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בִּ  – ל ָהַרׁשְ דֹולֹות ׁשֶ   – י"ַהַהְבָטחֹות ַהּגְ
רּוָמה קכ( ֹזַהר ּתְ   :)ח"ּבְ

ן יֹוַחאי  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   :א"זיעָאַמר ַרּבִ
ַמִים ָוָאֶרץ יםשֶׁ , ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ ה ֶאת ָהַרּבִ ַזּכֶ ל ַהּמְ   ּכָ

דֹושׁ [ ֲהָפַצת ַהּזַֹהר ַהּקָ   ]ּבַ
לֹׁש ַמעֲ  ׁשָ ה ּבְ ל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה, לֹותִמְתַעּלֶ ֵאין ּכָ ֶ   ַמה ׁשּ

ָעה  .א   .ּכֹוֶפה ֶאת ַמְלכּות ָהִרׁשְ
ַרְך   .ב ם ִיְתּבָ ֵ ה ַנַחת רּוַח ְוִעּלּוי ְלַהׁשּ  .עֹוׂשֶ

ּלֹא ֵיָחֵרב  .ג ל ָהעֹוָלם ׁשֶ לֹום, ַמֲעִמיד ֶאת ּכָ ה ׁשָ  .ּוַמְרּבֶ

בִּ   :י"ְוַעל ֶזה ַמְבִטיַח לֹו ָהַרׁשְ
ִנים ְל   .א  .ָבָניוזֹוֶכה ִלְראֹות ּבָ

ה  .ב עֹוָלם ַהּזֶ ירּות ּבָ  .זֹוֶכה ַלֲעׁשִ

א  .ג  .זֹוֶכה ְלעֹוָלם ַהּבָ

יק ּוְלָהַרע לֹו   .ד כֹול ְלַהּזִ ּיָ  .ֵאין ׁשּום ֶאָחד ׁשֶ

ן ֵעֶדן  .ה ֲעֵרי ּגַ ר ׁשַ ֵנים ָעׂשָ ָידֹו  – ִנְכַנס ִלׁשְ  .ְוֵאין מֹוֶחה ּבְ

ָרָכה ְוַהְצָלָחה   .ו ַפע ּבְ יִעים ָעָליו ׁשֶ ּפִ ָכל ִע ַמׁשְ ל ַהּדֹורֹותּבְ  .ְנָיִנים לֹו ּוְלַזְרעֹו ַעד סֹוף ּכָ

ּבִ   .ז רּוְך הּוא ְוָהַרׁשְ דֹוׁש ּבָ ֶהם ַאְבָרָהם י "ַהּקָ ֵרְך ּבָ ְתּבָ ּנִ ָרכֹות ׁשֶ ָכל ַהּבְ ְמָבְרִכים אֹוָתם ּבְ
ם הּוא , ָאִבינוּ  ּגַ ָלם ֶאת ִקֵרב ׁשֶ רּוְך הּואּכֻ דֹוׁש ּבָ  .ְלַהּקָ

רּוְך הּוא   .ח דֹוׁש ּבָ ים אֹותֹו ַהּקָ ע ַמֲחנֹות ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים ּוְמַלּוִ ְוִנְכַנס , קֹוֵרא ְלַאְרּבַ
נּוִזים  ְבִעים עֹוָלמֹות ּגְ א (ְלׁשִ יַמְטִרּיָ ֶהם ׁשּום ָאָדם ַאֵחר , ")סֹוד"ּגִ ּלֹא זֹוֶכה ּבָ  –ׁשֶ
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ל ֶרַגע  ג  ֲחַבל ַעל ּכָ

  

  ֵסֶפר
ל ֶרַגע   אֲחַבל ַעל ּכָ

  

ה   ֲחָלִקים ִנְבָחִרים ִמְדָרׁשָ
דֹוׁש יֹום    א"תשע ַהּקָ

ִליָט ר "ַאְדמוֹ ק "ִמכָ    א"ֵמָהאְלִמין ׁשְ
ְעָיה ָהאְלִמיןד "בביהמ ֶמׁש  – ֲעֶטֶרת ְיׁשַ ית ׁשֶ   ּבֵ

ֵרי  ׁשְ   771= א "תשעחֹוֶדׁש ּתִ

ה  771  ִגיַמְטִרּיָ יַח ="ּבְ יַאת ָמׁשִ ַמִיים" ="ּבִ ָ ׁשּ ּבַ ים " ="ָאִבינּו ׁשֶ ִיְחֶיה ַחּיִ
ִרים ָ דֹוׁש [" טֹוִבים ּוְמאּוׁשּ   ]ַהּכֹל ַרק ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהזַֹהר ַהּקָ

ַע ִהיא ְלַיֲעקֹב  771 =ְוֵעת ָצָרה  ׁשֵ ה ִיּוָ ּנָ נּו ַהּכֹ. ּוִמּמֶ לּוי ּבָ  !!! ל ּתָ

ִלים ַיֲהלֹוִמים  ְלּגְ ה ְזכּוִכית -ֶאְצְלָך ִמְתּגַ ּזֶ ְחׁשֹב ׁשֶ ּלֹא ּתַ ֵהר ׁשֶ ּזָ   .ּתִ

ֶסף  ַאֶמִריָקה אֹוְמִרים ְזַמן ֶזה ּכֶ ֶאְצֵלנּו ַהְיהּוִדים אֹוְמִרים ְזַמן ֶזה  –ּבְ
ים   !!! ַחּיִ

ֱאֶמת ׁשָ ֲאָבל ַאף ֶאָחד לֹ  ה ּבֶ ּמָ ּלוֹ א יֹוֵדַע ּכַ ַמן ׁשֶ   !!!ֶוה ַהּזְ

 

  .א"תשרי תשע 33' נדפס בעלון אור הזהר מס ]א[



ל ֶרַגע  ד  ֲחַבל ַעל ּכָ

ר ַלֲהפְֹך  ָנה 5ְוֵאיְך ֶאְפׁשָ מֹוֶנה ִמְליֹון ׁשָ ְ ּקֹות ְליֹוֵתר ִמׁשּ ֵגי , ּדַ ָ ֻמׂשּ ֶזה ַרק ּבְ
ה  ַבד (ָהעֹוָלם ַהּזֶ א הִמּלְ ם עֹוָלם ַהּבָ ָ ׁשּ י ׁשֶ ה לוֹ  זּוָלֵתךָ ֱאלִֹקים ַעִין לֹא ָרֲאָתה ֶנַצח ֵיׁש ַחּיֵ ה ִלְמַחּכֵ   .)ַיֲעׂשֶ

ָנה לֹא ַעכְ  ְליֹון ַוֲחִצי ׁשָ ֶוה ְלָך יֹוֵתר ִמּמִ ה ׁשָ ּקָ ל ּדַ ּכָ ה יֹוֵדַע ׁשֶ ַאּתָ ו ׁשָ ׁשָ
ז ַאף ֶרַגע ַבְזּבֵ ירּות  - ּתְ ְזרֹק ֲעׁשִ ּיִ ָעה ׁשֶ ע ָחֵסר ּדֵ ּגָ ג ִמי ְמׁשֻ ֵ ֶהׂשּ   .ָידּבְ

ין ְמֻפְרָסם ּוַמְצִליַח ָצמּוד ֵאֶליךָ  ה רֹוֶצה עֹוֵרְך ּדִ ּדֹוֵאג רֹוֵפא ֻמְמ  - ַאּתָ ֶחה ׁשֶ
עֹות ַהְיָמָמה ָכל ׁשְ ִיְתָלֶווה ֵאֶליָך ּבְ ְחֶלה ׁשְ ּלֹא ּתְ   ׁשֶ

יִקים ָוַנַחת  ָרָכה ֻמְבַטַחת ְלָבִנים ַצּדִ ֱאָצִאיםּבְ   ֵמַהּצֶ

יךָ  ל ְיֵמי ַחּיֶ ל טֹוב ּוֻמְצָלח ּכָ ִנים -  ַמּזַ ים טֹוִבים ּוְמֻתּקָ ים ֲאֻרּכִ ַפע  -, ַחּיִ ׁשֶ
ָרָכה ְוַהְצָלָח  ָכל ָהִעְנָיִניםּבְ   .ה ּבְ

ר יֹוַחאי   ) א ְמעֹון ּבַ י ׁשִ רּו ְלַרּבִ   ע"זיּבֹואּו ְוִהְתַחּבְ

ָרֵאל  ל ּתֹוָרה ְולֹא ָחְרָבה ֶאֶרץ ִיׂשְ ָעה ׁשֶ ִפׁשְ א ּבְ לֹא ָחַרב ָהעֹוָלם ֶאּלָ
ל ּתֹוָרה ָעּה ׁשֶ ׁשְ ֵני ּפִ א ִמּפְ ָרֵאל ֵאיָנן ֶא , ֶאּלָ אֹות ַעל ִיׂשְ רֹות ַהּבָ א ְוָכל ַהּצָ ּלָ

ל זֹאת ע ַיֲעקֹב ּכָ ֶפׁשַ ֱאַמר ּבְ ּנֶ ל ּתֹוָרה ׁשֶ ָעּה ׁשֶ ׁשְ ֵני ּפִ  ... )'פסוק ה' מיכה פרק א( ִמּפְ
הּו זּוָטא ( ָכל  )'ר אות ה"מחב, א"פֵאִלּיָ ֹאד ּבְ ל ּמְ ּדֵ ּתַ ן ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהׁשְ ְוַעל ּכֵ

ַמן ֵמַהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהזֶּ  י כֹוחֹו ָלצּוד ַהּזְ ָכל ַמה ַמֲאַמּצֵ ּתֹוָרה ּבְ ה ְוַלֲעסֹק ּבֹו ּבַ
ל ָים ִלּיֹות ִמזּוטֹו ׁשֶ יל ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרּגָ ּצִ מֹו ַהּמַ ר לֹו ּכְ ֶאְפׁשָ ּוְכמֹו , ׁשֶ

תּוב  ּכָ ַבׁש ְוֹנֶפת צּוִפיםׁשֶ ז ָרב ּוְמתּוִקים ִמּדְ ָהב ּוִמּפַ ֱחָמִדים ִמּזָ תהילים (, ַהּנֶ

ף ַהַחיִּ (, )א"י, ט"פרק י   )א"סקיו "קנים ִסיָמן ּכַ



ל ֶרַגע ה  ֲחַבל ַעל ּכָ

ּבֹון הּוִדי ֶאָחד ָיכֹול ִלְזּכֹות ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהזַֹּהר  -  !!! ּבֹואּו ֶחׁשְ ּיְ ַמה ׁשֶ
ת ֹקֶדׁש  ּבָ ׁשַ ימֹות ַהחֹול ּוֵבין ּבְ ין ּבִ   ּבֵ

ָעה   ) ב ל ׁשָ ּה ׁשֶ   ֶעְרּכָ

ְלֶמֶד  ל ּתֹוָרה ַהּנִ ּה ׁשֶ ְבָחּה ְוֶעְרּכָ ׁשִ תֹות ַעל ַרּבֹוֵתינּו ִהְפִליגּו ּבְ ּבָ ׁשַ ת ּבְ
ימֹות ַהֹחל ְלֶמֶדת ּבִ ֵני זֹו ַהּנִ ת , ּפְ ָרׁשַ דֹוׁש סֹוף ּפָ ְלׁשֹון ַהּזַֹהר ַהּקָ ַלח"ּכִ - ׁשְ

אֹוַרְיָתא –" ְלךָ  ִלין ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָכל ִאינּון ּדְ ָאה חּוַלֵקיהֹון ּדְ א , ַזּכָ ּתָ ּבְ ׁשַ יֹוָמא ּדְ
ָאר יֹוִמין ְ   ".ִמׁשּ

ִסְפרֹו , ֹובַח ַהּט "ָמָרָנא ָהֵרי ן ִאיׁש ַחי"ּבְ ה "ּבֶ ִנּיָ ָנה ׁשְ מֹות ׁשָ ת ׁשְ ָרׁשַ , ּפָ
ַתב ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ  ִלים : ּכָ ֻקּבָ ְתבּו ַהּמְ ה ֵמֵעֶסק ַהּתֹוָרה : ל"זַ ּכָ ָגדֹול ּפַֹעל ֲהַנֲעׂשֶ ּדְ

ת ּבָ יֹום ׁשַ ל ְיֵמי ַהח, ּבְ ה ֵמֵעֶסק ַהּתֹוָרה ׁשֶ ָעִמים יֹוֵתר ִמן ֲהַנֲעׂשֶ  .ֹולֶאֶלף ּפְ
י ַמֲאַמר ֲחזַ  :ּוֵבאּורוֹ . ק"עכל ּבָ , ל"ַעל ּפִ ל ַהּקָ ִניםה "ְדיֹומֹו ׁשֶ י , ֶאֶלף ׁשָ ֱאַמר ּכִ ּנֶ ׁשֶ

יֹום ֶאְתמֹול ְוגוֹ  ֵעיֶניָך ּכְ ִנים ּבְ א  –' ֶאֶלף ׁשָ ת קֹוֶדׁש ִהיא ֵמֵעין עֹוָלם ַהּבָ ּבָ  –ְוׁשַ
ּבָ , זֹאת אֹוֶמֶרת ל ַהּקָ יֹומֹו ׁשֶ ן ּבְ . ה"ּכְ ל ִאם ּכֵ ל יֹומֹו ׁשֶ ֵעֶרְך ׁשֶ ת קֹוֶדׁש ַהּכֹל ּבְ ּבָ ׁשַ

הת "ַהֶשיִ  ן ,ְוִיְתַעּלֶ ר ַעל ּכֵ ת קֹוֶדׁש , ֲאׁשֶ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ה ְקדֹוׁשָ ֻעּלָ ל ּפְ עֹוֶלה ֶאֶלף , ּכָ
  .)צא חן במדברמ(. ְלֵעֶרְך ְיֵמי ַהחֹול, ָידֹות

י  ְרַעּבִ ַכי ׁשַ נּו ָמְרּדְ ַעם ּבְ  ע"זיַרּבֵ א ּפַ ּטֵ ָעה ": ָאְזֵני ְמקָֹרָביו ְוָאַמרִהְתּבַ ׁשָ
ת ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ט ּבְ ׁשָ ֶרְך ַהּפְ ל ִלּמּוד ּתֹוָרה ַעל ּדֶ ֵלָמה , ׁשֶ ָנה ׁשְ ָוה ְלִלּמּוד ׁשָ ׁשָ

יֹום חֹל יֹום חֹל. ּבְ ָלה ּבְ ל ִלּמּוד ֹזַהר ְוַקּבָ ָעה ַאַחת ׁשֶ ל , ְוׁשָ ָנה ׁשֶ מֹו ׁשָ ִהיא ּכְ
יֹום ֹחל ט ּבְ ׁשָ ָוה  .ִלּמּוד ּפְ ָעה ׁשָ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ת ּבְ ּבָ יֹום ׁשַ ָלה ְוזַֹהר ּבְ ּבָ ְוִלּמּוד ַהּקַ

ימֹות ַהחֹל ָנה ּבִ ְבִעים ְוָחֵמׁש ׁשָ יםק "הגהּוָפַסק  ב".ְלִלּמּוד ׁשִ ף ַהַחּיִ ה "קנ( ַהּכַ

ָלה, )ב"סקי ּבָ ב ְלִלּמּוד ַהּקַ ִלּמּוד ַהזֹוַהר ֵיָחׁשֵ ֶלא יֹוֵעץ . ּדְ : ֹונוֹ ְוֶזה ְלׁש ְוָכַתב ַהּפֶ

 

ָנהַוֲהָבָנה ְלִדְבֵרי ַר : ר"רשהערה מאת  ]ב[ ׁשְ ה ֶאת ִלּמּוד ַהּמִ ׁשֹון ַהזַֹּהר ַהְמַדּמֶ נּו ִיְמָצא ַהּקֹוֵרא ִמּלְ  ּבֵ

ָחִציר ּוְכֶתֶבן ֵאֶצל סֹודֹות ַהּתֹוָרה ת , ּכְ ָפָרׁשַ ר ּבְ ְזּכַ ֵצא"ְוַכּנִ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא " ַוּיֵ ף עה(ּבְ ֶבן " :)ּדַ ָאְכִלין ּתֶ ַווי ְלִאינּון ּדְ

אֹוַרְיָתא ְוָלא ָיְדִע  אֹוַרְיָתאּבְ ִסְתֵרי ּדְ ים ִויטָ ". ין ּבְ ָמתֹו לְ אְועֹוד ֵהִביא מֹוֵרנּו ָהַרב ַחּיִ ַהְקּדָ מֹות"ל ּבְ ַער ַהַהְקּדָ , "ׁשַ

ָלה ּבָ ת ּתֹוַרת ַהּקַ ין ְלֻעּמַ ְפָחה ּוְקִליּפִ ְגֶלה ׁשִ ּקֹוְרִאים ְלִלּמּוד ַהּנִ   .ְלׁשֹונֹות ּוְמקֹורֹות ׁשֹוִנים ׁשֶ
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ה הּוא ָחׁשּוב ִלְפֵני  ִגיאֹות ַהְרּבֵ ַוֲאִפילּו ִאי לֹא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוׁשֹוֶגה ּבֹו ׁשְ
ּבָ  ִדְכִתיב ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה ּוֵפְרׁשּו ֲחזַ ה "ַהּקָ   . ל"ַעכַּ , ְוִדּלּוגֹו ָעַלי ַאֲהָבהל "ּכְ

ָקְדׁשֹו  ר ּבְ ּבֵ ַעל ע"זיבּוַזְגלֹו  ׁש "ַמֲהַר ּוְכָבר ּדִ א ֶמֶלךְ " ֵמאֹור ֵעיֵנינּו ּבָ ּסֵ " ַהּכִ
ט ׁשָ ל ִלּמּוד ַהּפְ ָנה ׁשֶ ָעה ֶאָחת ְלֵעֶרְך ׁשָ דֹוׁש עֹוֶלה ׁשָ ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ  ,ּדְ

ים ַכף ַהַחּיִ ָסקֹו ּבְ יה "קנִסיָמן ( ְוהּוָבא ּפְ ּקּון מ( "ִכֵסא ֶמֶלךְ "ַה : ל"זו, )ב"ַסּקַ י  :)ג"ּתִ ּכִ
ָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹותִלּמּוד ַהּזַֹהר ַה  ִגיְרָסא ּבְ דֹוׁש ּבְ ה , ּקָ ן ִאם ִיְזּכֶ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ

רּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד ָעה , ִלְלמֹד ּוְלָהִבין ֲאִפּלּו ּפֵ ׁשָ ּקּון ְלַמְעָלה ּבְ ה ּבֹו ּתִ ַיֲעׂשֶ
ִמיָמה ָנה ּתְ ט ׁשָ ׁשָ ִלּמּוד ַהּפְ ה ּבְ ּלֹא ַיֲעׂשֶ ֶ ן ּוֻמְבָטח לֹו ׁשֶ , ַאַחת ַמה ׁשּ הּוא ּבֶ

א ַמְלּכָ ֵני ֵהיָכָלא ּדְ א ִמּבְ ִבים , עֹוָלם ַהּבָ ֶלְך ַהּיֹוׁשְ ֵני ַהּמֶ ְוִיְהֶיה ֵמרֹוֵאי ּפְ
ְרִקיָעא ַמְלכּוָתא ּדִ   .ִראׁשֹוָנה ּבְ

ִתּקּון ל ם ּבְ ַתב' ּגַ א ֶמֶלךְ ( ּכָ ּסֵ ְלִמיד : ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ , )ַהּכִ דֹול ִחּיּוב ַעל ּתַ ה ּגָ ּמָ ּכַ
ָלהָחָכם ִללְ  ָלה ְוגֹוֵרם אֶֹרְך . מֹד ַקּבָ דֹול ִאם ֵאיָנם לֹוְמִדים ַקּבָ ה ּגָ ּמָ ם ּכַ ְוָעְנׁשָ

ה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ֻאּלָ ִבים ַהּגְ י ֵהם ְמַעּכְ לּוָתא ּכִ י , ּגָ ִלּמּוד ּכִ ָעה ַאַחת ּבְ ׁשָ ה ּבְ ַיֲעׂשֶ
ְפׁשָ  ִלּמּוד ֹחֶדׁש ָיִמים ּבִ ה ּבְ ּלֹא ַנֲעׂשֶ ֶ ָלה ַמה ׁשּ ּבָ דֹול ּכָֹחּה , ֵטי ַהּתֹוָרהַהּקַ י ּגָ ּכִ

ה ֻאּלָ   .ְלָקֵרב ַהּגְ

א ֶמֶלְך  ּסֵ ְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ַהּכִ ָעה : ע”ַהּטֹוב זיח "והריָהעֹוֶלה ִמּדִ ְדַהלֹוֵמד ׁשָ
ת קֹוֶדׁש  ּבָ ׁשַ דֹוׁש ּבְ יֹום חֹול, ּזַֹהר ַהּקָ ט ּבְ ׁשָ ָנה ּפְ לֹוֵמד ֶאֶלף ׁשָ ִאם , ּוְלִפי ֶזה. ּכְ

ְזכֶּ  ת קֹוֶדׁש ּיִ ּבָ ׁשַ דֹוׁש ּבְ עֹות ּזַֹהר ַהּקָ ׁש ׁשָ ית , ה ִלְלמֹד ׁשֵ ל ַהׁשִ ן ּכָ ָכה ְלַתּקֵ ּזָ ֲהֵרי ׁשֶ
ִריָאה יִקים. ַאְלִפין ְיֵמי ַהּבְ ַעל אֹוְרחֹות ַצּדִ ל ּבַ ְך ִחּדּוׁשֹו ׁשֶ ַער ( ּוְבנֹוָסף ַעל ּכָ ׁשַ

ְמָחה ִ ָבֵאר )ַהׂשּ ִלּמּוד: ַהּמְ פּול ֶאֶלףֲהנַ  )ְוָכל ִמְצָוה( ּדְ ְמָחה ֶעְרּכֹו ּכָ ׂשִ ה ּבְ יֹוֵצא  ,ֲעׂשֶ
ּבִ  ְמָחה ּתֹוַרת ָהַרׁשְ ת קֹוֶדׁש ּוְבׂשִ ּבָ ׁשַ ר ְיהּוִדי לֹוֵמד ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ ַהּזַֹהר " –י "ׁשֶ

דֹוׁש  ָנה" ַהּקָ ל ִמְליֹון ׁשָ ָעה ַאַחת ְלֵעֶרְך ׁשֶ ׁשָ יֵמי ַהחֹול( ,עֹוֶלה ּבְ ט ּבִ ׁשָ . )ִלּמּוד ּפְ
פּול ֵמָאהּוְבִיּסּוִר  וֶוה , ים ּכָ ת ׁשָ ּבָ ׁשַ ָעה ּבְ דֹוׁש ׁשָ יּמּוד זֹוַהר ַהּקָ ַסְך ַהּכֹל ּלִ

ָנה ּתֹוָרה ה ַאַחת !!!!! ֵמָאה ִמְליֹון ׁשָ ִנּיָ ָנה ּתֹוָרה 28.000' כּוׁשְ ֵצא ַוֲחׁשֹב . ׁשָ
ת ּבָ ׁשַ דֹוׁש ּבְ ַח ֶא , ְבִלימּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ ּמֵ ה ְמׂשַ ה ַאּתָ ִנּיָ ָכל ׁשְ רּוְך ּבְ דֹוׁש ּבָ ת ַהּקָ

סּוק  ם ֶאת ַהּפָ ל ָנא "הּוא ּוְמַקּיֵ ה ִיְגּדַ   ".'ח ה"כְוַעּתָ
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ים ף ַהַחּיִ ַתב ַהּכַ ּלֹא ְיֵהא ָעָקר : )ב"סקיה "קנ' סי( ּכָ ְרָיּה ְוִרְבָיה ׁשֶ ִמְצָוה ּפִ
ֵאינֹו מֹוִליד ְוָאְמרּו ֲחזַ  ְכלֹו ׁשֶ ׂשִ ָכל ְוָצִריְך ׁשֶ , ּוְדָלא מֹוִסיף ָיַסףל "ּבְ ׁש ּבְ ַחּדֵ ּיְ

ָנא ְדַמת ּדְ ׁש ִמּקַ ּלֹא ִחּדֵ א , יֹום ַמה ׁשֶ ם אֹור (ּוָבֶזה ָיִאירּו ָיָמיו ְלעֹוָלם ַהּבָ ׁשֵ ּבְ

יִקים אֹות  ן , )ג"יַצּדִ ִטים( ע"זיַחי ִאיׁש ְוָכַתב ָמָרָנא ַהּבֶ ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ ים ּפָ רּוׁשִ ִאם ה "ד ֵחֶלק ּדְ

ן לוֹ  י ִח  :ל"ְוז, )ֲאדֹוָניו ִיּתֵ י ּכִ ִנים ְוִחּדּוׁשֵ ר ִנְקָרִאים ּבָ ְסּתָ ֵחֶלק ַהּנִ י ּתֹוָרה ּבְ ּדּוׁשֵ
נֹות ְגֶלה ִנְקָרִאים ּבָ ֵחֶלק ַהּנִ ים . ל"ַעכַּ , ּתֹוָרה ּבְ דֹוׁשִ ְבֵריֶהם ַהּקְ ְויֹוֵצא ְלִפי ּדִ

ׁש גַּ  ב ְלַחּדֵ ּתֹוָרה ַחּיָ ה ּבַ ְרָיּה ּוְרִבּיָ ֵדי ָלֵצאת ְיֵדי חֹוַבת ּפִ ְגֶלה ְוַגם ְדּכְ ּנִ ם ּבַ
יִתי ְוָיָצאִתי ְיֵדי חֹוָבִתי ר ּוִמי יֹאַמר ִזּכִ ִנְסּתָ   .ּבְ

ף ( ק"ובזוה ַלח ְלָך ּדַ ת ׁשְ ָרׁשַ ׁש  )א"ג ע"קעּפָ ב ְלַחּדֵ ל ְיהּוִדי ַחּיָ ּכָ תּוב ׁשֶ ּכָ
ת קֹוֶדׁש  ּבָ ׁשַ ים ּבְ ּבָ , ִחּדּוׁשִ הה "ְוַהּקָ ׁשָ ָמה ַמה ִחּדְ ׁשָ לֹא  ְוִאם, ׁשֹוֵאל ַלּנְ

ה ׁשָ דֹוָלה ִחּדְ ה ּגְ בּוׁשָ   .ִנְמֵצאת ּבְ

אפֹו ק "הגה י ֱאִליֶעֶזר ּפָ ֶלא יֹוֵעץ ע "זיַרּבִ ּפֶ ַתב, )ֶעֶרְך ִחּדּוׁש (ּבַ ַרק : ּכָ
נַ  ּתַ ָהְיינּו ְלַהְקׁשֹות ּוְלָתֵרץ ּבַ י ּתֹוָרה ּדְ ׁש ִחּדּוׁשֵ ָכל כֹוחֹו ְלַחּדֵ ֲעמֹל ּבְ ּיַ ך "ׁשֶ

רוּ ס "ובש ַפְרֶד אֹו ְלָפֵרׁש ּפֵ ים ּבְ נַ ס "ׁשִ ַתבכ "ְוַאַח . ס"ְוׁשַ ך "ַעל ּתַ ְוַגם : ּכָ
ים  ׁש ִחּדּוׁשִ ִאילּו ִחּדֵ ֵאין ֵמִבין ָחׁשּוב לֹו ּכְ דֹוׁש ַאף ּבְ יּמּוד ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ ּלִ

ם ק "ָהְרֵאָת ָלַדַעת ְדַהלֹוֵמד זֹוַה . ל"ַעכַּ  י ּתֹוָרה ּגַ יֹוֵצא ְיֵדי חֹוַבת ִחּדּוׁשֵ
ָכל ַה  ְרֵד ּבְ ים ְוּת , ס"ּפַ ּיִ ים ֲאִמּתִ ַווְדַאי ִחּדּוׁשִ ָמּה ְוֶזהּו ּבְ ה ַעל ְיֵדי  ,ֹוָרה ִלׁשְ ְוַעּתָ

דֹוׁש  זֹוַהר ַהּקָ ְפָלא ּבְ א ֶמֶלְך  ַהִלימּוד ַהּנִ ּסֵ ִדְבֵרי ַהּכִ ָנה ּכְ וֶוה ׁשָ ָעה ׁשָ ָ ׁשּ ׁשֶ
ן ִאיׁש  ִדְבֵרי ַהּבֶ ָנה ּכְ ת עֹוֶלה ְלֵעֶרְך ֶאֶלף ׁשָ ּבָ ְמָחה ְלִמְליֹון , ע"ַחי ְזיָ  ּוְבׁשַ ּוְבׂשִ

יִקים ִדְבֵרי ַהאֹוְרחֹות ַצּדִ ָנה ּכְ פּול ֵמָאה, ׁשָ ָאבֹות  ּוְבִיּסּוִרים ּכָ ְדִאיָתא ּבְ ּכִ
י ָנָתן  ַרּבִ ֶרק ג(ּדְ ָנה ו' ּפֶ ַצַער, )'ִמׁשְ ּלֹא ּבְ ָעִמים ׁשֶ ָאה ּפְ ַצַער ִמּמֵ ַעם ַאַחת ּבְ ְוַגם ַצַער , גּפַ

 

וידוע דאיתא באבות דרבי נתן דפעם אחת : פרק א -פר צפית לישועה סכתב החפץ חיים ב ]ג[

ועבודת השם יתברך כעת היא טהורה ונקיה שאין בה מטרה , בצער שקול ממאה פעמים שלא בצער

י בסנהדרין צז "פרש(, ר וסר מרע משתולל על הבריות"כי אדרבא נתקיים בנו בעוה, לכבוד או שאר פניות

ויש . ימאסו אצל כמה סוגי אנשים' ויראי ה, )היינו משתולל לשון שטות, עליו שוטה הוא ב כל העולם אומרין"א ע"ע

מקבלים עליהם לחיות חיי עוני , אנשים אשר בשביל לעשות את בניהם יהודים כשרים כדת התורה

ואינם . 'ומשארית עמלם יפרישו שכר למלמדים ומורים שיחזקו בניהם בתורת ה, ודוחק כל ימיהם
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ת ַה  ִביׁשַ ב ְלִיּסּוִריםּכְ ֶצר ֶנְחׁשָ ְמעֹוִני , ּיֵ ַיְלקּוט ׁשִ ֶרק ב (ְוִאיָתא ּבְ ֶרֶמז  -ֹקֶהֶלת ּפֶ

ַאף ִנְתַקְייָמה ִלי: )תתקסח י ּבְ ַמְדּתִ ּלָ א ּתֹוָרה ׁשֶ ּפָ ר ּפָ י ֲחִניָנא ּבַ ּבֹואּו  .ָאַמר ַרּבִ
וֶוה ֵמָאה ִמְליֹון ׁשָ : ּוְראוּ  ת קֹוֶדׁש ׁשָ ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת ּבְ ב , ָנה ּתֹוָרהׁשָ ְועֹוד ֶנְחׁשָ

תֹוָרה ים ּבְ ים ִחּדּוׁשִ ׁשִ ַחּדְ ּמְ מֹו ׁשֶ יקּון ְוַנַחת . ּכְ ל ֶאָחד ִיְמָצא ּתִ ּוְבָכְך ּכָ
ָמתוֹ    .ְלִנׁשְ

ּבֹור אָ   ) ג ׁש ֹיאַמר ּגִ   ִניַהַחּלָ

ַעְצְמךָ  ע ּבְ ּלֹוְמִדים  10,000: ַהּגַ יֹום 10ַאְבֵרִכים ׁשֶ עֹות ּבְ ֵיׁש ָלנּו , ׁשָ
ָנה ּתֹוָרהִמְליוֹ  ּלֹוֵמד ַרק , ן ׁשָ ׁשּוט אֹו ֲאִפילּו ֶיֶלד ָקָטן ׁשֶ ר ְיהּוִדי ּפָ ְוַכֲאׁשֶ

דֹוׁש  ת זֹוַהר ַהּקָ ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת ּבְ ָנה ּתֹוָרה, ׁשָ וֶוה ִמְליֹון ׁשָ ן ׁשָ ם ּכֵ ְוִאם  .ּגַ
ָנה ה ְלָך ִלְלמֹוד ָאז ָזִכיָת ְלֵמָאה ִמְליֹון ׁשָ מֹו [, ָקׁשֶ ֵרִכים ַאְב  10,000ּכְ

ּלֹוְמִדים  ְך ֵמָאה ָיִמים 10ׁשֶ ֶמׁשֶ יֹום ּבְ עֹות ּבְ ִביא  ],דׁשָ ְבֵרי ַהּנָ נּו ּדִ ְוָכְך ְיקּוָיים ּבָ
ּבֹור ָא ַהָח " )'י' ד( יֹוֵאל ׁש ֹיאַמר ּגִ ְוָכל ְיהּוִדי ָיכֹול ִלְזּכֹות ָלֶזה ּוְלָהִביא " ִניּלָ

ַרֲחִמים יַח ּבְ ׁשִ   .ֶאת ַהּמָ

יםץ ָחֵפ "ָאַמר ָמָרן ַה  ַכר ְועֹוֵנׁש  ":ַחּיִ ׂשְ ֲהדּות הּוא ְלַהֲאִמין ּבִ סֹוד ַהּיַ , ּיְ
ּדּוי ָווה ָלנוּ : ּוֵבֵאר ֶאת ַהּוִ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולֹא ׁשָ ּפָ ׁשְ ְצֹוֶתיָך ּוִמּמִ , ְוַסְרנּו ִמּמִ

ּמָ  ְצוֹות ּכַ ֱאֶמת ֶאת ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ְבנּו ּבֶ ּבֹון ְוֶהְחׁשָ ינּו ֶחׁשְ ּלֹא ָעׂשִ ֱאֶמת ׁשֶ ה ּבֶ
ִווים יּמּוד ַהּתֹוָרהל "ּוְכָבר ָאְמרּו ֲחזַ , ׁשָ ִניִנים ְוָכל ֲחָפֶציָך " ַעל ּלִ ְיָקָרה ִהיא ִמּפְ

ּה  וּו ּבָ ּבֹון "לֹא ִיׁשְ דֹול ְיכֹוִלים ִלְזּכֹות ּבְ : ּבֹואּו ֶחׁשְ ָכר ּגָ ּמּוד ַהּזַֹהר ֵאיֶזה ׂשָ ּלִ
דֹוׁש  ם ֶהָחֵפץ ְוֵכן  .ַהּקָ ים ִקּיֵ יַח ַחּיִ ׁשִ ִביַאת ַהּמָ ַעְצמֹו ֲאִני ַמֲאִמין ּבְ ָכל יֹום ... ּבְ ּבְ

ה לוֹ  ת ַע , ֲאַחּכֶ ֻאּלַ יַח ּוְלַמַען ּגְ ׁשִ יַאת ַהּמָ ים ְלַמַען ּבִ ָרֵאלּוַמה ֲאַנְחנּו עֹוׂשִ   .ם ִיׂשְ

 

קומם למרות עוניים ודוחקם למקומות הרחוקים שהפרנסה מצויה יותר בשביל חינוך בניהם מהגרים ממ

  .בכל לב ונפש' בודאי נוכל לומר דנחשב זה תשובה לה, לתורה ויראה

אלוקיך שואל מעמך כי אם ' מה ה: ל הקדושים על הפסוק"ואפשר להמליץ על זה את דברי חז ]ד[

ק בשבת יחשב לך למאה ימים של לימוד "וד שעה אחת זוהשבלימ. אל תקרי מה אלא מאה... ליראה

  תורה של עשרת אלפים אברכים הלומדים עשר שעות ביום 



ל ֶרַגע  ט  ֲחַבל ַעל ּכָ

ִכְתֵבי ָהֲאִריזַ  תּוב ּבְ ה ָלנּו  :ל"ּכָ ּלֶ יּמּוד ּתֹוַרת ַהּסֹוד ִמְתּגַ ַעל ְיֵדי ּלִ ׁשֶ
ַעִיןּוּבְ  ,ֹוַרת ַהִנְגָלהּת  ּוְכָבר ְמִעיִדים , דֹוֵרנּו ּכּוָלנּו זֹוִכים ִלְראֹת ֶאת ֶזה ַעִין ּבְ

ׁשּוִטים ֲעמוּ , ַאְבְרֵכי ַהּכֹוְלִלים ַוֲאִפילּו ְיהּוִדים ּפְ ּטַ ַאֲחֵרי ׁשֶ ִמּצּוף ְדַבׁש ַהזֹוַהר  ׁשֶ
ם ּוִמְתַרֵחב מָֹחם ְלַחּדֵ  ח ִלּבָ דֹוׁש ִנְפּתָ הַהּקָ דֹוׁשָ ּתֹוָרה ַהּקְ ים ִנְפָלִאים ּבַ , ׁש ִחּדּוׁשִ

ר ִחיּבּוִרים ְמצּוָייִנים   .הְוָזכּו ְלַחּבֵ

בֹו ָאנּו ִנְמָצִאים ב ׁשְ ּצָ !!! וּוִמי יֹוֵדַע ַמה ֵיֵלד יֹום! ּכּוָלנּו יֹוְדִעים ֶאת ַהּמַ
ינוּ  - ה ַרּבֵ ִביא, מֹׁשֶ הּו ַהּנָ ן יוֹ , ֵאִלּיָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ לֹוםְוַרּבִ ָ ים ָלנוּ ְמ , ַחאי ֲעֵליֶהם ַהׁשּ ּלִ , ּגַ

ַרֲחֵמי ֵסֶפר ַהזֹוַהר ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ּבְ ַרק ּבְ דֹוׁש , ׁשֶ ְלְמדּו זֹוַהר ַהּקָ ּיִ ְוַרק ֵאּלּו ׁשֶ
הּוא ַה  ֵתַבת נַֹח ׁשֶ ְצלּו ּבְ דֹוׁש ִיּנָ   .זֹוַהר ַהּקָ

ַיַחד ְוַנְתִחיל  ל ד ִלְלֹמּבֹואּו ְוִנְתַאֵחד כּוָלנּו ּבְ ף ַהּיֹוִמי ׁשֶ ל יֹום ּדַ ּקּוֵני ּזַֹהרּכָ , ּתִ
יֹום ּקֹות ּבְ י ּדַ ּתֵ ה לֹוֵקַח ַרק ׁשְ ּזֶ ר , ׁשֶ ם ְוֶאְפׁשַ ֹמַע ּבְ ִלְלמֹד ּגַ  "קֹול ַהזֹוַהר"ְוִלׁשְ

ֶטֶלפֹון יקּוֵני , 0722-99-00-44 ּבְ ָעה ַאַחת ְלַמַען ּתִ ת קֹוֶדׁש ִנְלַמד ׁשָ ּבָ ּוְבׁשַ
ִכיָנה ַהּקְ  ְ הַהׁשּ ַרךְ , זדֹוׁשָ ם ִיְתּבָ ֵ ֵזרֹות  ,ּוְבֶעְזַרת ַהׁשּ ל ּגְ לּו ֵמָעֵלינּו ּכָ ּטְ ִיְתּבַ
ַרֲחִמים, ָקׁשֹות ְוָרעֹות ה ִלְגאּוָלה ּבְ ּבִ , ְוִנְזּכֶ ַתב ָהַרׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ א , י"ּכְ ִסְפָרא ּדָ ּבְ

ַרֲחֵמי יאּור ,ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ּבְ ה ֵנֵצא ִמן ַה  :ּבִ ֵסֶפר ַהּזֶ ַרֲחִמיםּבְ לּות ּבְ   . ּגָ

ה ָלנּו  ּלָ ּגִ דֹוׁש ֹ"ׁשַ ָהְר ּוְכמֹו ׁשֶ ָוי ָסמּוְך ִלּפְ ּבְ  ש ַהּקָ ְכבֹו ַעל ֶעֶרׂש ּדְ , ִטיָרתוֹ ׁשָ
ה ִיְצָחק ְזָיָע  י ִחְזִקּיָ ר ָאַמר ִלְבנֹו ַרּבִ ֲאׁשֶ ָאה ּכַ ִאיר ָלנּו ֵמֵעין ַצּוָ יֹוֵדַע ֲאִני ": א"ִהׁשְ

ְזכּות ַהזֹוַהר ַהּקָ  ּבִ ָרֵאל ְלֵחרּותדֹוׁש ְוכִּ ׁשֶ ָלה ֵיֵצא ַעם ִיׂשְ ּבָ ּוְבִלּמּוד , ְתֵבי ַהּקַ

 

, כדברי הבני יששכר(ומתגלה בלימוד הזוהר הקדוש  - טמון " אור הגנוז"ובוודאי זכו לכל זה שהרי ה ]ה[

 .ות בתורהוכך זוכים לחדש נפלא, ומאיר את הנשמה, )ראה באור הזוהר, ועוד צדיקים

שהמצב היום יכול , א"וכבר נשמע דברו של מרן הגאון הצדיק רבי יוסף שלום אלישיב שליט ]ו[

  .ולהרבות בתורה ומצוות, וצריכים זכויות גדולות בעם ישראל, ו יותר ממלחמת העולם"להיות מסוכן ח

 10כבן [דותו שביל, ראש ישיבת פורת יוסף, ע"וכבר ידוע מעשה מהגאון רבי יהודה צדקה זי ]ז[

, פרקים 24ושאלו מפני מה יש למסכת שבת , ע"זי" האמרי אמת"ר מגור "בא לקבל ברכת האדמו] שנים

 –ששבת היא כלה ובת זוג לישראל , וחזר ותשובתו בידו, י צדקה לשאול לחכמי הספרדים"והלך הגר

י לקשט הכלה העליונה ובשבת ביותר ראו: ה- א. [ן"קישוטי כלה כנודע ליודעי ח 24ולכלה צריך שיהיה 

 ].היא השכינה הקדושה



ל ֶרַגע  י  ֲחַבל ַעל ּכָ

לּוִיים ְגאּוָלֵתינּו ּוּבִ  יַח ִצְדֵקינוּ ֶזה ּתְ ֹוַרת ַהּסֹוד ַמה ְיֵהא ְוּת ...""יַאת ְמׁשִ
יק ְוָקדֹוׁש . ]158' ש עמ"ֵסֶפר ָהַרׁשַ [ ?"ָעֶליָה  ל אֹותֹו ַצּדִ ִמּלֹוָתיו ָהַאֲחרֹונֹות ׁשֶ

עֹוָלם ְותֹוַרת ַהּסֹוד ַמה ְיֵהא " .ּוַמְפִצירֹות ְלַקְייָמן, ּתֹוְבעֹות ֶעְלּבֹוָנן, ְמַרֲחפֹות ּבָ
ֶרְך ֵלאלֵֹקינוּ  !"...?ָעֶליָה  ּנּו ּדֶ ר ּפַ ְדּבָ ּמִ ָקר . ְוַהּקֹול קֹוֵרא ּבַ ַהְקִדיׁשּו ִמְזַמְנֶכם ַהּיָ

ַמִים ם ׁשָ ָכל יֹום ְלׁשֵ ִביל ְיׁשּוַעת , ּבְ ׁשְ רּוָחִנּיּות  –ּוְלַהָצַלת ַהּדֹור ּכּולֹו , ָהָעםּבִ ּבְ
ִמּיּות   .ּוְבַגׁשְ

ב ּצָ ּנֹות ֶאת ַהּמַ כֵֹחינּו ְלׁשַ ָבר, ּבְ ָיֵדינּו ַהּדָ דֹוִלים ִעם  ,ּבֹואּו ִנְתַגֵייס כּוָלנוּ , ּבְ ַהּגְ
ים ַטּנִ ׁשּוִטים, ַהּקְ אֹוִנים ִעם ּפְ ינּוִנים, ּגְ יִקים ּוּבֵ יֵדי , ם ְנָעִריםְזֵקִנים ִע , ַצּדִ ַמּגִ

חּוִרים יעּוִרים ִעם ּבַ ן, ׁשִ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ִדים ִעם ּתִ ִהְתִחילּו ִלְלמֹוד , ְמַלּמְ
דֹוׁש  יּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ מֹור ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵיים ֶאת ּלִ ד ִלׁשְ ֶדֶרְך זֹו , ּוְלַלּמֵ ְוִנְפָעל ּבְ

יַח ִצְד  ַרֲחִמיםְלָקֵרב ּוְלָהִביא ֶאת ָמׁשִ   .ֵקינּו ּבְ

ים דֹוִלים ַעל ְקַטּנִ ְמֻיָחד ְלַהְזִהיר ּגְ נוֹ ַמ לְ ָאב יִ , ּבִ ְך ִעם , ד ִעם ּבְ ְמַחּנֵ
ְלִמידוֹ  ,ֲחִניכוֹ  ד ִעם ּתַ ים, ּוְמַלּמֵ ָייׁשִ ָדִיים ֵאין ּתְ ֲהֵרי ִאם ֵאין ּגְ ְך ַיְחּדֹר , ׁשֶ ּכָ

ֲערּוָתם ְלמּוָדם ִמּנַ ְלמּוֵדי ּתֹוָרה, ּתַ יבֹות ּוְלּכֹוְלִליםיְ לַ , ְלּתַ ֹוַרת ַהּסֹוד ְוּת , ׁשִ
נּוָפה ל ּתְ ַקּבֵ א ֶמֶלְך , ּתְ ִכּסֵ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ה ּכְ ֵני ֲעִלּיָ ה ִלְהיֹות ִמּבְ ְוִנְזּכֶ

יקּוֵני זֹוַהר ָמה ְלֵבאּורֹו ַעל ּתִ ַהְקּדָ ָקאִריץ .ּבְ ְנָחס ּמִ י ּפִ ַסק ַרּבִ , ל"ַזצַ  ּוְכָבר ּפָ
ד ָצִריְך ׁשֶ  ְלמֹד זֹוַהרְמַלּמֵ ִחיַנת , ּיִ הּוא ּבְ ים"ׁשֶ יְך , "ֵעץ ַחּיִ ְויּוַכל ְלַהְמׁשִ

ְלִמיִדים ָמה ַלּתַ ר ְלּתִ , ְנׁשָ ֶכל ָיׁשָ ָהַרב נֹוֵתן ׂשֵ ֶזה ׁשֶ י ּבָ ָמה  ,ינֹוקּכִ ֶזה ֵמִניַח ְנׁשָ ּבָ
ית   .ֲאִמּתִ

י"  ) ד ְעּתִ ְזכּוְתָך ִהּגַ ת ָהָעם, !ּבִ ְגֻאּלַ   !"ְלָך ֵיׁש ֵחֶלק ּבִ

יק ְוָאַמרִהְת  ַעם ַצּדִ א ּפַ ּטֵ יַח  :ּבַ ׁשִ בֹוא ֶמֶלְך ַהּמָ צּו , ּבְ ָרֵאל ִנְקּבְ ַעם ִיׂשְ
ֵמִחים, ּוָבאּו ָלךְ  ים ּוׂשְ ׂשִ ֵעת ַהּזֹאת ִיְתּבֹונֵ , ּוְפֵליַטת ָהָעם ׂשָ יַח ּבְ ׁשִ ן ֶמֶלְך ַהּמָ

יו ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ַמֲעׂשָ הֹורֹות ִיְבָחן ּכָ ֵעיָניו ַהּטְ ַתע ָיִרים ָידֹו ְלֶפ , ּבְ
עוֹ  ֶאְצּבָ ֲחֶזה, ְוַיְרֶאה ּבְ ּמַ יטּו ּבַ ְפִליָאה ְוַיּבִ ִמיַע , ּכּוָלם ָיִרימּו ֵעיֵניֶהם ּבִ ָאז ַיׁשְ

יַח ֶאת קֹולֹו ְויֹאַמר ׁשִ ע ַעל ְיהּוִדי ְמסּוָיים, ֶמֶלְך ַהּמָ ַהְפנֹותֹו ֶאְצּבַ : ּבְ
י" ְעּתִ ְזכּוְתָך ִהּגַ ת ָהָעםְלָך ֵיׁש ֵחֶלק ּבִ , !ּבִ ל ְיהּוִדי !". ְגֻאּלַ ְך ַיְרֶאה ַעל ּכָ ּכָ

יָאתוֹ  ַעל ְלַמַען ּבִ ּפָ    .ְוְיהּוִדי ׁשֶ
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ִרים ָ ֻאׁשּ ה ִלְהיֹות ִמן ַהּזֹוִכים ַהּמְ ְזּכֶ ּנִ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו , ַהְלַואי ׁשֶ יַח ּבִ ׁשִ ַהּמָ ׁשֶ
י" –ָיִעיד ָעֵלינּו  ְעּתִ ְזכּוְתָך ִהּגַ ן ".ּבִ ַמִים, ים ְיָקִריםְיהּוִד , ַעל ּכֵ ם ׁשָ יּמּוד ְלׁשֵ נּו ּלִ , ּתְ

הַה  דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ַדקֹוֵתיֶכם ְלַמַען ַהׁשּ ִלְגרֹם , ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנוּ , ְקִריבּו ּמִ
נוּ ִלְפּדוּ  יַח ּכּוָלנּו כְּ ְוֵנֵלְך  ,ת ַנְפׁשֵ ׁשִ ֵני ֶמֶלְך ַהּמָ ל ֶאת אֹור ּפְ ֶאָחד ָיַחד ְלַקּבֵ

ְמ  ָיֵמינּו ָאֵמןּבִ ּבִ  .ֵהָרה ּבְ נּו ְנבּוַאת ָהַרׁשְ ְיקּוָיים ּבָ ה ׁשְ נּו ְכֶאָחד ִנְזּכֶ ָאה "י "ְוֻכּלָ ַזּכָ
יּה ּוְבְסגּוָלתֹו  ַהאי ִאְתַגְלְיא ּבֵ ָרא ּדְ רֹור"ּדָ ִוד , ְוֶתְחֶזָנה ֵעיֵנינוּ " ּוְקָראֶתם ּדְ ן ּדָ ּבֶ

יֹופיֹו ָיבֹוא ְוִיְגָא  יֵחנּו ֶמֶלְך ּבְ ַכר זֹאת ּוּבִ , ְוָהָדר ֱאלֵֹקינוּ " עֹז"ּבְ , ֵלנוּ ְמׁשִ י ַח ל -ֵא ׂשְ
בֹוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלינוּ , צּוֵרנּו ָמִגיֵנינוּ ' הְוָנָחה ָעָליו רּוַח , ֶחְלֵקינוּ  ֶלה ּכְ ַמח , ִיּגָ ְוָאז ִיׂשְ

נוּ  נוּ , ִלּבֵ ינוּ , ְוָתֵגל ַנְפׁשֵ יׁשּוַעת ַמְלּכֵ ן ִיְהֶיה ָרצֹון, ּבִ  .ָאֵמן ּכֵ

ת   ) ה ַ בֹוד ְקֻדׁשּ ב ִחזּּוק ִמּכְ לֹום ֵמָהאְלִמין ר "ַאְדמוֹ ִמְכּתָ י ׁשָ ַרּבִ
ִליטָ ְגָראס ְיהּוָדה  ד , א"ׁשְ   "ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי"ְמַיּסֵ

ֲהָפַצת ַהזַֹּהר  ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש ּבַ ָעם ָהעֹוְסִקים ּבִ ִבים ּבָ ְתַנּדְ ְלָכל ַהּמִ
ּלֹו  ָכל ָהעֹוָלם ּכֻ   !ֵדי ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמיַעל יְ  -ּבְ

ַע ְלִמְפ  ִכיֶתם ְלַסּיֵ ּזְ ֵרי ֶחְלְקֶכם ׁשֶ ה ַאׁשְ ֻאּלָ ַעל ָקדֹוׁש ְוָיָקר ַהְמָזֵרז ּוְמָקֵרב ַהּגְ
ּבִ  לֹום ְלַרׁשְ ָ נּו ָעָליו ַהׁשּ ה ַרּבֵ ַהְבָטַחת מׁשֶ דֹוׁש "ּכְ ּזַֹהר ַהּקָ י ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן ּבַ

ת ָנׂשא ָרׁשַ יּה ִמן גָּ ", ּפָ קּון ּבֵ ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִיּפְ יָלְך ּדְ ַהאי ִחּבּוָרא ּדִ לּוָתא ּבְ
ַרֲחֵמי ְזכּות ִחּבּוְרךָ  ".ּבְ ּבִ דֹוׁש , ׁשֶ לּות , ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ ָרֵאל ִמן ַהּגָ ֵני ִיׂשְ ֵיְצאּו ּבְ

יַח  ַרֲחִמים ְללֹא ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ּוְללֹא ַצַער ֶחְבֵלי ָמׁשִ   ! ּבְ

ימּו ְלָכךְ  ַמִים ִהְסּכִ ָ ּקּוֵני ַהּזֹ! ְוַגם ִמׁשּ ֵסֶפר ּתִ ְמבָֹאר ּבְ ִתיָתָאה ( ַהרּכַ ּקּון ׁשְ ּתִ

סֹופוֹ  ר יֹוַחאי , )ּבְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִביא ָזכּור ְלטֹוב ִנְגָלה ְלַרּבִ הּו ַהּנָ ֵאִלּיָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ׁשֶ
מֹות ּקּוֵני ְנׁשָ ִעְנַין ּתִ ֶהם ִסְתֵרי ּתֹוָרה ּבְ ִעּמֹו ְוָלַמד ִעּמָ א ׁשֶ יׁשָ ָיְצָאה , ּוְלַחְבַרָיא ַקּדִ

ַמ  ָ ת קֹול ִמׁשּ ר יֹוַחאי "ִים ְוָאְמָרה ָלֶהם ּבַ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ל ַרּבִ תֹו ׁשֶ ָ ה ַרב ּכֹחֹו ּוְקֻדׁשּ ּמָ ּכַ
עֹוָלם ׁשֹון, "ּבָ זֹו ַהּלָ ְך הֹוִסיָפה ְוָאְמָרה ְנבּוָאה ּבְ א ", ְוַאַחר ּכָ א ְלַתּתָ ֵני ָנׁשָ ה ּבְ ְוַכּמָ

ּלּו  ד ִיְתּגַ יָלְך ּכַ ְרְנסּון ֵמַהאי ִחּבּוָרא ּדִ אִיְתּפַ סֹוף יֹוַמּיָ ְתָרָאה ּבְ ָדָרא ּבַ א ּבְ , ְלַתּתָ
ָאֶרץ", ּוְבִגיֵניּה  רֹור ּבָ ה  :ּוִבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ". ּוְקָראֶתם ּדְ ֵני ָאָדם ְלַמּטָ ה ּבְ ּמָ ּכַ
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סֹוף  ּדֹור ָהַאֲחרֹון ּבְ ה ּבַ ה ְלַמּטָ ּלֶ ר ִיְתּגַ ֲאׁשֶ ָך ּכַ ּלְ ה ַהִחּבּור ׁשֶ ְרְנסּון ִמּזֶ ִיְתּפַ
ִמים סּוק , ַהּיָ ם ַהּפָ ָאֶרץ"ּוִבְזכּותֹו ִיְתַקּיֵ רֹור ּבָ ז ַעל  -"ּוְקָראֶתם ּדְ ַהְמַרּמֵ

ֵלָמה ְ ה ַהׁשּ ֻאּלָ   . ַהּגְ

ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּבְ ֲעָלה ׁשֶ גֶֹדל ַהּמַ ירּו ּבְ ָכל ַהּדֹורֹות ִהּכִ ָרֵאל ּבְ דֹוֵלי ִיׂשְ , ּגְ
ְרָעֻנּיֹות ּוְגֵזרוֹ  ל ִמיֵני ּפֻ ל ּכָ ַבּטֵ ּמְ ה ֵמָעְלָמאׁשֶ א ּוִבּזָ . ת ָקׁשֹות ְוָרעֹות ּומֹוָתָנא ְוַחְרּבָ

ָעְלָמא, ֵהם ֲאִמיָרה ּבְ ָתּה ֲאִפּלּו ּבַ ָ ְדעּו ֶאת עֶֹצם ְקֻדׁשּ ּיָ ָהַרְמַח . ׁשֶ דֹול ּכְ ל "ּוִמי ָלנּו ּגָ
יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינוּ  ים לּוָצאטֹו ֵזֶכר ַצּדִ ה ַחּיִ י מׁשֶ ַעל , ָאֵמן ַרּבִ ּבַ

ִרים"ַה  ת ְיׁשָ ִסּלַ י ַהּתֹוָרה ְולֹא ָמָצא ֵעָצה , "ּמְ ָכל ִמְכַמּנֵ ִקי ָעצּום ּבְ ר ָהָיה ּבָ ֲאׁשֶ
א ֶאת ָהֵעָצה ַהּזוֹ  ָרֵאל ֶאּלָ ֵזרֹות ֵמַעם ִיׂשְ ל ּגְ ֶרֶצף ְללֹא , ְלַבּטֵ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּבְ ִלּמּוד ּבְ

ה ָהֶעלְ , ֶהְפֵסק ָ ֻדׁשּ ֹכַח ַהּקְ ּבְ ֵזרֹות ׁשֶ ל ּגְ ל ּכָ דֹוׁש ְלַבּטֵ ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ יֹוָנה ׁשֶ
ַרֲחִמים ה ּבְ ֻאּלָ   . ּוְלָקֵרב ַהּגְ

דֹוׁש  ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ יְרָסא ּבְ ל ּגִ יָבתֹו ֵסֶדר ִלּמּוד ְמֻיָחד ׁשֶ יׁשִ ן ּבִ ּקֵ ָלֵכן ּתִ
ָלל ֵמֵעת ְלֵעת ָמרֹות ְללֹא ֶהְפֵסק ּכְ ִמׁשְ ָבר , ּבְ ָנה ָהִראׁשֹוָנה ְוָקַבע ּדָ ּקָ ּתַ ֶזה ּכַ

יָבתוֹ  יׁשִ ׁשֹון, ּבִ ֶזה ַהּלָ ָרֵאל ּבְ ֶרת ְלַחְכֵמי ִיׂשְ ִאּגֶ ָבר ּבְ זֹאת : "ְוכֹוֵתב ַעל ַמֲעַלת ַהּדָ
ת זֹו ָטְמנּו ׂשֹוְנֵאיֶהם ֵצל ֵמֶרׁשֶ אי , ָהֵעָצה ַהְיעּוָצה ְלָכל ְקִהּלֹות קֶֹדׁש ְלִהּנָ ּוְבַוּדַ

ַח ַע  ָבר ְוָעצּום ְמאֹדָהָיה ָלֶהם ְלַפּקֵ י ַרב ַהּדָ לּו ּכִ ה ַאל ... ל זֹאת ְולֹא ַיְחּדְ ְוַעּתָ
ָום ה ַאֲחֵרי ּגֵ ָבר ַהּזֶ ָרֵאל ֶאת ַהּדָ ִליכּו ַחְכֵמי ִיׂשְ ר ֵחיִלי , ַיׁשְ ֵ י ֲאִני ִאְלָמֵלא ִנְתַיׁשּ ּכִ

ָכל ָמקֹום ּוָמקֹום ָבר ֶזה ּבְ בֹוד ּתֹוַרְתכֶ  ,ָהִייִתי קֹוֵבַע ּדָ ח ֶאת ָהֵעָצה ֲאָבל ּכְ ם ִיּקַ
ָרֵאל מֹוָה ְלטֹוָבה ְלָכל ִיׂשְ י ֵאין ּכָ ְוָכל ֶאָחד , ַהּזֹאת ְוִיְהֶיה לֹו ִלְזכּות ּכִ

ָלל ה הּוא ּכְ ָבר ָקׁשֶ י לֹא ּדָ ְמקֹומֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו ּכִ   ". ּבִ

יָכיו ָמִצינּו ֲחִביבּות  ם טֹוב ּוַמְמׁשִ ַעל ׁשֵ ְלִמיֵדי ַהּבַ ם ֵאֶצל ּתַ ְמֻיֶחֶדת ְלִלּמּוד ּגַ
יִדיְטׁשֹוב , ּתֹוַרת ַהּסֹוד י ִיְצָחק ֵאייִזיק ִמּזִ דֹוׁש מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ בֹוד ָהַרב ַהּקָ ּכְ

ר ֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו ְוָאַמר ִניִתי ַה : ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן ֲאׁשֶ י ְוׁשָ ִרי ֵעץ "ָלַמְדּתִ ּפְ
ים ָעִמים" ַחּיִ   .ֵמָאה ְוֶאָחד ּפְ

ּקּון מ" ִכֵסא ֶמֶלךְ "ּבְ  ַתב"ּתִ ָעְלָמא , ג ּכָ ִגיְרָסא ּבְ דֹוׁש ּבְ י ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ ּכִ
רּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד, ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות ה ִלְלמֹד ּוְלָהִבין ֲאִפּלּו ּפֵ ן ִאם ִיְזּכֶ ּכֵ ה , ְוָכל ׁשֶ ַיֲעׂשֶ

ּלֹא ַיֲע  ֶ ָעה ַאַחת ַמה ׁשּ ׁשָ ּקּון ְלַמְעָלה ּבְ ִמיָמהּבֹו ּתִ ָנה ּתְ ט ׁשָ ׁשָ ִלּמּוד ַהּפְ ה ּבְ , ׂשֶ



ל ֶרַגע יג  ֲחַבל ַעל ּכָ

א ַמְלּכָ ֵני ֵהיָכָלא ּדְ א ִמּבְ ן עֹוָלם ַהּבָ הּוא ּבֶ ֶלְך , ּוֻמְבָטח לֹו ׁשֶ ֵני ַהּמֶ ְוִיְהֶיה ֵמרֹוֵאי ּפְ
ְרִקיָעא ַמְלכּוָתא ּדִ ִבים ִראׁשֹוָנה ּבְ   .ַהּיֹוׁשְ

ִתּקּון ל ם ּבְ ַת ' ּגַ ה: ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ , בּכָ ּמָ ְלִמיד ָחָכם ִלְלמֹד  ּכַ דֹול ִחּיּוב ַעל ּתַ ּגָ
ָלה י  .ַקּבָ לּוָתא ּכִ ָלה ְוגֹוֵרם ֹאֶרְך ּגָ דֹול ִאם ֵאיָנם לֹוְמִדים ַקּבָ ה ּגָ ּמָ ם ּכַ ְוָעְנׁשָ

ה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ֻאּלָ ִבים ַהּגְ ָלה  ,ֵהם ְמַעּכְ ּבָ ִלּמּוד ַהּקַ ָעה ַאַחת ּבְ ׁשָ ה ּבְ י ַיֲעׂשֶ ּכִ
ּלֹא ֶ ֵטי ַהּתֹוָרה ַמה ׁשּ ְפׁשָ ִלּמּוד חֶֹדׁש ָיִמים ּבִ ה ּבְ דֹול ּכָֹחּה ְלָקֵרב , ַנֲעׂשֶ י ּגָ ּכִ

ה ֻאּלָ   .ַהּגְ

יִבים ְמאֹד ֶאת ִלּמּוד  ֲחׁשִ ה ְמקֹורֹות ַהּמַ ה ְוַכּמָ ּמָ קֹום ְלַהֲאִריְך ִמּכַ אן ַהּמָ ּכָ
ָיֵמינוּ  ְוָקא ּבְ יָחא, ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּדַ ְמׁשִ ִרים , ּדֹור ִעְקְבָתא ּדִ ֶפר אֹור ְיׁשָ ּסֵ ן מּוָבא ּבַ ּכֵ

ַתב ּכָ ְכָיא ׁשֶ יקֹוְרסּות  :ֵמיָרא ּדַ ר ִמינּות ְוֶאּפִ ּבֵ ְתּגַ יַח ּתִ ׁשִ יַאת ַהּמָ ֹקֶדם ּבִ
עֹוָלם לוּ . ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ּבָ ָבִרים ַהּלָ ה ּדְ לֹׁשָ ׁשְ ֵהר ּבִ ָהֶאָחד , ָהֵעָצה ְלֶזה ְלִהּזָ

ָכל יֹום ֹזַהר ַאף  אֹוֵמרֵלאמֹר ּבְ ֶ ֵאינֹו ֵמִבין ַמה ׁשּ י ׁשֶ י ֲאִמיַרת ֹזַהר , ַעל ּפִ ּכִ
ב ֶלת ְלָטֳהַרת ַהּלֵ   .ְמֻסּגֶ

ׁש ֶמֶלְך ְלִתּקּוֵני ֹזַהר ִמְקּדַ ֵסֶפר ֶזה ְמָקֵרב , ּומֹוִסיף ְלָבֵאר ּבְ ל ָהעֹוֵסק ּבְ ּכָ ׁשֶ
דֹול ְליֹוְצרוֹ  ה ַנַחת רּוַח ּגָ ה ְועֹוׂשֶ ֻאּלָ תוּ , ַהּגְ ּכָ מֹו ׁשֶ ָדַאִני ֲאִני ּוָבַני ִמן : בּכְ ִאּלּו ּפְ ּכְ

לּות כוּ  ְבִגיֵנּה  .'ַהּגָ א ּדִ נּוז ַעד סֹוף יֹוַמּיָ ה ְוִיְהֶיה ּגָ ּלֶ ּלֹא ִיְתּגַ ַזר ַהּבֹוֵרא ׁשֶ ְך ּגָ י ּכָ ּכִ
רֹור זּוָלתוֹ , ָיבֹוא ּדְ ה זֹו ּבֹו ְולֹא ּבְ י ְסֻגּלָ   .ּכִ

ן יֹוַחאי ּבְ  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְראֹות ַרּבִ א ִלְכּתֹב , רּוַח ָקְדׁשֹו ִעְנָין ֶזהּבִ י ַאּבָ ה ְלַרּבִ ִצּוָ
ְתָרא ְקִריב ְליֹוֵמיה  ָרא ּבַ ֶמֶרת ַעד ּדָ ֶדֶרְך ֶהְעֵלם ִלְהיֹותֹו ֻמְצָנע ְלִמׁשְ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּבְ

יָחא א ְמׁשִ ָיֵמינוּ , ַמְלּכָ ה ּבְ ֻאּלָ ְצַמח ַהּגְ ִקים ּבֹו ּתִ ְתַעּסְ ְזכּות ַהּמִ ּבִ ֵדי ׁשֶ ֶעְזַרת  ּכְ ּבְ
ת ַוְיִחי ָפָרׁשַ ר ּבְ ְזּכַ ּנִ ם ּכַ ֵ ִתיב, )ז"ַדף רי( ַהׁשּ א ּכְ ה : ַעל ּדָ ּמָ ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֵתן ׁשָ

ֶמֶרת' ְמלֹא ָהעֶֹמר ָמן כוּ  ים ִויַטאל זלה(. ְוָהֵבן ֶזה ְמאֹד, ְלַאְצָנעּוָתא, ְלִמׁשְ ה "ָהַרב ַחּיִ

מוֹ  ַער ַהַהְקּדָ ָמתֹו ְלׁשַ ַהְקּדָ   .)תּבְ

לָ  ְ ׁשּ ה ְמבָֹאר ּבַ ָרה ַמֲאָמרֹות, ה"ִהּנֵ ַהִחּבּור ֵמַהּזַֹהר ָהָיה , ַמֲאָמר ִראׁשֹון, ֲעׂשָ ׁשֶ
נּוז ְוכוּ  ה ' ָעִתיד ִלְהיֹות ּגָ ּלֶ ָאז ִיְתּגַ ִמים ׁשֶ סֹוף ַהּיָ בֹוא ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון ּבְ ּיָ ַעד ׁשֶ

ְחּתֹוִנים ָעה , יַח ְזכּות ָהעֹוְסִקים ָיבֹוא ָמׁשִ ּוּבִ , ַלּתַ ֵלא ָהָאֶרץ ּדֵ ּמָ י ָאז ּתִ ּכִ
תוֹ  ִסּבָ ה ְקרֹוָבה ְלִביָאתוֹ , ּבְ ְהֶיה ִסּבָ ר זֹו ּתִ ם ִאיׁש . ֲאׁשֶ ְבּתֶ ָאַמר ּוְבִגיֵניּה ְוׁשַ ְוֶזהּו ׁשֶ



ל ֶרַגע יד  ֲחַבל ַעל ּכָ

תֹו ְוכוּ  ָרֵאל', ֶאל ֲאֻחּזָ ֲאלּו ִיׂשְ ְזכּותֹו ִיּגָ ּבִ ֵדי ׁשֶ ָרֵאל , ּכְ ּלֹא ִנְגֲאלּו ִיׂשְ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
ַסח ּוְבַדם ִמיָלהִמּמִ  ַדם ּפֶ ם ּבְ ׁשָ רּוְך הּוא ְלַקּדְ דֹוׁש ּבָ ֻהְצַרְך ַהּקָ , ְצַרִים ַעד ׁשֶ

ה ַהּזוֹ  ָ ֻדׁשּ ְזּכּו ְלתֹוְספֹות ַהּקְ ּיִ ה ַעד ׁשֶ ֻאּלָ ְהֶיה ַהּגְ ה ָהֲעִתיָדה לֹא ּתִ ֻאּלָ ן ּגְ , ּכֵ
ַרךְ  ּה , ְוהּוא ְרצֹון ָהֵאל ִיְתּבָ ֵרי ַהּזֹוֶכה ּבָ   .ְוַאׁשְ

ִמיִניוּ  ת ׁשְ ָרׁשַ ֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ּפָ ה: ְלׁשֹון ּדֶ ַרׁש מׁשֶ רֹׁש ּדָ ַהְינּו , ְוֶזהּו ּדָ
ה ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ה( ּכְ ִחיַנת מׁשֶ ָכל ּדֹור ְודֹור ֵיׁש ּבְ י ּבְ ה, ּכִ ִחיַנת מׁשֶ ן יֹוַחאי ָהָיה ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ , )ְוִאיָתא ּדְ

ַרׁש כְּ  ּדָ ֶ הְוִיְדרֹׁש ַמה ׁשּ ן יֹוַחאי, ָבר מׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָאז , ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ַהְינּו ַרּבִ
ה ׂשַֹרף ה, ְוִהּנֵ ֻאּלָ יָלא ִיְהֶיה ַהּגְ ִלּפֹות ּוִמּמֵ ל ַהּקְ לּו ּכָ ּטְ ְתּבַ ּיִ ֶנה  ַהְינּו ׁשֶ ּבָ ּיִ ׁשֶ

ָיֵמינּו ָאֵמן ֶסָלה ָוֶעד ְמֵהָרה ּבְ ּטּול ְוַגם ַעל ְיֵדי ַהִחּבּור ַההּוא ִיְה  .ּבִ ֶיה ּבִ
ְטרּוִגים ַתת ַהּקִ ּבָ לּות ְוַהׁשְ ִלּפֹות ְוַקּלּות ַהּגָ ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ַמְעָין ִראׁשֹון ָנָהר ( ַהּקְ

ֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהּזֹאת. )ד"כ לּוי ּבְ ּה ִהיא , ַהּכֹל ּתָ ק ּבָ ִהְתַעּסֵ ּוְמִניָעֵתנּו ִמּלְ
ית ִמְקּדָ  ְנַין ּבֵ נוּ ּגֹוֶרֶמת ִאחּור ְוִעּכּוב ּבִ נּו ְוִתְפַאְרּתֵ ים ִויַטאל ( ׁשֵ ַמת ָהַרב ַחּיִ ַהְקּדָ

ים   .)ְלֵעץ ַחּיִ

ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּמּוד ּבְ ל ַהּלִ דֹול ְוָעצּום ּכֹחֹו ׁשֶ ְך ּגָ ֵדי ּכָ ֵאין ָלנּו , ִאם ַעד ּכְ
י ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש  ק ֶאת ְיֵדי עֹוׂשֵ א ְלַחּזֵ  ְלהֹוִסיף ָלֶהם אֶֹמץ ְוכַֹח ְוחֶֹזק ,ֶאּלָ

ה דֹוׁשָ ֲעבֹוָדָתם ַהּקְ יְך ּוְלָהִפיץ ֶאת אֹורֹו , ּבַ צּו ָמְתַנִים ְוִחְגרּו ֹעז ְלַהְמׁשִ ַאּמְ
ר יֹוַחאי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ל ַרּבִ ר, ׁשֶ ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ּדְ ַע ּבְ עֹוָלם ּוְלַסּיֵ  .ְלַפְרֵסם ּכֹחֹו ּבָ
ַאר ָלנּו ֵאיֹפה ְלָבְרְכֶכם א  הֹוִסיפּו ַלֲעׂשֹות ַחִיל, ִנׁשְ ִלים ְלקּוְדׁשָ ְלַהְרּבֹות ַחּיָ

ִריְך ִהיא ְואֹוַרְיָתא ל  ,ּבְ ַלם ּכָ ׁשְ ר ּתֻ י ְיֵדיֶכם ַעד ֲאׁשֶ ַמֲעׂשֵ ָרָכה ּבְ ִויִהי ַהּבְ
ָלאָכה ית, ַהּמְ ֵלמּותֹו ָהֲאִמּתִ ֵלם ְוִכְסאֹו , ְלָהִביא ֶאת ָהעֹוָלם ִלׁשְ ם ׁשָ ֵ ם ַהׁשּ ִויִהי ׁשֵ

ְסאֹו ָלַע  ֵלם ְוִתּכֹון ּכִ ָיֵמינּו ָאֵמןׁשָ ְמֵהָרה ּבְ יֵחנּו ּבִ נּו ּוְמׁשִ ִביַאת ַמְלּכֵ   .ד ּבְ

ַעל  ל ּבַ ֻקּבָ ר ַהּמְ ְסּתָ ְגֶלה ּוַבּנִ ּנִ יר ּבַ אֹון ָהַאּדִ ָרָכה ְוִחּזּוק ֵמֵאת ַהּגָ ב ּבְ ַים "ִמְכּתַ
י  "ַהָחְכָמה ִליָט ַרּבִ ֶטעְרן ׁשְ   א"ִיְצָחק ֵמִאיר ָמאְרְגְנׁשְ

יַבת  ר, "ַרת ֲחַכםּתוֹ "רֹאׁש ְיׁשִ ְסּתָ ְגֶלה ְוַהּנִ ַלִים ק "פעיה -  ְלתֹוַרת ַהּנִ ְירּוׁשָ
  א"תובב

א ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ ְתָרא , ּבְ ִני ּבַ ק "פעיה, ק"ע לפ"ם תש"ְלַמְטמֹוִניז "כׁשֵ
  .א"תובב



ל ֶרַגע  טו  ֲחַבל ַעל ּכָ

ל  מֹו ׁשֶ ָרֵאל ָגדֹול ׁשְ יהּוָדה ּוְבִיׂשְ ֻפְר ק "כָ ֵהן נֹוַדע ּבִ דֹול ַהּמְ אֹור ַהּגָ ָסם ַהּמָ
ִליָט ר "צ מוה"ת הגה"לשו לֹום ְיהּוָדה ְגָראס ׁשְ ֵמָהאְלִמין ר "ַאְדמוֹ א "ׁשָ

ִליָט  ה ָתְקּפֹו ּוְגבּוָרתֹו , א"ׁשְ ִעיִדים ַעל ַמֲעׂשֵ רֹות ִחּבּוָריו ַהּמְ ר ְיִעידּון ַעׂשְ ְוַכֲאׁשֶ
ּתֹוָרה ְרֵצי ַהחֹוָמה ּבְ , ּבַ ים ִלְגּדֹר ּפִ יק ְלַחּיִ ת ַצּדִ ֻעּלַ ָרֵאל ֶזה ְוַעל ּפְ ית ִיׂשְ ֶרם ּבֵ ּכֶ

ן ִיְרּבוּ  ִנים ּכֵ ָ ׁשּ ה ְיהּוָד , ַרּבֹות ּבַ ה ֶזה ַעּתָ ֶקֶרב ָהָעם 'ְוִהּנֵ ֳעִלים ּבְ ה ַיֲעֶלה ְלַהְרּבֹות ּפָ
ַבר ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֵסֶפר ַהּזַֹהר , ַעל ּדְ ים ּבְ עּוִרים ַרּבִ ָיְסדֹו ׁשִ יל ַלֲעׂשֹות ּבְ ְוִהְגּדִ

ה ָע  ַכּמָ ִרים , ִריםּבְ ֵאי ּוַבְתָרִאי ַהְמַדּבְ ְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ַקּמָ ל ּדִ ְוָאַסף ִאיׁש ָטהֹור ִמּכָ
ם ֵסֶפר  ׁשֵ ת ִלּמּוד ַהּזַֹהר ּוְקָראֹו ּבְ ְסֻגּלַ יס ', אֹור ַהּזַֹהר'ּבִ ם ָזָכה ְלַהֲהִדיר ּוְלַהְדּפִ ּגַ

ּקּוִנים גֹון ּוְלמֹוָתר ַלֲעל, ֵמָחָדׁש ִסְפֵרי ַהּזַֹהר ְוַהּתִ א ּכְ ְבָרא ַרּבָ ָמה ַעל ּגַ ַהְסּכָ ֹות ּבְ
ָרֵאל פּוצֹות ִיׂשְ ָכל ּתְ ָעִרים ּבְ ְ ׁשּ ְבָרא ִויַהְללּוהּו ּבַ א ְדִאיְתַמֵחי ּגַ ם ִמן ַהּמֹוָתר , ּדָ ּגַ

דוֹ  ָרֵאל ְלֵעֶסק ַהּקָ ֵקרּוב ַנְפׁשֹות ִיׂשְ יו ּבְ ַעּמָ ה ּבְ ָעׂשָ ָבר ַהּטֹוב ׁשֶ ַח ַהּדָ ּבֵ ל ּוְלׁשַ ׁש ְלַהּלֵ
ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר נּו ָהֲאִר , ּדְ ִצינּו ְלַרּבֵ ָנא ּמָ ַער רּוַח ל "י ז"ּוִמַקְדַמת ּדְ ׁשַ ַעְצמֹו ּבְ

ף (ַהּקֶֹדׁש  ֲהַר  )ב"יּדַ ָאַמר ַלּמַ ִוי א "ׁשֶ ִלי "ַהּלֵ ְלָבד ּבְ ִקיאּות ּבִ ֶרְך ּבְ זַֹהר ּדֶ ְלמֹד ּבְ ּיִ ׁשֶ
ִעּיּון  ֲעִמיק ּבְ ּיַ ים ָעִלים' נאֹו ' מׁשֶ ָעִמים ַרּבִ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּפְ ְקָרא ּבְ ּיִ ָכל יֹום ְוׁשֶ , "ּבְ

ְבֵחי ָהֲאִר  ׁשּוָבה ֶאָחד  )א"נַעּמּוד מ "הנד(י "ּוְבֵסֶפר ׁשִ ַעל ּתְ ּקּון ְלּבַ ַתן ּתִ ּנָ ַתב ׁשֶ ּכָ
י ׁשּום ֲהָב  ְלּתִ ׁשֹון ְלַבד ּבִ ֶפר ַהּזַֹהר ַהּלָ ים ִמּסֵ ּפִ ָרה ּדַ ָכל יֹום ֲעׂשָ ְוֵהן , ָנהלֹוַמר ּבְ

ְבֵחי ָהֲאִר  ֵסֶפר ׁשִ דֹו י "הּוָבא ּבְ ׁשּוָבה ֶאָחד ְלַלּמְ ַעל ּתְ ּקּון ְלּבַ ַתן ּתִ ּנָ ן ׁשֶ פּוס ָיׁשָ ּדְ
ָכל יֹום  ים' האֹו ' דּבְ ּפִ דֹוִלים א "ְוַהִחיָד , ּדַ ם ַהּגְ ׁשֵ ִהיר(ּבְ  )ַמֲעֶרֶכת ְסָפִרים ֵעֶרְך ֵסֶפר ַהּבָ

נוּ  ַרּבֵ ֵמיּה ּדְ ְ ל יֹום י "ָהֲאִר  ֵהִביא ִמׁשּ ׁשּוָבה לֹוַמר ּכָ ַעל ּתְ ּקּון ְלּבַ ַתן ּתִ ּנָ ים ' הׁשֶ ּפִ ּדַ
ַתב , ּזַֹהר ֵסֶפר ְנִתיב ִמְצֹוֶתיָך ק "הגהְוַכּיֹוֵצא ּבֹו ּכָ ִביל (ִמָקאַמְרָנא ּבְ ' אְנִתיב ַהּתֹוָרה ׁשְ

ם , )א"לאֹות  ּגַ ם ׁשֶ ַתב ׁשָ ןוֹ ִזיְדְטׁש מֹוֵרנּו ָהַרב ְצִבי ִהיְרׁש ִמ ק "הגהְוּכָ ְוֵכן , ב ָנַהג ּכֵ
ְנָחס ִמָקאִריץ ק "להגהָמִצינּו  י ּפִ ְנָחס (מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ  )ד"רסַעּמּוד א "ח ח"הנמִאְמֵרי ּפִ

ִריְך לֹוַמר  ּצָ ָכל יֹום' גאֹו ' בׁשֶ ין ּבְ ּפִ ן , ּדַ ֵסֶפר ּבֶ ה ַהּנֹוָרא ַהּמּוָבא ּבְ ֲעׂשֶ ן עֹוד ַהּמַ ְוַעּיֵ
יִתי ַעל ָאב אן ְמקֹומֹו ְלַהֲאִריךְ , ֹותּבֵ   .ְוֵאין ּכַ

ְהיֹותֹו קֹוֵרא ֵסֶפר ַהּזַֹהר לֹא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ם ְדּבִ ַתב ָהַרב , ְוַהּגַ ָבר ּכָ ּכְ
ע אֹות א "ִחיָד  ֶאְצּבַ ֵסֶפר מֹוֶרה ּבְ ל ִלּמּוד "ד "מּבְ ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְמרֹוָמם ַעל ּכָ

ם לֹא ָיַדע ַמאי ָקָאַמ  ּגַ ׁשֶ ָמה, רּבְ ׁשָ דֹול ַלּנְ ּקּון ּגָ ְקִריָאתֹו הּוא ּתִ ְטֶעה ּבִ ּיִ ". ְוַאף ׁשֶ
ם דֹוִלים ַמֲעֶרֶכת ְסָפִרים ׁשָ ם ַהּגְ ִסְפרֹו ׁשֵ ַתב ּבְ ׁשוּ , ְוֵכן ּכָ ַאל ת "ְועֹוד ּבְ ים ׁשָ ַחּיִ
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ַתב ֵמֵעין ֶזה ַמֲהִר ', בסֹוף אֹות  ה"עִסיָמן א "ח ָבר ּכָ ָנא ּכְ ח ֶצַמ י "ּוִמַקְדַמת ּדְ
בּועֹות  ּמּוד ְדֵליל ׁשָ ֵסֶדר ַהּלִ ַמִים ּבְ ָ ִסְפרֹו ֶלֶחם ִמן ַהׁשּ ף (ּבְ ל "ְוָהַרְמַח , )ב"עֵריׁש א "לּדַ

ים ֶרְך ֵעץ ַחּיִ ְלֵהי קּוְנְטֵרס ּדֶ ׁשִ ּקּוִנים , ּבְ א ֶמֶלְך ַעל ַהּתִ ּסֵ ִסְפרֹו ּכִ ׁש ֶמֶלְך ּבְ ְקּדַ ְוַהּמִ
ּקּון ( י  )'סאֹות ג "מּתִ ן ִאם ִלּמּוד ַה "ּכִ ּכֵ ָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות ְוָכל ׁשֶ ִגיְרָסא ּבְ ּזַֹהר ּבְ

ָעה ַאַחת  ׁשָ ּקּון ְלַמְעָלה ּבְ ה ּבֹו ּתִ רּוׁש ַמֲאַמר ֶאָחד ַיֲעׂשֶ ה ִלְלמֹד ּוְלָהִבין ּפֵ ְזּכֶ ּיִ
ִמיָמה ָנה ּתְ ט ׁשָ ׁשָ ה ִלּמּוד ַהּפְ ּלֹא ַיֲעׂשֶ ֶפר ְזִכיָרה לְ , "ׁשֶ ּסֵ ן עֹוד ּבַ אֹון ְוַעּיֵ ים ְלַהּגָ ַחּיִ

ים ַפַלאגִ  י ַחּיִ א ְדַעְנָיא ִסיָמן ת "ובשו, ד"ע' ב דף ע"חי 'ַרּבִ   .ד"עַאַפְרַקְסּתָ

ָבר ֵהִעיד , ִאיְבָרא ֶרת ַהּקֶֹדׁש א "זיעָהֶאְמָצִעי ר "ַאְדמוֹ ק "הגהּכְ ִאּגֶ ס (ּבְ ִנְדּפַ

אּוֵרי ַהּזַֹהר  ֵריׁש ֵסֶפר ּבֵ ַמְעּתִ " )ל"ַהנַּ ק "להגהּבְ י ָקְדׁשֹו ׁשָ ְנָיא ק "דהגה[ל "זי ִמּפִ ַעל ַהּתַ ּבַ
ִים] א"זיע ּתַ ַעם ּוׁשְ ת ְוכוּ , לֹא ּפַ ּבָ ׁשַ דֹוׁש ּבְ ה ֶקַבע ְלִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ ל ָיָמיו ָעׂשָ ּכָ ' ׁשֶ

דֹול ִעּיּון ּגָ ְב , ּבְ ת ָנׂשֹא ּדִ ָרׁשַ זַֹהר ּפָ ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ּבְ ָאַמר ּבְ ַמה ׁשֶ ַהאי ְוכֹה ָאַמר ּדְ
יּה ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא כוּ  ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּבֵ ְוָקא , 'ִחּבּוָרא ּדְ דֹול ּדַ ִעּיּון ּגָ ִלּמּוד ּבְ ַהְינּו ּבְ

ָלה, 'ְוכוּ  ּבָ י ֲאִמּתּות ָחְכַמת ַהּקַ ן ַעל ּפִ ְהֶיה ְמֻכּוָ ּיִ ה ׁשֶ ָכל ִמּלָ ׁשֹון ּבְ ִדְקּדּוק ַהּלָ ". ּבְ
ֶהְרָאה ְמקֹורוֹ  ם ׁשֶ ן ׁשָ נּו ָהֲאִר  ְוַעּיֵ ִדְבֵרי ַרּבֵ ַער רּוַח ַהּקֶֹדׁש י "ּבְ ׁשַ ם(ּבְ ה  )ׁשָ ּמַ ׁשֶ

ֵני ּדֹורֹו  ל ּבְ ָגה יֵֹתר ַעל ּכָ ָ ָכה ְלַהׂשּ ּזָ ָנה ַעל "ׁשֶ י ׁשֵ ְלּתִ ָאר ּבִ ה ֵלילֹות ָהָיה ִנׁשְ ּמָ י ּכַ ּכִ
ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר ל ְיֵמי, ַמֲאַמר ֶאָחד ׁשֶ ה ֵלילֹות ׁשֶ ָ ׁשּ בּוַע  ְוִלְפָעִמים ׁשִ ׁשָ ּבְ ַהחֹול ׁשֶ

ְלָבד ּזַֹהר ּבִ ב ַעל ִעּיּון ַמֲאַמר ֶאָחד ּבַ ילֹות , ָהָיה ִמְתּבֹוֵדד ְויֹוׁשֵ ל ַהּלֵ ן ּכָ לֹא ָהָיה ָיׁשָ
ֵניֶהם". ָהֵהם ַמִים יֹוֵצא ְיֵדי ׁשְ יַח ָידוֹ , ְוָאֵכן ְיֵרא ׁשָ ל ַיּנִ ה ּבַ ה ְוַגם ִמּזֶ ֵרי לֹו , ִמּזֶ ְוַאׁשְ

ֵרי ֶחלְ  אְוַאׁשְ ֶזה ּוַבּבָ   .קֹו ּבָ

י  דֹוִלים ַמֲעׂשֵ ה ּגְ ּמָ י ּכַ ה ְועֹוד טּוָבא ֵיׁש לֹוַמר ּכִ ל ֵאּלֶ צ "ק הגה"כְוַעל ּכָ
ִליָט  יםא "ֵמָהאְלִמין ׁשְ ִזּכּוי ָהַרּבִ דֹול ְזכּותֹו ַעד ְמאֹד ּבְ ר ּגָ ירֹום , ֲאׁשֶ ִויֵהא ַרֲעָוא ְדּתֵ

ָרָכא יּה ַאּכֹוָלא ּכְ ה לְ , ֵריׁשֵ הֹוָרהְוִיְזּכֶ ַאַוות ַנְפׁשֹו ַהּטְ יל ּתֹוָרה ּוְלַהֲאִדיָרּה ּכְ , ַהְגּדִ
ָעה ֶאת  י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ּדֵ ָרֵאל ַעד ּכִ ֶקֶרב ִיׂשְ ְוַיֲאִריְך ָיִמים ַעל ַמְמַלְכּתֹו הּוא ּוָבָניו ּבְ

יָדן' ה ְמֵהָרה ּדִ ִביַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק ּבִ ים ּבְ ם ְמַכּסִ ִים ַלּיָ ּמַ ן, ּכַ   .ְיִהי ָרצֹון ָאֵמן ּכֵ

ה ַאֲהָבה ַרּבָ לֹום ּתֹוָרתֹו ּבְ לֹומֹו ּוׁשְ ֶזה ּדֹוֵרׁש ׁשְ   :ְוִהְנִני ּבָ
ֶטעְרן' הק   ִיְצָחק ֵמִאיר ָמאְרְגְנׁשְ

רֹות ַהֹזַהר  - ְמאֹורֹות ַהזֹוַהר  ֵסֶפר( ב ב -ִאּגְ   )'ִמְכּתַ
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ר יֹוַחאי" ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ה -  915" = ַרּבִ יַמְטִרּיָ ּגִ ם : ּבַ ֵ ְמֶרךָ ַהׁשּ ָמְרָך  - ִיׁשְ ִיׁשְ
ם  ֵ דֹוׁש [ִמְלֶחֶמת ֱאדֹום ּוָפָרס  - ַהׁשּ יּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ ם  ַעל ְיֵדי ּלִ ֵ ְמֶרּנּו ַהׁשּ ִיׁשְ

 .]ֱאדֹום ּוָפָרס -ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג ְמ 

  






