּדְבֵרי  ָעָליו 
ִלּמּודֹו  ִּבְתִחַּלת  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָהַרַׁש"ׁש  ֲאִפילּו 
ִזְכרֹונֹו  ָהַרב  ִּדְבֵרי  לֹוֵמד  ָהָיה  הּוא  ַחִּיים  ְּבֵעץ 
ַאַחר  ם  ַהּׁשֵ ֶׁשִּזָּכהּו  ַעד  ִּבְלַבד  ִּכְפׁשּוָטן  ִלְבָרָכה 
ָּכְך ְוָהָיה עֹוֵמד ַעל ֲאִמּתּוָתן ֶׁשל ְּדָבִרים. - ְוָלֵכן 
ִּכְפַׁשט  ְמקֹומֹות  ְּבַכָּמה  ֲאָפֵרׁש  ִאם  ִלְתֹמַּה  ֵאין 
ִּדְבֵרי  ְּכבֹוד  ֶאת  ְוַאִּניַח  ַההּוא  ַהֶּפֶרק  ִּדְבֵרי 

ָהַרַׁש"ׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִּבְמקֹומֹו, ִּכי ֹלא ָּכַתְבִּתי 
ַחִּיים  ֵעץ  ְּבִלּמּוד  ַלַּמְתִחיִלים  ִאם  ִּכי  ֶזה  ֵּפרּוׁש 
ֵמֲחַמת  ְּכֵרָסם  ִמְּלאּו  ֶׁשְּכָבר  ַלֲחָכִמים  ְוֹלא 
ָהֱאֶמת, ַּגם ָּכל ִעְנַין ַהִּנְצָרְך ָעָליו ֵאיֶזה ַהְקָּדָמה 
מֹוָנה ְׁשָעִרים ּוְמבֹוא ְׁשָעִרים  ֵמֵעץ ַחִּיים אֹו ִמּׁשְ
ְלאֹותֹו  ַהִּמְצָטֶרֶכת  ַהַהְקָּדָמה  אֹוָתּה  ֶהְעַּתְקנּו 
ְוִלְלֹמד  ִלְטֹרַח  ַהְמַעֵּין  ִיְצָטֵרְך  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ָהִעְנָין 
ּוֻמְבְטַחִני  ְמֻבָּקׁשֹו  ֶׁשְּיַמֵּלא  ַעד  ֶּפֶרק  אֹותֹו  ָּכל 
ִּבְזַמן  ְיֵדי ֵּכן יּוַכל ָּכל ָאָדם ִלְלֹמד  ם ֶׁשַעל  ַּבַהּׁשֵ
ַּבֲעִדי  ם  ַהּׁשֵ ִיְגֹמר  ְוִאם  ַהַחִּיים.  ֵעץ  ָּכל  ָקָצר 
ֵעץ  ִעּמֹו  ַאְדִּפיס  ַהְדֵּפס  ִמְזֵּבַח  ַעל  ְלַהֲעלֹותֹו 
ַחִּיים ַעְצמֹו ִעם ֵּפרּוׁש ָהַרַׁש"ׁש ְוָהִריַפ"ׁש ִזְכרֹונֹו 
ִלְבָרָכה. ַּגם ָנִציג ְׁשַטר ַהְּכָלִלים ְּבסֹוף ַעּמּוד א' 
ְוֹלא ִּבְתִחָּלתֹו, ִּכי ֵכן הּוא ְמֻסָּדר ְּבֵעץ ַחִּיים ְּכַתב 
ָהַרב  ְּבֵּפרּוׁש  ְמֻסָּדר  הּוא  ְוֵכן  ֵע"ת.  ִּדְׁשַנת  ַיד 
ֶׁשִּיְלֹמד  ַאַחר  ִּכי  ֵמָהָראּוי  ְוֵכן הּוא  ֱאֶמת.  ְׂשַפת 
ִלְלֹמד  ָראּוי  ְּגִמיָרא,  ַעד  ַחִּיים  ֵעץ  ָּכל  ָהָאָדם 
]ָאְמָנם   - ִלּמּודֹו.  ִּבְתִחַּלת  ְוֹלא  ַהְּכָלִלים  ַׁשַער 
ֹלא  ִּכי  ִנְכְזָבה,  ּתֹוַחְלִּתי  ֵהן  ָהַרִּבים  ַּבֲעֹונֹוֵתינּו 
יָגה ָיִדי ִמַּדי ַהֶּכֶסף ַהִּנְצָרְך ְלהֹוָצַאת ַהְּדפּוס,  ִהּׂשִ
ִּכי ָּכֵבד הּוא ִמֶּמִּני, ְוָקָראִתי ְלַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְלהֹוִציא  ְּבָיִדי  ַיֲחִזיקּו  אּוַלי  ָּבָעם,  ַהִּמְתַנְּדִבים 
ְוֹלא  ֶקֶׁשב.  ְוֵאין  עֹוֶנה  ְוֵאין  ַלֹּפַעל,  ַמְחְׁשבֹוַתי 
ְוִלְרִביַע  ִלְׁשִליׁש  ֲאִפילּו  ִלי  עֹוֵזר  ָמָצאִתי 
ַההֹוָצָאה, ִּכי ִאם ִטִּפין ִטִּפין ִמִּמְקָצת ְּבֵני ַעֵּמנּו 
ם  ַהּׁשֵ ָלֶהם  ְיַׁשֵּלם  אֹוָתם,  רּוָחם  ָנְדָבה  ֲאֶׁשר 
ְּכָפֳעָלם ַהּטֹוב, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. ַעד ֶׁשְּבֶהְמֵׁשְך 
ְוַנֲענּו  ַהִּטִּפין  אֹוָתן  ִנְצָטְרפּו  ְויֹוֵתר  ָׁשִנים  ג' 
ְלִׁשעּור ֲעִׂשיִרית ַההֹוָצָאה ִּבְלַבד. ְוַעל ֵּכן ָזַחְלִּתי 
ָלֵכן   - ְוָׁשלֹום.  ָחס  ָלִריק  ְיִגיִעי  ִיְהֶיה  ֶּפן  ָוִאיָרא 
ְוִהְסִּכימּו ְלַהְדִּפיס  ִנְמַלְכִּתי ִעם ֲאהּוַבי ּוְמֻיָּדַעי 
ֶאת ַהֵּפרּוׁש ְלַבּדֹו ִּבְפֵני ַעְצמֹו ִעם ֲאֶׁשר ַעל ְיֵדי 
ֵעץ  ֶאת  ִהַּגְהִּתי  ֲאֶׁשר  ַהַהָּגהֹות  ֶאת  ַנְפִסיד  ֵּכן 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָהִריַפ"ׁש  ֵּפרּוׁש  ְוֶאת  ַהַחִּיים 
ִהיא  ַחּלֹוִתי  ְוָלֵכן  ָּבֶהם.  ֶׁשָּנְפלּו  ָטֻעּיֹות  ִמַּכָּמה 
ִויַחֵּיים,  ִיְׁשְמֵרם  ם  ַהּׁשֵ ַהַּמְדִּפיִסים  ִמַּמֲעֶרֶכת 
ֶׁשֹּלא ַיְדִּפיסּו ֶאת ִסְפִרי ִּבְפֵני ַעְצָמם, ִּכי ִאם ִעם 
ִחּבּור ֵעץ ַהַחִּיים ְוִעם ֵּפרּוׁש ָהִריַפ"ׁש ְּבַיַחד. ַּגם 
ַיֲעׂשּו ַהִּצּיּוִנים ֶׁשַעל ֵּפרּוׁש ָהִריַפ"ׁש ְּבֵסֶדר ָהא' 
ב' ג' ד' ה' ו' ז' ְּבֶהְמֵׁשְך ֶאָחד ֵמֹראׁש ַהֶּפֶרק ַעד 
ְּכמֹו  ְוֹלא  ַעְצמֹו.  ִּבְפֵני  ּוֶפֶרק  ֶּפֶרק  ָּכל  סֹופֹו, 
ֶׁשִּקְלְקלּו ַמְדִּפיִסים ָהֲאֵחִרים ֲאֶׁשר ִהְדִּפיסּו ֶאת 
ְוָהִריַפ"ׁש  ַהנֹוִּב"י  ֵּפרּוׁש  ִעם  ַחִּיים  ֵעץ  ֵסֶפר 
ִצּיּוִנים ֶׁשַעל ֵּפרּוׁש ָהִריַפ"ׁש א' ב' ג' ד'  ֶׁשָעׂשּו 
ָּבַעּמּוד ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהַּדף. ּוָּבַעּמּוד ב' ֶׁשל ַהַּדף 
ִמְזַּדֵּמן  ָהָיה  ְוַכֲאֶׁשר  ד',  ג'  ב'  ָהא'  ָּכְפלּו  ָחְזרּו 
ִלְפֵניֶהם ֶּפֶרק א' ַהַּמְתִחיל ְּבַעּמּוד א' ּוִמְסַּתֵּים 
ְּבַעּמּוד ב', ָהיּו עֹוִׂשים ַּכָּמה ְּפָעִמים ִצּיּוֵני א' ב' 
ַהּמּוָבִאים  ַהּתֹו"ַח  ִצּיּוֵני  ַּגם  ֶאָחד.  ְּבֶפֶרק  ד'  ג' 
ִיָּזֲהרּו  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ַהֶׁשֶמ"ׁש  ְּבַהָּגהֹות 
ְוֹלא  ַהֶׁשֶמ"ׁש  ִּדְבֵרי  ְּבסֹוף  ְלַהִּציָגם  ַהַּמְדִּפיִסים 
ִזְכרֹונֹו  ַׁשְרַעִּבי  ָׁשלֹום  ָהַרב  ִּדְבֵרי  ַּגם  ִּבְתִחָּלתֹו. 
ֵמָחָדׁש  ֶׁשִהְדִּפיסּום  ַהַהָּגהֹות  ּוְׁשָאר  ִלְבָרָכה 
ָהִריַפ"ׁש  ְוִדְבֵרי  ַהֶׁשֶמ"ׁש  ִּדְבֵרי  ִּבְפִניִמּיּות 
ַּכִּנְדַּפס ְּבֵעץ ַחִּיים ֶׁשִעם ַהנֹוִּב"י ַהִּנְזַּכר ְצִריִכים 
ְמַבְלְבִּלים  ֵהם  ִּכי  ָוֹכל  ִמֹּכל  ֵמַהְדִּפיס  ַלֲהִסיָרם 
ֶאת ַהְמַעֵּין[. - ְוֵיׁש ְלָהִעיר ֹאֶזן ְלַהּלֹוֵמד ֶׁשָּצִריְך 

ַעְצמֹו  ֶׁשָּצִריְך הּוא  ַהִּלּמּוד הּוא  ִעַּקר  ִּכי  ֵליַדע 
ִזְכרֹונֹו  ָהַרב  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְכלֹו  ִמּׂשִ ּוְלָהִכין  ִלְטֹרַח 
ֶאל  ִיְפֶנה  ְוַאל  ְלִנְׁשָמתֹו  ִּתּקּון  ֶזהּו  ִּכי  ִלְבָרָכה 
ַמִּגיַע  ִׂשְכלֹו  ֶׁשֵאין  ְּבָמקֹום  ֶאָּלא  ַהְמָפֵרׁש  ִּדְבֵרי 
ְלָהִבין ָהִעְנָין ַההּוא ְוַאַחר ֶׁשָּלַמד ַהֶּפֶרק ַההּוא 
ַההּוא  ַהֶּפֶרק  ַיֲחֹזר  ָאז  ַמַּגַעת  ֶׁשָּידֹו  ָמקֹום  ַעד 
אֹו  ָטעּותֹו  לֹו  ִיְתָּבֵרר  ּוְבֶזה  ַהְמָפֵרׁש  ִּדְבֵרי  ִעם 
ִּכי  ֶזה  ַעל  ִּתְתַמּה  ְוַאל  ַההּוא.  ַהְמָפֵרׁש  ָטעּות 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָהַרב  ִּדְבֵרי  ִּכי  ְּפָעִמים...  ַהְרֵּבה 
ַאֶחֶרת  ַּכָּוָנה  ָּבֶהם  ֵהִבין  ְוַהְמָפֵרׁש  ֵהם ְּפׁשּוִטים 
ֶאת  ַהָּיד  ְּבֶחְזַקת  ַמְכִריַח  הּוא  ְלָפְרָׁשם  ּוְכֵדי 
ֶאל  אֹוָתם  ּומֹוֵׁשְך  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָהַרב  ְלׁשֹון 
ֵאינֹו  ַהְמַעֵּין  ִאם  ָאְמָנם   - ָחֵפץ.  ֶׁשִּלּבֹו  ָמקֹום 
ּבֹוֵטַח ַעל ַהְמָפֵרׁש ְועֹוֶדּנּו ֹלא ָרָאה ֶאת ַהֵּפרּוׁש 
ְלָפֵרׁש  ֶׁשִּיְזֶכּה  ֶאְפָׁשר  ְּבֻתּמֹו  הֹוֵלְך  הּוא  ַוֲעַדִין 
ִמִּדְבֵרי  ַוֲאִמִּתי  ְוָנאֹות  ָהגּון  ַהּיֹוֵתר  ֵּפרּוׁש 
ַהְמָפֵרׁש ַההּוא. ְוָכְך הּוא ָהָיה ֵסֶדר ִלּמּוִדי, ְוָלֵכן 
ַּגם  ֶׁשִּיָּמְצאּו  ֶאְפָׁשר  ֶׁשָּכַתְבִּתי  ַהֵּפרּוִׁשים  ֹרב 
ֶׁשָרִאיִתי  ְּכמֹו  ַהְמָפְרִׁשים  ֶׁשל  ְמקֹומֹות  ְּבֵאיֶזה 
ָּכל  ִּכי  ְּכֵפרּוָׁשם.  ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי  ְמקֹומֹות  ְּבַכָּמה 
ְלִהָּמֵלט  ֶאְפָׁשר  ִאי  ִּיְהֶיה  ּׁשֶ ַמה  ִיְהֶיה  ְמַחֵּבר 
ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו  ָיִבין  ִמי  ְׁשִגיאֹות  ִּכי  ָגגֹות  ֵמַהּׁשְ
ַּתַחת  ַהֹּזאת  ְוַהַּמְכֵׁשָלה  ָׁשם,  ַעֵּין  )מג.(  ְּבִגִּטין 
ַהַּדַעת  ַלֲעִני  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ּתֹוָרה  ָרֵזי  ּוִבְפָרט  ָיֶדיָך. 
ְלֵבין  ֵּביִני  לֹוֵמד  ֱהיֹוִתי  ּוִבְפָרט  ַהּיֹום.  ָּכמֹוִני 
ַּגם  ּוַמה  ְוִסּיּוַע  ָחֵבר  ֵעֶזר  ְּבֹלא  ָּבָדד  ַעְצִמי 
ֶׁשָהְיָתה  ַהְּבִרית  ַמְלֵכי  ִמְלֶחֶמת  ִּבְזַמן  ֶׁשַּנֲעָׂשה 
ֵעת ָצָרה ְוִהִּגיָעה ַּבת ַיֲעֹקב ַעד ַׁשֲעֵרי ָמֶות ְכמֹו 
ֶׁשָּכַתְבִּתי ְלֵעיל, ְּבֹלא ָסֵפק ַּכָּמה ְׁשִגיאֹות ָיְצאּו 
ִמַּתַחת ָיִדי, ְוִעם ֶׁשָּטַרְחִּתי ְּבֶעֶׂשר ֶאְצְּבעֹוַתי ַעד 
ְּכִלי  ְלהֹוִציא  ְּכֵדי  ַמַּגַעת  ִׂשְכִלי  ֶׁשָּיד  ָמקֹום 
ַהָּפרּוץ  ֶׁשֲעַדִין  ֶאְפָׁשר  ֶזה  ָּכל  ִעם  ְלַמֲעֵׂשהּו, 
ָּגְמִרי ֶאת ֵעץ  ְוָלֵכן ַאֲחֵרי  ְמֻרֶּבה ַעל ָהעֹוֵמד. - 
ַלֲאָדר  ח"י  ֶאָחד  ְּביֹום  ֶׁשִּלי  ַהֵּפרּוׁש  ִעם  ַחִּיים 
ַלֲחֹזר  ֻהְצַרְכִּתי  ְלָׁשֶריָך,  ְּתִהי  ִרְפאּוו"ת  ְׁשַנת 
ה ֲחֵבִרים ִיְׁשְמֵרם  ָעָליו ַּפַעם ב' ְּבֵעֶזר ְוִסּיּוַע ִׁשּׁשָ
ְוֹלא  ִׁשְמִעי  ָׁשְמעּו ֶאת  ֵהם  ֲאֶׁשר  ִויַחֵּיים,  צּוָרם 
ָראּו עֹוד ֶאת ְּכבֹודֹו ְוֹלא ָטֲעמּו ִמִּדְבׁשֹו. ּוְּתִהָּלה 
ְוָזִכינּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  ַעל  ֶׁשֲעָזַרנּו  ִיְתָּבַרְך  ָלֵאל 
ְוכּו'  ַהִּנְזַּכר  ַהֲחֵבִרים  ָּכל  ְׁשִנָּיה  ַּפַעם  ְלַהְׁשִלימֹו 
ְׁשַנת  ֶחְׁשָון  ג' כ"ג  ְּביֹום  ם  ַהּׁשֵ ֵעיֵני  ֲאַנן  ִׁשְבָעה 
ּוְנֻפצֹו"ת  ִיְׂשָרֵא"ל  ִנְדֵחי  ְוָאַסף  ַלּגֹוִים  ֵנס  ְוָנָׂשא 
ַוֲאִני   - ָהָאֶרץ.  ַּכְנפֹות  ֵמַאְרַּבע  ְיַקֵּבץ  ְיהּוָד"ה 
ָעֵלימֹו  ֲאֶׁשר  ְוַתְלִמיֵדיהֹון  ַרָּבָנן  ְּפֵני  ְמַחֶּלה 
ְּכָלל  ֵּפרּוֵׁשנּו  ַעל  ִיְסְמכּו  ֶׁשֹּלא  ָאַמְרִּתי  ִחּטּוף 
ָּדָבר  ָּכל  ֶׁשִּיְׁשְקלּו  ַעד  ָּגדֹול  אֹו  ָקֹטן  ָּדָבר  ְּבָכל 
ְּבֵעיֵניֶהם  ֻיְכַׁשר  ְוִאם  ָהָרָחב  ִׂשְכָלם  ְּבֹמאְזֵני 
ִלְסִניף  ָלֶהם  ֶאְהֶיה  ֲאִני  ַּגם  ָאז  ַההּוא  ַהֵּפרּוׁש 
ְּבֵעיֵניֶהם  ִיְכַׁשר  ֹלא  ְוִאם  ִלְקֹרא.  ְועֹוד  ִּכיהּוָדה 
ַעל ָּכל ָּפִנים ִיְהֶיה ַהֵּפרּוׁש ִסָּבה ְלעֹוֵרר ַהּלֹוֵמד 
ִּדְבֵרי  ַּבֲהָבַנת  ִלְטעֹות  ֶאְפָׁשר  ֹּפה  ֲאֶׁשר  ֵליַדע 
ַההּוא  ַהְמַעֵּין  ְוֻיְכַרח  ֲאִני  ָטִעיִתי  ַּכֲאֶׁשר  ָהַרב 
ְלָפְרׁשֹו ָּכָראּוי ְוֹלא ִיְהֶיה ֻמָּנח ִּבְסָתם ְּכַבְּתִחָּלה 
ּוְתִהי  ֲאֵחִרים  עֹוד  ּבֹו  ְוִיָּכְׁשלּו  ָלֶהם  ֵאין  ּופֹוֵתר 

ֹזאת ֶנָחָמִתי.
ְמֹאד  ְלִהָּזֵהר  ַהּלֹוְמִדים  ַעל  ִהיא  ֲעָצִתי  ַּגם 
ַהְמָפְרִׁשים  ְּבִדְבֵרי  ְלַפְלֵּפל  ְזַמן  ְלַאֵּבד  ֶׁשֹּלא 
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ָבם ִּכי ֶזה ִעְנָין ַרע ְוֵאינֹו  ִלְקַרב אֹו ִלְרַחק אֹו ְלַיּׁשְ
ָהַרב  ִּדְבֵרי  ֶׁשַּמִּניִחין  ִּבְלַבד  ְזַמן  ִאּבּוד  ִאם  ִּכי 
ְועֹוְסִקים ְּבִדְבֵרי ַהְמָפֵרׁש. ִּכי ֵאין ִעַּקר ַהִּלּמּוד 
ּוַמְּטַרת ַהּלֹוֵמד ְלַתֵּקן ַהְמֻעָּות ְּבִדְבֵרי ַהְמָפֵרׁש 
ּוְלַהִּניַח ִּדְבֵרי ֵעץ ַהַחִּיים ָהִעָּקִרים. ִּכי ֹלא ֵּתַדע 
ְּבַדְעּתֹו  ָהָאָדם  ְלֶׁשַּיְרִּגיׁש  ַרק  יֹום.  ֵּיֵלד  ַמה 
ָידֹו  ִיְמֹׁשְך  ָאז  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ְּדָבָריו  ֶׁשֵהִבין 
ִלְלֹמד  ְוַיְתִחיל  ַהְמָפְרִׁשים  ַּבֲאִמּתּות  ִמְּלַחֵּפׂש 
ִּתְזַּדֵּמן  ֲאֶׁשר  קּוְׁשָיא  ָּכל  ַּגם   - ֶׁשְּלַאֲחָריו.  ֶּפֶרק 
ִלְפֵני ַהּלֹוֵמד ִמָּמקֹום ֶאָחד ֹלא ִיְסֹמְך ַעל ִזְכרֹוִני 
ֶאָּלא ָצִריְך ְלַעֵּין ָעֶליָה ַּבָּמקֹום ַהִהיא ְוַגם ָרֹאה 

ֶבת  ִיְרֶאה ִּבְדָבֵרינּו ֲאֶׁשר ָׁשם ִּכי אּוַלי ִהיא ִמְתַיּׁשֶ
ְּבַמה ֶׁשָּכתּוב ָׁשם. ְוַדי ְּבֶהָערֹות ֵאּלּו. ְוָנַתִּתי לֹו 
ָיד ָוֵׁשם ְּבִיְׂשָרֵאל "ֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה" ַיַען ִּכי ְּכָבר 
ָמַסְכִּתי ֵיְיִני "ֵיין ָהֹרַקח" ַעל ִאְדָרא ַרָּבא ְוִאְדָרא 
ּוְכָבר  ְוַתְלִמיֵדיהֹון  ַרָּבָנן  ִלְפֵני  ְוִהַּגְׁשִּתי  זּוָטא 
ָׁשתּו ְוָרוּו. ְונֹוַדע ִּכי ֵאין ַהְּסֻעָּדה ְּבֹלא ֶלֶחם ּוְכמֹו 
ֶׁשָּכַתב ָהַרְׁשִּב"י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבֹזַהר ַוִּיְקָרא )ַּדף 
ד'( ַעל ָּפסּוק ִאְכלּו ֵרִעים ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ַמאן ְּדִאית 
ֵליּה ַּגְרֵּבי ְּדַחְמָרא, ֲאִכיָלה ַּבְעָיא ְוכּו' ְוָכַתב ְלכּו 
ָעִׂשיִתי  ָלֵכן  ָמָסְכִּתי.  ְּבַיִין  ּוְׁשתּו  ְבַלֲחִמי  ַלֲחמּו 
ם ֶלֱאֹכל  ֵּבית ֶלֶחם ְלַהִּגיׁש ְלַהּיֹוְׁשִבים ִלְפֵני ַהּׁשֵ

ם ֶאת ַעְבּדֹו ֶּבן ֲאָמתֹו  ְלָׂשְבָעה ִמַּמה ֶׁשָּּתֵגן ַהּשֵׁ
ֵעיֵנינּו.  ְוֵליּה  ֵליּה  ָאנּו  ּוְבֵכן  ֵעֶדן.  ִנְׁשָמָתּה  ַחָּנה 
ָאָּנא  ְוֹיאַמר  ִליהּוָדה  ְוֹזאת  ְּתִפָּלֵתנּו.  ִּתּכֹון 
ָעֵלינּו.  ְוַרֵחם  ַׁשְוָעֵתנּו. חּוס  ֶאל  ְׁשֵעה  ֱאֹלֵהינּו. 
ְּבַאְרֵצנּו  ְוִתָטֵענּו  ְּפזּוֵרינּו.  ַקֵּבץ  ַהּגֹוִיים  ּוִמֵּבין 
ְּבָיֵמינּו.  ַּתְצִמיַח  ְמֵהָרה  ַעְבְּדָך  ָּדִוד  ֶצַמח  ְוֶאת 
ְוָיֵגל  ִלֵּבנּו  ִיְׂשַמח  ֵעיֵנינּו.  ֶּתֱחֶזיָנה  ְּבָיְפיֹו  ּוֶמֶלְך 

ְּכבֹוֵדנּו. ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו. ֵּכן ְיִהי ָרצֹון ָאֵמן.
ֹּכה ִּדְבֵרי ַהְמַחֵּבר ַהאי ַלְחָמא ַעְנָיא: ַהָּצִעיר 
ְיאּוָדה מֶׁשה ְיׁשּוָעה ְיֶחְזֵקאל ְיׁשּוָעה ְּפַתָּייא 
ִיְׁשְמֵרהּו צּורּו ִויַחֵּיהּו. )ֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה ֵחֶלק ִראׁשֹון(.

מתוך מכתב 'קריאה של חבה'
לקרא  עליו,  שיקבל  ישראל  איש  לכל  בזה  קוראים  אנו  עוד 
לפחות דף אחד של הזוהר הקדוש בכל יום, כל אחד כפי הבנתו, 
וקירוב  הנפש,  לטהרת  הרבה  מסוגלת  לבד  הגירסה  שאפילו 
הגאולה כידוע, )ויודפס בחוברות מיוחדות, באותיות מאירות 
עינים, ומלווה בפירוש קל וקצר, ומחולק לפי שיעור של כל 

יום ויום(, ובזכות הלימוד והקריאה בספר הזוהר הקדוש נצא 
מהגלות הרע והמר הזה, בחסד וברחמים רבים, כמאמר התנא 
הקדוש רבי שמעון בר יוחא, בגין חיבורא דא יפקון מגלותא.

לפניו  ותבא  שועתינו,  ויקבל  תפלתינו,  ישמע  תפלות  ושומע 
נאקתינו, וחיש לגאלינו, גאולת עולם בשובה ונחת בב"א. 

* כתבים מגדולי ישראל זצ"ל - ולהבחל"ח שליט"א *
ָּדָבר ָּגדֹול ְמֹאד הּוא ְלַהְנִהיג ִלְלֹמד ַּדף ֹזַהר ְּבָכל יֹום, ְוהּוא ִּכְתִריס ִּבְפֵני ַהֻּפְרָעֻנּיֹות 
ּוְלַבֵּטל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוכּו' ּוְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשַפע ֹקֶדׁש ַעל ַעם ַהֹּקֶדׁש, ְוַאְׁשֵרי ַהְמַקְּיִמים ֵּכן 

ְּבָכל יֹום
ִהֵּנה ִהִּגיׁש ְלָפֵנינּו ָהַרב ַהַּצִּדיק ַרִּבי ָּדִניֵאל ְפִריׁש ְׁשִליָט"א )ַזַצ"ל( ַהְסָּכמֹות 
ֵמַרָּבִנים ַהְּגאֹוִנים ַהַּצִּדִיקים ְּגדֹוֵלי ְירּוָׁשַלִים ִמּדֹור ַהּקֹוֵדם ִמְּׁשַנת תרצ"א ְוכּו' 
ֶׁשִּבְּקׁשּו ְלַפְרֵסם ְּגֻדַּלת ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ּוְלַבֵּקׁש ִמְּבֵני ּתֹוָרה ְוכּו' ֶׁשָּכל ִמי 
ְוִהְתעֹוֵרר  ָקם  ְוַעָּתה  ֶנֶדר.  ְּבִלי  יֹום  ְּבָכל  ֹזַהר  ַּדף  ִלְלֹמד  ִיְׁשַּתֵּדל  לֹו  ֶׁשֶאְפָׁשר 
ָהַרב ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל, ּוִבְרצֹונֹו ַלֲעׂשֹות ּוְלַסֵּדר לּוַח יֹוִמי ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר ְּבָכל יֹום, 
ְלִפי ְּדפּוס ִויְלָנא, ּוִבֵּקׁש ַהְסָּכָמה ֵמִאָּתנּו ַעל ָּכְך. ְוָרִאינּו ִּכי ִּבְׁשָעתֹו ָחְתמּו ַעל 
ָמָרן  ְקֻדַּׁשת  ְּכבֹוד  ְלֵעיל,  ַהִּנְזָּכר  ַהָּקדֹוׁש  ַרְעיֹון  ֲהָפַצת  ְלַמַען  ְקדֹוָׁשה  ְקִריָאה 
ַהָּגאֹון ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים זֹוֶנְנֶפְלד זצוק"ל ַהַגֲאַב"ד ְּדֹפה ִעיר ַהֹּקֶדׁש ת"ו, ְוִאּתֹו 
ְוַגם ַהְּגאֹוִנים ַהַּצִּדיִקים ַחְבֵרי  ִיְׂשָרֵאל זצוק"ל זי"ע,  ְנִביִאים ְּגדֹוֵלי  ִעּמֹו ֶחֶבל 
בד"ץ ֶׁשל ֲעָדֵתנּו זצ"ל, ְוָחְתמּו ִּבְקִריאֹות ֹקֶדׁש ַעל ָּכְך ְּבִניָסן תרצ"א. ּוְבַרְעָיא 
ִיְׂשָרֵאל  ַּדֲעִתיִדין  ְוָאַמר  ֵהִביא  ְּכָבר  )ָּפָרַׁשת ָנׂשא ַּדף קכד:(  ַקִּדיָׁשא  ְמֵהיְמָנא 
ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵּיי, ְּדִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ִיְפקּון ֵּביּה ִמן ָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי, 

ּוַבִּתּקּוִנים )ַּדף מ'( ִאיָתא: ּוְבָדָרא ַּבְתָראי ְּבסֹוף יֹוַמָּיא ְּבִגיֵניּה ּוְקָראֶתם ְּדרֹור 
ּוְברּוָחִנּיּות  ְּבַגְׁשִמּיּות  ְלַיֲעֹקב  ִהיא  ָצָרה  ֶׁשֵעת  ָּכֹזאת  ְּבֵעת  ְוִהֵּנה  ְוכּו'.  ָּבָאֶרץ 
ְּבַרֲחֵבי ֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן, ּוִבְתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל ְּבַאְרצֹות ְּפזּוֵרנּו, ֵעיֵנינּו 
ְוׁשֹוֵמר  ְּפֵליָטֵתנּו,  ְׁשֵאִרית  ַעל  ַרֲחָמיו  ֶׁשִּיְתעֹוְררּו  ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ְלָאִבינּו  ְנׂשּואֹות 
ְּכבֹוד  ְּבִהְתַּגּלּות  ְּבָקרֹוב  ִלְראֹות  ְוֶׁשִּנְזֶּכה  ְוכּו',  ִיְׂשָרֵאל  ְׁשֵאִרית  ִיְׁשֹמר  ִיְׂשָרֵאל 
ְׁשמֹו ִיְתָּבַרְך ַעל ַעּמֹו ַאְרצֹו ְוַנֲחָלתֹו ּוְבָכל ָהעֹוָלם ּוִביׁשּוַעת ַהֵּׁשם ְּבִביַאת ְמִׁשיַח 

ִצְדֵקנּו ּוְבָרִמים ְּגדֹוִלים ְיַקְּבֶצּנּו ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו.
ָּדָבר ָּגדֹול ְמֹאד הּוא ְלַהְנִהיג ַּכִּנְזַּכר ְלֵעיל, ְוהּוא ִּכְתִריס ִּבְפֵני ַהֻּפְרָעֻנּיֹות ּוְלַבֵּטל ְּגֵזרֹות 

ָקׁשֹות ְוכּו' ּוְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשַפע ֹקֶדׁש ַעל ַעם ַהֹּקֶדׁש, ְוַאְׁשֵרי ַהְמַקְּיִמים ֵּכן ְּבָכל יֹום
ָירּוץ  ְלַמַען  ִיְׂשָרֵאל,  ָּבֵּתי  ְּבָכל  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ֶׁשְּיֵהא  ָהָראּוי  ִמן  ָלֵכן   ..
ַהּקֹוֵרא ּבֹו ֶׁשָּיִבין ָּכל ִמָּלה ְוִיְזּכּו ִלְלֹמד ַּכִּנְזַּכר ְלֵעיל ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה ּוִבְדִחילּו 
ּתֹוָרתֹו  ֶׁשִּיְלְמדּו  ָהַרְׁשִּב"י  ָהֱאֹלִקי  ַהַּתָּנא  ּוְזכּות  ִּדְׁשַמָּיא.  ְּבִסַּיְעָּתא  ּוִבְרִחימּו 
ְּבָטֳהָרה, ְּבַוַּדאי ַּתֲעֹמד ָלנּו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל ְלִהָּוַׁשע ַּבְּכָלל ּוַבְּפָרט ֶׁשִּנְזֶּכה ְּבָקרֹוב 
ְּבַרֲחִמים  ֶצֶדק  ּגֹוֵאל  ְּבִביַאת  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ְוֶנָחָמָתן  ִׂשְמָחָתן  ִּביׁשּוָעָתן  ִלְראֹות 

ְּגדֹוִלים בב"א, ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה' ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים, בב"א.

)ַהְסָּכַמת ַהְּגאֹוִנים ַהַּצִּדיִקים ַחְבֵרי ֵּבית ִּדין ֶצֶדק ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית תשס"ב, ָהַרב ִיְׂשָרֵאל ַיֲעֹקב ִפיֵׁשר זצ"ל, ָהַרב ֵמִאיר ְּבַראְנְדְסָדאְרֶפער זצ"ל, ָהַרב מֶׁשה ַהְלֶּבְרְׁשָטאם זצ"ל, ָהַרב ִּבְנָיִמין ַראִּביָנאִוויְטׁש 
ִיְצָחק אּוְלַמן ְׁשִליָט"א - ְלֵסֶפר ַהֹּזַהר ִעם ֵּפרּוׁש ָמתֹוק ִמְּדַבׁש ְלַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ַרִּבי  ִיְׂשָרֵאל מֶׁשה ּדּוִׁשיְנְסִקיא זצ"ל. ולהבחל"ח: ָהַרב מֶׁשה ְׁשֶטְרְנּבּוְך ְׁשִליָט"א, ָהַרב ַאְבָרָהם  זצ"ל, ָהַרב 
ָּדִניֵאל ְפִריׁש זצ"ל(, ובמכתב מיוחד ְמַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ּפֹוֵסק ַהּדֹור ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַהֵּלִוי ָוואְזֶנער ְׁשִליָט"א. ובמכתב אחר, וז"ל: ּוְכָבר ִהְסִּכימּו ַּגם הגה"ק ָהַרב מֶׁשה ַאְרֵיה ְפַרייְנד זצוקללה"ה גאב"ד ֹּפה 
ִעיר ַהֹּקֶדׁש, ְוִיָּבֵדל ְלַחִּיים טֹוִבים ַהָּגאֹון ַרִּבי ַאְבָרָהם ָּדִוד הֹורֹוִויץ ֲחֵבר ַהֵּבית ִּדין ֶצֶדק ְּדֹפה ִעיר ַהֹּקֶדׁש ְירּוָׁשַלִים... ְוַהְסָּכַמת ַהְּגאֹוִנים ַהַּצִּדיִקים ַחְבֵרי ֵּבית ִּדין ֶצֶדק ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית תשס"ד: ָהַרב 
ִיְצָחק טּוְבָיה ַווייס ַגֲאַב"ד ְירּוָׁשַלִים ְׁשִליָט"א, ָהַרב מֶׁשה ְׁשֶטְרְנּבּוְך ַרֲאַב"ד ְירּוָׁשַלִים ְׁשִליָט"א. ּוְלַהְבִדיל ֵּבין ַחִּיים ְלַחִּיים: ָהַרב ֵמִאיר ְּבַראְנְדְסָדאְרֶפער ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה, ָהַרב מֶׁשה ַהְלֶּבְרְׁשָטאם 
ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה - ְלֵסֶפר ַהֹּזַהר ִעם ֵּפרּוׁש ָמתֹוק ִמְּדַבׁש ְלַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ָּדִניֵאל ְפִריׁש זצ"ל, ועוררו על לימוד דף זוהר יומי(, הגה"צ ַרִּבי יֹוֵסף ִליֶּבְרַמן ְׁשִליָט"א ֹראׁש ְמִתיְבָּתא ּכֹוֵלל 
ׁשֹוְמֵרי ַהחֹומֹות, הגה"צ ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ַיֲעֹקב ֵמִאיר ֶׁשְכֵטר ְׁשִליָט"א, הגה"צ ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ַיֲעֹקב מֶׁשה ִהֵּלל ְׁשִליָט"א ֹראׁש ְמִתיְבָּתא ַאֲהַבת ָׁשלֹום הגה"צ ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ְיִחיֵאל ִפיְׁשל ַאייְזְנָּבאְך זצ"ל, ֹראׁש 

ַמִים ְמִתיְבָּתא ַׁשַער ַהּׁשָ
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שמות הרבנים:

 רבי פרץ ניסים בני ברק - רבי אברהם חי בני ברק - רבי אליעזר ברלנד י-ם - רבי אריה ברדה תל-אביב - 
 רבי בנייהו יששכר שמואלי י-ם - רבי יהודה כלפון תל-אביב - רבי יחיאל אביחצירא רמלה - רבי יצחק מאיר מארגנשטרן י-ם

  - רבי מאיר שטרן מירון - רבי ניסן משה גראס קרית ספר - רבי רזיאל אלול ס.ט בת-ים - 
רבי שלום יהודה גראס אדמו"ר האלמין בית שמש - רבי שלום ארוש י-ם

ב"ה
קול קורא לקירוב הגאולה ברחמים

אחינו בית ישראל התבוננו וראו תהפוכות עולם מתרחשים לנגד עינינו וכדברי מרן החפץ חיים זיע"א במשל הידוע 
כאשר בעל הבית רוצה לסגור את החנות אז מתרחשים דברים במהירות, כן מה שרואות עינינו הוא בודאי לרמז ולעורר 
את עם ישראל – היכונו לגאולה. וידוע שכמה פעמים כמעט וזכינו לגאולה, אך עוונותינו מעכבים ועוד שאמרו צדיקים 
מוטב שיתעכב המשיח - ולא ייפגע שום יהודי. אלא אנו מצווים לידבק במידת הקב"ה, ולראות לבלתי ידח ממנו נידח 

ולראות לקרב הגאולה ברחמים.
מחכים אנו לאליהו הנביא זכור לטוב שיבוא ויבשרנו. בואו ונראה מה אמר )אליהו זוטא פרק א(: לא חרב העולם העולם 
אלא בפשעה של תורה, ולא חרבה ארץ ישראל אלא מפני פשעה של תורה, וכל הצרות הבאות על ישראל אינן אלא מפני 

פשעה של תורה, שנאמר: "בפשע יעקב כל זאת" )מיכה א, ה(.
ומפורש בזוהר הקדוש שכל הגאולה תלויה אך ורק בלימוד תורת הסוד, וכתב האור החיים הקדוש זי"ע דאין משה רבינו 
רוצה לגאול עם של בטלנים - ואלו שלא לומדים זוהר הקדוש קראם הרעיא מהימנא שהם עמי ארצות. וכתב המקובל 
האלקי רבי יצחק אלפיה זיע"א )בספרו "שיח יצחק" עמ' שכ"ד( כי עיקר נתינת התורה לסודותיה. ובתיקוני זוהר )תיקון ל( כתוב 

דאלו שלא רוצים ללמוד סודות התורה הם אלו שגורמים את כל הצרות רח"ל.
וזכינו מן שמיא על ידי הרמח"ל הקדוש שתיקן לנו ללמוד זוהר הקדוש בחבורה ובאחדות, וגילה שרק לימוד זה מציל מן 
הפורענות, ובו ועל ידו ניגאל ברחמים. וכבר יצאו כל גדולי ישראל הן בדור שעבר )משנת תרפ"א( וכן בדורנו אנו )שנת תשס"ח( 

להתעורר ולהתחזק בלימוד הזוהר הקדוש בחבורה, שרק על ידי לימוד זה נינצל.
עתה באנו בקריאה קדושה – בֹאּו וטלו חלק בזכות המיוחדת של סיום ה"זוהר" על ידי לימוד ששה עמודים בלבד ובתוך מספר 
דקות )כשבע דקות( הנך מסיים את הזוהר. הכיצד? התוכנית ערוכה באופן של חלוקת הזוהר השלם הכולל 5760 עמודים ל-960 
חוברות – תתק"ס , כלומר ב-32 אריזות כשבכל קופסא יש שלשים חוברות, וכל אחד שלומד מצטרף עם הכלל ומסיים יחדיו 

ונחשב לכל אחד ואחד כאילו הוא סיים את כל הזוהר הקדוש )כמובא ב"שדה חמד" מערכת מ' כלל קצ"ח(.
ועל ידי שיקבעו ישראל הטהורים את לימודם בו ויאחזו ויתאחדו בלימוד זה בכל עיר ועיר ובכל בית מדרש ובית מדרש נזכה 
שיתקיים בנו דברי הנביא ישעיה )פרק ט' כ"ב( "הקטן יהיה לאלף". וכולנו נזכה לגאולה ברחמים בקרוב כמאמר הרעיא 

מהימנא "בספרא דא יפקון מגלותא ברחמי". אמן כן יהי רצון.
ג' ניסן ה'תשע"ב  

7אור הזוהר 74רגע לפני הגאולה ניסן תשע"ג

שמות הרבנים:

 רבי פרץ ניסים בני ברק - רבי אברהם חי בני ברק - רבי אליעזר ברלנד י-ם - רבי אריה ברדה תל-אביב - 
 רבי בנייהו יששכר שמואלי י-ם - רבי יהודה כלפון תל-אביב - רבי יחיאל אביחצירא רמלה - רבי יצחק מאיר מארגנשטרן י-ם

  - רבי מאיר שטרן מירון - רבי ניסן משה גראס קרית ספר - רבי רזיאל אלול ס.ט בת-ים - 
רבי שלום יהודה גראס אדמו"ר האלמין בית שמש - רבי שלום ארוש י-ם

ב"ה                        

קול קורא לקירוב הגאולה ברחמים

אחינו בית ישראל התבוננו וראו תהפוכות עולם מתרחשים לנגד עינינו וכדברי מרן החפץ חיים זיע"א במשל הידוע 
כאשר בעל הבית רוצה לסגור את החנות אז מתרחשים דברים במהירות, כן מה שרואות עינינו הוא בודאי לרמז ולעורר 
את עם ישראל – היכונו לגאולה. וידוע שכמה פעמים כמעט וזכינו לגאולה, אך עוונותינו מעכבים ועוד שאמרו צדיקים 
מוטב שיתעכב המשיח - ולא ייפגע שום יהודי. אלא אנו מצווים לידבק במידת הקב"ה, ולראות לבלתי ידח ממנו נידח 

ולראות לקרב הגאולה ברחמים.

מחכים אנו לאליהו הנביא זכור לטוב שיבוא ויבשרנו. בואו ונראה מה אמר )אליהו זוטא פרק א(: לא חרב העולם העולם 
אלא בפשעה של תורה, ולא חרבה ארץ ישראל אלא מפני פשעה של תורה, וכל הצרות הבאות על ישראל אינן אלא מפני 

פשעה של תורה, שנאמר: "בפשע יעקב כל זאת" )מיכה א, ה(.

ומפורש בזוהר הקדוש שכל הגאולה תלויה אך ורק בלימוד תורת הסוד, וכתב האור החיים הקדוש זי"ע דאין משה 
רבינו רוצה לגאול עם של בטלנים - ואלו שלא לומדים זוהר הקדוש קראם הרעיא מהימנא שהם עמי ארצות. וכתב 
המקובל האלקי רבי יצחק אלפיה זיע"א )בספרו "שיח יצחק" עמ' שכ"ד( כי עיקר נתינת התורה לסודותיה. ובתיקוני זוהר )תיקון 

ל( כתוב דאלו שלא רוצים ללמוד סודות התורה הם אלו שגורמים את כל הצרות רח"ל.

וזכינו מן שמיא על ידי הרמח"ל הקדוש שתיקן לנו ללמוד זוהר הקדוש בחבורה ובאחדות, וגילה שרק לימוד זה מציל 
מן הפורענות, ובו ועל ידו ניגאל ברחמים. וכבר יצאו כל גדולי ישראל הן בדור שעבר )משנת תרפ"א( וכן בדורנו אנו )שנת 

תשס"ח( להתעורר ולהתחזק בלימוד הזוהר הקדוש בחבורה, שרק על ידי לימוד זה נינצל.

עתה באנו בקריאה קדושה – בֹאּו וטלו חלק בזכות המיוחדת של סיום ה"זוהר" על ידי לימוד ששה עמודים בלבד ובתוך 
מספר דקות )כשבע דקות( הנך מסיים את הזוהר. הכיצד? התוכנית ערוכה באופן של חלוקת הזוהר השלם הכולל 5760 עמודים 
ל-960 חוברות – תתק"ס , כלומר ב-32 אריזות כשבכל קופסא יש שלשים חוברות, וכל אחד שלומד מצטרף עם הכלל ומסיים 

יחדיו ונחשב לכל אחד ואחד כאילו הוא סיים את כל הזוהר הקדוש )כמובא ב"שדה חמד" מערכת מ' כלל קצ"ח(.

ועל ידי שיקבעו ישראל הטהורים את לימודם בו ויאחזו ויתאחדו בלימוד זה בכל עיר ועיר ובכל בית מדרש ובית מדרש 
נזכה שיתקיים בנו דברי הנביא ישעיה )פרק ט' כ"ב( "הקטן יהיה לאלף". וכולנו נזכה לגאולה ברחמים בקרוב כמאמר הרעיא 

מהימנא "בספרא דא יפקון מגלותא ברחמי". אמן כן יהי רצון.

ג' ניסן ה'תשע"ב  


