גליון מס' 31
אב תש"ע לפ"ק

ַה ַה ְב ָט ָחה" :יָכוֹל ֲאנִי"!
ֲמׁש ֵמאוֹת ֶא ֶלף( לו ְֹמ ֵדי ז ַֹהר
יליוֹן ַוח ֵ
)מ ְ
ִ 1,500,000
ֲבי ָה ָא ֶרץֵ ,מ ַעל
ַה ּיו ִֹמיִׁ 1,500 ,שעו ֵּרי ז ַֹהר ְּב ַרח ֵ
ֲפ ַצת
ַד ִבים ָהעו ְֹב ִדים ְּב ֶמ ֶרץ ַלה ָ
ִ 400מ ְתנ ְּ
ֹּהרַ .ה ִּמ ְס ָּפ ִרים ְמ ַד ְּב ִרים ְּב ַעד ַע ְצ ָמם,
ַהז ַ
ֻּלוֹ,
ׂ ָר ֵאל ִמ ְת ַּג ּיֵס כ ּ
ְמ ַס ְּפ ִרים ָלנ ּו ֵא ְיך ַעםִ -י ְש
ִל ְׁש ָב ָטיו ו ְִל ְק ִה ּלו ָֹתיוְ ,ל ִה ְז ַּד ֵּכ ְך ְּבאוֹר ָה ֶע ְליוֹן
ֹּהר.
יע ָלעו ָֹלם ֵמאוֹר ַהז ַ
ו ְּל ַה ְׁש ִּפ ַ
ֹּהר
"מ ְפ ַעל ַהז ַ
ׂ ְמנ ּו ְל ַע ְצ ֵמנ ּו ְּכ ַמ ָּט ָרה ְּב ִ
זֹאת ַש
ֹּהר,
ָהעו ָֹל ִמי"ִ ,ל ְפעֹל ו ְּל ַה ְפ ִעיל ְל ַמ ַען ִל ּמוּד ַהז ַ
ּמ ְל ָאה
ׁשר "ו ָ
ּח ְולֹא ִל ְׁשקֹט ַעד ֲא ֶ
לֹא ָלנו ַ
ָה ָא ֶרץ ֵּד ָעה ֶאת ד' ַּכ ַּמיִם ַל ּיָם ְמ ַכ ִּסים"ַ ,עד
ׁשר הוּא יִ זְ ֶּכה ְל ַה ְב ִעיר
ׁשר ָּכל יְ הו ִּדי ַּב ֲא ֶ
ֲא ֶ
זֹּהר.
ְּב ִל ּבוֹ ו ְּל ַה ִּצית ְּבנִ ְׁש ָמתוֹ ֶאת אוֹר ַה ַ
ׁש ֲא ִפ ּל ּו ַרק לו ַֹמר ִמן ַה ֵּס ֶפר
ו ְֶל ֱהוֵי יָדו ַּעֶ ,
ֲלתוֹ ְּגדו ָֹלה ְמאֹד ו ְּמ ָק ֵרב
ֲבנָה ְּכ ָללַ ,מע ָ
ְללֹא ה ָ
"כ ֵּסא
ׁש ָאנ ּו מו ְֹצ ִאים ְּב ִ
ֶאת ֵקץ ַה ּגָלוּתְּ ,כ ִפי ֶ
ֶמ ֶל ְך" ִּ)ת ּקוּן מ"ה(:
יר ָסא ְּב ָע ְל ָמא
ֹש ְּבגִ ְ
ֹּהר ַה ָּקדוׁ
ִּכי ִל ּמוּד ַהז ַ
ׁש ֵּכן ִאם יִ זְ ֶּכה ִל ְלמֹד
ּבוֹנֶה עו ָֹלמוֹת ,ו ְָכל ֶ
ׂה ּבוֹ
ו ְּל ָה ִבין ֲא ִפ ּל ּו ֵּפר ּוׁש ַמ ֲא ָמר ֶא ָחדַ ,י ֲע ֶש
ׂה
ׁש ּלֹא ַי ֲע ֶש
ׁש ָעה ַא ַחת ַמה ֶּ
ִּת ּקוּן ְל ַמ ְע ָלה ְּב ָ
ֻב ָטח לוֹ
ימהּ ,ומ ְ
ׁשנָה ְּת ִמ ָ
ׁשט ָ
ְּב ִל ּמוּד ַה ְּפ ָ
יכ ָלא ְּד ַמ ְל ָּכא,
ׁשהוּא ֶּבן עו ָֹלם ַה ָּבא ִמ ְּבנֵי ֵה ָ
ֶ
ְויִ ְהיֶה ֵמרו ֵֹאי ְּפנֵי ַה ֶּמ ֶל ְך ַהיּ וֹ ְׁש ִבים ִראׁשוֹנָה
ׁשם
ּח ְל ַה ֵּ
ַחת רו ַ
ְאין נ ַ
יעא .ו ֵ
ּתא ִּד ְר ִק ָ
ְּב ַמ ְלכו ָ
ׁשהוּא ַה ָח ְכ ָמה
ְּכ ֵע ֶסק ְּבנִ ְׁש ַמת ַה ּתו ָֹרה ֶ
ֻב ֶלת ִּכי ִמ ֶּמ ּנָה יו ֵֹד ַע ְרצוֹנוֹ
ָה ֲא ִמ ִּתית ַה ְמק ֶּ
יִ ְת ָּב ַר ְך ַּבעֲבו ָֹדתוֹ ו ִּמ ְצוו ָֹתיו.
יחא,
ִּב ְפ ָרט ְּבדו ֵֹרנוּּ ,דוֹר ִע ְק ְב ָתא ִּד ְמ ִׁש ָ
יבנוּ,
ׁש ֻא ּמוֹת ָהעו ָֹלם ְמ ַר ְּק ִדים ִמ ְּס ִב ֵ
ְּכ ֶ

ימים ְט ָל ַפיִם ,לו ְֹט ִׁשים ֵעי ַניִם וּפו ְֹת ִחים
ְמ ִר ִ
יהם ְל ָב ְל ֵענ ּו ַח ּיִים – ַה ּיוֹם יו ֵֹתר ִמ ָּת ִמיד
ִּפ ֶ
ׂה ֵּבין ִׁש ְב ִעים ְז ֵא ִבים,
ָח ִׁשים ָאנ ּו ְּכ ִכ ְב ָש
ירנִ י ,מוּל ָּכל ְמ ִדינוֹת
מוּל ִאיּ וּם ַה ּג ְַר ִעין ָה ִא ָ
ׁש ֵאין
ֲצ ַמת ַא ְרצוֹת ַה ְּב ִריתֶ ,
ֲרב ,מוּל ַמע ָ
עָ
ֻּלנ ּו ְּכ ָבר ְמ ַצ ִּפים
ָלנ ּו ִּפ ְתחוֹן ֶּפה ְּכנ ְֶג ָּד ּה .כ ָּ
ישו ַּעת ד'ָ ,מ ַתי נִ ְז ֶּכה ִל ְחיוֹת ְללֹא
ו ְּמ ַק ּוִים ִל ׁ
ׁש ְלוָה
ׁש ֶבת ְּב ַ
ַּפ ַחד ו ְּללֹא ָחת? ָמ ַתי נו ַּכל ָל ֶ
ְללֹא י ִּסו ִּרים ו ְּללֹא ְמ ָצ ִרים?
ָא ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי" :יָכוֹל ֲאנִ י
)ערו ִּבין
ֻּלוֹ ִמן ַה ִּדין" ֵ
ִל ְפטֹר ֶאת ָּכל ָהעו ָֹלם כ ּ
ֻכה מהַ .(:ר ְׁש ִּב"י ֵמ ִעיד ַעל ַע ְצמוֹ "יָכוֹל
סה .ס ָּ
ׁש ּלֹא ִּת ְׁשלֹט עוֹד
ֲאנִ י"ַ .ה ִאם רו ִֹצים ַא ֶּתם ֶ
ַהל
ׁש ָהעו ָֹלם יִ ְתנ ֵ
ִמ ַּדת ַה ִּדין? ִמ ְׁש ּתו ְֹק ִקים ֶ
ֲס ִדים
ֲפ ִצים ִל ְראוֹת ַרק ח ָ
ֲמים? ח ֵ
ְּב ִמ ַּדת ָה ַרח ִ
ְּגלוּיִ ים ֵמ ִא ּתוֹ יִ ְת ָּב ַר ְך?
ֹשה ַר ֵּבינ ּו ְל ַר ְׁש ִּב"יְּ :ב ַהאי ִח ּבו ָּרא
ׁ
ָא ַמר מ ֶ
ידין
ֲת ִ
זֹּהר ...ו ְּבגִ ין ַּדע ִ
יל ְך ְּד ִאיה ּו ֵס ֶפר ַה ַ
ִּד ָ
ילנָא ְד ַח ּיֵיְּ ,ד ִאיה ּו ַהאי
ׂ ָר ֵאל ְל ִמ ְט ַעם ֵמ ִא ָ
יִ ְש
ֲמי.
ּתא ְּב ַרח ֵ
יה ִמן ּגָלו ָ
זֹּהר ,יִ ְפקוּן ֵּב ּ
ֵס ֶפר ַה ַ
ְויִ ְת ַק ּיֵים ְּבהוֹן ְּ)ד ָב ִרים לב( "ה' ָּב ָדד יַנְ ֶחנּ ּו
ידים
ֲת ִ
ׁשע ִ
ֵכר"ֵּ .פר ּוׁש ִמּׁשוּם ֶ
ְאין ִע ּמוֹ ֵאל נ ָ
וֵ
ׁשהוּא ֵס ֶפר
ילן ַה ַח ִּייםֶ ,
ׂ ָר ֵאל ִל ְטעֹם ֵמ ִא ַ
יִ ְש
ֲמים,
זֹּהרַ ,על יָדוֹ י ְֵצא ּו ִמן ַה ּגָלוּת ְּב ַרח ִ
ַה ַ
יאנ ּו ִמן
ׁשם יו ִֹצ ֵ
ׁש ַה ֵּ
ְויִ ְת ַק ּיֵם ָּבנ ּו ַה ָּפסוּק ֶ
ׂא,
ׁשת ָנש
ימנָא ְּבז ַֹהר ָּפ ָר ַ
)ר ְעיָא ְמ ֵה ְ
ַה ּגָלוּת ְּב ִלי ִק ְטרוּג ַ
ַּדף קכ"ד.(:
ו ְּמ ָב ֵאר ַעל ָּכ ְך ַּב ַעל ִּכ ֵּסא ַל ֶּמ ֶל ְך ,ו ְָכ ְך ָמ ִצינ ּו
ּגַם ַּב ִּת ּקוּנִ ים )סוֹף ִּת ּקוּן ו'( ֵ :מ ַהאי ִח ּבו ָּרא
ַלי ְל ַת ָּתא ְּב ָד ָרא ַב ְת ָר ָאה
יל ְךַּ ,כד יִ ְת ּג ֵ
ִד ָ

אתם
ֵיה )ַו ּי ְִק ָרא כה י( ו ְּק ָר ֶ
ְּבסוֹף יו ַֹמ ּיָא ,ו ְּבגִ ינ ּ
"כ ֵּסא
ְּדרוֹר ָּב ָא ֶרץ וְגוֹ' .ו ְּמ ָב ֵאר ַעל ָּכ ְך ַּב ַעל ַה ִּ
ידי
ַל ֶּמ ֶל ְך" ִּ)ת ּקוּן ל'(ַּ :כ ָּמה ּגָדוֹל ִחיּ וּב ַעל ַּת ְל ִמ ֵ
ׁשם ַּכ ָּמה ּגָדוֹל ִאם
ֲכ ִמים ִל ְלמֹד ַק ָּב ָלה ,ו ְָענְ ָ
חָ
ּתא,
ֵאינָם לו ְֹמ ִדים ַק ָּב ָלה ,וְגו ֵֹרם א ֶֹר ְך ּגָלו ָ
יצ ַלן,
ֲמנָא ִל ְ
ִּכי ֵהם ְמ ַע ְּכ ִבים ַה ְּג ֻא ָּלה ַרח ָ
ׁש ָעה ַא ַחת ְּב ִל ּמוּד ַה ַּק ָּב ָלה ַמה
ׂה ְּב ָ
ִּכי ַי ֲע ֶש
ׁש ֵטי
ָמים ִּב ְפ ָ
ׂה ְּב ִל ּמוּד ח ֶֹדׁש י ִ
ׁש ּלֹא ַנ ֲע ֶש
ֶּ
ַה ּתו ָֹרהִּ ,כי ּגָדוֹל ּכ ָֹח ּה ְל ָק ֵרב ַה ְּג ֻא ָּלה.
ֹש:
ַעל אוֹתוֹ ַמ ֲא ָמר ְמ ָב ֵאר ַה ְּׁש ָל"ה ַה ָּקדוׁ
זֹּהר
ׁש ַה ִח ּבוּר ֵמ ַה ַ
ִה ּנֵה ְמב ָֹאר ִמ ָּכאןֶ ,
ׁש ּיָבוֹא
ָהיָה ָע ִתיד ִל ְהיוֹת ּגָנוּז וְכוּ' ַעד ֶ
ַלה
ׁש ָאז יִ ְת ּג ֶּ
ָמים ֶ
ַה ּדוֹר ָה ַאחֲרוֹן ְּבסוֹף ַה ּי ִ
יח,
ַל ַּת ְח ּתוֹנִ ים ,ו ִּבזְ כוּת ָהעו ְֹס ִקים יָבוֹא ָמ ִׁש ַ
ׁשר זֶה
ִּכי ָאז ִּת ָּמ ֵלא ָה ָא ֶרץ ֵּד ָעה ְּב ִס ָּבתוֲֹ ,א ֶ
ׁש ָא ַמר
יאתוְֹ .וזֶה ּו ֶ
ִּת ְהיֶה ִס ָּבה ְקרו ָֹבה ְל ִב ָ
ֻזָתוֹ וְכוּ'ְּ ,כ ֵדי
ׁש ְב ֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲאח ּ
ֵיה ְו ַ
ו ְּבגִ ינ ּ
ׁש ּלֹא
ׁשם ֶ
ׂ ָר ֵאלְּ ,כ ֵ
ָאל ּו יִ ְש
ׁש ִּבזְ כוּת זֶה יִ ּג ֲ
ֶ
ֻצ ַר ְך ַה ָּקדוֹׁש
ׁשה ְ
ׂ ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ םַ ,עד ֶ
נִ גְ ֲאל ּו יִ ְש
ילה,
ׁשם ְּב ַדם ֶּפ ַסח ו ְּב ַדם ִמ ָ
ָּברו ְּך הוּא ְל ַק ְּד ָ
ֻלה ַעד
ידה לֹא ִּת ְהיֶה ַה ְּגא ָּ
ֲת ָ
ֻלה ָהע ִ
ֵּכן ְּגא ָּ
ֻשה ַהזּ וֹ ,וְהוּא ְרצוֹן
ׁ
ׁש ִּיזְ ּכ ּו ְל ּתו ְֹס ֶפת ַה ְּקד ָּ
ֶ
ׂ ָרה
)ש ָל"הֲ ,ע ָש
ש ֵרי ַהזּ ו ֶֹכה ָּב ּהְׁ .
ְא ְׁ
ָה ֵאל יִ ְת ָּב ַר ְך ,ו ַ
ַמ ֲא ָמרוֹתַ ,מ ֲא ָמר א'(.
ו ְֵכן ָּכ ַתב ְּב ֶא ֶבן ְׁשלֹמֹה להגר"א ֶּ)פ ֶרק י"ד אוֹת ג'(,
ֻלה לֹא ִּת ְהיֶה ַרק ַעל יְ ֵדי ִל ּמוּד ַה ּתו ָֹרה
ְּד ַה ְּגא ָּ
ֻלה ְּב ִל ּמוּד ַה ַּק ָּב ָלה.
ו ְִע ַּקר ַה ְּגא ָּ
המשך בעמוד ב...

טו באב
ׂ ָר ֵאל ּכו ָּלנ ּו ִמ ְת ַא ְּס ִפים
ַא ֵחינ ּו ְּבנֵי יִ ְש
ְּב ַא ְחדוּת ְּגמו ָּרה ְּביוֹם ט"ו ְּב ָאב ְל ָה ִרים ֶאת
ׁשה!
קוֹל ַהזו ַֹהר ְּב ַא ְר ֵצנ ּו ַה ְּקדוֹ ָ
ֹּאמר
ׁשי ַ
ׁש ַמיִםֶּ ,
ׁש ַּב ָּ
ו ָּבזֶה נִ ְפעוֹל ֵמ ָא ִבינ ּו ֶ
ְל ָצרו ֵֹתינ ּו ַּדי ,ו ְּל ִה ְת ַח ּזֵק ְּב ִלימוּד ַה ּתו ָֹרה
ֹשה ו ִּב ְפ ָרט ְב ִלימוּד ַהזו ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ֹש
ׁ
ַה ְּקדו ָ
ׁש ִּנ ְז ֶּכה ִל ְגאו ָּלה
ָע"א ְּכ ֵדי ֶ
ְל ָכבוֹד ָה ַר ְׁש ִּב"י ְזי ָ
ֲמים
ימה ִּב ְמ ֵה ָרה ְּב ֵחן ְּב ֶח ֶסד ו ְּב ַרח ִ
ַה ְׁש ֵל ָ
אכי"ר
ָקים
ֶאנ ִ
יך ְׁשנ ֶ
ּתנ ּו לֹא נִ ְׁש ָמע ֵא ְ
ו ִּבזְ כו ֵ
ְועת ַהחו ִֹלים
ׁשו ַ
ְא ְל ָמנוֹת ְו ַ
וּבו ִֹכים יְ תו ִֹמים ו ַ
ּמזוֹר ֵאין ָל ֶהם רח"ל,
ַיס ִרים ו ָ
ַה ִּמ ְתי ְ
ִיל ִדים ֵאין
ו ִּמ ִד ְמ ַעת ֲא ָנ ִׁשים ַה ְּמ ַצ ִּפים ו ָ
ׁש ִּי ְס ּתו ְֹבב ּו וְיִ ְלא ּו ִמ ִּל ְמצֹא
ָל ֶהם ,ו ִּמ ַבחו ִּרים ֶ
ׁש ֵאינָם
ֵיהם ֶ
זִ ּו ּוגָם ,ו ִּמ ַּצ ַער הו ִֹרים ַעל ְּבנ ֶ

ֹש ַמ ִּציל ֶאת ָה ָא ָדם ו ִּמ ְׁש ַּפ ְח ּתוֹ
ְּג ֵד ִלים ִּכ ְרצוֹנָם ,ו ִּמיְ הו ִּדים ְשנִ ְׁשל ּו ְמקוֹרוֹת ַהזו ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ָסה ,ו ִּמיְ הו ִּדים ֶ
ַּפ ְרנ ָ
)א ְמ ִרי
ּריוֹת ִ
ְש ַערו ְ
ׁ
ֵפה ו ַ
ׁשנִ ְּק ְלע ּו ְל ִמ ְׁש ָּפ ִטים ו ְַה ּסו ְֹב ִבים אוֹתוֹ ִמ ַּמג ָ
ֹת
ו
ֹב
ו
ח
ב
ּ
ְ
ו
ּ
כ
ב
ְ
ת
ַ
ִס
ְ
י
ש
ׁ
ְ
ים
ּד
ִ
ו
ְה
י
ּמ
ִ
ו
ים,
ָק ִׁש
ׁש ַער ו' אוֹת ע"ג(
ִּפנְ ָחס ַ
י
ר
ֵ
ד
ְ
ח
ַ
ב
ּ
ְ
ד
ע
ַ
ר
ְ
נִ
ֹא
ל
ו
ְ
ֹת,
ו
ב
ב
ָ
ר
ְ
ְל
ִ
ו
ים
פ
ִ
ל
ָ
ַל ֲא
ימוּד ַהזו ַֹהר
ֲלת ִּל ּ
ְּכ ָבר יָדו ַּע ִל ְכבו ָֹדם ַמע ַ
ירן ֶ
ֵלד יוֹםִ ,מ ְּמ ִדינַת ִא ָ
ֲד ִרים ַמה י ֵ
חָ
ׁשר הוּא ְמ ַב ֵּטל ָּכל ִמינֵי
ֹש ֲא ֶ
ׁש ַּת ִּפיל ַה ָּקדוׁ
ל.
ב
ֵ
ת
ֵ
ּ
י
ב
ֵ
ֹש
ׁ
ְ
ו
י
ל
כ
ָ
ּ
ל
ע
ַ
ה
ּ
ת
ָ
ת
ָ
ִח ּ
פו ְּר ָענוּיוֹת ו ְּגזֵרוֹת ָקׁשוֹת ו ְָרעוֹת וּמו ָֹתנָא
ֲצ ֵמינ ּו ְּב ִלי נ ֶ
ְל ָכל זֶה נִ זְ ֶּכה ִאם נְ ַק ֵּבל ַעל ע ָ
ּש ַליִם תרפ"א(
ׁ
)ר ָּבנֵי יְרו ָ
מאַ .
ְח ְר ָּבא ו ִּב ּזָה ֵמ ָע ְל ָ
ֶדר ו ַ
ִל ְלמוֹד ָּכל יוֹם וְיוֹם ְּב ֵס ֶפר ַהזו ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש
ְשוּעוֹת ְּב ָכל
ׁש ֵהם רו ִֹאים יׁ
ידים ֶ
ָשים ְמ ִע ִ
ַּ)דף ַה ּיו ִֹמי ִּ -כ ְׁש ֵּתי ַּד ּקוֹת( וְנִ זְ ֶּכה ִל ְראוֹת ְּפ ָלאוֹת ! ֲאנ ִׁ
"ב ַהאי ִחיבו ָּרא ָה ִענְ יָנִ ים  -עוּר ּו ִה ְתעו ְֹרר ּו ו ְִה ְת ַח ְּזק ּו ְל ִל ּמוּד
ֹשה ַר ֵּבינ ּו ָא ַמר ְל ַר ְׁש ִּב"יְּ :
ׁ
מֶ
ֹש!
]דף ַה ּיו ִֹמי[ ְּבזו ַֹהר ַה ָּקדוׁ
יה ִמן ַה ּיו ִֹמי ַּ
יל ְך ְּד ִאיה ּו ֵס ֶפר ַהזו ַֹהר י ְִפקוּן ֵּב ּ
ִּד ָ
ֹשֵּ ,כן
ׁש ּנ ְַר ֶּבה ְב ִלימוּד ַהזו ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ֹודשִּ :ב ְזכוּת ְּכ ָכל ֶ
ֲמי"ְּ .ב ָלׁשוֹן ַהק ֶ
ּתא ְּב ַרח ֵ
גָלו ָ
ִישוּעוֹת ְל ָכל ַהיְהו ִּדים,
ֲמים ו ׁ
ׁש ַפע ַרח ִ
ֹש ,י ְֵצא ּו י ְַר ֶּבה ֶ
ׁש ְּל ָךֵ ,ס ֶפר ַהזו ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ַה ִח ּבוּר ֶ
יח ִצ ְד ֵקינ ּו ּבוֹא
ּמ ִׁש ַ
ִט ֵהר ,ו ָ
ֲמיםְ ,ללֹא ָצרוֹת ְוי ְִז ַד ֵכך ָה ֲאוִיר ְוי ָּ
ׂ ָר ֵאל ִמן ַה ּגָלוּת ְּב ַרח ִ
ְּבנֵי ִי ְש
ימוּד יָבוֹא ַמ ֵהר.
ְוי ִּסו ִּרים ו ְּללֹא ֶח ְב ֵלי ָמ ִׁש ַ
יח) .זו ַֹהר ָנשֹׂא( ִּל ּ

א
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ַה ַה ְב ָט ָחה" :יָכוֹל ֲאנִי"!

"עץ ַח ּיִים":
ִיטאל ַּב ַה ְק ָּד ָמה ְל ֵס ֶפר ֵ
ֵּכן ָּכ ַתב ּגַם ַר ִּבי ַח ּיִים ו ַ
יע ֵתנ ּו ִמ ְּל ִה ְת ַע ֵּסק ָּב ּה
ַה ּכֹל ָּתלוּי ְּב ֵע ֶסק ַה ָח ְכ ָמה ַהזֹּאת ,ו ְּמנִ ָ
ׁשנ ּו ו ְִת ְפ ַא ְר ֵּתנוּ.
ִהיא גּ ו ֶֹר ֶמת ִאחוּר ו ְִע ּכוּב ִּבנְ יַן ֵּבית ִמ ְק ָּד ֵ
ּגַם ִּב ְׁש ַעת ַה ְּד ָחק ַה ּזוֹ ַּבל נִ ְתי ֵ
ֲמיםְּ .כ ַדאי
ָאׁש ִמן ָה ַרח ִ
הוּא ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹן ִל ְסמ ְֹך ָע ָליו ִּב ְׁש ַעת ַה ְּד ָחק ְּ)ב ָרכוֹת ַּדף ס:(:
ְקא(
)דו ָ
ש ַעת ַה ְּד ָחק ַּ
ׁש"ס ו ְּלׁשוֹן ִּב ְׁ
ו ְֵכן עוֹד ְּב ַכ ָּמה ּדו ְּכ ֵתי ַּב ַּ
ׁש"ס ס ָּ
ֵיׁש לו ַֹמר ַעל ִּפי ִּד ְב ֵרי ַה ַּ
ׁש ָא ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹן
ֻכה )מהֶ (:
ֶּבן יו ַֹחאי ְּ)דהוּא ְס ָתם ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹן ְּב ָכל ָמקוֹם( יְ כו ָֹלנִ י ִל ְפטֹר ֶאת ָּכל
ׁש ִּנ ְב ָרא ָהעו ָֹלם ַעד סוֹפוֹ ,ו ְָה ַאחֲרוֹן
ָהעו ָֹלם ִמן ַה ִּדין ִמיּ וֹם ֶ
יאת ּגו ֵֹאל ֶצ ֶדק
)שהוּא ק ֶֹדם ִּב ַ
ׁ
ֱדוֹם ֶ
ׁשל ּגָלוּת א
ִה ְכ ִּביד ָּכ ֵעת סוֹפוֹ ֶ
ַפׁשוֹ
ׁש ָע ַמד ְּבנ ְ
ׁש ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי הוּא ֶ
ִּב ְמ ֵה ָרה ְּבי ֵָמינ ּו ָא ֵמן( ֶ
ׁש ָּבת ,ו ְַעל ֵּכן ָא ַמר
ְּכ ֶנגֶד ַמ ְל ֵכי רו ִֹמי ֱ)אדוֹם( ִּכ ְד ָא ְמ ִרינַן ְּב ַ
ילין
ֵה ֵרג ,ו ִּב ְפ ָרט ְּבסוֹף יו ַֹמ ּיָא ִא ֵּ
ׁש ִּג ּנָה י ָ
ַה ֶּמ ֶל ְך ָאז ִׁש ְמעוֹן ֶ
ֲרית יְ ֵמי ּגָלוּת אֱדוֹםְ ,וזֶה ּו ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי
ְּב ַאח ִ
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ִח ּבוּרוֹ ְּדיִ ְת ַּפ ְרנְ סוּן ְּב ָד ָרא
ְּבכֹחוֹ ו ְּבכ ַֹח ַה ַ
ּתא ְּבכֹחוֹ.
ְיִפקוּן ִמן ּגָלו ָ
יח ו ְ
ַּב ְת ָר ָאה ְל ַה ִּציל ֵמ ֶח ְב ֵלי ָמ ִׁש ַ
ֲקא ְּ)דגָלו ָּתא( ָּב ַתר
ָמים נִ ְק ָר ִאים ְׁש ַעת ַה ְּד ָחק ְּבד ּוח ָ
ְא ּל ּו ַה ּי ִ
וֵ
)רק
א ְמר ּו ַ
ׁש ִפיר ָ
ֹשַ ,על ֵּכן ָ
ֹּהר ַה ָּקדוׁ
ֲקא ַּכ ְמב ָֹאר ַּבז ַ
ּד ּוח ָ
ְּב ַר ְׁש ִּב"י( ְּכ ַדאי הוּא ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹן ִל ְסמ ְֹך ָע ָליו ִּב ְׁש ַעת ַה ְּד ָחק,
ׁשנִ ים ָה ֵא ּל ּו ו ְַעל
ׁשעו ֵֹמד ְּבעו ֶֹדנּ ּו ִּב ְׁש ַעת ַה ְּד ָחק ַהיְנ ּו ַּב ָּ
ֶ
ְזכוּתוֹ ָאנ ּו סו ְֹמ ִכין ַּכ ִּנ ְז ַּכר)ִּ .ד ְב ֵרי ּתו ָֹרה ַמהֲדו ָּרא ט' אוֹת לט(.
ֻלה .נִ ְפ ַעל
ֵש ָלנ ּו ַּכר נִ ְר ָחב ִל ְפע ָּ
ֲדיִן ַה ִּת ְקוָה ּפו ֶֹע ֶמת ,יׁ
עַ
ׁשל ִס ְפ ֵרי
ֲפ ָצה ו ְִל ּמוּד ֶ
יח ַעל י ְֵדי ה ָ
יאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ֻּלנ ּו ְל ִב ַ
כ ָּ
ֹּהר.
ַהז ַ
יס ְטרו ְֹל ָסה ְּב ִס ְפרוֹ ֶּבן ַא ְב ָר ָהם
ֵמ ִביא ַה ּגָאוֹן ַמ ַה ְר ָח"א ִא ְ
ָּ)פ ָר ַׁשת ַו ּי ְִׁש ַלח ַּדף כ"גַ :(:ה ַּמ ְד ִּפיס ְס ָפ ִרים ִמ ָּממוֹנוֹ ְלהו ִֹציא
ֲכ ִמים
ידי ח ָ
ֹשב ִּב ְמ ִח ַּצת ַה ַּת ְל ִמ ֵ
ׁ
ָלאוֹר ּתו ָֹרה ,זו ֶֹכה וְיו ֵ
ָצא ַה ִח ּבוּר ָלעו ָֹלם,
ֲרי ַעל יָדוֹ י ָ
ׁשה ֵ
ְמ ַח ְּב ֵרי ַה ְּס ָפ ִריםֶ ,
ו ְִת ְר ֶּבה ַה ַּד ַעת ְּב ָכל ֵעת ,ו ְִא ּל ּו ָהיָה ּגָנוּז ְל ִמ ְקצוֹעוֹת
ַה ִּמ ְׁש ָּכן ְּבי ְַר ָּכ ַתיִם ,לֹא ָהי ּו לו ְֹמ ִדים ּבוֹ.
ֲכ ֵמינ ּו ִז ְכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכה ְּב ַמ ֶּס ֶכת י ְָבמוֹת
ו ְִה ּנֵה ָא ְמר ּו ח ָ
ׁשם ,ו ְּל ִפי זֶה
יתא ָ
ׂ ְפתו ָֹתיו ּדו ְֹבבוֹת וְכוּ' ִּכ ְד ִא ָ
ַּ)דף צ"וִ (:ש
ׁשב
ֲרי מוֹתוֹּ ,גַם הוּא זו ֶֹכה וְיוֹ ֵ
ׁש ִּי ְהיֶה ֶה ָח ָכם ַחי ַאח ֵ
ַהגּ ו ֵֹרם ֶ
ׁשהוּא
ְאין ָס ֵפק ְּכ ֶ
ָרם ְל ַהחֲיוֹתוֹ ,ו ֵ
ֲרי הוּא ּג ַ
ׁשה ֵ
ִּב ְמ ִח ָּצתוֶֹ ,
יעת ֵמ ַרחֲמו ִֹהי
ָּבא ָלעו ָֹלם ַה ָּבאֶ ,ה ָח ָכם ְּב ַע ְצמוֹ ִעם ִס ַ
יו ְֹצ ִאין ִל ְק ָראתוֹ ְל ַק ֵּבל ָּפנָיו.
ֹּהר ָהעו ָֹל ִמי"
"מ ְפ ַעל ַהז ַ
ִל ְק ַראת יוֹם ט"ו ְּב ָאב נו ֵֹתן ִ
"להו ִֹציא
ַכי ָה ַר ִּבים ְ
ֶאת ַה ְּזכוּת ְל ָכל ֶא ָחד ִל ְהיוֹת ִמ ְמז ֵּ
ָלאוֹר ּתו ָֹרה"ְּ ,בִּ ₪ 5ב ְל ַבדְ ,מ ִחיר ָעלוּת ְל ַה ְד ָּפ ַסת ֵס ֶפר
ֲמיםְּ ,ב ִב ְר ַּכת
ְשו ָּעה ו ְַרח ִ
ַדאי ִּת ָּפ ְקד ּו ְּב ָכל ְּד ַבר יׁ
ּבו ֵֹדד .ו ְּבו ַּ
ׁש ָּבח.
ֲרי זֶה ְמ ֻ
ּאה אוֹ ְלע"נ ,ו ְָכל ַה ַּמ ְר ֶּבה ה ֵ
ַה ְצ ָל ָחה ו ְּרפו ָ
יחַ ,עם
ְא ַמרְּ :בבוֹא ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ִה ְת ַּב ֵּטא ַּפ ַעם ַצ ִּדיק ו ָ
ׂ ֵמ ִחים.
ׂים ּו ְש
ׂ ִש
יטת ָה ָעם ָש
ׂ ָר ֵאל נִ ְק ְּבצ ּו ו ָּבא ּו ָל ְך ,ו ְּפ ֵל ַ
ִי ְש
יח ְּב ֵעינָיו ַה ְּטהוֹרוֹת ,י ְִב ַחן ָּכל
ָּב ֵעת ַה ּזוֹ י ְִת ּבוֹנֵן ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ׂיו ,ו ְּל ֶפ ַתע י ִָרים יָדוֹ ְוי ְַר ֶאה ְּב ֶא ְצ ָּבעוֹ.
ְא ָחד ְל ִפי ַמ ֲע ָש
ֶא ָחד ו ֶ
יע
ַש ִמ ַ
יאה ְוי ִַּביט ּו ַּב ַּמ ֲחזֶהָ ,אז י ְׁ
ֵיהם ִּב ְפ ִל ָ
ֻּלם י ִָרימ ּו ֵעינ ֶ
כ ָּ
ֹאמרְּ ,ב ַה ְפנוֹתוֹ ֶא ְצ ָּבעוֹ ַעל יְהו ִּדי
יח ֶאת קוֹלוֹ ְוי ַ
ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ֵש ֵח ֶלק ִּב ְג ֻא ַּלת ָה ָעם"ָּ .כ ְך
ַע ִּתיְ ,ל ָך יׁ
"ב ְזכו ְּת ָך ִה ּג ְ
ְמ ֻס ּיָםִּ :
יאתוֹ.
ׁש ָּפ ַעל ְל ַמ ַען ִּב ָ
י ְַר ֶאה ַעל ָּכל יְהו ִּדי וִיהו ִּדי ֶ
יח
ׁש ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁש ִריםֶ ,
ׁש ִּנ ְז ֶּכה ִל ְהיוֹת ִמן ַה ּזו ִֹכים ַה ְמ ֻא ָּ
ַה ְלוַאי ֶ
ַע ִּתי".
"ב ְזכו ְּת ָך ִה ּג ְ
ִּב ְכבוֹדוֹ ו ְּב ַע ְצמוֹ י ִָעיד ָע ֵלינ ּו ִּ -
ַעל ֵּכן עוּר ּו ו ְִה ְתעו ְֹרר ּו ְל ָה ִעיר ֶאת ָהעו ָֹלם ְּבאוֹר ָה ֶע ְליוֹן,
ֹׁך ֶח ֶסד ַעל ַה ְּכ ָלל ו ְַעל ַה ְּפ ָרט,
ִּכי ְּבאו ְֹר ָך נִ ְר ֶאה אוֹר ִל ְמש ְ
"אוֹר ָח ָדׁש ַעל ִצ ּיוֹן ָּת ִאיר וְנִ ְז ֶּכה ִּב ְמ ֵה ָרה ְלאוֹרוֹ" ָא ֵמן.
יה ְּד ַבר יו ַֹחאי ֲענֵנוּ!
ּת ּ
ִּב ְזכו ֵ

ב

ָקר!
יְהו ִּדי י ָ
יעת ִע ִּתים
יע ַה ְּז ַמן ְל ַה ְת ִחיל ִּב ְק ִב ַ
ִה ִּג ַ
ְאין ִל ְדחוֹת
ימ ּיוּת ַה ּתו ָֹרה ,ו ֵ
ַל ַעסוֹק ִּב ְפנִ ִ
ֲא ִפיל ּו ְּביוֹם ֶא ָחד.
יכי
ֲל ֵ
ׂ ֵע ָצה ַלעֲבוֹר ֶאת ַּתה ִ
ְמ ַח ֵּפש
ֲמים ו ַּב ְח ָס ִדים ַה ִּפ ְתרוֹן
ַה ְּגאו ָּלה ְּב ַרח ִ
ֹש,
ימוּד ַהזו ַֹהר ַה ָּקדוׁ
הוּא ַרק ַעל י ְֵדי ִּל ּ
ימנָא
)ר ְעיָא ְמ ֵה ְ
ֹהר ַ
ַּכ ְּמפ ָֹרׁש ְּב ִד ְב ֵרי ַהזו ַ
ידין
ֲת ִ
ְּבז ַֹהר ָּפ ָר ַׁשת ָנשׂאַּ ,דף קכ"ד ,(:ו ְּב ִגין ַּדע ִ
ילנָא ְד ַח ּיֵיְּ ,ד ִאיה ּו
ׂ ָר ֵאל ְל ִמ ְט ַעם ֵמ ִא ָ
ִי ְש
ּתא
יה ִמן ּגָלו ָ
ֹּהר ,י ְִפקוּן ֵּב ּ
ַהאי ֵס ֶפר ַהז ַ
ֹשב
ׁ
ׁשחו ֵ
ֲמיָ .חׁשוּב ָל ַד ַעת ְל ִמי ֶ
ְּב ַרח ֵ
יח י ְִל ַמד ְּב ֵס ֶפר
יאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁש ְּל ַא ַחר ִּב ַ
ֶ
ש ָּכתוּב )ז ַֹהר ָח ָדׁש ִׁשיר
ׁ
ַהזו ַֹהר ְר ֵאה ַמה ֶ
ַה ִּׁש ִירים ַּדף ע' ַע ּמוּד ד'(ּ :בֹא ו ְּר ֵאה ָּכל ִמי
יעהֲ ,א ִפ ּל ּו
ׁשהו ֵֹל ְך ָלעו ָֹלם ַההוּא ְּב ִלי יְ ִד ָ
ֶ
יאין
ׂים טו ִֹבים ַר ִּבים ,מו ִֹצ ִ
ֵיׁש ּבוֹ ַמ ֲע ִש
ׁש ָּבעו ָֹלם ַההוּא.
אוֹתוֹ ִמ ָּכל ַה ְּׁש ָע ִרים ֶ
ָצל ִמ ִּמ ְל ֶח ֶמת
ׁשר ְל ִהינ ֵ
ַּדע ְל ָך ִּכי ִאי ֶא ְפ ָ
זֹּהרִ ,אם ֵּכן
ּמגוֹג ַרק ַעל יְ ֵדי ֵס ֶפר ַה ַ
גּ וֹג ו ָ
ֶפׁש ִל ְלמוֹד ז ַֹהר
ּח נ ֶ
ֶדר ִּפ ּקו ַ
ֲרי הוּא ְּבג ֶ
הֵ
"ק לֹא
ׁש ּלו ְֹמ ִדים זו ַֹה ְ
ְא ּל ּו ֶ
ׁ ,ו ֵ
ַה ָּקדוֹש
ָצלוֶּ ,א ָּלא ּגַם
ׁש ֵהם ַע ְצ ָמם י ִּנ ְ
ַּדי ָּבזֶה ֶ
ׂ ָר ֵאל ְכ ְמבו ָֹאר
י ִַּציל ּו ֵח ֶלק גָדוֹל ֵמ ַעם ִי ְש
אשוֹן נ ָָהר כ"ד(.
)מ ְעיָן ִר ׁ
א ְב ָר ָהם ַ
ֶּב ֶח ֶסד ְל ַ
ׁש ְּב ִמ ְק ָצת ִמן
ָביא ַּכאן ִמ ְק ָצת ֶ
ַעל ֵּכן נ ִ
ֻקט
)מל ָּ
ֹהר ְ
ימוּד ַהזו ַ
ַה ָּכתוּב ַעל ֲח ִׁשיבוּת ִּל ּ
ִמ ֵּס ֶפר אוֹר ַהזו ַֹהר(

ֹּהר
יאה ו ְַה ִּל ּמוּד ְּב ֵס ֶפר ַהז ַ
ִב ְזכוּת ַה ְּק ִר ָ
ָאל
ׁש ִּנ ְז ֶּכה וְנִ ּג ֵ
ֹש ֻמ ְב ָטח ָלנ ּו ֶ
ַה ָּקדוׁ
ֲמנָא
ֲמים ְללֹא ָצרוֹת ְוי ִּסו ִּרים ַרח ָ
ְּב ַרח ִ
ֹּהר
יצ ַלןָּ .ד ָבר זֶה ְמב ָֹאר ְּב ֵס ֶפר ַהז ַ
ִל ְ
משה
ׁ
ׁשל ֶ
ֹש ַע ְצמוִֹ ,מ ִּפי ָק ְדׁשוֹ ֶ
ַה ָּקדוׁ
ימנָא",
"ה ַר ְעיָא ְמ ֵה ְ
ׁשלוֹם ָ
ַר ֵּבנ ּו ָע ָליו ַה ָּ
ׁשר ָהיָה נִ ְג ֶלה ְל ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי
ֲא ֶ
ו ְַלח ֵ
ַלה
ֲמד ָמ ֵלא הוֹד ,ו ְּמג ֶּ
ֲב ָריו ְּב ַמע ָ
ׁשל ַמ ְע ָלה.
יבה ֶ
יש ָ
ָל ֶהם ִס ְת ֵרי ּתו ָֹרה ִמ ִׁ
"ה ְל ַר ְׁש ִּב"י
משה ַר ֵּבנ ּו ָע ַ
ׁ
ו ְָכ ְך או ֵֹמר ֶ
ׂא,
ׁשת ָנש
ֹש ָּפ ָר ַ
ֹּהר ַה ָּקדוׁ
ָ"ע ַּבז ַ
ְזי ָ
ֹּהר
יל ְך ְּד ִאיה ּו ֵס ֶפר ַהז ַ
"ב ַהאי ִח ּבו ָּרא ִּד ָ
ְּ
ֲמי"ֵּ .באוּר
ּתא ְּב ַרח ֵ
יה ִמן ּגָלו ָ
י ְִפקוּן ֵּב ּ
ׁש ְּל ָךֵ ,ס ֶפר
ַה ְּד ָב ִריםִּ :ב ְזכוּת ַה ִח ּבוּר ֶ
ׂ ָר ֵאל ִמן
ֹש ,י ְֵצא ּו ְּבנֵי ִי ְש
ֹּהר ַה ָּקדוׁ
ַהז ַ
ֲמים ְללֹא ָצרוֹת ְוי ִּסו ִּרים
ַה ּגָלוּת ְּב ַרח ִ
ׁש ַמיִם
ְאף ִמ ָּ
יח! ו ַ
ו ְּללֹא ַצ ַער ֶח ְב ֵלי ָמ ִׁש ַ
ֹּהר
ִה ְס ִּכימ ּו ְל ָכ ְך! ַּב ֵּס ֶפר ִּת ּק ּונֵי ַהז ַ
ָביא זָכוּר
ׁש ֵא ִל ּיָה ּו ַה ּנ ִ
ׁש ָעה ֶ
ׁש ְּב ָ
ְמב ָֹארֶ ,
ְלטוֹב נִ ְג ָלה ְל ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי
ׁש ִע ּמוֹ ,ו ְָל ַמד ִע ָּמ ֶהם
ישא ֶ
ׁ
ו ְַל ַח ְב ַריָא ַק ִּד ָ
ׁשמוֹת,
ִס ְת ֵרי ּתו ָֹרה ְּב ִענְ יַן ִּת ּק ּונֵי נְ ָ
ׁש ַמיִם ו ָ
י ְָצ ָאה ַּבת קוֹל ִמ ָּ
ְא ְמ ָרה ָל ֶהם:
ׁשל ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹן
ֻשתוֹ ֶ
ׁ
"כ ָּמה ַרב ּכֹחוֹ ו ְּקד ָּ
ַּ
יפה
ְא ַחר ָּכ ְך הו ִֹס ָ
ַּבר יו ַֹחאי ָּבעו ָֹלם" ,ו ַ
ּאה ְּבזוֹ ַה ָּלׁשוֹן" :ו ְַכ ָּמה ְּבנֵי
ְא ְמ ָרה נְ בו ָ
וָ
ָשא ְל ַת ָּתא י ְִת ַּפ ְרנְ סוּן ֵמ ַהאי ִח ּבו ָּרא
ׁ
נָ
ַל ּו ְל ַת ָּתא ְּב ָד ָרא ַּב ְת ָר ָאה
יל ְך ַּכד י ְִת ּג ּ
ִּד ָ
אתם ְּדרוֹר
ֵה' ,ו ְּק ָר ֶ
ְּבסוֹף יו ַֹמ ּיָא ,ו ְּב ִגינ ּ

ָּב ָא ֶרץ'"ֵּ .באוּר ַה ְּד ָב ִריםַּ :כ ָּמה ְּבנֵי ָא ָדם
ׁש ְּל ָך
ְל ַמ ָּטה י ְִת ַּפ ְרנְ סוּן ִמ ּזֶה ַה ִח ּבוּר ֶ
ַלה ְל ַמ ָּטה ַּב ּדוֹר ָה ַאחֲרוֹן
ׁשר י ְִת ּג ֶּ
ַּכ ֲא ֶ
ָמים ,ו ִּב ְזכוּתוֹ י ְִת ַק ּיֵם ַה ָּפסוּק
ְּבסוֹף ַה ּי ִ
אתם ְּדרוֹר ָּב ָא ֶרץ"ַ -ה ְמ ַר ֵּמז ַעל
"ו ְּק ָר ֶ
ַה ְּג ֻא ָּלה ַה ְּׁש ֵל ָמה.
יהֵ ,אין
ׁש ֶט ָ
ֵע ֶסק ַה ִּמ ְׁשנָה ְּכ ִפי ְּפ ָ
יפין ִחיצוֹנִ ים
ּשין ו ְּק ִל ִּ
ׁש ֵהם ְלבו ִׁ
ָס ֵפק ֶ
)ה ְק ָּד ַמת
א ֶצל סוֹדוֹת ַה ּתו ָֹרה ַ
ְּב ַת ְכ ִלית ֵ
ִיטאל ְזכוּתוֹ ָיגֵן ָע ֵלינ ּו ָא ֵמן ַעל
מו ֵֹרינ ּו ָה ַרב ַח ּיִים ו ַ

ַׁש ַער ַה ַה ְק ָּדמוֹת(ִּ - .ב ְהיוֹתוֹ עו ֵֹסק ְּב ָח ְכ ַמת
ִתן ֵח ֶלק
ַה ִּמ ְׁשנָה ו ְַה ַּת ְלמוּד ַּב ְב ִלי ְולֹא י ֵּ
ֲרי
יה ִּכי ה ֵ
ּגַם ֶאל סוֹדוֹת ַה ּתו ָֹרה ו ְּס ָת ֶר ָ
ֹש ְך ִּב ְל ִּתי
ׁ
ֹשב ַּבח ֶ
ׁ
זֶה ּדו ֶֹמה ְלגוּף ַה ּיו ֵ
ׁש ּלֹא נִ ְב ָרא ָה ָא ָדם
)שם(ֶ - .
ׁ
א ָדם ָ
נִ ְׁש ַמת ָ
)שם(
ׁ
ק ָּב ָלה ָ
ׁש ּי ְִל ַמד ָח ְכ ַמת ַה ַּ
ֶא ָּלא ְּכ ֵדי ֶ
ּש ַמ ֲא ָמר
ִאם י ְִז ֶּכה ִל ְלמֹד ו ְּל ָה ִבין ֵּפרוׁ
ׁש ָעה
ׂה ּבוֹ ִּת ּקוּן ְל ַמ ְע ָלה ְּב ָ
ֶא ָחד ַי ֲע ֶש
ׁשט
ׂה ְּב ִל ּמוּד ַה ְּפ ָ
ׁש ּלֹא ַי ֲע ֶש
ַא ַחת ַמה ֶּ
)מ ְק ַּדׁש ֶמ ֶל ְך
שוֹנוִֹ .
ימה ַעד ָּכאן ְלׁ
ׁשנָה ְּת ִמ ָ
ָ
ִּתיקוּן מ"ג(.
ׂים ִע ָּקר ָּכל ִע ּיוּנוֹ ֶּב ֶאלו ִֹקיוּת ָּכל
ָי ִש
ׁש ּי ְִל ַמד
ְמי ַח ּיָיו ,וְאו ָּלם ֵאין ָצ ִר ְיך ֶ
יֵ
ַת ִחיל
ְא ַחר ָּכ ְך י ְ
ׁש"ס ְּת ִח ָּלה ו ַ
ָּכל ַה ַּ
ְא ַחר
ְא ַחר ָּכ ְך ַה ִּמ ְד ָר ִׁשים ו ַ
ְּב ָה ַר ְמ ַּב"ם ו ַ
ְח ֵּלק ְׁשעו ָֹתיו
ָּכ ְך ַה ָח ְכמוֹתֶ ,א ָּלא י ַ
)מ ֲא ַמר ֶּד ֶר ְך ָח ְכ ָמה
א ֶּלה וְכוּ' ַ
ְל ַה ִלימו ִּדים ָה ֵ
ְל ָה ַר ְמ ַח"ל(.
ׁש ֵאינוֹ ֵמ ִבין ַה ּסוֹד ֲא ִפיל ּו
ָּכל זְ ַמן ֶ
ׁש ָהיָה
ׁשט ֵאינוֹ ָּברוּר ְּביָדוִֹ .מי ֶ
ַה ְּפ ָ
ׂיג סוֹדוֹת ַה ּתו ָֹרה וְהוּא לֹא
יָכוֹל ְל ַה ִּש
ׂיגָן נִ ידוֹן ְּב ִדינִ ים ָק ִׁשים
ִה ְׁש ַּת ֵּדל ְל ַה ִּש
ַר ְח ָמנָא ִל ְצ ָלן)ֶ .א ֶבן ְׁש ֵל ָמה ַל ְג ָר"א(.
ַחם ֶמענְ ֶדל ִמ ְּׁש ְקלוֹב ָּכ ַתב
ו ְָה ַרב ְמנ ֵ
ׁש ַמע
ׁש ָּ
ְּ)ב ֵפרוּׁש ַה ְּג ָר"א ַעל ִמ ְׁש ֵלי ב ,ט(ֶ ,
ׁשר ֵמ ִבין
ׁש ַּכ ֲא ֶ
ֵמ ַה ְּג ָר"א ַּכ ָּמה ְּפ ָע ִמיםֶ ,
ַה ּסוֹד ,י ְִהיֶה לוֹ ַה ּכֹל ֶא ְצלוֹ ַעל ּבו ְּריוֹ
ׁש ּלֹא י ִָבין
ָּכל ַה ַּפ ְר ֵד"סֲ ,א ָבל ּכֹל ְז ַמן ֶ
ׁשט ֵאינוֹ ָּברוּר ְּביָדוֹ,
ַה ּסוֹדֲ ,א ִפ ּל ּו ַה ְּפ ָ
ֹש ִמ ְׁש ָּפ ִטים.
ֹּהר ַה ָּקדוׁ
ׁש ָּכתוּב ַּבז ַ
ְּכמוֹ ֶ
ַעד ָּכאן ְלׁשוֹנוֹ.
ׁש ָּכ ַתב מו ֵֹרינ ּו ָה ַרב ַא ְב ָר ָהם
ו ְַע ּיֵן ַמה ֶּ
ֲאזו ַּלאי ְזיָ"ע ְּב ַה ְק ָּד ָמתוֹ ַל ֵּס ֶפר אוֹר
אשוֹן טוּר ג'( ְוזֶה ְלׁשוֹנוֹ:
)ב ַּדף ָה ִר ׁ
מה ַּ
ַה ַח ָּ
ׁש ִּנ ְגזַר ְל ַמ ְע ָלה
אתי ָּכתוּב ִּכי ַמה ֶּ
ּמ ָצ ִ
וָ
ׁש ּלֹא י ְִת ַע ְּסק ּו ְּב ָח ְכ ַמת ָה ֱא ֶמת ְּבגָלוּי,
ֶ
ָהיָה ִל ְז ַמן ָקצוּב ַעד ַּת ְׁשלוּם ְׁשנַת ה'
ִק ֵרא ָּד ָרא
יל ְך י ָּ
ָא ָ
ׁשם ו ֵ
ֲ)א ָל ִפים( ר"נ ,ו ִּמ ָּ
ֵרה ו ְָה ְרׁשוּת נְ ת ּונָה
ֻת ָרה ַה ְּגז ָ
ַּב ְת ָר ָאה ְוה ְּ
ֹּהר.
ְל ִה ְת ַע ֵּסק ְּב ֵס ֶפר ַהז ַ
ׁשם ְוזֶה ְלׁשוֹנוֹ :ו ִּמ ְּׁשנַת ה'
עוֹד ָּכ ַתב ָ
ירה ִמ ְצוָה ִמן ַה ֻּמ ְב ָחר
ֲ)א ָל ִפים( ש' ַלי ְִצ ָ
ׁש ּי ְִת ַע ְּסק ּו ָּב ַר ִּבים ְּגדו ִֹלים ו ְּק ַט ִּנים.
ֶ
ׁש ִּב ְזכוּת
ְא ַחר ֶ
ׁשם ְוזֶה ְלׁשוֹנוֹ :ו ַ
ו ְֵכן ָּכ ַתב ָ
יח,
זֶה ָע ִתיד ָלבוֹא ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
המשך בעמוד ג...

ָקר!
המשך ...יְהו ִּדי י ָ
ׁשל ,ו ִּמי
ְולֹא ִּב ְזכוּת ַא ֵחרֵ ,אין ָראוּי ְל ִה ְת ַר ֵּ
ׂיג
ָכה ְל ַה ִּש
ּמ ָצא ו ְִה ְׁש ַּת ֵּדל ְוז ָ
ׁש ֲחנָנוֹ ָה ֵאל ְוָיגַע ו ָ
ֶ
ָכה ִל ְטעֹם
ׂג ָּבעו ָֹלם ַה ּזֶה ,ז ָ
ֵח ֶלק ַה ָח ְכ ָמה ַה ֻּמ ָּש
ָּבעו ָֹלם ַה ּזֶה ְק ָצת ִמ ַּתעֲנוּג ָהעו ָֹלם ַה ָּבא.
ׁש ֵּכן ָא ַמר
]ל ָה ַרב ֲאזו ַּלאי[ ָּכ ַתבֶ :
אוֹר ַה ַח ָּמה ְ
ׁש ְּנ ָע ִרים ְק ַט ִּנים
ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ְּב ַע ְצמוֶֹ ,
ׁשם.
ׁשם ַע ּיֵן ָ
יִ ְל ְמד ּו ִמ ּסוֹד ַה ֵּ
ָ"ע
ו ְֵכן ָא ַמר ַה ּגָאוֹן ַה ַּצ ִּדיק ַר ִּבי ְׁשלֹמֹה ְּבלו ְֹך ְזי ָ
ׁש ַעל ִל ּמוּד ֵס ֶפר
ָ"עֶ ,
ׁשם ַר ּבוֹ ֶה ָח ֵפץ ַח ִּיים זְ י ָ
ִמ ֵּ
ׁ ,ו ְָהיָה
ֻבוֹ ִמ ְד ָרש
זֹּהר ֵאין ׁשוּם ַהגְ ָּב ָלה ִּכי ר ּ
ַה ַ
ׁש ָּבת
ׁש ִּי ְל ְמד ּו ָּכל ַ
ֻלם ֶ
ֶה ָח ֵפץ ַח ִּיים ְמעו ֵֹרר ְלכ ָּ
ַא ִפ ּל ּו ְל ַבחו ִּרים.
ׁשה ו ֲ
ׁשל או ָֹת ּה ָּפ ָר ָ
זֹּהר ֶ
ֶאת ַה ַ
)ר' יו ֵֹסף ֶּבן ְׁשלֹמֹה ִמ ּפו ִֹז'ין ,הו ָֹספוֹת ִּבנְ יַן יו ֵֹסף(.
ַצ"ל הו ָֹרה ְלׁשו ֲֹא ָליו
יש ז ַ
ַר ֵּבנ ּו ָמ ָרן ַהחֲזוֹן ִא ׁ
ְאף ָל ַמד ְּב ַע ְצמוֹ ִעם
ּסר ,ו ַ
ִל ְלמֹד ז ַֹהר ְּכ ֵס ֶפר מו ָ
"ל.
ֵצ ִ
ֶּבן ֲאחוֹתוַֹ ,ה ּגָאוֹן ַר ִּבי ְׁש ַמ ְריָה ּו ְּג ֵריינְ ַמן ז ַ
ֹש
ֻב ּדוֹת ַעל ָמ ָרן ַה ּגָאוֹן ַה ָּקדוׁ
יש) ,ע ְ
ׂה ִא ׁ
ו ַּב ֵּס ֶפר ַמ ֲע ֵש
ַהחֲזוֹן ִא ׁ
ֹש
ֹּהר ַה ָּקדוׁ
ׁש ָא ַמרְ :לׁשוֹן ַהז ַ
יש ז ַַצ"ל(ֶ :
ְמעו ֵֹרר יו ֵֹתר ִמ ָּכל ַמ ַא ְמ ֵרי ֲחזַ"ל.
ַדלוּת
ׂגָה ְּבג ְ
ׁשה ּו ַה ָּש
ֵאין ָא ָדם יָכוֹל ָלבוֹא ְל ַמ ֶּ
ַה ּבו ֵֹרא ִמ ָּכל ִל ּמו ֵּדי ַה ּתו ָֹרה ְּכמוֹ ֵמ ָח ְכ ַמת
ַה ַּק ָּב ָלה )יְסוֹד וְש ֶ
ֹׁרׁש ָהעֲבו ָֹדה ַׁש ַער ו' ֶּפ ֶרק ג'(.

ֻלתוֹ ו ְִכ ְת ֵבי ָמ ָרן ֱאל ִֹקי ָה ֲא ִר"יַ ,על ִּפי ַה ְק ָּדמוֹת ָמ ָרן
ָדע ָל ָא ָדם ְּגד ָּ
ׁש ִּי ּו ַ
ִל ּמוּד ַה ַּק ָּב ָלה הוּא ֶ
וְרו ְֹממוּתוֹ ֶ
ָ"ע
ׁשם טוֹב ְזי ָ
ׂ ָר ֵאל ַּב ַעל ֵ
ׁשל יו ְֹצ ֵרנ ּו וּבו ְֹר ֵאנ ּו י ְִת ָּב ַר ְך ְׁשמוֹ ֱאל ִֹקי ָה ַרב ִי ְש
ת
צ
ָ
ק
ְ
ל
א
ֶ
ֹא
ו
ב
ל
ָ
ֹל
ו
ָכ
י
ם
ד
ָ
א
ָ
ין
ְא
י ְִת ַע ֶּלה ,ו ֵ
ֶח ֶסד ַעל ַמ ֶּס ֶכת ָאבוֹת ֶּפ ֶרק ד' ִמ ְׁשנָה ו'(
ׂגַת ְּגד ָּ
ַה ָּש
ֻלתוֹ וְרו ְֹממוּתוֹ יִ ְת ָּב ַר ְך ְׁשמוֹ ִמ ָּכל ו ְָכ ַת ְב ִּתי זֶה ִל ְהיוֹת ַמ ְז ֶּכ ֶרת ְל ַח ְכ ֵמי ַה ּדוֹרוֹת
ּד
ו
ח
יִ
ב
ּ
ְ
ה,
ל
ָ
ב
ָ
ּ
ק
ַ
ּ
ה
ַ
ת
מ
ַ
כ
ְ
ח
ָ
י
ּד
ֵ
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ּ
ל
ּ
ִ
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ִ
ֹ
ו
מ
כ
ּ
ְ
ו
ּ
נ
ּד
ֵ
ו
ִל ּמ
ׁש ַּכ ָּמה ָצרוֹתַ ,ר ּבוֹת
ָדע ֶ
יע ו ְּל ִה ּו ַ
ידע ו ְּלהו ִֹד ַ
ֵל ַ
ת
מ
ַ
כ
ְ
ח
ָ
ים.
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ּ
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ַ
ר
זֹּה
ַ
ה
ַ
ר
פ
ֶ
ס
ֵ
ּד
ו
מ
ּ
ִמ ִּל
ו ְָרעוֹת גּ ו ְֹר ִמים ָלעו ָֹלם ְּב ִה ְת ַר ְּׁש ָלם ֵמ ֵע ֶסק ָרזֵי
ָא ָדם ָּת ִאיר ָּפנָיו ֵמ ִר ּב ּוי ָהעו ָֹלמוֹת ָה ֶע ְליוֹנִ ים ַה ּתו ָֹרה ַ)ה ְק ָּד ַמת ֵּבית ֶל ֶחם יְהו ָּדה(.
ְת ְכ ִליתּ ,גַם
ַה ְּקדוֹ ִׁשים ְל ֵאין ֵקץ וְסוֹף ו ַ
ֱמת ְּכ ִא ּל ּו
ׁש ּלֹא ָט ַעם ַט ַעם ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ִמי ֶ
ִּב ְראוֹתוֹ ִּב ְׁש ָאר ִס ְפ ֵרי ַה ְמ ֻק ָּב ִליםַ .א ַחי ו ְֵר ַעי!
ָמיו ,וְאוֹי ָל ֶהם ַל ְּב ִריּ וֹת
לֹא ָר ָאה ְמאוֹרוֹת ִמ ּי ָ
ֲלתוֹ
ּמע ָ
ׂיאוֹ ו ַ
ׁש ַמיִם ִש
ִאם ָּכל ָּכ ְך ְּגדו ָֹלה ַל ָּ
ׁשל ּתו ָֹרה .ו ְָהאו ֵֹמר ַּדי ִלי ַּב ִּנגְ לוֹת
ָה ֶ
ׁשל ֵמ ֶע ְל ּבוֹנ ּ
ילנָא ַר ְב ְר ֵבי ֶ
ילא ְּד ַהאי ִא ָ
ו ְַכ ָּמה ַּת ִּקיף ֵח ָ
יב ֵרי
יה ְּד ָלא ִא ְ
ֹׁרׁש ְּב ֶא ֶרץ ִּג ְזעוֹ ֵאין ִלי ֵע ֶסק ַּב ִּנ ְס ָּתרוֹתָ ,טב ֵל ּ
ֹש ,וְש ֶ
ֹּהר ַה ָּקדוׁ
ִל ּמוּד ֵס ֶפר ַהז ַ
)ת ּקוּן מ"ג ֵ -ס ֶפר ַה ְּב ִרית(
ֹאר ַּב ִּת ּקוּנִ ים ִּ
ׁש ֵּל ַח ְרצו ִּצים ָח ְפ ִׁשי ִמן ַה ּגָלוּת ַה ַּמרָ ,ה ֵא ְיך ְּב ָע ְל ָמא ַּכ ְמב ָ
ְל ַ
משה ַח ּיִים
ׁ
ֹש ָה ַר ְמ ַח"לַ ,ר ֵּבנ ּו ֶ
לֹא י ְִת ַל ֵהב ֵלב ָה ָא ָדם ְל ָה ִאיר אֹזֶן ִל ְׁשמ ַֹע ַר ֵּבינ ּו ַה ָּקדוׁ
ְש ִרים" וְעוֹד,
ׁ
"מ ִס ַּלת י ָ
ָ"עַּ ,ב ַעל ַה ְּ
ֹּהר לו ָּצאטוֹ ְזי ָ
ְּב ִל ּמו ִּדים ִל ְק ּב ַֹע ִׁשעוּר ָקבו ַּע ְּב ָכל יוֹם ַּבז ַ
ׁשל ִּג ְיר ָסא
ֻחד ֶ
יבתוֹ ֵס ֶדר ִל ּמוּד ְמי ָ
יש ָ
ּש ָאר ִס ְפ ֵרי ַה ְמ ֻק ָּב ִלים כוּ'ִּ .ת ֵּקן ִּב ִׁ
ֹש ו ַּב ִּת ּקוּנִ ים ו ְׁ
ַה ָּקדוׁ
ֹש ְּב ִמ ְׁש ָמרוֹת ְללֹא ֶה ְפ ֵסק
ֹּהר ַה ָּקדוׁ
ְּב ֵס ֶפר ַהז ַ
ֹׁרׁש ָהעֲבו ָֹדהַׁ ,שע ֲֵרי ַה ִּׁש ִּׁשיַׁ ,ש ַער ַה ִּניצוֹץ(.
)יְסוֹד וְש ֶ
ְק ַבע ָּד ָבר זֶה ַּכ ַּת ָּקנָה
ִיהי ֱאל ִֹקים ִע ָּמ ְך ַאל ְּכ ָלל ֵמ ֵעת ְל ֵעת ,ו ָ
יע ְצ ָך ו ִ
ְׁש ַמע ְּבקו ִֹלי ִא ָ
ֲלת ַה ָּד ָבר
יבתוֹ ,וְכו ֵֹתב ַעל ַמע ַ
יש ָ
אשוֹנָה ִּב ִׁ
ִּת ָּמנַע ִּב ְׁש ִביל ַה ַּפ ַחד ִל ְכנֹס ְּב ֵע ֶסק ַה ָח ְכ ָמה ִּכי ָה ִר ׁ
ׂ ָר ֵאל ְּבזֶה ַה ָּלׁשוֹן" :זֹאת
ֶרת ְל ַח ְכ ֵמי ִי ְש
ׁשר ַא ָּתה ָּבעו ָֹלם ִאם ַחס ְּב ִא ּג ֶ
ֶפׁש ַחיּ ּו ְת ָך ֲא ֶ
ַמה נ ֶ
ָצל
ֶיך ַח ִּיים ָה ֵע ָצה ַהיְעו ָּצה ְל ָכל ְק ִה ּלוֹת ק ֶֹדׁש ְל ִה ּנ ֵ
ּמ ָּדע ֵאין ַח ּי ָ
ׁשלוֹם ֵאין ְּב ָך ָח ְכ ָמה ו ַ
ְו ָ
יש ֵס ֶפר ַה ִּת ּקוּנִ ים ֶׁש ּלוֹ אוֹת ח' ַעד(.
ֲט ֶרת ְצ ִבי ְּב ֵר ׁ
)ב ַעל ָהע ֶ
ַּ
ַדאי ָהיָה ָל ֶהם
יהם ,ו ְּבו ַּ
ׂוֹנְ ֵא ֶ
ׁשת זוֹ ָט ְמנ ּו ש
ֵמ ֶר ֶ
ַח ְּדלוִּּ ,כי ַרב ַה ָּד ָבר
ֵאין ְל ָך ַח ִּיים ָּבעו ָֹלם ַה ּזֶה ו ָּבעו ָֹלם ַה ָּבא ֶא ָּלא ְל ַפ ֵּק ַח ַעל זֹאת ְולֹא י ְ
זֹּהר ו ְָעצוּם ְמאֹד...
ְּב ִל ּמוּד ְּג ָמ ָרא וּפו ְֹס ִקים ִעם ָח ְכ ַמת ַה ַ
)נו ֵֹצר

ִיטאל זיע"א עַל ַׁשעַר ַה ַה ְק ָּדמוֹת
ַה ְק ָּד ַמת מוֹרֵינ ּו ָהרַב ַח ּיִים ו ַ
ׁש ּלֹא ָע ַסק ְּב ַק ָּב ָלה ו ְָל ֵכן
אשוֹן ֶ
ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִר ׁ
ּגַם נִ ְׁש ְּבר ּו ַה ּלוּחוֹת
ִה ּנֵה נִ ְת ָּב ֵאר ְּב ָמקוֹם ַא ֵחר ַה ּזֶה ִּכי עֲווֹן ָא ָדם
ׁש ּלֹא ָּב ַחר
ָרע הוּא ֶ
אשוֹן ְּב ֵעץ ַה ַּד ַעת טוֹב ו ַ
ָה ִר ׁ
ׁש ִהיא ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּב ָלה,
ְל ִה ְת ַע ֵּסק ְּב ֵעץ ַה ַח ִּיים ֶ
ׁשה
ְוזֶה ּו ַע ְצמוֹ עֲווֹן ָה ֵע ֶרב ַרב ָהאו ְֹמ ִרים ְלמֹ ֶ
ַּ'ד ֶּבר ַא ָּתה ִע ָּמנ ּו וְנִ ְׁש ָמ ָעה' ְּב ֵעץ ַה ַּד ַעת טוֹב
ְאל יְ ַד ֵּבר ִע ָּמנ ּו ֱאל ִֹהים ֶּפן נָמוּת' ְּב ִס ְת ֵרי
ָרע' ,ו ַ
וַ
ׁשר
ּתו ָֹרהִּ ,כ ְס ָב ַרת ַה ּטו ִֹעים ְק ָצת ְּבנֵי ּתו ָֹרה ֲא ֶ
ֱמת
ׁשם ַרע ַעל ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
יאים ֵ
ִּבזְ ַמ ּנֵנ ּו זֶה ַה ּמו ִֹצ ִ
ׁש ִּמ ְת ַע ֵּסק ָּב ּה
ׁש ָּכל ִמי ֶ
ַח ּיֵי עו ָֹלם ,וְאו ְֹמ ִרים ֶ
ׁשלוֹם ,ו ְָל ֵכן נִ ְׁש ְּבר ּו
ׁשנִ ים ַחס ְו ָ
יָמוּת ְּב ַק ְצרוּת ָ
ַה ּלוּחוֹת ָה ִראׁשוֹנוֹת ִמ ִּס ְט ָרא ְּד ֵעץ ַה ַח ִּיים וְנִ ְּתנ ּו
ָרם ִא ּבו ָּדא
ָרע ְוג ַ
ָל ֶהם ִמ ִּס ְט ָרא ְּד ֵעץ ַה ַּד ַעת טוֹב ו ַ
ׁשנִ יְ ,וגָלוּת ָה ַאחֲרוֹן ַה ַּמר
ֻר ַּבן ַּביִ ת ִראׁשוֹן ְו ֵ
ְּדח ְ
ׁשר ָאנ ּו ַּבעֲווֹנו ֵֹתינ ּו ָה ַר ִּביםַ ,עד
ו ְָה ָאר ְֹך ֲא ֶ
ׁשם
ׂ ָר ֵאל ִּב ְתיו ְּב ָּתא ו ִּב ְּקׁש ּו ֶאת ַה ֵּ
ִּדיתוּבוּן ְּבנֵי יִ ְש
יהם ְל ַה ִּכירוֹ ו ְּלי ְָדעוֹ ְּב ָרזֵי ּתו ָֹרהְ ,וי ְֵדע ּו ֶאת
ֱאל ֵֹה ֶ
ִמי ֵהם עו ְֹב ִדים ,ו ִּמי הוּא ַמ ְל ָּכם ,ו ְָכ ֵּדין יִ זְ ּכוּ
ׁש ָא ַמר ַה ָּכתוּב:
ֱמת ְּכמוֹ ֶ
ַל ֲעסֹק ְּב ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
יח.
ׁשם ֵעץ ַו ּי ְִמ ְּתקוּ" ַעל י ְֵדי ַה ָּמ ִׁש ַ
"ַו ּיו ֵֹרה ּו ַה ֵּ
ימנָא
ׂא ְּב ַר ְעיָא ְמ ֵה ְ
ׁשת ָנש
ׁש ָּכתוּב ְּב ָפ ָר ַ
ו ְּכמוֹ ֶ
ׂ ָר ֵאל
ידין יִ ְש
ֲת ִ
ַּ)דף קכדְ (:וזֶה ְלׁשוֹנוֹ :ו ְּבגִ ין ַּדע ִ
זֹּהר
ילנָא ְּד ַח ּיֵי ְּד ִאיה ּו ַהאי ֵס ֶפר ַה ַ
ְל ִמ ְט ַעם ֵמ ִא ָ
ילנָא ְּדטוֹב ו ְַרע
ּתא וְכוּ' ו ְִא ָ
יה ִמן ּגָלו ָ
יִ ְּפקוּן ֵּב ּ
ַתיר
ׂ ָר ֵאל י ִּ
ׁש ִּליט ַעל יִ ְש
ְּד ִאיה ּו ִא ּסוּר ו ְֶה ֵּתר לֹא ַ
וְכוּ' ִּכי ָאז יִ ְהי ּו ְּכ ַמ ְל ֲא ֵכי ֶע ְליוֹן עו ְֹס ִקים ְּב ָח ְכ ַמת
ַה ּתו ָֹרה ַּד ֲא ִצילוּת ְולֹא ְּבתו ַֹרת ְמ ַט ְטרוֹ"ן
ׁשת ְּב ַמ ְל ּב ּו ִׁשים ו ְִס ּפו ִּרים ַּג ְׁש ִמ ִּיים .עוֹד
ֻב ֶ
ְמל ֶּ

ֹּהר ִּ)ת ּקוּן ִׁש ִּׁשית( ְוזֶה ְלׁשוֹנוֹ :ו ְַכ ָּמה
ָא ְמר ּו ְּב ֵס ֶפר ַהז ַ
יל ְך
ָשא י ְִת ַּפ ְרנְ סוּן ְל ַת ָּתא ֵמ ַהאי ִח ּבו ָּרא ִּד ָ
ׁ
ְּבנֵי נ ָ
אתם
ֵיה ו ְּק ָר ֶ
ְּב ָד ָרא ַּב ְת ָר ָאה ְּבסוֹף יו ַֹמ ּיָא ו ְּב ִגינ ּ
ְּדרוֹר ָּב ָא ֶרץ.
ֲבה ְּב ָח ְכ ַמת
ׁש ַּנ ֲעסֹק ְּב ַאה ָ
ֻלה ָּתבוֹא ְּכ ֶ
ַה ְּגא ָּ
ֱמת
ָהא ֶ
יה ֵא ִל ּיָה ּו ִז ְכרוֹנוֹ
עוֹד ָמקוֹם ַא ֵחרָ ,א ַמר ֵל ּ
ִל ְב ָר ָכה ְל ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ְוזֶה ְלׁשוֹנוַֹ :ר ִּבי
ַכ ָאה ַאנְ ְּת ְּד ֵמ ַהאי ִח ּבו ָּרא י ְִת ַּפ ְרנְ סוּן ַּכ ָּמה
ַּכ ָּמה ז ָּ
ֵיה
ַליָא ְל ַת ָּתא ְּבסוֹף יו ַֹמ ּיָא ו ְּב ִגינ ּ
ִע ָּל ִאי ַעד ְּדי ְִת ּג ְ
ֲרי ְמב ָֹאר ִּכי
ֻזָתוֹ" וְכוּ' .ה ֵ
יש ֶאל ֲאח ּ
ְש ְב ֶּתם ִא ׁ
ׁ
"ו ַ
אשוֹן ו ְַעד ַע ָּתה,
ֵח ְטא זֶה ֵה ֵחל ִל ְהיוֹת ֵמ ָא ָדם ָה ִר ׁ
ֲבה ַּב ָח ְכ ָמה
ׁשר ָנׁשוּב ִּב ְתׁשו ָּבה ַל ֲעסֹק ֵמ ַאה ָ
ו ְַכ ֲא ֶ
ָמינ ּו ָא ֵמן.
ׂ ָר ֵאל ִּב ְמ ֵה ָרה ְּבי ֵ
ָאל ּו יִ ְש
ַהזֹּאת יִ ּג ֲ
ָביא ִמ ְתנו ֵֹדד
ַא ַקת י ְִר ְמיָה ּו ַה ּנ ִ
ׁש ַמ ְע ִּתי נ ֲ
ׁשמו ַֹע ָ
ָ
"עד
ַפׁשוֹ ְּב ָא ְמרוֹ )י ְִר ְמיָה ד כא(ַ :
ו ִּמ ְת ַמ ְר ֵמר ְּב ַמר נ ְ
ָמ ַתי ֶא ְר ֶאה ּנֵס ֶא ְׁש ְמ ָעה קוֹל ׁשו ָֹפר ִּכי ֱאוִיל
יתי ֶאת ָה ָא ֶרץ ו ְִה ּנֵה
ָדע ּו וְגוֹ' ָר ִא ִ
ַע ִּמי או ִֹתי לֹא י ָ
יתי ו ְִה ּנֵה ַה ַּכ ְר ֶמל וְגוֹ' ִּכי ּכֹה ָא ַמר
ּתֹה ּו וְגוֹ' ָר ִא ִ
ׂה
ׁשם ְׁש ָמ ָמה ִּת ְהיֶה ָּכל ָה ָא ֶרץ ו ְָכ ָלה לֹא ֶא ֱע ֶש
ַה ֵּ
ּח ִּב ְטנִ י" ְל ָב ֵאר ְּפסו ִּקים
יק ְתנִ י רו ַ
ֱצ ַ
וְגוֹ' ה ִ
ָביא
ֶא ָמ ִרים ֶּב ֱא ֶמת ַעל י ְֵדי י ְִר ְמיָה ַה ּנ ִ
ָה ֵא ּל ּו ַה ּנ ֱ
ּאה ַעל ַה ּדוֹר ָה ַאחֲרוֹן
ׁשלוֹם ְּב ֶד ֶר ְך נְ בו ָ
ָע ָליו ַה ָּ
ּתנ ּו יו ֵֹתר
ַה ּזֶה ִּב ְהיוֹתוֹ ִמ ְת ָמ ֵרר ַעל א ֶֹר ְך ּגָלו ֵ
ִמ ִּׁשעוּרוֹ.
"עד ָמ ַתי ֶא ְר ֶאה נֵס" ,הוּא ַה ּנֵס
ׁש ָּכתוּב ַ
ְוזֶה ּו ַּמה ֶּ
ׁשת ִמ ְׁש ָּפ ִטים
יח ַּכ ִּנ ְז ַּכר ְּב ָפ ָר ַ
ׁשל ַה ָּמ ִׁש ַ
ו ְַה ֶּדגֶל ֶ
יח ֶּבן
ַּ)דף קבְ ,(.וזֶה ְלׁשוֹנוְֹ :ויֵיתוּן ,נֵס ְּד ָמ ִׁש ַ
יח
ָמינָאְ ,ונֵס ְּד ָמ ִׁש ַ
יה ְלי ִ
ָּדוִדַ ,א ְריֵה ָר ִׁשים ָע ֵל ּ

אלא וְגוֹ'.
ׂ ָמ ָ
יה ִל ְש
ֶּבן יו ֵֹסףׁ ,שוֹר ָר ִׁשים ָע ֵל ּ
ֶא ְׁש ְמ ָעה קוֹל ׁשו ָֹפר ,זֶה ִק ּבוּץ ָּג ֻל ּיוֹת ֶה ָע ִתיד
ָמינ ּו
יחנ ּו ִּב ְמ ֵה ָרה ְּבי ֵ
יאת ְמ ִׁש ֵ
ִל ְהיוֹת ַא ַחר ִּב ַ
)דף קלט(.
שת ּתו ְֹלדוֹת ַּ
ׁ
ֹּהר ָּפ ָר ַ
ָא ֵמןַּ ,כ ִּנ ְז ַּכר ַּבז ַ
"בוֹנֶה
ֱלם ַעל ָּפסוּק ּ
ְוזֶה ְלׁשוֹנוֹ ַּב ִּמ ְד ָרׁש ַה ֶּנע ָ
ׂ ָר ֵאל י ְַכ ּנֵס",
ְא ַחר ָּכ ְך "נִ ְד ֵחי ִי ְש
ׁשם" ו ַ
ּש ַליִם ַה ֵּ
ׁ
יְרו ָ
ִת ַקע
ׁש ָא ַמר ַה ָּכתוּב" :ו ְָהיָה ַּב ּיוֹם ַההוּא י ָּ
ְוזֶה ֶ
ָתן ַט ַעם ֶאל ֲא ִריכוּת ַה ֵּקץ
ְּבׁשו ָֹפר ּגָדוֹל" וְגוֹ'ְ ,ונ ַ
"כי ֱאוִיל ַע ִּמי" ִּב ְלׁשוֹן נְ ִתינַת ַט ַעם ֶאל ָה ָאמוּר
ִּ
"עד ָמ ַתי ֶא ְר ֶאה נֵס" ,עכל"ק.
ַ
ֻר ָסם ֶ
יָדו ַּע ו ְּמפ ְ
גֹּדל ֵע ֶר ְך ַה ִּל ּמוּד ְּב ִס ְת ֵרי ּתו ָֹרה
ֻלת
ׁשר ִּב ְסג ַּ
ו ִּב ְפ ָרט ְּבדוֹרוֹת ֵא ּל ּו ָה ַאחֲרוֹנִ יםֲ ,א ֶ
ֻלה ו ְּכ ַה ְב ָט ַחת ָה ַר ְׁש ִּב"י
ָה ֵע ֶסק ָּב ֶהם ָּתבוֹא ַה ְּגא ָּ
ּתא
ַ)ר ְעיָא ְמ ֵה ָימנָא ָנשׂא קכדִּ (:ד ְב ָדא י ְִפקוּן ִמן ּגָלו ָ
ֲמי.
ו ְּב ַרח ֵ
ׂ ָר ֵאל יו ְֹצ ִאים ְּביָד ָר ָמהְּ ,ב ֵרי"ש ְּג ֵלי -
ו ְּבנֵי יִ ְש
ׁשי ֵּתבוֹת ַר ִּ'בי ִׁש ְ'מעוֹן ֶּב'ן י'ו ַֹחאי
ָרא ֵ
)שמוֹת יד ח(,
מה' ְׁ
ׂ ָר ֵאל יו ְֹצ ִאים ְּביָד ָר ָ
'ו ְּבנֵי ִי ְש
יה,
ָפ ִקין ְּב ֵריׁש ְּג ֵל ּ
ׂ ָר ֵאל נ ְ
ְת ְרגּ וּמוֹ' :ו ְּבנֵי יִ ְש
וַ
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְּב ִס ְפ ָרא ָּדא
יתא ַּב ַ
ַעל ֶּד ֶר ְך ְּד ִא ָ
ׁש ְּמב ָֹאר עוֹד יו ֵֹתר
ׁשם ֶ
ּתא ,ו ְַע ּיֵן ָ
יִ ְפקוּן ִמן ּגָלו ָ
ּתא.
זֹּהר ְּב ָדא יִ ְפקוּן ִמן ּגָלו ָ
ַלה ַה ֵּס ֶפר ַה ַ
ׁש ִּי ְת ּג ֶּ
ְּכ ֶ
ׂ ָר ֵאל יו ְֹצ ִאיםַ ,היְ נ ּו
ֻמז ַּב ָּפסוּק ו ְּבנֵי יִ ְש
ׁש ְּמר ָּ
ְוזֶה ּו ֶ
ְת ְרגּ וּמוֹ
ִמן ַה ּגָלוּתַּ ,כ ִּנזְ ַּכר ְל ֵעילְּ ,ביָד ָר ָמה ,ו ַ
ְּב ֵריׁש ְּג ֵליְּ ,ב ֵרי"ׁש ָרא ֵ
ׁשי ֵּתבוֹת ַר ִּ'בי ִׁש ְ'מעוֹן
ֹש ֵס ֶפר
ַלה ִס ְפרוֹ ַה ָּקדוׁ
ׁש ּי ְִת ּג ֶּ
ֶּב'ן י'ו ַֹחאיְּ ,ג ֵל"יְּ ,כ ֶ
)דגֶל ַמ ֲחנֵה
ְה ֵבןֶּ .
ּתא ,ו ָ
ֹּהרָ ,אז ְּב ָדא י ְִפקוּן ִמן ּגָלו ָ
ַהז ַ
ֶא ְפ ַריִם ָּפ ָר ַׁשת ְּב ַׁש ַּלח(.

ג

ֲתר!
ֲתר ַוא ַ
ִיקי מו ְֹסדוֹת ַה ּתוֹרָה ִדי ְּבכָל א ַ
ִלנ ְִד ֵיבי עַם ַמ ֲחז ֵ
ַדב עָם ָּב ְרכ ּו ה'" – נֹעַם ה' ֲעלֵיכֶם.
"ב ִה ְתנ ֵּ
ְּ
ׁש ָּתף ָל ֵע ֶסקָ ,ע ָליו ִל ְב ּדוֹק
ׁש ְּכ ֵדי ִל ְהיוֹת ֻ
ָּכל סו ֵֹחר ו ְָכל ָע ִׁשיר יו ֵֹד ַע ֶ
ׁשל ָה ֵע ֶסקַ ,ה ִאם ָה ֵע ֶסק יָנִ יב ְּתׁשוּאוֹת ְּכ ָד ִא ּיוֹת?
ֶאת ְּכ ָד ִא ּיוּתוֹ ֶ
ְשלוֹם לֹא
ׁ
ׁש ַחס ו ָ
ֵצא ְּבי ְִת ָרה? ְּכ ֵדי ֶ
ִיח ֵמ ָה ִענְ יָן? ַה ִאם י ֵ
ַה ִאם י ְַרו ַ
י ְַפ ִסיד ָּב ֵע ֶסק ְולֹא י ִּפוֹל ַּב ַּפח.
ַש ִמ ּיוּת ֵּכן ָע ָליו ִלנְ הֹג
ׁש ָה ָא ָדם נו ֵֹהג ְּבג ְׁ
ׁשם ֶ
או ֵֹמר ֶה ָח ֵפץ ַח ִּייםְּ :כ ֵ
ׁש ּלֹא
יע ֶאת ְמנָיו ָֹתיוֶ ,
יכן ַמ ְׁש ִק ַ
יטב ֵה ָ
ּחנִ ּיוּת ,ו ְָע ָליו ִל ְב ּדוֹק ֵה ֵ
ְּברו ָ
ֲזיק מו ְֹסדוֹת ַה ּתו ָֹרה,
יח ַּכ ְס ּפוֹ ַעל ֶק ֶרן ַה ְּצ ִביָ ,א ְמנָם ִה ְּנ ָך ַמח ִ
יָנִ ַ
ִיח
ו ְּז ֻכ ּיוֹת ַה ּלו ְֹמ ִדים נִ ְז ָק ִפים ְל ֶח ְׁש ּבוֹנְ ָךֲ ,א ָבל ִה ְּנ ָך יָכוֹל ְל ַה ְרו ַ
יךִ ,ה ְּנ ָך
ַה ְר ֵּבה יו ֵֹתרִ ,ה ְּנ ָך יָכוֹל ְל ַה ְכ ִּפיל ְּב ַא ְל ֵפי ֲא ָל ִפים ֶאת ְז ֻכ ּיו ֶֹת ָ
יָכוֹל ְּבאוֹתוֹ ַה ְּז ַמן ו ְּבאוֹתוֹ ַה ֶּכ ֶסף ִל ְצ ּבֹר עוֹד יו ֵֹתר ְז ֻכ ּיוֹת.
ָדע ּג ֶֹדל ַה ִח ּיוּב ְוג ֶֹדל ַה ָּש
ו ַּב ֶּמה ְּד ָב ִרים ֲאמו ִּרים? ִ -י ּו ַ
ׂ ָכר ְל ִמי
ֹּהר ְּב ִג ְיר ָסא ְּב ָע ְל ָמא ּבוֹנֶה ָע ְל ִמין,
ׁש ּלו ֵֹמד ַה ַּק ָּב ָלהִּ ,כי ִל ּמוּד ַהז ַ
ֶ
ׂה ּבוֹ
ּש ַמ ֲא ָמר ֶא ָחדַ ,י ֲע ֶש
ׁש ֵּכן ִאם י ְִז ֶּכה ִל ְלמֹד ו ְּל ָה ִבין ֵּפרוׁ
ו ְָכל ֶ
ׁשנָה
ׁשט ָ
ׂה ְּב ִל ּמוּד ַה ְּפ ָ
ׁש ּלֹא ַי ֲע ֶש
ׁש ָעה ַא ַחת ַמה ֶּ
ִּת ּקוּן ְל ַמ ְע ָלה ְּב ָ
ּמ ִבין ְּב ַק ָּב ָלה,
ׁש ּלֹא יו ֵֹד ַע ו ֵ
ימה ְ)לׁשוֹן ַה ִּכ ֵּסא ֶמ ֶל ְךִּ ,ת ּק ּונֵי ז ַֹהר מ"ג( .ו ְּל ִמי ֶ
ְּת ִמ ָ
יר ָסאְ ,ל ֵע ֶר ְך ִל ּמוּד ַה ַּק ָּב ָלה
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ֲא ִפ ּל ּו ְּבגִ ְ
עו ֶֹלה ִל ּמוּד ַה ַ
ׁש ָעה
ַא ִפ ּל ּו ָ
ֹּהר ו ֲ
ׁש ַה ּלו ֵֹמד ז ַ
ׁשל ָּד ָברֶ ,
ּשוֹ ֶ
ַּ)כף ַה ַח ּיִים ִס ָימן קנ"ה(ֵּ .פרוׁ
ימה ְּבתו ַֹרת
ׁשנָה ְּת ִמ ָ
ירתוֹ ִּב ְל ַבד זו ֶֹכה ְּכ ִא ּל ּו ָל ַמד ָ
ַא ַחתַּ ,ב ֲא ִמ ָ
ׂ ְמ ָחה ִה ְכ ִּפיל ְז ֻכ ּיו ָֹתיו ָּכפוּל ֶא ֶלףְּ ,כ ִד ְב ֵרי
ׁשר לו ֵֹמד ְּב ִש
ַה ִּנ ְג ֶלה ,ו ְַכ ֲא ֶ
ׁשוֶה ְּכ ֶא ֶלף ַּפ ַעם ִמ ִּמי
ׂ ְמ ָחה ָ
ׁש ַה ּלו ֵֹמד ִמ ּתו ְֹך ִש
יקיםֶ :
ָהאו ְֹרחוֹת ַצ ִּד ִ
ְא ַמר ַר ֵּבנ ּו
ׂ ְמ ָחה) .או ְֹרחוֹת ַצ ִּד ִיקים ַׁש ַער ַה ִּשׂ ְמ ָחה( .ו ָ
ׁש ֵאינוֹ לו ֵֹמד ִמ ּתו ְֹך ִש
ֶ
ׁשוֶה ֶא ֶלף ְּפ ָע ִמים
ׁש ָּבת קו ֶֹדׁשָ ,
ׁש ָעה ְּב ַ
יו ֵֹסף ַח ּיִים זיע"אְ :ד ַהלו ֵֹמד ָ
ׁשנָה ְׁשנִ ּיָה(
ׁשת ְׁשמוֹת ָ
יש ַחי ָּפ ָר ַ
)בן ִא ׁ
ִל ּמוּד ִּבימוֹת ַהחוֹלֶּ .
ֹש ִלים ְּבי ְִצ ָרם,
ֹש ִלים ּבֹא ּו ֶח ְׁש ּבוֹן" – ֵא ּל ּו ַה ּמו ְׁ
ֹאמר ּו ַה ּמו ְׁ
"על ֵּכן י ְ
ַ
ׁשל ִל ּמוּד
ׁש ָעה ַא ַחת ֶ
יצד ָ
ׁשל עו ָֹלם )ב"ב עחֵּ :(:כ ַ
ׁשב ֶח ְׁש ּבוֹנוֹ ֶ
ּבֹא ּו וּנְ ַח ֵּ
ׁשט
ׁשנָה ִל ּמ ּוד ְּפ ַ
ׁ ,עו ָֹלה ְל ֵע ֶר ְך ִמ ְליוֹן ָ
ׁש ָּבת קו ֶֹדש
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ְּב ַ
ַ
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש
ׁש ָעה ַא ַחת ַ
ימי ַהחוֹלָּ - .כ ֵעת ּבֹא ּו ֶח ְׁש ּבוֹןְּ :ד ִל ּמוּד ָ
ִּב ֵ
ׂ ְמ ָחה ׁשוּב
ֻכ ָּפל ְּב ֶא ֶלף ,ו ְּב ִש
ׁש ָּבת מ ְ
ׁשט ,ו ְּב ַ
ׁשנָה ִל ּמוּד ְּפ ָ
ׁשוֶה ְל ֵע ֶר ְך ָ
ָ
ׁשנָה.
ֻכ ָּפל ְּב ֶא ֶלףַ ,ס ְך ַה ּכֹל ,עו ָֹלה ִל ּמוּדוֹ ְל ֵע ֶר ְך ִמ ְליוֹן ָ
מְ
ֵצח
ּחהְׁ ,שמו ָּרה ְלנ ַ
ֵש ְל ָך ְמנָיוֹת יו ֵֹתר ְּכ ָד ִא ּיוֹת ַל ַה ְׁש ָק ָעה ְּבטו ָ
ַה ִאם יׁ
ׁש ָּתפוּת
ֶמת ֻ
את ֵע ֶסק ֻמ ְצ ָלח יו ֵֹתר? ַה ִאם ַק ּי ֶ
נְ ָצ ִחים? ַה ִאם ָּמ ָצ ָ
יצד ּתו ָּכל ִל ְז ּכוֹת ְּב ָכ ְך?
ַדאי ִה ְּנ ָך רו ֶֹצה ָל ַד ַעת ֵּכ ַ
ְּברו ָּכה יו ֵֹתר? ו ַּ
ׁש ִהנְ ֶכם ּתו ְֹמ ִכים ּבוֹ,
יבהּ ,כו ֵֹלל אוֹ ָּכל מו ָֹסד ּתו ָֹרנִ י ֶ
ְש ָ
ָּכל י ִׁ
ֹּהר.
ׁשל ז ַ
ׁש ָעה ְׁשבו ִּעית ֶ
ׁש ּי ְִל ְמד ּו ְל ָפחוֹת ָ
ַּב ְּקׁש ּו ֶ
ֹּהר ַה ָּקדוׁ
ָּכל ָּבחוּר אוֹ ַא ְב ֵר ְך ,יָכוֹל ִל ְלמֹד ז ַ
ֹש ֵּבין ַה ְּס ָד ִרים ,ו ִּב ְפ ָרט
ֹּהר
ׁשר ִל ְלמֹד ַעל ִּפי ֵס ֶדר ַהז ַ
ְא ְפ ָ
ֲלתוֹ ְּגדו ָֹלה – ו ֶ
ׁש ַּמע ָ
ׁש ָּבת קו ֶֹדׁש ֶ
ְּב ַ
ׁשל 500
יבה ֶ
יש ָ
ֻג ָמאִּ :ב ִׁ
ׁשנָה - .ו ְּלד ְ
ָמים ְּב ָ
ֻלק ְל 354-י ִ
ַה ּיו ִֹמי ַה ְמח ָּ
ַּבחו ִּרים  -י ְִל ְמד ּו ַּ 12ד ּקוֹת ִּב ְל ַבד ְּב ָכל יוֹם – ו ְָכ ְך יו ְּכל ּו ְל ַס ּיֵם ֶאת
ׁשנָה ,ו ְּבַּ 24-ד ּקוֹת ְּביוֹם
ֲמׁש ֵמאוֹת ְּפ ָע ִמים ְּב ָ
ֹּהר ח ֵ
ָּכל ֵס ֶפר ַהז ַ
י ְִז ּכ ּו ְל ֶא ֶלף ִס ּיו ִּמים ,ו ְַכ ּיָדו ַּע ְּד ְּב ֶא ֶלף ִס ּיו ִּמים ְּכ ֶא ָחדֵּ ,ת ֶּכף ֵמ ִביא
א ָּלהּ .
ַה ְּג ֻ
)"תו ָֹרתוֹ ָמגֵן ָלנוּ"(.
ִיח
ְּב ָכ ְך ִּת ְצ ּבֹר ִמ ְליוֹנֵי ְז ֻכ ּיוֹת ְּבאוֹתוֹ ַה ֶּכ ֶסף ו ְּבאוֹתוֹ ַה ְּז ַמןַּ ,ת ְרו ַ
ֶצחְ - .וזֶה ּו
ָמים ָּבעו ָֹלם ַה ּנ ַ
ׁש ַּק ּי ִ
ֲכי ְּגבו ִֹהים ֶ
ְּתׁשוּאוֹת ַּב ֲאחו ִּזים ה ִ
"בֹא ו ְּר ֵאה ַה ָּכתוּב' :ו ְִל ְזב ּולֻן ָא ַמר
ֹּהר ְּ)ב ַהעֲלו ְֹת ָך קנּ :(.
ׁשל ַהז ַ
ַּת ְר ּגוּמוֹ ֶ
ַחד,
ׁש ִּנ ְׁש ַּת ְּתפ ּו י ַ
יך'ְ ,מ ַל ֵּמד ֶ
ׂכר ְּבא ָֹה ֶל ָ
ׂש ָ
ִש
את ָך ְוי ָּ
ׂ ַמח ְזב ּולֻן ְּב ֵצ ֶ
ְש
ֹשב וְעו ֵֹסק ַּב ּתו ָֹרהְ ,וזֶה נו ֵֹתן ֵח ֶלק
ׁ
ׂה ִמ ְל ָח ָמהְ ,וזֶה יו ֵ
זֶה יו ֵֹצא וְעוֹ ֶש
ַדאי,
ׂכר ֶח ְלקוֹ ַּב ּתו ָֹרה ,וְנו ֵֹתן ִל ְזבוּלוּן ֶח ְלקוֹ ַּב ּתו ָֹרה ו ַּ
ׂש ָ
ִש
ָלזֶהְ ...וי ָּ
ׁשל
שכרִּ ,כי ַה ְּב ָר ָכה ֶ
ׂ ָ
ׁש ּי ְִת ָּב ֵר ְך ְזבֻלוּן ִמ ִּי ָש
ַח ָּדיוֶ ,
ו ְַעל ֵּכן נִ ְׁש ַּת ְּתפ ּו י ְ
ַה ּתו ָֹרה ִהיא ִּב ְר ַּכת ַה ּכֹל".
ְשוּעוֹת ו ְַה ְּב ָרכוֹת ָה ֲאמוּרוֹת ְללו ְֹמ ֵדי
ֵאין צ ֶֹר ְך ְל ָפ ֵרט ֶאת ָּכל ַהיׁ
ׁשם ִּת ְר ֶאה זֹאת ְּב ֵע ֶסק ַה ָּבא
ֹּהר ִּכי ַר ִּבים ֵהםְּ ,ב ֶע ְז ַרת ַה ֵּ
ַהז ַ
ְשוּעוֹת ְּגלוּיוֹת ָל ַעיִןְּ ,ב ָרכוֹת ֵמ ַעל ַה ֶּט ַבע,
ַל ּגֵל ְלי ְָד ָך ,יׁ
ׁש ּי ְִת ּג ְ
ֶ
ֲס ִדים ְּגל ּויִים - .וְעוֹד יָדו ַּע
ְש ַעלַ ,וח ָ
ׁ
ִס ּי ְַע ָּתא ִּד ְׁש ַמ ּיָא ַעל ָּכל ַצ ַעד ו ַ
ֹש ,נִ ָּפ ֶדה
ֹּהר ַה ָּקדוׁ
ַּת ָּקנַת ָה ַר ְמ ַח"ל זיע"א ְּד ַרק ַעל י ְֵדי ִל ּמוּד ַהז ַ
ֹש ָּ)פ ָר ַׁשת ָנשֹׂא קכד(:
ֹּהר ַה ָּקדוׁ
ֲמים ,ו ְּמפ ָֹרׁש ַּבז ַ
ָאל ְּב ַרח ִ
ִמן ַה ָּצרוֹת וְנִ ּג ֵ
ָשע ִּב ְתׁשו ַּעת
ׁ
ֲמי" ,וְנִ ְז ֶּכה ְל ִה ּו ַ
ּתא ְּב ַרח ֵ
"ב ִס ְפ ָרא ָּדא י ְִפקוּן ִמן גָלו ָ
ְּ
ָמינ ּו ָא ֵמן!
יח ִצ ְד ֵקנ ּו ִּב ְמ ֵה ָרה ְּבי ֵ
יאת ָמ ִׁש ַ
עו ָֹל ִמים ְּב ִב ַ

ד

ֶאל ְּכבוֹד ַא ְב ְרכֵי ַה ּכו ְֹל ִלים ַה ֲחׁשו ִּבים ַובח ּורֵי ַה ְּי ִׁשיבוֹת
ׁשר
ׁש ִּי ְחיוֲּ ,א ֶ
ובחו ֵּרי ַה ְּי ִׁשיבוֹת ַה ְּקדוֹׁשוֹת ֶ
ֶאל ְּכבוֹד ַא ְב ְר ֵכי ַה ּכו ְֹל ִלים ַה ֲחׁשו ִּבים ַ
ׁש ְל ִמי חֲגִ יגָה ו(:
א ִמ ִּת ִּיים) .יְ ר ּו ַ
"הׁשו ְֹמ ִרים" ָה ֲ
ְא ֶּתם ִּב ְב ִחינַת ַ
יכם עו ֵֹמד ָהעו ָֹלם ו ַ
ֲל ֶ
עֵ
ׂ ָר ֵאל )ו ָּבעו ָֹלם ּכוּלוֹ( ְמעו ֵֹרר ְּד ָאגָה ,ו ְַה ֵּלב נִ ְק ָרע ו ְָכל ַעיִן ִּת ּזַל ו ְִת ְד ָמע
ַה ַּמ ָּצב ְּב ֶא ֶרץ ִי ְש
ׁש ָח ַרב ֵּבית
ִמ ּג ֶֹדל ַה ָּצרוֹת ַה ְּפ ָר ִט ּיוֹת ו ְַה ְּכ ָל ִל ּיוֹת רח"לְ .ויָדו ַּע ַמ ֲא ָמ ֵרי ֲחזַ"ל ִמ ּיוֹם ֶ
ִשוּב עו ֵֹמד ְּב ַס ָּכנָה נו ָֹר ָאה
ֲברוֹ ,ו ְָכל ַה ּיּׁ
ֻבה ֵמח ֵ
ׁש ִּק ְל ָלתוֹ ְמר ֶּ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֵאין ְל ָך יוֹם ֶ
ׁש ְּכ ָבר
ֻמה ֶ
)ש ְב ִעים ֻא ּמוֹת( .ו ְִכ ְמד ֶּ
א ִבים ִׁ
ׁשעו ֶֹמ ֶדת ֵּבין ִׁש ְב ִעים ְז ֵ
ׂה ַא ַחת ֶ
"כ ִכ ְב ָש
רח"ל ְּ
"ל ָּמה ָר ְגׁש ּו ּגוֹיִם" וְגוֹ' .ו ְָה ֻא ּמוֹת ְמ ַצ ְח ְצחוֹת
ַענ ּו ְל ַמ ֲא ָמר ָּדוִד ַה ֶּמ ֶל ְך ע"ה ָ
ִה ּג ְ
ׁש ַמיִם ,ו ְּל ַק ּווֹת ְל ַסכ ָֹתה
ׁש ַּב ָּ
ׁש ֵען ֶא ָּלא ַעל ָא ִבינ ּו ֶ
ְאין ָלנ ּו ַעל ִמי ְל ִה ָּ
ֲרבוֹת ,ו ֵ
ַהח ָ
ּש ְל ִמי
ׁ
של ּגוֹג )יְרו ַ
ׁ
ָשק .זֶה נִ ְׁשקוֹ ֶ
ׁ
ָשק ְּ)ת ִה ִילים ֶּפ ֶרק קמ(ָּ ,ד ָבר ַא ַחר ְּביוֹם נ ֶ
ׁ
ֹאשי ְּביוֹם נ ֶ
ְלר ִׁ
י ְָבמוֹת עח.(.
ׂ ְמ ָחה,
ימוּד ּתו ָֹרה ִל ְׁש ָמ ּה" ,1ו ְִל ּמוּד ַהזו ַֹה"ק ְּב ִש
"ל ּ
ֵש ָלנ ּו ֵע ָצה ַא ַחת יְעו ָּצה ִּ
ַא ְך יׁ
ַש ִמ ּיוּת ,ו ְַכ ּיָדו ַּע
ּחנִ ּיוּת ו ְּבג ְׁ
יע ָּכל ַה ְּב ָרכוֹת ְּברו ָ
ֻּר ָענוּת ו ְּל ַה ְׁש ִּפ ַ
ׁשר ְּבכֹחוֹ ַל ֲעצֹר ָּכל פ ְ
ֲא ֶ
ּמ ִביא
ֻּר ָענוּת – ו ֵ
ׁש ַּמ ִּציל ִמן ַהפ ְ
ַּת ָּקנַת ָה ַר ְמ ַח"ל זי"ע ְל ִל ּמוּד ַהזו ַֹה"ק ִּב ְר ִציפוּת – ֶּ
ַה ְּגאו ָּלה ַ)עיֵין ֵס ֶפר אוֹר ַהזו ַֹהר פ"ה ,ו ְֵכן הו ָּבא ְּב ֵס ֶפר ּ"תו ָֹרתוֹ ָמגֵן ָלנוּ"(.
ֲדא"
יש ָתא ח ָ
"כנִ ְׁ
ֹש ִּב ְב ִחינַת ְּ
ֹּהר ַה ָּקדוׁ
ׁש ָּכל ַה ְמ ַס ּי ְִמים ֶאת ֵס ֶפר ַהז ַ
ֶל ֱהוֵי יָדו ַּע ֶ
)שיר ַה ִּׁש ִירים ד ,ד(– ,
טי ַה ִּג ּבו ִֹרים ִׁ
"א ֶלף ַה ָּמגֵן ָּתלוּי ָע ָליו ּכֹל ִׁש ְל ֵ
)זו ַֹה"ק( ֵהם ִּב ְב ִחינַת ֶ
"כֹל ִׁש ְל ֵטי ַה ִּג ּבו ִֹרים" ו ְֵהם ׁשו ְֹל ִטים ַעל
ׂ ָר ֵאלּ ,
יהם ָּתלוּי וְעו ֵֹמד ַה ָּצ ַלת ְּכ ַלל ִי ְש
ֲל ֶ
עֵ
ַה ְּגבוּרוֹת ו ְּמ ַמ ְת ִקים או ָֹתם ,ו ִּמ ּיַד ָּב ָאה ַה ְּגאו ָּלה בב"א.
יטב ַמ ֲא ָמר ָה ַר ְׁש ִּב"י "יָכוֹל ֲאנִ י ִל ְפטוֹר ֶאת ָהעו ָֹלם ּכוּלוֹ ִמן
ו ְּל ִפי זֶה ִמ ְת ָּב ֵאר ֵה ֵ
אשי ַה ּכו ְֹל ִליםְ ,ל ַה ְרׁשוֹת ָּל ֶכם
ׁ
ְשיבוֹת ו ְּל ָר ֵ
אשי ַה ּי ִׁ
ׁ
ׁשה ְל ָר ֵ
ַה ִּדין"ַ - .על ֵּכן ְּפנ ּו ְּב ַב ָּק ָ
ַדאי
ׂ ְמ ָחה ,ו ְּבו ַּ
ׂר ַּד ּקוֹת ְּב ַה ְת ָח ַלת ָּכל ֵס ֶדר ְל ִל ּמוּד ַהזו ַֹה"ק ְּב ִש
יש ְׁשנֵים ָע ָש
ְל ַה ְק ִּד ׁ
ׂוּ.
ׁש ָּכ ְך ָעש
ְשיבוֹת ו ְּכו ְֹל ִלים ֶ
ׁש ְּכ ָבר נו ַֹדע ַה ְּמ ִציאוּת ְּב ַה ְר ֵּבה י ִׁ
ַס ִּכימ ּו ִע ָּמ ֶכםְּ ,כמוֹ ֶ
יְ
)עיֵין זו ַֹה"ק
תא ַ
ּתא ִּד ְל ַת ָּ
יח ָצ ִר ְיך קו ֶֹדם ִא ְתעֲרו ָ
ׁש ּי ְַצ ִל ַ
ֻשה ְּכ ֵדי ֶ
ׁ
ׁש ִּב ְקד ָּ
ו ְַכ ּיָדו ַּע ְּד ָכל ָּד ָבר ֶ
יאה
ֲלת ַה ִלימוּד ו ְַה ְּק ִר ָ
ֶא ְמר ּו ְּב ַמע ַ
ׁש ּנ ֶ
ָּפ ָר ַׁשת ֶל ְך ְּל ָך ַּדף ע"ז .(:ו ְָכל ַה ַּמעֲלוֹת ָה ַא ִּדירוֹת ֶ
ׁשל ַההו ֵֹלך ֶאל
ׁשר הוּא קו ֵֹרא – ְּכ ָמ ָ
ׁש ֵאינוֹ ֵמ ִבין ְּכ ָלל ֶאת ֲא ֶ
ְּבזו ַֹה"ק ֵהם ּגַם ְּב ִמי ֶ
ׁש ֵאינוֹ
ּאה ְּכ ֵדי ְל ִה ְת ַר ֵּפאֵּ ,כן ַה ּלו ֵֹמד ְּבזו ַֹה"ק ֲהגַם ֶ
ָהרו ֵֹפאֵ ,אינוֹ ָצ ִר ְיך ְל ָה ִבין ִּב ְרפו ָ
ָאל
ֲל ּיו ָֹתיו" ,ו ְַעל י ְֵדי ֵּכן נִ ּג ֵ
ׁש ַמיִם ע ִ
ֵמ ִבין ֶע ֶצם ַה ִלימוּד ּכוֹחוֹ ּגָדוֹל ו ְָעצוּם "וּבוֹנֶה ַּב ָּ
ָשע – ַי ֲעקֹב ָא ִבינ ּו ע"ה נִ ְק ָרא
ׁ
ִּב ְמ ֵה ָרה ְּב ָקרוֹבִּ ,כי ֵעת ָצ ָרה ִהיא ְלַי ֲעקֹב ו ִּמ ֶּמ ּנָה ִי ּו ַ
ׁש ִהיא
ימוּד ַה ּתו ָֹרה – ֶ
ימ ְט ִר ּיָה סוֹד – ְד ַע"י ִּל ּ
ְש ְב ִעים ִּג ַ
ֶפׁש ,ו ִׁ
ׁשל ִׁש ְב ִעים נ ֶ
ָאב ֶ
ׁשל
ׁש ְּכ ֶנגֶד סוֹ"ד ,ו ָּבזֶה נִ ְק ָרא ַאב ֶ
ׁשל ַי ֲעקֹב ָא ִבינ ּו ע"ה ,ו ִּב ְפ ָרט זו ַֹה"ק – ֶ
ִמ ָּדתוֹ ֶ
ָצל ִמ ִּׁש ְב ִעים ֻא ּמוֹת ָהעו ָֹלם – וְעוֹד ַּכ ּיָדו ַּע ַיעֲקוֹב ְּב ִמ ּלוּי או ִֹת ּיוֹת
ֶפׁש ,נִ ּנ ֵ
ִׁש ְב ִעים נ ֶ
ׁשנָה תש"ע – ו ִּמ ֶּמ ּנָה ִ -מ ּכ ַֹח
ׁש ַה ָּ
ימ ְט ִר ּיָה ֶ – 770
ָכזֶה :יו"ד עי"ן קו"ף וי"ו בי"תִּ ,ג ַ
ָדנ ּו ַה ָּד ָבר!
ָשע ְּתׁשו ַּעת עו ָֹל ִמים ֵ)ס ֶפר ַ"ב ֵּדי ע ֲָרבוֹת"( ִ -ז ְכרוּ! ְּבי ֵ
ׁ
ימוּד ַה ּסוֹד ִי ּו ַ
ֻלת ִּל ּ
ְסג ַּ
ֹאמר ִּג ּבוֹר
ׂ ָר ֵאל ָא ָּתה" ,ו ְֶה ָח ָלׁש י ַ
ֹאש ִׁש ְב ֵטי ִי ְש
ֶיך ר ׁ
– "הֲלוֹא ִאם ָקטֹן ַא ָּתה ְּב ֵעינ ָ
"ה ָּקטֹן י ְִהיֶה ָל ֶא ֶלף ו ְַה ָּצ ִעיר ְלגוֹי ָעצוּם ֲאנִ י ה' ְּב ִע ָּת ּה
ָאנִ יְ ,וי ְִת ַקיֵים ָּבנ ּו ַה ָּפסוּק ַ
יש ּנָה" )י ְַׁש ְעיָה ס ,כב( בב"א.
ׁ
ֲא ִח ֶ
ֻּלם רו ִֹצים
ׁשכ ָּ
יאן ַע ַר ִבים ֶ
יל ָ
ֲצי ִּב ְ
ֵש ִּכ ְמ ַעט ֶא ָחד ַוח ִ
ֲמי ְׁש ַמ ּיָא ְויׁ
ָאנ ּו נִ ְז ָק ִקים ְל ַרח ֵ
ׁש ִאם י ְִל ְמד ּו
יאן יְהו ִּדים ,ו ְָל ֵכן ָאנ ּו ְּבטו ִּחים ֶ
ׂ ֵרה ִּמ ְל ָ
ְל ַח ֵּסל ֶאת ָח ֵמׁש ֶע ְש
ׁשנָה
ֹש ְּב ָכל יוֹם וָיוֹם ַרק ַּ 12ד ּקוֹתְ ,וי ְִג ְמר ּו ָּכל ַהזו ַֹהר ְּב ָ
ֶאת ַהזו ַֹהר ַה ָּקדוׁ
יח ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ָֹח ִאי
ׁש ִה ְב ִט ַ
יחְּ ,כמוֹ ֶ
ָצל ּו ֵמ ֶח ְב ֵלי ָמ ִׁש ַ
ַוד ַאי י ִּנ ְ
ַא ַחתְּ ,בו ְ
ּתא.
ׁש ְּב ִס ְפ ָרא ָּדא י ְִפקוּן ִמן גָלו ָ
ֶ
ּ (١תו ַֹרת ַה ּסוֹד הוּ א ּתו ָֹרה ִל ׁ ְש ָמ ּה) ,אוֹר יִ ְצ ָחק פ"א( .וּ ְכמ ֹו ׁ ְש ָא ַמר ַה ַּמ ִּגיד ְל ָמ ָרן ַה ֵּבית יו ֵֹסףִ :אם ִּת ְק ַּבע
יש ִרים
)מ ִּגיד ֵמ ׁ ָ
ימין ְּד ָלא יָ ַדע יַ ְתהוֹן ַּבר נָ ׁשַ .
ִע ִּתים ְּב ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּב ָלהֶ ,א ְפ ַּתח ִל ְּב ָך ָּב ּה ְד ַת ְד ֵּביק ָרזִ ין ְס ִת ִ
יתא) .ז ַֹהר
ימין ַעיְ ינִ ין ְּד ָלא ִמ ְס ַּת ְּכ ִלין ְּב ָרזֵ י ְדאו ַֹריְ ָ
ימין ִל ָּבא וּ ְס ִת ִ
ָּפ ָרׁ ַשת ּבֹא(  -וַ וי ְל ָע ְל ָמא ְּד ִאנּ וּ ן ַא ִּט ִ
יתא יַ ָּב ׁ ָשה ,וְ ָלא ָב ָעאן ְל ִא ׁ ְש ַּת ְד ָלא ְב ָח ְכ ָמה ְד ַק ָּב ָלהְ ,דגָ ְר ִמין
ֵח ֶלק א' ַּדף כ"חִ - (.אינוּ ן ְּד ָע ְב ִדין ְלאו ַֹריְ ָ
ישה ,וַ י לוֹן ְּדגָ ְר ִמין ֲענִ יּ וּ ָתא וְ ַח ְר ָּבא
ְּד ִא ְס ַּת ַּלק נְ ִביעוּ ְד ָח ְכ ָמה ְד ִא ִיהי י' ִמינָ ּה ,וְ ִא ׁ ְש ְּת ָא ַרת ב' יְ ֵב ׁ ָ
וּ ִביזָ ה וְ ֶה ֶרג וְ ַא ְּב ָדן ְּב ָע ְל ָמא) .תיק"ז תי' ל'(.

ַּמעֲלוֹת ָהעו ֵֹסק ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ִּב ְק ָצרָה:
ֲמים.
ׂ ָר ֵאל ְּב ַרח ִ
 ְמ ָק ֵרב ְּג ֻא ַּלת ִי ְש
 ְמ ַב ֵּטל ְּגזֵרוֹת ָקׁשוֹת.
ַכ ָכ ּה ִמ ָּכל ְסיָג ו ְּפגָם
ְת ְז ִהיר ְּבאוֹר נִ ְפ ָלא ו ְּמז ְּ
ׁש ָּת ִאיר ו ַ
 זו ֶֹכה ְל ַט ֵהר ו ְּל ַק ֵּדׁש ֶאת נִ ְׁש ָמתוֹ ֶ
ַמ ֵרי.
ׁש ְּמ ַר ְּפ ָא ּה ְלג ְ
ַעד ֶ
ֵצר ָה ַרע.
 ַמ ְר ִחיק ֵמ ַע ְצמוֹ ָּכל ַה ְמ ַק ְט ְר ִגים ְוי ֶ
ִש ֵמר ִמ ִּמ ְק ִרים ָר ִעים ָּבעו ָֹלם ַה ּזֶה ו ָּבעו ָֹלם ַה ָּבא.
ׁ
 י ָּ
ָצל ִמ ַּת ֲאווֹת ָרעוֹת ו ִּמ ִּמ ּדוֹת ָרעוֹת.
 י ִּנ ֵ
ׂוֹת נִ ִּסים.
ֵש ְּבכֹחוֹ ַל ֲעש
ׁש ּיׁ
ׁשם ֶ
ֲרי הוּא ְּכהוֹגֶה ו ְּמ ָפ ֵרׁש ֶאת ַה ֵּ
 הֵ
ׁשם.
 י ְִז ֶּכה ַלחֲזוֹת ְּבנ ַֹעם ַה ֵּ
ּמ ִבין.
 נִ ָּצל ִמ ִּט ְמטוּם ַה ֵּלב וְהו ֵֹפ ְך ֵלב ָה ֶא ֶבן ְל ֵלב ֵמ ִאיר ו ֵ
 זו ֶֹכה ְל ָה ִבין ֶאת ִל ּמוּדוֹ ו ִּמ ְת ַק ּיֵם ְּביָדוֹ.
ֻגָל ְּביו ֵֹתר ְל ַת ֵּקן נִ ְׁש ָמ ָתם
ֹש ְל ִע ּלוּי נִ ְׁש ַמת נִ ְפ ָט ִרים ְמס ּ
ֹּהר ַה ָּקדוׁ
ִל ּמוּד ְּב ֵס ֶפר ַהז ַ

ילם ִמ ָּכל ִּדינִ ים.
ו ְּל ַהעֲלו ָֹתם ִל ְמקו ָֹמם ָה ֶע ְליוֹן ו ְּל ַה ִּצ ָ
ׁשל
ׁש ּלו ְֹמ ִדים ְּב ִס ְפרוֹ ֶ
ׁש ִּב ְזכוּת ֶ
"כ ַדאי הוּא ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹן ִל ְסמ ְֹך ָע ָליו ִּב ְׁש ַעת ַה ְּד ָחק"ֶ ,
ְּ

ָשע ְּב ָכל ַה ִּנ ְצ ָר ְך ָלנוּ.
ׁ
ָ"ע ,נִ ּו ַ
ַה ַּת ּנָא ָה ֱאל ִֹקי ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי ְזי ָ
ׁש ֶכת
ימ ְט ִר ּיָא )ְּ (703כ ִמנְ יַן ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי )ִּ ,(703כי ִּב ְזכוּתוֹ נִ ְמ ֶ
אתיו" עו ָֹלה ְּב ִג ַ
 ֵּת ַבת "ו ְּר ָפ ִ
ּאה ָל ָא ָדם.
ְרפו ָ
ׁש ָהעו ֵֹסק ְּבתו ָֹרתוֹ
אשי ֵּתבוֹת ַר ְׁש ִּב"יֶ ,
ׁ
ׁש ַפע ַרב ְּב ָכל ָהעו ָֹלמוֹתָ ,ר ֵ
ֻש ַּפע ֶ
 ו ְַעל י ְֵדי זֶה י ְׁ
ַש ִמי.
ּחנִ י ְוג ְׁ
ׁש ַפע ַרב רו ָ
י ְִז ֶּכה ְּב ִס ּי ְַע ָּתא ִּד ְׁש ַמ ּיָא ְל ֶ

המשךֶ ...אל ְּכבוֹד ַא ְב ְרכֵי ַה ּכו ְֹל ִלים ַה ֲחׁשו ִּבים ַובח ּורֵי ַה ְּי ִׁשיבוֹת
יל ֵפן ֵא ַלי ִל ְפנֵי
ְא ָחד ִּט ְ
ֹשים ֵהם ,ו ֶ
ׂ ָר ֵאל ְקדו ִׁ
ב"הִ ,י ְש
ּמי זו ַֹהר
ׂה ו ְִא ְר ּגֵן ְּכ ָבר ֶא ֶלף ִסיו ֵ
ׁש ָע ָש
ְׁשבו ַּעיִם ֶ
ׁשרו ֶֹצה
ׁש ָע ַבר ֶּ
ׁשבו ַּע ֶ
יל ֵפן ֵא ַלי ְּב ָ
ְא ָחד ִּט ְ
ֹש ,ו ֶ
ַה ָּקדוׁ
ּמי זו ַֹהר ְּבסוֹד ָה ֶא ֶלף ְל ָך ְׁשלֹמֹה,
ְל ַא ְר ּגֵן ֶא ֶלף ִסיו ֵ
ֵש
ימה .ו ֶּב ֱא ֶמת יׁ
ו ִּב ְזכוּת זֶה נִ ְז ֶּכה ַמ ֵהר ְל ַה ְגאו ָּלה ְׁש ֵל ָ
ׁש ּיְכו ִֹלים ְּב ַקל ְל ַא ְר ּגֵן ַה ִׁשיעו ֵּרי
ִלי ָּת ְכנִ ית ַק ָּלה ֵא ְיך ֶ
ׁש ָּתף
ׁשרו ֶֹצה ִל ְהיוֹת ֻ
זו ַֹהר ָּב ֲא ָל ִפים ו ְּר ָבבוֹת ,ו ִּמי ֶ
י ְִת ַק ְּׁשר ּו ֵא ֵלינוּ.
ׂ ְמ ָחה ְמרו ָּבה ַלחֲזוֹת ו ְִל ְראוֹת ֵא ְיך
עֹנֶג ָּכפוּל ְו ִש
ׂ ָר ֵאל ִמ ְת ַא ְר ְּגנִ ים ַל ִּמ ְפ ָעל ַהזו ַֹהר
ׁש ֵּמאוֹת ַא ְל ֵפי ִי ְש
ֶ
"ב ְל ִּתי ַלד' ְל ַב ּדוֹ"
יהם ִּ
ְח ְרת ּו ַעל ִד ְג ֵל ֶ
ָהעו ָֹל ִמי ,ו ָ
ְ)ר ֵאה ְּב ֵס ֶפר ָה ַר ְמ ַח"ל ו ְַהזו ַֹהר( ו ַּב ֶדגֶל ַה ּזֶה ּדו ְֹג ִלים ַעל ָע ֵרי
"מי ַלד'
יעים ְּבקוֹל חו ֵֹצב ֶל ָהבוֹת ֵאׁש ִ
ּמ ְת ִר ִ
ׂ ָר ֵאל ו ַ
ִי ְש
ׂ ָר ֵאל
יבם ְּב ָכל ְּתפוּצוֹת ִי ְש
ֵא ָלי" ,ו ִּמ ְת ַק ְּב ִצים ְס ִב ָ
ֶשנָם ַע ָדיִן ְּבדו ֵֹרנ ּו ּדוֹר
ׁש ּי ְׁ
יטה ֶ
ׁש ִּנ ְׁש ֲאר ּו ִל ְפ ֵל ָ
י ְִר ֵאי ד' ֶ
ֲפ ִצים ֶּב ֱא ֶמת ְל ִה ְת ָק ֵרב ְל ַר ִּבי
יחא ַהח ֵ
ִע ְק ְב ָתא ִּד ְמ ִׁש ָ
ׂים ִק ּבוּץ ו ְִר ּבוּץ ו ְּפ ָע ִלים
ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ָֹחאי זי"ע וְעוֹ ִש
ְל ָה ִקים ִׁשיעו ִּרים ָּב ָא ֶרץ ,ו ְּב ָכל ָהעו ָֹלם ּכוּלוַֹ ,והֲמוֹנֵי
ׁש ִכים
יקת יְהו ִּדי ,וְנִ ְמ ָ
ֹשיםּ ,פו ֵֹעם ְּב ִל ָּבם ִז ַ
ׂ ָר ֵאל ְקדו ִׁ
ִי ְש
יהם ְל ֶרגֶל ַה ַה ָּכ ָרה ִּכי ָה ֱא ֶמת
ֲר ֶ
ֲבה ַאח ֵ
ַּבעֲבוֹתוֹת ַאה ָ
נֵר ְל ַר ְּג ָלם.
ׂ ָר ֵאל
ירי ֵמ ַא ֵחינ ּו ְּבנֵי ִי ְש
ַק ֵ
ׁשרו ִֹאים ַהנֵי ַר ְב ְר ֵבי י ִּ
ב"ה ֶּ
ֲב ִלים
ֲבל ה ָ
יטב ֶאת ַמ ֲא ַמר ק ֶֹה ֶלת "ה ֵ
ׁש ּיו ְֹד ִעים ֵה ֵ
ֶ
ָא ַמר ק ֶֹה ֶלת ַה ּכֹל ָה ֶבל" ּ -ומ ָֹחם ַה ָּב ִהיר ו ְָצלוּל ָל ַד ַעת
"ה ֶבל ֵאין ָּבם מו ִֹעיל"  -ו ְָה ִע ָּקר ָה ֲא ִמ ִּתי
ׁש ָּכל העוה"ז ֶ
ֶ
ׁש ּיו ֵֹתר ,ו ְִל ְז ּכוֹת
ׂ ָר ֵאל ַּכ ָּמה ֶ
ַכוֹת ֶאת ְּכ ָלל ִי ְש
–לז ּ
הוּא ְ
)עיֵין גמ' ַסנְ ֶה ְד ִרין צ"ט(
אלו ִֹקי ַ
ׁש ַפע אוֹר ֱ
יהם ְּב ֶ
ַעל י ְֵד ֶ
ירם ִּב ְמלֹא הו ָֹדם
ַּכ ָּמה ַמ ְפ ִעים ו ְּמ ַח ּזֵק ְל ַה ִּכ ָ
ֵש ֲא ָל ִפים
ׁש ָּקנ ּו ֵמאוֹת ְויׁ
ֵש ֵמ ֶהם ֶ
ׁשר יׁ
ו ְִת ְפ ַא ְר ָּתםֲ ,א ֶ
ׁש ּיו ְֹד ִעים ֵע ֶר ְך
ּק ּה ִח ּנָם – ִמ ְּפנֵי ֶ
ׁשל ֵס ִטים – ַלחֲלו ָ
ֶ
ימוּד ַהזו ַֹה"ק
ׁש ָעה ּתו ָֹרה בעוה"ז – ו ִּב ְפ ָרט ִּל ּ
ׁשל ָ
ֶ
ְׁשמו ְּכ ָּפל ַל ֲא ָל ִפים ו ְִל ְר ָבבוֹת
ֵש ָל ֶהם ,ו ְָכל ֶא ָחד
ְּתת ָֹאר ָל ֶכם ֵאיזֶה ְזכוּת ְּגדו ָֹלה יׁ
ׁשה ְׁש ָק ִלים
ֲמ ָּ
יָכוֹל ִל ְז ּכוֹת ְּב ַק ּלוּת ִל ְז ֻכ ּיוֹת ָה ֵא ּלוַּּ :בח ִ
ׁשר
ְל ֵס ֶפר ַ -א ָּתה קוֹנֶה ְ 101ס ָפ ִרים ְּב ַס ְך ֲ - ,₪ 505א ֶ
ׂ ַכר ִמ ְצוָה ְּכ ֶנגֶד ֶה ְפ ֵס ָד ּה- .
ׁשב ְש
ׁשב! – ֶהוֵי ְמ ַח ֵּ
ֶח ָ
ְל ַמה נ ְ
יכ ֵאל"
"מ ָ
ּבֹא ו ְּר ֵאה ַא ָּתה ֵמ ַח ֵּלק ל 101יְהו ִּדים ְּכ ִמנְ יַן ִ
ו ְַכ ָּמה ַמ ְל ָא ִכים ַל ֲא ָל ִפים ו ְִל ְר ָבבוֹת נִ ְב ָר ִאים ִמ ּכ ַֹח זֶה.
ׁש ָעה זו ַֹה"ק
ׁש ָּבת קו ֶֹדׁש ָ
– ִּב ְזכו ְּת ָך יְהו ִּדי ּלו ֵֹמד ְּב ַ
ׁשט ְּביוֹם
ימוּד ְּפ ָ
ׁשנָה ִּל ּ
ׁשוֶה ְל ֶא ֶלף ָ
ׁשר ֶע ְר ּכוֹ ָ
– ֲא ֶ
ׂ ְמ ָחה ֻ -מ ְכ ָּפל
ׁש ּלו ֵֹמד ְּב ִש
יש ַחי ,ו ְּכ ֶ
חוֹל ְל ִפי ַה ֶּבן ִא ׁ
ׁשנָה )או ְֹרחוֹת ַצ ִּד ִיקים((– ְוזֶה ַרק
ְּב ֶא ֶלף ַ -ס ְך ַה ּכֹל ִמ ְליוֹן ָ

ְא ַחר ָּכ ְך ַּת ְכ ִּפיל
ׁש ָּבתוֹת ,ו ַ
ׁשל ַ
ׁשנָה ֶ
ִמיהו ִּדי ֶא ָחדָ 70 ,
ׂה,
ׂג ַמה זֶה עוֹ ֶש
ֵש ָלנ ּו ֻמ ָּש
ְּב ֵמ ָאה יְהו ִּדים – ַה ִאם יׁ
ֻלם
ֹשם נִ ְפ ָלא הוּא ְּב ָכל ָהעו ָֹלמוֹתְ ,וכ ָּ
ׁ
ֵאיזֶה ּפ ַֹעל ְור ֶ
ְׁשמו ִּרים ְל ָך.
ַד ִבים
ַע ָּתהֲ ,הי ִָּפ ֵלא ַמ ּדו ַּע ָּב ִאים וְחו ְֹט ִפים ,ו ְּמנ ְּ
ֲלה
ׁש ַּתע ֶ
ׂ ְמ ָחה ֶּ
ְל ִל ּמוּד לע"נִ ,ל ְזכוּת ,לרפו"שְ ,ל ִש
ׁש ּלֹא
ָפהְּ – ,ב ָמקוֹם ָל ֶתת ִּב ְרכוֹן ,אוֹ ֵאיזֶה ַמ ְז ֶּכ ֶרת ֶ
יֶ
זו ְֹכ ִרים ִמ ֶּמ ּנָה ְּכלוּםַ ,ח ֵּלק זו ַֹהר ו ְִת ּק ּונֵי זו ַֹהר ִּב ְמ ִחיר
ַוד ַאי
ֶיך ָּבעו ָֹלם ַה ּזֶה ו ְּּבו ְ
ׂ ַמח ָּכל ַח ּי ָ
ַמ ְצ ִחיק – .ו ְִת ְש
ָּבעו ָֹלם ַה ָּבא .ו ְָכ ְך י ְִז ְּכר ּו או ְֹת ָך ָל ַעד ְלטו ָֹבה ָּבזֶה
ַמ ִליצ ּו
ׁש ַמיִם י ְ
ו ְּב ָבאָּ ,כל ַה ְּקרו ִֹביםְ ,וגַם ַה ַּמ ְל ָא ִכים ַּב ָּ
ֲד ָך ,ו ְַר ִּבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ָֹחאי זי"ע ְּב ַע ְצמוֹ י ְָב ֵר ְך
טוֹב ַּבע ְ
ֵש עוֹד ַמה ַל ְחשוֹב- ,
או ְֹת ָך וְיו ֶֹדה ְל ָך ַעל ָּכ ְך - .נ ּו יׁ
"אם ָּפגַע ְּב ָך ְמנֻ ּוָל
ָצ ִר ְיך ַרק ְל ַקיֵים ַמ ֲא ָמר ֲחזַ"לִ :
זֶה ָמ ְׁש ֵכה ּו ְל ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ִאם ֶא ֶבן הוּא נִ ּמו ַֹח ִאם
ָוכח ֵא ְיך ִל ְּב ָך ִמ ַּט ֵהר
ַסה ו ְִּתיו ַּ
ַּב ְרזֶל הוּא ִמ ְת ּפו ֵֹצץ" .נ ֵּ
ׁש ַמיִם.
ׁש ַּב ָּ
ו ִּמ ְז ַּד ֵּכ ְך ,ו ִּמ ְת ַל ֵהב ְל ָא ִבינ ּו ֶ
ׁשק ָעצוּם ַעד
ָתן ָּב ֶהם ֵח ֶ
ימוּד ַהזו ַֹה"ק נ ַ
ֻלת ִּל ּ
ְוכ ַֹח ְּגד ַּ
ּתם ְּכ ֵדי
ׁשר ִּב ְרׁשו ָ
ּמ ְכר ּו ְּכ ֵלי ֶּכ ֶסף ֲא ֶ
ׁש ָע ְמד ּו ו ָ
ְּכ ֵדי ֶ
ׂ ָר ֵאל ,ו ְִק ּיְמ ּו ְּב ַע ְצ ָמם
ַכוֹת ֶאת ְּכ ָלל ִי ְש
ִל ְז ּכוֹת ו ְּלז ּ
ָהב
ׁשב ֶּכ ֶסף ְוז ָ
ֶח ָ
ָהב" ִּ -כי ַמה נ ְ
"בוֹז ּו ֶּכ ֶסף ּבוֹז ּו ז ָ
ּ
ׁש ַעל
ּמה ּגַם ֶ
ּתא ,ו ַ
ׁשל ְׁש ִכינְ ָתא ְּבגָלו ָ
– ְּכ ֶנגֶד ַה ַּצ ַער ֶ
ׂ ָר ִפים ַה ְּק ִל ּפוֹת ו ְִמ ְת ַּב ְּט ִלים ַה ְּגזֵרוֹת- ,
י ְֵדי זֶה נִ ְש
יח
ׁש ִה ְב ִט ַ
ימהְּ ,כמוֹ ֶ
ו ְָהעו ָֹלם ֵמ ִכין ַע ְצמוֹ ַל ְּג ֻא ָּלה ַה ְׁש ֵל ָ
ּתא
"ב ִס ְפ ָרא ָּדא י ְִפקוּן ִמן גָלו ָ
ֹשה ַר ֵּבינ ּו ְל ַר ְׁש ִּב"י – ְּ
ׁ
מֶ
ׁש ַפע ַרב ְּב ָכל
ֻש ַּפע ֶ
ַכי ָה ַר ִּבים י ְׁ
ֲמי" .ו ִּב ְזכוּת ְמז ֵּ
ְּב ַרח ֵ
ׁשל ָה ַר ְׁש ִּב"י
לה ְב ָטחוֹת ַה ְּגדוֹלוֹת ֶ
ָהעו ָֹלמוֹת וְנִ ְז ֶּכה ַ
ְּ)בז ַֹהר ְּתרו ָּמה קכ"ח– (:
ָא ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי זיע"אֵ :מ ִעיד ֲאנִ י ָע ַלי
ֲפ ַצת
]בה ָ
ַכה ֶאת ָה ַר ִּבים ַּ
ׁש ָּכל ַה ְּמז ֶּ
ָא ֶרץֶ ,
ׁש ַמיִ ם ו ָ
ָ
ֹש ַמעֲלוֹת,
ׁשלׁ
ֹש[ ִמ ְת ַע ֶּלה ְּב ָ
ֹּהר ַה ָּקדוׁ
ו ְִל ּמוּד ַהז ַ
ׁש ֵאין ָּכל ָא ָדם זו ֶֹכה ָלזֶה ּ -כו ֶֹפה ֶאת ַמ ְלכוּת
ַמה ֶּ
ׁשם י ְִת ָּב ַר ְך- .
ּח ו ְִע ּלוּי ְל ַה ֵּ
ַחת רו ַ
ׂה נ ַ
ָה ִר ְׁש ָעה - .עוֹ ֶש
ׁשלוֹם.
ּמ ְר ֶּבה ָ
ֵח ֵרב ,ו ַ
ׁש ּלֹא י ָ
ֲמיד ֶאת ָּכל ָהעו ָֹלם ֶ
ַמע ִ
יח לוֹ ָה ַר ְׁש ִּב"י :זו ֶֹכה ִל ְראוֹת ָּבנִ ים
ו ְַעל זֶה ַמ ְב ִט ַ
ֲשירוּת ָּבעו ָֹלם ַה ּזֶה - .זו ֶֹכה ְלעו ָֹלם
ְל ָבנָיו - .זו ֶֹכה ַלע ִׁ
ׁש ּיָכוֹל ְל ַה ִּזיק ו ְּל ָה ַרע לוֹ- .
ַה ָּבאֵ - .אין ׁשוּם ֶא ָחד ֶ
ְאין מו ֶֹחה ְּביָדוֹ.
ֲרי ּגַן ֵע ֶדן – ו ֵ
ׁשע ֵ
ׂר ַ
נִ ְכנַס ִל ְׁשנֵים ָע ָש
ׁש ַפע ְּב ָר ָכה ו ְַה ְצ ָל ָחה לוֹ ְּב ָכל
יעים ָע ָליו ֶ
מ ְׁש ִּפ ִַ
ֹש
ַרעוֹ ַעד סוֹף ָּכל ַה ּדוֹרוֹתַ - .ה ָּקדוׁ
ִענְ יָנִ ים לוֹ ו ְּלז ְ
ָּברו ְּך הוּא ו ְָה ַר ְׁש ִּב"י ְמ ָב ְר ִכים או ָֹתם ְּב ָכל ַה ְּב ָרכוֹת
ׁש ּגַם הוּא ֵק ֵרב ֶאת
ׁש ִּנ ְת ָּב ֵר ְך ָּב ֶהם ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוֶּ ,
ֶ

ֹש ָּברו ְּך הוּא קו ֵֹרא
ֹש ָּברו ְּך הוּאַ - .ה ָּקדוׁ
כו ָּּלם ְל ַה ָּקדוׁ
ְל ַא ְר ַּבע ַמחֲנוֹת ַמ ְל ָא ִכים ֶע ְליוֹנִ ים ו ְּמ ַל ּוִים אוֹתוֹ,
ׁש ּלֹא
וְנִ ְכנַס ְל ִׁש ְב ִעים עו ָֹלמוֹת ְּגנו ִּזים ִּ)ג ַימ ְט ִר ּיָא "סוֹד"(ֶ ,
ֻח ִדים ַרק לוֹ.
זו ֶֹכה ָּב ֶהם ׁשוּם ָא ָדם ַא ֵחר – ו ְּמי ָ
ַכי ָה ַר ִּבים:
ׁשל ְמז ֵּ
ו ְַּנ ַס ֶּפר ִס ּפוּר נּ ו ָֹרא ִמ ּג ֶֹדל ַה ְּזכוּת ֶ
ׁש ַמיִ ם
ֲכי ַה ּגָדוֹל ַּב ָּ
ַח ָסן ה ִ
ַכה ֶאת ָה ַר ִּבים הוּא ַה ּי ְ
ַה ְּמז ֶּ
ֹשה עה"ת ַּב ַה ְק ָּד ָמה בקו' ְּת ִה ָּלה
ׁ
ׂ ַמח מ ֶ
ְּב ֵס ֶפר ִי ְש
ּמה
ֹשה ַּדף י"א ע"ב ְוזַל"קְ :מבו ָֹאר ְּבזו ַֹהר ְּתרו ָ
ׁ
ְלמ ֶ
ָיב ָא
ַכ ָאה ָּב ֵעי ְל ִמ ְר ָּדף ָּב ַתר ַחי ַ
דף קכ"ח ע"ב ַההוּא ז ָּ
ֶח ַשב ֵלי' ְּכ ִא ּל ּו הוּא ָּב ָרא ֵלי' ו ְָדא ִאיה ּו
וְכוּ' ְּב ִגין ְדי ְ
ַתיר ִּמ ְש ָב ָחא
ְק ֵרא דקב"ה י ִּ
ְׁש ָב ָחא ְדי ְִס ַת ֵלק ֵבי' י ָ
ֲרא וְכוּ' ו ְַעל ָּדא ְּב ַא ֲהרֹן ו ְַר ִּבים ֵה ִׁשיב ֵמ ָעוֹן ו ְָכתוּב
ַאח ָ
ׁשלוֹם ועיי"ש בד' קכ"ט
ְתה ִא ּתוֹ ַה ַח ּיִים ו ְַה ָּ
יתי ָהי ָ
ְּב ִר ִ
יקים
ׁשם ַּכ ָּמה ְּגדו ִֹלים ְזכוּת ַה ַּצ ִּד ִ
ע"א ַּכ ָּמה ִה ְפ ִליג ּו ָ
ׁש ִעים ִּב ְתׁשו ָּבה.
ׁש ַּמ ְח ִז ִירים ְר ָ
ֶ
ׁשר ִס ֵּפר לוֹ מוזלל"ה
ׁש ַמ ְע ִּתי מאדמו"ח ז"ל ֲא ֶ
ו ְֵכן ָ
ֵא ְיך ֶ
ׁש ַּפ ַעם ַא ַחת נִ ְפ ְּגׁש ּו ָּבעו ָֹלם ָה ֶע ְליוֹן רש"י ז"ל
ְש ַאל
ׁ
יטש ו ָ
אהאב ְ
ִּ
יקל ִמ ְד ָר
יצ ְ
ֹש ר' ִא ִ
ִעם ָה ַרב ַה ָּקדוׁ
ֵש לוֹ ִל ְבנוֹ
יקל ֵאיזֶה ְזכוּת ו ִּמ ְצוָה יׁ
יצ ְ
רש"י ז"ל ר' ִא ִ
אטשוֹב
ׁש ִרים ִמ ְז ָל ְ
ֹש ר' ֶמ ְיכל ַה ַּמ ִּגיד ֵמ ָ
ָה ַרב ַה ָּקדוׁ
ישין ְּב ָכל ָהעו ָֹלמוֹת ִעם ְּבנוֹ ָה ַרב
ׁשּׁשו ֵֹמ ַע ְש ַמ ְר ִע ִׁ
ַמה ֶ
ׁש ּלו ֵֹמד ּתו ָֹרה
יקל ַה ּנַ"לֵ ,א ְיך ֶ
יצ ְ
ַה ּנַ"ל ,ו ְֵה ִׁשיב לוֹ ר' ִא ִ
ְא ַמר
ׁשל רש"י ז"ל ,ו ָ
ִל ְׁש ָמ ּהְ ,ולֹא נִ ְת ָק ְר ָרה ַּד ְע ּתוֹ ֶ
ֵיתים
ׁש ְּבנוֹ ִה ְר ָּבה ְל ַס ּגֵף ֶאת ַע ְצמוֹ ְּב ַּת ַענ ִ
לוֹ עוֹדֶ ,
ֹשה,
ׁ
ו ְּסגו ִּפיםְ ,וגַם ָּב ּה לֹא נִ ְת ָק ְר ָרה ַּד ְע ּתוֹ ַה ְּקדו ָ
ׁשר ַה ְר ֵּבה בגמ"ח ו ְּצ ָד ָקה ,ו ִּפ ּזֵר
ְא ַמר לוֹ עוֹד ֲא ֶ
וָ
ָתן ָל ֶא ְביוֹנִ ים ו ְַכ ּדו ֶֹמה ,וְעוֹד לֹא נִ ְת ָק ְר ָרה ַּד ְע ּתוֹ
נַ
ֲלי
ׂה ַה ְר ֵּבה ַּבע ֵ
ׁש ַר ִּבים ֵה ִׁשיב ֵמ ָעוֹן ו ְָע ָש
ׁשוּב ָא ַמר לוֹ ֶ
ׁשל רש"י
ׁש ָק ָטה ַּד ְע ּתוֹ ֶ
ָחה ְו ָ
ְּתׁשו ָּבה ָּבעו ָֹלם ּו ָבזֶה נ ָ
ׁשה ַמה ְש ַמ ְר ִעיׁשים אֹתוֹ ָּכל
ָחה ַּד ְע ּתוֹ ַה ְּקדוֹ ָ
ז"לְ ,ונ ָ
ׁשל ַמ ְע ָלה ע"כ.
ַה ָּפ ַמ ְליָא ֶ
ׁשר ֵעינֵי
ׂה ָּכזֹאת לֹא יו ַּכל ְל ַס ֵּפר ֲא ֶ
מו ָּבן ִּכי ַמ ֲע ֵש
ׁשר ֵעינָיו ְמׁשו ְֹטטוֹת ָּבעו ָֹלמוֹת
ְא ְך ְל ָא ָדם ֲא ֶ
ׂר לוֹ ו ַ
ָּב ָש
ִש ַמע ְלזו ָּלתוֹ .יו ַּכל
ׁש ּלֹא י ְׁ
ֶע ְליוֹנִ ים ׁשו ֵֹמ ַע וְרו ֶֹאה ַמה ֶ
ְל ַס ֵּפר ָכזֹאת.
ִמ ּזֶה יְכו ִֹלים ְל ָה ִבין ֵאיזֶה ְזכוּת ּגָדוֹל הוּא ְל ֵא ּל ּו
ׁש ּלו ְֹמ ִדים זו ַֹה"ק ,ו ְָכל ַה ַּפ ַמ ְליָא ֶ
ֶ
ׁשל ַמ ְע ָלה ְמ ַד ְּב ִרים
ׂ ָר ֵאל ִמ ָּכל ִמינֵי
ּתם נִ ּצו ִֹלים ָּכל ַעם ִי ְש
ׁש ִּב ְזכו ָ
ֵמ ֶהםֶ ,
ׁש ִּנ ְז ֶּכה
ְּגזֵרוֹת ָקׁשוֹת ו ְָרעוֹת ,ו ְּמ ַק ְר ִבין ַה ְּגאו ָּלהֶ ,
ְּב ָקרוֹב ִל ְראו ָֹת ּה.

ָמי!  -מלחמת עזה
ׂף עַל י ְֵדי ִמ ְפעַל ַהז ַֹּהר ָהעוֹל ִ
יפה ֶׁ -ש ּנ ְֶח ַש
ָׂ
ֲח ִש
ִמח ְׁשמוֹ,
יט ֶלר י ַּ
ׁשת ַעל י ְֵדי ִה ְ
ִמ ְל ֶח ֶמת ָהעו ָֹלם ַה ְּׁשנִ ּיָה ,עוֹד ְמ ִדינָה וְעוֹד ַא ַחת נִ ְכ ֶּב ֶ
ֻּלם
ׂ ָר ֵאלַ ,ה ְּל ָבבוֹת הו ְֹל ִמים ,כ ָּ
ֲרי ֶא ֶרץ ִי ְש
ׁשע ֵ
ׁש ּיָכוֹל נ ְֶג ּדוְֹּ ,כ ָבר עו ֵֹמד הוּא ְּב ַ
ֵאין ִמי ֶ
ֲדים ִמ ַּמ ְּט ָרתוֹ ְל ַה ְׁש ִמיד ַל ֲהרֹג ו ְּל ַא ֵּבד ֶאת ָּכל
ֲר ִדים ִמן ָהעו ֵֹמד ִל ְקרוֹתְ ,מ ַפח ִ
חֵ
ָשים...
ַה ּיְהו ִּדים ַטף ְונ ִׁ
ַה ּגָאוֹן ַה ַּצ ִּדיק ַר ִּבי יְהו ָּדה ֵל ּ
ֹשב ְּב ַח ְדרוֹֻ ,ק ְלמוֹסוֹ ְּביָדוֹּ ,כו ֵֹתב
ׁ
ַצ"ל יו ֵ
ייב ַא ְׁש ָלג ז ַ
ׁש ָּכ ַתב ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר
ָדע ֶאת ֶ
ֹש ,יָדו ַֹע י ַ
ֹּהר ַה ָּקדוׁ
ו ְּמ ַת ְר ֵּגםְ ,מ ָב ֵאר ו ְּמ ָב ֵרר ֶאת ַהז ַ
ֵצא ִמן ַה ּגָלוּתָ ,ל ֵכן
ֹש נ ֵ
ֹּהר ַה ָּקדוׁ
ּתא"ִּ ,ב ְזכוּת ַהז ַ
"ב ִס ְפ ָרא ָּדא י ְִּפקוּן ִמ ּגָלו ָ
יו ַֹחאי ְּ
ּטי ָה ָעם ,יו ְּכל ּו
ׁש ָּכל יְהו ִּדיּ ,גַם ְּפׁשו ֵ
ֹש ִל ְלׁשוֹן ַה ּק ֶֹדׁשְּ ,כ ֵדי ֶ
ֹּהר ַה ָּקדוׁ
ִּת ְר ֵּגם ֶאת ַהז ַ
ֹש.
ֹּהר ַה ָּקדוׁ
ִל ְלמֹד ו ְּל ָה ִבין ֶאת ַהז ַ
ֹש ִל ְדפוּסְּ .באוֹתוֹ
ֹּהר ַה ָּקדוׁ
אכה ו ְֵה ִביא ֶאת ַהז ַ
ָמר ֶאת ַה ְּמ ָל ָ
ּמה ּג ַ
יעה עֲצו ָ
ְל ַא ַחר י ְִג ָ
ִמח
יט ֶלר י ַּ
ׁשל ִה ְ
ְמהְ ,ז ָממוֹ ֶ
ׁש ַה ִּמ ְל ָח ָמה ִה ְס ַּת ּי ָ
ׂ ָר ֵאל ֶ
ֹש ֵבי ֶא ֶרץ ִי ְש
ׁ
ׂר ּו ּתו ָ
ַה ְּז ַמן נִ ְת ַּב ְּש
ׂ ָר ֵאלִּ – .ב ְזכוּת ַה ּזו ַֹה"ק.
יח ,הוּא לֹא ָּכ ַבׁש ֶאת ֶא ֶרץ ִי ְש
ְׁשמוֹ לֹא ִה ְצ ִל ַ
אוֹתוֹ ַה ִּס ּפוּר ִה ְת ַר ֵחׁש ָּכאן ְּב ֶא ֶרץ ַה ּק ֶֹדׁש ְּב ַמהֲדו ָּרה ְׁשנִ ּיָה ִּב ְׁשנַת תשס"טִ .מ ְל ָח ָמה
ילים ְל ֶמ ְר ַּכז ָה ָא ֶרץ,
ָרט ֶאת ַה ִּט ִ
ַסה ְלי ֵ
ילי ַק ַסאםְ ,מנ ֶּ
ׁש ּגֵר ִט ֵ
ַּב ָּדרוֹםַ ,ה ַח ַמאס ְמ ַ
"ח ָדׁש"
ׁש ִה ְת ַּפ ְר ְס ָמה ְּב ִע ּתוֹן ָ
ֵיכם ּכו ֶֹת ֶרת ַה ַּכ ָּת ָבה ֶ
ׁש ֶמׁשִ ,ה ּנֵה ִל ְפנ ֶ
ו ְּב ִע ָּקר ְל ֵבית ֶ
ׁש ֶמׁש.
ְּב ֵבית ֶ
ׁש ַקד ְּבאו ָֹת ּה
ׁש ֶמׁשָ ,
ֹּהר ָהעו ָֹל ִמי"ַ ,ה ּפו ֵֹעל ְּב ֵבית ֶ
"מ ְפ ַעל ַהז ַ
ָפ ֶלא ַה ָּמכוֹן ִ
ַה ְפ ֵלא ו ֶ
ׁשהו ְּבא ּו ִל ְדפוּס י"ב
ֹּהר ַעל ִּפי ָה ַע ּמוּד ַה ּיו ִֹמיְּ ,באוֹתוֹ ַה ּיוֹם ֶ
ְּתקו ָּפה ַעל הו ָֹצ ַאת ַהז ַ
ְמה ִמ ְל ֶח ֶמת
ׁשנָהְּ .באוֹתוֹ ַה ּיוֹם ִה ְס ַּת ּי ָ
ׁשי ַה ָּ
ֻל ִקים ְלי"ב ָח ְד ֵ
ֹּהר ַה ְמח ָּ
ׁשל ַהז ַ
ַה ְּכ ָר ִכים ֶ
ּמ ַעל ְל ֶד ֶר ְך ַה ֶּט ַבע,
ְתה ְּבנִ ֵּסי נִ ִּסים ו ֵ
ֲל ְך ַה ִּמ ְל ָח ָמה ְּב ַע ָּזה ָהי ָ
ַע ָּזה .ו ִּב ְכ ָלל ָּכל ַמה ַ

ׁש ָע ְמ ָדה ָלנוּ ,ו ְַה ְּד ָב ִרים ְמ ַד ְּב ִרים ְּב ַעד
ֹש ִהיא ֶ
ֹּהר ַה ָּקדוׁ
ִמי יו ֵֹד ַע ִאם לֹא ְזכוּת ַהז ַ
ַע ְצ ָמם...
ַכי ָה ַר ִּבים"ְּ ,ב ַמ ָּט ָרה
"ח ְב ָרה ְמז ֵּ
ׁש ַעל י ְֵדי ֶ
ֹּהר ָהעו ָֹל ִמי" ֶ
"מ ְפ ַעל ַהז ַ
ַסנוִּ ,
ׁשם ָּכ ְך ִה ְת ַּג ּי ְ
ְל ֵ
ֹּהר
ְל ָה ֵקל ַעל ַה ּלו ְֹמ ִדים ו ְּל ָצ ֵרף עוֹד וְעוֹד יְהו ִּדים ְל ַמ ְע ּגַל ַה ּלו ְֹמ ִדים ַה ְּקבו ִּעים ַּבז ַ
ַה ָּקדוׁ
ׁשי
ֹּהר ְלְּ 12-כ ָר ִכים ְלָ 12-ח ְד ֵ
ֹשְ .ל ַא ַחר עֲבו ָֹדה ְמ ֻא ֶּמ ֶצת ִה ְצ ַל ְחנ ּו ְל ַח ֵּלק ֶאת ַהז ַ
ֹּהר
ׁשל ַּ 15 – 10ד ּקוֹת ִמן ַהז ַ
ׁש ְּב ִל ּמוּד ֶ
ֻלק ְל ִל ּמוּד יו ִֹמי ָּכ ְך ֶ
ׁש ָּכל ֶּכ ֶר ְך ְמח ָּ
ׁשנָהְּ .כ ֶ
ַה ָּ
ֹּהר.
ׁשנָה ֶאת ֵס ֶפר ַהז ַ
ְּב ָכל יוֹם נְ ַס ּיֵם ּתו ְֹך ָ
ְשיבוֹת וְכו ְֹל ִלים ַה ְמ ַק ְּב ִלים ַעל ַע ְצ ָמם ֶאת ַה ִּל ּמוּד ַה ּיו ִֹמי ,יְכו ִֹלים
ָּב ֵּתי ִמ ְד ָרׁש ,י ִׁ
ֹּהר ַעל ִּפי ַה ִּל ּמוּד ַה ּיו ִֹמי ְל ִז ּכוּי ָה ַר ִּבים.
ְל ַק ֵּבל ִח ּנָם ֶאת ַהז ַ
ּש ַליִם ִמ ְּׁשנַת
ׁ
ׁש ִּבירו ָ
ּמי ז ַֹהר ְּכ ַת ָּקנַת ַה ֵּבית ִּדין ַה ּגָדוֹל ֶ
יע ְלִ 1000-ס ּיו ֵ
ַמ ְּט ָר ֵתנ ּו ְל ַה ִּג ַ
ֹש ַע
ׁ
משה יְהו ֻ
ׁ
ּחם ֶּבן ַר ִּבי ֶ
יקים ַר ִּבי י ְִצ ָחק יְרו ָ
ׁשם ָח ְתמ ּו ַה ְּגאוֹנִ ים ַה ַּצ ִּד ִ
תרפ"אָ ,
יס ִקיןַ ,ר ִּבי יו ֵֹסף ַח ּיִים זוֹנֶנְ ֶפ ְלד ֲא ַב"ד ִּד ְק ִה ַּלת ָה ַא ְׁש ְּכנ ִַּזים ִעיר ַה ּק ֶֹדׁש
ייב ִּד ְ
יְהו ָּדא ֵל ּ
]רא ּו
ַצ"ל .וְעוֹד ָ
ֹאש ָה ַר ָּבנִ ים ְּד ַק"ק ְס ָפ ַר ִּדים ז ַ
ּש ַליִםַ ,ר ִּבי ַי ֲעקֹב ֵמ ִאיר ס"ט ר ׁ
ׁ
יְרו ָ
ַּבעֲלוֹנִ ים ִמ ְס ָּפר [20-28 ,1,2 -
ַא ָתר עוּר ּו
ׂ ָר ֵאל ַה ִּנ ְמ ָצ ִאים ְּב ָכל ֲא ָתר ו ֲ
ֶשת ְל ָכל ַא ֵחינ ּו ְּבנֵי ִי ְש
ׁ
יאה נִ ְר ּג ֶ
ֵצא ִּב ְק ִר ָ
נֵ
ו ְִה ְתעו ְֹרר ּו ְל ָה ִאיר ֶאת ָהעו ָֹלם ָּבאוֹר ָה ֶע ְליוֹן.
ֹש.
ֹּהר ַה ָּקדוׁ
ּבוֹא ּו ו ְּטל ּו ֵח ֶלק ְּב ֵקרוּב ַה ְּג ֻא ָּלהִ .ה ְצ ָט ְרפ ּו ַל ִּל ּמוּד ַה ּיו ִֹמי ִמ ּתו ְֹך ַהז ַ
ָשע ִּב ְתׁשו ַּעת
ׁ
יכם ו ְָע ֵלינ ּו ְל ִה ּו ַ
ֲל ֶ
ו ְּזכוּת ַה ַּת ּנָא ָה ֱאל ִֹקי ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי ָיגֵן ע ֵ
ָמינ ּו ָא ֵמן.
עו ָֹל ִמים ִּב ְמ ֵה ָרה ְּבי ֵ

ה

הו ָֹד ָעה ְל ָב ֵּתי ִמ ְּד ָר ִׁשים ו ְֵכן ִל ְקבוּצוֹת ְּת ִה ִּלים.
ׁשרו ִֹצים
ׁש ָּבת קו ֶֹדׁש ֶ
ילה ְּב ַ
ֲרי ַה ְּת ִפ ָ
ָּכל ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ַאח ֵ
ַחד
ׁש ָּכל ַה ִּמ ְת ַּפ ְּל ִלים ְּבי ַ
ׂוֹת ִׁשיעוּר ְל ָח ֵמׁש ַּד ּקוֹת ֶ
ַל ֲעש
י ְִג ְמר ּו ֶאת ָה ִא ְדרוֹת.
ירת ְּת ִה ִּלים.
ִל ְקבוּצוֹת ַה ִּמ ְת ַא ְּספוֹת ַל ֲא ִמ ַ

יח !
ׁשה ַר ֵּבנ ּו ע"ה ִה ְב ִט ַ
מֹ ֶ
"ל ִמ ְט ַעם"
ׂ ָר ֵאל ְ
ידין ִי ְש
ֲת ִ
יח :ו ְּב ִגין ַּדע ִ
ׁשלוֹם ִה ְב ִט ַ
משה ַר ֵּבינ ּו ָע ָליו ַה ָּ
ׁ
ֶ
ֲמי".
ּתא ְּב ַרח ֵ
יה ִמן ּגָלו ָ
ֹּהר ,י ְִפקוּן ֵּב ּ
ילנָא ְּד ַח ּיֵיְּ ,ד ִאיה ּו ֵס ֶפר ַהז ַ
ֵמ ִא ָ
ׁשהוּא ֵס ֶפר
ילן ַה ַח ּיִים ֶ
ׂ ָר ֵאל ִל ְטעֹם ֵמ ִא ַ
ידים ִי ְש
ֲת ִ
ׁשע ִ
ּשִ :מּׁשוּם ֶ
ֵּפרוׁ
ֲמים.
ֹּהרַ ,על יָדוֹ י ְֵצא ּו ִמן ַה ּגָלוּת ְּב ַרח ִ
ַהז ַ
ו ְּב ֵכן יְהו ִּדי י ָ
ָקרַּ ,ת ֲעזֹר ּגַם ַא ָּתה ְל ָק ֵרב ֶאת ַה ְּג ֻא ָּלה ַעל י ְֵדי ִל ּמוּד
ֹש.
ז ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ׂ ָר ֵאל או ְֹמ ִרים ַעל
ׁשְּ 1000-גדו ֵֹלי ִי ְש
ִאם ַא ֶּתם רו ִֹצים ָל ַד ַעת ַמה ֶּ
ֹש ְּבדו ֵֹרנ ּו ִל ְז ֵקנִ ים וּנְ ָע ִרים,
ֹּהר ַה ָּקדוׁ
ֲשיבוּת ִל ּמוּד ַהז ַ
ח ִׁ
ֻלק
"ת ּק ּונֵי ז ַֹהר" ַּדף ַה ּיו ִֹמי ַה ְמח ָּ
ֹּהר" ו ְּב ֵס ֶפר ִּ
ַע ּיֵן ְּב ֵס ֶפר "אוֹר ַהז ַ
ׁשנָה ַּדף ֶא ָחד ְליוֹם.
ִלימוֹת ַה ָּ
ְל ַה ְז ָמנוֹת:
"מ ְלכוּת ָּדוִד" ְ -רחוֹב ַהּׁשו ֵֹמר ְּ 74בנֵי ְּב ָרק
חֲנוּת ַ
ׁש ֶמׁש
יש ֵּ - 24/8בית ֶ
ַחל ָל ִכ ׁ
ֹּהר ָהעו ָֹל ִמי" ְרחוֹב נ ַ
"מ ְפ ַעל ַהז ַ
אוִֹ :
0548-436784

ֲת ּנָה
ֻח ֶדת ִל ְכבוֹד ַהח ֻ
ׁשה ְמי ֶ
ַה ְק ָּד ָ
ׂ ְמ ָחה
ׂ ָר ֵאלְ .ל ֶרגֶל ַה ִּש
ּמ ְצ ַל ַחת ָּכאן ְּב ִי ְש
ׁש ָעה טו ָֹבה ו ֻ
ִ ...ח ַּתנְ ִּתי ֶאת ִּב ִּתי ְּב ָ
ּמ ַאנְ ְג ִליָה ,ו ְֵכן ִמ ְׁש ַּפ ַחת
ּמ ָּכ ַרי ֵמ ַא ְרצוֹת ַה ְּב ִרית ו ֵ
ידי ו ַ
ִה ִּגיע ּו ָּכל י ְִד ַ
ׂ ְמ ָחהַ ,על ֵּכן
ֻּלם נִ ְק ְּבצ ּו ו ָּבא ּו ְל ִה ְׁש ַּת ֵּתף ַּב ִּש
ֻתנִ ים ֵמחוּץ ָל ָא ֶרץ ,כ ָּ
ַה ְמח ָּ
יתי ְלנָכוֹן ִל ְז ּכוֹת ְלז ּ
ָר ִא ִ
ֹּהר ו ְִת ּק ּונֵי ז ַֹהר" ִעם
ֻּלם ְּב ֶסט "אוֹר ַהז ַ
ַכוֹת ֶאת כ ָּ
ֻחד ַעל
ירה חו ָֹתם ְמי ָ
ֲת ּנָהַ .ה ַּמ ָּתנָה ִה ְׁש ִא ָ
ֻח ֶדת ִל ְכבוֹד ַהח ֻ
ׁשה ְמי ֶ
ַה ְק ָּד ָ
ְק ַהל ַה ִּמ ְׁש ַּת ְּת ִפים ,וְהו ְּפ ָצה ַּכ ּמו ָּבן ְל ַא ְרצוֹת ַה ְּב ִרית ַאנְ ְג ִליָה וְעוֹד וְעוֹד.
ִּת ְז ּכ ּו ְל ִמ ְצווֹת!

ִה ְצ ָט ֵרף עוֹד ַהיּ וֹם !
ֹּהר ַה ּיו ִֹמי
ִה ְצ ָט ֵרף עוֹד ַה ּיוֹם ַל ֲא ָל ִפים ַה ּלו ְֹמ ִדים ִמ ֵּס ֶפר ַהז ַ
ׁשנָה– ָּב ֵטל.
ְמי ַה ָּ
ֹּהר ַה ּיו ִֹמי ַה ְּמחו ָּלק ל 354-י ֵ
עֲבוּר ַק ָּב ַלת ִס ְפ ֵרי ַהז ַ
 - 054-8436784פקס02-9951300 .
ָּכל ַה ּק ֶֹדם זו ֶֹכה!
ֹש ֵא ֶצל ָה ַרב ַה ּגָאוֹן ַה ְּמ ֻק ָּבל
ֹּהר ַה ָּקדוׁ
ּגַם נִ ַּתן ְל ַק ֵּבל ֶאת ֵס ֶפר ַהז ַ
ׁשלוֹם" ֶ -סט
יבת ַה ְּמ ֻק ָּב ִלים "נְ ַהר ָ
ְש ַ
ֹאש י ִׁ
יט"א ר ׁ
ּא ִלי ְׁש ִל ָ
ְּב ָניָה ּו ְׁשמו ֵ
ֻב ָסד ַּב ֶּט ֶלפוֹן02-6251451 :
ׁש ֵלם ִּב ְמ ִחיר מ ּוזָל ו ְּמס ְּ
ָ
ֹּהר
ֻּלם" ִּב ְמ ִחיר מ ּוזָל ַּב ֶּט ֶלפוֹן - 052-7632452 :ו ְֵכן ז ַ
"הס ָּ
ֹּהר ַ
ו ְֵכן ז ַ
"מתוֹק ִמ ְּד ַבׁש" ִּב ְמ ִחיר מ ּוזָל ַּב ֶּט ֶלפוֹן02-5022233 :
ָ

יכ ָלא ְּד ַר ְׁש ִּב"י
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש ֵה ָ
ִא ְרגּ וּן ַה ַ
יט"א
ּא ִלי ְׁש ִל ָ
ֻבל ַה ּגָאוֹן ַה ַּצ ִּדיק ַר ִּבי ְּב ָניָה ּו ְׁשמו ֵ
ׂיאוּת ָה ַרב ַה ְמק ָּ
ִּבנְ ִש

ֻחד ְל ַמ ָּט ָרה זוֹ.
ֹש ַה ֻּמ ְת ָאמוֹת ִּב ְמי ָ
ֵה ַכנּ ּו חו ְֹברוֹת ז ַֹהר ַה ָּקדוׁ
ילת ז ַֹהר ְלקו ְֹר ֵאי ְּת ִה ִּלים.
ֲב ַ
ׁשר ו ְּל ַב ֵּקׁש ִל ְׁשל ַֹח ח ִ
נָא ְל ִה ְת ַק ֵּ
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זֹּהר ַה ָּקדוֹש
ֲפ ַצת ַה ַ
ּבוֹא ּו ו ְּטל ּו ֵח ֶלק ַּבה ָ
ְּב ִס ּי ְַע ָּתא ִּד ְׁש ַמ ּיָא ,עוּל ּו ו ְִא ְת ַּכנְׁשוּ.
ֹש.
ֹּהר ַה ָּקדוׁ
ֲפ ַצת ַהז ַ
ּבוֹא ּו ו ְּטל ּו ֵח ֶלק ַּבה ָ
רו ִֹצים ְלהו ִֹקיר י ִָדידְ ,ל ַהעֲנִ יק ַמ ָּתנָה ְל ַבר
ֻל ֶדת ,ו ְַכ ּדו ֶֹמה?
ׂ ֵּמ ַח ְּביוֹם ַהה ֶּ
ִמ ְצוָהְ ,ל ַש
ֹּהר",
"ת ּק ּונֵי ז ַֹהר" וְ"אוֹר ַהז ַ
ִּב ְקנִ ּיַת ַה ֶּסט ִּ
ְּבִּ ₪ 5-ב ְל ַבד ְל ֵס ֶפרּ ,תו ְּכל ּו ִל ְז ּכוֹת ָּבזֶה
ָפה ְוגַם ֵח ֶלק ָלעו ָֹלם
ו ַּב ָּבאּ :גַם ַמ ָּתנָה י ָ
ׁשל 26.000
ַה ָּבאּ .גַם ְל ַא ַחר ַה ְד ָּפ ָסה ֶ
ֳת ִקים) ,נִ ְד ַּפס זֹאת ַחנּ ו ָּּכ ּה ש.זַ (.ה ְּמ ַלאי ִּכ ְמ ַעט
עָ
ָאזַלִ ,ה ְז ָּד ְרזוּ!
ָצא ָלאוֹר ְּ)בחו ֶֹדׁש ִסיוָן ש.זִּ (.תיק ּונֵי זו ַֹהר
ו ְֵכן י ָ
ֲל ִקים ְּב7-
ַּדף ַהיּ ו ִֹמי ְּבפו ְֹר ָמט ִּכיס ְׁשנֵי ח ָ
ׁשל
ִּ ₪ב ְל ַבד ְל ֵס ֶפרּ ,גַם ְל ַא ַחר ַה ְד ָּפ ָסה ֶ
ֳת ִקיםַ ,ה ְּמ ַלאי ִּכ ְמ ַעט ָאזַל,
 10.000ע ָ
ִה ְז ָּד ְרזוּ!
"גדו ֵֹלי
ָצא ָלאוֹר ַה ֵּס ֶפר )חו ֶֹדׁש ִא ּיָר ש.זְּ (.
ו ְֵכן י ָ
יקים ַעל
ׁשל ַצ ִּד ִ
)עם ְּתמוּנוֹת ֶ
ֹהר" ִ
ׂ ָר ֵאל ו ְַהזו ַ
ִי ְש
ַמע ֲַלת ִּל ּימוּד ַהזו ַֹהר ַה ָּקדוֹׁש( ְּבִּ ₪ 3-ב ְל ַבד ְל ֵס ֶפר,
ֳת ִקים,
ׁשל  26.000ע ָ
ּגַם ְל ַא ַחר ַה ְד ָּפ ָסה ֶ
ַה ְּמ ַלאי ִּכ ְמ ַעט ָאזַלִ ,ה ְז ָּד ְרזוּ!
ׁשם
ָצא ָלאוֹר ְּב ֶע ְז ַרת ַה ֵּ
ֶע ֶרב ל"ג ָּבעו ֶֹמר י ָ
ֶסט ז ַֹהר ַה ּיו ִֹמי ְּ 6כ ָר ִכים י ִָפים ִּב ְמ ִחיר
ֻב ָסד  77ש"ח.
ְמס ְּ
ֻקה אוֹ
ָּכל ָהרו ֶֹצה ִל ְקנוֹת ְסטו ִֹקים ַל ֲחל ָּ
ֹּהר
"מ ְפ ַעל ַהז ַ
ׁשר ְל ִ
ירה ,נָא ְל ִה ְת ַק ֵּ
ִל ְמ ִכ ָ
ָהעו ָֹל ִמי" 8436784-054 :אוֹ ֵא ֶצל חֲנוּת
"מ ְלכוּת ָּדוִד"ְ ,רחוֹב ַהּׁשו ֵֹמר ְּ 74בנֵי ְּב ַרק,
ַ
ָמרּ ,גַם ְל ַא ַחר
ׁש ּי ִּג ֵ
ַצ ְל ְצל ּו ַמ ֵהר ִל ְפנֵי ֶ
ֳת ִקיםַ ,ה ְּמ ַלאי ִּכ ְמ ַעט
ׁשל  8000ע ָ
ַה ְד ָּפ ָסה ֶ
ָאזַלִ ,ה ְז ָּד ְרזוּ!
ְּכמוֹ ֵכן ָּכל ָהרו ֶֹצה ִל ְתרֹם ַל ַה ְד ָּפסוֹת
ַל ֶּט ֶלפוֹן
ׁשר
ְל ִה ְת ַק ֵּ
ַה ָּבאוֹת נָא
.8436784-054

ו

ִק ַּב ְל ִּתי וְנוֹ ַׁש ְע ִּתי
ׁש ָּק ָרה!
ׂה ֶ
ֹש ְע ִּתי ְּב ַ - .60,000$ -מ ֲע ֶש
ׁ
ֹּהר וְנו ַ
ִק ַּב ְל ִּתי ַעל ַע ְצ ִמי ִל ְלמֹד ֵס ֶפר ַהז ַ
ׁשהַ ,א ְד ָה ֵכי
ֲד ָ
ׁשל ֶ 60א ֶלף דו ָֹלר ִל ְק ַראת ְּבנִ ּיָה ח ָ
ׁש ֵא ַרע לוֹ – ֵה ַכנְ ִּתי ְסכוּם ֶ
ָּכ ְך ְמ ַס ֵּפר ַא ְריֵה ֶאת ַמה ֶּ
ֲדיִן לֹא נִ ְצ ַר ְכ ִּתי
ׁשע ַ
ַאנִ י ֶ
ָאה ִל ְתקו ָּפה ְק ָצ ָרה ,ו ֲ
ידי ו ִּב ֵּקׁש ֶאת ַה ְּסכוּם ְּכ ַה ְלו ָ
ּאל י ְִד ִ
ַש ֵא ַלי ְׁשמו ֵ
ו ְָה ֵכי נִ ּגׁ
ּאל ִמ ְׁש ַּת ֵּמט ִמ ֶּמ ִּניּ ,דו ֶֹחה
ּשמו ֵ
יע ,ו ְׁ
ַל ֶּכ ֶסף ַעד ִל ְת ִח ַּלת ַה ְּבנִ ּיָהִ ,ה ְס ַּכ ְמ ִּתי ְל ַה ְלווֹת לוְֹ .ז ַמן ַה ֵּפ ָרעוֹן ִה ִּג ַ
ׁש ְּל ַב ּסוֹף לֹא ָענָה ִלי
ׁש ָּכזֹאתַ ,עד ֶ
ׁשרוּת ֶ
ׁשר וְהוּא חו ֵֹסם ָּכל ֶא ְפ ָ
ַסה ִל ּצֹר ֶק ֶ
ְשוּבֲ ,אנִ י ְמנ ֶּ
או ִֹתי ׁשוּב וׁ
ֶא ָמן ָע ַלי ַעד לֹא
ׁש ָהיָה נ ֱ
ֲב ִריֶ ,
ׁשח ֵ
ֲא ִפ ּל ּו ַּב ֶּט ֶלפוֹןָּ .כאן ְּכ ָבר נִ ְׁש ַּב ְר ִּתי; ּגַם ְל ַא ֵּבד ָממוֹן ּכֹה ַרב ְוגַם ָל ַד ַעת ֶ
ַס ִּתי
ּאל ו ְַה ֶּכ ֶסף ,ו ְּב ִע ְקבוֹת ָּכ ְך נִ ְכנ ְ
ׁש ְב ִּתי ַעל ְׁשמו ֵ
ִמ ְּכ ָברְ ,מ ַה ֵּתל ִּבי ו ְּמ ַר ֶּמה או ִֹתיָּ .כל ַה ּיוֹם ו ְָכל ַה ַּלי ְָלה ָח ַ
ַפ ִׁשי.
ְל ִד ְכ ּדו ְּך נ ְ
יחנָה.
ֶׂ
יש ְי ִש
ְתהְּ ,ד ָאגָה ְּב ֵלב ִא ׁ
ָתי חו ַֹבת ַה ִה ְׁש ַּת ְּדלוּת ַה ָּב ָאה ָהי ָ
ׁש ֻר ּיוֹת לֹא ָע ְמד ּו ְל ָפנַיִ ,מ ְּב ִחינ ִ
ַה ְר ֵּבה ֶא ְפ ָ
ֲב ִרי
יתי ַלח ֵ
יצד ָע ַלי ִלנְ הֹג ְּב ַמ ָּצב ֵמ ֵעין זֶהָּ .פנִ ִ
ֵע ְּב ַמ ַּתן ֵע ָצה נְ כוֹנָהְ ,להו ֵֹרנִ י ֵּכ ַ
או ַּלי ָח ֵבר טוֹב יו ַּכל ְל ַס ּי ַ
ֲצתוֹ.
ַה ּטוֹב נִ .ס ַּפ ְר ִּתי לוֹ ֶאת ָהעו ֵֹבר ָע ַלי ו ִּב ַּק ְׁש ִּתי ֶאת ע ָ
ָדע ְל ָה ִׁשיתַ ,רק ְּבזֹאת נִ ְז ַּכרְּ ,ב ַמ ֲא ַמר
ׂית לֹא י ַ
ׁשב ,הוּא ָר ָצה ְּב ָכל ְמאוֹדוֹ ַל ֲעזֹרֵ .ע ָצה ַמ ֲע ִש
ְח ַ
נִ .ה ְק ִׁשיב ו ָ
ָה ִה ְתעו ְֹררוּת ְּגדו ָֹלה ְל ִל ּמוּד
ֶשנ ּ
ׁש ַּל ַאחֲרוֹנָה י ְׁ
"כ ַדאי הוּא ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹן ִל ְסמ ְֹך ָע ָליו ,"...ו ְּב ָכ ְך ֶ
ַר ּבו ֵֹתינוְּּ :
ֹּהר
ׁש ִּב ְזכוּת ַה ִּל ּמוּד ְּב ֵס ֶפר ַהז ַ
יח ְּב ִס ְפרוֹ ֶ
ֹש ִל ּמוּד יו ְֹמיו ִֹמי ,ו ְִאם ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי ִה ְב ִט ַ
ֹּהר ַה ָּקדוׁ
ַהז ַ
ֹּהר,
ַדאי ָצ ָר ִתי ַה ְּק ַט ּנָה ּתו ַּכל ְל ִה ָּפ ֵתר ִּב ְזכוּת ִל ּמוּד ַהז ַ
ׂ ָר ֵאלְּ ,בו ַּ
ׁשל ָּכל ַעם ִי ְש
נִ ְז ֶּכה ַל ְּג ֻא ָּלה ַה ְּכ ָל ִלית ֶ
ִּב ְב ִחינַת ְּג ֻא ָּלה ְּפ ָר ִטית.
ָס ְע ִּתי ו ְִה ְׁש ַּת ַּט ְח ִּתי
ׁשל ַר ְׁש ִּב"י ְּב ַהר ִמירוֹןַ .ק ְמ ִּתי ,נ ַ
ִמ ּתו ְֹך ַה ְּד ָחק ו ְּב ֵלית ְּב ֵר ָרה ֶה ְח ַל ְט ִּתי ִל ְפקֹד ֶאת ִצ ּיוּנוֹ ֶ
ׁש ִּב ְזכוּת ַה ַּק ָּב ָלה
ֲשי ִל ְפנֵי ֲאדוֹן ַה ּכֹל ,ו ִּב ַּק ְׁש ִּתי ֶ
ׁש ַפ ְכ ִּתי ֶאת ְצקוֹן ַלח ִׁ
ַעל ַה ֶּק ֶבר ִּב ְת ִפ ָּלה ו ְּב ַתחֲנוּנִ יםָ ,
ישו ָּעה.
ֹש ְּב ָכל יוֹם ֶא ְז ֶּכה ִל ׁ
ֹּהר ַה ָּקדוׁ
ׁש ִּק ַּב ְל ִּתי ַעל ַע ְצ ִמי ִל ְלמֹד ְּב ֵס ֶפר ַהז ַ
ֶ
יתיו,
ׁשנִ ים ַר ּבוֹת לֹא ְר ִא ִ
ׁש ָּ
ַש ִּתי י ְִדיד נְ עו ִּרים ֶ
ִיתיָּ ,פג ְׁ
ׁש ָחו ִ
ּחנִ ית ֶ
ָש ֵמ ַה ֲחָויָה ָהרו ָ
ֻּלי נִ ְר ּגׁ
ׁשכ ִּ
ָרהְּ ,כ ֶ
ַּב ֶּד ֶר ְך ֲחז ָ
ׁשר ְל ֵח ֶלק ִמ ֶּמ ּנָה הוּא נִ ְצ ַר ְך,
ֻשה ְּגדו ָֹלהֲ ,א ֶ
ׁ
ׁש ִּק ֵּבל ְיר ָּ
ֱל ְפנ ּו ִמ ְס ַּפר ִמ ִּלים ,וְתו ְֹך ְּכ ֵדי ִּד ּבוּר ְמ ַס ֵּפר ַה ָּלה ֶ
ֶהח ַ
יע ִליִ :אם ִה ְּנ ָך רו ֶֹצה ִהנְ נִ י
ׁש ֵאינוֹ ָצ ִר ְיך או ָֹתם ַּב ְּז ַמן ַה ָּקרוֹבְּ .ברֹב נְ ִדיבוּתוֹ ִה ִּצ ַ
ֲדיִן נִ ְׁש ַאר לוֹ ֶ 60,000$
ַוע ַ
מו ָּכן ְל ַה ְלווֹת ְל ָך או ָֹתם ...
ֲר ֶכתָ :א ֵכןְּ ,כ ַדאי הוּא ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹן ִל ְסמ ְֹך ָע ָליו...
ֶה ָע ַרת ַה ַּמע ֶ
ישוּעוֹת ְּפ ָר ִט ּיוֹת
יטיב לוֹ? ִמי ֵאינוֹ ָח ֵפץ ִּב ׁ
ָשעוִּ ,מי לֹא נִ ְד ָרׁש ִל ְז ֻכ ּיוֹת ְּכ ֵדי ְל ֵה ִ
ְּת ַק ְּבל ּו ַעל ַע ְצ ְמ ֶכם ו ְִת ּו ְׁ
ו ְּכ ָל ִל ּיוֹת?
ְּכ ַדאי הוּא ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹן ִל ְסמ ְֹך ָע ָליו...
ׁש ָהעו ֵֹסק ְּבתו ָֹרתוֹ יִ זְ ֶּכה ְּב ֶעזְ ַרת
ׁשי ֵּתבוֹת ַר ְׁש ִּב"י – ֶ
'פע ַר'ב ְּב ָ'כל ָהעו ָֹלמוֹת – ָרא ֵ
ׁש ַ
ו ְַעל י ְֵדי זֶה יֻ' ְׁש ַּפע ֶ
ּחנִ י ְו ַג ְׁש ִמי.
ׁש ַפע ַרב רו ָ
ׁשם ְל ֶ
ַה ֵּ
ָשע ּו ְּב ָכל
]כַּ 5-ד ּקוֹת ְליוֹם ְּב ַמ ְסלוּל ד' – ַּכ ְמפ ָֹרט ְּב ָעלוֹן  [3-4ו ְִת ּו ְׁ
ֹּהר ְּ
ַק ְּבל ּו ַעל ַע ְצ ְמ ֶכם ֶאת ִל ּמוּד ַהז ַ
ְשוּעוֹת ו ְַה ְׁש ָּפעוֹת טוֹבוֹת.
ַה ּיׁ

חשבון מדויק על גודל הזכות לימוד של הזוהר
הקדוש בשבת קודש

חשבון מדויק על גודל הזכות לימוד של הזוהר
הקדוש בשבת קודש

יהודי הלומד זוהר שעה אחת ביום שבת קודש שקול
ללימוד תורה של  75שנה בימות חול

יהודי הלומד זוהר שעה אחת ביום שבת קודש שקול
ללימוד תורה של  75שנה בימות חול
בשבת
כלומר אם למדנו שעה אחת זוהר
ת
קודש שקול לפועל הנעשה מלימוד תורה
במשך  75שנה
לשון ספר דרך צדיקים מהצדיק הקדוש
רבי מרדכי שרעבי זכר צדיק לברכה ,ע:
זי"ע:
לימוד קבלה וזוהר ביום שבת במשך שעה
שוה ללימוד  75שנה בימות החול

החשבון בשעות יהיה24X354X75=637,200 :
שוה 637,200 :שעות תורה בנגלה

החשבון בשעות יהיה75X354X10 :
שוה 265,500 :שעות תורה בנגלה

בשבת
ת
כלומר אם למדנו שעה אחת זוהר
קודש שקול לפועל הנעשה מלימוד תורה
במשך  75שנה
לשון ספר דרך צדיקים מהצדיק הקדוש
ע:
רבי מרדכי שרעבי זכר צדיק לברכה ,זי"ע:
לימוד קבלה וזוהר ביום שבת במשך שעה
שוה ללימוד  75שנה בימות החול

מבוסס על  24שעות לימוד תורה ביום
במשך  70שנות חייו של אדם )לפי תהלים  52שבתות בשנה(
יוצא ששעה אחת בלימוד זוהר בשבת קודש בשבעים שנות חיים של אדם

יעלה החשבון 70X52X637,200=2,319,408,000
מיליארד  319מיליון  408אלף
פירושו של דבר ,אם לומדים שעה אחת קבלה ביום שבת קודש
במשך  70שנה ,עולה החשבון יותר משני מיליארד שעות,
והרי זה בהישג ידו של כל יהודי .בהתחשב במשפחה בת 10
ילדים ** שיצטבר ב  11דורות* 1למספר עצום של אנשים:
 100,000,000,000של הדור האחרון סך הכל מספר הצאצאים
של בן אדם אחד ,וערך שעות של תורה משעה אחת זוהר שוה
כדלקמן:

סך הכל שעות התורה 2,319,408,000) :מוכפל
ב 100,000,000,000-מיליארד 223,020,000,000,000,000,000 -
שעות ,כלומר כ 223-קווענטיליון  20קוואדריליון שעות תורה.
כל הזכות העצומה מכוחו של יהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד
את הזוהר וצאצאיו הלכו בעיקבותיו .ואם הנך מזכה רק יהודי אחד
בלימוד שעה זוהר בשבת זכית לקבל מיליארד שעות תורה.
* כיון שנותרו לכל היותר כ  230שנה עד  6000שנה שזה הזמן המוזכר
בגמרא לקיום העולם הזה) ,מסכת סנהדרין דף צז/א :אמר רב קטינא
שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב שנאמר ונשגב ה' לבדו ביום( .ומשך
דור בימינו הינו כ  20שנה ,הרי בזמן שנותר יש מקום ל 11דורות
** הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:
1
2
3
4
5
6

X10
X10
X10
X10
X10
X10

10
100
1000
10000
100000
1000000

X10
10000000
7
X10
100000000
8
X10
1000000000
9
X10
10000000000
10
X10
100000000000
11
סכ"ה  x 100מיליארד צאצאים

) 10שעות לימוד של אברך בש"ס ביום 354 ,ימים בשנה(

מבוסס על  10שעות לימוד תורה ביום
]למעשה החשבון של  75שנה מתייחס ל  24שעות ביממה[
וכעת נעשה חשבון ,אם יהודי יתמיד בלימוד של שעה אחת בשבת במשך
 52שבתות בשנה לאורך  70שנה

יצא אם כך ,שבשבעים שנות חיים של אדם ,יעלה החשבון ל:
70X52X265,500=966,240,000
זאת אומרת אם לומדים שעה אחת קבלה ביום שבת קודש במשך 70
שנה ,עולה החשבון כמעט למליארד שעות ,והרי זה בהישג ידו של
כל יהודי ,ועכשיו אפשר להבין למה כל גדולי הספרדים עודדו ואמרו
שבזכות הזוהר הקדוש נגאל במהרה .מבוסס על  70שנות חייו של אדם
)לפי תהלים( לחשבון  52שבתות בשנה
עכשיו תבינו אם אתה מזכה רק ליהודי אחד שילמוד שעה בזוהר בשבת
זכית לקבל מיליארד שעות תורה שיצטבר ב 11דורות 1בהתחשב
במשפחה בת  5ילדים** למספר עצום של אנשים 48,828,125 :של הדור
האחרון זאת אומרת מספר הצאצאים של בן אדם אחד ,וערך שעות של
תורה משעה אחת זוהר שוה:

סך הכל שעות התורה:
 48,828,125X996,240,000=47,179,687,500,000,000שעות,
כלומר כ 47-מיליון מליראדי ]ביליון[ שעות תורה.
וכל הזכות העצום מכוחו של יהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד את הזוהר
וצאצאיו הלכו בעיקבותיו.
* כיון שנותרו לכל היותר כ  230שנה עד  6000שנה שזה הזמן שמוזכר
בגמרא לקיום העולם הזה) ,מסכת סנהדרין דף צז/א :אמר רב קטינא
שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב שנאמר ונשגב ה' לבדו ביום( .ומשך
דור בימינו הינו כ  20שנה ,הרי בזמן שנותר יש מקום ל 11דורות
** הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:

1
2
3
4
5
6

5
X5
X5
X5
X5
X5
X

5
25
125
625
3,125
15,625

7
8
9
10
11

5
X5
X5
X5
X5
X

78,125
390,625
1,953,125
9,765,625
48,828,125

ז

ני!
ירה ל יִ ְת ָ ַר ְ ַ ַ ְח ִ
יקיָ ִ ,
בס"ד ,אר ַהָנז ַל ַ ִ ִ

הו!!
הו ַמ ּ ֶ ׁש ּ
ֶזה ַמ ּ ֶ ׁש ּ

ואו!!! ַקנְ ַקן
ַו ּ
ָח ָד ׁש ָמלֵ א יָ ָ ׁשן!

כינו ! ! !
יוק ָל ֶזה ִח ִ ּ ּ
בְּ ִד ּ ּ

ואו ! !
ַו ּ
נו ִלי ַמ ֵהר ֶאת ָ ּכל
ְ ּת ּ
ַה ְּס ָ ִ
פרים ִל ְפנֵי ֶ ׁשיִ ּ ָ ּג ֵמר!
ית ֶאת
צקלַ ,ה ִאם ָר ִא ָ
חֲ ְ ְ
פרים ַהחֲ ָד ִׁשים ַמה
ַה ְּס ָ ִ
נו
דולֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֹ
ֶ ׁש ְּג ֹ
או ְמ ִרים ָל ּ
זו ַהר
נו ִל ְלמֹד ֹ
ומ ַחיְ ִ
ְּ
יבים א ָֹת ּ
ַה ָ ּק ֹ
דו ׁש?

ָלתא!
ְ ָדא יִ ְפק ִמ ג ָ
זהר ַה ָד,
ְ ִלד ַה ַ
אלה!!
ָביא ֶאת ַה ְ ָ
נִ
ב ְפ ָרט ִלד ָח ְכ ַמת ָה ֱא ֶמת ,הא ִלד
ַה ַ ָ ָלה ,הא רֹא ְל ָכל ַה ִ$נִ י&ְ ,%מ
יחאי ַז"לֶ ְ ,פה ָמ ֵלא.
'מר ַר ִי ִ ְמע ֶ ַ
ֶ ַ
ָלתאְ ִ ,זכת ִלד
ְֵ /בי -יִ ְפק יִ ְָ +ר ֵאל ִמ ָ
אל ִמ ַהָלתֵ ) .ס ֶפר ֶ ֶר ְ ֵע
ַה ַ ָ ָלה י ְ
ֵצא יִ ְָ +ר ֵ

ערל ,בְּ ַו ַדּ אי!! ָמה ַה ּ ְׁש ֵא ָלה!
כמובן ְׁש ֶמ ְ
ַּ ּ ּ ָ
פעם
עוד ַאף ּ ַ ַ
כא ּלֶ ה ֹ
פל ִאים ָ ּ ֵ
פרים נִ ְ ָ
ְס ָ ִ
יתי!!!
ל ֹא ָר ִא ִ

ַחִ י (

יח ִאי הא ַה ֵ ִלי י ֶֹר ֶ ָנ
ַר ִי ִ ְמע ֶ ָ
מ ת ָנִ י!!
תקי ְ
מ ִ
טבי ְ
ַ ָ ַמיִ  ל ַח ִ#י ִ
זה"ק ַרק ְֶ ִ#היֶה ָלנ
ַה ִא לֹא ְ' ַדאי ִל ְלמֹד ַ
ַה ֵ ִלי י ֶֹר ָ'זֶה?

ש ָר ֵאל
או! מַ ה ְּגדוֹ לֵ י יִ ְ ׂ
או נָא ְר ּ
ְר ּ
מוד
יוב לִ ּ ּ
אוֹ ְמ ִרים עַ ל ּג ֶֹדל מַ עֲלַ ת וְ ִח ּ ּ
הַ זוֹ הַ ר!!
קו ַה ּ ֵבית ִדּ ין ִּב ׁ ְשנַ ת
ַה ִאם ַא ָּתה ֹיו ֵד ַע ַמה ׁ ֶ
ש ּ ָפ ְס ּ
דו ׁש לֹא
ימוד ַה ּז ַֹהר ַה ָּק ֹ
או ְמ ִרים – ׁ ֶ
תרפ"א ֹ
ש ְּבלִ ּ
תו ִמים ְולֹא ַאלְ ָמ ֹנות ח"ו??
יו לֹא יְ ֹ
יִ ְה ּ
ש ַפע ְּב ָר ָכה ְו ַה ְצלָ ָחה ְּב ָכל
נו ׁ ֶ
ְויִ ְהיֶ ה לָ ּ
הענינים!!!

? ָ ָעה ִל ד ז ַֹהר ְ ַ ָת ָוֶה ֶא ֶל)
ָד ְע ָ
ֲהי ַ
ָנִ י ִל ד ַהְ ִ,ג ֶלה!!! ) ֶ ִאי ַחי(

ח

דו ׁש!
פרים ֶ ׁש ִ ּלי ְמלֵ ִאים ִעם ַמאֲ ָמ ִרים ִמן ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּק ֹ
ָ ּכל ַה ְּס ָ ִ

חֲ ָבל ִלי ל ֹא נִ ְׁש ַאר.

לות בְּ ַרחֲ ִמים :בְּ גִ ין ַדּ עֲ ִת ִידין
ֵצאו ִמן ַה ָ ּג ּ
מוד ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר י ְ ּ
כות ִל ּ ּ
בִּ ְז ּ
יה ִמן
יִ ְׂש ָר ֵאל ְל ִמ ְט ַעם ֵמ ִא ָ
פקון ֵ ּב ּ
יהו ַהאי ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ,יִ ְ ּ
ילנָ א ְד ַח ּיֵיְ ,דּ ִא ּ
ָ ּג ּ ָ
פר ַ ׁשת נָ ׂשא ַדּ ף קכד(:
ימנָ א ּ ָ ָ
לותא בְּ ַרחֲ ֵמיַ ) .ר ְעיָ א ְמ ֵה ְ
] ַּת ְרג ּּום ִל ְל ׁש ֹון ַה ּק ֶֹד ׁש[:

הוא ֵס ֶפר ַה ּז ַֹהר ַה ּזֶהַ ,על
ִמ ׁ ּש ּום ׁ ֶש ֲע ִת ִידים יִ שְׂ ָר ֵאל לִ ְטעֹם ֵמ ִאילַ ן ַה ַחיִ ּ ים ׁ ֶש ּ
לות ְּב ַר ֲח ִמים.
או ִמן ַהגָ ּ ּ
יָ דוֹ יֵ צְ ּ

ֱר ְ ע"י ָמכ
ֶנע ָ
" ְ ֵאר ַה ַחִ י
ַה ֶ ְר ָז לביהמ"ק
"וְ ַה ִ ְ ָ
ֲר$כת
ַל ַה ְז ָמנ ת ַתע ַ
ביהמ"ק ְ ֶטל:
029924486

