
ל ָהַרׁשְּבִ"י 
ַלח ּלָנּו "ּתֵיַבת נַֹח"  ׁשֶ

ַהּקָּבָ"ה ׁשָ
ׁש"  

דֹו
הּוא "ַהּזַֹהר ַהּקָ

ׁשֶ
ּבּול ַהּנֹוָרא!

ְלַהּצִיֵלנּו ֵמַהּמַ
ָהָרִקיַע. 

ְוַהַמׂשְּכִיִלים ַיְזִהירּו ּכְזַֹהר 
ִלין ּבְזַֹהר 

ִמׁשְּתַּדְ
ָקא 

ִאיּנּון ּדְ
ִאּלֵין 

ִאיהּו 
ַהּזַֹהר, ּדְ

ֵסֶפר 
ִאְקֵרי 

א, ּדְ
ּדָ

ּה ׁשְַנִים 
ִמְתּכַּנְׁשִין ּבָ

ֵתיַבת נַֹח, ּדְ
ּכְ

ְלכּוָתא. ּוְלִזְמִנין 
ִמּמַ

ַבע 
ֵמִעיר, ְוׁשֶ

ָחה. 
ׁשְּפָ

ִמּמִ
ּוׁשְַנִים 

ֵמִעיר, 
ֶאָחד 

ַהּבֵן 
ל 

א( ּכָ
מֹות 

ם )ׁשְ
ְבהֹון ִיְתַקּיֵ

ּדִ
ְוָדא 

ִליכּוהּו. 
ׁשְ

ּתַ
אֹוָרה 

ַהּיְ
ַהּיִּלֹוד 

א. 
ִסְפָרא ּדָ

אֹוָרה ּדְ
ְמֵהיְמָנא(, 

ַרְעָיא 
קנ"ג: ּבְ

ף 
ֵחֶלק ג' ּדַ

)זַֹהר 
ַעּמּוד 

ע"ב 
ף 

ׁש ּדַ
ָחָד

ּקּוֵני זַֹהר 
)ועיי"ע ּתִ

ּקּוֵני זַֹהר 
ָלאֹור ּתִ

ַהּמֹוִציא 
ַמת 

ד', ּוְבַהְקּדָ
ה 

ְבֵרי ַרּבֵינּו ָהַרַמ"ק ָהַרב מׁשֶ
ֵמַהּגְָר"א, ְוֵכן ּדִ

ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, י"א(. 
קֹוְרדֹוֵבירֹו, ּדַ

ה 
ֻאּלָ

ל ּגְֵזרֹות ּוְלָקֵרב ַהּגְ
ל ּכָ

ׁש" ְלַבּטֵ
דֹו

כַֹח "ַהּזַֹהר ַהּקָ
ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק, ׁשֶּבְ

ׁש" ּבְ
דֹו

ִלּמּוד "ַהּזַֹהר ַהּקָ
א ּבְ

ָרֵאל, ֶאּלָ
ֵמַעם ִיׂשְ

ל ּגְֵזרֹות 
ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ

ָהַרְמַח"ל זי"ע לֹא 
ָבה, 

ָתה ִעְנַין ַהּתֵ
ר יֹוַחאי ָעׂשְ

ְמעֹון ּבַ
ִריַחת ַרּבִי ׁשִ

ָבה ַהּזֹאת ְוִנּנֵָצל, ְוִנְמָצא ׁשֶּבְ
ָבה, ְוֻכּלָנּו ִנְבַרח ֶאל ַהּתֵ

ָתה ִעְנַין ַהּתֵ
ר יֹוַחאי ָעׂשְ

ְמעֹון ּבַ
ִריַחת ַרּבִי ׁשִ

ַרֲחִמים. וז"ל: ּבְ
ּבְ

א 
ִמים לֹא ִיְצָטֵרְך ֶאּלָ

סֹוף ַהּיָ
ָרֵאל, ַעד ׁשֶּבְ

ָלִלית ְלָכל ִיׂשְ
ב ֶזה ִלְבִריָחה ּכְ

ּקּוִנים, ְוָאז ֶנְחׁשָ
ר ּבַּתִ

ָמִתין, ּכַּמְֻזּכָ
ל ַהּשִּׁשִׁים ִרּבֹוא ִנׁשְ

ר ּבֹו ִנְכְללּו ּכָ
ה ַהּזַֹהר, ֲאׁשֶ

סֹוָדּה ַנֲעׂשָ
ׁשֶּבְ

ׁש ּבֹוֵרַח ִמן 
דֹו

ק ּבַּזַֹהר ַהּקָ
ְתּדַּבֵ

ל ִמי ׁשֶּיִ
… ּכָ

ָרֵאל"
ְפֶכם ֱאלֵֹקי ִיׂשְ

ֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ּכִי הֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ה' ּוְמַאּסִ
ְעָיה נב, יב(: "ּכִי לֹא ְבִחּפָזֹון ּתֵ

ֱאַמר )ְיׁשַ
ְיִציָאה, ְוֶזהּו ׁשֶּנֶ

ּלֹא ִיְצָטֵרְך  
ְטָרא ָאֳחָרא, ַעד ׁשֶ

ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ
ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ

ְתּדַּבֵ
ל ִמי ׁשֶּיִ

ַאר ַאֲחָריו )ַאֲחֵרי ַרׁשְּבִ"י( ְזָי"ע, ׁשֶּכָ
ְטָרא ָאֳחָרא, ְוִיּנֵָצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִיַח, ְוָהֱאֶמת ּכִי ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנׁשְ

ַהּסִ
אֹור ַהזֹוַהר(.

ִאּגְרֹות, ּוְרֵאה עֹוד ּבְ
ָלה ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִיַח. )ַהַרְמַח"ל ּבָ

דֹול הּוא, ּכִי הּוא ַהּצָ
א ְיִציָאה, ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבֶָזה, ְוָהֱאֶמת ּכִי ּתֹוֶעֶלת ּגָ

ִמים( ֶאּלָ
ַאֲחִרית ַהּיָ

לֹו )ּבְ




