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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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  א"מהאלמין שליטר "אדמוק "כ י"עשנאמר 

יתּבְ ֶנֶסת ּבֵ   ו"ת" באר שבע"ק "בעיה - "ָהָאבֹות" ַהּכְ
  ק"ע לפ"תשפרשת שלח ט לחודש סיון "אור י

  

ה ָרׁשָ ְּלִחזוק ּדְ    ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ִּלּמוד ּ
רוִכים ִאים ּּבְ םּבְ ַהּבָ  'ה ׁשֵ

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

ית ֵראׁשִ ה ַּהְקָדָמה ַּאִגיד ְּדָבַרי ּבְ ַפת, ְקַטּנָ ַהׂשְ ִלי ֵאם ּׁשֶ ַפת ִהיא ּׁשֶ  ְולֹא, ִאיִדיׁש ׂשְ
ְכָלל ָּלַמְדִתי ָפה ּבִ ְרִתי ַמה ַרק ,ָהִעְבִרית ׂשָ ִדּבַ ּׁשֶ ּ ים ִעםְמַעט  ּ ִּהְתַרַגְלִתי, ֲאָנׁשִ  ְמַעט ּ
ָפה ה ְקָצת ֵּכן ְוַעל, ַּלׂשָ ְדָבִרים ָּידוַע ֲאָבל, ִלי ָקׁשֶ , ַּהֵלב ֶאל ִנְכָנִסים ַּהֵלב ִמן ַּהיֹוְצִאים ּׁשֶ

טוַח ֲאִני ֵּכן ְוַעל ַהֵלב ּּבָ ִלי ּׁשֶ ֶעְזַרת ְּמַקֶוה ַוֲאִני, ַּהׁשֹוְמִעים ְלָבבֹות ָיִבין ּׁשֶ ּבְ ם ׁשֶ  ָנִבין ַּהׁשֵ
ִני ֶאת ֶאָחד   .ַּהׁשֵ

ִנים  ִליָט ָהַרּבָ ְקׁשוא "ׁשְ ּּבִ י ּ ַאִגיד ִּמֶמּנִ ָרָכה ִּדְבֵרי ּׁשֶ ְּוִחזוק ּבְ ּומוָסר ּ ְבִתי .ּ  ָּחׁשַ
ים ּמוָסר ִּדְבֵרי לֹוַמר ָּראוי ֲאִני ַהִאם ְלַעְצִמי ִבים ,ּוָּכֵאל ַּצִדיִקים ַלֲאָנׁשִ יֹוׁשְ ֵאר ּׁשֶ ּבְ  ּבְ

ַבע עוִרים ְולֹוְמִדים ׁשֶ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁשּבַ ְּכִסְדָרן ּׁשִ ּ.  

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

ֹאַמ ֶּהְחַלְטִתי ֵּכן ַעל קֹול ּמוָסר ִּדְבֵרי ְלַעְצִמי רׁשֶ ָאר, ּבְ ים ּוׁשְ ְמעו ןֵּכ ַּגם ֲאָנׁשִ   .ִּיׁשְ

י ֶאת ָהֱאלִֹקים ְיָרא ְוֶאת מֹור ּכִ ל ִמְצֹוָתיו ׁשְ   ָהָאָדם ֶזה ּכָ

ּ ָכתוב  ָמע ֶאת ָהֱאלִֹקים ְיָרא ְוֶאת) "ב"ֹקֶהֶלת י(ּ ּסֹוף ָדָבר ַהֹכל ִנׁשְ ִמְצֹוָתיו  ּ
מֹור ִכי ָרכֹות ו(, "ָהָאָדם ֶּזה ָכל ּׁשְ ּבָ, :)ְּוַעֵין ּבְ ַמֶסֶכת ׁשַ ָאַמר ַרב :) ַּדף לב(ת ְּוִאיָתא ּבְ

ָרא ַהָקּבָ ִייְראו ִמְלָפָניו"ְּיהוָדה לֹא ּבָ ּה ֶאת עֹוָלמֹו ֶאָלא ְכֵדי ׁשֶ ּּ ֱאַמר ,ּ ּנֶ ) 'ֹקֶהֶלת ג( ׁשֶ
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ִייְראו ִמְלָפָניו" ה ׁשֶ ְּוָהֱאלִֹקים ָעׂשָ ן יֹוַחי, ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ י ֲחִניָנא ִמׁשום ַרּבִ ְּוֵכן ָאַמר ַרּבִ ּ, 
ְלַבד"ָקּבֵָאין לֹו ְלַה ַמִים ּבִ ל ִיְרַאת ׁשָ עֹוָלמֹו ֶאָלא אֹוָצר ׁשֶ ָרכֹות לג(, ּה ּבְ   :).ּבְ

ִּמָכאן ָאנו רֹוִאים ִכי ִעַקר ּ ֲּעבֹוָדֵתנו הוא אּּ מֹור: "ּ ָאָדם ָצִריך , "ֶאת ִמְצוֹוָתיו ׁשְ ְׁשֶ

ִיְזֶכה ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ַהּבֹוֵרא  ִּלְהיֹות ָתִמיד עֹוֵמד וְמַצֶפה ׁשֶ ּ ּ ּ ֱאֶמתּ רוך הוא ּבֶ ּּבָ ' ּוְרצֹון ה. ְּ
ְלַבד ּהוא ָדָבר ֶאָחד ּבִ ַמִים: "ּ ל ִיְרַאת ׁשָ ָכתוב ". אֹוָצר ׁשֶ ְּכמֹו ׁשֶ ּ   ".ִהיא אֹוָצרֹו' ִיְרַאת ה"ּ

לום ֶוה ּכְ ם ֵאינֹו ׁשָ ִלי ַאֲהַבת ַהׁשֵ ַמִים ּבְ ִלי ִיְרַאת ׁשָ ְּיהוִדי ּבְ ּּ  

דֹור ַהֶזהּּבֹואו ְוַנְחֹשב ְקָצת ֶמה ָחֵסר ָל ּנו ּבַ ּ יבֹות.ּ ה ְיׁשִ ם ֵיׁש ָלנו ַהְרּבֵ רוך ַהׁשֵ ּ ּבָ ּּ ְ ,
ה תֹוָרה ְלִמי(, ַּהְרּבֵ ְבִלי ִוירוׁשַ ים לֹוְמִדים ַדף ַהיֹוִמי ּבַ רֹות ֲאָלִפים ֲאָנׁשִ ַּעׂשְ ּ ֵיׁש , )ְועֹוד, ּ

ה ֶחֶסד ים, ָּלנו ַהְרּבֵ ֵתי ִמְדָרׁשִ ה ּבָ ֵּיׁש ָלנו ַהְרּבֵ ְנָיִנים,ּ ָרֵאל  ּבִ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּ ְגדֹוִלים ְלַהְפִליא ּבְ
ּוְבחוץ ָלָאֶרץ ֵתי ְכֵנִסיֹות ְמֵלִאים ִמְתַפְלִלים, ּ ַּהּבָ ּ ּ ּ ַּתְלמוֵדי , ּ , ּ תֹוָרה ְמֵלִאים ְיָלִדים-ּ

ְוָבֵתי ִחּנוך ְלָבנֹות ְמֵלִאים ְיָלדֹות ּ ָלנו הוא דֹור ֵדָעה, ּּ ַהדֹור ׁשֶ ְּוִלְכאֹוָרה ִנְרֶאה ׁשֶ ּ ּּ ּ  ִאם ,ּ
ֵאָלה ָמה ֲאַנְחנו רֹוִצים ְלהֹוִסיף ְלדֹור ָחׁשוב ָכֶזה,ֵּכן ּ ַהׁשְ ּ ּ ּ?  

ם ְיַרֵחם ה ְיהוִדים ְרחֹוִקים ַהׁשֵ ָּאְמָנם ְלֲצַעֵרינו עֹוד ַהְרּבֵ ּ ַּאך ַגם ָלֶהם ֵיׁש ֵעָצה, ּ ְ ,
ְלִמי ל "ֲּהֵרי ָאְמרו ֲחַז ְירוׁשַ ּּבַ ר ּבָ"א, :)ֲּחִגיָגה ַדף ו(ּ ּא אֹוִתי ָעְזבו ַאַווְתָרה ּר ַחֶייָה ּבַ

ָמרו  ִאלו אֹוִתי ָעְזבו ְותֹוָרִתי ׁשָ ָמרו ׁשֶ ָמא ֶאת תֹוָרִתי ׁשָ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ָהאֹור ּ ה ָהָיה ְמָקְרָבן ׁשֶ ּבָ ּׁשֶ
ַמר ְכלום . ל"ַּעַכ, ֶאְצִלי ָעָבר לֹא ִקֵים ְולֹא ׁשָ ּבֶ ְּוִסֵפר ִלי ְיהוִדי ׁשֹוֵמר תֹוָרה וִמְצוֹות ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ

ת ּּחו( ּבָ ק ִלְקֹרא ְוִלְגרֹוס ְבּ, )תּרוׁשְַכְוּץ ִמׁשַ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁשיֹום ֶאָחד ִנְכַנס לֹו ֵחׁשֶ ְוֵכן  ּ
ה הוא ָקָנה ֶאת ֶהֵסט  ָּעׂשָ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁשּ ַעל ַהֻסָלם ַזַצ ּ ל ּבַ ּׁשֶ ָכל ְוִהְתִחיל ִלְלמֹוד , ל"ּ יֹום ּבְ

ַּכָמה ַדִפים ּ ּ ר ָלַמד ְבּ, ּ ָּחַבׁש ִכָפה ּר ַהָקדֹוׁשֹּזַהְוַכֲאׁשֶ ַתֵגַע ְוָצֲעָקה , ּ ִהׁשְ ָבה ׁשְ תֹו ָחׁשְ ִּאׁשְ ּ
לֹא ַיְפִריעו לֹו ְוָכך ִהְתִמיד ַעד , ָעָליו ַרק ְסָתם קֹוֵרא ִהְסטֹוְרָיה ְכֵדי ׁשֶ ְָלֵכן ִסֵפר ׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ִסֵים ֶאת ָכל ַה ּׁשֶ ּ ּ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁשּ ִּפְלֵאי ְפָלאֹות, ּ ק ָעצום ְוָחַזר ְּלַאַחר ִמֵכן ִק, ּ ל ֵחׁשֶ ּיּבֵ
ה קֹו ְוַאֲהָבתֹו ֶאת ַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ֵליָמה ִמגֶֹדל ֶחׁשְ ְתׁשוָבה ׁשְ ּּבִ ּּ ּ  .  

 

ִריַאת ִּעַקר) א עֹוָלם ָהָאָדם ּבְ ִביל ּהוא ַּהֶזה ּבָ ׁשְ ִנְסיֹונֹות ְּלַנסֹותֹו ּבִ ֵּאלו ּבְ ר ֶאת ְוָלַדַעת ּ ְלָבבֹו ֲאׁשֶ  ִאם - ּבִ
ֵהם, ֲאֵחִרים ֱאלִֹהים ַאֲחֵרי ְלָבבֹו ִיְפֶנה ֲאַות ׁשֶ ַּהגוף ּתַ ּתַ ּ ׁשְ ִליםַהּמִ  ֶחְפצֹו ִאם אֹו, ָחֵפץ ּוָבֶהם ָאֳחָרא ִּמִסְטָרא ְלׁשְ

ִיים ַּחִיים ִלְחיֹות ּוְרצֹונֹו ִלים ֲּאִמּתִ ְלׁשְ ּתַ ׁשְ ֵאינֹו ַאף ַּחִיים ֵמֱאלִֹקים ַהּמִ ִּלקוֵטי. (ָיכֹול ׁשֶ ְנָיא [ֲאָמִרים ּ  ִּאֶגֶרת, ]ּתַ
  ).יא ַּהקֶֹדׁש

ֵסֶפר ִאיָתא ְוֵכן ָהָאָדם, ָהָרצֹון ּהוא ָּהִעָקר: ִּיםַּהְלִו ֲעבֹוַדת ּבְ ִמיד ִיְהֶיה ׁשֶ ה עֹוֵמד ּתָ ה ָמַתי ּוְמַצּפֶ  ֶאְזֶכּ
רוך ַהּבֹוֵרא ְרצֹון ַלֲעׂשֹות ְּבָ ֱאֶמת ּהוא ּ י ַעל ַאף - ּבֶ ֵאינֹו ּפִ   .ָרצֹון לֹו ִיְהֶיה, ָיכֹול ׁשֶ

ל ָכל ָהָאָדם ֲעבֹוַדת ּכָ ִמיד קְוַהֵחׁשֶ ָהָרצֹון ִלְהיֹות, יֹום ּבְ קֹום ְרצֹון ַלֲעׂשֹות ַרק ּתָ ָכל ַהּמָ . ְוֶנֶפׁש ֵלב ּבְ
ִבים( ַעל ּוַמֲאָמִרים ִמְכּתָ ַפת ִמּבַ ּגור [ֱאֶמת ַּהׂשְ ב] ּ   )כה ִמְכּתָ
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ְּתׁשוָבה ְרַכת ַהחֶֹדׁש : ּ ְתִפלֹות ּבִ ָּאנו ִמְתַפְלִלים ּבִ ּ ּ ּ ַמִים "ּ ֶהם ִיְרַאת ׁשָ ֵיׁש ּבָ ַּחִיים ׁשֶ ּ
ְּוַאַחר ָכך ִמְתַפ, "ְוִיְרַאת ֵחְטא ְ ה וְכִליָמה ְוכוּ ֶהם ּבוׁשָ ֵאין ּבָ ְּלִלים ַחִיים ׁשֶ ּ ּ ּ ְְוָצִריך . 'ּ

ך ַהְתִפלֹות ָהֵאלו ְּלָהִבין ֶהְמׁשֵ ּ ּ ּ ה , ְ ַמִים ְוִיְרַאת ֵחְטא ְלבוׁשָ ל ִיְרַאת ׁשָ ָיכות ׁשֶ ַּמִהי ַהׁשַ ּ ּ ּ
  .ֶאְתְמַהה? ּוְכִליָמה

ַמֶס ֶהְקֵדם ַמה ְדִאיָתא ּבְ ר ְלָפֵרׁש ּבְ ְּוֶאְפׁשָ ּ ת ּ ּבָ ּא ַעמוד א"ַּדף ל(ֶכת ׁשַ ָאַמר ) 'ּ
ַמְכִניִסין ָאָדם ְלִדין אֹוְמִרים לֹו ָעה ׁשֶ ׁשָ א ּבְ ֱאמוָנה, ַּרּבָ אָת ְוָנַתָת ּבֶ ָּנׂשָ ָּקַבְעָת ִעִתים , בּ ּ

ִּלְקּבַֹע ִעִתים ַלתֹוָרה ָדָבר ָקצוב[, גַּלתֹוָרה ּ ּ ך ָכל ַהיֹום ְלֶדֶרך ֶאֶרץ,ּ לֹא ִיָמׁשֵ ְ ׁשֶ ְּ ּ ּ ָּעַסְקָת ] ּ
ְפִרָיה וְרִבָיה ּּבִ ִּצִפיָת ִליׁשוָעה] ַּהְינו חֶֹסן[, דּּ ִביִאים[, הּ ָחְכָמה, ]ְלִדְבֵרי ַהּנְ ִּפְלַפְלָת ּבְ ּ ּ ,

 

יא "מהרש ְּוַעֵין) ב ִחדוׁשֵ ּּבְ ֵיׁש ַמה: ַּאָגדֹות ּ ּׁשֶ ֶרק ְּדַאְמִריָנן אָהא ְּלַדְקֵדק ּ א ּפֶ ִח ְּדַסְנֶהְדִרין ַקּמָ ל ִּדינֹו ַּלתּתְ  ׁשֶ
ם ְמֹפָרׁש', ּכו ּתֹוָרה ִּדְבֵרי ַעל ָאָדם ַמֶסֶכת ְוִאיָתא. [ׁשָ י ָאַמר) ז ַּדף (ַסְנֶהְדִרין ּּבְ ִחַלת ֵאין ַהְמנֹוָנא ַרּבִ ל ִּדינֹו ּּתְ  ׁשֶ
ה ְסִתיָרה ִלְכאֹוָרה ְוִהיא', ְּוכו ּתֹוָרה ִּדְבֵרי ַעל ֶּאָלא ָאָדם ַתב ָלּמָ ּכָ אן ׁשֶ ּתֹוָספֹות ְּוַעֵין(, ּכָ ִהְקׁשו ּבַ , ֶזה ַעל ּׁשֶ

ב ְּוֵתְרצו ִנים' ּבְ ם ַּעֵין, ּפָ ר). ׁשָ י ַעל ְלָפֵרׁש ְוֶאְפׁשָ ְתבו ַמה ּפִ ּכָ ּׁשֶ ָהא ְּדָהא ַּהְסָפִרים ּ ְלָיא ּבְ ֵאלֹות' ּוב, ּתָ ִאים ַּהׁשְ  ּבָ
ֶאָחד י, ּכְ ָגָחתֹו ֱּאמוָנה לֹו ָהָיה ִאם ּכִ ַהׁשְ ַר ּּבְ מֹו ְךִיְתּבָ ָהֵעת, ִלְלמֹד ְזַמן ֵּדי לֹו ָהָיה, ׁשְ חֹוְטִפים ׁשֶ בֹוד ְלַמַען ׁשֶ  ּכְ
ַרך ּתֹוָרתֹו ׁשום ִיְגרֹם לֹא, ְִיְתּבָ ַפְרָנָסתֹו ִּחָסרֹון אֹו ֶּהְעֵדר ֹאֶפן ּּבְ ה, ּבְ אן ֵאין ּוֵמַעּתָ י, ְסִתיָרה ּכָ ֵאָלה ּכִ  ַעל ַּהׁשְ
אָת ֱאמוָנה ְוָנַתּתָ ָנׂשָ ן ַּגם ִהיא ּּבֶ אן ְוֵאין, :)ד"נ ַּדף (ֵּערוִבין ְּוַעֵין, ּתֹוָרה ִּדְבֵרי ַעל ּכֵ   ].ְְלַהֲאִריך ְמקֹומֹו ּכָ

ה ׁשוָטה ֶּלֱאמוָנה ְּלַהִגיַע ְוִהּנֵ ִמימות ִלְהיֹות ְצִריָכה ּּפְ תוב ּּתְ ּכָ ּתֹוָרה ּּכַ ִמים) "יג, יח ְּדָבִרים (ּבַ ְהֶיה ּתָ ' ה ִעם ּתִ
ּוֵפרו" ֱָאלֶֹקיך ְִהְתַהֵלך: ל"ַז י"ַרׁשִ ׁשּ ְתִמימות ִעּמֹו ּ ה ּּבִ ְחקֹר ְולֹא, לֹו ּוְתַצּפֶ ל ֶּאָלא, ָהֲעִתידֹות ַאַחר ּתַ  ַמה ּכָ
ָיבֹוא ּׁשֶ ל ָָעֶליך ּ ַקּבֵ ְתִמימות ּתְ ְהֶיה ְוָאז, ּּבִ ַרְמּבָ ְּוַעֵין). (ו"ס ִסְפִרי (ּוְלֶחְלקֹו ִעּמֹו ּתִ  ַמה ׁשַּהָקדֹו ַּהַחִיים ְואֹור ן"ּבָ
ְתבו ּכָ ּׁשֶ ֶזה ּ   ).ּבְ

ּוַבֵסֶפר ית ּ ת (ַאְבָרָהם ּבֵ ָרׁשַ ַּוִיַגׁש ּפָ לֹא ְמֹבָאר) ּ ִעְנָיִנים ַרק ּׁשֶ ַּהגוף ֶאל ַהּנֹוְגִעים ּבְ ִמים ִלְהיֹות ְָצִריך ּ  ֶּאָלא, ּתָ
ֲּאִפלו ִעְנָיִנים ּ ֶפׁש ֶאל ַהּנֹוְגִעים ּבְ ְת ָלֶלֶכת ְָצִריך' ה ַוֲעבֹוַדת ַהּנֶ י, ִּמימותּבִ ֵאלו ֵיׁש ּכִ ּּכָ ֵהם ּ ֲעבֹוַדת ִּמְתַיְגִעים ׁשֶ  ּבַ

ָכל' ה ם ּכָֹחם ּבְ ָרָכה ִסיַמן רֹוִאים ְוֵאין ְוַנְפׁשָ ֲעבֹוָדָתם ּבְ ִמים "- ְלֶזה ְוָהֵעָצה, ּבַ ְהֶיה ּתָ  ְּדָבִרים (ֱָאלֶֹקיך' ה ִעם ּתִ
ּוְלִהְתַחֵזק, )יג, יח חֹון ּ ִבּטָ ה ּבְ ֵיאוׁש ִיּפֹל ְולֹא', ּבַ י, ְוָחִליָלה ָחס, ּּבְ ַמִים ִמן ְּלַנסֹות רֹוִצים ּכִ חֹון ִּמַדת ֶאת ַּהׁשָ ּטָ  ַהּבִ

לֹו הוא ָהַרע ֵיֶצר ְלַטֲענֹות ִיְפֶנה ְולֹא, ּׁשֶ ל ּׁשֶ ך ּכָ ָסיֹון ַלֲעמֹד ִּיְתַחֵזק ַרק -' ֵמה ָרחֹוק ְּכָ ּנִ  ַלֲעֹבד ֵיׁש ַּמָצב ּוְבָכל. ּּבַ
ֵארׁשֶ ּוְכִפי. 'ה ֶאת סוק ַעל" ַּחִיים ָחֵפץ"ֶה ּבֵ קֹום "ַּהּפָ ר ַהּמָ ה ֲאׁשֶ מֹות" (ּהוא קֶֹדׁש ַאְדַמת ָעָליו עֹוֵמד ַאּתָ , ג ׁשְ

ָאָדם, לֹוַמר רֹוֶצה -) ה ׁשֶ ָצָרה ּכְ ּוְמצוָקה ּבְ אֹותֹו - ָאז ַּגם, ּ ּוְבאֹוָתה ַּמָצב ּבְ ָעה ּ ר, ּהוא קֶֹדׁש - ׁשָ ְרצֹון ֶאְפׁשָ  ׁשֶ
ֲעבֹוָדה ְוָקאַּד ּהוא' ה ָעה ֵּמאֹוָתה ּבַ ַּהְדחוָקה ׁשָ ּ.  

ַּוֲאִפלו ה ִלּבֹו ִאם ּ ֶאֶבן ָקׁשֶ מֹו, טֹוב ִסיָמן ֶזה, ּכְ ֹבָאר ּכְ ּמְ ת (א"בב ׁשֶ ָרׁשַ מֹו: ל"ְוז) ּבֹא ּפָ  ְיָקָרה ַּמְרָגִלית ִמן ּכְ
ְמֵצאת ַמֲעַמֵקי ַהּנִ ֵבָדה ֶאֶבן ְוָעֶליָה ַּהָים ּּבְ ה ְיִגיָעה ְְוָצִריך, ְמֹאד ּכְ ה ַוֲעבֹוָדה ְמֻרּבָ ץ ְמֹאד ָקׁשָ  ָהֶאֶבן ֶאת ְלַנּפֵ

ּמֹוְצִאים ַעד ְרָגִלית ֶאת ׁשֶ מֹו, ַּהּמַ רֹוֶאה ֵכן ּכְ ׁשֶ ה ִלּבֹו ּכְ ֶאֶבן ָקׁשֶ ּבֹו ִסיָמן ֶּזהו, ּכְ   .ָיָקר ְואֹוָצר ַּמְרָגִלית ָּטמון ׁשֶ

י א"מהרש ְּוַעֵין) ג ִחדוׁשֵ ּּבְ ֵנ: ַּאָגדֹות ּ ים יׁשְ יֹום ֶאָחד ִעּתִ ַלְיָלה ְוֶאָחד ּּבַ ָהא, ּּבַ יֹום יזיף ְּדַאְמִריַנן ּכְ  ּוָפַרע ּבְ
ַלְיָלה   . ּּבַ

י א"מהרש ְּוַעֵין) ד ִחדוׁשֵ ּּבְ ְּדַהְינו, ָעַסְקּתָ ֶּאָלא, ִּקַיְמָתּ ָאַמר לֹא: ַּאָגדֹות ּ יא ּ אן ַעד, ִויתֹוָמה ָיתֹום ְּלַהׂשִ  ּכָ
ָהְרׁשָ ִּמִדְבֵריּו. ָקְדׁשֹו ְלׁשֹון ל ֶּאָלא, ִויתֹוָמה ָיתֹום ַּדְוָקא ְּדָלאו ְמֹבָאר א"ַהּמָ ה ִמי ּכָ ָקׁשֶ ִזווג ְלַבד ַלֲעסֹק לֹו ּׁשֶ ּּבְ ּ ,
ַעם, לֹו ַלֲעזֹר ִמְצָוה ה ֵאֶצל ָהִעְנָין ָהָיה ֶזה ּוִמּטַ ֵעֶזר ַלֲעסֹק ַּצִדיִקים ַהְרּבֵ ַּהִזווִגים ּבְ ּ ָידוַע. ּ ּּכַ ַהּמַ ּ  ָהָיה ל"ֲהִריׁשֶ
דוִכין עֹוֵסק ׁשִ ּּבְ ַעל ַּהָקדֹוׁש ְּוַהָגאֹון. ְלַפְרָנָסה ּ ן ַּגם סֹוֵפר ם"חת ּבַ דוִכין ָעַסק ּכֵ ׁשִ ּּבְ ֶעֶרב ְלִבּתֹו ָאַמר ּוַפַעם ,ּ  יֹום ּבְ

ל ִלְפֵני ַּהָקדֹוׁש ֵלך ִנְדֵרי ּכָ ּתֵ ֶכף ְׁשֶ ּוִמָיד ּתֵ דוך ֵאיֶזה ְּלַסֵים ּ ְׁשִ ּ ְמׁשַ ּ ּנִ ָבר ְךׁשֶ ה ְוֵיׁש. ַרב ְזַמן ּכְ ּמָ ִבים ּכַ  ֵּמַהָגאֹון ִמְכּתָ
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ֵּהַבְנָת ָדָבר ִמתֹוך ָדָבר  ְּ ּ ַּהְינו ַדַעת[ּ ַּוֲאִפלו ֲהִכי ִאי ִיְרַאת ה, ]ּ א י לִֹא, ןיאֹוָצרֹו ִאִהיא ' ּ
  .ואלֹ

ה ּוְכמֹו ֵכן  תֹוָרֵתנו ַהְקדֹוׁשָ ְּמֹבָאר ּבְ ָרֵאל ) "ב"י' יְּדָבִרים (ּ '  הזהָמְּוַעָתה ִיׂשְ
ֱּאלֶֹקיך ׁשֵֹאל ֵמִעָמך ִכי ִאם ְּ ר ֶפֶרק ב ַקְּוַעֵין ". (ֱָאלֶֹקיך' ת הֶאְלִיְרָאה  ָ ַּהָיׁשָ א ). 'דּ ְוַהּבָ

  ).ב, א לחָמיֹו(ְּמַסְיִעין אֹותֹו  חִליַטֵהר

ֵעיל ַר"ְּוָאְמרו ֲחַז א ּבָ ֵסֶפר , ֲחָמָנא ִלּבָ ֵדי ֲעָרבֹות"ּוֵבֵאר ּבְ ְּדַהֵלב הוא ָהֵאיָבר " ּּבַ ּ ּ
ֶסֶתר ָלֵכן ִנְקָרא ַהֵחֶלק ֲהִכי ְפִניִמי י ְוהוא ּבְ ָּהָראׁשִ ָמה ִהיא ְפִניִמית ,ּ ׁשָ ּ ְכמֹו ֵכן ַהּנְ ּ

ְלַמד תֹוַרת ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש"ְוַרֲחָמָנא ַהָקּבָ ּנִ ּה רֹוֶצה ׁשֶ ּ ְבִחיַנת ַהֵלב ְפִניִמיות ּ הוא ּבִ ּ ׁשֶ ּּ ּ ּ
יָנה ַּהתֹוָרה ְוִלמודֹו ְכֶנֶגד ּבִ ּּ ָפּ א ַכמוָבא ּבְ ִהיא ִלּבָ ּ ׁשֶ ּ ַּתח ֵאִלָיהו ָזכור ְלטֹובּ ּ ּ.  

לֹוְמִדים  ַּעָתה ֵאלו ׁשֶ ּּ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁשּ ל ִצִפיָת ִליׁשוָעה ּ ֵאָלה ׁשֶ ּ יוְכלו ַלֲענֹות ַעל ַהׁשְ ּ ּּ ּ
יַחִּמְפֵני  ֵהם ָטְרחו ְוָעְמלו ְלָהִביא ֶאת ַהָמׁשִ ּׁשֶ ּ ֲאלו אֹוָתם ָעַסְקָת , ּ ִיׁשְ ְכׁשֶ ְּועֹוד ׁשֶ ּ ּ ּ

תֹוָרה ּ ֲאִני ָלַמְדִתי ָכל יֹום :ֵּהם ַיֲענו? ּּבַ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁשּ תּ ּבָ ׁשַ ְּוָלַמְדִתי ְכמֹו ֵמָאה , ּ וִבְפָרט ּבְ ּ

 

יָנאָווא ַּהָקדֹוׁש ַעל, ִּמׁשִ ַרׁשִ ְּוַעֵין. (ל"זצ ִאיׁש ֲחזֹון ּוִמּבַ ַמֶסֶכת ל"ַז י"ּבְ ָנה רֹאׁש ּּבְ ִּדּבור ט"כ ַּדף ַּהׁשָ ְתִחיל ּ  ַהּמַ
י ַעל ַאף ָיָצא ּפִ ל, מֹוִציא ּׁשֶ ּכָ ָרֵאל ׁשֶ ִמְצוֹותה ֶזה ָלֶז ִביןֲעֵר ִיׂשְ   ). ּבְ

יא "מהרש ְּוַעֵין) ה ִחדוׁשֵ ּּבְ ְּדַהְינו: ַּאָגדֹות ּ ְלׁשֹון ְּיׁשועֹות ּ ים ּבִ ה ְלִפי, ַרּבִ ַהְמַצּפֶ ּוְמַקֶוה ׁשֶ ָכל ִּליׁשוָעה ּ ָעה ּבְ  ׁשָ
ים ֵהם   .ַרּבִ

יא "מהרש ְּוַעֵין) ו ִחדוׁשֵ ּּבְ ל: ַּאָגדֹות ּ ְּדַהְינו', ּכו יןִחּטִ ִלי ַהֲעֵלה' ּכו ָמׁשָ ִּקיום ָלֶהם ֵאין ָלאֹוָצר ְלַהֲעלֹוָתן ּ  ִאי ּ
י ֲהִכי, חומטין ָלאו ִיְרַאת ַנּמֵ ִּנְתַקְימו' ה ּבְ ָלן ּ אֹוָצר ּּכֻ   .ק"ודו, ַּהֶזה ּבָ

ך' ה הָמ) "ז ֱאֶמת -) יב, י ְּדָבִרים" (ְׁשֵֹאל ֵמִעּמָ ּבֶ ַרך ֵמִאּתֹו ַּהִיְרָאה ַּגם ׁשֶ רוׁש ַרק, ְִיְתּבָ ׁשֹוֵאל - ַּהּפֵ  ּׁשֶ
ך" רוׁש. ְלִיְרָאה" ְֵמִעּמָ ְרֶצה, ּּפֵ ּתִ חֹות ְלָכל ׁשֶ ֵאִרית. (ַּהִיְרָאה ִּמַדת ְָלך ִלְהיֹות ַהּפָ ָרֵאל ׁשְ ִּלקוִטים, ִיׂשְ  ה"ד ּ

  ).ַהּכֹל

ן ִמי" ה). כו, ה ְּדָבִרים" (ְלִיְרָאה ָלֶהם ֶזה ְלָבָבם ְוָהָיה ִיּתֵ ַוַדאי, לֹוַמר ֶאהִנְר ִלְכאֹוָרה ִהּנֵ ַמִים ִיְרַאת ּּבְ  ׁשָ
יֵדי ִהיא ַמִים ּבִ ַרך ֶעְזָרתֹו ְּולוֵלי, ׁשָ מֹו ְִיְתּבָ ר ְמַעטץ ִמְמֵתי ּחו', ת הֶא ְלִיְרָאה ֵמֶאֶלף ֶאָחד ַּיִגיַע לֹא ׁשְ  ֵאיָנם ֲאׁשֶ

ָאבֹות, ַסַעד ְלָתְמָכם ְצִריִכים ה ּכָ ינו ּומֹׁשֶ לֹום ָעָליו ַּרּבֵ הְרֵאה  ּזוָלָתם ֲאָבל, ּיֹוֵצאְוַכ ַּהׁשָ ּמָ ִפלֹות ּכַ ֵלל ּּתְ  ִּהְתּפַ
ֶלך ָּדִוד לֹום ָעָליו ְַהּמֶ ין בתמניא ַּהׁשָ ָכה ַעל ַאּפִ ֵאינֹו ַמה ְַאך. ּכָ יֵדי ּׁשֶ ַמִים ּבִ ָרכֹות( ׁשָ ִחיָרהיא ִה) ב, לג ּבְ  ַהּבְ

ֵלב ּבַ ּתֹוֵקק ּׁשֶ ִיׁשְ ֵלל' ה עֹוֵבד ִלְהיֹות ְוִיְרֶצה ָאָדם ּׁשֶ ָכה ַעל ְּוִיְתּפַ ּתֹוְקקות ּאֹוָתה, ּכָ יֵדי ֵּאיָנה ְלַבד ִּהׁשְ ַמִים ּבִ , ׁשָ
ִחיַרת ְוִהיא ן ַעל, ָאָדם ִמּבְ ן ִמי "ָאַמר ּכֵ ןי ר ִמַמא ָאלֹ". אֹוִתי ְלִיְרָאה ֶזה ְלָבָבם ְוָהָיה ִיּתֵ ֶזה, אֹוִתי ּאויְרִיְו ִיּתֵ  ּׁשֶ
ָיָדם ֵאינֹו ִיְהֶיה, ְלִיְרָאה ֶזה ְלָבָבם ְוָהָיה ןִיּתֵ ִמי ֶּאָלא, ּבְ ְלָבָבם ֶּחְמָדה ּׁשֶ ת, סֹוֵפר ָחַתם. (ְלִיְרָאה ּבִ ָרׁשַ ן ּפָ , ָוֶאְתַחּנָ

ִּדּבור ְתִחיל ּ   ).יִמ ַהּמַ

רוך ַּהָקדֹוׁש) ח ְּבָ א ַרק ְּמַסֵיַע ֵאינֹו ּהוא ּ ֵהר ֵמַעְצמֹו ְלַהּבָ יֵדי ְּדַהּכֹל, ִלּטָ ַמִים ּבִ ַמִים ִּיְרַאתִמ ּחוץ ׁשָ  ְוָלֵכן. ׁשָ
ּטֹוב ְוִלְבחֹר ָהַרע ִיְצרֹו ֶאת ִלְכּבֹׁש ּהוא ָהָאָדם ְרצֹון ִאם ַרק רוך ַּהָקדֹוׁש ָאז, ֵמַעְצמֹו ּבַ ְּבָ לֹא לֹו עֹוֵזר ּהוא ּ ׁשֶ  ּּכְ

יק ן ְוִאם. ּכֹחֹו ַיְסּפִ ַכר, ּכֵ ַּהַצִדיִקים ׂשְ יֶהם ּ ַמֲעׂשֵ ֲח ַעל ּהוא ַהּטֹוִבים ּבְ ָבהַהּמַ ְלַבד ַהּטֹוב ְוָהָרצֹון ׁשָ , ָעִני ִמְנַחת. (ּבִ
ת ָרׁשַ   ).ְועֹודה "ד ֱאמֹר ּפָ



  ּ   ַהֹזַהר                 ]7[                   ְּיׁשועֹות

יֹום ֶאָחד  עֹות10ֶאֶלף ַאְבֵרִכים ּבְ ִיְלְמדו . ׁשָ ּ ְועֹוד ִזִכיִתי ַלֲאֵחִרים ׁשֶ ּ זַֹהר ַהָקדֹוׁשּ , ּּבְ
ַצַער יַח לֹא ִיְהֶיה ּבְ ַהָמׁשִ ְּכֵדי ׁשֶ ּ.  

לֹא לֹוֵמד  ּוִמי ׁשֶ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁש ּ יַח ָיבֹואּ ָמׁשִ ַּמה ֹיאַמר ְכׁשֶ ּ יִתי ְלֵקרוב , ּ ֶּמה ָעׂשִ
ַּהְגֻאָלה ל ֶאת ַהָמ, ּ ּוְבֵאיֶזה ָפִנים ְיַקּבֵ ּ יַחּ   .ִּאם ִיְזֶכה, ׁשִ

יַח ָיבֹוא ַהָמׁשִ ַּוֲהֵרי ָידוַע ְכׁשֶ ּ ָלְמדו , ּ ע ַעל ָכל ֵאלו ׁשֶ ֶאְצּבַ ַּיְרֶאה ּבְ ּּ ּ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁשּ ּ: 
ַּאָתה ָעַזְרָת ִלי ָלבֹוא ה . ּ לֹא ָעַזר לוֹֹ  ָלבֹואִּתְּוֵאיזֹו ּבוׁשָ ְּוֵאיֶזה ִמין ִצִפיָת , ְּהֶיה ְלִמי ׁשֶ

ִּליׁשוָעה הו ה ׁשום ְפֻעָלה ְלַמֲענֹוּ ּא ִאם לֹא עֹוׂשֶ ּ ּ.  

ּבֹון ּּבֹואו! ְוַרּבֹוַתי מֹוַרי ִמיות :ּאֹוֵמר ֶהָחֵפץ ַחִיים: ֶחׁשְ ַגׁשְ ָהָאָדם נֹוֵהג ּבְ ם ׁשֶ ּ ְכׁשֵ ּ ּ
רוָחִניות ֵּכן ָעָליו ִלְנֹהג ּבְ ּּ ִקיַע ֶאת ְמָניֹוָתיו, ּ לֹא, ְּוָעָליו ִלְבֹדק ֵהיֵטב ֵהיָכן ַמׁשְ  ָיִניַח ּׁשֶ

ַּכְספֹו ַעל ֶקֶרן ַהְצִבי ּ ְכֵדי ִלְהיֹות  ,ּ יר יֹוֵדַע ׁשֶ ר ָכל סֹוֵחר ְוָכל ָעׁשִ ל ֲאׁשֶ יל ָמׁשָ ְּוִהְמׁשִ ּ
ָתף ָלֵעֶסק ל ָהֵעֶסק,ּׁשֻ ּ ָעָליו ִלְבֹדק ֶאת ְכָדִאיותֹו ׁשֶ ּ ּ ַּהִאם ָהֵעֶסק ָיִניב ְתׂשואֹות , ּ ּ

ְּכָדִאיֹו ִיְתָרה? ןַהִאם ַיְרִויַח ֵמָהִעְנָי? תּ לֹום לֹא ַיְפִסיד ? ַהִאם ֵיֵצא ּבְ ַחס ְוׁשָ ְּכֵדי ׁשֶ
ַפח ֵעֶסק ְולֹא ִיפֹל ּבַ ּּבָ ֵּכן ַמֲחִזיֵקי ַהתֹוָרה, ּ יַח ֶאת ,ּ ּבִ ּ ֲעֵליֶכם ְלָבֵרר ְוָלַדַעת ֵכיַצד ְלַהׁשְ

ּוְזֻכיֹות ַהלֹוְמִד, ּ מֹוְסדֹות ַהתֹוָרהים ַמֲחִזיִקםֶכָאְמָנם ִהּנְ :ָהֵעֶסק ּ ים ִנְזָקִפים ּ
ּבֹוְנ ה יֹוֵתרם ֶכֲאָבל ִהּנְ, םֶכְלֶחׁשְ ַאְלֵפי ם ֶכִהּנְ, ְיכֹוִלים ְלַהְרִויַח ַהְרּבֵ ְּיכֹוִלים ְלַהְכִפיל ּבְ

אֹותֹו ַהְזַמן וְבאֹותֹו ַהֶכֶסף ִלְצּבֹר עֹוד יֹוֵתרם ֶכִהּנְ, םֶכֲּאָלִפים ֶאת ְזֻכיֹוֵתי ְּיכֹוִלים ּבְ ּ ּ 
  .ְּזֻכיֹות

ת ֹקֶדׁשַהלֹוֵמד ּבָ ׁשַ ָעה ּבְ ימֹות ַהחֹל,  ׁשָ ֶוה ֶאֶלף ְפָעִמים ִלּמוד ּבִ ּׁשָ ּ  

ּוַבֶמה ְדָבִרים ֲאמוִרים ּּ ְָכַתב ַהִכֵסא ֶמֶלך: ?ּ ּ ּ ִּתקוֵני ֹזַהר מ(, ּ ּ ִּיָוַדע גֶֹדל  - :ל"וז, )ג"ּ ּ
ָלה לֹוֵמד ַהַקּבָ ָכר ְלִמי ׁשֶ ַּהִחיוב ְוגֶֹדל ַהׂשָ ּ ּ ּ ִּכי ִלמוד ַהֹזַהר, ּ ּ ּ ָעְלָמא ּבֹוֶנה ּ ִגיְרָסא ּבְ  ּבְ

ֵכן ִאם ִיְזֶכה ִלְלמֹד וְלָהִבין ֵפרוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד, ָעְלִמין ְּוָכל ׁשֶ ּּ ּ ה ּבֹו ִתקון ְלַמְעָלה , ּ ַּיֲעׂשֶ ּ ּ
ָנה ְתִמיָמה ט ׁשָ ִלמוד ַהְפׁשָ ה ּבְ לֹא ַיֲעׂשֶ ָעה ַאַחת ַמה ׁשֶ ׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ לֹא יֹוֵדַע  .ל"עכ, ּ ּוְלִמי ׁשֶ ּ

ָלהּוֵמ ַקּבָ ִגיְרָסא, ִבין ּבְ ּעֹוֶלה ִלמוד ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ֲאִפלו ּבְ ּּ ּ ּ ָלה , ּ ְּלֵעֶרך ִלמוד ַהַקּבָ ּ ּ ַּכף (ְ
ל ָדָבר). ה"קנַּהַחִיים ִסיָמן  ֵּפרוׁשֹו ׁשֶ ּ ָעה ַאַחת, ּ ַהלֹוֵמד ֹזַהר ַוֲאִפלו ׁשָ ּׁשֶ ּ ֲאִמיָרתֹו ,ּ  ּבַ

ָנה ְת ְלַבד זֹוֶכה ְכִאלו ָלַמד ׁשָ ּּבִ ּ ּ ְגֶלהּ תֹוַרת ַהּנִ ְמָחה ִהְכִפיל , ִמיָמה ּבְ ׂשִ ר לֹוֵמד ּבְ ְּוַכֲאׁשֶ
ְּזֻכיֹוָתיו ָכפול ֶאֶלף ּ ְּכִדְבֵרי ָהאֹוְרחֹות ַצִדיִקים, ּ ֶוה ְכֶאֶלף :ּ ְמָחה ׁשָ ַהלֹוֵמד ִמתֹוך ׂשִ ּ ׁשֶ ְ ּ ּ

ְמָחה ֵאינֹו לֹוֵמד ִמתֹוך ׂשִ ְַפַעם ִמִמי ׁשֶ ּ ּ ְמָחהּאֹוְרחֹות ַצִדיִקים ׁשַ (.ּ נו ). ַּער ַהׂשִ ְּוָאַמר ַרּבֵ
ת קֶֹדׁש: א"ּיֹוֵסף ַחִיים זיע ּבָ ׁשַ ָעה ּבְ ימֹות ַהחֹל, ְדַהלֹוֵמד ׁשָ ֶוה ֶאֶלף ְפָעִמים ִלמוד ּבִ ּׁשָ ּ ּ. 

ִנָיה( ָנה ׁשְ מֹות ׁשָ ת ׁשְ ן ִאיׁש ַחי ָפָרׁשַ ּּבֶ ּ(  
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ּבֹון" ִלים ּבֹאו ֶחׁשְ ַּעל ֵכן ֹיאְמרו ַהמֹוׁשְ ּּ ֵּאלו ַה –" ּ ִיְצָרםּ ִלים ּבְ ב , ּמֹוׁשְ ּּבֹאו וְנַחׁשֵ ּ ּ
ל עֹוָלם ּבֹונֹו ׁשֶ ת קֹוֶדׁש:): ב עח"ב (ֶחׁשְ ּבָ ׁשַ ל ִלמוד ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ָעה ַאַחת ׁשֶ ֵּכיַצד ׁשָ ּ ּ ּ ּ ,

יֵמי ַהֹחל ט ּבִ ָנה ִלמוד ְפׁשָ ּעֹוָלה ְלֵעֶרך ִמְליֹון ׁשָ ּ ּ ּבֹון -. ְ ָּכֵעת ּבֹאו ֶחׁשְ ְּדִלמוד ׁשָ: ּ ּ ָעה ּ
ט ָנה ִלמוד ְפׁשָ ֶוה ְלֵעֶרך ׁשָ ַּאַחת ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ׁשָ ּּ ּ ְ ֶאֶלף, ּ ת ֻמְכָפל ּבְ ּבָ ּוְבׁשַ ְמָחה ׁשוב , ּ ּוְבׂשִ ּ

ֶאֶלף ַּסך ַהכֹל, ֻּמְכָפל ּבְ ָנה, ְ ְעֹוָלה ִלמודֹו ְלֵעֶרך ִמְליֹון ׁשָ ּ ּ.  

טו ָקָעה ּבְ ַּהִאם ֵיׁש ְלך ְמָניֹות יֹוֵתר ְכָדִאיֹות ְלַהׁשְ ּ ּ מוָרה ְלֵנַצח ְנָצִחים, ָחהָ ? ּׁשְ
רוָכה יֹוֵתר? ַּהִאם ָמָצאָת ֵעֶסק ֻמְצָלח יֹוֵתר ָתפות ּבְ ַּהִאם ַקֶיֶמת ׁשֻ ּ ּ ך רֹוֶצה ? ּ ַָוַדאי ִהּנְ ּ

ָכך ְָלַדַעת ֵכיַצד תוַכל ִלְזכֹות ּבְ ּ ּּ ּ?  

יָבה ִהְנֶכם תֹוְמִכים ּבֹו, ָּכל ְיׁשִ ּכֹוֵלל אֹו ָכל מֹוָסד תֹוָרִני ׁשֶ ּ ּ ּ,  

ל ֹזַהר בוִעית ׁשֶ ָעה ׁשְ ִיְלְמדו ְלָפחֹות ׁשָ ְקׁשו ׁשֶ ּּבַ ּ ּ ּּ ּ.  

חור ָּכל ּבָ ין ַהְסָדִרים ְאֹו ַאְבֵרך ּ ָּיכֹול ִלְלמֹד ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבֵ ּ ת קֶֹדׁש, ּ ּבָ ׁשַ  ּוִבְפָרט ּבְ
ַמֲעָלתֹו ְגדֹוָלה ּׁשֶ ר ִלְלמֹד ַעל ִפי ֵסֶדר ַהֹזַהר ַהיֹוִמי ַהְמ – ּ ְּוֶאְפׁשָ ּ ָיִמים  354-ְלֻּחָלק ּ

ָנה ׁשָ ל : ּוְלֻדְגָמא -. ּבְ יָבה ׁשֶ יׁשִ חוִרים500ּבִ ָכל יֹום12ִּיְלְמדו  - ּ ּבַ ְלַבד ּבְ ּ ַדקֹות ּבִ ּ – 
ָנה ׁשָ ְּוָכך יוְכלו ְלַסֵים ֶאת ָכל ֵסֶפר ַהזַֹהר ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְפָעִמים ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ יֹום  24-ּוְב, ְ ַּדקֹות ּבְ ּ

ִּיְזכו ְלֶאֶלף ִסי ּ ְּוַכָידוַע ִד, ּוִמיםּ ּ ּּבֶאֶלף ִסיוִמים ְכֶאָחדּ ּ ּ ֵתֶכף ֵמִביא ַהְגֻאָלה,ּ ּ ּ ּתֹוָרתֹו . ("ּ
  ").ָּמֵגן ָלנו

אֹותֹו ַהֶכֶסף וְבאֹותֹו ַהְזַמן ָכך ִתְצּבֹר ִמְליֹוֵני ְזֻכיֹות ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ַּתְרִויַח ְתׁשואֹות , ְ ּ ּ
ַקָיִמים ּבָ ֲאחוִזים ֲהִכי ְגבֹוִהים ׁשֶ ּּבַ ּ ּ ַצחּ ל ַהֹזַהר  -. עֹוָלם ַהּנֶ ְּוֶזהו ַתְרגומֹו ׁשֶ ּ ּּ ַהֲעלֹוְתך (ּ ָּבְ

ַּהָכתוב ּּבֹא וְרֵאה" ):.קנ ֹאָהֶליך': ּ ׂשָכר ּבְ ֵצאֶתך ְוִיׂשָ ַמח ְזבוֻלן ּבְ ְָוִלְזבוֻלן ָאַמר ׂשְ ָּ ּ ּ ,'
ַתְתפו ַיַחד ׁשְ ּנִ ְּמַלֵמד ׁשֶ ּ ּ ה ִמְלָחָמה, ּ תֹוָרהְוֶזה יֹוׁשֵ, ֶזה יֹוֵצא ְועֹוׂשֶ ְוֶזה נֹוֵתן , ּב ְועֹוֵסק ּבַ

תֹוָרה... ֵחֶלק ָלֶזה ׂשָכר ֶחְלקֹו ּבַ ְּוִיׂשָ תֹוָרה ַוַדאי, ּ ְּונֹוֵתן ִלְזבולון ֶחְלקֹו ּבַ ּ ּ ְּוַעל ֵכן , ּ
ַתְתפו ַיְחָדיו ִּנׁשְ ּ ּ שָכר, ּ ֵרך ְזֻבלון ִמִיׂשָ ִיְתּבָ ּׁשֶ ּּ ְרַכ, ְ ל ַהתֹוָרה ִהיא ּבִ ָרָכה ׁשֶ ִּכי ַהּבְ   ."ּת ַהֹכלּּ

חוִרים  ָראִדין ִצָוה ְלָכל ַהּבַ יָבתֹו ּבְ יׁשִ ּוָבֶזה ְיכֹוִלין ְלָהִבין ָלָמה ֶהָחֵפץ ַחִיים ּבִ ּ ּּ ּ
עֹות ה ׁשָ לֹוֵקַח ַהְרּבֵ בוַע ַהַגם ׁשֶ ת ַהׁשָ ל ָכל ָפָרׁשַ ת ֶאת ַהֹזַהר ׁשֶ ּבָ ִּלְגֹמר ָכל ׁשַ ּ ּּ ּ ּ י , ּּ ְוַרּבִ

ְַהִכֵסא ֶמֶלך, ַּחִיים ִויַטאל ּ ן ִאיׁש ַחי, ּ י זיע, ַהּבֶ ְרַעּבִ י ָמְרְדַכי ׁשַ ּוִבְפָרט ִעם , א"ְּוַרּבִ
ל ָהָאְרחֹות ַצִדיִקים ִּחדוׁשֹו ׁשֶ ָוה , ּּ ת ׁשָ ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ׁשָ ָאְמרו ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ

ָנה תֹוָרה ל ִמְליֹון ׁשָ ּבֹון ׁשֶ ל ֵמָאה ֶא. ְּלֶחׁשְ ּבֹון ׁשֶ ֶלף ַאְבֵרִכים ֹזאת אֹוֶמֶרת ֶחׁשְ
לֹוְמִדים  יֹום ֶאָחד 10ּׁשֶ עֹות ּבְ ים לֹוְמִדים !ֵּכן? ּ ַאֶתם ׁשֹוְמִעים– ׁשָ  ֵמָאה ֶאֶלף ֲאָנׁשִ

יֹום ֶאָחד ָכל ֶאָחד  עֹות10ּּבְ ְגֶלה ַוֲאַנְחנו ,  ׁשָ עֹות תֹוַרת ַהּנִ ל ִמְליֹון ׁשָ ּבֹון ׁשֶ ּיֹוֵצא ַהֶחׁשְ ּ
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ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת ּבְ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁשת לֹוְמִדים ׁשָ ָכר ַהֶזה ּ ִלים ֶאת ַהׂשָ ּ ְמַקּבְ  ְועֹוד יֹוֵתר –ּ
ָמה  ָמה ִכי תֹוַרת ַהסֹוד הוא תֹוָרה ִלׁשְ ָכר ַעל תֹוָרה ִלׁשְ ִלים ׂשָ ְמַקּבְ ּׁשֶ ּּ ּ ּּ ּ ּ ְרֵאה אֹור (ּ

  ).ַּהֹזַהר

ְמָחה ּּבֹא וְרֵאה ַכָמה ָגדֹול כַֹח ַהׂשִ ּ ּ ּּ ִביא ַכֲא,ּ ע ַהּנָ ֱאִליׁשָ ֶרה ָעָליו ּ ׁשֶ ִתׁשְ ר ָרָצה ׁשֶ ּׁשֶ
ְיַנְגנו ְלָפָניו ֵקׁש ׁשֶ ּרוַח ַהקֶֹדׁש ּבִ ּּ ּ ֱאַמר ,ּּ ּנֶ ְּוַעָתה ְקחו ִלי ְמַנֵגן ) ְּמָלִכים ב ֶפֶרק ג טו( ׁשֶ ּ ּ

ְּוָהָיה ְכַנֵגן ַהְמַנֵגן ַוְתִהי ָעָליו ַיד ה ּ ּ ֹזַהר ַהָקדֹוׁשְּוָכתוב . 'ּ ַהִלמוד יֹוּּבְ ְכָכל ׁשֶ ּ ׁשֶ ּ ֵתר ָעֹמק ּּ
ַמִים ֶעְליֹוִנים וַמִגיַע ָלעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ּוְפִניִמי ָכך ּבֹוֶנה ׁשָ ּ ְּ ְַעָתה ְמִביִנים ֵאיך . ּ ּ

הוא ִלמוד ְפִניִמיות ַהתֹוָרה ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּּ ַגם ִהיא ֵמֵחֶלק ַהְפִניִמי , ּ ְמָחה ׁשֶ ִּעם ַהׂשִ ּ ּ
ָמה ׁשָ ל ַהּנְ ּבָ, ׁשֶ מֹות ּוְבׁשַ ׁשָ הוא עֹוַלם ַהּנְ א–ּת קֶֹדׁש ׁשֶ ֶּעְרָכם ָגבֹוַה ,  ֵמֵעין עֹוָלם ַהּבָ ּ ּ

ָנה תֹוָרה ְּמאֹד ְלֵעֶרך ִמיְליֹון ׁשָ ְ   .  

לֹוְמִדים  ַּעָתה ֵאלו ׁשֶ ּּ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁשּ ל ִצִפיָת ִליׁשוָעה ּ ֵאָלה ׁשֶ ּ יוְכלו ַלֲענֹות ַעל ַהׁשְ ּ ּּ ּ
ֵהם ָטְרחו ְו ִּמְפֵני ׁשֶ יַחּ ָּעְמלו ְלָהִביא ֶאת ַהָמׁשִ ֲאלו אֹוָתם ָעַסְקָת , ּ ִיׁשְ ְכׁשֶ ְּועֹוד ׁשֶ ּ ּ ּ

תֹוָרה ּ ֲאִני ָלַמְדִתי ָכל יֹום :ֵּהם ַיֲענו? ּּבַ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁשּ תּ ּבָ ׁשַ ְּוָלַמְדִתי ְכמֹו ֵמָאה , ּ וִבְפָרט ּבְ ּ
יֹום ֶאָחד  עֹות10ֶאֶלף ַאְבֵרִכים ּבְ ִיְלְמדו ְּועֹוד ִזִכיִת.  ׁשָ ּי ַלֲאֵחִרים ׁשֶ זַֹהר ַהָקדֹוׁשּ , ּּבְ

ַצַער יַח לֹא ִיְהֶיה ּבְ ַהָמׁשִ ְּכֵדי ׁשֶ ּ.  

לֹא לֹוֵמד  ּוִמי ׁשֶ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁשּ יַח ָיבֹואּ ָמׁשִ ּ ַמה ֹיאַמר ְכׁשֶ ּ יִתי ְלֵקרוב , ּ ֶּמה ָעׂשִ
ַּהְגֻאָלה יַח, ּ ל ֶאת ַהָמׁשִ ּוְבֵאיֶזה ָפִנים ְיַקּבֵ ּ   .ֶּכהִאם ִיְז, ּ

יַח ָיבֹוא ַהָמׁשִ ַּוֲהֵרי ָידוַע ְכׁשֶ ּ ָלְמדו , ּ ע ַעל ָכל ֵאלו ׁשֶ ֶאְצּבַ ַּיְרֶאה ּבְ ּּ ּ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁשּ ּ: 
ַּאָתה ָעַזְרָת ִלי ָלבֹוא ה . ּ לֹא ָעַזר לוֹֹ  ָלבֹואִּתְּוֵאיזֹו ּבוׁשָ ְּוֵאיֶזה ִמין ִצִפיָת , ְּהֶיה ְלִמי ׁשֶ

ִּליׁשוָעה הוא ִאם לֹא עֹוׂשֶ ּה ׁשום ְפֻעָלה ְלַמֲענֹוּ ּ ּ.  

ית ַהֵלִוי זצ ַעל ּבֵ ּוְנַסֵפר ִספור ִנְפָלא ִמּבַ ּ ּּ ָהָיה ִמְגדֹוֵלי , ל"ּ ל ְסלוְצק ׁשֶ ה ׁשֶ ַּרּבָ ּ ּ
ה, ַּהדֹור ִנים ָעַבר ְלַוְרׁשָ ָהַרב ָעַזב.ְוַאַחר ׁשָ ִריְסק ַאַחר ׁשֶ ִעיר ּבְ ּבָ ּ ִסְפרו ׁשֶ ֲארו ַאְלֵפי , ּ ִּנׁשְ

ִדים ְוָאְמרו ָלֶהם ָלֶלֶכת , ָּהיו ְצִריִכים ַרבְּיהוִדים ְו ים ִנְכּבָ ל ֲאָנׁשִ ַלַחת ׁשֶ ָּאז ֵהִכינו ִמׁשְ ּ
ית ַהֵלִוי ִלְהיֹות ַרב ָהִעיר ַעל ּבֵ ה ְלַבֵקׁש ִמּבַ ָּלִעיר ַוְרׁשָ ָּאְמרו לֹו ָכך ְוָכך ֵיׁש ְגדֹוֵלי עֹוָלם . ּ ְ ְ ּ ּ

ה ְלָפִנים בו ּבָ ָיׁשְ ּׁשֶ ּ ב ַעל ִכֵסא ָהַרבְוָכֵעת ֵאין , ּ ֵיׁשֵ ִּמי ׁשֶ ּ ֹתֶקף, ּ ָהְיָתה  יִּמִע" .ָהַרב ֵסֵרב ּבְ
ּלֹא ָחֵסר ִלי ְכלום ָכאן. "יָהִּתְחַּלׁשְִו נות, ּּ ַּדי ִלי ֵמַרּבָ ִּהְתִחילו ְלַפְיסֹו ְוכו. ּ ְולֹא ָעַזר ' ּּ

ְּכלום סֹוף ָקם ֶאָחד ְוָאַמר. ּ ִעיֵרנו ֲאָבל ָהַר, ְּמִחיָלה ִמְכבֹוד ָהַרב: "ּּבַ ּבְ ּב ָצִריך ָלַדַעת ׁשֶ ְ

ִריְסק ָהַרב ָיבֹוא, ּבְ ים ֶאֶלף ְיהוִדים ׁשֶ לֹׁשִ ְּמַחִכים ׁשְ ֶרַגע ! ?ְוִכי ָהַרב ָיכֹול ְלָסֵרב, ּ ּבָ
ַמע ֹזאת ָהַרב ׁשָ ׁשום ֵתרוץ לֹא ַיֲעזֹר, ּׁשֶ ָּאַמר ׁשֶ ּּ ר , ּ ְּוִאם ְיהוִדים ְמַחִכים ִאי ֶאְפׁשָ ּ
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ה ְיהוִדים , "ָּחֵפץ ַחִיים"ֶהָאַמר . ְּלִהְתַעֵכב ר ְמַחִכים ָכל ָכך ַהְרּבֵ ִּמָכאן רֹוִאים ַכֲאׁשֶ ְ ּ ּ ּ ּ ּ– 
ַמִים, ֵּאין ְיכֹוִלים ְלִהְתַעֵכב ָּכך ְכַלֵפי ַהׁשָ ּ ּ ֱאֶמת , ְּ ֲאַנְחנו ְמַחִכים ּבֶ ַמִים ׁשֶ ׁשָ ִּאם ִיְראו ּבַ ּ ּּ

יַח ּלֹא יוְכלו יֹוֵתר ְלַעֵכב ֶאת, ְּלִביַאת ַהָמׁשִ ּ יָאתֹוּ   ! ּבִ

נו ִּאם ָכך ֵאין ַהָדָבר ָתלוי ֶאָלא ּבָ ּּ ּ ּ ְ יֹוֵתר ְיהוִדים ִיְצָטְרפו ַלִמְפָעל ַהָקדֹוׁש , ּ ְּוַכָמה ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ
אֶֹפן ֲהִכי ַהטֹוב ֶאת ִצִפיָת ִליׁשוָעה ֶזה ְמַקְיִמים ּבָ ּבְ ִלמוד ַוֲהָפַצת ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ּּבְ ּּ ּּ ּ ּ ּ ,

ַוַדאי ֵתֶכף ִמן  ּּבְ ַרֲחִמים ָאֵמןּ ָיֵמינו ּבְ ְמֵהָרה ּבְ יַח ִצְדֵקנו ּבִ ְלחו ָלנו ֶאת ְמׁשִ ַמִים ִיׁשְ ַּהׁשָ ּ ּ ּ ּ!  

ינו-ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ! מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי ה ַרּבֵ ִביא, ּ מׁשֶ ֵּאִלָיהו ַהּנָ ן , ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְוַרּבִ
ְלַמד , ּיֹוַחאי אֹוְמִרים ָלנו ּנִ ְכׁשֶ ֹּזַהר ַהָקדּׁשֶ ַרֲחִמיםֹוׁשּ ּ ֵנֵצא ִמן ַהָגלות ּבְ ,  ָהָבה ִנְתּבֹוֵנן.ּ

ַמִים ְכָבר ִהְסִכימו ְלָכך ִמְזַמן ׁשָ ּּבַ ְ ּ ּ ּ ַקֵים, ּ ּנְ ַּרק ְמַחִכים ָעֵלינו ׁשֶ ּ ַחָיִבים קֶֹדם .ּ ּ ְוַכָידוַע ׁשֶ ּּ
ִּאְתָערוָתא ִדְלַתָתא ַכְמֹבָאר  ּ ּ ֹזַהר ַהָקדֹוׁשּ ת ֶלך ְלך ַדף (ּּבְ ָּפָרׁשַ ָ ְ ַוַדאי , :)ז" עּ ֲּהלֹא ּבְ

ָאנו לֹוְמִדים  ַמִים ׁשֶ ׁשָ ר ִיְראו ּבַ ַּכֲאׁשֶ ּּ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁשּ ֱאֶמת , ּ ָאנו ְמַחִכים ּבֶ ֹּזאת אֹוֶמֶרת ׁשֶ ּ
יַח ַרֲחִמים, ְּלִביַאת ַהָמׁשִ ֵּתֶכף ִנָגֵאל ּבְ ּ .  

ֵלָמה ּבְ ֱאמוָנה ׁשְ ֲּאַנְחנו אֹוְמִרים ָכל יֹום ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ יַחּּ ֲּאַחֶכה לֹו , ִּביַאת ַהָמׁשִ
ָיבֹוא ָכל יֹום ׁשֶ גון ַהָיֶפה ְלִהְתעֹוְררות ֲאַחֶכה לֹו, ּּבְ ִרים ִמֵדי יֹום ֶאת ַהּנִ ה ׁשָ ְּוַהְרּבֵ ּ ּּ ּ ּ.  

ינו ה ַרּבֵ ּבִ,ּמׁשֶ ִביא ְוָהַרׁשְ ּ ֵאִלָיהו ַהּנָ ִלמוד ַהֹזַהר , א"י זיע"ּ ֲאַנְחנו ּבְ ְּמַגִלים ָלנו ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ
ּיִאים ֶאת ַהְגֻאָלהְמִב ּבִ, ְּוַרק ַעל ְיֵדי ֶזה ָיבֹוא ְולֹא ַעל ְיֵדי ָדָבר ַאֵחר, ּ ְָכך אֹוֵמר ָהַרׁשְ י "ּ

ָדא ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ּּבְ ּּ ּ.  

ינו ָהַרְמָח"ְּוֶהֱעִמיד ָלנו השי ם ַרּבֵ ּת ֶאת ְקדֹוׁש ַהׁשֵ ינו ַהְגָר, א"ל זיע"ּ ר ַרּבֵ ֲּאׁשֶ א "ּ
ִּאלו : א ָאַמר"זיע ֶרֶגל ּ ָיָמיו ָהִייִתי הֹוֵלך ּבָ ֵעֶרך –ִּמִויְלָנא ְלִאיַטְלָיה (ְָהִייִתי ַחי ּבְ ֶזה ּבְ ְ ׁשֶ ּ

ִנים ַּכָמה ׁשָ ים) ּ יל ָפָניו ַהְקדֹוׁשִ ְּלַהְקּבִ ִרים ֵאין ֲאִפלו , ּ ְמִסַלת ְיׁשָ ר ּבִ ְּועֹוד ָאַמר ֲאׁשֶ ּ ּ
ַּהַצִדיק ַהָקדֹוׁש ַהֶזְּוהוא . אֹות ַאַחת ְיֵתָרה ּ ּ ֵאין ֵעָצה ַאֶחֶרת , )ל"ָהַרְמָח(ה ּ ָאַמר ׁשֶ

ּ ִלמוד –ֶּאָלא זֹו  ַּהֹזַהר ַהָקדֹוׁשּ ּ ְלַבֵטל ַהְגֵזרֹות- ּ יך ַהְיׁשועֹות, ּ ּוְלַהְמׁשִ ָכתוב , ְּ ּוַמה ׁשֶ ּּ ּ
ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ַרֲחֵמי: ּּבְ ִסְפָרא ָדא ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ּבְ ּּבְ ּּ ּ ֶּזהו ַדְוָקא ְולֹא ַרק ּבְ" ּ תֹוַרת ּ

  .ְּסֻגָלה

לֹוְמִדים  ר ַעל ֵכן ָכל ֵאלו ׁשֶ ֲּאׁשֶ ּּ ּ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁשּ ָכל יֹום ּ ּ ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ֲאַחֶכה לֹו ּבְ
ָיבֹוא ַעל ְיֵדי ִלמוָדם , ּׁשֶ ּׁשֶ ֹזַהר ַהָקדֹוׁשּ ַרֲחִמיםּּבְ ּ ְמָקְרִבים וְמִביִאים ֶאת ַהְגֻאָלה ּבְ ּ ּ.  
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זֹו זֹו ִּמְתָגרֹות ַּמְלֻכיֹות, ּבֹו קֹוִרים ָבִריםּדְ, ְוגֹוֵעׁש סֹוֵער ָהעֹוָלם  ָּאְמרו ּוְכָבר, ּבְ
ֵּאלו ִּמְתָגרֹות ַּמְלֻכיֹות ָרִאיָת ִאם" ֵאלו ּ ּּבְ ל ְלַרְגלֹו ַּצֵפה, ּ יַח ׁשֶ  ִּמְתַקֵים ֶזה ִסיָמן. טָמׁשִ

נו ִמְתַקֵים ְּכמֹו, ּּבָ ּׁשֶ ּוְמַגֵדף ְמָחֵרף ּדֹור ָרִאיָת ִאם ":נֹוָסף ִסיָמן ּ ל ְלַרְגלֹו ַּצֵפה ּ  ׁשֶ
יַח ִביל ַּהכֹל "ִּכי". ָמׁשִ ׁשְ ָרֵאל ּבִ ם": ִיׂשְ ָכאן ְּכֵדי, ִנְלָחִמים ׁשָ , ָמֵגן ֶּעְרכֹות ִעם ֵּיְלכו ּׁשֶ
ְּיַמְגנו ּוָפסוק. ַמִים ְּוַיַאְגרו ֲּאטוִמים ֲחָדִרים ּ ְנִביֵאי ּהוא ְמֹפָרׁש ּ  :ְּוַהֶצֶדק ָהֱאֶמת ּבִ

מו, ּגֹוִיים יִּהְכַרִת" ָּנׁשַ  ְוִלְפָעִמים, ָּכִליל ַאַחת ֻּאָמה ַהּבֹוֵרא ַמְכִרית ִלְפָעִמים". ִּפּנֹוָתם ּ
ה ַרק ים ְוִעיר ָמחֹוז, ַאַחת ִּפּנָ ים ִּנְכָתׁשִ ָמָמה ְוַנֲעׂשִ  ּחוצֹוָתם ִּהְכַרִתי" :ְוִלְפָעִמים. ׁשְ

ִלי ִּנְצדו, עֹוֵבר ִמּבְ ִלי ָעֵריֶהם ּ ב ֵמֵאין ,ִאיׁש ִמּבְ ּוַמדוַע" יֹוׁשֵ , אֹוִתי ִּתיְרִאי ְַאך: ָּאַמְרִתי", ּּ
  ".ּמוָסר ִּתְקִחי

ֻּפְרָענות ֵהֵבאִתי: י"ַרׁשִ ֵּפֵרׁש ִתְראו ְּכֵדי ַהנֹוְכִרים ַעל ּ ּׁשֶ  ִּיָכֵרת ְולֹא", ְּוִתיְראו ּ
ֵתי ֶּיְחְרבו ְולֹא, "ְּמעֹוָנה ָרֵאל ּּבָ ְל ּזו ְולֹא. ָחִליָלה ִיׂשְ ר ָּכל "ֶּאָלא, ַבדּבִ ָּפַקְדִתי ֲאׁשֶ ּ 

ה ִּיָכֵרת לֹא, "ָעֶליָה ר ַּהטֹוב ָּכל ִּמֶמּנָ ֵּפרוש [!ָעֶליָה ְלָהִביא ִּצִויִתי ֲאׁשֶ  ִּיָכֵרת ְולֹאי " רשּ
ר ָּכל. ּיהְּמדוַר ֶּיְחְרבון ְולֹא - ְּמעֹוָנה ָּפַקְדִתי ֲאׁשֶ ֵרת ְולֹא - ָעֶליָה ּ ּנו ִיּכָ ל ִּמּמֶ  ֹובַהּט ּכָ

ר   .]:ָעֶליָה ְלָהִביא ִּצִויִתי ֲאׁשֶ

ק" יֹום ָנׁשֶ ל גֹוג "ּבְ קֹו ׁשֶ   ֶּזה ִנׁשְ

ְתִהִלים  ָּכתוב ּבִ ּ ק- ֲאדֹ'ה) 'מ ח"קֶּפֶרק (ּ יֹום ָנׁשֶ י ּבְ ָּני ֹעז ְיׁשוָעִתי ַסֹכָתה ְלֹראׁשִ ּ .
ְלִמי  ּוִבירוׁשַ יֹום ָנׁשֶ"ָּדָבר ַאֵחר : ָּאְמרו, .)עחְּיָבמֹות ַדף (ּ ל גֹוג "קּבְ קֹו ׁשֶ  .ֶּזה ִנׁשְ

יָנה ְבִחיַנת ּבִ ל ַהֻסָכה ּבִ ְּוַכָידוַע ְדַהְסַכך ׁשֶ ּ ּ ִנים ְבִצָלא , ּ ָהֵאם חֹוֶפֶפת ַעל ַהּבָ
ִּדְמֵהיָמנוָתא ְּכמֹו ֵכן ַה, ּ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁשּ ק  ּ יֹום ָנׁשֶ יָנה ְמַסֵכך וָמֵגן ּבְ ְבִחיַנת ּבִ ִלמודֹו ּבִ ּׁשֶ ְּ ּ ּ ּ

ּוַמִציל ִמִמ ּ ְּלֶחֶמת גֹוג וָמגֹוגּ   )ַּבֵדי ֲעָרבֹות(. ּ

ָקָרה ַמה ֲּאַסֵפרַו ּׁשֶ יֹום ּ ִסַיְמנו ּּבַ ּׁשֶ ּ , ַּהיֹוִמי ַּהַדף ֵסֶדר ְלִפי ַּהָקדֹוׁש ַּהֹזַהר ֵסֶפר ֶאת ּ
ַּהֻמְדָפס י ּ יב "ְלי ְּכָרִכיםב "ּבְ ָנה ָחְדׁשֵ אֹותֹו, ַּהׁשָ ַעָזה ַּהִמְלָחָמה הָקִנְפְס ַּמָמׁש ַּהיֹום ּבְ , ּּבְ

ֹחֶדׁש ָהָיה ֶזה ים ִמְליֹון ְּוָחְזרו. ֵטֵבת ּבְ ָהיו ַאֲחֵרי, ְלֵביָתם ֲאָנׁשִ ָגלות ּׁשֶ ה ּּבְ  ְּכָבר ָקׁשָ
ַּכָמה בועֹות ּ ִסים ַעלה "וב [ּׁשָ ָהָיה ַּהְגדֹוִלים ַּהּנִ ם ׁשֶ ְזכות, ׁשָ ּבִ ּּבִ , ַּהָקדֹוׁש ְוַהֹזַהרי "ָהַרׁשְ

 ].ָהְלָאה' ה ַיֲעזֹר ֵּכן

 

ְמעֹוִני ַּיְלקוט) ט ֶרק - ָעמֹוס (ׁשִ י ָאַמר) תקמט ֶרֶמז - ט ּפֶ ּוְמַגֵדף ְמָחֵרף ּדֹור ָרִאיָת ִאם ֵלִוי ַרּבִ ה ּ  ְלַרְגלֹו ַצּפֵ
ל יַח ׁשֶ ַעם ַמה ָמׁשִ ר ּטַ ר' ה ֶָביךאֹוְי ֵּחְרפו ֲאׁשֶ יֶחך ִעְקבֹות ֵּחְרפו ֲאׁשֶ ְתֵריה ּוְכִתיב ְָמׁשִ רוך ּּבַ ְּבָ  ָאֵמן ְלעֹוָלם' ה ּ

  .ְוָאֵמן
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ּוִבְזכות  ִּהְתַקְימו ּזו ּ ִסְפָרא "ַּהָקדֹוׁש ַהֹזַהר ִּדְבֵרי ּ ְּדַהְינו, "ִּמָגלוָתא ִּיְפקון ָּדא ּבְ ּ ,
ַרק ְגַמר ׁשֶ ֻּכלֹו ַּהֵסֶפר ָּכל ּבִ ַּהָגלות ִמן ָּיְצאו ּ ה ּ ָעְבָרה ַּהְקַטּנָ  ְלָהִבין ּנוַכל ְוָכֵעת, ָּעֵלינו ׁשֶ
ִאם, ִּמֶזה ֻּכָל ְּנַסֵים ׁשֶ יֹומֹו יֹום ְּדַבר" ַּהְמֻחָלק ֹּזַהר" ָהֶאת ּנוּ ַאְלֵפי, ")ַּהיֹוִמי ַּדף ("ּבְ  ּבְ

ִּסיוֵמי ְרָבבֹות ַוַדאי ,ַהֹזַהר ּ ּבִ ְלַהְבָטַחת ִּנְזֶכה ּּבְ ִהְזַכְרנוי "ָהַרׁשְ ּׁשֶ  ְדַעִתיִדין ּוְבִגין "ּ
ָרֵאל ְּדַחֵיי ֵמִאיָלָנא ְלִמְטָעם ִיׂשְ ְּדִאיהו ּ ִּיְפקון ַהֹזַהר ֵסֶפר ַהאי ּ יה ּ  ָּגלוָתא ִמן ּּבֵ
ַרֲחֵמי  ". ּבְ

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

ִע ִּדְוחוים ִנּתֹוּבָ ּ תק "ערשב [ָאז ּ ְזַמן(ק "ְלפט " תשסִיְתרֹו ָּפָרׁשַ ַלת ּבִ  ַקּבָ
ַאף ַהַחַמאס ִּכי ,ִנְרָאה)] ַּהתֹוָרה ית ֶאת ְּלַהְפִגיז ׁשָ ֶמׁש ּבֵ ִמְסַפר ׁשֶ  ָּגדֹול יֹוֵתר ִטיִלים ּּבְ
ר ְלחו ֵמֲאׁשֶ דֹו ּׁשָ ַבע ִלְבֵאר אֹו דְלַאׁשְ ְפָצצֹות ִּלְפגַֹע ָּרצו ִּכי, ׁשֶ ָידוַע, ָאטֹום ּבִ ּׁשֶ ּ ֵבית ּ ּבְ  ׁשֶ
ֶמׁש ַּכָמה ֶאָחד ִטיל ַרק ְּוִהִגיַע .ָאטֹום ְּפָצצֹות ִעם ְמֵלִאים ָהִרים ֵיׁש ׁשֶ ית ִקילֹוֶמֶטר ּ  ִמּבֵ
ֶמׁש סֹוד ֶזה ֶאת ְּוֶהֱחִזיקו, ׁשֶ לֹא ְּכֵדי, ּבְ ִהִגי ַּהָמקֹום ֵאיֹפה ַּהָמקֹום ָלֶהם ִּיָוַדע ּׁשֶ  ַעּׁשֶ

ְלחו ְזכות ָהָיה ְּוַהכֹל .ִטיִלים יֹוֵתרו " חְּוִיׁשְ ָעְבדו ַּהיֹוִמי ַהֹזַהר ּּבִ  ָוַלְיָלה יֹוָמם ֶזה ַעל ּׁשֶ
ֵב ֶמׁש יתּבְ   .ׁשֶ

ִסַפְרִתי ְּכׁשֶ ּ ּ ַּהִספור ּ ּ ִליָטג עְרּבְֶנאְזָר ּחוםָנ ָהַרבצ "להגה ַּהֶזה ּ ָזָכהא "ׁשְ  ִלְבנֹות ּׁשֶ
ּוְלַתֵקן ַהְדָבִרים ִלי ָאַמר, ִמְקָואֹות 300 ְְלֵעֶרך ּ ּׁשֶ ְּפׁשוִטים ּ יֵמי ו ּ ַמע ִמִפי ָזָכה ָּחְרפֹוּבִ ּ ְוׁשָ

ַעְצמֹו"ַזַצ" ֻּסָלם"ַעל ַהּבַ ְּוָכך ִסֵפר ל, ל ּבְ ע ַהָגדֹול ימ: וְ ָהָרׁשָ ְּכׁשֶ  ִמְליֹון 6ש ָרַצח "ּ
ֵאירֹוָפה ְּיהוִדים ּבְ ר : "ְּלֻכָלםָּאַמְרִתי , ּ ע ֶזהַּנֵצַחְלִאי ֶאְפׁשָ ּוִמְלָחָמה זו לֹא ִתְסַתֵים ,  ָרׁשָ ּ ּ ּ ּ

ֶּאָלא ִאם ֵכן ָיקומו ְיהוִדים  ּ ּ ּ ב ּבַ. "ּ ֹזַהר ַהָקדֹוׁשְּוִיְלְמדוּ ַּהֻסָלם"ַעל ָלֵכן ָיׁשַ ְּוִתְרֵגם " ּ
ִיְהֶיה מוָבן ִלְלׁשֹוןַהֹזַהר  ּ ַהקֶֹדש ׁשֶ ּ ְפׁשוִטים ְכִפי ִּליהוִדיםּ ּ ָגָתםּ ִסיוםן ְוָאֵכ. ַּהׁשָ ּּבְ ּ 

יֹום, ֲעבֹוָדתֹו ָגַמר ַהַתְרגום ַעל ֵסֶפר ַהֹזַהרּּבַ ּ ׁשֶ ּ ה "ָנַחל ִהיְטֶלר ימ, ּּ ּש ְתבוָסה ָקׁשָ ּ
ִמְלָחָמה ְרדו, ּּבַ ׂשָ ְּוָכך ִנְצלו ְמַעט ַהְיהוִדים ׁשֶ ּ ּּ ּ ּוְבִנִסים, ְ ּ ְגלוִיים ִנְצּ ּ ָרֵאל ּ ָלה ֶאֶרץ ִיׂשְ

ל אֹותֹו ָרׁשָָּפִּמִצ ְזכות ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש –. ש"ע ימְרָניו ׁשֶ ּּבִ ּ.  

ְּוָאֵכן ָכך ִנְכַתב ְמפָֹרׁש  ְ ֹזַהר ַהָקדֹוׁשּ ִסְפָרא ָדא ִיְפּּבְ ת ָנׂשֹא ּבְ ּ ָפָרׁשַ ּקון ִמן ָגלוָתא ּּ ּ
ַרֲחֵמי ֶזה ַהֵסֶפר –ּבְ ַרֲחִמים) ַּהֹזַהר ַהָקדֹוׁש(ּ ּבָ ֵּיְצאו ִמן ַהָגלות ּבְ ּּ.  

ר עֹוד ַנת תשכּ ִסֵפר ִלי ֲאׁשֶ ׁשְ ֵעת ִמְלֶחֶמת , ז"ּבִ ת ַהָיִמים"ּבְ ׁשֶ יַבת , "ּׁשֵ יׁשִ ָלַמד ּבִ
ָיִמים .ל"זצוק" ּי ַחִייםִאְמֵר"ַעל ָהּב ֵאֶצל ַהָגאֹון ְוָקדֹוׁש ּבַ"יְזִניץ בִו ָחֵמׁש ּאו ּ ְדָאז ָיְצּּבַ

ָרֵאל ּסוְרָיה וְלָב, ִעיָרק, ַּיְרֵדן, ִמְצַרִים: ְמִדינֹות ֶנֶגד ַעם ִיׂשְ ּ ֶהְחִליטו ְלִהָלֵחם ֶנְגֵדנו,נֹוןּ ּּ ּ ,
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ְּוַהַסָכָנה ָהְיָתה ְגדֹוָלה ְמאֹד ּ ְּוַהַפַחד ַמָמׁש נֹוָרא , ּ ה ָיִמים ִלְפֵני ְתִחַלת  -ּ לֹׁשָ ּׁשְ ּ
ַּהִמְלָחָמה ְכָב י ַהָגִליל ִמְפֵני ַפַחד ָהאֹוֵיבּ ּר ָהיו ְסגוִרים ְכִביׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ סוְרָיה ִּיְתְקפו ֶשָמא, ּ

ְדָרִכים. ּנֹון ֶאת ַהָצפֹוןּוְלָב ְּולֹא ֻהְרׁשו ִלַסע ּבִ ל ע "זיר ִמִויְזִניץ "ָהַאְדמֹו. ּ ֵקׁש ְוִקּבֵ ּּבִ
ְריֹון ְצָבִאי ְמֻיָחד, ְלִמירֹוןּיֹון ְמֻיָחד ְלַהִגיַע ִרׁשְ ַמׁשִ ם, ְוָנַסע ּבְ ַדְרכֹו ְלׁשָ   :ְוָאַמר, ּּבְ

ְמעֹון ֶאְפַעל ּכָ י ׁשִ ַאִגיַע ְלַרּבִ ׁשֶ ָצִריךּּכְ ְל ַמה ׁשֶ ל . ּ ְּוָכך ָעָלה ַלִציון ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ּ ּ ּ ְ

ּבִ ף ִראׁשֹון ְוָאַמר. י"ַרׁשְ ְכַנס ַלִציון ַהָקדֹוׁש ָלַקח ֵסֶפר ַהזַֹהר ָפַתח ּדַ ּנִ ׁשֶ ּּכְ ּ ּ ּ תוב : ּ אן ּכָ ּּכָ
ּבִ" אס ִאיז ִדי ֶלעְכִטי: ּוֵפַרׁש, "י"ֵּסֶפר ַהזַֹהר ֵמַהַתָנא ָהֱאלֹוִקי ַרׁשְ ֵסֶפר "ֶגע ֵסֶפר ּדָ

ּפון ? ּפון ֶוועם" ָהֱאלֹוִקי"ֶּגעְטִליְכַקייט " ֵּמַהַתָנא"ָּוואס ֶלעְרְנט אוְנז " ַהזַֹהר
ּבִ ַּתְרגום ללשה[ ,י"ַרׁשְ ֶפר ַהּמוָאר  :ק"ּּ ד אֹוָתנו ) ַהזַֹהר(ֶּזה ַהּסֵ ַלּמֵ ּמְ ) ֵּמַהַתָנא(ּׁשֶ

י, ֱּאלֹקות ּכ ִנַגׁש ַלִציו"אח. ]י"מרשב? ִמּמִ ּ ּ ק ְוָאַמר,ּן ַהָקדֹוׁשּ ל :  ָנׁשַ ַבר ִנַתְקִתי ּכָ ּּכְ ּ
ָרֵאל ל ָהֻאּמֹות ָהרֹוצֹות ְלָהַרע ְלִיׂשְ ל ּכָ ִרים ׁשֶ יִתי זֹאת. ַּהְקׁשָ ַבְקִתי ? ְֵהיַאך ָעׂשִ י ּדָ ּּכִ

ּבִ א ַהָקדֹוׁש ַרׁשְ ַתּנָ ּּבַ ָקרו ּבְ. י"ּ ים ַהְגדֹוִלים ׁשֶ ּסִ ְּוֻכָלנו יֹוְדִעים ַעל ַהּנִ ּּ ּ  .ִּמְלָחָמה זוּ
ַהלֹוֵמד( ֵסֶפר ּׁשֶ ל ּבְ ַּהַצִדיק ׁשֶ ק ּ ַמת ִּמְתַדּבֵ ִנׁשְ ַּהַצִדיק ּבְ ֵסֶפר ְּוַעֵין, ּ   )."ַהֹזַהר ְמאֹורֹות" ּבְ

ַּכָמה רֹוִאים ִּמָכאן ֹזַהר ַּהלֹוֵמד ּכַֹח ָּגדֹול ּ ַעל ַּהָקדֹוׁש ּבְ  ּוַמְפִעיל ְמעֹוֵרר ֶזה ְיֵדי ׁשֶ
יך ְוַמְמׁשִ ּבִ ַמתִנׁשְ ֶאת ּ ִּכְפׁשוטֹו ַּמָמׁשה "י ע"ָהַרׁשְ ָאַמר ְּכמֹו, ָּעֵלינו ְלַרֵחם, ּ  ֲאִני ָיכֹול :ׁשֶ

ֻּכלֹו ָהעֹוָלם ֶאת ִלְפטֹר דֹוֵרנו ַּוֲאִפילו. ַּהִדין ִמן ּ ַּהָפׁשוט ּּבְ ּ .  

ְלָחָמה ַהִהיא ּמִ ָהיו ּבַ ים ׁשֶ ּסִ ּּבֹואו וְראו ֵמַהּנִ ּ ּ ְתַגָלה ֵא) ז"תשכ: (ּ ּנִ ּׁשֶ ָגָחה ּ ַהׁשְ ַּלי ּבְ
  :ְּפָרִטית

ְתִהִלים חוהו ָכל ָהֻאִמים'ַּהְללו ֶאת ה) א  קיזֶּפֶרק( ּּבִ ּבְ ּ ָכל גֹוִים ׁשַ ּ ּּ ּ ִּכי ָגַבר ) ב( :ּ
ָּעֵלינו ַחְסדֹו ֶוֱאֶמת ה חו ְּיַהְלִלו ַּהגֹוִים ְֵאיך ׁשֹוֲאִלים, ה-לוי ְלעֹוָלם ַהְל'ּ ּבְ ' ה ֶאת ִּויׁשַ

הׁשֶ ַהֲחָסִדים ַעל ָרֵאל ִעם עֹוׂשֶ   ?ִיׂשְ

יאור ֶזה ַּהּבִ ַרק : ּבָ ַּכָמה יֹוְדִעים ַּהגֹוִיםׁשֶ ָמדֹות ָצרֹות ְמַתְכְנִנים ֵהם ּ ָרֵאל ּוׁשְ  ְלִיׂשְ
  .'ה ִניֵסי ֶאת יֹוְדִעים ֵהם ְוַרק, יֹוְדִעים לֹא ַּהְיהוִדים ְוֶזה, ַמְצִליִחים ְולֹא, ו"ח

ְּוַהִספור ּ ְּכִדְלַהָלן ּ ּ:  

ה נֹוֵסַע ָהִייִתי ִביל ְלִמיַאִמי ַהְרּבֵ ׁשְ   .ְּרפואֹות ּבִ

ֶאְמַצע ֶאָחד יֹום ֲאִני ּבְ ֵבית לֹוֵמד ׁשֶ ער ֶבל" ַּהִמְדָרׁש ּבְ ִמַיאִמי "ַהאְרּבֶ א, ּּבְ  ּבָ
ַהַמְרֶאה ְּיהוִדי לֹו ּׁשֶ יֹוֵתר ַמְפִחיד ָהָיה ּׁשֶ הוא ָעָליו ָעְנָתה ָּפָניו ַּהָכַרת, ּבְ  ְּכמֹו ִנְרֶאה ּׁשֶ
  .חֹוֶלה ָאָדם
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לֹום לֹו ְואֹוֵמר, ְלָפָניו ָרץ ֲאִני רוך ֲעֵליֶכם ׁשָ ְּבָ א ּ ד, ַהּבָ תֹות אֹותֹו ּוְמַכּבֵ  ְוֶלֱאכֹל ִּלׁשְ
א ְּיהוִדי ֵמֵאיפֹה אֹותֹו ׁשֹוֵאל ַוֲאִני, ְמזֹונֹות   ? ּבָ

ֵתי ֶאת ֵּתֶכף ִלי ַמְרֶאה ּהוא ֵהם ֲעֵליֶהם ְּמֻצָירשְֵאיך , ָיָדיו ּׁשְ  ּסורֹותֲא ׁשֶ
ֲאִזיִקים ַּהִמִלים ֶאת ָיָדיו ַעל ַּגם ְּוָחתום, ּבַ ָפט" ּ א ְּוהוא, "ָמֶות ִּמׁשְ יר ּבָ  – ִמִסיּבִ

  ..ּרוְסָיה

ה, ְּמַסֵפר ְּוהוא ָהָיה ַמֲעׂשֵ ְָכך ׁשֶ   :ָהָיה ּ

ָצָבא ָּעַבְדִתי ָצָבא ְּמַפֵקד ְוָהִייִתי, ָּהרוִסי ּּבַ   .ּרוְסָיהּבְַּהִמְלָחָמה  ִּניֹותֹואַעל  ּּבַ

ת ִמְלֶחֶמת ִלְפֵני ׁשֶ ַנת[ ַּהָיִמים ׁשֵ ׁשְ ְלחו] ז"תשכ ּבִ  ְלָהִכין ְּלסוְרָיה אֹוִתי ּׁשָ
ָרֵאל ֶאֶרץ ֶנֶגד ְּגדֹוָלה ִמְלָחָמה ל ּאֹוִניֹותָה ָּכל ֶאת ּוְלפֹוֵצץ, ִיׂשְ ָרֵאל ֶאֶרץ ׁשֶ   .ִיׂשְ

ל ֹותּאֹוִניָה ִּמָכל ַּמפֹות ִלי ָהָיה ַּהִמְלָחָמה ִלְפֵני ָרֵאל ֶאֶרץ ׁשֶ ָמל ְוָכל ִיׂשְ ל ַהּנָ  ׁשֶ
  .ּסוְרָיה

ֵהֵחָלה ִלְפֵני לַֹח ָהָיה ְוַתְפִקיִדי ַּהִמְלָחָמה ׁשֶ ל ּאֹוִניֹות ַעל ְּפָצצֹות ִלׁשְ  ֶאֶרץ ׁשֶ
ָרֵאל ְבִתי ַּפַחד ָעַלי ָנַפל ִיׂשְ  ֶאֶרץ ֶאת ְלפֹוֵצץ ֲאִני ְהֹוֵלך ְְוֵאיך, ְּיהוִדי ֲאִני, ְלַעְצִמי ְּוָחׁשַ
ָרֵאל טוַח[? ִיׂשְ רוְסָיה ּּבָ ּבְ הוא ָיַדע לֹא ֶאָחד ַאף ּׁשְ   ].ְּיהוִדי ּׁשֶ

ְּפקוָדה ְּוָנַתִתי ֵּתֶכף ֶּהְחַלְטִתי ל ּאֹוִניֹותָה ָּכל ֶאת ְלפֹוֵצץ ּ ְמקֹום ּסוְרָיה ׁשֶ  ּבִ
ל ּאֹוִניֹותָה ָרֵאל ֶאֶרץ ׁשֶ   .ִיׂשְ

ְגַמר ּנִ ל ּאֹוִניֹותָה ָּכל ֶאת ְלפֹוֵצץ ָהֲעבֹוָדה ְּכׁשֶ ל ְולֹא ּסוְרָיה ׁשֶ ָרֵאל ֶאֶרץ ׁשֶ , ִיׂשְ
ר ָּתְפסו ִּמַיד, ַּהָדָבר נֹוַדע ַּכֲאׁשֶ מו ּ ֲאִזיִקים אֹוִתי ְּוׂשָ ָפט אֹוִתי ְּוֶהֱעִמידו ּבַ   .ְּלִמׁשְ

ָפטּבַ ֲאלו ִּמׁשְ יָת ַמה אֹוִתי ּׁשַ ַתְפִקיְדך ְוַאָתה ַמָמׁש ?ָעׂשִ ֲּהֵרי ָמַעְלָת ְבּ ּ   ! ּבֹוֵגדָּ

ל ּאֹוִניֹותָה ָּכל ֶאת ְלפֹוֵצץ ּמוָכן ָהִייִתי, יֹוֵדַע לֹא ֲאִני ָעִניִתי ָרֵאל ׁשֶ ּוָפׁשוט, ִיׂשְ ּ 
א הוא ַמה אֹו( ְַמְלַאך ֵאיֶזה ּבָ   !ַּהַמפֹות ֶאת ִלי ְוֶהְחִליף, )ָכֶזה ּׁשֶ

ַּכמוָבן ּ ֵתֶכף ּ ִליֻכהו אֹותֹו ָּאְסרו ּׁשֶ ְלחו, רַּהסֹוֵה ְלֵבית ְּוִהׁשְ ָפט ְלֵבית אֹותֹו ְּוׁשָ  ִּמׁשְ
רוְסָיה ִּדינו ְּוָגְזרו – ּּבְ ָפט ּ ְתִלָיה ָמֶות ִּמׁשְ   .  ל"ָרח ּּבִ

ָלְקחו ִלְפֵני ּׁשֶ ָאלו, ִּלְתִלָיה אֹותֹו ּ הוא ַמה ְּלַהִגיד רֹוֶצה ִאם אֹותֹו ּׁשָ  ֵיׁש ִּכי[? ּׁשֶ
קֹוֵדם חֹק הֹוְרִגים ּׁשֶ הוא ִמי ׁשֶ הוא ַמה ַּבֵקׁשְל ָיכֹול, ּׁשֶ ַּהְיהוִדי, ]רֹוֶצה ּׁשֶ  ֲאִני ָעָנה ּ

ּוְמַבֵקׁש רֹוֶצה ר ּ ָּדחוף ָּדָבר, ַּהְמִדיָנה ַמְנִהיג ִעם ְלַדּבֵ  ְּלִבָטחֹון ְּמֹאד ְּוָנחוץ. ְּמאֹד ּ
  . ַּהְמִדיָנה
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ר ֱּהִביאוהו ַּכֲאׁשֶ יא ִלְפֵני ּ ׂשִ ַּהְיהוִדי ָאַמר ַהּנָ ִנים ָּכל, ּ  ֲהִכי ַּהָיִדיד יָהִייִת ַּהׁשָ
ֱאָמן יִתי, ַּלְמִדיָנה ַהּנֶ ְיכֹוְלִתי ַמה ָּכל ְוָעׂשִ ּבְ , ָּדָבר ָקָרה ָּכאן ְַאך. ַּהְמִדיָנה ְלטֹוַבת ּׁשְ
ְכָלל ּבִ ָמִתי ְולֹא ֲאִני לֹא ֶזה ׁשֶ ַאׁשְ ָזיֹון ֶזה ִיְהֶיה ַיַהְרֻגִני ְוִאם. ּּבְ  ִלְתלֹות, ַּלְמִדיָנה ָּגדֹול ּּבִ

ָמה ֶזה ְוִיְהֶיה. ַּלְמִדיָנה ָכמֹוִני ָמןֶנֱא ִאיׁש ה ְּגדֹוָלה ַאׁשְ ּובוׁשָ , ָכֶזה ָּדָבר ַלֲעׂשֹות ַּלְמִדיָנה ּ
ה ֵאר קֵחִּתַמ לֹא ַּהֹזאת ְּוַהּבוׁשָ ַּוִתׁשָ   !עֹוָלם ְלֵדָראֹון ּ

ב ַּאָתה ַמה ֵּכן ִאם, אֹותֹו ׁשֹוֵאל ַּהְמִדיָנה ַמְנִהיג ְצִריִכים חֹוׁשֵ  ֲהלֹא, ְָלך ֹותַלֲעׂש ּׁשֶ
ָפט ִמיָתה ְָלך ַּמִגיַע   ?ָמֶות ִּמׁשְ

ַּהְיהוִדי ָעָנה ְלחו, ּ ִיׁשְ ּׁשֶ יר אֹותֹו ּ ם, ְלִסיּבִ ימו ְוׁשָ ֶאְמַצע אֹותֹו ָּיׂשִ  ְּוַהַחיֹות ַּהַיַער ּבְ
פֹך לֹא ַּהְמִדיָנה ֲאָבל, אֹותֹו ּיֹאְכלו ְִתׁשְ ּ ָיַדִים ּ ִּתַקח ְולֹא ָנִקי ָּדם ּבְ ָמה ָהָעֶלי ּ  ָּכֹזאת ַאׁשְ
ן ַלֲהרֹוג ְָכך ָּכל ָאָדם ּבֶ   ? ֶנֱאָמן ּ

ְלחו, ִּהְסִכים ַּהְמִדיָנה ַמְנִהיג יר ְלַיַער אֹותֹו ְּוׁשָ ִסּבִ   .ּבְ

ִּכְתִפַלת ְַהֶמֶלך ָּדִוד ּ מוֵאל (ּ ַּוֹיאֶמר ָדִוד ֶאל ָגד ַצר ִלי ְמאֹד ") ָיד ַּכד ֶּפֶרק ב ּׁשְ ּ ּ
א ְבַיד ה ים ַרֲחָמו ּ ִכ'ִּנְפָלה ּנָ ּוְבַיד ָאָדם ַאל ֶאפָֹלה} ַרֲחָמיו{י ַרּבִ ּ."  

ר יר ִּהִגיַע ַּכֲאׁשֶ ַהַחיֹות ְּכֵדי ָלֲאָדָמה ִּמַתַחת ָּגדֹול ּבֹור ְלַעְצמֹו רַפָח, ְלִסיּבִ  לֹא ּׁשֶ
ָגִדים ְלַעְצמֹו ֵהִכין ֵּכן ְּכמֹו, ַּהֹקר ִּמְפֵני ְלָהֵגן ְוַגם, אֹותֹו ּיֹאְכלו ל רֵמָהעֹו ּבְ  ַּהַחיֹות ׁשֶ
ֵמתו ּׁשֶ ּ ׂשֹוֵרר ַּהָגדֹול ֵּמַהֹקר ּ ם ּׁשֶ ָקִצים ִמיֵני ָּכל ָאַכל ּוְלִמְחָייתֹו, ׁשָ ים ׁשְ ֵמתו ּוְרָמׂשִ ּׁשֶ ּ ּ ,

ִּפקוַח ִּמְפֵני[ ּ ֵהִבין ַעד, ]ֻּמָתר ֶנֶפׁש ּ ל ַּהַטַעם ְוָיַדע ׁשֶ הוא ַמה ְועֹוף ַּחָיה ִמין ָּכל ׁשֶ  ּׁשֶ
  .אֹוֵכל

ח ְרֶזל ֹוַמתְּכׁשְ ם ָלֵצאת ְּכָבר ְּוָיְכלו, ָנְפָלה ֵּמרוְסָיה ַהּבַ ֵקׁש, ָלָאֶרץ ְּלחוץ ִּמׁשָ  ּּבִ
ִרית ְלַאְרצֹות ְוָנַסע, לֹו ְּוָנְתנו, ְנִסיָעה ֵהֶתר   .ַהּבְ

ִהִגיַע ְּכׁשֶ ִרית ְלַאְרצֹות ּ ִּנתוַח ַלֲעבֹור ְָצִריך ְוָהָיה, חֹוֶלה ְּמֹאד ָהָיה ַהּבְ ְכָליֹו ּ , תּּבַ
ר ה עֹוֶלה ֶזה ֲאׁשֶ ית ְהֹוֵלך ּהוא ָלֵכן, ֶּכֶסף ַהְרּבֵ  ֶּכֶסף ֶלֱאסֹוף, ַּהְכֶנֶסת ְלֵבית ַּהְכֶנֶסת ִמּבֵ

ִביל ׁשְ תוַח ּבִ ַּהּנִ ּ.  

ִהִגיַע ַעד   .ְלֶמְכִסיקֹו ּׁשֶ

ם ַהְכָנַסת ׁשָ דו אֹוְרִחים ּבְ ִּכּבְ ַנְקִניק אֹותֹו ּ  ֶזה ֶאת ֶלֱאכֹול ְהֹוֵלך ּהוא, )ַסַלִמי( ּבְ
ֵתָאבֹון ר לֹא ֶזה! ָּדם ַּמָמׁש ֶזה, צֹוֵעק ּהוא ִּפְתאֹום, ּבְ ׂשָ   !ּבָ

ַעל ִית ַהּבַ ִּמְסַתֵכל ַהּבַ ָגע ְּכמֹו ָעָליו ּ   !ְּמׁשֻ
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ִית ְלַבַעל עֹוֶנה ּהוא א ֲאִני, ַהּבַ יר ּבָ ֵרה , ִמִסיּבִ ַבע ֶעׂשְ ָנהְוׁשֶ  ִמיֵני ָּכל ָּאַכְלִתי ׁשָ
ל ַּהַטַעם יֹוֵדַע ַוֲאִני, יםֵמִת ְועֹופֹות ָחיֹות ֵעַנִיים עֹוף אֹו ַּחָיה ִמין ָּכל ׁשֶ  ְוָכאן. ֲּעצומֹות ּּבְ

ל ָטַעם ַּמָמׁש ַּמְרִגיׁש ֲאִני   !ָּדם ַּמָמׁש – ָּדם ׁשֶ

ַעל ִית ַהּבַ ִּהְסַתֵכל: לֹו אֹוֵמר ַהּבַ ַּכָמה ּוְרֵאה ּ ָגחֹות ּ , ֶזה ַעל ֵיׁש חֹוָתמֹות ִעם ַהׁשְ
ַאָתה ַמה ִלְהיֹות לָיכֹו ְולֹא   ?אֹוֵמר ּׁשָ

ִּתַקח, ָהאֹוֵרַח לֹו עֹוֶנה ים יְּכִל ּ תֹוך ְוִתְרֶאה, ָהֵאׁש ַעל ַהַנְקִניק ֶאת ְוָתׂשִ ַּכָמה ְּבְ ּ 
ַּדקֹות   !.ִיְהֶיה ַמה ּ

ה ּהוא ַּכָמה ְְותֹוך, ֶזה ֶאת ָעׂשָ ַּדקֹות ּ   .ָּדם ַּמֵלא ָהָיה ַּהֶכִלי ָּכל, ּ

ַעל ִי ְוַהּבַ ר ִלְראֹות ַעִּהְזַדֲעֶז תַהּבַ ַהֶהְכׁשֶ ְּכלום אֹוֵמר לֹא ׁשְ  יֹוֵדַע ּוִמי, ָטֵרף ְּוַהכֹל ּ
  ?ַּהיֹום ַעד ַּהְיהוִדים ָּכל ָּאְכלו ַמה

ַעל ִית ַהּבַ ְצלו ַּהִציּבור ֶאת ְלעֹוֵרר ֶהְחִליט ַהּבַ ִיּנָ ּׁשֶ ֵּמִאסוֵרי ּ ר, ָּכֵרת ּ ְמעו ַּכֲאׁשֶ  ּׁשָ
ֲעֵלי זֹאת ִּאְימו ִליִזיםָהִאיְט ּבַ ַכדור ְלָהְרגֹו ָעָליו ּ ּּבְ רֹאׁש ּ   . ּבְ

ַמְעִתי ׁשָ ְּכׁשֶ ּ ַּהִספור ּ ּ ים ְּלַכָמה ָקָראִתי ֵּתֶכף ַּהֶזה ּ יֵניֶהם, ֲאָנׁשִ  ִמַקרַאַקס ֶאָחד ּבֵ
ֶווְנצוֶאַלה ּבְ ְמעו, ּׁשְ ִיׁשְ ּׁשֶ ַּהְיהוִדי ַמה ּ ָצִריך, ּדֹוֵבר ַּהֶזה ּ ְׁשֶ  ֶאָחד ַּפַעם, ַמִיםַּפֲע לֹו ְלהֹודֹות ּ

ִהִציל ּׁשֶ ָרֵאל ֶאת ּ ִּמֻפְרָענות ִיׂשְ ִמית ּ ִנָיה ּוַפַעם, ַּגׁשְ ִהִציל ּׁשְ ּׁשֶ ֵּמִאסוֵרי ּרוָחִנית ּ ,  ָּכֵרת ּ
ל ָיֶפה ְּסכום לֹו ִּאיְרַגְנִתי ֵּתֶכף ַווְדַאי ִּכי, ֶּכֶסף ׁשֶ ה לֹו ַחָייִבים ּבְ   .ַּהטֹוב ַּהָכַרת ַהְרּבֵ

ד ַעי ּכַ ה ָייאְכְלִאְתַד ַנׁש רּבַ ּבָ ּמָ   ֵּליה ְדִמַזְמִנין ןּוִאּנ ּכַ

ָכל ָלַדַעת ְצִריִכים ָכל ָּכֶזה ָּדָבר ּוִבְפָרט ,טֹוב ָּדָבר ּׁשֶ ַּהְגאוָלה ְוָכל ָהעֹוָלם ּׁשֶ ּ 
ְּתלוָיה ֶזה ּ ָנ ,ּבָ ה ןֶיׁשְ  ִויכֹוִלים ,ַּהכֹל ַעל ַלֲעבֹר ְיכֹוִלים ָחָזק ָרצֹון ִעם ֲאָבל, ְמִניעֹות ַהְרּבֵ
רֹוִצים ַמה ְלָכל ְּלַהִגיַע ֱאֶמת ּׁשֶ ִּסַייְעָתא ִעם ּבֶ ַמָיא ּ ִּדׁשְ ָכתוב ְּכמֹו ,ּ ּׁשֶ ֹזַהר  ּ ד" ַּהָקדֹוׁשּבְ  ּכַ

ַעי ר ּבָ ה ָייאְכְלִאְתַד ַנׁש ּבַ ּמָ ר, "ֵּליה ְדִמַזְמִנין ןּוִאּנ ּכַ ֲאׁשֶ ן ּכַ ֵהר רֹוֶצה ָאָדם ּבֶ  ְלִהּטָ
ה ּמָ   . לֹו עֹוְזִרים ַמְלָאִכים ּכַ

ַמָיא ְלַרֲחֵמי ִנְזָקִקים ָּאנו יְליָאן ָוֵחִצי ֶאָחד ִּכְמַעט ֵיׁש ,ְּגדֹוִלים ּׁשְ ֻכָלם ַעְרִבים ּבִ ּׁשֶ ּ 
ֵרה ֲחֵמׁש ֶאת ְּלַחֵסל רֹוִצים טוִחים ָּאנו ְוָלֵכן, ְּיהוִדים ִמְליָאן ֶעׂשְ ִאם ּּבְ  ֶאת ִּיְלְמדו ׁשֶ
ָכל ַּהָקדֹוׁש ַהֹזַהר ַּדקֹות 12 ַרק ָויֹום םיֹו ּבְ ָנה ַהֹזַהר ָּכל ּורְוִיְגְמ, ּ ׁשָ ַוַדאי ,ַאַחת ּבְ  ּּבְ
ְצלו יַח ֵמֶחְבֵלי ִּיּנָ ִהְבִטיַח ְּכמֹו, ָמׁשִ י ׁשֶ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ ִסְפָרא יֹוַחאי ּבֶ ּבְ ִּיְפקון ָּדא ׁשֶ  ִמן ּ

  .ָּגלוָתא
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ָרֵאל, ה"ב ים ִיׂשְ בוַעִים ִלְפֵני יֵאַל ִּטְלֵפן ְוֶאָחד, ֵהם ְקדֹוׁשִ ה ּׁשְ ָעׂשָ  ְּכָבר ְּוִאְרֵגן ׁשֶ
ִּסיוֵמי ֶאֶלף בוַע ֵאַלי ִּטְלֵפן ְוֶאָחד, ַּהָקדֹוׁש זַֹהר ּ ׁשָ ָעַבר ּּבְ רֹוֶצה ׁשֶ ִּסיוֵמי ֶאֶלף ְּלַאְרֵגן ׁשֶ ּ 
סֹוד ֹזַהר לֹֹמה ְָלך ָהֶאֶלף ּבְ ּוִבְזכות, ׁשְ ְּגֻאָלהַל ַמֵהר ִּנְזֶכה ֶזה ּ ֵלָמהַה ּ  ִלי ֵיׁש ּוֶבֱאֶמת. ׁשְ

ְיכֹוִלים ְֵאיך ַּקָלה ָּתְכִנית ַקל ּׁשֶ עוֵר ְּלַאְרֵגן ּבְ ֲאָלִפים זַֹהר יַּהׁשִ רֹוֶצה ּוִמי, ּוְרָבבֹות ּבַ  ׁשֶ
ָתף ִלְהיֹות רו ּׁשֻ ִּיְתַקׁשְ  . ֵּאֵלינו ּ

  "ֵאָלי' ִמי ַלד"

ְמָחה  ּעֶֹנג ָכפול ְוׂשִ הּ ֵמְמֻרּבָ ּ ַלֲחזֹות ְוִלְראֹות ֵאיך ׁשֶ ָרֵאל ְ אֹות ַאְלֵפי ִיׂשְ
ְלִתי ַלד"ַעל ִדְגֵליֶהם  ְּוָחְרתו,  ַהֹזַהר ָהעֹוָלִמיְלִמְפַעלִּמְתַאְרְגִנים  ְרֵאה (" ְּלַבדֹו' ּּבִ

ֵסֶפר ָהַרְמַח ּוַבֶד) ְוַהֹזַהרל "ּבְ קֹול חֹוֵצב ּ ָרֵאל וַמְתִריִעים ּבְ ֶּגל ַהֶזה דֹוְגִלים ַעל ָעֵרי ִיׂשְ ּ ּ

ָרֵאל ִיְרֵאי ד, "ֵאָלי' י ַלדִמ" ֵאׁש ַלֲהבֹות ָכל ְתפוצֹות ִיׂשְ ִצים ְסִביָבם ּבְ ּוִמְתַקּבְ ּּ '
ָנם  ֶיׁשְ ֲארו ִלְפֵליָטה ׁשֶ ׁשְ ּנִ ּׁשֶ דֹוֵרנוֲעַדִיןּ יָחא,ּ ּבְ ּ דֹור ִעְקְבָתא ִדְמׁשִ ֱאֶמת  ַהֲחֵפִצים,ּ  ּבֶ

ּבִ ים ִקּבוץ ְוִרּבוץ וְפָעע "ִזיי "ְלִהְתָקֵרב ְלַרׁשְ ְּועֹוׂשִ ּ ָאֶרץּ יעוִרים ּבָ ּ וְבָכל ,ִּלים ְלָהִקים ׁשִ
ֻּכלֹוָהעֹוָלם  ים,ּ ָרֵאל ְקדֹוׁשִ ם ִזיַקת ְיהוִדי, ַוֲהמֹוֵני ִיׂשְ ִלּבָ ּ פֹוֵעם ּבְ ֲעבֹותֹות ,ּ ִכים ּבַ  ְוִנְמׁשָ

ַּאֲהָבה ַאֲחֵריֶהם ְלֶרֶגל ַהַהָכָרה ִכי ָהֱאֶמת ֵנר ְלַרְגָלם ּ. 

ַפע אֹור ֱאלֹוִק ׁשֶ   יִלְזּכֹות ּבְ

רֹוִאים ַהֵני ַרְבְרֵבי ַיִקיֵרי ֵמַאֵחינו ה "ב ּׁשֶ יֹוְדִעים ֵהיֵטב ֶאת ַמֲאַמר ֹקֶהֶלת "בנּ ּי ׁשֶ
ָכל העוה-" ֲּהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶלת ַהכֹל ָהֶבל" ִהיר ְוָצלול ָלַדַעת ׁשֶ ּ ומָֹחם ַהּבָ ּ ז "ּ
ם מֹוִעיל" ּ ְוָהִעָקר ָהֲאִמִתי הוא -" ֶהֶבל ֵאין ּבָ ּ ּכֹות ֶאת ְכַלְלַז–ּ יֹוֵתרּ ָרֵאל ַכָמה ׁשֶ ּל ִיׂשְ ּ ּ, 

ַפע אֹור ֱאלֹוִקי  ׁשֶ  )ט"ַסְנֶהְדִרין צ' ן גמַּעֵי(ְּוִלְזכֹות ַעל ְיֵדיֶהם ּבְ

ְמלֹא הֹוָדם ְוִתְפַאְרָתם ַּכָמה ַמְפִעים וְמַחֵזק ְלַהִכיָרם ּבִ ּ ּ ּּ ָקנו , ּ ר ֵיׁש ֵמֶהם ׁשֶ ֲּאׁשֶ ּ
ל ֵס ם ַּלֲחֻלָקה –ִטים ֵמאֹות ְוֵיׁש ֲאָלִפים ׁשֶ ָעה תֹוָרה – ִחּנָ ל ׁשָ יֹוְדִעים ֵעֶרך ׁשֶ ּ ִמְפֵני ׁשֶ ְ ּ ּ

ִּלמודּ וִבְפָרט –ז "בעוה ֹּזַהר ַהָקדֹוׁש ַהּ ֻמְכָפל ּ ּׁשֶ    . ַלֲאָלִפים ְוִלְרָבבֹותּ

ְּתֹתָאר ָלֶכם ֵאיֶזה ְזכות ְגדֹוָלה ֵיׁש ָלֶהם ּ ַקלות ִל, ּ ְּוָכל ֶאָחד ָיכֹול ִלְזכֹות ּבְ ּ ְּזֻכיֹות ּ
ָּהֵאלו ָקִלים ְלֵסֶפר : ּ ה ׁשְ ֲחִמׁשָ ַסך 101ּ ַאָתה קֹוֶנה -ּּבַ ר ְלַמה  - ,₪ 505ְ ְסָפִרים ּבְ ֲאׁשֶ

בֶנּ ַכר ִמְצָוה ְכֶנֶגד ֶהְפֵסָדה – !ְחׁשָ ב ׂשְ ֶּהֵוי ְמַחׁשֵ ּ ּּבֹא וְרֵאה ַאָתה  -. ּ  -101- לְּמַחֵלקּ
ְּיהוִדים ְכִמְנַין   –. ַּמְלָאִכים ַלֲאָלִפים ְוִלְרָבבֹות ִנְבָרִאים ִמכַֹח ֶזהּ ְוַכָמה ,"ִמיָכֵאל"ּ

ָעה  ת קֶֹדׁש ׁשָ ּבָ ׁשַ ְזכוְתך ְיהוִדי לֹוֵמד ּבְ ּּבִ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁשָּ ָנה – ּ ֶוה ְלֶאֶלף ׁשָ ר ֶעְרכֹו ׁשָ ּ ֲאׁשֶ
ִּלמוד יֹום חֹלּ ט ּבְ ן ִאיׁש ַחי ּ ְפׁשָ ְמָחה , ְלִפי ַהּבֶ ׂשִ לֹוֵמד ּבְ ּוְכׁשֶ ֶאֶלף  ֻמ-ּ ּ ַסך ַהֹכל -ְּכָפל ּבְ ְ

ָנה  תֹות 70, ּ ְוֶזה ַרק ִמיהוִדי ֶאָחד–))ּ ַצִדיִקיםָאְרחֹות(ִמְליֹון ׁשָ ּבָ ל ׁשַ ָנה ׁשֶ ְוַאַחר , ׁשָ
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ֵמָאה ְיהוִדים  ָּכך ַתְכִפיל ּבְ ּ ּ ְ ג ַמה ֶז–ּ ּ ַהִאם ֵיׁש ָלנו ֻמׂשָ ּ הּ ם ִנְפָלא , ה עֹוׂשֶ ֵּאיֶזה פַֹעל ְורֹׁשֶ
ָכל  מוִרים ְלך, ָהעֹוָלמֹותּהוא ּבְ ְָוֻכָלם ׁשְ ּ ּ. 

ִאים ְוחֹוְטִפים, ַּעָתה ֲּהִיָפֵלא ַמדוַע ּבָ ּ ּ וְמַנְדִבים ְלִלמוד לע,ּ ּּ , ש"לרפו, ִּלְזכות, נ"ּ
ַתֲעֶלה ָיֶפה ְמָחה ׁשֶ ְּלׂשִ ָמקֹום – ,ּ ְרכֹוןָלֵתת ּבְ ה , ּבִ לֹא זֹוְכִרים ִמֶמּנָ ּ אֹו ֵאיֶזה ַמְזֶכֶרת ׁשֶ ּּ

ְּכלום ְמִחיר ַמְצִחיק ַח,ּ ֵּלק ֹזַהר ְוִתקוֵני זַֹהר ּבִ ּ עֹוָלם ַהֶזה  – .ּ ַמח ָכל ַחֶייך ּבָ ְּוִתׂשְ ָ ּ ּוְבַוַדאיּ ּ 
א עֹוָלם ַהּבָ ֶזה . ּבָ ְָוָכך ִיְזְכרו אֹוְתך ָלַעד ְלטֹוָבה ּבָ ְּ אּ ּ ָכל ַהְקרֹוִבים,ּוַבּבָ  ּ ְוַגם ַהַמְלָאִכים,ּ

ֲעְד ַמִים ַיְמִליצו טֹוב ּבַ ׁשָ ּּבַ ר יֹוָחאי ִזי,ָךּ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַעְצמֹו ְיָבֵרך אֹוְתך ְויֹוֶדה ְלך ע " ְוַרּבִ ָּבְ ָ ְ

ְַעל ָכך ָּצִריך ַרק ְלַקֵי - ,ְחשֹבּ ֵיׁש עֹוד ַמה ַל,ּנו – .ּ ך ְמֻנָול : "ל"ר ֲחַזם ַמֲאַמְ ִּאם ָפַגע ּבְ ָ ּ
ֵכהו לביהמ ְרֶזל הו,ד"ֶּזה ָמׁשְ ּ ִאם ֶאֶבן הוא ִנמֹוַח ִאם ּבַ ְ ֵאיך ְּוִתָוַכחַּנֵסה ". ּא ִמְתפֹוֵצץּּ

ך ִמַטֵהר וִמְזַדֵכך ְִלּבְ ָּ ּ ּ ַמִים,ּ ׁשָ ּבַ ּ וִמְתַלֵהב ְלָאִבינו ׁשֶ ּ ּ.  

ְּוכַֹח ְגֻדַלת  ִּלמודּ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁש ַהּ ָעְמדו וָמְכרו ּ ק ָעצום ַעד ְכֵדי ׁשֶ ֶהם ֵחׁשֶ ּ ָנַתן ּבָ ּ ּ ּּ
ְרׁשוָתם ְכֵד ר ּבִ ְּכֵלי ֶכֶסף ֲאׁשֶ ּ ּי ִלְזכֹות וְלַזכֹות ֶאת ְכַלּּ ּ ָרֵאלּּ ַעְצָמם ,ל ִיׂשְ ּ ְוִקְימו ּבְ ּּבֹוזו "ּ

ֶּכֶסף ּבֹוזו ָזָהב ב ֶכֶסף ְוָזָהב ּ ִכי ַמה ֶנּ-" ּ ָגלוָתא–ְּחׁשָ ִכיְנָתא ּבְ ל ׁשְ ּ ְכֶנֶגד ַהַצַער ׁשֶ ּ ּ וַמה ,ּ
ָרִפים ַהְקִלפֹותז"שעיַּגם  ּ ִנׂשְ ְטִלים ַהְגֵזרֹו ּ ְּוִמְתּבַ ּ ְוָהעֹוָלם ֵמִכין ַעְצמֹו ַלְגֻאָלה -, תּ ּ

ֵלָמה ּבִ, ַהׁשְ ינו ְלַרׁשְ ה ַרּבֵ ִהְבִטיַח מֹׁשֶ ְּכמֹו ׁשֶ ִסְפָרא ָדא ִיְפ "–י "ּ ּּבְ ּקון ִמן ָגלוָתא ּ ּ
ַרֲחֵמי ָכל ָהעֹוָלמֹות ". ּבְ ַפע ַרב ּבְ ַפע ׁשֶ ים ֻיׁשְ ּוִבְזכות ְמַזֵכי ָהַרּבִ ּ ּ ַהְבָטחֹות ַל ְּוִנְזֶכהּ

ּבִַה ל ָהַרׁשְ ֹזַהר ְתרוָמה קכ( י"ְּגדֹולֹות ׁשֶ ּּבְ   – :)ח"ּ

ן יֹוַחאי  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַמִים ָוָאֶרץ: א"זיעָאַמר ַרּבִ ָכל ַהְמַזֶכה ֶאת , ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ ּׁשֶ ּ
ים  ֲהָפַצת ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש[ָהַרּבִ ּּבַ לֹׁש ַמֲעלֹות] ּ ׁשָ ֵאין ָכל ָא, ִּמְתַעֶלה ּבְ ַּמה ׁשֶ  ָדם זֹוֶכה ָלֶזהּ

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

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

ֲעֵרי ַגן ֵעֶדן ר ׁשַ ָידֹו – ָּעׂשָ ָכל  -. ְוֵאין מֹוֶחה ּבְ ָרָכה ְוַהְצָלָחה לֹו ּבְ ַפע ּבְ ִפיִעים ָעָליו ׁשֶ ַּמׁשְ
ּלֹו וְלַזְרעֹו ַעד סֹוף ָכל ַהדֹורֹותִעְנָיִנים  ּ ּבִ -. ּ רוך הוא ְוָהַרׁשְ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ְמָבְרִכים אֹוָתם י "ּ

ֶהם ַאְבָרָהם ָאִבינו ֵרך ּבָ ְתּבָ ּנִ ָרכֹות ׁשֶ ָכל ַהּבְ ּּבְ ַגם הוא ֵקֵרב ֶאת , ְ ּׁשֶ ֻּכָלםּ רוך ּ ְ ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ
רוך הוא קֹוֵרא -. ּהוא ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ע ַמֲחנֹות ַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים וְמַלִוים אֹותֹוּ ּ ְלַאְרּבַ ּ ,

ְבִעים עֹוָלמֹות ְגנוִזים  ְּוִנְכַנס ְלׁשִ ִּגיַמְטִרָיא (ּ ֶהם ׁשום ָאָדם ַאֵחר , ")סֹוד"ּ לֹא זֹוֶכה ּבָ ּׁשֶ ּ
 .ּוְמֻיָחִדים ַרק לֹו –



  ּ   ַהזַֹהר                 ]19[                   ְּיׁשועֹות

ּוְנַסֵפר ל ְמַזֵכי ָהּ ּ ִספור נֹוָרא ִמגֶֹדל ַהְזכות ׁשֶ ּ ּּ ּ יםּ   :ַרּבִ

ַמִים ׁשָ ים הוא ַהַיְחָסן ֲהִכי ַהָגדֹול ּבַ ה ֶאת ָהַרּבִ ַּהְמַזּכֶ ּ ּ ּ  

ה עה ַמח מֹׁשֶ ֵסֶפר ִיׂשְ ַהְקָדָמה בקו"ּבְ ה ַדף י' ּת ּבַ ְּתִהָלה ְלמֹׁשֶ ּ : ק"ב ְוַזל"א ע"ּ
ֹזַהר ְתרוָמה ַדף קכ ְּמֹבָאר ּבְ ּ ֵעי ְלִמְרָדף "ח ע"ּ ּב ַההוא ַזָכָאה ּבָ ּ ַתר ַחּ ַּזַכאי [' ּ ְוכויאָבָיּבָ

ים ַחָיִבים ָּצִריך ִלְרֹדף ַאַחר ֲאָנׁשִ ּ ב ֵלי] ְ ִגין ִדְיַחׁשֵ ּּבְ ְּכִאלו הוא ' ּ ּ ּ ָרא ֵליה ּ ְּוָדא ִאיהו ּּבָ
ָבָחא ְדִיְסַתֵלק ֵבי ּה ַיִתיר ִמְשָבָחא ַאֲחָרא ְוכו"ְיָקֵרא דקב' ּׁשְ ים ' ּ ַאֲהרֹן ְוַרּבִ ְּוַעל ָדא ּבְ

יב ֵמָעֹון ְו לֹום ועייֵהׁשִ ִריִתי ָהְיָתה ִאתֹו ַהַחִיים ְוַהׁשָ ָּכתוב ּבְ ּ ּ ּא ַכָמה "ט ע"קכ' ש בד"ּ ּ
ְתׁשוָבה ִעים ּבִ ַמְחִזיִרים ְרׁשָ ם ַכָמה ְגדֹוִלים ְזכות ַהַצִדיִקים ׁשֶ ִּהְפִליגו ׁשָ ּ ּּ ּ ּּ ּ ּ.  

ַמְעִתי מאדמו ֵּכן ׁשָ ר ִסֵפר לֹו מוזלל"ח ז"ּ ַפַעם ַאַחת "ּל ֲאׁשֶ ּה ֵאיך ׁשֶ ִּנְפְגׁשו ְ ּ
עֹוָלם ָהֶעְליֹון רש ַאל רש' ּל ִעם ָהַרב ַהָקדֹוׁש ר"י ז"ּבָ יְטש ְוׁשָ י "ִאיִציְקל ִמְדָראהאּבִ

ִּאיִציְקל ֵאיֶזה ְזכות וִמְצָוה' ל ר"ז ִּמיְכל ַהַמִגיד ֵמ 'ֵּיׁש לֹו ִלְבנֹו ָהַרב ַהָקדֹוׁש ר ּ ִרים יּ ׁשָ
ַמְרִע,ִמְזָלאְטשֹוב ׁשֹוֵמַע ׁשֶ ּ ַמה ׁשֶ נֹו ָהַרב ַהּנַּ ָכל ָהעֹוָלמֹות ִעם ּבְ ין ּבְ יב לֹו ר, ל"יׁשִ ' ְוֵהׁשִ
ָמה, ל"ִאיִציְקל ַהּנַ לֹוֵמד תֹוָרה ִלׁשְ ֵּאיך ׁשֶ ּ ּ ל רש,ְ ּ ְולֹא ִנְתָקְרָרה ַדְעתֹו ׁשֶ ְוָאַמר , ל"י ז"ּ

ַתֲעִניִתים ְוִסגוִפים,לֹו עֹוד ה ְלַסֵגף ֶאת ַעְצמֹו ּבְ נֹו ִהְרּבָ ּבְ ּ ׁשֶ ּ ה לֹא ִנְתָקְרָרה  ְו,ּּ ַּגם ּבָ
 

ת ֵריׁש ַּהזַֹהר ּוְבֵסֶפר) י ָרׁשַ רוָמה ּפָ ר ִּהְגִדיל) ב"ע ח"קכ (ּּתְ ַבח ְלַסּפֵ ׁשֶ ָאה, ְוָאַמר זֹו ִמְצָוה ּבְ ֵעי ַזּכָ  ְּלִמְרָדף ּבָ
ַתר ַחָיָבא וְל ִלים  ֵּליהִמְקִני ּּבָ ֲאַגר ׁשְ ֵלק  ִּאיהו ְוָדא' ְּוכוּבַ ָבָחא ְדִיְסּתַ יהּׁשְ א ִיְקָרא ּּבֵ ְּדקוְדׁשָ ִריך ּ יר ּהוא ְּבְ  ַיּתִ

ָבָחא  ְלקוָתא  ָאֳחָראִמׁשְ יר ָּדאְּוִאְסּתַ ִתיב ָּדא ְוַעל', ְּוכוִמּכָֹלא  ַיּתִ ַאֲהרֹן ּכְ ֶרק ַמְלָאִכי (ּבְ ים) 'ב ּפֶ  יבֵהׁשִ ְוַרּבִ
ם (ּוְכִתיב, ֵמָעֹון ִריִתי) ׁשָ לֹום ַּהַחִיים ִאּתֹו ָהְיָתה ּבְ ֵלק ְּוִאיהו', ְוגֹו ְּוַהׁשָ ה ֶּאְסּתַ לֹׁשָ ׁשְ ֵלק ְּדָלא ַמהִּסלוִקין  ּבִ  ֶּאְסּתַ
ר ֲהִכי ר ַהאי ְוַעל, ָאֳחָרא ָנׁש ּבַ ִתיב ָנׁש ּבַ ִריִתי ּכְ לֹום ַּהַחִיים ִאּתֹו ָהְיָתה ּבְ ִנין ִלְבנֹוי, ְּוַהׁשָ ְוָזִכי , ְוָזִכי ְלֶמֱחֵמי ּבָ

ַהאי ְתֵליָסר  ְלָעְלָמאְוָזִכי  ָעְלָמא ּבְ ְרֵעיְּדָאֵתי ְוָעאל ּבִ ָיֶדיָהָּמאן ְדִיְמֵחי  ְוֵלית ּתַ ִתיב ַּוֲעֵליה, ּבְ ִהִלים (ּכְ  ב"קי ּּתְ
ָאֶרץ ִּגּבֹור) 'ב ר הֹון', ְוגֹו ַזְרעֹו ִיְהֶיה ּבָ ֵביתֹו ָוֹעׁשֶ ך ָזַרח, ָלַעד עֹוֶמֶדת ִצְדָקתֹוְו ּבְ חֹׁשֶ ִרים אֹור ְּבַ ִדין. ַלְיׁשָ  ּכְ

א א ַמְלּכָ ִריך ַּקִדיׁשָ ר דההוא לדיוקנא ְּבְ ָכל ָנׁש ּבַ ְרָכָאן  ּבְ ד ְלַאְבָרָהם דבריךּבִ ין ְדַח ָעַבד ּכַ ' ְּוכוָיַבָיא ַנְפׁשִ
ְבִעין  ְּוִאיהו הו ָזָכה ְּדָלאְגִניִזין  ָעְלִמיןָעאל ְלׁשַ ר ּּבְ ֵני ָיְדִעיֱּהוו  ְוִאְלָמֵלא. ָאֳחָרא ָנׁש ּבַ א ּבְ ה ָנׁשָ ּמָ  תועלתא ּכַ

ְתֵרייהו  ָאְזִלי הוו, בגינייהו וזכאן לצדיקיא גרמי ְּוָזכו ַמאן ורדפיַּאּבַ ָתרְדָרִדיף  ּכְ   :'ְּוכו חיין ּבְ

ְרגום[ ּּתַ ֵסֶפר - ּ ִחַלתַּהזַֹהר  ּבְ ת ּּתְ ָרׁשַ רוָמה ּפָ אי ָאַמר ּּתְ ים ַאַחר ִּלְרדֹף ְָצִריך ַזּכַ  אֹוָתם ְוִלְקנֹות ַּחָיִבים ֲאָנׁשִ
ָכר ׂשָ ֵלם ּבְ ַבח ּהוא ְוֶזה ׁשָ ִיְתַעֶלה ַּהׁשֶ ּׁשֶ בֹוד ּבֹו ּ רוך ַּהָקדֹוׁש ּכְ ְּבָ ַבח יֹוֵתר ּהוא ּ  יֹוֵתר ִהיא זֹו ַּוֲעִלָיה, ַאֵחר ִּמׁשֶ
תוב ֶזה ְוַעל, ֵמַהּכֹל ַאֲהרֹן ּּכָ יםְוַר, ּבְ יב ּבִ ִריִתי ְּוָכתוב. ֵמָעֹון ֵהׁשִ לֹום ַּהַחִיים ִאּתֹו ָהְיָתה ּבְ ן ְואֹותֹו, ְּוַהׁשָ  ָאָדם ּבֶ

ה ִּמְתַעֶלה לֹׁשָ ׁשְ לֹא ַמה ֲּעִליֹות ּבִ ּׁשֶ ן עֹוֶלה ּ ן ּכֵ ן ְוַעל. ַאֵחר ָאָדם ּבֶ תוב ֶזה ָאָדם ּבֶ ִריִתי ּּכָ  ַּהַחִיים ִאּתֹו ָהְיָתה ּבְ
לֹום ִנים ִלְראֹות זֹוֶכהְו ְּוַהׁשָ לֹׁש ְועֹוֶלה, ב"לעוה ְוזֹוֶכה ז"בעוה ְוזֹוֶכה ְלָבָניו ּבָ ׁשְ ֵרה ּבִ ָעִרים ֶעׂשְ  ִמי ְוֵאין ׁשְ
ִיְמֶחה ָידֹו ּׁשֶ תוב ְוָעָליו ּבְ ָאֶרץ ִּגּבֹור ּּכָ ר הֹון. ַזְרעֹו ִיְהֶיה ּבָ ֵביתֹו ָוֹעׁשֶ ך ָזַרח ָלַעד עֹוֶמֶדת ְוִצְדָקתֹו ּבְ חֹׁשֶ  אֹור ְּבַ
ִרים ר, ַלְיׁשָ ֲאׁשֶ ֶלך ּכַ ל ִלְדיֹוָקן ְְמָבֵרך ַּהָקדֹוׁש ְַהּמֶ ן אֹותֹו ׁשֶ ָכל אֹותֹו ְְמָבֵרך ָאָדם ּבֶ ָרכֹות ּבְ ֵרך ַהּבְ ּבֵ  ְלַאְבָרָהם ְׁשֶ

ר ֲאׁשֶ ה ּכַ ְבִעים עֹוֶלה ְּוהוא, ְּלַחָיִבים ְנָפׁשֹות ָעׂשָ לֹא ֶנֱעָלִמים עֹוָלמֹות ְלׁשִ ן ֶהםּבָ ָזָכה ּׁשֶ ְּוִאלו, ַאֵחר ָאָדם ּבֶ ּ 
ֵני יֹוְדִעים ָּהיו ה ָאָדם ּבְ ּמָ ּוְזכות ּתֹוֶעֶלת ּכַ ך ּ ַּלַצִדיִקים ְִנְמׁשָ ֲעבוָרם ְוזֹוִכים ּ  ְורֹוְדִפים ַאֲחֵריֶהם הֹוְלִכים ָּהיו, ּּבַ
ִמי רֹוֵדף ּכְ   ]:ַּחִיים ַאַחר ׁשֶ
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ה ַּדְעתֹו ַהְקדֹוׁשָ ּ ה בגמ, ּ ר ִהְרּבָ ּ וִפַזר ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים ,ּח וְצָדָקה"ְוָאַמר לֹו עֹוד ֲאׁשֶ ּ
ּ ְועֹוד לֹא ִנְתָקְרָרה ַדְעתֹו ׁשוב ָאַמר לֹו,ְּוַכדֹוֶמה ּ יב ֵמָעֹון ּ ים ֵהׁשִ ַרּבִ ה  ׁשֶ ה ַהְרּבֵ ְוָעׂשָ

ֲעֵלי ְתׁשוָבה ּּבַ ל רשּ ְעתֹו ׁשֶ ְקָטה ּדַ עֹוָלם וָבֶזה ָנָחה ְוׁשָ ּ ּבָ ה , ל"י ז"ּ ְעתֹו ַהְקדֹוׁשָ ְּוָנָחה ּדַ ּ
ל ַמְעָלה ל ַהָפַמְלָיא ׁשֶ ים אֹתֹו ּכָ ְרִעיׁשִ ּמַ   .כ" עַּמה ׁשֶ

ר ֵע ר לֹו ְוַאך ְלָאָדם ֲאׁשֶ ׂשָ ר ֵעיֵני ּבָ ה ָכֹזאת לֹא יוַכל ְלַסֵפר ֲאׁשֶ ְמוָבן ִכי ַמֲעׂשֶ ּ ּ ּּ יָניו ּ
ַמע ְלזוָלתֹו יוַכל ְלַסֵפר  לֹא ִיׁשָ עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ׁשֹוֵמַע ְורֹוֶאה ַמה ׁשֶ ְּמׁשֹוְטטֹות ּבְ ּ ּ ּ ּ

  .ָּכֹזאת

לֹוְמִדים  ִּמֶזה ְיכֹוִלים ְלָהִבין ֵאיֶזה ְזכות ָגדֹול הוא ְלֵאלו ׁשֶ ּּ ּ ּּ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁשּ ְוָכל , ּ
ִר ל ַמְעָלה ְמַדּבְ ְזכוָתם ִנצֹוִלים , ים ֵמֶהםַּהַפַמְלָיא ׁשֶ ּבִ ּׁשֶ ל ִמיֵני ּ ָרֵאל ִמּכָ ל ַעם ִיׂשְ ּכָ

ּוְמָקְרִבין ַהְגֻאָלה, ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ּ ָקרֹוב ִלְראֹוָתה, ּ ה ּבְ ְזּכֶ ּנִ   .ּׁשֶ

ַּתְנחוָמא  ִמְדַרׁש ית ֶפֶרק א(ּ ֵראׁשִ ר): ּּבְ ה ּבְ ָהָיה ִמְסַתֵלק ִמן' ַמֲעׂשֶ הו ְכׁשֶ ַּאּבָ ּ ּ ּ 
ֵרה ַנֲהֵרי ֲאַפְרְסמֹון"ָהעֹוָלם ֶהְרָאה לֹו ַהָקּבָ לֹׁש ֶעׂשְ ַעת ִמיָתה , ה ׁשְ ׁשְ ִהְתִחיל לֹוַמר ּבִ

ֵריֶכם עֹוְסֵקי ַהתֹוָרה, ְלַתְלִמיָדיו ינו,ָּאְמרו לֹו, ַּאׁשְ לֹׁש , ֶמה ָרִאית, ּ ַרּבֵ ָאַמר ָלֶהם ׁשְ
ֵרה ַנֲהֵרי ֲאַפְרְסמֹון ָנַתן ִלי ַהָקּבָ ַכר תֹוָרִתיה"ֶעׂשְ ׂשְ ִּהְתִחיל לֹוַמר ַוֲאִני ָאַמְרִתי , ּ ּבִ

ָּלִריק ָיַגְעִתי ְלֹתהו ְוֶהֶבל כִֹחי ִכִליִתי ּ ּ ּ אור. ['ְּוכו, ּ הו : ּּבֵ ל ַרב ַאּבָ ֹּקֶדם ְפִטיָרתֹו ׁשֶ ּ
ל ֲאַפְרְסמֹון ֵרה ְנָהרֹות ׁשֶ לֹׁש ֶעׂשְ הו, ֶּהֱעִבירו ְלָפָניו ׁשְ י ַאּבָ ַאל ַרּבִ ּי ָכל ֵאלו ְלִמ:ּׁשָ ּ ּ ,

ְלך ֵהם: ָּאְמרו לֹו ָׁשֶ הו ַוֲאִני ָאַמְרִתי ָלִריק ָיַגְעִתי: ָאַמר ָלֶהם, ּ ָּכל ֵאלו ְלַאּבָ ּ ּ ּ ּ ּ{  

ך ְיֵמי ַחָייו : ל"ּוְמָבֵאר ָהֲאִריַז ֶמׁשֶ ָהְיָתה ְיִגיָעתֹו ּבְ ב ׁשֶ הו ָחׁשַ י ַאּבָ ַרּבִ ּׁשֶ ְ ִּכי , יאיקִרָלּ
ּלֹא ָרָאה ׁשום תֹוֶעֶלת ּבַ א ֶדֱאֶמת ָזָכה ַעל ְיֵדי ְיִגיָעתֹו ְל, ֲעבֹוָדתֹוּ ַּאך ַאִליּבָ ּ ֵהם " ׁש"ֵי"ְ ׁשֶ

ַּהֻמְבָטִחין ְלָכל ַצִדיק ְוַצִדיק , עֹוָלמֹות" י"ׁשַ"סֹוד  ִּגיַמְטִרָיא " ק"יִר["ּ הוא " ׁש"ֵי"ּ ּׁשֶ
ְּוַעל ֵאלו הי"] ק"יִר"ֵמְֵהֶפך  ֶהְראו לֹו רֹוְמִזים ְלׁשַ"ּ ֲּהֵרי ָלנו , י עֹוָלמֹות"ּג ְנָהרֹות ׁשֶ

ת ֵמֲחַז ים"ֻּדְגָמא ְמפֶֹרׁשֶ ָעַב, ּל ַהְקדֹוׁשִ ַאף ַעל ִפי ׁשֶ הו ֶאת ּבֹוְראֹו ָכל ְיֵמי דּׁשֶ י ַאּבָ ּ ַרּבִ ּ
ֵלמות ֲעצוָמה ׁשְ ָּחיו ּבִ ּ ָפַעל, ּ ּלֹא ָזָכה ִלְראֹות ְכלום ִמַמה ׁשֶ ּ ּ ֲאִפלו , ּּ ָּדָבר ֶזה ָגַרם לֹו ׁשֶ ּ ּ ּ

 

ֵסֶפר)  יא יחֹות ּבְ ַמ) רמד – אֹות (ן"מֹוֲהַר ׂשִ יׁשָ ים ֵּמֲחׁשוֵבי ֵמֶאָחד ְעּתִ ר ִאיׁש ,ֲאָנׁשִ ׁשֵ ַמִים ִויֵרא ּכָ  ְועֹוֵבד ׁשָ
ם ֶאת ֱאֶמת ַּהׁשֵ ָאַמר, ּבֶ נו לֹו ׁשֶ ֵיׁש, ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו ַּרּבֵ ֵני ּׁשֶ ֵאין' ה עֹוְבֵדי ָאָדם ּבְ ם ׁשֶ ַרך ַּהׁשֵ  ָלֶהם ַמְרֶאה ְִיְתּבָ
ֲעלו ַמה ּפָ ּׁשֶ ל ּ עֹוָלם מֹוָתם ַאַחר ַרק. ַּחֵייֶהם ְיֵמי ּכָ א ּבָ ֲעלו ַמה ִּיְראו ָאז, ַהּבָ ּפָ ּׁשֶ י. ּ נו ְוֵהַבְנּתִ ַרּבֵ  ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו ּׁשֶ

ִּהְתַחְזקות ְלִעְנַין ֶזה ָּדָבר לֹו ָאַמר ַדְעּתֹו ִיּפֹל ְלַבל ּ ָבר ַמה ּבְ ּכְ ֲעבֹוַדת ָעַסק ּׁשֶ ם ּבַ ַעְצ רֹוֶאה ֵאינֹו ַוֲעַדִין, ַּהׁשֵ  מֹוּבְ
ֻעָלה ּׁשום י. ּּפְ ֵאינֹו ֵיׁש ּכִ ל ִלְראֹות ָיכֹול ׁשֶ ַעל ַמה ַּחָייו ְיֵמי ּכָ ּפָ י ּׁשֶ ך ְלַאַחר ִאם ּכִ ר ְּכָ ְזּכַ ּנִ   .ילֵע ְלּכַ
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ֶהְר ָזָכה ָלֶהְּכׁשֶ ּאו לֹו קֶֹדם ְפִטיָרתֹו ֶאת עֶֹצם ַהַמְדֵרגֹות ׁשֶ ּ ּ ַאל, ןּ ָּתַמה ְוׁשָ ְּלִמי ָכל ֵאֶלה, ּ ּ, 
לֹא ֶהְראו לֹו ְכלום ַעד מֹותֹו ָהְיָתה ָכל ֲעבֹוָדתֹו ִויִגיָעתֹו ָלִריק ֵמֲחַמת ׁשֶ ב ׁשֶ ִּכי ָחׁשַ ּּ ּ ּּ .  

ּוַבֵסֶפר  ִמְדָרׁשְוָאְמר: ָּכַתב" ַּיֲערֹות ְדַבׁש"ּ ּו ּבַ ָכרֹו י, ּ הו ֶהְראו ׂשְ י ַאּבָ ְּלַרּבִ ג ַנֲהֵרי "ּ
ְּוָאַמר ֵאלו ְלַמאן, ֲאַפְרְסמֹון הו, ּ ָּאְמרו ֵליה ְלַאּבָ ָּאַמר ַוֲאִני ָאַמְרִתי ָלִריק ָיַגְעִתי ְוכו, ּּ ּ ּ' .  

אור ְּוָצִריך ּבֵ ַכר תֹו, ְ ׂשְ הו ּבִ י ַאּבָ לֹום ִיְכפֹר ַרּבִ ֵּאיך ָחס ְוׁשָ ּ ּ ל . ָּרה וִמְצוֹותְ ּוְפׁשוָטן ׁשֶ ּ
ָכַתְבִתי ְּדָבִרים ְכמֹו ׁשֶ ּ ּ ִּכי ָידוַע ר, ּ ם ַכְמֹבָאר ' ּ ִכיַח ׁשָ הו ָהָיה ָקרֹוב לבי ֵקיָסר ְוׁשָ ַּאּבָ ּ

ְגָמ הו ָאֵתי לבי ֵקיָסר ְוכו' ּּבַ י ַאּבָ ַּכד ֲהֵוי ַרּבִ ּ הו "וא', ּ י ַאּבָ ב ַרּבִ ָרֵאל מֹוׁשַ ּכ ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ
ם ָלבֹוא ֶאל ַהֵקיָסר ְלר ֲהִליָכה ַוֲחָזָרה ְוַגם ׁשָ ב ֵקיָסר ֶדֶרך ַרב ְוָצִריך ְזַמן ּבַ ֹּוִמי מֹוׁשַ ְ ְ ּ

ם ם ָהַלך ׁשָ ִחּנָ ַתֵדל ִכי לֹא ּבְ ְוְלִהׁשְ ּ ּ ּ ִרים , ּ ָּצִריך ַגם ֵכן ְזַמן ַרב ַכּנֹוָדע ִלְמַבְקֵרי ִפְתֵחי ׂשָ ּ ּּ ּ ְ

ֵכן ְמָלִכים ְגדֹוִלי ּוִמָכל ׁשֶ ּ ּ ָיִמים ָהֵהםּ ּם ְכמֹו ֵקיַסר רֹוִמי ּבַ ֵטל ַעל ְיֵדי ֵכן ְזַמן , ּ ְּוִאם ֵכן ּבִ ּּ
ית ַהִמְדָרׁש ִדּבוק ֲחֵבִרים ְוַכדֹוֶמה ַּרב ֵמַהתֹוָרה ְוָהָיה ָפרוׁש ִמּבֵ ּּ ּּ ּ ּ.  

ָצְרֵכי ִצּבור ִיְהיו עֹוְסִקים ִעָמֶהם ְלׁשֵ ָנה ְוָהעֹוְסִקים ּבְ ִמׁשְ ַּאך ָאְמרו ּבַ ּּ ּ ּ ַמִים ְ ם ׁשָ
יֶתם ה ְכִאלו ֲעׂשִ ָכר ַהְרּבֵ ְּוַאֶתם ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ׂשָ ּ ּ לֹא ִיְצַטֲערו ִכי ַעל ְיֵדי , ּ ְּוַהְינו ׁשֶ ּ ּּ

ָצְרֵכי ִצּבורֹוע ים טֹוִבים, ְּסָקם ּבְ ִּנְתַמֵעט ַהִלמוד וַמֲעׂשִ ּ ּ ְּוָאַמר לֹו ַאל ִתיְראו, ּ ִּכי ַמֲעֶלה , ּ
ָכ ֵלמותֲאִני ֲעֵליֶכם ׂשָ ׁשְ ים טֹוִבים ְותֹוָרה ּבִ יֶתם ַמֲעׂשִ ה ְכִאלו ֲעׂשִ ּר ַהְרּבֵ ּ ּ י , ּ ְּוֶזהו ִעְנַין ַרּבִ

ָצְרֵכי ִצּבור ְוָהַלך  ָיַגע ּבְ ַמה ׁשֶ ָפַחד ׁשֶ הו ׁשֶ ְַאּבָ ּ ּּ ּ ּ ִּכי ִמֵעט , ַּהֹכל ָלִריק, ֵּקיָסר ְוַכדֹוֶמהְלֵבי ּ
ַּעל ְיֵדי ֵכן תֹוָרה ַוֲעבֹוַדת ה ּו ָאְמרֹו ָלִריק ָיַגְעִתיְוֶזה', ּ ַמִים ִכי , יבּ ֲּאָבל ֶהְראו לֹו ִמׁשָ ּ ּ

ה ְמאֹד ָכרֹו ַהְרּבֵ ָכר ִמָכל ָמקֹום וׂשְ רוך הוא ָקַבע לֹו ׂשָ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּּ ְ ּ.  

ה זֹו ים ֶאָלא ַעל ִסּבָ י ַהּדֹורֹות ֵאיָנן זֹוִכין אֹו ֵאיָנן ֶנֱעָנׁשִ   .ְּוָכל ָראׁשֵ

י ַחִי  ה "ים ִויַטאל זיְּוָכַתב ַרּבִ ֲעֵרי ְקֻדׁשָ ֵסֶפר ׁשַ ּע ּבַ ַער ז (–ּ ְּמַזֵכי ): ֵחֶלק ב ׁשַ
ְּלַחָיַבָיא ָּאְמרו ַרּבֹוֵתינו ַז: ּ א ספ(ל "ּ ֵּאִלָיהו ַרּבָ מוֵאל ) ח"ּ ָּלָמה ָזָכה ֶאְלָקָנה ְלַהֲעִמיד ׁשְ ּ

ה ְוַאֲהרֹן קול ְכֹמׁשֶ ׁשָ ּׁשֶ ּ ָהָיה עֹוֶלה ָלֶרֶגל וַמ, ּ ִּמְפֵני ׁשֶ ה ִעמֹו וְמַזֶכה ּ ֲּעֶלה ִלְבֵני ָאָדם ַהְרּבֵ ּּ
נֹו נֹוֵהג ַאֲחָריו, אֹוָתן מוֵאל ּבְ ָכתוב , ְּוֵכן ׁשְ ְּכמֹו ׁשֶ ּ מוֵאל א(ּ ית ֵאל ) 'ז' ּׁשְ ְוָסַבב ּבֵ

ְּוַהִגְלָגל ְוגֹו יתֹו' ּ ם ּבֵ ָרֵאל וְתׁשוָבתֹו ָהָרָמָתה ִכי ׁשָ ַפט ֶאת ִיׂשְ ְּוׁשָ ּ ה ְוַאְבָרָהם לֹא ָזָכ, ּ
 

ּוְבַוַדאי)  יב ָכר לֹו ֵיׁש ּ ל ׂשָ ָידוַע ְַאך, ִמְצָוה ׁשֶ ּּכַ סוק ַעל ל"ַז ַמֲאָמָרם ּ ִניִנים ִהיא ְיָקָרה ַּהּפָ  לֹא ֲָחָפֶציך לְוָכ ִמּפְ
וו ה ִּיׁשְ ַּדֲאִפלו, ּּבָ ּ ַמִים ֶחְפֵצי ּ ל ְְלֵעֶרך ַּמִגיִעים לֹא ׁשָ סוק ַעל ָּאְמרו ְועֹוד, ּתֹוָרה ׁשֶ י ַּהּפָ ָ אֹורֹת ַטֶלךַטל ּכִ ַרק, ּ  ׁשֶ

ְּמַחֵיהו ּתֹוָרה ַטל י ֶזה ְוַעל, ּ הו ַרּבִ יב ַּאּבָ ֶנֶגד ַהּכֹל ֶהֱחׁשִ רו ּוָבֶזה, ק"ְלִרי ַהּתֹוָרה ּכְ ׂשְ ּּבִ ַמִים ּ ׁשָ  ַנֲהֵרי ג"י ּּבַ
ְּדַהְזַמן, ַּדְכָיא ֲאַפְרְסמֹוָנא ָהַלך ּ ים ִּזּכוי ְלַמַען ְׁשֶ מֹו ּהוא ָהַרּבִ ָלַמד ּכְ ַעְצמֹו ּׁשֶ ה. ּבְ ַעְצְמך ַּהַגע ְוַעּתָ ה ַּגם ָּבְ  ַאּתָ

ְלַמד ה ִאם ְַאך ק"זוה ּתִ ַזּכֶ ך ֲאֵחִרים ּתְ לו ְּכָ ּוְכִאלו ְָערֹוך ְלֵעין ָךיֹוֶתּיְזֻכ ֻּיְכּפְ ה ּּ ַעְצְמך ַאּתָ   .  ָלַמְדּתָ ָּבְ
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ְּלָכל ַמֲעלֹוָתיו ֶאָלא ִמׁשום  ּ ית י(ּ ֵראׁשִ ָחָרן) 'ב ה"ּבְ ר ָעׂשו ּבְ ֶפׁש ֲאׁשֶ ּוְכִתיב , ְּוֶאת ַהּנֶ
ם י( ר ְיַצֶוה ְוגֹו' ְּוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה ְלגֹוי ָגדֹול ְוגֹו) ח"ח י"ׁשָ ִּכי ְיַדְעִתיו ֲאׁשֶ ּ ְמרו ', ּ ְּוׁשָ

ְֶדֶרך ה י ַה', ְוגֹו' ּ ה זֹוְוָכל ָראׁשֵ ים ֶאָלא ַעל ִסּבָ   .ּּדֹורֹות ֵאיָנן זֹוִכין אֹו ֵאיָנן ֶנֱעָנׁשִ

ֶפׁש ִביל ַהגוף ְוַהּנֶ ׁשְ יק הוא ּבִ ַּהִציון ְלַהַצּדִ ּ ּּ ּ ַמת , ּּ יק הוא ְלִנׁשְ ל ַהַצּדִ ֶפר ׁשֶ ְּוַהּסֵ ּ
יק   )א"ִּמַסִדיגוָרה זיער "ַאְדמֹו( .ַּהַצּדִ

י ַח ינו ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ְּוָכַתב ַרּבֵ ִסְפרֹו , א"י זיע'ִּיים ָפָלאִגּ ַּצָוָאה ֵמַחִיים"ּבְ : ל"ְוז" ּ
ְמִחָצתֹו ב ּבִ ַּהַמְדִפיס ִסְפֵרי ָחָכם זֹוֶכה ְויֹוׁשֵ ּ ַעְצמֹו יֹוֵצא ... ּ ֶהָחָכם ּבְ ְוֵאין ָסֵפק ׁשֶ

א, ִלְקָראתֹו ִעם ִסיַעת אֹוֲהָביו א ָלעֹוָלם ַהּבָ ּבָ ָרָא. ְּכׁשֶ ַמְעִתי ֵמָאָדם ׁשֶ ֲחלֹום ְּוׁשָ ה ּבַ
ִנים ְפַטר ֶזה ַכָמה ׁשָ ּנִ ב ֵאֶצל ַרב ָגדֹול ׁשֶ ִית ֶאָחד יֹוׁשֵ ְּלַבַעל ַהּבַ ּ תֹוֵמם ְוִהְתַפֵלא , ּ ְּוִהׁשְ ּ ּ

ְֵאיך ָזָכה ַהֶהְדיֹוט ְלָכך ים, ְ ַהָלה ִהְדִפיס ֵסֶפר ֶאָחד ִמְסָפָריו ַהְקדֹוׁשִ ְּולֹא ָיַדע ׁשֶ ּּ   .ל"עכ. ּ

ֶבת ּבִ ּבִִמי לֹא רֹוֶצה ָלׁשֶ ֵמַה ְלָכך? ּי ַהָקדֹוׁש"ְּמִחַצת ָהַרׁשְ ל ֵלב ּכָ ְֲהלֹא ּכָ ְוָכל ֲחָלָלא ! ּ
ַעד ֶזה ָעְלָמא ִיֵתן ּבְ   !ּּדְ

ַעד ַנְפׁשֹו" ר ָלִאיׁש ִיֵתן ּבְ ִּאיֹוב ֶפֶרק ב" (ְּוכֹל ֲאׁשֶ   ).'ד' ּ

ר ֵאֵלינו רֹוֶצה ִלְזּכֹות ְלָכל ֶזה ִיְתַקׁשֵ ִּמי ׁשֶ עוֵרי ַהַלֲעזֹר ְלָהִפיץ ֶא, ּ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁשּת ׁשִ ּ 
ּבִ ת ָהַרׁשְ ה ְלִבְרּכַ   .ּי ַהָקדֹוׁש"ְוִיְזּכֶ

ָרֵאל ֵבי ֶאֶרץ ִיׂשְ ל יֹוׁשְ ים ִנְצלו ּכָ י ִנּסִ ִנּסֵ ּּבְ ּ  

ל  ְסעוַדת ִהלוָלא ַהֶמְרָכִזית ׁשֶ ַהְייַתה ּבִ ה ׁשְ ְדָרׁשָ ָאַמְרִתי ּבִ ֲּאַסֵפר ָכאן ַמה ׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ ּ
ִל י ִזיַעּרֹאׁש ַהְמֻקּבָ ְרַעּבִ י ָמְרְדַכי ׁשַ נו ַהָקדֹוׁש ַרּבִ ּים מֹוֵרינו ְוַרּבֵ ּ ּ ְמַייֵסד ְורֹאׁש , א"ּ

ִלים  יַבת ַהְמֻקּבָ לֹום"ְּיׁשִ לֹום " ְנַהר ׁשָ ם ָהַרב ׁשָ יַעל ׁשֵ ְרַעּבִ יָבתֹו- ׁשַ יׁשִ ִהְתַקְייָמה ּבִ ,  ׁשְ
ִלים  יַבת ַהְמֻקּבָ לֹום"ְּיׁשִ ׁשִ" ְנַהר ׁשָ ֵליל ׁשִ ת ַוֵיָרא ּּבְ ּי ָפָרׁשַ י  -ע "תשּ ִהְתַאֵסף ָראׁשֵ ּּבְ

ִלים ֵמֶאֶרץ ַהקֹוֶדש  ָרֵאל ַהְמֻקּבָ ְּגדֹוֵלי ִיׂשְ יך ַדְרכֹו  -ּ ל ַתְלִמידֹו וַמְמׁשִ ָראׁשותֹו ׁשֶ ּּבְ ּ ְ ּ ּּ
ִליָטצ "הרהגה מוֵאִלי ׁשְ ָנָיהו ׁשְ י ּבְ ַּהְמקוָבל ַרּבִ ּ   .א"ּ

אֹוָתה ֵעת ִהִגיַע אֹוִנָיה ְמֵל ּּבְ ַכֻמיֹות ַאִדירֹות ּ ָּאה ִעם ְפָצצֹות ְוִטיִלים נֹוָרִאים ּבְ ּ ּ
ַמְחָסִנים ֵיׁש ָלֶהם ּבְ ֶזה יֹוֵתר ִמַמה ׁשֶ ַהָצָבא ָאַמר ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ.  

ָרֵאל ֵבי ֶאֶרץ ִיׂשְ ּוְבִנֵסי ִנִסים ָתְפסו ֶאת ַהאֹוִנָיה ְוִנְצלו ָכל יֹוׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ְּוֵנס ַהַהָצָלה ַהֶזה , ּ ּ
ְזכ י ִזיַעק "הצהּות ָקָרה ּבִ ְרַעּבִ י ָמְרְדַכי ׁשַ ים , א"ַּרּבִ ָלַמְדנו ֶאת ְדָבָריו ַהְקדֹוׁשִ ּׁשֶ ּ ּ ּ
ִלמוד ַה ּׁשֶ ּ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁשּ יֹום חֹול ְכמֹו  ּ ל ָאָדם 75ּּבְ ָנה ַחִיים ׁשֶ ְּוָאז ַגם ִפְרַסְמנו ֶאת , ּׁשָ ּ ּ

ן ִאיׁש ַחי ְוַהִכֵסא ֶמֶלך ִזיַע ְִדְבֵרי ַהּבֵ ּ ִּעְנָיין ִלימוד ַהּבְא "ּּ ּ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁשּ ת  ּ ּבָ ׁשַ ּוִבְפָרט ּבְ
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ָנה וֶוה ְכמֹו ֶאֶלף ׁשָ ָעה ָשׁ ׁשָ ּקֹוֶדׁש ׁשֶ ָנה , ּ ֶווה ְלִמְליֹון ׁשָ ֶאֶלף ְוׁשַ ְמָחה ַמְכִפיל ּבְ ּוְבׂשִ ּ
ְגֶלה  עֹות ִלימוד תֹוַרת ַהּנִ ּׁשָ ּ ּ ט(ּ   ). ְּפׁשַ

רֹות ַאְלֵפי ְיהוִדים ִהְתעֹוְר ּרו ְלַהְרּבֹות ְבִלימוד ְּוַעׂשְ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁשּ ם , ּ ְּוִנְצלו ֶאת ְזַמּנָ ּ
ת קֹוֶדׁש ַאֲחֵרי ִהיַווְדָעם ֶאת ַמֲעָלתֹו ֲהָרָמה ּבָ ׁשַ ּוִבְזכות ַהלֹוְמִדים ַהַצִדיִקים ָזִכינו , ּבְ ּ ּּ ּ ּ

ר לֹא ַתֲעבֹור ֶחֶרב ַוֲחִנית, ְּלחֹוַמת ָמֵגן רוָחִנית ָכל ַמֲחֵנה, ֲּאׁשֶ יםּבְ ָרֵאל ַהְקדֹוׁשִ   .ּ ִיׂשְ

ה ָלנו ַרך ָעׂשָ ם ִיְתּבָ ּוְכַדאי ְלִהְתּבֹוֵנן ַכָמה ִנִסים ַהׁשֵ ְּ ּ ּ ּ ּ:  

ִלְפֵני ּּבֹאו . א ִּנְזכֹר ׁשֶ ָנַתִים ְכִמְליֹון ּ יָתם ֻּהְגלו ְּיהוִדים ּׁשְ ַּהַצר ַהצֹוֵרר ֵמֲחַמת ִמּבֵ ּ
ְלחו ִטיִלים  ׁשָ ּׁשֶ ְּלָכל ִיׁשוֵבי ּוְפָצצֹות ּ ִלְפֵני ֵכן ָכל ִיׁשוֵבי ַהָצפֹון . ב. ַּהָדרֹוםּ ָנה ׁשֶ ּוַבׁשָ ּ ּּ ּּ ּ ּ
מֹוֶנה ַפַחד ּנֹוָרא ְוַסָכַנת , ִמירֹון, ִרָיהַנֲה, ְצַפת, ִּמִקְרַית ׁשְ ְּוָכל ֵחיָפה ְוַהְקַריֹות ָהיו ּבְ ּ

ָיכֹל ָהַלך ַלָגלות, ל"רחְנָפׁשֹות  ְּוָכל ִמי ׁשֶ ּ ְ ְּוַעָתה ַכמות ַהְפַצ, ּ ּ ּ ּ ֵני ּ ָתְפסו ָהָיה ְכמֹו ׁשְ ּצֹות ׁשֶ ּ ּ ּ
ַיַחד ַּכָמה ֲהרוִגים . ג. ַּהִמְלָחמֹות ּבְ ּ ְפחֹות ֶנֶהְרסו, ָּהיול "רחּ ַּכָמה ִמׁשְ ּ ּ ַּכָמה ְפצוִעים . ד. ּ ּ ּ ּ

ְמטוָפִלים ַעד ַהיֹום ֶנֶפׁש ׁשְ גוף ְוַכָמה ְפצוִעים ּבְ ּּבְ ּ ּּ ּ ְּוַעָתה ִנַצְלנו ֵמֶהֶרג ְוֶנֶזק ְוָג. ּּ ּ ְַאך , ּלותּ

ְזכות  ֹּזַהר ַהָקדֹוׁשַהלֹוְמֵדי ְּוַרק ּבִ ּ .  

ׁש אֹוִניֹות ְּוַהׁשָ  ּבוַע ַהֶזה ִנְתְפסו ׁשֵ ּּ ַדְרָכם ְלַעָזה ּ ּּבְ ּוְבֵחרוף , ְלְטרֹוִריְסִטיםַלֲעֹזר ּ ּ
ֶּנֶפׁש ִסְכנו  ֵבי ָהָאֶרץַּהַחָיִלים ּ ֶּאת ַעְצָמם ְכֵדי ְלַהִציל ֶאת יֹוׁשְ ָבֵתי ְוֵיׁש עֹו, ּ ּד ַכָמה ּבְ ּ ּ

ֵליָמה ְצִריִכים ְתִפיָלה ִלְרפוָאה ׁשְ ַּהחֹוִלים ׁשֶ ּ ַצְלנו ִמַסָכַנת ָהה "ב, ּ ּנִ ּׁשֶ ּ ּ ְּוַהכֹל , ּאֹוִניֹותּ
ל ַה לֹוְמִדים ַדף ַהיֹוִמי ׁשֶ ָרֵאל ַהַצִדיִקים ׁשֶ ְזכות ַעם ִיׂשְ ּּבִ ּ ּּ ּ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁשּ ּ.  

ת ָמֵגן רוָחִנית   ֶּעְרּכַ

ְּדעו  לֹא ִיָפַגע ׁשום ּ ָּלֶכם ֵיׁש ָלנו ֵעָצה ִנְפָלָאה ְוֶעְרַכת ָמֵגן ֲאִמִתית ׁשֶ ּּ ּ ְולֹא , ַּחָילּ
ָּפׁשוט ְלַחֵלק ְלָכל , ֶנֶזקּׁשום ִיְקֶרה  ּ ל ַהַּהַחָיִלים ּ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁשּקוְנְטֵרִסים ׁשֶ ְּוִתקוֵני  ּ ֹּזַהר ּ

ִמיָרָתם ְּלַהָצָלָתם וׁשְ ֲּאַנְחנו ְמַחְפ. [ּ ים ִמְתַנְדּ ִּבים ַלֲחלוָקה ְלָכל ַהַחָיִליםּׂשִ ּ ּוְכֶרַגע ֶיׁש , ּ
ִרים ֶאֶלף  ִביל ְכֶעׂשְ ׁשְ ָּלנו תֹוֵרם ּבִ ּ   ]. ו"יצַּחָיִלים ּ

ְזֻכיֹות ַהַּאַחי ְוֵרָעי ּבֹואו ְוַנ ה עֹוד ּבִ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁשְּרּבֶ ּוְלַהָצַלת , ִּלְרפוַאת ַהחֹוִלים ּ
ָרֵאלַעם  ָרֵאל ִמְתַאֲחִדים ַלִלּמוד ְוִאם , ִיׂשְ ָּהִיינו זֹוִכים ְוָכל ַעם ִיׂשְ ּזַֹהר ַהָקדֹוׁשּּ ּ 

ַתָקַנת  ָבר ָהִיינו ל "ָהַרְמַחּּכְ   .ִנְגָאִליםּּכְ

ַּאל ִתיְרִאי תֹוַלַעת ַיֲעקֹב ּ  

ְעָיה אֹוֵמר ִביא ְיׁשַ ָרֵא) טו-ֶּפֶרק מא יד: (ַהּנָ ַּאל ִתיְרִאי תֹוַלַעת ַיֲעֹקב ְמֵתי ִיׂשְ ל ּ
ְֲאִני ֲעַזְרִתיך ְנֻאם ה ָרֵאל’ ּ ַעל :ְְוגֲֹאֵלך ְקדֹוׁש ִיׂשְ ְמִתיך ְלמֹוַרג ָחרוץ ָחָדׁש ּבַ ה ׂשַ ּ ִהּנֵ ְּ
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ים ּמֹץ ָתׂשִ ִּפיִפיֹות ָתדוׁש ָהִרים ְוָתדֹק וְגָבעֹות ּכַ ּ ּ ּ ּ ֵאר :ּ ּוְבַתְרגום יֹוָנָתן ּבֵ ּלֹא ִתְדַחלון : ּּ ּ
ְבַטָיא ְדֵבית ַיֲעֹקב ַזְרִע ָרֵאלּׁשִ ַסַעְדכֹון ָאַמר ,ּיָתא ְדִיׂשְ א 'ה ֵמיְמִרי ּבְ ּ וָפִריְקכֹון ַקִדיׁשָ ּ

ָרֵאל ֵאר ק"רד וב:ְּדִיׂשְ ַּאל ִתיְרִאי תֹוַלַעת ַיֲעקֹב : ּבֵ ָגלות -ּ ים ּבְ ֵהם ַחָלׁשִ ּ ְלִפי ׁשֶ ּ
ַּכתֹוַלַעת ָרֵאל ְלתֹוַלַעת,ּ לו ִיׂשְ ּ ִויַלְמֵדנו ָלָמה ִנְמׁשְ ּּ ה ְ לֹוַמר ָלך ,ּ ַּמה תֹוַלַעת זֹו ֵאיָנה ַמּכָ ּ

ֶפה ֶּאת ָהֲאָרִזים ֶאָלא ּבַ ה,ּ ה ֶאת ַהָקׁשֶ ה וַמּכָ ּ ְוִהיא ַרּכָ ְתִפָלה,ּ ל ּכָֹחם ּבַ ָרֵאל ּכָ ך ִיׂשְ ּ ּכָ ּ ְ, 
ְלָבנֹון ֱאַמר ֶאֶרז ּבַ ּנֶ ֶהם ׁשֶ ִלים ּבָ ֲאָרִזים ְוִנְמׁשָ ֵהם ֲחָזִקים ּכַ ֵעי ָהעֹוָלם ׁשֶ ים ִרׁשְ ּוַמּכִ ּ.  

ִפיֶהם -ּקֹול קֹול ַיֲעקֹב ַה ָרֵאל ֶאָלא ּבְ ל ִיׂשְ   ֵּאין ּכָֹחם ׁשֶ

יר ָיֵדנו ּכַֹח ַאּדִ ה ָהִראׁשֹוָנה, ְּלַנֵצַח ֶאת ָהאֹוֵיב, ּּבְ ּכָ   !ָלֵתת ֶאת ַהּמַ

ה ָהִראׁשֹוָנה ּכָ   !ּלֹוְמֵדי ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש נֹוְתִנים ֶאת ַהּמַ

ַּהָצָבא ִמְתכֹוְנִנים ְלַהְחִזיר  ִנָיהַמּכָ"ּ   , ְלִאיָרן ַעל ְיֵדי צֹוְללֹות" ּה ׁשְ

ִלימו ִעם ָהֻעְבָדה ְכָבר ִהׁשְ ֹּזאת אֹוֶמֶרת ׁשֶ ּ ִתֵתן ֶאת , ּ ִתְהֶיה זֹו ִאיָרן ׁשֶ ּׁשֶ ּ ה "ּ ּכָ ַהּמַ
ָרֵאל  - "ָהִראׁשֹוָנה ְּפָצָצה ַגְרִעיִנית ְלִיׂשְ ֶזה ָעלול ִלְגּבֹות (, ]ו"ח[ּ ֵער ׁשֶ ְּוַהָצָבא ְמׁשַ ּ ּ

  ).ל"ְליֹון ֶנֶפׁש רחְּכִמי

ָצב ִליָמה ִעם ַהּמַ ָבר ִהׁשְ ִדיָנה ּכְ   !ַּהּמְ

ָצב ַהֶזה ִליִמים ִעם ַהּמַ ֲּאַנְחנו לֹא ַמׁשְ ּ ּ!  

ְּוַנֲהפֹך הוא ׂשֹוְנֵאיֶהם! ְ ה ּבְ ְלטו ַהְיהוִדים ֵהּמָ ר ִיׁשְ ֲּאׁשֶ ּ!  

ֲּאַנְחנו ִנֵתן ֶאת  ה ָהִראׁשֹוָנה"ּ ּכָ   "ַהּמַ

ִּנְקֲהלו ַהְיהוִדים" ֶלךּּ ָכל ְמִדינֹות ַהּמֶ ָעֵריֶהם ּבְ ּ ְלִלּמוד זַֹהר ַהָקדֹוׁש" ...ְ ּבְ ּ 
ים" ל ָהַעּמִ ם ַעל ּכָ י ָנַפל ַפְחּדָ ֶּאְסֵתר ֶפֶרק ט ב (:"ְּוִאיׁש לֹא ָעַמד ִלְפֵניֶהם ּכִ ּ(  

ל ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ַוֲאִפ יֹומֹו ְלַסֵים ֶאת ּכָ י יֹום ּבְ ֲּאַנְחנו ְיכֹוִלים ִמּדֵ ּ ּילו ּ
ִּמְסַפר ְפָעִמים ְּוָכך ִנְמַנע ֶאת ָהָאסֹון ו, ּ ֶחֶסד וְבַרֲחִמיםְ ְּנָקֵרב ֶאת ַהְגֻאָלה ּבְ ּ ּ .  

ּבִ לֹום ְלַרׁשְ נו ָעָליו ַהׁשָ ה ַרּבֵ ְּוָכך אֹוֵמר מׁשֶ ּ ֹזַהר ַהָקדֹוׁש "י זי"ְ ּע ּבַ ת ָנׂשא(ּ ַּדף  ָּפָרׁשַ
ַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך ְדִאיהו", )ד"קכ ּּבְ ּּ ַרֲחֵמיְּ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ּ ֵסֶפר ַהזַֹהר ִיְפקון ּבֵ ּּ ּ ּ" .

אור ַהְדָבִרים[ ּּבֵ ְלך: ּ ְזכות ַהִחּבור ׁשֶ ָּבִ ּ ּ ּ ֵסֶפר ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש,ּ ָרֵאל ִמן ,ּ ֵני ִיׂשְ ּ ֵיְצאו ּבְ
יַח ַרֲחִמים ְללֹא ָצרֹות ְוִיסוִרים וְללֹא ַצַער ֶחְבֵלי ָמׁשִ ַּהָגלות ּבְ ּ ּּ ּ![   

יַצ ִריּכֵ ם ֹזאת -? ד ֶזה ֶאְפׁשָ   ?ַּהִאם ְיכֹוִלים ְלַיׂשֵ

ר, ָאֵכן ר ְוֶאְפׁשָ ָתְכִנית ַקָלה וַמְתִאיָמה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד -! ֶאְפׁשָ ּּבְ ּ!  
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ידו לֹא ָיַדְענו לֹא ַתּגִ ּׁשֶ ּ ּ לֹא ֹתאְמרו לֹא ָיֹכְלנו -! ּ ּׁשֶ ּ ּ ּ!  

ָיֵדינו ַהָדָבר ּּבְ ְּוחֹוב ָקדֹוׁש הוא ָלנו, ּ   !ֵאַלי' י ַלהִמ -! ּ

יַע ַעל  :אֹאֶפן  ּפִ ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ ֹאֶפן ָקבוַע  354ִאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ֲּאָנׁשִ ּ

ְדָרׁש[ ית ַהּמִ גֹון ּבֵ יָבה, ּכְ י, ְיׁשִ ּתֵ ה ּבָ ּמָ ַיַחד- אֹו ּכַ י ֵסֶדר זַֹהר ַהיֹוִמי ]  ִמְדָרׁש ּבְ ִּלְלמֹד ַעל ּפִ

ָנה 354 ִלְּמֻחָלק    . ָיִמים ְלׁשָ

ים ְלֶאָחד 6-7ִּלּמוד  ַּדקֹות 12 ִמלֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר , ַּדּפִ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת , ּ ֶּאְפׁשָ ּ

ַבת ַאַחת ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ְלָבד 12 ּבִ, ּּכָ ַּדקֹות ּבִ ּ!  

יַע ַעל : בֹאֶפן  ּפִ ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ ל 177ִאם ֵיׁש ּבְ ים ׁשֶ ֹאֶפן ָקבוַע ֲּאָנׁשִ ְסִביַבְתֶכם ּבְ ֹּוְמִדים ּבִ

ְדָרׁש[ ית ַהּמִ גֹון ּבֵ יָבה, ּכְ י, ְיׁשִ ּתֵ ה ּבָ ּמָ ַיַחד- אֹו ּכַ י ֵסֶדר זַֹהר ַהיֹוִמי ]  ִמְדָרׁש ּבְ ִּלְלמֹד ַעל ּפִ

ָנה 354 ִלְּמֻחָלק     .ָיִמים ְלׁשָ

ים 12-14ִּלּמוד  ַּדקֹות 24 ֵמלֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר , ַּדּפִ ל ֶא, ּ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ְּפׁשָ ּ

ַבת ַאַחת ְלָבד 24 ְב, ֵּסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ַּדקֹות ּבִ ּ!  

יַע ַעל : גֹאֶפן  ּפִ ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ ֹאֶפן ָקבוַע  89ִאם ֵיׁש ּבְ ְסִביַבְתֶכם ּבְ לֹוְמִדים ּבִ ים ׁשֶ ֲּאָנׁשִ ּ

ְדָרׁש[ ית ַהּמִ גֹון ּבֵ יָבה, ּכְ ּמָ, ְיׁשִ יאֹו ּכַ ּתֵ ַיַחד- ה ּבָ י ֵסֶדר זַֹהר ַהיֹוִמי ]  ִמְדָרׁש ּבְ ִּלְלמֹד ַעל ּפִ

ָנה 354 ִלְּמֻחָלק     .ָיִמים ְלׁשָ

ים 24-28ִּלּמוד  ַּדקֹות 48 ֵמלֹוֵקַח לֹא יֹוֵתר , ַּדּפִ ל , ּ ר ְלַהְתִחיל וְלַסֵים ֶאת ּכָ ֶּאְפׁשָ ּ

ַבת ַאַחת ַּדקֹו 48 ְב, ֵּסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבְ ְלָבדּ   !ת ּבִ

ים  45ְל' הְוֹאֶפן ' ְוֵכן ֵיׁש ֹאֶפן ד   .ֲאָנׁשִ

ּבִה "ַּהָקּבָ ַלח ָלנו ֶאת ָהַרׁשְ ה ְוׁשָ ּכָ ים ָלנו ְרפוָאה ַלּמַ ִּהְקּדִ ּ ל י "ּ ְּלַהִציֵלנו ִמּכָ ּ
  . ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות

ַמְתֶכם ִנים ִמַתְרּדֵ ּעורו ְיׁשֵ ּ ָרֵאל ָזקוק - ּ ֵצ ַּעם ִיׂשְ ּבול ַהּנֹוָראְלִהּנָ    !ּל ֵמַהּמַ

ר ַרק ַעל ְיֵדי הוא  -ֵּתַבת ֹנַח  ְוֹזאת ֶאְפׁשָ   "ַּהזַֹהר ַהָקדֹוׁש"ּׁשֶ

ַּאל ַתִגידו לֹא ָיַדְענו ּ ַּאל ַתִגידו לֹא ָיכְֹלנו -! ּּ ּ ּּ!  

ַוָדאות ַּהֵיֶצר ָהַרע יֹוֵדַע ּבְ ּ ַעל ְיֵדי ִלמוד ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש, ּ ּׁשֶ ּ  ָהעֹוָלם ּהוא ִנְדָחה ִמן ּ
ְלטֹונֹו ֵטל ׁשִ ּוִמְתּבַ לֹו, ּ ְּוזֹוִהי ַהִמְלָחָמה ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ַּעל ֵכן הוא ִמְתַאֵמץ ְלַהְחִדיר . ּ ּ ּּ

טות ְוֶהֶבל ל ׁשְ בֹות ׁשֶ ֵּהֶפך ָהֱאֶמת ַמָמׁש, ַּמֲחׁשָ ְ.  
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ן ְזִהירות ָנה,ַּעל ּכֵ ת ַהֵיֶצר ! ַסּכָ ֶרׁשֶ ּלֹא ִלֹפל ּבְ י ׁשְ!ּ ר ַנֲחָמִני ּ ִכְדָאַמר ַרּבִ ּמוֵאל ּבַ
א עֹוָלם ַהֶזה וֵמִעיד ָעָליו ְלעֹוָלם ַהּבָ י יֹוָנָתן ֵיֶצר ָהַרע ְמִסיתֹו ְלָאָדם ּבָ ָּאַמר ַרּבִ ַמה , ּ

ֵצל ה ְוִיּנָ ֵכהו ְלֵבית ַהִמְדָרׁש: ַּיֲעׂשֶ ך ְמֻנָול ֶזה ָמׁשְ ָמֵעאל ִאם ָפַגע ּבָ י ִיׁשְ א ְדֵבי ַרּבִ ַּתּנָ ּ ּ ְ ּ ּ ,
ֻּסָכה ַדף נֹב... ('ְּוכו ּ .(:  

נו ַהָכתוב ּוִבְזכוְתֶכם ִיְתַקֵים ּבָ ּ ּ ּּ מֹות ֶפֶרק טו : (ּ ִּתֹפל ֲעֵליֶהם ") יח-טז' פּׁשְ ּ
ְגֹדל ְזרֹוֲעך ִיְדמו ָכָאֶבן ַעד ַיֲעבֹר ַעְמך ה ֵָאיָמָתה ָוַפַחד ּבִ ָּ ּ ּ  :ּ ַעד ַיֲעבֹר ַעם זו ָקִניָת'ּ

ַהר ַנֲחָלְת ְּתִבֵאמֹו ְוִתָטֵעמֹו ּבְ ְבְתך ָפַעְלָת הּ ּך ָמכֹון ְלׁשִ ּּ ָ ָָי כֹוֲננו ָיֶדיך-ּ ִמְקָדׁש ֲאדֹנ'ָ ּ ) יח( :ּ
  .א"בב, "ְ ִיְמלֹך ְלֹעָלם ָוֶעד'ה

ָפִטים  ת ִמׁשְ ָפָרׁשַ ה אֹוֶמֶרת ָלנו ּבְ ַּהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ּּ ְּוִהְזַהְרָתה ֶאְתֶהם ֶאת : ּ
ַּהֻחִקים ְוֶאת ַהתֹורֹת ְוהֹוַדְעָת ָלֶהם ֶאת ַה ּ ר ַיֲעׂשוןּ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ֶרך ֵיְלכו ָבה ְוֶאת ַהּמַ ּּדֶ ּּ ְ: 

ְמָת  י ֱאֶמת ׂשְנֵאי ָבַצע ְוׂשַ י ַחִיל ִיְרֵאי ֶאלִֹקים ַאְנׁשֵ ל ָהָעם ַאְנׁשֵ ְּוַאָתה ֶתֱחֶזה ִמּכָ ּ
רֹת ֵרי ֲעׂשָ ים ְוׂשָ ֵרי ֲחִמׁשִ ֵרי ֵמאֹות ׂשָ ֵרי ֲאָלִפים ׂשָ מֹות ֶפֶרק יח כ( :ֲּעֵלֶהם ׂשָ   .)כא-ּׁשְ

ֵרי ֲאָלִפים ָּאנו ִמְתַאְרְגִנים ְלַמּנֹות ׂשָ ֵרי ֵמאֹות,ּ רֹת,  ׂשָ ֵרי ֲעׂשָ ים ְוׂשָ ֵרי ֲחִמׁשִ , ּׂשָ
ִלמוד ַה ָרֵאל ּבְ ְּלַאֵחד ֶאת ָכל ַעם ִיׂשְ ּ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁשּ יֹומֹו, ּ ְּוַלֲעׂשֹות ִסיוִמים ִמֵדי יֹום ּבְ ּ ּ ,

ְּלִפי ַהֹזַהר ַהיֹוִמי ַהְמֻחָלק [ ַּדִפים ְליֹום 6-7יֹום  354 ִלּ ָרֵאל] ּ   .ְּלַהָצַלת ַעם ִיׂשְ
מֹות ָּנא ְלַמְלאֹות ַהׁשֵ ֵסֶפר , ּ ּוְלַחֵלק ֶאת ֵסֶדר ַהִלמוד ְלִפי ַהטֶֹפס ַהמוָבא ּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ

  ".ֵּתיַבת ֹנַח"

  

 :) ˜נגג"חֹזַהר (
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  ע"זיל "ַהְבָטַחת ָהַרְמַח
ִדְבֵרי ֲחַז יִקים ַּהְקל "ּיֹוְדִעים ַהּכֹל וַמֲאִמיִנים ַהּכֹל ּבְ ים וְבִדְבֵרי ַהַצּדִ ּדֹוׁשִ ּ

ָכל ַהּדֹורֹות ּבְ ָיָצא ִמִפי ַהְגבוָרה, ׁשֶ מֹו ׁשֶ ָיָצא ִמִפיֶהם ַהָקדֹוׁש ּכְ ּבור ׁשֶ ל ּדִ ּכָ ּׁשֶ ּּ ּ ּּ ַּגם ָגלוי . ּּ ּ ּ
ְכַתב ַעל ְיֵדי ַהֶח ּנִ ָכל ַקְצֵוי ֶאֶרץ ַמֲעַלת ִליּמוד ֵסֶפר זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ּוְמֻפְרָסם ּבְ ּ ּּ ְבַרְיא ּ

ן יֹוַחאי ַוֲחֵבָריו ִזיַע ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ל ַרּבִ א ׁשֶ יׁשָ ֵאין ְלַמְעָלה א "ַקּדִ ה נֹוָרָאה ׁשֶ ְקדוׁשָ ּּבִ ּ
ה ּנָ ֹאד, ִמּמֶ ְמֹאד ּמְ ִהְפִליגו ַצִדיִקים ְבִלימוד ַהזֹוַהר ּבִ ַּעד ׁשֶ ּוְלָפֵנינו ְמַעט ִמְזֵעיר , ּ ּ ּ

ִטָפה ִמן ַהָים ּּכְ ּ.  

ע ְלַהִחיָדמֹוֶרה בּמוָבא  ֶאְצּבַ ִּלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ְמרֹוָמם ַעל , )ִסיָמן מד (א"ּבְ ּ
ל ִלּמוד ְקִריָאתֹו, ּּכָ ִיְטֶעה ּבִ ַגם לֹא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוַאף ׁשֶ ׁשֶ ּּבְ ְּוהוא ִתקון ָגדֹול , ּ ּ ּ ּּ

ָמה ׁשָ ם ֵל .ַלּנְ ל ְוֵאין ׂשָ ִמְתַרׁשֵ ַווְדַאי ֵאין ַהַכָוָנה ִמי ׁשֶ ּוּבְ ּ ּּ ֶּאָלא ַהַכַווָנה ְלִמי , ב ְלַכֵווןּ
ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵפירוש ַהִמילֹות ּׁשֶ ּ ֵאין ֵמ, ּ ָכַתב ּבְ ך ַהָלׁשֹון ׁשֶ ְּכֶהְמׁשֵ ּּ   ]יןִבְ

ֶפֶלא יֹוֵעץ  ּומוָבא ּבַ ּ ׁש ): זֹוַהרְֵעֶרך (ּ ָגב ְמאֹד ְלַטֵהר וְלַקּדֵ ִּלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ִנׂשְ ּּ ּ

ֶפׁש ַוֲאִפלו ִאי לֹא  ַּהּנֶ ה הוא ָחׁשוב ִלְפֵני ּ ִגיאֹות ַהְרּבֵ ֵּיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוׁשֹוֶגה ּבֹו ׁשְ ּ
ר ּוך הואַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ.  

י ִיְצָחק ַאְיִזיק ִמָקאַמאְרָנאּוְבְנִתיב  ִּמְצוֹוֶתיך ְלמֹוֵרינו ָהַרב ַרּבִ ִביל (, ָ ׁשְ
ַע ַעְצמֹו ִלְלֹמד ָח: )א"ִסיָמן ל' ַּהתֹוָרה אֹות א ָכל יֹוםָּראוי ִלְקבֹּ ִפים ֹזַהר ּבְ , ֵּמׁש ּדַ

ֶפׁש ְלָהִאיָרה וְלַזְכָכה וְלַתְקָנה ְּוהוא תֹוֶעֶלת ְגדֹוָלה ְוִתקון ָגדֹול ַלּנֶ ּ ּּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ ּוְלַכלֹות קֹוִצים, ּ ּ ,
ם, ִּמדֹות ָרעֹות ְוַתֲאוֹות ָרעֹות ֹנַעם ַהׁשֵ ִּלְזכֹות ּבְ ְּוהוא ַמְרֵפא ְוִתקון ַלֲחָטִאים , ּ ּּ ּ

ֶפׁשּוְפׁשָ ל ַהּנֶ ֹיאַמר "ְוֵכן ָנַתן ָמָרן ָהֲאִר. ִעים ׁשֶ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִתקון ְלַבַעל ְתׁשוָבה ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ
ָכל יֹום ִפים זַֹהר אֹו ִתקוִנים ּבְ ָּחֵמׁש ּדַ ּּ י דֹוִדי ַהָקדֹוׁש מֹוֵרינו ָהַרב , ּ ְּוֵכן ָנַהג מֹוִרי ְוַרּבִ ּ ּ

י ְצִבי   .ַרּבִ

ּוְבֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ָלּ לֹא ָרָאה אֹור ַהָחְכָמה זֹו לֹא ָרָאה " ׁשְ ּה ַמֲאָמר ִראׁשֹון ִמי ׁשֶ
ְצִחִיים ָהרוָחִנִייםָּכ - ְּמאֹורֹות ִמָיָמיו ה פֹוֵרׁש ֵמַהַחִיים ַהּנִ ּל ַהפֹוֵרׁש ִמֶמּנָ ּ ּּ ּ ּּ.  

ָרֵאל הֹוְלִכים ְלאֹורֹול "ְוָהַרְמַח ָכל ִיׂשְ ִרים ׁשֶ ַעל ַהְמִסַלת ְיׁשָ ּּבָ ַמֲעָלתֹו ִה, ּ ְּגִדיל ּבְ
ִלי ֶהְפֵסק  ְרִציפות ּבְ ר ִנְלַמד ּבִ ַכֲאׁשֶ ל ִלימוד ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ְוהֹוִסיף ׁשֶ ּוְבכֹחֹו ׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ

ְּכִדְלַהָלן קֹוֵרא ְולֹוֵמד ּבֹו, ּ מֹוִעיל ְלִמי ׁשֶ ָכך ׁשֶ ָּאז לֹא ַדי ּבְ ּ ּ ְ כֹחֹו ְלַבֵטל ְגֵזרֹות , ּ ֶּאָלא ֵיׁש ּבְ ּ ּ
ָרֵאלָקׁשֹות ֵמ ֵבי אֹותֹו , ַּעל ְכָלל ִיׂשְ ּוִבְפָרט ְלַבֵטל ְגֵזרֹות ָקׁשֹות וְלָהֵגן ַעל ָכל יֹוׁשְ ּ ּּ ּ
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כוָנה, ִעיר[ַּהָמקֹום  ִּתיקוֵני זֹוַהר, ּבֹו ִנְלַמד ֵסֶפר ַהזֹוַהר] ּׁשְ ּוְדָבָריו , ר ָחָדׁשְוזֹוַה, ּ
ִאֶגֶרת  ים וְמבוַרִרים ּבְ ְּמפָֹרׁשִ ּ   :ְוֶזה ְלׁשֹונֹול "ַרְמַחּאֹתֹו ָכַתב ו "פּּ

ִלי ֶהְפֵסק ֵזרֹות ַעל ְיֵדי ִלמוד ַהֹזַהר ּבְ טול ַהּגְ ּּבִ ּ ּּ ִמיֵדי יֹום ּבֶֹקר  ּ
  ַעד ֶעֶרב

ְּוזֹאת ָיַדְעִתי ַאִגיד ָהָיה ָיכֹול ְלַהִגיַע ַחס , ּ ה ַהִקְטרוג ַעד ׁשֶ ִּכי ַוַדאי ְכָבר ִנְתַרּבָ ּּ ּ ּּ
םְו. ְּוָחִליָלה ֶאל ָמקֹום ָגדֹול ָּאנו תֹוָדה ָלֵאל ִהְקַדְמנו ְוִיְרֶצה ַהׁשֵ ּ ּּ ָרֵאל , ּ ִיְהֶיה ְלָכל ִיׂשְ

ְּרפוָאה ַלַמָכה ּ ֵקרוב' ִּכי ֶזה ה. ּ ים ּבְ ִתקון יגֳּחָדׁשִ ּ ְכָבר ָרִאינו ֶאת ַהּנֹוָלד ְוִהְתַחְלנו ּבְ ּ ּּ ּ
ר אַֹמר ַעָתה ִלְכבֹוד תֹוָרתֹו, ָּגדֹול ַּכֲאׁשֶ ּ ֵני ְוֹזאת ָהֵעָצה ַהְי. ּ ּעוָצה ְלָכל ְקִהלֹות קֶֹדׁש ּבְ ּ

ְמֵרם צוָרם, ִאיַטְלָיא ת זֹו ָטְמנו ׂשֹוְנֵאיֶהם, ִּיׁשְ אי ָהָיה ָלֶהם ְלַפֵקַח . ִּליָנֵצל ֵמֶרׁשֶ ּוְבַוּדַ ּ
לו ָבר ְוָעצום ְמאֹד, ַּעל זֹאת ְולֹא ַיְחּדְ י ַרב ַהּדָ נו.ּּכִ ֵבית ִמְדָרׁשֵ ְמנו ּבְ ר ׂשַ ּ ֶזה ַהֵסֶדר ֲאׁשֶ ּ ּ ,

ּבִ ָכַתב ַרׁשְ ִּכי ְכָבר ָיַדְענו ַמה ׁשֶ ּ ּּ ת ַוֵיֵצא "ּ ֵסֶפר ַהֹזַהר ָפָרׁשַ ּי ּבַ ּ ּ עֹוד ְדַהאי  ':.)ַּדף קנא(ּ ּּבְ
ְלָטא ְוָיְכָלא ְוַעל ָדא לֹא ִאְצְטִריך אֹוַרְיָתא ְלִמְפָסק ְקֹול לֹא ָפַסק ִדּבור ׁשָ ּ ּּ ם ', ּ ְוׁשָ

ָּכל ִזְמָנא ְדַחִכ': ְלַמְעָלה ְמַעט אֹוַרְיָתא ָלא ָיִכיל ַסּדון ּבָָיא ֶיֱחיַמּּ הו"ְך ֵמ"ֶמּה ּבְ . 'ּם ּבְ
ָלל לֹא ִיְהֶיה לֹו ֶהְפֵסק ּכְ ַע ִלּמוד ׁשֶ ְמנו ַעְצֵמנו ִלְקבֹּ ן ׂשַ ְּוַעל ּכֵ ּ ּ ּ.  

ָפטֹו  ְדָרׁש[ֶּזה ִמׁשְ ית ַהּמִ ל ּבֵ ר ִהְתַנְדבו ְלֶזה ְלַקֵים . יד]ׁשֶ ַחְרנו ֲאׁשֶ ְבָעה ּבָ ּׁשִ ּ ּּ
ין ֻכָלם לֹוְמִדים ָתִמיד ִמן ַהּבֶֹקר ַעד ָהֶעֶרבָלֶה ּם ִלְהיֹות ּבֵ ּ ָּכל ַהָיִמים לֹא ֶיֱחׁשו, ּ ּ ְוֵהם . ּ

יֵניֶהם ְתַנאי ָּעׂשו ּבֵ ָרֵאל, ּ ל ִיׂשְ ַהִלּמוד ַהֶזה לֹא ִיְהֶיה ֶאָלא ְלִתקון ּכָ ּׁשֶ ּּ ּ ָלם . ּּ ן ּכֻ ְּוַעל ּכֵ
בו ִאיׁש ֶאָחד ֵיָחׁשְ ִביל ַעְצמֹוְולֹא ַיֲעׂשֶ, ּּכְ ׁשְ ָרֵאל, ּה ׁשום ֶאָחד ּבִ ל ִיׂשְ ִביל ּכָ ׁשְ  .ֶּאָלא ּבִ

ּוְבֵסֶדר ֶזה ַיְתִחילו ר :ּ ָמקֹום ֶאָחד ֲאׁשֶ ב ֶאָחד ּבְ ֲחִרית ֵיׁשֵ ּ ִמָיד ַאַחר ְתִפַלת ׁשַ ּ ּ
ִני ְוִיַקח ִמֶמּנו ַהֵס עור ָקבוַע לֹו ַעד ּבֹוא ַהׁשֵ ם ִיְלמֹד ׁשִ ּהוַכן ְלֶזה ְוׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּ ּוִמָמקֹום , ֶפר ַעְצמֹוּ ּ

ם ַיְתִחיל הוא ְמַסֵים ׁשָ ּׁשֶ י ְוִיַקח ִמֶמּנו, ּ ִליׁשִ ַּעד ּבֹוא ַהׁשְ ּ ּ ְּוֵכן ַיִקיפו ְוֵיְלכו ַעד ֵצאת . ּ ּ ּ
יֹומֹו, ַּהכֹוָכִבים ֵרה. ְּדַבר יֹום ּבְ מֹוֶנה ֶעׂשְ ַעת ִלמודֹו ְיֵהא ִדינֹו ְכִמְתַפֵלל ׁשְ ׁשְ ְּוָכל ֶאָחד ּבִ ּ ּ ּּ ּ ,

עֹוָלם ּבָ ׁשום ִמין ֶהְפֵסק ׁשֶ לֹא יוַכל ְלַהְפִסיק ּבְ ּׁשֶ ּ ִני. ּ ַיְתִחיל ַהׁשֵ ְּולֹא ְיַסֵים ִלמודֹו ַעד ׁשֶ ּ ּּ ּ ,
ֶרַגע ֶאָחד לֹא ִיָפֵסק קֹול ַהתֹוָרה אֶֹפן ׁשֶ ּּבְ ְּוַהִלּמוד הוא ֵסֶפר ַהזַֹהר. ּ ּ ּ ִּתקוִנים ְוזַֹהר , ּ ּּ

 

ב(זֹאת אֹוֶמֶרת . יג ְכּתָ ֲאִריך ַהּמִ ְלֵהי ֵטֵבת) א"תצ' ִסיָון ה' כ: ְְלִפי ּתַ ׁשִ ּבְ ָבט ה- ׁשֶ ּא ָקָמה ַהֲחבוָרה "תצ'  ׁשְ
ל ָהַרְמַח ה ׁשֶ יָבה"ַּהְקדֹוׁשָ ָקנֹות ַהְיׁשִ ֶהֱעִמידו ּתַ ּל ׁשֶ ּ עוָדה ג ,ּ   .'ְּרֵאה ּתְ

יָבה. יד ָקנֹות ַהְיׁשִ ֶווה ִעם ּתַ ַּהׁשְ ּ עוָדה ג, ּ   .ד, ב, אֹות א', ּּתְ
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ל ֶזהּ ְוִנְמִצינו לֹוְמִדים ּבְ,ָחָדׁש בוַע ּכָ ל . ָּכל ׁשָ ל ּכָ ֶזה ְלַבּטֵ ם ּבָ ַחר ַהׁשֵ י ּבָ ְּוֶזה ָיַדְענו ּכִ ּ
ה ַחס ְוָחִליָלה, ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ּוִבְפָרט ִלְהיֹות ְלחֹוָמה ֶאל ַהְגֵזָרה ַהָקׁשָ ּ ּ .  

ָבר ַהֶזה ַאֲחֵרי ֵגָום ָרֵאל ֶאת ַהּדָ ִליכו ַחְכֵמי ִיׂשְ ְּוַעָתה ַאל ַיׁשְ ּ ּ ִני ִאְלָמֵלא ִּכי ֲא, ּ
ָכל ָמקֹום ר ֵחיִלי ָהִייִתי קֹוֵבַע ָדָבר ֶזה ּבְ ֲּאָבל ְכבֹוד תֹוָרתֹו ִיַקח ֶאת ָהֵעָצה . ִּאיׁשַ ּ ּ

ַּהזֹאת ְוִיְהֶיה לֹו ִלְזכות ָרֵאל, ּ מֹוָה ְלטֹוָבה ְלָכל ִיׂשְ י ֵאין ּכָ ְמקֹומֹו יוַכל  , ּכִ ְּוָכל ֶאָחד ּבִ
ִּכי לֹא ָדָבר ָק, ַלֲעׂשֹותֹו ה הוא ְכָללּ ּׁשֶ ֶזה תֹוָדה ָלֵאל. ּ ַּוֲאַנְחנו ַמְצִליִחים ּבְ ְּועֹוד ָלנו , ּ

ִעְנַין ַהִלמוד ַהֶזה ים ְוָנִאים ּבְ ְּסָדִרים ַרּבִ ּ ּ ֲאלֹות ְלָבֵבנו ' ַוה .ּ ַמִים ְיַמֵלא ִמׁשְ ֱּאלֹוִקי ַהׁשָ ּ ּ
ר דֹוֵרׁש ֲאִנ יתֹו ֲאׁשֶ ֵני ּבֵ ֲאלֹות ָכל ּבְ ְּלטֹוָבה ְוֶאת ִמׁשְ לֹוָמם ְכִאיׁש ֶאָחדּ ׁשְ ְּכַנְפׁשֹו ,ּי ּבִ

ָצָמא ֶאת ְדָבָריו, ֲּהָרָמה וְכֶנֶפׁש ּׁשֹוֶתה ּבַ ּ.  

ה ַחִיים לוָצאטֹו ֹּמׁשֶ ּ  

  א פאדובה "תצ' הִסיָון ' כ' איֹום 

ָתה ִעְנַין ַהֵתָבה ר יֹוַחאי ָעׂשְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִריַחת ַרּבִ ְּוֻכָלנו ִנְבַרח ְלַהֵתָבה ַהזֹ, ּּבְ ּ ּ ֵצלּ   את ְוִנּנָ

ָתה ִעְנַין ַהֵתָבה: ל"ְּועֹוד ָכַתב ָהַרְמַח ר יֹוַחאי ָעׂשְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִריַחת ַרּבִ ְּוֻכָלנו , ּּבְ ּ
ֵצל ִּנְבַרח ְלַהֵתָבה ַהֹזאת ְוִנּנָ ָתה ִעְנַין  ּ ר יֹוַחאי ָעׂשְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ִריַחת ַרּבִ ּבְ ְוִנְמָצא ׁשֶ

סֹוָדה ַנֲעׂשָ, ַּהֵתָבה ּבְ ים ִרּבֹוא, ּה ַהֹזַהרּׁשֶ ׁשִ ר ּבֹו ִנְכְללו ָכל ַהׁשִ ֲּאׁשֶ ּ ּ ָמִתין ּ ַּכֻמְזָכר , ִנׁשְ ּ ּ
ִתקוִנים ּּבַ ּ ָרֵאל, ּ ב ֶזה ִלְבִריָחה ְכָלִלית ְלָכל ִיׂשְ סֹוף ַהָיִמים לֹא ִיְצָטֵרך , ְּוָאז ֶנְחׁשָ ּבְ ְַעד ׁשֶ ּ

ֱאַמר , ֶּאָלא ְיִציָאה ּנֶ ְעָיה נֹב(ְּוֶזהו ׁשֶ ִּכי לֹא ְבִחָפזֹון ֵתֵצאו וִבְמנוָסה לֹא ): "יב, ְיׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ
ְֵתֵלכון ִכי הֵֹלך ִלְפֵניֶכם ה ּ ָרֵאל' ּ ּוְמַאִסְפֶכם ֱאלֵֹקי ִיׂשְ ּ"…  

ְטָרא ָאֳחָרא ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ק ּבַ ּבֵ ִיְתּדַ ל ִמי ׁשֶ ּּכָ ּ יַח, ּ ֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ   ְוִיּנָ

ּבֵ  ִיְתּדַ ל ִמי ׁשֶ ְטָרא ָאֳחָראּּכָ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ּק ּבַ ֵצל ֵמֶחְבֵלי , ּ ְוִיּנָ
יַח ַאר ַאֲחָריו  ,ָמׁשִ ְּוָהֱאֶמת ִכי ֵסֶפר ַהֹזַהר ִנׁשְ ּבִ(ּ ק , ע"זי) י"ַאֲחֵרי ַרׁשְ ִיְתַדּבֵ ָכל ִמי ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ

ּבֹוֵרַח ִמן ַהִסְטָרא ָאֳחָרא לֹא ִיְצ, ּּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ ַאֲחִרית ַהָיִמים(ְָטֵרך לֹו ַּעד ׁשֶ ֶּאָלא ) ּּבְ
ֶזה, ְיִציָאה ְּואֹוִדיֲעך ַמה תֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבְ ְּוָהֱאֶמת ִכי תֹוֶעֶלת ָגדֹול הוא, ָ ּ ּ ִּכי הוא ַהָצָלה , ּ ּ ּ

יַח   ).ל"ִּאֶגֶרת ָהַרְמַח (.ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ

ִעְק ים ְצִאי ָלך ּבְ ׁשִ ּנָ ְִאם לֹא ֵתְדִעי ָלך ַהָיָפה ּבַ   ֵּבי ַהֹצאןְּ

ָעה זֹו ׁשָ ר ַעל ֵכן ּבְ ָרֵאל , ֲּאׁשֶ ל ִיׂשְ ר ִמַדת ַהִדין ְמתוָחה ַעל ׂשֹוְנֵאיֶהם ׁשֶ ַּכֲאׁשֶ ּ ּ ּ
ָאֶרץ וָבעֹוָלם ֶכל ֶחֶרב וֵמֲחָדִרים ֵאיָמה, ּּבָ ר ִמחוץ ְתׁשַ ַּכֲאׁשֶ ּּ ְּוֵאין ֵעָצה ְוֵאין ְתבוָנה , ּּ ּ

ֶדֶרך ַהֶטַבע ִאי ֶא', ְלֶנֶגד ה ּבְ ּׁשֶ ל אֹותֹו ֶפֶרא ָאָדם ְ ְפֵני ֶצֱאָצָאיו ׁשֶ ר ָלנו ְלִהְתגֹוֵנן ּבִ ְּפׁשָ ּ ּ
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ָמֵעאל( ר ִמְצָטֵרף ֵאָליו ֱאדֹום) ִיׁשְ ם ַהְגָר,ְוַכֲאׁשֶ ׁשֵ מוָבא ּבְ ּ וְכמֹו ׁשֶ ּ ר ֱאדֹום א "ּּ ַּכֲאׁשֶ
יַח ל ָמׁשִ ִרים ַצֵפה ְלַרְגלֹו ׁשֶ ָמֵעאל ִמְתַחּבְ ר עֹוֶלה ֵמַה (ְּוִיׁשְ ְעָיה ַּכֲאׁשֶ יׁשַ ְּפסוִקים ּבִ ּ

ּוְבָדִנֵיאל ֶגדְּוַעָתה , )ּ ַּחִיים ְתלוִיים ָלנו ִמּנֶ ּ ּ נו ְנבוַאת ֲחַז, ּ ּוִמְתַקֶיֶמת ּבָ ּ או ָלנו"ּּ ּבְ ּנִ ּל ׁשֶ ּ :
יָחא ֵאין  ִעְקְבָתא ִדְמׁשִ ּבְ ַמִים ּׁשְ ׁשָ ּבַ ֵען ֶאָלא ַעל ָאִבינו ׁשֶ ָּלנו ַעל ִמי ְלִהׁשָ ּּ ּסֹוָטה ַדף (ּּ

ִעְקֵבי ַהֹצאן, .)מט ְּוָעֵלינו ָלֶלֶכת ַעָתה ּבְ ּ ִּלְתֹפס ָאָמנות ֲאבֹוֵתינו, ּ ּ ּ ְתִפָלה , ּ ּוְלַהְרּבֹות ּבִ ּ
ַעל ָהַרֲחִמים ּוְבַתֲחנוִנים ִלְפֵני ּבַ ִלמוד ַהתֹוָרה וִבְגִמילות ֲחָסִדים , ּ ְּוֵכן ְלַהְרּבֹות ּבְ ּ ּּ ּ

ָכל ַהכַֹח ָהרוָחִני ׁשֶ ַתֵמׁש ּבְ ּוְלִהׁשְ ּּ ּ ָיֵדינוּ  .ּּבְ

א ְלאֹוַרְייָתא ּוִמָכאן מֹוָדָעה ַרּבָ ים ְככֹוָכִבים, ּ ּוְקִריַאת ֹקֶדׁש ְלַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ ּ ּ ,
ָכל ֲאָתר ַוֲאָתר ֶהם, ִּדי ּבְ ים ְתלוָיה ּבָ ְזכות ָהַרּבִ ים ׁשֶ ֵּהם ְמַזֵכי ָהַרּבִ ּּ ּ ית , ּ ֵאי ּבֵ ְוֵכן ְלַגּבָ

ַּהְכֶנֶסת וָבֵתי ִמְדָרׁש ּבְ ּ ֶּאֶרץ ַהקֶֹדׁש וָבעֹוָלם ֻכלֹוּ ּ ּ ּוְבִעָקר ְלַתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים , ּ ּ
ָרֵאל ִיׂשְ ּבְ ל ַצִדיק, ׁשֶ ל ֲעָצתֹו ׁשֶ ָרֵאל, ְּלַקּבֵ ל ָכל ִיׂשְ ֲּהלֹא הוא מֹוֵרה ַדְרָכם ׁשֶ ּ ּ ל "ָהַרְמָח, ּ

ר, ַּהָקדֹוׁש ר ִדּבֵ ְּלַקֵים ְדָברֹו ֲאׁשֶ ּ ָכל ִעיר ְגד, ּ ּוְלַאְרֵגן ּבְ ּ ָכל , ֹוָלה ֶלֱאלִֹקיםּ ר ּבְ ְוִאם ֶאְפׁשָ
ָרֵאל לֹוֵמי ֱאמוֵני ִיׂשְ ה ָגִרים ׁשְ כוָנה ְגדֹוָלה ּבָ ּׁשְ ּּ ְזַכר , ּּ ל ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁש ַכּנִ ִּלמוד ָרצוף ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ

ִאֶגֶרת פ ֵיׁש [ִמּבֶֹקר ְוַעד ֶעֶרב ֹחק ְולֹא ַיֲעבֹר , ו"ּּבְ ּוְבָמקֹום ׁשֶ ִבים ְלֵע80ּ י , ְֶרך ִמְתַנּדְ ּדַ
בוַע ׁשָ ָעה ַאַחת ּבְ ׁשָ ַתֵתף ּבְ ל ֶאָחד ִיׁשְ ּכָ ּׁשֶ ּ ִבים40ְוִאם ֵיׁש ַרק , ּ ָעַתִים ,  ִמְתַנּדְ ׁשְ י ּבִ ֲאַזי ּדַ

בוִעיֹות ּׁשְ ֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש ְללֹא ָסֵפק, ּ ָבר ַהׁשָ   ].ְּוֶזה ּדָ

ַקל ר ּבְ ֵּעָצה ֲחׁשוָבה וְנחוָצה ְלָכל ְיהוִדי ְוְיהוִדי ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ר ְלַקְיָימהּ ֵדי ,  ֶאְפׁשָ ּכְ
ל ְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ָרֵאל ִמּכָ ְּלַהִציל ֶאת ַעם ִיׂשְ ְמֵהָרה ִלְגאוָלה , ּ ְּוִלְזּכֹות ּבִ

ַרֲחִמים   ּבְ

ֵלם  ית ְכֶנֶסת ָיכֹול ְלַאְרֵגן ָתְכִנית ְלׁשַ ָּכל ּבֵ ּ ּ ּ בוַע ְלָכל ַאְבֵרך  80' לּ ׁשָ ְַאְבֵרִכים ּבְ ּ
ַּסך ַהֹכל, ָעהְלׁשָ ₪ 25ֶאָחד  ֵלם ֲעבור , ְַלֹחֶדׁש ְלַאְבֵרך₪ ֵמָאה : ְ רֹוֶצה ְלׁשַ ְּוָכל ֶאָחד ׁשֶ ּ

ּוְכמֹו ֵכן ְיכֹוִלים ָלַקַחת ִמָכל ֶאָחד ַרק , ְַאְבֵרך ַלחֶֹדׁש ּ ָעה זֹוַהר  ₪ 25ּ ׁשָ ְּכֵדי ִלְזכֹות ּבְ ּ
ַוו. ְּוזֹוִהי תֹוְכִנית ַהָשֶווה ְלָכל ֶנֶפׁש, ַּהָקדֹוׁש ל ּוּבְ לֹא ִיְרֶצה ְלַקּבֵ ְּדַאי לֹא ִיָמֵצא ֶאָחד ׁשֶ ּ

ָדָבר ַהָגדֹול ַהֶזה  ֵּחֶלק ּבַ ּ ַעל ְיֵדי ַהִתקון ַהָגדֹול ַהֶזה ִנְזֶכה ְלַבֵטל ָכל ְגֵזרֹות ּ ִּויִהי ָרצֹון ׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ ּ ּ
ָרֵאל ְּוִנְזֶכה ְלחֹוַמת ָמֵגן ֲאִמִתית ִמְפֵני ַהְגֵזָרה, ָקׁשֹות ֵמַעל ַעם ִיׂשְ ּ ּ ה חּ , ו" ָקׁשָ

  .ל"ְּכַהְבָטַחת ָהַרְמָח

ְּוִאם ִיְלְמדו ְלִפי ַהֹזַהר ַהיֹוִמי ַהְמֻחָלק  ּ ַּדִפים ְליֹום 6-7יֹום  354 ִלּ ַּיֲעׂשו , ּ
ּבֹון ַכָמה ְפָעִמים ִסְימו ֶאת ָכל ַהזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ֶּחׁשְ ּּ ּ ּּ ֵרי ֲאָלִפיםלּ וְלהֹוִדיַע .ּ ֵרי ,ׂשָ  ׂשָ
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ֵרי ֲחִמ, ֵמאֹות רֹתׂשָ ֵרי ֲעׂשָ ים ְוׂשָ ִלמוד ַה, ּׁשִ ָרֵאל ּבְ ְּלַאֵחד ֶאת ָכל ַעם ִיׂשְ ּ ֹּזַהר ַהָקדֹוׁשּ ּ ,
יֹומו ַּלֲעׂשֹות ִסיוִמים ִמֵדי יֹום ּבְ ּ ּ.  

ים  ָרכֹות ָהֲאמורֹות ְללֹוְמֵדי ַהזַֹהר ִכי ַרּבִ ֵּאין צֶֹרך ְלָפֵרט ֶאת ָכל ַהְיׁשועֹות ְוַהּבְ ּּ ּ ּ ְ

ֶעְזַרת ַהׁשֵ, ֵהם ִיְתַגְלֵגל ְלָיְדךּּבְ א ׁשֶ ֵעֶסק ַהּבָ ָם ִתְרֶאה זֹאת ּבָ ּ ּ ּ ְּיׁשועֹות ְגלויֹות ָלַעִין, ּ ּּ ,
ָרכֹות ֵמַעל ַהֶטַבע ַעל, ּּבְ ַמָיא ַעל ָכל ַצַעד ְוׁשַ ִּסַיְעָתא ִדׁשְ ּ ּּ ַּוֲחָסִדים ְגלוִיים, ּ ְּועֹוד ָידוַע  -. ּ

ַּתָקַנת ָהַרְמָח ְּדַרק ַעל ְיֵדי ִלמא "ִזיַעל "ּ ּוד ַהֹזַהר ַהָקדֹוׁשּ ּ ִּנָפֶדה ִמן ַהָצרֹות ְוִנָגֵאל  ּ ּּ
ַרֲחִמים ֹזַהר ַהָקדֹוׁש , ּבְ ּוְמפָֹרׁש ּבַ ּ ת ָנׂשֹא (ּ ִסְפָרא ָדא ִיְפקון ִמן ָגלוָתא ): "קכדָּפָרׁשַ ּּבְ ּ ּ

ַרֲחֵמי ִביא ְיֶחְזֵקאל , "ּבְ ל ַהּנָ נו ַהַהְבָטָחה ׁשֶ ְּוִיְתַקֵים ּבָ ִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְוָזַרְק", )לו כה(ּ
ְּטהֹוִרים וְטַהְרֶתם ְמֵהָרה , "ּ יַח ִצְדֵקנו ּבִ ִביַאת ְמׁשִ ְתׁשוַעת עֹוָלִמים ּבְ ע ּבִ ְּוִנְזֶכה ְלִהָוׁשַ ּ ּ ּ

ָיֵמינו ָאֵמן    !ּּבְ

ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנו ֲעֵדנו, ִּהיא ְמִאיַרת ֵעיֵנינו, ּ ּהוא ַיְמִליץ טֹוב ּבַ ר יֹוָחאי, ּ   :ֲּאַמְרֶתםַו. ֲּאדֹוֵננו ּבַ
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_____________________________  

ואני החלטתי לנסות בכל דרך , הרופאים לא נתנו סיכויים, מחלתי היתה חשוכת מרפא' לכאו"
בניגוד לציפיות הרפואה , ברים שהוא היה השליח לרפאני לגמרי ממחלתי' וכך הגעתי לדר, אפשרית
  .כ.ש !ו והצליחועל. הבראתי בשלימות ועל כך תודתי, וההיפך הגמור ממה שאמרו לי הרופאים, הכללית
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