
 

 
 

 

ַ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   ּקּונ  tר ַהּזֹּהַ י ּתִּ
רּוׁש ַקל ְוֶנְחָמד ְלַמַען ָירּוץ ַהּלֹוֵמד ּבוֹ  ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְמֹבָאר ּבְ  ם ּפֵ  עִּ

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

 א'חלק  - זכ"כרך 

 187קונטרס 

 לקירוב הגאולה ברחמים -מופץ ללא מטרות רווח כלל 

ר   פְּ סִּ קוּ א ּד  א ּבְּ ּפְּ יהּ ן יִּ לּות  ן מִּ  ּב  ַרֲחמ  א ג   יּבְּ

 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 -

והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא ברחמי

בו נלקט מדעתם והשקפתם של גדולי ישראל
על לימוד הזוהר הקדוש והתיקונים וחכמת האמת

גדולי ישראל
והזוהר

וה גמדעתם של שקפשקפתם

שבט שנת תש”ע לפ”ק - עיה”ק בית שמש תובב”א

ע‘יר ו‘קדיש מ‘ן ש‘מיא נ‘חית - כ‘י ל‘א תש-כ‘ח מפ‘י זרע‘ו



ָ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 -
ג

גדולי ישראל והזוהר
 

ראשונים
רבינו אהרן הלוי זצ"ל (בעל ספר החנוך)

רבינו בחיי זצ"ל
רבי יהודה החסיד זצ"ל (בעל ספר חסידים)

רבי יוסף בן אברהם ג'יקטילה זצ"ל (בעל שערי אורה)

רבי משה בן נחמן זצ"ל (הרמב"ן)

רבי שלמה בן אברהם אדרת זצ"ל (הרשב"א)

אחרונים
רבי דוד בן שלמה אבן זמרא זצ"ל (הרדב"ז)

רבי אברהם בן מרדכי אזולאי זצ"ל (בעל אור החמה)

רבי אליהו די-ווידאש זצ"ל (בעל ראשית חכמה)

רבי אלעזר אזכרי זצ"ל (בעל החרדים)

גורי האריז"ל
רבי חיים ויטאל זצ"ל

רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל (בעל יערות דבש)

רבי יוסף קארו זצ"ל (בעל השולחן ערוך)

רבי יעקב קאפיל זצ"ל

רבי יעקב צמח זצ"ל

רבי יצחק דלטאש זצ"ל

רבי יצחק לוריא הארי ז"ל

רבי ישעיה בן אברהם הלוי הורוביץ זצ"ל (בעל 

השל"ה הקדוש)

רבי מאיר פאפריש זצ"ל

רבי משה קורדובירו זצ"ל (הרמ"ק)

רבי משה זכותא זצ"ל (הרמ"ז)

רבי משה חיים לוצאטו זצ"ל (הרמח"ל)

רבי משה בן יוסף טראני זצ"ל (המבי"ט)

רבי נתן שפירא זצ"ל (בעל מגלה עמקות)

רבי שבתי מראשקוב זצ"ל

הבית דין מאמסטרדם

גדולי ישראל מכל העדות בכל קהילות ישראל
עוררו על לימוד הזוהר

מהמנהיג הראשון שהנהיג את עם ישראל משה רבינו רעיא מהימנא, ואח"כ בדורות הבאים אליהו הנביא 
זכור לטוב, ובודאי התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זצ"ל מחבר ספר הזוהר. 

גדולי  ליטא,  גדולי  החסידות,  גדולי  אחרונים,  ראשונים,  הזוהר:  לימוד  על  ועוררו  החשיבו  הדורות  בכל 
הספרדים ועד גדולי זמנינו. (לפניכם רשימה לפי סדר הא"ב)

[דברי כל אחד מן הרשימה והרבה יותר תוכלו למצוא בספר "אור הזוהר"]

רבי אברהם ווינברג זצ"ל (בעל יסוד העבודה מסלונים)

רבי אברהם טכאריק זצ"ל

רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זצ"ל (בעל אוהב 

ישראל)

רבי אברהם יעקב פרידמן מסאדיגורא זצ"ל

רבי אברהם שמחה הורביץ מבארניב זצ"ל

רבי אהרן מקרלין זצ"ל

רבי אורי מסטרעליסק זצ"ל

רבי אליעזר צבי מקאמרנא זצ"ל

רבי אלימלך מליז'נסק זצ"ל (בעל נועם אלימלך)

רבי אשר מסטולין זצ"ל

רבי בנימין זאב מסלאנים זצ"ל 

רבי יוסף מנעמירוב זצ"ל (בספר וכוחא רבה)

רבי ברוך ממזיבוז זצ"ל

רבי גרשון העניך ליינער מראדזין זצ"ל (בעל זהר 

הרקיע)

רבי הלל ליכטנשטיין מקאלאמאייע זצ"ל

רבי הלל מפאריטש זצ"ל

רבי זאב וואלף זצ"ל (בעל אור המאיר מזיטאמיר)

רבי חיים אלעזר שפירא ממונקאטש זצ"ל (בעל 

מנחת אלעזר)

רבי חיים האלברשטאם מצאנז זצ"ל (בעל דברי חיים)

רבי חיים הכהן זצ"ל

רבי חיים מטשערנאוויץ זצ"ל (באר מים חיים)

רבי חיים צבי עהרנרייך (בעל קצה המטה) זצ"ל

רבי חנוך העניך מאלכסנדר זצ"ל

רבי חנוך העניך זצ"ל (בעל הלב שמח מאלעסק)

רבי יהודה אריה לייב אלתר זצ"ל (בעל השפת אמת מגוד)

רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זצ"ל

רבי יעקב יוסף מפולנאה זצ"ל (בעל תולדות יעקב יוסף)

רבי ישראל זצ"ל (בעל שם טוב) 

רבי ישראל המגיד מקאזניץ זצ"ל (בעל עבודת ישראל)

רבי ישראל שפירא מבלאזוב זצ"ל

רבי יעקב יוסף מסקווירא זצ"ל

רבי יעקב קטינא זצ"ל (בעל רחמי האב)

רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנא זצ"ל

רבי יצחק אייזיק מהומיל זצ"ל

רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב זצ"ל

רבי יצחק בן רבי נתן מברסלב זצ"ל

רבי יצחק מסקווירא זצ"ל

רבי ירחמיאל ישראל יצחק דנציגר זצ"ל (בעל ישמח 

ישראל מאלכסנדר)

רבי ישראל מטשורטקוב זצ"ל

רבי ישראל פרידמן מרוזין זצ"ל

רבי ישראל דוב מוילעדניק זצ"ל (שארית ישראל)

רבי מאיר בן רבי אהרן שורץ מפידהייץ זצ"ל

רבי מנחם מענדל מרימאנאוו זצ"ל (בעל מנחם ציון) 

רבי מרדכי מטשערנאביל זצ"ל

רבי מנחם נחום מטשרנוביל זצ"ל (בעל מאור עינים) 

רבי מנחם מנדל מורגנשטרן מקוצק זצ"ל

רבי מנחם מנדל שניאורסן זצ"ל (בעל הצמח צדק 

מליובאוויטש) 

רבי מנחם מנדל שניאורסן זצ"ל (אדמו"ר האחרון 

מליובאוויטש)

רבי מסאטאנאב זצ"ל

רבי משה חיים אפרים מסדילקוב זצ"ל (בעל דגל 

מחנה אפרים)

רבי משה גרינוואלד מחוסט זצ"ל (בעל ערוגת הבשם)

רבי משה טייטלבוים זצ"ל (מאיהעל בעל ישמח משה)

רבי משולם פייבוש מזבאריז זצ"ל (בעל יושר דברי אמת) 

רבי נחמן מברסלב זצ"ל

רבי נחמן מטולטשין זצ"ל

רבי נתן מברסלב זצ"ל

רבי פנחס מקאריץ זצ"ל

רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב זצ"ל (בעל בני יששכר)

רבי צבי הירש איכנשטיין מזידיטשוב זצ"ל  (בעל 

עטרת צבי) 

רבי צבי הירש האראוויץ מבאקשעוויץ זצ"ל

רבי צבי הירש מנדבורנה זצ"ל (בעל צמח ה' לצבי)

רבי צבי הירש שפירא זצ"ל  (בעל דרכי תשובה 

ממונקאטש) 

רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל

רבי קלונימוס קלמן זצ"ל (בעל המאור ושמש)

רבי שבתי בן יעקב יצחק ליפשיץ זצ"ל (בעל סגלת 

ישראל) 

רבי שלמה ברוך מבודפסט זצ"ל

רבי שלמה שלימל זצ"ל

רבי שמואל העליר זצ"ל (גאב"ד צפת) 

רבי שמחה בונם מפשיסחא זצ"ל

רבי שניאור זלמן מלאדי זצ"ל (אדמו"ר הזקן בעל התניא)

 גדולי החסידות
זצ ווינברג זצ ווינברג

גג  



‡"Ú ‰Î˜  ÔÈÚ˘ ‡Â˜˙„È

‡Îe‡a ÔÈËeËL ,'È ˙‡„ ‡ËqÓ ‡ÈÚc ÔÈˆÈ˜c ÔÈÈÚÊ ÔÈËeËL ,ÚÓ«¬»ƒ¿ƒ¿≈ƒƒ¿ƒƒ¿≈»ƒƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿¿»
ÔÈÚ„BÓzL‡ ÔB‰lk ,‰"Â‰ ÔeÈ‡c ÔÂÂ˙‡ ˙Ï˙„ ‡ËqÓ ‡‰‚a ‡È˙eÙ¿¿»¿»¿»ƒƒ¿»ƒ¿««¿»¿ƒÀ¿ƒ¿¿¿ƒ

qÓ ‡Îe‡a ,L „ ‰ÓB˜ eÚLa,ÏÈÁ ÈL‡ ÔeÈ‡„ ,‰ÓB˜ CÈ‡„ ‡Ë ¿ƒ»¿««¿¿»ƒƒ¿»«¬ƒ»¿ƒ«¿≈«ƒ
d‚ ‡‰‚a ,Ì"È‰Ï‡ È‡È ÔeÈ‡Â ,‰ÓB˜„ ‡Áe ‰ÓB˜ ˆ˜ ‡È˙eÙa¿¿»»≈»¿»»¿»¿ƒƒ¿≈¿»¿»¿«
,'È ˙‡„ ‡ËqÓ Úˆ È‡BN ‡ÏebÚa ÔÈÈÚÊ ,˙Ó‡ ÈL‡ ÔeÈ‡Â ‰ÓB˜»¿ƒ«¿≈¡∆¿≈ƒ¿ƒ»¿≈»«ƒƒ¿»¿»

dÈa Óz‡ 'È ˙‡„ ‡ËqÓ „Â„Â(„È ÊÈ ‡ Ï‡ÂÓ˘)ÔeÈ‡ ÔÈl‡Â ,ÔËw‰ ‡e‰ „Â„Â ¿»ƒƒƒ¿»¿»ƒ¿«≈¿»ƒ«»»¿ƒ≈ƒ
CÈˆc ÔÈeht Ë‚c ÔÈËeËLk ,LÈÓ Á‡a ÔÈl‡ ÔÈËeËL ,Úˆ È‡BN¿≈»«ƒ¿ƒƒ≈¿…«≈«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒƒ¿»ƒ

Óz‡ ÔÈËeËL ÔÈl‡ ÏÚÂ ,‡˙ÈÈB‡ ‡ÈiÁÓc ÔÈl‡ B‡ ,ÈËeËL‰Î ÌÈÏ‰˙) ƒ¿≈ƒ≈ƒ¿«¿»«¿»¿«ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿«
(È.ÂÈ˙B„ÚÂ B˙È ÈˆÏ ˙Ó‡Â „ÒÁ ‰"Â‰È ˙BÁ‡ Ïk»»¿∆∆∆¡∆¿…¿≈¿ƒ¿≈»
ÔÈÎÈ‡ ÔeÈ‡ ÔÈl‡Â ,‰ÚÈ˜z„ ‡ÂÂ‚k Ú"È„ ‡ËqÓ eÎÈ‡a «¬ƒƒƒ¿»¿»ƒ«¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ≈ƒ¬ƒƒ

ÔÈ˙BÏˆa ‡Ï˜a ÔÈÎÈ‡ ,ÌÈt‡ C‡ ,‡ÈÓÈ„ ‡ËqÓ ‰ÓB˜c¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»∆∆««ƒ¬ƒƒ¿»»ƒ¿ƒ
‡ÓËBÁa ÔÈt‡a ÔÈÈÈÚa ‡ÚNa ÔÈÎÈ‡ ,‡Ê‚ea ÔÈÎÈ‡ ,‡˙ÈÈB‡a¿«¿»¬ƒƒ¿¿»¬ƒƒ¿«¬»¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»

ÔÚaˆ‡a ÔÈÏ‚a ÔÈÚB„a ‡Ùe‚a ‡˜È„a ÔÂÂÙNa(ע"ב קכה „ÔB‰Ï(דף eÓÈL ¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿∆¿¿»¿ƒƒ¿
È„Ò ÔÈLÈÁÎÓ el‡k ,‡ÏÈÚÏ ÔB‰È˜Bic ÔÈLÈÁÎÓc ÔÈl‡Ï ÔBÏ ÈÂÂ ,ÂeÁƒ»«¿ƒ≈¿«¿ƒƒƒ¿≈¿≈»¿ƒ«¿ƒƒƒ¿≈
ÔÈl‡c ,‡ÏÈÚÏ„ ‰ÓB˜ eÚÈL e‰È‡c ,˙eÓc‰ ˙‡ ÔÈËÚÓÓ el‡Îe ,˙ÈL‡¿≈ƒ¿ƒ¿«¬ƒ∆«¿¿ƒƒ»ƒ¿≈»¿ƒ≈
È‡Ó ÈÂ‰ÓÏ ÔÈÎÈˆ ,ÔB‰Ïc ÌÈ‡Â ÔB‰Ï„ ‰ÓB˜Â ,ÔÈÎÈ‡ ÔB‰ÈËeËLc¿ƒ¿≈¬ƒƒ¿»ƒ¿¿≈»ƒƒ¿¿ƒƒ¿∆¡≈»≈

dÈa Óz‡„ ‡e‰‰ ,eÓÈÁ„ È‡Ó ,‡Ê‚ec ÔÈÎÈ‡ ,„ÒÁ„(Á ‡Ó ‰ÈÚ˘È)ÚÊ ¿∆∆¬ƒƒ¿¿»»≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«≈∆«
.È‰B‡ Ì‰‡«¿»»¬ƒ

ÌÈÁ ÔeÈ‡Â ,"Èz ÔB‰Ï„ ‰Úez ,ÌÈL„ ‡ÂÂ‚k ,‡aÁa ¿»¿»¿«¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÈBÓËBÁÂ ,ÌÈÁ ÈBÈÚÂ ,ÔÈˆ˜e ÔÈÁ ÔÈt‡Â ,‰ÓB˜c ÌÈˆ˜e¿»ƒ¿»¿«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈¿»ƒ¿»
‡ËqÓ ‰‡È„ È‡Ó ,Ì"È‰Ï‡ È‡È ÔeÈ‡ ÔÈl‡ ,ÌÈÁ ÔÂÂÙNÂ ,ÌÈÁ¿»ƒ¿ƒ¿»¿»ƒƒ≈ƒƒ¿≈»≈¿ƒ¿»ƒƒ¿»
‡LÈa ‡˙ÓL ˙ÈÈc ,ÔÈLÈa ÔÈ„BÚa dÈ˙ÓB˜ LÈÁÎ‡c Ô‡ÓÏ ÈÂÂ ,˜ÁˆÈ„¿ƒ¿»«¿»¿«¿ƒ»≈¿¿ƒƒƒ¿»ƒƒ¿»»ƒ»
ÔÈt‡Â ,ÔÈ‰Bb ÔÈËeËL .‡ÏÈÚÏ ‡ÈÏnt LÈÁÎ‡c ,dÈ˜Bic ÏÚ ÈÎ„¿»ƒ«ƒ¿≈¿«¿ƒ««¿»¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ÔeÈ‡ ÔÈl‡ ,dB‚ ‡Ùe‚Â ,ÔÈ‰b ÔÂÂÙNÂ ‡ÓËBÁÂ ,ÔÈ‰b ÈBÈÚÂ ,ÔÈ‰b«¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¿»»¿ƒ¿»«¿»ƒ¿»»«ƒ≈ƒ

dÈa Óz‡„ ‡e‰‰Ó ,˙Ó‡ ÚÊ ËBL˜„ È‡Ó(Î Ê ‰ÎÈÓ).˜ÚÈÏ ˙Ó‡ Ôzz »≈ƒ¿∆«¡∆≈«¿ƒ¿«≈ƒ≈¡∆¿«¬…
ÔÈt‡„ ‡aÁ '„ ,'È ‡ÈL dÈÏÚÂ ÔÈt‡ CÈ‡ '‡ ,È"„‡ ÔeÈ‡ ƒ¬ƒ«¿ƒ«¬≈«¿»»¿»¿«¿ƒ

ÔÈt‡„ ‡aÁ 'È ,'Â ‡ÈL dÈÏÚÂ ÔÈt‡c dBb ' ,'‰ ‡ÈL dÈÏÚÂ«¬≈«¿»«¿«¿ƒ«¬≈«¿»»¿»¿«¿ƒ
˙‡„ ‡˜Bi„ ‡ÏebÚ ‰Úez„ ‡ËqÓ ÔÈÈÚÊ ÔÈËeËL ,'‰ ‡ÈL dÈÏÚÂ«¬≈«¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»

dÈa Óz‡c „Â„c ‡ËqÓ ,Úˆ È‡BN ,'È(„È ÊÈ ‡ Ï‡ÂÓ˘),ÔËw‰ ‡e‰ „Â„Â ¿≈»«ƒƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿»ƒ«»»
,ÔÈÈtL ‡ÏebÚa ÔÈÈÚÊ ÔÈt‡ ,‡ÏebÚa ÔÈÈtL ÔÈÈÚÊ ÔÈÈÈÚ ÔeÈ‡Â¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ«ƒƒ¿ƒ»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«ƒƒ
dÈÏÚÂ ,‡lÎa ÈtL ,‡ÈÚÊ dÈÏÈ„ ‡Ùeb ‡ÈÚÊ ‡Óet ‡ÈÚÊ ‡ÓËBÁ»»¿≈»»¿≈»»ƒ≈¿≈»«ƒ¿…»«¬≈

.'‰ ‡ÈL«¿»
‡c ,ÌÈLe ‰ÚÈ˜z„ ‰"‡ÏLÏL ,‰Úez„ ‡ËqÓ ÔÈ‰b «¿»ƒƒƒ¿»ƒ¿»«¿¿»»ƒ¿ƒ»¿»ƒ»
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‰f‰ ÙÒ ÂË

‰‡ÏLÏL ,dÈÏ˜ ÈeÈ ‡„Â ,ÌÈMa dÏ az ‡„Â ,‰Úe˙ ‡Ï˜ ˜ÈÏÒ»ƒ»»ƒ¿»¿»««»«¿»ƒ¿»≈ƒ¿»≈«¿¿»»
„"ÂÈ ˙‡„ ‡˜Bi„a e‰È‡c Ô‡Ó ,ˆ˜ ‡ÏÂ CÈ‡ ‡Ï ,ÌÈLe ‰ÚÈ˜z„ƒ¿ƒ»¿»ƒ»¬ƒ¿»»≈»¿ƒ¿ƒ¿»¿»
‡zzÓ ,‡ÏÈÚÏ ÔÈt‡c ÔÈ‡ ÏÎÏ ‰cÓ ‡„Â ,‰w„ ‰ÓÓc ÏB˜ e‰È‡ƒ¿»»«»¿»ƒ»¿»≈»ƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ«»
Ïk ˙˜ÈÏÒ de ,Ô‡ÈÙÒ NÚÓ ‰ÈÙÒe ‰ÈÙÒ ÏÎÏ ‰cÓ È‰È‡ ,‡ÏÈÚÏ¿≈»ƒƒƒ»¿»¿ƒ»¿ƒ»≈¬«¿ƒ»»¿ƒ«»
˙LL ‰ÈÙÒe ‰ÈÙÒ ÏÎa dÈeÚL 'Â ,˙B Èa ÌÈÙÏ‡ ˙NÚÏ ‰ÈÙÒ¿ƒ»«¬∆∆¬»ƒƒ≈¿»ƒ≈¿»¿ƒ»¿ƒ»≈∆
ÌÈÙÏ‡ '‰ ‰ÈÙÒe ‰ÈÙÒ ÏÎa CÏ‰Ó ÔeÈ‡ '‰ '‰ ,˙B Èa ÌÈÙÏ‡¬»ƒƒ≈¿»ƒ«¬«¿»¿ƒ»¿ƒ»¬»ƒ

.‡ÏÈÚÏ ‡zzÓe ,‡z˙Ï ‡ÏÈÚÓ ,˙B Èaƒ≈¿»≈≈»¿«»ƒ«»¿≈»
p‡ ,LÈÓ Á‡a ÔÈÓÈL ÔeÈ‡ Â‡Ïc ÔÈÓÈ˜ÚLÁc ÔÈÓÈL Ôe ¬ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿…«≈«ƒ¿ƒƒ¿»»

‡„ ‡ÂÂ‚k ‰‡ÏLÏLk ÔÈËeËLc ,ÔB˙l˜Ú\/\/\/ /\/\/\ÔeÈ‡) ¬«»¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»»¿«¿»»¦

,(‡nÈc ÔÈec CÏ‰Ó,(‡nÈa ÔÈek ÔB‰Ïc CÏ‰Ó ‡")ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙„ ‡ÂÂ‚k ÔeÈ‡c ©£©§¦§©¨©£©¦§§¦§©¨¿ƒ¿«¿»¿«¿ƒ≈¬»ƒ
,‰Úez„ ‡Ê ÔeÈ‡Â ,‡nÈa ÔÈa˙Óc‡iec CÏ‰Ó ÈÎ‰Â ˙ÏLÏLÂ ¿ƒ¿«ƒ¿«»¿ƒ»»ƒ¿»


¿«¿∆∆¿»ƒ«¬«¿«»

‰Le„˜„ ‡ÂÂ‚k ,‡ÏÈÚÏ ˙ÏLÏL ,‡z˙Ï ‡"bc ÔeÈ‡Â ,‰Úez„ ‡ÂÂ‚k¿«¿»ƒ¿»¿ƒ«¿»¿«»«¿∆∆¿≈»¿«¿»ƒ¿»
ÔÈ˙È˙Ó È‡Ó ‰eÓ˜e‡ ÈÎ‰c ,e‡ÒÓ„ ‡ËqÓ ÔÈÓÈL ÔeÈ‡ ÈÎ‰˙Ï‰˜) »ƒƒ¿ƒƒƒƒ¿»ƒ¿»¬¿»ƒ¿»≈«¿ƒƒ

(„È Ê‰Ê.Ì"È‰Ï‡‰ ‰NÚ ‰Ê ˙nÚÏ ∆¿À«∆»»»
ÈÎ‰ ,ÏeÒt ÂÈlÚ eˆÙ dÈa Óz‡c ,ÏeÏ„ ‡ÂÂ‚k ÔeÈ‡ ƒ¿«¿»¿»¿ƒ¿«≈ƒ¿¿«»»»ƒ

dÈÏÈ„ ‡ÏebÏ‚a ÈÊÁ‡ ‡„ ,eˆÈÙe e„ÈÙ e‰a ˙È‡c ÔÈËeËLƒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»«¬≈¿ƒ¿»ƒ≈
,ÈiÁ„ ‡ÏÈ‡a ‡„et „ÈÚÂ ˙BÚÈËa ıv˜Ó ‰Â‰„ ,‡ÓÏÚÏ ‡È˙‡c Ì„√̃»¿«¿»¿»¿»«¬»¿«≈ƒ¿ƒ¿»ƒƒ»¿ƒ»»¿«≈
ÔÈÎÈ‡ ÔeÈ‡c ÔÈËeËL ‡l‡ ,Ú„BÓzL‡ È‡Óe ,dÈ˙ÓL ˙Êb˙‡c ˙‡a«¬«¿ƒ¿¿««ƒ¿»≈¿«ƒ¿¿»∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¬ƒƒ

‡„ ‡ÂÂ‚k‡")LÈÁÎ‡ ‡Ï L a È‡‰ ,ÔeÈ‡ ÔÈÓÏL ˜ÒÙ e‰a ˙ÈÏ ¿«¿»»≈¿»≈«¿ƒƒ«««»«¿ƒ
.ÈiÁ„ ‡ÏÈ‡a ‡„et „Ú ‡ÏÂ ,dÈ˜Bicƒ¿≈¿»»«ƒ»¿ƒ»»¿«≈

‡„ ‡ÂÂ‚k ˜ÒÙ e‰a ˙È‡ ‡"),dÈ˜Bic LÈÁÎ‡ L a È‡‰ ƒ¿»≈¿«¿»»««««¿ƒƒ¿≈
‰ÈÒc ÌeÓ ÌeÙk ,ÌeÓ ‡ÈL Ì‚Ù ‡e‰‰e ,ÌeÓe Ì‚t „ÚÂ,‡ ¿»«¿«¿«¿««¿»¿¿ƒ¬»

‰BÊ ‰M‡ ÁˆÓ ,e‰È‡ ıÈt,(‚ ‚ ‰ÈÓÈ)‡e‰‰Ó ,BÁˆÓa eˆÈt dÈa ‡ÈL »ƒƒ≈«ƒ»»«¿»≈¿ƒ¿ƒ¿≈«
,‡È„c È‡ÓÏ dÈ˙ÈÚ ÈÏb˙È ‡Ï„ BÁˆÓ ‰‡qÎÏ CÈˆÂ ,ÌÈ‚Ù e‰È‡ ˙‡¬«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«»»ƒ¿¿»ƒ¿¿≈∆¿»≈¿»≈¿ƒ»
Ì‡Â ,‡LÚ da Ï˜Ï ,‡z˙Ï ˙ÈÁ dÈÏÈ„ eÓÈ‚t ‡‰È ,‡˙eÈ˙a ÊÁ Ì‡Â¿ƒ»«ƒ¿¿»¿≈¿ƒƒ≈»ƒ¿«»»√≈»»¿»¿ƒ
‡ÓÏÚ ‡Èc dÈÏ ‡Ú˙Ï ‡ÏÈÚÏ ˙˜ÏzÒÓ ,‡zeÈ˙a ÊBÁ e‰È‡ Â‡Ï«ƒ≈ƒ¿¿»ƒ¿«¿«¿≈»¿«¿»≈ƒ»¿»¿»

Óz‡ dÈÏÚ ,ÌÈbÙc ˙‡ ‡e‰‰ ,È˙‡„(ÊË ‡Î ˙ÂÓ˘)epÁwz ÈÁaÊÓ ÌÚÓ ¿»≈¿«¬«¿«ƒ¬≈ƒ¿«≈ƒƒ¿¿ƒƒ»∆
È‡M BÈ‡ CÈ‡‰Ï eÓ‡L ÌB˜Óa ,ÔÈ‡Ó„˜ eÓ‡ ‡bÓÏ ‡ÏÂ ,˙eÓÏ»¿»¿«»»»¿«¿»ƒ¿»∆»¿¿«¬ƒ≈««

„ÈÚÈÂ dÈ˜Bic LÈÁÎÈ ‡Ïc ,CÈ‡‰Ï È‡M BÈ‡ v˜Ï ,v˜Ïקכו (דף ¿«≈¿«≈≈««¿«¬ƒ¿»«¿ƒƒ¿≈¿«¬≈
„ÏÈÚÏ‡.ע"א) ‡˜Bi„ eˆÈt¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈»

‡ÏÙeÓ ÔBÓ‡ e‰È‡ ,ÔÈËeËL ÔÈl‡ ÈiˆÂ ÌÈLc Ô‡Ó ‡ÏÈÚÏ„ ƒ¿≈»»¿»ƒ¿ƒ≈ƒ≈ƒ¿ƒƒ»¿»
ÔÈl‡a Ú„BÓzL‡ ,‡kLÓ ÈÏetLa ÏkzÒ‡c Ô‡Ó ,‰ÒeÎÓe¿∆»¿ƒ¿««¿ƒ≈«¿¿»ƒ¿¿»¿ƒ≈

ÔB‰a Óz‡c ,ÔÈeiˆÂ ÔÈÓÈL(ÂË ËÏ˜ ÌÈÏ‰˙)‡eiˆ ,ı‡ ˙BizÁ˙a ÈzÓw ¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«¿À«¿ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ»
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‡"Ú ÂÎ˜  ÔÈÚ˘ ‡Â˜˙ÊË

,ÔÈÓÈL Úa‡ e‰lÎa ,Ì„‡ L BL ‰È‡ ÔeÈ‡ ,ÔÈl‡ ÔÈËeËL Úa‡„¿«¿«ƒ¿ƒƒ≈ƒ«¿≈∆∆»»¿À¿«¿«¿ƒƒ
È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰(È ‡ Ï‡˜ÊÁÈ)Ï"‡ÎÈÓ ‡„Â ,ÌzÚa‡Ï ÔÈÓi‰ Ï‡ ‰È‡ ÈÙe ¬»ƒ¿ƒ¿≈«¿≈∆«»ƒ¿«¿«¿»¿»ƒ»≈

N Ï"‡È‚ ‡c ,ÔzÚa‡Ï Ï‡ÓO‰Ó BL ÈÙe ,‡ÈÓÈÏ „ÒÁ‰ N««∆∆ƒƒ»¿≈≈«¿…¿«¿«¿»»«¿ƒ≈«
Ï"‡Èe ‡c ÔzÚa‡Ï L ÈÙe ,‰eb‰(Ï"‡ÈÂ‡ ‡")‡„enÚ ÌBÏL N «¿»¿≈∆∆¿«¿«¿»»ƒ≈«»«»

,‡t Ôn˙„ ,‡zÈÎL N Ï"‡Ù ,Ì„‡ Èt Ì‰Èt ˙eÓ„e ,‡˙ÈÚˆÓ‡„¿∆¿»ƒ»¿¿≈∆¿≈»»¿»≈«¿ƒ¿»¿«»¿≈
da Óz‡c(ÊÈ „Î Ï‡˜ÊÁÈ).EÈÏÚ LBÁ E‡t ¿ƒ¿«»¿≈¿¬»∆

dÈ˙eÎÊ ,‡ÏÈÚÏ ÏÏÎ ‡˜Bic dÈÏ ˙ÈÏ ,dÈa ÔÈËeËL ÔÈÈÊÁ˙‡ ‡Ïc ¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈≈≈ƒ¿»¿»¿≈»¿≈
Óz‡ dÈÏÚ ,‡z˙Ï ˙ÈÁËÎ ËÒ ÌÈÏ‰˙)(Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈiÁ ÙqÓ eÁnÈ »ƒ¿«»¬≈ƒ¿«ƒ»ƒ≈∆«ƒ∆»ƒ

Ô‡Ó ,‡ÏebÏ‚a È˙ÈÈ„ ‰na dÈÏ ˙ÈÏc ÁkzL‡ ‡„c ,‡zeÈ˙a z»ƒ¿¿»¿»ƒ¿««¿≈≈«∆¿≈≈¿ƒ¿»»
// ‡„ ‡ÂÂ‚k ÔÈÈÎ dÈÏÈc ÔÈËeËLc(\\ ‡")‡È˙‡ ‡˜„ ÈÊÁ‡ ‡c ¿ƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ¿«¿»»»«¬≈¿»«¿»

‡„ ‡ÂÂ‚k ÔÈkeÓ ÔÈËeËL ÔÈz Ì‡Â ,‡„Á ‡ÏebÏ‚= ‡"),(=ÈÊÁ‡ ¿ƒ¿»¬»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿»»«¬≈
ÌÈÏL‡ ‡‰ ,ÔÈkeÓ dÈÁˆÓa ÔÈËeËL ˙Ïz Ì‡Â ,ÔÈÏebÏb ÔÈz‚Ï ÂÈ‡) ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ»«¿ƒ

(ËÎÔÈËeËL dÈÏ ˙ÈÏ Ì‡Â ,b ÌÚ LÏL ÌÈÓÚt Ï"‡ ÏÚÙÈ ‰l‡ Ïk Ô‰∆»≈∆ƒ¿«≈«¬«ƒ»…ƒ»∆¿ƒ≈≈ƒ¿ƒ
‡Ï ‰Úa‡ ÏÚ ÈÊÁ‡ ‡c ,ÔÈÈÈÚc ÔÈˆÈ˜ ÏÚ ÔÈËeËL ˙È‡Â ,dÈÁˆÓa¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒ»«¬≈««¿»»…

epÈL‡.(‡  ÒÂÓÚ) ¬ƒ∆
È"‰ „"ÂÈ ÔeÈ‡c ÔÈ„e˜a ÔÈeiˆ ,‰"Â‰È ÔeÈ‡c ÔÂÂ˙‡a ÔeÈ‡ ƒ¿«¿»¿ƒƒƒƒ¿ƒ¿ƒ

ÔÈ˜ea ÔÈt‡a ÔÈ„e‡a ÔÈÈÈÚa ÔeÈ‡ ÔÈeiˆÂ ,È"‰ Â"‡Â¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ
,‡z˙Ï ‰„e˜e ‡ÏÈÚÏ ËeËL ,eiˆÂ ËeËL ı"Ó˜ ,‡ÓeÙa ‡ÓËBÁc¿»»¿»»≈ƒ¿¿ƒƒ¿¿≈»¿»¿«»

.‡z˙Ï ˙ÈÁ ‡˜„ ,‰‡Ó„˜ ‡ÏebÏb ÏÚ ÈÊÁ‡ ‡c»«¬≈«ƒ¿»«¿»»¿»»ƒ¿«»
È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÚÈ˜ ˙BÁz ‰iÁ e‰È‡(Î ‡ Ï‡˜ÊÁÈ)ÈL‡ ÏÚ ˙eÓ„e ƒ«»¿»ƒ«¬»ƒ¿ƒ¿«»≈

,‰iÁ ıeˆÈ ,ı"Ó˜ e‰È‡ ,‰iÁ„ ‡LÈ ÏÚ È‡cÂ ÚÈ˜ ,ÚÈ˜ ‰iÁ‰««»»ƒ«»ƒ««««≈»¿«»ƒ»≈ƒ«»
ÔÈÓÊ ˙ÈL ,ÚÈ˜ e‰È‡c 'Â ˙‡a ˜ÈÏÒ 'È e‰È‡ ıBˆÈ ,dÈÓ ‡ÏÈÚÏ ÚÈ˜»ƒ«¿≈»ƒ»ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ»ƒ«ƒƒ¿ƒ

de ,Ò ˙„ÈÚ˙‡Â NÚ(„È ‰Ó˜ ÌÈÏ‰˙)e‰È‡ ‰iÁÂ ,ÌÈÏÙBp‰ ÏÎÏ ‰"Â‰È CÓBÒ ∆∆¿ƒ¿¬ƒ«»≈¿»«¿ƒ¿«»ƒ
CÓÒ(CeÓÒ 'È È‰È‡ ‡").ÚÈ˜Ï »«¦¦¨»»ƒ«

e‰eÓ˜e‡„ ‰Ók ,ÏbÏ‚ e‰È‡ ıBˆÈ ‡Ïa ÚÈ˜ ,ÏebÏ‚ e‰È‡ ıBˆÈ ÌÚ ƒƒƒƒ¿»ƒ«¿»ƒƒ«¿«¿»¿¿
˙È‡ ‡ÏÂ ,Á˙Ù ‡„Â ,‡ÓÏÚÏ ÈÊÁ‡c ,ÌÏBÚa ÊBÁL ‡e‰ ÏbÏ‚«¿«∆≈»»¿«¬ƒ¿»¿»¿»«»¿»ƒ
,Îk‰ ËÈL ‡„Â ,dÏÚ ÈÎ„ ‰iÁ dÈÏ ˙ÈÏc ,ÏebÏ‚ ‰k‰ dÈÏ≈«¿»»¿ƒ¿¿≈≈«»¿»ƒ¬»¿»«¿ƒ«…»

dÈa Óz‡c(ÊÈ „Î „Ó),È"ˆ ÔeÈ‡c ˙BiÁ ÈzL ÔÈa Cc ,˜ÚiÓ Îk Cc ¿ƒ¿«≈»«…»ƒ«¬…»«≈¿≈«¿ƒ≈ƒ
,‰ÈˆÈc Ì„‡ ‡„Â ,ÔÈÏebÏb ÔÈ˙a ‡È˙‡ ‡˜ ÔB‰e ,ˆÈiÂ „ÈÚ˙‡Â¿ƒ¿¬ƒ«ƒ∆¿»«¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»»ƒ¿ƒ»
,Ï"B‚Ò ÔeÈ‡c ÔÈÏebÏb ˙Ï˙ ‡˙‡ „ÎÂ ,‰‡Èac Ì„‡ e‰È‡ ı"Ó˜c¿»≈ƒ»»ƒ¿ƒ»¿«»»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ∆

.‰iNÚc Ì„‡ ‡„Â ,ÔB‰a LÏeLÓ ˙"ÏLÏL „ÈÚ˙‡ƒ¿¬ƒ«¿∆∆¿»¿¿»»»«¬ƒ»
,‡"L ÔeÈ‡c ÌÈpÙB‡ ÈzL ÔÈa BÚ e‰È‡ „k ,ÎÎc ËÈL e‰È‡ ƒ«¿ƒ¿…»«ƒ≈≈¿≈«ƒ¿ƒ¿»

,Ï"B‚Ò ,‡ÏÈÚÏ ˙"ÏLÏL ÔeÈ‡Â ,‡"bc ,˜"eL „ÈÚ˙‡ƒ¿¬ƒÀ«¿»¿ƒ«¿∆∆¿≈»¿∆
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‰f‰ ÙÒ ÊÈ

˜ÈlzÒ‡ „k Ì"ÏÁ ,È"ˆ ‡"L ,˜"eL ‡z˙Ï ‡"bc ,‡"zÏB‚Òa¿∆¿»«¿»¿«»¿À¿»≈ƒ…≈«ƒ¿«ƒ
„ÎÂ ,Ï"B‚Ò „ÈÚ˙‡ È"ˆ ‡˙Ác ˜"Á ,‡"zÏB‚Ò „ÈÚ˙‡ È"ˆa¿≈ƒƒ¿¬ƒ∆¿»ƒ≈¿»¬»¿≈ƒƒ¿¬ƒ∆¿«
‡ÏÈÚÏ e‰È‡ Ì"ÏÁ ,‡„Á ‰c˜ ‡lÎÂ ,˜"L „ÈÚ˙‡ ‡"La Ï‡Ú»ƒ¿»ƒ¿¬ƒÀ≈¿…»¿À»¬»…≈ƒ¿≈»
‡ÂÂ‚k ‡˙ÈÚˆÓ‡a e‰È‡ ˜eL ,Ï"B‚Òa ‡z˙Ï e‰È‡ ˜"Á ,‡"zÏB‚Òa¿∆¿»ƒ≈ƒ¿«»¿∆Àƒ¿∆¿»ƒ»¿«¿»

b ÌÚ LÏL ÌÈÓÚt Ï"‡ ÏÚÙÈ ‰l‡ Ïk Ô‰ ,e ‡„.(ËÎ Ï ÂÈ‡) »∆»≈∆ƒ¿«≈«¬«ƒ»…ƒ»∆
‰"Â‰È ‡È˙ ‡ÏebÏ‚ ÈÊÁ‡ ,‰"B‰È ‰‡Ó„˜ ‡ÏebÏ‚‰"ÈÂ ‡") ƒ¿»«¿»»………«¬≈ƒ¿»ƒ¿»»ƒƒƒƒ

,(‰"ÈÂ,e‰ eÂ e‰ eÈ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÏebÏ‚ ÈÊÁ‡‰‡Ó„˜ ‡ÏebÏ‚ ÈÊÁ‡Â ‡ÈÏb˙‡ ‡") «¬≈ƒ¿»¿ƒ»»¦§©§¨§©£¥¦§¨©§¨¨

,('È 'È 'È ˙Ïz ‡Èz ‡ÏebÏb ‰"Â‰È,'È 'È 'È ‡„ ‡ÊÂ ,È"„‡ ˙Ïz e‰lÎ„ ‰k‰ ¦§¨¦§¨¨§©«¿»»¿À¿¿«¿»»»
,‰ÒeÎÓ ÔBÓ‡ zÒ ÔBÓ‡ ‡ÏÙeÓ ÔBÓ‡ ,Ô"È„eÈ ˙Ïz ,˜"eL ˜"Á Ì"ÏÁ…≈ƒ≈À¿«ƒ»¿»»ƒ¿»»¿∆
Ú„BÓzL‡„ ‡ÏÙeÓ ÔBÓ‡ ,È"‰ Â"‡Â È"‰ „"ÂÈ ‡ÓL È‡‰a eÊÈÓ˙‡c¿ƒ¿¿ƒ¿«¿»»¿»¿ƒ¿¿»
LÙa ‰‡˙ÈÏ˙e ,‰LÁn‰ LÙa ‡È˙Â ,ÔBkf‰ LÙa ‡ÈL „Á ,e‰lÎa¿À¿««¿»¿∆∆«ƒ»¿ƒ¿»»¿∆∆««¬»»¿ƒ»»¿∆∆

ÔeÈ‡c ,ÈÈeˆn‰‡Ë‰È ,'È 'È 'È ÔÈÁBÓ ˙Ïz(ע"ב קכו ÂÂ‚k‡(דף ÔBÏ ÈÁÒ„ «¿»¿ƒ¿«ƒƒ¬»¿»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:



ספר
מזכי הרבים כהלכתה

חלק א
והוא מדריך ומורה דרך למזכי הרבים להרבות כבוד שמים  

תוכן הספר ומהותו:
גודל החובה על כל אחד ואחד מישראל לזכות הרבים ולאהב את השי"ת על הבריות ��

כדרכי אבה״ק זי״ע.
חובת האדם להקדיש מזמנו למען זיכוי הרבים, גודל תשלום התמורה בזמן על זה, ושאר ��

זכויות.
מעלת מזכה הרבים על ידי חיבור ספרים בהדרכת העם בתורה ובהלכה.��
המעלות הנשגבות שזוכים על ידי השפעה על הזולת בהשבת לב בנים לאביהם שבשמים.��
השכר הגדול שזוכים על ידי כך בזה, וביותר בבא.��
המדריגות הגדולות והנפלאות שמגיע אליהם המזכה הרבים כהלכה.��
דרכי פרנסי ומנהיגי הציבור בהנהגת הציבור איך יהיו, שכרם ועונשם.��
ליקוט גדול ונפלא מאוד מש"ס בבלי וירושלמי, תו"כ, ספרי ספרא, מדרשים, ילקוט ��

וזוה״ק, ראשונים ואחרונים, רמב״ם, שו״ע ופוסקים, וספרי שו״ת, מפרשי התורה, ספרי 
יראים ומוסר חסידות ועוד. 

 הספר הזה יצא לאור לראשונה בתוך ספר שכר ועונש )כרך ג' וד'( 
בכ-255000 עותקים, וכבושם הזה עדיין לא נראה, מאיר עינים, ומעט מן 
האור ידחה הרבה מן החושך אשר יכסה ארץ, ובעזהי״ת יעורר את לבות 
בני ישראל מתרדמתם, ויביא תועלת רבה לעם ישראל, יען כי רבתה בה 
ההזנחה, ובוודאי שהמעיין בספר לבו יתעורר להתחזק ולהתאמץ ביתר 

שאת וביתר עז, לעורר את הזולת לתשובה, ולבבו יבין ושב ורפא לו, ויפעל 
בכל כוחו ואונו לזכות את הרבים.

 ועתה יוצא לאור מחדש בהוצאה שלישית ט"ו בשבט תשע"א
 בית שמש תובב"א


