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מוֹ ֶרה נְ בוֹ ִכים ְלדוֹ ר ַה ְ ּגא ּו ָלה
(ח ֶלק ד)
ֵ

קּומה?
ַה ִאם יֵ ׁש ָלנּו ִּתקְ וָ ה ַל ְּת ָ
יחאַ ,ר ִ ּבים ׁ ְשקוּ ִעים
דּ וֹ ֵרנוּ דּ וֹ ר ִע ְק ְב ָתא דִּ ְמ ׁ ִש ָ
ְּכ ָבר במ"ט ׁ ַש ֲע ֵרי ֻט ְמ ָאהְּ ,כ ָבר ְקרוֹ ִבים ָאנוּ ְל ׁ ַש ַער
הנ'ֶ ,מה ָע ֵלינוּ ַל ֲעשׂ וֹ תְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא נִ ּפוֹ ל עוֹ ד יוֹ ֵתר
ְל ַמ ֲע ַמ ֵ ּקי ַה ְּתהוֹ ם? ַה ִאם ֵי ׁש ָלנוּ ִּת ְקוָ ה ַל ְּתקוּ ָמה?
ַה ִאם ֲע ַד ִין נִ ַּתן ְל ִה ְתרוֹ ֵמם וּ ְל ֵה ָח ֵלץ ֵמע ֶֹמק
ַה ֻּט ְמ ָאה?
ְמ ָב ֵאר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבר יוֹ ַחאי ָ ּב ָדא ִי ְפקוּ ן
לוּתא ְ ּב ַר ֲח ֵמיֶ ׁ ,ש ַרק ְ ּב ֵס ֶפר ַה ּזוֹ ַהר נִ ָ ּנ ֵצלְ ,ו ַה ּז ַֹהר
ִמ ָ ּג ָ
ַה ָ ּקדוֹ ׁש מוֹ ִציא ֶאת ָה ָא ָדם ְּב ֵא ֶיזה ׁ ְשאוֹ ל ַּת ְח ִּתית
ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ְּ -בא ֶֹפן ַקלְּ ,ב ִלי ַּת ֲענִ ּיוֹ ת וּ ְב ִלי ִסגּ וּ ִפיםַ ,רק
ִל ְלמֹד  4-5דַּ ּקוֹ ת ַּב ּיוֹ ם!
ֵי ׁש ָלנוּ ִּת ְקוָ הֵ ,י ׁש ָלנוּ ְּתקוּ ָמהְ ,ו ָה ֲעבוֹ ָדה ַק ָ ּלה
ְמאֹד ַרק  4-5דַּ ּקוֹ ת ְּביוֹ ם.

ּזֹוהר ַה ָּקדֹוׁש
ּכֹחֹו ֶׁשל ַה ַ
יגים ְּכ ַלל ֶאת ַה ּכ ַֹח ֶה ָעצוּ ם ׁ ֶשל ַה ּזוֹ ַהר
ֵאינֶ נּ וּ ַמ ּ ִׂש ִ
ַה ָ ּקדוֹ ׁשָּ ,כל ַה ְּת ִפ ּלוֹ ת ִמ ְת ַק ְ ּבלוֹ ת ַרק ַעל ְי ֵדי ִל ּמוּ ד
זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשַ ,ה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ִהיא ַט ַּב ַעת ֶמ ֶל ְך
ַמ ְל ֵכי ַה ּ ְמ ָל ִכים ,וּ ִמי ׁ ֶש ִ ּי ְל ַמד ִי ָ ּנ ֵצל.
ַי ֲעקֹב ָא ִבינוּ נִ ְל ָחם ָּכל ַה ַ ּל ְי ָלה ִעם שָׂ רוֹ ׁ ֶשל
ֵע ָשיו הס"מַּ ,כ ָּמה ָ ּגדוֹ ל הס"מ? אוֹ ֵמר ַה ִּמ ְד ָר ׁש,
ְמ ַה ֵ ּל ְך ָח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָ ה ,וּ ַב ַ ּל ְי ָלה ַה ֶ ּזה ָה ָיה נָ תוּ ן
ְ ּב ַס ָּכנָ ה ָּכל ַה ֶה ְמ ׁ ֵש ְך ׁ ֶשל ְּכ ַלל ִישְׂ ָר ֵאלִ ,מי ְינַ ֵ ּצ ַח
ַי ֲעקֹב ָא ִבינוּ אוֹ ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם הס"מ? ְמ ָב ֵאר ָ ּב ֶזה
ָה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבר יוֹ ַחאי ּ ׁ ֶש ְ ּבכ ַֹח ִל ּמוּ ד ֶזה נְ נַ ֵ ּצ ַח
ישי.
ְ ּב ַמ ֲא ָבק ִמ ְל ֶח ֶמת עוֹ ָלם ַה ּ ׁ ְש ִל ׁ ִ

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

מכתבי הסכמה

ישראל ַה
מגדוליוֹ ַהר
ֱהיוֹ ת ׁ ֶש ִ ּל ּמוּ ד ַה ּז
הספרים ַרבָ ,ל ֵכן
בשארֹח ּכֹה
בדפוס ּכ ַ
כבר ָ ּקבאודוֹ ׁש
שהוצאנו לאור  -וזכרון אחד עולה לכאן ולכאן.
ְמנַ ֶּסה ָה ֶע ֶרב ַרב  -הסמ"ך מ"ם ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵ ּלט ַעל ַעם
לקנות הספרים במחיר מסובסד:
הספרים
ראובן ְהיל" ִולים ׁ ֶש ּלֹא
פנחס ַה
של ר'74תבני ְו
אצל יחנות ַה ְ ּי ׁ ִש
ִישְׂ ָר ֵאל וּ ִב ְפ ָרט ְ ּבנֵ
ברק ּכוֹ
יבוֹ
ברחוב השומר
העולמי"
הזוהר
מפעל
אצל ָ "
ח או
עוֹ ָלם.
ב
ּ
ָ
כ
ּ
ת
א
ֶ
ם
ש
ׁ
ו
ְ
ס
ִי ְל ְמדוּ ְּ ,כ ֵדי ְל ַח ֵ ּזק ַ
ֹחוֹ
לוֹ
רחוב נחל לכיש  24/8רמת בית שמש ארץ ישראל
טל / 054-843-6784 :פקס02-995-1300 :
Holmin, Nachal Lachish 24/8
Cong.ל ִישְׂ ָר ֵאל.
Ramatכ ָל
אתְּ Of
Shemeshל ֶ
ְ 99093,ל ַק ֵ ּל
ָ Israelצה
ַ ּגם ִ ּב ְל ָעם ָה ָר ׁ ָשע ָר
Beth
Tel: 054-843-6784 / fax: 02-995-1300
ְ
hazohar.com@gmail.com
"מ ֵאן ה' ְל ִת ִּתי ַל ֲהלֹך ִע ָּמ ֶכם"ָ ,ל ָּמה
ׁ ֶש ִ ּב ְל ָעם ָא ַמר ֵ
"מ ֵאן" ָה ָיה ָצ ִר ְ
"ל ִב ְל ִּתי"? ֶא ָ ּלא
יך ִל ְכ ּתֹב ְ
ָּכ ַתב ֵ
"מ ֵאן" זֹאת אוֹ ֶמ ֶרת לֹא ָל ֶל ֶכת ִעם ָה ֶע ֶרב ַרבְ ,ו ָכל
ֵ
ְז ַמן ׁ ֶש ַעם ִישְׂ ָר ֵאל ַי ֲעשׂ וּ ֶאת ְרצוֹ ן ָה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן
ַ ּבר יוֹ ַחאי ָל ְמדוּ ּתוֹ ָר ִתי ( ִ ּג ִיטין) לֹא ָיכוֹ ל ָה ָיה ְל ַק ֵ ּלל.
ְו ֵא ְ
יך ָר ָצה ִ ּב ְל ָעם ְל ַק ְ ּל ָלם? ָר ָצה לוֹ ַמר ֵּת ָבה ַא ַחת
"כ ָ ּלם" ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם
ֹ'ח ֻ
'בד מ ַ
"כ ָ ּלם" ,אוֹ ִת ּיוֹ ת ֵל'ב ָּכ ֵ
ֻּ
ְל ַכ ּלוֹ ת ָּכל ַעם ִישְׂ ָר ֵאל.

ָּכ ְך נִ ְ ּצלוּ ַעם ִישְׂ ָר ֵאל ִמ ּ ָׂשרוֹ ׁ ֶשל ֵע ָשיוָּ ,כ ְך נִ ְ ּצלוּ
ִמ ִציפ ְֹרניֹו ׁ ֶשל ִ ּב ְל ָעם ָה ָר ׁ ָשע ְו ָכ ְך ִי ָ ּנ ְצלוּ ְ ּב ֶע ְז ַרת
ַה ּ ׁ ֵשם ִי ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּבדוֹ ֵרנוּ ַעל ְי ֵדי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַח ֵ ּזק ְ ּב ִל ּמוּ ד
ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש.

ַה ִאם יֵ ׁש ִמקְ ָלט ַה ָּמ ֵגן ִמ ִּפ ָצ ַצת ָאטֹום?
ָּכל ַאנְ ׁ ֵשי ֵּת ֵבל מוּ ְט ָר ִדים ְ ּביוֹ ֵתרֵ ,אינָ ם יוֹ ְד ִעים
ימה,
ַמה ֵי ֵלד יוֹ םִ ,מ ַ ּבחוּץ ְת ׁ ַש ֵּכל ֶח ֶרב וּ ֵמ ֲח ָד ִרים ֵא ָ
ילים ִח ָּת ָתם
ְ ּבחוּ צוֹ ת ִמ ְס ּתוֹ ְב ִבים ְמ ַח ְ ּב ִלים ַה ַּמ ּ ִפ ִ
ַעל ָּכל ָהעוֹ ָלםִ ,אם ֶזה ַעל ַמ ֲע ָצ ַמת ַא ֶמ ִר ָ
יקה ְו ִאם
ַעל ׁ ְש ֵא ִרית ִישְׂ ָר ֵאל ,וּ ַב ֲח ָד ִריםּ ְ ,בתוֹ ְך ַה ָ ּב ִּתים
ִמ ְס ּתוֹ ְב ִבים חוֹ ִלים ֱאנוֹ ׁ ִשים ְ ּב ַמ ֲחלוֹ ת ֲח ׁשוּ כוֹ ת
ַמ ְר ּ ֵפא ָר ֵח"ל אוֹ ׁ ַש ּ ַפ ַעת ֶמ ְּכ ִסיקוֹ ִמדַּ ֶ ּב ֶקת ַחס
יש יוֹ ֵד ַע ַמה ִ ּי ְק ֶרה לוֹ ְ ּב ֶר ַגע ַה ָ ּבא.
ְו ׁ ָשלוֹ םְ ,ו ֵאין ִא ׁ
ימת
ְּכ ִכ ְבשָׂ ה ֵ ּבין ׁ ִש ְב ִעים ְז ֵא ִבים אוּ ָמ ֵתינוּ ְ ,מאוּ ֶי ֶ
ֹאש ַה ְמ ַא ְ ּי ִמים ִעם ּ ְפ ָצ ָצה
ִמ ָּכל ַצדִ ,א ָירן ְ ּבר ׁ
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ֹאשנוּ ,
ַ ּג ְר ִעינִ יתִ ּ ,פ ְצ ַצת ָאטוּ ם ְמ ַר ֶח ֶפת ַעל ר ׁ ֵ
ּ ְפ ָצ ָצה ַההוֹ ֶפ ֶכת ָּכל ִפ ַּסת ֲא ָד ָמה ְל ָע ָפר ָו ֵא ֶפר,
ּ ְפ ָצ ָצה ַה ַּמ ׁ ְש ִא ָירה ַא ֲח ֶר ָ
יה ִא ֵ ּיי ֲח ֵרבוֹ ת ,תֹהוּ ָובֹהוּ
ח ֶשׁ ְךַ ,ה ִאם ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ִת ְצ ָלח ְז ָמ ָמם? ְו ַה ּ ׁ ְש ֵא ָלה
ְו ֹ
ַהגּ וֹ ָר ִלית ַה ִאם ֵי ׁש ְ ּב ָכל זֹאת ֶא ְפ ׁ ָשרוּ ת ְל ִה ָ ּנ ֵצל
ִמ ּ ְפ ָצ ַצת ָאטוֹ ם? ַה ִאם ֵי ׁש ֵא ֶיזה ִמ ְק ָלט ,אוֹ ָמקוֹ ם
יה?
ֲה ָיכוֹ ל ְל ָה ֵגן ִמ ּ ָפנֶ ָ
ְמ ַג ֶ ּלה ָלנוּ ְי ׁ ַש ְע ָיה ַה ָ ּנ ִביא ֵּכןֵ ,י ׁש ִמ ְק ָלט ְל ָעם
ִישְׂ ָר ֵאלֵ ,י ׁש ֶא ְפ ׁ ָשרוּ ת ְל ִה ָ ּנ ֵצל.

ּומגֹוג?
ִמי יִ ָּמ ֵלט ִמ ִּמ ְל ֶח ֶמת ּגֹוג ָ

"ל ְך ַע ִּמי ּבֹא ַב ֲח ָד ֶר ָ
יך וּ ְסגֹר דלתיך ַ ּב ֲע ֶד ָך ֲח ִבי
ֵ
ִכ ְמ ַעט ֶר ַגע ַעד יעבור ָז ַעם" (ישעיהו כו,כ) .וברש"י:
ֵל ְך ַע ִּמי ּבֹא ַב ֲח ָד ֶר ָ
יך ְּ -ת ׁשוּ ָבה זוֹ ֲה ׁ ִש ֵבהוּ ְלנָ ִביא
ֵל ְך ַע ִּמי ּבֹא ַב ֲח ָד ֶר ָ
יך ְּב ָב ֵּתי ְּכנֵ ִס ּיוֹ ת וּ ְב ָב ֵּתי ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת.
דָּ ָבר ַא ֵחר ִה ְת ּבוֹ נֵ ן ַעל ַמ ֲע ֶׂש ָ
יך ְּב ַח ְד ֵרי ִל ְּב ָךָּ ,כ ְך
ָ
דָּ ַר ׁש ַר ִ ּבי ַּתנְ חוּ ָמא .וּ ְסגֹר דְּ ָל ְת ָך ַ ּב ַע ְדך  -ת"י ֲע ִביד
ְל ָך עוֹ ְב ִדין ָט ִבין ְד ָי ֵגנוּ ן ֲע ָל ְךְ ,ו ַר ִ ּבי ַּתנְ חוּ ָמא דָּ ַר ׁש
ְסגוֹ ר דַּ ְל ֵתי ִפ ָ
יך ׁ ֶש ּלֹא ְּת ַה ְר ֵהר ַא ַחר ִמדַּ ת ַהדִּ יןֲ .ח ִבי
 ִה ְת ַח ְּב ִאי ְמ ַעט ַעד יַ ֲע ָבר ָז ַעם ִּכי ֱא ֶמת ֶא ְפקוֹ ד ַעלשוֹ נְ ֶא ָ
יך.
ׂ
ַר ַד"קֵ :ל ְך ַע ִּמי ֶ -זה ַה ּ ָפסוּ ק ָא ַמר ְ ּב ִמ ְל ֶח ֶמת גּ וֹ ג
וּ ָמגוֹ ג ׁ ֶש ִּת ְה ֶיה ָצ ָרה ְל ִישְׂ ָר ֵאל ְמ ַעט ְז ַמן ָא ַמר דֶּ ֶר ְך
ָמ ׁ ָשל ֵל ְך ַע ִּמי ּבֹא ַב ֲח ָד ֶר ָ
יך וּ ְסגֹר דְּ ָל ְת ָך ַ ּב ַע ְד ָךְ ,ו ֶזה
ָמ ׁ ָשל ְל ִה ָּס ֵתר ְּב ַמ ֲע ִׂשים טוֹ ִבים וּ ִב ְת ׁשוּ ָבה ׁ ְש ֵל ָמה,
ִּכי ִּכ ְמ ַעט ֶר ַגע ִי ְה ֶיה ַה ָ ּז ַעם ַו ַ ּי ֲעבֹר ְו ַה ּטוֹ ִבים יִ ּ ָמ ְלטוּ ,
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ָּכל ַה ִ ּנ ְמ ָצא ָּכתוּ ב ְ ּב ֵס ֶפר.
ימים ּ ְפ ָצצוֹ ת ָאטוֹ ם ַה ְיכוֹ ִלים
ְ ּב ָי ֵמינוּ ְּ ,כ ׁ ֶש ַק ָי ִ
יטיב
ְ ּב ֶר ַגע ְל ַה ְח ִריב ֶאת ָהעוֹ ָלםֶ ,א ְפ ׁ ָשר ְל ָה ִבין ֵה ֵ
רוּש ָה ַר ַד"ק ְו ֵכן ֶאת ַה ִח ּ ׁשוּ ב ׁ ֶשל ְ ּגדוֹ ֵלי
ֶאת ּ ֵפ ׁ
ִישְׂ ָר ֵאל ַעל ַה ְ ּז ַמן ׁ ֶשל ִמ ְל ֶח ֶמת גּ וֹ ג וּ ָמגוֹ גְ ,ל ִפי
ַה ְג ָר"א ַז ַצ"ל ַה ִּמ ְל ָח ָמה ַּת ֲער ְֹך  12דַּ ּקוֹ ת ,וּ ְל ִפי
ֶה ָח ֵפץ ַח ִ ּיים ַז ַצ"ל ְ ּב –  3דַּ ּקוֹ ת ִ ּב ְל ַבדְ .ו ַעל ָּכ ְך ָאנוּ
ִמ ְת ּ ַפ ְ ּל ִלים "הוֹ ׁ ַש ְענָ א נָ א ׁ ָשלוֹ ׁש ׁ ָשעוֹ ת הוֹ ׁ ַשע נָ א" -
ַעל ׁ ְשלוֹ ׁ ֶשת ַהדַּ ּקוֹ ת ׁ ֶשל ִמ ְל ֶח ֶמת גּ וֹ ג וּ ָמגוֹ ג.
ְל ִפי ּ ֵפרוּ ׁש ַה ְג ָר"א ּ ׁ ֶש ִּמ ְל ֶח ֶמת ָהעוֹ ָלם ִי ַ ּקח 12
דַּ ּקוֹ ת ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ָה ִבין ִּכי ִ ּב ְז ַמן ִל ּמוּ ד ׁ ֶשל  12דַּ ּקוֹ ת
זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְ ּביוֹ ם נִ ָ ּנ ֵצל ִ ּב ְז ַמן ִמ ְל ֶח ֶמת גּ וֹ ג וּ ָמגוֹ ג,
"ל ְך ַע ִּמי ּבֹא ַב ֲח ָד ֶר ָ
יך" – ִמי ׁ ֶש ְ ּי ֵהא נִ ְז ָהר
ִמי ִי ָ ּנ ֵצל? ֵ

ִל ְלמֹד ּתוֹ ַרת ַה ּסוֹ ד ֶזה ַח ְד ְר ָך ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּ ב ְ ּב ֵס ֶפר
"סוֹ ד ה'" הוּ א ִ ּי ְז ֶּכה ְל ִה ָּמ ֵלט וּ ְל ִה ָ ּנ ֵצל.
ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש הוּ א ָמעוּ ֵ ּזנוּ ַ ,ה ְּמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ָלנוּ ְּכ ָמ ֵגן
וּ ַמ ְח ֶסהְ ,ו ׁשוֹ ֵמר ָע ֵלינוּ ְ ּב ֵעת ָצ ָרה.

ּלֹומד
יטה ְל ִמי ֶׁש ֵ
ַל ַּמ ְל ָאְך ַה ָּמוֶ ת ֵאין ְׁש ִל ָ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש
ַ
מוּ ָבא ְ ּב ַי ְלקוּ ט ׁ ִש ְמעוֹ נִ י (משלי ח רמז תתקמג)ַ :מ ֲעשֶׂ ה
ְ ּב ִא ּ ׁ ָשה ַא ַחת ׁ ֶש ִה ְז ִקינָ ה ַה ְר ֵ ּבהּ ָ ,באת ִל ְפנֵ י ר"י
ַ(ה ְ ּג ִל ִילי) ֶ ּבן ֲח ַל ְפ ָּתא ָא ְמ ָרה לוֹ ַ :ר ִ ּבי ָז ַקנְ ִּתי יוֹ ֵתר
ִמדַּ אי וּ ֵמ ַע ְכ ׁ ָשו ַח ִ ּיים ׁ ֶשל נִ וּ וּ ל ֵהםֶ ׁ ,ש ֵאינִ י טוֹ ֶע ֶמת
לֹא ַמ ֲא ָכל ְולֹא ִמ ׁ ְש ֶּתה ַו ֲאנִ י ְמ ַב ֶ ּק ׁ ֶשת ְל ִה ּ ָפ ֵטר ִמן
ָהעוֹ ָלםָ .א ַמר ָל ּהְּ :ב ַמה ֶה ֱא ַר ְכ ְּת ָּכל ָּכ ְך יָ ִמים?
ָא ְמ ָרה לוֹ ְ :למוּ ָדה ֲאנִ י ֲא ִפילוּ ֵי ׁש ִלי ָּד ָבר ָח ִביב
ֲאנִ י ַמ ַ ּנ ַחת אוֹ תוֹ וּ ַמ ׁ ְש ֶּכ ֶמת ְל ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת ְ ּב ָכל יוֹ ם.
ָא ַמר ָל ּהִ :מנְ ִעי ַע ְצ ְמ ָך ִמ ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ׁ ְשלֹ ָשׁה ָי ִמים
ישי
ֶזה ַא ַחר ֶזהָ .ה ְל ָכה ְו ָעשְׂ ָתה ֵּכן וּ ַב ּיוֹ ם ַה ּ ׁ ְש ִל ׁ ִ
"א ׁ ְש ֵרי ָא ָדם
ָח ְל ָתה ָו ֵמ ָתהְ .ל ָכ ְך ָא ַמר ׁ ְשלֹמֹהַ :
"כי מוֹ ְצ ִאי
ׁשוֹ ֵמ ַע ִלי ְו ֵגו'"ַ ,מה ְּכ ִתיב ַא ֲח ָריו ִּ
ָמ ָצא ַח ִ ּיים"ָ .א ַמר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּ ְך הוּ אִ :אם ָה ַל ְכ ָּת
ְל ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ְל ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת לֹא ַּת ֲעמֹד ְל ָך ַעל ּ ֶפ ַתח
ַה ִחיצוֹ ןֶ ,א ָ ּלא ֱה ֵוי ִמ ְת ַּכוֵּ ן ִל ָּכנֵ ס דֶּ ֶלת ְל ָפנִ ים ִמדֶּ ֶלת,
'ל ׁ ְשקֹד ַעל דְּ ָל ַתי' ֵאין ְּכ ִתיב ָּכאן ֶא ָ ּלא "דַּ ְל ּתוֹ ַתי",
ִ
ׁ ְש ֵּתי דַּ ְלתוֹ תְ .ו ָל ָּמה ֵּכן? ׁ ֶש ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּ ְך הוּ א מוֹ נֶ ה
ּ ְפ ִסיעוֹ ֶת ָ
"ל ׁ ְשמוֹ ר ְמזוּ זוֹ ת
יך ְונוֹ ֵתן ְל ָך שָׂ ָכרַ .מהוּ ִ
ּ ִפ ְת ֵחי"? ְו ִכי ֵי ׁש ְמזוּ ָזה ְ ּב ָב ֵּתי ְּכנֵ ִס ּיוֹ תָ .א ַמר ַר ִ ּבי
ְיהוּ ָדה ְ ּב ַר ִ ּבי ִסימוֹ ןַ :מה ְמזוּ ָזה זוֹ ֵאינָ ּה ָז ָזה ִמן
ַה ּ ֶפ ַתחָּ ,כ ְך לֹא ְּת ֵהא ָזז ִמ ָ ּב ֵּתי ְּכנֵ ִס ּיוֹ ת וּ ִמ ָ ּב ֵּתי
ִמ ְד ָר ׁשוֹ תְ ,ו ִאם ַּת ֲע ֶׂשה ֵּכן דַּ ע ׁ ֶש ַא ָּתה ְמ ַק ֵּבל ּ ְפנֵ י
"כי מוֹ ְצ ִאי ָמ ָצא ַח ִ ּיים",
ׁ ְש ִכינָ הַ .מה ְּכ ִתיב ַא ֲח ָריו ִּ
"ו ָ ּי ֶפק ָרצוֹ ן
ְולֹא עוֹ ד ֶא ָ ּלא ָטעוּ ן ְ ּב ָרכוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ַ
ַמה'".
ְו ׁשוֹ ֵאל ַה ִּמ ְד ָר ׁש ַּת ְל ּ ִפ ּיוֹ ת (ענף בית הכנסת) ַעל ִמ ְד ַר ׁש
ֶזהָ ,ל ָּמה ָא ַמר ָּכ ְך ִל ְז ֵקנָ ה?
ְו ֵת ֵרץ ַה ִּמ ְד ָר ׁש ַּת ְל ּ ִפ ּיוֹ ת ַּ(ב ַעל ׁ ֵש ֶבט מו ַּסר)ִ :מ ָּכאן
יטה ְ ּב ַב ִית ַה ְּכנֶ ֶסת,
רוֹ ִאים ׁ ֶש ַ ּל ַּמ ְל ָא ְך ַה ָּמ ֶות ֵאין ׁ ְש ִל ָ
ְּכמוֹ לוּ ז ׁ ֶש ַּמ ְל ַא ְך ַה ָּמ ֶות לֹא ָיכוֹ ל ְל ִה ָּכנֵ ס ֶל ׁ ֶשםְּ .כמוֹ
ֵּכן ִאם ָ ּבא ְל ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ְוסוֹ ֵגר דַּ ְלתוֹ ת ּ ִפיו ְולֹא
יטה
ְמ ַד ֵ ּבר ְ ּב ַב ִית ַה ְּכנֶ ֶסתֵ ,אין ַל ַּמ ְל ָא ְך ַה ָּמ ֶות ׁ ְש ִל ָ
ָע ָליוֵּ .כן ָה ָיה ִעם ָה ִא ּ ׁ ָשה ְּכ ׁ ֶש ָה ְל ָכה ְל ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש
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יה
ָּכל יוֹ ם ,לֹא ָיכוֹ ל ָה ָיה ַמ ְל ַא ְך ַה ָּמ ֶות ִל ׁ ְשלוֹ ט ָע ֶל ָ
יכה ֶאת ַה3 -
ית ּהָ ,ל ֵכן ָה ְי ָתה ְצ ִר ָ
ֲא ִפילוּ ְּכ ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ֵב ָ
יל ְך ְל ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁשְ ,ו ָאז ַמ ְל ַאךְ
ָי ִמים ֲח ָז ָקהֶ ׁ ,ש ּלֹא ֵל ֵ
יה.
ַה ָּמ ֶות ׁ ָש ַלט ָע ֶל ָ
ְו ָכל ַה ּכ ַֹח ׁ ֶש ִ ּי ְת ַק ְ ּבלוּ ַה ְּת ִפ ּלוֹ ת הוּא ַרק ַעל ְי ֵדי
ִל ּמוּ ד ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ,וּ ִמי ׁ ֶש ּלֹא לוֹ ֵמד זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
לֹא ָט ַעם ַט ַעם ִי ְר ַאת ׁ ָש ַמ ִיםְ .ו ַרק ֵא ּלוּ ׁ ֶש ּלוֹ ְמ ִדים
זוֹ ַהר ׁשוֹ ְמ ִרים ַעל ְק ֻד ּ ׁ ַשת ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסתֶ ׁ ּ ,שרוֹ ִאים
ַמה ׁ ֶש ָּכתוּ ב ְ ּבזוֹ ַהרְ ,ו ֵי ׁש ָל ֶהם ִי ְר ַאת ׁ ָש ַמ ִים.

יֵ ׁש ִל ְׁשמֹור ַעל ַעּמּוד ַה ְּת ִפ ָּלה ֶׁשֹּלא יִ ָּׁש ֵבר וְ יַ ּזִ יק
ַחס וְ ָח ִל ָילה
ַעל ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה דְּ ָב ִרים ָהעוֹ ָלם עוֹ ֵמד ַעל ַה ּתוֹ ָרה
(אבוֹ ת פ"א מ"ב)
ְו ַעל ָה ֲעבוֹ ָדה ְו ַעל ְ ּג ִמילוּ ת ֲח ָס ִדים ָ
ְו ַעל ָה ֲעבוֹ ָדה – ֵאיזוֹ ִהי ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶש ַ ּב ֵ ּלב? זוֹ
ְּת ִפ ָ ּלהְ ,ו ַכ ֲא ׁ ֶשר יְ הוּ ִדי ְמ ַד ֵּבר ְּב ַביִ ת ַה ְּכנֶ ֶסת ְּבאוֹ תוֹ
"עבוֹ ָדה",
ַה ְּז ַמן ׁשוֹ ֵבר ֶאת יְ סוֹ ד ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ִהיא ֲ
וּ ַמ ְל ַא ְך ַה ָּמ ֶות יָ כוֹ ל ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ִל ׁ ְשלוֹ ט ָּבעוֹ ָלם,
ְ
דִּ ּבוּ ר ְ ּב ַביִ ת ַה ְּכנֶ ֶסת הוֹ ֵפך ַלדֶּ ֶבר רח"ל (רבינו יונה בשם
הגמ' בבא ַק ָּמא דֶּ ֶבר ָּב ִעיר).
ַק ָ ּי ִמים ַא ְר ַ ּבע ָאבוֹ ת נְ ִז ִ
"מ ְב ֶעה"
יקין ֶא ָחד ֵמ ֶהם ַ
(ב ָבא ַק ָּמא דַּ ף ב).
– ָר ׁ ֵ
אשי ֵּתבוֹ ת ְמ ַד ֵ ּבר ִ ּב ְז ַמן ֵעת ַה ְּת ִפ ָ ּלה ָ ּ
ָּכל ַה ְמ ַד ֵ ּבר ְ ּב ֵ ּב ִית ַה ְּכנֶ ֶסת ִ ּב ְז ַמן ַה ְּת ִפ ָ ּלה הוּ א
יטת ַה ָּמ ֶות ָ ּבעוֹ ָלם ,הוּ א ַהנּ וֹ ֵתן
ַהנּ וֹ ֵתן ּכ ַֹח ִל ׁ ְש ִל ַ
ִל ְמ ַח ֵ ּבל ֶאת ַה ּכ ַֹח ְל ַה ׁ ְש ִחית ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ּם.

קִ ּדּוׁש ֵׁשם ָׁש ַמיִ ם ַחּיָב ְּל ִה ְת ַקּיֵ ם
יצד
ְמ ָפ ֵר ׁש ָה ַר ְמ ַ ּב"ם (ספר המצוות ט' בשם הספרי) ֵּכ ַ
"על ְמנָ ת ֵּכן הוֹ ִציא
"ונִ ְקדַּ ׁ ְש ִּתי"ַ :
נְ ַק ֵ ּים ֶאת ִמ ְצ ַות ְ
שמוֹ ְ ּב ַר ִ ּבים" ְ(ר ֵאה ַ ּב ֲא ִריכוּת
ֶא ְת ֶכם ִמ ִּמ ְצ ַר ִים ְל ַקדֵּ ׁש ׁ ְ
ִ ּב ּ ׁ ְש ָל"ה ַה ָּקדוֹ ׁשַ ,מ ֶּס ֶכת ָּת ִמידֶ ּ ,פ ֶרק נֵ ר ִמ ְצוָ ה צט)

ְל ַקדֵּ ׁש ׁ ֵשם ׁ ָש ַמ ִים ְ ּב ַר ִ ּבים נִ ֵּתן ְל ַק ֵ ּים ִ ּב ׁ ְשנֵ י
יש וּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה ְ ּב ַב ִית
אוֹ ַפ ִ ּניםַ .1 :על ְי ֵדי ָא ֵמן ַקדִּ ׁ
יתה ִ ּב ְמ ִסירוּ ת נֶ ֶפ ׁש ְל ׁ ֵשם
ַה ִּמ ְד ָר ׁשַ .2 .על ְי ֵדי ִמ ָ
ׁ ָש ַמ ִים.
וּ ְמ ַס ֵמר שֵׂ ָער הוּ א ַה ּ ֵפרוּ ׁש ַה ָ ּבא ַעל ַהדְּ ָב ִרים:
"ונִ ְקדַּ ׁ ְש ִּתי" ַח ָ ּיב ְּל ִה ְת ַק ֵ ּיםּ ְ .ב ֶר ַגע ׁ ֶש ְ ּיהוּ ִדי
ִמ ְצ ַות ְ
יש וּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ּם הוֹ ֵפ ְך
ְמ ַד ֵ ּבר ְ ּב ֵעת ָא ֵמן ַקדִּ ׁ
ֶאת ַה ִ ּקדּ וּ ׁש ַה ּ ׁ ֵשם ְל ִח ּלוּ ל ַה ּ ׁ ֵשםֱ ,היוֹ ת ׁ ֶש ִּמ ְצ ַות

אשוֹ ןִ ,היא
"ונִ ְקדַּ ׁ ְש ִּתי" לֹא ִה ְת ַק ֵ ּים ְ ּבא ֶֹפן ָה ִר ׁ
ְ
ִּת ְצ ַר ְך ְ ּל ִה ְת ַק ֵ ּים רח"ל ְ ּבא ֶֹפן ַה ּ ׁ ֵשנִ יְ ,והוּ א ְל ַקדֵּ ׁש
"כי ָע ֶל ָ
יך
ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם ְּב ִמ ָ
יתה ְל ַמ ַען ׁ ְשמוֹ יִ ְת ָּב ַר ְך ִּ
הוֹ ַר ְגנוּ ָּכל ַה ּיוֹ ם"ֲ .א ָבל ִאם נִ ְד ַאג ְל ָכ ְךֶ ׁ ,ש ִּמ ְצ ַות
אשוֹ ן ׁ ֶשל ִק ּדוּ ׁש
"ונִ ְקדַּ ׁ ְש ִּתי" ִּת ְת ַק ֵ ּים ְּבא ֶֹפן ָה ִר ׁ
ְ
יש וּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה ְללֹא דִּ ּבוּ ר
ַה ּ ׁ ֵשם ַעל יְ ֵדי ֲענִ ַ ּית ַקדִּ ׁ
יע ְל ַק ֵ ּים ַה ִּמ ְצ ָוה ְּבא ֶֹפן
ְּב ֶא ְמ ַצע ,לֹא נִ ְצ ָט ֵר ְך ְל ַה ִ ּג ַ
ַה ּ ׁ ֵשנִ י ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם .וּ ַמ ְל ַא ְך ַה ָּמ ֶות לֹא יוּ ַכל ִל ׁ ְשלוֹ ט
ָע ֵלינוּ .
לֹא ְרחוֹ ִקים ָאנוּ ִמן ַה ְּמא ָֹרע ׁ ֶש ִה ְס ִעיר ֶאת
ָהעוֹ ָלםָ ,ה ֶר ַצח ְּבמוֹ ְמ ֵּביי ׁ ֶש ְּבהֹדּ וּ ְ 5 ,יהוּ ִדים
ִמ ָּס ְל ָּת ּה וּ ִמ ּ ׁ ַש ְמנָ ּה ׁ ֶשל ַעם ִישְׂ ָר ֵאל נֶ ֶה ְרגוּ ַעל ְי ֵדי
ְ ּבנֵ י ַע ְו ָלהְ ,ו ָכל ֶזה ָק ָרה ְ ּבתוֹ ְך ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסתּ ְ ,בתוֹ ְך
ִמ ְקדָּ ׁש ְמ ַעטַ ,ה ָּמקוֹ ם ּבוֹ ִה ְת ּ ַפ ְ ּללוּ ְו ָל ְמדוּ ַ ,ה ִאם
ֵאין ַהדָּ ָבר אוֹ ֵמר דָּ ְר ׁ ֵשנִ יְ ,קדוֹ ׁ ִשים וּ ְטהוֹ ִרים נִ ְר ְצחוּ
ְ ּב ָמקוֹ ם ָקדוֹ ׁש ְּכ ֵדי ְלעוֹ ְר ֵרנוּ  ,חוּ סוּ ַעל נַ ְפ ׁ ְש ֶכם ַאל
ְת ַד ְ ּברוּ ְ ּב ָב ֵּתי ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת וּ ְב ָב ֵּתי ְּכנֵ ִס ּיוֹ תֶ ,אל ִּת ְּתנוּ
ָיד ְל ַה ׁ ְש ִחיתִּ ,כי ִישְׂ ָר ֵאל ֲע ֵר ִבים ֶזה ָל ֶזה ,יְ הוּ ִדי
יָ כוֹ ל ְל ַד ֵּבר ְּב ַביִ ת ַה ְּכנֶ ֶסת ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ְו ִל ְרצ ַֹח
נַ ְפ ׁשוֹ ת ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַּב ִּמ ְז ָרח ָה ָרחוֹ ק.

ּנֹורא
ִסּפּור ָ
יבה ְ ּב ֵ ּב ִית ַה ַּת ְלמוּ ד
ֹאש ְי ׁ ִש ָ
ְמ ֻס ּ ָפר ְ ּב ׁ ֵשם ָהר ׁ
ימי ַ ּב ַחרוּ תוֹ ,
ַה ָ ּגאוֹ ן ַר ִ ּבי ׁ ָשאוּ ל ְ ּברוֹ ס ַז ַצ"לַ ּ .פ ַעם ִ ּב ֵ
ָה ָיה ֶזה ֳ 3ח ָד ׁ ִשים ִל ְפנֵ י ּ ְפרֹץ ִמ ְל ֶח ֶמת ָהעוֹ ָלם
יבה ,דָּ ַפק ַעל ׁ ֻש ְל ָחן
ַה ּ ׁ ְשנִ ָ ּיה ,נִ ְכנַ ס ָ ּבחוּ ר ַל ְ ּי ׁ ִש ָ
ְו ָא ַמר :הוֹ ֵל ְך ָלבוֹ א ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ּם ַה ׁ ְש ָמ ָדה ְ ּגדוֹ ָלה
ַעל ְּכ ָלל ִישְׂ ָר ֵאלְ ,ו ֵי ׁש ַרק דָּ ָבר ֶא ָחד ׁ ֶש ּיוּ ַכל ְל ַב ֵּטל
ַה ְ ּג ֵז ָרה ַהנּ וֹ ָר ָאהֶ ׁ ,ש ּלֹא ְל ַד ֵ ּבר ְ ּב ֵעת ַה ְּת ִפ ָ ּלה.
ִה ְת ִחילוּ ִל ְזרֹק ָע ָליו ַמ ְ ּגבוֹ תִ ,כ ְסאוֹ תְ ,ו ִה ּכוּ ּבוֹ ַעד
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱע ַלםַ ,א ֲח ֵרי ג' ֳח ָד ׁ ִשים ּ ָפ ְר ָצה ַה ִּמ ְל ָח ָמה.
לֹא ְרחוֹ ִקים ָאנוּ ִמן ַה ַּמ ָ ּצב דְּ ָאז רח"לַ ,ה ַּמ ָ ּצב
ָ ּבעוֹ ָלם ֻּכ ּלוֹ נּ וֹ ָרא ְו ָאיוֹ םִ ,מ ְ ּב ִחינָ ה ְ ּב ִריאוּ ִתית,
ִמ ְ ּב ִחינָ ה ַּכ ְל ָּכ ִליתִ ,מ ְ ּב ִחינָ ה ַא ְס ְט ָר ֶט ִגיתִ ,מ ְ ּב ִחינַ ת
ִה ְת ַח ְמ ׁשוּ ת ְמ ִדינוֹ ת ֲע ַרבְ ,ו ֵאין צ ֶֹר ְך ְל ַה ְר ִחיב ִּכי ָּכל
ֶא ָחד ָח ֵרד ִל ְק ַראת ַה ָ ּבאוֹ ת.

ַה ְּת ִפ ָּלה ַמ ִּצ ָילה ֵמ ֻח ְר ָּבן
אשוֹ ן
ָא ְמרוּ ֲח ַז"לַ ,א ֲח ֵרי ֻח ְר ָ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ָה ִר ׁ
ָע ְקרוּ ַה ֲח ָכ ִמים ֶאת ֵי ֶצר ָה ַרע ׁ ֶשל ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה,
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ְו ִס ְ ּימוּ ֶאת ַה ֵ ּי ֶצר ָה ַרע ׁ ֶשל ֲע ָריוֹ תְ ,ו ִת ְ ּקנוּ ְל ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל
ג' ּ ְפ ָע ִמים ְ ּביוֹ ם .אוֹ ֵמר החת"סֶ ׁ ,ש ִאם ְיהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן
נוּ ן ָה ָיה ְמ ַת ֵ ּקן ְל ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ג' ּ ְפ ָע ִמים ְ ּביוֹ ם לֹא ָה ָיה
נִ ְג ַרם ֻח ְר ָ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשֱ .היוֹ ת ׁ ֶשדֶּ ֶר ְך ַה ְּת ִפ ָ ּלה נִ ַּתן
וּל ָה ִפיץ ׁ ֵשם ׁ ָש ַמ ִים ָ ּבעוֹ ָלם.
ְל ִה ְת ַקדֵּ ׁש וּ ְל ִה ַּט ֵהר ְ
ַעד ְּכ ֵדי ָּכ ְך ׁ ֶשעוֹ ֵצר ָּכל ִמינֵ י ּ ֻפ ְר ָענֻ ּיוֹ ת ַה ִּמ ְת ַר ְ ּג ׁשוֹ ת
ָלבוֹ א ְלעוֹ ָלם.
ִמ ּ ְפנֵ י ּ ׁ ֶש ֵאין ָלנוּ ַעל ִמי ְל ִה ּ ׁ ָש ֵען ֶא ָ ּלא ַעל ָא ִבינוּ
ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמ ִים (סוֹ ָטה מ"ט ע"ב)ַ ,על ֵּכן נִ ׁ ְש ַּתדֵּ ל ְ ּב ֶי ֶתר שְׂ ֵאת
וּ ְב ֶי ֶתר עוֹ ז ׁ ֶש ּלֹא ְל ַח ֵ ּלל ֶאת ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּ ְך
הוּ א ְ ּב ַב ִית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םַ ,רק ְל ַקדֵּ ׁש ׁ ְשמוֹ
ְ ּב ַר ִ ּבים ְ ּב ִל ּמוּ ד ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְז ֵקנִ ים ִעם נְ ָע ִרים,
וּ ִב ְפ ָרט ַה ְּת ִפ ָ ּלה ּ ָפ ַתח ֵא ִל ָ ּיהוּ ֶ ׁ ,ש ָ ּנהוּג ְ ּב ָכל ֵ ּבית
ִישְׂ ָר ֵאל לוֹ ַמר ִל ְפנֵ י ָּכל ְּת ִפ ָ ּלה .וּ ִב ְזכוּ ת ֶזה יִ ְת ַק ְּבלוּ
ַה ְּת ִפ ּלוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַה ַ ּצ ִּדיק ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַה ְמלוּ ָ ּב"ן
ַר ִ ּבי ַי ֲעקֹב ַא ּבוּ ֲח ִצ ָירא ִּ(בגְ ֵדי ַה ּ ְׂש ָרד ַעל ַה ָ ּג ָדה ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח),
ְו ֶה ֱא ִר ְ
יש ַחי ְזכוּ ָתם
יך ְ ּב ׁ ִש ְבחוֹ ַה ִח ָיד"א ְו ַה ֶ ּבן ִא ׁ
ָי ֵגן ָע ֵלינוּ ָא ֵמן ,וּ ְב ִלי ִל ּמוּ ד ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ִל ְפנֵ י
ַה ְּת ִפ ָּלה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ׁ ֶש ִּת ְת ַק ֵּבל ְּת ִפ ָּלתוֹ .
יצ ָלן שָׂ ְרדוּ ְל ַח ִ ּיים
וּ ַב ּ ׁשוֹ ָאה ָה ֲא ֻ ּי ָמה ַר ְח ָמנָ א ִל ְ
ילים ְל ָא ְמרוֹ ָּכל יוֹ ם ְ ּב ַעל ּ ֶפה ק ֶֹדם
ֵא ּלוּ ׁ ֶש ָהיוּ ְר ִג ִ
ַה ְּת ִפ ָ ּלהְ ,ו ָראוּ ַ ּב ֲע ִליל ׁ ֶש ּכֹחוֹ ָ ּגדוֹ ל ְמאֹד(ֵ ,עדוּת ְּביַ ֲעקֹב).
וּ ְב ַכ ּ ָמה דַּ ּקוֹ ת ׁ ֶשאוֹ ֵמר ְּת ִפ ּלוֹ ת ֵא ּלוּ יָ כוֹ ל ַל ֲהפ ְֹך
"עיִ ן לֹא
ַה ּכֹל ְלטוֹ ָבה ְו ִל ְהיוֹ ת ִמ ְּבנֵ י ֲע ִל ָ ּיהִ ,ל ְז ּכוֹ ת ְל ַ
יט ֵהר
ָר ָא ָתה ֱאל ִֹקים זוּ ָל ְת ָך יַ ֲע ֶׂשה ִל ְמ ַח ֵּכה לוֹ "ִ ,ו ַ
נִ ׁ ְש ָמתוֹ ְויִ ְז ֶּכה ְל ַמ ֲעלוֹ ת ֶע ְליוֹ נוֹ ת ַּכ ָ ּידוּ ַע ִמדִּ ְב ֵרי
ָה ַא ִר ַיז"ל.
ֹאמר ְּת ִפ ּלוֹ ת
ְו ָכל ֶא ָחד יְ עוֹ ֵרר ֶאת ֲח ֵברוֹ ׁ ֶש ּי ַ
ֵא ּלוּ ְ ,ו ֶזה ַרק ַּכ ָּמה דַּ ּקוֹ ת ְ ּביוֹ םְ ,ו ַעל ְי ֵדי ֶזה ִי ְז ֶּכה
ְל ַת ֲענוּ ֵגי ַ ּגן ֵע ֶדן ְועוֹ ָלמוֹ ת ַה ֶ ּנ ַצחְ ,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 ְּת ִפ ּלוֹ ת ֵא ּלוּ ֶ ׁ ,ש ַה ּלוֹ ֵמד
זוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ָש ָעה ַא ַחת ְּבחוֹ ל ְּכמוֹ ֵמ ָאה ֶא ֶלף
ׁ ָשנָ ה ּתוֹ ָרה ,וּ ְב ׁ ַש ָ ּבתְּ ,כמוֹ ֵמ ָאה ִמ ְליוֹ ן ׁ ָשנָ ה ּתוֹ ָרה,

י"ח ַה ּטוֹ ב ,אוֹ ְרחוֹ ת ַצדִּ ִיקיםָ ,אבוֹ ת ְדר' נָ ָתן)ַ ,ו ֲא ִמ ָירה
(כ ֵּסא ֶמ ֶל ְךָ ,ה ֵר ַ
ִּ
ְּכ ׁ ָשלֹשׁ דַּ ּקוֹ ת ִ ּב ְל ַבד ,וּ ְב ִל ּמוּ ד ְּכ ֶעשֶׂ ר דַּ ּקוֹ ת ַי ֲע ֶלה
לוֹ ּ ַ :בחוֹ ל ְּכמוֹ ָ ׁ 1666שנָ ה ּתוֹ ָרה ,וּ ְב ׁ ַש ָ ּבת ִי ְז ֶּכה
ְלָ ׁ 166,666 -שנָ ה ּתוֹ ָרה.
וּ ְב ֶר ַגע ֶא ָחת ַא ָּתה יָ כוֹ ל ִל ְז ּכוֹ ת ָלעוֹ ָלמוֹ ת נֶ ַצח!
"עיִ ן לֹא ָר ֲא ָתה" ַעל ְי ֵדי ׁ ֶש ְּת ַז ֶּכה ַל ֲח ֵב ֶר ָךָּ ,כל
ַ
ַה ּ ָׂש ָכר הוֹ ֵל ְך ַ ּגם ֵא ֶל ָ
יךְ .ו ַכ ֲא ׁ ֶשר ָּכל ִישְׂ ָר ֵאל י ְ
ֹאמרוּ
יב ּ ֵׂשר ֶאת
"פ ַתח ֵא ִל ָ ּיהוּ" נִ ְז ֶּכה ׁ ֶש ָ ּיבֹא ֵא ִל ָ ּיהוּ ִו ַ
ָּ
יאת ַהגּ וֹ ֵאלְ .ו ִאם ִ ּב ְזכוּ ְת ָך ִי ְת ַא ְר ְ ּגנוּ ֶעשֶׂ ר ְיהוּ ִדים
ִ ּב ַ
לוֹ ַמר ֶאת ַה ְּת ִפ ּלוֹ תֵ ,אין ְל ׁ ַש ֵער ֶאת גּ וֹ ֶדל ְז ֻכ ּיוֹ ֶת ָ
יך
וּ ִב ְפ ָרט ׁ ֶש ְ ּבז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש (פ' וַ ֵ ּי ֵצא קס"אָּ ).כתוּ בָּ :כל ַמה
ׁ ֶשנּ וֹ ְתנִ ים ִמ ּ ׁ ָש ַמ ִים הוּ א ְ ּב ֶא ֶלףְ ,ועוֹ ד ַּכ ָ ּידוּ ַע ָּכל
יה ׁ ְש ִכינָ ה ׁ ָש ְר ָיא ,וּ ְב ָכ ְך ְמ ַח ּ ׁ ְש ִבים ְל ָך ָּכל
ֲעשָׂ ָרה ֵ ּב ּ
ִמנְ ָין ְיהוּ ִדים ְּכמוֹ ֶא ֶלף .וּ ִמי יוּ ַכל ְל ַח ּ ׁ ֵשב ֶאת גּ וֹ ֶדל
ַה ּ ָׂש ָכר ַה ִ ּנ ְצ ִחי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ְך ִמ ָּכ ְך ְ ּב ַודָּ אוּ ת! וּ ְב ַודַּ אי
ִּת ְז ֶּכה ַל ֲא ִריכוּ ת ָי ִמים.
ְו ָכ ַתב ַה ְג ָר"א ְ ּב ִמ ׁ ְש ֵלי (י"ב ,י"ד) ,גּ וֹ ֶדל ַה ְ ּזכוּ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש
יח ֶאת ֲח ֵברוֹ ֶ ׁ ,ש ִאם ׁ ָש ַמע,
ִל ְמ ַז ֶּכה ָה ַר ִ ּבים וּ מוֹ ִכ ַ
ְמ ַק ֵ ּבל שְׂ ַכר ַעל ָּכל ַמה ׁ ֶש ַ ּי ֲעשֶׂ ה ְלדוֹ רוֹ תְ ,ו ַגם ִאם
לֹא ׁ ָש ַמעָ ,אז ְמ ַק ֵ ּבל ָּכל ֶח ְלקוֹ ַה ּטוֹ בְ ,ו ֶזה ׁ ֶש ּלֹא
יהנּ וֹ ם ׁ ֶש ּלוֹ .
ׁ ָש ַמע לוֹ ֵק ַח ִמ ֶּמנּ וּ ֶאת ֵח ֶלק ַה ֵ ּג ִ
וּ ְבז ַֹהר (פ' ְּתרו ָּמה קכ"ט ע"א)ָ ,א ְמרוּ ֶ ׁ :ש ָ ּצ ִר ְ
יך ָה ָא ָדם
יב ָיא וּ ְל ִמ ְז ֶּכה ְלהוּ ְּכ ַמאן ְד ָר ִדיף
ְל ִמ ְרדָּ ף ָ ּב ַתר ַח ָי ַ
ָ ּב ַתר ַח ָ ּייו ַעד ָּכאן ְל ׁשוֹ נוֹ  .וּ ְב ִלי ׁשוּ ם ָס ֵפק ִאם ָּכל
ַה ְיהוּ ִדים ִמ ַ ּנ ַער ְו ַעד ָז ֵקן וּ ִב ְפ ָרט ִּתינוֹ קוֹ ת ׁ ֶשל ֵ ּבית
ֹאמרוּ ְּת ִפ ּלוֹ ת ֵא ּלוּ ָּכל
יהם ַה ָּטהוֹ ר י ְ
ַר ָ ּבן ְ ּב ֶה ֶבל ּ ִפ ֶ
יוֹ ם ,נִ ְז ֶּכה ִל ְפ ּת ַֹח ֶאת ַה ּ ׁ ַש ַער ְל ֵא ִל ָ ּיהוּ ַה ָ ּנ ִביא ָזכוּ ר
יב ּ ְׂש ֵרנוּ ְ ,ו ֵת ֶכף ָיבוֹ א ָמ ׁ ִש ַ
ַל ּטוֹ ב ׁ ֶש ָ ּיבוֹ א ִו ַ
יח ִצ ְד ֵקנוּ
ְו ִי ְג ָא ֵלנוּ ּ ְ ,ב ַר ֲח ִמים ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּב ָי ֵמינוּ ָא ֵמן ֵּכן ְי ִהי
ָרצוֹ ןְ .ו ַעל ְי ֵדי ִל ּמוּ ד ַה ּזוֹ ַהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ִי ָ ּז ֲהרוּ ִ ּב ְת ִפ ָ ּלה
יש וּ ְקדוֹ ׁ ָשהַ .על ְי ֵדי ֵּכן נִ ָ ּנ ֵצל
ְ ּב ַכוָּ נָ ה ַו ֲענִ ַ ּית ָא ֵמן ַקדִּ ׁ
ִמ ָּכל ְ ּג ֵזרוֹ ת ָק ׁשוֹ ת ְו ָרעוֹ ת ׁ ֶש ּלֹא ּתוּ ַכ ְלנָ ה ִל ׁ ְשלוֹ ט
יח
יאת ְמ ׁ ִש ַ
ַעל ַעם ִישְׂ ָר ֵאלְ .ונִ ְז ֶּכה ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְל ִב ַ
ִצ ְד ֵקנוּ ָ ,א ֵמן.

