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מוֹ ֶרה נְ בוֹ ִכים ְלדוֹ ר ַה ְ ּגא ּו ָלה

בב˙י כנסיו˙ ,בב˙י מדר˘ו˙ ,ב˘מחו˙ ,לכל החברים וידידים,
ולכל אחד ואחד מי˘ראל ,ל˜רב הגאולה ˘לימה בב"א

(ח ֶלק ג)
ֵ
מכתבי הסכמה

ְׁש ֵאלָ הִ :אם ּכְ בָ ר ֶה ְר ֵא ִתי ֶאת ַהּקּונְ ְט ֵרס ַהּנִ זְ ּכָ ר לְ ַמ ְעלָ ה
זֹוהר
לְ ַרּבִ י  -וְ הּוא ֹלא ַמ ְסּכִ ים ֶׁשּנִ לְ ַמד (שנקרא/נגרוס) ַ
זֹוהר
ד/א ְק ָרא ַ
ּבַ ּיְ ִׁשיבָ ה ,וְ ַאף ְמ ָס ֵרב ֶׁש ֲאנִ י ּבְ ַע ְצ ִמי ֶאלְ ַמ ֶ
ּבַ יְ ִשיבָ ה ַמה ָעלַ י לַ ֲעׂשֹות?
ְּת ׁשוּ ָבהָ :אז ַעל ּ ִפי ִּת ּקוּ נֵ י ַה ּזוֹ ַהר
הקדמה לתקון עשר ְס ִפירוֹ ת) הוּ א נִ ְק ָרא ְמ ַח ֵּבל ְויֵ ׁש ִל ְבר ַֹחְ ,ו ִאם
יכ ְל ְּת ָך ִל ְבר ַֹחְּ ,ת ַא ְר ְגנוּ ְקבוּ ָצה נֶ ְג ּדוֹ ֶ ׁ ,ש ַההוֹ ִרים
ֵאין ִ ּב ָ
ְמ ׁ ַש ְּל ִמים ָל ֶהם ֶּכ ֶסף ָמ ֵלאְ ,ו ֵהם גּ וֹ נְ ִבים ֶאת ּתוֹ ַר ְת ֶכם,
ְו ַה ִּמ ּדוֹ ת ׁ ֶש ְּמ ֻס ָ ּג ִלים ַא ֶּתם ְל ַק ֵּבל ַעל יְ ֵדי ִל ּמוּ ד זוֹ ַהר
[עשׂ וּ ֶאת ֶזה ְ ּב ַכ ָּמה ְי ׁ ִשיבוֹ ת ְו ִה ְצ ִליחוּ ִּ ,כי ְ ּב ֶר ַגע
ַה ָ ּקדוֹ ׁשָ .
יש ִה ְתנַ ְ ּגדוּ ת ְ ּגדוֹ ָלה נֶ ְג ּדוֹ ַ ,י ְס ִּכים
יבה ַי ְר ִ ּג ׁ
ֹאש ְי ׁ ִש ָ
ׁ ֶש ָהר ׁ
ַעל ַה ָּמקוֹ םְ ,ו ִת ׁ ְש ְלחוּ לוֹ ַ ּבדוֹ ַאר – אוֹ ָּתשִׂ ימוּ ַל ְס ֶטנְ ֶדר
ׁ ֶש ּלוֹ ׁ ֶשהוּ א ִי ְר ֶאה ַמה ָּכתוּ ב ָע ָליו ,לֹא ִי ְר ֶצה ֶאת ַה ּבוּ ׁ ָשה
ַה ְ ּגדוֹ ָלה ׁ ֶשהוּ א ְי ַק ֵ ּבלְ ,ו ֵת ֶכף ַי ְס ִּכים ׁ ֶש ָּכל ַה ְ ּי ׁ ִש ָ
יבה ִי ְל ְמדוּ
ַּ 4-5ד ּקוֹ ת ַ ּב ּיוֹ םֶ ,י ׁ ְשנָ ם ְי ׁ ִשיבוֹ ת ׁ ֶש ּלוֹ ְמ ִדים ָּכל ָ ּבחוּ ר
ְו ָכל ַא ְב ֵר ְך ׁ ָש ָעה ְ ּביוֹ ם ְועוֹ שִׂ ים ָּכל ׁ ָשבוּ ַע ִ 4ס ּיוּ ֵמי זוֹ ַהר
יבת "חוּ ט ׁ ֶשל ֶח ֶסד" ְירוּ ׁ ָש ַל ִיםִּ ,ת ׁ ְש ַאל ֶאת
יש ַ
ַה ָ ּקדוֹ ׁשּ ִ ,ב ׁ ִ
ֲח ֵב ֶר ָ
יך ַו ִּת ׁ ְש ַמעְ ,ו ֵכן ֵי ׁש עוֹ ד ְי ׁ ִשיבוֹ ת ַר ּבוֹ ת ְוכוֹ ְל ִלים].
(המהרח"ו ,ובעל הסלם

כגְׁ .ש ֵאלָ הִ :אם ֶה ְר ֵא ִיתי ֶאת ַהּקּונְ ְט ֵרס ַהּזֶ ה לָ ַרב ֶׁשּלִ י
ֹאמר לִ יֲ :ה ֵרי ַא ָּתה ּכְ לָ ל ֹלא ֵמבִ ין ֲא ַר ִּמית ,זֶ ה ּבִ זְ ּבּוז
וְ ָה ַרב י ַ
ּתֹורה ֶׁשּבְ ַעל ֶפה ִהיא ַה ֲהבָ נָ ה.
זְ ַמןּ ,כִ י ָה ִע ָּקר ַהּלִ ּמּוד ֶׁשל ָ
ְּת ׁשוּ ָבה :לֹא נָ כוֹ ן ,אֵ .י ׁש ַמ ְע ָלה ְ ּגדוֹ ָלה ִל ְגרֹס
זוֹ ַהרּ ַ ,גם ְללֹא ֲה ָבנָ ה ִּכי הוּ א נִ ְכ ַּתב ְ ּברוּ ַח ַה ּק ֶֹד ׁש,
יאהֶ ׁ ,של ִמילוֹ ת ַה ּזוֹ ַהר ַה ְ ּקדוֹ ׁשוֹ ת ַ -א ָּתה
וּ ְב ֶע ֶצם ַה ְ ּק ִר ָ
ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יע אוֹ רוֹ ת
יך ְק ֻד ּ ׁ ָשה ֲעצוּ ָמה ָלעוֹ ָלםְּ ,ד ָה ִיינוּ ַ ,מ ׁ ְש ּ ִפ ַ
ֵמ ָהעוֹ ָלמוֹ ת ָה ֶע ְליוֹ נִ ים ָלעוֹ ָלם ַה ֶ ּזהְ ,ו ַגם ְמ ַז ֵּכ ְך ֶאת
נִ ׁ ְש ָמ ְת ָך .ב .וּ ִמ ְ ּל ַבד זֹאת ַמ ְע ָלה ְ ּגדוֹ ָלה יוֹ ֵתר הוּ א ִל ְקרֹא
ַה ַּת ְרגּ וּ ם ְ ּב ָל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶשהוּ א ַּת ְרגּ וּ ם ֲא ַר ִּמית ְל ִע ְב ִרית
– וּ ִב ְיכוֹ ְל ֵּתינוּ ִל ׁ ְשל ַֹח ָל ֶכם ְס ָפ ִרים ִעם ַּת ְרגּ וּ ם ִל ְל ׁשוֹ ן
יבה ָּכל יוֹ ם  4.5דַּ ּקוֹ ת
יש ָ
ַה ּק ֶֹד ׁשֶ ׁ .ש ִּת ְק ָרא ַ ּב ַ ּב ִית ,אוֹ ִ ּב ׁ ִ
ְוזוֹ ַמ ְע ָלה ֲעצוּ ָמה.

זֹוהר ּבְ א ֶֹפן
ְׁש ֵאלָ הִ :אם ַרּבִ י ֵאינֹו ַמ ְסּכִ ים לְ לִ ּמּוד ַ
רֹוצה לַ ֲעזֹב ֶאת ַהּיְ ִׁשיבָ הּ ,וכְ ֶרגַ ע
ַע ְצ ָמ ִאי ּבַ ּיְ ִׁשיבָ ה .וְ ֵאינִ י ֶ
ֲאנִ י אֹובֵ ד ֵעצֹותַ .מה ָעלַ י לַ ֲעׂשֹות?

מגדולי ישראל כבר באו בדפוס בשאר הספרים

שהוצאנו לאור  -וזכרון אחד עולה לכאן ולכאן.
ְּת ׁשוּ ָבה :נִ ׁ ְש ַלח ְל ָך ִס ְפ ֵרי זוֹ ַהרְ ,ו ָכל יוֹ ם ִּת ְק ָרא ,אוֹ
מסובסד:
ת.הי"ווּ ְב ָע"ה ה' ַי ֲעזֹר
במחיר ַ ּב ָ ּב ִי
הספריםזוֹ ַהר
לקנות ּקוֹ ת
ִּת ְגרוֹ ס ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך  4-5דַּ
אצל חנות הספרים של ר' פנחס ראובן
ברחוב השומר  74בני ברק
ְל ָך.

או אצל "מפעל הזוהר העולמי"
רחוב נחל לכיש  24/8רמת בית שמש ארץ ישראל
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02-995-1300יׁש ִּומ ַּדּבֵ ר ָק ָׁשה
פקסּ:כָ ְך ַמ ְר ִע
בֹודֹוּ /כָ ל
כדְׁ .ש ֵאלָ ה :לָ ָּמה ּכְ
רֹוצים
אׁשי יְ ִׁשיבֹות ֶׁשֹּלא ִ
מֹורי"ם ַרּבָ נִ ים וְ ָר ֵ
נֶ גֶ ד ָה ַא ְד ִ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש?
לִ לְ מֹד ַ
Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 054-843-6784 / fax: 02-995-1300
hazohar.com@gmail.com

אוּלה ְו ֵאין ׁ ְש ֵא ָלה,
ְּת ׁשוּ ָבהֲ :אנָ ְחנוּ ָּכ ֵעת ַ ּב ּסוּ ף ַה ְ ּג ָ
ִאם ָּתבוֹ א ּ ִפ ְצ ַצת ָאטוֹ ם ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םַ ,ה ּ ׁ ְש ֵא ָלה ֵאיפֹה וּ ָמ ַתי
ָיבוֹ אְ ,ו ַכ ָּמה ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ֶזה ָי ִביא ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם,
וּ ְכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמ ְר ִּתי ַ ּבדְּ ָר ׁ ָשה:
ַר ּבוֹ ַתי ֵאין ְז ַמן ְל ִמשְׂ ָח ִקיםָּ ,כל ָ ּבחוּ ר ְו ַא ְב ֵר ְך ּכוֹ ֵלל
ָהרוֹ ֶצה ְל ַה ִ ּציל ֶאת ַה ַח ִ ּיים ׁ ֶש ּלוֹ ֵ ,י ַדע ִּכי ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
ְו ַה ַ ּצדִּ ִ
יקים אוֹ ְמ ִרים וּ ַמ ְז ִה ִירים אוֹ ָתנוּ ְ ׁ ,ש ִמי ׁ ֶש ּלֹא ִי ְל ַמד
יכים ַל ֲעשׂ וֹ ת? ַל ֲעמֹד
זוֹ ַהרִ ,י ָּמ ֵחק ִמן ָהעוֹ ָלםָ ,אז ָמה ְצ ִר ִ
ְ ּב ִח ּבוּ ק ָי ַד ִים וּ ְל ַח ּכוֹ ת ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶש ְ ּיהוּ ִדים ִי ָּמ ֲחקוּ ִמן
ָהעוֹ ָלם ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םֵּ ,כןִ ,מי ׁ ֶש ּלֹא עוֹ שֶׂ ה דַּ י ְל ַה ִ ּציל ָּכל
ַה ְיהוּ ִדיםִ ,י ְת ְ ּבעוּ אוֹ תוֹ ַ ּב ּ ׁ ָש ַמ ִים ְּכ ִא ּלוּ הוּ א ָה ַרג אוֹ ָתם,
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַה ַ ּצדִּ יק ַה ְּמ ֻק ָ ּבל ָה ַרב גּ וֹ ַבא"י ַז ַצ"ל.
ְו ָר ִאינוּ ֵא ְ
יך ׁ ֶש ְ ּב ַעל ַה ֻּס ָ ּלם ִה ְז ִהיר ֶאת ָה ַא ְדמוֹ ִרי"ם
ְו ָה ַר ָ ּבנִ ים ְו ַאף ֶא ָחד לֹא ָעשָׂ ה ְּכלוּ םְ ,ו ֵהם ָּכ ֵעת נוֹ ְתנִ ים
ַ ּב ּ ׁ ָש ַמ ִים דִּ ין ְו ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן ַעל ֶזהֵּ ,כן ֵי ׁש ֵמאוֹ ת ַמ ְר ֵאה
ְמקוֹ מוֹ ת ְ ּב ׁ ַש"ס וּ פוֹ ְס ִקים ַעל ֶזהְ ,ו ָכל ָּד ָבר ׁ ֶש ֲאנִ י ּכוֹ ֵתב
ֵי ׁש ִלי ֵמאוֹ ת דַּ ּ ִפים ִעם ְמקוֹ רוֹ ת ,וּ ִמי ׁ ֶשרוֹ ֶצה ֶא ֵּתן לוֹ ָּכל
ַה ְּמקוֹ רוֹ תַ ,על ַמה ׁ ֶש ֲאנִ י ּכוֹ ֵתב.
ֵי ׁש ָלנוּ ַ 310מ ְר ֵאה ְמקוֹ מוֹ ת ְל ִה ָ ּז ֵהר ֵמ ַר ָ ּבנֵ י ָה ֶע ֶרב
ַרבַ ,מה ֲאנָ ְחנוּ עוֹ ִׂשים ְל ִה ָ ּנ ֵצל ֵמ ֶהם? ִמי עוֹ ֶׂשה ַמ ּ ׁ ֶשהוּ
ׁ ֶש ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל יִ ָ ּנ ְצלוּ ֵמ ֶהם? ִמי ְמ ַג ֶּלה ָלנוּ ָה ֱא ֶמת?
יוּתיַ ,ו ֲאנִ י ֶה ְח ַל ְט ִּתי
יש ׁ ֶש ַה ּכֹל ַעל ַא ְח ָר ִ
ַעל ֵּכן ֲאנִ י ַמ ְר ִ ּג ׁ
לוֹ ַמר ֶאת ָה ֱא ֶמת ְ ּב ָגלוּ יֲ .אנִ י לֹא ָיכוֹ ל ָל ֶל ֶכת ַ ּבדֶּ ֶר ְך ׁ ֶשל
יתי ֶאת ֶזה ְּכ ָבר ָ ׁ 45שנָ ה,
ַ ּב ַעל ַה ֻּס ָ ּלם ְל ַד ֵ ּבר ָי ֶפהָ ,עשִׂ ִ
ַע ְכ ׁ ָשו ֵאין ְז ַמןָּ ,כל ֶא ָחד יוֹ ׁ ֵשב וּ ְמ ַח ֶּכה ְל ִפ ְצ ַצת ָאטוֹ ם,
ֲא ָבל לֹא עוֹ שֶׂ ה ְּכלוּ םְ ,ל ַה ִ ּציל ֶאת ַעם ִישְׂ ָר ֵאל.
ַעל ֵּכן ֵאין ָלנוּ ֵע ָצה ַרק ׁ ֶש ָּכל ֶא ָחד ַי ִ ּציל ֶאת נַ ְפ ׁשוֹ
ְו ָל ֵצאת נֶ ֶגד ַר ָ ּבנֵ י ָה ֶע ֶרב ַרבְ ,ו ַי ְת ִחיל ִל ְלמֹד  4-5דַּ ּקוֹ ת
זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְ ּביוֹ ם ְו ָכ ְך ִי ָ ּנ ֵצל ְ ּב ֶע ְז ַרת ַה ּ ׁ ֵשםֶ ,זהוּ ַה ְב ָט ַחת
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ָה ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַּבר יוֹ ַחאי ׁ ֶש ַרק ֵא ּלוּ יִ ָ ּנ ְצלוּ ְ ,ו ַה ּ ׁ ְש ָאר יִ ּ ָמ ֲחקוּ
יע ְ ּב ֶע ְז ַרת ַה ּ ׁ ֵשם ְל ָכל ְיהוּ ִדי
ִמן ָהעוֹ ָלםַ ,ו ֲאנִ י רוֹ ֶצה ְל ַה ִ ּג ַ
ָ ּבעוֹ ָלםֲ ,אנִ י אוֹ ֵהב ָּכל ְיהוּ ִדי ֵ ּבין ֲח ֵר ִדי וּ ֵבין ִח ּלוֹ נִ יֵ ,הם
יהם ַה ְר ֵ ּבה
ַ ּגם ַה ְ ּי ָל ִדים ׁ ֶשל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּ ְך הוּאְ ,ו ֵי ׁש ִלי ֲע ֵל ֶ
יוֹ ֵתר ַר ְח ָמנוּ תִּ ,כי ֵהם ֶ ּב ֱא ֶמת ִּתינוֹ קוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ּבוּ ַ ,אף ֶא ָחד
לֹא ָר ָצה ְל ַה ִ ּציל אוֹ ָתם ְּכ ׁ ֶש ָ ּבאוּ ָל ָא ֶרץ ִ ּב ׁ ְשנוֹ ת ַה ֲח ִמ ּ ׁ ִשים,
יבוּ ִציםָ ,אז ֵהם לֹא ֲא ׁ ֵש ִמים ְּכ ָלל,
ְו ִה ְכנִ יסוּ אוֹ ָתם ְל ִק ּ
יכים ְל ָק ֵרב אוֹ ָתם ְו ֶל ֱאהֹב
יהםְ ,צ ִר ִ
ֲאנַ ְחנוּ ֲא ׁ ֵש ִמים ֲע ֵל ֶ
אוֹ ָתם ַא ֲה ַבת נֶ ֶפ ׁשְ ,ו ִאם לֹא אוֹ ְמ ִרים ּתוֹ ָכ ָחה ְ ּב ַא ֲה ָבה,
ימן ׁ ֶש ּלֹא אוֹ ֲה ִבים ֶאת ַהיְ הוּ ִדיםָּ ,כ ְך ּפוֹ ֵסק ַה ֵּס ֶפר
ֶזה ִס ָ
אשית ָח ְכ ָמה.
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַקב ַה ָ ּי ׁ ָשר ְו ָה ֵר ׁ ִ
ָאז ָצ ַה"ל יוֹ ׁ ְש ִבים ְוחוֹ ׁ ְש ִבים ׁ ָשנִ יםֵ ,א ְ
יך ְל ַה ִ ּציל ֶאת

ֶא ֶרץ ִישְׂ ָר ֵאל ִמ ּ ִפ ָצ ַצת ָאטוֹ םָּ ,כל ַה ָּכבוֹ ד ָל ֶהם.
ֲא ָבל ֵאיפֹה ֲאנַ ְחנוּ ? ַמה ֲאנַ ְחנוּ עוֹ ִׂשים ְל ַהצִּ יל ֶאת
ַע ְצ ֵמנוּ ? וּ ֶב ֱא ֶמת ִמי ָצ ִר ְ
יך ְלעוֹ ֵרר ֶאת ָהעוֹ ָלם ִאם לֹא
ִ
ָה ַר ָּבנִ ים? וּ ָברוּ ְך ה' ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָלנוּ ַר ָ ּבנִ ים ַצ ִּדיקים ׁ ֶש ָּכ ְתבוּ
ְועוֹ ְררוּ אוֹ ָתנוּ ְּכ ָבר ׁ ָשנִ ים ִל ְלמֹד זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשְ ,ו ַרק
ְמ ַעט ׁ ֶש ּ ׁ ָש ְמעוּ ְ ּבקוֹ ָלםָ ,ל ֵכן ִה ְת ַח ְל ִּתי ְל ַא ְר ֵ ּגן ְל ַח ֵ ּלק
ְ ּב ִח ָ ּנם ְס ָפ ִרים ַעל חוֹ ַבת ִל ּמוּ ד ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְל ָכל ְיהוּ ִדי
ִויהוּ ִדיְ ,ו ִת ְראוּ ֶאת ָה ֱאמוּ נָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְל ַח ָ ּי ִליםֵ ,י ׁש
ָלנוּ ַעשְׂ רוֹ ת ַא ְל ֵפי ֲח ָי ִלים ׁ ֶש ׁ ָש ַל ְחנוּ ָל ֶהם ִּת ּקוּ נֵ י זוֹ ַהר,
ְו ַח ָייל ֶא ָחד ָירוּ ּבוֹ ַּכדּ וּ ר ַמ ָּמ ׁש ַעל ַיד ַה ֵ ּלבְ ,ו ָה ָיה לוֹ
ַ ּב ִּכיס ִּת ּקוּ נֵ י זוֹ ַהר פוֹ ְר ַמט ִּכיס ׁ ֶש ּלוֹ ֵמד ְ ּב ֶזה ָמ ַתי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ
יכה ְולֹא נִ ְכנַ ס יוֹ ֵתר ְו ֶה ְר ָאה
ְז ַמןְ ,ו ַה ַּכ ּדוּ ר נִ ְכנַ ס ַרק ִ ּב ְכ ִר ָ
ֶאת ֶזה ְל ָכל ַה ַח ָ ּי ִליםֲ ,
[ח ָבל ׁ ֶש ּלֹא ִ ּב ַ ּק ׁ ְש ִּתי ִמ ֶּמנּ וּ ַל ֲעשׂ וֹ ת
ְּתמוּ נָ הֶ ׁ ,ש ֻּכ ְ ּל ֶכם ִּת ְראוּ ]ַ .ו ֲאנַ ְחנוּ יוֹ ׁ ְש ִבים ְולוֹ ְמ ִדים ָּכל
ַה ּיוֹ םְ ,ולֹא נוֹ ְתנִ ים ָלנוּ ִל ְלמֹד ַּ 4-5ד ּקוֹ ת זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
ְל ַה ִ ּציל אוֹ ָתנוּ ֵמ ַה ִּמ ְל ָח ָמה ַה ְ ּגדוֹ ָלה ׁ ֶש ַּמ ְח ִּכים ָּכל יוֹ ם
יה.
ָע ֶל ָ

ַהּקֹול קֹול יַ ֲעקֹב
יהם
ֵאין ּכ ָֹחם ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶא ָּלא ְּב ִפ ֶ
ְּביָ ֵדנּו ּכ ַֹח ַא ִּדירְ ,לנַ ֵּצ ַח ֶאת ָהאֹויֵ בָ ,ל ֵתת ֶאת
ַה ַּמ ָּכה ָה ִראׁשֹונָ ה!
נֹותנִ ים ֶאת ַה ַּמ ָּכה
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ְ
לֹומ ֵדי ַה ַ
ְ
ָה ִראׁשֹונָ ה!

"מ ָּכה ׁ ְשנִ ָ ּיה" ְל ִא ַירן ַעל
ַצ ַה"ל ִמ ְת ּכוֹ נְ נִ ים ְל ַה ְח ִזיר ַ
ְי ֵדי צוֹ ְללוֹ תּ ,זֹאת אוֹ ֶמ ֶרת ׁ ֶש ְּכ ָבר ִה ׁ ְש ִלימוּ ִעם ָה ֻע ְב ָּדה,
אשוֹ נָ ה" ְ ּ -פ ָצ ָצה
"ה ַּמ ָּכה ָה ִר ׁ
ׁ ֶש ִּת ְה ֶיה זוֹ ִא ָירן ׁ ֶש ִּת ֵּתן ֶאת ַ
ַ ּג ְר ִעינִ ית ְל ִישְׂ ָר ֵאל [ח"ו]( ,וְ ַה ָּצ ָבא ְמ ׁ ַש ֵער ׁ ֶש ֶ ּזה ָעלוּל ִלגְ בוֹ ת ְּכ ִמ ְליוֹ ן
נֶ ֶפ ׁש ָרח"ל).
ימה ִעם ַה ַּמצָּ ב! ֲאנַ ְחנוּ לֹא
ַה ְּמ ִדינָ ה ְּכ ַבר ִה ׁ ְש ִל ָ
ימים ִעם ַה ַּמצָּ ב ַה ֶּזה!
ַמ ׁ ְש ִל ִ
ְונַ ֲהפוֹ ְך הוּ א! ֲא ׁ ֶשר ִי ׁ ְש ְלטוּ ַה ְיהוּ ִדים ֵה ָּמה

יהם!
ְ ּבשׂ וֹ נְ ֵא ֶ
יאים ַעל ֶה ָע ִתיד
ָּכל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנוּ ַמ ֲא ִמין ְּב ִד ְב ֵרי ַה ְ ּנ ִב ִ
יאים
ִל ְהיוֹ ת ְּב ִמ ְל ֶח ֶמת ָהעוֹ ָלם ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ,וּ ׁ ְשנֵ י נְ ִב ִ
ִה ְתנַ ְּבאוּ ַעל ָּכ ְך ,יְ ֶח ְז ֵקאל וּ ְז ַכ ְריָ ה ,וּ ֵב ֲארוּ ֲח ַז"ל ִּכי גּ וֹ ג
וּ ָמגוֹ ג יָ בוֹ אוּ ַעל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ּ ַפ ֲע ִמ ִ ּיים אוֹ ׁ ָשלֹשְׁ ,ו ַרק

יח ְז ֵקאל ַה ָ ּנ ִביא
יע ִלירוּ ׁ ָש ַליִ םִ ,ו ֶ
ְּב ַפ ַעם ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה הוּ א יַ ִ ּג ַ
אשוֹ נָ ה ׁ ֶש ָ ּיבוֹ אְ ,ו ׁ ָשם
ְמ ָת ֵאר ֶאת ַה ּ ַפ ַעם ָה ִר ׁ
ְמת ָֹאר ָּכ ְך:

(יְ ֶחזְ ֵקאל ּ ֶפ ֶרק לח)

"(יח) ְו ָה ָיה ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּ א ְ ּביוֹ ם ּבוֹ א גוֹ ג ַעל ַא ְד ַמת
ִישְׂ ָר ֵאל נְ ֻאם ֲאדֹנָ י אלוקים ַּת ֲע ֶלה ֲח ָמ ִתי ְ ּב ַא ּ ִפי:
וּ ְב ִקנְ ָא ִתי ְב ֵא ׁש ֶע ְב ָר ִתי דִּ ַ ּב ְר ִּתי ִאם לֹא ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּ א
ִי ְה ֶיה ַר ַע ׁש ָ ּגדוֹ ל ַעל ַא ְד ַמת ִישְׂ ָר ֵאל( :כ) ְו ָר ֲע ׁשוּ ִמ ּ ָפנַ י
דְּ ֵגי ַה ָ ּים ְועוֹ ף ַה ּ ׁ ָש ַמ ִים ְו ַח ַ ּית ַה ּ ָׂש ֶדה ְו ָכל ָה ֶר ֶמשׂ ָהר ֵֹמשׂ
ַעל ָה ֲא ָד ָמה ְוכֹל ָה ָא ָדם ֲא ׁ ֶשר ַעל ּ ְפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה ְונֶ ֶה ְרסוּ
ֶה ָה ִרים ְונָ ְפלוּ ַה ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ְו ָכל חוֹ ָמה ָל ָא ֶרץ ִּת ּפוֹ ל".

(יט)

[ופירש המלבי"ם :והרעש הזה יש לפרשו על
דרך המליצה ,על גודל המלחמה והשמעת קול כלי
תותח וכלי הנשק שיהיו באחרית הימים ,המחריבים
הרים ומהרסים חומות בצורות בקול רעש גדול ואדיר
מאוד ,וכל זה הצטייר במחזה הנביא ברעש וההמולה
גדולה].
אתי ָע ָליו ְל ָכל ָה ַרי ֶח ֶרב נְ ֻאם ה' אלוקים
"(כא) ְו ָק ָר ִ
ֶח ֶרב ִא ׁ
יש ְ ּב ָא ִחיו ִּת ְה ֶיה( :כב) ְונִ ׁ ְש ּ ַפ ְט ִּתי ִא ּתוֹ ְ ּב ֶד ֶבר וּ ְב ָדם
יש ֵא ׁש ְו ָג ְפ ִרית ַא ְמ ִטיר ָע ָליו
ְו ֶג ׁ ֶשם ׁשוֹ ֵטף ְו ַא ְבנֵ י ֶא ְל ָ ּג ִב ׁ
ְו ַעל ֲא ַג ּ ָפיו ְו ַעל ַע ִּמים ַר ִ ּבים ֲא ׁ ֶשר ִא ּתוֹ ( :כג) ְו ִה ְת ַ ּגדִּ ְל ִּתי
ְו ִה ְת ַקדִּ ׁ ְש ִּתי ְונוֹ ַד ְע ִּתי ְל ֵעינֵ י גּ וֹ ִים ַר ִ ּבים ְו ָי ְדעוּ ִּכי ֲאנִ י ה'".
ְו ִא ּלוּ ַה ָ ּנ ִביא ְז ַכ ְר ָיה ֵ(ס ֶפר זְ ַכ ְריָ ה ּ ֶפ ֶרק יד) ְמ ָת ֵאר ֶאת
ַה ִּמ ְל ָח ָמה ָה ַא ֲחרוֹ נָ הְ ,ו ׁ ָשם ְמת ָֹא ִרים ַהדְּ ָב ִרים ְ ּב ִכוּ וּ ן
ַה ַּמ ְז ִּכיר ּ ְפ ָצ ָצה ֲאטוֹ ִמיתְ ,ו ָכ ְך ָּכתוּ ב:
"(יב) ְוזֹאת ִּת ְה ֶיה ַה ַּמ ֵ ּג ָפה ֲא ׁ ֶשר ִי ּגֹף ה' ֶאת ָּכל ָה ַע ִּמים
ֲא ׁ ֶשר ָצ ְבאוּ ַעל ְירוּ ׁ ָש ָלִם ָה ֵמק ְ ּבשָׂ רוֹ ְוהוּ א ע ֵֹמד ַעל
יהם( :יג)
יהן וּ ְל ׁשוֹ נוֹ ִּת ַּמק ְ ּב ִפ ֶ
ַר ְג ָליו ְו ֵעינָ יו ִּת ַּמ ְקנָ ה ְבח ֵֹר ֶ
ְו ָה ָיה ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּ א ִּת ְה ֶיה ְמ ַ
הוּמת ה' ַר ָ ּבה ָ ּב ֶהם ְו ֶה ֱח ִזיקוּ
ִא ׁ
יש ַיד ֵר ֵעהוּ ְו ָע ְל ָתה ָידוֹ ַעל ַיד ֵר ֵעהוּ ( :יד) ְו ַגם ְיהוּ ָדה
ִּת ָ ּל ֵחם ִ ּבירוּ ׁ ָש ָלִם ְו ֻא ַּסף ֵחיל ָּכל ַהגּ וֹ ִים ָס ִביב ָז ָהב ָו ֶכ ֶסף
וּ ְב ָג ִדים ָלרֹב ְמאֹד( :ט) ְו ֵכן ִּת ְה ֶיה ַמ ֵ ּג ַפת ַה ּסוּ ס ַה ּ ֶפ ֶרד
ַה ָ ּג ָמל ְו ַה ֲחמוֹ ר ְו ָכל ַה ְ ּב ֵה ָמה ֲא ׁ ֶשר ִי ְה ֶיה ַ ּב ַּמ ֲחנוֹ ת ָה ֵה ָּמה
ַּכ ַּמ ֵ ּג ָפה ַה ּזֹאת".
יח ָלנוּ ׁ ֶש ִאם נִ ְל ַמד זוֹ ַהר נִ ָ ּנ ֵצל
ְו ָה ַר ׁ ְש ִּב"י ַה ָ ּקדוֹ ׁש ּ ַמ ְב ִט ַ
ַּב ּ ִמ ְל ָח ָמה ַה ְ ּגדוֹ ָלה ַה ּזֹאת.

"ה ַּמ ָּכה ָה ִראׁשֹונָ ה"!
ֲאנַ ְחנּו נִ ֵּתן ֶאת ַ

יהם ְּב ָכל ְמ ִדינוֹ ת ַה ּ ֶמ ֶל ְך" ...
"נִ ְק ֲהלוּ ַה ְ ּיהוּ ִדים ְּב ָע ֵר ֶ
יהם ִּכי נָ ַפל
יש לֹא ָע ַמד ִל ְפנֵ ֶ
"ו ִא ׁ
ְל ִל ּמוּ ד זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְ
ּ ַפ ְחדָּ ם ַעל ָּכל ָה ַע ּ ִמים" ֶ(א ְס ֵּתר ּ ֶפ ֶרק ט ב).
ָּכל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנוּ ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ַּת ֵּתף ִא ָּתנוּ ְּב ִמ ְב ָצע עוֹ ָל ִמי ֶזה
ְמ ַק ֵּבל ְׂש ַכר ְּכ ִא ּלוּ ִס ֵ ּים ָּכל ח ֶֹד ׁש ֶ 70א ֶלף ּ ְפ ָע ִמים ֶאת
ָּכל ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְ[ראוּ ֶאת ַה ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן ְ ּב ַעלוֹ ן אוֹ ר ַה ּזוֹ ַהר
ָּ .35-36כל ֶא ָחד ָיכוֹ ל ְל ַק ֵ ּבל ְ ּב ִח ָ ּנם ְמ ַעלוֹ נִ ים וּ ְל ַח ֵ ּלק
ְל ָכל ַעם ִישְׂ ָר ֵאל ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵהם]ְ ,ו ָכ ְך נִ ְמנַ ע ֶאת ָה ָאסוֹ ן
וּ נְ ַק ֵרב ֶאת ַה ְ ּגאוּ ָלה ְּב ֶח ֶסד וּ ְב ַר ֲח ִמים.
משה ַר ֵּבנוּ ָע ָליו ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם ְל ַר ׁ ְש ִּב"י זי"ע
ְו ָכ ְך אוֹ ֵמר ׁ ֶ
ילךְ
"ב ַהאי ִח ּבוּ ָרא דִּ ָ
ַּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ּ ָ(פ ָר ׁ ַשת נָ שׂ א דַּ ף קכ"ד)ּ ְ :

[באוּ ר
יה ִמן ָ ּגלוּ ָתא ְ ּב ַר ֲח ֵמי"ּ ֵ .
ְּד ִאיהוּ ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ִי ְפקוּ ן ֵ ּב ּ
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ַה ְּד ָב ִריםִּ :ב ְזכוּ ת ַה ִח ּבוּ ר ׁ ֶש ְּל ָךֵ ,ס ֶפר ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ,יֵ ְצאוּ
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִמן ַה ָ ּגלוּ ת ְּב ַר ֲח ִמים ְללֹא ָצרוֹ ת ְויִ ּסוּ ִרים
יח!]
וּ ְללֹא ַצ ַער ֶח ְב ֵלי ָמ ׁ ִש ַ
ישם זֹאת?
יצד ֶזה ֶא ְפ ׁ ָש ִרי? ַ -ה ִאם יְ כוֹ ִלים ְּליַ ֵׂ
ֵּכ ַ
ימה ְל ָכל
ָא ֵכןֶ ,א ְפ ׁ ָשר ְו ֶא ְפ ׁ ָשר! ְּ -ב ָת ְכנִ ית ַק ָּלה וּ ַמ ְת ִא ָ
ֶא ָחד ְו ֶא ָחד!
ֹאמרוּ לֹא יָ כ ְֹלנוּ !
ׁ ֶש ּלֹא ַּת ִ ּגידוּ לֹא יָ ָד ְענוּ ! ֶ ׁ -ש ּלֹא ּת ְ
ְּביָ ֵדינוּ ַה ָּד ָברְ ,וחוֹ ב ָקדוֹ ׁש הוּ א ָלנוּ ! ִמי ַלה' ֵא ָלי!
ָּכל ֶא ָחד ִי ַ ּקח ְּכ ַר ְך ֶא ָחד ִמ ּ ׁ ִש ְב ִעים ְּכ ָר ִכים ְו ִי ְל ַמד 4-5

ַּד ּקוֹ ת ַ ּב ּיוֹ ם ְו ִי ְגמֹר ֶאת ֶזה ָּכל ח ֶֹד ׁשְ ,ו ִ ּי ְת ַק ּ ׁ ֵשר ְלֶ 70-א ֶלף
יש ׁ ֶש ַ ּי ֲעשׂ וּ ָּכ ְךִ ,ו ַ
יק ֵ ּבל שָׂ ַכר ְּכ ִא ּלוּ ָ ּג ַמר ְ ּ 70,000פ ָע ִמים
ִא ׁ
ָּכל ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְ ּבח ֶֹד ׁש ֶא ָחד.
ַה ָ ּק ָּב"ה ִה ְק ִּדים ָלנוּ ְרפוּ ָאה ַל ַּמ ָּכה ְו ׁ ָש ַלח ָּלנוּ ֶאת
ילנוּ ִמ ָּכל ְ ּג ֵזרוֹ ת ָק ׁשוֹ ת ְו ָרעוֹ ת.
ָה ַר ׁ ְש ִּב"י ְל ַהצִּ ֵ

עּורּו יְ ֵׁשנִ ים ִמ ַּת ְר ֵּד ַמ ְת ֶכם!
ּנֹורא! וְ זֹאת
ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל זָ קּוק ְל ִהּנָ ֵצל ֵמ ַה ַּמּבּול ַה ָ
זֹוהר
"ה ַ
ֶא ְפ ָׁשר ַרק ַעל יְ ֵדי ֵּת ַיבת נ ַֹח – ֶׁשהּוא ַ
ַה ָּקדֹוׁש"
ַאל ַּתּגִ ידּו ֹלא יָ ַד ְענּו! ַאל ַּתּגִ ידּו ֹלא יָ כ ְֹלנּו!
ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר הּוא ְּכ ֵת ַבת נ ַֹח ֶׁשּנִ ְת ַּכּנְ סּו ָּבּה ְׁשנַ יִ ם
כּותא
ֵמ ִעיר וְ ֶׁש ַבע ִמ ַּמ ְל ָ
יע"ִ .א ֵ ּלין ִאינּ וּ ן דְּ ָקא
ילים ַי ְז ִהירוּ ְּכז ַֹהר ָה ָר ִק ַ
"ו ַה ַמשְׂ ִּכ ִ
ְ
יבת
ִמ ׁ ְש ַּתדְּ ִלין ְ ּבז ַֹהר ָּדאְּ ,ד ִא ְק ֵרי ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ,דְּ ִאיהוּ ְּכ ֵת ַ
נ ַֹחְּ ,ד ִמ ְת ַּכ ְ ּנ ׁ ִשין ָ ּב ּה ׁ ְשנַ ִים ֵמ ִעירְ ,ו ׁ ֶש ַבע ִמ ַּמ ְלכוּ ָתא.
וּ ְל ִז ְמנִ ין ֶא ָחד ֵמ ִעיר ,וּ ׁ ְשנַ ִים ִמ ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה .דִּ ְבהוֹ ן ִי ְת ָק ֵ ּיים
"כל ַה ֵ ּבן ַה ִ ּי ּלוֹ ד ַה ְ ּיאוֹ ָרה ַּת ׁ ְש ִליכוּ הוּ "ְ .ו ָדא
ׁ ְ(שמוֹ ת א) ָּ
אוֹ ָרה ְּד ִס ְפ ָרא דָּ א (ז ַֹהר ֵח ֶלק ג' דַּ ף קנ"גְּ :ב ַר ְעיָ א ְמ ֵה ְימנָ א).

תֹוס ֶפת
ַהּגְ ֻא ָּלה ָה ֲע ִת ָידה ֹלא ִּת ְהיֶ ה ַעד ֶׁשּיִ זְ ּכּו ְל ֶ
ּזֹוכה ָּבּה"
ַהּקְ ֻד ָּׁשה ַהּזֹו ,וְ ַא ְׁש ֵרי ַה ֶ
"ה ֵ ּנה ְמב ָֹאר ִמ ָּכאן ׁ ֶש ִח ּבוּ ר
ִּד ְב ֵרי ַה ּ ׁ ְש ָל"ה ַה ָ ּקדוֹ ׁשִ :
ַה ּז ַֹהר ָה ָיה ָע ִתיד ִל ְהיוֹ ת ָ ּגנוּ ז ְוכוּ ' ַעד ׁ ֶש ָ ּיבוֹ א ַהדּ וֹ ר
ָה ַא ֲחרוֹ ן ְּבסוֹ ף ַה ָ ּי ִמיםֶ ׁ ,ש ָאז יִ ְת ַ ּג ֶּלה ַל ַּת ְח ּתוֹ נִ ים .וּ ִב ְזכוּ ת
ָהעוֹ ְס ִקים יָ בוֹ א ָמ ׁ ִש ַ
יחִּ ,כי ָאז ִּת ָּמ ֵלא ָה ָא ֶרץ ֵּד ָעה ְ ּב ִס ָ ּבתוֹ
יאתוֹ ְ ,ו ֶזה ׁ ֶש ָא ַמר וּ ְב ִגינֵ ּה
ֲא ׁ ֶשר ֶזה ִּת ְה ֶיה ִס ָ ּבה ְקרוֹ ָבה ְל ִב ָ
"ו ׁ ַש ְב ֶּתם ִא ׁ
ְ
יש ֶאל ֲא ֻח ָ ּזתוֹ " ְוכוּ 'ְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִ ּב ְזכוּ ת ֶזה ִי ָ ּג ֲאלוּ
ִישְׂ ָר ֵאלְּ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ּלֹא נִ ְג ֲאלוּ ִישְׂ ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַר ִים ַעד ׁ ֶש ֻה ְצ ַר ְך
ילה,
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּ ְך הוּ א ְל ַק ְּד ׁ ָשם ְ ּב ַדם ַה ּ ֶפ ַסח וּ ְב ַדם ַה ִּמ ָ
ֵּכן ַה ְ ּג ֻא ָּלה ָה ֲע ִת ָידה לֹא יִ ְהיֶ ה ַה ְ ּג ֻא ָּלה ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְז ּכוּ ְלתוֹ ֶס ֶפת
ַה ְ ּק ֻד ּ ׁ ָשה ַה ּזוֹ ְ ,והוּ א ְרצוֹ ן ָה ֵאל יִ ְת ָּב ַר ְךְ ,ו ַא ׁ ְש ֵרי ַה ּזוֹ ֶכה
אשוֹ ןְ ׁ ,שנֵ י לוּחוֹ ת ַה ְּב ִרית).
ָ ּב ּה" ֲ
(עשָׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹ ת ַמ ֲא ָמר ִר ׁ
ָה ַר ְמ ַח"ל זי"ע לֹא ָמ ָצא ֵע ָצה ְל ַב ֵּטל ְ ּג ֵזרוֹ ת ֵמ ַעם
"ה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש" ְּב ֶר ֶצף ְללֹא
יִ ְׂש ָר ֵאלֶ ,א ָּלא ְּב ִל ּמוּ ד ַ
"ה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש" ְל ַב ֵּטל ָּכל ְ ּג ֵזרוֹ ת וּ ְל ָק ֵרב
ֶה ְפ ֵסקֶ ׁ ,ש ְּבכ ַֹח ַ
ַה ְ ּג ֻא ָּלה ְּב ַר ֲח ִמים.

ְּכמוֹ ֵכןּ ְ ,בנוֹ ָסף ַל ַּמ ֲע ָלה ַה ִ ּנ ְפ ָל ָאה ׁ ֶשל ֵקרוּ ב ַה ְ ּג ֻא ָּלה
יאה ְּב ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר
ְּב ַר ֲח ִמיםְ ,מ ֻס ָ ּג ִלים ַה ִּל ּמוּ ד ְו ַה ְ ּק ִר ָ
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְל ַב ֵּטל ָּכל ְ ּג ֵזרוֹ ת ָק ׁשוֹ ת ְו ִל ְהיוֹ ת ְּכחוֹ ָמה ְּבצוּ ָרה
יצ ַלן.
ִמ ּ ְפנֵ י ָּכל ָצ ָרה ַר ֲח ָמנָ א ִל ְ
ַר ֵ ּבינוּ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָה ַר ְמ ַח"לַ ,ר ֵ ּבנוּ ׁ ֶ
משה ַח ִ ּיים לוּ ָצאטוֹ
"מ ִס ַ ּלת ְי ׁ ָש ִרים"
ֵז ֶכר ַצדִּ יק ְו ָקדוֹ ׁש ִל ְב ָר ָכה זי"עּ ַ ,ב ַעל ַה ְּ
יבתוֹ ֵס ֶדר ִל ּמוּ ד ְמ ֻי ָחד ׁ ֶשל ִ ּג ְיר ָסא ְ ּב ֵס ֶפר
יש ָ
ְועוֹ דִּ ,ת ֵ ּקן ִ ּב ׁ ִ
ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְ ּב ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת ְללֹא ֶה ְפ ֵסק ְּכ ָלל ֵמ ֵעת ְל ֵעת,
יבתוֹ ְ ,וכוֹ ֵתב ַעל
יש ָ
אשוֹ נָ ה ִ ּב ׁ ִ
ְו ָק ַבע ָּד ָבר ֶזה ַּכ ַּת ָ ּקנָ ה ָה ִר ׁ
ַמ ֲע ַלת ַהדָּ ָבר ְ ּב ִא ֶ ּג ֶרת ְל ַח ְכ ֵמי ִישְׂ ָר ֵאל ְ ּב ֶזה ַה ָ ּל ׁשוֹ ן:

עּוצה ְל ָכל קְ ִהּלֹות ק ֶֹדׁש ְל ִהּנָ ֵצל
"זֹאת ָה ֵע ָצה ַהיְ ָ
ּובוַ ַּדאי ָהיָ ה ָל ֶהם ְל ַפ ֵּק ַח
יהםְ ,
ֵמ ֶר ֶׁשת זֹו ָט ְמנּו ׂשֹונְ ֵא ֶ
ַעל זֹאת וְ ֹלא יַ ְח ְּדלּוִּ ,כי ַרב ַה ָּד ָבר וְ ָעצּום ְמאֹד...
ּתֹור ְת ֶכם יִ ַּקח ֶאת ָה ֵע ָצה ַהּזֹאת
"ּכבֹוד ַ
ְ
וְ יִ ְהיֶ ה לֹו ִלזְ כּות"
ְ ...ו ַע ָּתה ַאל יַ ׁ ְש ִליכוּ ַח ְכ ֵמי יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ַהדָּ ָבר ַה ֶּזה
יתי קוֹ ֵב ַע
ַא ֲח ֵרי ֵ ּג ָוםִּ ,כי ֲאנִ י ִא ְל ָמ ֵלא נִ ְתיַ ּ ׁ ֵשר ַחיְ ִלי ָהיִ ִ
דָּ ָבר ֶזה ְּב ָכל ָמקוֹ ם וּ ָמקוֹ םֲ ,א ָבל ְּכבוֹ ד ּתוֹ ַר ְת ֶכם יִ ַ ּקח ֶאת
ָה ֵע ָצה ַה ּזֹאת ְויִ ְהיֶ ה לוֹ ִל ְזכוּ תִּ ,כי ֵאין ָּכמוֹ ָה ְלטוֹ ָבה ְל ָכל
שוֹ תוֹ ִּכי לֹא ָּד ָבר
יִ ְׂש ָר ֵאלְ ,ו ָכל ֶא ָחד ִּב ְמקוֹ מוֹ יָ כוֹ ל ַל ֲע ׂ
ָק ׁ ֶשה הוּ א ְּכ ָלל".
וּ ִמי ָלנוּ ָ ּגדוֹ ל ְּכ ָה ַר ְמ ַח"ל זי"ע ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה ָּב ִקי ָעצוּ ם
ְּב ָכל ִמ ְכ ַמ ֵ ּני ַה ּתוֹ ָרה ְולֹא ָמ ָצא ֵע ָצה ְל ַב ֵּטל ְ ּג ֵזרוֹ ת ֵמ ַעם
יִ ְׂש ָר ֵאל ֶא ָּלא ֶאת ָה ֵע ָצה ַה ּזוֹ ִ ,ל ּמוּ ד ְּב ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ְּב ֶר ֶצף
ְללֹא ֶה ְפ ֵסקֶ ׁ ,ש ְּבכ ַֹח ַה ְ ּק ֻד ּ ׁ ָשה ָה ֶע ְליוֹ נָ ה ׁ ֶשל ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר
(א ֶ ּג ֶרת
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְל ַב ֵּטל ָּכל ְ ּג ֵזרוֹ ת וּ ְל ָק ֵרב ַה ְ ּג ֻא ָּלה ְ ּב ַר ֲח ִמים ִ
הרמח"ל – ְמאוֹ רוֹ ת ַהזוֹ ַהר).
ַל ַמ ְז ִהיר ְו ַל ִ ּנ ְז ָהר ׁ ְשלוֹ ִמים ֵּתן ְּכ ֵמי נָ ָהר!
ימוּ ד ַהזוֹ ַהר
ַה ֵ ּי ֶצר ָה ַרע יוֹ ֵד ַע ְ ּב ַו ָדאוּ תֶ ׁ ,ש ַעל ְי ֵדי ִ ּל ּ
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ,הוּ א נִ ְד ָחה ִמן ָהעוֹ ָלם וּ ִמ ְת ַ ּב ֵּטל ׁ ִש ְלטוֹ נוֹ ְ ,וזוֹ ִהי
ַה ִּמ ְל ָח ָמה ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ׁ ֶש ּלוֹ ַ .על ֵּכן הוּ א ִמ ְת ַא ֵּמץ ְל ַה ְח ִּדיר
ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ׁ ֶשל ׁ ְשטוּ ת ְו ֶה ֶבלֵ ,ה ֶפ ְך ָה ֱא ֶמת ַמ ָּמ ׁש.
ַעל ֵּכן ְז ִהירוּ ת ַס ָּכנָ ה! לֹא ִל ּפוֹ ל ְּב ֶר ׁ ֶשת ַה ֵ ּי ֶצר!
מוּאל ַ ּבר נַ ֲח ָמנִ י ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן ,יֵ ֶצר ָה ַרע
ִּכ ְד ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְש ֵ
ְמ ִסיתוֹ ְל ָא ָדם ָּבעוֹ ָלם ַה ֶּזה וּ ֵמ ִעיד ָע ָליו ְלעוֹ ָלם ַה ָּבאַ ,מה
ַי ֲעשֶׂ ה ְו ִי ָ ּנ ֵצלַּ :ת ָ ּנא ְד ֵבי ַר ִ ּבי ִי ׁ ְש ָמ ֵעאלִ ,אם ּ ָפ ַגע ָ ּב ְך ְמנֻ וָּ ל
ֶזה ָמ ׁ ְש ֵכהוּ ְל ֵבית ַה ּ ִמ ְד ָר ׁש ְוכוּ '(ֻ ...ס ָּכה דַּ ף נב.):
וּ ִב ְזכוּ ְת ֶכם ִי ְת ַק ֵיים ָ ּבנוּ ַה ָּכתוּ ב (שמות פרק טו פ' טז-יח):
ימ ָתה ָו ַפ ַחד ִ ּב ְגדֹל ְזרוֹ ֲע ָך ִי ְּדמוּ ָּכ ָא ֶבן ַעד
יהם ֵא ָ
"ת ּפֹל ֲע ֵל ֶ
ִּ
ַי ֲעבֹר ַע ְּמ ָך ה' ַעד ַי ֲעבֹר ַעם זוּ ָקנִ ָ
יתְּ ,ת ִב ֵאמוֹ ְו ִת ָּט ֵעמוֹ
ְ ּב ַהר נַ ֲח ָל ְת ָך ָמכוֹ ן ְל ׁ ִש ְב ְּת ָך ּ ָפ ַע ְל ָּת ה' ִמ ְ ּק ָד ׁש ֲאדֹ-נָ י ּכוֹ נֲ נוּ
ָי ֶד ָ
יך ,ה' ִי ְמל ְֹך ְלע ָֹלם ָו ֶעד" ,בב"א.

הֹוד ְע ָּת
וְ ִהזְ ַה ְר ָּתה ֶא ְת ֶהם ֶאת ַה ֻחּקִ ים וְ ֶאת ַהּתֹורֹת וְ ַ
ָל ֶהם ֶאת ַה ֶּד ֶרְך יֵ ְלכּו ָבּה וְ ֶאת ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ֲא ֶׁשר יַ ֲעׂשּון:
ֹלהים
וְ ַא ָּתה ֶת ֱחזֶ ה ִמ ָּכל ָה ָעם ַאנְ ֵׁשי ַחיִ ל יִ ְר ֵאי ֱא ִ
ַאנְ ֵׁשי ֱא ֶמת ׂשנְ ֵאי ָב ַצע :וְ ַׂש ְמ ָּת ֲע ֵל ֶהם ָׂש ֵרי ֲא ָל ִפים
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– ָׂש ֵרי ֵמאֹות – ָׂש ֵרי ֲח ִמ ִּׁשים – וְ ָׂש ֵרי ֲע ָׂשרֹת

(שמות

פרק יח כ-כא)
[א ָחד ׁ ֶש ְ ּי ַר ֵּכז 10
ָאנוּ ִמ ְת ַא ְר ְ ּגנִ ים ְל ַמנּ וֹ ת ָׂש ֵרי ֲע ָׂשרֹת ֶ
ֲאנָ ׁ ִשים ְל ִל ּמוּ ד ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשְ ,ו ֵכן שָׂ ֵרי ֲח ִמ ּ ׁ ִשיםְ ,ושָׂ ֵרי
ֵמאוֹ ת] ָׂש ֵרי ֲח ִמ ּ ׁ ִשים ְו ָׂש ֵרי ֵמאוֹ תְ ,ל ַא ֵחד ֶאת ָּכל ַעם
שוֹ ת ִס ּיוּ ִמים ִמ ֵידי
יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִל ּמוּ ד ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשְ ,ו ַל ֲע ׂ
[ל ִפי ַהזוֹ ַהר ַה ּיוֹ ִמי ַה ְּמחוּ ָלק ְלְּ 70-כ ָר ִכים 4-5
יוֹ ם ְּביוֹ מוֹ ְ
ַּד ּקוֹ ת ְליוֹ ם] ְל ַהצָּ ַלת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל.
נָ א ְל ַמ ְ ּלאוֹ ת ַה ּ ׁ ֵשמוֹ ת ,וּ ְל ַח ֵ ּלק ֶאת ֵס ֶדר ַה ִ ּלימוּ ד ְל ִפי
ַהטוֹ ֶפס ַה ּמוּ ָבא ָּכאן.

ט ֶֹפס ַמ ְסלּול א'
יע ַעל ֲ 70אנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ּלוֹ ְמ ִדים
ִאם יֵ ׁש ְּביֶ ְד ֶכם ְל ַה ׁ ְש ּ ִפ ַ
יבה,
[כגוֹ ן ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁשְ ,י ׁ ִש ָ
יב ְת ֶכם ְּבא ֶֹפן ָקבוּ ַע ְּ
ִּב ְס ִב ַ
אוֹ ַּכ ָּמה ָ ּב ֵּתי ִמ ְד ָר ׁש ְ ּב ַי ַחד] ִל ְלמוֹ ד ַעל ּ ִפי ֵס ֶדר זוֹ ַהר
ַה ְּמ ֻח ָ ּלק ְלְּ 70-כ ָר ִכים.
ראש החבורה
שם
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

ִל ּמוּ ד  4-5דַּ ּקוֹ ת ִּב ְל ַבד ְל ָכל ֶא ָחד ַל ּיוֹ ם ,יְ ַס ֵ ּים
ֶאת ָּכל ַה ְּכ ַר ְך ַה ֶּזה ְּבחוֹ ֶד ׁשְ ,ו ָכ ְך ִמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפים
ְלִ 70,000-מ ׁ ְש ַּת ְּת ִפים! ְ[ר ֵאה ַ ּב ֲא ִריכוּ ת ַ ּב ֲעלוֹ נִ ים 35-
.]36
מוֹ ַרי ְו ַר ּבוֹ ַתי ַא ִחים יְ ָק ִריםּ ,בוֹ אוּ ְונִ ְת ַא ֵחד ֻּכ ָּלנוּ
ַּב ֲחבוּ ַרת ְ 70,000ונִ ְפ ָעל ׁ ֶש ָּכל יְ הוּ ִדי ִויהוּ ִדי יִ ְל ַמד זוֹ ַהר
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְּב ָכל יוֹ ם ,וּ ְל ַא ְר ֵ ּגן ְּב ָכל ֵּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ְוכוֹ ֵלל
ׁ ֶש ִ ּי ְל ְמדוּ זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשְ ,ו ָכל ֶא ָחד יְ ַח ֵּלק ְל ָכל ָמקוֹ ם ֵהן
ִס ְפ ֵרי ִה ְתעוֹ ְררוּ ת ְל ִל ּמוּ ד ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְו ֵהן ִּת ּקוּ נֵ י זוֹ ַהר,
ְּב ִא ְרגוּ נים מוֹ סדוֹ ת אוֹ ֶהל הרשב"י מירון ת.ד  612בני
ברק ְ ,0525-111104ו ַע ָּתה ׁ ַש ֲע ֵרי ֵּתרוּ ִצים נִ נְ ֲעלוּ ְ ,ו ֻכ ָ ּלם
ְמ ַק ְ ּי ִמים ְ ּבשִׂ ְמ ָחה ֶאת ְרצוֹ ן ַה ּ ׁ ֵשם ִי ְת ָ ּב ַר ְך – ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַק ֵ ּבל
ְ ּב ִח ָ ּנם ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים – ֵהן ִס ְפ ֵרי ִה ְתעוֹ ְררוּ ת ְו ֵהן ִּת ּקוּ נֵ י
זוֹ ַהרּ ָ ,ב ִא ְרגוּ ן ִמ ְפ ָעל ַה ּזוֹ ַהר ָהעוֹ ָל ִמי ְ ּב ֵבית ׁ ֶש ֶמ ׁש,
.0548-436784

שם

כתובת

עיר  -מדינה

טלפון  -ניידן

כתובת

עיר  -מדינה

טלפון  -נייד

חלקו בזוהר

דואר אלקטרוני

ממספר אישי

דואר אלקטרוני

