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�עמי 	לקרב 
להחי �פע�ה, העֹולמי הזֹוהר ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמפעל
נז�ה �עמים, אלף 
�חֹוד הזֹוהר �ס!	ם ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַה#א	לה,

	פגעים מאסֹונֹות �אהבה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְוננצל

להחיׁש "מפעל בּ פעלּ ה י וֹ צאים העוֹ למי" הזוֹ הר  ¦§¨ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌�◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הזוֹ הר ס יּ וּ ם ידי על הגּ אוּ לה ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְוּ לקרב
לאלף  נזכּ ה וּ בכ# ּפ עמים, אלף בּ חוֹ ד ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
מלחמ וֹ ת למנוֹ ע  ונצליח וחדׁש  ח וֹ ד ׁש  בּ כל  ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַהּמ גן

ועוֹ ד וּ פגעים. זי"ע הּק דוֹ ׁש  הרמח"ל [כּ תּק נת ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌
הדּ וֹ רוֹ ת]. גּ דוֹ לי  מאלף ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
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וּ בזהּב תוֹ � ּפ עמים, אלף הזוֹ הר את נּס ים חוֹ דׁש  §ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
מר וֹ מים. בּ ׁש מי רחמים ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְנעוֹ רר 

אלף את כּ ל וכאׁש ר סדּ רנוּ , חלקים לׁש בעים הז וֹ הר  ¤ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
אלף  ׁש בעים דהיינוּ  יטלוּ , אחד חלק  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲאנ ׁש ים
י ׁש עיה להבטחת נזכּ ה  הכּ ל  ס# זוֹ הר, ילמד וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲאנׁש ים 

א-ב )הנּ ביא ט ' אוֹ ר(ּפ רק ראוּ  בּ חׁש # ההלכים  "העם ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌
כּ אׁש ר לפני1... שׂ מחוּ  ה3מחה הגדּ לּת  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָגּ דוֹ ל ...

ׁש לל". בּ חלּ קם ׁש ם )יגילוּ  ר ׁש "י .(עיין ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌

יחוּ די ,וא ּת ה ללּמ וּ ד והצטרף בּ א יהוּ די, אי ׁש  §©¨ִ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌
להחיׁש  החפץ אֹלקינוּ  רצ וֹ ן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלקיים

צדקנוּ . מׁש יח ּפ ני  וּ לקבּ ל לקרב ותזכּ ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ְוּ לגאלנוּ ,

לבּ םוּ כבר וּ בכל קדוֹ ׁש ים, עם י שׂ ראל עליהם קבּ לוּ  §¨ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
בּ רבבוֹ ת וּ מזוּ מנים, מוּ כנים הם ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְונפ ׁש ם
דּ ּק וֹ ת 4.5 מזּ מנּ ם, להקדּ י ׁש  י וֹ ם כּ ל ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַואלפים,

ק וֹ נם. רצוֹ ן  ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת

הּק דוֹ ׁש :מּט רת רצוֹ ן הלימוּ ד בּ עת לעוֹ רר  היא ©§©ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ּפ ת וּ חים, ׁש מים  ׁש ערי אׁש ר ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִנפלא
יוֹ חאי  בּ ר ׁש מעוֹ ן ר בּ י האֹלקי הּת נּ א  עם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ להתחבּ ר
כּ מ וֹ  זכוּ ת, ויע וֹ רר בּ ּת פילה יעמוֹ ד  למען  ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְזיע"א,

הנּ ביא אליּ הוּ  אליּ ה וּ )ׁש אמר ּפ תח ר בּ י(בּ ּמ אמר קוּ ם ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
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הּק דוֹ ׁש ים  האבוֹ ת אלּ וּ  העליוֹ נים את  לעוֹ רר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן 
את  להקים  למען מהימנא רעיא ר בּ נוּ  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶֹוּ מׁש ה

מעפר ּה  בב"א.ה�כינה  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

התעּס קוּ תּכ בר בּ זכוּ ת כּ י הנּ ביא אליּ הוּ  לנוּ  הבטיח  §¨ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
בּ רחמים מהגּ לוּ ת נצא הּק דוֹ ׁש  וכתבוּ בּ ז וֹ הר  , ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר ולעסק  לגר וֹ ס הּק ד וֹ ׁש ים ר בּ וֹ תינוּ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָלנוּ 
החרב  הנּ וֹ  הזוֹ הר אׁש ר  הגּ אוּ לה, את ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְלקרב
את מזכּ # הזוֹ הר  הרע, והיּ צר  הּט מאה את ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌�◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַהמקצצת
קד וֹ ׁש , מוּ סר  הוּ א הזוֹ הר ׁש ל עּק רוֹ  ונפׁש וֹ , ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
מסיר וּ ת וישׂ ראל, ה;ם אהבת  טהוֹ רה, ה;ם ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲעבוֹ דת
אויר הוּ א  הזוֹ הר  הנּ צחית, לתכלית מלאה  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶנפׁש 
זקוּ קה כּ # לאוויר, זק וּ ק ;ה גּ וּ ף כּ פי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מה,
ההלכוֹ ת קיּ וּ ם עם וּ ביחד  ה ּק דוֹ ׁש , לזהר ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מה
ּפ ׁש ט הּת וֹ רה, ּפ רדּ "ס כּ ל  לּ י ּמ וּ ד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ צווֹ ת,

רמזיהן, מסיר וּ תההלכ וֹ ת, וס וֹ דוֹ תיהן, דר וּ ׁש יהן ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
בּ טהרה הּת וֹ רה ולּמ וּ ד  לק יּ וּ ם מחלטת ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌�◌ֶ◌ֶנפׁש 
צדקנוּ , מׁש יח  ׁש ל לאוֹ רוֹ  נז כּ ה ואז ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ִוּ בקד;ה,
אלינוּ , בּ אים ימים הנּ ה בּ ימינוּ , בּ מהרה ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶׁש יּ וֹ פיע 
ע ּמ וֹ  את  הגּ וֹ יים ושׂ נאת העּמ ים , חוֹ ׁש # ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִמּת וֹ #
רח"ל  כּ י מעידים הּס ימנים וכל  ה ּק בּ "ה , ׁש ל ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ בחר

עבר ... מכּ ל מתקרבת , איוּ מה ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמלחמה
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ׁש בּ ;מיםאין  אבינוּ  על אלּ א לּ סמוֹ ך מי על !לנוּ  ¥ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
טוֹ ב  מב 3ר  הנּ ביא  אליּ הוּ  דּ ברי לקוֹ ל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְולׁש מע 

הגּ אוּ לה העוֹ למי ,מב3ר  הזוֹ הר מפעל ידי ועל ! ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌
הּפ וֹ על  אל מה כּ ח נ וֹ ציא הדּ וֹ ר , גּ דוֹ לי  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ הסכּ מת
וללמוֹ ד  לקרא וּ מק וֹ ם מקוֹ ם בּ כל יהוּ די לכל ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְקריאה
לקד וּ ׁש ה, מהמתחברים חלק ולהי וֹ ת הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְבּ זוֹ הר
הזוֹ הר ספר כּ ל את המסיימ וֹ ת קב וּ צוֹ ת ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִעם

בּ י וֹ ם. דּ ּק וֹ ת 4.5 ׁש ל ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ הׁש קעה 

המׁש ּת פתּכ ל בּ ּק ריאה חלקוֹ  את יק בּ ל מׁש ּת ּת ף ¨ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌�◌ֶ◌ֶ◌
הּת נּ א ציּ וֹ ן אצל חצוֹ ת  בּ כוֹ לל  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ּת חלּ תּה 
לכל  וּ מ ;ם  ע"ה, יוֹ חאי  בּ ר ׁש מעוֹ ן ר בּ י ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

העוֹ לם. וכלחלקי בּ יתוֹ  וּ בני הוּ א יכּ נס כּ $ ידי ועל  ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
הּמ גנּ ה  נח לתבת בּ עדוֹ  והמסייעים עּמ וֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש ּת ּת פים
ׁש ל וּ מגוֹ ג גּ וֹ ג וּ מלחמת הנּ וֹ רא הּמ בּ וּ ל  מּפ ני ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַוּ מצּ ילה

היּ מים  להיוֹ תאחרית מבּק ׁש  אנכי אחי  את וּ בזאת - . ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
ה;כינה את ׁש יזכּ וּ  ה נּ בחרים האנׁש ים אלף ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְמ-70
ׁש פלים, ר וּ ח "להחיוֹ ת להרים, מעפר  ישׂ ראל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִעם
וארּפ אהוּ , ראיתי דּ רכיו נדכּ אים, לב ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְוּ להחי וֹ ת

וּ רפאתיו". ה' אמר ולּק רוֹ ב לרחוֹ ק ׁש לוֹ ם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָׁש ל וֹ ם

ויקבּ ל א.:הּק דוֹ ׁש הה ּת כנית טפס , ימ לּ א אחד כּ ל ©¨§¦ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌
יוֹ מי . ללּמ וּ ד בּ חינם אחד  כּ וּ לנוּ ב.כּ ר# ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
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יוֹ ם בּ כל הר ׁש בּ "י  לציּ וּ ן אּמ יץ בּ קׁש ר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתק;רים
ׁש מוֹ תיהםג.וי וֹ ם. לּת ן יכוֹ לים הּמ ׁש ּת ּת פים כּ ל  ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

אחר לילה כּ ל אוֹ תם ויז כּ ירוּ  קר וֹ ביהם ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְוׁש מוֹ ת
בּ לּ ילה. ׁש ּת ים בּ ׁש עה הזוֹ הר הלימוּ ד ד.ׁש יעוּ ר ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

עם מחד ׁש  ה נּ דּפ ס הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ספרי  את ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלחלּ ק 
בּ ׁש בעים הזוֹ הר ספר כּ ל הקודש בּ לׁש וֹ ן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַּת ר גּ וּ ם 

ויגמרה.כּ רכים. בּ י וֹ ם, דּ ּק וֹ ת 4.5 ילמד אחד כּ ל ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֹ

גּ וֹ מרים אנׁש ים ׁש בעים וכ# הכּ ר#, כּ ל אחד ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְבּ חדׁש 
הזוֹ הר. ספר כּ ל חוֹ דׁש  בּ כל ואי"הו .וּ מסיימים ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌

בּ מבצע  ׁש יּ ׁש ּת ּת פוּ  אנ ׁש ים אלף לׁש בעים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְנחלּ ק
הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  סי וּ מי אלף יגמרוּ  חוֹ דׁש  וּ בכל  .הזּ ה, ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌

בּ כתל ז . אי"ה יהיה הראׁש וֹ ן בּ חוֹ דׁש  ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִסיּ וּ ם
ׁש ל  בּ מעמד יׁש ּת ּת פוּ  י שׂ ראל גּ דוֹ לי וכל  ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ ערבי,

הנּ "ל. ה ּק דוֹ ׁש , זוֹ הר סי וּ מי י שׂ ראל ח.אלף כּ ל ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ חצוֹ ת הלּ וֹ מדים הרׁש בּ "י, לאהל  ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתחבּ רים
וגוֹ מרים יוֹ ם , בּ כל  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ׁש עוֹ ת ׁש תי  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה

וּ בנוֹ סף  הּק ד וֹ ׁש , הז וֹ הר  ספר כּ ל  את ׁש בוּ ע ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָכּ ל 
י שׂ ראל  עם כּ ל  להי וֹ ת כּ רכים ה;בעים את ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִילמדוּ 

הר ׁש בּ "י . לציּ וּ ן לציּ וּ ן ט.מח בּ רים ׁש עוֹ לה מי  כּ ל ְ◌�◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
עצמ וֹ  על ויקבּ ל טפס, ימלּ א י וֹ ם בּ כל ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהר ׁש בּ "י 

הנּ "ל , החוֹ ברת  כּ ל  ולגמר שׂ כרללמוֹ ד ויק בּ ל ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
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להלּ ן . כמב וֹ אר  כּ וּ לם כּ נגד יראהי.עצוּ ם אחד  כּ ל  ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
מן  י וֹ תר  הּמ ע שׂ ה גּ דוֹ ל חז"ל מאמר ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלקיים

בּ חינם כּ רכים 70 סט יקבּ ל  ט וֹ פסים )העוֹ שׂ ה, (עם  ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

וּ בני  לחבריו בּ חינם ז וֹ הר  ספרי  ויחלּ ק ׁש יּ זכּ ה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די
מסימי מׁש ּפ ח אנׁש ים  ל-70 והרחוֹ קים הּק ר וֹ בים ּת וֹ  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

העוֹ לם ;עליהם בּ חדׁש וֹ , חוֹ דׁש  מידי  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַהזוֹ הר
בּ ראם וּ כאלּ וּ  כּ וּ לם, כּ נגד שׂ כר ויקבּ ל  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵעוֹ מד,

בּ זוֹ הר קכ"ח:)כמבוֹ אר חסידים(ּת רוּ מה וּ בּ ספר  ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
אחד  כּ ל  מקבּ ל בּ זה הּמ ׁש ּת ּת ף וכל  ועוֹ ד . ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְובגר"א,
הזוֹ הר את ּפ עם אלף סיּ ם כּ איל וּ  שׂ כר מהם ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְואחד
אחד  כּ ל כּ נגד שׂ כר מק בּ ל אחד וכל  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,
מכּ # היּ וֹ צא סיּ וּ מים, אלף שׂ כר  ל וֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵמהחבוּ רה

אנׁש ים  אלף בּ ׁש בעים מכּפ ל אחד מים כּ ל  (בּ אר  ָ◌ֶ◌ָ◌�◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

בּ כל ח יּ ים ) זוֹ הר סיוּ מי  מליוֹ ן 70 י וֹ צא ס"ה - ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
סיּ ם כּ אילוּ  מהמׁש תתפים  אחד  לכל ונחׁש ב ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶחוֹ דׁש ,

הּק ד וֹ ׁש . זוֹ הר  סיוּ מי  מלי וֹ ן הר ׁש בּ "י )70 שׂ מחת .(ועיּ ן ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

לו כּ יצד הא  נחשב איש מהשבעים אחד כל ? ¨ֵ◌ַ◌
החבורה עם השתתף כי  לבדו, סיים כאילו

חמד  השדי קצח )כדברי  סי ' מ ' ברכות,(מערת עוד: (ראה 

ט"ז, פרק  ח "ב  חסד אהבת ע"ג, ס "ק  נה סי' ברורה משנה מז:,

ג.) דף  משבת פרשתועיי "ש  חיים מים הבאר וכדברי .
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כ"ד)תצוה דף  יד ואחד (כתב  אחד לכל  כן, אם ,
וכיון  סיומים, אלף של זכות יש מהחבורה
בכל  מוכפל  ערבות מדין אלף, 70 היא שהחבורה
אלף  כפול  אלף 70 כלומר: אחד , לכל שיש אלף
רגע  עוֹ ד חׁש ב הקדוש. זוהר סיומי מיליון 70 !וזהו ֲ◌ֶֹ◌ַ◌

מה כּ ל כּ י  בּ אלף, יכּפ ל ׁש וּ ב לוֹ מדים, מניין ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌�◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל 
בּ אלף נוֹ תנים מ;מים ויּ צא )ׁש נּ וֹ תנים ּפ רׁש ת ,(זוֹ הר  ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

ללוֹ מדי  הּמ צטרף  וכל בּ מניין, ׁש וֹ רה ה;כינה ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי
ּפ י  ה3כר  את אחד  כּ ל כּ נגד מקבּ ל  הרי  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַה;יע וּ ר ,

מליארד !!אלף  70 ה כּ ל ס# לכל (בּ לי וֹ ן)! ונח ׁש ב , ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
70 בּ לבד אחד בּ חוֹ דׁש  למד כּ אילוּ  ואחד  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאחד

זוֹ הר.(בּ לי וֹ ן)מליארד  סי וּ מי , ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

חסידים ויש  הספר  דברי לפי  להוסיף שכלעוד
נוטל אותה , מקיימים ואין דורשים לה שאין מצוה

הימנה  הבטלים כל  כנגד אתשכר  מקבלים וכו ', ,
מיליון  70 כפול יהודים  מיליון 15 לסך השכר
קודריליוֹ ן  אחד  במילים: 1,050,000,000,000,000ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌
ואחד  אחד לכל זוהר  סיומי טריליארד ו-50

הזאת. בחבורה המשתתף

הזוֹ הרּת דע כּ ל את לס יּ ם כּ די  נצר# יחיד ׁש לּ כל ל1 ¥©ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
הזוֹ הר חׁש בּ וֹ ן ּפ י על  ׁש עוֹ ת, 142 ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,
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הקודש, לשון תרגום עם כרכים ל -70 ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּמ חוּ לק
בּ מׁש # הזוֹ הר כּ ל את מס יּ ם ל יּ וֹ ם ׁש עה חצי ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְבּ לימוּ ד

חדשים מע שׂ רה יוֹ ם )ּפ חוֹ ת חׁש בּ וֹ ן :(284 בּ וֹ אוּ  עּת ה , ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
מליארד  70 כּ פוּ ל לבד] סיּ ם אם - ּת וֹ רה [ׁש ע וֹ ת 142ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

טריליארד (בּ לי וֹ ן) 9 = בּ הׁש ּת ּת פוּ ת ] זוֹ הר  [סי וּ מי ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌
כּ לוֹ מר, ּת וֹ רה, ׁש עוֹ ת מליארד ארבּ עים מאוֹ ת ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְּת ׁש ע
70.000 ׁש ל זוּ  הּק ד וֹ ׁש ה בּ חבוּ רה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבהׁש ּת ּת פוּ תך 
4.5 בּ לימוּ ד הּק ד וֹ ׁש , זוֹ הר  לוֹ מדי צדּ יקים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְיהוּ דים

יוֹ ם 30 בּ מׁש # בּ לבד בּ י וֹ ם ל-9דּ ּק וֹ ת זכית  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ׁש עוֹ ת  מליארד ארבּ עים מאוֹ ת  ּת ׁש ע ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְטריליארד

.9,940,000,000,000 הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר  ׁש ל ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָּת וֹ רה

כּ פוּ ל [החׁש ּב וֹ ן  ׁש ע וֹ ת, 142 הזּ ה: סדר לפי הּמ דיּ ק ©¤§ַ◌ְ◌�◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
לוֹ קח דּ ּק וֹ ת 8520 = בּ ׁש עה, דּ ּק וֹ ת 60ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
= יוֹ ם ל-30 לחלּ ק הּק דוֹ ׁש , הזוֹ הר כּ ל לּ יּמ וּ ד ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְזמן
ליּ וֹ ם], ׁש עוֹ ת [כּ -5 ליחיד בּ י וֹ ם דּ ּק וֹ ת 284ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ללמוֹ ד אחד  לכל  יוֹ צא אי ׁש  ל -70 כּ -4וּ כ ׁש נּ חלק ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌
בּ יוֹ ם  לעצמ וֹ דּ ּק וֹ ת  זה את  וחיּ ב יכוֹ ל  יה וּ די כּ ל ׁש זּ ה , ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌

כ-5 ׁש הם  בּ חוֹ דׁש , דּ ּק וֹ ת 284 ׁש ל וּ בלּמ וּ ד ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ לע ּמ וֹ ,
ל- אחד בּ חוֹ ד ׁש  זוֹ כה ּת ׁש ע ׁש עוֹ ת, טריליארד  9 ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌

9,940,000,000,000 מליארד ארבּ עים ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵמאוֹ ת
מבלעדי  הוא  זה וכל הּק ד וֹ ׁש . זוֹ הר  ׁש ל ּת וֹ רה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָׁש עוֹ ת
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על  מיליון] [כ-15 היהודים כל  כנגד של החשבון
חסידים]. ספר פי 

הּק דוֹ ׁש ּכ יּ דוּ ע, זוֹ הר  בּ חוֹ ל,ׁש הלּ וֹ מד אחת  ׁש עה ©¨©ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌
ּת וֹ רה  ׁש נה אלף מאה כּ מוֹ  וּ בׁש בּ ת,הוּ א , ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ּת וֹ רה ׁש נה מליוֹ ן מאה הּט וֹ ב ,כּ מוֹ  הרי"ח מל#, (כּ ּס א ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

נתן) דר' אב וֹ ת צדּ יקים , ׁש עוֹ תאוֹ רח וֹ ת 4.7 זה, לפי , ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ּת וֹ רה, ׁש נה 473.333 הם: הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִלּ י ּמ וּ ד
לּ יּמ וּ ד  ח;וּ ב כּ וֹ לל  [ֹלא חוֹ דׁש , כּ ל  ז וֹ כה ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש בּ הם
וזהוּ  בּ אלף], הכּ ל מכּפ יל ׁש זּ ה  קוֹ ד ׁש  בּ ׁש בּ ת ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַזוֹ הר
מׁש ּת ּת פים, 70,000 עם בּ הׁש ּת ּת פוּ ת א# ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְליחיד,

ׁש ל  הּק וֹ דם הח ׁש בּ וֹ ן נוֹ סף ּת ׁש ע ׁש בּ זה טריליארד 9 ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌
ׁש עוֹ ת  9,940,000,000,000 מליארד  ארבּ עים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵמאוֹ ת

הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר ׁש ל  הּת וֹ רה:ּת וֹ רה ׁש עוֹ ת הכּ ל  ס# .[ ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌
טריליארד  9 כּ לוֹ מר  - ב -9,940,000,000,000 מכּפ ל 473.333)�◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌

הּק דוֹ ׁש ) זוֹ הר  ׁש ל ּת וֹ רה ׁש עוֹ ת  מליארד ארבּ עים  מאוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְּת ׁש ע

4 כּ ל וֹ מר  כ-4,704,930,020,000,000,000 ◌ַ◌ְ◌ֵהם
טריליארד  ו-930 קודריליוֹ ן ו-704 ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְקונטיליוֹ ן 

ּת וֹ רה. ׁש עוֹ ת מיליארד ◌ָ◌ָועשרים

על וכל ׁש יּ ק בּ ל יהוּ די  כּ ל  ׁש ל בּ כחוֹ  העצ וּ ם הזּ כוּ ת §¨ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
הזּ הר את וללמוֹ ד הכּ לל עם להׁש ּת ּת ף ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַעצמוֹ 

ס#: וּ לכלה ּק דוֹ ׁש , י וֹ ם, 30 בּ מׁש $ ליּ וֹ ם דּ ּק וֹ ת 4.5 ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
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וחׁש ב צא זוּ . זכ וּ ת  י ׁש  מהמׁש תתפים  ואחד ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאחד
עצוּ מה  זכ וּ ת  ויחטוֹ ף יר וּ ץ ׁש ֹּלא דּ עת בּ ר  יׁש  ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַהאם

ועם בּ טלן  ח"ו ו יּ �אר הארץ?זוּ , ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

נשׂ אאמרוּ  ּפ ר ׁש ת  מהימנא רעיא קכ"ה .:בּ ז וֹ הר  (דּ ף  ¨§ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌

קכ"ו.) הקודש:...- לׁש וֹ ן רב. כּ מ וֹ וערב , ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
בּ הם, כ)ׁש נּ אמר  ויּ עמדוּ (ׁש מ וֹ ת ויּ נעוּ  העם ו יּ רא  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌�◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌

תלמידימרחק. ויראוּ  הגּ אלּ ה, מן  רחוֹ קים יהיוּ  כּ $ ֵ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌5◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
והם  הזּ ה , הכּ ב וֹ ד  בּ כל הּק ד וֹ ׁש  והעם ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲחכמים

מהם  ידּ ּמ וּ רחוֹ קים בּ חׁש # וּ ר ׁש עים י דּ ּמ וּ ... (מ לּ ת ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌

וימוּ ת וּ ) יכרתוּ  בּ חׁש $-ּפ ר וּ ׁש ּה  ׁש יּ מוּ תוּ  רב ערב .הם ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌
הנּ ביא, עליהם אמר  זה יג )וּ מ;וּ ם ואל(יחזקאל ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌

יבאוּ  ֹלא ישׂ ראל בּ ין אדמת לארץ  בּ ח וּ ץ ׁש יּ ;אר וּ  (ּפ יר וּ ש, ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌

ישׂ ראל) לארץ  ליכּ נס  ר ׁש וּ ת להם  יהיה וֹלא (רמ "קהגּ וֹ ים , ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

מדּ ב ׁש ) ּמ תוֹ ק  .וּ מפרׁש ים , ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

לארץ ׁש אלה: בּ חוּ ץ  ׁש ה יּ הוּ דים עצה יׁש  האם  §¥¨ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
בּ חיּ ים? ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִי�ארוּ 

אוֹ מרים,ּת ׁש וּ בה: והר ׁש בּ "י  ר בּ נוּ  הזּ הרמׁש ה כּ י §¨ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌
ׁש יּ למד וּ  ׁש אלּ וּ  נח ּת בת  כּ מוֹ  הוּ א ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

מׁש יח. מחבלי  לנוּ ,ינּ צלוּ  אוֹ מר הּק ד וֹ ׁש  והרמח"ל  ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
בּ דּ וֹ ר ישׂ ראל עם הצּ לת סוֹ ד ּת לוּ י  בּ זה ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶׁש רק
הּק ד וֹ ׁש , הזּ הר  ל ּמ וּ ד  וּ סגלּ ת בּ כח וּ גאוּ לתוֹ , ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌�◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָהאחר וֹ ן
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ענין  עשׂ תה יוֹ חאי  בּ ר ׁש מעוֹ ן ר בּ י בּ ריחת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְוז"ל:
וננּ צל . הזּ את להּת בה  נברח  וכלּ נ וּ  הזּ הרהּק דֹו ׁש הוּאּכ מֹו ּת בתנחהּת בה, ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌�◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ ֹ ַ◌ ַ◌ ָ◌ ְ◌ ֵ◌ ַ◌ ֹ

זי "ע וכ� לרׁש בּ "י ה;לוֹ ם עליו רבּ נוּ  מ ׁש ה  אוֹ מר §¨ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הּק דוֹ ׁש  קכ"ד)בּ זּ הר הקודש :(נשׂ א לשון , ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌

בּ ני  יצאוּ  הּק דוֹ ׁש , הזּ הר ספר ׁש לּ 1, החבּ וּ ר ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִבּ זכ וּ ת
ויּס וּ רים צר וֹ ת לֹלא בּ רחמים הגּ לוּ ת מן ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

מׁש יח חבלי צער זהרוּ ל ֹלא בּת ּק וּ ני עוד ראה ! ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌
ד')חדׁש  ע ּמ וּ ד מהימנא )וּ בזהר.(ע"ב בּ רעיא קנ"ג: (ח "ג, ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

דּ קא  אי נּ וּ ן אלּ ין הרקיע . כּ זהר יזהיר וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהמ שׂ כּ ילים
דּ אקרי  דּ א, בּ זהר דּ איהוּ מׁש ּת דּ לין ה זּ הר, ספר  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌

נח דּ א.כּ תיבת דּ ספרא אוֹ רה ודא  בּ אוֹ ר... הרמ "ק - ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
ה')יקר , סימן א' הזּ הר:(ׁש ער ספר ׁש נּ קרא זה חבּ וּ ר  כּ י  ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌

א וֹ ר סוֹ ד  אל הצּ דּ יקים יכּ נסוּ  נח... ּת בת כּ מוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְהוּ א 
אין  רׁש ע יהיה אם ואפלּ וּ  להתקיּ ם.. הזּ ה  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִחבּ וּ ר
אלּ א  כּ ניסה, כּ ניסתוֹ  ׁש אין מּפ ני יכּ נס... אם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲחׁש ׁש 
ויהיה  בּ תׁש וּ בה  יחזיר נּ וּ  אוֹ  מה�ּת ים, אחת ל וֹ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה 
ויפרׁש  גּ מ וּ רה דּ חיה ידּ חנּ וּ  א וֹ  בּ וֹ , ויכּ נס ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק 
ואוֹ תם  הר ׁש עים דּ וֹ חה ׁש היה נח ּת בת כּ ענין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַעצמוֹ ,

וה בּ המה  החיּ ה מן עכ"ל .ׁש חטאוּ  , ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ידענוּ ׁש ּל א ֹלא יכלנוּ ּת גּ ידוּ  ֹלא  ּת אמר וּ  ׁש ֹּלא !! ¤Ÿַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ְֹ◌
לנוּ  הוּ א קד וֹ ׁש  וחוֹ ב הדּ בר, לה'בּ ידנוּ  מי ! ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌
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לּ נוּ אלי  וׁש לח לּמ כּ ה רפוּ אה לנוּ  הקדּ ים הּק בּ "ה - ! ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
- ורעוֹ ת. קׁש וֹ ת גּ זרוֹ ת מכּ ל להצּ ילנוּ  הרׁש בּ "י ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאת

מּת ר דּ מתכם יׁש נים להנּ צל עוּ רוּ  זקוּ ק  ישׂ ראל עם ! ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
הנּ וֹ רא "ּת יבתמהּמ בּ וּ ל  ידי: על רק אפׁש ר וזאת - ! ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌

ה ּק דוֹ ׁש ". "הזּ הר ׁש הוּ א ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ַֹנח"

ונׁש מע על בּ וֹ אוּ  הגּ אוּ לה , למען ונתמסר  בּ וֹ אוּ  כּ ן ©ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ה;כינה את לפדוֹ ת ע"ה רבּ נוּ  מׁש ה ׁש ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְלצוּ וּ י
עצת זה מחר  [כּ י למחר לחכּ וֹ ת ו ֹלא ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ה

ונתקדּ ׁש עמלק], ונתחזק  נתאחד  וּ מיּ ד ּת כף רק ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
יוֹ ם  בּ כל  הּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר ילמדוּ  ישׂ ראל וכל ,בּ ּת וֹ רה , ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ל# וטוֹ ב הזּ ה, בּ עוֹ לם אׁש רי1 כּ ן, עוֹ שׂ ה אּת ה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְואם
הבּ א, נגּ אל,לע וֹ לם ּת כף ׁש נּ זכּ הוּ בו דּ אי רצוֹ ן ויהי ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

בּ כבוֹ דוֹ  ׁש הּמ ׁש יח המא;רים, הזּ וֹ כים מן ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִלהי וֹ ת
" – עלינוּ  יעיד הגּ ע ּת יוּ בעצמוֹ  כּ ן,בּ זכוּ ת7 על  ." ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

הקריבוּ  ׁש מים, לׁש ם  לּמ וּ ד ּת נוּ  יקרים, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְיהוּ דים
נחת לעשׂ וֹ ת הּק דוֹ ׁש ה, ה;כינה למען ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִמדּק וֹ תיכם
יוֹ ם בּ כל  ולּמ דוּ  נפׁש נוּ , לפדוּ ת לגרם לי וֹ צרנוּ , ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַרוּ ח
את לק בּ ל יחד כּ אחד כּ לּ נוּ  נל# וכ# הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌�◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַזוֹ הר

אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה הּמ ׁש יח מל# ּפ ני ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְאוֹ ר

בּ ּת וֹ רתוהוּ א  ׁש ניּ ה ׁש ל  מער כּ ּה  נפלאים חדּ וּ ׁש ים  §ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌
וּ ׁש ניּ ה ׁש ניּ ה כּ ל חׁש יבוּ ת יבאר בּ וֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ַהזוֹ הר 
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יׁש  וע ׁש ר  ואׁש ר שׂ מחה וכּמ ה היּ הוּ די, ׁש ל ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַבּ חיּ ים
הּמ ׁש יח ואּת ם הּק דוֹ ׁש , הזוֹ הר ולוֹ מדי  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְלגוֹ רסי 

וירקד . ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִישׂ מח

'''

�עמי 	לקרב 
להחי �פע�ה, העֹולמי הזֹוהר ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִמפעל
נז�ה �עמים, אלף 
�חֹוד הזֹוהר �ס!	ם - ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַה#א	לה

	פגעים מאסֹונֹות �אהבה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְוננצל

להחיׁש "מפעל בּ פעלּ ה י וֹ צאים העוֹ למי" הזוֹ הר  ¦§©ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌�◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הזוֹ הר ס יּ וּ ם ידי על הגּ אוּ לה ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְוּ לקרב
לאלף  נזכּ ה וּ בכ# ּפ עמים, אלף בּ חוֹ ד ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
מלחמ וֹ ת למנוֹ ע  ונצליח וחדׁש  ח וֹ ד ׁש  בּ כל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַהּמ גן
ועוֹ ד  זי"ע הּק דוֹ ׁש  הרמח"ל [כּ תּק נת ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ פגעים.

הדּ וֹ רוֹ ת]. גּ דוֹ לי  מאלף ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה

אלף את כּ ל וכאׁש ר סדּ רנוּ , חלקים לׁש בעים הז וֹ הר  ¤ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
אלף  ׁש בעים דהיינוּ  יטלוּ , אחד חלק  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲאנ ׁש ים
י ׁש עיה להבטחת נזכּ ה  הכּ ל  ס# זוֹ הר, ילמד וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲאנׁש ים 

א-ב )הנּ ביא ט ' אוֹ ר(ּפ רק ראוּ  בּ חׁש # ההלכים  "העם ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌
הרבּ ית עליהם. נגּה  אוֹ ר צלמות בּ ארץ יׁש בי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָגּ דוֹ ל 

ֹלא כּ שׂ מחת(לוֹ )הגּ וֹ י  לפני1 שׂ מחוּ  ה3מחה הגדּ ל ּת  ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ׁש לל" בּ חלּ קם  יגילוּ  כּ אׁש ר ׁש ם )בּ ּק ציר  ר ׁש "י .(עיין ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌
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ה*דֹו הלימ	ד ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַמ+רת

רצוֹ ן מּט רת בּ עת לעוֹ רר היא הּק ד וֹ ׁש  הלימוּ ד ©§©ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
עם וּ להתחבּ ר ּפ תוּ חים, ׁש מים ׁש ערי אׁש ר ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִנפלא
למען  זיע"א, י וֹ חאי  בּ ר ׁש מעוֹ ן ר בּ י האֹלקי ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהּת נּ א
אליּ הוּ  ׁש אמר כּ מוֹ  זכוּ ת, ויעוֹ רר בּ ּת פילה ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַיעמ וֹ ד

אליּ ה וּ )הנּ ביא, ּפ תח לעוֹ רר(בּ ּמ אמר ׁש מעוֹ ן  ר בּ י קוּ ם ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
רבּ נוּ  וּ מׁש ה הּק ד וֹ ׁש ים האבוֹ ת  אלּ וּ  העליוֹ נים ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶאת
מעפרּה  ה;כינה את להקים למען מהימנא ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַרעיא
יוֹ סיף  ֹלא צ יּ וֹ ן בּ ת ע וֹ נ$ "ּת ם בּ נ וּ  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לקיים 

כב )להגלוֹ ת $", ד ה �רוֹ ן (איכה  חבצּ לת ותתעוֹ רר . ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
וּ בזכוּ ת  לגב וּ לם", בּ נים "ו ׁש בוּ  הבּ נים, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְלה וֹ ׁש יע

נקיּ ם כב -כד)אׁש ר  ג ּפ רק  מׁש ה (מלאכי ּת וֹ רת "זכרוּ  ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌
" ה נּ ביא דּ ברי  עלינ וּ  להמׁש יך נז כּ ה ה נּ העבדּ י" ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌

ה' י וֹ ם בּ וֹ א לפני  הנּ ביא אליּ ה את לכם ׁש לח ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ִֹ◌ָאנכי 
בּ נים ולב  בּ נים על  אבוֹ ת לב והׁש יב והנּ וֹ רא, ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהגּ דוֹ ל 

בב"א. אבוֹ תם" ◌ָ◌ֲ◌ַעל

מ�ים �מאתים נאמרֹות אחת ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ�ד*ה

כּ מאתיםאמר  נאמר וֹ ת  אחת "בּ ד ּק ה חיּ ים: החפץ ¨©ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ּת וֹ רהמלּ ים ולּמ וּ ד אלף. כּ תריסר בּ ׁש עה, ! ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

בּ -613, נכּפ ל  ּת וֹ רה דּ בּ וּ ר  ׁש כּ ל יוֹ צא כּ וּ לם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד 



תורה שנה לכ -28.000 זוכים בלבד אחת טו|בשניה הזוהר ז'כח חלק

מליוֹ ן  מ;בע יוֹ תר ׁש ל  ער # ׁש וה ׁש עה כּ ל ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַעּת ה
ׁש בּ וֹ  אחד ּת וֹ רה בּ ׁש ע וּ ר  [7,356,000] ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמצוֹ ת,
החׁש בּ וֹ ן  הרי  בּ ׁש עתים, ואם כּ עוֹ נה'...". ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ'ׁש וֹ מע
ׁש עוֹ ת, ארבּ ע מליוֹ ן . עשׂ רה אר בּ ע לכדי  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶעוֹ לה 

מלי וֹ ן. וּ ׁש מוֹ נה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעשׂ רים

-ֹורה 
נה ל�-28.000 זֹוכים �לבד אחת ְ�
נ!ה◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

חי "וה"ּב ן ׁש 3כראי ׁש  הּמ קבּ לים, בּ ׁש ם  כּ תב  §©¥ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌�◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
ח וֹ ל . מיּ וֹ ם אלף ּפ י בּ ׁש בּ ת הּת וֹ רה ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִל ּמ וּ ד
על  אמרה בּ ׁש בּ ת, לּמ וּ ד ׁש ל אחת ׁש דּ ּק ה אמר , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ֵ◌ֱהוי
רצוּ ף  כּ לּמ וּ ד שׂ כר ּה  ה;בּ ת, בּ ׁש לחן  ה;בוּ ע ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌�◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָּפ רׁש ת
ער # וׁש וֹ ת  חוֹ ל, בּ יוֹ ם ׁש ע וֹ ת וחצי עשׂ רה ׁש ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש ל

מצוֹ ת מליוֹ ן וחצי  וּ ׁש ּת ים עשׂ רים וצרי#למאה - ! ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ּת וֹ רת וּ בפרט הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה בּ לּמ וּ ד ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְלהוֹ סיף
אחת ׁש בּ ׁש נ יּ ה ה ּק דוֹ ׁש , זוֹ הר בּ לימוּ ד ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהר ׁש בּ "י 
מאה [הבּ יאוּ ר : ּת וֹ רה ׁש נה  לכּ -28.000 זוֹ כים ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִבּ לבד
1,666,666 ׁש וה לׁש ;ים, לחלּ ק  ּת וֹ רה  ׁש נה  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמלי וֹ ן
ׁש ניּ וֹ ת, לׁש ;ים לחלּ ק ׁש ליׁש , וּ ׁש ני מלי וֹ ן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְכּ ל וֹ מר
כּ עשׂ רים כּ לוֹ מר  27,777.777 אחת בּ ׁש ניּ ה  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָׁש וה
ּת וֹ רה מילה כּ ל בּ נ וֹ סף ּת וֹ רה, ׁש נה אלף ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ ׁש מוֹ נה
אחת וּ בׁש ניה עשׂ רה, ׁש ֹלׁש  מאוֹ ת בּ ׁש ׁש  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנכּפ ל



הזוהר ז'כח חלק תורה|טז מלים אלף  עשרים מאה מליון וחמש  מאה 

יוֹ צא לפיכ# ּת וֹ רה , מלּ ים ׁש ֹלׁש  לוֹ מר ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶאפׁש ר
אחת]. בּ ׁש ניּ ה מצוֹ ת  מליוֹ ן  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַכּ חמ ;ים

-ֹורה מ�ים אלף ע3רים מאה מליֹון 
וחמ ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵמאה

;על צא  צדּ יקים , האוֹ רח וֹ ת ׁש אמר  מה וח ׁש ב ¥ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌
מק  בּ שׂ מחה רק מצוה ותשׂ מח אלף, ּפ י בּ לים ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌

זוֹ הר לּ יּמ וּ ד  ׁש ;עה מל# הכּ ּס א דּ ברי ועוֹ ד ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִמכּ #,
זוֹ הר ּת למד  ה;בּ ת כּ ל בּ ודאי כּ ׁש נה, הוּ א ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ׁש עה ׁש כּ ל  לטוֹ בה, הכּ ף את להכריע כּ די ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ל1 יּת ן ֹלא היּ צר  וּ בּ ודאי ּת וֹ רה , ׁש נה למלי וֹ ן ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַיעלה
כּ פוּ ל  עוֹ ד בּ זה ותוֹ סיף  עליו, ּת תגּ בּ ר ואז ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְמנוּ חה,
ל1 ויהיה נתן, דּ רבּ י  בּ אבוֹ ת ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵמאה,
אוֹ מרים דּ ּק ה  בּ כל  הרי  רגע, רק ּת וֹ רה, ׁש נה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמלי וֹ ן
12,000 זה דּ ּק וֹ ת, 60 כּ פ וּ ל ּת וֹ רה, מלּ ים ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָמאתים
ּפ עם ועוֹ ד בּ אלף, ׁש מוּ כּפ ל וֹ ת בּ ׁש עה, ּת וֹ רה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִמלּ ים 
ׁש נה, ׁש ל  בּ ער# והכּ ל בּ מאה, ּפ עם וע וֹ ד ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ אלף ,

בּ ׁש נה י ׁש  ׁש עוֹ ת כּ ּמ ה חׁש בּ וֹ ן: בּ וֹ אוּ  נכ ּפ יל רגע, ? ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
8,760 ׁש וה בּ ׁש נה, י וֹ ם 365 כּ פ וּ ל בּ יוֹ ם ׁש עוֹ ת 24ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ׁש עה, בּ כל ׁש יּ ׁש  ּת וֹ רה  מלּ ים  12,000 כּ פוּ ל  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָׁש עוֹ ת
מלּ ים אלף עשׂ רים מאה מלי וֹ ן וחמׁש  מאה ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָׁש וה

מכּפ לת(105,120,000)ּת וֹ רה ּת וֹ רה מילה וכל , ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌�◌ְ◌ֶ◌ֶ◌



העשיר המצות בנק לחשבון והצטרפו יז|בואו הזוהר ז'כח חלק

הוּ א: והחׁש בּ וֹ ן כּ וּ לם , כּ נגד ּת וֹ רה ּת למוּ ד כּ י ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ -613
64,438,560,000 ׁש וה 613 כּ פוּ ל  105,120,000ָ◌ָ◌ֶ◌

מצ וֹ ת]. מליארד  וחצי  וארבּ ע ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ[כּ ׁש י ׁש ים

ח וֹ ל .וזה  בּ י וֹ ם הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר לּ י ּמ וּ ד בּ ׁש עה רק §¤ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌

וּ בזהּב תוֹ � ּפ עמים, אלף הזוֹ הר את נּס ים חוֹ דׁש  §ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
מר וֹ מים. בּ ׁש מי רחמים ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְנעוֹ רר 

לבּ םוּ כבר וּ בכל קדוֹ ׁש ים, עם י שׂ ראל עליהם קבּ לוּ  §¨ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
בּ רבבוֹ ת וּ מזוּ מנים, מוּ כנים הם ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְונפ ׁש ם
לעשׂ וֹ ת דּ ּק וֹ ת 11 מזּ מנּ ם, להקדּ י ׁש  י וֹ ם כּ ל ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַואלפים,

ק וֹ נם. ◌ָ◌ְרצוֹ ן 

יחוּ די ,וא ּת ה ללּמ וּ ד והצטרף בּ א יהוּ די, אי ׁש  §©¨ִ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌
להחיׁש  החפץ אֹלקינוּ  רצ וֹ ן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלקיים

צדקנוּ . מׁש יח ּפ ני  וּ לקבּ ל לקרב ותזכּ ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ְוּ לגאלנוּ ,

הכי הע
יר ה5צֹות �נק לח
�ֹון והצטרפ	 ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ�ֹוא	
�עֹולם#דֹול ָ◌ָ◌ָ◌

הּק דוֹ ׁש ידוּ ע זוֹ הר לּ יּמ וּ ד ׁש ;עה  מל # הכּ ּס א דּ ברי  ¨©ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌
הּפ ׁש ט,(בּ ח וֹ ל) ּת וֹ רת לּ י ּמ וּ ד ׁש נה לער # עוֹ לה ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ל-7,356,000 זוֹ כה הנּ גלה ּת וֹ רת לּ יּמ וּ ד בּ ׁש עה  ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואם
ללּ וֹ מד  יׁש  מצוֹ ת  כּ ּמ ה וּ נח;ב  בּ וֹ אוּ  עּת ה ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמצוֹ ת,
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בּ יממה, ׁש ע וֹ ת 24 י ׁש  אחת: ׁש עה הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַזוֹ הר
8,640 שוה חד ׁש ים, 12 כּ פוּ ל בּ חוֹ דׁש , יוֹ ם 30 ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָכּ פוּ ל
ׁש הם בּ -7,356,000 נכּפ יל זה כּ ל  ואת ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָׁש עוֹ ת,
63,555,840,000 יוֹ צא הנּ גלה, ּת וֹ רת ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַללּ וֹ מד
זהוּ  אלף . 840.000 מליוֹ ן 555 מליארד 63 ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְכּ ל וֹ מר :

בּ ח וֹ ל . זוֹ הר לּ יּמ וּ ד לׁש עה הּמ צוֹ ת ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְסכ וּ ם

האוֹ רח וֹ תוהּל וֹ מד [כּ דברי בּ אלף, נכּפ ל בּ שׂ מחה §©¥ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
63,555,840,000,000 ׁש וה ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַצ דּ יקים],
וחמ ׁש  חמ;ים מאוֹ ת וחמׁש  טריליארד  63 ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְכּ ל וֹ מר :

מצוֹ ת. מלי וֹ ן אר בּ עים מאוֹ ת וּ ׁש מוֹ נה  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמליארד

וגםוּ כׁש מצטער  נפׁש וֹ  בּ צער  בּ ין גּ וּ פוֹ  בּ צער  בּ ין §§¦§©¥ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌
נכּפ ל  מצטער , נקרא יצרוֹ  את ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהכוֹ פה

נתן)בּ מאה דּ רבּ י יוֹ צא(אב וֹ ת , ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
קודריליוֹ ן  ׁש ׁש  כּ לוֹ מר : 6,355,584,000,000,000ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌
מא וֹ ת וחמׁש  טריליארד וחמׁש  חמ;ים מאוֹ ת ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְׁש ֹלׁש 

מצוֹ ת. מליארד ואר בּ ע  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְׁש מוֹ נים

הּמ קבּ לים,כּ תבוּ בׁש ּב ת  בּ ׁש ם חי" איׁש  ה"בּ ן §©¨ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌5◌ָ◌ִ◌
מיּ וֹ ם  אלף ּפ י בּ ׁש בּ ת הּת וֹ רה ל ּמ וּ ד  ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶׁש 9כר 
כּ לוֹ מר: 6,355,584,000,000,000,000 י וֹ צא ◌ַ◌ְ◌ֵחוֹ ל.
וחמׁש  חמ�ים מאוֹ ת ׁש לׁש  קונטיליוֹ ן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵׁש ׁש 
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טריליארד קודריליוֹ ן  וארבּ ע ׁש מוֹ נים מאוֹ ת חמׁש  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌
◌ְ◌ִמצוֹ ת.

אנוּ וּ מכיון לכן  החדׁש , כּ ל ּפ ני על  הוּ א ׁש הלּ ּמ וּ ד  ¦¥¨ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
הח וֹ ל , ימי חׁש בּ וֹ ן לפי  רק  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמח;בים 
החׁש בּ וֹ ן  ה;בּ תוֹ ת, לּ י ּמ וּ ד את תוֹ סיף אם  ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶוּ באמת

כּ ּמ ה ּפ י עוֹ ד וכּמ ה.יגדּ ל ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

קדּ יׁש אוזה וּ  חבּ וּ רה ללוֹ מדי החׁש בּ וֹ ן  §¤ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
וסיוּ מי  בּ לימוּ ד הציבּ וּ ר  עם ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש ּת ּת פים 
מסיימים ׁש עוֹ ת 365 בּ מׁש # הּק ד וֹ ׁש : ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהזוֹ הר
הּמ ס ּפ ר את נכ ּפ יל  הּק דוֹ ׁש , הזוֹ הר  כּ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶאת
כּ פ וּ ל אחת, ל ׁש עה ׁש זּ ה  6,355,584,000,000,000ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ׁש וה : הּק דוֹ ׁש ], הז וֹ הר כּ ל  לּ י ּמ וּ ד  [ׁש ל  ׁש עוֹ ת 365ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

.2,319,788,160,000,000,000

עשׂ רהׁש ּת י וּ תׁש ע  מאוֹ ת ׁש ֹלׁש  קונטילי וֹ ן §¥ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
וּ ׁש מ וֹ נה ׁש מוֹ נים מאוֹ ת ׁש בע ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְקודריליוֹ ן

מצוֹ ת. מליארד ׁש ;ים מאה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְטריליארד 

שׂ כרוכל ל וֹ  יׁש  הּס יּ וּ ם בּ חבוּ רת ׁש ּמ ׁש ּת ּת ף אחד  §¨ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
אליהם ׁש ּמ תח בּ ר  האנׁש ים בּ ס# וּ מוּ כפל ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶזה.

ח "ב ) ח יּ ים  מים  הבּ אר ׁש כּ ל.(כּ דברי ׁש לּ נ וּ  הּת כנית וּ לפי  ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
כּ ל וֹ מר אחד, בּ חוֹ ד ׁש  הזוֹ הר , ס יּ וּ ם ע וֹ שׂ ים איׁש  70ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌
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זאת  יוֹ ם, 30 כּ פוּ ל  [לער$] ל יּ וֹ ם דּ ּק וֹ ת 11 ֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְבּ לימוּ ד
כּ פ וּ ל חוֹ ד ׁש  כּ ל ה נּ "ל ה9כר  את ל וֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶאוֹ מרת
יוֹ צא  ׁש זּ ה בּ ּס יּ וּ ם, הּמ ׁש ּת ּת פים ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעים
מאה  כּ לוֹ מר: 162,385,171,200,000,000,000ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
ׁש מוֹ נים  מאוֹ ת ׁש לׁש  קונטיליוֹ ן  וּ ׁש ּת ים ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִׁש �ים

ואחד  ׁש בעים מאה  קודרילי וֹ ן טריליארד וחמׁש  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌
לוֹ מד  כּ ׁש אחד אוֹ מרת זאת מצוֹ ת. מליארד ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָמאתים
בּ סוֹ ף  י וֹ ם 30 בּ מׁש # ה ּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  בּ י וֹ ם דּ ּק וֹ ת 11ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
הכי  העׁש יר  והוּ א מצוֹ ת, ׁש ל צ'ק מקבּ ל ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַהחדׁש 

בּ עוֹ לם. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהגּ ד וֹ ל

נכ ּפ יל וּ לפי בּ חוֹ דׁש , סיּ וּ מים אלף לעשׂ וֹ ת הּת כנית  §¦ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש וה זה והרי בּ אלף , ה נּ "ל ה ּס כוּ ם כּ ל ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאת
,385,171,200,000,000,000,000 הבּ א: ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמסּפ ר 

למס ּפ ר162 לקרא  אי $ י וֹ דעים ֹלא אנחנוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ[בּ ינתים
מח�ב הכּ ל  ע וֹ לם  הבּ וֹ רא  אצל  בּ ודאי  אבל  ◌ָ◌5◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַהזּ ה ],
בּ עוֹ לם  האזן  את לסבּ ר  בּ מסּפ רים רק וזה  ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְורׁש וּ ם,
אצל הּק דוֹ ׁש , הז וֹ הר ל וֹ מדי שׂ כר בּ אמת אבל ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַהזּ ה ,
זה  ועל וּ לתאר, ל ׁש ער  ׁש יּ כ וֹ ל  מי  אין יתבּ ר $ ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַה�ם

י ׁש עיה הנּ ביא ג )אמר  סד ׁש מעוּ (ּפ רק ֹלא  "וּ מעוֹ לם , ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌
האזינוּ  יעשׂ הֹלא זוּ לת 1 אֹלקים ראתה ֹלא עין  ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

לוֹ ". ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִלמחכּ ה
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ויחטוֹ ף צא  יר וּ ץ ׁש ֹּלא דּ עת בּ ר יׁש  האם וחׁש ב ¥ַ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌
הארץ  ועם בּ טלן ח"ו ויּ ;אר  זוּ , עצוּ מה ?זכוּ ת ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

אחד �ל �נגד ה7כר את ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ-ק�ל

גּ מרנוּ עוֹ ד רגע !!ֹלא עוֹ ד חׁש ב הכּ נסת! בּ בית אם  ! ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
כּ ל  כּ י בּ אלף, יכּפ ל ׁש וּ ב בּ מניין, ּת למד ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌�◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש לּ 1

בּ אלף  נ וֹ תנים מ;מים  ׁש נּ וֹ תנים ּפ ר ׁש תמה (זוֹ הר ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌

אּת הויּ צא ) ואם בּ מניין, ׁש וֹ רה ה;כינה והרי  , ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
כּ ל  כּ נגד ה3כר את ּת קבּ ל  הרי ה;יעוּ ר, את ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְּת אר גּ ן

!!!ואחד אחד ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

זיליֹונר מֹולטי �מצֹות, �עֹולם ה#דֹול הכי הע
יר ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִנהיית

מהא ּת ה  אּת היוֹ דע  אבל  ל1, ׁש מעוּ  ֹלא  אם גּ ם ? ©¨ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌
את ּת קבּ ל גּ ם הּמ נין, את  לקבּ ץ ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִהׁש ּת דּ לּת 
ׁש לּ 1 העווֹ נוֹ ת ׁש כּ ל אלּ א  עוֹ ד, וֹלא שׂ כר, ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָאוֹ תוֹ 

ה גּ ל גּ וּ לי  ׁש ער  המהרח"ו [כּ דברי ה גּ ר"איּמ חקוּ  ם, ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
נוּ  קרח], ּפ רׁש ת ישׂ ראל ואוֹ הב מהמ ׁש לי, עוֹ ד יׁש  ! ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌

ידיםלחשוֹ ב  בּ ח בּ וּ ק תׁש ב האם נהיית? הרי ? ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
מוֹ לטי  בּ מצוֹ ת, בּ עוֹ לם הגּ דוֹ ל  הכי ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶהעׁש יר 

היּ וֹ ם !!!זילי וֹ נר כּ ל ולרקד ל ׁש יר  צרי $ אּת ה  הרי ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌
י ׁש נוּ  ׁש ֹּלא ה�וֹ אבה בּ ית בּ שׂ מחת כּ מוֹ  הלּ ילה ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוכל 



הזוהר ז'כח חלק במצות |כב בעולם הגדול הכי העשיר נהיית 

שׂ מחה מרב  ה�ב וּ ע ע "ב )כּ ל נא דּ ף ר בּ נן (ס כּ ה ּת נוּ  : ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌�◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
שׂ מחה ראה ֹלא ה;וֹ אבה בּ ית שׂ מחת ראה  ׁש ֹּלא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמי

◌ָ◌ָ◌ִמיּ מיו.

סֹודֹותיה את 
�ֹומדים לא�	 נ-נה ה-ֹורה נתינת ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִע*ר

הּמ ן אמר' לאוֹ כלי  א לּ א ּת וֹ רה נּת נה ֹלא !!!חז "ל ¨§ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
ד') ל"א ב' היּ מים  דּ ברי  הּק דוֹ ׁש (רׁש "י  וּ ב זּ הר  - ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌

סב ) דּ ף  בּ ׁש לּ ח  הּמ ן (ּפ ר ׁש ת בּ אוֹ כלי מיחד מה כּ תוּ ב ,? ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌5◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
וקבּ ל וּ  בּ ּמ עים מת בּ ר$ היה הּמ ן את אכלוּ  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש כּ אׁש ר 
עליוֹ נה. לחכמה וזכ וּ  ׁש לּ מעלה מה וּ ראוּ  ר וּ חני ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָאוֹ ר
ולהם  האמוּ נה בּ ני הי וּ  והם דּ עה, דּ וֹ ר נקראוּ  זה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְועל 
ולדעת  בּ פנימיּ וּ תּה  בּ ּה  להס ּת כּ ל הּת וֹ רה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנּת נה

נתינתדּ רכיה. ׁש עּק ר  הּק ד וֹ ׁש  מהזוֹ הר  רוֹ אים ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
סוֹ דוֹ תיה. את ׁש לּ וֹ מדים לאלּ וּ  נּת נה ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַה ּת וֹ רה

-ֹורה 
ל �יינה י3ראל 
!תע8ק	 ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ:רי9

ויחיוּ בא וֹ ר ּפ רׁש ת הּק דוֹ ׁש  יא )הח יּ ים כּ תב :(מט  , §ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
ה וּ א הּמ ׁש יח מל# העצוּ ם  הגּ וֹ אל  ׁש ל ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֶׁש כּ חוֹ 
וּ באוּ ר ּת וֹ רה, ׁש ל בּ יינה י שׂ ראל  ׁש יּ תע ּס קוּ  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶׁש צּ רי#
ׁש ל  יינּה  ׁש זּ ה הּת וֹ רה ּפ נימיּ וֹ ת את ׁש יּ למדוּ  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים

"סוֹ ד")ּת וֹ רה. גּ ימטריּ א  יין .(גּ ם  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌



הקדוש! זוהר  לומדים כולנו  חיים! חפצי כג |כולנו  הזוהר ז'כח חלק

לקבּ ל ּב ידינ וּ  ולזכּ וֹ ת  הגּ אוּ לה את  להחיׁש  הדּ בר §¨¥ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ רחמים. בּ קרוֹ ב צדקנוּ  מׁש יח ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְּפ ני

!
ה*דֹו זֹוהר לֹומדים �	לנ	 ח!ים! חפצי ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ�	לנ	

אין הרי כּ י בּ ידים, עצמ1 את ותּק ח ּת תעוֹ רר  בּ ודאי £¥ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
טוֹ בים לחיּ ים לז כּ וֹ ת מזּ וֹ , טוֹ בה עצה ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְל1
הכּ ל , על לכוון ׁש צּ רי# תׁש כּ ח אל  רק ֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌�◌ְוּ מא;רים,
ׁש כּ ל  כּ ל וֹ מר , חיּ ים, אל וֹ קים למענ1 ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לב ּק ׁש 
הּק ד וֹ ׁש ה, ה;כינה לכבוֹ ד זה צרי# ׁש אּת ה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַהּט וֹ בוֹ ת
למען  ותת ּפ לּ ל בּ שׂ מחה, ה' את לעבוֹ ד ׁש ּת וּ כל ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די
הּק ד וֹ ׁש ה, ה;כינה את לפ דּ וֹ ת ׁש מים, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְכּ בוֹ ד
בּ רצוֹ ן  ּת פלּ ת 1 ּת קבּ ל  ואז ה;למה, ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ְולגּ אלּ ה 

ּת וֹ רה לׁש ע וּ רי  כּ וּ לנ וּ  - חפצי !!וּ באהבה . כּ וּ לנוּ  ! ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌
הּק דוֹ ׁש !!חיּ ים זוֹ הר לוֹ מדים כּ וּ לנ וּ  !!!! ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌

עד ה	א �ר	9 
ל*דֹו מנ	חה לתת ולא ללמֹוד ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָצרי9

!גאלנ	ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ונזכּ הויהי  טהרה, רוּ ח עלינוּ  ה;ם ׁש יּ ערה רצוֹ ן ¦¦ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
וּ בכל  כּ חנ וּ  בּ כל ליוֹ צרנוּ  לעבד  לבבנ וּ  ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלטהר

מאדנוּ , וּ בכל מצוּ ה נפׁש נוּ  מהימנא ׁש הרעיא כּ מוֹ  ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
הר ׁש בּ "י ׁש ּת וֹ רת דוקא, הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ללמוֹ ד  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָאוֹ תנוּ 



הזוהר ז'כח חלק עד|כד  הוא  ברוך  לקדוש  מנוחה לתת לא 

לתת  וֹלא ללמוֹ ד  וצרי$ הדּ וֹ ר וֹ ת, ס וֹ ף עד ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵמאיר 
ׁש יּ גאלנ וּ  עד הוּ א בּ רוּ $ ל ּק ד וֹ ׁש  ּפ נחסמנוּ חה (זוֹ הר ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ל ריט .) ׁש יּ ׁש לח ויּ בנהעד  נדּ חנוּ  ויקבּ ץ  מׁש יחנוּ  נוּ  ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה ּת פארּת נוּ  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵבּ ית

ׁש ּמ צ וּ ייםּב וֹ  ה נּ וֹ ראה וההסּת רה האׁש ליה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְיבאר 

בּ תר דּ מה בּ היוֹ תם  והאברכים היּ ׁש יבוֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ח וּ רי

אחרא ה ּס טרא כוֹ חוֹ ת ׁש ליטה ּת חת ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲעמוּ קה,

הזוֹ הר לּ י ּמ וּ ד האמת, לּ יּמ וּ ד את מהם ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ּמ וֹ נעים

זאת וּ במקוֹ ם הגּ א וּ לה, שׂ פת לּ יּמ וּ ד  ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,

וּ בכ# הּת וֹ רה, חיצוֹ ניּ וּ ת בּ לּ ימוּ ד רק ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְׁש קוּ עים

האׁש ליה, את הע וֹ לם, חיצוֹ נ יּ וּ ת את  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמחזּ קים

ה וּ א חיּ ים, לוֹ  אין כּ י מ יּ ּס וּ רים, זוֹ עק העוֹ לם ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְולכן

גּ זר וֹ ת נוֹ חתוֹ ת ולכן נׁש מה, ל ֹלא כּ גוּ ף ּפ וֹ על  ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַרק

מהּת רדּ מה, ׁש נּ תעוֹ רר כּ די  י שׂ ראל , עם על ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָקׁש וֹ ת

ּפ נימיּ וּ ת ׁש ל גּ א וּ לה ׁש ל אחרוֹ ן דּ וֹ ר  אנוּ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִכּ י 

למכאוֹ ב  ל;קר , ּת רוּ פה לתת כּ אן וּ באנ וּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּת וֹ רה ,

אחריוּ ת יקחוּ  חכמים  הּת למידי  ׁש כּ ל ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהגּ דוֹ ל ,

והעוֹ לם  י שׂ ראל עם את להצּ יל כּ די כּ וּ ל וֹ .אי ׁש ית, ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

'''



ישראל  מעם ותשובות כה|שאלות הזוהר ז'כח חלק

ישׂ ראל מעם וּ תׁש וּ בוֹ ת ¥¨§¦©¥§¥§ׁש אלוֹ ת
הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ּל ּמ וּ ד ¨©©©¦©על

לאמי(ה! האמת  ¨¦£©¤¡¨¦+*'י

י שׂ ראל ׁש אלה : מגּ דוֹ לי  היּ וֹ ם  עד  ׁש מענוּ  ֹלא מדּ וּ ע §¥¨ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר לּ יּמ וּ ד חוֹ בת ?על  ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌

תרפ"אּת ׁש וּ בה: בּ ׁש נת עוֹ ד  בּ יד1, גּ דוֹ ל טעוּ ת §¨ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
הצּ דּ יקים ׁש ל בד "ץ ישׂ ראל גּ ד וֹ לי ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָיצאוּ 
על  וחתמוּ  זצ"ל, דיסקין לי בּ  יהוֹ ׁש ע ׁש ל ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌�◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהגּ דוֹ לים
העדה חתמוּ  כּ # ואחר דּ אז , הגּ דוֹ לים כּ ל ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶזה
ועוֹ ד  תשס "ב-ח , בּ ׁש נת עיה"ק  בּ ירוּ ׁש לים ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחרדית

ישׂ ראל, ׁש ל גּ ד וֹ לי  חתימוֹ ת עם ספרים הרבּ ה ויצאוּ  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌
גּ דוֹ  אוֹ רר וֹ ב וּ בספר  והּס פרדּ ים . האׁש כּ נזּ ים לי  ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

ועוֹ ד , ה זּ וֹ הר  מאוֹ רוֹ ת והזּ הר  י שׂ ראל גּ ד וֹ לי  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר
ׁש מע ּת  ֹלא ואם  צדּ יקים. מאלף  יוֹ תר ?מוּ באים  ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

את ל1 גּ ילה וֹלא רב מהערב ׁש לּ 1 ׁש הרב  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִסימן 
◌ֶ◌ֱ◌ָהאמת.

;עלי ׁש אלה :א . לי הוֹ רה ֹלא ׁש לּ י הרב לּמ ה ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
זוֹ הר ?ללמוֹ ד ִ◌ְ◌ַ◌

ׁש ה וּ אא.ּת ׁש וּ בה: זכוּ ת לכף ר בּ 1 את ּת דוּ ן קדם §¨ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
ידע  מאין למד  ֹלא  ואם  ;נּ ׁש בּ ה, ?ּת ינוֹ ק  ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

יבינוּ  ֹלא הם ׁש בּ ת, ותצעק לּק בּ וּ ץ תל# אם ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ[למׁש ל 
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זה מה ׁש מעוּ  ֹלא מעוֹ לם הם מהם, רוֹ צה אּת ה ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַמה
ה ּס פרב.?].ׁש בּ ת את ראה ו ֹלא ׁש מע ׁש ֹּלא יּת כן ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש עה", ׁש ל "ערכּ ּה  צדּ יקים  מאלף הזּ וֹ הר" ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ"א וֹ ר 
צדּ יקים מאלף ׁש יּ וֹ תר והזּ הר", ישׂ ראל ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוּ "גדוֹ לי 
זוֹ הר ללמד צרי# רׁש ע ואפילוּ  יהוּ די ׁש כּ ל !אוֹ מרים ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌

אוֹ מר מה ׁש יּ ראה הּס פרים את ל וֹ  ּת ביא בּ יד1 עצה -ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
ב"ה אחריו , הבּ אים הצּ דּ יקים וכל  רבּ נוּ  מׁש ה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָלנוּ 

אי ׁש , החזוֹ ן חיּ ים החפץ והאחרוֹ נים  מאלף , ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵיוֹ תר
ׁש ליט"א. קניבסקי  חיּ ים רבּ י  חביב  אחרוֹ ן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְואחר וֹ ן
הזּ וֹ הר, בּ לּמ וּ ד  מתנגּ ד ׁש לּ 1 הרב  זה, כּ ל אחרי ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְואם

ּפ ׁש וּ ט  הוּ א ׁש דּ ין אז עמלק זרע רב הערב  מר בּ ני ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌
מזּ רע  ׁש הם עליהם כּ תב ׁש הרׁש בּ "א ולילין  ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִרוּ חין

ולילין  רוּ חין ׁש דּ ין תי"ד,עמלק סימן הרׁש בּ "א (שו"ת ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הבריות ) את  מזיקין והם  האריז"ל כתבי הרזים , ◌ִ◌ָ◌ְוצרי$.ספר
מּפ יו . ּת וֹ רה לׁש מוֹ ע וֹלא הכּ נסת הבּ ית את ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַלעזב
יצירה: ספר  על יצחק' ה'ּפ רי ׁש כּ תוּ ב מה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְראה

מזיּ פוֹ ת טענוֹ ת בּ כּמ ה האדם לבני  מ ּס ית ◌ָ◌�◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַהּס "ם
בּ  יתעּס ק וּ  ה ּס פרׁש ֹּלא ל ׁש וֹ ן וזה הּת וֹ רה. סוֹ דוֹ ת ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

יצחק ' יצירה על'ּפ רי  ׁש ה וּ א(הקדמה ),ספר  הס"ם ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
כּ ן  גּ ם לעסק רוֹ צים אדם ׁש בּ ני רוֹ אה כּ ׁש הוּ א ◌ֵ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲעמלק 
וּ מניעוֹ ת סבּ וֹ ת כּ ּמ ה גּ וֹ רם הוּ א אז הּת וֹ רה, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ סוֹ דוֹ ת
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טענוֹ ת בּ כּמ ה האדם לבני  מּס ית  הוּ א ותמיד ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָלאדם,
כן  ידי  ועל הּת וֹ רה, בּ סוֹ דוֹ ת יתעּס ק וּ  ׁש ֹּלא ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌�◌ְמזיּ פ וֹ ת

ׁש מוֹ . נמחה ׁש אין ּת קוּ מה לוֹ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה

ללמד ׁש אלה :ב . מרׁש ה אינוֹ  ׁש לּ י הכּ וֹ לל  ראׁש  ְ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֹ
לעשׂ וֹ ת אפׁש ר מה בּ כּ וֹ לל, ?זוֹ הר ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

ׁש כּ תבוּ ּת ׁש וּ בה: מה  כּ ל הכּ וֹ לל לראׁש  להראוֹ ת §¨ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
יאמר ֹלא כּ # אחר ואם צדּ יקים, ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָהאלף
בּ ע ּק ר וכוֹ פר רׁש ע ּפ ׁש וּ ט ׁש הוּ א מׁש מע זוֹ הר, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִללמד 
מאמין  וֹלא ז"ל , הרמבּ "ם לפי  גּ מ וּ ר  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְואּפ יקוֹ רס
מאמין  ֹלא הּמ תים. לתח יּ ת יקוּ ם וֹלא ע ּק רים ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִבי "ג
מחּפ שׂ  ֹלא והוּ א אמוּ נה. עּק רי  ו-י "ג מאמין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְבּ אני 

הגר"א: ׁש כּ תב  כּ מוֹ  ׁש לּ 1 הּס וֹ דהּת כלית ל ּמ וּ ד  בּ לי ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌
הּפ ׁש ט. את מבינים הגּ ר"אֹלא ל ׁש וֹ ן שלמהוזה (אבן ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אינוֹ ,פ"ח ) הּפ ׁש ט אפיל וּ  הּס וֹ ד  מבין ׁש אינ וֹ  זמן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָכּ ל
הּת וֹ רה  סוֹ דוֹ ת לה9יג יכוֹ ל ׁש היה מי בּ יד וֹ . ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָבּ רוּ ר
קׁש ים  בּ דינים ניד וֹ ן לה9יגן  הׁש ּת דּ ל ֹלא  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהוּ א

לצלן . לפנימיּ וּ תרחמנא חיּ ים הוּ א הּת וֹ רה ּפ נימיּ וּ ת ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ה גּ וּ ף, לחיצוֹ נ יּ וּ ת והחיצוֹ ניּ וּ ת הנּ פ ׁש , ׁש הוּ א ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַהגּ וּ ף
להתגּ ר וֹ ת יכ וֹ ל הרע יצר אין וסוֹ ד בּ רמז ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוהעוֹ סקים

קבּ לה. חכמת בּ לּמ וּ ד  ּת היה הגּ אלּ ה ועּק ר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הם,
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ׁש רב ׁש אלה :ג . ׁש אמרּת ם: הדּ בר  נכוֹ ן זה  האם ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

לחזר לוֹ  אפׁש ר אי  זוֹ הר ללמוֹ ד ֹלא ֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהאוֹ מר

?בּ תׁש וּ בה ִ◌ְ◌ָ◌

לברכהּת ׁש וּ בה : זכר וֹ נם ר בּ וֹ תינוּ  י וֹ מאאמרוּ  (רי"ף §¨ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

מע כּ ביםפ"ח ) דברים ואר בּ עה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעשׂ רים 

לר ׁש ע, והּמ תחבּ ר הם... ואלּ וּ  הּת ׁש וּ בה, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶאת

בּ ּמ ׁש נה אמרוּ  וכן ואׁש וּ ב, אחטא פה,והאוֹ מר (יוֹ מא ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ ידוֹ ב ) מסּפ יקין אין ואׁש וּ ב, אחטא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָהא וֹ מר

אין  מכ ּפ ר , הכּ ּפ וּ רים ויוֹ ם אחטא ּת ׁש וּ בה. ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת

חברוֹ , בּ קל וֹ ן והּמ תכּ בּ ד  מכּפ ר . הכּ ּפ וּ רים ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַיוֹ ם 

והמב זּ ה אבוֹ תיו, והמבזּ ה הצּ בּ וּ ר, מן ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְוהּפ וֹ רׁש 

מצוה, דּ בר  מעשׂ וֹ ת הר בּ ים את  והמע כּ ב ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַרבּ וֹ תיו,

והרוֹ אה רעה, לדר# טוֹ בה מדּ ר# חברוֹ  את ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ ּט ה

על  והח וֹ לק ביד וֹ , מוֹ חה ואינוֹ  רעה בתר בּ וּ ת ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְבנוֹ 

על  והּמ לעיג הּת וֹ כחוֹ ת, את וה;וֹ נא חכמים , ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי

רמבּ "ם ועין ד)הּמ צוֹ ת. ּפ רק ּת ׁש וּ בה  אר בּ עה(הלכוֹ ת : ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הּק דוֹ ׁש  אין מהם אחד  והעוֹ שׂ ה גּ ד וֹ ל, עווֹ ן ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵמהם

גוֹ דל  לפי  ּת ׁש וּ בה לעשׂ וֹ ת בּ ידוֹ  מסּפ יק הוּ א ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָבּ רוּ #

ּת ׁש וּ בה ׁש ערי  ספר ועין אוֹ תחטאוֹ , - הרא ׁש וֹ ן (ׁש ער ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

צדּ יקיםנב ) אוֹ רחוֹ ת וׁש ;ה ), העשׂ רים  .(ׁש ער  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
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ללמד ׁש אלה :ד . ׁש ּמ סרב ׁש ּמ י  הדּ בר נכוֹ ן האם ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ
סיני  הר  על רגליו עמדוּ  ֹלא ?זהר  ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌

בּ העֹלת1ּת ׁש וּ בה: קנב .)בזהר  לע וֹ סקים(דּ ף  קרי  §¨ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌
בּ טוּ רא קיימי דּ הווּ  אינוּ ן  האמת ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ חכמת
אינּ וּ ן  עלּ אה, דּ מלכּ א עבדי  חכּ ימין וז"ל: ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְדּ סיני,
בּ נׁש מתא, אלּ א מס ּת כּ לי לא  דּ סיני, בּ ט וּ רא ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְדּ קיימוּ 
עכ"ל . וכוּ ', מּמ ׁש  אוֹ רייתא דּ כלּ א עּק רא ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְדּ איהי
מבאר, זי "ע פתייה יהודה ורבי הזוהר , אור [ראה 
עמדוּ  ֹלא הּת וֹ רה ס וֹ דוֹ ת י וֹ דעים  ׁש אינם ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְׁש אוֹ תם

סיני ]. הר על ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַרגליו

כּ ל ׁש אלה :ה. חמוּ רים דּ ברים לכּת ב יכ וֹ לים אי # ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
נפׁש וֹ ת רוֹ צח זוֹ הר ללמד  מוֹ רה ׁש אינוֹ  רב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָכּ #,
חס  ויהיה  ׁש היה האסוֹ נוֹ ת כּ ל על אׁש ם והוּ א ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַמּמ ׁש 

?וׁש לוֹ ם ְ◌ָ◌

זוֹ הר ּת ׁש וּ בה: הּת יקוּ ני  לׁש וֹ ן עג:)זה דּ ף  ל' וי (ּת ּק וּ ן §¨ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌
והרג וּ ביזה וחרבּ א עניּ וּ תא  דּ גרמין ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְלוֹ ן
להם אוֹ י  הּק דׁש ]: ללׁש וֹ ן [ּת רגּ וּ ם בּ עלמא. ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְואבּ דן 
בּ עוֹ לם. ואבדן והרג וּ בזּ ה וחרב  עניּ וּ ת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶׁש גּ וֹ רמים

זה]. את אוֹ מר אני  ֹלא  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ[הבנּת ,

ׁש לּ י ,ׁש אלה :ו . רבּ י  לדברי רק ׁש וֹ מע אני  אם ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌
אוֹ  עדן גּ ן לי יהיה האם זוֹ הר, ללמד  ֹלא  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָהאוֹ מר
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ׁש מעּת י ֹלא אם מעלה, ׁש ל דּ ין בּ בית לי  יעשׂ וּ  מה ?ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש לּ י  ?לרב ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌

לזכּ וֹ תּת ׁש וּ בה: אפׁש ר ׁש אי  הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר כּ תוּ ב  §¨ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ּפ נימיּ וֹ ת לּמ וּ ד בּ לי העלי וֹ ן עדן ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלגן
אני  ּת צעק, וׁש ם  לגּ יהנּ וֹ ם , אוֹ ת1 יקחוּ  וׁש ם  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה ,
וּת משׂ ך  זוֹ הר , ללמד לי אמר  ֹלא ׁש לּ י הרב אׁש ם ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָֹלא
ׁש ם, ותצעק ל גּ יהנּ וֹ ם, את1 יחד ׁש לּ 1 הרב ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶאת
ֹלא הוּ א אׁש ם, ׁש הוּ א ל גּ יהנּ וֹ ם הרב את ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִּת ׁש לחוּ 
יּ זכּ ה ֹלא הרב בּ אמת  אבל  זוֹ הר, ללמד לי  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָאמר 

הּק לע , לכף אלּ א לגהינוֹ ם, ּת זכּ הללכת אוּ לי ואּת ה ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
חזרּת  ֹלא אם רק זה אבל לגהינ וֹ ם, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהכּ נס
ׁש ֹּלא אחד אין היּ וֹ ם ידעּת , ֹלא וּ באמת ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה ,
ילדים ואפילוּ  הּק ד וֹ ׁש , זוֹ הר  ללמד ׁש צּ רי# ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵיוֹ דע
וֹלא ׁש מעּת י ֹלא להגּ יד  יכ וֹ ל ֹלא ואּת ה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְיוֹ דעים,

עסק !!ידעּת י  ׁש ֹּלא וּ מי הבּ רית : ספר לׁש וֹ ן וזה ! ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
בּ ׁש עה אוֹ תּה  ללמוֹ ד רצה וֹלא האמת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ חכמת
מ ;ם אוֹ תּה  דּ וֹ חין עדן בּ גן לעלוֹ ת ר וֹ צה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ׁש מתוֹ 

ׁש  בּ זהר  ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  וֹלאבּ בזּ יוֹ ן וכוּ ', ה ;ירים יר  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌
ׁש בּ עוֹ לם, הּט וֹ בים מעשׂ ים  כּ ל בּ ידוֹ  י ׁש  ׁש אפלּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶעוֹ ד 
בּ כל  נׁש מתוֹ  את שׂ וֹ רפים כּ נפים  ׁש ׁש  בּ עלי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה3רפים
וזה וכוּ ', ּפ ק וּ די ּפ ר ׁש ת בּ זהר  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  וי וֹ ם ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָיוֹ ם 
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ה וּ א כּ י  יוּ פיא"ל נקרא זה על הממנּ ה הגּ ד וֹ ל ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌�◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַה3ר
קבּ ל"ה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ גימטר יּ א

לעוֹ לםעל בּ אמת חפץ אּת ה אם אהוּ בי , אחי כּ ן ©ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
בּ ר וּ # להּק ד וֹ ׁש  להתקרב  רוֹ צה ואּת ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהבּ א
לפח וֹ ת ויוֹ ם בּ כל הּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר תגרוֹ ס – ּת למד  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִהוּ א,
הגּ דוֹ ל  לשׂ כר ּת ז כּ ה וכ# הּמ ינימוּ ם, ׁש זּ ה דּ ּק וֹ ת, 4-5ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ער כּ ּה  וּ בספר 35-36 מסּפ ר הזּ וֹ הר  בּ עלוֹ ן ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ;כּ תבנוּ 

ׁש עה. ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל 

לביתׁש אלה :ז. הּמ באר אל יּ הוּ  ּפ תח הכנסּת י ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌
לעשׂ וֹ ת מה זה, את הוֹ ציא והרב  ?הכּ נסת ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌

;כּ תבנוּ ּת ׁש וּ בה : מה וּ להראוֹ ת הרב  את לעוֹ רר  §¨ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌
בּ ר ׁש ע וּ תוֹ , ממ ׁש י# הוּ א ואם ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָכּ אן,
זרע  רב, הערב מר בּ ני בּ ודּ אי  הוּ א כּ י מּמ נּ וּ , ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִּת ברחוּ 

ולילין. רוּ חין ׁש דּ ין ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲעמלק

וּ מפרסמת,ׁש אלה :ח. גּ דוֹ לה בּ י ׁש יבה  לוֹ מד  אני  ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌�◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
וראׁש  ה ּק דוֹ ׁש , זוֹ הר ׁש ל סטים לנוּ  ּת רם ֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְותוֹ רם 
עלינוּ  מה הזּ וֹ הר , את לה וֹ ציא הוֹ רה ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהיּ ׁש יבה

?לעשׂ וֹ ת ַ◌ֲ◌

בּ י וֹ תרּת ׁש וּ בה: הגּ דוֹ לים מהע וֹ נוֹ ת אחד זה §¨ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
יוֹ חאי  בּ ר  ׁש מעוֹ ן רבּ י  מדּ ברי  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתע לּ ם
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מל# יּ תגּ לּ ה ידם על בּ ודּ אי  אׁש ר רבּ נוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶֹוּ מׁש ה
למעלה ׁש יּ עצנוּ  מה ּת עשׂ וּ  כּ ן ועל בּ רחמים, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּמ ׁש יח
זרע  ׁש ל ט וֹ ב  חיּ ל הוּ א מתנגּ ד , הוּ א ואם א', ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה 
את ׁש בּ זּ ה על בּ אבל, ותהי וּ  נגדּ וֹ  ּת מח וּ  וכ וּ ', ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲעמלק 
וּ בקוֹ ל  וּ בחנית בּ חרב נגדּ וֹ  ותצאוּ  הצּ דּ יקים, אלף ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָכּ ל 
את ותזהיר וּ  בּ ר בּ ים ׁש מוֹ  את וּ תפרסמוּ  גּ דוֹ ל , ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵקוֹ רא

אח ׁש אף י שׂ ראל  ליּ ׁש יבהעם להכּ נס  יתחבּ ר  ֹלא ד ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מל #':הזּ את, ה 'ּמ קדּ ׁש  ׁש כּ תב מה  ראה לעיל. ועין ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש לּ מד. הנּ גלה ל ּמ וּ ד  את ּפ וֹ גם קבּ לה ל וֹ מד  ׁש ֹּלא ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִמי

מל #' ה 'ּמ קדּ ׁש  לׁש וֹ ן מ "ג )וזה תיקון זהר מאן (תקוני , ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌
ו ׁש תהדּ  ּת וֹ רה, ׁש ל לחמּה  בּ שׂ ר ׁש בּ כתב  ּת וֹ רה אוֹ ליף ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ּפ ה, ׁש בּ על ּת וֹ רה ֹלא יין אם  גּ ד וֹ ל  כּ $ כּ ל  עוֹ נׁש וֹ  ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
דּ לא  לי ּה  וטב  בּ לּמ וּ דוֹ , ּפ וֹ גם ואדּ רבּ ה  ק בּ לה, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִילמד

ׁש יּ ל ּמ יוֹ ליף  רב לוֹ  לקנוֹ ת ׁש יּ כ וֹ ל וּ מי דהוּ וכוּ '. ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
גּ וֹ רם וּ מתר;ל, הּס פרים מּת וֹ # אוֹ  חבר אוֹ  ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַקבּ לה
וּ להבין  ללמד יז כּ ה אם ׁש כּ ן וכל וכ וּ '. גּ לוּ תא ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְלאר#

בּ ׁש עה למעלה ּת ּק וּ ן ב וֹ  יעשׂ ה  אחד מאמר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵּפ רוּ ׁש 
ּת מימה. ׁש נה הּפ ׁש ט בּ לּמ וּ ד יע שׂ ה ;ֹּלא מה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַאחת
בלי בעלמא בגירסא קבלה הלומד שגם  ל' בתיקון שם  (עיין

פשטי בלימוד ימים  חודש כמו נחשב  אחת שעה לימוד הבנה,

.התורה )
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הּק דוֹ ׁש ׁש אלה :ט . זוֹ הר אחד  ׁש ;עה אמת זה האם ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
גּ מרא ׁש לּ וֹ מדים אברכים אלף מעשׂ ר יוֹ תר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָׁש וה

חדׁש ים ׁש ֹלׁש  היּ וֹ ם ?כּ ל ָ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌

"אוֹ רּת ׁש וּ בה : ועל וֹ ן ׁש עה", ׁש ל "ערכּ ּה  ראה §¨ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌
.35-36 מסּפ ר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר "

ֹלאׁש אלה :י. זוֹ הר לוֹ מד  ׁש אינוֹ  ׁש ּמ י  נכ וֹ ן זה האם ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
מיּ מיו  מאוֹ רוֹ ת ?ראה ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ׁש ל"הּת ׁש וּ בה : אורראה בספר מועתק  ראשון, (מאמר §¨ְ◌ָ◌
לקבל  הזוהר  למפעל תפנה  – 154 דף  הזוהר

הספרים ) .בחינם 

זוֹ הר,ׁש אלה :יא . ללמד אוֹ מר אינוֹ  ׁש לּ י  הרב אם ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌
ל ׁש מּה  ּת וֹ רה לוֹ מד  ה וּ א  מערב האם הוּ א האם  ? ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

זהרב  את אוֹ מר מי  ?? ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

ויטאל ּת ׁש וּ בה: חיּ ים הרב  מוֹ רנוּ  בּ הקדּ מת  ראה §¨ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌
ההק דּ מוֹ ת )זי "ע ׁש ער  כּ ל (על וכל וּ  ... ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ א. ֹלא דּ וד בּ ן ועדין אמר וּ הּק צּ ין אׁש ר את  ונ וֹ דע  ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
בּ ית  נבנה  ׁש ֹּלא דּ וֹ ר כּ ל  לברכה  זכרוֹ נם ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַרבּ וֹ תינ וּ 
ּפ ני את ואּת נה בּ ימיו . נחרב  כּ אלּ וּ  בּ ימיו ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש 
וגלוּ תנוּ . ק צּ נוּ  נּ תאר$ מה ועל זּ ה  מה ולדעת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַלחקר 

יׁש י. בּ ן בּ א ֹלא ואנינהוּ מדּ וּ ע לי אוֹ ן וּ מצאתי ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
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הּת ּק וּ נים מספר דּ וי... ולבּ י דּ ףבּ קרבּ י ל' (ּת ּק וּ ן ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌

דּ עבדי...ע "ז:) חסד  כּ ל  ה9דה , כּ ציץ חסדּ וֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוכל 
דּ עבדי ... הוּ א  רוּ חלגרמייהוּ  הּמ ה בשׂ ר כּ י ויּ זכּ וֹ ר  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

י ׁש וּ ב וֹלא לט )ה וֹ ל# עח  ׁש ל (ּת ה לּ ים  רוּ חוֹ  איהוּ  דא , ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
ולא עלמא מן ליּה  דּ יוֹ זיל דּ גרמי מאן ל וֹ ן וי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָמׁש יח,
יבּ ׁש ה, לאוֹ רייתא  דּ עבדי אינוּ ן דּ אלּ ין לעלמא, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְיתוּ ב 
וגרמין  הּק בּ לה בּ חכמת לאׁש ּת דלא בעאן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְולא

מינּה , י וּ "ד  דאיהי דחכמה נביע וּ  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אסּת לּ ק
יבי ׁש ה, בּ י "ת עניּ וּ תא ואׁש ּת ארת דּ גרמי  לוֹ ן וי ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

רוּ ח  והאי בּ עלמא, ואבּ דן והרג וּ ביזה  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוחרבּ א
מ ׁש יח ׁש ל ר וּ חוֹ  דּ איהוּ  דא ּת מר,דּ אסּת לּ ק  כּ מה ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

רוּ ח וּ בינה חכמה רוּ ח ואיהוּ  הּק דׁש , ר וּ ח  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְואיהוּ 
ה;ם ויראת דּ עת ר וּ ח וּ גב וּ רה ב )עצה יא .(י ׁש עיה ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

חסד  כּ ל בּ אוֹ ריתא דּ מ ׁש ּת דּ לי אינוּ ן כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואפי לּ וּ 
מבאר, ׁש ּפ ׁש טוֹ  הי וֹ ת עם וכוּ '. לגרמיהוּ  ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ עבדי
הּת וֹ רה  אׁש ר  הרבּ ים בּ עו וֹ נוֹ תינוּ  זה בּ זמנּ נוּ  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִוּ בפרט
אׁש ר ּת וֹ רה  בּ עלי קצת אצל בּ ּה  לחת $ קר דּ ם ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָֹ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַנע שׂ ית
יתר וֹ ת, והּס פק וֹ ת ּפ רס לקבּ ל  מנת על בּ ּת וֹ רה ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִעסקם
סנהדראוֹ ת, ודיני יׁש יבוֹ ת, ראׁש י מכּ לל להיוֹ תם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוגם
וד וֹ מים  הארץ בּ כל  נ וֹ דף וריחם ׁש מם ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִלהי וֹ ת
ורא ׁש וֹ  מגדּ ל  ה בּ וֹ נים הפלגה דּ וֹ ר לאנ ׁש י ֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מעשׂ יהם
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אחר �כּ תב מה היא מעשׂ יהם סבּ ת  ועּק ר ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַבּ �מים,
ׁש ם. לנוּ  ונע שׂ ה הכּ תוּ ב הזּ הרכּ $ בּ ספר כּ כּ תוּ ב  ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌

בּ ראׁש ית כ"ה:)בּ פרׁש ת ּפ סוּ ק (דּ ף על לׁש וֹ נ וֹ  וזה ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌
יׁש  מינים ׁש חמ;ה והארץ, ה;מים ּת וֹ לדוֹ ת ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵאלּ ה
כּ ת הנּ קרא הוּ א מהם מינים, הג' וּ מן רב , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָבּ ערב
אׁש ר הגּ בּ וֹ רים הּמ ה  אּת מר  דּ עלייהוּ  ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִגּ בּ וֹ רים,
דּ אּת מר דּ אלּ ין מ ּס טרא ואי נּ וּ ן ה;ם, אנׁש י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵמעוֹ לם

יא )בּ הוֹ ן וגוֹ '(בּ ראׁש ית וּ מגדּ ל עיר לנוּ  נבנה  הבה ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
מדר ׁש וֹ ת וּ בּ ּת י כנסיּ וֹ ת בּ ּת י בּ בנין ׁש ם לנוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְונעשׂ ה 
וֹּלא רי ׁש יּה , על  ועטרה ּת וֹ רה ספר  בּ הוֹ ן ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוׁש ויין
הזּ את הכּ ת על והנּ ה וכוּ '. לוֹ ן למעבּ ד  אלּ א ֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִלׁש מּה ,
נח לׁש מּה  ׁש ֹּלא  בּ ּת וֹ רה העוֹ סק כּ ל בּ גּ מרא: ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָאמר וּ 
לאויר יצא וֹלא ּפ ניו על ׁש לית וֹ  ׁש נּ הפכה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶלוֹ 

◌ָ◌ָהעוֹ לם.

רעׁש ׁש אלה :יב . עוֹ שׂ ה מהאלמין האדמוֹ "ר לּמ ה ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר לּ יּמ וּ ד ?על  ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ׁש ֹּלאּת ׁש וּ בה : אלּ וּ  ׁש כּ ל הּק ד וֹ ׁש  בּ זוֹ הר כּ תוּ ב §¨ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
העוֹ לם מן י ּמ חקוּ  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְלוֹ מדים
צריכים ׁש אנחנוּ  וּ פ ׁש וּ ט וּ מגוֹ ג, גּ וֹ ג ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְבּ מלחמת
ׁש ל  נוֹ ח בּ תבת ׁש יּ כּ נסוּ  ישׂ ראל עם כּ ל את ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְלהצּ יל
ינּ צל וּ , הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ׁש לּ וֹ מדים אלּ וּ  ורק ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהר ׁש בּ "י ,
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אהבת מּת וֹ # הע וֹ למי הזוֹ הר מפעל את הקמנוּ  ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָלכן
ׁש  מק וֹ ם בּ כל ישׂ ראל עם כּ ל  את להצּ יל  הם,ישׂ ראל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

בּ תׁש וּ בה אוֹ תם להחזיר רב הערב רבּ ני  את !ואפילוּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

י ׁש יבהׁש אלה :יג. ׁש ראׁש  אוֹ מר כּ ב וֹ דוֹ  מדּ וּ ע ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌
לבוֹ א צרי# היה ֹלא  זוֹ הר ללמוֹ ד שאין ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵהאוֹ מר

גּ דוֹ ל לעוֹ לם חכם ּת למיד ה וּ א  ה ֹלא ?? ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

האֹלקי ּת ׁש וּ בה : המקבּ ל  רק זה, א וֹ מר אני ֹלא §¨ֲ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌�◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
אבּ וּ חצירא יעקב  רבּ ינוּ  הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יק 

קפ "ה )זצוקללה"ה דּ ף  הּמ ל# גּ נזי בּ ׁש ם(בּ ספר וֹ  אוֹ מר ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
ּת וֹ רת למד ׁש ֹּלא דּ מי  הּק דוֹ ׁש : יוֹ חאי  בּ ר  ׁש מעוֹ ן  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
דּ בֹלא נברא ׁש ֹּלא לוֹ  טוֹ ב  הּת וֹ רה סוֹ ד וֹ ת ׁש הם ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱאמת
ואהבתוֹ , ויראתוֹ  ית בּ ר #, אֹלהוּ תוֹ  יוֹ דע  אדם אין ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶזה

◌ָ◌ֲ◌ַועבוֹ דתוֹ .

הי ׁש יבהׁש אלה:יד . ׁש ראׁש  לי אמר כּ בוֹ ד וֹ  מדוּ ע ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌
הֹלא נוֹ ספת, ּפ עם  בּ גלגּ וּ ל  לב וֹ א יצטר # ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש לּ י

גּ דוֹ ל  חכם ּת למיד ?ה וּ א  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

חיּ יםּת ׁש וּ בה: רבּ י בּ ׁש ם אוֹ מר  זי"ע ּפ תיּ ה  הרב  §¨ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ׁש ער בּ תחלּ ת ׁש כּ תב זי"ע ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִויטאל
ׁש ל  אחד  מצוה  חּס ר  הרי כּ ן עשׂ ה ֹלא ואם ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַהּמ צווֹ ת:
הּמ צווֹ ת כּ כל וּ ׁש קוּ לה גּ דוֹ לה ׁש היא ּת וֹ רה ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַּת למוּ ד
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ׁש ל  בּ חינוֹ ת בּ ד ' ׁש יּ טרח עד ׁש יּ תגּ לגּ ל  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוצרי#
הרב  אמר ועוֹ ד  לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד  הנּ זכּ ר. ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַהּפ רד"ס
בּ וֹ כים כּ אׁש ר הלויה בּ ׁש עת ׁש ע וֹ ד זי "ע  ּפ תיּ ה ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְיהוּ דה
ה ;ם בּ גלגּ וּ ל, הזּ ה לעוֹ לם חזר  ׁש כּ בר יּת כן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָעליו,

◌ֵ◌ַ◌ְירחם.

ׁש יּ למדוּ ׁש אלה:טו . עוֹ למוֹ ת מרעי ׁש  כּ בוֹ דוֹ  ל ּמ ה  ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌
וּ פ וֹ סקים ׁש "ס מסּפ יק  אין ל ּמ ה ?זוֹ הר ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

היכל ּת ׁש וּ בה: בּ ספר וֹ  מקאמארנא הרבּ י  אמר  §¨ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ׁש אינוֹ  מי  האחר וֹ ן, הזּ ה בּ דּ וֹ ר  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהבּ רכה:

הזּ ה בּ ספר  ׁש הםעוֹ סק  האר "י מרן וכתבי  ות ּק וּ נים ר  ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
וּ בתלמוּ ד  וּ במׁש נה בּ מקרא  בּ לוּ לה ל נּ פׁש , מ ּמ ׁש  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַחיּ ים

נאמנה ידע הוּ א וּ פ וֹ סקים, ׁש עוֹ סק ּת וֹ רתוֹ  ׁש כּ ל ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
והארה  בּ חיּ ים  עסק ל וֹ  ואין כּ ד וֹ אג, ולח וּ ץ, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמ9פה
בּ ּת וֹ רה  עוֹ סק ואינ וֹ  ור ּמ אוּ ת, טעוּ ת כּ לּ וֹ  והוּ א ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌5◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַל נּ פׁש ,
הדּ וֹ ר גּ ד וֹ ל וראׁש  רב להי וֹ ת ׁש ם, מאנׁש י  להיוֹ ת  ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
חלק  ו ֹלא חיּ ים לוֹ  ואין הבּ ריּ וֹ ת, על  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ להשׂ ּת רר

ֹלאבּ ח יּ ים. וּ בודּ אי חדׁש ... זהר  בּ תּק וּ ני  וּ כדכתיב ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌
וכתבי  הזּ הר  ל ּמ וּ ד ידי על אלּ א ח יּ ים ארח וֹ ת  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַי3יג

עכ"ל . בּ לבד , ויטאל חיּ ים הרב הבּ רכהמרן (היכל ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

י ') ּפ רק הזוֹ הר אוֹ ר  – י"ט  ז', עקב ּפ ר ׁש ת .קוֹ מרנה ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
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זוֹ הרׁש אלה :טז. לוֹ מדים ׁש אינם ׁש אלּ וּ  אוֹ מר מי ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌
המׁש יח את  לעכב ?גּ וֹ רמים ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌

כּ תבּת ׁש וּ בה : ל' מל#)בּ תּק וּ ן  כּ ּמ ה וז"ל :,(ה כּ ּס א §¨ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ק בּ לה. ללמד חכם ּת למיד על  חיּ וּ ב ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָגּ דוֹ ל
וגוֹ רם קבּ לה לוֹ מדים אינם  אם גּ דוֹ ל  כּ ּמ ה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוענׁש ם 
ליצלן, רחמנא הגּ א לּ ה מע כּ בים הם כּ י גּ לוּ תא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹאר #
;ֹּלא מה הּק בּ לה בּ לּמ וּ ד אחת בּ ׁש עה יע שׂ ה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִכּ י 
גּ דוֹ ל  כּ י ה ּת וֹ רה, בּ פׁש טי  ימים חד ׁש  בּ ל ּמ וּ ד ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַנעשׂ ה

הגּ אלּ ה. לקרב ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָֹכּ חּה 

ללמוֹ ד ׁש אלה :יז. הוֹ רוּ  ׁש ֹּלא אלּ וּ  ׁש כּ ל אוֹ מר מי ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
כּ ל  ועל יהוּ דים, מלי וֹ ן ׁש ׁש  על א ׁש מים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַזוֹ הר

היּ וֹ ם עד ׁש נּ ע שׂ וּ  ?הּפ יגוּ עים ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌

ׁש נהּת ׁש וּ בה : עשׂ רים זצ"ל  הּס לּ ם ׁש בּ על  ידוּ ע  §¨ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌�◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
לרבּ נים הל# העוֹ לם, מלחמת ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
גּ דוֹ לה ׁש גּ זירה להם והודיע יׁש יבוֹ ת, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְוראׁש י
י שׂ ראל  מכלל גּ דוֹ ל  חלק ישׂ ראל, כּ לל  על ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶנּ חּת מה
הרמח"ל  דּ ברי והוסיף  רח"ל , העוֹ לם מן  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִיּמ חקוּ 
להצּ ילנוּ  יכ וֹ ל הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר  ל ּמ וּ ד  ׁש רק ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהיּ ד וּ עים
ׁש כּ ל  היא, העצה כּ ן על רח"ל. הרעוֹ ת הגּ זרוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִמן
זוֹ הר ללמד  יהוּ די  ל כּ ל יורה, יׁש יבה וראׁש  ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַרב

בּ קוֹ לוֹ  ׁש מע וּ  וֹלא ּפ רצההּק דוֹ ׁש . כּ # אחרי – ! ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
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אני  כּ עת  יהוּ דים, מלי וֹ ן 6-7 ונהרגוּ  גּ ד וֹ לה ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמלחמה
בּ מּס כת הגּ מרא ׁש ּמ קׁש ה ה;אלה אוֹ תּה  את ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵׁש וֹ אל

אוֹ תם(נה )ׁש בּ ת הרג חז"ל מי מאמר יד וּ ע - (ׁש בּ ת? ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌

א') עּמ וּ ד נ"ה רבּ וֹ נוֹ דּ ף הקב"ה, לפני הדּ ין  מדּ ת אמרה ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
הלּ לוּ  לוֹ  אמר מאלּ וּ . אלּ וּ  נׁש ּת נּ וּ  מה עוֹ לם ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ל
אמרה גּ מ וּ רים . רׁש עים וה לּ לוּ  גּ מוּ רים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים 

ע וֹ לם ׁש ל  רבּ וֹ נ וֹ  מחוּ ,לפניו וֹלא למחוֹ ת בּ ידם היה ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
והראׁש י  הר בּ נים אלּ וּ  חז"ל  דּ ברי  וּ לפי  - ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואכמ"ל.
יהוּ דים מליוֹ ן ה ;;ה כּ ל  על אׁש מים  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְיׁש יבוֹ ת

ה ;ם קדּ וּ ׁש  על  ׁש נּ ׁש חטוּ  ׁש !!ׁש נּ הרגוּ  בּ ידם ! היה  ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ו ֹלא  ונתעצּ ל וּ  הּק ד וֹ ׁש  ז וֹ הר ללמד  לּ צּ בּ וּ ר ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַל וֹ מר
הזּ ה  הענין  על וכתבּת י לאמּת וֹ , האמת  וזה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָאמרוּ ,

ה ּת וֹ כחה". "מצות  ׁש לם הגוב"י ספר כתב וכן ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
זצ"ל , הלפרין מענכין מנחם רבי ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָהעניּ ים הגאון

מעלה  ׁש ל  דּ ין  בּ בית  ּת וֹ בעים ה גּ ל וּ ת  בּ זמן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְוההר וּ גים
וּ מעניׁש ים  קבּ לה, למדוּ  ׁש ֹּלא חכמים  הּת למידי ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶאת

כּ $, על  בּ עלאוֹ תם  לׁש וֹ ן החיּ ים,וזה עץ על  הגוב"י ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ּת סמרנה הזּ וֹ הר ספר וחכמת  נס ּת ר  לוֹ מד ׁש אינוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִמי
בּ העלוֹ תוֹ  חדּ וּ דין חדּ וּ דין יעשׂ ה וּ ב שׂ ר וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַשׂ ערוֹ תיו
והּמ לחמ וֹ ת ה גּ זר וֹ ת דּ ישׂ ראל, עניוּ תא כּ י  לבּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַעל
לזה, הגּ וֹ רם בּ עצמוֹ  הוּ א וההרוּ גוֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְהמשסות
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דּ לּ וּ תוֹ  על יחיּ בוּ  העני מעלה ׁש ל ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַוּ בּפ מליא
חטא נקרא זה וכל הריגתוֹ , על וההר וּ ג יםוׁש פלוּ תוֹ , ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌

מכ ּפ ר אין הכּ ּפ וּ רים ׁש יּ וֹ ם על לחבר וֹ , אדם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵבּ ין
עכ "ל . והּת וֹ כחה, הדּ ין מ יּ וֹ ם לנוּ  אוֹ י (וּ כמ וֹ עליהם, ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌

על  י ׁש יבוֹ ת  וראׁש י והרבּ נים  האדמ וֹ רי "ם  כּ ל את יתבּ עוּ  ה יּ וֹ ם  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵכּ ן

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  אט וּ ם , מּפ צצת ישׂ ראל להצּ לת כּ לוּ ם  ע שׂ וּ  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ֹּלא

(בּ מכּת ב ח יּ ים  חפץ וע יּ ן ׁש וֹ פטים , ילק וּ ט (נ"ה) ׁש בּ ת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְבּ מּס כת

זה ) על ח "ו  ויתבע הוּ א בּ נפׁש וֹ  כּ י לדעת  עליו וז"ל: .כ"ה), ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

ננּ צל ׁש אלה :יח. זוֹ הר נלמד ׁש אם אוֹ מר  ?מי  ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

הזּ הרּת ׁש וּ בה: כּ י  אוֹ מרים: והרׁש בּ "י ר בּ נוּ  מ ׁש ה  §¨ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌
ׁש אלּ וּ  נח ּת בת כּ מוֹ  הוּ א ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
הּק דוֹ ׁש  והרמח"ל מׁש יח , מחבלי ינּ צלוּ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ למדוּ 
י שׂ ראל  עם הצּ לת  סוֹ ד ּת לוּ י בּ זה  ׁש רק לנוּ : ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵאוֹ מר 
הזּ הר לּמ וּ ד וּ סגלּ ת בּ כח וּ גאוּ לתוֹ , האחר וֹ ן ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌�◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַבּ דּ וֹ ר 
ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  בּ ריחת הּק ד וֹ ׁש : לׁש וֹ נוֹ  וזה ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,
לּת בה נברח וכלּ נוּ  הּת בה, ענין עשׂ תה יוֹ חאי  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌�◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַבּ ר

וננּ צל . ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַהזּ את

כּ לּ נוּ מוֹ רי ונתאחד בּ וֹ אוּ  יקרים, אחים ורבּ וֹ תי, ©ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌�◌ָ◌
ויהוּ די  יהוּ די  ׁש כּ ל ונפעל 70,000 ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַבּ חבוּ רת
בּ ית בּ כל וּ לארגּ ן י וֹ ם בּ כל  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִילמד
אחד  וכל  הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר ׁש יּ למדוּ  וכוֹ לל  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ דרׁש 
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הזּ וֹ הר לל ּמ וּ ד התעוֹ רר וּ ת ספרי מק וֹ ם לכל  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְיחלּ ק
מקיּ מים וכלּ ם ננעלוּ , ּת ר וּ צים ׁש ערי ועּת ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,
לקבּ ל  אפׁש ר – יתבּ ר# ה;ם רצוֹ ן את  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה
ּת ּק וּ ני  והן התעוֹ ררוּ ת ספרי הן – הּס פרים את ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְבּ חנּ ם
ים בת סניף העוֹ למי הזּ וֹ הר  מפעל בּ ארגוּ ן ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַזוֹ הר,

.0527651911

'''

ׁש ּמ צ וּ ייםּת ת בּ אר ּכ אן  הנּ וֹ ראה וההסּת רה האׁש ליה  ©ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
בּ תר דּ מה בּ היוֹ תם והאברכים  היּ ׁש יבוֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַבּ חוּ רי
אחרא ה ּס טרא כוֹ חוֹ ת ׁש ליטה ּת חת ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲעמוּ קה,
הזוֹ הר לּ י ּמ וּ ד האמת, לּ יּמ וּ ד את מהם ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ּמ וֹ נעים
זאת וּ במקוֹ ם הגּ א וּ לה, שׂ פת לּ יּמ וּ ד  ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,

הּת וֹ רה, חיצוֹ ניּ וּ ת בּ לימ וּ ד רק וּ בכ#ׁש קוּ עים ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ולכן  האׁש ליה, את העוֹ לם, חיצ וֹ ניּ וּ ת את ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמחזּ קים
רק  הוּ א חיּ ים, ל וֹ  אין כּ י  מיּ ּס וּ רים, זוֹ עק  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָהעוֹ לם
קׁש וֹ ת גּ זרוֹ ת נוֹ חתוֹ ת ולכן נׁש מה, לֹלא כּ גוּ ף ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵּפ וֹ על

מהּת ר דּ מה ׁש נּ תעוֹ רר כּ די  י שׂ ראל, עם אנוּ על כּ י  , ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וּ באנוּ  הּת וֹ רה, ּפ נימיּ וּ ת ׁש ל גּ אוּ לה ׁש ל אחרוֹ ן  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַדּ וֹ ר 
ׁש כּ ל הגּ דוֹ ל, למכאוֹ ב ל �קר, ּת רוּ פה לתת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָכּ אן
להצּ יל כּ די  איׁש ית, אחריוּ ת  יקחוּ  חכמים ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּת למידי

כּ וּ ל וֹ . והעוֹ לם ישׂ ראל עם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶאת
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ה�דֹו� הזֹוהר  
	ד � על י�ראל מעם 	ת �	ב ֹות  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ�אלֹות

לאמי-ה! האמת ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ִגי�	י

י שׂ ראל ׁש אלה : מגּ דוֹ לי  היּ וֹ ם  עד  ׁש מענוּ  ֹלא מדּ וּ ע §¥¨ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר לּ יּמ וּ ד חוֹ בת ?על  ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌

תרפ"אּת ׁש וּ בה : בּ ׁש נת  עוֹ ד בּ יד1, גּ ד וֹ לה טע וּ ת §¨ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
הצּ דּ יקים ׁש ל  בּ דּ "ץ  י שׂ ראל  גּ דוֹ לי  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָיצאוּ 
וחתמ וּ  זצ"ל , דיסקין ליבּ  יהוֹ ׁש ע ר בּ י ׁש ל  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌�◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהגּ דוֹ לים
העדה חתמוּ  כּ # ואחר דּ אז, הגּ ד וֹ לים כּ ל זה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַעל
תשס"ב-ח, בּ ׁש נת ה ּק דׁש  עיר  בּ יר וּ ׁש לים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחרדית

י שׂ ראל , גּ ד וֹ לי עםועוֹ ד ספרים  הרבּ ה ויצאוּ  ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌
והּס פר דּ ים. האׁש כּ נזּ ים גּ ד וֹ לי  רוֹ ב ׁש ל ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲחתימוֹ ת
מאוֹ ר וֹ ת והזּ הר  י שׂ ראל  גּ ד וֹ לי הזּ וֹ הר  אוֹ ר ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ בספר 
ֹלא ואם צדּ יקים. מאלף יוֹ תר מוּ באים ועוֹ ד ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר

גּ ילה ?ׁש מע ּת  וֹלא רב  מהערב ׁש לּ 7 ׁש הרב  סימן  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
האמת.ל7 את ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌

א'] מחלק המשך - 	ת
	בֹות 
אלֹות]ְ◌ֵ◌ְ◌

הראתי ׁש אלה :יט . ׁש לּ י, י ׁש יבה הראׁש  עם דּ בּ ר ּת י ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
;החליט, בּ תּק יפוּ ת לי  ואמר הּס פרים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַלוֹ 
זוֹ הר להכניס מסכּ ים אינוֹ  בּ ע וֹ לם אפן ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְבּ ׁש וּ ם

והחזוֹ ן !!בּ י ׁש יבה ח יּ ים החפץ הֹלא לוֹ , ואמר ּת י ! ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
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הם בּ ספריהם, ול וֹ מדים תלמידיהם ׁש אנוּ  זי"ע ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִאיׁש 
בּ דרכיהם נל# ׁש ֹּלא לּמ ה זוֹ הר ללמד ּפ ניו אמרוּ  ? ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

אני  כּ אן בּ ת ּק יפוּ ת ואמר חורוּ , י ׁש יבה  הראׁש  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֶׁש ל
הבּ ית בּ ר וּ #!!הבּ על  הּק ד וֹ ׁש  כּ י לוֹ , ֹלאמר  רציתי ! ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

כּ ל וּ ם, אמרּת י וֹלא והתא ּפ קּת י הבּ ית, הבּ על  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַהוּ א
היּ ׁש יבה ראׁש  לּמ ה לי , להס בּ יר יכוֹ לים אּת ם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַהאם

והגר"א חיּ ים החפץ ׁש ל  בּ דר כּ וֹ  ליל # הֹלאמסרב ? ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌
ליטאי  ?הוּ א ִ◌ָ◌ִ◌

ה8ֹוד ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִנת#�ה

ואסבּ ירּת ׁש וּ בה: ה'-טו-י"ז, א ' ׁש אלוֹ ת לעיל ראה §¨ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
החלטּת י  ׁש נה לפני  ׁש היה: בּ מעשׂ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְל1
לכּת ב  מהם לבּק ׁש  הגּ דוֹ לים הרבּ נים לכל  ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵליל#
ׁש הזּ הר הגּ ם הּק ד וֹ ׁש , ז וֹ הר  ׁש יּ למדוּ  חזּ וּ ק ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִמכּת בי 
ׁש ל  דּ ר כּ ם הוּ א כּ # אבל  להסכּ מתם, צרי# ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵאינוֹ 
הדּ וֹ ר גּ דוֹ לי דּ עת ל ׁש מוֹ ע רוֹ צה אחד  כּ ל ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהאנׁש ים,
גּ לגּ לּ ים, כּ ּס א עם ;הלכ ּת י טוֹ ב חׁש ּת י  וֹלא ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְבּ זה,
מחבּ ר בּ על גּ ד וֹ ל חכם ּת למיד ל ׁש ֹלח ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶהחלטּת י
ׁש יּ ל# הר בּ נים, הסכּ מ וֹ ת  כּ בר וק בּ ל גּ דוֹ לים ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְספרים
אחד  גּ ד וֹ ל לרב הל# והאדמוֹ רי"ם, הרבּ נים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶאל
בּ נינים], כּ ּמ ה [וא וּ לי גּ דוֹ ל  וּ בנין גּ ד וֹ ל קהל  ל וֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 
שׂ יחה אחר ׁש לּ וֹ , ספר על הסכּ מה מּמ נּ וּ  קבּ ל  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְוּ כבר 
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לוֹ  י ׁש  ׁש הזּ הר  יוֹ דע  אני  לוֹ , ענה ׁש עוֹ ת  ׁש ּת י ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ל

וכוּ ', עצוּ ם ׁש יּ למד וּ כּ וֹ ח לאנ ׁש ים אוֹ מר אם אבל ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌
לכל ׁש מעוֹ ן ר בּ י כּ י כּ לל  אוֹ תי יצטרכ וּ  ֹלא אז  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַזוֹ הר 
כּ י ז וֹ הר, ׁש ּת למד ר וֹ צה ֹלא י ׁש יבה הראׁש  לכן  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְוכוּ ',
גּ ד וֹ לוֹ ת  לּמ דרגוֹ ת ּת תעלּ ה ז וֹ הר, לוֹ מד ׁש אּת ה ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְבּ רגע
יהיוּ  �יּ אמר  הּמ וּ סר  ודברי הדּ ר ׁש וֹ ת וכל  ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַועצוּ מוֹ ת,
ז וֹ כים  זוֹ הר  ל וֹ מדים אם כּ י ואין, כּ אפס  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶאצל7
וע וֹ ד ׁש קר , רק ל 7 ׁש ּמ וֹ כרים ל 7 ויתבּ רר ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָלאמת,

ׁש ּת תעלּ ה, בּ כלל רוֹ צה  ֹלא והוּ א ׁש קר, כּ מ וֹ הּפ עם ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌
וזהוּ  י"ז בּ ׁש אלה  לעיל  הגּ דוֹ לׁש הבאנוּ  הּס וֹ ד ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ׁש ּת למד וּ  רוֹ צים ׁש ֹּלא רב  הערב  רבּ ני ׁש ל  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְוהנּ וֹ רא
באריכות )זוֹ הר ה' סוד בספר .(ראה ַ◌

מאהּב וֹ א וּ  ׁש ווה קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת  אחת ׁש עה ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוּ ראוּ :
ּת וֹ רה, ׁש נה 10,000מלי וֹ ן בּ עצמ1: הגּ ע ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌

מליוֹ ן  לנוּ  י ׁש  בּ יוֹ ם, ׁש עוֹ ת 10 ׁש לּ וֹ מדים ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַאברכים
קטן  ילד  אפילוּ  אוֹ  ּפ ׁש וּ ט יה וּ די וכאׁש ר ּת וֹ רה, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָׁש נה
כּ ן  גּ ם ה ּק דוֹ ׁש , זוֹ הר  בּ ׁש בּ ת  אחת ׁש עה רק  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש לּ וֹ מד 
אז  ללמוֹ ד ל 1 קׁש ה ואם ּת וֹ רה. ׁש נה מליוֹ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָׁש ווה
אברכים 10,000 [כּ מוֹ  ׁש נה, מליוֹ ן  למאה ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָזכית

ימים מאה בּ מׁש # בּ י וֹ ם ׁש ע וֹ ת 10 וכ$ׁש לּ וֹ מדים ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
י וֹ אל  הנּ ביא  דּ ברי בּ נ וּ  י ')יקוּ יים יאמר(ד' "החלּ ׁש  ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌
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את  וּ להביא לזה לזכּ וֹ ת יכ וֹ ל יהוּ די וכל אני", ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִגּ בּ וֹ ר 
בּ רחמים.ה ּמ ׁש יח ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

ה וּ אאמר היּ הדוּ ת יּ סוֹ ד  חיּ ים": ה"חפץ מרן ¨©ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌
הוּ דּ וּ י : את וּ באר  ועוֹ נׁש , בּ שׂ כר ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהאמין
ׁש ווה וֹלא הּט וֹ בים וּ מּמ ׁש ּפ טי1 מּמ צוֹ תי 1 ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ"וסרנ וּ 
את בּ אמת והחׁש בנוּ  חׁש בּ וֹ ן עשׂ ינוּ  ׁש ֹּלא ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָלנוּ ",

ו  אמר וּ הּת וֹ רה וּ כבר ׁש ווים, בּ אמת כּ ּמ ה הּמ צווֹ ת ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
וכל  מּפ נינים היא "יקרה הּת וֹ רה לּ י ּמ וּ ד על  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲחז"ל
שׂ כר איזה חׁש בּ וֹ ן: בּ וֹ אוּ  בּ ּה ", י ׁש ווּ  ֹלא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲחפצי 1
וכן  הּק דוֹ ׁש . הזּ הר בּ לּ ּמ וּ ד לזכּ וֹ ת יכוֹ לים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָגּ דוֹ ל 
בּ ביאת מאמין אני  בּ עצמוֹ  חיּ ים החפץ  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִקיּ ים
עוֹ שׂ ים אנחנוּ  וּ מה לוֹ , אחכּ ה  יוֹ ם בּ כל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּמ ׁש יח...

י שׂ ראל . עם גּ אלּ ת וּ למען הּמ ׁש יח בּ יאת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌�◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְלמען

האריז"ל,ּכ תוּ ב  ּת וֹ רת בּ כּ תבי לּ י ּמ וּ ד  ידי  ׁש על ¨ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌
וּ בּ דוֹ רנוּ  הנגלה, ּת וֹ רת לנוּ  מתגּ לּ ה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּס וֹ ד

בּ עין , עין  זה את לראת זוֹ כים מעידיםכּ וּ לנוּ  וּ כבר  ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ׁש אחרי  ּפ ׁש וּ טים, יהוּ דים ואפילוּ  הכּ וֹ ללים ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַאברכי
לבּ ם נפ ּת ח הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר דב ׁש  מצּ וּ ף ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּט עמוּ 
בּ ּת וֹ רה נפלאים חדּ וּ ׁש ים לח דּ ׁש  מחם ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתרחב

מצוּ יינים. חיבּ וּ רים לחבּ ר וזכ וּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ה,
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הכּ וֹ לל ׁש אלה :כ . ראׁש  אם לע שׂ ת בּ יכוֹ ל ּת י מה ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ַֹ◌ֵ◌

החזוֹ ן  הרי יוֹ ם, בּ כל ז וֹ הר  ׁש נּ למד מסרב ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש לּ י 

בּ יוֹ תר, הּט וֹ ב מוּ סר הּס פר הוּ א  ׁש זּ הר  אמר  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִאיׁש 

ספר כּ ל  ללמד לנוּ  מּת יר לּמ ה מבין , איני ◌ֶ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִוּ בכלל

זוֹ הר ֹלא רק ?מוּ סר  ָ◌ַ◌ַ◌

הרוֹ צחיםּת ׁש וּ בה: רא ׁש  הוּ א כּ וֹ לל , ראׁש  ֹלא הוּ א §¨ֵֹ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌

להר וֹ ג הּמ ות  לּמ לא# וׁש ּת ף  ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌�◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוגזלנים

האסוֹ נוֹ ת על  אׁש ם והוּ א וּ צעירוֹ ת, צעירים ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאנׁש ים 

וּ צעירוֹ ת, צעירים עם ׁש ּמ לאים החיּ ים בּ ּת י ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְוכל 

ראה זצ "ל , הגּ וּ בא "י האֹלקי  הּמ קבּ ל ׁש כּ תב  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 

י"ז.ׁש אלה ְ◌ֵ◌ָ◌

ׁש אלה : אין כא. ׁש אם אוֹ מרים ׁש הנכם לי  סּפ ר אחד ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌
אמת האם מתק בּ לוֹ ת, אינן הּת פלּ וֹ ת זוֹ הר ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְלוֹ מדים

לכ#הדּ בר הּמ קוֹ ר מה ?? ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌

יעקב ּת ׁש וּ בה: ר בּ נוּ  האֹלקי ה ּמ ק בּ ל הצּ דּ יק §¨ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌�◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֹ

הגּ דה על בּ ספר וֹ  כּ # כּ וֹ תב ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַאבּ וּ חצירא

ּפ סח דצניעותא )ׁש ל  לּס פרא בּ הק דּ מה בּ אריכוּ ת .(ראה  ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌

לּמ וּ ד ׁש אלה:כב . לכל התנגּ ד היּ וֹ ם עד ׁש לּ י הרב  ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌

לעשׂ וֹ ת עלי מה ?הזּ וֹ הר, ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌
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לראׁש ּת ׁש וּ בה: הזּ ה הּק וּ נטרס את להראוֹ ת §¨ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֹ
ו-36 35 מסּפ ר  עלוֹ נים וגם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהיּ ׁש יבה,

י שׂ ראל . מזּ רע  הוּ א כּ י יסכּ ים, ולבטח הזּ וֹ הר, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל

הנּ זכּ רׁש אלה : הּק וּ נטרס את הראתי כּ בר אם  §¥¨ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מסכּ ים ֹלא וה וּ א - לרבּ י ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה

מסרב (שנקרא /נגרוס )ׁש נּ למד ואף בּ יּ ׁש יבה, זוֹ הר  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מה בּ ישיבה זוֹ הר  אלמד/אקרא בּ עצמי ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש אני 

?לעשׂ וֹ תעלי  ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌

הזּ וֹ הר :ּת ׁש וּ בה ּת ּק וּ ני  ּפ י על ובעל אז (המהרח "ו, §¨ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
ספירוֹ ת ) עשר  לתקון הקדמה נקרא הסלם  הוּ א ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לברח, וי ׁש  לברח,"מחבּ ל " בּ יכל ּת 1 אין ואם ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌
כּ סף  להם מׁש לּ מים ׁש ההוֹ רים נגדּ וֹ , קב וּ צה ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְּת ארגנוּ 
ׁש ּמ סגּ לים  וה ּמ דּ וֹ ת  ּת וֹ רתכם, את גּ וֹ נבים והם  ◌ִ◌ָ◌5◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָמלא,

הּק דוֹ ׁש . זוֹ הר  ל ּמ וּ ד  ידי על  לק בּ ל זהאּת ם את [עשׂ וּ  ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
י ׁש יבה ׁש הראׁש  בּ רגע  כּ י  והצליחוּ , י ׁש יבוֹ ת  ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּמ ה
הּמ קוֹ ם, על יסכּ ים נגדּ וֹ , גּ ד וֹ לה התנגּ דוּ ת  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַירגּ יׁש 
ׁש לּ וֹ  לסטנדר ּת שׂ ימוּ  אוֹ  – בּ דוֹ אר ל וֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְותׁש לחוּ 

הבּ וּ ׁש הׁש  את  ירצה ֹלא עליו, כּ תוּ ב מה יראה הוּ א ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
היּ ׁש יבה ׁש כּ ל יסכּ ים ותכף  יקבּ ל, ׁש הוּ א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהגּ דוֹ לה 
כּ ל  ׁש לּ וֹ מדים י ׁש יב וֹ ת י ׁש נם בּ יּ וֹ ם, דּ ּק וֹ ת  4-5 ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִילמדוּ 
4 ׁש ב וּ ע כּ ל ועוֹ שׂ ים בּ יוֹ ם ׁש עה אבר# וכל  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָבּ חוּ ר



הזוהר ז'כח חלק ותשובות |מח שאלות

חסד" ׁש ל "חוּ ט בּ יׁש יבת הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִסיּ וּ מי
עוֹ ד  יׁש  וכן וּת ׁש מע, חברי 1 את ּת ׁש אל  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְירוּ ׁש לים,

וכ וֹ ללים]. ר בּ וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְי ׁש יב וֹ ת

לרב ׁש אלה:כג . הזּ ה הּק וּ נטרס  את הראיתי  אם ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
מבין  ֹלא כּ לל אּת ה  הרי  לי: יאמר והרב ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש לּ י
ּת וֹ רה ׁש ל הלּ ּמ וּ ד  העּק ר  כּ י זמן, בּ ז בּ וּ ז זה ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲאר ּמ ית,

ההבנה. היא פה ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ על 

נכ וֹ ן,ּת ׁש וּ בה: זוֹ הר,א.ֹלא לגרס גּ ד וֹ לה מעלה יׁש  §¨ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌
הּק ד ׁש , בּ רוּ ח נכ ּת ב הוּ א כּ י  הבנה לֹלא ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַגּ ם
- ה ּק דוֹ ׁש וֹ ת הזּ וֹ הר  מיל וֹ ת ׁש ל הּק ריאה, ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ בעצם
דּ היינוּ , לעוֹ לם, עצוּ מה קד;ה ממׁש י # ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌�◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַאּת ה
הזּ ה, לעוֹ לם העלי וֹ נים מהעוֹ למ וֹ ת  אוֹ רוֹ ת ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמׁש ּפ יע

נ ׁש מת 1. את מזכּ # גּ דוֹ להב.וגם מעלה זאת וּ מלּ בד  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש ה וּ א הּק דׁש  בּ לׁש וֹ ן הּת רגּ וּ ם לקרא  הוּ א ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵיוֹ תר
לכם לׁש ֹלח וּ ביכוֹ לּת ינוּ  – לעברית  ארּמ ית ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַּת ר גּ וּ ם 
אוֹ  בּ בּ ית, ׁש ּת קרא הּק דׁש . ללׁש וֹ ן ּת רגּ וּ ם עם ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְספרים

עצוּ מה. מעלה וזוֹ  דּ ּק וֹ ת 4-5 יוֹ ם כּ ל ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִבּ י ׁש יבה

בּ אפן ׁש אלה: זוֹ הר  ללּמ וּ ד  מסכּ ים אינוֹ  רבּ י אם §¥¨ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌
את לעזב רוֹ צה ואיני  בּ יּ ׁש יבה. ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַעצמאי

לעשׂ וֹ ת עלי  מה עצ וֹ ת. אוֹ בד אני וּ כרגע ?היּ ׁש יבה, ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌



ותשובות  מט|שאלות הזוהר ז'כח חלק

אוֹ :ּת ׁש וּ בה ּת קרא, יוֹ ם וכל זוֹ הר, ספרי  ל1 נׁש לח §¨ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ בּ ית. זוֹ הר  דּ ּק וֹ ת 4-5 בּ מׁש # ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִּת גרוֹ ס

יע  ה' ל1.וּ בע "ה זר ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌

וּ מד בּ רׁש אלה:כד. מרעיׁש  כּ # כּ ל כּ בוֹ ד וֹ  לּמ ה ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
י ׁש יבוֹ ת וראׁש י  ר בּ נים האדמ וֹ רי "ם נגד ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָקׁש ה

הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ללמד ר וֹ צים ?ׁש ֹּלא ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌

ׁש אלה,ּת ׁש וּ בה: ואין הגּ אוּ לה בּ סוֹ ף כּ עת אנחנוּ  §¨ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
וׁש ל וֹ ם, חס  אטוֹ ם ּפ צצת ּת ב וֹ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִאם
חס  קרבּ נוֹ ת וכּמ ה יבוֹ א , וּ מתי  איפה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַה;אלה
ׁש אמר ּת י  וּ כמוֹ  וׁש לוֹ ם, חס יביא זה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוׁש ל וֹ ם

◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ דּ ר ׁש ה:

כּ וֹ לל רּב וֹ תי, ואבר# בּ חוּ ר כּ ל  למ שׂ חקים, זמן אין  ©©ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
כּ י  ידע ׁש לּ וֹ , החיּ ים את להצּ יל  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָהרוֹ צה
אוֹ תנוּ , וּ מזהירים  אוֹ מרים והצּ דּ יקים הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר
מה אז העוֹ לם , מן י ּמ חק זוֹ הר, ילמד ׁש ֹּלא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְׁש מי

לעשׂ וֹ ת חס צריכים וּ לח כּ וֹ ת ידים בּ חבּ וּ ק לעמד  ? ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
כּ ן, וׁש ל וֹ ם, חס העוֹ לם מן יּמ חקוּ  ׁש יּ הוּ דים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְוׁש ל וֹ ם
אוֹ תוֹ  יתבּ עוּ  היהוּ דים, כּ ל להצּ יל  דּ י  ע וֹ שׂ ה ׁש ֹּלא ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִמי
הצּ דּ יק  ׁש כּ תב כּ מוֹ  א וֹ תם, הרג הוּ א כּ אלּ וּ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַבּ ;מים

הרב  זצ"ל .גּ וֹ בא "יה ּמ ק בּ ל ַ◌ְ◌�◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌



הזוהר ז'כח חלק ותשובות |נ שאלות

האדמוֹ רי"םוראינוּ  את הזהיר הּס לּ ם ׁש בּ על אי# §¨¦ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌�◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
והם כּ לוּ ם, ע שׂ ה ֹלא אחד  ואף ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוהר בּ נים
יׁש  כּ ן זה, על וח ׁש בּ וֹ ן דּ ין בּ ;מים נוֹ תנים ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָכּ עת
וכל  זה, על  וּ פוֹ סקים בּ ׁש "ס מק וֹ מ וֹ ת  מראה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵמאוֹ ת
מקוֹ רוֹ ת, עם דּ ּפ ים מאוֹ ת לי י ׁש  כּ וֹ תב ׁש אני  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר
ׁש אני  מה על  הּמ קוֹ ר וֹ ת, כּ ל לוֹ  אּת ן ׁש ר וֹ צה ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִוּ מי

◌ֵכּ וֹ תב.

הערב יׁש  מרבּ ני  להזּ הר מקוֹ מוֹ ת מראה  310 לנוּ  ¥ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
עוֹ שׂ ה רב, מי מהם? לה נּ צל עוֹ שׂ ים  אנחנ וּ  מה ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌

לנוּ  מגלּ ה מי מהם? ינּ צל וּ  ישׂ ראל ׁש עם ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַמ�הוּ 
◌ֶ◌ֱ◌ָהאמת?

ואני על אחרי וּ תי, על ׁש הכּ ל מר גּ יׁש  אני  כּ ן ©ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
בּ ג האמת את ל וֹ מר  יכוֹ ל החלטּת י  ֹלא אני לוּ י. ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

את עשׂ יתי יפה, לדבּ ר  הּס לּ ם בּ על ׁש ל בּ דּ ר# ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌�◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָללכת
יוֹ ׁש ב  אחד  כּ ל  זמן, אין עכׁש ו ׁש נה, 45 כּ בר ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶזה
כּ ל וּ ם, ע וֹ שׂ ה ֹלא אבל  אטוֹ ם, לפצצת ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְוּ מחכּ ה

י שׂ ראל . עם את ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְלהצּ יל

נפׁש וֹ על את יצּ יל אחד ׁש כּ ל  רק עצה לנוּ  אין כּ ן ©ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
4-5 ללמד ויתחיל רב, הערב רבּ ני  נגד ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְולצאת
ה;ם, בּ עזרת י נּ צל וכ # בּ יוֹ ם  ה ּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַדּ ּק וֹ ת 
א לּ וּ  ׁש רק יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן  הרבּ י הבטחת ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶזהוּ 



ותשובות  נא|שאלות הזוהר ז'כח חלק

העוֹ לם, מן  יּמ חקוּ  וה�אר להגּ יע ינּ צלוּ , רוֹ צה ואני ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌
כּ ל  א וֹ הב  אני בּ עוֹ לם, יהוּ די  לכל ה;ם ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְבּ עזרת
ׁש ל  היּ לדים גּ ם הם חלּ וֹ ני , וּ בין  חרדי בּ ין ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְיהוּ די
י וֹ תר הר בּ ה עליהם לי וי ׁש  הוּ א, בּ ר וּ # ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
אחד  אף ׁש נּ ׁש בּ וּ , ּת ינוֹ קוֹ ת בּ אמת הם כּ י ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַרחמנוּ ת,
בּ ׁש נוֹ ת לארץ כּ ׁש בּ אוּ  אוֹ תם להצּ יל רצה ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹלא
ֹלא הם אז לקיבּ וּ צים, אוֹ תם והכניסוּ  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַהחמ;ים,
לקרב  צריכים עליהם, אׁש מים אנחנוּ  כּ לל, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲאׁש מים
אוֹ מרים ֹלא ואם  נפ ׁש , אהבת אוֹ תם ולאהב ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָאוֹ תם

בּ אהבה, את ּת וֹ כחה אוֹ הבים ׁש ֹּלא סימן זה ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌
היּ ׁש רהיהוּ דים, קב הּק דוֹ ׁש  הּס פר ּפ וֹ סק כּ # ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

חכמה. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְוהראׁש ית

אתאז לה צּ יל אי # ׁש נים, וחוֹ ׁש בים  י וֹ ׁש בים  צה"ל ¨ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
להם. הכּ בוֹ ד כּ ל אטוֹ ם, מּפ צצת ישׂ ראל ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶארץ

אנחנוּ אבל אתאיפה להצּ יל ע וֹ שׂ ים אנחנ וּ  מה ? £¨ֵ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
אתעצמנוּ  לע וֹ רר צרי# מי וּ באמת ? ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

הרבּ נים ֹלא אם לנוּ ?העוֹ לם ׁש יּ ׁש  ה ' וּ ברוּ # ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
ׁש נים כּ בר אוֹ תנוּ  ועוֹ ררוּ  ׁש כּ תבוּ  צ דּ יקים ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַרבּ נים
בּ קוֹ לם, ׁש ;מעוּ  מעט ורק  הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִללמד 
על  ספרים בּ חנּ ם לחלּ ק לארגּ ן התחל ּת י ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָלכן
ויהוּ די , יהוּ די לכל הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ל ּמ וּ ד ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַחוֹ בת



הזוהר ז'כח חלק הראשונה|נב המכה  נותנים הקדוש  הזוהר  לומדי

יׁש  לחיּ לים, ׁש יּ ׁש  הּק דוֹ ׁש ה האמוּ נה את ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְותרא וּ 
ּת ּק וּ ני  להם ׁש ׁש לחנוּ  חילים אלפי  עשׂ רוֹ ת ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָלנוּ 
הלּ ב, יד על  מּמ ׁש  כּ דּ וּ ר בּ וֹ  ירוּ  אחד וחייל ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַזוֹ הר,
ׁש לּ וֹ מד  כּ יס פוֹ רמט  ז וֹ הר  ּת ּק וּ ני  בּ כּ יס לוֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
בּ כריכה רק  נכנס  והכּ דּ וּ ר זמן, לוֹ  ׁש יּ ׁש  מתי  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְבּ זה
החיּ לים, לכל  זה את והראה יוֹ תר נכנס ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוֹלא
ּת מוּ נה, לעשׂ וֹ ת מּמ נּ וּ  בּ ּק ׁש ּת י  ׁש ֹּלא ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ[חבל
כּ ל  ול וֹ מדים י וֹ ׁש בים ואנחנוּ  ּת ראוּ ]. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌�◌ֶׁש כּ לּ כם
זוֹ הר דּ ּק וֹ ת 4-5 ללמד לנוּ  נוֹ תנים וֹלא ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַהיּ וֹ ם,
הגּ דוֹ לה מהּמ לחמה אוֹ תנוּ  להצּ יל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

יוֹ ם כּ ל עליה.ׁש ּמ חכּ ים ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

�פיהם א�א י3ראל 
ל �חם אין יעקב קֹול ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַה*ֹול
ה�5ה את לתת האֹויב, את לנ:ח אBיר, �ח ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ�ידנ	
ה�5ה את נֹותנים 
ה*דֹו הזֹוהר לֹומדי ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָהרא
ֹונה!

◌ָ◌ִ◌ָהרא
ֹונה!

להחזירצה"ל ׁש ניּ ה"מתכּ וֹ ננים על "מכּ ה לאירן ©©ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌
הׁש לימ וּ  ׁש כּ בר  אוֹ מרת זּ את צ וֹ ללוֹ ת, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְידי 

את ׁש ּת ּת ן אירן זוֹ  ׁש ּת היה העבדּ ה, "הּמ כּ ה עם ִ◌ָ◌�◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌
[ח"ו],הראׁש וֹ נה" לי שׂ ראל  גּ רעינית ּפ צצה - ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

כּ מלי וֹ ן לגבוֹ ת עלוּ ל ׁש זּ ה מ ׁש ער  רח "ל)(והצּ בא .נפ ׁש  ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
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הּמ צּ ב הּמ דינה עם הׁש לימה ֹלאכּ בר  אנחנוּ  ! ©§¦¨ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌
הזּ ה הּמ צּ ב עם !מׁש לימים ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

הּמ הה וּ אונהפוֹ � היהוּ דים יׁש לטוּ  אׁש ר ! §©£ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
!בּ שׂ וֹ נאיהם ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

העתיד ּכ ל על הנּ ביאים בּ דברי מאמין מאּת נוּ  אחד  ¨ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
בּ מלח וּ ׁש ני להיוֹ ת האחרוֹ נה, העוֹ לם מת ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

וּ זכריה יחזקאל  כּ #, על התנבּ אוּ  וּ באר וּ נביאים , ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌
ּפ עמיּ ים חז"ל י שׂ ראל  ארץ על יבוֹ אוּ  וּ מגוֹ ג גּ וֹ ג כּ י  ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

לירוּ ׁש לים, יגּ יע  ה וּ א האחרוֹ נה בּ פעם ורק ׁש ֹלׁש , ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָאוֹ 
הראׁש וֹ נה ה ּפ עם את מתאר הנּ ביא  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִויחזקאל

ו ׁש ם לח )ׁש יּ בוֹ א, ּפ רק כּ #:(יחזקאל מתאר  ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌

אדמת(יח ) על גוֹ ג בּ וֹ א בּ יוֹ ם ההוּ א בּ יּ וֹ ם ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ"והיה
בּ אּפ י : חמתי ּת עלה אלוקים אדני נאם (יט )ישׂ ראל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌�◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

הה וּ א בּ יּ וֹ ם ֹלא אם דּ בּ ר ּת י  עברתי באׁש  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ בקנאתי 
י שׂ ראל: אדמת על גּ דוֹ ל  רעׁש  ורעׁש וּ (כ)יהיה ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌

וכל  ה3דה וחיּ ת ה;מים  וע וֹ ף היּ ם דּ גי  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִמּפ ני 
ּפ ני  על אׁש ר  האדם וכל האדמה על הרמשׂ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָהרמשׂ 
חוֹ מה וכל הּמ דרגוֹ ת  ונפלוּ  ההרים ונהרס וּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָהאדמה

ּת ּפ וֹ ל".לארץ ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

על [ופירש  לפרשו יש הזה והרעש המלבי "ם:
המלחמה גודל על  המליצה, דרך
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שיהיו  הנשק וכלי תותח כלי  קול והשמעת
חומות ומהרסים הרים המחריבים הימים, באחרית
זה וכל מאוד , ואדיר  גדול רעש בקול בצורות

גדולה]. וההמולה ברעש הנביא במחזה הצטייר 

אלוקים(כא ) ה ' נאם חרב  הרי לכל עליו ◌�◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ"וקראתי
ּת היה : בּ אחיו אי ׁש  בּ דבר(כב )חרב אּת וֹ  ונׁש ּפ טּת י ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

וגפרית אׁש  אלגּ בי ׁש  ואבני ׁש וֹ טף וגׁש ם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְוּ בדם 
אּת וֹ : אׁש ר ר בּ ים עּמ ים ועל אגּפ יו ועל עליו ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַאמטיר

גּ וֹ ים(כג ) לעיני  ונוֹ דע ּת י  והתק דּ ׁש ּת י ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתגּ דּ ל ּת י
ה '". אני  כּ י וידע וּ  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַר בּ ים

זכריהוא ּל וּ  יד)הנּ ביא  ּפ רק  זכריה את(ספר מתאר §¦ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
הדּ ברים מתארים וׁש ם האחר וֹ נה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ לחמה

כּ תוּ ב : וכ# אטוֹ מית, ּפ צצה הּמ זכּ יר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְבּ כוּ וּ ן 

כּ ל (יב ) את ה' י גּ ף אׁש ר ה ּמ גּ פה ּת היה ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ"וזאת
וה וּ א בּ שׂ ר וֹ  המק  יר וּ ׁש לם על צבאוּ  אׁש ר ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָהעּמ ים
ּת ּמ ק  וּ לׁש וֹ נ וֹ  בחריהן ּת ּמ קנה ועיניו רגליו על  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵֹעמד

ר בּ ה(יג )בּ פיהם: ה' מהוּ מת ּת היה  ההוּ א בּ יּ וֹ ם והיה ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌
יד  על  יד וֹ  ועלתה רעהוּ  יד  אי ׁש  והחזיקוּ  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הם

חיל (יד)רעהוּ : ואּס ף בּ יר וּ ׁש לם ּת לּ חם יהוּ דה וגם ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌�◌ַ◌ֵ◌
מאד : לרב  וּ בגדים וכסף זהב סביב הגּ וֹ ים (ט )כּ ל ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ֹ

וכל  והחמוֹ ר  הגּ מל הּפ רד הּס וּ ס מ גּ פת ּת היה ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוכן
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הזּ את". כּ ּמ גּ פה ההּמ ה בּ ּמ חנוֹ ת יהיה אׁש ר ֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהבּ המה

זוֹ הרוהרׁש ּב "י נלמד ׁש אם לנוּ  ּמ בטיח הּק ד וֹ ׁש  §¨©§¦ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌

הזּ את. הגּ דוֹ לה בּ ּמ לחמה ֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִננּ צל

הרא
ֹונה"! "ה�5ה את נ-ן ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲאנחנ	

ה ּמ ל #""נקהל וּ  מדינוֹ ת בּ כל בּ עריהם היּ הוּ דים ¦§£ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ֹלא "ואיׁש  הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר  ללּמ וּ ד  ...ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
העּמ ים" כּ ל  על ּפ חדּ ם נפל כּ י  לפניהם ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָעמד

ּפ רק .ב )ט (אס ּת ר  ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

זהּכ ל עוֹ למי בּ מבצע  אּת נוּ  ׁש יּ ׁש ּת ּת ף מאּת נוּ  אחד ¨ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
אלף  70 חדׁש  כּ ל סיּ ם כּ אלּ וּ  שׂ כר ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמקבּ ל 

הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר כּ ל את החׁש בּ וֹ ן ּפ עמים את [ראוּ  ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌
לקבּ ל  יכ וֹ ל אחד כּ ל  .35-36 ה זּ וֹ הר  אוֹ ר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְבּ על וֹ ן
מקוֹ ם בּ כל י שׂ ראל  עם  לכל וּ לחלּ ק  מעלוֹ נים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ חנּ ם

הגּ אוּ לה ׁש הם], את וּ נקרב האסוֹ ן  את נמנע וכ $ ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וּ ברחמים.בּ חסד ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

זי "ע וכ� לרׁש בּ "י ה;לוֹ ם עליו רבּ נוּ  מ ׁש ה  אוֹ מר §¨ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ה ּק דוֹ ׁש  קכ"ד)בּ זּ הר  דּ ף  נשׂ א  "בּ האי (ּפ רׁש ת : ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌

גּ ל וּ תא מן בּ י ּה  יפקוּ ן הזּ הר  ספר  דּ איהוּ  דּ יל# ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִחבּ וּ רא
הדּ ברים: [בּ אוּ ר ספרבּ רחמי". ׁש לּ 7, החבּ וּ ר  בּ זכוּ ת ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

בּ רחמים  הגּ ל וּ ת מן ישׂ ראל בּ ני יצאוּ  הּק דוֹ ׁש , ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַהזּ הר 
מׁש יח  חבלי צער  וּ ל ֹלא ויּס וּ רים צרוֹ ת !]לֹלא ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌



הזוהר ז'כח חלק מתרדמתכם!|נו ישנים עורו 

אפׁש רי  זה זאתכּ יצד לּ יי שׂ ם יכוֹ לים האם - ?? ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֹ

ואפׁש ר אפׁש ר  וּ מתאימהאכן, קלּ ה בּ תכנית - ! ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ואחד  אחד !לכל  ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

ידענוּ  ֹלא  ּת גּ ידוּ  יכלנוּ ׁש ֹּלא ֹלא  ּת אמר וּ  ׁש ֹּלא - !! ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ְֹ◌

לנוּ  הוּ א קדוֹ ׁש  וח וֹ ב  הדּ בר, אלי בּ ידינוּ  לה' מי !! ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

4-5ּכ ל וילמד כּ רכים מ;בעים אחד כּ ר # יּק ח אחד ¨ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ויּ תק;ר חד ׁש , כּ ל זה את ויגמר  בּ יּ וֹ ם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַדּ ּק וֹ ת
גּ מר כּ אלּ וּ  שׂ כר  ויק בּ ל כּ #, ׁש יּ עשׂ וּ  איׁש  אלף ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְל-70

אחד . בּ חד ׁש  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר כּ ל  ּפ עמים 70,000ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌

לּ נוּ ה ּק ּב "ה  וׁש לח  לּמ כּ ה רפוּ אה לנוּ  הקדּ ים ©¨¨ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
גּ זר וֹ ת מכּ ל להצּ ילנוּ  הרׁש בּ "י ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאת 

ורעוֹ ת.ק ׁש וֹ ת ָ◌ְ◌ָ◌

'''

להDצל זק	ק י3ראל עם מ-רBמתכם! י
נים ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְע	ר	
– נח -יבת ידי על רק אפ
ר וזאת הDֹורא! ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵמה�5	ל
-#יד	 אל ידענ	! לא -#יד	 אל "
ה*דֹו "הזֹוהר 
ה	אֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌
F� 
Dת�Dס	 נח �תבת ה	א הGהר ספר יכלנ	! ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ָֹלא

מ5לכ	תא ו
בע מעיר 
ניםְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אינּ וּ ן "והמשׂ ּכ ילים אלּ ין הרקיע". כּ זהר יזהיר וּ  §©©§¦¦ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
דּ אקרי  דּ א, בּ זהר מׁש ּת דּ לין ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ קא



הזו הקדשה  לתוספת  שיזכו  עד הגאלה  יהיה נז|לא  הזוהר ז'כח חלק

נח, כּ תיבת דּ איהוּ  הזּ הר, ׁש ניםספר  בּ ּה  דּ מתכּ נּ ׁש ין ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
וּ ׁש נים מעיר , אחד וּ לזמנין מּמ לכ וּ תא. וׁש בע ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵמעיר,

יתקיּ ים דּ בהוֹ ן א )מ ּמ ׁש ּפ חה . היּ לּ וֹ ד (ׁש מ וֹ ת הבּ ן "כּ ל ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
דּ א דּ ספרא אוֹ רה ודא ּת ׁש ליכוּ הוּ ". (זהרהיּ אוֹ רה ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌

מהימנא ) בּ רעיא  קנ"ג: דּ ף  ג' .חלק ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ה*דHה לתֹוספת 
!ז�	 עד -היה לא העתידה ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌�◌ְ◌ַה#א�ה
"F� הGֹוכה וא
רי ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהGֹו,

ׁש חבּ וּ רּד ברי מכּ אן מבאר "הנּ ה הּק ד וֹ ׁש : ה;ל"ה ¦§¥ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
וכוּ ' גּ נ וּ ז להיוֹ ת עתיד היה ׁש יּ בוֹ א הזּ הר עד ַ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

ל ּת חּת וֹ נ  ית גּ לּ ה ׁש אז ה יּ מים, בּ סוֹ ף האחר וֹ ן ים.ה דּ וֹ ר ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
מׁש יח, יב וֹ א העוֹ סקים  הארץ וּ בזכ וּ ת ּת ּמ לא אז כּ י ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

לביאתוֹ , קרוֹ בה ס בּ ה ּת היה זה אׁש ר בּ סבּ תוֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵדּ עה
וכוּ ', אחזּ תוֹ " אל איׁש  "וׁש בּת ם וּ בגינּה  ׁש אמר ◌ְ◌ָ◌�◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְוזה
נגאלוּ  ׁש ֹּלא כּ ׁש ם י שׂ ראל, יגּ אל וּ  זה ׁש בּ זכוּ ת ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש הצר# עד  מּמ צרים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌�◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

הּמ ילה, וּ בדם הּפ סח בּ דם הגּ אלּ ה לקדּ ׁש ם כּ ן  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌5◌ָ◌
לת וֹ ספת  ׁש יּ זכּ וּ  עד  ה גּ א לּ ה יהיה ֹלא ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌5◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָהעתידה
הזּ וֹ כה  ואׁש רי יתבּ ר$, האל  רצוֹ ן והוּ א הזּ וֹ , ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌5◌ְ◌ַהּק ד�ה 

הבּ רית )בּ ּה " לוּ ח וֹ ת ׁש ני  ראׁש וֹ ן, מאמר  מאמר וֹ ת .(ע שׂ רה ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌

מעםהרמח"ל גּ זר וֹ ת לבּט ל עצה מצא ֹלא זי "ע  ¨©§©ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
הּק ד וֹ ׁש " "הזּ הר בּ לּמ וּ ד אלּ א ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל ,



הזוהר ז'כח חלק יקח|נח תורתכם כבוד

לבּט ל  הּק דוֹ ׁש " "הזּ הר ׁש בּ כח הפסק, ל ֹלא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ רצף
בּ רחמים. הגּ אלּ ה וּ לקרב גּ זרוֹ ת ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָכּ ל

ׁש לּכ מ וֹ  הנּ פלאה לּמ עלה בּ נוֹ סף הגּ אלּ ה כן, קר וּ ב  §ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌5◌ָ◌
בּ ספר והּק ריאה הלּ ּמ וּ ד מסגּ לים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌5◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמים ,
ולהיוֹ ת  קׁש וֹ ת גּ זרוֹ ת כּ ל  לבּט ל  הּק דוֹ ׁש  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַהזּ הר 

ליצלן. רחמנא צרה כּ ל מּפ ני בּ צוּ רה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְכּ חוֹ מה

לוּ צאט וֹ רּב ינוּ  חיּ ים מ ׁש ה רבּ נוּ  הרמח"ל, הּק דוֹ ׁש  ©¥ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌
בּ על  זי "ע , לברכה וקד וֹ ׁש  צ דּ יק ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵזכר
לּמ וּ ד  סדר בּ י ׁש יבת וֹ  ּת ּק ן ועוֹ ד, יׁש רים" ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַה"ּמ ס לּ ת
בּ מׁש מר וֹ ת הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר  בּ ספר גּ ירסא ׁש ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌�◌ְמיחד
כּ ּת ּק נה זה דּ בר  וקבע לעת, מעת כּ לל  הפסק ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְלֹלא 
הדּ בר מעלת על  וכוֹ תב בּ יׁש יבתוֹ , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נה

הלּ ׁש וֹ ן  בּ זה ישׂ ראל לחכמי  :בּ אגּ רת ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

מר
ת להDצל 
קד קה�ֹות לכל היע	צה העצה ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָֹ"זאת
ולא זאת על לפ*ח להם היה 	בוBאי 3ֹונאיהם, טמנ	 ֹ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָזֹו
י*ח -ֹורתכם "�בֹוד מאד... ועצ	ם הBבר רב �י ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַיחBל	,

לזכ	ת" לֹו ויהיה הGאת העצה ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶאת

הזּ ה ה דּ בר את  י שׂ ראל חכמי יׁש ליכוּ  אל  וע ּת ה  ...ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
קוֹ בע  הייתי חילי  נתי ;ר  אלמלא אני כּ י גּ ום, ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַאחרי 
יּק ח ּת וֹ רתכם כּ בוֹ ד  אבל  וּ מקוֹ ם, מקוֹ ם בּ כל זה ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר



נהר! כמי תן שלומים ולנזהר נט|למזהיר הזוהר ז'כח חלק

כּ מ וֹ ה אין כּ י  לזכוּ ת, לוֹ  ויהיה הזּ את העצה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶאת
יכוֹ ל  בּ מק וֹ מוֹ  אחד  וכל ישׂ ראל, לכל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלטוֹ בה

כּ לל". ה וּ א  ק ׁש ה דּ בר ֹלא כּ י ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַלע שׂ וֹ תוֹ 

עצוּ םוּ מי בּ קי היה אׁש ר זי "ע כּ הרמח"ל  גּ דוֹ ל  לנוּ  ¦ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
לבּט ל  עצה מצא וֹלא הּת וֹ רה מכמנּ י ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ כל 
בּ ספר לּמ וּ ד ה זּ וֹ , העצה את אלּ א י שׂ ראל מעם ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְגּ זרוֹ ת
העליוֹ נה הּק ד ;ה ׁש בּ כח  הפסק, ל ֹלא בּ רצף  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ַהזּ הר 
וּ לקרב  גּ זרוֹ ת כּ ל  לב ּט ל  הּק דוֹ ׁש  הזּ הר ספר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש ל

בּ רחמים הזוֹ הר )הגּ אלּ ה  מאוֹ רוֹ ת – הרמח "ל .(א גּ רת ַ◌ְ◌�◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌

נהר! �מי -ן 
לֹומים ולDזהר ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַלמזהיר

הזוֹ הרהיּ צר לּ יּמ וּ ד  ידי ׁש על  בּ ודאוּ ת, י וֹ דע הרע ©¥¤ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌
וּ מתבּ ּט ל  העוֹ לם מן נדחה ה וּ א  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,
כּ ן  על ׁש לּ וֹ . האחרוֹ נה הּמ לחמה וזוֹ הי  ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִׁש לטוֹ נוֹ ,
והבל , ׁש טוּ ת ׁש ל  מחׁש בוֹ ת להחדּ יר מתאּמ ץ ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהוּ א

מּמ ׁש . האמת ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֵהפ#

סכּ נהעל זהירוּ ת היּ צרכּ ן  בּ ר ׁש ת ל ּפ וֹ ל ֹלא !! ©ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
י וֹ נתן, רבּ י אמר נחמני  בּ ר ׁש מוּ אל ר בּ י ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִכּ דאמר 
עליו  וּ מעיד  הזּ ה בּ עוֹ לם לאדם מסיתוֹ  הרע ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵיצר 

הבּ א  רבּ י לעוֹ לם דבי ּת נּ א וינּ צל: יעשׂ ה מה , ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
זה מנוּ ל  בּ # ּפ גע אם לבית יׁש מעאל, מׁש כהוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌�◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

נב:)וכ וּ '...הּמ דרׁש  דּ ף .(ס כּ ה ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌�◌ָ◌ַ◌



הזוהר ז'כח חלק נהר!|ס כמי תן שלומים ולנזהר למזהיר

הכּ ת וּ בוּ בזכוּ תכם בּ נ וּ  פ 'יתקיים טו פרק  (שמות ¦§§¤ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ופחד טז-יח ) אימתה עליהם "ּת ּפ ל :ִ◌ֲֹ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌

יעבר עד ה' עּמ 1 יעבר עד כּ אבן ידּ מוּ  זרוֹ ע1 ֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְֹ◌ְ◌ִבּ גדל 
מכוֹ ן  נחלת1 בּ הר  ותּט עמוֹ  ּת באמ וֹ  קנית, זוּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַעם
ימֹל# ה' ידי 1, כּ וֹ ננ וּ  אד-ני  מּק ד ׁש  ה' ּפ על ּת  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְלׁש ב ּת 1

בב"א. ועד ", ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְלעלם

והוֹ דע ּת "והזהרּת ה הּת וֹ רת ואת החּק ים  את אתהם §¦§©§¨ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌�◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הּמ עשׂ ה ואת בּה  ילכוּ  הדּ ר# את ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָלהם
יראי  חיל אנׁש י  העם מכּ ל תחזה וא ּת ה יעשׂ וּ ן : ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲאׁש ר
שׂ רי  עלהם ושׂ מּת  בצע : שׂ נאי  אמת אנ ׁש י ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱאֹלהים 

עשׂ רת" ושׂ רי חמ;ים שׂ רי מאוֹ ת שׂ רי  (שמותאלפים ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֹ
כ-כא ) יח  .פרק 

עשׂ רתאנוּ  שׂ רי למנּ וֹ ת 10מתאר גּ נים ׁש יּ ר כּ ז [אחד ¨ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
חמ;ים, שׂ רי וכן  הּק ד וֹ ׁש , הזּ הר לל ּמ וּ ד  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאנׁש ים

מאוֹ ת] כּ לושׂ רי את לאחד מאוֹ ת, ושׂ רי חמ�ים שׂ רי  ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
ס יּ וּ מים  ולעשׂ וֹ ת הּק דוֹ ׁש , הזּ הר בּ לּמ וּ ד ישׂ ראל ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעם

בּ יוֹ מוֹ  יוֹ ם ל-70מידי הּמ חוּ לק היּ וֹ מי הז וֹ הר  [לפי ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌
לי וֹ ם] דּ ּק וֹ ת 4-5 ישׂ ראל.כּ רכים עם  לה צּ לת  ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

לפי נא הלּ ימוּ ד  סדר את וּ לחלּ ק ה;מוֹ ת, למלּ אוֹ ת ¨ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
כּ אן. הּמ וּ בא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַהטוֹ פס



נהר! כמי תן שלומים ולנזהר סא|למזהיר הזוהר ז'כח חלק

א' מסל	ל ◌ְ◌ַ◌ֶֹטפס

ׁש לּ וֹ מדיםאם אנׁש ים 70 על לה ׁש ּפ יע בּ ידכם יׁש  ¦ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
קבוּ ע בּ אפן הּמ דרׁש ,בּ סביבתכם  בּ ית [כּ גוֹ ן ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ּפ י  על ללמוֹ ד  בּ יחד ] מדרׁש  בּ ּת י כּ ּמ ה אוֹ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְיׁש יבה,
כּ רכים. ל -70 הּמ חלּ ק  זוֹ הר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵסדר

אתלּמ וּ ד יסיּ ם ל יּ וֹ ם, אחד לכל בּ לבד דּ ּק וֹ ת  4-5 ¦ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
מׁש ּת ּת פים וכ# בּ ח וֹ דׁש , הזּ ה הכּ ר# ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל

מׁש ּת ּת פים בּ עלוֹ נים!ל-70,000 בּ אריכוּ ת [ראה ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
.[35-36

כּ לּ נוּ מוֹ רי ונתאחד בּ וֹ אוּ  יקרים, אחים ורבּ וֹ תי, ©ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌�◌ָ◌
ויהוּ די  יהוּ די  ׁש כּ ל ונפעל 70,000 ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַבּ חבוּ רת
בּ ית בּ כל וּ לארגּ ן יוֹ ם, בּ כל הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִילמד
אחד  וכל  הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר ׁש יּ למדוּ  וכוֹ לל  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ דרׁש 
הזּ וֹ הר ללּמ וּ ד  התעוֹ רר וּ ת ספרי  הן מקוֹ ם  לכל ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְיחלּ ק
אוֹ הל  מוֹ סדוֹ ת בּ ארגוּ נים זוֹ הר, ּת ּק וּ ני והן ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
,0525-111104 ברק  בני 612 ת.ד מירון הרשב"י 
בּ שׂ מחה מקיּ מים וכלּ ם ננעלוּ , ּת רוּ צים ׁש ערי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְועּת ה
את בּ חנּ ם לקבּ ל אפ ׁש ר  – ית בּ ר # ה;ם רצ וֹ ן ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶאת
זוֹ הר, ּת ּק וּ ני והן התע וֹ ררוּ ת ספרי  הן – ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּס פרים
ׁש מׁש , בּ בית  העוֹ למי הזּ וֹ הר  מפעל  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָבּ ארגוּ ן

.0548-436784



הזוהר ז'כח חלק לתקומה?|סב תקוה  לנו יש  האם

ל-ק	מה? -קוה לנ	 
י ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַהאם

כּ ברּד וֹ רנוּ  ׁש קוּ עים ר בּ ים דּ מ ׁש יחא, עקבתא דּ וֹ ר  ¥ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ל ׁש ער אנוּ  קרוֹ בים כּ בר טמאה, ׁש ערי  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌�◌ֵ◌ֲ◌ַבמ"ט
י וֹ תר עוֹ ד נּפ וֹ ל ׁש ֹּלא כּ די  לעשׂ וֹ ת, עלינוּ  מה ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶהנ',

הּת ה וֹ ם ל ּת ק וּ מהלמעמּק י ּת קוה לנוּ  יׁש  האם ?? ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הּט מאה מעמק  וּ להחלץ להתרוֹ מם נּת ן עדין ?האם ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌�◌ְ◌ָ◌

מגּ ל וּ תאמבאר יפקוּ ן בּ דא י וֹ חאי, בּ ר ׁש מע וֹ ן ר בּ י  §¨¥ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
והזּ הר ננּ צל, הזּ וֹ הר בּ ספר ׁש רק  ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמי ,

האדם את מוֹ ציא ּת חּת ית הּק דוֹ ׁש  ׁש אוֹ ל בּ איזה  ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
רק  סגּ וּ פים, וּ בלי  ּת ענ יּ וֹ ת בּ לי קל , בּ אפן - ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה

בּ יּ וֹ ם  דּ ּק וֹ ת 4-5 !ללמד ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌

מאד יׁש  ק לּ ה והעבוֹ דה ּת ק וּ מה, לנוּ  י ׁש  ּת קוה, לנוּ  ¥ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֹ
בּ י וֹ ם. דּ ּק וֹ ת 4-5 ◌ְ◌ַ◌ַרק


ה*דֹו הGֹוהר 
ל ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ�חֹו

הזּ וֹ הראיננּ וּ  ׁש ל העצוּ ם הכּ ח את כּ לל מ3יגים ¥¤ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
ידי  על רק מתקבּ לוֹ ת הּת פלּ וֹ ת כּ ל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,

הּק ד וֹ ׁש , זוֹ הר מל$לּמ וּ ד טבּ עת היא ה ּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר  ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ה ּמ לכים  ינּ צל .מלכי ׁש יּ למד וּ מי , ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

עשיו יעקב  ׁש ל שׂ רוֹ  עם הלּ ילה כּ ל נלחם אבינוּ  ©£Ÿָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
הס"מ גּ ד וֹ ל כּ ּמ ה הּמ דרׁש ,הס"מ, אוֹ מר  ? ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌



הקדוש הזוהר של סג |כחו הזוהר ז'כח חלק

נתוּ ן  היה הזּ ה וּ בלּ ילה ׁש נה, מאוֹ ת חמׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמהלּ #
יעקב  ינ צּ ח מי ישׂ ראל, כּ לל ׁש ל ההמׁש # כּ ל ֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ סכּ נה

הס"מ וׁש לוֹ ם חס אוֹ  הרבּ י אבינוּ  בּ זה מבאר ? ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌
בּ מאבק  ננצּ ח זה לּמ וּ ד ;בּ כח יוֹ חאי  בּ ר ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן

ה;ליׁש י . עוֹ לם ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִמלחמת

מנּס ההיוֹ ת לכן רב, כּ ה כּ ח הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  ׁש לּ ּמ וּ ד ¡ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
עם על  להׁש ּת לּ ט מ"ם  הסמ"ך - רב ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָהערב 
ׁש ֹּלא והכּ וֹ ללים  היּ ׁש יבוֹ ת בּ ני  וּ בפרט ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

ל  כּ די בּ עוֹ לם.ילמד וּ , כּ חוֹ  את וׁש לוֹ ם חס חזּ ק ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌

י שׂ ראל .גּ ם כּ לל  את לק לּ ל רצה הר ׁש ע  בּ לעם ©ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
עּמ כם", להֹל# לתּת י ה' "מאן אמר  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ לעם

"לבל ּת י " לכּת ב צרי # היה "מאן" כּ תב אלּ אלּמ ה ? ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
וכל  רב, הערב עם ללכת ֹלא אוֹ מרת זאת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ"מאן"
בּ ר ׁש מע וֹ ן הרבּ י רצוֹ ן את יעשׂ וּ  י שׂ ראל  ׁש עם ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְזמן

ּת וֹ רתי  למדוּ  ואי#(גּ יטין)י וֹ חאי לקלּ ל. היה יכוֹ ל ֹלא ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
לקלּ לם בּ לעם "כּ לּ ם",רצה אחת ּת בה ל וֹ מר רצה  ? ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌�◌ָ◌

לכלּ וֹ ת וׁש ל וֹ ם חס "כ לּ ם" מ 'ח כּ 'בד  ל'ב ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌�◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת
י שׂ ראל . עם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכּ ל 

נצּ לוּ ּכ � כּ # עשיו, ׁש ל מ3רוֹ  ישׂ ראל עם נצּ לוּ  ¨ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
בּ עזרת י נּ צל וּ  וכ# הרׁש ע בּ לעם  ׁש ל ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְֹ◌ִ◌ִמציפרניו



הזוהר ז'כח חלק אטום?|סד  מפצצת המגן מקלט יש האם

בּ לּמ וּ ד  ׁש נּ תחזּ ק ידי על בּ דוֹ רנוּ  יתבּ ר# ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַה;ם
הּק ד וֹ ׁש .הזּ וֹ הר ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌

אטֹום? מ�צצת ה5גן מקלט 
י ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַהאם

מהּכ ל יוֹ דעים אינם בּ יוֹ תר, מוּ טרדים ּת בל אנׁש י ¨ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌
אימה, וּ מחדרים חרב  תׁש כּ ל מבּ חוּ ץ יוֹ ם, ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵילד 
על  חּת תם  הּמ ּפ ילים מחבּ לים מסּת וֹ בבים ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ חוּ צוֹ ת
על  ואם אמריקה מעצמת על זה אם העוֹ לם, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל 
הבּ ּת ים בּ תוֹ # וּ בחדרים, י שׂ ראל , ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְׁש ארית
חׁש וּ כוֹ ת בּ מחל וֹ ת אנוֹ ׁש ים חוֹ לים ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמסּת וֹ בבים
וׁש ל וֹ ם, חס מדּ בּ קת מכּ סיקוֹ  ׁש ּפ עת אוֹ  רח"ל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַמר ּפ א

הבּ א. בּ רגע לוֹ  יּ קרה מה י וֹ דע איׁש  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְואין

מאוּ יימתּכ כב שׂ ה אוּ מתינ וּ , זאבים ׁש בעים  בּ ין §¦§¨ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
עם המאיּ מים בּ ראׁש  אירן צד , ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִמכּ ל 
ראׁש נוּ , על מרחפת  אטוּ ם ּפ צצת גּ רעינית, ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְּפ צצה
ּפ צצה ואפר, לעפר אדמה פּס ת כּ ל ההוֹ פכת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְּפ צצה
וחׁש #, ובהוּ  תהוּ  חרבוֹ ת, איּ י אחריה ◌ֶֹ◌ְֹ◌ָֹ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּמ ׁש אירה

זממם תצלח וׁש לוֹ ם חס  הגּ וֹ רליתהאם  וה;אלה ? ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
מּפ צצת להנּ צל  אפׁש ר וּ ת  זאת בּ כל י ׁש  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַהאם

היכוֹ ל אט וֹ ם מק וֹ ם אוֹ  מקלט, איזה י ׁש  האם ? ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
?מּפ ניהלהגן ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌



ומגוג ? גוג ממלחמת  ימלט סה|מי  הזוהר ז'כח חלק

לעםמג ּל ה מקלט י ׁש  כּ ן, הנּ ביא י ׁש עיה לנוּ  §©¤ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
להנּ צל . אפׁש רוּ ת יׁש  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,

	מגֹוג? #ֹוג מ5לחמת י5לט ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִמי

חבי "ל� בּ עד1 דלתיך  וּ סגר בחדרי 1 בּ א עּמ י  ¥ַ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌
זעם" יעבוֹ ר עד  רגע  כ)כמעט כו, .(ישעיהו ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌

זוֹ  ּת ׁש וּ בה - בחדרי1" בּ א עּמ י "ל# ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְוּ ברׁש "י:
בחדרי1 בּ א עּמ י  ל# לנביא כּ נסיּ וֹ ת הׁש בה וּ  בּ ב ּת י ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

מדר ׁש וֹ ת  .וּ בב ּת י  ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ל בּ 7אחר,ּד בר בּ חדרי מעשׂ י7 על  דּ ר ׁש הת בּ וֹ נן כּ # , ¨¨ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
עביד  ת"י  - בּ עד1" דּ לת1 "וּ סגר ּת נחוּ מא. ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י 
דּ ר ׁש  ּת נחוּ מא ור בּ י  על#, דיגנוּ ן טבין עוֹ בדין ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְל1

פי1 דּ לתי  הדּ ין .סגוֹ ר  מדּ ת אחר ּת הרהר ׁש ֹּלא  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌
- אמת "חבי" כּ י  זעם" יעבר "עד מעט התחבּ אי ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌

שׂ וֹ נאי7 על .אפק וֹ ד  ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

גּ וֹ גרד"ק: בּ מלחמת אמר הּפ סוּ ק זה - עּמ י " "ל # ©©ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
אמר זמן מעט לי שׂ ראל צרה ׁש ּת היה ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָוּ מגוֹ ג
בּ עד1", דּ לת1 וּ סגר בחדרי1 בּ א עּמ י "ל# מׁש ל  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶדּ ר#

מׁש ל  ׁש למה וזה וּ בתׁש וּ בה טוֹ בים בּ מעשׂ ים ,להּס תר  ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ויּ עבר הזּ עם יהיה רגע כּ מעט י ּמ לטוּ כּ י ,והּט וֹ בים ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌

הנּ  "כּ ל ׁש אמר בּ ספר ".כּ מוֹ  כּ תוּ ב מצא ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌



הזוהר ז'כח חלק זוהר|סו שלומד  למי שליטה  אין המות למלאך 

בּ רגע ּב ימינ וּ , היכ וֹ לים אטוֹ ם ּפ צצ וֹ ת כּ ׁש קיימים §¨¥ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
היטיב  להבין אפׁש ר  העוֹ לם, את  ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהחריב
י שׂ ראל  גּ דוֹ לי  ׁש ל הח;וּ ב  את וכן הרד"ק ּפ רוּ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶאת
זצ "ל  הגר"א לפי וּ מגוֹ ג, גּ וֹ ג מלחמת ׁש ל הזּ מן ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַעל
זצ "ל  חיּ ים החפץ  וּ לפי  דּ ּק וֹ ת , 12 ּת ער# ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ לחמה
"הוֹ ׁש ענא מתּפ לּ לים אנ וּ  כּ # ועל בּ לבד . דּ ּק וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְבּ –3
הדּ ּק וֹ ת ׁש לוֹ ׁש ת על - נא" הוֹ ׁש ע  ׁש עוֹ ת ׁש לוֹ ׁש  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָנא

וּ מגוֹ ג. גּ וֹ ג מלחמת ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל

דּ ּק וֹ תלפי 12 יּק ח העוֹ לם ;ּמ לחמת הגר"א ּפ רוּ ׁש  §¦ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌
דּ ּק וֹ ת 12 ׁש ל לּמ וּ ד  בּ זמן כּ י  להבין ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶאפׁש ר
וּ מגוֹ ג, גּ וֹ ג מלחמת בּ זמן ננּ צל בּ יוֹ ם הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַזוֹ הר

י נּ צל  נזהרמי  ׁש יּ הא מי  – בחדרי1" בּ א עּמ י  "ל# ? ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ ספר ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  חדר 1 זה  הּס וֹ ד ּת וֹ רת  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִללמד 

וּ להנּ צל . להּמ לט יּ זכּ ה הוּ א ה'" ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ"סוֹ ד

כּ מגן ה זּ וֹ הר לנוּ  הּמ ׁש ּמ ׁש  מע וּ זּ נוּ , הוּ א הּק דוֹ ׁש  ©©ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
צרה. בּ עת עלינוּ  וׁש וֹ מר ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַוּ מחסה,


ה*דֹו זֹוהר 
�ֹומד למי 
ליטה אין ה5ות ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַל5לא9

ׁש מעוֹ נימוּ בא  תתקמג )בּ ילק וּ ט רמז ח מעשׂ ה(משלי  : ¨ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
ר "י  לפני  בּ את הרבּ ה, ׁש הזקינה אחת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְבּ א;ה

מדּ אי (ה גּ לילי ) י וֹ תר  זקנּת י  ר בּ י לוֹ : אמרה חלפּת א בּ ן ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌
מאכל  ֹלא טוֹ עמת ׁש איני  הם, נוּ וּ ל ׁש ל  חיּ ים ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵוּ מעכׁש ו
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אמר העוֹ לם. מן להּפ טר מבּק ׁש ת ואני  מׁש ּת ה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוֹלא
ימים?לּה : כּ $ כּ ל  הארכּת  למוּ דהבּ מה ל וֹ : אמרה ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

אוֹ תוֹ  מ נּ חת אני  חביב דּ בר  לי יׁש  אפילוּ  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲאני
מנעי  לּה : אמר י וֹ ם. בּ כל הכּ נסת לבית ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַוּ מׁש כּ מת
הלכה זה. אחר  זה ימים ׁש ֹלׁש ה הכּ נסת  מ בּ ית ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַעצמ1
אמר לכ# ומתה. חלתה ה;ליׁש י  וּ ביּ וֹ ם  כּ ן ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְועשׂ תה
כּ תיב  מה  וגו'", לי ׁש וֹ מע אדם "אׁש רי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְׁש ֹלמה:

חיּ ים ".אחריו  מצא מוֹ צאי בּ ר וּ #"כּ י  הּק דוֹ ׁש  אמר ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ל1 ּת עמד ֹלא הכּ נסת לבית  להתּפ לּ ל  הלכּת  אם ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִהוּ א:
לפנים דּ לת לכּ נס מתכּ וּ ן הוי  אלּ א החיצוֹ ן, ּפ תח ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַעל
אלּ א כּ אן  כּ תיב אין דּ לתי ' על 'לׁש קד  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִמדּ לת,

כּ ן  ולּמ ה דּ לת וֹ ת . ׁש ּת י  בּ ר וּ #"דּ לּת וֹ תי", ׁש הּק ד וֹ ׁש  ? ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
"לׁש מוֹ ר מהוּ  שׂ כר . ל 1 ונוֹ תן ּפ סיעוֹ תי 1 מוֹ נה ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶהוּ א

ּפ תחי " אמרמזוּ זוֹ ת כּ נס יּ וֹ ת. בּ בּת י  מזוּ זה יׁש  וכי  ? ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌
מן  זזה אינּה  זוֹ  מזוּ זה מה סימוֹ ן: בּ רבּ י יהוּ דה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַרבּ י
וּ מבּ ּת י  כּ נס יּ וֹ ת מבּ ּת י זז ּת הא ֹלא כּ # ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַהּפ תח,

ּפ נימדרׁש וֹ ת, מק בּ ל ׁש א ּת ה דּ ע כּ ן ּת עשׂ ה  ואם ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
וֹלאׁש כינה. ח יּ ים", מצא מ וֹ צאי "כּ י  אחריו כּ תיב מה  ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌

מה '". רצוֹ ן "ויּ פק  ׁש נּ אמר  בּ רכ וֹ ת טעוּ ן אלּ א ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶע וֹ ד

ּת ל ּפ יּ וֹ תוׁש וֹ אל הכנסת )הּמ דר ׁש  בית מדר ׁש (ענף  על §¥ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
לזקנה כּ # אמר ל ּמ ה ?זה, ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
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ּת לּפ יּ וֹ תותרץ  מ וּ סר )הּמ דרׁש  ׁש בט  ר וֹ אים(בּ על מכּ אן  : §¥¥ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌
הכּ נסת, בּ בית ׁש ליטה אין הּמ ות  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש לּ ּמ לא#
כּ ן  כּ מוֹ  לׁש ם. להכּ נס  יכוֹ ל  ֹלא  הּמ ות ׁש ּמ לא# ל וּ ז ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
מד בּ ר וֹלא ּפ יו דּ לתוֹ ת וסוֹ גר הּמ דר ׁש  לבית בּ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִאם
כּ ן  עליו . ׁש ליטה הּמ ות לּמ לא# אין הכּ נסת, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְבּ בית
ֹלא י וֹ ם, כּ ל  ה ּמ דר ׁש  לבית כּ ׁש הלכה הא;ה עם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָהיה
כּ ׁש היא אפילוּ  עליה לׁש לוֹ ט  הּמ ות מלא # היה ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָיכ וֹ ל
ׁש ֹּלא חזקה, ימים ה-3 את  צריכה היתה לכן ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ביתּה ,

ו  הּמ דרׁש , לבית עליה.ליל# ׁש לט הּמ ות מלא# אז ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ידי וכל על  רק  הוּ א הּת פלּ וֹ ת ׁש יּ תקבּ לוּ  הכּ ח  §¨ַ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
זוֹ הר לוֹ מד  ׁש ֹּלא וּ מי  הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִל ּמ וּ ד
אלּ וּ  ורק ׁש מים. יראת טעם טעם ֹלא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
הכּ נסת, בּ ית קד;ת על  ׁש וֹ מרים זוֹ הר ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌�◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ מדים
יראת להם וי ׁש  בּ זוֹ הר , ׁש כּ תוּ ב מה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ;רוֹ אים

◌ִ◌ַ◌ָׁש מים.

חס ויGיק יHבר 
�א ה-פ�ה ע5	ד על ל
מֹור 
◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵי
◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוחלילה

הּת וֹ רה"על על עוֹ מד העוֹ לם  דּ ברים ועלׁש לוֹ ׁש ה ©ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌
חסדים העב וֹ דה  גּ מיל וּ ת מ "ב )"ועל  פ "א .(אב וֹ ת ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌

ׁש בּ לּ ב העב וֹ דה""ועל עבוֹ דה איזוֹ הי  ּת פ לּ ה,– זוֹ  ? §©ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌
בּ א וֹ תוֹ  הכּ נסת בּ בית  מד בּ ר  יה וּ די ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְוכאׁש ר 
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"עבוֹ דה ", ׁש היא הע וֹ לם  יס וֹ ד  את ׁש וֹ בר ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַהזּ מן
דּ בּ וּ ר בּ ע וֹ לם, ל ׁש ל וֹ ט ו ׁש לוֹ ם חס יכוֹ ל הּמ ות  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַוּ מלא$

לדּ בר הוֹ פ$ הכּ נסת הגמ 'רח"ל בּ בית בשם  יונה (רבינו ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
בּ עיר ) דּ בר קּמ א .בבא ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

–קיּ מים "מבעה" מהם אחד  נזיקין אבוֹ ת ארבּ ע ©¨¦ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
ּת בוֹ ת (בּ באּת פ לּ הה תע זמןבּ דבּ רמ רא ׁש י ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ב .) דּ ף  ◌ַ◌ָ◌ַקּמ א

הנּ וֹ תן ּכ ל הוּ א ה ּת פ לּ ה בּ זמן הכּ נסת בּ בּ ית המדבּ ר ¨ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
למחבּ ל  הנּ וֹ תן הוּ א בּ עוֹ לם, הּמ ות לׁש ליטת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַֹכּ ח

וׁש ל וֹ ם. חס להׁש חית  הכּ ח ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶאת

�התק!ם ח!ב 
מים 
ם 
	Bִק◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

הספרי )הרמבּ "םמפרׁש  בשם  ט ' המצוות כּ יצד(ספר §¨¥ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
מצות  את  כּ ן ונקדּ ׁש ּת י ":"נק יּ ם מנת "על ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מּמ צרים אתכם בּ ר בּ ים "הוֹ ציא ׁש מוֹ  (ראהלק דּ ׁש  ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

צט ). מצוה נר  ּפ רק  ּת מיד, מ ּס כת  ה ּק דוֹ ׁש , בּ ;ל"ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַבּ אריכוּ ת

אוֹ פנּ ים:לק ּד ׁש  בּ ׁש ני לק יּ ם נּת ן בּ ר בּ ים ׁש מים ׁש ם §©¥ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
בּ בית1. וּ קד;ה קדּ יׁש  אמן ידי  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַעל

לׁש ם2.הּמ דרׁש . נפׁש  בּ מסירוּ ת מיתה ידי על ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
◌ִ◌ַ◌ָׁש מים.
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הדּ ברים:וּ מסמר על הבּ א הּפ רוּ ׁש  הוּ א מצות שׂ ער  §©¥ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
לּ התק יּ ם  חיּ ב  ׁש יּ הוּ די "ונקדּ ׁש ּת י " בּ רגע . ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

את וׁש לוֹ 'הוֹ פ# חס  וּ קד;ה ק דּ יׁש  אמן בּ עת ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌�◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמדבּ ר
ׁש ּמ צות הי וֹ ת ה ;ם , לח לּ וּ ל ה;ם ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַהּק דּ וּ ׁש 
ּת צר # היא  הראׁש וֹ ן, בּ אפן  התקיּ ם ֹלא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ"ונקדּ ׁש ּת י "

והוּ א ה;ני, בּ אפן רח"ל ׁש מים לּ התקיּ ם ׁש ם לקדּ ׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌
יתבּ ר$ ׁש מוֹ  למען כּ לבּ מיתה הוֹ רגנ וּ  עלי 7 "כּ י  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

"ונקדּ ׁש ּת י " ׁש ּמ צות  לכ$, נדאג אם  אבל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַהיּ וֹ ם".
ענ יּ ת  ידי על ה�ם ק דּ וּ ׁש  ׁש ל  הראׁש וֹ ן בּ אפן  ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִּת תק יּ ם
להגּ יע  נצטר$ ֹלא  בּ אמצע, דּ בּ וּ ר  לֹלא וּ קד�ה ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌5◌ְ◌ִ◌ַקדּ י ׁש 
הּמ ות  וּ מלא$ וׁש ל וֹ ם . חס  ה�ני  בּ אפן  ה ּמ צוה ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלקיּ ם 

לׁש  יוּ כל  עלינוּ .ֹלא  ל וֹ ט ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

העוֹ לם,לא את ׁש הסעיר הּמ ארע מן אנוּ  רחוֹ קים Ÿְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ׁש בּ ה דּ וּ  בּ מוֹ מ בּ יי  מּס ל ּת ּה הרצח יהוּ דים 5 , ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

עולה, בּ ני ידי על נהרגוּ  ישׂ ראל עם ׁש ל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִוּ מ;מנּה 
מעט, מקדּ ׁש  בּ ת וֹ # הכּ נסת, בּ ית בּ תוֹ # קרה זה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוכל 
אוֹ מר הדּ בר אין האם ולמד וּ , התּפ לּ לוּ  בּ וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהּמ קוֹ ם
כּ די  קדוֹ ׁש  בּ מקוֹ ם נרצחוּ  וּ טהוֹ רים קד וֹ ׁש ים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָדּ רׁש ני ,
בּ בּת י  תדבּ רוּ  אל נפׁש כם על ח וּ סוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְלעוֹ ררנוּ ,
כּ י  להׁש חית, יד ּת ּת נוּ  אל כּ נס יּ וֹ ת, וּ בב ּת י  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמדרׁש וֹ ת

לזה, זה ערבים בּ בית י שׂ ראל לדבּ ר יכוֹ ל יהוּ די ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌
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וׁש לוֹ ם  חס נפ ׁש וֹ ת ולרצח ישׂ ראל בּ ארץ ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַהכּ נסת
הרחוֹ ק  .בּ ּמ זרח ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

Dֹורא ◌ָ◌ִס�	ר

הגּ אוֹ ן מסּפ ר הּת למוּ ד  בּ בּ ית י ׁש יבה  הראׁש  בּ ׁש ם §ª¨ְ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
בּ חרוּ תוֹ , בּ ימי ּפ עם זצ"ל. בּ רוֹ ס ׁש אוּ ל ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַר בּ י 
העוֹ לם מלחמת  ּפ רץ לפני  חדׁש ים 3 זה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ָ◌ָהיה
ואמר: ׁש לחן  על  דּ פק  ל יּ ׁש יבה, בּ חוּ ר נכנס ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌�◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה;ניּ ה ,
כּ לל  על גּ דוֹ לה הׁש מדה וׁש ל וֹ ם חס  לבוֹ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵהוֹ ל#
הגּ זרה לבּט ל ׁש יּ וּ כל אחד דּ בר רק ויׁש  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,
לזרק  התחילוּ  הּת פלּ ה. בּ עת לד בּ ר  ׁש ֹּלא ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהנּ וֹ ראה,
ג' אחרי ׁש נּ עלם , עד בּ וֹ  והכּ וּ  כסאוֹ ת, מגּ בוֹ ת , ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָעליו

הּמ לחמה. ּפ רצה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳחדׁש ים 

הּמ צּ ב לא  רח "ל, דּ אז הּמ צּ ב מן אנוּ  רחוֹ קים Ÿְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
בּ ריא וּ תית, מבּ חינה ואיוֹ ם, נּ וֹ רא  כּ לּ וֹ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌�◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
מבּ חינת אסטרטגית , מבּ חינה כּ לכּ לית, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִמבּ חינה
כּ ל  כּ י  להרחיב צר # ואין ערב , מדינוֹ ת ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתחמ ׁש וּ ת

הבּ אוֹ ת. לקראת חרד ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶאחד

מחר�ן מ:ילה ◌ָ◌ְ◌�◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה-פ�ה

הראׁש וֹ ן אמרוּ  הּמ ק דּ ׁש  בּ ית חר בּ ן אחרי חז"ל, ¨§ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌�◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
העבוֹ דה ׁש ל  הרע יצר את החכמים ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָעקר וּ 
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ותּק נוּ  ערי וֹ ת, ׁש ל הרע ה יּ צר את וסיּ מ וּ  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָזרה,
ׁש אם החת"ס, אוֹ מר בּ יוֹ ם. ּפ עמים ג' ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתּפ לּ ל
בּ יוֹ ם ּפ עמים ג' להתּפ לּ ל מתּק ן היה נוּ ן בּ ן ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌�◌ְיהוֹ ׁש ע
ׁש דּ ר # היוֹ ת הּמ קדּ ׁש . בּ ית חרבּ ן נגרם היה ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌�◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹלא
ׁש מים ׁש ם וּ להפיץ  וּ להּט הר  להתקדּ ׁש  נ ּת ן  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּת פלּ ה
ּפ רעניּ וֹ ת מיני כּ ל ׁש עוֹ צר כּ # כּ די  עד  ◌�◌ָ◌ְ◌�◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם.

לעוֹ לם. לבוֹ א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּמ תרגּ ׁש וֹ ת

אבינוּ מּפ ני  על אלּ א  לה;ען מי  על  לנוּ  ;אין ¦§¥ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ע "ב )ׁש בּ ;מים מ "ט  נׁש ּת דּ ל (ס וֹ טה כּ ן על , ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ׁש ל  ׁש מוֹ  את לחלּ ל ׁש ֹּלא ע וֹ ז וּ ביתר שׂ את ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ יתר 
רק  וׁש לוֹ ם, חס הּמ דר ׁש  בּ בית הוּ א בּ רוּ # ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
זקנים הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר  בּ ל ּמ וּ ד בּ רבּ ים ׁש מוֹ  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלקדּ ׁש 

הּת פ לּ ה וּ בפרט נערים, אל יּ הוּ עם ׁש נּ ה וּ גּפ תח , ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ּת פ לּ ה. כּ ל  לפני ל וֹ מר ישׂ ראל בּ ית זה בּ כל  וּ בזכ וּ ת ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

הּת פלּ וֹ ת  הּק דוֹ ׁש יתקבּ ל וּ  הצּ דּ יק ׁש כּ תב כּ מוֹ  , ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
אבּ וּ חצירא יעקב רבּ י הגּ דההמל וּ בּ "ן על ה3רד (בּ גדי ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ּפ סח ) חי ׁש ל איׁש  והבּ ן החיד"א בּ ׁש בחוֹ  והארי# , ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
אמן, עלינוּ  יגן הּק דוֹ ׁש זכוּ תם ה זּ וֹ הר לּמ וּ ד וּ בלי ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ּת פלּ תוֹ . ׁש ּת תקבּ ל  אפׁש ר אי הּת פלּ ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 

אלּ וּ וּ ב&וֹ אה לחיּ ים  שׂ רד וּ  ליצלן רחמנא האיּ מה ©¨ָ◌ֲ◌�◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
ּפ ה בּ על  יוֹ ם כּ ל לאמר וֹ  רגילים ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש היוּ 
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מאד גּ ד וֹ ל ׁש כּ חוֹ  בּ עליל וראוּ  הּת פלּ ה, (עדוּ תקדם ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ֵֹ◌

.בּ יעקב ) ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ

הכּ ל וּ בכּמ ה להפ# יכוֹ ל אלּ וּ  ּת פלּ וֹ ת ׁש אוֹ מר דּ ּק וֹ ת §©¨ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֹ
ל"עין  לזכּ וֹ ת  עליּ ה, מבּ ני ולהיוֹ ת ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְלטוֹ בה
ויטהר ל וֹ ", למחכּ ה יעשׂ ה זוּ לת 1 אֹלקים  ראתה ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָֹלא

עליוֹ נוֹ ת למעלוֹ ת ויזכּ ה מדּ ברי נׁש מתוֹ  כּ יּ ד וּ ע ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
◌ַ◌ִ◌ַ◌ָהאריז"ל .

אלּ וּ וכל ּת פלּ וֹ ת ׁש יּ אמר  חברוֹ  את יעוֹ רר  ,אחד  §¨ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
יזכּ ה זה ידי  ועל בּ יוֹ ם, דּ ּק וֹ ת כּ ּמ ה רק ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְוזה
כּ ל  את ויבין הנּ צח , וע וֹ למוֹ ת עדן גּ ן ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְלתענוּ גי
כּ ל  על  ה גּ ד וֹ ל לשׂ כר  ויזכּ ה ׁש מוֹ , יתבּ ר# ה' ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַדּ רכי 
ׁש הלּ וֹ מד  אלּ וּ , ּת פלּ וֹ ת ול וֹ מד ׁש אוֹ מר ודּק ה  ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַדּ ּק ה

הּק דוֹ ׁש  ׁש נה זוֹ הר  אלף מאה כּ מוֹ  בּ חוֹ ל אחת ׁש עה ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ּת וֹ רה,ּת וֹ רה  ׁש נה מליוֹ ן מאה  כּ מוֹ  וּ ב ׁש בּ ת, (כּ ּס א, ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

נתן) דר' אב וֹ ת צדּ יקים , אוֹ רח וֹ ת הּט וֹ ב, הרי"ח ,מל#, ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

דּ ּק וֹ ת כּ עשׂ ר וּ בלּמ וּ ד  בּ לבד, דּ ּק וֹ ת כּ ׁש ֹלׁש  ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואמירה
וּ בׁש בּ ת ּת וֹ רה, ׁש נה 1666 כּ מוֹ  בּ חוֹ ל לוֹ : ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַיעלה

ל -166,666 ּת וֹ רה.ׁש נהיזכּ ה ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

נצחוּ ברגע לעוֹ למוֹ ת לזכּ וֹ ת יכוֹ ל אּת ה !אחת §¤©ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌
ראתה" ֹלא לחבר 1,"עין ׁש ּת זכּ ה ידי על  ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌

י שׂ ראל  כּ ל וכאׁש ר אלי 1. גּ ם הוֹ ל# ה3כר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָכּ ל 
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ויב3ר אליּ הוּ  ׁש יּ בא נזכּ ה אליּ ה וּ " "ּפ תח ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְֹיאמרוּ 
עשׂ ר יתארגּ נוּ  בּ זכוּ ת1 ואם הגּ וֹ אל. בּ יאת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶאת
גּ וֹ דל  את לׁש ער אין  הּת פלּ וֹ ת, את לוֹ מר ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְיהוּ דים

הּק דוֹ ׁש  ׁש בּ זהר וּ בפרט קס"א.)זכיּ וֹ תי 1 ויּ צא (פ ' ְ◌�◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

ועוֹ ד  בּ אלף , הוּ א מ;מים ׁש נּ וֹ תנים מה כּ ל  ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָכּ תוּ ב :
וּ בכ# ׁש ריא, ׁש כינה בּ י ּה  ע שׂ רה כּ ל  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַכּ יּ דוּ ע
י וּ כל  וּ מי  אלף. כּ מוֹ  יהוּ דים מנין כּ ל  ל1 ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמח;בים
מכּ # ל# ׁש יּ ׁש  הנּ צחי  ה3כר גּ וֹ דל את ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלח;ב

לאריכוּ תבּ ודּ א וּ ת ּת זכּ ה וּ בודּ אי ימים.! ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌

בּ מׁש לי וכתב  י"ד)הגר"א  ׁש יּ ׁש (י"ב , הזּ כוּ ת גּ וֹ דל , §¨©ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌
ׁש אם חבר וֹ , את וּ מוֹ כיח הרבּ ים ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִלמז כּ ה
וגם לדוֹ ר וֹ ת, ׁש יּ עשׂ ה מה כּ ל על שׂ כר מק בּ ל ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָׁש מע,
ׁש ֹּלא וזה ה ּט וֹ ב , חלק וֹ  כּ ל מקבּ ל אז  ׁש מע, ֹלא ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִאם

ׁש לּ וֹ . הגּ יהנּ וֹ ם חלק את מּמ נּ וּ  לוֹ קח  ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָׁש מע

ע "א )וּ בזהר קכ"ט  ּת רוּ מה האדם(פ ' ׁש צּ רי# אמרוּ : , §Ÿ©ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
כּ מאן  להוּ  וּ למזכּ ה חייביא בּ תר  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלמרדּ ף
ספק  ׁש וּ ם וּ בלי  לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד ח יּ יו, בּ תר ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְדרדיף
ּת ינוֹ קוֹ ת וּ בפרט זקן  ועד מ נּ ער  היהוּ דים כּ ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִאם
ּת פלּ וֹ ת יאמר וּ  הּט הוֹ ר ּפ יהם בּ הבל ר בּ ן  בּ ית ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש ל
לאליּ הוּ  ה;ער  את לפּת ח נזכּ ה י וֹ ם, כּ ל ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵאלּ וּ 
יבוֹ א ותכף ויב 3רנוּ , ׁש יּ בוֹ א לּט וֹ ב זכוּ ר  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהנּ ביא
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בּ ימינוּ  בּ מהרה בּ רחמים ויגאלנוּ , צדקנ וּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָמׁש יח
הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  ל ּמ וּ ד ידי  ועל רצוֹ ן. יהי כּ ן ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָאמן
וּ קד וֹ ׁש ה. ק דּ יׁש  אמן ועניּ ת בּ כוּ נה בּ תפלּ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִיזּ הרוּ 
ׁש ֹּלא ורע וֹ ת קׁש וֹ ת גּ זר וֹ ת מכּ ל נ נּ צל כּ ן ידי ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַעל
בּ מהרה ונזכּ ה ישׂ ראל. עם על  לׁש לוֹ ט ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַּת וּ כלנה

מׁש יח אמן.לביאת צדקנוּ , ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

c
ּכ אחד אמרוּ  ונׁש מע ¨¤§§¨¨§¦§¤£©נעשׂ ה

ישׂ ראל גּ דוֹ לי ¥¨§¦¥§£©§¦התאחדוּ ת
הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ¨©©¦§ּב לימוּ ד

קדושה קריאה

השםבימים ישראל כלל על  העוברים אלו קשים
ורבים יום ילד מה יודע איש ואין יצילנו
רחמי  לעורר במה  ותושיה עצה  ומבקשים שואלים

יצילנו. השם קשות גזירות כל  ולבטל שמים

כלעיקר על קדושה חובה חז"ל: מדברי כידוע  הכל
ולעשות במעשיו ולפשפש למהר ואחד אחד
התורה, בלימוד ולהרבות  ליבו מעומק תשובה
בכל השם מצוות  לקיים שידע ההלכה לימוד  ובפרט

וכ  להרבותדקדוקיהם לחבירו אדם שבין במצוות  ן
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לגואלינו  שיחיש  עולם לבורא ובתחינה בתפילה
די. לצרותינו ויאמר

התנאכמו של  קדשו בדברי להתחזק יש כן
המבטיח זיע "א, יוחאי בר  שמעון  רבי  האלוקי
מן  נצא הקדוש  הזוהר בספר הקריאה שבזכות

ברחמים , רבותינו)הגלות  מדברי כידוע  כלל הבנה ללא (אף 

הדחק. בשעת  עליו לסמוך  שמעון רבי  הוא ובכדאי
מספר  לקרוא יום מדי ישתדל ואחד אחד כל לכן
ישראל כלל להצלחת הקדוש  הזוהר  בספר דפים

הגאולה. ולקירוב

בכחו עוד  אשר  ונעלה נשגב ענין על  לעורר יש
ולבטל ישראל מעם קשות גזירות כל לבטל
הקטורת פרשת  אמירת  והיא והמגיפות, המוות 

הזוה"ק בספר רי"ח)כנודע  ויקהל לא(פר ' האומרה וכל ,
לעם וישועה ברכה ומשפיע היום אותו כל ינזק
הקטורת פרשת סדר יאמרו אם ובפרט ישראל ,
יתבטלו  ועיר עיר ובכל הארץ  כנפות  בארבע במנין

לבטח ישכון וישראל הגזירות שהובאבס"ד  (וכמו 

ע "ב ). ע"א ק' דף  וירא פרשת  בזוהר אחא ברב  המעשה

l`xyi mr melyl dlitza dkxaa

מארי ה#אֹונים הר�נים מ+עם האמ-ית ל#א�ה ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ִ-*	ן
לפ"ק תרפ"א 
נת� קBי
א ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌Bְארעא

אוֹ רידוּ ע האֹלהי, ה ּת נּ א ׁש ל הזּ הר ספר כּ י  לכּ ל ¨©ַ◌ִֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
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זה עליו: ה נּ אמר והּת חּת וֹ נים, העליוֹ נים ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת
וּ בגּ מרא ממלכוֹ ת, מרגּ יז  הארץ  מרעי ׁש  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָהאיׁש 
ֹלא ואי  ּת יליד ׁש מעוֹ ן כּ רבּ י איּמ יּה  דּ ילידה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָאמר וּ ,

ּת יליד י"ז:)ֹלא ותפאר ּת נוּ ,(מ כּ וֹ ת ראׁש נוּ  עטרת  הוּ א ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

בּ וֹ קעתהרׁש ּב "י ּת וֹ רתוֹ  אׁש ר אמן, עלינ וּ  יגן זכ וּ ת וֹ  ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌

בּ ין  ועוֹ ברת  עוֹ למוֹ ת , רבבוֹ ת ורבבי  אלפים ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלאלפי

נהרי  מק וֹ ם הּק ד ׁש , וחיּ וֹ ת  וחׁש מלּ ים ואוֹ פנּ ים ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְשׂ רפים

ה ּק דוֹ ׁש  לפני דּ ּק ה דּ ממה ק וֹ ל  עד א ׁש  אוֹ כלת ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵאׁש 

חדׁש ים עוֹ למוֹ ת בּ ּה  וּ בוֹ נה בּ ּה  ושׂ מח ה וּ א, ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָבּ ר וּ 0

עלמא. על ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מרחם

לחיּ י ּפ וּ ק זכרוֹ נוֹ  חיד"א הגּ אוֹ ן ;כּ תב מה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲחזי
הבּ א: כּ להעוֹ לם על מר וֹ מם הזּ הר לּמ וּ ד ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

קאמר מאי  ידע דּ לא אפלּ וּ  מל #"ל ּמ וּ ד  "כּ ּס א והרב . ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
מ "ג ) ּת ּק וּ ן על בּ וֹ נה(ּפ ר וּ ׁש  בּ גירסא הזּ הר ל ּמ וּ ד אמר: ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
עליוֹ נים. ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָעוֹ למ וֹ ת 

ׁש מעוֹ ן :עוֹ ד  לרבּ י  לברכה זכרוֹ נוֹ  אליּ הוּ  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָאמר 
כּ ד  גּ ל וּ תא מן ית ּפ רקוּ ן הזּ הר ספר ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְבּ האי

בּ תראה. בּ דרא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאתגּ ליא

ׁש מעוֹ ן אמרעוֹ ד לרבּ י רבּ ינ וּ  קכ"ד:)מׁש ה  :(בּ דף ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌

בּ האי  הרקיע ", כּ זהר יזהירוּ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ"והּמ שׂ כּ ילים
צרי# ֹלא בּ אי לּ ין  הזּ הר ספר  דּ איהוּ  דּ יל# ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִחבּ וּ רא



הזוהר ז'כח חלק הרבנים|עח מטעם האמתית לגאלה תקון 

יסבּ ל  ֹלא הזּ הר  בּ ספר הלּ וֹ מד כּ י ל וֹ מר : רצה – ֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִנּס י וֹ ן
למטעם עתידין דּ ישׂ ראל וּ בגין מׁש יח , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶחבלי 
בּ י ּה  יפק וּ ן הזּ הר ספר הוּ א דּ א דחיּ י  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵמאילנא 

בּ רחמי . ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמגּ לוּ תא

הּת ּק וּ נים:ע וֹ ד יזהיר וּ בּ הקדּ מת "וה ּמ שׂ כּ ילים ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ר בּ י א לּ ין והּמ שׂ כּ ילים וגוֹ ', הרקיע" ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְכּ זהר 
האי למעבד  את כּ נ ׁש וּ  כּ ד  יזהירוּ  וחבר יּ יא, ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן 
וּ לכל עּמ הוֹ ן וּ לאל יּ הוּ  להוֹ ן אתיהיב ר ׁש וּ תא ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִחבּ וּ רא,

דּ מתיב ּת  מלאכיּ א נ ׁש מתין  וּ לכל בּ ינייה וּ  לנחתא אן  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
רׁש וּ  יהיב כּ לּ א על ועלּ ת שׂ כל. וּ בארח ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ אתכּ סיא
לגלּ אה  כּ נּ וּ יין  וּ לכל הו יּ ין וּ לכל קדּ י ׁש ין ׁש מהן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלכל
וּ ר ׁש וּ תא  דיליּה , בּ דר גּ א ׁש ם כּ ל טמירין רזין  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָל וֹ ן
דּ לא  טמירין רזין ל וֹ ן לגלּ אה ספירן  לע שׂ ר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְיהיב
דמלכּ א  דרא דּ ייתי עד  ל וֹ ן לגלּ אה  ר ׁש וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִאתיהיב 

כּ י:מׁש יחא. האמוּ ר  מן ּת ל וּ יה הּמ וּ רם הגּ אלּ ה ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌5◌ָ◌ְ◌ָ◌
הזּ הר. ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְבּ לּמ וּ ד

הזּ הר,וע ּת ה לּמ וּ ד בּ ּט וּ ל בּ עוֹ לם גּ וֹ רם מה  נכ ּת ב §©¨ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌
המקבּ ל  ה גּ ד וֹ ל הרב  מ דּ ברי  אוֹ ת וֹ  ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְונּק ח
הבּ א, העוֹ לם לח יּ י זכרוֹ נוֹ  ויטאל חיּ ים רבּ י  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָהאֹלהי
הכּ תוּ ב  אמן , עלינוּ  יגן זכ וּ תוֹ  האר "י הרב ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַּת למיד 
הצּ עיר אני לׁש וֹ נוֹ : וזה ההקדּ מ וֹ ת, ׁש ער  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ הקדּ מת
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אבי  לאדוֹ ני  בּ ן ויטאל חיּ ים, בּ אלפי  ה דּ ל ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָבּ עיר ,
בּ היוֹ תי  הבּ א, העוֹ לם לחיּ י זכרוֹ נוֹ  ויטאל יוֹ סף ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָהרב 
מׁש ּת וֹ מם וי ׁש בּת י כּ חי ּת ׁש ׁש  לכח ׁש ֹלׁש ים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶבּ ן
קיץ, כּ לה קציר, עבר כּ י ּת מהים, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַוּ מחׁש בוֹ תי 
למחלתנוּ , עלתה ֹלא ּת רוּ פה נ וֹ ׁש ענוּ , ֹלא ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַואנחנוּ 
למכּ תנוּ  אר וּ כה  עלתה וֹלא לב שׂ רנוּ  מזוֹ ר ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵאין
נט וּ  וגם היּ וֹ ם ּפ נה כּ י לנוּ  אוֹ י  מקדּ ׁש נוּ , בּ ית ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌�◌ְוּ לחרבּ ן

בּ א. ֹלא דּ וד בּ ן ועדין הּק צּ ים כּ ל וכלוּ  ערב, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִצללי
זּ ה מה ועל זּ ה מה  ולדעת לחקר ּפ ני  את  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָואּת נה

יׁש י  בּ ן בּ א ֹלא וּ מדּ וּ ע וגלוּ תנוּ  קצּ נ וּ  ?נתאר# ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
מּמ אמר דּ וי , ולבּ י בּ קר בּ י ואנינה לי און ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָוּ מצאתי
לׁש וֹ נוֹ : וזה ל' ּת ּק וּ ן הּת ּק וּ נים בּ ספר  הוּ בא ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶאחד
אוֹ מרת והיא וכוּ ' מרחפת אֹלהים ורוּ ח כּ תיב ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַּת נּ ינא 
הּמ ה בשׂ ר כּ י  ויּ זכּ וֹ ר  זמנא בּ ההוּ א וכ וּ ' אקרא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָמה

יׁש וּ ב וֹלא הוֹ ל# לט )ר וּ ח עח  ודא לעלמא,(ּת הלּ ים  ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
לי ּה  דּ יזיל דּ גרמין מאן  לוֹ ן וי דמׁש יח, ר וּ חא ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִאיהוּ 
דּ עבדין  אינוּ ן  דּ אלּ ין  לעלמא, יתוּ ב  ולא עלמא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמן
בחכמה  לאׁש ּת דלא בעאן ולא יבּ ׁש ה, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלא וֹ רייתא

הזּ הר )דקבּ לה לּמ וּ ד לוֹ מר דּ אסּת לּ ק (רוֹ צה דגרמין  , ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
יבי ׁש ה, ב' ואׁש ּת ארת  מינּה , י' דאיהי דחכמה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְנביעוּ 

לוֹ ן ואבּ דן וי והרג וּ ביזה וחרבּ א עניּ וּ תא דּ גרמין ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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כּ מה  דּמ ׁש יח רוּ ח איהוּ  דּ אס ּת לּ ק  רוּ ח והאי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ עלמא,
וּ בינה  חכמה רוּ ח ואיהוּ  הּק דׁש , רוּ ח ואיהוּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדאּת מר,

ה�ם  ויראת דּ עת רוּ ח וּ גב וּ רה עצה יארוּ ח (יׁש עיה  ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כּ אן.ב ) עד  .ַ◌ָ◌

"האלף �סֹוד �עמים אלף וה-*	נים הGהר ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִילמד	
Jלמה"ל
 ְ◌ְ◌ֹֹ

ונׁש מתוֹ הרי הרחמים  מעוֹ רר  הוּ א הזּ הר  ל ּמ וּ ד כּ י  £¥ִ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וי שׂ ראל  הּמ קדּ ׁש  ויבּ נה ויתגּ לּ ה מ ׁש יח, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ל

לבטח, צעריׁש כּ ן יסבּ ל ׁש ֹּלא בּ טוּ ח בּ וֹ  והלּ וֹ מד ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌
מׁש יח, עירחבלי ור בּ ני חכמי אנחנ וּ  כּ ן על  אׁש ר ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

אמן, בּ ימינוּ  בּ מהרה ותכּ וֹ נן ּת בּ נה ירוּ ׁש לים ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש 
בּ ארץ  הזּ הר  לּמ וּ ד ליּס ד  נתעוֹ ררנוּ  דּ ינים, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָוּ בּת י 
ויהיה הזּ הר , הּס פר  לגמר  בּ כדי לארץ ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ בחוּ ץ
בּ ריאת יוֹ ם לטוֹ בה, עלינוּ  הבּ א אל וּ ל בּ כ"ה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ַהּס יּ וּ ם

בּ ס וֹ דהעוֹ לם, ּפ עמים אלף וה ּת ּק וּ נים ה זּ הר וילמדוּ  ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ׁש ֹלמה. ל7 ֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָהאלף

ר בּ נים,ולכן חכמים אחינוּ  לכם , ק וֹ ראים  אנחנוּ  §¨¥ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌
חזקוּ  מלאכ וֹ ת, בּ עלי בּ ּת ים, בּ עלי ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲסוֹ חרים,
אני . גּ בּ וֹ ר  יאמר והחלּ ׁש  ע ּמ נוּ , חלק לקחת ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואמצוּ 
חלק  יחטף  אחד וכל ה זּ את, בּ חברה והתחבּ רוּ  ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְזכוּ 
איזה ילמד  הדּ בקים וּ בין הּפ נאי וּ בׁש עת ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֵמהזּ הר ,
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והמנהליםעל  ה גּ בּ אים לכם י ּת נוּ  אׁש ר הּס דר  כּ פי ין ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
דּ עוּ  ישׂ ראל, אׁש ריכם לארץ. בּ חוּ ץ  בּ ין בּ ארץ ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵבּ ין
מלּ ה כּ ל דּ עוּ , ׁש בּ ;מים, אביכם אתכם, מטהר ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמי
עוֹ למ וֹ ת רבבוֹ ן ורבּ י אלפין אלף נעשׂ ית ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִוּ מלּ ה

בּ ;מים החּמ ה.עלי וֹ נים אוֹ ר  בּ הקדּ מת כּ נּ זכּ ר , ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌

וּ בחוּ ץ ואּת ם, בּ ארץ קדׁש  עם וּ מנהלי גּ בּ אי אחינוּ , §©¤ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
הרבּ ים "וּ מצדּ יקי  נאמר  עליכם אׁש ר  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָלארץ,
מׁש מר וֹ ת ועשׂ וּ  עמדוּ  ועד", לעוֹ לם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַכּ כּ וֹ כבים 

כּ חוֹ , כּ פי וחבר חבר לכל וסדר  כּ למׁש מרוֹ ת כּ י  בּ אפן ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌
רבעוֹ , אוֹ  חציוֹ  אוֹ  אל וּ ל כ "ה  עד ׁש לם  זהר ילמד ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַֹֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָחבר 
לדעת  בּ כדי חברים ד' אוֹ  ג' על  ׁש לם סיּ וּ ם כּ ל ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לזוּ ג
אלף  לה ׁש לים ועיר עיר בּ כל  יׁש  סיּ וּ מים ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
הר בּ ים  את מזכּ ה חברת  מנּ ינוּ  וּ כבר  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְּפ עמים.

בּ זה.להׁש ּת דּ ל  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌

ׁש לּ הםוּ ברוּ ר הלּ ּמ וּ ד  יעלה  לארץ חוּ ץ אנׁש י גּ ם כּ י  ¨ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
קדׁש  בּ ית בּ מס לּ ת הּק דׁש  עיר  אנׁש י ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִעם
ונכּ נס  בּ זה, זה ערבים י שׂ ראל  כּ ל בּ סוֹ ד  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דׁש ים
ע ּמ וֹ  על בּ רחמים ויׁש וּ עה גּ אלּ ה ׁש נת חדׁש ה ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְלׁש נה 

כּ לּ וֹ , העוֹ לם כּ ל ועל אםי שׂ ראל  הּס יּ וּ ם  ואחר ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌
הּת נּ א וּ זכוּ ת ׁש ני סדר ּפ עם ע וֹ ד נחזר עוֹ ד  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִיצטר#
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ויגן  עלינוּ  יגן אמן, עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהר ׁש בּ "י 
ׁש ל וֹ ם. ואּת ם  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליכם

Bארעא מארי ה#אֹונים ר�נים מ+עם חד
ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָמֹודעה
	בח	צה �ארץ לגמר הGהר ל5	ד על ל
קד ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַקBי
א
לא ק�לנ	 א
ר הר
ימֹות 	כפי ס!	מים, אלף ֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָלארץ

ס!	מים מאֹות 

 לער9 רק ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִנגמר

הּק ד וֹ ׁש ,ּכ בר הזּ הר  ל ּמ וּ ד  מעלת לכבוֹ דם ידוּ ע §¨ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌
וּ גזר וֹ ת ּפ רעניּ וֹ ת מיני כּ ל מב ּט ל הוּ א ◌ֵ◌ְ◌�◌ָ◌ְ◌�◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲאׁש ר
מעלמא, וּ בזּ ה וחרבּ א וּ מוֹ תנא ורעוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָקׁש וֹ ת

י שׂ ראל  עם עוֹ ררנ וּ  כּ בר  ׁש עברה "ּת ּק וּ ן וה;נה ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
מארי הגּ אוֹ נים ר בּ נים מּט עם האמּת ית" ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌5◌ְ◌ַל גּ א לּ ה
הזּ הר לּמ וּ ד על ל ׁש קד  לעיל , הנּ ז כּ ר קדּ יׁש א ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ ארעא 
וּ כפי סיּ וּ מים, אלף לארץ וּ בחוּ צה בּ ארץ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִלגמר 
ׁש ׁש  לער $ רק נגמר  ֹלא קבּ לנ וּ , אׁש ר  ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָהרׁש ימוֹ ת 

סיּ וּ מים.מא וֹ ת ֵ◌ִ◌ִ◌

מבּק ׁש יםעל הּק דוֹ ׁש ה, ארץ וּ גאוֹ ני  רבּ ני אנחנ וּ , כּ ן ©ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
עוֹ ד  ללמד מ3גת, ידוֹ  אׁש ר י שׂ ראל בּ ר  ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִמכּ ל
הבּ א אלוּ ל בּ כ"ה סיּ וּ מים האלף גּ מר  בּ כדי  ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַּפ עם
ּפ חוֹ ת, אוֹ  יוֹ תר הראׁש וֹ ן ׁש עוּ ר  כּ פי לטוֹ בה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָעלינוּ 
לע לּ וּ י  אחד זהר סיּ וּ ם אׁש ּת קד, ׁש ל חברתוֹ  בּ ני  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִעם
עליוֹ נים אוֹ תם הצּ רים כּ ל  וּ לב ּט ל  ישׂ ראל, עם  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַמזּ ל
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מח ׁש בוֹ תם, ויקלקל  אוֹ יבינוּ  עצת ויפר ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְותחּת וֹ נים,
לבטח י ׁש כּ ן וי שׂ ראל ּת וּ ׁש יּ ה, ידיהם ּת עשׂ ינה ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְוֹלא

רצ וֹ ן. יהי  כּ ן אמן צ יּ וֹ ן, בּ נחמת ירוּ ׁש ליםונראה  ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
א יּ ר לחד ׁש  א' אמן. בּ ימינ וּ  בּ מהרה ותכּ וֹ נן  ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִּת בּ נה

קטן. לפרט תפא"ר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְׁש נת

יאמר:קדם בּ ספרהלּ ּמ וּ ד ל וֹ מדים אנחנוּ  הרי Ÿ¤ַ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
וּ להרים עזּ נוּ , ׁש כינת לע לּ וּ י הּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌�◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַהזּ הר
אוֹ תנוּ  הצּ רים כּ ל ּפ י ולסּת ם ישׂ ראל, מזּ ל  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶקרן
לי ׁש נּה , העטרה  וּ להחזיר ותחּת וֹ נים, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים 
כּ ן  אמן  לבטח , יׁש כּ ן וישׂ ראל לצרוֹ תינוּ  דּ י ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְויאמר

רצ וֹ ן. ◌ָ◌ִ◌ְיהי 

עירעזרי ירוּ ׁש לים  וארץ, ׁש מים עוֹ שׂ ה ה;ם מעם ¤§¦ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌
אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה ותכּ וֹ נן ּת בּ נה ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש 

הרב מֹורינ	 �בֹוד ה#אֹון ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌Bִברי

ליט"א Bיסקין יר	חם יצחק ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר�י

ׁש ּת למוּ ד ּכ בר לברכה , זכר וֹ נם חכמינ וּ  אמר וּ  §¨ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
הּמ צווֹ ת. כּ ל כּ נגד ׁש קוּ לה היא ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָּת וֹ רה 
הן  בּ נּ גלה הן בּ ּת וֹ רה עמל וֹ  להיוֹ ת הזּ וֹ כה  ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי

והּת ּק וּ נים. הּק דוֹ ׁש  זהר בּ ספר ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ נּ ס ּת ר,
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עלינוּ וּ כדאי יגן  זכוּ תוֹ  האֹלקי ה ּת נּ א רׁש בּ "י, הוּ א §©ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
הדּ ין  מן כּ לּ וֹ  הע וֹ לם כּ ל את לפטר ◌ִ◌ַ◌ִ◌�◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָאמן,

הגּ א לּ ה, את  נגלוֹ תוּ לקרב בּ הגּ לוּ ת ּת חזינה ועינינוּ  ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌�◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌
בּ ביאת ה;ם את דּ עה הארץ וּ מלאה  ה;ם  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַאוֹ ר
עוֹ למים ּת ׁש וּ עת בּ ה;ם נוֹ ׁש ע וישׂ ראל צדק, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵגּ וֹ אל

וּ בקר וֹ ב. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַבּ עגלא 

mgExi wgvi mE`p§¦§¨§¨

axd EpixFn ciqgd oF`BdA§©¨¤¨¦¥¨©

oiwqiC dkxal wiCv xkf Ail `cEdi rWFdi dWn iAx©¦¤§ª©§¨¥¥¤©¦¦§¨¨¦§¦

מאחינוּ מסּכ ים וּ מב ּק ׁש  למעלה, המדבּ ר לכל  אני  ©§¦ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌�◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
בּ לּ ּמ וּ ד  להתמיד  מק וֹ ם בּ כל י שׂ ראל ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ני 
הּק דוֹ ׁש  הּת נּ א וּ זכ וּ ת הנּ זכּ ר, וּ בּס דר  הנּ זכּ ר  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
יגן  הּק ד וֹ ׁש ה ותוֹ רה אמן עלינוּ  יגן זכוּ ת וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַרׁש בּ "י
בּ רחמים ישׂ ראל בּ גאלּ ת לראוֹ ת לזכּ וֹ ת ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌�◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָעלינוּ 
כּ י  "גּ ם הנּ ביא ׁש אמר כּ מוֹ  אמן, בּ ימינוּ  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ מהרה 

אקבּ צם". עּת ה ב גּ וֹ ים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִיתנוּ 

ס"ט בּ א תרפ"א ׁש ני  ּפ סח י וֹ ם החתוּ ם על ֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָוּ באנוּ 
קטן : לפרט כּ ;וֹ ׁש נּ "ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִיפרח

h"q xi`n awri iaSd©§¦©£Ÿ¥¦

l`xUi ux`A mipAxd W`xe oFIvl oFW`x¦§¦§Ÿ¨©¨¦§¤¤¦§¨¥
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על לב ישׂ מח ׁש מוֹ  וחוֹ ׁש בי ה;ם יראי  כּ ל ¥ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
הלּ ּמ וּ ד  התמדת ׁש ל  הּק דוֹ ׁש ה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַההתע וֹ ררוּ ת
בּ ארץ  אׁש ר  הּס גלּ ה ליחידי הּק דוֹ ׁש  הזּ הר ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ ספר 
היא וּ קדוֹ ׁש ה ּט וֹ בה וּ מה לארץ. וּ בחוּ ץ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש 
אלף  הזּ הר ספר  כּ ל גּ מירת ׁש ל הזּ את ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַההתחזּ קוּ ת
מהלּ וֹ מדים המצרפת הּק דׁש  חב וּ רת ידי על ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְּפ עמים
לאוֹ ר ה;ם בּ עזרת אנחנוּ  בּ טוּ חים היכלא. ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְבּ ני 
כּ ל  על ה יּ וֹ צא אבוֹ ת  חסדי ׁש פעת הּמ לא ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש 
את לנ וּ  לחשׂ ף והדר וֹ  הוֹ דוֹ  יגלּ ה הזּ הר  אוֹ ר ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְגּ דוֹ ת
על  וידריכנוּ  האמּת ית, וה גּ אלּ ה הי ׁש וּ עה ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַמבּ וּ עי 
את ויעלה אבינוּ , יעקב נחלת וינחילנוּ  אהל ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֳ◌ָבּ מתי
הּמ ביאה עלּ אה לתׁש וּ בה קדוֹ ׁש  עם כּ לל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִנׁש מוֹ ת

אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה לציּ וֹ ן ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵגּ וֹ אל 

זעירא ּפ סחא החתוּ ם על בּ אתי  אמו"צ ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוּ לאוֹ ת
ותכּ וֹ נן : ּת בּ נה יר וּ ׁש לים הּק דׁש  עיר ּפ ה ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִֹתרפ"א

wEw odMd wgvi mdxa` ohTd©¨¨©§¨¨¦§¨©Ÿ¥

WcTd znc` lr WcTd zcFar caFr¥£©©Ÿ¤©©§©©Ÿ¤

c"a`e axe l`xUi ux` ipAx W`xŸ©¨¥¤¤¦§¨¥§©§©©

`"aaez milWExi WcTd xir dRŸ¦©Ÿ¤§¨©¦

הזּ הרדּ ר #על ׁש ל  הּק ד וֹ ׁש  הלּ ּמ וּ ד  וּ נחיצוּ ת  ּת וֹ עלת ©ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌

הּת ּק וּ נים ׁש נההּק ד וֹ ׁש  בּ זה כּ תב ּת י  כּ בר ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
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התעוֹ רר וּ ת י ּת ן בּ רחמיו יתבּ ר # ה;ם ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש עברה.
לרא וֹ ת ונזכּ ה ישׂ ראל, עּמ וֹ  בּ לב מלּ עילא ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה

המחכּ ה. ונפ ׁש  לב כּ עתירת קר וֹ בה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִבּ יׁש וּ עה 
clrtprp`f miIg sqFi ohTd©¨¨¥©¦¨¤§¤§

miGpMW`d zNdwl c"a`e ax©§©©¦§¦©¨©§§©¦

`"aaez milWExi WcTd xirA§¦©Ÿ¤§¨©¦

'''

סגולות

הקדוש, הזוהר ללומדי בספרים מצינו רבות סגולות 

מהם: עשר שבעה  נביא ובקיצור 

שמעון# רבי זכות הזוהר בספר לימוד  ידי  על

עליו יגינו שלו ד ').והחברים עמוד  יד  דף  לחיים (זכירה

לעולם # גם עליו יגן  בפרטות רשב"י שזכות ועוד 

ט"ז ).הבא . דרוש  במחזה  אברהם (ספר

שמים.# ליראת סגולה  הקדוש  הזוהר (הקדמתולימוד

התקונים). לספר בסולה משה רבי

להשגה.# סגולה  הזוהר בספר בשערהעסק  (האריז"ל

ב'). עמוד  יא דף  הקודש  רוח 

את# להביא סגולה בתדירות הקדוש  בזוהר  העסק 

ב"ה. סוף  לאין להתקשרות שערהאדם ישראל (שארית

ב'). מאמר ה' דרוש א' שער ההתקשרות
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תשובה .# לבעל גדול תיקון הוא בזוהר  הלימוד

האריז "ל). (שבחי

לנשמה.# גדול תקון הוא  בזוהר (מורההלימוד 

א  מ "ד ).ותבאצבע

הנפש.# וקדושת לטהרת מביא הזוהר  (פלא לימוד 

ט'). אות מהרצ "א (הגהות הנשמה ולזכות זוהר ) ערך יועץ 

הלב # טמטום  מסיר  הקדוש בזוהר (מאהלימוד

התניא). לבעל שערים

עולמות# בונה הזוהר  הזוהרבלימוד תקוני  על מלך (כסא

ס'). אות  מ"ג תיקון

לעתיד# אז הזה, בעולם הקדוש  זוהר בספר  הלומד

בבושה. ישב לא  בכללות,לבא ע "א  קפ"ה  דף  וישב פ' (זוהר

צו ). פ ' התניא לבעל תורה בלקוטי  ובפרטות

נגלות# להבנת רב סיוע הוא התורה סתרי  לימוד 

אבות).התורה. תורת בספר  מסלונים אברהם (רבי

הבורא# לאהבת האדם את מביא בזוהר  הלימוד

הכוונות). לספר בהגהותיו (הרמ"ז

לאמונה .# האדם את מביא בזוהר פנחסהלימוד  (אמרי 

ג). אות ט' שער 

ומשפחתו # האדם את מציל הקדוש  הזוהר לימוד 

ושערורות. ע "ג).ממגפה אות ו ' שער (שם
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שיניים .מביא # לכאב החוזהרפואה  לתלמיד אמת (מעשי

ל'). עמוד  ד ' חלק  ויציב אמת בספר נדפס  מלובין

קוץ.# ולהוצאת לרגלים רפואה פנחסוהוא (אמרי

ט' ג').שער אות

בּ וֹ אוּ על  הגּ אוּ לה, למען ונתמסר בּ וֹ אוּ  אחי  כּ ן ©ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
את לפדוֹ ת ע"ה ר בּ נוּ  מׁש ה ׁש ל  לצוּ וּ י  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונׁש מע
זה מחר  כּ י  למחר לחכּ וֹ ת ו ֹלא הּק דוֹ ׁש ה, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה;כינה
ונתקדּ ׁש  ונתחזק נתאחד וּ מיּ ד  ּת כף רק  עמלק, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲעצת
י וֹ ם, בּ כל הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר  ילמדוּ  ישׂ ראל וכל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה,
ל# וטוֹ ב הזּ ה, בּ עוֹ לם אׁש רי1 כּ ן, עוֹ שׂ ה אּת ה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְואם
ׁש נּ זכּ ה רצוֹ ן ויהי נגּ אל, ּת כף וּ בודּ אי ה בּ א, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָלעוֹ לם
בּ כבוֹ דוֹ  ׁש הּמ ׁש יח המא;רים, הזּ וֹ כים מן ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִלהי וֹ ת
כּ ן, על הגּ עּת י " "בּ זכוּ ת 1 עלינוּ  יעיד ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ בעצמוֹ 
הקריבוּ  ׁש מים, לׁש ם  לּמ וּ ד ּת נוּ  יקרים, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְיהוּ דים
נחת לעשׂ וֹ ת הּק דוֹ ׁש ה, ה;כינה למען ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִמדּק וֹ תיכם
יוֹ ם בּ כל ל ּמ דוּ  נפ ׁש נוּ , לפד וּ ת ולזכּ וֹ ת לי וֹ צרנוּ , ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַרוּ ח

הּק דוֹ ׁש  אוֹ רזוֹ הר לקבּ ל  יחד  נל # כּ אחד כּ לּ נוּ  וכ# ! ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌�◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה בּ רחמים הּמ ׁש יח מל # ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְּפ ני 

רמה""וּ בני בּ יד יצאים ח ')י שׂ ראל  י"ד ּפ רק  ,(ׁש מ וֹ ת §¥ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

החלּ ה ה יּ מים אחרית ות ּק וּ ן הגּ אוּ לה ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַּפ עמי
אנוּ  י וֹ ם בּ כל וּ מּת מיד, מאז מצרים. יציאת מימי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִעוֹ ד 
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ה;למה, לגאלּ ה וּ מצ ּפ ים מחכּ ים ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌�◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהיהוּ דים
מיכה הנּ ביא ט "ו)וּ להבטחת ז' צאת7(ּפ רק "כּ ימי ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌

נפלאוֹ ת" אראנּ וּ  מצרים כּ ל מארץ לפי  כּ י  ונראה , ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
יכוֹ ל  וּ בכלל ענק , בּ צעדי  מתקרבת היא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַהּס ימנים
כּ י  נראה זאת, עם בּ פנים . עמוֹ ק  כּ בר  ׁש אנחנוּ  ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִלהי וֹ ת
ל ּפ נסיה ודוֹ אג הזּ ה, בּ עוֹ לם ׁש ק וּ ע עדין העוֹ לם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָרוֹ ב
לׁש נים קדימה וּ מסּת כּ ל  בּ ּת ים, ולקנ וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ ,
ויתקיּ מ וּ  יחיוּ  ׁש הם ולדאג לתכנן כּ די ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהבּ אוֹ ת,
את סוֹ תר  ׁש ֹּלא כּ ּמ וּ בן דּ בר חפץ . ׁש הוּ א כּ מוֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְבּ דיּ וּ ק

יקרה. זה רגע  ׁש בּ כל ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָהאמוּ נה

מהּמ צּ ב גּ ד וֹ לי מדאגים י שׂ ראל  בּ עם  הרבּ נים §¥ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌�◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌
חוֹ זים ז"ל , חכמינוּ  דּ ברי ּפ י  ועל  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַהּק יּ ם,
נפילת הכּ וֹ ללת כּ וֹ ללת, מלחמה ּת פרץ ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש בּ עתיד
מפיצים ֹלא ואוּ לי  רח"ל. וכ וּ ' אט וֹ ם  ּפ צצת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִטילים,
א# לבּ הלה, חׁש ׁש  בּ ׁש ל בּ רבּ ים הזּ ה הנּ וֹ שׂ א ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶאת
נחזר ֹלא אם הּמ ציאוּ ת להי וֹ ת על וּ לה זוֹ  כּ י ֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲטוֹ ענים

בּ סנהדרין הגּ מרא כּ דברי ׁש למה, בּ תׁש וּ בה (דּ ףכּ לּ נוּ  �◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌

ע "ב ) ע וֹ שׂ ין צ "ז י שׂ ראל  אם אוֹ מר אליעזר  ר בּ י :ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
רבּ י  לי ּה  אמר  נגאלין, אין לאו  ואם נגאלין ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה

נגאלין  אין ּת ׁש וּ בה עוֹ שׂ ין  אין אם  אלּ א?יהוֹ ׁש ע ! ְ◌�◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ׁש גּ זרוֹ תיו  מל#, להן מעמיד הוּ א בּ ר וּ # ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
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וּ מחזירן  ּת ׁש וּ בה, ע וֹ שׂ ין וי שׂ ראל כּ המן, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָקׁש וֹ ת
ואינוֹ  ּפ ׁש וּ ט אינוֹ  ׁש הנּ וֹ שׂ א  כּ ּמ וּ בן עכ"ל. ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַלּמ וּ טב,
ולדעת לזכּ ר צרי# א# כּ אן , עליו לפרט  מכּ די  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָקצר
חדׁש  לעדּ ן וכן וּ מגוֹ ג, גּ וֹ ג למלחמת היא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הכּ וּ נה 

◌ָ◌ָבּ עוֹ לם.

ספרידוּ ע  ׁש בּ אמצעוּ ת הּק דוֹ ׁש , בּ זוֹ הר ׁש נּ כּת ב מה ¨©ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
מהגּ לוּ ת לצאת לזכּ וֹ ת אפׁש ר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר
ורבּ נוּ  מׁש יח. חבלי  יּס וּ רי  לֹלא דּ הינ וּ  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמים,
בּ ספר וֹ  מסבּ יר  זיע"א הּק דוֹ ׁש  לוּ צאטוֹ  ח יּ ים ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹמׁש ה

בּ ּמ רוֹ ם", ׁש ל "א דּ יר  הלּ ל וּ  ה דּ ברים כּ וּ נת מהי ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
ל דּ בק  עכ ׁש ו דּ וקא מאד  כּ דאי כּ י  וכן ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר.

בּ  גּ ם הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ספר (כּ יּ דוּ ע ,גירסאבּ קריאת ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌

ּפ עלּ וֹ ת ּפ וֹ על הזּ וֹ הר ספר  ׁש ּק ריאת ה ּמ ק בּ לים  גּ דוֹ לי ◌�◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמ דּ ברי

ׁש ּק וֹ ראים ) הּמ לּ ים  את  מבינים  ֹלא  אם  גּ ם  עצ וּ מ וֹ ת .ר וּ חניּ וֹ ת ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

הּט הוֹ רוזה  לחבריא לׁש וֹ נוֹ  ׁש מעוֹ ן  ר' אמר "ּת ניא : §¤ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌
סמכא ". דּ חד בּ קיימא נתיב אימת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַעד 

ספרמן  היה בּ עוֹ לם ׁש נּ תקנוּ  הגּ דוֹ לים הּת ּק וּ נים ¦ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
מק וֹ מ וֹ ת בּ כּמ ה ׁש בחיו נאמר כּ אׁש ר  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר,
קרן  וּ להצמיח הוּ כן , לגּ אלּ ה הוּ א כּ י עצמוֹ , ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
בּ כ ּמ ה זה דּ בר בּ וֹ  ויתבּ אר י שׂ ראל . לבית ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְיׁש וּ עה
וכ ּמ ה כּ ּמ ה וּ בּת ּק וּ נים  מהימנא, בּ רעיא ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְמקוֹ מוֹ ת
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נשׂ א בּ פר ׁש ת ּפ ה וגם ב )ּפ עמים. "וּ בגין (קכ"ד : ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌
האי דּ איהוּ  דּ חיּ י מאילנא למטעם ישׂ ראל  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְדעתידין

בּ רחמי " גלוּ תא מן  בּ י ּה  יפקוּ ן  הזּ וֹ הר , (וּ בגלל ספר ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הזּ ה, הזּ וֹ הר ספר  ׁש הוּ א הח יּ ים  מעץ  לטעם  י שׂ ראל ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש עתידים 

בּ רחמים ) מה גּ לוּ ת בּ זכוּ תוֹ  .יצא וּ  ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

מעּק רי והענין גּ ד וֹ לים  בּ ע ּק רים ה וּ א  ּת לוּ י  הזּ ה §¨¦§¨ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
אׁש ר ההנהגה, בּ ע וּ מקי וּ מוּ ׁש ר ׁש  ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהחכמה,
נחלתוֹ , ועל עּמ וֹ  על  היּ חיד האדוֹ ן  וּ פעל ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵהכין
הּמ כוּ ן  טוּ ב  רב אל בּ וֹ  יגּ יע וּ  אׁש ר הדּ ר# ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַלנחוֹ תם
חסר וּ  כּ ּמ ה ;ּת דע וצרי # הּמ חׁש בה. ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ראׁש ית
להם הם צריכים ּת ּק וּ נים וּ מה בּ גלוּ תם, ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

הּמ ׁש וֹ רר וּ בחׁש וֹ ב לקדמוּ תם. הּמ ל#להחזירם (דּ וד ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ה;לוֹ ם ) החסר וֹ נוֹ ת עליו והבין הזּ ה, הענין  על ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌
"אוֹ ת וֹ תינוּ  ואוֹ מר: מתאוֹ נן היה הא לּ ה, ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהגּ דוֹ לים

וכ וּ ' נביא" עוֹ ד  אין ראינ וּ , ט )ֹלא עד, כּ י.(ּת ה לּ ים  ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌
וחכמינוּ  מיּ שׂ ראל, אבדה וי ּק ירא רבּ ה  חכמה  ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶבּ אמת
הּמ ק דּ ׁש , בּ ית  ׁש חרב "מיּ וֹ ם אמרוּ  לברכה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִזכר וֹ נם

כו ' כּ ספריּ א " למהוי חכמיא א )ׁש רוּ  מ"ט .(ס וֹ טה  ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

מתי "עד ואוֹ מר: זאת על מתּפ לּ ל  הּמ ׁש וֹ רר ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
כו ' צר" יחרף י )אֹלהים עד, אלּ ה .(ׁש ם  וּ בפסוּ קים ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

והבן : ׁש מע הזּ ה, בּ ענין  מאד גּ ד וֹ לים סוֹ דוֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנכללים
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ענין ונמצא  עשׂ תה  י וֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש בּ ריחת §¦§¨ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
בּ וֹ  אׁש ר  הזּ וֹ הר , נעשׂ ה ׁש בּ סוֹ דּה  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַהּת בה,
בּ ּת ּק וּ נים. כּ ּמ ז כּ ר  נׁש מתין, רבּ וֹ א ה;;ים כּ ל ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌�◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנכללוּ 
עד  ישׂ ראל, לכל כּ ללית  לבריחה זה נחׁש ב ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְואז
וזהוּ  יציאה. אלּ א יצטר # ֹלא  היּ מים ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ;בּ ס וֹ ף

יב )ׁש נּ אמר  נב , תצאוּ ,(יׁש עיה בּ חּפ זוֹ ן  ֹלא  "כּ י : ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌
וּ מאּס פכם  ה' לפניכם הוֹ ל$ כּ י תלכוּ ן , ֹלא ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִוּ במנוּ סה

י שׂ ראל "...אֹלהי ֱ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

אחריווהאמת , נ ׁש אר  הזּ וֹ הר ספר  רשב "י )כּ י  (אחרי §¨¡¤ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

נקרא  בּ וֹ  ׁש יּ ת דּ בּ ק מי ׁש כּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלברכה,
ל וֹ  יצטר $ ׁש ֹּלא עד  אחרא, הּס טרא מן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש בּ וֹ רח

היּ מים ) ּת וֹ עלת (בּ אחרית מה ואוֹ דיע 7 יציאה. אלּ א ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
גּ ד ּת וֹ עלת כּ י  והאמת בּ זה. הוּ א נמצא  כּ י  הוּ א, וֹ ל ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

מׁש יח. מחבלי ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהצּ לה

כּ מ וֹ והענין: אלּ א צריכים, הי וּ  ֹלא מׁש יח  חבלי  כּ י  §¨¦§¨ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
האדם מן  להפריד  הצּ רי # הּק בר, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִחבּ וּ ט

החבלים צריכים היוּ  כּ ן בּ וֹ , ׁש נּ ד בּ ק (חבליהזּ המא ַ◌�◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

הגּ ל וּ ת,מ ׁש יח ) זהמת  [את] מיּ שׂ ראל להפריד כּ די  ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌5◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌
יחזר וּ  כּ $ ואחר לעיל , כּ נּ זכּ ר לברח ׁש יּ וּ כלוּ  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די
לברכה  זכר וֹ נם חכמינוּ  מאמר  סוֹ ד  וזה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָלצאת.
ׁש גּ זרוֹ תיו  מל $ עליהם מעמיד  הוּ א בּ ר וּ $ ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
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ל ּמ וּ טב " וּ מחזירם כּ המן ב )קׁש וֹ ת צז כּ י(סנהדרין , ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌
הּס טרא  ּת גבּ רת ּת וֹ $ ׁש האדם בּ עוֹ ד גּ דוֹ ל : כּ לל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶזהוּ 
וצרי$ הצּ רי$. הּת ּק וּ ן לתּק ן יכ וֹ ל אינוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַאחרא
ּת חת  וּ קׁש וּ רה כּ פ וּ תה ת�אר אחרא ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הּס טרא
הּפ ע לּ וֹ ת : ׁש ּת י להם צרי$ ולכן  לעיל , כּ נּ ז כּ ר ◌5◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

בּ דר #לצאת כּ י בּ ריחה, בּ דּ ר# ההם הּק ל ּפ וֹ ת מן ¨¥ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
בּ רא ׁש וֹ נה. אפׁש ר אי ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְיציאה

רמה,ואחר בּ יד הּק לּפ וֹ ת מן מּמ ׁש  ׁש יּ צאוּ  כּ # §©©ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ּת חּת ם. כּ פוּ תוֹ ת ּת ;ארנה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶשהקליּפ וֹ ת 

היהא � ֹלא הזּ המא, בּ הם הר בּ ה ׁש נּ דבּ ק כּ יון ©ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌�◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌
החבלים ידי על  אלּ א לברח להם ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאפ ׁש ר 

מ ׁש יח ) ׁש היא (חבלי בּ ת ׁש וּ בה חוֹ זרים היוּ  ׁש אז , ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
הבּ ריחה. היא וזאת  מקלט, עיר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ"אי ּמ א"

"בּ צּ רואוֹ דיע' הכּ תוּ ב: ׁש אמר  מה גּ דוֹ ל סוֹ ד  בּ זה §¦£ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
וכ וּ ' האלּ ה הדּ ברים כּ ל וּ מצאוּ 1 ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְל1

וכוּ ' אֹלהי 1" ה' עד ל)וׁש בּת  ד, כּ י (דּ ברים  דּ ע, . ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌
על  גּ זרוֹ ת וׁש ל וֹ ם חס  לגזר  אחרא הּס טרא ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתגּ בּ רוּ ת
ולינק  להתאחז על יּ תּה  לפי  נמׁש # ֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,
היא והנּ ה מתגּ בּ רת. כּ # על וֹ תּה  כּ פי כּ י ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ מדרגוֹ ת,
י שׂ ראל  נדחקים ואז זו"ן , בּ ּס פירוֹ ת וּ מתגּ בּ רת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָעוֹ לה
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והיא ל "אּמ א", מגּ עת ׁש היא עד  דּ חק . אחר  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ַֹדּ חק
דּ ינין  "אי ּמ א בּ ס וֹ ד, כּ ן, גּ ם  ׁש ם להתדּ בּ ק ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶחוֹ ׁש בת

מינּה " א )מתערין סה ג' חלק אינּה (זוֹ הר בּ אמת א$ , ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
ישׂ ראל אדּ ר בּ ה, ואז  חר וּ ת. היא איּמ א כּ י  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְיכ וֹ לה,

הּת ׁש וּ בה. בּ סוֹ ד וּ ב וֹ רחין  בּ ּה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתד בּ קין

ׁש הוֹ ל#ולכן  קׁש וֹ ת, ׁש גּ זרוֹ תיו  הּמ ל # צרי# היה §¨¥ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
לאּמ א ׁש ּמ גּ יע עד לספירה מּס פירה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתגּ בּ ר
הּת ׁש וּ בה מתעוֹ ררת אדּ רבּ ה כּ י  כּ חוֹ , נׁש בּ ר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוׁש ם

גּ אוֹ ן" - ׁש בר "לפני  סוֹ ד והוּ א טז,לי שׂ ראל . (מׁש לי ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

י וֹ חאייח ) בּ ר ׁש מעוֹ ן ורבּ י מׁש ה  בּ ריחת גּ ם כּ ן  ועל ,ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
ספר נעשׂ ה זאת ׁש בּ בריחה וכיון  הגּ זרה. ידי על  ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָהיוּ 
מי לכל וע וֹ מד קים הּת בה ענין  כּ בר  הנּ ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר,
כּ בר הזּ וֹ הר בּ ספר  הנּ דבּ ק  דּ הינ וּ : אליו, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ ז דּ ּמ ן 
צרי$ ואין אחרא, הּס טרא מן ויצא  ל "אּמ א" ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַמגּ יע
ּפ רׁש ת  מהימנא  בּ רעיא כּ ּמ זכּ ר מׁש יח , חבלי ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌5◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶל וֹ 

בּ ּת חלּ ה. למעלה  �הבאתי  בּ ענין ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָנשׂ וֹ א,

בּ זמן והנּ ה , אלּ א הזּ וֹ הר  נתגּ לּ ה ֹלא זה, כּ ל עם §¦¥ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
הּפ עלּ ה הֹלא כּ י  העשׂ וֹ תוֹ , אחרי ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַהרבּ ה
ּפ ר וּ ׁש : בּ זמנּ ּה , אלּ א להּמ צא צריכה אינּה  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ַהזּ את
אינוֹ  ּפ ע לּ תוֹ  כּ י ה זּ ה, הזּ וֹ הר  בּ סוֹ ד  י שׂ ראל ◌ֵ◌ָ◌�◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ ברחוּ 
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מׁש יחא דּ מל כּ א בּ דרא יוֹ מיּ א בּ סוֹ ף (בּ ס וֹ ףאלּ א ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌

הּמ ׁש יח ) מל# ׁש ל בּ דוֹ ר וֹ  עכ"ל .ה יּ מים , , ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌

'''


ה*דֹו הGֹוהר �קריאת י3ראל עם לה:לת עֹולמי ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמפעל

בּ עםּב &נים  גּ דוֹ לה ּת נ וּ עה התעוֹ ררה האחר וֹ נוֹ ת ©¨¦ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
אוֹ תנוּ  וּ מע וֹ ררים בּ תׁש וּ בה, ל ׁש וּ ב ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
ולּמ וּ ד  בּ קריאה וּ להתאחד מאהבה , לתׁש וּ בה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִלזכּ וֹ ת
הּמ ׁש יח. בּ יאת את ויחי ׁש  ;יּ ביא מה הּק דוֹ ׁש , ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְבּ זוֹ הר

נח ) ּפ ר ׁש ת חדׁש  ּפ י (זוֹ הר על מבּס סים הדּ ברים . ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌�◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌
מ גּ ד וֹ לי  וּ מצוּ טטים ישׂ ראל, גּ דוֹ לי ׁש ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִדּ בריהם
רבּ י  מהאלמין האדמ וֹ "ר הדּ וֹ רוֹ ת. כּ ל  לאוֹ ר# ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָעוֹ לם 

גראס  יהוּ דה מיּס ד ׁש לוֹ ם הזּ וֹ הרׁש ליט"א מפעל  ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ישׂ ראל עם הצּ לת למען  הצּ דּ יקיםהעוֹ למי אצל בּ ּק ר ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌

ר בּ י  הּמ קבּ לים, חיהּק דוֹ ׁש ים ר בּ י אברהם חיּ ים , דּ וד  ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌�◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌
רבּ י ׁש טרן  ּפ רץ , רבּ י נ ּס ים  בּ רלנד, ראׁש אליעזר  ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֹ

ר בּ י בּ נים", "ׁש וּ בוּ  ׁש טרןי ׁש יבת  דּ אתראמאיר מרא  ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רבּ י ובנש"ק  מירוֹ ן, א בּ וּ חציראקדּ י ׁש א מראיחיאל  ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ר בּ י רמלה, ׁש מוּ אלידּ אתרא בּ ניהוּ  ׁש ליט"אי9שׂ כר  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ירוּ ׁש לים ) ׁש לוֹ ם  נהר הּמ קבּ לים  י ׁש יבת יצחק (ראׁש  ר בּ י , ְֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌�◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

החיּ וּ # שׂ ר ואדם אֹלקים וּ משׂ ּמ ח מרגנ ׁש טרן, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵמאיר
ארוּ ׁש ר בּ י  חסד"ׁש לוֹ ם ׁש ל "חוּ ט יׁש יבת ראׁש  ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
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ר בּ י ׁש ווייצערירוּ ׁש לים, יהוּ דה מלּ פניםׁש ֹלמה ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
י שׂ ראל , גּ דוֹ לי  הרבּ ה וע וֹ ד נ"י, בּ מאנסי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְאב"ד
הרב  בּ ראׁש וּ ת הרׁש בּ "י אהל מוֹ סדוֹ ת עם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְוּ ביחד

ׁש ניצר מ ׁש ּת פת:ׁש רגא קריאה יזמוּ  ׁש ליט"א, ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌�◌ֶ◌ֶ◌
את  ׁש ירעיד למבצע  הצטרפוּ  יקרים ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ"יהוּ דים
ׁש ּת צּ יל בּ עוֹ לם הגּ דוֹ לה הכי  אטוֹ ם ּפ צצת – ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה�מים 

י שׂ ראל " עם ׁש ל את החמ;ים ׁש ער כּ נגד  כּ י , ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌
הנּ ׁש ק  את להוֹ ציא וּ מכרחים צריכים אחרא ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌�◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּס טרא 
ׁש ל  החמ;ים ל ׁש ער ׁש נּ זכּ ה כּ די הר וּ חני  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָהאטוֹ מי

מלחמה הקדוּ ׁש ה. ל7 ּת עשׂ ה כּ ן וּ בתחבּ וּ ל וֹ ת על  ! ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
הוּ א  המתכנן ולּמ וּ ד:הּמ בצע בּ קריאה התאחדוּ ת ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌5◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌

בּ עוֹ לם  היּ הוּ דים לכל הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר כּ הׁש ל  עד  . ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֹ
וּ בנוֹ סף  הּת פוּ צוֹ ת, בּ כל רבּ ים יהוּ דים התאחדוּ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִב"ה
ׁש נּ זכּ ה כּ די מתאחדים יהוּ דים ׁש כּ -70,000 ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָזכינוּ 
חדׁש  מידי הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ׁש ל  ס יּ וּ מים ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְל-1000

ה כּ ל)בּ חד ׁש וֹ  בּ ס # בּ י וֹ ם  דּ ּק וֹ ת 4.5 לוֹ מד אחד .(כּ ל ְ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֹ

ׁש הוּ דּפ סוּ ּב קוּ נטרסים  וּ בעלוֹ נים וּ בחוֹ ברוֹ ת §§¤¥¦ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌
ידי  על הזּ וֹ הרוּ מוּ פצים מפעל  ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌

הזּ וֹ הרהעוֹ למי לּמ וּ ד מעלת כּ י  בּ הרחבה, מס בּ ר  ָ◌ָ◌ִ◌�◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌
יׁש נן  וכי ער #, וּ לאין ׁש ע וּ ר  לאין היא גּ ד וֹ לה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

לזכּ וֹ ת ׁש יּ כ וֹ לים רבּ וֹ ת לּמ וּ ד סגוּ לוֹ ת ידי על רק להם ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
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כּ י  הצּ דּ יקים הרבּ נים כּ תבוּ  עוֹ ד  ה ּק דוֹ ׁש . ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר
וללמד  להפיץ ׁש ם הוּ א בּ אׁש ר  יהוּ די כּ ל על ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָחוֹ בה
בּ י ׁש יבוֹ ת וּ בפרט בּ יוֹ מוֹ  י וֹ ם מידי  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶאת
לבד  הוּ א כּ י – יוֹ ם  בּ כל כּ ׁש עה לּמ וּ ד לק בּ ע ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְוכוֹ ללים
אסוֹ נוֹ ת קׁש וֹ ת, מחלוֹ ת י שׂ ראל, מעם ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִימנע 
חוֹ בת "ועוֹ ד וכדּ וֹ מה. דּ רכים, ּת אוּ נוֹ ת ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְלמיניהם,
וֹלא יפעל ֹלא וׁש ל וֹ ם וׁש חס הּמ ׁש חית לעצר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַה;עה

ח"ו, זממוֹ  להפק ׁש מוֹ  י ּמ ח האירני ההמן  כּ יי וּ כל  ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
לּמ וּ ד ידי על  בּ וֹ  לפעל אפׁש ר  ׁש אי בּ עוֹ לם דּ בר ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵאין
גּ דוֹ ל רוּ ח נחת עוֹ שׂ ה זה ולּמ וּ ד ה ּק ד וֹ ׁש , ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר

בּ �מים  והיּ ּס וּ ריםבּ יוֹ תר הארכּ ה גּ לוּ תינוּ  כּ י , ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌�◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
אחת, למּט רה הם  י שׂ ראל  עם ׁש ל לבלּת יהנּ וֹ ראים ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

נדּ ח  מּמ נּ וּ  יעקב ידּ ח רבּ י  הּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן ׁש כּ תב  כּ מוֹ  , ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ
בּ ספר וֹ  זי"ע הּמ וֹ ר "מלּ יסא  ה;ירים"צרוֹ ר ׁש יר על  ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌

ב ) ד הרחצה (ּפ רק  מן ׁש על וּ  הּק צוּ ב וֹ ת  כּ עדר  "ׁש נּ י$ ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ הם" אין וׁש כּ לה מתאימוֹ ת  לׁש וֹ נוֹ :ׁש כּ לּ ם וזה , ֶ◌5◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌5◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

הּק צוּ בוֹ ת" כּ עדר  והיּ ּס וּ רין "ׁש נּ י $ הגּ ליּ וֹ ת כּ י ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
כּ ּמ וּ בא אבוֹ ת בּ מעשׂ י  נרמז ה כּ ל ישׂ ראל על ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהבּ אים

י"ג )בּ מדרׁש  סימן ע"ה ּפ רׁש ה ויּ ׁש לח  הּפ סוּ ק :(רבּ ה על ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
עדר " וּ בין  עדר  בּ ין  ּת שׂ ימוּ  טז)"ורוח לב ,(בּ ראׁש ית  ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

וזהוּ  ישׂ ראל, ׁש ל צר וֹ תיהם  בּ ין רוח  ׁש יּ היה ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְדּ הינוּ 
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כּ אן והיּ ּס וּ ריםׁש נּ י$כּ וּ נתוֹ  הצּ ר וֹ ת  אכלי#, ּפ רוּ ׁש  ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
הן  אוֹ ת1 ה ּק צוּ בוֹ ת ׁש ּמ כ לּ ים נקצבוּ כּ עדר  כּ אׁש ר , ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌

ה וּ א כּ ן לעשיו יעקב ׁש ;לח העדרים ּפ י  ,ׁש על וּ על ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
וּ מסּת לּ קים עוֹ לים הרחצה ׁש יּ ּס וּ רים  כּ ׁש רוֹ חציםמן , ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌

בּ ׁש ליחוּ תן, הם נאמנים כּ י הע וֹ נוֹ ת, כּ תם ׁש כּ לּ ם את ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌5◌ָ◌
לזכּ #מתאימוֹ ת  בּ כדי  הוּ א, היּ ּס וּ רים ׁש ליחת סבּ ת , ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

[מתאים לה ;כינה, מחבּ רים ׁש יּ הי וּ  י שׂ ראל , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌�◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶאת

ׁש יּ שׂ ראל  בּ מדרׁש , אמרוּ  וכן חבּ וּ ר ], מלּ ׁש וֹ ן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִהוּ א
ל;כינה, מתאמים בּ הם הם אין  ׁש ֹּלאוׁש כּ לה בּ כדי ֵ◌�◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌5◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

יז דּ כּ כוּ  כּ לּ ם י ּס וּ רים ידי ועל  נדּ ח, מּמ נּ וּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌�◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִידּ ח
יהיה ֹלא ׁש כּ וּ ל  וׁש וּ ם הּק ד וֹ ׁש ה, לה;כינה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויתחבּ רוּ 
אריכת ׁש ל הּת כלית כּ ל זוֹ הי וּ באמת עכ"ל. ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָבּ הם

נדּ ח הגּ לוּ ת מּמ נּ וּ  י דּ ח י שׂ ראל לבל ּת י  ׁש יּ רידת וּ כמ וֹ  , ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הּק דוֹ ׁש ים הנּ יצוֹ צוֹ ת  לתּק ן כּ די  היה מצרים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלגל וּ ת
ה;עבּ וּ ד  כּ בד כּ ל זאת , בּ גלוּ תנוּ  הוּ א כּ ן ׁש ם, ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש נּ פל וּ 
א# העוֹ נוֹ ת. מתמרקים ה יּ ּס וּ רים ידי על  כּ י  לזה, ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְהוּ א

כּ בר  כּ י ּפ רדּ "ס יד וּ ע כּ ל ל ּמ וּ ד  ידי דּ על  הב ּט חנ וּ  ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌5◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
יצטרכ וּ  ֹלא הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  ל ּמ וּ ד  וּ בפרט ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
הנּ יצוֹ צוֹ ת  וּ מבררים מצליחים והם יּס וּ רים וֹלא  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִנּס י וֹ ן

בּ אהבה  הּק דוֹ ׁש הּק ד וֹ ׁש וֹ ת  החיּ ים האוֹ ר  וּ כדברי , ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ויחי ) הרעיא(ּפ רׁש ת וּ כהבטחת הּק דוֹ ׁש , והרמח "ל , ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
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הּק דוֹ ׁש ים ישׂ ראל י דּ בקוּ  וכאׁש ר ע"ה, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְמהימנא
דּ קד;ה הדּ עת  ירבּ ה הּק ד וֹ ׁש , בּ זוֹ הר ◌ָ◌�◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהּט הוֹ רים
הּק ד וֹ ׁש ה, ה;כינה  וה ׁש ראת דּ וֹ דים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְואהבת

הּפ ס וּ ק: על  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ו')וּ כמאמר ב ' ּפ רק  (ׁש מ וֹ ת ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

וּת חמל  בּ כה נער והנּ ה היּ לד את וּת ראהוּ  ֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ"וּת פּת ח
ואוֹ מר זה", העברים מיּ לדי  וּת אמר ּפ רקעליו (הוֹ ׁש ע  ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

א ) קראתי יא וּ מּמ צרים ואהבהוּ  ישׂ ראל נער ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ"כּ י 

הזּ וֹ הר לּמ וּ ד ידי על  ואהבהוּ  י שׂ ראל  נער ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִלבני",
מעפר,הּק דוֹ ׁש  ננערים כג )ישׂ ראל ב  ּפ רק (ׁש מ וֹ ת ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

העבדה", מן האֹלהים אל  ׁש ועתם וּת על ◌ָֹ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ"ויּ זעק וּ 
האֹלהים, אל  ׁש ועתם וישׂ ראלוּת על דּ ין  לגוֹ ים ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ורחמים  בּ מדרׁש אהבה ואמרוּ  ב, ּפ רׁש ה דּ ברים  (רבּ ה ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

כג ) כּ ׁש נּ גאלוּ ּפ סקה  אלעזר רבּ י אמר  אחר דּ בר  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌
חמ ;ה מּת וֹ # אלּ א נגאל וּ  ֹלא מּמ צרים ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
וּ מּת וֹ # ּת ׁש וּ בה, וּ מּת וֹ # צרה, מּת וֹ # א לּ וּ , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים
צרה מּת וֹ # הּק ץ . וּ מ ּת וֹ # רחמים, וּ מ ּת וֹ # אבוֹ ת, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְזכוּ ת

ב )דּ כתיב, מּת וֹ #(ׁש מוֹ ת י שׂ ראל ", בני "ויּ אנחוּ  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
דּ כתיב זכוּ ת(ׁש ם )ּת ׁש וּ בה מּת וֹ # ׁש ועתם ", "וּת על ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌

וּ מּת וֹ # בּ ריתוֹ ", את אֹלהים "ויּ זכּ ר  דּ כתיב, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָאבוֹ ת
ישׂ ראל", בּ ני את אֹלהים "ויּ רא דּ כתיב, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים
אין  לב וֹ א לעתיד  ואף א ֹלהים", "ויּ דע הּק ץ ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִמּת וֹ #
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צרה מּת וֹ # הלּ לוּ , דּ ברים חמ;ה מּת וֹ # אלּ א  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנגאלים
ה' עד "וׁש ב ּת  צרה , מּת וֹ # הרי  ל1", "בּ צּ ר  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִדּ כתיב
ה' רחוּ ם אל "כּ י  ּת ׁש וּ בה, מּת וֹ # הרי  ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֱאֹלהי 1"
בּ רית את  י ׁש כּ ח "וֹלא רחמים, מּת וֹ # הרי ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֱאֹלהי 1"
כּ ל  "וּ מצאוּ 1 אבוֹ ת, זכוּ ת מּת וֹ # הרי ֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ֲאבתי1"
הּק ץ, מּת וֹ # הרי היּ מים" בּ אחרית האלּ ה ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים

אוֹ תן ּפ רׁש  קו)ודוד  הרי (ּת הלּ ים  להם" בּ צּ ר  "ויּ רא ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

ּת ׁש וּ בה, מּת וֹ # הרי  ר נּ תם" את "בּ ׁש מעוֹ  צרה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמּת וֹ #
"ויּ ּת ן  אבוֹ ת, זכ וּ ת מ ּת וֹ # הרי בּ ריתוֹ " להם ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ"ויּ זכּ ר 

רחמים, מּת וֹ # הרי לרחמים" "הוֹ ׁש יענוּ (ׁש ם )אוֹ תם ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
מּת וֹ # הרי הגּ וֹ ים" מן והצּ ילנוּ  וקבּ צנוּ  יׁש ענוּ  ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֱאֹלהי 
כּ י  נגאלים, אנוּ  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר וּ בלּמ וּ ד עכ"ל. ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַהּק ץ,
וּ לקרב  הּק לּפ וֹ ת, מּת וֹ # הקדוּ ׁש ה ניצוֹ צי  לברר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ְבּ כחוֹ 
היוֹ ת ה וּ א  הגּ אוּ לה ע כּ וּ ב כּ ל  וכיּ דוּ ע הגּ אוּ לה, ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶאת
מּת וֹ # אוֹ תם  להוֹ ציא דּ וֹ רׁש וֹ ת הנּ ׁש מוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואוֹ תם
בּ אים ליצלן רחמנא היּ ּס וּ רים כּ ל וכן ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהקלּפ וֹ ת,

ניצוֹ צי  לברר  יכוֹ ל הזוה"ק ולּמ וּ ד זה, ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵמחמת
כּ וֹ ח ;אין מה הקלּפ ה  בּ עוֹ מק הנּ מצאים ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהקדוּ ׁש ה
להמׁש י# נזכּ ה  זה ידי  ועל לע שׂ וֹ ת, לּמ וּ דים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש אר
מוֹ סיף  וע וֹ ד ישׂ ראל", עם על וּ קדוּ ׁש ה יׁש וּ עה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ רכה

ילדים ואוֹ מר "ואפילוּ  ׁש מוּ אלי י9שׂ כר בּ ניהוּ  הרב ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
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ּת וֹ רה  בּ תלמוּ ד  צריכיםקטנּ ים ר בּ ן בּ ית ׁש ל ּת ינוֹ ק וֹ ת ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
אדר בּ ה כּ י לפחד, וֹלא הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַלעסק
אפילוּ  ישׂ ראל, מעם ה ּפ חד את מסירים ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ לּמ וּ דם
רק  מזּ ה  ויבא  הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר יגרסוּ  צדקנ יּ וֹ ת ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָנׁש ים
וּ כׁש האוֹ ר עכ"ל. אמן ", ׁש לוֹ ם זה והיה ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְטוֹ ב,
י וּ כלוּ  ֹלא  רבּ ים "מים מתקיּ ם מת גּ לּ ה ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהּפ נימי 
"והׁש יבוּ  "ׁש להבתי -ה", האהבה", את ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְלכ בּ וֹ ת
כּ לּ כם ח יּ ים אֹלקיכם בּ ה' הדּ בקים "ואּת ם ◌ֶ◌ְ◌�◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִוחיוּ ",

◌ַהיּ וֹ ם".

בּ כל וה נּ ה, אדם לכל  מצ וּ י הזּ וֹ הר ׁש ּס פר זכינוּ  §¦¥ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ זוֹ הר הרׁש בּ "י ׁש אמר כּ מוֹ  ּת בל , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַקצווֹ ת
לכלל  להּמ צא  צריכה  הזּ את ׁש החכמה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
הּמ ׁש יח, מל# ׁש ל בּ דוֹ רוֹ  היּ מים, בּ סוֹ ף ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
וּ מזכּ ים מעוֹ ררים מ;מים ולכן  אנוּ , בּ דוֹ רנוּ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְכּ ל וֹ מר
גּ ד וֹ לי  וקבעוּ  הזּ ה, הּק דוֹ ׁש  בּ לּמ וּ ד י שׂ ראל  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶאת
אפילוּ  לעצמוֹ  ׁש יּ ק בּ ע יה וּ די לכל  ׁש נּ כוֹ ן ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,
וּ בכך  יוֹ ם, מדּ י  הזּ וֹ הר  בּ ספר מוּ עט דּ בר  ׁש ל ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְקריאה
ידוּ ע  והרי ה זּ וֹ הר. בּ ספר  לדּ בק  ה' בּ עזרת  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַיוּ כל
רע, דּ בר  מכּ ל האדם נׁש מת את  ממרק הזּ וֹ הר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש ּס פר 
וההצלחוֹ ת. הישוּ עוֹ ת לכל סגוּ לה  היא בּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהּק ריאה

'''
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התאחד	ת י3ראל עם לה:לת 
ה*דֹו זֹוהר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִל5	ד

ה*דֹו זֹוהר לֹומדי ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַה:Bיקים

אסוֹ נוֹ תּכ ּמ ה כּ ּמ ה ה', עם ידע וּ מכאוֹ ב  סבל ©¨ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌
רח"ל  האחרוֹ נה, בּ ּת קוּ פה רק קרוּ  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲאיוּ מים
בּ ית ׁש ל ּת ינוֹ קוֹ ת ׁש ל חיּ יהם ּפ תיל  בּ אבּ ם ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִנקטעוּ 
ּת וֹ רה וּ גדוֹ לי  צדּ יקים צעירים, אנׁש ים טהוֹ רים, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַרבּ ן
אנוֹ ׁש  דּ עת ׁש אין  טראגיוֹ ת בּ נס בּ וֹ ת נסּת לקוּ  ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְויראה
ה', עד ונׁש וּ בה ונחקרה דרכינוּ  "נחּפ שׂ ה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַסוֹ בלּת ם,

בּ ;מים " אל אל כּ ּפ ים אל לבבנוּ  גנ3א ּפ רק  (איכה ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

מא ) לאבינוּ ,מ- ׁש למה בּ תׁש וּ בה ונׁש וּ ב ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָנבוֹ א
בּ נים  ׁש וּ בוּ  וּ מב ּק ׁש  אלינוּ  ה ּמ תחנּ ן  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶׁש בּ �מים 

אליכם  ואׁש וּ בה  אלי ׁש וּ ב וּ  עלינוּ ,ׁש וֹ בבים, נקבּ ל ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
מע שׂ ינוּ  לׁש ּפ ר  הּמ צו וֹ ת על קבּ לת יוֹ תר נסמ# ֹלא , ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌

ה;נים, כּ ל אוֹ תנוּ  ׁש ּמ טעים רב, הערב ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַרבּ ני
הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר ללמד לנוּ  ּת ראיוּ מפריעים אל ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

יעקב קוֹ ל  הּק וֹ ל  יעקב , ׁש ל-ּת וֹ לעת כּ חם  אין ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ָֹ◌ֶ◌
אלּ א !!!בּ פיהם ישׂ ראל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

ה ּמ כּ הּב ידנוּ  את לתת האוֹ יב, את  לנ צּ ח אדּ יר , כּ ח §¨¥ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌
"מכּ ה!הראׁש וֹ נה להחזיר מתכּ וֹ ננים צה"ל ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ׁש כּ בר אוֹ מרת זאת צוֹ ללוֹ ת , ידי  על לאירן ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש ניּ ה"
את ח"ו ׁש ּת ּת ן  אירן זוֹ  ׁש ּת היה העב דּ ה עם ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌�◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִהׁש לימוּ 
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לי שׂ ראל  גּ רעינית ּפ צצה - הראׁש וֹ נה" ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ"ה ּמ כּ ה
רחמנא[ח"ו], נפׁש  כּ מליוֹ ן לגבוֹ ת עלוּ ל ׁש זּ ה מׁש ער ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ(והצּ בא

רח"ל .ליצלן) הּמ צּ ב  עם הׁש לימה כּ בר  הּמ דינה . ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌

עםאנחנ וּ  מ ׁש לימים ֹלא הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ל וֹ מדי £©§ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌
הזּ ה !הּמ צּ ב ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

הּמ הה וּ אונהפוֹ � היהוּ דים יׁש לטוּ  אׁש ר ! §©£ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
"ה ּמ כּ הבּ שׂ וֹ נאיהם את נּת ן אנחנוּ  ! ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ה ּפ סוּ ק!הראׁש וֹ נה" את וּ נק יּ ם נתאחד (דּ ברים בּ וֹ א וּ  ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ה ) לג עםּפ רק ראׁש י בּ התאּס ף מל# בי ׁש ר וּ ן  "ויהי  ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌�◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ישׂ ראל". ׁש בטי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַיחד

בּ חסד וכ � הגּ א וּ לה את וּ נקרב  האסוֹ ן את נמנע §¨ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ר בּ נוּ  מׁש ה בּ ר כּ ת בּ נוּ  ויקיּ ם ז')וּ ברחמים. (ׁש ם  ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌�◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

עּמ וֹ  ואל יהוּ דה ק וֹ ל  ה' ׁש מע ו יּ אמר  ליהוּ דה ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ"וזאת
ּת היה" מצּ ריו ועזר לוֹ  רב  ידיו .ּת ביאנּ וּ  ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

מנצּ חיםּכ ל  כּ יצד יוֹ דעים כּ לּ נוּ  חברים, !!!י שׂ ראל  ¨ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌�◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ידענוּ ׁש ּל א ֹלא יכלנוּ ּת גּ ידוּ  ֹלא  תאמר וּ  ׁש ֹּלא !! ¤Ÿַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ְֹ◌
לנוּ  הוּ א קדוֹ ׁש  וח וֹ ב ה דּ בר, מי!בּ ידנוּ  ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

!אלילה' ַ◌ֵ◌ַ◌

מּת ר דּ מתכםעוּ רוּ  להנּ צל י ׁש נים זקוּ ק ישׂ ראל עם ! ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
הנּ וֹ רא החוֹ בה!מהּמ בּ וּ ל עלינוּ  מּט לת כּ ן על ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌�◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
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זקוּ ק  י שׂ ראל  עם כּ י  הּק ד וֹ ׁש , הזּ וֹ הר בּ לּמ וּ ד ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלהזדּ רז
כּ ל  נמּת יק הזּ וֹ הר בּ ספר וּ כּ ׁש נדּ בּ ק  גּ דוֹ ל וֹ ת, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִלי ׁש וּ עוֹ ת

מ ׁש יח. ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶחבלי 

ׁש היוּ ּב וֹ אוּ  מלחמוֹ ת בּ כּמ ה עלינ וּ  עבר מה  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוּ ראוּ 
כּ ּמ ה מוּ עט, בּ זמן הּק דוֹ ׁש ה ישׂ ראל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ ארץ
וב"ה היוּ , נ ּס ים איזה ישׂ ראל, עם על ׁש לחוּ  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִטילים
בּ זכוּ ת לנ וּ  ׁש הי וּ  הגּ ד וֹ לים הנּ ּס ים על אנחנוּ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִמוֹ דים
הלאה, ה ' יעזר כּ ן הּק דוֹ ׁש , וה זּ וֹ הר  ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהר ׁש בּ "י 
דּ ברי  יתק יּ מוּ  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  לוֹ מדי  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִוּ בזכ וּ תכם

הּק דוֹ ׁש  מגּ לוּ תא"ה זּ וֹ הר  יפקוּ ן דּ א וכעת"בּ ספרא , ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הּק ד וֹ ׁש " ה"זּ וֹ הר את  כּ לּ נוּ  נּס ים ׁש אם ונדע ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌�◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָנבין
בּ וֹ  ונהגה ונלמד בּ חדׁש וֹ  חדׁש  מידי  ּפ עמים ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶאלף
ׁש בעים בּ הׁש ּת ּת פוּ ת לי וֹ ם עּמ וּ דים 3 בּ י וֹ מוֹ  י וֹ ם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְדּ בר
ה' "ויּ אמר ה': דּ בר  את המקיּ מים סיּ וּ ם, לכל ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִאיׁש 

מׁש ה אׁש ראל ישׂ ראל מזּ קני  איׁש  ׁש בעים לּ י אספה ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌
וׁש טריו  העם זקני  הם  כּ י אל ידע ּת  אתם ולקח ּת  , ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֶ◌

עּמ 1 ודבּ רּת י וירדּת י  עּמ #, ׁש ם והתי צּ בוּ  מוֹ עד ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶֹאהל
עליהם ושׂ מּת י  עלי 1 אׁש ר הרוּ ח מן ואצל ּת י ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָׁש ם
לב דּ 7" אּת ה  ת9א  וֹלא העם בּ מ9א א ּת 7 ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְונ שׂ אוּ 

טז-יז) יא ּפ רק לשׂ את ,(בּ ּמ דבּ ר  יכ וֹ ל  ֹלא ר בּ נוּ  מׁש ה  כּ י ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
כּ נגדּ וֹ  עזר ׁש יּ היה ור וֹ צה לב דּ וֹ , ה�כינה מ9א ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶאת



ונפלאות  קה|נסים הזוהר ז'כח חלק

ה ּק ד וֹ ׁש ה  ה�כינה את הזּ וֹ הרלגאוֹ ל את בּ למדנוּ  ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  דּ ףהּק ד וֹ ׁש , (בּ ראׁש ית ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌

זוֹ הר:כ"ח ) סיּ וּ מי רבבוֹ ת לאלפי נזכּ ה וּ בכ # "אז . ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
לה' הזּ את ה�ירה את ישׂ ראל וּ בני מׁש ה  ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָיׁש יר 
ורכבוֹ  סוּ ס  גּ אה גאה  כּ י לה' א ׁש ירה לאמר ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ֵ◌ְֹ◌ַויּ אמרוּ 
אלי  זה לי ׁש וּ עה לי ויהי י ּה  וזמרת ע זּ י ביּ ם. ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָרמה
ה' מלחמה איׁש  ה ' וארממנהוּ . אבי אֹלהי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְואנוהוּ 

א-ג )ׁש מוֹ " טו ּפ רק  נזכּ ה(ׁש מוֹ ת  מ ּמ ׁש  וּ בקרוֹ ב , ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
למטעם ישׂ ראל דעתידין "וּ בגין הרׁש בּ "י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלהבטחת
מן  בּ י ּה  יפקוּ ן הזּ הר  ספר האי דּ איהוּ  דּ ח יּ י ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵמאילנא 

בּ רחמי". ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָגלוּ תא

ונפלאֹות ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִנ8ים

מבטיחה ּמ קּב ל "הרׁש בּ "י כּ תב: ּפ רץ  נּס ים  ר בּ י  ©§ª¨ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
ׁש ל  ּת ינוֹ ק וֹ ת אפילוּ  מׁש יח ׁש ל  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש בּ דּ וֹ ר
זוֹ הר הּס פר וראיתי  הּת וֹ רה". סוֹ דוֹ ת ידע וּ  ר בּ ן  ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵבּ ית
ראזנ בּ ערג י וּ דל  רבּ י הגה"צ המק בּ ל ׁש הוֹ ציא  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָּת וֹ רה
מ ּת וֹ כ וֹ , ללמד וקׁש ה י ׁש ן דּ פ וּ ס זה והנּ ה ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְזי "ע
לאוֹ ר להוֹ ציא  הזּ כוּ ת לוֹ  ׁש יּ היה זה הוּ א מי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוחׁש בּת י 
בּ חׁש ק  ללמדוֹ  ׁש יּ וּ כלוּ  כּ די לאוֹ ר , הזּ ה  הּס פר ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶאת
רחבוֹ ת כּ תפים צריכה הדּ פוּ ס מלאכת כּ י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָגּ דוֹ ל ,
מחדׁש  להדּפ יס מאד קׁש ה וגם החוֹ בוֹ ת, על ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹֹ◌ְ◌ִלסבּ ל



הזוהר ז'כח חלק קרוב |קו הוא הקדוש  זוהר סיום כל

ׁש מעּת י  טוֹ בה וּ ׁש מוּ עה וּ להגּ יהוֹ , הּס פר  כּ ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶאת
מחדׁש  בּ הדּפ סתוֹ  עוֹ סקים ׁש הנכם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָלאחרוֹ נה
בּ י שׂ ראל , וּ להפיצוֹ  וּ לחלּ ק וֹ  מחכּ ימוֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ אוֹ תיּ וֹ ת
כּ ל  על  ּת וֹ רה זוֹ הר  לאוֹ ר יצא  כּ בר ׁש מים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוּ בחסדי
זה, על  כּ בוֹ די ויגל  לבּ י שׂ מח מאד בּ ראׁש ית, ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵספר
קטעים וּ להבין ללמד אחד כּ ל ׁש יּ וּ כל  נחוּ ץ ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ְוּ מאד
והעבוֹ דה הרב עמלכם את ראיתי  הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ִמזּ הר 
קטעים, וּ בחלוּ קת מחדׁש , ה ּס פר  בּ הוֹ צאת  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ׁש ה
למצוֹ א ואחד אחד  כּ ל  ׁש יּ וּ כל כּ די כּ וֹ תרוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַוּ בע שׂ יּ ת
ּת תקיּ ם ׁש בּ זה החיּ ים, מעץ ולטעם מבּק ׁש וֹ , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ֶאת
ּת ינוֹ קוֹ ת אפילוּ  מׁש יח ׁש ל ׁש בּ דּ וֹ ר הרׁש בּ "י ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְנבוּ את

ה סוֹ דוֹ ת ידעוּ  ר בּ ן  בּ ית מנּ ערׁש ל ילמדוּ  למען ּת וֹ רה, ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌
ה' בּ רצוֹ ת נזכּ ה וּ בכ# ׁש בע, בּ אר  ועד מדּ ן  זקן, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְועד 

הּמ ל # חזק יּ הוּ  ׁש ל כּ דוֹ רוֹ  י"ד.)להיוֹ ת .(ב"ק ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

קר	ב ה	א 
ה*דֹו זֹוהר ס!	ם ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ�ל

כּ וֹ חּכ ל עוֹ ד מוֹ סיף  הזּ וֹ הר את ויקרא ׁש יּ למד יהוּ די  ¨ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌
עם להצּ לת הזּ וֹ  החׁש וּ בה בּ ּפ עלּ ה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְועצמה
ה;כינה ּת ּק וּ ן הוּ א הזּ וֹ הר  ׁש לּ ּמ וּ ד וּ ודּ אי  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,
הזּ וֹ הר סיּ וּ ם  כּ ל כּ י וּ פׁש וּ ט מהגּ ל וּ ת, אוֹ תּה  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהוֹ ציא
לרא וֹ ת צרי# לכן הגּ א וּ לה. קר וּ ב  הוּ א ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
אין  עד  וּ רבבוֹ ת לאלפים זוֹ הר סיּ וּ מי  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תרבּ וּ 
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כּ # כּ ל ׁש ּמ חלּ קים זה ידי על כּ י ספק ואין ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמסּפ ר,
י גּ יע  ׁש זּ ה ודוֹ אגים מּמ ׁש , בּ ח נּ ם הזּ הר  ספרי ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַהר בּ ה
הר בּ ה סיּ וּ מים יתו ּס פוּ  זה ידי על נדּ ח, י;וּ ב  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלכל
וּ למוֹ תר הגּ אוּ לה. את  יקרב וזה ה ּק דוֹ ׁש , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְלזהר
הּק ד וֹ ׁש ה, ארצנוּ  על הר וֹ בץ הּס כּ נה בּ דבר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהארי#

ח"ו. להׁש מידוֹ  ׁש רוֹ צים  אוֹ יבים יׁש  צד ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ּמ כּ ל 

י3ראל עם את לה:יל יחBיו, 	מתאחדים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָקמים
אטֹום �צצת 
ל ק
ֹות ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמ#זרֹות

קמיםּכ ל הדּ וֹ ר  וּ מאוֹ רי צדּ יקי הרבּ נים, גּ דוֹ לי ¨ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌
י שׂ ראל  עם את להצּ יל  יחדּ יו , ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתאחדים
יוֹ צאים והם אטוֹ ם, ּפ צצת  ׁש ל ק ׁש וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמגּ זר וֹ ת
י שׂ ראל  עם את להעיר ונר גּ ׁש ת, קד וֹ ׁש ה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ קריאה

את מּת ר דּ מתוֹ , לקרא ויהוּ די יהוּ די מכּ ל  וּ לבּק ׁש  ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌
הּק דוֹ ׁש  עצתהזּ וֹ הר את מקיּ מים  אנוּ  וּ בכ # , ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌

האֹלקי  הּמ קבּ ל ׁש ל  וּ בפרט  הּק דוֹ ׁש ים, ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נים
ראׁש י  בּ פני וזעק  ׁש הל # הּס לּ ם, בּ על דּ וֹ רנוּ  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌�◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש ל
הזּ וֹ הר לּמ וּ ד הסדרת על בּ אירוֹ ּפ ה, ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְיׁש יבוֹ ת

ה;וֹ אה. גּ זרת את לבּט ל מנת על  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,

לפני ּכ יּ דוּ ע ׁש נה עשׂ רים זצ"ל הּס לּ ם ׁש בּ על ©¨©ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌�◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
וראׁש י  הרבּ נים לכל  הל # העוֹ לם, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִמלחמת
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על  ׁש נּ חּת מה גּ דוֹ לה  גּ זרה  ׁש יּ ׁש  להם ואמר ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְיׁש יבוֹ ת,
מן  י ּמ חקוּ  ישׂ ראל מכלל  גּ ד וֹ ל ׁש חלק ישׂ ראל, ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְכּ לל
ׁש רק  היּ דוּ עים הרמח "ל דּ ברי ואמר רח"ל , ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
הגּ זר וֹ ת מן אוֹ תנוּ  להצּ יל  יכ וֹ ל הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִלּמ וּ ד 

רח"ל . ◌ָ◌ָהרע וֹ ת

יאמר,על יׁש יבה וראׁש  רב ׁש כּ ל היא, העצה כּ ן  ©ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌
הּק ד וֹ ׁש . זוֹ הר  ללמד  צרי # יהוּ די  ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ ל 

בּ קוֹ לוֹ ולא מלחמהׁש מעוּ  ּפ רצה  כּ # אחר  ! §Ÿָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
[לתצ "פ  יהוּ דים. מלי וֹ ן 6-7 והרגוּ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְגּ דוֹ לה

ּפ עמים]. צרה תקוּ ם ֹלא -ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

ׁש ּמ קׁש הּכ עת  ה;אלה אוֹ תּה  את ׁש וֹ אלים אנוּ  ¨¥ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש בּ ת בּ מּס כת אוֹ תם(נה )הגּ מרא הרג ?מי ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

חז"ל מאמר א')וידוּ ע ע ּמ וּ ד נ"ה דּ ף מדּ ת(ׁש בּ ת אמרה ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌
אלּ וּ  נׁש ּת נּ וּ  מה עוֹ לם ׁש ל רבּ וֹ נוֹ  הקב"ה, לפני ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהדּ ין
והלּ לוּ  גּ מוּ רים צדּ יקים  הלּ ל וּ  לּה  אמר  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵמאלּ וּ .

עוֹ לם ׁש ל רבּ וֹ נוֹ  לפניו  אמרה גּ מ וּ רים. היה רׁש עים ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מחוּ  וֹלא למחוֹ ת להארי#.בּ ידם  מקוֹ ם כּ אן ואין , ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

י ׁש יבוֹ תוּ לפי והראׁש י  הרבּ נים אלּ וּ  חז"ל דּ ברי  §¦ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
יהוּ דים מליוֹ ן ה;;ה כּ ל על ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲאׁש מים

ה ׁש ם קדּ וּ ׁש  על  לוֹ מר!!ׁש נּ הרגוּ  בּ ידם ׁש היה ! ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
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אמרוּ , וֹלא ונתעצּ לוּ  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ללמד ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַלצּ בּ וּ ר 
וע  לאמּת וֹ , האמת הּק דוֹ ׁש :וזה הזּ וֹ הר אמר ליהם ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌

דּ ֹלא  עינין וּ סתימין לבּ א  אטימין דּ אנּ וּ ן  לעלמא ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְווי 
דּ א וֹ ריתא  בּ רזי כ"ח .).מסּת כּ לין דּ ף א' חלק  ,(זהר ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌

בעאן  וֹלא יב ׁש ה, לאוֹ ריתא דּ עבדין ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִאינוּ ן
דּ אסּת לּ ק  דגרמין דּ קבּ לה, בּ חכמה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלאׁש ּת דלא
בּ ' ואׁש ּת ארת מינּ ּה , י' דּ איהי דחכמה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְנביעוֹ 

והרגיבי ׁש ה, וּ בזּ ה וחרבּ א עני וּ תא דגרמין  לוּ ן וי ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
בּ עלמא  ע "ג:).ואבדּ ן דּ ף ל' ּת ּק וּ ן זהר  מאן (ּת ּק וּ ני , ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

דּ בעל  מאוֹ ריתא וחכמתא  ק בּ לה דּ אסּת לּ ק  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְדּ גרים
י ׁש ּת דלוּ ן  דּ ֹלא וגרים דּ בכתב, וּ מאוֹ רייתא ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶּפ ה
בּ אוֹ ריתא ּפ ׁש ט אלּ א אית  דּ ֹלא ואמרין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְבּ הוֹ ן,
מהה וּ א נביעוֹ  יסלּ ק הוּ א כּ א לּ וּ  בּ ודּ אי  ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌�◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ בתלמ וּ דא,

גּ ן, וּ מההוּ א אתבּ רינהר  דּ ֹלא  לי ּה  טב  ליּה  ווי ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
דּ בכתב אוֹ רייתא ההיא יוֹ ליף וֹלא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ עלמא
אחזר כּ א לּ וּ  ליּה  דּ אתח�ב ּפ ה, דּ בעל  ֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְואוֹ ריתא
ואוֹ ר7 בּ עלמא עניוּ תא וגרים  ובהוּ , לתהוּ  ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָעלמא

פ "ב .)גל וּ תא. דּ ף  מ "ג ּת ּק וּ ן  זהר .(ּת ּק וּ ני ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌

י שׂ ראל ּב וֹ אוֹ  ארץ ׁש יּ וֹ ׁש בי מהּס ּפ וּ ר, לקח  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונלמד
אי# נלמד וּ מ זּ ה ׁש מוֹ , יּמ ח מהיטלער ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִנצּ לוּ 

אט וֹ ם מּפ צצת בּ זמנּ נוּ  להנּ צל !!!יכוֹ לים ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
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הּמ קבּ ל צ ּד יק הגה "צ ׁש ל  מצּ אצאיו ר בּ יאחד ©¦ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌�◌ָ◌ַ◌ִ◌
אׁש לג לי בּ  הּס לּ םיהוּ דה  ספר מחבּ ר  בּ על ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌�◌ָ◌

זיע"א, מזּ קנוֹ  ׁש ;מע לי, ס ּפ ר  ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַעל
ּפ רצה ׁש מוֹ  יּמ ח היטלער ׁש ּמ לחמת ראה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש כּ אׁש ר
הּק דוֹ ׁש ה לארצנ וּ  ׁש ּת גּ יע מאד וּ פחד וּ  העוֹ לם, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַעל
ועד  מנּ ער היהוּ דים כּ ל את וּ לאבּ ד להרוֹ ג ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהׁש מיד
ׁש מעוֹ ן  ורבּ י היוֹ ת אמר, כּ ן על  ח"ו. ונשׂ ים טף ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָזקן
יפקוּ ן  דּ א בּ ספרא הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר  כּ וֹ תב יוֹ חאי  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶבּ ן
כּ די  הּק דׁש  בּ לׁש וֹ ן הזּ וֹ הר לתר גּ ם התחיל ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִמגּ לוּ תא,
הּק ד וֹ ׁש , הזּ וֹ הר את וללמד להבין יוּ כל יהוּ די ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ ל 
על  הראׁש וֹ ן הּס פר לאוֹ ר ׁש יּ צא  ׁש בּ יוֹ ם ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְואמר 
היה, וכ# גּ ד וֹ לה, מּפ לה  לרׁש ע יהיה ה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהזּ וֹ הר
אז  הזּ וֹ הר, מּס פר  הראׁש וֹ ן הכּ ר # לאוֹ ר  ׁש יּ צא ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַבּ יּ וֹ ם
ׁש ל  הּמ לחמה ונגמרה מּפ לה להרׁש ע לוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהיה
להגּ יע  זממ וֹ  הצליח ו ֹלא ׁש מוֹ . י ּמ ח  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִהיטלער 

הּק ד וֹ ׁש ה.לארצנוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

יׁש וּ כמוֹ  כּ י  ׁש מיּ א, לרחמי  בּ יוֹ תר זק וּ קים אנוּ  כּ ן §ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
רוֹ צים ׁש כּ לּ ם ערבים בּ לי וֹ ן וחצי אחד ◌ִ◌ָ◌�◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִכּ מעט
אחת כּ כבשׂ ה ואנוּ  ח"ו, יה וּ דים מלי וֹ ן 15 את ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלחּס ל 
ילמדוּ  ׁש אם  בּ ט וּ חים, אנוּ  לכן זאבים ׁש בעים ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵבּ ין
ויוֹ ם יוֹ ם בּ כל אי ׁש  70 בּ חבוּ רת ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶאת
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יחד  ז וֹ הר  סיּ וּ מי  לאלפי ונצטרף בּ י וֹ ם, דּ ּק וֹ ת ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִמסּפ ר
מחבלי  ננּ צל  בּ ודּ אי הּמ גן " "אלף ישׂ ראל, ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִׁש בטי 
חברי  ׁש ל הרבּ נים גּ ד וֹ לי ׁש כּ תבוּ  כּ מוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָמׁש יח,
בּ ׁש נת הּק דׁש  עיר  בּ יר וּ ׁש לים החרדית עדה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַהבּ דּ "ץ
עליו  י וֹ חאי, בּ ן ׁש מעוֹ ן ר בּ י כּ הבטחת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְתרפ "א

בּ רחמי . גלוּ תא מן יפקוּ ן דּ א ׁש בּ ספרא ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַה;לוֹ ם

בּ יּ וֹ םועוֹ ד ׁש ארע  גּ דוֹ ל נס בּ ימינ וּ  חזינוּ  §ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
הזּ וֹ הר "מפעל אנ ׁש י ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התאחד וּ ת
הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ספר  הדּפ סת את ס יּ מוּ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ למי "
לי "ב  כּ רכים בי"ב היּ וֹ מי , הדּ ף סדר לפי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ַהמחלּ ק

ה;נה, ה ּמ לחמה חד ׁש י נפסקה מּמ ׁש  היּ וֹ ם בּ א וֹ תוֹ  ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ עזּ ה  יצ וּ קה עוֹ פרת ׁש ניםׁש ל  ג' לפני טבת בּ חדׁש  , ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌

27 בּ ין למסּפ רם – טבת ח"י  עד כּ סלו ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ[מל'
2008 תשס"ט )בּ דצמבּ ר בכסלו בינואר(ל' ל-18 ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

ׁש היוּ  אחרי לביתם, אנׁש ים מליוֹ ן וחזרוּ  ,[2009ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
כּ ּמ ה כּ בר  ק ׁש ה ׁש בוּ עוֹ ת.בּ גל וּ ת ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

[היהוּ מנּ פלא וֹ ת ׁש בוּ ע  אחר  נתגּ לּ ה  יתבּ ר # ה' ¦¦§¨ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש מׁש ], בּ בית "חדׁש ", בּ עּת וֹ ן ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָכּ תוּ ב ,
להגּ יע  צריכים  היוּ  הערבים, ׁש זּ רקוּ  הּט ילים ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ֶׁש רב
עבדוּ  האלּ וּ  ׁש בוּ עוֹ ת ה;ֹלׁש  וכל  ׁש מ ׁש , ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְלבית
בּ לי  לעת מעת 26 - 30 לער # אנׁש ים כּ ּמ ה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶאצלנוּ 
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היּ וֹ מי , ל לּ ּמ וּ ד הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר את לס דּ ר ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶהפסק ,
כּ יּ דוּ ע, זוּ  בּ ּמ לחמה  הי וּ  מאד גּ ד וֹ לים  נּס ים ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוכּמ ה
בּ ית כּ ל את ׁש הצּ יל  ה גּ ד וֹ ל הנּ ס לנוּ  נוֹ דע כּ # ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר 
נוֹ רא, מאסוֹ ן ישׂ ראל עם כּ ל ואת מהטילים, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶׁש מׁש 
מחנה ׁש ל  למקוֹ ם קרוֹ ב אחד טיל  רק [והגּ יע ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַכּ יּ דוּ ע,
גּ דוֹ ל  נס  היה וגם אטוֹ ם, ּפ צצת ׁש ם ׁש יּ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְצבאי 
הזּ וֹ הר ספר הדּפ סת ׁש בּ גמר  ועוֹ ד כּ לוּ ם]. קרה ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ֹּלא
ׁש מ וֹ נה [ׁש נּ ד ּפ ס יוֹ מי  ללּמ וּ ד המחלּ ק ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
מּמ ׁש  היּ וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  ה;וּ ק], מן ואזל ע ּת קים, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ֲאלפים

הּמ לחמה. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנגמרה

ידי וראינוּ  על ׁש ּק רוּ  הגּ לוּ ים, הנּ ּס ים את בּ עינינוּ  §¨¦ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ׁש חלּ קוּ  לפני ע וֹ ד ה זּ וֹ הר , ספרי ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהדּפ סת
הזּ וֹ הר בּ הפצת כּ ׁש עוֹ סקים ׁש רק לר בּ ים, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָאוֹ תם
עם להצּ לת וזוֹ כים גּ לוּ יים נּס ים  כּ בר י ׁש  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
וה ;ם הנּ וֹ פלת , דּ וד  ס כּ ת את וּ להקים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌�◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,
בּ רחמים, ׁש לוֹ מ וֹ  סכּ ת את עלינוּ  ּפ וֹ רס ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌�◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִיתבּ ר #
יפקוּ ן  דּ א "בּ ספרא הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר  דּ ברי  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתקיּ מים
כּ לּ וֹ  הּס פר כּ ל בּ גמר ׁש ראינ וּ  דּ הינוּ , ◌�◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמגּ לוּ תא",
נוּ כל  וכעת עלינוּ , ׁש עברה  הּק טנּ ה הגּ לוּ ת מן ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָיצאנוּ 
70 בּ חבוּ רת ונלמד כּ לּ נוּ  נּס ים ׁש אם מזּ ה, ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌�◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלהבין
אז  בּ יוֹ מ וֹ , י וֹ ם דּ בר המחלּ ק" ה"זּ וֹ הר את  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִאיׁש 
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להבטחת ונזכּ ה וישׂ ראל מׁש ה יׁש יר  מּמ ׁש  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְבּ קרוֹ ב

י שׂ ראל  דעתידין "וּ בגין  לעיל האמ וּ רה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהר ׁש בּ "י 

יפקוּ ן  הזּ הר  ספר האי  דּ איהוּ  דּ חיּ י  מאילנא ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלמטעם

רצ וֹ ן. יהי  כּ ן אמן בּ רחמי", גלוּ תא מן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵבּ יּה 

c
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מיוחדת הדרכה
הגון שידוך למציאת
בחיים!!! נשוי ולהישאר

אמת!!! הוא ברוך הקדוש של חותמו
תשע"ד סיון - 763-4 הזוהר אור

העולמי  הזוהר מפעל

למעלה מחבר  שליט"א מהאלמין אדמו"ר  כ"ק בנשיאות 

0527651911 טל: ספרים מאלף

יעקב : לבית מיוחדת  הדרכה 

זוהר  לומד שלא בחור

אתו להתחתן מסוכן 

דירה יתן  שהוא אפילו

ממנו!!!! תברחו 

בעולם, גיטין  הרבה יש מה מפני ונתבונן! בואו

על כמו ונמצאים  שמתחתנים  כאלו שיש  עד

שלום  בעיות  הרבה כך כל באם מהיכן  זמן? פצצת

בריאות  הנפש, בריאות מדות, פרנסה, בית,

הגוף?

להתחתן !!! גדול  פחד ויש

מוצאים  ולא שמים ויראת צדיקות הבנות כי

זה? כל  בא למה כמותם , צדיקים חתנים 

הפתרון? ומה לכם? מגלים שלא  הבעיה עיקר מה

עקבתאתשובה: שבעת חז"ל הבטיחו כבר
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במשנה אמרו זה ועל וכו', יסגי חוצפה דמשיחא

שבשמים, אבינו על  אלא להישען מי על לנו  אין

איך  יודעים בכלל אם הבחור , את תשאלו

ביום  פעמיים שאומרים המצוה את מקיימים

לבבך  בכל  אלקיך  ה' את ואהבת שמע בקריאת

את  שמעניין מה  שכל  או מאודך  ובכל נפשך ובכל

יקבל ? הוא כסף כמה הבחור

בנים ל � הויין ממ �ן, לם  א�ה  ה���א  ְְִִֵֵַַָָָָָ�ל
מה�נים אינם ְִֵֶָָֻ

קידושין  ע"א )במסכת ע' אדא(דף רב �ר  ר �ה  אמר  :ַַַַַָָָ
רב, בנים אמר  ל� הויין  ממ �ן , לם  א �ה  ה���א �ל ְְִִֵֵַַַַָָָָָָ

מה �נים  ��אמר ,אינם  ה), בנים (הושע [�י �גד!, "�ה' ְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ל&מר , )למ !ד *לט, ממ&ן  )אמר , ו �+א  ילד!"]. ְְִֶַַַַָָָָָָֹזרים

)אמר ,(שם) ו �+א  חלקיהם", את �חד יאכלם ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ"ע )ה
ו�+א "חלקיהם". ל &מר, )למ !ד חלק4? ולא  ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָֹחלק &
מאי  ,"�"חד ל&מר , )למ!ד מר �ה. לזמן  ְְְִֶֶַַַַַֹֹֻ)אמר ,

וחד מ �מע ? נכנס חד  יצחק , "ר  נחמן  ר"י אמר  ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
אבד $ממ �נם שמעוני יצא, בילקוט כתוב [וכן  עכ"ל. , ַָָָָָ

פרק ה '].הושע

יהוידע  בן  בנייהו זיע"א )בספר  חי איש הבן מסכת (למרן על
לשונו : וזה הוייןקידושין , ממון  לשם אשה  הנושא כל

מהוגנים  שאינם בנים בס"ד,ליה לי  נראה דממון. נו "ן 
מאותיות אותיות ש "ת דמספרו מנצפ "ך הוא  ונשאר  ,
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נמצא מום  לאותיותממון, מום נהפך  כיוןשת כי ,
ממון, לשם מום .שנשא בעל שהוא בן לו ושמאשת

להדיא קאמר  דקרא  גב על  אף מרובה  לזמן  תאמר 
הקלקולחודש התחלת לבין  הנשואין בין  קאמר  הכי ,

כ"ד [דברים שנאמר  כמו  שנה, כדי מרובה זמן יהיה
לומר  תלמוד אחת, שנה לביתו יהיה נקי .חודשה']

הזמן דנקיט יום והא  שלושים שהוא כיוןחודש כי  ,
אשר י"ה שם בהם יאיר  לא ממון לשם אשה דלקח

החודשבמלואו ימי שהם  שלושים , עולה  ה "ה .יו"ד
מלוה דסתם כיון  פירש , נר "ו יעקב כה"ר  ידידי ובני
אצלו הממון  מניחים לכך  ע "ב], ג' [מכות יום שלושים
מידו, אוחו  ונוטלין  יום, שלושים שהוא מלוה שיעור

עכ"ל . נר "ו, דבריו  כאן  עד

אליהו דבי ג')בתנא  פרק  אשה(זוטא הנושא  לשונו: וזה  ,
הנושא לאחרים, אותו שמצריכין סופו ממון  לשם
מאותה עליו  שמעמיד סוף גדולה  לשם אשה

עכ"ל . אחריו, זרעו שממעט  המשפחה

המאור קע"א )ובמנורת רבה(אות אמר התם: כדאמרינן :
בנים  לו הוין  ממון  לשם אשה הנושא כל הונא : רב בר 
ילדו זרים בנים כי בגדו 'בה ' שנאמר : מהגנין , שאינם

חלקיהם' את חדש יאכלם ז )עתה  ה, תאמר(הושע שמא  ,
ושמא חדש. יאכלם 'עתה לומר : תלמוד  פלט, ֶ◌֖ ממונן 
ושמא 'חלקיהם'. לומר : תלמוד חלקה, ולא ְֶָחלקם
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מאי  'חדש '. לומר : תלמוד  מרובה, לזמן תאמר 
וחדש נכנס  חדש יצחק: בר נחמן רב אמר  משמע?
עזובה עזה 'כי במדרש: מצאו  וגם אבד . וממונם יוצא
יגרשוה בצהרים אשדוד לשממה ואשקלון תהיה

תעקר ' ד)ועקרון  ב, לומר ,(צפניה רוצה  עז, מלשון  'עזה' .
להתקרב  וכונתו  וחזקים, עזים שקרוביה אשה  הנושא
האשה, מן יסתלק הוא וגם ממנו, יסתלקו לסוף  בהם,
שקלים, מלשון  'ואשקלון ' תהיה'. 'עזובה שנאמר :
לידי  בא סופו ממון, לשם אשה הנושא לומר, רוצה

שנאמר : תהיה)עוני, לשממה '].(לשממה ['ואשקלון
לומר , רוצה אשדודים', מלשון אשה'אשדוד' הנושא

בחצי  ומגרשה בה וקץ ממנה שבע  סופו חשק  לשם
שימיו אדם , יברח כן  על יגרשוה'... 'בצהרים נאמר:

שמים  לשם כונתו  וישים כאלו נשים עם מלהזדוג
עכ"ל . השמים, מן ויסיעוהו

בארחות  כתוב  וז"ל: ס"ו: סימן  העזר  אבן יוסף ובבית
ג)חיים סי' כתובות הלכות  ליתן(ח"ב שלא נהגו הראב"ד בשם

ומתקוטט מקפיד שהוא ומי  גדול , ממון לבתו אדם
יפה, עולה  זיווגן ואין מצליח, אינו  אשתו  נכסי בעבור
כי  יפה, בעין יקח חמותו או  חמיו  לו  שיתן  מה אלא 
יושר , של  ממון  אינו  אשתו  עם לוקח  שאדם הממון

ארז "ל שהרי ע"א )תדע  סוף סד  שיתקיימו(עירובין הרוצה
דעת  איש  לכל וראוי  מצות, מהם יעשה אשתו  נכסי
שהממון רב, ממון  מפני זוגו  לבת ולא עצמו יעגן שלא
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עבירה, הרהור ומפני העיגון, מפני יצליח לא ההוא
אשה נושאים כשאינם  בעבירות  נכשלים ורבים
ממון לשם אשה  הנושא כל נאמר  ועליהם במהרה,

עכ"ל. וכו',

וז "ל: א ', סעיף  ב' סימן  העזר  אבן  מחוקק  (א )ובחלקת 

כו'. נושא  מקרי כן  העושה  זהוכל דלפני  גב על  אף 
ממון משום לישא מותר  עליו פסולה שאינה  כל  כתב

ממון  לו  נותנין  אם טוב)היינו  כלתו(ברצון לעגן אבל
עד אשה  מלישא ולהמתין  עצמו לעגן או  זה , בשביל
באורחות  סיים וכן  אסור, ממון לו שתתן אשה שימצא
אשה נושאין כשאינם בעבירה  נכשלים ורבים  חיים
וכו' ממון לשם אשה  הנושא כל נאמר ועליהם במהרה
ממון חמדת בשביל אשה מלישא שהעיכוב כלומר

עכ"ל. זרים, בנים להוליד לו  גורם

מוהר "ן סט)ובליקוטי סימן �אמר !(קמא, וזה וז"ל : ,ְְֶֶָ
לברכה  זכר &נם ע )ר �&תינ!, ל�ם (ק 9!�ין א :ה 'ה�&;א : ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ

מה>נים'. �אינם �נים ל4 הוין  לם ממ &ן ��א0� �י  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֻ
"לב �י  $כסיל. �טה  ה$א לה2מ�ן, עצמ� $פ�נה ְְְִִֵֶֶַַָָממ �ן ,

ל�מאל�" �סיל ולב לימינ � י)חכם הינ!(ו),(קהלת . ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹ
הינ! לימינ&, *&נה ה!א א:ה  ��&;א� �החכםְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ

��ת!ב �מ& ימין , �חינת �ה!א ל "ג)לה )&רה , .(9ברים ְְְְִִִֶֶַַָָָָ

�ביל"� א :ה ��&;א  הינ!, למ &". 9ת �א ְְִִִִִֵֵֶַָָָמימינ&
�אמר ! �מ & �טהרה , )&רה �=למד �די  ְְְְְֳִֵֶֶַַָָָָָה)&רה ,
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לברכה זכר &נם ק "י)ר �&תינ!, )&רה(מנח&ת 'ה ?&מד . ְְְִִֵֵַַָָָָָ
ל;מאל &', �סיל  'לב  אבל וכ!'. א :ה' נ &;א ְְְְֲֳִִִֵֵָָָָֹ�טהרה 
�מ& ;מאל, �חינת �ה!א  ממ&ן, �ביל � א:ה  ��&;א ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ

ג)��ת!ב וכב&ד".(מ �לי ע �ר  ���א "�;מאל&� ונמצא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹ
הוין �ן ועל 4ע �3, וא�בד $פ�גם �סיל, ה $א ממ�ן ְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָלם
�2ם  ה4עת 5גם  מאחר מה�נים , אינם "נים  ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻל0

ה"נים  לה+מ&ן ,"אים עצמ& �*&נה  ידי �על  ודע , . ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ה !א ה:נאה , הת>�ר!ת ע Aר  �י ;&נאים. נע;ים ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָֹמBה
�דעת  )ל !יה אהבה �י  ה+ח . ועכירת מ �ל�!ל  ְְְֲֲִִִִַַַַַַַָָָֹ�א

��ת!ב  !כמ & ל"ט)ו ;כל, ל 4,(א=&ב ללא  �ניה "תק�יח : ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
�ניה, על  אהבה  ל 4 �אין  הינ!, חכמה". A& אל ה:4 ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ�י
ל & �=�� �ן ועל  חכמה. ל4 �אין  מחמת �א ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה 
!כפי  ה:&נאים. !מת>�רים י&נקים מBה ה+ח , ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַֹֹעכירת
�ן ממ &ן , )אות ידי על ה+ח  �ל  והעכיר!ת ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹה�ל �!ל 
;&נאי  מBה נע;ים ולפעמים ה :&נאים. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָֹהת>�ר !ת
וכן �סיל , נע ;ה �ן  לממ &ן , !פנ=ת& )אות & לפי  �י ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָח�ם,
זמן וכל  ה :&נאים. מת>�רים וכן מח&, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָֹֹנתע�ר 
ה+ת >�רים  ה :&נאים אזי ה+ח, C&ת� �העכיר!תְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָֹֹ
�דעת  ;&נאים �ן  >ם הם ה +ח, מהעכיר !ת הינ! ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָֹמ:ם,
הBה �ה 9עת אף ;נאתם, על  טעם להם �=� ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ!במח ,
רק ה !א  ה :נאה  ע Aר  �י ה+ח, עכיר !ת �חינ &ת ְְֲִִִִִַַַַַָֹֹה!א
טעם  *נים �ל  על  להם �י זה �ל  עם ה+ח, ֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמעכירת
עכ"ל . ה+ח , C&ת� עדין  �העכיר!ת מאחר  ;נאתם, ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹעל
גיל עד שמחכים לבחורים חיים החפץ  אמר  וכן 
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ומתרצים  לממון , מחכים כי מתחתנים ולא  מאוחר ,
להם  ואמר  בהם גער  שמים, לשם תירוצים מיני בכל 

התורה, עיקרי על  הגדולים)שעוברים המאורות .(בספר

הלב טהרת להבחור יש אם נדע כיצד  כן אם 
אפשר  אי שזה יתברך, ה ' אהבת  שמים יראת
כמה הפחות לכל לומדים  אם  אלא להגיע 

ביום ! זוהר דקות 

שלא הבחור , על ולברר לשאול בחורה צריכה  מה 
הצרות  כל  יבואו ואחר  גאווה בעל  של בפח תיפול

רח "ל .

זוהר דקות שלש עד דקה  שיעור  יש הבחור  עם לברר 
שלא שומעים אתם אם לחברים, ישאלו וזה  ליום,

וש חס זוהר  שהואלומד אפילו איתו, להשתדך  לום
כמו ממנו לברוח  צריך המשפחה , לכל דירות 5 ישלם
שאז הקדוש זוהר  וילמד תשובה , שיעשה עד  מאש

אמיתי. תורה בן  להיות  סיכוי לו  יש

כי  להם תאמרו  אותו יבלבלו ישיבות הראשי ואם
הקדוש ! זוהר ללמוד  אמרו  לא כי  באה, הגיוס גזירת
זיע "א. פתייה למהר"י הרקח יין לספר בהקדמה כמובא

באה, הגיוס גזירת - ומעורר אומר  אני כן על
התורה ופנימיות הקדוש זוהר  למדו שלא בגלל 

ובכוללים.בישיבות
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הקבלה ללימוד  היתה חיים החפץ תשוקת

זיע "א חיים החפץ  לחכמת רבינו היתה  תשוקתו כל 
היותר תורה מחלקי אחד הוא כי ואמר  הקבלה.

מרכבה")נעלים מעשי גדול "דבר מאמרם  בפומיה(וכעין ומרגלא ,
ואי  באפלה, אנו מגששים תורה  סתרי  בלי כי תמיד
הבריאה, עם בהנהגתו  אלוה  חקר  עד לבא  אפשר 
מתמסר היה  לו צריך  היה שהדור  שלולי אומר  והיה
בשעה בלילה רוב פי ועל הקבלה . לחכמת כולו
בקי  שהיה  עד הקבלה. בספרי מעיין  היה  מאחרת

הקבלה  ספרי בכל פה י"דבעל דף זצ "ל חיים החפץ מרן (מכתבי

קע "ב) בעמוד וע "ע החדש בדפוס ג' .אות

התפרסם  לא אך  הקבלה, בחכמת מאד החזיק הוא
שהשיב  וכמו ופשיטות תמימות היתה דרכו בכך.
של "הלשם"זקנו  בעל  האלקי  המקובל  הגאון  לשאלת

זצוק"ל : אלישיב הגרי "ש כחומרן מראה  אינו  "מדוע
אמו". עלי כגמול ""אני  בנגלה? כמו  בנסתר

טוב!! מזל  טוב! מזל

ההיפך? ח"ו או טוב מזל? איזה

למוות !!! ולא לחיים - אמבולנס !!! של  סירנה

שומעים היו כשבירושלים ומפורסם של ידוע  סירנה
עכשיואמבולנס יש בוודאי טוב, מזל  אומרים כולם 

הגאון שמע וכאשר  - טוב דבר  להגיד כדי יולדת
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ראש זי"ע  אוירבאך  זלמן שלמה רבי הקדוש הצדיק
מזל כן כן - אומר  היה הדור  ופוסק תורה  קול ישיבת
לוקחים  וח"ו שלו הבת את אירס מישהוא בוודאי טוב
אחרי  חיים, סכנת במצב הוא  כי חולים לבית אותו

חובות. הרבה כך  כל עצמו  על  שלקח

שנתעורר!!! הזמן הגיע רבותי!

שיגעון על  ובחייהם בבריאותם שילמו אנשים מספיק
לכ  חדש שיגעון  יש בדור  ועכשיו ישזה, ישיבה ל 

לשלם  השווער  צריך  בפונביז' אתה  אם אחר , תעריף
וכו'. ש "ח , מליון 

את  יחתן  אחד שכל במקום  שיגעון , לא זה האם  תגידו
נורמאלי , ויהיה  משכנתא ויקח  עצמו 

שלו, ילדים 10 לכל  דירות 10 לקנות אחד אבא  צריך
רק בנו  את לפרנס מחויב שאב אמרה  התורה  והרי

צדקה. זה כך  אחר  שנותן מה  וכל  6 גיל  עד 

תלמוד תשלם כל  קודם ההורים, את סוחטים והיום
לכל ש"ח 1000 ישיבה  כך ואחר  לילד, $150 תורה
וכשהבת  השמים. מן  לו מוסיפים המוסיף וכל ילד 
שסוחטים  ואחרי לחודש, ש"ח  1600 לסמינר  הולכת
היה רק  זה להם אומרים לימון  כמו  ההורים את 
הכסף את להביא  צריך באמת אתם עכשיו בדיחה ,
מהיכן? שואל  האבא  וכאן  אותם. לחתן בשביל  הגדול



עולם! של קכג |חשבונו הזוהר ז'כח חלק

שמשמה הזהב מכרי את לי לגלות  יכול מישהו
כסף? מדפיסים

עשיר חזר  התלמידים כשאחד ע "ה הרשב"י  הרי
רבי  לקחם  מהישיבה חבריו בו  נתקנאו לארץ מחוץ
דינרים, התמלאי בקעה בקעה ואמר  לבקעה  שמעון 
התלמידים  רצו זהב, דנרי התמלאה  הבקעה וכל 
מחלקו הנוטל שכל  דעו  הרשב"י להם ואמר  לקחת ,
אין היום ידיהם, משכו  ואז נוטל, הבא  עולם של 
הרי  היה  אם וגם כאלו, עליון  קדושי מופת  אנשי לנו

הבא . בעולם שלו חלק מאבד 
כדאי? זה  האם נו

הזמן הגיע  כי  העולם בכל  ולפרסם להתעוררר נא
ראשי  של  ברשת ניפול  ולא  אמת, אנשי  שנהיה

- רב הערב  של  רב!!!ישיבות לי יש  אמר עשו  גם כי 
שעליו אבינו, יעקב של  הרב את תתןותבחר נאמר 

ליעקב ! אמת

'''

עולם ! של  חשבונו 
ימ"ש?שאלה: היטלר הרג יהודים כמה 

מןתשובה: ובטל עבר  והוא  יהודים מליון  6-7
העולם.
ישיבה?שאלה: הראש הרג יהודים כמה



הזוהר ז'כח חלק עולם!|קכד  של חשבונו

כמותשובה: מתחתנים הבחורים אם לראות צריכים
הפחות  לכל  או  לחופה , עשרה שמונה בן שכתוב
את  לב על שם מישהו  והאם  שידוך, לחפש להתחיל 
גיל את לעבור  שלא להתאמץ שצריך  הגמרה  דברי 
לו שיהיה והעיקר  בכלל  להם איכפת שלא  או 20
להתחתן שרוצה  ומי בחורים, הרבה עם גדולה ישיבה 
שיזרקו עליו מאיימים הקדושים, חז"ל  דברי  ולקיים
וכמה אחרת. לישיבה ללכת וצריך מהישיבה, אותו
היו ואם זאת, לעשות האומץ את להם אין בחורים
זה כל  ואת להם, היו ילדים כמה מוקדם מתחתנים
ונמצאים  משתגעים ההורים וכמה רח "ל , מאבדים

תורה??? של  דרכה זוהי  האם בסכנה ,
500 של ישיבה לראש חשבון, עשה אחד צדיק 

לו ויש שנה , 50 ישיבה ראש שכבר  לכלבחורים
היה בחור  כל  אם וחשב צא תלמידים, 24,000 הפחות
כפול ילדים 7 כבר  היה  בחור  לכל אז  18 בן מתחתן
להביא יכולים היו הם  שגם ילדים, 168.000 = 24,000
היגענו הכל סך  168.000 כפול ילדים 7 אחד כל 
ראשי  לומדים וממנו 8,232,000 = 7 כפול  1,176,000
בחורים  יותר  שיש למי תחרות  ונהיה אחרים ישיבות
על האחריות את לוקח הזה ישיבה הראש אז זקנים,

ממנו!!! שלומדים  ישיבות הראשי כל
1000 של  ישיבה ראש על  חשבון תעשו  עכשיו 

בחורים :



בירושלים רווקים על קכה|חרם הזוהר ז'כח חלק

בחורים  3000 הלאה: תחשב  וכן - 16,464000 =
בחורים!!! 5000

שנה??? 50 בתוך  הרגו הם ישראל  ילדי  כמה

ומצפצף!!! פה  פוצה  ואין  כך, על  שותקים וכולם

תהא לא התורה  שזאת שלימה  באמונה מאמין אני
מוחלפת !!!

יגורו שלא בירושלים חרם שהיה יודעים אתם האם
שנה? 20 גיל  מעל  רווקים 

,20 גיל שעברו  בירושלים  רווקים  על חרם 
עיה "ק ירושלים את שיעזבו

- זי"ע יוסף עובדיה  רבי הגאון החרם ,מרן  על סיפר
ומעלה שנה עשרים מבני  רווקים על איסור שקבע 
גדולי  על-ידי  שנחתם חרם – בירושלים ידורו  שלא
רבי  אלגאזי, יעקב יצחק רבי כגון הספרדים הדור

רבים  וכהנה  מזרחי, משה חיים כיום ניסים  שנהגו כיון .
פה פוצה ואין בירושלים, לדור שמים יראי רווקים

זי"ע יוסף עובדיה רבי  הגאון  מרן בית ומצפצף, כינס
זי"ע שאול אבא בן -ציון  ורבי  צדקה יהודה רבי עם  דין 

החרם. את לבטל

הנורא , החרם מאיסור ישראל את להציל כדי  זה  וכל 
כדברי  20 גיל לפני ולהתחתן  לשמוע  רצו שלא  בגלל 
על ירושלים גדולי החמירו כמה וראה בואו  חז"ל .



הזוהר ז'כח חלק להתחתן |קכו לבנים חובה  יש  גיל מאיזה

[וגם  כך  על  חרם ועשו  שקמו עד אלו חכמים דברי 
מהאיסורים  פטר לא  אך  מהחרם שהציל הדין בית

חז"ל ] של .החמורים

לחכות? ולא  להתחתן לבנים חובה  יש  גיל מאיזה

בקידושין  הגמ ' שם אומרת כך  ב)על  ליה:(כט , משתבח
הוא , גדול דאדם המנונא בדרב הונא לרב חסדא רב
חזייה אתא , כי לידי . הביאהו לידך  כשיבא  ליה: אמר 
פריסת  לא  טעמא מאי ליה: אמר  סודרא, פריס דלא
לאפיה אהדרינהו נסיבנא . דלא  ליה: אמר  סודרא ?
עד לאפי  להו חזית  דלא חזי, ליה: אמר  מיניה,
שנה עשרים בן  דאמר : לטעמיה, הונא  רב דנסבת.
סלקא בעבירה בעבירה. ימיו כל - אשה נשא  ולא 

עבירה . בהרהור  ימיו כל אימא: אלא  אמר דעתך?
יושב שנה, כ' עד  ישמעאל: ר ' דבי תנא וכן  רבא,
כ' שהגיע כיון  אשה, ישא מתי לאדם ומצפה הקב"ה

תיפח אומר : נשא , עצמותיו .ולא

שנה. עשרים גיל  עד  להתחתן  חובה שיש רואים מכאן
לבל המנונא רב על הקפיד הונא  שרב לב לשים ויש
תורה, ללמוד ורצה  גדול אדם שהיה  אף  פניו , יראה

דברינו. בהמשך כך על  ויבואר 

המהרש"א  שם כו'(בח "א )ומבאר  לאדם מצפה הקב"ה :
עצמותיו תיפח אומר  נשא ולא  שנין לכ' שהגיע כיון 

ביבמות כדאמרינן כו ' מצפה  שהקב"ה אמר  (סג:)כו'.



להתחתן  לבנים חובה  יש  גיל קכז|מאיזה הזוהר ז'כח חלק

הדמות. ממעט כאילו ורביה פריה  מקיים  שאינו  כל 
באדם  שותפין  ששלשה  לפי עצמותיו  תיפח ואמר 

נדה במס ' כדאמרינן  העצמות נבראו וזה(לא.)ומאביו
מהעצמות  הדמות וממעט רביה פריה מקיים שאינו 

עצמותיו: תיפח - זו במדה 
הוסיף: אינווהמאירי נשא  ולא לעשרים שהגיע  כל 

כן אם אלא בהם שהתמיד מהרהורין ימיו כל  ניצל 
היחידים: מן  "הגיע הוא  יא: בתענית במש' מ"ש כעין סגולה, מיחידי (פי'

מתענין") היחידים  התחילו גשמים  ירדו ולא  במרחשון .י"ז 
הרמב"ם  ב)ופסק  טו, שנה(אישות עשרים שעברו  וכיון  :

עשה. מצות ומבטל עובר  זה הרי אישה , נשא ולא 
א )(ובטור  שנהאה"ע, עשרים יעבור  לא  ענין ובשום :

עד ישמעאל רבי דבי תנא  וכן רבא  דאמר אשה , בלא
אשה, ישא שמא  לאדם לו ממתין  הקב"ה שנה עשרים
הקב"ה אומר נשא ולא שנה  עשרים שעברו  וכיון

ז"ל  א"א  וכתב עצמותיו. ט "ז )תפחנה סי' פ"ו רווק(יבמות
ב "ד - לישא רוצה ואינו  שנה  עשרים עליו  שעברו 

ורבו. פרו  מצות לקיים כדי לישא אותו כופין
בשו"ע ג)וכן א, העזר יעבור:(אבן לא  ענין  ובשום

שנה כ' עליו  שעברו ומי  אשה. בלא  שנה מעשרים
לקיים  כדי לישא  אותו כופין ב"ד לישא, רוצה  ואינו

ורביה. פריה מצות
לאחר  להתאחר המתיר פוסק  או  מקור כל אין זה , לפי

ירושלים. רבני חרם  בפרק להלן ויעויין עשרים , גיל
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איש ב)והחזון כט, לקידושין חי' - קמ"ח  הלומד(אה"ע דגם כתב,
אפשר , לא  כ' ולאחר  שנה, מעשרים יאחר לא  תורה
שדך פאת  בשו"ת כתב  וכן בהרהור , ימיו כל הוא  דהרי

י')(א , לומרקמט, יוכל שמי זצ "ל איש החזון  לו  שאמר 
עליו. מתגבר  יצרו שאין הזה בזמן 

בספר  חתנים וכתב כ ')מצהלות עמ ' ציון; אוהב יצחק  שאף(לר '
בגיל והבנות  הבנים להשיא  אמר יעקב הקהלות  מרן 
הגר "ח  לפני פנימה הקודש אל וכשנכנס צעיר,
ספר לו  ליתן אחד בחור עם שליט"א  קנייבסקי
"עכשיו הרב אמר  בספר , שעיין אחר  - הבחור  שחיבר 

שנה. י"ז בן אז היה והבחור  חתונה",

אמר  שליט"א ועוד קנייבסקי  חיים  רבי  ,הגה "צ 
וחצי,(דודו)שהחזו"א  י"ז בגיל  יינשא  שהוא  רצה

כל לומד אינו הבן שאם מייעץ הוא כלל ושבדרך 
אם  אבל  חתונתו, לפני קצת  עוד שילמד - טוב  כך 
אף טוב שילמד כיון שיתחתן, - טוב לומד הוא

הנשואין.אחרי

מלובביץ הרבי ישראל מנהיג  אדמו "ר כ"ק הדריך ואף
והן לאשכנזים  הן  צעיר בגיל להתחתן  והורה 

לעיל .לספרדים  שהובא  וכפי  ,

רצאבי  יצחק לר' המקוצר ערוך  בשלחן  זה  (אה"ע וכעין 

א') קצ"ח  חלהא', עשרה  שמונה  לשנת האדם שמשנכנס
המצוה . עליו 



דאורייתא  מעקר  יודעים קכט|אינם הזוהר ז'כח חלק

ועם  388)ובשבט עמ ' אפגניסטן(ז, יהודי שמנהג כתב
.18-20 בגיל  התחתנו  שהבנים

ששחטו בחברון הפרעות תרפ"ט  בשנת  הסיפר  ידוע 
ונתפזרה חברון, ישראל  כנסת מישיבת ישיבה  בחורי 
הגה"צ המפורסם המוכיח  אחד צדיק היה הישיבה,
טרם  שלו  לבן  טלגראם ששלח זצ"ל  רוזנבערג בשם
כי  הברית לארצות ומיד  תיכף  שיבוא  18 לגיל  הגיעו
המאמר תיכף לקיים וצריך  לחופה , 18 בן  חז"ל אמרו
צריך האם ישראל  לגדולי לשאול  הבחור  והלך  חז"ל ,
בישיבה התורה  לימוד את לעזוב אביו  לקול  לשמוע

הקדושה? בארץ

את  לקיים שצריך צודק שלך  שאבא  לו  פסקו הרבנים
אחרי  ויום ומיד, תיכף ותיסע לחופה", 18 "בן ההלכה 
חז"ל לקול  ששמע ובזכות הנורא, האסון  קרה שנסע 

הנוראה. הטראומה את חווה  לא  וגם ניצל,

ל�מדים ה <יבה: "ני את מ �כיח ח <ים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָהחפץ 
אינם אבל 4א�רייתא, "5לפ$לא ְְְְְְִִִֵַַָָָָָ$מתח 4דים 

4א �רייתא מע?ר ְְְִִֵַָָי�דעים 

תר "ץ, ו=רא *ר �ת �ק &ד ��ת � אצל& �הייתי�ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ימי  �ל  הא?ה. ה9ברים את �הAד& מ*י �אזני �מע )יְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
מת *�ה עכ�ו  אבל  *נאי, לי  היה  ולא  ח�!רים ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹע ;יתי
ה*ר !�ים. אל  לד �ר  לי  �י �י  �תביע &ת, ואב &א ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹאנכי
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*ר !�ים]. א &תם ק&ראים �הי ! ה =�יבה �ני  ְְְְִִִֵֵֶַָָָ[הם
ל &מדים  וי �מע!. יב&א ! �עצמ& הכריז ה)פ?ה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָואחרי

9א&רייתא, �*לפ!לא  !מתח 9דים הם, חריפים אבל הם, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָ
4א�רייתא  מע?ר י�דעים  �?ילהאינם !כ�נתכנס! . ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ

ותכן ,C& אר מאמר  לפניהם ה Sיע  9בריו, את ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹל �מ&ע
היה: ח<י ה+אמר  לחי�ת ללמ�ד  ה$א הע?ר  ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

לחזר  ה "ית , והנהג�ת הליכ�ת "כל וצנ $ע  ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָהס 53ק $ת
ואמתלא�ת  4ח <�ת  �ל ללא $לה��א, א�ה ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֹאחרי 
�ל  �י  הע�לם , וסדר נ $2סי  �פי להס43ר Aריכים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
הרע, יצר ל כעטי� הם האBה והנמ $קים  ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהאמתלא�ת

"מלכדת �. נת�5ים יראים וגם �3רה "ני �םְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
�לבד, ז! מים ,ולא ם את "זה מ תפים אBא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ה $4ר  ל "כריכה ה�מ<ים  מאוויהם  את ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ$מעטפים
לכב �ד נאים לכלים Aריכים  הם  א �מרים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָמצוה ,
�3רה . ללמ �ד  ""ית הת"�דד$ת לם נאה , לדירה "ת,ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

אהל י�ב להי�ת  �די ה !אעיר$ת ה �"ל �ל  �רם וכ!', ְְְְֲִִֵֵֶַַַָֹ
א?ה �גלל  �י �&לל , לה&ליכם ה =צר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָמ)ח�!ל &ת

ה�"ל  א�ההח :!בים מCBא עצמם ואינם ,מ�נעים ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָ
ה' �רצ �ן  �למס43רים למכ�לה >&רמים !מ +ילא , ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ

יחיה  לא  חי & מזהיר  וה�ת!ב ר �ית, י"ח)א T!ר  .(יחזקאל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹ

4א�רייתא  "א D$ר הם נכלים חלים .הרי ולא ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָֹ
4א�רייתא  "פל$5לי 5ל$5לם  עת" ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָ$מר�יים 
"דמע�ת  "�כה היה  $בד"ר� �3רה. �$פי מהם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָנעלמים

א &מרר"�ת  היה  ��ת ק�לת �עת� >ם וכן ! ְְִֵֵַַַַַַָָָָ



דאורייתא  מעקר  יודעים קלא|אינם הזוהר ז'כח חלק

נר � לכ! ר �&ת.ה+זמ &רים �דמע &ת וכ!' ה+א&ר&ת נה (ספר  ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָ

זייט �יק ) אפרים  ח=ים  ר�י להגה"צ  ְְְְִִִִִֵֶַַַָה>ד&לים 

ש"ח , מליון  שנה , 25 בן  בחור שווה  כמה  תגיד עכשיו
לקחת  כדאי האם - לכלה דירות 5 יתן שהוא אפילו או

לחתן ? אותו 

מעליו. החרם להוריד דין  לבית שילך  כל  קודם

לומר , שלהם ולאבא שכל  לבחורים שיהיה  הזמן  הגיע 
ובזה הישיבה, ראש  בקול  ולא  חז"ל  בקול שומע  אני
צדיקים  ובנים וטובים, מוצלחים חיים לי  יהיה
אחר מאף  כסף לבקש צריך ולא  וטהורים קדושים

לכל . ומפרנס שזן  שבשמים , מאבינו  אלא 

ולא הבחורים, על  חרם אחת  יד יעשו  הבחורות  כל 
ישראל . על ושלום כסף שרוצה בחור  עם מתחתנים

אלעזר �ן  �מע&ן ר�י )ניא , פב: קידושין  ְְְִִֶֶַַָָָובגמרא 
ק <ץא&מר , צבי ראיתי  לא ו �!עלמ<מי ס�ל , וארי , ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹ

נברא! לא והם �צער, �?א  מת*רנסים והם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹחנוני,
א?! מה  ק &ני. את �+�ל נבראתי ואני �ני,+�ל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָא ?א 
�צער , �?א  מת*רנסים - �ני +�ל  א ?א  נברא ! �?אְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
�את*רנס 9ין  אינ& - ק&ני  את  �+�ל  ��בראתי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַואני
את  וק *ח)י מע ;י את  �הרע &תי א?א  �צער?! �?אְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

��אמר , ה)*רנסתי, וג &':(ירמיה א?ה" !Uה "ע &נ&תיכם ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

וכאשר וז"ל : ע"ב, פ"ב קידושין  יהוידע בן בניהו  בספר 
כסדרן נקיט כאן  גם ולכן אחר , במקום בס"ד פרשתי



הזוהר ז'כח חלק זוהר|קלב ללמוד  לבחורים אמר

עשה, למצות דמיון  נקח  ממנו אשר הצבי תחלה
לא למצות הדמיון  נקח ממנו  אשר  הארי  ואחריו 
כי  זה, בסדר  להו נקיט בס"ד נ"ל  ועוד תעשה.

הם, אחד ענין כולם בהו דנקיט  דהקציעות המלאכות
על  הסבל מביאם  שיתייבשו  ואחר בשדה, עושים

לחנות בחנותו,שכמו  מוכרם החנוני ואז החנוני ,
לכך אחד, ענין  הוא  חנוני  סבל קייץ זה עסק נמצא
סדר כפי חנוני  ואחריו ארי ואחריו תחלה צבי נקיט
ניתן לא הזה  עולם שעסק ולפי כולו, הזה  העסק
בעץ הראשון אדם חטא תיקון בשביל אלא לאדם

קייץהדעת, של עסק  כאן נקיט  לכך היה, דתאנה 
בתאנים שהו .א 

רבי  תניא וכו ': אומנות כל אני מניח  אומר נהוראי רבי
מלמד  ואיני שבעולם אומנות כל אני מניח אומר נהוראי
לו  עומדת אין  שבעולם אומנות  שכל תורה  אלא בני את
מוטל הוא הרי זקנותו בימי אבל ילדותו  בימי אלא
ילדותו  בעת לאדם  לו  עומדת כן אינה תורה אבל  ברעב 
מהו  ילדותו  בעת  זקנותו בעת ותקוה  אחרית לו ונותנת 
בזקנותו  כנשרים  אבר יעלו  כח  יחליפו ה' וקוי אומר 

יהיו. ורעננים דשנים בשיבה ינובון עוד אומר  מהו

ואמר הפרשה  על  הזוהר חוזר היה  שבת  כל
בחיים וישמרם  הפרשה  על זוהר ללמוד  לבחורים 
שעל הזוהר  את חוזר  רבינו היה שבת כל 



המלאך  רזיאל ספר ללמוד לבחור  קלג |הורה הזוהר ז'כח חלק

הזוהר את ללמוד לאחרים אומר והיה הפרשה.
הפרשה בחורים .של שרובואפילו אומר  והיה

הצדיק כמדרש. ספר זלה"ה, בלוך  שלמה ר' הקדוש תלמידו (מפי

מ"ו) אות שלמה מתלמידיו.ר' אחד  לנו  סיפר  וכן  .
זיע "א הח"ח רבינו  שאמר  הזוה "קוהוסיף  "ספר

בחיים"ישמור !אתכם

להשיג המלאך רזיאל  ספר ללמוד לבחור הורה 
הקב"ה של גדולתו

נתיבות  בספר זצ"ל , קושלוויץ שמואל  רבי  הגאון 
רנ "א )שמואל  ע' צעיר(עה"ת ישיבה  בן שכשהיה מספר  ,

חודשים, כג' חיים החפץ של בחדרו ישן  בראדין ,
ספר ובידו חיים החפץ אליו ניגש  השנה לפני בלילה
קודם  לילה כל בו שאהגה לי ואמר  [המלאך ], רזיאל 
בו ותהגה  תעיין  כאשר  הזה "בספר  וז"ל : השינה,
כי  השי"ת , ורוממות מגדלות השגה קצת לך תהיה
ה', מגדלות השגה לו שתהיה ישראל  איש  לכל ראוי 
למקום, כבנים עלינו ה ' בחסד נחשבים אנו באשר  כי
איזה לו תהיה מישראל  איש שכל  מהראוי הרי
הח"ח  עכ"ל וערכו", שבשמים אבינו  מגדלות השגה 
כוונת  את הבין  שנים אחרי שרק שם ומוסיף זי"ע.
לפני  קבלה  בספר  יהגה בשנים רך  שנער  הח"ח

ע "כ.השינה ,



הזוהר ז'כח חלק בישיבות |קלד  הקדוש  זוהר לומדים לא מדוע 

זוהר  לומדים  לא מדוע שואל: היה חיים חפץ
בישיבות? הקדוש 

"אמר שמים! יראת מביא הקדוש בזוהר  "הלימוד
את  הכניסו לא  "מדוע ואומר  מתפלא  והיה  רבינו .

בישיבות? הזוה "ק מוסר!"לימוד חתיכת זה (מפיהרי 

.השמועה)

על והתפלא זצ"ל  הרש"ב הגאון את שפגש ומסופר 
לו ואמר  בישיבתו, הזקן מגלחים שאין  אצלם שפשוט 
בישיבה, התורה  פנימיות שלומדים מפני  זאת הרש"ב

זיע"א  חיים  החפץ לו ואמר  שמים. יראת נותן  "נו,וזה 
הת  פנימיות לימוד את להכניס צריך בישיבות!"אז ורה 

הקדוש  מהזוהר מלאים  חיים  החפץ ספרי

בספריו הקדוש זוהר את  פעמים למאות לצטט דרכו
וכו') הלשון שמירת ברורה, ספרי (במשנה מן מביא  ואף ,

אל הקצה מן וגדושים מלאים ספריו  המקובלים.
ספרו ובהקדמת  הזוה"ק, מספר "ליקוטי הקצה 

בזוה "ק.הלכות" לעיין אומר 

בכל ישראל את להציל לפעול צריך יהודי כל
יכול צורה  דרך

אחד כל  לזה! זה ערבים ישראל  כל  חז"ל  אמרו אמר :
בכל ישראל עם הצלת למען  לפעול  מחויב  ואחד



הגאולה את לקרב יום בכל זוהר ללמוד קלה|יש  הזוהר ז'כח חלק

אפשרי. תחום

לקרב  יום בכל  זוהר  ללמוד יש זיע"א : הח"ח הוראת
הגאולה את 

זוהר שעה חצי יום בכל  ללמוד "יש  "ובמיוחד"אמר
הגאולה". לקרב בכדי השמועה)הקדוש .(מפי

הקדוש  מהזוהר מלאים  חיים  החפץ ספרי

בספריו הקדוש זוהר את  פעמים למאות לצטט דרכו
וכו') הלשון שמירת ברורה, ספרי (במשנה מן מביא  ואף ,

אל הקצה מן וגדושים מלאים ספריו  המקובלים.
ספרו ובהקדמת  הזוה"ק, מספר "ליקוטי הקצה 

בזוה "ק.הלכות" לעיין אומר 

דרך בכל  ישראל את להציל לפעול  צריך יהודי כל
יכול צורה 

אחד כל  לזה! זה ערבים ישראל  כל  חז"ל  אמרו אמר :
בכל ישראל עם הצלת למען  לפעול  מחויב  ואחד

אפשרי. תחום

יום בכל זוהר ללמוד יש זיע "א: הח "ח הוראת
הגאולה את לקרב

זוהר שעה חצי יום בכל  ללמוד "יש אמר  "ובמיוחד"
הגאולה". לקרב בכדי השמועה)הקדוש .(מפי

הגר "ח  תלמידי הם - הלטאיות הישיבות תלמידי כל 



הזוהר ז'כח חלק הקדוש|קלו זוהר שילמד יהודי לכל מחכים

אדונינו של  המובהק תלמידו  שהוא  זי"ע , מוולאזי 'ן
בשמם  שרשמו המובהקים תלמידיהם ובכתבי הגר "א,
של רבו זי"ע, מסלאנט זונדל  יוסף רבי הק ' [הצדיק 

כתוב זי"ע ] מסלאנט ישראל מהגר"א :רבי הוראה
יום"! בכל זוהר מולאזי 'ןללמוד הגר "ח של ספרו וכן

בני  כל בו יעסקו למען - מזוה"ק מלא החיים" "נפש
ונעשה בקולו  נשמע - - להם! ורפא ושב  - הישיבות
לגאולת  - יום בכל  זוה"ק  לימוד להקדיש רק רצונו .
ודעת" "אמונה במאמר עיין  - הקדושה. השכינה
בפנימיות  עוסקין  ישראל  דכאשר  - הסולם לבעל 

האומות ! כל  מושפלים ממילא התורה,

שילמד  יהודי לכל מחכים בפתח! הגאולה זכרו
הקדוש  זוהר

רבי  המקובל  הקדוש אצל  שבא מאחד המעשה וכן 
כלל חשק לו שאין  לו ואמר  זי"ע שרעבי  מרדכי
שנעשה וסופו  זוהר , הרבה שיגרוס לו והורה ללמוד,

הקודש. רוח ובעל גדול  חכם

ישראל  "כל כי הזה העלון לפרסם מחויב  אחד כל
בעירו מדרשו בבית  העלון  את ויחלק  לזה " זה ערבים

העולם!!! ובכל

ע "ה? רבנו  משה פסק מה

ע "ה? רבנו  משה נגד ההולכים  הם מי



הדורות  סוף עד מאיר הרשב"י קלז|תורת  הזוהר ז'כח חלק

הגאולה? את  המעכבים הם מי

ישראל? כלל  של  האסונות כל  על  חייב מי

האלו? בשנים ויתומים האלמנות כל  על אשם מי

זה? את לתקן  יכולים איך

זה? את לתקן  יכול  אחד כל  האם

שכינתא לאקמא שמים לכבוד שיעשה  אחד כל 
ביום, דקה  הפחות לכל  הקדוש זוהר  וילמד מעפרא 
על להגן  שיכול ע "ה יוחאי בר שמעון  רבי  עם יתחבר 
אליהו הבטיח וכן  כן, שיעשה והבטיח  כולו  העולם כל 
ברחמים, תבוא  הגאולה הזוהר  ספר  שבלימוד הנביא
ומגוג, גוג וממלחמת אטום, מפצצת  להינצל  יזכה  וכך 
החוסים  לכל  הוא מגן נח תיבת  הרשב"י לסוכת ויזכה 

אותהבו. שיבקש מי ואין דורש לה שאין  מצוה כל 
להתדרשנה שאין ומצוה מצוה , כמת שהיא לפי 

לעשותהרודפים אחרי' מקטרגת רדוף שהמצוה ,
וכו'. מכל  שנתעלמתי  אנכי גרועה כמה (ספרואומרת

ק "ה) אות חסידים 

ה�4ר�ת  ס�ף עד  מאיר הר""י �3ְִִֵַַַַָרת

אתה אבל  לך , שמעו לא  אם גם מה ? יודע  אתה 
גם  ביום, דקה הקדוש זוהר  שילמדו לעורר השתדלת
העוונות  שכל  אלא עוד, ולא  שכר , אותו את תקבל 
הגר "א הגלגולים, שער  המהרח"ו [כדברי  ימחקו שלך



הזוהר ז'כח חלק הדורות |קלח סוף עד מאיר הרשב"י תורת 

מה עוד יש  נו ! קרח], פרשת ישראל  ואוהב משלי,
העשיר נהיית הרי  ידים? בחיבוק  תשב האם לחשוב?
אתה הרי זיליונר !!! מולטי במצוות בעולם הגדול הכי
בשמחת  כמו הלילה  וכל  היום כל  ולרקוד לשיר  צריך

שמחה  מרוב השבוע  כל  ישנו שלא השואבה, (סוכהבית

ע "ב) נא רבנן דף תנו  השואבה: בית שמחת ראה שלא מי
מימיו . שמחה ראה לא

אין כי  בידיים, עצמך את ותיקח תתעורר  בוודאי  הרי
תשכח  אל רק  בחיים, להצליח מזו, טובה  עצה לך

הכל , על  לכוון  חיים שצריך  אלוקים  למענך ,ולבקש 
השכינה לכבוד זה  צריך , שאתה  הטובות שכל  כלומר ,
ותתפלל בשמחה , ה' את לעבוד שתוכל כדי הקדושה ,
הקדושה, השכינה את לפדות שמים, כבוד למען
ברצון תפלתך  תקובל  ואז השלימה, ולגאולה 

ובאהבה.

את  !תדר �ן �על4 את א:ה �ל  �לח ( �וודאי ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָעכ�ו
ללמ&ד א?!, ו ��ת&ת ימים )�צל עצמ4, והיא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ�ניה.
)יק!ני  ואמירת אל=ה!, *תח ואמירת הקדוש ֲֲִִִִֵֵַַַַַָָזוהר 
�א:ה הרמ�"ם, *סק �הרי וז!טא , רבא וא9רא  ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָז&הר 
חי  �אי ה �ן ��תב !כמ& ;כר , ל4 �י  )&רה �למדה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ
זקנתו על והעיד אל =ה !. *תח )>יד >ם �א :הִִִֵֶַַַָָָ
[עכשיו משניות. פרקי  וח"י  זוהר  לומדת שהייתה

הקדוש]. חי איש להבן  זכינו איך מבינים



הדורות  סוף עד מאיר הרשב"י קלט|תורת  הזוהר ז'כח חלק

יח) יז- לב פרק �ני (במדבר לפני ח �ים נחלץ ְְְֲִִֵֵֵֵַַָֻ"ואנחנ!
נ�!ב  לא  מק &מם... אל הביאנם אם א�ר  עד ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹֹֻי;ראל 
�מ& נחלת &". �אי י ;ראל �ני התנחל עד �)ינ! ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאל
ללמ&ד א &תנ! מצ!ה ר �נ !] [מ �ה מהימנא �הרעיא ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ס &ף עד מאיר  הר ��"י �)&רת דווקא, �הAד& ְְִִֵֶַַַַַַָָָז&הר 
C! ר� �ל Aד& מנ!חה  לתת ולא ללמ &ד Cוצרי ְְְְִִֶַַָָָָָֹה9&ר &ת,

�=גאלנ! עד ריט .)ה !א  *נחס )&רה!!!(ז&הר ל�ע !רי �!לנ! ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
!!!�ה Aד& ז&הר ל&מדים �!לנ! ח=ים!!! חפצי  ְֲִִֵֵַַַָָָ�!לנ !

ט �ב ימליץ  ה$א עינינ$, מאירת היא לנ $, מגן �3ְְִִִֵֵֵַַָָָרת�
י�חאי. "ר  אד�ננ $ ֲֲֵֵַַָ"עדנ $,

'''
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תשע"ד אב מנחם חודש 910 הזוהר אור

העולמי  הזוהר מפעל

למעלה מחבר  שליט"א מהאלמין אדמו"ר  כ"ק בנשיאות 

0527651911 טל: ספרים מאלף

עזה מלחמת  סוד ספר
ד' יום 2000 ברדיו דרשה

תשע"ד  אב  י' ואתחנן פרשת

"דחיל$ כינ 03.$ ה $א F רי" ק $ד א יח$ד ְְְְְְִִִִִֵֵָלם
�ל  ם" לים "יח$דא בו "ה י"ה  ם ליחד  ְְְְְִִִֵֵֵַָָ$רחימ$.
ידינ $ $מע �ה  עלינ $. אלהינ $ אדני נ �עם ויהי ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָֹֹי�ראל.
אדני  נ�עם ויהי ��ננה$. ידינ $ $מע�ה עלינ $. ְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹ��ננה
ידינ $ $מע�ה  עלינ $. ��ננה ידינ $ $מע�ה עלינ $. ְֱֲֲֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָֹאלהינ $

ונצליח  נע�ה ה' ם" ְְְְֲִֵֵֶַַַ��ננה$.

בארץ 2000 רדיו  שומעי  לכל  ה ' �ם� ה�אים ְְִִֵַָ�ר !כים
כולו: לכם ובעולם שסיפרנו מה זוכרים בוודאי  אתם

בדפוס שיצא  אחרי שרק שאמר , זי"ע הסולם בעל  על
להיטלר יהיה  הסולם פירוש עם הראשון הזוהר ספר 
לארצינו להיכנס  יכול היה  ולא  היה, וכך  מפלה, ימ"ש
בע "ה. באריכות זה  את נספר זמן יהיה  ואם הקדושה ,

הזוהר  מפעל של החדשות  את לכם נספר כעת
רביעי  מיום  תשע "ד]העולמי אב מנחם שעבר :[י'

2000 ברדיו שמסרתי  השיעור  לאחר  רביעי  ביום
לקחת  כדי  וביבנה  לציון  בראשון  לדפוס נסענו



עזה מלחמת סוד קמא|ספר  הזוהר ז'כח חלק

עם  לחיילים שהכינו מ"ג, תיקון  לימוד דפי 201,600
בחולון מדפוס הבאנו וגם החיילים, של  התמונות
לאור שיצא האור  עלון וכן מ"ח, תיקון 13.000
העולמי  הזוהר מפעל עם בשיתוף הסלע " מ"בחגוי
לנו שיש ועכשיו  ח"ו, הזוהר  כוח וכן ,100,000 לערך
זמן , אין כי  לחלוקה, לעזה לנסוע  צריכים הסחורה 
[הובא בחז"ל : כתוב כי היום, באותו להיות  צריך הכל 

התוס' מבעלי זקנים א')בדעת ח , המצוה](דברים  -כל
כלה אותה  גמור במצוה התחלת אמז"לאם וכן 

גמור פירוש  מרוק  לו  אומרים במצוה וכלהמתחיל
גומרה שם על  נקראת גומרה ואחר במצוה המתחיל 
יבנה, לציון, ראשון  הדפוס: מבתי הביתה כשבאנו 
אני  מונית, עם לרופא נסעתי הצהרים אחרי חולון ,

חייל  איזה מכיר  אתה אולי הנהג את שיכולשואל 
הנהג  לחיילים? זוהר ספרי  לחלק לעזה איתנו לנסוע 
חמישי, ביום לנסוע  שמוכן  ואמר  לחברו טילפן
טילפן ראשון , ביום לנסוע חייל עוד ממנו  ביקשתי
איתנו שיבוא נשק הכלי כל עם קצין חייל  שלו לחבר 
הוא? ברוך הקדוש עשה מה  והסכים. ראשון , ביום
לאתדכיא , נש בר בעי כד הקדוש בזוהר  כתוב  הלא 
רוצה אדם בן  כאשר ביאור : ליה, דמזדמין אינון  כמה 

לו. שיעזרו לו  שולח הקב"ה מלאכים כמה להיטהר
ביום  מטלפן  מהצבא הראשי הרב גדול! נס תשמעו
רוצה שהוא 6-7 שעה  לערך כהן, אבישי להרב רביעי



הזוהר ז'כח חלק עזה|קמב מלחמת סוד ספר 

הרב לחיילים! לחלק  זוהר  ספרי  לו שנביא  מאוד
עוד לך ונביא באים, תיכף אנחנו  לו: עונה אבישי 
מהאלמין האדמו"ר עם ביחד  הקדוש  הזוהר  על דברים
כל  לאור  שמוציא העולמי  הזוהר מפעל מייסד
הלוואי  מאוד , שמח מהצבא הראשי  הרב - הספרים.
לא  הוא יבוא? שהאדמו"ר חושב אתה  לזה, ונזכה 
בזוהר  שעוסק  מי בוודאי, התשובה : - מהטילים? יפחד 

מה'! רק מפחד לא
אנחנו שעה  חצי בעוד  ואומר : אלי מטלפן  אבישי  הרב
בלי  התשובה: - מוכן ? הרב לעזה, לנסוע  צריכים
לזה, מחכה  אני  איך , ועוד מוכן , אני בוודאי  לחשוב,
כבר הכינו 8:10 בשעה  - ונצליח! נעשה ה' בשם
של סטים .1 זוהר : ספרי כל עם ממולא  שלם טנדר 
הנביא אליהו  פתח .3 זוהר , תיקוני .2 כרכים, 45 זוהר 
.5 חיילים. של  תמונות עם מג, תיקון .4 לטוב, זכור
תיקון .6 זי"ע, באנון יוחנן מרבי הסיפור "האור " עלון
ו', חלק הזוהר  כוח .7 החיילים, של  תמונות עם מ"ח
[ראו חיילים. של  תמונות עם הזוהר  תורת .8
[בנתיים  ונוסעים, גדותיו  על מלא  האוטו בתמונות].
אבל וידאו , גם עשינו - צבאי סוד זה שנסענו  המקום
האמיתי  הנשק  של  סוד זה כי  - בסוד בנתיים זה 
של צבאי  סוד באמת זה - המלחמות את לנצח
את  לפרסם נוכל  זמן הרבה אחרי ואולי - הרשב"י

ב "ה ,הכל !]. מהצבא הגענו  כךהרב כל  שמח שליט"א 
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לו שסיפרנו  אחרי  בקיצור : ונגיד ולספר , לתאר שאין 
אחרי  פעם כל המלחמות עם שקרה  הניסים וכל הכל ,

הזוהר: את שגמרנו

יצוקהא. עופרת 2009)במבצע  בינואר 18 - 2008 בדצמבר 27),
עזה מרצועת  הטרור נגד צה"ל  של  צבאי מבצע  היה
יישובי  על  רקטית ארטילריה  וירי חמאס נגד ובפרט
לא אך מוחץ, צבאי  ניצחון השיגה  ישראל  הדרום.
את  שגמרנו אחרי  המדיניות . מטרותיה את השיגה
נגמרה היום באותו  כרכים 12 היומי הזוהר 
בשיעור השם בעזרת שנספר  ניסים ועוד המלחמה,

הבא .בשבוע

ענן ב. עמוד 2012)במבצע  בנובמבר  21 - 2012 בנובמבר 14),
החל  עזה, ברצועת צה"ל  של  צבאי במתקפהמבצע 

הים  וחיל  הישראלי האוויר חיל  של  קרב מטוסי  של 
גיוס החל ימים כמה  ולאחר  סטי "לים ע"י הישראלי
בשטחי  בכוננות היה היבשה  חיל נרחב, מילואים
וימית  אווירית  בתקיפה הסתיים המבצע אך  כינוס,
ובתחום  הצבאי  בתחום ניצחון  השיגה ישראל  בלבד .
רגלי, בחיל  ונכנסו  קצר. לזמן  שקט הושג המדיני 
אפילו חסר  היה ולא רגלי , בחיל  מלחמה, היה לא  אבל 
960 תתק"ס הזוהר  את שגמרנו אחרי  אחד. חייל 
אש הפסקת היה הלילה  באותו הזוהר , חוברות

המלחמה. ונגמרה
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איתןג. צוק 2014)במבצע  ביולי שהחל(8 צבאי מבצע  ,
שובו מבצע תחילת מאז  המתגבר  הרקטות ירי לנוכח
בתחילה ישראלים. נערים שלושה  נחטפו שבו  אחים
לאחר אך  והים האוויר  חיל  כוחות ידי על מבוצע היה
ביום  היבשה. כוחות גם נכנסו  המנהרות איום גדילת
ועלון מ "ח , תיקון  מ"ג תיקון  של  הדפוס את שגמרנו
ברדה אריה הרב המקובל הקדוש והצדיק ועוד, האור 
תהלים, זוהר  של  היומי דף  השיעורים את וסיים גמר 
תורת  את וגמרנו  בעולם, בכל ובשיעורים בדיסקים
של התמונות עם לחיילים ספרים 7000 הזוהר 
ראו - כיס בפורמט ספר  כל עמודים 112] החיילים
להדפיס וגמרנו  - לחיילים שחילקנו  איך הסרטים את 
כל את  להביא  לצבא  ונסענו  כרכים] 5 תורה זוהר  את 
וזה אש, הפסקת התחיל  הזה ביום וחילקו, הסחורה 
זוהר ללמוד שהתחילו החיילים בזכות  ורק אך
שנקוה תמונות. זה  על ויש ביום. זוהר  דקה הקדוש,
לו להביא  הפעם עוד לבוא  ביקש וכן  בקרוב. לפרסם

הרשב"י. של סחורה  הרבה  עוד
הרמח"ל שכתב  מה בעין עין רואים ורבותי! מורי 

" במרום" "אדיר הוא ,בספרו גדול תועלת  כי והאמת
משיח  מחבלי הצלה הוא עכל "ק,כי משה", והרשב"י

שלנו המלחמות את מנהלים הם הנביא ואליהו .רבינו
הערב  של והרבנים ישיבות הראשי אם לכם תתארו
זוהר דקה ללמוד לתלמידים להגיד רוצים שלא  רב
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ע"ה יוחאי בר שמעון רבי שביקש כמו ביום
במלחמת  קצין  שהיה  זי "ע  באנון יוחנן שלו  מהתלמיד 
לשמים  להגיע  שזכה עד תשובה  בעל  ונעשה  הסמים,
בכמה כולה  התורה כל איתו  ולמד הרשב"י, לישיבת
את  לראות יכול  אחד וכל  פה, בעל הכל  וידע דקות,
שאומר איך  שלו  השיעורים את  ולשמוע  בעין  עין  זה 
וכל האריז"ל  כתבי וכל  הזוהר  ספרי  כל פה בעל 

כולה הברכההתורה את  יודעים שאנחנו כמו פה בעל 
ביקש שמעון ורבי הכל . ידע כך בדברו , נהיה שהכל 
זוהר ביום ושלש שתים אחת דקה  שילמדו ממנו
לשמוע רוצים לא  העמלקים רב  הערב ורבני הקדוש,
- ע "ה. הנביא  ואליהו  רבינו ומשה שמעון  רבי לקול 
היו ולא מלחמות, בכלל  לנו  היה לא  שומעים, היו אם
ועשרות  חיילים 64 נהרגים היו  ולא דמים, שפיכות
ב-7 האש הפסקת על  להכרזה עד רח"ל, פצועים
חיילים  64 נהרגו בישראל  אב ], מנחם [יא באוגוסט 
- אזרחים. ו -684 חיילים 1,620 ונפצעו  אזרחים, ו-3

הכל  על אשמים שתלמידיהם הם רוצים שלא  מפני
ל ' בתיקון  הרשב"י שכתב כמו ביום זוהר  דקה ילמדו

מ"ג. ובתיקון  -
נגמר הזוהר  ספר  את  שגמרנו  אחרי פעם  כל 
הצבאי  הרב שעבר  רביעי ביום ועכשיו המלחמה!
שיקראו החיילים לכל לתת הולך  שהוא לנו, אמר 

ועוד, מ"ח, מ"ג, התיקוני  את טנקביחד בכל ויכניס



הזוהר ז'כח חלק בזה?|קמו אשם מי למה ? בעזה המלחמה 

לו שהבאנו  הזוהר  ספרי כל שיריון שכל ,וכלי ויראה 
רביעי  ביום נעשה  כבר וזה  בתיקונים, ילמדו  החיילים

הפסקת בלילה! התחילה אב  מנחם י"א חמישי ביום -
ואם  ויוצאים, המלחמה  נגמרת  ה', ובעזרת אש,
שילמדו שלהם לציבור  יגידו  והרבנים ישיבות  הראשי 
- מלחמות. ה' בעזרת עוד יהיה  לא ביום זוהר דף 
את  נבחן אם המלחמה: סודות את לכם ונספר  בואו
את  לנו ושולח מסתתר  שהקב"ה  נראה  עזה , השם

מגילה  מסכת ז "ל: כאמרם התרופה, עם ,(יג:)המכה
הוא ברוך  הקדוש שברא  אחר  רבא למכהאמר  רפואה

את  מכה  הוא  ברוך  הקדוש אין  לקיש ריש דאמר 
להם בורא  כן אם אלא תחילהישראל שנאמררפואה 

העולם  אומות אבל אפרים, עון ונגלה לישראל  כרפאי
שנאמר רפואה להם בורא כך  ואחר אותן  מכה  כן אינו 

ורפוא . נגוף מצרים את ה' ונגף 

על ביאור בזה? אשם מי למה ? בעזה המלחמה 
"סוד" הקודמות ואותיות  ב-"עזה" המלחמה

המקובל פישהגה"צ  חדש,שליט "אהרב סוד לנו  גילה
בעזה : המלחמה  "עזה,"סוד של  הקודמות האותיות

של הקודמת האות "ס-ו-ד"! המילה  הואעיוצא 'ס'
של  הקודמת הוא זהאות אות ו' של  הקודמת האות  ,'

הואה ב ד' המלחמה שכל לרמז  בלימודעזה', תלוי
ה " ב סודתורת ויעסקו ילמדו  ישראל עם ואם סוד",



בזה? אשם מי למה ? בעזה קמז|המלחמה  הזוהר ז'כח חלק

שהיא  למכה הקודמת הרפואה את עזהשהוא  יבטלו ,
עם  המעורבים הישמעאלים של  הקשה  הקליפה

ב  היושבים מלחמות הפלשתים עוד  יהיו  ולא וכלעזה .
שמים  רחמי  לקבל  רוצה הוא אם לבחור צריך  יהודי 

ה תורת לימוד ידי  לקבלסודעל ח"ו  או  הקדוש, זוהר  ,
לבונקרים, היום כל ולרוץ טילים קשים (זאת דינים

ב  המלחמה כל כי ללמודהיאעזהאומרת רוצים שלא רב הערב רבני אשמת

ביום זוהר כתב דקה וכן לכל , שידוע זי"ע, באנון יוחנן לרבי הרשב"י שאמר  כמו  ,

מ"ג) - ל ' בתיקונים , .הרשב"י

במרום" "אדיר  הקדוש זיע"א )בספר  להרמח "ל - כב וזה(עמוד  ,
קדשו: לשון 

יוחאי  בן  שמעון  רבי התיבה.בריחת ענין  עשתה 
הששים  כל נכללו  בו  אשר  הזוהר נעשה שבסודה

בתיקונים  כמוזכר נשמתין , זהריבוא נחשב ואז  ,
לא הימים שבסוף  עד ישראל, לכל  כללית לבריחה

שכתוב וזה יציאה. אלא יב)יצטרך נב, "(ישעיה  לא : ִֹ�י 
ה' לפניכם Fהל �י תלכ$ן  לא  $במנ $סה 3צא$ ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָֹֹבח5ז�ן 

י�ראל  אלהי  הזוהר ",$מאDפכם ספר כי היא והאמת ְְְֱִִֵֵֶַָֹ
נקרא  בו שיתדבק  מי שכל לברכה, אחריו נשאר

לו יצטרך  שלא עד אחרא, הסטרא מן (באחרית שבורח

יציאה,הימים) בזה.אלא נמצא  תועלת מה  ואודיעך
הוא, גדול תועלת כי מחבלי והאמת  הצלה  הוא כי 

כב)משיח. עמ ' במרום " ("אדיר



הזוהר ז'כח חלק השכינה|קמח זעקת קורא: הקול

הגה"צ מפי - השכינה  זעקת קורא: הקול 
שליט"א פיש יקותיאל רבי המקובל

עדיתכ איך בא  דוד שבן הסימנים כל  באו שכבר ן 
בכל תיקנו  לא ועדין  בכלל, ועד שבהם, האחרון
ביום, דקות כמה לפחות  של חובה לימוד הכוללים

ישראל? עם להצלת  הזוהר  בספר 

את איך  מנסים ולא  כמים נשפך  ישראל  שדם יתכן
את  להציל  שיכולה בחז"ל  שמובאת היחידה העצה 
הגאולה את להביא  חייב שכולו  בדור  גם ישראל  עם

ברחמים?

יתעוררו?האם  ואז דם של לנהרות ושלום חס מחכים
לקב"ה להראות הפחות לכל מנסים לא  מדוע
שבעל בתורה שכתובה היחידה  העצה את שרוצים
נגלות  לימוד עם הפחות לכל ולהתחיל  חז"ל, מפי  פה

הזוהר?

אבותיהם היכן ואבות שאבותיהם המזרח עדות בני
שהיטלר זכו  זה ובזכות הזאת, בחכמה  בעיקר עסקו
תיקנו לא  עדין מדוע שלהם? למדינות נכנס לא  ימ"ש
ספרים  ובשאר  הזוהר  בספר  כולל , בכל  ברבים לימוד

התורה? בפנימיות שעוסקים

שלאיך  למצב הגיעו התורה לומדי שרבבות יתכן 
לא ועדין  ח"ו, ומחריף הולך  שרק בפרנסה  גדול דוחק



השכינה זעקת קורא: קמט|הקול הזוהר ז'כח חלק

הצרה עלינו באה  מה  על  נפש חשבון שום עשינו 
שום  עשינו  ולא מאיתנו , דורש הקב"ה  ומה הזאת,
מפי  לנו שהובטח  ברבים הזוהר ספר  לימוד  של  תקנה
גם  בהרחבה  ופרנסה  ושובע מחסה  לנו שיתן  חז"ל 

הקשים? בזמנים

בניהאיך  על השכינה מזעקת להתעלם נוכל
ובידינו חיים בסכנת שנמצאים שנשבו התינוקות
הדם  את שפכו  לא  ידינו לומר  נוכל האם להצילם,

נשא, בפרשת הזוהר  כדברי 4עתידיןהזה? ְֲִִִַ$בגין 
הזוהר  ספר האי 4איה $ 4ח <י מאילנא למטעם  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָי�ראל

"רחמי. מ�ל$תא "י 0 ְְֲִִֵֵַָָי 5ק $ן 

זצ "ל:ר �י  צמח רבא )יעקב אידרא על ברמה ', 'קול לספרו  (בהקדמה  ֲִֶַַַֹ
הJאת  "חכמה  ע �סקים אינם "ניה " על מב�ה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"רחל
מדר אין �י  "א, מ יח אין  ולזה  ה?ץ, את ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהממהרת 
ולכן ה3למ$ד, "עסק > �מ � ועיר עיר  "כל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָקב$ע 

ה2יח. את $ממהרים מ �כים "ניה אין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ"אינ �$",

ח=ים'"על  'עץ על  על הגוב"י שלימה' 'איפה לספר (בהסכמתו ִֵַַַַ
חיים) "בית .אוצרות �3בעים ה �ל$ת "זמן  וההר$גים ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָהענ <ים

מעלה ל ק "לה,4ין למד $ Bא חכמים ה3למידי  את ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
.F� על א�תם ֲִִַַָָ$מעניים

הקדוש החיים' ה 'אור  כה)רבנו  כה , אחיך(ויקרא ימוך "כי 
תבל , ליושבי והערה גדול , ענין  תרמוז זו פרשה וגו '",
מסתלקים  הטוב מדרך  מטין כשהתחתונים "ימוך",



הזוהר ז'כח חלק ובהו|קנ לתהו  העולם החזיר  סוד תורת שמונע

תלוי  העיקר  כי הקדושה , עמוד  ומתמסכן ההשפעות ,
המשכן על  ירצה מאחוזתו", "ומכר  בהתחתונים.
ביד הבית נמכר  בעונותינו  אשר  העדות משכן 
הצדיק ביד היא  גאולתו  כי הכתוב והודיע האומות,
ובזה אחיו , ממכר  יגאל הוא לה ', קרוב יהיה  אשר
כל הדין  את ליתן  עתידין  זה ועל ממכרו, ה' יגאל 
עלבון ה' יבקש ומהם ישראל, גדולי הארץ אדוני

העלוב. הבית

ואדם  שיעור , מגיד  כולל , ראש כל  הדברים: מסקנת
שלו במסגרת אצלו יתקן  רבים, על  השפעה  לו שיש
דקות  כמה  למשך  הזוהר  בספר  לימוד חובת יום כל 
חז"ל בדברי פשוטה אמונה  מתוך  ישראל . עם להצלת
בשיעור ברבים לימוד ועדיף כמובטח , הפתרון שזה 
תיקנו לא  עדין  במסגרת  שאצלו ומי  וכו', הבנה  עם
כפי  פרטי באופן בלימוד נפשו את יציל  התקנה, את 

עכ"ל . יכלתו,

הע �לם את החזיר $Bא� ס�ד, �3רת �2נע ְֱִִִֵֶֶֶַַָָמי
ובה$: ְָֹֹלתה $

ז&הר ע"א )!בתA!ני  ל"ח  9ף ע;ר �עה( ס�ד:()יק!ן �2נע $מי  ְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
לתה$ הע�לם  את החזיר $Bא� �3ר �ת, 3י ל ְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָֹהע ?ר
אBא  �3רה  אין  א �מרים א �תם $Bוא ְְִֵֵֶֶֶָָָָֹובה$...,

5רצ$פים, $4 והם אחר . ס�ד 0" ואין  �)י �פ ט0,] ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָ
סדרים ה)&ר&ת] ג"ן  ג"ןה $א ה!א  ��כתב [)&רה  , ְְִִֶַַַָָ



ישב  לא  לצים קנא|ובמושב הזוהר ז'כח חלק

מSד נע!ל >ן  כ?ה , אח &תי  נע !ל  >ן &� ��אמר  ְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָ*ר�=&ת]
!בי&ם  ה+ע;ה  ימי �ת�� נע!ל ה !א  ו' סת!מה, ם' �ל ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָ
9לת  �נ&על )היה �?א �די !ב��ת י*תח, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹה:�ת
היא *&רע , ואני עלי  לו! �הם ��אמר  ל &וים, ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�פני 

יתר &ת. נ�מ&ת �הם אליהם, ְְְֲֵֵֵֶֶָָ*ת!חה

ז � לצים  מ �ב  איזה יב . לא לצים  ְִִֵֵֵֶַַָָֹ$במ �ב 
מט2(לילי"ת ) היא רב. ערב ל אהא2ם ְְִִֶֶֶֶַַָָ

"מ�בם מט2אים רב ערב וכן "מ �בה. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ�נ4ה
"יניהם בים �> ְִִִֵֵֶֶַַל 4Aיקים 

ז &הר  ע "ב)!ב)A!ני כ"ז 9ף י"ג ה5ס$ק,()יק!ן האי �על א �רי  ְְִִִֵֵַַַַַָָ
ר �עים  �עצת Cהל לא  ל א�ר  $תהBת� א רי - וגו ' ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ

- חטאים האי C 9ר� ר �עים, �עצת C הל לא א �ר ְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
י�ב  לא  לצים !במ &�ב עמד א ).לא *ס!ק א *רק  -()הילים ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

.האי לכלארי �רא  אהי"ה . א�ר  אהי"ה ה !א  ְְֲִֵֶַָָֹ
נאמר ועליה  ז )הרא �ים וזה(�יר  ��רמל . C עלי C�רא  ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

�ל )פילין  ז & �אר >מן . C�רא  וד?ת  .�רא  �ל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹ)פילין
הא�רי �זה לבת מ��חים !ב& א �רייד. �ם  �רא�י"ת �ן (ועל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

�ת ) ��ת!ב �ם  ה!א ל )זה  א :ר!ני (�רא�ית �י �א �רי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָ
ה Aד&�ה ] ה:כינה את �+עלים ה9Sיקים [הם ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָ�נ&ת.
ר �עים. �עצת C הל לא א�ר  �+ה , לי �נס ז&כה  ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמי

ורע. ט&ב ה9עת עץ �ל  מSד רעה עצה  (מי�היא ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

(�ונח סמא"ל זה 9ר Cהר�עים . איזה  עמד. לא חUאים C בדר! ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
4� ��אמר  ז ! ל )חUאים. מנאפת (מ �לי א:ה  C 9ר �ן ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ



הזוהר ז'כח חלק הזוהר|קנב ניסי

וגו'. *יה  !מחתה  איזהאכלה  יב . לא לצים $במ�ב ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֹ
ז� לצים מט 2אה(לילי"ת )מ�ב היא רב. ערב ל א 2ם ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

"מ�בם  מט2אים רב ערב וכן  "מ �בה . ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ�נ 4ה 
�נ 4ה . "יניהם , בים�> �+תדבקל4Aיקים !מי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

נאמר ה)&רה. �ל  �והרא  ה�תר  �ה!א א �רי. ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ�א&ת&
הח=ים  עץ וזה  מים. *לגי על  �ת!ל  �עץ והיה &�ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

י�&ל . לא ועלה! &� ��אמר ְֱִֵֶֶַָֹ

הזוהר  ניסי

שזכו ומיוחדים נפלאים סיפורים כמה יבואו בו
הקדוש הזוהר  לימוד ידי על  [בדקה ]ישראל 

�+צוה ק+אי צוח! �בר א �ר  את  לק=ם נתח Bק  Cבכ!ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
)ל!י  יד& על ורק &� �י  �ר �ים, !לפרסם !לה&דיע  ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָלידע
זי"ע הWדה  �על האלקי ה +ק�ל  !כדברי >א!לתינ!, ְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻ�ל 

ה = רא�י ידע ! אי?! המהרח"ו�אמר מ 9ברי �יב&ת ְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
�ל +!ד ע &סקים הי! כ!?ם �ו9אי וע&ד, מ"ג )A!ן ְְְְִִִַַַָָעל
*ד!ת  למען ה>א!לה  �להחי  וה�Aלה, הB&הר  ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָספר 

הAד&�ה.ה :כינה  ְְִַַָָ

לתשובה להתעוררות הזוהר מכוח מעשיות  סיפורי

דקות  שתי אחת פעם לישראל חוק לימוד א . סיפור 
בתשובה: גויהוחזר  עם והלך  שפקר  באדם מעשה

לו הביא  בתשובה  שחזר  וחבירו  לנוצרים, והתקרב 
יעיין בחיים פעם שאולי וחשב במתנה, לישראל " "חק
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וויזה, רישיון  ללא  נתפס אדם  אותו עליו. הדבר  ויפעל 
שבור , הביתה ובא  ישראל , לארץ חזרה  אותו ושלחו
בארצות  - מאחור  נשארו  [הביזנס] העסק וכל  והגויה
לישראל " "חק בספר  וקרא  ישב יאוש ומתוך הברית,
בלשון שם וקרא  שמות, בפרשת חבירו לו שהביא 
מאד ונתעורר נכריה, אשה עוון חומר  את הזוהר 
לכותל שנסע  עד בתשובה ולחזור  לבכות והתחיל 
ואמר לחבירו טלפן  ומשם הרבה , שם ובכה  המערבי
שלאחר וסיפר  יחדיו. ובכו  ובא  בא", בכותל, "אני  לו
ושם  במקוה , לטבול  ביקש הדבר חומרת את שהבין 
למוצא עד  והלך לטבול  יכל ולא  נקיון עבודות היה 
ולבסוף שלמה, בתשובה וחזר  התעורר  וכך  טבל. ושם

בטהרה. משפחה  ולהקים כשרה אשה לישא זכה
הזוהר  מתוך מוסר  של קטן  קטע מלימוד  זכה זה ולכל
שכמה בדבר שאפילו ורואים לישראל". ב"חק  הנמצא
זוהר  מעט  לימוד אבל עליו , לפעול יכלו  לא רבנים
נטהרה ונשמתו מתרדמתו אותו העיר דקות בכמה

הקדוש . הרשב"י עמודים מכח 3 של  מכתב  [ובידי
תראו זה]. בענין  תשובה  בעל  אותו  לי כתב אשר
אדם  לבן לעשות יכול  זוהר  שקצת מה מוסר  ותקחו 
שיתן חשוב כמה  ולכן זי 'ע . הרשב 'י כוח גדול  וכמה
יהיה זה  וכל  אותו, לזכות בכדי זוהר  לחבירו אחד כל 
נודע כאשר ועתה לחשבונו. נזקף  והכל  הוא , לזכותו
נגאל ידו על  דרק הקדוש, הזוהר לימוד  נחיצות גודל 
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ישראל וב"גדולי  הזוהר " ב"אור כמובא ברחמים
החוגים  מכל  הדורות  וגדולי הצדיקים דברי  והזוהר"
של מהפיכה  דנעשתה דרא ואכשר  ממש. והעדות
ישראל וכל  העולמי", הזוהר  "מפעל  ידי על  ממש
ונפלא עצום  חשק מתמלאים גדולם ועד מקטנם
ומבקשים  שואלים וכולם הקדוש, הזוהר  ללימוד
"חק פי על שמסודר בזוהר  הפחות לכל ללמוד

קודש, בהררי שיסודתו דקהלישראל " של ובלימוד
הבא  עולם בן  להיות זוכה  .כבר

אותי!!! תפסת
ב . זוהרסיפור עותקים מיליון  חצי שהדפסנו אחרי

לחלק אביב לתל  חוברות 70.000 שלחנו מ"ח, תיקון 
החדשהבתחנה  פעם מרכזית - קומות 8 של  בנין

שומר , לא  חילוני , אני לנו, ואומר  אחד, לנו מטלפן 
ועוד, חזיר  אוכל  כיפור, יום לא פסח, לא  שבת, לא

תיקוןרח"ל , חוברת לי ונתנו אגד  בתחנת כאן  הייתי 
ומיד דקות, כמה  אחד  פעם בו וקראתי מ"ח,
מהיום  אותי!!! תפסת בטלפון, לי וצועק  התעוררתי,

ומצוות!!! תורה שומר כשר  יהודי הולך  אני

ג. הרבים סיפור  ממזכי ים מבת  גבריאל הרב
שיש לנו , מספר העולמי, הזוהר  מפעל  של  הגדולים
שאוכל עד  לגמרי היהדות מדרך  נפל  שאחיו חבר  לו

רח"ל . חזיר  לוכבר שיתן  לחבירו אמר גבריאל הרב
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לתיקון גדולה סגולה  זה  כי מ "ח, התיקון  את
את  שקרא אחרי אחת. פעם ויקרא הנשמה , ולטהרת
לאחיו ואמר  לתשובה  לבו  נפתח אחת, פעם התיקון 
תורה שומר כשר יהודי  להיות עצמי על קיבלתי

ב"ה  שזכיתי!!!ומצוות,
ד אחרי סיפור שבע " "באר  האבות בעיר בהיותי .

הקדוש, הזוהר לימוד גודל  על שם שאמרתי  הדרשה 
אשר ברבים וסיפר בימים בא יהודי  לפני בא
הושפע לב  ולדאבון  בישיבה, תורה למד בצעירותו
וכשרות  שבת מלבד אשר מיהדותו  ונפל רב, מהערב
ספר לידו בא אחד יום דבר. שמר לא  השגתו, כפי
וכך ללומדו. חשק בו ונכנס הסולם, פירוש עם הזוהר 
לעגם  למרות דפים מספר למד  ביומו  יום מידי
כיפה שם וכאשר אותו, הסובבים של והפרעתם
האם  זוגתו, עליו צעקה הרשב"י, תורת לכבוד
לה אמר כיפה ? לובש שאתה  לך  קרה  מה השתגעת?
את  והסתיר היסטוריה , לומד רק אני לך  איכפת מה 
יום  מידי המשיך  וכך לו. תפריע שלא כדי לימודו 
מכן לאחר תיכף  הקדוש, הזוהר  כל שסיים עד ביומו 
אמיתית, לתשובה גדולה  מאוד התעוררות בו נכנס
כשר יהודי הוא והיום המצוות, כל  לקיים והתחיל 
כוחו גדול  כמה רואים מכאן הרשב"י . בתורת הדבוק
אפשר זה  ועל השלום. עליו יוחאי בר  שמעון  רבי של 
ואת  עזבו אותי הלואי  הקדושים: חז"ל דברי להמליץ
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וזהו – למוטב מחזירם שבה שהמאור שמרו , תורתי
יששכר הבני  של  קדשו וכדברי בתורה , הגנוז האור 
הרשב"י  בתורת טמון לצדיקים הגנוז שהאור  זי"ע,

ע "ה.

ה: -סיפורסיפור שערים במאה  השנה שקרה נורא
ניצל מ"ח תיקון  בזכות

הזוהר " של כוחו וראו!!! חושו דעיניין" פקיחו
ישיבה לבחור גדול נס - בעולם  מתגלה

ולימוד בהפצת פועלו שבזכות ספרי מירושלים 
מחרידה מתאונה ניצל זוהר,

של  רבים לזיכוי הפצה  בעקבות שארע  ונורא גדול נס
תמן" "בראשית הזוהר)ספרי של מ "ח  ישיבות (תיקון בבתי

הלומד כהן , אלון  בשם ישיבה, בחור  - בירושלים .
העולמי , הזוהר ממפעל להפצה  קיבל בירושלים ,
"בראשית  של קונטרסים חבילות  אימו, באמצעות

עיניכם"תמ "ן מרום "שאו לישיבת נסע כהן  אלון  - ."
אופר שלמה רבי  הרה"ג בנשיאות עיה"ק בירושלים

- התיקון שליט"א . את למדו  הישיבה ביחד,(מ "ח)כל
שאין הזה, בלימוד לישיבה  גדולה שמחה והיתה 

ולספר -לשער  לביתו. כהן אלון  נסע הלימוד, בתום
ג'יפ  רכב עם  מחרידה  בתאונה והתנגש לציון, בראשון 
לחופשה שבא כהן, אלמוג בשם בחור  נהג שבו צבאי 
הכדורגל  משחקני  כאחד  משמש  שבה מגרמניה, לארץ
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המספר  רק דבר, כמעט  ארע  לא לג 'יפ - הגדולים .
התקלקל. הרישוי

ונחצה לגמרי נמעך  כהן , אלון של  רכבו אולם
אלמוג  הג'יפ, נהג - פגע!! כל  ללא  יצא  ואלון לשתיים,
"אתה לו , ואמר  הישיבה , בחור  כהן, לאלון  פנה  כהן 
כלום, לך קרה שלא ב"ה כלום", לי לשלם צריך לא
לי, סיפרה אלון  של  שאימו וכפי הרכב. נפגע  ורק
תרמה כהן, אלון של אמו - ברדיו. ישודר זה היום
לה' להודות חי" כל  "נשמת הספר  להדפיס  כסף 
מה שלה. לבן שנעשה הגדול  הנס  על  יתברך 
כל הזוהר , של  העצום כוחו  את  רואים אנו המסקנה?
מוגן , הזוהר ספר  של  ובהפצה בלימוד שעוסק מי
שומרת  הזוהר  של הארוכה ידה - נוח! כבתיבת
לב, שימו  בה. שעוסק יהודי כל ומחבקת עוטפת
והבחור לחלוטין נמעך  הרכב הגדול , הנס  של לדיוק
בפרט, שנכון  כמו מידה , ובאותה פגע , כל ללא יצא 
שצרים  הגויים בבחינת הוא  שנמעך  הרכב בכלל , נכון 
וקשתותם  בליבם תבוא  "חרבם  בבחינת עלינו
ליהודי  משול  פגע כל  ללא שניצל  הבחור  תשברנה ",

הז מכח ולכןשנשמר  הרבים, את וזיכה  שלמד והר 
מכל ישראל  עם כלל על להגן הזוהר  לימוד בכח
האטום  פצצות הקשות הגזרות היסורים הצרות,
נעסוק רק שאם רואים ואנו בישין. מרעין  ושאר 
מוגנים  נהייה ואנו  תיפול" לא  ראשינו "שערת בזוהר 
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אימו, ברחם רחמים)כעובר  מהמילה בא  אתם (רחם ולמה  ,
הקדוש הזוהר  את והפיצו לימדו  רוצו , מחכים? עוד

ולילה. יומם

ו: �ח�ם סיפור  מחלקים העולמי הזוהר מפעל  ְִָבס"ד
ויה !די, יה !די לכל �ה Aד& הB&הר  ל +!ד על  ְְְִִִִִַַַַָָָספרים
לנ! �י לח=לים, �=� ה Aד&�ה  האמ!נה את ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָותרא !
וחייל ז&הר , )A!ני להם �לחנ!� חילים אלפי  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָע ;ר&ת
��יס ל & והיה  ה?ב, יד על  �מ+ �9!ר  &� יר! ְִֵֶַַַַַַָָָָָאחד
זמן , ל & �=� מתי �זה �?&מד �יס פ&רמט  ז&הר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ)A!ני
את  והראה  י &תר נכנס ולא �כריכה רק נכנס ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹוה �9!ר 
ה =&ם, �ל  ול &מדים י&�בים ואנחנ! הח =לים , לכל  ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָזה 
לה Sיל �הAד & ז&הר A9&ת 1-3 ללמד לנ! נ&תנים ְְְְִִִַַַַָָֹֹולא 
!בל +!ד מ+�ה  �ים��ח& ה >ד&לה מה +לחמה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָא &תנ!
Cצרי לא �אי?ין  מהימנא  רעיא �אמר  �מ & נ�צל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹהBהר 

קכו)נTי&ן  דף נשא .(זוהר ִָ

ז: הזוהר ".סיפור  ספר  בזכות בעזה ניצל  שלנו הבן

הזוהר ספר  עם לעזה חיילים נכנסו  איתן  צוק  במבצע
" הגנה . של סגולות לו  יש כי אמונה  שלי מתוך  הבן 

אליי  מאודהתקשר קרוב בחזה , לו  פגע שכדור ואמר
ניצלו חייו  ובנס  בכיס, לו שיש הזוהר סיפרלספר ,"

במבצע . שנפצע  רובנס  בנג'מין אוליבר סמל  של  אביו 
מהתרגשות, בוכה  אליי התקשר שלי לי "הבן  וסיפר 

לספר  מאוד  קרוב  שלו, באפוד בחזה, לו  פגע שכדור 
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ניצלו חייו ובנס בכיס , לו שיש  בטוח הזוהר  היה הוא .
זה ועבורנו מבחינתו כלום. לו  קרה לא  אבל  שנפצע 

וזה להסביר  אפשר  שאי הזוהר נס ספר בזכות ",הכל
את  לבנם נתנו  הם הוריו, לדברי אביו. דני, סיפר
חייו את יציל  שהוא ואמונה מחשבה מתוך  הספר 
הבן את "כשפגשנו קרה . אכן וכך הקרב, בשדה

קצר , לזמן  לולמחרת  שפגע הקליע  את לנו נתן הוא
והקב"הבאפוד הזוהר  שספר  מאמינים אנחנו .

מחדש",ש חייו את קיבל הוא  מלמעלה. עליו ומרים
החייל  הורי .סיפרו 

של אישיותם על  צדדים כמה חשף  איתן ' 'צוק  מבצע
ללחימה נכנסו מבוטל לא וחלק הלוחמים...
פנחס פרשת  את הכולל הזוהר  ספר  .כשברשותם
ורבים  חיילים בקרב תאוצה שצוברת בתופעה מדובר
לפני  חיים. להצלת  הספר  בסגולות מאמינים מהם
לכל זוהר  ספרי אלף  כ-50 חילקו... שבועות כמה 
הגיע מהם מבוטל לא  חלק  כסף , אין  חינם דורש,
ברצועה המשרתים ומילואימניקים סדירים לחיילים
חיילים  בקרב ניסים חולל הזוהר  ספר כי לה ... וסביב
כולל מחלקים שאנו הזוהר "ספר  ברצועה. שלחמו
בתוכה מכילה  אשר  פרשה פנחס, פרשת את  בתוכו 
עם  למען הכהן פנחס  של נפש מסירות  של אירוע 
אור מאוד, גבוהה רוחניות בתוכו מכיל  הזוהר  ישראל .
ומונע אותו שמחזיק האדם על שמגנות ואנרגיות  גנוז



הזוהר ז'כח חלק נח|קס תבת כמו  הוא הזהר ספר

שהוא למרות בספר , שקורא  "מי בו"... פגיעה כל 
של הפירוש את להבין  מבלי וגם בארמית כתוב
יועץ } {פלא יינצלו . שחייו  לו  מובטח  הדברים,
את  ועוקפת לאלוקים ישירות  מתקבלת שלו התפילה 
הפרשה בזכות מג ] תיקון זוהר  [תיקוני המלאכים. כל 
ניצלו. רבים אנשים של וחייהם פיגועים נמנעו הזו
ולחולל האדם גוף על להגנה  סגולות  הזה  לספר יש
| איפרגן שמעון [כתב: הסבר ". להם שאין  ניסים

תשע "ד] אב ט' 05/08/14 פורסם

אנחנ! זמן, אין נגמר , ה+;חק  הBמן, זה  עכ�ו  ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָר �&תי
�?נ! ונתארגן  �&א ! אט&ם, *צצ&ת  לפני ה>ל !ת ְְְְְְִִֵֵַַָָָָֻ�ס&ף
נח. �תבת !לה�נס לה �צל  מ =;ראל �נפ �ל  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלהSיל 
לטהר ונז�ה טהרה , ר!ח עלינ! ה:ם �=ערה רצ &ן  ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָויהי 
!בכל נפ�נ! !בכל  �חנ! �כל  לי &צרנ! לעבד ְְְְְְְֲֵֵֵֵַַָָָָֹֹלבבנ!
א &תנ! מצ!ה מהימנא �הרעיא  Cאי ונז �&ר  ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹמאדנ!,
עד מאיר  הר��"י �)&רת 9וקא, �ה Aד& ז&הר  ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָללמ &ד
�ל Aד& מנ!חה  לתת  ולא  ללמ&ד Cוצרי ה 9&ר &ת, ְְְְִִֶַַָָָָֹס&ף

�=גאלנ ! עד ה !א  C! ריט .)�ר *נחס לנ!(ז&הר �לח=�ו  ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
�מהרה )פאר )נ! �ית ו =בנה  נ9חנ ! ויק�ץ ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָמ�יחנ!

אמן. ְֵֵָָ�ימינ!

יהיה אם $Bואפ - נח 3בת �מ � ה $א הJהר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַֹֹספר
י�נסר אם  ח  אין ע ֲִִֵֵָָָָ

נח, )בת �מ& ה!א  ה Bהר  ספר  ��קרא זה ח�!ר  ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ�י
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ה +ינים  לא&תן ק=!ם היה  ולא הר �ה מינים הי! &��ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ
�ן לה )בה  �ניסתם ידי  על א ?א  �?ם ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻוה +�*ח&ת
ח�!ר א &ר  ס&ד אל ה9Sיקים י�נס! �ן ...�מ+ ְִִִִֵֶַַַָָה!א

להתק=ם, ע�סקה Bה 2<ד הח "$ר סג Bת Fוכ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ה��אבת  האבן איבת� יאב�$ ה�ם אהבת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ"חק�
ונ מת� ור$ח � �נפ להצלת אליו וי�נס ה"רזל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאת
י�נס. אם ח אין רע יהיה אם  $B ואפ ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָות?$נ �,

�ער(א&ר ה')יקר, סימן א ' ִַַָָָ

הקודש לשון  תרגום עם זוהר  עולם לאור  יצאו ב"ה
הקדוש הזוהר ולגלות לזרז לבד, הקודש בלשון  וגם
הקטנים, עם גדולים בו שיהגו אופנים, מיני בכל 
בו, מתחברת שהשכינה הקודש  בלשון  ללמוד ולזכות 
כיס בגודל  הקדושות  והאדרות  כיס, מהדורת  וכן 
בתור הזמן  את לנצל  שזכו מרבים כבר ששמעתי
שחיכו שיהודים מעשיות הרבה  ויש ובדרכים, לבנק 
שם  שהיה  הזוהר  בתיקוני למדו ובנתיים בבנק  בתור 
בלי  לבקשתם והסכימו  בפרנסה גדולות ישועות ראו 
האיך הלבבות, ומפעים לראות תענוג ממש בעיות .
ובתי  הכנסיות  בתי בכל  היהודים כל נתחברו
קודש שבת כל  ובפרט יום כל ללמוד  המדרשות,
כפול עולה  קודש  בשבת הלימוד מעלת [שכידוע 
לשנה, עולה בחול  שעה הקדוש זוהר  ולימוד אלף ,
הוא הלימוד וכאשר  שנה , אלף קודש בשבת ושעה
מאה ובצער  שנה, מליון לערך עולה שמחה מתוך
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הזוהר בסדר  שעה ] של ערכה ספר  ראה – שנה  מליון 
ובין תפילה, כל אחר דקות מספר בחק, המסודר 
לא מדוע תירוץ יהודי לשום אין וכעת התפילות.
מקשיבים  חברים ישראל  כל אלא  הקדוש, זוהר  ילמוד
חיים, אלוקים דברי ומקיימים הקדוש זוהר  ולומדים

" שאמר: ע "ה, רבינו משה  מןמפי יפקון  דא בספרא
ברחמי  קכ"ד)"גלותא נשא מהימנא אמן.(רעיא בימינו במהרה ,

הזוהר  לימוד כוח
=א. )ב &ת ב' עם - ה)A!נים" ז&הר �ל" ה>ימטר=ה C ְִִִִִֵֵֶֶַַַַָער

- ,841 = לרחמים" 9ין מה *כים "צ 9יקים �גימטר=ה  - 841ְְְְְֲִִִִִִִַַַַָ
ה�ל �יא !ר: F5מה$ ה �זר �ת  מב Mל  היה הר ""י  �מ� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
�מ &תים,לרחמ ע"א )[ז&הר  ט"ו 4איה$...(9ף ה$א F רי" ק$דא ְְְְְֲִִִַַַָ

מבMל 0, ואיה $ �זרה , ה �Jהרוכ!'],��זר  ל $2ד ידי על  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ
,ה?ד� הר ""י  נמת את Fילהמ ז�כים  �מ&ה?ד� ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָ

אז!לאי  אברהם ר�י ה +ק�ל הצה"ק החיד "א ��תב  �ל זקנ& (זיע"א  ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

��פר�ת  דמ��נא " ה "א9רא על הח+ה " "א &ר  �ספר& גלאנטי, אברהם הרב  ה+ק �ל ְְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ��ם

ע "ב) קכ "ג 9ף ר��"י.מ�*טים  ��פטר אחר ה =&ם ע&ד  אפיל! ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
�א  אתעטר הא 9רא , �דברי ע &סקים �אנ! זמן �ל  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמ�ינינ!,

�גוון. וי&�ב  ,��רא �עטר&תיו Cמל� מע Uר �מע&ן ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֻר�י

841ב. = העיר" �מרי " �Bמדי �יא!ר:,"גימטר <ה  ְְְְִִִִֵֵֶַָָ
האמ3<ים  העיר �מרי הם ה?ד� [�דברי ז �הר , ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָ

הגר"א , הרמח"ל , מזהירים, �זהר  הAד&�ים ְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָֹה9Sיקים
זיע"א ] הT?ם �על  *ת=ה, יה !דה  ְְִַַַַַָָָֻר �י
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ר$ח .ג  נחת וע��ה ה �א$לה מקרב  זה "ספר ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהע�סק 
841 = האחר�ן " "ה3?$ן "גימטר <ה  ליצר �: �יא!ר:,�ד�ל ְְְְֲִִִִַַַָָָֹ

לאתחד�א עתיד �תראה �דרא  י&מ=א  �ס&ף �9וקאְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָ
מהאי ית*רנס !ן לת)א  נ�א  �ני וכ+ה  9א ... (9ףח�!רא ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָ

ע''א ) 9ילC,כד בתראהח �!רא  "דרא לת3א ית�לי �ד  ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָ
י�מ<א, י)!בגיני4"ס�ף כה �ארץ(ו=קרא 9ר &ר  !קראתם ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

תרגום  - �נ :וג&'. מהח�!רוכ+ה  ית*רנס! למUה  אדם י  ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ
�ס &ף האחר &ן  �9&ר למUה �=ת>?ה� ,C?� ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָהBה

וג�מר .ה =מים  "ארץ 4ר�ר $קראתם $בגלל� 9ף, ז&הר ()A!ני ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

כ"ד .) !בסג!לת&כ"ג:, ��זכ!ת& האחר&ן ה )A!ן  וזה ! ,ְְְֲִִִֶֶַַָָ
על C מל �כTא  �+באר  �רחמים. ויב&א  ה +�יח ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ=ת>?ה

ז&הר, ה >א!לה)A!ני מקרב זה  �ספר הע&סק ��ל  ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
לי&צר & >ד&ל ר !ח נחת �אB$וע &;ה  �ת$ב: �מ � , ְְְְְִֶֶַַַָָ

Bא  ה"�רא  �זר F� �י כו'. ה�ל$ת מן $בני אני  5ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹדאני
4ר�ר , יב�א ד "גינ 0 י�מ <א ס�ף עד �נ $ז ויהיה �י <ת�Bה ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָ

�ז!לת&. ולא  &� ז& ְְְָָֹסג!לה 
ו<�ב $בא מתעMר מ<ד מע �ן ", ר"י "איתעטר ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָד.
אזי  ,ה?ד� ז�הר ל�מדים �אר ויד$ע - ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָ"ינינ $
�תב �מ� "ינינ$ ונמצא  "א  ה?ד� הר""י ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָנ מת
4בכל  זי"ע, גלאנטי אברהם ר"י ם " לאברהם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהחסד 

" "א4רא א�מרים אנ $ �מע&ן ",5עם  ר �י איתעטר  ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָ
�ינינ! ו =&�ב !בא  מתע Uר  הי$מ =ד ה �ד �לים וה4Aיקים , ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָ

ז�כים  לא אנ $ אמנם, "עיניהם, זאת לרא�ת מ 2 ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹז�כים
ואם  .מ2 ה $א F� $מאמינים י�דעים אבל ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָלרא�ת,
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�לל, לדאג מה לנ $ אין  אז הר""י את לנ$ �מ&י ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ
� �ז &ה"ק  ��ת !ב ה T*!ר  נ לח :=ד !ע  ה2מ�ה Fה2לא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

קד�ת�, "כח א�ת� עצר והר""י הע �לם, את ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֻלהחריב
"טר$ניה $כ"א ,Fית"ר מה�ם י יר�ת לח�� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהגם
אינ � הר""י �י ה $א F$ ר" ה?ד� לפני Fה2לא ְְְִִִֵֵַַַַָָָָא�ת�
ידע 3 לא וכי  הקב"ה, ל� ענה ליח$ת�, לע��ת ְְְֲִִִַַַָָָָֹמ�יח�,
מ�ל  צ4יק  "בחינת ה$א  "ע �לם? הר""י את >ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
וה$א  �זרה  ��זר ה$א F$ר" ה ?ד � אלקים, ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֹ"יראת
אנ $ אBא לעצמנ $, רק לדאג לנ $ אין ע3ה  ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹמב Mל0,

היה $דים , "כל להתח�ב לכ?ם צריכים !לז�&ת ְְְְְְְִִִִֵַַַָָֻ
האמ)י  ה+גן ה !א  �י �ז&ה"ק לנ!�=למד ! �=�$מבטח  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

הקב "ה האריז"ל, $בת �רת "ז�ה"ק הע�סק �י ְְֲִִֵַַַָָָלנ $
נרם  $די�קנ � י�ם, "כל �B "25ליא  �" ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָמ3"ח

"למעלה לפניו $מכריזים ,Fה 2ל ואה$בי א�הבי הו!"ין  ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
9פל&ני  �די&קנא  >זר&ת "זהירים >&זר הקב"ה ואפיל ! ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָ

לבUלם. ר�!ת ל & ��Fי  �די עד  ר�אים אנ $ �אר  ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ
אBא  לנ $ אין  ה�Jהר, "ספר ה$2Bד  ל �ח� ועצ$ם ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ד�ל
אמץ להם לה �סיף ,ה?ד מלאכת ע ��י ידי את ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹלחJק 
עז וחגר $ מתנים א2צ $ ה?ד�ה , "עב�דתם וחזק ְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹֹֹוכח 
י�חאי , "ר מע �ן  ר"י ל א�ר� את $להפיץ F יְְְְִִִִֶֶַַַַָלהמ 
מגן �3רת� 4אפ ר מה  "כל $לס<ע "ע�לם �ח� ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלפרסם
אד�ננ $ "עדנ $, ט �ב ימליץ ה $א עינינ$, מאירת היא ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָלנ $,

י�חאי. ַָ"ר 
�מ&ה. ה )פ ?&ת, יתק �ל! �הAד& הB&הר  ל +!ד ְְְְְִִִִַַַַַָ!בזכ!ת
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א�!חצירא יעקב ר �י המל !�"ן �ה Aד& ה9Sיק ��תבְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָָָֹ
*סח) �ל ה>דה על ה Wרד וה�ן(�גדי החיד "א �בח&� Cוהארי , ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

אמן, עלינ! יגן  זכ!תם חי  �ה �Jהר אי  ל$2ד  $בלי ְְִִִֵֵֵַַַָָָָ
- 3פBת�. 3תק"ל אפר אי ה 3פBה  לפני  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָה?ד�
�הי! א?! לח=ים ;רד! ליצלן  רחמנא הא=מה  ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ!ב:&אה 

אל =ה! *תח *ה  �על  י&ם �ל  ל &מר  ז&הררגילים ()A!ני ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

�יעקב) (עד !ת מאד, >ד&ל  ��ח & �עליל  ורא ! ה)פ?ה, קדם  עא יז 9ף .הק 9מה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

ה�ל - Fלהפ יכ�ל הקדוש זוהר שלומד 4?�ת ְֲַַַַָָֹֹ$בכ2ה
ראתה לא ל"עין לז��ת על<ה, מ"ני ולהי�ת ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָֹלט�בה
ויז�ה נמת� ויטהר ל�", למח�ה יע �ה  Rז$לת ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאלקים

עלי�נ �ת  האריז"ל .למעל�ת מ 9ברי �=ד!ע ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָ

שילמוד חבר� את יע�רר  אחד  A9&ת וכל �+ה זוהר  ְְֲֵֵֶֶַַָָָ
ה�צח, וע &למ&ת עדן >ן לתענ!גי יז�ה זה ידי ועל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ�י&ם,
ה >ד&ל ל ;כר ויז�ה �מ&, Cית�ר ה' 9רכי �ל  את  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָויבין
הקדוש, זוהר  ול&מד �א &מר ודAה A9ה �ל  ְְֵֵֶַַַָָָעל

ז&הר �ה?&מד�אלף ה Aד& מאה  �מ � "ח�ל אחת עה ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
�3רה )&רה ,נה  �נה מלי &ן מאה �מ& !ב��ת, ,,Cמל (�Tא ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

נתן) דר' אב&ת צ 9יקים , א&רח &ת הU&ב, A9&ת הרי"ח ��ל � ואמירה  , ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹ
1666 �מ& �ח &ל ל &: יעלה  A9&ת �ע;ר  !בל+!ד ְְְְֲִִֶֶֶַַַַ�לבד ,

)&רה. �נה  166,666 ל - יזכה !ב��ת: )&רה, �נהְַָָָָָָָ

לא  "עין  נצח! לע�למ �ת לז��ת יכ �ל א 3ה  אחד  ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ$ברגע
>ם ראתה" C ה &ל הWכר  �ל  לחבר [, �)ז�ה  ידי על  ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

נז�ה אל=ה!" "*תח יאמר ! י;ראל  �ל  וכא�ר  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאלי[.



הזוהר ז'כח חלק הזוהר|קסו לימוד כוח

�זכ!ת[ ואם ה>&אל. �יאת את ויבWר  אל =ה! �=באְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ה)פ?&ת, את ל &מר יה !דים ע ;ר  ל�עריתאר >נ! אין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַ
�ה Aד& ��זהר  !בפרט  זכ=&תי[ >&דל  קס"א.)את ו=צא (פ' ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ

וע &ד �אלף, ה !א מ :מים ��&תנים מה �ל  ְְְִִִֶֶֶַַָָָ�ת!ב:
ל [ מח :בים Cבכ! �ריא, �כינה  �י4 ע ;רה  �ל  ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָ�=ד!ע 
>&דל את לח :ב  י!כל  !מי אלף. �מ& יה!דים מנין  ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ�ל 
)ז�ה !בו9אי �ו 9א!ת! C� מ Cל �=� ה �צחי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהWכר 

ימים. ֲִִַָלאריכ!ת
וכתב  י;ראל , �ל  את  מז �ה א )ה מ"ג תיקון  ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָ!בחל !קת

�מ �לי י"ד)הגר"א  הר �ים (י"ב, למז�ה �=� הBכ!ת >&דל  , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
מה �ל על  ;כר מק �ל  �מע , �אם חבר&, את ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָ!מ &כיח
חלק& �ל מק�ל אז �מע , לא אם וגם לד&ר &ת, �=ע;ה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ה>יה�&ם  חלק  את מ+�! ל&קח �מע  �?א וזה  ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהU&ב,

!בזהר .&?�ע"א ) קכ"ט  )ר!מה האדם (פ ' CריS� אמר!: , ְְְִֶֶַָָָָָָֹ
�תר דרדיף �מאן לה ! !למז�ה  חייביא  �תר  ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָלמר 9ף
היה!דים  �ל  אם ספק �!ם !בלי ל�&נ&. �אן  עד ְְְִִִֵַַַָָָָח=יו 
�הבל ר �ן �ית �ל )ינ&ק&ת !בפרט זקן  ועד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמ�ער 
לפ)ח  נז�ה  י&ם, �ל א ?! )פ?&ת יאמר ! הUה &ר  ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹ*יהם
ויבWרנ!, �=ב &א ל U&ב זכ!ר ה�ביא  לאל =ה! ה:ער  ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאת 
�מהרה �רחמים ויגאלנ!, צדקנ ! מ�יח יב&א ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָותכף 
�=היה ז& ק!נטרס  ידי ועל - רצ &ן . יהי  �ן  אמן  ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�ימינ!
ל �מ&ר !לל+ד ללמד יז�! ,4� ממ�מ�ין ה �ל ְְְְְְְִִִִֵַַַַָֹֹיד

!לק=ם  ימצא!ולע ;&ת &�� >ד &ל  יס &ד וה!א . ְְְְְְֲִֵֶַַָ
י�יב&ת, ורא �י �ע!ר מ>ידי ר�נים, ְְְִִִִִֵֵַַַָָאדמ&רי"ם



ברחמי  גלותא מן יפקון הזוהר בספר קסז|רק  הזוהר ז'כח חלק

�אי  וכל  הUה &רים, י;ראל  ילדי !מח�כים ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָמל +דים
א �ר ה+ע ;ה ואת ,4� ילכ! א �ר C ה9ר את ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָי;ראל ,

ֲַיע ;!ן.

לבבות  את המלהיבים  הקדוש  הזוהר בדברי ונסיים
"דאיהו הקדוש, הרשב"י בתורת להידבק  היהודים

תשובה " עילאה  דאימא זוהרא מן הזוהר (רעיא ספר

קכ"ד :)מהימנא נשא .פרשת

"רחמי  גל$תא מן יפק$ן הז�הר "ספר ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָרק

י�דע $מי  נמצאים! אנ$ ב� הA2ב את י�דעים  ְְְִִִִֵֶַַַָָָָ�$לנ$
- י�ם!!! ילד ור �י מה  ה�ביא, אל =ה! ר�ינ!, מ�ה  ְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ
י&חאי  �ן  רק�מע &ן  לנ$, מ �Bים ה �ל�ם, עליהם ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ

ה?ד� הז�הר �י "רחמי, גל$תא  מן  יפק$ן הז�הר ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָ"ספר
נח  3יבת �מ� ה Aד&�*ה$א ז&הר  �=למד! א?! ורק ְְְְִֵֵֶַַַַַָֹ

י שׂ ראל, מעם  גּ זרוֹ ת לבּט ל עצה מצא ֹלא זי "ע  הרמח "ל *ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ׁש בּ כח הפסק , לֹלא בּ רצף  הּק דוֹ ׁש " "הזּ הר  בּ לּמ וּ ד ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א

בּ רחמים . הגּ אלּ ה וּ לקרב  גּ זרוֹ ת כּ ל לבּט ל ה ּק דוֹ ׁש " ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ"ה זּ הר 

וכלּ נוּ  הּת בה, ענין ע שׂ תה יוֹ חאי  בּ ר ׁש מע וֹ ן רבּ י בּ ריחת ◌ָ◌�◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְוז"ל:

בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש בּ ריחת ונמצא וננּ צל ה זּ את  להּת בה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנברח 

בּ וֹ  אׁש ר  ה זּ הר , נעשׂ ה ׁש בּ ס וֹ דּה  הּת בה, ענין עשׂ תה ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַיוֹ חאי 

נחׁש ב ואז בּ ּת ּק וּ נים , כּ ּמ זכּ ר נׁש מתין, רבּ וֹ א ה ;;ים  כּ ל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌�◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנכללוּ 

ֹלא היּ מים  ׁש בּ ס וֹ ף  עד ישׂ ראל, לכל כּ ללית לבריחה ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶזה

ׁש נּ אמר  וזהוּ  יציאה, א לּ א יב )יצטר # נב , ֹלא(י ׁש עיה "כּ י  : ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
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,�הAד& הז&הר �ה!א  נח �תבת מחבלי י�צל ! וי �צל! ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
�9&ר י;ראל  עם הSלת ס &ד )ל !י !�זה  ְִִֵֶַַַַַָָָָָמ�יח,
-.�ה Aד& הז&הר  ל+!ד !סג?ת �כח !גא!לת&, ְְְֲִַַַַַַָָָֹֻהאחר&ן
9ף י&ם �ל ללמד ונתחיל  �יחד  כ!לנ! ונתאחד ְְְְְְִִִֵַַַַַָָֹ�&א !
�י&ם, A9&ת �)י רק ל &קח �Bה  Bהר , )A!ני  �ל  ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹה=&מי
ה �כינה 3יק$ני למען  אחת עה נלמד  ק�ד ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָ$ב "ת 

ית�רC,ה ?ד �ה, ה:ם �ל !בעזרת מעלינ $ ית"Mל$ ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
�מ� "רחמים, לגא$לה ונז�ה  ורע�ת, ק �ת ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָ�זר�ת

הר""י, ע "ב)�תב קכ"ד 9ף מהימנא ברעיא נ;א �ספרא(ז&הר  , ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
�יא!ר : �רחמי, גל!תא מן  יפק !ן מן9א  נצא הJה  "ספר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

אמן . בימינו במהרה "רחמים ְֲִַַָה�ל$ת

'''

ה' לפניכם  הל# כּ י  תלכוּ ן ֹלא וּ במנוּ סה ּת צאוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְבחּפ זוֹ ן

הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר  ׁש יּ ת דּ בּ ק  מי כּ ל י שׂ ראל"ו אֹלקי  ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוּ מאּס פכם 

כּ י והאמת מ ׁש יח , מחבלי וינּ צל אחרא , הּס טרא מן ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵבּ וֹ רח 

אחריו נׁש אר  הזּ הר ר ׁש בּ "י)ספר ׁש יּ תדּ בּ ק(אחרי  מי ׁש כּ ל זי"ע, ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

לוֹ  יצטר# ׁש ֹּלא עד אחרא, ה ּס טרא  מן ׁש בּ וֹ רח נקרא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִבּ וֹ 

היּ מים) בּ זה,(בּ אחרית נמצא ּת וֹ עלת  מה ואוֹ דיע 1 יציאה, אלּ א ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

מ ׁש יח . מחבלי  ה צּ לה ה וּ א כּ י  ה וּ א, גּ דוֹ ל ּת וֹ עלת כּ י ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְוהאמת

בּ אוֹ ר  בּ אוֹ ר1 .הז וֹ הר )(ראה ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌
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770 הזוהר אור
תשע"ד אב מנחם חודש

העולמי  הזוהר מפעל

שליט "א  מהאלמין אדמו"ר כ "ק בנשיאות

0527651911 טל: ספרים מאלף למעלה  מחבר

יוסף עצמות  מלחמת 

וליושבי  בעזה למלחמה  גורם  השידוכים עיכוב
מבתיהם לברוח הדרום 

מאושרים  נישואין  ולחיי  הגון  שידוך  למציאת הדרכה
לברוח  רבנים ומאיזה - לשמוע  רבנים  ולאיזה -
לומד שלא בחור - המקולקל השידוך מאסון  ולהינצל
לכם  יתן  שהוא אפילו  - ממנו לברוח  הקדוש זוהר

ממנו . תברחו דירה

קידושין  סודרא:(כט :)במסכת פריס  דלא חזייה  אתא , כי
המנונא )כשבא  ראה (רב הונא ), ראשו.(רב מכסה  לא  שהוא 

נסיבנא : אשהדלא  נשאתי לא לאפיהכי אהדרינהו  .
פניומיניה: את ממנו  עליו)הסב  להסתכל הפסיק  הראש, את ,(סיבב

דנסבת: עד  לאפי להו חזית דלא תראהחזי, לא ראה ,
אשה. שתשא עד פני מחבראי:את דעדיפנא  אני האי 

כי... מחבריי  ארביסר:שש -עשרהשיתסר :עדיף ;
סרי:ארבע-עשרה תמני  אמינא:שמונה -עשרה.; הוה 
אומר. דבריך :הייתי צווארי על על אדידך  ידך  עוד כל

בנך  של עליו)הצוואר ומרות  סמכות לך יש עוד כל  = )



הזוהר ז'כח חלק לרשע|קע מחשיבו  אשה  נשא דלא אחר

עצמותיו להשלים תיפח  שעליו  הפנימי שהכח פירוש:
לו  ואזל  ממנו נפוח .(ראי"ק )עצמו

אשה נשא דלא ואחר  רשע, בפני להסתכל  אסור
עבירה בהרהור ימיו שכל לפי לרשע מחשיבו

הדורות  י')בסדר  אות ואמוראים  תנאים  בנדה(חלק  איתא  :
ב')ובקדושין אומר(כ"ט  נשא ולא  שנה לכ' שהגיע כיון ,

עבירההקב"ה בהרהורי  ימיו  וכל עצמותיו  .תיפח
לא המנונא  לרב חסדא  א"ר  בקידושין - שם ואיתא

וכתב דנסבת. עד אפאי - אגדות תחזי (שם)בחדושי 

אשה נשא דלא ואחר רשע, בפני להסתכל דאסור
עבירה בהרהור ימיו  שכל לפי לרשע לכךמחשיבו ,

עכ"ל . אפאי תחזי  לא אמר 

הדמות  וממעט ורביה  פריה מקיים  שאינו זה 
עצמותיו  תיפח  זו במדה  מהעצמות,

לאדם (כט :)קידושין במהרש"א  מצפה  הקב"ה  כיון: וכו '
אומר  נשא  ולא  שנין  לכ' עצמותיושהגיע  כו'.תיפח

ביבמות כדאמרינן כו' מצפה שהקב"ה שאינואמר  כל
ורביה פריה  תיפח מקיים ואמר  הדמות ממעט  כאילו 

נבראו ומאביו  באדם שותפין שג' לפי עצמותיו 
מקיים שאינו וזה נדה  במס' כדאמרינן פריההעצמות

תיפח ורביה זו במדה מהעצמות, הדמות  וממעט 
עכ"ל .עצמותיו ,



שבגוף  הנשמות  כל שיכלו  עד בא דוד קעא|בן הזוהר ז'כח חלק

כל שיכלו עד בא דוד בן אין חז"ל אמרו
עליו  מחכה והקב"ה שבגוף, הנשמות

וז"ל : המהרש"א , את מבאר ה' סוד ממעטובספר  כאילו 
עצמותיו: תיפח  ואמר מעם הדמות שמפסיד פירוש,

השמדה וזוהי לעולם, לבוא שצריכים נשמות ישראל 
כי הגאולה, את  ומעכב ימ"ש, היטלר איןכמו  חז"ל אמרו

מחכה והקב "ה שבגוף, הנשמות כל שיכלו  עד בא דוד בן 
יכולעליו שמעון אין  להביא , צריך שראובן נשמה  כי  ,

מהקדוש לו איכפת שלא  רב לערב שותף והוא להביא,
והוא ושררה, כבוד גזל, ממון  רוצה רק אלא הוא , ברוך 
שהוא שלו, הישיבה  ראש אותו  חינך  כך  כי אשם, לא

עמלק וקליפת רב בעל ערב ותלמידי האריז"ל  וכתבי הקדוש זוהר (ראה

מקומות ) מראה 310 חלקים 18 והמסתעף הערב בהספרים  מובא טוב, ואם ,שם 
שמונה ומתפלל גדול צדיק הישיבה ראש  הרי תאמר
כ "ק יואל דברי בעל המליץ כבר על באריכות, עשרה
בשמונה מאריכים  כאשר כי זי"ע, מסאטמאר האדמו "ר
ולא  כשמחכים ביאור  - הקדושה, את  מפסידים עשרה
מפסידים  לחופה  עשרה  שמונה  בן חז"ל מאמר מקיימים 

הקדושה צועקת את והשכינה  הדוויים כל  ידוו זה ועל .
לב. על  שם  איש  ואין גוזליה על  וממררת

אלו, תוארים  ד' להשלים נשא שלא זה 
עצמותיו  תיפח מקללו

יהוידע בן בניהו הקללה:(שם)ובספר שאמר  ומה



הזוהר ז'כח חלק החטא |קעב מן נשמר אין אשה  בלא הוא  כאשר 

ישרפו או עצמותיו , ישחקו אמר  ולא תיפח , בלשון 
בס נ"ל  נשלם עצמותיו , ורביה פריה במצות כי "ד,

ובן י"ה , כנגד ואשה איש הוא , ברוך  השם אותיות
אחרונה, ה "א כנגד והבת וא "ו, כנגד יולידו  אשר  הזכר
טוב  מצא  אשה  "מצא  כ"ב] י "ח [משלי אמר  ולזה 
ורביה פריה במצות נמצא  דייקא , מה '", רצון  ויפק

שהם תוארים ד' בת נשלמים בן  אם  ומספרם (498),אב
לכן תיפח  אלו,, תוארים ד ' להשלים נשא שלא זה 

עצמותיו . תיפח מקללו

מן  נשמר אין שאז אשה  בלא הוא כאשר
החטא

עולם ובספר ב')ב'נתיבות פרק הפרישות נתיב - :(למהר"ל
הקדושה האדם מן  מרחיק  שהוא  הוא דבר  כאשר

החטא  מן נשמר אין  שאז  אשה  שאמרובלא וכמו .
דקידושין קמא בפרק ב')ז"ל  רב (כ"ט, ליה  משתבח

הוא גדול  דאדם המנונא  בדרב הונא לרב חסדא 
אתא כי לידי, הביאהו  לידך  כשיבא  ליה, אמר 
לא טעמא מאי ליה אמר  סודרא , פריס דלא  חזייה 
והדרינהו נסיבנא, דלא ליה אמר  סודרא , פריסת
לאפאי  לי חזית דלא חזי ליה אמר מיניה, לאפיה
שנה כ' בן  דאמר לטעמיה  הונא  רב דנסבת, עד

בעבירה, ימיו כל  אשה  נשא  סלקאולא בעבירה
אימא  אלא  עבירה .דעתך ? בהרהורי



האיש אותו של עצמותיו קעג |תיפח הזוהר ז'כח חלק

האיש  אותו של  עצמותיו תיפח 
יושב  שנה כ' עד ישמעאל  רבי  דבי תנא וכן  רבא אמר 
כ' שהגיע  כיון  אשה, ישא  מתי  לאדם ומצפה הקב "ה 

אומר נשא, האישולא  אותו של עצמותיו אמרתיפח ,
בשיתסר דנסיבנא מחבראי  דעדיפנא  האי  חסדא  רב
גירא לשטן  אמינא  הוה  בארביסר נסיבנא  הוי  ואי
הולך שקומתו זמן  כל  האדם כי זה, וביאור  בעיניך.
גדל אינו ואילך  שנה ך' מן כי  שנה, ך ' עד דהיינו וגדל 
כי  אצלו , כך כל  גדול  יצרו אין שגדל  זמן  וכל עוד,
אין ולפיכך  גופו , לגדל הגידול אל  באים המזון  מותרי
אבל כלל. טבע מותרי כאן שאין  מפני לקטנים ש"ז
גופו, גידול אל  בא טבע  מותרי ואין  גדול כבר  כאשר
שנה כ' מן  ולפיכך הש"ז, אל  המותרות באים לכך
מפני  עבירה בהרהורי ימיו  כל  ישא לא כאשר  ואילך 
אבל רע, לדבר  וההרהור  המחשבה  בו הוקבע  שכבר 

הרע . יצר  בו הוקבע  לא  קודם אשה  נשא ואמראם
בשיתסר , דנסיבנא  מחבראי  דעדיפנא האי חסדא רב
רצה ולא  י "ז , בשנת והיינו  ט"ז בן  שהיה אחר פירוש,
כמו לישא שראוי הזמן  שהוא  י "ח תחלת עד להמתין 
הזמן עד  להמתין ראוי  אין כי בפרקים, שבארנו 
שהרי  י"ד בן  נסיבנא  ואי  בו . שולט הרע היצר  שיהיה
שולט אין השנה כלות ועד איש הוא  אחד  ויום י"ג בן
בעיניך , גירא לשטן אמרתי אז  כלל , הרע יצר  בו
הרע יצר  בו מושל  היה שלא היצר על  שולט שהיה 



הזוהר ז'כח חלק נגאלו|קעד  עצמותיו  בזכות

קשה באדם, הרע יצר  שולט  כבר כאשר  אבל מעולם.
החליל  בפרק כדאיתא א')לסלקו, נ"ב, רבי (סוכה אמר 

חבל , של  לחוט  דומה  בתחלה הרע  היצר  אבא ,
מושכי  הוי שנאמר  העגלה, כעבותות דומה  ולבסוף
וכמו חטאה, העגלה וכעבות שוא בחבלי  העון 
נשתרש שכבר הרע  יצר  ולפיכך במקומו , שהתבאר

עכ"ל . להסיר, קשה

מהכא, אסתלק יוסף אי הקב"ה  אמר  זוהר:
אתקיים לא  שנקרא-גלותא יוסף בחינת

נגאלו  עצמותיו ובזכות גואל,

הקדוש שלמהבספר  בשלח)תפארת ויקח (פרשת וז "ל: ,
יהושע  בספר  הנה עמו. יוסף עצמות את לב)משה  (כד,

ממצרים  ישראל  בני העלו אשר  יוסף עצמות ואת כתיב 
בגמ ' בשכם. ב)קברו  יג, דהא(סוטה אהדדי, קראי הקשו

אשר כתיב  והכא עמו . יוסף  עצמות את משה  ויקח  כתיב 
לא למה  ז"ל , הראשונים תמהו  עוד ע "ש. וגו ' בנ"י  העלו
שצוה כמו  מיד , בא "י ליקבר  שישאוהו  בניו את יוסף  צוה
לתועלת  יוסף כוונת בזה לרמז הנ"ל ע "ה. אבינו יעקב 
הצדיק יוסף  של עצמותיו קדושת  כח שע "י בנ"י
כי  לגאולה . בנ"י  שזכו זה  הנה במצרים, עמהם שנשארו 

גואל,זהו  שנקרא יוסף חן,בחינת  ליודעי ובזכות כידוע
נגאלו רכב).עצמותיו דף (ויחי בזוהר מצינו זה יוסף(וכעין אי הקב"ה אמר

אתקיים לא גלותא מהכא , .עיי"ש)אסתלק 



נגאלו עצמותיו  קעה|בזכות הזוהר ז'כח חלק

הצדיקים של דגרמי הבלא קדושת כח  גדול
טוב כל משפיעים הם  פטירתם לאחר אף

ישראללבני
שכתוב כה)וזה  נ, אתכם,(בראשית אלהים יפקוד  פקוד

על פירוש, יהיה אתכם יפקוד  אשר מהגאולה הפקידה
עצמותי  וזהידי מזה(שם). עצמותי  את והעליתם

אתכם  ולהעלות  לכם, הגאולה את יסבבו שהם אתכם
לעולם. טוב כל  לכם כח להשפיע  גדול הוא כן  כי

פטירתם  לאחר אף הצדיקים של דגרמי הבלא קדושת
משפיעים  ושפתותיהם הם ישראל לבני טוב כל
בקבר  חכז"ל דובבות שאמרו וזה  ז ). ב, שם (אבות קנה

תורה, דברי לו קנה  לעצמו קנה  גימטריאקנ "הטוב
קנהיוסף 156 גימטריא  יוסף [ביאור  הכולל, עם

ידי  על  לרמז  [156 הכולל  עם 155 בגימטריא
יוסף קדושת לעצמו,יסוד  עצמותיוקנה שגם פירוש, ,

תורה, דברי לו קנה  והוא  טוב, כל  משפיעים הם
שאמרו הוא זה  דרך  ועל המתגבר. כמעיין שנעשה

טז )חכז "ל ג, עצמותיו(זוהר על חקוקים זכויותיו  צריך 
להיפך . וכן

נעשה אשר כל את יודע  היה  ע "ה רבינו משה
הגאולה להם  שגרם  האלה העצמות בשביל

אמרו לכן יסוד, לבחינת רומז עצמות ענין  (קדושיןכי

ב) ולמעלהכט , שנה  עשרים מבן אשה  נשא שלא מי 



הזוהר ז'כח חלק נגאלו|קעו עצמותיו  בזכות

עצמותיו כתיבתיפח  בהתיקון אבל יא ). נח, (ישעיה

יחליץ את ועצמותיך משה  ויקח כתיב לכך הנה  .
כי עמו . יוסף  את עצמות יודע היה ע"ה רבינו משה

להם  שגרם האלה העצמות בשביל נעשה אשר כל
שכתובהגאולה כמו  יט), יג, את (שמות השביע  השבע  כי

לשון  ישראל, לכן�ביעהבני טוב, כל להשפיעם ְִָ
ומה כנ"ל. ישראל  בני של  המסעות בכל  עמו  לקחם

יהושע בספר  העלושנאמר אשר יוסף עצמות ואת
ממצרים,בנ"י , בנ"י העלו שהם פירושו  כי הכי

נגאלו אלובזכותם הם יוסף שהעצמות [ביאור כנ"ל .
ממצרים]. ישראל  בני עלו  שבזכותם

כן  גם  יהיה בימינו במהרה  העתידה הגאולה 
עולם יסוד הצדיק ידי על

על וכן  כן גם יהיה בימינו במהרה העתידה  הגאולה 
עולם יסוד  הצדיק  בישעיה(ידי  בפסוק פורים  בדרוש ד,כמ"ש (נו,

שבתותי ח) את ישמרו אשר לסריסים ה' אמר וגו'כה
לנקבציו עליו  אקבץ שם עיי "ש)עוד שמסיים וזה .

בשכם הפסוק לנחלהוגו 'קברו  יוסף לבני .ויהיו
שזה לנחלה יוסף לבני ויהי לומר  צריך  היה  לכאורה 
אך לנחלה . יוסף לבני שהיא  השדה  חלקת על  קאי
שאמר הקדושים העצמות  על  מוסב שזהו הנ"ל , לפי

ואמר  הפסוק, בכוחם בתחלת הם האלו שהעצמות
אחריהם  לבניהם להשפיע עד  לעולמי גם וקדושתם 



בעשה עובר נושא שאינו שעה  קעז|כל הזוהר ז'כח חלק

ה' נח"ל בו.נחל"ה שיש מי כל כי  הכתוב מודיע  וזה 
ישראל  בני  ולכל לבניו  יהיו  עצמותיו  הנה  יוסף בחינת

סלה טוב כל להשפיעם  .נחלה 

בעשה עובר  נושא  שאינו שעה כל  הרי
הוא והרי עצמותיו תיפח  עליו אומר והקב "ה

עבירה בהרהור ימיו כל
הזכרונות א')בספר  מצוה ורביה פריה יתחייב:(מצות מאימתי

בהתחלת  שלימות עשרה  שבע לו  משנעשו זו , במצוה
העשרים , שנת  עד עשרה השמונה  שעברושנת וכיון 

נשא, ולא עשרים נושא עליו שאינו שעה  כל הרי
והרי  עצמותיו תיפח עליו אומר  והקב"ה בעשה  עובר

עבירה בהרהור ימיו כל שלושהוא בן  לישא  והמקדים .
המובחר מן מצוה עשרה  ארבע שנת בהתחלת עשרה 

מהרהורים כ "ט :)שניצול  .(קידושין

לפירקן(ע"ו :)ובסנהדרין  סמוך בניו המשיא  אמרינן 
אומר הכתוב כ"ד)עליו  ה', תחטא .(איוב ולא נוך  ופקדת :

ישא לא קודם אבל עשרה , שלוש בן בהיותם והיינו 
אומרים  ויש לקטן . קידושין  דאין זנות כבעילת דהוי
שלוש קודם חצי או שנה שהיינו לפירקן  דסמוך 
זנות  כבעילת הוי ולא מצוה איכא כן  גם עשרה 
שאין קטן לבנו אשה המשיא  אבל  משיאו. כשאביו 

אומר  הכתוב עליו  לפרקו י"ח)סמוך  כ "ט, למען(דברים 
צמאה שהיא  מפני וגו' הצמאה את הרוה ספות
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אז קטנה היא  כשגם לא אם  עליו. ותזנה לתשמיש
ויש עשרה . שלוש קודם אף זה לדבר  דמי שפיר
לגזירת  לחוש שיש כגון  הדחק בשעת זה  על  לסמוך
גוונא כהאי או פעמים כמה  כן  שאירע  כמו  המלכות

מעות. דוחק משום

שילמוד  כדי תורה שילמד קודם  אשה וישא
בטהרה תורה כך אחר

כך  אחר שילמוד  כדי תורה שילמד  קודם אשה  וישא
בטהרה שכשישאתורה לעשיר  אמורים דברים במה  .

יטרד ישא שאם בעני אבל  במזונותיו , יטרד לא
ת  ילמוד עדבמזונות כולה התורה כל  קודם ורה

קצרה בדרך  ובדקדוקיהם ובטעמיהם בהן  בקי שיהיה
ועדיין עשרים עליו עברו ואפילו אשה. ישא  כך  ואחר
שמא וירא בתורה  חשקה ונפשו התורה  בכל  בקי אינו 
מצות  בשביל  ורביה  פריה  מצות  להדחות רשאי יטרד

תורה. עליו,תלמוד מתגבר יצרו  יהיה שלא ובלבד
פנוי  לבו שאין  שנמצא עד עליו  מתגבר יצרו  אם אבל
תורה ילמוד  כך ואחר תחילה , אשה  ישא  מהרהורים,

יכולתו . כפי  בטהרה

עליו  מתגבר יצרו שאין הזה  בזמן לומר יוכל מי
איש ב)והחזון כט, לקידושין חי' - קמח  הלומדכתב,(אה"ע דגם

אפשר , לא כ' ולאחר שנה, מעשרים יאחר לא תורה 
בהרהור  ימיו כל הוא שדךדהרי פאת בשו"ת כתב וכן ,
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י) קמט, החזו"א (א, לו הזהשאמר  בזמן  לומר יוכל שמי
עליו מתגבר יצרו .שאין 

בן  אז היה והבחור חתונה", "עכשיו הרב אמר
שנה י"ז

חתנים  מצהלות בספר כ ')וכתב עמ' ציון; אוהב יצחק  שאף(לר'
בגיל והבנות  הבנים להשיא  אמר יעקב הקהלות  מרן 
הגר "ח  לפני פנימה הקודש אל וכשנכנס צעיר,
ספר לו  ליתן אחד בחור עם שליט"א  קנייבסקי

בספר , שעיין אחר  - הבחור  "עכשיושחיבר  הרב  אמר
שנה י"ז בן  אז היה והבחור .חתונה",

שילמד  כיון שיתחתן, - טוב  לומד  הוא אם 
הנשואין  אחרי אף טוב 

שליט"א קנייבסקי  חיים רבי הגה"צ אמר ,ועוד
וחצי,(דודו)שהחזו"א  י"ז בגיל  יינשא  שהוא  רצה

כך כל  לומד אינו  הבן שאם  מייעץ הוא כלל  ושבדרך 
הוא אם אבל  חתונתו , לפני קצת עוד שילמד - טוב
אחרי  אף טוב שילמד כיון שיתחתן , - טוב  לומד 

הנשואין.

בתורה כתוב  בדרום  שהמלחמה  ידעתם האם
מפורש? פסוק

' צפניה: הנביא  אמר  ואשקלוןכה  תהיה  עזובה  עזה כי
תעקר  ועקרון יגרשוה בצהרים אשדוד  (תרי'לשממה
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ד) ב, צפניה חז"לעשר, דרשו  מה וראו בואו  הטעם? ומה  .
זה! פסוק על 

בנים לו  הוין ממון לשם אשה הנושא  כל
מהוגנין  שאינם

המאור  מנורת הקדוש בספר  קע"א )כתב כדאמרינן,(אות
ע"א )התם  ע ' דף הונא,(קידושין רב  בר רבה אמר הנושא : כל

מהוגנין, שאינם  בנים  לו  הוין ממון לשם שנאמר:אשה 
את  חד  יאכלם ע3ה ילד$ זרים בנים �י "גד$ ְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ""ה'

ז )חלקיהם " ה, תלמוד(הושע פלט, ממונן תאמר שמא , ְֵֶֶ
חלק 4, ולא  חלקם ושמא  חדש, יאכלם 'עתה  ְֶֶָ◌֖ לומר :
מרובה, לזמן תאמר ושמא  'חלקיהם'. לומר : תלמוד
בר נחמן רב אמר  משמע? מאי 'חדש '. לומר: תלמוד

אבדיצחק : וממונם יוצא וחדש  נכנס .חדש 

עוני  לידי בא סופו  ממון, לשם  אשה הנושא 

' במדרש: מצאו ואשקלוןוגם תהיה  עזובה  עזה  כי 
תעקר  ועקרון  יגרשוה  בצהרים אשדוד (צפניה'לשממה

ד) עז,.ב, מלשון אשה'עזה ' הנושא  לומר, רוצה 
לסוף בהם, להתקרב וכונתו וחזקים, עזים שקרוביה
שנאמר: האשה, מן יסתלק הוא  וגם ממנו, יסתלקו
לומר , רוצה שקלים, מלשון  'ואשקלון ' תהיה'. 'עזובה 

עוני , לידי בא סופו ממון, לשם  אשה שנאמר:הנושא
תהיה) לשממה '](לשממה מלשון.['ואשקלון 'אשדוד'
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לומר ,אשדודים ', סופורוצה חשק  לשם אשה  הנושא
ימיו בחצי  ומגרשה בה וקץ ממנה שנאמר:שבע ,

יגרשוה'... עם 'בצהרים מלהזדוג אדם יברח כן  על
מן ויסיעוהו שמים  לשם כונתו  וישים כאלו  נשים

עכ"ל .השמים  ,

המתאר הפסוק את ביארו  הקדושים שחז"ל  רואים
נשים  שנושאים  לאלו כעונש היום של  המלחמה  את 
ה', לרצון שלא  וסיבות תאוות  מיני וכל  ממון לשם
שאינם  ישיבות והראשי  הרבנים אשם? מי זה וכל

חז"ל  דברי מקיימים ולא הדור לגדולי .שומעים

בראשית פרשת כה :)זוהר  :(דף

רא �ים  הם רביעית, �גל!ת מהם �אר!�� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ!מא?ה
חמס, �לי י ;ראל על  מעמידים והם רב, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָ�ק=!ם

נאמר ו)ועליהם מ*ניהם.(שם  חמס הארץ מלאה �י  ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
עמלקים  א &תם ֲִֵֵֶָָא?ה

&� סג)ונאמר  וה&ציא(ישעיה וג&'. מ�ה לימין C מ &לי ְְְֱִִִִֶֶַֹ
�רתה מ =ד  ע+&. א &ת4 והביא  ו' �ל  �כח מ :ם ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹא &ת4

[שנאמר] ה :ב!עה, ונ �למה  י''ה  יז )עליו יד(שמות �י ְְְְִִַָָָָָ
מ �ה, זה 9ר ? מ 9ר  Bה  מה וג &'. לה' מלחמה י4 �ס ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹעל

&� א )��אמר *ר �!ה(קהלת והרי �א . וד&ר  C הל 9&ר  ְְֱֲֵֵֵֶֶַַָָֹ
&� ��אמר  מ�ה , וזה  ר�&א, מ ::ים *ח&ת 9&ר �אין ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָֹ
וחמ:ה אחת. �כרס ר�&א �:ים ילדה אחת �א :הְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
ע'נקים  >'�&רים נ'פילים והם: רב, �ערב  הם ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָמינים
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מ+ק&מ 4... קט�ה  ה ' נפלה !בגללם ע'מלקים. ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָָר 'פאים
ראים  הם  רביעית, "גל$ת מהם אר$� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ$מאBה
חמס, �לי י�ראל על מעמידים והם רב, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָ"ק <$ם

נאמר ו)ועליהם מ*ניהם.(שם  חמס הארץ מלאה �י ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
עמלקים  א &תם ...א?ה  ֲִֵֵֶָָ

"3י $ב�נים  ם . Bנ $ ונע �ה  וג�' עיר Bנ$ נבנה  ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָהבה
ועטרה �3רה ספר  "הם  ו�מים  $מדר �ת , ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָ�נס <�ת 

ם להם  לע ��ת  א Bא  ה ', ל ם  ולא  ,�רא  ְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹעל 

נאמר  עליהם �לי �י , מין - ז )ה>�&רים ה +ה(בראשית ְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָ
�הם  ��אמר  א ?ה מ Sד והם ה:ם, אנ�י וג&' ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָה>�רים 

יא ) !ב&נים (שם  �ם. ?נ! ונע;ה וג&' עיר ?נ! נבנה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָהבה
)&רה ספר  �הם ו;מים !מדר �&ת, �נס=&ת ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָ�)י
�ם. להם לע;&ת א?א ה', ל �ם ולא ,&�רא על ְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָֹֹועטרה
על מת>�רים אחר  וצד �ם . ?נ! ונע ;ה ��ת!ב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָזה !
!מת�Uלת  א &תם וג&זלים הארץ, �עפר  �הם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָי;ראל 

נאמר  ועליהם ז )העב&דה, מאד(שם  מאד  >בר! וה+ים ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
הארץ. ֶַָָעל

וי מהם, מתר5ים  "דחק, י�ראל את ירא $ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָאם 
ר�צים ולא להAילם  ר$ת ְְְִִֶַָָֹלהם

�דחק, י;ראל  את  ירא! אם רביעי , מין - ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָהרפאים
ר&צים. ולא  לה Sילם ר�!ת להם �וי מהם, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹמתר *ים

+� !מא ?ה  מה )&רה לע;&ת !מתר *ים 4� �)9לים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ



ממון  לשם אשה  קפג |הנושא הזוהר ז'כח חלק

נאמר  עליהם !מ Bל&ת. כ&כבים ע &בדי עם כו)ט&ב (ישעיה ְֱֲִִֵֵֶֶַַָָ
נאמר לי ;ראל, פקידה  �)בא �זמן  יקמ!. �ל ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻרפאים

למ &.(שם)�הם זכר  �ל  ו)א�ד ְֵֵֶֶַַָָָ

ובה $. לתה$ הע �לם  את 2חזירים א�תם ְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹאBה 
מ"ג) תיקון ה?ד�(ראה ה $א הא�ר, <בא� מ<ד -ְִֶֶַָָָָ

ויאבד$ הע �לם  מן י2ח $ ה$א , F$ר"ְִִֵָָָָֹ

��אמר לא&תם מזלזלים �הם חמי�י , מין - ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהענקים
א )�הם נאמר(משלי ועליהם ,Cלגר >רתי ב)וענקים (דברים  ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

א?ה לזה . זה  �ק!לים �ענקים. הם אף יח�ב! ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָרפאים
ה9בר , וס&ד  ובה!. לתה ! הע &לם את  �+חזירים ְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹא &תם
תה! היתה והארץ �ה +ק9 �ית נחרב  ְְְֱִֵֶֶַַָָָָָֹ[שבגללם]
הא &ר , �=בא � מ =ד הע &לם. וי :!ב עAר  �היא ְְִִִִֶֶַָָָָָָֹובה !,
אבל ויאבד!. הע&לם מן  י+ח! ה !א, C! ר� �הAד& �ה!אְֲִִֵֶַָָָָָָֹ
&�� �=+חה, עד �עמלק א?א )ל !יה אינ4 ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻה>א ?ה 

*ר �!ה. והרי ְְֲֵֵַַָָה:ב!עה,

ה?ד� ע �ה י �ם  א�ת� $Bא� א Bה, <2ח $ ְִִֵֶֶַַָָָָ"<�ם 
יהיה זמן "א�ת� - וארץ מים  ה$א F$ ר"ְְְִִֶֶַַָָָָ
הע �לם ויתח4 כינת� עם ה $א F$ר" ְְְִִִֵַַָָָָָה?ד �

א&תם  א?ה וג &', ה:מים ת&לד&ת  א?ה אחר 9ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָבר 
�הם לב)��אמר  �=&ם (שמות י;ראל . C אלהי א ?ה ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ה !א C! ר� �הAד& ע;ה  י&ם א&ת& �א ?! א?ה, �=+ח!ְִִֵֶֶַָָָָָ
��ת!ב זה! וארץ. ב)�מים ה'(בראשית  ע;&ת �י &ם ְֲִֶֶֶַָָָָ
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C! ר� �הAד& יהיה  זמן �א&ת& ו�מים . ארץ ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָֹאלהים
��ת!ב זה! הע&לם, �ויתח9 �כינת& עם סו)ה!א (ישעיה ְְְִִִֵֶֶַָָָָ

זה! וג&'. החד �ה והארץ החד �ים ה:מים כא�ר  ְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ�י
ע ;&ת. ְֲ�י&ם

ה "�נים הפלגה �4ר  לאני "מע �יהם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָד�מים 
"�מים �ורא  ְְִִַַָָֹמג4ל

*י  על  כותב חיים: עץ בהקדמת 4ברי והמהרח"! ְְְִִֵַַַַ
הזוהר הר ""י  פי ועל  ל ', כה :)�תA!ן  !בפרט(בראשית : ְְְִִִַָָ

נע ;ית  ה)&רה  א �ר  הר �ים �ע &נ&תינ! זה  ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ�זמ�נ!
)&רה �עלי  קצת אצל 4� Cלחת עסקם קר 9ם אר ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

וגם  יתר �ת, והס5ק �ת 5רס לק "ל מנת על ְְְְְְְֵֵַַַַַַָָָ"�3רה 
- סנהדרא�ת ודיני י יב�ת, ראי מ �לל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָלהי�תם 

ו הארץ. "כל נ �דף וריחם מם ד�מים להי�ת ְְְְְִִֵֵֶָָָָָ
�ורא מג 4ל ה "�נים  הפלגה  �4ר לאנ י  ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ"מע�יהם

�C"�מים  אחר  :�תב מה היא מע;יהם ס�ת וע Aר  , ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָ
עכ"ל . �ם'! לנ! 'ונע;ה  ְֲֵֶַַָָה �ת!ב

הבחורים  את המעכבים הם  הישיבות ראשי  ואלו 
להם  לעשות  הוא והכל חז"ל, שקבעו בזמן מלהתחתן 
ולזה הרבה וממון גדולה ישיבה להם שיהיה  שם,
שיקבלו עד  יתחתנו שלא  תלמידיהם את מחנכים
יוסף  בבית מפורש  ערוך  שולחן נגד והוא הרבה ממון 

העזר  כתובאבן וז"ל : ס"ו: חיים סימן  (ח"ב בארחות

ג) סי' כתובות הראב"דהלכות  אדם בשם ליתן  שלא נהגו



חיים החפץ  בכה  זה  קפה|על הזוהר ז'כח חלק

בעבור  ומתקוטט  מקפיד שהוא ומי גדול, ממון לבתו 
יפה , עולה זיווגן ואין  מצליח, אינו אשתו אלאנכסי 

יפה, בעין יקח  חמותו  או חמיו לו שיתן  הממוןמה  כי 
יושר  של ממון  אינו  אשתו  עם  לוקח תדעשאדם ,

ארז"ל  ע"א )שהרי סוף סד נכסי (עירובין שיתקיימו  הרוצה 
שלא  דעת איש  לכל וראוי מצות, מהם יעשה אשתו
ההוא  שהממון  רב, ממון מפני זוגו  לבת ולא עצמו  יעגן
ורבים  עבירה, הרהור ומפני העיגון , מפני  יצליח לא
במהרה, אשה נושאים כשאינם בעבירות נכשלים
עכ"ל. וכו ', ממון לשם אשה הנושא כל נאמר ועליהם

וז "ל: א ', סעיף  ב' סימן  העזר  אבן  מחוקק  (א )ובחלקת 

כו'. נושא  מקרי כן  העושה  זהוכל דלפני  גב על  אף 
ממון משום לישא מותר  עליו פסולה שאינה  כל  כתב

ממון  לו  נותנין  אם טוב)היינו  כלתו(ברצון לעגן אבל
עד אשה  מלישא ולהמתין  עצמו לעגן או  זה , בשביל
באורחות  סיים וכן  אסור, ממון לו שתתן אשה שימצא
אשה נושאין כשאינם בעבירה  נכשלים ורבים  חיים
וכו' ממון לשם אשה  הנושא כל נאמר ועליהם במהרה
ממון חמדת בשביל אשה מלישא שהעיכוב כלומר

עכ"ל. זרים, בנים להוליד לו  גורם

בני  את  והוכיח  חיים  החפץ בכה זה ועל
תר"ץ  בשנת ישיבתו

ל &מדים  ה =�יבה: �ני את מ&כיח ח=ים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָהחפץ



הזוהר ז'כח חלק חיים|קפו החפץ  בכה  זה  על

*� י&דעים !מתח9דים אינם אבל  9א &רייתא , לפ!לא ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָ
9א &רייתא . ְְִֵַָָמע Aר

תר "ץ, ו=רא *ר �ת �ק &ד ��ת � אצל& �הייתי�ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ימי  �ל  הא?ה. ה9ברים את �הAד& מ*י �אזני �מע )יְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
מת *�ה עכ�ו  אבל  *נאי, לי  היה  ולא  ח�!רים ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹע ;יתי
ה*ר !�ים. אל  לד �ר  לי  �י �י  �תביע &ת, ואב &א ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹאנכי
*ר !�ים]. א &תם ק&ראים �הי ! ה =�יבה �ני  ְְְְִִִֵֵֶַָָָ[הם
ל &מדים  וי �מע!. יב&א ! �עצמ& הכריז ה)פ?ה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָואחרי

9א&רייתא, �*לפ!לא  !מתח 9דים הם, חריפים אבל הם, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָ
4א�רייתא  מע?ר י�דעים  �?ילהאינם !כ�נתכנס! . ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ

ותכן ,C& אר מאמר  לפניהם ה Sיע  9בריו, את ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹל �מ&ע
היה: ח<י ה+אמר  לחי�ת ללמ�ד  ה$א הע?ר  ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

לחזר  ה "ית , והנהג�ת הליכ�ת "כל וצנ $ע  ְְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָֹהס 53ק $ת
ואמתלא�ת  4ח <�ת  �ל ללא $לה��א, א�ה ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֹאחרי 
�ל  �י  הע�לם , וסדר נ $2סי  �פי להס43ר Aריכים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
הרע, יצר ל כעטי� הם האBה והנמ $קים  ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהאמתלא�ת

"מלכדת �. נת�5ים יראים וגם �3רה "ני �םְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

�לבד, ז! מים ,ולא ם את "זה מ תפים אBא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ה $4ר  ל "כריכה ה�מ<ים  מאוויהם  את ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ$מעטפים
לכב �ד נאים לכלים Aריכים  הם  א �מרים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָמצוה ,
�3רה . ללמ �ד  ""ית הת"�דד$ת לם נאה , לדירה "ת,ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

אהל י�ב להי�ת  �די ה !אעיר$ת ה �"ל �ל  �רם וכ!', ְְְְֲִִֵֵֶַַַָֹ
א?ה �גלל  �י �&לל , לה&ליכם ה =צר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָמ)ח�!ל &ת



20 גיל שעברו בירושלים רווקים על קפז|חרם הזוהר ז'כח חלק

ה�"ל  א�ההח :!בים מCBא עצמם ואינם ,מ�נעים ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָ
ה' �רצ �ן  �למס43רים למכ�לה >&רמים !מ +ילא , ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ

יחיה  לא  חי & מזהיר  וה�ת!ב ר �ית, י"ח)א T!ר  .(יחזקאל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹ

4א�רייתא  "א D$ר הם נכלים חלים .הרי ולא ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָֹ
4א�רייתא  "פל$5לי 5ל$5לם  עת" ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָ$מר�יים 
"דמע�ת  "�כה היה  $בד"ר� �3רה. �$פי מהם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָנעלמים

א &מרר"�ת  היה  ��ת ק�לת �עת� >ם וכן ! ְְִֵֵַַַַַַָָָָ
נ  לכ! ר �&ת.ה+זמ&רים �דמע &ת וכ!' ה+א&ר&ת ר �נה (ספר  ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָ

זייט �יק ) אפרים  ח=ים  ר�י להגה"צ  .ה>ד&לים  ְְְְִִִִִֵֶַַַָ

חמור : בחרם נתפסים וגם

,20 גיל שעברו  בירושלים  רווקים  על חרם 
עיה "ק ירושלים את שיעזבו

- זי"ע יוסף עובדיה  רבי הגאון החרם ,מרן  על סיפר
ומעלה שנה עשרים מבני  רווקים על איסור שקבע 
גדולי  על-ידי  שנחתם חרם – בירושלים ידורו  שלא
רבי  אלגאזי, יעקב יצחק רבי כגון הספרדים הדור

רבים. וכהנה מזרחי, משה  חיים כיום ניסים שנהגו כיון
פה פוצה ואין בירושלים, לדור שמים יראי רווקים

זי"ע יוסף עובדיה רבי  הגאון  מרן בית ומצפצף, כינס
זי"ע שאול אבא בן -ציון  ורבי  צדקה יהודה רבי עם  דין 

החרם. את לבטל

הנורא , החרם מאיסור ישראל את להציל כדי  זה  וכל 
כדברי  20 גיל לפני ולהתחתן  לשמוע  רצו שלא  בגלל 



הזוהר ז'כח חלק 20|קפח גיל שעברו בירושלים רווקים על חרם

על ירושלים גדולי החמירו כמה וראה בואו  חז"ל .
[וגם  כך  על  חרם ועשו  שקמו עד אלו חכמים דברי 
מהאיסורים  פטר לא  אך  מהחרם שהציל הדין בית

חז "ל]. של  החמורים

לחכות ? ולא  להתחתן לבנים חובה  יש גיל  מאיזה 

ישא מתי לאדם ומצפה  הקב "ה  יושב שנה, כ' עד
עצמותיו תיפח אומר: נשא, ולא כ' שהגיע  כיון  אשה,

בקידושין  הגמ ' שם אומרת כך  ב)על  ליה:(כט , משתבח
הוא , גדול דאדם המנונא בדרב הונא לרב חסדא רב
חזייה אתא , כי לידי . הביאהו לידך  כשיבא  ליה: אמר 
פריסת  לא  טעמא מאי ליה: אמר  סודרא, פריס דלא
לאפיה אהדרינהו נסיבנא . דלא  ליה: אמר  סודרא ?
דנסבת. עד לאפי להו  חזית דלא חזי, ליה: אמר  מיניה,
נשא ולא  שנה עשרים  בן דאמר : לטעמיה, הונא  רב
אלא דעתך ? סלקא  בעבירה בעבירה . ימיו כל - אשה

עבירה. בהרהור  ימיו כל  דבי אימא: תנא וכן רבא, אמר
לאדם  ומצפה הקב"ה  יושב שנה , כ' עד  ישמעאל: ר'
תיפח  אומר : נשא, ולא כ' שהגיע כיון אשה, ישא מתי

עצמותיו .

שנה. עשרים גיל  עד  להתחתן  חובה שיש רואים מכאן
לבל המנונא רב על הקפיד הונא  שרב לב לשים ויש
תורה, ללמוד ורצה  גדול אדם שהיה  אף  פניו , יראה

דברינו. בהמשך כך על  ויבואר 



עצמותיו תפחנה  הקב"ה  קפט|אומר הזוהר ז'כח חלק

המהרש"א  שם כו'הקב :(בח "א )ומבאר  לאדם מצפה "ה
עצמותיו תיפח אומר  נשא ולא  שנין לכ' שהגיע כיון 

ביבמות כדאמרינן כו ' מצפה  שהקב"ה אמר  (סג:)כו'.

הדמות. ממעט כאילו ורביה פריה  מקיים  שאינו  כל 
באדם  שותפין  ששלשה  לפי עצמותיו  תיפח ואמר 

נדה  במס' כדאמרינן העצמות נבראו  וזה(לא.)ומאביו 
מהעצמות  הדמות וממעט רביה פריה  מקיים  שאינו 

עצמותיו . תיפח - זו במדה 

נשא ולא שנה  עשרים שעברו  כיון פוסק: הרמב"ם
עשה. מצות ומבטל עובר  זה הרי אישה ,

הוסיף : אינווהמאירי נשא ולא לעשרים שהגיע  כל 
כן אם אלא בהם שהתמיד מהרהורין ימיו כל  ניצל 

היחידים: מן  "הגיע הוא  יא: בתענית במש' מ"ש כעין סגולה, מיחידי (פי'

מתענין") היחידים  התחילו גשמים  ירדו ולא  במרחשון .י"ז 

הרמב"ם  ב)ופסק  טו, שנה(אישות עשרים שעברו  וכיון  :
עשה. מצות ומבטל עובר  זה הרי אישה , נשא ולא 

עצמותיו  תפחנה  הקב "ה אומר

א )ובטור  בלא :(אה"ע, שנה עשרים יעבור לא ענין  ובשום
עדאשה ישמעאל  רבי דבי תנא וכן רבא דאמר ,

אשה, ישא שמא  לאדם לו ממתין  הקב"ה שנה עשרים
נשא ולא שנה עשרים  שעברו הקב "הוכיון אומר

ז"ל עצמותיותפחנה א"א  וכתב ט "ז ). סי' פ"ו רווק(יבמות



הזוהר ז'כח חלק עצמותיו|קצ  תפחנה  הקב"ה  אומר

- לישא  רוצה ואינו שנה עשרים עליו  דיןשעברו בית
ורבו פרו  מצות לקיים כדי לישא אותו  .כופין

בשו "ע ג)וכן  א, העזר יעבור(אבן לא  ענין ובשום :
שנה כ' עליו  שעברו ומי  אשה. בלא  שנה מעשרים
כדי  לישא, אותו כופין  דין בית לישא , רוצה ואינו

ורביה. פריה מצות לקיים

לאחר  להתאחר המתיר פוסק  או  מקור כל אין זה , לפי
הנביא  דברי  מקיימים  אלא - עשרים, יב):גיל ד (הושע 

התעה זנ $נים  ר $ח �י ל� י�יד $מקל� י אל "עצ� ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָ"ע 2י
אלהיהם" מ3חת ְִִֵֶֶַַַֹו <זנ $

שבחושך  כסיל שהוא  תשכילו, מתי וכסילים 
לומר הולך, הקדושה, תורה  סודות לימוד  בגדר 

כל לימוד  אחר ולהמתין עדיין, קשיא לא 
תשכילו  ומתי סוף, לדבר אין ההלכות,

דודובספר  יאמרחוזה  ושתה  אכול  כתב: משלי, על 
עמך בל ולבו ז )לך  מה(כג, מצד כפשוטו , הכונה .

חז"ל  קנב.)שאמרו מעלי,(שבת משתה  והלאה מארבעים
ואם  אחד, בזמן  בהפלגה  אינם בהדדי  ושתיה ואכילה 
לומר ויש תימה. בלשון  אלא  ושתה  אכול  לומר  אין  כן 

הכונה , כן נקראים גם הקדושה  תורה שסודות מצד 
היין ואמרומשתה לחם, נקראים וההלכות והפשט ,

קודם  ולחם, בבשר  כריסו למלאות  שצריך  חז"ל 
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האומר כן  שאין  מה  הקדושה, תורה סודות לימוד
הדעת  עץ מבחינת זה אין  בערבוביא  ושתה  אכול 
יראת  להיות צריך שהרי מעורבים, ורע טוב רק טוב,

לחכמתו קודמת ט)חטא ג, כל(אבות  ההלכות ולימוד ,
הוא שזה  מצד  לימוד לכל קודם הוא למעשה  הנוגע

חטא . יראת

לו  יגיד ומקלו ישאל  בעצו עמי

בהיפוך, כן גם לומר  במהויש מחמיר הוא  שאם
כל דוקא  שהכונה לומר  מבשר, כרס  מילוי שאמרו
והוא למעשה, לך  נוגעות שאינן  את גם ההלכות,
תורה סודות  ללימוד כולה האכילה  בחינת מקדים
הכרח : שאיננו מה  גם היינו אכילה שסתם הקדושה ,

אחר , במקום שכתבתי בבחינת זה  מתי והרי וכסילים
ח)תשכילו צד, לחומרי (תהלים  נוטים תהיו שאם שהכונה ,
הולך שניהם, שבחושך כסיל ושהוא עירובין יד; ב, (קהלת

לא ,ע "ב) לומר הקדושה , תורה סודות לימוד  בגדר
אין ההלכות, כל לימוד  אחר ולהמתין  עדיין, קשיא

תשכילו ומתי  סוף, מני לדבר רחבים ההלכות גם כי ,
ט)ים יא , איוב קולא ,(ע"פ לידי דאתיא חומרא שאינו,והוא

בחושך, הולך של הפחתים מן חז"לניצול שאמרו כמו
ע "ב) ז פסוק(תענית  כג)(לעיל על  מצוה.ו, נר היפך כי וזהו 

בראשו החכמה חכם שעיני שם), לידע(קהלת  ענין  של 
בסופו. יהיה  בעם מה בוערים בינו  לפרש  ויש 



הזוהר ז'כח חלק עצמותיו|קצב תפחנה  הקב"ה  אומר

ח') צ"ד  לו(תהילים  יגיד ומקלו ישאל  בעצו עמי בבחינת
יב) ד , סור(הושע בינה  להם להיות צריך פנים כל ועל ,

מכל גדרים, ודקדוקי חסידות בהם שאין גם מרע ,
עכ"ל . טובה, בינה  בחינת להם להיות צריך מקום

ישיבות  לראשי שגורם  שמה מכאן רואים אנו  הרי
ישאל  בעצו "עמי בבחינת  וכסילים בוערים להיות
התורה, סודות ללמוד רצו שלא מפני לו " יגיד ומקלו 
שכתב כמו בחושך, ההולכים כסילים ונשארו
הרשב"י  אומר ועליהם חיים לעץ בהקדמתו המהרח"ו 
רואים  ואינם וישנים רדומים הלב, אטומי עינים סתומי

ה '. ברצון  ומבחינים 

'''

העולמי הזוהר מפעל אל תרמו
ים) בת ,(סניף

דפי לחלוקת שותפים ותהיו
טל: בחינם, ועלונים ספרים  יומי זוהר 

0527-651911www.ha-ozar.info

האדמו"ר  כ"ק  בנשיאות
מהאלמין  גראס יהודה  שלום רבי

העולמי" הזוהר "מפעל נשיא
ספרים  מאלף למעלה של מחברם



 מפעל הזוהר העולמי
  בנשיאות כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א

 מחבר למעלה מאלף ספרים טל: 0527651911

אור הזוהר 765 * מנחם אב תשע"ד

 רבי שלום יהודה גרוס
  האדמו"ר מהאלמין

  נשיא מפעל הזוהר העולמי  

מפעל "עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים" מרכז שידוכי נשואין העולמי

כח  גבורי  , אנשי שם,  וחושבי שמו  ה'  יראי  קריאה דחופה! אל 
ועושי רצונו של מקום ברוך הוא די בכל אתר ואתר הי"ו

ארגון עולמי לעזור לאחינו בני ישראל לזכות לזווג הגון, המותאם 
מפי הקב"ה ומבורך על ידי רבי שמעון בר יוחאי ע"ה 

הקדוש הזוהר בלימוד עליהם שיגן מי  היה קצג |לא  הזוהר ז'כח חלק

לקחו והאנשים הבחורים  כל  באגדאד העיר  כל
בן בעל  הצה"ק שנפטר אחרי  אותם והרגו לצבא
עליהם  שיגן מי היה ולא זצוקללה"ה, חי  איש

הקדוש. הזוהר בלימוד
זצוקללה "ה ) פתייא  יהודה רבי  הצה"ק יהודה לחם (בית 

הּקּב"ה? ּבקֹול ׁשֹומע  אּתה  ָ ָ ַ ְ ַ ֵ ָ ַ ִ ַהאם

מעוֹ לם  הנּ ׁש מה ׁש יּ וֹ רדת קדם 
עלמא להאי  בּ ר וּ העלי וֹ ן  הּק ד וֹ ׁש  

בּ רזי  לעסק אוֹ תּה  מ ׁש בּ יע הוּ א 
פּ ר ׁש ת כּ דאיתא דּ אוֹ ריתא בּ זּ הר  

קסא )ּת ר וּ מה  בּ פר וּ ׁש :(דּ ף  ל הרי 
בּ ריאת  ׁש ּת כלית הזּ הר  מדּ ברי
בּ יאת  וקדם  הזּ את החכמה ׁש יּ למד כּ די האדם



הזוהר ז'כח חלק רבנו?|קצד  משה  בקול שומע  אתה  האם

מׁש בּ יע הוּ א בּ ר וּ � הּק דוֹ ׁש  הזּ ה לעוֹ לם ©¦§©¨¨©¤©¨¨¨¨§©הנּ ׁש מה

בּ רזי  דּ הימנוּ תא בּ רזי עלמא בּ האי לעסק ¥¨§¨¨¥§¥¨§¨§¨©§Ÿ£©¨¨§©הנּ ׁש מה

הבּ א לעוֹ לם  הנּ ׁש מה בּ יציאת גּ ם  - אינ הּ דּ אוֹ ריתא §¨§¨©¦¦©©§¨¨¨¨©¨¥¨

הרמתהּ  מקוֹ ם אל למעלה עלי וֹ ן  לאוֹ ר לה�יג ¨¨¨£§¤¨§©§§¤§¦©§¨§יכ וֹ לה

�מל  פּ ני  הויה בּ נעם לחזוֹ ת מּת חלּ ה אהל וֹ  ׁש ם ¤¤¥§¨¨£©Ÿ§£©¨¦§¦¢¨¨¤£אׁש ר

ה זּ את חיּ ים  החכמה בּ התעּס קוּ ת ֹלא .אם  ©¦¦§¦§©§©¨§¨©Ÿ

(161 דף  הזוהר אור ה : דּ ף  מ ׁש ה ©¤¥§©©(ויּ קהל 

ר ּבנּו? מׁשה ּבקֹול ׁשֹומע  אּתה  ֵ ַ ֶֹ ְ ַ ֵ ָ ַ ִ ַהאם

ר בּ נוּ  דווקא,מׁש ה הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ללמוֹ ד א וֹ תנוּ  מצ וּ ה Ÿ¤©¥§©¤¨¦§©©¨©§¨

וצרי� הדּ וֹ רוֹ ת, ס וֹ ף עד מאיר  הר ׁש בּ "י ¦¨§©©¦¥¦§©¨©¤ׁש ּת וֹ רת

ה  בּ ר וּ � לּק ד וֹ ׁש  מנוּ חה לתת וֹלא עדללמוֹ ד וּ א  ¦§§¨¤§¨©¨¨©

ריט.)ׁש יּ גאלנוּ  פּ נחס  (זוֹ הר ¤¦§¨¥©¦§¨

"בּ ן  בּ ספר וֹ  הּט וֹ ב , הרי "ח  ¤§¦§©©¥¨¨¨̈מרנא

חי" ׁש נ יּ ה )איׁש  ׁש נה  ׁש מוֹ ת ,(פּ רׁש ת  ¦©¨¨©§¨¨§¦¨

הּמ קבּ לים  כּ תבוּ  לׁש וֹ נ וֹ : וזה ¦¨ª§©§¨§¤§©̈כּ תב

מעסק  הנע שׂ ה  פּ על דּ גדוֹ ל ¤¥¥¤£©£©Ÿ¨§©ז"ל:

פּ עמים  אלף  ׁש בּ ת, בּ י וֹ ם ¦¨§¤¤¨©§¨©הּת וֹ רה

הּת וֹ רה מעסק  הנעשׂ ה מן ¨©¤¥¥¤£©£¦¥י וֹ תר

עכל "ק. החוֹ ל. ימי  ©¥§¤ׁש ל 

ׁש רעבּ י  מר דּ כי פּ עםזי "ע ר בּ נוּ  בּ אזני התבּ ּט א ©¥¨§§©©§©¦¦§©¥©©§¨§¥

ואמר : הפּ ׁש ט מקרביו  דּ ר� על  ּת וֹ רה ל ּמ וּ ד ׁש ל "ׁש עה §Ÿ¨¨§¨©¨¨¤¦¨©¤¤©§¨

חל. בּ יוֹ ם ׁש למה  ׁש נה לל ּמ וּ ד ׁש וה ה&בּ ת, Ÿ§¨¥§¨¨¦§¨¨¨©©§בּ יוֹ ם



ויום יום בכל נשמתו שורפים קצה|למי הזוהר ז'כח חלק

כּ מוֹ  היא חל, בּ יוֹ ם  וקבּ לה זהר  לּמ וּ ד ׁש ל  אחת §¦Ÿ©§©¨¨§Ÿ¦¤©©¨¨§וׁש עה

חל. בּ יוֹ ם  פּ ׁש ט  ל ּמ וּ ד ׁש ל וזהרׁש נה ה קּ בּ לה ולּמ וּ ד ¨¨¤¦§¨§Ÿ§¦©©¨¨§Ÿ©

וחמׁש  ׁש בעים ללּמ וּ ד ׁש וה ׁש עה בּ מׁש � ׁש בּ ת ¥¨§¦§¦¦§¨¨¨¨¤¤§¨©§בּ י וֹ ם

החיּ ים  הכּ ף הגה"ק וּ פסק  החל ". בּ ימוֹ ת (קנ "ה ׁש נה ¨¨¦©Ÿ¨©©©©©¦

הקּ בּ לה .סקי"ב) לל ּמ וּ ד  יחׁש ב הזוֹ הר דּ לּמ וּ ד ,§¦©©¥¨¥§¦©©¨¨

יוֹ עץ: בּ וֹ פּ לא  ו ׁש וֹ גה קאמר מאי  ידע  ֹלא אי  ואפילוּ  ¤¤¥©£¦¦¨©©¨¨©§¤

ודגל וֹ  כּ דכתיב הקּ בּ "ה לפני  חׁש וּ ב הוּ א  הרבּ ה §¦§¦§¦§¨¨©¥§¦¨¥§©¦§ׁש גיאוֹ ת

עכּ "ל. אהבה, עלי  וד לּ וּ ג וֹ  חז"ל וּ פרׁש וּ  אהבה  ©©¨£©©¨¦§©£§¥¨£©©̈עלי 

"�מל  מ"ג)"כּ סא בּ גירסא:(ּת קּ וּ ן הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  ל ּמ וּ ד כּ י ¦¥¤¤¦¦¦©Ÿ©©¨§¦§¨

וּ להבין  ללמד יזכּ ה אם ׁש כּ ן וכל עוֹ למ וֹ ת, בּ וֹ נה ¦¨§Ÿ§¦¤§¦¦¥¤¨§¨¤¨§¨§בּ עלמא

אחד, מאמר  פּ ר וּ ׁש  בלשוןאפלּ וּ  זוהר כבר יש [עכשיו  £¦¥©£¨¤¨

#ֹּלאהקודש] מה אחת בּ ׁש עה למעלה ּת ּק וּ ן בּ וֹ  ¤©©©¨¨§¨§©§¦¤£©יעשׂ ה

ׁש הוּ א לוֹ  וּ מבטח ּת מימה, ׁש נה הפּ ׁש ט  בּ ל ּמ וּ ד ¤¨§ª¨¦§¨¨¨§©¦§¤£©יעשׂ ה

פּ ני  מר וֹ אי ויהיה דּ מלכּ א, היכלא מבּ ני הבּ א עוֹ לם ¥§¥¥¤§¦§¨§©§¨¨¥¥§¦¨©¨¤בּ ן

דּ רקיעא. בּ מלכוּ תא ראׁש וֹ נה ה יּ וֹ ׁש בים  �¨¦§¦¨§©§¨¦¦§©¤¤©הּמ ל 

וי ֹום  יֹום  ּבכל נ ׁשמת ֹו ׂשֹורפים   ְ ָ ְ ָ ְ ִ ִ ְ ִ ְלמי

רמז:)בּ זּ הר  פּ ק וּ די מעשׂ ים :(פּ רׁש ת  כּ ל בּ ידוֹ  יׁש  אפלּ וּ  ©Ÿ©¨¨©§¥£¦¥§¨¨©£¦

כּ נפים  ׁש ׁש  בּ עלי ה%רפים ׁש בּ עוֹ לם ¦©¨§¥¥£©¦¨§©¨¨¤¦©הּט וֹ בים

ויוֹ ם  יוֹ ם  בּ כל נׁש מתוֹ  את ב',שׂ וֹ רפים חלק ה בּ רית  (ספר §¦¤¦§¨§¨§¥¤©§¦¥¤

ה ') פּ רק יב ¤¤¨£©מאמר 

ּבּתֹורה  ׁשּמׁשּתּדלים  אּלּו ּכל  ָ ַ ִ ְ ַ ְ ִ ֶ ֵ ָ ֶ ֵ ְ ַאׁשריהם

ה'ירים:בּ זּ הר  ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים ׁש יר אלּ וּ  כּ ל  אׁש ריהם  ©Ÿ©¦©¦¦©§¥¤¨¥¤¦§©§¦



הזוהר ז'כח חלק השכינה|קצו זעקת

יוֹ דעים  והם ר בּ וֹ נם, חכמת את לדעת ¦§¥§¨¦©§¨¤©©¨¨©בּ ּת וֹ רה,

העליוֹ נים  בּ ּס וֹ דוֹ ת ׁש כּ ׁש אדם וּ מס ּת כּ לים מ ,וּ ם  . ¦§©§¦©¨¤§¦¦¤§¤¨¨

דּ יני  כּ ל מ ּמ נּ וּ  מסּת לּ קים בּ זה ה זּ ה, הע וֹ לם  מן ¥¦¨¤¦¦§©§¦¤¨¤©¨¨¦¥י וֹ צא

ע שׂ ר ׁש ֹלׁש ה ל וֹ  ׁש פּ וֹ תחים  אלּ א  ע וֹ ד, ו ֹלא ¨¨¨§¦§¤¨¤§¨̈הע וֹ לם.

העלי וֹ נה ׁש החכמה ,�ז אפרסמוֹ ן  סוֹ דוֹ ת ׁש ל  ¨§¤¨¨§¨©¤©§§©£¤¦¨§ׁש ערים 

בהם. ¤¨¨§ּת לוּ יה

יוֹ דע וּ מי נמצאים ! אנוּ  ׁש בוֹ  הּמ צּ ב  את יוֹ דעים  ©¥¦¦¨§¦¨§¨©©¤¦§¨כּ וּ לנוּ 

ילד ור בּ י -יוֹ ם!!!מה הנּ ביא, אליּ הוּ  ר בּ ינוּ , מ ׁש ה ©¥¥Ÿ¤©¥¥¦¨©¨¦§©¦

י וֹ חאי  בּ ן  ׁש רק ׁש מעוֹ ן לנ וּ , מ גּ לּ ים ה,לוֹ ם, עליהם  ¦§¤©£¥¤©¨§©¦¨¤©

בּ רחמי , גלוּ תא מן יפקוּ ן הז וֹ הר הזוֹ הר בּ ספר כּ י §¥¤©©¦§¦¨¨§©£¥¦©©

נח ּת יבת כּ מוֹ  הוּ א זוֹ הרהּק דוֹ ׁש  ׁש יּ למד וּ  א לּ וּ  ורק  ©¨§¥©Ÿ©§©¥¤¦§§©

הקּ דוֹ ׁש , הזוֹ הר ׁש הוּ א נח בּ תבת י נּ צלוּ  וינּ צלוּ הקּ דוֹ ׁש  ©¨¦¨§§¥©Ÿ©¤©©©¨¦¨§

ישׂ ראל  עם הצּ לת סוֹ ד ּת לוּ י וּ בּ זה מ ׁש יח, ¥¨§¦©©¨©¨¤¨©¦¨¥§¤¥מחבלי

הזוֹ הר  לּמ וּ ד וּ סגלּ ת בּ כח וּ גאוּ לתוֹ , האחר וֹ ן  ©©¦©Ÿ©§ª§¨§£©¨©בּ דּ וֹ ר 

¨©הּק ד וֹ ׁש .

יקותיאל  רבי המקובל  הגה"צ מפי - השכינה זעקת
שליט"א תורה ].פיש גדולי עם בהתייעצות  נכתבו  [הדברים

עדאיך בא  דוד שבן הסימנים כל באו שכבר יתכן

בכל  תיקנו לא ועדין  בכלל , ועד  שבהם , האחרון 

ביום, דקות כמה לפחות של חובה לימוד הכוללים 

ישראל? עם להצלת הזוהר בספר

את איך מנסים ולא  כמים נשפך ישראל  שדם  יתכן 

את  להציל שיכולה בחז "ל שמובאת היחידה העצה 



השכינה קצז|זעקת הזוהר ז'כח חלק

הגאולה את להביא חייב שכולו  בדור גם ישראל עם 

ברחמים?

ואז האם  דם של לנהרות ושלום  חס מחכים 

להראות  הפחות לכל  מנסים לא מדוע יתעוררו ?

בתורה שכתובה היחידה  העצה את שרוצים לקב"ה

לימוד עם הפחות לכל  ולהתחיל  חז"ל , מפי פה שבעל

הזוהר? נגלות

אבותיהם היכן  ואבות שאבותיהם המזרח עדות בני 

שהיטלר זכו  זה ובזכות הזאת, בחכמה בעיקר עסקו 

תיקנו  לא עדין  מדוע שלהם? למדינות נכנס לא  ימ"ש

ספרים  ובשאר הזוהר בספר כולל , בכל ברבים לימוד

התורה? בפנימיות שעוסקים 

של איך למצב  הגיעו התורה לומדי  שרבבות יתכן

ועדין ח"ו, ומחריף  הולך  שרק בפרנסה גדול  דוחק

הצרה עלינו  באה מה על נפש חשבון  שום עשינו  לא 

שום  עשינו ולא מאיתנו , דורש הקב"ה ומה הזאת,

ל  שהובטח ברבים הזוהר ספר לימוד  של מפי תקנה נו 

גם  בהרחבה ופרנסה  ושובע  מחסה לנו שיתן חז"ל

הקשים? בזמנים

בניהאיך על השכינה מזעקת להתעלם נוכל

ובידינו  חיים בסכנת שנמצאים שנשבו התינוקות

הדם  את שפכו  לא ידינו  לומר נוכל האם  להצילם,



הזוהר ז'כח חלק השכינה|קצח זעקת

נשא, בפרשת הזוהר כדברי  דּ עתידין הזה ? ¦¦£©¦§וּ בגין 

ספר  האי דּ איהוּ  דּ חיּ י מאילנא  למטעם ¤¥©¦§¥©§¨¨¦¥©§¦§¥¨§¦ישׂ ראל

בּ רחמי. מגּ לוּ תא בּ יּה  יפּ קוּ ן ¥£©§¨¨¦¥§¦©הזוהר 

זצ "ל :רבּ י  צמח (בהקדמה יעקב ©¦©£Ÿ¤©

רבא ) אידרא על ברמה ', 'קול לספרו

ׁש אינם  בּ ניה" על מבכּ ה ¨¥¤¨¤¨©¨©§¥¨"רחל

הממהרת  הזּ את בּ חכמה ¤¤©§©Ÿ©¨§¨©¦§עוֹ סקים

כּ י  בּ א, מׁש יח אין ולזה הּק ץ, ¦¨©¦¨¥¤¨§¥©¤את

בּ עסק  ׁש יּ ׁש  כּ מוֹ  ועיר  עיר  בּ כל  קב וּ ע מדר ׁש  ¤¥§¥¤§¦¨¦¨§©¨¨§¦¥אין

וּ ממהרים  מוֹ ׁש כים בּ ניה אין "איננּ וּ ", ולכן  ¦£©§¦§¨¤¨¥¤¥¥¨§§©©הּת למ וּ ד,

הּמ ׁש יח . ©¦¨©¤את

חיּ ים'בּ על  'עץ  על  שלימה 'הגוב"י  'איפה לספר (בהסכמתו  ©©©¥©¦

חיים ) אוצרות  הגּ לוּ ת .על בּ זמן וההר וּ גים ¨©©§¦¦£©§¦¦£̈העניּ ים

חכמים  הּת למידי את מעלה ׁש ל  דּ ין  בּ בית ¦¨£¥¦§©©¤¨§©¤¦¥§¦§ּת וֹ בעים

כּ �. על אוֹ תם וּ מעניׁש ים קבּ לה, למדוּ  ¨©¨¦¦£©¨¨©§¨¤ׁש ֹּלא

הקדושרבנו  החיים ' כה )ה'אור כה, ימוך"(ויקרא כי

והערה  גדול , ענין  תרמוז זו פרשה וגו '", אחיך 

מדרך מטין כשהתחתונים "ימוך", תבל, ליושבי

עמוד ומתמסכן ההשפעות, מסתלקים הטוב

"ומכר  בהתחתונים. תלוי  העיקר  כי הקדושה,

אשר  העדות  משכן  המשכן על  ירצה מאחוזתו",

הכתוב והודיע האומות, ביד הבית נמכר  בעונותינו

לה', קרוב יהיה אשר  הצדיק ביד היא גאולתו כי
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זה  ועל ממכרו , ה' יגאל ובזה אחיו, ממכר  יגאל  הוא

ישראל, גדולי הארץ אדוני  כל  הדין את ליתן עתידין

העלוב . הבית עלבון ה' יבקש ומהם

ואדם הדברים:מסקנת  שיעור , מגיד כולל, ראש  כל

שלו  במסגרת אצלו יתקן  רבים , על השפעה לו שיש 

דקות  כמה למשך הזוהר  בספר  לימוד חובת יום כל

בדברי  פשוטה אמונה מתוך ישראל . עם להצלת

ברבים  לימוד ועדיף כמובטח, הפתרון שזה חז"ל

לא עדין  במסגרת שאצלו  ומי וכו', הבנה עם בשיעור 

באופן  בלימוד נפשו את יציל התקנה, את תיקנו

יכלתו  כפי  עכ"ל.פרטי ,

כּ וּ לנוּ  ח יּ ים !!! חפצי כּ וּ לנוּ  ּת וֹ רה!!! לׁש עוּ רי ¨¦©¥¥£¨¨¥¦§¨כּ וּ לנוּ 
ה ּק דוֹ ׁש !!! זוֹ הר ¨©©¦§לוֹ מדים 

ימליץ  הוּ א עינינוּ , מאירת היא לנ וּ , מגן ¦§©¥¥©¦§¦¨¥¨¨ּת וֹ רתוֹ 
יוֹ חאי . בּ ר אדוֹ ננוּ  בּ עדנוּ , ¨©¥£¥£©ט וֹ ב

אל העולמי תרמו הזוהר מפעל
ים) בת ,(סניף

זוהר  דפי לחלוקת  שותפים ותהיו
טל: בחינם, ועלונים ספרים  יומי

0527-651911www.ha-ozar.info

האדמו"ר  כ"ק  בנשיאות
מהאלמין  גראס יהודה שלום רבי

העולמי" הזוהר "מפעל נשיא
ספרים  מאלף למעלה של מחברם



 מפעל הזוהר העולמי
 בנשיאות כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א  מחבר למעלה מאלף ספרים טל: 0527651911

אור הזוהר 766 * אלול תשע"ד

 רבי שלום יהודה גרוס
  האדמו"ר מהאלמין

  נשיא מפעל הזוהר העולמי  

 מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב,
 לרגל הוצאתו לאור של 

ספר הקדוש

 "אילנא דחיי"
 על הקדמת המהרח"ו

הזוהר ז'כח חלק השכינה|ר  זעקת

ידידינו עירנו בני  ביאר זה גן בספר שבתי  הרב כידהגה"צ שליט "א 

וכמה  כמה הפרד "ס דרך  על וחקירות ביאורים לשלום עליו הטובה  ה'

הנודעת  בהקדמתו זי "ע המרח"ו ה' קדוש  עליהם  שעמד  ענינים

כגון  הקבלה בשערים, בתורת  לעסוק רצה שלא במה הראשון אדם  ,חטא

הלוחות את  לקבל רצו  שלא  במה העגל במעשה רב הערב  חטא  הוא והוא

הקבלה  תורת שהיו ובפרטהראשונות  רב, הערב מיני  חמשה  את  וכן ,

מהם הדור רוב שעתה בתראה דרא  האריז "לבדורינו שגילה (כמו

ושני ,למהרח "ו) ראשון בית חורבן  גרם זה שחטא  ואיך סיבת, גם  והוא

עצם עד קודש עם ראש על שבאים הפרעניות וכל המרה הגלות אריכות
הזה במה היום  מהרח"ו כוונת ולבאר להוכיח  המחבר האריך וכן רח"ל.

כלשמה שאמר זה לימוד להיחשב  יוכל לא  התורה בסודות העסק ,שלולי

הסכמות  מתריסר  למעלה המחבר וזכה  החיים. בנפש  שכתב מה למרות

לזיכוי וחבורות שיעורים  למסור חפץ [המחבר  שליט"א . הדור מרבני

וכן הח "ן . בתורת קשורים  בנושאים וכן  דחיי " "אילנא בספר הרבים

.0548474401 או 029996868 המחבר: אצל הספר  את להשיג ניתן

ניתן וכן  מדרשים. ובתי  לישיבות הספר את בחינם לקבל ניתן וכן

מסחר בבתי ספרים].להשיג
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י-ראל קטנה *.מע דוגמא  והנה ה /כינה. אל והתע1רר0 ק 0מ0 - ְְְְְְִִִֵֶַַָָ

ה8ד1.]מהספר: האר "י 9למיד  - וויטאל חיים [ר:י המהרח"0 ל.1ן ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַָָָוזה

>וי , ול:י :קר :י ואנינה לי א 1ן 0מצאתי  ח=ים: עץ לספר ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ:הק>מת1

ל' 9י 08ן ה089נים  :ספר ה0בא אחד ע "ד.)מ<אמר ע "ג: �ף ז �הר  ,(�יק�ני ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ה<ים. ?ני  על מרחפת אלהי"ם ור0ח ה/ני , ה@תיב וז"ל : ה18ד., ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ:ל.1ן

1Cה הר 0ח לDל0ת, י1רדת .ה/כינה :זמן  :ו>אי  א Eא  ור0ח ? Cה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָמה

:19רה  .<תעGקים  א1תם  על :יניהם ,נ1.בת נמצאת .ה/כינה מ /0ם , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

:HI ותאמר ק 1ל, נע-ית 1Cה סת �מיוהר 0ח בנחיריהם, �נה� י �נים א �תם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ה�כינה  אל והתע�רר � ק�מ � ה%ב, ואט�מי  :ליהעינים לב לכם .=. , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ביניכם. והיא  ,Jא 1ת לדעת לעצמם :ה-Iל ע�(ים �ע�(ים, וס1דהחסד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

9פנה, מ8ד1.ים מי ואל Hע1נ הי. נא  קרא  Iמ1 קרא , א1מר ק 1ל - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָה>בר

.א 1כל 1ת  Iבהמ1ת הם הIל חציר, ה:-ר Iל אקרא , מה א 1מרת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹוהיא

לעצמם. ע 1-ים .ע1-ים , החסד Iל הKדה, Iציץ  חס>1 וכל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָחציר,

ע1-ים. לעצמם  - .ע 1-ים חסד Iל :19רה, .<.9>לים 0E א Iל 0Eְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָואפ

ר0ח1 וז1הי לע1לם, י.0ב ולא  Hה 1ל ר 0ח ה<ה ב-ר Iי ו =זIר זמן ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ:א 1ת1

מ.יח. א�י.ל *ע�לם: ואבדן והרג  �ב+ה וחרב ענ ,�ת �-�רמים להם  א �י  ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

�ע�(ים הם  �א %� לע�לם, י��ב  ולא הע�לם מן ל� �,ל. �-�רמים  מי  ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹלהם

�1ס%0ק וג�רמים ה2*לה, *חכמת  לה�30ל ר �צים  ולא י*�ה, ה0�רה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹאת

ענ ,�ת �-�רמים להם א �י  יב�ה, ב' ונ �ארת  מ 51ה, י' �היא  החכמה, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמעין

*ע�לם , ואבדן והרג �ב+ה ה<.יח ,וחרב ר 0ח היא  .<סE9קת 1Cה והר0ח  ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

עצה  ר 0ח 0בינה חכמה ר0ח והיא  ה8ד., ר0ח והיא  .@ת:אר , Iְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמ1

יהו "ה. ויראת >עת ר0ח הפלגה 0גב0רה, 3�ר  לאנ �י *מע(יהם ד�מים ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

�מים* ��ורא מג3ל ?י ה*�נים על לכת1ב Hממ.י והמהרח"0 3ברי: ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַַָָֹ

והּת פ לּ וֹ ת* י שׂ ראל  הׁש מע  את ׁש וֹ מעים  הּק בּ לה וספרי  ה ּק ד וֹ ׁש  זהר  ׁש לּ וֹ מד  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ִמי

מתּפ לּ ל  מ "ג ׁש הוּ א תי ' יחרב )(תיקו"ז ונהר איהוּ  ודא יב "ׁש  את"ר  ּת מן  בּ רא ׁש ית ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

ישׂ ראלויבׁש , ׁש מע ואוֹ מרים מתּפ לּ לין ישׂ ראל הוּ אדּ אפילוּ  בּ רי* ק וּ ד ׁש א דּ איהוּ  , ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

אוֹ תם עוֹ נ ּה  וכוּ '.אין ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌
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ה19רה הר �*"י א .ר הר :ים :ע1נ1תינ0 זה :זמ@נ0 0בפרט ל': :ת08ן  ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

19רה :עלי קצת אצל J: Hלחת קר>ם  על נע-ית *0�רה עסקם א �ר  ְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

ודיני י�יב�ת , רא �י  מ 6לל להי�תם  וגם יתר �ת, והס7ק�ת  7רס לק*ל ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָמנת

*מע (יהם וד �מים  הארץ. *כל נ�דף וריחם  �מם להי�ת  - ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָסנהדרא �ת

�מים* ��ורא  מג3ל ה*�נים הפלגה 3�ר היאלאנ �י מע-יהם ס:ת וע8ר , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹ

.ם ' לנ0 'ונע-ה הIת0ב HI אחר /Iתב עכ "ל.מה *עסק! 0ל�י  'ה6ל ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

*ית *נין וע�6ב  אח �ר -�רמת  היא  <* מ%התע=ק �מניעתנ� ה+את , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהחכמה

ה5קראים ה*ח �רים חכמים ה0למידי הם  ה-בע�ת ותפאר 0נ�!... ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָמק3�נ�

התקלקל�" ה-בע�ת "וכל לגמרי... נתקלקל� א%� ה-בע�ת - Iי-בע �ת  , ְְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ

:חינ 1ת  אצל Dבע1ת ה@קראים  ה:ח0רים חכמים  ה9למידי הם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהDבע1ת

לגמרי , נתקלקל0 0Eא הDבע1ת ה@ה ה@זIר, ה0למידיםההרים *רא�ת 6י ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ

ה7�טים אחרי ולילה י �מם ר�דפים הרמים ההרים ה-ד�לים  את ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָה2ט 5ים 

הם <* ל6נס מ,ראתם 6י  י �דעים, ואינם ה+את  *חכמה עס�קים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֹואינם

��ר ול*ם נתקלקל� א%� -בע�ת  6ן ועל 56ז6ר , <* מ %התע=ק  ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹנמנעים

האמת *חכמת  לכ7ר  �ורפ  טיט  חל�דת  *הם  ועלתה ולענה �רא ,7�רה ְְְְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

לעיל ה@זIר Hר< על :לבד  0לב0.יה ?.טיה א Eא  :19רה .אין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָוא 1מרים

Mהעלת: �ם:פר.ת 56ז6ר ה*א  *ע�לם חלק להם יהיה לא  6י  ספק ואין , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

רק 6פ �ט> אינ5> ה*א  ע�לם 0�רת  6י ה=*ה למעלה נת *אר �כבר  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ*+הר .

*ע�לם טרח  ולא <* *חר  �%א  וזה וס�ד�תיה, ה0�רה *רזי ע �סקים �ם ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹעד 

�*ת* יאכל לא �*ת מערב וא9םה +ה יאכל0 עבדי "ה@ה נאמר  ועליהם , ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹ

הCאת, החכמה :עסק  9ל0י הIל Iי וג1'. *>9רעב0" מ %התע=ק �מניעתנ� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ

ותפאר 0נ � מק 3�נ� *ית  *נין וע�6ב אח �ר -�רמת  לה8ד 1.היא ל1 אין Iי ... ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

עכ "ל ז1. :חכמה ע1סקים Iא .ר א Eא :ע1למ1, ר 0ח ק 1רת ה0א  H0ר:ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָ

דחיי". ב"אילנא כמובא מהרח "ו

ו =רא  ?ר.ת ה8ד1. קיח.):זהר להם(�ף  אמר ה8ד .]: לל.1ן  [ה9ר0Dם : ְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ה8ד1 .ל רצ1נ 1 אין .מע1ן HI,ר:י Iל לע 1לם .=תEDה :זה ה0א  H0 ר: . ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

נס0ר �ת למצא  עתידים  �*ע �לם  נערים אפ %� ה1�יח לימ�ת  קר �ב ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ�כ�,היה

וח �*�נ�ת ק@ים יד � על ולדעת  החכמה לIל.�ל יתEDה הCמן 0בא1ת 1 , ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ



השכינה רג |זעקת הזוהר ז'כח חלק

[ה0א  מהימנא  ר*נ �הרעיא  ה2ד��ע "ה]מ �ה ז�הר  ללמ�ד א�תנ� מצ�ה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

הפסק ללא  ללמ �ד וצרי. ה 3�ר�ת , ס�ף עד מאיר  הר �*"י  0�רת 6י 3ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָוקא,

�,גאלנ � עד ה�א  *ר �. �ל2ד� מנ�חה לתת ריט.)ולא !נחס הצה"ק(ז �הר . ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ר :נ 0 צי "ע חי ,המלוב "ן  �אי  ה*ן ח,ים, ה �%�ניםזיע "א י �סף ('הק �מת  ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָ

מא 1ר 1ת 'ניה�) .ני  .ל יקר1ת א 1ר  וזרח הציץ א.ר  מ Cמן ל .1נ 1: וזה , ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ה Cהר וספר ה089נים  ספר עדתהDד1לים קהל ה ,ה�דים  וק*ל� ק ,מ� ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹ

ועד מ 5ער  ור *ים יחיד וה+הר ה�20נים �ל �ה2ד � *�1%ד  להחזיק  ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָֹי(ראל

.:Gפריםזקן, טה1ר 1ת אמר1ת ס1ד 0להבין  להKיג ידם לאל >אין  והDם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

0מתלהבין >בריהם את  :Nמא .1תים כן ?י על אף הא Eה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָה8ד 1.ים 

מאד. מאד  ְְְִִָָֹֹ:קריאתן

.@פטר אחר ה=1ם ע1ד אפיל0 19רת1: :ל1מדינ0 א9נ 0 י 1.ב זי "ע ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהר.:"י

הא >רא :דברי ע1סקים .אנ0 זמן Iל מ:ינינ0, ר *יר .:"י  *א "אתעטר" , ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

*גוון  וי ��ב ,�*רא *עטר �תיו 6מל. מעAר  עכל"ק.�מע�ן  ר 'י , (הצה "ק ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ

ע "ב) קכ"ג  הח*ה " "א�ר  זיע"א, גלאנטי אברהם  ר'י הצה "ק אז �לאי, .אברהם ְְְְְִִַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ל1מדי ל-250.000 0מצטרף זהר  >ף לל<0ד :לבד >8ה מק>י. M@ה.Iְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

הCהר!!! ספר Iל ?עמים 250.000 מס=ם א 9ה 0E אI נח .ב ה8ד1. ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹהCהר

0קריאת  ה9פ 1Eת לק:לת ה9נאי  Iי  ,M:ל 0מ .אל1ת M 1תיE9פ ויתק:ל0 -ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַָ

י 1ם Iל :Cהר ל<0ד ה0א  מ "ג).מע  תיקון רא�.(תיקו"ז אדמ�"ר, 6ל 6ן על ְְִֵַַַַַָָֹֹ

ה,�מי , 3ף �ל �ע�ר  מ-יד ,�מדר  *ית  רב �כ�נה, רב עיר , רב ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָי�יבה,

ה�א ר�ח  נחת איזה *ח�*�ן  י2ח  טה�רים, ר*ן *ית �ל 0ינ�ק�ת  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמל1ד 

ז�הר *ל1ד � ה@ר �ת  מ 6ל י (ראל עם  את  �לה@יל לה2*"ה, לע(�ת  ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָיכ �ל

ה@*�ר , עם  אחת  23ה - �נח ,ה2ד� :תבת י Iנס0 י-ראל עם  Iל ,Hוכ ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹ

וויטאל , ח=ים ר:י  הז1ה"ק , .Iתב Iמ 1 0מג 1ג , 1Dג מ <לחמת ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָוי @צל0

ה1Cהר . א 1ר ע1ד וע=ן זי "ע, ְְְְֵַַַַַָָוהרמח"ל

ק וֹ בע: ©¥¦§©©הרׁש בּ "י
בּ רחמים מהגּ לוּ ת  יׂש ראל בּ ני יצאוּ  הזּ הר ¦£©§¨©¥¥¨§¦¥§§¥©Ÿ©¤¥§בּ ספר



באור החיים הקדוש פרשת חוקת על הפסוק )במדבר י"ט, ב(: “ֹזאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה 
ה' באור החיים הקדוש פרשת חוקת על הפסוק )במדבר י"ט, ב'(:

ֲאֻדָּמה  ָפָרה  ֵאֶליָך  ְוִיְקחּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ֵלאֹמר  ה'  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ַהּתֹוָרה  ֻחַּקת  “ֹזאת 
ְּתִמיָמה ֲאֶׁשר ֵאין ָּבּה מּום ֲאֶׁשר ֹלא ָעָלה ָעֶליָה ֹעל". 

וזל"ק: ... כי מאמר זאת חקת התורה הוא מצות ה' על מצוה: שיאמר לישראל שהשם 
ה'  מצות  המצוה,  עיקר  על  בא  דבר  ומאמר  כחוקה,  זו  מצוה  להם  שיאמר  לו  צוה 
לישראל. ולצד שיאמרו ישראל: הרי העושה מצוה בלא ידיעת טעמה וסודה, נחשבת 

המצוה כגוף בלא נשמה.
מי שאינו לומד תורת הסוד על המצוות - לפי אור החיים הקדוש כל המצוות שעשה 
הם כמתים.' ֵלאֹמר ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ָפָרה ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה ֲאֶׁשר ֵאין ָּבּה 

מּום ֲאֶׁשר ֹלא ָעָלה ָעֶליָה ֹעל". 
זאת  מאמר  כי   ... וזל"ק: 
ה'  מצות  הוא  התורה  חקת 
לישראל  שיאמר  מצוה:  על 
להם  שיאמר  לו  צוה  שהשם 
מצוה זו כחוקה, ומאמר דבר 
מצות  עיקר המצוה,  על  בא 
שיאמרו  ולצד  לישראל.  ה' 
מצוה  העושה  הרי  ישראל: 
וסודה,  טעמה  ידיעת  בלא 
בלא  כגוף  המצוה  נחשבת 

נשמה.
הסוד  תורת  לומד  שאינו  מי 
על המצוות - לפי אור החיים 
שעשה  המצוות  כל  הקדוש 

הם כמתים.

המלאך סוחב לגיהינום על שלא למד תורת הסוד ולא קיים 
כמתים,  הם  שעשה  המצוות  שכל  כתיקונה,  מצווה  שום 
הנפטר צועק תיקחו את הרב שלי לגיהנום, שלמדתי אצלו 
כל יום דף היומי, וגמרתי 7 פעמים כל הש”ס, ולא אמר לי אף 
פעם שצריכים ללמוד זוהר הקדוש, תקחו אותו לגהינום!!! 

תקחו אותו לגהינום!!!

המצוות  כל  המצוות  על  הסוד  תורת  לומד  שאינו  מי 
שעשה הם כמתים.

הסוד  תורת  לומד  שאינו  מי 
הוא הולך על שתי רגלים אבל 
השאלה  רק  כמת  חשוב  הוא 
מת  טומאת  מטמא  אם  הוא 
או יותר גרוע, שמת בחצי ימיו 
וצריך תיכף לבוא עוד הפעם 
יטפל  המות  והמלאך  בגלגול, 

בו עוד הפעם.



 שטר שותפות 
ְיהּוִדי ָיָקר!!!

אּוָלה ַמֲאָמֵצי ַהּגְ ף ּבְ ּתָ בס”ד ָזִכית ִלְהיֹות ׁשֻ
ָרֵאל”,  ְבֵטי ִיׂשְ דֹוׁש “ָיַחד ׁשִ ְוִלְלמֹוד זֹוַהר ַהּקָ

 

יּמּוד זֹוַהר ַלּיֹום, ּקֹות ִלּ י ּדַ ּתֵ ׁשְ ּבִ ְלֶהֵווי ָידּוַע ְלָך, ׁשֶ
ֶלְך! ֵני ַהּמֶ א, ְוזֹוֶכה ִלְהיֹות ֵמרֹוֵאי ּפְ ן עֹוָלם ַהּבָ ה ּבֶ ַאּתָ
ם! ר הּוא ׁשָ ֲאׁשֶ יַע ְלָכל ְיהּוִדי ִויהּוִדי ּבַ ְרצֹוֵננּו ְלַהּגִ ּבִ

ָכל יֹום! ”ה ּבְ ּבָ ַח ַהּקָ ּבֵ ּתַ ׁש! ּוְבָך ִמׁשְ ַלת ְנָפׁשֹות ַמּמָ ֶגֶדר ַהּצָ ְוֶזהּו ּבְ
דֹוׁש, ”י ַהּקָ ּבִ ף ְלַרׁשְ ּתָ ה ׁשֻ ה ַנֲעׂשֶ ָקִלים ַלּיֹום ַאּתָ ה ׁשְ ַכּמָ ּבְ
ַלח ָיֶדיָך. ָך ּוְבָכל ִמׁשְ ְחּתְ ּפַ ִמיָרה ַוֲהָגָנה ְלָך ּוְלִמׁשְ ְזֹוֶכה ִלׁשְ

דֹוׁש  ְפָעל ַהּקָ ֶכם, ַלּמִ ּבֹא ְוַהֵטה ׁשְ
ַרֲחִמים. אּוָלה ּבְ ַמִים, ְלִקירּוב ַהּגְ ם ׁשָ ּלֹו ְלׁשֵ ּכֻ ׁשֶ

ַתח! ּפֶ יַח ּבַ ׁשִ ְזכֹור ַהּמָ
ת ָמֵגן! ה ְלֻסּכַ ְזּכֶ ”י, ּיִ ּבִ ל ָהַרׁשְ ָלה ׁשֶ יַבת ַהַהּצָ תֹוְך ּתֵ ֵנס ּבְ ּכָ ּיִ ְוָכל ִמי ׁשֶ

ָגִעים. ְולֹא ַיחּוׁש ְולֹא ִיְפָחד ֵמָהאֹוְיִבים, ְמַהִטיִלים,  ּוִמּכֹל ִמיֵני ּפְ
ָך, ּלְ ָהֶרַוח ּכּולֹו ׁשֶ

י ֶאֶלף, ל ּפִ ”י ּוְתַקּבֵ ּבִ ן ְלַרׁשְ ּתֶ
ֵגן, ת ֶאֶלף ַהּמָ ִבְרּכַ ּבְ

ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי 

צָֹרף, יטּו ְיֵדיֶכם ּוִמְלאּו ֶאת ַהטֹוֶפס ַהּמְ א הֹוׁשִ ָאּנָ

 

ַפְקס: 02-9951300 ְלחּו ּבְ ְוׁשִ
ַראי: 054-8433385 ְרִטיס ַאׁשְ ּכַ ִלְתרּומֹות ּבְ

ה ִויׁשּוָעה: ִפּלָ מֹות ִלּתְ ”ל, ׁשְ ַפְקס ַהּנַ ּלֹוַח ּבְ ן ִלׁשְ ִניּתַ
ַמת דֹוׁש ְלִעּלּוי ִנׁשְ ל ְוִלְלמֹוד זֹוַהר ַהּקָ ּלֵ ר ְלִהְתּפַ ְוֵכן ֶאְפׁשָ
ים טֹוִבים!  ְזּכּו ְלִמְצוֹות וְלַחּיִ ּתִ

בס”ד

052-7651911



בס”ד




