"תיבַ ת נ ַֹח" ׁ ֶשל ָה ַר ׁ ְש ִּב"י
ַה ָּק ָּב"ה ׁ ָשלַ ח ָּלנ ּו ֵּ
"ה ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש"
ׁ ֶשה ּוא ַ
לְ ַה ִ ּצילֵ נ ּו ֵמ ַה ַּמבּ ּול ַהנּוֹ ָרא!

וְ ַה ַמשְׂ ִּכילִ ים יַ ז ְִהיר ּו ְּכז ַֹהר ָה ָר ִק ַיע.
ִא ֵּלין ִאי ּנ ּון דְּ ָקא ִמ ׁ ְש ַּתדְּ לִ ין ְּבז ַֹהר
דָּ א ,דְּ ִא ְק ֵרי ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ,דְּ ִאיה ּו
ְּכ ֵתיבַ ת נ ַֹח ,דְּ ִמ ְת ַּכ ְּנ ׁ ִשין ָּב ּה ׁ ְשנַ יִ ם
ֵמ ִעיר ,וְ ׁ ֶשבַ ע ִמ ַּמלְ כ ּו ָתאּ .ולְ ז ְִמנִ ין
ֶא ָחד ֵמ ִעירּ ,ו ׁ ְשנַ יִ ם ִמ ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה.
(שמוֹ ת א) ָּכל ַה ֵּבן
דִּ בְ הוֹ ן יִ ְת ַק ֵ ּים ׁ ְ
ַה ִ ּילּ וֹ ד ַה ְ ּיאוֹ ָרה ַּת ׁ ְשלִ יכ ּוה ּו .וְ ָדא
אוֹ ָרה דְּ ִס ְפ ָרא דָּ א.

(ז ַֹהר ֵחלֶ ק ג' דַּ ף קנ"גְּ :ב ַר ְעיָ א ְמ ֵה ְימנָ א),
(ועיי"ע ִּת ּקוּנֵ י ז ַֹהר ָח ָד ׁש דַּ ף ע"ב ַע ּמוּד
ד' ,וּבְ ַה ְקדָּ ַמת ַה ּמוֹ צִ יא לָ אוֹ ר ִּת ּקוּנֵ י ז ַֹהר
משה
ֵמ ַה ְּג ָר"א ,וְ כֵ ן דִּ בְ ֵרי ַר ֵּבינ ּו ָה ַר ַמ"ק ָה ַרב ׁ ֶ
קוֹ ְרדוֹ בֵ ירוֹ  ,דַּ ע ֶאת ֱאל ֵֹקי ָאבִ ָיך ,י"א).

"ה ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש" לְ בַ ּ ֵטל ָּכל ְּגזֵ רוֹ ת וּלְ ָק ֵרב ַה ְּג ֻא ָּלה
"ה ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש" ְּב ֶרצֶ ף לְ לֹא ֶה ְפ ֵסקֶ ׁ ,ש ְּבכ ַֹח ַ
ָה ַר ְמ ַח"ל זי"ע לֹא ָמצָ א ֵעצָ ה לְ בַ ּ ֵטל ְּגזֵ רוֹ ת ֵמ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלֶ ,א ָּלא ְּבלִ ּמוּד ַ
ְּב ַר ֲח ִמים .וז"לְּ :ב ִר ַיחת ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַּבר יוֹ ַחאי ָע ְׂש ָתה ִענְ יַ ן ַה ֵּתבָ ה ,וְ כֻ ָּלנ ּו נִ בְ ַרח ֶאל ַה ֵּתבָ ה ַה ּזֹאת וְ נִ ָּנצֵ ל ,וְ נִ ְמצָ א ׁ ֶש ְּב ִר ַיחת ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַּבר יוֹ ַחאי ָע ְׂש ָתה ִענְ יַ ן ַה ֵּתבָ ה,
ׁ ֶש ְּבסוֹ ָד ּה נַ ֲע ָׂשה ַה ּז ַֹהרֲ ,א ׁ ֶשר בּ וֹ נִ כְ לְ ל ּו ָּכל ַה ּׁ ִש ּׁ ִשים ִרבּ וֹ א נִ ׁ ְש ָמ ִתיןַּ ,כ ֻּמזְ ָּכר ַּב ִּת ּקוּנִ ים ,וְ ָאז נֶ ְח ׁ ָשב זֶ ה לִ בְ ִר ָיחה ְּכלָ לִ ית לְ כָ ל יִ ְׂש ָר ֵאלַ ,עד ׁ ֶש ְּבסוֹ ף ַה ָ ּי ִמים לֹא יִ צְ ָט ֵר ְך ֶא ָּלא
"כי לֹא בְ ִח ּ ָפזוֹ ן ֵּתצֵ א ּו וּבִ ְמנו ָּסה לֹא ֵתלֵ כוּן ִּכי הֹלֵ ְך לִ ְפנֵ יכֶ ם ה' ו ְּמ ַא ִּס ְפכֶ ם ֱאל ֵֹקי יִ ְׂש ָר ֵאל"… ָּכל ִמי ׁ ֶש ִ ּי ְתדַּ ֵּבק ַּב ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש בּ וֹ ֵר ַח ִמן
יְ צִ ָיאה ,וְ זֶ ה ּו ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (יְ ׁ ַש ְעיָ ה נב ,יב)ִּ :
(א ֲח ֵרי ַר ׁ ְש ִּב"י) זְ יָ "עֶ ׁ ,ש ָּכל ִמי ׁ ֶש ִ ּי ְתדַּ ֵּבק בּ וֹ נִ ְק ָרא ׁ ֶשבּ וֹ ֵר ַח ִמן ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָראַ ,עד ׁ ֶשלּ ֹא יִ צְ ָט ֵר ְך
ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ,וְ יִ ָּנצֵ ל ֵמ ֶחבְ לֵ י ָמ ׁ ִש ַיח ,וְ ָה ֱא ֶמת ִּכי ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר נִ ׁ ְש ַאר ַא ֲח ָריו ַ
(ה ַר ְמ ַח"ל ָּב ִא ְּגרוֹ ת ,ו ְּר ֵאה עוֹ ד ְּבאוֹ ר ַהזוֹ ַהר).
יחַ .
(ב ַא ֲח ִרית ַה ָ ּי ִמים) ֶא ָּלא יְ צִ ָיאה ,וְ אוֹ ִד ֲיע ָך ַמה ּתוֹ ֶעלֶ ת נִ ְמצָ א ָּבזֶ ה ,וְ ָה ֱא ֶמת ִּכי ּתוֹ ֶעלֶ ת ָּגדוֹ ל הוּאִּ ,כי הוּא ַה ָּצלָ ה ֵמ ֶחבְ לֵ י ָמ ׁ ִש ַ
לוֹ ְּ

