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עֹול ִמי ִּב ְפ ֻע ָּלהְ ,ל ָה ִחיׁש ְּול ָק ֵרב ַּפ ֲע ֵמי
זֹוהר ָה ָ
ִמ ְפ ַעל ַה ַ
ַהּגְ ָ
חֹודׁש ֶא ֶלף ְּפ ָע ִמים,
זֹוהר ְּב ֶ
אּולה ְּ ב ִסּיּום ַה ַ
ּופ ָג ִעים
נִ זְ ֶּכה וְ נִ נָ ֵצל ְּב ַא ֲה ָבה ֵמ ֲאסֹונֹות ְ
"מ ְפ ַעל ַהזוֹ ַהר ָהעוֹ ָל ִמי" יוֹ ְצ ִאים ִ ּב ְפ ֻע ָ ּלה
ִ
יש וּ ְל ָק ֵרב ַה ְ ּגאוּ ָלה ַעל ְי ֵדי ִס ּיוּ ם ַהזוֹ ַהר
ְל ָה ִח ׁ
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְ ּבחוֹ ֶד ׁש ֶא ֶלף ּ ְפ ָע ִמים ,וּ ְב ָכ ְך נִ ְז ֶּכה ְל ֶא ֶלף
יח ִל ְמנוֹ ַע ִמ ְל ָחמוֹ ת
ַה ָּמ ֵגן ְ ּב ָכל חוֹ ֶד ׁש ְוח ֶֹד ׁש ְונַ ְצ ִל ַ
[כ ַת ָ ּקנַ ת ַה ַר ְמ ַח"ל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְז ָי"ע ְועוֹ ד
וּ ְפ ָג ִעיםְּ .
ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ֶא ֶלף ְ ּגדוֹ ֵלי ַהדּ וֹ רוֹ ת].
ֶאת ַהזוֹ ַהר ְל ׁ ִש ְב ִעים ֲח ָל ִקים ִסדַּ ְרנוּ ְ ,ו ַכ ֲא ׁ ֶשר
ָּכל ֶא ֶלף ֲאנָ ׁ ִשים ֵח ֶלק ֶא ָחד ִי ְטלוּ ְ ,ד ַה ְיינוּ ׁ ִש ְב ִעים
ֶא ֶלף ֲאנָ ׁ ִשים ִי ְל ְמדוּ זוֹ ַהרַ ,ס ְך ַה ּכֹל נִ ְז ֶּכה ְל ַה ְב ָט ַחת
ח ֶשׁ ְך
ְי ׁ ַש ְע ָיה ַה ָ ּנ ִביא ּ ֶ(פ ֶרק ט' א-ב) ָ
"ה ָעם ַהה ְֹל ִכים ַ ּב ֹ
יהם.
ָראוּ אוֹ ר ָ ּגדוֹ ל יֹ ְשׁ ֵבי ְ ּב ֶא ֶרץ ַצ ְל ָמ ֶות אוֹ ר נָ ַג ּה ֲע ֵל ֶ
ית ַהגּ וֹ י לֹא (לוֹ ) ִה ְגדַּ ְל ָּת ַה ּ ִׂש ְמ ָחה שָׂ ְמחוּ ְל ָפנֶ ָ
יך
ִה ְר ִ ּב ָ
ָ
ָ
ּ
ּ
(עיֵ ין
ש ָלל" ַ
ְּכשִׂ ְמ ַחת ַ ּבק ִציר ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָי ִגילוּ ְ ּב ַח ְלקם ׁ ָ
ַר ׁ ִש"י ׁ ָשם).
ְ ּבתוֹ ְך חוֹ ֶד ׁש נְ ַּס ֵים ֶאת ַהזוֹ ַהר ֶא ֶלף ּ ְפ ָע ִמים,
וּ ָב ֶזה נְ עוֹ ֵרר ַר ֲח ִמים ִ ּב ׁ ְש ֵמי ְמרוֹ ִמים.
יהם ִישְׂ ָר ֵאל ַעם ְקדוֹ ׁ ִשים ,וּ ְב ָכל
וּ ְכ ָבר ִק ְ ּבלוּ ֲע ֵל ֶ
ִל ָ ּבם ְונַ ְפ ׁ ָשם ֵהם מוּ ָכנִ ים וּ ְמזוּ ָמנִ יםּ ְ ,ב ִר ְבבוֹ ת
יש ִמ ְ ּז ַמ ָ ּנם 11 ,דַּ ּקוֹ ת
ַו ֲא ָל ִפיםָּ ,כל יוֹ ם ְל ַה ְקדִּ ׁ
ַל ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ ן קוֹ נָ ם.
יש יְ הוּ ִדיּ ,בֹא ְו ִה ְצ ָט ֵרף ְל ִל ּמוּ ד יִ חוּ ִדי,
ְו ַא ָּתה ִא ׁ
יש וּ ְל ָג ֳא ֵלנוּ ,
ְל ַקיֵ ים ְרצוֹ ן ֱאל ֵֹקינוּ ַה ָח ֵפץ ְל ָה ִח ׁ
יח ִצ ְד ֵקנוּ .
וּ ִת ְז ֶּכה ְל ָק ֵרב וּ ְל ַק ֵּבל ּ ְפנֵ י ָמ ׁ ִש ַ
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ַמ ְּט ַרת ַה ִלימּוד ַה ָּקדֹוׁש

ַמ ְּט ַרת ַה ִלימוּ ד ַה ָ ּקדוֹ ׁש ִהיא ְלעוֹ ֵרר ְ ּב ֵעת ָרצוֹ ן
נִ ְפ ָלא ֲא ׁ ֶשר ׁ ַש ֲע ֵרי ׁ ָש ַמ ִים ּ ְפתוּ ִחים ,וּ ְל ִה ְת ַח ֵ ּבר ִעם
ַה ַּת ָ ּנא ָה ֱאל ִֹקי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבר יוֹ ָח ִאי ְז ָי ָע"אְ ,ל ַמ ַען
ַי ֲעמוֹ ד ִ ּב ְּת ִפ ָ
ילה ְו ְיעוֹ ֵרר ְזכוּ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ֵא ִל ָ ּיהוּ
ַה ָ ּנ ִביא ַ ּ(ב ַּמ ֲא ָמר ּ ָפ ַתח ֵא ִל ָ ּיהוּ) ,קוּ ם ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְלעוֹ ֵרר
ֶאת ָה ֶע ְליוֹ נִ ים ֵא ּלוּ ָה ָאבוֹ ת ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים וּ ֹ
מ ֶשׁה ַר ֵּבנוּ
ימנָ א ְל ַמ ַען ְל ָה ִקים ֶאת ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה ֵמ ֲעפ
ַר ֲעיָ א ְמ ֵה ְ
ְ
ּ
"תם ֲעוֹנֵ ך ַ ּבת ִציוֹ ן לֹא יוֹ ִסיף
ָָר ּה וּ ְל ַק ֵיים ָ ּבנוּ ַּ
ְל ַה ְגלוֹ ֵת ְך" (איכה ד כב)ְ .ו ִת ְתעוֹ ֵרר ֲח ַב ֶ ּצ ֶלת ַה ּ ׁ ָשרוֹ ן
"ו ׁ ָשבוּ ָ ּבנִ ים ִל ְגבוּ ָלם" ,וּ ִב ְזכוּ ת
יע ַה ָ ּבנִ יםְ ,
ְלהוֹ ׁ ִש ַ
מ ֶשׁה
ֲא ׁ ֶשר נְ ַק ֵ ּים ַ(מ ְל ָא ִכי ּ ֶפ ֶרק ג כב-כד) ִ
"ז ְכרוּ ּתוֹ ַרת ֹ
"ה ֵ ּנה
ַע ְבדִּ י" נִ ְז ֶּכה ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ָע ֵלינוּ דִּ ְב ֵרי ַה ָ ּנ ִביא ִ
ָאנ ִֹכי ׁש ֵֹל ַח ָל ֶכם ֵאת ֵא ִל ָ ּיה ַה ָ ּנ ִביא ִל ְפנֵ י ּבוֹ א יוֹ ם
ה' ַה ָ ּגדוֹ ל ְו ַהנּ וֹ ָראְ ,ו ֵה ׁ ִשיב ֵלב ָאבוֹ ת ַעל ָּבנִ ים ְו ֵלב
ָּבנִ ים ַעל ֲאבוֹ ָתם" בב"א.

זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש נֵ ֵצא ֵמ ַה ָּגלּות
ִּבזְ כּות ִה ְת ַע ְּסקּות ְּב ַ
ְּב ַר ֲח ִמים
יח ָלנוּ ֵא ִל ָ ּיהוּ ַה ָ ּנ ִביא ִּכי ִ ּב ְזכוּ ת ִה ְת ַע ְּסקוּ ת
ִה ְב ִט ַ
ְ ּבזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש נֵ ֵצא ֵמ ַה ָ ּגלוּ ת ְ ּב ַר ֲח ִמיםְ ,ו ָכ ְתבוּ ָלנוּ
ַר ּבוֹ ֵתינוּ ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ִל ְגרוֹ ס ְו ַל ֲעסֹק ְ ּבזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
ְל ָק ֵרב ֶאת ַה ְ ּגאוּ ָלהֲ ,א ׁ ֶשר ַהזוֹ ַהר ִהנּ וֹ ַה ֶח ֶרב
ַה ְמ ַק ֶצ ֶצת ֶאת ַה ֻּט ְמ ָאה ְו ַה ֵ ּי ֶצר ָה ַרעַ ,הזוֹ ַהר ְמ ַז ֵּכ ְך
ֶאת ָה ָא ָדם ְונַ ְפ ׁשוֹ ִ ,ע ָ ּקרוֹ ׁ ֶשל ַהזוֹ ַהר הוּ א מוּ ַסר
ָקדוֹ ׁשֲ ,עבוֹ ַדת ַה ּ ׁ ֵשם ְטהוֹ ָרהַ ,א ֲה ַבת ַה ּ ׁ ֵשם ְו ִישְׂ ָר ֵאל,
ְמ ִסירוּ ת נֶ ֶפ ׁש ְמ ֵל ָאה ְל ַת ְכ ִלית ַה ִ ּנ ְצ ִחיתַ ,הזוֹ ַהר
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הוּ א ֲא ִויר ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמהְּ ,כ ִפי ּ ׁ ֶש ַהגּ וּ ף ָזקוּק ְל ַא ִווירָּ ,כ ְך
ְזקוּ ָקה ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ְלז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ,וּ ְב ַי ַחד ִעם ִק ּיוּ ם
ימוּ ד ָּכל ּ ַפ ְרדֵּ "ס ַה ּתוֹ ָרה,
ַה ֲה ָלכוֹ ת ְו ַה ִּמ ְצווֹ תּ ִ ,ל ּ
יהן,
יהן ְוסוֹ דוֹ ֵת ֶ
יהןְ ,דרוּ ׁ ֵש ֶ
ּ ְפ ׁ ָשט ַה ֲה ָלכוֹ תִ ,ר ְמ ֵז ֶ
ְמ ִסירוּ ת נֶ ֶפ ׁש ֻמ ְח ֶל ֶטת ְל ִק ּיוּ ם ְו ִל ּמוּ ד ַה ּתוֹ ָרה
יח
ְ ּב ָט ֳה ָרה וּ ִב ְק ֻד ּ ׁ ָשהְ ,ו ָאז נִ ְז ֶּכה ְלאוֹ רוֹ ׁ ֶשל ָמ ׁ ִש ַ
יע ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּב ָי ֵמינוּ ִ ,ה ֵ ּנה ָי ִמים ָ ּב ִאים
ִצ ְד ֵקנוּ ֶ ׁ ,ש ּיוֹ ִפ ַ
ְ
ֵא ֵלינוּ ִ ,מ ּתוֹ ְך חוֹ ׁ ֶשך ָה ַע ִּמיםְ ,ושִׂ נְ ַאת ַהגּ וֹ ִיים ֶאת
ימנִ ים ְמ ִע ִידים
ַע ּמוֹ ַה ִ ּנ ְב ָחר ׁ ֶשל ַה ָ ּק ָ ּב"הְ ,ו ָכל ַה ִּס ָ
יצ ָלן ִמ ְל ָח ָמה ֲאיוּ ָמה ִמ ְת ָק ֶר ֶבתִ ,מ ָּכל
ִּכי ָר ֲח ָמנָ א ִל ְ
ֵע ֶבר...
ֵאין ָלנוּ ַעל ִמי ִ ּל ְסמוֹ ך ֶא ָ ּלא ַעל דִּ ְב ֵרי ֵא ִל ָ ּיהוּ
ַה ָ ּנ ִביא ְמ ַב ּ ֵׂשר טוֹ ב ְמ ַב ּ ֵׂשר ַה ְ ּגאוּ ָלהְ ,ו ַעל ְי ֵדי ִמ ְפ ָעל
ַהזוֹ ַהר ָהעוֹ ָל ִמי ,וּ ְב ַה ְס ָּכ ַמת ְ ּגדוֹ ֵלי ַה ּדוֹ ר ,נוֹ ִציא
הוּדי ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם
יאה ְל ָכל ְי ִ
ֵמ ַה ּכ ַֹח ֶאל ַה ּפוֹ ַעל ְק ִר ָ
וּ ָמקוֹ ם ִל ְקרֹא ְו ִל ְלמוֹ ד ְ ּבזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְו ִל ְהיוֹ ת ֵח ֶלק
דוּשהִ ,עם ְקבוּ צוֹ ת ַה ְמ ַס ְיימוֹ ת
ְמ ַה ִמ ְת ַח ְ ּב ִרים ַל ְק ׁ ָ
ָ
ֶאת ָּכל ֵס ֶפר ַהזוֹ ַהר ְ ּב ַה ׁ ְשק ָעה ׁ ֶשל  11דַּ ּקוֹ ת ְ ּביוֹ ם
ויח ִּב ְז ַמן מוּ ָעט].
ְ[ר ֵאה ְל ַה ָ ּלן ַמה ׁ ֶש ַמ ְר ִו ַ

נֹוח
ָּכל ִמ ְׁש ַּת ֵּתף ,יְ ַק ֵּבל ֶאת ֶח ְלקֹו וְ יִ ָּכנֵ ס ְל ֵּת ַבת ַ
ּומ ְל ֶח ֶמת ּגֹוג
ּנֹורא ִ
ּומ ִּצ ָילה ִמ ְּפנֵ י ַה ַּמּבּול ַה ָ
ַה ְּמגִ ּנָ ה ַ
ּומגֹוג
ָ
יאה
ָּכל ִמ ׁ ְש ַּת ֵּתףְ ,י ַק ֵ ּבל ֶאת ֶח ְלקוֹ ַ ּב ְ ּק ִר ָ
ַה ְמ ׁ ֻש ֶּת ֶפת ׁ ֶש ְּת ִח ָ ּל ָת ּה ְ ּבכוֹ ֵלל ֲחצוֹ ת ֵא ֶצל ִצ ּיוֹ ן
ַה ַּת ָ ּנא ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבר יוֹ ָח ִאי ע"ה ,וּ ִמ ּ ׁ ָשם
ְל ָכל ֶח ְל ֵקי ָהעוֹ ָלםְ .ו ַעל ְי ֵדי ָּכ ְך ִי ָּכנֵ ס הוּ א וּ ְבנֵ י
ֵ ּביתוֹ ְו ָכל ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפים ִע ּמוֹ ְו ַה ְמ ַס ְייעים ַ ּב ֲעדוֹ
ילה ִמ ּ ְפנֵ י ַה ַּמ ּבוּ ל ַהנּ וֹ ָרא
ְל ֵת ַבת נוֹ ַח ַה ְּמ ִג ָ ּנה וּ ַמ ִ ּצ ָ
ּ
וּ ִמ ְל ֶח ֶמת גּ וֹ ג וּ ָמגוֹ ג ׁ ֶשל ַא ֲח ִרית ַה ָי ִמים.
וּ ָבזֹאת ֶאת ַא ַחי ָאנ ִֹכי ְמ ַב ֵ ּק ׁש ְל ַק ֵיים דִּ ְב ֵרי ַה ָ ּנ ִביא
יל ְך ִק ּבוּ ַציִ ְךְ ,ו ֶאת
"ב ַז ֲע ֵק ְך יַ צִּ ֻ
ְי ׁ ַש ְע ָיה ּ ֶ(פ ֶרק נז יג-יד) ְּ
ֻּכ ָּלם יִ ּ ָׂשא רוּ ַח יִ ַ ּקח ָה ֶבלְ ,ו ַהחוֹ ֶסה ִבי יִ נְ ַחל ֶא ֶרץ
ְויִ ַיר ׁש ַהר ָק ְד ׁ ִשיְ .ו ָא ַמר ס ֹּלוּ ס ֹּלוּ ּ ַפנּ וּ ָד ֶר ְך ָה ִרימוּ
ִמ ְכ ׁשוֹ ל ִמדֶּ ֶר ְך ַע ִּמי"ְ .ו ִל ְהיוֹ ת ְמֶ 70-א ֶלף ָה ֲאנָ ׁ ִשים
ַה ִ ּנ ְב ָח ִרים ׁ ֶש ִ ּי ְז ּכוּ ֶאת ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה ִעם ִישְׂ ָר ֵאל ֵמ ָע ָפר
ֶל ָה ִרים( ,יְ ׁ ַש ְעיָ ה ּ ֶפ ֶרק נז טו ,יח ,יט) ְל ַה ֲחיוֹ ת רוּ ַח ׁ ְש ָפ ִלים,
יתי ְו ֶא ְר ּ ָפ ֵאהוּ ,
וּ ְל ַה ֲחיוֹ ת ֵלב נִ ְד ָּכ ִאים ,דְּ ָר ָכיו ָר ִא ִ
אתיו".
ׁ ָשלוֹ ם ׁ ָשלוֹ ם ָל ָרחוֹ ק ְו ַל ָ ּקרוֹ ב ָא ַמר ה' וּ ְר ָפ ִ
ַה ָּת ְכנִ ית ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה:
ְ
אָּ .כל ֶא ָחד ְי ַמ ֵ ּלא ט ֶֹפסִ ,ו ַ
יק ֵ ּבל ְּכ ַרך ֶא ָחד ְ ּב ִחינָ ם
ְל ִל ּמוּ ד יוֹ ִמי .בּ .כוּ ָלנוּ ִמ ְת ַק ּ ׁ ְש ִרים ְ ּב ֶק ׁ ֶשר ַא ִּמיץ
ְל ִצ ּיוּ ן ָה ַר ׁ ְש ִ ּב"י ְ ּב ָכל יוֹ ם ְויוֹ ם .גָּ .כל ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפים

יהם ְו ׁ ֵשמוֹ ת ְקרוֹ ֵב ֶ
ְיכוֹ ִלים ִל ֵּתן ׁ ְשמוֹ ֵת ֶ
יהםְ ,ו ַי ְז ִּכירוּ
אוֹ ָתם ָּכל ַל ְי ָלה ַא ַחר ׁ ִשיעוּ ר ַה ִלימוּ ד ַהזוֹ ַהר
ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ְש ַּת ִים ַ ּב ַ ּל ְי ָלה .דְ .ל ַח ֵ ּלק ֶאת ִס ְפ ֵרי ַהזוֹ ַהר
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַה ִ ּנ ְד ּ ָפס ֵמ ָח ָד ׁש ִעם ַּת ְרגּ וּ ם ְ ּב ָל ׁשוֹ ן ַהק ֶֹודש
ָּכל ֵס ֶפר ַהזוֹ ַהר ְ ּב ׁ ִש ְב ִעים ְּכ ָר ִכים .הָּ .כל ֶא ָחד ִי ְלמֹד
 11דַּ ּקוֹ ת ְ ּביוֹ םְ ,ו ִי ְגמֹר ְ ּבח ֶֹד ׁש ֶא ָחד ָּכל ַה ְּכ ַר ְךְ ,ו ָכ ְך
ימים ְ ּב ָכל חוֹ ֶד ׁש ָּכל
ׁ ִש ְב ִעים ֲאנָ ׁ ִשים גּ וֹ ְמ ִרים וּ ְמ ַס ְי ִ
"ה נְ ַח ֵ ּלק ְל ׁ ִש ְב ִעים ֶא ֶלף ֲאנָ ׁ ִשים
ֵס ֶפר ַהזוֹ ַהר .וְ .ו ִא ִי ַ
ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ַּת ְּתפוּ ְ ּב ִמ ְב ָצע ַה ֶ ּזה ,וּ ְב ָכל חוֹ ֶד ׁש ִי ְג ְמרוּ ֶא ֶלף
אשוֹ ן
ִסיוּ ֵמי זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש .זִ .ס ּיוּ ם ַ ּבחוֹ ֶד ׁש ָה ִר ׁ
ִי ְה ֶיה אי"ה ְ ּבכ ֶֹתל ַה ַּמ ֲע ָר ִביְ ,ו ָכל ְ ּגדוֹ ֵלי ִישְׂ ָר ֵאל
ִי ׁ ְש ַּת ְּתפוּ ְ ּב ַמ ֲע ַמד ׁ ֶשל ֶא ֶלף ִסיוּ ֵמי זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש,
ַה ַ ּנ"ל .חָּ .כל ִישְׂ ָר ֵאל ִמ ְת ַח ְ ּב ִרים ְלא ֶֹהל ָה ַר ׁ ְש ִ ּב"י,
ַה ּלוֹ ְמ ִדים ַ ּב ֲחצוֹ ת ַה ַ ּל ְי ָלה ׁ ָש ֳע ַת ִיים זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
ְ ּב ָכל יוֹ םְ ,וגוֹ ְמ ִרים ָּכל ׁ ָשבוּ ַע ֶאת ָּכל ֵס ֶפר ַהזוֹ ַהר
ַה ָ ּקדוֹ ׁשְ ,וחוּ ץ ִמ ֶ ּזה ִי ְל ְמדוּ ֶאת ַה ּ ׁ ִש ְב ִעים ְּכ ָר ִכים
ִל ְהיוֹ ת ָּכל ַעם ִישְׂ ָר ֵאל ְמ ֻח ָ ּב ִרים ְל ִצ ּיוּ ן ָה ַר ׁ ְש ִ ּב"י.
טָּ .כל ִמי ׁ ֶשעוֹ ֶלה ְל ִצ ּיוּ ן ָה ַר ׁ ְש ִ ּב"י ְ ּב ָכל יוֹ ם ְי ַמ ֵ ּלא
ט ֶֹפסִ ,ו ַ
יק ֵ ּבל ַעל ַע ְצמוֹ ִל ְלמוֹ ד ְו ִל ְגמֹר ָּכל ַהחוֹ ֶב ֶרת
ַ
ַה ַ ּנ"לִ ,ויק ֵּבל ְׂש ַכר ָעצוּ ם ְּכנֶ ֶגד ּכוּ ָלם ְכ ְמבוֹ ָאר
ְל ַה ָּלן .יָּ .כל ֶא ָחד ִי ְר ֶאה ְל ַק ֵיים ַמ ֲא ָמר ֲח ַז"ל ָ ּגדוֹ ל
ַה ֵּמ ֲעשֶׂ ה יוֹ ֵתר ִמן ָהעוֹ שֶׂ הְ ,י ַק ֵ ּבל ֵסט ְּ 70כ ָר ִכים
יח ֵ ּלק ִס ְפ ֵרי זוֹ ַהר
ְ ּב ִחינָ ם ִ(עם טוֹ ְפ ִסים) ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ִו ַ
ִ
ְ ּב ִחינָ ם ַל ֲח ֵב ָריו וּ ְבנֵ י ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ַה ְ ּקרוֹ ִבים ְו ָה ְרחוֹ קים
לֲ 70-אנָ ׁ ִשים ְמ ַס ְי ֵמי ַהזוֹ ַהר ִמ ֵידי חוֹ ֶד ׁש ְ ּב ָח ְד ׁשוֹ ,
יהם ָהעוֹ ָלם עוֹ ֵמדִ ,ו ַ
יק ֵ ּבל שְׂ ַכר ְּכנֶ ֶגד ּכוּ ָלם
ּ ׁ ֶש ֲע ֵל ֶ
ְכ ְמבוֹ ָאר ְ ּבזוֹ ַהר (פ' ְּתרו ָּמה קכ"ד ע"ב) וּ ְ ּב ֵס ֶפר ֲח ִס ִידים
ובגר"אְ ,ועוֹ ד.
ְו ַא ַחר ָּכ ְך נַ ֲעשֶׂ ה ִס ּיוּ ם ָה ָא ֶלף ְ ּבכ ֶֹתל ַה ַּמ ֲע ָר ִבי
יש ְויוֹ ֵתר ׁ ֶש ִ ּי ְת ַח ְ ּברוּ ְ ּב ַי ַחד,
ׁ ֶש ִ ּי ְת ַק ְ ּבצוּ ִ 70.000א ׁ
ְו ָכל ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ֵּתף ָ ּב ֶזה ְמ ַק ֵ ּבל ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ֵמ ֶהם
שְׂ ַכר ְּכ ִאילוּ ִס ֵ ּים ֶא ֶלף ּ ַפ ַעם ֶאת ַהזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש,
ְו ָכל ֶא ָחד ְמ ַק ֵ ּבל שְׂ ַכר ְּכנֶ ֶגד ָּכל ֶא ָחד ֵמ ַה ֲחבוּ ָרה
ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ שְׂ ַכר ֶא ֶלף ִס ּיוּ ִמיםַ ,ה ּיוֹ ֵצא ִמ ָּכ ְך ָּכל ֶא ָחד
(ב ֵאר ַמיִ ם ַח ִ ּיים ח"ב)
ֻמ ְכ ּ ָפל ְ ּב ׁ ִש ְב ִעים ֶא ֶלף ֲאנָ ׁ ִ
שים ְ ּ
 ס"ה יוֹ ֵצא ִ 70מ ְליוֹ ן ִסיוּ ֵמי זוֹ ַהר ְ ּב ָכל חוֹ ֶד ׁש,ְונֶ ְח ׁ ַשב ְל ָכל ֶא ָחד ֵמ ַה ִמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפים ְּכ ִאילוּ ִס ֵ ּים 70
ִמ ְליוֹ ן ִסיוּ ֵמי זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְ(ר ֵאה ֵס ֶפר שִׂ ְמ ַחת ָה ַר ׁ ְש ִ ּב"י).
ֲח ׁשֹב עוֹ ד ֶר ַגע! ָּכל ִמנְ ָיין לוֹ ְמ ִדיםׁ ,שוּ ב ֻי ְכ ּ ַפל
ְ ּב ֶא ֶלףִּ ,כי ָּכל ַמה ׁ ֶשנּ וֹ ְתנִ ים ִמ ּ ׁ ָש ַמ ִים נוֹ ְתנִ ים ְ ּב ֶא ֶלף
(זוֹ ַהר ּ ָפ ָר ׁ ַשת וַ ֵ ּי ֵצא)ַ ,ו ֲה ֵרי ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה ׁשוֹ ָרה ְ ּב ִמנְ ָיןְ ,וכֹל
ַה ִּמ ְצ ָט ֵרף ְללוֹ ְמ ֵדי ַה ּ ׁ ִשיעוּ רֲ ,ה ֵרי ְמ ַק ֵ ּבל ְּכנֶ ֶגד ָּכל
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ארד
ֶא ָחד ֶאת ַה ּ ָׂש ָכר ּ ִפי ֶא ֶלף!!! ַס ְך ַה ּכֹל ִ 70מ ְל ָי ְ
ִ ּ(ב ְליוֹ ן)ְ ,ונֶ ְח ׁ ַשב ְל ָכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ְּכ ִאילוּ ָל ַמד ְ ּבחוֹ ֶד ׁש
ארד ִ ּ(ב ְליוֹ ן)ִ ,סיוּ ֵמי זוֹ ַהר.
ֶא ָחד ִ ּב ְל ַבד ִ 70מ ְל ָי ְ
ְ
ֵּת ַדע ְל ָך ׁ ֶש ְ ּל ָכל ָי ִחיד נִ ְצ ָרך ְּכ ֵדי ְל ַס ֵ ּים ֶאת ָּכל
ַהזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשָ ׁ 365 ,שעוֹ תַ ,על ּ ִפי ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן ַהזוֹ ַהר
ַה ְּמחוּ ָלק ְ ּב ִלימוּ ד ׁ ָש ָעה ַל ּיוֹ ם ְמ ַס ֵ ּים ֶאת ָּכל ַהזוֹ ַהר
ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ָשנָ ה ַא ַחת ( 365יוֹ ם)ַ ,ע ָּתה ּבוֹ אוּ ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן:
[שעוֹ ת ּתוֹ ָרה ִ -אם ִס ֵ ּים ְל ַבד]ָּ ,כפוּ ל 70
ָ ׁ 365
ִמ ְל ָי ְ
[סיוּ ֵמי זוֹ ַהר ְ ּב ִה ׁ ְש ַּת ְּתפוּ ת]25 = ,
ארד ִ ּ(ב ְליוֹ ן) ִ
ארד ׁ ָשעוֹ ת
ארד ְו ָח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ִמ ְל ָי ְ
ְט ִר ְי ְל ַי ְ
ּתוֹ ָרהְּ ,כלוֹ ַמרְ ,ב ִה ׁ ְש ַּת ְּתפוּ ָתך ַ ּב ֲחבוּ ָרה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה זוּ
ׁ ֶשל ְ 70.000יהוּ ִדים ַצדִּ ִ
יקים לוֹ ְמ ֵדי זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש,
ית
ְ ּב ִלימוּ ד  11דַּ ּקוֹ ת ְ ּביוֹ ם ִ ּב ְל ַבד ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך  30יוֹ ם ָז ִכ ָ
ארד
ארד ְו ָח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ִמ ְליָ ְ
ְ 25ט ִריְ ְליַ ְ
ׁ ָשעוֹ ת ּתוֹ ָרה ׁ ֶשל זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש.
ּ
[ה ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן ַה ְּמ ֻד ָ ּיק ְל ִפי ֵס ֶדר ַה ֶזהָ ׁ 365 :שעוֹ ת,
ַ
ָּכפוּ ל  60דַּ ּקוֹ ת ְ ּב ׁ ָש ָעה 21,900 = ,דַּ ּקוֹ ת לוֹ ֵק ַח
ימוּד ָּכל ַהזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְל ֵח ֶלק ְל 30יוֹ ם =
ְז ַמן ִ ּל ּ
[כָ ׁ 12-שעוֹ ת ְו ֶעשֶׂ ר דַּ ּקוֹ ת
 730דַּ ּקוֹ ת ְ ּביוֹ ם ְל ָי ִחיד ְּ
יש יוֹ ֵצא ְל ָכל ֶא ָחד
ַל ּיוֹ ם] ,וּ ְכ ׁ ֶש ֶ ּנ ַח ֵלק ְלִ 70-א ׁ
ִל ְלמוֹ ד ְּכ ֶע ֶׂשר ַו ֲח ִצי דַּ ּקוֹ ת ְּביוֹ םֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ָּכל ְיהוּ ִדי
ָיכוֹ ל ְו ַח ָ ּיב ֶאת ֶזה ְל ַע ְצמוֹ וּ ְל ַע ּמוֹ  ,וּ ְב ִל ּמוּ ד ׁ ֶשל 330
ַּד ּקוֹ ת ְ ּבחוֹ ֶד ׁשֶ ׁ ,ש ֵהם כ ָ ׁ 5.5שעוֹ ת ,זוֹ ֶכה ְ ּבחוֹ ֶד ׁש
ארד ְו ָח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ֲח ִמ ּ ׁ ִשים
ֶא ָחד לְ 25-ט ִריְ ְליַ ְ
ִמ ְליָ ְ
ארד ׁ ָשעוֹ ת ּתוֹ ָרה ׁ ֶשל זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש].
ַּכ ָ ּידוּ ַעֶ ׁ ,ש ַה ּלוֹ ֵמד זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ָש ָעה ַא ַחת
ְּבחוֹ ל ,הוּ א ְּכמוֹ ֵמ ָאה ֶא ֶלף ׁ ָשנָ ה ּתוֹ ָרה ,וּ ְב ׁ ַש ָ ּבת,
י"ח ַה ּטוֹ ב,
(כ ֵּסא ֶמ ֶל ְךָ ,ה ֵר ַ
ְּכמוֹ ֵמ ָאה ִמ ְליוֹ ן ׁ ָ
שנָ ה ּתוֹ ָרהִּ ,
אוֹ ְרחוֹ ת ַצדִּ ִיקיםָ ,אבוֹ ת ְדר' נָ ָתן)ְ ,ל ִפי ֶזהָ ,ח ֵמ ׁש ַו ֲח ִצי
ימוּ ד זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשֵ ,הםָ ׁ 550,000 :שנָ ה
ׁ ָשעוֹ ת ִ ּל ּ
ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ָ ּב ֶהם זוֹ ֶכה ָּכל חוֹ ֶד ׁש[ ,לֹא ּכוֹ ֵלל ִח ּ ׁשוּ ב
ימוּ ד זוֹ ַהר ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת קוֹ ֶד ׁש ׁ ֶש ֶ ּזה ַמ ְכ ּ ִפיל ַה ּכֹל
ִ ּל ּ
ְ ּב ֶא ֶלף]ְ ,ו ֶזהוּ ְל ָי ִחידַ ,א ְך ְ ּב ִה ׁ ְש ַּת ְּתפוּ ת ִעם 70,000
ִמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפיםֶ ׁ ,ש ָ ּב ֶזה נוֹ ַסף ַה ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן ַה ּקוֹ ֵדם ׁ ֶשל 25
ארד ׁ ָשעוֹ ת
ארד ְו ָח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ִמ ְליָ ְ
ְט ִריְ ְליַ ְ
ּתוֹ ָרה ׁ ֶשל זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש].
ַס ְך ַה ּכֹל ׁ ָשעוֹ ת ַה ּתוֹ ָרהֻ 550,000 :מ ְכ ּ ָפל

ארד
ְ ּבְּ ,25,550,000,000,000-כלוֹ ַמר ְ 25ט ִר ְי ְל ַי ְ
ארד ׁ ָשעוֹ ת ּתוֹ ָרה ׁ ֶשל זוֹ ַהר
ְו ָח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ִמ ְל ָי ְ
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ֵהם ְּכ,14,052,500,000,000,000,000-
יליוֹ ן ׁ ָשעוֹ ת
יליוֹ ן וְ 52-קוַ ְד ִר ְ
ְּכלוֹ ַמר ְ 14קוֶ נְ ִט ְ
ּתוֹ ָרה.

ְו ָכל ַה ְ ּזכוּ ת ֶה ָעצוּ ם ְ ּבכֹחוֹ ׁ ֶשל ָּכל ְיהוּ ִדי ׁ ֶש ְ ּי ַק ֵ ּבל
ַעל ַע ְצמוֹ ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּתף ִעם ַה ְּכ ָלל ְו ִל ְלמוֹ ד ֶאת ַה ּז ַֹהר
ַה ָ ּקדוֹ ׁשַ ,ס ְך  11דַּ ּקוֹ ת ַל ּיוֹ ם ְּ -ב ֶמ ׁ ֶש ְך  30יוֹ ם ,וּ ְל ָכל
ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ֵמ ַה ִמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפים יֵ ׁש ְזכוּ ת זוּ .
ֵצא ַו ֲח ׁשֹב ַה ִאם ֵי ׁש ַ ּבר דַּ ַעת ׁ ֶש ּלֹא ָירוּ ץ ְו ַי ְחטוֹ ף
ְזכוּ ת ֲעצוּ ָמה זוּ ְ ,ו ִ ּי ּ ׁ ָש ֵאר ח"ו ַ ּב ְט ָלן ְו ַעם ָה ָא ֶרץ?
ֲה ֵרי ָידוּ ַע ַל ָּכלַ ,מה ׁ ֶש ָא ְמרוּ ְ ּבזוֹ ַהר ָח ָד ׁש
נ ַֹח דַּ ף כט ע"ב – ל' ע"א)ַ :ויְ ׁ ַש ַּלח ֶאת ַה ּיוֹ נָ הְּ ,ב ָגלוּ ת
ֱאדוֹ םְ .ולֹא יָ ְס ָפה ׁשוּ ב ֵא ָליו עוֹ דְּ ,ד ַעד ַה ּיוֹ ם לֹא
ָח ְז ָרה ִּב ְת ׁשוּ ָבהְ ,ולֹא ֵה ִע ָירה רוּ ָח ּה .דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי
ּ ִפנְ ָחסִ ,א ְל ָמ ֵלי ָח ְז ָרה ִ ּב ְת ׁשוּ ָבה לֹא נִ ׁ ְש ַּת ְי ָירה ַ ּב ָ ּגלוּ ת
יע ֶזר אוֹ ֵמרָּ ,כל ַה ָ ּג ֻל ּיוֹ ת ׁ ֶש ָ ּג ְל ָתה
יוֹ ָמא ַחדַ .ר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ְּכנֶ ֶסת ִישְׂ ָר ֵאל ,נָ ַתן ָל ּה ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּ ְך הוּ א ְז ַמן ְו ֵקץ,
ְונִ ְתעוֹ ְר ָרה ָּת ִמיד ִ ּב ְת ׁשוּ ָבהְ ,ו ָגלוּ ת ָה ַא ֲחרוֹ ן ֵאין
לוֹ ֵקץ וּ ְז ָמןֶ ,א ָּלא ַה ּכֹל ָּתלוּ י ִּב ְת ׁשוּ ָבהֶ ׁ .ש ֶ ּנ ֱא ַמר
(דְּ ָב ִרים ל ,ב) ְו ׁ ַש ְב ָּת ַעד ה' ֱאל ֶֹה ָ
יך ְו ׁ ָש ַמ ְע ָּת ְבקוֹ לוֹ .
וּ ְכ ִתיב ׁ ָ(שם ד) ִאם ִי ְה ֶיה נִ ַד ֲח ָך ִ ּב ְק ֵצה ַה ּ ׁ ָש ַמ ִים ִמ ּ ׁ ָשם
ְי ַק ֶ ּב ְצ ָך ה' ֱאל ֶֹה ָ
יך וּ ִמ ּ ׁ ָשם ִי ָ ּק ֶח ָך.
(פ ָר ׁ ַשת
ָּ

יא ְך ְי ֵהא
יבאִ ,אם ֵּכןֵ ,ה ַ
יה ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ָא ַמר ֵל ּ
ָדא ְל ִה ְתעוֹ ְר ָרא ּכוֹ ְלהוֹ ן ַּכ ֲח ָדא ִ ּב ְת ׁשוּ ָבהַ ,מאן
יפי ַא ְר ָעא,
יפי ׁ ְש ַמ ָיא ,וּ ַמאן דְּ הוּ א ְ ּב ָס ְי ֵ
דַּ ֲה ֵוי ְ ּב ָס ְי ֵ
ֵה ְ
יך ִי ְת ַח ְ ּברוּ ן ַּכ ֲח ָדא ְל ֶמ ְע ַ ּבד ְּת ׁשוּ ָבהָ .א ַמר לוֹ
ָ
ישי
יע ֶזרַ ,ח ֶ ּייך ,דְּ ִאי יַ ְח ְזרוּ ן ִּב ְת ׁשוּ ָבה ֵר ׁ ֵ
ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
יש ָּתאִּ ,ב ְזכוּ ָתם יִ ְת ְּכנֵ ׁש ָּכל
יש ָּתא ,אוֹ ָח ָדא ְּכנִ ׁ ְ
ְּכנִ ׁ ְ
ְ
יס ְּת ֵכי ְּת ִד ָירא,
ָ ּגלוּ ָתא ,דְּ קוּ ְד ׁ ָשא ְב ִריך הוּ א ִא ְ
ימ ַתי יַ ְח ְזרוּ ןְ ,ויַ ֲע ֵבד ְלהוֹ ן ָט ָבא דִּ ְכ ִתיב (יְ ׁ ַש ְעיָ ה ל
ֵא ָ
ימ ַתי
כח) ְו ָל ֵכן יְ ַח ֶּכה ה' ַל ֲחנַ נְ ֶכםְ ,מ ַח ֶּכה ָּת ִמיד ֵא ָ
שוּ ְּת ׁשוּ ָבה.
יַ ֲע ׂ
ָל ׁשוֹ ן ַהק ֶֹודשַ :ויְ ׁ ַש ַּלח ֶאת ַה ּיוֹ נָ ה ְּ -ב ָגלוּ ת
ֱאדוֹ םְ .ולֹא יָ ְס ָפה ׁשוּ ב ֵא ָליו עוֹ ד ֶ ׁ -ש ַעד ַה ּיוֹ ם לֹא
ָח ְז ָרה ִּב ְת ׁשוּ ָבה ְולֹא ֵה ִע ָירה רוּ ָח ּהֶ ׁ .ש ָא ַמר ַר ִ ּבי
ּ ִפנְ ָחסִ ,א ְל ָמ ֵלי ָח ְז ָרה ִ ּב ְת ׁשוּ ָבה ,לֹא נִ ׁ ְש ֲא ָרה ַ ּב ָ ּגלוּ ת
יע ֶזר אוֹ ֵמרָּ ,כל ַה ָ ּג ֻל ּיוֹ ת ׁ ֶש ָ ּג ְל ָתה
יוֹ ם ֶא ָחדַ .ר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ְ
ֵ
ָ
ְּכנֶ ֶסת ִישְׂ ָר ֵאל ,נָ ַתן ָל ּה ַה ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּ ך הוּ א ְז ַמן ְוקץ
ְונִ ְתעוֹ ְר ָרה ָת ִמיד ִ ּב ְת ׁשוּ ָבהְ ,ו ָגלוּ ת ָה ַא ֲחרוֹ ן ֵאין
לוֹ ֵקץ וּ ְז ַמןֶ ,א ָּלא ַה ּכֹל ָּתלוּ י ִּב ְת ׁשוּ ָבהֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר
(דְּ ָב ִרים ל ,ב) ְו ׁ ַש ְב ָּת ַעד ה' ֱאל ֶֹה ָ
יך ְו ׁ ָש ַמ ְע ָּת ְבקֹלוֹ .
ְו ָכתוּ ב ׁ ָ(שם ד) ִאם ִי ְה ֶיה נִ דַּ ֲח ָך ִ ּב ְק ֵצה ַה ּ ׁ ָש ָמ ִים
ִמ ּ ׁ ָשם ְי ַק ֶ ּב ְצ ָך ה' ֱאל ֶֹה ָ
יך וּ ִמ ּ ׁ ָשם ִי ָ ּק ֶח ָךָ .א ַמר לוֹ
יבאִ ,אם ֵּכןֵ ,א ְ
יך יִ ְהיֶ ה ֶזה ְלעוֹ ֵרר ֶאת ֻּכ ָּלם
ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ְּכ ֶא ָחד ִּב ְת ׁשוּ ָבה? ִמי ׁ ֶשהוּ א ְּבסוֹ ֵפי ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וּ ִמי

4

ׁ ֶשהוּ א ְּבסוֹ ֵפי ָה ָא ֶרץֵ ,א ְ
שוֹ ת
יך יִ ְת ַח ְּברוּ ְּכ ֶא ָחד ַל ֲע ׂ
ְּת ׁשוּ ָבה?

אׁשי ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ,אֹו ֵּבית
ׁשּובה ָר ֵ
ֶׁש ִאם יַ ְחזְ רּו ִּב ְת ָ
כּותם ִּת ְת ַּכּנֵ ס ָּכל ַה ָּגלּות
ְּכנֶ ֶסת ֶא ָחדִּ ,בזְ ָ

יע ֶזרַ :ח ֶ ּי ָ
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי ֶא ִל ֱ
יךֶ ׁ ,ש ִאם יַ ְח ְזרוּ
[ש ִאם יַ ְח ְזרוּ ִּב ְת ׁשוּ ָבה
אשי ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסתֶ ׁ ,
ִּב ְת ׁשוּ ָבה ָר ׁ ֵ
אשי ָה ֵע ָדה] אוֹ ֵּבית ְּכנֶ ֶסת ֶא ָחד [אוֹ ֵע ָדה
ָּכ ָראוּ י ָר ׁ ֵ
ַא ַחת]ִּ ,ב ְזכוּ ָתם ִּת ְת ַּכ ֵ ּנס ָּכל ַה ָ ּגלוּ תֶ ׁ ,ש ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָּברוּ ְך
הוּ א ִמ ְס ַּת ֵּכל ָּת ִמיד ָמ ַתי יַ ְח ְזרוּ ְויַ ֲע ֶׂשה ָל ֶהם טוֹ ב,
ׁ ֶש ָּכתוּ ב (יְ ׁ ַש ְעיָ ה ל ,יח) ְו ָל ֵכן יְ ַח ֶּכה ה' ַל ֲחנַ נְ ֶכםְ ,מ ַח ֶּכה
ימ ַתי יַ ְח ְזרוּ ִּב ְת ׁשוּ ָבה.
ָת ִמיד ֵא ָ
ֹאמר ְו ִ ּי ְל ַמד ִעם
ְו ָכל ֶא ָחד יְ עוֹ ֵרר ֶאת ֲח ֵברוֹ ׁ ֶש ּי ַ
ֲחבוּ רוֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ ת ֵא ּלוּ ְ ,ו ֶזה ַרק ַּכ ָּמה דַּ ּקוֹ ת ְ ּביוֹ ם,
ְו ַעל ְי ֵדי ֶזה ִי ְז ֶּכה ְל ַת ֲענוּ ֵגי ַ ּגן ֵע ֶדן ְועוֹ ָלמוֹ ת ַה ֶ ּנ ַצח,
ְו ָי ִבין ֶאת ָּכל דַּ ְר ֵכי ה' ִי ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ְשמוֹ ְ ,ו ִי ְז ֶּכה ִלשְׂ ַכר
ַה ָ ּגדוֹ ל ַעל ָּכל דַּ ָ ּקה ְו ַד ָ ּקה ׁ ֶשאוֹ ֵמר ְולוֹ ֵמד זוֹ ַהר
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ֶש ׁ ָש ָעה ַא ַחת ְּבחוֹ ל ִהיא ְּכמוֹ ֵמ ָאה ֶא ֶלף
ׁ ָשנָ ה ּתוֹ ָרה ,וּ ְב ׁ ַש ָ ּבתְּ ,כמוֹ ֵמ ָאה ִמ ְליוֹ ן ׁ ָשנָ ה ּתוֹ ָרה,
(כ ֵּסא ֶמ ֶל ְךָ ,ה ֵר ַ
י"ח ַה ּטוֹ ב ,אוֹ ְרחוֹ ת ַצדִּ ִיקיםָ ,אבוֹ ת ְד ַר ִ ּבי נָ ָתן),
ִּ
וּ ְב ָכ ְך ִי ָ ּנ ֵצל ֵמ ָה ֵע ֶרב ַרבְּ ,כ ִד ְב ֵרי ַה ָ ּנ ִביא ְי ׁ ַ
(פ ֶרק
ש ְע ָיה ּ ֶ
יל ְך ִק ּבוּ ַציִ ְךְ ,ו ֶאת ֻּכ ָּלם יִ ּ ָׂשא רוּ ַח
"ב ַז ֲע ֵק ְך יַ צִּ ֻ
נז יג-יד) ְּ
[א ּלוּ ֵע ֶרב ַרב]ְ ,ו ַהחוֹ ֶסה ִבי יִ נְ ַחל ֶא ֶרץ
יִ ַ ּקח ָה ֶבל ֵ
ְויִ ַיר ׁש ַהר ָק ְד ׁ ִשיְ .ו ָא ַמר ס ֹּלוּ ס ֹּלוּ ּ ַפנּ וּ ָד ֶר ְך ָה ִרימוּ
ִמ ְכ ׁשוֹ ל ִמ ֶּד ֶר ְך ַע ִּמי".
ימנָ א ּ ָפ ָר ׁ ַשת
וּ ְכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמרוּ ְ ּבזוֹ ַהר ַר ֲע ָיא ְמ ֵה ְ
נָ שׂ ֹא (דַּ ף קכ"ה ע"א וְ ע"ב ַעד קכ"ו ע"א).

וְ ֵע ֶרב ַרב ,יִ ְהיּו ְרחֹוקִ ים ִמן ַהּגְ ֻא ָּלה ,וְ יִ ְראּו ַּת ְל ִמ ֵידי
ֲח ָכ ִמים וְ ָה ָעם ַה ָּקדֹוׁש ְּב ָכל ַה ָּכבֹוד ַהּזֶ הְּ ,ור ָׁש ִעים
ַּבח ֶֹׁשְך יִ ָּדּמּו ֵ -הם ֵע ֶרב ַרב
ֵא ּלוּ דִּ ְב ֵרי ַהזוֹ ַהר ְ ּב ָל ׁשוֹ ן ַהק ֶֹודשְ ... :ו ֵע ֶרב
ַרבְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ָ ּב ֶהם(ְ ׁ ,שמוֹ ת כ) ַו ַ ּי ְרא ָה ָעם ַו ָ ּינֻ עוּ
ַו ַ ּי ַע ְמדוּ ֵמ ָרחֹקָּ .כ ְך ִי ְהיוּ ְרחוֹ ִקים ִמן ַה ְ ּג ֻא ָ ּלהְ ,ו ִי ְראוּ
ַת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ְו ָה ָעם ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְ ּב ָכל ַה ָּכבוֹ ד ַה ֶ ּזה,
ְו ֵהם ְרחוֹ ִקים ֵמ ֶהםְ .ו ִאם ֵי ְרדוּ ְל ִה ְת ַח ֵ ּבר ִא ָּתםַ ,מה
ָּכתוּ ב ָ ּב ֶהם? ׁ ָ(שם יט) לֹא ִת ַ ּגע ּבוֹ ָיד ִּכי ָסקוֹ ל ִי ָּס ֵקל
אוֹ ָירֹה ִי ָ ּי ֶרהּ ְ .באוֹ תוֹ ְז ַמן ִי ְת ַק ֵ ּים ְ ּב ִישְׂ ָר ֵאל( ,דְּ ָב ִרים לב)
ה' ָ ּב ָדד ַינְ ֶחנּ וּ ְו ֵאין ִע ּמוֹ ֵאל נֵ ָכרַ ,ו ֲה ֵרי ּ ֵפ ְר ׁשוּ ָהֵ ,אין
ְמ ַק ְ ּב ִלים ֵ ּג ִרים ִלימוֹ ת ַה ָּמ ׁ ִש ַ
יח(ְ ׁ .שמו ֵּאל-א ב) וּ ְר ׁ ָש ִעים
יהם
ח ֶשׁ ְך ִידָּ ּמוּ ֵ -הם ֵע ֶרב ַרב .וּ ִמ ּ ׁשוּ ם ֶזה ָא ַמר ֲע ֵל ֶ
ַ ּב ֹ
ַה ָ ּנ ִביא( ,יְ ֶחזְ ֵקאל יג) ְו ֶאל ַא ְד ַמת ִישְׂ ָר ֵאל לֹא ָיבֹאוּ .

בּועה ָע ֶליָך ְּב ֵׁשם ה'ַ ,אל
רֹועה ַהּנֶ ֱא ָמןִּ ,ב ְׁש ָ
ָא ַמר לֹו ַה ֶ
ְּת ַא ַחר ְּב ָכל יְ ָכ ְל ְּתָךֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֲאנִ י ְּב ַצ ַער ַרב .וַ ּיִ ֶפן ּכֹה
יאנִ י ִמ ַּצ ַער זֶ ה
הֹוצ ֵ
וָ כֹה וַ ּיַ ְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש ,עֹוזֵ ר ִליְ ,ל ִ
מ ֶשׁה ַר ֵ ּבנוּ ָא ַמר
ָא ַמר לוֹ ַהרוֹ ֶעה ַה ֶ ּנ ֱא ָמן [ ֹ
ְל ֵא ִל ָ ּיהוּ ַה ָ ּנ ִביא]ּ ִ ,ב ׁ ְשבוּ ָעה ָע ֶל ָ
יך ְ ּב ׁ ֵשם ה'ַ ,אל
(שמוֹ ת ב)
ש ֲה ֵרי ֲאנִ י ְ ּב ַצ ַער ַרבְ ׁ .
ְּת ַא ַחר ְ ּב ָכל ְי ָכ ְל ְּת ָךֶ ׁ ,
יאנִ י
יש ,עוֹ ֵזר ִליְ ,להוֹ ִצ ֵ
ַו ִ ּי ֶפן ּכֹה ָוכֹה ַו ַ ּי ְרא ִּכי ֵאין ִא ׁ
ִמ ַ ּצ ַער ֶזהּ ִ ,ב ְקבוּ ָרה זוֹ ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ָע ַלי( ,יְ ׁ ַש ְעיָ ה נג) ַו ִ ּי ֵּתן
ֶאת ָה ְר ׁ ָש ִעים ִק ְברוֹ ְ ,ולֹא נוֹ ָדע ִ ּביַ ,ו ֲאנִ י ָח ׁשוּ ב
יהםּ ֵ ,בין ֵע ֶרב ַרב ָה ְר ׁ ָש ִעיםְּ ,כ ֶכ ֶלב ֵמת ׁ ֶש ָּס ַרח
ְ ּב ֵעינֵ ֶ
יהם ְ ּב ָכל ִעיר
יהםֶ ׁ ,ש ָח ְכ ַמת סוֹ ְפ ִרים ִּת ְס ַרח ֵ ּבינֵ ֶ
ֵ ּבינֵ ֶ
יהם ֵ ּבין
ָו ִעיר וּ ְב ָכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִ ּישְׂ ָר ֵאל ְמ ֻפ ָ ּז ִרים ֵ ּבינֵ ֶ
ַה ְּמ ָל ִכיםְ .ו ָח ְזרוּ אוֹ ָתם ֵע ֶרב ַרב רוֹ ִעים ַעל ִישְׂ ָר ֵאל,
ש ֶ ּנ ֱא ַמר ָ ּב ֶהם (יְ ֶחזְ ֵקאל לד)
צֹאן ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּ ְך הוּ אֶ ׁ ,
יתי ָא ָדם ַא ֶּתםְ ,ו ֵאין ָל ֶהם
ְו ַא ֵּתן צֹאנִ י צֹאן ַמ ְר ִע ִ
ְיכ ֶֹלת ַל ֲעשׂ וֹ ת טוֹ ב ִעם ַּת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים.
ְ ...ואוֹ ָתם ֵע ֶרב ַרב ֵהם ֲע ׁ ִש ִירים ְ ּב ׁ ַש ְל ָוה,
ְ ּבשִׂ ְמ ָחהּ ְ ,ב ִלי ַצ ַערּ ְ ,בלֹא ָיגוֹ ן ְּכ ָללּ ַ ,ג ְז ָלנִ יםּ ַ ,ב ֲע ֵלי
(ב ֵר ׁ ִ
ׁש ַֹחדֶ ׁ ,ש ֵהם דַּ ָ ּינִ ים ָר ׁ ֵ
אשית ז) ִּכי ָמ ְל ָאה
אשי ָה ָעםּ ְ .
יהםֲ .ע ֵל ֶ
ָה ָא ֶרץ ָח ָמס ִמ ּ ְפנֵ ֶ
יהם נֶ ֱא ַמר ֵ(א ָיכה א) ָהיוּ
ֹאשִּ .ב ׁ ְשבוּ ָעה ָע ֶל ָ
יך ּ ַפ ַעם ׁ ְשנִ ָ ּיהְּ ,ב ַחי
יה ְלר ׁ
ָצ ֶר ָ
ה' ְצ ָבאוֹ ת ֱאל ֵֹהי יִ ְׂש ָר ֵאל יוֹ ׁ ֵשב ַה ְּכרוּ ִביםֶ ׁ ,ש ָּכל
ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה לֹא יִ ּ ְפלוּ ִמ ּ ִפ ָ
יךְּ ,ב ָכל יְ ָכ ְל ְּת ָך ְל ַד ֵּבר
אוֹ ָתם ִל ְפנֵ י ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָּברוּ ְך הוּ א וּ ְל ַה ְראוֹ ת ֶאת ַהדּ ַֹחק
ׁ ֶש ָּל ֶהם ַ(עד ָּכאן ַר ֲעיָ א ְמ ֵה ְימנָ א).
ַעל ֵּכן ּבוֹ אוּ ְונִ ְת ַמ ֵסר ְל ַמ ַען ַה ְ ּגאוּ ָלהּ ,בוֹ אוּ
מ ֶשׁה ַר ֵ ּבנוּ ע"ה ִל ְפדוֹ ת ֶאת
ְונִ ׁ ְש ָמע ְל ִצוּ וּ י ׁ ֶשל ֹ
[כי ָמ ָחר
ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ְולֹא ְל ַח ּכוֹ ת ְל ָמ ָחר ִּ
ֶזה ֲע ַצת ֲע ָמ ֵלק]ַ ,רק ֵּת ֶכף וּ ִמ ַ ּיד נִ ְת ַא ֵחד ְונִ ְת ַח ֵזק
ְונִ ְת ַקדֵּ ׁש ַּב ּתוֹ ָרהְ ,ו ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל יִ ְל ְמדוּ זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
ְּב ָכל יוֹ םְ ,ו ִאם ַא ָּתה עוֹ שֶׂ ה ֵּכןַ ,א ׁ ְש ֶר ָ
יך ָ ּבעוֹ ָלם
ַה ֶ ּזהָ ,וטוֹ ב ָל ְך ָלעוֹ ָלם ַה ָ ּבא ,וּ ְב ַודַּ אי ֵּת ֶכף נִ ָ ּג ֵאל,
יהי ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה ִל ְהיוֹ ת ִמן ַה ּזוֹ ִכים ַה ְמ ֻא ּ ׁ ָש ִרים,
ִו ִ
"ב ְזכוּ ְת ָך
יח ִ ּב ְכבוֹ דוֹ וּ ְב ַע ְצמוֹ ָי ִעיד ָע ֵלינוּ – ִּ
ׁ ֶש ַה ָּמ ׁ ִש ַ
ִה ַ ּג ְע ִּתי"ַ .על ֵּכןְ ,יהוּ ִדים ְי ָק ִריםְּ ,תנוּ ִל ּמוּ ד ְל ׁ ֵשם
יכם ְל ַמ ַען ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה
ׁ ָש ַמ ִיםַ ,ה ְק ִריבוּ ִמ ַד ּקוֹ ֵת ֶ
ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשהַ ,ל ֲעשׂ וֹ ת נַ ַחת רוּ ַח ְליוֹ ְצ ֵרנוּ ִ ,ל ְגרֹם ִל ְפדוּ ת
נַ ְפ ׁ ֵשנוּ ְ ,ו ִל ְּמדוּ ְ ּב ָכל יוֹ ם זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְו ָכ ְך נֵ ֵל ְך
יח
ֻּכ ָ ּלנוּ ְּכ ֶא ָחד ַי ַחד ְל ַק ֵ ּבל ֶאת אוֹ ר ּ ְפנֵ י ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ׁ ִש ַ
ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּב ָי ֵמינוּ ָא ֵמן.

