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ְׁש ֵאלֹות ְּותׁשּובֹות ֵמ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש
ַעל ּלִ ּמּוד ַה ַ
ּגִ ּלּוי ָה ֱא ֶמת לַ ֲא ִמ ָיּתה!!!
ּדּוע ֹלא ָׁש ָמ ְענּו ַעד ַהּיֹום ִמּגְ דֹולֵ י
ְׁש ֵאלָ הַ :מ ַ
ׁשּובה:
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש? ְּת ָ
חֹובת ּלִ יּמּוד ַ
יִ ְׂש ָר ֵאל ַעל ַ
ָטעּות ּגָ דֹול ְּביָ ְדָך ,עֹוד ִּב ְׁשנַ ת תרפ"א יָ ְצאּו ּגְ דֹולֵ י
הֹוׁש ַע
יִ ְׂש ָר ֵאל בד"ץ ֶׁשל ַה ַּצ ִּד ִיקים ַהּגְ דֹולִ ים ֶׁשל יְ ֻ
יס ִקין זצ"ל ,וְ ָח ְתמּו ַעל זֶ ה ּכָ ל ַהּגְ דֹולִ ים
לֵ יּב ִד ְ
ירּוׁשלַ יִ ם
ְּד ָאז ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָח ְתמּו ָה ֵע ָדה ַה ֲח ֵר ִדית ִּב ָ
עיה"ק ִּב ְׁשנַ ת תשס"ב-ח ,וְ עֹוד ּגְ דֹולֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל,
וְ יָ ְצאּו ַה ְר ֵּבה ְס ָפ ִרים ִעם ֲח ִתימֹות ֶׁשל רֹוב ּגְ דֹולֵ י
ּזֹוהר ּגְ דֹולֵ י
ּוב ֵס ֶפר אֹור ַה ַ
ָה ַא ְׁשּכְ נַ ּזִ ים וְ ַה ְּס ָפ ַר ִּדיםְ .
מּוב ִאים
ּזֹוהר וְ עֹודָ ,
יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַהּז ַֹהר ְמאֹורֹות ַה ַ
ימן
יֹותר ֵמ ֶאלֶ ף ַצ ִּד ִיקים .וְ ִאם ֹלא ָׁש ַמ ְע ָּת? ִס ָ
ֵ
ֶׁש ָה ַרב ֶׁשּלְ ָך ֵמ ָה ֶע ֶרב ַרב וְ ֹלא ּגִ ילָ ה לְ ָך ֶאת ָה ֱא ֶמת.
הֹורה לִ י ֶּשׁ ָעלַ י
אְׁ .ש ֵאלָ ה :לָ ָּמה ָה ַרב ֶׁשּלִ י ֹלא ָ
ׁשּובה :א .ק ֶֹדם ָּתדּון ֶאת ַר ְּבָך
זֹוהר? ְּת ָ
לִ לְ מֹוד ַ
לְ כַ ף זְ כּות ֶׁשהּוא ִּתינֹוק ֶּשּׁנִ ְׁש ָּבה ,וְ ִאם ֹלא לָ ַמד
ֵמ ַאיִ ן יֵ ַדע? [לְ ָמ ָׁשל ִאם ֵתלֵ ְך לַ ִּקּבּוץ וְ ִת ְצ ַעק
רֹוצה ֵמ ֶהםֵ ,הם
ַׁש ָּבתֵ ,הם ֹלא יָ ִבינּו ַמה ַא ָּתה ֶ
ֵמעֹולָ ם ֹלא ָׁש ְמעּו ַמה זֶ ה ַׁש ָּבת?] .ב .יִ ָּתכֵ ן ֶׁשֹּלא
ּזֹוהר" ֵמ ֶאלֶ ף
ָׁש ַמע וְ ֹלא ָר ָאה ֶאת ַה ֵּס ֶפר "אֹור ַה ַ
"ע ְרּכָ ּה ֶׁשל ָׁש ָעה"ּ ,ו"גְ דֹולֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ַצ ִּד ִיקים ֶ
אֹומ ִרים ֶׁשּכָ ל
ּיֹותר ֵמ ֶאלֶ ף ַצ ִּד ִיקים ְ
וְ ַהּז ַֹהר"ֶׁ ,ש ֵ
זֹוהר! ֵ -ע ָצה
הּודי וַ ֲא ִפילּו ָר ָׁשע ָצ ִריְך לִ לְ מֹד ַ
יְ ִ
אֹומר
ְּביָ ְדָך ָּת ִביא לֹו ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים ֶׁשּיִ ְר ֶאה ַמה ֵ
לָ נּו מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו וְ כָ ל ַה ַּצ ִּד ִיקים ַה ָּב ִאים ַא ֲח ָריו,
יֹותר ֵמ ֶאלֶ ף ,וְ ָה ַא ֲחרֹונִ ים ַה ֵח ֶפץ ַחּיִ ים ֶה ָחזֹון
ב"ה ֵ
ִאיׁש ,וְ ַא ֲחרֹון ַא ֲחרֹון ָח ִביב ַר ִּבי ַחּיִ ים ַקנְ יֵ ְב ְס ִקי
יט"א .וְ ִאם ַא ֲח ֵרי ּכָ ל זֶ הָ ,ה ַרב ֶׁשּלְ ָך ִמ ְתנַ ּגֵ ד
ְׁשלִ ָ
ּזֹוהרָ ,אז הּוא ָּפׁשּוט ֵמ ַר ָּבנֵ י ָה ֶע ֶרב
ְּבלִ ּמּוד ַה ַ
רּוחין וְ לִ ילִ ין ֶׁש ָה ַר ְׁש ָּב"א
ַרב זֶ ַרע ֲע ָמלֵ ק ֵׁש ִּדין ִ
רּוחין
יהם ֶׁש ֵהם ִמּזֶ ַרע ֲע ָמלֵ ק ֵׁש ִּדין ִ
ּכָ ַתב ֲעלֵ ֶ
וְ לִ ילִ ין (שו"ת ָה ַר ְׁש ָּב"א סימן תי"ד ,ספר הרזים ,כתבי
האריז"ל והם מזיקין את הבריות) .וְ ָצ ִריְך לַ ֲעזֹב ֶאת
ּתֹורה ִמ ִּפיוְ .ר ֵאה
מֹוע ָ
ַה ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסת וְ ֹלא לִ ְׁש ַ
ַמה ֶׁשּכָ תּוב ַה ְ'ּפ ִרי יִ ְצ ָחק' ַעל ֵס ֶפר יְ ִצ ָירהַ :ה ַּס"ם
ַמ ִּסית לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם ְּבכַ ָּמה ַט ֲענֹות ְמזֻ ּיָ פֹות ֶׁשֹּלא
ּתֹורה .וְ זֶ ה לְ ׁשֹון ַה ֵּס ֶפר ְ'ּפ ִרי
יִ ְת ַע ְּסקּו ְּבסֹודֹות ַה ָ
יִ ְצ ָחק' ַעל ֵס ֶפר יְ ִצ ָירה( ,הקדמה) ַהס"ם ֶׁשהּוא
רֹוצים לַ ֲעסֹק
רֹואה ֶׁש ְּבנֵ י ָא ָדם ִ
ֲע ָמלֵ ק ּכְ ֶׁשהּוא ֶ
ּגֹורם ּכַ ָּמה ִסּבֹות
ּתֹורהָ ,אז הּוא ֵ
ּגַ ם ּכֵ ן ְּבסֹודֹות ַה ָ
ּומנִ יעֹות לָ ָא ָדם ,וְ ָת ִמיד הּוא ַמ ִּסית לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדם
ְ
ְּבכַ ָּמה ַט ֲענֹות ְמזֻ ּיָ פֹות ֶׁשֹּלא יִ ְת ַע ְּסקּו ְּבסֹודֹות
קּומה ֶׁש ֵאין נִ ְמ ָחה
ּתֹורה ,וְ ַעל יְ ֵדי כֵ ן יִ ְהיֶ ה לֹו ְּת ָ
ַה ָ
ְׁשמֹו.
בְׁ .ש ֵאלָ ה :רֹאׁש ַהּכֹולֵ ל ֶׁשּלִ י ֵאינֹו ַמ ְר ֶׁשה
זֹוהר ַּבּכֹולֵ לַ ,מה ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעׂשֹות?
ַ
לִ לְ מֹד
ׁשּובה :לְ ַה ְראֹות לְ רֹאׁש ַהּכֹולֵ ל ּכָ ל ַמה ֶׁשּכָ ְתבּו
ְּת ָ
ֹאמר לִ לְ מֹד
ָה ֶאלֶ ף ַצ ִּד ִיקים ,וְ ִאם ַא ַחר ּכָ ְך ֹלא י ַ
כֹופר ָּב ִע ָּקר
זֹוהרַ ,מ ְׁש ַמע ֶׁשהּוא ָּפׁשּוט ָר ָׁשע וְ ֵ
ַ
ניסן תשע"ג

יקֹורס ּגָ מּור לְ ִפי ָה ַר ְמ ַּב"ם ז"ל ,וְ ֹלא ַמ ֲא ִמין
וְ ֶא ִּפ ֶ
בי"ג ִע ָּק ִרים וְ ֹלא יָ קּום לִ ְת ִחּיַ ת ַה ֵּמ ִתיםֹ .לא
ַמ ֲא ִמין ְּב ַאנִ י ַמ ֲא ִמין וְ -י"ג ִע ְּק ֵרי ֱאמּונָ ה .וְ הּוא ֹלא
ְמ ַח ֵּפׂש ַה ַּתכְ לִ ית ֶׁשּלְ ָך ּכְ מֹו ֶׁשּכָ ַתב ַהגְ ָר"אְּ :בלִ י
לִ ּמּוד ַהּסֹוד ֹלא ְמ ִבינִ ים ֶאת ַה ְּפ ַׁשט .וְ זֶ ה לְ ׁשֹון
ַהגְ ָּר"א (אבן שלמה פ"ח)ּ ,כָ ל זְ ַמן ֶׁש ֵאינֹו ֵמ ִבין ַהּסֹוד
ֲא ִפילּו ַה ְּפ ָׁשט ֵאינֹו ָּברּור ְּביָ דֹוִ .מי ֶׁש ָהיָ ה יָ כֹול
ּתֹורה וְ הּוא ֹלא ִה ְׁש ַּת ֵּדל לְ ַה ִּשׂיגָ ן
לְ ַה ִּשׂיג סֹודֹות ַה ָ
ימּיּות
נִ ידֹון ְּב ִדינִ ים ָק ִׁשים ַר ְח ָמנָ א לִ ְצלָ ןְּ .פנִ ִ
ימּיּות ַהּגּוף ֶׁשהּוא ַהּנֶ ֶפׁש,
ּתֹורה הּוא ַחּיִ ים לִ ְפנִ ִ
ַה ָ
עֹוס ִקים ְּב ֶר ֶמז
וְ ַה ִחיצֹונִ ּיּות לְ ִחיצֹונִ ּיּות ַהּגּוף ,וְ ָה ְ
וְ סֹוד ֵאין יֵ ֶצר ָה ָרע יָ כֹול לְ ִה ְתּגָ רֹות ָּב ֶהם ,וְ ִע ַּקר
ַהּגְ ֻאּלָ ה ִּת ְהיֶ ה ְּבלִ ּמּוד ָחכְ ַמת ַק ָּבלָ ה.
גְׁ .ש ֵאלָ הַ :ה ִאם זֶ ה נָ כֹון ַה ָּד ָבר ֶׁש ֲא ַמ ְר ֶּתם:
זֹוהר ִאי ֶא ְפ ָׁשר לֹו
אֹומר ֹלא לִ לְ מֹוד ַ
ֶׁש ַרב ַה ֵ
ּבֹותינּו זִ כְ רֹונָ ם
ׁשּובהָ :א ְמרּו ַר ֵ
ׁשּובה? ְּת ָ
לַ ְחזֹר ִּב ְת ָ
לִ ְב ָרכָ ה (רי"ף ָ
יֹומא פ"ח) ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ָּב ָעה ְד ָב ִרים
ׁשּובה ,וְ ֵאּלּו ֵהם ...וְ ַה ִּמ ְת ַח ֵּבר
ְמ ַעּכְ ִבים ֶאת ַה ְּת ָ
אֹומר ֶא ֱח ָטא וְ ָאׁשּוב ,וְ כֵ ן ָא ְמרּו
לָ ָר ָׁשע ,וְ ָה ֵ
ָ
ַּב ִּמ ְׁשנָ ה
אֹומר ֶא ֱח ָטא וְ ָאׁשּוב,
(יֹומא פה ,ב) ָה ֵ
ׁשּובהֶ .א ֱח ָטא
ֵאין ַמ ְס ִּפ ִיקין ְּביָ דֹו לַ ֲעׂשֹות ְּת ָ
ּפּורים ְמכַ ֵּפר.
ּפּורים ְמכַ ֵּפרֵ ,אין יֹום ַהּכִ ִ
וְ יֹום ַהּכִ ִ
ּפֹורׁש ִמן ַה ִּצּבּור,
וְ ַה ִּמ ְתּכַ ֵּבד ִּב ְקלֹון ֲח ֵברֹו ,וְ ַה ֵ
ּבֹותיו ,וְ ַה ְמ ַעּכֵ ב
בֹותיו ,וְ ַה ְמ ַבּזֶ ה ַר ָ
וְ ַה ְמ ַבּזֶ ה ֲא ָ
ֶאת ָה ַר ִּבים ֵמ ֲעׂשֹות ְּד ַבר ִמ ְצוָ ה ,וְ ַה ַּמ ֶּטה ֶאת
רֹואה ְבנֹו
טֹובה לְ ֶד ֶרְך ָר ָעה ,וְ ָה ֶ
ָ
ֲח ֵברֹו ִמ ֶּד ֶרְך
מֹוחה ְביָ דֹו ,וְ ַהחֹולֵ ק ַעל
ְב ַת ְרּבּות ָר ָעה וְ ֵאינֹו ֶ
ִּד ְב ֵרי ֲחכָ ִמים ,וְ ַהּשֹֹונֵ א ֶאת ַהּתֹוכָ חֹות ,וְ ַה ַּמלְ ִעיג
ׁשּובה ֶּפ ֶרק ד):
ַעל ַה ִּמ ְצֹות .וְ ַעיֵ ן ַר ְמ ָּב"ם ִ(הלְ כֹות ְּת ָ
עֹוׂשה ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֵאין
ַא ְר ָּב ָעה ֵמ ֶהם ָעוֹון ּגָ דֹול ,וְ ָה ֶ
ׁשּובה
ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמ ְס ִּפיק ְּביָ דֹו לַ ֲעׂשֹות ְּת ָ
(ׁש ַער
ׁשּובה ַ
גֹודל ֶח ְטאֹו ,וְ ַעיֵ ן ֵס ֶפר ַׁש ֲע ֵרי ְּת ָ
לְ ִפי ֶ
(ׁש ַער ָה ֶע ְׂש ִרים
אֹורחֹות ַצ ִּד ִיקים ַ
ָה ִראׁשֹון  -אֹות נב)ְ ,
וְ ִׁש ָּשׁה).
דְׁ .ש ֵאלָ הַ :ה ִאם נָ כֹון ַה ָּד ָבר ֶׁש ִּמי ֶׁש ְּמ ָס ֵרב
ׁשּובה:
לִ לְ מֹד ז ַֹהר ֹלא ָע ְמדּו ַרגְ לָ יו ַעל ַהר ִסינַ י? ְּת ָ
עֹוס ִקים ְּב ָחכְ ַמת
ֹלתָך ַ(ּדף קנבָ ).ק ֵרי לָ ְ
ְבז ַֹהר ְּב ַה ֲע ְ
טּורא ְּד ִסינַ י ,וז"ל:
ימי ְּב ָ
ָה ֱא ֶמת ִאינּון ַּד ֲהוּו ָקיְ ֵ
ימין ַע ְב ֵדי ְּד ַמלְ ּכָ א ִעּלָ ָאהִ ,איּנּון ְּד ַקיְ ימּו
ַחּכִ ִ
טּורא ְּד ִסינַ י ,לָ א ִמ ְס ַּתּכְ לֵ י ֶאּלָ א ְּבנִ ְׁש ְמ ָתא,
ְּב ָ
אֹוריְ ָיתא ַמ ָּמׁש וְ כּו' ,עכ"ל.
יהי ִע ָּק ָרא ְּדכֹּלָ א ַ
ְּד ִא ִ
[ראה אור הזוהר ,ורבי יהודה פתייה זי"ע מבאר,
ּתֹורה ֹלא ָע ְמדּו
יֹוד ִעים סֹודֹות ַה ָ
אֹותם ֶׁש ֵאינָ ם ְ
ְׁש ָ
ַרגְ לָ יו ַעל ַהר ִסינַ י].
מּורים
הְׁ .ש ֵאלָ הֵ :איְך יְ כֹולִ ים לִ כְ ּתֹב ְּד ָב ִרים ֲח ִ
רֹוצ ַח נְ ָפׁשֹות
זֹוהר ֵ
מֹורה לִ לְ מֹד ַ
ּכָ ל ּכָ ְךַ ,רב ֶׁש ֵאינֹו ֶ
ַמ ָּמׁש וְ הּוא ָא ֵׁשם ַעל ּכָ ל ָה ֲאסֹונֹות ֶׁש ָהיָ ה וְ יִ ְהיֶ ה
זֹוהר
ׁשּובה :זֶ ה לָ ׁשֹון ַה ִּתיקּונֵ י ַ
ַחס וְ ָׁשלֹום? ְּת ָ
ּיּותא וְ ַח ְר ָּבא
ִ(ּתּקּון ל' ַּדף עג ):וַ י לֹון ְּדגָ ְר ִמין ֲענִ ָ
[ּת ְרּגּום לִ לְ ׁשֹון
ּוביזָ ה וְ ֶה ֶרג וְ ַא ְּב ָדן ְּב ָעלְ ָמאַ .
ִ
ּובּזָ ה
ּגֹור ִמים ֲענִ ּיּות וְ ֶח ֶרב ִ
ַהּק ֶֹדׁש] :אֹוי לָ ֶהם ֶׁש ְ

רגע לפני הגאולה

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

אֹומר ֶאת
[ה ַבנְ ָּתֹ ,לא ֲאנִ י ֵ
וְ ֶה ֶרג וְ ָא ְב ָדן ָּבעֹולָ םֵ .
זֶ ה].
ׁשֹומ ַע ַרק לְ ִד ְב ֵרי ַר ִּבי ֶׁשּלִ י,
וְׁ .ש ֵאלָ הִ :אם ֲאנִ י ֵ
זֹוהרַ ,ה ִאם יִ ְהיֶ ה לִ י ּגַ ן ֵע ֶדן
אֹומר ֹלא לִ לְ מֹד ַ
ָה ֵ
אֹו ֹלא? ַמה יַ ֲעׂשּו לִ י ְּב ֵבית ִּדין ֶׁשל ַמ ְעלָ הִ ,אם
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש
ׁשּובהּ :כָ תּוב ְּב ַ
ָׁש ַמ ְע ִּתי לָ ַרב ֶׁשּלִ י? ְּת ָ
ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לִ זְ ּכֹות לְ גַ ן ֵע ֶדן ָה ֶעלְ יֹון ְּבלִ י לִ ּמּוד
יהּנֹום,
אֹותָך לַ ּגֵ ִ
ְ
ּתֹורה ,וְ ֵׁשם יִ ְקחּו
ימּיֹות ַה ָ
ְּפנִ ִ
וְ ֵׁשם ִּת ְצ ַעקֲ ,אנִ י ֹלא ָא ֵׁשם ָה ַרב ֶׁשּלִ י ֹלא ָא ַמר
זֹוהר ,וְ ִּת ְמשֹך ֶאת ָה ַרב ֶׁשּלְ ָך יַ ַחד א ְֹתָך
לִ י לִ לְ מֹד ַ
יהּנֹום
יהּנֹום ,וְ ִת ְצ ַעק ָׁשםִּ ,ת ְׁשלְ חּו ֶאת ָה ַרב לַ ּגֵ ִ
לַ ּגֵ ִ
זֹוהרֲ ,א ָבל
ֶׁשהּוא ָא ֵׁשם ,הּוא ֹלא ָא ַמר לִ י לִ לְ מֹד ַ
ֶּב ֱא ֶמת ָה ַרב ֹלא ּיִ זְ ּכֶ ה לָ לֶ כֶ ת לְ גֵ ִהינֹוםֶ ,אּלָ א לְ כַ ף
ַה ֶּקלַ ע ,וְ ַא ָּתה אּולַ י ִּתזְ ּכֶ ה לְ ִהּכָ נֵ ס לְ גֵ ִהינֹוםֲ ,א ָבל
ּוב ֱא ֶמת ֹלא יָ ַד ְע ָּת,
ׁשּובהֶ ,
זֶ ה ַרק ִאם ֹלא ָחזַ ְר ָּת ִּב ְת ָ
זֹוהר
יֹוד ַע ֶׁש ָּצ ִריְך לִ לְ מֹד ַ
ַהּיֹום ֵאין ֶא ָחד ֶׁשֹּלא ֵ
יֹוד ִעים ,וְ ַא ָּתה ֹלא יָ כֹול
ַה ָּקדֹוׁש ,וַ ֲא ִפילּו יְ לָ ִדים ְ
לְ ַהּגִ יד ֹלא ָׁש ַמ ְע ִּתי וְ ֹלא יָ ַד ְע ִּתי!!! וְ זֶ ה לָ ׁשֹון ֵס ֶפר
ּומי ֶׁשֹּלא ָע ַסק ְּב ָחכְ ַמת ָה ֱא ֶמת וְ ֹלא ָר ָצה
ַה ְּב ִריתִ :
רֹוצה לַ ֲעלֹות
אֹותּה ְּב ָׁש ָעה ֶׁשּנִ ְׁש ָמתֹו ָ
לִ לְ מֹוד ָ
אֹותּה ִמ ָּשׁם ְּב ִבּזָ יֹון ּכְ מֹו ֶׁש ָא ְמרּו
ּדֹוחין ָ
ְּבגַ ן ֵע ֶדן ִ
ְּבז ַֹהר ִׁשיר ַה ִּשׁ ִירים וְ כּו' ,וְ ֹלא עֹוד ֶׁש ֲא ִפּלּו יֵ ׁש
ּטֹובים ֶׁש ָּבעֹולָ םַ ,ה ְּשׂ ָר ִפים
ְּביָ דֹו ּכָ ל ַמ ֲע ִׂשים ַה ִ
ׂשֹור ִפים ֶאת נִ ְׁש ָמתֹו ְּבכָ ל יֹום
ַּב ֲעלֵ י ֵׁשׁש ּכְ נָ ַפיִ ם ְ
קּודי וְ כּו' ,וְ זֶ ה
וָ יֹום ּכְ מֹו ֶׁש ָא ְמרּו ְּבז ַֹהר ָּפ ָר ַׁשת ְּפ ֵ
יּופ ֵיא"ל ּכִ י
ַה ַּשׂר ַהּגָ דֹול ַה ְמ ֻמּנֶ ה ַעל זֶ ה נִ ְק ָרא ִ
הּובי,
ימ ְט ִרּיָ א ַק ָּבלָ "הַ - .על ּכֵ ן ַא ַחי ֲא ַ
הּוא ְּבגִ ַ
רֹוצה
ִאם ַא ָּתה ָח ֵפץ ֶּב ֱא ֶמת לְ עֹולָ ם ַה ָּבא וְ ַא ָּתה ֶ
לְ ִה ְת ָק ֵרב לְ ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואִּ ,תלְ ַמד – ִתגְ רֹוס
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ְּבכָ ל וְ יֹום לְ ָפחֹות ַּ 4-5דּקֹותֶׁ ,שּזֶ ה
ַ
ַה ִּמינִ ימּום ,וְ כָ ְך ִּתזְ ּכֶ ה לִ ְׂשכַ ר ַהּגָ דֹול ֶּשּׁכָ ַת ְבנּו
ּוב ֵס ֶפר ֶע ְרּכָ ּה ֶׁשל
ּזֹוהר ִמ ְס ַּפר ְ 35-36
ְּב ַעלֹון ַה ַ
ָׁש ָעה.
זְׁ .ש ֵאלָ הִ :הכְ נַ ְס ִּתי ָּפ ַתח ֵאלִ ּיָ הּו ַה ְּמב ָֹאר
הֹוציא ֶאת זֶ הַ ,מה לַ ֲעׂשֹות?
לְ ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת וְ ָה ַרב ִ
עֹורר ֶאת ָה ַרב ּולְ ַה ְראֹות ַמה ֶּשּׁכָ ַת ְבנּו
ׁשּובה :לְ ֵ
ְּת ָ
ּכָ אן ,וְ ִאם הּוא ַמ ְמ ִׁשיְך ְּב ִר ְׁשעּותֹוִּ ,ת ְב ְרחּו ִמ ֶּמּנּו,
ּכִ י הּוא ְּבוַ ַּדאי ֵמ ַר ָּבנֵ י ָה ֶע ֶרב ַרב ,זֶ ַרע ֲע ָמלֵ ק ֵׁש ִּדין
רּוחין וְ לִ ילִ ין.
ִ
יׁש ָיבה ּגְ דֹולָ ה
לֹומד ִּב ִ
ֵ
חְׁ .ש ֵאלָ הֲ :אנִ י
זֹוהר
תֹורם ָּת ַרם לָ נּו ֵס ִטים ֶׁשל ַ
ּומ ֻפ ְר ֶס ֶמת ,וְ ֵ
ְ
הֹוציא ֶאת
הֹורה לְ ִ
ַה ָּקדֹוׁש ,וְ רֹאׁש ַהּיְ ִׁש ָיבה ָ
ׁשּובה :זֶ ה ֶא ָחד
ּזֹוהרַ ,מה ָעלֵ ינּו לַ ֲעׂשֹות? ְּת ָ
ַה ַ
יֹותר לְ ִה ְת ַעּלֵ ם ִמ ִּד ְב ֵרי
ֵמ ָה ֲעֹונֹות ַהּגְ דֹולִ ים ְּב ֵ
יֹוחאי ּומ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ֲא ֶׁשר ְּבוַ ַּדאי
ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַּבר ַ
יח ְּב ַר ֲח ִמים ,וְ ַעל ּכֵ ן
ַעל יָ ָדם ּיִ ְתּגַ ּלֶ ה ֶמלֶ ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁשּובה א' ,וְ ִאם
ַּת ֲעׂשּו ַמה ֶׁשּיָ ַע ְצנּו לְ ַמ ְעלָ ה ִּב ְת ָ
הּוא ִמ ְתנַ ּגֵ ד ,הּוא ַחּיָ ל טֹוב ֶׁשל זֶ ַרע ֲע ָמלֵ ק וְ כּו',
ִּת ְמחּו נֶ גְ ּדֹו וְ ִת ְהיּו ְּב ֵא ֶבלַ ,על ֶׁש ִּבּזָ ה ֶאת ּכָ ל ֶאלֶ ף
ּובקֹול
ּוב ֲחנִ ית ְ
ַה ַּצ ִּד ִיקים ,וְ ֵת ְצאּו נֶ גְ ּדֹו ְּב ֶח ֶרב ַ
ּות ַפ ְר ְסמּו ֶאת ְׁשמֹו ְּב ַר ִּבים וְ ַתזְ ִהירּו
קֹורא ּגָ דֹולְ ,
ֵ
ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ַאף ֶא ָחד ֹלא יִ ְת ַח ֵּבר לְ ִהּכָ נֵ ס
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לַ ּיְ ִׁש ָיבה ַהּזֹאת ,וְ ַעיֵ ן לְ ֵעילְ .ר ֵאה ַמה ֶׁשּכָ ַתב
לֹומד ַק ָּבלָ ה ּפֹוגֵ ם ֶאת
ַה ִ'ּמ ְק ָּדׁש ֶמלֶ ְך'ִ :מי ֶׁשֹּלא ֵ
לִ ּמּוד ַהּנִ גְ לֶ ה ֶׁשּלָ ַמד .וְ זֶ ה לְ ׁשֹון ַה ִ'ּמ ְק ָּדׁש ֶמלֶ ְך'
ּתֹורה ֶׁש ִּבכְ ָתב
(תקוני זהר תיקון מ"ג)ַ ,מאן דְּאֹולִ יף ָ
ּתֹורה ֶׁש ְּב ַעל
ּתֹורה ,וְ ָׁש ָתה יֵ ין ָ
ְּב ַׂשר לַ ְח ָמּה ֶׁשל ָ
ֶּפה ,עֹונְ ׁשֹו ּכָ ל ּכָ ְך ּגָ דֹול ִאם ֹלא יִ לְ ַמד ַק ָּבלָ ה,
וְ ַא ְּד ַר ָּבה ּפֹוגֵ ם ְּבלִ ּמּודֹו ,וְ ַטב לֵ יּה ְּדלָ א יֹולִ יף וְ כּו'.
ּומי ֶׁשּיָ כֹול לִ ְקנֹות לֹו ַרב ֶׁשּיְ לַ ְּמ ֵדהּו ַק ָּבלָ ה אֹו
ִ
ּגֹורם לְ א ֶֹרְך
ּומ ְת ַר ֵּשׁלֵ ,
ָח ֵבר אֹו ִמּתֹוְך ַה ְּס ָפ ִרים ִ
לּותא וְ כּו' .וְ כָ ל ֶׁשּכֵ ן ִאם יִ זְ ּכֶ ה לִ לְ מֹד ּולְ ָה ִבין
ּגָ ָ
ֵּ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 ְּבלִ ּמּוד ַה ְּפ ָׁשט ָׁשנָ ה
ימה( .עיין שם בתיקון ל' שגם הלומד קבלה בגירסא
ְּת ִמ ָ
בעלמא בלי הבנה ,לימוד שעה אחת נחשב כמו חודש
ימים בלימוד פשטי התורה).

טְׁ .ש ֵאלָ הַ :ה ִאם זֶ ה ֱא ֶמת ֶׁש ָּשׁ ָעה ֶא ָחד
יֹותר ֵמ ֶע ֶׂשר ֶאלֶ ף ַא ְב ֵרכִ ים
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ָׁשוֶ ה ֵ
ַ
ּלֹומ ִדים ּגְ ָמ ָרא ּכָ ל ַהּיֹום ָׁשֹלׁש ֳח ָד ִׁשים?
ֶׁש ְ
ּזֹוהר
ׁשּובהְ :ר ֵאה ֶע ְרּכָ ּה ֶׁשל ָׁש ָעה ,וְ ַעלֹון אֹור ַה ַ
ְּת ָ
ִמ ְס ַּפר 35-36.
לֹומד
יְׁ .ש ֵאלָ הַ :ה ִאם זֶ ה נָ כֹון ֶׁש ִּמי ֶׁש ֵאינֹו ֵ
ׁשּובה :ראה
זֹוהר ֹלא ָר ָאה ְמאֹורֹות ִמּיָ ָמיו? ְּת ָ
ַ
ְׁשלָ "ה ַ(מ ֲא ָמר ִראׁשֹון ,מועתק בספר אור הזוהר דף 154
– תפנה למפעל הזוהר לקבל בחינם הספרים).
אֹומר לִ לְ מֹד
יאְׁ .ש ֵאלָ הִ :אם ָה ַרב ֶׁשּלִ י ֵאינֹו ֵ
ּתֹורה לִ ְׁש ָמּה? ַה ִאם הּוא
לֹומד ָ
זֹוהרַ ,ה ִאם הּוא ֵ
ַ
אֹומר ֶאת זֶ ה?
ֵמ ֶע ֶרב ַרב? ִמי ֵ
מֹורנּו ָה ַרב ַחּיִ ים
ׁשּובהְ :ר ֵאה ְּב ַה ְק ָּד ַמת ֵ
ְּת ָ
"ע ַ(על ַׁש ַער ַה ַה ְק ָּדמֹות)  ...וְ כָ לּו ּכָ ל ַה ִּק ִּצין
יטאל זְ יָ ָ
וִ ַ
נֹודע ֶאת ֲא ֶׁשר ָא ְמרּו
וַ ֲע ַדיִ ן ֶּבן ָּדוִ ד ֹלא ָּבא .וְ ַ
ּבֹותינּו זִ כְ רֹונָ ם לִ ְב ָרכָ ה ּכָ ל ּדֹור ֶׁשֹּלא נִ ְבנֶ ה ֵּבית
ַר ֵ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְּביָ ָמיו ּכְ ִאּלּו נֶ ֱח ָרב ְּביָ ָמיו .וָ ֶא ְּתנָ ה ֶאת
ָּפנַ י לַ ֲחקֹר וְ לָ ַד ַעת ַמה ּזֶ ה וְ ַעל ַמה ּנִ ְת ָא ֵרְך ִק ֵּצנּו
אתי אֹון לִ י
ּומ ָצ ִ
ּדּוע ֹלא ָּבא ֶּבן יִ ַׁשיָ .
ּומ ַ
לּותנּוַ .
וְ גָ ֵ
וַ ֲאנִ ינָ ה ְּב ִק ְר ִּבי וְ לִ ִּבי ָּדוַ יִ ...מ ֵס ֶפר ַה ִּתּקּונִ ים ִ(ּתּקּון
ל' ַּדף ע"ז ...):וְ כָ ל ַח ְסּדֹו ּכְ ִציץ ַה ָּשׂ ֶדהּ ,כָ ל ֶח ֶסד
ְּד ָע ְב ִדי לְ גַ ְר ַמיְ יהּו הּוא ְּד ָע ְב ִדי ...וַ ּיִ זְ ּכֹור ּכִ י ָב ָׂשר
רּוח הֹולֵ ְך וְ ֹלא יָ ׁשּוב ְ(ּת ִהּלִ ים עח לט)ָ ,דא
ֵה ָּמה ַ
יח ,וַ י לֹון ָמאן ְּדגָ ְר ִמי ְּדיֹוזִ יל
ִאיהּו רּוחֹו ֶׁשל ָמ ִׁש ַ
לֵ יּה ִמן ָעלְ ָמא וְ לָ א יְ תּוב לְ ָעלְ ָמאְּ ,ד ִאּלֵ ין ִאינּון
אֹוריְ ָיתא יַ ָּב ָׁשה ,וְ לָ א ָב ָעאן לְ ִא ְׁש ַּת ְדלָ א
ְּד ָע ְב ִדי לְ ַ
ְּב ָחכְ ַמת ַה ַּק ָּבלָ ה וְ גָ ְר ִמין ְּד ִא ְס ַּתּלַ ק נְ ִביעּו ְד ָחכְ ָמה
יׁשה ,וַ י
יהי יּו"ד ִמינָ ּה ,וְ ִא ְׁש ְּת ָא ַרת ֵּבי"ת יְ ֵב ָ
ְד ִא ִ
ּוביזָ ה וְ ֶה ֶרג וְ ַא ְּב ָדן
ּיּותא וְ ַח ְר ָּבא ִ
לֹון ְּדגָ ְר ִמי ֲענִ ָ
רּוח ְּד ִא ְס ַּתּלַ ק ְּד ִאיהּו רּוחֹו ֶׁשל
ְּב ָעלְ ָמא ,וְ ַהאי ַ
רּוח ַהּק ֶֹדׁש ,וְ ִאיהּו
יח ּכְ ָמה ְד ִא ְּת ַמר ,וְ ִאיהּו ַ
ָמ ִׁש ַ
רּוח ַּד ַעת
בּורה ַ
רּוח ֵע ָצה ּוגְ ָ
ּובינָ ה ַ
רּוח ָחכְ ָמה ִ
ַ
וְ יִ ְר ַאת ַה ֵּשׁם (יְ ַׁש ְעיָ ה יא ב) .וַ ֲא ִפיּלּו ּכָ ל ִאינּון
אֹוריְ ָתא ּכָ ל ֶח ֶסד ְּד ָע ְב ִדי לְ גַ ְר ַמיְ הּו
ְּד ִמ ְׁש ַּת ְּדלֵ י ְּב ַ
ּוב ְפ ָרט ִּבזְ ַמּנֵ נּו
וְ כּו'ִ .עם ֱהיֹות ֶׁש ְּפ ָׁשטֹו ְמב ָֹארִ ,
ּתֹורה נַ ֲע ֵׂשית
וֹונֹותינּו ָה ַר ִּבים ֲא ֶׁשר ַה ָ
זֶ ה ַּב ֲע ֵ
ּתֹורה ֲא ֶׁשר
ַק ְרּדֹם לַ ֲחתְֹך ָּבּה ֵא ֶצל ְק ָצת ַּב ֲעלֵ י ָ
ּתֹורה ַעל ְמנַ ת לְ ַק ֵּבל ְּפ ָרס וְ ַה ְּס ֵפקֹות
ִע ְס ָקם ַּב ָ
אׁשי יְ ִׁשיבֹות ,וְ ַדיָ נֵ י
יֹותם ִמּכְ לַ ל ָר ֵ
יְ ֵתרֹות ,וְ גַ ם לִ ְה ָ
נֹודף ְּבכָ ל ָה ָא ֶרץ
יחם ֵ
ַסנְ ֶה ְד ָראֹות ,לִ ְהיֹות ְׁש ָמם וְ ֵר ָ
יהם לְ ַאנְ ֵׁשי ּדֹור ַה ְפלָ גָ ה ַהּבֹונִ ים
דֹומים ְּב ַמ ֲע ֵׂש ֶ
וְ ִ
יהם
ִמגְ ָּדל וְ רֹאׁשֹו ַּב ָּשׁ ַמיִ ם ,וְ ִע ַּקר ִס ַּבת ַמ ֲע ֵׂש ֶ
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ִהיא ַמה ֶּשּׁכָ ַתב ַא ַחר ּכָ ְך ַהּכָ תּוב וְ נַ ֲע ֶׂשה לָ נּו
אׁשית ַ(ּדף
ֵׁשםּ .כַ ּכָ תּוב ְּב ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ְּב ָפ ָר ַׁשת ְּב ֵר ִ
כ"ה ):וְ זֶ ה לְ ׁשֹונֹו ַעל ָּפסּוק ֵאּלֶ ה ּתֹולְ דֹות ַה ָּשׁ ַמיִ ם
ּומן ַהג'
וְ ָה ָא ֶרץֶׁ ,ש ֲח ִמ ָּשׁה ִמינִ ים יֵ ׁש ָּב ֵע ֶרב ַרבִ ,
ּבֹוריםְּ ,ד ָעלַ יְ יהּו
ִמינִ יםֵ ,מ ֶהם הּוא ַהּנִ ְק ָרא ּכַ ת ּגִ ִ
ּבֹורים ֲא ֶׁשר ֵמעֹולָ ם ַאנְ ֵׁשי ַה ֵּשׁם,
ִא ְּת ַמר ֵה ָּמה ַהּגִ ִ
אׁשית יא)
וְ ִאיּנּון ִמ ִּס ְט ָרא ְּד ִאּלֵ ין ְּד ִא ְּת ָמר ְּבהֹון ְ(ּב ֵר ִ
ּומגְ ָּדל וְ גֹו' וְ נַ ֲע ֶׂשה לָ נּו ֵׁשם
ָה ָבה נִ ְבנָ ה לָ נּו ִעיר ִ
ּוּב ֵּתי ִמ ְד ָרׁשֹות וְ ַׁשוְ יָ ין ְּבהֹון
ְּב ִבנְ יָ ן ָּב ֵּתי כְ נֵ ִסּיֹות ָ
יׁשיּה ,וְ ֹּלא לִ ְׁש ָמּהֶ ,אּלָ א
ּתֹורה וְ ֲע ָט ָרה ַעל ֵר ֵ
ֵס ֶפר ָ
לְ ֶמ ְע ַּבד לֹון וְ כּו' .וְ ִהּנֵ ה ַעל ַהּכַ ת ַהּזֹאת ָא ְמרּו
ּתֹורה ֶׁשֹּלא לִ ְׁש ָמּה נ ַֹח לֹו
עֹוסק ַּב ָ
ַּבּגְ ָמ ָראּ :כָ ל ָה ֵ
ֶׁשּנֶ ֶה ְפכָ ה ִׁשלְ יָ תֹו ַעל ָּפנָ יו וְ ֹלא יָ ָצא לַ ֲאוִ יר ָהעֹולָ ם.
עֹוׂשה
יבְׁ .ש ֵאלָ ה :לָ ָּמה ָה ַא ְדמֹו"ר ְמ ָהאלְ ִמין ֶ
ׁשּובה:
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש? ְּת ָ
ַר ַעׁש ַעל ּלִ יּמּוד ַה ַ
לֹומ ִדים
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ֶׁשּכָ ל ֵאּלּו ֶׁשֹּלא ְ
ּכָ תּוב ְּב ַ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש יִ ָּמ ֲחקּו ִמן ָהעֹולָ ם ְּב ִמלְ ֶח ֶמת ּגֹוג
ַ
ּופׁשּוט ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְצ ִריכִ ים לְ ַה ִּציל ֶאת ּכָ ל
ּומגֹוגָ ,
ָ
נֹוח ֶׁשל ָה ַר ְׁש ִּב"י ,
ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּיִ ּכָ נְ סּו ְּב ֵת ַבת ַ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש יִ ּנָ ְצלּו ,לָ כֵ ן
ּלֹומ ִדים ַ
וְ ַרק ֵאּלּו ֶׁש ְ
זֹוהר ָהעֹולָ ִמי ִמּתֹוְך ַא ֲה ַבת
ִה ַק ְמנּו ֶאת ִמ ְפ ָעל ַה ַ
יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ַה ִּציל ֶאת ּכָ ל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבכָ ל ָמקֹום
אֹותם
ֶׁש ֵהם ,וַ ֲא ִפילּו ֶאת ַר ָּבנֵ י ָה ֶע ֶרב רב לְ ַה ְחזִ יר ָ
ׁשּובה!
ִּב ְת ָ
דּוע ּכְ בֹודֹו אומר ֶׁשרֹאׁש יְ ִׁש ָיבה
יגְׁ .ש ֵאלָ הַ :מ ַ
זֹוהר ֹלא ָהיָ ה ָצ ִריְך לָ בֹוא
האֹומר שאין לִ לְ מֹוד ַ
ֵ
ׁשּובה:
לְ עֹולָ ם? ֲהֹלא הּוא ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם ּגָ דֹול? ְּת ָ
ֹלקי ַה ַּצ ִּדיק
אֹומר זֶ הַ ,רק ַה ְמ ֻק ָּבל ָה ֱא ִ
ֹלא ֲאנִ י ֵ
ּבּוח ִצ ָירא זצוקללה"ה
ַה ָּקדֹוׁש ַר ֵּבינּו יַ ֲעקֹב ַא ַ
אֹומר ְּב ֵׁשם ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון
ְ(ּב ִס ְפרֹו ּגִ נְ זֵ י ַה ֶּמלֶ ְך ַּדף קפ"ה) ֵ
ּתֹורת ֱא ֶמת
יֹוחאי ַה ָּקדֹוׁשְּ :ד ִמי ֶׁשֹּלא לָ ַמד ַ
ַּבר ַ
ּתֹורה טֹוב לֹו ֶׁשֹּלא נִ ְב ָרא ִּד ְבֹלא
ֶׁש ֵהם סֹודֹות ַה ָ
יֹוד ַע ֱאֹלהּותֹו יִ ְת ָּב ַרְך ,וְ יִ ְר ָאתֹו
זֶ ה ֵאין ָא ָדם ֵ
בֹודתֹו.
וְ ַא ֲה ָבתֹו ,וַ ֲע ָ
דּוע ּכְ בֹודֹו ָא ַמר לִ י ֶׁשרֹאׁש
ידְׁ .ש ֵאלָ הַ :מ ַ
נֹוס ֶפת,
ַהיְ ִׁש ָיבה ֶׁשּלִ י יִ ְצ ָט ֵרְך לָ בֹוא ְּבגִ לְ ּגּול ַּפ ַעם ֶ
ׁשּובהָ :ה ַרב
ֲהֹלא הּוא ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם ּגָ דֹול? ְּת ָ
יטאל זי"ע
אֹומר ְּב ֵׁשם ַר ִּבי ַחּיִ ים וִ ַ
ְּפ ַתּיָ ה זי"ע ֵ
ֶׁשּכָ ַתב ִּב ְת ִחּלַ ת ַׁש ַער ַה ִּמ ְצוֹות :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 רַ .עד
הּודה ְּפ ַתּיָ ה זי"ע
ּכָ אן לְ ׁשֹונֹו .וְ עֹוד ָא ַמר ָה ַרב יְ ָ
ֶׁשעֹוד ִּב ְׁש ַעת ַהלְ וָ יָ ה ּכַ ֲא ֶׁשר ּבֹוכִ ים ָעלָ יו ,יִ ָּתכֵ ן
ֶׁשּכְ ָבר ָחזַ ר לְ עֹולָ ם ַהּזֶ ה ְּבגִ לְ ּגּולַ ,ה ֵּשׁם יְ ַר ֵחם.
טוְׁ .ש ֵאלָ ה :לָ ָּמה ּכְ בֹודֹו ַמ ְר ִעיׁש עֹולָ מֹות
ּופֹוס ִקים?
ְ
זֹוהר לָ ָּמה ֵאין ַמ ְס ִּפיק ַׁש"ס
ֶׁשּיִ לְ ְמדּו ַ
ארנָ א ְּב ִס ְפרֹו ֵהיכָ ל
אמ ְ
ׁשּובהָ :א ַמר ָה ַר ִּבי ִמ ָק ַ
ְּת ָ
עֹוסק
ַה ְּב ָרכָ הַּ :בּדֹור ַהּזֶ ה ָה ַא ֲחרֹוןִ ,מי ֶׁש ֵאינֹו ֵ
ְּב ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר וְ ִתּקּונִ ים וְ כִ ְת ֵבי ָמ ָרן ָה ֲא ִר"י ֶׁש ֵהם
ּוב ִמ ְׁשנָ ה
ַחּיִ ים ַמ ָּמׁש לַ ּנֶ ֶפׁשְּ ,בלּולָ ה ְּב ִמ ְק ָרא ְ
ּתֹורתֹו
ּופֹוס ִקים ,יֵ ַדע נֶ ֱא ָמנָ ה ֶׁשּכָ ל ָ
ְ
ּוב ַתלְ מּוד
ְ
דֹואג ,וְ ֵאין לֹו ֵע ֶסק
עֹוסק הּוא ִמ ָּשׂ ָפה וְ לַ חּוץּ ,כְ ֵ
ֶׁש ֵ
ַּב ַחּיִ ים וְ ֶה ָא ָרה לַ ּנֶ ֶפׁש ,וְ הּוא ּכֻ ּלֹו ָטעּות וְ ַר ָּמאּות,
ּתֹורה ֶאּלָ א לִ ְהיֹות ֵמ ַאנְ ֵׁשי ֵׁשם,
עֹוסק ַּב ָ
וְ ֵאינֹו ֵ
לִ ְהיֹות ַרב וְ רֹאׁש ּגְ דֹול ַהּדֹור ּולְ ִה ְׂש ָּת ֵרר ַעל
ַה ְּב ִרּיֹות ,וְ ֵאין לֹו ַחּיִ ים וְ ֹלא ֵחלֶ ק ַּב ַחּיִ יםּ .וכְ ִדכְ ִתיב
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ּובוַ ַּדאי ֹלא יַ ִּשׂיג ָא ְרחֹות
ְּב ִתּקּונֵ י ז ַֹהר ָח ָדׁשְ ...
ַחּיִ ים ֶאּלָ א ַעל יְ ֵדי לִ ּמּוד ַהּז ַֹהר וְ כִ ְת ֵבי ָמ ָרן ָה ַרב
קֹומ ְרנָ ה
יטאל ִּבלְ ַבד ,עכ"ל(ֵ .היכַ ל ַה ְּב ָרכָ ה ַ
ַחּיִ ים וִ ַ
ָּפ ָר ַׁשת ֵע ֶקב ז' ,י"ט – אֹור ַה ַ
זֹוהר ֶּפ ֶרק י').
לֹומ ִדים
אֹומר ֶׁש ֵאּלּו ֶׁש ֵאינָ ם ְ
טזְׁ .ש ֵאלָ הִ :מי ֵ
ׁשּובה:
יח? ְּת ָ
המ ִׁש ַ
ּגֹור ִמים לעכב את ָ
זֹוהר ְ
ַ
ְּב ִתּקּון ל' ּכָ ַתב ַ(הּכִ ֵּסא ֶמלֶ ְך) ,וְ זֶ "לְ ּ :כַ ָּמה ּגָ דֹול ִחּיּוב
ַעל ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם לִ לְ מֹד ַק ָּבלָ ה .וְ ָענְ ָׁשם ּכַ ָּמה ּגָ דֹול
לּותא ּכִ י
גֹורם א ֶֹרְך ּגָ ָ
לֹומ ִדים ַק ָּבלָ ה וְ ֵ
ִאם ֵאינָ ם ְ
ֵהם ְמ ַעּכְ ִבים ַהּגְ ֻאּלָ ה ַר ֲח ָמנָ א לִ ְיצלַ ןּ ,כִ י יַ ֲע ֶׂשה
ְּב ָׁש ָעה ַא ַחת ְּבלִ ּמּוד ַה ַּק ָּבלָ ה ַמה ֶּשֹּׁלא נַ ֲע ֶׂשה
ּתֹורהּ ,כִ י ּגָ דֹול ּכ ָֹחּה
ְּבלִ ּמּוד ח ֶֹדׁש יָ ִמים ִּב ְפ ָׁש ֵטי ַה ָ
לְ ָק ֵרב ַהּגְ ֻאּלָ ה.
אֹומר ֶׁשּכָ ל ֵאּלּו שלא הורו
יזְׁ .ש ֵאלָ הִ :מי ֵ
הּודים,
זֹוהר ֲא ֵׁש ִמים ַעל ֵׁשׁש ִמלְ יֹון יְ ִ
לִ לְ מֹוד ַ
ׁשּובה:
יגּועים ֶׁשּנַ ֲעׂשּו ַעד ַהּיֹום? ְּת ָ
וְ ַעל ּכָ ל ַה ִּפ ִ
דּוע ֶׁש ַּב ַעל ַה ֻּסּלָ ם זצ"ל ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ ה לִ ְפנֵ י
יָ ַ
אׁשי יְ ִׁשיבֹות,
ִמלְ ֶח ֶמת ָהעֹולָ םָ ,הלַ ְך ְָל ַר ָּבנִ ים וְ ָר ֵ
וְ הודיע לָ ֶהם ֶׁשּגְ זֵ ָירה ּגְ דֹולָ ה ּנֶ ְח ְּת ָמה ַעל ּכְ לַ ל
יִ ְׂש ָר ֵאלֵ ,חלֶ ק ּגָ דֹול ִמכְ לַ ל יִ ְׂש ָר ֵאל יִ ָּמ ֲחקּו ִמן
דּועים
ָהעֹולָ ם רח"ל ,וְ הוסיף ִּד ְב ֵרי ָה ַר ְמ ַח"ל ַהּיְ ִ
ּזֹוהר ַה ָּקדֹוׁש יָ כֹול לְ ַה ִּצילֵ נּו ִמן
ֶׁש ַרק לִ ּמּוד ַה ַ
ַהּגְ זֵ רֹות ָה ָרעֹות רח"לַ .על ּכֵ ן ָה ֵע ָצה ִהיאֶׁ ,שּכָ ל
זֹוהר
הּודי לִ לְ מֹד ַ
ַרב וְ רֹאׁש יְ ִׁש ָיבה יורה ,לְ ּכָ ל יְ ִ
ַה ָּקדֹוׁש .וְ ֹלא ָׁש ְמעּו ְּבקֹולֹו! – אחרי ּכָ ְך ָּפ ְר ָצה
הּודיםּ ,כָ ֵעת
ִמלְ ָח ָמה ּגְ דֹולָ ה וְ נְ ָה ְרגּו ִ 6-7מלְ יֹון יְ ִ
אֹותּה ַה ְּשׁ ֵאלָ ה ֶׁש ַּמ ְק ָׁשה ַהּגְ ָמ ָרא
ׁשֹואל ֶאת ָ
ֲאנִ י ֵ
דּוע ַמ ֲא ָמר
אֹותם?  -יָ ַ
ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ַׁש ָּבת (נה) ִמי ָה ַרג ָ
חז"ל ַ(ׁש ָּבת ַּדף נ"ה ַעּמּוד א') ָא ְמ ָרה ִמ ַּדת ַה ִּדין לִ ְפנֵ י
הקב"הִ ,רּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ ם ַמה נִ ְׁש ַּתּנּו ֵאּלּו ֵמ ֵאּלּו.
מּורים וְ ַהּלָ לּו ְר ָׁש ִעים
ָא ַמר לֹו ַהּלָ לּו ַצ ִּד ִיקים ּגְ ִ
מּוריםָ .א ְמ ָרה לְ ָפנָ יו ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ ם ָהיָ ה
ּגְ ִ
ְּביָ ָדם לִ ְמחֹות וְ ֹלא ִמחּו ,ואכמ"לּ - .ולְ ִפי ִּד ְב ֵרי
אׁשי יְ ִׁשיבֹות ֲא ֵׁש ִמים ַעל
חז"ל ֵאּלּו ָה ַר ָּבנִ ים וְ ָה ָר ֵ
הּודים ֶׁשּנֶ ֶה ְרגּו ֶׁשּנִ ְׁש ֲחטּו ַעל
ּכָ ל ַה ִּשׁ ָּשׁה ִמלְ יֹון יְ ִ
לֹומר ּלַ ִּצּבּור לִ לְ מֹד
ִקּדּוׁש ַה ֵּשׁם!!! ֶׁש ָהיָ ה ְּביָ ָדם ַ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש וְ נִ ְת ַע ְּצלּו וְ ֹלא ָא ְמרּו ,וְ זֶ ה ָה ֱא ֶמת
ַ
לַ ֲא ִמּתֹו ,וְ כָ ַת ְב ִּתי ַעל ָה ִענְ יָ ן ַהּזֶ ה ֵס ֶפר ָׁשלֵ ם
"מ ְצוַ ת ַהּתֹוכָ ָחה" .וכן כתב הגוב"י הגאון רבי
ִ
מנחם מענכין הלפרין זצ"לָ ,ה ֲענִ ּיִ ים וְ ַה ֲהרּוגִ ים
ּתֹוב ִעים ְּב ַביִ ת ִּדין ֶׁשל ַמ ְעלָ ה ֶאת
ִּבזְ ַמן ַהּגָ לּות ְ
יׁשים
ּומ ֲענִ ִ
ַה ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ֶׁשֹּלא לָ ְמדּו ַק ָּבלָ הַ ,
אֹותם ַעל ּכָ ְך ,וְ זֶ ה לָ ׁשֹון ָּב ַעל הגוב"י ַעל ֵעץ
ָ
לֹומד נִ ְס ָּתר וְ ָחכְ ַמת ֵס ֶפר
ַה ַחּיִ יםִ ,מי ֶׁש ֵאינֹו ֵ
ּדּודין
ּוב ָׂשרֹו יֵ ָע ֶׂשה ִח ִ
רֹותיו ְ
ּזֹוהר ִּת ָס ַמ ְרנָ ה ַׂש ֲע ָ
ַה ַ
יּותא ְּדיִ ְׂש ָר ֵאל,
ּדּודין ְּב ֵה ָעלֹותֹו ַעל לִ ּבֹו ּכִ י ַענְ ָ
ִח ִ
ַהּגְ זֵ רֹות וְ ַה ִּמלְ ָחמֹות המשסות וְ ַה ַהרּוגֹות הּוא
ּוב ָּפ ַמלְ יָ א ֶׁשל ַמ ְעלָ ה ֶה ָענִ י
ּגֹורם לָ זֶ הַ ,
ְּב ַע ְצמֹו ַה ֵ
יְ ַחּיְ בּו ַעל ַּדּלּותֹו וְ ִׁש ְפלּותֹו ,וְ ֶה ָהרּוג ַעל ֲה ִריגָ תֹו,
וְ כָ ל זֶ ה נִ ְק ָרא ח ִֹטאים ֵּבין ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹוַ ,על
יהם ,אֹוי לָ נּו ִמּיֹום
ּפּורים ֵאין ְמכַ ֵּפר ֲעלֵ ֶ
ֶׁשּיֹום ַהּכִ ִ
ַה ִּדין וְ ַהּתֹוכֵ ָחה ,עכ"לּ( .וכְ מֹו ּכֵ ן ַהּיֹום יִ ְת ְּבעּו ֶאת ּכָ ל
אׁשי יְ ִׁשיבֹות ַעל ֶׁשֹּלא ָעׂשּו ּכְ לּום
מֹורי"ם וְ ָה ַר ָּבנִ ים וְ ָר ֵ
ָה ַא ְד ִ
לְ ַה ָּצלַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ְּפ ָצ ַצת ָאטּוםּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ַׁש ָּבת
ׁשֹופ ִטים ,וְ ַעּיֵ ן ָח ֵפץ ַחּיִ ים ְ(ּב ִמכְ ָּתב
ְ
(נ"ה) יַ לְ קּוט
כ"ה) ,וז"לָ :עלָ יו לָ ַד ַעת ּכִ י ְּבנַ ְפׁשֹו הּוא וְ יִ ָת ַבע

ח"ו ַעל זֶ ה).
ניסן תשע"ג

זֹוהר
אֹומר ֶׁש ִאם נִ לְ ַמד ַ
יח .אְׁ .ש ֵאלָ הִ :מי ֵ
אֹומ ִריםּ :כִ י
ׁשּובה :מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו וְ ָה ַר ְׁש ִּב"י ְ
נִ ּנָ ֵצל? ְּת ָ
ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש הּוא ּכְ מֹו ֵּת ַבת נ ַֹח ֶׁש ֵאּלּו ֶׁשּיִ לְ ְמדּו
אֹומר
יח ,וְ ָה ַר ְמ ַח"ל ַה ָּקדֹוׁש ֵ
יִ ּנָ ְצלּו ֵמ ֶח ְבלֵ י ָמ ִׁש ַ
לָ נּוֶׁ :ש ַרק ָּבזֶ ה ָּתלּוי סֹוד ַה ָּצלַ ת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
ּוסגֻ ּלַ ת לִ ּמּוד ַהּז ַֹהר
ַּבּדֹור ָה ַא ֲחרֹון ּוגְ אּולָ תֹוְּ ,בכ ַֹח ְ
יחת ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון
ַה ָּקדֹוׁש ,וְ זֶ ה לְ ׁשֹונֹו ַה ָּקדֹוׁשְּ :ב ִר ַ
יֹוחאי ָע ְׂש ָתה ִענְ יַ ן ַה ֵּת ָבה ,וְ כֻ ּלָ נּו נִ ְב ַרח לַ ֵּת ָבה
ַּבר ַ
ּבֹותי ַא ִחים יְ ָק ִריםּ ,בֹואּו
מֹורי וְ ַר ַ
ַהּזֹאת וְ נִ ּנָ ֵצלַ - .
הּודי
בּורת  70,000וְ נִ ְפ ָעל ֶׁשּכָ ל יְ ִ
וְ נִ ְת ַא ֵחד ּכֻ ּלָ נּו ַּב ֲח ַ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ְּבכָ ל יֹום ּולְ ַא ְרּגֵ ן ְּבכָ ל
יהּודי יִ לְ ַמד ַ
וִ ִ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ,וְ כָ ל
ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁש וְ כֹולֵ ל ֶׁשּיִ לְ ְמדּו ַ
עֹוררּות לְ לִ ּמּוד
ֶא ָחד יְ ַחּלֵ ק לְ כָ ל ָמקֹום ִס ְפ ֵרי ִה ְת ְ
רּוצים נִ נְ ֲעלּו,
ּזֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ,וְ ַע ָּתה ַׁש ֲע ֵרי ֵּת ִ
ַה ַ
וְ כֻ ּלָ ם ְמ ַקּיְ ִמים ְּב ִׂש ְמ ָחה ֶאת ְרצֹון ַה ֵּשׁם יִ ְת ָּב ַרְך
– ֶא ְפ ָׁשר לְ ַק ֵּבל ְּב ִחּנָ ם ֶאת ַה ְּס ָפ ִרים – ֵהן ִס ְפ ֵרי
זֹוהרְּ ,ב ִא ְרגּון ִמ ְפ ָעל
עֹוררּות וְ ֵהן ִּתּקּונֵ י ַ
ִה ְת ְ
ּזֹוהר ָהעֹולָ ִמי ְּב ֵבית ֶׁש ֶמׁש0548-436784. ,
ַה ַ
ּדּוע ֹלא ָׁש ָמ ְענּו ַעד ַהּיֹום
יח .בְׁ .ש ֵאלָ הַ :מ ַ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש?
חֹובת לִ ּיּמּוד ַ
ִמּגְ דֹולֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַעל ַ
ׁשּובהָ :טעּות ּגְ דֹולָ ה ְּביָ ְדָך ,עֹוד ִּב ְׁשנַ ת
ְּת ָ
תרפ"א יָ ְצאּו ּגְ דֹולֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ַּד"ץ ֶׁשל ַה ַּצ ִּד ִיקים
יס ִקין זצ"ל,
הֹוׁש ַע לֵ יּב ִד ְ
ַהּגְ דֹולִ ים ֶׁשל ַר ִּבי יְ ֻ
וְ ָח ְתמּו ַעל זֶ ה ּכָ ל ַהּגְ דֹולִ ים ְּד ָאז ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָח ְתמּו
ירּוׁשלַ יִ ם ִעיר ַהּק ֶֹדׁש ִּב ְׁשנַ ת
ָה ֵע ָדה ַה ֲח ֵר ִדית ִּב ָ
תשס"ב-ח ,וְ עֹוד ּגְ דֹולֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ יָ ְצאּו ַה ְר ֵּבה
ְס ָפ ִרים ִעם ֲח ִתימֹות ֶׁשל רֹוב ּגְ דֹולֵ י ָה ַא ְׁשּכְ נַ ּזִ ים
ּזֹוהר ּגְ דֹולֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ּוב ֵס ֶפר אֹור ַה ַ
וְ ַה ְּס ָפ ַר ִּדיםְ .
יֹותר ֵמ ֶאלֶ ף
מּוב ִאים ֵ
ּזֹוהר וְ עֹוד ָ
וְ ַהּז ַֹהר ְמאֹורֹות ַה ַ
ימן ֶׁש ָה ַרב ֶׁשּלְ ָך
ַצ ִּד ִיקים .וְ ִאם ֹלא ָׁש ַמ ְע ָּת? ִס ָ
ֵמ ָה ֶע ֶרב ַרב וְ ֹלא ּגִ ילָ ה לְ ָך ֶאת ָה ֱא ֶמת.
יטְׁ .ש ֵאלָ הִּ :ד ַּב ְר ִּתי ִעם ֲהרֹאׁש יְ ִׁש ָיבה ֶׁשּלִ י,
ֶה ְר ֵא ִתי לֹו ַה ְּס ָפ ִרים וְ ָא ַמר לִ י ְּב ַת ִּקיפּות ֶּשׁ ֶה ְחלִ יט,
זֹוהר
ְּבׁשּום א ֶֹפן ָּבעֹולָ ם ֵאינֹו ַמ ְסּכִ ים לְ ַהכְ נִ יס ַ
ִּב ִ
יׁש ָיבה!!! וְ ָא ַמ ְר ִּתי לֹוֲ ,הֹלא ֶה ָח ֵפץ ַחּיִ ים 1וְ ֶה ָחזֹון
יהם,
לֹומ ִדים ְּב ִס ְפ ֵר ֶ
יהם וְ ְ
ִאיׁש זי"ע ֶׁש ָאנּו ַתלְ ִמ ֵיד ֶ
יהם?
זֹוהר לָ ָּמה ֶׁשֹּלא נֵ לֵ ְך ְּב ַד ְרכֵ ֶ
ֵהם ָא ְמרּו לִ לְ מֹד ַ
ָּפנָ יו ֶׁשל ָהרֹאׁש יְ ִׁש ָיבה ָחוְ רּו ,וְ ָא ַמר ְּב ַת ִּקיפּות
ֹלאמר לֹוּ ,כִ י
ַ
ּכָ אן ֲאנִ י ַה ַּב ַעל ַה ַּביִ ת!!! ָר ִצ ִיתי
ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַה ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ,וְ ִה ְת ַא ַּפ ְק ִּתי
וְ ֹלא ָא ַמ ְר ִּתי ּכְ לּוםַ ,ה ִאם ַא ֶּתם יְ כֹולִ ים לְ ַה ְס ִּביר
לִ י ,לָ ָּמה רֹאׁש ַהּיְ ִׁש ָיבה ְמ ָס ֵרב לֵ ילֶ ְך ְּב ַד ְרּכֹו ֶׁשל
יט ִאי?
ֶה ָח ֵפץ ַחּיִ ים וְ ַהגְ ָר"א? ֲהֹלא הּוא לִ ָ
ׁשּובהְ :ר ֵאה לְ ֵעיל ְׁש ֵאלֹות א'
נִ ְתּגַ ּלָ ה ַהּסֹודְּ :ת ָ
ה'-טו-י"ז ,וְ ַא ְס ִּביר לְ ָך ְּב ַמ ֲע ֵׂשה ֶׁש ָהיָ ה :לִ ְפנֵ י ָׁשנָ ה
ֶה ְחלַ ְט ִּתי לֵ ילֵ ְך לְ כָ ל ָה ַר ָּבנִ ים ַהּגְ דֹולִ ים לְ ַב ֵּקׁש
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש,
ֵמ ֶהם לִ כְ ּתֹב ִמכְ ְּת ֵבי ִחּזּוק ֶׁשּיִ לְ ְמדּו ַ
ַהּגַ ם ֶׁש ַהּז ַֹהר ֵאינֹו ָצ ִריְך לְ ַה ְסּכָ ָמ ָתםֲ ,א ָבל ּכָ ְך הּוא
מֹוע ַּד ַעת
רֹוצה לִ ְׁש ַ
ַּד ְרּכָ ם ֶׁשל ָה ֲאנָ ִׁשיםּ ,כָ ל ֶא ָחד ֶ
ֶ .1ה ָ'ח ֵפץ ַחּיִ ים'ַ :על לִ ּמּוד ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ֵאין ׁשּום
ַהגְ ָּבלָ ה .וְ כֵ ן ָא ַמר ַהגָ ּאֹון ַה ַּצ ִּדיק ַר ִּבי ְׁשֹלמֹה ְּבלֹוְך
זֵ כֶ ר ַצ ִּדיק לִ ְב ָרכָ ה ִמ ֵּשׁם ַרּבֹו ֶה ָ'ח ֵפץ ַחיִ ּים' זֵ כֶ ר ַצ ִּדיק
לִ ְב ָרכָ הֶׁ ,ש ַעל לִ ּמּוד ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ֵאין ׁשּום ַהגְ ָּבלָ ה
עֹורר לְ כֻ ּלָ ם
ּכִ י ֻרּבֹו ִמ ְד ָרׁש ,וְ ָהיָ ה ֶה ָ'ח ֵפץ ַחּיִ ים' ְמ ֵ
אֹותּה ָּפ ָר ָׁשה וַ ֲא ִפּלּו
ֶׁשּיִ לְ ְמדּו ּכָ ל ַׁש ָּבת ֶאת ַהּז ַֹהר ֶׁשל ָ
חּורים (ר' יוסף בן שלמה מפוזין הוספות בנין
לְ ַב ִ
יוסף).
ניסן תשע"ג

ּגְ דֹולֵ י ַהּדֹור ְּבזֶ ה ,וְ ֹלא ַח ְׁש ִּתי טֹוב ֶּשׁ ָהלַ כְ ִּתי ִעם
ֹלח ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם ּגָ דֹול
ּכִ ֵּסא ּגַ לְ ּגַ ּלִ יםֶ ,ה ְחלַ ְט ִּתי לִ ְׁש ַ
ַּב ַעל ְמ ַח ֵּבר ְס ָפ ִרים ּגְ דֹולִ ים וְ ִק ֵּבל ּכְ ָבר ַה ְסּכָ מֹות
מֹורי"םָ ,הלַ ְך
ָה ַר ָּבנִ יםֶׁ ,שּיֵ לֵ ְך ֶאל ָה ַר ָּבנִ ים וְ ָה ַא ְד ִ
ּובנְ יַ ן ּגָ דֹול
לְ ַרב ּגָ דֹול ֶא ָחד ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ְק ַהל ּגָ דֹול ִ
[וְ אּולַ י ּכַ ָּמה ִּבנְ יָ נִ ים]ּ ,וכְ ָבר ִק ֵּבל ִמ ֶּמּנּו ַה ְסּכָ ָמה
יחה ֶׁשל ְׁש ֵּתי ָׁשעֹות ָענָ ה
ַעל ֵס ֶפר ֶׁשּלֹוַ ,א ַחר ִׂש ָ
ּכֹוח ָעצּום וְ כּו'ֲ ,א ָבל
יֹוד ַע ֶׁש ַהּז ַֹהר יֵ ׁש לֹו ַ
לֹוֲ ,אנִ י ֵ
זֹוהר ָאז ֹלא יִ ְצ ָט ְרכּו
אֹומר לַ ֲאנָ ִׁשים ֶׁשּיִ לְ ְמדּו ַ
ִאם ַ
אֹותי ּכְ לָ ל ּכִ י ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון לְ כָ ל וְ כּו' ,לָ כֵ ן ָהרֹאׁש
ִ
זֹוהרּ ,כִ י ְּב ֶרגַ ע ֶׁש ַא ָּתה
רֹוצה ֶׁש ִּתלְ ַמד ַ
יְ ִׁש ָיבה ֹלא ֶ
זֹוהרִּ ,ת ְת ַעּלֶ ה לְ ַּמ ְד ֵרגֹות ּגְ דֹולֹות וַ ֲעצּומֹות,
לֹומד ַ
ֵ
ֹאמר יִ ְהיּו ֶא ְצלְ ָך
ּמּוסר ֶּשּׁי ַ
וְ כָ ל ַה ְּד ָרׁשֹות וְ ִד ְב ֵרי ַה ָ
זֹוהר זֹוכִ ים לָ ֱא ֶמת,
לֹומ ִדים ַ
ּכְ ֶא ֶפס וָ ַאיִ ןּ ,כִ י ִאם ְ
וְ יִ ְת ָּב ֵרר לְ ָך ֶׁשּמֹוכְ ִרים לְ ָך ַרק ֶׁש ֶקר ,וְ עֹוד ַה ַּפ ַעם
רֹוצה ִּבכְ לָ ל ֶׁש ִּת ְת ַעּלֶ הּ ,כְ מֹו
ֶׁש ֶקר ,וְ הּוא ֹלא ֶ
ֶׁש ֵה ֵבאנּו לְ ֵעיל ִּב ְׁש ֵאלָ ה י"ז וְ זֶ הּו ַהּסֹוד ַהּגָ דֹול
רֹוצים ֶׁש ִּתלְ ְמדּו
ּנֹורא ֶׁשל ַר ָּבנֵ י ָה ֶע ֶרב ַרב ֶׁשֹּלא ִ
וְ ַה ָ
זֹוהר (ראה בספר סוד ה' באריכות)ּ - .בֹואּו ְּוראּו:
ַ
קֹודׁש ָשׁווֶ ה ֵמ ָאה ִמלְ יֹון ָׁשנָ ה
ָׁש ָעה ַא ַחת ְּב ַׁש ָּבת ֶ
ּלֹומ ִדים
ּתֹורהַ ,הּגַ ע ְּב ַע ְצ ְמָךַ 10,000 :א ְב ֵרכִ ים ֶׁש ְ
ָ
ּתֹורה ,וְ כַ ֲא ֶׁשר
ָׁ 10שעֹות ְּביֹום ,יֵ ׁש לָ נּו ִמלְ יֹון ָׁשנָ ה ָ
ּלֹומד ַרק ָׁש ָעה
הּודי ָּפׁשּוט אֹו ֲא ִפילּו יֶ לֶ ד ָק ָטן ֶׁש ֵ
יְ ִ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁשּ ,גַ ם ּכֵ ן ָשׁווֶ ה ִמלְ יֹון
ַא ַחת ְּב ַׁש ָּבת ַ
ּתֹורה .וְ ִאם ָק ֶׁשה לְ ָך לִ לְ מֹוד ָאז זָ כִ ָית לְ ֵמ ָאה
ָׁשנָ ה ָ
ּלֹומ ִדים 10
ִמלְ יֹון ָׁשנָ הּ[ ,כְ מֹו ַ 10,000א ְב ֵרכִ ים ֶׁש ְ
ָׁשעֹות ְּביֹום ְּב ֶמ ֶׁשְך ֵמ ָאה יָ ִמים ,]2וְ כָ ְך יְ קּויָ ים ָּבנּו
ֹאמר ּגִ ּבֹור ָאנִ י",
"ה ָחּלָ ׁש י ַ
יֹואל (ד' י') ַ
ִּד ְב ֵרי ַהּנָ ִביא ֵ
יח
הּודי יָ כֹול לִ זְ ּכֹות לָ זֶ ה ּולְ ָה ִביא ֶאת ַה ָּמ ִׁש ַ
וְ כָ ל יְ ִ
"ח ֵפץ ַחּיִ ים"ּ :יְ סֹוד
ְּב ַר ֲח ִמיםָ - .א ַמר ָמ ָרן ַה ָ
ּוב ֵאר ֶאת
ַהּיַ ֲהדּות הּוא לְ ַה ֲא ִמין ִּב ְׂשכַ ר וְ עֹונֵ ׁשֵ ,
ּטֹובים
ּומ ִּמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ַה ִ
ֹותיָך ִ
ַהּוִּדּוי" :וְ ַס ְרנּו ִמ ִּמ ְצ ֶ
וְ ֹלא ָשׁוָ וה לָ נּו"ֶׁ ,שֹּלא ָע ִׂשינּו ֶח ְׁשּבֹון וְ ֶה ְח ָׁש ְבנּו
ּתֹורה וְ ַה ִּמ ְצוֹות ּכַ ָּמה ֶּב ֱא ֶמת ָׁשוִ וים,
ֶּב ֱא ֶמת ֶאת ַה ָ
ּתֹורה "יְ ָק ָרה
ּוכְ ָבר ָא ְמרּו ֲחזַ "ל ַעל לִ ּיּמּוד ַה ָ
ִהיא ִמ ְּפנִ ינִ ים וְ כָ ל ֲח ָפ ֶציָך ֹלא יִ ְׁשוּו ָּבּה"ּ ,בֹואּו
ֶח ְׁשּבֹוןֵ :איזֶ ה ָׂשכָ ר ּגָ דֹול יְ כֹולִ ים לִ זְ ּכֹות ְּבּלִ ּמּוד
ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש .וְ כֵ ן ִקּיֵ ים ַה ֵח ֶפץ ַחּיִ ים ְּב ַע ְצמֹו ֲאנִ י
יחְּ ...בכָ ל יֹום ֲא ַחּכֶ ה לֹו,
ַמ ֲא ִמין ְּב ִב ַיאת ַה ָּמ ִׁש ַ
יח ּולְ ַמ ַען
עֹוׂשים לְ ַמ ַען ִּב ַיאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ּומה ֲאנַ ְחנּו ִ
ַ
ּגְ ֻאּלַ ת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלּ - .כָ תּוב ְּבכִ ְּת ֵבי ָה ֲא ִריזַ "ל,
ּתֹורת
ּתֹורת ַהּסֹוד ִמ ְתּגַ ּלֶ ה לָ נּו ַ
ֶׁש ַעל יְ ֵדי לִ ּיּמּוד ַ
ּדֹורנּו ּכּולָ נּו זֹוכִ ים לִ ְראֹת ֶאת זֶ ה ַעיִ ן
ּוב ֵ
ַהנִ גְ לָ הְ ,
ְּב ַעיִ ןּ ,וכְ ָבר ְמ ִע ִידים ַא ְב ְרכֵ י ַהּכֹולְ לִ ים וַ ֲא ִפילּו
ׁשּוטיםֶׁ ,ש ַא ֲח ֵרי ֶׁש ַּט ֲעמּו ִמּצּוף ְד ַבׁש
הּודים ְּפ ִ
יְ ִ
ּומ ְת ַר ֵחב מ ָֹחם לְ ַח ֵּדׁש
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש נִ ְפ ָּתח לִ ָּבם ִ
ַה ַ
דֹוׁשה ,וְ זָ כּו לְ ַח ֵּבר
ּתֹורה ַה ְּק ָ
ּדּוׁשים נִ ְפלָ ִאים ַּב ָ
ִח ִ
יּבּורים ְמצּויָ ינִ ים.
ִח ִ
כְׁ .ש ֵאלָ הַ :מה ִּביְ כֹולְ ִּתי לַ ֲעׂשֹת ִאם רֹאׁש
זֹוהר ְּבכָ ל יֹוםֲ ,ה ֵרי
ַהּכֹולֵ ל ֶׁשּלִ י ְמ ָס ֵרב ֶׁשּנִ לְ ַמד ַ
מּוסר ַהּטֹוב
ַה ֲחזֹון ִאיׁש ָא ַמר ֶׁשּז ַֹהר הּוא ַה ֵּס ֶפר ָ
 .2ואפשר להמליץ על זה את דברי חז"ל הקדושים
על הפסוק :מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם
ליראה ...אל תקרי מה אלא מאה .שבלימוד שעה
אחת זוה"ק בשבת יחשב לך למאה ימים של לימוד
תורה של עשרת אלפים אברכים הלומדים עשר
שעות ביום.

רגע לפני הגאולה

ּובכְ לָ ל ֵאינִ י ֵמ ִבין ,לָ ָּמה ַמ ִּתיר לָ נּו לִ לְ מֹד
יֹותרִ ,
ְּב ֵ
ׁשּובה :הּוא ֹלא
זֹוהר? ְּת ָ
מּוסר ַרק ֹלא ַ
ּכָ ל ֵס ֶפר ָ
רֹוצ ִחים וְ גַ זְ לָ נִ ים וְ ֻׁש ָּתף
רֹאׁש ּכֹולֵ ל ,הּוא רֹאׁש ָה ְ
ּוצ ִעירֹות,
לַ ַּמלְ ָאְך ַה ָּמוֶ ת לַ ֲהרֹוג ֲאנָ ִׁשים ְצ ִע ִירים ְ
וְ הּוא ָא ֵׁשם ַעל ָה ֲאסֹונֹות וְ כָ ל ָּב ֵּתי ַה ַחּיִ ים
ּוצ ִעירֹותּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ ַתב
ֶׁש ְּמלֵ ִאים ִעם ְצ ִע ִירים ְ
ּגּוב ִא"י זצ"לְ ,ר ֵאה ְׁש ֵאלָ ה י"ז.
ֹלקי ַה ָ
ַה ְּמ ֻק ָּבל ָה ֱא ִ
אֹומ ִרים
כאְׁ .ש ֵאלָ הֶ :א ָחד ִס ֵּפר לִ י ֶׁש ִהנְ כֶ ם ְ
זֹוהר ַה ְּת ִפּלֹות ֵאינָ ן
ַ
לֹומ ִדים
ְ
ֶׁש ִאם ֵאין
ִמ ְת ַק ְּבלֹותַ ,ה ִאם ֱא ֶמת ַה ָּד ָבר? ָמה ַה ְּמקֹור לְ כָ ְך?
ֹלקי ַר ֵּבנּו יַ ֲעקֹב
ׁשּובהַ :ה ַּצ ִּדיק ַה ְּמ ֻק ָּבל ָה ֱא ִ
ְּת ָ
ּכֹותב ּכָ ְך ְּב ִס ְפרֹו ַעל ַהּגָ ָדה ֶׁשל ֶּפ ַסח
ּבּוח ִצ ָירא ֵ
ַא ֲ
ְ(ר ֵאה ַּב ֲא ִריכּות ְּב ַה ְק ָּד ָמה לַ ִּס ְפ ָרא ִד ְצנִ יִ עותא).
כגְׁ .ש ֵאלָ הָ :ה ַרב ֶׁשּלִ י ַעד ַהּיֹום ִה ְתנַ ּגֵ ד לְ כָ ל
ׁשּובה :לְ ַה ְראֹות
ּזֹוהרַ ,מה ָעלַ י לַ ֲעׂשֹות? ְּת ָ
לִ ּמּוד ַה ַ
ֶאת ַהּקּונְ ְט ֵרס ַהּזֶ ה לְ רֹאׁש ַהּיְ ִׁש ָיבה ,וְ גַ ם ַעלֹונִ ים
ּזֹוהר ,וְ לָ ֶב ַטח יַ ְסּכִ יםּ ,כִ י הּוא
ִמ ְס ַּפר  35וְ ֶׁ 36-של ַה ַ
ִמּזֶ ַרע יִ ְׂש ָר ֵאל.
כדְׁ .ש ֵאלָ הִ :אם ּכְ ָבר ֶה ְר ֵא ִתי ֶאת ַהּקּונְ ְט ֵרס
ַהּנִ זְ ּכָ ר לְ ַמ ְעלָ ה לְ ַר ִּבי  -וְ הּוא ֹלא ַמ ְסּכִ ים ֶׁשּנִ לְ ַמד
(שנקרא/נגרוס)
זֹוהר ַּבּיְ ִׁש ָיבה ,וְ ַאף ְמ ָס ֵרב
ַ
זֹוהר ַּביְ ִש ָיבה
ַ
ד/א ְק ָרא
ֶׁש ֲאנִ י ְּב ַע ְצ ִמי ֶאלְ ַמ ֶ
ׁשּובהָ :אז ַעל ִּפי ִּתּקּונֵ י
ַמה ָעלַ י לַ ֲעׂשֹות? ְּת ָ
ּזֹוהר (המהרח"ו ,ובעל הסלם הקדמה לתקון עשר
ַה ַ
ְס ִפירֹות) הּוא נִ ְק ָרא ְמ ַח ֵּבל וְ יֵ ׁש לִ ְבר ַֹח ,וְ ִאם ֵאין
הֹורים
בּוצה נֶ גְ ּדֹוֶׁ ,ש ַה ִ
ִּביכָ לְ ְּתָך לִ ְבר ַֹחְּ ,ת ַא ְרגְ נּו ְק ָ
ְמ ַׁשּלְ ִמים לָ ֶהם ּכֶ ֶסף ָמלֵ א ,וְ ֵהם ּגֹונְ ִבים ֶאת
ּתֹור ְתכֶ ם ,וְ ַה ִּמּדֹות ֶׁש ְּמ ֻסּגָ לִ ים ַא ֶּתם לְ ַק ֵּבל ַעל
ַ
[עׂשּו ֶאת זֶ ה ְּבכַ ָּמה
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁשָ .
יְ ֵדי לִ ּמּוד ַ
יְ ִׁשיבֹות וְ ִה ְצלִ יחּוּ ,כִ י ְּב ֶרגַ ע ֶׁש ָהרֹאׁש יְ ִׁש ָיבה
יַ ְרּגִ יׁש ִה ְתנַ ּגְ דּות ּגְ דֹולָ ה נֶ גְ ּדֹו ,יַ ְסּכִ ים ַעל ַה ָּמקֹום,
דֹואר – אֹו ָּת ִׂשימּו לַ ְס ֶטנְ ֶדר ֶׁשּלֹו
וְ ִת ְׁשלְ חּו לֹו ַּב ַ
ּבּוׁשה
ֶׁשהּוא יִ ְר ֶאה ַמה ּכָ תּוב ָעלָ יוֹ ,לא יִ ְר ֶצה ֶאת ַה ָ
ַהּגְ דֹולָ ה ֶׁשהּוא יְ ַק ֵּבל ,וְ ֵתכֶ ף יַ ְסּכִ ים ֶׁשּכָ ל ַהּיְ ִׁש ָיבה
ּלֹומ ִדים
יִ לְ ְמדּו ַּ 4-5דּקֹות ַּבּיֹום ,יֶ ְׁשנָ ם יְ ִׁשיבֹות ֶׁש ְ
בּוע
עֹוׂשים ּכָ ל ָׁש ַ
ּכָ ל ָּבחּור וְ כָ ל ַא ְב ֵרְך ָׁש ָעה ְּביֹום וְ ִ
יׁש ַיבת "חּוט ֶׁשל ֶח ֶסד"
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁשִּ ,ב ִ
ּיּומי ַ
ִ 4ס ֵ
רּוׁשלַ יִ םִּ ,ת ְׁש ַאל ֶאת ֲח ֵב ֶריָך וַ ִּת ְׁש ַמע ,וְ כֵ ן יֵ ׁש עֹוד
יְ ָ
יְ ִׁשיבֹות ַרּבֹות וְ כֹולְ לִ ים].
כהְׁ .ש ֵאלָ הִ :אם ֶה ְר ֵא ִיתי ֶאת ַהּקּונְ ְט ֵרס ַהּזֶ ה
ֹאמר לִ יֲ :ה ֵרי ַא ָּתה ּכְ לָ ל ֹלא
לָ ַרב ֶׁשּלִ י וְ ָה ַרב י ַ
ֵמ ִבין ֲא ַר ִּמית ,זֶ ה ִּבזְ ּבּוז זְ ַמןּ ,כִ י ָה ִע ָּקר ַהּלִ ּמּוד
ׁשּובה:
ּתֹורה ֶׁש ְּב ַעל ֶפה ִהיא ַה ֲה ָבנָ הְּ .ת ָ
ֶׁשל ָ
זֹוהרּ ,גַ ם
ֹלא נָ כֹון ,א .יֵ ׁש ַמ ְעלָ ה ּגְ דֹולָ ה לִ גְ רֹס ַ
ּוב ֶע ֶצם
רּוח ַהּק ֶֹדׁשְ ,
לְ ֹלא ֲה ָבנָ ה ּכִ י הּוא נִ כְ ַּתב ְּב ַ
ּזֹוהר ַה ְּקדֹוׁשֹות ַ -א ָּתה
ַה ְּק ִר ָיאהֶׁ ,של ִמילֹות ַה ַ
צּומה לָ עֹולָ םְּ ,ד ָהיִ ינּוַ ,מ ְׁש ִּפ ַיע
ַמ ְמ ִׁשיְך ְק ֻד ָּשׁה ֲע ָ
אֹורֹות ֵמ ָהעֹולָ מֹות ָה ֶעלְ יֹונִ ים לָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה ,וְ גַ ם
ּומּלְ ַבד זֹאת ַמ ְעלָ ה ּגְ דֹולָ ה
ְמזַ ּכֵ ְך ֶאת נִ ְׁש ָמ ְתָך .בִ .
יֹותר הּוא לִ ְקרֹא ַה ַּת ְרּגּום ְּבלָ ׁשֹון ַהּק ֶֹדׁש ֶׁשהּוא
ֵ
ֹלח
ּוביְ כֹולְ ֵּתינּו לִ ְׁש ַ
ַּת ְרּגּום ֲא ַר ִּמית לְ ִע ְב ִרית – ִ
לָ כֶ ם ְס ָפ ִרים ִעם ַּת ְרּגּום לִ לְ ׁשֹון ַהּק ֶֹדׁשֶׁ .ש ִּת ְק ָרא
יׁש ָיבה ּכָ ל יֹום ַּ 4-5דּקֹות וְ זֹו ַמ ְעלָ ה
ַּב ַּביִ ת ,אֹו ִּב ִ
צּומה.
ֲע ָ
כוְׁ .ש ֵאלָ הִ :אם ַר ִּבי ֵאינֹו ַמ ְסּכִ ים לְ לִ ּמּוד
רֹוצה לַ ֲעזֹב
זֹוהר ְּבא ֶֹפן ַע ְצ ָמ ִאי ַּבּיְ ִׁש ָיבה .וְ ֵאינִ י ֶ
ַ
אֹובד ֵעצֹותַ .מה ָעלַ י
ֶאת ַהּיְ ִׁש ָיבהּ ,וכְ ֶרגַ ע ֲאנִ י ֵ
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זֹוהר ,וְ כָ ל יֹום
ׁשּובה :נִ ְׁשלַ ח לְ ָך ִס ְפ ֵרי ַ
לַ ֲעׂשֹות? ְּת ָ
זֹוהר ַּב ָּביִ ת.
ִּת ְק ָרא ,אֹו ִּתגְ רֹוס ְּב ֶמ ֶׁשְך ַּ 4-5דּקֹות ַ
ּוב ָע"ה ה' יַ ֲעזֹר לְ ָך.
ְ
ּומ ַּד ֵּבר
כזְׁ .ש ֵאלָ ה :לָ ָּמה ּכְ בֹודֹו ּכָ ל ּכָ ְך ַמ ְר ִעיׁש ִ
אׁשי יְ ִׁשיבֹות
מֹורי"ם ַר ָּבנִ ים וְ ָר ֵ
ָק ָׁשה נֶ גֶ ד ָה ַא ְד ִ
ׁשּובה:
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש? ְּת ָ
רֹוצים לִ לְ מֹד ַ
ִ
ֶׁשֹּלא
ֲאנָ ְחנּו ּכָ ֵעת ַּבּסּוף ַהּגְ אּולָ ה וְ ֵאין ְׁש ֵאלָ הִ ,אם
ָּתבֹוא ִּפ ְצ ַצת ָאטֹום ַחס וְ ָׁשלֹוםַ ,ה ְּשׁ ֵאלָ ה ֵאיפֹה
ּומ ַתי יָ בֹוא ,וְ כַ ָּמה ָק ְר ָּבנֹות ַחס וְ ָׁשלֹום זֶ ה יָ ִביא
ָ
ּבֹותי ֵאין
ַחס וְ ָׁשלֹוםּ ,וכְ מֹו ֶׁש ָא ַמ ְר ִּתי ַּב ְּד ָר ָׁשהַ :ר ַ
רֹוצה
זְ ַמן לְ ִמ ְׂש ָח ִקיםּ ,כָ ל ָּבחּור וְ ַא ְב ֵרְך ּכֹולֵ ל ָה ֶ
ּזֹוהר ַה ָּקדֹוׁש
לְ ַה ִּציל ֶאת ַה ַחּיִ ים ֶׁשּלֹו ,יֵ ַדע ּכִ י ַה ַ
אֹותנּוְׁ ,ש ִמי ֶׁשֹּלא
ּומזְ ִה ִירים ָ
אֹומ ִרים ַ
וְ ַה ַּצ ִּד ִיקים ְ
זֹוהר ,יִ ָּמ ֵחק ִמן ָהעֹולָ םָ ,אז ָמה ְצ ִריכִ ים
יִ לְ ַמד ַ
לַ ֲעׂשֹות? לַ ֲעמֹד ְּב ִחּבּוק יָ ַדיִ ם ּולְ ַחּכֹות ַחס וְ ָׁשלֹום
הּודים יִ ָּמ ֲחקּו ִמן ָהעֹולָ ם ַחס וְ ָׁשלֹוםּ ,כֵ ן,
ֶׁשּיְ ִ
הּודים ,יִ ְת ְּבעּו
עֹוׂשה ַּדי לְ ַה ִּציל ּכָ ל ַהיְ ִ
ִמי ֶׁשֹּלא ֶ
אֹותםּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ ַתב
אֹותֹו ַּב ָּשׁ ַמיִ ם ּכְ ִאּלּו הּוא ָה ַרג ָ
ּגֹובא"י זַ ַצ"ל .וְ ָר ִאינּו ֵאיְך
ַה ַּצ ִּדיק ַה ְּמ ֻק ָּבל ָה ַרב ַ
מֹורי"ם וְ ָה ַר ָּבנִ ים
ֶׁש ְּב ַעל ַה ֻּסּלָ ם ִהזְ ִהיר ֶאת ָה ַא ְד ִ
נֹותנִ ים
וְ ַאף ֶא ָחד ֹלא ָע ָׂשה ּכְ לּום ,וְ ֵהם ּכָ ֵעת ְ
ַּב ָּשׁ ַמיִ ם ִּדין וְ ֶח ְׁשּבֹון ַעל זֶ הּ ,כֵ ן יֵ ׁש ֵמאֹות ַמ ְר ֵאה
ּופֹוס ִקים ַעל זֶ ה ,וְ כָ ל ָּד ָבר ֶׁש ֲאנִ י
ְ
ְמקֹומֹות ְּב ַׁש"ס
רֹוצה
ּומי ֶׁש ֶ
ּכֹותב יֵ ׁש לִ י ֵמאֹות ַּד ִּפים ִעם ְמקֹורֹותִ ,
ֵ
ּכֹותב - .יֵ ׁש
ֶא ֵּתן לֹו ּכָ ל ַה ְּמקֹורֹותַ ,על ַמה ֶׁש ֲאנִ י ֵ
לָ נּו ַ 310מ ְר ֵאה ְמקֹומֹות לְ ִהּזָ ֵהר ֵמ ַר ָּבנֵ י ָה ֶע ֶרב
עֹוׂשה
עֹוׂשים לְ ִהּנָ ֵצל ֵמ ֶהם? ִמי ֶ
ַרבַ ,מה ֲאנָ ְחנּו ִ
ַמ ֶּשׁהּו ֶׁש ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל יִ ּנָ ְצלּו ֵמ ֶהם? ִמי ְמגַ ּלֶ ה לָ נּו
יּותי,
ָה ֱא ֶמת? ַ -על ּכֵ ן ֲאנִ י ַמ ְרּגִ יׁש ֶׁש ַהּכֹל ַעל ַא ְח ָר ִ
לֹומר ֶאת ָה ֱא ֶמת ְּבגָ לּויֲ .אנִ י ֹלא
וַ ֲאנִ י ֶה ְחלַ ְט ִּתי ַ
יָ כֹול לָ לֶ כֶ ת ַּב ֶּד ֶרְך ֶׁשל ַּב ַעל ַה ֻּסּלָ ם לְ ַד ֵּבר יָ ֶפה,
ָע ִׂש ִיתי ֶאת זֶ ה ּכְ ָבר ָׁ 45שנָ הַ ,עכְ ָׁשו ֵאין זְ ַמן,
ּומ ַחּכֶ ה לְ ִפ ְצ ַצת ָאטֹוםֲ ,א ָבל ֹלא
יֹוׁשב ְ
ּכָ ל ֶא ָחד ֵ
עֹוׂשה ּכְ לּום ,לְ ַה ִּציל ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלַ - .על ּכֵ ן ֵאין
ֶ
לָ נּו ֵע ָצה ַרק ֶׁשּכָ ל ֶא ָחד יַ ִּציל ֶאת נַ ְפׁשֹו וְ לָ ֵצאת
נֶ גֶ ד ַר ָּבנֵ י ָה ֶע ֶרב ַרב ,וְ יַ ְת ִחיל לִ לְ מֹד ַּ 4-5דּקֹות
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ְּביֹום וְ כָ ְך יִ ּנָ ֵצל ְּב ֶעזְ ַרת ַה ֵּשׁם ,זֶ הּו
ַ
יֹוחאי ֶׁש ַרק ֵאּלּו יִ ּנָ ְצלּו,
ַה ְב ָט ַחת ָה ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַּבר ַ
רֹוצה לְ ַהּגִ ַיע
וְ ַה ְּשׁ ָאר יִ ָּמ ֲחקּו ִמן ָהעֹולָ ם ,וַ ֲאנִ י ֶ
אֹוהב
ֵ
הּודי ָּבעֹולָ םֲ ,אנִ י
ְּב ֶעזְ ַרת ַה ֵּשׁם לְ כָ ל יְ ִ
ּובין ִחּלֹונִ יֵ ,הם ּגַ ם ַהּיְ לָ ִדים
הּודי ֵּבין ֲח ֵר ִדי ֵ
ּכָ ל יְ ִ
יהם ַה ְר ֵּבה
ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ,וְ יֵ ׁש לִ י ֲעלֵ ֶ
יֹותר ַר ְח ָמנּותּ ,כִ י ֵהם ֶּב ֱא ֶמת ִּתינֹוקֹות ֶׁשּנִ ְׁשּבּו,
ֵ
אֹותם ּכְ ֶׁש ָּבאּו לָ ָא ֶרץ
ַאף ֶא ָחד ֹלא ָר ָצה לְ ַה ִּציל ָ
יּבּוציםָ ,אז
אֹותם לְ ִק ִ
ִּב ְׁשנֹות ַה ֲח ִמ ִּשׁים ,וְ ִהכְ נִ יסּו ָ
יהם,
ֵהם ֹלא ֲא ֵׁש ִמים ּכְ לָ לֲ ,אנַ ְחנּו ֲא ֵׁש ִמים ֲעלֵ ֶ
אֹותם ַא ֲה ַבת נֶ ֶפׁש,
אֹותם וְ לֶ ֱאהֹב ָ
ְצ ִריכִ ים לְ ָק ֵרב ָ
ימן ֶׁשֹּלא
אֹומ ִרים ּתֹוכָ ָחה ְּב ַא ֲה ָבה ,זֶ ה ִס ָ
וְ ִאם ֹלא ְ
ּפֹוסק ַה ֵּס ֶפר ַה ָּקדֹוׁש
הּודיםּ ,כָ ְך ֵ
אֹוה ִבים ֶאת ַהיְ ִ
ֲ
יֹוׁש ִבים
אׁשית ָחכְ ָמהָ .אז ָצ ַה"ל ְ
ַקב ַהּיָ ָׁשר וְ ָה ֵר ִ
חֹוׁש ִבים ָׁשנִ יםֵ ,איְך לְ ַה ִּציל ֶאת ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
וְ ְ
ִמ ִּפ ָצ ַצת ָאטֹוםּ ,כָ ל ַהּכָ בֹוד לָ ֶהם.
עֹוׂשים לְ ַה ִּציל
ֲא ָבל ֵאיפֹה ֲאנַ ְחנּו? ַמה ֲאנַ ְחנּו ִ
עֹורר ֶאת ָהעֹולָ ם
ּוב ֱא ֶמת ִמי ָצ ִריְך לְ ֵ
ֶאת ַע ְצ ֵמנּו? ֶ
ּוברּוְך ה' ֶׁשּיֵ ׁש לָ נּו ַר ָּבנִ ים
ִאם ֹלא ָה ַר ָּבנִ ים? ָ
אֹותנּו ּכְ ָבר ָׁשנִ ים לִ לְ מֹד
עֹוררּו ָ
ַצ ִּד ִיקים ֶׁשּכָ ְתבּו וְ ְ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ,וְ ַרק ְמ ַעט ֶׁש ָּשׁ ְמעּו ְּבקֹולָ ם ,לָ כֵ ן
ַ
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חֹובת
ִה ְת ַחלְ ִּתי לְ ַא ְרּגֵ ן לְ ַחּלֵ ק ְּב ִחּנָ ם ְס ָפ ִרים ַעל ַ
יהּודי ,וְ ִת ְראּו
הּודי וִ ִ
ּזֹוהר ַה ָּקדֹוׁש לְ כָ ל יְ ִ
לִ ּמּוד ַה ַ
דֹוׁשה ֶׁשּיֵ ׁש לְ ַחּיָ לִ ים ,יֵ ׁש לָ נּו
ֶאת ָה ֱאמּונָ ה ַה ְּק ָ
זֹוהר,
ַע ְׂשרֹות ַאלְ ֵפי ֲחיָ לִ ים ֶש ָׁשׁלַ ְחנּו לָ ֶהם ִּתּקּונֵ י ַ
וְ ַחיָ יל ֶא ָחד יָ רּו ּבֹו ּכַ ּדּור ַמ ָּמׁש ַעל יַ ד ַהּלֵ ב ,וְ ָהיָ ה לֹו
ּלֹומד ְּבזֶ ה ָמ ַתי
פֹור ַמט ּכִ יס ֶׁש ֵ
זֹוהר ְ
ַּבּכִ יס ִּתּקּונֵ י ַ
ֶׁשּיֵ ׁש לֹו זְ ַמן ,וְ ַהּכַ ּדּור נִ כְ נַ ס ַרק ִּבכְ ִריכָ ה וְ ֹלא נִ כְ נַ ס
[ח ָבל ֶׁשֹּלא
יֹותר וְ ֶה ְר ָאה ֶאת זֶ ה לְ כָ ל ַה ַחּיָ לִ יםֲ ,
ֵ
ִּב ַּק ְׁש ִּתי ִמ ֶּמּנּו לַ ֲעׂשֹות ְּתמּונָ הֶׁ ,שּכֻ ּלְ כֶ ם ִּת ְראּו].
נֹותנִ ים
לֹומ ִדים ּכָ ל ַהּיֹום ,וְ ֹלא ְ
יֹוׁש ִבים וְ ְ
וַ ֲאנַ ְחנּו ְ
אֹותנּו
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש לְ ַה ִּציל ָ
לָ נּו לִ לְ מֹד ַּ 4-5דּקֹות ַ
יה.
ֵמ ַה ִּמלְ ָח ָמה ַהּגְ דֹולָ ה ֶׁש ַּמ ְחּכִ ים ּכָ ל יֹום ָעלֶ ָ
ַהּקֹול קֹול יַ ֲעקֹב ֵאין ּכ ָֹחם ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאּלָ א
יהם ְּ -ביָ ֵדנּו ּכ ַֹח ַא ִּדיר ,לְ נַ ֵּצ ַח ֶאת ָהאֹויֵ ב ,לָ ֵתת
ְּב ִפ ֶ
ֶאת ַה ַּמּכָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה!

נֹותנִ ים ֶאת ַה ַּמּכָ ה
לֹומ ֵדי ַה ַ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ְ
ְ
ָה ִראׁשֹונָ ה!
"מּכָ ה ְׁשנִ ּיָ ה" לְ ִא ַירן
ַצ ַה"ל ִמ ְתּכֹונְ נִ ים לְ ַה ְחזִ יר ַ
אֹומ ֶרת ֶׁשּכְ ָבר ִה ְׁשלִ ימּו
ַעל יְ ֵדי צֹולְ לֹותּ ,זֹאת ֶ
"ה ַּמּכָ ה
ִעם ָה ֻע ְב ָּדהֶׁ ,ש ִּת ְהיֶ ה זֹו ִא ָירן ֶׁש ִּת ֵּתן ֶאת ַ
ָה ִראׁשֹונָ ה" ְּ -פ ָצ ָצה ּגַ ְר ִעינִ ית לְ יִ ְׂש ָר ֵאל [ח"ו],
(וְ ַה ָּצ ָבא ְמ ַׁש ֵער ֶׁשּזֶ ה ָעלּול לִ גְ בֹות ּכְ ִמלְ יֹון נֶ ֶפׁש ָרח"ל).
ימה ִעם ַה ַּמ ָּצב! ֲאנַ ְחנּו
 ַה ְּמ ִדינָ ה ּכְ ַבר ִה ְׁשלִ ָימים ִעם ַה ַּמ ָּצב ַהּזֶ ה!  -וְ נַ ֲהפֹוְך הּוא!
ֹלא ַמ ְׁשלִ ִ
יהם! ּ -כָ ל
הּודים ֵה ָּמה ְּבׂשֹונְ ֵא ֶ
ֲא ֶׁשר יִ ְׁשלְ טּו ַהיְ ִ
ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּו ַמ ֲא ִמין ְּב ִד ְב ֵרי ַהּנְ ִב ִיאים ַעל ֶה ָע ִתיד
ּוׁשנֵ י נְ ִב ִיאים
לִ ְהיֹות ְּב ִמלְ ֶח ֶמת ָהעֹולָ ם ָה ַא ֲחרֹונָ הְ ,
ּוב ֲארּו ֲחזַ "ל
ִה ְתנַ ְּבאּו ַעל ּכָ ְך ,יְ ֶחזְ ֵקאל ּוזְ כַ ְריָ הֵ ,
ּומגֹוג יָ בֹואּו ַעל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ַּפ ֲע ִמּיִ ים אֹו
ּכִ י ּגֹוג ָ
ירּוׁשלַ יִ ם,
ָׁשֹלׁש ,וְ ַרק ְּב ַפ ַעם ָה ַא ֲחרֹונָ ה הּוא יַ ּגִ ַיע לִ ָ
יחזְ ֵקאל ַהּנָ ִביא ְמ ָת ֵאר ֶאת ַה ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ ה
וִ ֶ
ֶׁשּיָ בֹוא ,וְ ָׁשם (יְ ֶחזְ ֵקאל ֶּפ ֶרק לח) ְמת ָֹאר ּכָ ְך" :וְ ָהיָ ה
ַּבּיֹום ַההּוא ְּביֹום ּבֹוא גֹוג ַעל ַא ְד ַמת יִ ְׂש ָר ֵאל...
יּ...וב ִקנְ ָא ִתי ְב ֵאׁשַּּ ...יֹום ַההּוא
ַּת ֲעלֶ ה ֲח ָמ ִתי ְּב ַא ִּפ ְ
יִ ְהיֶ ה ַר ַעׁש ּגָ דֹול ַעל ַא ְד ַמת יִ ְׂש ָר ֵאל ...וְ ָר ֲעׁשּו
ִמ ָּפנַ י ְּדגֵ י ַהּיָ ם ...וְ כֹל ָה ָא ָדם ֲא ֶׁשר ַעל ְּפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה
חֹומה
ָ
וְ נֶ ֶה ְרסּו ֶה ָה ִרים וְ נָ ְפלּו ַה ַּמ ְד ֵרגֹות וְ כָ ל
לָ ָא ֶרץ ִּתּפֹול"[ .ופירש המלבי"ם :והרעש הזה
יש לפרשו על דרך המליצה ,על גודל המלחמה
והשמעת קול כלי תותח וכלי הנשק שיהיו
באחרית הימים ,המחריבים הרים ומהרסים
חומות בצורות בקול רעש גדול ואדיר מאוד,
וכל זה הצטייר במחזה הנביא ברעש וההמולה
אתי ָעלָ יו ֶ ...ח ֶרב ִאיׁש ְּב ָא ִחיו
גדולה] ...וְ ָק ָר ִ
ׁשֹוטף
ּוב ָדם וְ גֶ ֶׁשם ֵ
ִּת ְהיֶ ה ...וְ נִ ְׁש ַּפ ְט ִּתי ִאּתֹו ְּב ֶד ֶבר ְ
וְ ַא ְבנֵ י ֶאלְ ּגָ ִביׁש ֵאׁש וְ גָ ְפ ִרית ַא ְמ ִטירֲ ...אגַ ָּפיו וְ ַעל
ַע ִּמים ַר ִּבים ֲא ֶׁשר ִאּתֹו ...וְ ִה ְתּגַ ִּדלְ ִּתי וְ ִה ְת ַק ִּד ְׁש ִּתי
 ...וְ יָ ְדעּו ּכִ י ֲאנִ י ה'" - .וְ ִאּלּו ַהּנָ ִביא זְ כַ ְריָ ה ֵ(ס ֶפר
זְ כַ ְריָ ה ֶּפ ֶרק יד) ְמ ָת ֵאר ֶאת ַה ִּמלְ ָח ָמה ָה ַא ֲחרֹונָ ה,
וְ ָׁשם ְמת ָֹא ִרים ַה ְּד ָב ִרים ְּבכִ ּוּון ַה ַּמזְ ּכִ יר ְּפ ָצ ָצה
טֹומית ,וְ כָ ְך ּכָ תּוב :וְ זֹאת ִּת ְהיֶ ה ַה ַּמּגֵ ָפה ֲא ֶׁשר
ֲא ִ
רּוׁש ִָלם ָה ֵמק ְּב ָׂשרֹו וְ הּוא
יִ ּגֹף ה'ֲ ...א ֶׁשר ָצ ְבאּו ַעל יְ ָ
יהן ּולְ ׁשֹונֹו
ע ֵֹמד ַעל ַרגְ לָ יו וְ ֵעינָ יו ִּת ַּמ ְקנָ ה ְבח ֵֹר ֶ
הּומת
יהם...וְ ָהיָ ה ַּבּיֹום ַההּוא ִּת ְהיֶ ה ְמ ַ
ִּת ַּמק ְּב ִפ ֶ
ירּוׁש ִָלם
הּודה ִּתּלָ ֵחם ִּב ָ
ה' ַר ָּבה ָּב ֶהם ...וְ גַ ם יְ ָ
וְ ֻא ַּסף ֵחיל ּכָ ל ַהּגֹויִ ם ָס ִביב  ...וְ כֵ ן ִּת ְהיֶ ה ַמּגֵ ַפת
ַהּסּוס ...וְ כָ ל ַה ְּב ֵה ָמה ֲא ֶׁשר יִ ְהיֶ ה ַּב ַּמ ֲחנֹות ָה ֵה ָּמה

רגע לפני הגאולה

יח לָ נּו
ּכַ ַּמּגֵ ָפה ַהּזֹאת" .וְ ָה ַר ְׁש ִּב"י ַה ָּקדֹוׁש ַּמ ְב ִט ַ
זֹוהר נִ ּנָ ֵצל ַּב ִּמלְ ָח ָמה ַהּגְ דֹולָ ה ַהּזֹאת.
ֶׁש ִאם נִ לְ ַמד ַ
"ה ַּמּכָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה"! "נִ ְק ֲהלּו
ֲאנַ ְחנּו נִ ֵּתן ֶאת ַ
יהם ְּבכָ ל ְמ ִדינֹות ַה ֶּמלֶ ְך" ...
הּודים ְּב ָע ֵר ֶ
ַהּיְ ִ
יהם
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש "וְ ִאיׁש ֹלא ָע ַמד לִ ְפנֵ ֶ
לְ לִ ּמּוד ַ
ּכִ י נָ ַפל ַּפ ְח ָּדם ַעל ּכָ ל ָה ַע ִּמים" ֶ(א ְס ֵּתר ט ב)ּ - .כָ ל
ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּו ֶׁשּיִ ְׁש ַּת ֵּתף ִא ָּתנּו ְּב ִמ ְב ָצע עֹולָ ִמי זֶ ה
ְמ ַק ֵּבל ְׂשכַ ר ּכְ ִאּלּו ִסּיֵ ם ּכָ ל ח ֶֹדׁש ֶ 70אלֶ ף ְּפ ָע ִמים
ּזֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ְ[ראּו ֶאת ַה ֶח ְׁשּבֹון ְּב ַעלֹון
ֶאת ּכָ ל ַה ַ
ּזֹוהר ּ .35-36כָ ל ֶא ָחד יָ כֹול לְ ַק ֵּבל ְּב ִחּנָ ם
אֹור ַה ַ
ְמ ַעלֹונִ ים ּולְ ַחּלֵ ק לְ כָ ל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבכָ ל ָמקֹום
ֶׁש ֵהם] ,וְ כָ ְך נִ ְמנַ ע ֶאת ָה ָאסֹון ּונְ ַק ֵרב ֶאת ַהּגְ אּולָ ה
מׁשה ַר ֵּבנּו ָעלָ יו
אֹומר ֶ
ּוב ַר ֲח ִמים - .וְ כָ ְך ֵ
ְּב ֶח ֶסד ְ
ַה ָּשׁלֹום לְ ַר ְׁש ִּב"י זי"ע ַּבּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ָ(ּפ ָר ַׁשת נָ ׂשא
ּבּורא ִּדילָ ְך ְּד ִאיהּו ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר
"ּב ַהאי ִח ָ
ַּדף קכ"ד)ְ :
[ּבאּור ַה ְּד ָב ִרים:
לּותא ְּב ַר ֲח ֵמי"ֵ .
יִ ְפקּון ֵּביּה ִמן ּגָ ָ
ִּבזְ כּות ַה ִחּבּור ֶׁשּלְ ָךֵ ,ס ֶפר ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ,יֵ ְצאּו
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִמן ַהּגָ לּות ְּב ַר ֲח ִמים לְ ֹלא ָצרֹות
יצד זֶ ה
יח!] ּ -כֵ ַ
ּסּורים ּולְ ֹלא ַצ ַער ֶח ְבלֵ י ָמ ִׁש ַ
וְ יִ ִ
יׂשם זֹאת? ָאכֵ ן,
ֶא ְפ ָׁש ִרי? ַ -ה ִאם יְ כֹולִ ים ּלְ יַ ֵ
ימה לְ כָ ל
ּומ ְת ִא ָ
ֶא ְפ ָׁשר וְ ֶא ְפ ָׁשר! ְּ -ב ָתכְ נִ ית ַקּלָ ה ַ
ֶא ָחד וְ ֶא ָחד! ֶׁ -שֹּלא ַּתּגִ ידּו ֹלא יָ ָד ְענּו! ֶׁ -שֹּלא
ֹאמרּו ֹלא יָ כֹלְ נּו! ְּ -ביָ ֵדינּו ַה ָּד ָבר ,וְ חֹוב ָקדֹוׁש
ּת ְ
הּוא לָ נּו! ִמי לַ ה' ֵאלָ י! ּ -כָ ל ֶא ָחד יִ ַּקח ּכְ ַרְך ֶא ָחד
ִמ ִּשׁ ְב ִעים ּכְ ָרכִ ים וְ יִ לְ ַמד ַּ 4-5דּקֹות ַּבּיֹום וְ יִ גְ מֹר
ֶאת זֶ ה ּכָ ל ח ֶֹדׁש ,וְ ּיִ ְת ַק ֵּשׁר לְ ֶ 70-אלֶ ף ִאיׁש ֶׁשּיַ ֲעׂשּו
ּכָ ְך ,וִ ַיק ֵּבל ָׂשכַ ר ּכְ ִאּלּו ּגָ ַמר ְּ 70,000פ ָע ִמים ּכָ ל
ּזֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ְּבח ֶֹדׁש ֶא ָחדַ - .ה ָּק ָּב"ה ִה ְק ִּדים לָ נּו
ַה ַ
פּואה לַ ַּמּכָ ה וְ ָׁשלַ ח ּלָ נּו ֶאת ָה ַר ְׁש ִּב"י לְ ַה ִּצילֵ נּו
ְר ָ
ִמּכָ ל ּגְ זֵ רֹות ָקׁשֹות וְ ָרעֹות.
תֹוס ֶפת
ַהּגְ ֻאּלָ ה ָה ֲע ִת ָידה ֹלא ִּת ְהיֶ ה ַעד ֶׁשּיִ זְ ּכּו לְ ֶ
ַה ְּק ֻד ָּשׁה ַהּזֹו ,וְ ַא ְׁש ֵרי ַהּזֹוכֶ ה ָּבּה"ִּ :ד ְב ֵרי ַה ְּשׁלָ "ה
"הּנֵ ה ְמב ָֹאר ִמּכָ אן ֶׁש ִחּבּור ַהּז ַֹהר ָהיָ ה
ַה ָּקדֹוׁשִ :
ָע ִתיד לִ ְהיֹות ּגָ נּוז וְ כּו' ַעד ֶׁשּיָ בֹוא ַהּדֹור ָה ַא ֲחרֹון
ּובזְ כּות
ְּבסֹוף ַהּיָ ִמיםֶׁ ,ש ָאז יִ ְתּגַ ּלֶ ה לַ ַּת ְחּתֹונִ יםִ .
יחּ ,כִ י ָאז ִּת ָּמלֵ א ָה ָא ֶרץ ֵּד ָעה
עֹוס ִקים יָ בֹוא ָמ ִׁש ַ
ָה ְ
רֹובה לְ ִב ָיאתֹו,
ְּב ִס ָּבתֹו ֲא ֶׁשר זֶ ה ִּת ְהיֶ ה ִס ָּבה ְק ָ
ּובגִ ינֵ ּה "וְ ַׁש ְב ֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲא ֻחּזָ תֹו"
וְ זֶ ה ֶׁש ָא ַמר ְ
וְ כּו'ּ ,כְ ֵדי ֶׁש ִּבזְ כּות זֶ ה יִ ּגָ ֲאלּו יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,כְ ֵׁשם ֶׁשֹּלא
נִ גְ ֲאלּו יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ַעד ֶׁש ֻה ְצ ַרְך ַה ָּקדֹוׁש
ּוב ַדם ַה ִּמילָ ה,
ָּברּוְך הּוא לְ ַק ְּד ָׁשם ְּב ַדם ַה ֶּפ ַסח ְ
ּכֵ ן ַהּגְ ֻאּלָ ה ָה ֲע ִת ָידה ֹלא יִ ְהיֶ ה ַהּגְ ֻאּלָ ה ַעד ֶׁשּיִ זְ ּכּו
תֹוס ֶפת ַה ְּק ֻד ָּשׁה ַהּזֹו ,וְ הּוא ְרצֹון ָה ֵאל יִ ְת ָּב ַרְך,
לְ ֶ
וְ ַא ְׁש ֵרי ַהּזֹוכֶ ה ָּבּה" ֲ(ע ָׂש ָרה ַמ ֲא ָמרֹות ַמ ֲא ָמר ִראׁשֹון,
ְׁשנֵ י לּוחֹות ַה ְּב ִרית) .תיקו"ז ָה ַר ְמ ַח"ל זי"ע ֹלא ָמ ָצא
ֵע ָצה לְ ַב ֵּטל ּגְ זֵ רֹות ֵמ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלֶ ,אּלָ א ְּבלִ ּמּוד
"הּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש" ְּב ֶר ֶצף לְ ֹלא ֶה ְפ ֵסקֶׁ ,ש ְּבכ ַֹח
ַ
"הּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש" לְ ַב ֵּטל ּכָ ל ּגְ זֵ רֹות ּולְ ָק ֵרב ַהּגְ ֻאּלָ ה
ַ
נֹוסף לַ ַּמ ֲעלָ ה ַהּנִ ְפלָ ָאה
ְּב ַר ֲח ִמיםּ - .כְ מֹו כֵ ןְּ ,ב ָ
ֶׁשל ֵקרּוב ַהּגְ ֻאּלָ ה ְּב ַר ֲח ִמיםְ ,מ ֻסּגָ לִ ים ַהּלִ ּמּוד
וְ ַה ְּק ִר ָיאה ְּב ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש לְ ַב ֵּטל ּכָ ל ּגְ זֵ רֹות
צּורה ִמ ְּפנֵ י ּכָ ל ָצ ָרה
חֹומה ְּב ָ
ָקׁשֹות וְ לִ ְהיֹות ּכְ ָ
יצלַ ןַ - .ר ֵּבינּו ַה ָּקדֹוׁש ָה ַר ְמ ַח"לַ ,ר ֵּבנּו
ַר ֲח ָמנָ א לִ ְ
לּוצאטֹו זֵ כֶ ר ַצ ִּדיק וְ ָקדֹוׁש לִ ְב ָרכָ ה
מׁשה ַחּיִ ים ָ
ֶ
יׁש ָיבתֹו
"מ ִּסּלַ ת יְ ָׁש ִרים" וְ עֹודִּ ,ת ֵּקן ִּב ִ
זי"עַּ ,ב ַעל ַה ְ
ֵס ֶדר לִ ּמּוד ְמיֻ ָחד ֶׁשל ּגִ ְיר ָסא ְּב ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש
ְּב ִמ ְׁש ָמרֹות לְ ֹלא ֶה ְפ ֵסק ּכְ לָ ל ֵמ ֵעת לְ ֵעת ,וְ ָק ַבע
ניסן תשע"ג

כֹותב ַעל
יׁש ָיבתֹו ,וְ ֵ
ָּד ָבר זֶ ה ּכַ ַּת ָּקנָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ִּב ִ
ַמ ֲעלַ ת ַה ָּד ָבר ְּב ִאּגֶ ֶרת לְ ַחכְ ֵמי יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבזֶ ה ַהּלָ ׁשֹון:

עּוצה לְ כָ ל ְק ִהּלֹות ק ֶֹדׁש
"זֹאת ָה ֵע ָצה ַהיְ ָ
ּובוַ ַּדאי
לְ ִהּנָ ֵצל ֵמ ֶר ֶׁשת זֹו ָט ְמנּו ׂשֹונְ ֵא ֶ
יהםְ ,
ָהיָ ה לָ ֶהם לְ ַפ ֵּק ַח ַעל זֹאת וְ ֹלא יַ ְח ְּדלּוּ ,כִ י ַרב
ּתֹור ְתכֶ ם יִ ַּקח ֶאת
ַה ָּד ָבר וְ ָעצּום ְמאֹדּ" ...כְ בֹוד ַ
ָה ֵע ָצה ַהּזֹאת וְ יִ ְהיֶ ה לֹו לִ זְ כּות"
 ...וְ ַע ָּתה ַאל יַ ְׁשל ִיכּו ַחכְ ֵמי יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ַה ָּד ָבר
ַהּזֶ ה ַא ֲח ֵרי ּגֵ וָ םּ ,כִ י ֲאנִ י ִאלְ ָמלֵ א נִ ְתיַ ֵּשׁר ַחיְ לִ י
ּומקֹוםֲ ,א ָבל
קֹוב ַע ָּד ָבר זֶ ה ְּבכָ ל ָמקֹום ָ
ָהיִ ִיתי ֵ
ּתֹור ְתכֶ ם יִ ַּקח ֶאת ָה ֵע ָצה ַהּזֹאת וְ יִ ְהיֶ ה לֹו
ּכְ בֹוד ַ
טֹובה לְ כָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ כָ ל
מֹוה לְ ָ
לִ זְ כּותּ ,כִ י ֵאין ּכָ ָ
ֶא ָחד ִּב ְמקֹומֹו יָ כֹול לַ ֲעׂשֹותֹו ּכִ י ֹלא ָּד ָבר ָק ֶׁשה
ּומי לָ נּו ּגָ דֹול ּכְ ָה ַר ְמ ַח"ל זי"ע ֲא ֶׁשר
הּוא ּכְ לָ ל"ִ .
ּתֹורה וְ ֹלא ָמ ָצא
ָהיָ ה ָּב ִקי ָעצּום ְּבכָ ל ִמכְ ַמּנֵ י ַה ָ
ֵע ָצה לְ ַב ֵּטל ּגְ זֵ רֹות ֵמ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאּלָ א ֶאת ָה ֵע ָצה
ַהּזֹו ,לִ ּמּוד ְּב ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ְּב ֶר ֶצף לְ ֹלא ֶה ְפ ֵסקֶׁ ,ש ְּבכ ַֹח
ַה ְּק ֻד ָּשׁה ָה ֶעלְ יֹונָ ה ֶׁשל ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש לְ ַב ֵּטל
ּכָ ל ּגְ זֵ רֹות ּולְ ָק ֵרב ַהּגְ ֻאּלָ ה ְּב ַר ֲח ִמים ִ(אּגֶ ֶרת הרמח"ל –
ְמאֹורֹות ַה ַ
לֹומים ֵּתן ּכְ ֵמי
זֹוהר) - .לַ ַמזְ ִהיר וְ לַ ּנִ זְ ָהר ְׁש ִ
יֹוד ַע ְּבוַ ָדאּותֶׁ ,ש ַעל יְ ֵדי לִ ּיּמּוד
נָ ָהר! ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע ֵ
ּומ ְת ַּב ֵּטל
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ,הּוא נִ ְד ָחה ִמן ָהעֹולָ ם ִ
ַה ַ
זֹוהי ַה ִּמלְ ָח ָמה ָה ַא ֲחרֹונָ ה ֶׁשּלֹוַ .על
ִׁשלְ טֹונֹו ,וְ ִ
ּכֵ ן הּוא ִמ ְת ַא ֵּמץ לְ ַה ְח ִּדיר ַמ ֲח ָׁשבֹות ֶׁשל ְׁשטּות
וְ ֶה ֶבלֵ ,ה ֶפְך ָה ֱא ֶמת ַמ ָּמׁשַ - .על ּכֵ ן זְ ִהירּות ַסּכָ נָ ה!
מּואל ַּבר
ֹלא לִ ּפֹול ְּב ֶר ֶׁשת ַהּיֵ ֶצר! ּכִ ְד ָא ַמר ַר ִּבי ְׁש ֵ
נַ ֲח ָמנִ י ָא ַמר ַר ִּבי יֹונָ ָתן ,יֵ ֶצר ָה ַרע ְמ ִסיתֹו לְ ָא ָדם
ּומ ִעיד ָעלָ יו לְ עֹולָ ם ַה ָּבאַ ,מה יַ ֲע ֶׂשה
ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה ֵ
וְ יִ ּנָ ֵצלַּ :תּנָ א ְד ֵבי ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאלִ ,אם ָּפגַ ע ָּבְך ְמנֻ ּוָל
זֶ ה ָמ ְׁשכֵ הּו לְ ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש וְ כּו'(ֻ ...סּכָ ה ַּדף נב- .):
(ׁשמֹות ֶּפ ֶרק י"ד
"ּובנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל י ְֹצ ִאים ְּביָ ד ָר ָמה" ְ
ְ
ח')ַּ ,פ ֲע ֵמי ַהּגְ אּולָ ה וְ ִתּקּון ַא ֲח ִרית ַהּיָ ִמים ֵה ֵחּלָ ה
ּומ ָּת ִמידְּ ,בכָ ל יֹום
ימי יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ םֵ .מ ָאז ִ
עֹוד ִמ ֵ
ּומ ַצ ִּפים לִ גְ ֻאּלָ ה ַה ְּשׁלֵ ָמה,
הּודים ְמ ַחּכִ ים ְ
ָאנּו ַהיְ ִ
אתָך
ימי ֵצ ְ
ּולְ ַה ְב ָט ַחת ַהּנָ ִביא ִמיכָ ה ֶ(ּפ ֶרק ז' ט"ו) "ּכִ ֵ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ַא ְר ֶאּנּו נִ ְפלָ אֹות" ,וְ נִ ְר ֶאה ּכִ י לְ ִפי
ּובכְ לָ ל
ימנִ ים ִהיא ִמ ְת ָק ֶר ֶבת ְּב ַצ ֲע ֵדי ֲענָ קִ ,
ּכָ ל ַה ִּס ָ
יָ כֹול לִ ְהיֹות ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ּכְ ָבר ָעמֹוק ִּב ְפנִ יםִ .עם זֹאת,
קּוע ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה,
נִ ְר ֶאה ּכִ י רֹוב ָהעֹולָ ם ֲע ַדיִ ן ָׁש ַ
ּומ ְס ַּתּכֵ ל
דֹואג לַ ֶּפנְ ִסיָ ה ֶׁשּלֹו ,וְ לִ ְקנֹות ָּב ִּתיםִ ,
וְ ֵ
ימה לְ ָׁשנִ ים ַה ָּבאֹותּ ,כְ ֵדי לְ ַתכְ נֵ ן וְ לִ ְדאֹג ֶׁש ֵהם
ָק ִד ָ
ּמּובן
יִ ְהיּו וְ יִ ְת ַקּיְ מּו ְּב ִדּיּוק ּכְ מֹו ֶׁשהּוא ָח ֵפץָּ .ד ָבר ּכַ ָ
סֹותר ֶאת ָה ֱאמּונָ ה ֶׁש ְּבכָ ל ֶרגַ ע זֶ ה יִ ְק ֶרה.
ֶׁשֹּלא ֵ
ּגְ דֹולֵ י ָה ַר ָּבנִ ים ְּב ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֻמ ְד ָאגִ ים ֵמ ַה ַּמ ָּצב
ַה ַּקּיָ ם ,וְ ַעל ִּפי ִּד ְב ֵרי ֲחכָ ֵמינּו ז"ל ,חֹוזִ ים ֶׁש ֶּב ָע ִתיד
ִּת ְפרֹץ ִמלְ ָח ָמה ּכֹולֶ לֶ תַ ,הּכֹולֶ לֶ ת נְ ִפילַ ת ִטילִ ים,
ִּפ ְצ ַצת ָאטֹום וְ כּו' רח"ל .וְ אּולַ י ֹלא ְמ ִפ ִיצים
ּנֹוׂשא ַהּזֶ ה ָּב ַר ִּבים ְּב ֶׁשל ֲח ַׁשׁש לְ ֶּב ָהלָ ה,
ֶאת ַה ֵ
טֹוענִ ים ּכִ י זֹו ֲעלּולָ ה לִ ְהיֹות ַה ְּמ ִציאּות
ֲ
ַאְך
ׁשּובה ְׁשלֵ ָמהּ ,כְ ִד ְב ֵרי
ִאם ֹלא נַ ְחזֹר ּכֻ ּלָ נּו ִּב ְת ָ
ַהּגְ ָמ ָרא ְּב ַסנְ ֶה ְד ִרין ַ(ּדף צ"ז ע"ב)ַ :ר ִּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר
ׁשּובה נִ גְ ָאלִ ין וְ ִאם
עֹוׂשין ְּת ָ
ִ
אֹומר ִאם יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ
הֹוׁש ַע ִאם ֵאין
לָ או ֵאין נִ גְ ָאלִ יןָ ,א ַמר לֵ יּה ַר ִּבי יְ ֻ
ׁשּובה ֵאין נִ גְ ָאלִ ין?! ֶאּלָ א ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך
עֹוׂשין ְּת ָ
ִ
רֹותיו ָקׁשֹות ּכְ ָה ָמן,
הּוא ַמ ֲע ִמיד לָ ֶהן ֶמלֶ ְךֶׁ ,שּגְ זֵ ָ
ּמּוטב ,עכ"ל.
ּומ ְחזִ ָירן לַ ָ
ׁשּובהַ ,
עֹוׂשין ְּת ָ
וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ִ
ּנֹוׂשא ֵאינֹו ָּפׁשּוט וְ ֵאינֹו ָק ָצר ִמּכְ ֵדי
ּמּובן ֶׁש ַה ֵ
ּכַ ָ
ניסן תשע"ג

לְ ָפ ֵרט ָעלָ יו ּכָ אןַ ,אְך ָצ ִריְך לִ זְ ּכֹר וְ לָ ַד ַעת ֶׁש ַהּכַ ּוָנָ ה
ּומגֹוג ,וְ כֵ ן לְ ִע ָּדן ָח ָדׁש ָּבעֹולָ ם.
ִהיא לְ ִמלְ ֶח ֶמת ּגֹוג ָ
כּותכֶ ם יִ ְת ַקיֵ ים ָּבנּו ַהּכָ תּוב (שמות פרק טו)
ּובזְ ְ
ִ
ימ ָתה וָ ַפ ַחד ...ה' יִ ְמֹלְך לְ עֹלָ ם
יהם ֵא ָ
"ּתּפֹל ֲעלֵ ֶ
ִ
וָ ֶעד" ,בב"א.
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁשֶׁ ,ש ְּב ֶא ְמ ָצעּות
דּוע ַמה ֶׁשּנִ כְ ַּתב ְּב ַ
יָ ַ
ּזֹוהר ֶא ְפ ָׁשר לִ זְ ּכֹות לָ ֵצאת ֵמ ַהּגָ לּות
ֵס ֶפר ַה ַ
יחַ .ור ֵּבנּו
ּסּורי ֶח ְבלֵ י ָמ ִׁש ַ
ְּב ַר ֲח ִמיםְּ ,ד ַהיְ נּו לְ ֹלא יִ ֵ
לּוצאטֹו ַה ָּקדֹוׁש זיע"א ַמ ְס ִּביר
ַ
מ ֶֹׁשה ַחּיִ ים
"א ִּדיר ַּב ָּמרֹום"ַ ,מהּו ּכַ ּוָנַ ת ַה ְּד ָב ִרים ַהּלָ לּו
ְּב ִס ְפרֹו ַ
ּזֹוהר .וְ כֵ ן ּכִ י ּכְ ַדאי ְמאֹד ַּדוְ ָקא ַעכְ ָׁשו לִ ָּד ֵבק
ֶׁשל ַה ַ
דּוע,
ּזֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ּגַ ם ְּבגִ ְיר ָסא (ּכַ ּיָ ַ
ִּב ְק ִר ַיאת ֵס ֶפר ַה ַ
ּפֹועל
ּזֹוהר ֵ
ִמ ִּד ְב ֵרי ּגְ דֹולֵ י ַה ְּמ ֻק ָּבלִ ים ֶׁש ְּק ִר ַיאת ֵס ֶפר ַה ַ
רּוחנִ ּיֹות ֲעצּומֹות ּגַ ם ִאם ֹלא ְמ ִבינִ ים ֶאת ַה ִּמּלִ ים
ְּפ ֻעּלֹות ָ
כּותכֶ ם יִ ְת ַקיֵ ים ָּבנּו ַהּכָ תּוב (שמות
ּובזְ ְ
ּקֹור ִאים)ִ .
ֶׁש ְ
ימ ָתה וָ ַפ ַחד ...ה' יִ ְמֹלְך
יהם ֵא ָ
"ּתּפֹל ֲעלֵ ֶ
טו)ִ :

"ּתנְ יָ א
לְ עֹלָ ם וָ ֶעד" ,בב"א - .וְ זֶ ה לְ ׁשֹונֹו ַה ָּטהֹור ַ
ימא
ימת נְ ִתיב ְּב ָקיְ ָ
ָא ַמר ר' ִׁש ְמעֹון לְ ֶח ְב ַריָ א ַעד ֵא ַ
ְּד ַחד ַס ְמכָ א"ִ - .מן ַה ִּתּקּונִ ים ַהּגְ דֹולִ ים ֶׁשּנִ ְת ְקנּו
ּזֹוהרּ ,כַ ֲא ֶׁשר נֶ ֱא ַמר ְׁש ָב ָחיו
ָּבעֹולָ ם ָהיָ ה ֵס ֶפר ַה ַ
ְּבכַ ָּמה ְמקֹומֹות ִמ ֶּמּנּו ַע ְצמֹוּ ,כִ י הּוא לַ ּגְ ֻאּלָ ה
ׁשּועה לְ ֵבית יִ ְׂש ָר ֵאל.
יח ֶק ֶרן יְ ָ
הּוכָ ןּ ,ולְ ַה ְצ ִמ ַ
וְ יִ ְת ָּב ֵאר ּבֹו ָּד ָבר זֶ ה ְּבכַ ָּמה ְמקֹומֹות ְּב ַר ֲעיָ א
ּוב ִּתּקּונִ ים ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה ְּפ ָע ִמים .וְ גַ ם ּפֹה
ימנָ אַ ,
ְמ ֵה ְ
"ּובגִ ין ְד ַע ִת ִידין יִ ְׂש ָר ֵאל
ְּב ָפ ָר ַׁשת נָ ׂשֹא (קכ"ד ב)ְ :
ּזֹוהר,
לְ ִמ ְט ָעם ֵמ ִאילָ נָ א ְּד ַחּיֵ י ְּד ִאיהּו ַהאי ֵס ֶפר ַה ַ
(ּובגְ לַ ל ֶׁש ֲע ִת ִידים
לּותא ְּב ַר ֲח ֵמי" ִ
יִ ְפקּון ֵּביּה ִמן גָ ָ
ּזֹוהר ַהּזֶ ה ,יֵ ְצאּו
יִ ְׂש ָר ֵאל לִ ְטעֹם ֵמ ֵעץ ַה ַחּיִ ים ֶׁשהּוא ֵס ֶפר ַה ַ
ִּבזְ כּותֹו ֵמ ַהּגָ לּות ְּב ַר ֲח ִמים) - .וְ ָה ִענְ יָ ן ַהּזֶ ה ָּתלּוי הּוא

ּומּוׁש ָרׁש
ְ
ָּב ִע ָּק ִרים ּגְ דֹולִ ים ֵמ ִע ְּק ֵרי ַה ָחכְ ָמה,
ּופ ַעל ָה ָאדֹון
עּומ ֵקי ַה ַהנְ ָהגָ הֲ ,א ֶׁשר ֵהכִ ין ָ
ְּב ְ
חֹותם ַה ֶּד ֶרְך ֲא ֶׁשר
ַהּיָ ִחיד ַעל ַעּמֹו וְ ַעל נַ ֲחלָ תֹו ,לַ נְ ָ
אׁשית ַה ַּמ ְח ָׁש ָבה.
יַ ּגִ יעּו ּבֹו ֶאל ַרב טּוב ַה ְּמכֻ ּוָן ְּב ֵר ִ
ּומה
לּותםַ ,
וְ ָצ ִריְך ֶּשׁ ֵּת ַדע ּכַ ָּמה ָח ְסרּו יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבגָ ָ
מּותם.
ִּתּקּונִ ים ְצ ִריכִ ים ֵהם לָ ֶהם לְ ַה ְחזִ ָירם לְ ַק ְד ָ
ׁשֹורר ָ(ּדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך ָעלָ יו ַה ָּשׁלֹום) ַעל
ּוב ַחׁשֹוב ַה ְּמ ֵ
ְ
ָה ִענְ יָ ן ַהּזֶ ה ,וְ ֵה ִבין ַה ֶח ְסרֹונֹות ַהּגְ דֹולִ ים ָה ֵאּלֶ ה,
"אֹותֹותינּו ֹלא ָר ִאינּוֵ ,אין
ֵ
אֹומר:
ָהיָ ה ִמ ְתאֹונֵ ן וְ ֵ
עֹוד נָ ִביא" וְ כּו' ְ(ּת ִהּלִ ים עד ,ט)ּ .כִ י ֶּב ֱא ֶמת ָחכְ ָמה
ַר ָּבה וְ יַ ִּק ָירא ָא ְב ָדה ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל ,וַ ֲחכָ ֵמינּו זִ כְ רֹונָ ם
"מּיֹום ֶׁש ָח ַרב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשָׁ ,שרּו
לִ ְב ָרכָ ה ָא ְמרּו ִ
(סֹוטה מ"ט א) .וְ ָהיָ ה
ַחכָ ַמיָ א לְ ֶמ ֱהוֵ י ּכְ ָס ְפ ַרּיָ א" כו' ָ
"עד ָמ ַתי
אֹומרַ :
ׁשֹורר ִמ ְת ַּפּלֵ ל ַעל זֹאת וְ ֵ
ַה ְּמ ֵ
ֱא ִ
סּוקים ֵאּלֶ ה
ּוב ְפ ִ
ֹלהים יְ ָח ֶרף ָצר" כו' ָ(ׁשם עד ,י)ִ .
נִ כְ לָ לִ ים סֹודֹות ּגְ דֹולִ ים ְמאֹד ְּב ִענְ יַ ן ַהּזֶ הְׁ ,ש ַמע
יֹוחאי
יחת ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַּבר ַ
וְ ָה ֵבן - :וְ נִ ְמ ָצא ֶׁש ְּב ִר ַ
ּזֹוהר,
סֹודּה נַ ֲע ֶׂשה ַה ַ
ָע ְׂש ָתה ִענְ יַ ן ַה ֵּת ָבהֶׁ ,ש ְּב ָ
ֲא ֶׁשר ּבֹו נִ כְ לְ לּו ּכָ ל ַה ִּשׁ ִּשׁים ִרּבֹוא נִ ְׁש ָמ ִתין,
יחה ּכְ לָ לִ ית
ּכַ ֻּמזְ ּכָ ר ַּב ִּתּקּונִ ים .וְ ָאז נֶ ְח ָׁשב זֶ ה לִ ְב ִר ָ
לְ כָ ל יִ ְׂש ָר ֵאלַ ,עד ֶּשׁ ְּבסֹוף ַהּיָ ִמים ֹלא יִ ְצ ָט ֵרְך ֶאּלָ א
יְ ִצ ָיאה .וְ זֶ הּו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (יְ ַׁש ְעיָ ה נבּ" :),כִ י ֹלא ְּב ִח ָּפזֹון
לֹוקי יִ ְׂש ָר ֵאל"…  -וְ ָה ֱא ֶמת,
אּוּ...ומ ַא ִּס ְפכֶ ם ֱא ַ
ְ
ֵת ְצ
ּזֹוהר נִ ְׁש ַאר ַא ֲח ָריו ַ(א ֲח ֵרי רשב"י)
ּכִ י ֵס ֶפר ַה ַ
ּבֹור ַח ִמן
לִ ְב ָרכָ הֶׁ ,שּכָ ל ִמי ֶׁשּיִ ְת ַּד ֵּבק ּבֹו נִ ְק ָרא ֶׁש ֵ
ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָראַ ,עד ֶׁשֹּלא יִ ְצ ָט ֵרְך לֹו ְ(ּב ַא ֲח ִרית
ּתֹועלֶ ת נִ ְמ ָצא
אֹוד ֲיעָך ַמה ֶ
ַהּיָ ִמים) ֶאּלָ א יְ ִצ ָיאה .וְ ִ
ּתֹועלֶ ת ּגָ דֹול הּואּ ,כִ י הּוא ַה ָּצלָ ה
ָּבזֶ ה .וְ ָה ֱא ֶמת ּכִ י ֶ

רגע לפני הגאולה

יח ֹלא ָהיּו
יח - .וְ ָה ִענְ יָ ןּ :כִ י ֶח ְבלֵ י ָמ ִׁש ַ
ֵמ ֶח ְבלֵ י ָמ ִׁש ַ
ְצ ִריכִ יםֶ ,אּלָ א ּכְ מֹו ִחּבּוט ַה ֶּק ֶברַ ,ה ָּצ ִריְך לְ ַה ְפ ִריד
ִמן ָה ָא ָדם ַהּזֻ ֲה ָמא ֶׁשּנִ ְד ַּבק ּבֹוּ ,כֵ ן ָהיּו ְצ ִריכִ ים
ַה ֲח ָבלִ ים ֶ(ח ְבלֵ י ָמ ִׁש ַיח) ּכְ ֵדי לְ ַה ְפ ִריד ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל
[את] זֻ ֲה ַמת ַהּגָ לּותּ ,כְ ֵדי ֶׁשּיּוכְ לּו לִ ְבר ַֹח ּכַ ּנִ זְ ּכָ ר
ֶ
[מ ֲא ַמר
לְ ֵעיל ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך יַ ְחזְ רּו לָ ֵצאת .וְ זֶ ה סֹוד ַ
ֲחכָ ֵמינּו זִ כְ רֹונָ ם לִ ְב ָרכָ ה ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
רֹותיו ָקׁשֹות ּכְ ָה ָמן
יהם ֶמלֶ ְך ֶׁשּגְ זֵ ָ
ַמ ֲע ִמיד ֲעלֵ ֶ
ּמּוטב" ַ(סנְ ֶה ְד ִרין צזּ ,):כִ י זֶ הּו ּכְ לָ ל ּגָ דֹול:
ּומ ְחזִ ָירם לַ ָ
ַ
ְּבעֹוד ֶׁש ָה ָא ָדם ּתֹוְך ִּתגְ ּב ֶֹרת ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ֵאינֹו
יָ כֹול לְ ַת ֵּקן ַה ִּתּקּון ַה ָּצ ִריְך .וְ ָצ ִריְך ֶׁש ַה ִּס ְט ָרא
ׁשּורה ַּת ַחת יִ ְׂש ָר ֵאל
פּותה ְּוק ָ
ַא ֲח ָרא ִת ָּשׁ ֵאר ּכְ ָ
ּכַ ּנִ זְ ּכָ ר לְ ֵעיל ,וְ לָ כֵ ן ָצ ִריְך לָ ֶהם ְׁש ֵּתי ַה ְּפ ֻעּלֹות:
יחהּ ,כִ י
לָ ֵצאת ִמן ַה ְּקלִ ּפֹות ָה ֵהם ַּב ֶּד ֶרְך ְּב ִר ָ
ְּב ֶד ֶרְך יְ ִצ ָיאה ִאי ֶא ְפ ָׁשר ָּב ִראׁשֹונָ ה .וְ ַא ַחר ּכָ ְך
ֶׁשּיָ ְצאּו ַמ ָּמׁש ִמן ַה ְּקלִ ּפֹות ְּביַ ד ָר ָמהֶ ,ש ַה ְקלִ יּפֹות
ִּת ָּשׁ ַא ְרנָ ה ּכְ פּותֹות ַּת ְח ָּתםַ .אְך ּכִ ּיּון ֶׁשּנִ ְד ַּבק
ַה ְר ֵּבה ָּב ֶהם ַהּזֻ ֲה ָמאֹ ,לא ָהיָ ה ֶא ְפ ָׁשר לָ ֶהם לִ ְבר ַֹח
ֶאּלָ א ַעל יְ ֵדי ַה ֲח ָבלִ ים ֶ(ח ְבלֵ י ָמ ִׁש ַיח)ֶׁ ,ש ָאז ָהיּו
יּמא" ִעיר ִמ ְקלָ ט,
"א ָ
ׁשּובה ֶׁש ִהיא ִ
חֹוזְ ִרים ִּב ְת ָ
אֹוד ֲיעָך ָּבזֶ ה סֹוד ּגָ דֹול ַמה
יחה .וְ ִ
וְ זֹאת ִהיא ַה ְּב ִר ָ
ּומ ָצאּוָך ּכָ ל ַה ְּד ָב ִרים
"ּב ַּצר לְ ָך ְ
ֶׁש ָא ַמר ַהּכָ תּובַ :
ֹלקיָך" וְ כּו' ְ(ּד ָב ִרים ד,
ָה ֵאּלֶ ה וְ כּו' וְ ַׁש ְב ָּת ַעד ה' ֱא ֶ
ל)ַּ - .דעּ ,כִ י ִה ְתּגַ ְּברּות ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא לִ גְ זֹר ַחס
וְ ָׁשלֹום ּגְ זֵ רֹות ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל ,נִ ְמ ָׁשְך לְ ִפי ֲעלִ ּיָ ָתּה
לֹותּה ּכָ ְך
לְ ִה ְת ַא ֵחז וְ לִ ינֹק ְּב ַמ ְד ֵרגֹותּ ,כִ י ּכְ ִפי ֲע ָ
ּומ ְתּגַ ֶּב ֶרת ִּב ְּס ִפירֹות
ִמ ְתּגַ ֶּב ֶרת .וְ ִהּנֵ ה ִהיא עֹולָ ה ִ
זו"ן ,וְ ָאז נִ ְד ָח ִקים יִ ְׂש ָר ֵאל ּד ַֹחק ַא ַחר ּד ַֹחקַ .עד
חֹוׁש ֶבת לְ ִה ְת ַּד ֵּבק
"א ָּמא" ,וְ ִהיא ֶ
ֶׁש ִהיא ַמּגַ ַעת לְ ִ
יּמא ִּדינִ ין ִמ ְת ָע ִרין ִמינָ ּה"
"א ָ
ָׁשם ּגַ ם ּכֵ ןְּ ,בסֹודִ ,
יּמא
(זֹוהר ח"גַ ,).אְך ֶּב ֱא ֶמת ֵאינָ ּה יְ כֹולָ הּ ,כִ י ִא ָ
ַ
ִהיא ֵחרּות .וְ ָאז ַא ְּד ַר ָּבה ,יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ְת ַד ְּב ִקין ָּבּה
ׁשּובה - .וְ לָ כֵ ן ָהיָ ה ָצ ִריְך ַה ֶּמלֶ ְך
ּובֹור ִחין ְּבסֹוד ַה ְּת ָ
ְ
ּומ ְתּגַ ֵּבר ִמ ְּס ִפ ָירה
רֹותיו ָקׁשֹותֶׁ ,שהֹולֵ ְך ִ
ֶׁשּגְ זֵ ָ
לִ ְס ִפ ָירה ַעד ֶׁש ַּמּגִ ַיע לְ ִא ָּמא וְ ָׁשם נִ ְׁש ַּבר ּכֹחֹוּ ,כִ י
ׁשּובה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל .וְ הּוא סֹוד
עֹור ֶרת ַה ְּת ָ
ַא ְּד ַר ָּבה ִמ ְת ֶ
יחת
"לִ ְפנֵ י ֶׁש ֶבר ּ -גָ אֹון" ִ(מ ְׁשלֵ י טז) ,וְ ַעל ּכֵ ן ּגַ ם ְּב ִר ַ
יֹוחאי ָהיּו ַעל יְ ֵדי ַהּגְ זֵ ָרה.
מ ֶֹׁשה וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ַּבר ַ
ּזֹוהרִ ,הּנֵ ה
יחה זֹאת נַ ֲע ֶׂשה ֵס ֶפר ַה ַ
וְ כֵ יוָ ן ֶׁש ִּב ְב ִר ָ
עֹומד לְ כָ ל ִמי ֶׁשּיִ זְ ַּד ֵּמן
ּכְ ָבר ִענְ יַ ן ַה ֵּת ָבה ַקיָ ם וְ ֵ
ּזֹוהר ּכְ ָבר ַמּגִ ַיע
ֵאלָ יוְּ ,ד ַהיְ נּוַ :הּנִ ְד ָּבק ְּב ֵס ֶפר ַה ַ
"א ָּמא" וְ יָ ָצא ִמן ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ,וְ ֵאין ָצ ִריְך לֹו
לְ ִ
ימנָ א ָּפ ָר ַׁשת
יחּ ,כַ ֻּמזְ ּכָ ר ְּב ַר ֲעיָ א ְמ ֵה ְ
ֶח ְבלֵ י ָמ ִׁש ַ
אתי לְ ַמ ְעלָ ה ַּב ְּת ִחּלָ ה .וְ ִהּנֵ ה,
נָ ׂשֹואְּ ,ב ִענְ יַ ן ֶּשׁ ֵה ֵב ִ
ּזֹוהר ֶאּלָ א ִּבזְ ַמן ַה ְר ֵּבה
ִעם ּכָ ל זֶ הֹ ,לא נִ ְתּגַ ּלָ ה ַה ַ
ַא ֲח ֵרי ֵה ָעׂשֹותֹוּ ,כִ י ֲהֹלא ַה ְּפ ֻעּלָ ה ַהּזֹאת ֵאינָ ּה
ְצ ִריכָ ה לְ ִה ָּמ ֵצא ֶאּלָ א ִּבזְ ַמּנָ ּהֵּ ,פרּוׁשֶׁ :שּיִ ְב ְרחּו
ּזֹוהר ַהּזֶ הּ ,כִ י ְּפ ֻעּלָ תֹו ֵאינֹו ֶאּלָ א
יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבסֹוד ַה ַ
יחא ְ(ּבסֹוף ַהּיָ ִמים,
יֹומּיָ א ְּב ָד ָרא ְּד ַמלְ ּכָ א ְמ ִׁש ָ
ְּבסֹוף ַ
ְּבדֹורֹו ֶׁשל ֶמלֶ ְך ַה ָּמ ִׁש ַיח) ,עכ"ל.
נּועה ּגְ דֹולָ ה
עֹור ָרה ְּת ָ
ַּב ָּשׁנִ ים ָה ַא ֲחרֹונֹות ִה ְת ְ
אֹותנּו
עֹור ִרים ָ
ּומ ְ
ׁשּובהְ ,
ְּב ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל לָ ׁשּוב ִּב ְת ָ
ׁשּובה ֵמ ַא ֲה ָבהּ ,ולְ ִה ְת ַא ֵחד ִּב ְק ִר ָיאה
לִ זְ ּכֹות לִ ְת ָ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁשַ ,מה ֶּשּׁיָ ִביא וְ יָ ִחיׁש ֶאת
וְ לִ ּמּוד ְּב ַ
יח( .ז"ח פ'ֹנח)ַ .ה ְּד ָב ִרים ְמ ֻב ָּס ִסים
ִּב ַיאת ַה ָּמ ִׁש ַ
צּוט ִטים
ּומ ָ
יהם ֶׁשל ּגְ דֹולֵ י יִ ְׂש ָר ֵאלְ ,
ַעל ִּפי ִּד ְב ֵר ֶ
אֹורְך ּכָ ל ַהּדֹורֹותָ .ה ַא ְדמֹו"ר
ִמּגְ דֹולֵ י עֹולָ ם לְ ֵ
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הּודה גְ ָראס שליט"א
ֵמ ָהאלְ ִמין ַר ִּבי ָׁשלֹום יְ ָ
ּזֹוהר ָהעֹולָ ִמי לְ ַמ ַען ַה ָּצלַ ת
ְמיַ ֵּסד ִמ ְפ ָעל ַה ַ
דֹוׁשים
ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ֵּקר ֵא ֶצל ַה ַּצ ִּד ִיקים ַה ְּק ִ
ַה ְּמ ֻק ָּבלִ יםַ ,ר ִּבי ַא ְב ָר ָהם חיַ ,ר ִּבי ָּדוִ ד ַחּיִ ים ְׁש ֶט ְרן,
ַר ִּבי נִ ִּסים ֶּפ ֶרץַ ,ר ִּבי ֵמ ִאיר ְׁש ֶט ְרן ָמ ָרא ְּד ַא ְת ָרא
ּבּוח ִצ ָירא
יׁשא ִמירֹון ,ובנש"ק ַר ִּבי יְ ִח ֵיאל ַא ֲ
ַק ִּד ָ
מּואלִ י
ָמ ָרא ְּד ַא ְת ָרא רמלהַ ,ר ִּבי יִ ָּשׂׂשכָ ר ְּבנָ יָ הּו ְׁש ֵ
רּוׁשלַ יִ ם),
שליט"א (רֹאׁש יְ ִׁש ַיבת ַה ְּמ ֻק ָּבלִ ים נְ ַהר ָׁשלֹום יְ ָ
ֹלקים
ּומ ַׂש ֵּמ ַח ֱא ִ
ַר ִּבי יִ ְצ ָחק ֵמ ִאיר ָמ ְרגְ נְ ְׁש ֶט ְרןְ ,
וְ ָא ָדם ַׂשר ַה ִחּיּוְך ַר ִּבי ָׁשלֹום ַארּוׁש רֹאׁש יְ ִׁש ַיבת
הּודה
רּוׁשלַ יִ םַ ,ר ִּבי ְׁשֹלמֹה יְ ָ
"חּוט ֶׁשל ֶח ֶסד" יְ ָ
וייצער ִמּלִ ְפנִ ים אב"ד ְּב ָמאנְ ִסי נ"י ,וְ עֹוד
ְׁשוֵ ֶ
ַה ְר ֵּבה ּגְ דֹולֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ,יָ זְ מּו ְק ִר ָיאה ְמ ֻׁש ֶּת ֶפת:
הּודים יְ ָק ִרים ִה ְצ ָט ְרפּו לְ ִמ ְב ָצע ֶׁשיַ ְר ִעיד ֶאת
"יְ ִ
ַה ָּשׁ ַמיִ ם – ִּפ ְצ ַצת ָאטֹום ֲהכִ י ַהּגְ דֹולָ ה ָּבעֹולָ ם
ֶׁש ַּת ִּציל ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל"ּ ,כִ י ּכְ נֶ גֶ ד ַׁש ַער ַה ֲח ִמ ִּשׁים
הֹוציא
ּומכְ ָר ִחים לְ ִ
ֶׁשל ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ְצ ִריכִ ים ֻ
רּוחנִ י ּכְ ֵדי ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה לְ ַׁש ַער
טֹומי ָה ָ
ֶאת ַהּנֶ ֶׁשק ָה ַא ִ
ּוב ַת ְחּבּולֹות ַּת ֲע ֶׂשה
דּוׁשהְ .
ַה ֲח ִמ ִּשׁים ֶׁשל ַה ְק ָ
לְ ָך ִמלְ ָח ָמה!!! ַעל ּכֵ ן ַה ִּמ ְב ָצע ַה ְמ ֻתכְ נָ ן הּוא:
ּזֹוהר ַה ָּקדֹוׁש
ִה ְת ַא ְחדּות ִּב ְק ִר ָיאה וְ לִ ּמּוד ֶׁשל ַה ַ
הּודים ָּבעֹולָ םַ .עד ּכֹה ב"ה ִה ְת ַא ֲחדּו
לְ כָ ל ַהּיְ ִ
נֹוסף זָ כִ ינּו ֶׁשּכְ -
ּוב ָ
הּודים ַר ִּבים ְּבכָ ל ַה ְּתפּוצֹותְ ,
יְ ִ
 70,000יְ ִ
הּודים ִמ ְת ַא ֲח ִדים ּכְ ֵדי ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה לֶ 1000-
ּזֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ִמ ֵידי ח ֶֹדׁש ְּבח ְֹדׁשֹו (ּכָ ל
ּיּומים ֶׁשל ַה ַ
ִס ִ
לֹומד ַּ 4.5דּקֹות ְּביֹום ְּב ַסְך ַהּכֹל)ְּ - .בקּונְ ֶט ֵר ִסים
ֶא ָחד ֵ
ּומּופ ִצים ַעל
ָ
הּוד ְּפסּו
ּוב ֲעלֹונִ ים ֶׁש ְ
חֹוברֹות ַ
ּוב ְ
ְ
ּזֹוהר ָהעֹולָ ִמי ֻמ ְס ָּבר ְּב ַה ְר ָח ָבה,
יְ ֵדי ִמ ְפ ָעל ַה ַ
ּזֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ּגְ דֹולָ ה ִהיא
ּכִ י ַמ ֲעלַ ת לִ ּמּוד ַה ַ
לְ ֵאין ִׁשעּור ּולְ ֵאין ֲערְֹך ,וְ כִ י יֶ ְׁשנָ ן ְסגּולֹות ַרּבֹות
ּזֹוהר
ֶׁשּיְ כֹולִ ים לִ זְ ּכֹות לָ ֶהם ַרק ַעל יְ ֵדי לִ ּמּוד ַה ַ
חֹובה
ַה ָּקדֹוׁש .עֹוד ּכָ ְתבּו ָה ַר ָּבנִ ים ַה ַּצ ִּד ִיקים ּכִ י ָ
הּודי ַּב ֲא ֶׁשר הּוא ָׁשם לְ ָה ִפיץ וְ לִ לְ מֹד ֶאת
ַעל ּכָ ל יְ ִ
יׁשיבֹות
ּוב ְפ ָרט ִּב ִ
ּזֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ִמ ֵידי יֹום ְּביֹומֹו ִ
ַה ַ
וְ כֹולְ לִ ים לִ ְקּב ַֹע לִ ּמּוד ּכְ ָׁש ָעה ְּבכָ ל יֹום – ּכִ י הּוא
לְ ַבד יִ ְמנַ ע ֵמ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלַ ,מ ֲחלֹות ָקׁשֹותֲ ,אסֹונֹות
חֹובת
ּדֹומה" .וְ עֹוד ַ
יהםְּ ,תאּונֹות ְּד ָרכִ ים ,וְ כַ ֶ
לְ ִמינֵ ֶ
ַה ָּשׁ ָעה לַ ֲעצֹר ַה ַּמ ְׁש ִחית וְ ֶׁש ַחס וְ ָׁשלֹום ֹלא יִ ְפ ַעל
וְ ֹלא יּוכַ ל ֶה ָה ָמן ָה ִא ָירנִ י יִ ַּמח ְׁשמֹו לְ ָה ֵפק זְ ָממֹו
ח"וּ ,כִ י ֵאין ָּד ָבר ָּבעֹולָ ם ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לִ ְפעֹל ּבֹו ַעל
עֹוׂשה נַ ַחת
ּזֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ,וְ לִ ּמּוד זֶ ה ֶ
יְ ֵדי לִ ּמּוד ַה ַ
לּותינּו ָה ֲא ֻרּכָ ה
יֹותר ַּב ָּשׁ ַמיִ םּ ,כִ י ּגָ ֵ
רּוח ּגָ דֹול ְּב ֵ
ַ
ּנֹור ִאים ֶׁשל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֵהם לְ ַמ ָּט ָרה
ּסּורים ַה ָ
וְ ַהּיִ ִ
ַא ַחת ,לְ ִבלְ ִּתי יִ ַּדח ִמ ֶּמּנּו נִ ָּדחּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ ַתב ַהּגָ אֹון
"צרֹור
יסא זי"ע ְּב ִס ְפרֹו ְ
ַה ָּקדֹוׁש ַר ִּבי יַ ֲעקֹב ִמּלִ ָ
ַהּמֹור" ַעל ִׁשיר ַה ִּשׁ ִירים ֶ(ּפ ֶרק ד ב) ,עיי"ש.
אֹורי ַהּדֹור ָק ִמים
ּומ ֵ
ּכָ ל ּגְ דֹולֵ י ָה ַר ָּבנִ יםַ ,צ ִּד ֵיקי ְ
ּומ ְת ַא ֲח ִדים יַ ְח ָּדיו ,לְ ַה ִּציל ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
ִ
יֹוצ ִאים
ִמּגְ זֵ רֹות ָקׁשֹות ֶׁשל ִּפ ְצ ַצת ָאטֹום ,וְ ֵהם ְ
דֹוׁשה וְ נִ ְרּגֶ ֶׁשת ,לְ ָה ִעיר ֶאת ַעם
ִּב ְק ִר ָיאה ְק ָ
יהּודי
הּודי וִ ִ
יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ַּת ְר ֵּד ָמתֹוּ ,ולְ ַב ֵּקׁש ִמּכָ ל יְ ִ
ּובכָ ְך ָאנּו ְמ ַקּיְ ִמים
ּזֹוהר ַה ָּקדֹוׁשְ ,
לִ ְקרֹא ֶאת ַה ַ
ּוב ְפ ָרט ֶׁשל
דֹוׁשיםִ ,
ֶאת ֲע ַצת ָה ִראׁשֹונִ ים ַה ְּק ִ
ּדֹורנּו ַּב ַעל ַה ֻּסּלָ םֶׁ ,ש ָהלַ ְך
ֹלקי ֶׁשל ֵ
ַה ְּמ ֻק ָּבל ָה ֱא ִ
ירֹוּפהַ ,על ַה ְס ָד ַרת
אׁשי יְ ִׁשיבֹות ְּב ֵא ָ
וְ זָ ַעק ִּב ְפנֵ י ָר ֵ
ּזֹוהר ַה ָּקדֹוׁשַ ,על ְמנָ ת לְ ַב ֵּטל ֶאת ּגְ זֵ ַרת
לִ ּמּוד ַה ַ
ֹׁואה.
ַהּש ָ
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דּוע ֶׁש ְּב ַעל ַה ֻּסּלָ ם זצ"ל ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ ה לִ ְפנֵ י
ּכַ ּיָ ַ
אׁשי
ִמלְ ֶח ֶמת ָהעֹולָ םָ ,הלַ ְך לְ כָ ל ָה ַר ָּבנִ ים וְ ָר ֵ
יְ ִׁשיבֹות ,וְ ָא ַמר לָ ֶהם ֶׁשּיֵ ׁש ּגְ זֵ ָרה ּגְ דֹולָ ה ֶׁשּנֶ ְח ְּת ָמה
ַעל ּכְ לַ ל יִ ְׂש ָר ֵאלֶׁ ,ש ֵחלֶ ק ּגָ דֹול ִמכְ לַ ל יִ ְׂש ָר ֵאל
יִ ָּמ ֲחקּו ִמן ָהעֹולָ ם רח"ל ,וְ ָא ַמר ִּד ְב ֵרי ָה ַר ְמ ַח"ל
ּזֹוהר ַה ָּקדֹוׁש יָ כֹול לְ ַה ִּציל
דּועים ֶׁש ַרק לִ ּמּוד ַה ַ
ַהּיְ ִ
אֹותנּו ִמן ַהּגְ זֵ רֹות ָה ָרעֹות רח"לַ - .על ּכֵ ן ָה ֵע ָצה
ָ
הּודי
ֹאמרֶׁ ,שּכָ ל יְ ִ
ִהיאֶׁ ,שּכָ ל ַרב וְ רֹאׁש יְ ִׁש ָיבה י ַ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש - .וְ ֹלא ָׁש ְמעּו ְּבקֹולֹו!
ָצ ִריְך לִ לְ מֹד ַ
ַא ַחר ּכָ ְך ָּפ ְר ָצה ִמלְ ָח ָמה ּגְ דֹולָ ה וְ ָה ְרגּו ִ 6-7מלְ יֹון
הּודים[ .לתצ"פ ֹ -לא ָתקּום ָצ ָרה ַּפ ֲע ָמיִ ם].
יְ ִ
אֹותּה ַה ְּשׁ ֵאלָ ה
ָ
ׁשֹואלִ ים ֶאת
ֲ
ּכָ ֵעת ָאנּו
ֶׁש ַּמ ְק ָׁשה ַהּגְ ָמ ָרא ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ַׁש ָּבת (נה) ִמי ָה ַרג
(ׁש ָּבת ַּדף נ"ה ַעּמּוד א')
דּוע ַמ ֲא ָמר חז"ל ַ
אֹותם? וְ יָ ַ
ָ
ָא ְמ ָרה ִמ ַּדת ַה ִּדין לִ ְפנֵ י הקב"הִ ,רּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ ם
ַמה נִ ְׁש ַּתּנּו ֵאּלּו ֵמ ֵאּלּוָ .א ַמר לָ ּה ַהּלָ לּו ַצ ִּד ִיקים
מּוריםָ .א ְמ ָרה לְ ָפנָ יו
מּורים וְ ַהּלָ לּו ְר ָׁש ִעים ּגְ ִ
ּגְ ִ
ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ ם ָהיָ ה ְּביָ ָדם לִ ְמחֹות וְ ֹלא ָמחּו,
וְ ֵאין ּכָ אן ָמקֹום לְ ַה ֲא ִריְךּ - .ולְ ִפי ִּד ְב ֵרי חז"ל ֵאּלּו
אׁשי יְ ִׁשיבֹות ֲא ֵׁש ִמים ַעל ּכָ ל ַה ִּשׁ ָּשׁה
ָה ַר ָּבנִ ים וְ ָה ָר ֵ
הּודים ֶׁשּנֶ ֶה ְרגּו ַעל ִקּדּוׁש ַה ֶׁשם!!! ֶׁש ָהיָ ה
ִמלְ יֹון יְ ִ
זֹוהר ַה ָּקדֹוׁש וְ נִ ְת ַע ְּצלּו
לֹומר לַ ִּצּבּור לִ לְ מֹד ַ
ְּביָ ָדם ַ
יהם ָא ַמר
וְ ֹלא ָא ְמרּו ,וְ זֶ ה ָה ֱא ֶמת לַ ֲא ִמּתֹו ,וַ ֲעלֵ ֶ
ימין לִ ָּבא
ּזֹוהר ַה ָּקדֹוׁש :ווי לְ ָעלְ ָמא ְּד ִאּנּון ֲא ִט ִ
ַה ַ
אֹוריְ ָתא.
ימין ֵעינִ ין ְּדֹלא ִמ ְס ַּתּכְ לִ ין ְּב ָרזֵ י ְּד ַ
ּוס ִת ִ
ְ
אֹוריְ ָתא
(ז ַֹהר ֵחלֶ ק א' ַּדף כ"חִ ,).אינּון ְּד ָע ְב ִדין לְ ַ
יָ ֵב ָׁשה ,וְ ֹלא ָב ָעאן לְ ִא ְׁש ַּת ְדלָ א ְּב ָחכְ ָמה ְּד ַק ָּבלָ ה,
יהי יַ ' ִמיּנַ ּה,
ְדגָ ְר ִמין ְּד ִא ְס ַּתּלַ ק נְ ִביעֹו ְד ָחכְ ָמה ְּד ִא ִ
יּותא
יׁשה ,וַ י לּון ְדגָ ְר ִמין ַענְ ָ
וְ ִא ְׁש ְּת ָא ַרת ִּב' יָ ֵב ָ
ּובּזָ ה וְ ָה ַרג וְ ָא ְב ָּדן ְּב ָעלְ ָמא( .תיקו"ז ִּתּקּון
וְ ַח ְר ָּבא ִ
ל' ע"גֵ ,):מ ֵאן ְּדגֵ ִרים ְּד ִא ְס ַּתּלַ ק ַק ָּבלָ ה וְ ָחכְ ְמ ָתא
אֹוריְ ָיתא ְּד ִבכְ ָתב ,וְ גֵ ִרים
ּומ ַ
אֹוריְ ָתא ְּד ַב ַעל ֶּפה ֵ
ֵמ ַ
ְּדֹלא יִ ְׁש ַּת ְדלּון ְּבהֹון ,וְ ָא ְמ ִרין ְּדֹלא ִאית ֶאּלָ א
מּודאְּ ,בוַ ַּדאי ּכְ ִאּלּו הּוא
ּוב ַתלְ ָ
אֹוריְ ָתא ְ
ְּפ ַׁשט ְּב ַ
ּומ ַההּוא ּגַ ן ,וָ וֵ י לֵ יּה
יְ ֻסּלַ ק נְ ִביעֹו ֵמ ַההּוא נְ ַהר ֵ
ָטב לֵ יּה ְּדֹלא ִא ְת ְּב ֵרי ְּב ָעלְ ָמא וְ ֹלא יֹולִ יף ַה ִהיא
אֹוריְ ָתא ְּד ַב ַעל ּפֹהְּ ,ד ִא ְת ַח ַּשׁב
אֹוריְ ָיתא ְּד ִבכְ ָתב וְ ַ
ָ
לֵ יּה ּכְ ִאּלּו ֶא ֱחזֹר ָעלְ ָמא לְ תֹהּו וָ בֹהּו ,וְ גֵ ִרים
לּותא( .תיקו"ז ִּתּקּון מ"ג
אֹורָך גָ ָ
יּותא ְּב ָעלְ ָמא וְ ְ
ַענְ ָ
ּיֹוׁש ֵבי ֶא ֶרץ
פ"בּ - .).בֹואֹו וְ נִ לְ ַמד לֶ ַקח ֵמ ַה ִּסּפּורֶׁ ,ש ְ
ּומּזֶ ה נִ לְ ַמד
יטלֶ ער יִ ַּמח ְׁשמֹוִ ,
יִ ְׂש ָר ֵאל נִ ְּצלּו ֵמ ִה ְ
ֵאיְך יְ כֹולִ ים לְ ִהּנָ ֵצל ִּבזְ ַמּנֵ נּו ִמ ְּפ ָצ ַצת ָאטֹום!!!
ַצ ִּדיק ֶא ָחד ִמ ֶּצ ֱא ָצ ָאיו ֶׁשל הגה"צ ַה ְּמ ֻק ָּבל
הּודה לֵ יּב ַא ְׁשלַ ג ַּב ַעל ְמ ַח ֵּבר ֵס ֶפר ַה ֻּסּלָ ם
ַר ִּבי יְ ָ
ּזֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ִס ֵּפר לִ יֶׁ ,ש ָּשׁ ַמע ִמּזְ ֵקנֹו
ַעל ַה ַ
יטלֶ ער יִ ַּמח
זיע"אֶׁ ,שּכַ ֲא ֶׁשר ָר ָאה ֶׁש ִּמלְ ֶח ֶמת ִה ְ
ּופ ֲחדּו ְמאֹד ֶׁש ַּתּגִ ַיע
ְׁשמֹו ָּפ ְר ָצה ַעל ָהעֹולָ םָ ,
דֹוׁשה לְ ַה ְׁש ִמיד לַ ֲהרֹוג ּולְ ַא ֵּבד ֶאת
לְ ַא ְר ֵצנּו ַה ְּק ָ
הּודים ִמּנַ ַער וְ ַעד זָ ֵקן ַטף וְ נָ ִׂשים ח"וַ .על
ּכָ ל ַהיְ ִ
ּכֹותב ַּבּז ַֹהר
יֹוחאי ֵ
ּכֵ ן ָא ַמרֱ ,היֹות וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֶּבן ָ
לּותאִ ,ה ְת ִחיל
ַה ָּקדֹוׁשְּ ,ב ִס ְפ ָרא ָּדא יִ ְפקּון ִמּגָ ָ
הּודי
ּזֹוהר ִּבלְ ׁשֹון ַהּק ֶֹדׁש ּכְ ֵדי ֶׁשּכָ ל יְ ִ
לְ ַת ְרּגֵ ם ַה ַ
ּזֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ,וְ ָא ַמר
יּוכַ ל לְ ָה ִבין וְ לִ לְ מֹד ֶאת ַה ַ
ּזֹוהר
ֶׁש ְּביֹום ֶׁשּיָ ָצא לָ אֹור ַה ֵּס ֶפר ָה ִראׁשֹון ַעל ַה ַ
ַה ָּקדֹוׁש יִ ְהיֶ ה לָ ָר ָׁשע ַמ ָּפלָ ה ּגְ דֹולָ ה ,וְ כָ ְך ָהיָ ה,
ּזֹוהר,
ַּבּיֹום ֶׁשּיָ ָצא לָ אֹור ַהּכְ ַרְך ָה ִראׁשֹון ִמ ֵּס ֶפר ַה ַ
ָאז ָהיָ ה לֹו לְ ָה ָר ָׁשע ַמ ָּפלָ ה וְ נִ גְ ְמ ָרה ַה ִּמלְ ָח ָמה ֶׁשל
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יח זְ ָממֹו לְ ַהּגִ ַיע
יטלֶ ער יִ ַּמח ְׁשמֹו .וְ ֹלא ִה ְצלִ ַ
ִה ְ
דֹוׁשה.
לְ ַא ְר ֵצנּו ַה ְּק ָ
יֹותר לְ ַר ֲח ֵמי ְׁש ַמּיָ אּ ,כִ י
קּוקים ְּב ֵ
ּוכְ מֹו ּכֵ ן ָאנּו זְ ִ
רֹוצים
יֵ ׁש ּכִ ְמ ַעט ֶא ָחד וַ ֲח ִצי ִּבלְ יֹון ֲע ָר ִבים ֶׁשּכֻ ּלָ ם ִ
הּודים ח"ו ,וְ ָאנּו ּכְ כִ ְב ָׂשה
לְ ַח ֵּסל ֶאת ִ 15מלְ יֹון יְ ִ
טּוחים,
ַא ַחת ֵּבין ִׁש ְב ִעים זְ ֵא ִבים לָ כֵ ן ָאנּו ְּב ִ
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ּזֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ַּב ֲח ַ
ֶׁש ִאם יִ לְ ְמדּו ֶאת ַה ַ
ִאיׁש ְּבכָ ל יֹום וְ יֹום ִמ ְס ַּפר ַּדּקֹות ְּביֹום ,וְ נִ ְצ ָט ֵרף
"אלֶ ף
זֹוהר יַ ַחד ִׁש ְב ֵטי יִ ְׂש ָר ֵאלֶ ,
ּיּומי ַ
לְ ַאלְ ֵפי ִס ֵ
יחּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ ְתבּו
ַה ָּמגֵ ן" ְּבוַ ַּדאי נִ ּנָ ֵצל ֵמ ֶח ְבלֵ י ָמ ִׁש ַ
ּגְ דֹולֵ י ָה ַר ָּבנִ ים ֶׁשל ַח ְב ֵרי ַה ַּב ַּד"ץ ֵע ָדה ַה ֲח ֵר ִדית
ירּוׁשלַ יִ ם ִעיר ַהּק ֶֹדׁש ִּב ְׁשנַ ת תרפ"א ּכְ ַה ְב ָט ַחת
ִּב ָ
יֹוחאיָ ,עלָ יו ַה ָּשׁלֹום ֶׁש ְּב ִס ְפ ָרא
ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֶּבן ָ
לּותא ְּב ַר ֲח ֵמי - .וְ עֹוד ָחזִ ינּו
ָּדא יִ ְפקּון ִמן גָ ָ
ְּביָ ֵמינּו נֵ ס ּגָ דֹול ֶׁש ֵא ַרע ַּבּיֹום ֶׁש ִה ְת ַא ֲחדּות ַאנְ ֵׁשי
ּזֹוהר ָהעֹולָ ִמי" ִסּיְ מּו ֶאת ַה ְד ָּפ ַסת ֵס ֶפר
"מ ְפ ָעל ַה ַ
ִ
ּיֹומי,
ּזֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ַה ְמ ֻחּלָ ק לְ ִפי ֵס ֶדר ַה ַּדף ַה ִ
ַה ַ
בי"ב ּכְ ָרכִ ים לי"ב ָח ְד ֵׁשי ַה ָּשׁנָ הְּ ,באֹותֹו ַהּיֹום
צּוקה
עֹופ ֶרת יְ ָ
ֶ
ַמ ָּמׁש נִ ְפ ְס ָקה ַה ִּמלְ ָח ָמה ֶׁשל
[מל' ּכִ ְסלֵ ו
ְּב ַעּזָ הְּ ,בח ֶֹדׁש ֵט ֵבת לִ פני ג' ָׁשנִ ים ִ
ַעד ח"י ֵט ֵבת – לְ ִמ ְס ָּפ ָרם ֵּבין ְּ 27ב ֵד ֶצ ְמ ֶּבר 2008
(ל' בכסלו תשס"ט) ל 18-בינואר  ,].2009וְ ָחזְ רּו
ִמלְ יֹון ֲאנָ ִׁשים לְ ֵב ָיתםַ ,א ֲח ֵרי ֶׁש ָהיּו ְּבגָ לּות ָק ָׁשה
ּומּנִ ְפלָ אֹות ה' יִ ְת ָּב ַרְך
ּכְ ָבר ּכַ ָּמה ָׁשבּועֹותִ - .
"ח ָדׁש",
[היָ ה ּכָ תּובָּ ,ב ִעּתֹון ָ
בּוע ָ
נִ ְתּגַ ּלָ ה ַא ַחר ָׁש ַ
ְּב ֵבית ֶׁש ֶמׁש]ֶׁ ,שרֹב ַה ִּטילִ ים ֶׁשּזָ ְרקּו ָה ֲע ָר ִבים,
ָהיּו ְצ ִריכִ ים לְ ַהּגִ ַיע לְ ֵבית ֶׁש ֶמׁש ,וְ כָ ל ַה ָּשֹׁלׁש
ָׁשבּועֹות ָה ֵאּלּו ָע ְבדּו ֶא ְצלֵ נּו ּכַ ָּמה ֲאנָ ִׁשים לְ ֵע ֶרְך
ּזֹוהר
ֵ -30 26מ ֵעת לְ ֵעת ְּבלִ י ֶה ְפ ֵסק ,לְ ַס ֵּדר ֶאת ַה ַ
ּיֹומי ,וְ כַ ָּמה נִ ִּסים ּגְ דֹולִ ים ְמאֹד
ַה ָּקדֹוׁש לַ ּלִ ּמּוד ַה ִ
נֹודע לָ נּו ַהּנֵ ס
דּוע ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ַ
ָהיּו ַּב ִּמלְ ָח ָמה זּו ּכַ ּיָ ַ
ַהּגָ דֹול ֶׁש ִה ִּציל ֶאת ּכָ ל ֵּבית ֶׁש ֶמׁש ֵמ ַה ִטילִ ים,
דּוע[ ,וְ ִהּגִ ַיע
נֹוראּ ,כַ ּיָ ַ
וְ ֶאת ּכָ ל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ָאסֹון ָ
ַרק ִטיל ֶא ָחד ָקרֹוב לְ ָמקֹום ֶׁשל ַמ ֲחנֶ ה ְצ ָב ִאי
ֶׁשּיֵ ׁש ָׁשם ְּפ ָצ ַצת ָאטֹום ,וְ גַ ם ָהיָ ה נָ ס ּגָ דֹול ֶׁשֹּלא
ּזֹוהר
ָק ָרה ּכְ לּום] .וְ עֹוד ֶׁש ִּבגְ ַמר ַה ְד ָּפ ַסת ֵס ֶפר ַה ַ
[ׁשּנִ ְד ַּפס ְׁשמֹונָ ה
יֹומי ֶ
ַה ָּקדֹוׁש ַה ְמ ֻחּלָ ק לְ לִ ּמּוד ִ
ֲאלָ ִפים ֳע ָּת ִקים ,וְ ָאזַ ל ִמן ַהּשּׁוק]ְּ ,באֹותֹו ַהּיֹום
ַמ ָּמׁש נִ גְ ְמ ָרה ַה ִּמלְ ָח ָמה.
וְ ָר ִאינּו ְּב ֵעינֵ ינּו ֶאת ַהּנִ ִּסים ַהּגְ לּויִ םֶׁ ,ש ָּקרּו
ּזֹוהר ,עֹוד לִ ְפנֵ י ֶׁש ִחּלְ קּו
ַעל יְ ֵדי ַה ְד ָּפ ַסת ִס ְפ ֵרי ַה ַ
ּזֹוהר
עֹוס ִקים ַּב ֲה ָפ ַצת ַה ַ
אֹותם לָ ַר ִּביםֶׁ ,ש ַרק ּכְ ֶׁש ְ
ָ
ַה ָּקדֹוׁש יֵ ׁש ּכְ ָבר נִ ִּסים ּגְ לּויִ ים וְ זֹוכִ ים לְ ַה ָּצלַ ת ַעם
ּנֹופלֶ ת ,וְ ַה ֵּשׁם
יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,ולְ ָה ִקים ֶאת ֻסּכַ ת ָּדוִ ד ַה ֶ
ּפֹורס ָעלֵ ינּו ֶאת ֻסּכַ ת ְׁשלֹומֹו ְּב ַר ֲח ִמים,
יִ ְת ָּב ַרְך ֵ
"ּב ִס ְפ ָרא ָּדא
ּזֹוהר ַה ָּקדֹוׁש ְ
ּומ ְת ַקּיְ ִמים ִּד ְב ֵרי ַה ַ
ִ
לּותא"ְּ ,ד ַהיְ נּוֶׁ ,ש ָר ִאינּו ִּבגְ ַמר ּכָ ל ַה ֵּס ֶפר
יִ ְפקּון ִמּגָ ָ
ּכֻ ּלֹו יָ ָצאנּו ִמן ַהּגָ לּות ַה ְּק ַטּנָ ה ֶׁש ָע ְב ָרה ָעלֵ ינּו,
וְ כָ ֵעת נּוכַ ל לְ ָה ִבין ִמּזֶ הֶׁ ,ש ִאם נְ ַּסיֵ ם ּכֻ ּלָ נּו וְ נִ לְ ַמד
"ּזֹוהר ַה ְמ ֻחּלָ ק" ְּד ַבר יֹום
בּורת ִ 70איׁש ֶאת ַה ַ
ַּב ֲח ַ
ְּביֹומֹוָ ,אז ְּב ָקרֹוב ַמ ָּמׁש יָ ִׁשיר מ ֶֹׁשה וְ יִ ְׂש ָר ֵאל
"ּובגִ ין
מּורה לְ ֵעיל ְ
וְ נִ זְ ּכֶ ה לְ ַה ְב ָט ַחת ָה ַר ְׁש ִּב"י ָה ֲא ָ
ְד ַע ִת ִידין יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ִמ ְט ָעם ֵמ ִאילָ נָ א ְּד ַחּיֵ י ְּד ִאיהּו
לּותא ְּב ַר ֲח ֵמי",
האי ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר יִ ְפקּון ֵּביּה ִמן גָ ָ
כּותכֶ ם יִ ְת ַקיֵ ים ָּבנּו ַהּכָ תּוב
ּובזְ ְ
ָא ֵמן ּכֵ ן יְ ִהי ָרצֹוןִ .
ימ ָתה וָ ַפ ַחד ...ה'
יהם ֵא ָ
"ּתּפֹל ֲעלֵ ֶ
(שמות פרק טו)ִ :
יִ ְמֹלְך לְ עֹלָ ם וָ ֶעד" ,בב"א.
ניסן תשע"ג

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  5760עמודים
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
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
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כתבים מגדולי ישראל זצ"ל  -ולהבחל"ח שליט"א

ָּד ָבר ּגָ דֹול ְמאֹד הּוא לְ ַהנְ ִהיג לִ לְ מֹד ַּדף ז ַֹהר ְּב ָכל יֹום ,וְ הּוא ִּכ ְת ִריס ִּב ְפנֵ י ַה ֻּפ ְר ָענֻ ּיֹות ּולְ ַב ֵּטל ּגְ זֵ רֹות ָקׁשֹות וְ כּו'
יע ֶׁש ַפע ק ֶֹדׁש ַעל ַעם ַהּק ֶֹדׁש ,וְ ַא ְׁש ֵרי ַה ְמ ַקּיְ ִמים ֵּכן ְּב ָכל יֹום
ּולְ ַה ְׁש ִּפ ַ
רּוׁשלַ יִ ם
ִהּנֵ ה ִהּגִ יׁש לְ ָפנֵ ינּו ָה ַרב ַה ַּצ ִּדיק ַר ִּבי ָּדנִ ֵיאל ְפ ִריׁש ְׁשלִ ָיט"א (זַ ַצ"ל) ַה ְסּכָ מֹות ֵמ ַר ָּבנִ ים ַהּגְ אֹונִ ים ַה ַּצ ִּדיִ קים ּגְ דֹולֵ י יְ ָ
ּתֹורה וְ כּו' ֶׁשּכָ ל ִמי ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לֹו
ּקֹודם ִמ ְּשׁנַ ת תרצ"א וְ כּו' ֶׁש ִּב ְּקׁשּו לְ ַפ ְר ֵסם ּגְ ֻדּלַ ת לִ ּמּוד ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁשּ ,ולְ ַב ֵּקׁש ִמ ְּבנֵ י ָ
ִמּדֹור ַה ֵ
יֹומי לְ לִ ּמּוד
לּוח ִ
עֹורר ָה ַרב ַהּנִ זְ ּכָ ר לְ ֵעילִּ ,וב ְרצֹונֹו לַ ֲעׂשֹות ּולְ ַס ֵּדר ַ
יִ ְׁש ַּת ֵּדל לִ לְ מֹד ַּדף ז ַֹהר ְּבכָ ל יֹום ְּבלִ י נֶ ֶדר .וְ ַע ָּתה ָקם וְ ִה ְת ֵ
דֹוׁשה לְ ַמ ַען
ַּדף ז ַֹהר ְּב ָכל יֹום ,לְ ִפי ְּדפּוס וִ ילְ נָ אִּ ,וב ֵּקׁש ַה ְסּכָ ָמה ֵמ ִא ָּתנּו ַעל ּכָ ְך .וְ ָר ִאינּו ּכִ י ִּב ְׁש ָעתֹו ָח ְתמּו ַעל ְק ִר ָיאה ְק ָ
יֹוסף ַחּיִ ים זֹונֶ נְ ֶפלְ ד זצוק"ל ַהגַ ֲא ַב"ד ְּדפֹה ִעיר ַהּק ֶֹדׁש
ֲה ָפ ַצת ַר ְעיֹון ַה ָּקדֹוׁש ַהּנִ זְ ּכָ ר לְ ֵעילּ ,כְ בֹוד ְק ֻד ַּשׁת ָמ ָרן ַהּגָ אֹון ַר ִּבי ֵ
ת"ו ,וְ ִאּתֹו ִעּמֹו ֶח ֶבל נְ ִב ִ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 בד"ץ ֶׁשל ֲע ָד ֵתנּו זצ"ל ,וְ ָח ְתמּו
ִּב ְק ִריאֹות ק ֶֹדׁש ַעל ּכָ ְך ְּבנִ ָיסן תרצ"אְּ .וב ַר ְעיָ א ְמ ֵה ְימנָ א ַק ִּד ָ
יׁשא ָ(ּפ ָר ַׁשת נָ ׂשא ַּדף קכדּ ):כְ ָבר ֵה ִביא וְ ָא ַמר ַּד ֲע ִת ִידין יִ ְׂש ָר ֵאל
לְ ִמ ְט ַעם ֵמ ִאילָ נָ א ְד ַחּיֵ יְּ ,ד ִאיהּו ַהאי ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ,יִ ְפקּון ֵּביּה ִמן ּגָ ָ
לּותא ְּב ַר ֲח ֵמיַּ ,וב ִּתּקּונִ ים ַ(ּדף מ') ִא ָיתאְּ :וב ָד ָרא ַּב ְת ָראי
רּוחנִ ּיּות ְּב ַר ֲח ֵבי ֶא ֶרץ
אתם ְּדרֹור ָּב ָא ֶרץ וְ כּו' .וְ ִהּנֵ ה ְּב ֵעת ּכָ זֹאת ֶׁש ֵעת ָצ ָרה ִהיא לְ יַ ֲעקֹב ְּבגַ ְׁש ִמּיּות ְּוב ָ
יֹומּיָ א ְּבגִ ינֵ יּה ְּוק ָר ֶ
ְּבסֹוף ַ
עֹוררּו ַר ֲח ָמיו ַעל ְׁש ֵא ִרית
זּורנּוֵ ,עינֵ ינּו נְ ׂשּואֹות לְ ָא ִבינּו ֶׁש ַּב ָּשׁ ַמיִ ם ֶׁשּיִ ְת ְ
ַהּק ֶֹדׁש ִּת ָּבנֶ ה וְ ִתּכֹונֵ ןִּ ,וב ְתפּוצֹות יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַא ְרצֹות ְּפ ֵ
ׁשֹומר 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 ְׁשמֹו יִ ְת ָּב ַרְך ַעל ַעּמֹו ַא ְרצֹו
ְּפלֵ ָיט ֵתנּו ,וְ ֵ
יׁשּועת ַה ֵּשׁם ְּב ִב ַיאת ְמ ִׁש ַיח ִצ ְד ֵקנּו ְּוב ָר ִמים ּגְ דֹולִ ים יְ ַק ְּב ֶצּנּו ֵמ ַא ְר ַּבע ּכַ נְ פֹות ָה ָא ֶרץ לְ ַא ְר ֵצנּו.
וְ נַ ֲחלָ תֹו ְּובכָ ל ָהעֹולָ ם ִּוב ַ
יע ֶׁש ַפע
ָּד ָבר ּגָ דֹול ְמאֹד הּוא לְ ַהנְ ִהיג ַּכּנִ זְ ַּכר לְ ֵעיל ,וְ הּוא ִּכ ְת ִריס ִּב ְפנֵ י ַה ֻּפ ְר ָענֻ ּיֹות ּולְ ַב ֵּטל ּגְ זֵ רֹות ָקׁשֹות וְ כּו' ּולְ ַה ְׁש ִּפ ַ
ק ֶֹדׁש ַעל ַעם ַהּק ֶֹדׁש ,וְ ַא ְׁש ֵרי ַה ְמ ַקּיְ ִמים ֵּכן ְּב ָכל יֹום
ּקֹורא ּבֹו ֶׁשּיָ ִבין ּכָ ל ִמּלָ ה וְ יִ זְ ּכּו לִ לְ מֹד ּכַ ּנִ זְ ּכַ ר
 ...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 ַה ֵ
ּתֹורתֹו ְּב ָט ֳה ָרהְּ ,בוַ ַּדאי
ֹלקי ָה ַר ְׁש ִּב"י ֶׁשּיִ לְ ְמדּו ָ
לְ ֵעיל ִּב ְק ֻד ָּשׁה ְּוב ָט ֳה ָרה ִּוב ְד ִחילּו ִּוב ְר ִחימּו ְּב ִסּיַ ְע ָּתא ִּד ְׁש ַמּיָ אּ .וזְ כּות ַה ַּתּנָ א ָה ֱא ִ
ּגֹואל
יׁשּוע ָתן ִׂש ְמ ָח ָתן וְ נֶ ָח ָמ ָתן ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִב ַיאת ֵ
ַּת ֲעמֹד לָ נּו ּולְ כָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ִהּו ַָׁשע ַּבּכְ לָ ל ַּוב ְּפ ָרט ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה ְּב ָקרֹוב לִ ְראֹות ִּב ָ
ּומלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ֵּד ָעה ֶאת ה' ּכַ ַּמיִ ם לַ ּיָ ם ְמכַ ִּסים ,בב"א.
ֶצ ֶדק ְּב ַר ֲח ִמים ּגְ דֹולִ ים בב"אָ ,
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"אָ ,ה ַרב
מׁשה ְׁש ֶט ְרנְ ּבּוְך ְׁשלִ ָ
ּדּוׁשינְ ְס ִקיא זצ"ל .ולהבחל"חָ :ה ַרב ֶ
מׁשה ִ
ויטׁש זצ"לָ ,ה ַרב יִ ְׂש ָר ֵאל ֶ
אּבינָ אוִ ְ
מׁשה ַהלְ ֶּב ְר ְׁש ָטאם זצ"לָ ,ה ַרב ִּבנְ יָ ִמין ַר ִ
ֶ
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 ָּדנִ ֵיאל ְפ ִריׁש זצ"ל) ,ובמכתב מיוחד ְמ ַהּגָ אֹון ַה ַּצ ִּדיק
ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק אּולְ ַמן ְׁשלִ ָ
מׁשה ַא ְריֵ ה ְפ ַריינְ ד זצוקללה"ה גאב"ד ּפֹה ִעיר
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 ֵ
ֵ
רּוׁשלַ יִ ם ...וְ ַה ְסּכָ ַמת ַהּגְ אֹונִ ים ַה ַּצ ִּד ִיקים ַח ְב ֵרי
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 ָ
ַהּק ֶֹדׁש ,וְ יִ ָּב ֵדל לְ ַחּיִ ים ִ
יט"אּ .ולְ ַה ְב ִדיל
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 ָ
ֵּבית ִּדין ֶצ ֶדק ָה ֵע ָדה ַה ֲח ֵר ִדית תשס"דָ :ה ַרב יִ ְצ ָחק ְ
מׁשה ַהלְ ֶּב ְר ְׁש ָטאם זֵ כֶ ר ַצ ִּדיק לִ ְב ָרכָ ה  -לְ ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ִעם ֵּפרּוׁש ָמתֹוק ִמ ְּד ַבׁש
אר ֶפער זֵ כֶ ר ַצ ִּדיק לִ ְב ָרכָ הָ ,ה ַרב ֶ
ֵּבין ַחּיִ ים לְ ַחּיִ יםָ :ה ַרב ֵמ ִאיר ְּב ַראנְ ְד ְס ָד ְ
ׁשֹומ ֵרי
יט"א רֹאׁש ְמ ִת ְיב ָּתא ּכֹולֵ ל ְ
יֹוסף לִ ֶיּב ְר ַמן ְׁשלִ ָ
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 ֵ
יט"א רֹאׁש ְמ ִת ְיב ָּתא ַא ֲה ַבת ָׁשלֹום הגה"צ ַה ְמ ֻק ָּבל
מׁשה ִהּלֵ ל ְׁשלִ ָ
יט"א ,הגה"צ ַה ְמ ֻק ָּבל ַר ִּבי יַ ֲעקֹב ֶ
ַהחֹומֹות ,הגה"צ ַה ְמ ֻק ָּבל ַר ִּבי יַ ֲעקֹב ֵמ ִאיר ֶׁשכְ ֵטר ְׁשלִ ָ
יׁשל ַאייזְ נְ ָּבאְך זצ"ל ,רֹאׁש ְמ ִת ְיב ָּתא ַׁש ַער ַה ָּשׁ ַמיִ ם
ַר ִּבי יְ ִח ֵיאל ִפ ְ

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
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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.

רגע לפני הגאולה

ניסן תשע"ג

