
  

ıַמִים ָוָאֶר ה ׁשָ ם עֹוׂשֵ ֵ   ֶעְזִרי ֵמִעם ַהׁשּ

  ֵסֶפר
בִּ  עֹות ָהַרׁשְ ּפָ   י"ַהׁשְ
ה   ֲחָלִקים ִנְבָחִרים ִמְדָרׁשָ

יֹום  – ל ַרֲחִמיםג "יּבְ   – ִמּדֹות ׁשֶ

ּפ    א"תשעּוִרים ֶעֶרב יֹום ַהּכִ
ִמי ַפע רּוָחִני ְוַגׁשְ   ִלְזּכֹות ְלׁשֶ

ַמִים א  ּוְלעֹוֵרר ַרֲחֵמי ׁשָ ּנָ רּות ְלּתַ ַעל ְיֵדי ִהְתַחּבְ
ר יֹוָחאי  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ   ע"זיָהֱאלַֹקי ַרּבִ

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

  

  "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי"ֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי י
ֶמׁש תובב"בעיה ית ׁשֶ   א"ק ּבֵ

ֵרי  ׁשְ  ק"לפ א"תשעּתִ



  

  

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

ָכל ִעְנָי  .ו ָרָכה ְוַהְצָלָחה ּבְ ַפע ּבְ יִעים ָעָליו ׁשֶ ּפִ ל ַהּדֹורֹותַמׁשְ  .ִנים 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 קֹוֵר  .ח דֹוׁש ּבָ ים אֹותֹו ַהּקָ ע ַמֲחנֹות ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים ּוְמַלּוִ ְוִנְכַנס , א ְלַאְרּבַ
נּוִזים  ְבִעים עֹוָלמֹות ּגְ א (ְלׁשִ יַמְטִרּיָ ֶהם ׁשּום ָאָדם ַאֵחר , ")סֹוד"ּגִ ּלֹא זֹוֶכה ּבָ  –ׁשֶ
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ּבִ  עֹות ָהַרׁשְ ּפָ  ג  י"ַהׁשְ

  

  ֵסֶפר
עֹות  ּפָ בִּ ַהׁשְ    י"ָהַרׁשְ
  

ה   ֲחָלִקים ִנְבָחִרים ִמְדָרׁשָ
ּפּוִרים    א"תשעֶעֶרב יֹום ַהּכִ

ל ַרֲחִמיםג "י   ִמּדֹות ׁשֶ

ִליָט ר "ַאְדמוֹ ק "ִמכָ    א"ֵמָהאְלִמין ׁשְ
ְעָיה ָהאְלִמיןֲעֶטֶרת יְ ד "בביהמ ֶמׁש  – ׁשַ ית ׁשֶ   ּבֵ

ִמי  ַפע רּוָחִני ְוַגׁשְ ַמִיםּוְלעֹוֵרר ִלְזּכֹות ְלׁשֶ ַעל ְיֵדי  ַרֲחֵמי ׁשָ
ר יֹוָחאי  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלַֹקי ַרּבִ ּנָ רּות ְלּתַ   ע"זיִהְתַחּבְ

ִאים רּוִכיםּבְ  ם ַהּבָ ׁשֵ  'ה ּבְ

ְרׁשּות אֹוִנים ּבִ ִנים ַהּגְ ּדִ  ָהַרּבָ ִליָט  יִקיםַהּצַ ים ַהְמָקְרִבים  ,א"ׁשְ י ָהַרּבִ ּוְמַזּכֵ
ַמִים ָ ׁשּ ּבַ ָרֵאל ְלָאִבינּו ׁשֶ ֵני ִיׂשְ נּו ֶאת , ֲעֵליֶהם ִיְחיוּ ' ה ֶאת ַאֵחינּו ּבְ ִאְרּגְ ִקּבּוץ ַה ׁשֶ

ה ָהל לכָּ ּוִבְרׁשּות , ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ ה ַהּקָ ָעִמים ַוְיָבֵר ' היֹוֵסף , ַהּזֶ ְך ֲעֵליֶכם ֶאֶלף ּפְ
ר ָלֶכם ּבֵ ר ּדִ ֲאׁשֶ   .ָאֵמן, ֶאְתֶכם ּכַ

ֵמ ֲאַנְח  ים ׁשְ ה ַהּיֹוֵצא נּו ְמַיֲחִלים ּוְמַצּפִ דֹול ְוַהּנֹוָרא ַהּזֶ ם ַהּגָ ֵ ִקידּוש ַהׁשּ
ּבּוץ  הֵמַהּקִ דֹוׁש ַהּזֶ ה ְלּבִ  ,ַהּקָ תִנְזּכֶ ְנפֹות " :ְרּכַ ע ּכַ ֵצנּו ַיַחד ְמֵהָרה ֵמַאְרּבַ ְוַקּבְ

יַח ִצְדֵקינּו  ,"נוּ ָהָאֶרץ ְלַאְרצֵ  ִביַאת ָמׁשִ   .א"בבּבְ



ּבִ  עֹות ָהַרׁשְ ּפָ  ד  י"ַהׁשְ

ָאבֹות  ָנה ּבְ ִמׁשְ תּוב ּבְ ֶרק ג א(ּכָ ל , ֲעַקְבָיא ֶבן ַמֲהַלְלֵאל אֹוֵמר: ")ּפֶ ּכֵ ִהְסּתַ
ה ָבא ִליֵדי ֲעֵבָרה ה ְדָבִרים ְוֵאין ַאּתָ לׁשָ ׁשְ ע. ּבִ אָת , ּדַ ה הֹוֵלךְ , ֵמַאִין ּבָ , ּוְלָאן ַאּתָ

ה ָע  ּבֹוןְוִלְפֵני ִמי ַאּתָ ין ְוֶחׁשְ ן ּדִ רּוְך , ִתיד ִלּתֵ דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ
  ".הּוא

ים ַמה ָפְרׁשִ ין  ׁשֹוֲאִלים ַהּמְ ּבֹוןוֶזה ּדִ ין ֶזה ַעל ? ַמה ֶזה ֶחׁשְ ּוְמָבֲאִרים ּדִ
ָהָיה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות  ּבֹון ֶזה ַעל ְזַמן ָהֲעֵבָרה ׁשֶ ְצָוה ָהֲעֵבָרה ְוֶחׁשְ   .ּתֹוָרהְוִלְלמֹד ּמִ

ְבֵרי  ים"ֲחזַ ְידּוִעים ּדִ דֹוׁשִ ף פ(: ל ַהּקְ ְרָאה  )ב"ו ע"יֹוָמא ּדַ ׁשּוָבה ִמּיִ ַעל ְיֵדי ּתְ
ָגגֹות ׁשְ ים לֹו ּכִ ׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה ְזדֹונֹות ַנֲעׂשֹות לֹו זָ , ְזדֹונֹות ַנֲעׂשִ . ֻכּיֹותְוַעל ְיֵדי ּתְ

ׁשּוָבה ֵמַאֲהָבהְוָהֵעָצה ַהְיִחיָדה ְלִהנָּ  ּבֹון ִהיא ּתְ ְוֶאָחד ִמיסֹוֵדי , ֵצל ֵמַהֶחׁשְ
ָלה ֶלָעִתיד ׁשּוָבה ֶזה ַקּבָ   .ַהּתְ

ן!!! מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי ר ְלַתּקֵ ָעה ַאַחת ִלְמאֹות , ֵאיְך ֶאְפׁשָ ר ַלֲהפְֹך ׁשָ ְוֵאיְך ֶאְפׁשָ
ל ּתֹוָרה עֹות ׁשֶ ׁשוּ ? ִמְליֹוֵני ׁשָ ה ּתְ ְתַרּצֶ ה ּתִ ּוַמה ? ָבֵתנּו ִלְתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבהּוַבּמֶ

ּבֹון ִדין ְוֶחׁשְ ֵדי ִלְזּכֹות ּבְ ל ַעל ַעְצֵמנּו ּכְ ַקּבֵ   ? ּנְ

ֶנה ְוִתּכֹוֵנן ִעיר ִסיחֹון" ּבָ ּבֹון ּתִ ִלים ּבֹאּו ֶחׁשְ ן יֹאְמרּו ַהּמׁשְ י " :"ַעל ּכֵ ּכִ
ְרַית ִסיחֹן ָאְכָלה ָע  ּבֹון ֶלָהָבה ִמּקִ מֹות ַאְרנֹןֵאׁש ָיְצָאה ֵמֶחׁשְ ֲעֵלי ּבָ  :"ר מֹוָאב ּבַ

ר כ( ְדּבָ ּמִ ְתָרא , )ח"כ- ז"כ –א "ּבַ ָבא ּבַ ָמָרא ּבָ ף ע(ּוַבּגְ ר ַנְחָמן "א: )ב"ח ע"ּדַ מּוֵאל ּבַ ר ׁשְ
ְכִתיב "א ִליםר יֹוָחָנן ַמאי ּדִ ן יֹאְמרּו ַהּמֹׁשְ ִלים ' ְוגוֹ  ַעל ּכֵ ִלים ֵאּלּו ַהּמֹוׁשְ ַהּמֹׁשְ

ִיְצָרם  ּבֹון ּבֹואוּ ּבְ ָכָרּה  ֶחׁשְ ֶנֶגד ׂשְ ל עֹוָלם ֶהְפֵסד ִמְצָוה ּכְ ּבֹונֹו ׁשֶ ב ֶחׁשְ ֵ  אּבֹואּו ּוְנַחׁשּ
 

ַלִים עיה ]א[ ירּוׁשָ ר ּבִ א ֶמֶלךְ : ק"ִסּפּור ִמּסֹוֵחר ְיהּוִדי ֻמּכָ ּסֵ ן ִאיׁש ַחי ְוַהּכִ ְבֵרי ַהּבֶ ּנֹוַדע לֹו ּדִ ׁשֶ ל ֶאת , ּכְ ִנּצֵ

ת ַאחַ  ּבָ ׁשַ עֹות ּבְ ׁש ׁשָ ךְ  .תְזַמּנֹו ְוָלַמד ׁשֵ ר ִלי ַעל ּכָ ְמָחה. ְוִסּפֵ ׂשִ ּלֹוְמִדים ּבְ ׁשֶ ּכְ י לֹו ׁשֶ ָנה, ָאַמְרּתִ ֶוה ִמְליֹון ׁשָ , ֶזה ׁשָ

י ָהִייִתי לֹוֵמד , ָעָנה ִלי ת 13לּו ָיַדְעּתִ ּבָ ׁשַ עֹות זַֹהר ּבְ   .ׁשָ

ֶסף ְוָזָהב ּבֹונֹות ַעל ּכֶ ה ֶחׁשְ עֹוׂשֶ ל סֹוֵחר ׁשֶ יַע כְּ , ּבֹואּו ּוְראּו מֹחֹו ׁשֶ כֹול ְלַהּגִ ּיָ ֵאּלּו ׁשֶ ּבֹונֹות ּכָ ֹוֵמַע ֶחׁשְ ׁשּ ׁשֶ

זוֹ  דֹוָלה ּכָ ירּות ּגְ סּוק , ַלֲעׁשִ ַעְצמֹו ֶאת ַהּפָ יָך ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף"ּוְמַקּיֵם ּבְ ר ". טֹוב ִלי ּתֹוַרת ּפִ ְוַעל ֶזה ֶאְפׁשָ

ְבֵרי ָחזָ  ֶכת ָאבֹות"ְלַהְמִליץ ּדִ ַמּסֶ ים ּבְ דֹוׁשִ ֶרק ד( ל ַהּקְ ָנהא' ּפֶ ן זֹוָמא אֹוֵמר: )'ִמׁשְ ֶחְלקוֹ ... ּבֶ ֵמַח ּבְ ָ יר ַהׂשּ , ֵאיֶזהּו ָעׁשִ

ֱאַמר  ּנֶ ים קכח(ׁשֶ ִהּלִ ֶריָך ְוטֹוב ָלךְ , )ּתְ י ֹתאֵכל ַאׁשְ יָך ּכִ ּפֶ ֶריךָ . ְיִגיַע ּכַ עֹוָלם ַהזֶּה, ַאׁשְ א, וטֹוב ָלךְ . ּבָ   .ָלעֹוָלם ַהּבָ

ִלים בְּ  ּלְ תֹוָרֶתךָ : "ָכל יֹוםְוָאנּו ִמְתּפַ ֵחֶלק ְוִלּמּוד , "ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ֵמַח ּבְ ָ ׂשּ י ֶזה ׁשֶ יר ָהֲאִמּתִ ּוִמיהּו ֶהָעׁשִ

ֶאֶלף יל ֶאת ּתֹוָרתֹו ּבְ ְבֵרי ָהֲאִר , ַהּתֹוָרה ּוְבֶזה ַמְכּפִ ר ֲעבֹוַדת ה"ְוָידּוַע ּדִ ִעּקַ ְמָחה' י ַהַחי ׁשֶ ׂשִ ְוַעל , ָצִריְך ִלְהיֹות ּבְ

ַמּיָא ָיָדהּ  ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ גֹות ּבְ ָ ֲעלֹות ְוַהַהׂשּ   .זֹוִכים ְלָכל ַהּמַ
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ֶנֶגד ֶהְפֵסָדּה  ַכר ֲעֵבָרה ּכְ ֶנה ְוִתּכֹוֵנן .ּוׂשְ ּבָ ן ּתִ ה ּכֵ ה עֹוׂשֶ עֹוָלם  ,ִאם ַאּתָ ֶנה ּבָ ּבָ ּתִ
א ה ְוִתּכֹוֵנן ָלעֹוָלם ַהּבָ   . ל"עכ, ַהּזֶ

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

ל זֹאת ע ַיֲעקֹב ּכָ ֶפׁשַ ֱאַמר ּבְ ּנֶ ל ּתֹוָרה ׁשֶ הּו זּוָטא (...  )'פסוק ה' מיכה פרק א( ׁשֶ , א"פֵאִלּיָ

ַמן  )'ר אות ה"מחב י כֹוחֹו ָלצּוד ַהּזְ ָכל ַמֲאַמּצֵ אֹד ּבְ ל ּמְ ּדֵ ּתַ ן ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהׁשְ ְוַעל ּכֵ
יל ֲאָבִנים  ּצִ מֹו ַהּמַ ר לֹו ּכְ ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ׁשֶ ּתֹוָרה ּבְ ה ְוַלֲעסֹק ּבֹו ּבַ ֵמַהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהּזֶ

ל ָיםטֹובֹות ּוַמְרגָּ  ז ָרב ּוְמתּוִקים ש "וכמ, ִלּיֹות ִמזּוטֹו ׁשֶ ָהב ּוִמּפַ ֱחָמִדים ִמּזָ ַהּנֶ
ַבׁש ְוֹנֶפת צּוִפים ים ִסיָמן (, )א"י, ט"תהילים פרק י(, ִמּדְ ף ַהַחּיִ   )א"סקיו "קנּכַ

ָעה ר ּדֵ רֹאׁשֹו ַוֲעַדִין ּבַ ֵעיָניו ּבְ ל ִמי ׁשֶ ן ּכָ ִאיַלן ָירּוץ ְוַיְחטֹף ְוֹיאַחז , ַעל ּכֵ ּבְ
ים ּיִ ים ָהֲאִמּתִ   .ַהַחּיִ

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 , ּוְדָלא מֹוִסיף ָיַסףל "ּבְ ׁש ּבְ ַחּדֵ ּיְ ְוָצִריְך ׁשֶ

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

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

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

ר  ִנְסּתָ ְגֶלה ְוַגם ּבְ ּנִ ם ּבַ ׁש ּגַ ב ְלַחּדֵ ּתֹוָרה ַחּיָ ה ּבַ ְרָיּה ּוְרִבּיָ ָלֵצאת ְיֵדי חֹוַבת ּפִ
יִת     .י ְוָיָצאִתי ְיֵדי חֹוָבִתיּוִמי יֹאַמר ִזּכִ

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

אפֹו ַר ק "הגה י ֱאִליֶעֶזר ּפָ ֶלא יֹוֵעץע "זיּבִ ּפֶ ַתב, )ֶעֶרְך ִחּדּוׁש ( ּבַ ַרק : ּכָ
ָכל כּ  ֲעמֹל ּבְ ּיַ נַ ׁשֶ ּתַ ָהְיינּו ְלַהְקׁשֹות ּוְלָתֵרץ ּבַ י ּתֹוָרה ּדְ ׁש ִחּדּוׁשֵ ך "ֹוחֹו ְלַחּדֵ

ַפְרֶד ס "ובש ים ּבְ רּוׁשִ נַ ס "אֹו ְלָפֵרׁש ּפֵ ַת כ "ְוַאַח . ס"ְוׁשַ ך "ַעל ּתַ ְוַגם : בּכָ
ים  ׁש ִחּדּוׁשִ ִאילּו ִחּדֵ ֵאין ֵמִבין ָחׁשּוב לֹו ּכְ דֹוׁש ַאף ּבְ יּמּוד ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ ּלִ
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ם ק "ָהְרֵאָת ָלַדַעת ְדַהלֹוֵמד זֹוַה . ל"ַעכַּ  י ּתֹוָרה ּגַ יֹוֵצא ְיֵדי חֹוַבת ִחּדּוׁשֵ
ְרֵד  ָכל ַהּפַ יִּ , ס"ּבְ ים ֲאִמּתִ ַווְדַאי ִחּדּוׁשִ ָמּה ים ְוּת ְוֶזהּו ּבְ    .ֹוָרה ִלׁשְ

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

ָעה  ל ׁשָ ּה ׁשֶ   ֶעְרּכָ

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

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

ִסְפרֹו , ַהּטֹוב ַח "ָ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 ְיֵמ , ּבְ ה ֵמֵעֶסק ַהּתֹוָרה ׁשֶ ָעִמים יֹוֵתר ִמן ֲהַנֲעׂשֶ  .י ַהחֹולֶאֶלף ּ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 ל ִאם כֵּ . ה"ּכְ ל יֹומֹו ׁשֶ ֵעֶרְך ׁשֶ ת קֹוֶדׁש ַהּכֹל ּבְ ּבָ ׁשַ ן ּבְ

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

י  ְרַעּבִ ַכי ׁשַ נּו ָמְרּדְ ַע ע "זיַרּבֵ א ּפַ ּטֵ ָאְזֵני ְמקָֹרָביו ְוָאַמרִהְתּבַ ָעה : "ם ּבְ ׁ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 זַֹהר ְוַקּבָ ָעה ַאַחת ׁשֶ ל ִלּמּוד , ְוׁשָ ָנה ׁשֶ מֹו ׁשָ ִהיא ּכְ
יֹום  ט ּבְ ׁשָ ָוה ְלִלּמּוד . חֹלּפְ ָעה ׁשָ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ת ּבְ ּבָ יֹום ׁשַ ָלה ְוזַֹהר ּבְ ּבָ ְוִלּמּוד ַהּקַ

ימֹות ַהחֹל ָנה ּבִ ְבִעים ְוָחֵמׁש ׁשָ ים ק "הגהּוָפַסק  ב".ׁשִ ף ַהַחּיִ , )ב"סקיה "קנ(ַהּכַ
 

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

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

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

ָלהְלׁשֹונֹות ּוְמקֹורֹות ׁשוֹ  ּבָ ת ּתֹוַרת ַהּקַ ין ְלֻעּמַ ְפָחה ּוְקִליּפִ ְגֶלה ׁשִ ּקֹוְרִאים ְלִלּמּוד ַהּנִ   .ִנים ׁשֶ
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ָלה ּבָ ב ְלִלּמּוד ַהּקַ ִלּמּוד ַהזֹוַהר ֵיָחׁשֵ ֶלא יֹוֵעץ . ּדְ ַוֲאִפילּו ִאי לֹא  :ל"וזְוָכַתב ַהּפֶ
ּבָ  ה הּוא ָחׁשּוב ִלְפֵני ַהּקָ ִגיאֹות ַהְרּבֵ ִדְכִתיב ה "ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוׁשֹוֶגה ּבֹו ׁשְ ּכְ

  . ל"ַעכַּ , ְוִדּלּוגֹו ָעַלי ַאֲהָבהל "ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה ּוֵפְרׁשּו ֲחזַ 

ָקְדׁשֹו ַמַה  ר ּבְ ּבֵ ַעל ֵעיֵנינּו ֵמאֹור ע "זיבּוַזְגלֹו ש "רּוְכָבר ּדִ א ֶמֶלךְ "ּבַ ּ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
דֹוׁש  ָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ ִגיְרָסא ּבְ ה , ּבְ 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 ֶ הּוא ּבֶ , ַאַחת ַמה ׁשּ ן ּוֻמְבָטח לֹו ׁשֶ

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
ָלה ְוגֹוֵרם אֶֹרְך  .ָלהָחָכם ִלְלמֹד ַקּבָ  דֹול ִאם ֵאיָנם לֹוְמִדים ַקּבָ ה ּגָ ּמָ ם ּכַ ְוָעְנׁשָ

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

ה ֻאּלָ    .ְלָקֵרב ַהּגְ

י ָנָתן  ַרּבִ ָאבֹות ּדְ ֶרק ג(ְוִאיָתא ּבְ ָנה ו' ּפֶ ָעִמים , )'ִמׁשְ ָאה ּפְ ַצַער ִמּמֵ ַעם ַאַחת ּבְ ּפַ
ַצַער ּלֹא ּבְ ב ְלִיּסּוִרים, גׁשֶ ֶצר ֶנְחׁשָ ת ַהּיֵ ִביׁשַ ְמעוֹ , ְוַגם ַצַער ּכְ ַיְלקּוט ׁשִ ִני ְוִאיָתא ּבְ

ֶרק ב ( ַאף : )ֶרֶמז תתקסח - ֹקֶהֶלת ּפֶ י ּבְ ַמְדּתִ ּלָ א ּתֹוָרה ׁשֶ ּפָ ר ּפָ י ֲחִניָנא ּבַ ָאַמר ַרּבִ
  .ִנְתַקְייָמה ִלי

 

וידוע דאיתא באבות דרבי נתן דפעם אחת : פרק א -ספר צפית לישועה כתב 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, בוד או שאר פניותלכ

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

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

ואינם . 'ומשארית עמלם יפרישו שכר למלמדים ומורים שיחזקו בניהם בתורת ה, ודוחק כל ימיהם

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

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



ּבִ  עֹות ָהַרׁשְ ּפָ ח  י"ַהׁשְ

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

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

יִקים  ְמָחה(אֹוְרחֹות ַצּדִ ִ ַער ַהׂשּ ָבֵאר )ׁשַ ִלּמּוד : ַהּמְ ְמָחה  )ְוָכל ִמְצָוה(ּדְ ׂשִ ה ּבְ ֲהַנֲעׂשֶ
פּול ֶאֶלף ְמָחה , ֶעְרּכֹו ּכָ ת קֹוֶדׁש ּוְבׂשִ ּבָ ׁשַ ר ְיהּוִדי לֹוֵמד ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ יֹוֵצא ׁשֶ

ּבִ  דֹוׁש " –י "ּתֹוַרת ָהַרׁשְ ל" ַהּזַֹהר ַהּקָ ָעה ַאַחת ְלֵעֶרְך ׁשֶ ׁשָ ִמְליֹון  עֹוֶלה ּבְ
ָנה יֵמי ַהחֹול( ,ׁשָ ט ּבִ ׁשָ פּול ֵמָאה. )ִלּמּוד ּפְ יּמּוד זֹוַהר , ּוְבִיּסּוִרים ּכָ ַסְך ַהּכֹל ּלִ

ָנה ּתֹוָרה וֶוה ֵמָאה ִמְליֹון ׁשָ ת ׁשָ ּבָ ׁשַ ָעה ּבְ דֹוׁש ׁשָ ה ַאַחת !!!!! ַהּקָ ִנּיָ ' כּוׁשְ
ָנה ּתֹוָרה 28.000 תֵצא ַוֲחׁשֹב ְבִלימּוד ַהזֹוַה . ׁשָ ּבָ ׁשַ דֹוׁש ּבְ ה , ר ַהּקָ ִנּיָ ָכל ׁשְ ּבְ

סּוק  ם ֶאת ַהּפָ רּוְך הּוא ּוְמַקּיֵ דֹוׁש ּבָ ַח ֶאת ַהּקָ ּמֵ ה ְמׂשַ ל ָנא "ַאּתָ ה ִיְגּדַ ְוַעּתָ
  ".'ה] ח"כ[ּכֹח 

ָנה ּתֹוָרה: ּבֹואּו ּוְראוּ  ָוה ֵמָאה ִמְליֹון ׁשָ ת ֹקֶדׁש ׁשָ ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת ּבְ , ׁשָ
ב  ּתֹוָרהְועֹוד ֶנְחׁשָ ים ּבַ ים ִחּדּוׁשִ ׁשִ ֻחּדָ ּמְ מֹו ׁשֶ ים , ּכְ אי ִחּדּוׁשִ ַוּדַ ְוֶזהּו ּבְ

ָמּה  ים ְותֹוָרה ִלׁשְ ּיִ ָמתוֹ , ֲאִמּתִ ּקּון ְוַנַחת ְלִנׁשְ ל ֶאָחד ִיְמָצא ּתִ    .ּוְבָכְך ּכָ

ּבֹור אָ ַהָחָלׁש    ִניֹיאַמר ּגִ

ַעְצְמךָ  ע ּבְ ּלֹוְמִדים  10,000: ַהּגַ יֹום 10ַאְבֵרִכים ׁשֶ עֹות ּבְ ֵיׁש ָלנּו , ׁשָ
ָנה ּתֹוָרה ּלֹוֵמד ַרק , ִמְליֹון ׁ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
ה ְלָך ִלְלמֹוד ָאז ָזִכיָת ְלֵמָאה ָנה ָקׁשֶ מֹו [, ִמְליֹון ׁשָ ַאְבֵרִכים  10,000ּכְ

ּלֹוְמִדים  ְך ֵמָאה ָיִמים 10ׁשֶ ֶמׁשֶ יֹום ּבְ עֹות ּבְ ִביא  ],דׁשָ ְבֵרי ַהּנָ נּו ּדִ ְוָכְך ְיקּוָיים ּבָ

 

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 "שבלימוד שעה אחת זוה. אל תקרי מה אלא מאה... ליראה

  תורה של עשרת אלפים אברכים הלומדים עשר שעות ביום 



ּבִ  עֹות ָהַרׁשְ ּפָ  ט  י"ַהׁשְ

ּבֹור ָא ַהָח " )'י' ד(יֹוֵאל  ׁש ֹיאַמר ּגִ ְוָכל ְיהּוִדי ָיכֹול ִלְזּכֹות ָלֶזה ּוְלָהִביא " ִניּלָ
ׁשִ  ַרֲחִמיםֶאת ַהּמָ    .יַח ּבְ

ֶרק ה(ל "ֲחזַ ָאְמרּו  א ַעל ָידוֹ  )ח"י' ָאבֹות ּפֶ ים ֵאין ֵחְטא ּבָ ה ֶאת ָהַרּבִ ל ַהְמַזּכֶ , ּכָ
ׁשֹון  ֵחְטא ׁשֹון  ,ֵחְטא ַוֲעֵבָרהִמּלְ רֹוןְוַגם ִמּלְ מוֹ  ִחּסָ לֹמֹה : "ּכְ ְוָהִייִתי ֲאִני ּוְבִני ׁשְ

ִאים ֶרק א' ְמָלִכים א(" ַחּטָ ס' ּפֶ רּוׁש . )ּוק כאּפָ    .ֲחֵסִרים: ּפֵ

ן ֶאת ָהֲעֵבָרה ה ְנַתּקֵ רֹון? ּוַבּמֶ ִלים ֶאת ַהִחּסָ ה ַנׁשְ ּמֶ   ?ּבַ

ִכְתֵבי ָהֲאִריזַ כָּ  ה ָלנּו ּתֹוַרת ל "תּוב ּבְ ּלֶ יּמּוד ּתֹוַרת ַהּסֹוד ִמְתּגַ ַעל ְיֵדי ּלִ ׁשֶ
ַעִיןדֹוֵרנּו ּכּוָלנּו זֹוִכים ִלְראֹת ֶאת ֶזה ַעיִ ּוּבְ  ,ַהִנְגָלה ּוְכָבר ְמִעיִדים ַאְבְרֵכי , ן ּבְ

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

ר ִח    .היּבּוִרים ְמצּוָייִניםְלַחּבֵ

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

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

יקּוֵני  ל ּתִ ף ַהּיֹוִמי ׁשֶ ל יֹום ּדַ ַיַחד ְוַנְתִחיל ִלְלמֹוד ּכָ ּבֹואּו ְוִנְתַאֵחד כּוָלנּו ּבְ
ה לֹוֵקַח , זֹוַהר ּזֶ יֹום ׁשֶ ּקֹות ּבְ י ּדַ ּתֵ ר , ַרק ׁשְ מַֹע ּבְ ְוֶאְפׁשַ ם ִלְלמֹוד ְוִלׁשְ קֹול "ּגַ

ֶטֶלפֹון "ַהזֹוַהר ָעה ַאַחת ְלַמַען , 0722-99-00-44 ּבְ ת קֹוֶדׁש ִנְלַמד ׁשָ ּבָ ּוְבׁשַ
ה דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ יקּוֵני ַהׁשּ ַרךְ  ,זּתִ ם ִיְתּבָ ֵ לּו ֵמָעלֵ  ,ּוְבֶעְזַרת ַהׁשּ ּטְ ל ִיְתּבַ ינּו ּכָ

 

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

 .וכך זוכים לחדש נפלאות בתורה, 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, גדולות בעם ישראל וצריכים זכויות, ו יותר ממלחמת העולם"להיות מסוכן ח

 10כבן [שבילדותו , 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 , ותשובתו בידווחזר , י צדקה לשאול לחכמי הספרדים"והלך הגר
  



ּבִ  עֹות ָהַרׁשְ ּפָ  י  י"ַהׁשְ

ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ַרֲחִמים, ּגְ ה ִלְגאּוָלה ּבְ ּבִ , ְוִנְזּכֶ ַתב ָהַרׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ , י"ּכְ
ַרֲחֵמי א ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ּבְ ִסְפָרא ּדָ יאּור, ּבְ לּות  :ּבִ ה ֵנֵצא ִמן ַהּגָ ֵסֶפר ַהּזֶ ּבְ

ַרֲחִמים    .ּבְ

ה ָלנּו  ּלָ ּגִ דֹ"ׁשַ ָהְר ּוְכמֹו ׁשֶ ָוי ָסמּוְך ִלּפְ ּבְ  ֹוׁש 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

דֹוׁש ְוכִּ  ְזכּות ַהזֹוַהר ַהּקָ ּבִ ָרֵאל ְלֵחרּותׁשֶ ָלה ֵיֵצא ַעם ִיׂשְ ּבָ ִלּמּוד ֶזה ּוְב , ְתֵבי ַהּקַ
לּוִיים ְגאּוָלֵתינּו ּוּבִ  יַח ִצְדֵקינוּ ּתְ  ?"ֹוַרת ַהּסֹוד ַמה ְיֵהא ָעֶליָה ְוּת ...""יַאת ְמׁשִ

יק ְוָקדֹוׁש ְמַרֲחפֹות . ]158' ש עמ"ֵסֶפר ָהַרׁשַ [ ל אֹותֹו ַצּדִ ִמּלֹוָתיו ָהַאֲחרֹונֹות ׁשֶ
עֹוָלם  !"?ְותֹוַרת ַהּסֹוד ַמה ְיֵהא ָעֶליָה ". יָמןּוַמְפִצירֹות ְלַקיְ , ּתֹוְבעֹות ֶעְלּבֹוָנן, ּבָ

ֶרְך ֵלאלֵֹקינוּ  ... ּנּו ּדֶ ר ּפַ ְדּבָ ּמִ ָכל יֹום . ְוַהּקֹול קֹוֵרא ּבַ ָקר ּבְ ַהְקִדיׁשּו ִמְזַמְנֶכם ַהּיָ
ַמִים ם ׁשָ ִביל ְיׁשּוַעת ָהָעם, ְלׁשֵ ׁשְ ִמ  –ּוְלַהָצַלת ַהּדֹור ּכּולֹו , ּבִ רּוָחִנּיּות ּוְבַגׁשְ   .ּיּותּבְ

יחַ ₪ ֲחֵמׁש ֵמאֹות בְּ  ׁשִ   !!!ָנִביא ֶאת ַהּמָ

אן ב ,ַרּבֹוַתי דֹול ְונֹוָרא"ֵיׁש ָלנּו ּכָ ם ּגָ ֵ נּו  !ה ִקּדּוׁש ַהׁשּ ּלָ ן ִיְרּבּו ּכֻ ּכֵ
ַמִים בֹוד ׁשָ אן ְלַמַען ַהְרּבֹות ּכְ ִפים ּכָ ל ֶאָחד ִיְקֶנה  !!!ִמְתַאּסְ ר ּכָ ֲאׁשֶ ִסְפֵרי  100ּכַ

ּקּוֵני זַֹה  ָחֵמׁש ּתִ ֶרן ּבְ ִחיר ַהּקֶ ָפחֹות ִמּמְ ק ֶאת , ₪ 500ַסְך ַהּכֹל , ְלֵסֶפר₪ ר ּבְ ִויַחּלֵ
ָחה ְוַלֲחֵבִרים ּפָ ׁשְ א , ּוְלָכל ָהִעיר, ֶזה ַלּמִ יְעּתָ ִסּיַ ְוַחְבָרך ַחְבָרא ִאית ֵליּה ְוָכְך ּבְ

ֵני ִמְליֹון ְיהּוִדים יַע ִלׁשְ א ַנּגִ ַמּיָ ׁשְ נֵ , ּדִ חֹוֵתיֶהםּוְבַיַחד ִעם ּבְ ּפְ ל [, י ִמׁשְ ִמיִנימּום ּכָ
ָחה ֵיׁש  ּפָ ר ִמְליֹון ְיהּוִדים  -ְנָפׁשֹות  6ִמׁשְ ֵנים ָעׂשָ ֶוה ׁשְ ֵני ִמְליֹון ׁשָ פּול ׁשְ ְוָכְך , ] - ּכָ

דֹוׁש  ָרֵאל לֹוְמֵדי זֹוַהר ַהּקָ יַע ְלָכל ַעם ִיׂשְ ים לֹא , ַנּגִ ִזּכּוי ָהַרּבִ ה מּוָבן ֵאיְך ּבְ ַעּתָ
עֹות ּתֹוָרה ַעד ֵאין ֵקץָיבוֹ  י ׁשְ יל ֶאת ְזֻכּיֹוֵתינּו ְלִמיְלַיאְרּדֵ י ַמְכּפִ רֹון ּכִ , אּו ִליֵדי ִחּסָ

ְזכּות ּוְבּכֹ בֹוא ַרק ּבִ ה ַאֲחרֹוָנה ּתָ ֻאּלָ ַהּגְ דֹוׁש ׁשֶ זֹוַהר ַהּקָ תּוב ּבַ ּכָ ַח ַהּתֹוָרה ּוְכמֹו ׁשֶ
ה דֹוׁשָ ָהֵעצָ , ַהּקְ ִלים ׁשֶ ְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוגְוָכְתבּו ַהְמֻקּבָ ֵצל ִמּמִ  חה ַהְיִחיָדה ְלִהּנָ

 

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

 ].היא השכינה הקדושה

דֹוׁש  ]ח[ זַֹּהר ַהּקָ ָרֵאל ִמְתַאֲחִדים ּבַ ִגיַמְטִרּיָא > ִיׂשְ ִמְנַין  )1679(ּבְ ּכֹת ּתֵ < ּכְ ּסֻ ְבַעת ָיִמיםּבַ בּו ׁשִ ' ַוֲעַנן ה[". ׁשְ

ָרֵאל, "ֲעֵליֶהם יֹוָמם ה חֹוֶפֶפת ַעל ִיׂשְ דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ַהׁשּ ק"ְוזֹוִכים לְ , ׁשֶ י ְביֹום ָנׁשֶ ְלִמי [, "ַסּכָֹתה ְלרֹאׁשִ ן ְירּוׁשַ ַעּיֵ
  



ּבִ  עֹות ָהַרׁשְ ּפָ יא  י"ַהׁשְ

ִראׁשֹוָנה, יאִה  דֹוׁש ּבָ יַע ְוּתֵ , ִלְלמֹד ּתֹוַרת ַהּסֹוד ְוִלּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ ד ַמּגִ ֶכף ּוִמּיָ
יַח  ׁשִ   .ַהּמָ

ים דֹוִלים ַעל ְקַטּנִ ְמֻיָחד ְלַהְזִהיר ּגְ נוֹ ַמ לְ ָאב יִ , ּבִ ְך ִעם , ד ִעם ּבְ ְמַחּנֵ
ְלִמידוֹ ֲח  ד ִעם ּתַ ים, ִניכֹו ּ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 ה כְּ , ּתְ ֵני ֲעִלּיָ ה ִלְהיֹות ִמּבְ א ֶמֶלְך ְוִנְזּכֶ ִכּסֵ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ

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

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

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 ינוֹ , ּגְ יִקים ּוּבֵ יֵדי , ֵקִנים ִעם ְנָעִריםזְ , ִניםַצּדִ ַמּגִ

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

ַרֲחִמיםׁשִ ְלָקֵרב ּוְלָהִביא ֶאת ְמ    .ָאֵמן יַח ִצְדֵקינּו ּבְ

ְעָיה  ,ַרּבֹוַתי ַהְיָקִרים ִביא ְיׁשַ ָבר ָאַמר ַהּנָ ֶרק י(ּכְ סּוק ג"ּפֶ ם ַמִים " )ב ּפָ ַאְבּתֶ ּוׁשְ
ַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה ׂשֹון ִמּמַ ׂשָ נּו ְצִריִכים ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ."ּבְ ּלָ ל , ּכֻ י ּכָ ַאְך ָידֹוַע ֵנַדע ּכִ

ָרכוֹ  ה טתַהּבְ דֹוׁש ַהּזֶ ּמּוד ַהּקָ ְזכּות ַהּלִ ים ְוִנְפָלאֹות ּבִ ּבִ , ְוַהְיׁשּועֹות ִנּסִ י ָהַרׁשְ י "ּכִ

 

לָּ , ח"ְיָבמֹות ע ִתיָחה ְלַיְרֵחי ּכַ ּפְ ִמיד ָהָיה ּדֹוֵרׁש ּבַ ּתָ ַעל ּוְכמֹו ׁשֶ סּוק ַהזֶּה" ֲאִבי ֶעְזִרי"ה ָמָרן ּבַ ַנת , ֶאת ַהּפָ ַעל ַסּכָ

דֹוׁש , ]ָהָאטֹום ִלּמּוד ַהזַֹּהר ַהּקָ ָרֵאל ּבְ ְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ּוִבְזכּות ִהְתַאֲחדּות ַעם ִיׂשְ ֵצל ִמּמִ מֹו , ִנּנָ ְועֹוד ּכְ

בְ  בּו ׁשִ ׁשְ ּכֹת ּתֵ ּסֻ ָתה ָעֵלינּו ּבַ ַהּתֹוָרה ִצּוְ ִלי , ַעת ָיִמיםׁשֶ בּוַע ּבְ ָ ל ַהׁשּ דֹוׁש ּכָ ִבים ִלְלמֹד ֶאת ַהזַֹּהר ַהּקָ ְך ַחּיָ ּכָ

  ].ֶהְפֵסק

ה ֻסּכָ ְמֵהיְמנּוָתא ּכְ א ּדִ דֹוׁש ִצּלָ ים : ִלּמּוד ַהזַֹּהר ַהּקָ ְתִהּלִ תּוב ּבִ ֶרק ק(ּכָ סּוק ח"ּפֶ ָני ֹעז יׁשּוָעִתי -ֲאדֹ'ה " )'מ ּפָ

יוֹ  י ּבְ קַסּכָֹתה ְלרֹאׁשִ ְלִמי ". ם ָנׁשֶ ף ע(ּוִבירּוׁשַ ָבר ַאֵחר : ָאְמרוּ  )ח"ְיָבמֹות ּדַ ק"ּדָ יֹום ָנׁשֶ ל ּגֹוג" ּבְ קֹו ׁשֶ ְוָכְתבּו . ֶזה ִנׁשְ

ִלים ְד  יָנהַהְמֻקּבָ ְבִחיַנת ּבִ ה ּבִ ּכָ ל ַהּסֻ ָכְך ׁשֶ ְמֵהיָמנּוָתא, ַהּסְ א ּדִ ִנים ְבִצּלָ ְקֵראת ֵאם ַהחֹוֶפֶפת ַעל ַהּבָ מֹו ּכן ּוכְ , ַהּנִ

יָנה ְבִחיַנת ּבִ ּמּודֹו ּבִ ּלִ דֹוׁש ׁשֶ ב ִלְסָכךְ , ַהזַֹּהר ַהּקָ ְמֵהיְמ  ֶנְחׁשָ א ּדִ יל , נּוָתאְוִצּלָ ַמּצִ ק ׁשֶ יֹום ָנׁשֶ ְך ּוָמֵגן ּבְ ּוְמַסּכֵ

ְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג י ֲעָרבֹות(. ִמּמִ ּדֵ   .)ּבַ

ּתֹוָרה  ]ט[ תּוב ּבַ ָבִרים (ּכָ לּוָבאּו עָ : ")'ח ב"כּדְ יגּוךָ  ֶליָך ּכָ ִ ה ְוִהׂשּ ָללֹות ָהֵאּלֶ בֹותה "לֶּ אֵ הָ " ַהּקְ י ּתֵ  נוּ 'ָא : ָראׁשֵ

דֹוׁש 'הַ  זַֹּהר'י הַ ֵד ְמ וֹ 'ל אּור, ּקָ בִּ : ּבֵ ַמת ָהַרׁשְ ר ְלִנׁשְ ֵ ּתֹוָרה ְוִנְתַקׁשּ ק ּבַ ר ִנְדּבַ ֲאׁשֶ דֹוׁש "י זי"ּכַ ִלּמּוד ַהזַֹּהר ַהּקָ , ע ּבְ
  



ּבִ  עֹות ָהַרׁשְ ּפָ יב  י"ַהׁשְ

דֹוׁש "זי זֹוַהר ַהּקָ ָאְמרּו ָעָליו ּבַ ֵדי ׁשֶ ָנה ּתֹוָרה , ע ּכֹחֹו ַרב ְוָעצּום ַעד ּכְ ִאּלּו לֹא ִנּתְ
ְמע י ׁשִ ם ֶאת ַרּבִ ֵ א ָנַתן ָלנּו ַהׁשּ ִסיַני ֶאּלָ נוּ ּבְ ּיֵ ר יֹוַחאי ּדַ ה , ֹון ּבַ ּלֶ ְתּגַ ּנּו ּתִ ּמֶ ּמִ ׁשֶ

ף רמ(. ְוָתִאיר ָלעֹוָלם ַהּתֹוָרה ְנָחס ּדַ ת ּפִ ָרׁשַ   , )א"זַֹהר ּפָ

ּבִ  ַמת ָהַרׁשְ ר ְלִנׁשְ ֵ ָכל ֶרַגע ּתּוְכלּו ְלִהְתַקׁשּ ׁשּוט ּבְ דֹוֵרנּו ַהּפָ  -י "ַוֲאִפּלּו ּבְ
ּבִ , ְוִלְזּכֹות ִליׁשּועֹות ִנְפָלאֹות אי ָהַרׁשְ עּו "י זי"ּוְבַוּדַ ּפְ יר ָלֶכם טֹוָבה ְוֻתׁשְ ע ַיּכִ

ָרכֹות קֹור ַהּבְ רֹות ּומֹוֵנַע , יִמּמְ ל ַהּצָ יל ִמּכָ דֹוׁש ָמֵגן ּוַמּצִ ַהזֹוַהר ַהּקָ דּוַע ׁשֶ ּיָ ּכַ ׁשֶ
ּגּוִעים ַוֲאסֹונֹות     .ּפִ

  !מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי ָקָהל ָקדֹוׁש 

ִכיְנּתָ ד ַע  ֵהא ׁשְ ָגלּוָתאָמַתי ּתְ ֵהיָאְך לֹא ָנחּוס ַעל ָאִבינּו ? א ּבְ
ַמִים ָ ׁשּ ּבַ   ?ׁשֶ

ן ֵאֵלינוּ  ִיּסּוִרים ּוִמְתַחּנֵ יַח ִמְתּגֹוֵלל ּבְ ׁשִ , הּוא רֹוֶצה ָלבֹוא, ֶמֶלְך ַהּמָ
ַרְך רֹוֶצה ְלָגֳאֵלנוּ  ם ִיְתּבָ ֵ נוּ , ַהׁשּ לּוי ַרק ּבָ    !!!ְוָכל ֶזה ּתָ

ינוּ ? ּוַמה ָהֵעָצה ה ַרּבֵ ּבִ  ,מׁשֶ ִביא ְוָהַרׁשְ הּו ַהּנָ א ָנְתנּו ָלנּו ֵעָצה "י זיע"ֵאִלּיָ
ה ֻאּלָ ֲעׂשֹות ְלֵקרּוב ַהּגְ ה ּומֹוִעיָלה ַמה ּלַ ד, טֹוָבה ַקּלָ ֶכף ּוִמּיָ בֹוא ּתֵ ּיָ ה ׁשֶ   .ְוֵכיַצד ִנְזּכֶ

ַיַחד ְיכֹוִלים ְלָהִביא אֹותוֹ  !ַאִחים ְיָקִרים נּו ּבְ ּלָ ד ּבְ , ּכֻ ֶכף ּוִמּיָ םּתֵ ֵ   .ֶעְזַרת ַהׁשּ

ָרֵאל ַאְחדּות ּוְבַאֲהַבת ִיׂשְ   .ּבְ

עֹות ּתֹוָרה  .ָעֵלינּו ְלַהְרּבֹות ִמְליֹוֵני ׁשְ

דֹוׁש , ְוִלְזּכֹות ְלָכל ֶזה ִלּמּוד זֹוַהר ַהּקָ  .ְיכֹוִלים ַרק ּבְ

ַרֲחִמים ּוִמְתַאְרגְּ , מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי ה ּבְ ֻאּלָ נּו רֹוִצים ְלָקֵרב ֶאת ַהּגְ ּלָ ם ּכֻ ִנים ְלַקּיֵ
ַנת  ּקָ ּבִ "ָהַרְמַח ּתַ ל ָהַרׁשְ ֵתַבת נַֹח ׁשֶ הּוִדים ּבְ ל ַהּיְ ס ֶאת ּכָ ן . ע"י זי"ל ְלַכּנֵ ַעל ּכֵ

 

ַמִים ַיְכִריזּו עָ  ָ דֹוׁש ּוִמׁשּ ָאנּו לֹוְמֵדי ַהזַֹּהר ַהּקָ ֵלָמה , ֵלינּו ׁשֶ ה ׁשְ ּתֹוָרה ְוִלְגֻאּלָ תּובֹות ּבַ ָרכֹות ַהּכְ ה ְלָכל ַהּבְ ָאז ִנְזּכֶ

  .א"בב

ּדּוְך טֹוב ]י[ ל ֶאָחד רֹוֶצה ׁשִ ָנֵקל! ּכָ ְרָנָסה ּבְ ָרָכה ַלְיָלִדים! ּפַ ִמיּ ! ּבְ רּוָחִנּיּות ּוְבַגׁשְ , ּותְועֹוד ַהְצָלחֹות ּבְ

בִּ  ַמת ָהַרׁשְ יְך ָעָליו ֶאת ִנׁשְ רּות ְלַהְמׁשִ לֹום ּוְלעֹוֵרר ְזכּותוֹ "ְוָכאן ֵיׁש ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶאְפׁשָ ָ ְוַעל , י ָעָליו ַהׁשּ

ָכל  אי ַיְצִליַח ּבְ ַוּדַ ן ּבְ  .יונָ יָ נְ עִ ְיֵדי ּכֵ



ּבִ  עֹות ָהַרׁשְ ּפָ יג  י"ַהׁשְ

נּו  ָעה אֹו ֲחִצי , 0722-99-00-44ַקו ֶטֶלפֹון עֹוָלִמי ִאְרּגְ ח ַעל ַעְצמֹו ׁשָ ְוָכל ֶאָחד ִיּקַ
ֶאֶלף ִסּיּוֵמ  ף ּבְ ּתֵ ּתַ יֹום ְלִהׁשְ ָעה ּבְ יֹום ֶאָחד ׁשָ דֹוׁש ּבְ חֹות(י זֹוַהר ַהּקָ , )ְלָכל ַהּפָ

ַאֲהָבה מֹו ּבְ ַאֲהָבה ְוַאְחדּות ְלַמַען ׁשְ ל ַהְיהּוִדים ּבְ ר ּכָ   .ּוְלִהְתַחּבֵ

ָרֵאל ַלת ַעם ִיׂשְ ַעד ָהעֹוָלִמי ְלַהּצָ ל ֵאֶצל ַחְבֵרי ַהּוַ ר ְלַקּבֵ ָרִטים ֶאְפׁשָ ַעל , ּפְ ׁשֶ
דוֹ    .ו"יצ" ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי"ׁש ְיֵדי ָהִאְרּגּון ַהּקָ

ִליָט ה "ב מּוֵאִלי ׁשְ ָנָיהּו ׁשְ ל ָהַרב ּבְ יק ַהְמֻקּבָ ּדִ אֹון ַהּצַ ַהּגָ ִכינּו ׁשֶ ּזָ א רֹאׁש "ׁשֶ
ִלים  יַבת ַהְמֻקּבָ לֹום"ְיׁשִ ַלִים" ְנַהר ׁשָ י , ְירּוׁשָ ים ָהעֹוָלִמי ַרּבִ ה ָהַרּבִ ְוָהַרב ְמַזּכֶ

ְנָחס ְראּוֵבן  ִליָט ּפִ ַמֲהדּוָרה ְמֻיֶחֶדת , א"ׁשְ דֹוׁש ּבְ ל זֹוַהר ַהּקָ ֵעת ֶסִטים ׁשֶ הֹוִציאּו ּכָ
ְרּגּום  ְמִחיר ְמֻסְבָסד, ַהּקֶֹדׁש ְלָלׁשֹון ִעם ּתַ ֶכף ְלַהְתִחיל , ּבִ ל ֶאָחד ָיכֹול ּתֵ ְוָכְך ּכָ

דֹוׁש  א , ִלְלמֹד ּוְלָהִבין זֹוַהר ַהּקָ ּסֵ ַעל ַהּכִ ַעל ֶזה ָאַמר ּבַ ִאם ָיִבין ַמֲאָמר : ֶמֶלךְ ׁשֶ
ִמיָמה ָנה ּתְ ה, ֶאָחד עֹוֶלה לֹו ְלִלּמּוד ׁשָ ֵני ֲעִלּיָ ה ִלְהיֹות ִמּבְ ִבים , ּוָבֶזה ִיְזּכֶ ַהּיֹוׁשְ

ְלכּות ּמַ   .ִראׁשֹוָנה ּבַ

ָיִמים  דֹוׁש ּבְ ִלּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ קּות ּבְ ִהְתעֹוְררּות ְלִלּמּוד מּוָסר ְוִהְתַחזְּ
  ֵאּלוּ 

ֲע  ֶרת ְיֵמי ּבַ ל יֹום ֵמֲעׂשֶ ַמִים נֹוֲהִגים ִלְלמֹד ּכָ ׁשּוָבה ִיְרֵאי ׁשָ ֶרת ְיֵמי ּתְ ׂשֶ
ֶרק ֶאָחד ֵמָהַרְמּבָ  ׁשּוָבה ּפֶ ָרִקים"ּתְ ָרה ּפְ ׁש ּבֹו ֲעׂשָ ּיֵ ׁשּוָבה ׁשֶ ֶרק , ם ִהְלכֹות ּתְ ּפֶ

  .ֶאָחד ְליֹום

י יֹוֵסף  ְרּכֵ ְתבּו ַהּבִ ׁש ִלְלמֹד ִסְפֵרי , )'ד' סי(א "מט, )ו"ג ס"ִסיָמן תר(עֹוד ּכָ ּיֵ ׁשֶ
ׁשּוָבה ֶרת ְיֵמי ּתְ ֲעׂשֶ ים , מּוָסר ּבַ רּוָרה , )י"סק(ְוַכף ַהַחּיִ ָנה ּבְ ְמִביִאים , )ב"סק(ּוִמׁשְ

ָהרֹא ינּו יֹוָנה"ׁשֶ ל ַרּבֵ ׁשּוָבה ׁשֶ ֶרת ַהּתְ ִאּגֶ ִמים ּבְ ה ַהּיָ ֵאּלֶ ְקָרא ּבְ ּיִ ַתב ׁשֶ   .ׁש ּכָ

ל ַעם ּבְ  ּקּוֵני ְוָנֲהגּו ּכָ ם ֶאת ֵסֶפר ּתִ ֵני ְנִביִאים ִלְלמֹד ּוְלַסּיֵ ָרֵאל ּבְ ַהּזַֹהר ֵני ִיׂשְ
דֹוׁש  דֹוׁשֹות, ַהּקָ   .ְוֵכן ִלְלמֹד ֶאת ָהִאְדרֹות ַהּקְ

ה ֶאְפַרִים  ּטֵ ְתבּו ַהּמַ יִקים , )ד"ס(ּכָ ים  )'ו ְסִעיף ב"ִסיָמן ל(אֹור ַצּדִ ִסיָמן (רּוַח ַחּיִ

כָּ , )'ג אֹות ד"תר ִמיםׁשֶ ֵאּלּו ַהּיָ ְפָרט ּבְ ָלה ּבִ ב ִלְלמֹד ַקּבָ ְלִמיד ָחָכם ַחּיָ   .ל ּתַ



ּבִ  עֹות ָהַרׁשְ ּפָ יד  י"ַהׁשְ

ר ְסּתָ ֵחֶלק ַהּנִ ם ּבַ   ְצִריִכים ַלֲעֹסק ּגַ

ים  ְלָחן ָערּוְך אַֹרח ַחּיִ ׁשֻ תּוב ּבְ ר ְלֵנר, )ת ְסִעיף א"ִסיָמן עדר(ּכָ  ,ַמְדִליִקין ִמּנֵ
ַתב ַעל ֶזה וְ  ק ֱאִליֶעֶזר ַה ּכָ ׂשֶ ּמֶ נְ (ּדַ ֹד, )ט"ָיָנא צּתִ רֹות רֹוְמִזים ַלּתֹוָרה ַהּקְ הַהּנֵ ָ ְוֵיׁש  ,ׁשּ

ר ְסּתָ ְגֶלה ְוֵחֶלק ַהּנִ ּתֹוָרה ֵחֶלק ַהּנִ ר ,ּבַ ְסּתָ ֵחֶלק ַהּנִ ם ּבַ ַהְינּו , ּוְצִריִכים ַלֲעסֹק ּגַ ּדְ
דֹוׁש [ִסְפֵרי ֲחִסידּות  זֹוַהר ַהּקָ ֵלִאים ּמִ ֶזה , ]ַהּמְ ק ַרק ּבָ ּפֵ י ְוֵאין ְלִהְסּתַ ּנֹוֵסַע ָלַרּבִ ׁשֶ

דֹול הּוא ָחִסיד ּגָ ב ׁשֶ ֲחנּון ּוְבֶזה חֹוׁשֵ יק לֹא אֹוֵמר ּתַ ל ַצּדִ אְרַצייט ׁשֶ ּיָ ּבַ א , אֹו ׁשֶ ֶאּלָ
יִקים ּדִ ְרֵכי ַהּצַ י ּדַ ִסְפֵרי ֲחִסידּות ּוְלִהְתַנֵהג ַעל ּפִ ַעל [, ֵיׁש ִלְלמֹד ּבְ דּוַע ַהּבַ ּיָ ר ּכַ ֲאׁשֶ

ְלִמ  ם טֹוב ְוָכל ּתַ אֹוִנים ִעם ׁשֵ ים ֵזְרזּו ְוִצּוּו ְלָכל ַהְיהּוִדים ַהּגְ דֹוׁשִ יָדיו ַהּקְ
ׁשּוִטים ִלְלמֹד ְוַלֲעסֹק  דֹוׁש ַהּפְ ִלּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ ָתם ֲאמּוָרה , ּבְ ְועֹוד ִמּלָ

ַמִים ְטהֹוָרה  ר ִלְזּכֹות ְלִיְרַאת ׁשָ ִאי ֶאְפׁשָ ּוְמַהְדֶהֶדת ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו ׁשֶ
דֹוׁש  ל ַהזֹוַהר ַהּקָ ה ׁשֶ דֹוׁש ַהּזֶ ּמּוד ַהּקָ ִלי ַהּלִ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ א ְרֵאה ֵלְך נָ , ְוַאֲהַבת ַהׁשּ

ים ְוַתְרֶוה ִצְמאֹוְנךָ  דֹוׁשִ ְבֵריֶהם ַהּקְ ֵלם ֶאת ּדִ ָ ֵסֶפר אֹור ַהּזַֹהר ַהׁשּ   ].ּבְ

ָתֵיּה  ינּו ְיהּוָדה ּפְ דֹוׁש ַהְמקּוָבל ָהֶאלֹוִקי ַרּבֵ יק ַהּקָ ּדִ אֹון ַהּצַ ע "זיַהּגָ
ר ְסּתָ ְגֶלה ּוַבּנִ ּנִ ה ְסָפִרים ּבַ ר ַהְרּבֵ   .ְמַחּבֵ

ָמה   ַהְקּדָ

י יְ  ה ַרּבִ ַתּיָ ֶבל - הּוָדה ּפְ ֵלי ּבָ דֹוֵלי ְמֻקּבְ ַנת תרי - .ִמּגְ ׁשְ ְגַדד ּבִ ּבַ  –ט "נֹוַלד ּבְ
ַנת - ' 859 ׁשְ ַלִים ּבִ ירּוׁשָ   .'942 –ב "תש ִנְפַטר ּבִ

ַנת תרס ׁשְ ָרֵאל, '905 – ה"ּבִ ִרים ָעָלה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ָאה ָהֶעׂשְ ת ַהּמֵ ְתִחּלַ  - .ּבִ
עּוָריו ָלַמד ַק  ָבר ִמּנְ דֹורוֹ ּכְ ִלים ּבְ דֹול ַהְמֻקּבָ ָלה ֵאֶצל ּגְ ים, ּבָ   .ָהַרב יֹוֵסף ַחּיִ

ָפָריוִמ  ית ֶלֶחם ְיהּוָדה: "ּסְ רּוׁש ַעל ֵסֶפר ַהּזַֹהר, "ּבֵ ֶפׁש " -  ּפֵ אּור  ,"ָמתֹוק ַלּנֶ ּבֵ
ִטים ּפָ ִמׁשְ א ּדְ   .ַעל ַסּבָ

אּור ַעל ָה  -ָהֶרַקח ן יִ יַ  איִא "ּבֵ ֵסֶפר ַהּזַֹהר, "ָטאְדָרא זוּ יִא "ְוָה " ְדָרא ַרּבָ ּבְ   . ׁשֶ

ית ֶלֶחם ְיהּוָדה  ים - ּבֵ ָלה ֵעץ ַחּיִ ּבָ רּוׁש ַעל ֵסֶפר ַהּקַ   . ּפֵ
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ם (ִמְנַחת ְיהּוָדה  ְקָרא ּגַ רֹות"ַהּנִ נָ  -  ")רּוחֹות ְמַסּפְ רּוׁש ַעל ַהּתָ ָלה"ּפֵ ּבָ י ַהּקַ   . ְך ַעל ּפִ

ִוד   . ַחְסֵדי ּדָ

לּוְמ [ יק ַהְמֻקּבָ ּדִ יָניו ַהּצַ ִליָט  ּנִ ְצִרי ׁשְ לֹום ּבַ ִוד ׁשָ י ּדָ יַבת , א"ַרּבִ רֹאׁש ְיׁשִ
ִלים  לֹום"ַהְמֻקּבָ ָ ַלִים" ַהׁשּ ירּוׁשָ   ]ּבִ

בַּ  דֹוׁש ַיִין י "ָהַרׁשְ ָמה ַעל ֵסֶפר ַהּקָ ן ַהְסּכָ א ֵמעֹוָלם ָהֶעְליֹון ִלּתֵ ּבָ
  ָהֶרַקח

ָרֵאל ה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַתּיָ י ְיהּוָדה ּפְ ר ָעָלה ַרּבִ ֲאׁשֶ ַלִים ,ּכַ ירּוׁשָ ִני ּבִ ֵ יֹומֹו ַהׁשּ א , ּבְ ּבָ
י אֹון ַרּבִ רֹו ָהַרב ַהּגָ ִליָט ( .ַאְבָרָהם ָעֶדס  ְלַבּקְ י ְיהּוָדה ַעֶדס ׁשְ דֹול ַרּבִ אֹון ַהּגָ ָכָדיו ַהּגָ ֹראׁש א "ִמּנְ

יַבת  ַלִים" קֹול ַיֲעקֹב"ְיׁשִ   )ְירּוׁשָ

בֹוד ָהָראּוי ְוׁשָ  ּכָ לֹו ּבַ י ְיהּוָדה ִקּבְ ׁשּותַרּבִ ִהְתַרּגְ ַמּדּוַע ִהְטִריַח " :ַאל אֹותֹו ּבְ
ֵרִני בֹודֹו ֶאת ַעְצמֹו ָלבֹוא ְלַבּקְ יב לֹו ָהַרב ָעֶדס -" ?ּכְ ָדָבר ָחׁשּוב ְמאֹד " :ֵהׁשִ ּבְ

אִתי ֵאֶליךָ  ָבר" - "ּבָ ה "?ַמהּו ַהּדָ ַתּיָ ַאל ָהַרב ּפְ   .ׁשָ

רּוׁש ַעל ָהִא " ַתב ּפֵ בֹודֹו ּכָ א וְ יּכְ ְסּתָ יָהִא ְדָרא ַרּבָ ְדָרא זּוָטא ַוֲעַדִין לֹא ִהְדּפַ
ן" - " ?אֹותוֹ  ה  "ּכֵ ַתּיָ ָנה" - ָעָנה ָהַרב ּפְ ֵרה ׁשָ ֲחֵמׁש ֶעׂשְ רּוׁש ִלְפֵני ּכַ י ֶאת ַהּפֵ ַתְבּתִ . ּכָ

ִין י ֶזהלְ ָידּוַע  ַאְך ִמּנַ רּוׁשִ בֹוד ּתֹוָרתֹו ַעל ּפֵ יִתיו ְלׁש ? ַמֲעַלת ּכְ ּלִ ָבר ֶזה לֹא ּגִ י ּדָ ּום ּכִ
ךְ  'ָאָדם ֵמעֹוָלם י יֹוֵדַע ַעל ּכָ   ".ְוַרק ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

ר  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ּנָ י ִנְגָלה ֵאָליו ַהּתַ ר לֹו ּכִ ָהַרב ַאְבָרָהם ָעֶדס ִסּפֵ
ֲחלֹום ִמים ַהּקְ " :ְוָכְך ָאַמר לוֹ  ,יֹוַחאי ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן ּבַ ּיָ רֹוִבים ָצִריְך ּבַ

ֶבל ַלִים ֲאִרי ִמּבָ ה, ַלֲעלֹות ִלירּוׁשָ ַתּיָ ם ְיהּוָדה ּפְ ׁשֵ ל ָעצּום ּבְ דֹול ּוְמֻקּבָ ר , ַרב ּגָ ֲאׁשֶ
רּוׁש ַעל ָה  ַתב ּפֵ א"ּכָ י" ִאיְדָרא זּוָטא"ְוָה " ִאיְדָרא ַרּבָ ְרּתִ ִחּבַ ִנים . ׁשֶ ה ׁשָ ּמָ ְוֶזה ּכַ

ְחּתֹו ְולֹא ִהְד  ַאְמּתַ יסוֹ ִנְמָצא ּבְ ךָ . ּפִ ׁשֶ ּיֹוִציאֹו ָלאֹור ְוַלֲעזֹר  ֲאַבּקְ יַע ָעָליו ׁשֶ ּפִ ְלַהׁשְ
ֶזה בֹודֹו  ,"לֹו ּבְ יַע ַעל ּכְ ּפִ א ֶאת ֲאִמּתּות ַהֲחלֹום ּוְלַהׁשְ בֹודֹו ְלַוּדֵ אִתי ֶאל ּכְ ן ּבָ ַעל ּכֵ

ים רּוׁשִ יס ֶאת ַהּפֵ   .ְלַהְדּפִ

ה ְוָאַמר ַתּיָ י ְיהּוָדה ּפְ ְולֹא ָרִציִתי ְלהֹוִציאֹו , ִעיר ָהִייִתי ְלָיִמיםצָ : "ָעָנה ַרּבִ
רּור ִלי, ָלאֹור ֵעת ּבָ י, ַאְך ּכָ יִמים ְלֵפרּוׁשִ ַמִים ַמְסּכִ ָ י ֵמַהׁשּ ם , ּכִ ֵ ֶעְזַרת ַהׁשּ ְוִהְנִני ּבְ
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ָקרֹוב ֶפר". אֹוִציאֹו ָלאֹור ּבְ ס ַהּסֵ ִנים ֻהְדּפַ לֹׁש ׁשָ ל ַמֲחלֹות , ַאְך ַרק ְלַאַחר ׁשָ ׁשֶ ּבְ
רּוׁש ַעל  ַסת ַהּפֵ ְלָמה ַהְדּפָ ם ִנׁשְ ָבֶבל ְוׁשָ ּבְ ְגַדד ׁשֶ ה ַלֲחזֹר ָלִעיר ּבַ ַתּיָ ֶנֱאַלץ ָהַרב ּפְ

  .ְדרֹותיָהִא 

ל ֶאָחד ִיְלמַ  ּפּוִריםּכָ ָכל חֹוֶדׁש ֱאלּול ַעד יֹום ַהּכִ   .ד ֶאת ָהִאְדרֹות ּבְ

ָנה תשע ָ רֹאׁש ַהׁשּ ִמירֹון"ּבְ י ֵסֶפר ָהִאיְדָרא ּוכְ , א ָזִכיִתי ִלְהיֹות ּבְ ּתִ ׂשְ ִחּפַ ׁשֶ
דֹוׁש , ִלְלמֹד ּבוֹ  ּקּוֵני זֹוַהר ַהּקָ ִני ֶאת ַהּתִ ֵ ּיֹום ַהׁשּ י ּבַ ְמּתִ ּיַ ּסִ ם , ַאֲחֵרי ׁשֶ ָאז ָרִציִתי ּגַ

דֹוׁשֹות ׁשּוָבה ֶאת ָהִאיְדרֹות ַהּקְ ת ּתְ ּבָ ׁשַ ם ּבְ י ְולֹא ָמָצאִתי ֲאִפּלּו , ְלַסּיֵ ּתִ ׂשְ ְוִחּפַ
נּו ְלָיִדי ֶאת ֵסֶפר ָהִא , דֵסֶפר ֶאָח  ַמִים ִזּמְ ָ ׁשּ ּמִ רּוׁש ַיִין ָהֶרַקחִעם ְדָרא יַעד ׁשֶ , ּפֵ

דֹוָלה ֶאת ָהִא  ְמָחה ּגְ ִעּיּון ּוְבׂשִ י ִלְלמֹד ּבְ י ַעל ֶזה ְוִהְתַחְלּתִ ַמְחּתִ ְדָרא ִעם יּוְמאֹד ׂשָ
ְפָלא רּוׁשֹו ַהּנִ ל ֶאָחד יִ , ּפֵ ּכָ תּוב ׁשֶ ם ָמָצאִתי ּכָ ָכל חֶֹדׁש ֱאלּול ַעד יֹום ְוׁשָ ְלמֹד ּבְ

ּפּוִרים ֶאת ָהִאיְדרֹות דֹוׁשֹות ַהּכִ ֶלְך , ַהּקְ ִוד ַהּמֶ ָאַמר ּדָ מֹו ׁשֶ י ּכְ ַמְחּתִ י ְוׂשָ ּתִ ׂשְ ְוׂשַ
ֶרק קי(ה "ע ים ּפֶ ִהּלִ ָלל ָרב )ב"ט קס"ּתְ מֹוֵצא ׁשָ ׂש ָאֹנִכי ַעל ִאְמָרֶתָך ּכְ   .ׂשָ

ָלהִהְתעֹוְררּות ְלִלּמּוד ָחְכמַ  ּבָ ֵאיָנם יֹוְדִעים סֹודֹות  – ת ַהּקַ ְוֵאּלּו ׁשֶ
  ַהּתֹוָרה לֹא ָעְמדּו ַעל ַהר ִסיַני

ַמת ֵסֶפר  ית ֶלֶחם ְיהּוָדה"ַהְקּדָ אֹון " ּבֵ ל ָהֱאלִֹקי ַהּגָ ֻקּבָ ְלָהַרב ַהּמְ
ה ְיׁשּוָעה ּפְ  יק ְיאּוָדה מֹׁשֶ ּדִ יק ִלְבָרָכהיָ ַת ַהּצַ ְב : א ֵזֶכר ַצּדִ ֵרי ֵמִביא ֶאת ּדִ

ָחְכַמת ָהֱאֶמת  ֲהוֹו ָקְייֵמ "ַהֹזַהר ַהּקֹוֵרא ָלעֹוְסִקים ּבְ טּוָרא ִאינּון ּדַ י ּבְ
ִסיַני   ."ּדְ

ַהֲעלְֹתָך  ף קנב(ּוְבזַֹהר ּבְ ֲהוּו ֵר ָק  .)ּדַ ָחְכַמת ָהֱאֶמת ִאינּון ּדַ י ָלעֹוְסִקים ּבְ
ִסיַני טּוָרא ּדְ יִמין ַעְבֵד  :ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ  ,ָקְייֵמי ּבְ ָאהַחּכִ א ִעּלָ ַמְלּכָ ַקְיימּו , י ּדְ ִאיּנּון ּדְ

ִסיַני טּוָרא ּדְ ְמָתא, ּבְ ִנׁשְ א ּבְ ֵלי ֶאּלָ ּכְ א אֹוַרְייָתא , ָלא ִמְסּתַ כֹּלָ ָרא ּדְ ִאיִהי ִעּקָ ּדְ
ׁש ְוכוּ  אן ְלׁשֹונוֹ . 'ַמּמָ   .ַעד ּכָ

בוְ [ ִצדוֹ  ִנְכּתַ יק ,ּבְ ְעּתִ ֵאיָנם יֹוְד  :ָאַמר ּמַ ָמע אֹוָתם ׁשֶ ִעים סֹודֹות ַמׁשְ
   ].ַהּתֹוָרה לֹא ָעְמדּו ַעל ַהר ִסיַני
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ָרֵאל ִלְקַראת ָהֱאלִֹקים ָהיּו  ְצאּו ִיׂשְ ּיָ ׁשֶ ה ּכְ ְתִחּלָ י ּבִ ָנתֹו ּכִ ּוָ ֵבאּור ּכַ ְוִנְרֶאה ִלי ּבְ
ְך ֶנֱאַמר ית ָהָהר ְוַאַחר ּכָ ַתְחּתִ ִבים ּבְ ַעְמדּו ֵמ " :ִמְתַיּצְ ֻנעּו ַוּיַ ְרא ָהָעם ַוּיָ י  ,"ָרחֹקַוּיַ ּכִ

דֹוָלה ַהּזֹאת ְוָימּותוּ  ן ּתֹאְכֵלם ָהֵאׁש ַהּגְ ָהיּו . ָהיּו ְיֵרִאים ּפֶ ְוָהָיה ִמְקָצת ֵמָהָעם ׁשֶ
קֹוָמם ָהִראׁשֹון ַלֲעמֹד  ִכיָנה ְולֹא ָרצּו ָלזּוז ִמּמְ ְ ֵמִחים ִלְקַראת ַהׁשּ ים ּוׂשְ ׂשִ ׂשָ

ׁש  ר ִאיּנּון ַוֲעֵליֶה  ,ֵמָרחֹוק ֲאִפילּו ִאם ָימּותּו ַמּמָ ְזּכַ ּזַֹהר ַהּנִ תּוב ּבַ ּכָ ֶ ם הּוא ַמה ׁשּ
ִסיַני טּוָרא ּדְ ַקְיימּו ּבְ טּוָרא , ּדְ א ָעְמדּו ּבְ לֹוַמר ְולֹא ָנעּו ְוָעְמדּו ֵמָרחֹוק ֶאּלָ ּכְ

ה ְוַעד סֹוף ְוָלֵכן ֵהם זֹוִכים ְלָחְכַמת ָהֱאֶמת ִחּלָ ִסיַני ִמּתְ מֹות  .ּדְ ׁשָ ְואֹוָתן ַהּנְ
ר נָ  ִסים ְועֹוְמִדים ֲאׁשֶ ּנָ ה ׁשֶ ם ַעּתָ ים ּגַ ן ֵהם עֹוׂשִ עּו ִעם ָהָעם ְוָעְמדּו ֵמָרחֹוק ּכֵ

דֹוָלה ַהּזֹאת ן ּתֹאְכֵלם ָהֵאׁש ַהּגְ ְרָאָתם ּפֶ   .ֵמָרחֹוק ְלָחְכַמת ָהֱאֶמת ִמּיִ

ָיְדֵעי ָרָזא ְדָמאֵריהֹון ְוָיְד   ִאינּון ּדְ ָכל ִאינּון ּכְ ִניָמָאה ּבְ ֵעי ֵלית ֲאַתר ּפְ
ָכל יֹוָמא הּו ּבְ ָקא ּבְ ּבְ   .ְלִאְתּדַ

ָרה  י ׂשָ זַֹהר ַחּיֵ ם ּבְ ף קל(ּגַ ִאינּון ָאַמר : :)ּדַ ָכל ִאינּון ּכְ ִניָמָאה ּבְ ְוֵלית ֲאַתר ּפְ
ָכל יֹוָמא הּו ּבְ ָקא ּבְ ּבְ ָיְדֵעי ָרָזא ְדָמאֵריהֹון ְוָיְדֵעי ְלִאְתּדַ ִתיב ,ּדְ ין ּכְ , ַעל ִאּלֵ

ְעָיה ( ָכל יֹוָמא' ִין לא ָרָאָתה ְוכוּ ַע  )סדְיׁשַ הֹון ּבְ ח ּבְ ּבַ ּתַ ָמאֵריהֹון ִמׁשְ ין ִאינּון ּדְ , ִאּלֵ
ין יׁשִ ִאין ַקּדִ ין ִעּלָ ָעאִלין ּבֵ ין ִאינּון ּדְ ְרֵעי ִדְלֵעיָלא ְוֵלית , ִאּלֵ ל ּתַ ין ָעאִלין ּכָ ְוִאּלֵ

יֵדהֹון ְוכוּ  ִיְמֵחי ּבִ   .'ַמאן ּדְ

ָחְכַמת הָ   עֹוֵסק ּבְ רּוְך הּואִמי ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ן ְלַהּקָ   ֱאֶמת ִנְקָרא ּבֵ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ן ְלַהּקָ ָחְכַמת ָהֱאֶמת הּוא ִנְקָרא ּבֵ עֹוֵסק ּבְ ם ִמי ׁשֶ  ּגַ
ַהר  ת ּבְ ָרׁשַ סֹוף ּפָ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ף קיא(ּכְ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא  ):ּדַ םיָ וּ עיְ ּבְ   .ן ׁשָ

ִעְנַין ָהעֶֹנׁש ַהְמֻעּתַ  ָרֵזי ּתֹוָרה ַרֲחָמָנא ְוֵכן ּבְ ֵאיָנם עֹוְסִקים ּבְ ד ְלאֹוָתם ׁשֶ
קּוֵדי  זַֹהר ּפְ ר ּבְ ף רמז(ִליְצַלן ֲאׁשֶ ֵמיּה  ל"יֹוִפיֵא ַהאי ֵחיָוָתא : ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ : :)ּדַ , ׁשְ

ָחְכְמָתא  ָכל ָרֵזי ּדְ יָמא ּבְ י יֹוִפיֵא (ְוִאיִהי ַקּיְ לָ "ּכִ ה ַקּבָ ִגיַמְטִרּיָ ָחאן ְלָכל ִא  )ה"ל ּבְ יּנּון ַמְפּתְ
יּה  ָחְכְמָתא ַקְייִמין ּבֵ ָקא  .'ְוכוּ  ּדְ ְמָתא ַסּלְ ד ִנׁשְ יָמא ּכַ א ַקּיְ יׁשָ ַהאי ֵחיָוָתא ַקּדִ

יּה  ָמאֵריּה , ּוָמָטאת ְלַגּבֵ ָחְכְמָתא ּדְ ָרָזא ּדְ ַאל ָלּה ּבְ ֵדין ׁשָ ּוְכפּום ַהִהיא ָחְכְמָתא , ּכְ
ּה  ק ּבָ ָרִדיף ֲאַבְתָרּה ְוַאְדּבַ ָקא ְוָלא . ָהִכי ַיֲהֵבי ֵליּה ַאְגֵריּה  ּדְ ְוִאי ָיִכיל ְלַאְדּבְ



ּבִ  עֹות ָהַרׁשְ ּפָ יח  י"ַהׁשְ

ק ֵחי ֵליּה ְלַבר, ַאְדּבַ ְכִסיפוּ , ְוָלא ַעְייָלה, ּדָ חֹות ַההּוא ֵהיָכָלא ּבִ יָמא ּתְ ְוַכד , ְוַקּיְ
ְדַפְייהוּ  ְתחֹוָתּה , ַנְטֵלי ּגַ ָרִפים ּדִ ין ׂשְ הּו ּבַ  ,ֵחיָוָתא ְדַהאי ִאּלֵ ּלְ ֵדין ּכֻ י ּכְ ְטׁשֵ

ַגְדַפְייהוּ  יָמא, ְואֹוְקדּון ָלּה ְוִאּתֹוְקַדת ְוָלא ִאּתֹוְקַדת, ּבְ יָמא ְוָלא ַקּיְ ְוָהִכי , ְוַקּיְ
ָכל יֹוָמא ָדָנת ּבְ עֹוָבִדין ָטִבין ִאית ָלּה  .ְנִהיַרת ְוָלא ְנִהיַרת, ִאּתְ ב ּדְ ִגין , ְוַאף ַעל ּגַ ּבְ

ַההּוא ָעְלָמא ֵלית ַאְגָרא ּבְ ָחְכְמָתאכְּ , ּדְ ֵלי ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָלא , ִאיּנּון ּדְ ּכְ ְלִאְסּתַ
ָמאֵריהֹון  יָקָרא ּדְ םיָ וּ עיְ  ,'ְוכוּ ּבִ   .ן ׁשָ

ָעִמים  ה ּפְ ּמָ ִגְלּגּול ּכַ א ָצִריְך ַלֲחזֹר ְוָלבֹוא ּבְ ֹעֶנׁש ֶזה ֶאּלָ י ּבְ ְולֹא ּדַ
יָתה ַרֲחָמָנא ִליצְ  ְוִלְסּבֹל ַצַער ה ְוַצַער ַהּמִ ֶזה ן ֲעַדיָ ְוֵיׁש  ,ַלןעֹוָלם ַהּזֶ ָסֵפק ּבְ
ה  ַמת ּגּופֹו אּוַלי ִיְזּכֶ ִנׁשְ ִני ּבְ ֵ ְצָוה לְ ַהׁשּ ם ּמִ יק לֹו ַהּזֹאת ַקּיֵ י ֵאין ַמְסּפִ ּכִ

סֹוד ָהִעּבּור ְצוֹות ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ  ,ָלבֹוא ּבְ ַער ַהּמִ ת ׁשַ ְתִחּלַ ְמבָֹאר ּבִ   :ּכַ

ִהי ִעְנַין ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ׁשֶ ה ִאם לֹא "ַמ א ֶאָחד ֵמַר ְלעֹוָלם ּבְ ח ִמְצַות ֲעׂשֵ
ַפְרּדֵ  הּוא ִעְנַין ִעְסקֹו ּבְ ִלים אֹוָתּה ׁשֶ ט "ִהׁשְ ׁשָ בֹות ּפְ י ּתֵ הּוא ָראׁשֵ ס ַהּתֹוָרה ׁשֶ

ַעת  דֹו ַמּגַ ּיָ יג ַעד ָמקֹום ׁשֶ ִ ר יּוַכל ְלַהׂשּ ִפי ֲאׁשֶ ָכל ַאַחת ֵמֶהם ּכְ ָרׁש סֹוד ּבְ ֶרֶמז ּדְ
ֵדהוּ ְוַלֲעׂשוֹ  ,ִלְטרַֹח  ַלּמְ ּיְ ל  ,ת לֹו ַרב ׁשֶ ר ִמְצָוה ֶאָחד ׁשֶ ן ֲהֵרי ִחּסֵ ה ּכֵ ְוִאם לֹא ָעׂשָ

ל ַעד  ְלּגֵ ְתּגַ ּיִ ְצוֹות ְוָצִריְך ׁשֶ ָכל ַהּמִ קּוָלה ּכְ דֹוָלה ּוׁשְ ִהיא ּגְ ְלמּוד ּתֹוָרה ׁשֶ ּתַ
ד ְטַרח ּבְ ּיִ ְרֵד ' ׁשֶ ל ַהּפַ ִחינֹות ׁשֶ רס "ּבְ ְזּכַ אן ְלׁשוֹ  .ַהּנִ   .נוֹ ַעד ּכָ

ִביא ִיְרְמָיה  ְבֵרי ַהּנָ ֶזה ּדִ ְבּכּו ְלֵמת  )ב"ִסיָמן כ(ּוַמה ְמאֹד ִנְמְלצּו ּבְ ָאְמרֹו ַאל ּתִ ּבְ
ְפָטר ' ְוכוּ  יק ַהּנִ יד ַעל ֵאיֶזה ַצּדִ ִצים ְלַהְסּפִ ְתַקּבְ ּבּור ַהּמִ ר ִעם ַהּצִ הּוא ְמַדּבֵ ׁשֶ

יק ֶאָחד ֵמ  ְחַסר ַצּדִ ּנֶ ְזכּותֹו ֲעֵליֶהםַרֲחָמָנא ִליְצַלן ַעל ׁשֶ ָהָיה ֵמֵגן ּבִ , ַהּדֹור ׁשֶ
ְבּכּו ְוכוּ  ִביא ַאל ּתִ יִקים ֵאיָנם זֹוִכים ' ְוָקָאַמר ְלהּו ַהּנָ ל ַצּדִ ם ׁשֶ ֻרּבָ ְלִפי ׁשֶ

ָכל ד ְרֵד ' ַלֲעסֹק ּבְ ִגְלּגּול "ֶחְלֵקי ַהּפַ ן ֻמְכָרִחים ֵהם ַלֲחזֹר ְוָלבֹוא ּבְ ס ְוִאם ּכֵ
ִלים ִלּמ  ֵדי ְלַהׁשְ דּכְ ג' ּוָדם ּבְ י ֲאִפילּו הּוא ָעַסק ּבְ ְרֵד ' ֲחָלִקים ּכִ ס "ֶחְלֵקי ַהּפַ

ל ֶהן"לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ְוָעָליו ֶנֱאַמר  ה ִיְפַעל ּכָ לֹוׁש ִעם ֵאּלֶ ֲעַמִים ׁשָ  ֵאל ּפַ
ֶבר ן ַהְוָיא  "ּגָ ִגְלּגּול ְוִאם ּכֵ ֵסיָדא ְלַהֲחִזירֹו ּבְ ַהְדָראּפְ ר ׁשֶ  .ּדְ ּיֹום ְוֶאְפׁשָ ּבֹו ּבַ

ת ֱאמֹר  ָרׁשַ זַֹהר ֵריׁש ּפָ ר ּבְ ְזּכַ ּנִ ל ּכַ ְלּגֵ ְפָטר הּוא חֹוֵזר ּוִמְתּגַ ּנִ םיָ וּ עיְ ׁשֶ ן . ן ׁשָ ְוִאם ּכֵ
ךְ  ל ּכָ ִסיָדא ּכָ כּו ָבכֹו ַלהֵֹלךְ , ֵאין ָלֶכם ּפְ ד, ָאְמָנם ּבְ ָבר ָעַסק ּבְ ּכְ יק ׁשֶ ' ְלאֹותֹו ַצּדִ

ס ְרּדֵ י ּתֵ , ֶחְלֵקי ַהּפַ ַבת ַלהֵֹלְך ד' ַבת ַלהֵֹלְך ִהיא ָחֵסר וּכִ ֲחׁשֹב ּתֵ ָעִמים ' ְוִאם ּתַ ּפְ
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ֶנֶגד ד' ִעם ד ֵהם ּכְ ְרֵד ' ַהּכֹוְלִלים ׁשֶ ה ּפַ ִגיַמְטִרּיָ ס ֵהם ּבְ ְרּדֵ ה . ס"ֶחְלֵקי ַהּפַ ּזֶ ׁשֶ
יק לֹא ָיׁשּוב עֹוד ְוָרָאה ֶאת ֶאֶרץ מֹוַלְדּתֹו  ּדִ ָעה לֹא ֲא כִּ ַהּצַ יֶבּנוּ י ַעל ַאְרּבָ הּו . ׁשִ ּזֶ ׁשֶ

ה ֱאֶמת ְוֶנְחַסר ְלַגְמֵרי ִמן ָהעֹוָלם ַהּזֶ ָלא ַהְדָרא ּבֶ ִסיָדא ּדְ   .ּפְ

ה ֶנה ִעיֵרנוּ  ְוִהּנֵ ּבָ ְגַדד ּיִ ִעיֵרנּו ּבַ רּוִבים ָזָהב ַהּסֹוְכִכים , ָאֵמן ּבְ ַנִים ּכְ ָהיּו ָלנּו ׁשְ
ר ָהיּו לָ  ה ֲאׁשֶ ִית ּוִמחּוץ ְוֵהּמָ יֹום ַזַעםַעל ָהִעיר ִמּבַ , נּו ְלחֹוָמה ּוְלַמֲחֶסה ּבְ

יק ְיסֹוד עֹוָלם  ּקֶֹדׁש ַצּדִ יםָהִראׁשֹון ּבַ י יֹוֵסף ַחּיִ ין ּבֶ  ָחָכם ַרּבִ הוּ  ָחָכם ַרּבִ  ֵאִלּיָ
ן  יםּבֶ ה ַחּיִ י מׁשֶ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ָחָכם ַרּבִ אֹון . ֵזֶכר ַצּדִ ּקֶֹדׁש ָהַרב ַהּגָ ִני ּבַ ְוׁשֵ

אָחָכם ַרּבִ  ְמעֹון ַאֲהרֹן ַאּבָ ר  י ׁשִ א ּבַ יק ְוָקדֹוׁש ַאּבָ ִסי ֵזֶכר ַצּדִ ה ַאּגָ ַהְמֻכּנֶ
  .ִלְבָרָכה

ְלּגּוִלים ַער ַהּגִ ֵני ַאֲהרֹן ַעל ׁשַ ר ֵסֶפר ּבְ ר ב, ַהְמַחּבֵ יִקים ֵאּלּו ֵהם ' ֲאׁשֶ ַצּדִ
ֵעץ ַחיִּ  רֹב ִעְסָקם ָהָיה ּבְ ִעיֵרנּו ׁשֶ ם ָהיּו ִנְמָצִאים ּבְ ָעִריםְלַבּדָ מֹוָנה ׁשְ ל  ,ים ּוִבׁשְ ּכָ

ְפֵני ַעְצמוֹ  יתֹו ּבִ ּכִ ֶחֶדר ַמׂשְ ְזכּוָתם , ֶאָחד ְוֶאָחד הּוא עֹוֵסק ְלַבּדֹו ּבְ ה ּבִ ְוֵהּמָ
ים ַעל ָהִעיר ֶזה ִמּפֹה ְוֶזה ִמּפֹה   ...ְוִצְדָקָתם ָהיּו ְמִגּנִ

ֶרת ְלַחְכֵמי ַהּדֹורֹות לֵ  י ֶזה ִלְהיֹות ַמְזּכֶ ַדע ְוָכַתְבּתִ יַדע ּוְלהֹוִדיַע ּוְלִהּוָ
ה ָצרֹות ּמָ ּכַ ָלם ֵמֵעֶסק ָרֵזי , ׁשֶ ְ ִהְתַרׁשּ ַרּבֹות ְוָרעֹות ּגֹוְרִמים ָלעֹוָלם ּבְ

  ַהּתֹוָרה

ַדע  ֶרת ְלַחְכֵמי ַהּדֹורֹות ֵליַדע ּוְלהֹוִדיַע ּוְלִהּוָ י ֶזה ִלְהיֹות ַמְזּכֶ ְוָכַתְבּתִ
ה ָצרֹות ּמָ ּכַ ָלם ֵמֵעֶסק ָרֵזי ַהּתֹוָרה ַרּבֹות ְוָרעֹות גּ , ׁשֶ ְ ִהְתַרׁשּ ֹוְרִמים ָלעֹוָלם ּבְ

ר ְלֵעיל  ְזּכַ ּקּוִנים ַהּנִ ּתִ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ לּוָתא ְוכוּ ּכְ ָגִרים ֲעִנּיּוָתא ְואֶֹרְך ּגָ ְוֹקֶצר . 'ּדְ
לּוי  ְלּגּוָלם ַהּכֹל הּוא ּתָ ָרֵאל ְוֹקֶצר ּגִ ִכיָנה ְוֹקֶצר ָצַרת ִיׂשְ ְ לּות ַהׁשּ אָרם ּגָ ַצּוָ ּבְ

עּור  ִ ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְוֵאיָנם רֹוִצים ְלַמֵעט ִמׁשּ ָיָדם ְיֹכֶלת ַלֲעסֹק ּבְ ׁש ּבְ ּיֵ ַעל ׁשֶ
יַח  בּוַע ָלֶהם ּוְלַהּנִ ָרֵזי ּתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיָה  ִלּמּוָדם ַהּקָ ַנאי ַלֲעֹסק ּבְ ְוהּוא ּפְ

ֲעָדם ר ּבַ   .ַרחּום ְיַכּפֵ

ם...  ר ּגַ ָיא ֲאׁשֶ ל קּוׁשְ קֹום ֶאָחד לֹא ִיְסמְֹך ַעל  ּכָ ן ִלְפֵני ַהּלֹוֵמד ִמּמָ ּמֵ ְזּדַ ּתִ
ם  ר ׁשָ ְדָבֵרינּו ֲאׁשֶ קֹום ַהִהיא ְוַגם ָראֹה ִיְרֶאה ּבִ ּמָ ן ָעֶליָה ּבַ א ָצִריְך ְלַעּיֵ ִזְכרֹוִני ֶאּלָ

ֶבת ֶ י אּוַלי ִהיא ִמְתַיׁשּ ַמ  ּכִ םּבְ תּוב ׁשָ ּכָ ֶהָערֹות ֵאּלוּ . ה ׁשֶ יְונָ . ְוַדי ּבְ ם  ַתּתִ לֹו ָיד ָוׁשֵ



ּבִ  עֹות ָהַרׁשְ ּפָ כ  י"ַהׁשְ

ָרֵאל  ִיׂשְ ית ֶלֶחם ְיהּוָדה"ּבְ י ֵיְיִני  "ּבֵ ָבר ָמַסְכּתִ י ּכְ ַעל ִאְדָרא  "ַקחֵיין ָהֶר "ַיַען ּכִ
תּו ְוָרווּ  ָנן ְוַתְלִמיֵדיהֹון ּוְכָבר ׁשָ י ִלְפֵני ַרּבָ ּתִ ׁשְ א ְוִאְדָרא זּוָטא ְוִהּגַ י . ַרּבָ ְונֹוַדע ּכִ

לֹ  ה ּבְ ֻעּדָ ַתב ֵאין ַהּסְ ּכָ ּבִ א ֶלֶחם ּוְכמֹו ׁשֶ ְקָרא  י"ָהַרׁשְ זַֹהר ַוּיִ ף ד(ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ  )'ּדַ
סּוק ִאְכלּו ֵרִעים ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ  ַחְמָרא: ַעל ּפָ י ּדְ ְרּבֵ ִאית ֵליּה ּגַ ְעָיא, ַמאן ּדְ  ֲאִכיָלה ּבַ

ַיִין ָמָסכְ ' ְוכוּ  תּו ּבְ יְוָכַתב ְלכּו ַלֲחמּו ְבַלֲחִמי ּוׁשְ יׁש . ּתִ ית ֶלֶחם ְלַהּגִ יִתי ּבֵ ָלֵכן ָעׂשִ
ן ֲאָמתֹו  ם ֶאת ַעְבּדֹו ּבֶ ֵ ֵגן ַהׁשּ ּתָ ֶ ה ׁשּ ְבָעה ִמּמַ ם ֶלֱאכֹל ְלׂשָ ֵ ִבים ִלְפֵני ַהׁשּ ְלַהּיֹוׁשְ

ה ָמָת  ַחּנָ ֵתנוּ . ֵעיֵנינוּ ְלָיּה ּוְלָיּה ּוְבֵכן ָאנּו . ֵעֶדן ּה ִנׁשְ ִפּלָ ּכֹון ּתְ  ִליהּוָדהְוזֹאת . ּתִ
א ֱאלֵֹהינוּ  ְוָעֵתנוּ . ְוֹיאַמר ָאּנָ ֵעה ֶאל ׁשַ ץ . חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינוּ . ׁשְ ין ַהּגֹוִיים ַקּבֵ ּוִמּבֵ

זּוֵרינוּ  ָיֵמינוּ . ּפְ ְצִמיַח ּבְ ָך ְמֵהָרה ּתַ ִוד ַעְבּדְ ַאְרֵצנּו ְוֶאת ֶצַמח ּדָ ּוֶמֶלְך . ְוִתָטֵענּו ּבְ
ֱחֶזיָנה ֵעיֵנינוּ  ָיְפיֹו ּתֶ ַמח. ּבְ בֹוֵדנוּ  ִיׂשְ נּו ְוָיֵגל ּכְ ָיֵמינוּ . ִלּבֵ ְמֵהָרה ּבְ ן ְיִהי ָרצֹון. ּבִ  ּכֵ

  .ָאֵמן

ר ַהאי ַלְחָמא ַעְנָיא ְבֵרי ַהְמַחּבֵ   .ּכֹה ּדִ

ה ְיׁשּוָעה ִעיר ְיאּוָדה מׁשֶ ְמֵרהּו צּורּו  ,ַהּצָ יא ִיׁשְ ַתּיָ ְיֶחְזֵקאל ְיׁשּוָעה ּפְ
הוּ    ִויַחּיֵ

ית ֶלֶחם ְיהּוָדה ֵחֶלק ִר (   )אׁשֹוןּבֵ

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

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

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

יַח ֶאת קֹולֹו ְויֹאַמר ׁשִ ַהְפנֹותֹו ֶאְצ , ֶמֶלְך ַהּמָ ע ַעל ְיהּוִדי ְמסּוָייםּבְ : ּבַ
י" ְעּתִ ְזכּוְתָך ִהּגַ ת ָהָעם, !ּבִ ְגֻאּלַ ל ְיהּוִדי !". ְלָך ֵיׁש ֵחֶלק ּבִ ְך ַיְרֶאה ַעל ּכָ ּכָ

יָאתוֹ  ַעל ְלַמַען ּבִ ּפָ    .ְוְיהּוִדי ׁשֶ



ּבִ  עֹות ָהַרׁשְ ּפָ כא  י"ַהׁשְ

יַח ָיבֹוא ׁשִ ַהּמָ ׁשֶ אי ּכְ דֹוׁש , ּוְבַוּדַ ְמדּו זֹוַהר ַהּקָ ּלָ  ֵהם ִיְהיוּ , ֵאּלּו ׁשֶ
ָניו ל ּפָ ה, ָהִראׁשֹוִנים ְלַקּבֵ ֻאּלָ ם ַהּגְ ַרְזּתֶ ּזֵ ר ּכֲֹחֶכם ׁשֶ יַח ֹיאַמר ָלֶהם ִייׁשַ , ּוָמׁשִ
ם ֵלם, ּוִבְזכּוְתֶכם ָהעֹוָלם ַקּיָ ָ ּקּונֹו ַהׁשּ    .ּוָבא ַעל ּתִ

ִרים ָ ֻאׁשּ ה ִלְהיֹות ִמן ַהּזֹוִכים ַהּמְ ְזּכֶ ּנִ ְכבֹודוֹ , ַהְלַואי ׁשֶ יַח ּבִ ׁשִ ַהּמָ ּוְבַעְצמֹו  ׁשֶ
י" –ָיִעיד ָעֵלינּו  ְעּתִ ְזכּוְתָך ִהּגַ ן ".ּבִ ַמִים, ְיהּוִדים ְיָקִרים, ַ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 ְך ְוֵנלֵ , ת ַנְפׁשֵ ׁשִ ֵני ֶמֶלְך ַהּמָ ל ֶאת אֹור ּפְ ֶאָחד ָיַחד ְלַקּבֵ

ָיֵמינּו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ  .ּבִ

ּבִ  נּו ְנבּוַאת ָהַרׁשְ ם ּבָ ֻקּיַ ּיְ ה ׁשֶ נּו ְכֶאָחד ִנְזּכֶ ַהאי "י "ְוֻכּלָ ָרא ּדְ ָאה ּדָ ַזּכָ
יּה  רֹור"ּוְבְסגּוָלתֹו  "ִאְתַגְלְיא ּבֵ יֵחנּו , ֱחֶזיָנה ֵעיֵנינוּ ְוֶת  "ּוְקָראֶתם ּדְ ִוד ְמׁשִ ן ּדָ ּבֶ

ָיְפיֹו ֶמֶלְך  ַכר זֹאת ֵא , ְוָהָדר ֱאלֵֹקינוּ " עֹז"ּבְ , ָיבֹוא ְוִיְגָאֵלנוּ ּבְ , ל ַחי ֶחְלֵקנוּ - ּוִבׂשְ
נוּ ' ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ה בֹוד ַמְלכּותֹו ָעֵלינוּ , צּוֵרנּו ָמִגּנֵ ֶלה ּכְ נוּ , ִיּגָ ַמח ִלּבֵ , ְוָאז ִיׂשְ

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

 






