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זֹוהר ָה ֱא ֶמת
ַ
עֹולם ָה ֱא ֶמת
ִּגּלּוי ֵמ ָ
יהּנֹום
ֵאיְך ְּב ַח ְס ֵדי ה' נִ ַּצ ְל ִּתי ִמ ְּׁשאֹול ַּת ְח ִּתּיֹות ַּב ֵּג ִ

אל ִמין
ִו ּד ּוי ָה ַא ְדמו"ר ֵמ ָה ְ
נְ ִשׂ יא ִמ ְפ ָעל ַה ּזוֹ ַהר ָהעוֹ ָל ִמי

יה ּ ֹנם
ַה ַ ּצ ִ ּדיק ׁ ֶש ָח ַזר ֵמ ַה ֵ ּג ִ
ֵמ ִא ְג ָרא ָר ָמה ְל ִב ָירא ַע ִּמ ְ
יק ָתא ּו ַב ֲח ָז ָרה
ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמ ְעלָ ה:
קֹורא ְּב ַר ַעׁש ּגָ דֹול!
 ...קֹול ֵ

ּזֹוהר ַעל
את ַה ַה ְפ ָט ָרה ַעל ָּפ ָר ַׁשת נ ַֹח וְ ֹלא ָל ַמ ְד ָּת ֶאת ַה ַ
בּוע וְ ָק ָר ָ
ַה ִאם ֹלא ָל ַמ ְד ָּת ָּפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
ׁשֹוטה ,וְ ָׁשם ְמ ָב ֵאר ֶאת
ֶ
רֹועה
שה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָק ָרא ְלנ ַֹחֶ ,
ַה ַּפ ְר ָׁשה (ח"א ַּדף ס"ז ע"ב)ֵ ,איְך ַ
ָאמר לֹו ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשּיַ ִּציל אֹותֹו ַּב ֵּת ָבה,
ַה ָּפסּוק (יְ ַׁש ְעיָ ה נד) ִּכי ֵמי נ ַֹח זֹאת ִליֶׁ .ש ֵּכיוָ ן ֶׁש ַ
יתי ֶאת ָּכל ַהיְ קּום
ּומ ִח ִ
ְ[ּכמֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר] ֶׁש ָּכתּוב וַ ֲאנִ י ִהנְ נִ י ֵמ ִביא ֶאת ַה ַּמּבּול ַמיִ ם וְ גֹו' ,וְ ָכתּוב ָ
את ֶאל ַה ֵּת ָבה ֵּ -כיוָ ן
ּוב ָ
יתי וְ גֹו' ָ
יתי ֵמ ַעל ְּפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה וַ ֲאנִ י ִהנְ נִ י ֵמ ִקים ֶאת ְּב ִר ִ
ֲא ֶׁשר ָע ִׂש ִ
ּומּׁשּום ָּכְך נִ ְק ָר ִאים ֵמי
עֹולם וְ נֶ ֶא ְבדּוִ .
ּובנָ יוֹ ,לא ִב ֵּקׁש ַר ֲח ִמים ַעל ָה ָ
ָאמר לֹו ֶׁשּיִ ּנָ ֵצל הּוא ָ
ֶׁש ַ
ַה ַּמּבּול ַעל ְׁשמֹוְּ ,כמֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (ישעיה נד) ִּכי ֵמי נ ַֹח זֹאת ִלי ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי ֵמ ֲעבֹר ֵמי נ ַֹח.
רֹואה ָּכל יֹום ַעלֹונִ ים ִעם
ַאּתה יָ ֵׁשן וְ ֹלא ֶ
עֹולםַ ,מה ָ
ּקֹורה ָּב ָ
ַאח ַראי ַעל ַמה ֶּׁש ֶ
ַאּתה ֲ
ָּכְך ַּגם ָ
חֹוׁשב
ֵ
ַאּתה ַצ ִּדיק ְּב ַפ ְרוָ ה!
עֹולם? ָ -
יעים ַל ַּביִ תָ ,ל ָּמה ֹלא ִה ְר ַעׁ ְש ָּת ֶאת ָה ָ
ַאל ָמנֹות ַמ ִּג ִ
תֹומים וְ ְ
יְ ִ
ּומה ִעם ָּכל יִ ְׂש ָר ֵאל? ...
ַרק ַעל ַּגן ֵע ֶדןַ ,
זֹוהר ָה ֱא ֶמת ּ -גִ ּלּוי ֵמעֹולָ ם ָה ֱא ֶמת
ַ
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ַהּנְ ָׁש ָמה

אֹומרַ ,מה ֲא ַד ֵּברַ ,מה ֲא ַס ֵּפר ַמה ֶא ְצ ַט ָדק,
ַ
נֹורא :אֹוי ִלי ,וַ ֲאבֹוי ִליַ ,מה
ָצ ַע ְק ִּתי ְּבקֹול ַמר וְ ָ
יהּנֹוםַּ ...ב ֶּמה ָּפ ַׁש ְע ִּתי? ָּכל
ִל ְפנֵ י ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמ ְע ָלהַ ...ה ֻא ְמנָ ם נִ ְגזַ ר ָע ַלי עֹנֶ ׁש ֲה ִכי ָק ֶׁשה ַּב ֵּג ִ
ּומזַ ֶּכה ֶאת ָה ַר ִּביםָ ,אּנָ א ֲאנִ י ְמ ַב ֵּקׁש ַר ֲח ִמיםָ ...היְ ָתה ִלי ַּכּוָ נָ ה
יח ְ
ּומֹוכ ַ
ִ
יָ ַמי ֲאנִ י ְמ ַקּיֵ ם ִמ ְצוֹות
טֹובה ְלזַ ּכֹות ֶאת ָּכל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל!!!
ָ

ֵּבית ִּדין:

צּופה ְּב ַכּוָ נֹות טֹובֹות?? נִ ְׁש ְמ ָעה ַּבת קֹול ִמ ָּׁש ַמיִ ם
יהּנֹום ְר ָ
ַה ִאם ֹלא יָ ַד ְע ָּת ֶׁש ַה ֶּד ֶרְך ַל ֵּג ִ

ַאּתה ָּג ַר ְמ ָּת ְל ֶח ֶרב ִּבּזָ ה ִמ ְל ָחמֹות ֲאסֹונֹות ֲענִ ּיּות וְ ִע ַּכ ְב ָּת ֶאת
ִעם ָּכל ַה ַּכּוָ נֹות ַהּטֹובֹות ֶׁש ְּלָךָ ,
יח!
ּוביַאת ָמ ִׁש ַ
אּולה ִ
ַה ְּג ָ
ּפֹוׁש ַע ֲה ִכי ַה ָּגדֹול ֶׁשל ַהּדֹור!
ַאּתה ַה ֵ
ָ

ַהּנְ ָׁש ָמה:

כֹול ִּתי ְל ַת ֵּקן!
ּולוַ אי וְ יָ ְ
עֹולם? ְ
אתי? ִרּבֹונֹו ֶׁשל ָ
ְּ ...ב ַמה ָח ָט ִ

ֵּבית ִּדין:

ׁשֹוטטֹות ַּבּכֹל ,וְ ֵאין נִ ְס ָּתר ֵמ ֵעינָ יו,
דּוע ְלָך ֶׁש ֵעינֵ י ה' ְמ ְ
יָ ַ

ּבֹוא נְ ַס ֵּפר וְ נַ זְ ִּכיר ְלָך:
ָאמר ְלָך
רֹופא ַ
רֹופא ְל ִה ָּב ֵדק ,וְ ָה ֵ
חֹולה ְמאֹד בארה"בָ ,ה ַל ְכ ָּת ָל ֵ
ֶ
ית
ִּב ְׁשנַ ת תשל"ג ְּכ ֶׁש ָהיִ ָ
ַאּתה
ׂשֹורה ַה ָּק ָׁשה נָ ְפ ָלה ָע ֶליָך ְּכ ַר ַעם ְּביֹום ָּב ִהיר וְ ָ
ֶׁשּנִ ְׁשַאר ְלָך ִל ְחיֹות ַרק ְּכָׁ 4-שבּועֹותַ .ה ְּב ָ
ׂשֹורה ַה ָּמ ָרה.
ּוב ַת ְד ֵה ָמהֵ ,מ ַה ְּב ָ
יתם ְּב ֶה ֶלם ְ
ּומ ְׁש ַּפ ְח ְּתָך ֱהיִ ֶ
ִ
יסָך :יֵ ׁש ִלי ֵע ָצה
ָאמר ְלָך ִג ְ
יסָך ַעל ַמ ָּצ ְבָך ַ
ּול ַה ְפ ָּת ָע ְתָךִּ ,ד ַּב ְר ָּת ִעם ִג ְ
יע ָּתא ִּד ְׁש ַמּיָ א ְ
ְּב ִסּיַ ְ
טּוח ֶׁשֹלא ַּת ְס ִּכים ַל ֲעׂשֹות ֶאת ָה ֵע ָצה.
ֶׁש ִּת ָּׁש ֵאר ַּב ַחּיִ יםֲ ,א ָבל ֲאנִ י ָּב ַ
ּומ ָּתר ְל ַח ֵּלל ַׁש ָּבת ָע ַלי ,וְ ָל ֵכן ֻמ ְכ ָרח ֲאנִ י ַל ֲעׂשֹות ָּכל ֲא ֶׁשר ְל ֵאל
ית לֹוֲ :אנִ י ְּב ַס ָּכנַ ת ַחּיִ יםֻ ,
ָענִ ָ
יָ ִדי.
יה,
ּומ ְר ֵּפא ִּב ְכנָ ֶפ ָ
אמיָׁ ,שם יֵ ׁש ֲאוִ יר טֹוב וְ ֶׁש ֶמׁש ְצ ָד ָקה ַ
יסֹוע ְל ִמיַ ִ
ַ
ַאּתה ַחּיָ ב ִל
יסָךָ ,
ָאמר ְלָך ִג ְ
ַ
נֹורָאה,
וה' יַ ֲעזֹר ֶׁש ִּת ְת ַר ֵּפאֲ ,א ָבל ִמ ַּצד ֵׁשנִ י ַלּנְ ָׁש ָמה ְמאֹד ֹלא ָּב ִריא ָׁשם ִּכי יֵ ׁש ָׁשם ְּפ ִריצּות ָ
יֹוד ַע ִל ְׁשמֹור ַעל ֵעינַ יִ ,וַ ה' יְ ֵהא
ּומּיָ דִּ ,כי ֲאנִ י ֵ
אמי ֵּת ֶכף ִ
יסֹוע ְל ִמיַ ִ
ַ
מּוכן ִל
ָ
ָאמ ְר ָּת לֹוֲ :אנִ י
ַ
ּמּובא ִּב ְג ָמ ָרא יִ ְצרֹו ִמ ְת ַּג ֵּבר וְ כּו' וְ ִא ְל ָמ ֵלא ה' עֹוזְ רֹו ֵאינֹו יָ כֹול לֹו.
ּוכמֹו ֶׁש ָ
ְּב ֶעזְ ִריְ ,
ּוב ָכל ֵּבית ִמ ְד ָרׁש יָ ַׁש ְבּת וְ ָׁש ַמ ְע ָּת
אמי וְ ָׁשם ָה ַל ְכ ָּת ִל ְלמֹד ְּב ַה ְר ֵּבה ָּב ֵּתי ִמ ְד ָרׁשֹותְ ,
נָ ַס ְע ָּת ְל ִמיַ ִ
אמי
ִמ ִּפי ָה ַרב ִׁשעּור ְּכ ֵדי ְל ַכ ֵּבד ֶאת ָה ַרב ,וְ ָאז נִ זְ ַּד ֵּמן ְלָך ִל ְראֹות ְּב ֶא ָחד ִמ ָּב ֵּתי ַה ִּמ ְד ָרׁשֹות ְּב ִמ ַּי ִ
רּורה" ִל ְפנֵ י ְּכֲ 20-אנָ ִׁשים ְמ ֻב ָּג ִריםְּ ,בנֵ י
"מ ְׁשנָ ה ְּב ָ
מֹוסר ִׁשעּור ְּב ִ
ֵ
ֵאיְך ֶא ָחד ֵמ ַר ָּבנֵ י ַה ָּמקֹום
ית ֶׁש ְּב ַמ ֲה ָלְך ַה ִּׁשעּור נִ ְׁשַאל ָה ַרב ַעל יְ ֵדי ִמ ְׁש ַּת ְּת ֵפי ַה ִּׁשעּור
ִׁש ִּׁשים ַעד ְׁשמֹונִ ים ָׁשנָ ה ,וְ ָר ִא ָ
יהם,
לֹות ֶ
יֹוד ַע ,וְ ֹלא ָהיָ ה ָה ַרב ֵמ ִׁשיב ִל ְׁש ֵא ֵ
יֹותר ֲא ֶׁשר ֲא ִפילּו יֶ ֶלד ֶּבן ֵּת ַׁשע ֵ
ְׁש ֵאלֹות ְּפׁשּוטֹות ְּב ֵ
ַאחר ַּפ ַעם,
"ׁש ֵא ָלה ָּכזֹאת ָצ ִריְך ִל ְׁשאֹול ֶאת ר' מ ֶֹׁשה ַפיְ ינְ ְׁש ֵטיין" ,וְ ָכְך ֵא ַרע ַּפ ַעם ַ
אֹומרֹו ְ
ְּב ְ
ָארץ ָּגדֹול ,וְ זֹאת ָהיְ ָתה
ׁשּובה ֵמ ֵעין זֹו ִ[ּכי ָה ַרב ָהיָ ה ַעם ָה ֶ
ּׁשֹוא ִלים ִּב ְת ָ
ּדֹוחה ֶאת ַה ֲ
ֶׁש ָהיָ ה ֶ
ית ְּבעֹוד ַּכ ָּמה ָּב ֵּתי ִמ ְד ָרׁשֹותֶׁ ,שּיֶ ְׁשנָ ם ַה ְר ֵּבה ַר ָּבנִ ים
יֹותר ֲעבּורֹו .]...וְ ָכְך ָר ִא ָ
ּטֹובה ְּב ֵ
ׁשּובה ַה ָ
ַה ְּת ָ
יֹוד ִעים ְּכלּוםִ .ח ַּפ ְׂש ָּת ֵע ָצה ַל ָּד ָבר ַהּזֶ ה .וְ ֶה ְח ַל ְט ָּת ֶׁש ָּצ ִריְך
ידי ִׁשעּור ֲא ֶׁשר ָּפׁשּוט ֵאינָ ם ְ
ַמ ִּג ֵ
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זֹוהר ָה ֱא ֶמת ּ -גִ ּלּוי ֵמעֹולָ ם ָה ֱא ֶמת
ַ

יּוכל ָּכל ֶא ָחד ִל ְלמֹד ֶאת ָּכל ַהיְ סֹודֹות ֶׁש ָּצ ִריְך ָל ַד ַעת וְ ֹלא
ּיֹומי[ .וְ ָכְך ַ
עּורים ַּב ַּדף ַה ִ
ְליַ ֵּסד ִׁש ִ
עּורים ,יָ ִפיצּו ַק ָּלטֹות ַעל ַמ ֶּס ְכּתֹות
ּיּוכלּו ָה ַר ָּבנִ ים ְל ָה ִכין ֶאת ַה ִּׁש ִ
ּוב ְכ ֵדי ֶׁש ְ
ָארץ] ִ
יִ ְהיּו ַע ֵּמי ָה ֶ
אֹותם
יפ ְר ְסמּו ְל ָכל ָה ַר ָּבנִ ים ֶׁשּנִ ַּתן ְל ַהזְ ִמין ַק ָּלטֹות ַעל ַמ ֶּס ְכּתֹות ַה ַׁש"ס ,וְ יִ ְׁש ְלחּו ָ
ּיֹומי ,וִ ַ
ַה ַּדף ַה ִ
אֹותם
עּורים וְ יַ ְק ִליטּו ָ
ידי ֲח ָכ ִמים ֶׁשּיָ ִכינּו ִׁש ִ
ידי ַה ִּׁשעּורְ .לצ ֶֹרְך ָּכְך ִּב ַּק ְׁש ָּת ִמ ַּכ ָּמה ַּת ְל ִמ ֵ
ְל ָכל ַמ ִּג ֵ
הּוכן ַמ ְח ָסן
ּומכֹונָ ה ְל ַה ְק ִליט ֶאת ַה ִּׁשעּור ,וְ ַאף ַ
ַאח ֵרי ַּדף .וְ ֶה ֱח ַל ְט ֶּתם ִל ְקנֹות ַק ָּלטֹות ְ
ְּכ ֵס ֶדר ַּדף ֲ
ְמיֻ ָחד ְל ֵׁשם ָּכְך.
אֹותּה ָה ֵעת ֵא ַרע ָּד ָבר ֶּפ ֶלאַּ ,כ ֲא ֶׁשר ִהזְ ַמנְ ָּת מֹונִ ית ִלנְ ס ַֹע ַה ַּביְ ָתה ,וְ נִ זְ ַּד ֵּמן ְלָך נְ ַהג
וְ ִהּנֵ ה ְּב ָ
עֹוסק ְּביִ בּוא ַק ָּלטֹות ִמ ִּסין לארה"ב.
ֵ
יחה ֶׁשנִ ַה ְל ֶּתם ִה ְת ָּב ֵרר ֶׁשהּוא
ּומּתֹוְך ִׂש ָ
מֹונִ ית ִסינִ יִ ,
עֹולה ַק ֶּל ֶּטת .וְ ֵה ִׁשיב ַהּנֶ ָהגֶ 12 ,סנְ ט ִּב ְל ָבדְּ .בעֹוד ֶׁש ְּב ֶד ֶרְך ְּכ ָלל ַעלּות
ָ
ַאל ְּת אֹותֹוַּ ,כ ָּמה
וְ ָׁש ְ
ָאמ ְר ָּת ַלּנֶ ָהג ַה ִּסינִ יֶׁ ,שּיָ ׁשּוב ִא ְּתָך ַּב ֲחזָ ָרה וְ ֶׁש ָּת ִביא לֹו קֹונֶ ה.
ָּכל ַק ֶּל ֶּטת ִהיא ְּב ֵע ֶרְך ֶ 40סנְ טַ .
ּומ ָּטל
ּובוַ ַּדאי זּו ַה ְׁש ָּג ָחה נִ ְפ ָלָאהֻ ,
ַאּפ ְלּבֹויםֶׁ ,שה' ִהזְ ִמין ָל ֶכם זֹאתְ ,
וְ ֵת ֶכף ָה ַל ְכ ָּת וְ ִס ַּפ ְר ָּת ָל ַרב ְ
בֹודהֶ .ה ְרָאה ְלָך נְ ַהג ֲהמֹונִ ית ֻּד ְג ָמא ,וְ ֵת ֶכף ִהזְ ַמנְ ֶּתם ֶא ְצלֹו ַ 5000ק ָּלטֹות
יכם ְל ַה ְת ִחיל ַּב ֲע ָ
ֲע ֵל ֶ
ַאחת.
ְּב ַפ ַעם ַ
בּוע .וְ ֵכן ֻּפ ְר ַסם
מֹודעֹות ָּכל ָׁש ַ
ג'ּורנַ ל ָ
ְ
עמיינֶ ער
ַאל ֶג ֵ
ּופ ְר ַס ְמ ֶּתם ָּב ִעּתֹון ְ
בֹודהִ .
ִה ְת ַח ְל ֶּתם ַּב ֲע ָ
ּוב ַּמ ְד ִריְך ְל ַכ ְׁשרּות ֶׁשּיָ ָצא ַעל יֶ ְד ֶכם .וְ ָכְך נִ ְתוַ ְּספּו עֹוד ַר ָּבנִ ים ֶׁש ִה ְׁש ַּת ְּתפּו
ְּב ָב ֵּתי ִמ ְד ָרׁשֹותַ ,
הּודים
ַאר ָּב ָעה יְ ִ
ּומ ְ
כּותָךֵ .
ּיֹומי ִּבזְ ְ
עֹולם ִה ְת ִחילּו ִל ְלמֹד ַּדף ַה ִ
עּוריםַ ,עד ֶׁש ָּכל ָה ָ
ְּב ַה ְק ָל ַטת ַה ִּׁש ִ
ַאּתה
ּיֹומי .וְ ָ
לֹומ ֵדי ַּדף ַה ִ
ּיֹומי  ,נִ ְהיָ ה ִמּזֶ ה ֵמאֹות וַ ֲא ָל ִפים ְ
עּורים ְּב ַדף ַה ִ
ַאר ֵּגן ִׁש ִ
ֶׁש ִה ְת ִחילּו ְל ְ
תֹודה ַלה' יִ ְת ָּב ַרְך ַעל ַח ְסּדֹו ַה ָּגדֹול ֶׁשּזָ ִכית ָלזֶ ה.
ָאמ ְר ָּת ִמזְ מֹור ְל ָ
ַ
יֹותר ֲע ֵלי ֲא ָדמֹות,
אֹותָך ַל ָּמקֹום ַהּנָ מּוְך ְּב ֵ
יתֵ ,איְך נִ ְס ָּתרֹות ַּד ְר ֵכי ָה ֵא"ל ֶׁש ִּג ְל ֵּגל ְ
יע ֶבדָ ,ר ִא ָ
ּוב ִד ֶ
ְ
ית ָצ ִריְך
יע ְל ָׁשם ָהיִ ָ
נֹורָאהֶׁ ,ש ִּב ְכ ֵדי ֶׁש ַּת ִּג ַ
ּופ ִריצּות ָ
אמי" ָמקֹום ֶׁשל ְׁש ִחיתּות ְ
"מּיַ ִ
ְּכמֹו ִ
ּובזְ כּות זֶ הָּ ,ג ַר ְמ ָּת
אֹותָך ָלבֹוא ְל ָׁשם ְל ִה ְת ַר ֵּפאִ ,
ְ
ָאלץ
ְל ִה ְת ַּד ְר ֵּדר ְל ַמ ָּצב ֶׁשל ַס ָּכנַ ת ַחּיִ יםֶׁ ,ש ֵּת ֵ
ּיֹומי ְלנַ ֲח ָלה ֶׁשל ַר ִּבים.
ַל ֲהפְֹך ֶאת ַה ַּדף ַה ִ
ַאּתה ֵמ ִבין ַמה ַה ֶּפ ַׁשע? -
ַארנּו ָּכאן זֶ ה ְּב ִדּיּוק ַה ֶּפ ַׁשע ַה ָּגדֹול ֶׁש ְּלָך! ַ -ה ִאם ָ
וְ ָכל ַמה ֶׁש ִּת ְ
ַאּתה ְמ ַק ֵּבל ֶאת עֹונְ ֶׁשָךַ - ,על
ּתֹורת ַהּנִ ְג ֶלה ,וְ ַעל זֶ ה ָ
הּודים ֶׁשּיִ ְל ְמדּו ַרק ַ
ַאּתה ָּג ַר ְמ ָּת ְל ִמ ְליֹון יְ ִ
ָ
זֹוהר.
לֹומ ִדים ַ
יהם ַׁש"ס וְ ֹלא ְ
ּלֹומ ִדים ְּב ָכל ַחּיֵ ֶ
הּודים ֶׁש ְ
ָּכל ַהיְ ִ
ַאּתה ִד ְר ַד ְר ָּת
עֹולםָ ,
רֹומם ֶאת ָה ָ
ּול ֵ
יח ְ
ּתֹורתֹו ֶׁשל ָמ ִׁש ַ
ּול ָה ִפיץ ָ
יח ְּב ָמקֹום ִל ְלמֹד ְ
ִּבימֹות ַה ָּמ ִׁש ַ
ּתֹורה,
ַאּתה ֵה ַפ ְצ ָּת וְ ִה ְג ַּב ְר ָּת ֶאת ַה ִּלּמּוד ֶׁשל ִחיצֹונִ ּיּות וְ ַג ְׁש ִמּיּות ַה ָ
אֹותֹו ְל ֵׁש ֶפל ַּת ְח ִּתּיֹותָ - ,
עֹולם.
ּוב ָכְך ִה ְג ַּב ְר ָּת ַה ֶה ֶרס ָּב ָ
עֹולם ַהּזֶ הְ ,
ַאח ֵרי ַה ְב ֵלי ָה ָ
יפה ֲ
ּור ִד ָ
ּוב ָכְך ָּג ַר ְמ ָּת ְל ִחּזּוק ַה ִחיצֹונִ ּיּות ְ
ְ

ַהּנְ ָׁש ָמה:

ֲאנִ י ַחף ִמ ֶּפ ַׁשעֲ ,אנִ י ֹלא יָ ַד ְע ִּתי!

ֵּבית ִּדין:

ּפֹות ֶרת!
יעה ֹלא ֶ
ְּב ַמ ְד ֵר ָגה ֶׁש ְּלָךִ ,אי יְ ִד ָ
קֹורא ְּבקֹול ָּגדֹול ְּב ִתּקּון ל' ְּב ִתּקּון מ"ג,
ית ַמה ְׁש ָה ַר ׁ ְש ִּב"י ֵ
זֹוהר וְ ָר ִא ָ
ַה ִאם ֹלא ָל ַמ ְד ָּת ִּתּקּונֵ י ַ
יח? ...
ַאּתה ַחי ְּבּדֹור ֶׁשל ָמ ִׁש ַ
יֹוד ַעָׁ ,ש ָ
ַאּתה ֹלא ֵ
ַה ִאם ָ

ַהּנְ ָׁש ָמה:

יתי.
נָ כֹון! ָּברּוְך ה' זָ ִכ ִ
זֹוהר ָה ֱא ֶמת ּ -גִ ּלּוי ֵמעֹולָ ם ָה ֱא ֶמת
ַ

עלון אור הזוהר 3 | 66

ֵּבית ִּדין:

יח?
ּתֹורתֹו ֶׁשל ָמ ִׁש ַ
ַאג ָּת ֶׁשּיִ ְל ְמדּו ָ
ּדּוע ֹלא ָּד ְ
ַמ ַ

ַהּנְ ָׁש ָמה:

ימ ִּתי ְּב ַׁש ְק ָדנּות
ּוג ָמ ָרא וְ ִסיַ ְ
אֹותי ִמ ַּק ְטנּות ְל ִלּמּוד ַׁש"ס ְ
יחֲ ,א ָבל ִחּנְ כּו ִ
ֲאנִ י ֵמ ַהּדֹור ֶׁשל ַה ָּמ ִׁש ַ
יֹומי ָה ַפְך
ּופ ַע ְל ִּתי ְל ִפי ַמה ֶּׁשּיָ ַד ְע ִּתי ,וְ ַהּיֹום ַה ֻּמ ָּׂשג ֶׁשל ַּדף ִ
ֶאת ָּכל ַה ַׁש"ס ִּכ ְמ ַעט ְּ 7פ ָע ִמיםָ ,
הּודי.
ּתֹורה ֶׁשל ָּכל יְ ִ
ִל ְהיֹות נֶ ֶכס צֹאן ַּב ְרזֶ ל ְּב ִלּמּוד ַה ָ

ֵּבית ִּדין:

זֹוהר
ית ֵמ ִפיץ ַּדף ַ
ית ְל ִה ְת ָּפ ֵאר ִאם ָהיִ ָ
ַאּתה ָצ ִריְך ָהיִ ָ
ַאּתה ֹלא ָצ ִריְך ְל ִה ְת ָּגאֹות ָּבזֶ הַ ,ה ֶה ֶפְך! ָ
ָ
תֹורת ָה ַר ְׁש ִּב"יִּ ,כי ַעל זֶ ה ָּכל נְ ָׁש ָמה ֻמ ְׁש ַּב ַעת עֹוד ֶט ֶרם ֶׁש ָּבא
יֹומי ֶׁש ְּל ָכל יִ ְׂש ָר ֵאל יִ ְהיֶ ה ֵח ֶלק ְּב ַ
ִ
עֹולם...
ְל ָ

ַהּנְ ָׁש ָמה:

ּוטהֹורֹות.
ַה ִּצילּו! ֲאנִ י ְמ ַב ֵּקׁש ַר ֲח ִמיםָּ ,כל ַה ַּכּוָ נֹות ֶׁש ִּלי ָהיּו ְל ֵׁשם ָׁש ַמיִ ם ְ

ֵּבית ִּדין:

יֹותר נִ ְד ָרׁש
חֹולה ָאנּוׁש ֵ
ּוכ ָכל ֶׁש ַה ֶ
יחאְ ,
ַאּתה ַּבּדֹור ֶׁשל ִע ְק ְב ָתא ִּד ְמ ִׁש ָ
ּופֹוחתָ ,
ֵ
הֹולְך
ַהּדֹור ֵ
יֹוחאי ֶׁש ָּכ ַתב ֶאת ֵס ֶפר
קֹור ִאים לֹו ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַּבר ַ
רֹופא ַהּנְ ָׁשמֹות ַה ָּגדֹול ְ
יֹותרֵ ,
רֹופא ָּגדֹול ֵ
ֵ
ּזֹוהר ַה ָּקדֹוׁש!
יחַ ,ה ַ
ּתֹורתֹו ֶׁשל ָמ ִׁש ַ
ּזֹוהר ,זֹו ִהיא ָ
ַה ַ
ּיֹומי הּוא ֶׁש ֻּכ ָּלם
ּלֹומ ִדים ַּדף ַה ִ
הּודים ֶׁש ְ
ידי ֶׁשֹּלא ִּת ְצ ָט ֵרְך ִל ְסּבֹל ַעל ָּכל ִמ ְליֹון ַהיְ ִ
ַה ִּתּקּון ַהּיְ ִח ִ
ּיֹומי.
ּזֹוהר ַה ַׁש"ס ַה ִ
יִ ְל ְמדּו ַּ 3דּקֹות ֶאת ַּדף ַה ַ

ַהּנְ ָׁש ָמה:

דֹולהֶ ,את ָּכל
ׁשּובה ְּג ָ
אתי ְל ֶׁש ַפע ָּגדֹולֲ ,אנִ י יַ ֲע ֶׂשה ְּת ָ
יח ַל ֲהפְֹך ֶאת ַה ֶּפ ַׁשע ֶׁש ָח ָט ִ
ֲאנִ י ַּמ ְב ִט ַ
יֹומי ֶׁשל ְּג ָמ ָרא ֶׁשל
עֹולם ַעל יְ ֵדי ִלּמּוד ַּדף ִ
ִּפ ְׁש ִעי ֶׁש ָּג ַר ְמ ִּתי ְּב ִחּזּוק ַה ַּג ְׁש ִמּיּות וְ ִחיצֹונִ ּיֹות ָה ָ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש
הּודי יִ ְל ַמד ַּ 3דּקֹות ַ
הּודיֶ ,א ֱע ֶׂשה ֶׁש ַהּכֹל יִ ְת ַה ֵּפְך ְל ֶׁש ַפע ָּגדֹול ַעל יְ ֵדי ֶׁש ָּכל יְ ִ
ָּכל יְ ִ
יח
אּולה ֵּת ֶכף ַמ ָּמׁשֲ .אנִ י ַּמ ְב ִט ַ
עֹולם וְ יָ ִביא ְּב ָר ָכה וְ ֶאת ַה ְּג ָ
ְּביֹום וְ ַה ֶּׁש ַפע יִ ְׁשטֹוף ֶאת ָּכל ָה ָ
עֹולם.
ּזֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ְּב ָכל ָה ָ
ְל ָה ִפיץ ֶאת ַה ַ

ֵּבית ִּדין:

ּבּורָך
ָאר ָּכּה ֶׁשל זְ ַמןִ ,אם ַּת ֲעמֹד ְּב ִד ְ
נֹותן ְלָך ְ
אֹותָך ,וְ ֵ
ְ
ְּב ַח ְס ֵדי ה' ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמ ְע ָלה חֹונֵ ן
יבת ָה ַר ְׁש ִּב"י ,וְ ָכל ִמי ֶׁש ִּתזְ ֶּכה
יׁש ַ
בֹוהה ְב ַגן ֵע ֶדן וְ ִתזְ ֶּכה ָל ֶׁש ֶבת ִּב ִ
ַאּתה ִּתזְ ֶּכה ְל ַמ ְד ֵר ָגה ֲה ִכי ְּג ָ
ָ
זֹוהר
נֹותיו ִּב ְג ָמ ָרא ְּכ ִאּלּו ָל ַמד ִלּמּוד ַ
זֹוהר ְּביֹום ,יֵ ָח ֵׁשב לֹו ַה ִּלּמּוד ֶׁשל ָּכל ְׁש ָ
ֶׁשּיִ ְל ַמד ַּ 3דּקֹות ַ
ַה ָּקדֹוׁש ָּכל יָ ָמיו...

ַהּנְ ָׁש ָמה:

ּגֹור ִלי!
ַמה ָּג ְברּו ַח ְס ֵדי ה' ִע ִּמיַ ,מה טֹוב ֶח ְל ִקיַ ,מה נָ ִעים ָ

•
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זֹוהר ָה ֱא ֶמת ּ -גִ ּלּוי ֵמעֹולָ ם ָה ֱא ֶמת
ַ

