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 ז ר יֹוַחאיֻבַ ְזכֻוָתא ֻדְ 

ן  [ונטרס הקודםקמהמשך ] ֻקֵ ָלֶזה ֻתִ צֻו ֶאת כָֻ  זי"ע הרמח"לוְׂ ֻבְׂ ִיקְׂ מֹודִדְׂ ִִללְׂ ָרֵאל ִִיש ְׂ ל
ֵזרֹות  ,זוה"ק ל ַהֻגְׂ לֻו ֻכָ ֻטְׂ ֻבַ ִמיַחת -ֻוָבֶזה ִיתְׂ צְׂ ֻועֹות ֻבִ ש  חֻו ַהיְׂ מְׂ ִיצְׂ ֵהָרה הוְׂ מְׂ ִוד ֻבִ . ֶקֶרן ֻדָ

ֶלב ָטהֹור  ה ָעָלה ֻבְׂ ַעֻתָ ימֻו ֻכֻוָלם  –וְׂ ַסיְׂ פֻורֹות יְׂ ַדֻקֹות סְׂ ר ֻבְׂ ֶ ָרֵאל ֲאש  ל ִיש ְׂ ץ ֶאת ֻכָ ַקֻבֵ לְׂ
דֹוש  ַיַחדִֶאתִֵסֶפִ ים, ר ַהזֹוַהר ַהֻקָ ַטֻנִ ִקים ֶאת ַהִלימֻוד ַלֲחָלִקים קְׂ ַחֻלְׂ ֻמְׂ ֶ ֵדי ש  ָכלִ, ַעל יְׂ וְׂ

ִ קֹו ִֶחלְׂ ִלֹוֵמד ֻתֵ ֶאָחד ֻתַ ְׂ ָללֻוִמש  ל , ף ִעם ַהֻכְׂ ם ֻכָ ִסֻיֵ ַמד וְׂ ֻלָ ֶ ָכל ָיִחיד ש  ב לְׂ ָ ש  ֻוָבֶזה ֶנחְׂ
ִצים ֻבְׂ  הזוה"ק, ַקֻבְׂ ר ִמתְׂ ֶ ֲאש  ַמן מֻוָעט ֻכַ זְׂ ָכל ֶזה ֻבִ ת וְׂ ֻבָ ַ יֹום ש  ת ֻובְׂ ֻבָ ַ ֵליל ש  ֶנֶסת ֻבְׂ ֵבית ַהֻכְׂ

ל  יִַקֹוֶדש  ֻכָ צֹונוֹ ִמנְׂ ִפי רְׂ  המשך בעמוד האחרון[]             .ן ֻכְׂ
 

ֻקֻוִנים (ה ֻתִ ף כ"ד.( ָאְמרֻו ֻבַ ֻקֻון ו' ֻדַ ֹונֹו: )ֻתִ ְרְנסֻון ֵמַהאי, ְוֶזה ְלש  א ִיְתֻפַ א ְלַתֻתָ ָ ֵני ָנש  ה ֻבְ ִחֻבֻוָרא  ְוַכֻמָ

א, ֻובְ  סֹוף יֹוַמֻיָ ָדָרא ַבְתָרָאה ֻבְ א ֻבְ ֵלי ְלַתֻתָ ד ִיְתֻגַ ְקָרא כה י(ִגיֵניֻה ִדיָלְך, ֻכַ ָאֶרץ  )ַוֻיִ רֹור ֻבָ ְוגֹוֵמר, ֻוְקָראֶתם ֻדְ

ם. ָ ן ש  ם ֶאל ֲעָבָדיו - ַעֻיֵ ֵ י נֹוְדָעה ַיד ַהש ֻ ָמע, ֻכִ ֲ ֹוִנים  ,ַהט ָאְזֶניָך ֻוש  ה ָלִראש  ֻלָ דֹוש  לֹא ִנְתֻגַ ִחֻבֻור ַהזַֹֻהר ַהֻקָ ֻדְ

י ִאם ְוָאַמר ֶאל ֻדוֹ  ָרֵאל, ֻכִ ִיש ְ נֻו ְקִריָא"ה ֶנֱאָמָנ"ה הַ זֹאת ְלָפִנים ֻבְ ם ִיֻתְ ָ ִבְזכֻות , זהרה'וריהֻו נְ ר ָהַאֲחרֹון ש  ֻדְ

יֵחיהֻ  ִ  .ֹזאת ְוַיְצַמח ֻפֻוְרָקֵניֻה ִויָקֵרב ְמש 

ַהר  ת ֻבְ ַ ָפָרש  ִדְכִתיב ָהָאמֻור ֻבְ ָאֶרץ ְלָכל"ֻוְבֶדֶרְך זֹו ֵאֵלְך ְלָפֵרש  ְקָרא ֻכְ רֹור ֻבָ ֶביָה י ֻוְקָראֶתם ֻדְ ְ ֹוֵבל יש 

ְהֶיה ָלֶכם דֹוש  בְֻ ג "ִהוא ֻתִ זַֹֻהר ַהֻקָ תֻוב ֻבַ ֻכָ ֶ א ו'. ְוֵהן עֹוד ָנִביא ַמה ש ֻ ְוֵהיָלְך  :(קכד ַדף)ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ֵסֶפר ָנש 

זֹוַהר ָהָרִקיעַ  יִלים ַיְזִהירֻו ֻכְ ֻכִ ֹונֹו: ְוַהַמש ְ ִאיהֻו ֵסֶפר ַהזַֹֻהר,  ,ְלש  יָלְך ֻדְ ַהאי ִחֻבֻוָרא ֻדִ ָאה ֻבְ ִאיָמא ִעֻלָ ִמן זֹוֲהָרא ֻדְ

יֹון,  ִריְך ִנֻסָ ין ָלא ֻצָ ִאֻלֵ ֻוָבה. ֻבְ ש  ִאיהֻו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹֻהר, ֻתְ י, ֻדְ ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֻיֵ ֲעִתיִדין ִיש ְ ֻוְבִגין ֻדַ

ַרֲחֵמי.  לֻוָתא ֻבְ יֻה ִמן ֻגָ הֹון, ִיְפקֻון ֻבֵ ים ֻבְ ָבִריםְוִיְתַקֻיֵ ָדד ַיְנֶחֻנֻו ְוֵאין ִעֻמֹו ֵאל ֵנָכר '"ה לב( )ֻדְ ֹונֹו."ֻבָ אן ְלש   , ַעד ֻכָ

ם ְרֵאה י  ,ְרֵאה ֻגַ ִביָנה, ֻכִ ִחיַנת ֵסֶפר ַהזַֹֻהר הֻוא ֻבְ ֻקֻוִניםֻבְ דֹוש  ֻוַבֻתִ זַֹֻהר ַהֻקָ ַמר ֻבַ  ֻוֵמיַדע ְיִדיַע ַמאי ְדִאֻתְ

י טֻוָבא דֻוְכֻתֵ ר ִיְרֻדֹף ַהֻקֹוֵרא ֵאֶצל ,ֻבְ ֶ ֲאש  יָנה, ְוהֻוא ֻכַ י  ,ֵעין רֹוֵג"ל ֵאיֶזה ְמקֹום ֻבִ יֹוֵבל ִהֻנֵה ֻכִ ִנים ֻדְ ָ ים ש  ִ ֻ ֲחִמש 

יָנה. ֲעֵרי ֻבִ ַ ים ש  ִ ֻ ם ֲחִמש  ֶבי ִהֻנָ ְ ָאֶרץ ְלָכל יֹוש  רֹור ֻבָ יְ ם "ֻוְקָראתֶ , הָ ְוֶזה ָאַמר ֻוְקָראֶתם ֻדְ ְקְרא"ֻו ָקא, ֻדַ ר ֻתִ ֶ ֲאש 

קֻ  ֵסֶפר ַהזַֹֻהר ְוַהֻתִ ַעל ְיֵדי ֶזה ֻוִנים, אֹוָתם ֻבְ ָתא, ֻדְ ְלָיא ִמיֻלְ ֶביָה.ֻוִבְזכֻוָתא ֻתָ ְ ָאֶרץ ְלָכל יֹוש  רֹור ֻבָ ם   ֻדְ ְוַעל ֶזה ִסֻיֵ

ינָ יֹוֵבל ִהיא, ְוָקָאַמר  דֹוש  ֲאִני ֻבִ מֹו ֵכן ִלֻמֻוד ַהזַֹֻהר ַהֻקָ יָנה, ֻכְ ִחיַנת ֻבִ ֻיֹוֵבל ֻבְ ֶ מֹו ש  ִחיָנה ַאַחת, ֻכְ ֵהם ֻבְ לֹוַמר ֻדְ ה ֻכְ

בֻוָרה. ִביָנה ְויִ  ִלי ֻגְ ְטָרא ֻדְ הֻוא ִמֻסִ ֶ ֶזה ַעל ְיֵדי ִלֻמֻוד ֵסֶפר ַהזַֹֻהר ש  ֲאָמר ַהֻלָ ֻמַ דֹוש  ֻבַ זַֹֻהר ַהֻקָ ָאְמרֻו ֻבַ ֶ ְהיֻו ֻוַמה ש ֻ

ֶזה י ְיסֹוֵב"ב ַיְנֵחִני ִלְרמֹז ֻבְ ִ י ַנְפש  ה ֵמִאיָלָנא ְדַחֻיֵ ַמֻטָ י  ,טֹוֲעִמי"ם ִמֻלְ יָנה ֻכִ א ִעם הַ ֻבִ יַמְטִרֻיָ יֻכֹוֵלל ֻגִ )ֶנֶפש   ם."ַחֻיִ

ים ַמֲעֶרֶכת ַהז' אֹות ה'(  .ַחֻיִ

ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא  ף קכ"ד:(ֻבְ א ֻדַ ת ָנש  ַ ָרש  זֹוַהר ָהָרִקיעַ  )ֻפָ יִלים ַיְזִהירֻו ֻכְ ֻכִ יָלְך  ,ְוַהַמש ְ ַהאי ִחֻבֻוָרא ֻדִ ֻבְ

ִאיָמא ִעלָֻ  ִאיהֻו ֵסֶפר ַהזַֹֻהר, ִמן זֹוֲהָרא ֻדְ יֹון, ֻדְ ִריְך ִנֻסָ ין ָלא ֻצָ ִאֻלֵ ֻוָבה. ֻבְ ש  ָרֵאל ָאה ֻתְ ֲעִתיִדין ִיש ְ ֻוְבִגין ֻדַ

ַרֲחֵמי.  לֻוָתא ֻבְ יֻה ִמן ֻגָ ִאיהֻו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹֻהר, ִיְפקֻון ֻבֵ י, ֻדְ הֹון, ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֻיֵ ים ֻבְ ָבִריםְוִיְתַקֻיֵ  לב( )ֻדְ

ָדד ַיְנֶחֻנֻו ְוֵאין ִע  ה' אן,   עכ"ל.. ֻמֹו ֵאל ֵנָכרֻבָ ה ְמֹבָאר ִמֻכָ ַהִחֻבֻור ֵמַהזַֹֻהר ָהיָ ִהֻנֵ ֶ נֻוז וכו'  הש  ָעִתיד ִלְהיֹות ֻגָ

יחַ  ִ ְחֻתֹוִנים, ֻוִבְזכֻות ָהעֹוְסִקים ָיבֹוא ָמש  ה ַלֻתַ ֻלֶ ָאז ִיְתֻגַ ֶ ִמים ש  סֹוף ַהֻיָ בֹוא ַהֻדֹור ָהַאֲחרֹון ֻבְ ֻיָ ֶ י ָאז , ַעד ש  ֻכִ

ֵלא הָ  ֻמָ ָאַמר ֻתִ ֶ ה ְקרֹוָבה ְלִביָאתֹו. ְוֶזהֻו ש  ְהֶיה ִסֻבָ ר ֶזה ֻתִ ֶ תֹו, ֲאש  ִסֻבָ ָעה ֻבְ ם ִאיש  ֶאל ינֵ יֻוְבגִ ָאֶרץ ֻדֵ ְבֻתֶ ַ ֻה ְוש 

תֹו  ֺהְצַרְך ֲאֺחזָֻ ֶ ְצַרִים ַעד ש  ָרֵאל ִמֻמִ ֻלֹא ִנְגֲאלֻו ִיש ְ ֶ ם ש  ֵ ש  ָרֵאל, ֻכְ ֲאלֻו ִיש ְ ְזכֻות ֶזה ִיֻגָ ֻבִ ֶ ֵדי ש  רֻוְך וכו', ֻכְ דֹוש  ֻבָ ַהֻקָ

ְזֻכֻו לְ  ֻיִ ֶ ה ַעד ש  ֺאֻלָ ְהֶיה ַהֻגְ ה ָהֲעִתיָדה לֹא ֻתִ ֺאֻלָ ן ֻגְ ַסח ֻוְבַדם ִמיָלה, ֻכֵ ַדם ֻפֶ ם ֻבְ ָ ש  ה  פֹותֻתֹוסְ הֻוא ְלַקֻדְ ָ ֺדש ֻ ַהֻקְ

ֻה. ֵרי ַהזֹֻוֶכה ֻבָ ְ ַרְך, ְוַאש  ָרה ַמֲאָמרוֹ   ַהזֹֻו, ְוהֻוא ְרצֹון ָהֵאל ִיְתֻבָ ֹון()של"ה, ֲעש ָ  .ת, ַמֲאָמר ִראש 



ָ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.



"קול הרשב"י"
תורת הזוהר בלשון הקודש

שמעו ותחי נפשכם!
לימוד וסיום כל "הזוהר הקדוש" בשלוש שנים!!!

היום אם בקולו תשמעו, ובזוהר תקראו, את המשיח תראו,
על ידי שילמדו זוהר הקדוש עם פירוש 24 שעות ביום יהיה שנה הזו 

שנת הגאולה
ברוך שהחיינו וקיימנו לפרויקט חדש, תכנית עולמית ללימוד ולסיום זוהר הקדוש 

בלשון הקודש, בשלוש שנים, בשמיעת סידרת דיסקים, בלשון קלה ונעימה.
הסדרה מחולקת לשבעים ושניים דיסקים, כל שיעור באורך 20 דקות, כל דיסק 

יכיל 15 שיעורים – כל חודש יצאו בע"ה 2 דיסקים – ובסך הכול 1062 ]אלף ששים 
ושתים[ שיעורים. בכך יהיה ניתן בקלות לשמוע ולסיים כל הזוהר הקדוש אף 

בדרכים ובנסיעה.
מעתה כל בית המדרש גם כשאין להם מגיד שיעור יכולים ללמוד יחד את סדר 

הזוהר המחולק לשלש שנים מתוך הסט החדש הנדפס בעשרה כרכים עם ביאור 
בצד, ובאותו זמן לשמוע ]בטייפ[ את השיעור במשך 20 דקות בכל יום ולגמור את 

כל ספר הזוהר בשלש שנים.
כל אב יכול להושיב את בניו מגיל שיודעים לקרוא וישמעו ויקראו כל יום 20 דקות יחד 
עם הדיסק, ובכך תוך שלש שנים יעשו סיום לכל הזוהר הקדוש, ויתקיים דברי הרשב"י 

זי"ע: ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ִׁשְמעֹון: "ְּכֶׁשִּיְהֶיה ָקרֹוב ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ֲאִפּלּו ְנָעִרים ֶׁשָּבעֹוָלם ֲעִתיִדים 
ִלְמֹצא ִנְסָּתרֹות ֶׁשל ַהָחְכָמה ְוָלַדַעת ַעל ָידֹו ִקִּצים ְוֶחְׁשּבֹונֹות, ּוְבאֹותֹו ַהְּזַמן ִיְתַּגֶּלה ַלּכֹל  )ֹזַהר 

ַהָּקדֹוׁש ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא ַּדף קיח(.
  התכנית מתנהלת על ידי "מפעל הזוהר העולמי",

  מיסודו של כ"ק האדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס שליט"א 
בשיתוף עם המגיד שיעור הגה"צ רבי אריה ברדה שליט"א.

הדיסקים יהיה ניתן להשיג בעז"ה אצל מגיד השיעור הגה"צ רבי אריה ברדה שליט"א, 
טלפון: 054-4577956 וב"מפעל הזוהר העולמי".

כל השיעורים ניתן לשמוע גם בטלפון "קול הרשב"י " ובטלפון "קול הזוהר": -0722
990044, וכן ניתן להשיג כל ספרי הזוה"ק ב"מפעל הזוהר העולמי" רחוב נחל לכיש 24/8 

בית שמש, טל: 058436784 / פקס: 02-9951300
לימדו ושמעו בזוהר כל רגע, למנוע חבלי משיח וכל פגע, כהבטחת משה רבנו 

לרשב"י, ובדא יפקון מגלותא.
מהיום, כל ילד קטן מגיל 9 יכול לגמור את כל ספר הזוהר הקדוש

 ולזכות להיות אחד מבני עלייה מרואי פני המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, 
אשרי יולדתו!!!

 גם יזכה שמלך המשיח יראה באצבעו ויאמר "בזכותך הגעתי".
ניתן ללמוד מתוך הזוהר הקדוש שיצא כעת לאור )חודש טבת תשע"א( ב-10 כרכים מחולק 

לשלש שנים, )ניתן לקבל במפעל הזוהר העולמי, וגם אצל "מלכות דוד" רחוב השומר 74 בבני 
ברק במחיר מסובסד, וכן במוקדים – כמפורסם ב"ערכה של שעה"(



"Ú Ï  ˙È˘‡ÊÙ˜

,È˙k Ó‡ ÈÒBÈ(ÁÎ ÂÈ‡)Ôkz ÌÈÓe ≈»«¿ƒ«ƒƒ≈
„Î e‰Ï ÔÈ˜˙‡ LnÓ ‰cna .‰cna«ƒ»«ƒ»«»«¿ƒ¿«
eËÓ „Î ‡ÓÏÚ„ ‡ewz Ôep‡Â .dÂe‚Ï ÔeËÓ»¿«»¿ƒƒ»¿»¿»«»
BÂ‰ CÎ ‡a‡ Èa Ó‡ .‰e‚„ ‡ËqÓƒƒ¿»ƒ¿»»«ƒƒ«»»¬
˙‡ È‡‰Ï Ô‡ËÓ BÂ‰ „Î ÈÓ‡ È‡Ó„«̃¿»≈»¿≈«¬»»¿«¬«
ÈcÓ ÔÈÓ‡ ‡ÏÂ ÔÈÓÈkÁc ÔÂÂÙL ÔLÁÓ¿«¬»ƒ¿»¿«ƒƒ¿»»»ƒƒƒ

.ÔeLÚ˙È ‡Ïc ÔÈ‚¿ƒ¿»ƒ¿«¿
‰Â‰ ÔÂÂ˙‡„ ‰‡Ó„˜ ˙‡ Ó‡ ÊÚÏ‡ ∆¿»»»«»«¿»»¿«¿»»»

‡ÈÎ„ ‡ËÈ˜„ ÈBt‡ ÏÚ ‡ÈËL«¿»««¿¿ƒ¿»«¿»
˜ÈÏÒÂ ‡ÏÈÚlÓ ÚlÓ hÚ˙‡Â(ע"א לג (דף ¿ƒ¿««ƒ¿«ƒ¿≈»¿»ƒ

ÔLÈÈ˙Óe e‰ÈÈÙel‚ ÈÙlb˙Ó ‡ÈÓe ˙ÈÁÂ¿»ƒ«»ƒ¿«¿≈¿ƒ«¿ƒ¿«¿»
ÔÂÂ˙‡ ÔÎÂ .„Áa „Á eÏÈÏk˙‡Â e‰ÈÈzÎe„a¿¿«¿¿ƒ¿¿ƒ«¿«¿≈«¿»
„Ú ‡„ ‡c ÔhÚ˙Óe ‡„a ‡c ÔÏÈÏÎ e‰ÏkÀ¿¿ƒ»»¿»ƒ¿«¿»»¿»«

.‡„BÒÈÂ ‡ÈÈ e‰ÈÈÏÚ Èa˙‡c¿ƒ¿¿≈¬«¿ƒ¿»»ƒ»
ÏÎ e‡Èa˙‡ÔÈÈÓ BÂ‰ .ehÚ˙‡Â e‰ ƒ¿¿ƒÀ¿¿ƒ¿«¿¬«ƒ

e˜ÈÙ‡Â ÔÈ‡zz ÔÈÈÓa ÔÈÚ˙Ó ÔÈ‡lÚƒ»ƒƒ¿»¿ƒ¿«ƒ«»ƒ«¬ƒ
‡ÓÏÚ„ ‡˙Èı‡ È˜‡„ „Á ÔÈB‰ ÔÈ˙ e˜Èt‡ ‡c ÏÚÂ) ≈»¿»¿»

(ÌÈÓL È˜‡„ ‡B‰e‡LÈa ÈfÁ˙‡ ' ‡c ÏÚÂ ¿«»ƒ¿«≈¿≈»
‰Â‰ ÚÈ˜ È‡‰c „Ú ÔÈ˙ÁÂ ÔÈ˜ÏÒ ÔÈÈÓe«ƒ»¿ƒ¿»¬ƒ«¿«»ƒ«»»
dÈ„ ÈM ‰Â‰ ˙˜BÏÁÓe .ÔBÏ LÈÙ‡Â¿«¿ƒ«¿∆»»«≈ƒ¿≈
‰Ók ˜ÈÏ„„ ‡e e‰È‡c Ìp‰È‚ Èa˙‡ƒ¿¿≈≈ƒ…¿ƒ»¿»ƒ¿»

,Ó‡ z‡„(„ ÌÈ„)ÔÈnÊÂ .‡e‰ ‰ÏÎB‡ L‡ ¿«¿»≈≈¿»¿«ƒ
.‡ÈÈiÁ„ e‰ÈÈLÈ ÏÚ ‰‡L‡Ï¿«¿»»«≈«¿¿«»«»

e‰È‡c ˙˜BÏÁÓ ÏÎ ‡Î‰Ó ‰„e‰È Èa ƒƒ¿»≈»»»«¿∆¿ƒ
‡‰c .ÌÈi˜˙‰Ï dÙBÒ ÌÈÓL ÌLÏ¿≈»«ƒ»¿ƒ¿«≈¿»
ÌÈÓLÂ ‰Â‰ ÌÈÓL ÌLÏ e‰È‡c ˙˜BÏÁÓ ‡Î‰»»«¿∆¿ƒ¿≈»«ƒ»»¿»«ƒ
‡˜iÂ È˙Î„ ‡c ˙Ï .ÌÈi˜˙‡ È‡‰a¿«ƒ¿«»¿»»»ƒ¿ƒ«ƒ¿»
‡ÈÙË˜a .'Â‚Â ÌÈÓL ÚÈ˜Ï ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ»»ƒ«»»ƒ¿¿«¿ƒ»
‡‰c .eÓÈÈ˜˙‡Â ÈÁÈÎL e‰ÈÈËÒ˜a ‡˙ÈÏÈÚ„¿ƒƒ»¿ƒ¿«¿¿ƒ≈¿ƒ¿«¿¿»

,È˙k ÔÈ˙(ÂÎ ˙ÂÓ˘)ÌÎÏ ˙ÎBt‰ ‰ÏÈc‰Â »≈»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«»∆»∆
‡‰c ,‡˜ÈÈc ÌÈL„w‰ L„˜ ÔÈe L„w‰ ÔÈa≈«…∆≈…∆«√»ƒ«¿»¿»

.‡˙ÈÚˆÓ‡a B‚a LÙÓc ÚÈ˜ e‰È‡ƒ»ƒ«ƒ¿»≈¿¿∆¿»ƒ»
˙ÁzÓ ÌÈn‰ eÂwÈ ˙Ï È˙k ,ÈÊÁ »≈¿ƒ¿»»ƒ»««ƒƒ««

e˙k ,Ó‡ ÈÒBÈ  ≈»«»
LnÓ ‰cÓa .‰cÓa Ôkz ÌÈÓe«ƒƒ≈¿ƒ»¿ƒ»«»
,dÎB˙Ï eÚÈb‰Lk Ì˙B‡ ÔÈ˜˙‰ƒ¿ƒ»¿∆ƒƒ¿»
„vÓ eÚÈb‰Lk ÌÏBÚ‰ Ôewz Ì‰Â¿≈ƒ»»¿∆ƒƒƒ«
eÈ‰ Ck ,‡a‡ Èa Ó‡ .‰eb‰«¿»»««ƒ«»»»
eÈ‰Lk ÌÈÓB‡ ÌÈBL‡‰»ƒƒ¿ƒ¿∆»
˙BLÁÓ ,‰f‰ ÌB˜nÏ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ«»«∆¿«¬
ÌÈÓB‡ ‡ÏÂ ÌÈÓÎÁ‰ È˙ÙNƒ¿≈«¬»ƒ¿…¿ƒ

.eLÚÈ ‡lL È„k ,c»»¿≈∆…≈»¿
‰BL‡ ˙B‡ ,Ó‡ ÊÚÏ‡ ∆¿»»»«ƒ»

ÏÚ ˙ËËBLÓ ‰˙È‰ ˙Bi˙B‡‰ ÏL∆»ƒ»¿»¿∆∆«
‰hÓlÓ ˙hÚ˙Óe ,CÊ L˜ Èt¿≈∆∆«ƒ¿«∆∆ƒ¿«»
ÌÈÓe ,˙„BÈÂ ‰ÏBÚÂ ,‰ÏÚÓÏÓeƒ¿«¿»¿»¿∆∆«ƒ
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eÈ‰ ,ehÚ˙‰Â ÌlÎ À»¿ƒ¿«¿»

ÌÈÓa ÌÈÚ˙Ó ÌÈBÈÏÚ ÌÈÓ«ƒ∆¿ƒƒ¿»¿ƒ¿«ƒ
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.ÌÈÚL‰ L‡ ÏÚ«…»¿»ƒ
Ïk Ô‡kÓ ,‰„e‰È Èa «ƒ¿»ƒ»»

dÙBÒ ÌÈÓL ÌLÏ ‡È‰L ˙˜ÏÁÓ«¬…∆∆ƒ¿≈»«ƒ»
˙˜ÏÁÓ Ô‡k È‰L .Ìi˜˙‰Ï¿ƒ¿«≈∆¬≈»«¬…∆
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e˙k ,eÈL È‰L ,eÓi˜˙‰Â¿ƒ¿«¿∆¬≈»ƒ»

 ÌÎÏ ˙Ît‰ ‰ÏÈc‰Â¿ƒ¿ƒ»«»…∆»∆
ÌÈL„w‰ L„˜ ÔÈe L„w‰ ÔÈa≈«…∆≈…∆«√»ƒ
„ÈÙnL ÚÈ˜ ‡e‰ È‰L ,‡˜Âc«¿»∆¬≈»ƒ«∆«¿ƒ

.ÚˆÓ‡‰ CB˙a¿»∆¿«
‰‡eÂwÈ Ck Á‡ e˙k , ¿≈»««»ƒ»

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
חשון ח

:˙Á‡ ‰˘Ï
תשרי יב



‰f‰ ÙÒ ÁÙ˜

ÌÈÓM‰ ˙ÁzÓ .„Á‡ ÌB˜Ó Ï‡ ÌÈÓM‰«»«ƒ∆»∆»ƒ«««»«ƒ
.„Á‡ È˜‡c ˙‡Ï .„Á‡ ÌB˜Ó Ï‡ .LnÓ«»∆»∆»¿¬«¿ƒ¿≈∆»
.„Á‡Ï ÌÈÏL‡ e‰È‡ ‡‰„ ‰‡z˙ ÌÈ e‰È‡Â¿ƒ««»»¿»ƒ«¿ƒ¿∆»
ÈzÎc ÚÓLÓe .„Á‡ È˜‡ ‡Ï e‰È‡ ‡le¿»ƒ»ƒ¿≈∆»«¿«ƒ¿ƒ
z‡„ ‰ÓÎ ‡ÈÓ e‰Ïk ÔÈLk˙Ó dÈc eÂwÈƒ»¿≈ƒ¿«¿ƒÀ¿«»¿»¿«¿

,Ó‡(‡ ˙Ï‰˜)Ìi‰ Ï‡ ÌÈÎÏB‰ ÌÈÏÁp‰ Ïk »≈»«¿»ƒ¿ƒ∆«»
.'Â‚Â¿

,„Á‡ ÌB˜Ó Ï‡ Ó‡ ‡ÒÈÈe‰È‡ ‡c ≈»»«∆»∆»»ƒ
dÈa ÈzÎc ˙‡(„ ‰ÈÚ˘È)ÈÓBÏL ˙Èe ¬«ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿ƒ

‡nÈ È„LÂ ‡lk ÏÈË e‰È‡ ‡‰c .ËeÓ˙ ‡Ï…»¿»ƒ»ƒ…»¿»≈¿«»
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ÌÈ‰Ï‡ ‡˜iÂ Ó‡ z‡„ ‰Ók .ı‡ ‡e‰ ‡„»∆∆¿»¿«¿»≈«ƒ¿»¡…ƒ

.ı‡ ‰LaiÏ««»»»∆
eÈÈ‰ ˜ÁˆÈ Èa Ó‡ .‰LaÈ È˜‡ ƒ¿≈«»»»«ƒƒƒ¿»«¿

È˙Î„(ÊË ÌÈ„)ÈÚ ÌÁÏ ÈBÚ ÌÁÏ ƒ¿ƒ∆∆ƒ∆∆»ƒ
.‰LaÈ È˜‡ ÈÚ ÌÁÏ e‰È‡c ÔÈ‚e .È˙Î¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆∆»ƒƒ¿≈«»»
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.˙BB˜Ó Ôep‡c ÁB‡«¿ƒ¿
˙È ‡e‰ ‡c ÌÈnÈ ‡˜ ÌÈn‰ ««ƒ»»«ƒ»≈

Ôn˙„ ‡ÏÈÚÏc ÔÈÈÓ ˙eLÈk¿ƒ«ƒƒ¿≈»¿«»
.ÔÈ˜ÙÂ ÔÈ„‚ ÔnzÓe ‡ÈÓ Ïk ÔÈLk˙Óƒ¿«¿ƒ»«»ƒ«»»¿ƒ¿»¿ƒ

("Ï ÔÓÈÒ) ˙ÂËÓ˘‰‰Ó ‰ÓÏ˘‰

‡a ÌLÓe ÌÏBÚ ÏL BÁÊÓ ÈÂ‰ ¬≈¿ƒ¿»∆»ƒ»»
‰„L‰ ËeÁ Èk Ï‡NÈ ÏL ÌÚÊ»¿«∆ƒ¿»≈ƒ«ƒ¿»
ÌLÓe ‰n‡Ï ‡e Ì„‡ ÏL ÁBÓ‰ ÔÓ CeLÓ»ƒ««∆»»»«»»ƒ»

È˙Î„ ÚÊ‰ ‡e‰(‚"Ó ‰ÈÚLÈ),EÚÊ ‡È‡ ÁÊnÓ «∆«ƒ¿ƒƒƒ¿»«ƒ«¿¬
EÚÊ ‡È‡ ÌB˜n‰ ‰fÓ ÌÈBË Ï‡NÈLk¿∆ƒ¿»≈ƒƒ∆«»«ƒ«¿¬
ÔÓ ÌÈÚ Ï‡NÈLke ,L„Á ÚÊ EÏ LcÁ˙ÈÂ¿ƒ¿«≈¿¿«»»¿∆ƒ¿»≈»ƒƒ

È˙Î„ ÌÏBÚÏ ‡a kL Úf‰(‡ ˙Ï‰˜)CÏB‰ „ «∆«∆¿»»¿»ƒ¿ƒ…≈
,jˆa˜‡ ÚnÓ È‡Óe .‡a kL „ .‡a B„Â¿»…∆¿»»»ƒ«¬»¬«¿∆»
‰nÏÂ .ÚÓÏ „ÈÓ˙ ‰ËBL ‰cÓ ‰˙B‡Ó≈»ƒ»»»ƒ¿«¬»¿»»
.Úf‰ Ïk Ú˙Ó ÌML ÈtÓ ,ÚÓ È˜‡ƒ¿≈«¬»ƒ¿≈∆»ƒ¿»≈»«∆«

ÌB˜Ó Ï‡ ÌÈÓM‰ ˙ÁzÓ ÌÈn‰««ƒƒ«««»«ƒ∆»
Ï‡ .LnÓ ÌÈÓM‰ ˙ÁzÓ .„Á‡∆»ƒ«««»«ƒ«»∆
‡˜pL ÌB˜ÓÏ  „Á‡ ÌB˜Ó»∆»¿»∆ƒ¿»
‡e‰ È‰L ,ÔBzÁz ÌÈ ‡e‰Â ,„Á‡∆»¿»«¿∆¬≈
‡Ï ÂÈ„ÚÏe ,„Á‡Ï ÌÈÏLÓ«¿ƒ¿∆»ƒ¿»»…
,eÂwÈ e˙kL ÚÓLÓe .„Á‡ ‡˜ƒ¿»∆»«¿»∆»ƒ»
BÓk ,ÌÈÒpk˙Ó ÌÈn‰ Ïk BaL∆»««ƒƒ¿«¿ƒ¿

Ó‡pL ÌÈÏÁp‰ Ïk ∆∆¡«»«¿»ƒ
.Ìi‰ Ï‡ ÌÈÎÏ‰…¿ƒ∆«»

 „Á‡ ÌB˜Ó Ï‡ ,Ó‡ ‡ÒÈÈ ≈»»«∆»∆»
Ba e˙kL ÌB˜Ó e‰Ê  ∆»∆»

È‰L .ËeÓ˙ ‡Ï ÈÓBÏL ˙Èe¿ƒ¿ƒ…»∆¬≈
Be ,Ìia ˜BÊÂ Ïk‰ ÏËB ‡e‰≈«…¿≈«»
‰‡˙Â e˙kL ,ı‡‰ ˙wz˙Óƒ¿«∆∆»»∆∆»¿≈»∆
Ó‡pL BÓk ,ı‡ È‰BÊ .‰Lai‰««»»ƒ∆∆¿∆∆¡«

.ı‡ ‰LaiÏ ÌÈ‰Ï‡ ‡˜iÂ«ƒ¿»¡…ƒ««»»∆∆
Èa Ó‡ ?‰LaÈ ˙‡˜ ƒ¿≈«»»»««ƒ

e˙kM ‰Ó eÈ‰ ,˜ÁˆÈ  ƒ¿»«¿«∆»
ÏÏ‚e .e˙k ÈÚ ÌÁÏ .ÈÚ ÌÁÏ∆∆…ƒ∆∆»ƒ»ƒ¿«
,‰LaÈ ‡˜ ÈÚ ÌÁÏ ‡e‰L∆∆∆»ƒƒ¿»«»»
,ÌÏBÚ‰ ÈÓÈÓ Ïk dÎB˙a ‡BLÂ¿≈¿»»≈≈»»
ÌB˜nL „Ú ,‰LaÈ ‰˙È‰ ‡È‰Â¿ƒ»¿»«»»«∆»
ÌÈÚÙBL Ê‡Â ,d˙B‡ ‡lÓÓ ‰Ê∆¿«≈»¿»¿ƒ

.˙BB˜n‰ Ì˙B‡ Cc ÌÈÓ«ƒ∆∆»«¿
e‰Ê  ÌÈnÈ ‡˜ ÌÈn‰ ««ƒ»»«ƒ∆

ÌML ,‰ÏÚÓlL ÌÈn‰ Òepk ˙Èa≈ƒ««ƒ∆¿«¿»∆»
ÌMÓe ÌÈÒpk˙Ó ÌÈn‰ Ïk»««ƒƒ¿«¿ƒƒ»

BÈÂ ÌÈÚÙBL.ÌÈ‡ˆ ¿ƒ¿¿ƒ
  

,ÌÏBÚ ÏL BÁÊÓa ‰È‰ »»¿ƒ¿»∆»
Èk ,Ï‡NÈ ÏL ÌÚÊ ‡a ÌMÓeƒ»»«¿»∆ƒ¿»≈ƒ
ÏL Án‰ ÔÓ CeLÓ ‰„M‰ ËeÁ«ƒ¿»»ƒ«…«∆
‡e‰ ÌMÓe ,‰n‡Ï ‡e Ì„‡»»»»«»ƒ»

e˙kL ,Úf‰ ÁÊnÓ «∆«∆»ƒƒ¿»
 ÌÈBË Ï‡NiLk .EÚÊ ‡È‡»ƒ«¿∆¿∆ƒ¿»≈ƒ
LcÁ˙È ,EÚÊ ‡È‡ ÌB˜n‰ ‰fÓƒ∆«»»ƒ«¿∆ƒ¿«≈
 ÌÈÚ Ï‡NiLÎe .L„Á ÚÊ EÏ¿∆«»»¿∆ƒ¿»≈»ƒ
,ÌÏBÚÏ ‡a kL Úf‰ ÔÓƒ«∆«∆¿»»»»

e˙kL B„Â CÏ‰ Bc ∆»…≈¿
e‰Óe .‡a kL Bc .‡a»∆¿»»«
‰cÓ d˙B‡Ó ?jˆa˜‡ ÚnÓƒ«¬»¬«¿∆»≈»ƒ»
‰nÏÂ .ÚnÏ „ÈÓz ‰ËBpL∆»»ƒ««¬»¿»»
Ú˙Ó ÌML ÈtÓ ?ÚÓ ‡˜ƒ¿»«¬»ƒ¿≈∆»ƒ¿»≈
c‰ ‰ÓÏ ÏLÓ .Úf‰ Ïk»«∆«»»¿»«»»
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‡"Ú ‚Ï  ˙È˘‡ËÙ˜

BÏ ‰È‰L CÏÓ ÔÏ ,‰ÓBc c‰ ‰ÓÏ ÏLÓ»»¿»«»»∆¿≈∆∆∆»»
˙ÈaÓ Á˜BÏ ‰È‰Â ,B„Á ‰Úeˆe ‰‡ ‰lÎ«»»»¿»¿«¿¿»»≈«ƒ≈
Ïk‰ ˙Á˜BÏÂ „ÈÓz dÏ ‡ÈÓe LBÚ ÂÈ‡»ƒ∆≈ƒ»»ƒ¿«««…
ÌÈÓÈ ÛBÒÏ .Ïk‰ ˙ÚÓe „ÈÓz B˙B‡ ˙ÚˆÓe»¿»«»ƒ¿»∆∆«…¿»ƒ
È˙Î„ eÈÈ‰ ıaw ‰Óe ÛÒ‡ ‰Ó ˙B‡Ï Lwaƒ≈ƒ¿»»««ƒ≈«¿ƒ¿ƒ

˙È e‰È È‡Óe .jˆa˜‡ ÚnÓeÈ˙Î„ ÂÈ‡ ƒ«¬»¬«¿∆»«ƒ≈»ƒƒ¿ƒ
,‡ÈÓ ÁÊnnL „nÏÓ .EÚÊ ‡È‡ ÁÊnÓƒƒ¿»»ƒ«¿∆¿«≈∆ƒƒ¿»≈ƒ
.ÚfM ‰Ó ıa˜Ó ‡e‰ Ck Á‡Â ,Úna ÚBÊÂ¿≈«««¬»¿««»¿«≈«∆»«

.(˙ÂËÓ˘‰‰Ó Ô‡Î „Ú)

„Îc .˜Ècˆ ‡c ÌÈÓ‰ ‰Â˜Ó ‡ÈiÁ Èa ƒƒƒ»ƒ¿≈««ƒ»«ƒ¿«
ÌÈ‰Ï‡ ‡iÂ È˙k ÌÈn‰ ‰Â˜ÓÏ ‡ËÓ»»¿ƒ¿≈««ƒ¿ƒ««¿¡…ƒ

,È˙Îe BË Èk(‚ ‰ÈÚ˘È).BË Èk ˜Ècˆ eÓ‡ÔÎÂ) ƒ¿ƒƒ¿«ƒƒ

‡Ï„ ‡Èi˙ ‡ÓBÈ a .BË ÈÎ e‰a È˙Î e‰Ïk ÔÎÂ .È˜‡ BË ‰‡Óc˜ B‡

.(BË Èk dÈa È˙Î‰Â˜Ó Ï‡NÈ Ó‡ ÈÒBÈ Èa ƒƒ≈»«ƒ¿»≈ƒ¿≈
,ÈzÎc .e‰È‡(ÊÈ ‰ÈÓÈ).ÈÈ Ï‡NÈ ‰Â˜Ó ƒƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿»

‡˜ È˙Î„ eÈ‰ .˜Ècˆ ‡c Ó‡ ‡ÈiÁ ƒ»»«»«ƒ«¿ƒ¿ƒ»»
ÔÈ‰Â ÔÈÚeaÓe ÔÈÏÁc ÔÈ‚a .ÌÈnÈ«ƒ¿ƒƒ¿»ƒ«ƒ¿«¬ƒ
e‰È‡Â ‡lÎ„ ‡B˜Ó e‰È‡Â ÔBÏ ÏÈË e‰ÏkÀ¿»ƒ¿ƒ¿»¿…»¿ƒ
‡iÂ ‡c ÏÚÂ .ÌÈnÈ CÎ ÈÈ‚ ‡lk ÏÈË»ƒ…»¿ƒ≈»«ƒ¿«»««¿

,È˙Îe BË Èk ÌÈ‰Ï‡(‚ ‰ÈÚ˘È)Èk ˜Ècˆ eÓ‡ ¡…ƒƒ¿ƒƒ¿«ƒƒ
.BË

‡ÓBÈ ÔÈa LÈÙ‡ e‰È‡ ÌÈL˙‡c ¿ƒ¿¿ƒƒ«¿ƒ≈»
BË Èk Óz‡ ‡ÏÂ ‰‡˙ÈÏ˙Ï ‰‡Ó„«̃¿»»ƒ¿ƒ»»¿»ƒ¿»ƒ
‡Ú‡ ˙cÚ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa ‡‰c .e‰ÈÈÂ‚a¿««¿¿»¿»¿ƒ»»»¿««¿»
Ó‡iÂ ÈzÎc .˜Ècˆ È‡‰„ ‡ÏÈÁÓ ÔÈÈ‡ƒƒ≈≈»¿««ƒƒ¿ƒ«…∆
ÚÊ ÚÈÊÓ NÚ ‡Lc ı‡‰ ‡L„z ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ«¿≈»»∆∆∆≈∆«¿ƒ«∆«
ÚÂ BË ˙Úc‰ ıÚ ‡c .Èt ıÚ È‡Ó .Èt ıÚ≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈«««»»
‡„ ÈÙ ‰NBÚ .ÔÈÙe ÔÈaÈ‡ „ÈÚ e‰È‡c¿ƒ»ƒƒƒ≈ƒ∆¿ƒ»

.‡ÓÏÚc „BÒÈ ˜Èc«̂ƒ¿¿»¿»
.‡LÈc˜ ‡Áe ÔBÏ ˙È‡„ ‡L Èa ÏÎc ¿»¿≈»»¿ƒ»«ƒ»

e‰a ÌÈL ‡ÏÈ‡ ‡e‰‰„ ‡aÈ‡ e‰È‡c¿ƒƒ»¿«ƒ»»»ƒ¿
˙Èa L„˜ ˙Èa ,e‰È‡ È‡Óe .BÈÓÏ ‡ÓÈL¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿ƒ…∆¿ƒ
ÔÈÏ‡Ú BÈÓÏ ,BÈÓÏ ‡˙eÓÈ‰Ó Èe .ÌBÏL»¿≈¿≈¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ

‰lk BÏ ‰˙È‰L CÏÓ ÔÏ ?‰ÓBc∆¿∆∆∆∆»¿»«»
Á˜BÏ ‰È‰Â ,B„Áa ‰Úeˆe ‰‡»»¿»¿«¿¿»»≈«
dÏ ‡ÈÓe LÚ ÂÈ‡ ˙ÈaÓƒ≈»ƒ…∆≈ƒ»
˙ÚˆÓe Ïk‰ ˙Á˜BÏÂ ,„ÈÓz»ƒ¿«««…«¿««
ÛBÒÏ .Ïk‰ ˙ÚÓe „ÈÓz B˙B‡»ƒ¿»∆∆«…¿
‰Óe ÛÒ‡ ‰Ó ˙B‡Ï Lwa ÌÈÓÈ»ƒƒ≈ƒ¿»»««

e˙kL eÈ‰ .ıaw  ƒ≈«¿∆»
˙Èa ‡e‰ ‰Óe .jˆa˜‡ ÚnÓeƒ«¬»¬«¿∆»«≈
‡È‡ ÁÊnÓ e˙kL ?ÂÈ‡»ƒ∆»ƒƒ¿»»ƒ
,‡ÈÓ ÁÊnnL „nÏÓ .EÚÊ«¿∆¿«≈∆ƒƒ¿»≈ƒ
‡e‰ Ck Á‡Â ,Úna ÚBÊÂ¿≈«««¬»¿««»

.Î"Ú :ÚfM ‰Ó ıa˜Ó¿«≈«∆»«
‰Ê ÌÈn‰ ‰Â˜Ó ,‡ÈiÁ Èa «ƒƒ»ƒ¿≈««ƒ∆

,ÌÈn‰ ‰Â˜ÓÏ ÚÈbnLkL .˜Èc «̂ƒ∆¿∆«ƒ«¿ƒ¿≈««ƒ
,BË Èk ÌÈ‰Ï‡ ‡iÂ e˙k»««¿¡…ƒƒ

e˙ÎÂ Èk ˜Ècˆ eÓ‡ ¿»ƒ¿«ƒƒ
.BËe˙k ÌlÎa ÔÎÂ ,BË ‡˜ ÔBL‡ B‡ ÔÎÂ]

˙Î ‡lL ÈM‰ ÌBiÏ Ët ,BË Èk[BË Èk Ba e 

‡e‰ Ï‡NÈ ,Ó‡ ÈÒBÈ Èa«ƒ≈»«ƒ¿»≈
e˙kL ,‰Â˜Ó ‰Â˜Ó ƒ¿∆∆»ƒ¿≈

.'‰ Ï‡NÈƒ¿»≈
eÈ‰ ,˜Ècˆ ‰Ê ,Ó‡ ‡ÈiÁ ƒ»»«∆«ƒ«¿

ÌeMÓ .ÌÈnÈ ‡˜ e˙kM ‰Ó«∆»»»«ƒƒ
˙‡ ,˙B‰e ˙BÈÚÓe ÌÈÏÁpL∆¿»ƒ«¿»¿»∆
ÏL B˜n‰ ‡e‰Â ,ÏËB ‡e‰ ÌlkÀ»≈¿«»∆
Ck ÌeMÓ .Ïk‰ ÏËB ‡e‰Â Ïk‰«…¿≈«…ƒ»
Èk ÌÈ‰Ï‡ ‡iÂ ‰Ê ÏÚÂ .ÌÈnÈ«ƒ¿«∆««¿¡…ƒƒ

e˙ÎÂ ,BË ˜Ècˆ eÓ‡ ¿»ƒ¿«ƒ
.BË Èkƒ

ÔÈa „ÈÙ‰ ,ÌL ‡e‰L ∆ƒ¿«ƒ¿ƒ≈
Èk Ó‡ ‡ÏÂ ÈLÈÏMÏ ÔBL‡ ÌBÈƒ«¿ƒƒ¿…∆¡«ƒ
ÌBia È‰L ,Ì‰ÈÈa BË≈≈∆∆¬≈«
˙Bt ı‡‰ ‰˙NÚ ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ»¿»»»∆≈
Ó‡iÂ e˙kL ,‰f‰ ˜Ècv‰ ÁkÓƒ…«««ƒ«∆∆»«…∆
NÚ ‡Lc ı‡‰ ‡L„z ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ«¿≈»»∆∆∆≈∆
ıÚ ‰f ‰Ó .Èt ıÚ ÚÊ ÚÈÊÓ«¿ƒ«∆«≈¿ƒ«∆≈
,ÚÂ BË ˙Úc‰ ıÚ ‰Ê ?Èt¿ƒ∆≈«««»»
‰NÚ .˙BÙe ÌÈa‡ ‰NBÚ ‡e‰L∆∆ƒƒ≈…∆

.ÌÏBÚ „BÒÈ ˜Ècˆ ‰Ê  Èt¿ƒ∆«ƒ¿»
LiL Ì„‡ Èa Ïk ÏL  ∆»¿≈»»∆≈

Èt ‡e‰L ,‰LB„˜ Áe Ì‰Ï»∆«¿»∆¿ƒ
ÌeM Ì‰a ÌLB ÔÏÈ‡ B˙B‡L∆ƒ»≈»∆ƒ
˙Èa e‰Ê ?ÌL‰ ‰Óe .BÈÓÏ¿ƒ»»…∆∆¿ƒ
‰eÓ‡‰ Èe .ÌBÏL ˙Èa L„…̃∆¿ƒ»¿≈»¡»
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‰f‰ ÙÒ ˆ˜

.‡e‰ Èt ‰NBÚ ˜ÈcˆÂ .dÈpÓ ÔLt˙Ó ‡ÏÂ¿»ƒ¿»¿»ƒ≈¿«ƒ∆¿ƒ
ÈÙ ‡e‰‰ ˙˜Èt‡Â ˙Ú˙‡ ‡ÏÈ‡ ‡e‰‰Â¿«ƒ»»ƒ¿«¿«¿«ƒ««¿ƒ
ÈÂ‰È„ ÈÙ ‰NBÚ ‡e‰‰c BÈÓÏ .BÈÓÏ¿ƒ¿ƒ¿«∆¿ƒ¿∆¡≈

.dÈ˙ÂeÎ¿»≈
.ÈB‡ÏÂ dÈn‡Ï ÈÓ„c Ô‡Ó dÈ˜ÏeÁ »≈»¿»≈¿ƒ≈¿¿¬

‡ÓBÈ ‡LÈc˜ ‡ÓÈL Ôk ÏÚÂ¿«≈¿ƒ»«ƒ»¿»
.dÈn‡Ï ÈÓ„Èc ÔÈ‚ ‰‡ÈÓ˙‰‡ÈÓ˙ ‡‚„ ‡È‰„ ÔÈ‚a) ¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ≈

(ÔÈÓBÈ ‡ÈÓ˙Ï dn˜ ‰‡ÊÁ˙‡Ï ˙ÎÈËˆ‡ dpÓ ÁÙ„ ‡LÙ ‡È‰‰Â„ÎÂ ¿«
ÔÈ‚ ‡LÈc˜ ‡ÓÈL ‡ÈÈÏb˙‡Â ˙Út˙‡ƒ¿¿»«¿ƒ¿«¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ
.‡n‡ ‡„ Èt ıÚ ‡c ÏÚÂ .ÈB‡Ï ÈÓ„Èc¿ƒ¿≈¿¬¿«»≈¿ƒ»ƒ»
ÈÓ„Èc BÈÓÏ .ÈB‡ L„˜ ˙Èa ‡„ ÈÙ ‰NBÚ∆¿ƒ»¿ƒ…∆¬¿ƒ¿ƒ¿≈

.dÈa ÌÈL˙‡Â dÈÏ≈¿ƒ¿¿ƒ≈
Ba ÚÊ .B BÚÊ .ı‡‰ ÏÚ B BÚÊ «¿«»»∆«¿∆«

ÚÊ ‡l‡ .B BÚÊ È‡Ó .dÈÏ ÈÚÈÓƒ¿≈≈»«¿∆»∆«
‡‰c .È‡cÂ ‡e‰ ÈÎ‰ ı‡‰ ÏÚ .B Â"‡Â»«»»∆»ƒ«»¿»
‰‡kÊ .‡Ú‡ ÏÚ È„L‡ ‡ÚÊ ‡e‰‰««¿»«¿≈««¿»«»»
ÔÈÈÓ„Â ÔÈLÈc˜ Ôep‡c Ï‡NÈc ÔB‰È˜ÏeÁ»≈¿ƒ¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿«¿»

,È˙Î È‡cÂ ‡c ÏÚÂ .ÔÈLÈc˜Ï(Ò ‰ÈÚ˘È)CnÚÂ ¿«ƒƒ¿«»«»¿ƒ¿«≈
È‰Ó ‡‰c .È‡cÂ ÌÈ˜Ècˆ Ìlk .ÌÈ˜Ècˆ ÌlkÀ»«ƒƒÀ»«ƒƒ«»¿»≈»≈
ÔÈc ‡ÓÏÚa Ôep‡ ÔÈ‡kÊ .ÔÈÈÓ„ È‰Ïe e˜Ù»¿¿»≈«¿»«»ƒƒ¿»¿»≈

.È˙‡„ ‡ÓÏÚe.(ע"ב לג (דף ¿»¿»¿¬≈
,È˙Î ‡ÈiÁ Èa(‡Â È ‰ÈÓÈ)ı‡ ‰NBÚ ƒƒƒ»¿ƒ∆∆∆

ı‡ ‰NBÚ È‡Ó .BÁÎaÈÚÈÓ ı‡ ‰NÚ .BÁÎa) ¿…»∆∆∆

È ‡L„˜ Ôw˙Óe È„˙ È‡cÂ ‰NBÚ ‡l‡ .dÈÏ(ı‡ È‡‰Ï ‡e‰ C‡c »
.˜"Ècˆ ‡c BÁÎa .‡lÈÚÏ ‡e‰ CÈ ‡L„À̃¿»¿ƒ¿≈»¿…»«ƒ
.‡z˙Ïc ı‡ ‡c Ïz .B˙ÓÎÁa Ïz ÔÈÎÓ≈ƒ≈≈¿»¿»≈≈»∆∆ƒ¿«»

‡e‰Â ÈzÎc ˜„ˆ ‡c B˙ÓÎÁa(Ë ÌÈÏ‰˙)ËBtLÈ ¿»¿»»∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿
,‡e‰ CÈ ‡L„˜ ‡c ı‡ ‰NBÚ .˜„ˆa Ïz≈≈¿∆∆∆∆∆»À¿»¿ƒ
.‰Óe .ÈBÁ‡ ÔÈ˜˙Óe ‡Ú‡ ÔÈ˜˙Ó ‡e‰c¿«¿ƒ«¿»«¿ƒ»¿¿»

.ÔÓ‡˜„k BÁÎa¿…ƒ¿»¬»»
ÊÚÏ‡ Èac ÔÙÈÏb ÔÂÂ˙‡a Ó‡ ‰„e‰È ¿»»«¿«¿»¿ƒ»¿ƒƒ∆¿»»

ÔÈz ÔÂÂ˙‡c ÈËe˜ ˙È‡ÔÈÈË˜ ÔÈNÚÂ ƒ¿≈¿«¿»¿≈¿∆¿ƒ¿ƒƒ
˙ÈÁ ‡„Â ˜ÈÏÒ ‡c ÔÂÂ˙‡ ÔÈz .‡„Ák¿¬»¿≈«¿»»»ƒ¿»»ƒ

‡ÏÂ ÌÈÒÎ BÈÓÏ ,BÈÓÏ¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿…
Èt ‰NBÚ ˜ÈcˆÂ ,epnÓ ÌÈ„Ùƒ¿»ƒƒ∆¿«ƒ∆¿ƒ
‡ÈˆBÓe aÚ˙Ó ÔÏÈ‡ B˙B‡Â .‡e‰¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ
B˙B‡ ÏL BÈÓÏ ,BÈÓÏ Èt B˙B‡¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆

.B˙BÓÎ ‰È‰iL Èt ‰NBÚ∆¿ƒ∆ƒ¿∆¿
‰ÓBcL ÈÓ ÏL B˜ÏÁ ∆¿∆ƒ∆∆

ÌL Ôk ÏÚÂ ,ÂÈ‡Ïe Bn‡Ï¿ƒ¿»ƒ¿«≈…∆
È„k ÈÈÓM‰ ÌBia LB„w‰«»««¿ƒƒ¿≈

Bn‡Ï ‰Ó„iL,˙ÈÈÓL ‰b„ ‡È‰L ÏÏ‚a] ∆ƒ¿∆¿ƒ

‰ÈÙÏ ˙B‡‰Ï ‰ÎÈˆ ‰pnÓ ‰ÁtL LÙ d˙B‡Â

[ÌÈÓÈ ‰BÓLÏ‰lb˙Óe ÚÙpLÎe . ¿∆ƒ¿»ƒ¿«∆
.ÂÈ‡Ï ‰Ó„iL È„k LB„w‰ ÌL…∆«»¿≈∆ƒ¿∆¿»ƒ
‰NÚ .Ì‡ BÊ  Èt ıÚ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆≈¿ƒ≈…∆
BÈÓÏ .ÂÈ‡ L„˜ ˙Èa BÊ  Èt¿ƒ¿ƒ…∆»ƒ¿ƒ

.Ba ÌLÈÂ BÏ ‰Ó„iL ∆ƒ¿∆¿≈»≈
ÏÚ B BÚÊBÚÊ  ı‡‰ «¿«»»∆«¿

‰f ‰Ó !˙BÈ‰Ï CÈˆ Ba ÚÊ ?B∆«»ƒƒ¿«∆
ÏÚ .Ba Â"‡Â ÚÊ ‡l‡ ?B BÚÊ«¿∆»∆«»«
È‰L ,È‡cÂ ‡e‰ Ck  ı‡‰»»∆»««∆¬≈
ÈL‡ .ı‡‰ ÏÚ ˜Ê ÚÊ B˙B‡∆«»««»»∆«¿≈
ÌÈLB„˜ Ì‰L Ï‡NÈ ÏL Ì˜ÏÁ∆¿»∆ƒ¿»≈∆≈¿ƒ
È‡cÂ ‰Ê ÏÚÂ ,ÌÈLB„˜Ï ÌÈÓB„Â¿ƒƒ¿ƒ¿«∆««

e˙k Ìlk CnÚÂ »¿«≈À»
,È‡cÂ ÌÈ˜Ècˆ Ìlk .ÌÈ˜Èc «̂ƒƒÀ»«ƒƒ««
‰l‡Ïe e‡ˆÈ ‰l‡Ó È‰L∆¬≈≈≈∆»¿¿≈∆
‰f‰ ÌÏBÚa Ì‰ÈL‡ .ÌÈÓBcƒ«¿≈∆»»«∆

.‡a‰ ÌÏBÚe»»«»
e˙k ,‡ÈiÁ Èa   «ƒƒ»»

‰NÚ ‰f ‰Ó .BÁÎa ı‡ ‰NÚ…≈∆∆¿…«∆…≈
?ı‡Èˆ ı‡ ‰NÚ ?BÁÎa]‡l‡ !˙BÈ‰Ï C ∆∆

˙‡ ‡e‰ Cea LB„w‰ Ôw˙Óe ,„ÈÓz È‡cÂ ‰NBÚ

[Bf‰ ı‡‰‡e‰ Cea LB„w‰ ‰Ê ∆«»»
ÔÈÎÓ .˜Ècˆ ‰Ê  BÁÎa .‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿…∆«ƒ≈ƒ
ı‡ BÊ  Ïz .B˙ÓÎÁa Ïz≈≈¿»¿»≈≈∆∆
,˜„ˆ ‰Ê  B˙ÓÎÁa .‰hÓlL∆¿«»¿»¿»∆∆∆

e˙kL Ïz ËtLÈ ‡e‰Â ∆»¿ƒ¿…≈≈
LB„w‰ ‰Ê  ı‡ ‰NÚ .˜„ˆa¿∆∆…≈∆∆∆«»
ÔÈ˜˙Óe ı‡ ÔÈ˜˙nL ‡e‰ Cea»∆«¿ƒ∆∆«¿ƒ
ÈÙk ,ÁÎa ?‰ne ,‰ÈÎc¿»∆»«∆¿…«¿ƒ

.eÓ‡L∆»«¿
˙Bi˙B‡a ,Ó‡ ‰„e‰È ¿»»«¿ƒ

ÈL˜ LÈ ÊÚÏ‡ Èa ÏL ˙B˜e˜Á¬∆«ƒ∆¿»»≈ƒ¿≈
ÌÈeL˜ ÌÈzLe ÌÈNÚ ˙Bi˙B‡‰»ƒ∆¿ƒ¿«ƒ¿ƒ
BÊÂ ‰ÏBÚ BÊ ,˙Bi˙B‡ ÈzL .„Á‡k¿∆»¿≈ƒ»¿

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
חשון ח

:˙Á‡ ‰˘Ï
תשרי יב



"Ú ‚Ï  ˙È˘‡‡ˆ˜

‡c ÔÓÈÒÂ .˜ÈÏÒ ˙ÈÁ„e ˙ÈÁ ˜ÈÏÒ„e‰ÈÚ˘È) ¿»ƒ»ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ»»
(‰Ó.Ï"‡ C"a C"‡«»≈

‡˙ÈÚˆÓ‡ ‡Ï˜ÈL„ ‡ÒÙÈË Ó‡ ÈÒBÈ ≈»«ƒ¿»¿ƒ¿»¿∆¿»ƒ»
ÔÓÈÒÂ .‡ÓÈÈ˜(ËÈ ‡˜ÈÂ)Ï˜LÓ ‰cÓa «¿»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿»

‡ÊÂ .‡˙ÈÚˆÓ‡ ‡ÓÈÈ˜c ÔLÈÏ Ï˜LÓ .'Â‚Â¿ƒ¿»ƒ»¿«¿»¿∆¿»ƒ»¿»»
‡„(Ï ˙ÂÓ˘)dÈa ÌÈÊ‡Óe .È˙k L„w‰ Ï˜L »∆∆«…∆¿ƒ…¿«ƒ≈

,Ó‡ z‡„ ‰Ók ÌÈÊ‡Ó Ô‡Ó .eÏ˜˙‡Â ÔÓÈÈ«̃¿»¿ƒ¿»»…¿«ƒ¿»¿«¿»≈
(ËÈ ‡˜ÈÂ)Ï˜LÓa ÔÈÓÈÈ˜ e‰ÏÎÂ .˜„ˆ ÈÊ‡Ó…¿≈∆∆¿À¿»¿ƒ¿ƒ¿»

L„w‰ Ï˜La Ó‡ ‰„e‰È Èa .L„w‰ Ï˜La¿∆∆«…∆ƒƒ¿»»«¿∆∆«…∆
.L„w‰ Áe ‡c»««…∆

,È˙k ˜ÁˆÈ Èa(‚Ï ÌÈÏ‰˙)ÈÈ „a ƒƒƒ¿»¿ƒƒ¿«¿»
.Ì‡ˆ ÏÎ ÂÈt Áee eNÚ ÌÈÓL»«ƒ«¬¿«ƒ»¿»»
‡z˙Ï„ ‡ÈÓL ÔÈl‡ .eNÚ ÌÈÓL ÈÈ „aƒ¿«¿»»«ƒ«¬ƒ≈¿«»ƒ¿«»
.Áea .‡ÏÈÚÏc ÌÈÓL „ e„ÈÚ˙‡„¿ƒ¿¬ƒƒ¿«»«ƒƒ¿≈»¿«
„È‚c ‰ ‡e‰‰Ï ÈËÓc „Ú ‡Ï˜ ˜Èt‡c¿«ƒ»»«¿»≈¿«»»¿»ƒ
ÂÈt Áee .ÔÈÓÏÚÏ ÈBÓÈÓ ÔÈ˜Òt ‡ÏÂ ˜ÈÙÂ¿»ƒ¿»»¿ƒ≈¿»¿ƒ¿«ƒ
e‰È‡c Áea ÔÈÓÈÈ˜ È‡z˙ e‰Ïk .Ì‡ˆ ÏÎ»¿»»À¿«»≈»¿ƒ¿«¿ƒ

.Î„¿«
ÚaNz EÈNÚÓ ÈtÓ ÂÈ˙BiÏÚÓ ÌÈ‰ »ƒ≈¬ƒ»ƒ¿ƒ«¬∆ƒ¿«

.ÂÈ˙BiÏÚÓ ÌÈ‰ ‰˜LÓ .ı‡‰ÌÈÏ‰˙) »»∆«¿∆»ƒ≈¬ƒ»
(„˜,ÈzÎc .ÔÓ‡˜„k ÂÈ˙BiÏÚ Ô‡Ó(„˜ ÌÈÏ‰˙) »¬ƒ»ƒ¿»¬»»ƒ¿ƒ

ÚaNz EÈNÚÓ ÈtÓ .ÂÈ˙BiÏÚ ÌÈn ‰˜Ó‰«¿»∆««ƒ¬ƒ»ƒ¿ƒ«¬∆ƒ¿«
‡z˙Ï ˜ÈÙÂ „È‚c ‰ ‡e‰‰„ ‡Ê .ı‡‰»»∆»»¿«»»¿»ƒ¿»ƒ¿«»
B BÚÊ L‡ ÈÙ ‰NBÚ È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰»»ƒ¿ƒ∆¿ƒ¬∆«¿

:Óz‡ ‡‰Â 'Â‚Â¿¿»ƒ¿»
ÏÚ È‡‰Ï ÌÈÓM‰ ÚÈ˜a ˙‡Ó ¿……ƒ¿ƒ««»»ƒ¿»ƒ«

‰i˜ÊÁ Èa .ÒÁ ˙‡Ó È‰È .ı‡‰»»∆¿ƒ¿……»≈ƒƒƒ¿ƒ»
.‡È„„ ‡t˜z dÈ ‡ÈLc ˙B‡Ó ÓB‡≈¿…¿«¿»≈À¿»¿ƒ»
˙‡Ó È‰È Ó‡ ÈÒBÈ Èa .‡È„„ ‡ËÏÈƒ̃¿»¿ƒ»ƒƒ≈»«¿ƒ¿……
‰kÒ‡ ‡ÈÏz d„ ‡‰ÈÒ È‰È‡ ‡z˙Ï¿«»ƒƒƒ¬»¿»«¿»«¿»»
ÔÈ‚a .˙‡Ó ‡ÈÏz de .‡ÓÏÚ ÈÈÏ¿«¿≈»¿»»«¿»¿……¿ƒ
ÔÈÓÊÂ .ÔÈB‰ ÏkÓ ‡ËeÊ ‡B‰ È‰È‡c¿ƒƒ¿»¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿ƒ

.‡B‰ ‡Ïa˜Ó ‡ÏÂ ‡ÎMÁ˙‡c¿ƒ¿«¿»¿»¿«¿»¿»

˙„BiLÂ ˙„BÈ ‰ÏBÚLÂ ,˙„BÈ∆∆¿∆»∆∆¿∆∆∆
 ‰Ê ÔÓÈÒÂ .‰ÏBÚ C"‡ »¿ƒ«∆«

.Ï"‡ C"a»≈
ÏL ÔBLl‰ ,Ó‡ ÈÒBÈ ≈»««»∆

 ÔÓÈÒÂ ,ÚˆÓ‡a „ÓBÚ Ï˜LÓƒ¿»≈»∆¿«¿ƒ»
 .'B‚Â Ï˜LÓa ‰cÓa¿ƒ»¿ƒ¿»¿

.ÚˆÓ‡a „ÓBÚL ÔBLÏ  Ï˜LÓƒ¿»»∆≈»∆¿«
„BÒ ‰ÊÂ L„w‰ Ï˜L ¿∆∆∆«…∆

Ba ÌÈ„ÓBÚ ÌÈÊ‡Óe .e˙k»…¿«ƒ¿ƒ
BÓk ?ÌÈÊ‡Ó ‰ÊÈ‡ .eÏ˜LÂ¿ƒ¿¿≈∆…¿«ƒ¿

Ó‡pL ,˜„ˆ ÈÊ‡Ó ∆∆¡«…¿≈∆∆
Ï˜La Ï˜LÓa ÌÈ„ÓBÚ ÌlÎÂ¿À»¿ƒ¿ƒ¿»¿∆∆
Ï˜La ,Ó‡ ‰„e‰È Èa .L„w‰«…∆«ƒ¿»»«¿∆∆

.L„w‰ Áe BÊ  L„w‰«…∆««…∆
e˙k ,˜ÁˆÈ Èa  «ƒƒ¿»»

ÂÈt Áee eNÚ ÌÈÓL '‰ „aƒ¿«»«ƒ«¬¿«ƒ
eNÚ ÌÈÓL '‰ „a .Ì‡ˆ Ïk»¿»»ƒ¿«»«ƒ«¬
eNÚpL ‰hÓlL ÌÈÓL el‡ ≈»«ƒ∆¿«»∆«¬
 Áea .‰ÏÚÓlL ÌÈÓL „aƒ¿«»«ƒ∆¿«¿»¿«
B˙B‡Ï ÚÈb‰L „Ú ÏB˜ ‡ÈˆB‰L∆ƒ«∆ƒƒ«¿
ÌÈ˜ÒBÙ ‡ÏÂ ‡ˆBÈÂ ÚÙBML ‰»»∆≈«¿≈¿…¿ƒ
Ïk ÂÈt Áee .ÌÈÓÏBÚÏ ÂÈÓÈÓ≈»¿»ƒ¿«ƒ»
ÌÈ„ÓBÚ ÌÈBzÁz‰ Ïk  Ì‡ ¿̂»»»««¿ƒ¿ƒ

.ÎÊ ‡e‰L Áea»«∆»»
 ÂÈ˙BiÏÚÓ ÌÈ‰ ‰˜LÓ«¿∆»ƒ≈¬ƒ»

.ı‡‰ ÚaNz EÈNÚÓ ÈtÓƒ¿ƒ«¬∆ƒ¿«»»∆
‰f ‰Ó ,ÂÈ˙BiÏÚÓ ÌÈ‰ ‰˜LÓ«¿∆»ƒ≈¬ƒ»«∆
e˙kL ,eÓ‡L BÓk ?ÂÈ˙BiÏÚ¬ƒ»¿∆»«¿∆»

.ÂÈ˙BiÏÚ ÌÈn ‰˜Ó‰«¿»∆««ƒ¬ƒ»
„BÒ  ı‡‰ ÚaNz EÈNÚÓ ÈtÓƒ¿ƒ«¬∆ƒ¿«»»∆
‡ˆBÈÂ ÚÙBML ‰ B˙B‡ ÏL∆»»∆≈«¿≈
Èt ‰NÚ e˙kL e‰Ê .‰hÓÏ¿«»∆∆»…∆¿ƒ
.‡a˙ È‰Â ,'B‚Â B BÚÊ L‡¬∆«¿¿«¬≈ƒ¿»≈

È‡‰Ï ÌÈÓM‰ ÚÈ˜a ˙‡Ó ¿……ƒ¿ƒ««»«ƒ¿»ƒ
Èa .ÒÁ ,˙‡Ó È‰È .ı‡‰ ÏÚ«»»∆¿ƒ¿……»≈«ƒ
Ba ÌÈBML ˙‡Ó ,ÓB‡ ‰i˜ÊÁƒ¿ƒ»≈¿……∆ƒ
Èa .ÔÈc‰ ˙ËeÏ˜ ,ÔÈc‰ Û˜z…∆«ƒ¿««ƒ«ƒ
.‰hÓÏ  ˙‡Ó È‰È ,Ó‡ ÈÒBÈ≈»«¿ƒ¿……¿«»
‰kÒ‡ ‰ÈeÏz daL ‰l‰ ‡È‰ƒ«¿»»∆»¿»«¿»»
ÈeÏz de ,ÌÏBÚ‰ ˙B˜BÈ˙Ï¿ƒ»»»»
ÔË˜ B‡Ó ‡È‰L ÏÏ‚a ,˙‡Ó¿……ƒ¿«∆ƒ»»»
ÌÈÓÚÙÏÂ ,˙BB‡n‰ ÏkÓƒ»«¿¿ƒ¿»ƒ

.B‡ ˙Ïa˜Ó ‡ÏÂ ˙ÎLÁpL∆∆¿∆∆¿…¿«∆∆
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‰f‰ ÙÒ ˆ˜

e‰È‡„ ‡ÚÈ˜ ‡e‰ ‡c .ÌÈÓM‰ «»»ƒ»¿ƒ»¿ƒ
ÔÈB‰ Ïk ÏÈËc ÔÈ‚a .e‰ÏÎ„ ‡ÏÏÎ¿»»¿À¿¿ƒ¿»ƒ»¿ƒ

‡‰ ‡Ïc ‡B‰ È‡‰Ï È‰ ‡e‰ÂdÈ ‡ÈÏ˙ ‡È‰Â) ¿»ƒ¿«¿»¿»»¬»

ÔÈ‚a ÔÈpÁ‡ ÔÈÈÈÊ Ôep‡ ÏÎ ‡z˙Ï ÔÈÈÏz dÈe ‰‡Ó ‡e‰‰ da ˜ac˙‡c ÔÈ‚a

.(‡B‰„ eÈÚÊ

˜Èt‡Â Ó‡ ˜ÁˆÈ(eÏÈÙ‡Â ‡")‡ÚÈ˜ È‡‰ ƒ¿»»«¿«ƒ«¿ƒ»
ÌÈÓL ˙eÎÏÓ dÈÏ ÔÈ˜Â .È‰ ‡Ï„¿»»ƒ¿»ƒ»≈«¿»«ƒ
e‰È‡ ÌÈÓM‰ .ÌÈiÁ‰ ı‡Â Ï‡NÈ ı‡Â¿∆∆ƒ¿»≈¿∆∆««ƒ«»«ƒƒ

(È‰„).'Â ÒÁ ˙‡Ó È‰È CÎ ÈÈ‚a .ÚÈ˜ È‡‰ «»ƒ«¿ƒ≈»¿ƒ¿……»≈
‡e‰ ‡˙BÓ Â"‡Â ‡Ï ‡‰„ ‡ÓÚË È‡Ó»«¿»¿»¿»»»

.‡ÓÏÚa¿»¿»
˙ÈÏÈÏ ‡ÏÏÎ‡Ï ‡ÈÏz dÈ ‡lk ˙‡Ó ¿………»≈«¿»¿«¿»»ƒƒ

,È˙k .‡ÓÏÚa(‚ ÂÈ‡)ÌL ÏB„‚Â ÔË˜ ¿»¿»¿ƒ»»¿»»
,È˙Îe .‡e‰(‚Ï ‰ÈÚ˘È)ÈÈ Èc‡ ÌL Ì‡ Èk ¿ƒƒƒ»«ƒ¿»

,È˙Î ‡c ÏÚÂ .eÏ(„Ï ‰ÈÚ˘È)ÌL C‡ »¿«»¿ƒ«»
.ÁBÓ dÏ ‰‡ˆÓe ˙ÈÏÈÏ ‰ÚÈ‚‰ƒ¿ƒ»ƒƒ»¿»»»«

‰‡ÈÏ˜tÒ‡ .˙‡Ó È‰È Ó‡ ÊÚÏ‡ ∆¿»»»«¿ƒ¿……«¿«¿«¿»»
‡„È ÏÚ ‡l‡ .dÓ‚Ó ‡‰ ‡Ï„¿»«¬»ƒ«¿»∆»«¿»
‡˙ÈLLÚk dÏ ÔÈ‰c ÔÈ‡lÚ ÔÈB‰„ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»¬ƒ»«¬»ƒ»

,È˙k .È‰„ ‡B‰ ‡Ë˜Ï„(‚ Ú˘Â‰È)ÔB‡ ‰p‰ ¿»¿»¿»¿»ƒ¿ƒƒ≈¬
‡c ÔB‡ ‰p‰ .ı‡‰ Ïk ÔB„‡ ˙Èa‰«¿ƒ»»»»∆ƒ≈¬»
‰‡ÈÏ˜tÒ‡ ˙Èa‰ .‡‰ ‡Ïc ‰‡ÈÏ˜tÒ‡«¿«¿«¿»»¿»»¬»«¿ƒ«¿«¿«¿»»
ÔB‡ .˙‡Ó ‡È‰ ‡c ÔB‡ ‰p‰ .‡‰„¿»¬»ƒ≈¬»ƒ¿……¬
.˙ÎaL ‰Bz dÈÂ‚ ‰‡ÏÚ‡Ï ‡˙eÈz≈»¿«¬»»¿««»∆ƒ¿«
˙È È‰È‡Â .dÏ È‰„ ‡LÓL ‡c ˙Èa‰«¿ƒ»ƒ¿»¿»ƒ»¿ƒƒ¿ƒ
.ı‡‰ Ïk ÔB„‡ .‡˜ÈÈc ˙Èa‰ ÔB‡ dÈ„‰a«¬≈¬«¿ƒ«¿»»»»»∆

.ı‡‰ Ïk ÔB„‡ e‰È‡c ˙Èa‰«¿ƒ¿ƒ»»»»∆
‡LÓL ÔÈ‚a .ÔB„‡ e‰È‡ ÔB‡ È‡‰c ¿«¬ƒ»¿ƒƒ¿»

ÈÎ‰ .‡ÓÏÚ ÏÎÏ È‰Â dÏ È‰„¿»ƒ»¿»ƒ¿»»¿»»ƒ
È˜˙‡(ע"א לד È˜˙‡Â(דף .‡ÓL ‡Ë˜ dÈpÓe ƒ¿¿≈ƒ≈»¿»¿»¿ƒ¿¿≈

Ô"e ˙"Ï„ Û"Ï‡„ ‡Êa ÔB„‡ ÔB‡ È‡‰«¬»¿»»¿»∆»∆
Ô"B„‡ Ck ˜„ˆÂ ˜Ècˆ ÔÈÓ‡„ ‰Ók .„"eÈ¿»¿«¿ƒ»«ƒ¿∆∆»¬

.ÔÈÈÏ˙ ‡„ ‡c È"„‡»¿»«¿»

ÚÈ˜ e‰Ê  ÌÈÓM‰ «»«ƒ∆»ƒ«
ÏÏ‚a ,Ìlk ÏL ˙eÏÏk ‡e‰L∆¿»∆À»ƒ¿«
È‡Ó ‡e‰Â ,˙BB‡n‰ Ïk ÏËBpL∆≈»«¿¿≈ƒ

È‡Ó BÈ‡L ‰f‰ B‡nÏ‰ÈeÏ˙ ‡È‰Â] «»«∆∆≈≈ƒ

ÌÈÈeÏ˙ Be ,‰‡Ó d˙B‡ da ‰˜a„pL ÏÏ‚a Ba

[B‡‰ ˙Ë˜‰ ÏÏ‚a ÌÈÁ‡ ÌÈÈÓ Ì˙B‡ Ïk ‰hÓÏ. 

‡ÈˆB‰Â ,Ó‡ ˜ÁˆÈ[elÙ‡Â] ƒ¿»»«¿ƒ

.È‡Ó ‡lL ‰f‰ ÚÈ˜‰ ˙‡∆»»ƒ««∆∆…≈ƒ
ı‡Â ÌÈÓL ˙eÎÏÓ BÏ ÌÈ‡B˜Â¿¿ƒ«¿»«ƒ¿∆∆
ÌÈÓM‰ .ÌÈiÁ‰ ı‡Â Ï‡NÈƒ¿»≈¿∆∆««ƒ«»«ƒ

‡e‰[È‡nL]ÌeMÓ ,‰f‰ ÚÈ˜‰ »»ƒ««∆ƒ
‰Ó .'Â ÒÁ ˙‡Ó È‰È Ck»¿ƒ¿……»≈»
‡e‰ ˙ÂÓ Â"‡Â ÈÏa ‰fL ?ÌÚh‰«««∆∆¿ƒ»»∆

.ÌÏBÚa»»
Ba ÈeÏz Ïk‰  ˙‡Ó ¿……«…»

e˙k .ÌÏBÚa ˙ÈÏÈÏ ÏÈÏÎ‰Ï¿«¿ƒƒƒ»»»
 e˙ÎÂ .‡e‰ ÌL ÏB„‚Â ÔË »̃…¿»»¿»

 .eÏ '‰ Èc‡ ÌL Ì‡ Èkƒƒ»«ƒ»
e˙k ‰Ê ÏÚÂ ÌL C‡ ¿«∆»«»

.ÁBÓ dÏ ‰‡ˆÓe ˙ÈÏÈÏ ‰ÚÈb‰ƒ¿ƒ»ƒƒ»¿»»»«
 ˙‡Ó È‰È ,Ó‡ ÊÚÏ‡ ∆¿»»»«¿ƒ¿……

‰È‡Ó ‡lL ‰ÈÏ˜tÒ‡«¿«¿«¿»∆…¿ƒ»
˙BB‡ È„È ÏÚ ‡l‡ ,dÓˆÚÓ≈«¿»∆»«¿≈
BÓk dÏ ÌÈÈ‡nL ÌÈBÈÏÚ∆¿ƒ∆¿ƒƒ»¿
.È‡nL B‡ ˙Ïa˜nL ˙ÈLLÚ¬»ƒ∆¿«∆∆∆≈ƒ

e˙k ˙Èa‰ ÔB‡ ‰p‰ »ƒ≈¬«¿ƒ
BÊ  ÔB‡ ‰p‰ .ı‡‰ Ïk ÔB„‡¬»»»∆ƒ≈¬
.‰È‡Ó dÈ‡L ‰ÈÏ˜tÒ‡«¿«¿«¿»∆≈»¿ƒ»
.‰È‡n‰ ‰ÈÏ˜tÒ‡  ˙Èa‰«¿ƒ«¿«¿«¿»«¿ƒ»
 ÔB‡ .˙‡Ó È‰BÊ  ÔB‡ ‰p‰ƒ≈¬ƒ¿……¬
‰Bz dÎB˙a ÒÈÎ‰Ï ‰z≈»¿«¿ƒ¿»»
LÓM‰ BÊ  ˙Èa‰ .˙ÎaL∆ƒ¿»«¿ƒ«∆∆
ÌÚ „ÁÈ ˙Èa ‡È‰Â ,dÏ ‰È‡nL∆¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ««ƒ
Ïk ÔB„‡ .‡˜Âc ˙Èa‰ ÔB‡¬«¿ƒ«¿»¬»

ÔB„‡ ‡e‰L ˙Èa‰  ı‡‰Ïk »»∆«¿ƒ∆¬»
.ı‡‰»»∆

,ÔB„‡ ‡e‰ ‰f‰ ÔB‡‰L ∆»»«∆»
dÏ ‰È‡nL LÓM‰ ÏÏ‚aƒ¿««∆∆∆¿ƒ»»
,˙‡˜ Ck ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ ‰È‡Óe¿ƒ»¿»»»»ƒ¿≈
‡˜Â .ÌM‰ ˙‡ ‰Á˜Ï epnÓeƒ∆»¿»∆«≈¿ƒ¿»
Û"Ï‡ ÏL „Bqa ÔB„‡ ‰f‰ ÔB‡‰»»«∆»«∆»∆
eÓ‡L BÓk .„"BÈ Ô"e ˙"Ïc»∆¿∆»«¿
‰Ê È"„‡ Ô"B„‡ Ck ,˜„ˆÂ ˜Èc «̂ƒ¿∆∆»»¬…»∆

.ÌÈÈeÏz ‰Êa»∆¿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:



 ח ר יֹוַחאיֻבַ ְזכֻוָתא ֻדְ 

א ֶהָחָכם ַהֻכֹוֵלל ['בעמוד מהמשך ] ָ יש  ָרא ַקֻדִ בְׂ ן ַהאי ֻגַ ֻקֵ ָבר ֻתִ ל ,ֻוכְׂ ִהֻלֵ וָתן ֻכְׂ וְׂ מ"רִ ,ַענְׂ
ַפָייה  ָחק ַאלְׂ ה ָהַרב ִיצְׂ ֵסֶפר ) זי"עִניהֻו ַרֻבָ ן ֻבְׂ ַעֻיֵ צֻות ַהזוֹ "וְׂ ַקֻבְׂ ִַהרִהתְׂ יִקים ָעַצר ֶאת " ִפֻלֹוָתיו ִעם עֹוד ַצֻדִ תְׂ ֵאיךְׂ ֻבִ

ָרֵאל ֶאֶרץ ִיש ְׂ ֵנס לְׂ ֻכָ ֻלֹא ֻתִ ֶ ֹוָאה ש  ֻ מֹוד ,(ַהש  ל  ִללְׂ ימֻו ֻכָ ַסיְׂ ֵדי ֶזה יְׂ ַעל יְׂ קֹו וְׂ ל ֶאָחד ֶחלְׂ ֲחבֻוָרה ֻכָ ֻבַ
הֹור  .ַהֲחבֻוָרה ֻכֻוָלה רֹו ַהֻטָ ִספְׂ ֹו ֻבְׂ ש  ֵרי ָקדְׂ בְׂ  ".ִתיבָיִאירִנְִׂ"ַעֵיין ֻדִ

מֹו  יו  ְבסִׁ ַקת ֵסֶפר ַהזֹוַהר ו  ֲחלו  ים ב ַ פִׁ ת ְ ת ַ ְ ש  ִׁ ים ַהמ  ִׁ ש  ֲאנָּ ל הָּ יֹות בש"סְוֵכן ]כ ָּ נָּ ְ ש  מִׁ ל  ,[ו  כ ָּ
וֹ  ה ְלַבד  לָּ ו  ה  כ  אָּ ילו  ֲעש ָּ אִׁ ַכר כ ְ ד נֹוֵטל ש ְ ו ם, ֶאחָּ י  ַדת סִׁ ים ְסעו   .ְועֹוש ִׁ

ֵדי  ש ְׂ ַתב ֻבִ ִַמֲעֶרֶכתִ)ֶחֶמד ֻכָ ָלל מ' י וז"ל:ִ ,(קצ״חסֹוף ֻכְׂ נִׁ ה ב ְ ה  ַהְרב ֵ ים אֹותָּ עֹוש ִׁ ֶ ה ש  ְצוָּ מִׁ
פו ת ת ָּ ֻׁ ש  ם ב ְ דָּ וֹ  ,אָּ ה ְלַבד  לָּ ו  ה  כ  אָּ ילו  ֲעש ָּ אִׁ ַכר כ ְ ד נֹוֵטל ש ְ ל ֶאחָּ ַעם ֶזה , כ ָּ ֻוִמֻטַ

ֹות  ָרֵאל ַלֲעש  ית ִיש ְׂ ל ֻבֵ ַרת נֹוֲהִגים ֻכָ ו  ים ש״ס ַחב  קִׁ ְ ְמַחל  ה  הש"סו  ֻמָ ין ֻכַ נִֵֻבֵ יִֻבְׂ
ִ, ָאָדם ֶ ֶכת ַאַחתש  ל ֶאָחד לֹוֵקַח ַמֻסֶ ָנה, ֻכָ ָ ש  ַעם ַאַחת ֻבְׂ ים ִסֻיֻום ֻפַ עֹוש ִ ֵכןִ, וְׂ וְׂ

מֹוד  יֵניֶהם ִללְׂ קֻו ֻבֵ ִחֻלְׂ ֶ יֹותֲחבֻורֹות ש  נָּ ְ ש  ֻטֹול , ֵסֶדר מִׁ ֻיִ ֶ ין נֹוֶתֶנת ש  ֻוַרת ַהֻדִ ש  ל וְׂ כ ָּ
ַמד  ילו  לָּ אִׁ ַכר כ ְ ד ש ְ ד ְוֶאחָּ לוֹ  הש״סֶאחָּ ו   .וכ 

י   ְמַחת סִׁ הש ִׁ ֹורָּ ְמַחת ת  ַֹהר ֵמֵעין ש ִׁ  .ו ם ֵסֶפר ַהז 

י הצה"ק  י ַרב ִׁ ֶאלֹוקִׁ ל הָּ בָּ זַהְמקו  ו  יב  עזִׁ ֶ מ  ְך מִׁ רו  ם טֹוב ,ב ָּ ֵ ַעל ש  ֵגן  ,ֶנֶכד ַהב ַ תֹו יָּ ְזכו 
ֵלינו   ל  ,עָּ כָּ ַהג ב ְ דֹוש   ל"גנָּ ַֹהר ַהק ָּ ְפֵרי ַהז  ו ם סִׁ י  ֹות סִׁ עֶֹמר ַלֲעש   .ב ָּ

י דֹוש  ַרב ִׁ יק ַהק ָּ ד ִׁ ךְ  ַהצ ַ רו  ה  ,ב ָּ נָּ ָּ ל ש  כָּ ַהג ב ְ , נָּ ֵלינו  ֵגן עָּ תֹו יָּ ם טֹוב ְזכו  ֵ ַעל ש  ֶנֶכד ַהב ַ
יֹום  ה ב ְ נָּ ָּ ֶפר  ל"גְוש  ַקח ַהס ֵ ו ם לָּ י  , ְוַאַחר ַהס ִׁ דֹוש  ַֹהר ַהק ָּ ְפֵרי ַהז  ו ם סִׁ י  ֹות סִׁ עֶֹמר ַלֲעש  ב ָּ

ק   עֹות, ְוַאֲחֵרי רִׁ ָּ ה ש  מ ָּ ַקד כ ַ ֹו ְורָּ ְדש  יֵדי קָּ ַֹהר ב ִׁ ְמַחת ַהי ֹום ַהז  ִׁ ש   ה מִׁ ָּ ש   ְקדֻׁ ין ד ִׁ דִׁ ו 
ה  ֹורָּ ְמַחת ַהת  ִׁ ש   מִׁ קו  ַ ֹון זָנש  ש  ֶזה ַהֻלָ ָאַמר ֻבְׂ ֹו ֶאת ֵסֶפר ַהֻזַֹהר וְׂ ש  ִפי ָקדְׂ "ִאיךְׂ ֶקען  :ֻבְׂ

[ " ט ִמיךְׂ סְׂ , אֻון ֻדֻו ֶקענְׂ יךְׂ יר אֹוִתי[.= ֻדִ ה ַמֻכִ ַאֻתָ ָך, וְׂ יר אֹותְׂ ָהִגים( ֲאִני ַמֻכִ נְׂ   .)ַטֲעֵמי ַהֻמִ

 

ְמַחת ֻתֹוָרה( ו ֻיֻום ְליֹום ש ִ ֵחֶלק ְסעֻוַדת ַהֻיֹום ֶהֱעָרה )ַאְתִקינֻו ְסעֻוָדָתא ֻוְבֵסֶפר . ִלְקֻבַֹע ֶאת יֹום ַהֻסִ

ְקַצת ְקִהילֹות ָנֲהגֻו  ,ֵהִביא ,(52 לֹוַמר"ֶחְבַרת ש"ס"ְדֻבִ ל ַמסֶֻ  ,, ֻכְ ִקים ֶאת ֻכָ ָהיֻו ְמַחֻלְ ֶ ְכֻתֹות הש״ס ַהֶחְבָרה ש 
ין ֲחֵבִרים ֵדי  ,ֻבֵ ְמַחת ֻתֹוָרה ֻכְ ֻיֻום ְליֹום ש ִ יֹום ְמסֻוָיים, ְוָקְבעֻו ֶאת יֹום ַהֻסִ ל הש״ס ֻבְ ם ְיַסְיימֻו ֶאת ֻכָ ֻלָ ֻכֺ ֶ ֵדי ש  ֻכְ

ה ְכֶאָחד ַעל ֻפֶ ֻבְ ֶ ְכָתב ְותֹוָרה ש  ֻבִ ֶ ְיַסְיימֻו ֻתֹוָרה ש  ְ יֹום ֶאָחד. , ש  ֵמי ַהֻקֹורֹות  -ֻבְ ְ יֹום כ״ז ִניָסן  ,ֻכֹוְתִביםרֹוש  י ֻבְ ֻכִ
ִמיד" בְֻ  י ַהֶחְבָרה,  ,ַיאִליְסטֹוקבִֻ תקע״ה ֶהְחִליטֻו ַמְנִהיֵגי ֶחְבַרת "ֵנר ֻתָ ֵ ין ַאְנש  ם ְלֵחֶלק ֶאת הש״ס ֻבֵ ֻלָ ֻכֺ ֶ ֵדי ש  ֻכְ

ָנה ָ ְ  ,ָיַחד ְיַסְיימֻו ֶאת הש"ס ֻתֹוְך ֲחִצי ש  ל ש  ֶ ְמַחת ֻתֹוָרה ש  ָנה , ַנת תקע״וָהִיינֻו ַעד יֹום ש ִ ָ ש  ָנה ֻבְ ָ ְוֵכן ִמיֵדי ש 
יַאת ַהֻגֹוֵאל  ה'(.סֹוד ) .ַעד ֻבִ

המקובל האלקי, רבינו ברוך ממעזבוז זיע"א, מן המעניין לצטט  מדעסקינן בהאי צדיקא קדישא,(  ז

 פלא, מהם  נוכל להבין מעט מזעיר מגודל קדושתו ואהבת ישראל שלו.-כאן  שתי סיפורי

 [קונטרס הבאבהמשך ]
 


