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ה ְל ּנָ ַּהַצִדיק ֵאינֹו נֹוֵתן ׁשִ ִעים ּ ּמֹוִכיַח ָהְרׁשָ יֹום וַבַלְיָלה ַעד ׁשֶ ֵּעיָניו ּבְ ּ
ְתׁשוָבה ָיׁשובו ּבִ ּוְמִביָאם ׁשֶ ּ ּ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש( ּּ   .:)כ, ֵחֶלק א, ּ

ָכר ְלַהֲחִזיר ֲחֵברֹו ְלמוַטב ָהיו  ֵני ָהעֹוָלם ֹגֶדל ַהׂשָ ִּאילו ָהיו יֹוְדִעים ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ
מֹו ׁשֶ ִמיד ּכְ ֶסף ְוָזָהברֹוְדִפים ַאֲחָריו ּתָ ת ( רֹוֵדף ַאֲחֵרי ּכֶ ָרׁשַ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּפָ ּ

רוָמה קכח   .)א,  קכט- ב , ּּתְ
ה  ה ַקלות רֹאׁש וְמַעט ֵהּמָ ֵני ָאָדם נֹוֲהִגים ּבָ ּבְ ה רֹוֶאה ׁשֶ ַאּתָ ִּמְצָוה ׁשֶ ּ ּ ּ

ַקְיִמין אֹוָתה ּמְ ּׁשֶ ה ַעד , ּ ֶנת וְמַצּפֶ ַוַדאי ַמְמּתֶ ה ִמְצָוה זֹו ּבְ ִּהּנֵ ה ִאיׁש ּ י ִיְבַחר ּבָ ּּכִ
ה ר ְלִהָזֵהר ּבָ ר ְוָיׁשָ ׁשֵ ּּכָ ַאֲהָבה ִלְכבֹוד , ּ ים ַעל ִמְצָוה זֹו ְלַקְיָמה ּבְ ּוְלעֹוֵרר ַרּבִ ּ ּ
ִריך הוא ְוכו א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ רוָמה( 'ְּ ת ּתְ ָרׁשַ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּפָ ֶרק ס, ּּ ר ּפֶ   .)ד"ַּקב ַהָיׁשָ

ֵאין ָלה דֹו ל ִמְצָוה ׁשֶ ּּכָ ּ ֵמת ּ ִהיא ּכְ ה ְלִפי ׁשֶ ּנָ ְדְרׁשֶ ְיַבֵקׁש אֹוָתה ּתִ ֵּרׁש ְוֵאין ִמי ׁשֶ ּ ּ
ֵאין ָלה רֹוְדִפים ְרדֹף ַאֲחֶריָה ַלֲעׂשֹוָתה, ִמְצָוה ּוִמְצָוה ׁשֶ ּ ּ ְצָוה ְמַקְטֶרֶגת , ּ ַהּמִ ׁשֶ

ל ְוכו י ִמּכָ ִנְתַעַלְמּתִ ה ְגרוָעה ָאֹנִכי ׁשֶ ּמָ ְּואֹוֶמֶרת ּכַ ּ   .)ה"ים אֹות קֲחִסיִדֵסֶפר (' ּ
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ֶנֱאַמר  ִליָטר "ַאְדמֹוק "ָכ י"עּׁשֶ   א"ֵמָהאְלִמין ׁשְ
  ו" ת"נצרת עלית" ק"יהעב

ֶעֶרב  בועֹות ַחג ּבְ ַּהׁשָ   ק"ע לפ"תשּ

ם ה ׁשֵ ִאים ּבְ רוִכים ַהּבָ  'ּּבְ

ְרׁשות ִליָט ָהַרב ּּבִ ִניםא "ׁשְ י ֲּחׁשוִבים ַרּבָ ַּהְקִהָלה ָראׁשֵ  ַּהָקדֹוׁש ַּהָקָהל ְוָכל ּ
  .ַּהֶזה

ִליָט ָהַרב ֵקׁשא "ׁשְ י ּּבִ ַאִגיד ִּמֶמּנִ ָרָכה ִּדְבֵרי ּׁשֶ ִּחזוקְו ּבְ ּומוָסר ּ ְבִתי, ּ  ָּחׁשַ
ים ּמוַסר ִּדְבֵרי לֹוַמר ָּראוי ֲאִני ַהִאם ְלַעְצִמי ָּכֵאלו ַּצִדיִקים ַלֲאָנׁשִ ִבים ּ יֹוׁשְ  ּׁשֶ
  ?ק"זֹוַה ְולֹוְמִדים ִעיִלית ְבַנְצֶרת

ים ִאם ֲאָבל ְָכך ָּכל יִּמֶמּנִ ְמַבְקׁשִ ה ָהָיה ּ   .ְלָסֵרב ִלי ָקׁשָ

אֹוַמ יֶּהְחַלְטִת ֵּכן ַעל קֹול ּמוָסר ִּדְבֵרי ְלַעְצִמי רׁשֶ ָאר, ּבְ ים ּוׁשְ  ֵּכן ַּגם ֲאָנׁשִ
ְמעו   .ִּיׁשְ
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ֶעֶרב ָּכֵעת עֹוְמִדים ֲּאַנְחנו בועֹות ַחג ּבְ ַּהׁשָ ת ,ּ לֹׁשֶ ׁשְ ָלה ְיֵמי ּבִ  ַוֲהָכָנה, ַהְגּבָ
ַלת   .ַּהתֹוָרה ְלַקּבָ

תֹוָר ֻבעֹות קֹוְרִאים ּבַ יֹום טֹוב ַחג ַהׁשָ ּּבְ ת ִיְתרֹוּ ָפָרׁשַ י : ה ּבְ ִליׁשִ חֶֹדׁש ַהׁשְ ּּבַ
ר ִסיָני או ִמְדּבָ יֹום ַהֶזה ּבָ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבְ ֵני ִיׂשְ ְּלֵצאת ּבְ ַּאַחר ָכך ָכתוב . ּ ּ ְּ

ר ָיַרד ָעָליו ה" ן ֻכלֹו ִמְפֵני ֲאׁשֶ ְּוַהר ִסיָני ָעׁשָ ּ ֵאׁש ' ּ ְבׁשָּבָ ן ַהּכִ ֶעׁשֶ נֹו ּכְ  1ןַּוַיַעל ֲעׁשָ
ל ָהָהר ְמאֹד ר ְוָהֱאלִֹקים , "ַּוֶיֱחַרד ּכָ ה ְיַדּבֵ ְַוְיִהי קֹול ַהׁשָֹפר הֹוֵלך ְוָחָזק ְמֹאד מֹׁשֶ ּ

קֹול   .ַּיֲעֶנּנו ּבְ

א ! מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי א ַקִדיׁשָ ִאְדָרא ַרּבָ ּּבְ ָּכתוב) א"ח ע"ֹּזַהר ֵחֶלק ג ַדף קכ(ּ ּ :
ָעה ׁשֶ ׁשָ ָהָיה ַמֲעַמד ַהר ִסיַני ּבְ ן יֹוָחאי ֶאת ָהִאְדָראׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִּגָלה ַרּבִ ּ ְוֶזה : ּ

ָּתָנא ָרִזין ְדָרִזין: ְּלׁשֹון ָהִאְדָרא ָרֵזי ְדָרִזין, ּ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ַּכד ָפַתח ַרּבִ ּ , ִאְזַדַזע ַאְתָרא, ּ
ֵסֶפר ָרָזא ְדָרִזין[ ּבְ ְבַרְיָתא ׁשֶ ָּלַמְדנו ּבִ ּ י ׁשִ, ּ ר ָפַתח ַרּבִ ְמעֹון ְלָפֵרׁש ֶאת ְּוַכֲאׁשֶ

ֱאַמר ּבֹו ַוֶיֱחַרד ָכל  ּנֶ ם ְכִדְמיֹון ַהר ִסיַני ׁשֶ בו ׁשָ ָיׁשְ ַּהסֹודֹות ִנְזַדֲעַזע ַהָמקֹום ׁשֶ ּּ ּּ ּ ּ ּ
ָרֵאל [. ַּוְחֵבִרין ִאְתַחְלָחלו] ָּהָהר ְמאֹד ִדְמיֹון ִיׂשְ ְּוַהֲחֵבִרים ִהְתַחְלְחלו ְוִנְרַעדו ּכְ ּ

ֱא ּנֶ ַמַתן תֹוָרה ׁשֶ ּּבְ ֲחֶנהּ ּמַ ר ּבַ ל ָהָעם ֲאׁשֶ ל –]. ַּמר ַוֶיֱחַרד ּכָ ה ָגדֹול ְזכותֹו ׁשֶ ּמָ ּ ּכַ ּ
ּבִ ַלת ַהתֹוָרה"י זי"ָהַרׁשְ ִלּמוד תֹוָרתֹו זֹוִכים ְלַמֲעַמד ַהר ִסיָני ְוַקּבָ ר ּבְ ּע ֲאׁשֶ ּ ּ.  

ת ַדף פח ּבָ ַמֶסֶכת ׁשַ ּּבְ ָרֵאל "א. ּ ִהְקִדימו ִיׂשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּר ֶאְלָעָזר ּבְ ה ּ ַנֲעׂשֶ
ֵרת  ַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ת קֹול ְוָאְמָרה ָלֶהם ִמי ִגיָלה ְלָבַני ָרז ֶזה ׁשֶ ַמע ָיְצָתה ּבַ ְּלִנׁשְ ּ ּ

ין ּבֹו ִדְכִתיב  ַתְמׁשִ ִּמׁשְ ּ ְּתִהִלים ק(ּ ְרכו ה) ג"ּ י ְדָברֹו ' ּּבָ ַּמְלָאָכיו ִגּבֹוֵרי כַֹח עֹוׂשֵ ּ ּ
 

ינוַה) 1 ַחֵיי ַּרּבֵ יֵאר ּּבְ ן ִסיַני ְוַהר, ּבִ לֹו ָעׁשָ ן ָהָיה ָהָהר - ּּכֻ י ָהֵאׁש ְולֹא ָעׁשַ הוא ָהֵאׁש ּכִ בֹוד ִלְפֵני ּׁשֶ '  הּכְ

ן ָּלה ֵאין ָאַמר ּוַמה, ָעׁשָ ן ׁשֶ ָעׁשָ ן ּכֶ ְבׁשָ י ָּידוַע, ַהּכִ ל ֵאין ּכִ ׁשָ ל ּדֹוֶמה ַהּמָ ְמׁשָ ֵני ֲאָבל, ַלּנִ ֲאַנְחנו ִמּפְ ִמִיים ּׁשֶ ַּגׁשְ  ִאי ּ

ר ֲערֹך ָּלנו ֶאְפׁשָ ּנַ ה ְׁשֶ ְכִלים ָהִעְנָיִנים ּוְנַדּמֶ ְדָבִרים ַרק ַּהׂשִ ִמִיים ּּבַ ַּהַגׁשְ ָאנו ּ קוִעים ּׁשֶ ֶהם ּׁשְ תוב ְוֵכן, ּבָ יל ַּהּכָ  ִהְמׁשִ

ֶמׁש יִֹפי ן ְליִֹפי ְוזֲֹהרֹו ַּהׁשֶ לֹו ְּוַהְמרוָצה, ָאָדם ּבֶ ַגְלַגלֹו ּׁשֶ תוב ּהוא, ּבֹוריַּהִג ִּלְמרוַצת ּבְ ּכָ ִהִלים (ּׁשֶ  ְּוהוא) ֵיט ּּתְ

ָחָתן תֹו יֹוֵצא ּכֶ יׂש ֵמֻחּפָ ֵאינֹו ָּידוַע ְוָדָבר, אֹוַרח ָּלרוץ ּבֹוריְכִג ָיׂשִ ֶעְרּכֹו ׁשֶ  ֵמֶאֶלף ַאַחת ַעל לֹו ּדֹוֶמה ְולֹא ּבְ

י ֲאָלִפים ַאְלֵפי ָעִמים ְרָבבֹות ְוִרּבֵ   .ּפְ

תוב ְוֵכן יל ַּהּכָ ֱאַמר, ְלַאְרֵיהה "ַּהָקּבָ ֶאת ִהְמׁשִ ּנֶ ַאג ַאְרֵיה)  גָעמֹוס (ׁשֶ  ִמי ָברִּד ֱאלִֹקים'  הִייָרא לֹא ִמי ׁשָ

ֵבא לֹא ֵאין ְלִפי ְוָהִעְנָיין, ִיּנָ ָכל ָּלנו ּׁשֶ ֲעֵלי ּבְ ּוָפִנִייםּג ַּחִיים ּבַ ּנו ּבֹוריִּג יֹוֵתר ּ ך ּוְכֵדי ִּמּמֶ ּכֵ ִהיא ַמה ָהֹאֶזן ֶאת ְְלׁשַ  ׁשֶ

מֹוַע ְיכֹוָלה יֹוֵצא ְוַעל, ִלׁשְ ֶזה ּכְ ָרהל "ארז ּבָ ָלׁשֹון ּתֹוָרה ִּדּבְ ֵני ּכְ   .ָאָדם ּבְ
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מֹוַע קֹול ְדָברֹו י, ִּלׁשְ א עֹוׂשֵ ֵריׁשָ מֹוַעּבְ   . ְוָהָדר ִלׁשְ

ל ֵתיַבת  ה ַהִמְסָפר ׁשֶ ְּוִהּנֵ ּ ִגיַמְטִרָיא "ָרז"ּ ָעה שהרשב- ר"אֹו -ּ ּבְ ׁשָ ּבְ י " ׁשֶ
ַלת  ל ַקּבָ ל ַמְעָלה ְכִדְמיֹון ׁשֶ ֵרת וָפַמְלָיא ׁשֶ או ַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ִּגיָלה ֶאת ָהִאְדָרא ּבָ ּ ּּ ּ ּ

ַהר ִסיָני ִאְדָר, ַּהתֹוָרה ּבְ   .ש"ִּעֵיי, אְּכְמבֹוָאר ּבְ

ֲאָמָרה ִמי ִגיָלה  ַהַבת קֹול ׁשֶ ְרָמז ּבְ ּנִ ְּוֶזהו ׁשֶ ּ ֵרת "ָרז"ּּ ַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ּ ֶזה ְלָבַני ׁשֶ ּ
ָמה, ָּזכו ִלְראֹות ׁשָ ֵמִאיר ֶאת ַהּנְ ֶּזהו ָהאֹור ַהָגנוז ׁשֶ ּ זֹוֶכה ִלְלמֹוד וְלַלֵמד , ּּ ּוִמי ׁשֶ ּ ּּ

ּזֹוֶכה ָלאֹור ַהָגנוז, ק"ֶאת ַהזֹוַה תֹוָרה ַהָצפֹון ַלַצִדיִקים ּ ּ ּבַ ּ ּ ׂשָכר ַמֲאָמר ל(ּ ֵני ִיׂשָ ג "ּּבְ
עֹוֶמר ַמע ְודו) ּבָ ה קֶֹדם ִנׁשְ ְּוָיכֹול ִלְזכֹות לֹוַמר ַנֲעׂשֶ   .ק"ּ

ִלין ְזָי ינו ָצדֹוק ַהֹכֵהן ִמלוּבְ ֵסֶפר ְפִרי ַצִדיק ְלַרּבֵ ּּבְ ּּ ּ ּ ּא ַעמוד "ַּדף נ' ִסיָמן ח, ָּע"ּ ּ
ן יֹוַחאי ִגָלה וָפַתח ָהעַרּבִ: ל"וז, )א ְמעֹון ּבֶ ּי ׁשִ ּ י' ּ ֵראׁשִ ִמַלת ּבְ ּבְ ָּפִנים ׁשֶ ְוָקָרא , ת"ּ

ִּתקוֵני זַֹהראֹוָתם  ּ הוא ְלׁשֹון אֹור, ּ ִּמְפֵני ׁשֶ ִּגיַמְטִרָיא ר "אֹוְו, ּ ְּוהוא ָהאֹור , ז"ָרּ
תֹוָרה ְוכו רוך הוא ּבַ ְגָנזֹו ַהָקדֹוׁש ּבָ ַּהָגנוז ׁשֶ ּ ּ ּּ ְ ּ ּ יֹכֶלת ָהָאָדם ׁשֶ', ּ ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה ּבִ

ָעַבר ָעָליו ַעל ְיֵדי ְתׁשוָבה ל ַמה ׁשֶ ְּלַתֵקן ּכָ ּ ּ ַרך ,ּ ם ִיְתּבָ ְ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְיָבֵרך אֹותֹו ַהׁשֵ ְּ
ִנים ַהָללו ִיְהֶיה ֲחָטֵאיֶכם ַכׁשָ ּׁשֶ ּ ּ ּ ית, ּ ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ְסדורֹות וָבאֹות ִמׁשֵ ּׁשֶ ּ ּ ְוָאז , ּ

ינוַּכ ֶלג ַיְלִבּ ּׁשֶ ֶרת ְוָלֵכן . ּ חֶֹדׁש ֱאלול ַוֲעׂשֶ ֵסֶפר ַהִתקוִנים ּבְ ָרֵאל ִלְלמֹד ּבְ ּנֹוֲהִגין ִיׂשְ ּ ּ ּ
ְּיֵמי ְתׁשוָבה ִניֹות ,ּ ָאז ִנְתנו ַהלוחֹות ׁשְ ִעים יֹום ֵהם ְיֵמי ָרצֹון ׁשֶ ֵאלו ָהַאְרּבָ ּ ׁשֶ ּ ּ ּּ ּּ

לֹום ִעם ָכ ינו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ְּלמֹׁשֶ ּ ּל ַהִדְבֵרי תֹוָרהּ ּוְלַתֵקן ַהכֹל ַעל ְיֵדי ְתׁשוָבה, ּ ּּ ּ ּ ,
  .ל"עכ

ֶזה  בועֹות ָכתוב ּבָ אֹוְמִרים ִלְפֵני ִתיקון ֵליל ׁשָ ַחְרָתנו ׁשֶ ְתִפַלת ַאָתה ּבְ ּּבִ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
ָּאַהְבָת אֹוָתנו וגו: ַּהָלׁשֹון ְּוִהְבַדְלָתנו ִמֻטְמאֹת ִמְצַרִים וגו', ּ ּו ְּוִהְכַנְסָתנ', ּ

יֹום ַהֶזה ה ּבְ ֲעֵרי ְקדוׁשָ ים ׁשַ ַּלֲחִמׁשִ ּ ַער ַהנ, ַּעד ָכאן, ּ ַמע ִדְביֹום ֶזה זֹוִכים ָלׁשַ ' ַּמׁשְ
ה יָנה וְקדֹוׁשָ ל ּבִ ִתיקוֵני זֹוַהר . ּׁשֶ ּוְמקֹורֹו ּבְ ִּתיקון כא וכג(ּּ תֹוָרה נ) ּ ' ְּדִנְכָתב ּבַ

ֵעי ה עיי' ּז ָזכו ְלנ"ְּפָעִמים ְיִציַאת ִמְצַרִים ׁשָ ֲעֵרי ְקדוׁשָ זֹוַהר "ַּועיי. ש"ּׁשַ ע ּבְ
ת ֱאמֹור אֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁש . ָּפָרׁשַ ְּוַעֵין ּבְ ּ ר כד ז(ּ ִמְדּבָ ִּיַזל ַמִים "פ "עה) 'ּּבַ

ְלָיו ַער ַהנ,"ִמּדָ יַח ִעֵיי'  ְדׁשַ יֵמי ֶמֶלך ַהָמׁשִ ָּעִתיד ְלִהְתַגלֹות ּבִ ּ ְ ּ   .ש"ּ
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ּובקוְנְטֵרס ֵעץ ַהַחִיים  ֵאינֹו לֹוֵמד ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ֲהֵרי , )ֶרק יגֶּפ(ּ ּוִמי ׁשֶ ּ ּּ ּ
ֵעֶסק ַהתֹוָרה ִיֹפל ַהּנֹוֵפל כו י ַגם ּבְ ַנְפׁשֹו ּכִ ּהוא ִמְתַחֵיב ּבְ ּּ ּ ּ ֹאֶרך ' ּ ר ְלֵעיל ּבְ ְזּכַ ּנִ ְּכַ

ה כו ַרּבָ רוִרים ַאּדְ לֹא ְיָבֵרר ּבֵ ְלַבד ׁשֶ ְּולֹא זֹו ּבִ ּ ָאַמר ִמי' ּ ֵאינֹו רֹוֶצה ּוְכמֹו ׁשֶ  ׁשֶ
מֹוָתא כו ֲאָתר ּדְ ק ּבַ ּבֵ ְגֶלה ְלַבד ֲהֵרי הוא ִמְתּדַ ִלּמוד ַהּנִ י ִאם ּבְ ִלּמוד ַהֶזה ּכִ ּּבַ ּ ּ ּּ ּ '

ה  ַרק ּבָ הוָבא ְלֵעיל ׁשֶ ַוְיִחי ׁשֶ זַֹהר ּדְ ַתב ּבַ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ ְּוַעל ָיָדה ִיְזֶכה ְלאֹור ַהַחִיים ִכי ּּ ּּ ּ
ִחיַנת ֵע ֵעֶסק ִהיא ִהיא ּבְ ֶהם ּבְ ּץ ַהַחִיים ְוַעל ָיָדה ָיבֹוא ִליֵדי ַאֲהָבה ְוִיְרָאה ְוַחי ּבָ ּ

ַרך כו ִיחודֹו ִיְתּבָ רוִרים ַלֲעלֹות ַנְפׁשֹו וְמקֹור ַנְפׁשֹו וְלַיֲחָדן ּבְ ּתֹוָרתֹו ְלָבֵרר ּבֵ ּ ּ ּ ְּ ּ ,'
  .ל"עכ

ָנה ָאבֹות  ר ְלָפֵרׁש ַהִמׁשְ ּוָבֶזה ֶאְפׁשָ ָנה א(ּ ַּאָתה ָעִתיד " ִמי"ִלְפֵני ְו) 'פג ִמׁשְ
ּבֹון  ִּלֵתן ִדין ְוֶחׁשְ ִגיַמְטִרָיה נ" ִמי"ּ ּּבַ ְיכֹוִלים ִלְזכֹות ַעל ְיֵדי לימוד תֹוַרת ', ּ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ

ּבֹון, ַּהסֹוד ַּאָתה ָעִתיד ִלֵתן ִדין ְוֶחׁשְ ּ ַרך ִעם . ּ ר ָתבֹוא ְלָפָניו ִיְתּבָ ְְכלֹוַמר ַכֲאׁשֶ ּ ּ ּ
ַער " ִמי" ַּהִמְתַגָלה ְללֹוְמֵדי ַהסֹוד' ַהנֶּזה ַהׁשַ ּ ּ ּבֹון, ּ ָּאז תוָכל ָלֶתת ִדין ְוֶחׁשְ ּ ּ.  

ים" ִמי"ֶזה ְלָבַני " ָרז"ִּגיָלה " ִמי"ל "ואפ ִגיַמְטִרָיה ֲחִמׁשִ ּּבַ ּ ַע, ּ " ָרז"י "ׁשֶ
ים ַער ַהֲחִמׁשִ ֵנס ָלׁשַ הוא סֹודֹות ַהתֹוָרה ְיכֹוִלים ְלִהיּכָ ּׁשֶ ּ אֹור ַהַח"ועיי. ּ ִּיים ע ּבְ

מֹות ג(ַּהָקדֹוׁש  ם , ָוֵאֵרדפ "עה) 'ח' ׁשְ ּי ַהתֹוָרה יוְכלו "ְדַע, )ב יב"ַּוִיְקָרא כ(ְוׁשָ ּ ּ ּ
ים ַער ַהֲחִמׁשִ ְּלִהיָכֵנס ְלׁשַ ָמה"ְוֶזה ַרק ע, ּ ּי ִלימוד תֹוָרה ִלׁשְ ּּ ּ ר ְלַהִגיַע , ּ ִאי ֶאְפׁשָ ּׁשֶ

ִלי תֹוַרת ַהּסֹוד ָל, ל"ּ וְבֹרַמחק" ְכְמבֹוָאר ְבזֹוַהָּלֶזה ּבְ בועֹות "ּוַבׁשְ ַמֶסֶכת ׁשְ ּה ּבְ ּ
לֹו   :).ַּדף קפג( ּׁשֶ

ָנה  ר ְלָפֵרׁש ַהִמׁשְ י ֲעִקיָבא, )ח"יֹוָמא פ(ְּוֵכן ֶאְפׁשָ ֵריֶכם , ָאַמר ַרּבִ ַאׁשְ
ָרֵאל ִּלְפֵני ִמי ַאֶתם ִמַטֲהִרין, ִיׂשְ ַמִים, ּוִמי ְמַטֵהר ֶאְתֶכם, ּ ׁשָ ּבַ ֱא, ֲּאִביֶכם ׁשֶ ּנֶ , ַמרׁשֶ

ְּוָזַרְקִתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים וְטַהְרֶתם) ְיֶחְזֵקאל לו( ִמְקֵוה ) ִיְרִמָיה יז(, ְואֹוֵמר. ּּ
ָרֵאל ה ַּמה ִמְקֶוה ְמַטֵהר ֶאת ַהְטֵמִאים', ִיׂשְ רוך הוא ְמַטֵהר ֶאת , ּ ַּאף ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ

ָרֵאל ְּדָהְיינו ִלְפֵני . ִיׂשְ ֶּזה תֹוַרת ַהסֹו" ִמי"ּ ִלְפֵני ִלימוד תֹוַרת ַהסֹוד ָצִריך , דּ ְׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ת ַאֲחֵרי(ְטִביָלה  ֶמׁש ָפָרׁשַ ֵאין לֹו ,  ְמַטֵהר ֶאְתֶכם"ִמי"ו, )ְּרֵאה ָמאֹור ָוׁשָ ִּמי ׁשֶ

הוא תֹוַרת ַהסֹוד" ִמי", ִמְקֶוה ּׁשֶ ּ ִּיָטֵהר ֶאְתֶכם ְכמֹו ִמְקֶוה, ּ ָכַתב הצה, ּ ְּכמֹו ׁשֶ ק "ּ
י ִפְנָחס ִמ ֵלם ַדף קס(, ע"ָקאִריץ ִזיַּרּבִ ִּאְמֵרי ִפְנָחס ַהׁשָ ּ ַהֹזַהר ְמַטֵהר ְכמֹו ) ד"ּ ּׁשֶ ּ

ָפִרים ְוֵאין : ָאַמר: ל"וז, ִמְקֶוה ּכְ ִבין ּבַ יֹוׁשְ ֲעבור ׁשֶ ֵני ָאָדם אֹוְמִרים ּבַ ְּקָצת ּבְ ּ
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א, ָּלֶהם ִמְקֶוה ֵאיָנם רֹוִצים ִלְלמֹד זַֹהר ַרּבָ ְַעל ֶדֶרך  ,ַוֲאִני אֹוֵמר ָלֶהם ַאּדְ ּ
ת ּבָ ת ֵאין ָצִריך ִלְטּבֹל ַעל ַהׁשַ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ָחל יֹום טֹוב ּבְ ָאַמר ְכׁשֶ ַמְעִתי ֵמָהַרב ׁשֶ ׁשָ ּׁשֶ ְּ ּ ּ ,

ת יֹום טֹוב ִּכי ַמה ָצִריך ִמְקֶוה ְגדֹוָלה ִמְקֻדׁשַ ּ ּ ְ ָרכֹות ַדף ט. (ל"ַּעַכ, ּ ַּעֵיין ְגָמָרא ּבְ ז "ּ
ַּעל ַהָפסוק  ִּכְנָחִלים ִנָט"ּ הּ יִרים ַרּבָ יר ַהׁשִ ּיו ְכַגּנֹת ֲעֵלי ָנָהר וְבׁשִ ּ ּּ(  

ֲעֵרי  ים ׁשַ ַעל ְיֵדי תֹוַרת ַהּסֹוד ְיכֹוִלים ִלְזּכֹות ַלֲחִמׁשִ ל ֶזה ׁשֶ ּרֹוִאים ִמּכָ ּ
ָנה ּכוָלה ָכל ַהׁשָ ה ְוֶזה ּבְ ְּקדוׁשָ ּ ּ מֹו , ּּ ֶפׁש ּכְ ך ֶאת ַהּנֶ תֹוַרת ַהּסֹוד ְמַטֵהר וְמַזּכֵ ְׁשֶ ּ ּ

ֵה יִקיםׁשֶ ֵסֶפר אֹור ַהזֹוַהר ֵמֶאֶלף ַצּדִ   .ע" זי,ֵּבאנו ּבְ

ם באדרא רבא ְמעֹון ׂשָ י ׁשִ ְמעֹון: ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, עֹוד ָאַמר ַרּבִ י ׁשִ , ָאַמר ַרּבִ
ַמָיא לֹא ֵאיָמא ְדְיַצְייִתין ְּדָהא ֲאַנן ִקיוֵמי , ְלַאְרָעא לֹא ֵאיָמא ְדִתְשַמע, ִּלׁשְ ּ

יאור. ָעְלִמין ַמע ְכמֹו ֲאִנ: ּּבִ ִתׁשְ ַמִים ְשַיֲאִזינו ְוַגם לֹא ָלָאֶרץ ׁשֶ ּי לֹא אֹוֵמר ַלׁשָ ּ ּ ּ
ינו ה ַרּבֵ ָאַמר מֹׁשֶ לֹא ֶיֶחְטאו, ּׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ ינו ִהְזִהיר ֶאת ַעם ִיׂשְ ה ַרּבֵ ִּכי מֹׁשֶ ּּ ְוַעל ֶזה , ּ

ַמִים ָוָאֶרץ ֶהם ׁשָ ֲּאָבל ֲאַנְחנו עֹוְסִקים ְבתֹוַרת ַהּסֹו, ֵהִעיד ּבָ ִהיא ִקיום ּ ּד ׁשֶ ּ
תֹוַרת ַהּסֹוד ִנָצִלים ִמן . ָהעֹוָלם י ָהעֹוְסִקים ּבְ ַמִים ָוָאֶרץ ּכִ ְּוֵאין צֹוֵרך ְלֵעדות ׁשָ ּ ְ

יֹון ּסָ   .ַהּנִ

תֹוַרת ַהּסֹוד ִהיא ִקיום ָהעֹוָלם אן ָאנו רֹוִאים ׁשֶ ִּמּכָ ּּ ְּוַכָידוַע ָכל ַהְגאוָלה , ּ ּּ ּ ּ
ְּתלוָיה ְבִלימוד ַהזֹוַה ּ זֹוַהר ַהָקדֹוׁש , ק"ּ ּוְבִגין ְדַעִתיִדין :): "ד"ג קכ"ח(ְּכְמבֹוָאר ּבְ

ָרֵאל ְלִמְטָעם ְמִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדִאיהו ָהִאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ִּיׂשְ ּ ּ ּּ יה ִמן ָגלוָתא , ּ ִּיְפקון ּבֵ ּ ּ
ַרֲחֵמי הֹון , ּבְ ָדד ַיְנֶחּנו ְוֵאין ִעמֹו ֵאל ֵנָכר' ה"ְוִיְתַקֵיים ּבְ ּּבָ   ).ב"ָבִרים לְּד" (ּ

ָאְמרו ְבזֹוַה ּוְכמֹו ׁשֶ ָּזכו ְדָדָרא ָדא : "ַּעל דֹורֹו) ב"מ ע"ב ד"ח ח"זֹוַה(ק "ּ ּ
יָחא ְּיַקֵים ָעְלָמא ַעד ְדֵייֵתי ַמְלָכא ְמׁשִ ּ ְזכות ִלימוד ַהזֹוַה" ּ ּבִ ְּוַכָידוַע ׁשֶ ּ ּּ ק "ּ

ַרֲחִמים ְועֹוד לֹא ִיְצְוָהִאְדרֹות  ִּיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ יֹוןּ ק "ש ְבזֹוַה"כמ. ָּטְרכו ְלִנּסָ
ּוַבִתקוִנים ּּ ּוַבִתקון ו. ּ ּּ א ְלַתָתא ִיְתַפְרְנסון ֵמַהאי ִחיבוָרא : "ִאיָתא' ּ ֵני ָנׁשָ ְּוַכָמה ּבְ ּ ּ ּ ּ

סֹוף יֹוַמָיא ְתָרָאה ּבְ ָדָרא ּבָ ִּדיָלך ַכד ִיְתָגֵלי ְלַתָתא ּבְ ּ ּ ְ ָאֶרץ , ּ ּוְבִגֵניה ְוָקָראָת ְדרֹור ּבָ ּ ּ
ת ָנׂשֹא ָאַמר ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ". 'גוַּו א ִיְפקון ִמן ָגלוָתא "ּוְבָפָרׁשַ ִסְפָרא ּדָ ּּבְ ּ

ַרֲחֵמי   ".ּבְ
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זֹו, ְּדָבִרים קֹוִרים ּבֹו, ָהעֹוָלם סֹוֵער ְוגֹוֵעׁש ַּמְלֻכיֹות ִמְתָגרֹות זֹו ּבְ ּוְכָבר , ּ
ֵא"ָּאְמרו  ִּאם ָרִאיָת ַמְלֻכיֹות ִמְתָגרֹות ֵאלו ּבְ ּ ּ ּלוּ יַח, ּ ל ָמׁשִ ִסיָמן . 2ַּצֵפה ְלַרְגלֹו ׁשֶ

נו ֶּזה ִמְתַקֵים ּבָ ִמְתַקֵים ִסיָמן נֹוַסף , ּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ִּאם ָרִאיָת דֹור ְמָחֵרף וְמַגֵדף ַצֵפה "ּ ּ ּּ
יַח ל ָמׁשִ ָרֵאל"ִּכי ". ְלַרְגלֹו ׁשֶ ִביל ִיׂשְ ׁשְ ם ִנְלָחִמים": ַּהֹכל ּבִ ָכאן ֵיְלכו ִע, ׁשָ ְּכֵדי ׁשֶ ּ ם ּ

ִּיְמְגנו ֲחָדִרים ֲאטוִמים ְוְיֶאְגרו ַמִים, ַעְרכֹות ָמֵגן ּ ְנִביֵאי . ּ ּוָפסוק ְמֹפָרׁש הוא ּבִ ּ ּ
ִּהְכַרִתי גֹוִיים:" ָּהֱאֶמת ְוַהֶצֶדק מו ִפּנֹוָתם, ּ ָּנׁשַ ּ ִּלְפָעִמים ַמְכִרית ַהּבֹוֵרא ֻאָמה ". ּ

ה ַאַחת, ַּאַחת ָכִליל ָמָמהְמחֹוז, ְּוִלְפָעִמים ַרק ִפּנָ ים ׁשְ ים ְוַנֲעׂשִ .  ְוִעיר ִנְכָתׁשִ
ִלי עֹוֵבר:" ְוִלְפָעִמים ִּהְכַרִתי חוצֹוָתם ִמּבְ ִלי ִאיׁש, ּ ִּנְצדו ָעֵריֶהם ִמּבְ ב, ּ " ֵמֵאין יֹוׁשֵ

ּוַמדוַע ַּאך ִתיְרִאי אֹוִתי: ָּאַמְרִתי", ּּ ִּתְקִחי מוַסר, ְ ּ."  

ֵּהֵבאִתי ֻפְרָענות ַעל ַהנ: י"ֵּפֵרׁש ַרׁשִ ִתְראו ְוִתיְראוּ ֹּוְכִרים ְכֵדי ׁשְ ּ ּ ְּולֹא ִיָכֵרת ", ּ
ָרֵאל ָחִליָלה, "ְּמעֹוָנה ֵתי ִיׂשְ ְּולֹא ֶיְחְרבו ּבָ ְלַבד. ּ ר ָפַקְדִתי "ֶּאָלא , ְּולֹא זו ּבִ ָּכל ֲאׁשֶ ּ ּ

ר ִציִוויִתי ְלָהִביא ָעֶליָה, "ָעֶליָה ה ָכל ַהטֹוב ֲאׁשֶ ּלֹא ִיָכֵרת ִמֶמּנָ ּ ֵּפירוש! [ּּ י " רשּ
ְּולֹא ִיָכֵרת ְמעֹוָנה  ּ ְולֹא ֶיְחְרבון ְמדוַריה-ּ ּ ר ָפַקְדִתי ָעֶליָה . ּ ָּכל ֲאׁשֶ ּ ֵרת  ְולֹא -ּ ִיּכָ

ר ִצִויִתי ְלָהִביא ָעֶליָה ל ַהּטֹוב ֲאׁשֶ ּנו ּכָ ִּמּמֶ ּ[:  

ר ַהְדָבִרים ִניַתן ְלָהִבין ִמִספור ִנְפָלא הוָבא ּבְ ֶּאת ֶפׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ": ּץ ַחִייםַּהָגַדת ֶהָחֵפ"ּ
ִעְסֵקי ְיבוא וְלֶרֶגל ִמְסָחרֹו ָנַסע ְלֵאירֹוָפה ָעַסק ּבְ ב ִסין ׁשֶ יהוִדי תֹוׁשָ ה ּבִ ַּמֲעׂשֶ ּ ּ ּּ ,

ֵרך ִמִפי ה לֹא ָלסור ְלַעָייָרה ָראִדין וְלִהְתּבָ ר ּבְ ְּוֵאיך ֶאְפׁשָ ְ ְּ א? "ָּחֵפץ ַחִיים"ּ , ּבָ
  .ְּוִהִציג ַעְצמֹו

ּאֹורו ְפֵני ַהַצִדיק ּ ּ ַאלְו, ּ ַמע ְבִסין: "ׁשָ   "?ַמה ִנׁשְ

ַהְיהוִדים ְמֵתי ְמַעט, ֶנֱאָנח ְּוִסֵפר ׁשֶ ּ ַּהְקִהילֹות ְקַטּנֹות, ּ , ְְוֵאין ַמְדִריך ְוַרב, ּ
  ...מֹוֶרה הֹוָרָאה ְוׁשֹוֵחט

 

 אמר רבי לוי אם ראית דור מחרף ומגדף צפה)  רמז תקמט- פרק ט -עמוס (ילקוט שמעוני ) 2

לעולם ' אשר חרפו עקבות משיחך וכתיב בתריה ברוך ה' לרגלו של משיח מה טעם אשר חרפו אויביך ה

  .אמן ואמן
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ַּנֲעֶנה ַהַצִדיק ְתקוָפֵתנו: "ּ ים ִהיא ּבִ ָּצַרת ַרּבִ ּׁשֹוֵמַע ֲאִני זֹאת ִמיהוִדים ! ּ
ָצפֹון ַא ה הוא. ְּבְדרֹום ַאְפִריָקה ובאֹוְסְטַרְלַיה, ֶּמִריָקה וִבְדרֹוָמהּבְ ִּניָסיֹון ָקׁשָ ּ ,

ַּאך ִניַתן ַלֲעמֹוד ּבֹו ְרִתי ֶאת ִסְפִרי . ְ ֲּעבוְרֶכם ִחּבַ ָרֵאל"ּ ֵחי ִיׂשְ ָּקֵחהו "... ִנּדְ
ַמָתָנה ִּתְלַמד וְתַלֵמד ֲאֵחִרים, ּּבְ ּ ּ!  

ַמע ְבִסין   "?ּוַמה עֹוד ִנׁשְ

ֵאָלהָּת ַּמה אֹותֹו ְיהוִדי ַלׁשְ ּ ַּאך ִסֵפר ְשֶסֶכר ֲעָנק ִנְפָרץ. ּ ְקָעה ַרֲחַבת , ְ ְוֵהִציף ּבִ
ִחית ְיבול. ָיַדִים יַע ְכָפִרים ְוִהׁשְ ִּהְטּבִ דו קֹורֹות , ֲּאָלִפים ָטְבעו. ּ ֵּמאֹות ֲאָלִפים ִאּבְ

  ...ַּגג

ין , ַאְיי נֹוָרא ְוָאיֹום. ָּכל ְפָרטּוִמְתַעְנֵין ּבְ, ִּמְזַדְעֵזַע" ָּחֵפץ ַחִיים"ַוֲה ת ַהּדִ ִמּדַ
  !...ְּמתוָחה

ַאל י": ֵהֵעז ְוׁשָ   !"?ַּמה ָלנו ְוָלֶהם, ַרּבִ

ִכָכר ָהִעיר ְבַווְרָשה": ָּחֵפץ ַחִיים"ָעָנה ה ָמה ּבְ הו ַמִציב ּבָ ִּאילו ָהָיה ִמיׁשֶ ּ ּ ּ ּ ,
יַרת פֹוִלין   "?ְּלִמי ָהָיה ֶמַכֵוון ְדָבָריו, ִאיִדיׁשּעֹוֶלה ָעֶליָה וַמְתִחיל ִלְנאֹם ּבְ, ּּבִ

ַּלְיהוִדים ַוָדַאי: "ָעָנה ָהִאיׁש ּ ּ"!  

ַּמדוַע" ִעיר ַהְגדֹוָלה", "ָּחֵפץ ַחִיים"ֹחֵקר ה, "ּ ֲּהלֹא ִמעוט ֵהם ּבְ ּ"!  

ר ָהִאיׁש, "ָאֵכן" ָפה", ִאיׁשֵ   "...ֲּאָבל ַרק ֵהם ְמִביִנים ֶאת ַהׂשָ

ִדיוק ָכך" ְּבְ ּ ּ ֲּאסֹונֹות ֵאלו ֵהם ִאיתות ִמן ". "ָּחֵפץ ַחִיים"ֵהב הִהְתַל!" ּ ּּ ּ
ַמִים ָפה"? ֲאָבל ְלִמי ְמאֹוְתִתים ֵהם, ַּהׁשָ ִבין ֶאת ַהׂשָ ּמֵ ַּרק ְלִמי ׁשֶ ַמה ְמִביִנים ... "ּ

ַּהִסיִנים ְבִאיתוֵתי ִמַדת ַהִדין ַהְמתוָחה ּּ ּ ּ ְּמכוָוִנים ֵהם ֵאֵלינו? ּ ּ ׁשוב , ּ ּנָ ְּכֵדי ׁשֶ ּ
ְת ְיהוִדי ְמִסין ַיִגיַע ְלֵאירֹוָפה? ֲּאָבל ֵכיַצד ֵנַדע ֲעֵליֶהם. ּׁשוָבהּבִ ְּמסֹוְבִבים ׁשֶ ּ ּ ,

ְּוְיַסֵפר, ְוָיבֹוא ְלַראִדין ִפיק ֶאת ַהֶלַקח. ּ ּנָ ְּכֵדי ׁשֶ עֹוד , ּ ְתׁשוָבה ִמּבְ ְּוָנׁשוב ּבִ ּ
  "...מֹוֵעד

ֲּעבוֵרנו ָּדֲאגו ְלֵמיַדע ׁשֹוֵטף ַעְדָכִני ְוָזִמ, ּ ּ ַעת ֱאֶמת, יןּ ׁשְ ֲאסֹונֹות . ְּמַדְווִחים ּבִ
ִּפיגוֵעי ֵטרֹור ְפָצצֹות ָאטֹום, ֶטַבע לֹא ִנְצָטֵרך . ְמָקְרִבים ֶאת ָהֵאיָמה. ּּ ְְכֵדי ׁשֶ ּ ּ

ֵרנו ָחִליָלה ל ֲאֵחִרים. ִּלְחוֹוָתה ַעל ְבׂשָ ִפיק ֶלַקח ִמִמְקֵריֶהם ׁשֶ ּנָ ְּכֵדי ׁשֶ ּ ְּוָנׁשוב , ּ
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ְתׁשוָבה אֹוָהֵלינו"ל ְיֵדי ֶזה ְוַע, ּּבִ ִנְתַחֵנן ְלּבֹוְרֵאינו". ֶּנַגע לֹא ִיְקַרב ּבְ ּוְכֵדי ׁשְ ּ ,
מֹו" ה ֲחָדׁשֹות, ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ׁשְ ּפֹוֵעל ְגבורֹות עֹוׂשֶ ּ ַעל ִמְלָחמֹות זֹוֵרַע ְצָדקֹות, ּ , ּבַ

  ".ַּמְצִמיַח ְיׁשועֹות

ֵר מֹוָנה ֶעׂשְ ׁשְ ָכל יֹום ּבִ ָמֹוִדים ֲאַנְחנו ְלך: "הָּאנו אֹוְמִרים ּבְ ַאָתה הוא . ּ ּׁשָ ּ
ָכל יֹום ִעָמנו ְוכו', ּא ְוכו"ה ּבְ ְּוַעל ִנֶסיך ׁשֶ ּ ּ ָ ה ִעָמנו ַהָקּבָ', ּ ָכל יֹום ְויֹום עֹוׂשֶ ּּבְ ּ ה "ּ

ְתִפַלת , ִּנִסים ַּגם ּבִ ִסים"ּ ים ָעַמְדָת "ּמֹוִדים ָאנו " ַּעל ַהּנִ ַרֲחֶמיך ָהַרּבִ ְּוַאָתה ּבְ ָּ

ֵעת ָצָרָתם ְוכוָלֶהם  ְמך ַהָגדֹול', ּּבְ ְּלהֹודֹות וְלַהֵלל ְלׁשִ ָ ּ ּ".  

ָכל יֹום ְויֹום ים ּבְ ִּנִסים ִמְתַחְדׁשִ ִּלְפָעִמים ִנְתַגָלה ָלנו ְקָצת ִנִסים, ּ ּ ּ ְַאך . ּ

ִנים ה ׁשָ ה ִנִסים ִיְתַגלו ָלנו ַרק ַאֲחֵרי ַהְרּבֵ ַּהְרּבָ ּ ּ ּ יֵאר החת. ּ ּבִ פ "ס עה"ּוְכמֹו ׁשְ
ה ) ות פרק לג כגשמ( ַרק ַאֲחֵרי ַהַמֲעׂשֶ ְּוָרִאיָת ֶאת ֲאֹחָרי וָפַני לֹא ֵיָראו ׁשֶ ּ ּ

  .ת"ְמִביִנים ֶאת ַהְנָהַגת ָיד השי

ה  ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ִסים ָאנו רֹוִאים ַהיֹום ִלְפֵני ַמָתן תֹוָרה ׁשֶ ִדיוק אֹוָתם ַהּנִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּּ
ן ּכוּאֹוֶמֶרת ָלנו  ים ֵאלו ָאנו רֹוִאים , לֹוְּוַהר ִסיַני ָעׁשַ ְזַמּנִ ּּבִ ּ ֵיׁש ַהר ַהַגַעׁשּ ּׁשֶ ּ3 ,

 

ַרׁשִ רֹוִאים ָּאנו) 3 ֶרק ׁשֹוְפִטיםי "ּבְ סוק ב ּפֶ ר ז ּּפָ ִנים, ֶּהֱאִריכו ָיִמים -'  וגוָיִמים ֶּהֱאִריכו ֲאׁשֶ  לֹא ׁשָ

ֶה ְּשִנְתַעְצלו ְלִפי, ֶּהֱאִריכו דֹוּבְ ֱאַמר ּהוא, ְסּפֵ ּנֶ סוק (ׁשֶ ָר, ַּגַעׁש ַהר):  טּּפָ  .ְרָגןְלהֹו ָהָהר ֲעֵליֶהם ַעׁשׁשֶ

ְרצות ִהְתּפָ ַלח ּהוא ַּהַגַעׁש ַהר ּׁשֶ ם ִנׁשְ ַרך ֵּמַהׁשֵ מֹו ְִיְתּבָ ְתִהִליםש "כמ ׁשְ ְרָעד ִיַגע )  לבקד (ּּבִ יט ָלָאֶרץ ַוּתִ ּבִ ַּהּמַ

נו ָהִרים ְוֶיֱעׁשָ ֵרׁש "ׁשִּוְבַר. ּּבֶ נו"י ּפֵ ָהִרים ְוֶיֱעׁשָ ִּיַגע ּבֶ ִסיַני - "ּ ֹפָרׁש ּבְ ּמְ מֹו ׁשֶ מֹות י( ּכְ ן ּכולֹו) ט"ׁשְ . ְּוַהר ִסיָני ָעׁשָ

יֵאר"מלביוב יט: "ם ּבִ ּבִ ְרצֹונֹו ְלַהְחִריב ֶאת ָהעֹוָלם- "ַהּמַ ַיֲעֶלה ּבִ ֵעת ׁשֶ ּ אוָלם ַגם ּבְ ּ יט ָלָאֶרץ , ּ ְּוהוא ַמּבִ

ְרָעד ַחד ָעְנׁשֹו- ַוּתִ ֵני ּפַ נו ,  ִמּפְ ָהִרים ְוֶיֱעׁשָ ָבר ִיַגע ּבֶ ְּוַגם ּכְ ּי ֵאׁש ַהְיסֹוִדי ְלַהְחִריב ָעִרים "ע, י ַרַעׁש ָהָאֶרץ" ע-ּ

כ, ּוְמִדינֹות ִעים, ֶאל ְיֵרָאיו' ּז ַגם ָאז ֵעין ה"ּבְ יט ַרק ְלַהֲאִביד וְלַהֲעִניׁש ֶאת ָהְרׁשָ   .ְּוָאז ַיּבִ

ית ָקרָי ּוִבְכֵלי ֵראׁשִ ֶרק ּבְ סוק לה ּפֶ ֱאַמר ּוַמה:   ז ּּפָ ּנֶ ָקֵבר ׁשֶ ַחת ַּוּתִ ֶזה ָרַמז. ֵאל ְלֵבית ִמּתַ יָדה ּבָ ִהְסּפִ  ׁשֶ

ָראוי ֲהֵרי ּּכָ ית ׁשֶ ָהר ָהָיה ֵאל ּבֵ מֹו ֲעֵליֶהם ּגֹוֵעׁש ָהָהר ָהָיה ִהְסִפיָדה לֹא ְּוִאילו, ּבָ ָדְרׁשו ּכְ ּׁשֶ  ָּגַעׁש ַהר ֵאֶצל ּ

תׁשַ( ֲאִריכות ָּכתוב ְוֵכן). ב" עקה ּבָ   .ְדַבׁש ַהְיָערֹות ֶזה ַעל ּּבַ

ִצינו ְְוָכך ָהָיה ַמה ּּמָ ֵעת ׁשֶ ן ּבְ מֹו, ּתֹוָרה ַמּתָ תוב ּכְ ּכָ ְתִהִלים ּׁשֶ ִתיב, )ח"ס (ּּבִ ך  "ּכְ ֵצאְתך ִלְפֵני ַעּמֶ ֶָאלֹקים ּבְ ָ

ימֹון ֶסָלה ַצְעְדך ִביׁשִ ָּבְ ּ:  

ה ַא) ט( ָרֵאלֶאֶרץ ָרָעׁשָ ֵני ֱאלִֹקים ֱאלֵֹקי ִיׂשְ ֵני ֶאלִֹקים ֶזה ִסיַני ִמּפְ ַמִים ָנְטפו ִמּפְ ם ְועֹוד, :"ּף ׁשָ ה ׁשָ  ָלּמָ

ים ָהָהר ָחַמד  ַרְצדון ָהִרים ַגְבֻנּנִ ּּתְ ּ ְבּתֹו ַאף הֶאלִֹקיםּ ּכֹן ָלֶנַצח'  ְלׁשִ ְנָאן ֲאדֹ, ִיׁשְ  ָני -ֶרֶכב ֶאלִֹקים ִרּבַֹתִים ַאְלֵפי ׁשִ

קֶֹדׁשָבם  לש "ע, ִּסיַני ּבַ ֶרק ּכָ   .ַהּפֶ
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ַמִים ן ָגדֹול ַעד ֵלב ַהׁשָ ּמֹוִציא ָעׁשָ ּׁשֶ ן ַהֶזה ִעם ַעם , ּּ ל ֶהָעׁשָ ְייכֹות ׁשֶ ַּמה ַהׁשַ

ָרֵאל ֵאיֶזה ְמִדיָנה ְרחֹוָקה? ִיׂשְ ם ּבְ ֵיׁש ׁשָ ַּמה ִאְכַפת ָלנו ַמה ׁשֶ ּ ּ?  

 

ן ׁשָ ים ַהר ּבָ ן ַהר ַגְבֻנּנִ ׁשָ ָאָדם ְוַאף סֹוְרִרים : ַּהר ֶאלִֹקים ַהר ּבָ נֹות ּבָ ִבי ָלַקְחּתָ ַמּתָ ִביָת ׁשֶ רֹום ׁשָ ָּעִליָת ַלּמָ

ּכֹן ָיה ֶאלִֹקים ה: ִּלׁשְ ֶפֶרק ְוִהּנֵ ּכַֹח'  הקֹול, ט" כּבְ ר ֲאָרִזים רׁשֵֹב'  הקֹול'  וגוּבַ ּבֵ , ַּהְלָבנֹון ַאְרֵזי ֶאת'  הַוְיׁשַ

מֹו ַּוַיְרִקיֵדם לש "ע',  וגוֵעֶגל ּכְ ֶרק ּכָ   . ַהּפֶ

ם ְכְמבֹוָאר ָהָיה ְוֶזה ַרׁשִ ׁשָ ֵעת, י"ּבְ ן ּבְ ּנוִיים ַּנֲעׂשו ְּדָבעֹוָלם ָחֵזיַנן, ּתֹוָרה ַמּתַ הָרַע ָהָאֶרץ, ֲּעצוִמים ּׁשִ , ׁשָ

ַמִים רו ַּהְלָבנֹון ַאְרֵזי, ָּרְקדו ֶהָהִרים, ָּנָטפו ַּהׁשָ ּבְ   , ְועֹוד, ְועֹוד ְּוָרְקדו, ִּנׁשְ

מֹו ֵצאת: "אפשר לבאר על דרך הפסוקכ "ּכְ ָרֵאל ּבְ ְצַרִים ִיׂשְ ַּהַיְרֵדן ַּוָיֹנס ָרָאה ַּהָים'  וגוִמּמִ , ְלָאחֹור ִּיסֹוב ּ

ְבֵני ְּגָבעֹות, ְכֵאִלם ְּקדוָר ֶהָהִרים י ַהָים ְָלך הַמ, ֹצאן ּכִ נוס ּכִ ְלַעם"',  וגו,ָאֶרץ ּחוִלי ָאדֹון ִּמִלְפֵני'  וגוּּתָ  ּׁשֶ

ָרֵאל ַמע ְלַפֵחד ַּדי ִיׂשְ ֵאין ַמה ַיֲעקֹב ה -ֶאלֹוֹ◌ ִּמׁשֵ ן ּׁשֶ  ַוֲהָצַפת ָהֲאָדָמה ִלְרִעיַדת ְצִריִכים ֵהם ָהעֹוָלם ְלֻאּמֹות ּכֵ

ים ָאר ַּהַיּמִ ין ַמְרִעין ּוׁשְ יׁשִ ְזכות ֶזה ָכלְו, ּבִ ַּההְֹפִכי ַהצור ֲאַגם ָמִים ַחָלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמ" ּּבִ ּ ְבִחיַנת" ,יםּ  ַמִים ֵאין ּבִ

ְזכות, ּתֹוָרה ֶּאָלא ּבִ ִּליּמוד ּׁשֶ ַמִים ְלִיְרַאת ַּמִגיִעיםק "זֹוַה ּ   .ְּנפולֹות ְלִיְראֹות ְצִריִכים ְוֵאין ׁשָ

מֹו ִיְהֶיה ּכְ ָהָיה הוא ׁשֶ ּוַמה ׁשֶ ּ רּ ְדּבָ ּמִ ינו ָזכו ְלִנִסים ְגלוִים ּבַ ה ַרּבֵ ְזכות מֹׁשֶ ּבִ ּ ׁשֶ ּ ּ ּּ ה ְלִנִסים ְגלוִים , ּ ן ִנְזּכֶ ּּכֵ ּ ּ

ּבִ ְזכות ָהַרׁשְ ָידוַע ֵמָהֲאִרי "ּּבִ ַּהָקדֹוׁש ׁשֶ ּ ינו י "שהרשב' י הק"ּ ה ַרּבֵ ַמת מֹׁשֶ ּהוא ִנׁשְ ר ְלָפֵרש , ה"עּ ּוָבֶזה ֶאְפׁשָ

סוק  ר ִצָוה הַוְיַדּבֵ"ַּהּפָ ָרֵאל ֵלאמֹור ֶזה ַהָדָבר ֲאׁשֶ ּטֹות ִלְבֵני ִיׂשְ י ַהּמַ ה ֶאל ָראׁשֵ ּר מֹׁשֶ ֶהְקֵדם ַמה ְדִאיָתא , "'ּ ּּבְ ּ

קוִנים  ּתִ יקון ס(ּּבְ ָכל ָדָרא ְוָדָרא) א"ב רע"ּט ַדף קי"ּּתִ ה ּבְ טוָתא ְדמֹׁשֶ ׁשְ ר ִאְתּפַ ֲּאׁשֶ ּ ָכל ַצִדיק ְוָחָכם ְדִמְתַעֵסק , ּ ּּבְ ּ ּ

א , אֹוָרְייָתאּבְ ְנָיא ַקִדיׁשָ ֵסֶפר ּתַ ַמת משרע, )ב"פמ(ְּוִאיָתא ּבְ ׁשְ ָכל דֹוד ְודֹור יֹוְרִדין ִניצֹוִצין ִמּנִ ּבְ ה "ּׁשֶ

ל ַחְכֵמי ַהדֹור ֵעיַני ָהֵעָדה גוף ְוֶנֶפׁש ׁשֶ ין ּבְ ׁשִ ּוִמְתַלּבְ ּ ד ַדַעת ֶאת ָהָעם כו,ּ ּוְכְמרוָמז ַגם בש.  'ּ ְלַלּמֵ ּ ַכּמָ"ּ ה ס ּבְ

ת ק(ְמקֹומֹות  ּבָ ה ל, ב"א ע"ׁשַ יָצה ל, א"ט ע"ֻסּכָ ָנִאים ְוָהַאמֹוָרִאים ) ג"ֻּחִלין צ, ב"ח ע"ּבֵ ָאְמרו ַעל ַהּתְ ּׁשֶ

יר ָקָאְמְרת" ּפִ ה ׁשַ ם"ופירש" . מֹׁשֶ ה ׁשָ ֻסּכָ ה , י ּבְ ּ ָגדֹול ַהדֹור-מֹׁשֶ סֶֹרת ַהׁשַ. ּ ם ִצֵין למ"ּוַבּמָ י "ש רש"ּס ׁשָ

ת ַד ּבָ ׁשַ יר ָקָאַמר , א"ף קּּבְ ּפִ ה ׁשַ דֹורֹו-מֹׁשֶ ה ּבְ מֹׁשֶ דֹורֹו ּכְ ינו ּבְ לֹוַמר ַרּבֵ ְּוַהְיינו ִדְלָכל ת. ש"עיי, ּ ּכְ ּח וַמְנִהיג "ּ

ה ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ע ל מֹׁשֶ ָכל דֹור ְודֹור ֵיׁש ּבֹו ִניצֹוץ ׁשֶ   .ה"ּּבְ

ַע ָכל"ְּוָכַתְבנו ַעל ֶזה ׁשֶ ּבְ דֹור, ּ דֹורי ָהרֹוֶעה ֶנֱאָמן ׁשֶ ּבַ ה ׁשֶ ִחיַנת מֹׁשֶ ינו ע, ּּבְ ה ַרּבֵ ה "ַּעל ָידֹו ּפֹוֵעל מֹׁשֶ

ָיִקימו ֶאת ִמְצוֹות ה י ַהדֹור ׁשֶ ַאְנׁשֵ ּּבְ ּ ְכָלל' ּ ה ָרָצה ְשְייַקמו אֹוָתם, ּבִ ּמֹׁשֶ ְבִחיָנה וַמְדֵרָגה ׁשֶ ְּוְשְיַקְיימו אֹוָתם ּבִ ּ ּ.  

ְּוִהֵנה ַהתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית וְתִמ ּ י ַהַמטֹות, יִדיתּ ה ֶאל ָראׁשֵ ר ֹמׁשֶ ְּוֶזהו ַוְיַדּבֵ ּ ינו , ּ ה ַרּבֵ ר ֹמׁשֶ ַּהְיינו ֲאׁשֶ ּ

דֹורֹו"ע ּבְ י ַהַמטֹות ׁשֶ ר ֶאל ָראׁשֵ ּה ִדּבֵ ּ ִרים , ְּוֵכן ַחְכֵמי ַהדֹור, ּ ָכל דֹור ְודֹור ְמַדּבְ ה ּבְ טוָתא ְדֹמׁשֶ ֵהם ִאְתַפׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ְבדֹו ָרֵאל ׁשְ ר ִצָוה ה, ֵלאֹמר ְלדֹורֹות ַאֲחֵריֶהם, ָרםִלְבֵני ִיׂשְ ֶּזה ַהָדָבר ֲאׁשֶ ִקימו ֶאת ִמְצוֹות ה', ּ ּיָ ֹאֶפן ' ּׁשֶ ּבְ

ינו ע ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ ָּכֶזה ׁשֶ הוא ַמְרֶאה ָלֶהם , ּה ְמַלְמָדם ְלַקְייָמם"ּ ֹאֶפן וִבְבִחיַנת ׁשֶ ַּהְיינו ּבְ ּ עֹו ("ּ ֶאְצּבָ ַמְרֶאה ּבְ

ּבַָהְיי, ")ֶזה"ְואֹוֵמר  ינו ְוָהַרׁשְ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ ִפי ׁשֶ ִחיָנתֹו ּכְ ּבְ ּנו ּבִ לֹוםי "ּּ ַעל ל "אפְוֶזה ,  ָרָצה ְלַקְייָמם,ֲּעֵליֶהם ַהׁשָ

יעור ְבּ יד ׁשִ ל ַרב וַמּגִ ּּכָ יעוִרים, ק"זֹוַהּ ֵני ַהׁשִ ּוְמַאְרּגְ ָר, ּ ַתב ַהּגְ ּכָ מֹו ׁשֶ ֵבּל "א ז"ּכְ ּאור ַהִתיקוֵני זֹוַהר ּבְ ּּ

זֹוַהר ָהָרִקיַעְּוַהַמׂשְ יִלים ַיְזִהירו ּכְ זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ַיְזִהירו ,ּּכִ יעוִרים ּבְ ִמים ׁשִ ל ֵאלו ַהְמַקּיְ ֶזה סֹוֵבב ַעל ּכָ ּ ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ

ּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד ָר, ּכַ ְּוָכַתְבנו ַעל ִדְבֵרי ַהּגְ ם ל "א ז"ּ ׁשֵ ֵלם ּבְ ים"ֵסֶפר ׁשָ י, "ַּמְצִדיֵקי ָהַרּבִ   .ש"ִעּיֵ
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ָע בוַע ׁשֶ ׁשָ ּּבַ יֹום בּ ה ַחְמִסין ָגדֹול ְמֹאד ְורוַח ' ָבר ּבְ ַאְרֵצנו ַהְקדֹוׁשָ ָּהָיה ָכאן ּבְ ּּ ּ ּ ּ
ִתים ְרפו ַכָמה ּבַ ָּחָזק וַמְחַמת ֵכן ִנׂשְ ּ ּ ּּ ּוַבַלְיָלה ְכָבר ָהָיה ַקר, ּ ּ ִמי חֹוֵשב ַמה ֶזה , ּ

ָּקׁשור ֵאֵלינו ִריָאה, ּ ַּפַעם ַקר ַפַעם ַח, ֲהלֹא ֶזה ַרק ֶטַבע ַהּבְ   !םּ

ה ֵאָלה ְמֹאד ָקׁשָ א ֵאַלי ְיהוִדי עֹוֵרך ִדין ִעם ׁשְ ַּכָמה ָיִמים ַאֲחֵרי ֶזה ּבָ ּּ ְ ּ ְוְבתֹוך , ּ ּ
ִני ֶשָעָבר ָהָיה ָצִריך  יֹום ׁשֵ ּבְ ְַהְדָבִרים ִסֵפר ִלי ְשִאיַרן ִעם סוְרָיה ֶהְחִליטו ֵכיָוון ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ

ן ֶמַהר ַהַגַעׁש רות ְוָלֵכן , ָּלבֹוא ָלָאֶרץ ֶהָעׁשָ ַּאִוירֹוִנים לֹא יוְכלו ָלטוס ְוֵאין ֶאְפׁשָ ּ ּ ּ
ֵיׁש , ְלַהְמָראֹות ָרֵאל ָכל ַהִטיִלים ׁשֶ ַּעל ֵכן ֶזה ַהְזַמן ֲהִכי טֹוב ִלְזרוק ַעל ֶאֶרץ ִיׂשְ ּ ּּ ּ

ֵהִכינו(, ָלֶהם רֹות ֲאָלִפים ִטיִלים ׁשֶ ִּמי יֹוֵדַע ַכָמה ֲעׂשְ ּ ְּוַהָצָבא לֹא יוַכל ַלֲעׂשֹות , )ּ ּ ּ
ָרֵאל. ּלוםְּכ ֶרה ַעל ֶאֶרץ ִיׂשְ ִיׁשְ ן ֶהָחָזק ׁשֶ ִּמְפֵני ֶהָעׁשָ ּ.  

ה ַהָקּבָ ֵיׁש ָלנו ְכָבר ְלֵעֶרך "ַּמה ָעׂשָ ְזכות ׁשֶ ְה ּבִ ּ ּ יעוִרים ְבזֹוַה2000ּּ , ק"ּ ׁשִ
ַלח ָלנו רוַח ֲחָזָקה ִעם ַחְמִסין ָגדֹול ּׁשָ ּ ְרפו , ּ ְנָיִנים ִנׂשְ ְּוַכָמה ּבִ ֶזה ָהָיה [ּ ּבֹון ּׁשֶ ֶחׁשְ

ַמִים ׁשָ ֵקָטה, ְּמֻיָחד ּבַ ה, ֲּאָבל ָכל ָהָאֶרץ ָהְייָתה ׁשְ ַנַעׂשֶ בו ְכלום ִמַמה ׁשְ ְּולֹא ָחׁשְ ּ ּּ ,
ְּוֵאיֶזה ִנִסים ֲאַנְחנו עֹוְבִרים בו ָלֶבַטח, ]ּּ ָרֵאל ָיׁשְ ּה ְכלום לֹא "וב, ְּוָכל ֶאֶרץ ִיׂשְ ּ

ָרֵאל ָגָחה ַהֻמְפָלָאהְו. ה"ְּוִניַצְלנו ב, ָקָרה ְלָעם ִיׂשְ ִּלְראֹות ֶאת ָיד ַהַהׁשְ ְלָבנֹון , ּ ּבִ
ן ָהֲעָרֶפל ָרֵאל ִהִגיַע ָעׁשָ ַּהְסמוָכה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּ ָרֵאל לֹא ִנְכַנס, ּ וֶזהו . ְּוִאילו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ַּמָמׁש ֵנס ָגלוי ּ.  

ִסַיְמנו ֶאת ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש יֹום ׁשֶ ָקָרה ּבְ ֲּאַסֵפר ַמה ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ְלִפי ֵסֶדר ַהַדף ּ
י, ַּהיֹוִמי ַּהֻמְדָפס ּבְ ָנה"ּב ְכָרִכים ְלי"ּ י ַהׁשָ אֹותֹו ַהיֹום ַמָמׁש ִנְפְסָקה , ּב חֹוְדׁשֵ ּּבְ ּ

ַעָזה ַּהִמְלָחָמה ּבְ חֹוֶדׁש ֵטֵבת, ּ ים ְלֵביָתם. ֶזה ָהָיה ּבְ ַאֲחֵרי , ְּוָחְזרו ִמְליֹון ֲאָנׁשִ
ה ְכַבר  ָגלות ָקׁשָ ָהיו ּבְ ּׁשֶ ּ בועֹות ּ ַּכָמה ׁשָ ּ ם"וב[ּ ָהָיה ׁשָ ִסים ַהְגדֹוִלים ׁשֶ ּה ַעל ַהּנִ ּ ,

ּבִ ְזכות ָהַרׁשְ  ].ָהְלָאה' ֵּכן ַיֲעזֹר ה, ּי ְוַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש"ּּבִ

ּ      וִבְזכות זו ּ ִּהְתַקְיימו ִדְבֵרי ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש , ּ ּ ּ ִסְפָרא ָדא ִיְפקון "ּ ּּבְ ּ
ִּמָגלוָתא ְּדָהְיינו, "ּ ָעְבָרה , ּ ה ׁשֶ ְגַמר ָכל ַהֵסֶפר כולֹו ָיְצאו ִמן ַהָגלות ַהְקַטּנָ ַרק ּבִ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּּ

ְּוָכֵעת נוַכל ְלָהִבין ִמֶזה, ָּעֵלינו ִאם ְנַסֵים כוָלנו ֶאת ה, ּ ּׁשֶ ּ ּ ּזֹוַהר ַהְמחוָלק"ּ ְּדַבר " ּ
יֹומֹו  ַּדף ַהיֹוִמי("יֹום ּבְ ַאְלֵפי ְרָבבֹות ִסיוֵמי ַהזֹוַה, ")ּ ַווְדַאי ִנְזֶכה ְלַהְבָטַחת ּּבְ ּר ּבְ
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ּבִ ִהְזַכְרנו "ָהַרׁשְ ּי ׁשֶ ָרֵאל ְלִמְטָעם ְמִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדִאיהו ַהאי "ּ ּוְבִגין ְדַעִתיִדין ִיׂשְ ּּ ּּ ּ
ַרֲחֵמי יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ֵּסֶפר ַהזֹוַהר ִיְפקון ּבֵ ּ ּ ." 

ּוְבאֹוָתה ְתקוָפה ֵאַרע עֹוד ֵנס ּ י ׁשִ, ּּ ר ַרּבִ ן יֹוַחאי ִהִציל ֶאת ָכל ֲאׁשֶ ְּמעֹון ּבֶ ּ
ֶמׁש ח ָהיו מוָכִנים ְלַהִגיַע ְלֵבית ׁשֶ ֶמׁש ְמַהִטיִלים ֲאֻרֵכי ַהְטָוח ׁשֶ ית ׁשֶ ֵבי ּבֵ ּתֹוׁשָ ּ ּ ּ ּ   .ו"ּ

ִעתֹונים ִדיְווחו ָאז  ּּבָ ת ִיְתרֹו תשס"בערש[ּ ַלת (ק "ט ְלפ"ּק ָפָרׁשַ ְזַמן ַקּבָ ּבִ
ִמְסַפר ִטיִלים יֹוֵתר ִּכי ַה, ִנְרָאה)] ַּהתֹוָרה ֶמׁש ּבְ ית ׁשֶ ַאף ְלַהְפִגיז ֶאת ּבֵ ַּחַמאס ׁשָ

ַבע ֵאר ׁשֶ דֹור אֹו ִלּבְ ְלחו ְלַאׁשְ ׁשָ ר ׁשֶ ָּגדֹול ֵמֲאׁשֶ ּ ְפַצצֹות ָאטֹום, ּ ִּכי ָרצו ִלְפֹגַע ּבְ ּ ּ ,
ֶמׁש ֵיׁש ָהִרים ְמֵלִאים ִעם ְפָצצֹות ָאטֹום ֵבית ׁשֶ ּבְ ָידוַע ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּיַע ַרק ִטֵיל ֶאָחד ְּוִהִג. ּ

ֶמׁש ית ׁשֶ ַּכָמה ִקילֹוֶמֶטר ִמּבֵ סֹוד, ּ לֹא ִיָוַדע ָלֶהם , ְּוֶהֱחִזיקו ֶאת ֶזה ּבְ ְּכֵדי ׁשֶ ּ ּ
לֹוח ח ִהִגיַע ְוִלׁשְ ַּהָמקֹום ֵאיֹפה ַהָמקֹום ׁשֶ ּ ְזכות . ו יֹוֵתר ִטיִלים"ּ ְּוַהֹכל ָהָיה ּבִ ּ

ָעְבדו ַעל ֶזה יֹוָמ ַּהזֹוַהר ַהיֹוִמי ׁשֶ ֶמׁשּ ֵבית ׁשֶ   .ם ָוַלְיָלה ּבְ

ְּכְשִסיַפְרִתי ַהִספור ַהֶזה להגה ּ ּ ּּ ּ ִליָט"ּ ָזָכה "ּצ ָהַרב ָנחום ראזנבערג ׁשְ ּא ׁשֶ

ְִלְבנֹות וְלַתֵקן ְלָעָרך  ּ יֵמי חֹוְרפו ,  ִמְקָואֹות300ּ ַהְדָבִרים ְפׁשוִטים וּבִ ָּאַמר ִלי ׁשֶ ּ ּ ּ
ַעל ה ַמע ִמִפי ּבָ ַעְצמֹו"ַצַז" ֻּסָלם"ָּזָכה ְוׁשָ ְּוָכך ִסֵפר לו, ל ּבְ ע ַהָגדֹול : ְ ָהָרׁשָ ְּכׁשֶ ּ

ֵאירֹוָפה6ש ָרַצח "ימ ּ ִמְליֹון ְיהוִדים ּבְ ָּאַמְרִתי ְלכוָלם, ּ ּ ע : "ּ ר ְלֵנַצח ָרׁשָ ִאי ֶאְפׁשָ
ּוִמְלָחָמה זו לֹא ִתְסַתֵיים ֶאָלא ִאם ֵכן ָיקומו ְיהוִדים ַוִיְלְמדו זֹוַהר ַהָק, ֶזה ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ ". דֹוׁשּ

ַעל  ב ּבָ ַּהֻסָלם"ָלֵכן ָיׁשַ ִיְהֶיה מוָבן ַלְיהוִדים " ּ ְּוִתְרֵגם ַהזֹוַהר ְלָלׁשֹון ַהֹקוֶדש ׁשֶ ּּ ּ ּ
ָגָתם ְּפׁשוִטים ְכִפי ַהׂשַ ּ ּ ּ ִסיום ֲעבֹוָדתֹו. ּ ְּוָאֵכן ּבַ ּ ָגַמר ַהַתְרגום ַעל ֵסֶפר , ּ יֹום ׁשֶ ּּבְ ּ ּּ

ּש ְתבוָס"ָנַחל ִהיְטֶלר ימ, ַהזֹוַהר ִמְלָחָמהּ ה ּבַ ְּוָכך ִנְצלו ְמַעט ַהְיהוִדים , ּה ָקׁשָ ּ ּ ְ

ְרדו ׂשָ ּׁשֶ ע ימ, ּ ל אֹותֹו ָרׁשָ ָרֵאל ִמִציפֹוְרָניו ׁשֶ ִסים ְגלוִיים ִנְצָלה ֶאֶרץ ִיׂשְ ּוַבּנִ ּ ּ ּּ  –. ש"ּ
ְזכות ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּּבִ ּ.  

ְּוָאֵכן ָכך ִנְכַתב ְמפָֹרׁש ְבזֹוַה ְ ת ָנׂשֹא "ּ ִסְפָרא ָדא ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ּק ָפָרׁשַ ּּבְ ּ ּ
ַרֲחֵמי ֶזה ַהֵסֶפר –ּבְ ַרֲחִמים) ַּהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש(ּ ּבָ ֵּיְצאו ִמן ַהָגלות ּבְ ּּ.  

ַנת תשכ ׁשְ ר ּבִ ֵעת ִמְלֶחֶמת , ז"ּעֹוד ִסֵפר ִלי ֲאׁשֶ ת ַהָיִמים"ּבְ ׁשֶ ָלַמד , "ּׁשֵ
יַבת ִוויְזִניץ ב יׁשִ ַעל הּב ֵאֶצל ַהָגאֹון ְוָקדֹו"ּבִ ָיִמים , ל"זצוק" ִּאְמִרי ַחִיים"ׁש ּבָ ּבְ

ָרֵאל5ָּיָצאו , ְּדָאז ּסוְרָיה וְלָבנֹון, ִעיָרק, ַּיְרֵדן, ִמְצַרִים:  ְמִדינֹות ֶנֶגד ַעם ִיׂשְ ּ ,
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ֶּהְחִליטו ְלִהָלֵחם ֶנְגֵדנו ּּ ְּוַהַסָכָנה ָהְיָתה ְגדֹוָלה ְמאֹד, ּ ּ ּ ְּוַהַפַחד ַמָמׁש ּנֹוָרא , ּ ּ- 
לֹו י ַהָגִליל ִמְפֵני ַפַחד ׁשְ ה ָיִמים ִלְפֵני ְתִחַלת ַהִמְלָחָמה ְכַבר ָהיו ְסגוִרים ְכִביׁשֵ ּׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ֶּשָמא ִיְתְקפו סוְרָיה וְלָבנֹון ֶאת ַהָצפֹון, ָהאֹוֵיב ּ ּ ּ ְדָרִכים. ּ ְּולֹא ֻהְרׁשו ִלַסע ּבִ ּ .
ל ִרׁשָ"ר ִמִוויְזִניץ ְזָי"ָהַאְדמֹו ֵקׁש ְוִקּבֵ ּע ּבִ ּיֹון ְמֻיָחד ְלַהִגיַע ְלִמירֹוןּ ּ   :ְוָאַמר, ּ

ָצִריך ל ַמה ׁשֶ ְמעֹון ֶאְפַעל ּכָ י ׁשִ ְשַאִגיע ְלַרּבִ ְּכְ ל . ּ ְּוָכך ָעָלה ְלִציֹון ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ּ ְ

ּבִ ף ִראׁשֹון ְוָאַמר. י"ַרׁשְ ְכַנס ְלִציֹון ַהָקדֹוׁש ָלַקח ֵסֶפר ַהזֹוַהר ָפַתח ּדַ ּנִ ׁשֶ ּּכְ ּ אן : ּ ּכָ
ת ּבִ"ּוב ּכָ דאס ִאיז ִדי לעכטיגע : ּוֵפַרׂש, "י"ֵּסֶפר ַהזֹוַהר ֵמַהַתָנא ָהֶאלֹוִקי ַרׁשְ

ּפון " ָהֶאלֹוִקי"געטליכקייט " ֵּמַהַתָנא"ָוואס לערנט אונז " ֵסֶפר ַהזֹוַהר"ֵסֶפר 
ּבִ? וועם ַּתְרגום ללשה[ ,י"ּפון ַרׁשְ ּ ֶפר ַהּמוָאר  :ק"ּ ַלּמֵ) ַהזֹוַהר(ֶּזה ַהּסֵ ּמְ ד ׁשֶ

י, ֱּאלֹקות) ֵּמַהַתָנא(ּאֹוָתנו  ק "אח]. י"מרשב? ִמּמִ ּכ ִנַגׂש ְלִציֹון ַהָקדֹוׁש ָנׁשַ ּ ּ
ָרֵאל: ְוָאַמר ל ָהֻאּמֹות ָהרֹוצֹות ְלָהַרע ְלִיׂשְ ל ּכָ ִרים ׁשֶ ל ַהְקׁשָ ַבר ִנַתְקִתי ּכָ ּּכְ ּ ּ .

יִתי זֹאת א ַהָקדֹוׁש ַרׁשְ? ְֵהיַאך ָעׂשִ ַתּנָ ַבְקִתי ּבְ י ּדָ ּּכִ ְּוֻכָלנו יֹוְדִעים ַעל . י"ּבִּ ּ
ְלָחָמה זו ּמִ ָקרו ּבַ ים ַהְגדֹוִלים ׁשֶ ּסִ ַּהּנִ ּ ּ ק (. ּ ל ַהַצִדיק ִמְתַדּבֵ ֵסֶפר ׁשֶ ַהלֹוֵמד ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ַמת ַהַצִדיק ִנׁשְ ּּבְ ֵסֶפר ְמאֹורֹות ַהזֹוַהר, ּ   ).ְּוַעֵין ּבְ

זַֹהר ִּמָכאן רֹוִאים ַכָמה ָגדֹול ֹכַח ַהלֹוֵמד ּבְ ּ ּ ּּ ַעל ְיֵדי ֶזה ְמעֹוֵרר ּ ּ ַהָקדֹוׁש ׁשֶ
ּבִ ַמת ָהַרׁשְ יך ֶאת ִנׁשְ ְוַמְפִעיל וַמְמׁשִ ּ ּה ַמָמׁש ִכְפׁשוטֹו"י ע"ּ ּ ְּכמֹו , ְּלַרֵחם ָעֵלינו, ּ

ָאַמר ָיכֹול ֲאִני ִלְפֹטר ֶאת ָהעֹוָלם כולֹו ִמן ַהִדין ּׁשֶ ּ דֹוֵרנו ַהָפׁשוט. ּ ַּוֲאִפילו ּבְ ּ ּּ .  

ה ְלַס ֵּפר ֲאָבל ַהְזַמן ָקָצרֵיׁש ַהְרּבֵ ָּלֵכן ְנַסֵפר ַרק ַעל ְקֵצה ַהַמְזֵלג, ּ ּ:  

ה  ָפָרׁשָ ָּכתוב ּבְ ה ּ ם ָהֱאלִֹקים ִּנַגׁש ּומֹׁשֶ ר ׁשָ ): שמות כ יח(ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאׁשֶ
ִלקוֵטי  ָּכתוב ּבְ ּּ ָהֲעָרֶפל ֵהם ַהְמִניעֹות, ן"מֹוֲהַרּ רֹוִצים ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה ִמְצָו, ּׁשֶ ה ְּכׁשֶ

ְּגדֹוָלה ֵיׁש ְמִניעֹות ְגדֹולֹות ֲּאָבל לֹא ְצִריִכים ְלַפֵחד ִמן ַהְמִניעֹות וְצִריִכים , ּ ּ
ם הוא  ָכל ַהֹכחֹות ִכי ׁשָ ְּלִהְתַחֵזק ּבְ ּ ּ ֶזה. ֱאלִֹקיםּ ֲּאָבל ֲאַסֵפר , ְְוֵיׁש ְלַהֲאִריך ּבָ

ִקצור ּּבְ ּ.  

ָנה ְלֵעֶרך ָרִאיִתי ָכל ִסְפֵרי 42ִלְפֵני  ּ ׁשָ ה ְכַרִכים ִעם ֹּזַהר ַהְ ֲחִמׁשָ ַּהָקדֹוׁש ּבַ ּ ּ ּ
ְּנקודֹות ָיפֹות ְמֹאד ָנה ְלֵעֶרך , ּ ְְדפוס ִלְפֵני ֵמָאה ׁשָ ּ תֹוַקְקִתי , ָיֶפהְמֹאד ּ ִּהׁשְ ְמֹאד ּ

ִיְהֶיה ַקל ְלָכל ֶאָחד  ְּלַהְדִפיסֹו ְכֵדי ׁשֶ ּ ְקׁשו ִמֶמּנו , ַּהָקדֹוׁשַּהֹזַהר ֶאת ִלְגֹרס ּ ֲּאָבל ּבִ ּּ ּ
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ִלי ָכַאב . ְּולֹא ָיֹכְלִתי ִלְקנֹות ֶאת ֶזה, ְּוֶזה ָהָיה ָאז הֹון תֹוָעפֹות$ 300 ַּהֵלב ׁשֶ ּ ּ
לֹא ָזִכיִתי ִלְקנֹות וְלַהְדִפיס ֶאת ֶזה ה ְזַמן ַעל ֶזה ׁשֶ ַּהְרּבֵ ּ ּ.  

יֹות ּבֹוְדדֹות ַהחֹק ְּוָאז הֹוֵצאנו ָלאֹור ֶאת  ָפָרׁשִ ָרֵאל ּבְ ְוָאז לֹא ָהָיה [ְּלִיׂשְ
ר  ֶאְפׁשָ ָרֵאל"בארצהּבְ ל ָחק ְלִיׂשְ ְּוָכך ְלָכל ַהָפחֹות ִיְלְמדו ֶאת ] ב ְלַקּבֵ ּ ל ּזַֹהר ְ ׁשֶ

ָרֵאלַהָחק  ה "ב, קַהָחְוָכל , ְלִיׂשְ ם ה ֶזה ָעׂשָ ים , ָּגדֹולרֹׁשֶ ֲאָנׁשִ ָראו ֵאיך ׁשֶ ְַעד ׁשֶ ּ
ָלֶהם ֶאת  ַטִלית ׁשֶ ּהֹוְלִכים וַמֲחִזיִקים ּבְ ּ ָרק ַהָחּ ְלַעם ִנְכַנס ק ַהָחה "וב, ֵאלְלִיׂשְ

ָרֵאל ְָכך ְוַאַחר , ִיׂשְ ָגדֹולק ַהָחְּלַהְדִפיס ֶאת ִּהְתִחילו ּ ָרֵאל ּבְ ְּוַהיֹום ַמְדִפיִסים , ְלִיׂשְ
מֹוֶנה ֲאָלִפים ֵסִטים ָנה ְלֵעֶרך ׁשְ ְְכָבר ָכל ׁשָ ּ ּ.  

ַנת תשמ ׁשְ ָכ"ּבִ הו ׁשֶ ָצִריך ַלֲעׂשֹות ַמׁשֶ ְבִתי ׁשֶ ּג ָחׁשַ ּ ּ ְ ּ ָרֵאל יוְכלו ּ ּל ֶאָחד ִמִיׂשְ ּ ּ
ַקלות ִלְלמֹוד זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּּבְ ּ ים , ּ לֹא ִיְהֶיה ִלי ְמִניעֹות ֵמֲאָנׁשִ ְכֵדי ׁשֶ ֶּהְחַלְטִתי ׁשֶ ּ ּ

ָאר ְדָבִרים ּוׁשְ ָמאְנִסי, ּ ַכְרִתי ֶחֶדר ּבְ ִּהׂשְ ם , ּ ַגְרִתי ׁשָ אָרא ַפאְרק ׁשֶ ֶּזה ָרחֹוק ִמּבָ ּ ּ
ָעה ַוֲח ְִצי ְנִסיָעה ָכל ֶדֶרךְְלֵעֶרך ׁשָ ּ ּ.  

ַכְרִתי ְמכֹוַנת ִצלום ְוִהְתַחְלִתי ְלַהֲעִתיק ַמֲאָמִרים ִמָכל ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש  ִּהׂשְ ּ ּּ ּּ ּ
ל ָדִוד ַהֶמֶלך ע ְַעל ִעְנְיֵני תֹוָרה וְתִפָלה וַמֲאָמִרים ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ְרִתי ִעם ַמְדִפיס , ה"ּ ְּוִדּבַ ּ

ה ְכלום ַרק ַמה לֹא ַיֲעׂשֶ ּׁשֶ ּ ֲאִני ִיֵתן לֹו ָכל יֹוםּ ּ ׁשֶ ַּיְדִפיס ֵתֶכף וִמַיד ִעם ְנקודֹות, ּ ּּ ּ ,
ֲהָכַנת ַהֵסֶפר ָכל יֹום ְלֵעֶרך  ְְוָעַבְדִתי ּבַ ּ ּ עֹות10-12ּ ֲעבֹוָדה"ּוב,  ׁשָ , ה ִהְצָלְחִתי ּבָ

ַּרק ִהְצָטְרכו ְלַהְדִפיס ַהֹכל ֵמָחָדׁש, ְּוָאז עֹוד לֹא ָהָיה ַהתֹוְכנֹות[ ּ ּ.[  

ַעל ָדָברַמה  ה ַהּבַ ַבר ? ָּעׂשָ ִבים ְיָקִרים4ּהוא ׁשָ ל ֲחִצי , ּ ְמַחׁשְ ִלי ׁשֶ ַּוֲעבֹוָדה ׁשֶ
ה הֹוָצאֹות ְולֹא ָיֹכְלִתי ְלַהְדִפיס ְכלום ָנה ְלֵעֶרך ִעם ַהְרּבֵ ּׁשָ ּ ּ ּ ִּכי ַהַמְדִפיס ָעַזב , ְ ּ ּ

ּאֹוִתי ְוָאַמר ִכי הוא לֹא ְמֻסָגל ְלִהָלֵחם ִעם ַהס ּ ּ לֹ, מ"ּ ׁשום ֹאֶפן ָלֵתת ּׁשֶ ּא רֹוֶצה ּבְ
  .ִלי ַלֲעׂשֹות ֶאת ָהֲעבֹוָדה

ית ֵראׁשִ ְּוָגַמְרִתי ָאז ַרק ֵסֶדר ּבְ ַאר , ּ ר ְדָבִרים ִנׁשְ ִמְדּבָ מֹות ַוִיְקָרא ּבַ ּוׁשְ ּ ּ ּ
ִלי ְנקודֹות ֶאְמַצע ּבְ   .ּּבְ

ַרק ָרִציִתי ְלהֹוִציא ָלאֹור ֲאִפילו ֵס ִנים ָכל ַפַעם ׁשֶ ְּוַאַחר ׁשָ ּ יתּ ֵראׁשִ , ֶדר ּבְ
ב ר ַהְמַחׁשֵ ּבַ ִּנׁשְ ּ.  
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ָרֵאל ַתֲעזֹר ִלי ְלַהְתִחיל ִעם "ב ְזכות ֶאֶרץ ִיׂשְ ְבִתי ׁשֶ ָעִליִתי ָלָאֶרץ ָחׁשַ ּה ׁשֶ ּּ ּ

ִבים עֹוד ַהַפַעם, ְּוִהְתַחְלִתי ַלֲעבֹוד, ָהֲעבֹוָדה רו ַהְמַחׁשָ ּבְ ְּוִנׁשְ ּ ּ.  

ה ְתִפָל ָצִריך ַהְרּבֵ ֶּהְחַלְטִתי ׁשֶ ּ ְּ ַאְצִליַחּ ּה ְלִהְתַפֵלל ׁשֶ ִלי ְתִפיָלה לֹא הֹוֵלך , ּ ְִכי ּבְ ּ ּ
ְּכלום ּ.  

ִנים ָנַסְעִתי ִלְצָפת ִלְפֵני ל ֵני ׁשָ רֹוִאים "ִּלְפֵני ׁשְ ם ִדיָרה ׁשֶ עֹוֶמר ָלַקְחִתי ׁשָ ּג ּבָ ּ ּ
ּבִ ם ֶאת ִציֹון ָהַרׁשְ ִּמׁשָ ה ָיִמים ְתִפל"ּ לֹׁשָ ּי ְוֶהְחַלְטִתי ַלֲעׂשֹות ׁשְ ּ ַרך ּ ם ִיְתּבָ ַהׁשֵ ְֹות ׁשֶ ּ

ל ַהזֹוַה ֲעבֹוַדת ַהֹקוֶדש ׁשֶ אוַכל ְלַהְצִליַח ּבַ   .ק"ַּיֲעֹזר ִלי ׁשֶ

ה ְפָעִמים  לֹׁשָ ַתֲעִנית ִדּבור ְוָכל יֹום ָאַמְרִתי ׁשְ ה ָיִמים ְוֵלילֹות ָהִייִתי ּבְ לֹׁשָ ּׁשְ ּ ּּ ּ
ל ָהַר ְּתִהִלים ְוִהְסַתַכְלִתי ְלֵעֶבר ַהִציון ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ּבִּ ֲהָפַצת "ׁשְ ַאְצִליַח ּבַ ִתי ׁשֶ ּי וִבַקׁשְ ּ ּ

  .ק"ַהזֹוַה

ים ָּלַקְחִתי ֶאת ַהָיִמים ַהְקדֹוׁשִ ּ עֹוֶמר ְול"ֶזה ָהָיה יֹום ִלְפֵני ל, ּ עֹוֶמר "ג ּבָ ג ּבָ
עֹוֶמר"ְויֹום ַאֲחֵרי ל   .ג ּבָ

ְְוַאַחר ָכך ב ַמָיא ְוִהְתַחְלִתי ְלַס"ּ ּה ִהְתִחיל ַהִסַיְעָתא ִדׁשְ ּּ ּּ ֵּדר ֶאת ַהַדף ַהיֹוִמי ּ ּ ּ
ל ַהזֹוַה ים, ק"ׁשֶ ָכל ָהאֹוַפּנִ ֲּאָבל ַהְמִניעֹות ָהיו ָכל ָכך ְגדֹולֹות ּבְ ְ ּ ּ ּ ָּכל ַהַמְדִפיִסים , ּ ּ ּ

ִבים לֹא ַפַעם ְולֹא ַפֲעַמִים רו ָלֶהם ָכל ַהְמַחׁשְ ּבְ ָעְבדו ִאיָתנו ִנׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ְּוַהְמכֹונֹות , ּּ
רו ּבְ ִּצלום ִנׁשְ ּ ה ֲהִכי ַהְיָקָרהּו, ּ ְּמכֹוַנת ִצלום ֶאָחת ָחָדׁשָ ְלחו , ּ  ְמכֹונֹות ֲחָדׁשֹות 7ּׁשָ
רו ּבְ ְּוֻכָלם ִנׁשְ ַבע ְמכֹונֹות , ּ ׁשֶ ִהְסטֹוְרָיה ָדָבר ָכֶזה ׁשֶ לֹא ָהָיה ּבַ ֵּהם אֹוְמִרים ׁשֶ ּ ּ ּ

ִרים ּבָ ֵסֶפר . (ֲחָדׁשֹות ִנׁשְ ֲאִריכות ּבְ   ").ֶאל ָהֲעָרֶפל"ְּרֵאה ּבַ

ּם ָכל ַהְמִניעֹות ָהֵאלו הְוִע ּ ּ ִהַגְענו ַעד כֹה שב' ּ ָּעַזר ָלנו ׁשֶ ּ ּה הֹוֵצאנו ָלאֹור "ּּ
ְּלֵעֶרך ֶרַבע ִמְליֹון ַעלֹוִנים וְלֶעֶרך  ּ ֶאֶלף ִתיקוֵני זֹוַהר ְואֹור ַהזֹוַהר ְגֹדֵלי 150ְ ּ ּ

ֵחֶלק ִמ ָאר ְסָפִרים ׁשֶ ָרֵאל ְוַהזֹוַהר ְוזֹוַהר ַהָקדֹוׁש וׁשְ ִּיׂשְ ּן ָהעֹוָלם ָכאן ְכָבר ָראו ּ ּ ּ
  .ֶאת ֶזה

ָכל ָדָבר טֹוב וִבְפָרט  ְצִריִכים ָלַדַעת ׁשֶ ֲאִני ְמַסֵפר ֶאת ַהִספור ׁשֶ ָּהִעָקר ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ּּ
ה ְמִניעות ָנם ַהְרּבֵ ֶזה ֶיׁשְ ָכל ָהעֹוָלם ְוָכל ַהְגאוָלה ְתלוָיה ּבָ ָּדָבר ָכֶזה ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ֲאָבל ִעם , ּ

ֱאֶמת ִעם , ּים ַלֲעבֹור ַעל ַהֹכלָרצֹון ָחָזק ְיכֹוִל רֹוִצים ּבֶ ִּויכֹוִלים ְלַהִגיַע ְלָכל ַמה ׁשֶ
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ַמָיא ִּסַייְעָתא ִדׁשְ ּּ ָכתוב ְבזֹוַה, ּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ר ַנׁש ְלִאְתַדְכָייא ַכָמה ִאּנון "ק "ּ ַעי ּבַ ַּכד ּבָ ּ ּ ּ
ן ָאָדם רֹוֶצה ְלִהָטֵהר ַכָמ, "ְּדִמַזְמִנין ֵליה ר ּבֶ ַּכֲאׁשֶ ּ ֲאָבל . ה ַמְלָאִכים עֹוְזִרים לֹוּּ

ה ְמִניעֹות ָּצִריך ָלַדַעת ִכי ָכל ִמְצָוה ְלִפי גֹוֶדל ַהִמְצָוה ִיְהֶיה ַהְרּבֶ ּ ּ ֲאַנְחנו , ְ ְּכמֹו ׁשֶ ּ
ינו  ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ ּרֹוִאים ׁשֶ לֹא ְיכֹוִלים ִלְראֹות, ִּנַגׂש ֶאל ָהֲעָרֶפלּ ֶּזה ַהְמִניעֹות ׁשֶ ַּמדוַע ,  ּ ּ

ם ָהֱאלִֹקים"י ּ ִמְפֵנ– ר ׁשָ גֹות ְגדֹולֹות ָלֵכן ֵיׁש ֲעָרֶפל" ֲאׁשֶ ם ֵיׁש ֱאלֹקות ְוַהׂשָ ׂשָ ּׁשֶ ּ ּּ ,
ֶעְזִרי ֵמִעם ה ה ִנַגׂש ְללֹא ַפַחד וָבטוַח ּבְ ַּאך מֹׁשֶ ּ ּ ּ ְ'.  

יְליָאן ַעַרִבים  ַמָיא ְוֵיׁש ִכְמַעט ֶאָחד ַוֲחִצי ּבִ ָאנו ִנְזָקִקים ְלַרֲחֵמי ׁשְ ּוְכמֹו ׁשֶ ּ ּ ּ
ֵרה ִמְליָאן ְיהוִדים ֻכָלם רֹוִצים ְלַחֵסל ֶאת ָחֵמׁש ֶעׂשְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ִאם , ּ טוִחים ׁשֶ ְּוָלֵכן ָאנו ּבְ ּ

ָכל יֹום ָויֹום ַרק  ִּיְלְמדו ֶאת ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ַדקֹות12ּ ָנה , ּ ׁשָ ְּוִיְגְמרו ָכל ַהזֹוַהר ּבְ ּ
יַח, ַאַחת ְצלו ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ַווְדַאי ִיּנָ ן יֹוָחִאי ,ּּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִהְבִטיַח ַרּבִ ּ ְכמֹו ׁשֶ

ִסְפָרא ָדא ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ ּׁשֶ ּ ּ.  

ים ֵהם, ה"ב ָרֵאל ְקדֹוׁשִ ה ְוִאְרֵגן , ִיׂשְ ָעׂשָ בוַעִים ׁשֶ ְּוֶאָחד ִטיְלֵפן ֵאַלי ִלְפֵני ׁשְ ּ ּ
ְּכָבר ֶאֶלף ִסיוֵמי זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּ רֹוֶצה ְלַאְרֵגן ְּוֶאָחד ִטיְלֵפן ֵאַלי , ּ ָעַבר ׁשֶ בוַע ׁשֶ ׁשָ ּּבְ ּ ּ

לֹֹמה סֹוד ָהֶאֶלף ְלך ׁשְ ֶָאֶלף ִסיוֵמי זֹוַהר ּבְ ּוִבְזכות ֶזה ִנְזֶכה ַמֵהר ְלַהְגאוָלה , ּ ּ ּּ
ֵליָמה יעוֵרי זֹוַהר . ׁשְ ַקל ְלַאְרֵגן ַהׁשִ ְיכֹוִלים ּבְ ּוֶבֱאֶמת ֵיׁש ִלי ָתְכִנית ַקָלה ֵאיך ׁשֶ ּּ ּ ְ ּ ּ

ֲאָלִפים  רו ֵאֵלינו, ּוְרָבבֹותּבָ ָתף ִיְתַקׁשְ רֹוֶצה ִלְהיֹות ׁשֻ ּוִמי ׁשֶ ּ ּּ ּ .  

ָרֵאל  ֵמאֹות ַאְלֵפי ִיׂשְ ְמָחה ְמרוָבה ַלֲחזֹות ְוִלְראֹות ֵאיך ׁשֶ ֹּעֶנג ָכפול ְוׂשִ ְ ּ ּ ּ
ִּמְתַאְרְגִנים ַלִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ְלִתי ַלד"ְּוָחְרתו ַעל ִדְגֵליֶהם , ּ " ְּלַבדֹו' ּּבִ

ֵסֶפר ָהַרְמַח( ָרֵאל וַמְתִריִעים ) ל ְוַהזֹוַהר"ְרֵאה ּבְ ּוַבֶדֶגל ַהֶזה דֹוְגִלים ַעל ָעֵרי ִיׂשְ ּּ ּ

קֹול חֹוֵצב ֶלָהבֹות ֵאׁש  ָכל ְתפוצֹות , "ֵאָלי' ִמי ַלד"ּבְ ִצים ְסִביָבם ּבְ ּוִמְתַקּבְ ּּ
ָרֵאל ִיְרֵאי ד ֲארו ִל' ִיׂשְ ׁשְ ּנִ יָחא ּׁשֶ דֹוֵרנו דֹור ִעְקְבָתא ִדְמׁשִ ָנם ַעָדִין ּבְ ֶיׁשְ ְּפֵליָטה ׁשֶ ּ ּ ּ

ּבָ ֱאֶמת ְלִהְתָקֵרב ָלַרׁשְ ים ִקּבוץ ְוִרּבוץ וְפָעִלים ְלָהִקים "י ִזי"ַהֲחֵפִצים ּבֶ ּע ְועֹוׂשִ ּ ּ
ָאֶרץ יעוִרים ּבָ ּוְבָכל ָהעֹוָלם כולֹו, ּׁשִ ים, ּּ ָרֵאל ְקדֹוׁשִ ם ִזיַקת ּפֹו, ַוֲהמֹוֵני ִיׂשְ ִלּבָ ֵעם ּבְ

ֲעבֹותֹות ַאֲהָבה ַאֲחֵריֶהם ְלֶרֶגל ַהַהָכָרה ִכי ָהֱאֶמת ֵנר ְלַרְגָלם, ְּיהוִדי ִכים ּבַ ְּוִנְמׁשָ ּ ּ.  

ּנַ"ב רֹוִאים ַהֵני ַרְבְרֵבי ַיִקיֵרי ֵמַאֵחינו ּבַ ּה ׁשֶ ּ יֹוְדִעים ֵהיֵטב ֶאת ַמֲאַמר "ּ ּי ׁשֶ
ָכל -" ּת ַהכֹל ָהֶבלֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶל"ֹקֶהֶלת  ִהיר ְוָצלול ָלַדַעת ׁשֶ ּ ומָֹחם ַהּבָ ּ ּ
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ם מֹוִעיל"ז "העוה ּ ְוָהִעָקר ָהֲאִמִתי הוא -" ֶהֶבל ֵאין ּבָ ּ ָרֵאל –ּ ְּלַזכֹות ֶאת ְכָלל ִיׂשְ ּ
יֹוֵתר ַּכָמה ׁשֶ ּ ַפע אֹור ֱאלֹוִקי , ּ ׁשֶ  )ט"ַסְנֶהְדִרין צ' ַעֵיין גמ(ְּוִלְזכֹות ַעל ְיֵדיֶהם ּבְ

ְמלֹא הֹוָדם ְוִתְפַאְרָתם ַּכָמה ַמְפִעים וְמַחֵזק ְלַהִכיָרם ּבִ ּ ּּ ּ ר ֵיׁש ֵמֶהם , ּ ֲאׁשֶ
ל ֵסִטים  ָקנו ֵמאֹות ְוֵיׁש ֲאָלִפים ׁשֶ ּׁשֶ ם –ּ ּ ַלֲחלוָקה ִחּנָ ל –ּ יֹוְדִעים ֵעֶרך ׁשֶ ְ ִמְפֵני ׁשֶ ּ ּ

ָעה תֹוָרה בעוה ּ וִבְפָרט ִלימוד ַהזֹוַה–ז "ּׁשָ ּּ מוְכָפ"ּ ּק ׁשְ   ל ַלֲאָלִפים ְוִלְרָבבֹות ּ

ְּתתָֹאר ָלֶכם ֵאיֶזה ְזכות ְגדֹוָלה ֵיׁש ָלֶהם ּ ַקלות , ּ ְּוָכל ֶאָחד ָיכֹול ִלְזכֹות ּבְ ּ ּ
ִּלְזֻכיֹות ָהֵאלו ּ ָקִלים ְלֵסֶפר : ּ ה ׁשְ ֲחִמׁשָ ַסך 101ּ ַאָתה קֹוֶנה -ּּבַ ,  505₪ְ ְסָפִרים ּבְ

ב- ר ְלַמה ֶנְחׁשָ ַכר ִמְצָוה ְכֶנֶגד ֶהְפֵסָדהּ ֶהֵוי ְמַחׁשֵ–!  ֲאׁשֶ ּב ׂשְ ּ ּבֹא וְרֵאה ַאָתה -. ּ ּ
ּ ְיהוִדים ְכִמְנַין 101ֵּמַחֵלק ל ְּוַכָמה ַמְלָאִכים ַלֲאָלִפים ְוִלְרָבבֹות " ִמיָכֵאל"ּ

ָעה זֹוַה–. ִּנְבָרִאים ִמכַֹח ֶזה ת קֹוֶדׁש ׁשָ ּבָ ׁשַ ְזכוְתך ְיהוִדי לֹוֵמד ּבְ ּ ּבִ ּ ר –ק "ָּ  ֲאׁשֶ
ן ִאיׁש ַחיֶּעְרכ יֹום חֹול ְלִפי ַהּבֶ ט ּבְ ָנה ִלימוד ְפׁשָ ֶוה ְלֶאֶלף ׁשָ ֹּו ׁשָ ּ ּ לֹוֵמד , ּ ּוְכׁשֶ ּ

ְמָחה  ׂשִ ֶאֶלף -ּבְ ָנה -ּ ֻמְכָפל ּבְ ּ ַסך ַהֹכל ִמְליֹון ׁשָ  ְוֶזה ַרק –))ּאֹוְרחֹות ַצִדיִקים(ְ
תֹות70, ִּמיהוִדי ֶאָחד ּבָ ל ׁשַ ָנה ׁשֶ ְּוַאַחר ָכך ַתְכ,  ׁשָ ְ ֵמָאה ְיהוִדים ּ ִּפיל ּבְ  ַהִאם ֵיׁש –ּ

ה ג ַמה ֶזה עֹוׂשֶ ָּלנו ֻמׂשָ ָכל ָהעֹוָלמֹות, ּ ם ִנְפָלא הוא ּבְ ֵּאיֶזה ֹפַעל ְורֹׁשֶ ְּוֻכָלם , ּ
מוִרים ְלך ָׁשְ ּ. 

ִאים ְוחֹוְטִפים, ַּעָתה ֲּהִיָפֵלא ַמדוַע ּבָ ּ ּוְמַנְדִבים ְלִלמוד לע, ּ ּּ , ִּלְזכות, נ"ּ
ְמָח, ש"לרפו ַתֲעֶלה ָיֶפהְלׂשִ ּה ׁשֶ ְרכֹון–, ּ ָמקֹום ָלֶתת ּבִ לֹא ,  ּבְ ּאֹו ֵאיֶזה ַמְזֶכֶרת ׁשֶ ּ

ה ְכלום ּזֹוְכִרים ִמֶמּנָ ּ ְמִחיר ַמְצִחיק, ּ ַּחֵלק זֹוַהר ְוִתקוֵני זֹוַהר ּבִ ּ ַמח ָכל –. ּ ּ ְוִתׂשְ
א עֹוָלם ַהּבָ ַווְדַאי ּבָ עֹוָלם ַהֶזה וּבְ ַּחֶייך ּבָ ּ ָ ְּוָכך ִיְזְכרו. ּ ּ ֶזה ְ ָ אֹוְתך ָלַעד ְלטֹוָבה ּבָ

ָּכל ַהְקרֹוִבים, ּוְבָבא ֲעְדך, ּ ַמִים ַיְמִליצו טֹוב ּבַ ׁשָ ְָוַגם ַהַמְלָאִכים ּבַ ּ ּ ְמעֹון , ּ י ׁשִ ְוַרּבִ
ר יֹוָחאי ִזי ַעְצמֹו ְיָבֵרך אֹוְתך ְויֹוֶדה ְלך ַעל ָכך"ּבַ ְע ּבְ ָ ָ  -, ּ נו ֵיׁש עֹוד ַמה ַלְחשֹוב-. ְּ

ֵכהו לביהמ: "ל"ַקֵיים ַמֲאָמר ֲחַזְָצִריך ַרק ְל ך ְמֻנָול ֶזה ָמׁשְ ִּאם ָפַגע ּבְ ּ ָ ד ִאם ֶאֶבן "ּ
ְרֶזל הוא ִמְתפֹוֵצץ ּהוא ִנמֹוַח ִאם ּבַ ּ ך ִמַטֵהר וִמְזַדֵכך". ּּ ְַנֵסה ְוִתיָווַכח ֵאיך ִלּבְ ָ ְּ ּּ ּ ּ ּ ּ ,

ַמִים ׁשָ ּבַ ּוִמְתַלֵהב ְלָאִבינו ׁשֶ ּ ּ.  

ְּוכַֹח ְגֻדַלת ִלימוד ּ ּ ּ ָעְמדו וָמְכרו " ַהזֹוַהּ ק ָעצום ַעד ְכֵדי ׁשֶ ֶהם ֵחׁשֶ ּק ָנַתן ּבָ ּ ּ ּּ
ָרֵאל ְרׁשוָתם ְכֵדי ִלְזכֹות וְלַזכֹות ֶאת ְכָלל ִיׂשְ ר ּבִ ְּכֵלי ֶכֶסף ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ַעְצָמם , ּ ְּוִקְימו ּבְ ּ
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ּּבֹוזו ֶכֶסף ּבֹוזו ָזָהב" ב ֶכֶסף ְוָזָהב -" ּּ ּ ִכי ַמה ֶנְחׁשָ ִכיְנָתא ּ ְכֶנֶגד ַה–ּ ל ׁשְ ַּצַער ׁשֶ
ָגלוָתא ֵעי, ּּבְ ּוַמה ַגם ׁשָ ְטִלים ַהְגֵזרֹות"ּ ָרִפים ַהְקִלפֹות ְוִמְתּבַ ּז ִנׂשְ ּ ּ  ְוָהעֹוָלם -, ּ

ֵליָמה ֵּמִכין ַעְצמֹו ַלְגֻאָלה ַהׁשְ ּבִ, ּ ינו ְלַרׁשְ ה ַרּבֵ ִהְבִטיַח מֹׁשֶ ְּכמֹו ׁשֶ ִסְפָרא  "–י "ּ ּבְ
ָּדא ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ּ ַרֲחֵמיּ ָכל ".  ּבְ ַפע ַרב ּבְ ַפע ׁשֶ ים ֻיׁשְ ּוִבְזכות ְמַזֵכי ָהַרּבִ ּ ּ ּ

ּבִ ל ָהַרׁשְ זַֹהר ְתרוָמה קכ(י "ָּהעֹוָלמֹות ונזכה לַהְבָטחֹות ַהְגדֹולֹות ׁשֶ ּּבְ   –:) ח"ּ

ן יֹוַחאי זיע ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַמִים ָוָאֶרץ: א"ָאַמר ַרּבִ ָכל , ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ ּׁשֶ
ים ַּהְמַז ֲהָפַצת ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש[ֶּכה ֶאת ָהַרּבִ ּּבַ לֹׁש ַמֲעלֹות] ּ ׁשָ ֵאין , ִּמְתַעֶלה ּבְ ַּמה ׁשֶ

ָעה-ָּכל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה  ּ כֹוֶפה ֶאת ַמְלכות ָהִרׁשְ ם -. ּ ה ַנַחת רוַח ְוִעלוי ְלַהׁשֵ ּ עֹוׂשֶ ּ ּּ
ַרך לֹא ֵיָחֵרב-. ְִיְתּבָ ּ ַמֲעִמיד ֶאת ָכל ָהעֹוָלם ׁשֶ לֹום, ּ ה ׁשָ  .ּוַמְרּבֶ

ּבִ ִנים ְלָבָניו: י"ְוַעל ֶזה ַמְבִטיַח לֹו ָהַרׁשְ ירות -. זֹוֶכה ִלְראֹות ּבָ ּ זֹוֶכה ַלֲעׁשִ
עֹוָלם ַהֶזה א-. ּּבָ ָיכֹול ְלַהִזיק וְלָהַרע לֹו-.  זֹוֶכה ְלעֹוָלם ַהּבָ ּ ֵאין ׁשום ֶאָחד ׁשֶ ּּ ּ .- 

ֲעֵרי ַגן  ר ׁשַ ֵנים ָעׂשָ ָידֹו–ֵעֶדן ִּנְכַנס ִלׁשְ ַפע -.  ְוֵאין מֹוֶחה ּבְ ִפיִעים ָעָליו ׁשֶ ַּמׁשְ
ָכל ִעְנָיִנים לֹו וְלַזְרעֹו ַעד סֹוף ָכל ַהדֹורֹות ָרָכה ְוַהְצָלָחה לֹו ּבְ ּּבְ ּ רוך -. ּ ְ ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ

ּבִ ֶהם ַאְבָרָה"ּהוא ְוָהַרׁשְ ֵרך ּבָ ְתּבָ ּנִ ָרכֹות ׁשֶ ָכל ַהּבְ , ּם ָאִבינוְי ְמָבְרִכים אֹוָתם ּבְ
רוך הוא ַגם הוא ֵקֵרב ֶאת כוָלם ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ּׁשֶ ּ ּ ְּ ּ ּ רוך הוא קֹוֵרא -. ּ ּ ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ

ע ַמֲחנֹות ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים וְמַלִוים אֹותֹו ְּלַאְרּבַ ְבִעים עֹוָלמֹות , ּ ְוִנְכַנס ְלׁשִ
ְּגנוִזים  ִּגיַמְטִרָיא (ּ ֶה, ")סֹוד"ּ לֹא זֹוֶכה ּבָ  .ּ וְמֻיָחִדים ַרק לֹו–ּם ׁשום ָאָדם ַאֵחר ּׁשֶ

ים ל ְמַזֵכי ָהַרּבִ ַסֶפר ִספור ּנֹוָרא ִמגֶֹדל ַהְזכות ׁשֶ ַּוּנְ ּ ּּ ּ ּ ּ:  

ַמִים ׁשָ ים הוא ַהַיְחָסן ֲהִכי ַהָגדֹול ּבַ ה ֶאת ָהַרּבִ ַזּכֶ ַּהּמְ ּ ּ ּ  

ה עה ַמח מֹׁשֶ ֵסֶפר ִיׂשְ ַהְקָדָמה בקו"ּבְ ה ַד' ּת ּבַ ְּתִהָלה ְלמֹׁשֶ ּ ב "א ע"ף יּ
זֹוַהר ְתרוָמה דף קכ: ק"ְוַזל ְּמבֹוָאר ּבְ ַתר "ח ע"ּ ֵעי ְלִמְרָדף ּבָ ּב ַההוא ַזָכָאה ּבָ ּ ּ

ִגין ְדֶיְחַשב ֵלי' ַּחָייַבָא ְוכו ָרא ֵלי' ּבְ ְּכִאלו הוא ּבָ ּ ּ ָבָחא ְדִיְסַתֵלק ֵבי' ּ ' ְּוָדא ִאיהו ׁשְ
ּה ַיִתיר ִמְשָבָחא ַאֲחָרא ְוכו"ְיָקֵרא דקב ּ יב ֵמָעֹון 'ּ ים ֵהׁשִ ַאֲהרֹן ְוַרּבִ ּ ְוַעל ָדא ּבְ

לֹום ועיי ִריִתי ָהְיָתה ִאתֹו ַהַחִיים ְוַהׁשָ ְּוָכתוב ּבְ ּ ּ ּא ַכָמה ִהְפִליגו "ט ע"קכ' ש בד"ּ ּ ּ
ְתׁשוָבה ִעים ּבִ ַמְחִזיִרים ְרׁשָ ם ַכָמה ְגדֹוִלים ְזכות ַהַצִדיִקים ׁשֶ ּׁשָ ּּ ּּ ּ ּ ּ.  
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ַמְעִתי מאדמו ר ִסֵפר לֹו מוזלל"זח "ְּוֵכן ׁשָ ַפַעם ַאַחת "ּל ֲאׁשֶ ּה ֵאיך ׁשֶ ְ

עֹוָלם ָהֶעְליֹון רש ִּנְפְגׁשו ּבָ יְטש ' ּל ִעם ָהַרב ַהָקדֹוׁש ר"י ז"ּ ִאיִציְקל ִמְדָראהאּבִ
ַאל רש ּאיציקל ֵאיֶזה ְזכות וְמַצֵוה ֵיׁש לֹו ִלְבנֹו ָהַרב ַהָקדֹוׁש ר' ל ר"י ז"ְוׁשָ ּ ּ ֶמיְכל ' ּ
ַּהַמִגיד ֵמׁשָ נֹו ָהַרב ּ ָכל ָהעֹוָלמֹות ִעם ּבְ ין ּבְ ׁשֹוֵמַע ְשַמְרִעיׁשִ ִּרים ִמְזָלאְטשֹוב ַמה ׁשֶ

יב לֹו ר, ל"ַהּנַ ָמה, ל"ִאיִציְקל ַהּנַ' ְוֵהׁשִ לֹוֵמד תֹוָרה ִלׁשְ ֵּאיך ׁשֶ ּ ּ ְולֹא ִנְתָקְרָרה , ְ
ל רש ַּדְעתֹו ׁשֶ ה ְלַסֵג, ְוָאַמר לֹו עֹוד, ל"י ז"ּ נֹו ִהְרּבָ ּבְ ַתַעֵניִתים ּׁשֶ ּף ֶאת ַעְצמֹו ּבְ

ּוְסגוִפים ה, ּ ה לֹא ִנְתָקְרָרה ַדְעתֹו ַהְקדֹוׁשָ ְּוַגם ּבָ ּ ּ ה , ּ ר ַהְרּבֵ ְוָאַמר לֹו עֹוד ֲאׁשֶ
ּוִפֵזר ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים ְוַכדֹוֶמה, ּח וְצָדָקה"בגמ ּ ְּועֹוד לֹא ִנְתָקְרָרה ַדְעתֹו ׁשוב , ּ ּ ּ

יב ָאַמר לֹו  ים ֵהׁשִ ַרּבִ עֹוָלם וָבֶזה ָנָחה  ֵמָעֹוןׁשֶ ֲעֵלי ְתׁשוָבה ּבָ ה ּבַ ה ַהְרּבֵ ְּוָעׂשָ ּ ּ
ל רש ְעתֹו ׁשֶ ָקָטה ּדַ ל , ל"י ז"ְּוׁשָ ה ַמה ְשַמְרִעיׁשים ֹאתֹו ּכָ ְעתֹו ַהְקדֹוׁשָ ְּוָנָחה ּדַ ּ

ל ַמְעָלה   .כ" עַּהָפַמְלָיא ׁשֶ

ר ֵעי ה ָכזֹאת לֹא יוַכל ְלַסֵפר ֲאׁשֶ ּמוָבן ִכי ַמֲעׂשֵ ּ ּּ ר ּ ר לֹו ְוַאך ְלָאָדם ֲאׁשֶ ׂשָ ְֵני ּבָ

ַמע ְלזוָלתֹו לֹא ִיׁשְ עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ׁשֹוֵמַע ְורֹוֶאה ַמה ׁשֶ ֵּעיָניו ְמׁשֹוְטטֹות ּבָ ּיוַכל . ּ
  .ְּלַסֵפר ָכזֹאת

לֹוְמִדים זֹוַה ִּמֶזה ְיכֹוִלים ְלָהִבין ֵאיֶזה ְזכות ָגדֹול הוא ְלֵאלו ׁשֶ ּּ ּ ּּ ְוָכל , ק"ּ
ִרים ֵמֶהםַּהַפַמ ל ַמְעָלה ְמַדּבְ ָרֵאל ִמָכל ִמיֵני , ְלָיא ׁשֶ ְזכוָתם ִנצוִלים ָכל ַעם ִיׂשְ ּבִ ּׁשֶ ּ ּ ּּ

ּוְמַקְרִבין ַהְגאוָלה, ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ָקרֹוב ִלְראֹוָתה, ּּ ְזֶכה ּבְ ּנִ ּׁשֶ ּ.  
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ַבע ִמַמְלכוָתא) 4 ַנִים ֵמִעיר ְוׁשֶ ה ׁשְ ְנסו ּבָ ִנְתּכַ ֵתַבת ֹנַח ׁשֶ ֵּסֶפר ַהֹזַהר הוא ּכְ ּ ּּ ּ ּּ זַֹהר . ּ יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ְּוַהַמׂשְ

זַֹהר ָדא. ָהָרִקיַע ְדִלין ּבְ ּתַ ִּאֵלין ִאיּנון ְדָקא ִמׁשְ ּ ּ ּ ֵתיַבת ֹנַח, ֵּסֶפר ַהֹזַהרְּדִאְקֵרי , ּ ְּדִאיהו ּכְ ַנִים , ּ ה ׁשְ ין ּבָ ׁשִ ּנְ ְּדִמְתּכַ ּ

ְלכוָתא, ֵמִעיר ַבע ִמּמַ ָחה, ּוְלִזְמִנין ֶאָחד ֵמִעיר. ְּוׁשֶ ּפָ ׁשְ ַנִים ִמּמִ ִּדְבהֹון ִיְתָקֵיים . ּוׁשְ מֹות א(ּ ן ַהִילֹוד )ׁשְ ל ַהּבֵ ּ ּכָ ּ

ִליכוהו ׁשְ ַּהְיאֹוָרה ּתַ ּ ְּוָדא אֹוָרה ְדִסְפָרא ָדא. ּ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא: ג"ף קנַּד' זַֹהר ֵחֶלק ג( .ּ  )ּבְ

ָרֵאלע "זיל "ָהַרְמַח ֵזרֹות ֵמַעם ִיׂשְ ִלמוד , ּלֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבֵטל ּגְ ֶּאָלא ּבְ ּ ַּהֹזַהר ַהָקדֹוׁש"ּ ֶרֶצף ְללֹא " ּ ּבְ

ֹכַח, ֶהְפֵסק ּבְ ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש "ׁשֶ ַרֲחִמים"ּ ל ְגֵזרֹות וְלָקֵרב ַהְגֻאָלה ּבְ ל ּכָ ּ ְלַבּטֵ ּ מֹו ֵכן. ּּ ְפָלָאה , ּכְ ֲעָלה ַהּנִ נֹוָסף ַלּמַ ּבְ

ַרֲחִמים ל ֵקרוב ַהְגֻאָלה ּבְ ּׁשֶ ּ ל ְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוִלְהיֹות יםְּמֻסָגִל, ּ ל ּכָ ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְלַבּטֵ ּ ַהִלּמוד ְוַהְקִריָאה ּבְ ּ ּּ ּ ּ

ל ָצָרה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ֵני ּכָ צוָרה ִמּפְ חֹוָמה ּבְ   . ּּכְ

ים לוָצאטֹו ַר ה ַחּיִ נו מׁשֶ ּּבֵ ַעל ַה,ע"זיּ ִרים" ּבַ ְּמִסַלת ְיׁשָ ל ,  ְועֹוד"ּ יָבתֹו ֵסֶדר ִלמוד ְמֻיָחד ׁשֶ יׁשִ ִּתֵקן ּבִ ּ ּ ּ

ָלל ֵמֵעת ְלֵעת ָמרֹות ְללֹא ֶהְפֵסק ּכְ ִמׁשְ ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ יְרָסא ּבְ ּּגִ ַתָקָנה ָהִראׁשֹוָנ, ּ ְּוָקַבע ָדָבר ֶזה ּכַ ּ ה ּ

יָבתֹו יׁשִ ֶזה ַהָלׁשֹון, ּבִ ָרֵאל ּבְ ֶרת ְלַחְכֵמי ִיׂשְ ִאּגֶ ְּוכֹוֵתב ַעל ַמֲעַלת ַהָדָבר ּבְ ֹּזאת ָהֵעָצה ַהְיעוָצה ְלָכל " :ּ

ת זֹו ָטְמנו ׂשֹוְנֵאיֶהם ְּקִהלֹות ֹקֶדׁש ְלִהָנֵצל ֵמֶרׁשֶ ּ ּ וְבַוַדאי ָהָיה ָלֶהם ְלַפֵקַח ַעל ֹזאת ְולֹא ַיְחְדלו,ּ ּּ י ַרב  ּכִ,ּּ

ַּהָדָבר ְוָעצום ְמֹאד ּ ...  

ָתה ִעְנַין ַהֵתָבה ר יֹוַחאי ָעׂשְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִריַחת ַרּבִ ְּוֻכָלנו ִנְבַרח ְלַהֵתָבה ַהזֹאת ְוִנָנֵצל, ּּבְ ּ ּ ּ ְוִנְמָצא  ּ

ָתה ִעְנַין ַהֵתָבה ר יֹוַחאי ָעׂשְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִריַחת ַרּבִ ּבְ ה ַה, ּׁשֶ סֹוָדה ַנֲעׂשָ ּבְ ים , ֹּזַהרּׁשֶ ׁשִ ל ַהׁשִ ר ּבֹו ִנְכְללו ּכָ ֲּאׁשֶ ּ ּ

ָמִתין ִרּבֹוא ִתקוִנים, ִנׁשְ ר ּבַ ֻמְזּכָ ּּכַ ּ ּ ָרֵאל, ּ ָלִלית ְלָכל ִיׂשְ ב ֶזה ִלְבִריָחה ּכְ ִמים לֹא , ְוָאז ֶנְחׁשָ סֹוף ַהּיָ ּבְ ַעד ׁשֶ

ִּיְצָטֵרך ֶאָלא ְיִציָאה ֶנֱאַמר , ְ ְּוֶזהו ׁשֶ ְעָיה נב(ּ י ֹהֵלך ): "יב, ְיׁשַ י לֹא ְבִחָפזֹון ֵתֵצאו וִבְמנוָסה לֹא ֵתֵלכון ּכִ ְּכִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ָרֵאל' ִלְפֵניֶכם ה ְפֶכם ֱאלֵֹקי ִיׂשְ   …"ּוְמַאּסִ

ְטָרא ָאֳחָרא ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ק ּבַ ְתַדּבֵ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּּכָ ּ יַח, ּ י ֵסֶפר ַהֹזַה, ְוָהֱאֶמת ְּוִיָנֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ר ּּכִ

ַאר ַאֲחָריו  ּבִ(ִנׁשְ ְטָרא ָאֳחָרא, ע"ְזָי) י"ַאֲחֵרי ַרׁשְ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ ְתַדּבֵ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ לֹא , ּׁשֶ ַּעד ׁשֶ

ִמים(ְִיְצָטֵרך לֹו  ַאֲחִרית ַהּיָ ֶזה, ֶּאָלא ְיִציָאה) ּבְ ְּואֹוִדיֲעך ַמה תֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבְ י תֹו, ָ דֹול ְּוָהֱאֶמת ּכִ ֶעֶלת ּגָ

יַח, ּהוא י הוא ַהָצָלה ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ּּכִ ּ.  

ֻאָלה ָהֲעִתיָדה לֹא ) 5 ה ַהזֹותַּהּגְ ְזּכו ְלתֹוֶסֶפת ַהְקֻדׁשָ ּיִ ְּהֶיה ַעד ׁשֶ ּ ּ ה, ּ ֵרי ַהזֹוֶכה ּבָ ְּוַאׁשְ ָלדברי" ּ ה "ּ ַהְשׁ

ִחּבור ַהזַֹהר ָהָיה ָעִתי" :ַּהָקדֹוׁש אן ׁשֶ ִּהֵנה ְמֹבָאר ִמּכָ ּ נוז ְוכוּ ּד ִלְהיֹות ּגָ סֹוף 'ּ בֹוא ַהדֹור ָהַאֲחרֹון ּבְ ּיָ ּ ַעד ׁשֶ

ִמים ֶלה ַלַתְחתֹוִנים,ַהּיָ ָאז ִיְתּגַ ּ ׁשֶ ּ יַח.ּ ּ וִבְזכות ָהעֹוְסִקים ָיבֹוא ָמׁשִ ר ,ּ תֹו ֲאׁשֶ ִסּבָ י ָאז ִתָמֵלא ָהָאֶרץ ֵדָעה ּבְ ּ ּכִ ּ ּ
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ְעָיה אֹוֵמר ִביא ְיׁשַ ַּאל ִתיְרִאי תֹוַלַעת  )ּטו-ֶּפֶרק מא יד(: ַהּנָ ּ
ָרֵאל ֲאִני ֲעַזְרִתיך ְנֻאם הַיֲעקֹב  ְְמֵתי ִיׂשְ ָרֵאלְוֹגֲאֵל’ ּ ה :ְך ְקדֹוׁש ִיׂשְ  ִהּנֵ

ַעל ִפיִפיֹות ָתדוׁש ָהִרים ְוָתֹדק וְגָבעֹות  ְמִתיך ְלמֹוַרג ָחרוץ ָחָדׁש ּבַ ּׂשַ ּ ּּ ּּ ּ ְ

ים ַּכמֹץ ָתׂשִ ּ יֵאר :ּ ּוְבַתְרגום יֹוָנָתן ּבִ ְבַטָיא ְדֵבית ַיֲעֹקב : ּּ ּלֹא ִתְדַחלון ׁשִ ּ ּ
ָרֵאל ַסַעְד,ַּזְרִעיָתא ְדִיׂשְ א 'הכֹון ָאַמר  ֵמיְמִרי ּבְ ּ וָפִריְקכֹון ַקִדיׁשָ ּ

ָרֵאל יֵאר ק"רד וב:ְּדִיׂשְ ַּאל ִתיְרִאי תֹוַלַעת ַיֲעקֹב : ּבִ ים -ּ ֵהם ַחָלׁשִ ּ ְלִפי ׁשֶ
ָגלות ַכתֹוַלַעת ּּבְ ּ ָרֵאל ְלתֹוַלַעת,ּ לו ִיׂשְ ּ ִויַלְמֵדנו ָלָמה ִנְמׁשְ ּ ּ ּּ ְ לֹוַמר ָלך ַמה ,ּ

ּתֹוַלַעת זֹו ֵאיָנה ַמָכה ֶא ּ ֶפהּ ּ ְוִהיא ַרָכה וַמָכה ֶאת ,ּת ָהֲאָרִזים ֶאָלא ּבְ ּּ
ה ְתִפָלה,ַּהָקׁשֶ ָרֵאל ָכל כָֹחם ּבַ ּ ָכך ִיׂשְ ּ ּ ּ ֵהם ,ְּ ֵעי ָהעֹוָלם ׁשֶ ּ וַמִכים ִרׁשְ ּ

ְלָבנֹון ֱאַמר ֶאֶרז ּבַ ּנֶ ֶהם ׁשֶ ִלים ּבָ ֲּחָזִקים ַכֲאָרִזים ְוִנְמׁשָ ּ.  

 

ה ְקרֹוָבה ְלִביָאתֹו ָּאַמר וְבִגיֵנה  ְוֶזה ׁשֶ,ֶּזה ִתְהֶיה ִסּבָ ְבֶתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָזתֹו"ּ ְּוׁשַ ְזכות ֶזה ,'ּ ְוכו"ּ ּבִ ֵדי ׁשֶ ּ ּכְ

ָרֵאל ֲאלו ִיׂשְ ַדם ַהֶפַסח , ִּיּגָ ם ּבְ רוך הוא ְלַקְדׁשָ ֻהְצַרך ַהָקדֹוׁש ּבָ ָרֵאל ִמִמְצַרִים ַעד ׁשֶ לֹא ִנְגֲאלו ִיׂשְ ם ׁשֶ ׁשֵ ּּכְ ּּ ּ ּ ְּ ְּ ּ

ּוְבַדם ַהִמיָלה ן ַהּגְ,ּ ה ַהזֹו ּכֵ ְזּכו ְלתֹוֶסֶפת ַהְקֻדׁשָ ּיִ ֻאָלה ַעד ׁשֶ ֻּאָלה ָהֲעִתיָדה לֹא ִיְהֶיה ַהּגְ ּ ּ ּ ְּוהוא ְרצֹון ָהֵאל , ּּ

ַרך ה, ְִיְתּבָ ֵרי ַהזֹוֶכה ּבָ ְּוַאׁשְ ָרה ַמֲאָמרֹות ַמֲאָמר ִראׁשֹון ("ּ ִרית, ֲעׂשָ ֵני לוחֹות ַהּבְ   ). ּׁשְ

בֹוד תֹוַרְתֶכם ִיַקח ֶאת ָהֵע ּּכְ ָּצה ַהזֹאת ְוִיְהֶיה לֹו ִלְזכותּ ָרֵאל ֶאת ַהָדָבר  - ּ ִליכו ַחְכֵמי ִיׂשְ ְּוַעָתה ַאל ַיׁשְ ּ ּ

ָום ר ַח,ַּהֶזה ַאֲחֵרי ּגֵ י ֲאִני ִאְלָמֵלא ִנְתַיׁשֵ ָכל ָמקֹום וָמקֹוםִלְיּ ּכִ ּי ָהִייִתי קֹוֵבַע ָדָבר ֶזה ּבְ בֹוד ,ּ  ֲאָבל ּכְ

ּתֹוַרְתֶכם ִיַקח ֶאת ָהֵעָצה ַה ֹּזאת ְוִיְהֶיה לֹו ִלְזכותּ ָרֵאל,ּ מֹוָה ְלטֹוָבה ְלָכל ִיׂשְ י ֵאין ּכָ ְמקֹומֹו , ּכִ  ְוָכל ֶאָחד ּבִ

ָלל ה הוא ּכְ י לֹא ָדָבר ָקׁשֶ ָּיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו ּכִ ּ" .  

ָהַרְמַח דֹול ּכְ ּוִמי ָלנו ּגָ ָכל ִמְכַמֵני ַהתֹוָרה ְו"ל ְזָי"ּ ִקי ָעצום ּבְ ר ָהָיה ּבָ ָּע ֲאׁשֶ ּ ּלֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבֵטל ּ

ָרֵאל ֶאָלא ֶאת ָהֵעָצה ַהזֹו ֵזרֹות ֵמַעם ִיׂשְ ּּגְ ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק, ּ ֵסֶפר ַהֹזַהר ּבְ ִּלמוד ּבְ ּ ֹכַח, ּ ּבְ ה  ׁשֶ ַּהְקֻדׁשָ ּ

ַרֲחִמים ֻאָלה ּבְ ֵזרֹות וְלָקֵרב ַהּגְ ל ּגְ ל ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ְלַבֵטל ּכָ ָּהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ּּ ּ ֶרת ( .ּ ְמאֹורֹות  –ל "הרמחִאּגֶ

  ).ַהזֹוַהר
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יַע ַעל  :לֹוםַּמְסלול ַיֲה ּפִ ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ ֹאֶפן ָקבוַע 1000ִאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ ּ

ֵנִסיֹות[ י ּכְ ּתֵ יבֹות ּכֹוְלִלים ּבָ גֹון ְיׁשִ ְּקִהלֹות ַהקֶֹדׁש, ּּכְ ַיַחד, ּ ה ּבְ ּמָ ר ְלָצֵרף ּכַ י ֵסֶדר ] ֶאְפׁשַ ִלְלמֹד ַעל ּפִ

ּזַֹהר ַהיֹוִמי ּמְ ָנה354-ֻּחָלק לּ ים ָלֶאָחד6-7ִּלּמוד  - . ָיִמים ְלׁשָ ּ ַדקֹות 12-ְֹאֶרך ּכְ, ּ ַדּפִ ר –ּ  ֶאְפׁשָ

ַבת ַאַחת ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ְּלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ּ ְלָבד 12-ּבְ, ּּ ּ ַדקֹות ּבִ ָנה ַאַחת –ּ ׁשָ ּ ְויוְכלו ּבְ ּ

ּ ִסיוֵמי זַֹהר ַה1000ַלֲעׂשֹות    .ָּקדֹוׁשּ

יַע ַעל  :ַּמְסלול ָזָהב ּפִ ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ ֹאֶפן ָקבוַע 500ִאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ ּ

ֵנִסיֹות[ י ּכְ ּתֵ יבֹות ּכֹוְלִלים ּבָ גֹון ְיׁשִ ְּקִהלֹות ַהקֶֹדׁש, ּּכְ ַיַחד, ּ ה ּבְ ּמָ ר ְלָצֵרף ּכַ י ֵסֶדר] ֶאְפׁשַ  ִלְלמֹד ַעל ּפִ

ֻחָלק ל ּזַֹהר ַהיֹוִמי ּמְ ּ ָנה354-ּ ים ָלֶאָחד12ִּלּמוד  - . ָיִמים ְלׁשָ ּ ַדקֹות 24- ְֹאֶרך ּכְ, ּ ַדּפִ ר ְלַהְתִחיל –ּ  ֶאְפׁשָ

ַבת ַאַחת ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּוְלַסֵים ֶאת ּכָ ּ ְלָבד 24-ּבְ, ּּ ּ ַדקֹות ּבִ ָנה ַאַחת ַלֲעׂשֹות –ּ ׁשָ ּ ְויוְכלו ּבְ ּ1000 

ִּסיוֵמי זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּ ּ.  

יַע ַעל  :אַּמְסלול  ּפִ ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ ֹאֶפן ָקבוַע 354ִאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ גֹון [ּ ּכְ

ְדָרׁש ית ַהּמִ יָבה, ּבֵ ַיַחד, ְיׁשִ י ִמְדָרׁש ּבְ ּתֵ ה ּבָ ּמָ י ֵסֶדר זֹוַהר ַהיֹוִמ] אֹו ּכַ ֻחָלק ל ִּלְלמֹוד ַעל ּפִ  354ּי ּמְ

ָנה ים ָלֶאָחד6-7ִּלּמוד  - .ָיִמים ְלׁשָ ּ ַדקֹות12-לֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר ִמ, ּ ַדּפִ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת , ּ ֶּאְפׁשָ ּ

ַבת ַאַחת ל ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ְלָבד12ב , ּּכָ ּ ַדקֹות ּבִ ּ!  

יַע ַעל  :בַּמְסלול  ּפִ ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ ֹאֶפן ָקבוַע 177ִאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ גֹון [ּ ּכְ

ְדָרׁש ית ַהּמִ יָבה, ּבֵ י , ְיׁשִ ּתֵ ה ּבָ ּמָ ַיַחד-אֹו ּכַ ֻחָלק ל ]  ִמְדָרׁש ּבְ י ֵסֶדר זֹוַהר ַהיֹוִמי ּמְ ְּלִלּמוד ַעל ּפִ ּ ּ354 

ָנה ים12-14ִּלּמוד  - .ָּיִמים ַלׁשָ ּ ַדקֹות24ֹוֵתר מ לֹוֵקַח לֹא י, ּ ַדּפִ ל , ּ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ֶּאְפׁשָ ּ

ַבת ַאַחת ְלָבד24ב , ֵּסֶפר ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ַדקֹות ּבִ ּ!  

יַע ַעל : גַּמְסלול  ּפִ ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ ֹאֶפן ָקבוַע 118ִאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ גֹון [ּ ּכְ

ית ַהּמִ יָבה, ְדָרׁשּבֵ י , ְיׁשִ ּתֵ ה ּבָ ּמָ ַיַחד-אֹו ּכַ ֻחָלק ל ]  ִמְדָרׁש ּבְ י ֵסֶדר זֹוַהר ַהיֹוִמי ּמְ ְּלִלּמוד ַעל ּפִ ּ ּ354 

ָנה ים18-20ִּלּמוד  - .ָּיִמים ַלׁשָ ּ ַדקֹות36לֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר מ , ּ ַדּפִ ל , ּ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ֶּאְפׁשָ ּ

ַבת ַאַחתֵּסֶפר ַהזֹוַהר ַהָק ְלָבד36ב , דֹוׁש ּבְ ּ ַדקֹות ּבִ ּ!  

יַע ַעל  :ַּמְסלול ד ּפִ ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ ֹאֶפן ָקבוַע 89ִאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ ית [ּ גֹון ּבֵ ּכְ

ְדָרׁש יָבה, ַהּמִ י , ְיׁשִ ּתֵ ה ּבָ ּמָ ַיַחד-אֹו ּכַ י ֵסֶד]  ִמְדָרׁש ּבְ ֻחָלק לְּלִלּמוד ַעל ּפִ ּר זַֹהר ַהיֹוִמי ּמְ ּ  ָיִמים 354-ּ

ָנה ים24-28ִּלּמוד  - .ַּלׁשָ ּ ַדקֹות48לֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר מ , ּ ַדּפִ ל ֵסֶפר , ּ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ֶּאְפׁשָ ּ

ַבת ַאַחת ְלָבד48ב , ַּהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ַדקֹות ּבִ ּ!  

ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ :הַּמְסלול  יַע ַעל ִאם ֵיׁש ּבְ ֹאֶפן ָקבוַע 45ּפִ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ּ ֲאָנׁשִ ית [ּ גֹון ּבֵ ּכְ

ְדָרׁש יָבה, ַהּמִ י , ְיׁשִ ּתֵ ה ּבָ ּמָ ַיַחד-אֹו ּכַ ֻחָלק ל ]  ִמְדָרׁש ּבְ י ֵסֶדר זֹוַהר ַהיֹוִמי ּמְ ְּלִלּמוד ַעל ּפִ ּ  ָיִמים 354ּ

ָנה ּ ַדקֹות96לֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר מ , יםּ ַדּפ52ְְִלֵעֶרך  ִּלּמוד - .ַּלׁשָ ל ֵסֶפר , ּ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ֶּאְפׁשָ ּ

ַבת ַאַחת ְלָבד96ב , ַּהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ּ ַדקֹות ּבִ ּ!  
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ֵמי ָנָהרַלַמְזִהי לֹוִמים ֵתן ּכְ ּר ְוַלִנְזָהר ׁשְ ּ!  

ַווָדאֹות ַעל ְיֵדי ִלימוד ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש, ַּהֵיֶצר ָהַרע יֹוֵדַע ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּהוא ִנְדָחה ִמן , ּ

ְלטֹונֹו ֵטל ׁשִ ָּהעֹוָלם וִמְתּבַ לֹו, ּ ְּוזֹוִהי ַהִמְלָחָמה ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ַּעל ֵכן הוא ִמְתַאֵמץ . ּ ּ ּ

טות ְוֶהֶבלְּלַהְחִד ל ׁשְ בֹות ׁשֶ ֵּהֶפך ָהֱאֶמת ַמָמׁש, ּיר ַמֲחׁשָ ְ.  

ָנה ן ְזִהירות ַסּכָ ת ַהֵיֶצר! ַּעל ּכֵ ֶרׁשֶ ּלֹא ִלפֹול ּבְ ר !ּ מוֵאל ּבַ י ׁשְ ּ ִכְדָאַמר ַרּבִ ּ

י יֹוָנָתן  עֹוָלם ַהֶזה וֵמִעיד ָעָליו ְלעֹוָלַנֲחָמִני ָאַמר ַרּבִ ֵּיֶצר ָהַרע ְמִסיתֹו ְלָאָדם ּבָ ם ּ

א ֵצל, ַהּבָ ה ְוִיּנָ ך ְמֻנָול ֶזה : ַמה ַיֲעׂשֶ ָמֵעאל ִאם ָפַגע ּבָ י ִיׁשְ א ְדֵבי ַרּבִ ַּתּנָ ְ ּ ֵכהו ּ ָּמׁשְ

ְדָרׁש ֻּסָכה ַדף נֹב(... 'ְּוכו, ְלֵבית ַהּמִ ּ.(:   

נו ַהָכתוב ּוִבְזַכְתֶכם ִיְתַקֵיים ּבָ ּ ּ ִתֹפל ֲעֵליֶהם )יח-טז' שמות פרק טו פ( :ּּ ּ

ְגֹדל ְזרֹוֲעך ִיְדמו ָכָאֶבן ַעד ַיֲעֹבר ַעְמך הֵאיָמָתה ָוַפ ַָחד ּבִ ָּ ּ ּ : ַּעד ַיֲעבֹר ַעם זו ָקִניָת' ּ

ְבְתך ָפַעְלָת ה ַהר ַנֲחָלְתך ָמכֹון ְלׁשִ ְּתִבֵאמֹו ְוִתָטֵעמֹו ּבְ ּ ּּ ָ ָ ָָי כֹוֲננו ָיֶדיך-ִּמְקָדׁש ֲאֹדנ' ּ ּ ּ :

  .א"בב: ְִיְמלֹך ְלֹעָלם ָוֶעד' ה) יח(

ֶרך ֵיְלכו ְוִהְזַהְר ָּתה ֶאְתֶהם ֶאת ַהֻחִקים ְוֶאת ַהתֹורֹת ְוהֹוַדְעָת ָלֶהם ֶאת ַהּדֶ ְ ּ ּ ּּ

ר ַיֲעׂשון ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ָּבה ְוֶאת ַהּמַ י ַחִיל ִיְרֵאי : ּ ל ָהָעם ַאְנׁשֵ ְּוַאָתה ֶתֱחֶזה ִמּכָ

ֵר ֵרי ֲאָלִפים ׂשָ ְמָת ֲעֵלֶהם ׂשָ י ֱאֶמת ׂשְנֵאי ָבַצע ְוׂשַ ֵרי ֶּאלִֹקים ַאְנׁשֵ י ֵמאֹות ׂשָ

רֹת ֵרי ֲעׂשָ ים ְוׂשָ   ).כא-שמות פרק יח  כ(: ֲּחִמׁשִ

ֵרי ַאָלִפים ָּאנו ִמְתַאְרְגִנים ְלָמנֹות ׂשָ ֵרי ֵמאֹות, ּ ים, ׂשָ ֵרי ֲחִמׁשִ ֵרי , ּׂשָ ְוׂשָ

רֹת ָרֵאל ְבִלימוד ַהזֹוַה, ֲעׂשָ ל ַעם ִיׂשְ ְּוַלֲעׂשֹות ִסיוִמים ִמיֵדי , ק"ְּלַאֵחד ֶאת ּכָ ּ

יֹומֹויֹום  חוָלק ל [, ּבְ ְּלִפי ַהזֹוַהר ַהיֹוִמי ַהּמְ ִפים ְליֹום6-7 יֹום 354ּ ְּלַהָצַלת ַעם ] ּ ּדַ

ָרֵאל   .ִיׂשְ

מֹות ָּנא ְלַמְלאֹות ַהׁשֵ ּוְלַחֵלק ֶאת ֵסֶדר ַהלימוד ְלִפי ַהטֹוֶפס , ּ ּּ ֻחָלִקיםּ   .ַּהּמְ
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, השמים ושמי השמיםישראל  בו נפתחו לפני בני - בחג השבועות

הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת ' אתה הראית לדעת כי ה"ו

ושמע את הקול ,  וכל העם זכה למראות אלוקים ולמדרגת נבואה,"אין עוד

 יום זה מסוגל לקניית אמונה מושרשת -מדבר אליו מתוך האש הגדולה 

לקבל על עצמו לסיים כל הזוהר , להשגות מרוממות ולמתן תורה, ובהירה

  . ועל ידי ישיג את נגלות התורה גם כן,בתוך השנה

ח סיון ועד לחג השבועות "ל מבאר לנו כי לימים שמר"א זצ"ן החיד"מר

ח באו "שכן בר. שראוי ורצוי לנצלה, יש סגולה מיוחדת, הבא עלינו לטובה

בלב , כאיש אחד: י"ופירש רש, "ויחן שם ישראל נגד ההר"י למדבר סיני "בנ

 לשלום בית -ם אלו לקניית אחדות בעם ישראלומיני אז מסוגלים ימי. אחד

להשיב לב אבות על בנים , להתקרבות ושותפות אמת במשפחה, של קיימא

ולפיוס  , לאהבת רעים ומתיחת קו על יריבויות נושנות, ולב בנים על אבותם

  "!כאיש אחד בלב אחד":בין פלגי העם לכל שבטיו ועדותיו

ל "א זצ"ומרן החיד, רוםזה הזמן לניצול רוח האחווה המושפעת ממ

יסייעו לו מן , מבטיח כי מי שיעשה בימים אלו צעד לקראת השלום והאחווה

  !השמים בכפל כפליים

ֲּחבור ) הושע פרק ד יז(ל על הפסוק בתרי עשר "וזאת נזכור מאמר חז

ח לֹו ים ֶאְפָרִים ַהּנַ וכן היה רבי , )פרק תשיעי(ובמסכת דרך ארץ זוטא  .ֲעַצּבִ

השלום ושנוא את המחלוקת גדול השלום ] אהוב את[ אומר אלעזר הקפר

כביכול אין שכינה יכולה , שאפילו עובדים עבודת אלילים ויש שלום ביניהן

ח לֹו) הושע ד(שנאמר , לנגוע בהן ים ֶאְפָרִים ַהּנַ   .6ֲּחבור ֲעַצּבִ
 

 מה טעם , אותי עזבו,ה הוא דקאמר הכי"יוחנן האי הקב' אמר לך ר): פרק שמיני(מסכת כלה וב) 6

 ואי משום דקא מקשית בית שני שאני שנאת , אותי לא עזבו, הא אילו תורתי שמרו,דתורתי לא שמרו
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על אחת כמה וכמה שהאחדות היא בדברים שבקדשה בלימוד הזוהר 

  .דים כל עם ישראל כאיש אחד בלב אחדהקדוש שעל ידו מתאח

: ת יזכנו בזכות כל עם ישראל מכל פלגי העם לכל שבטיו ועדותיו"השי

, ת"יעזור ויתן השי, ק"ללימוד הזוה" כאיש אחד בלב אחד"שהתאחדו 

וביחד עם " בדא יפקון מן גלותא"י "שנזכה בקרוב ממש להבטחת הרשב

ובים ומתוקנים בקבלת פני כלל ישראל נזכה בברכת אריכות ימים ושנים ט

  .א"בב, ותחזינה עינינו בשמחה זו, משיח צדקינו

  
 

 לובור עצבים אפרים הנח לו בזמן שהם מתחברין ואפי ח, ומנא לן דכתיב,בודה זרהחנם דחמיר טפי מע

  .לעצביהם הנח להם
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התמונות מהדרשה בדף הבא
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ִיְחיו יבֹות ַהְקדֹוׁשֹות ׁשֶ בֹוד ַאְבְרֵכי ַהּכֹוְלִלים ַהֲחׁשוִבים וַבחוֵרי ַהְיׁשִ ֶּאל ּכְ ּ ּּ ּּ,  

ְבִחיַנת  ר ֲעֵליֶכם עֹוֵמד ָהעֹוָלם ְוַאֶתם ּבִ ָּהֲאִמִתִיים" ַהׁשֹוְמִרים"ֲּאׁשֶ ְלִמי ֲחִגיָגה ו( .ּ   ):ְּירוׁשַ

ָרֵאל  ֶאֶרץ ִיׂשְ ַּהַמָצב ּבְ ָאָגה) ּם ּכולֹוּוָבעֹוָל(ּ ְּוַהֵלב ִנְקָרע ְוָכל ַעִין ִתַזל ְוִתְדָמע ִמֹגֶדל ַהָצרֹות , ְמעֹוֵרר ּדְ ּ ּ ּ ּ
ָלִליֹות רח ַּהְפָרִטיֹות ְוַהּכְ ּ ה "ְּוָידוַע ַמֲאָמֵרי ֲחַז. ל"ּ ִקְלָלתֹו ְמֻרּבֶ ׁש ֵאין ְלך יֹום ׁשֶ ית ַהִמְקּדָ ָחַרב ּבֵ ּל ִמיֹום ׁשֶ ָ ּ ּ

ָנה נֹוָרָאה רחְּוָכל ַהִי, ֵמֲחֵברֹו ַסּכָ ּׁשוב עֹוֵמד ּבְ ְבִעים ְזֵאִבים "ל "ּ ין ׁשִ עֹוֶמֶדת ּבֵ ה ַאַחת ׁשֶ ִכְבׂשָ ְבִעים (ּכְ ׁשִ
ִוד ַהֶמֶלך ע). ֻּאמֹות ָבר ִהַגְענו ְלַמֲאָמר ּדָ ּכְ ְְוִכְמֻדֶמה ׁשֶ ּ ּּ ָּלָמה ָרְגׁשו גֹוִים"ה "ּ ּ ְּוָהֻאמֹות ְמַצְחְצחֹות . 'ְוגֹו" ּ

ַמִיםְו, ַהֲחָרבֹות ׁשָ ּבַ ֵען ֶאָלא ַעל ָאִבינו ׁשֶ ֵּאין ָלנו ַעל ִמי ְלִהׁשָ ּּ ק , ּּ יֹום ָנׁשֶ י ּבְ ּוְלַקוֹות ְלַסכָֹתה ְלרֹאׁשִ ְּתִהיִלים (ּ
ק, )ֶּפֶרק קמ יֹום ָנׁשֶ ָבר ַאַחר ּבְ ל גֹוג . ּדָ קֹו ׁשֶ ְלִמי ְיָבמֹות עח(ֶּזה ִנׁשְ   .).ְּירוׁשַ

ַּאך ֵיׁש ָלנו ֵעָצה ַאַחת ְיעו ּ ָמה"ָצה ְ ִּלימוד תֹוָרה ִלׁשְ ּ ּ ּ ְּוִלמוד ַהזֹוַה, 7"ּ ְמָחה"ּ ׂשִ ל , ק ּבְ ֹכחֹו ַלֲעֹצר ּכָ ר ּבְ ֲאׁשֶ
ִמיות רוָחִניות וְבַגׁשְ ָרכֹות ּבְ ל ַהּבְ ִפיַע ּכָ ֻּפְרָענות וְלַהׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ְּוַכָידוַע ַתָקַנת ָהַרְמַח, ּ ּ ּ ּע ְלִלמוד ַהזֹוַה"ל זי"ּ ק "ּ

ְרִציפות  ַמ–ּּבִ ּ ׁשֶ ִּציל ִמן ַהֻפְרָענות ּ ּ ּ וֵמִביא ַהְגאוָלה –ּ ֵסֶפר , ה"ַעֵיין ֵסֶפר אֹור ַהזֹוַהר פ(ּּ ּתֹוָרתֹו "ְּוֵכן הוָבא ּבְ
  .")ָּמֵגן ָלנו

ְבִחיַנת  ל ַהְמַסְיִמים ֶאת ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבִ ּכָ ֶּלֱהֵוי ָידוַע ׁשֶ ּ ּ ָתא ֲחָדא"ּ ִניׁשְ ְבִחיַנת)ק"זֹוַה(" ּכְ   ֵהם ּבִ
ְלֵטי ַהִגּבֹוִרים " ֶּאֶלף ַהָמֵגן ָתלוי ָעָליו ּכֹל ׁשִ ּ ּ יִרים ד(ּ יר ַהׁשִ ַלל –, ) ד,ּׁשִ ּ ֲעֵליֶהם ָתלוי ְועֹוֵמד ַהָצַלת ּכְ ּ ּ

ָרֵאל ְלֵטי ַהִגּבֹוִרים", ִיׂשְ ְּוֵהם ׁשֹוְלִטים ַעל ַהְגבורֹות וְמַמְתִקים אֹוָתם" ּּכֹל ׁשִ ּ ָאה ַהְגאוָלה ב, ּ ּוִמַיד ּבָ ּּ   .א"בּ

ּבִ ֵאר ֵהיֵטב ַמֲאָמר ָהַרׁשְ ין"י "ּוְלִפי ֶזה ִמְתּבָ ן ְפנו -". ָּיכֹול ֲאִני ִלְפטֹור ֶאת ָהעֹוָלם ּכולֹו ִמן ַהּדִ ּ ַעל ּכֵ ּ
י ַהּכֹוְלִלים יבֹות וְלָראׁשֵ י ַהְיׁשִ ה ְלָראׁשֵ ַבָקׁשָ ּּבְ ּ ַה, ּ קֹות ּבְ ר ּדַ ֵנים ָעׂשָ יׁש ׁשְ ְּלַהְרׁשֹות ָלֶכם ְלַהְקּדִ ל ּ ְתָחַלת ּכָ

ֵּסֶדר ְלִלמוד ַהזֹוַה ְמָחה"ּ ׂשִ ימו ִעָמֶכם, ק ּבְ אי ַיְסּכִ ּוְבַוּדַ ּ יבֹות , ּ ה ְיׁשִ ַהְרּבֵ ָבר נֹוַדע ַהְמִציאות ּבְ ּכְ מֹו ׁשֶ ּּכְ ּ
ך ָעׂשו ּכָ ְּוּכֹוְלִלים ׁשֶ ַיְצִליַח ָצִריך קֹוֶדם ִא. ְ ֵדי ׁשֶ ה ּכְ ְקֻדׁשָ ּבִ ָבר ׁשֶ ָכל ּדָ ְְוַכָידוַע ּדְ ּ ּּ ְלַתָתא ּ ְּתֲערוָתא ּדִ ַעֵיין (ּ

ף ע"זֹוַה ת ֶלך ְלך ּדַ ָק ָפָרׁשַ ְּ זֹוַה. :)ז"ּ ַמֲעַלת ַהִלימוד ְוַהְקִריָאה ְבּ ֶאְמרו ּבְ ּנֶ ירֹות ׁשֶ ְּוָכל ַהַמֲעלֹות ָהַאּדִ ּ ּ ק ֵהם "ּ
ר הוא קֹוֵרא  ָלל ֶאת ֲאׁשֶ ֵאינֹו ֵמִבין ּכְ ִמי ׁשֶ ַּגם ּבְ ל ַההֹוֵלך ֶאל ָהרֹו–ּ ָמָשׁ ְרפוָאה , ֵפא ּכְ ֵּאינֹו ָצִריך ְלָהִבין ּבִ ְ

ֵדי ְלִהְתַרֵפא זֹוַה, ּּכְ ן ַהלֹוֵמד ְבּ ֵאינֹו ֵמִבין ֶעֶצם ַהִלימוד ּכֹוחֹו ָגדֹול ְוָעצום "ּּכֵ ּק ֲהַגם ׁשֶ ַמִים "ּּ ׁשָ ּובֹוֶנה ּבַ ּ
ָקרֹוב, "ֲּעִליֹוָתיו ְמֵהָרה ּבְ ן ִנָגֵאל ּבִ י ֵעת ָצָרה ִה, ְּוַעל ְיֵדי ּכֵ ע ּכִ ה ִיָוׁשַ ּיא ְלַיֲעקֹב וִמֶמּנָ ה "ּ ַיֲעקֹב ָאִבינו ע–ּּ

ְבִעים ֶנֶפׁש ל ׁשִ ְבִעים ִגיַמְטִרָיה סֹוד , ִנְקָרא ָאב ׁשֶ ְּוׁשִ ּי ִלימוד ַהתֹוָרה " ְדַע–ּ ּ ּ ל ַיֲעֹקב –ּ תֹו ׁשֶ ִהיא ִמּדָ  ׁשֶ
ֶנֶגד סֹו–ק "ּוִבְפָרט זֹוַה, ה"ָּאִבינו ע ּכְ ְבִעים ֶנֶפׁשּוָבֶזה ִנְקָרא ַא, ד" ׁשֶ ל ׁשִ ְבִעים ֻאמֹות , ב ׁשֶ ֵצל ִמׁשִ ִּנּנָ ּ
ִמלוי אֹוִתיֹות ָכֶזה–ָהעֹוָלם  ָידוַע ַיֲעקֹוב ּבְ ּ ְועֹוד ּכַ ּּ ִּגיַמְטִרָיה , ת"ו בי"ף וי"ן קו"ד עי"יו: ּּ ָנה – 770ּ ַהׁשָ ּ ׁשֶ

ה –ע "תש ּ וִמֶמּנָ ע ְתׁשו-ּ ּ ִמּכַֹח ְסֻגַלת ִלימוד ַהסֹוד ִיָוׁשַ ּ ּּ ּ ּ ּ י ֲעָרבֹות"ֵסֶפר (ַעת עֹוָלִמים ּ ָיֵדנו ! ִּזְכרו - ")ַבּדֵ ּּבְ
ָרֵאל ָאָתה "– !ַּהָדָבר ְבֵטי ִיׂשְ ֵעיֶניך רֹאׁש ׁשִ ֲּהלֹוא ִאם ָקטֹן ַאָתה ּבְ נו , ְּוֶהָחָלׁש יֹאַמר ִגּבֹור ָאִני, "ָּ ְּוִיְתַקֵיים ּבָ

ַּהָפסוק  ַּהָקטֹן ִיְהֶיה ָלֶאֶלף ְוַהָצִעיר ְלגֹוי "ּ ה' ָּעצום ֲאִני הּ ּנָ ִעָתה ֲאִחיׁשֶ ּּבְ ְעָיה ס(" ּ   .א" בב) כב,ְיׁשַ

 

ָמהּתֹו) 7 ַּרת ַהסֹוד הוא תֹוָרה ִלׁשְ ּ ּ ית יֹוֵסף). א"אֹור ִיְצָחק פ(, ּ ָאַמר ַהַמִגיד ְלָמָרן ַהּבֵ ּוְכמֹו ׁשְ ּ ּ :
ָלה ָחְכַמת ַהַקּבָ ע ִעִתים ּבְ ִּאם ִתְקַבּ ּ ר ָנׁש, ּ יק ָרִזין ְסִתיִמין ְדָלא ָיַדע ַיְתהֹון ּבַ ה ְדַתְדּבֵ ך ּבָ ֶּאְפַתח ִלּבְ ּ ָ ּ. 

ִר( ת ּבֹאַּמִגיד ֵמיׁשָ ָרֵזי - )ּים ָפָרׁשַ א וְסִתיִמין ַעְייִנין ְדָלא ִמְסַתְכִלין ּבְ ּ ַווי ְלָעְלָמא ְדִאּנון ַאִטיִמין ִלּבָ ּ ּ ּּ ּּ
ה-  .)ח"ַּדף כ' זַֹהר ֵחֶלק א(. ְדאֹוַרְייָתא ׁשָ ּ ִאינון ְדָעְבִדין ְלאֹוַרְייָתא ַיּבָ ַתְדָלא ְבָחְכָמה , ּ ְּוָלא ָבָעאן ְלִאׁשְ

ָל ְּדָגְרִמין ְדִאְסַתַלק ְנִביעו ְדָחְכָמה ְדִאיִהי י, הְדַקּבָ ּ ּ ְתָאַרת ב, ִּמיָנה' ּ ה' ְּוִאׁשְ ַּוי לֹון ְדָגְרִמין , ְיֵביׁשָ
ָעְלָמא ָדן ּבְ א וִביָזה ְוֶהֶרג ְוַאּבְ ֲּעִניוָתא ְוַחְרּבָ ּ   ).'ל' ז תי"תיק(. ּ


