
ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד:
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיָנָתּה  ְלַאְקָמא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְׂשֵמָחה,  ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת 
ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְלִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי 
ּוְבֹראָׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ַהְּכתּוִבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר  ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ְּבנֹו, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
ַהֹזַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך 

ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב' פעמים[,  )סֹוד ה'(

ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר 
ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
 250,000 ְמַסֵּים  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב 

ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 

ִעיר,  ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל 
ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת 
ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח 
זֹוַהר  ְּבָלְּמדֹו  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור.

 שאלות ותשובות
בבית דין של מעלה

חלק ו

לימדו בכל יום מחוברת זו שבידכם, 
וכך תזכו לסיים את כל ספר הזוהר הקדוש 

בדקה בלבד

גדולי הדור פסקו! תרמו למפעל הזוהר העולמי )ישירות לדפוס( והיו שותפים להצלת עם ישראל 
www.ha-zohar.info - 0527651911 :על ידי חלוקת דפי הזוהר היומי ספרים ועלונים חינם טל

מפעל הזוהר העולמי
סניף בת ים רח' בר יהודה 50, בת ים

מחברם שלע"ר 580454064
למעלה מאלף ספרים

ha-zohar.net      allzohar.com      ha-zohar.com   ha-zohar.info      
 dzss.org      dafzoharyomi.com      dailyzohar.com      unityzohar.com

ספר הזוהר הקדוש
לתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

921אור הזוהר
טבת תשע"ה

חלק 14
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איזה שתשיגו וחלילה חלילה  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְבנפשכם
אף  חלילה, כאלה , נסתרים בענינים ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמהות
השיג א רבינו ומשה הקדש חיוֹ ת ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַשרפי

רקי"ע. בזהר עין הספירוֹ ת, עניני  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַמהות 

קרואי  הקוֹ מה רמי חביבי , בני ,יפתו ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְואל
שם כי  בנפשם ומדמים האוֹ מרים ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהשאוֹ ל
שום יש העלי וֹ נים הנאצלים  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבמקוֹ ם
יחודים דר להשיג במחשבה ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְתפיסה
על  שעבר בני , דע, וגונים, מראוֹ ת ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַומהותן
אשר דברים דברו הזיד וֹ נים מים ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַנפשם 
א שם אין  כי  האדוֹ נים, אדוֹ ני על כן ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵא

ת וא גון וא במחשבהמראה פיסה ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
לבוש  הזה הארור בגוף מלבש ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ְבע וֹ דוֹ 
רוֹ אה כאלה, בענינים  מהות בשם ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָעכור 
ומשרה גאים כל על מתגאה נראה, ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְואינוֹ 
נשבר לב נשברה ורוח דכא על ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְשכינתוֹ 

ממש. ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְכאין

אחר עצמי ליגע אלמד למה תאמר  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְואם
ענין  שום לי ידוע אינוֹ  סוֹ ף כל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶשסוֹ ף
שאינוֹ  אף ,כ תאמר  אל תפיסה, ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְושום
מציאותם  ל ידוע אבל  מהות,  ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָידוע

לוֹ מד  וכשאתה אוֹ ר וֹ ת , מציאות ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶשיש
למעשה נתעוֹ רר אלו, בענינים ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְומכון 
עלי נשפע  ומשם ענינים, אלו  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְמציאות
רע, בחינוֹ ת כל ממ להסיר מתוֹ ק ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ ר
בערבות רמוֹ ת במעל וֹ ת  נפש ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְותאיר
צוף, ונפת מדבש מתוקים התוֹ רה ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְידידות
נכנע  בלב טהוֹ רה בכונה שיהיה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִובלבד
של  רצוי וֹ ת בלתי  כונוֹ ת בלי אמת ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵלב 
וא חכם, איזהו וזהו בזה. ודי ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְשטותים ,
לצדיק  זרוע אוֹ ר צדיק , מכל  הלוֹ מד  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָנבל ,

דאוֹ ריתא. ורזין מסכת סוֹ ד וֹ ת על חסד  (נצר ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
א') משנה ד' פרק אבת

דין : 570בית גליון את ראית לא האם
מהאלמין  שהאדמו"ר  הזוהר אור  של 
תשע "ד  שבט בחודש  לך  שלח שליט"א

המהרח"ו דברי כתוב שנחשבת ושם
מגדל שבונים הפלגה דור כאנשי 

בשמים. וראשו
הייתי  כי  לב שמתי  ולא וראיתי  קיבלתי 

הנגלה. בתורת עסוק
ישׂ ראל ׁש מע דין: בית ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

שמים  לצרכי ולעשות לפעול להם  אפשר 
שמים. וליראת לתורה פעלים  להרבות  כראוי ,

.6= תרה ספר = 951 ימטר ה יראל " "ׁשמע
ימי ל רע  ולא טב  מלתה" = יראל קדׁש
את ׁשמעים הדׁש זהר ׁשמד  מי חיה".

מת ל ׁשהא והפת יראל תי 'הׁשמע (תיקו "ז 
ויבׁש, יחרב ונהר איה ודא יב "ׁש את"ר מן רא ׁשית  אפילמ "ג 

יראל  ׁשמע וא מרים  מתלין ה א יראל רי ךְ  קד ׁשא  איה , 

א תם  נע הוכ',)אין וזה ,דת מים,ז 'ע ה' 
" ב ת זהרז''היםראׁשי ׁשמד ׁשמי הר" 

המן , על  חבל לא ואם ההים, את ׁשמעים
ה ׁשמע  וגם הפת מים  ׁשמעים לא

מ"ג )יראל , ן בתיקו"ז  רזי(הגר"א  עסקין  כ ׁשאין  . 
כנת הד ע  יראל, ׁשמע צעקים רה
ליחדם, פארת  יראל  מלכת ׁשמע , קריאת

לתפארת , ויראל מלכת , ל כינה רמז [ׁשמע
410 ימטר ה ׁשמע י לר ז ויׁש ליחדם. וצריךְ 
הא הכינה י כה,  ׁשכינה  ימטרה והא
ׁשמע  הסק  א תת  ל מסר הא וגם  כה,
ׁשהכינה ל מר  קדׁש, ימטרה וכן יראל,

מראל , ואחד אחד ל תךְ  ׁשכנת (יׁשעיההיא  

ו') ויראל י"ב יראל ", קדׁש קרךְ  גדל "י ,
מׁש אבינ יעקב וגם דע , לתפארת רמז
ׁשמע  קריאת ענין וזה תפארת, אחז יראל

וכ דע מלכת , פארת ה נה(א "ח)ליחד  
"יאהדונהי"]. ואדנת הוי"ה ליחד אחד, מילה

נצעק  ׁשאנ הי כן :  לב! ימ יקרים, יה דים
ׁשהנים  היכן, נענה? ולא ׁשמים, לאבינ
טבע סדרי האם יׁשמע ? לא והאב יצעק
הלא מה הבע ! סדרי הפכים  אנ לא! ? נהפכ
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השכינה  אל  והתעוררו  קומו

- וויטאל  חיים [ר בּ י המהרח "וּ  לׁש וֹ ן  ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוזה
לספר בּ הקדּ מתוֹ  הּק ד וֹ ׁש ] האר "י ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַּת למיד
בּ קרבּ י  ואנינה לי אוֹ ן  וּ מצאתי ח יּ ים: ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵעץ 
בּ ספר הוּ בא אחד  מּמ אמר  דּ וי, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְול בּ י

ל' ּת יּק וּ ן ע"ג:,ה ּת ּק וּ נים  ז הר  (יקני ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌
הני ,ע "ד.) הנּ תיב  וז"ל: הּק וֹ ד ׁש , בּ לׁש וֹ ן  ,ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

מה הּמ ים . ּפ ני  על מרחפת אהי "ם ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ְורוּ ח
ורוּ ח ׁש הכינהזּ ה בּ זמן בּ ודּ אי אלּ א ? ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

אוֹ תם על נוֹ ׁש בת הזּ וֹ  הר וּ ח לגּ ל וּ ת, ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶי וֹ רדת 
ׁש הכינה מ וּ ם בּ ּת וֹ רה, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעּס קים
קוֹ ל , נעשׂ ית ה זּ וֹ  והר וּ ח בּ יניהם , ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִנמצאת
ׁש נה יׁש נים אוֹ תם : ּכ ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְותאמר 
הלּ ב, ואטוּ מי  העינים  סתוּ מי  ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִבנחיריהם,
לכם ׁש יּ ׁש  הכינה, אל והתעוֹ ררוּ  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְקוּ מוּ 
ביניכם. והיא אוֹ תּה , לדעת השׂ כּ ל בּ לי  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵלב 

לעצמם : עוֹ שׂ ים  ׁש עוֹ שׂ ים, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַהחסד

נא קרא כּ מוֹ  קרא, אוֹ מר קוֹ ל  - הדּ בר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוסוֹ ד
והיא ּת פנה, מּק דוֹ ׁש ים מי ואל ע וֹ נ ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲהיׁש 

הכּ ל  חציר , הבּ שׂ ר  כּ ל אקרא, מה ֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶאוֹ מרת 
חסדּ וֹ  וכל  חציר, ׁש אוֹ כל וֹ ת כּ בהמ וֹ ת ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵהם
עוֹ שׂ ים ׁש עוֹ שׂ ים, החסד כּ ל  הדה , ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְכּ ציץ
ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אלּ וּ  כּ ל ואפלּ וּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלעצמם.
לעצמם - ׁש עוֹ שׂ ים חסד  כּ ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה,
הּמ ה בשׂ ר כּ י  ויּ זכּ ר זמן בּ אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִעוֹ שׂ ים.
ר וּ ח וֹ  וזוֹ הי לעוֹ לם, י ׁש וּ ב וא הוֹ ל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַרוּ ח

מ ׁש יח. ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ל 

והרג וּ ב זּ ה וחרב עניּ וּ ת ׁש גּ וֹ רמים להם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָאוֹ י 
בּ ע וֹ לם : ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְואבדן

העוֹ לם  מן לוֹ   ׁש יּ ל ׁש גּ וֹ רמים מי  להם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָאוֹ י 
את  ׁש עוֹ שׂ ים הם  ׁש אלּ וּ  לעוֹ לם, י ׁש וּ ב ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוא
לה ׁש ּת דּ ל ר וֹ צים וא יבּ ׁש ה, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַהּת וֹ רה 
מעין  ׁש ּמ סּת לּ ק וגוֹ רמים הּק בּ לה, ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ חכמת 
ב' ונ ׁש ארת מּמ נּ ה, י ' ׁש היא  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהחכמה,
וחרב עניּ וּ ת ׁש גּ וֹ רמים  להם אוֹ י ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְיב ׁש ה,

בּ עוֹ לם, ואבדן  והרג הזּ וֹ וּ ב זּ ה והרוּ ח ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
כּ מ וֹ  הּמ ׁש יח, רוּ ח היא ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ סּת לּ קת
רוּ ח והיא הּק דׁש , ר וּ ח והיא ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ תבּ אר,

א ? לא מ ׁשיח  לת ? עדין  ׁשאנ
ׁשמען רי האלקי הא ׁשנה 2000 לפני ע ד
מ"ג , תן וכתב , הזהיר זיע"א יחאי ר
ואין ק ל ואין מע  לא יראל , ׁשמע ׁשעקת 
ׁשם  [רא ׁשית, מימיו , בׁשׁש לנהר דמה ע נה,
זמן תא ויב ׁש, יחרב  נהר וזה יב "ׁש את"ר
למה הנים צוחים יבׁשה, והיא  יבׁש ׁשה א
זה ע נה. ואין קל ואין יראל, ׁשמע  וא מרים

כ"ח)ת ב א, (מ ׁשלי  אענה]. ולא יקראנני אז , 
מתאכזר ו ׁשלם חס האב האם קרה? זה מע 
רתים  לעצמם . מתאכזרים הנים לא ! לנים?
מלכים  ני אנ יׁשבים. הם  ׁשעליו  הענף את ח"ו 
זה מה ׁשתר. ההלם את ארצה מׁשליכים
נימת הא הדׁש, ההר זה ההלם?
ׁשלי ךְ  יכן איךְ  . נׁשמתינ מהת זה העלמת,
תירׁש ׁשהפחה ן יכן איךְ  ארצה? האמת
מצרים, מציאת ע ד  רב, הערב הבירה? את

הא ההר  ההרה. נׁשמתינ את וח מסים צרים
וס בב עמד הל  הע למת , ׁשל  היכ ן ריח
לא אנ האה, ׁשל האחרן ר אם סביבה .

הדׁש ההר את נימתמדים ׁשהא , 
הרה, חיצנת למדים רק  כךְ  בק ם הרה,
מק ם  הע למת, חיצנת את רק  מחקים  אנ
חצי רק חצי, רק זה חיצנת  נימתם . את
עם  מה הרי, על ׁשמרת הלה ז בר,
רק  לח ת יכלים האם הע ר? עם מה הרי?
ׁשכדי מׁשל , ר ךְ  על מהרי? ולא  מהקלית ?
מה מים , לאכל  זק ק  הא  האדם, נפ ׁש להחית
יׁש יל רק  מזן, לק ל  ׁשמק ם עליו, יהיה
ויקרים, יפים גדים  מיני מ ל המן ל  תא
הגדים  להתלׁש, חׁשב זה זה? רק  קויתע
,ת א מכדים עליו, מג ים האדם , על  ׁשמרים
ךְ  ?פ לג מזן לי לאדם יׁש ח ים  איזה  אבל
ל ׁשמה, חים מׁשמע  טׁש ה א הדׁש, זהר
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דּ עת ר וּ ח  וּ גבוּ רה, עצה רוּ ח וּ בינה  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָחכמה
יהו"ה. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויראת

דין: דורבית כמו בדיוק עשית אתה
על  שכר לקבל עוד רוצה ואת ההפלגה,

המהרח"ו:זה דברי ראה ◌ִד וֹ מים ?
הבּ וֹ נים  הפלגה  דּ וֹ ר לאנׁש י ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מעשׂ יהם

בּ מים  ורא ׁש וֹ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמגדּ ל
ּפ י על  לכתוֹ ב ממׁש י דּ בריוהמהרח"וּ  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

זההר ׁש בּ "י בּ זמנּ נוּ  וּ בפרט ל': בּ תּק וּ ן  ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
נעשׂ ית הּת וֹ רה אׁש ר הרבּ ים ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ ע וֹ נוֹ תינוּ 
ּת וֹ רה בּ עלי  קצת אצל בּ ּה  לחת ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָֹ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ַקרדּ ם
ּפ רס  לק בּ ל מנת על  בּ ּת וֹ רה עסקם ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
ראׁש י מכּ לל להיוֹ תם וגם  יתרוֹ ת , ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהסּפ קוֹ ת
ׁש מם  להיוֹ ת - סנהדראוֹ ת ודיני ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְיׁש יבוֹ ת,
וד וֹ מים  הארץ. בּ כל נוֹ דף ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְוריחם
הבּ וֹ נים  הפלגה  דּ וֹ ר לאנׁש י ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מעשׂ יהם

בּ מים  וראׁש וֹ  סבּ תמגדּ ל ועּק ר , ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌
הכּ תוּ ב   ּכ אחר כּ תב מה היא ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ יהם

ׁש ם' לנוּ  עכ"ל .'ונעשׂ ה  ! ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
דין: ביתבית את החרבת אתה 

!!!המקדש 
ממשיך: בּ עסק המהרח"ו ּת לוּ י ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ַ'הכּ ל

בּ ּה  מ לּ התע ּס ק וּ מניעתנוּ  הזּ את , ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהחכמה
בּ ית  בּ נין  ועכּ וּ ב  אחוּ ר  גּ וֹ רמת  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִהיא

ותפארּת נוּ  !מקדּ ׁש נ וּ  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
הקדּ מתוֹ  ּפ תח מהרח"וּ  ׁש ר בּ נוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַאחר 
דּ וֹ ר ׁש 'כּ ל לברכה זכרוֹ נם רבּ וֹ תינוּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ דברי 
נחרב  כּ אלּ וּ  בּ ימיו הּמ קדּ ׁש  בּ ית נבנה ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א 
וה צּ ריח התריע הקדּ מתוֹ   וּ בהמׁש ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ ימיו',
החכמה בּ עסק ּת לוּ י ׁש 'הכּ ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַמהרח"וּ 
היא בּ ּה  מלּ התעּס ק  וּ מניעתנוּ  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַהזּ את,
מקדּ ׁש נוּ  בּ ית  בּ נין ועכּ וּ ב  אחוּ ר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶגּ וֹ רמת

נׁש וּ ב ותפאר ּת נוּ  'וכאׁש ר כּ תב: ועוֹ ד  '! ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌
הזּ את בּ חכמה מאהבה  לעסק ֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה

אמן  בּ ימינוּ , בּ מהרה י שׂ ראל  !'יגּ אלוּ  ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
חיּ ים - בּ אלפי הדּ ל מעיר , הצּ עיר ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
ויטאל  י וֹ סף הרב אבי  לאדוֹ ני  בּ ן ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִויטאל ,
בּ ן  בּ הי וֹ תי הבּ א: הע וֹ לם לחיּ י ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִזכר וֹ נוֹ 
י ׁש בּת י  - כּ חי  ּת ׁש ש לכח ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְׁש ׁש ים
עבר כּ י  ּת מהים. וּ מח ׁש ב וֹ תי ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמׁש ּת וֹ מם,
נוֹ ׁש ענוּ , א ואנחנוּ  - קיץ  כּ לה ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָקציר,
מזוֹ ר אין למחלתנוּ , עלתה א ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְרפוּ אה
למכּ תנוּ  ארוּ כה עלתה וא  !לב שׂ רנ וּ , ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

היּ וֹ ם זה ה נּ חרב מק דּ ׁש נוּ , בּ ית ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ְלחרבּ ן
ׁש נים  וד' ות"ק  לחר)(4אלף נה אוֹ י 150 . ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הּק דוֹ ׁש  ׁש ל אחד יוֹ ם - ה יּ וֹ ם ּפ נה כּ י ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָלנ וּ 
נט וּ  וגם ׁש נים, אלף ׁש ה וּ א  הוּ א  ָּבּ רו◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
י וֹ תר - ׁש נים וד ' ת"ק ׁש הם ערב ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִצללי
ועדין  ה ּק צּ ין, כּ ל וכלוּ  הׁש ני . היּ וֹ ם ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵמחצי

בּ א א דּ וד אמר וּ בּ ן אׁש ר את ונוֹ דע ! ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
ׁש א דּ וֹ ר  כּ ל  לברכה : זכר וֹ נם  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַרבּ וֹ תינוּ 
נחרב  כּ אלּ וּ  בּ ימיו הּמ קדּ ׁש  בּ ית ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִנבנה 
מה ולדעת לחקר  ּפ ני  את ואּת נה ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ ימיו.
וגל וּ תנוּ , קצּ נוּ   נּ תאר זּ ה מה ועל  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶזּ ה

י ׁש י בּ ן  בּ א א !וּ מדּ וּ ע ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
הלּ ׁש וֹ ן : בּ זה ממׁש י ויטאל ח יּ ים ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְורבּ י
בּ ספר וּ מבאר דּ וי... ולבּ י בּ קר בּ י, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואנינה
בּ הני  מהרח"וּ  כּ וּ נת לכאוֹ רה דּ חיּ י, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִאילנא
היה אחד  ׁש ּמ צּ ד ּפ י על ׁש אף לוֹ מר  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִמילּ י
– לי  א וֹ ן מצאתי ׁש אמר בּ מה לשׂ מוֹ ח ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִלוֹ 
ה וּ א ה גּ ל וּ ת  אוֹ ר סבּ ת מציאת ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ לכאוֹ רה 
והרי  לדעת,  ּכּ ל-כ ׁש בּ ּק ׁש  מה ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְבּ ד יּ וּ ק
'וכח' 'ראיה' דּ הינוּ  - 'אוֹ ן' לוֹ  מצא ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַעכ ׁש ו
דּ א אבל ה ּמ רה. גּ לוּ תנוּ  נתארכה אכן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָלּמ ה

ׁש בּ מקוֹ םעקא הנּ וֹ תנת  היא ׁש דּ וקא ! ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
מצא אדּ רבּ א הגּ דוֹ לה בּ מציאוּ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ שׂ מח
מלׁש וֹ ן  – בקר בּ וֹ  וׁש בר וֹ ן אנינה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַמהרח"וּ 
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