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 ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל
ַעל ִּלּמּוד ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
ִּגּלּוי ָהֱאֶמת ַלֲאִמיָּתה!!!

ִמְּגדֹוֵלי  ַהּיֹום  ַעד  ָׁשָמְענּו  ֹלא  ַמּדּוַע  ְׁשֵאָלה: 
ִיְׂשָרֵאל ַעל חֹוַבת ִּליּמּוד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש? ְּתׁשּוָבה: 
ָטעּות ָּגדֹול ְּבָיְדָך, עֹוד ִּבְׁשַנת תרפ"א ָיְצאּו ְּגדֹוֵלי 
ִיְׂשָרֵאל בד"ץ ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשל ְיהֹוֻׁשַע 
ַהְּגדֹוִלים  ָּכל  ֶזה  ַעל  ְוָחְתמּו  זצ"ל,  ִדיְסִקין  ֵליּב 
ְּדָאז, ְוַאַחר ָּכְך ָחְתמּו ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית ִּבירּוָׁשַלִים 
ִיְׂשָרֵאל,  ְּגדֹוֵלי  ְועֹוד  תשס"ב-ח,  ִּבְׁשַנת  עיה"ק 
ְוָיְצאּו ַהְרֵּבה ְסָפִרים ִעם ֲחִתימֹות ֶׁשל רֹוב ְּגדֹוֵלי 
ָהַאְׁשְּכַנִּזים ְוַהְּסָפַרִּדים. ּוְבֵסֶפר אֹור ַהּזֹוַהר ְּגדֹוֵלי 
מּוָבִאים  ְועֹוד,  ַהּזֹוַהר  ְמאֹורֹות  ְוַהֹּזַהר  ִיְׂשָרֵאל 
ִסיָמן  ָׁשַמְעָּת?  ֹלא  ְוִאם  ַצִּדיִקים.  ֵמֶאֶלף  יֹוֵתר 
ֶׁשָהַרב ֶׁשְּלָך ֵמָהֶעֶרב ַרב ְוֹלא ִּגיָלה ְלָך ֶאת ָהֱאֶמת.
ָעַלי  א. ְׁשֵאָלה: ָלָּמה ָהַרב ֶׁשִּלי ֹלא הֹוָרה ִלי ּׁשֶ
ַרְּבָך  ֶאת  ָּתדּון  ֹקֶדם  א.  ְּתׁשּוָבה:  זֹוַהר?  ִלְלמֹוד 
ָלַמד  ְוִאם ֹלא  ִּנְׁשָּבה,  ּׁשֶ ִּתינֹוק  ֶׁשהּוא  ְזכּות  ְלַכף 
ְוִתְצַעק  ַלִּקּבּוץ  ֵתֵלְך  ִאם  ]ְלָמָׁשל  ֵיַדע?  ֵמַאִין 
ֵהם  ֵמֶהם,  רֹוֶצה  ַאָּתה  ַמה  ָיִבינּו  ֹלא  ֵהם  ַׁשָּבת, 
ֵמעֹוָלם ֹלא ָׁשְמעּו ַמה ֶזה ַׁשָּבת?[. ב. ִיָּתֵכן ֶׁשֹּלא 
ֵמֶאֶלף  ַהּזֹוַהר"  ַהֵּסֶפר "אֹור  ָרָאה ֶאת  ְוֹלא  ָׁשַמע 
ִיְׂשָרֵאל  ּו"ְגדֹוֵלי  ָׁשָעה",  ֶׁשל  "ֶעְרָּכּה  ַצִּדיִקים 
ֶׁשָּכל  אֹוְמִרים  ַצִּדיִקים  ֵמֶאֶלף  ֶׁשּיֹוֵתר  ְוַהֹּזַהר", 
ֵעָצה   - זֹוַהר!  ִלְלֹמד  ָצִריְך  ָרָׁשע  ַוֲאִפילּו  ְיהּוִדי 
אֹוֵמר  ַמה  ֶׁשִּיְרֶאה  ַהְּסָפִרים  ֶאת  לֹו  ָּתִביא  ְּבָיְדָך 
ַאֲחָריו,  ַהָּבִאים  ַהַּצִּדיִקים  ְוָכל  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ָלנּו 
ב"ה יֹוֵתר ֵמֶאֶלף, ְוָהַאֲחרֹוִנים ַהֵחֶפץ ַחִּיים ֶהָחזֹון 
ַקְנֵיְבְסִקי  ַחִּיים  ַרִּבי  ָחִביב  ַאֲחרֹון  ְוַאֲחרֹון  ִאיׁש, 
ִמְתַנֵּגד  ֶׁשְּלָך  ָהַרב  ֶזה,  ָּכל  ַאֲחֵרי  ְוִאם  ְׁשִליָט"א. 
ָהֶעֶרב  ֵמַרָּבֵני  ָּפׁשּוט  הּוא  ָאז  ַהּזֹוַהר,  ְּבִלּמּוד 
ֶׁשָהַרְׁשָּב"א  ְוִליִלין  רּוִחין  ֵׁשִּדין  ֲעָמֵלק  ֶזַרע  ַרב 
רּוִחין  ֵׁשִּדין  ֲעָמֵלק  ִמֶּזַרע  ֶׁשֵהם  ֲעֵליֶהם  ָּכַתב 
כתבי  הרזים,  ספר  תי"ד,  סימן  ָהַרְׁשָּב"א  )שו"ת  ְוִליִלין 
ֶאת  ַלֲעֹזב  ְוָצִריְך  הבריות(.  את  מזיקין  והם  האריז"ל 
ְרֵאה  ִמִּפיו.  ּתֹוָרה  ִלְׁשמֹוַע  ְוֹלא  ַהְּכֶנֶסת  ַהֵּבית 
ַמה ֶׁשָּכתּוב ַה'ְּפִרי ִיְצָחק' ַעל ֵסֶפר ְיִציָרה: ַהַּס"ם 
ֶׁשֹּלא  ְמֻזָּיפֹות  ַטֲענֹות  ְּבַכָּמה  ָהָאָדם  ִלְבֵני  ַמִּסית 
ְוֶזה ְלׁשֹון ַהֵּסֶפר 'ְּפִרי  ִיְתַעְּסקּו ְּבסֹודֹות ַהּתֹוָרה. 
ֶׁשהּוא  ַהס"ם  )הקדמה(  ְיִציָרה,  ֵסֶפר  ַעל  ִיְצָחק' 
ַלֲעֹסק  רֹוִצים  ָאָדם  ֶׁשְּבֵני  רֹוֶאה  ְּכֶׁשהּוא  ֲעָמֵלק 
ַּגם ֵּכן ְּבסֹודֹות ַהּתֹוָרה, ָאז הּוא ּגֹוֵרם ַּכָּמה ִסּבֹות 
ָהָאָדם  ִלְבֵני  ְוָתִמיד הּוא ַמִּסית  ָלָאָדם,  ּוְמִניעֹות 
ְּבסֹודֹות  ִיְתַעְּסקּו  ֶׁשֹּלא  ְמֻזָּיפֹות  ַטֲענֹות  ְּבַכָּמה 
ַהּתֹוָרה, ְוַעל ְיֵדי ֵכן ִיְהֶיה לֹו ְּתקּוָמה ֶׁשֵאין ִנְמָחה 

ְׁשמֹו. 
ַמְרֶׁשה  ֵאינֹו  ֶׁשִּלי  ַהּכֹוֵלל  ֹראׁש  ְׁשֵאָלה:  ב. 
ַלֲעׂשֹות?  ֶאְפָׁשר  ַמה  ַּבּכֹוֵלל,  זֹוַהר  ִלְלֹמד 
ְּתׁשּוָבה: ְלַהְראֹות ְלֹראׁש ַהּכֹוֵלל ָּכל ַמה ֶׁשָּכְתבּו 
ִלְלֹמד  ֹיאַמר  ֹלא  ָּכְך  ַאַחר  ְוִאם  ַצִּדיִקים,  ָהֶאֶלף 
ָּבִעָּקר  ְוכֹוֵפר  ָרָׁשע  ָּפׁשּוט  ֶׁשהּוא  ַמְׁשַמע  זֹוַהר, 

ַמֲאִמין  ְוֹלא  ז"ל,  ָהַרְמַּב"ם  ְלִפי  ָּגמּור  ְוֶאִּפיקֹוֶרס 
ֹלא  ַהֵּמִתים.  ִלְתִחַּית  ָיקּום  ְוֹלא  ִעָּקִרים  בי"ג 
ַמֲאִמין ְּבַאִני ַמֲאִמין ְו-י"ג ִעְּקֵרי ֱאמּוָנה. ְוהּוא ֹלא 
ְּבִלי  ַהְגָר"א:  ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו  ֶׁשְּלָך  ַהַּתְכִלית  ְמַחֵּפׂש 
ְלׁשֹון  ְוֶזה  ַהְּפַׁשט.  ֶאת  ְמִביִנים  ֹלא  ַהּסֹוד  ִלּמּוד 
ַהְגָּר"א )אבן שלמה פ"ח(, ָּכל ְזַמן ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ַהּסֹוד 
ָיכֹול  ֶׁשָהָיה  ִמי  ְּבָידֹו.  ָּברּור  ֵאינֹו  ַהְּפָׁשט  ֲאִפילּו 
יָגן  יג סֹודֹות ַהּתֹוָרה ְוהּוא ֹלא ִהְׁשַּתֵּדל ְלַהּׂשִ ְלַהּׂשִ
ְּפִניִמּיּות  ִלְצָלן.  ַרְחָמָנא  ָקִׁשים  ְּבִדיִנים  ִנידֹון 
ַהּתֹוָרה הּוא ַחִּיים ִלְפִניִמּיּות ַהּגּוף ֶׁשהּוא ַהֶּנֶפׁש, 
ְּבֶרֶמז  ְוָהעֹוְסִקים  ַהּגּוף,  ְלִחיצֹוִנּיּות  ְוַהִחיצֹוִנּיּות 
ְוִעַּקר  ָּבֶהם,  ְלִהְתָּגרֹות  ָיכֹול  ָהָרע  ֵיֶצר  ֵאין  ְוסֹוד 

ַהְּגֻאָּלה ִּתְהֶיה ְּבִלּמּוד ָחְכַמת ַקָּבָלה. 

ֶׁשֲאַמְרֶּתם:  ַהָּדָבר  ָנכֹון  ֶזה  ַהִאם  ְׁשֵאָלה:  ג. 
לֹו  ֶאְפָׁשר  ִאי  זֹוַהר  ִלְלמֹוד  ֹלא  ַהאֹוֵמר  ֶׁשַרב 
ַלְחֹזר ִּבְתׁשּוָבה? ְּתׁשּוָבה: ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם 
ְדָבִרים  ְוַאְרָּבָעה  ֶעְׂשִרים  פ"ח(  יֹוָמא  )רי"ף  ִלְבָרָכה 
ְוַהִּמְתַחֵּבר  ֵהם...  ְוֵאּלּו  ַהְּתׁשּוָבה,  ֶאת  ְמַעְּכִבים 
ָאְמרּו  ְוֵכן  ְוָאׁשּוב,  ֶאֱחָטא  ְוָהאֹוֵמר  ָלָרָׁשע, 
ְוָאׁשּוב,  ֶאֱחָטא  ָהאֹוֵמר  ב(  פה,  )יֹוָמא  ַּבִּמְׁשָנה 
ֶאֱחָטא  ְּתׁשּוָבה.  ַלֲעׂשֹות  ְּבָידֹו  ַמְסִּפיִקין  ֵאין 
ְמַכֵּפר.  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ֵאין  ְמַכֵּפר,  ַהִּכּפּוִרים  ְויֹום 
ַהִּצּבּור,  ִמן  ְוַהּפֹוֵרׁש  ֲחֵברֹו,  ִּבְקלֹון  ְוַהִּמְתַּכֵּבד 
ְוַהְמַעֵּכב  ַרּבֹוָתיו,  ְוַהְמַבֶּזה  ֲאבֹוָתיו,  ְוַהְמַבֶּזה 
ֶאת  ְוַהַּמֶּטה  ִמְצָוה,  ְּדַבר  ֵמֲעׂשֹות  ָהַרִּבים  ֶאת 
ְבנֹו  ְוָהרֹוֶאה  ָרָעה,  ְלֶדֶרְך  טֹוָבה  ִמֶּדֶרְך  ֲחֵברֹו 
ַעל  ְוַהחֹוֵלק  ְבָידֹו,  מֹוֶחה  ְוֵאינֹו  ָרָעה  ְבַתְרּבּות 
ְוַהַּמְלִעיג  ְוַהֹּשֹוֵנא ֶאת ַהּתֹוָכחֹות,  ֲחָכִמים,  ִּדְבֵרי 
ד(:  ֶּפֶרק  ְּתׁשּוָבה  )ִהְלכֹות  ַרְמָּב"ם  ְוַעֵין  ַהִּמְצֹות.  ַעל 
ַאְרָּבָעה ֵמֶהם ָעוֹון ָּגדֹול, ְוָהעֹוֶׂשה ֶאָחד ֵמֶהם ֵאין 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמְסִּפיק ְּבָידֹו ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה 
)ַׁשַער  ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה  ֵסֶפר  ְוַעֵין  ֶחְטאֹו,  גֹוֶדל  ְלִפי 
ָהִראׁשֹון - אֹות נב(, אֹוְרחֹות ַצִּדיִקים )ַׁשַער ָהֶעְׂשִרים 

ה(.  ְוִׁשּׁשָ

ֶׁשְּמָסֵרב  ֶׁשִּמי  ַהָּדָבר  ָנכֹון  ַהִאם  ְׁשֵאָלה:  ד. 
ִלְלֹמד ֹזַהר ֹלא ָעְמדּו ַרְגָליו ַעל ַהר ִסיַני? ְּתׁשּוָבה: 
ְבֹזַהר ְּבַהֲעֹלְתָך )ַּדף קנב.( ָקֵרי ָלעֹוְסִקים ְּבָחְכַמת 
וז"ל:  ְּדִסיַני,  ְּבטּוָרא  ָקְייֵמי  ַּדֲהוּו  ִאינּון  ָהֱאֶמת 
ְּדַקְיימּו  ִאיּנּון  ִעָּלָאה,  ְּדַמְלָּכא  ַעְבֵדי  ַחִּכיִמין 
ְּבִנְׁשְמָתא,  ֶאָּלא  ִמְסַּתְּכֵלי  ָלא  ְּדִסיַני,  ְּבטּוָרא 
ְּדִאיִהי ִעָּקָרא ְּדֹכָּלא אֹוַרְייָתא ַמָּמׁש ְוכּו', עכ"ל. 
]ראה אור הזוהר, ורבי יהודה פתייה זי"ע מבאר, 
ְׁשאֹוָתם ֶׁשֵאיָנם יֹוְדִעים סֹודֹות ַהּתֹוָרה ֹלא ָעְמדּו 

ַרְגָליו ַעל ַהר ִסיַני[.

ה. ְׁשֵאָלה: ֵאיְך ְיכֹוִלים ִלְכֹּתב ְּדָבִרים ֲחמּוִרים 
ָּכל ָּכְך, ַרב ֶׁשֵאינֹו מֹוֶרה ִלְלֹמד זֹוַהר רֹוֵצַח ְנָפׁשֹות 
ַמָּמׁש ְוהּוא ָאֵׁשם ַעל ָּכל ָהֲאסֹונֹות ֶׁשָהָיה ְוִיְהֶיה 
זֹוַהר  ַהִּתיקּוֵני  ָלׁשֹון  ֶזה  ְּתׁשּוָבה:  ְוָׁשלֹום?  ַחס 
ְוַחְרָּבא  ֲעִנּיּוָתא  ְּדָגְרִמין  לֹון  ַוי  עג:(  ַּדף  ל'  )ִּתּקּון 
ִלְלׁשֹון  ]ַּתְרּגּום  ְּבָעְלָמא.  ְוַאְּבָדן  ְוֶהֶרג  ּוִביָזה 
ּוִבָּזה  ְוֶחֶרב  ֲעִנּיּות  ֶׁשּגֹוְרִמים  ָלֶהם  אֹוי  ַהֹּקֶדׁש[: 

ֶאת  אֹוֵמר  ֲאִני  ֹלא  ]ֵהַבְנָּת,  ָּבעֹוָלם.  ְוָאְבָדן  ְוֶהֶרג 
ֶזה[.

ו. ְׁשֵאָלה: ִאם ֲאִני ׁשֹוֵמַע ַרק ְלִדְבֵרי ַרִּבי ֶׁשִּלי, 
ֵעֶדן  ַּגן  ִלי  ִיְהֶיה  ַהִאם  זֹוַהר,  ִלְלֹמד  ֹלא  ָהאֹוֵמר 
ִאם  ַמְעָלה,  ֶׁשל  ִּדין  ְּבֵבית  ִלי  ַיֲעׂשּו  ַמה  ֹלא?  אֹו 
ָׁשַמְעִּתי ָלַרב ֶׁשִּלי? ְּתׁשּוָבה: ָּכתּוב ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש 
ִלּמּוד  ְּבִלי  ָהֶעְליֹון  ֵעֶדן  ְלַגן  ִלְזּכֹות  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי 
ַלֵּגיִהּנֹום,  אֹוְתָך  ִיְקחּו  ְוֵׁשם  ַהּתֹוָרה,  ְּפִניִמּיֹות 
ָאַמר  ֹלא  ֶׁשִּלי  ָהַרב  ָאֵׁשם  ֹלא  ֲאִני  ִּתְצַעק,  ְוֵׁשם 
ִלי ִלְלֹמד זֹוַהר, ְוִּתְמֹשך ֶאת ָהַרב ֶׁשְּלָך ַיַחד ֹאְתָך 
ַלֵּגיִהּנֹום, ְוִתְצַעק ָׁשם, ִּתְׁשְלחּו ֶאת ָהַרב ַלֵּגיִהּנֹום 
ֶׁשהּוא ָאֵׁשם, הּוא ֹלא ָאַמר ִלי ִלְלֹמד זֹוַהר, ֲאָבל 
ֶּבֱאֶמת ָהַרב ֹלא ִּיְזֶּכה ָלֶלֶכת ְלֵגִהינֹום, ֶאָּלא ְלַכף 
ַהֶּקַלע, ְוַאָּתה אּוַלי ִּתְזֶּכה ְלִהָּכֵנס ְלֵגִהינֹום, ֲאָבל 
ֶזה ַרק ִאם ֹלא ָחַזְרָּת ִּבְתׁשּוָבה, ּוֶבֱאֶמת ֹלא ָיַדְעָּת, 
זֹוַהר  ִלְלֹמד  ֶׁשָּצִריְך  יֹוֵדַע  ֶׁשֹּלא  ֶאָחד  ֵאין  ַהּיֹום 
ָיכֹול  ֹלא  ְוַאָּתה  יֹוְדִעים,  ְיָלִדים  ַוֲאִפילּו  ַהָּקדֹוׁש, 
ְלַהִּגיד ֹלא ָׁשַמְעִּתי ְוֹלא ָיַדְעִּתי!!! ְוֶזה ָלׁשֹון ֵסֶפר 
ַהְּבִרית: ּוִמי ֶׁשֹּלא ָעַסק ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת ְוֹלא ָרָצה 
ַלֲעלֹות  רֹוָצה  ֶׁשִּנְׁשָמתֹו  ְּבָׁשָעה  אֹוָתּה  ִלְלמֹוד 
ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ְּבִבָּזיֹון  ם  ִמּׁשָ ֵעֶדן ּדֹוִחין אֹוָתּה  ְּבַגן 
ֵיׁש  ֶׁשֲאִפּלּו  עֹוד  ְוֹלא  ְוכּו',  יִרים  ַהּׁשִ ִׁשיר  ְּבֹזַהר 
ָרִפים  ַהּׂשְ ֶׁשָּבעֹוָלם,  ַהּטֹוִבים  ַמֲעִׂשים  ָּכל  ְּבָידֹו 
יֹום  ְּבָכל  ִנְׁשָמתֹו  ֶאת  ְּכָנַפִים ׂשֹוְרִפים  ַּבֲעֵלי ֵׁשׁש 
ְוֶזה  ְוכּו',  ְּפקּוֵדי  ָּפָרַׁשת  ְּבֹזַהר  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ָויֹום 
ִּכי  יּוִפיֵא"ל  ִנְקָרא  ֶזה  ַעל  ַהְמֻמֶּנה  ַהָּגדֹול  ר  ַהּׂשַ
ֲאהּוַבי,  ַאַחי  ֵּכן  ַעל   - ַקָּבָל"ה.  ְּבִגיַמְטִרָּיא  הּוא 
ִאם ַאָּתה ָחֵפץ ֶּבֱאֶמת ְלעֹוָלם ַהָּבא ְוַאָּתה רֹוֶצה 
ִתְגרֹוס   – ִּתְלַמד  הּוא,  ָּברּוְך  ְלַהָּקדֹוׁש  ְלִהְתָקֵרב 
ְויֹום ְלָפחֹות 4-5 ַּדּקֹות, ֶׁשֶּזה  ְּבָכל  זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש 
ָּכַתְבנּו  ּׁשֶ ַהָּגדֹול  ִלְׂשַכר  ִּתְזֶּכה  ְוָכְך  ַהִּמיִנימּום, 
ֶׁשל  ֶעְרָּכּה  ּוְבֵסֶפר   35-36 ִמְסַּפר  ַהּזֹוַהר  ְּבַעלֹון 

ָׁשָעה.
ַהְּמֹבָאר  ֵאִלָּיהּו  ָּפַתח  ִהְכַנְסִּתי  ְׁשֵאָלה:  ז. 
ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוָהַרב הֹוִציא ֶאת ֶזה, ַמה ַלֲעׂשֹות? 
ָּכַתְבנּו  ְּתׁשּוָבה: ְלעֹוֵרר ֶאת ָהַרב ּוְלַהְראֹות ַמה ּׁשֶ
ָּכאן, ְוִאם הּוא ַמְמִׁשיְך ְּבִרְׁשעּותֹו, ִּתְבְרחּו ִמֶּמּנּו, 
ִּכי הּוא ְּבַוַּדאי ֵמַרָּבֵני ָהֶעֶרב ַרב, ֶזַרע ֲעָמֵלק ֵׁשִּדין 

רּוִחין ְוִליִלין. 
ְּגדֹוָלה  ִּביִׁשיָבה  לֹוֵמד  ֲאִני  ְׁשֵאָלה:  ח. 
זֹוַהר  ֶׁשל  ֵסִטים  ָלנּו  ָּתַרם  ְותֹוֵרם  ּוְמֻפְרֶסֶמת, 
ֶאת  ְלהֹוִציא  הֹוָרה  ַהְּיִׁשיָבה  ְוֹראׁש  ַהָּקדֹוׁש, 
ֶאָחד  ֶזה  ְּתׁשּוָבה:  ַלֲעׂשֹות?  ָעֵלינּו  ַמה  ַהּזֹוַהר, 
ִמִּדְבֵרי  ְלִהְתַעֵּלם  ְּביֹוֵתר  ַהְּגדֹוִלים  ֵמָהֲעֹונֹות 
ְּבַוַּדאי  ֲאֶׁשר  ַרֵּבנּו  ּומֶֹׁשה  יֹוַחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
ֵּכן  ְוַעל  ְּבַרֲחִמים,  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ִּיְתַּגֶּלה  ָיָדם  ַעל 
ְוִאם  א',  ִּבְתׁשּוָבה  ְלַמְעָלה  ֶׁשָּיַעְצנּו  ַמה  ַּתֲעׂשּו 
הּוא ִמְתַנֵּגד, הּוא ַחָּיל טֹוב ֶׁשל ֶזַרע ֲעָמֵלק ְוכּו', 
ִּתְמחּו ֶנְגּדֹו ְוִתְהיּו ְּבֵאֶבל, ַעל ֶׁשִּבָּזה ֶאת ָּכל ֶאֶלף 
ּוְבקֹול  ּוַבֲחִנית  ְּבֶחֶרב  ֶנְגּדֹו  ְוֵתְצאּו  ַהַּצִּדיִקים, 
קֹוֵרא ָּגדֹול, ּוְתַפְרְסמּו ֶאת ְׁשמֹו ְּבַרִּבים ְוַתְזִהירּו 
ְלִהָּכֵנס  ִיְתַחֵּבר  ֹלא  ֶאָחד  ֶׁשַאף  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 
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ֶׁשָּכַתב  ַמה  ְרֵאה  ְלֵעיל.  ְוַעֵין  ַהֹּזאת,  ַלְּיִׁשיָבה 
ַה'ִּמְקָּדׁש ֶמֶלְך': ִמי ֶׁשֹּלא לֹוֵמד ַקָּבָלה ּפֹוֵגם ֶאת 
ֶמֶלְך'  ַה'ִּמְקָּדׁש  ְלׁשֹון  ְוֶזה  ֶׁשָּלַמד.  ַהִּנְגֶלה  ִלּמּוד 
)תקוני זהר תיקון מ"ג(, ַמאן דְּאֹוִליף ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב 
ֶׁשְּבַעל  ּתֹוָרה  ֵיין  ְוָׁשָתה  ּתֹוָרה,  ֶׁשל  ַלְחָמּה  ְּבַׂשר 
ַקָּבָלה,  ִיְלַמד  ֹלא  ִאם  ָּגדֹול  ָּכְך  ָּכל  עֹוְנׁשֹו  ֶּפה, 
ְוַאְּדַרָּבה ּפֹוֵגם ְּבִלּמּודֹו, ְוַטב ֵליּה ְּדָלא יֹוִליף ְוכּו'. 
אֹו  ַקָּבָלה  ֶׁשְּיַלְּמֵדהּו  ַרב  לֹו  ִלְקנֹות  ֶׁשָּיכֹול  ּוִמי 
ְלֹאֶרְך  ּגֹוֵרם  ל,  ּוִמְתַרּׁשֵ ַהְּסָפִרים  ִמּתֹוְך  אֹו  ָחֵבר 
ּוְלָהִבין  ִלְלֹמד  ִיְזֶּכה  ִאם  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ְוכּו'.  ָּגלּוָתא 
ְלַמְעָלה  ִּתּקּון  בֹו  ַיֲעֶׂשה  ֶאָחד  ַמֲאָמר  ֵּפרּוׁש 
ֹּלא ַיֲעֶׂשה ְּבִלּמּוד ַהְּפָׁשט ָׁשָנה  ְּבָׁשָעה ַאַחת ַמה ּׁשֶ
ְּתִמיָמה. )עיין שם בתיקון ל' שגם הלומד קבלה בגירסא 
לימוד שעה אחת נחשב כמו חודש  בעלמא בלי הבנה, 

ימים בלימוד פשטי התורה(.

ֶאָחד  ָעה  ֶׁשּׁשָ ֱאֶמת  ֶזה  ַהִאם  ְׁשֵאָלה:  ט. 
ַאְבֵרִכים  ֶאֶלף  ֵמֶעֶׂשר  יֹוֵתר  ָׁשֶוה  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר 
ֳחָדִׁשים?  ָׁשֹלׁש  ַהּיֹום  ָּכל  ְּגָמָרא  ֶׁשּלֹוְמִדים 
ְּתׁשּוָבה: ְרֵאה ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה, ְוַעלֹון אֹור ַהּזֹוַהר 

ִמְסַּפר .35-36
לֹוֵמד  ֶׁשֵאינֹו  ֶׁשִּמי  ָנכֹון  ֶזה  ַהִאם  ְׁשֵאָלה:  י. 
ראה  ְּתׁשּוָבה:  ִמָּיָמיו?  ְמאֹורֹות  ָרָאה  ֹלא  זֹוַהר 
ְׁשָל"ה )ַמֲאָמר ִראׁשֹון, מועתק בספר אור הזוהר דף 154 

– תפנה למפעל הזוהר לקבל בחינם הספרים(.

ִלְלֹמד  אֹוֵמר  ֵאינֹו  ֶׁשִּלי  ָהַרב  ִאם  ְׁשֵאָלה:  יא. 
זֹוַהר, ַהִאם הּוא לֹוֵמד ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה? ַהִאם הּוא 

ֵמֶעֶרב ַרב? ִמי אֹוֵמר ֶאת ֶזה?
ַחִּיים  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ְּבַהְקָּדַמת  ְרֵאה  ְּתׁשּוָבה: 
ִויַטאל ְזָי"ָע )ַעל ַׁשַער ַהַהְקָּדמֹות( ... ְוָכלּו ָּכל ַהִּקִּצין 
ָאְמרּו  ֲאֶׁשר  ֶאת  ְונֹוַדע  ָּבא.  ֹלא  ָּדִוד  ֶּבן  ַוֲעַדִין 
ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָּכל ּדֹור ֶׁשֹּלא ִנְבֶנה ֵּבית 
ֶאת  ָוֶאְּתָנה  ְּבָיָמיו.  ֶנֱחָרב  ְּכִאּלּו  ְּבָיָמיו  ַהִּמְקָּדׁש 
ָּפַני ַלֲחֹקר ְוָלַדַעת ַמה ֶּזה ְוַעל ַמה ִּנְתָאֵרְך ִקֵּצנּו 
ּוָמָצאִתי אֹון ִלי  ְוָגלּוֵתנּו. ּוַמּדּוַע ֹלא ָּבא ֶּבן ִיַׁשי. 
ַוֲאִניָנה ְּבִקְרִּבי ְוִלִּבי ָּדַוי... ִמֵסֶפר ַהִּתּקּוִנים )ִּתּקּון 
ֶחֶסד  ָּכל  ֶדה,  ַהּׂשָ ְּכִציץ  ַחְסּדֹו  ְוָכל  ע"ז:(...  ַּדף  ל' 
ָבָׂשר  ִּכי  ַוִּיְזּכֹור  ְּדָעְבִדי...  הּוא  ְלַגְרַמְייהּו  ְּדָעְבִדי 
ָדא  לט(,  עח  )ְּתִהִּלים  ָיׁשּוב  ְוֹלא  הֹוֵלְך  רּוַח  ֵהָּמה 
ַוי לֹון ָמאן ְּדָגְרִמי ְּדיֹוִזיל  ִאיהּו רּוחֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח, 
ִאינּון  ְּדִאֵּלין  ְלָעְלָמא,  ְיתּוב  ְוָלא  ָעְלָמא  ִמן  ֵליּה 
ְּדָעְבִדי ְלאֹוַרְייָתא ַיָּבָׁשה, ְוָלא ָבָעאן ְלִאְׁשַּתְדָלא 
ְּבָחְכַמת ַהַּקָּבָלה ְוָגְרִמין ְּדִאְסַּתַּלק ְנִביעּו ְדָחְכָמה 
ַוי  ְיֵביָׁשה,  ֵּבי"ת  ְוִאְׁשְּתָאַרת  ִמיָנּה,  יּו"ד  ְדִאיִהי 
ְוַאְּבָדן  ְוֶהֶרג  ּוִביָזה  ְוַחְרָּבא  ֲעִנּיּוָתא  ְּדָגְרִמי  לֹון 
ֶׁשל  רּוחֹו  ְּדִאיהּו  ְּדִאְסַּתַּלק  רּוַח  ְוַהאי  ְּבָעְלָמא, 
ְוִאיהּו  ַהֹּקֶדׁש,  רּוַח  ְוִאיהּו  ְדִאְּתַמר,  ְּכָמה  ָמִׁשיַח 
ַּדַעת  רּוַח  ּוְגבּוָרה  ֵעָצה  רּוַח  ּוִביָנה  ָחְכָמה  רּוַח 
ִאינּון  ָּכל  ַוֲאִפיּלּו  ב(.  יא  )ְיַׁשְעָיה  ם  ַהּׁשֵ ְוִיְרַאת 
ְלַגְרַמְיהּו  ְּדָעְבִדי  ֶחֶסד  ָּכל  ְּבאֹוַרְיָתא  ְּדִמְׁשַּתְּדֵלי 
ִּבְזַמֵּננּו  ּוִבְפָרט  ְמֹבָאר,  ֶׁשְּפָׁשטֹו  ֱהיֹות  ִעם  ְוכּו'. 
ַנֲעֵׂשית  ַהּתֹוָרה  ֲאֶׁשר  ָהַרִּבים  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו  ֶזה 
ֲאֶׁשר  ּתֹוָרה  ַּבֲעֵלי  ְקָצת  ֵאֶצל  ָּבּה  ַלֲחֹתְך  ַקְרֹּדם 
ְוַהְּסֵפקֹות  ְּפָרס  ְלַקֵּבל  ְמַנת  ַעל  ַּבּתֹוָרה  ִעְסָקם 
ְיֵתרֹות, ְוַגם ִלְהיֹוָתם ִמְּכַלל ָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות, ְוַדָיֵני 
ַסְנֶהְדָראֹות, ִלְהיֹות ְׁשָמם ְוֵריָחם נֹוֵדף ְּבָכל ָהָאֶרץ 
ַהּבֹוִנים  ַהְפָלָגה  ּדֹור  ְלַאְנֵׁשי  ְּבַמֲעֵׂשיֶהם  ְודֹוִמים 
ַמֲעֵׂשיֶהם  ִסַּבת  ְוִעַּקר  ַמִים,  ַּבּׁשָ ְוֹראׁשֹו  ִמְגָּדל 

ָלנּו  ְוַנֲעֶׂשה  ַהָּכתּוב  ָּכְך  ַאַחר  ָּכַתב  ּׁשֶ ַמה  ִהיא 
)ַּדף  ְּבֵראִׁשית  ְּבָפָרַׁשת  ַהֹּזַהר  ְּבֵסֶפר  ַּכָּכתּוב  ֵׁשם. 
ַמִים  כ"ה:( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ַעל ָּפסּוק ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות ַהּׁשָ
ַהג'  ּוִמן  ַרב,  ָּבֵעֶרב  ֵיׁש  ִמיִנים  ה  ֶׁשֲחִמּׁשָ ְוָהָאֶרץ, 
ְּדָעַלְייהּו  ִּגּבֹוִרים,  ַּכת  ַהִּנְקָרא  הּוא  ֵמֶהם  ִמיִנים, 
ם,  ִאְּתַמר ֵהָּמה ַהִּגּבֹוִרים ֲאֶׁשר ֵמעֹוָלם ַאְנֵׁשי ַהּׁשֵ
ְוִאיּנּון ִמִּסְטָרא ְּדִאֵּלין ְּדִאְּתָמר ְּבהֹון )ְּבֵראִׁשית יא( 
ֵׁשם  ָלנּו  ְוַנֲעֶׂשה  ְוגֹו'  ּוִמְגָּדל  ִעיר  ָלנּו  ִנְבָנה  ָהָבה 
ְּבהֹון  ְוַׁשְוָיין  ִמְדָרׁשֹות  ּוָּבֵּתי  ְכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי  ְּבִבְנָין 
ֵסֶפר ּתֹוָרה ְוֲעָטָרה ַעל ֵריֵׁשיּה, ְוֹּלא ִלְׁשָמּה, ֶאָּלא 
ָאְמרּו  ַהֹּזאת  ַהַּכת  ַעל  ְוִהֵּנה  ְוכּו'.  לֹון  ְלֶמְעַּבד 
ֹנַח לֹו  ִלְׁשָמּה  ַּבּתֹוָרה ֶׁשֹּלא  ָהעֹוֵסק  ָּכל  ַּבְּגָמָרא: 
ֶׁשֶּנֶהְפָכה ִׁשְלָיתֹו ַעל ָּפָניו ְוֹלא ָיָצא ַלֲאִויר ָהעֹוָלם.

עֹוֶׂשה  ְמָהאְלִמין  ָהַאְדמֹו"ר  ָלָּמה  ְׁשֵאָלה:  יב. 
ְּתׁשּוָבה:  ַהָּקדֹוׁש?  ַהזֹוַהר  ִּליּמּוד  ַעל  ַרַעׁש 
לֹוְמִדים  ֶׁשֹּלא  ֵאּלּו  ֶׁשָּכל  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ָּכתּוב 
ּגֹוג  ְּבִמְלֶחֶמת  ָהעֹוָלם  ִמן  ִיָּמֲחקּו  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר 
ָּכל  ֶאת  ְלַהִּציל  ְצִריִכים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ּוָפׁשּוט  ּוָמגֹוג, 
 , ָהַרְׁשִּב"י  ֶׁשל  נֹוַח  ְּבֵתַבת  ֶׁשִּיָּכְנסּו  ִיְׂשָרֵאל  ַעם 
ָלֵכן  ִיָּנְצלּו,  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר  ֶׁשּלֹוְמִדים  ֵאּלּו  ְוַרק 
ִהַקְמנּו ֶאת ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ִמּתֹוְך ַאֲהַבת 
ָמקֹום  ְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ָּכל  ֶאת  ְלַהִּציל  ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשֵהם, ַוֲאִפילּו ֶאת ַרָּבֵני ָהֶעֶרב רב ְלַהְחִזיר אֹוָתם 

ִּבְתׁשּוָבה!
יג. ְׁשֵאָלה: ַמדּוַע ְּכבֹודֹו אומר ֶׁשֹראׁש ְיִׁשיָבה 
ָלבֹוא  ָצִריְך  ָהָיה  ֹלא  זֹוַהר  ִלְלמֹוד  האֹוֵמר שאין 
ָּגדֹול? ְּתׁשּוָבה:  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ְלעֹוָלם? ֲהֹלא הּוא 
ַהַּצִּדיק  ָהֱאֹלִקי  ַהְמֻקָּבל  ַרק  ֶזה,  אֹוֵמר  ֲאִני  ֹלא 
זצוקללה"ה  ַאּבּוַחִציָרא  ַיֲעֹקב  ַרֵּבינּו  ַהָּקדֹוׁש 
)ְּבִסְפרֹו ִּגְנֵזי ַהֶּמֶלְך ַּדף קפ"ה( אֹוֵמר ְּבֵׁשם ַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ֱאֶמת  ּתֹוַרת  ָלַמד  ֶׁשֹּלא  ְּדִמי  ַהָּקדֹוׁש:  יֹוַחאי  ַּבר 
ִּדְבֹלא  ִנְבָרא  ֶׁשֹּלא  לֹו  ַהּתֹוָרה טֹוב  ֶׁשֵהם סֹודֹות 
ְוִיְרָאתֹו  ִיְתָּבַרְך,  ֱאֹלהּותֹו  יֹוֵדַע  ָאָדם  ֵאין  ֶזה 

ְוַאֲהָבתֹו, ַוֲעבֹוָדתֹו.
ֶׁשֹראׁש  ִלי  ָאַמר  ְּכבֹודֹו  ַמדּוַע  ְׁשֵאָלה:  יד. 
ַהְיִׁשיָבה ֶׁשִּלי ִיְצָטֵרְך ָלבֹוא ְּבִגְלּגּול ַּפַעם נֹוֶסֶפת, 
ָהַרב  ְּתׁשּוָבה:  ָּגדֹול?  ָחָכם  ַּתְלִמיד  הּוא  ֲהֹלא 
זי"ע  ִויַטאל  ַחִּיים  ַרִּבי  ְּבֵׁשם  אֹוֵמר  זי"ע  ְּפַתָּיה 
ֶׁשָּכַתב ִּבְתִחַּלת ַׁשַער ַהִּמְצוֹות: ְוִאם ֹלא ָעָׂשה ֵּכן 
ֶׁשִהיא  ּתֹוָרה  ַּתְלמּוד  ֶׁשל  ֶאָחד  ִמְצָוה  ִחֵּסר  ֲהֵרי 
ֶׁשִּיְתַּגְלֵּגל  ְוָצִריְך  ַהִּמְצוֹות  ְּכָכל  ּוְׁשקּוָלה  ְּגדֹוָלה 
ַעד ֶׁשִּיְטַרח ְּבד' ְּבִחינֹות ֶׁשל ַהַּפְרֵד"ס ַהִּנְזַּכר. ַעד 
זי"ע  ְּפַתָּיה  ְיהּוָדה  ָהַרב  ָאַמר  ְועֹוד  ְלׁשֹונֹו.  ָּכאן 
ִיָּתֵכן  ָעָליו,  ּבֹוִכים  ַּכֲאֶׁשר  ַהְלָוָיה  ִּבְׁשַעת  ֶׁשעֹוד 

ם ְיַרֵחם. ֶׁשְּכָבר ָחַזר ְלעֹוָלם ַהֶּזה ְּבִגְלּגּול, ַהּׁשֵ
עֹוָלמֹות  ַמְרִעיׁש  ְּכבֹודֹו  ָלָּמה  ְׁשֵאָלה:  טו. 
ֶׁשִּיְלְמדּו זֹוַהר ָלָּמה ֵאין ַמְסִּפיק ַׁש"ס ּופֹוְסִקים? 
ֵהיָכל  ְּבִסְפרֹו  ִמָקאַמאְרָנא  ָהַרִּבי  ָאַמר  ְּתׁשּוָבה: 
עֹוֵסק  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ָהַאֲחרֹון,  ַהֶּזה  ַּבּדֹור  ַהְּבָרָכה: 
ֶׁשֵהם  ָהֲאִר"י  ָמָרן  ְוִכְתֵבי  ְוִתּקּוִנים  ַהֹּזַהר  ְּבֵסֶפר 
ּוְבִמְׁשָנה  ְּבִמְקָרא  ְּבלּוָלה  ַלֶּנֶפׁש,  ַמָּמׁש  ַחִּיים 
ּתֹוָרתֹו  ֶׁשָּכל  ֶנֱאָמָנה  ֵיַדע  ּופֹוְסִקים,  ּוְבַתְלמּוד 
ָפה ְוַלחּוץ, ְּכדֹוֵאג, ְוֵאין לֹו ֵעֶסק  ֶׁשעֹוֵסק הּוא ִמּׂשָ
ַּבַחִּיים ְוֶהָאָרה ַלֶּנֶפׁש, ְוהּוא ֻּכּלֹו ָטעּות ְוַרָּמאּות, 
ֵׁשם,  ֵמַאְנֵׁשי  ִלְהיֹות  ֶאָּלא  ַּבּתֹוָרה  עֹוֵסק  ְוֵאינֹו 
ַעל  ּוְלִהְׂשָּתֵרר  ַהּדֹור  ְּגדֹול  ְוֹראׁש  ַרב  ִלְהיֹות 
ַהְּבִרּיֹות, ְוֵאין לֹו ַחִּיים ְוֹלא ֵחֶלק ַּבַחִּיים. ּוְכִדְכִתיב 

ָאְרחֹות  יג  ַיּׂשִ ֹלא  ּוְבַוַּדאי  ָחָדׁש...  ֹזַהר  ְּבִתּקּוֵני 
ָהַרב  ָמָרן  ְוִכְתֵבי  ַהֹּזַהר  ְיֵדי ִלּמּוד  ַחִּיים ֶאָּלא ַעל 
קֹוַמְרָנה  ַהְּבָרָכה  )ֵהיַכל  עכ"ל.  ִּבְלַבד,  ִויַטאל  ַחִּיים 

ָּפָרַׁשת ֵעֶקב ז', י"ט – אֹור ַהזֹוַהר ֶּפֶרק י'(.

לֹוְמִדים  ֶׁשֵאיָנם  ֶׁשֵאּלּו  אֹוֵמר  ִמי  ְׁשֵאָלה:  טז. 
ְּתׁשּוָבה:  הָמִׁשיַח?  את  לעכב  ּגֹוְרִמים  זֹוַהר 
ְּבִתּקּון ל' ָּכַתב )ַהִּכֵּסא ֶמֶלְך(, ְוֶז"ְל: ַּכָּמה ָּגדֹול ִחּיּוב 
ַעל ַּתְלִמיד ָחָכם ִלְלֹמד ַקָּבָלה. ְוָעְנָׁשם ַּכָּמה ָּגדֹול 
ִּכי  ָּגלּוָתא  ֹאֶרְך  ְוגֹוֵרם  ַקָּבָלה  לֹוְמִדים  ֵאיָנם  ִאם 
ַיֲעֶׂשה  ִּכי  ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ַהְּגֻאָּלה  ְמַעְּכִבים  ֵהם 
ַנֲעֶׂשה  ֹּלא  ּׁשֶ ַמה  ַהַּקָּבָלה  ְּבִלּמּוד  ַאַחת  ְּבָׁשָעה 
ְּבִלּמּוד ֹחֶדׁש ָיִמים ִּבְפָׁשֵטי ַהּתֹוָרה, ִּכי ָּגדֹול ֹּכָחּה 

ְלָקֵרב ַהְּגֻאָּלה.

הורו  שלא  ֵאּלּו  ֶׁשָּכל  אֹוֵמר  ִמי  ְׁשֵאָלה:  יז. 
ְיהּוִדים,  ִמְליֹון  ֵׁשׁש  ַעל  ֲאֵׁשִמים  זֹוַהר  ִלְלמֹוד 
ְּתׁשּוָבה:  ַהּיֹום?  ַעד  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ַהִּפיגּוִעים  ָּכל  ְוַעל 
ִלְפֵני  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  זצ"ל  ַהֻּסָּלם  ֶׁשַּבַעל  ָידּוַע 
ְיִׁשיבֹות,  ְוָראֵׁשי  ַרָּבִנים  לְָ ָהַלְך  ָהעֹוָלם,  ִמְלֶחֶמת 
ְּכַלל  ַעל  ֶּנְחְּתָמה  ְּגדֹוָלה  ֶׁשְּגֵזיָרה  ָלֶהם  ְוהודיע 
ִמן  ִיָּמֲחקּו  ִיְׂשָרֵאל  ִמְכַלל  ָּגדֹול  ֵחֶלק  ִיְׂשָרֵאל, 
ַהְּידּוִעים  ָהַרְמַח"ל  ִּדְבֵרי  ְוהוסיף  רח"ל,  ָהעֹוָלם 
ִמן  ְלַהִּציֵלנּו  ָיכֹול  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד  ֶׁשַרק 
ֶׁשָּכל  ִהיא,  ָהֵעָצה  ֵּכן  ַעל  ָהָרעֹות רח"ל.  ַהְּגֵזרֹות 
זֹוַהר  ִלְלֹמד  ְיהּוִדי  ְלָּכל  יורה,  ְיִׁשיָבה  ְוֹראׁש  ַרב 
ָּפְרָצה  ָּכְך  אחרי   – ְּבקֹולֹו!  ָׁשְמעּו  ְוֹלא  ַהָּקדֹוׁש. 
ְיהּוִדים, ָּכֵעת  ְוְנָהְרגּו 6-7 ִמְליֹון  ִמְלָחָמה ְּגדֹוָלה 
ַהְּגָמָרא  ֵאָלה ֶׁשַּמְקָׁשה  ַהּׁשְ ֲאִני ׁשֹוֵאל ֶאת אֹוָתּה 
ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת )נה( ִמי ָהַרג אֹוָתם? - ָידּוַע ַמֲאָמר 
חז"ל )ַׁשָּבת ַּדף נ"ה ַעּמּוד א'( ָאְמָרה ִמַּדת ַהִּדין ִלְפֵני 
הקב"ה, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַמה ִנְׁשַּתּנּו ֵאּלּו ֵמֵאּלּו. 
ְרָׁשִעים  ְוַהָּללּו  ְּגמּוִרים  ַצִּדיִקים  ַהָּללּו  לֹו  ָאַמר 
ָהָיה  עֹוָלם  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו  ְלָפָניו  ָאְמָרה  ְּגמּוִרים. 
ִּדְבֵרי  ּוְלִפי   - ואכמ"ל.  ִמחּו,  ְוֹלא  ִלְמחֹות  ְּבָיָדם 
חז"ל ֵאּלּו ָהַרָּבִנים ְוָהָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות ֲאֵׁשִמים ַעל 
ַעל  ֶׁשִּנְׁשֲחטּו  ֶׁשֶּנֶהְרגּו  ְיהּוִדים  ִמְליֹון  ה  ּׁשָ ַהּׁשִ ָּכל 
ִלְלֹמד  ַּלִּצּבּור  לֹוַמר  ְּבָיָדם  ֶׁשָהָיה  ם!!!  ַהּׁשֵ ִקּדּוׁש 
ָהֱאֶמת  ְוֶזה  ָאְמרּו,  ְוֹלא  ְוִנְתַעְּצלּו  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר 
ָׁשֵלם  ֵסֶפר  ַהֶּזה  ָהִעְנָין  ַעל  ְוָכַתְבִּתי  ַלֲאִמּתֹו, 
רבי  הגאון  הגוב"י  כתב  וכן  ַהּתֹוָכָחה".  "ִמְצַות 
ְוַהֲהרּוִגים  מנחם מענכין הלפרין זצ"ל, ָהֲעִנִּיים 
ֶאת  ַמְעָלה  ֶׁשל  ִּדין  ְּבַבִית  ּתֹוְבִעים  ַהָּגלּות  ִּבְזַמן 
ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶׁשֹּלא ָלְמדּו ַקָּבָלה, ּוַמֲעִניִׁשים 
ֵעץ  ַעל  הגוב"י  ָּבַעל  ָלׁשֹון  ְוֶזה  ָּכְך,  ַעל  אֹוָתם 
ֵסֶפר  ְוָחְכַמת  ִנְסָּתר  לֹוֵמד  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ַהַחִּיים, 
ַהּזֹוַהר ִּתָסַמְרָנה ַׂשֲערֹוָתיו ּוְבָׂשרֹו ֵיָעֶׂשה ִחּדּוִדין 
ְּדִיְׂשָרֵאל,  ַעְניּוָתא  ִּכי  ִלּבֹו  ַעל  ְּבֵהָעלֹותֹו  ִחּדּוִדין 
הּוא  ְוַהַהרּוגֹות  המשסות  ְוַהִּמְלָחמֹות  ַהְּגֵזרֹות 
ֶהָעִני  ַמְעָלה  ֶׁשל  ּוַבָּפַמְלָיא  ָלֶזה,  ַהּגֹוֵרם  ְּבַעְצמֹו 
ְיַחְּיבּו ַעל ַּדּלּותֹו ְוִׁשְפלּותֹו, ְוֶהָהרּוג ַעל ֲהִריָגתֹו, 
ַעל  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ֵּבין  ֹחִטאים  ִנְקָרא  ֶזה  ְוָכל 
ֶׁשּיֹום ַהִּכּפּוִרים ֵאין ְמַכֵּפר ֲעֵליֶהם, אֹוי ָלנּו ִמּיֹום 
ַהִּדין ְוַהּתֹוֵכָחה, עכ"ל. )ּוְכמֹו ֵּכן ַהּיֹום ִיְתְּבעּו ֶאת ָּכל 
ָהַאְדמֹוִרי"ם ְוָהַרָּבִנים ְוָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות ַעל ֶׁשֹּלא ָעׂשּו ְּכלּום 
ְלַהָּצַלת ִיְׂשָרֵאל ִמְּפָצַצת ָאטּום, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת 
)ְּבִמְכָּתב  ַחִּיים  ָחֵפץ  ְוַעֵּין  ׁשֹוְפִטים,  ַיְלקּוט  )נ"ה( 
ְוִיָתַבע  הּוא  ְּבַנְפׁשֹו  ִּכי  ָלַדַעת  ָעָליו  וז"ל:  כ"ה(, 

ח"ו ַעל ֶזה(.
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זֹוַהר  ִנְלַמד  ֶׁשִאם  אֹוֵמר  ִמי  ְׁשֵאָלה:  א.  יח. 
ִנָּנֵצל? ְּתׁשּוָבה: מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְוָהַרְׁשִּב"י אֹוְמִרים: ִּכי 
ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש הּוא ְּכמֹו ֵּתַבת ֹנַח ֶׁשֵאּלּו ֶׁשִּיְלְמדּו 
אֹוֵמר  ַהָּקדֹוׁש  ְוָהַרְמַח"ל  ָמִׁשיַח,  ֵמֶחְבֵלי  ִיָּנְצלּו 
ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ַהָּצַלת  סֹוד  ָּתלּוי  ָּבֶזה  ֶׁשַרק  ָלנּו: 
ַּבּדֹור ָהַאֲחרֹון ּוְגאּוָלתֹו, ְּבֹכַח ּוְסֻגַּלת ִלּמּוד ַהֹּזַהר 
ַהָּקדֹוׁש, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ַהָּקדֹוׁש: ְּבִריַחת ַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ַּבר יֹוַחאי ָעְׂשָתה ִעְנַין ַהֵּתָבה, ְוֻכָּלנּו ִנְבַרח ַלֵּתָבה 
ַהֹּזאת ְוִנָּנֵצל. - מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי ַאִחים ְיָקִרים, ּבֹואּו 
ְוִנְתַאֵחד ֻּכָּלנּו ַּבֲחבּוַרת 70,000 ְוִנְפָעל ֶׁשָּכל ְיהּוִדי 
ִויהּוִדי ִיְלַמד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבָכל יֹום ּוְלַאְרֵּגן ְּבָכל 
ְוָכל  ַהָּקדֹוׁש,  זֹוַהר  ֶׁשִּיְלְמדּו  ְוכֹוֵלל  ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית 
ֶאָחד ְיַחֵּלק ְלָכל ָמקֹום ִסְפֵרי ִהְתעֹוְררּות ְלִלּמּוד 
ִנְנֲעלּו,  ֵּתרּוִצים  ַׁשֲעֵרי  ְוַעָּתה  ַהָּקדֹוׁש,  ַהּזֹוַהר 
ִיְתָּבַרְך  ם  ַהּׁשֵ ְרצֹון  ֶאת  ְּבִׂשְמָחה  ְמַקְּיִמים  ְוֻכָּלם 
ִסְפֵרי  ֵהן   – ַהְּסָפִרים  ֶאת  ְּבִחָּנם  ְלַקֵּבל  ֶאְפָׁשר   –
ִמְפָעל  ְּבִאְרגּון  זֹוַהר,  ִּתּקּוֵני  ְוֵהן  ִהְתעֹוְררּות 

ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ְּבֵבית ֶׁשֶמׁש, .0548-436784
ַהּיֹום  ַעד  ָׁשָמְענּו  ֹלא  ַמּדּוַע  ְׁשֵאָלה:  ב.  יח. 
ַהָּקדֹוׁש?  זֹוַהר  ִלּיּמּוד  ִיְׂשָרֵאל ַעל חֹוַבת  ִמְּגדֹוֵלי 
ִּבְׁשַנת  עֹוד  ְּבָיְדָך,  ְּגדֹוָלה  ָטעּות  ְּתׁשּוָבה: 
תרפ"א ָיְצאּו ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ַּבַּד"ץ ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים 
זצ"ל,  ִדיְסִקין  ֵליּב  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהְּגדֹוִלים 
ְוָחְתמּו ַעל ֶזה ָּכל ַהְּגדֹוִלים ְּדָאז, ְוַאַחר ָּכְך ָחְתמּו 
ִּבְׁשַנת  ַהֹּקֶדׁש  ִעיר  ִּבירּוָׁשַלִים  ַהֲחֵרִדית  ָהֵעָדה 
ַהְרֵּבה  ְוָיְצאּו  ִיְׂשָרֵאל,  ְּגדֹוֵלי  ְועֹוד  תשס"ב-ח, 
ָהַאְׁשְּכַנִּזים  ְּגדֹוֵלי  רֹוב  ֶׁשל  ֲחִתימֹות  ִעם  ְסָפִרים 
ִיְׂשָרֵאל  ְּגדֹוֵלי  ַהּזֹוַהר  אֹור  ּוְבֵסֶפר  ְוַהְּסָפַרִּדים. 
ְוַהֹּזַהר ְמאֹורֹות ַהּזֹוַהר ְועֹוד מּוָבִאים יֹוֵתר ֵמֶאֶלף 
ֶׁשְּלָך  ֶׁשָהַרב  ִסיָמן  ָׁשַמְעָּת?  ֹלא  ְוִאם  ַצִּדיִקים. 

ֵמָהֶעֶרב ַרב ְוֹלא ִּגיָלה ְלָך ֶאת ָהֱאֶמת.
ֶׁשִּלי,  ְיִׁשיָבה  ֲהֹראׁש  ִעם  ִּדַּבְרִּתי  ְׁשֵאָלה:  יט. 
ֶהְחִליט,  ֶהְרֵאִתי לֹו ַהְּסָפִרים ְוָאַמר ִלי ְּבַתִּקיפּות ּׁשֶ
זֹוַהר  ְלַהְכִניס  ַמְסִּכים  ֵאינֹו  ָּבעֹוָלם  ֹאֶפן  ְּבׁשּום 
ִּביִׁשיָבה!!! ְוָאַמְרִּתי לֹו, ֲהֹלא ֶהָחֵפץ ַחִּיים1 ְוֶהָחזֹון 
ִאיׁש זי"ע ֶׁשָאנּו ַתְלִמיֵדיֶהם ְולֹוְמִדים ְּבִסְפֵריֶהם, 
ֵהם ָאְמרּו ִלְלֹמד זֹוַהר ָלָּמה ֶׁשֹּלא ֵנֵלְך ְּבַדְרֵכיֶהם? 
ְּבַתִּקיפּות  ְוָאַמר  ָחְורּו,  ְיִׁשיָבה  ָהֹראׁש  ֶׁשל  ָּפָניו 
ִּכי  לֹו,  ֹלאַמר  ָרִציִתי  ַהַּבִית!!!  ַהַּבַעל  ֲאִני  ָּכאן 
ְוִהְתַאַּפְקִּתי  ַהַּבִית,  ַהַּבַעל  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ְלַהְסִּביר  ְיכֹוִלים  ַאֶּתם  ַהִאם  ְּכלּום,  ָאַמְרִּתי  ְוֹלא 
ֶׁשל  ְּבַדְרּכֹו  ֵליֶלְך  ְמָסֵרב  ַהְּיִׁשיָבה  ֹראׁש  ָלָּמה  ִלי, 

ֶהָחֵפץ ַחִּיים ְוַהְגָר"א? ֲהֹלא הּוא ִליָטִאי?
ִנְתַּגָּלה ַהּסֹוד: ְּתׁשּוָבה: ְרֵאה ְלֵעיל ְׁשֵאלֹות א' 
ה'-טו-י"ז, ְוַאְסִּביר ְלָך ְּבַמֲעֵׂשה ֶׁשָהָיה: ִלְפֵני ָׁשָנה 
ְלַבֵּקׁש  ַהְּגדֹוִלים  ָהַרָּבִנים  ְלָכל  ֵליֵלְך  ֶהְחַלְטִּתי 
ֵמֶהם ִלְכֹּתב ִמְכְּתֵבי ִחּזּוק ֶׁשִּיְלְמדּו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, 
ַהַּגם ֶׁשַהֹּזַהר ֵאינֹו ָצִריְך ְלַהְסָּכָמָתם, ֲאָבל ָּכְך הּוא 
ַּדְרָּכם ֶׁשל ָהֲאָנִׁשים, ָּכל ֶאָחד רֹוֶצה ִלְׁשמֹוַע ַּדַעת 

ׁשּום  ֵאין  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד  ַעל  ַחִּיים':  ֶה'ָחֵפץ   .1
ְּבלֹוְך  ְׁשֹלֹמה  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ַהָגּאֹון  ָאַמר  ְוֵכן  ַהְגָּבָלה. 
ם ַרּבֹו ֶה'ָחֵפץ ַחִיּים' ֵזֶכר ַצִּדיק  ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה ִמּׁשֵ
ַהְגָּבָלה  ׁשּום  ֵאין  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד  ֶׁשַעל  ִלְבָרָכה, 
ְלֻכָּלם  ְמעֹוֵרר  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ְוָהָיה  ִמְדָרׁש,  ֻרּבֹו  ִּכי 
ֶׁשִּיְלְמדּו ָּכל ַׁשָּבת ֶאת ַהֹּזַהר ֶׁשל אֹוָתּה ָּפָרָׁשה ַוֲאִפּלּו 
יוסף בן שלמה מפוזין הוספות בנין  )ר'  ְלַבחּוִרים 

יוסף(.

ִעם  ָהַלְכִּתי  ּׁשֶ ַחְׁשִּתי טֹוב  ְוֹלא  ְּבֶזה,  ַהּדֹור  ְּגדֹוֵלי 
ִּכֵּסא ַּגְלַּגִּלים, ֶהְחַלְטִּתי ִלְׁשֹלַח ַּתְלִמיד ָחָכם ָּגדֹול 
ַּבַעל ְמַחֵּבר ְסָפִרים ְּגדֹוִלים ְוִקֵּבל ְּכָבר ַהְסָּכמֹות 
ָהַלְך  ְוָהַאְדמֹוִרי"ם,  ָהַרָּבִנים  ֶאל  ֶׁשֵּיֵלְך  ָהַרָּבִנים, 
ָּגדֹול  ּוִבְנַין  ָּגדֹול  ְקַהל  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֶאָחד  ָּגדֹול  ְלַרב 
ַהְסָּכָמה  ִמֶּמּנּו  ִקֵּבל  ּוְכָבר  ִּבְנָיִנים[,  ַּכָּמה  ]ְואּוַלי 
ַעל ֵסֶפר ֶׁשּלֹו, ַאַחר ִׂשיָחה ֶׁשל ְׁשֵּתי ָׁשעֹות ָעָנה 
לֹו, ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַהֹּזַהר ֵיׁש לֹו ּכֹוַח ָעצּום ְוכּו', ֲאָבל 
ִאם אֹוַמר ַלֲאָנִׁשים ֶׁשִּיְלְמדּו זֹוַהר ָאז ֹלא ִיְצָטְרכּו 
ָהֹראׁש  ָלֵכן  ְוכּו',  ְלָכל  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ִּכי  ְּכָלל  אֹוִתי 
ְיִׁשיָבה ֹלא רֹוֶצה ֶׁשִּתְלַמד זֹוַהר, ִּכי ְּבֶרַגע ֶׁשַאָּתה 
לֹוֵמד זֹוַהר, ִּתְתַעֶּלה ְלַּמְדֵרגֹות ְּגדֹולֹות ַוֲעצּומֹות, 
ֹּיאַמר ִיְהיּו ֶאְצְלָך  ְוָכל ַהְּדָרׁשֹות ְוִדְבֵרי ַהּמּוָסר ּׁשֶ
ָלֱאֶמת,  זֹוִכים  זֹוַהר  ִּכי ִאם לֹוְמִדים  ָוַאִין,  ְּכֶאֶפס 
ְוִיְתָּבֵרר ְלָך ֶׁשּמֹוְכִרים ְלָך ַרק ֶׁשֶקר, ְועֹוד ַהַּפַעם 
ְּכמֹו  ֶׁשִּתְתַעֶּלה,  ִּבְכָלל  רֹוֶצה  ֹלא  ְוהּוא  ֶׁשֶקר, 
ַהָּגדֹול  ַהּסֹוד  ְוֶזהּו  י"ז  ִּבְׁשֵאָלה  ְלֵעיל  ֶׁשֵהֵבאנּו 
ְוַהּנֹוָרא ֶׁשל ַרָּבֵני ָהֶעֶרב ַרב ֶׁשֹּלא רֹוִצים ֶׁשִּתְלְמדּו 
ּוְראּו:  ּבֹואּו   - באריכות(.  ה'  סוד  בספר  )ראה  זֹוַהר 
ָׁשָעה ַאַחת ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש ָשׁוֶוה ֵמָאה ִמְליֹון ָׁשָנה 
ַאְבֵרִכים ֶׁשּלֹוְמִדים   10,000 ְּבַעְצְמָך:  ּתֹוָרה, ַהַּגע 
10 ָׁשעֹות ְּביֹום, ֵיׁש ָלנּו ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה, ְוַכֲאֶׁשר 
ְיהּוִדי ָּפׁשּוט אֹו ֲאִפילּו ֶיֶלד ָקָטן ֶׁשּלֹוֵמד ַרק ָׁשָעה 
ִמְליֹון  ָשׁוֶוה  ֵּכן  ַּגם  ַהָּקדֹוׁש,  זֹוַהר  ְּבַׁשָּבת  ַאַחת 
ָׁשָנה ּתֹוָרה. ְוִאם ָקֶׁשה ְלָך ִלְלמֹוד ָאז ָזִכיָת ְלֵמָאה 
ִמְליֹון ָׁשָנה, ]ְּכמֹו 10,000 ַאְבֵרִכים ֶׁשּלֹוְמִדים 10 
ָׁשעֹות ְּביֹום ְּבֶמֶׁשְך ֵמָאה ָיִמים2[, ְוָכְך ְיקּוָיים ָּבנּו 
ִּדְבֵרי ַהָּנִביא יֹוֵאל )ד' י'( "ַהָחָּלׁש ֹיאַמר ִּגּבֹור ָאִני", 
ְוָכל ְיהּוִדי ָיכֹול ִלְזּכֹות ָלֶזה ּוְלָהִביא ֶאת ַהָּמִׁשיַח 
ְּיסֹוד  ַחִּיים":  ַה"ָחֵפץ  ָמָרן  ָאַמר   - ְּבַרֲחִמים. 
ֶאת  ּוֵבֵאר  ְועֹוֵנׁש,  ִּבְׂשַכר  ְלַהֲאִמין  הּוא  ַהַּיֲהדּות 
ַהּטֹוִבים  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך  ִמִּמְצֹוֶתיָך  "ְוַסְרנּו  ַהִּוּדּוי: 
ְוֶהְחָׁשְבנּו  ֶחְׁשּבֹון  ָעִׂשינּו  ֶׁשֹּלא  ָלנּו",  ָשָׁווה  ְוֹלא 
ֶּבֱאֶמת ֶאת ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ַּכָּמה ֶּבֱאֶמת ָׁשִווים, 
"ְיָקָרה  ַהּתֹוָרה  ִלּיּמּוד  ַעל  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ּוְכָבר 
ּבֹואּו  ָּבּה",  ִיְׁשוּו  ֹלא  ֲחָפֶציָך  ְוָכל  ִמְּפִניִנים  ִהיא 
ְּבִּלּמּוד  ִלְזּכֹות  ְיכֹוִלים  ָּגדֹול  ָׂשָכר  ֵאיֶזה  ֶחְׁשּבֹון: 
ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש. ְוֵכן ִקֵּיים ַהֵחֶפץ ַחִּיים ְּבַעְצמֹו ֲאִני 
לֹו,  ֲאַחֶּכה  יֹום  ְּבָכל  ַהָּמִׁשיַח...  ְּבִביַאת  ַמֲאִמין 
ּוַמה ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ְלַמַען ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח ּוְלַמַען 
ָהֲאִריַז"ל,  ְּבִכְּתֵבי  ָּכתּוב   - ִיְׂשָרֵאל.  ַעם  ְּגֻאַּלת 
ָלנּו ּתֹוַרת  ִלּיּמּוד ּתֹוַרת ַהּסֹוד ִמְתַּגֶּלה  ְיֵדי  ֶׁשַעל 
ַעִין  ֶזה  ֶאת  ִלְרֹאת  זֹוִכים  ּכּוָלנּו  ּוְבּדֹוֵרנּו  ַהִנְגָלה, 
ַוֲאִפילּו  ַהּכֹוְלִלים  ַאְבְרֵכי  ְמִעיִדים  ּוְכָבר  ְּבַעִין, 
ְדַבׁש  ִמּצּוף  ֶׁשַּטֲעמּו  ֶׁשַאֲחֵרי  ְּפׁשּוִטים,  ְיהּוִדים 
ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ִנְפָּתח ִלָּבם ּוִמְתַרֵחב ֹמָחם ְלַחֵּדׁש 
ְלַחֵּבר  ְוָזכּו  ַהְּקדֹוָׁשה,  ַּבּתֹוָרה  ִנְפָלִאים  ִחּדּוִׁשים 

ִחיּבּוִרים ְמצּוָייִנים.
ֹראׁש  ִאם  ַלֲעֹׂשת  ִּבְיכֹוְלִּתי  ַמה  ְׁשֵאָלה:  כ. 
ֲהֵרי  יֹום,  ְּבָכל  זֹוַהר  ֶׁשִּנְלַמד  ְמָסֵרב  ֶׁשִּלי  ַהּכֹוֵלל 
ַהֲחזֹון ִאיׁש ָאַמר ֶׁשֹּזַהר הּוא ַהֵּסֶפר מּוָסר ַהּטֹוב 

2. ואפשר להמליץ על זה את דברי חז"ל הקדושים 
אם  כי  מעמך  שואל  אלוקיך  ה'  מה  הפסוק:  על 
ליראה... אל תקרי מה אלא מאה. שבלימוד שעה 
אחת זוה"ק בשבת יחשב לך למאה ימים של לימוד 
עשר  הלומדים  אברכים  אלפים  עשרת  של  תורה 

שעות ביום.

ְּביֹוֵתר, ּוִבְכָלל ֵאיִני ֵמִבין, ָלָּמה ַמִּתיר ָלנּו ִלְלֹמד 
ֹלא  הּוא  ְּתׁשּוָבה:  זֹוַהר?  ֹלא  ַרק  מּוָסר  ֵסֶפר  ָּכל 
ְוֻׁשָּתף  ְוַגְזָלִנים  ֹראׁש ּכֹוֵלל, הּוא ֹראׁש ָהרֹוְצִחים 
ַלַּמְלָאְך ַהָּמֶות ַלֲהרֹוג ֲאָנִׁשים ְצִעיִרים ּוְצִעירֹות, 
ַהַחִּיים  ָּבֵּתי  ְוָכל  ָהֲאסֹונֹות  ַעל  ָאֵׁשם  ְוהּוא 
ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו  ּוְצִעירֹות,  ְצִעיִרים  ִעם  ֶׁשְּמֵלִאים 
ַהְּמֻקָּבל ָהֱאֹלִקי ַהּגּוָבִא"י זצ"ל, ְרֵאה ְׁשֵאָלה י"ז. 

אֹוְמִרים  ֶׁשִהְנֶכם  ִלי  ִסֵּפר  ֶאָחד  ְׁשֵאָלה:  כא. 
ֵאיָנן  ַהְּתִפּלֹות  זֹוַהר  לֹוְמִדים  ֵאין  ֶׁשִאם 
ִמְתַקְּבלֹות, ַהִאם ֱאֶמת ַהָּדָבר? ָמה ַהְּמקֹור ְלָכְך? 
ַיֲעֹקב  ַרֵּבנּו  ָהֱאֹלִקי  ַהְּמֻקָּבל  ַהַּצִּדיק  ְּתׁשּוָבה: 
ַאּבּוֲחִציָרא ּכֹוֵתב ָּכְך ְּבִסְפרֹו ַעל ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח 

)ְרֵאה ַּבֲאִריכּות ְּבַהְקָּדָמה ַלִּסְפָרא ִדְצִנִיעותא(.

ְלָכל  ִהְתַנֵּגד  ַהּיֹום  ַעד  ֶׁשִּלי  ָהַרב  ְׁשֵאָלה:  כג. 
ִלּמּוד ַהּזֹוַהר, ַמה ָעַלי ַלֲעׂשֹות? ְּתׁשּוָבה: ְלַהְראֹות 
ֶאת ַהּקּוְנְטֵרס ַהֶּזה ְלֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה, ְוַגם ַעלֹוִנים 
ִמְסַּפר 35 ְו-36 ֶׁשל ַהּזֹוַהר, ְוָלֶבַטח ַיְסִּכים, ִּכי הּוא 

ִמֶּזַרע ִיְׂשָרֵאל. 
ַהּקּוְנְטֵרס  ֶאת  ֶהְרֵאִתי  ְּכָבר  ִאם  ְׁשֵאָלה:  כד. 
ַהִּנְזָּכר ְלַמְעָלה ְלַרִּבי - ְוהּוא ֹלא ַמְסִּכים ֶׁשִּנְלַמד 
ְמָסֵרב  ְוַאף  ַּבְּיִׁשיָבה,  זֹוַהר  )שנקרא/נגרוס( 
ַּבְיִשיָבה  זֹוַהר  ֶאְלַמד/ֶאְקָרא  ְּבַעְצִמי  ֶׁשֲאִני 
ִּתּקּוֵני  ִּפי  ַעל  ָאז  ְּתׁשּוָבה:  ַלֲעׂשֹות?  ָעַלי  ַמה 
עשר  לתקון  הקדמה  הסלם  ובעל  )המהרח"ו,  ַהּזֹוַהר 
ֵאין  ְוִאם  ִלְבֹרַח,  ְוֵיׁש  ְמַחֵּבל  ִנְקָרא  הּוא  ְסִפירֹות( 
ִּביָכְלְּתָך ִלְבֹרַח, ְּתַאְרְגנּו ְקבּוָצה ֶנְגּדֹו, ֶׁשַההֹוִרים 
ֶאת  ּגֹוְנִבים  ְוֵהם  ָמֵלא,  ֶּכֶסף  ָלֶהם  ְמַׁשְּלִמים 
ַעל  ְלַקֵּבל  ַאֶּתם  ֶׁשְּמֻסָּגִלים  ְוַהִּמּדֹות  ּתֹוַרְתֶכם, 
ְּבַכָּמה  ֶזה  ֶאת  ]ָעׂשּו  ַהָּקדֹוׁש.  זֹוַהר  ִלּמּוד  ְיֵדי 
ְיִׁשיָבה  ֶׁשָהֹראׁש  ְּבֶרַגע  ִּכי  ְוִהְצִליחּו,  ְיִׁשיבֹות 
ַיְרִּגיׁש ִהְתַנְּגדּות ְּגדֹוָלה ֶנְגּדֹו, ַיְסִּכים ַעל ַהָּמקֹום, 
ֶׁשּלֹו  ַלְסֶטְנֶדר  ָּתִׂשימּו  אֹו   – ַּבדֹוַאר  לֹו  ְוִתְׁשְלחּו 
ֶׁשהּוא ִיְרֶאה ַמה ָּכתּוב ָעָליו, ֹלא ִיְרֶצה ֶאת ַהּבּוָׁשה 
ַהְּגדֹוָלה ֶׁשהּוא ְיַקֵּבל, ְוֵתֶכף ַיְסִּכים ֶׁשָּכל ַהְּיִׁשיָבה 
ִיְלְמדּו 4-5 ַּדּקֹות ַּבּיֹום, ֶיְׁשָנם ְיִׁשיבֹות ֶׁשּלֹוְמִדים 
ָּכל ָּבחּור ְוָכל ַאְבֵרְך ָׁשָעה ְּביֹום ְועֹוִׂשים ָּכל ָׁשבּוַע 
4 ִסּיּוֵמי זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ִּביִׁשיַבת "חּוט ֶׁשל ֶחֶסד" 
ְירּוָׁשַלִים, ִּתְׁשַאל ֶאת ֲחֵבֶריָך ַוִּתְׁשַמע, ְוֵכן ֵיׁש עֹוד 

ְיִׁשיבֹות ַרּבֹות ְוכֹוְלִלים[.
ַהֶּזה  ַהּקּוְנְטֵרס  ֶאת  ֶהְרֵאיִתי  ִאם  ְׁשֵאָלה:  כה. 
ֹלא  ְּכָלל  ַאָּתה  ֲהֵרי  ִלי:  ֹיאַמר  ְוָהַרב  ֶׁשִּלי  ָלַרב 
ַהִּלּמּוד  ָהִעָּקר  ִּכי  ְזַמן,  ִּבְזּבּוז  ֶזה  ֲאַרִּמית,  ֵמִבין 
ְּתׁשּוָבה:  ַהֲהָבָנה.  ִהיא  ֶפה  ֶׁשְּבַעל  ּתֹוָרה  ֶׁשל 
ַּגם  זֹוַהר,  ִלְגֹרס  ְּגדֹוָלה  ַמְעָלה  ֵיׁש  א.  ָנכֹון,  ֹלא 
ּוְבֶעֶצם  ַהֹּקֶדׁש,  ְּברּוַח  ִנְכַּתב  ִּכי הּוא  ֲהָבָנה  ְלֹלא 
ַאָּתה   - ַהְּקדֹוׁשֹות  ַהּזֹוַהר  ִמילֹות  ֶׁשל  ַהְּקִריָאה, 
ַמְׁשִּפיַע  ְּדָהִיינּו,  ה ֲעצּוָמה ָלעֹוָלם,  ְקֻדּׁשָ ַמְמִׁשיְך 
ְוַגם  ַהֶּזה,  ָלעֹוָלם  ָהֶעְליֹוִנים  ֵמָהעֹוָלמֹות  אֹורֹות 
ְמַזֵּכְך ֶאת ִנְׁשָמְתָך. ב. ּוִמְּלַבד ֹזאת ַמְעָלה ְּגדֹוָלה 
ֶׁשהּוא  ַהֹּקֶדׁש  ְּבָלׁשֹון  ַהַּתְרּגּום  ִלְקֹרא  הּוא  יֹוֵתר 
ִלְׁשֹלַח  ּוִבְיכֹוְלֵּתינּו   – ְלִעְבִרית  ֲאַרִּמית  ַּתְרּגּום 
ָלֶכם ְסָפִרים ִעם ַּתְרּגּום ִלְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש. ֶׁשִּתְקָרא 
ַמְעָלה  ְוזֹו  ַּדּקֹות  יֹום 4-5  ָּכל  ִּביִׁשיָבה  ַּבַּבִית, אֹו 

ֲעצּוָמה.
ְלִלּמּוד  ַמְסִּכים  ֵאינֹו  ַרִּבי  ִאם  ְׁשֵאָלה:  כו. 
ַלֲעֹזב  רֹוֶצה  ְוֵאיִני  ַּבְּיִׁשיָבה.  ַעְצָמִאי  ְּבֹאֶפן  זֹוַהר 
ָעַלי  ַמה  ֵעצֹות.  אֹוֵבד  ֲאִני  ּוְכֶרַגע  ַהְּיִׁשיָבה,  ֶאת 
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ַלֲעׂשֹות? ְּתׁשּוָבה: ִנְׁשַלח ְלָך ִסְפֵרי זֹוַהר, ְוָכל יֹום 
ִּתְקָרא, אֹו ִּתְגרֹוס ְּבֶמֶׁשְך 4-5 ַּדּקֹות זֹוַהר ַּבָּבִית. 

ּוְבָע"ה ה' ַיֲעֹזר ְלָך.

כז. ְׁשֵאָלה: ָלָּמה ְּכבֹודֹו ָּכל ָּכְך ַמְרִעיׁש ּוִמַּדֵּבר 
ְיִׁשיבֹות  ְוָראֵׁשי  ַרָּבִנים  ָהַאְדמֹוִרי"ם  ֶנֶגד  ָקָׁשה 
ְּתׁשּוָבה:  ַהָּקדֹוׁש?  זֹוַהר  ִלְלֹמד  רֹוִצים  ֶׁשֹּלא 
ִאם  ְׁשֵאָלה,  ְוֵאין  ַהְּגאּוָלה  ַּבּסּוף  ָּכֵעת  ֲאָנְחנּו 
ֵאיֹפה  ֵאָלה  ַהּׁשְ ְוָׁשלֹום,  ַחס  ָאטֹום  ִּפְצַצת  ָּתבֹוא 
ָיִביא  ֶזה  ְוָׁשלֹום  ַחס  ָקְרָּבנֹות  ְוַכָּמה  ָיבֹוא,  ּוָמַתי 
ֵאין  ַרּבֹוַתי  ַּבְּדָרָׁשה:  ֶׁשָאַמְרִּתי  ּוְכמֹו  ְוָׁשלֹום,  ַחס 
ָהרֹוֶצה  ּכֹוֵלל  ְוַאְבֵרְך  ָּבחּור  ָּכל  ְלִמְׂשָחִקים,  ְזַמן 
ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר  ִּכי  ֵיַדע  ֶׁשּלֹו,  ַהַחִּיים  ֶאת  ְלַהִּציל 
ְוַהַּצִּדיִקים אֹוְמִרים ּוַמְזִהיִרים אֹוָתנּו, ְׁשִמי ֶׁשֹּלא 
ְצִריִכים  ָמה  ָאז  ָהעֹוָלם,  ִמן  ִיָּמֵחק  זֹוַהר,  ִיְלַמד 
ַלֲעׂשֹות? ַלֲעֹמד ְּבִחּבּוק ָיַדִים ּוְלַחּכֹות ַחס ְוָׁשלֹום 
ֵּכן,  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ָהעֹוָלם  ִמן  ִיָּמֲחקּו  ֶׁשְּיהּוִדים 
ִיְתְּבעּו  ַהְיהּוִדים,  ָּכל  ְלַהִּציל  ַּדי  עֹוֶׂשה  ֶׁשֹּלא  ִמי 
ַמִים ְּכִאּלּו הּוא ָהַרג אֹוָתם, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב  אֹותֹו ַּבּשָׁ
ֵאיְך  ְוָרִאינּו  ַזַצ"ל.  ּגֹוַבא"י  ָהַרב  ַהְּמֻקָּבל  ַהַּצִּדיק 
ְוָהַרָּבִנים  ָהַאְדמֹוִרי"ם  ֶאת  ִהְזִהיר  ַהֻּסָּלם  ֶׁשְּבַעל 
נֹוְתִנים  ָּכֵעת  ְוֵהם  ְּכלּום,  ָעָׂשה  ֹלא  ֶאָחד  ְוַאף 
ַמִים ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ַעל ֶזה, ֵּכן ֵיׁש ֵמאֹות ַמְרֵאה  ַּבּשָׁ
ְמקֹומֹות ְּבַׁש"ס ּופֹוְסִקים ַעל ֶזה, ְוָכל ָּדָבר ֶׁשֲאִני 
ּכֹוֵתב ֵיׁש ִלי ֵמאֹות ַּדִּפים ִעם ְמקֹורֹות, ּוִמי ֶׁשרֹוֶצה 
ֶאֵּתן לֹו ָּכל ַהְּמקֹורֹות, ַעל ַמה ֶׁשֲאִני ּכֹוֵתב. - ֵיׁש 
ָהֶעֶרב  ֵמַרָּבֵני  ְלִהָּזֵהר  ְמקֹומֹות  ַמְרֵאה   310 ָלנּו 
עֹוֶׂשה  ִמי  ֵמֶהם?  ְלִהָּנֵצל  עֹוִׂשים  ֲאָנְחנּו  ַמה  ַרב, 
ָלנּו  ְמַגֶּלה  ִמי  ִיָּנְצלּו ֵמֶהם?  ִיְׂשָרֵאל  הּו ֶׁשַעם  ַמּׁשֶ
ָהֱאֶמת? - ַעל ֵּכן ֲאִני ַמְרִּגיׁש ֶׁשַהֹּכל ַעל ַאְחָריּוִתי, 
ֹלא  ֲאִני  ְּבָגלּוי.  ָהֱאֶמת  ֶאת  לֹוַמר  ֶהְחַלְטִּתי  ַוֲאִני 
ָיֶפה,  ְלַדֵּבר  ַהֻּסָּלם  ַּבַעל  ֶׁשל  ַּבֶּדֶרְך  ָלֶלֶכת  ָיכֹול 
ְזַמן,  ֵאין  ַעְכָׁשו  ָׁשָנה,   45 ְּכָבר  ֶזה  ֶאת  ָעִׂשיִתי 
ֲאָבל ֹלא  ָאטֹום,  ְלִפְצַצת  ּוְמַחֶּכה  יֹוֵׁשב  ֶאָחד  ָּכל 
עֹוֶׂשה ְּכלּום, ְלַהִּציל ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל. - ַעל ֵּכן ֵאין 
ְוָלֵצאת  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ַיִּציל  ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ַרק  ֵעָצה  ָלנּו 
ַּדּקֹות   4-5 ִלְלֹמד  ְוַיְתִחיל  ַרב,  ָהֶעֶרב  ַרָּבֵני  ֶנֶגד 
ֶזהּו  ם,  ַהּׁשֵ ְּבֶעְזַרת  ִיָּנֵצל  ְוָכְך  ְּביֹום  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר 
ַהְבָטַחת ָהַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ֶׁשַרק ֵאּלּו ִיָּנְצלּו, 
ְלַהִּגיַע  רֹוֶצה  ַוֲאִני  ָהעֹוָלם,  ִמן  ִיָּמֲחקּו  ָאר  ְוַהּׁשְ
אֹוֵהב  ֲאִני  ָּבעֹוָלם,  ְיהּוִדי  ְלָכל  ם  ַהּׁשֵ ְּבֶעְזַרת 
ַהְּיָלִדים  ַּגם  ֵהם  ִחּלֹוִני,  ּוֵבין  ֲחֵרִדי  ֵּבין  ְיהּוִדי  ָּכל 
ַהְרֵּבה  ֲעֵליֶהם  ִלי  ְוֵיׁש  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל 
ֶׁשִּנְׁשּבּו,  ִּתינֹוקֹות  ֶּבֱאֶמת  ֵהם  ִּכי  ַרְחָמנּות,  יֹוֵתר 
ָלָאֶרץ  ְּכֶׁשָּבאּו  אֹוָתם  ְלַהִּציל  ָרָצה  ֹלא  ֶאָחד  ַאף 
ים, ְוִהְכִניסּו אֹוָתם ְלִקיּבּוִצים, ָאז  ִּבְׁשנֹות ַהֲחִמּׁשִ
ֲעֵליֶהם,  ֲאֵׁשִמים  ֲאַנְחנּו  ְּכָלל,  ֲאֵׁשִמים  ֹלא  ֵהם 
ְצִריִכים ְלָקֵרב אֹוָתם ְוֶלֱאֹהב אֹוָתם ַאֲהַבת ֶנֶפׁש, 
ְוִאם ֹלא אֹוְמִרים ּתֹוָכָחה ְּבַאֲהָבה, ֶזה ִסיָמן ֶׁשֹּלא 
ַהָּקדֹוׁש  ַהֵּסֶפר  ָּכְך ּפֹוֵסק  ַהְיהּוִדים,  אֹוֲהִבים ֶאת 
יֹוְׁשִבים  ָצַה"ל  ָאז  ָחְכָמה.  ְוָהֵראִׁשית  ַהָּיָׁשר  ַקב 
ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ֶאת  ְלַהִּציל  ֵאיְך  ָׁשִנים,  ְוחֹוְׁשִבים 

ִמִּפָצַצת ָאטֹום, ָּכל ַהָּכבֹוד ָלֶהם.

ְלַהִּציל  ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים  ַמה  ֲאַנְחנּו?  ֵאיֹפה  ֲאָבל 
ֶאת ַעְצֵמנּו? ּוֶבֱאֶמת ִמי ָצִריְך ְלעֹוֵרר ֶאת ָהעֹוָלם 
ַרָּבִנים  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש  ה'  ּוָברּוְך  ָהַרָּבִנים?  ֹלא  ִאם 
ַצִּדיִקים ֶׁשָּכְתבּו ְועֹוְררּו אֹוָתנּו ְּכָבר ָׁשִנים ִלְלֹמד 
ָלֵכן  ְּבקֹוָלם,  ְמעּו  ֶׁשּׁשָ ְמַעט  ְוַרק  ַהָּקדֹוׁש,  זֹוַהר 

ְסָפִרים ַעל חֹוַבת  ְּבִחָּנם  ְלַחֵּלק  ְלַאְרֵּגן  ִהְתַחְלִּתי 
ְוִתְראּו  ִויהּוִדי,  ְיהּוִדי  ְלָכל  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד 
ָלנּו  ֵיׁש  ְלַחָּיִלים,  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּקדֹוָׁשה  ָהֱאמּוָנה  ֶאת 
ַעְׂשרֹות ַאְלֵפי ֲחָיִלים ֶשָׁשַׁלְחנּו ָלֶהם ִּתּקּוֵני זֹוַהר, 
ְוַחָייל ֶאָחד ָירּו ּבֹו ַּכּדּור ַמָּמׁש ַעל ַיד ַהֵּלב, ְוָהָיה לֹו 
ַּבִּכיס ִּתּקּוֵני זֹוַהר פֹוְרַמט ִּכיס ֶׁשּלֹוֵמד ְּבֶזה ָמַתי 
ֶׁשֵּיׁש לֹו ְזַמן, ְוַהַּכּדּור ִנְכַנס ַרק ִּבְכִריָכה ְוֹלא ִנְכַנס 
ֶׁשֹּלא  ]ֲחָבל  ַהַחָּיִלים,  ְלָכל  ֶזה  ֶאת  ְוֶהְרָאה  יֹוֵתר 
ִּתְראּו[.  ֶׁשֻּכְּלֶכם  ְּתמּוָנה,  ַלֲעׂשֹות  ִמֶּמּנּו  ִּבַּקְׁשִּתי 
נֹוְתִנים  ְוֹלא  ַהּיֹום,  ָּכל  ְולֹוְמִדים  יֹוְׁשִבים  ַוֲאַנְחנּו 
ָלנּו ִלְלֹמד 4-5 ַּדּקֹות זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְלַהִּציל אֹוָתנּו 

ֵמַהִּמְלָחָמה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשַּמְחִּכים ָּכל יֹום ָעֶליָה.
ֶאָּלא  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ֹּכָחם  ֵאין  ַיֲעֹקב  קֹול  ַהּקֹול 
ְּבִפיֶהם - ְּבָיֵדנּו ֹּכַח ַאִּדיר, ְלַנֵּצַח ֶאת ָהאֹוֵיב, ָלֵתת 

ֶאת ַהַּמָּכה ָהִראׁשֹוָנה!

ַהַּמָּכה  ֶאת  נֹוְתִנים  ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  לֹוְמֵדי 
ָהִראׁשֹוָנה!

ַצַה"ל ִמְתּכֹוְנִנים ְלַהְחִזיר "ַמָּכה ְׁשִנָּיה" ְלִאיַרן 
ִהְׁשִלימּו  ֶׁשְּכָבר  אֹוֶמֶרת  ֹּזאת  צֹוְללֹות,  ְיֵדי  ַעל 
ִעם ָהֻעְבָּדה, ֶׁשִּתְהֶיה זֹו ִאיָרן ֶׁשִּתֵּתן ֶאת "ַהַּמָּכה 
]ח"ו[,  ְלִיְׂשָרֵאל  ַּגְרִעיִנית  ְּפָצָצה   - ָהִראׁשֹוָנה" 
ָרח"ל(.  ֶנֶפׁש  ְּכִמְליֹון  ִלְגבֹות  ָעלּול  ֶׁשֶּזה  ְמַׁשֵער  )ְוַהָּצָבא 
ֲאַנְחנּו  ַהַּמָּצב!  ִעם  ִהְׁשִליָמה  ְּכַבר  ַהְּמִדיָנה   -
הּוא!  ְוַנֲהפֹוְך   - ַהֶּזה!  ַהַּמָּצב  ִעם  ַמְׁשִליִמים  ֹלא 
ָּכל   - ְּבׂשֹוְנֵאיֶהם!  ֵהָּמה  ַהְיהּוִדים  ִיְׁשְלטּו  ֲאֶׁשר 
ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ַמֲאִמין ְּבִדְבֵרי ַהְּנִביִאים ַעל ֶהָעִתיד 
ִלְהיֹות ְּבִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהַאֲחרֹוָנה, ּוְׁשֵני ְנִביִאים 
ֲחַז"ל  ּוֵבֲארּו  ּוְזַכְרָיה,  ְיֶחְזֵקאל  ָּכְך,  ַעל  ִהְתַנְּבאּו 
ִּכי ּגֹוג ּוָמגֹוג ָיבֹואּו ַעל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַּפֲעִמִּיים אֹו 
ָׁשֹלׁש, ְוַרק ְּבַפַעם ָהַאֲחרֹוָנה הּוא ַיִּגיַע ִלירּוָׁשַלִים, 
ָהִראׁשֹוָנה  ַהַּפַעם  ֶאת  ְמָתֵאר  ַהָּנִביא  ִויֶחְזֵקאל 
"ְוָהָיה  ָּכְך:  ְמֹתָאר  ֶּפֶרק לח(  )ְיֶחְזֵקאל  ְוָׁשם  ֶׁשָּיבֹוא, 
ִיְׂשָרֵאל...  ַאְדַמת  ַעל  גֹוג  ּבֹוא  ְּביֹום  ַההּוא  ַּבּיֹום 
ַּתֲעֶלה ֲחָמִתי ְּבַאִּפי...ּוְבִקְנָאִתי ְבֵאׁש... ַּּיֹום ַההּוא 
ְוָרֲעׁשּו  ִיְׂשָרֵאל...  ַאְדַמת  ַעל  ָּגדֹול  ַרַעׁש  ִיְהֶיה 
ִמָּפַני ְּדֵגי ַהָּים... ְוֹכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה 
חֹוָמה  ְוָכל  ַהַּמְדֵרגֹות  ְוָנְפלּו  ֶהָהִרים  ְוֶנֶהְרסּו 
הזה  והרעש  המלבי"ם:  ]ופירש  ִּתּפֹול".  ָלָאֶרץ 
יש לפרשו על דרך המליצה, על גודל המלחמה 
שיהיו  הנשק  וכלי  תותח  כלי  קול  והשמעת 
ומהרסים  הרים  המחריבים  הימים,  באחרית 
מאוד,  ואדיר  גדול  רעש  בקול  בצורות  חומות 
וכל זה הצטייר במחזה הנביא ברעש וההמולה 
ְּבָאִחיו  ִאיׁש  ֶחֶרב   ... ָעָליו  ְוָקָראִתי  גדולה[... 
ִּתְהֶיה... ְוִנְׁשַּפְטִּתי ִאּתֹו ְּבֶדֶבר ּוְבָדם ְוֶגֶׁשם ׁשֹוֵטף 
ְוַאְבֵני ֶאְלָּגִביׁש ֵאׁש ְוָגְפִרית ַאְמִטיר... ֲאַגָּפיו ְוַעל 
ַעִּמים ַרִּבים ֲאֶׁשר ִאּתֹו... ְוִהְתַּגִּדְלִּתי ְוִהְתַקִּדְׁשִּתי 
)ֵסֶפר  ְזַכְרָיה  ַהָּנִביא  ְוִאּלּו   - ֲאִני ה'".  ִּכי  ְוָיְדעּו   ...
ָהַאֲחרֹוָנה,  ַהִּמְלָחָמה  ֶאת  ְמָתֵאר  יד(  ֶּפֶרק  ְזַכְרָיה 
ְּפָצָצה  ַהַּמְזִּכיר  ְּבִכּוּון  ַהְּדָבִרים  ְמֹתָאִרים  ְוָׁשם 
ֲאֶׁשר  ַהַּמֵּגָפה  ִּתְהֶיה  ְוֹזאת  ָּכתּוב:  ְוָכְך  ֲאטֹוִמית, 
ם ָהֵמק ְּבָׂשרֹו ְוהּוא  ִיֹּגף ה'... ֲאֶׁשר ָצְבאּו ַעל ְירּוָׁשלִָ
ּוְלׁשֹונֹו  ְבֹחֵריֶהן  ִּתַּמְקָנה  ְוֵעיָניו  ַרְגָליו  ַעל  ֹעֵמד 
ְמהּוַמת  ִּתְהֶיה  ַההּוא  ַּבּיֹום  ְּבִפיֶהם...ְוָהָיה  ִּתַּמק 
ם  ִּבירּוָׁשלִָ ִּתָּלֵחם  ְיהּוָדה  ְוַגם  ָּבֶהם...  ַרָּבה  ה' 
ַמֵּגַפת  ִּתְהֶיה  ְוֵכן   ... ָסִביב  ַהּגֹוִים  ָּכל  ֵחיל  ְוֻאַּסף 
ַהּסּוס ...ְוָכל ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַּבַּמֲחנֹות ָהֵהָּמה 

ָלנּו  ַּמְבִטיַח  ַהָּקדֹוׁש  ְוָהַרְׁשִּב"י  ַהֹּזאת".  ַּכַּמֵּגָפה 
ֶׁשִאם ִנְלַמד זֹוַהר ִנָּנֵצל ַּבִּמְלָחָמה ַהְּגדֹוָלה ַהֹּזאת.

"ִנְקֲהלּו  ָהִראׁשֹוָנה"!  "ַהַּמָּכה  ֶאת  ִנֵּתן  ֲאַנְחנּו 
 ... ַהֶּמֶלְך"  ְמִדינֹות  ְּבָכל  ְּבָעֵריֶהם  ַהְּיהּוִדים 
ִלְפֵניֶהם  ָעַמד  ֹלא  "ְוִאיׁש  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר  ְלִלּמּוד 
ִּכי ָנַפל ַּפְחָּדם ַעל ָּכל ָהַעִּמים" )ֶאְסֵּתר ט ב(. - ָּכל 
ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ֶׁשִּיְׁשַּתֵּתף ִאָּתנּו ְּבִמְבָצע עֹוָלִמי ֶזה 
ְמַקֵּבל ְׂשַכר ְּכִאּלּו ִסֵּים ָּכל ֹחֶדׁש 70 ֶאֶלף ְּפָעִמים 
ֶאת ָּכל ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ]ְראּו ֶאת ַהֶחְׁשּבֹון ְּבַעלֹון 
ְּבִחָּנם  ְלַקֵּבל  ָיכֹול  ֶאָחד  ָּכל   .35-36 ַהּזֹוַהר  אֹור 
ָמקֹום  ְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ְלָכל  ּוְלַחֵּלק  ְמַעלֹוִנים 
ֶׁשֵהם[, ְוָכְך ִנְמַנע ֶאת ָהָאסֹון ּוְנַקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה 
ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶׁשה  אֹוֵמר  ְוָכְך   - ּוְבַרֲחִמים.  ְּבֶחֶסד 
ָנׂשא  )ָּפָרַׁשת  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  זי"ע  ְלַרְׁשִּב"י  לֹום  ַהּׁשָ
ַּדף קכ"ד(: "ְּבַהאי ִחּבּוָרא ִּדיָלְך ְּדִאיהּו ֵסֶפר ַהֹּזַהר 
ַהְּדָבִרים:  ]ֵּבאּור  ְּבַרֲחֵמי".  ָּגלּוָתא  ִמן  ֵּביּה  ִיְפקּון 
ֵיְצאּו  ַהָּקדֹוׁש,  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ֶׁשְּלָך,  ַהִחּבּור  ִּבְזכּות 
ָצרֹות  ְלֹלא  ְּבַרֲחִמים  ַהָּגלּות  ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ֶזה  ֵּכיַצד   - ָמִׁשיַח![  ֶחְבֵלי  ַצַער  ּוְלֹלא  ְוִיּסּוִרים 
ָאֵכן,  ֹזאת?  ְּלַייֵׂשם  ְיכֹוִלים  ַהִאם   - ֶאְפָׁשִרי? 
ְוֶאְפָׁשר! - ְּבָתְכִנית ַקָּלה ּוַמְתִאיָמה ְלָכל  ֶאְפָׁשר 
ֶׁשֹּלא   - ָיָדְענּו!  ֹלא  ַּתִּגידּו  ֶׁשֹּלא   - ְוֶאָחד!  ֶאָחד 
ָקדֹוׁש  ְוחֹוב  ַהָּדָבר,  ְּבָיֵדינּו   - ָיֹכְלנּו!  ֹלא  ֹּתאְמרּו 
הּוא ָלנּו! ִמי ַלה' ֵאָלי! - ָּכל ֶאָחד ִיַּקח ְּכַרְך ֶאָחד 
ְוִיְגֹמר  ַּבּיֹום  ַּדּקֹות   4-5 ְוִיְלַמד  ְּכָרִכים  ְבִעים  ִמּׁשִ
ר ְל-70 ֶאֶלף ִאיׁש ֶׁשַּיֲעׂשּו  ֶאת ֶזה ָּכל חֶֹדׁש, ְוִּיְתַקּׁשֵ
ָּכל  ְּפָעִמים   70,000 ָּגַמר  ְּכִאּלּו  ָׂשַכר  ִויַקֵּבל  ָּכְך, 
ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבֹחֶדׁש ֶאָחד. - ַהָּקָּב"ה ִהְקִּדים ָלנּו 
ְלַהִּציֵלנּו  ָהַרְׁשִּב"י  ֶאת  ָּלנּו  ְוָׁשַלח  ַלַּמָּכה  ְרפּוָאה 

ִמָּכל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות. 

ַהְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה ֹלא ִּתְהֶיה ַעד ֶׁשִּיְזּכּו ְלתֹוֶסֶפת 
ַהְּשָׁל"ה  ִּדְבֵרי  ַהּזֹוֶכה ָּבּה":  ְוַאְׁשֵרי  ַהּזֹו,  ה  ַהְּקֻדּׁשָ
ָהָיה  ַהֹּזַהר  ֶׁשִחּבּור  ִמָּכאן  ְמֹבָאר  "ִהֵּנה  ַהָּקדֹוׁש: 
ָעִתיד ִלְהיֹות ָּגנּוז ְוכּו' ַעד ֶׁשָּיבֹוא ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון 
ּוִבְזכּות  ַלַּתְחּתֹוִנים.  ִיְתַּגֶּלה  ֶׁשָאז  ַהָּיִמים,  ְּבסֹוף 
ָהעֹוְסִקים ָיבֹוא ָמִׁשיַח, ִּכי ָאז ִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ֵּדָעה 
ְלִביָאתֹו,  ְקרֹוָבה  ִסָּבה  ִּתְהֶיה  ֶזה  ֲאֶׁשר  ְּבִסָּבתֹו 
ֲאֻחָּזתֹו"  ֶאל  ִאיׁש  "ְוַׁשְבֶּתם  ּוְבִגיֵנּה  ֶׁשָאַמר  ְוֶזה 
ִיָּגֲאלּו ִיְׂשָרֵאל, ְּכֵׁשם ֶׁשֹּלא  ְוכּו', ְּכֵדי ֶׁשִּבְזכּות ֶזה 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשֻהְצַרְך  ַעד  ִמִּמְצַרִים  ִיְׂשָרֵאל  ִנְגֲאלּו 
ַהִּמיָלה,  ּוְבַדם  ַהֶּפַסח  ְּבַדם  ְלַקְּדָׁשם  הּוא  ָּברּוְך 
ֵּכן ַהְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה ֹלא ִיְהֶיה ַהְּגֻאָּלה ַעד ֶׁשִּיְזּכּו 
ִיְתָּבַרְך,  ָהֵאל  ְרצֹון  ְוהּוא  ַהּזֹו,  ה  ַהְּקֻדּׁשָ ְלתֹוֶסֶפת 
ִראׁשֹון,  ַמֲאָמר  ַמֲאָמרֹות  )ֲעָׂשָרה  ָּבּה"  ַהּזֹוֶכה  ְוַאְׁשֵרי 
ְׁשֵני לּוחֹות ַהְּבִרית(. תיקו"ז ָהַרְמַח"ל זי"ע ֹלא ָמָצא 
ְּבִלּמּוד  ֶאָּלא  ִיְׂשָרֵאל,  ֵמַעם  ְּגֵזרֹות  ְלַבֵּטל  ֵעָצה 
ֶׁשְּבֹכַח  ֶהְפֵסק,  ְלֹלא  ְּבֶרֶצף  ַהָּקדֹוׁש"  "ַהֹּזַהר 
"ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש" ְלַבֵּטל ָּכל ְּגֵזרֹות ּוְלָקֵרב ַהְּגֻאָּלה 
ַהִּנְפָלָאה  ַלַּמֲעָלה  ְּבנֹוָסף  ֵכן,  ְּכמֹו   - ְּבַרֲחִמים. 
ַהִּלּמּוד  ְמֻסָּגִלים  ְּבַרֲחִמים,  ַהְּגֻאָּלה  ֵקרּוב  ֶׁשל 
ְוַהְּקִריָאה ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְלַבֵּטל ָּכל ְּגֵזרֹות 
ָצָרה  ָּכל  ִמְּפֵני  ְּבצּוָרה  ְּכחֹוָמה  ְוִלְהיֹות  ָקׁשֹות 
ַרֵּבנּו  ָהַרְמַח"ל,  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו   - ִליְצַלן.  ַרֲחָמָנא 
ִלְבָרָכה  ְוָקדֹוׁש  ַצִּדיק  ֵזֶכר  לּוָצאטֹו  ַחִּיים  מֶׁשה 
זי"ע, ַּבַעל ַה"ְמִּסַּלת ְיָׁשִרים" ְועֹוד, ִּתֵּקן ִּביִׁשיָבתֹו 
ֵסֶדר ִלּמּוד ְמֻיָחד ֶׁשל ִּגיְרָסא ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
ְוָקַבע  ְלֵעת,  ֵמֵעת  ְּכָלל  ֶהְפֵסק  ְלֹלא  ְּבִמְׁשָמרֹות 
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ָּדָבר ֶזה ַּכַּתָּקָנה ָהִראׁשֹוָנה ִּביִׁשיָבתֹו, ְוכֹוֵתב ַעל 
ַמֲעַלת ַהָּדָבר ְּבִאֶּגֶרת ְלַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ְּבֶזה ַהָּלׁשֹון: 

ֹקֶדׁש  ְקִהּלֹות  ְלָכל  ַהְיעּוָצה  ָהֵעָצה  "ֹזאת 
ּוְבַוַּדאי  ׂשֹוְנֵאיֶהם,  ָטְמנּו  זֹו  ֵמֶרֶׁשת  ְלִהָּנֵצל 
ָהָיה ָלֶהם ְלַפֵּקַח ַעל ֹזאת ְוֹלא ַיְחְּדלּו, ִּכי ַרב 
ַהָּדָבר ְוָעצּום ְמֹאד... "ְּכבֹוד ּתֹוַרְתֶכם ִיַּקח ֶאת 

ָהֵעָצה ַהֹּזאת ְוִיְהֶיה לֹו ִלְזכּות"
... ְוַעָּתה ַאל ַיְׁשל ִיכּו ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּדָבר 
ַחְיִלי  ר  ִנְתַיּׁשֵ ִאְלָמֵלא  ֲאִני  ִּכי  ֵּגָום,  ַאֲחֵרי  ַהֶּזה 
ֲאָבל  ּוָמקֹום,  ָמקֹום  ְּבָכל  ֶזה  ָּדָבר  קֹוֵבַע  ָהִייִתי 
לֹו  ְוִיְהֶיה  ַהֹּזאת  ָהֵעָצה  ֶאת  ִיַּקח  ּתֹוַרְתֶכם  ְּכבֹוד 
ְוָכל  ִיְׂשָרֵאל,  ְלָכל  ְלטֹוָבה  ָּכמֹוָה  ֵאין  ִּכי  ִלְזכּות, 
ָקֶׁשה  ָּדָבר  ֹלא  ִּכי  ַלֲעׂשֹותֹו  ָיכֹול  ִּבְמקֹומֹו  ֶאָחד 
ֲאֶׁשר  זי"ע  ְּכָהַרְמַח"ל  ָּגדֹול  ָלנּו  ּוִמי  ְּכָלל".  הּוא 
ָמָצא  ְוֹלא  ַהּתֹוָרה  ִמְכַמֵּני  ְּבָכל  ָעצּום  ָּבִקי  ָהָיה 
ֵעָצה ְלַבֵּטל ְּגֵזרֹות ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל ֶאָּלא ֶאת ָהֵעָצה 
ַהּזֹו, ִלּמּוד ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ְּבֶרֶצף ְלֹלא ֶהְפֵסק, ֶׁשְּבֹכַח 
ה ָהֶעְליֹוָנה ֶׁשל ֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְלַבֵּטל  ַהְּקֻדּׁשָ
ָּכל ְּגֵזרֹות ּוְלָקֵרב ַהְּגֻאָּלה ְּבַרֲחִמים )ִאֶּגֶרת הרמח"ל – 
ְמאֹורֹות ַהזֹוַהר(. - ַלַמְזִהיר ְוַלִּנְזָהר ְׁשלֹוִמים ֵּתן ְּכֵמי 
ִלּיּמּוד  ְיֵדי  ָנָהר! ַהֵּיֶצר ָהַרע יֹוֵדַע ְּבַוָדאּות, ֶׁשַעל 
ּוִמְתַּבֵּטל  ִמן ָהעֹוָלם  ִנְדָחה  ַהָּקדֹוׁש, הּוא  ַהזֹוַהר 
ַעל  ֶׁשּלֹו.  ָהַאֲחרֹוָנה  ַהִּמְלָחָמה  ְוזֹוִהי  ִׁשְלטֹונֹו, 
ְׁשטּות  ֶׁשל  ַמֲחָׁשבֹות  ְלַהְחִּדיר  ִמְתַאֵּמץ  הּוא  ֵּכן 
ְוֶהֶבל, ֵהֶפְך ָהֱאֶמת ַמָּמׁש. - ַעל ֵּכן ְזִהירּות ַסָּכָנה! 
ֹלא ִלּפֹול ְּבֶרֶׁשת ַהֵּיֶצר! ִּכְדָאַמר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַּבר 
ְלָאָדם  ְמִסיתֹו  ָהַרע  ֵיֶצר  יֹוָנָתן,  ַרִּבי  ָאַמר  ַנֲחָמִני 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוֵמִעיד ָעָליו ְלעֹוָלם ַהָּבא, ַמה ַיֲעֶׂשה 
ְוִיָּנֵצל: ַּתָּנא ְדֵבי ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל, ִאם ָּפַגע ָּבְך ְמֻנָּול 
)ֻסָּכה ַּדף נב:(. -  ָמְׁשֵכהּו ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ְוכּו'...  ֶזה 
י"ד  ֶּפֶרק  )ְׁשמֹות  ָרָמה"  ְּבָיד  ֹיְצִאים  ִיְׂשָרֵאל  "ּוְבֵני 
ח'(, ַּפֲעֵמי ַהְּגאּוָלה ְוִתּקּון ַאֲחִרית ַהָּיִמים ֵהֵחָּלה 
עֹוד ִמיֵמי ְיִציַאת ִמְצַרִים. ֵמָאז ּוִמָּתִמיד, ְּבָכל יֹום 
ֵלָמה,  ַהּׁשְ ִלְגֻאָּלה  ּוְמַצִּפים  ְמַחִּכים  ַהְיהּוִדים  ָאנּו 
ּוְלַהְבָטַחת ַהָּנִביא ִמיָכה )ֶּפֶרק ז' ט"ו( "ִּכיֵמי ֵצאְתָך 
ְלִפי  ִּכי  ְוִנְרֶאה  ִנְפָלאֹות",  ַאְרֶאּנּו  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ 
ָּכל ַהִּסיָמִנים ִהיא ִמְתָקֶרֶבת ְּבַצֲעֵדי ֲעָנק, ּוִבְכָלל 
ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשֲאַנְחנּו ְּכָבר ָעמֹוק ִּבְפִנים. ִעם ֹזאת, 
ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ָׁשקּוַע  ֲעַדִין  ָהעֹוָלם  רֹוב  ִּכי  ִנְרֶאה 
ּוִמְסַּתֵּכל  ָּבִּתים,  ְוִלְקנֹות  ֶׁשּלֹו,  ַלֶּפְנִסָיה  ְודֹוֵאג 
ָקִדיָמה ְלָׁשִנים ַהָּבאֹות, ְּכֵדי ְלַתְכֵנן ְוִלְדֹאג ֶׁשֵהם 
ִיְהיּו ְוִיְתַקְּימּו ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשהּוא ָחֵפץ. ָּדָבר ַּכּמּוָבן 

ֶׁשֹּלא סֹוֵתר ֶאת ָהֱאמּוָנה ֶׁשְּבָכל ֶרַגע ֶזה ִיְקֶרה. 
ֵמַהַּמָּצב  ֻמְדָאִגים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַעם  ָהַרָּבִנים  ְּגדֹוֵלי 
ַהַּקָּים, ְוַעל ִּפי ִּדְבֵרי ֲחָכֵמינּו ז"ל, חֹוִזים ֶׁשֶּבָעִתיד 
ִטיִלים,  ְנִפיַלת  ִמְלָחָמה ּכֹוֶלֶלת, ַהּכֹוֶלֶלת  ִּתְפֹרץ 
ְמִפיִצים  ֹלא  ְואּוַלי  רח"ל.  ְוכּו'  ָאטֹום  ִּפְצַצת 
ְלֶּבָהָלה,  ֲחַׁשׁש  ְּבֶׁשל  ָּבַרִּבים  ַהֶּזה  ַהּנֹוֵׂשא  ֶאת 
ַהְּמִציאּות  ִלְהיֹות  ֲעלּוָלה  זֹו  ִּכי  טֹוֲעִנים  ַאְך 
ְּכִדְבֵרי  ְׁשֵלָמה,  ִּבְתׁשּוָבה  ֻּכָּלנּו  ַנְחֹזר  ֹלא  ִאם 
ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ע"ב(:  צ"ז  )ַּדף  ְּבַסְנֶהְדִרין  ַהְּגָמָרא 
ְוִאם  ִנְגָאִלין  ְּתׁשּוָבה  עֹוִׂשין  ִיְׂשָרֵאל  ִאם  אֹוֵמר 
ֵאין  ִאם  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ֵליּה  ָאַמר  ִנְגָאִלין,  ֵאין  ָלאו 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶאָּלא  ִנְגָאִלין?!  ֵאין  עֹוִׂשין ְּתׁשּוָבה 
ְּכָהָמן,  ָקׁשֹות  ֶׁשְּגֵזרֹוָתיו  ֶמֶלְך,  ָלֶהן  ַמֲעִמיד  הּוא 
ְוִיְׂשָרֵאל עֹוִׂשין ְּתׁשּוָבה, ּוַמְחִזיָרן ַלּמּוָטב, עכ"ל. 
ִמְּכֵדי  ָקָצר  ְוֵאינֹו  ָּפׁשּוט  ֵאינֹו  ֶׁשַהּנֹוֵׂשא  ַּכּמּוָבן 

ְלָפֵרט ָעָליו ָּכאן, ַאְך ָצִריְך ִלְזֹּכר ְוָלַדַעת ֶׁשַהַּכָּוָנה 
ִהיא ְלִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ְוֵכן ְלִעָּדן ָחָדׁש ָּבעֹוָלם. 
טו(  פרק  )שמות  ַהָּכתּוב  ָּבנּו  ִיְתַקֵיים  ּוִבְזכּוְתֶכם 
ְלֹעָלם  ִיְמֹלְך  ה'  ָוַפַחד...  ֵאיָמָתה  ֲעֵליֶהם  "ִּתֹּפל 

ָוֶעד", בב"א.

ָידּוַע ַמה ֶׁשִּנְכַּתב ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשְּבֶאְמָצעּות 
ֵמַהָּגלּות  ָלֵצאת  ִלְזּכֹות  ֶאְפָׁשר  ַהּזֹוַהר  ֵסֶפר 
וַרֵּבנּו  ָמִׁשיַח.  ֶחְבֵלי  ִיּסּוֵרי  ְלֹלא  ְּדַהְינּו  ְּבַרֲחִמים, 
ַמְסִּביר  זיע"א  ַהָּקדֹוׁש  לּוַצאטֹו  ַחִּיים  ֹמֶׁשה 
ְּבִסְפרֹו "ַאִּדיר ַּבָּמרֹום", ַמהּו ַּכָּוַנת ַהְּדָבִרים ַהָּללּו 
ֶׁשל ַהּזֹוַהר. ְוֵכן ִּכי ְּכַדאי ְמֹאד ַּדְוָקא ַעְכָׁשו ִלָּדֵבק 
ִּבְקִריַאת ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ַּגם ְּבִגיְרָסא )ַּכָּידּוַע, 
ּפֹוֵעל  ַהּזֹוַהר  ֵסֶפר  ֶׁשְּקִריַאת  ַהְּמֻקָּבִלים  ְּגדֹוֵלי  ִמִּדְבֵרי 
ְּפֻעּלֹות רּוָחִנּיֹות ֲעצּומֹות ַּגם ִאם ֹלא ְמִביִנים ֶאת ַהִּמִּלים 
)שמות  ַהָּכתּוב  ָּבנּו  ִיְתַקֵיים  ּוִבְזכּוְתֶכם  ֶׁשּקֹוְרִאים(. 
ִיְמֹלְך  ה'  ָוַפַחד...  ֵאיָמָתה  ֲעֵליֶהם  "ִּתֹּפל  טו(: 
"ַּתְנָיא  ַהָּטהֹור  ְלׁשֹונֹו  ְוֶזה   - ָוֶעד", בב"א.  ְלֹעָלם 
ָאַמר ר' ִׁשְמעֹון ְלֶחְבַרָיא ַעד ֵאיַמת ְנִתיב ְּבָקְייָמא 
ֶׁשִּנְתְקנּו  ַהְּגדֹוִלים  ַהִּתּקּוִנים  ִמן   - ַסְמָכא".  ְּדַחד 
ְׁשָבָחיו  ֶנֱאַמר  ַּכֲאֶׁשר  ַהּזֹוַהר,  ֵסֶפר  ָהָיה  ָּבעֹוָלם 
ַלְּגֻאָּלה  הּוא  ִּכי  ַעְצמֹו,  ִמֶּמּנּו  ְמקֹומֹות  ְּבַכָּמה 
ִיְׂשָרֵאל.  ְלֵבית  ְיׁשּוָעה  ֶקֶרן  ּוְלַהְצִמיַח  הּוָכן, 
ְּבַרֲעָיא  ְמקֹומֹות  ְּבַכָּמה  ֶזה  ָּדָבר  ּבֹו  ְוִיְתָּבֵאר 
ְמֵהיְמָנא, ּוַבִּתּקּוִנים ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּפָעִמים. ְוַגם ֹּפה 
ִיְׂשָרֵאל  ְדַעִתיִדין  "ּוְבִגין  ב(:  )קכ"ד  ָנֹׂשא  ְּבָפָרַׁשת 
ְלִמְטָעם ֵמִאיָלָנא ְּדַחֵּיי ְּדִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהּזֹוַהר, 
ֶׁשֲעִתיִדים  )ּוִבְגַלל  ְּבַרֲחֵמי"  ָגלּוָתא  ִמן  ֵּביּה  ִיְפקּון 
ִיְׂשָרֵאל ִלְטֹעם ֵמֵעץ ַהַחִּיים ֶׁשהּוא ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהֶּזה, ֵיְצאּו 
ְוָהִעְנָין ַהֶּזה ָּתלּוי הּוא  ִּבְזכּותֹו ֵמַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים(. - 
ּומּוְׁשָרׁש  ַהָחְכָמה,  ֵמִעְּקֵרי  ְּגדֹוִלים  ָּבִעָּקִרים 
ָהָאדֹון  ּוָפַעל  ֵהִכין  ֲאֶׁשר  ַהַהְנָהָגה,  ְּבעּוְמֵקי 
ַהָּיִחיד ַעל ַעּמֹו ְוַעל ַנֲחָלתֹו, ַלְנחֹוָתם ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר 
ַיִּגיעּו ּבֹו ֶאל ַרב טּוב ַהְּמֻכָּון ְּבֵראִׁשית ַהַּמְחָׁשָבה. 
ֵּתַדע ַּכָּמה ָחְסרּו ִיְׂשָרֵאל ְּבָגלּוָתם, ּוַמה  ְוָצִריְך ּׁשֶ
ְלַקְדמּוָתם.  ְלַהְחִזיָרם  ָלֶהם  ְצִריִכים ֵהם  ִּתּקּוִנים 
ַעל  לֹום(  ַהּׁשָ ָעָליו  ַהֶּמֶלְך  )ָּדִוד  ַהְּמׁשֹוֵרר  ּוְבַחׁשֹוב 
ָהֵאֶּלה,  ַהְּגדֹוִלים  ַהֶחְסרֹונֹות  ְוֵהִבין  ַהֶּזה,  ָהִעְנָין 
ֵאין  ָרִאינּו,  ֹלא  "אֹותֹוֵתינּו  ְואֹוֵמר:  ִמְתאֹוֵנן  ָהָיה 
ָחְכָמה  ֶּבֱאֶמת  ִּכי  )ְּתִהִּלים עד, ט(.  ְוכּו'  ָנִביא"  עֹוד 
ִזְכרֹוָנם  ַוֲחָכֵמינּו  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ָאְבָדה  ְוַיִּקיָרא  ַרָּבה 
ָׁשרּו  ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ֶׁשָחַרב  "ִמּיֹום  ָאְמרּו  ִלְבָרָכה 
ַחָכַמָיא ְלֶמֱהֵוי ְּכָסְפַרָּיא" כו' )סֹוָטה מ"ט א(. ְוָהָיה 
ָמַתי  "ַעד  ְואֹוֵמר:  ֹזאת  ַעל  ִמְתַּפֵּלל  ַהְּמׁשֹוֵרר 
ֱאֹלִהים ְיָחֶרף ָצר" כו' )ָׁשם עד, י(. ּוִבְפסּוִקים ֵאֶּלה 
ְׁשַמע  ַהֶּזה,  ְּבִעְנַין  ְמֹאד  ְּגדֹוִלים  סֹודֹות  ִנְכָלִלים 
יֹוַחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֶׁשְּבִריַחת  ְוִנְמָצא   - ְוָהֵבן: 
ַהּזֹוַהר,  ַנֲעֶׂשה  ֶׁשְּבסֹוָדּה  ַהֵּתָבה,  ִעְנַין  ָעְׂשָתה 
ִנְׁשָמִתין,  ִרּבֹוא  ים  ּׁשִ ַהּׁשִ ָּכל  ִנְכְללּו  ּבֹו  ֲאֶׁשר 
ַּכֻּמְזָּכר ַּבִּתּקּוִנים. ְוָאז ֶנְחָׁשב ֶזה ִלְבִריָחה ְּכָלִלית 
ְּבסֹוף ַהָּיִמים ֹלא ִיְצָטֵרְך ֶאָּלא  ְלָכל ִיְׂשָרֵאל, ַעד ּׁשֶ
ְיִציָאה. ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר )ְיַׁשְעָיה נב,(: "ִּכי ֹלא ְּבִחָּפזֹון 
ְוָהֱאֶמת,   - ִיְׂשָרֵאל"…  ֱאלֹוַקי  ֵתְצאּו...ּוְמַאִּסְפֶכם 
רשב"י(  )ַאֲחֵרי  ַאֲחָריו  ִנְׁשַאר  ַהּזֹוַהר  ֵסֶפר  ִּכי 
ִמן  ִנְקָרא ֶׁשּבֹוֵרַח  ֶׁשִּיְתַּדֵּבק ּבֹו  ִמי  ִלְבָרָכה, ֶׁשָּכל 
)ְּבַאֲחִרית  לֹו  ִיְצָטֵרְך  ֶׁשֹּלא  ַעד  ַאֲחָרא,  ַהִּסְטָרא 
ְיִציָאה. ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא  ַהָּיִמים( ֶאָּלא 
ָּבֶזה. ְוָהֱאֶמת ִּכי ּתֹוֶעֶלת ָּגדֹול הּוא, ִּכי הּוא ַהָּצָלה 

ֵמֶחְבֵלי ָמִׁשיַח. - ְוָהִעְנָין: ִּכי ֶחְבֵלי ָמִׁשיַח ֹלא ָהיּו 
ְצִריִכים, ֶאָּלא ְּכמֹו ִחּבּוט ַהֶּקֶבר, ַהָּצִריְך ְלַהְפִריד 
ְצִריִכים  ָהיּו  ֵּכן  ּבֹו,  ֶׁשִּנְדַּבק  ַהֻּזֲהָמא  ָהָאָדם  ִמן 
ִמִּיְׂשָרֵאל  ְלַהְפִריד  ְּכֵדי  ָמִׁשיַח(  )ֶחְבֵלי  ַהֲחָבִלים 
ַּכִּנְזָּכר  ִלְבֹרַח  ֶׁשּיּוְכלּו  ְּכֵדי  ַהָּגלּות,  ֻזֲהַמת  ]ֶאת[ 
]ַמֲאַמר  סֹוד  ְוֶזה  ָלֵצאת.  ַיְחְזרּו  ָּכְך  ְוַאַחר  ְלֵעיל, 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
ְּכָהָמן  ָקׁשֹות  ֶׁשְּגֵזרֹוָתיו  ֶמֶלְך  ֲעֵליֶהם  ַמֲעִמיד 
ּוַמְחִזיָרם ַלּמּוָטב" )ַסְנֶהְדִרין צז:(, ִּכי ֶזהּו ְּכָלל ָּגדֹול: 
ְּבעֹוד ֶׁשָהָאָדם ּתֹוְך ִּתְגֹּבֶרת ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֵאינֹו 
ֶׁשַהִּסְטָרא  ְוָצִריְך  ַהָּצִריְך.  ַהִּתּקּון  ְלַתֵּקן  ָיכֹול 
ִיְׂשָרֵאל  ַּתַחת  ּוְקׁשּוָרה  ְּכפּוָתה  ֵאר  ִתּׁשָ ַאֲחָרא 
ַהְּפֻעּלֹות:  ְׁשֵּתי  ָלֶהם  ָצִריְך  ְוָלֵכן  ְלֵעיל,  ַּכִּנְזָּכר 
ִּכי  ְּבִריָחה,  ַּבֶּדֶרְך  ָהֵהם  ַהְּקִלּפֹות  ִמן  ָלֵצאת 
ָּכְך  ְוַאַחר  ָּבִראׁשֹוָנה.  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְיִציָאה  ְּבֶדֶרְך 
ֶׁשָּיְצאּו ַמָּמׁש ִמן ַהְּקִלּפֹות ְּבַיד ָרָמה, ֶשַהְקִליּפֹות 
ֶׁשִּנְדַּבק  ִּכּיּון  ַאְך  ַּתְחָּתם.  ְּכפּותֹות  ַאְרָנה  ִּתּׁשָ
ַהְרֵּבה ָּבֶהם ַהֻּזֲהָמא, ֹלא ָהָיה ֶאְפָׁשר ָלֶהם ִלְבֹרַח 
ָהיּו  ֶׁשָאז  ָמִׁשיַח(,  )ֶחְבֵלי  ַהֲחָבִלים  ְיֵדי  ַעל  ֶאָּלא 
ִמְקָלט,  ִעיר  "ִאיָּמא"  ֶׁשִהיא  ִּבְתׁשּוָבה  חֹוְזִרים 
ְוֹזאת ִהיא ַהְּבִריָחה. ְואֹוִדיֲעָך ָּבֶזה סֹוד ָּגדֹול ַמה 
ַהְּדָבִרים  ָּכל  ּוְמָצאּוָך  ְלָך  "ַּבַּצר  ַהָּכתּוב:  ֶׁשָאַמר 
ד,  )ְּדָבִרים  ְוכּו'  ֱאֹלֶקיָך"  ה'  ַעד  ְוַׁשְבָּת  ְוכּו'  ָהֵאֶּלה 
ל(. - ַּדע, ִּכי ִהְתַּגְּברּות ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ִלְגֹזר ַחס 
ֲעִלָּיָתּה  ְלִפי  ִנְמָׁשְך  ִיְׂשָרֵאל,  ַעל  ְּגֵזרֹות  ְוָׁשלֹום 
ָּכְך  ֲעלֹוָתּה  ְּכִפי  ִּכי  ְּבַמְדֵרגֹות,  ְוִליֹנק  ְלִהְתַאֵחז 
ִּבְּסִפירֹות  ּוִמְתַּגֶּבֶרת  ְוִהֵּנה ִהיא עֹוָלה  ִמְתַּגֶּבֶרת. 
ַעד  ֹּדַחק.  ַאַחר  ֹּדַחק  ִיְׂשָרֵאל  ִנְדָחִקים  ְוָאז  זו"ן, 
ְלִהְתַּדֵּבק  חֹוֶׁשֶבת  ְוִהיא  ְל"ִאָּמא",  ַמַּגַעת  ֶׁשִהיא 
ִמיָנּה"  ִמְתָעִרין  ִּדיִנין  "ִאיָּמא  ְּבסֹוד,  ֵּכן,  ַּגם  ָׁשם 
ִאיָּמא  ִּכי  ְיכֹוָלה,  ֵאיָנּה  ֶּבֱאֶמת  ַאְך  ח"ג.(,  )זֹוַהר 
ָּבּה  ִמְתַדְּבִקין  ִיְׂשָרֵאל  ַאְּדַרָּבה,  ְוָאז  ֵחרּות.  ִהיא 
ּובֹוְרִחין ְּבסֹוד ַהְּתׁשּוָבה. - ְוָלֵכן ָהָיה ָצִריְך ַהֶּמֶלְך 
ִמְּסִפיָרה  ּוִמְתַּגֵּבר  ֶׁשהֹוֵלְך  ָקׁשֹות,  ֶׁשְּגֵזרֹוָתיו 
ִלְסִפיָרה ַעד ֶׁשַּמִּגיַע ְלִאָּמא ְוָׁשם ִנְׁשַּבר ֹּכחֹו, ִּכי 
ַאְּדַרָּבה ִמְתעֹוֶרֶרת ַהְּתׁשּוָבה ְלִיְׂשָרֵאל. ְוהּוא סֹוד 
"ִלְפֵני ֶׁשֶבר - ָּגאֹון" )ִמְׁשֵלי טז(, ְוַעל ֵּכן ַּגם ְּבִריַחת 
ֹמֶׁשה ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ָהיּו ַעל ְיֵדי ַהְּגֵזָרה. 
ִהֵּנה  ַהּזֹוַהר,  ֵסֶפר  ַנֲעֶׂשה  ֹזאת  ֶׁשִּבְבִריָחה  ְוֵכיָון 
ֶׁשִּיְזַּדֵּמן  ִמי  ְלָכל  ְועֹוֵמד  ַקָים  ַהֵּתָבה  ִעְנַין  ְּכָבר 
ַמִּגיַע  ְּכָבר  ַהּזֹוַהר  ְּבֵסֶפר  ַהִּנְדָּבק  ְּדַהְינּו:  ֵאָליו, 
ְוֵאין ָצִריְך לֹו  ְוָיָצא ִמן ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא,  ְל"ִאָּמא" 
ָּפָרַׁשת  ְמֵהיְמָנא  ְּבַרֲעָיא  ַּכֻּמְזָּכר  ָמִׁשיַח,  ֶחְבֵלי 
ְוִהֵּנה,  ַּבְּתִחָּלה.  ְלַמְעָלה  ֵהֵבאִתי  ּׁשֶ ְּבִעְנַין  ָנׂשֹוא, 
ַהְרֵּבה  ִּבְזַמן  ֶאָּלא  ַהּזֹוַהר  ִנְתַּגָּלה  ֶזה, ֹלא  ָּכל  ִעם 
ֵאיָנּה  ַהֹּזאת  ַהְּפֻעָּלה  ֲהֹלא  ִּכי  ֵהָעׂשֹותֹו,  ַאֲחֵרי 
ֶׁשִּיְבְרחּו  ֵּפרּוׁש:  ִּבְזַמָּנּה,  ֶאָּלא  ְלִהָּמֵצא  ְצִריָכה 
ֶאָּלא  ֵאינֹו  ְּפֻעָּלתֹו  ִּכי  ַהֶּזה,  ַהּזֹוַהר  ִיְׂשָרֵאל ְּבסֹוד 
ְּבסֹוף יֹוַמָּיא ְּבָדָרא ְּדַמְלָּכא ְמִׁשיָחא )ְּבסֹוף ַהָּיִמים, 

ְּבדֹורֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח(, עכ"ל.

ְּגדֹוָלה  ְּתנּוָעה  ִהְתעֹוְרָרה  ָהַאֲחרֹונֹות  ִנים  ַּבּׁשָ
ּוְמעֹוְרִרים אֹוָתנּו  ִּבְתׁשּוָבה,  ָלׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַעם 
ִּבְקִריָאה  ּוְלִהְתַאֵחד  ֵמַאֲהָבה,  ִלְתׁשּוָבה  ִלְזּכֹות 
ֶאת  ְוָיִחיׁש  ָּיִביא  ּׁשֶ ַמה  ַהָּקדֹוׁש,  ְּבזֹוַהר  ְוִלּמּוד 
ְמֻבָּסִסים  ַהְּדָבִרים  פֹ'נח(.  )ז"ח  ַהָּמִׁשיַח.  ִּביַאת 
ּוְמצּוָטִטים  ִיְׂשָרֵאל,  ְּגדֹוֵלי  ֶׁשל  ִּדְבֵריֶהם  ִּפי  ַעל 
ָהַאְדמֹו"ר  ַהּדֹורֹות.  ָּכל  ְלאֹוֵרְך  עֹוָלם  ִמְּגדֹוֵלי 
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שליט"א  ְגָראס  ְיהּוָדה  ָׁשלֹום  ַרִּבי  ֵמָהאְלִמין 
ַהָּצַלת  ְלַמַען  ָהעֹוָלִמי  ַהּזֹוַהר  ִמְפָעל  ְמַיֵּסד 
ַהְּקדֹוִׁשים  ַהַּצִּדיִקים  ֵאֶצל  ִּבֵּקר  ִיְׂשָרֵאל  ַעם 
ַהְּמֻקָּבִלים, ַרִּבי ַאְבָרָהם חי, ַרִּבי ָּדִוד ַחִּיים ְׁשֶטְרן, 
ְּדַאְתָרא  ָמָרא  ְׁשֶטְרן  ֵמִאיר  ַרִּבי  ֶּפֶרץ,  ִנִּסים  ַרִּבי 
ַאּבּוֲחִציָרא  ְיִחיֵאל  ַרִּבי  ובנש"ק  ִמירֹון,  ַקִּדיָׁשא 
ׂשָכר ְּבָנָיהּו ְׁשמּוֵאִלי  ָמָרא ְּדַאְתָרא רמלה, ַרִּבי ִיּׂשָ
שליט"א )ֹראׁש ְיִׁשיַבת ַהְּמֻקָּבִלים ְנַהר ָׁשלֹום ְירּוָׁשַלִים(, 
ֱאֹלִקים  ּוְמַׂשֵּמַח  ָמְרְגְנְׁשֶטְרן,  ֵמִאיר  ִיְצָחק  ַרִּבי 
ְיִׁשיַבת  ָׁשלֹום ַארּוׁש ֹראׁש  ַרִּבי  ְוָאָדם ַׂשר ַהִחּיּוְך 
ְיהּוָדה  ְׁשֹלֹמה  ַרִּבי  ְירּוָׁשַלִים,  ֶחֶסד"  ֶׁשל  "חּוט 
ְועֹוד  נ"י,  ְּבָמאְנִסי  אב"ד  ִמִּלְפִנים  ְׁשֵווייֶצער 
ְמֻׁשֶּתֶפת:  ְקִריָאה  ָיְזמּו  ִיְׂשָרֵאל,  ְּגדֹוֵלי  ַהְרֵּבה 
ֶאת  ֶׁשַיְרִעיד  ְלִמְבָצע  ִהְצָטְרפּו  ְיָקִרים  "ְיהּוִדים 
ָּבעֹוָלם  ַהְּגדֹוָלה  ֲהִכי  ָאטֹום  ִּפְצַצת   – ַמִים  ַהּׁשָ
ים  ֶׁשַּתִּציל ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל", ִּכי ְּכֶנֶגד ַׁשַער ַהֲחִמּׁשִ
ְלהֹוִציא  ּוֻמְכָרִחים  ְצִריִכים  ַאֲחָרא  ַהִּסְטָרא  ֶׁשל 
ְלַׁשַער  ֶׁשִּנְזֶּכה  ְּכֵדי  ָהרּוָחִני  ָהַאטֹוִמי  ַהֶּנֶׁשק  ֶאת 
ַּתֲעֶׂשה  ּוְבַתְחּבּולֹות  ַהְקדּוָׁשה.  ֶׁשל  ים  ַהֲחִמּׁשִ
הּוא:  ַהְמֻתְכָנן  ַהִּמְבָצע  ֵּכן  ַעל  ִמְלָחָמה!!!  ְלָך 
ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר  ֶׁשל  ְוִלּמּוד  ִּבְקִריָאה  ִהְתַאְחדּות 
ִהְתַאֲחדּו  ב"ה  ֹּכה  ַעד  ָּבעֹוָלם.  ַהְּיהּוִדים  ְלָכל 
ְיהּוִדים ַרִּבים ְּבָכל ַהְּתפּוצֹות, ּוְבנֹוָסף ָזִכינּו ֶׁשְּכ-
ֶל-1000  ֶׁשִּנְזֶּכה  ְּכֵדי  ִמְתַאֲחִדים  ְיהּוִדים   70,000
ִסּיּוִמים ֶׁשל ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ִמיֵדי ֹחֶדׁש ְּבֹחְדׁשֹו )ָּכל 
ְּבקּוְנֶטֵרִסים   - ַהֹּכל(.  ְּבַסְך  ְּביֹום  ַּדּקֹות   4.5 ֶאָחד לֹוֵמד 
ַעל  ּומּוָפִצים  ֶׁשהּוְדְּפסּו  ּוַבֲעלֹוִנים  ּוְבחֹוְברֹות 
ְּבַהְרָחָבה,  ֻמְסָּבר  ָהעֹוָלִמי  ַהּזֹוַהר  ִמְפָעל  ְיֵדי 
ִהיא  ְּגדֹוָלה  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד  ַמֲעַלת  ִּכי 
ַרּבֹות  ְסגּולֹות  ֶיְׁשָנן  ְוִכי  ֲעֹרְך,  ּוְלֵאין  ְלֵאין ִׁשעּור 
ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ָלֶהם  ִלְזּכֹות  ֶׁשְּיכֹוִלים 
חֹוָבה  ִּכי  ַהַּצִּדיִקים  ָהַרָּבִנים  ָּכְתבּו  עֹוד  ַהָּקדֹוׁש. 
ַעל ָּכל ְיהּוִדי ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם ְלָהִפיץ ְוִלְלֹמד ֶאת 
ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ִמיֵדי יֹום ְּביֹומֹו ּוִבְפָרט ִּביִׁשיבֹות 
ְוכֹוְלִלים ִלְקֹּבַע ִלּמּוד ְּכָׁשָעה ְּבָכל יֹום – ִּכי הּוא 
ְלַבד ִיְמַנע ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל, ַמֲחלֹות ָקׁשֹות, ֲאסֹונֹות 
ְלִמיֵניֶהם, ְּתאּונֹות ְּדָרִכים, ְוַכּדֹוֶמה. "ְועֹוד חֹוַבת 
ָעה ַלֲעֹצר ַהַּמְׁשִחית ְוֶׁשַחס ְוָׁשלֹום ֹלא ִיְפַעל  ַהּׁשָ
ְזָממֹו  ְלָהֵפק  ְׁשמֹו  ִיַּמח  ָהִאיָרִני  ֶהָהָמן  יּוַכל  ְוֹלא 
ח"ו, ִּכי ֵאין ָּדָבר ָּבעֹוָלם ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלְפֹעל ּבֹו ַעל 
ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ְוִלּמּוד ֶזה עֹוֶׂשה ַנַחת 
ָהֲאֻרָּכה  ָּגלּוֵתינּו  ִּכי  ַמִים,  ַּבּׁשָ ְּביֹוֵתר  ָּגדֹול  רּוַח 
ְוַהִּיּסּוִרים ַהּנֹוָרִאים ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ֵהם ְלַמָּטָרה 
ַאַחת, ְלִבְלִּתי ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנָּדח, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַהָּגאֹון 
"ְצרֹור  ְּבִסְפרֹו  זי"ע  ִמִּליָסא  ַיֲעֹקב  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש 

יִרים )ֶּפֶרק ד ב(, עיי"ש. ַהּמֹור" ַעל ִׁשיר ַהּׁשִ
ָּכל ְּגדֹוֵלי ָהַרָּבִנים, ַצִּדיֵקי ּוְמאֹוֵרי ַהּדֹור ָקִמים 
ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ְלַהִּציל  ַיְחָּדיו,  ּוִמְתַאֲחִדים 
יֹוְצִאים  ְוֵהם  ָאטֹום,  ִּפְצַצת  ֶׁשל  ָקׁשֹות  ִמְּגֵזרֹות 
ַעם  ֶאת  ְלָהִעיר  ְוִנְרֶּגֶׁשת,  ְקדֹוָׁשה  ִּבְקִריָאה 
ִויהּוִדי  ְיהּוִדי  ִמָּכל  ּוְלַבֵּקׁש  ִמַּתְרֵּדָמתֹו,  ִיְׂשָרֵאל 
ְמַקְּיִמים  ָאנּו  ּוְבָכְך  ַהָּקדֹוׁש,  ַהּזֹוַהר  ֶאת  ִלְקֹרא 
ֶׁשל  ּוִבְפָרט  ַהְּקדֹוִׁשים,  ָהִראׁשֹוִנים  ֲעַצת  ֶאת 
ֶׁשָהַלְך  ַהֻּסָּלם,  ַּבַעל  ּדֹוֵרנּו  ֶׁשל  ָהֱאֹלִקי  ַהְּמֻקָּבל 
ְוָזַעק ִּבְפֵני ָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות ְּבֵאירֹוָּפה, ַעל ַהְסָדַרת 
ְּגֵזַרת  ֶאת  ְלַבֵּטל  ְמָנת  ַעל  ַהָּקדֹוׁש,  ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד 

ַהּׁשֹוָאה.

ִלְפֵני  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ַהֻּסָּלם זצ"ל  ֶׁשְּבַעל  ַּכָּידּוַע 
ְוָראֵׁשי  ָהַרָּבִנים  ְלָכל  ָהַלְך  ָהעֹוָלם,  ִמְלֶחֶמת 
ְיִׁשיבֹות, ְוָאַמר ָלֶהם ֶׁשֵּיׁש ְּגֵזָרה ְּגדֹוָלה ֶׁשֶּנְחְּתָמה 
ִיְׂשָרֵאל  ִמְכַלל  ָּגדֹול  ֶׁשֵחֶלק  ִיְׂשָרֵאל,  ְּכַלל  ַעל 
ָהַרְמַח"ל  ִּדְבֵרי  ְוָאַמר  רח"ל,  ָהעֹוָלם  ִמן  ִיָּמֲחקּו 
ַהְּידּוִעים ֶׁשַרק ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ָיכֹול ְלַהִּציל 
אֹוָתנּו ִמן ַהְּגֵזרֹות ָהָרעֹות רח"ל. - ַעל ֵּכן ָהֵעָצה 
ְיהּוִדי  ֶׁשָּכל  ֹיאַמר,  ְיִׁשיָבה  ְוֹראׁש  ַרב  ֶׁשָּכל  ִהיא, 
ְוֹלא ָׁשְמעּו ְּבקֹולֹו!  ִלְלֹמד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש. -  ָצִריְך 
ַאַחר ָּכְך ָּפְרָצה ִמְלָחָמה ְּגדֹוָלה ְוָהְרגּו 6-7 ִמְליֹון 

ְיהּוִדים. ]לתצ"פ - ֹלא ָתקּום ָצָרה ַּפֲעָמִים[.
ֵאָלה  ַהּׁשְ אֹוָתּה  ֶאת  ׁשֹוֲאִלים  ָאנּו  ָּכֵעת 
ָהַרג  ִמי  )נה(  ַׁשָּבת  ְּבַמֶּסֶכת  ַהְּגָמָרא  ֶׁשַּמְקָׁשה 
)ַׁשָּבת ַּדף נ"ה ַעּמּוד א'(  ַמֲאָמר חז"ל  ְוָידּוַע  אֹוָתם? 
ָאְמָרה ִמַּדת ַהִּדין ִלְפֵני הקב"ה, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם 
ַצִּדיִקים  ַהָּללּו  ָלּה  ָאַמר  ֵמֵאּלּו.  ֵאּלּו  ִנְׁשַּתּנּו  ַמה 
ְלָפָניו  ָאְמָרה  ְּגמּוִרים.  ְרָׁשִעים  ְוַהָּללּו  ְּגמּוִרים 
ָמחּו,  ְוֹלא  ִלְמחֹות  ְּבָיָדם  ָהָיה  עֹוָלם  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו 
ְוֵאין ָּכאן ָמקֹום ְלַהֲאִריְך. - ּוְלִפי ִּדְבֵרי חז"ל ֵאּלּו 
ה  ּׁשָ ָהַרָּבִנים ְוָהָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות ֲאֵׁשִמים ַעל ָּכל ַהּׁשִ
ֶׁשָהָיה  ֶׁשֶּנֶהְרגּו ַעל ִקּדּוׁש ַהֶׁשם!!!  ְיהּוִדים  ִמְליֹון 
ְּבָיָדם לֹוַמר ַלִּצּבּור ִלְלֹמד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְוִנְתַעְּצלּו 
ָאַמר  ַוֲעֵליֶהם  ַלֲאִמּתֹו,  ָהֱאֶמת  ְוֶזה  ָאְמרּו,  ְוֹלא 
ִלָּבא  ֲאִטיִמין  ְּדִאּנּון  ְלָעְלָמא  ווי  ַהָּקדֹוׁש:  ַהּזֹוַהר 
ְּדאֹוַרְיָתא.  ְּבָרֵזי  ִמְסַּתְּכִלין  ְּדֹלא  ֵעיִנין  ּוְסִתיִמין 
ְלאֹוַרְיָתא  ְּדָעְבִדין  ִאינּון  כ"ח.(,  ַּדף  א'  ֵחֶלק  )ֹזַהר 
ְּדַקָּבָלה,  ְּבָחְכָמה  ְלִאְׁשַּתְדָלא  ָבָעאן  ְוֹלא  ָיֵבָׁשה, 
ְדָגְרִמין ְּדִאְסַּתַּלק ְנִביעֹו ְדָחְכָמה ְּדִאיִהי ַי' ִמיַּנּה, 
ַעְניּוָתא  ְדָגְרִמין  לּון  ַוי  ָיֵביָׁשה,  ִּב'  ְוִאְׁשְּתָאַרת 
ִּתּקּון  )תיקו"ז  ְּבָעְלָמא.  ְוָאְבָּדן  ְוָהַרג  ּוִבָּזה  ְוַחְרָּבא 
ְוָחְכְמָתא  ַקָּבָלה  ְּדִאְסַּתַּלק  ְּדֵגִרים  ֵמֵאן  ע"ג:(,  ל' 
ְוֵגִרים  ֵמאֹוַרְיָתא ְּדַבַעל ֶּפה ּוֵמאֹוַרְייָתא ְּדִבְכָתב, 
ֶאָּלא  ִאית  ְּדֹלא  ְוָאְמִרין  ְּבהֹון,  ִיְׁשַּתְדלּון  ְּדֹלא 
הּוא  ְּכִאּלּו  ְּבַוַּדאי  ּוְבַתְלמּוָדא,  ְּבאֹוַרְיָתא  ְּפַׁשט 
ֵליּה  ָוֵוי  ַּגן,  ּוֵמַההּוא  ְנַהר  ֵמַההּוא  ְנִביעֹו  ְיֻסַּלק 
ַהִהיא  יֹוִליף  ְוֹלא  ְּבָעְלָמא  ִאְתְּבֵרי  ְּדֹלא  ֵליּה  ָטב 
ב  אֹוָרְייָתא ְּדִבְכָתב ְואֹוַרְיָתא ְּדַבַעל ֹּפה, ְּדִאְתַחּׁשַ
ְוֵגִרים  ָוֹבהּו,  ְלֹתהּו  ָעְלָמא  ֶאֱחֹזר  ְּכִאּלּו  ֵליּה 
)תיקו"ז ִּתּקּון מ"ג  ָגלּוָתא.  ְואֹוְרָך  ְּבָעְלָמא  ַעְניּוָתא 
פ"ב.(. - ּבֹואֹו ְוִנְלַמד ֶלַקח ֵמַהִּסּפּור, ֶׁשּיֹוְׁשֵבי ֶאֶרץ 
ִנְלַמד  ּוִמֶּזה  ְׁשמֹו,  ִיַּמח  ֵמִהיְטֶלער  ִנְּצלּו  ִיְׂשָרֵאל 

ֵאיְך ְיכֹוִלים ְלִהָּנֵצל ִּבְזַמֵּננּו ִמְּפָצַצת ָאטֹום!!! 
ַהְּמֻקָּבל  הגה"צ  ֶׁשל  ִמֶּצֱאָצָאיו  ֶאָחד  ַצִּדיק 
ַהֻּסָּלם  ֵסֶפר  ְמַחֵּבר  ַּבַעל  ַאְׁשַלג  ֵליּב  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ִמְּזֵקנֹו  ַמע  ֶׁשּׁשָ ִלי,  ִסֵּפר  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר  ַעל 
ִיַּמח  ִהיְטֶלער  ֶׁשִּמְלֶחֶמת  ָרָאה  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  זיע"א, 
ֶׁשַּתִּגיַע  ְמֹאד  ּוָפֲחדּו  ָהעֹוָלם,  ַעל  ָּפְרָצה  ְׁשמֹו 
ֶאת  ּוְלַאֵּבד  ַלֲהרֹוג  ְלַהְׁשִמיד  ַהְּקדֹוָׁשה  ְלַאְרֵצנּו 
ְוָנִׂשים ח"ו. ַעל  ָזֵקן ַטף  ְוַעד  ָּכל ַהְיהּוִדים ִמַּנַער 
ֵּכן ָאַמר, ֱהיֹות ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחאי ּכֹוֵתב ַּבֹּזַהר 
ִהְתִחיל  ִמָּגלּוָתא,  ִיְפקּון  ָּדא  ְּבִסְפָרא  ַהָּקדֹוׁש, 
ְיהּוִדי  ֶׁשָּכל  ְּכֵדי  ַהֹּקֶדׁש  ִּבְלׁשֹון  ַהּזֹוַהר  ְלַתְרֵּגם 
ְוָאַמר  ַהָּקדֹוׁש,  ַהּזֹוַהר  ֶאת  ְוִלְלֹמד  ְלָהִבין  יּוַכל 
ַהּזֹוַהר  ַעל  ָהִראׁשֹון  ַהֵּסֶפר  ָלאֹור  ֶׁשָּיָצא  ֶׁשְּביֹום 
ָהָיה,  ְוָכְך  ְּגדֹוָלה,  ַמָּפָלה  ָלָרָׁשע  ִיְהֶיה  ַהָּקדֹוׁש 
ַּבּיֹום ֶׁשָּיָצא ָלאֹור ַהְּכַרְך ָהִראׁשֹון ִמֵּסֶפר ַהּזֹוַהר, 
ָאז ָהָיה לֹו ְלָהָרָׁשע ַמָּפָלה ְוִנְגְמָרה ַהִּמְלָחָמה ֶׁשל 

ְלַהִּגיַע  ְזָממֹו  ִהְצִליַח  ְוֹלא  ְׁשמֹו.  ִיַּמח  ִהיְטֶלער 
ְלַאְרֵצנּו ַהְּקדֹוָׁשה.

ּוְכמֹו ֵּכן ָאנּו ְזקּוִקים ְּביֹוֵתר ְלַרֲחֵמי ְׁשַמָּיא, ִּכי 
ֵיׁש ִּכְמַעט ֶאָחד ַוֲחִצי ִּבְליֹון ֲעָרִבים ֶׁשֻּכָּלם רֹוִצים 
ְּכִכְבָׂשה  ְוָאנּו  ח"ו,  ְיהּוִדים  ִמְליֹון   15 ֶאת  ְלַחֵּסל 
ְּבטּוִחים,  ָאנּו  ָלֵכן  ְזֵאִבים  ִׁשְבִעים  ֵּבין  ַאַחת 
 70 ַּבֲחבּוַרת  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר  ֶאת  ִיְלְמדּו  ֶׁשִאם 
ְוִנְצָטֵרף  ְּביֹום,  ַּדּקֹות  ִמְסַּפר  ְויֹום  יֹום  ְּבָכל  ִאיׁש 
"ֶאֶלף  ִיְׂשָרֵאל,  ִׁשְבֵטי  ַיַחד  זֹוַהר  ִסּיּוֵמי  ְלַאְלֵפי 
ֶׁשָּכְתבּו  ְּכמֹו  ָמִׁשיַח,  ֵמֶחְבֵלי  ִנָּנֵצל  ְּבַוַּדאי  ַהָּמֵגן" 
ַהֲחֵרִדית  ֵעָדה  ַהַּבַּד"ץ  ַחְבֵרי  ֶׁשל  ָהַרָּבִנים  ְּגדֹוֵלי 
ְּכַהְבָטַחת  ִּבְׁשַנת תרפ"א  ַהֹּקֶדׁש  ִעיר  ִּבירּוָׁשַלִים 
ֶׁשְּבִסְפָרא  לֹום  ַהּׁשָ ָעָליו  יֹוָחאי,  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
ָחִזינּו  ְועֹוד   - ְּבַרֲחֵמי.  ָגלּוָתא  ִמן  ִיְפקּון  ָּדא 
ְּבָיֵמינּו ֵנס ָּגדֹול ֶׁשֵאַרע ַּבּיֹום ֶׁשִהְתַאֲחדּות ַאְנֵׁשי 
"ִמְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי" ִסְּימּו ֶאת ַהְדָּפַסת ֵסֶפר 
ַהּיֹוִמי,  ַהַּדף  ֵסֶדר  ְלִפי  ַהְמֻחָּלק  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר 
ַהּיֹום  ְּבאֹותֹו  ָנה,  ַהּׁשָ ָחְדֵׁשי  לי"ב  ְּכָרִכים  בי"ב 
ְיצּוָקה  עֹוֶפֶרת  ֶׁשל  ַהִּמְלָחָמה  ִנְפְסָקה  ַמָּמׁש 
ִּכְסֵלו  ]ִמל'  ָׁשִנים  ג'  ִלפני  ֵטֵבת  ְּבֹחֶדׁש  ְּבַעָּזה, 
ְּבֵדֶצְמֶּבר 2008  ַעד ח"י ֵטֵבת – ְלִמְסָּפָרם ֵּבין 27 
ְוָחְזרּו   ,].2009 בינואר  ל-18  תשס"ט(  בכסלו  )ל' 
ָקָׁשה  ְּבָגלּות  ֶׁשָהיּו  ַאֲחֵרי  ְלֵביָתם,  ֲאָנִׁשים  ִמְליֹון 
ִיְתָּבַרְך  ה'  ּוִמִּנְפָלאֹות   - ָׁשבּועֹות.  ַּכָּמה  ְּכָבר 
"ָחָדׁש",  ָּבִעּתֹון  ָּכתּוב,  ]ָהָיה  ָׁשבּוַע  ַאַחר  ִנְתַּגָּלה 
ָהֲעָרִבים,  ֶׁשָּזְרקּו  ַהִּטיִלים  ֶׁשֹרב  ֶׁשֶמׁש[,  ְּבֵבית 
ֹלׁש  ַהּׁשָ ְוָכל  ֶׁשֶמׁש,  ְלֵבית  ְלַהִּגיַע  ְצִריִכים  ָהיּו 
ָׁשבּועֹות ָהֵאּלּו ָעְבדּו ֶאְצֵלנּו ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ְלֵעֶרְך 
26 30- ֵמֵעת ְלֵעת ְּבִלי ֶהְפֵסק, ְלַסֵּדר ֶאת ַהּזֹוַהר 
ַהָּקדֹוׁש ַלִּלּמּוד ַהּיֹוִמי, ְוַכָּמה ִנִּסים ְּגדֹוִלים ְמֹאד 
ָהיּו ַּבִּמְלָחָמה זּו ַּכָּידּוַע, ְוַאַחר ָּכְך נֹוַדע ָלנּו ַהֵּנס 
ֵמַהִטיִלים,  ֶׁשֶמׁש  ֵּבית  ָּכל  ֶאת  ֶׁשִהִּציל  ַהָּגדֹול 
ְוֶאת ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ֵמָאסֹון נֹוָרא, ַּכָּידּוַע, ]ְוִהִּגיַע 
ְצָבִאי  ַמֲחֶנה  ֶׁשל  ְלָמקֹום  ָקרֹוב  ֶאָחד  ִטיל  ַרק 
ָּגדֹול ֶׁשֹּלא  ָנס  ָהָיה  ְוַגם  ָאטֹום,  ְּפָצַצת  ָׁשם  ֶׁשֵּיׁש 
ַהּזֹוַהר  ֵסֶפר  ַהְדָּפַסת  ֶׁשִּבְגַמר  ְועֹוד  ְּכלּום[.  ָקָרה 
ְׁשמֹוָנה  ]ֶׁשִּנְדַּפס  יֹוִמי  ְלִלּמּוד  ַהְמֻחָּלק  ַהָּקדֹוׁש 
ַהּיֹום  ְּבאֹותֹו  ַהּׁשּוק[,  ִמן  ְוָאַזל  ֳעָּתִקים,  ֲאָלִפים 

ַמָּמׁש ִנְגְמָרה ַהִּמְלָחָמה.
ֶׁשָּקרּו  ַהְּגלּוִים,  ַהִּנִּסים  ֶאת  ְּבֵעיֵנינּו  ְוָרִאינּו 
ַעל ְיֵדי ַהְדָּפַסת ִסְפֵרי ַהּזֹוַהר, עֹוד ִלְפֵני ֶׁשִחְּלקּו 
ַהּזֹוַהר  ַּבֲהָפַצת  ְּכֶׁשעֹוְסִקים  ָלַרִּבים, ֶׁשַרק  אֹוָתם 
ַהָּקדֹוׁש ֵיׁש ְּכָבר ִנִּסים ְּגלּוִיים ְוזֹוִכים ְלַהָּצַלת ַעם 
ם  ְוַהּׁשֵ ַהּנֹוֶפֶלת,  ָּדִוד  ֻסַּכת  ֶאת  ּוְלָהִקים  ִיְׂשָרֵאל, 
ְּבַרֲחִמים,  ְׁשלֹומֹו  ֻסַּכת  ֶאת  ָעֵלינּו  ּפֹוֵרס  ִיְתָּבַרְך 
ָּדא  "ְּבִסְפָרא  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר  ִּדְבֵרי  ּוִמְתַקְּיִמים 
ִיְפקּון ִמָּגלּוָתא", ְּדַהְינּו, ֶׁשָרִאינּו ִּבְגַמר ָּכל ַהֵּסֶפר 
ָעֵלינּו,  ֶׁשָעְבָרה  ַהְּקַטָּנה  ַהָּגלּות  ִמן  ָיָצאנּו  ֻּכּלֹו 
ְוָכֵעת נּוַכל ְלָהִבין ִמֶּזה, ֶׁשִאם ְנַּסֵים ֻּכָּלנּו ְוִנְלַמד 
ַּבֲחבּוַרת 70 ִאיׁש ֶאת ַה"ּזֹוַהר ַהְמֻחָּלק" ְּדַבר יֹום 
ְוִיְׂשָרֵאל  ֹמֶׁשה  ָיִׁשיר  ַמָּמׁש  ְּבָקרֹוב  ָאז  ְּביֹומֹו, 
"ּוְבִגין  ְלֵעיל  ָהֲאמּוָרה  ָהַרְׁשִּב"י  ְלַהְבָטַחת  ְוִנְזֶּכה 
ְּדִאיהּו  ְּדַחֵּיי  ֵמִאיָלָנא  ְלִמְטָעם  ִיְׂשָרֵאל  ְדַעִתיִדין 
ְּבַרֲחֵמי",  ָגלּוָתא  ִמן  ֵּביּה  ִיְפקּון  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  האי 
ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. ּוִבְזכּוְתֶכם ִיְתַקֵיים ָּבנּו ַהָּכתּוב 
)שמות פרק טו(: "ִּתֹּפל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד... ה' 

ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד", בב"א.



7אור הזוהר 74רגע לפני הגאולה ניסן תשע"ג

שמות הרבנים:

 רבי פרץ ניסים בני ברק - רבי אברהם חי בני ברק - רבי אליעזר ברלנד י-ם - רבי אריה ברדה תל-אביב - 
 רבי בנייהו יששכר שמואלי י-ם - רבי יהודה כלפון תל-אביב - רבי יחיאל אביחצירא רמלה - רבי יצחק מאיר מארגנשטרן י-ם

  - 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

ב"ה                        

קול קורא לקירוב הגאולה ברחמים

אחינו בית ישראל התבוננו וראו תהפוכות עולם מתרחשים לנגד עינינו וכדברי מרן החפץ חיים זיע"א במשל הידוע 
כאשר בעל הבית רוצה לסגור את החנות אז מתרחשים דברים במהירות, כן מה שרואות עינינו הוא בודאי לרמז ולעורר 
את עם ישראל – היכונו לגאולה. וידוע שכמה פעמים כמעט וזכינו לגאולה, אך עוונותינו מעכבים ועוד שאמרו צדיקים 
מוטב שיתעכב המשיח - ולא ייפגע שום יהודי. אלא אנו מצווים לידבק במידת הקב"ה, ולראות לבלתי ידח ממנו נידח 

ולראות לקרב הגאולה ברחמים.

מחכים אנו לאליהו הנביא זכור לטוב שיבוא ויבשרנו. בואו ונראה מה אמר )אליהו זוטא פרק א(: לא חרב העולם העולם 
אלא בפשעה של תורה, ולא חרבה ארץ ישראל אלא מפני פשעה של תורה, וכל הצרות הבאות על ישראל אינן אלא מפני 

פשעה של תורה, שנאמר: "בפשע יעקב כל זאת" )מיכה א, ה(.

ומפורש בזוהר הקדוש שכל הגאולה תלויה אך ורק בלימוד תורת הסוד, וכתב האור החיים הקדוש זי"ע דאין משה 
רבינו רוצה לגאול עם של בטלנים - ואלו שלא לומדים זוהר הקדוש קראם הרעיא מהימנא שהם עמי ארצות. וכתב 
המקובל האלקי רבי יצחק אלפיה זיע"א )בספרו "שיח יצחק" עמ' שכ"ד( כי עיקר נתינת התורה לסודותיה. ובתיקוני זוהר )תיקון 

ל( כתוב דאלו שלא רוצים ללמוד סודות התורה הם אלו שגורמים את כל הצרות רח"ל.

וזכינו מן שמיא על ידי הרמח"ל הקדוש שתיקן לנו ללמוד זוהר הקדוש בחבורה ובאחדות, וגילה שרק לימוד זה מציל 
מן הפורענות, ובו ועל ידו ניגאל ברחמים. וכבר יצאו כל גדולי ישראל הן בדור שעבר )משנת תרפ"א( וכן בדורנו אנו )שנת 

תשס"ח( להתעורר ולהתחזק בלימוד הזוהר הקדוש בחבורה, שרק על ידי לימוד זה נינצל.

עתה באנו בקריאה קדושה – בֹאּו וטלו חלק בזכות המיוחדת של סיום ה"זוהר" על ידי לימוד ששה עמודים בלבד ובתוך 
מספר דקות )כשבע דקות( הנך מסיים את הזוהר. הכיצד? התוכנית ערוכה באופן של חלוקת הזוהר השלם הכולל 5760 עמודים 
ל-960 חוברות – תתק"ס , כלומר ב-32 אריזות כשבכל קופסא יש שלשים חוברות, וכל אחד שלומד מצטרף עם הכלל ומסיים 

יחדיו ונחשב לכל אחד ואחד כאילו הוא סיים את כל הזוהר הקדוש )כמובא ב"שדה חמד" מערכת מ' כלל קצ"ח(.

ועל ידי שיקבעו ישראל הטהורים את לימודם בו ויאחזו ויתאחדו בלימוד זה בכל עיר ועיר ובכל בית מדרש ובית מדרש 
נזכה שיתקיים בנו דברי הנביא ישעיה )פרק ט' כ"ב( "הקטן יהיה לאלף". וכולנו נזכה לגאולה ברחמים בקרוב כמאמר הרעיא 

מהימנא "בספרא דא יפקון מגלותא ברחמי". אמן כן יהי רצון.

ג' ניסן ה'תשע"ב  
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כתבים מגדולי ישראל זצ"ל - ולהבחל"ח שליט"א
ָּדָבר ָּגדֹול ְמֹאד הּוא ְלַהְנִהיג ִלְלֹמד ַּדף ֹזַהר ְּבָכל יֹום, ְוהּוא ִּכְתִריס ִּבְפֵני ַהֻּפְרָעֻנּיֹות ּוְלַבֵּטל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוכּו' 

ּוְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשַפע ֹקֶדׁש ַעל ַעם ַהֹּקֶדׁש, ְוַאְׁשֵרי ַהְמַקְּיִמים ֵּכן ְּבָכל יֹום

ִהֵּנה ִהִּגיׁש ְלָפֵנינּו ָהַרב ַהַּצִּדיק ַרִּבי ָּדִניֵאל ְפִריׁש ְׁשִליָט"א )ַזַצ"ל( ַהְסָּכמֹות ֵמַרָּבִנים ַהְּגאֹוִנים ַהַּצִּדִיקים ְּגדֹוֵלי ְירּוָׁשַלִים 

ַנת תרצ"א ְוכּו' ֶׁשִּבְּקׁשּו ְלַפְרֵסם ְּגֻדַּלת ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ּוְלַבֵּקׁש ִמְּבֵני ּתֹוָרה ְוכּו' ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשֶאְפָׁשר לֹו  ִמּדֹור ַהּקֹוֵדם ִמּׁשְ

ִיְׁשַּתֵּדל ִלְלֹמד ַּדף ֹזַהר ְּבָכל יֹום ְּבִלי ֶנֶדר. ְוַעָּתה ָקם ְוִהְתעֹוֵרר ָהַרב ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל, ּוִבְרצֹונֹו ַלֲעׂשֹות ּוְלַסֵּדר לּוַח יֹוִמי ְלִלּמּוד 

ַּדף ֹזַהר ְּבָכל יֹום, ְלִפי ְּדפּוס ִויְלָנא, ּוִבֵּקׁש ַהְסָּכָמה ֵמִאָּתנּו ַעל ָּכְך. ְוָרִאינּו ִּכי ִּבְׁשָעתֹו ָחְתמּו ַעל ְקִריָאה ְקדֹוָׁשה ְלַמַען 
ת ָמָרן ַהָּגאֹון ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים זֹוֶנְנֶפְלד זצוק"ל ַהַגֲאַב"ד ְּדֹפה ִעיר ַהֹּקֶדׁש  ֲהָפַצת ַרְעיֹון ַהָּקדֹוׁש ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל, ְּכבֹוד ְקֻדּׁשַ

ְוָחְתמּו  ֲעָדֵתנּו זצ"ל,  ַחְבֵרי בד"ץ ֶׁשל  ַהַּצִּדיִקים  ַהְּגאֹוִנים  ְוַגם  זי"ע,  ִיְׂשָרֵאל זצוק"ל  ְּגדֹוֵלי  ְנִביִאים  ֶחֶבל  ְוִאּתֹו ִעּמֹו  ת"ו, 

ִיְׂשָרֵאל  ַּדֲעִתיִדין  ְוָאַמר  ֵהִביא  ְּכָבר  )ָּפָרַׁשת ָנׂשא ַּדף קכד:(  ַקִּדיָׁשא  ְמֵהיְמָנא  ּוְבַרְעָיא  ְּבִניָסן תרצ"א.  ָּכְך  ַעל  ֹקֶדׁש  ִּבְקִריאֹות 

ַּבְתָראי  ּוְבָדָרא  ִאיָתא:  )ַּדף מ'(  ּוַבִּתּקּוִנים  ְּבַרֲחֵמי,  ָּגלּוָתא  ִמן  ֵּביּה  ִיְפקּון  ַהֹּזַהר,  ֵסֶפר  ְּדִאיהּו ַהאי  ְדַחֵּיי,  ֵמִאיָלָנא  ְלִמְטַעם 

ְּבסֹוף יֹוַמָּיא ְּבִגיֵניּה ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְוכּו'. ְוִהֵּנה ְּבֵעת ָּכֹזאת ֶׁשֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעֹקב ְּבַגְׁשִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות ְּבַרֲחֵבי ֶאֶרץ 

ַמִים ֶׁשִּיְתעֹוְררּו ַרֲחָמיו ַעל ְׁשֵאִרית  ַהֹּקֶדׁש ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן, ּוִבְתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל ְּבַאְרצֹות ְּפזּוֵרנּו, ֵעיֵנינּו ְנׂשּואֹות ְלָאִבינּו ֶׁשַּבּׁשָ

ְּפֵליָטֵתנּו, ְוׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשֹמר ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ְוכּו', ְוֶׁשִּנְזֶּכה ִלְראֹות ְּבָקרֹוב ְּבִהְתַּגּלּות ְּכבֹוד ְׁשמֹו ִיְתָּבַרְך ַעל ַעּמֹו ַאְרצֹו 

ם ְּבִביַאת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ּוְבָרִמים ְּגדֹוִלים ְיַקְּבֶצּנּו ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו. ְוַנֲחָלתֹו ּוְבָכל ָהעֹוָלם ּוִביׁשּוַעת ַהּׁשֵ

ָּדָבר ָּגדֹול ְמֹאד הּוא ְלַהְנִהיג ַּכִּנְזַּכר ְלֵעיל, ְוהּוא ִּכְתִריס ִּבְפֵני ַהֻּפְרָעֻנּיֹות ּוְלַבֵּטל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוכּו' ּוְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשַפע 
ֹקֶדׁש ַעל ַעם ַהֹּקֶדׁש, ְוַאְׁשֵרי ַהְמַקְּיִמים ֵּכן ְּבָכל  יֹום

... ָלֵכן ִמן ָהָראּוי ֶׁשְּיֵהא ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ְּבָכל ָּבֵּתי ִיְׂשָרֵאל, ְלַמַען ָירּוץ ַהּקֹוֵרא ּבֹו ֶׁשָּיִבין ָּכל ִמָּלה ְוִיְזּכּו ִלְלֹמד ַּכִּנְזַּכר 

ה ּוְבָטֳהָרה ּוִבְדִחילּו ּוִבְרִחימּו ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא. ּוְזכּות ַהַּתָּנא ָהֱאֹלִקי ָהַרְׁשִּב"י ֶׁשִּיְלְמדּו ּתֹוָרתֹו ְּבָטֳהָרה, ְּבַוַּדאי  ְלֵעיל ִּבְקֻדּׁשָ

ַּתֲעֹמד ָלנּו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל ְלִהָּוַׁשע ַּבְּכָלל ּוַבְּפָרט ֶׁשִּנְזֶּכה ְּבָקרֹוב ִלְראֹות ִּביׁשּוָעָתן ִׂשְמָחָתן ְוֶנָחָמָתן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְּבִביַאת ּגֹוֵאל 

ֶצֶדק ְּבַרֲחִמים ְּגדֹוִלים בב"א, ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה' ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים, בב"א.
)ַהְסָּכַמת ַהְּגאֹוִנים ַהַּצִּדיִקים ַחְבֵרי ֵּבית ִּדין ֶצֶדק ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית תשס"ב, ָהַרב ִיְׂשָרֵאל ַיֲעֹקב ִפיֵׁשר זצ"ל, ָהַרב ֵמִאיר ְּבַראְנְדְסָדאְרֶפער זצ"ל, ָהַרב 
מֶׁשה ַהְלֶּבְרְׁשָטאם זצ"ל, ָהַרב ִּבְנָיִמין ַראִּביָנאִוויְטׁש זצ"ל, ָהַרב ִיְׂשָרֵאל מֶׁשה ּדּוִׁשיְנְסִקיא זצ"ל. ולהבחל"ח: ָהַרב מֶׁשה ְׁשֶטְרְנּבּוְך ְׁשִליָט"א, ָהַרב 
ַאְבָרָהם ִיְצָחק אּוְלַמן ְׁשִליָט"א - ְלֵסֶפר ַהֹּזַהר ִעם ֵּפרּוׁש ָמתֹוק ִמְּדַבׁש ְלַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ָּדִניֵאל ְפִריׁש זצ"ל(, ובמכתב מיוחד ְמַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק 
ּפֹוֵסק ַהּדֹור ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַהֵּלִוי ָוואְזֶנער ְׁשִליָט"א. ובמכתב אחר, וז"ל: ּוְכָבר ִהְסִּכימּו ַּגם הגה"ק ָהַרב מֶׁשה ַאְרֵיה ְפַרייְנד זצוקללה"ה גאב"ד ֹּפה ִעיר 
ַהֹּקֶדׁש, ְוִיָּבֵדל ְלַחִּיים טֹוִבים ַהָּגאֹון ַרִּבי ַאְבָרָהם ָּדִוד הֹורֹוִויץ ֲחֵבר ַהֵּבית ִּדין ֶצֶדק ְּדֹפה ִעיר ַהֹּקֶדׁש ְירּוָׁשַלִים... ְוַהְסָּכַמת ַהְּגאֹוִנים ַהַּצִּדיִקים ַחְבֵרי 
ֵּבית ִּדין ֶצֶדק ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית תשס"ד: ָהַרב ִיְצָחק טּוְבָיה ַווייס ַגֲאַב"ד ְירּוָׁשַלִים ְׁשִליָט"א, ָהַרב מֶׁשה ְׁשֶטְרְנּבּוְך ַרֲאַב"ד ְירּוָׁשַלִים ְׁשִליָט"א. ּוְלַהְבִדיל 
ֵּבין ַחִּיים ְלַחִּיים: ָהַרב ֵמִאיר ְּבַראְנְדְסָדאְרֶפער ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה, ָהַרב מֶׁשה ַהְלֶּבְרְׁשָטאם ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה - ְלֵסֶפר ַהֹּזַהר ִעם ֵּפרּוׁש ָמתֹוק ִמְּדַבׁש 
ְלַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ָּדִניֵאל ְפִריׁש זצ"ל, ועוררו על לימוד דף זוהר יומי(, הגה"צ ַרִּבי יֹוֵסף ִליֶּבְרַמן ְׁשִליָט"א ֹראׁש ְמִתיְבָּתא ּכֹוֵלל ׁשֹוְמֵרי 
ַהחֹומֹות, הגה"צ ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ַיֲעֹקב ֵמִאיר ֶׁשְכֵטר ְׁשִליָט"א, הגה"צ ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ַיֲעֹקב מֶׁשה ִהֵּלל ְׁשִליָט"א ֹראׁש ְמִתיְבָּתא ַאֲהַבת ָׁשלֹום הגה"צ ַהְמֻקָּבל 

ַמִים ַרִּבי ְיִחיֵאל ִפיְׁשל ַאייְזְנָּבאְך זצ"ל, ֹראׁש ְמִתיְבָּתא ַׁשַער ַהּׁשָ
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