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ַהִאם ֵיׁש ָלנּו ִּתְקָוה ַלְּתקּוָמה?

קּוִעים  ׁשְ ים  ַרּבִ יָחא,  ְמׁשִ ּדִ ִעְקְבָתא  ּדֹור  ּדֹוֵרנּו 
ַער  ָבר ְקרֹוִבים ָאנּו ְלׁשַ ֲעֵרי ֻטְמָאה, ּכְ ָבר במ"ט ׁשַ ּכְ
ּלֹא ִנּפֹול עֹוד יֹוֵתר  ֵדי ׁשֶ הנ', ֶמה ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות, ּכְ
קּוָמה?  ְקָוה ַלּתְ ּתִ הֹום? ַהִאם ֵיׁש ָלנּו  י ַהּתְ ְלַמֲעַמּקֵ
ֵמֹעֶמק  ּוְלֵהָחֵלץ  ְלִהְתרֹוֵמם  ן  ִנּתַ ֲעַדִין  ַהִאם 

ְמָאה? ַהּטֻ

ִיְפקּון  ָדא  ּבָ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ְמָבֵאר 
ֵצל, ְוַהּזַֹהר  ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ִנּנָ ַרק ּבְ ַרֲחֵמי, ׁשֶ לּוָתא ּבְ ִמּגָ
ית  ְחּתִ ּתַ אֹול  ׁשְ ֵאיֶזה  ּבְ ָהָאָדם  ֶאת  מֹוִציא  דֹוׁש  ַהּקָ
ֲעִנּיֹות ּוְבִלי ִסּגּוִפים, ַרק  ִלי ּתַ ֹאֶפן ַקל, ּבְ ְהֶיה - ּבְ ּיִ ׁשֶ

ּיֹום! ּקֹות ּבַ ִלְלֹמד 4-5 ּדַ

ה  קּוָמה, ְוָהֲעבֹוָדה ַקּלָ ְקָוה, ֵיׁש ָלנּו ּתְ ֵיׁש ָלנּו ּתִ
יֹום. ּקֹות ּבְ ְמֹאד ַרק 4-5 ּדַ

ֹּכחֹו ֶׁשל ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש

ל ַהּזֹוַהר  ַלל ֶאת ַהּכַֹח ֶהָעצּום ׁשֶ יִגים ּכְ ֵאיֶנּנּו ַמּשִׂ
לֹות ַרק ַעל ְיֵדי ִלּמּוד  ִפּלֹות ִמְתַקּבְ ל ַהּתְ דֹוׁש, ּכָ ַהּקָ
ֶמֶלְך  ַעת  ַטּבַ ִהיא  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  דֹוׁש,  ַהּקָ זֹוַהר 

ֵצל.  ְלַמד ִיּנָ ּיִ ָלִכים, ּוִמי ׁשֶ ַמְלֵכי ַהּמְ

ל  ׁשֶ רֹו  ׂשָ ִעם  ְיָלה  ַהּלַ ל  ּכָ ִנְלָחם  ָאִבינּו  ַיֲעֹקב 
ְדָרׁש,  ַהּמִ אֹוֵמר  דֹול הס"מ?  ּגָ ה  ּמָ ּכַ ֵעָשיו הס"מ, 
ָנתּון  ָהָיה  ה  ַהּזֶ ְיָלה  ּוַבּלַ ָנה,  ׁשָ ֵמאֹות  ָחֵמׁש  ְך  ְמַהּלֵ
ַח  ְיַנּצֵ ִמי  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ל  ׁשֶ ְך  ַהֶהְמׁשֵ ל  ּכָ ָנה  ַסּכָ ּבְ
ֶזה  ּבָ ְמָבֵאר  הס"מ?  לֹום  ְוׁשָ ַחס  אֹו  ָאִבינּו  ַיֲעֹקב 
ַח  ְנַנּצֵ ֶזה  ִלּמּוד  ֹכַח  ּבְ ֶ ּשׁ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ָהַרּבִ

י.  ִליׁשִ ְ ַמֲאָבק ִמְלֶחֶמת עֹוָלם ַהּשׁ ּבְ

ָלֵכן  ַרב,  ּכֹה  ּכַֹח  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ּמּוד  ּלִ ׁשֶ ֱהיֹות 
ט ַעל ַעם  ּלֵ ּתַ ה ָהֶעֶרב ַרב - הסמ"ך מ"ם ְלִהׁשְ ְמַנּסֶ
ּלֹא  ׁשֶ ְוַהּכֹוְלִלים  יבֹות  ׁשִ ַהּיְ ֵני  ּבְ ּוִבְפָרט  ָרֵאל  ִיׂשְ

עֹוָלם. לֹום ֶאת ּכֹחֹו ּבָ ק ַחס ְוׁשָ ֵדי ְלַחּזֵ ִיְלְמדּו, ּכְ

ָרֵאל.  ָלל ִיׂשְ ל ֶאת ּכְ ע ָרָצה ְלַקּלֵ ְלָעם ָהָרׁשָ ם ּבִ ּגַ
ה  ֶכם", ָלּמָ י ַלֲהלְֹך ִעּמָ ְלָעם ָאַמר "ֵמֵאן ה' ְלִתּתִ ּבִ ׁשֶ
א  ֶאּלָ י"?  "ְלִבְלּתִ ִלְכּתֹב  ָצִריְך  ָהָיה  "ֵמֵאן"  ַתב  ּכָ
"ֵמֵאן" ֹזאת אֹוֶמֶרת לֹא ָלֶלֶכת ִעם ָהֶעֶרב ַרב, ְוָכל 
ְמעֹון  ׁשִ י  ָהַרּבִ ְרצֹון  ֶאת  ַיֲעׂשּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ ְזַמן 
ל.  יִטין( לֹא ָיכֹול ָהָיה ְלַקּלֵ ר יֹוַחאי ָלְמדּו ּתֹוָרִתי )ּגִ ּבַ
ָבה ַאַחת  ָלם? ָרָצה לֹוַמר ּתֵ ְלָעם ְלַקּלְ ְוֵאיְך ָרָצה ּבִ
לֹום  ם" ַחס ְוׁשָ 'ֵבד ֹמ'ַח "ֻכּלָ ם", אֹוִתּיֹות ֵל'ב ּכָ ּלָ "ּכֻ

ָרֵאל. ל ַעם ִיׂשְ ְלַכּלֹות ּכָ

לּו  ְך ִנּצְ ל ֵעָשיו, ּכָ רֹו ׁשֶ ָרֵאל ִמּשָׂ לּו ַעם ִיׂשְ ְך ִנּצְ ּכָ
ֶעְזַרת  ּבְ ְצלּו  ִיּנָ ְוָכְך  ע  ָהָרׁשָ ְלָעם  ּבִ ל  ׁשֶ ִמִציֹפְרניֹו 
ִלּמּוד  ּבְ ק  ְתַחּזֵ ּנִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  דֹוֵרנּו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ

דֹוׁש. ַהּזֹוַהר ַהּקָ

ַהִאם ֵיׁש ִמְקָלט ַהָּמֵגן ִמִּפָצַצת ָאטֹום?
יֹוֵתר, ֵאיָנם יֹוְדִעים  ּבְ ֵבל מּוְטָרִדים  י ּתֵ ל ַאְנׁשֵ ּכָ
ל ֶחֶרב ּוֵמֲחָדִרים ֵאיָמה,  ּכֵ חּוץ ְתׁשַ ַמה ֵיֵלד יֹום, ִמּבַ
ָתם  ִחּתָ יִלים  ּפִ ַהּמַ ִלים  ְמַחּבְ ִמְסּתֹוְבִבים  חּוצֹות  ּבְ
ל ָהעֹוָלם, ִאם ֶזה ַעל ַמֲעָצַמת ַאֶמִריָקה ְוִאם  ַעל ּכָ
ים  ּתִ ַהּבָ תֹוְך  ּבְ ּוַבֲחָדִרים,  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵאִרית  ׁשְ ַעל 
ֲחׁשּוכֹות  ַמֲחלֹות  ּבְ ים  ֱאנֹוׁשִ חֹוִלים  ִמְסּתֹוְבִבים 
ַחס  ֶקת  ּבֶ ִמּדַ ִסיקֹו  ֶמּכְ ַעת  ּפַ ׁשַ אֹו  ָרֵח"ל  א  ַמְרּפֵ

א. ֶרַגע ַהּבָ ְקֶרה לֹו ּבְ לֹום, ְוֵאין ִאיׁש יֹוֵדַע ַמה ּיִ ְוׁשָ

ְבִעים ְזֵאִבים אּוָמֵתינּו, ְמאּוֶייֶמת  ין ׁשִ ה ּבֵ ִכְבׂשָ ּכְ
ָצָצה  ּפְ ִעם  ִמים  ַהְמַאּיְ רֹאׁש  ּבְ ִאיָרן  ַצד,  ל  ִמּכָ
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נּו,  רֹאׁשֵ ַעל  ְמַרֶחֶפת  ָאטּום  ְצַצת  ּפִ ְרִעיִנית,  ּגַ
ָוֵאֶפר,  ְלָעָפר  ֲאָדָמה  ת  ִפּסַ ל  ּכָ ַההֹוֶפֶכת  ָצָצה  ּפְ
ָוֹבהּו  ֹתהּו  ֲחֵרבֹות,  י  ִאּיֵ ַאֲחֶריָה  ִאיָרה  ׁשְ ַהּמַ ָצָצה  ּפְ
ֵאָלה  ְ לֹום ִתְצָלח ְזָמָמם? ְוַהּשׁ ְך, ַהִאם ַחס ְוׁשָ ְוֹחשֶׁ
ֵצל  ְלִהּנָ רּות  ֶאְפׁשָ ֹזאת  ָכל  ּבְ ֵיׁש  ַהִאם  ַהּגֹוָרִלית 
ִמְקָלט, אֹו ָמקֹום  ֵאיֶזה  ֵיׁש  ַהִאם  ָצַצת ָאטֹום?  ִמּפְ

ֶניָה? ֲהָיכֹול ְלָהֵגן ִמּפָ

ְלָעם  ִמְקָלט  ֵיׁש  ן,  ּכֵ ִביא  ַהּנָ ְעָיה  ְיׁשַ ָלנּו  ה  ְמַגּלֶ
ֵצל. רּות ְלִהּנָ ָרֵאל, ֵיׁש ֶאְפׁשָ ִיׂשְ

ִמי ִיָּמֵלט ִמִּמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג?
ֲעֶדָך ֲחִבי  י ּבֹא ַבֲחָדֶריָך ּוְסֹגר דלתיך ּבַ "ֵלְך ַעּמִ
)ישעיהו כו,כ(. וברש"י:  ָזַעם"  ַעד יעבור  ֶרַגע  ִכְמַעט 
ֵבהּו ְלָנִביא  ׁשּוָבה זֹו ֲהׁשִ י ּבֹא ַבֲחָדֶריָך - ּתְ ֵלְך ַעּמִ
י ִמְדָרׁשֹות.  ֵנִסּיֹות ּוְבָבּתֵ י ּכְ ָבּתֵ י ּבֹא ַבֲחָדֶריָך ּבְ ֵלְך ַעּמִ

ְך  ָך, ּכָ ַחְדֵרי ִלּבְ יָך ּבְ ָבר ַאֵחר ִהְתּבֹוֵנן ַעל ַמֲעׂשֶ ּדָ
ַעְדָך - ת"י ֲעִביד  ָלְתָך ּבַ ְנחּוָמא. ּוְסֹגר ּדְ י ּתַ ַרׁש ַרּבִ ּדָ
ַרׁש  ְנחּוָמא ּדָ י ּתַ ְלָך עֹוְבִדין ָטִבין ְדָיֵגנּון ֲעָלְך, ְוַרּבִ
ין. ֲחִבי  ת ַהּדִ ַהְרֵהר ַאַחר ִמּדַ ּלֹא ּתְ ְלֵתי ִפיָך ׁשֶ ְסגֹור ּדַ
י ֱאֶמת ֶאְפקֹוד ַעל  ִאי ְמַעט ַעד ַיֲעָבר ָזַעם ּכִ - ִהְתַחְבּ

ׂשֹוְנֶאיָך.

ִמְלֶחֶמת ּגֹוג  סּוק ָאַמר ּבְ י - ֶזה ַהּפָ ַרַד"ק: ֵלְך ַעּמִ
ֶרְך  ָרֵאל ְמַעט ְזַמן ָאַמר ּדֶ ְהֶיה ָצָרה ְלִיׂשְ ּתִ ּוָמגֹוג ׁשֶ
ַעְדָך, ְוֶזה  ָלְתָך ּבַ י ּבֹא ַבֲחָדֶריָך ּוְסֹגר ּדְ ל ֵלְך ַעּמִ ָמׁשָ
ֵלָמה,  ׁשְ ּוִבְתׁשּוָבה  ים טֹוִבים  ַמֲעׂשִ ּבְ ֵתר  ְלִהּסָ ל  ָמׁשָ
ְלטּו,  ֲעֹבר ְוַהּטֹוִבים ִיּמָ ַעם ַוּיַ ְמַעט ֶרַגע ִיְהֶיה ַהּזָ י ּכִ ּכִ

ֵסֶפר. תּוב ּבְ ְמָצא ּכָ ל ַהּנִ ָאַמר ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ַהְיכֹוִלים  ָאטֹום  ָצצֹות  ּפְ ַקָייִמים  ֶשׁ ּכְ ָיֵמינּו,  ּבְ
ֵהיֵטיב  ְלָהִבין  ר  ֶאְפׁשָ ְלַהְחִריב ֶאת ָהעֹוָלם,  ֶרַגע  ּבְ
דֹוֵלי  ּגְ ל  ׁשֶ ּוב  ַהִחּשׁ ֶאת  ְוֵכן  ָהַרַד"ק  רּוׁש  ּפֵ ֶאת 
ְלִפי  ּוָמגֹוג,  ּגֹוג  ִמְלֶחֶמת  ל  ׁשֶ ַמן  ַהּזְ ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ
ּוְלִפי  ּקֹות,  ּדַ  12 ֲערְֹך  ּתַ ְלָחָמה  ַהּמִ ַזַצ"ל  ַהְגָר"א 
ְך ָאנּו  ְלַבד. ְוַעל ּכָ ּקֹות ּבִ ים ַזַצ"ל ּבְ – 3 ּדַ ֶהָחֵפץ ַחּיִ
ע ָנא" -  עֹות הֹוׁשַ לֹוׁש ׁשָ ְעָנא ָנא ׁשָ ִלים "הֹוׁשַ ּלְ ִמְתּפַ

ל ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג.  ּקֹות ׁשֶ ת ַהּדַ לֹוׁשֶ ַעל ׁשְ

 12 ח  ִיּקַ ָהעֹוָלם  ְלֶחֶמת  ּמִ ֶ ּשׁ ַהְגָר"א  רּוׁש  ּפֵ ְלִפי 
ּקֹות  ל 12 ּדַ ְזַמן ִלּמּוד ׁשֶ י ּבִ ר ְלָהִבין ּכִ ּקֹות ֶאְפׁשָ ּדַ
ְזַמן ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג,  ֵצל ּבִ יֹום ִנּנָ דֹוׁש ּבְ זֹוַהר ַהּקָ
ֵהא ִנְזָהר  ּיְ י ּבֹא ַבֲחָדֶריָך" – ִמי ׁשֶ ֵצל? "ֵלְך ַעּמִ ִמי ִיּנָ

ֵסֶפר  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַחְדְרָך  ֶזה  ַהּסֹוד  ּתֹוַרת  ִלְלֹמד 
ֵצל. ֵלט ּוְלִהּנָ ה ְלִהּמָ ְזּכֶ "סֹוד ה'" הּוא ּיִ

ָמֵגן  ׁש ָלנּו ּכְ ּמֵ ׁשַ נּו, ַהּמְ דֹוׁש הּוא ָמעּוּזֵ ַהּזֹוַהר ַהּקָ
ֵעת ָצָרה. ּוַמְחֶסה, ְוׁשֹוֵמר ָעֵלינּו ּבְ

 ַלַּמְלָאְך ַהָּמֶות ֵאין ְׁשִליָטה ְלִמי ֶׁשּלֹוֵמד
זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש

ה  ְמעֹוִני )משלי ח רמז תתקמג(: ַמֲעׂשֶ ַיְלקּוט ׁשִ מּוָבא ּבְ
ר"י  ִלְפֵני  את  ּבָ ה,  ַהְרּבֵ ִהְזִקיָנה  ׁשֶ ַאַחת  ה  ָ ִאּשׁ ּבְ
יֹוֵתר  י  ָזַקְנּתִ י  ַרּבִ לֹו:  ָאְמָרה  א  ֲחַלְפּתָ ן  ּבֶ ִליִלי(  )ַהּגְ

ֵאיִני טֹוֶעֶמת  ל ִנּוּול ֵהם, ׁשֶ ים ׁשֶ ו ַחּיִ אי ּוֵמַעְכׁשָ ִמּדַ
ִמן  ֵטר  ְלִהּפָ ת  ׁשֶ ְמַבּקֶ ַוֲאִני  ה  ּתֶ ִמׁשְ ְולֹא  ַמֲאָכל  לֹא 
ָיִמים?  ְך  ּכָ ל  ּכָ ֶהֱאַרְכּתְ  ַמה  ּבְ ָלּה:  ָאַמר  ָהעֹוָלם. 
ָחִביב  ָבר  ּדָ ִלי  ֵיׁש  ֲאִפילּו  ֲאִני  ְלמּוָדה  לֹו:  ָאְמָרה 
ָכל יֹום.  ֶנֶסת ּבְ ֶמת ְלֵבית ַהּכְ ּכֶ ַחת אֹותֹו ּוַמׁשְ ֲאִני ַמּנַ
ה ָיִמים  לֹשָׁ ֶנֶסת ׁשְ ית ַהּכְ ָאַמר ָלּה: ִמְנִעי ַעְצְמָך ִמּבֵ
י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ּוַבּיֹום  ן  ּכֵ ָתה  ְוָעׂשְ ָהְלָכה  ֶזה.  ַאַחר  ֶזה 
ָאָדם  ֵרי  "ַאׁשְ לֹֹמה:  ׁשְ ָאַמר  ְלָכְך  ָוֵמָתה.  ָחְלָתה 
מֹוְצִאי  י  "ּכִ ַאֲחָריו  ִתיב  ּכְ ַמה  ְוֵגו'",  ִלי  ׁשֹוֵמַע 
רּוְך הּוא: ִאם ָהַלְכּתָ  דֹוׁש ּבָ ים". ָאַמר ַהּקָ ָמָצא ַחּיִ
ַתח  ּפֶ ַעל  ְלָך  ֲעֹמד  ּתַ לֹא  ֶנֶסת  ַהּכְ ְלֵבית  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ
ֶלת,  ֶלת ְלָפִנים ִמּדֶ ֵנס ּדֶ ן ִלּכָ ּוֵ א ֱהֵוי ִמְתּכַ ַהִחיצֹון, ֶאּלָ
ְלּתֹוַתי",  א "ּדַ אן ֶאּלָ ִתיב ּכָ ָלַתי' ֵאין ּכְ ֹקד ַעל ּדְ 'ִלׁשְ
רּוְך הּוא מֹוֶנה  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ן? ׁשֶ ה ּכֵ ְלתֹות. ְוָלּמָ י ּדַ ּתֵ ׁשְ
ְמזּוזֹות  מֹור  "ִלׁשְ ַמהּו  ָכר.  ׂשָ ְלָך  ְונֹוֵתן  ִסיעֹוֶתיָך  ּפְ
י  ַרּבִ ָאַמר  ֵנִסּיֹות.  ּכְ י  ָבּתֵ ּבְ ְמזּוָזה  ֵיׁש  ְוִכי  ְתֵחי"?  ּפִ
ִמן  ָזָזה  ֵאיָנּה  זֹו  ְמזּוָזה  ַמה  ִסימֹון:  י  ַרּבִ ּבְ ְיהּוָדה 
י  ּתֵ ּוִמּבָ ֵנִסּיֹות  ּכְ י  ּתֵ ִמּבָ ָזז  ֵהא  ּתְ לֹא  ְך  ּכָ ַתח,  ַהּפֶ
ֵני  ּפְ ל  ְמַקּבֵ ה  ַאּתָ ׁשֶ ע  ּדַ ן  ּכֵ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ְוִאם  ִמְדָרׁשֹות, 
ים",  י מֹוְצִאי ָמָצא ַחּיִ ִתיב ַאֲחָריו "ּכִ ִכיָנה. ַמה ּכְ ׁשְ
ָרצֹון  ֶפק  "ַוּיָ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָרכֹות  ּבְ ָטעּון  א  ֶאּלָ עֹוד  ְולֹא 

ַמה'".

ּיֹות )ענף בית הכנסת( ַעל ִמְדַרׁש  ְלּפִ ְדָרׁש ּתַ ְוׁשֹוֵאל ַהּמִ
ְך ִלְזֵקָנה? ה ָאַמר ּכָ ֶזה, ָלּמָ

אן  ִמּכָ מּוַסר(:  ֶבט  ׁשֵ ַעל  )ּבַ ּיֹות  ְלּפִ ּתַ ְדָרׁש  ַהּמִ ְוֵתֵרץ 
ֶנֶסת,  ַבִית ַהּכְ ִליָטה ּבְ ֶות ֵאין ׁשְ ְלָאְך ַהּמָ ּמַ ּלַ רֹוִאים ׁשֶ
מֹו  ם. ּכְ ֵנס ֶלׁשֶ ֶות לֹא ָיכֹול ְלִהּכָ ְלַאְך ַהּמָ ּמַ מֹו לּוז ׁשֶ ּכְ
ְולֹא  יו  ּפִ ְלתֹות  ּדַ ְוסֹוֵגר  ְדָרׁש  ַהּמִ ְלֵבית  א  ּבָ ִאם  ן  ּכֵ
ִליָטה  ׁשְ ֶות  ַהּמָ ְלָאְך  ַלּמַ ֵאין  ֶנֶסת,  ַהּכְ ַבִית  ּבְ ר  ְמַדּבֵ
ְדָרׁש  ָהְלָכה ְלֵבית ַהּמִ ׁשֶ ה ּכְ ָ ן ָהָיה ִעם ָהִאּשׁ ָעָליו. ּכֵ
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לֹוט ָעֶליָה  ֶות ִלׁשְ ל יֹום, לֹא ָיכֹול ָהָיה ַמְלַאְך ַהּמָ ּכָ
ֵביָתּה, ָלֵכן ָהְיָתה ְצִריָכה ֶאת ַה- 3  ִהיא ּבְ ׁשֶ ֲאִפילּו ּכְ
ְדָרׁש, ְוָאז ַמְלַאְך  ּלֹא ֵליֵלְך ְלֵבית ַהּמִ ָיִמים ֲחָזָקה, ׁשֶ

ַלט ָעֶליָה. ֶות ׁשָ ַהּמָ

ְיֵדי  ַעל  ַרק  ִפּלֹות הּוא  ַהּתְ לּו  ְתַקּבְ ּיִ ׁשֶ ַהּכַֹח  ְוָכל 
דֹוׁש  ּלֹא לֹוֵמד זֹוַהר ַהּקָ דֹוׁש, ּוִמי ׁשֶ ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהּקָ
ּלֹוְמִדים  ׁשֶ ֵאּלּו  ְוַרק  ַמִים.  ׁשָ ִיְרַאת  ַטַעם  ָטַעם  לֹא 
רֹוִאים  ֶ ּשׁ ֶנֶסת,  ַהּכְ ית  ּבֵ ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל  ׁשֹוְמִרים  זֹוַהר 

ַמִים. זֹוַהר, ְוֵיׁש ָלֶהם ִיְרַאת ׁשָ תּוב ּבְ ּכָ ַמה ׁשֶ

ֵיׁש ִלְׁשמֹור ַעל ַעּמּוד ַהְּתִפָּלה ֶׁשֹּלא ִיָּׁשֵבר ְוַיִּזיק 
ַחס ְוָחִליָלה

ַהּתֹוָרה  ַעל  עֹוֵמד  ָהעֹוָלם  ָבִרים  ּדְ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ַעל 
ִמילּות ֲחָסִדים )ָאבֹות פ"א מ"ב(  ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ּגְ

זֹו  ב?  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ֵאיזֹוִהי   – ָהֲעבֹוָדה  ְוַעל 
אֹותֹו  ּבְ ֶנֶסת  ַהּכְ ַבִית  ּבְ ר  ְמַדּבֵ ְיהּוִדי  ר  ְוַכֲאׁשֶ ה,  ִפּלָ ּתְ
"ֲעבֹוָדה",  ִהיא  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ְיסֹוד  ֶאת  ׁשֹוֵבר  ַמן  ַהּזְ
עֹוָלם,  ּבָ לֹוט  ִלׁשְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָיכֹול  ֶות  ַהּמָ ּוַמְלַאְך 
ֶבר רח"ל )רבינו יונה בשם  ֶנֶסת הֹוֵפְך ַלּדֶ ַבִית ַהּכְ ּבּור ּבְ ּדִ

ִעיר(. ֶבר ּבָ א ּדֶ הגמ' בבא ַקּמָ

ע ָאבֹות ְנִזיִקין ֶאָחד ֵמֶהם "ַמְבֶעה"  ִמים ַאְרּבַ ַקּיָ
ף ב.( א ּדַ ָבא ַקּמָ ה )ּבָ ִפּלָ ְזַמן ֵעת ַהּתְ ר ּבִ בֹות ְמַדּבֵ י ּתֵ – ָראׁשֵ

הּוא  ה  ִפּלָ ַהּתְ ְזַמן  ּבִ ֶנֶסת  ַהּכְ ִית  ּבֵ ּבְ ר  ַהְמַדּבֵ ל  ּכָ
ַהּנֹוֵתן  הּוא  עֹוָלם,  ּבָ ֶות  ַהּמָ ִליַטת  ִלׁשְ ּכַֹח  ַהּנֹוֵתן 

לֹוּם. ִחית ַחס ְוׁשָ ל ֶאת ַהּכַֹח ְלַהׁשְ ִלְמַחּבֵ

ִקּדּוׁש ֵׁשם ָׁשַמִים ַחָּיב ְּלִהְתַקֵּים
יַצד  ּכֵ הספרי(  בשם  ט'  המצוות  )ספר  "ם  ָהַרְמּבַ ְמָפֵרׁש 
ן הֹוִציא  י": "ַעל ְמָנת ּכֵ ּתִ ׁשְ ם ֶאת ִמְצַות "ְוִנְקּדַ ְנַקּיֵ
ֲאִריכּות  ּבַ )ְרֵאה  ים"  ַרּבִ ּבְ מֹו  ׁשְ ׁש  ְלַקּדֵ ְצַרִים  ִמּמִ ֶאְתֶכם 

ֶרק ֵנר ִמְצָוה צט( ִמיד, ּפֶ ֶכת ּתָ דֹוׁש, ַמּסֶ ָל"ה ַהּקָ ְ ּשׁ ּבִ

ֵני  ׁשְ ּבִ ם  ְלַקּיֵ ן  ִנּתֵ ים  ַרּבִ ּבְ ַמִים  ׁשָ ם  ׁשֵ ׁש  ְלַקּדֵ
ַבִית  ּבְ ה  ָ ּוְקֻדּשׁ יׁש  ַקּדִ ָאֵמן  ְיֵדי  ַעל   .1 ים:  אֹוַפּנִ
ם  ְלׁשֵ ֶנֶפׁש  ְמִסירּות  ּבִ ִמיָתה  ְיֵדי  ַעל   .2 ְדָרׁש.  ַהּמִ

ַמִים.  ׁשָ

ָבִרים:  ַהּדְ ַעל  א  ַהּבָ רּוׁש  ַהּפֵ הּוא  ָער  ׂשֵ ּוְמַסֵמר 
הּוִדי  ּיְ ׁשֶ ֶרַגע  ּבְ ם.  ִהְתַקּיֵ ּלְ ב  ַחּיָ י"  ּתִ ׁשְ "ְוִנְקּדַ ִמְצַות 
לֹוּם הֹוֵפְך  ה ַחס ְוׁשָ ָ יׁש ּוְקֻדּשׁ ֵעת ָאֵמן ַקּדִ ר ּבְ ְמַדּבֵ
ְצַות  ּמִ ׁשֶ ֱהיֹות  ם,  ֵ ַהּשׁ ְלִחּלּול  ם  ֵ ַהּשׁ ּדּוׁש  ַהּקִ ֶאת 

ִהיא  ָהִראׁשֹון,  ֹאֶפן  ּבְ ם  ִהְתַקּיֵ לֹא  י"  ּתִ ׁשְ "ְוִנְקּדַ
ׁש  ְלַקּדֵ ְוהּוא  ִני,  ֵ ַהּשׁ ֹאֶפן  ּבְ רח"ל  ם  ִהְתַקּיֵ ּלְ ְצַרְך  ּתִ
ָעֶליָך  י  "ּכִ ַרְך  ִיְתּבָ מֹו  ׁשְ ְלַמַען  ִמיָתה  ּבְ ַמִים  ׁשָ ם  ׁשֵ
ְצַות  ּמִ ׁשֶ ְלָכְך,  ִנְדַאג  ִאם  ֲאָבל  ַהּיֹום".  ל  ּכָ הֹוַרְגנּו 
ִקּדּוׁש  ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ֹאֶפן  ּבְ ם  ְתַקּיֵ ּתִ י"  ּתִ ׁשְ "ְוִנְקּדַ
ּבּור  ּדִ ְללֹא  ה  ָ ּוְקֻדּשׁ יׁש  ַקּדִ ת  ֲעִנּיַ ְיֵדי  ַעל  ם  ֵ ַהּשׁ
ֹאֶפן  ּבְ ְצָוה  ַהּמִ ם  ְלַקּיֵ יַע  ְלַהּגִ ִנְצָטֵרְך  לֹא  ֶאְמַצע,  ּבְ
לֹוט  ֶות לֹא יּוַכל ִלׁשְ לֹום. ּוַמְלַאְך ַהּמָ ִני ַחס ְוׁשָ ֵ ַהּשׁ

ָעֵלינּו.

ֶאת  ִהְסִעיר  ׁשֶ ֹאָרע  ַהּמְ ִמן  ָאנּו  ְרחֹוִקים  לֹא 
ְיהּוִדים   5 ֹהּדּו,  ּבְ ׁשֶ יי  מֹוְמֵבּ ּבְ ָהֶרַצח  ָהעֹוָלם, 
ְיֵדי  ַעל  ֶנֶהְרגּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ׁשֶ ְמָנּה  ַ ּוִמּשׁ ּה  ְלּתָ ִמּסָ
תֹוְך  ֶנֶסת, ּבְ ית ַהּכְ תֹוְך ּבֵ ֵני ַעְוָלה, ְוָכל ֶזה ָקָרה ּבְ ּבְ
ַהִאם  ְוָלְמדּו,  לּו  ּלְ ִהְתּפַ ּבֹו  קֹום  ַהּמָ ְמַעט,  ׁש  ִמְקּדָ
ים ּוְטהֹוִרים ִנְרְצחּו  ִני, ְקדֹוׁשִ ְרׁשֵ ָבר אֹוֵמר ּדָ ֵאין ַהּדָ
ֶכם ַאל  ֵדי ְלעֹוְרֵרנּו, חּוסּו ַעל ַנְפׁשְ ָמקֹום ָקדֹוׁש ּכְ ּבְ
נּו  ּתְ ּתִ ֶאל  ֵנִסּיֹות,  ּכְ י  ּוְבָבּתֵ ִמְדָרׁשֹות  י  ָבּתֵ ּבְ רּו  ְתַדּבְ
ְיהּוִדי  ָלֶזה,  ֶזה  ֲעֵרִבים  ָרֵאל  ִיׂשְ י  ּכִ ִחית,  ְלַהׁשְ ָיד 
ְוִלְרֹצַח  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ֶנֶסת  ַהּכְ ַבִית  ּבְ ר  ְלַדּבֵ ָיכֹול 

ְזָרח ָהָרחֹוק.  ּמִ לֹום ּבַ ַנְפׁשֹות ַחס ְוׁשָ

ִסּפּור ּנֹוָרא
ְלמּוד  ַהּתַ ִית  ֵבּ ּבְ יָבה  ְיׁשִ ָהרֹאׁש  ם  ׁשֵ ּבְ ר  ְמֻסּפָ
ַחרּותֹו,  יֵמי ּבַ ַעם ּבִ רֹוס ַזַצ"ל. ּפַ אּול ּבְ י ׁשָ אֹון ַרּבִ ַהּגָ
ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  רֹץ  ּפְ ִלְפֵני  ים  ֳחָדׁשִ  3 ֶזה  ָהָיה 
ְלָחן  ׁשֻ ַעל  ַפק  ּדָ יָבה,  ׁשִ ַלּיְ חּור  ּבָ ִנְכַנס  ה,  ִנּיָ ְ ַהּשׁ
דֹוָלה  ּגְ ָמָדה  ַהׁשְ לֹוּם  ְוׁשָ ַחס  ָלבֹוא  הֹוֵלְך  ְוָאַמר: 
ל  ּיּוַכל ְלַבּטֵ ָבר ֶאָחד ׁשֶ ָרֵאל, ְוֵיׁש ַרק ּדָ ָלל ִיׂשְ ַעל ּכְ
ה.  ִפּלָ ַהּתְ ֵעת  ּבְ ר  ְלַדּבֵ ּלֹא  ׁשֶ ַהּנֹוָרָאה,  ֵזָרה  ַהּגְ
בֹות, ִכְסאֹות, ְוִהּכּו ּבֹו ַעד  ִהְתִחילּו ִלְזרֹק ָעָליו ַמּגְ

ְלָחָמה. ְרָצה ַהּמִ ים ּפָ ֱעַלם, ַאֲחֵרי ג' ֳחָדׁשִ ּנֶ ׁשֶ

ב  ּצָ ַהּמַ ָאז רח"ל,  ּדְ ב  ּצָ ַהּמַ ִמן  ָאנּו  לֹא ְרחֹוִקים 
ִריאּוִתית,  ּבְ ִחיָנה  ִמּבְ ְוָאיֹום,  ּנֹוָרא  ּלֹו  ּכֻ עֹוָלם  ּבָ
ִחיַנת  ִמּבְ ַאְסְטָרֶטִגית,  ִחיָנה  ִמּבְ ִלית,  ְלּכָ ּכַ ִחיָנה  ִמּבְ
ל  י ּכָ ִהְתַחְמׁשּות ְמִדינֹות ֲעַרב, ְוֵאין ֹצֶרְך ְלַהְרִחיב ּכִ

אֹות. ֶאָחד ָחֵרד ִלְקַראת ַהּבָ

ַהְּתִפָּלה ַמִּציָלה ֵמֻחְרָּבן
ׁש ָהִראׁשֹון  ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ָאְמרּו ֲחַז"ל, ַאֲחֵרי ֻחְרּבָ
ָזָרה,  ָהֲעבֹוָדה  ל  ׁשֶ ָהַרע  ֵיֶצר  ֶאת  ַהֲחָכִמים  ָעְקרּו 
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ל  ּלֵ נּו ְלִהְתּפַ ל ֲעָריֹות, ְוִתּקְ ֶצר ָהַרע ׁשֶ מּו ֶאת ַהּיֵ ְוִסּיְ
ן  ּבֶ ַע  ְיהֹוׁשֻ ִאם  ׁשֶ יֹום. אֹוֵמר החת"ס,  ּבְ ָעִמים  ּפְ ג' 
יֹום לֹא ָהָיה  ּבְ ָעִמים  ּפְ ל ג'  ּלֵ ן ְלִהְתּפַ נּון ָהָיה ְמַתּקֵ
ן  ה ִנּתַ ִפּלָ ֶרְך ַהּתְ ּדֶ ׁש. ֱהיֹות ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ִנְגַרם ֻחְרּבָ
עֹוָלם.  ּבָ ַמִים  ׁשָ ם  ׁשֵ ּוְלָהִפיץ  ֵהר  ּוְלִהּטַ ׁש  ְלִהְתַקּדֵ
ׁשֹות  ְתַרּגְ ְרָעֻנּיֹות ַהּמִ ל ִמיֵני ּפֻ עֹוֵצר ּכָ ְך ׁשֶ ֵדי ּכָ ַעד ּכְ

ָלבֹוא ְלעֹוָלם.

א ַעל ָאִבינּו  ֵען ֶאּלָ ָ ֵאין ָלנּו ַעל ִמי ְלִהּשׁ ֶ ֵני ּשׁ ִמּפְ
ֵאת  ֶיֶתר ׂשְ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ן ִנׁשְ ַמִים )סֹוָטה מ"ט ע"ב(, ַעל ּכֵ ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ל ֶאת ׁשְ ּלֹא ְלַחּלֵ ּוְבֶיֶתר עֹוז ׁשֶ
מֹו  ׁשְ ׁש  ְלַקּדֵ ַרק  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְדָרׁש  ַהּמִ ַבִית  ּבְ הּוא 
ְנָעִרים,  ִעם  ְזֵקִנים  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד  ּבְ ים  ַרּבִ ּבְ
ית  ּבֵ ָכל  ּבְ הּוג  ּנָ ׁשֶ הּו,  ֵאִלּיָ ַתח  ּפָ ה  ִפּלָ ַהּתְ ּוִבְפָרט 
לּו  ה. ּוִבְזכּות ֶזה ִיְתַקּבְ ִפּלָ ל ּתְ ָרֵאל לֹוַמר ִלְפֵני ּכָ ִיׂשְ
"ן  ַהְמלּוּבָ דֹוׁש  ַהּקָ יק  ּדִ ַהּצַ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִפּלֹות,  ַהּתְ
ַסח(,  ּפֶ ל  ׁשֶ ָדה  ַהּגָ ַעל  ָרד  ַהּשְׂ ְגֵדי  )ּבִ ַאּבּוֲחִציָרא  ַיֲעֹקב  י  ַרּבִ
ְזכּוָתם  ַחי  ִאיׁש  ן  ְוַהּבֶ ַהִחיָד"א  ְבחֹו  ׁשִ ּבְ ְוֶהֱאִריְך 
ִלְפֵני  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד  ּוְבִלי  ָאֵמן,  ָעֵלינּו  ָיֵגן 

תֹו.  ִפּלָ ל ּתְ ְתַקּבֵ ּתִ ר ׁשֶ ה ִאי ֶאְפׁשָ ִפּלָ ַהּתְ

ים  ְלַחּיִ ְרדּו  ׂשָ ִליְצָלן  ַרְחָמָנא  ָמה  ָהֲאּיֻ ֹוָאה  ּוַבּשׁ
ֹקֶדם  ה  ּפֶ ַעל  ּבְ יֹום  ל  ּכָ ְלָאְמרֹו  ְרִגיִלים  ָהיּו  ׁשֶ ֵאּלּו 
ַיֲעֹקב(. דֹול ְמֹאד, )ֵעדּות ּבְ ּכֹחֹו ּגָ ֲעִליל ׁשֶ ה, ְוָראּו ּבַ ִפּלָ ַהּתְ

ִפּלֹות ֵאּלּו ָיכֹול ַלֲהֹפְך  אֹוֵמר ּתְ ּקֹות ׁשֶ ה ּדַ   ּוְבַכּמָ
ה, ִלְזּכֹות ְל"ַעִין לֹא  ֵני ֲעִלּיָ ַהּכֹל ְלטֹוָבה ְוִלְהיֹות ִמּבְ
ִויַטֵהר  לֹו",  ה  ִלְמַחּכֵ ה  ַיֲעׂשֶ זּוָלְתָך  ֱאלִֹקים  ָרָאָתה 
ְבֵרי  ִמּדִ דּוַע  ּיָ ּכַ ֶעְליֹונֹות  ְלַמֲעלֹות  ה  ְוִיְזּכֶ ָמתֹו  ִנׁשְ

ָהַאִריַז"ל. 

ִפּלֹות  ּתְ ּיֹאַמר  ׁשֶ ֲחֵברֹו  ֶאת  ְיעֹוֵרר  ֶאָחד  ְוָכל 
ה  ִיְזּכֶ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  יֹום,  ּבְ ּקֹות  ּדַ ה  ּמָ ּכַ ַרק  ְוֶזה  ֵאּלּו, 
ל  ּכָ ֶאת  ְוָיִבין  ַצח,  ַהּנֶ ְועֹוָלמֹות  ֵעֶדן  ן  ּגַ ְלַתֲענּוֵגי 
ל  דֹול ַעל ּכָ ַכר ַהּגָ ה ִלׂשְ מֹו, ְוִיְזּכֶ ַרְך ׁשְ ְרֵכי ה' ִיְתּבָ ּדַ
ַהּלֹוֵמד  ִפּלֹות ֵאּלּו, ׁשֶ אֹוֵמר ְולֹוֵמד ּתְ ה ׁשֶ ה ְוַדּקָ ּקָ ּדַ
ֶאֶלף  ֵמָאה  מֹו  ּכְ חֹול  ּבְ ַאַחת  ָעה  ׁשָ דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר 
ָנה ּתֹוָרה,  מֹו ֵמָאה ִמְליֹון ׁשָ ת, ּכְ ּבָ ָנה ּתֹוָרה, ּוְבׁשַ ׁשָ

ַוֲאִמיָרה  ָנָתן(,  ְדר'  ָאבֹות  יִקים,  ַצּדִ אֹוְרחֹות  ַהּטֹוב,  ָהֵרי"ַח  ֶמֶלְך,  א  ּסֵ )ּכִ

ַיֲעֶלה  ּקֹות  ּדַ ר  ֶעׂשֶ ּכְ ּוְבִלּמּוד  ְלַבד,  ּבִ ּקֹות  ּדַ לֹשׁ  ׁשָ ּכְ
ה ִיְזּכֶ ת  ּבָ ּוְבׁשַ ּתֹוָרה,  ָנה  ׁשָ  1666 מֹו  ּכְ חֹול  ּבַ  לֹו: 

ָנה ּתֹוָרה.  ְל- 166,666 ׁשָ

ה ָיכֹול ִלְזּכֹות ָלעֹוָלמֹות ֶנַצח!  ּוְבֶרַגע ֶאָחת ַאּתָ
ל  ּכָ ַלֲחֵבֶרָך,  ה  ַזּכֶ ּתְ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ָרֲאָתה"  לֹא  "ַעִין 
ָרֵאל יֹאְמרּו  ל ִיׂשְ ר ּכָ ם ֵאֶליָך. ְוַכֲאׁשֶ ָכר הֹוֵלְך ּגַ ַהּשָׂ
ֶאת  ר  ִויַבּשֵׂ הּו  ֵאִלּיָ ֹבא  ּיָ ׁשֶ ה  ִנְזּכֶ הּו"  ֵאִלּיָ ַתח  "ּפָ
ר ְיהּוִדים  נּו ֶעׂשֶ ְזכּוְתָך ִיְתַאְרּגְ יַאת ַהּגֹוֵאל. ְוִאם ּבִ ּבִ
ֵער ֶאת ּגֹוֶדל ְזֻכּיֹוֶתיָך  ִפּלֹות, ֵאין ְלׁשַ לֹוַמר ֶאת ַהּתְ
ל ַמה  תּוב: ּכָ ֵצא קס"א.( ּכָ דֹוׁש )פ' ַוּיֵ ֹזַהר ַהּקָ ּבְ ּוִבְפָרט ׁשֶ
ל  ּכָ דּוַע  ּיָ ּכַ ְועֹוד  ֶאֶלף,  ּבְ הּוא  ַמִים  ָ ִמּשׁ ּנֹוְתִנים  ׁשֶ
ל  ִבים ְלָך ּכָ ְ ְרָיא, ּוְבָכְך ְמַחּשׁ ִכיָנה ׁשָ יּה ׁשְ ָרה ּבֵ ֲעׂשָ
ב ֶאת ּגֹוֶדל  ֵ מֹו ֶאֶלף. ּוִמי יּוַכל ְלַחּשׁ ִמְנָין ְיהּוִדים ּכְ
אי  ּוְבַוּדַ אּות!  ַוּדָ ּבְ ְך  ִמּכָ ָלְך  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְצִחי  ַהּנִ ָכר  ַהּשָׂ

ה ַלֲאִריכּות ָיִמים.  ְזּכֶ ּתִ

ׁש  ּיֵ כּות ׁשֶ ֵלי )י"ב, י"ד(, ּגֹוֶדל ַהּזְ ִמׁשְ ְוָכַתב ַהְגָר"א ּבְ
ַמע,  ׁשָ ִאם  ׁשֶ ֲחֵברֹו,  ֶאת  ּומֹוִכיַח  ים  ָהַרּבִ ה  ִלְמַזּכֶ
ה ְלדֹורֹות, ְוַגם ִאם  ֲעׂשֶ ּיַ ל ַמה ׁשֶ ַכר ַעל ּכָ ל ׂשְ ְמַקּבֵ
ּלֹא  ׁשֶ ְוֶזה  ַהּטֹוב,  ֶחְלקֹו  ל  ּכָ ל  ְמַקּבֵ ָאז  ַמע,  ׁשָ לֹא 

ּלֹו. יִהּנֹום ׁשֶ ּנּו ֶאת ֵחֶלק ַהּגֵ ַמע לֹוֵקַח ִמּמֶ ׁשָ

ִריְך ָהָאָדם  ּצָ רּוָמה קכ"ט ע"א(, ָאְמרּו: ׁשֶ  ּוְבֹזַהר )פ' ּתְ
ְדָרִדיף  ַמאן  ּכְ ְלהּו  ה  ּוְלִמְזּכֶ ַחָייַבָיא  ַתר  ּבָ ף  ְלִמְרּדָ
ל  אן ְלׁשֹונֹו. ּוְבִלי ׁשּום ָסֵפק ִאם ּכָ יו ַעד ּכָ ַתר ַחּיָ ּבָ
ית  ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ַער ְוַעד ָזֵקן ּוִבְפָרט ּתִ ַהְיהּוִדים ִמּנַ
ל  ּכָ ֵאּלּו  ִפּלֹות  ּתְ יֹאְמרּו  הֹור  ַהּטָ יֶהם  ּפִ ֶהֶבל  ּבְ ן  ַרּבָ
ִביא ָזכּור  הּו ַהּנָ ַער ְלֵאִלּיָ ַ ה ִלְפּתַֹח ֶאת ַהּשׁ יֹום, ִנְזּכֶ
יַח ִצְדֵקנּו  ֵרנּו, ְוֵתֶכף ָיבֹוא ָמׁשִ בֹוא ִויַבּשְׂ ּיָ ַלּטֹוב ׁשֶ
ְיִהי  ן  ּכֵ ָאֵמן  ָיֵמינּו  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ַרֲחִמים  ּבְ ְוִיְגָאֵלנּו, 
ה  ְתִפּלָ ֲהרּו ּבִ דֹוׁש ִיּזָ ָרצֹון. ְוַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהּקָ
ֵצל  ן ִנּנָ ה. ַעל ְיֵדי ּכֵ יׁש ּוְקדֹוׁשָ ת ָאֵמן ַקּדִ ָנה ַוֲעִנּיַ ַכּוָ ּבְ
לֹוט  ִלׁשְ ּתּוַכְלָנה  ּלֹא  ׁשֶ ְוָרעֹות  ָקׁשֹות  ֵזרֹות  ּגְ ל  ִמּכָ
יַח  ְמׁשִ ְלִביַאת  ְמֵהָרה  ּבִ ה  ְוִנְזּכֶ ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעם  ַעל 

ִצְדֵקנּו, ָאֵמן.


