
 

 
 

 

ַ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 ָּ ית פ   t ֵתֵצא־כ ִּ
ָ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'חלק  - כ"גכרך 

 679קונטרס 

 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 ֵ



- ספרים על "גודל מעלת לימוד הזוהר הקדוש" בהמשכים -

מט  ִּמְפֲעלֹות ַהזַֹהר

 - יגי"בכל רגע תוכלו להתקשר לנשמת הרשבואפילו בדורנו הפשוט 
ע יכיר לכם טובה ותושפעו "י זי"ובוודאי הרשב, ולזכות לישועות נפלאות

 

ל שכל תלמיד חכם שאומרים "נו זפירשו רבותי:  וזה לשונו)ערך דובב( כתב בספר פלא יועץ )יג

כמו , כשותה יין קונדיטוןונחת רוח הנאה דבר תורה משמו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר ויש לו 

ל "זמ אלשיך "הרמוונגלה ה שמד שפעם אחת היכתוב בספרים ... ,מסכת שקליםשכתוב בירושלמי 

  .ל"עכ, בתמידותשהיה לומד ספרו סיבה מפני , אחד מתוך ההפיכהלוהציל , בהקיץ

ולא אמרה , אלעזר אמר לשמעתא בי מדרשא' אזל ר): ...א" צז ע-ב "צו ע(ל ביבמות "אמרו חז

 דאמר רב יהודה ?מאי טעמא קפיד כולי האיורבי יוחנן . ... שמע רבי יוחנן איקפד. יוחנן' משמיה דר

 אלא אמר ?ולמיםוכי אפשר לו לאדם לגור בשני ע? "אגורה באהלך עולמים"מאי דכתיב : אמר רב

דאמר רבי . ז"יהי רצון שיאמרו דבר שמועה מפי בעוה, רבונו של עולם: דוד לפני הקדוש ברוך הוא

 שפתותיו -כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה : יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי

כך כיין הטוב הולך לדודי וח"? מאי קראה: יצחק בן זעירא ואיתימא שמעון נזירא' אמר ר. דובבות בקבר

מה כומר של ענבים כיון שמניח אדם אצבעו עליו מיד . ככומר של ענבים". למישרים דובב שפתי ישנים

  .אף תלמידי חכמים כיון שאומרים דבר שמועה מפיהם בעולם הזה שפתותיהם דובבות בקבר, דובב

' מכל מקום איך דר בב, ביןהיינו לה): ...  דרוש ז-חלק שני (, ופירש על זה בספר יערות דבש

, עומדת שםו, אז נשמת צדיק מתלבשת שם בלומדים,  כשאומרים דבר שמועה מפיואבל, עולמות

, בהבלא דגרמיגם נתלבשת בגוף בקבר , בעולם הנצחי ובזה העולם, עולמות' וכך שפיר אמרינן דר בב

 -חלק ראשון , ביערות דבשועיין עוד (, ל"שנתלבש בגוף בקבר עכ, כך אמרו שפתותיו דובבות בקבר

  ).דרוש טז

:  סוד לוז,כותל המערביבענין ] רבי משה חיים לוצאטו[ל "ל זצ"ראה בליקוטים מכתבי הרמח[

ויש שם גם חלק מן הנפש . ועליו יבנה הגוף לתחית המתים, באדם נשאר עצם אחד בקבר הנקרא לוז

ס זה לוז שעליו יבנה הבנין "וה, בינשאר הכותל המער, כן הוא בבית המקדש. הבלא דגרמי' והיא נק

 ].הבלא דגרמי' ואותה הקדושה השורה עליו נק, ל"לע

אם אומרים חידושים של תלמיד חכם : כתב, )מערכת חת(ע "ח הטוב זי"ובספר תורה וחיים להרי

פרשת ' חלק ג( כמבואר בזוהר הקדוש בא מעולם העליון לאותו מקוםהרי הוא , שכבר בעולם העליון

דאיהו , פנון אתר פנון אתר לרבי פנחס בן יאיר, שמעו חד קלא דהוה אמר: ל"וז, )א"כ ע"רפנחס דף 

פקיד לההוא , כד איהו בההוא עלמא, דתנינן דכל אתר דצדיקא אתחדש ביה מלי דאורייתא, גבייכו

לחדתא בההוא אתר דאמרין מלי , וכל שכן כד שראן בגוויה צדיקייא אחרנין, אתר ואתי ליה לגביה

ואשכח אלין צדיקייא מחדתין , כגוונא דא דהוה אתי רבי פנחס בן יאיר למפקד לאתריה, ייתאדאור

  .ואתחדש כמלקדמין ההוא מלה דרבי פנחס בן יאיר קמיה, מלין דאורייתא

שהוא בא , פנחס בן יאירבי ר לפנו מקום  פנו מקוםשמעו קול אחד שהיה אומר: תרגום הזוהר

פוקד ] העליון[הוא בעולם ההוא ר שאכ, דיק חידש בו דברי תורהדבכל מקום שהצ, שלמדנו, אצלינו

ולומדים , וכל שכן ששורין בו צדיקים אחרים לקדש אותו מקום, ובא אליו] בעולם הזה[לאותו מקום 
  



ָ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.



- ספרים על "גודל מעלת לימוד הזוהר הקדוש" בהמשכים -

נ  ִּמְפֲעלֹות ַהזַֹהר

שכידוע שהזוהר הקדוש מגן ומציל מכל הצרות , ידממקור הברכות
  .ומונע פגועים ואסונות

ְזכוְתך "  )כב ָּבִ ְעּ ְגֻאַלת ֵחֶלק ֵיׁש ְָלך , !ִּתיִהּגַ   !"ָהָעםּּבִ
ֵטא  עם ישראל נקבצו , בבוא מלך המשיח :צדיק ואמרַּפַעם ִּהְתּבַ

 יתבונן מלך אתבעת הז, ופליטת העם ששים ושמחים, ובאו לך
לפתע ירים ,  יבחן כל אחד ואחד לפי מעשיו,המשיח בעיניו הטהורות

אז , כולם ירימו עיניהם בפליאה ויביטו במחזה, ידו ויראה באצבעו
בהפנותו אצבע על יהודי , רישמיע מלך המשיח את קולו ויאמ

כך ַיְרֶאה על כל !". לך יש חלק בגאולת העם, !בזכותך הגעתי: "מסויים
יָאתֹו ָפַעל ְלַמַען ּבִ   .ּיהודי ויהודי ׁשֶ

שהמשיח בכבודו ובעצמו , הלואי שנזכה להיות מן הזוכים המאושרים
ְזכוְתך ִהַגְעִתי" –יעיד עלינו  ּּבִ ּּ ָ."  

 

ומצא אלו הצדיקים מחדשין דברי תורה , כעין זה הנה בא רבי פנחס בן יאיר לפקוד מקומו, שם תורה

  . עתה מתחדש לפניו כאן, רבי פנחס בן יאיר, מר מלפניםונתחדש אותו דבר תורה שא

המדפיס ספרים מממונו להוציא לאור : על ידי הפצת ספריו זוכה לישב במחיצתו בעולם הבא) א

ותרבה , שהרי על ידו יצא החיבור לעולם, תורה זוכה ויושב במחיצת התלמידי חכמים מחברי הספרים

ל "והנה אמרו חז. ב - .לא היו לומדים בו,  המשכן בירכתייםואילו היה גנוז למקצועות, הדעת בכל עת

ולפי זה הגורם שיהיה החכם חי אחרי , כדאיתא שם' שפתותיו דובבות וכו) ב"ו ע"דף צ(במסכת יבמות 

החכם , ואין ספק כשהוא בא לעולם הבא, שהרי הוא גרם להחיותו, גם הוא זוכה ויושב במחיצתו, מותו

א איסטרולסה בספרו בן אברהם "הגאון מהרח( .וצאין לקראתו לקבל פניובעצמו עם סיעת מרחמוהי י

  ).ע"וכן שמעתי דכבר אמרה רבי יהודה חסיד זי (.)ב"ג ע"פרשת וישלח דף כ

ח "צ מהרי"ונא לעיין בהסכמת הגה, עיין שם' בחלום וכו:  הספר של הצדיק הוא נשמת הצדיק)ב

ל "ח פלאגי זצ"מהרראה עוד ( .אודות הוצאה לאור, "פטצדקה ומש"לספר , זוננפלד זכותו יגן עלינו אמן

מביא שהציון , ר מסאדיגורא זכותו יגן עלינו אמן"גם האדמו. )אות ריז' ע ס"מ, "תורה וחיים"בספרו 

 .והספר של הצדיק הוא לנשמת הצדיק, להצדיק הוא בשביל הגוף והנפש

, ד הצלחות ברוחניות ובגשמיותועו! ברכה לילדים! פרנסה בנקל! כל אחד רוצה שידוך טוב] יד[

ועל ידי , י עליו השלום ולעורר זכותו"וכאן יש לכל אחד ואחד אפשרות להמשיך עליו את נשמת הרשב

 .כן בודאי יצליח בכל עניניו
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.ÌÏÏ‚a ˙ÈÚÈ ˙eÏ‚a ‡e‰L∆¿»¿ƒƒƒ¿»»

‰ÚB ,‰Ln‰ ÈÏÚa B˙B‡ «¬≈«ƒ¿»∆
eÈ‰ BÊ ‰ÂˆÓ È‰ ,ÔÓ‡p‰«∆¡»¬≈ƒ¿»»

Ï‡NÈ ı‡a Ï‡NÈ ÌÈÓi˜Ó ¿«¿ƒƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈
BÚÏ È„k ,Ì‰Ï Ó‡ . »«»∆¿≈¿≈

eLbL el‡ ÏÚ ÌÈÓÁ«¬ƒ«≈∆…¿
‡e‰Lk ,Ì„‡‰L .ÌÓB˜nÓƒ¿»∆»»»¿∆
Ïk ,‚ ‡˜ ,BÓB˜ÓÏ ıeÁÓƒƒ¿ƒ¿»≈»
˙BÎÏB‰L ˙BÓL ÏÚ ÔkL∆≈«¿»∆¿
˙B‡e ÌÏBÚ B˙B‡Ó ˙BÏËÚÓ¿À¿»≈»»
‰Ó e‰Ê ÌÏÏ‚a .‰f‰ ÌÏBÚÏ»»«∆ƒ¿»»∆«

,e˙k‰ Ó‡M Btˆk ∆»««»¿ƒ
‰ÓLp‰ BÊ ,dp˜ ÔÓ ˙„„B∆∆ƒƒ»«¿»»
,LÈ‡ Ôk .‰pnÓ ‰ÊÊ ‡Ï ‰ÈÎML∆¿ƒ»…»»ƒ∆»≈ƒ

Ba Ó‡pL LÈ‡ '‰ ∆∆¡«ƒ
,‰ÓÁÏÓ‡e‰L ,BÓB˜nÓ „„B ƒ¿»»≈ƒ¿∆

ÌÏBÚ ‡e‰L ,BÓB˜nÓ „Â Ú»»»ƒ¿∆»
ÌÏBÚa ‰ÈÁ‡ „Â ,‰Èa ‡a‰«»ƒ»¿»«¬∆»»»
ÌÈÓÈ ÌÈÏLzL „Ú ,‰f‰«∆«∆«¿ƒ»ƒ
ıeÁÓ ˙ÎÏÏ ‰iÁ˙‰L∆ƒ¿«¿»»∆∆ƒ
„Ú d˙B‡ ÓBL ‡e‰Â ,dÓB˜ÓÏƒ¿»¿≈»«
ÚaLÂ ,dÓB˜ÓÏ ‰pÈÊÁiL∆«¬ƒ∆»ƒ¿»¿ƒ¿«
„Ú BÓB˜ÓÏ ÊÁÈ ‡Ï ‡e‰L∆…«¬…ƒ¿«
ÊBÁL ÈÓe .dÓB˜ÓÏ ‰pÈÊÁiL∆«¬ƒ∆»ƒ¿»ƒ∆≈
˙‡ ÈÊÁ‰L ÈÓk ,‰eL˙aƒ¿»¿ƒ∆∆¡ƒ∆
‰ÈÎM‰Â ‡e‰ Cea LB„w‰«»»¿«¿ƒ»
,‰l‡b‰ „BÒ ‰ÊÂ .dÓB˜ÓÏƒ¿»¿∆«¿À»

Ó‡L BÏ˜a Ì‡ ÌBi‰ ∆»««ƒ¿…
.eÚÓL ƒ̇¿»

‰ÈLÈ‰ ÏL ‰Ln‰ ÈÏÚa «¬≈«ƒ¿»∆«¿ƒ»
‰ÚB ,‰BzÁz‰Â ‰BÈÏÚ‰»∆¿»¿««¿»∆
ÌÏBÚ‰ ÔBa ÈÁeÏL e‡ ,ÔÓ‡p‰«∆¡»»¿≈ƒ»»
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כסלו ה
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‰f‰ ÙÒ ˘

z‡c ,C˜ÏeÁ ‰‡kÊ ,Ca‚Ï ‡ÓÏÚ È‡Óc¿»≈»¿»¿«»«»»»»¿«¿¿
,Ï‡NÈc ÔÂÂ ÔÈzLÏ Ïe˜L ,‰eLz ÏÚa««¿»»¿ƒƒƒ¿»¿ƒ¿»≈
dÈzÈÎLe ‡e‰ CÈ ‡L„e˜Ï ˙„‰ z‡Â¿«¿¿«¿«¿¿»¿ƒ¿ƒ¿≈
Ôe˜t˙È CÈ‚e .‡z˙Â ‡lÈÚ ,dÈ˙‡Ï¿«¿≈≈»¿«»¿ƒ»ƒ¿»¿
‡ÏÈÁ ˙ÈÏÂ .e‰ÈÈ˙‡Ï ÔeÊÁÈÂ Ï‡NÈƒ¿»≈¿«¿¿¿«¿«¿¿≈≈»
CÈ‚e .CpÈÓ a ,Ï‡NÈÏ ˜ÙÓÏ .ÔÈÁÈLnÏ«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»≈«ƒ»¿ƒ»
,ÔÈl‡ ÔÈ˜È ÔÈlÓ ÌÈÏL‡ .ÔÈkÚ˙Ó ÔepÈ‡ƒƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿»ƒƒ≈

,Ó˙‡ e‰ÈÈÏÚc(ËÈ ÌÈÏ‰˙)ÊtÓe ‰fÓ ÌÈ„ÓÁp‰ ¿»«¿ƒ¿««∆¡»ƒƒ»»ƒ»
.ÌÈÙeˆ ˙ÙÂ LcÓ ÌÈ˜e˙Óe »¿ƒƒ¿«¿…∆ƒ

,ÈÎN È‡‰ ÔÈ‚a ,Ô‡˙È˙Ó È‡Ó ,ÔBÏ »≈¿ƒ¿»¿ƒ«»ƒ
,ÔÈ˙BÏˆ ˙Ï˙ ‡Ïa˜Ï È˙‡c ,„Ú e‰È‡c¿ƒ∆∆¿»≈¿«¿»¿«¿ƒ
,L  ÈÂ‰ÓÏ ,ÔBÎÏc ÔÈ˙È˙Ó È‡Ó eÈwz«ƒ»≈«¿ƒƒƒ¿¿∆¡≈«»
ÈBÁL cÒÓc „Úk ,ÔÈ‡Ó„˜ Ô‡Îa ˙Ï˙aƒ¿«ƒ¿»«¿»ƒ¿∆∆ƒ¿«≈ƒ¿
Òt Ïa˜Óc „Úk ,˙BiÚˆÓ‡e .dÈ‡Ó Èn«̃≈»≈¿∆¿»ƒ¿∆∆ƒ¿«≈¿»
Òt ÏËc „Úk ,È‡˙e .dÈ‡nÓƒ»≈¿«¿»≈¿∆∆¿»«¿»

.dÈÏ ÏÈÊ‡Â ,dÈ‡nÓƒ»≈¿»ƒ≈
‡lzÓ‡ e‰È‡ ,‰˜Â ,Ì‰‡ „Ú ,‡c »∆∆«¿»»¿ƒ¿»ƒ«¿«»

ÁÏLÈ ,‡e‰ CÈ ‡L„˜ „k ,È‡‰Ï¿««À¿»¿ƒƒ¿«
‡˙BÏˆ ÔÈ‚a ,dÈÏÈ„ ‡cÚ e‰È‡c ÔBËËÓÏƒ¿«¿¿ƒ«¿»ƒ≈¿ƒ¿»

,dÈa‚Ï ÓÈÈ e‰È‡(„Î ˙È˘‡)‰‡˙ ‡Ï ÈÏe‡ ƒ≈«¿«≈«……∆
‡Ï ‡˙BÏˆ ÈÏe‡ ,ÓBÏk .ÈÁ‡ ˙ÎÏÏ ‰M‡‰»ƒ»»∆∆«¬«¿««¿»»
CÈ ‡L„˜ dÈÏ Ó‡ .È‡˙‡ ÏÊÈÓÏ ÈÚ»≈¿≈»¬«¿»»«≈À¿»¿ƒ
e‰È‡ ‰ÓÎÁc .˙‡Ê È˙ÚeMÓ ˙ÈwÂ ,‡e‰¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ…¿»¿»ƒ
‡zÈÎL ‡ËÏ ,˜È„ˆa ˙ÈÁc ,‡a‡«»¿»ƒ¿«ƒ¿«¿»¿ƒ¿»

.dÈ‚a ÁÏL ÔnzÓe ,‡˙eÏ‚¿»»ƒ«»»«¿ƒ»
,ÔÈÓÈÒ ÈÏ ‰ ,ÁÈÏL ‡e‰‰ dÈÏ ≈«»ƒ««ƒƒ»ƒ

,‡za Ônzc ,‡˙BÏˆa ‡Ú„BÓzL‡Ï¿ƒ¿¿¿»ƒ¿»¿«»¿«»
L‡ ‰Úp‰ ‰È‰Â ,‡e‰ CÈ ‡L„˜ Ó‡»«À¿»¿ƒ¿»»««¬»¬∆
‰Ó‡Â ‰zL‡Â CcÎ ‡ Èh‰ ‰ÈÏ‡ ÓB‡«≈∆»«ƒ»«≈¿∆¿∆¿»¿»

.‰˙L(ע"ב רע"ח Ïk(דף ÁkL‡„ ‡l‡ ,Â‡Ï Ì‡Â ¿≈¿ƒ»∆»¿«¿«»
dÈa ˙ÁkL‡ ‡ÏÂ ,ÔÈBÁ ÔÈÈÏÓ ‡Ùe‚c ÔÈ‡≈»ƒ¿»«¿»ƒ¿»«¿»«≈

‡Ì‰‡ Èt‡ ‡")(e‰È‡c ,‰Bz dÈ ‡ÈÈLÏ ≈∆¿«¿»≈»¿ƒ
,‰ÂˆÓ ‡ÏÂ .‡˙ÈÚˆÓ‡c ‡„enÚ„ ‡˜ei„¿ƒ¿»¿«»¿∆¿»ƒ»¿»ƒ¿»

ÏÚa ‰z‡L E˜ÏÁ ÈL‡ ,EÈÏ‡≈∆«¿≈∆¿¿∆«»««
‡Ba ÌÈMLÏ Ïe˜L ,‰eLz¿»»¿ƒƒƒ
˙‡ zÊÁ‰ ‰z‡Â ,Ï‡NÈƒ¿»≈¿«»∆¡«¿»∆
B˙ÈÎLe ‡e‰ Cea LB„w‰«»»¿ƒ»
EÏÏ‚e .‰hÓe ‰ÏÚÓ ,BÓB˜ÓÏƒ¿«¿»«»ƒ¿»¿
,ÌÓB˜ÓÏ eÊÁÈÂ Ï‡NÈ eÏ‡bÈƒ»¬ƒ¿»≈¿«¿¿ƒ¿»
˙‡ Ï‡‚Ï ÌÈÁÈLnÏ Ák ÔÈ‡Â¿≈…««¿ƒƒƒ¿…∆
Ì‰ EÏÏ‚e ,EnÓ ıeÁ Ï‡NÈƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿»¿≈
ÌÈc ÌÏL‰ .ÌÈkÚ˙Óƒ¿«¿ƒ«¿≈¿»ƒ
Ó‡ Ì‰ÈÏÚL ,eÏl‰ ÌÈ„aÎƒ¿»ƒ«»∆¬≈∆∆¡«

 ÊtÓe ‰fÓ ÌÈ„ÓÁp‰«∆¡»ƒƒ»»ƒ«
.ÌÈÙeˆ ˙ÙÂ LcÓ ÌÈ˜e˙Óe »¿ƒƒ¿«¿…∆ƒ

ÏÏ‚a ,‰ÈLÈ‰ ÈÏÚa ,Ì‰Ï »∆«¬≈«¿ƒ»ƒ¿«
‡aL ,„Ú ‡e‰L ,‰f‰ ÈÎO‰«»ƒ«∆∆∆∆∆»
ÈÏÚa ewz ,˙BlÙz LÏL Ïa˜Ï¿«≈»…¿ƒƒ¿«¬≈
Ì„‡‰ ˙BÈ‰Ï ÌÎlL ‰Ln‰«ƒ¿»∆»∆ƒ¿»»»
„Úk ˙BBL‡ ˙BÎa LÏLa¿»…¿»ƒ¿∆∆
,BBa ÈÙÏ ÌÈÁL cÒnL∆¿«≈¿»ƒƒ¿≈ƒ
Ïa˜nL „Ú BÓk ˙BiÚˆÓ‡e»∆¿»ƒ¿∆∆∆¿«≈
BÓk ˙BBÁ‡e ,BBaÓ Òt¿»≈ƒ»«¬¿
CÏB‰Â BBaÓ Òt ÏËBpL „Ú∆∆∆≈¿»≈ƒ¿≈

.BÏ
‰˜Â Ì‰‡ „Ú ‰Ê ∆∆∆«¿»»¿ƒ¿»

Cea LB„w‰Lk .‰ÊÏ ÏLÓ ‡e‰»»»∆¿∆«»»
‡e‰L ,ÔBËËÓ ˙‡ ÁÏLÈ ‡e‰ƒ¿«∆¿«¿∆
Ó‡È ‡e‰ ,‰lÙz ÏÏ‚a ,BcÚ«¿ƒ¿«¿ƒ»…«

:ÂÈÏ‡ ‰‡˙ ‡Ï ÈÏe‡ ≈»«……∆
,ÓBÏk .ÈÁ‡ ˙ÎÏÏ ‰M‡‰»ƒ»»∆∆«¬«¿«
˙ÎÏÏ ‰ˆB ‡Ï ‰lÙz‰ ÈÏe‡««¿ƒ»…∆»∆∆
Cea LB„w‰ BÏ Ó‡ .ÈÁ‡«¬«»««»»
.˙‡Ê È˙ÚMÓ ˙ÈwÂ :‡e‰¿ƒƒ»ƒ¿À»ƒ…
˙„BiL ,‡a‡ ‡È‰ ‰ÓÎÁL∆»¿»ƒ«»∆∆∆
,˙eÏba ‰ÈÎL ÓLÏ ,˜Ècˆa¿«ƒƒ¿…¿ƒ»«»

.dÏÏ‚a ÁÏL ÌMÓeƒ»»«ƒ¿»»
ÈÏ Ôz :ÁÈÏL B˙B‡ BÏ »ƒ«≈ƒ

ÌML ,‰lÙza ˙Ú„Ï ÌÈÓÈÒƒ»ƒ»«««¿ƒ»∆»
:‡e‰ Cea LB„w‰ Ó‡ .˙a‰««»««»»

L‡ [‰]Úp‰ ‰È‰Â‰ÈÏ‡ Ó‡ ¿»»««¬»¬∆…«≈∆»
‰Ó‡Â ‰zL‡Â CcÎ ‡ Èh‰«ƒ»«≈¿∆¿∆¿»¿»
Ïk ‡ˆÓ‡L ‡l‡ ,‡Ï Ì‡Â .‰˙L¿≈¿ƒ…∆»∆∆¿»»
‡ÏÂ ÌÈ‡ËÁ ÌÈ‡ÏÓ Ûeb‰ ÈÈ‡≈¿≈«¿≈ƒ¬»ƒ¿…

È‡ Ba ‡ˆÓ ˙BLÏ ƒ¿»≈»ƒ¿
„enÚ‰ ˙eÓ„a ‡È‰L ,‰Bz Ba»∆ƒƒ¿»«
‡È‰L ,‰ÂˆÓ ‡ÏÂ ,ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ¿…ƒ¿»∆ƒ
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"Ú Á"Ú  ‡ˆ˙ ÈÎ‡˘

‰Â‰c ,‰˜„ ‡˜ei„ e‰È‡c( ÌÈÈ˘‰ È˘) ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»¿¬»
.ÌÈeÓb ÌÈÚL ÔepÈ‡c ,ÌÈÁBÁ‰ ÔÈ ‰pLBL«»≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ

,ÔBËËÓ dÈ„ÚÏ ÈpÓ(„Î ˙È˘‡)Ôt EÏ ÓM‰ »≈¿«¿≈¿«¿ƒ»∆¿∆
,‡L„e˜„ ‡Áe e‰È‡c ,‰nL Èa ˙‡ ÈLz»ƒ∆¿ƒ»»¿ƒ»¿¿»
.‰B˙ e‰È‡ ‡Áe ,‡LÙ e‰È‡ ‰ÂˆÓ ‡‰c¿»ƒ¿»ƒ«¿»»ƒ»

L„n‰ ‡Ï ,Ô˙È˙Ó È‡Ó ‰eÓ˜B‡ ‡c »¿»»≈¿ƒ¿»…«ƒ¿»
˙‡e .‰NÚn‰ ‡l‡ ˜ÈÚ‰ ‡e‰»ƒ»∆»««¬∆«¬»
˙Ó„B˜ B‡ËÁ ˙‡ÈL Ïk ,eÓ‡ ‡Á‡«¬»»¿»∆ƒ¿«∆¿∆∆
˙‡È .'eÎÂ ˙ÓÈi˜˙Ó B˙ÓÎÁ ,B˙ÓÎÁÏ¿»¿»»¿»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿«
‡a‡ ,‰ÓÎÁ .‰eLz ,‰‡lÚ ‡nÈ‡ ,B‡ËÁ∆¿ƒ»ƒ»»¿»»¿»«»
,‰ÂˆÓ È‰È‡c ,‡ÈÚÊ '‰ ÌÈc˜‡ „k .‰‡lÚƒ»»««¿ƒ¿≈»¿ƒƒƒ¿»
ÌÈc˜‡ „ÎÂ .'Â e‰È‡c ,‰Bz dÈÏÚ ‡ÈL«¿»»≈»¿ƒ¿««¿ƒ

L ,‰‡lÚ '‰ È‰È‡c ,‰ÓÎÁÏ ‰‡ÈdÈÏÚ ‡ÈÈ ƒ¿»«»¿»¿ƒƒƒ»»«¿»»≈
,Ô‡kÓe .Ô È˜‡Â .'È È‰È‡c ,‰ÓÎÁ(„È ÌÈ„) »¿»¿ƒƒ¿ƒ¿≈≈ƒ»

.ÌÎÈ‰Ï‡ 'ÈÈÏ Ìz‡ ÌÈa»ƒ«∆«¿»¡…≈∆
e‰È‡(‚ ˙ÂÓ˘)‰ÊÂ ,ÌÏBÚÏ ‰"È ÈÓL ‰Ê ƒ∆¿ƒ¿»¿∆

ÈÎÊ .‰"Ò˘ ,‰"È ÌÚ ÈÓL .‰"Â ÈÎÊƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ
‚"È˙ eÈÈ‰c .‚"È˙ e‰lÎÂ .Á"Ó ,‰"Â ÌÚƒ¿À¿¿«¿
ÔBÏ ÈÂ‰ÓÏ ,ÔÈLÈ„˜ ÔÈÏ eÈ‰ÈÈ˙‡c ,ÔÈ„ewtƒƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ«ƒƒ¿∆¡≈

,È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,dÈÓL ‡˜ÏeÁ(Ï ÌÈ„)Èk »»ƒ¿≈»»ƒ¿ƒƒ
.BnÚ 'ÈÈ ˜ÏÁ≈∆¿»«

.‰‡ÈÏ ‰ÓÎÁ B‡ ,‰ÂˆÓÏ ‰Bz ÌÈc˜‡ «¿ƒ»¿ƒ¿»»¿»¿ƒ¿»
,ÔÈ„‰ ˙cÓ ,‡a˜eÏ dÈÏÚ dÈÓL Ct‰˙‡ƒ¿«»¿≈»≈¿¿»ƒ««ƒ
,‡È„Ï ‡lk dÈÏ Ct‰˙‡c .È"‰Â‰ ‡„ ‡ÂÂ‚k¿«¿»»¿ƒ¿«»≈…»¿ƒ»
.ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ˜k ,‡˙ÈÈB‡a ÂÈ˙BBÊÓ ÔÈL˜Â¿»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ««
,ÈÓÁa Ôe˜ÙÈ eÎÊ Ì‡ ,‡˜eÙ ‡„ ‡ÂÂ‚Îe¿«¿»»¿»»ƒ»ƒ¿¿«¬≈

,È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰(ÂÒ ‰ÈÚ˘È)dÏ ÏÁ ‡È ÌËa »»ƒ¿ƒ¿∆∆»…≈∆»
Â‡Ï È‡Â .ÈÓÁa Ôe˜ÙÈÂ ,ÎÊ ‰ËÈÏÓ‰Â¿ƒ¿ƒ»»»¿ƒ¿¿«¬≈¿ƒ»
ÈtLÂ .‡Úˆa Ôe˜ÙÈÂ ,ÈÓÁ ÌÈc˜‡«¿ƒ«¬≈¿ƒ¿¿«¬»¿«ƒ
‡c ÔÈ‚e .ÈÓÁÏ ‡È„Â ‡Úˆ ÌÈc˜‡c¿«¿ƒ«¬»¿ƒ»¿«¬≈¿ƒ»
È‡Ó ,‰ÎÏ ÌBÎÊ eÈ˙Ba ‰eÓ˜B‡¿»«≈ƒ¿»ƒ¿»»»≈

.‡‚‡ ‡Úˆ ÌeÙÏ ÔÈ˙È˙Ó«¿ƒƒ¿«¬»«¿»
dÏ ˙È‡ ˙˜Ùc Ì„BwÓ ,‡LÙc ¿«¿»ƒ∆¿«¿»ƒ»

‰pLBL ‰˙È‰L ,‰˜ ÏL ˙eÓc¿∆ƒ¿»∆»¿»«»
ÌÈÚL Ì‰L ,ÌÈÁBÁ‰ ÔÈa≈«ƒ∆≈¿»ƒ
:BcÚ ÔBËËÓÏ ‰eˆ  ÌÈeÓb¿ƒƒ»ƒ¿«¿«¿
Èa ˙‡ ÈLz Ôt EÏ ÓM‰ƒ»≈¿∆»ƒ∆¿ƒ
È‰L .L„w‰ Áe ‡È‰L ,‰nL»»∆ƒ««…∆∆¬≈
.‰Bz ‡È‰ Áe ,LÙ ‡È‰ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ∆∆«ƒ»

‡Ï ,‰Ln‰ ÈÏÚa ‰eLt ≈¿»«¬≈«ƒ¿»…
‡l‡ wÚ‰ ‡e‰ L„n‰«ƒ¿»»ƒ»∆»
,eÓ‡ Á‡ ÌB˜Óe .‰NÚn‰««¬∆¿»«≈»¿
˙Ó„B˜ B‡ËÁ ˙‡iL Ïk…∆ƒ¿«∆¿∆∆
.'eÎÂ ˙Ói˜˙Ó B˙ÓÎÁ ,B˙ÓÎÁÏ¿»¿»»¿»ƒ¿«∆∆¿
,‰BÈÏÚ‰ Ì‡‰  B‡ËÁ ˙‡Èƒ¿«∆¿»≈»∆¿»
.ÔBÈÏÚ‰ ‡‰  ‰ÓÎÁ .‰eLz¿»»¿»»»»∆¿
‡È‰L ,‰pË˜ '‰ ÌÈc˜nLk¿∆«¿ƒ¿«»∆ƒ
‡È‰L ,‰Bz ÂÈÏÚ ‰BL ,‰ÂˆÓƒ¿»»»»»∆ƒ
,‰ÓÎÁÏ ‰‡È ÌÈc˜nLÎe .'Â¿∆«¿ƒƒ¿»¿»¿»
ÂÈÏÚ ‰BL ,‰BÈÏÚ‰ '‰ ‡È‰L∆ƒ»∆¿»»»»
.Ôa ‡˜Â ,'È ‡È‰L ,‰ÓÎÁ»¿»∆ƒ¿ƒ¿»≈

Ô‡kÓe '‰Ï Ìz‡ ÌÈa ƒ»»ƒ«∆«
.ÌÎÈ‰Ï‡¡…≈∆

  ‰"È  ÈÓM ‰Ê ∆¿ƒ
ÌÚ ÈÓL .‰"Â  ÈÎÊ ‰ÊÂ ,ÌÏÚÏ¿…»¿∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ
 ‰"Â ÌÚ ÈÎÊ .‰"Ò˘  ‰"Èƒ¿ƒƒ
eÈ‰L ,‚"È˙ ÌlÎÂ .Á"Ó¿À»∆«¿
ÌÈÏ ezpL ˙BÂˆÓ ‚"È˙ƒ¿∆ƒ¿¿»ƒ
.BÓLa ˜ÏÁ Ì‰Ï ˙BÈ‰Ï ÌÈLB„ ¿̃ƒƒ¿»∆≈∆ƒ¿

e˙kL e‰Ê '‰ ˜ÏÁ Èk ∆∆»ƒ≈∆
.BnÚ«

B‡ ‰ÂˆÓÏ ‰Bz »¿ƒ¿»
BÓL Ct‰˙Ó ,‰‡ÈÏ ‰ÓÎÁ»¿»¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿
‰Ê BÓk ,ÔÈc‰ ˙cÓ ,‰˜Ï ÂÈÏÚ»»ƒ¿≈»ƒ««ƒ¿∆
,ÔÈ„Ï Ïk‰ BÏ Ct‰˙nL .È"‰Â‰ ∆ƒ¿«≈«…¿ƒ
BÓk ‰Bza ÂÈ˙BBÊÓ ÌÈL˜Â¿»ƒ¿»«»¿
,‰l‡b‰ ‰Ê BÓÎe .ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ ¿̃ƒ««¿∆«¿À»
e‰Ê ,ÌÈÓÁ e‡ˆÈ  eÎÊ Ì‡ƒ»≈¿¿«¬ƒ∆

e˙kL ÏÁ ‡BÈ ÌËa ∆»¿∆∆»≈∆
e‡ˆÈÂ ,ÎÊ ‰ËÈÏÓ‰Â dÏ»¿ƒ¿ƒ»»»¿≈¿
ÌÈc˜Ó  ‡Ï Ì‡Â .ÌÈÓÁ¿«¬ƒ¿ƒ…«¿ƒ
‰ÙÈÂ .Úˆ e‡ˆÈÂ ,ÌÈÓÁ‰»«¬ƒ¿≈¿¿««¿»∆
.ÌÈÓÁÏ ÔÈ„Â Úˆ ÌÈc˜‰L∆ƒ¿ƒ««¿ƒ¿«¬ƒ
ÌBÎÊ eÈ˙Ba ‰eLt ÔÎÏÂ¿»≈≈¿»«≈ƒ¿»
ÌeÙÏ ,‰Ln‰ ÈÏÚa ‰ÎÏƒ¿»»«¬≈«ƒ¿»¿

.‡‚‡ ‡Ú «̂¿»«¿»
˙‡ˆBiL Ì„wÓ ,LÙp‰ «∆∆ƒ…∆∆≈
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‰f‰ ÙÒ ˘

‰lÓ„ ‡ÊÂ .ÈÓÁa ˙˜ÈÙc ˙Ï ,‡Ú«̂¬»¿»»ƒ¿ƒ«¿«¬≈¿»»¿ƒ»
(‡Ï ‰ÈÓÈ),ÌÏÈB‡ ÌÈeÁ˙e ˙Ï ,e‡È ÈÎaƒ¿ƒ»…¿»»¿«¬ƒƒ≈

,‡c ÔÈ‚e(Ï ‰ÈÓÈ)‰pnÓe ˜ÚÈÏ ‡È‰ ‰ˆ ˙ÚÂ ¿ƒ»¿≈»»ƒ¿«¬…ƒ∆»
ÈÂ ,ÚLeÈ‡L„˜ ÁÏLc ‡ÂÂ‚Îe .ÈÓÁa Ôe˜t ƒ»≈«¿ƒ¿¿«¬≈¿«¿»¿»«À¿»

.‡ÈLÏ ˙‡ ÁkL‡ ‡ÏÂ ,‰BiÏ ‡e‰ CÈ¿ƒ¿»¿»«¿«¬»¿«¿»
.‡˙ÈÓ„˜ ‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ CÏ ÁÏL ÈÎ‰»ƒ»«»«¿»¿≈»»¿«¿ƒ»

.ÔB‰a È˙k( ˙ÂÓ˘)ÈÎ ‡iÂ ‰ÎÂ ‰k ÔÙiÂ ¿ƒ¿«ƒ∆…»…««¿ƒ
˙ÁkL‡ ‡ÏÂ ,ÔÈÈiÁ ÔB‰lÎc .LÈ‡ ÔÈ‡≈ƒ¿À¿«»ƒ¿»«¿»«
‡c ÔÈ‚e .‡˙eÏb ÔÓ ‡˜t‡Ï ‰ÎBÊ LÈ‡ ÔB‰a¿ƒ∆¿«»»ƒ»»¿ƒ»

,˙Ó‡Â ,Ônz ÏÊÈÓÏ ˙Ò(„ ˙ÂÓ˘)‡ ÁÏL «¿«¿≈»«»¿«¿«¿«»
Ea ,‡ÓÊ ‡e‰‰a ÔB‚k z‡ ‡‰Â .ÁÏLz „È¿«ƒ¿»¿»«¿¿¿¿«ƒ¿»¿

,Ï‡NÈ ÌÚ ÌÈi˜˙È(Ê ‰ÎÈÓ)ı‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk ƒ¿«≈«ƒ¿»≈ƒ≈≈¿≈∆∆
,‰‡˙ ‡˙eÏ‚e .˙B‡ÏÙ ep‡‡ ÌÈˆÓƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»¿»»«¿»»
ÔÈt„b ÔÈz Ï˜Ï ,CnÚ ÁlLÈ ÔÈÁÈLÓ ÔÈz¿≈¿ƒƒƒ¿«ƒ»»√≈¿≈«¿ƒ
˙ÈÏ ,‰‡ÚÈ ‡˙eÏ‚ ‡Ùe‚k z‡c .‰BÈc¿»¿«¿¿¿»¿»»¿ƒ»»≈
BÂ‰ ‡˙ÈÓ„˜ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .ÔÈt„b CÏ»«¿ƒ¿…∆»¿«¿ƒ»¬
ÔÈt„b ÔÈ˙k ,Ô‰‡Â z‡Â ,‡Ùe‚k Ï‡NÈƒ¿»≈¿»¿«¿¿¿«¬…ƒ¿ƒ«¿ƒ

.Ï‡NÈ eÁt ÔB‰e ,‰BÈc¿»¿«¿ƒ¿»≈
(Â"Ë ÔÓÈÒ) ˙ÂËÓ˘‰‰Ó ‰ÓÏ˘‰

Úa‡a ˙ÚaeÓ ‡ÈiÒek L a ÏÚ ««»¿«»≈»«¿«¿«
Ïk .‡qk‰ ÏÚ ˙LÏ Ì„‡Â ÔÂÂÈÁ≈»¿»»»∆∆««ƒ≈»
e‰È‡c C‡ÏÓ e‰È‡ ‡ÓÏeˆ È‡‰c ‡Â ‡≈∆¿≈∆¿«¿»ƒ«¿«¿ƒ
‰eÓ˜e‡„ ‰ÓÎ ‡„ewtÂ ‡„ewt Ïk ÏÚ ‡pÓÓ¿«»«»ƒ»ƒ»¿»¿¿«
BÏ ‰˜ ˙Á‡ ‰ÂˆÓ ‰NÚ ÔÈ˙È˙Ó È‡Ó»≈«¿ƒƒ»»ƒ¿»««»»

.„Á‡ ËÈÏ˜t¿«¿ƒ∆»
ÔÂÂÈÁ '„ ,‰Ê ‰„BÚ ‡ÈiÚÈLa ¿«ƒ«»¬»»»≈»

'„ ‰ÓÁÂ Û‡ ˙ÈÁLÓ ÔBÚ ,dÈÏÈ„ƒ≈»«¿ƒ«¿≈»
.‰BÊ ,‰ÈBb ,‰ÁÙL ,‰c ‰Ê ‰„BÚc ÔÈt‡«¿ƒ¿¬»»»ƒ»ƒ¿»»»

‡„ ÔÈ‚e(‡ ˙È˘‡)Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡iÂ ¿ƒ»«ƒ¿»¡…ƒ∆»»»
‡ac ÌÈ‰Ï‡ Ô‡Ó .Ô"BËËÓ ‡„ ,BÓÏˆa¿«¿»¿«¿»¡…ƒ¿»»

.ÌÏBÚ CÏÓe ÌÈiÁ ÌÈ‰Ï‡ ‡„ ,dÈÏ≈»¡…ƒ«ƒ∆∆»

˙‡ˆBiL Á‡Ï ,Úˆ dÏ LÈ≈»««¿««∆≈
 c‰ „BÒÂ .ÌÈÓÁa  ¿«¬ƒ¿«»»

 Ck Á‡ ,e‡È ÈÎaƒ¿ƒ»…««»
,ÔÎÏÂ .ÌÏÈB‡ ÌÈeÁ˙e  ¿«¬ƒƒ≈¿»≈

‰pnÓe ˜ÚÈÏ ‡È‰ ‰ˆ ˙ÚÂ¿≈»»ƒ¿«¬…ƒ∆»
BÓÎe .ÌÈÓÁ e‡ˆÈÂ ,ÚLeÈƒ»≈«¿≈¿¿«¬ƒ¿
˙‡ ÁÏL ‡e‰ Cea LB„w‰L∆«»»»«∆

Â ‰Bi‰,˙BLÏ ÌB˜Ó ‰‡ˆÓ ‡Ï «»¿…»¿»»ƒ¿
,ÔÓ‡p‰ ‰ÚB ,E˙B‡ ÁÏL Ck»»«¿∆«∆¡»

.‰ÏÁ˙‰a««¿»»
?Ì‰a e˙k ‰k ÔÙiÂ »»∆«ƒ∆…

ÌlkL .LÈ‡ ÔÈ‡ Èk ‡iÂ ‰ÎÂ»…««¿ƒ≈ƒ∆À»
LÈ‡ Ì‰a ˙‡ˆÓ ‡ÏÂ ,ÌÈÚL¿»ƒ¿…»»»»∆ƒ
ÔÎÏÂ .˙eÏb‰Ó Ì‡ÈˆB‰Ï ‰ÎBÊ∆¿ƒ»≈«»¿»≈
ÁÏL zÓ‡Â ,ÌLÏ ˙ÎÏÏ zÒ≈«¿»»∆∆¿»¿»«¿»¿«
BÓk ‰z‡ È‰Â .ÁÏLz „Èa ‡»¿«ƒ¿»«¬≈«»¿
ÌÚ Ìi˜˙È Ea ,ÔÓÊ B˙B‡a¿¿«¿ƒ¿«≈ƒ

,Ï‡NÈ ı‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk ƒ¿»≈ƒ≈≈¿≈∆∆
˙eÏbe .˙B‡ÏÙ ep‡‡ ÌÈˆÓƒ¿»ƒ«¿∆ƒ¿»«»
ÈL EnÚ ÁÏLÈ ‰BÁ‡‰»«¬»ƒ¿«ƒ¿¿≈
.‰BÈ ÈÙÎ ÈzL „‚k ,ÌÈÁÈLÓ¿ƒƒ¿∆∆¿≈«¿≈»
˙eÏba Ûe‚ BÓk ‰z‡L∆«»¿«»
‡ÏÂ .ÌÈÙk EÏ ÔÈ‡ ,˙ÈÚÈ‰»¿ƒƒ≈¿¿»«ƒ¿…
Ï‡NÈ eÈ‰ ‰ÏÁ˙‰a ‡l‡ ,„BÚ∆»««¿»»»ƒ¿»≈
ÈzLk Ô‰‡Â ‰z‡Â ,Ûe‚ BÓk¿¿«»¿«¬…ƒ¿≈
.Ï‡NÈ eÁt Ô‰e ,‰BÈ ÈÙÎ«¿≈»»∆»¿ƒ¿»≈

 ÂË ÔÓÈÒ

ÚaÓ ‡qk Ì„‡ ÏÚ «»»ƒ≈¿À»
ÏÚ ˙LÏ Ì„‡Â ˙BiÁ Úa‡a¿«¿««¿»»»∆∆«
‰Ê ÏL È‡Â È‡ Ïk .‡qk‰«ƒ≈»≈»¿≈»∆∆
‰pÓÓ ‡e‰L C‡ÏÓ ‡e‰ ÌÏv‰«∆∆«¿»∆¿À∆
BÓk ,‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ Ïk ÏÚ«»ƒ¿»ƒ¿»¿
‰NÚ ,‰Ln‰ ÈÏÚa e‰e‡aL∆≈¬«¬≈«ƒ¿»»»
ËÈÏ˜t BÏ ‰˜  ˙Á‡ ‰ÂˆÓƒ¿»««»»¿«¿ƒ

.„Á‡∆»
,‰Ê ‰„BÚ ÌÈÚLa »¿»ƒ¬»»»

˙ÈÁLÓ ÔBÚ  BlL ˙BiÁ Úa‡«¿««∆»«¿ƒ
ÏL ÌÈt Úa‡ ,‰ÓÁÂ Û‡«¿≈»«¿«»ƒ∆
‰ÈBb ‰ÁÙL ‰c  ‰Ê ‰„BÚ¬»»»ƒ»ƒ¿»»

,‰Ê ÌeMÓe .‰BÊ ‡iÂ »ƒ∆«ƒ¿»
‰Ê ,BÓÏˆa Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆»»»¿«¿∆
.ÌÏBÚ CÏÓe ÌÈiÁ ÌÈ‰Ï‡ ‰Ê ?B˙B‡ ‡aL ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÓ .Ô"BËËÓ¿«¿ƒ»¡…ƒ∆»»∆¡…ƒ«ƒ∆∆»

:‚"˘ÌÈ˘ '‚
כסלו ה

:˙Á‡ ‰˘Ï
סיון יד



"Ú Á"Ú  ‡ˆ˙ ÈÎ‚˘

dÈpÓ„ ,Ï‡"ÓÒ B˙B‡ ‡a ÌÈ‰Ï‡ ¡…ƒ»»¿ƒ≈
Ï‡dÈa Óz‡c ÌÈÁ‡ ÌÈ‰(Î ˙ÂÓ˘)‡Ï ¡…ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿«≈…

‡ ‰ÎÊ Ì‡ .Èt ÏÚ ÌÈÁ‡ ÌÈ‰Ï‡ EÏ ‰È‰Èƒ¿∆¿¡…ƒ¬≈ƒ«»»ƒ»»»»
˙BÁ˙ „Ú ,Ô"ÂËËÓ„ ‡ÓÏeˆa ÌÈ‰Ï‡ dÈÏ≈¡…ƒ¿¿»∆∆¿
Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡iÂ e‰È‡ È‡‰Â .dÈa«≈¿«ƒ«ƒ¿»¡…ƒ∆»»»
ÌÏˆ ‰ÎÊ ‡Ï Ì‡Â .‡˜ei„ È‡‰a ,BÓÏˆa¿«¿¿«ƒ¿»¿ƒ…»»∆∆

.Ï‡"ÓÒc¿
‡˙eL ˙BÁ˙ e‰È‡c ˙Ân‰ C‡ÏÓ «¿««»∆¿ƒ¿¿»

L a dÈa Ô„ÈÓÏ ‡e‰ CÈa ‡L„e˜„¿¿»¿ƒ¿≈»≈«»
,ˆÈiÂ ‡„ ÔÈ‚e .˜Ècˆ ‡e‰ Â‡Ï Ì‡ ,Ìp‰Èba¿≈ƒ»ƒ»«ƒ¿ƒ»«ƒ∆

„aÚÓÏ .Ô"BËËÓ ,ËÏ ‰ÈˆÈÈÂ‰ÓÏ)(dÈÏ ¿ƒ»¿«¿«¿¿∆¿«≈
‰NÚ‡ e‰È‡ È‡‰Â ,ÔÈ„ewÙ ‡˙ÈÈB‡a ÊBÚ≈¿«¿»¿ƒƒ¿«ƒ∆¡∆
.Ï‡"ÓÒ ,LÈaÏ ‰ÈˆÈ ,‰ÎÊ ‡Ï Ì‡Â .ÊÚ Bl≈∆¿ƒ…»»¿ƒ»¿ƒ
.Ìp‰Èba dÈÏ Ô„ÈÓÏ dÈÏ ÈËÁÓÏ Bc‚Î e‰È‡c¿ƒ¿∆¿¿∆¡≈≈¿≈»≈¿≈ƒ»
.ÔÈÓÏeˆ ÔÈz L a ÌÚ ÔÈÏÊ‡ e‰ÈÂ˙Â¿«¿«¿«¿ƒƒ«»ƒ¿≈¿ƒ

‡L„e˜„ ‡ÓÏeˆ ‡„ ,ÌÈiÁ ˙ÓL ÂÈt‡a ¿«»ƒ¿««ƒ»¿»¿¿»
da Óz‡„ ‡zÈÎL ,‡e‰ CÈ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«»
‡e‰ CÈ ‡L„e˜Â .‰ÏLÓ Ïka B˙eÎÏÓe«¿«…»»»¿¿»¿ƒ
‡ÓÏeˆ È‡‰Â .e‰ÈÂz ÏÚ ËÈÏL ‡ÓÏeˆ È‡‰¿«¿»»ƒ««¿«¿¿«¿»
CÈa ‡L„˜ Ïa˜Ï B‚eÊ ˙e BÚ .Á ˙È≈̇«…«≈«¿√≈À¿»¿ƒ
.‡„ ‡Ê ÊÈÓ‡ ,‡˙eÏ‚a dÈzÈÎLe ‡e‰¿ƒ¿≈¿»»¬¿ƒ»»»

Ú‰ ˆÈ ‡„ ,‡˙ÈÓ„˜a Ú‰ ˙‡ ∆»…≈¿«¿ƒ»»≈∆«»
‡ÓÏÚ È‡‰a L a ÌÚ dÈÏ ÁÏL„¿»«≈ƒ«»¿««¿»
‡ÂÂ‚Îe ˜ÚÈl ÌÈc˜‡„ ‡ÂÂ‚k ,ÌÈc˜‡„¿«¿ƒ¿«¿»¿«¿ƒ¿«¬…¿«¿»
Ûe‚ ‡e‰‰ ÁkL‡ È‡ .‰hÁÏ ÌÈc˜‡„ Ô˙„¿∆∆¿«¿ƒ«ƒ»ƒ«¿««
ÔÈÙepËa ClÎeÏÓ ,ÔÈBÁ ‰nÎa ÈeÁÓ¿»¿«»ƒ≈¿»¿ƒƒ
BÚ ÊÁ ‡ÏÂ ,dÈa Ó˙‡ .˙BÈÚ„¿¬≈ƒ¿«≈¿»»«≈
‰Bi‰ ˙‡ ÁlLÈÂ ˙Ï .dÈ‡Ó„ ‡˙eÁÈÏLaƒ¿ƒ»¿»≈¿»»«¿««≈«»

:Bh‰ ˆÈ ‡„ ,Bz‡Ó.(˙ÂËÓ˘‰‰Ó Ô‡Î „Ú) ≈ƒ»≈∆«
NÚ Ôn˙ eÏÈÏk˙‡ ‡Ïc ,‡„ewt ƒ»¿»ƒ¿¿ƒ«»∆∆

ÌiL ÌizÁz ‰Èza .˙BÈÙÒ¿ƒ«≈»«¿ƒƒ¿ƒƒ
ÌiÂÏ ÌÈ‰k ,d ‡ÏÏÎ‡Ï .‰ÈNÚz ÌÈLÈÏLe¿ƒƒ«¬∆»¿«¿¿»»…¬ƒ¿ƒƒ
,'ÈÈ ˙Bz ,ÔB‰nÚ ‰ÈÎL ‰Èz .ÌÈÏ‡NÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ≈»¿ƒ»ƒ¿«¿»

,B˙‡ ‡a ÌÈ‰Ï‡ ¡…ƒ»»…
,ÌÈÁ‡ ÌÈ‰Ï‡ epnnL ,Ï"‡ÓÒ»»≈∆ƒ∆¡…ƒ¬≈ƒ

Ba Ó‡pL EÏ ‰È‰È ‡Ï ∆∆¡«…ƒ¿∆¿
‰ÎÊ Ì‡ .Èt ÏÚ ÌÈÁ‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ¬≈ƒ«»»ƒ»»
ÏL ÌÏˆa ÌÈ‰Ï‡ B˙B‡ ‡a »»¡…ƒ¿∆∆∆
e‰ÊÂ .Ba ˙Áz „Ú ,Ô"BËËÓ¿«¿∆∆«««¿∆
,BÓÏˆa Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡iÂ«ƒ¿»¡…ƒ∆»»»¿«¿
ÌÏˆ  ‰ÎÊ ‡Ï Ì‡Â .‰ev‰ BÊa¿«»¿ƒ…»»∆∆

.Ï"‡ÓÒ ÏL∆»»≈
˙Á˙ ‡e‰L ˙Ân‰ C‡ÏÓ «¿««»∆∆««

‡e‰ Cea LB„w‰ ÏL ˙eL¿∆«»»
‡Ï Ì‡ ,Ìp‰Èba Ì„‡ Ba Ôe„Ï»»»«≈ƒ»ƒ…
,ˆÈiÂ ‰Ê ÌeMÓe .˜Ècˆ ‡e‰L∆«ƒƒ∆«ƒ∆
˙BNÚÏ ,Ô"BËËÓ ,BËÏ ‰ÈˆÈ¿ƒ»¿¿«¿«¬

,˙BÂˆna ‰Bza ÊBÚ BÏ ≈«»«ƒ¿
‡Ï Ì‡Â .ÊÚ Bl ‰NÚ‡ e‰ÊÂ¿∆∆¡∆≈∆¿ƒ…
‡e‰L ,Ï"‡ÓÒ ,ÚÏ ‰ÈˆÈ ,‰ÎÊ»»¿ƒ»¿«»»≈∆
B˙B‡ Ôe„Ï B˙B‡ ‡ÈËÁ‰Ï Bc‚Î¿∆¿¿«¬ƒ»
ÌÚ ÌÈÎÏB‰ Ì‰ÈLe .Ìp‰Èba«≈ƒ»¿≈∆¿ƒƒ

.ÌÈÓÏˆ ÈLa Ì„‡‰»»»ƒ¿≈¿»ƒ
‰Ê  ÌÈiÁ ˙ÓL ÂÈt‡a ¿«»ƒ¿««ƒ∆

,‡e‰ Cea LB„w‰ ÏL ÌÏv‰«∆∆∆«»»
B˙eÎÏÓe da Ó‡pL ,‰ÈÎL¿ƒ»∆∆¡«»«¿
‡e‰ Cea LB„w‰Â .‰ÏLÓ Ïka«…»»»¿«»»
,Ì‰ÈL ÏÚ ‰f‰ ÌÏva ËÏBL≈«∆∆«∆«¿≈∆
˙e BÚ .Á ˙z ‰f‰ ÌÏv‰Â¿«∆∆«∆≈«…«≈«
‡e‰ Cea LB„w‰ „‚k ,B‚eÊ¿∆∆«»»
.‰Ê „BÒ ÊÓB ˙eÏb B˙ÈÎLe¿ƒ»«»≈∆

‰Ê .‰BL‡a  Ú‰ ˙‡ ∆»…≈»ƒ»∆
Ì„‡‰ ÌÚ BÏ ÁÏML Ú‰ ˆÈ≈∆»»∆»«ƒ»»»
BÓk ,ÌÈc˜nL ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆∆«¿ƒ¿
ÔzL BÓÎe ˜ÚÈÏ ÌÈc˜‰L∆ƒ¿ƒ¿«¬…¿∆∆∆
Ûeb‰ ‡ˆÓ Ì‡ .‰hÁÏ ÌÈc˜Ó«¿ƒ«ƒ»ƒƒ¿»«
,˙BBÁ ‰nÎa iÁÓ ‡e‰‰«¿À»¿«»
Ó‡ ,˙BÚ‰ ˙ÙpËa CÏÎÏÓ¿À¿»¿ƒ…∆»¬≈∆¡«
˙eÁÈÏMa BÚ‰ ÊÁ ‡ÏÂ Ba¿…»«»≈«¿ƒ
˙‡ ÁlLÈÂ  ÛBqÏ .BB„‡ ÏL∆¬¿««¿««∆

Bh‰ ˆÈ ‰Ê .Bz‡Ó ‰Bi‰ «»≈ƒ∆≈∆«
:

NÚ ÌL eÏÏÎ ‡lL ‰ÂˆÓ ƒ¿»∆…ƒ¿¿»∆∆
 ‰za .˙BÈÙÒ  ¿ƒ«≈»

,‰NÚz ÌÈLÈÏLe ÌiL ÌizÁz«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒ«¬∆»
ÌiÂÏ ÌÈ‰k da ÏÈÏÎ‰Ï¿«¿ƒ»…¬ƒ¿ƒƒ
,Ì‰nÚ ‰ÈÎL ‰z .ÌÈÏ‡NÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ≈»¿ƒ»ƒ»∆
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‰f‰ ÙÒ „˘

˙LlLÓe .‰‡ÚÈ '‰ ,ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ È‰È‡ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿ƒ»»¿À∆∆
ÔÈb„ ‰NÚÂ .‰Â‰È dÈ ‡ÓÏL‡Ï ,Â"‰Èa¿¿«¿¿»≈¿«¿»«¿ƒ
.‡"‰ Â"‡Â ‡"‰ „"BÈ ÔepÈ‡c ,dÈ eÏÈÏk˙‡c¿ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ≈»≈

,Ï‡NÈ e‰ ‡ÓÈi˜˙‡Ï(„ ÌÈ„)Ìz‡Â ¿ƒ¿«¿»¿¿ƒ¿»≈¿«∆
,'B‚Â ÌÎÈ‰Ï‡ 'ÈÈa ÌÈ˜c‰(„È ÌÈ„)Ìz‡ ÌÈa «¿≈ƒ«¿»¡…≈∆¿»ƒ«∆

‡ÓÏeˆa dÈ˙eËÏL ‡ÓL È‡‰ .ÌÎÈ‰Ï‡ 'ÈÈÏ«¿»¡…≈∆«¿»À¿»≈¿¿»
.dÈÏÈ„ ‡Â ‡ Ïk ÏÚÂ ,L „¿«»¿«»≈∆¿≈∆ƒ≈

Óz‡c ,ÌÈ‚Á ÈÈ„a Ôe„Ï ,‡c ˙a »«»»¿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:




