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לקבלת ספרים בחינם052-7651911 :
זֹוהר ָהעֹולָ ִמי ִּב ְפ ֻעּלָ ה ,לְ ָה ִחיׁש
ִמ ְפ ָעל ַה ַ
חֹודׁש
זֹוהר ְּב ֶ
ּולְ ָק ֵרב ַּפ ֲע ֵמי ַהּגְ אּולָ הְּ - ,ב ִסּיּום ַה ַ
ֶאלֶ ף ְּפ ָע ִמים ,נִ זְ ּכֶ ה וְ נִ נָ ֵצל ְּב ַא ֲה ָבה ֵמ ֲאסֹונֹות
ּופגָ ִעים.
ְ
יֹוצ ִאים ִּב ְפ ֻעּלָ ה
זֹוהר ָהעֹולָ ִמי" ְ
"מ ְפ ָעל ַה ַ
ִ
זֹוהר
לְ ָה ִחיׁש ּולְ ָק ֵרב ַהּגְ אּולָ ה ַעל יְ ֵדי ִסּיּום ַה ַ
ּובכָ ְך נִ זְ ּכֶ ה
חֹודׁש ֶאלֶ ף ְּפ ָע ִמיםְ ,
ַה ָּקדֹוׁש ְּב ֶ
נֹוע
יח לִ ְמ ַ
חֹודׁש וְ ח ֶֹדׁש וְ נַ ְצלִ ַ
לְ ֶאלֶ ף ַה ָּמגֵ ן ְּבכָ ל ֶ
ּופגָ ִעיםּ[ .כְ ַת ָּקנַ ת ַה ַר ְמ ַח"ל ַה ָּקדֹוׁש
ִמלְ ֲחמֹות ְ
זְ יָ "ע וְ עֹוד לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֶאלֶ ף ּגְ דֹולֵ י ַהּדֹורֹות]- .
זֹוהר ֶאלֶ ף ְּפ ָע ִמים,
חֹודׁש נְ ַּסיֵ ם ֶאת ַה ַ
ְּבתֹוְך ֶ
רֹומים.
עֹורר ַר ֲח ִמים ִּב ְׁש ֵמי ְמ ִ
ּובזֶ ה נְ ֵ
ָ
זֹוהר לְ ִׁש ְב ִעים ֲחלָ ִקים ִס ַּד ְרנּו ,וְ כַ ֲא ֶׁשר
ֶאת ַה ַ
ּכָ ל ֶאלֶ ף ֲאנָ ִׁשים ֵחלֶ ק ֶא ָחד יִ ְטלּוְ ,ד ַהיְ ינּו
זֹוהרַ ,סְך ַהּכֹל
ִׁש ְב ִעים ֶאלֶ ף ֲאנָ ִׁשים יִ לְ ְמדּו ַ
נִ זְ ּכֶ ה לְ ַה ְב ָט ַחת יְ ַׁש ְעיָ ה ַהּנָ ִביא ֶ(ּפ ֶרק ט' א-ב)
"ה ָעם ַההֹלְ כִ ים ַּבח ֶֹׁשְך ָראּו אֹור ּגָ דֹולִ ...הגְ ַּדלְ ָּת
ָ
ַה ִּשׂ ְמ ָחה ָׂש ְמחּו לְ ָפנֶ יָךּ ...כַ ֲא ֶׁשר יָ גִ ילּו ְּב ַחּלְ ָקם
הּודיּ ,בֹא
ָׁשלָ ל"(ַ .עיֵ ין ַר ִׁש"י ָׁשם) - .וְ ַא ָּתה ִאיׁש יְ ִ
ֹלקינּו
חּודי ,לְ ַקיֵ ים ְרצֹון ֱא ֵ
וְ ִה ְצ ָט ֵרף לְ לִ ּמּוד יִ ִ
ֶה ָח ֶפץ לְ ָה ִחיׁש ּולְ גָ ֳאלֵ נּו ,וְ ִתזְ ּכֶ ה לְ ָק ֵרב ּולְ ַק ֵּבל
יהם יִ ְׂש ָר ֵאל
יח ִצ ְד ֵקנּוּ - .וכְ ָבר ִק ְּבלּו ֲעלֵ ֶ
ְּפנֵ י ָמ ִׁש ַ
ּובכָ ל לִ ָּבם וְ נַ ְפ ָׁשם ֵהם מּוכָ נִ ים
דֹוׁשיםְ ,
ַעם ְק ִ
זּומנִ יםְּ ,ב ִר ְבבֹות וַ ֲאלָ ִפיםּ ,כָ ל יֹום לְ ַה ְק ִּדיׁש
ּומ ָ
ְ
ִמּזְ ַמּנָ םַּ 4.5 ,דּקֹות לַ ֲעׂשֹות ְרצֹון קֹונָ ם.
עֹורר ְּב ֵעת
ַמ ְּט ַרת ַהלִ ימּוד ַה ָּקדֹוׁשִ :היא לְ ֵ
תּוחים,
ָרצֹון נִ ְפלָ א ֲא ֶׁשר ַׁש ֲע ֵרי ָׁש ַמיִ ם ְּפ ִ
ֹלקי ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַּבר
ּולְ ִה ְת ַח ֵּבר ִעם ַה ַּתּנָ א ָה ֱא ִ
עֹורר
יֹוחאי זְ יָ ָע"א ,לְ ַמ ַען יַ ֲעמֹוד ִּב ְּת ִפילָ ה וְ יְ ֵ
ָ
זְ כּותּ ,כְ מֹו ֶׁש ָא ַמר ֵאלִ ּיָ הּו ַהּנָ ִביא ַ(ּב ַּמ ֲא ָמר ָּפ ַתח
עֹורר ֶאת ָה ֶעלְ יֹונִ ים
ֵאלִ ּיָ הּו) קּום ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון לְ ֵ
דֹוׁשים ּומ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ַר ֲעיָ א
ֵאּלּו ָה ָאבֹות ַה ְּק ִ
ימנָ א לְ ַמ ַען לְ ָה ִקים ֶאת ַה ְּשׁכִ ינָ ה ֵמ ֲע ָפ ָרּה
ְמ ֵה ְ
יח לָ נּו ֵאלִ ּיָ הּו ַהּנָ ִביא ּכִ י
בב"אּ - .כְ ָבר ִה ְב ִט ַ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש נֵ ֵצא ֵמ ַהּגָ לּות
ִּבזְ כּות ִה ְת ַע ְּסקּות ְּב ַ
דֹוׁשים לִ גְ רֹוס
ּבֹותינּו ַה ְּק ִ
ְּב ַר ֲח ִמים ,וְ כָ ְתבּו לָ נּו ַר ֵ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש לְ ָק ֵרב ֶאת ַהּגְ אּולָ ה,
וְ לַ ֲעסֹק ְּב ַ
זֹוהר ִהּנֹו ַה ֶח ֶרב ַה ְמ ַק ֶצ ֶצת ֶאת ַה ֻּט ְמ ָאה
ֲא ֶׁשר ַה ַ
זֹוהר ְמזַ ּכֵ ְך ֶאת ָה ָא ָדם וְ נַ ְפׁשֹו,
וְ ַהּיֵ ֶצר ָה ַרעַ ,ה ַ
בֹודת
מּוסר ָקדֹוׁשֲ ,ע ַ
ַ
זֹוהר הּוא
ִע ָּקרֹו ֶׁשל ַה ַ
הֹורהַ ,א ֲה ַבת ַה ֵּשׁם וְ יִ ְׂש ָר ֵאלְ ,מ ִסירּות
ַה ֵּשׁם ְט ָ
זֹוהר הּוא
נֶ ֶפׁש ְמלֵ ָאה לְ ַתכְ לִ ית ַהּנִ ְצ ִחיתַ ,ה ַ
ֲאוִ יר ַהּנְ ָׁש ָמהּ ,כְ ִפי ֶּשׁ ַהּגּוף זָ קּוק לְ ַאוִ וירּ ,כָ ְך
ניסן תשע"ג

ּוביַ ַחד ִעם ִקּיּום
קּוקה ַהּנְ ָׁש ָמה לְ ז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁשְ ,
זְ ָ
ּתֹורה,
ַה ֲהלָ כֹות וְ ַה ִּמ ְצוֹות ,לִ ּיּמּוד ּכָ ל ַּפ ְר ֵּד"ס ַה ָ
יהן,
סֹודֹות ֶ
ֵ
יהן וְ
רּוׁש ֶ
יהןְ ,ד ֵ
ְּפ ָׁשט ַה ֲהלָ כֹותִ ,ר ְמזֵ ֶ
ּתֹורה
ְמ ִסירּות נֶ ֶפׁש ֻמ ְחלֶ ֶטת לְ ִקּיּום וְ לִ ּמּוד ַה ָ
יח
ּוב ְק ֻד ָּשׁה ,וְ ָאז נִ זְ ּכֶ ה לְ אֹורֹו ֶׁשל ָמ ִׁש ַ
ְּב ָט ֳה ָרה ִ
ּיֹופ ַיע ִּב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינּוִ ,הּנֵ ה יָ ִמים
ִצ ְד ֵקנּוֶׁ ,ש ִ
חֹוׁשְך ָה ַע ִּמים ,וְ ִׂשנְ ַאת
ֶ
ָּב ִאים ֵאלֵ ינּוִ ,מּתֹוְך
ַהּגֹויִ ים ֶאת ַעּמֹו ַהּנִ ְב ָחר ֶׁשל ַה ָּק ָּב"ה ,וְ כָ ל
יּומה
ימנִ ים ְמ ִע ִידים ּכִ י ָר ַח"ל ִמלְ ָח ָמה ֲא ָ
ַה ִּס ָ
ִמ ְת ָק ֶר ֶבתִ ,מּכָ ל ֵע ֶברֵ - ...אין לָ נּו ַעל ִמי ּלִ ְסמֹוך
ֶאּלָ א ַעל ָא ִבינּו ֶׁש ַּב ָּשׁ ַמיִ ם! וְ לִ ְׁשמ ַֹע לְ קֹול ִּד ְב ֵרי
ֵאלִ ּיָ הּו ַהּנָ ִביא ְמ ַב ֵּשׂר טֹוב ְמ ַב ֵּשׂר ַהּגְ אּולָ ה! וְ ַעל
זֹוהר ָהעֹולָ ִמיְ ,ב ַּה ְסּכָ ַמת ּגְ דֹולֵ י
יְ ֵדי ִמ ְפ ָעל ַה ַ
ּפֹועל ְק ִר ָיאה לְ כָ ל
נֹוציא ֵמ ַהּכ ַֹח ֶאל ַה ַ
ַהּדֹורִ ,
זֹוהר
ּומקֹום לִ ְקרֹא וְ לִ לְ מֹוד ְּב ַ
הּודי ְּבכָ ל ָמקֹום ָ
יְ ִ
דּוׁשה,
ַה ָּקדֹוׁש וְ לִ ְהיֹות ֵחלֶ ק ְמ ַה ִמ ְת ַח ְב ִרים לַ ְק ָ
זֹוהר
ִעם ְקבּוצֹות ַה ְמ ַסיְ ימֹות ֶאת ּכָ ל ֵס ֶפר ַה ַ
ְּב ַה ְׁש ָק ָעה ֶׁשל ַּ 4.5דּקֹות ְּביֹום.
ּכָ ל ִמ ְׁש ַּת ֵּתף יְ ַק ֵּבל ֶאת ֶחלְ קֹו ַּב ְּק ִר ָיאה
ַה ְמ ֻׁש ֶּת ֶפת ֶׁש ְּת ִחּלָ ָתּה ְּבכֹולֵ ל ֲחצֹות ֵא ֶצל ִצּיֹון
יֹוח ִאי ע"ה,
ַה ַּתּנָ א ַה ָּקדֹוׁש ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַּבר ָ
ּומ ָּשׁם לְ כָ ל ֶחלְ ֵקי ָהעֹולָ ם .וְ ַעל יְ ֵדי ּכָ ְך יִ ּכָ נֵ ס הּוא
ִ
ּובנֵ י ֵּביתֹו וְ כָ ל ַה ִּמ ְׁש ַּת ְּת ִפים ִעּמֹו וְ ַה ְמ ַסיְ ִיעים
ְ
ּומ ִּצילָ ה ִמ ְּפנֵ י ַה ַּמּבּול
ַּב ֲעדֹו לְ ֵת ַבת נ ַֹח ַה ְּמגִ ּנָ ה ַ
ּומגֹוג ֶׁשל ַא ֲח ִרית ַהּיָ ִמים.
ּומלְ ֶח ֶמת ּגֹוג ָ
ּנֹורא ִ
ַה ָ
ּובזֹאת ֶאת ַא ַחי ָאנֹכִ י ְמ ַב ֵּקׁש לִ ְהיֹות ְמ70-
 ֶָאלֶ ף ָה ֲאנָ ִׁשים ַהּנִ ְב ָח ִרים ְׁשיְ זַ ּכּו ֶאת ַה ְּשׁכִ ינָ ה
רּוח
ַ
ִעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ָע ָפר לֶ ָה ִרים" ,לְ ַה ֲחיֹות
ְׁש ָפלִ יםּ ,ולְ ַה ֲחיֹות לֵ ב נִ ְדּכָ ִאיםְּ ,ד ָרכָ יו ָר ִא ִיתי
וְ ֶא ְר ָּפ ֵאהּוָׁ ,שלֹום ָׁשלֹום לָ ָרחֹוק וְ לַ ָּקרֹוב ָא ַמר
אתיו".
ה' ְּור ָפ ִ
דֹוׁשה :אּ .כָ ל ֶא ָחד יְ ַמּלֵ א ט ֶֹפס,
ַה ָּתכְ נִ ית ַה ְּק ָ
יֹומי .בּ .כּולָ נּו
וִ ַיק ֵּבל ּכְ ַרְך ֶא ָחד ְּב ִחינָ ם לְ לִ ּמּוד ִ
ִמ ְת ַק ְּשׁ ִרים ְּב ֶק ֶׁשר ַא ִּמיץ לְ ִצּיּון ָה ַר ְׁש ִּב"י ְּבכָ ל יֹום
יהם
מֹות ֶ
וְ יֹום .גּ .כָ ל ַה ִּמ ְׁש ַּת ְּת ִפים יְ כֹולִ ים לִ ֵּתן ְׁש ֵ
אֹותם .ד .לְ ַחּלֵ ק
ָ
יהם וְ יַ זְ ּכִ ירּו
רֹוב ֶ
וְ ֵׁשמֹות ְק ֵ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ַהּנִ ְד ָּפס ֵמ ָח ָדׁש ִעם
ֶאת ִס ְפ ֵרי ַה ַ
זֹוהר ְּב ִׁש ְב ִעים
ַּת ְרּגּום ְּבלָ ׁשֹון ַהק ֶֹודש ּכָ ל ֵס ֶפר ַה ַ
ּכְ ָרכִ ים .הּ .כָ ל ֶא ָחד יִ לְ מֹד ַּ 4.5דּקֹות ְּביֹום ,וְ יִ גְ מֹר
ְּבח ֶֹדׁש ֶא ָחד ּכָ ל ַהּכְ ַרְך ,וְ כָ ְך ִׁש ְב ִעים ֲאנָ ִׁשים
זֹוהר.
חֹודׁש ּכָ ל ֵס ֶפר ַה ַ
ימים ְּבכָ ל ֶ
ּומ ַסיְ ִ
ּגֹומ ִרים ְ
ְ
"ה נְ ַחּלֵ ק לְ ִׁש ְב ִעים ֶאלֶ ף ֲאנָ ִׁשים
ו .וְ ִאיִ ַ
חֹודׁש יִ גְ ְמרּו
ּובכָ ל ֶ
ֶׁשּיִ ְׁש ַּת ְּתפּו ְּב ִמ ְב ָצע ַהּזֶ הְ ,
חֹודׁש
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש .זִ .סּיּום ַּב ֶ
יּומי ַ
ֶאלֶ ף ִס ֵ
ָה ִראׁשֹון יִ ְהיֶ ה אי"ה ְּבכ ֶֹתל ַה ַּמ ֲע ָר ִבי ,וְ כָ ל
ּגְ דֹולֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל יִ ְׁש ַּת ְּתפּו ְּב ַמ ֲע ַמד ֶׁשל ֶאלֶ ף
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁשַ ,הּנַ "ל .חּ .כָ ל ִמי ֶׁשעֹולֶ ה
יּומי ַ
ִס ֵ
לְ ִצּיּון ָה ַר ְׁש ִּב"י ְּבכָ ל יֹום יְ ַמּלֵ א ט ֶֹפס ,וִ ַיק ֵּבל
חֹוב ֶרת ַהּנַ "ל,
ַעל ַע ְצמֹו לִ לְ מֹוד וְ לִ גְ מֹר ּכָ ל ַה ֶ
בֹואר לְ ַהּלָ ן.
וִ ַיק ֵּבל ְׂשכַ ר ָעצּום ּכְ נֶ גֶ ד ּכּולָ ם כְ ְמ ָ
טּ .כָ ל ֶא ָחד יִ ְר ֶאה לְ ַקיֵ ים ַמ ֲא ָמר ֲחזַ "ל ּגָ דֹול
עֹוׂשה ,יְ ַק ֵּבל ֵסט ּ 70כְ ָרכִ ים
יֹותר ִמן ָה ֶ
ַה ֵּמ ֲע ֶׂשה ֵ
יחּלֵ ק ִס ְפ ֵרי
טֹופ ִסים) ּכְ ֵדי ֶׁשּיְ זַ ּכֶ ה וִ ַ
ְּב ִחינָ ם ִ(עם ְ

רגע לפני הגאולה

האדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גראס שליט"א
חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

רֹובים
ּובנֵ י ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו ַה ְּק ִ
זֹוהר ְּב ִחינָ ם לַ ֲח ֵב ָריו ְ
ַ
זֹוהר ִמ ֵידי
חֹוקים לֲ 70-אנָ ִׁשים ְמ ַסיְ ֵמי ַה ַ
וְ ָה ְר ִ
עֹומד ,וִ ַיק ֵּבל
יהם ָהעֹולָ ם ֵ
חֹודׁש ְּב ָח ְדׁשֹוֶּ ,שׁ ֲעלֵ ֶ
ֶ
זֹוהר
בֹואר ְּב ַ
ְׂשכַ ר ּכְ נֶ גֶ ד ּכּולָ םּ ,וכְ ִאּלּו ְּב ָר ָאם כְ ְמ ָ
ּוּב ֵס ֶפר ֲח ִס ִידים ובגר"א ,וְ עֹוד.
רּומה קכ"חְ ):
ְ(ּת ָ
וְ כָ ל ַה ִּמ ְׁש ַּת ֵּתף ָּבזֶ ה ְמ ַק ֵּבל ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד
זֹוהר
ֵמ ֶהם ְׂשכַ ר ּכְ ִאילּו ִסּיֵ ם ֶאלֶ ף ַּפ ַעם ֶאת ַה ַ
ַה ָּקדֹוׁש ,וְ כָ ל ֶא ָחד ְמ ַק ֵּבל ְׂשכַ ר ּכְ נֶ גֶ ד ּכָ ל ֶא ָחד
ּיֹוצא
ּיּומיםַ ,ה ֵ
בּורה ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ְׂשכַ ר ֶאלֶ ף ִס ִ
ֵמ ַה ֲח ָ
ִמּכָ ְך ּכָ ל ֶא ָחד ֻמכְ ָּפל ְּב ִׁש ְב ִעים ֶאלֶ ף ֲאנָ ִׁשים
זֹוהר
יּומי ַ
יֹוצא ִ 70מלְ יֹון ִס ֵ
ְ(ּב ֵאר ַמיִ ם ַחּיִ ים)  -ס"ה ֵ
חֹודׁש ,וְ נֶ ְח ַׁשב לְ כָ ל ֶא ָחד ְמ ַה ִמ ְׁש ַת ְת ִפים
ְּבכָ ל ֶ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש( .וְ ַעּיֵ ן
יּומי ַ
ּכְ ִאילּו ִסּיֵ ם ִ 70מלְ יֹון ִס ֵ
ִׂש ְמ ַחת ָה ַר ְׁש ִּב"י)ָ - .הא ּכֵ ַיצד? כל אחד מהשבעים
איש נחשב לו כאילו סיים לבדו ,כי השתתף
עם החבורה כדברי השדי חמד (מערת מ' סי'
קצח)( ,ראה עוד :ברכות מז ,:משנה ברורה סי' נה ס"ק
ע"ג ,אהבת חסד ח"ב פרק ט"ז ,ועיי"ש משבת דף ג.).
וכדברי הבאר מים חיים פרשת תצוה (כתב יד
דף כ"ד) ,אם כן ,לכל אחד ואחד מהחבורה יש
זכות של אלף סיומים ,וכיון שהחבורה היא 70
אלף ,מדין ערבות מוכפל בכל אלף שיש לכל
אחד ,כלומר 70 :אלף כפול אלף וזהו  70מיליון
סיומי זוהר הקדושֲ .חׁשֹב עֹוד ֶרגַ ע! ּכָ ל ִמנְ יָ ין
ּנֹותנִ ים
לֹומ ִדיםׁ ,שּוב יֻ כְ ַּפל ְּב ֶאלֶ ףּ ,כִ י ּכָ ל ַמה ֶׁש ְ
ְ
(זֹוהר ָּפ ָר ַׁשת וַ ּיֵ ֵצא) ,וַ ֲה ֵרי
נֹותנִ ים ְּב ֶאלֶ ף ַ
ּש ַמיִ ם ְ
ִמ ָ ׁ
לֹומ ֵדי
ׁשֹורה ְּב ִמנְ יָ ין ,וְ כֹל ַה ִּמ ְצ ָט ֵרף לְ ְ
ַה ְּשׁכִ ינָ ה ָ
ַה ִּשׁיעּורֲ ,ה ֵרי ְמ ַק ֵּבל ּכְ נֶ גֶ ד ּכָ ל ֶא ָחד ֶאת ַה ָּשׂכָ ר
ארד ִ(ּבלְ יֹון) ,וְ נֶ ְח ַׁשב
ִּפי ֶאלֶ ף!!! ַסְך ַהּכֹל ִ 70מלְ יָ ְ
חֹודׁש ֶא ָחד ִּבלְ ַבד
לְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ּכְ ִאילּו לָ ַמד ְּב ֶ
זֹוהר - .ויש עוד
יּומי ַ
ארד ִ(ּבלְ יֹון)ִ ,ס ֵ
ִ 70מלְ יָ ְ
להוסיף לפי דברי הספר חסידים שכל מצוה
שאין לה דורשים ואין מקיימים אותה ,נוטל
שכר כנגד כל הבטלים הימנה ,וכו' ,מקבלים
את השכר לסך  15מיליון יהודים כפול 70
מיליון  1,050,000,000,000,000במילים:
אחד ְקוַ ְד ִרילְ יֹון ו 50-טריליארד סיומי זוהר
לכל אחד ואחד המשתתף בחבורה הזאת.
 ֵּת ַדע לְ ָך ֶׁשּלְ כָ ל יָ ִחיד נִ ְצ ָרְך ּכְ ֵדי לְ ַסּיֵ ם ֶאתזֹוהר ַה ָּקדֹוׁשָׁ 142 ,שעֹותַ ,על ִּפי ֶח ְׁשּבֹון
ּכָ ל ַה ַ
זֹוהר ַה ְּמחּולָ ק לְ  70-כרכים עם תרגום לשון
ַה ַ
הקודשְּ ,בלִ ימּוד ֲח ִצי ָׁש ָעה לַ ּיֹום ְמ ַסּיֵ ם ֶאת
זֹוהר ְּב ֶמ ֶׁשְך ַּפחֹות ֵמ ֲע ָׂש ָרה חדשים (284
ּכָ ל ַה ַ
ּתֹורה
[ׁשעֹות ָ
יֹום)ַ ,ע ָּתה ּבֹואּו ֶח ְׁשּבֹוןָ 142 :
ארד ִ(ּבלְ יֹון)
 ִאם ִסּיֵ ם לְ ַבד] ּכָ פּול ִ 70מלְ יָ ְארד
זֹוהר ְּב ִה ְׁש ַּת ְּתפּות] = ְ 9ט ִריְ לְ יַ ְ
יּומי ַ
[ס ֵ
ִ
ּתֹורה,
ארד ָׁשעֹות ָ
ְּת ַׁשע ֵמאֹות ַא ְר ָּב ִעים ִמלְ יָ ְ
דֹוׁשה זּו ֶׁשל
בּורה ַה ְּק ָ
פּותך ַּב ֲח ָ
לֹומרְ ,ב ִה ְׁש ַּת ְּת ָ
ּכְ ַ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש,
לֹומ ֵדי ַ
הּודים ַצ ִּד ִיקים ְ
 70.000יְ ִ
ְּבלִ ימּוד ַּ 4.5דּקֹות ְּביֹום ִּבלְ ַבד ְּב ֶמ ֶׁשְך  30יֹום
ארד ְּת ַׁשע ֵמאֹות ַא ְר ָּב ִעים
זָ כִ ית לְ 9-ט ִריְ לְ יַ ְ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש,
ּתֹורה ֶׁשל ַ
ָ
ארד ָׁשעֹות
ִמלְ יָ ְ
.9,940,000,000,000

אור הזוהר 1 73

[ה ֶח ְׁשּבֹון ַה ְּמ ֻדּיָ ק לְ ִפי ֵס ֶדר ַהּזֶ הָׁ 142 :שעֹות,
ַ
לֹוק ַח
ּכָ פּול ַּ 60דּקֹות ְּב ָׁש ָעהַּ 8520 = ,דּקֹות ֵ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ,לְ ַחּלֵ ק לְ  30-יֹום
זְ ַמן לִ ּיּמּוד ּכָ ל ַה ַ
= ַּ 284דּקֹות ְּביֹום לְ יָ ִחיד [ּכְ ָׁ 5-שעֹות לַ ּיֹום],
יֹוצא לְ כָ ל ֶא ָחד לִ לְ מֹוד
ּוכְ ֶׁשּנֶ ַחלֵ ק לְ ִ 70-איׁש ֵ
הּודי יָ כֹול וְ ַחּיָ ב
ּכְ ַּ 4-דּקֹות ְּביֹוםֶׁ ,שּזֶ ה ּכָ ל יְ ִ
ּובלִ ּמּוד ֶׁשל ַּ 284דּקֹות
ֶאת זֶ ה לְ ַע ְצמֹו ּולְ ַעּמֹוְ ,
חֹודׁש ֶא ָחד
חֹודׁשֶׁ ,ש ֵהם כָׁ 5-שעֹות ,זֹוכֶ ה ְּב ֶ
ְּב ֶ
ארד
ארד ְּת ַׁשע ֵמאֹות ַא ְר ָּב ִעים ִמלְ יָ ְ
לְ 9-ט ִריְ לְ יַ ְ
זֹוהר
ּתֹורה ֶׁשל ַ
ָ
ָׁ 9,940,000,000,000שעֹות
ַה ָּקדֹוׁש .וכל זה הוא מבלעדי החשבון של
כנגד כל היהודים [כ 15-מיליון] על פי ספר
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ָׁש ָעה
ּלֹומד ַ
דּועֶׁ ,ש ַה ֵ
חסידים]ּ - .כַ ּיָ ַ
ּתֹורה,
ַא ַחת ְּבחֹול ,הּוא ּכְ מֹו ֵמ ָאה ֶאלֶ ף ָׁשנָ ה ָ
ּתֹורהּ( ,כִ ֵּסא ֶמלֶ ְך,
ּוב ַׁש ָּבתּ ,כְ מֹו ֵמ ָאה ִמלְ יֹון ָׁשנָ ה ָ
ְ
אֹורחֹות ַצ ִּד ִיקיםָ ,אבֹות ְדר' נָ ָתן) ,לְ ִפי זֶ ה,
י"ח ַהּטֹובְ ,
ָה ֵר ַ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁשֵ ,הם473.333 :
ָׁ 4.7שעֹות לִ ּיּמּוד ַ
חֹודׁשֹ[ ,לא ּכֹולֵ ל
ּתֹורהֶׁ ,ש ָּב ֶהם זֹוכֶ ה ּכָ ל ֶ
ָׁשנָ ה ָ
קֹודׁש ֶׁשּזֶ ה ַמכְ ִּפיל
זֹוהר ְּב ַׁש ָּבת ֶ
ִחּשּׁוב לִ ּיּמּוד ַ
ַהּכֹל ְּב ֶאלֶ ף] ,וְ זֶ הּו לְ יָ ִחידַ ,אְך ְּב ִה ְׁש ַּת ְּתפּות
נֹוסף ַה ֶח ְׁשּבֹון
ִעם ִ 70,000מ ְׁש ַּת ְּת ִפיםֶׁ ,ש ָּבזֶ ה ַ
ארד ְּת ַׁשע ֵמאֹות ַא ְר ָּב ִעים
ּקֹודם ֶׁשל ְ 9ט ִריְ לְ יַ ְ
ַה ֵ
ּתֹורה ֶׁשל
ארד ָׁ 9,940,000,000,000שעֹות ָ
ִמלְ יָ ְ
ּתֹורה473.333( :
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש]ַ .סְך ַהּכֹל ָׁשעֹות ַה ָ
ַ
ארד ְּת ַׁשע
לֹומר ְ 9ט ִריְ לְ יַ ְ
ֻמכְ ָּפל בּ - 9,940,000,000,000-כְ ַ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש)
ּתֹורה ֶׁשל ַ
ארד ָׁשעֹות ָ
ֵמאֹות ַא ְר ָּב ִעים ִמלְ יָ ְ

לֹומר 4
ֵהם כּ 4,704,930,020,000,000,000-כְ ַ
ְקוֶ נְ ִטילְ יֹון וְ 704-קוַ ְד ִרילְ יֹון ו 930-טריליארד
ּתֹורה - .וְ כָ ל ַהּזְ כּות
ועשרים מיליארד ָׁשעֹות ָ
הּודי ֶׁשּיְ ַק ֵּבל ַעל ַע ְצמֹו
ֶה ָעצּום ְּבכֹחֹו ֶׁשל ּכָ ל יְ ִ
לְ ִה ְׁש ַּת ֵּתף ִעם ַהּכְ לָ ל וְ לִ לְ מֹוד ֶאת ַהּז ַֹהר
ַה ָּקדֹוׁשַ ,סְךַּ 4.5 :דּקֹות לַ ּיֹום ְּב ֶמ ֶׁשְך  30יֹום,
ּולְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ְמ ַה ִמ ְׁש ַת ְת ִפים יֵ ׁש זְ כּות זּו.
ֵצא וַ ֲחׁשֹב ַה ִאם יֵ ׁש ַּבר ַּד ַעת ֶׁשֹּלא יָ רּוץ וְ יַ ְחטֹוף
צּומה זּו ,וְ ּיִ ָּשׁ ֶאר ח"ו ַּב ְטלָ ן וְ ַעם ָה ָא ֶרץ?
זְ כּות ֲע ָ
ימנָ א ָּפ ָר ַׁשת נָ ׂשֹא ַ(ּדף
זֹוהר ַר ֲעיָ א ְמ ֵה ְ
ָא ְמרּו ְּב ַ
קכ"ה -:.קכ"ו .).לָ ׁשֹון ַהק ֶֹודש ...:וְ ֵע ֶרב ַרבּ ,כְ מֹו
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ָּב ֶהםׁ(ְ ,שמֹות כ) וַ ּיַ ְרא ָה ָעם וַ ּיָ נֻ עּו וַ ּיַ ַע ְמדּו
חֹוקים ִמן ַהּגְ ֻאּלָ ה ,וְ יִ ְראּו
ֵמ ָרחֹקּ .כָ ְך יִ ְהיּו ְר ִ
ַתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים וְ ָה ָעם ַה ָּקדֹוׁש ְּבכָ ל ַהּכָ בֹוד
חֹוקים ֵמ ֶהםְּ ...ור ָׁש ִעים ַּבח ֶֹׁשְך
ַהּזֶ ה ,וְ ֵהם ְר ִ
רּוׁשּה יִ כְ רֹתּו וְ יָ מּותּו) ֵ -הם ֵע ֶרב
יִ ָּדּמּו ִ(מּלַ ת יִ ָּדּמּו ֵּפ ָ
יהם
ּומּשּׁום זֶ ה ָא ַמר ֲעלֵ ֶ
ַרב ֶׁשּיָ מּותּו ַּבח ֶֹׁשְךִ .
ַהּנָ ִביא( ,יְ ֶחזְ ֵקאל יג) וְ ֶאל ַא ְד ַמת יִ ְׂש ָר ֵאל ֹלא יָ בֹאּו
ֵ(ּפירּושֶׁ ,שּיִ ָּשׁ ֲארּו ַּבחּוץ לְ ֶא ֶרץ ֵּבין ַהּגֹויִ ם ,וְ ֹלא יִ ְהיֶ ה לָ ֶהם
ְרׁשּות לִ יּכָ נֵ ס לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל) ְ(ר ַמ"ק ְּומ ָפ ְר ִׁשיםָּ ,מתֹוק
ִמ ְּד ַבׁש).

הּודים ַּבחּוץ
ְׁש ֵאלָ הַ :ה ִאם יֵ ׁש ֵע ָצה ֶׁש ַהּיְ ִ
ׁשּובה :מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו
לְ ֶא ֶרץ יִ ָּשׁ ֲארּו ַּב ַחּיִ ים? ְּת ָ
אֹומ ִריםּ ,כִ י ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש הּוא ּכְ מֹו
וְ ָה ַר ְׁש ִּב"י ְ
יח.
ֵּת ַבת נ ַֹח ֶׁש ֵאּלּו ֶׁשּיִ לְ ְמדּו יִ ּנָ ְצלּו ֵמ ֶח ְבלֵ י ָמ ִׁש ַ
אֹומר לָ נּוֶׁ ,ש ַרק ָּבזֶ ה ָּתלּוי
וְ ָה ַר ְמ ַח"ל ַה ָּקדֹוׁש ֵ
סֹוד ַה ָּצלַ ת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ַּבּדֹור ָה ַא ֲחרֹון ּוגְ אּולָ תֹו,
יחת
ּוסגֻ ּלַ ת לִ ּמּוד ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ,וז"לְּ :ב ִר ַ
ְּבכ ַֹח ְ
יֹוחאי ָע ְׂש ָתה ִענְ יַ ן ַה ֵּת ָבה ,וְ כֻ ּלָ נּו
ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַּבר ַ
מׁשה
אֹומר ֶ
נִ ְב ַרח לְ ַה ֵּת ָבה ַהּזֹאת וְ נִ ּנָ ֵצל - .וְ כָ ְך ֵ
ַר ֵּבנּו ָעלָ יו ַה ָּשׁלֹום לְ ַר ְׁש ִּב"י זי"ע ַּבּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש
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(נָ ׂשא קכ"ד) ,לשון הקודשִּ :בזְ כּות ַה ִחּבּור
ֶׁשּלְ ָךֵ ,ס ֶפר ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ,יֵ ְצאּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ּסּורים ּולְ ֹלא
ִמן ַהּגָ לּות ְּב ַר ֲח ִמים לְ ֹלא ָצרֹות וְ יִ ִ
יח! ראה עוד ְב ִּתּקּונֵ י ז ַֹהר ָח ָדׁש
ַצ ַער ֶח ְבלֵ י ָמ ִׁש ַ
ּובז ַֹהר (ח"ג ,קנ"גְּ :ב ַר ְעיָ א ְמ ֵה ְימנָ א)
(ע"ב ַעּמּוד ד')ְ .
וְ ַה ַמ ְׂשּכִ ילִ ים יַ זְ ִהירּו ּכְ ז ַֹהר ָה ָר ִק ַיעִ .אּלֵ ין ִאיּנּון
ְּד ָקא ִמ ְׁש ַּת ְּדלִ ין ְּבז ַֹהר ָּדאְּ ,ד ִא ְק ֵרי ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר,
אֹורה ְּד ִס ְפ ָרא ָּדא- .
ְּד ִאיהּו ּכְ ֵת ַיבת נ ַֹח ...וְ ָדא ָ
הרמ"ק ְבּאֹור יָ ָקרׁ(ַ ,ש ַער א' ִס ָימן ה')ּ :כִ י ִחּבּור זֶ ה
ֶׁשּנִ ְק ָרא ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר הּוא ּכְ מֹו ֵּת ַבת נ ַֹח ...יִ ּכָ נְ סּו
ַה ַּצ ִּד ִיקים ֶאל סֹוד אֹור ִחּבּור ַהּזֶ ה לְ ִה ְת ַקּיֵ ם..
וַ ֲא ִפּלּו ִאם יִ ְהיֶ ה ָר ָׁשע ֵאין ֲח ָׁשׁש ִאם יִ ּכָ נֵ ס...
יסהֶ ,אּלָ א יִ ְהיֶ ה לֹו
יסתֹו ּכְ נִ ָ
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאין ּכְ נִ ָ
ׁשּובה וְ יִ ְהיֶ ה
ַא ַחת ֵמ ַה ְּשׁ ַּתיִ ם ,אֹו יַ ֲחזִ ֶירּנּו ִּב ְת ָ
יפ ֵרׁש
מּורה וִ ָ
ַצ ִּדיק וְ יִ ּכָ נֵ ס ּבֹו ,אֹו יִ ְּד ֶחּנּו ְּד ִחיָ ה ּגְ ָ
ּדֹוחה ָה ְר ָׁש ִעים
ַע ְצמֹוּ ,כְ ִענְ יַ ן ֵּת ַבת נ ַֹח ֶׁש ָהיָ ה ֶ
אֹותם ֶׁש ָח ְטאּו ִמן ַה ַחּיָ ה וְ ַה ְּב ֵה ָמה ,עכ"ל.
וְ ָ
ֹאמרּו ֹלא
 ֶׁשֹּלא ַּתּגִ ידּו ֹלא יָ ָד ְענּו! ֶׁשֹּלא ּת ְיָ כֹלְ נּו! ְּביָ ֵדנּו ַה ָּד ָבר ,וְ חֹוב ָקדֹוׁש הּוא לָ נּו! ִמי
פּואה לַ ַּמּכָ ה
לַ ה' ֵאלָ י! ַ -ה ָּק ָּב"ה ִה ְק ִּדים לָ נּו ְר ָ
וְ ָׁשלַ ח ּלָ נּו ֶאת ָה ַר ְׁש ִּב"י לְ ַה ִּצילֵ נּו ִמּכָ ל ּגְ זֵ רֹות
ָקׁשֹות וְ ָרעֹות - .עּורּו יְ ֵׁשנִ ים ִמ ַּת ְר ֵּד ַמ ְתכֶ ם! ַעם
ּנֹורא!  -וְ זֹאת
יִ ְׂש ָר ֵאל זָ קּוק לְ ִהּנָ ֵצל ֵמ ַה ַּמּבּול ַה ָ
"הּז ַֹהר
"ּת ַיבת נ ַֹח" ֶׁשהּוא ַ
ֶא ְפ ָׁשר ַרק ַעל יְ ֵדיֵ :
ַה ָּקדֹוׁש".
ַעל ּכֵ ן ּבֹואּו וְ נִ ְת ַמ ֵסר לְ ַמ ַען ַהּגְ אּולָ הּ ,בֹואּו
וְ נִ ְׁש ָמע לְ ִצּוּוי ֶׁשל מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ע"ה לִ ְפדֹות
דֹוׁשה וְ ֹלא לְ ַחּכֹות לְ ָמ ָחר [ּכִ י
ֶאת ַה ְּשׁכִ ינָ ה ַה ְּק ָ
ּומּיַ ד נִ ְת ַא ֵחד
ָמ ָחר זֶ ה ֲע ַצת ֲע ָמלֵ ק]ַ ,רק ֵּתכֶ ף ִ
ּתֹורה ,וְ כָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל יִ לְ ְמדּו
וְ נִ ְת ַחזֵ ק וְ נִ ְת ַק ֵּדׁש ַּב ָ
עֹוׂשה ּכֵ ן,
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ְּבכָ ל יֹום ,וְ ִאם ַא ָּתה ֶ
ַ
ַא ְׁש ֶריָך ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה ,וָ טֹוב לָ ְך לָ עֹולָ ם ַה ָּבא,
יהי ָרצֹון ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה לִ ְהיֹות
ּובוַ ַּדאי ֵּתכֶ ף נִ ּגָ ֵאל ,וִ ִ
ְ
יח ִּבכְ בֹודֹו
ִמן ַהּזֹוכִ ים ַה ְמ ֻא ָּשׁ ִריםֶׁ ,ש ַה ָּמ ִׁש ַ
כּותָך ִהּגַ ְע ִּתי"ַ .על ּכֵ ן,
"ּבזְ ְ
ּוב ַע ְצמֹו יָ ִעיד ָעלֵ ינּו – ִ
ְ
הּודים יְ ָק ִריםְּ ,תנּו לִ ּמּוד לְ ֵׁשם ָׁש ַמיִ םַ ,ה ְק ִריבּו
יְ ִ
דֹוׁשה ,לַ ֲעׂשֹות
ּקֹותיכֶ ם לְ ַמ ַען ַה ְּשׁכִ ינָ ה ַה ְּק ָ
ִמ ַד ֵ
יֹוצ ֵרנּו ,לִ גְ רֹם לִ ְפדּות נַ ְפ ֵׁשנּו ,וְ לִ ְּמדּו
רּוח לְ ְ
נַ ַחת ַ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש וְ כָ ְך נֵ לֵ ְך ּכֻ ּלָ נּו כְ ֶּא ָחד
ְּבכָ ל יֹום ַ
יח ִּב ְמ ֵה ָרה
יַ ַחד לְ ַק ֵּבל ֶאת אֹור ְּפנֵ י ֶמלֶ ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ְּביָ ֵמינּו ָא ֵמן.

ִמכְ ָּתב גִ ילּוי ֶׁשל ַּב ַעל ַה ֻּסּלָ ם
"וְ ֵּת ַדע נֶ ֱא ָמנָ הֶׁ ,ש ֲע ַדיִ ן ֹלא ָהיָ ה ִמּזְ ַמן ָה ֲא ִר"י
יטת ָה ֲא ִר"י
ז"ל ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ הִ ,מי ֶׁשּיָ ִבין ֶאת ִׁש ַ
ז"לַ ,על ָׁש ְרׁשֹו וְ כּו' וְ ִהּנֵ ה ְּב ָרצֹון ָה ֶעלְ יֹון יִ ְת ָּב ַרְך,
זָ כִ ִיתי לְ ִעּבּור נִ ְׁש ַמת ָה ֲא ִר"י ז"לֹ ,לא ִמ ְּפנֵ י
ּטֹוביםֶ ,אּלָ א ְּב ָרצֹון ֶעלְ יֹוןְׁ ,שנִ ְׂשגָ ב
ַמ ֲע ֵׂשי ַה ִ
ּגַ ם ִמ ֶּמּנִ י ַע ְצ ִמי ,לָ ָּמה נִ ְב ַח ְר ִּתי ָאנֹכִ י לִ נְ ָׁש ָמה
נִ ְפלָ ָאה זּוֶׁ ,שֹּלא זָ כָ ה ָּבּה ָא ָדם ֵמ ֵעת ְּפ ִט ָירתֹו ַעד
ַהּיֹום ,וְ ֹלא אּוכַ ל לְ ַה ֲא ִריְך ְּב ִענְ יַ ן זֶ ה ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאין
"ּב ַעל ַה ֻּסּלָ ם"
ַּד ְרּכִ י ָּבזֶ ה לְ ַד ֵּבר ְּבנִ ְפלְ אֹות" ָ(מ ָרן ַ
זי"ע ְּב ִמכְ ָּתב ִמ ְּשׁנַ ת תרפ"א)

בּואית ֶׁשל השי"ת ֶאל ַּב ַעל
ִמכְ ָּתב ִה ְתּגַ ּלּות נְ ִ
ַה ֻּסּלָ ם
ימי ַה ֶּט ַבח
"וַ יְ ִהי ְּבתֹוְך ְׁשנֵ י ַה ִּמלְ ָח ָמה ִּב ֵ
ָה ָאיֹום ,וַ ֲאנִ י ְּת ִפּלָ ה ,וָ ֵא ְבְך ְּבכִ י ַרב ּכָ ל ַהּלַ יְ לָ ה.
וַ יְ ִהי ּכַ ֲעלֹות ַהּב ֶֹקר וְ ִהּנֵ ה ַאנְ ֵׁשי ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו
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ּכְ מֹו ְמ ֻק ָּב ִצים ְּב ִקּבּוץ ֶא ָחד לִ ְפנֵ י ִּד ְמיֹונִ י ,וְ ִאיׁש
יהם,
אׁש ֶ
יהם ְּברֹאׁש ַח ְרּבֹו ַעל ָר ֵ
ֶא ָחד ְמ ַר ֵחף ֵּבינֵ ֶ
ּפֹור ִחים
אׁשים ְ
יהם ,וְ ָה ָר ִ
אׁש ֶ
ַמ ְצלִ יף ּכְ לַ ֵּפי ָר ֵ
נֹופלִ ים לְ ִב ְק ָעה ּגְ דֹולָ ה ְמאֹד
יהם ְ
יֹות ֶ
לַ ָּמרֹום ּוגְ וִ ֵ
וַ ּיִ ְהיּו לְ יַ ם ֶׁשל ֲע ָצמֹות - .וְ ִהּנֵ ה קֹול ֵאלַ יֲ :אנִ י
ֵאל ַׁש ַּדי ַה ַּמנְ ִהיג לְ כָ ל ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו ְּב ַר ֲח ִמים
ְמ ֻר ִּביםְׁ ,שלַ ח יָ ֶדָך וֶ ֱאחֹז ְּב ַה ֶח ֶרב ּכִ י ַע ָּתה נָ ַת ִּתי
רּוח ה' וְ ָא ַחזְ ִתּי
יׁשינִ י ַ
בּורה .וַ ַּתלְ ִּב ֵ
לְ ָך ָע ְצ ָמה ּוגְ ָ
ְּב ַה ֶח ֶרב ,וְ ֵתּכֶ ף נֶ ְעלָ ם אֹותֹו ָה ִאיׁש וְ ִה ַב ְּט ִתּי
ׁשּותי
יטב ַעל ְמקֹומֹו וְ ֵאינֶ ּנּו ,וְ ַה ֶח ֶרב ִּב ְר ִ
ֵה ֵ
ֹאמר ה' ֵאלַ יָׂ :שא ַרגְ לְ ָך וְ לֵ ְך
לְ ִקנְ יָ נִ י ַה ְּפ ָר ִטי - .וַ ּי ֶ
לְ ָך ִמּמֹולַ ְד ְּתּך ֶאל ֶא ֶרץ ַה ֶח ְמ ָּדה ֶא ֶרץ ָה ָאבֹות
דֹוׁשים ,וְ ֶא ֶע ְׂשָך ָׁשם לְ ָחכָ ם ּגָ דֹול וְ ָעצּום,
ַה ְּק ִ
אֹותָך ָּב ָח ְר ִּתי
וְ נִ ְב ְרכּו ְּבָך ּכָ ל ּגְ אֹונֵ י ָה ָא ֶרץּ ,כִ י ְ
לְ ַצ ִּדיק וְ ָחכָ ם ְּבכָ ל ַהּדֹור ַהּזֶ ה ,לְ ַמ ַען ֵּת ָר ֵפא ֶאת
יׁשּועה ֶׁשל ַקּיָ ָמא ,וְ ֶאת ַה ֶח ֶרב
נֹוׁשי ִּב ָ
ֶׁש ֶבר ָה ֱא ִ
יה ְּבכָ ל נַ ְפ ְׁשָך
ַהּזֶ ה ִּת ַּקח ְּביָ ְדָך וְ ִת ְׁשמֹור ָעלֶ ָ
ּובינֶ יָך ֲא ֶׁשר ּכָ ל
אֹודָךּ ,כִ י ִהיא ָהאֹות ֵּבינִ י ֵ
ּומ ֶ
ְ
ּטֹובים ָה ֵאּלּו יִ ְת ַקּיְ מּו ַעל יָ ֶדיָךּ ,כִ י
ַה ְּד ָב ִרים ַה ִ
מֹותָך,
ַעד ַע ָּתה עֹוד ֹלא ָהיָ ה לִ י ִאיׁש נֶ ֱא ָמן ּכְ ְ
חֹובלִ ים
לִ ְמסֹור לֹו ַה ֶח ֶרב ַהּזֹאת ,וְ ַעל ּכֵ ן ָעׂשּו ַה ְ
ּומ ַע ָּתה ּכָ ל ְמ ַח ֵּבל ֲא ֶׁשר יִ ְר ֶאה ֶאת
ּש ָעׂשּוֵ ,
ַמה ֶ ׁ
ַח ְר ִּבי ְּביָ ֶדיָךֵּ ,תכֶ ף יִ ְת ַעּלֶ ם וְ יִ ְת ָב ֵער ֵמ ָה ָא ֶרץ- .
ּדֹובר
אתי ִמּלְ ַה ִּביט לְ ֻע ַּמת ַה ֵ
וָ ַא ְס ִּתר ָּפנַ י ּכִ י יָ ֵר ִ
ִּבי ,וְ ַה ֶח ֶרב ֶׁש ָהיְ ָתה לְ ַמ ְר ֶאה ֵעינַ י ִּד ְמיֹונִ י ּכְ מֹו
נֹורא,
ׁשּוטה ֶׁשל ַּב ְרזֶ לִּ ,ב ְדמּות ַמ ְׁש ִחית ָ
ֶח ֶרב ְּפ ָ
נֹוצצֹות ַה ֵּשׁם
אֹותּיֹות ְ
ׁשּותי לָ ִ
ִהּנֵ ה נִ ְת ַה ְּפכָ ה ִּב ְר ִ
"אל ַׁש ַּדי" ֲא ֶׁשר ָּב ָרק זִ יוָ ום ָמלְ ָאה
ַה ָּקדֹוׁש ֵ
אֹור וָ נַ ַחת וְ ַה ְׁש ֵקטּ ,וב ֵֹט ַח ֶאת ּכָ ל ָהעֹולָ ם
אֹומר(ה) ֶאל לִ ִּביִ :מי יִ ֵּתן וָ ֶא ְקנֶ ה לְ כָ ל
ּכֻ ּלֹו - .וְ ֵ
טּופס ִ(מ ִּט ָּפה ֵ /מ ֶא ֶפס) ְטה ָֹרה ֶׁשל
ָּד ֵרי ָהעֹולָ ם ְמ ָ
ַה ֶח ֶרב ַהּזֹאתּ ,כִ י ָאז יֵ ְדעּו ֶׁשּיֵ ׁש נ ַֹעם ה' ָּב ָא ֶרץ.
ֹאמר ֵאלַ יֲ :אנִ י
וָ ֶא ָּשׂא ֵעינֵ י וְ ִהּנֵ ה ה' נִ ָּצב ָעלַ י וַ ּי ֶ
בֹותיָךָׂ ,שא נָ א ֵעינֶ יָך ֵמ ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר
ֹלקי ֲא ֶ
ֵאל ֱא ֵ
וּת ְר ֶאה ּכָ ל ַה ְּמ ִציאּות ֲא ֶׁשר
עֹומד לְ ָפנַ י ִ
ַא ָּתה ֵ
אתי יֵ ׁש ֵמ ַאיִ ןֶ ,עלְ יֹונִ ים וְ ַת ְחּתֹונִ ים יָ ַחד,
ִה ְמ ֵצ ִ
ֵמרֹאׁש ִמ ְת ִּחילַ ת יְ ִצ ָיא ָתם לְ גִ ּלּוי ַה ְּמ ִציאּות,
חּותםַ ,עד
וְ ַעד ּכָ ל ֶה ְמ ֵׁשְך זְ ַמן ְּב ִס ְד ֵרי ִה ְת ַּפ ְּת ָ
יָ בֹואּו ַעל ּגְ ַמר ְמלַ אכְ ָּתם ּכָ ָראּוי ,לְ ַמ ֲע ֵׂשה יָ ַדי
לְ ִה ְת ָּפ ֵאר .וְ ֶא ְר ֶאה וְ ֶא ְש ַׂמח ְמאֹד ַעל ַה ְּב ִר ָיאה
ּלּואּה ,וְ ָהעֹנֶ ג וְ ַהּטֹוב ֲא ֶׁשר
ַהנֶ ֶה ָד ָרה וְ כָ ל ִמ ָ
אֹודה לַ ה'.
יה ,וְ ֶ
ּכָ ל ָּב ֵאי ָה ָא ֶרץ ִמ ְת ַעּנְ גִ ים ָעלֶ ָ
 ָאז ָא ַמ ְר ִּתי לַ ה' :לְ ָפנֶ יָך נַ ֲעבֹד ְּביִ ְר ָאה וָ ַפ ַחד,נֹודה לְ ִׁש ְמָך ָּת ִמיד ּכִ י ֵמ ִא ָּתְך ֹלא ֵּת ֵצא ָה ָרעֹות
וְ ֶ
וְ ַהּטֹובָ ,אכֵ ן ַׁשלְ ֶׁשלֶ ת ֶׁשל נ ַֹעם ֲערּוכָ ה לְ ָפנֵ ינּו
ּדֹורכִ ים ַעל עֹולָ ְמָך,
ֵמרֹאׁש ַעד סֹוף ,וְ ַא ְׁש ֵרי ַה ְ
ינֹות לָ ֶהם לְ נ ַֹעם וָ ֶע ֶדן וְ כָ ל טֹובֵ ,אין
ֲא ֶׁשר ֲהכִ ָ
ׁשּום נִ ְפ ָּתל וְ ִע ֵּקׁש ְּבכָ ל ַמ ֲע ֵׂשי יָ ֶדיָך ָה ֶעלְ יֹונִ ים
אתי ָחכְ ָמה נֶ ֶה ָד ָרה ,וְ ַעל
וְ ַת ְחּתֹונִ ים יָ ַחד .וְ נִ ְמלֵ ִ
ּכֻ ּלָ ם ָחכְ ַמת ַה ְׁשּגָ ָחתֹו ַה ְּפ ָר ִטית ְּב ַתּכְ לִ יתּ .כֵ ן
הֹוס ְפ ִּתי ָחכְ ָמה יֹום יֹום יָ ִמים ַר ִּבים
ָהלַ כְ ִּתי וְ ַ
ּומ ַאת יֹוםַּ - .בּיָ ִמים ָה ֵאּלֶ ה ָעלָ ה ַעל
ְׁשמֹונִ ים ְ
אתי
לִ ִּבי לַ ֲערְֹך ְּת ִפּלָ ה לַ ה' לֵ אמֹורֵ :הן נִ ְמלֵ ִ
יֹותר ִמּכָ ל ַה ַּק ְדמֹונִ ים וְ ֵאין ָּד ָבר ָּבעֹולָ ם
ָחכְ ָמה ֵ
ֲא ֶׁשר יַ ְפלִ א ִמ ֶּמּנִ י ,אּולָ ם ֶאת ִּד ְב ֵרי ַהּנְ ִב ִיאים
וְ ַחכְ ֵמי ה'ֵ ,אינִ י ֵמ ִבין ּכְ לּוםּ ,גַ ם ַה ֵּשׁמֹות
דֹוׁשים ְּב ֻר ָּבם ֹלא ֵה ַבנְ ִּתי ,וְ ִה ְר ַה ְר ִּתיִ :הּנֵ ה
ַה ְּק ִ
ניסן תשע"ג

מֹופת
יח לִ י ָחכְ ָמה וְ ַד ַעתַ ,עד לִ ְהיֹות לְ ֵ
ה' ִה ְב ִט ַ
יח ָתם
ֵּבין ַה ֲחכָ ִמים וְ ַהּנִ ְב ָר ִאים ,וַ ֲאנִ י ֲע ַדיִ ן ֶאת ִׂש ָ
ׁשֹורה ָעלַ י
ּוב ֶט ֶרם ֶא ְק ָרא וְ ִהנֵ ה ה' ָ
ֵאינִ י ֵמ ִביןְ - .
ֹאמרֵ :הן ִּת ְר ֶאה ָחכְ ָמ ֶתָך וְ ַה ָׂשגָ ְתָך לְ ַמ ְעלָ ה
וַ ּי ֶ
לְ ַמ ְעלָ הַ ,על ּכָ ל ַה ֲחכָ ִמים ֲא ֶׁשר ָהיּו ָּב ָא ֶרץ ַעד
ּומה ָׁש ַאלְ ְּת(י) ִמ ֶּמּנִ י וְ ֹלא נָ ַת ִּתי לְ ָך? וְ לָ ָּמה
ֵהּנָ הַ ,
בּואהֶׁ ,ש ֵאינְ ָך
רּוחָך ַּב ֲה ָבנַ ת ִּד ְב ֵרי ַהּנְ ָ
ַּת ְד ִאיב ֶאת ֲ
יהם נֶ ֱא ָמ ִרים ִמּתֹוְך ַק ְטנּות
ְמ ֻס ָּפק ֶׁש ִּד ְב ֵר ֶ
אֹור ְידָך ִמ ַּמ ְד ֵרגָ ְתָך,
ֵמ ַה ָשׂגָ ְתָךַ ,ה ִאם ִּת ְר ֶצה ְׁש ִ
מֹותם? -
יהם ּכְ ָ
וְ ָאז ּתּוכַ ל לְ ָה ִבין ֶאת ּכָ ל ִּד ְב ֵר ֶ
וְ ֶה ֱח ַר ְׁש ִּתי וְ ָׂש ַמ ְח ִּתי ְב ִּה ְת ַפ ַּארֹות ָר ְח ָּבּה וְ ֹלא
ָענִ ִיתי ָּד ָברַ - .א ֲח ֵרי זֶ ה ָׁש ַאלְ ִּתי ֶאת ה'ֲ :הֹלא
ַעד ֵהּנָ ה ֹלא ָׁש ַמ ְע ִּתי ָּד ָבר ַעל ִקּיּום ּגְ וִ ּיָ ִתי ,וְ כָ ל
רּוחנִ ּיּות
עּודים ִהּגִ יעּו לִ י ִמּתֹוְך ָ
ַהּטֹובֹות וְ ַהּיִ ִ
יה ַהּכֹל ְמיֻ ָעד ,וְ ִאם ּכֵ ן ַמה יִ ְהיֶ ה
ִּבלְ ַבד ,וְ ֵאלֶ ָ
ֶׁש ִּבגְ לַ ל ֵאיזֶ ה ַמ ֲחלָ ה אֹו ִּפגְ ֵעי ַהּגּוף יִ ְת ַּבלְ ֵּבל
ִׂשכְ לִ י וְ ֶא ְח ָטא לְ ָפנֶ יָךַ ,ה ִאם ַּת ְׁשלִ יכֵ נִ י ִמּלְ ָפנֶ יָך
יׁשנִ י? -
ּטֹובה ַהּזֹאת ,אֹו ַּת ֲענִ ֵ
וַ ְּת ַא ֵּבד ֶאת ּכָ ל ַה ָ
וַ ּיִ ָּשׁ ַבע לִ י ה' ֵ(הן ּכְ ָבר ָּבאת ַעל ַּתכְ לִ ְיתָךּ ,ולְ כָ ל ְפ ָׁש ֶעיָך
ּובכִ ְסאֹו
ּנֹורא ְ
ָסלַ ְח ִּתי וְ ַה ֶח ֶסד ַהּזֶ ה) ִּב ְׁשמֹו ַהּגָ דֹול וְ ַה ָ
ַהּנִ ְצ ִחיּ ,כִ י ֹלא יִ ְר ֶּפה ַח ְסּדֹו ִמ ֶּמּנִ י ְּבנִ ְצ ִחּיּות ,וְ ִאם
דּושתֹו ֹלא
ֶא ְח ָטא ,וְ ִאם ֹלא ֶא ְח ָטאַ ,ח ְסּדֹו ְּוק ָ
יָ סּור ַהיְ ֶמנִ י לָ נֶ ַצח ,וְ ָׁש ַמ ְע ִּתי וְ ִׂש ַּמ ְח ִּתי ְמאֹד- .
ּוב ְמֹלאת ַהּיָ ִמים ָה ֵאּלֶ ה ִה ְק ַׁש ְב ִּתי ֶק ֶׁשב ַרב לְ כָ ל
ִ
נֹוע ְד ִּתי ֵמ ֵאת ה' ,וְ ֹלא
עּודים וְ ַה ַה ְב ָטחֹות ְׁש ַ
ַהּיִ ִ
אתי ָּב ֶהם ִסּפּוק וְ לָ ׁשֹון ֵאיְך לְ ַד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י
ָמ ָצ ִ
הֹוד ַיע(י)נִ י,
ָהעֹולָ ם ,וְ לַ ֲה ִב ָיאם לַ ֵח ֶפץ ה' ֲא ֶׁשר ִ
וְ ֹלא יָ כֹלְ ִּתי לְ ִה ְת ַא ֵּפק לְ ַטּיֵ ל ֵּבין ְּבנֵ י ָא ָדם ָה ֵר ִיקים
דֹוב ִרים ָס ָרה ַעל ה' וְ ַעל ְּב ִר ָיאתֹו ,וַ ֲאנִ י
ִמּכָ ל ,וְ ְ
ָׂשב(ּו) ַע וְ ַהּלֵ ל הֹולֵ ְך וְ ָׂש ַמחּ ,וכְ ּמֹו ִמ ְצ ַט ֵחק ַעל
ָה ֻא ְמלָ לִ ים ָה ֵאּלֶ ה ,וְ נָ גְ עּו ֵאלַ י ַה ְּד ָב ִרים ַעד ַהּלֵ ב.
 ָאז ֻה ְסּכַ ם ְּבלִ ִּבי – יִ ְהיֶ ה ַמה ֶׁשּיִ ְהיֶ ה וַ ֲא ִפילּוֵא ֵרד ִמ ַּמ ְד ֵרגָ ִתי ֲה ָר ָמהִ ,הּנְ נִ י מּוכְ ַרח לִ ְׁשּפֹוְך
ְּת ִפילָ ה ַח ָּמה לַ ה' ,לִ ֵּתן לִ י ַה ָּשׂגָ ה וְ ַד ַעת ְּב ִד ְב ֵרי
הֹועיל ֶאת ְּבנֵ י ָהעֹולָ ם
בּואה וְ ָחכְ ָמה וְ לָ ׁשֹון לְ ִ
נְ ָ
לֹותם לְ ַד ְרּגַ ת ַה ָחכְ ָמה וְ ַהּנ ַֹעם
ָה ֻא ְמלָ לִ ים לְ ַה ֲע ָ
מֹותי .וַ ֲהגַ ם ֶׁשּיָ ַד ְע ִּתי ֵמ ָאז ֶׁש ָאסּור לִ י לְ ַה ְד ִאיב
ּכְ ִ
יח
רּוחי ִעם ּכָ ל זֶ ה ֹלא ִה ְת ַא ַּפ ְק ִּתי ,וְ ָׁש ַפכְ ִּתי ִׂש ַ
ִ
ּות ִּפּלָ ה ַח ָּמה ְמאֹד - .וַ יְ ִהי ַּבּב ֶֹקר וָ ֶא ָּשׂא ֵעינַ י
ְ
יֹוׁשב ַּב ָּשׁ ַמיִ ם יִ ְׂש ָחק ָעלַ י וְ ַעל ְּד ָב ַרי
וְ ָר ִא ִיתי ֵ
רֹואה ב'
אֹומר ֲאנִ י ֶ
רֹואה? וְ ֵ
ֹאמר לִ יַ :מה ַא ָּתה ֶ
וַ ּי ֶ
ֲאנָ ִׁשים ִמ ְת ַא ְּב ִקים יָ ַחדֶ ,א ָחד ָחכָ ם וְ ָׁשלֵ ם ְּבכָ ל
עֹוז ,וְ ַה ֵּשׁנִ י ָק ָטן וְ ִט ֵּפׁש ּכְ מֹו ָק ָטן ֶׁשּנֹולַ ד ,וְ ַה ֵּשׁנִ י
ֶה ָח ֵסר ָט ַעםַ ,ה ָּק ָטן וְ ֶה ָחלָ ׁשַ ,מ ִּפיל ֶאת ַהּגִ ּבֹור
וְ ַה ָׁשלֵ ם.
ֹאמר לִ י ה' :זֶ ה ַה ָּק ָטן ּגָ דֹול יִ ְהיֶ ה .וַ ּיִ ְפ ַּתח
וַ ּי ֶ
סּוקים ִּבלְ ִּתי
ַה ָּק ָטן ֶאת ִּפיו וְ ָא ַמר לִ י ֵאיזֶ ה ְּפ ִ
מּובנִ ים לִ י ּכָ ל ָצ ְרּכָ םָ ,א ְמנָ םִ ,ה ְרּגַ ְׁש ִּתי ָּב ֶהם
ָ
בּואה ַהּנְ הּוגָ ה ֵּבין ּכָ ל
אֹוצרֹות ַה ָחכְ ָמה וְ ַהּנְ ָ
ּכָ ל ְ
נְ ִב ֵיאי ֱא ֶמתַ ,עד ֶׁשּיָ ַד ְע ִּתי ּכִ י ָענָ ה לִ י ה' ,וְ נָ ַתן לִ י
ֹאמר
ֶמ ַהלְ כִ ים ֵּבין ּכָ ל ַהּנְ ִב ִיאים וְ ַחכְ ֵמי ה' - .וַ ּי ֶ
רּוח ִמזְ ָר ִחית
לִ י ה' :קּום ַעל ַרגְ לְ ָך וְ ַה ֵּבט לְ ַ
אתי ֵעינַ י וְ ָר ִא ִיתי ֲא ֶׁשר ַה ָּק ָטן ַהּלָ ז
ֵק ְד ָמה ,וְ נָ ָׂש ִ
קֹומתֹו
רֹומם וְ ִה ְׁשוָ ה ֶאת ַע ְצמֹו וְ ָ
ְּב ֶרגַ ע ַא ַחת נִ ְת ֵ
קֹומת ַהּגָ דֹול ,וְ ַע ַדיִ ין ָהיָ ה ָח ֵסר ַט ַעם וְ ֵׂשכֶ ל
לְ ַ
אתי ְמאֹדַ - .א ַחר זֶ ה ָהיָ ה ְּד ַבר
ּכְ ִמּק ֶֹדם וְ נִ ְפלֵ ִ
ה' ֵאלַ י ַּב ַּמ ֲחזֶ ה לֵ אמֹורׁ :שֹכֵ ב ַעל ִצ ְּדָך ַהיְ ָמנִ ית.
ניסן תשע"ג

רֹואה?
ֹאמר לִ יַ :מה ַא ָּתה ֶ
וְ ֶא ְׁשּכַ ב ַעל ָה ָא ֶרץ ,וַ ּי ֶ
רֹואה ּגֹויִ ים ּולְ ֻא ִּמים ַר ִּבים ְמאֹד
אֹומרֲ :אנִ י ֶ
וְ ֵ
יהם ֻמ ְׁש ָחת ֵמ ָא ָדם.
ּומ ְר ֵא ֶ
ִמ ְתנַ ְּשׂ ִאים וְ נֶ ֶא ָב ִדים ַ
צּורה לְ כָ ל ַהּגֹויִ ים
ֹאמר לִ י ה'ִ :אם ּתּוכַ ל לִ ֵּתן ָ
וַ ּי ֶ
רּוח ַחּיִ יםָ ,אז ֲא ִב ֲיאָך ֶאל
יח ָּב ֶהם ַ
ָה ֵאּלֶ ה ּולְ ָה ִפ ַ
בֹותיָך לָ ֶתת לְ ָך ,וְ כָ ל
ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי לַ ֲא ֶ
בּואית
עּודי יִ ְת ַקּיְ מּו ַעל יָ ֶדָך"(ֻ .ה ְע ַּתק ִה ְתּגַ ּלּות נְ ִ
יִ ִ
ִמּתֹוְך ּכְ ַתב יָ ד ָק ְדׁשֹו ֶׁשל ָמ ָרן ּבַ ַעל ַ"ה ֻּסּלָ ם" זי"ע).

לֹוקי
קּובל ָה ֶא ִ
עֹורר הרה"ק ַה ְמ ָ
ַמה ֶּשּׁגִ ּלָ ה וְ ֵ
הּודה ַא ְׁשלַ ג זצוקללה"ה ַעל ַהּגְ זֵ ָרה
ַר ִּבי יְ ָ
ָה ֲאּיֻ ָמה ַה ָּב ָאה ח"ו ַעל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלֵ -א ַרע
יֹוסף ַחּיִ ים
לְ ִעירֹו ֶׁשל ַר ֵּבינּו ַה ָּקדֹוׁש ַר ִּבי ֵ
ַּב ַעל ַה ֶּבן ִאיׁש ַחי זצוקללה"ה ְּבלֵ יל א'
י"ז ֲא ָדר ִּב ְׁשנַ ת ֵעזֶ ר"ת נִ לְ ּכְ ָדה ָּב ֶבל – וְ חּוץ
ִמּשֹׂונְ ַאי יִ ְׂש ָר ֵאל נִ לְ ָחמּו ּגַ ם ִמן ַה ָּשׁ ַמיִ ם
נִ לְ ֲחמּו ,וְ כָ ְך ָהלְ כּו ַהּגְ זֵ רֹות ֶא ָחד ַא ֲח ֵרי ַה ֵּשׁנִ י
הּודים רח"ל.
ַעד ֶׁשּנֶ ֶה ְרגּו ִ 6מלְ יֹון יְ ִ
יטבֵ ,מ ִבין
ִמי ֶׁש ִּמ ְתּבֹונֵ ן ְּבב' ְק ָט ִעים ֵאּלּו ֵה ֵ
ֶׁשּלִ ְפנֵ י ִמ ְס ָּפר ֹלא ַרב ֶׁשל ָׁשנִ ים נִ ְתּגַ ּלָ ה ָה ֲא ִר"י
ַה ָּקדֹוׁש ׁשּוב לְ עֹולָ ֵמנּו זֶ ה ,וְ ַחי ֵּבינֵ ינּו .וְ ֹלא
ִּבכְ ִדי ֵה ִביא השי"ת נְ ָׁש ָמה נִ ְפלָ ָאה זּו לָ עֹולָ ם,
ֶאּלָ א ָע ָׂשה זֹאת ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָהעֹולָ ם נִ ְצ ָרְך לָ ּהִּ ,בכְ ֵדי
לְ ָה ִאיר ֶאת ַּד ְרּכָ ם ֶׁשל ַהּדֹורֹות ַהּנְ מּוכִ יםֲ ,א ֶׁשר
רּוחנִ י,
ִהּנָ ם ּכְ ְמגַ ְׁש ִׁשים ִקיר ֵמ ֲח ַמת ִעיוְ רֹונָ ם ָה ָ
יטת ַהח ֶֹמר וְ ַהּגַ ְׁש ִמּיּות ְּב ַד ְרכֵ י
ּומ ְח ַמת ְׁשלִ ַ
ַ
יהםּ .ולְ ִפיכָ ְך ִה ְט ִּב ַיע השי"ת ְּבנִ ְׁש ַמת ַר ֵּבינּו
ַחּיֵ ֶ
בֹודת ה'ְּ ,בא ֶֹפן
ֶאת ַה ְּסגֻ ּלָ ה ֶׁשל ַה ַּב ֶה ֶרת ֶע ְרּכֵ י ֲע ַ
ימה
צּורה ְמיֻ ֶח ֶדת ַה ַּמ ְת ִא ָ
יֹותרְּ ,ב ָ
ַה ָּב ִהיר ְּב ֵ
לְ ַאנְ ֵׁשי ַהּדֹור ַהּזֶ ה .נְ ָׁש ָמה ְמ ִא ָירה ּכָ זֹוֲ ,א ֶׁשר
יֹור ֶדת לָ עֹולָ ם ַּפ ַעם ַּב ֲע ְׂשרֹות ּדֹורֹות ,נִ ְׁשלַ ַחת
ֶ
בֹודת
ִּבכְ ֵדי לְ הֹורֹות לַ ְּמ ַב ְּק ִׁשים ֶאת ֶּד ֶרְך ֲע ַ
השי"ת ְּבא ֶֹפן ָה ֲא ִמ ִּתיּ .כִ י ַמ ְד ִריכִ ים ַר ִּבים
בֹודת ה' ,אּולָ ם ֻר ָּבם ּכְ כֻ ּלָ ם ֹלא
יֵ ׁש לַ ּדֹור ַּב ֲע ַ
ִהּגִ יעּו לַ ַה ָּשׂגֹות ֶעלְ יֹונֹות ,וְ ֹלא נִ ְתּגַ ּלּו לָ ֶהם ָרזֵ י
ּתֹורה ּכְ לָ לִ .אם ּכֵ ןּ ,כָ ל ַה ְד ָרכָ ָתם ְּבנּויָ ה ַעל
ָ
לּוׁשה ַעל
ְס ָברֹות ִּבלְ ַבד ,וְ ֵאין ַע ְרבּות ,וְ לּו ּגַ ם ְק ָ
יהם .אּולָ ם ַה ְד ָרכָ תֹו ֶׁשל ַר ֵּבינּו
ֲא ִמ ִּתּיֹות ִּד ְב ֵר ֶ
ַה ָּקדֹוׁשֶׁ ,ש ִהּגִ ַיע לְ רּום ַה ַּמ ֲעלֹות ַהּנִ ְׂשּגָ בֹות
יֹוק ֶדת .וְ כָ ל
ּבֹוע ֶרת ְּב ֵאׁש ֱא ֶמת ֶ
יֹותרִ ,הּנֵ ה ֶ
ְּב ֵ
ַההֹולֵ ְך לְ ִפי ַה ְד ָרכָ תֹוֲ ,ה ֵרי הּוא הֹולֵ ְך ִּבנְ ִתיב
ֶׁש ָהלַ ְך ּבֹו ַר ֵּבינּו ,וְ ִהּגִ ַיע ַעל יָ דֹו לְ ִק ְר ַבת השי"ת,
ּכְ ִפי ֶׁשּנִ ְר ֶאה ִמן ב' ַה ְּק ָט ִעים ַהּנַ "ל ,וְ ַעל ּכֵ ן וַ ַּדאי
ּתֹורת ֱא ֶמת ,לְ ֹלא ֶׁש ֶמץ ֶׁשל ְּפסֹלֶ ת אֹו
ּתֹורתֹו ַ
ָ
ְס ֵפקֹות .וְ זֶ הּו ַה ֶה ְב ֵּדל ַהּגָ דֹול ֵּבין ַה ְד ָרכָ תֹו ֶׁשל
ִמי ֶׁשּכְ ָבר ִהּגִ ַיע לִ גְ מֹר ִּתּקּונֹו ,לְ ֵבין ִמי ֶׁש ֲע ַדיִ ן
רּורים
ּומנַ ֶּסה לִ ְברֹר ֵּב ִ
ּתֹוהה ַּב ֲע ָר ֶפל ַה ְּס ֵפקֹותְ ,
ֶ
לּוטין - .וְ ִהּנֵ ה ּכְ ַד ְרּכָ ם ֶׁשל
ׁשֹונִ ים ְמ ֻס ָּפ ִקים לַ ֲח ִ
ְּד ָב ִריםּ ,כָ ל זְ ַמן ַחּיּותֹו ֹלא נִ ְת ַּפ ְר ֵסם ּכָ ל ּכָ ְך
ַה ָּד ָבר ,וְ ַרק לְ ַא ַחר ְּפ ִט ָירתֹוְ ,מ ַעט ְמ ַעט ֵה ֵחל
ּתֹורתֹו,
רֹוח אֹורֹוַ ,עד ֶׁשּכַ ּיֹום ָעלָ ה נֹוגַ ה ָ
לִ זְ ַ
ּומ ִאיר ְּבעֹז לְ כָ ל ַה ְמ ַב ְק ִׁשים ְּד ַבר ה'ּ .וכְ ָבר
ֵ
פּואה
ּתֹורתֹוּ ,כִ י ֵאין ְר ָ
טֹוע ִמים ָ
נִ ְמנּו וְ גָ ְמרּו ַה ַ
לְ דֹור זֶ ה וְ לַ ָּב ִאים ַא ֲח ָריוֶ ,אּלָ א ְּב ָצ ֵרי זֶ ה ֶׁשהּוא
ׁשֹוק ִדים ַעל
ּתֹורת ַר ֵּבינּו ַה ָּקדֹוׁש זי"עּ .וכְ ָבר ְ
ַ
ּובנֵ י ֲעלִ ּיָ ה
סֹודֹותיו ֲח ִס ִידים וְ ַא ְב ֵרכִ ים ְ
ָ
ִע ְמ ֵקי
ִמּכָ ל ַהחּוגִ ים וְ ַהזְ ָר ִמים זֶ ה ְּב ַצד זֶ ה - .וְ ַעכְ ָׁשו
יְ כֹולִ ים לְ ָה ִבין לָ ָּמה ַּב ַעל ַה ֻּסּלָ ם ָהלַ ְך ֶע ְׂש ִרים

רגע לפני הגאולה

ָׁשנָ ה לִ ְפנֵ י ִמלְ ֶח ֶמת ָהעֹולָ ם לְ כָ ל ָה ַר ָּבנִ ים לְ ַהּגִ יד
יח ַה ֵּשׁם
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ּכִ י ָהיָ ה ְׁשלִ ַ
לָ ֶהם ֶׁשּיִ לְ ְמדּו ַ
לְ ַה ִּציל ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל.

הֹוכָ ָחה לְ כָ ְך ֶׁש ַּב ַעל ַה ֻּסּלָ ם הּוא נִ ְׁש ַמת
ָה ֲא ִריזַ "ל
זֹוהר
ַ
ִה ְת ָּב ֵרר ֶׁש ָא ַבד לְ ַב ַעל ַה ֻּסּלָ ם ֵס ֶפר
ּזֹוהר ַה ָּקדֹוׁש,
ַה ְּת ִׁש ִיעי ִמּתֹוְך ֲע ָׂש ָרה ִס ְפ ֵרי ַה ַ
ַצ ַער ּגָ דֹול ָא ַפףֶ ,את ּכָ ל ַה ְמק ָֹר ִבים ֵאלָ יוֲ ,א ָבל
ַּב ַעל ַה ֻּסּלָ ם ָא ַמרַ :אל ְּד ָאגָ הֶ .אכְ ּתֹב ַה ֵּס ֶפר
ֵמ ָח ָדׁשַּ - .ב ַעל ַה ֻּסּלָ ם ּכָ ַתב ׁשּוב ֶאת ּכָ ל ֵס ֶפר
ַה ְּת ִׁש ִיעי ֵמ ָח ָדׁשּ ,ולְ ַא ֵחר זְ ַמן ָמהָ ,מ ְצאּו ֶאת
ֹׁואה ֵּבין ְׁשנֵ י
אֹובד - .לְ ַא ַחר ַהּש ָ
ֵס ֶפר ַה ְּת ִׁש ִיעי ָה ֵ
ְס ָפ ִריםִ ,ה ְת ָּב ֵרר ֶׁש ַה ֵּס ֶפר ֶׁשּכָ ַתב ַּב ַעל ַה ֻּסּלָ ם
ֵמ ָח ָדׁש ָהיָ ה ְמ ֻדּיָ ק לְ ַה ְפלִ יאִ ,מילָ ה ְּב ִמילָ ה -
ֶה ְע ֵּתק ְמ ֻדּיָ ק ֶׁשל ַה ֵּס ֶפר ֶׁש ִא ֵּבדִ - !.אם נִ ְתּבֹונֵ ן
ַּב ָּד ָברֵ :ס ֶפר ַה ֵּמכִ יל לְ ֵע ֶרְך ֶ 30אלֶ ף ַעד ֶ 50אלֶ ף
ִמּלִ ים ָהיָ ה ֶה ְע ֵּתק ְמ ֻדּיָ ק ֶׁשל ַה ֵּס ֶפר ָה ִראׁשֹון
ֶׁשּכָ ַתב - .זֹו הֹוכָ ָחה לְ כָ ְךֶׁ ,שּכָ ל ַמה ֶׁשּכָ ַתב ַּב ַעל
ֹלקים ַחּיִ ים ּולְ כָ ל ְּד ָב ָריו
ַה ֻּסּלָ םָ ,היּו ִּד ְב ֵרי ֱא ִ
נִ ְתיַ ֵחס ּכִ ְד ָב ִרים ַהּנֶ ֱא ָמ ִרים ִמּנִ ְׁש ַמת ָה ֲא ִריזַ "ל
ֶׁש ֲע ַדיִ ן ֹלא נִ ְתּגַ ּלָ ה לָ עֹולָ ם.

ּזֹוהר
ּבֹואּו וְ ִת ְראּו ָׁשחֹור ַעל ּגַ ֵּבי לָ ָבןֵ :איְך ַה ַ
חּורי יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשֹּלא יֵ לְ כּו
ַה ָּקדֹוׁש ִה ִּציל ֶאת ַּב ֵ
ּוב ֶרגַ ע ֶׁשֹּלא
לַ ָּצ ָבא ,וְ ֵאיְך ֶׁש ִה ִּציל ֶאת ָה ִעירְ ,
ּזֹוהר ַה ָּקדֹוׁש  -נֶ ְח ְר ָבה
ָהיָ ה ַהּזְ כּות ֶׁשל ַה ַ
ֹׁואה רח"ל
ּכָ ל ָה ִעיר וְ ָה ְרגּו וְ ָח ְמסּו ּכְ מֹו ַּבּש ָ
הּודה ְּפ ַתּיָ ה זֵ כֶ ר ַצ ִּדיק
ֹלקי ַר ִּבי יְ ָ
ַה ְמ ֻק ָּבל ָה ֱא ִ
וְ ָקדֹוׁש לִ ְב ָרכָ ה לְ ַחּיֵ י ָהעֹולָ ם ַה ָּבא ַ -ה ְמ ֻק ָּבל
הּודה ְּפ ַתּיָ ה זֵ כֶ ר ַצ ִּדיק וְ ָקדֹוׁש
ֹלקי ַר ִּבי יְ ָ
ָה ֱא ִ
לִ ְב ָרכָ ה לְ ַחּיֵ י ָהעֹולָ ם ַה ָּבא ְ -מ ַח ֵּבר ֵס ֶפר "יֵ ין
הּודה ְּפ ַתּיָ ה ִ -מּגְ דֹולֵ י
ָהר ַֹקח" ,וְ עֹודַ :ר ִּבי יְ ָ
ְמ ֻק ְּבלֵ י ָּב ֶבל - .נֹולַ ד ְּב ַבּגְ ַדד ִּב ְׁשנַ ת תרי"ט –
ירּוׁשלַ יִ ם ִּב ְׁשנַ ת ִּ 1942ב ְׁשנַ ת
 - 1859נִ ְפ ַטר ִּב ָ
תרס"הִּ ,ב ְת ִחּלַ ת ַה ֵּמ ָאה ָה ֶע ְׂש ִרים ָעלָ ה לְ ֶא ֶרץ
עּוריו לָ ַמד ַק ָּבלָ ה ֵא ֶצל ּגְ דֹול
יִ ְׂש ָר ֵאלּ - .כְ ָבר ִמּנְ ָ
יֹוסף ַחּיִ יםְ - .ס ָפ ָריו:
ַה ְמ ֻק ָּבלִ ים ְּבדֹורֹוָ ,ה ַרב ֵ
הּודה"ֵּ ,פרּוׁש ַעל ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר " -יֵ ין
"ּבית לֶ ֶחם יְ ָ
ֵ
"א ְיד ָרא
"א ְיד ָרא ַר ָּבא" וְ ָה ִ
ָהר ַֹקח"ֵּ ,פרּוׁש ַעל ָה ִ
"מתֹוק לַ ּנֶ ֶפׁש"ֵּ ,באּור ַעל ַס ָּבא
זּוטא" ָ -
ָ
ְּד ִמ ְׁש ָּפ ִטים.
ֹלקי ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון
ַמ ֲע ֶׂשה ֶׁש ָהיָ הַ :ה ַּתּנָ א ָה ֱא ִ
יֹוחאי זְ כּותֹו יָ גֵ ן ָעלֵ ינּו ָא ֵמןָ ,ח ֵפץ ְּב ַה ְד ָּפ ַסת
ַּבר ַ
הּודה
ַה ֵּס ֶפר "יֵ ין ָהר ַֹקח"ּ :כַ ֲא ֶׁשר ָעלָ ה ַר ִּבי יְ ָ
ירּוׁשלַ יִ ם,
ְּפ ַתּיָ ה לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלְּ ,ביֹומֹו ַה ֵּשׁנִ י ִּב ָ
ָּבא לְ ַב ְּקרֹו ָה ַרב ַהּגָ אֹון ַר ִּבי ַא ְב ָר ָהם ָע ֶדס- .
הּודה ִק ְּבלֹו ַּבּכָ בֹוד ָה ָראּוי וְ ָׁש ַאל אֹותֹו
ַר ִּבי יְ ָ
יח ּכְ בֹודֹו ֶאת ַע ְצמֹו
ּדּוע ִה ְט ִר ַ
"מ ַ
ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּותַ :
"ּב ָד ָבר
לָ בֹוא לְ ַב ְּק ֵרנִ י?" ֵ -ה ִׁשיב לֹו ָה ַרב ָע ֶדסְ :
"מהּו ַה ָּד ָבר?" ָׁש ַאל
אתי ֵאלֶ יָך" ַ -
ָחׁשּוב ְמאֹד ָּב ִ
ָה ַרב ְּפ ַתּיָ הּ" - .כְ בֹודֹו ּכָ ַתב ֵּפרּוׁש ַעל ָה ִא ְיד ָרא
זּוטא וַ ֲע ַדיִ ן ֹלא ִה ְד ַּפ ְס ָּת
ָ
ַר ָּבא וְ ָה ִא ְיד ָרא
אֹותֹו?" ּ" -כֵ ן" ָענָ ה ָה ַרב ְּפ ַתּיָ ה ּ" -כָ ַת ְב ִּתי ֶאת
ַה ֵּפרּוׁש לִ ְפנֵ י ּכַ ֲח ֵמׁש ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָ הַ .אְך ִמּנַ יִ ן
רּוׁשי זֶ ה? ּכִ י
ּתֹורתֹו ַעל ֵּפ ִ
דּוע לְ ַמ ֲעלַ ת ּכְ בֹוד ָ
יָ ַ
ָּד ָבר זֶ ה ֹלא ּגִ ּלִ ִיתיו לְ ׁשּום ָא ָדם ֵמעֹולָ ם וְ ַרק
יֹוד ַע ַעל ּכָ ְך"ָ - .ה ַרב
מֹורי וְ ַר ִּבי ֵ
ֲאדֹונִ י ָא ִבי ִ
ַא ְב ָר ָהם ָע ֶדס ִס ֵּפר לֹו ּכִ י נִ גְ לָ ה ֵאלָ יו ַה ַּתּנָ א
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יֹוחאי זְ כּותֹו יָ גֵ ן ָעלֵ ינּו
ֹלקי ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַּבר ַ
ָה ֱא ִ
רֹובים
"ּבּיָ ִמים ַה ְּק ִ
ָא ֵמן ַּב ֲחלֹום ,וְ כָ ְך ָא ַמר לֹוַ :
ירּוׁשלַ יִ ם ֲא ִרי ִמ ָּב ֶבלַ ,רב ּגָ דֹול
ָצ ִריְך לַ ֲעלֹות לִ ָ
הּודה ְּפ ַתּיָ הֲ ,א ֶׁשר ּכָ ַתב
ּומ ֻק ָּבל ָעצּום ְּב ֵׁשם יְ ָ
ְ
זּוטא"
"א ְיד ָרא ָ
"א ְיד ָרא ַר ָּבא" וְ ָה ִ
ֵּפרּוׁש ַעל ָה ִ
ֶׁש ִח ַּב ְר ִּתי .וְ זֶ ה ּכַ ָּמה ָׁשנִ ים נִ ְמ ָצא ְּב ַא ְמ ַּת ְחּתֹו
ּיֹוציאֹו
וְ ֹלא ִה ְד ִּפיסֹוֲ .א ַב ְּק ֶׁשָך לְ ַה ְׁש ִּפ ַיע ָעלָ יו ֶׁש ִ
אתי ֶאל ּכְ בֹודֹו
לָ אֹור וְ לַ ֲעזֹר לֹו ְּבזֶ ה"ַ ,על ּכֵ ן ָּב ִ
לְ וַ ֵּדא ֶאת ֲא ִמּתּות ַה ֲחלֹום ּולְ ַה ְׁש ִּפ ַיע ַעל ּכְ בֹודֹו
הּודה
רּוׁשיםָ - .ענָ ה ַר ִּבי יְ ָ
לְ ַה ְד ִּפיס ֶאת ַה ֵּפ ִ
"צ ִעיר ָהיִ ִיתי לְ יָ ִמים ,וְ ֹלא ָר ִצ ִיתי
ְּפ ַתּיָ ה וְ ָא ַמרָ :
הֹוציאֹו לָ אֹורַ ,אְך ּכָ ֵעת ָּברּור לִ יּ ,כִ י ֵמ ַה ָּשׁ ַמיִ ם
לְ ִ
אֹוציאֹו
רּוׁשי ,וְ ִהנְ נִ י ְּב ֶעזְ ַרת ַה ֵּשׁם ִ
ימים לְ ֵפ ִ
ַמ ְסּכִ ִ
לָ אֹור ְּב ָקרֹוב"ַ .אְך ַרק לְ ַא ַחר ָׁשֹלׁש ָׁשנִ ים ֻה ְד ַּפס
ַה ֵּס ֶפרְּ ,ב ֶׁשל ַמ ֲחלֹות נֶ ֱאלַ ץ ָה ַרב ְּפ ַתּיָ ה לַ ֲחזֹר
לָ ִעיר ַּבגְ ַדד ֶׁש ְּב ָב ֶבל וְ ָׁשם נִ ְׁשלְ ָמה ַה ְד ָּפ ַסת
ַה ֵּפרּוׁש ַעל ָה ִא ְידרֹות.

עֹוררּות
ֵּבית לֶ ֶחם יְ ָ
הּודה ֵ -חלֶ ק ִראׁשֹון ִ -ה ְת ְ
לְ לִ ּמּוד ָחכְ ַמת ַה ַּק ָּבלָ ה ַ -ה ְק ָּד ַמת ֵס ֶפר
ֹלקי
הּודה" לְ ָה ַרב ַה ְמ ֻק ָּבל ָה ֱא ִ
"ּבית לֶ ֶחם יְ ָ
ֵ
ׁשּועה – ְּפ ַתּיָ א
מׁשה יְ ָ
אּודה ֶ
ַהּגָ אֹון ַה ַּצ ִּדיק יְ ָ
זֵ כֶ ר ַצ ִּדיק לִ ְב ָרכָ ה.
ּומ ֻפ ְר ָסם ָה ִענְ יָ ן ּכִ י לִ ּמּוד ֵעץ
דּוע ַה ָּד ָבר ְ
יָ ַ
ַחּיִ ים הּוא ָעמֹק ְמאֹד ְמאֹד ּכִ י הּוא ַמיִ ם ֶׁש ֵאין
לָ ֶהם סֹוף וְ הּוא ָק ֶׁשה ְמאֹד ּגַ ם לַ ֲחכָ ִמים ַההֹוגִ ים
ּבֹו ָּת ִמיד וְ כָ ל ֶׁשּכֵ ן לַ ַּמ ְת ִחילִ יםּ ,כִ י הּוא ָחזָ ק
ִמּצּור וְ ָק ֶׁשה ִמ ַּב ְרזֶ ל ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לַ ְחצֹב ִמ ֶּמּנּו
אּומה ִאם ֹלא ַעל יְ ֵדי ּכְ לֵ י ַמ ְח ָצב ֲחזָ ִקים
ְמ ָ
ִמ ִּצּפ ֶֹרן ָׁש ִמיר .וְ כָ ל ַה ַּמ ְת ִחיל ְּבלִ ּמּוד ֵעץ ַחּיִ ים
ִאם ֹלא יִ ְהיֶ ה לֹו ַרב אֹו לְ ָפחֹות ֵאיזֶ ה ְמ ָפ ֵרׁש
ַה ְמ ָפ ֵרׁש לֹו ּכַ ּוָנַ ת ַה ֶּפ ֶרק ַההּוא לְ ִפי ְּפׁשּוטֹו נָ בֹל
יִ ּבֹל ,וְ ֵאינֹו יָ כֹול לַ ֲעמֹד ַעל ַה ֶּפ ֶרק ּכִ י ִאם לְ ַא ַחר
צּומה וְ כּולֵ י ַהאי וְ אּולַ י,
ּוׁש ִק ָידה ֲע ָ
יְ גִ ָיעה ַר ָּבה ְ
ּכִ י ַה ְר ֵּבה ְּפ ָע ִמים יִ ְסּבֹר ַה ְמ ַעּיֵ ן ֶׁש ֵה ִבין ָה ִענְ יָ ן
ַההּוא ּכָ ָראּוי וְ ַא ַחר ֶׁשּיִ לְ ַמד עֹוד ֵאיזֶ ה ְּפ ָר ִקים
ֲא ֵח ִרים יַ ְרּגִ יׁש ְּב ַע ְצמֹו ֶׁשֹּלא ֵה ִבין ֶאת ַה ְּפ ָר ִקים
ּקֹוד ִמים ,וְ ַהּנִ ָּסיֹון יָ ִעיד ַעל זֶ הּ .ולְ ִפי ֶׁשּלִ ּמּוד
ַה ְ
ֵעץ ַחּיִ ים ָעמֹק ְמאֹד ֵהן ִמ ַּצד ע ֶֹמק ַה ֻּמ ָּשׂג וְ ֵהן
ּשיג ,לָ כֵ ן נִ ְמנְ עּו ּכַ ָּמה ַּתלְ ִמ ֵידי
ִמ ַּצד ק ֶֹצר ַה ַּמ ִ ׂ
לֹומ ִדים ּבֹו ּכְ מֹו
ֲחכָ ִמים ִמּלִ ּמּודֹוּ ,כִ י ּכַ ֲא ֶׁשר ְ
יֹותר יִ ְהיּו צֹולְ לִ ים ְּב ַמיִ ם
ֲע ָׂש ָרה ְּפ ָר ִקים אֹו ֵ
יהם ַה ִּמ ְד ָּב"ר וְ ֹלא יֵ ְדעּו וְ ֹלא
ַא ִּד ִירים וְ ָסגַ ר ֲעלֵ ֶ
אֹומ ֶרת וְ ִת ְק ַצר נַ ְפ ָׁשם ִמּלִ ּמּודֹו
יָ ִבינּו ַמה ַהּלָ ׁשֹון ֶ
יהם ִמ ֶּמּנּו.
ּומֹוׁשכִ ים ֶאת יְ ֵד ֶ
ְ
ּומימֹות ָה ַרב זִ כְ רֹונֹו לִ ְב ָרכָ ה ַעד ַהּזְ ַמן ַהּזֶ ה
ִ
ֹלא זָ כִ ינּו לְ ֵאיזֶ ה ְמ ָפ ֵרׁש ֶׁשּיְ ָפ ֵרׁש לָ נּו ִּד ְב ֵרי
ֵס ֶפר ֶה ָחתּום ַהּזֶ ה ְּב ֶד ֶרְך ַצח וְ ָק ָצר ּכְ ֵפרּוׁש
ּלֹומ ִדים ֵאינָ ם
ַר ִׁש"י זִ כְ רֹונֹו לִ ְב ָרכָ הּ :גַ ם ּכָ ל ַה ְ
רּוח ְּב ִד ְב ֵרי ַה ְמ ָפ ְר ִׁשים זִ כְ רֹונָ ם
קֹורת ַ
מֹוצ ִאים ַ
ְ
לִ ְב ָרכָ ה יַ ַען ֶׁשּכָ ל ַמ ְּט ָר ָתם ֵאינָ ּה ּכִ י ִאם לְ יַ ֵּשׁב
סֹות ִרים זֶ ה ֶאת
אֹותן ַה ְּמקֹומֹות ֶׁשּנִ ְר ִאים ּכְ ְ
ָ
ּתֹוספֹות זִ כְ רֹונֹו לִ ְב ָרכָ ה ,זּולָ ִתי
זֶ הּ ,כְ ֻדגְ ַמת ַה ְ
מּוע ִטים ַא ַחת ֵהּנָ ה וְ ַא ַחת ֵהּנָ ה
ְּב ֵאיזֶ ה ְמקֹומֹות ָ
ֵהם ְמב ָֹא ִרים ּכַ ּוָנַ ת ָה ַרב זִ כְ רֹונֹו לִ ְב ָרכָ ה ֶׁש ֵאין
ּומימֹות ָה ַרב זִ כְ רֹונֹו
זֶ ה ַמ ְס ִּפיק לְ ַמ ְת ִחילִ יםִ .
לִ ְב ָרכָ ה ַעד ַהּזְ ַמן ַהּזֶ ה ֹלא זָ כִ ינּו לְ ֵאיזֶ ה ְמ ָפ ֵרׁש
ֶׁשּיְ ָפ ֵרׁש לָ נּו ִּד ְב ֵרי ֵס ֶפר ֶה ָחתּום ַהּזֶ ה ְּב ֶד ֶרְך ַצח
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וְ ָק ָצר ּכְ ֵפרּוׁש ַר ִׁש"י זִ כְ רֹונֹו לִ ְב ָרכָ ה .וְ ִס ָּבה זֹו
ֹונֹותינּו ָה ַר ִּבים לְ ִבּטּול ִמ ְצוָ ה ַהּגְ דֹולָ ה
ּגָ ְר ָמה ַּב ֲע ֵ
ּות ִהי
ַהּזֹאת ּולְ א ֶֹרְך ַהּגָ לּות ַה ַּמר וְ ַהּנִ ְמ ָהר ַהּזֶ הְ .
ָחכְ ַמת ָה ֱא ֶמת נֶ ֱע ֶד ֶרת מּונַ ַחת ְּב ֶק ֶרן זָ וִ ית
ּלֹומ ִדים נֹוגֵ ַע ִּב ְק ֵצה ַה ַּמ ֶּטה ֲא ֶׁשר
וְ ֵאין ִמי ֵמ ַה ְ
יהּ .כִ י ִמי ֶׁשֹּלא ָט ַעם
צּופ ָ
ְּביָ דֹו לִ ְטעֹם ִמּנ ֶֹפת ֶ
ַט ַעם ָחכְ ַמת ָה ֱא ֶמת ּכְ ִאּלּו ֹלא ָר ָאה ְמאֹורֹות
ּתֹורה.
ִמּיָ ָמיו ,וְ אֹוי לָ ֶהם לַ ְּב ִרּיֹות ֵמ ֶעלְ ּבֹונָ ּה ֶׁשל ָ
אֹומר ַּדי לִ י ַּבּנִ גְ לֹות ֵאין לִ י ֵע ֶסק ַּבּנִ ְס ָּתרֹות,
וְ ָה ֵ
ָטב לֵ יּה ְּדלָ א ִא ְיב ֵרי ְּב ָעלְ ָמא ּכַ ְמב ָֹאר ַּב ִּתּקּונִ ים
ִּתּקּון מ"ג וְ זֶ ה לְ ׁשֹונֹו - :וְ ָהכִ י ָמאן ְּדגָ ִרים
אֹוריְ ָיתא ִד ְב ַעל
ְּד ִא ְס ַּתּלַ ק ַק ָּבלָ ה וְ ָחכְ ָמ ָתא ֵמ ַ
אֹוריְ ָיתא ְד ִבכְ ָתב ,וְ גָ ִרים ְּדלָ א יִ ְׁש ַּת ְדלּון
ּומ ַ
ֶּפה ֵ
אֹוריְ ָיתא
ְּבהֹון ,וְ ָא ְמ ִרין ְּדלָ א ִאית ֶאּלָ א ְּפ ָׁשט ְּב ַ
מּודאְּ ,בוַ ַּדאי ּכְ ִאּלּו הּוא יְ ַסּלֵ ק נְ ִביעּו
ּוב ַתלְ ָ
ְ
ּומ ַההּוא גָ ן ,וַ וי לֵ יּה ַטב לֵ יּה ְּדלָ א
ֵמ ַההּוא נָ ָהר ֵ
אֹוריְ ָיתא
ִא ְת ְּב ִרי ְּב ָעלְ ָמא וְ לָ א יֹולִ יף ַה ִהיא ַ
אֹוריְ ָיתא ִד ְב ַעל ֶּפה וְ כּו'.
ְד ִבכְ ָתב וְ ַ

אֹוריְ ָיתא ַמ ָּמׁש וְ כּו'ַ .עד ּכָ אן לְ ׁשֹונֹו[ .וְ נִ כְ ַּתב
ַ
אֹותם ֶׁש ֵאינָ ם
ְּב ִצדֹוָ ,א ַמר ַּמ ְע ִּתיקַ :מ ְׁש ָמע ָ
ּתֹורה ֹלא ָע ְמדּו ַעל ַהר ִסינַ י].
יֹוד ִעים סֹודֹות ַה ָ
ְ
 וְ נִ ְר ֶאה לִ י ְּב ֵבאּור ּכַ ּוָנָ תֹו ּכִ י ִּב ְת ִחּלָ ה ּכְ ֶׁשּיָ ְצאּוֹלקים ָהיּו ִמ ְתיַ ְּצ ִבים
יִ ְׂש ָר ֵאל לִ ְק ַראת ָה ֱא ִ
ְּב ַת ְח ִּתית ָה ָהר וְ ַא ַחר ּכָ ְך נֶ ֱא ַמר" :וַ ּיַ ְרא ָה ָעם
וַ ּיָ נֻ עּו וַ ּיַ ַע ְמדּו ֵמ ָרחֹק"ּ ,כִ י ָהיּו יְ ֵר ִאים ֶּפן ּתֹאכְ לֵ ם
ָה ֵאׁש ַהּגְ דֹולָ ה ַהּזֹאת וְ יָ מּותּו .וְ ָהיָ ה ִמ ְק ָצת
ּוׂש ֵמ ִחים לִ ְק ַראת ַה ְּשׁכִ ינָ ה
ֵמ ָה ָעם ֶׁש ָהיּו ָׂש ִׂשים ְ
קֹומם ָה ִראׁשֹון לַ ֲעמֹד ֵמ ָרחֹוק
וְ ֹלא ָרצּו לָ זּוז ִמ ְּמ ָ
יהם הּוא ַמה
ֲא ִפילּו ִאם יָ מּותּו ַמ ָּמׁש ,וַ ֲעלֵ ֶ
טּורא
ֶׁשּּכָ תּוב ַּבּז ַֹהר ַהּנִ זְ ּכַ ר ִאיּנּון ְּד ַקיְ ימּו ְּב ָ
לֹומר וְ ֹלא נָ עּו וְ ָע ְמדּו ֵמ ָרחֹוק ֶאּלָ א
ְּד ִסינַ יּ ,כְ ַ
טּורא ְּד ִסינַ י ִמ ְּת ִחּלָ ה וְ ַעד סֹוף וְ לָ כֵ ן ֵהם
ָע ְמדּו ְּב ָ
אֹותן ַהּנְ ָׁשמֹות ֲא ֶׁשר
זֹוכִ ים לְ ָחכְ ַמת ָה ֱא ֶמת .וְ ָ
עֹוׂשים ּגַ ם
נָ עּו ִעם ָה ָעם וְ ָע ְמדּו ֵמ ָרחֹוק ּכֵ ן ֵהם ִ
עֹומ ִדים ֵמ ָרחֹוק לְ ָחכְ ַמת ָה ֱא ֶמת
ַע ָּתה ֶׁשּנָ ִסים וְ ְ
ִמּיִ ְר ָא ָתם ֶּפן ּתֹאכְ לֵ ם ָה ֵאׁש ַהּגְ דֹולָ ה ַהּזֹאת.

ָא ַמר ֵאלִ ּיָ הּו לְ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ְּב ִתּקּונָ א ְׁש ִת ָית ָאה
לּותא ּכַ ד
ִּד ְב ַהאי ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר יִ ְת ָפ ְרקּון ִמן ּגָ ָ
ּופ ֵרׁש ָה ַרב ּכִ ֵּסא ֶמלֶ ְך
ִא ְתּגַ לְ יָ א ְּב ָד ָרא ַּב ְת ָר ָאהֵ :
ָׁשם וְ זֶ ה לְ ׁשֹונֹו ְּב ִקּצּורֶׁ ,ש ִאם ָהיָ ה ַעם ָה ָא ֶרץ
לֹומד ַק ָּבלָ ה
יֹותר טֹוב לֹו ּכִ י ֵאינֹו ּפֹוגֵ ם ִאם ֵאינֹו ֵ
ֵ
ּכִ י ֵאין לְ ַטּיֵ ל ַּב ַּפ ְר ֵּדס ק ֶֹדם ֶׁשּיְ ַמּלֵ א ּכְ ֵרסֹו ָּב ָׂשר
ּתֹורה ֶׁש ְּב ַעל ֶּפה ָענְ ׁשֹו ּכָ ל
וְ יַ יִ ן ֲא ָבל ַמאן ְּדיָ לִ יף ָ
ּכָ ְך ּגָ דֹול ִאם ֹלא יִ לְ מֹד ַק ָּבלָ ה וְ ַא ְד ַר ָּבא ּפֹוגֵ ם
ְּבלִ ּמּודֹו (ּכַ ְמב ָֹאר ְּב ַׁש ַער ַהּגִ לְ ּגּולִ ים סֹוף ַה ְק ָּד ָמה

ימ ָאה ְּבכָ ל ִאינּון ּכְ ִאינּון ְּדיָ ְד ֵעי
לֵ ית ֲא ַתר ְּפנִ ָ
אריהֹון וְ יָ ְד ֵעי לְ ִא ְת ַּד ְּב ָקא ְּבהּו ְּבכָ ל
ָרזָ א ְד ָמ ֵ
ָ
יֹומאּ :גַ ם ְּבז ַֹהר ַחּיֵ י ָׂש ָרה ַ(ּדף קלָ ):א ַמר :וְ לֵ ית
ימ ָאה ְּבכָ ל ִאינּון ּכְ ִאינּון ְּדיָ ְד ֵעי ָרזָ א
ֲא ַתר ְּפנִ ָ
יֹומא,
אריהֹון וְ יָ ְד ֵעי לְ ִא ְת ַּד ְּב ָקא ְּבהּו ְּבכָ ל ָ
ְד ָמ ֵ
ַעל ִאּלֵ ין ּכְ ִתיב( ,יְ ַׁש ְעיָ ה סד) ַעיִ ן לא ָר ָא ָתה וְ כּו'
יֹומא,
אריהֹון ִמ ְׁש ַּת ַּבח ְּבהֹון ְּבכָ ל ָ
ִאּלֵ ין ִאינּון ְּד ָמ ֵ
יׁשין ,וְ ִאּלֵ ין
ִאּלֵ ין ִאינּון ְּד ָעאלִ ין ֵּבין ִעּלָ ִאין ַק ִּד ִ
ָעאלִ ין ּכָ ל ַּת ְר ֵעי ִדלְ ֵעילָ א וְ לֵ ית ַמאן ְּדיִ ְמ ֵחי
ִּב ֵידהֹון וְ כּו'.

יֹולִ יף לֵ יּה ּכִ י ַא ְחזַ ר ָעלְ ָמא לְ תֹהּו וָ בֹהּו ֶׁשהּוא
ּומי ֶׁשּיָ כֹול לִ ְקנֹות
סֹוד ְׁש ִב ַירת ַהּכֵ לִ ים וְ כּו'ִ .
לֹו ַרב ֶׁשיְ ּלַ ְּמ ֵדהּו ַק ָּבלָ ה אֹו ָח ֵבר אֹו ִמּתֹוְך
ּוב ֵפרּוׁש
לּותא ְ
ּגֹורם א ֶֹרְך ּגָ ָ
ּומ ְת ַר ֵּשׁל ֵ
ַה ְּס ָפ ִרים ִ
ָא ַמר ֵאלִ ּיָ הּו לְ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ְּב ִתיּקּונָ א ְׁש ִת ָית ָאה
לּותא ּכַ ד
ִּד ְב ַהאי ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר יִ ְת ָּפ ְרקּון ִמן ּגָ ָ
ִא ְתּגַ לְ יָ א ְּב ָד ָרא ַּב ְת ָר ָאהּ ,כִ י לִ ּמּוד ַהּז ַֹהר
ְּבגִ ְיר ָסא ְּב ָעלְ ָמא ּבֹונֶ ה עֹולָ מֹות ּכָ ל ֶׁשּכֵ ן ִאם
יִ זְ כֶ ּה לִ לְ מֹד ּולְ ָה ִבין ֵּפרּוׁש ַמ ֲא ָמר ֶא ָחד יַ ֲע ֶׂשה
ּבֹו ִּתּקּון לְ ַמ ְעלָ ה ְּב ָׁש ָעה ַא ַחת ַמה ֶּשֹּׁלא יַ ֲע ֶׂשה
ימה ַעד ּכָ אן לְ ׁשֹונֹו- .
ְּבלִ ּמּוד ַה ְּפ ָׁשט ָׁשנָ ה ְּת ִמ ָ
וְ ַעּיֵ ן עֹוד ְּב ִתּקּון לַ ֶמ"ד ְּב ִתיב ִּתנְ יָ נָ א וְ כִ ֵּסא ֶמלֶ ְך
ּוב ֵס ֶפר ַה ְּב ִרית ֵחלֶ ק ב' ַמ ֲא ָמר י"ב ֶּפ ֶרק ה'
ָׁשםְ .
ֶה ֱא ִריְך ְמאֹד ְּבזֶ ה יְ עּויָ ן ָׁשםֵ - .אין ָה ָא ָדם נִ ְק ָרא
ָׁשלֵ ם ַעד ֶׁשּיַ ֲעסֹק ְּב ָחכְ ַמת ָה ֱא ֶמת :וְ ֵאין ָה ָא ָדם
נִ ְק ָרא ָׁשלֵ ם ַעד ֶׁשּיַ ֲעסֹק ְּב ָחכְ ַמת ָה ֱא ֶמת ּכְ מֹו
ֶׁשּכָ תּוב ְּב ַס ָּבא ְּד ִמ ְׁש ָּפ ִטים ַ(ּדף צ"ט סֹוף ַעּמּוד א')
ארי
ּתֹורה וַ ַּדאי ָמ ֵ
ּכְ ִדין ִאיהּו ַּבר נָ ׁש ָׁשלִ ים ַּב ַעל ָ
לֹומד ַק ָּבלָ ה ֵאינֹו ַּב ַעל
ְד ֵב ָיתא וְ כּו'ִ - .מי ֶׁש ֵאינֹו ֵ
ּתֹורה ָׁשלֵ ם :וְ כָ ַתב ְּב ִמ ְק ַּדׁש ֶמלֶ ְך ָׁשם :נִ כְ ַּתב
ָ
לֹומד ַק ָּבלָ ה
ְּב ִצדֹוָ ,הא לָ ַמ ְד ָּת ֶׁשּכָ ל ִמי ֶׁש ֵאינֹו ֵ
ּתֹורה ָׁשלֵ םַ .עד ּכָ אן לְ ׁשֹונֹו.
ֵאינֹו ַּב ַעל ָ

עֹוסק ְּב ָחכְ ַמת ָה ֱא ֶמת נִ ְק ָרא ֵּבן
ִמי ֶׁש ֵ
עֹוסק ְּב ָחכְ ַמת
לְ ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואּ :גַ ם ִמי ֶׁש ֵ
ָה ֱא ֶמת הּוא נִ ְק ָרא ֵּבן לְ ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּכְ מֹו
ֶׁשּכָ תּוב ְּבסֹוף ָּפ ָר ַׁשת ְּב ַהר ַ(ּדף קיאְּ ):ב ַר ְעיָ א
ימנָ א יְ עּויָ ן ָׁשם .וְ כֵ ן ְּב ִענְ יַ ן ָהעֹנֶ ׁש ַה ְמ ֻע ַּתד
ְמ ֵה ְ
ּתֹורה ַר ֲח ָמנָ א
עֹוס ִקים ְּב ָרזֵ י ָ
אֹותם ֶׁש ֵאינָ ם ְ
לְ ָ
לִ ְיצלַ ן ֲא ֶׁשר ְּבז ַֹהר ְּפ ֵ
קּודי ַ(ּדף רמז :):וְ זֶ ה לְ ׁשֹונֹו:
ימא ְּבכָ ל
יהי ַקּיְ ָ
יֹופ ֵיא"ל ְׁש ֵמיּה ,וְ ִא ִ
ַהאי ֵחיוָ ָתא ִ
ָרזֵ י ְּד ָחכְ ְמ ָתא (ּכִ י ִ
יֹופ ֵיא"ל ּבְ גִ ַימ ְט ִרּיָ ה ַקּבָ לָ "ה) לְ כָ ל
ימין ֵּביּה וְ כּו'.
ִאיּנּון ַמ ְפ ְּת ָחאן ְּד ָחכְ ְמ ָתא ַקיְ ִ
ימא ּכַ ד נִ ְׁש ְמ ָתא ַסּלְ ָקא
יׁשא ַקּיְ ָ
ַהאי ֵחיוָ ָתא ַק ִּד ָ
ּומ ָטאת לְ גַ ֵּביּהּ ,כְ ֵדין ָׁש ַאל לָ ּה ְּב ָרזָ א ְּד ָחכְ ְמ ָתא
ָ
אריּהּ ,וכְ פּום ַה ִהיא ָחכְ ְמ ָתא ְּד ָר ִדיף ֲא ַב ְת ָרּה
ְּד ָמ ֵ
וְ ַא ְד ַּבק ָּבּה ָהכִ י יַ ֲה ֵבי לֵ יּה ַאגְ ֵריּה .וְ ִאי יָ כִ יל
לְ ַא ְד ְּב ָקא וְ לָ א ַא ְד ַּבקָּ ,ד ֵחי לֵ יּה לְ ַבר ,וְ לָ א
ימא ְּתחֹות ַההּוא ֵהיכָ לָ א ִּבכְ ִסיפּו,
ַעיְ ילָ ה ,וְ ַקּיְ ָ
חֹותּה
וְ כַ ד נַ ְטלֵ י ּגַ ְד ַפיְ יהּוִ ,אּלֵ ין ְׂש ָר ִפים ִּד ְת ָ
ְד ַהאי ֵחיוָ ָתאּ ,כְ ֵדין ּכֻ ּלְ הּו ַּב ְט ֵׁשי ְּבגַ ְד ַפיְ יהּו,
ימא
ּתֹוק ַדת ,וְ ַקּיְ ָ
ּתֹוק ַדת וְ לָ א ִא ְ
אֹוקדּון לָ ּה וְ ִא ְ
וְ ְ
יֹומא ,נְ ִה ַירת
ימא ,וְ ָהכִ י ִא ְּת ָדנָ ת ְּבכָ ל ָ
וְ לָ א ַקּיְ ָ
עֹוב ִדין ָט ִבין ִאית
וְ לָ א נְ ִה ַירת .וְ ַאף ַעל ּגַ ב ְּד ָ
לָ ּהְּ ,בגִ ין ְּדלֵ ית ַאגְ ָרא ְּב ַההּוא ָעלְ ָמאּ ,כְ ִאיּנּון
ְּד ִמ ְׁש ַּת ְּדלֵ י ְּב ָחכְ ְמ ָתא ,לְ ִא ְס ַּתּכְ לָ א ִּב ָיק ָרא
אריהֹון וְ כּו' ,יְ עּויָ ן ָׁשם .וְ ֹלא ַּדי ְּבעֹנֶ ׁש זֶ ה
ְּד ָמ ֵ
ֶאּלָ א ָצ ִריְך לַ ֲחזֹר וְ לָ בֹוא ְּבגִ לְ ּגּול ּכַ ָּמה ְּפ ָע ִמים
וְ לִ ְסּבֹל ַצ ַער עֹולָ ם ַהּזֶ ה וְ ַצ ַער ַה ִּמ ָיתה ַר ֲח ָמנָ א
לִ ְיצלַ ן ,וְ יֵ ׁש ָס ֵפק ְּבזֶ ה אּולַ י יִ זְ כֶ ּה ְּבנִ ְׁש ָמתֹו ּגּוף
ַה ֵּשׁנִ י ֶׁשּבֹו יְ ַקּיֵ ם זֹאת ַה ִּמ ְצוָ ה ּכִ י ֵאין ַמ ְס ִּפיק

ּתֹורה ּפֹוגֵ ם
י"ז ,וְ זֶ ה לְ ׁשֹונֹוִּ :ומי ֶׁשֹּלא ָע ַסק ּבְ סֹודֹות ַה ָ
ּבְ ִּת ְפ ֶא ֶר"ת ַּד ֲא ִצילּות וְ כּו' יְ עּויָ ן ָׁשם) וְ ָטב לֵ יּה ְּדלָ א

"אינּון
עֹוס ִקים ְּב ָחכְ ַמת ָה ֱא ֶמת ִ
קֹורא לָ ְ
ַהּז ַֹהר ֵ
ֹלתָך ַ(ּדף
ּובז ַֹהר ְּב ַה ֲע ְ
טּורא ְּד ִסינַ י"ְ :
ימי ְּב ָ
ַּד ֲהוּו ָקיְ ֵ
עֹוס ִקים ְּב ָחכְ ַמת ָה ֱא ֶמת ִאינּון ַּד ֲהוּו
קנבָ ).ק ֵרי לָ ְ
ימין ַע ְב ֵדי
טּורא ְּד ִסינַ י :וְ זֶ ה לְ ׁשֹונֹוַ :חּכִ ִ
ימי ְּב ָ
ָקיְ ֵ
טּורא ְּד ִסינַ י ,לָ א
ְּד ַמלְ ּכָ א ִעּלָ ָאהִ ,איּנּון ְּד ַקיְ ימּו ְּב ָ
יהי ִע ָּק ָרא ְּדכֹּלָ א
ִמ ְס ַּתּכְ לֵ י ֶאּלָ א ְּבנִ ְׁש ְמ ָתאְּ ,ד ִא ִ

רגע לפני הגאולה
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לֹו לָ בֹוא ְּבסֹוד ָה ִעּבּורּ ,כַ ְמב ָֹאר ִּב ְת ִחּלַ ת ַׁש ַער
ַה ִּמ ְצוֹות וְ זֶ ה לְ ׁשֹונֹו:
ּתֹורה ֶׁש ִהיא ֶא ָחד
לְ עֹולָ ם ְּב ִענְ יַ ן ֵע ֶסק ַה ָ
אֹותּה
ֵמ ַר ַמ"ח ִמ ְצוַ ת ֲע ֵׂשה ִאם ֹלא ִה ְׁשלִ ים ָ
אׁשי
ּתֹורה ֶׁשהּוא ָר ֵ
ֶׁשהּוא ִענְ יַ ן ִע ְסקֹו ְּב ַפ ְר ֵּדס ַה ָ
ֵּתבֹות ְּפ ָׁשט ֶר ֶמז ְּד ָרׁש סֹוד ְּבכָ ל ַא ַחת ֵמ ֶהם ּכְ ִפי
ֲא ֶׁשר יּוכַ ל לְ ַה ִּשׂיג ַעד ָמקֹום ֶׁשּיָ דֹו ַמּגַ ַעת לִ ְטר ַֹח
וְ לַ ֲעׂשֹות לֹו ַרב ֶׁשּיְ לַ ְּמ ֵדהּו וְ ִאם ֹלא ָע ָׂשה ּכֵ ן
ּתֹורה ֶׁש ִהיא
ֲה ֵרי ִח ֵּסר ִמ ְצוָ ה ֶא ָחד ֶׁשל ַּתלְ מּוד ָ
ּוׁשקּולָ ה ּכְ כָ ל ַה ִּמ ְצוֹות וְ ָצ ִריְך ֶׁשּיִ ְתּגַ לְ ּגֵ ל
ּגְ דֹולָ ה ְ
ַעד ֶׁשּיִ ְט ַרח ְּבד' ְּב ִחינֹות ֶׁשל ַה ַּפ ְר ֵד"ס ַהּנִ זְ ּכַ ר.
ּומה ְמאֹד נִ ְמלְ צּו ְּבזֶ ה ִּד ְב ֵרי
ַעד ּכָ אן לְ ׁשֹונֹוַ - .
ַהּנָ ִביא יִ ְר ְמיָ ה ִ(ס ָימן כ"ב) ְּב ָא ְמרֹו ַאל ִּת ְבּכּו
לְ ֵמת וְ כּו' ֶׁשהּוא ְמ ַד ֵּבר ִעם ַה ִּצּבּור ַה ִּמ ְת ַק ְּב ִצים
לְ ַה ְס ִּפיד ַעל ֵאיזֶ ה ַצ ִּדיק ַהּנִ ְפ ָטר ַר ֲח ָמנָ א לִ ְיצלַ ן
ַעל ֶׁשּנֶ ְח ַסר ַצ ִּדיק ֶא ָחד ֵמ ַהּדֹור ֶׁש ָהיָ ה ֵמגֵ ן
יהם ,וְ ָק ָא ַמר לְ הּו ַהּנָ ִביא ַאל ִּת ְבּכּו
ִּבזְ כּותֹו ֲעלֵ ֶ
וְ כּו' לְ ִפי ֶׁש ֻר ָּבם ֶׁשל ַצ ִּד ִיקים ֵאינָ ם זֹוכִ ים לַ ֲעסֹק
ְּבכָ ל ד' ֶחלְ ֵקי ַה ַּפ ְר ֵד"ס וְ ִאם ּכֵ ן ֻמכְ ָר ִחים ֵהם
ּמּודם ְּבד'
לַ ֲחזֹר וְ לָ בֹוא ְּבגִ לְ ּגּול ּכְ ֵדי לְ ַה ְׁשלִ ים לִ ָ
ֲחלָ ִקים ּכִ י ֲא ִפילּו הּוא ָע ַסק ְּבג' ֶחלְ ֵקי ַה ַּפ ְר ֵד"ס
"הן ּכָ ל ֵאּלֶ ה
חֹובתֹו וְ ָעלָ יו נֶ ֱא ַמר ֶ
ֹלא יָ ָצא יְ ֵדי ָ
יִ ְפ ַעל ֵאל ַּפ ֲע ַמיִ ם ָׁשלֹוׁש ִעם ּגָ ֶבר" לְ ַה ֲחזִ ירֹו
ְּבגִ לְ ּגּול וְ ִאם ּכֵ ן ַהוְ יָ א ְּפ ִס ָידא ְּד ַה ְד ָרא .וְ ֶא ְפ ָׁשר
ּומ ְתּגַ לְ ּגֵ ל ּכַ ּנִ זְ ּכַ ר
ֶׁשּבֹו ַּבּיֹום ֶׁשּנִ ְפ ָטר הּוא חֹוזֵ ר ִ
ְּבז ַֹהר ֵ(ריׁש ָּפ ָר ַׁשת ֱאמֹר יְ עּויָ ן ָׁשם) .וְ ִאם ּכֵ ן ֵאין לָ כֶ ם
ְּפ ִס ָידא ּכָ ל ּכָ ְךָ ,א ְמנָ ם ְּבכּו ָבכֹו לַ הֹלֵ ְך ,לְ אֹותֹו
ַצ ִּדיק ֶׁשּכְ ָבר ָע ַסק ְּבד' ֶחלְ ֵקי ַה ַּפ ְר ֵּדסּ ,כִ י ֵּת ַבת
לַ הֹלֵ ְך ִהיא ָח ֵסר ו' וְ ִאם ַּת ֲחׁשֹב ֵּת ַבת לַ הֹלֵ ְך ד'
ְּפ ָע ִמים ִעם ד' ַהּכֹולְ לִ ים ֶׁש ֵהם ּכְ נֶ גֶ ד ד' ֶחלְ ֵקי
ימ ְט ִרּיָ ה ַּפ ְר ֵד"סֶׁ .שּזֶ ה ַה ַּצ ִּדיק
ַה ַּפ ְר ֵּדס ֵהם ְּבגִ ַ
ֹלא יָ ׁשּוב עֹוד וְ ָר ָאה ֶאת ֶא ֶרץ מֹולַ ְדּתֹו ִּבי ַעל
ַא ְר ָּב ָעה ֹלא ֲא ִׁש ֶיבּנּוֶׁ .שּזֶ הּו ְּפ ִס ָידא ְּדלָ א ַה ְד ָרא
ֶּב ֱא ֶמת וְ נֶ ְח ַסר לְ גַ ְמ ֵרי ִמן ָהעֹולָ ם ַהּזֶ ה - .וְ ִהּנֵ ה
ְּב ִע ֵירנּו ַּבגְ ַדד ּיִ ָּבנֶ ה ִע ֵירנּו ָא ֵמןָ ,היּו לָ נּו ְׁשנַ יִ ם
ּומחּוץ
רּובים זָ ָהב ַהּסֹוכְ כִ ים ַעל ָה ִעיר ִמ ַּביִ ת ִ
ּכְ ִ
חֹומה ּולְ ַמ ֲח ֶסה ְּביֹום
וְ ֵה ָּמה ֲא ֶׁשר ָהיּו לָ נּו לְ ָ
זַ ַעםָ ,ה ִראׁשֹון ַּבּק ֶֹדׁש ַצ ִּדיק יְ סֹוד עֹולָ ם ָחכָ ם
יֹוסף ַחּיִ ים ֶּבן ָחכָ ם ַר ִּבי ֵאלִ ּיָ הּו ֶּבן ָחכָ ם
ַר ִּבי ֵ
מׁשה ֶּבן ַחּיִ ים זֵ כֶ ר ַצ ִּדיק וְ ָקדֹוׁש לִ ְב ָרכָ ה.
ַר ִּבי ֶ
וְ ֵׁשנִ י ַּבּק ֶֹדׁש ָה ַרב ַהּגָ אֹון ָחכָ ם ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַא ֲהרֹן
ַא ָּבא ַּבר ַא ָּבא ַה ְמכֻ ּנֶ ה ַאּגָ ִסי זֵ כֶ ר ַצ ִּדיק וְ ָקדֹוׁש
לִ ְב ָרכָ ה.
חּורי
ִה ְת ִחילּו ַה ָּצרֹות לָ בֹוא ...נִ לְ ְקחּו ַּב ֵ
בֹודת ַה ָּצ ָבא לְ ֶמלֶ ְך יִ ְׁש ָמ ֵעאל
יִ ְׂש ָר ֵאל לַ ֲע ַ
לְ לַ ְּמ ָדם ֵס ֶדר ַה ִּמלְ ָח ָמה וְ ָהיּו ּכָ ל ָה ָעם ְמיַ ּלְ לִ ים
ּובֹוכִ יםַ :ה ְמ ַח ֵּבר ֵס ֶפר ְּבנֵ י ַא ֲהרֹן ַעל ַׁש ַער
ַהּגִ לְ ּגּולִ יםֲ ,א ֶׁשר ב' ַצ ִּד ִיקים ֵאּלּו ֵהם לְ ַב ָּדם
ָהיּו נִ ְמ ָצ ִאים ְּב ִע ֵירנּו ֶׁשרֹב ִע ְס ָקם ָהיָ ה ְּב ֵעץ
ּוב ְׁשמֹונָ ה ְׁש ָע ִרים ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד הּוא
ַחּיִ ים ִ
עֹוסק לְ ַבּדֹו ְּב ֶח ֶדר ַמ ְׂשּכִ יתֹו ִּב ְפנֵ י ַע ְצמֹו ,וְ ֵה ָּמה
ֵ
כּותם וְ ִצ ְד ָק ָתם ָהיּו ְמגִ ּנִ ים ַעל ָה ִעיר זֶ ה ִמּפֹה
ִּבזְ ָ
וְ זֶ ה ִמּפֹהֶ ,א ֶפס ּכְ ֶׁשּגָ ְמרּו ָה ֲעוֹונֹות וְ נִ לְ ַקח ֲארֹון
יֹוסף ַחּיִ ים זִ כְ רֹונֹו לִ ְב ָרכָ ה
ֹלהים ָחכָ ם ַר ִּבי ֵ
ָה ֱא ִ
ִּב ְׁשנַ ת ה'תרס"ט בי"ג ֱאלּול ִה ְת ִחילָ ה ָה ִעיר
לִ ְהיֹות צֹולַ ַעת ְמ ַהּלֶ כֶ ת ַעל ֶרגֶ ל ַא ַחת וְ ִה ְת ִחילּו
חּורי
בּורתֹו נִ לְ ְקחּו ַּב ֵ
ַה ָּצרֹות לָ בֹוא ּכִ י ַא ֲח ֵרי ְק ָ
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בֹודת ַה ָּצ ָבא לְ ֶמלֶ ְך יִ ְׁש ָמ ֵעאל
יִ ְׂש ָר ֵאל לַ ֲע ַ
לְ לַ ְּמ ָדם ֵס ֶדר ַה ִּמלְ ָח ָמה וְ ָהיּו ּכָ ל ָה ָעם ְמיַ ּלְ לִ ים
ּובֹוכִ ים ,וְ ָהיִ ינּו ִמ ְתנַ ֲח ִמים ְּב ָחכָ ם ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון
ַא ֲהרֹן זֵ כֶ ר ַצ ִּדיק לִ ְב ָרכָ ה וְ כָ ל ָה ָעם ָענּו ַא ֲח ָריו
עֹוד ֹלא ָא ְב ָדה ִּת ְקוָ ֵתנּו ּכִ י הּוא יָ כֹול לְ ַמּלֵ א
יֹוסף ַחּיִ ים זִ כְ רֹונֹו לְ ַחּיֵ י
ְמקֹום ָה ַרב ָחכָ ם ַר ִּבי ֵ
ָהעֹולָ ם ַה ָּבאֵ - .עת ָצ ָרה לְ יַ ֲעקֹבֵ ...תכֶ ף ִה ְת ִחיל
חּורי ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לָ ֵצאת לְ ִמלְ ָח ָמה
לְ ַק ֵּבץ ֶאת ַּב ֵ
יטנְ יָ יאַ :אְך ֹלא ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ְמיְ נּו ּכֵ ן
לְ ִהּלָ ֵחם ִעם ְּב ִר ַ
יח וְ גַ ם ְּבאֹותֹו ַצ ִּדיק
ָהיְ ָתהּ ,כִ י ַמ ֲע ֵׂשה ָׂש ָטן ִה ְצלִ ַ
ָּפגְ ָעה ִמ ַּדת ַה ִּדיןּ ,כִ י ַא ֲח ֵרי ֲח ִמ ָּשׁה ָׁשנִ ים ְּבלֵ יל
ו' ח' לְ ח ֶֹדׁש ְמנַ ֵחם ְׁשנַ ת ַה ַּמ ִּביט לָ ָא ֶרץ וַ ִּת ְר ָע"ד
אֹותנּו לַ ֲאנָ חֹות.
נָ ַסע ּגַ ם הּוא לִ ְמנּוחֹות וְ ָעזַ ב ָ
ּוב ִה ְס ַּתּלֵ ק ּגַ ם ָחכָ ם ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון זִ כְ רֹונֹו לִ ְב ָרכָ ה
ְ
יֹוס"ף
ָאז ּכָ ָבה ֵמ ָה ִעיר ּגַ ם ְׁש ִביב ָה ַא ֲחרֹוןֵ .
ֵאינֶ ּנּו וְ ִׁש ְמעֹון ֵאינֶ ּנּו .וְ ָהיְ ָתה ֵעת ָצ ָרה לְ יַ ֲעקֹב
ָצ ָרה ּכְ ַמ ְבּכִ ָירה ּכִ י ְּבלֵ יל כ' י"א ְמנַ ֵחם ַא ֲח ֵרי
ְּפ ִט ָירה ָחכָ ם ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון זִ כְ רֹונֹו לִ ְב ָרכָ ה ַּבּב ֶֹקר
מֹודעֹות ֲא ֻד ִּמים ִמ ַּט ַעם ַה ֶּמלֶ ְך
ַה ְׁשּכֵ ם נִ ְד ְּבקּו ָ
ּובתֹוְך
ּובכָ ל ַה ְּמקֹומֹות ְ
ּוגְ דֹולָ יו ְּבכָ ל ַה ְּשׁוָ ִקים ְ
ּמֹודעֹות ְמ ֻצּיָ ר ֶח ֶרב ָאדֹם לְ אֹות ִמלְ ָח ָמה
ַה ָ
קֹוס ַטנְ ִטינָ א
ְ
ַמ ְמלָ כָ ה ְּב ַמ ְמלָ כָ הַ .מ ְמלֶ כֶ ת
יטנְ יָ יא .וְ ֵתכֶ ף ִה ְת ִחיל לְ ַק ֵּבץ ֶאת
ְּב ַמ ְמלֶ כֶ ת ְּב ִר ַ
חּורי ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לָ ֵצאת לְ ִמלְ ָח ָמה לְ ִהּלָ ֵחם
ַּב ֵ
יטנְ יָ יאְ - .מ ָצאּונּו ַרּבֹות ָרעֹות וְ ָצרֹות ..
ִעם ְּב ִר ַ
וְ ֵאין ָׁש ָעה ְּבֹלא ָר ָעה וְ ֵאין ֶרגַ ע ְּבֹלא נֶ גַ עּ ,וגְ זֵ רֹות
אֹותם
ָקׁשֹות נִ ְת ַח ְּד ִׁשים ְּבכָ ל יֹום :וְ ָהיּו ַמ ִּס ִיעין ָ
ּובּגְ ָבעֹות
ּומ ִּמ ְד ָּבר לְ ִמ ְד ָּבר ֶּב ָה ִרים ַ
ֵמ ִעיר לְ ִעיר ִ
ּומּנִ י ָאז
ַעד ִהּגִ ָיעם ַעד ְמקֹום ִק ְׁש ֵרי ַה ִּמלְ ָח ָמהִ ,
וְ ָהלְ ָאה ְמ ָצאּונּו ַרּבֹות ָרעֹות וְ ָצרֹות וְ ָהיּו ַה ָּצרֹות
רֹוצה לְ ַה ְק ִּדים ֶאת
ּדֹוחקֹות זֹו ֶאת זֹו ּכָ ל ַא ַחת ָ
ֲ
ְּפנֵ י ֲח ֶב ְר ָּתּה וְ ֵאין ָׁש ָעה ְּבֹלא ָר ָעה וְ ֵאין ֶרגַ ע ְּבֹלא
נֹוסף
נֶ גַ עּ ,וגְ זֵ רֹות ָקׁשֹות נִ ְת ַח ְּד ִׁשים ְּבכָ ל יֹום ָ
ַעל יֹום ֶא ְתמֹולּ - .גַ ם ִמן ַה ָּשׁ ַמיִ ם נִ לְ ֲחמּו...
ּופ ְרצּו ּגִ ְד ֵרי
ָצפּו ֵמי נְ ַהר ִח ֶּד ֶקל ֵמרֹב ַהּגְ ָׁש ִמים ָ
יֹותנּו
ַהּנָ ָהר וְ ָׁש ְטפּו וְ ָע ְברּו ּתֹוְך ָה ִעיר ְּבעֹוד ֱה ֵ
ּטֹותינּו ַּבּלַ יְ לָ ה וְ גָ אּו ַה ַּמיִ ם ֵמי
יְ ֵׁשנִ ים ַעל ִמ ֵ
ָׁשתֹו ,וַ ְּת ִהי ְצ ָע ָקה ּגְ דֹולָ ה ְּבתֹוְך ָה ִעיר ֲא ֶׁשר
מֹוה ֹלא ָהיָ ה ַרק ִּבזְ ַמן יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ םּ :גַ ם
ּכָ ָ
ִמן ַה ָּשׁ ַמיִ ם נִ לְ ֲחמּו ּכִ י ְּבלֵ יל ג' י"ג ּכִ ְסלֵ ו ְׁשנַ ת
ֵאיכָ ה ִת ְר ֶע"ה ָצפּו ֵמי נְ ַהר ִח ֶּד ֶקל ֵמרֹב ַהּגְ ָׁש ִמים
ּופ ְרצּו ּגִ ְד ֵרי ַהּנָ ָהר וְ ָׁש ְטפּו וְ ָע ְברּו ּתֹוְך ָה ִעיר
ָ
ּטֹותינּו ַּבּלַ יְ לָ ה וְ גָ אּו
יֹותנּו יְ ֵׁשנִ ים ַעל ִמ ֵ
ְּבעֹוד ֱה ֵ
ַה ַּמיִ ם ֵמי ָׁשתֹו ,וַ ְּת ִהי ְצ ָע ָקה ּגְ דֹולָ ה ְּבתֹוְך ָה ִעיר
מֹוה ֹלא נִ ְהיְ ָתה ַרק ִּבזְ ַמן יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם.
ֲא ֶׁשר ּכָ ָ
יהם
יהם ֶׁש ַעל ּכִ ְת ֵפ ֶ
וְ כָ ל ַאנְ ֵׁשי ָה ִעיר ִעם ַמ ֲע ַמ ֵּס ֶ
ּנֹוׂש ִאים
יהם ַה ְּק ַטּנִ ים ֶׁש ְ
נֹות ֶ
ּוב ֵ
יהם ְ
וְ ִעם ְּבנֵ ֶ
ּבֹור ִחים וְ נָ ִסים ְּבתֹוְך
רֹועֹותם ָהיּו ְ
ָ
אֹותם ַעל זְ
ָ
בֹוּה ּכִ י ֵאין
ָה ִעיר ִמ ָּמקֹום ַהּנָ מּוְך לַ ָּמקֹום ַהּגָ ַ
ֶּד ֶרְך לָ ֵצאת ִמן ָה ִעיר ּכִ י ַה ַּמיִ ם ִה ִּקיפּו ּכָ ל
יֹותר ָרחֹוק ִמ ְּמלֹוא ֵעינָ יו ֶׁשל
ָה ִעיר ִמּכָ ל ַצד ֵ
יהם ְׁשלִ יׁש ָה ִעיר
ָא ָדם ,וְ גָ ְבהּו ַה ַּמיִ ם וְ ִה ִּפילּו ּגַ ּלֵ ֶ
יהם
וְ כַ ָּמה ְּבנֵ י ָא ָדם ֶׁשֹּלא ָק ְדמּו לִ ְבר ַֹח ָהיּו ָּב ֵּת ֶ
יהם ַר ֲח ָמנָ א לִ ְיצלַ ן .וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָּבא ֶד ֶבר ֹלא
ִק ְב ֵר ֶ
ָּתקּום ַּפ ֲע ַמיִ ם ָצ ָרהּ ,גַ ם נִ ְת ַמּלֵ א ֲאוִ יר ָה ָר ִק ַיע
עֹוׁשים וְ נִ לְ וָ ה ִע ָּמ ֶהם ַמּכַ ת ַּבּצ ֶֹרת וְ י ֶֹקר
ַּפ ְר ִ
ַה ְּשׁ ָע ִריםָ - .היּו ַאנְ ֵׁשי ֶח ֶרב ֲהרּוגֵ י ִמלְ ָח ָמה,
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תֹומיםּ :גַ ם
יהם יְ ִ
ּובנֵ ֶ
יהם ַאלְ ָמנֹות ְ
וְ נִ ְׁש ֲארּו נְ ֵׁש ֶ
ַאנְ ֵׁשי ַה ָּצ ָבא ֹלא ִה ְצלִ יחּו ַּב ִּמלְ ָח ָמה וְ ָהיּו ַאנְ ֵׁשי
יהם ַאלְ ָמנֹות
ֶח ֶרב ֲהרּוגֵ י ִמלְ ָח ָמה וְ נִ ְׁש ֲארּו נְ ֵׁש ֶ
תֹומיםַ ,עד ֶׁש ָר ָאה ַה ֵּשׁם ֶאת לַ ַחץ ַעּמֹו
יהם יְ ִ
ּובנֵ ֶ
ְ
יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ּיִ ּנָ ֵחם ַעל ָה ָר ָעה וְ נִ לְ ּכְ ָדה ָּב ֶבל ְּבלֵ יל א'
י"ז ֲא ָדר ְׁשנַ ת ֶעזְ ַר"ת ְּביַ ד ְסגַ ן ַה ִּמלְ ָח ָמה ֶׁשל
ּובכ ַֹח אֹנֶ ס ּכִ ּבּו ֶאת
יטנְ יָ יא ַהּנִ ְק ָרא מֹוְךְ ,
ְּב ִר ַ
ְׂש ֵר ַפת ָה ִעיר ֲא ֶׁשר ִה ִּציתּו ָּבּה ַאנְ ֵׁשי ַחיִ ל ֶׁשל
אתם ֵמ ָה ִעירּ ,גַ ם ְׁש ָאר ְּבנֵ י
קֹוצ ַטנְ ִטינָ א ְּב ֵעת ֵצ ָ
ְ
יִ ְׁש ָמ ֵעאל ַהּנִ ְׁש ָא ִרים ָּב ִעיר ָׁש ְברּו ֶאת ֲחנֻ ּיֹות
ּובזְ זּו ִאיׁש לֹו ַעד ֶׁשֹּלא ִה ְׁש ִאירּו
הּודים ָ
ַהּיְ ִ
ּכְ לּום וַ ֲא ִפילּו ַה ְּדלָ תֹות ֶׁשל ַה ֲחנֻ ּיֹות ָע ְקרּו
ּולְ ָקחּום וְ ָהיָ ה ַּד ְע ָּתם לַ ֲחזֹר ַא ַחר ּכָ ְך וְ לָ בּוז ּגַ ם
ּוּת ִהּלָ ה לָ ֵאל
ֶאת ַה ָּב ִּתים וְ לִ ְׁשּכַ ב ֶאת ַהּנָ ִׁשיםְ .
ֶׁשֹּלא ֵה ִפיק ֶאת זְ ָמ ָמם ּכִ י ְּב ִהּכָ נֵ ס ָהאֹויֵ ב נָ ָחה
ָׁש ְק ָטה ּכָ ל ָה ִעיר וְ נַ ְפ ֵׁשנּו ּכְ ִצּפֹור נִ ְמלְ ָטה ִמ ַּפח
חּורי יִ ְׂש ָר ֵאל
יֹוק ִׁשיםּ - .גַ ם ִּב ְת ִחּלַ ת ִקּבּוץ ַּב ֵ
ְ
לָ ֵצאת לְ ִמלְ ָח ָמה ִה ִּצילָ נּו ַה ֵּשׁם ַעל יְ ֵדי ָחכְ מֹות
ֹלהים ְּבלִ ֵּבנּו
וְ ַת ְחּבּולֹות ִט ְב ִעית ֲא ֶׁשר נָ ַתן ֱא ִ
לַ ֲעׂשֹות ִמ ַּמ ְחּבֹואֹות ָּב ֳע ִבי ַהּכ ֶֹתל וְ ָׁשם נִ ְס ְּתרּו
(ׁשּנִ ְפ ַטר ַא ַחר
ב' ָּבנַ י וְ ֵהם ִׁש ְמעֹון זִ כְ רֹונֹו לִ ְב ָרכָ ה ֶ
עֹוב ְדיָ ה ַה ֵּשׁם
ּכָ ְך ִּב ְׁשנַ ת תרצ"ב יֹום ג' ה' ְׁש ָבט) וְ ַ
ּפֹועלֵ י ָאוֶ ן ֶׁש ָהיּו
ֲ
יחּיֵ הּו ֵמ ִרגְ ַׁשת
יִ ְׁש ְמ ֵרהּו וִ ַ
קֹוׁש ִׁשים ֶאת ַה ָּב ִּתים וְ ֹלא ֵאּ ַרע לָ נּו ָּד ָבר ַרע.
ְמ ְ
ּוברּוְך ֶׁש ֶה ֱחיָ נּו וְ ִקּיְ ָמנּו וְ ִהּגִ ָיענּו לַ ּזְ ַמן ַהּזֶ ה.
ָ
עֹוס ִקים ָּבּה...
ְ
ּזְ כּות ָחכְ ַמת ָה ֱא ֶמת ֶׁש ָהיּו
ּדֹוחים ֶאת
לְ ָמגֵ ן וְ ִצּנָ ה נֶ גֶ ד ִמ ַּדת ַה ִּדין ...וְ ָהיּו ִ
ַהּגְ זֵ רֹותַ ,מה ֶּשֹּׁלא ָהיָ ה יָ כֹול לַ ֲעמֹד נֶ גֶ ד ִמ ַּדת
קֹורא
ַה ִּדין זְ כּות ּכַ ָּמה ַצ ִּד ִיקים וַ ֲח ִס ִידים :וְ ַא ָּתה ֵ
אתנּו ּכָ ל זֹאת
נָ ִעים ַה ֵּבט נָ א ְּור ֵאה לָ ָּמה ְמ ָצ ָ
ּלּוקם ֶׁשל ב' ַצ ִּד ִיקים ַהּנִ זְ ּכַ ר
ּומּיָ ד ִּבזְ ַמן ִס ָ
ֵּתכֶ ף ִ
הֹוד ַיע לָ נּו ֶׁשּזְ כּות ָחכְ ַמת ָה ֱא ֶמת
ִאם ֹלא לְ ִ
עֹומ ִדים לְ ָמגֵ ן
עֹוס ִקים ָּבּה ֵהם ֲא ֶׁשר ָהיּו ְ
ֶׁש ָהיּו ְ
ּובע ֶֹצם ּכ ָֹחם וְ אֹונָ ם ָהיּו
וְ ִצּנָ ה נֶ גֶ ד ִמ ַּדת ַה ִּדין ְ
ּדֹוחים ֶאת ַהּגְ זֵ רֹותַ ,מה ֶּשֹּׁלא ָהיָ ה יָ כֹול לַ ֲעמֹד
ִ
נֶ גֶ ד ִמ ַּדת ַה ִּדין זְ כּות ּכַ ָּמה ַצ ִּד ִיקים וַ ֲח ִס ִידים
ּתֹורה ֶׁש ְּבאֹותֹו ַהּדֹור- .
סּוקים ְּב ִחיצֹונִ ּיּות ַה ָ
ָה ֲע ִ
ּנֹוראֶׁ ,ש ַרק ִּבזְ כּות ַהּז ַֹהר אּוכַ ל לְ ַה ִּציל
ַה ֲחלֹום ַה ָ
ּומה ֶׁש ָּק ָרה ַא ַחר ּכָ ְך :וְ ָא ִע ָידה
ֶאת ּכָ ל ָה ִעיר – ַ
לִ י ֵעדּות נֶ ֱא ָמנָ ה ַעל זֶ ה ּכִ י ְּבתֹוְך ז' יְ ֵמי ָה ֲא ֵבלּות
ֶׁשל ָחכָ ם ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון זִ כְ רֹונֹו לִ ְב ָרכָ ה ָּבא ֵאלַ י
מֹורנּו ָה ַרב ַר ִּבי ַצאלַ ח ָׁשלֹום
זָ ֵקן ֶא ָחד ּכְ בֹוד ֵ
יחּיֵ הּו (זִ כְ רֹונֹו
מׁשה יַ ֲעקֹב ֵׁשינָ א ַה ֵּשׁם יִ ְׁש ְמ ֵרהּו וִ ַ
ֶ
לִ ְב ָרכָ ה) וְ ָא ַמר לִ י ֶׁש ָר ָאה ֶא ְתמֹול ֲחלֹום ַמ ְב ִהיל.
ָא ְמנָ ם ֹלא ָר ָצה לְ ַהּגִ יד לִ י ַמה ָר ָאה ַּב ֲחלֹום ְּבׁשּום
א ֶֹפןַ ,רק זֹו ָא ַמרּ ,כִ י ָא ְמרּו לֹו ַּב ֲחלֹום ֶׁש ִה ְסּכִ ימּו
ָּבעֹולָ ם ָה ֶעלְ יֹון ָעלֶ יָך ָ(עלַ י ֲאנִ י ַה ֵ
ּכֹותב) לִ ְהיֹות
ְמ ַמּלֵ א ְמקֹום ָחכָ ם ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון נִ ְׁש ָמתֹו ֵע ֶדן
טֹובת ָה ִעיר ַהּזֹאת.
וְ ָצ ִריְך לְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל ְּבכָ ל עֹז לְ ַ
אֹותּה ַה ַּמ ֲח ָׁש ָבה ֲא ֶׁשר ָעלְ ָתה ַעל לִ ְּבָך ַעל
וְ ָ
ִמ ְׁשּכָ ְבָך ְּבלֵ יל ֶא ְתמֹול לִ לְ מֹד ְּב ִס ְפ ֵרי ָחכָ ם ַר ִּבי
ִׁש ְמעֹון נִ ְׁש ָמתֹו ֵע ֶדן ָצ ִריְך לְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל לְ ַקּיְ ָמּה
דֹוע ֵּת ַדע
ְּבפ ַֹעל ְּבֹלא ִעּכּוב ּכְ לָ ל .וְ ִאם ִּת ְת ַר ֵּשׁל יָ ַ
ֶׁשּכָ ל ַאנְ ֵׁשי ָה ִעיר יִ ְהיּו ְּב ַסּכָ נָ ה ּגְ דֹולָ הַ .עד ּכָ אן
ָהיּו ִּד ְב ֵרי ַהּזָ ֵקן ַצאלַ ח ָׁשלֹום ַהּנִ זְ ּכַ ר לְ ֵעיל.
ּובא ֵאלַ י וְ ָע ַמד
ַא ַחר ֲעבֹור ג' ָׁשעֹות ָחזַ ר ָ
ְּב ֶפ ַתח ֶה ָח ֵצר ּכִ ְמ ֻבלְ ָּבל וְ ָצ ַעק ָעלַ י :קּום לֵ ְך:
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ּובא ֵאלַ י וְ ָע ַמד
וְ ַא ַחר ֲעבֹור ג' ָׁשעֹות ָחזַ ר ָ
ְּב ֶפ ַתח ֶה ָח ֵצר ּכִ ְמ ֻבלְ ָּבל וְ ָצ ַעק ָעלַ י :קּום לֵ ְך
ִּב ְמ ֵה ָרה לְ ֵבית ָחכָ ם ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון נִ ְׁש ָמתֹו ֵע ֶדן
וְ ַקח לְ ָך ִמ ָּשׁם ֵס ֶפר ַהּנִ ְצ ָרְך ָעלֶ יָך ּכִ י ֹלא ָּד ָבר
ַרק הּוא ֲא ֶׁשר ִּד ַּב ְר ִּתי ָעלֶ יָךַ ,עד ּכָ אן ָהיּו ְּד ָב ָריו
ִע ִּמי וְ ֵתכֶ ף ָחזַ ר לְ ַד ְרּכֹו - .יָ ַד ְע ִּתי ֶאת ּכַ ּוָנַ ת
ַה ֲחלֹום ֶׁשּיִ ְר ְמזּון ַעל לִ ּמּוד ֵעץ ַחּיִ ים :וַ ֲאנִ י ַה ַּדל
יָ ַד ְע ִּתי ֶאת ּכַ ּוָנַ ת ַה ֲחלֹום ֶׁשּיִ ְר ְמזּון ַעל לִ ּמּוד
ֵעץ ַחּיִ ים ַהּנִ זְ ּכַ ר .וְ ֵתכֶ ף ַא ַחר ַה ֻּסּכֹות ִּב ְת ִחּלַ ת
ְׁשנַ ת ה'תרע"ה ָאזַ ְר ִּתי ּכְ גֶ ֶבר ֲחלָ ַצי וְ ִה ְת ַחלְ ִּתי
לִ לְ מֹד ְּב ֵעץ ַחּיִ ים ִּב ְׁש ִק ָידה ּגְ דֹולָ ה וְ ָהיָ ה לִ י
ַהּלַ יְ לָ ה לְ לִ ּמּוד וְ ַהּיֹום לִ ְת ִפּלָ ה וְ לִ ְצ ָע ָקה וְ לָ ֵצאת
ַעל ִק ְב ֵרי ַה ַּצ ִּד ִיקים וְ לִ ְסלִ יחֹות ּולְ ַת ֲענִ ּיֹות ִעם
ּכֹור ֵתי
ַה ִּצּבּור וְ לַ ֲעמֹד ְּבכָ ל יֹום ַה ְּת ִהּלִ ים ִעם ז' ְ
ְּב ִרית ּולְ ַה ְרּבֹות ִּב ְצ ָדקֹות ִמ ְּפנֵ י ַה ָּצרֹות ֲא ֶׁשר
ְס ָבבּונּו - .וְ כָ ַת ְב ִּתי זֶ ה לִ ְהיֹות ַמזְ ּכֶ ֶרת לְ ַחכְ ֵמי
הֹוד ַיע ּולְ ִהּו ַָדע ֶׁשּכַ ָּמה ָצרֹות,
ַהּדֹורֹות לֵ ַידע ּולְ ִ
ּגֹור ִמים לָ עֹולָ ם ְּב ִה ְת ַר ְּשׁלָ ם
ַרּבֹות וְ ָרעֹות ְ
ּתֹורה :וְ כָ ַת ְב ִּתי זֶ ה לִ ְהיֹות ַמזְ ּכֶ ֶרת
ֵמ ֵע ֶסק ָרזֵ י ַה ָ
הֹוד ַיע ּולְ ִהּו ַָדע ֶׁשּכַ ָּמה
לְ ַחכְ ֵמי ַהּדֹורֹות לֵ ַידע ּולְ ִ
ּגֹור ִמים לָ עֹולָ ם ְּב ִה ְת ַר ְּשׁלָ ם
ָצרֹותַ ,רּבֹות וְ ָרעֹות ְ
ּתֹורה ּכְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב ַּב ִּתּקּונִ ים
ֵמ ֵע ֶסק ָרזֵ י ַה ָ
לּותא וְ כּו'.
ּיּותא וְ א ֶֹרְך ּגָ ָ
ַהּנִ זְ ּכַ ר לְ ֵעיל ְּדגָ ִרים ֲענִ ָ
וְ ק ֶֹצר ּגָ לּות ַה ְּשׁכִ ינָ ה וְ ק ֶֹצר ָצ ַרת יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ק ֶֹצר
ָארם ַעל ֶׁשּיֵ ׁש ְּביָ ָדם
ּגִ לְ ּגּולָ ם ַהּכֹל הּוא ָּתלּוי ְּב ַצּו ָ
רֹוצים
יְ כֹלֶ ת לַ ֲעסֹק ְּב ָחכְ ַמת ָה ֱא ֶמת וְ ֵאינָ ם ִ
יח
בּוע לָ ֶהם ּולְ ַהּנִ ַ
ּמּודם ַה ָּק ַ
לְ ַמ ֵעט ִמ ִּשׁעּור לִ ָ
יה וְ הּוא ַרחּום
סֹודֹות ָ
ֶ
ּתֹורה וְ
ְּפנַ אי לַ ֲעסֹק ְּב ָרזֵ י ָ
יְ כַ ֵּפר ַּב ֲע ָדם.
וַ ּיִ ַּקח ִמ ֵּפרֹות ֵעץ ַה ַחּיִ ים וְ ָאכַ ל וְ ַחי לְ עֹולָ ם:
וְ לָ כֵ ן ָעלָ ה ְּב ַד ְע ִּתי ּכִ י ִמ ֵּדי ָע ְב ִרי ְּבלִ ּמּוד ֵעץ
ּמּובן
ַה ַחּיִ ים ֶא ֱע ֶׂשה ֵּפרּוׁש ָּפׁשּוט וְ ָק ָצר ַה ָ
ְּב ִד ְמיֹון ֵּפרּוׁש ַר ִׁש"י זִ כְ רֹונֹו לִ ְב ָרכָ ה ּכִ י אּולַ י
ּתֹוקק ָה ָא ָדם לַ ֲעלֹות ָעלָ יו
ֶׁש ַעל יְ ֵדי ֻסּלָ ם זֶ ה יִ ְׁש ֵ
וְ יִ ַּקח ִמ ֵּפרֹות ֵעץ ַה ַחּיִ ים וְ ָאכַ ל וְ ַחי לְ עֹולָ ם .וְ ַאף
ַעל ִּפי ֶׁשּכְ ָבר ִה ְת ַחלְ ִּתי ְּבלִ ּמּוד ֵעץ ַחּיִ ים ִמ ְּשׁנַ ת
יֹותי ֶּבן כ"ד ָׁשנִ ים וְ גַ ם ּכְ ָבר זִ ּכַ נִ י
ה'תרמ"ב ִּב ְה ִ
ָה ֵאל יִ ְת ָּב ַרְך ְׁשמֹו לְ ַח ֵּבר ֵּפירּוׁש ָק ָטן ַעל ִא ְד ָרא
זּוטא ַהּנִ ְק ָרא יֵ ין ָהר ַֹקחִ - .הּנֵ ה
ַר ָּבא וְ ִא ְד ָרא ָ
ַא ַחר ּכָ ְך ָמ ַׁשכְ ִּתי ַע ְצ ִמי ֵמ ַהּלִ ּמּוד ִמ ִּס ַּבת ָצרֹות
ַהּזְ ַמן ֲא ֶׁשר ְס ָבבּונִ י .וְ לָ כֵ ן ֻהכְ ַר ְח ִּתי ִּב ְׁשנַ ת
תרע"ה ַהּנִ זְ ּכַ ר לַ ֲחזֹר ּולְ ַה ְת ִחיל ִמ ְּת ִחּלַ ת ֵעץ
ַחּיִ ים ּכְ ֵדי לִ לְ מֹד ַעל ַה ֵּס ֶדר וְ לַ ֲעׂשֹות ָעלָ יו ֵּפרּוׁש
ּובתֹוְך
ּכְ ִפי ַמה ֶׁש ָחנָ נִ י ַה ֵּשׁם יִ ְת ָּב ַרְך ְׁשמֹוְ .
רּוצים לַ ֻּק ְׁשיֹות
ַה ֵּפרּוׁש ִה ְבלַ ְע ִּתי ֵאיזֶ ה ֵּת ִ
ַה ִּמ ְס ַּת ֲע ִפים ִמ ִּד ְב ֵרי ָה ַרב זִ כְ רֹונֹו לִ ְב ָרכָ ה
ִמ ְּמקֹומֹות ֲא ֵח ִריםּ .גַ ם ֹלא ֵא ֵצא ֵמ ִענְ יַ ן ַהּסּוגְ יָ א
ַה ִהיא לְ ִענְ יַ ן ַא ֵחר ַרק ֲא ָפ ֵרׁש ַה ֶּפ ֶרק ַההּוא ּכְ ִפי
ְּפׁשּוטֹו לְ ַבד ּכְ ִאּלּו ֵאין ְּב ֵעץ ַחּיִ ים ַרק ַה ֶּפ ֶרק
ַההּוא ִּבלְ ַבד ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ְת ַּבלְ ֵּבל ַה ְמ ַעּיֵ ן וְ יִ ּכָ ְבדּו
ָעלָ יו ִּד ְב ֵרי ָה ַרב זִ כְ רֹונֹו לִ ְב ָרכָ ה ּכִ י ְּבֹלא ָס ֵפק
ֲא ִפילּו ָה ַר ַׁש"ׁש זִ כְ רֹונֹו לִ ְב ָרכָ ה ִּב ְת ִחּלַ ת לִ ּמּודֹו
לֹומד ִּד ְב ֵרי ָה ַרב זִ כְ רֹונֹו
ְּב ֵעץ ַחּיִ ים הּוא ָהיָ ה ֵ
ׁשּוטן ִּבלְ ַבד ַעד ֶׁשּזִ ּכָ הּו ַה ֵּשׁם ַא ַחר
לִ ְב ָרכָ ה ּכִ ְפ ָ
ּתּותן ֶׁשל ְּד ָב ִרים - .וְ לָ כֵ ן
עֹומד ַעל ֲא ִמ ָ
ּכָ ְך וְ ָהיָ ה ֵ
ֵאין לִ ְתמ ַֹּה ִאם ֲא ָפ ֵרׁש ְּבכַ ָּמה ְמקֹומֹות ּכִ ְפ ַׁשט
יח ֶאת ּכְ בֹוד ִּד ְב ֵרי
ִּד ְב ֵרי ַה ֶּפ ֶרק ַההּוא וְ ַאּנִ ַ
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ָה ַר ַׁש"ׁש זִ כְ רֹונֹו לִ ְב ָרכָ ה ִּב ְמקֹומֹוּ ,כִ י ֹלא ּכָ ַת ְב ִּתי
ֵּפרּוׁש זֶ ה ּכִ י ִאם לַ ַּמ ְת ִחילִ ים ְּבלִ ּמּוד ֵעץ ַחּיִ ים
וְ ֹלא לַ ֲחכָ ִמים ֶׁשּכְ ָבר ִמּלְ אּו ּכְ ֵר ָסם ֵמ ֲח ַמת
ָה ֱא ֶמתּ ,גַ ם ּכָ ל ִענְ יַ ן ַהּנִ ְצ ָרְך ָעלָ יו ֵאיזֶ ה ַה ְק ָּד ָמה
ּומבֹוא ְׁש ָע ִרים
ֵמ ֵעץ ַחּיִ ים אֹו ִמ ְּשׁמֹונָ ה ְׁש ָע ִרים ְ
אֹותּה ַה ַה ְק ָּד ָמה ַה ִּמ ְצ ָט ֶרכֶ ת לְ אֹותֹו
ֶה ְע ַּת ְקנּו ָ
ָה ִענְ יָ ן ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ְצ ָט ֵרְך ַה ְמ ַעּיֵ ן לִ ְטר ַֹח וְ לִ לְ מֹד
ּומ ְב ְט ַחנִ י
ּכָ ל אֹותֹו ֶּפ ֶרק ַעד ֶׁשּיְ ַמּלֵ א ְמ ֻב ָּקׁשֹו ֻ
ַּב ַה ֵּשׁם ֶׁש ַעל יְ ֵדי ּכֵ ן יּוכַ ל ּכָ ל ָא ָדם לִ לְ מֹד ִּבזְ ַמן
ָק ָצר ּכָ ל ֵעץ ַה ַחּיִ ים .וְ ִאם יִ גְ מֹר ַה ֵּשׁם ַּב ֲע ִדי
לְ ַה ֲעלֹותֹו ַעל ִמזְ ֵּב ַח ַה ְד ֵּפס ַא ְד ִּפיס ִעּמֹו ֵעץ
ַחּיִ ים ַע ְצמֹו ִעם ֵּפרּוׁש ָה ַר ַׁש"ׁש וְ ָה ִר ַיפ"ׁש זִ כְ רֹונֹו
לִ ְב ָרכָ הּ .גַ ם נָ ִציג ְׁש ַטר ַהּכְ לָ לִ ים ְּבסֹוף ַעּמּוד א'
וְ ֹלא ִּב ְת ִחּלָ תֹוּ ,כִ י כֵ ן הּוא ְמ ֻס ָּדר ְּב ֵעץ ַחּיִ ים ּכְ ַתב
יַ ד ִּד ְׁשנַ ת ֵע"ת .וְ כֵ ן הּוא ְמ ֻס ָּדר ְּב ֵּפרּוׁש ָה ַרב
ְׂש ַפת ֱא ֶמת .וְ כֵ ן הּוא ֵמ ָה ָראּוי ּכִ י ַא ַחר ֶׁשּיִ לְ מֹד
ָה ָא ָדם ּכָ ל ֵעץ ַחּיִ ים ַעד ּגְ ִמ ָיראָ ,ראּוי לִ לְ מֹד
[א ְמנָ ם
ַׁש ַער ַהּכְ לָ לִ ים וְ ֹלא ִּב ְת ִחּלַ ת לִ ּמּודֹוָ - .
ּתֹוחלְ ִּתי נִ כְ זְ ָבהּ ,כִ י ֹלא
ֹונֹותינּו ָה ַר ִּבים ֵהן ַ
ַּב ֲע ֵ
הֹוצ ַאת ַה ְּדפּוס,
ִה ִּשׂיגָ ה יָ ִדי ִמ ַּדי ַהּכֶ ֶסף ַהּנִ ְצ ָרְך לְ ָ
אתי לְ ַא ֵחינּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ּכִ י ּכָ ֵבד הּוא ִמ ֶּמּנִ י ,וְ ָק ָר ִ
הֹוציא
ַה ִּמ ְתנַ ְּד ִבים ָּב ָעם ,אּולַ י יַ ֲחזִ יקּו ְּביָ ִדי לְ ִ
בֹותי לַ ּפ ַֹעל ,וְ ֵאין עֹונֶ ה וְ ֵאין ֶק ֶׁשב .וְ ֹלא
ַמ ְח ְׁש ַ
אתי עֹוזֵ ר לִ י ֲא ִפילּו לִ ְׁשלִ יׁש וְ לִ ְר ִב ַיע
ָמ ָצ ִ
הֹוצ ָאהּ ,כִ י ִאם ִט ִּפין ִט ִּפין ִמ ִּמ ְק ָצת ְּבנֵ י ַע ֵּמנּו
ַה ָ
ּשם
אֹותם ,יְ ַׁשּלֵ ם לָ ֶהם ַה ֵ ׁ
רּוחם ָ
ֲא ֶׁשר נָ ְד ָבה ָ
ּכְ ָפ ֳעלָ ם ַהּטֹובָ ,א ֵמן ּכֵ ן יְ ִהי ָרצֹוןַ .עד ֶׁש ְּב ֶה ְמ ֵׁשְך
אֹותן ַה ִּט ִּפין וְ נַ ֲענּו
יֹותר נִ ְצ ָט ְרפּו ָ
ג' ָׁשנִ ים וְ ֵ
הֹוצ ָאה ִּבלְ ַבד .וְ ַעל ּכֵ ן זָ ַחלְ ִּתי
לְ ִׁשעּור ֲע ִׂש ִירית ַה ָ
וָ ִא ָירא ֶּפן יִ ְהיֶ ה יְ גִ ִיעי לָ ִריק ָחס וְ ָׁשלֹום - .לָ כֵ ן
ּומיֻ ָּד ַעי וְ ִה ְסּכִ ימּו לְ ַה ְד ִּפיס
הּובי ְ
נִ ְמלַ כְ ִּתי ִעם ֲא ַ
ֶאת ַה ֵּפרּוׁש לְ ַבּדֹו ִּב ְפנֵ י ַע ְצמֹו ִעם ֲא ֶׁשר ַעל יְ ֵדי
ּכֵ ן נַ ְפ ִסיד ֶאת ַה ַהּגָ הֹות ֲא ֶׁשר ִהּגַ ְה ִּתי ֶאת ֵעץ
ַה ַחּיִ ים וְ ֶאת ֵּפרּוׁש ָה ִר ַיפ"ׁש זִ כְ רֹונֹו לִ ְב ָרכָ ה
ּלֹותי ִהיא
ִמּכַ ָּמה ָט ֻעּיֹות ֶׁשּנָ ְפלּו ָּב ֶהם .וְ לָ כֵ ן ַח ִ
יחּיֵ ים,
יסים ַה ֵּשׁם יִ ְׁש ְמ ֵרם וִ ַ
ִמ ַּמ ֲע ֶרכֶ ת ַה ַּמ ְד ִּפ ִ
ֶׁשֹּלא יַ ְד ִּפיסּו ֶאת ִס ְפ ִרי ִּב ְפנֵ י ַע ְצ ָמםּ ,כִ י ִאם ִעם
ִחּבּור ֵעץ ַה ַחּיִ ים וְ ִעם ֵּפרּוׁש ָה ִר ַיפ"ׁש ְּביַ ַחדּ .גַ ם
יַ ֲעׂשּו ַה ִּצּיּונִ ים ֶׁש ַעל ֵּפרּוׁש ָה ִר ַיפ"ׁש ְּב ֵס ֶדר ָהא'
ב' ג' ד' ה' ו' ז' ְּב ֶה ְמ ֵׁשְך ֶא ָחד ֵמרֹאׁש ַה ֶּפ ֶרק ַעד
ּופ ֶרק ִּב ְפנֵ י ַע ְצמֹו .וְ ֹלא ּכְ מֹו
סֹופֹוּ ,כָ ל ֶּפ ֶרק ֶ
יסים ָה ֲא ֵח ִרים ֲא ֶׁשר ִה ְד ִּפיסּו ֶאת
ֶׁש ִּקלְ ְקלּו ַמ ְד ִּפ ִ
נֹוּב"י וְ ָה ִר ַיפ"ׁש
ֵס ֶפר ֵעץ ַחּיִ ים ִעם ֵּפרּוׁש ַה ִ
ֶׁש ָעׂשּו ִצּיּונִ ים ֶׁש ַעל ֵּפרּוׁש ָה ִר ַיפ"ׁש א' ב' ג' ד'
ּוּב ַעּמּוד ב' ֶׁשל ַה ַּדף
ָּב ַעּמּוד ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ַה ַּדףָ .
ָחזְ רּו ּכָ ְפלּו ָהא' ב' ג' ד' ,וְ כַ ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ִמזְ ַּד ֵּמן
ּומ ְס ַּתּיֵ ם
יהם ֶּפ ֶרק א' ַה ַּמ ְת ִחיל ְּב ַעּמּוד א' ִ
לִ ְפנֵ ֶ
עֹוׂשים ּכַ ָּמה ְּפ ָע ִמים ִצּיּונֵ י א' ב'
ְּב ַעּמּוד ב'ָ ,היּו ִ
ּמּוב ִאים
ּתֹו"ח ַה ָ
ג' ד' ְּב ֶפ ֶרק ֶא ָחדּ .גַ ם ִצּיּונֵ י ַה ַ
ְּב ַהּגָ הֹות ַה ֶׁש ֶמ"ׁש זִ כְ רֹונֹו לִ ְב ָרכָ ה יִ ּזָ ֲהרּו
יסים לְ ַה ִּציגָ ם ְּבסֹוף ִּד ְב ֵרי ַה ֶׁש ֶמ"ׁש וְ ֹלא
ַה ַּמ ְד ִּפ ִ
ִּב ְת ִחּלָ תֹוּ .גַ ם ִּד ְב ֵרי ָה ַרב ָׁשלֹום ַׁש ְר ַע ִּבי זִ כְ רֹונֹו
ּוׁש ָאר ַה ַהּגָ הֹות ֶׁש ִה ְד ִּפיסּום ֵמ ָח ָדׁש
לִ ְב ָרכָ ה ְ
ימּיּות ִּד ְב ֵרי ַה ֶׁש ֶמ"ׁש וְ ִד ְב ֵרי ָה ִר ַיפ"ׁש
ִּב ְפנִ ִ
נֹוּב"י ַהּנִ זְ ּכַ ר ְצ ִריכִ ים
ּכַ ּנִ ְד ַּפס ְּב ֵעץ ַחּיִ ים ֶׁש ִעם ַה ִ
לַ ֲה ִס ָירם ֵמ ַה ְד ִּפיס ִמּכֹל וָ כֹל ּכִ י ֵהם ְמ ַבלְ ְבּלִ ים
ּלֹומד ֶׁש ָּצ ִריְך
ֶאת ַה ְמ ַעּיֵ ן] - .וְ יֵ ׁש לְ ָה ִעיר אֹזֶ ן לְ ַה ֵ
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לֵ ַידע ּכִ י ִע ַּקר ַהּלִ ּמּוד הּוא ֶׁש ָּצ ִריְך הּוא ַע ְצמֹו
לִ ְטר ַֹח ּולְ ָהכִ ין ִמ ִּשׂכְ לֹו ֶאת ִּד ְב ֵרי ָה ַרב זִ כְ רֹונֹו
לִ ְב ָרכָ ה ּכִ י זֶ הּו ִּתּקּון לְ נִ ְׁש ָמתֹו וְ ַאל יִ ְפנֶ ה ֶאל
ִּד ְב ֵרי ַה ְמ ָפ ֵרׁש ֶאּלָ א ְּב ָמקֹום ֶׁש ֵאין ִׂשכְ לֹו ַמּגִ ַיע
לְ ָה ִבין ָה ִענְ יָ ן ַההּוא וְ ַא ַחר ֶׁשּלָ ַמד ַה ֶּפ ֶרק ַההּוא
ַעד ָמקֹום ֶׁשּיָ דֹו ַמּגַ ַעת ָאז יַ ֲחזֹר ַה ֶּפ ֶרק ַההּוא
ּובזֶ ה יִ ְת ָּב ֵרר לֹו ָטעּותֹו אֹו
ִעם ִּד ְב ֵרי ַה ְמ ָפ ֵרׁש ְ
ָטעּות ַה ְמ ָפ ֵרׁש ַההּוא .וְ ַאל ִּת ְת ַמּה ַעל זֶ ה ּכִ י
ַה ְר ֵּבה ְּפ ָע ִמיםּ ...כִ י ִּד ְב ֵרי ָה ַרב זִ כְ רֹונֹו לִ ְב ָרכָ ה
ׁשּוטים וְ ַה ְמ ָפ ֵרׁש ֵה ִבין ָּב ֶהם ּכַ ּוָנָ ה ַא ֶח ֶרת
ֵהם ְּפ ִ
יח ְּב ֶחזְ ַקת ַהּיָ ד ֶאת
ּוכְ ֵדי לְ ָפ ְר ָׁשם הּוא ַמכְ ִר ַ
אֹותם ֶאל
ּומֹוׁשְך ָ
ֵ
לְ ׁשֹון ָה ַרב זִ כְ רֹונֹו לִ ְב ָרכָ ה
ָמקֹום ֶׁשּלִ ּבֹו ָח ֵפץָ - .א ְמנָ ם ִאם ַה ְמ ַעּיֵ ן ֵאינֹו
עֹודּנּו ֹלא ָר ָאה ֶאת ַה ֵּפרּוׁש
ּבֹוט ַח ַעל ַה ְמ ָפ ֵרׁש וְ ֶ
ֵ
וַ ֲע ַדיִ ן הּוא הֹולֵ ְך ְּב ֻתּמֹו ֶא ְפ ָׁשר ֶׁשּיִ זְ כֶ ּה לְ ָפ ֵרׁש
ּיֹותר ָהגּון וְ נָ אֹות וַ ֲא ִמ ִּתי ִמ ִּד ְב ֵרי
ֵּפרּוׁש ַה ֵ
ּמּודי ,וְ לָ כֵ ן
ַה ְמ ָפ ֵרׁש ַההּוא .וְ כָ ְך הּוא ָהיָ ה ֵס ֶדר לִ ִ
רּוׁשים ֶׁשּכָ ַת ְב ִּתי ֶא ְפ ָׁשר ֶׁשּיִ ָּמ ְצאּו ּגַ ם
רֹב ַה ֵּפ ִ
ְּב ֵאיזֶ ה ְמקֹומֹות ֶׁשל ַה ְמ ָפ ְר ִׁשים ּכְ מֹו ֶׁש ָר ִא ִיתי
רּוׁשםּ .כִ י ּכָ ל
ְּבכַ ָּמה ְמקֹומֹות ֶׁש ֵּפ ַר ְׁש ִּתי ּכְ ֵפ ָ
ְמ ַח ֵּבר יִ ְהיֶ ה ַמה ֶּשּׁיִ ְהיֶ ה ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ִה ָּמלֵ ט
ֵמ ַה ְּשׁגָ גֹות ּכִ י ְׁשגִ יאֹות ִמי יָ ִבין ּוכְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב
ְּבגִ ִּטין (מגַ ).עּיֵ ן ָׁשם ,וְ ַה ַּמכְ ֵׁשלָ ה ַהּזֹאת ַּת ַחת
ּתֹורה וְ כָ ל ֶׁשּכֵ ן לַ ֲענִ י ַה ַּד ַעת
ּוב ְפ ָרט ָרזֵ י ָ
יָ ֶדיָךִ .
לֹומד ֵּבינִ י לְ ֵבין
יֹותי ֵ
ּוב ְפ ָרט ֱה ִ
ּכָ מֹונִ י ַהּיֹוםִ .
ּומה ּגַ ם
ּיּוע ַ
ַע ְצ ִמי ָּב ָדד ְּבֹלא ֵעזֶ ר ָח ֵבר וְ ִס ַ
ֶׁשּנַ ֲע ָׂשה ִּבזְ ַמן ִמלְ ֶח ֶמת ַמלְ כֵ י ַה ְּב ִרית ֶׁש ָהיְ ָתה
ֵעת ָצ ָרה וְ ִהּגִ ָיעה ַּבת יַ ֲעקֹב ַעד ַׁש ֲע ֵרי ָמוֶ ת כְ מֹו
ֶׁשּכָ ַת ְב ִּתי לְ ֵעילְּ ,בֹלא ָס ֵפק ּכַ ָּמה ְׁשגִ יאֹות יָ ְצאּו
עֹותי ַעד
ִמ ַּת ַחת יָ ִדי ,וְ ִעם ֶׁש ָּט ַר ְח ִּתי ְּב ֶע ֶׂשר ֶא ְצ ְּב ַ
הֹוציא ּכְ לִ י
ָמקֹום ֶׁשּיָ ד ִׂשכְ לִ י ַמּגַ ַעת ּכְ ֵדי לְ ִ
לְ ַמ ֲע ֵׂשהּוִ ,עם ּכָ ל זֶ ה ֶא ְפ ָׁשר ֶׁש ֲע ַדיִ ן ַה ָּפרּוץ
עֹומד - .וְ לָ כֵ ן ַא ֲח ֵרי ּגָ ְמ ִרי ֶאת ֵעץ
ְמ ֻר ֶּבה ַעל ָה ֵ
ַחּיִ ים ִעם ַה ֵּפרּוׁש ֶׁשּלִ י ְּביֹום ֶא ָחד ח"י לַ ֲא ָדר
ְׁשנַ ת ִר ְפאּוו"ת ְּת ִהי לְ ָׁש ֶריָךֻ ,ה ְצ ַרכְ ִּתי לַ ֲחזֹר
ּיּוע ִׁש ָּשׁה ֲח ֵב ִרים יִ ְׁש ְמ ֵרם
ָעלָ יו ַּפ ַעם ב' ְּב ֵעזֶ ר וְ ִס ַ
יחּיֵ יםֲ ,א ֶׁשר ֵהם ָׁש ְמעּו ֶאת ִׁש ְמ ִעי וְ ֹלא
צּורם וִ ַ
ָ
ּוּת ִהּלָ ה
ָראּו עֹוד ֶאת ּכְ בֹודֹו וְ ֹלא ָט ֲעמּו ִמ ִּד ְבׁשֹוְ .
לָ ֵאל יִ ְת ָּב ַרְך ֶׁש ֲעזָ ַרנּו ַעל ּכְ בֹוד ְׁשמֹו וְ זָ כִ ינּו
לְ ַה ְׁשלִ ימֹו ַּפ ַעם ְׁשנִ ּיָ ה ּכָ ל ַה ֲח ֵב ִרים ַהּנִ זְ ּכַ ר וְ כּו'
ִׁש ְב ָעה ֲאנַ ן ֵעינֵ י ַה ֵּשׁם ְּביֹום ג' כ"ג ֶח ְׁשוָ ן ְׁשנַ ת
וְ נָ ָׂשא נֵ ס לַ ּגֹויִ ם וְ ָא ַסף נִ ְד ֵחי יִ ְׂש ָר ֵא"ל ּונְ ֻפצֹו"ת
הּוד"ה יְ ַק ֵּבץ ֵמ ַא ְר ַּבע ּכַ נְ פֹות ָה ָא ֶרץ - .וַ ֲאנִ י
יְ ָ
ְמ ַחּלֶ ה ְּפנֵ י ַר ָּבנָ ן וְ ַתלְ ִמ ֵידיהֹון ֲא ֶׁשר ָעלֵ ימֹו
רּוׁשנּו ּכְ לָ ל
ִחּטּוף ָא ַמ ְר ִּתי ֶׁשֹּלא יִ ְס ְמכּו ַעל ֵּפ ֵ
ְּבכָ ל ָּד ָבר ָקטֹן אֹו ּגָ דֹול ַעד ֶׁשּיִ ְׁש ְקלּו ּכָ ל ָּד ָבר
יהם
ְּבמֹאזְ נֵ י ִׂשכְ לָ ם ָה ָר ָחב וְ ִאם יֻ כְ ַׁשר ְּב ֵעינֵ ֶ
ַה ֵּפרּוׁש ַההּוא ָאז ּגַ ם ֲאנִ י ֶא ְהיֶ ה לָ ֶהם לִ ְסנִ יף
יהם
יהּודה וְ עֹוד לִ ְקרֹא .וְ ִאם ֹלא יִ כְ ַׁשר ְּב ֵעינֵ ֶ
ּכִ ָ
ּלֹומד
עֹורר ַה ֵ
ַעל ּכָ ל ָּפנִ ים יִ ְהיֶ ה ַה ֵּפרּוׁש ִס ָּבה לְ ֵ
לֵ ַידע ֲא ֶׁשר ּפֹה ֶא ְפ ָׁשר לִ ְטעֹות ַּב ֲה ָבנַ ת ִּד ְב ֵרי
ָה ַרב ּכַ ֲא ֶׁשר ָט ִע ִיתי ֲאנִ י וְ יֻ כְ ַרח ַה ְמ ַעּיֵ ן ַההּוא
לְ ָפ ְרׁשֹו ּכָ ָראּוי וְ ֹלא יִ ְהיֶ ה ֻמּנָ ח ִּב ְס ָתם ּכְ ַב ְּת ִחּלָ ה
ּות ִהי
ּופֹותר ֵאין לָ ֶהם וְ יִ ּכָ ְׁשלּו ּבֹו עֹוד ֲא ֵח ִרים ְ
ֵ
זֹאת נֶ ָח ָמ ִתי.
ּלֹומ ִדים לְ ִהּזָ ֵהר ְמאֹד
ּגַ ם ֲע ָצ ִתי ִהיא ַעל ַה ְ
ֶׁשֹּלא לְ ַא ֵּבד זְ ַמן לְ ַפלְ ֵּפל ְּב ִד ְב ֵרי ַה ְמ ָפ ְר ִׁשים
ניסן תשע"ג

לִ ְק ַרב אֹו לִ ְר ַחק אֹו לְ יַ ְּשׁ ָבם ּכִ י זֶ ה ִענְ יָ ן ַרע וְ ֵאינֹו
יחין ִּד ְב ֵרי ָה ַרב
ּכִ י ִאם ִאּבּוד זְ ַמן ִּבלְ ַבד ֶׁש ַּמּנִ ִ
עֹוס ִקים ְּב ִד ְב ֵרי ַה ְמ ָפ ֵרׁשּ .כִ י ֵאין ִע ַּקר ַהּלִ ּמּוד
וְ ְ
ּלֹומד לְ ַת ֵּקן ַה ְמ ֻעּוָת ְּב ִד ְב ֵרי ַה ְמ ָפ ֵרׁש
ּומ ְּט ַרת ַה ֵ
ַ
יח ִּד ְב ֵרי ֵעץ ַה ַחּיִ ים ָה ִע ָּק ִריםּ .כִ י ֹלא ֵּת ַדע
ּולְ ַהּנִ ַ
ַמה ּיֵ לֵ ד יֹוםַ .רק לְ ֶׁשּיַ ְרּגִ יׁש ָה ָא ָדם ְּב ַד ְעּתֹו
ֶׁש ֵה ִבין ְּד ָב ָריו זִ כְ רֹונֹו לִ ְב ָרכָ ה ָאז יִ ְמׁשְֹך יָ דֹו
ִמּלְ ַח ֵּפׂש ַּב ֲא ִמּתּות ַה ְמ ָפ ְר ִׁשים וְ יַ ְת ִחיל לִ לְ מֹד
קּוׁשיָ א ֲא ֶׁשר ִּתזְ ַּד ֵּמן
ֶּפ ֶרק ֶׁשּלְ ַא ֲח ָריוּ - .גַ ם ּכָ ל ְ
ּלֹומד ִמ ָּמקֹום ֶא ָחד ֹלא יִ ְסמְֹך ַעל זִ כְ רֹונִ י
לִ ְפנֵ י ַה ֵ
יה ַּב ָּמקֹום ַה ִהיא וְ גַ ם ָראֹה
ֶאּלָ א ָצ ִריְך לְ ַעּיֵ ן ָעלֶ ָ

יִ ְר ֶאה ִּב ְד ָב ֵרינּו ֲא ֶׁשר ָׁשם ּכִ י אּולַ י ִהיא ִמ ְתיַ ֶּשׁ ֶבת
ְּב ַמה ֶׁשּכָ תּוב ָׁשם .וְ ַדי ְּב ֶה ָערֹות ֵאּלּו .וְ נָ ַת ִּתי לֹו
הּודה" יַ ַען ּכִ י ּכְ ָבר
"ּבית לֶ ֶחם יְ ָ
יָ ד וָ ֵׁשם ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ֵ
ָמ ַסכְ ִּתי יֵ יְ נִ י "יֵ ין ָהר ַֹקח" ַעל ִא ְד ָרא ַר ָּבא וְ ִא ְד ָרא
זּוטא וְ ִהּגַ ְׁש ִּתי לִ ְפנֵ י ַר ָּבנָ ן וְ ַתלְ ִמ ֵידיהֹון ּוכְ ָבר
ָ
נֹודע ּכִ י ֵאין ַה ְּס ֻע ָּדה ְּבֹלא לֶ ֶחם ּוכְ מֹו
ָׁשתּו וְ ָרוּו .וְ ַ
ֶׁשּכָ ַתב ָה ַר ְׁש ִּב"י זִ כְ רֹונֹו לִ ְב ָרכָ ה ְּבז ַֹהר וַ ּיִ ְק ָרא ַ(ּדף
ד') ַעל ָּפסּוק ִאכְ לּו ֵר ִעים וְ זֶ ה לְ ׁשֹונֹוַ :מאן ְּד ִאית
לֵ יּה ּגַ ְר ֵּבי ְּד ַח ְמ ָראֲ ,אכִ ילָ ה ַּב ְעיָ א וְ כּו' וְ כָ ַתב לְ כּו
ּוׁשתּו ְּביַ יִ ן ָמ ָסכְ ִּתי .לָ כֵ ן ָע ִׂש ִיתי
לַ ֲחמּו ְבלַ ֲח ִמי ְ
ּיֹוׁש ִבים לִ ְפנֵ י ַה ֵּשׁם לֶ ֱאכֹל
ֵּבית לֶ ֶחם לְ ַהּגִ יׁש לְ ַה ְ

לְ ָׂש ְב ָעה ִמ ַּמה ֶׁש ָּּתגֵ ן ַה ֵּשׁם ֶאת ַע ְבּדֹו ֶּבן ֲא ָמתֹו
ּובכֵ ן ָאנּו לֵ יּה וְ לֵ יּה ֵעינֵ ינּו.
ַחּנָ ה נִ ְׁש ָמ ָתּה ֵע ֶדןְ .
ֹאמר ָאּנָ א
יהּודה וְ י ַ
ִּתּכֹון ְּת ִפּלָ ֵתנּו .וְ זֹאת לִ ָ
ֹלהינּוְׁ .ש ֵעה ֶאל ַׁשוְ ָע ֵתנּו .חּוס וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינּו.
ֱא ֵ
זּורינּו .וְ ִת ָט ֵענּו ְּב ַא ְר ֵצנּו
ּומ ֵּבין ַהּגֹויִ ים ַק ֵּבץ ְּפ ֵ
ִ
יח ְּביָ ֵמינּו.
וְ ֶאת ֶצ ַמח ָּדוִ ד ַע ְב ְּדָך ְמ ֵה ָרה ַּת ְצ ִמ ַ
ּומלֶ ְך ְּביָ ְפיֹו ֶּת ֱחזֶ ינָ ה ֵעינֵ ינּו .יִ ְׂש ַמח לִ ֵּבנּו וְ יָ גֵ ל
ֶ
בֹודנּוִּ .ב ְמ ֵה ָרה ְּביָ ֵמינּוּ .כֵ ן יְ ִהי ָרצֹון ָא ֵמן.
ּכְ ֵ
ּכֹה ִּד ְב ֵרי ַה ְמ ַח ֵּבר ַהאי לַ ְח ָמא ַענְ יָ אַ :ה ָּצ ִעיר
ׁשּועה ְּפ ַתּיָ יא
ׁשּועה יְ ֶחזְ ֵקאל יְ ָ
מׁשה יְ ָ
אּודה ֶ
יְ ָ
הּודה ֵחלֶ ק ִראׁשֹון).
יחּיֵ הּוּ(ֵ .בית לֶ ֶחם יְ ָ
יִ ְׁש ְמ ֵרהּו צּורּו וִ ַ

מתוך מכתב 'קריאה של חבה'
עוד אנו קוראים בזה לכל איש ישראל שיקבל עליו ,לקרא
לפחות דף אחד של הזוהר הקדוש בכל יום ,כל אחד כפי הבנתו,
שאפילו הגירסה לבד מסוגלת הרבה לטהרת הנפש ,וקירוב
הגאולה כידוע( ,ויודפס בחוברות מיוחדות ,באותיות מאירות
עינים ,ומלווה בפירוש קל וקצר ,ומחולק לפי שיעור של כל

יום ויום) ,ובזכות הלימוד והקריאה בספר הזוהר הקדוש נצא
מהגלות הרע והמר הזה ,בחסד וברחמים רבים ,כמאמר התנא
הקדוש רבי שמעון בר יוחא ,בגין חיבורא דא יפקון מגלותא.
ושומע תפלות ישמע תפלתינו ,ויקבל שועתינו ,ותבא לפניו
נאקתינו ,וחיש לגאלינו ,גאולת עולם בשובה ונחת בב"א.

* כתבים מגדולי ישראל זצ"ל  -ולהבחל"ח שליט"א *
ָּד ָבר ּגָ דֹול ְמאֹד הּוא לְ ַהנְ ִהיג לִ לְ מֹד ַּדף ז ַֹהר ְּבכָ ל יֹום ,וְ הּוא ּכִ ְת ִריס ִּבפְ נֵ י ַהּפֻ ְר ָענֻ ּיֹות
ּולְ ַב ֵּטל ּגְ זֵ רֹות ָקׁשֹות וְ כּו' ּולְ ַה ְׁשּפִ ַיע ֶׁשפַ ע ק ֶֹדׁש ַעל ַעם ַהּק ֶֹדׁש ,וְ ַא ְׁש ֵרי ַה ְמ ַקּיְ ִמים ּכֵ ן
ְּבכָ ל יֹום
יט"א (זַ ַצ"ל) ַה ְסּכָ מֹות
יאל ְפ ִריׁש ְׁשלִ ָ
ִהּנֵ ה ִהּגִ יׁש לְ ָפנֵ ינּו ָה ַרב ַה ַּצ ִּדיק ַר ִּבי ָּדנִ ֵ
ּקֹודם ִמ ְּׁשנַ ת תרצ"א וְ כּו'
רּוׁשלַ יִ ם ִמּדֹור ַה ֵ
ֵמ ַר ָּבנִ ים ַהּגְ אֹונִ ים ַה ַּצ ִּדיִ קים ּגְ דֹולֵ י יְ ָ
ּתֹורה וְ כּו' ֶׁשּכָ ל ִמי
ֶׁש ִּב ְּקׁשּו לְ ַפ ְר ֵסם ּגְ ֻדּלַ ת לִ ּמּוד ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁשּ ,ולְ ַב ֵּקׁש ִמ ְּבנֵ י ָ
עֹורר
ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לֹו יִ ְׁש ַּת ֵּדל לִ לְ מֹד ַּדף ז ַֹהר ְּבכָ ל יֹום ְּבלִ י נֶ ֶדר .וְ ַע ָּתה ָקם וְ ִה ְת ֵ
יֹומי לְ לִ ּמּוד ַּדף ז ַֹהר ְּבכָ ל יֹום,
לּוח ִ
ּוב ְרצֹונֹו לַ ֲעׂשֹות ּולְ ַס ֵּדר ַ
ָה ַרב ַהּנִ זְ ּכָ ר לְ ֵעילִ ,
ּוב ֵּקׁש ַה ְסּכָ ָמה ֵמ ִא ָּתנּו ַעל ּכָ ְך .וְ ָר ִאינּו ּכִ י ִּב ְׁש ָעתֹו ָח ְתמּו ַעל
לְ ִפי ְּדפּוס וִ ילְ נָ אִ ,
דֹוׁשה לְ ַמ ַען ֲה ָפ ַצת ַר ְעיֹון ַה ָּקדֹוׁש ַהּנִ זְ ּכָ ר לְ ֵעילּ ,כְ בֹוד ְק ֻד ַּׁשת ָמ ָרן
יאה ְק ָ
ְק ִר ָ
יֹוסף ַחּיִ ים זֹונֶ נְ ֶפלְ ד זצוק"ל ַהגַ ֲא ַב"ד ְּדפֹה ִעיר ַהּק ֶֹדׁש ת"ו ,וְ ִאּתֹו
ַהּגָ אֹון ַר ִּבי ֵ
יאים ּגְ דֹולֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל זצוק"ל זי"ע ,וְ גַ ם ַהּגְ אֹונִ ים ַה ַּצ ִּד ִיקים ַח ְב ֵרי
ִעּמֹו ֶח ֶבל נְ ִב ִ
ּוב ַר ְעיָ א
יסן תרצ"אְ .
בד"ץ ֶׁשל ֲע ָד ֵתנּו זצ"ל ,וְ ָח ְתמּו ִּב ְק ִריאֹות ק ֶֹדׁש ַעל ּכָ ְך ְּבנִ ָ
(ּפ ָר ַׁשת נָ ׂשא ַּדף קכדּ ):כְ ָבר ֵה ִביא וְ ָא ַמר ַּד ֲע ִת ִידין יִ ְׂש ָר ֵאל
יׁשא ָ
ימנָ א ַק ִּד ָ
ְמ ֵה ְ
לּותא ְּב ַר ֲח ֵמי,
לְ ִמ ְט ַעם ֵמ ִאילָ נָ א ְד ַחּיֵ יְּ ,ד ִאיהּו ַהאי ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ,יִ ְפקּון ֵּביּה ִמן ּגָ ָ

אתם ְּדרֹור
יֹומּיָ א ְּבגִ ינֵ יּה ְּוק ָר ֶ
ּוב ָד ָרא ַּב ְת ָראי ְּבסֹוף ַ
ּוב ִּתּקּונִ ים ַ(ּדף מ') ִא ָיתאְ :
ַ
רּוחנִ ּיּות
ּוב ָ
ָּב ָא ֶרץ וְ כּו' .וְ ִהּנֵ ה ְּב ֵעת ּכָ זֹאת ֶׁש ֵעת ָצ ָרה ִהיא לְ יַ ֲעקֹב ְּבגַ ְׁש ִמּיּות ְ
זּורנּוֵ ,עינֵ ינּו
ּוב ְתפּוצֹות יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַא ְרצֹות ְּפ ֵ
ְּב ַר ֲח ֵבי ֶא ֶרץ ַהּק ֶֹדׁש ִּת ָּבנֶ ה וְ ִתּכֹונֵ ןִ ,
ׁשֹומר
יט ֵתנּו ,וְ ֵ
עֹוררּו ַר ֲח ָמיו ַעל ְׁש ֵא ִרית ְּפלֵ ָ
נְ ׂשּואֹות לְ ָא ִבינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ֶׁשּיִ ְת ְ
יִ ְׂש ָר ֵאל יִ ְׁשמֹר ְׁש ֵא ִרית יִ ְׂש ָר ֵאל וְ כּו' ,וְ ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה לִ ְראֹות ְּב ָקרֹוב ְּב ִה ְתּגַ ּלּות ּכְ בֹוד
יח
יאת ְמ ִׁש ַ
יׁשּועת ַה ֵּׁשם ְּב ִב ַ
ּוב ַ
ּובכָ ל ָהעֹולָ ם ִ
ְׁשמֹו יִ ְת ָּב ַרְך ַעל ַעּמֹו ַא ְרצֹו וְ נַ ֲחלָ תֹו ְ
ּוב ָר ִמים ּגְ דֹולִ ים יְ ַק ְּב ֶצּנּו ֵמ ַא ְר ַּבע ַּכנְ פֹות ָה ָא ֶרץ לְ ַא ְר ֵצנּו.
ִצ ְד ֵקנּו ְ
ָּד ָבר ּגָ דֹול ְמאֹד הּוא לְ ַהנְ ִהיג ּכַ ּנִ זְ ּכַ ר לְ ֵעיל ,וְ הּוא ּכִ ְת ִריס ִּבפְ נֵ י ַהּפֻ ְר ָענֻ ּיֹות ּולְ ַב ֵּטל ּגְ זֵ רֹות
ָקׁשֹות וְ כּו' ּולְ ַה ְׁשּפִ ַיע ֶׁשפַ ע ק ֶֹדׁש ַעל ַעם ַהּק ֶֹדׁש ,וְ ַא ְׁש ֵרי ַה ְמ ַקּיְ ִמים ּכֵ ן ְּבכָ ל יֹום
 ..לָ כֵ ן ִמן ָה ָראּוי ֶׁשּיְ ֵהא ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ַהּזֶ ה ְּבכָ ל ָּב ֵּתי יִ ְׂש ָר ֵאל ,לְ ַמ ַען יָ רּוץ
ּוב ְד ִחילּו
ּוב ָט ֳה ָרה ִ
ּקֹורא ּבֹו ֶׁשּיָ ִבין ּכָ ל ִמּלָ ה וְ יִ זְ ּכּו לִ לְ מֹד ּכַ ּנִ זְ ּכַ ר לְ ֵעיל ִּב ְק ֻד ָּׁשה ְ
ַה ֵ
ּתֹורתֹו
ֹלקי ָה ַר ְׁש ִּב"י ֶׁשּיִ לְ ְמדּו ָ
ּוב ְר ִחימּו ְּב ִסּיַ ְע ָּתא ִּד ְׁש ַמּיָ אּ .וזְ כּות ַה ַּתּנָ א ָה ֱא ִ
ִ
ּוב ְּפ ָרט ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה ְּב ָקרֹוב
ְּב ָט ֳה ָרהְּ ,בוַ ַּדאי ַּת ֲעמֹד לָ נּו ּולְ כָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ִהּוָ ַׁשע ַּבּכְ לָ ל ַ
ּגֹואל ֶצ ֶדק ְּב ַר ֲח ִמים
יאת ֵ
יׁשּוע ָתן ִׂש ְמ ָח ָתן וְ נֶ ָח ָמ ָתן ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִב ַ
לִ ְראֹות ִּב ָ
ּומלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ֵּד ָעה ֶאת ה' ּכַ ַּמיִ ם לַ ּיָ ם ְמכַ ִּסים ,בב"א.
ּגְ דֹולִ ים בב"אָ ,

ויטׁש
אּבינָ אוִ ְ
מׁשה ַהלְ ֶּב ְר ְׁש ָטאם זצ"לָ ,ה ַרב ִּבנְ יָ ִמין ַר ִ
אר ֶפער זצ"לָ ,ה ַרב ֶ
יׁשר זצ"לָ ,ה ַרב ֵמ ִאיר ְּב ַראנְ ְד ְס ָד ְ
(ה ְסּכָ ַמת ַהּגְ אֹונִ ים ַה ַּצ ִּד ִיקים ַח ְב ֵרי ֵּבית ִּדין ֶצ ֶדק ָה ֵע ָדה ַה ֲח ֵר ִדית תשס"בָ ,ה ַרב יִ ְׂש ָר ֵאל יַ ֲעקֹב ִפ ֵ
ַ
יט"א  -לְ ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ִעם ֵּפרּוׁש ָמתֹוק ִמ ְּד ַבׁש לְ ַהּגָ אֹון ַה ַּצ ִּדיק ַה ְמ ֻק ָּבל ַר ִּבי
יט"אָ ,ה ַרב ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק אּולְ ַמן ְׁשלִ ָ
מׁשה ְׁש ֶט ְרנְ ּבּוְך ְׁשלִ ָ
ּדּוׁשינְ ְס ִקיא זצ"ל .ולהבחל"חָ :ה ַרב ֶ
מׁשה ִ
זצ"לָ ,ה ַרב יִ ְׂש ָר ֵאל ֶ
מׁשה ַא ְריֵ ה ְפ ַריינְ ד זצוקללה"ה גאב"ד ּפֹה
יט"א .ובמכתב אחר ,וז"לּ :וכְ ָבר ִה ְסּכִ ימּו ּגַ ם הגה"ק ָה ַרב ֶ
מּואל ַהּלֵ וִ י וָ ואזְ נֶ ער ְׁשלִ ָ
ּפֹוסק ַהּדֹור ַר ִּבי ְׁש ֵ
ָּדנִ ֵיאל ְפ ִריׁש זצ"ל) ,ובמכתב מיוחד ְמ ַהּגָ אֹון ַה ַּצ ִּדיק ֵ
רּוׁשלַ יִ ם ...וְ ַה ְסּכָ ַמת ַהּגְ אֹונִ ים ַה ַּצ ִּד ִיקים ַח ְב ֵרי ֵּבית ִּדין ֶצ ֶדק ָה ֵע ָדה ַה ֲח ֵר ִדית תשס"דָ :ה ַרב
טֹובים ַהּגָ אֹון ַר ִּבי ַא ְב ָר ָהם ָּדוִ ד הֹורֹווִ יץ ֲח ֵבר ַה ֵּבית ִּדין ֶצ ֶדק ְּדפֹה ִעיר ַהּק ֶֹדׁש יְ ָ
ִעיר ַהּק ֶֹדׁש ,וְ יִ ָּב ֵדל לְ ַחּיִ ים ִ
מׁשה ַהלְ ֶּב ְר ְׁש ָטאם
אר ֶפער זֵ כֶ ר ַצ ִּדיק לִ ְב ָרכָ הָ ,ה ַרב ֶ
יט"אּ .ולְ ַה ְב ִדיל ֵּבין ַחּיִ ים לְ ַחּיִ יםָ :ה ַרב ֵמ ִאיר ְּב ַראנְ ְד ְס ָד ְ
רּוׁשלַ יִ ם ְׁשלִ ָ
מׁשה ְׁש ֶט ְרנְ ּבּוְך ַר ֲא ַב"ד יְ ָ
יט"אָ ,ה ַרב ֶ
רּוׁשלַ יִ ם ְׁשלִ ָ
טּוביָ ה וַ וייס גַ ֲא ַב"ד יְ ָ
יִ ְצ ָחק ְ
יט"א רֹאׁש ְמ ִת ְיב ָּתא ּכֹולֵ ל
יֹוסף לִ ֶיּב ְר ַמן ְׁשלִ ָ
זֵ כֶ ר ַצ ִּדיק לִ ְב ָרכָ ה  -לְ ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ִעם ֵּפרּוׁש ָמתֹוק ִמ ְּד ַבׁש לְ ַהּגָ אֹון ַה ַּצ ִּדיק ַה ְמ ֻק ָּבל ַר ִּבי ָּדנִ ֵיאל ְפ ִריׁש זצ"ל ,ועוררו על לימוד דף זוהר יומי) ,הגה"צ ַר ִּבי ֵ
יׁשל ַאייזְ נְ ָּבאְך זצ"ל ,רֹאׁש
יט"א רֹאׁש ְמ ִת ְיב ָּתא ַא ֲה ַבת ָׁשלֹום הגה"צ ַה ְמ ֻק ָּבל ַר ִּבי יְ ִח ֵיאל ִפ ְ
מׁשה ִהּלֵ ל ְׁשלִ ָ
יט"א ,הגה"צ ַה ְמ ֻק ָּבל ַר ִּבי יַ ֲעקֹב ֶ
ׁשֹומ ֵרי ַהחֹומֹות ,הגה"צ ַה ְמ ֻק ָּבל ַר ִּבי יַ ֲעקֹב ֵמ ִאיר ֶׁשכְ ֵטר ְׁשלִ ָ
ְ
ְמ ִת ְיב ָּתא ַׁש ַער ַה ָּשׁ ַמיִ ם
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קול קורא לקירוב הגאולה ברחמים

אחינו בית ישראל התבוננו וראו תהפוכות עולם מתרחשים לנגד עינינו וכדברי מרן החפץ חיים זיע"א במשל הידוע
ולעורר
בודאי
עינינו
עינינוכן מה
במהירות,
מתרחשים דברים
החנות אז
ישראללסגור
בית רוצה
אחינוהבית
כאשר בעל
לרמזהידוע
במשל
הואזיע"א
חיים
שרואותהחפץ
וכדברי מרן
מתרחשים לנגד
תהפוכות עולם
את וראו
התבוננו
צדיקים
שאמרו
עוונותינו
דבריםוזכינו
מתרחשיםכמעט
שכמה פעמים
וידוע
היכונו
ישראל –
את עם
ולעורר
ועוד לרמז
מעכביםבודאי
עינינו הוא
אךשרואות
לגאולה,מה
במהירות ,כן
החנות אז
לגאולה.את
רוצה לסגור
הבית
כאשר בעל
צדיקיםנידח
ידח ממנו
לבלתי
וזכינולידבק
מצווים
פעמים אנו
יהודי .אלא
היכונו ולא
המשיח -
שיתעכב
מוטב
שאמרו
ולראות ועוד
הקב"ה ,מעכבים
במידתעוונותינו
לגאולה ,אך
כמעט
שוםשכמה
ייפגעוידוע
לגאולה.
ישראל –
את עם
ברחמים .ייפגע שום יהודי .אלא אנו מצווים לידבק במידת הקב"ה ,ולראות לבלתי ידח ממנו נידח
המשיח  -ולא
שיתעכב
הגאולה
מוטבלקרב
ולראות
הגאולה
לקרב
הנביא זכור
לאליהו
ולראותאנו
מחכים
ברחמים .לטוב שיבוא ויבשרנו .בואו ונראה מה אמר (אליהו זוטא פרק א) :לא חרב העולם העולם
העולםמפני
העולם אלא
ישראל אינן
הבאותא):על
הצרות
פשעה של
אלא מפני
ישראל
ארץ
אנותורה,
מחכיםשל
אלא בפשעה
זוטא פרק
וכל(אליהו
תורה,אמר
ונראה מה
ויבשרנו .בואו
שיבוא
לטוב
חרבהזכור
ולאהנביא
לאליהו
לא חרב
מפני ה).
(מיכה א,
ארץכל
חרבהיעקב
"בפשע
אלאשל
פשעה
פשעה של תורה ,וכל הצרות הבאות על ישראל אינן אלא מפני
זאת"אלא
ישראל
שנאמר :ולא
תורה,של תורה,
בפשעה
בלימודה).תורת הסוד ,וכתב האור החיים הקדוש זי"ע דאין משה רבינו
ורק
אך
תלויה
הגאולה
שכל
הקדוש
בזוהר
ומפורש
פשעה של תורה ,שנאמר" :בפשע יעקב כל זאת" (מיכה א,
רוצה לגאול עם של בטלנים  -ואלו שלא לומדים זוהר הקדוש קראם הרעיא מהימנא שהם עמי ארצות .וכתב המקובל
ומפורש בזוהר הקדוש שכל הגאולה תלויה אך ורק בלימוד תורת הסוד ,וכתב האור החיים הקדוש זי"ע דאין משה
האלקי רבי יצחק אלפיה זיע"א (בספרו "שיח יצחק" עמ' שכ"ד) כי עיקר נתינת התורה לסודותיה .ובתיקוני זוהר (תיקון ל)
כתוב
וכתב
רבינו רוצה לגאול עם של בטלנים  -ואלו שלא לומדים זוהר הקדוש קראם הרעיא מהימנא שהם עמי ארצות.
רח"ל.
הצרות
עמ' כל
יצחק" את
שגורמים
זיע"אהם אלו
התורה
סודות
ללמוד
המקובלרוצים
דאלו שלא
נתינת התורה לסודותיה .ובתיקוני זוהר (תיקון
עיקר
שכ"ד) כי
(בספרו "שיח
אלפיה
יצחק
האלקי רבי
ובאחדות ,וגילה שרק לימוד זה מציל מן
בחבורה
הקדוש
זוהר
ללמוד
לנו
שתיקן
הקדוש
הרמח"ל
ידי
על
שמיא
מן
ל)
וזכינוכתוב דאלו שלא רוצים ללמוד סודות התורה הם אלו שגורמים את כל הצרות רח"ל.
הפורענות ,ובו ועל ידו ניגאל ברחמים .וכבר יצאו כל גדולי ישראל הן בדור שעבר (משנת תרפ"א) וכן בדורנו אנו (שנת תשס"ח)
בחבורה ובאחדות ,וגילה שרק לימוד זה מציל
ללמודידיזוהר
שתיקן לנו
הקדוש
הרמח"ל
שמיא על
להתעוררוזכינו מן
הקדוש נינצל.
לימוד זה
שרק על
בחבורה,
הקדוש
בלימודידיהזוהר
ולהתחזק
מן הפורענות ,ובו ועל ידו ניגאל ברחמים .וכבר יצאו כל גדולי ישראל הן בדור שעבר (משנת תרפ"א) וכן בדורנו אנו (שנת
עתה באנו בקריאה קדושה – בֹאּו וטלו חלק בזכות המיוחדת של סיום ה"זוהר" על ידי לימוד ששה עמודים בלבד ובתוך מספר
תשס"ח) להתעורר ולהתחזק בלימוד הזוהר הקדוש בחבורה ,שרק על ידי לימוד זה נינצל.
דקות (כשבע דקות) הנך מסיים את הזוהר .הכיצד? התוכנית ערוכה באופן של חלוקת הזוהר השלם הכולל  5760עמודים ל960-
ובתוך
בלבד
עמודים
לימוד ששה
על ידי
ה"זוהר"
שלשיםשל סיום
המיוחדת
ֹאּו וטלו
קדושה – ב
חוברות –עתה
יחדיו
ומסיים
הכלל
מצטרף עם
שלומד
אחד
חוברות ,וכל
בזכותיש
חלקקופסא
כשבכל
אריזות
בקריאה ב32-
באנו ,כלומר
תתק"ס
דקות)
(כשבע
דקות
מספר
השלם הכולל  5760עמודים
הזוהר
חלוקת
של
באופן
ערוכה
התוכנית
הכיצד?
הזוהר.
את
מסיים
הנך
לכל אחד ואחד כאילו הוא סיים את כל הזוהר הקדוש (כמובא ב"שדה חמד" מערכת מ' כלל קצ"ח).
ונחשב
ומסיים
הכלל
עם
מצטרף
שלומד
אחד
וכל
חוברות,
שלשים
יש
קופסא
כשבכל
אריזות
ב32-
כלומר
,
תתק"ס
–
חוברות
ל960-
ועל ידי שיקבעו ישראל הטהורים את לימודם בו ויאחזו ויתאחדו בלימוד זה בכל עיר ועיר ובכל בית מדרש ובית מדרש נזכה
יחדיו ונחשב לכל אחד ואחד כאילו הוא סיים את כל הזוהר הקדוש (כמובא ב"שדה חמד" מערכת מ' כלל קצ"ח).
בקרוב כמאמר הרעיא
שיתקיים בנו דברי הנביא ישעיה (פרק ט' כ"ב) "הקטן יהיה לאלף" .וכולנו נזכה לגאולה ברחמים
ברחמי" .אמן
מגלותא
יפקון
"בספרא דא
רצון.ויתאחדו בלימוד זה בכל עיר ועיר ובכל בית מדרש ובית מדרש
כןבויהיויאחזו
לימודם
הטהורים את
ישראל
שיקבעו
מהימנא ועל ידי
ניסןשיתקיים
ג'נזכה
בנו דברי הנביא ישעיה (פרק ט' כ"ב) "הקטן יהיה לאלף" .וכולנו נזכה לגאולה ברחמים בקרוב כמאמר הרעיא
ה'תשע"ב
"בספרא דא יפקון מגלותא ברחמי" .אמן כן יהי רצון.
מהימנא
הרבנים:
שמות

ה'תשע"ב
ג' ניסן
ניסים בני ברק  -רבי אברהם חי בני ברק  -רבי אליעזר ברלנד י-ם  -רבי אריה ברדה תל-אביב -
רבי פרץ
יששכר שמואלי י-ם  -רבי יהודה כלפון תל-אביב  -רבי יחיאל אביחצירא רמלה  -רבי יצחק מאיר מארגנשטרן י-ם
בנייהו
רבי
הרבנים:
שמות
בת-ים
ס.ט
אלול
רזיאל
רבי
ספר
קרית
גראס
משה
ניסן
רבי
מירון
שטרן
מאיר
רבי
רבי פרץ ניסים בני ברק  -רבי אברהם חי בני ברק  -רבי אליעזר ברלנד י-ם  -רבי אריה ברדה תל-אביב -
רבי י-ם
ארוש
אביחצירא שלום
יחיאלשמש  -רבי
האלמין בית
כלפוןאדמו"ר
יהודהגראס
רבייהודה
שלום
יצחק מאיר מארגנשטרן י-ם
רמלה -
תל-אביב  -רבי
רביי-ם -
רבי בנייהו יששכר שמואלי
 רבי מאיר שטרן מירון  -רבי ניסן משה גראס קרית ספר  -רבי רזיאל אלול ס.ט בת-ים -רבי שלום יהודה גראס אדמו"ר האלמין בית שמש  -רבי שלום ארוש י-ם
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