בס"ד

ע"פ הוראת גדולי הרבנים שליט"א
תפילה וזעקה לקירוב הגאולה עד מתי – ל"ג בעומר תש"ע
ספר תהילים פרק לד:

שי רָ ע לְ ַהכְ רִ ית
ֵעינֵ י יְ הֹוָ ה ֶאל ַצ ִּד ִיקים וְ ָאזְ נָ יו ֶאל ׁ ַשוְ ָע ָתםְּ .פנֵ י יְ הֹוָ ה ְּב ֹע ֵ ׂ
ֵמ ֶארֶ ץ זִ כְ רָ םָ .צ ֲעקוּ וַ יהֹוָ ה ׁ ָש ֵמ ַע וּ ִמ ָּכל ָצרו ָֹתם ִה ִּצילָ םָ .קרוֹב יְ הֹוָ ה לְ נִ ׁ ְש ְּברֵ י
לֵ ב וְ ֶאת ַּד ְּכ ֵאי רוּ ַח יו ׁ ִֹש ַיע .רַ ּבוֹת רָ עוֹת ַצ ִּדיק וּ ִמ ּ ֻכ ָּלם יַ ִּצילֶ נּ וּ יְ הֹוָ הׁ .ש ֵֹמר
ָּכל ַע ְצמו ָֹתיו ַא ַחת ֵמ ֵה ָּנה לֹא נִ ׁ ְש ָּברָ הְּ .תמו ֵֹתת רָ ׁ ָשע רָ ָעה וְ שׂנְ ֵאי ַצ ִּדיק
יֶ ְא ׁ ָשמוּ ּ .פ ֶֹדה יְ הֹוָ ה נֶ ֶפ ׁש ֲע ָב ָדיו וְ לֹא יֶ ְא ׁ ְשמוּ ָּכל ַהח ִֹסים ּבוֹ.

אחינו בני ישראל כולנו מתאספים באחדות גמורה בליל ל"ג בעומר אצל
ציון הרשב"י במירון להרים קול צעקה ,זעקה ,ותחנונים ]כמו כן יתאספו
הקהלות די בכל אתר ואתר[ ויכוונו גם היחידים כולם להתפלל באותה שעה
) 1:00אחר חצות הלילה(

בקריאה גדולה – עד מתי ? !
לאבינו שבשמים ,שיאמר לצרותינו די ,ולהתחזק בלימוד התורה
הקדושה ובפרט בלימוד הזוהר הקדוש לכבוד בעל ההילולא הרשב"י
זיע"א כדי שנזכה לגאולה השלימה במהרה בחן בחסד וברחמים אכי"ר

אבינו שבשמים עד מתי
עד מתי עוזך בשבי ותפארתך ביד צר )תחנון לב' ולה'(
עד מתי אלוקים יחרף צר ינאץ אויב שמך לנצח )תהילים עד י(
עד מתי עשנת בתפילת עמך האכלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש )תהלים פ ה(
עד מתי רשעים ד' עד מתי רשעים יעלוזו )משלי ו ט(
עד מתי משועבדים אנו לידו של עשיו )דב"ר א כ(
שובה ד' עד מתי )תהילים צ יג(
ואתה ד' עד מתי שובה ד' חלצה נפשי הושיעני למען חסדך )תהילים ו ד(
עד מתי קץ הפלאות )דניאל יב ו(

עד מתי????
עד מתי נאנקים ובוכים יתומים ואלמנות?  -עד מתי שוועת החולים המתייסרים ומזור אין להם רח"ל?
עד מתי דמעת אנשים המצפים וילדים אין להם?  -עד מתי יסתובבו בחורים וילאו מלמצוא זיווגם?
עד מתי צער הורים על בניהם שאינם גדלים כרצונם?  -עד מתי ינשלו מקורות פרנסה?
עד מתי יקלעו למשפטים קשים?  -עד מתי יסתבכו בחובות לאלפים ולרבבות?
עד מתי נרעד בחדרי חדרים מה יילד יום?  -עד מתי מדינת אירן תפיל חיתתה על כל יושבי תבל?
העט לא יוכל לתאר את הכאב ואת הזעקה האילמת מלב כואב ,רבש"ע עד מתי???

גליון מס' 28
ל"ג בעומר תש"ע לפ"ק

ַה ַה ְב ָט ָחה" :יָכוֹל ֲאנִי"!
)ִ 1,500,000מ ְיליוֹן ַו ֲח ֵמׁש ֵמאוֹת ֶא ֶלף( לו ְֹמ ֵדי
ֲבי ָה ָא ֶרץ,
ז ַֹהר ַה ּיו ִֹמיִׁ 1,500 ,שע ּו ֵרי ז ַֹהר ְּב ַרח ֵ
ֲפ ַצת
ֵמ ַעל ִ 400מ ְתנ ְַּד ִבים ָהעו ְֹב ִדים ְּב ֶמ ֶרץ ַלה ָ
ַהז ַֹּהרַ .ה ִּמ ְס ָּפ ִרים ְמ ַד ְּב ִרים ְּב ַעד ַע ְצ ָמםְ ,מ ַס ְּפ ִרים
ׂ ָר ֵאל ִמ ְת ַּג ּיֵס כ ֻּּלוִֹ ,ל ְׁש ָב ָטיו
ָלנ ּו ֵא ְיך ַעםִ -י ְש
יע
ו ְִל ְק ִה ּלו ָֹתיוְ ,ל ִהז ְַּד ֵּכ ְך ְּבאוֹר ָה ֶע ְליוֹן ו ְּל ַה ְׁש ִּפ ַ
ָלעוֹלָם ֵמאוֹר ַהז ַֹּהר.
"מ ְפ ַעל ַהז ַֹּהר
ׂ ְמנ ּו ְל ַע ְצ ֵמנ ּו ְּכ ַמ ָּט ָרה ְּב ִ
זֹאת ַש
ָמי"ִ ,ל ְפעֹל ו ְּל ַה ְפ ִעיל ְל ַמ ַען ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר,
ָהעוֹל ִ
ׁ
לֹא ָלנו ַּח ְולֹא ִל ְׁשקֹט ַעד א ֶ
ֲשר "ו ָּמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ
ֲשר ּכָל
ׁ
ַסים"ַ ,עד א ֶ
ַמיִם ַל ּיָם ְמכ ִּ
ֵּד ָעה ֶאת ד' ּכ ַּ
ֲשר הוּא ִיז ְֶּכה ְל ַה ְב ִעיר ְּב ִל ּבוֹ ו ְּל ַה ִּצית
ׁ
יְהו ִּדי ַּבא ֶ
ִש ָמתוֹ ֶאת אוֹר ַהז ַֹּהר.
ְּבנ ְׁ
ֲפ ּל ּו רַק לו ַֹמר ִמן ַה ֵּס ֶפר ְללֹא
ׁשא ִ
ו ְֶל ֱהוֵי יָדו ַּעֶ ,
ֲבנָה ְּכ ָללַ ,מ ֲעלָתוֹ ּגְדו ָֹלה ְמאֹד ו ְּמ ָקרֵב ֶאת ֵקץ
הָ
)ת ּקוּן
"כ ֵּסא ֶמ ֶל ְך" ִּ
ׁש ָאנ ּו מו ְֹצ ִאים ְּב ִ
ַה ּגָלוּתְּ ,כ ִפי ֶ
מ"ה(:
גִיר ָסא ְּב ָע ְל ָמא
ֹש ְּב ְ
ִּכי ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ׁש ֵּכן ִאם ִיז ְֶּכה ִל ְלמֹד ו ְּל ָה ִבין
ּבוֹנֶה עוֹלָמוֹתְ ,וכָל ֶ
ׂה ּבוֹ ִּת ּקוּן ְל ַמ ְע ָלה
ֲמר ֶא ָחדַ ,י ֲע ֶש
ּש ַמא ָ
ֲפ ּל ּו ֵּפרוׁ
אִ
ׁשט
ׂה ְּב ִל ּמוּד ַה ְּפ ָ
ׁש ּלֹא ַי ֲע ֶש
ׁש ָעה ַא ַחת ַמה ֶּ
ְּב ָ
ׁשהוּא ֶּבן עוֹלָם ַה ָּבא
ֻב ָטח לוֹ ֶ
ימהּ ,ומ ְ
ׁשנָה ְּת ִמ ָ
ָ
ָלא ְּד ַמ ְל ּכָאְ ,וי ְִהיֶה ֵמרו ֵֹאי ְּפנֵי ַה ֶּמ ֶל ְך
ִמ ְּבנֵי ֵהיכ ָ
יעא .ו ְֵאין
ּתא ִּד ְר ִק ָ
אשוֹנָה ְּב ַמ ְלכו ָ
ֹש ִבים ִר ׁ
ַה ּיו ְׁ
נַ
ׁשהוּא
ִש ַמת ַה ּתוֹ ָרה ֶ
ׁשם ְּכ ֵע ֶסק ְּבנ ְׁ
ַחת רו ַּח ְל ַה ֵּ
ֻבלֶת ִּכי ִמ ֶּמ ּנָה יו ֵֹד ַע
ֲמ ִּתית ַה ְמק ֶּ
ַה ָח ְכ ָמה ָהא ִ
ְרצוֹנוֹ י ְִת ָּב ַר ְך ַּבעֲבו ָֹדתוֹ ו ִּמ ְצוו ָֹתיו.

כדי שתשמע תפלתינו ברצון בואו ונקבל על עצמינו בלי נדר ללמוד כל יום ויום
בספר הזוהר הקדוש )דף היומי  -כשתי דקות( ונזכה לראות פלאות !
משה רבינו אמר לרשב"י" :בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי".
בלשוה"ק :בזכות החבור שלך ,ספר הזוה"ק ,יצאו בנ"י מן הגלות ברחמים ,ללא צרות ויסורים
וללא חבלי משיח) .זוהר נשא( לימוד הזוהר הקדוש מציל את האדם ומשפחתו והסובבים אותו
ממגפה ושערוריות )אמרי פנחס שער ו' אות ע"ג(
כבר ידוע לכבודם מעלת לימוד הזוהר הקדוש אשר הוא מבטל כל מיני פורענויות וגזרות קשות
ורעות ומותנא וחרבא וביזה מעלמא) .רבני ירושלים תרפ"א(

אנשים מעידים שהם רואים ישועות בכל הענינים
עורו התעוררו והתחזקו ללימוד היומי ]דף היומי[ בזוהר הקדוש!
ככל שנרבה בלימוד הזוהר הקדוש ,כן ירבה שפע רחמים וישועות לכל היהודים,
ויזדכך האויר ויטהר ,ומשיח צדקינו בוא יבוא מהר.

ְל ַה ָפצוֹת ִס ְפרֵי ַהזו ַֹהרְּ ,תרוּמוֹת
ׁש ְך ְּפ ִעילוּת ָה ִא ְר ּגוּן אוֹ ְל ַהנ ְָצ ַחת
ְל ֶה ְמ ֵ
ָחה
י ְִקירֵיכֶםִ ,ל ְרפו ָּאהִ ,ליׁשו ָּעה ו ְּל ַה ְצל ָ

"מפעל הזוהר העולמי"

רחוב נחל לכיש  24/8רמת בית שמש
טל / 054-843-6784 :פקס02-995-1300 :
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יחא,
ִּב ְפרָט ְּבדוֹ ֵרנוּּ ,דוֹר ִע ְק ְב ָתא ִּד ְמ ִׁש ָ
יבנוְּ ,מ ִר ִימים
ַק ִדים ִמ ְּס ִב ֵ
ֻמוֹת ָהעוֹלָם ְמר ְּ
ׁשא ּ
ְּכ ֶ
יהם ְל ָב ְל ֵענ ּו
ָפיִם ,לו ְֹט ִׁשים ֵעיַניִם וּפו ְֹת ִחים ִּפ ֶ
ְטל ַ
ׂה
ַח ּיִים – ַה ּיוֹם יו ֵֹתר ִמ ָּת ִמיד ָח ִׁשים ָאנ ּו ְּכ ִכ ְב ָש
ֵּבין ִׁש ְב ִעים ז ְֵא ִבים ,מוּל ִא ּיוּם ַה ּג ְַר ִעין ָה ִאי ָרנִי,
ׁש ֵאין
מוּל ּכָל ְמ ִדינוֹת ֲערָב ,מוּל ַמעֲצמת ארה"בֶ ,
ֻּלנ ּו ְּכ ָבר ְמ ַצ ִּפים ו ְּמ ַק ּוִים
ֶגְד ּה .כ ָּ
ָלנ ּו ִּפ ְתחוֹן ֶּפה ְּכנ ָּ
ישו ַּעת ד'ָ ,מ ַתי ִנז ְֶּכה ִל ְחיוֹת ְללֹא ַּפ ַחד ו ְּללֹא
ִל ׁ
ׁש ְלוָה ְללֹא י ִּסו ִּרים ו ְּללֹא
ׁש ֶבת ְּב ַ
ָחת? ָמ ַתי נ ּוכַל ָל ֶ
ְמ ָצ ִרים?
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי:
ֲאנִי יָכוֹל ִל ְפטֹר ָא ַמר ר ִּ
"יָכוֹל ֲאנִי ִל ְפטֹר ֶאת ָּכל ָהעוֹ ָלם כ ֻּּלוֹ ִמן ַה ִּדין"
ֻכה מהַ .(:ר ְׁש ִּב"י ֵמ ִעיד ַעל ַע ְצמוֹ
)ערו ִּבין סה .ס ָּ
ֵ
ׁש ּלֹא ִּת ְׁשלֹט עוֹד
"יָכוֹל ֲאנִי"ַ .ה ִאם רו ִֹצים ַא ֶּתם ֶ
ַהל ְּב ִמ ַּדת
ׁש ָהעוֹלָם י ְִתנ ֵ
ִמ ַּדת ַה ִּדין? ִמ ְׁש ּתו ְֹק ִקים ֶ
ֲס ִדים ּגְל ּויִים
ֲפ ִצים ִל ְראוֹת רַק ח ָ
ֲמים? ח ֵ
ָה ַרח ִ
ֵמ ִא ּתוֹ י ְִת ָּב ַר ְך? ֶא ְתכֶם.
ָא ַמר מ"ר ְל ַר ְׁש ִּב"יְּ :ב ַהאי ִח ּב ּו ָרא ִּדי ָל ְך ְּד ִאיה ּו
ׂ ָר ֵאל ְל ִמ ְט ַעם
ֲת ִידין ִי ְש
ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ...ו ְּבגִין ַּדע ִ
ֵמ ִאי ָלנָא ְד ַח ּיֵיְּ ,ד ִאיה ּו ַהאי ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ,י ְִפקוּן ֵּב ּיה ִמן
ֲמיְ .וי ְִת ַק ּיֵים ְּבהוֹן ְּ)ד ָב ִרים לב( "ה' ָּב ָדד
ּגָלו ָּתא ְּב ַרח ֵ
ֲת ִידים
ׁשע ִ
ַינ ְֶח ּנ ּו ו ְֵאין ִע ּמוֹ ֵאל ֵנ ָכר"ֵּ .פר ּוׁש ִמּׁשוּם ֶ
ׁשהוּא ֵס ֶפר ַהז ַֹּהרַ ,על
ׂ ָר ֵאל ִל ְטעֹם ֵמ ִאי ַלן ַה ַח ּיִיםֶ ,
ִי ְש
ֲמיםְ ,וי ְִת ַק ּיֵם ָּבנ ּו ַה ָּפסוּק
יָדוֹ י ְֵצא ּו ִמן ַה ּגָלוּת ְּב ַרח ִ
ימנָא
יאנ ּו ִמן ַה ּגָלוּת ְּב ִלי ִק ְטרוּג ) ַר ְעיָא ְמ ֵה ְ
ׁשם יו ִֹצ ֵ
ׁש ַה ֵּ
ֶ
ְּבז ַֹהר ָּפ ָר ַׁשת ָנשׂאַּ ,דף קכ"ד.(:
ַמ ֶלךְְ ,ו ָכ ְך ָמ ִצינ ּו
ו ְּמ ָב ֵאר ַעל ָּכ ְך ַּב ַעל ִּכ ֵּסא ל ֶּ
ּגַם ַּב ִּת ּק ּונִים )סוֹף ִּת ּקוּן ו'( ֵ :מ ַהאי ִח ּב ּו ָרא ִדי ָלךְַּ ,כד
ֵיה
י ְִת ַּג ֵלי ְל ַת ָּתא ְּב ָד ָרא ַב ְת ָר ָאה ְּבסוֹף יו ַֹמ ּיָא ,ו ְּבגִינ ּ
אתם ְּדרוֹר ָּב ָא ֶרץ וְגוֹ' .ו ְּמ ָב ֵאר ַעל
)ַו ּי ְִק ָרא כה י( ו ְּק ָר ֶ
ַמה ּגָדוֹל ִח ּיוּב
ַמ ֶל ְך" ִּ)ת ּקוּן ל'(ּ :כ ָּ
"כ ֵּסא ל ֶּ
ָּכ ְך ַּב ַעל ַה ִּ
ַמה
ׁשם ּכ ָּ
ָמים ִל ְלמֹד ַק ָּב ָלה ,ו ְָע ְנ ָ
ידי ֲחכ ִ
ַעל ַּת ְל ִמ ֵ
ּגָדוֹל ִאם ֵאינָם לו ְֹמ ִדים ַק ָּב ָלה ,וְגוֹרֵם אֹ ֶר ְך ּגָלו ָּתא,
ׂה
ֲמנָא ִל ְיצ ַלןִּ ,כי ַי ֲע ֶש
ֻלה ַרח ָ
ִּכי ֵהם ְמ ַע ְּכ ִבים ַה ְּגא ָּ
ׂה
ׁש ּלֹא ַנ ֲע ֶש
ׁש ָעה ַא ַחת ְּב ִל ּמוּד ַה ַּק ָּב ָלה ַמה ֶּ
ְּב ָ
ׁש ֵטי ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כי ּגָדוֹל ּכ ָֹח ּה
ְּב ִל ּמוּד ח ֶֹדׁש י ִָמים ִּב ְפ ָ
ֻלה.
ְל ָקרֵב ַה ְּגא ָּ
ׁ:
ֲמר ְמ ָב ֵאר ַה ְּׁש ָל"ה ַה ָּקדוֹש
ַעל אוֹתוֹ ַמא ָ
ׁש ַה ִח ּבוּר ֵמ ַהז ַֹּהר
ִה ּנֵה ְמב ָֹאר ִמ ָּכאןֶ ,
ׁש ּיָבוֹא
ָהיָה ָע ִתיד ִל ְהיוֹת ּגָנוּז וְכוּ' ַעד ֶ
ׁש ָאז
ַה ּדוֹר ָה ַאחֲרוֹן ְּבסוֹף ַה ּי ִָמים ֶ
ַלה ַל ַּת ְח ּתוֹנִים ,ו ִּבזְכוּת ָהעו ְֹס ִקים
י ְִת ּג ֶּ
יחִּ ,כי ָאז ִּת ָּמ ֵלא ָה ָא ֶרץ ֵּד ָעה
יָבוֹא ָמ ִׁש ַ
ׁשר זֶה ִּת ְהיֶה ִס ָּבה ְקרו ָֹבה
ְּב ִס ָּבתוֲֹ ,א ֶ
ׁש ְב ֶּתם
ֵיה ְו ַ
ׁש ָא ַמר ו ְּבגִינ ּ
יאתוְֹ .וזֶה ּו ֶ
ְל ִב ָ
ׁש ִּבזְכוּת
ִאיׁש ֶאל ֲא ֻח ּזָתוֹ וְכוּ'ְּ ,כ ֵדי ֶ
ׁש ּלֹא ִנ ְגאֲל ּו
ׁשם ֶ
ׂ ָר ֵאלְּ ,כ ֵ
זֶה ִי ָּגאֲל ּו ִי ְש

ָטעוּן ְּגנִיזָה
ד

ֻצ ַר ְך ַה ָּקדוֹׁש ָּברו ְּך הוּא
ׁשה ְ
ׂ ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִםַ ,עד ֶ
ִי ְש
ידה
ֲת ָ
ֻלה ָהע ִ
ׁשם ְּב ַדם ֶּפ ַסח ו ְּב ַדם ִמי ָלהֵּ ,כן ְּגא ָּ
ְל ַק ְּד ָ
ֻשה
ׁ
ׁש ִּיז ְּכ ּו ְל ּתו ְֹספוֹת ַה ְּקד ָּ
ֻלה ַעד ֶ
לֹא ִּת ְהיֶה ַה ְּגא ָּ
ַה ּזוֹ ,וְהוּא ְרצוֹן ָה ֵאל י ְִת ָּב ַרךְ ,ו ְַא ְׁש ֵרי ַה ּזוֹ ֶכה ָּב ּה.
ֲמר א'(.
ֲמרוֹתַ ,מא ָ
ׂ ָרה ַמא ָ
)ש ָל"הֲ ,ע ָש
ְׁ
ֻלה
ָתב ְּב ֶא ֶבן ְׁשלֹמֹה ֶּ)פ ֶרק י"ד אוֹת ג'(ְּ ,ד ַה ְּגא ָּ
ְו ֵכן ּכ ַ
ֻלה
לֹא ִּת ְהיֶה רַק ַעל י ְֵדי ִל ּמוּד ַה ּתוֹ ָרה ו ְִע ַּקר ַה ְּגא ָּ
ְּב ִל ּמוּד ַה ַּק ָּב ָלה.
ִיטאל ַּב ַה ְק ָּד ָמה ְל ֵס ֶפר
ַבי ַח ּיִים ו ַ
ָתב ּגַם ר ִּ
ֵּכן ּכ ַ
"עץ ַח ּיִים"ַ :ה ּכֹל ָּתלוּי ְּב ֵע ֶסק ַה ָח ְכ ָמה ַהזֹּאת,
ֵ
ֶמת ִאחוּר ו ְִע ּכוּב
ִיע ֵתנ ּו ִמ ְּל ִה ְת ַע ֵּסק ָּב ּה ִהיא ּגוֹר ֶ
ו ְּמנ ָ
ׁשנ ּו ו ְִת ְפ ַא ְר ֵּתנוּ.
ִּב ְניַן ֵּבית ִמ ְק ָּד ֵ
ֲמים.
ָאׁש ִמן ָה ַרח ִ
ּגַם ִּב ְׁש ַעת ַה ְּד ָחק ַה ּזוֹ ַּבל נ ְִתי ֵ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ִל ְסמ ְֹך ָע ָליו ִּב ְׁש ַעת ַה ְּד ָחק
ְּכ ַדאי הוּא ר ִּ
ׁש"ס ו ְּלׁשוֹן
ַמה ּדו ְּכ ֵתי ַּב ַּ
ְּ)ב ָרכוֹת ַּדף סְ :(:ו ֵכן עוֹד ְּבכ ָּ
ׁש"ס
ִּב ְׁש ַעת ַה ְּד ָחק ַּ)דו ְָקא( ֵיׁש לו ַֹמר ַעל ִּפי ִּד ְב ֵרי ַה ַּ
)דהוּא ְס ָתם
ש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ְּ
ַבי ִׁ
ׁש ָא ַמר ר ִּ
ֻכה )מהֶ (:
ס ָּ
ר ִַּבי ִׁש ְמעוֹן ְּב ָכל ָמקוֹם( יְכוֹ ָלנִי ִל ְפטֹר ֶאת ָּכל ָהעוֹ ָלם
ׁש ּנ ְִב ָרא ָהעוֹ ָלם ַעד סוֹפוֹ ו ְָה ַאחֲרוֹן
ִמן ַה ִּדין ִמ ּיוֹם ֶ
ׁשהוּא ק ֶֹדם
של ּגָלוּת אֱדוֹם ) ֶ
ׁ
ִה ְכ ִּביד ָּכ ֵעת סוֹפוֹ ֶ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן
ׁשר ִּ
ִּב ַיאת ּגו ֵֹאל ֶצ ֶדק ִּב ְמ ֵה ָרה ְּבי ֵָמינ ּו ָא ֵמן( ֶ
שוֹ ְּכ ֶנגֶד ַמ ְל ֵכי רו ִֹמי )אֱדוֹם(
ׁש ָע ַמד ְּבנ ְַפׁ
יו ַֹחאי הוּא ֶ
ׁש ָּבת ,ו ְַעל ֵּכן ָא ַמר ַה ֶּמ ֶל ְך ָאז ִׁש ְמעוֹן
ִּכ ְד ָא ְמ ִרינַן ְּב ַ
ֲרית
ילין ְּב ַאח ִ
ֵהרֵג ,ו ִּב ְפ ָרט ְּבסוֹף יו ַֹמ ּיָא ִא ֵּ
ׁש ִּג ּנָה י ָ
ֶ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ְּבכֹחוֹ
י ְֵמי ּגָלוּת אֱדוֹםְ ,וזֶה ּו ר ִּ
ו ְּבכ ַֹח ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ִח ּבוּרוֹ ְּדי ְִת ַּפ ְרנְסוּן ְּב ָד ָרא
יח ְוי ְִפקוּן ִמן ּגָלו ָּתא
ַּב ְת ָר ָאה ְל ַה ִּציל ֵמ ֶח ְב ֵלי ָמ ִׁש ַ
ֲקא
ְּבכֹחוֹ .ו ְֵא ּל ּו ַה ּי ִָמים נ ְִק ָר ִאים ְׁש ַעת ַה ְּד ָחק ְּבד ּוח ָ
ַׁ ,על
ַמב ָֹאר ַּבז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ֲקא ּכ ְ
ְּ)דגָלו ָּתא( ָּב ַתר ּד ּוח ָ
ַבי ִׁש ְמעוֹן
ׁש ִפיר ָא ְמר ּו ) ַרק ְּב ַר ְׁש ִּב"י( ְּכ ַדאי הוּא ר ִּ
ֵּכן ָ
ׁשעו ֵֹמד ְּבעו ֶֹד ּנ ּו ִּב ְׁש ַעת
ִל ְסמ ְֹך ָע ָליו ִּב ְׁש ַעת ַה ְּד ָחקֶ ,
ׁשנִים ָה ֵא ּל ּו ו ְַעל זְכוּתוֹ ָאנ ּו סו ְֹמ ִכין
ַה ְּד ָחק ַהיְנ ּו ַּב ָּ
ַּכ ִּנז ְַּכר)ִּ .ד ְב ֵרי ּתוֹ ָרה ַמהֲד ּו ָרא ט' אוֹת לט(.
ֵש ָלנ ּו ּכַר נ ְִר ָחב
ֲדיִן ַה ִּת ְקוָה ּפו ֶֹע ֶמת ,יׁ
עַ
ֲפ ָצה
יח ַעל י ְֵדי ה ָ
יאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ֻּלנ ּו ְל ִב ַ
ֻלה .נ ְִפ ַעל כ ָּ
ִל ְפע ָּ
ׁשל ִס ְפ ֵרי ַהז ַֹּהר.
ו ְִל ּמוּד ֶ
ֵמ ִביא ַה ּגָאוֹן ַמ ַה ְר ָח"א ִא ְיס ְטרו ְֹל ָסה ְּב ִס ְפרוֹ
ִש ַלח ַּדף כ"גַ :(:ה ַּמ ְד ִּפיס ְס ָפ ִרים
ׁשת ַו ּי ְׁ
)פ ָר ַ
ֶּבן ַא ְב ָר ָהם ָּ

ֹשב ִּב ְמ ִח ַּצת
ׁ
ִמ ָּממוֹנוֹ ְלהו ִֹציא ָלאוֹר ּתוֹ ָרה ,זוֹ ֶכה וְיו ֵ
ׁש ֲה ֵרי ַעל יָדוֹ
ָמים ְמ ַח ְּב ֵרי ַה ְּס ָפ ִריםֶ ,
ידי ֲחכ ִ
ַה ַּת ְל ִמ ֵ
ָצא ַה ִח ּבוּר ָלעוֹלָם ,ו ְִת ְר ֶּבה ַה ַּד ַעת ְּבכָל ֵעת ,ו ְִא ּל ּו
יָ
ָתיִם ,לֹא ָהי ּו
ָהיָה ּגָנוּז ְל ִמ ְקצוֹעוֹת ַה ִּמ ְׁש ָּכן ְּבי ְַר ּכ ַ
לו ְֹמ ִדים ּבוֹ.
ָמינ ּו ז ְִכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכה ְּב ַמ ֶּסכֶת
ו ְִה ּנֵה ָא ְמר ּו ֲחכ ֵ
יתא
ׂ ְפתו ָֹתיו ּדו ְֹבבוֹת וְכוּ' ִּכ ְד ִא ָ
יְבָמוֹת ַּ)דף צ"וִ (:ש
ׁש ּי ְִהיֶה ֶה ָח ָכם ַחי ַא ֲח ֵרי
ׁשם ,ו ְּל ִפי זֶה ַה ּגוֹרֵם ֶ
ָ
ׁש ֲה ֵרי הוּא
ׁשב ִּב ְמ ִח ָּצתוֶֹ ,
מוֹתוֹּ ,גַם הוּא זוֹ ֶכה וְיוֹ ֵ
ׁשהוּא ָּבא ָלעוֹלָם
ָּגרַם ְל ַהחֲיוֹתוֹ ,ו ְֵאין ָס ֵפק ְּכ ֶ
יעת ֵמ ַרחֲמו ִֹהי יו ְֹצ ִאין
ַה ָּבאֶ ,ה ָחכָם ְּב ַע ְצמוֹ ִעם ִס ַ
ִל ְק ָראתוֹ ְל ַק ֵּבל ָּפנָיו.
"מ ְפ ַעל
ִל ְק ַראת יוֹם ַה ִה ּלו ָּלא ְּד ַר ְׁש ִּב"י נו ֵֹתן ִ
ַכי
ָמי" ֶאת ַה ּזְכוּת ְלכָל ֶא ָחד ִל ְהיוֹת ִמ ְמז ֵּ
ַהז ַֹּהר ָהעוֹל ִ
"להו ִֹציא ָלאוֹר ּתוֹ ָרה"ְּ ,בִּ ₪ 5-ב ְל ַבדְ ,מ ִחיר
ַבים ְ
ָהר ִּ
ַדאי ִּת ָּפ ְקד ּו ְּבכָל
ָעלוּת ְל ַה ְד ָּפ ַסת ֵס ֶפר ּבו ֵֹדד .ו ְּבו ַּ
ֲמיםְּ ,ב ִב ְר ּכַת ַה ְצ ָל ָחה ו ְּרפו ָּאה אוֹ
ְשו ָּעה ְו ַרח ִ
ְּד ַבר יׁ
ׁש ָּבח.
ְלע"נְ ,וכָל ַה ַּמ ְר ֶּבה ֲה ֵרי זֶה ְמ ֻ
ִה ְת ַּב ֵּטא ַּפ ַעם ַצ ִּדיק ו ְָא ַמרְּ :בבוֹא ֶמ ֶל ְך
יטת
ׂ ָר ֵאל נ ְִק ְּבצ ּו ו ָּבא ּו ָלךְ ,ו ְּפ ֵל ַ
יחַ ,עם ִי ְש
ַה ָּמ ִׁש ַ
ׂ ֵמ ִחיםָּ .ב ֵעת ַה ּזוֹ י ְִת ּבוֹנֵן ֶמ ֶל ְך
ׂים ּו ְש
ׂ ִש
ָה ָעם ָש
יח ְּב ֵעינָיו ַה ְּטהוֹרוֹת ,י ְִב ַחן ּכָל ֶא ָחד ו ְֶא ָחד
ַה ָּמ ִׁש ַ
ׂיו ,ו ְּל ֶפ ַתע י ִָרים יָדוֹ ְוי ְַר ֶאה ְּב ֶא ְצ ָּבעוֹ .כ ֻּּלָם
ְל ִפי ַמ ֲע ָש
יע
ַש ִמ ַ
ַמ ֲחזֶהָ ,אז י ְׁ
יאה ְוי ִַּביט ּו ּב ַּ
ֵיהם ִּב ְפ ִל ָ
י ִָרימ ּו ֵעינ ֶ
ֹאמרְּ ,ב ַה ְפנוֹתוֹ ֶא ְצ ָּבעוֹ ַעל
יח ֶאת קוֹלוֹ ְוי ַ
ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ֻלַת
ֵש ֵחלֶק ִּבגְ א ּ
"בזְכו ְּת ָך ִה ּג ְַע ִּתיְ ,ל ָך יׁ
יְהו ִּדי ְמ ֻס ּיָםִּ :
ׁש ָּפ ַעל ְל ַמ ַען
ָה ָעם"ָּ .כ ְך י ְַר ֶאה ַעל ּכָל יְהו ִּדי וִיהו ִּדי ֶ
יאתוֹ.
ִּב ָ
ֻש ִרים,
ׁ
ׁש ִּנז ְֶּכה ִל ְהיוֹת ִמן ַה ּזו ִֹכים ַה ְמא ָּ
ַה ְלוַאי ֶ
"בזְכו ְּת ָך
יח ִּב ְכבוֹדוֹ ו ְּב ַע ְצמוֹ י ִָעיד ָע ֵלינ ּו ִּ -
ׁש ַה ָּמ ִׁש ַ
ֶ
ִה ּג ְַע ִּתי".
ַעל ֵּכן עוּר ּו ו ְִה ְתעו ְֹרר ּו ְל ָה ִעיר ֶאת ָהעוֹלָם
ֹׁך ֶח ֶסד
ְּבאוֹר ָה ֶע ְליוֹןִּ ,כי ְּבאו ְֹר ָך ֵנ ָר ֶאה אוֹר ִל ְמש ְ
ַעל ַה ְּכ ָלל ו ְַעל ַה ְּפרָט" ,אוֹר ָח ָדׁש ַעל ִצ ּיוֹן ָּת ִאיר
ְו ִנז ְֶּכה ִּב ְמ ֵה ָרה ְלאוֹרוֹ" ָא ֵמן.
ּת ּיה ְּד ַבר יו ַֹחאי ֲענֵנוּ!
ִּבזְכו ֵ

