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ַהָּמִׁשיַח ְוַהֹּזַהר | ג זוהר ארץ ישראל

  

  סדר שלש עשרה עיקרים
ֵלָמה- יא  ֱאמוָנה ׁשְ מֹו גֹוֵמל טֹוב . ּ ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ ַרך ׁשְ ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ּׁשֶ ְ

  :ְּלׁשֹוְמֵרי ִמְצֹוָתיו וַמֲעִניׁש ְלעֹוְבֵרי ִמְצֹוָתיו

ֵלָמה-יב  ֱאמוָנה ׁשְ יַח. ּ ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ ִביַאת ַהָמׁשִ . ּּבְ

ֵלָמה- יג  ֱאמוָנה ׁשְ ַיֲעֶלה . ּ ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ ֵעת ׁשֶ ִתְהֶיה ְתִחַית ַהֵמִתים ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ
מֹו ְוִיְתַעֶלה ִזְכרֹו ָלַעד וְלֵנַצח ְנָצ ַרך ׁשְ ָּרצֹון ֵמֵאת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ּ   :ִחיםְ

 

ִנְלַמד   )א ה ׁשֶ יַח ְמַחּכֶ ַּהָמׁשִ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁשּ ּ  

ִכיִלים ַיְזִהירו ְכזַֹהר ָהָרִקיַע ְּוַהַמׂשְ ּּ ְָכך : ּ נו ָעָליו ּ ה ַרּבֵ לֹום ּאֹוֵמר מׁשֶ ַּהׁשָ
ּבִ ַהאי ִחּבוָרא: "א"י זיע"ְלַרׁשְ ּ ִדיָלך ְדִאיהו ֵסֶפר ַהזַֹהרּּבְ ּ ּ ּוְבִגין ַדֲעִתיִדין ... ְּ ּ

ָרֵאל  ֵּמִאיָלָנא ְדַחֵיי" ְלִמְטַעם"ִיׂשְ ְּדִאיהו ֵסֶפר ַהזַֹהר, ּ ּ יה ִמן ָגלוָתא , ּ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּּ
ַרֲחֵמי הֹון ה". ּבְ ָדד ַי' ְּוִיְתַקֵים ּבְ ְּנֶחּנו ְוֵאין ִעמֹו ֵאל ֵנָכר ּבָ   .)יב, ְּדָבִרים לב(ּ



ַהָּמִׁשיַח ְוַהֹּזַהר | הד | ַהָּמִׁשיַח ְוַהֹּזַהר זוהר ארץ ישראל יַח   ְּוַהזַֹהר                   ]4[                   ַּהָמׁשִ

ֵּפרוׁש ָרֵאל ִלְטֹעם : ּ ֲעִתיִדים ִיׂשְ ִּמׁשום ׁשֶ הוא ֵסֶפר ֵמִאיָלן ּ ַּהַחִיים ׁשֶ ּ
ַרֲחִמים, ַּהזַֹהר ַּעל ָידֹו ֵיְצאו ִמן ַהָגלות ּבְ ם יֹוִציֵאנו, ּּ ַהׁשֵ נו ַהָפסוק ׁשֶ ְּוִיְתַקֵים ּבָ ּ ּּ ּ ּ 

ִּמן ַהָגלו ִלי ִקְטרוגּ   .ּת ּבְ
ת ָנׂשא ַדף קכדַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ( ָּפָרׁשַ   )ק"ַרַמ, :ּ

הו ַהָנִביא ָזכור ְלטֹוב  )ב ֵּאִלּיָ ּבִ ּּ ֵני ָאָדם ְלַמָטה : י"ָלַרׁשְ ָמה ּבְ ּּכַ ּ
ְלך ִָיְתַפְרְנסון ִמֶזה ַהִחּבור ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ  

ַמִים ִע ִביא ָזכור ְלטֹוב ָיַרד ִמן ַהׁשָ ֵּאִלָיהו ַהּנָ ּ ּ ה ֲחָייִלין ּ ּמָ ל ם ּכַ ׁשֶ
ְלהו ִכיְנָתא ִעָלָאה ֲעָטָרא ַעל ֻכּ ה ַמְלָאִכים ְסִביבֹו וׁשְ מֹות ְוַכּמָ ְּנׁשָ ּ ּּ ּ, 

מֹות[ ׁשָ ִכיָנה ֶעְליֹוָנה ָהְיָתה ֲעָטָרה ַעל ָכל ַהּנְ ּוׁשְ ן ]... ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְוָאַמר ְלַרּבִ
י ַאְנְת הוא ִאיָלָנא ִד: יֹוַחאי י ַרּבִ ַּרּבִ אֹוַרְייָתאּ ַּאָתה הוא  [,ְּרָבה וְתִקיף ּבְ ּ

תֹוָרה ִּאיָלן ַהָגֵדל וִמְתַחֵזק ּבַ ּ ּ ין] ּ יׁשִ ִאינון ֵאָבִרין ַקּדִ יָלך ּדְ ַעְנִפין ּדִ ּּבְ ְ, 
ים[ ֵהם ֵאיָבִרים ַהְקדֹוׁשִ ְלך ׁשֶ ֲעָנִפים ׁשֶ ּּבָ ָ ְָוַהְיינו ְסִביבֹות ֵאיָבֶריך, ּ ה , ]ּ ּמָ ּכַ

ְרָיין ַת ןּעֹוִפין ׁשַ ין, ּמָ יׁשִ ָמִתין ַקּדִ ִנׁשְ מֹות ְקדֹוׁשֹות  [ּדְ ל ְנׁשָ ַּכָמה עֹופֹות ׁשֶ ּ
ם ַגְוָנא ] ׁשֹוִרים ׁשָ ְלֵעיָלאּכְ ל ִאיָלן ָהֶעְליֹון [,ּדִ מֹות ׁשֶ ׁשָ ְּדִאְתַמר , ]ְּכֻדְגַמת ַהּנְ

יה ֱאַמר ּבֹו [ּּבֵ ּנֶ ם ט(] ׁשֶ ּוְבַעְנפֹוִהי ְידוָרן  )ׁשָ ַמָיאִּצֳפֵרי ּ נו  [,ּׁשְ ּוַבֲעָנָפיו ְיַקּנְ ּ
ַמִים מֹות , ּעֹופֹות ַהׁשָ ׁשָ ַמִים ְּזֵעיר ַאְנִפין ִדְּוַהְיינו ַהּנְ ְקָרא ׁשָ סֹוד (ַהּנִ  'לכים אמ(ּבְ

ַמִיםּ ְוַאָת)לב, ח ַמע ִמן ַהׁשָ ּה ִתׁשְ ּ.[(  

ְמעֹון י ׁשִ ִביא ְלַרּבִ ְּוָאַמר ֵאִלָיהו ַהּנָ א ְלַתָתא ִיְת: ּ ֵני ָנׁשָ ה ּבְ ַּפְרְנסון ְּוַכּמָ ּ
ְֵמַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך סֹוף יֹוַמָיא, ּ ְתָרָאה ּבְ ָדָרא ּבַ ד ִיְתַגֵלי ְלַתָתא ּבְ ּּכַ ּ ּ ,

ּוְבִגיֵניה ָאֶרץ  )ַּוִיְקָרא כה י( ּ רֹור ּבָ   .'ְוגֹוּוְקָראֶתם ּדְ

ֵּפרוׁש ְלך: ּ ה ִיְתַפְרְנסון ִמֶזה ַהִחּבור ׁשֶ ֵני ָאָדם ְלַמּטָ ה ּבְ ּמָ ָּכַ ּ ּ ּּ ִּיְהֶיה ׁשֶ [ּ
ָּלֶהם ָמזֹון ְוִתקון ֶפׁש ַעל ְיֵדי ִלמוד ּ ּ ַהּנֶ ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁשּ ה ] ּ ר ִיְתַגֶלה ְלַמּטָ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ

סֹוף ַהָיִמים ּדֹור ָהַאֲחרֹון ּבְ יַח [,ּּבַ ִביל ִלמוד ,]ָקרֹוב ְלִביַאת ָמׁשִ ּ וִבׁשְ ַּהזַֹהר ּּ

ָכתוב ַּהָקדֹוׁש  ִּיְתַקֵים ַמה ׁשֶ ּ ּ ֶביָהּוְקָראֶת"ּ ָאֶרץ ְלָכל יֹוׁשְ רֹור ּבָ ּ ֵפרוׁשֹו."ם ּדְ ּ :
ׁשֹוָפר ָגדֹול ְלֵחרוֵתנו  יַח ִצְדֵקנו ְוִיְתַקע ּבְ ָיבֹוא ְמׁשִ ּׁשֶ ּ ּּ ָיֵמינו ּ ְמֵהָרה ּבְ ּּבִ

  .ָאֵמן
ִּתקוֵני זַֹהר ִתקון ו( ּּ ּּ סֹופֹו ' ּ   ).ר"א ובל"ַּהְגָר -ּבְ
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ַּעל ֶזה ַהִלמוד ָאַמר   )ג ּ רוּ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ּך הואּ ִאלו ְפָדַאִני ְ ב ּכְ ֶנְחׁשָ ּ ׁשֶ ּּ ּ
לות ִּלי וְלָבַני ֵמַהּגָ ּ  

ְְלׁשֹון ַהִכֵסא ֶמֶלך ּ ְּוַעל ֶזה ַהִלמוד ָאַמר : ּ ּ רוך הוא ּ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ָרכֹות ח(ּ , ).ּבְ
ב ְכִאלו ְפָדַאִני ִלי וְלָבַני ֵמַהָגלות ְחׁשָ ּנֶ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ.  

ְוְבִמְקָדׁש ֶמֶלך ָאַמר ּ ִלמוד ֵפרוׁש ִּכי : ּ ַתֵדל ּבְ ַּכָמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ֵיׁש ַלִמׁשְ ּּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָכרֹו, ַמַאְמֵרי ַרּבִ ֵרינו וַמה טֹוב , ְוֵאין ֵקץ ְלֹגֶדל ׂשְ ְּוַאׁשְ ּ ּ

יֵחנו יַאת ְמׁשִ ֶּחְלֵקנו ִאם ִנְזֶכה ַלֲעזֹר וְלָקֵרב ּבִ ּ ִּכי ָכך ָגַזר ַהּבֹוֵרא ִיְת, ּּ ְ ּ לֹא ּ ַרך ׁשֶ ּּבָ ְ

ְזכותֹו ָיבֹוא ַהגֹוֵאל ּבִ ִּיְתַגֶלה ְוִיְהֶיה ָגנוז ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַעד סֹוף ַהָיִמים ׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ ּ ּ ,
זוָלתֹו ִּכי ְסֻגָלה זֹו ּבֹו ַדְוָקא ְולֹא ּבְ ּ ּ   .ל"עכ, ּ

ְוָיָתן   ִמְלֶחֶמת ׁשֹור ַהּבֹור ִעם ַהּלִ
 )ל"י ֲחַזּפִל ַע(

ִפּיוט    )א ּּבַ בועֹות" ְּקָדמֹותַא"ּ ׁשָ ָנהוג ִלְקֹרא ּבְ ּׁשֶ ּ ּ:  

ָכל ַהַמְחזֹוִרים(  ַּהִפיוט מֹוִפיַע ּבְ ּ ּ בועֹות ַעמוד ּוְבֵסֶפ, ּ ּר ַהמֹוֲעִדים ְלׁשָ ּּ ּ
ּ ַהָמקֹור ְוַהַתְרגום- 138 ּ ּ ּ.(  

ְּותֹור טור ָרמוָתא, ְּטלוָלא ְדִלְוָיָתן ּ. 

אור[ ל ִלְוָיָתן ְוׁשֹו :ּּבֵ ת עֹורֹו ׁשֶ בֹוִהיםֻסּכַ  ].ר ֶהָהִרים ַהּגְ

י ָסִביך ַחד ּכִ   .ְּוָעִביד ְקָרבוָתא, ְְוַחד ּבְ
אור[ ֶאָחד ִיְס :ּּבֵ ה ִמְלָחָמהְוֶאָחד ּבְ ך ְוַיֲעׂשֶ ְַתּבֵ ּ.[ 

ֵהמֹות ַקְרנֹוִהי ְמַנַגח ּבְ ַרְבְרבוָתא, ּּבְ   .ּּבְ
אור[ ַגֲאָותֹו :ּּבֵ ֵהמֹות ּבְ ח ּבְ ַקְרָניו ְיַנּגַ  ].ּבְ

ּון ְלִקְבֵלהְיַקְרַטע נ ְגבוְרָתא, ּ ִציצֹוי ּבִ ּּבְ ּ.  
אור[ ֶנְגד :ּּבֵ ץ ַהָדג ּכְ ְּיַקּפֵ ְגבוָרהּ יָריו ּבִ ְסַנּפִ  ].ֹּו ּבִ

ְרֵיה ַרְבְרבוָתא, ְּמָקֵרב ֵליה ּבָ ה ּבְ ַחְרּבֵ ּּבְ ּ.  
אור[ דֹוָלה :ּּבֵ ַחְרּבֹו ַהּגְ ׁש ֵאָליו ּבֹוְראֹו ּבְ  ].ִיּגַ

רוָתא, ןֲּאִריְסטֹון ְלַצִדיֵקי ְיַתֵק   .ְּוׁשֵ
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אור[ ִּדיִקים ַיְתִקין ַוֲארוָחהְּסֻעָדה ַלּצַ :ּּבֵ ּ.[ 

י   וגומרתְדַכְדּכֹוד , ְמַסֲחִרין ֲעֵלי ַתּכֵ
אור[ ְדֹכד ְוַאְבֵני ֶאְקָדח :ּּבֵ ל ּכַ ְלָחנֹות ׁשֶ ים ְלׁשֻ  ].ְּמִסּבִ

  .ֲאַפְרְסמֹון ַנֲהָרָתא, ְנִגיִדין ָקֵמיהֹון
אור[ ִכים ִלְפֵניֶהםְוַנֲהרֹות ֲאַפְר :ּּבֵ ּפָ  ].ְסמֹון ִנׁשְ

ּוִמְתַפְנִקין ְוָרֵוי ַכֵסי ְרָוָיָתא, ּ   .ּבְ
אור[ ּוִמְתַעְדִנ :ּּבֵ כֹוסֹות ְרָוָיהּ  ].ים ְורֹוִוים ּבְ

ית ֵראׁשִ י ַנֲעָוָתא, ֲחַמר ְמַרת ְדִמּבְ   .ְנִטיר ּבֵ
אור[ ֶיֶקבַיִין ָעִסיס ׁשֶ :ּּבֵ מור ּבְ ית ׁשָ ֵראׁשִ ּבְ  ].ּּמִ

  

ְבִריֵאל ַלֲעׂשֹות ְקִניָגָיא ִעם ִלְוָיָתןָעִתי   )ב   ד ּגַ

י  ֱאַמר : יֹוָנָתןָאַמר ַרּבִ ּנֶ ָּעִתיד ַגְבִריֵאל ַלֲעׂשֹות ְקִניָגָיא ִעם ִלְוָיָתן ׁשֶ
ִקיַע ְלׁשֹנֹו ַחָכה וְבֶחֶבל ַתׁשְ ִּתְמׁשֹך ִלְוָיָתן ּבְ ּּ ּ רוך הוא ְוִאְלָמֵלא , ְ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ

ֱאַמר ָהעֹׂשֹו ַיֵגׁש ַחְרּבֹול לֹו עֹוְזרֹו ֵאין ָיכֹו ּנֶ י ... "ּׁשֶ ִָתיד יֹוָחָנן עָאַמר ַרּבִ
רוך הוא ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ל ִלְוָיָתןּ יִקים ֵמעֹורֹו ׁשֶ ה ַלַצּדִ ֱאַמר ּ ַלֲעׂשֹות ֻסּכָ ּנֶ  ׁשֶ

כֹות עֹורֹו' ַּהְתַמֵלא ְבׂשֻ ְבִלי". ('ּ ַּתְלמוד ּבַ ָב, ּ ְתָרא עדּבָ   ).עה-.א ּבַ

ה ִלְראֹות ִמְלָחָמה זֹולֹא ּכָ  )ג   ל ֶאָחד ִיְזֶכּ

ִמְדָרׁש . ג ה יג ג[ּּבַ י  ]'ַּוִיְקָרא ַרּבָ ְמעֹוןָאַמר ַרּבִ י ׁשִ ַרּבִ ֵהמֹות : ּיוָדן ּבְ ָּכל ּבְ
ל ַצִדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא ל ,ְּוִלְוָיָתן ֵהן ְקִניִגין ׁשֶ לֹא ָרָאה ְקִניִגין ׁשֶ ּ ְוָכל ִמי ׁשֶ

ָחִטים ,ּעֹוָלם ַהֶזהֻּאמֹות ָהעֹוָלם ּבָ א ֵכיַצד ֵהם ִנׁשְ ּ זֹוֶכה ִלְראֹוָתה ָלעֹוָלם ַהּבָ ּ
ְסַנִפיָריו  ֵהמֹות ּבִ ַקְרָניו ְוקֹוְרעֹו ְוִלְוָיָתן נֹוֵתץ ַלּבְ ֵהמֹות נֹוֵתץ ַלִלְוָיָתן ּבְ ּּבְ ּ

ָרה ִהיא, ְונֹוֲחרֹו ִחיָטה ְכׁשֵ ְְולֹא ָכך ָתִניַנ. ַּוֲחָכִמים אֹוְמִרים זֹו ׁשְ ַּהֹכל : "ןּ
ַנִים  ּׁשֹוֲחִטין וַבכֹל ׁשֹוֲחִטין וְלעֹוָלם ׁשֹוֲחִטין חוץ ִמַמַגל ָקִציר ְוַהְמֵגָרה ְוַהׁשְ ּ ּּ ּ ּ ּּ
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ֵהן חֹוְנִקין ר ַכֲהָנא? "ִּמְפֵני ׁשֶ י ָאִבין ּבַ רוך הואָאַמר : ָּאַמר ַרּבִ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ 
ה ֵמִאִתי ֵתֵצא" ּתֹוָרה ֲחָדׁשָ ּ ִּחדוׁש תֹו, ּ ּ ָּרה ֵמִאִתי ֵתֵצאּ ּ."  

י ִיְצָחק ָאִריְסטֹון ם ַרּבִ ׁשֵ ַרְכָיה ּבְ י ּבְ רוך הוא : ָאַמר ַרּבִ ָּעִתיד ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ
עֹוָלם  לֹא ָאַכל ְנֵבלֹות ּבָ ַּלֲעׂשֹות ַלֲעָבָדיו ַהַצִדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא ְוָכל ִמי ׁשֶ ּ ּ

א  ּוא ִדְכִתיב ֲהָדא הַּהֶזה זֹוֶכה ִלְראֹותֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ ְוֵחֶלב ְנֵבָלה ְוֵחֶלב ְטֵרָפה "ּ
ה ְלָכל ֹתאְכלו ִמֶמּנו )ַּוִיְקָרא ז(" ְּמָלאָכה ְוָאֹכל לֹא תֹאְכֻלהו ֵיָעׂשֶ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּ ּבִ ּּ ּ

ָרֵאל ְואֹוֵמר ָלֶהם ֶלָעִתיד ָלבֹא  ה ַמְזִהיר ְלִיׂשְ ר זֹ"ְְלִפיָכך מׁשֶ ּאת ַהַחָיה ֲאׁשֶ
ּתֹאְכלו ּ."  

ִחיָטה לֹא ִנְצַט  )ד ׁשְ ָרֵאל ּבַ ּוו ִיׂשְ ּ ֵדי ּ ֶלָעִתיד   -  ְלָצְרָפןֶּאָלא ּכְ
ם  ֵהָמה ְוִלְוָיָתן ְוֵאין ׁשָ ה ְסֻעָדה ַלַצִדיִקים ִמן ַהּבְ ָּלבֹוא עֹוׂשֶ ּּ

ִחיָטה   ׁשְ

ִמיִני  ִּמְדָרׁש ַתְנחוָמא ׁשְ ר ה: )ֶּפֶרק ז ז(ּ ה ֵלאמֹר ֹזאת ַהַחָיה ' ַוְיַדּבֵ ֶּאל מׁשֶ
ר תֹאְכ נו : ּלוֲּאׁשֶ עֹוָלם ָכך ׁשָ ֵהמֹות ְטהֹורֹות ֵיׁש ּבָ ינו ַכָמה ּבְ ְּיַלְמֵדנו ַרּבֵ ּ ְּ ּ ּּ ּ

ה  ֵהמֹות ֵהן ַאָיל וְצִבי ְוַיְחמור ַאקֹו ְוִדיׁשֹון וְתאֹו ְוֶזֶמר ְוׁשֹור ׂשֵ ר ּבְ ַּרּבֹוֵתינו ֶעׂשֶ ּ ּ ּּ ּ
עֹוָלם ָאַמר  ה ִעִזים יֹוֵתר ֵמֵאֶלה ֵאין ּבָ ִבים ְוׂשֵ ְּכׂשָ ּ רוך הואַהּ ָּקדֹוׁש ּבָ ְּ ָרֵאל ּ  ְלִיׂשְ

ֶרץ ָטֵמא ְבֵהָמה ְטֵמָאה וְבׁשֶ ֵקץ ֶאת ַעְצְמֶכם ּבִ לֹא ְלׁשַ ִּהָזֲהרו ַעְצְמֶכם ׁשֶ ּּ ּ ּ 
ָּכך ָאַמר ָדִוד ָהֵאל ָתִמים ַדְרכֹו ִאְמַרת ה ּּ ּּ ְּתִהִלים יח(ְּצרוָפה ' ְ ִביל ְלָצֵרף )ּ ׁשְ  ּבִ

י ִריֹוָתיו ָאַמר ֵליה ַרּבִ ּּבְ לֹא ּ ָרֵאל ּבְ יֹאְכלו ִיׂשְ רוך הוא ׁשֶ ּ ָמה ִאְכַפת ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּּ ְ ּ ּ
ָרֵאל נֹוֵחר ְואֹוֵכל ְוׁשֹוֵחט ִמן ַהַצָואר ִמן ַהָיֵרך ֵתַדע  ְיֵהא ִיׂשְ ִחיָטה ׁשֶ ּׁשְ ְ ּ ּּ לֹא ּ ּׁשֶ

ָרֵאל ֵדי ְלָצֵרף ֶאת ִיׂשְ ִחיָטה ַהזֹו ֶאָלא ּכְ ִּנְצַטָוה ַהׁשְ ּ ּ ה ּ ִכי ֶלָעִתיד ָלּ בֹוא עֹוׂשֶ
ִרָיה  ִחיָטה ֵתַדע ְלך ִלְוָיָתן ּבְ ם ׁשְ ֵהָמה ְוִלְוָיָתן ְוֵאין ׁשָ ְּסֻעָדה ַלַצִדיִקים ִמן ַהּבְ ָ ּ ּ ּּ

ֱאַמר  ּנֶ ה ִהיא ְוַהַמְלָאִכים ָיגורו ִמֶמּנו ׁשֶ ּנָ ְּמׁשֻ ּ ּּ תֹו ָיגורו ֵאִלים ְוֵהם ) ִּאיֹוב מא(ּ ִּמׁשֵ ּ ּ
ּזֹוְרִקין ָעָליו ַכָמה ְרָמִח ֱאַמר ּ ּנֶ ָבן ׁשֶ ְרֶזל ְכֶתֶבן הוא חֹוׁשְ ל ּבַ ּים ׁשֶ ם(ּ  ַיְחׁשֹב )ׁשָ

הוא רֹוֵבץ ַעל ֶאֶלף ָהִרים  ה ׁשֶ ַדי ָקׁשֶ ֵהמֹות ׁשַ ְרֶזל ְוֵכן ּבְ ְּלֶתֶבן ּבַ ֱאַמר ּ ּנֶ ְּתִהִלים (ׁשֶ ּ

ַהְרֵרי)נ ֵהמֹות ּבְ ָחִטין ֶאָלא ֶזה ְלֶזה ִמְזַדְוִג  ּבְ ָּאֶלף ְוֵהיָכן ֵהן ִנׁשְ ּ ֵניֶהם ּ ין ׁשְ
ֱאַמר  ּנֶ ֶאָחד ִיַגׁשו ")ִּאיֹוב מא(ׁשֶ ֶּאָחד ּבְ ַקְרָניו " ּ ִלְוָיָתן ְואֹותֹו ּבְ ֵהמֹות ִיַגׁש ּבְ ּּבְ

ְזָנבֹו ְוהֹוְרגֹו ְוַהַצִדיִקים  ַמֶכה אֹותֹו ּבִ ּובֹוֵקַע ְוִלְוָיָתן ֵהֶפך ִיְהֶיה ִמיָתתֹו ׁשֶ ּ ּ ּ ְ ּ
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ִביל ִלהֹוְלִכין ְונֹוְטִלין ָמנֹות ָמנֹות  ׁשְ ִחיָטה ֶאָלא ּבִ ִּמָכאן ׁשְ ְּבֹדק וְלָצֵרף ֶאת ּ ּ
ָרֵאל   .ִיׂשְ

ִתְהֶיה ֶלָעִתיד ָלבֹוא  )ה ַּהִמְלָחָמה ׁשֶ ר  - ּ ֲאׁשֶ סֹוף ַהִמְלָחָמה ּכַ ּּבְ
ֵתיֶהן ֶנֱהָרגֹות רוך הוא ,ּׁשְ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ָרן וֵמעֹוָרן  ּ ׂשָ ּלֹוֵקַח ִמּבְ

ַתֵמׁש ּבֹו ְלטֹוַבת ַה ּוִמׁשְ ּ ַּצִדיִקיםּ ּ  

ְמעֹוִני ִאיֹוב ַיְלקוט ׁשִ ּּבְ ר ָחָנה :)ֶרֶמז תתקכז( ּ ר ּבַ ה ּבַ י  ָאַמר ַרּבָ ָאַמר ַרּבִ
רוך הואָעִתיד : יֹוָחָנן ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ר ִלְוָיָתן ּ ׂשַ ּ ַלֲעׂשֹות ְסֻעָדה ַלַצִדיִקים ִמּבְ ּּ

ֱאַמר  ּנֶ ִרים"ׁשֶ ָאר חֹוְל"... ִּיְכרו ָעָליו ַחּבָ ָוֵקי ְּוַהׁשְ ׁשְ ין אֹותֹו ְסחֹוָרה ּבִ ִקין ְועֹוׂשִ
ַלִים ר ָחָנה... ְּירוׁשָ ר ּבַ ה ּבַ רוך הואָעִתיד : ָאַמר ַרּבָ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ ַלֲעׂשֹות ֻסָכה ּ

ַּלַצִדיִקים  רוך הואְו... ֶלָעִתיד ָלבֹאּ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ֵרת ְרדו ּ ּ אֹוֵמר ְלַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ּ
ַּוֲעׂשו ִעמֹו ִמְלָח ים ִעמֹו ִמְלָחָמה ְוִלְוָיָתן תֹוֶלה ָפָניו , ָמהּ ִּמָיד יֹוְרִדים ְועֹוׂשִ ּ ּ ּ

ֲהִלים ִמִיְרָאתֹו ובֹוְרִחים ֵרת רֹוִאים אֹותֹו וִמְתּבַ ּוַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ּ ּּ ַּהָקדֹוׁש ַמה ... ּ
רוך הוא ּּבָ ים ִמְלָחָמה ֶזה ִעְּ ֵהמֹות ְוִלְוָיָתן ְוֵהם עֹוׂשִ ה ֵמִביא ּבְ ִּמָיד ... ם ֶזה עֹוׂשֶ

ֵהמֹות ְוִלְוָיָתן ֱאַמר  ּבְ ּנֶ ִקים ֶזה ִעם ֶזה ׁשֶ קו ִאיׁש"ִּמְתַדּבְ ָאִחיהו ְיֻדּבָ ּּבְ ּ "
ֶזה ֵאיָנם  ִקים ֶזה ּבָ ֵהם ִמַדּבְ ּוִמׁשֶ ּ ין(ּ ין) [ִּמְתַנְפׁשִ ֱאַמר ] ִּמְתָפְרׁשִ ּנֶ ֶּזה ִמֶזה ׁשֶ

ִּיְתַלְכדֹו ְולֹא ִיְתָפָרדו ּ רוך הואַּהָקדֹוׁש ַמה , ּ ּּבָ ה רֹוֵמז ַלִלְוָיָתןְּ ְּוהוא ַמֶכה  ּ עֹוׂשֶ ּ
ְזָנבֹו  ֵהמֹות ְוהוא ַמֶכה ֶאת ִלְוָיָתן ּבִ ְסַנִפיָריו ְוׁשֹוֲחטֹו ְורֹוֵמז ַלּבְ ֵהמֹות ּבִ ֶּאת ּבְ ּ ּ

ּוְמִמיתֹו ִמָיד ַמה  רוך הואּ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ה ֻסָכּ ל ִלְוָיָתן ְועֹוׂשֶ ה נֹוֵטל עֹורֹו ׁשֶ ה ּ עֹוׂשֶ
ַּלַצִדיִקים ִדְכִתיב  ּ כֹות עֹורֹו וְבִצְלַצל ָדִגים רֹאׁשֹו"ּ ַּהְתַמֵלא ְבׂשֻ ּ ּ ּ."  

מור ִחּבור    )ו ָרם ִחּבור ּגָ ִּלְוָיָתן הוא ַהּסֹוֵעד ֶאת ַהַצִדיִקים וְמַחּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ
ַּהֶנֶפׁש ִעם ַהּגוף ּ  

י ָּכַתב  י ְיהוָדה ֶהָחִסיד ָהַרב ַרּבִ ן ַרּבִ ָּדִוד ּבֶ ִּלְבַנת ַהַסִפיר"ֵּסֶפר ל ּבַ"ַזַצּ ּ "
ָרם ִחּבור ָגמור ִחּבור : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ִּלְוָיָתן הוא ַהסֹוֵעד ֶאת ַהַצִדיִקים וְמַחּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ֶפׁש ִעם ַהגוף ַּהּנֶ ְּדֵבי ֵאִלָיהוִּכְדָתָנא , ּ ּ ֲעִתיִדים ִלְחיֹות ֵאיָנם : ּ ַּצִדיִקים ׁשֶ
ְּוֶזהו ִיְכרו , חֹוְזִרים ַלֲעָפָרן ין ְכַנֲעִניםּ ִרים ֶיֱחצוהו ּבֵ ָּעָליו ַחּבָ ּ ּקֹוֵרא ַלַצִדיִקים , ּ ּ

ָמָתן ְלגוָפן ר ִלְוָיָתן ִנׁשְ ׂשַ ר ּבְ ְמַחּבֵ ם ַהִחּבור ַהָגמור ׁשֶ ִרים ַעל ׁשֵ ַּחּבָ ּ ּּ ְוֵהם ... ּ
לֹא ְלהֹוִציא ַמֲאָמִרים ֵאלו ִמְפׁשוָטן ְּדָבִרים ְנכֹוִחים ְוטֹוִבים ׁשֶ ּּ ּ ּ לֹא ְכ, ּ ּׁשֶ ִדְבֵרי ּ
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ֶכל ַגם ִעְנַי ֶפׁש ְוַהׂשֵ ָזָכר הוא ִזווגֹו ִעְנַין ַהּנֶ ִעְנַין ִלְוָיָתן ׁשֶ ֵפֵרׁש ּבְ ִּמי ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ן ַהֹחֶמר ּ
ְּוַהצוָרה ּ.  

ֶצת( יָטה ְמֻקּבֶ ְתָרא עה, ׁשִ ָבא ּבַ   )א, ּבָ

ה ִלְראֹות ִמְלָחָמה זֹו   )ז ל ֶאָחד ִיְזֶכּ ַמר , לֹא ּכָ ׁשָ ֶּאָלא ַרק ִמי ׁשֶ ּ
  ת ַעְצמֹו ְוִטֵהר ֶאת ֵעיָניוֶא

ִּדּבור ַהַמְתִחיל ד "רכּאֹוַרח ַחִיים ִסיָמן (ח "ַהּבַ ּ כֹול)ִּמֵסֶפרּ ם ֵסֶפר ָהֶאׁשְ ׁשֵ לֹא : ּ ּבְ ּׁשֶ
ָּכל ֶאָחד ִיְזֶכה ִלְראֹות ִמְלָחָמה זֹו ַמר ֶאת ַעְצמֹו ְוִטֵהר ֶאת , ּ ׁשָ ֶּאָלא ַרק ִמי ׁשֶ ּ

ל ֵּעיָניו ִמִלְראֹות ִמְלָחמֹו ל ֲעבֹוָדה ָזָרה ַהְמַבְטאֹות ֶאת ַהַצד ַהַגס ׁשֶ ּת ׁשֶ ּ ּ
ָצחֹון ַּהְמִציאות ִיְזֶכה ִלְראֹות ֶלָעִתיד ָלבֹוא ֶאת ַהִמְלָחָמה ְוֶאת ַהּנִ ּ ּּ ְּוִיְזֶכה , ּ

ִתָוֵצר ְלַאַחר ִמְלָחָמה זֹו ְמִציאות ׁשֶ ִּלְחיֹות ּבַ ּּ כֹול . [ּ ְוִכי ִיְקֶרה 'ְּלׁשֹון ֵסֶפר ָהֶאׁשְ
ל  ִעיְרך ְקִניָגאֹות ׁשֶ ּעֹוְבֵדי ִגלוִליםָּבְ ּ ֵמר ְלך ֶפן ִתְרֶאה ְוהוא ַהִדין ... ּ ִּהׁשָ ּ ּ ּ ָ ּ

ְמָחָתם ָאז ִתְזֶכה ְוֶתֱחֶזה  ְּמחֹוָלָתם אֹו ׁשום ְדַבר ׂשִ ּ ּ ל ִלְוָיָתן "יְקִניֵגיּ ן ׁשֶ
  ]."ְּוַהׁשֹור

ה ִלְסֻעַדת  )ח ה הוא ִיְזֶכּ ַכָוָנה ְקדֹוׁשָ ָּהאֹוֵכל ּבְ ּ ִלי ָסֵפקּ ,  ִלְוָיָתן ּבְ
הוא ַהַתְכִלית ַהְמֻקָוה ֵמֲאִכיָלה ּׁשֶ ּּ  

ִסדור  ּּבְ ית ַיֲעקֹב"ּ לֹו ַעל ְסֻעַדת ַהִלְוָיָתן . ַיֲעקֹב ֵמֶעְמִדין' ְלר" ּבֵ ְדרוׁש ׁשֶ ּּבַ ּּ ּּ
י ַיֲעקֹב  ַמֲעֶלה )123 ודעמ( ֶּעְמִדין ְתִמיָהה ְגדֹוָלה ַעל ִדְבֵרי ֲחַזַּהָגאֹון ַרּבִ ּ ל "ּ

ָאְמרו  ִתָיה"ּׁשֶ ֲאִכיָלה וׁשְ ְמָחה ֶאָלא ּבַ ֵּאין ׂשִ ּ ָמחֹות ": "ּ ה ֲהלֹא ֵיׁש ׂשְ ְוָקׁשֶ
ָפט. ֲּאֵחרֹות ְכמֹו ֵכן ְמָחה ַלַצִדיק ֲעׂשֹות ִמׁשְ ִּכי ָכתוב ׂשִ ּ ּ ּ ּ ה ... ּ לֹא ִאׁשָ רוי ּבְ ְּוַהׁשָ ּּ

ְמָחה לֹא ׂשִ רוי ּבְ ְּוֵאיך ִיְהיו ִדְב. ּׁשָ ּ   ".ן ֶזה ֶאת ֶזהֵריֶהם סֹוְתִריְ

יר ֵאין ָכאן ְסִתיָרה ְכָלל,ּוַמְסּבִ ּ ׁשֶ ָמחֹו"ֶּאָלא , ּ ָכל ֵאֶלה ַהׂשְ ּׁשֶ ּ ּת ָדָבר ֶאָחד ּ
ַיד ַהְקִלפֹות... ַּמָמׁש ֵהן ִּכי ֶזה ָכל ְפִרי ָהֲאִכיָלה ְלָבֵרר ִניצֹוצֹות ָהֲעׁשוקֹות ּבְ ּ ּּ ּ ּ .

ֱאֶמת ׁשֹוֵמר  ִלי ְקִלָפה ִמָסִביב ְוהוא ּבֶ עֹוָלם ַהֶזה ׁשום ְדַבר ַמֲאָכל ּבְ ָּלֵכן ֵאין ּבָ ּּ ּ ּ ּ

ַּמְטַרת ָהָאָדם ֵאיָנה ְלִהָמ" ַּלְפִרי ּ ִתָיה ֶאָלא ָלַדַעת ִלְבנֹות ֶאת ּ ַּנע ֵמֲאִכיָלה וׁשְ ּ ּ
הֹוִציא ִמתֹו י ִניצֹוצֹות ַהקֶֹדׁש ׁשֶ לֹו ַעל ַגּבֵ ַּהֵחֶלק ָהרוָחִני ׁשֶ ּ ּ ּ ַהחֹול , ְך ָהאֶֹכלּ

  .ְּוַהֶטַבע
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ל ִמְלָחָמה וְגבוָרה  ְּוַגם ָכאן ַהָדָבר ַמְצִריך ֲעבֹוָדה ְגדֹוָלה ׁשֶ ּ ּ ְ ּ ְּוֶזה ָכל "ּ
ִמית ַמֲעׂשֵ ָכל ְדַבר ְפֻעָלה ַגׁשְ עֹוַלם ַהִכָליֹון ַהָלֶזה ּבְ ל ָאָדם ּבְ ּה ָתְקפֹו ׁשֶ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ

ְמֵצאת ְלָפָניו ָכאן ִמְלָחָמה ַהְגדֹוָלה ְוַהְכֵבָדה ַהּנִ ְּלַהְראֹות כֹחֹו ּבַ ּ ּּ ְוָאֵכן ַרק ". ּ
ַחֵייֶהם ְלַהִגיַע ְלַדְרָגה זֹו ֵהם ֵא ִהְצִליחו ּבְ ֵּאלו ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ת ּ ִיְזּכו ִלְסֻעּדַ ֶּלה ׁשֶ ּ ּ

ִסיס ַהחֹול ַּהִלְוָיָתן  נוי ַעל ּבְ ּבָ ל ַהֹקֶדׁש ׁשֶ ֵלם ׁשֶ ְמַבֵטאת ֶאת ַהַמָצב ַהׁשָ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ
הוא ַהַתְכִלית " ִלי ָסֵפק ׁשֶ ה הוא ִיְזֶכה ִלְסֻעַדת ִלְוָיָתן ּבְ ַכָוָנה ְקדֹוׁשָ ְּוָהאֹוֵכל ּבְ ּ ּ ּּ ּ

ַּהְמֻקָוה ֵמֲאִכיָלה ְדָרׁש ַתְנחוָמאְרֵא[". ּ ּה ְלַמְעָלה ֵמַהּמִ ָאַכל , ּ ַרק ִמי ׁשֶ ׁשֶ
ה ֵלָהנ ר ִיְזֶכּ ׁשֵ ֻעּדֹות ַהִלְוָיָתןּכָ  ].ֹּות ִמּסְ
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י יֹוֵסי ְוָאַמרָּפַתח  ְעָיה (, ַרּבִ ְלמו ּכֹל ַהֶנֱחִרים ֵהן ֵי )מאְיׁשַ ֹּבׁשו ְוִיּכָ ּ ך ּ ְּבָ

ָרֵאל .'ְוגֹו ד ְלִיׂשְ ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ַּזִמין קוְדׁשָ ל , ְּ ִּאנון ּכָ ָּטָבאן ְדָקָאַמר ּ

ּבָ[ ...ַעל ְיֵדי ְנִביֵאי ְקׁשֹוט ל ה "ָעִתיד ַהּקָ ָרֵאל ֶאת ּכָ ַלֲעׂשֹות ְלִיׂשְ
או ְנִביֵאי  ְתַנּבְ ּנִ ַּהטֹובֹות ׁשֶ ...] ָּגלותְּוָסְבלו ֲעֵליֶהם ּבַ, ָהֱאֶמתּ

ל , ִסְפִריןָּפְתִחין , ֲאָבל ַאְזִלין ְלֵבי ִמְדָרׁשֹות ִּאנון ְוָחָמאן ּכָ ְּדָקא , ָטָבאןּ

ן ִתיִבין , ְמַחּכָ אֹוַרְיָתאְוָחָמאן ּכְ ִריך הוא ָעַלְייהו, ּבְ א ּבְ ְּדַאְבַטח לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,

ָגל ר ָראו [ ...ֹוןּוְתהּוִמְתַנֲחִמין ּבְ ֲאׁשֶ ָרֵאל ֶהֱחִזיקו ַמֲעָמד ּכַ ְּוִיׂשְ ּ
ים  דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ּסְ ִהְבִטיַח ֵאת ּבַ ל ַהַהְבָטחֹות ְוַהטֹובֹות ׁשֶ ם ּּכָ ַּהׁשֵ

ַרך ְלמו ֵהן , ְּוַעל ָדא ...]ְִיְתּבָ ֵּיֹבׁשו ְוִיּכָ ךַּהֶנֱחִרים ּכֹל ּ  ַּהֶנֱחִריםַמאי ּכֹל . ְּבָ

ך ָגלוָתא ָדאְּדִאְתָקפ. ְּבָ רוְגָזא ֲעָלך ּבְ ּו ְנִחיֵריהֹון ּבְ ּ ּ ַההוא ִזְמָנא. ְּ ֵּיֹבׁשו , ּּבְ

ל ָטִבין  ְלמו ִמּכָ ָרֵאלְּדֶיֱחמון ְּוִיּכָ   .ְלהֹון ְלִיׂשְ

ֶהֱאִמין ֶזה ְוַעל [ ַרק ִמי ׁשֶ ִביא ׁשֶ א ַהּנָ ְּוִצָפה ְלִקיום ִהְתַנּבֵ ּ ּ
ה  בוָאה הוא ִיְזּכֶ ַּהּנְ ּ ְגּ מֹוַח ּבַ ְלמו ְוָהֵעֶרב , ֻּאָלהִּלׂשְ ַּרב ֵיבֹוׁשו ְוִיּכָ ּ

י ָהְלכו ַאֲחֵרי ַהֶהֶבל  ִלַפת ָהֵעֶרב ְוָהרֹוֶצה  -ּּכִ ֵצל ִמּקְ ַרב ְּלִהּנָ

דֹוׁש זַֹהר ַהּקָ ֵתַבת , ֻּמְכָרח ַלֲעֹסק ּבַ ִהִציָלה ֵמַהַמּבולּּכְ ֹּנַח ׁשֶ ּ ּ.[  

א ַדף ( י ִתׂשָ ת ּכִ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ָפָרׁשַ ּּ ּ  ):קפחּ
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ְּוִאנון  יַעָייאּ ֵּעֶרב ַרב ַרׁשִ ִעים [ ,ּ ֵמָהֵעְואֹוָתם ָהְרׁשָ  ]ַרבֶרב ּׁשֶ

ַההוא ִזְמָנא הו ּבְ ְּדִיְתַקָיים ּבְ ּ יַח  ִּיְתַקֵים [,ּּ יַאת ַהָמׁשִ ֶהם ִלְפֵני ּבִ ּּבָ
תוב ָּדִנֵיאל יב( :]ַּהּכָ ִעים)ּ יעו ְרׁשָ ים ְוִהְרׁשִ נו ְוִיָצְרפו ַרּבִ ְררו ְוִיְתַלּבְ ּ ִיְתּבָ ּ ּ ּּ. 

ָאז ִיְהֶיה [ רור ׁשֶ ָרֵאלּּבֵ ִיׂשְ ָּגמור ּבְ נו ]ּ ָנה: ִּיְתַלּבְ ִּאינון ָמאֵרי ִמׁשְ ֵּאלו [ .ּ ּ

ֶנה  ֲעֵלי ַהִמׁשְ ְררו ׁשֶּּבַ ִּיְתּבָ ִּלמוד ַעל ְיֵדי ּ ְּוִיָצְרפו] ַּהתֹוָרהּ ִּאנון : ּ ַזְרָעא ּ

ַאר ַעָמא א ִדׁשְ ַּקִדיׁשָ ל ׁשְ[ .ּ דֹוׁש ׁשֶ ְררו ַעל ְיֵדי ְוֶזַרע ַהּקָ ַּאר ָהָעם ִיְתּבָ
ים טֹוִבים וְצָדָקה ִּמְצוֹות וַמֲעׂשִ ּ וְצַרְפִתים )ְזַכְרָיה יג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ]ּ ּּ

ֶסףּכִ ּנֹוְתִנים ִלְצָדָקהְּדָהְי[ .ְּצרֹוף ֶאת ַהּכֶ ֶסף ׁשֶ יעו  ]ּינו ַעל ְיֵדי ּכֶ ְּוִהְרׁשִ

ִעים ִּאנון , ְרׁשָ ְּוֵאלו ָהֵעֶרב [ .ֵעֶרב ַרבּ ָרֵאלָיְצַרב ּ ָלל ִיׂשְ   ]ּאו ִמּכְ

יִלים ָיִבינו ּכִ ָּדִנֵיאל יב( ְּוַהַמׂשְ ִּאנון , )ּ ָלהּ ּכִ[ ,ָמאֵרי ַקּבָ יִלים ֵהם ְּוַהַמׂשְ
סֹודֹות ַהתֹוָרה עֹוְסִקים ּבְ ֵּאלו ׁשֶ ּ הֹון  ]ּ ְּדִאְתַמר ּבְ ָּדִנֵיאל יב(ּ יִלים  )ּ ּכִ ְוַהַמׂשְ

ֹזַהר ָהָרִקיַע ִּאֵלין ִאנון . ַּיְזִהירו ּכְ ּ ֹזַהר ָדאּ ַתְדִלין ּבְ ְּדָקא ִמׁשְ ּ ּ ְּדִאְקֵרי ֵסֶפר , ּ

עֹוְסִקים[ ,ַּהזַֹהר ֵּאלו ֵהם ַהַצִדיִקים ׁשֶ ּּ ְקָרא ֵסֶפר ּ אֹור ַהֶזה ַהּנִ ּ ּבְ
ְּדִאיהו  ]ַּהזַֹהר ֵתַבת ּ הוא [ ,ֹנַחּּכְ ֵתַבת ּׁשֶ ַמִציל ֵמַהַמּבולּּכְ ֹּנַח ׁשֶ ּ ּ ּ ּ[ 

ַנִים ֵמִעיר ה ׁשְ ין ּבָ ְנׁשִ ְּדִמְתּכַ ַבע ִמַמְלכוָתא, ּּ ְּוׁשֶ ַנִים , ּוְלִזְמִנין ֶאָחד ֵמִעיר. ּ ּוׁשְ

ָפָחה ִּמִמׁשְ ֹל[. ּ מֹו ׁשֶ ּכְ ָלם א ּׁשֶ ֵנס ַלֵתָבה ָּזכו ּּכֻ ִּלְפֵני ַהַמּבולְּלִהּכָ ך , ּ ְּכָ

יִלים ִיְזּכו  ּכִ ַּרק ַהְזִריִזים ְוַהַמׂשְ ּ ֵצל ּ דֹוׁשַּהֹזַהר ַעל ְיֵדי ְלִהּנָ י , ַהּקָ ּכִ
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תוב , ָקֵצרַּהְזַמן  ּכָ מֹו ׁשֶ ַמְלֲאֵכי ּּכְ ָּפסוק ' ֶּפֶרק ג(ּבְ  ִהְנִני ׁשֵֹלַח )'אּ
ּה ֶדֶרך ְלָפָני וִפְתֹאם ַּמְלָאִכי וִפּנָ ר ָיֹבא ְ ֶאל ֵהיָכלֹו ָהָאדֹון ֲאׁשֶ

ר ַאֶתם ֲחֵפִצים ִהּנֵה ָבא ָאַמר  ִרית ֲאׁשֶ ים וַמְלַאך ַהּבְ ַּאֶתם ְמַבְקׁשִ ְּ ּ
ֵאלו [ ִּדְבהֹון ]ֹותק ְצָב'ה ּּבְ זַֹהר ּ ִיְזּכו ַלֲעֹסק ּבַ ּׁשֶ ּ דֹוׁשּ ִּיְתַקֵים  ]ַהּקָ

מֹות א( ן )ׁשְ ל ַהּבֵ ִליכוהו ּכָ ַּהִילֹוד ַהְיאֹוָרה ַתׁשְ ּ ּ ּ ְבִחיַנת ִלְהיֹות [. ּּ ִנים ּבִ ּבָ
יַח ּוֵמָהִראׁשֹוִנים  ל ְפֵני ָמׁשִ ָיֵמינו, ִּצְדֵקנוְּלַקּבֵ ְמֵהָרה ּבְ ְוָדא  ]ּּבִ

ּאֹוָרה ְדִסְפָרא ָדא ה ִדיָלך, ּ ְְוֹכָלא ַעל ִסיּבָ ּ ל ֵסֶפר [ .ּ ּזַֹהר ְוֶזה ָהאֹור ׁשֶ
דֹוׁש ָיִא מֹוֵתיֶהםיר ַהּקָ ִנׁשְ ּבְִּזכות ֶזה ּבִל  ְוָכ,ּבְ דֹוׁשי "ָהַרׁשְ   ].ַהּקָ

ַהֲעלֹוְתךּזַֹהר ( ת ּבְ ַָהָקדֹוׁש ָפָרׁשַ ּ ְּוַעֵין ִתקוֵני זַֹהר  –: גקנַּדף   ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא,ּ ּ ּּ ּ
ִּתקון  ַּעמוד א "כּּ  .)נד-נגּ

  –  ֵּבאּור ָקָטן ַעל ָהֵעֶרב ַרב  –

בעמלק מדר ' מלחמה לה) ז"דף ס(פסוק זה איתא בזוהר הקדוש על 
יהודה בכל דרא ודרא בכל דרין דאתיין לעלמא לית לך דר ' אמר ר, דר

רבי יצחק אמר , ה אגח בהו קרבא"דלית בהו מההוא זרעא בישא וקב
  .ש"עיי, ועלייהו כתיב יתמו חטאים מן הארץ

, ם"דערב רב אינון יין דנתנסך לעכו:) ב דף קכ"ח(ק "עוד איתא בזוה
ומנהון משומדים מינים ואפיקורסים משומדים לעבירות שבכל התורה 

  .כולה

הערב רב הם , ל"כתב וז) ק"נשא בשם הרמ' פ(ק אור החמה "ובספה
ל "וז) ב"כ ע"ק משפטים דף ק"על זוה(ושם . גויי הארץ נשמת החיצונים

בעמלק שהם ערבוביא בישא שכולם נתערבו אלו באלו וזרע ' מלחמה לה
רב בהם ויש רשעי ישראל שהם נחשבים מכולם שהם פריצי עמלק נתע

  .'ישראל מהרסיך ומחריביך ממך יצאו וכו

כתות הערב רב אשר בקרבנו , כתב) מאמרי חודש אדר(ובבני יששכר 
הן המה משורש עמלק הדעת , מינים מוסרים אפיקורסים, הם יושבים

 אשר ת כאשר תראה בדורות הללו"ב גימטריא דע"ב ר"דסטרא אחרא ער
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וגם אותן דקיימין כלי חמס על ישראל , ר נתרבה האפיקורסות"בעוה
ועיין . כ"ע, ל"לפשוט את עורם מעליהם בעצות רעות בחוקים לא טובים וד

  .ק תולדות יעקב יוסף פרשת נשא"בספה

ועתה רוב הדור עם , ל"כתב וז) ג"דף קי(ובזוהר חי פרשת בראשית 
  .כ"ע, הראשים שלהם הם מערב רב

דלפני ביאת , ל" דברי חיים בהשמטות לפרשת ויקהל כתב וזובספר
כי ישראל : ל הדברי חיים שם"וז', המשיח יהיו רוב הרבנים מהערב רב כו

בעצמן קדושים אך הערב רב כל חסדים דעבדי לגרמייהו עבדו כנראה 
ר רובן מערב "בעליל שהרבנים והחסידים והבעלי בתים שבדור המה בעוה

 הציבור וכל מעשיהם רק לגרמייהו לקבל כבוד וממון רב ורוצים לשרור על
לא לקבל ' ולכן אין להתחבר רק אם עובדים באמת שמוסרים נפשם לד

  ש עוד"כ עיי"ע, שום תועלת לעצמם

דרוב הרבנים ובעלי בתים הם של , ונמצא מכל זה דברים נוראים
ר לא די שאין "ובעוה, וצריכים ללחום נגדם במלחמה גדולה, הערב רב

חמים נגדם אלא הרבה אנשים יש להם קשר אתם ובונים להם בנינים נל
ויש להם שם כבוד ויקר , ונותנים להם ממון כסף רב, ופלטרין גדולים

א "ע וא"יושבים בעניות ל' והצדיקים האמיתיים המקושרים לה, וגדולה
להרבות פעלים לתורה וליראת , להם לפעול ולעשות לצרכי שמים כראוי

  .שמים

בפרשת ואתחנן (ק היכל הברכה "ש בספה"זה אפשר להבין מועל פי 
ואני תמהתי על בעלי בתים : "וזה לשונו) 'ל על פסוק הטיבו וגו"הנ

למה לא יעמדו , הכשרים למה ישנו כל הלילה ויבלו ימיהם בהבל
באשמורת לומר תהלים וחצות כפי כחם ואחר כך ילכו להתפלל מלה 

ואם הוא בר הכי ללמוד על , ר דיליהכל חד כפום שיעו, במלה בכוונת הלב
למה ימנע עצמו מזה ולומר איזה דפין מן הזוהר הקדוש , כל פנים משניות

למה לא ילחם עם חלק , כי כל דיבורים אלו הם קישוטי הנפש חיים לנפשו
הרע שבנפשו המונע אותו בחכמות זרות ואם ההתחלה יהיה לו קשה שלא 

ר וחיות ומתיקות וחיים לנפשו בזה סופו יהיה לו או, יטעום אלא מרירות
אין ואם יסמוך בעל הבית הכשר שהוא מתומכי התורה בוודאי . 'ובבא וכו

ועוד שיש , דבר גדול בעולם מן מי שהוא תומך התורה אבל זעירין אינון
הרבה טועין ומטעין ואם אין לו זכות לא יזכה לזה אלא ידבק עצמו בשד 

 בקשות ורחמים בבכיה שיזכה והרבה צריך, יהודי שהוא תלמיד חכם
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ולזה לא יזכה אלא על ידי זכיות , לדבק עצמו בתלמיד חכם אמת וצדיק
הרבה ותפלות ותחנונים כי מן השמים אין נותנים שום דבר קדושה ומצוה 

  .כ"ע" אלא על ידי זכות הקדום וטורח ובקשות ותפלה

ד ואם אין לו זכות לא יזכה לזה אלא ידבק עצמו בשש "והכוונה במ
דיכול להיות שהוא תלמיד חכם , ל"כ כנ"ל ג"י, יהודי שהוא תלמיד חכם

כ "וע, ל"ו לכת הערב רב והסטרא אחרא רח"אבל עדיין יכול להשתייך ח
צריך לזה זכיות הרבה ותפלות ותחנונים שיזכה לדבק עצמו בתלמיד חכם 

  .ל"וד, אמת וצדיק

פרשת (ק תולדות יעקב יוסף "וכמה נוראים הדברים שכתב בספה
  :ל"וז) ה העולה"ד, נשא

העולה מזה דראוי העושר לילך אל החכם לקבל ממנו חכמה כמו "
שהחכם הולך אצל העושר לקבל ממנו חסד מעשרו כי זה תכלית הבריאה 

על פסוק ישב עולם לפני ) 'תנחומא משפטים ט) (שוחר טוב(ש במדרש "כמ
ו לקבל זה ל שאל שיהיה כולם שוין בעושר וחכמה שלא יצטרכ"אלקים ר

כי במה יזכה זה , והשיבו רוח הקדש אם כן חסד ואמת מן ינצרוהו, מזה
כ עכשיו החכם מקבל חסד מהעושר והעושר מקבל מן החכם "משא, עם זה

ובשכר שמשפיעים זה לזה בחכמה ובעושר כך , תורה וחכמה הנקרא אמת
ס ולמוכיחים יונעם ועליהם תבוא ברכת "ש בש"מלמעלה יורד השפע וכמ

ל "ור) א"י ע"תמיד כ(' כל זמן שתוכחה בעולם ברכה בעולם וכו, בטו
  ".ש"יעו) ד"תיקון מ(ש בתיקונים "וכמ, ל"שגורם שפע כנ

ל כשעושין להשפיע זה לזה החכמים "ר, ובזה יובן חסד ואמת נפגשו"
מקבלין חסד מהעושר והעשירים שומעין חכמה ומוסר הנקרא אמת 

אז , ל"סד ואמת מן ינצרוהו כנש ח"מהחכמים שהוא עיקר התכלית כמ
וזהו צדק ושלום , מדות הגורמין שפע וברכה בעולם' גורמים לייחד ב

  .'וכו" נשקו

למה רגשו גוים , ובזה יובן דברי נעים זמירות ישראל בפתח דבריו"
ל שלא אמר זה דרך תרעומות "ור' ולאומים יהגו ריק יתיצבו מלכי ארץ וגו

דרך מוסר לעמו ישראל בטוב טעם רק שאמר ' להתרעם למה רגשו וכו
ודעת להבינם למה רגשו גוים ולאומים יהגו ריק להתעולל עלילות בריק 

כאשר באזנינו שמענו עלילות שונאינו בכמה , והבל על בחירי אומה ישראל
מיני תחבולות אין מספר להעלותן אשר האומות מעלילין והם המוני 

מדינה מאומות העולם האומות הנקראים גוים שרגשו וגם השרים של ה
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היאומן כי יסופר להאמין מחכמי אומות , הנקראים לאומים יהגו ריק
אבל זה נמשך מצד כי יתיצבו מלכי ארץ , העולם על דברי הבל וריק כזה

וזה , שמעמידין על פי השר שארץ שלו) א"ב ע"גיטין ס(מאן מלכי רבנן 
חר חורבן שנצב לרב שנקרא מלך על פי מלכי ארץ שהארץ והעיר שלו א

ויתיצבו מלכי ארץ ורוזנים שהם ] ותיבת מלכי משמש לכאן ולכאן[הבית 
כי מיד יועצים עצות , ועל משיחו' ל נוסדו יחד על ה"המנהיגים של הרב הנ

בענין מאכלות אסורות להעביר שוחטים טובים ולהעמיד רעים לפי ' על ה
ים רצונו וכיוצא בזה לפי מה שראתה עיני ועל משיחו שהם הלומד

העוסקים בתורה ועבודה איך לגרשם מהעיר ולבטל מנין שלו יעשו כעובדא 
דאחז המלך שאחז בתי כנסיות ובתי מדרשות ואמר אם אין חכמה אין 

ישעיה (' ה משרה שכינתו בישראל שנאמר חתום תורה בלימודי וכו"הקב
ל כי עצתם איך "ור, ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבותימו,  )'ח

י שיש להם מקום מיוחד "ע' ך עבותות האהבה שבינם לבינו יתלהשלי
י תורה ומוסר כולם נכנעים "להתלמד ולהתפלל ולהסיר מוסרותימו שע
  ".לפניהם ולהסיר עול מעלינו זהו תוכן עצתם

ובזה , ל"ל שיש יראי השם לשם שמים וכנ"כתות כנ' והנה באלו יש ב"
המעלות בשמים שכבר ל כי זה שהוא ברום "אמר יושב בשמים ישחק ר

כ "משא, גם עתה ישחק וישמח ולא יחוש כלל לעצתם' נתקשר באהבה ית
כנודע שלא ' אד' במדרגה תחתונה הנק' ל שהי"הנ' כי כת ב, ילעג למו' אד

וכעת שרואה , היה לשם שמים רק ליטול את השם שהוא מחסידי ארץ
אים כדי מיד הוא עצמו ילעג למו על היר' שיועצים עליהם הרוזנים וכו

וזה הוא , שלא ימצא בו שום דבר מחסידים שלא ילכד בעצת רוזנים
כי מי שאינו הגון אז ידבר ' השמירה של מעלה לבל יכנס פנימה כל מי שיהי

אלימו באפו ובחרונו יבהלמו כדי שיהיו נרפים מהתורה והעבודה לכוונה 
ל עצמו ל שדוד אמר ע"ור, אבל ואני נסכתי מלכי על ציון  הר קדשי, ל"הנ

ואני שעמדתי בנסיון כל הבזיונות והשפלות וכעת אני נסכתי מלכי שאינו 
' י השררה רק ואני נסכתי מלכי שהוא אלקי עולם ה"נצב ממלכי ארץ עפ

על ציון הלומדים המצויינים בהלכה שעיקר מלכותי ונסיכותי הוא על 
ש חבר אני לכל אשר יראוך "ועבודתו כמ' הלומדים העוסקים בתורת ה

ועל זה הוא סמוך לשון חיבור כמו ועליו מטה מנשה ) ט"תהלים קי(' כוו
צ לומר שלא "וא) 'ר א"פתיחתא דאיכ(כי הם נטורי קרתא ) 'במדבר ב(

וגם על הר קדשי שהם ראשי . לגרשם מהעיר רק שהם עיקר ממשלתי
דברים (ש "קציני אלופי ישראל שהם נקראים הר והם גורמים קדושתו כמ
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אלי שאין קדושת שמו על נביאים כי אם ' תמו וידבר הויהי כאשר ) 'ב
אותי לנסיך ומלך הוא בזכות ישראל שהם ' בזכות ישראל ומה שהעמיד ית

וחס על כבודם ) 'ירמיה ב(ראשית תבואתו ' נקראין קודש ישראל לה
) א"ב ע"יומא כ(שיהיה להם רועה נאמן לבל יגיס דעתו עליהן כמו שאמרו 

, "בור אלא אם כן קופה של שרצים תלוין אחוריואין ממנין פרנס על הצי
  . ק הנוגע לענינינו"עכלה

' כ מדברי התולדות יעקב יוסף שהצדיקים ועובדי ה"רואים אנו ג
כ אותם שדורשים רק כבוד עצמם יושבים "יושבים בעניות ובדחקות משא

  .ל"על מי מנוחות ולא חסר להם כלום וכנ

הצדקה שנותן ' שתהי, לזהולכן צריך באמת סייעתא דשמיא גדולה 
ח וירא שמים שאינו שייך לכת הערב "שיתן לעני הגון ת, באופן ראוי והגון

  .ל"רב רח

כדי שתהא המצוה ' פי, "ה-כי יד על כס י"וזהו מרומז כאן בפסוק 
צריך האדם לדעת , הכסא שלם'  ויהיה-על כס ישנותן צדקה ומעשר 

ומר לו על העמלקים מ מסמא את עיניו וא"כי הס', מלחמה להשהוא 
ולהיפך על הצדיקים אומר לו שאינם צדיקים אמיתיים רק , שהם צדיקים
שעל כן , וזהו מדור דור שהמלחמה הזאת הוא מדור דור, ל"מהערב רב רח

פ שהיו צדיקים גדולים "לא זכינו לגאולה השלימה  בדורות הקדמונים אע
הצדקה אינה באופן והטעם בזה כי , מ עדיין לא זכינו לגאולה"מ, וקדושים

ויודע שבזה תלוי עיקר מפלתו , ר שהוא עמלק"מחמת עצת היצה, הראוי
  .ל"כנ

  




