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אּוָלה  ַהגְּ ֲהִליֵכי  תַּ ֶאת  ַלֲעבֹור  ֵעָצה  שׂ  א. ְמַחפֵּ
יּמּוד  ְתרֹון הּוא ַרק ַעל ְיֵדי לִּ ַרֲחִמים ּוַבְחָסִדים ַהפִּ בְּ
(ַרְעָיא  ַהזֹוַהר  ִדְבֵרי  בְּ פָֹרׁש  מְּ כַּ דֹוׁש,  ַהקָּ ַהזֹוַהר 
ֲעִתיִדין  דַּ ּוְבִגין  ף קכ"ד:),   דַּ ָנׂשא,  ת  ָרשַׁ פָּ ֹזַהר  בְּ ְמֵהיְמָנא 

ֵסֶפר  ַהאי  ִאיהּו  דְּ ְדַחיֵּי,  ֵמִאיָלָנא  ְלִמְטַעם  ָרֵאל  ִישְׂ
ַרֲחֵמי. ָחׁשּוב ָלַדַעת  יּה ִמן גָּלּוָתא בְּ ַהּזַֹהר, ִיְפקּון בֵּ
ֵסֶפר  יַח ִיְלַמד בְּ שִׁ יַאת ַהמָּ ַאַחר בִּ לְּ ב שֶׁ חֹושֵׁ ְלִמי שֶׁ
ף ע'  יִרים דַּ יר ַהשִּׁ תּוב (ֹזַהר ָחָדׁש שִׁ כָּ ַהזֹוַהר ְרֵאה ַמה שֶׁ
ִלי  הֹוֵלְך ָלעֹוָלם ַההּוא בְּ ל ִמי שֶׁ ַעּמּוד ד'): ּבֹא ּוְרֵאה כָּ

ים, מֹוִציִאין  ים טֹוִבים ַרבִּ ְיִדיָעה, ֲאִפּלּו ֵיׁש ּבוֹ ַמֲעשִׂ
עֹוָלם ַההּוא.  בָּ ָעִרים שֶׁ ל ַהשְּׁ אֹותוֹ ִמכָּ

ּגֹוג  ְלֶחֶמת  ִממִּ ְלִהיָנֵצל  ר  ֶאְפשָׁ ִאי  י  כִּ ְלָך  ע  ב. דַּ
ֶגֶדר  ן ֲהֵרי הּוא בְּ ּוָמגֹוג ַרק ַעל ְיֵדי ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִאם כֵּ
ּלֹוְמִדים  שֶׁ ְוֵאּלּו  דֹוׁש,  ַהקָּ ֹזַהר  ִלְלמֹוד  ֶנֶפׁש  ּקּוַח  פִּ
גַּם  א  ֶאלָּ ִינְָּצלּו,  ַעְצָמם  ֵהם  שֶׁ ֶזה  בָּ י  דַּ לֹא  זֹוַה"ְק 
ֶחֶסד  בֶּ ְכְמבֹוָאר  ָרֵאל  ִישְׂ ֵמַעם  ָגדֹול  ֵחֶלק  ילּו  ַיצִּ

ְלַאְבָרָהם (ַמְעָין ִראׁשֹון ָנָהר כ"ד).
תּוב  ִמְקָצת ִמן ַהכָּ בְּ אן ִמְקָצת שֶׁ ן ָנִביא כַּ ג. ַעל כֵּ

ֶפר אֹור ַהזֹוַהר) ט ִמסֵּ יּמּוד ַהזֹוַהר (ְמֻלקָּ יבּות לִּ ַעל ֲחשִׁ
דֹוׁש  ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ ּמּוד בְּ ִריָאה ְוַהלִּ ד. ִבְזכּות ַהקְּ
ָצרֹות  ְללֹא  ַרֲחִמים  בְּ ְוִנגֵָּאל  ה  ְזכֶּ נִּ שֶׁ ָלנּו  ֻמְבָטח 
ֵסֶפר  בְּ ְמבָֹאר  ֶזה  ָבר  דָּ ִליְצַלן.  ַרֲחָמָנא  ְוִיּסּוִרים 
נּו  ַרבֵּ ה  משֶׁ ל  שֶׁ ָקְדׁשוֹ  י  ִמפִּ ַעְצמוֹ,  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר 
ִנְגֶלה  ָהָיה  ר  ְמֵהיְמָנא", ֲאשֶׁ "ָהַרְעָיא  לֹום  ָעָליו ַהשָּׁ
ַמֲעָמד ָמֵלא הֹוד,  ר יֹוַחאי ְוַלֲחֵבָריו בְּ ְמעֹון בַּ י שִׁ ְלַרבִּ

ל ַמְעָלה.  יָבה שֶׁ ה ָלֶהם ִסְתֵרי ּתֹוָרה ִמישִׁ ּוְמַגלֶּ
ּזַֹהר  "י ְזָי"ָע בַּ בִּ נּו ָע"ַה ְלַרשְׁ ה ַרבֵּ ה. ְוָכְך אֹוֵמר משֶׁ
ִאיהּו  יָלְך דְּ ַהאי ִחּבּוָרא דִּ ת ָנׂשא, "בְּ ָרשַׁ דֹוׁש פָּ ַהקָּ
אּור  בֵּ ַרֲחֵמי".  בְּ גָּלּוָתא  ִמן  יּה  בֵּ ִיְפקּון  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר 
דֹוׁש,  ךָ, ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ לְּ ְזכּות ַהִחּבּור שֶׁ ָבִרים: בִּ ַהדְּ
ָצרֹות  ְללֹא  ַרֲחִמים  בְּ ַהגָּלּות  ִמן  ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ ֵיְצאּו 
ַמִים  ִמשָּׁ ְוַאף  יַח!  ָמשִׁ ֶחְבֵלי  ַצַער  ּוְללֹא  ְוִיּסּוִרים 
ָעה  שָׁ בְּ ּקּוֵני ַהּזַֹהר ְמבָֹאר, שֶׁ ֶפר תִּ סֵּ ימּו ְלָכְך! בַּ ִהְסכִּ
ְמעֹון  שִׁ י  ְלַרבִּ ִנְגָלה  ְלטֹוב  ָזכּור  ַהנִָּביא  ֵאִליָּהּו  שֶׁ
ֶהם  ִעמָּ ְוָלַמד  ִעּמוֹ,  א שֶׁ ישָׁ ַקדִּ ְוַלַחְבַרָיא  יֹוַחאי  ר  בַּ
קֹול  ת  בַּ ָיְצָאה  מֹות,  ְנשָׁ ּקּוֵני  תִּ ִעְנַין  בְּ ּתֹוָרה  ִסְתֵרי 
ל  תוֹ שֶׁ ה ַרב ּכֹחוֹ ּוְקֻדשָּׁ מָּ ַמִים ְוָאְמָרה ָלֶהם: "כַּ ִמשָּׁ
ְך הֹוִסיָפה  עֹוָלם", ְוַאַחר כָּ ר יֹוַחאי בָּ ְמעֹון בַּ י שִׁ ַרבִּ
א  א ְלַתתָּ ֵני ָנשָׁ ה בְּ ׁשֹון: "ְוַכמָּ זוֹ ַהלָּ ְוָאְמָרה ְנבּוָאה בְּ
א  ְלַתתָּ ִיְתגַּּלּו  ד  כַּ יָלְך  דִּ ִחּבּוָרא  ֵמַהאי  ְרְנסּון  ִיְתפַּ
'ּוְקָראֶתם  ּוְבִגיֵנּה,  יֹוַמיָּא,  סֹוף  בְּ ְתָרָאה  בַּ ָדָרא  בְּ
ָאָדם  ֵני  בְּ ה  מָּ כַּ ָבִרים:  ַהדְּ אּור  בֵּ ָאֶרץ'".  בָּ רֹור  דְּ
ה  ר ִיְתגַּלֶּ ֲאשֶׁ ָך כַּ לְּ ְרְנסּון ִמזֶּה ַהִחּבּור שֶׁ ה ִיְתפַּ ְלַמטָּ
ּוִבְזכּותוֹ  ַהיִָּמים,  סֹוף  בְּ ָהַאֲחרֹון  ּדֹור  בַּ ה  ְלַמטָּ
ז  ַהְמַרמֵּ ָאֶרץ"-  בָּ רֹור  דְּ "ּוְקָראֶתם  סּוק  ַהפָּ ִיְתַקיֵּם 

ֵלָמה.  ה ַהשְּׁ ֻאלָּ ַעל ַהגְּ
ֵהם  שֶׁ ָסֵפק  ֵאין  ֶטיָה,  שָׁ פְּ ִפי  כְּ ָנה  שְׁ ַהמִּ ו. ֵעֶסק 
סֹודֹות  ֵאֶצל  ַתְכִלית  בְּ ִחיצֹוִנים  ין  ּוְקִליפִּ ין  ְלבּושִׁ
ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותוֹ  ִויַטאל  ים  ַחיִּ ָהַרב  ַמת מֹוֵרינּו  (ַהְקדָּ ַהּתֹוָרה 
ָחְכַמת  בְּ עֹוֵסק  ְהיֹותוֹ  בִּ  - מֹות).  ַהַהְקדָּ ַער  שַׁ ַעל  ָאֵמן 

ֶאל  גַּם  ֵחֶלק  ן  ִיתֵּ ְולֹא  ְבִלי  בַּ ְלמּוד  ְוַהתַּ ָנה  שְׁ ַהמִּ
ְלגּוף  ּדֹוֶמה  ֶזה  ֲהֵרי  י  כִּ ּוְסָתֶריָה  ַהּתֹוָרה  סֹודֹות 
ּלֹא  שֶׁ  - ם).  (שָׁ ָאָדם  ַמת  ִנשְׁ י  ְלתִּ בִּ ְך  חֹשֶׁ בַּ ב  ַהּיֹושֵׁ
ָלה  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת  ְלַמד  יִּ שֶׁ ֵדי  כְּ א  ֶאלָּ ָהָאָדם  ִנְבָרא 

ם) (שָׁ

ֶאָחד  ַמֲאָמר  רּוׁש  פֵּ ּוְלָהִבין  ִלְלמֹד  ה  ִיְזכֶּ ז. ִאם 
ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ַאַחת  ָעה  שָׁ בְּ ְלַמְעָלה  ּקּון  תִּ ּבוֹ  ה  ַיֲעשֶׂ
אן ְלׁשֹונוֹ.  ִמיָמה ַעד כָּ ָנה תְּ ט שָׁ שָׁ ִלּמּוד ַהפְּ ה בְּ ַיֲעשֶׂ

יקּון מ"ג). ׁש ֶמֶלְך תִּ (ִמְקדַּ

ַחיָּיו,  ְיֵמי  ל  כָּ ֶאלֹוִקיּות  בֶּ ִעּיּונוֹ  ל  כָּ ר  ִעקָּ ים  ח. ָישִׂ
ה ְוַאַח"כְּ  ִחלָּ "ס תְּ ל ַהשַּׁ ְלַמד כָּ יִּ ְואּוָלם ֵאין ָצִריְך שֶׁ
ְוַאַח"כַּ  ים  ְדָרשִׁ ַהמִּ ְוַאַח"כַּ  "ם  ָהַרְמבַּ בְּ ַיְתִחיל 
ה  עֹוָתיו ְלַהִלימּוִדים ָהֵאלֶּ ק שְׁ א ְיַחלֵּ ַהָחְכמֹות, ֶאלָּ

ֶרְך ָחְכָמה ְלָהַרְמַח"ל). ְוכּו' (ַמֲאַמר דֶּ
ט ֵאינוֹ  שָׁ ֵאינוֹ ֵמִבין ַהּסֹוד ֲאִפילּו ַהפְּ ל ְזַמן שֶׁ ט. כָּ
יג סֹודֹות ַהּתֹוָרה  ָהָיה ָיכֹול ְלַהשִּׂ ָידוֹ. ִמי שֶׁ רּור בְּ בָּ
ים  ָקשִׁ ִדיִנים  בְּ ִנידֹון  יָגן  ְלַהשִּׂ ל  דֵּ תַּ ִהשְׁ לֹא  ְוהּוא 

ֵלָמה ַלְגָר"א). ַרְחָמָנא ִלְצָלן. (ֶאֶבן שְׁ
ֵפרּוׁש  (בְּ ַתב י.  כָּ ְקלֹוב  ִמשְּׁ ֶמעְנֶדל  ְמַנֵחם  ְוָהַרב 
ָעִמים,  ה פְּ מָּ ָר"א כַּ ַמע ֵמַהגְּ שָּׁ ֵלי ב, ט), שֶׁ ָר"א ַעל ִמשְׁ ַהגְּ

ר ֵמִבין ַהּסֹוד, ִיְהֶיה לוֹ ַהּכֹל ֶאְצלוֹ ַעל ּבּוְריוֹ  ֲאשֶׁ כַּ שֶׁ
ָיִבין ַהּסֹוד, ֲאִפּלּו  ּלֹא  ְרֵד"ס, ֲאָבל ּכֹל ְזַמן שֶׁ ל ַהפַּ כָּ
דֹוׁש  ּזַֹהר ַהקָּ תּוב בַּ כָּ מוֹ שֶׁ ָידוֹ, כְּ רּור בְּ ט ֵאינוֹ בָּ שָׁ ַהפְּ

אן ְלׁשֹונוֹ. ִטים. ַעד כָּ פָּ ִמשְׁ
ֲאזּוַלאי  ַאְבָרָהם  ָהַרב  מֹוֵרינּו  ַתב  כָּ ַמה שֶּׁ יא. ְוַעיֵּן 
ף ָהִראׁשֹון טּור  דַּ ה (בַּ ֶפר אֹור ַהַחמָּ ָמתוֹ ַלסֵּ ַהְקדָּ ְזָי"ע בְּ
ְגַזר ְלַמְעָלה  נִּ י ַמה שֶּׁ תּוב כִּ ג') ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: ּוָמָצאִתי כָּ

ִלְזַמן  ָהָיה  ָגלּוי,  בְּ ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  בְּ קּו  ִיְתַעסְּ ּלֹא  שֶׁ
ם  ּוִמשָּׁ ר"נ,  (ֲאָלִפים)  ה'  ַנת  שְׁ לּום  שְׁ תַּ ַעד  ָקצּוב 
ֵזָרה ְוָהְרׁשּות  ָרה ַהגְּ ְתָרָאה ְוֻהתְּ ָרא בַּ ֵרא דָּ ָוֵאיָלְך ִיקָּ

ֵסֶפר ַהּזַֹהר. ק בְּ ְנתּוָנה ְלִהְתַעסֵּ
(ֲאָלִפים)יב.   ה'  ַנת  ּוִמשְּׁ ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ם  ַתב שָׁ כָּ עֹוד 
ים  ַרבִּ בָּ קּו  ְתַעסְּ יִּ שֶׁ ְבָחר  ַהמֻּ ִמן  ִמְצָוה  ַלְיִציָרה  ש' 

ים. דֹוִלים ּוְקַטנִּ גְּ
ְזכּות  בִּ שֶׁ ְוַאַחר  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ם  שָׁ ַתב  כָּ יג. ְוֵכן 
ַאֵחר,  ְזכּות  בִּ ְולֹא  יַח,  שִׁ ַהמָּ ֶמֶלְך  ָלבֹוא  ָעִתיד  ֶזה 
ּוָמָצא  ְוָיַגע  ָהֵאל  ֲחָננוֹ  שֶׁ ּוִמי  ל,  ְלִהְתַרשֵּׁ ָראּוי  ֵאין 
ג  שָּׂ ַהמֻּ ַהָחְכָמה  ֵחֶלק  יג  ְלַהשִּׂ ְוָזָכה  ל  דֵּ תַּ ְוִהשְׁ
ֲענּוג  עֹוָלם ַהזֶּה ְקָצת ִמתַּ עֹוָלם ַהזֶּה, ָזָכה ִלְטעֹם בָּ בָּ

א. ָהעֹוָלם ַהבָּ
י  ן ָאַמר ַרבִּ כֵּ ַתב: שֶׁ ה [ְלָהַרב ֲאזּוַלאי]יד.  כָּ אֹור ַהַחמָּ
ִיְלְמדּו  ים  ְקַטנִּ ָעִרים  נְּ שֶׁ ַעְצמוֹ,  בְּ יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעֹון  שִׁ

ם. ם ַעיֵּן שָׁ ִמּסֹוד ַהשֵּׁ
לֹוְך ְזָי"ָע  לֹמֹה בְּ י שְׁ יק ַרבִּ דִּ טו. ְוֵכן ָאַמר ַהגָּאֹון ַהצַּ
ֵסֶפר  ִלּמּוד  ַעל  שֶׁ ְזָי"ָע,  ים  ַחיִּ ֶהָחֵפץ  ַרּבוֹ  ם  ִמשֵּׁ
י ֻרּבוֹ ִמְדָרׁש, ְוָהָיה ֶהָחֵפץ  ָלה כִּ ַהּזַֹהר ֵאין ׁשּום ַהְגבָּ
ַהּזַֹהר  ֶאת  ת  בָּ שַׁ ל  כָּ ְלְמדּו  יִּ שֶׁ ם  ְלֻכלָּ ְמעֹוֵרר  ים  ַחיִּ
ן  בֶּ יֹוֵסף  (ר'  ְלַבחּוִרים.  ַוֲאִפּלּו  ה  ָרשָׁ פָּ אֹוָתּה  ל  שֶׁ

ְנַין יֹוֵסף). לֹמֹה ִמּפֹוִז'ין, הֹוָספֹות בִּ שְׁ

ְלׁשֹוֲאָליו  הֹוָרה  ַזַצ"ל  ִאיׁש  ַהֲחזֹון  ָמָרן  נּו  טז. ַרבֵּ
ן  ִעם בֶּ ַעְצמוֹ  ָלַמד בְּ ְוַאף  ֵסֶפר מּוָסר,  ֹזַהר כְּ ִלְלמֹד 
ֶפר  ֵרייְנַמן ֵזַצ"ִל. ּוַבסֵּ ַמְרָיהּו גְּ י שְׁ ֲאחֹותוֹ, ַהגָּאֹון ַרבִּ
ִאיׁש  ַהֲחזֹון  דֹוׁש  ַהגָּאֹון ַהקָּ ָמָרן  ַעל  (ֻעְבּדֹות  ִאיׁש,  ה  ַמֲעשֵׂ
יֹוֵתר  ְמעֹוֵרר  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְלׁשֹון  ָאַמר:  שֶׁ ַזַצ"ל): 

ל ַמַאְמֵרי ֲחַז"ל. ִמכָּ
ַגְדלּות  בְּ ָגה  ַהשָּׂ הּו  ְלַמשֶּׁ ָלבֹוא  ָיכֹול  ָאָדם  יז. ֵאין 
ָלה  בָּ ֵמָחְכַמת ַהקַּ מוֹ  ַהּתֹוָרה כְּ ִלּמּוֵדי  ל  ַהּבֹוֵרא ִמכָּ

ֶרק ג'). ַער ו' פֶּ (ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה שַׁ

תוֹ  ֻדלָּ גְּ ָלָאָדם  וַָּדע  יִּ שֶׁ הּוא  ָלה  בָּ ַהקַּ יח. ִלּמּוד 
ה,  מוֹ ִיְתַעלֶּ ַרְך שְׁ ל יֹוְצֵרנּו ּובֹוְרֵאנּו ִיְתבָּ ְורֹוְממּותוֹ שֶׁ
תוֹ  ֻדלָּ גְּ ַגת  ַהשָּׂ ְקָצת  ֶאל  ָלבֹוא  ָיכֹול  ָאָדם  ְוֵאין 
ּמּוֵדי  ִמלִּ מוֹ  ִלּמּוֵדנּו כְּ ל  ִמכָּ מוֹ  ַרְך שְׁ ִיְתבָּ ְורֹוְממּותוֹ 
דֹוׁש  ּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ ִיחּוד ִמלִּ ָלה, בְּ בָּ ָחְכַמת ַהקַּ
ָניו ֵמִרּבּוי ָהעֹוָלמֹות  ִאיר פָּ ּקּוִנים. ָחְכַמת ָאָדם תָּ ְוַהתִּ
גַּם  ְוַתְכִלית,  ְוסֹוף  ֵקץ  ְלֵאין  ים  דֹושִׁ ַהקְּ ָהֶעְליֹוִנים 
ִאם  ְוֵרַעי!  ַאַחי  ִלים.  ַהְמֻקבָּ ִסְפֵרי  ָאר  שְׁ בִּ ְראֹותוֹ  בִּ
יף  קִּ ה תַּ ּוַמֲעָלתוֹ ְוַכמָּ יאוֹ  ַמִים שִׂ דֹוָלה ַלשָּׁ ְך גְּ ל כָּ כָּ
ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד  ל  שֶׁ ַרְבְרֵבי  ִאיָלָנא  ַהאי  דְּ ֵחיָלא 
י  ַח ְרצּוִצים ָחְפשִׁ לֵּ ְזעוֹ ְלשַׁ ֶאֶרץ גִּ דֹוׁש, ְוׁשֶֹרׁש בְּ ַהקָּ
ר, ָהֵאיְך לֹא ִיְתַלֵהב ֵלב ָהָאָדם ְלָהִאיר  ִמן ַהגָּלּות ַהמַּ
ָכל יֹום  עּור ָקבּוַע בְּ ִלּמּוִדים ִלְקּבַֹע שִׁ מַֹע בְּ אֶֹזן ִלשְׁ
ִלים  ַהְמֻקבָּ ִסְפֵרי  ָאר  ּושְׁ ּקּוִנים  ּוַבתִּ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ

יצֹוץ). ַער ַהנִּ י, שַׁ שִּׁ ֲעֵרי ַהשִּׁ כּו'. (ְיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה, שַׁ
ַאל  ְך  ִעמָּ ֱאלִֹקים  ִויִהי  ִאיָעְצָך  קֹוִלי  בְּ ַמע  יט. שְׁ
י ַמה  ֵעֶסק ַהָחְכָמה כִּ ַחד ִלְכנֹס בְּ ִביל ַהפַּ שְׁ ַנע בִּ מָּ תִּ
לֹום ֵאין  עֹוָלם ִאם ַחס ְושָׁ ה בָּ ר ַאתָּ ֶנֶפׁש ַחּיּוְתָך ֲאשֶׁ
ְצִבי  ָהֲעֶטֶרת  ַעל  (בַּ ים  ַחיִּ ַחיֶּיָך  ֵאין  ע  ּוַמדָּ ָחְכָמה  ָך  בְּ

ּלוֹ אֹות ח' ַעד). ּקּוִנים שֶׁ ֵריׁש ֵסֶפר ַהתִּ בְּ

ְפִניִמּיּות  ים ַלַעסוֹק ּבִ ְקִביַעת ִעּתִ ַמן ְלַהְתִחיל ּבִ יַע ַהּזְ ִהּגִ
יוֹם ֶאָחד. ַהּתוָֹרה, ְוֵאין ִלְדחוֹת ֲאִפילּו ּבְ

ְיהּוִדי ָיָקר!
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ָמ  ַק"סר ְלזֹוהַ ה ַהְקּדָ ּתְ ָרֵא ל כָּ ד ַיַח ע "ִמְבצָ  - םֲחָלִקי ּתַ   "לִיׂשְ
ָרֵאל הַ 'יִ  ים וְ 'ׂשְ דֹוׁשִ הֹוִרים הֵ 'ּקְ תֹוְך 'ַהּטְ מֹות ּבְ ים ִרּבֹוא ְנׁשָ ִ ׁשּ ל ׁשִ לּוִלים ּכָ ה ּכְ ּמָ

דֹוׁש  ,"קֵסֶפר ַהזֹוהַ  ינּו ַהּקָ ַתב ַרּבֵ ְדּכָ רֹוָתיו"ע ְזיָ  "לַהַרְמחַ ּכְ ִאּגְ ל ֶאָחד ַיְטִמין . ּבְ ְוָלֵכן ּכָ
ֵסֶפר  ְמֻיחָ הק'  ַהזֹוַהרַעְצמֹו ּבְ ָרא ּבִ דֹוֵרנּו ּדָ ְתָראָ ד ּבְ (זַֹהר ֵחֶלק ג'  ּוְבֹזַהר]. ןרוֹ ַאחֲ ּדֹור [ה ּבַ

הּוא  אְמֵהיְמנָ א ַרֲעיָ בְּ ף קנ"ג: ּדַ  ַתב ּדְ יַבת ֹנחַ "ּכָ ּבּול ַהּנֹוָרא" ּתֵ ֵני ַהּמַ יל ִמּפְ ּצִ ּמַ ֶ ְוָלֶזה . ׁשּ
ן ַהַרְמחַ  ּקֵ ָרֵאל ִלְלמוֹ "ע ְזיָ "ל ּתִ ל ִיׂשְ צּו ֶאת ּכָ ֵזרֹות "ק ד זֹוהַ ְדִיְקּבְ ל ַהּגְ לּו ּכָ ּטְ  –ּוָבֶזה ִיְתּבַ

ְמֵהָרה ִוד ּבִ ְצִמיַחת ֶקֶרן ּדָ ֵסֶפר ( .ְוִיְצְמחּו ַהְיׁשּועֹות ּבִ ן ּבְ בִּ ְוַעּיֵ ַרׁשְ   )."יְזכּוָתא ּדְ

ֵדי  ׂשְ ַתב ּבִ ָלל מ' ַמֲעֶרֶכת (ֶחֶמד ּכָ ה וז"ל:  קצ״ח)סֹוף ּכְ ים אֹוָתּה ַהְרּבֵ עֹוׂשִ ִמְצָוה ׁשֶ
נֵ  פּותּבְ ּתָ ׁשֻ ָאּה  ,י ָאָדם ּבְ ִאילּו ֲעׂשָ ַכר ּכְ ל ֶאָחד נֹוֵטל ׂשְ ַעם ֶזה , ְלַבּדוֹ ּכּוָלה ּכָ ּוִמּטַ

ָרֵאל ַלֲעׂשֹות  ית ִיׂשְ ל ּבֵ "סָ ת ֲחּבּוַר נֹוֲהִגים ּכָ ַ  ׁשַ ִקים ַהׁשּ ֵני ָאָדם "סּוְמַחּלְ ה ּבְ ּמָ ין ּכַ , ּבֵ
ֶכת ַאַחת ל ֶאָחד לֹוֵקַח ַמּסֶ ּכָ ָנהְועוֹ , ׁשֶ ׁשָ ַעם ַאַחת ּבְ ים ִסּיּום ּפַ קּו , ׂשִ ִחּלְ ְוֵכן ֲחבּורֹות ׁשֶ

יֵניֶהם ִלְלמֹוד  ָניֹותּבֵ ּטֹול , ֵסֶדר ִמׁשְ ּיִ ין נֹוֶתֶנת ׁשֶ ל ֶאָחד וְ ְוׁשּוַרת ַהּדִ ִאילּו ֶאָחד ּכָ ַכר ּכְ ׂשְ
 ַ ְמַחת ִסּיּום ֵסֶפר ַהזַֹּהר - ."לְ ַעכַּ , ּכּולוֹ ״ס ָלַמד ַהׁשּ רּוךְ י : ָהַרבִּ ׂשִ י ּבָ ם ֶנֶכד הַ  ַרּבִ ַעל ׁשֵ ּבַ

יֹום זיע"א טֹוב ָנה ּבְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ֹעֶמר, ָנַהג ּבְ דֹוׁש ַלֲעׂשֹות  ַל"ג ּבָ , ִסּיּום ִסְפֵרי ַהזַֹּהר ַהּקָ
ּיּום  עֹותְוַאַחר ַהּסִ ה ׁשָ ּמָ יֵדי ָקְדׁשֹו ְוָרַקד ּכַ ֶפר ַהזַֹּהר ּבִ ה , ְוַאֲחֵרי ִרּקּוִדין ּדִ ָלַקח ַהּסֵ ָ ְקֻדׁשּ

ׁשֹון,  ֶזה ַהּלָ ִפי ָקְדׁשֹו ֶאת ֵסֶפר ַהזַֹּהר ְוָאַמר ּבְ ק ּבְ ְמַחת ַהּתֹוָרה ָנׁשַ ִ ְמַחת ַהּיֹום ּוִמׂשּ ִ ִמׂשּ
ירּוׁש:  יְך, אּון ּדּו ֶקעְנְסט ִמיְך" [ּפֵ יר אֹוִתי"ִאיְך ֶקען ּדִ ה ַמּכִ יר אֹוְתָך, ְוַאּתָ ]. ֲאִני ַמּכִ

ְנָהִגים(   .)ַטֲעֵמי ַהּמִ

ַנת  ׁשְ ַלִים ּבִ דֹוֵלי ְירּוׁשָ ר הּוא תרפ"אְקִריַאת ּגְ דֹוׁש ֲאׁשֶ : ַמֲעַלת ִלּמּוד ַהזַֹּהר ַהּקָ
א ּוִבזָּה ֵמָעְלָמא...  ְרָעֻנּיֹות ּוְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ּומֹוָתָנא ְוַחְרּבָ ל ִמיֵני ּפֻ ל ּכָ ֹקד ְמַבּטֵ ִלׁשְ

ָאֶרץ ּובְ  י חּוץ חּוָצה ָלָאֶרץ ֶאֶלף ִסּיּוִמיםַעל ִלּמּוד ַהזַֹּהר ִלְגֹמר ּבָ ם ַאְנׁשֵ י ּגַ ... ּוָברּור ּכִ
סֹוד  ים ּבְ ָדׁשִ ית קֶֹדׁש ַהּקָ ת ּבֵ ְמִסּלַ י ִעיר ַהּקֶֹדׁש ּבִ ֶהם ִעם ַאְנׁשֵ ּלָ ּמּוד ׁשֶ ָלָאֶרץ ַיֲעֶלה ַהּלִ

ַנת גְּ  ה ׁשְ ָנה ֲחָדׁשָ ֵנס ְלׁשָ ֶזה, ְוִנּכָ ָרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה ּבָ ל ִיׂשְ ַרֲחִמים ַעל ַעּמֹו ּכָ ה ִויׁשּוָעה ּבְ ֻאּלָ
ּלֹו...  ל ָהעֹוָלם ּכֻ ָרֵאל ְוַעל ּכָ ָרֵאלִיׂשְ ל ַעם ִיׂשְ ִרים  ִסּיּום ֹזַהר ְלִעּלּוי ַמזָּ ל ַהּצָ ל ּכָ ּוְלַבּטֵ

י ֲעׂשֶ בֹוָתם ְולֹא ּתַ ָנה ְיֵדיֶהם אֹוָתם ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים, ְוָיֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבינּו ִויַקְלֵקל ַמְחׁשְ
ּכֹן ָלֶבַטח ְוִנְרֶאה  ָרֵאל ִיׁשְ ּיָה, ְוִיׂשְ ֶנָחַמת ִצּיֹוןּתּוׁשִ רֹור ּוִבְמֵהָרה ִיְתַקֵיים , ּבְ "ּוְקָראֶתם ּדְ

ָאֶרץ"  ְי"ָר ּבָ   . ָאּכֵ

ֲחבּוָרה  ְרצֹוָנם –ַהּלֹוְמִדים ּבַ ִפים ּוִמְתַאֲחִדים ּבִ ּתְ ּתַ ּקֹות ּוִמׁשְ ה ּדַ ּמָ ל ֶאָחד ּכַ ֶלה עוֹ , ּכָ
ל ַהזֹוהַ לְ  ָלֶהם ְמדּו ּכָ ּלָ ּקֹות ְוָכְך נּוַכל "ק, ּכּוָלם ׁשֶ ַבע ּדַ ׁשֶ ַלֲעׂשֹות ִסיּוֵמי זֹוַהר ּבְ

ְעָיה  ,ַלֲאָלִפים ִביא ְיׁשַ ְבֵרי ַהּנָ נּו ּדִ ֶרק (ְוִיְתַקֵיים ּבָ טֹן ִיְהֶיה ָלֶאֶלף" ס' כ"ב)ּפֶ ֲאִפילּו " ַהּקָ ׁשֶ
מּוְך  דֹוֵרנּו ַהּנָ ר ָהָאֶלף יּוַכל –ּבְ ב ְלׂשַ ל ַהזֹוהַ , ְלֵהָחׁשֵ ּיֵם ּכָ ּסִ ֶ ֶלאּובְּ "ק, ׁשּ יםֶעֶרְך (יֹוֵעץ  ּפֶ  )ַרּבִ

ַתב ים: ּכָ ַרּבִ ית ּבְ ֲעׂשֵ ים ְוָכל ִמְצָוה ַהּנַ ַרּבִ ה ּדְ ים ּוְתִפּלָ ַרּבִ ה ַמֲעלֹות טֹובֹות ְלתֹוָרה ּדְ , ְוַכּמָ
ר  ן ָראּוי ְלָכל ָאָדם ְלִהְתַחּבֵ י ּכֵ ִוד ה' ִעם ִיְרֵאי ִהּנֵה ּכִ מֹו ּוְלַקֵיים ַמֲאָמר ּדָ ֵבי ׁשְ ְוחֹוׁשְ

ֶלְך  ִהיִלים (ע"ה ַהּמֶ ר ְיֵראּוךָ " קי"ט ס"ג)ּתְ   "ל.ַעכַּ ". ָחֵבר ָאִני ְלָכל ֲאׁשֶ

ל ַעל ִסּיּום " ת ֵסֶפר ַהזַֹּהרּכָ ָרֵאל ַלֲעׂשֹות ָאז ְסֻעּדַ ִגיְרָסא ָמִצינּו ִמְנַהג ִיׂשְ " ּבְ
ַסחִמְצָוה ְוִלְפטֹ  ֶעֶרב ּפֶ ֲעִנית ּבְ כֹוִרים ִמּתַ ֶפר . ר ּבְ ֶרְך ֶאֶר"ץ(ּסֵ ִמְנֲהֵגי ְיהּוֵדי ֲאַרם צֹוָבה ֵחֶלק א'  ּדֶ

ן (. ַעּמּוד כ"ז) הּוָנהבשו״ת ְוַעּיֵ ְרֵחי ּכְ ן ... סי' י״ג)ח ״אוֵחֶלק  ּפִ ּכֵ ל ׁשֶ יָלא ּכָ ִלּמוּ ּוִמּמֵ ד ַהזֹוַהר ּבְ



מֹוַח  ּיּום לִ בְּ ָעֵלינּו ִלׂשְ ִחיִדי ְלהֹוִציָאנּו , ּמּודוֹ ּסִ ָבר ַהּיְ יּמּוד ַהזֹוַהר הּוא ַהּדָ כּות ּלִ זְּ ׁשֶ
דֹוׁש ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות  זֹוַהר ַהּקָ ר ּבְ ְזּכָ ּנִ ָניֹות, ּכַ ׁשְ דֹוָתיו ִמּמִ ַהזַֹּהר ָמֵלא ַעל ּגְ , ְועֹוד ׁשֶ

ב ְכּתֹות ֶנְחׁשָ ְכָלל ְסעּוַדת , ּוִבְכָלל ַמּסֶ   , עכת"ד.ִמְצָוהְוֶזה הּוא ּבִ

יֹוֵמי ְדָאב  :עּוְבָדאִאיָתא ל"ג) אֹות ( קֹול ְיהּוָדהֹוְלדֹות ּוְבֵסֶפר ּת  ַפַעם ַאַחת ּבְ ּדְ
ה  ר ְסעּוַדת ִסּיּוםקֹוֵדם ֲהצֹום ָעׂשָ ׂשָ ה , ְוָאְכלּו ּבָ ֲאלּו אֹותֹו ַעל ַמה ָעׂשָ יב , ִסּיּוםְוׁשָ ְוֵהׁשִ

דֹוׁש  ֶפר ַהּקָ י ִסּיֵם ֶאת ַהּסֵ ָרה עֲ ּכִ אנֹו ״ע ַמֲאָמרֹות ְלָהַרמַ ׂשָ ִמְנָהָגיו ז"ל, ִמּפַ ם אֹות (ְוֵכן ּבְ ׁשָ

ר, קכ"ט) ׂשָ ָאב ָאַכל ּבָ ָעה ּבְ ׁשְ מֹוָצֵאי ּתִ ַעם ַאַחת ּבְ ׁש לֹו ִסּיּום ַעל ֵסֶפר , ּפַ ּיֵ ִרי ְוָאַמר ׁשֶ ּפְ
ים  דֹוׁש "י ְלָהֲאִר (ֵעץ ַחּיִ ְבֵרי [: ְמֹבָאר ה'סֹוד ּוְבֵסֶפר . ע"כ, )ַהּקָ י ּדִ א ֶמֶלְך ַעל ּפִ ּסֵ י חַ  ִאיׁש ן ְוַהבֶּ ַהּכִ

ּמוּ ַמֲעַלת  - ]ְועֹוד זֹוהַ ַהּלִ ַהּלֹומֵ  ,"קד ּבְ ׁש ׁשֶ ךְ ד ַמּמָ א  ,ְוָטהֹורָחָדׁש  ְלִאיׁש  ִנְתַהּפֵ ּוִמְתַמּלֵ
ָכל ֶרַגע  ְמָחה ּבְ לֹוְמדוֹ ׂשִ ַווְדאַ  ,ּבְ ל ֵחֶלקי בְּ ּוּבְ מֹו ֵסֶפר הַ  ,ַסֵיים ּכָ יקוּ ּכְ ֹזַהר ַעל , ִניםּתִ

מֹוַח ְוַלֲעׂשֹות , ָחָדׁש ְוזֹוַהר , ַהּתֹוָרה דֹוָלהָעֵלינּו ִלׂשְ ל ֶחְלֵקי ַהזֹוַהר  ְסעּוָדה ּגְ ַעל ּכָ
ַווְדַאי ַעל  ָראּוּבְ ה  ָהִאּדְ דֹוׁשָ ה זֹוֶכה ַהּקְ דֹוׁשָ ָרא ַהּקְ ּמּוד ָהִאּדְ ּלִ ּבַ "יׁשֶ ָהַרְשּבִ ְכבֹודוֹ  ׁשֶ  ּבִ

א מְ  ּוְבַעְצמוֹ  ֶמֶלְך ּבָ ר ּכְ ב ֻעּטָ ָראְויֹוׁשֵ ּלֹוֵמד ָהִאּדְ ׁשֶ קֹולֹו ּכְ יב ּבְ   .ּוַמְקׁשִ

ַתב  ֻקבָּ ּכָ י ַהּמְ דֹוׁש ַרּבִ ל  "אְזָיעָ  ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאיל ַהּקָ ם  "אַהִחיָד ְזֵקנֹו ׁשֶ ׁשֵ ֻקבָּ ּבְ ל ָהַרב ַהּמְ

ִסְפרֹו , "עְזיָ  יַגַלאְנטִ ַאְבָרָהם  האֹור "ּבְ מַּ ִאּדְ "הָ ַעל " ַהַחּמָ ף (" ָנאכְּ ׁשְ ָרא ּדַ ִטים ּדַ ּפָ ת ִמׁשְ ָפָרׁשַ ּבְ ׁשֶ

בִּ : ְוֶזה ְלׁשֹון ָקְדׁשוֹ , קכ"ג ע"ב) ְפַטר ַרׁשְ ּנִ יֵנינוּ "י ֲאִפילּו עֹוד ַהּיֹום ַאַחר ׁשֶ ל ְזַמן  ,ִמּבֵ ּכָ
ָרא ִדְבֵרי ָהִאּדְ ָאנּו עֹוְסִקים ּבְ מֶ  "ִאְתַעַטר, "ׁשֶ ר ּכְ ְמעֹון ְמֻעּטָ י ׁשִ א ַרּבִ ַעְטרֹוָתיו בְּ ֶלְך ּבָ

ֹראׁש  ב וְ , ּבְ דֹוָלה ִמזּוֹ . "קעכל, ןווָ גַּ בְּ ּיֹוׁשֵ ְמָחה ּגְ ן , ַהִאם ֵיׁש ׂשִ ָראּוי ַלֲעׂשֹות ְסעּוַדת ַעל ּכֵ
ׁש  .ִמְצָוה ר ְיַבּקֵ ֲאׁשֶ ַווְדַאי ּכַ בִּ וְ ּוּבְ ְזכּות ָהַרׁשְ ל ּבִ ּלֵ ְתּפַ ְתַקבֵּ "י ּיִ תֹו ּתִ ִפּלָ קָּ ּתֵ וְ ל ּתְ ה ּבַ תוֹ ֲעׂשֶ  ,ׁשָ

ִכְתֵבי ָהֲאִר  סּוִקים("י ּוְמֹבָאר ּבְ ַער ַהּפְ יִרים ,ׁשַ ִ יר ַהׁשּ יִבים  ):ׁשִ ים ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ "ַהּיֹוׁשֶ
בֹות  י ּתֵ ִמיִעיִני": ָראׁשֵ ִמיִעִניְלקֹוֵלְך ַהׁשְ יִבים ְל'קֹוֵלך ַה'ׁשְ  ֶחְמָלה,, הּוא ַח'ֵביִרים ַמ'ְקׁשִ

ּדָ  מֹו ׁשֶ מֹות  זֹוַהרְרׁשּו בְּ ּכְ ת ׁשְ ָפָרׁשַ ף (ּבְ ְחמֹל ָעָליו י"ב ע"ב)ּדַ סּוק ְוִהּנֵה ַנַער ּבֹוֶכה ַוּתַ , ַעל ּפָ
ִכיָנה  זַֹּהרּובַ . "לַעכַּ ְוגֹו', ְוָהֵבן ֶזה,  ְ ַהׁשּ ֲארּו ׁשֶ ם ּבֵ ְתׁשּוָבהחֹוֶמֶלת ׁשָ ר חֹוְזִרים ּבִ ֲאׁשֶ , ּכַ

ין  ת ַהּדִ ּקֹוֵדם ִקְטְרָגה ִמּדַ ּטּול ּתֹוָרהׁשֶ ְתׁשּוָבה , ַעל ּבִ ר חֹוְזִרים ּבִ ִניםְוַכֲאׁשֶ ִמּיַד , ּוְמַתּקְ
ה דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ְבֵרי ָהֲאִר , חֹוֶמֶלת ַהׁשּ ֶרְך ּדִ ִפיָלה ְוַעל ּדֶ ַמַעת ַהּתְ ף "י ְוִנׁשְ ּתֵ ר ְמׁשַ ֲאׁשֶ ּכַ

ִלּמוּדוֹ  ִכינָ , ַעְצמֹו ִעם ַהִציּבּור ּבְ ְ ֹמַע ָאז ְמעֹוֵרר ֶאת ַהׁשּ ה ַלְחֹמל ָעָליו ְוִלׁשְ דֹוׁשָ ה ַהּקְ
תֹו ְלטֹוָבה ׁשָ ּקָ תֹו ְוַלֲעׂשֹות ּבַ ִפּלָ יםאֹור ּובְ . ּתְ ַתב  ַהַחּיִ דֹוׁש ּכָ ָהִראׁשֹון הּוא ְדגֹוֵאל ַהּקָ
זֹוהַ  ָאְמרּו ּבְ מֹו ׁשֶ בֹות  –'ָהָיה ה'ּוא ׁשְ 'ה מָ "ק ּגֹוֵאל ָהַאֲחרֹון ּכְ י ּתֵ ה ָראׁשֵ ְהיֶ  –ֹמׁשֶ ּיִ  ,הׁשֶ

הּוא ַהּגֹוֵאל ָהַאֲחרֹון ר ִלְרמֹז (. ׁשֶ "יֶאְפׁשָ ּבִ ָהַרׁשְ המַ ִנׁשְ  ּדְ ֵאל ת ֹמׁשֶ ינוּ ְוֵאין , )ּוִבְזכּותֹו ִנּגָ ה ַרּבֵ  ֹמׁשֶ
ְטָלִניל ׁשֶ מֹוֵסר ַהּתֹוָרה רֹוֶצה ִלְגאֹול ַעם ע"ה  יםהָ  ת"ד, עכםּבַ דֹוׁש ְזָיעָ  אֹור ַהַחּיִ "א. ַהּקָ
זֹוהַ  חֹות [ּלֹא לֹוֵמד סֹודֹות ַהּתֹוָרה ָקְראּו ְלִמי ׁשֶ "ק ּוּבְ ְקִריָאה זֹוהַ ִלּמוּ ּוְלָכל ַהּפָ "ק], ד ּבִ

אּוָלה , ַעם ָהָאֶרץ ב ַהּגְ ן . "לִ חֲ ַר ּוִבְגָללֹו ִמְתַעּכֵ נוּ ַעל ּכֵ ּלָ ק ְלִהְתַחזֵּ ְצִריִכים  ּכֻ
ִלּמוּ ד ּוְלִהְתַאחֵ  הּבְ דֹוׁש ַהזֶּ דֹוֵר ה' ּוָברּוְך . ד ַהּקָ ִכינּו ּבְ זָּ ָרֵאל ׁשֶ ָלל ִיׂשְ ר ּכְ ם ִע נּו ְלִהְתַחּבֵ

ְכמֹו ַעל  ְולֹוֵקחַ , ת ֶרַוחַמְטרוֹ  ת ְללֹאֵלאוּ ד ְללֹא ָהעֹובֵ " יָהעֹוָלִמ ִמְפָעל ַהזֹוַהר " א ׁשִ ָ ַמׂשּ
ִכינָ ִקים הָ ן ְלַמעַ ת ַהחֹובוֹ ל וֹ ְוע ְ דֹוׁשָ ה ַהׁשּ ַח ַהּקְ ּמֵ ַמִים  ְלָאִבינוּ ה ּוְלׂשַ ָ ׁשּ ּבַ ן אַ  –ׁשֶ ! ַחיַעל ּכֵ

ל ֶאָחד  ִלּמוּ ֻיְכַלל ּכָ גָּ ד ּבְ ׂשְ ה ַהּנִ דּות ְלַמעַ ב ַהזֶּ ִכינָ ן ּפְ ְ דֹוׁשָ ה ַהׁשּ דּות ּוְלַמעַ ה ַהּקְ ן ּפְ
נוּ  ַרֲחִמיםַעּמֹו ת ּוְפדוּ  ַנְפׁשֵ ָיֵמינּו ּבְ ָקרֹוב ּבְ ָרֵאל ּבְ   .אכי"ר ,ִיׂשְ



ְּתִפָּלה ֹקֶדם ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ַוֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים, ָאב ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות. מֹוִדים ֲאַנְחנּו ְלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו 
ֵואֹלַהי ֲאבֹוֵתינּו, ְּבִקָּדה ּוְבִהְׁשַּתֲחָוָיה, ֶׁשֵּקַרְבָּתנּו ְלתֹוָרֶתָך ְוַלֲעבֹוָדֶתָך ֲעבֹוַדת ַהֹּקֶדׁש, 
ְוָנַתָּת ָלנּו ֵחֶלק ְּבסֹודֹות ּתֹוָרֶתָך ַהְּקדֹוָׁשה. ָמה ָאנּו, ֶמה ַחֵּיינּו, ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעָּמנּו ֶחֶסד ָּגדֹול 
ָּכֶזה. ַעל ֵּכן ֲאַנְחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך, ֶׁשִּתְמחֹול, ְוִתְסַלח, ְלָכל ֲחֹטאֵתינּו ַוֲעוֹונֹוֵתינּו, 
ְוַאל ִיְהיּו ֲעוֹונֹוֵתינּו ַמְבִּדיִלים ֵּביֵנינּו ְלֵביֶניָך. ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלַהי ֲאבֹוֵתינּו, 
ֶׁשְּתכֹוֵנן ְלָבֵבינּו ְלִיְרָאֶתָך ְוַאֲהָבֶתָך, ְוַתְקִׁשיב ָאְזֶניָך ִלְדָבֵרינּו ֵאֶּלה, ְוִתְפַּתח ְלָבֵבינּו ֶהָעֵרל 
ְּבסֹודֹות ּתֹוָרֶתָך, ְוִיְהֶיה ִלּמּוֵדנּו ֶזה ַנַחת רּוַח ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדָך ְּכֵריַח ִניחֹוַח. ְוַתֲאִציל ָעֵלינּו 
אֹור ְמקֹור ִנְׁשָמֵתנּו ְּבָכל ְּבִחיָנֵתינּו, ְוֶׁשִּיְתנֹוְצצּו ִניצֹוצֹות ֲעָבֶדיָך ַהְּקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ַעל ָיָדם 
ָתם,  ִּגִּליָת ְּדָבֶריָך ֵאֶּלה ָּבעֹוָלם. ּוְזכּוָתם, ּוְזכּות ֲאבֹוָתם, ּוְזכּות ּתֹוָרָתם, ּוְתִמימּוָתם, ּוְקֻדּׁשָ
ַיֲעמֹוד ָלנּו ְלַבל ִנָּכֵׁשל ִּבְדָבִרים ֵאּלּו. ּוִבְזכּוָתם ָּתִאיר ֵעיֵנינּו ְּבַמה ֶׁשָאנּו לֹוְמִדים. ְּכַמֲאַמר 
ְנִעים ְזִמירֹות ִיְׂשָרֵאל "ַּגל ֵעיֵני ְוַאִּביָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך". ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון 
)ַקָּבָלה ֵמָהֲאִריַז"ל( ִלִּבי ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ִּכי ְיָי ִיֵּתן ָחְכָמה ִמִּפיו ַּדַעת ּוְתבּוָנה:  

ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו, ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא ֵׁשם 
יּוד ֵק"י ְּבָוא"ו ֵק"י ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים, ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל 
ר ַעְצִמי  ְלַאְקָמא ְׁשִכיְנָּתא ֵמַעְפָרא, ּוְלִעּלּוי ְׁשִכיַנת עּוֵּזנּו ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה. ֲהֵריִני ְמַקּׁשֵ
ְּבִלימּוד ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ְּבִנְׁשַמת ָּכל ַהְּתָנִאים ְוַהַּצִּדיִקים ַהְּכתּוִבים ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ּוְבֹראָׁשם 
ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִּתְתַקֵּים ְּתִפַּלת ָּדִוד ַהֶּמֶלְך 
לֹום )ְּתִהִּלים סא, ד-ה( ִּכי ָהִייָת ַמְחֶסה ִלי ִמְגַּדל ֹעז ִמְּפֵני אֹוֵיב. ָאגּוָרה ְבָאָהְלָך  ָעָליו ַהּׁשָ
עֹוָלִמים ֶאֱחֶסה ְבֵסֶתר ְּכָנֶפיָך ֶּסָלה. ְוֶאְזֶּכה ְׁשְּבִלמּוֵדינּו ֶזה ִּיְהיּו ִׂשְפתֹוֵתיֶהם ּדֹוְבבֹות ְּבֶקֶבר, 
ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹון ּבֹוְרֵאנּו. ּוְּבַהֵדין ִסְפָרא ֵסֶפר 
ַהּזֹוַהר, ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי, ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. ִויִהי 
ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו, ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני 
)סֹוד ה'( ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו )ְּתִהִּלים צ, טז-יז(.  

 ]ְּתִפָּלה ִלְרפּואֹות ִויׁשּועֹות[

ֲהֵריִני ְמַקֵּבל ָעַלי ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך, ַוֲהֵריִני אֹוֵהב ָּכל ֶאָחד ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְּכַנְפִׁשי ּוְמאִֹדי, ַוֲהֵריִני ְמַזֵּמן ֶאת ִּפי ִלְלמֹד ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ִלְזכּות ... פב"פ )ְוָכאן 
ם ִיְׁשַלח ְּדָברֹו ְיַחְזֵקהּו ]ְוִיְרָּפֵאהּו  ְיָפֵרט ַּבָּקָׁשתֹו( ]ִלְרפּוַאת...[ ]ְיׁשּוַעת ... [ ]ְלָּבִנים ...[ ַהּׁשֵ

ִּבְרפּוַאת ַהֶּנֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף ִּבְרַמ"ח ֵאָבָריו ּוְׁשָס"ה ִּגיָדיו ְּבתֹוְך ְׁשָאר חֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ְוַיֲאִריְך 
ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו ַּבְּנִעיִמים[ ]ְויֹוִׁשיֵעהּו ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ...[ ָאֵמן ֶסָלה.
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א  א ֶאלָּ עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהבָּ ים בָּ כ. ֵאין ְלָך ַחיִּ
ָמָרא ּופֹוְסִקים ִעם ָחְכַמת ַהּזַֹהר ְוִכְתֵבי  ִלּמּוד גְּ בְּ
ֱאלִֹקי  ָמָרן  מֹות  ַהְקדָּ י  פִּ ַעל  ָהֲאִר"י,  ֱאלִֹקי  ָמָרן 
ַעל  ֶחֶסד  (נֹוֵצר  ְזָי"ָע  טֹוב  ם  שֵׁ ַעל  בַּ ָרֵאל  ִישְׂ ָהַרב 

ָנה ו') ֶרק ד' ִמשְׁ ֶכת ָאבֹות פֶּ ַמסֶּ

ֶרת ְלַחְכֵמי ַהּדֹורֹות  י ֶזה ִלְהיֹות ַמְזכֶּ כא. ְוָכַתְבתִּ
ַרּבֹות  ָצרֹות,  ה  מָּ כַּ שֶׁ ּוְלִהוַָּדע  ּוְלהֹוִדיַע  ֵליַדע 
ָרֵזי  ֵמֵעֶסק  ָלם  ִהְתַרשְּׁ בְּ ָלעֹוָלם  ּגֹוְרִמים  ְוָרעֹות 

ית ֶלֶחם ְיהּוָדה). ַמת בֵּ ַהּתֹוָרה (ַהְקדָּ
ִאּלּו  כְּ ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ַטַעם  ָטַעם  ּלֹא  שֶׁ כב. ִמי 
ִרּיֹות  ַלבְּ ָלֶהם  ְואֹוי  ִמיָָּמיו,  ְמאֹורֹות  ָרָאה  לֹא 
ְגלֹות ֵאין  נִּ י ִלי בַּ ל ּתֹוָרה. ְוָהאֹוֵמר דַּ ֵמֶעְלּבֹוָנּה שֶׁ
ָעְלָמא  ָלא ִאיְבֵרי בְּ רֹות, ָטב ֵליּה דְּ ְסתָּ נִּ ִלי ֵעֶסק בַּ

ִרית) ּקּון מ"ג - ֵסֶפר ַהבְּ ּקּוִנים (תִּ תִּ ְמבָֹאר בַּ כַּ
ים  ַחיִּ ה  משֶׁ נּו  ַרבֵּ ָהַרְמַח"ל,  דֹוׁש  ַהקָּ ינּו  כג. ַרבֵּ
ן  קֵּ ִרים" ְועֹוד, תִּ ת ְישָׁ ִסלַּ ַעל ַה"מְּ לּוָצאטוֹ ְזָי"ָע, בַּ
ֵסֶפר  בְּ יְרָסא  גִּ ל  שֶׁ ְמֻיָחד  ִלּמּוד  ֵסֶדר  יָבתוֹ  ישִׁ בִּ
ָלל  כְּ ֶהְפֵסק  ְללֹא  ָמרֹות  ִמשְׁ בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר 
ָהִראׁשֹוָנה  ָנה  קָּ תַּ כַּ ֶזה  ָבר  דָּ ְוָקַבע  ְלֵעת,  ֵמֵעת 
ִאגֶֶּרת  בְּ ָבר  ַהדָּ ַמֲעַלת  ַעל  ְוכֹוֵתב  יָבתוֹ,  ישִׁ בִּ
ָהֵעָצה  "ֹזאת  ׁשֹון:  ַהלָּ ֶזה  בְּ ָרֵאל  ִישְׂ ְלַחְכֵמי 
זוֹ  ת  ֵמֶרשֶׁ ְלִהנֵָּצל  קֶֹדׁש  ְקִהּלֹות  ְלָכל  ַהְיעּוָצה 
ַעל  ַח  ְלַפקֵּ ָלֶהם  ָהָיה  אי  ּוְבַודַּ שֹׂוְנֵאיֶהם,  ָטְמנּו 

ָבר ְוָעצּום ְמאֹד...  י ַרב ַהדָּ לּו, כִּ ֹזאת ְולֹא ַיְחדְּ
ְקָצָרה: ֵסֶפר ַהּזַֹהר בִּ ֲעלֹות ָהעֹוֵסק בְּ ִ מַּ כד.

ַרֲחִמים. ָרֵאל בְּ ת ִישְׂ ֻאלַּ כה. ְמָקֵרב גְּ
ֵזרֹות ָקׁשֹות. ל גְּ כו. ְמַבטֵּ

ִאיר  תָּ שֶׁ ָמתוֹ  ִנשְׁ ֶאת  ׁש  ּוְלַקדֵּ ְלַטֵהר  כז. זֹוֶכה 
ל ְסָיג ּוְפָגם ַעד  ָכּה ִמכָּ אֹור ִנְפָלא ּוְמַזכְּ ְוַתְזִהיר בְּ

ָאּה ְלַגְמֵרי. ַרפְּ מְּ שֶׁ
ל ַהְמַקְטְרִגים ְוֵיֶצר ָהַרע. כח. ַמְרִחיק ֵמַעְצמוֹ כָּ

עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם  ְקִרים ָרִעים בָּ ֵמר ִממִּ כט. ִישָּׁ
א. ַהבָּ

ּדֹות ָרעֹות. ֲאוֹות ָרעֹות ּוִממִּ ל. ִינֵָּצל ִמתַּ
יֵּׁש  שֶׁ ם  ַהשֵּׁ ֶאת  ּוְמָפֵרׁש  הֹוֶגה  כְּ הּוא  לא. ֲהֵרי 

ים. כֹחוֹ ַלֲעשֹׂות ִנסִּ בְּ
ם. נַֹעם ַהשֵּׁ ה ַלֲחזֹות בְּ לב. ִיְזכֶּ

ְלֵלב  ָהֶאֶבן  ֵלב  ְוהֹוֵפְך  ב  ַהלֵּ ְמטּום  ִמטִּ ל  לג. ִנצָּ
ֵמִאיר ּוֵמִבין.

ָידוֹ. לד. זֹוֶכה ְלָהִבין ֶאת ִלּמּודוֹ ּוִמְתַקיֵּם בְּ
ַמת  ִנשְׁ ְלִעּלּוי  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ לה. ִלּמּוד 
ָמָתם ּוְלַהֲעלֹוָתם  ן ִנשְׁ יֹוֵתר ְלַתקֵּ ִנְפָטִרים ְמֻסגָּל בְּ

יִנים. ל דִּ יָלם ִמכָּ ִלְמקֹוָמם ָהֶעְליֹון ּוְלַהצִּ
ַעת  שְׁ ְמעֹון ִלְסמְֹך ָעָליו בִּ י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ לו. "כְּ

ּלֹוְמִדים  שֶׁ ְזכּות  בִּ שֶׁ ָחק",  ַהדְּ
י  ַרבִּ ָהֱאלִֹקי  נָּא  ַהתַּ ל  שֶׁ ִסְפרוֹ  בְּ
ָכל  ע בְּ ר יֹוַחאי ְזָי"ָע, ִנוָּשַׁ ְמעֹון בַּ שִׁ

ְצָרְך ָלנּו. ַהנִּ
עֹוָלה  "ּוְרָפאִתיו"  ַבת  לז. תֵּ
ר  ְמעֹון בַּ ִמְנַין שִׁ ִגיַמְטִריָּא (703) כְּ בְּ
ֶכת  ִנְמשֶׁ ְזכּותוֹ  בִּ י  כִּ  ,(703) יֹוַחאי 

ְרפּוָאה ָלָאָדם.
ַרב  ַפע  שֶׁ ע  פַּ ֻישְׁ ֶזה  ְיֵדי  לח. ְוַעל 
בֹות  תֵּ י  ָראשֵׁ ָהעֹוָלמֹות,  ָכל  בְּ
ה  ִיְזכֶּ תֹוָרתוֹ  בְּ ָהעֹוֵסק  שֶׁ "י,  בִּ ַרשְׁ
ַפע ַרב רּוָחִני  ַמיָּא ְלשֶׁ שְׁ א דִּ ִסיְַּעתָּ בְּ

ִמי. ְוַגשְׁ

ְקָצָרה: ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּבִ ֲעלוֹת ָהעוֵֹסק ּבְ ִּמַ
ַרֲחִמים. ָרֵאל ּבְ ת ִיׂשְ ֻאּלַ  ְמָקֵרב ּגְ

ֵזרֹות ָקׁשֹות. ל ּגְ  ְמַבּטֵ
אוֹר  ּבְ ְוַתְזִהיר  ִאיר  ּתָ ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ֶאת  ׁש  ּוְלַקּדֵ ְלַטֵהר   זֹוֶכה 

ָאּה ְלַגְמֵרי. ַרּפְ ּמְ ל ְסָיג ּוְפָגם ַעד ׁשֶ ָכּה ִמּכָ ִנְפָלא ּוְמַזּכְ
ל ַהְמַקְטְרִגים ְוֵיֶצר ָהַרע.  ַמְרִחיק ֵמַעְצמֹו ּכָ

א. ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עוָֹלם ַהּזֶ ְקִרים ָרִעים ּבָ ֵמר ִמּמִ ָ  ִיּשׁ
ּדֹות ָרעֹות. ֲאוֹות ָרעוֹת ּוִמּמִ ֵצל ִמּתַ  ִיּנָ

ַלֲעׂשֹות  כֹחֹו  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ּוְמָפֵרׁש  הֹוֶגה  ּכְ הּוא   ֲהֵרי 
ים. ִנִסּ

ם. ֵ ֹנַעם ַהּשׁ ה ַלֲחזֹות ּבְ  ִיְזּכֶ
ב ְוהוֵֹפְך ֵלב ָהֶאֶבן ְלֵלב ֵמִאיר ּוֵמִבין. ְמטּום ַהּלֵ ל ִמּטִ  ִנּצָ

ָידֹו. ם ּבְ  זֹוֶכה ְלָהִבין ֶאת ִלּמּודוֹ ּוִמְתַקּיֵ

ל  ַמת ִנְפָטִרים ְמֻסּגָ דֹוׁש ְלִעּלּוי ִנׁשְ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ  ִלּמּוד ּבְ
ָהֶעְליֹון  ִלְמקֹוָמם  ּוְלַהֲעלוָֹתם  ָמָתם  ִנׁשְ ן  ְלַתּקֵ יֹוֵתר  ּבְ

יִנים. ל ּדִ יָלם ִמּכָ ּוְלַהּצִ
ָחק",  ַהּדְ ַעת  ׁשְ ּבִ ָעָליו  ִלְסֹמְך  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ הּוא  ַדאי   "ּכְ
ְמעֹון  י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ּנָ ל ַהּתַ ִסְפרֹו ׁשֶ ּלֹוְמִדים ּבְ ְזכּות ׁשֶ ּבִ ׁשֶ

ְצָרְך ָלנּו. ָכל ַהּנִ ע ּבְ ׁשַ ר יוַֹחאי ְזָי"ָע, ִנּוָ ּבַ
ר  ְמעֹון ּבַ ִמְנַין ׁשִ א (703)  ּכְ ִגיַמְטִרּיָ ַבת "ּוְרָפאִתיו" עֹוָלה ּבְ ּתֵ

ֶכת ְרפּוָאה ָלָאָדם. ְזכּותוֹ ִנְמׁשֶ י ּבִ יוַֹחאי (703), ּכִ
י  ָראׁשֵ ָהעוָֹלמוֹת,  'ָכל  ּבְ ַר'ב  'ַפע  ׁשֶ ע  ּפַ ֻי'ׁשְ ֶז'ה  ְי'ֵדי  ְו'ַעל 
א  ַמּיָ ׁשְ ּדִ א  ְעּתָ ִסּיַ ּבְ ה  ִיְזֶכּ תוָֹרתוֹ  ּבְ ָהעוֵֹסק  ׁשֶ "י,  ּבִ ַרׁשְ בוֹת  ּתֵ

ִמי. ַפע ַרב רּוָחִני ְוַגׁשְ ְלׁשֶ

ָלה ְוָלֵכן  ַקּבָ ּלֹא ָעַסק ּבְ ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשוֹן ׁשֶ
רּו ַהּלּוחוֹת ּבְ ם ִנׁשְ ּגַ

י ֲעוֹון ָאָדם ָהִראׁשֹון  ָמקֹום ַאֵחר ַהזֶּה כִּ ֵאר בְּ ִהנֵּה ִנְתבָּ
ֵעץ  ק בְּ ַחר ְלִהְתַעסֵּ ּלֹא בָּ ַעת טֹוב ָוַרע הּוא שֶׁ ֵעץ ַהדַּ בְּ
ָלה, ְוֶזהּו ַעְצמוֹ ֲעוֹון ָהֵעֶרב  בָּ ִהיא ָחְכַמת ַהקַּ ים שֶׁ ַהַחיִּ
ֵעץ  ָמָעה' בְּ נּו ְוִנשְׁ ה ִעמָּ ר ַאתָּ בֶּ ה 'דַּ ַרב ָהאֹוְמִרים ְלמֹשֶׁ
ָנמּות'  ן  ֱאלִֹהים פֶּ נּו  ִעמָּ ר  ְיַדבֵּ 'ְוַאל  ָוַרע,  ַעת טֹוב  ַהדַּ
ר  ֵני ּתֹוָרה ֲאשֶׁ ְסָבַרת ַהּטֹוִעים ְקָצת בְּ ִסְתֵרי ּתֹוָרה, כִּ בְּ
ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ַעל  ַרע  ם  שֵׁ ַהּמֹוִציִאים  ֶזה  ְזַמנֵּנּו  בִּ
ָימּות  ּה  בָּ ק  ְתַעסֵּ מִּ שֶׁ ִמי  ל  כָּ שֶׁ ְואֹוְמִרים  עֹוָלם,  ַחיֵּי 
ַהּלּוחֹות  רּו  בְּ ִנשְׁ ְוָלֵכן  לֹום,  ְושָׁ ַחס  ִנים  שָׁ ַקְצרּות  בְּ
ָלֶהם  נּו  ְוִנתְּ ים  ַהַחיִּ ֵעץ  דְּ ְטָרא  ִמסִּ ָהִראׁשֹונֹות 
ן  ֻחְרבַּ ַעת טֹוב ָוַרע ְוָגַרם ִאּבּוָדא דְּ ֵעץ ַהדַּ ְטָרא דְּ ִמסִּ
ר  ר ְוָהָארְֹך ֲאשֶׁ ִני, ְוָגלּות ָהַאֲחרֹון ַהמַּ ִית ִראׁשֹון ְושֵׁ בַּ
ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ יתּובּון  דִּ ַעד  ים,  ָהַרבִּ ֲעוֹונֹוֵתינּו  בַּ ָאנּו 
ירוֹ  ְלַהכִּ ֱאלֵֹהיֶהם  ם  ַהשֵּׁ ֶאת  ׁשּו  ּוִבקְּ א  ְתיּוְבתָּ בִּ
ּוִמי  עֹוְבִדים,  ֵהם  ִמי  ֶאת  ְוֵיְדעּו  ּתֹוָרה,  ָרֵזי  בְּ ּוְלָיְדעוֹ 
מוֹ  כְּ ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  בְּ ַלֲעסֹק  ִיְזּכּו  ין  ְוָכדֵּ ם,  ַמְלכָּ הּוא 
ְיֵדי  ַעל  קּו"  ְמתְּ ַויִּ ֵעץ  ם  "ַוּיֹוֵרהּו ַהשֵּׁ תּוב:  ַהכָּ ָאַמר  שֶׁ

יַח. שִׁ ַהמָּ
ף  (דַּ ְמֵהיְמָנא  ַרְעָיא  בְּ ָנׂשא  ת  ָפָרשַׁ בְּ תּוב  כָּ שֶׁ ּוְכמוֹ 
ְלִמְטַעם  ָרֵאל  ִישְׂ ֲעִתיִדין  דַּ ּוְבִגין  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  קכד:) 

יּה ִמן  קּון בֵּ ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִיפְּ ַחיֵּי דְּ ֵמִאיָלָנא דְּ
ר  ְוֶהתֵּ ִאּסּור  ִאיהּו  דְּ ְוַרע  טֹוב  דְּ ְוִאיָלָנא  ְוכּו'  גָּלּוָתא 
ַמְלֲאֵכי  י ָאז ִיְהיּו כְּ יר ְוכּו' כִּ ָרֵאל ַיתִּ יט ַעל ִישְׂ לִּ לֹא שַׁ
ְולֹא  ֲאִצילּות  דַּ ַהּתֹוָרה  ָחְכַמת  בְּ עֹוְסִקים  ֶעְליֹון 
ְוִסּפּוִרים  ים  ַמְלּבּושִׁ בְּ ת  שֶׁ ְמֻלבֶּ ְמַטְטרֹו"ן  תֹוַרת  בְּ
ְוֶזה  ית)  שִּׁ שִׁ ּקּון  (תִּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ָאְמרּו  עֹוד  ים.  ִמיִּ גַּשְׁ
ֵמַהאי  א  ְלַתתָּ ְרְנסּון  ִיְתפַּ א  ָנשָׁ ֵני  בְּ ה  ְוַכמָּ ְלׁשֹונוֹ: 
ּוְבִגיֵניּה  יֹוַמיָּא  סֹוף  בְּ ְתָרָאה  בַּ ָדָרא  בְּ יָלְך  דִּ ִחּבּוָרא 

ָאֶרץ. רֹור בָּ ּוְקָראֶתם דְּ

ָחְכַמת  ַאֲהָבה ּבְ ֲעסֹק ּבְ ּנַ ׁשֶ בוֹא ּכְ ה ּתָ ֻאּלָ ַהּגְ
ָהֱאֶמת

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ  ֵאִליָּהּו  ֵליּה  ָאַמר  ַאֵחר,  ָמקֹום  עֹוד 
ָאה  ַזכָּ ה  מָּ כַּ י  ַרבִּ ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעֹון  שִׁ י  ְלַרבִּ
ַעד  ִאי  ִעלָּ ה  מָּ כַּ ְרְנסּון  ִיְתפַּ ִחּבּוָרא  ֵמַהאי  דְּ ַאְנתְּ 
ם ִאיׁש  ְבתֶּ סֹוף יֹוַמיָּא ּוְבִגיֵניּה "ְושַׁ א בְּ ִיְתגְַּלָיא ְלַתתָּ דְּ
י ֵחְטא ֶזה ֵהֵחל ִלְהיֹות  ֶאל ֲאֻחזָּתֹו" ְוכּו'. ֲהֵרי ְמבָֹאר כִּ
ְתׁשּוָבה  ָנׁשּוב בִּ ר  ְוַכֲאשֶׁ ה,  ֵמָאָדם ָהִראׁשֹון ְוַעד ַעתָּ

ָרֵאל  ִישְׂ ִיגֲָּאלּו  ַהּזֹאת  ָחְכָמה  בַּ ֵמַאֲהָבה  ַלֲעסֹק 
ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה בְּ בִּ

ִמְתנוֵֹדד  ִביא  ַהּנָ ִיְרְמָיהּו  ַנֲאַקת  י  ַמְעּתִ ׁשָ מוַֹע  ׁשָ
ָאְמרֹו (ִיְרְמָיה ד כא): "ַעד ָמַתי  ַמר ַנְפׁשֹו ּבְ ּוִמְתַמְרֵמר ּבְ
אוִֹתי  י  ַעּמִ ֱאִויל  י  ּכִ ׁשוָֹפר  קוֹל  ְמָעה  ֶאׁשְ ס  ּנֵ ֶאְרֶאה 
ה ּתֹהּו ְוגוֹ' ָרִאיִתי  לֹא ָיָדעּו ְוגוֹ' ָרִאיִתי ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהּנֵ
ְהֶיה  ּתִ ָמָמה  ׁשְ ם  ֵ ַהּשׁ ָאַמר  ּכֹה  י  ּכִ ְוגוֹ'  ְרֶמל  ַהּכַ ה  ְוִהּנֵ
ְטִני"  ה ְוגוֹ' ֱהִציַקְתִני רּוַח ּבִ ל ָהָאֶרץ ְוָכָלה לֹא ֶאֱעׂשֶ ּכָ
ֱאֶמת ַעל ְיֵדי ִיְרְמָיה  ֱאָמִרים ּבֶ סּוִקים ָהֵאּלּו ַהּנֶ ְלָבֵאר ּפְ
ֶדֶרְך ְנבּוָאה ַעל ַהּדוֹר ָהַאֲחרֹון  לוֹם ּבְ ָ ִביא ָעָליו ַהּשׁ ַהּנָ
עּורוֹ. ִ לּוֵתנּו יוֵֹתר ִמּשׁ ְהיוֹתֹו ִמְתָמֵרר ַעל אֶֹרְך ּגָ ה ּבִ ַהּזֶ

ַהנֵּס  הּוא  ֵנס",  ֶאְרֶאה  ָמַתי  "ַעד  תּוב  כָּ שֶּׁ ה  מַּ ְוֶזהּו 
ף  (דַּ ִטים  פָּ ִמשְׁ ת  ָפָרשַׁ בְּ ר  ְזכַּ נִּ כַּ יַח  שִׁ ַהמָּ ל  שֶׁ ֶגל  ְוַהדֶּ
ַאְרֵיה  ִוד,  דָּ ן  בֶּ יַח  ָמשִׁ דְּ ֵנס  ְוֵייתּון,  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  קב.), 

ׁשֹור  יֹוֵסף,  ן  בֶּ יַח  ָמשִׁ דְּ ְוֵנס  ְלָיִמיָנא,  ָעֵליּה  ים  ָרשִׁ
ׁשֹוָפר,  קֹול  ְמָעה  ֶאשְׁ ְוגוֹ'.  ָמאָלא  ִלשְׂ ָעֵליּה  ים  ָרשִׁ
יֵחנּו  יַאת ְמשִׁ ֶזה ִקּבּוץ גָֻּלּיֹות ֶהָעִתיד ִלְהיֹות ַאַחר בִּ
ּתֹוְלדֹות  ת  ָרשַׁ פָּ ּזַֹהר  בַּ ר  ְזכַּ נִּ כַּ ָאֵמן,  ָיֵמינּו  בְּ ְמֵהָרה  בִּ
סּוק  פָּ ַעל  ַהנֱֶּעָלם  ְדָרׁש  מִּ בַּ ְלׁשֹונוֹ  ְוֶזה  קלט.)  ף  (דַּ

ָרֵאל  ִישְׂ "ִנְדֵחי  ְך  כָּ ְוַאַחר  ם"  ַהשֵּׁ ַלִים  ְירּושָׁ "ּבֹוֶנה 
ַקע  ּיֹום ַההּוא ִיתָּ תּוב: "ְוָהָיה בַּ ָאַמר ַהכָּ ְיַכנֵּס", ְוֶזה שֶׁ
י  ץ "כִּ ׁשֹוָפר גָּדֹול" ְוגוֹ', ְוָנַתן ַטַעם ֶאל ֲאִריכּות ַהקֵּ בְּ
ְלׁשֹון ְנִתיַנת ַטַעם ֶאל ָהָאמּור "ַעד ָמַתי  י" בִּ ֱאִויל ַעמִּ

ֶאְרֶאה ֵנס",עכל"ק.
ִסְתֵרי ּתֹוָרה ּוִבְפָרט  ּמּוד בְּ ָידּוַע ּוְמֻפְרָסם ּגֶֹדל ֵעֶרְך ַהלִּ
ֶהם  בָּ ָהֵעֶסק  ת  ְסֻגלַּ בִּ ר  ֲאשֶׁ ָהַאֲחרֹוִנים  ֵאּלּו  דֹורֹות  בְּ
"י (ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ָנׂשא  בִּ ה ּוְכַהְבָטַחת ָהַרשְׁ ֻאלָּ בֹוא ַהגְּ תָּ

ְבָדא ִיְפקּון ִמן גָּלּוָתא ּוְבַרֲחֵמי. קכד:) דִּ

ֵלי -  ֵרי"ש ּגְ ָיד ָרָמה, ּבְ ָרֵאל יוְֹצִאים ּבְ ּוְבֵני ִיׂשְ
'ן י'וַֹחאי 'ְמעוֹן ּבֶ י ׁשִ בוֹת ַר'ּבִ י ּתֵ ָראׁשֵ

ח),  יד  מֹות  (שְׁ ָרָמה'  ָיד  בְּ יֹוְצִאים  ָרֵאל  ִישְׂ 'ּוְבֵני 
ֶרְך  דֶּ ַעל  ֵליּה,  גְּ ֵריׁש  בְּ ָנְפִקין  ָרֵאל  ִישְׂ 'ּוְבֵני  ְוַתְרּגּומוֹ: 
א ִיְפקּון ִמן גָּלּוָתא,  ִסְפָרא דָּ דֹוׁש בְּ ּזַֹהר ַהקָּ ִאיָתא בַּ דְּ
ֶפר ַהּזַֹהר  ה ַהסֵּ ְתגַּלֶּ יִּ שֶׁ בָֹאר עֹוד יֹוֵתר כְּ מְּ ם שֶׁ ְוַעיֵּן שָׁ
ּוְבֵני  סּוק  פָּ בַּ ז  ֻרמָּ מְּ שֶׁ ְוֶזהּו  גָּלּוָתא.  ִמן  ִיְפקּון  ָדא  בְּ
ָיד  בְּ ְלֵעיל,  ר  ְזכַּ נִּ כַּ ַהגָּלּות,  ִמן  ַהְינּו  יֹוְצִאים,  ָרֵאל  ִישְׂ
י  בֹות ַר'בִּ י תֵּ ֵרי"ׁש ָראשֵׁ ֵלי, בְּ ֵריׁש גְּ ְוַתְרּגּומוֹ בְּ ָרָמה, 
דֹוׁש  ַהקָּ ִסְפרוֹ  ה  ְתגַּלֶּ יִּ שֶׁ כְּ ֵל"י,  גְּ י'ֹוַחאי,  'ן  בֶּ 'ְמעֹון  שִׁ
ֶגל  (דֶּ ְוָהֵבן.  גָּלּוָתא,  ִמן  ִיְפקּון  ָדא  בְּ ָאז  ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר 

ח). לַּ שַׁ ת בְּ ָרשַׁ ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים פָּ

מוֹת ַער ַהַהְקּדָ ים ִויַטאל זיע"א ַעל ׁשַ ַמת מוֵֹרינּו ָהַרב ַחּיִ ַהְקּדָ

ִניָזה ָטעּון גְּ

ַעלׁון  אׁור ַהּזַֹהר
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È‡‰Î eÎÊÏ ÈkÊÈc Ô‡Ó ÁÎzL‡ ‡Ï»ƒ¿¿«»¿ƒ¿≈ƒ¿¿«
ÏÚ ‡ËÓ Ôzz z‡ ,Ôzz È˙k ‡c ÏÚÂ ,‡˙z‡ƒ¿»¿«»¿ƒƒ≈«¿¿ƒ≈ƒ¿»«

.ÈbÒ C˙eÎÊc ÔÈ‚a ,‡ÓÏÚ»¿»¿ƒƒ¿»«ƒ
(ÊÈ ‡ ÌÈÎÏÓ)˙ÁtˆÂ ‰˙ÏÎ ‡Ï ÁÓw‰ „k ««∆«…»»»¿«««

ac L‡ 'ÈÈ „k ÒÁ ‡Ï ÔÓM‰«∆∆…»≈ƒ¿«¿»¬∆ƒ∆
‡ÓÈi˜„ ‡ÁÓ˜ ‡e‰‰ Ì‡ ÈÎÂ .e‰iÏ‡ „Èa¿«≈ƒ»¿ƒƒ«ƒ¿»¿«¿»
dÈpÓ e˜Òt ‡Ï ,ÁÓ˜ ÛÎ ‡ÏÓ ‰Â‰c ,e„ÈcÓƒ¿ƒ¿¬»¿…«∆«»«¿ƒ≈
ÁÓw‰ „k ÈzÎc ,e‰iÏ‡„ ‰lÓ ÔÈ‚a Ô‡Îaƒ¿»¿ƒƒ»¿≈ƒ»ƒ¿ƒ««∆«
ÔkLÓ .‰˙ÏÎ ‡Ï ÁÓw‰ „k È˙Îe ,‰ÏÎ˙ ‡Ï…ƒ¿»¿ƒ««∆«…»»»ƒ¿«
ÏÈ‡B‰ ,‡aLeÁ ‡ÓÈi˜c b ÏÚ Û‡ ˙e„Ú‰»≈«««¿«¿»¿¿»»ƒ

‡c ÏÚÂ .Ô‡Îa dÈa ÔÈÈLc ÔkL ÏÎÂ ÔkL Ïk ,‰LÓc ‡„È ÏÚ „˜t˙‡Â¿ƒ¿¿««¿»¿…∆»∆≈¿»∆≈¿«¿»≈ƒ¿»¿«»

ÔBaLÁ‰ ÏÚ ˙BBL ‡Ï ˙BÎa‰Â¿«¿»…««∆¿
‰LÓ B˙B‡ LwL „Ú ,‰f‰«∆«∆»«…∆
‰l‡ e˙kL ,‰ÏÚÓlL ÔkLna«ƒ¿»∆¿«¿»∆»≈∆
L‡ ˙„Ú‰ ÔkLÓ ÔkLn‰ È„e˜Ù¿≈«ƒ¿»ƒ¿«»≈À¬∆
‰NÚ ‡Ï Ì‡c .‰LÓ Èt ÏÚ „wtÀ««ƒ…∆¿ƒ…«¬∆
ÌÈ‡ ,‰LÓ È„È ÏÚ ÔBaLÁ‰«∆¿«¿≈…∆≈»
e˙kL ,ÔBaLÁ ˙BNÚÏ ÌÈÏBÎÈ¿ƒ«¬∆¿∆»

.‰LÓ Èt ÏÚ „wt L‡¬∆À««ƒ…∆
,Ó‡Â „ È‰ÈÂ ¿»««¿ƒ¿«

e‰iÏ‡ Ï‡ '‰CÏ Ìe˜ Ó‡Ï ∆≈ƒ»≈…≈
‰M‡ ÌL È˙Èeˆ ‰p‰ 'B‚Â ‰˙Ù »̂¿»»¿ƒ≈ƒƒƒ»ƒ»
‰eˆ ‰ÙÈ‡ ÈÎÂ .EÏkÏÎÏ ‰ÓÏ‡«¿»»¿«¿¿∆¿ƒ≈…ƒ»
‡l‡ ?‡e‰ Cea LB„w‰ d˙B‡»«»»∆»
LB„w‰ ‰eˆ ÌÏBÚÏ ‡zL ÌË∆∆∆»…»»ƒ»«»
ÏÚ ‰ÏÚÓÏ B˙Ê‚a ‡e‰ Cea»ƒ¿≈»¿«¿»«
e‰iÏ‡Ï ÔBÊÓ ‡È‰Ï ÌÈBÚ‰»¿ƒ¿»ƒ»¿≈ƒ»

.ÔBÊÓ BÏ ˙˙Ï ‰M‡ d˙B‡Ïe¿»ƒ»»≈»
EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÁ Ó‡zÂ ?e˙k »«…∆«¡…∆

ÛÎ ‡ÏÓ Ì‡ Èk ‚BÚÓ ÈÏ LÈ Ì‡ƒ∆ƒ»ƒƒ¿…«
˙Átva ÔÓL ËÚÓe „ka ÁÓ ∆̃«««¿«∆∆««»«
B˙B‡a ‰˙È‰ ‰cÓ Ô‡k È‰Â .'B‚Â¿«¬≈»ƒ»»¿»¿
ÁÓ˜ ÛÎ ‡ÏÓ Ba ‰È‰ È‰L ,ÁÓ ∆̃«∆¬≈»»¿…«∆«
‰‡Â .BlL ‰cn‰ ‡È‰ Ûk .„ka«««ƒ«ƒ»∆¿ƒ¿∆
ÏÈ‡B‰ ˙BÎa Ba ˙BBL ÔÈ‡L∆≈¿»ƒ
‰Î Èk ?e˙k ‰Ó .‰cÓa „ÓBÚÂ¿≈¿ƒ»«»ƒ…
ÁÓw‰ „k Ï‡NÈ È‰Ï‡ '‰ Ó‡»«¡…≈ƒ¿»≈««∆«
‡Ï ÔÓM‰ ˙ÁtˆÂ ‰ÏÎ˙ ‡Ï…ƒ¿»¿««««∆∆…

.ÌLb '‰ ˙z ÌBÈ „Ú ÒÁ ∆̇¿»«≈∆∆
z e˙k ?ÌÚh‰ ‰Ó ,Ôz »ƒ≈»«««

ÈÓ ‡ˆÓ ‡Ï Bc ÏÎaL ÌeMÓƒ∆¿»…ƒ¿»ƒ
,˙‡f‰ ‰M‡‰ BÓk ˙eÎÊÏ ‰kÊiL∆ƒ¿∆ƒ¿¿»ƒ»«…
ËÓ Ôzz ‰z‡ .Ôzz e˙k ‰Ê ÏÚÂ¿«∆»ƒ≈«»ƒ≈»»
.‰a E˙eÎfL ÌeMÓ ÌÏBÚ‰ ÏÚ«»»ƒ∆¿¿«»

‰˙ÏÎ ‡Ï ÁÓw‰ „k ««∆«…»»»
'‰ „k ÒÁ ‡Ï ÔÓM‰ ˙ÁtˆÂ¿««««∆∆…»≈ƒ¿«
Ì‡ ÈÎÂ .e‰iÏ‡ „Èa ac L‡¬∆ƒ∆¿«≈ƒ»¿ƒƒ
‰È‰L ,‰cÓa „ÓBÚL ÁÓ˜ B˙B‡∆«∆≈¿ƒ»∆»»
epnÓ e˜ÒÙ ‡Ï ,ÁÓ˜ ÛÎ ‡ÏÓ¿…«∆«…»¿ƒ∆
e˙kL ,e‰iÏ‡ c ÌeMÓ ˙BÎa¿»ƒ¿«≈ƒ»∆»
„k e˙ÎÂ ,‰ÏÎ˙ ‡Ï ÁÓw‰ „k««∆«…ƒ¿»¿»«
,˙e„Ú‰ ÔkLÓ  ‰˙ÏÎ ‡Ï ÁÓw‰«∆«…»»»ƒ¿«»≈
,ÔBaLÁa „ÓBÚL b ÏÚ Û‡«««∆≈¿∆¿
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‡"Ú "Î  È„Â˜Ù‰Ò˙

L‡ ˙e„Ú‰ ÔkLÓ ÔkLn‰ È„e˜Ù ‰l‡ ,È˙k¿ƒ≈∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿«»≈¬∆
.‰LÓ Èt ÏÚ „wtÀ««ƒ…∆

.ÔkLn‰ È„e˜Ù(ÁÏ ˙ÂÓ˘)Á˙Ù ‰i˜ÊÁ Èa ¿≈«ƒ¿»ƒƒƒ¿ƒ»»«
,Ó‡Â(‚ ˙ÂÓ˘)EÈÏÚ ÏL ÌBÏ‰ ˜z Ï‡ ¿»««ƒ¿«¬«¿»∆

LÈÙc ,‰eÓ˜e‡ ‡˜ È‡‰ .'B‚Â EÈÏ‚ ÏÚÓ≈««¿∆¿«¿»¿»¿»ƒ
ÔÈ‚a ,dÈ˙z‡Ó ‡e‰ CÈ ‡L„˜ dÈÏ≈À¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ

,ÈzÎc ,‡zÈÎL ‡˜ac˙‡Ï(‚ ˙ÂÓ˘)Èk ¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
L„˜ ˙Ó„‡ ÂÈÏÚ „ÓBÚ ‰z‡ L‡ ÌB˜n‰«»¬∆«»≈»»«¿«…∆
‡˙e˜ac˙‡ ,‡zÈÎL ‡c ,L„˜ ˙Ó„‡ .‡e‰«¿«…∆»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
.‡lÈÚÏ ‡˙ÚL ‡È‰‰ ‰LÓ ˜ac˙‡ ‡LÈc«̃ƒ»ƒ¿«»…∆¿«ƒ«¬»¿≈»

‡˙eÈÁa dÈÏ ÈL˜ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ À¿»¿ƒ»ƒ≈«¬ƒ»
,‡˙Èa ÏÚ ‡ÓÓ  „˜t˙‡Â ,‡lÈÚÏcƒ¿≈»¿ƒ¿¿««¿»»«≈»
,ÈzÎc ,„ÈÚ ‡e‰ CÈ ‡L„e˜Â ,ÈÊ‚ e‰È‡Â¿ƒ»ƒ¿¿»¿ƒ»ƒƒ¿ƒ

(ÊË „Ó)‰˙ˆÙeÈ˙Îe ,'B‚Â ‰Èt ˙‡ ‰Ó„‡‰ »¿»»¬»»∆ƒ»¿¿ƒ
(ÊË „Ó)Ú˜azÂ ,'B‚Â a„Ï B˙BlÎÎ È‰ÈÂ«¿ƒ¿«¿«≈¿«ƒ»«

,È˙Îe .‰Ó„‡‰(È „Ó).'ÈÈ ‰eL .'ÈÈ ‰Óe˜ »¬»»¿ƒ»¿»»¿»
ÏÚ .‰LÓ Èt ÏÚ „wt L‡ ÈzÎ„ ‡e‰ ‡„‰»»ƒ¿ƒ¬∆À««ƒ…∆«
‰„È˜t .‡lÎa „˜t˙‡Â ,Ôwz˙‡ ‰LÓ Ètƒ…∆ƒ¿»«¿ƒ¿¿«¿…»¿ƒ»

ÈzÎc ,‰LÓ„ ‡„È ÏÚ ‰Â‰ ÔkLÓ„(‚ ˙ÂÓ˘) ¿ƒ¿»»»«¿»¿…∆ƒ¿ƒ
˜Èt‡c ,ÏB˜ ‰Â‰ e‰È‡c ,ÌÎ˙‡ Èz„˜t „˜t»…»«¿ƒ∆¿∆¿ƒ»»¿«ƒ
ÔÓ ‡˜ÙÏ ‰„È˜t dÈÏ „ÈÚÂ ,ea„ ‡e‰‰Ï¿«ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»¿»¿»ƒ
‰M„˜ ‡ÎLÓ‡Ï ‡„˜t˙‡ ‡zL‰Â .‡˙eÏb»»¿«¿»ƒ¿»¿»¿«¿»»¿À»

Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‡z˙Ï ‡lÈÚÓ(‰Î ˙ÂÓ˘)eNÚÂ ≈≈»¿«»¿»¿«¿»≈¿»
.ÌÎB˙ ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»

.'B‚Â ‰„e‰È ‰hÓÏ eÁ Ô Èe‡ Ôa ∆ƒ∆¿«≈¿»¿
(ÁÏ ˙ÂÓ˘),Ó˙‡ ‡‰ ,‰„e‰È Èa Ó‡»«ƒƒ¿»»ƒ¿«

e‰È‡Â ,‰Â‰ ‡ÈÓÈc ‡ËqÓ Ï‡Ïˆ ‡‰c¿»¿«¿≈ƒƒ¿»ƒƒ»»»¿ƒ
e‰È‡ ‰„e‰È ‡‰c ,e˙Â .‡lÎ„ ‡ewz ÔÈ˜˙‡«¿ƒƒ»¿…»¿¿»¿»ƒ
dÈpÓe ,ÔÈËL ‡L Ïk ÏÚ ‡kÏÓe ‡ËÈlL«ƒ»«¿»«»¿«¿»ƒƒ≈
‡‰ ,Ï‡Ïˆa .‡kLÓ Ïk ÔÈ˜˙‡c Ô‡Ó ˜Ù»«»¿«¿ƒ»«¿¿»¿«¿≈»
‡c .Ï‡ Ïˆ e‰È‡ Ô‡Óe ,Ï‡ Ïˆa ,‰eÓ˜e‡¿»¿≈≈«ƒ¿≈≈»
˙ÈÈÂ ,‡lk ÔÈ˜˙‡ ‡c ‡ËqÓ ,e˙Â .‡ÈÓÈ¿ƒ»¿ƒƒ¿»»«¿ƒ…»¿»ƒ

.‡„ÈÚ Ïk „aÚÓÏ ‡zÓÎÁ»¿»»¿∆¿«»¬ƒ»

Ïk ,‰LÓ È„È ÏÚ „˜ÙÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿««¿≈…∆»
.˙BÎa Ba ÌÈBML ÔkL ÏÎÂ ÔkL∆≈¿»∆≈∆ƒ¿»
ÔkLn‰ È„e˜Ù ‰l‡ ,e˙k ‰Ê ÏÚÂ¿«∆»≈∆¿≈«ƒ¿»
Èt ÏÚ „wt L‡ ˙„Ú‰ ÔkLÓƒ¿«»≈À¬∆À««ƒ

.‰LÓ…∆
‰i˜ÊÁ Èa .ÔkLn‰ È„e˜Ù ¿≈«ƒ¿»«ƒƒ¿ƒ»

,Ó‡Â Á˙t ÌÏ‰ ˜z Ï‡ »«¿»««ƒ¿«¬…
˜eÒt .'B‚Â EÈÏ‚ ÏÚÓ EÈÏÚ ÏL«¿»∆≈««¿∆¿»
LB„w‰ B„ÈÙ‰L ,e‰eLt ‰Ê∆≈¿∆ƒ¿ƒ«»
˜c‰Ï È„k BzL‡Ó ‡e‰ Cea»≈ƒ¿¿≈¿ƒ»≈
L‡ ÌB˜n‰ Èk e˙kL ,‰ÈÎMa«¿ƒ»∆»ƒ«»¬∆
.‡e‰ L„˜ ˙Ó„‡ ÂÈÏÚ „ÓBÚ ‰z‡«»≈»»«¿«…∆
˙e˜c‰ .‰ÈÎL BÊ  L„˜ ˙Ó„‡«¿«…∆¿ƒ»ƒ»¿
‰ÚL d˙B‡a ‰LÓ ˜a„ ‰LB„ ¿̃»ƒ¿«…∆¿»»»

.‰ÏÚÓÏ¿«¿»
B˙B‡ L˜ ‡e‰ CeaLB„w‰ «»»»«

„˜ÙÂ ,‰ÏÚÓlL ˙eÈÁa«¬ƒ∆¿«¿»¿ƒ¿«
‡e‰Â ,˙Èa‰ ÏÚÏB„b‰pÓÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿À∆»«««ƒ¿
,‰NBÚ ‡e‰ Cea LB„w‰Â ÊBb≈¿«»»∆

e˙kL ‰Ó„‡‰ ‰˙ˆÙe ∆»»¿»»¬»»
B˙lÎk È‰ÈÂ e˙ÎÂ ,'B‚Â ‰Èt ˙‡∆ƒ»¿¿»«¿ƒ¿«…
.‰Ó„‡‰ Ú˜azÂ ,'B‚Â a„Ï¿«≈¿«ƒ»«»¬»»

e˙ÎÂ .'‰ ‰eL .'‰ ‰Óe˜ ¿»»»
Èt ÏÚ „wt L‡ e˙kL e‰Ê∆∆»¬∆À««ƒ
„˜ÙÂ Ô˜˙ ‰LÓ Èt ÏÚ .‰LÓ…∆«ƒ…∆ƒ¿«¿ƒ¿«
‰˙È‰ ÔkLn‰ ÏL ‰„È˜t‰ .Ïka«…«¿ƒ»∆«ƒ¿»»¿»

e˙kL ,‰LÓ È„È ÏÚ „˜t «¿≈…∆∆»»…
ÏB˜ ‰È‰ ‡e‰L .ÌÎ˙‡ Èz„˜t»«¿ƒ∆¿∆∆»»
BÏ ‰NÚÂ eac B˙B‡ ˙‡ ‡ÈˆB‰L∆ƒ∆ƒ¿»»
ÂLÎÚÂ ,˙eÏb‰ ÔÓ ˙‡ˆÏ ‰„È˜t¿ƒ»»≈ƒ«»¿«¿»
‰ÏÚnÓ ‰M„˜ CÈLÓ‰Ï „˜Ùƒ¿»¿«¿ƒ¿À»ƒ«¿»

Ó‡pL BÓk ,‰hÓÏ eNÚÂ ¿«»¿∆∆¡«¿»
.ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»

‰hÓÏ eÁ Ô Èe‡ Ôa ∆ƒ∆¿«≈
È‰ ,‰„e‰È Èa Ó‡ .'B‚Â ‰„e‰È¿»¿»««ƒ¿»¬≈
„vÓ ‰È‰ Ï‡Ïˆa È‰L Ó‡∆¡«∆¬≈¿«¿≈»»ƒ«
.Ïk‰ Ôewz ÔÈ˜˙‰ ‡e‰Â ,ÔÈÓi‰«»ƒ¿ƒ¿ƒƒ«…
ËÈlL ‡e‰ ‰„e‰È È‰L ,„BÚÂ¿∆¬≈¿»«ƒ
epnÓe ÌÈËM‰ ‡LÏkÏÚ CÏÓe∆∆«»¿»«¿»ƒƒ∆
.ÔkLn‰ Ïk ˙‡ ÔÈ˜˙‰L ÈÓ ‡ˆÈ»»ƒ∆ƒ¿ƒ∆»«ƒ¿»
.Ï‡ Ïˆa ‰eLt È‰ ,Ï‡Ïˆa¿«¿≈¡≈≈¿»¿≈≈
,„BÚÂ . ÔÈÓÈ ‰Ê ?Ï‡ Ïˆa e‰ÈÓeƒ¿≈≈∆»ƒ¿
‰ÓÎÁ LÈÂ ,Ïk‰ ÔÈ˜˙‰ ‰Ê „vÓƒ«∆ƒ¿ƒ«…¿»«»¿»

.‰NÚÓ Ïk ˙BNÚÏ«¬»«¬∆
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‰f‰ ÙÒ ÂÒ˙

e‰È‡ ‡c ,Ô„ ‰hÓÏ CÓÒÈÁ‡ Ôa ‡ÈÏ‰‡ »√ƒ»∆¬ƒ»»¿«≈»»ƒ
‡ËqÓ e‰È‡ ‡c ,‡Ï‡ÓNc ‡ËqÓƒƒ¿»ƒ¿»»»ƒƒƒ¿»

,‡ÈL˜ ‡È„„(‡LÈc˜ ‡")‡‰c ,‰eÓ˜e‡ ‡‰Â ¿ƒ»«¿»¿»¿»¿»
Ôwz˙‡Â ,‡kLÓ „ÈÚ˙‡ ,ÔÈl‡ ÔÈËÒ ÔÈzÓƒ¿≈ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿»ƒ«¿¿»¿ƒ¿»«
‡ÈÓÈ ÔÈ ÈÂ‰ÓÏ ,e‰ ‡M˜˙‡Ï ,e‰a¿¿ƒ¿«¿»¿¿∆¡≈≈¿ƒ»

.‰eÓ˜e‡Â Ó˙‡ ‡‰Â ,‡Ï‡ÓNe¿»»¿»ƒ¿«¿¿»
,Ó‡Â(ÁÓ ÌÈÏ‰˙)ı‡‰ Ïk NBNÓ ÛB ‰ÙÈ ¿»«¿≈¿»»»∆

‡z . CÏÓ ˙È˜ ÔBÙˆ È˙kÈ ÔBiˆ ‰«ƒ«¿¿≈»ƒ¿«∆∆»»
ÈcL‡ ,‡ÓÏÚ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ‡a „k ,ÈÊÁ»≈«»»À¿»¿ƒ»¿»«¿≈
Ú˜LÂ ,dÈ˜È ÈÒk ˙BÁzÓ ‡ÈwÈ ‡‡ „Á««¿»«ƒ»ƒ¿À¿≈¿»≈¿»«
ıÈÚ ‡‡ ‡e‰‰„ ‡„Á ‡LÈÂ ,‡ÓB‰z „Ú«¿»¿≈»»»¿««¿»»ƒ
‡LÈ ‡e‰‰Â ,‡lÈÚÏ ‡Á‡ ‡LÈÂ ,ÈÓB‰z Bb¿≈¿≈»«¬»¿≈»¿«≈»

‰„e˜ „Á e‰È‡ ,‰‡lÚ ‡Á‡(‰‡lÚ)‡ÓÈi˜c «¬»ƒ»»ƒ«¿»¿«¿»
‡ÓÏÚ ËLt˙‡ ÔnzÓe ,‡ÓÏÚ„ ‡˙ÈÚˆÓ‡a¿∆¿»ƒ»¿»¿»ƒ«»ƒ¿»«»¿»
ÌÈi˜˙‡Â ,ÔÈËÒ ÏÎÏe ‡Ï‡ÓNe ‡ÈÓÈÏƒƒ»¿»»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»
‡‡ ‡È‰‰Â ,‡˙ÈÚˆÓ‡ ‰„e˜ ‡È‰‰a¿«ƒ¿»∆¿»ƒ»¿«ƒ«¿»
ÏÎÏ ‡ÓÏÚ ÏÈzL‡ dÓc ,‰i˙L È˜˙‡ƒ¿¿≈¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»¿»
‡e‰ CÈ ‡L„˜ ,d"È ˙L ,‰"i˙L ez .ÔÈËÒƒ¿ƒ¿ƒ»»»À¿»¿ƒ
.‡lÎc eÏÈ˙Le ‡ÓÏÚ„ ‡„BÒÈ ÈÂ‰ÓÏ dÏ ÈeL«≈»¿∆¡≈¿»¿»¿»¿ƒ¿…»

ע"ב). רכ"ב (דף

‡e‰‰c dÈÁÒ ‡Ú‡ ˙ËMt˙‡ ÔÈÂÂb «¿ƒƒ¿«¿««¿»«¬»≈¿«
dÈÁÒ ,‰‡Ó„˜ ‡˙eËMt˙‡ ,‰„e˜¿»ƒ¿«¿»«¿»»«¬»≈
‡Ú‡„ ‡˙eÎÊe ‡˙eÁˆ Ïk ,‰„e˜ ‡e‰‰c¿«¿»»»»¿»¿«¿»
‡lÈÚÏ ‡ÓÈi˜ È‡‰Â .e‰È‡ Ôn˙Â ,Ônz ‡ÓÈi«̃¿»«»¿«»ƒ¿««¿»¿≈»
.‰„e˜ ‡e‰‰c dÈÁÒ ‡Ú‡ Ïk ÏÚ«»«¿»«¬»≈¿«¿»
‡e‰‰c dÈÁÒ ,‡ÈÈ˙ ‡˙eËMt˙‡ƒ¿«¿»ƒ¿»»«¬»≈¿«
‡˙eÁˆ e‰È‡ Â‡Ï ,‰‡Ó„˜ ‡˙eËMt˙‡ƒ¿«¿»«¿»»»ƒ»»
ÁˆÂ ˜È˜„ e‰È‡ Ï‡ ,‰‡Ó„˜ ‡e‰‰Î ‡˙ekÊÂ¿»»¿««¿»»¬»ƒ»ƒ¿«
.‡Á‡ ÙÚ ‡L ÏkÓ ÈzÈ ,‡ÙÚ„ ‡˙eÁˆa¿»»¿«¿»«ƒƒ»¿«»»«¬»
eÒ‚Â CeLÁ e‰È‡ ,‰‡˙ÈÏ˙ ‡˙eËMt˙‡ƒ¿«¿»¿ƒ»»ƒ»¿»
ÔÈÓÈÈ˜ ,È‡‰c dÈÁÒÂ ,e‰lkÓ ÈzÈ ‡ÙÚ„¿«¿»«ƒ¿À¿¿«¬»≈¿««¿ƒ
.‡ÓÏÚ Ïk ÁÒ‡c ,ÒBÈi˜B‡c ‡nÈc ÔÈÈÓ«ƒ¿«»¿¿»¿«¿«»»¿»
,‡˙ÈÚˆÓ‡ ‡ÓÈi˜ ‰„e˜ ‡e‰‰c ÁÎzL‡ƒ¿¿«¿«¿»«¿»¿∆¿»ƒ»

CÓÒÈÁ‡ Ôa ‰ÈÏ‰‡ »√ƒ»∆¬ƒ»»
,Ï‡ÓO‰ „vÓ e‰Ê .Ô„ ‰hÓÏ¿«≈»∆ƒ««¿…

‰Lw‰ ÔÈc‰ „vÓ e‰Ê, ∆ƒ««ƒ«»∆

ÌÈ„„ˆ ÈMÓ È‰L ‰eLt È‰Â«¬≈≈¿»∆¬≈ƒ¿≈¿»ƒ
Ôwz˙‰Â ÔkLn‰ ‰NÚ el‡≈«¬»«ƒ¿»¿ƒ¿«≈
ÔÈa ˙BÈ‰Ï Ì‰a M˜˙‰Ï Ì‰a»∆¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿≈
‡a˙ È‰Â ,Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ»ƒ¿…«¬≈ƒ¿»≈

.‰eLÙe≈¿»
,Ó‡Â ÛB ‰ÙÈ ¿»«¿≈

È˙kÈ ÔBiˆ ‰ ı‡‰ Ïk NBNÓ¿»»»∆«ƒ«¿¿≈
,‰‡e ‡a . CÏÓ ˙È˜ ÔBÙ »̂ƒ¿«∆∆»…¿≈
˙‡ ‡e‰ Cea LB„w‰ ‡aLk¿∆»»«»»∆
‰„aÎ ˙Á‡ Ô‡ ˜Ê ,ÌÏBÚ‰»»»«∆∆««ƒ¿»»
d˙B‡ ÚwLÂ B„BÎ ‡qk ˙ÁzÓƒ««ƒ≈¿¿ƒ«»
ÏL „Á‡ L‡Â ,ÌB‰z‰ „Ú««¿¿…∆»∆
CB˙a ıeÚ Ô‡ d˙B‡»∆∆»¿
,‰ÏÚÓÏ Á‡ L‡Â ,˙BÓB‰z‰«¿¿…«≈¿«¿»
‡e‰ ÔBÈÏÚ‰ Á‡‰ L‡‰ B˙B‡Â¿»…»«≈»∆¿

˙Á‡ ‰c˜˙„ÓBÚL ¿À»««∆∆∆
ËMt˙‰ ÌMÓe ,ÌÏBÚ‰ ÊkÓa¿∆¿«»»ƒ»ƒ¿«≈
ÏÎÏe Ï‡ÓNÏÂ ÔÈÓÈÏ ÌÏBÚ‰»»¿»ƒ¿ƒ¿…¿»
˙c˜ d˙B‡a Ìi˜˙‰Â ,ÌÈ„„v‰«¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿»¿À«
Ô‡ ˙‡˜ Ô‡ d˙B‡Â ,Êkn‰«∆¿»¿»∆∆ƒ¿≈∆∆
ÌÏBÚ‰ ÏzL ‰pnnL ,‰i˙M‰«¿ƒ»∆ƒ∆»ƒ¿»»»
˙L  ‰"i˙L „BÚ .ÌÈ„„v‰ ÏÎÏ¿»«¿»ƒ¿ƒ»»
ÌN ‡e‰ Cea LB„w‰ .d"È»«»»»
ÌÏBÚ‰ „BÒÈ ˙BÈ‰Ï d˙B‡»ƒ¿¿»»

.Ïk‰ ˙ÏzL‰Â¿«¿»««…
‚ı‡‰ ‰ËMt˙‰ ÌÈÂ ¿»ƒƒ¿«¿»»»∆

˙eËMt˙‰ .‰c˜ d˙B‡ ÈÒ¿ƒ»¿À»ƒ¿«¿
Ïk ,‰c˜ d˙B‡ ÈÒ ‰BL‡ƒ»¿ƒ»¿À»»
Ì‰ ÌL ı‡‰ ˙ekÊÂ ˙eÁ «̂¿«»»∆»≈
˙„ÓBÚ BÊÂ .Ì‰ ÌLÂ ,ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¿»≈¿∆∆
ÈÒ ı‡‰ Ïk ÏÚ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«»»»∆¿ƒ
‰iL ˙eËMt˙‰ .‰c˜ d˙B‡»¿À»ƒ¿«¿¿ƒ»
˙eËMt˙‰ d˙B‡ ÈÒ¿ƒ»ƒ¿«¿
˙ekÊÂ ˙eÁˆ ÌL ÔÈ‡ ,‰BL‡ƒ»≈»«¿«
˜c ‡e‰ Ï‡ ,‰BL‡ d˙B‡k¿»ƒ»¬»«
ÏkÓ ˙BÈ ÙÚ‰ ÏL˙eÁva ÁˆÂ¿«««∆∆»»≈ƒ»
˙eËMt˙‰ .Á‡ ÙÚ ‡L¿»»»«≈ƒ¿«¿
ÙÚ‰ ˙eq‚Â CLÁ ‡È‰ ˙ÈLÈÏL¿ƒƒƒ…∆¿«∆»»
ÌÈ„ÓBÚ ‰Ê ÈÒe ,ÌlkÓ ˙BÈ≈ƒÀ»¿ƒ∆¿ƒ
Ïk BqL ÒBÈ˜B‡‰ ÈÓ≈»¿»∆≈»
‰c˜ d˙B‡L ‡ˆÓ .ÌÏBÚ‰»»ƒ¿»∆»¿À»

:"˘ÌÈ˘ '‚
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"Ú "Î  È„Â˜ÙÊÒ˙

.dÈÁÒ ‡ÓÏÚ„ ‡˙eËLt˙‡c ÔÈÂÂ‚ e‰lÎÂ¿À¿«¿ƒ¿ƒ¿¿»»¿»¿»«¬»≈
ÏÎÂ ,‡Lc˜Ó È e‰È‡ ‰‡Ó„˜ «¿»»ƒ≈«¿¿»¿»

‡e‰‰ ÏÎÂ ,˙BÊÚÂ ÔÈÏÎÈ‰ ÔepÈ‡ƒ≈»ƒ«¬»¿»«
ÏLeÈÂ ,dÈÏÈ„ ‡ew˙‡eMÓ ‡˙Ó ÏÎÂ ,Ì ƒ»ƒ≈ƒ¿»«ƒ¿»»»ƒ»

Ï‡NÈ„ ‡Ú‡ Ïk ,‡ÈÈ˙ ‡˙eËMt˙‡ .B‚Ïe¿ƒ¿«¿»ƒ¿»»»«¿»¿ƒ¿»≈
Lc˜˙‡c,‰‡˙ÈÏz ‡˙eËMt˙‡ .‰Me„˜a ˙ ¿ƒ¿«¿«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿ƒ»»

‡L„ ‡˙BÓ Èa ˙‡ ,‡Ú‡ ‡L ÏÎ e‰È‡ƒ»¿««¿»¬»≈¿»ƒ¿«
.‡lÎ ‡ÁÒc ÒBÈi˜B‡„ ‡nÈÂ .ÔÈnÚ«ƒ¿«»¿¿»¿»¬»…»

ÔÁÒc ,‡ÈÚc ÔÈÂÂ‚ ‡„ ‡Êc ,‰eÓ˜e‡ ¿»¿»»»«¿ƒ¿≈»¿«¬»
e‰È‡c ,‡ÈÚ„ ‡˙ÈÚˆÓ‡„ ‰„e˜ ‡e‰‰Ï¿«¿»¿∆¿»ƒ»¿≈»¿ƒ
‰„e˜ ‡È‰‰„ ‡ÂÂ‚k ,‡ÈÚ ÏÎ„ eÊÈÁ≈¿»≈»¿«¿»¿«ƒ¿»
Ôn˙Â ,‡lÎ„ eÊÈÁ e‰È‡c ,ÔÓ‡˜„ ‡˙ÈÚˆÓ‡∆¿»ƒ»¿»»¿»¿ƒ≈¿…»¿«»
,˙tÎÂ ÔB‡Â ,ÌÈL„w‰ L„˜ ˙Èa ÌÈ‡»̃ƒ≈…∆«»»ƒ¿»¿«…∆
‰„e˜ ‡e‰‰ ,ÁÎzL‡ .‡lÎ„ eÊÈÁ ÔepÈ‡c¿ƒ≈¿…»ƒ¿¿««¿»
ÛB ‰ÙÈ ,È˙Î ‡c ÏÚÂ .‡ÓÏÚ ÏÎc eÊÈÁ≈¿»»¿»¿«»¿ƒ¿≈
ÈtL :‰ÙÈ .'B‚Â ÔBiˆ ‰ ı‡‰ Ïk NBNÓ¿»»»∆«ƒ¿¿≈«ƒ
‡ÏÈ‡c ‡ÙB :ÛB .‡lÎ„ ‰Â„ÁÂ eÊÈÁ ‡e‰‰«≈¿∆¿»¿…»»¿ƒ»»

.‡lÎ„ eÈÙL e‰È‡„¿ƒ¿ƒ¿…»
‡Ï ,‡ÓÏÚ„ eÊÈÁÂ ,‡ÓÏÚ„ eÈÙL ,ÈÊÁ »≈¿ƒ¿»¿»¿≈¿»¿»»

,‡kLÓ Ì˜z‡Â Èa˙‡c „Ú ,‡ÓÏÚa ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬≈¿»¿»«¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿««¿¿»
,‡˙ÚL ‡È‰‰Ó .‡L„˜ B‚Ï ‡B‡ Ï‡ÚÂ¿»¬»¿À¿»≈«ƒ«¬»
,‡ÓÏÚ Ôwz˙‡Â ,‡ÓÏÚ ‡lÎ„ eÊÈÁ ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬≈≈¿…»¿»¿»¿ƒ¿»«»¿»
„Ú ,‡B‡ ‡e‰‰e ‡kLÓ ‡e‰‰ ÈÏÊ‡Â¿«¿≈¿««¿¿»¿«¬»«
‰Â„Á ÛB ‰ÙÈ È‰È‡„ ‰„e˜ ‡È‰‰Ï ÈËÓc¿»≈¿«ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆¿»
‡B‡ Á˙t ÔÈ„k Ì˙‰Ï eËÓc ÔÂÈk .‡lÎ„¿…»≈«¿»¿»»¿≈»«¬»

,Ó‡Â(Ï˜ ÌÈÏ‰˙)L‡ ‰t „Ú È„Ú È˙ÁeÓ ˙‡Ê ¿»«…¿»ƒ¬≈«…≈≈
.‰È˙Èe‡ Èkƒƒƒƒ»

‰Ó‡ Ï‡NÈ ˙ÒÎ ‡˜ È‡‰ ,Ó‡ ‡ÒÈÈ ≈»»««¿»¿∆∆ƒ¿»≈»¿»
Ï‡ÚÂ ,‡Lc˜Ó È Èa˙‡„ ‡˙ÚLa ,dÈÏ≈¿«¬»¿ƒ¿¿≈≈«¿¿»¿»
CÈ ‡L„˜ ,Ó‡ ‰i˜ÊÁ Èa .dÈ˙‡Ï ‡B‡¬»¿«¿≈ƒƒƒ¿ƒ»»«À¿»¿ƒ
Ï‡NÈ „k ,Ï‡NÈ ˙Òk ÏÚ ,dÈÏ Ó‡ ‡e‰»«≈«¿∆∆ƒ¿»≈«ƒ¿»≈
‡e‰ CÈ ‡L„˜ ÔÈ„Î ‡‰c ,dÈ˙eÚ ÔÈcÚ«¿ƒ¿≈¿»¿≈À¿»¿ƒ
‰Îe ,‡ÓÏÚ ÏÚ ÒÈiÁÂ ,dÈ˜È ÈÒk ÏÚ È˙È»ƒ«À¿≈¿»≈¿»ƒ«»¿»¿»»

ÏL ÌÈÂb‰ ÏÎÂ ,Êkna ˙„ÓBÚ∆∆«∆¿»¿»«¿»ƒ∆
.dÈÒ ÌÏBÚ‰ ÏL ˙eËMt˙‰‰«ƒ¿«¿∆»»¿ƒ»

˙Èa ‡e‰ ‰BL‡ ƒ»≈
˙BÏÎÈ‰ Ì˙B‡ ÏÎÂ ,Lc˜n‰«ƒ¿»¿»»≈»
BlL Ôewz B˙B‡ ÏÎÂ ,˙BÊÚÂ«¬»¿»ƒ∆
˙BÓBÁ‰Ó ÈÚ‰ ÏÎÂ ,ÌÈÏLeÈÂƒ»«ƒ¿»»ƒ≈«
Ïk  ‰iL ˙eËMt˙‰ .‰ÓÈÙe¿ƒ»ƒ¿«¿¿ƒ»»
.‰M„˜a ‰Lc˜˙‰L Ï‡NÈ ı‡∆∆ƒ¿»≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿À»
‡L Ïk ‡e‰ ˙ÈLÈÏL ˙eËMt˙‰ƒ¿«¿¿ƒƒ»¿»
‡L LBÓ ˙Èa ÌB˜Ó ,ı‡‰»»∆¿≈»¿»
BqL ÒBÈ˜B‡‰ ÌÈÂ ,ÌÈnÚ‰»«ƒ¿»»¿»∆≈

.Ïk‰«…
ÔÈÚ‰ ÈBb ‰Ê „BqL ‰eLt ≈¿»∆∆≈»«ƒ

ÊkÓ ÏL ‰c˜ d˙B‡ ÌÈBqL∆¿ƒ»¿À»∆∆¿«
,ÔÈÚ‰ Ïk ÏL ‰‡Ó ‡e‰L ,ÔÈÚ‰»«ƒ∆«¿∆∆»»«ƒ
Êkn‰ ˙c˜ d˙B‡L BÓk¿∆»¿À««∆¿»
,Ïk‰ ÏL ‰‡Ó ‡È‰L eÓ‡L∆»«¿∆ƒ«¿∆∆«…
ÌÈL„w‰ L„˜ ˙Èa „ÓBÚ ÌLÂ¿»≈≈…∆«√»ƒ
ÏL ‰‡n‰ Ì‰L ˙tÎÂ ÔB‡Â¿»¿«…∆∆≈««¿∆∆
‡È‰ ‰c˜ d˙B‡L ‡ˆÓ .Ïk‰«…ƒ¿»∆»¿À»ƒ
‰Ê ÏÚÂ .ÌÏBÚ‰ Ïk ÏL ‰‡n‰««¿∆∆»»»¿«∆
ı‡‰ Ïk NBNÓ ÛB ‰ÙÈ e˙k»¿≈¿»»»∆
B˙B‡ ‰ÙÈ  ‰ÙÈ .'B‚Â ÔBiˆ ‰«ƒ¿¿≈»∆
ÛB  ÛB .Ïk‰ ˙ÁÓNÂ ‰‡n‰««¿∆¿ƒ¿««…
.Ïk‰ ÏL ÈÙi‰ ‡e‰L ,ÔÏÈ‡‰»ƒ»∆«…ƒ∆«…

ÌÏBÚ‰ ÏL ÈÙi‰ ,‰‡e ¿≈«…ƒ∆»»
‰‡ ‡Ï ÌÏBÚ‰ ÏL ‰‡n‰Â¿««¿∆∆»»…ƒ¿»
ÔkLn‰Ì˜e‰Â ‰pL „Ú ,ÌÏBÚa»»«∆ƒ¿»¿««ƒ¿»
.L„w‰ CB˙Ï ÔB‡‰ ÒÎÂ¿ƒ¿«»»¿«…∆
ÏL ‰‡n‰ ‰‡ ‰ÚL d˙B‡Ó≈»»»ƒ¿»««¿∆∆
,ÌÏBÚ‰ Ôwz˙‰Â ÌÏBÚa Ïk‰«»»»¿ƒ¿«≈»»
B˙B‡e ÔkLÓ B˙B‡a ÌÈÎÏB‰Â¿¿ƒ¿ƒ¿»¿
‰c˜ d˙B‡Ï ÌÈÚÈbnL „Ú ,ÔB‡»«∆«ƒƒ¿»¿À»
ÔÂÈk .Ïk‰ ˙ÁÓN ÛB ‰ÙÈ ‡È‰L∆ƒ¿≈ƒ¿««…≈»
ÔB‡‰ Á˙t Ê‡ ,ÌLÏ eÚÈb‰L∆ƒƒ¿»»»«»»

,Ó‡Â È„Ú È˙ÁeÓ ˙‡Ê ¿»«…¿»ƒ¬≈
.‰È˙Èe‡ Èk L‡ ‰t „Ú«…≈≈ƒƒƒƒ»

‰f‰ ˜eÒt‰ ,Ó‡ ‡ÒÈÈ ≈»»««»«∆
‰ÚLa Ï‡NÈ ˙Òk B˙B‡ ‰Ó‡»¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿»»
ÔB‡‰ ÒÎÂ Lc˜n‰ ˙Èa ‰pL∆ƒ¿»≈«ƒ¿»¿ƒ¿«»»
,Ó‡ ‰i˜ÊÁ Èa .BÓB˜ÓÏƒ¿«ƒƒ¿ƒ»»«
ÏÚ B˙B‡ Ó‡ ‡e‰ Cea LB„w‰«»»»««
ÌÈNBÚ Ï‡NiLk Ï‡NÈ ˙Òk¿∆∆ƒ¿»≈¿∆ƒ¿»≈ƒ
‡e‰ CeaLB„w‰ Ê‡ È‰L ,BBˆ¿∆¬≈»«»»
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‰f‰ ÙÒ ÁÒ˙

Ó‡ ÔÈ„Îe .ÁÎzL‡ ‡lÎ„ ‡˙eÈÁÂ ÌBÏLÂ¿»«¬ƒ»¿…»ƒ¿¿«¿≈»«
.„Ú È„Ú È˙ÁeÓ ˙‡Ê…¿»ƒ¬≈«

e‡L ÔÈÓB‡ e‰lÎ„ ‡˙ÚLa ,ÈÊÁ »≈¿«¬»¿À¿»ƒ»
LnÓ ‡„BÚ ‡e‰‰ ,‡˙eÓe‡ „aÚÓÏ¿∆¿«»»«»»«»
ÔepÈ‡ .dÓbÓ ˙ÓÈÏzL‡ È‰È‡ ,Ô‡Lc¿»»ƒƒƒ¿¿ƒ«ƒ«¿»ƒ
,LnÓ È‰È‡ ,‡z„ÈÚ ˙ÓÈÏL‡ È‰È‡Â ,Ô‡L»»¿ƒƒ«¿ƒ«¬ƒ¿»ƒƒ«»
Ï‰‡ ÔkLÓ ˙„BÚ Ïk ÏÎzÂ ÈzÎc ,ÔÏÓ¿»»ƒ¿ƒ«≈∆»¬«ƒ¿«…∆

.„ÚBÓ≈
‡c( ˙È˘‡)È‡Â .ı‡‰Â ÌÈÓM‰ elÎÈÂ »«¿À«»«ƒ¿»»∆¿ƒ

,ÈÚÈM‰ ÌBÈa ÌÈ‰Ï‡ ÏÎÈÂ ,‡ÓÈ≈̇»«¿«¡…ƒ««¿ƒƒ
ÏÎc b ÏÚ Û‡ ,‡ÓÏÚ ÏÎc ,‡e‰ ÈÎ‰ È‡cÂ«»»ƒ¿»»¿»«««¿»
‡Ï ‡lÎ ‡ÓÏÚ ,„ÁÂ „Á ÏÎ eÓÈÏzL‡ Ô„ÈÚ¬ƒ»ƒ¿¿ƒ»«¿«»¿»…»»
‡ÓBÈ ‡˙‡c „Ú ,dÈÓei˜a ÌÈÏL ‰Â‰»»¿ƒ¿ƒ≈«¿»»»
ÔÈ„k ,‰‡ÚÈL ‡ÓBÈ ‡˙‡ „Îc ,‰‡ÚÈL¿ƒ»»¿«»»»¿ƒ»»¿≈
‡L„˜ dÈa ÌÈÏL‡Â ,Ô„ÈÚ ÏÎ eÓÈÏzL‡ƒ¿¿ƒ»¬ƒ»¿«¿ƒ≈À¿»
ÏÎÈÂ È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‡ÓÏÚ ‡e‰ CÈ¿ƒ»¿»»»ƒ¿ƒ«¿«
.‰NÚ L‡ BzÎ‡ÏÓ ÈÚÈM‰ ÌBÈa ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ««¿ƒƒ¿«¿¬∆»»
,„Ú„ ‡z„ÈÚ ÏÎ ‡Óei˜a ÌÈÏzL‡ ,È‡‰a¿«ƒ¿¿ƒ¿ƒ»»¬ƒ¿»¿»«

.ÈÚÈM‰ ÌBÈa ÌÈ‰Ï‡ ÏÎÈÂ ‡c ÏÚÂ¿«»«¿«¡…ƒ¿«¿ƒƒ
‡z„ÈÚ Ïk ,‡Lc˜Ó È Èa˙‡ ƒ¿¿≈≈«¿¿»»¬ƒ¿»

.˙„ÈÚ˙‡ dÓbÓ È‰È‡ ,„ÈÚ˙‡„¿ƒ¿»ƒƒƒƒ«¿»ƒ¿»ƒ«
,„aÚÓÏ ÔBÏ ˙‡ÈÊÁ˙‡ ‡z„ÈÚÂ ,Ô‡L ÔÈn‡À»ƒ»»¿«ƒ¿»ƒ¿¬ƒ«¿∆¿«
.dÓbÓ ‡È‰ ˙ÓÈÏzL‡Â ,e‰ÈÈÓ˜ ˙ÓÈL˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«»«¿¿ƒ¿¿ƒ«ƒƒ«¿»

,ÈzÎc ,‰eÓ˜e‡ ‡‰Â(Â ‡ ÌÈÎÏÓ)˙Èa‰Â ¿»¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ
‡l‡ .È˙Î ‡Ï e‰a L‡k ˙Èa‰Â .B˙Ba‰a¿ƒ»¿««ƒ«¬∆»À»¿ƒ∆»
È˙Îe .dÓbÓ ˙ÓÈÏzL‡ È‰È‡c .B˙Ba‰¿ƒ»¿ƒƒƒ¿¿ƒ«ƒ«¿»¿ƒ
‡l‡ .È˙Î ‡Ï e‰ea .‰ ÚqÓ ‰ÓÏL Ô‡∆∆¿≈»«»ƒ¿»»»¿ƒ∆»
‡z„ÈÚ ÏÎa ÔÎÂ ,‰ dÈÓbÓ ‡e‰ ‰ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿»¿≈¿»¬ƒ¿»

.dÓbÓ ˙ÓÈÏzL‡ È‰È‡ ,‡LÈc˜ È‰È‡„דף) ¿ƒƒ«ƒ»ƒƒƒ¿¿ƒ«ƒ«¿»
ע"א) .רכ"ג

.eÁ Ô Èe‡ Ôa(ÁÏ ˙ÂÓ˘)‡˜ È‡‰ ∆ƒ∆«¿»
dÈÏÚ ÊÈÎ‡ ‡L„˜ Áec ,‡ÙÈÏB‡ƒ¿»¿«À¿»«¿ƒ»≈

‰È ‰hÓÏ eÁ Ô Èe‡ Ôa Ï‡Ïˆe Ó‡Â ,Ï‡NÈc ÔB‰ÈÈÚÏ˙‡ ‰NÚ ‰„e ¿≈≈¿ƒ¿»≈¿»«¿«¿≈∆ƒ∆¿«≈¿»»»∆

ÏÚ ÒÁÂ B„BÎ ‡qk ÏÚ LBÈ≈«ƒ≈¿¿»«
˙eÈÁÂ ÌBÏLÂ ‰Îe ,ÌÏBÚ‰»»¿»»¿»«¬ƒ
˙‡Ê ,Ó‡ Ê‡Â .ÌÈ‡ˆÓ Ïk‰«…ƒ¿»ƒ¿»»«…

.„Ú È„Ú È˙ÁeÓ¿»ƒ¬≈«
ÌÈn‡‰ ÏkL ‰ÚLa ,‰‡ ¿≈¿»»∆»»À»ƒ

B˙B‡ ,˙en‡‰ ˙BNÚÏ eÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ«¬»À»
‰È‰ eÏÈÁ˙‰L LnÓ ‰NÚÓ«¬∆«»∆ƒ¿ƒ»»
 ÌÈÏÈÁ˙Ó Ì‰ .BÓˆÚÓ ÌÏLƒ¿»≈«¿≈«¿ƒƒ
‡È‰ ,‰NÚn‰ ˙‡ ‰ÓÈÏLÓ ‡È‰Â¿ƒ«¿ƒ»∆««¬∆ƒ
Ïk ÏÎzÂ e˙kL ?eÏ ÔÈpÓ .LnÓ«»ƒ«ƒ»∆»«≈∆»

.„ÚBÓ Ï‰‡ ÔkLÓ ˙„Ú¬…«ƒ¿«…∆≈
 ‰Ê ÌÈÓM‰ elÎÈÂ ∆«¿À«»«ƒ
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ְלַאַחר ְקִריַאת ַהזֹוַהר )ֹיאַמר ְּתִפָּלה זּו ְּבַכָּוַנת ַהֵּלב(
ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאֹלַקי ֵואֹלֵקי ֲאבַֹתי ֶׁשִּיְתַקֵּים ָּבנּו ַעָּתה ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב "ָוָאִׂשים ְּדָבַרי ְּבִפיָך 
ּוְבֵצל ָיִדי ִּכִּסיִתיָך ִלְנֹטַע ָׁשַמִים ְוִליֹסד ָאֶרץ", ְלַהֲעלֹות ְלרֹוֵמם ּוְלַתֵּקן ֲהִריסֹות ְוֻחְרּבֹות 
ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ְלִקּשּׁוט ּוּפּוְרִפיָרא ִעָּלָאה ּוְלַאְרמֹון ֶׁשַעל ְמכֹונֹו ֵיֵׁשב ְלַהֲחִזיר ֲעָטָרה ְליֹוְׁשָנּה  ַהּׁשְ
ְוַקֵּים ָּבנּו ְמֵהָרה ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב "ְוָהָיה אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה ְואֹור ַהַחָּמה ִיְהֶיה ִׁשְבָעַתִים 
ְּכאֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים". ּוְזכּות ָהַרְׁשִּב"י ַהָּקדֹוׁש ּוְבנֹו ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ְויֹוָתם ֶּבן ֻעִזָּיהּו, ַיֲעמֹוד ָלנּו 
ְלַתֵּקן ָהעֹוָלם ִמּיֹום ֶׁשִּנְבָרא ַעד סֹופֹו ִּכְרצֹונֹו ְוִכְרצֹון ְיֵרָאיו. ּוִבְזכּות ֱהיֹוֵתנּו ֲעסּוִקים ַּבָחְכָמה 
ַהּזֹאת, ַעל ָיָדּה ִּתְתָקֵרב ַהְּגאּוָלה, ִויׁשּוָעָתּה ְמֵהָרה ַּתְצִמיַח, ְלִעּלּוי ְׁשִכיַנת עּוֵּזנּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו. 
ִויקּוַים ָּבנּו ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב "ַוֹּיאֶמר ֱאֹלִקים ְיִהי אֹור", ַוִּיְזַרח ָעֵלינּו אֹור ה', ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' 
)ֻנַּסח ַהְּתִפָּלה ִמּתֹוְך ְלׁשֹונֹו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל זיע״א( ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד, ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד. 

ם ֱאלֹוַקי ֵואֹלֵקי ֲאבֹוַתי ֶׁשִּזִּכיָתִני ִלְלמֹוד ְוַלֲהגֹות ְּבֵסֶפר ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה  ֲאִני ְלָפֶניָך ַהּׁשֵ מֹוֶדה 
ִזיַהָרה ִעיָּלָאה, ּוְזכּות ַהְּתָנִאים ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשָּלַמְדנּו ּתֹוָרָתם ַיֲעמֹוד ָלנּו ּוְלַזְרֵענּו ְוִנְזֶּכה 
ְלַהְבָטַחת ַהָּנִביא )ְיַׁשְעָיה נט, כ-כא( ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל ּוְלָׁשֵבי ֶפַׁשע ְּבַיֲעקֹב ְנֻאם ה'. ַוֲאִני זֹאת ְּבִריִתי 
אֹוָתם ָאַמר ְיהָֹוה רּוִחי ֲאֶׁשר ָעֶליָך ּוְדָבַרי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְּבִפיָך ֹלא ָימּוׁשּו ִמִּפיָך ּוִמִּפי ַזְרֲעָך ּוִמִּפי 
ֶזַרע ַזְרֲעָך ָאַמר ה' ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ְוִיְתַקֵיים ָּבנּו ַהְּנבּוָאה )ְיַׁשְעָיה נא, טז( ָוָאִׂשים ְּדָבַרי ְּבִפיָך 
ּוְבֵצל ָיִדי ִּכִּסיִתיָך ִלְנטַֹע ָׁשַמִים ְוִליסֹד ָאֶרץ ְוֵלאמֹר ְלִצּיֹון ַעִּמי ָאָּתה. ּוִּבְרַּכת מֶֹׁשה ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא 
ִּתְתַגֶּלה ִּבְמֵהָרה ִּדיָדן, ה' ָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר, ִיְראּו ֵעיֵנינּו ְוִיְׂשַמח ִלֵּבנּו ְוָתֵגל ַנְפֵׁשנּו 
)סֹוד ה'( ִּביׁשּוָעְתָך ֶּבֱאֶמת ֶּבֱאֹמר ְלִצּיֹון ָמַלְך ֱאֹלָקִיְך, ָּברּוְך ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן.  

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶמֶלְך ַרֲחָמן ַרֵחם ָעֵלינּו טֹוב ּוֵמִטיב ִהָּדֶרׁש ָלנּו. ׁשּוָבה ֵאֵלינּו ]ָעֵלינּו[
ַּבֲהמֹון ַרֲחֶמיָך ִּבְגַלל ָאבֹות ֶׁשָעׂשּו ְרצֹוֶנָך. ְּבֵנה ֵביְתָך ְּכַבְּתִחָּלה ְוכֹוֵנן ִמְקָּדְׁשָך ַעל 
ְמכֹונֹו. ְוַהְרֵאנּו ְּבִבְנָינֹו ְוַׂשְּמֵחנּו ְּבִתּקּונֹו. ְוָהֵׁשב ְׁשִכיָנְתָך ְלתֹוכֹו, ְוָהֵׁשב ֹּכֲהִנים ַלֲעבֹוָדָתם ּוְלִוִיים 
ְלדּוָכָנם ְלִׁשיָרם ּוְלִזְמָרם. ְוָהֵׁשב ִיְׂשָרֵאל ִלְנֵויֶהם. ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה' ְלִיְרָאה ּוְלַאֲהָבה 
)סי"ת(.  ֶאת ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ַהִגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.  
ַהַּקִּדיש ְלִעּלּוי ַהְּנָׁשָמה: ַהַּקִּדיש הּוא ֶׁשַבח ָּגדֹול ַלּבֹוֵרא עֹוָלם ַעל ֵּכן ֵיׁש ָּבֶזה ִעּלּוי ְנָׁשָמה ָּגדֹול 
ַלִּנְפָטר ִּבְמֻיָחד ָּבֶזה ֶׁשּגֹוֵרם ַלִּצּבּור ַלֲענֹות ָאֵמן, ֶׁשהּוא ִעּלּוי ְנָׁשָמה ָּגדֹול ַעד ְּמאֹד ָוַנַחת רּוַח 
ַּמִּציל ֶאת ַהִּנְפָטר ִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהּנֹם. ַמְעָלה אֹותֹו ְּבַדְרּגֹות נֹוָספֹות ְּבַגן  ַלְּנָׁשָמה. ִמְּלַבד ַמה ּׁשֶ
ֵעֶדן )ַעֵיין ַּכף ַהַחִּיים ֶׁשָּכַתב לֹוַמר ְּבָכל ֵליל ַׁשָּבת ַקִּדיׁש ֲאִפילּו ַאַחר ֵמָאה ָׁשָנה ֶׁשעֹוֶלה ַמְעָלה ַמְעָלה, ְוַעי"ע ֶּפֶלא יֹוֵעץ(.
ַמֲעַלת ִּליּמּוד ַהזֹוַהר ְלִעּלּוי ַהְּנָׁשָמה: ָּכְתבּו ַהְּמֻקָּבִלים: ִּליּמּוד ַהַּקָּבָלה ְוַהּזַֹהר ׁ)ּתֹוַרת ָהַרְׁשִּב"י( ֵיׁש 
ָאר ִלּמּוִדים. ִּכי ָלֵכן ִנְקָרא זֹוַהר ֶׁשהּוא ַמְזִהיר ַהְּנָׁשָמה... ּוַּבּיֹום ַׁשָּבת  ּבֹו ּתֹוֶעֶלת ַלְּנָׁשָמה יֹוֵתר ִמּׁשְ
ָעה ַאַחת ִּליּמּוד ַהזֹוַה"ק ָשׁוֶוה ֶאֶלף ָׁשָנה, ּוְבִׂשְמָחה ִמְליֹון ָׁשָנה ָעָליו ְלִהְׁשַּתֵּדל יֹוֵתר  קֹוֶדׁש ֶׁשּׁשָ
ְּבִלימּוד ַהזֹוַה"ק ִּכי הּוא ִמְּבִחיַנת ַהּיֹום, ָקדֹוׁש הּוא ֵלאֹלָהיו... ּוָּמה ָּגְדָלה ַמֲעַלת ִּליּמּוד ַהזֹוַהר 
ָגתֹו, ּוְבַוַּדאי ִלּמּודֹו  ֵאין ָערְֹך ְלַהּׂשָ ָּבת ּׁשֶ ַהָּקדֹוׁש ְּבָגְבֵהי ְמרֹוִמים ּוִבְמֻיָחד ְּביֹום ַהָּקדֹוׁש יֹום ַהּׁשַ
ְּבַעד ִעּלּוי ִנְׁשַמת ָאִביו אֹו ִאּמֹו ע"ה, ֵאין ֵקץ ְלַמֲעָלתֹו ְוֵאין ֵקץ ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת ָאִביו אֹו ִאּמֹו ע"ה, 
ּוְמַעְטִרים ַלְּנָׁשָמה ָּבֲעָטָרה ּוְלבּוׁש ְמֻיָחד ִּבְזכּות ִלּמּודֹו. ְוֵכן ְלָחִמיו ְוַחמֹותֹו ע"ה )ְוַעֵּין ַקב ַהָּיָׁשר( ְוִהֵּנה 

ְׂשָכרֹו ִאּתֹו, ָּכפּול ּוְמֻכָּפל ִׁשְבָעַתִים, ִּבְבִחיַנת ְמַכְּבדֹו ְּבמֹותֹו ְוכּו', )ְוַעֵּין ֶּפֶלא יֹוֵעץ ֶעֶרְך ִּכּבּוד ַאב ָוֵאם(.



ַקִּדיׁש ַעל ִיְׂשָרֵאל ֻנַּסח ְסָפַרִּדי )ע"מ(
ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. )ָאֵמן( ְּבָעְלָמא ִדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה 
ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה. )ָאֵמן( ְּבַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיי ְדָכל ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: )ָאֵמן( ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם 
ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה 
ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא. )ָאֵמן( ְלֵעָלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ִׁשיָרָתא 
ִּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן: )ָאֵמן( ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ַרָּבָנן 
ְוַעל ַּתְלִמיֵדהֹון ְוַעל ָּכל ַּתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹון ְדָעְסִקין ְּבאֹוַרְיָתא ַקִּדְׁשָּתא. ִדי 
ְבַאְתָרא ָהֵדין ְוִדי ְבָכל ָאַתר ְוָאַתר, ְיֵהא ָלָנא ּוְלהֹון ּוְלכֹון ִחָּנא ְוִחְסָּדא ְוַרֲחֵמי 
ִמן ֳקָדם ָמאֵרי ְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן: )ָאֵמן( ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא, 
ַחִּיים ְוָׂשָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוֵׁשיָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָּלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה, ְוֶרַוח 
ְוַהָּצָלה ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: )ָאֵמן( עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא 

ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: )ָאֵמן(

ַהְׁשָּכָבה ְלִאיׁש: ַאְׁשֵרי ִאיׁש ָיֵרא ֶאת ְיהָֹוה ְּבִמְצוָֹתיו ָחֵפץ ְמֹאד: ַהְמַרֵחם ַעל 
ָּכל ְּבִרּיֹוָתיו הּוא ָיחֹוס ְוַיְחמֹול ִויַרֵחם ַעל ֶנֶפׁש, רּוַח ּוְנָׁשָמה ֶׁשל )פב"פ(. רּוַח 
ְיהָֹוה ְּתִניֶחּנּו ְבַגן ֵעֶדן: ְּדִאְתְּפָטר ִמן ַעְלָמא ָהֵדין ִּכְרעּות ֱאָלָהא ָמאֵריּה ְׁשַמָּיא 
ְוַאְרָעא. ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ְּבַרֲחָמיו ְיַרֵחם ָעָליו. ְוָיחֹוס ְוַיְחמֹול ָעָליו. ֶמֶלְך 
ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ְּבַרֲחָמיו ַיְסִּתיֵרהּו ְּבֵצל ְּכָנָפיו ּוְבֵסֶתר ָאֳהלֹו ַלֲחזֹות ְּבנֹוַעם 
ְיהָֹוה ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו. ּוְלֵקץ ַהָּיִמין ַיֲעִמיֵדהּו. ּוִמַּנַחל ֲעָדָניו ַיְׁשֵקהּו. ְוִיְצרֹור 
ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ִנְׁשָמתֹו. ְוָיִׂשים ָּכבֹוד ְמנּוָחתֹו. ְיהָֹוה הּוא ַנֲחָלתֹו. ְוִיָּלֶוה ֵאָליו 
ַהָּׁשלֹום ְוַעל ִמְׁשָּכבֹו ִיְהֶיה ָׁשלֹום. ְּכִדְכִתיב: ָיבֹוא ָׁשלֹום ָינּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם. 
הֵֹלְך ְנכֹחֹו. הּוא ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהּׁשֹוְכִבים ִעּמֹו ִּבְכַלל ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות. 

ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן:

ַהְׁשָּכָבה ְלִאָּׁשה: ֵאֶׁשת ַחִיל ִמי ִיְמָצא, ְוָרחֹק ִמְּפִניִנים ִמְכָרּה: ֶׁשֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל 
ַהּיִֹפי, ִאָּׁשה ִיְרַאת ְיהָֹוה ִהיא ִתְתַהָּלל: ְּתנּו ָלּה ִמְּפִרי ָיֶדיָה, ִויַהְללּוָה ַבְּׁשָעִרים 
ַמֲעֶׂשיָה: ַהְמַרֵחם ַעל ָּכל ְּבִרּיֹוָתיו הּוא ָיחֹוס ְוַיְחמֹול ִויַרֵחם ַעל ֶנֶפׁש, רּוַח ּוְנָׁשָמה 
ֶׁשל )פב"פ(. רּוַח ְיהָֹוה ְּתִניֶחָּנּה ְבַגן ֵעֶדן: ְּדִאְתְּפָטַרת ִמן ַעְלָמא ָהֵדין ִּכְרעּות 
ֱאָלָהא ָמֵריּה ְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא. ַהֶּמֶלְך ְּבַרֲחָמיו ָיחֹוס ְוַיְחמֹול ָעֶליָה. ְוִיָּלֶוה ֵאֶליָה 
ַהָּׁשלֹום ְוַעל ִמְׁשָּכָבה ִיְהֶיה ָׁשלֹום. ְּכִדְכִתיב: ָיבֹוא ָׁשלֹום ָינּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם. 
הֵֹלְך ְנכֹחֹו. ִהיא ְוָכל ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ַהּׁשֹוְכבֹות ִעָּמּה ִּבְכַלל ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות. 

ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן:



ַקִּדיׁש ְּדַרָּבָנן - ֻנַּסח ְסָפַרד )חסידי(
ִיְתַּגֵּדל ְוִיְתַקֵּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. ְּבָעְלָמא ִדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה. ְוַיְצַמח 
ּפּוְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה. ְּבַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. 
ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא: 
ִיְתָּבֵרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפֵאר ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל. ְׁשֵמּה 
ְדקּוְדָׁשא. ְּבִריְך הּוא ְלֵעָלא )בעשי"ת ּוְלֵעָלא ִמָּכל( ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא 

ְוֶנָחָמָתא, ַדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא. ְוִאְמרּו ָאֵמן:
ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ַרָּבָנן ְוַעל ַּתְלִמיֵדהֹון ְוַעל ָּכל ַּתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹון ְוַעל ָּכל ַמאן 
ְדָעְסִקין ְּבאֹוַרְיָתא ִדי ְבַאְתָרא ָהֵדין ְוִדי ְבָכל ֲאַתר ַוֲאַתר ְיֵהא 
ְלהֹון ּוְלכֹון ְׁשָלָמא ַרָּבא ִחָנא ְוִחְסָּדא ְוַרֲחֵמי ְוַחֵיי ֲאִריֵכי ּוְמזֹוֵני ְרִויֵחי ּופּוְרָקָנא 
ִמן ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִדי ִבְׁשַמָיא ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָיא 
ְוַחִּיים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא 

ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

ְּתִפָּלה ַעל ַהִּנְפָטר ְלַאַחר ַהִּלּמּוד
לאיש: ָאָּנא ה' ָמֵלא ַרֲחִמים ֲאֶׁשר ְּבָיְדָך ֶנֶפׁש ָּכל ַחי ְורּוַח ָּכל ְּבַׂשר ִאיׁש, ִיְהֶיה ָנא ְלָרצֹון ְלָפֶניָך ּתֹוָרֵתנּו ּוְתִפָּלֵתנּו 
ַּבֲעבּור  ִנְׁשַמת )פלוני בן פלוני( ּוְגמֹול ָנא ִעּמֹו ְּבַחְסְּדָך ַהָּגדֹול ִלְפּתַֹח לֹו ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים ָוֶחֶסד, ַׁשֲעֵרי ַגן ֵעֶדן, ּוְתַקֵּבל 
ֶאת ִנְׁשָמתֹו ְּבַאֲה ָבה ּוְבִחָּבה. ּוְׁשַלח לֹו ַמְלָאֶכיָך ַהְּקדֹוִׁשים ְוַהְּטהֹוִרים ְלהֹוִליכֹו ּוְלהֹוִׁשיבֹו ַּתַחת ֵעץ ַהַחִּיים ֵאֶצל 
ִנְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים ְוַהִּצְדָקִנּיֹות ַוֲחִסיִדים ַוֲחִסידֹות ֵלָהנֹות ִמִּזיו ְׁשִכיָנְתָך, ּוְלַהְׂשִּביעֹו ִמּטּוְבָך ַהָּצפּון ַלַּצִּדיִקים. ְוַהּגּוף 
ָינּוַח ַּבֶּקֶבר ִּבְמנּוָחה ְנכֹוָנה ְּבֶחְדָוה ּוְבִׂשְמָחה ּוְבָׁשלֹום, ְּכִדְכִתיב, ָיבֹא ָׁשלֹום ָינּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם הֹוֵלְך ְנכֹוחֹו. 
ּוְכִתיב, ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד ְיַרְננּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם. ּוְכִתיב, ִאם ִּתְׁשַּכב ֹלא ִתְפָחד ְוָׁשַכְבָּת ְוָעְרָבה ְׁשָנֶתָך, ְוִתְׁשמֹר 
אֹותֹו ֵמִחּבּוט ַהֶּקֶבר ּוֵמִרָּמה ְותֹוֵלָעה. ְוִתְסַלח ְוִתְמחֹול לֹו ַעל ָּכל ְּפָׁשָעיו. ִּכי ָאָדם ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה 
טֹוב ְוֹלא ֶיֱחָטא. ּוְזכֹר לֹו ְזֻכּיֹוָתיו ְוִצְדקֹוָתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה. ְוַתְׁשִּפיַע לֹו ִמִּנְׁשָמתֹו ְלַדֵּׁשן ַעְצמֹוָתיו ַּבֶּקֶבר ֵמרֹוב טּוב 
ַהָּצפּון ַלַּצִּדיִקים, ִדְכִתיב, ָמה ַרב טּוְבָך ֲאֶׁשר ָצַפְנָּת ִּליֵרֶאיָך, ּוְכִתיב, ׁשֵֹמר ָּכל ַעְצמֹוָתיו ַאַחת ֵמֵהָּנה ֹלא ִנְׁשָּבָרה. 
ְוִיְׁשּכֹון ֶּבַטח ָּבָדד ְוַׁשֲאָנן ִמַּפַחד ָרָעה, ְוַאל ִיְרֶאה ְּפֵני ֵגיִהּנֹם. ְוִנְׁשָמתֹו ְּתֵהא ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ּוְלַהֲחיֹותֹו ִּבְתִחַּית 

ַהֵּמִתים ִעם ָּכל ֵמֵתי ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים, ָאֵמן:
לאשה: ָאָּנא ה' ָמֵלא ַרֲחִמים ֲאֶׁשר ְּבָיְדָך ֶנֶפׁש ָּכל ַחי ְורּוַח ָּכל ְּבַׂשר ִאיׁש, ִיְהֶיה ָנא ְלָרצֹון ְלָפֶניָך ּתֹוָרֵתנּו ּוְתִפָּלֵתנּו 
ַּבֲעבּור  ִנְׁשַמת )פלונית בת פלונית( ּוְגמֹול ָנא ִעָּמּה ְּבַחְסְּדָך ַהָּגדֹול ִלְפּתַֹח ָלּה ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים ָוֶחֶסד, ַׁשֲעֵרי ַגן ֵעֶדן, 
ּוְתַקֵּבל ֶאת ִנְׁשָמָתּה ְּבַאֲהָבה ּוְבִחָּבה. ּוְׁשַלח ָלּה ַמְלָאֶכיָך ַהְּקדֹוִׁשים ְוַהְּטהֹוִרים ְלהֹוִליָכּה ּוְלהֹוִׁשיָבה ַּתַחת ֵעץ ַהַחִּיים 
ֵאֶצל ִנְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים ְוַהִּצְדָקִנּיֹות ַוֲחִסיִדים ַוֲחִסידֹות ֵלָהנֹות ִמִּזיו ְׁשִכיָנְתָך, ּוְלַהְׂשִּביָעּה ִמּטּוְבָך ַהָּצפּון ַלַּצִּדיִקים. 
ְוַהּגּוף ָינּוַח ַּבֶּקֶבר ִּבְמנּוָחה ְנכֹוָנה ְּבֶחְדָוה ּוְבִׂשְמָחה ּוְבָׁשלֹום, ְּכִדְכִתיב, ָיבֹא ָׁשלֹום ָינּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם הֹוֵלְך 
ְנכֹוחֹו. ּוְכִתיב, ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד ְיַרְננּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם. ּוְכִתיב, ִאם ִּתְׁשַּכב ֹלא ִתְפָחד ְוָׁשַכְבָּת ְוָעְרָבה ְׁשָנֶתָך, 
ְוִתְׁשמֹר אֹוָתּה ֵמִחּבּוט ַהֶּקֶבר ּוֵמִרָּמה ְותֹוֵלָעה. ְוִתְסַלח ְוִתְמחֹול ָלּה ַעל ָּכל ְּפָׁשֶעיָה. ִּכי ָאָדם ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ַיֲעֶׂשה טֹוב ְוֹלא ֶיֱחָטא. ּוְזכֹר ָלּה ְזֻכּיֹוֶתיָה ְוִצְדקֹוֶתיָה ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה. ְוַתְׁשִּפיַע ָלּה ִמִּנְׁשָמָתּה ְלַדֵּׁשן ַעְצמֹוֶתיָה ַּבֶּקֶבר 
ֵמרֹוב טּוב ַהָּצפּון ַלַּצִּדיִקים, ִדְכִתיב, ָמה ַרב טּוְבָך ֲאֶׁשר ָצַפְנָּת ִּליֵרֶאיָך, ּוְכִתיב, ׁשֵֹמר ָּכל ַעְצמֹוָתיו ַאַחת ֵמֵהָּנה 
ֹלא ִנְׁשָּבָרה. ְוִתְׁשּכֹון ֶּבַטח ָּבָדד ְוַׁשֲאָנן ִמַּפַחד ָרָעה, ְוַאל ִּתְרֶאה ְּפֵני ֵגיִהּנֹם. ְוִנְׁשָמָתּה ְּתֵהא ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחִּיים 

ּוְלַהֲחיֹוָתּה ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים ִעם ָּכל ֵמֵתי ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים, ָאֵמן:



ובו: 12.000
ספרים, דרשות לשמיעה,

קבצים ותמונות
ועוד...

תקליטור
אוצרות הזוהר

המאגר הגדול בעולם
בעניני הזוהר הק'!

נתיסדה  התחתון"  עדן  "גן  עמותת 
למען פדות השכינה הקדושה, ופועלת 
)מלכ"ר(,  ועיקר  כלל  רווח  מטרת  ללא 
את  להפיץ  מטרה  לעצמה  שמה  אשר 
והחדרת  הקדוש  הזוהר  ספר  לימוד 
חשיבותו בכל העולם, לקירוב הגאולה 
ישראל.  מעם  קשות  גזירות  ולביטול 
הנביא  אליהו  רבנו  משה  כהבטחת 

והרשב"י זיע"א.
לתרום  השתדלו  אנא  יקרים!  אחינו 

ולסייע ככל יכולתכם.
ביותר,  הקטנה  ואפילו  תרומה,  כל 
מכל  להינצל  ישראל  עם  לכל  מסייעת 
להגאולה  ולזכות  והבעיות  היסורים 

השלימה בקרוב ברחמים!

3 דרכים לתרומה:
כרטיסי      סוגי  כל  -באמצעות 

האשראי בטלפון 0548-433385. 
-בהפקדה לבנק פאג"י:  סניף 179 

מספר חשבון 409-545643 
קוד מוסד 47695. 

"גן  לפקודת  המחאה  -בשליחת 
עדן התחתון" )למוטב בלבד( רחוב 

נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש. 

מפעל הזוהר העולמי
שע"י עמותת "גן עדן תחתון"

רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש 
טלפון 054-8436784

פקס: 02-995-1300

הרשב"י קובע:
בספר הזוהר

יצאו בני ישראל מהגלות


