
 

 
 

 

ַמִים ָוָאֶרץ ה ש ָ ם עֹוש ֵ  ֶעְזִרי ֵמִעם ַהש  ֵ

ַֹּהר ֵסֶפר  ַהז 
ר  ִחב ֵּ ֶׁ ָנא ָהֱאלַֹקיש  ר יֹוַחאי זיע"א ַהת ַ ְמעֹון ב ַ ן ש ִ  ַרב ָ

ּקּוֵני ַהּזַֹהר" ,"ּזַֹהר ָחָדׁש" ,ַהּזַֹהר"ֵסֶפר ּוּבֹו: "  "ּתִּ
ד  ְמֻנק ָּ

T    ש רָּ ָּ ֵדית פ  ו  ק  ִּ  t פ 
ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְמֹבָאר  רּוׁש ַקל ְוֶנְחָמד ְלַמַען ָירּוץ ַהּלֹוֵמד ּבוֹ  ּבְ ם ּפֵ  עִּ

 ( קונטרסים069תתק"ס ) -לק לומח
 ל"ב כרכים של ל' חלקים

 י"אחלק  - י"דכרך 

 194קונטרס 

 לקירוב הגאולה ברחמים -מופץ ללא מטרות רווח כלל 

רָּ  פְּ סִּ קו  א ד ָּ א ב ְּ ְּ פ  יה  ן יִּ ֵ לו תָּ ן מִּ  ב  ֲחמֵ א גָּ ר   יב ְּ

 לסיום כל ספר הזוהר בדקות ספורות יחד שבטי ישראל

 "קודשא בריך הוא אורייתא וישראל חד הוא"

ַֹהר ָהעֹוָלִמי"  יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהז 
ֶמׁש תובב"א -ֲאָדר א' תשע"א לפ"ק  ית ׁשֶ  בעיה"ק ב ֵ



- ספר "אידרא קדישא" עם הוספות בהמשכים -

טיתא

1

לֹוְמֵדי  ֶאֶלף)  ֵמאֹות  ַוֲחֵמׁש  (ִמיְליֹון   1,500,000
ָהָאֶרץ,  ַרֲחֵבי  בְּ ֹזַהר  עּוֵרי  שִׁ  1,500 ַהּיֹוִמי,  ֹזַהר 
ַלֲהָפַצת  ֶמֶרץ  בְּ ָהעֹוְבִדים  ִבים  ִמְתַנדְּ  400 ֵמַעל 
ִרים  ַעד ַעְצָמם, ְמַספְּ ִרים בְּ ִרים ְמַדבְּ ְספָּ ַהּזַֹהר. ַהמִּ
ָבָטיו  ִלשְׁ כֻּּלוֹ,  ִמְתגַּיֵּס  ָרֵאל  ַעם-ִישְׂ ֵאיְך  ָלנּו 
יַע  פִּ ּוְלַהשְׁ ָהֶעְליֹון  אֹור  בְּ ְך  כֵּ ְלִהְזדַּ ְוִלְקִהּלֹוָתיו, 

ָלעֹוָלם ֵמאֹור ַהּזַֹהר.
ַהּזַֹהר  "ִמְפַעל  ָרה בְּ ַמטָּ ְלַעְצֵמנּו כְּ ְמנּו  ֹזאת שַׂ
ַהּזַֹהר,  ִלּמּוד  ְלַמַען  ּוְלַהְפִעיל  ִלְפעֹל  ָהעֹוָלִמי", 
ָהָאֶרץ  "ּוָמְלָאה  ר  ֲאשֶׁ ַעד  קֹט  ִלשְׁ ְולֹא  ָלנּוַח  לֹא 
ל  כָּ ר  ֲאשֶׁ ַעד  ים",  ְמַכסִּ ַליָּם  ִים  מַּ כַּ ד'  ֶאת  ָעה  דֵּ
ית  ּוְלַהצִּ ִלּבוֹ  בְּ ְלַהְבִעיר  ה  ִיְזכֶּ הּוא  ר  ֲאשֶׁ בַּ ְיהּוִדי 

ָמתוֹ ֶאת אֹור ַהּזַֹהר. ִנשְׁ בְּ
ֶפר ְללֹא  ֲאִפּלּו ַרק לֹוַמר ִמן ַהסֵּ ְוֶלֱהֵוי ָידּוַע, שֶׁ
ֵקץ  ּוְמָקֵרב ֶאת  דֹוָלה ְמאֹד  גְּ ַמֲעָלתוֹ  ָלל,  כְּ ֲהָבָנה 
ּקּון  (תִּ ֶמֶלְך"  א  "ִכסֵּ בְּ מֹוְצִאים  ָאנּו  שֶׁ ִפי  כְּ ַהגָּלּות, 

מ"ה): 

ָעְלָמא  בְּ ִגיְרָסא  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  י  כִּ
ּוְלָהִבין  ִלְלמֹד  ה  ִיְזכֶּ ן ִאם  כֵּ ְוָכל שֶׁ ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות, 
ּקּון ְלַמְעָלה  ה ּבוֹ תִּ רּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד, ַיֲעשֶׂ ֲאִפּלּו פֵּ
ט  שָׁ ַהפְּ ִלּמּוד  בְּ ה  ַיֲעשֶׂ ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ַאַחת  ָעה  שָׁ בְּ
א  ַהבָּ עֹוָלם  ן  בֶּ הּוא  שֶׁ לוֹ  ּוֻמְבָטח  ִמיָמה,  תְּ ָנה  שָׁ
ֶלְך  ַהמֶּ ֵני  פְּ ֵמרֹוֵאי  ְוִיְהֶיה  א,  ַמְלכָּ דְּ ֵהיָכָלא  ֵני  ִמבְּ
ְוֵאין  ְרִקיָעא.  דִּ ַמְלכּוָתא  בְּ ִראׁשֹוָנה  ִבים  ַהּיֹושְׁ
הּוא  ַהּתֹוָרה שֶׁ ַמת  ִנשְׁ בְּ ֵעֶסק  כְּ ם  ְלַהשֵּׁ רּוַח  ַנַחת 
יֹוֵדַע  נָּה  ִממֶּ י  כִּ ֶלת  ַהְמֻקבֶּ ית  ָהֲאִמתִּ ַהָחְכָמה 

ֲעבֹוָדתוֹ ּוִמְצוֹוָתיו. ַרְך בַּ ְרצֹונוֹ ִיְתבָּ

בס"ד

גליון מס' 28
ל"ג בעומר תש"ע לפ"ק

"מפעל הזוהר העולמי"
רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש

טל: 054-843-6784 / פקס: 02-995-1300

ְך  רּומֹות ְלֶהְמשֵׁ ְלַהָפצֹות ִסְפֵרי ַהזֹוַהר, תְּ
ִעילּות ָהִאְרּגּון אוֹ ְלַהְנָצַחת ְיִקיֵריֶכם,  פְּ

ִלְרפּוָאה, ִליׁשּוָעה ּוְלַהְצָלָחה

ע"פ הוראת גדולי הרבנים שליט"א
תפילה וזעקה לקירוב הגאולה עד מתי – ל"ג בעומר תש"ע

ספר תהילים פרק לד:

ְלַהְכִרית  י ָרע  ֹעׂשֵ ּבְ ְיֹהָוה  ֵני  ּפְ ְוָעָתם.  ׁשַ ְוָאְזָניו ֶאל  יִקים  ַצּדִ ְיֹהָוה ֶאל  ֵעיֵני 
ֵרי  ּבְ יָלם. ָקרֹוב ְיֹהָוה ְלִנׁשְ ל ָצרוָֹתם ִהּצִ ֵמַע ּוִמּכָ ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם. ָצֲעקּו ַויֹהָוה ׁשָ
יֶלּנּו ְיֹהָוה. ׁשֵֹמר  ם ַיּצִ ּלָ יק ּוִמּכֻ יַע. ַרּבֹות ָרעֹות ַצּדִ ֵאי רּוַח יֹוׁשִ ּכְ ֵלב ְוֶאת ּדַ
יק  ַצּדִ ְוׂשְנֵאי  ָרָעה  ע  ָרׁשָ מֹוֵתת  ּתְ ָרה.  ּבָ ִנׁשְ ֹלא  ה  ֵמֵהּנָ ַעְצמֹוָתיו ַאַחת  ל  ּכָ

ל ַהֹחִסים ּבֹו. מּו ּכָ מּו. ּפֶֹדה ְיֹהָוה ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו ְוֹלא ֶיְאׁשְ ֶיְאׁשָ

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

(1:00 אחר חצות הלילה)

בקריאה גדולה – עד מתי ? !
לאבינו שבשמים, שיאמר לצרותינו די, ולהתחזק בלימוד התורה 

הקדושה ובפרט בלימוד הזוהר הקדוש לכבוד בעל ההילולא הרשב"י 
זיע"א כדי שנזכה לגאולה השלימה במהרה בחן בחסד וברחמים אכי"ר

אבינו שבשמים עד מתי
עד מתי עוזך בשבי ותפארתך ביד צר (תחנון לב' ולה')

עד מתי אלוקים יחרף צר ינאץ אויב שמך לנצח (תהילים עד י)
עד מתי עשנת בתפילת עמך האכלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש (תהלים פ ה)

עד מתי רשעים ד' עד מתי רשעים יעלוזו (משלי ו ט)
עד מתי משועבדים אנו לידו של עשיו (דב"ר א כ)

שובה ד' עד מתי (תהילים צ יג)
ואתה ד' עד מתי שובה ד' חלצה נפשי הושיעני למען חסדך (תהילים ו ד)

עד מתי קץ הפלאות (דניאל יב ו)

עד מתי????
עד מתי נאנקים ובוכים יתומים ואלמנות? - עד מתי שוועת החולים המתייסרים ומזור אין להם רח"ל?

עד מתי דמעת אנשים המצפים וילדים אין להם? - עד מתי יסתובבו בחורים וילאו מלמצוא זיווגם?
עד מתי צער הורים על בניהם שאינם גדלים כרצונם? - עד מתי ינשלו מקורות פרנסה?

עד מתי יקלעו למשפטים קשים? - עד מתי יסתבכו בחובות לאלפים ולרבבות?
עד מתי נרעד בחדרי חדרים מה יילד יום? - עד מתי מדינת אירן תפיל חיתתה על כל יושבי תבל?

העט לא יוכל לתאר את הכאב ואת הזעקה האילמת מלב כואב, רבש"ע עד מתי???

כדי שתשמע תפלתינו ברצון בואו ונקבל על עצמינו בלי נדר ללמוד כל יום ויום 
בספר הזוהר הקדוש (דף היומי - כשתי דקות) ונזכה לראות פלאות !

משה רבינו אמר לרשב"י: "בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי".  
ויסורים  צרות  ללא  ברחמים,  הגלות  מן  בנ"י  יצאו  הזוה"ק,  ספר  שלך,  החבור  בזכות  בלשוה"ק: 
אותו  והסובבים  ומשפחתו  האדם  את  מציל  הקדוש  הזוהר  לימוד  נשא)  (זוהר  משיח.  חבלי  וללא 

ממגפה ושערוריות (אמרי פנחס שער ו' אות ע"ג)
כבר ידוע לכבודם מעלת לימוד הזוהר הקדוש אשר הוא מבטל כל מיני פורענויות וגזרות קשות 

ורעות ומותנא וחרבא וביזה מעלמא. (רבני ירושלים תרפ"א)

אנשים מעידים שהם רואים ישועות בכל הענינים
עורו התעוררו והתחזקו ללימוד היומי [דף היומי] בזוהר הקדוש!

ככל שנרבה בלימוד הזוהר הקדוש, כן ירבה שפע רחמים וישועות לכל היהודים,
ויזדכך האויר ויטהר, ומשיח צדקינו בוא יבוא מהר.

ַהַהְבָטָחה: "ָיכֹול ֲאִני"!

ַעלׁון  אׁור ַהּזַֹהר



ָ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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יָחא,  ְמשִׁ דִּ ִעְקְבָתא  ּדֹור  דֹוֵרנּו,  בְּ ְפָרט  בִּ
ְמִריִמים  ִביֵבנּו,  ִמסְּ ִדים  ְמַרקְּ ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  שֶׁ כְּ
ְלָבְלֵענּו  יֶהם  פִּ ּופֹוְתִחים  ֵעיַנִים  ים  לֹוְטשִׁ ְטָלַפִים, 
ה  ִכְבשָׂ כְּ ָאנּו  ים  ָחשִׁ ִמיד  ִמתָּ יֹוֵתר  ַהּיֹום   – ים  ַחיִּ
ָהִאיָרִני,  ְרִעין  ַהגַּ ִאּיּום  מּול  ְזֵאִבים,  ְבִעים  שִׁ ין  בֵּ
ֵאין  ל ְמִדינֹות ֲעָרב, מּול ַמֲעצמת ארה"ב, שֶׁ מּול כָּ
ים  ּוְמַקוִּ ים  ְמַצפִּ ָבר  כְּ נּו  ּה. כֻּלָּ ֶנְגדָּ כְּ ה  ְתחֹון פֶּ ָלנּו פִּ
ּוְללֹא  ַחד  פַּ ְללֹא  ִלְחיֹות  ה  ִנְזכֶּ ָמַתי  ד',  ִליׁשּוַעת 
ְלָוה ְללֹא ִיּסּוִרים ּוְללֹא  שַׁ ֶבת בְּ ָחת? ָמַתי נּוַכל ָלשֶׁ

ְמָצִרים?
יֹוַחאי:  ר  בַּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ָאַמר  ִלְפטֹר  ָיכֹול  ֲאִני 
ין"  ַהדִּ ִמן  כֻּּלוֹ  ָהעֹוָלם  ל  כָּ ֶאת  ִלְפטֹר  ֲאִני  "ָיכֹול 
ַעְצמוֹ  ַעל  ֵמִעיד  "י  בִּ ַרשְׁ מה:).  ה  ֻסכָּ סה.  (ֵערּוִבין 

עֹוד  לֹט  שְׁ תִּ ּלֹא  שֶׁ ם  ַאתֶּ רֹוִצים  ַהִאם  ֲאִני".  "ָיכֹול 
ת  ִמדַּ ִיְתַנֵהל בְּ ָהעֹוָלם  ּתֹוְקִקים שֶׁ ין? ִמשְׁ ַהדִּ ת  ִמדַּ
לּוִיים  גְּ ֲחָסִדים  ַרק  ִלְראֹות  ֲחֵפִצים  ָהַרֲחִמים? 

ַרְך? ֶאְתֶכם. ֵמִאּתוֹ ִיְתבָּ
ִאיהּו  יָלְך דְּ ַהאי ִחּבּוָרא דִּ "י: בְּ בִּ ָאַמר מ"ר ְלַרשְׁ
ְלִמְטַעם  ָרֵאל  ִישְׂ ֲעִתיִדין  דַּ ּוְבִגין  ַהּזַֹהר...  ֵסֶפר 
יּה ִמן  ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִיְפקּון בֵּ ֵמִאיָלָנא ְדַחיֵּי, דְּ
ָדד  ָבִרים לב) "ה' בָּ הֹון (דְּ ְוִיְתַקיֵּים בְּ ַרֲחֵמי.  גָּלּוָתא בְּ
ֲעִתיִדים  ּום שֶׁ רּוׁש ִמשּׁ ֵנָכר". פֵּ ֵאל  ִעּמוֹ  ְוֵאין  ַיְנֶחּנּו 
הּוא ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ַעל  ים, שֶׁ ָרֵאל ִלְטעֹם ֵמִאיַלן ַהַחיִּ ִישְׂ
סּוק  נּו ַהפָּ ְוִיְתַקיֵּם בָּ ַרֲחִמים,  ֵיְצאּו ִמן ַהגָּלּות בְּ ָידוֹ 
ִלי ִקְטרּוג (ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא  ם יֹוִציֵאנּו ִמן ַהגָּלּות בְּ ַהשֵּׁ שֶׁ

ף קכ"ד:). ת ָנׂשא, דַּ ָרשַׁ ֹזַהר פָּ בְּ

ָמִצינּו  ְוָכְך  ֶלְך,  ַלמֶּ א  סֵּ כִּ ַעל  בַּ ְך  כָּ ַעל  ּוְמָבֵאר 
ד  ּקּון ו') : ֵמַהאי ִחּבּוָרא ִדיָלְך, כַּ ּקּוִנים (סֹוף תִּ תִּ גַּם בַּ
סֹוף יֹוַמיָּא, ּוְבִגיֵניּה  ָדָרא ַבְתָרָאה בְּ א בְּ ִיְתגֵַּלי ְלַתתָּ
ַעל  ּוְמָבֵאר  ְוגֹו'.  ָאֶרץ  רֹור בָּ ּוְקָראֶתם דְּ י)  ְקָרא כה  (ַויִּ

ה גָּדֹול ִחּיּוב  מָּ ּקּון ל'): כַּ ֶלְך" (תִּ א ַלמֶּ סֵּ ַעל ַה"כִּ ְך בַּ כָּ
ה  מָּ כַּ ם  ְוָעְנשָׁ ָלה,  ַקבָּ ִלְלמֹד  ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  תַּ ַעל 
ָלה, ְוגֹוֵרם אֶֹרְך גָּלּוָתא,  גָּדֹול ִאם ֵאיָנם לֹוְמִדים ַקבָּ
ה  ַיֲעשֶׂ י  כִּ ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ה  ֻאלָּ ַהגְּ ִבים  ְמַעכְּ ֵהם  י  כִּ
ה  ַנֲעשֶׂ ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ָלה  בָּ ַהקַּ ִלּמּוד  בְּ ַאַחת  ָעה  שָׁ בְּ
י גָּדֹול ּכָֹחּה  ֵטי ַהּתֹוָרה, כִּ ְפשָׁ ִלּמּוד חֶֹדׁש ָיִמים בִּ בְּ

ה. ֻאלָּ ְלָקֵרב ַהגְּ
דֹוׁש:     ָל"ה  ַהקָּ ַעל אֹותוֹ ַמֲאָמר ְמָבֵאר ַהשְּׁ

ַהִחּבּור ֵמַהּזַֹהר  אן, שֶׁ ִהנֵּה ְמבָֹאר ִמכָּ
יָּבֹוא  שֶׁ ַעד  ְוכּו'  נּוז  גָּ ִלְהיֹות  ָעִתיד  ָהָיה 
ָאז  שֶׁ ַהיִָּמים  סֹוף  בְּ ָהַאֲחרֹון  ַהּדֹור 
ָהעֹוְסִקים  ּוִבְזכּות  ְחּתֹוִנים,  ַלתַּ ה  ִיְתגַּלֶּ
ָעה  ֵלא ָהָאֶרץ דֵּ מָּ י ָאז תִּ יַח, כִּ ָיבֹוא ָמשִׁ
ְקרֹוָבה  ה  ִסבָּ ְהֶיה  תִּ ֶזה  ר  ֲאשֶׁ תוֹ,  ִסבָּ בְּ
ם  ְבתֶּ ְושַׁ ּוְבִגיֵניּה  ָאַמר  שֶׁ ְוֶזהּו  ְלִביָאתוֹ. 
ְזכּות  בִּ שֶׁ ֵדי  כְּ ְוכּו',  ֲאֻחזָּתוֹ  ֶאל  ִאיׁש 
ִנְגֲאלּו  ּלֹא  שֶׁ ם  שֵׁ כְּ ָרֵאל,  ִישְׂ ִיגֲָּאלּו  ֶזה 

הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ֻהְצַרְך  ַעד שֶׁ ְצַרִים,  ִממִּ ָרֵאל  ִישְׂ
ה ָהֲעִתיָדה  ֻאלָּ ן גְּ ַסח ּוְבַדם ִמיָלה, כֵּ ַדם פֶּ ם בְּ שָׁ ְלַקדְּ
ה  ֻדשָּׁ ַהקְּ ְלּתֹוְספֹות  ְזּכּו  יִּ שֶׁ ַעד  ה  ֻאלָּ ַהגְּ ְהֶיה  תִּ לֹא 
ּה.  בָּ ַהּזֹוֶכה  ֵרי  ְוַאשְׁ ַרְך,  ִיְתבָּ ָהֵאל  ְרצֹון  ְוהּוא  ַהּזוֹ, 

ָרה ַמֲאָמרֹות, ַמֲאָמר א'). ָל"ה, ֲעשָׂ (שְׁ

ה  ֻאלָּ ַהגְּ ֶרק י"ד אֹות ג'), דְּ לֹמֹה (פֶּ ֶאֶבן שְׁ ַתב בְּ ְוֵכן כָּ
ה  ֻאלָּ ר ַהגְּ ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוִעקַּ ְהֶיה ַרק ַעל  לֹא תִּ

ָלה. בָּ ִלּמּוד ַהקַּ בְּ
ָמה ְלֵסֶפר  ַהְקדָּ ים ִויַטאל בַּ י ַחיִּ ַתב גַּם ַרבִּ ן כָּ כֵּ
ַהּזֹאת,  ַהָחְכָמה  ֵעֶסק  בְּ לּוי  תָּ ַהּכֹל  ים":  ַחיִּ "ֵעץ 
ּה ִהיא ּגֹוֶרֶמת ִאחּור ְוִעּכּוב  ק בָּ ִהְתַעסֵּ ּוְמִניָעֵתנּו ִמלְּ

נּו.  נּו ְוִתְפַאְרתֵּ שֵׁ ית ִמְקדָּ ְנַין בֵּ בִּ
ל ִנְתָיֵאׁש ִמן ָהַרֲחִמים.  ָחק ַהּזוֹ בַּ ַעת ַהדְּ שְׁ גַּם בִּ
ָחק  ַהדְּ ַעת  שְׁ ָעָליו בִּ ִלְסמְֹך  ְמעֹון  י שִׁ ַרבִּ ַדאי הּוא  כְּ
ּוְלׁשֹון  "ס  שַּׁ ּדּוְכֵתי בַּ ה  ַכמָּ ְוֵכן עֹוד בְּ ף ס:):  ָרכֹות דַּ (בְּ

"ס  ְבֵרי ַהשַּׁ י דִּ ְוָקא) ֵיׁש לֹוַמר ַעל פִּ ָחק (דַּ ַעת ַהדְּ שְׁ בִּ
הּוא ְסָתם  ן יֹוַחאי (דְּ ְמעֹון בֶּ י שִׁ ָאַמר ַרבִּ ה (מה:) שֶׁ ֻסכָּ
ָהעֹוָלם  ל  כָּ ֶאת  ִלְפטֹר  ְיכֹוָלִני  ָמקֹום)  ָכל  בְּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ

ְוָהַאֲחרֹון  סֹופוֹ  ַעד  ָהעֹוָלם  ְבָרא  נִּ שֶׁ ִמּיֹום  ין  ַהדִּ ִמן 
קֶֹדם  הּוא  (שֶׁ ֱאדֹום  גָּלּות  ל  שֶׁ סֹופוֹ  ֵעת  כָּ יד  ִהְכבִּ
ן  בֶּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ שֶׁ ָאֵמן)  ָיֵמינּו  בְּ ְמֵהָרה  בִּ ֶצֶדק  ּגֹוֵאל  יַאת  בִּ

ֶנֶגד ַמְלֵכי רֹוִמי (ֱאדֹום)  ַנְפׁשוֹ כְּ ָעַמד בְּ יֹוַחאי הּוא שֶׁ
ְמעֹון  ֶלְך ָאז שִׁ ן ָאַמר ַהמֶּ ְוַעל כֵּ ת,  בָּ שַׁ ְדָאְמִריַנן בְּ כִּ
ַאֲחִרית  בְּ ין  ִאילֵּ יֹוַמיָּא  סֹוף  בְּ ּוִבְפָרט  ֵיָהֵרג,  נָּה  גִּ שֶׁ
כֹחוֹ  בְּ יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ְוֶזהּו  ֱאדֹום,  גָּלּות  ְיֵמי 
ָדָרא  בְּ ְרְנסּון  ִיְתפַּ דְּ ִחּבּורוֹ  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ּוְבכַֹח 
גָּלּוָתא  ִמן  ְוִיְפקּון  יַח  ָמשִׁ ֵמֶחְבֵלי  יל  ְלַהצִּ ְתָרָאה  בַּ
דּוֲחָקא  ָחק בְּ ַעת ַהדְּ כֹחוֹ. ְוֵאּלּו ַהיִָּמים ִנְקָרִאים שְׁ בְּ
ַעל  דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ְמבָֹאר  כַּ ּדּוֲחָקא  ַתר  בָּ ָגלּוָתא)  (דְּ

ְמעֹון  י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ "י) כְּ בִּ ַרשְׁ ִפיר ָאְמרּו (ַרק בְּ ן שָׁ כֵּ
ַעת  שְׁ עֹוֶדּנּו בִּ עֹוֵמד בְּ ָחק, שֶׁ ַעת ַהדְּ שְׁ ִלְסמְֹך ָעָליו בִּ
סֹוְמִכין  ָאנּו  ְזכּותוֹ  ְוַעל  ָהֵאּלּו  ִנים  שָּׁ בַּ ַהְינּו  ָחק  ַהדְּ

ְבֵרי ּתֹוָרה ַמֲהדּוָרא ט' אֹות לט). ר. (דִּ ְזכַּ נִּ כַּ
ִנְרָחב  ר  כַּ ָלנּו  ֵיׁש  ּפֹוֶעֶמת,  ְקָוה  ַהתִּ ֲעַדִין 
יַח ַעל ְיֵדי ֲהָפָצה  שִׁ נּו ְלִביַאת ַהמָּ ה. ִנְפַעל כֻּלָּ ִלְפֻעלָּ

ל ִסְפֵרי ַהּזַֹהר.  ְוִלּמּוד שֶׁ
ִסְפרוֹ  בְּ ִאיְסְטרֹוְלָסה  ַמַהְרָח"א  ַהגָּאֹון  ֵמִביא 
יס ְסָפִרים  ְדפִּ ף כ"ג:): ַהמַּ ַלח דַּ שְׁ ת ַויִּ ָרשַׁ ן ַאְבָרָהם (פָּ בֶּ

ת  ְמִחצַּ ב בִּ מֹונוֹ ְלהֹוִציא ָלאֹור ּתֹוָרה, זֹוֶכה ְויֹושֵׁ ִממָּ
ֲהֵרי ַעל ָידוֹ  ָפִרים, שֶׁ ֵרי ַהסְּ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְמַחבְּ ַהתַּ
ָכל ֵעת, ְוִאּלּו  ַעת בְּ ה ַהדַּ ָיָצא ַהִחּבּור ָלעֹוָלם, ְוִתְרבֶּ
ָהיּו  לֹא  ַתִים,  ַיְרכָּ בְּ ן  כָּ שְׁ ַהמִּ ְלִמְקצֹועֹות  נּוז  גָּ ָהָיה 

לֹוְמִדים ּבוֹ.
ֶכת  ַמסֶּ בְּ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ְוִהנֵּה 
ְדִאיָתא  כִּ ְוכּו'  ּדֹוְבבֹות  ְפתֹוָתיו  שִׂ צ"ו:)  ף  (דַּ ְיָבמֹות 
ַאֲחֵרי  ַחי  ֶהָחָכם  ְהֶיה  יִּ שֶׁ ַהּגֹוֵרם  ֶזה  ּוְלִפי  ם,  שָׁ
הּוא  ֲהֵרי  שֶׁ תוֹ,  ְמִחצָּ בִּ ב  ְויֹושֵׁ זֹוֶכה  הּוא  גַּם  מֹותוֹ, 
ָלעֹוָלם  א  בָּ הּוא  שֶׁ כְּ ָסֵפק  ְוֵאין  ְלַהֲחיֹותוֹ,  גַָּרם 
יֹוְצִאין  ֵמַרֲחמֹוִהי  ִסיַעת  ִעם  ַעְצמוֹ  בְּ ֶהָחָכם  א,  ַהבָּ

ָניו. ל פָּ ִלְקָראתוֹ ְלַקבֵּ

"ִמְפַעל  נֹוֵתן  "י  בִּ ַרשְׁ דְּ ַהִהּלּוָלא  יֹום  ִלְקַראת 
י  כּות ְלָכל ֶאָחד ִלְהיֹות ִמְמַזכֵּ ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי" ֶאת ַהזְּ
ְלַבד, ְמִחיר  -5 ₪ בִּ ים "ְלהֹוִציא ָלאֹור ּתֹוָרה", בְּ ָהַרבִּ
ָכל  בְּ ְקדּו  פָּ תִּ אי  ּוְבַודַּ ּבֹוֵדד.  ֵסֶפר  ַסת  ְלַהְדפָּ ָעלּות 
ת ַהְצָלָחה ּוְרפּוָאה אוֹ  ִבְרכַּ ַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים, בְּ דְּ

ח. בָּ ה ֲהֵרי ֶזה ְמשֻׁ ְרבֶּ ְלע"נ, ְוָכל ַהמַּ
ֶמֶלְך  בֹוא  בְּ ְוָאַמר:  יק  ַצדִּ ַעם  פַּ א  טֵּ ִהְתבַּ
ּוְפֵליַטת  ָלְך,  ּוָבאּו  צּו  ִנְקבְּ ָרֵאל  ִישְׂ ַעם  יַח,  שִׁ ַהמָּ
ֶמֶלְך  ִיְתּבֹוֵנן  ַהּזוֹ  ֵעת  בָּ ֵמִחים.  ּושְׂ ים  שִׂ שָׂ ָהָעם 
ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  כָּ ִיְבַחן  הֹורֹות,  ַהטְּ ֵעיָניו  בְּ יַח  שִׁ ַהמָּ
ם  עוֹ. כֻּלָּ ֶאְצבָּ יו, ּוְלֶפַתע ָיִרים ָידוֹ ְוַיְרֶאה בְּ ְלִפי ַמֲעשָׂ
ִמיַע  ֲחֶזה, ָאז ַישְׁ מַּ יטּו בַּ ְפִליָאה ְוַיבִּ ָיִרימּו ֵעיֵניֶהם בִּ
עוֹ ַעל  ַהְפנֹותוֹ ֶאְצבָּ יַח ֶאת קֹולוֹ ְוֹיאַמר, בְּ שִׁ ֶמֶלְך ַהמָּ
ת  ְגֻאלַּ י, ְלָך ֵיׁש ֵחֶלק בִּ ְזכּוְתָך ִהגְַּעתִּ ְיהּוִדי ְמֻסיָּם: "בִּ
ַעל ְלַמַען  פָּ ל ְיהּוִדי ִויהּוִדי שֶׁ ְך ַיְרֶאה ַעל כָּ ָהָעם". כָּ

יָאתוֹ.  בִּ
ִרים,  ַהְמֻאשָּׁ ַהּזֹוִכים  ִמן  ִלְהיֹות  ה  ְזכֶּ נִּ שֶׁ ַהְלַואי 
ְזכּוְתָך  ְכבֹודוֹ ּוְבַעְצמוֹ ָיִעיד ָעֵלינּו - "בִּ יַח בִּ שִׁ ַהמָּ שֶׁ

י".   ִהגְַּעתִּ
ָהעֹוָלם  ֶאת  ְלָהִעיר  ְוִהְתעֹוְררּו  עּורּו  ן  כֵּ ַעל 
ֶחֶסד  ִלְמׁשְֹך  אֹור  ֵנָרֶאה  אֹוְרָך  בְּ י  כִּ ָהֶעְליֹון,  אֹור  בְּ
ִאיר  תָּ ִצּיֹון  ַעל  ָחָדׁש  "אֹור  ָרט,  ַהפְּ ְוַעל  ָלל  ַהכְּ ַעל 

ְמֵהָרה ְלאֹורֹו" ָאֵמן. ה בִּ ְוִנְזכֶּ
ַבר יֹוַחאי ֲעֵננּו! ְזכּוֵתיּה דְּ בִּ

ִניָזה ָטעּון גְּ

ַעלׁון  אׁור ַהּזַֹהר



.(‡"Ú ‚"Î  È„Â˜ÙËÒ˙

Ôa ‡ÈÏ‰‡ Bz‡Â .‰LÓ ˙‡ 'ÈÈ ‰eˆ L‡ Ïk»¬∆ƒ»¿»∆…∆¿ƒ»√ƒ»∆
,‡ÙÈÏB‡ ‡l‡ .Bz‡Â È‡Ó .CÓÒÈÁ‡¬ƒ»»»¿ƒ∆»ƒ¿»
‡l‡ ,ÈB„BÁÏa ‡z„ÈÚ „ÈÚ ‡Ï ‡ÈÏ‰‡„¿»√ƒ»»»ƒ¬ƒ¿»ƒ¿∆»
‡„‰ .„Ú„ ‰Ó Ïk „Ú dÈnÚÂ ,Ï‡Ïˆa ÌÚƒ¿«¿≈¿ƒ≈»≈»«¿»«»»
Ô‡kÓ .ÈB„BÁÏ ‡ÏÂ Bz‡Â ,Bz‡Â È˙Î„ ‡e‰ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»
‡c ÏÚÂ .È„˙ ‡ÈÓÈ ÏÏÎ È‰È‡ ‡Ï‡ÓNcƒ¿»»ƒƒƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿«»
‡c ,‡ÈÏ‰‡ ˙‡ Bz‡ Èz˙ ‰p‰ È‡Â È˙Î¿ƒ«¬ƒƒ≈»«ƒƒ≈»√ƒ»»

.‡Ï‡ÓN ‡„Â ‡ÈÓÈ¿ƒ»¿»¿»»
„wt L‡ ˙e„Ú‰ ÔkLÓ ÔkLn‰ È„e˜Ù ¿≈«ƒ¿»ƒ¿«»≈¬∆À«

.'B‚Â ‰LÓ Èt ÏÚ(ÁÏ ˙ÂÓ˘),Ó‡ ‡ÒÈÈ Èa «ƒ…∆¿ƒƒ≈»»«
CÈËˆ‡ ,‡kLÓ ˙È ‡ÈiÓÈkÁ ÏÎ e„Úc ÔÂÈk≈«¿»¿»«ƒ«»««¿¿»ƒ¿¿ƒ
e„ÈÚ˙‡c Ô„ÈÚ ÔepÈ‡ ÏkÓ ,‡aLÁ „‰ÓÏ¿∆¬»À¿»»ƒ»ƒ¬ƒ»¿ƒ¿»ƒ
,ÔaLeÁÂ ÔaLÁ ÏÎc ÔÈ‚a .‡ÓÚË È‡Ó .dÈ≈»«¬»¿ƒ¿»À¿»¿¿»
‡e‰‰ ÌÈi˜˙‡ ÈÎ‰ ,‡aLÁ „ÈÚ˙‡ ‰Â‰ „k«»»ƒ¿«ƒÀ¿»»»ƒƒ¿»»«

.dÈ˙‡a ÌÈi˜˙‡Â ,‡„ÈÚ¬ƒ»¿ƒ¿»»¿«¿≈
eÈ„„ ‰Ó eÚ˙‡„ ‰ÓÎ e‰lk À¿¿»¿ƒ¿¿¿»ƒ¿ƒ

‡e‰‰ eÚ˙‡ ÈÓ ÈÎ‰ ,‡˙ÈÓ„˜¿«¿ƒ»»ƒ»≈ƒ¿¿¿«
‡e‰‰a ,‡„ÈÚ Ïk ÌÈi˜˙‡ ÔÈ„Îe ,‡aLÁÀ¿»»¿≈ƒ¿»»»¬ƒ»¿«
ÔÈ‚a ,‡aLÁ ‡Î‰ CÈËˆ‡ ‡c ÏÚÂ .‡˙eÚ¿»¿«»ƒ¿¿ƒ»»À¿»»¿ƒ
È˙Î ‡ÏÂ ,È˙Î ‰l‡ .‡„ÈÚ ÌÈi˜˙‡ È‡‰cƒ¿«ƒ¿»»¬ƒ»≈∆¿ƒ¿»¿ƒ
Ïk ÏÈÒÙ„ ‡aLÁ e‰È‡ ‡„ ‡l‡ .‰l‡Â¿≈∆∆»»ƒÀ¿»»¿»ƒ»
,e‰lkÓ ÈzÈ ÌÈi˜˙‡ ‡„Â ,‡ÓÏÚc ÔÈaLeÁ¿»ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»»«ƒƒÀ¿

.‡Á‡ ‡ÏÂ ,‡kLÓ ÌÈi˜˙‡ È‡‰cƒ¿«ƒ¿»»«¿¿»¿»¿«¬»
,Ó‡Â(‚Ï ‰ÈÚ˘È)ÔÒÁ EÈzÚ ˙eÓ‡ ‰È‰Â ¿»«¿»»¡«ƒ∆…∆

‡È‰ 'ÈÈ ˙‡È ˙Ú„Â ˙ÓÎÁ ˙BÚeLÈ¿»¿«»»«ƒ¿«¿»ƒ
‡‰ Ï‡ ,‡ÈiÁ ‰eÓ˜e‡ ‡˜ È‡‰ .BˆB‡»«¿»¿»«¿«»¬»»
È‡‰ ‡˙ÈÈB‡a ˜qÚ˙‡c L a Ïk ,ÔÈ»̇≈»»«»¿ƒ¿«»¿«¿»¿«

‡ ,dÏ ÔÈzÚ Úa˜ÓÏ ÈÎÊÂ ,‡ÓÏÚCÈËˆ »¿»¿»≈¿ƒ¿«ƒƒ»ƒ¿¿ƒ
‡L„e˜Ï ÔÈek˙È dÈÏÈ„ ‡˙eÚc ,‰eÓ‡a∆¡»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿«≈¿¿»
‰eÓ‡c ÔÈ‚a ,ÌÈÓL ÌLÏ ÔÈek˙ÈÂ ,‡e‰ CÈ¿ƒ¿ƒ¿«≈¿≈»«ƒ¿ƒ¿¡»
ÈÓÁ ‡ÏÏÎ‡Ï ,˙BÚeLÈ ÔÒÁ .ÔÂÂk˙‡ ÈÎ‰Ï¿»ƒƒ¿¿»…∆¿¿«¿¿»«¬≈
ÏÚ ‡c Ô‡L ÔÈl‡ ÔÈ˙c ,˙Ú„Â ˙ÓÎÁ .‡È„¿ƒ»»¿«»»«ƒ¿≈ƒ≈»»»«
.‡c ÏÚ ‡„ ‰‡L‡Ï ,ÊÈ‚Â ÈÓË ‡c .‡c»»»ƒ¿»ƒ¿«¿»»»«»

'‰ ‰eˆ L‡ Ïk ˙‡ ‰NÚ ‰„e‰È¿»»»≈»¬∆ƒ»
Ôa ‰ÈÏ‰‡ Bz‡Â .‰LÓ ˙‡∆…∆¿ƒ»√ƒ»∆
‡l‡ ?Bz‡Â ‰f ‰Ó ,CÓÒÈÁ‡¬ƒ»»«∆¿ƒ∆»
‰NÚÓ ‰NÚ‡Ï ‰ÈÏ‰‡L e„ÓÏ»«¿∆»√ƒ»…»»«¬∆
BnÚÂ ,Ï‡Ïˆa ÌÚ ‡l‡ ,BcÏ¿«∆»ƒ¿«¿≈¿ƒ
e˙kL e‰Ê .‰NÚM ‰Ó Ïk ‰NÚ»»»«∆»»∆∆»
Ô‡kÓ .BcÏ ‡ÏÂ Bz‡Â ,Bz‡Â¿ƒ¿ƒ¿…¿«ƒ»
ÏÚÂ ,„ÈÓz ÔÈÓÈ ÏÏÎa Ï‡ÓO‰L∆«¿…ƒ¿«»ƒ»ƒ¿«

e˙k ‰Ê Èz˙ ‰p‰ È‡Â ∆»«¬ƒƒ≈»«ƒ
‰ÊÂ ÔÈÓÈ ‰Ê .‰ÈÏ‰‡ ˙‡ Bz‡ƒ≈»√ƒ»∆»ƒ¿∆

.Ï‡ÓN¿…
˙„Ú‰ ÔkLÓ ÔkLn‰ È„e˜Ù ¿≈«ƒ¿»ƒ¿«»≈À

Èa .'B‚Â ‰LÓ Èt ÏÚ „wt L‡¬∆À««ƒ…∆¿«ƒ
Ïk eNÚL ÔÂÈk ,Ó‡ ‡ÒÈÈ≈»»«≈»∆»»
CÈˆ ,ÔkLn‰ ˙‡ ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ∆«ƒ¿»»ƒ
Ì˙B‡ ÏkÓ ÔBaLÁ ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ∆¿ƒ»»
?ÌÚh‰ ‰Ó .B eNÚpL ÌÈNÚn‰««¬ƒ∆«¬»«««
,ÔBaLÁÂ ÔBaLÁ ÏkL ÌeMÓƒ∆»∆¿¿∆¿
Ìi˜˙‰ Ck ,ÔBaLÁ ‰NÚ ‰È‰Lk¿∆»»«¬∆∆¿»ƒ¿«≈
.BÓB˜Óa Ìi˜˙‰Â ,‰NÚÓ B˙B‡«¬∆¿ƒ¿«≈ƒ¿

‰Óa ev˙pL BÓk ,Ìlk À»¿∆ƒ¿«¿«
ev˙‰ Ck Ìb ,‰BL‡a e„pM∆»¿»ƒ»«»ƒ¿«
Ïk Ìi˜˙‰ Ê‡Â ,ÔBaLÁ B˙B‡a¿∆¿¿»ƒ¿«≈»
CÈˆ ÔÎÏÂ .ÔBˆ B˙B‡a ‰NÚn‰««¬∆¿»¿»≈»ƒ
Ìi˜˙Ó ‰ÊaL ÌeMÓ ,ÔBaLÁ Ô‡k»∆¿ƒ∆»∆ƒ¿«≈
e˙Î ‡ÏÂ ,e˙k ‰l‡ .‰NÚn‰««¬∆≈∆»¿…»
ÏÒBtL ÔBaLÁ e‰Ê ‡l‡ .‰l‡Â¿≈∆∆»∆∆¿∆≈
,ÌÏBÚ‰ ÏL ˙BBaLÁ‰ Ïk ˙‡∆»«∆¿∆»»
‰ÊaL ,ÌlkÓ ˙BÈ Ìi˜˙‰ ‰ÊÂ¿∆ƒ¿«≈≈ƒÀ»∆»∆

.Á‡ ‡ÏÂ ÔkLn‰ Ìi˜˙‰ƒ¿«≈«ƒ¿»¿…¿«≈
,Ó‡Â ˙eÓ‡ ‰È‰Â ¿»«¿»»¡«

ÓÎÁ ˙ÚeLÈ ÔÒÁ EÈzÚ˙Ú„Â ˙ ƒ∆…∆¿…»¿«»»«
‰Ê ˜eÒt .BˆB‡ ‡È‰ '‰ ˙‡Èƒ¿«ƒ»»∆
È‰ Ï‡ ,ÌÈÁ‰ e‰eLt≈¿«¬≈ƒ¬»¬≈
‰Bza ˜qÚ˙nL Ì„‡ Ïk ,eÈL»ƒ»»»∆ƒ¿«≈«»
dÏ Úa˜Ï ‰ÎBÊÂ ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿∆ƒ¿…«»
BBˆL ,‰eÓ‡a CÈˆ ,ÌÈzÚƒƒ»ƒ∆¡»∆¿
Ôek˙È ,‡e‰ Cea LB„wÏ Ôek˙Èƒ¿«≈«»»ƒ¿«≈
CÎÏ ‰eÓ‡L ÌeMÓ ,ÌÈÓL ÌLÏ¿≈»«ƒƒ∆¡»¿»
ÏÏÎÏ ,˙ÚeLÈ ÔÒÁ .‰ek˙‰ƒ¿«¿»…∆¿…ƒ¿…
ÈML ,˙Ú„Â ˙ÓÎÁ .ÔÈ„a ÌÈÓÁ«¬ƒ¿ƒ»¿«»»«∆¿≈
ÈÓË ‰Ê .‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÈBL ‰l‡≈∆ƒ∆«∆∆»ƒ

.‰Ê ÏÚ ‰Ê ˙BL‰Ï ,Êe‚Â¿»¿«¿∆«∆

:"˘ÌÈ˘ '‚
שבט ו

:˙Á‡ ‰˘Ï
אדר א



‰f‰ ÙÒ Ú˙

ÔÈ‚a ,ÔÈl‡ ÏÎc BˆB‡ .BˆB‡ ‡È‰ 'ÈÈ ¿»ƒ»»¿»ƒ≈¿ƒ
,ÔÈÏÁ ÔepÈ‡ Ïk ËÈ˜ ,'ÈÈ ˙‡È È‡‰c¿«ƒ¿«¿»»ƒ»ƒ«¬ƒ
dpÓ ÔÈ˜Ù „ÎÂ .e‰lÎÏ ˆB‡ ˙„ÈÚ˙‡ È‰È‡Â¿ƒƒƒ¿»ƒ«»¿À¿¿«»¿ƒƒ»
.‡aLeÁa ÔBÏ ˜Èt‡ ,e‰lk ÔÈÊÈb ÔepÈ‡ Ïk»ƒ¿ƒƒÀ¿«ƒ¿¿»»

,ÈzÎc .ÔÏÓ(Ê ÌÈÈ˘‰ È˘)˙BÎa CÈÈÚ ¿»»ƒ¿ƒ≈«ƒ¿≈
ÔepÈ‡ ˜Èt‡Â ,„ÈÚ È‡cÂ ÔBaLÁa .ÔBaLÁa¿∆¿∆«»»ƒ¿«ƒƒ
.‡aLeÁ ‡lÎ ‡˜t‡Ï ÁbL‡Â ,ÌÈÓ ˙BÎa¿≈«ƒ¿«¿«¿«»»…»¿¿»»

(‡ÏÎÏ e˜L‡Â ‡"). 

,‰eÓ‡ È˜‡ ‡lÎe .‰eÓ‡ È˜‡ ‡c »ƒ¿≈¡»¿…»ƒ¿≈¡»
CÈËˆ‡ ‡Î‰ È‡ ‰Óe .‡ÓÈ˜B‡ ‡‰Â¿»ƒ¿»«ƒ»»ƒ¿¿ƒ
ÏÚ ‡ÓÏÚ„ ÈlÓ ‡LÏ ,‡˙eÓÈ‰Ó ‰‡ÊÁ‡Ï¿«¬»»¿≈¿»ƒ¿«ƒ≈¿»¿»«
‡e‰ CÈ ‡L„˜ ,‡c ÏÚÂ .‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡«««»¿«»¿«»À¿»¿ƒ
‡˙eÓÈ‰Ó„ ‡Ê ,Ï‡NÈ ÏÎÏ e‰Ï Ú„B‡ ‰Â‰»»«¿¿»ƒ¿»≈»»ƒ¿≈¿»

.Ó˙‡ ‡lÎÂ ,e„Ú„ ‰Ó ÏÎa ,e‰ÏÈ„ƒ¿¿»«¿»¿¿…»ƒ¿«
Ó‡ ,‡Á‡ ÈÏÊ‡ BÂ‰ ˜ÁˆÈ ÈaÂ ÈÒBÈ ≈¿ƒƒƒ¿»¬«¿≈¿»¿»»«

‡e‰ CÈ ‡L„e˜„ È‡cÂ ,ÈÒBÈ Èaƒƒ≈«»¿¿»¿ƒ
ÈzÈ ,‡kLÓ ˙„ÈÚÏ Ï‡Ïˆa dÈ ÈÚ˙‡ƒ¿¿≈≈ƒ¿«¿≈«¬ƒ««¿¿»«ƒ
,ÌÈ‚ ‡ÓL ,dÈÏ Ó‡ .È‡Ó‡ ,Ï‡NÈ ÏkÓƒ»ƒ¿»≈¬«»«≈¿»»ƒ
Ô‰ÓL ÈeL ‡e‰ CÈ ‡L„e˜c ,‰eÓ˜B‡ ‡‰Â¿»¿»¿¿»¿ƒ«≈¿»»

‡hÚ˙‡Ï ,‡Ú‡a(‡Ú˙‡Ï ‡"Ò)„aÚÓÏe ,e‰a ¿«¿»¿ƒ¿«¿»¿¿∆¿«
,È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‡ÓÏÚ ‡z„ÈÚ e‰aÌÈÏ‰˙) ¿¬ƒ¿»¿»¿»»»ƒ¿ƒ

(ÂÓ.ı‡a ˙BnL ÌN L‡¬∆»«»»∆
ËqÓ ‰„e‰È ,‡Î‰ e‰È‡ ‡Ê ,dÈÏ ≈»»ƒ»»¿»ƒ¿»

a ˜ac˙‡Â c‰‡Â ,‰Â‰ ‡Ï‡ÓN.‡ÈÓÈ ¿»»»»¿«¿»¿ƒ¿«»ƒƒ»
È‡L ,‡kLÓ „ÈÚ˙‡ ‡„ ‡ËÒa ,‡c ÏÚÂ¿«»¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ«¿¿»»≈
˙Ïe ,‡ÈÓÈ ËÒa ˜ac˙‡Â ,‡Ï‡ÓN ËqÓƒ¿»¿»»¿ƒ¿«»ƒ¿»¿ƒ»¿»«
.‡ÈÓÈ ‡lk „ÈÚ˙‡Â ,‡„ ‡c ÏÈÏk˙‡ƒ¿¿ƒ»¿»¿ƒ¿«ƒ…»¿ƒ»
,‡Ï‡ÓOÓ È‡L ,‡˙ÈÈB‡ ‡„ ‡ÂÂ‚k¿«¿»»«¿»»≈ƒ¿»»
„ÈÚ˙‡Â ,‡„ ‡c ÏÈÏk˙‡Â ,‡ÈÓÈa ˜ac˙‡Â¿ƒ¿«»ƒƒ»¿ƒ¿¿ƒ»¿»¿ƒ¿»ƒ
‡ËÒÂ ,‡ÈÓÈÓ ‡L Ôe‡ .‡ÈÓÈ ‡lk…»¿ƒ»¿≈»»ƒƒ»¿»»
,ÔÈËL ‡L ÔepÈ‡ dÈnÚ eÏËÂ ,‡Ï‡ÓNÏƒ¿»»¿«¿ƒ≈ƒ¿«¿»ƒ
‡ËÒÂ ‡ÈÓÈÓ È‡Lc ÔÈ‚a ,‡Ï‡ÓN ÔepÈ‡c¿ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒƒƒ»¿»»

.‡Ï‡ÓNÏƒ¿»»

ÏL BˆB‡  BˆB‡ ‡È‰ '‰ ƒ»»∆
Bf‰ '‰ ˙‡iL ÌeMÓ ,‰l‡ Ïk»≈∆ƒ∆ƒ¿««
˙ÈNÚÂ ,ÌÈÏÁ Ì˙B‡ Ïk ˙Á˜BÏ««»»¿»ƒ¿«¬≈
‰pnÓ ÌÈ‡ˆBiLÎe .ÌlÎÏ ˆB‡»¿À»¿∆¿ƒƒ∆»
‰‡ÈˆBÓ ,Ìlk ÌÈÊb Ì˙B‡ Ïk»»¿»ƒÀ»ƒ»
e˙kL ?eÏ ÔÈpÓ .ÔBaLÁa Ì˙B‡»¿∆¿ƒ«ƒ»∆»

 .ÔBaLÁa ˙BÎa CÈÈÚ≈«ƒ¿≈¿∆¿
‰‡ÈˆBÓe ,‰NBÚ È‡cÂ ÔBaLÁa¿∆¿««»ƒ»
‰ÁÈbLÓe ,ÌÈÓ ˙BÎa Ì˙B‡»¿≈«ƒ«¿ƒ»

.ÔBaLÁa Ïk‰ ‡ÈˆB‰Ï ¿ƒ«…¿∆¿



˙‡˜ Ïke ,‰eÓ‡ ˙‡˜ ƒ¿≈¡»«…ƒ¿≈
Ô‡k Ì‡ ‰Óe .e‡a È‰Â ,‰eÓ‡¡»«¬≈≈«¿»ƒ»
‡LÏ  ‰eÓ‡ ˙B‡‰Ï CÈ »̂ƒ¿«¿¡»ƒ¿»
.‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ ÌÏBÚ‰ Ècƒ¿≈»»««««»¿«»
‰È‰ ‡e‰ Cea LB„w‰ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆«»»»»
˙eÓ‡p‰ „BÒ Ï‡NÈ ÏÎÏ ÚÈ„BÓƒ«¿»ƒ¿»≈«∆¡»
Ïk‰Â ,eNÚM ‰Ó ÏÎa Ì‰lL∆»∆¿»«∆»¿«…

.‡a˙ƒ¿»≈
ÌÈÎÏB‰ eÈ‰ ˜ÁˆÈ ÈaÂ ÈÒBÈ ≈¿«ƒƒ¿»»¿ƒ

È‡cÂ ,ÈÒBÈ Èa Ó‡ .Cca«∆∆»««ƒ≈««
‰v˙‰ ‡e‰ Cea LB„w‰«»»ƒ¿«»
˙BÈ ÔkLn‰ ˙„BÚÏ Ï‡Ïˆaƒ¿«¿≈«¬««ƒ¿»≈
ÌM‰ ,BÏ Ó‡?‰nÏ .Ï‡NÈ ÏkÓƒ»ƒ¿»≈»»»««≈
LB„w‰L ,‰eLt È‰Â ,ÌBb≈«¬≈≈¿»∆«»
ı‡a ˙BÓL ÌN ‡e‰ Cea»»≈»»∆

hÚ˙‰Ï˙BNÚÏÂ Ì‰a ¿ƒ¿«≈»∆¿«¬
e˙kL e‰Ê .ÌÏBÚa ‰NÚÓ Ì‰a»∆«¬∆»»∆∆»

 .ı‡a ˙BnL ÌN L‡¬∆»«»»∆
‰„e‰È .Ô‡k ‡e‰ „BÒ ,BÏ »¿»

˜a„Â ÊÁÂ ,Ï‡ÓO‰ „vÓ ‰È‰»»ƒ««¿…¿»«¿ƒ¿«
‰NÚ ‰Ê „ˆa ‰Ê ÏÚÂ ,ÔÈÓia«»ƒ¿«∆¿«∆«¬»
,Ï‡ÓN „vÓ ÏÈÁ˙‰ .ÔkLn‰«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«¿…

Ck Á‡Â ,ÔÈÓÈ „ˆa ˜a„ÂÏÏÎ ¿ƒ¿«¿«»ƒ¿««»ƒ¿»
ÔÎ BÓk .ÔÈÓÈ Ïk‰ ‰NÚÂ ‰Êa ‰Ê∆»∆¿«¬»«…»ƒ¿≈
˙˜a„Â Ï‡ÓOÓ ‰ÏÈÁ˙Ó ‰Bz‰«»«¿ƒ»ƒ¿…¿ƒ¿∆∆
Ïk‰ ‰NÚÂ ‰Êa ‰Ê ÏÏÎÂ ,ÔÈÓÈa¿»ƒ¿ƒ¿»∆»∆¿«¬∆«…
‰ËÒÂ ÔÈÓiÓ ÏÈÁ˙‰ Ôe‡ .ÔÈÓÈ»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»»
‡L BnÚ eÚÒÂ ,Ï‡ÓNÏƒ¿…¿»¿ƒ¿»
ÌeMÓ ,Ï‡ÓN Ì‰L ÌÈËM‰«¿»ƒ∆≈¿…ƒ
.Ï‡ÓNÏ ‰ËÒÂ ÔÈÓiÓ ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»»ƒ¿…
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‡L ,‡ÈÓÈÏ ‡ËÒÂ ,‡Ï‡ÓOÓ ‡L »»ƒ¿»»¿»»ƒƒ»»»
,‡Ï‡ÓN ËqÓ È˙‡c ÔÈ‚a ,‡Ï‡ÓOÓƒ¿»»¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿»»
‡„ ‡ËÒ ‡kLÓe ,‡ÈÓÈa ˜ac˙‡Â¿ƒ¿«»ƒƒ»«¿¿»¿ƒ¿»»
˜ac˙‡Â ,‡Ï‡ÓN ËqÓ È‡L .„ÈÚ˙‡ƒ¿»ƒ»≈ƒ¿«¿»»¿ƒ¿«»
È˙‡„ e‰È‡ Ï‡Ïˆa ,‡c ÏÚÂ ,‡ÈÓÈ ËÒaƒ¿»¿ƒ»¿«»¿«¿≈ƒ¿»≈
‡‰Â .dÈa‚Ï Ôwz˙‡Â ‡kLÓ „Ú ,dÈËqÓƒƒ¿≈»≈«¿¿»¿ƒ¿»«¿«≈¿»
,dÈ ÈÚ˙‡ ‡e‰ CÈ ‡L„e˜c ,‰eÓ˜e‡¿»¿¿»¿ƒƒ¿¿≈≈

‡lkÓ dÈÏ Èe(ע"ב רכ"ג „‡.(דף ‡z„ÈÚÏ »ƒ≈ƒ…»«¬ƒ¿»»
‰Ók ,˙Ú„Â ‰e˙e ‰ÓÎÁ dÈÏ ≈»¿»¿»»««¿»

‡˙ÈÓ„˜ ‰Â‰ dÈnÚc ÔÈ‚a .‰eÓ˜e‡„¿¿»¿ƒ¿ƒ≈»»¿«¿ƒ»
Èz˙ Ï ÌÎÁ Ïk Ïe ÈzÎc ,‡aÏ„ e˙ÏÎÒ»¿¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿≈»¬«≈»«ƒ
È‰È ‡Ï ‡e‰ CÈ ‡L„e˜c ÔÈ‚a .‰ÓÎÁ»¿»¿ƒ¿¿»¿ƒ»»ƒ
,‡zÓÎÁ dÈa ˙È‡c Ô‡ÓÏ ‡l‡ ,‡zÓÎÁ»¿»»∆»¿«¿ƒ≈»¿»»
‡„ ‡ÂÂ‚k ÔÎÂ .Óz‡Â ‡ÈiÁ ‰eÓ˜e‡Â¿¿»«¿«»¿ƒ¿«¿≈¿«¿»»
ÌÈb dÈÓL Ï‡Ïˆa ,Ó‡ ÔBÚÓL Èa .Ï‡Ïˆ¿«¿≈ƒƒƒ¿»«¿«¿≈¿≈»ƒ
‰lÓ„ ‡ÊÂ ,ÈÎ‰ È˜‡ dÈ˙ÓÎÁ ÏÚÂ ,dÈÏ≈¿«»¿»≈ƒ¿≈»ƒ¿»»¿ƒ»

.Ï‡ Ïˆa ,Ï‡Ïˆ¿«¿≈¿≈≈
,Ó‡Â( ÌÈÈ˘‰ È˘)Ôk Úi‰ ÈˆÚa Áet˙k ¿»«¿«««¬≈«««≈

e‰È‡c ,Ï‡Ïˆ eÈÈ‰ :Blˆa .'B‚Â È„Bcƒ¿¿ƒ«¿¿«¿≈¿ƒ
Èz„nÁ ÈzÎc .dÈÏ „ÈÚÂ ,‡kLÓ ÔÈ˜˙‡«¿ƒ«¿¿»¿»ƒ≈ƒ¿ƒƒ«¿ƒ

LÈÂ,dÈa ˙ÈÓÏ e‰È‡ ‡„ÈÓÁ ‡kLÓc .Èz ¿»«¿ƒ¿«¿¿»¬ƒ»ƒ¿≈«≈
˙ÒÎe ,Ï‡NÈ ˙ÒÎÏ ‡„enÁ „ÈÚ e‰È‡c¿ƒ»ƒƒ»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿∆∆
.Ï‡Ïˆ e‰È‡ ‡„Â .Ï‡„ ‡lˆ ‡˙È Ï‡NÈƒ¿»≈»¿»¿ƒ»¿≈¿»ƒ¿«¿≈

ÔÈÈt „ÈÚ„ e‰È‡ ‡„c ,ÈkÁÏ ˜B˙Ó »¿ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ≈ƒ
,ÈzÎc ,‡ÓÏÚa ÔÈË(„È Ú˘Â‰)ÈpnÓ »ƒ¿»¿»ƒ¿ƒƒ∆ƒ

ÔepÈ‡ ÔÈl‡ .ÈÙ ‡e‰ Ô‡Ó .‡ˆÓ EÈt∆¿¿ƒ¿»»¿ƒƒ≈ƒ
ÈB„BÚc ‡aÈ‡ ÔepÈ‡c ,‡Èi˜Ècˆc ÔB‰˙ÓLƒ¿»¿¿«ƒ«»¿ƒƒ»¿»
,Ô„ÚÓ ˜ÈÙc ‰ ‡e‰‰c .‡e‰ CÈ ‡L„e˜„¿¿»¿ƒ¿«»»¿»ƒ≈≈∆
ÔepÈ‡Â ,‡ÓÏÚÏ ÔÈ˙ÓL ˜ÈÊÂ ˜Èt‡ e‰È‡ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿»¿»¿ƒ
‡c .BÈt Ck ÔÈ‚e ,‡e‰ CÈ ‡L„e˜c ÔÈÈt≈ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»

.ÔÓ‡˜„Î e‰È‡ƒƒ¿»»¿»
‡ew˙ ‡c ÏÚÂ .Ï‡Ïˆ ‡e‰ ‡c »¿«¿≈¿«»ƒ»

Ô Èe‡ Ôa Ï‡Ïˆe Ck ÔÈ‚e .‰Â‰ Ï‡Ïˆ„ ‡„È ÏÚ ‡kLÓ„¿«¿¿»«¿»ƒ¿«¿≈»»¿ƒ»¿«¿≈∆ƒ∆

‰ËÒÂ Ï‡ÓOÓ ÏÈÁ˙‰ ƒ¿ƒƒ¿…¿»»
ÌeMÓ ,Ï‡ÓOÓ ÏÈÁ˙‰ .ÔÈÓÈÏ¿»ƒƒ¿ƒƒ¿…ƒ
,ÔÈÓÈa ˜a„Â ,Ï‡ÓN „vÓ ‡aL∆»ƒ«¿…¿ƒ¿«¿»ƒ
ÏÈÁ˙‰ .‰f‰ „va ‰NÚ ÔkLn‰Â¿«ƒ¿»«¬»«««∆ƒ¿ƒ
ÏÚÂ .ÔÈÓÈ „ˆa ˜a„Â Ï‡ÓN „vÓƒ«¿…¿ƒ¿«¿«»ƒ¿«
,BlL „v‰Ó ‡aL ,Ï‡Ïˆa ‰Ê∆¿«¿≈∆»≈««∆
.BÏˆ‡ Ôwz˙‰Â ÔkLn‰ ˙‡ ‰NÚ»»∆«ƒ¿»¿ƒ¿«≈∆¿
‡e‰ Cea LB„w‰L ‰eLt È‰Â«¬≈≈¿»∆«»»
ÌlkÓ B˙B‡ e ,Ba ‰ˆ»»≈≈ƒÀ»

.‰f‰ ‰NÚnÏ««¬∆«∆
BÓk ,˙Ú„Â ‰e˙e ‰ÓÎÁ BÏ »¿»¿»»««¿

‰È‰ BnÚL ÌeMÓ ,‰e‡aL∆≈¬»ƒ∆ƒ»»
e˙kL ,l‰ ÏkN‰ ‰BL‡a»ƒ»«¿≈«≈∆»

 Èz˙ Ï ÌÎÁ Ïk Ïe¿≈»¬«≈»«ƒ
Cea LB„w‰L ÌeMÓ .‰ÓÎÁ»¿»ƒ∆«»»
ÈÓÏ ‡l‡ ‰ÓÎÁ Ô˙B ‡Ï ‡e‰…≈»¿»∆»¿ƒ
ÌÈÁ‰ ‰eLÙe ,‰ÓÎÁ Ba LiL∆≈»¿»≈¿»«¬≈ƒ
Èa .Ï‡Ïˆa ÔÎ BÓk ÔÎÂ ,‡a˙Â¿ƒ¿»≈¿≈¿≈¿«¿≈«ƒ
Ìb BÓL  Ï‡Ïˆa ,Ó‡ ÔBÚÓLƒ¿»«¿«¿≈¿»«
„BÒÂ ,Ck ‡˜ B˙ÓÎÁ ÏÚÂ ,BÏ¿«»¿»ƒ¿»»¿

.Ï‡ Ïˆa  Ï‡Ïˆa ‰ln‰«ƒ»¿«¿≈¿≈≈
,Ó‡Â ÈˆÚa Áet˙k ¿«¿«««¬≈

eÈ‰  Blˆa .'B‚Â È„Bc Ôk Úi‰«««≈ƒ¿¿ƒ«¿
ÔkLn‰ ÔÈ˜˙‰ ‡e‰L ,Ï‡Ïˆa¿«¿≈∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»
Èz„nÁ e˙kL ,B˙B‡ ‰NÚÂ¿»»∆»ƒ«¿ƒ
˙LÏ „ÓÁ ÔkLn‰L .ÈzLÈÂ¿»«¿ƒ∆«ƒ¿»∆¿»»∆∆
˙ÒÎÏ ‰cÓÁ ‰NÚ ‡e‰L ,Ba∆∆∆¿»ƒ¿∆∆
˙LBÈ Ï‡NÈ ˙ÒÎe ,Ï‡NÈƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈∆∆

.Ï‡Ïˆa e‰ÊÂ .Ï‡‰ Ïˆa¿≈»≈¿∆¿«¿≈
‰NBÚL e‰fL ,ÈkÁÏ ˜B˙Ó »¿ƒƒ∆∆∆∆

e˙kL ,ÌÏBÚa ÌÈBË ˙Bt ≈ƒ»»∆»
ÈÓ .‡ˆÓ EÈt ÈpnÓ?Èt ‡e‰ ƒ∆ƒ∆¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ

Ì‰L ,ÌÈ˜Ècv‰ ˙BÓL Ì‰ ‰l‡≈∆≈ƒ¿««ƒƒ∆≈
,‡e‰ CeaLB„w‰ÏL ÂÈNÚÓ Èt¿ƒ«¬»∆«»»
‡ÈˆBÓ Ô„ÚÓ ‡ˆBiL ‰ B˙B‡L∆»»∆≈≈≈∆ƒ
˙Bt‰ Ì‰Â ,ÌÏBÚÏ ˙BÓL ˜BÊÂ¿≈¿»»»¿≈«≈
Ck ÌeMÓe ,‡e‰ Cea LB„w‰ ÏL∆«»»ƒ»

.eÓ‡L BÓk e‰Ê .BÈtƒ¿∆¿∆»«¿
Ôewz ‰Ê ÏÚÂ .Ï‡Ïˆa e‰Ê  ∆¿«¿≈¿«∆ƒ

.‰È‰ Ï‡Ïˆa È„È ÏÚ ÔkLn‰«ƒ¿»«¿≈¿«¿≈»»
Ô Èe‡ Ôa Ï‡Ïˆe ,Ck ÌeMÓeƒ»¿«¿≈∆ƒ∆
LÓM‰ B‡ ‰Ê  Èe‡ Ôa .eÁ∆ƒ∆«∆∆
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Ôa .˜ÈÙ„ ‡LÓL„ ‡B‰ ‡c ,Èe‡ Ôa .eÁ∆ƒ»¿»¿ƒ¿»¿»ƒ∆
.‡Ï‡ÓN e‰È‡ ‡c ,eÁ Ôa .‡ÈÓÈ ‡c ,Èe‡ƒ»¿ƒ»∆»ƒ¿»»

,eÁ Ô Èe‡ Ôa(ÈeÁ Ôa eÁ Ôa ‡"Ò)‡c ÏÚÂ ∆ƒ∆¿«»
‡e‰ CÈ ‡L„e˜„ ‡Èc dÈa ÌÈÏzL‡ƒ¿¿ƒ≈ƒ»¿¿»¿ƒ

.‡Ï‚Ú„ ‡„BÚ¿»»¿∆¿»
.ÈeNÚ‰ ‰f‰(ÁÏ ˙ÂÓ˘)‡˙ÚL ‡È‰‰Ó «»»∆»≈«ƒ«¬»

Ôwz˙‡Â ÈeNÚ ‰Â‰ ,Ï‡NÈ dÈÏ e‰È„¿»¬≈ƒ¿»≈»»»¿ƒ¿»«
‡e‰‰ Ïk ,L„w‰ ˙Î‡ÏÓ ÏÎa ,‡c ˙Ó„wÓƒ«¿«¿»¿…¿∆∆«…∆»«
.L„w‰ ˙Î‡ÏÓ ÏÎa Ôwz˙‡Â „ÈÚ˙‡ ,‡‰„«¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«¿…¿∆∆«…∆
‰Â‰ ,‡b„Â ‡bc ÏÎc ÔÈ‚a .‡ÓÚË È‡Ó»«¬»¿ƒƒ¿»«¿»¿«¿»»»
ÈÓÁ ‡l‡ eÓÈÏL ˙ÈÏc .‡‰c dÈa Ôwz˙‡ƒ¿»«≈«¬»¿≈¿ƒ∆»«¬≈
˙Î‡ÏÓ ÏÎa ÏÈÊ‡ ‰Â‰ ‡‰„ ‡c ÏÚÂ ,‡È„Â¿ƒ»¿«»«¬»»»»ƒ¿»¿∆∆
‰Â‰ ,L„˜ È˜‡„ ‡z„ÈÚ ‡È‰‰ ÏÎa ,L„w‰«…∆¿»«ƒ¬ƒ¿»¿ƒ¿≈…∆»»

.‡lÎa ‡‰c ,‡‰„ ‰a ÏÈÊ‡»ƒ»«¬»«¬»¿…»
ÔÈ˙È BÂ‰ ‰i˜ÊÁ ÈaÂ ÈÒBÈ Èa ‡a‡ «»ƒƒ≈¿ƒƒƒ¿ƒ»¬«¿ƒ

‰i˜ÊÁ Èa dÈÏ Ó‡ ,‡˙ÈÈB‡a Ô‡ÚÏÂ¿»»¿«¿»»«≈ƒƒƒ¿ƒ»
 ‡L„e˜c ÔÈÓÁ ‡‰ ,‡a‡ ÈaÏ‡e‰ CÈ ¿ƒƒ«»»¬≈»¿¿»¿ƒ

,‡„ ‡„ ‡Ú˙‡Ï ,‡lÎ ‡È„ ÈÚ˙‡ƒ¿¿≈¿ƒ»¿…»¿ƒ¿»¿»»¿»
e‰È‡ È‡ ,‡ÓÏÚ ÈÈiÁ ‡Èc CÈ‡ e‰È‡Â¿ƒ»ƒƒ»¿«»≈»¿»ƒƒ
.‡iÈiÁÓ dÈÏ ˜ÈÏÒ È‡Ó‡ ,‡È„ ÈÚ˙‡ƒ¿¿≈¿ƒ»¬«»ƒ≈≈«»«»
,‡„ ‰lÓ ewÚ˙‡ ÔÈeË ‰Ók ,dÈÏ Ó‡»«≈«»ƒƒ¿«¿¿ƒ»»
.È‡‰ ‡LÈc˜ ‡Èˆea Èlb ÔÈlÓ ‰Ók Ï‡¬»«»ƒƒ«≈ƒ»«ƒ»¿«

ÈÚ˙‡ ‡e‰ CÈ ‡L„e˜„ ‡Èc ,ÈÊÁ »≈ƒ»¿¿»¿ƒƒ¿¿≈
‡È„ e‰È‡ ,È ‡Èc e‰È‡ ,dÈ≈ƒƒ»»ƒƒƒ»
ÔepÈ‡ „Î ‡iÈiÁ Ï‡ .‰Â„ÁÂ eÓÈÁ Úz‡c¿ƒ¿«¿ƒ¿∆¿»¬»«»«»«ƒ
‡Ï„ ‡È„ e‰lk .‡Ó‰eÊc ‡È„ e‰lk ,‡ÓÏÚa¿»¿»À¿ƒ»¿¬»À¿ƒ»¿»
,‡c ÏÚÂ .ÏÏk ‡e‰ CÈ ‡L„˜ dÈ ÈÚ˙‡ƒ¿¿≈≈À¿»¿ƒ¿»¿«»
‡È„ ‡LÈc˜ ‡È„ ‡Ú˙‡Ï ÈÚ ‡Ï»»≈¿ƒ¿»¿»ƒ»«ƒ»¿ƒ»
,dÈÓbÓ ÈˆzL‡ e‰È‡c „Ú ,‡Ó‰eÊ„ ‡‡ÒÓ¿»¬»¿¬»«¿ƒƒ¿¿≈ƒ«¿≈
‡È„ ‡e‰‰Â ,È˙‡„ ‡ÓÏÚ ÔÓ dÈÏ ‡„B‡Ïe¿»»≈ƒ»¿»¿»≈¿«ƒ»

.‡ÓÏÚÓ dÈÏ „ÈB‡ e‰È‡ dÈ„ ‡Ó‰eÊ„¿¬»¿≈ƒƒ≈≈»¿»
Ó‡Â(ˆ ÌÈÏ‰˙)NÚ BÓk ÌÈÚL ÁÙa ¿»«ƒ¿…«¿»ƒ¿≈∆

Ï‡ ,‰eÓ˜e‡ ‡˜ È‡‰ ,„Ú È„Ú Ì„ÓM‰Ï ÔÂ‡ ÈÏÚBt ÏÎ eˆÈˆiÂ«»ƒ»¬≈»∆¿ƒ»¿»¬≈««¿»¿»¬»

eÁ Ôa .ÔÈÓÈ ‰Ê  Èe‡ Ôa .‡ˆBiL∆≈∆ƒ∆»ƒ∆
eÁ Ô Èe‡ Ôa .Ï‡ÓN ‰Ê  ∆¿…∆ƒ∆

  BÈc Ba ÌÏL ‰Ê ÏÚÂ . ¿«∆ƒ¿«ƒ
‰NÚÓa ‡e‰ Cea LB„w‰ ÏL∆«»»¿«¬≈

.Ï‚Ú‰»≈∆
‰ÚL d˙B‡Ó  ÈeNÚ‰ ‰f‰ «»»∆»≈»»»

ÈeNÚ ‰È‰ ,Ï‡NÈ BÏ e˙pL∆»¿ƒ¿»≈»»»
˙Î‡ÏÓ ÏÎa .CÎÏ Ì„wÓ Ôwz˙Â¿ƒ¿«≈ƒ…∆¿»¿…¿∆∆
‰NÚ ‰Ê B˙B‡ Ïk  L„w‰«…∆»»»«¬»
‰Ó .L„w‰ ˙Î‡ÏÓ ÏÎa Ôwz˙Â¿ƒ¿«≈¿…¿∆∆«…∆»
‰bc ÏÎaL ÌeMÓ ?ÌÚh‰«««ƒ∆¿»«¿»
ÔÈ‡L ,‰Ê da Ôwz˙Ó ‰È‰ ‰b„Â¿«¿»»»ƒ¿«≈»»»∆≈
ÏÚÂ ,ÔÈ„Â ÌÈÓÁa ‡l‡ ˙eÓÏL¿≈∆»¿«¬ƒ¿ƒ¿«
˙Î‡ÏÓ ÏÎa CÏB‰ ‰È‰ ‰Ê ‰Ê∆»»»»≈¿»¿∆∆
‰„BÚ d˙B‡ ÏÎa .L„w‰«…∆¿»»¬»
,‰Ê da CÏB‰ ‰È‰ L„˜ ˙‡˜pL∆ƒ¿≈…∆»»≈»»»

.Ïka ‰Ê»»«…
‰i˜ÊÁ ÈaÂ ÈÒBÈ Èa ,‡a‡ «»«ƒ≈¿«ƒƒ¿ƒ»

.‰Bza ÌÈ˜ÒBÚÂ ÌÈLBÈ eÈ‰»¿ƒ¿¿ƒ«»
,‡a‡ ÈaÏ ‰i˜ÊÁ Èa BÏ Ó‡»««ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ«»
Cea LB„w‰L ÌÈ‡B e‡ È‰¬≈»ƒ∆«»»
‰Ê ÚÏ Ïka ÔÈ„ ‰ˆB ‡e‰∆¿ƒ«…¿»≈∆
ÈÚLÏ ÔÈc CÈ‡Ó ‡e‰Â ,‰Êa»∆¿«¬ƒƒ¿ƒ¿≈
‰nÏ ,ÔÈ„a ‰ˆB ‡e‰ Ì‡ .ÌÏBÚ‰»»ƒ∆¿ƒ»»
Ó‡ ?ÌÈÚL‰ ÔÓ B˙B‡ ˜lÒÓ¿«≈ƒ»¿»ƒ»«
,‰f‰ ca e˜Ú ÌÈ‰ ‰nk ,BÏ«»»ƒ∆∆¿«»»«∆
‰Bn‰ ‰lb ÌÈ„ ‰nk Ï‡¬»«»¿»ƒƒ»«¿»

.‰Êa ‰LB„w‰«¿»»∆
Cea LB„w‰L ÔÈc‰ ,‰‡ ¿≈«ƒ∆«»»

‡e‰ ,ea ÔÈc ‡e‰ Ba ‰ˆB ‡e‰∆ƒ»
Ï‡ .‰ÁÓNÂ ‰‰‡ BÚnL ÔÈcƒ∆¿≈«¬»¿ƒ¿»¬»
ÔÈc Ìlk ,ÌÏBÚa Ì‰Lk ,ÌÈÚL‰»¿»ƒ¿∆≈»»À»ƒ
‰ˆB ‡lL ÔÈc Ìlk ,‰Ó‰Ê ÏL∆À¬»À»ƒ∆…∆
ÏÚÂ .ÏÏk ‡e‰ Cea LB„w‰ Ba«»»¿»¿«
ÔÈ„a LB„˜ ÔÈc ÚÏ CÈˆ ‡Ï ‰Ê∆…»ƒ¿»≈ƒ»¿ƒ
‰lk˙nL „Ú ,‰Ó‰Ê ÏL ‡ÓË»≈∆À¬»«∆ƒ¿«∆
,‡a‰ ÌÏBÚ‰Ó B„a‡Óe BÓˆÚÓ≈«¿¿«¿≈»»«»
‡e‰ ,BaL ‰Ó‰Ê ÏL ÔÈc B˙B‡Â¿ƒ∆À¬»∆

a‡Ó.ÌÏBÚ‰ ÔÓ B˙B‡ „ ¿«≈ƒ»»
,Ó‡Â ÁÙa ¿»«ƒ¿…«

ÈÏÚt Ïk eˆÈˆiÂ NÚ BÓk ÌÈÚL¿»ƒ¿≈∆«»ƒ»…¬≈
˜eÒt‰ .„Ú È„Ú Ì„ÓM‰Ï ÔÂ‡»∆¿ƒ»¿»¬≈««»
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È‡‰k .NÚ BÓk ÌÈÚL ÁÙa ,ÈÊÁ ‡z»»≈ƒ¿…«¿»ƒ¿≈∆¿«
,‡LÈÈ e‰È‡Â ,‡Ú‡„ eLÈÈa e‰È‡c ‡aNÚƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈»
eLÈÈ ‡e‰‰Â ,ÁÈÙ‡ ‡iÓ dÈa Ô‡L „k«»»≈«»«¿ƒ«¿«¿ƒ
‡ÏÂ ,ıÈˆc ‡ˆÈˆ˜ ‡ÏÈ‡ È‡‰Îe .Át˙‡ƒ¿¿«¿«ƒ»»¿ƒ»¿»ƒ¿»
ËÒÏÂ ‡c ËÒÏ ,˙B‡t ÔepÈ‡ ‡l‡ ˜ÈÏÒ»ƒ∆»ƒ¿≈ƒ¿«»¿ƒ¿«
˜ÈÏÒ ‡Ï ÔÈÓÏÚÏe ,ÔÈ˜lÒc ÔÈÙÚ ÔepÈ‡c ,‡c»¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ»»ƒ
ÏÎÂ .‡ÏÈ‡ ÈÂ‰ÓÏ ‡˙ÈÓ„˜ ‰Â‰ „k ,‡ÏÈ‡ƒ»»«»»¿«¿ƒ»¿∆¡≈ƒ»»¿»
ÔÈLMÓ ÔBÏ ‡˜Ú‡Ï ,„Ú È„Ú Ì„ÓM‰Ï ,‡c»¿ƒ»¿»¬≈«¿«¿¿»ƒ»»ƒ

.‡lkÓeƒ…»
CÈ ‡L„e˜c ÏÚ ,È‡‰a ˙È‡ ‡Á‡ ‡Ê»»«¬»ƒ¿««¿¿»¿ƒ

,‡ÓÏÚ È‡‰ ‡iÈiÁa dÈÊ‚e CÈ‡ ‡e‰»ƒ¿≈¿«»«»¿«»¿»
‡ËÒ„ ‡˜ÏeÁ e‰È‡ ,‡ÓÏÚ È‡‰c ÔÈ‚a¿ƒ¿«»¿»ƒ»»¿ƒ¿»

ÓÏÚÂ .‡Á‡.‰Me„˜c ‡ËÒ e‰È‡ È˙‡„ ‡ «¬»¿»¿»¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿»
‡Èi˜Ècˆ ÈÂ‰ÓÏ ,‡Èi˜Ècˆ„ ‡˜ÏeÁ e‰È‡Â¿ƒ»»¿«ƒ«»¿∆¡≈«ƒ«»
ÔÈ˙e .dÈa ÔB‰È‡Ó„ ‡˜È„ ‡ËÚa ÔepÈ‡ƒ««»»ƒ¿»»¿»≈≈¿≈

‡c .‡c Ï˜Ï ‡c ÔÈÓÈÈ˜ ,ÔÈl‡ ÔÈËÒרכ"ד (דף ƒ¿ƒƒ≈«¿ƒ»»√≈»»
‡Á‡ע"א) ‡ËÒ ‡„Â .‰Me„˜„ ‡ËÒƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ¿»«¬»

‡ÓÈi˜ ‡„Â ,‡Èi˜ÈcˆÏ ‡ÓÈi˜ ‡c .‡‡ÒÓ„ƒ¿»¬»»«¿»¿«ƒ«»¿»«¿»
ÔepÈ‡ ÔÈ‡kÊ .‡c Ï˜Ï ‡„ ‡lÎÂ ,‡ÈiÚÈLÏ¿«ƒ«»¿…»»»√≈»«»ƒƒ
‡l‡ ,‡ÓÏÚ È‡‰ ‡˜ÏeÁ ÔBÏ ˙ÈÏc ,‡Èi˜Èc«̂ƒ«»¿≈»»¿«»¿»∆»

.È˙‡c ‡ÓÏÚ¿»¿»¿»≈
CÈ ‡L„˜ Èn˜ ÈÏb˙‡Â Ôwz˙‡ ‡lÎ ÈÊÁ »≈…»ƒ¿»«¿ƒ¿¿≈«≈À¿»¿ƒ

‡Ï ÌÚÏe ˜Ïc b ÏÚ Û‡Â .‡e‰¿«««¿»»ƒ¿»»
e‰È‡ ‡lk ,‡e‰ CÈa ‡L„˜ Èa‚Ï eÂÂk˙‡ƒ¿«¿¿«≈À¿»¿ƒ…»ƒ
ÌeÏk ÔB‰Ïc ‚‡Ó Ú‚ ‡ÏÂ ,dÈn˜ Ôwz˙Óƒ¿«»«≈¿»»«≈¬«ƒ¿¿
,Ï‡NÈ ÏÚ eËÈÏL ‡ÓÊ ‡e‰‰a .‡ÓÏÚ È‡‰a¿«»¿»¿«ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿»≈
Ï‡NÈÓ ‡˜lzÒ‡Ï ,‡ae˜ ‡e‰‰ Ì‚c¿»««¿»»¿ƒ¿«¿»ƒƒ¿»≈
ÔepÈ‡ Ïk a ,ÔÈÙÏ‡ ÔÈNÚÂ ‰Úa‡«¿»»¿∆¿ƒ«¿ƒ«»ƒ

,ÈzÎc ,eÏË˜˙‡c(‰Î „Ó)ÂÈL‡ LÈ‡ e‚‰ ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¬»»
Ïk ˙‡ Á˜ È˙Îe ,BÚt ÏÚÏ ÌÈ„Óˆp‰«ƒ¿»ƒ¿««¿¿ƒ«∆»
‡e‰‰ ÔÚk „ÚÂ .'ÈÈÏ Ì˙B‡ Ú˜B‰Â ÌÚ‰ ÈL‡»≈»»¿«»«¿»¿«¿««
.Ï‡NÈc ÔB‰pÓ ‡Út˙‡Ï ÈÏ˙ ‰Â‰ ‡a»̃¿»»»»»≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿¿ƒ¿»≈

.ÔÈ˙e ÔÈÚa‡ ÔLeÁk ÔÁa„Ó ‰ÚLƒ¿»«¿¿»¿¿»«¿¿ƒ¿≈

,‰‡e ‡a Ï‡ .e‰eLt ‰f‰«∆≈¿¬»…¿≈
NÚk ,NÚ BÓk ÌÈÚL ÁÙaƒ¿…«¿»ƒ¿≈∆»≈∆
‡e‰Â ı‡a LÈa ‡e‰L ‰f‰«∆∆¿…∆»»∆¿
‡e‰ ÌÈÓ Ba ÌÈBMLk ,LÈ»≈¿∆ƒ«ƒ
ÔÏÈ‡Îe .ÁBt LÈ B˙B‡Â ,ÁBt≈«¿…∆≈«¿ƒ»
‡ÏÂ ,L„ÁÓ ıvL ıeˆ˜ ‰f‰«∆»∆»≈»»¿…
‰Ê „ˆÏ ˙B‡t Ì˙B‡ ‡l‡ ‰ÏÚÓ«¬∆∆»»¿≈¿«∆
,ÌÈÏBÚL ÌÈÙÚ Ì‰L ,‰Ê „ˆÏe¿«∆∆≈¬»ƒ∆ƒ
ÈÙk ÔÏÈ‡ ‰ÏBÚ ‡Ï ÌÈÓÏBÚÏe¿»ƒ…∆ƒ»¿ƒ
ÏÎÂ ,ÔÏÈ‡ ˙BÈ‰Ï ‰BL‡a ‰È‰L∆»»»ƒ»ƒ¿ƒ»¿»
Ì˜ÚÏ ,„Ú È„Ú Ì„ÓM‰Ï ‰Ê∆¿ƒ»¿»¬≈«¿»¿»

.Ïk‰Óe ÌÈLM‰Ó≈«»»ƒ≈«…
ÏÚ ,‰Êa Á‡ „BÒ LÈ≈«≈»∆«

BÊ‚ CÈ‡Ó ‡e‰ Cea LB„w‰L∆«»»«¬ƒ»¿
ÌeMÓ ,‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈÚL‰ ÌÚƒ»¿»ƒ»»«∆ƒ
„v‰ ÏL ˜ÏÁ ‡e‰ ‰f‰ ÌÏBÚ‰L∆»»«∆≈∆∆««
„ˆ ‡e‰ ‡a‰ ÌÏBÚ‰Â ,Á‡‰»«≈¿»»«»«
,ÌÈ˜Ècv‰ ˜ÏÁ ‡e‰Â .‰M„w‰«¿À»¿≈∆««ƒƒ
˙ËÚa B eÈ‰È ÌÈ˜Ècv‰L∆««ƒƒƒ¿«¬∆∆
ÌÈ„„v‰ ÈLe .ÌBa ÏL „Bk‰«»∆ƒ»¿≈«¿»ƒ
„ˆ ‰Ê .‰Ê „‚k ‰Ê ÌÈ„ÓBÚ eÏl‰«»¿ƒ∆¿∆∆∆∆«
.‡ÓhL Á‡‰ „v‰ ‰ÊÂ ,‰M„w‰«¿À»¿∆««»«≈∆»≈
„ÓBÚ ‰ÊÂ ,ÌÈ˜ÈcvÏ „ÓBÚ ‰Ê∆≈««ƒƒ¿∆≈
ÈL‡ .‰Ê „‚k ‰Ê Ïk‰Â .ÌÈÚLÏ»¿»ƒ¿«…∆¿∆∆∆«¿≈
ÌÏBÚa ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ∆≈»∆≈∆»»

.‡a‰ ÌÏBÚa ‡l‡ ,‰f‰«∆∆»»»«»
‰lb˙‰Â Ôwz˙‰ Ïk‰ ,‰‡e ¿≈«…ƒ¿«≈¿ƒ¿«»

ÏÚ Û‡Â ,‡e‰ Cea LB„w‰ ÈÙÏƒ¿≈«»»¿««
ÏÚ eek˙‰ ‡Ï ÌÚÏe ˜ÏaL Ètƒ∆»»ƒ¿»…ƒ¿«¿«
Ôwz˙‰ Ïk‰ ,‡e‰ Cea LB„w‰«»»«…ƒ¿«≈
ÌeÏk ÌÎOÓ Ú‚ ‡ÏÂ ,ÂÈÙÏ¿»»¿…»«ƒ¿»»¿
ÏÚ eËÏL ÔÓÊ B˙B‡a .‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿¿«»¿«
Ôa˜ B˙B‡ ÌbL ,Ï‡NÈƒ¿»≈∆»«»¿»
ÌÈNÚ Ï‡NiÓ ˜lzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈ƒƒ¿»≈∆¿ƒ
el‡ ÏÎÏ Ët ,ÛÏ‡ ‰Úa‡Â¿«¿»»∆∆¿»¿»≈

e˙kL ,e‚‰pL e‚‰ ∆∆∆¿∆»ƒ¿
ÏÚÏ ÌÈ„Óˆp‰ ÂÈL‡Â LÈ‡ƒ«¬»»«ƒ¿»ƒ¿««
ÈL‡ Ïk ˙‡ Á˜ e˙ÎÂ ,BÚt¿¿»«∆»»≈

'‰Ï Ì˙B‡ Ú˜B‰Â ÌÚ‰˙Úk „ÚÂ . »»¿«»«¿«»≈
Út‰Ï ÈeÏz ‰È‰ Ôa˜ B˙B‡»¿»»»»¿ƒ»«
˙BÁaÊÓ ‰ÚL .Ï‡NiÓƒƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿¿

.ÌÈLe ÌÈÚa‡ ÔBaLÁk¿∆¿«¿»ƒ¿«ƒ
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‰f‰ ÙÒ „Ú˙

ÔÈÚa‡ ÔepÈ‡ ,ÈÊÁ ‡z ,Ó‡ ÔBÚÓL ƒ¿»«»»≈ƒ«¿¿ƒ
eÏËÂ ,˜Ïe ÌÚÏ e„Ú ÔÈa˜ ÔÈ˙e¿≈»¿»ƒ»¿ƒ¿»»»¿«¿
CÈ ‡L„˜ Èa‚Ï ‡Á‡ ‡ËÒ ‡e‰‰Ó ÔBÏ≈«ƒ¿»«¬»¿«≈À¿»¿ƒ
‡ÏËÏ ,‡a˜ ‡e‰‰ ÈÏ˙ ‰Â‰ ‡c ÏÚÂ ,‡e‰¿«»»»»≈«»¿¿»¿«¿»
‰ÏÏ˜ È˜‡„ ‡Á‡ ‡ËÒ ‡e‰‰ dÈÏ≈«ƒ¿»«¬»¿ƒ¿≈¿»»
‡„Â .e‰ÈÈpÓ ‰‚ ‡Ï ‡zL‰ „ÚÂ ,Ï‡NÈÓƒƒ¿»≈¿««¿»»»»ƒ«¿¿»

‡Ê e‰È‡(  ÌÈÎÏÓ)ÔÙiÂ .Ì‡iÂ ÂÈÁ‡ ÔÙiÂ ƒ»»«ƒ∆«¬»«ƒ¿≈«ƒ∆
‡Á‡ ‡ËÒ ‡ÓÈi˜c ,‡zÈÎL ÈBÁ‡ ,ÂÈÁ‡«¬»¬≈¿ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»«¬»
‡ËÒ ‡e‰‰ e‰a ÏkzÒ‡ .Ì‡iÂ .‡BÁ‡Ï«¬»«ƒ¿≈ƒ¿»«¿«ƒ¿»
ÏÚÂ ,‡LpÚ˙‡Ï ÔeÊÁ˙‡c ÔBÏ ‡ÓÁÂ ,‡Á‡«¬»¿»»¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿»¿«
‡e‰‰ ‡˜t‡Ï 'ÈÈ ÌLa .'ÈÈ ÌLa ÌÏÏ˜ÈÂ ‡c»«¿«¿≈¿≈¿»¿≈¿»¿«»»«

‡eÈÁ ‡e‰‰Ó .‡„ ‡eiÁÓ 'ÈÈ ÌL‡e‰‰„ ≈¿»≈ƒ»»≈«ƒ»¿«
e‰È‡ ‡lÎÂ .dÈa‚Ï ‡ËÒ ‡e‰‰ È˜‡c Ôa»̃¿»¿«¿ƒ«ƒ¿»¿«≈¿…»ƒ
‡ÏÂ ,‡e‰ CÈ ‡L„e˜c dÈn˜ Ôwz˙Óƒ¿«»«≈¿¿»¿ƒ¿»
dÈÓ˜ Ôwz˙‡ ‡lk ,‡„ ‡ÂÂ‚k .‰lÓ „È‡˙‡ƒ¿¬ƒƒ»¿«¿»»…»ƒ¿»«»≈

.LÈÏ Ô‰ ËÏ Ô‰ ,‡e‰ CÈa ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ≈¿»≈¿ƒ
.Ïe‡Lc dÈÓ˜ ˜Ú„ ‰Â‰ e‰È‡ „Âc ,ÈÊÁ »≈»ƒƒ»»¿»«»≈¿»

È‰k ÔepÈ‡ ÏÎ e„È‡˙‡c ,ÌÈb ‡c ÏÚÂ¿«»»ƒ¿ƒ¿¬ƒ»ƒ«¬≈
ÈB„BÁÏa ˙È‡  e‰lkÓ ‡zL‡ ‡ÏÂ ,B„¿¿»ƒ¿¿«¿À¿«∆¿»»ƒ¿
˙ÈÓe ,Ï‡NÈa ÔÈLÈ ‰Ók ÌÈ‚ ‡„Â .˜Ú„¿»«¿»»ƒ«»ƒƒ¿ƒ¿»≈ƒ
ÔÈÙÏ‡ ‰Ók Ï‡NÈÓ eÏÙÂ ,ÈBe Ïe‡L»¿¿»¿ƒƒ¿»≈«»«¿ƒ
ÏÚ ÈÏ˙ ‰Â‰ ‰BÁ ‡e‰‰ ,‡c Ïk ÌÚÂ .ÔaÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»«»»»»≈«
e„È‡˙‡ „Â„„ ÈBa ÏÎc „Ú ,dÈpÓ ˙B‚Ï „Âc»ƒƒ¿ƒ≈«¿»¿¿»ƒƒ¿¬ƒ
L‡BÈ ‡l‡ e‰ÈÈpÓ ‡zL‡ ‡ÏÂ ,„Á ‡ÓBÈ¿»«¿»ƒ¿¿«ƒ«¿∆»»
‡zL‡ ‡Ï„ ‡ÂÂ‚k .Èb˙‡c ,ÈB„BÁÏaƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿«¿»¿»ƒ¿¿«
‡e‰‰ ÔÚk „ÚÂ .ÈB„BÁÏa ˙È‡ a CÏÓÈÁ‡Ó≈¬ƒ∆∆«∆¿»»ƒ¿¿«¿««
ÏÚ ,B ÏÚ ‡Èc „aÚÓÏ ,ÈÏ˙ ‰Â‰ ‡BÁ»»»»≈¿∆¿«ƒ»««

,ÈzÎc ,B„ ‰BÁ ‡e‰‰(È ‰ÈÚ˘È)ÌBi‰ „BÚ «»¿ƒ¿ƒ«
.‰eÓ˜e‡Â „BÓÚÏ Ba¿«¬¿¿»

È‡Ó .‰Î‡ÏnÏ ÈeNÚ‰ ‰f‰ Ïk ,‡c »»«»»∆»«¿»»»
CÈ ‡L„˜ ÏkzÒ‡ ‡Î‰ .ÈeNÚ‰∆»»»ƒ¿»«À¿»¿ƒ
‡L„e˜Â ,‡Ï‚ÚÏ ‡‰c Ï‡NÈ e‰È „k ,‡e‰««¬ƒ¿»≈«¬»¿∆¿»¿¿»
,‡˙ÂÂÒ‡Ï ‡„ ‡‰c ÔBÏ ÌÈc˜‡ ‡e‰ CÈ¿ƒ«¿ƒ«¬»»¿«¿»»

,‰‡e ‡a ,Ó‡ ÔBÚÓL ƒ¿»«…¿≈
˙Ba˜ ÌÈLe ÌÈÚa‡ Ì˙B‡»«¿»ƒ¿«ƒ»¿»
Ì˙B‡ eÏËÂ ,ÌÚÏe ˜Ï eNÚ»»»ƒ¿»¿»¿»
ŒCeaŒLB„wÏ Á‡‰ „v‰ B˙B‡Ó≈««»«≈«»»
B˙B‡ ÈeÏz ‰È‰ ‰Ê ÏÚÂ ,‡e‰¿«∆»»»
„v‰ B˙B‡ B˙B‡ ÏhiL ,Ôa »̃¿»∆ƒ…««
.Ï‡NiÓ ,‰ÏÏ˜ ‡˜pL ,Á‡‰»«≈∆ƒ¿»¿»»ƒƒ¿»≈
„BÒ e‰ÊÂ .Ì‰Ó ‰‚ ‡Ï ÂLÎÚ „ÚÂ¿««¿»…»»≈∆¿∆

 ÔÙiÂ .Ì‡iÂ ÂÈÁ‡ ÔÙiÂ«ƒ∆«¬»«ƒ¿≈«ƒ∆
„ÓÚL ,‰ÈÎL ÈBÁ‡  ÂÈÁ‡«¬»¬≈¿ƒ»∆»«
 Ì‡iÂ .BÁ‡Ï Á‡‰ „v‰««»«≈¿»«ƒ¿≈
Á‡‰ „v‰ B˙B‡ Ì‰a ÏkzÒ‰ƒ¿«≈»∆««»«≈
,LÚ‰Ï ÌÈÈe‡L Ì˙B‡ ‰‡Â¿»»»∆¿ƒ¿≈»≈
ÌLa .'‰ ÌLa ÌÏÏ˜ÈÂ  ‰Ê ÏÚÂ¿«∆«¿«¿≈¿≈¿≈
eiÁÓ '‰ ÌL B˙B‡ ‡ÈˆB‰Ï  '‰¿ƒ≈≈ƒ
Ôa˜ B˙B‡ ÏL eiÁ B˙B‡Ó ,‰Ê∆≈ƒ∆»¿»
Ïk‰Â ,ÂÈÏ‡ „ˆ B˙B‡ È˜‰L∆ƒ¿ƒ«≈»¿«…
‡ÏÂ ‡e‰ CeaLB„w‰ ÈÙÏ Ôw˙Ó¿À»ƒ¿≈«»»¿…
Ôwz˙‰ Ïk‰ ÔÎ BÓk .c „‡∆¡»»»¿≈«…ƒ¿«≈
BËÏ Ô‰ ,‡e‰ Cea LB„w‰ ÈÙÏƒ¿≈«»»≈¿

.ÚÏ Ô‰≈¿«
ÁaL ‰È‰ ‡e‰ „Âc ,‰‡e ¿≈»ƒ»»∆»«

e„‡pL Ìb ‰Ê ÏÚÂ ,Ïe‡L ÈÙÏƒ¿≈»¿«∆»«∆∆∆¿
‡L ‡ÏÂ ,B È‰k Ì˙B‡ Ïk»»…¬≈¿…ƒ¿«
.ÁaL BcÏ ˙È‡ ˜  ÌlkÓƒÀ»«∆¿»»¿«∆»«
˙Óe ,Ï‡NÈa ˙BÚ ‰nk Ìb ‰ÊÂ¿∆»««»»¿ƒ¿»≈≈
‰nk Ï‡NiÓ eÏÙÂ ,ÂÈe Ïe‡L»»»¿»¿ƒƒ¿»≈«»
B˙B‡ ,‰Ê Ïk ÌÚÂ .˙Be ÌÈÙÏ‡¬»ƒ¿»¿ƒ»∆
B˙Ba‚Ï „Âc ÏÚ ÈeÏz ‰È‰ ‡ËÁ≈¿»»»«»ƒƒ¿
e„‡ „Â„ Èa ÏkL „Ú ,epnÓƒ∆«∆»¿≈»ƒ∆∆¿
‡l‡ Ì‰Ó ‡L ‡ÏÂ ,„Á‡ ÌBÈa¿∆»¿…ƒ¿«≈∆∆»
‡lL BÓk .‚pL ,BcÏ L‡BÈ»¿«∆ƒ¿«¿∆…
˙È‡ ˜  CÏÓÈÁ‡Ó ‡Lƒ¿«≈¬ƒ∆∆«∆¿»»
‰È‰ ‡ËÁ B˙B‡ ÂLÎÚ „ÚÂ .BcÏ¿«¿««¿»≈¿»»
B˙B‡ ÏÚ B ÏÚ ÔÈc ˙BNÚÏ ÈeÏz»«¬ƒ««

e˙kL ,B ÏL ‡ËÁ „BÚ ≈¿∆∆»
.‰eLÙe ,„ÓÚÏ a ÌBi‰«¿…«¬…≈¿»

ÈeNÚ‰ ‰f‰ Ïk  ‰Ê ∆»«»»∆»
Ô‡k ?ÈeNÚ‰ ‰f ‰Ó .‰Î‡ÏnÏ«¿»»«∆∆»»
‡e‰ Cea LB„w‰ ÏkzÒ‰ƒ¿«≈«»»
,Ï‚ÚÏ ‰Ê Ï‡NÈ e˙pLk¿∆»¿ƒ¿»≈»»»≈∆
Ì‰Ï ÌÈc˜‰ ‡e‰ Cea LB„w‰Â¿«»»ƒ¿ƒ»∆
‰Ê È‰L ,‰‡eÙÏ ‰Ê ‰Ê»»∆ƒ¿»∆¬≈¿«
‰f‰ B˙B‡Ï Ì‰Ï ÌÈc˜‰ ÔkLn‰«ƒ¿»ƒ¿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


