
 

 
 

 

ַ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 ָּ  t ֹנח  ת פ 
רּוׁש ַקל ְוֶנְחָמד ְלַמַען ָירּוץ ַהּלֹוֵמד ּבוֹ  ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְמֹבָאר ּבְ  ם ּפֵ  עִּ

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

 י"בחלק  -' גכרך 
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ִנָיה ְ ִּמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהש� ת ַע, ּ ֶ ש� ָיכֹול ֶנְגדֹו, ש"י ִהיְטֶלר ימ"עֹוד ְמִדיָנה ְועֹוד ַאַחת ִנְכּבֶ ֶ ֵּאין ִמי ש� ְּכָבר עֹוֵמד הוא , ּ ּ
ֲעֵרי א ַ ש� ֻּכָלם ֲחֵרִדים ִמן ָהעֹוֵמד ִלְקרֹות, ַּהְלָבבֹות הֹוְלִמים, י"ּבְ ָרתֹו ְלַה, ּ ּטְ ד ֶאת ְמַפֲחִדים ִמּמַ ִמיד ַלֲהרֹג וְלַאּבֵ ְ ּש�

ים ִ ָּכל ַהְיהוִדים ַטף ְוָנש� ּ ּ...  

ָלג ָזָצ"הגה ְ י ְיהוָדה ֵלייּב ַאש� ַחְדרֹו"ּצ ַרּבִ ב ּבְ ֵ ָידֹו,ל יֹוש� ּכֹוֵתב וְמַתְרֵגם,  ֻקְלמֹוסֹו ּבְ ּ ְּמָבֵאר וְמָבֵרר ֶאת ַהֹזַהר , ּ ּ
ִ, ַּהָקדֹוש� י ש� ָכַתב ַרּבִ ֶ ר יֹוַחאי ָּידֹוַע ָיַדע ֶאת ש� ִסְפָרא ָדא ִיְפקון ִמָגלוָתא"ְמעֹון ּבַ ּּבְ ּּ ּ ְזכות ַהזַֹהר ַהָקדֹוש� ֵנֵצא ִמן , "ּ ּּבִ ּ ּ

ַּהָגלות ֹון ַהֹקֶדש�, ּ ָּלֵכן ִתְרֵגם ֶאת ַהזַֹהר ַהָקדֹוש� ִלְלש� ּ ּּ ָכל ְיהוִדי, ּ ֶ ְּכֵדי ש� ּ וֵטי ָהָעם, ּ ַּגם ְפש� ּ ּיוְכלו ִלְלמֹד וְלָהִבין ֶאת , ּ ּ ּ
  .ַּהר ַהָקדֹוש�ַּהזֹ

ָלאָכה  ְּלַאַחר ְיִגיָעה ֲעצוָמה ָגַמר ֶאת ַהּמְ ְּוֵהִביא ֶאת ַהזַֹהר ַהָקדֹוש� ִלְדפוסּ ּ ֵבי ֶאֶרץ . ּ ָ רו תֹוש� ּש�ְ אֹותֹו ַהְזַמן ִנְתּבַ ּּבְ ּ ּ
ְלָחָמה ִהְסַתְיָמה ַהּמִ ֶ ָרֵאל ש� ִּיש�ְ ל ִהיְטֶלר ימ ,ּ ֶ ּהוא לֹא ָכ, ש לֹא ִהְצִליַח"ְזָממֹו ש� ָרֵאלּ   . ַבש� ֶאת ֶאֶרץ ִיש�ְ

ֶאֶרץ ַהֹקֶדש�  ּאֹותֹו ַהִספור ִהְתַרֵחש� ָכאן ּבְ ּ ּּ ּ
ִנָיה  ְ ַמֲהדוָרה ש� ּּבְ ַנת תשסּ ְ ש� ָדרֹום.ט"ּבִ , ּ ִמְלָחָמה ּבַ

ֵגר ִטיֵלי ַקַסאם ַ ְּמַנֶסה ְלָיֵרט ֶאת , ַּהַחַמאס ְמש�
יִלים ְלֶמְרַכז ָהָאֶרץ ֶמ, ַּהּטִ ֶ ּוְבִעָקר ְלֵבית ש� ה , ש�ּ ִהּנֵ

ִעתֹון  ִהְתַפְרְסָמה ּבְ ֶ ִּלְפֵניֶכם כֹוֶתֶרת ַהַכָתָבה ש� ּּ ּ ּ
ֶמש�" ָחָדש�" ֶ ֵבית ש�   .ּבְ

כֹון  ֶמש�, "ִּמְפַעל ַהֹזַהר ָהעֹוָלִמי"ַהְפֵלא ָוֶפֶלא ַהּמָ ֶ ֵבית ש� אֹוָתה ְתקוָפה ַעל הֹוָצַאת ַהזַֹהר ע, ַּהפֹוֵעל ּבְ ַקד ּבְ ָ ּש� ּ ּפ ָהַעּמוד ַהיֹוִמ"ּּ אֹותֹו , יּ ּבְ
הוְבאו ִלְדפוס י ֶ ַּהיֹום ש� ּ ּ ִקים ְלי"ּ ל ַהזַֹהר ַהְמֻחּלָ ֶ ָרִכים ש� ָנה"ּב ַהּכְ ָ י ַהּש� ֵ אֹותֹו ַהיֹום ִהְסַתְיָמה ִמְלֶחֶמת ַעָזה.ב ָחְדש� ּ ּבְ ּ ְ וִבְכָלל ָכל ַמֲהַלך .ּּ ּ ּ

ִנֵסי ִנִסים וֵמַעל ְלֶדֶרך ַהּטֶ ַעָזה ָהְיָתה ּבְ ְלָחָמה ּבְ ְַהּמִ ּ ּ ּ ָעְמָדה ָלנו, ַבעּ ֶ ִּמי יֹוֵדַע ִאם לֹא ְזכות ַהזַֹהר ַהָקדֹוש� ִהיא ש� ּּ ַעד , ּ ִרים ּבְ ְּוַהְדָבִרים ְמַדּבְ
  ...ַעְצָמם

ך ִהְתַגַיְסנו ם ּכָ ֵ ְּלש� ּ ּ ַע" ִּמְפַעל ַהזַֹהר ָהעֹוָלִמי", ְ ֶ ים"י "ש� י ָהַרּבִ   "ֶחְבָרה ְמַזּכֵ
ָרה ְלָהֵקל ַעל ַהּלֹוְמִדים ו ַמּטָ זַֹהר ַהָקדֹוש�ּּבְ ְּלָצֵרף עֹוד ְועֹוד ְיהוִדים ְלַמְעַגל ַהּלֹוְמִדים ַהְקבוִעים ּבַ ּּ ּ ּּ  

ק ֶאת ַהזַֹהר ְל ֶצת ִהְצַלְחנו ְלַחּלֵ ְּלַאַחר ֲעבֹוָדה ְמֻאּמֶ ָרִכים ְל12-ּ ָנה12- ּכְ ָ י ַהּש� ֵ    ָחְדש�
ִלּמוד  ּבְ ֶ ך ש� ק ְלִלּמוד יֹוִמי ּכָ ֶרך ְמֻחּלָ ל ּכֶ ּכָ ֶ ש� ּּכְ ְּ ל ְ ֶ ָנה ֶאת ֵסֶפר ַהזַֹהר15 – 10ש� ָ ָכל יֹום ְנַסֵים תֹוך ש� קֹות ִמן ַהזַֹהר ּבְ ּ ּדַ ְּ ּ ּ ּ  

ּמוד ַהיֹוִמי ִלים ַעל ַעְצָמם ֶאת ַהּלִ יבֹות ְוּכֹוְלִלים ַהְמַקּבְ ִ ים ְיש� ִ ְדָרש� ֵתי ּמִ ּּבָ ּ ּ  
ם ֶאת ַהזַֹהר ע ל ִחּנָ ּמוד ַהיֹוִמי ְלִזּכו"ְּיכֹוִלים ְלַקּבֵ ּפ ַהּלִ יםּּ   י ָהַרּבִ

ָרֵתנו ְלַהִגיַע ְל ַּמּטְ ָרֵתנו ְלַהִגיַע ְלּ ַּמּטְ ַנת תרפ10001000--ּ ְ ַלִים ִמּש� ָ ירוש� ּבִ ֶ ין ַהָגדֹול ש� ית ּדִ ַתָקַנת ַהּבֵ ּ ִסיוֵמי זַֹהר ּכְ ּּ ּ ַנת תרפּ ְ ַלִים ִמּש� ָ ירוש� ּבִ ֶ ין ַהָגדֹול ש� ית ּדִ ַתָקַנת ַהּבֵ ּ ִסיוֵמי זַֹהר ּכְ ּּ ּ   אא""ּ
יְסִקין ַע ְיהוָדא ֵלייּב ּדִ ֻ ה ְיהֹוש� ֶ י מש� ן ַרּבִ י ִיְצָחק ְירוָחם ּבֶ יִקים ַרּבִ ם ָחְתמו ַהְגאֹוִנים ַהַצּדִ ָ ּש� ּ ּּ ת "ּי יֹוֵסף ַחִיים זֹוֶנְנֶפְלד אבַרּבִ, ּ ְקִהּלַ ד ּדִ

ַנִזים עיה ּכְ ְ ַלִים"ָּהַאש� ָ י ַיֲעקֹב ֵמִאיר ס, ּק ְירוש� ִנים דק"ַרּבִ ים ָזָצ"ט ֹראש� ָהַרּבָ ַע[ְועֹוד . ל"ק ְסָפַרּדִ   ]1,2' לֹון ִמסָּראו ּבְ

ָרֵאל ַה ֵני ִיש�ְ ת ְלָכל ַאֵחינו ּבְ ֶ ְקִריָאה ִנְרֶגש� ֵּנֵצא ּבִ ָכל ֲאָתר ַוֲאָתרּ ְמָצִאים ּבְ   ּנִ
אֹור ָהֶעְליֹון ּעורו ְוִהְתעֹוְררו ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּבָ ּ ּ  

ה ֵקרוב ַהְגֻאּלָ ּּבֹואו וְטלו ֵחֶלק ּבְ ּ ּ ּ ּמוד ַהיֹוִמי ִמתֹוך ַהזַֹהר ַהָקדֹוש�. ּ ִּהְצָטְרפו ַלּלִ ּ ְ ּ ּ ּּ  
ר יֹו ְמעֹון ּבַ ִ י ש� א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ּוְזכות ַהַתּנָ ּ ָיֵמינו ָאֵמןּ ְמֵהָרה ּבְ וַעת עֹוָלִמים ּבִ ְתש� ע ּבִ ַ ַּחאי ָיֵגן ֲעֵליֶכם ְוָעֵלינו ְלִהָוש� ּ ּ ּ  

  הצטרף עוד היום לאלפים הלומדים מספר הזוהר עמוד יומי
ָמה  ָ ַלת ֲּעבור ְלַהְרש� ם ַּהְמֻחָלק ִּסְפֵרי ַהזַֹהר ַקּבָ ַדף – ִחּנָ ל ָהַאֲחרֹון ּבְ ֶ לֹוןַעָה ש�
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ָמ  ַק"סר ְלזֹוהַ ה ַהְקּדָ ּתְ ָרֵא ל כָּ ד ַיַח ע "ִמְבצָ  - םֲחָלִקי ּתַ   "לִיׂשְ
ָרֵאל הַ 'יִ  ים וְ 'ׂשְ דֹוׁשִ הֹוִרים הֵ 'ּקְ תֹוְך 'ַהּטְ מֹות ּבְ ים ִרּבֹוא ְנׁשָ ִ ׁשּ ל ׁשִ לּוִלים ּכָ ה ּכְ ּמָ

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

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

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

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

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

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

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

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

ְנָהִגים(   .)ַטֲעֵמי ַהּמִ

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

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

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

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

ָאֶרץ"  ְי"ָר ּבָ   . ָאּכֵ

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 ]ְּתִפָּלה ִלְרפּואֹות ִויׁשּועֹות[

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

ִּבְרפּוַאת ַהֶּנֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף ִּבְרַמ"ח ֵאָבָריו ּוְׁשָס"ה ִּגיָדיו ְּבתֹוְך ְׁשָאר חֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ְוַיֲאִריְך 
ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו ַּבְּנִעיִמים[ ]ְויֹוִׁשיֵעהּו ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ...[ ָאֵמן ֶסָלה.
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ם ֵ ַעל ש� ָלה ֵמַהּבַ ּ טֹוב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינוַקּבָ ּ:  
ּמוָבא ֵמָהַרב ַהָקדֹוש�  ְנָחס ִמָקאִריץּ י ּפִ ּ ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינוַּרּבִ  ִאְמֵרי ֵסֶפר ּבַ,ּ

ֵלם  ָ ִּפְנָחס ַהש� ֹונֹו, )ן"ַּדף ק(ּ ד ": ְוֶזה ְלש� , ִלְלֹמד זַֹהר) ַּלַתְלִמיִדים(ְָצִריך ְמַלּמֵ
הוא ּבְ ֶ ָמה ַלַתְלִמיִדים,ִּחיַנת ֵעץ ַהַחִייםּש� ָ יך ְנש� ִ ָיכֹול ְלַהְמש� ֶ ּ ש� ְ י ַמה . ּ ּכִ

ר ְלַהִתינֹוק ָ ֶכל ָיש� ָהַרב נֹוֵתן ש�ֵ ֶ ָמה ֲאִמִתית, ּּש� ָ יח ּבֹו ְנש� ֶזה ַמּנִ אן , "ּּבָ ַעד ּכָ
ֹונֹו ם טֹוב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו .ְלש� ֵ ַעל ש� ל עֹוד ֵמַהּבַ ֶזה ְמֻקּבָ ֶ ַמְעִתי ש� ָ ַּוֲאִני ש� ּ י ּכִ. ּּ

ָרֵאל ל ִאיש� ִמִיש�ְ ל ּכָ ֶ ָמה ש� ָ ש� ַּהזַֹהר ַמְלִהיב וֵמִאיר ֶאת ַהּנְ ּ יוַכל , ּ ֶ אֶֹפן ש� ּּבְ ּ
זוָלתֹו ה ַגם ּבְ ָ ָמה ְקדֹוש� ָ ל ְנש� ֶ יַע ֶהָאָרה ש� ּפִ ְ ְּלַהש� ּ .  

ם טֹוב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ֵ ַעל ש� ַלח ַהּבַ ָ ּש� ֶ ִּאֶגֶרת ַהקֶֹדש� ש� ּ ּ ְּלִגיסֹו ַהָגאֹון  ּ
ֹון ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ַה י ַאְבָרָהם ֵגְרש� ָּקדֹוש� ַרּבִ ּ ֵסֶפר פֹוַרת יֹוֵסף(ּ ּהוָבא ּבַ ּ ָמה )ּ ָ ה ֲעִלַית ְנש� ם טֹוב ָעש�ָ ֵ ַעל ש� ַהּבַ ֶ ּ ש�

יַח ִ ש� ֹונֹו,ְוִנְכַנס ְלֵהיַכל ַהּמָ זֹ : ְוֶזה ְלש� יב ּבְ ִ יַח ֵאיָמַתי ָאֵתי ַמר ְוֵהש� ִ י ָמש� ַאְלִתי ֶאת ּפִ ָ עֹוָלם ְוָיפוצו ְּוש� ה ּבָ ְרֵסם ִלּמוְדך ְוִיְתַגּלֶ ִיְתּפַ ֶ ֵעת ש� ּאת ֵתַדע ּבְ ּ ּ ּּ ָ ּ
ַּמְעְינֹוֶתיך חוָצה וָ ל ַהְקִלפֹות ְוִיְהֶיה ֵעת ָרצֹון ִויש� מֹוך ְוָאז ִיְכלו ּכָ ֹות ִיחוִדים ּכָ ה ַלֲעש� ְגָת ְויוְכלו ַגם ֵהּמָ ְדִתי אֹוְתך ְוִהש�ַ ִלּמַ ֶ ּ ַמה ש� ּ ּ ּ ּּ ּ ָּ ָּ ּּ ָּעה ְוָתַמְהִתי ַעל ֶזה ּ

ך ל ּכָ ֲאִריכות ַהְזַמן ּכָ ְְוָהָיה ִלי ַצַער ָגדֹול ּבַ ּ ּ אן, ּ ּוַבֵסֶפר  .ַעד ּכָ ֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִיםּ תוב ּדֶ ּכָ ֶ ֵאר ַמה ש� ַלח ּבֵ ַ ש� ת ּבְ ַ ּ ָפָרש� ּ ּ ָיד ָרָמה"ּ ָרֵאל יֹוְצִאים ּבְ  "ּוְבֵני ִיש�ְ
ֵריש� ְגֵלי ּוְמַתְרְגִמיַנן ּבְ ּ ּ ר ְלֵעיל ּ ְזּכַ ַּעל ִפי ִדְבֵרי ָהִאֶגֶרת ַהּנִ ּ ָפסוק ,ּ אן ּבַ ז ּכָ ּ ִדְמֻרּמָ ּ ֵריּ ָרֵאל יֹוְצִאים ִמן ַהָגלות ּבְ ּוְבֵני ִיש�ְ י ֵתבֹות . י"ּש� ְגֵל"ּּ ֵ ֵריש� ָראש� ּּבְ

ּבִ ְ ר,ּי ְגֵלי"ַרש� ִחּבֵ ֶ ְסָתר ש� ה תֹוַרת ַהּנִ ִיְתַגּלֶ ֶ ש� ַהְינו ּכְ ּ ּדְ ּ ּּ ָרֵאל ִמן ַהָגלותּ ָאז ָיְצאו,ּ ֵני ִיש�ְ ּ ּבְ ֵרי. ּ ם "ְוֵכן ּבְ ֵ ַעל ש� ָרֵאל ּבַ י ִיש�ְ י ֵתבֹות ַרּבִ ֵ ּ ַהְינו ,"ְּגֵלי"ּש� ָראש�
קון ִמן ָגלוָתא ה תֹוָרתֹו ְוָיפוצו ַמְעְינֹוָתיו ָאז ִיּפְ ִיְתַגּלֶ ֶ ש� ּּכְ ּ ּ ּ ּּ ּ אן.ּ   . ַעד ּכָ

  

ר ִנְקָרא  ֶ ל ֶאָחד ֲאש� ֹּגֶדל ַהִחיוב ַעל ּכָ ּ ֵסֶפר ַהֹזַהרּ ָרֵאל ִלְלֹמד ּבְ ם ִיש�ְ ֵ ש� ַּהְקַטִנים ִעם ַהְג ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים ּּבְ ּ   דֹוִליםּ
יר ְוֶאְביֹון ִ ְּגאֹוִנים ִעם ַהְגדֹוִלים, ָעש� ים, ּ ִ ִהִגיַע ְלִחּנוך ְוִיְהיו , ֲחָכִמים ִעם ֲהמֹוִנים ְוצֹאן ָקָדש� ֶ ִּמָקָטן ש� ְּ ּ ל ּ ִלין ּכָ ְמַבּטְ

ל ַה,ת ָרעֹותַּהְגֵזרֹו יִכין ּכָ ִ ָפעֹותּ וַמְמש� ְ ֵני ַחֵיי ְמזֹוֵני, ַּהש� יַח ,ּּבָ ִ ום ֶחְבֵלי ָמש� ִלי ש� ָקרֹוב ּבְ ה ּבְ אי ַהְגֻאּלָ ַוּדַ ְּוִיְהֶיה ּבְ ּ

ְמעֹון ִ י ש� ָדא :ָאַמר לֹון ַרּבִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָ ּ ֵלית ְרעוָתא ְדקוְדש� ּ ְּ
ך ְלַעְלָמא ל ּכָ ְְדִיְתְגֵלי ּכָ ּ יָחא ְו, ּ ִ ֲּאִפיּלו ַרְבֵיי ַכד ְיֵהא ָקִריב ְליֹוֵמי ְמש�

יה ִקִצין ְדַעְלָמא ָחא ְטִמיִרין ְדָחְכְמָתא וְלִמְנַדע ּבֵ ּכָ ְ ּ ְזִמיִנין ְלַאש� ּ ּ ּ
ִנין ּבְ ְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאְתַגְלָיא ְלכָֹלא, ְּוחוש� ּ ּ ּ ּ.  

ֹון ַהקֶֹדש�[ ַּתְרגום ִלְלש� ּּ ְמ]: ּ ִ י ש� ל :עֹוןָאַמר ָלֶהם ַרּבִ ֶ  ֵאין ְרצֹונֹו ש�
ך ל ּכָ ִיְתַגֶלה ָלעֹוָלם ּכָ ֶ ֶזה ש� רוך הוא ּבָ ְַהָקדֹוש� ּבָ ְּ ּ ּּ ּ ִיְהֶיה ָקרֹוב , ּ ֶ ּוְכש� ּ

ל  ֶ עֹוָלם ֲעִתיִדים ִלְמצֹא ִנְסָתרֹות ש� ּבָ ֶ יַח ֲאִפּלו ְנָעִרים ש� ִ ש� ִּלימֹות ַהּמָ ּ
ּבֹונֹו ְ ה ַלּכֹל, תַּהָחְכָמה ְוָלַדַעת ַעל ָידֹו ִקִצים ְוֶחש� ּוְבאֹותֹו ַהְזַמן ִיְתַגּלֶ ּ ּ.  

ּזַֹהר ַהָקדֹוש� ָפ( ת ַוֵיָרא ַדף קיח עּ ַ ָּרש�   )א"ּ

ֵני  ְ ל ש� ֶ ר ֵהִציץ ְוָזַרח אֹור ְיָקרֹות ש� ֶ ִּמְזַמן ֲאש�
ְּמאֹורֹות ַהְגדֹוִלים ֵסֶפר ַהִתקוִנים ְוֵסֶפר ַהזַֹהר  ּ ּ ּּ

לו ַהְיהוִדים ְקַהל ֲעַדת ִּקְימו ְוִקּבְ ּ ּּ ָרֵאל ּ  ִיש�ְ
ל ַהִתקוִנים  ֶ ּמוד ַהָקדֹוש� ש� ּלִ ְּלַהֲחִזיק ּבַ ּ ּּ ּ

ַער ְוַעד ָזֵקן ים ִמּנַ ּ ְוַהַגם ,ְּוַהזַֹהר ָיִחיד ְוַרּבִ
יג וְלָהִבין סֹוד ֲאָמרֹות  ְּדֵאין ְלֵאל ָיָדם ְלַהש�ִ ּ ּ
ים ָהֵאֶלה ַאף ַעל  ִ ְסָפִרים ַהְקדֹוש� ּבַ ֶ ְּטהֹורֹות ש� ּ ּ

ֹוִתים ּבַ ָּצָמא ֶאת ִדְבֵריֶהם וִמְתַלֲהִבין ִּפי ֵכן ש� ּ ּ
ְקִריָאָתן ְמאֹד ְמאֹד   .ּבִ

נו יֹוֵסף ַחִיים( ַּרּבֵ ן ִאיש� ַחי, ּ ָנָיהו ,ַהּבֶ ַהְקָדַמת ַהִתקוִנים ּבְ ּּבְ ּ ּּ ּ(  

ָלה ָהָיה ַרק ִלְזַמן ָקצוב ָּהִאסור ִלְלמֹד ַקּבָ ּ ו ְוָהְלָאה , ּ ָ ּוֵמַעְכש�
ָל ֵסֶפר ַהזַֹהרְּצִריִכים ְלעֹוֵדד ֶאת ּכֻ ַרק ַעל ְיֵדי ִלּמוד , ּם ַלֲעסֹק ּבְ ֶ ִּמְפֵני ש� ּ

ות ַלְגֻאָלה ַּהזַֹהר ָתבֹוא ָהֱאנֹוש� ּ ּ ּ יַח ּ ִ ש� ָּהרוָחִנית וְלִביַאת ַהּמָ ְּוָלֵכן ָאסור . ּ
ָלה ק ִמִלּמוד ַהַקּבָ ְּלִהְתַחּמֵ ּ ּתֶֹכן ִדְבֵרי ָהַרב ַהָקדֹוש� ַאְבָרָהם ֲאזוַלאי( .ּ ּּ ּ .

הא"ֵסֶפר  אור ַעל ַהזַֹהר" ֹור ַהַחּמָ ּּבֵ ָלא, ּ ְ  ).1896, ְּפֶרעִמיש�

סֹודֹות ְוָרִזין ְדאֹוַרְיָתא, ְּוַהלֹוֵמד ָזֵקן ָּרִזין ְדַעִתיק יֹוִמין, ּּבְ ָזֵקן , ּ
תוָבה ַעל ְנָיר ָמחוק, ָמֵלא ַרֲחִמים ּדֹוֶמה ִלְדיֹו ּכְ ּ ך , ּ ל ּכָ ֵאינֹו ֶנְחָקק ּכָ ֶ ְש�

ְב ַ מֹחֹו וַמְחש� הּּבְ ֶהם ַהְרּבֵ י ִנְמָחק חֹוֵזר ּכֹוֵתב , ּתֹו ְוָיכֹול ִלְטעֹות ּבָ ּכִ
ל ָמָרן ָהֲאִר. ְוִנְמָחק ֶ ּבֹוְרִחים ִמִלְלמֹד ָרִזין ש� ֶ ֹוִטים ש� ה ש� י "ְּוֵכן ֵיש� ַהְרּבֵ

ר ֵהם ַחֵיינו ֶ ְּוֵסֶפר ַהזַֹהר ֲאש� ּ ֹוֵמַע ִלי, ּ י ש� יָחא , ְּולו ַעּמִ ִ ִעְקבֹות ְמש� ּבְ
ר ָה ֶ ינות גֹוֵברֲאש� ַּרע ְוַהּמִ ל ְיֵמיֶהם ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהֹזַהר , ּ ֹוְקִדין ּכָ ָּהיו ש� ּ

ל ָמָרן ָהִריּבָ ֶ מֹות ש� לול ִעם ֲחִסידות ְוַהְקּדָ ְתֵבי ָמָרן ּבָ ְּוַהִתקוִנים ּכִ ּ ּ ש� "ּּ
יִכ ִ ל ַהְגֵזרֹות ָרעֹות ְוָהיו ַמְמש� ִלין ּכָ יק ִלְבָרָכה ְוָהיו ְמַבּטְ ֵּזֶכר ַצּדִ ין ּּ

ל ָהעֹוָלמֹות ַפע ְואֹור ַעל ּכָ ֶ ִטיֹות, ש� ְ ש� עֹות ּפַ ּפָ ְ ן ַהש� ֵני ַחֵיי ְמזֹוֵני, ּּכֵ  .ּּבָ
ינו ַהָקדֹוש� ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמקֹוַמְרָנה( ַּרּבֵ ּ ָנה' ֶּפֶרק ד, נֹוֵצר ֶחֶסד, ּ ְ   )'כ ִמש�

י טֹוב הוי ַּטֲעמו וְראו ּכִ ּ ש�"ּ ַּחיות ָא, ה ַמּמָ ְרֵאִלי ָתלוי ּ ָּדם ַהִיש�ְ ּ ּ
ְמָחה וְבנַֹעם וְבִיְרָאה  ה וְבש�ִ ָ ְקֻדּש� ֵסֶפר ַהזַֹהר וְבִכְתֵבי ָמָרן ִלְלמֹד ּבִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ

תֹו  ָ ָגתֹו וְקֻדּש� ל ֶאָחד ְלִפי ַהּש�ָ ים כוְּוַאֲהָבה ּכָ ִ ָרֵאל ְקדֹוש�   .'ְּוָכל ִיש�ְ
ינו ַהָקדֹוש� ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ( ַּרּבֵ ָנה כ' ֶּפֶרק ד, נֹוֵצר ֶחֶסד, ַּסְפִרין ִמקֹוַמְרָנהּ ְ   )'ִמש�

ֶרְסֶלב  ינו ַנְחָמן ִמּבְ ַּרּבֵ
ְּזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ּ ִצָוה ִלְבֵני ּ

ַּהְנעוִרים לֹוַמר זַֹהר ּ  
ְמעֹון  ִ י ש� בֹוָאם ִלְמָעַרת ַרּבִ ּבְ

ן יֹוַחאי  עוִרים ּבֶ ֵני ַהּנְ ֲּאַזי ּבְ
ה ו ְתִפּלָ ָּעְסקו ּבִ ְּבִלּמוד זַֹהר ּ

ַקד ֲעֵליֶהם הוא ִזְכרֹונֹו  ר ּפָ ֶ ֲאש� ּּכַ
ום ,ִלְבָרָכה ּנו לֹא ָראו ש� ּ וִמּמֶ ּ ּ ּ

ֵמַח ַעד ְמאֹד, ָּדָבר . ַרק ָהָיה ש�ָ
ָהָיה  ֶ א ֵאֶצל ָהִאיש� ש� ּוְבָכל ֵעת ּבָ

ֶריך ְוכו: ִעּמֹו ְוָאַמר לֹו ְ ַּאש� ָ ,'
ְיָלה ָהַלך ֵמֶחֶדר ְלֶחֶדר ְוַבּלַ ּ ,

' ִּהיר אֹוָתם לֹוַמר זַֹהר ְוכוְוִהְז
ַעְצמֹו לֹא ָאַמר , ְּוַכיֹוֵצא ְּוהוא ּבְ

לום ְמָחה ְגדֹוָלה ַעד אֹור , ּּכְ ש�ִ ַעְצמֹו ְוָהָיה ּבְ ַּרק ָהָיה הֹוֵלך וְמַנֵגן ּבְ ּ ּ ְ
עֹות,ַּהיֹום ָ ה ש� ּמָ ַטִלית וְתִפִלין ְוִהְתַפֵלל ּכַ ֵהִאיר ַהיֹום ָעַמד ּבְ ֶ ּ וְכש� ּ ּּ ּ ר ֵסֶפ( .ּּ

ְבֵחי ָהַר ִ ֶרְסֶלב אֹות יט"ש�   )ן ִמּבְ

ִלּמודֹו ְמאֹד ְוָלַמד ַ, ָּהָיה ַמְתִמיד ּבְ ה ְמאֹד ש� ס "ְוָלַמד ַהְרּבֵ
ְתֵבי , "ֵעין ַיֲעֹקב"ְך ְו"ּופֹוְסִקים ְוַתַנ ְּוִסְפֵרי ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ְוָכל ּכִ ּ ּ

ָאר ְסָפִרים ַהְרּבֵ, י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ָהֲאִר ְ ה ּוש� ּה ְמאֹד ְוִסְפֵרי מוָסר ַהְרּבֵ
ְבֵחי ָהַר( .ְמאֹד ִ ֶרְסֶלב אֹות ז"ֵסֶפר ש�   )ן ִמּבְ

יִגיָעה ְגדֹוָלה א לֹו ּבִ ל ִלּמודֹו ּבָ ּכָ ֶ ִּסֵפר ש� ְתִחָלה ָהָיה לֹוֵמד , ּּ י ּבִ ּּכִ
ָניֹות ְ ם ִי, ְּולֹא ָהָיה ֵמִבין ִלּמודֹו, ִמש� ֵ ה ִלְפֵני ַהש� ַרך ְּוָהָיה ּבֹוֶכה ַהְרּבֵ ְְתּבָ

ָיִאיר ֵעיָניו ֶ יוַכל ִלְלמֹד . ּש� ֶ ָזָכה ש� ֶ ך ַעד ש� ל ּכָ ְּוָהָיה ּבֹוֶכה ובֹוֶכה ּכָ ּּ ּ ְ
ָניֹות ְ ן ְוָהָיה , ִמש� ָאר ְסָפִרים ְולֹא ָהָיה ֵמִבין ַגם ּכֵ ְ ך ָלַמד ש� ְּוֵכן ַאַחר ּכָ ְ

ח



‡"Ú Ú  ÁÊÎ˙

‡˙ÈÈB‡c ÔÈlÓe .‰Âek ÔÈÈÚ ‡˙ÈÈB‡„ ÈlÓƒ≈¿«¿»»¿»«»»ƒƒ¿«¿»
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ÔÈ˙ÈÈˆ e‰ÏÎ ‡z‚„(ÔÈ˙ÈÈˆÂ dÈÏ)ÔÈlÓ ÔÈl‡Ï ƒ¿ƒ¿»À¿«¿ƒ¿ƒ≈ƒƒ
ÏÎÂ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ‰Óe .dÈÓetÓ È˜Ùc¿»¿≈ƒ≈«À¿»¿ƒ¿»
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‡„(zÓ‡„ ‰È˙L Ô‡„ ‡Ê)L‡ ˙‡f‰ Ô‡‰Â »¿»∆∆«…¬∆
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ÏLeÈaÏ‡NÈ„ ‡Ú‡ Ïk dÈÏ Ó‡ .Ì ƒ¿»«ƒ»«≈»«¿»¿ƒ¿»≈
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ÂLÎÚ ,‰„e‰È Èa BÏ «ƒ¿»«¿»

Ec Ó‡ ,EÓˆÚ zekL∆ƒ«¿»«¿¿¡…¿»¿
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Ó‡ ˙Úk ,BÏ Ó‡ !?È˙hÓa¿ƒ»ƒ»«»≈¡…

.Ec¿»¿
zÓ‡M ‰Ó ÏÚ ÈzÏ‡L ,BÏ »«¿ƒ««∆»«¿»

‰f‰ ˜eÒta[zÓ‡L ‰i˙M‰ Ô‡ ÏL „BÒ], «»«∆

‰vÓ ÈzÓN L‡ ˙‡f‰ Ô‡‰Â¿»∆∆«…¬∆«¿ƒ«≈»
Ô‡ BfL ,ÌÈ‰Ï‡ ˙Èa ‰È‰Èƒ¿∆≈¡…ƒ∆∆∆

,‰i˙M‰[È„Ï ÈL˜nL ÂLÎÚ]CÈ‡ «¿ƒ»≈
ÌË ‰i˙M‰ Ô‡ È‰L ?LÙ‡∆¿»∆¬≈∆∆«¿ƒ»∆∆
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,‰È‰ Ï‡ ˙Èa ˜ÚiL ∆«¬…¿≈≈»»

.ÌÈÏLeÈa ‰˙È‰ Bf‰ Ô‡‰Â¿»∆∆«»¿»ƒ»«ƒ

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
כסלו כו

:˙Á‡ ‰˘Ï
תשרי כז



‰f‰ ÙÒ ÁÎ˙
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.dÈ˙ÂeÎ ‡Á‡«¬»«»≈
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Ô‡a ‰˙È‰ BlL ˙e˜c‰Â¿«¿≈∆»¿»»∆∆

Ó‡ ‰ÈÏÚÂ ,˙‡f‰ Ô‡ «…¿»∆»»«∆∆
.‰pt L‡Ï ‰˙È‰ ÌÈBa‰ eÒ‡Ó»¬«ƒ»¿»¿…ƒ»
„Bk ‰‡Óa ÏkzÒ‰Ï ‰ˆLÎe¿∆»»¿ƒ¿«≈¿«¿≈¿
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.‰vÓ ÈzÓN L‡ ˙‡f‰ Ô‡‰Â¿»∆∆«…¬∆«¿ƒ«≈»
d˙B‡ Ôw˙ ‡Ï ‰ÚL d˙B‡ „ÚL∆«»»»…ƒ≈»

.B˙BÓk Á‡«≈¿
ÌN L‡ Ô‡‰ ˙‡ ÁwiÂ «ƒ«∆»∆∆¬∆»

‡ ÌNiÂ ÂÈ˙L‡Ó‰Ó .‰vÓ d˙ ¿«¬…»«»∆…»«≈»«
,‰ÏeÙ ‰˙È‰L ?‰vÓ ‰f∆«≈»∆»¿»¿»
ÏÚ ÔÓL ˜ˆiÂ .d˙B‡ ÌÈ˜‰Â¿≈ƒ»«ƒ…∆∆«
c‰ ÈeÏz ˜ÚÈa È‰L .dL‡…»∆¬≈¿«¬…»«»»
.ÌÏBÚ‰ Èa ÏkÓ ˙BÈ ˙BNÚÏ«¬≈ƒ»¿≈»»

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
כסלו כו

:˙Á‡ ‰˘Ï
תשרי כז



"Ú Ú  ÁËÎ˙

zÚ„È È‡‰ ÏÎÂ dÈÏ Ó‡ ,dÈ˜LeÈ‰Â)(Cz‡Â ¿»≈»«≈¿»«¿«¿¿¿«¿
Ó‡ .‡ÓÏÚ ÈiÁ ÁpÓe ‡˙BÁÒa ÏczLÓƒ¿«≈ƒ¿»»«««≈»¿»»«
ÔÈ˙ ÈÏ ˙È‡Â ,‡˙ÚL ÈÏ ‡˜ÈÁ„ ‰Â‰c dÈÏ≈¿¬»¿ƒ»ƒ«¬»¿ƒƒ¿≈
‡‡Â  È ‡ÓBÈ Ïk ÔÈÓÈÈ˜Â ÔÈa¿ƒ¿»¿ƒ»»¿≈«¿¬»
‚‡ ÔBÏ ‰ÈÓÏe e‰ÈÈBÊÓ ÏÚ ‡ÏczL‡ƒ¿««¿»«¿«¿¿≈«¬«

.‡˙ÈÈB‡a ÔeÏczLÈc ÔÈ‚ e‰ÈÈBÓÏ¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿«¿»
,Ó‡ÂÌÈÎÏÓ)( ‡‡qk ÏÚ LÈ ‰ÓÏLe ¿»«¿……»««ƒ≈

È‡Ó .„‡Ó B˙eÎÏÓ ÔBkzÂ ÂÈ‡ „Â„»ƒ»ƒ«ƒ«¿¿…»
ÈeLÂ ‰i˙L Ô‡ ÔÈ˜˙‡„ ‡l‡ .‡„ ‡ÁL¿»»»∆»¿«¿ƒ∆∆¿ƒ»¿«≈
B˙eÎÏÓ ÔBkzÂ ÔÈ„Îe ÌÈL„w‰ L„˜ dÏÚ¬»…∆«√»ƒ¿≈«ƒ«¿

,È˙Îe .„‡Ó(Ë ˙È˘‡)˙Èa BkÊÏ ‰È˙È‡e ¿…¿ƒ¿ƒƒ»ƒ¿¿ƒ
dÈÏÈ„ ‡ze‡È˙ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ‡‰c .ÌÏBÚ»¿»À¿»¿ƒƒ¿»ƒ≈
Èn˜ ÏÈÚ‡ ‡Ï d ÈÊÁ˙‡ ‡Ïc Ô‡Óe ,È„z da»»ƒ«¿»ƒ¿¬≈»»»ƒ«≈
˙Èa BkÊÏ ‰È˙È‡e È˙Î ‡c ÏÚÂ .dÈ‡Ó»≈¿«»¿ƒ¿ƒƒ»ƒ¿¿ƒ

.ÌÏBÚ»
z‡„ ‰ÓÎ ‡e‰ ‡Ê ,‰È˙È‡e È‡Ó »¿ƒƒ»»»¿»¿«¿

Ó‡(Ë Ï‡˜ÊÁÈ)ÏÚ ÂÈz ˙ÈÂ˙‰Â »≈¿ƒ¿≈»»«
‡kÈ‡Â .e‰ÈÈÏÚ ‰‡fÁ˙‡Ï .'Â‚Â ˙BÁˆÓƒ¿¿¿ƒ¿«»»¬«¿¿ƒ»
.‡N È„ ‡LÈc˜ ˙‡„ eÓÈL ‡„ ÈÓ‡„¿»¿≈»¿ƒ¿»«ƒ»ƒ¿ƒ¿»

.‡e‰ ‡lÎ È‡cÂ ‰„e‰È Èa(ÈÎ‰ ‡"„)Ï‡ ƒƒ¿»«»…»¬»
‡Ê ‡ÓÏÚ ÈÊÁ˙‡c ˙L˜ È‡‰«∆∆¿ƒ¿¬≈¿»¿»¿»»
‡˙eÏb ÔÓ Ï‡NÈ Ôe˜ÙÈ „ÎÂ .‡ÓÈÈ˜ ‰‡ÏÚƒ»»»¿»¿«ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»»
‰lÎk ÈBÂÂ‚ ‡ËL˜˙‡Ï ˙L˜ È‡‰ ‡ÈÓÊ¿ƒ»«∆∆¿ƒ¿«¿»¿«¿¿«»
‡e‰‰ dÈÏ Ó‡ .dÏÚÏ ‡ËM˜˙Ó„ ‡„»¿ƒ¿«¿»¿«¬»»«≈«
˜lzÒÓ ‰Â‰ „Î ‡a‡ ÈÏ Ó‡ CÎ È‡„eÈ»»»«ƒ«»«»»ƒ¿««

‡ÓÏÚÓ(ÈÏ Ó‡)„Ú ‡ÁÈLÓ„ ÈÏ‚Ï Ètˆ˙ ‡Ï ≈»¿»»¿«≈¿«¿≈ƒ¿ƒ»«
‡ÓÏÚa ˙L˜ È‡‰ ÈÊÁ˙Èc(‡Úa ‚"Ï ‡"„) ¿ƒ¿¬≈«∆∆¿»¿»

.‡ÓÏÚÏ È‰˙ÈÂ ÔÈÈ‰ ÈÂÂ‚ ‡ËL˜˙Óƒ¿«¿»¿«¿≈¿ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»¿»
.ÁÈLÓÏ dÈÏ ÈÙˆ ÔÈ„Îe¿≈¿≈≈¿»ƒ«

.ÌÏBÚ ˙Èa kÊÏ ‰È˙È‡e ÈzÎc ƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ¿…¿ƒ»
ÔÈÎBLÁ ÔÈÂÂ‚ ‡ÈfÁ˙‡c ‡zL‰Â¿«¿»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ

‡Îe„Ï ‡ÈfÁ˙Ó(BkÊÏ ‡È‰Â).ÏeaÓ È˙ÈÈ ‡Ïc ƒ¿«¿»¿¿»»¿»≈≈«
ÔÈÈ‰ ÔÈÂÂ‚a ‡ÈÈfÁ˙‡ ‡ÓÊ ‡È‰‰a Ï‡¬»¿«ƒƒ¿»ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

,BÏ Ó‡ .B˜Le ‰„e‰È Èa ‡a»«ƒ¿»¿»»«
˜ÒBÚ ‰z‡ CÈ‡Â ,zÚ„È ‰Ê ÏÎÂ¿»∆»«¿»¿≈«»≈
!?ÌÏBÚ ÈiÁ ÁÈpÓe ‰BÁÒaƒ¿»«ƒ««≈»
ÈÏ ‰˙È‰ ‰˜eÁcL ,BÏ Ó‡»«∆¿»»¿»ƒ
,ÌÈ ÈL ÈÏ LÈÂ ,‰ÚM‰«»»¿≈ƒ¿≈»ƒ
,‰ ˙Èa ÌBi‰ Ïk ÌÈ„ÓBÚÂ¿¿ƒ»«¿≈»«
Ì‰Ï ˙˙ÏÂ ÌBÊÓa ÏczLÓ È‡Â«¬ƒƒ¿«≈ƒ¿»¿»≈»∆
e˜ÒÚiL È„k ÌBÓÏ ÎN»»¿»¿≈∆««¿

.‰Bz«»
,Ó‡Â ‰ÓÏLe ¿»«¿……

ÔkzÂ ÂÈ‡ „Âc ‡qk ÏÚ LÈ»««ƒ≈»ƒ»ƒ«ƒ…
ÁM‰ ‡e‰ ‰Ó .„‡Ó B˙ÎÏÓ«¿À¿…««∆«
‰i˙L Ô‡ ÔÈ˜˙‰L ‡l‡ ?‰f‰«∆∆»∆ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ»
Ê‡Â ,ÌÈL„w‰ L„˜ ‰ÈÏÚ ÌNÂ¿»»∆»…∆«√»ƒ¿»

e˙ÎÂ .„‡Ó B˙ÎÏÓ ÔkzÂ «ƒ…«¿À¿…¿»
.ÌÏBÚ ˙Èa kÊÏ ‰È˙È‡e¿ƒƒ»ƒ¿…¿ƒ»

B˜LÁ ‡e‰ Cea LB„w‰ È‰L∆¬≈«»»ƒ¿
,dnÚ ‰‡ ‡lL ÈÓe ,„ÈÓz d»»ƒƒ∆…ƒ¿∆ƒ»
‰Ê ÏÚÂ .BBa ÈÙÏ ÒÎ ‡Ï…ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿«∆
.ÌÏBÚ ˙Èa kÊÏ ‰È˙È‡e e˙k»¿ƒƒ»ƒ¿…¿ƒ»

„BÒ ?‰È˙È‡e ‰f ‰Ó «∆¿ƒƒ»
Ó‡pL BÓk ,‡e‰  ¿∆∆¡«

,'B‚Â ˙BÁˆÓ ÏÚ Âz ˙ÈÂ˙‰Â¿ƒ¿ƒ»»«ƒ¿¿
,ÌÈÓB‡ LÈÂ .Ì‰ÈÏÚ ˙B‡‰Ï¿≈»¬≈∆¿≈¿ƒ
.NaaL LB„w‰ ˙B‡‰ ÌL ‰Ê∆…∆»«»∆«»»

.‡e‰ Ïk‰ È‡cÂ ,‰„e‰È Èa «ƒ¿»«««…
[Ck]ÌÏBÚa ˙È‡pL BÊ ˙L˜ Ï‡ ¬»∆∆∆ƒ¿≈»»

e‡ˆiLÎe ,ÔBÈÏÚ „BÒa ˙„ÓBÚ∆∆¿∆¿¿∆≈¿
BÊ ˙L˜ ‰„È˙Ú ,˙eÏb‰Ó Ï‡NÈƒ¿»≈≈«»¬ƒ»∆∆
Bf‰ ‰lkk ÌÈÂ‚a ËM˜˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ««»«
BÏ Ó‡ .dÏÚÏ ˙ËM˜˙nL∆ƒ¿«∆∆¿«¿»»«
,‡a‡ ÈÏ Ó‡ Ck ,È„e‰È B˙B‡¿ƒ»»«ƒ«»

,ÌÏBÚ‰Ó ˜lzÒÓ ‰È‰Lk[ÈÏ Ó‡] ¿∆»»ƒ¿«≈≈»»

„Ú ÁÈLÓ ÈÏ‚Ï ‰tˆz Ï‡«¿«∆¿«¿≈»ƒ««
ÌÏBÚa BÊ ˙L˜ ‰‡zL[ÔÚa] ∆≈»∆∆∆»»

‡BÈÂ ÌÈÈ‡Ó ÌÈÂ‚a ˙ËM˜Ó¿À∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«
.ÁÈLnÏ ‰tˆ Ê‡Â ,ÌÏBÚÏ»»¿»«≈«»ƒ«

kÊÏ ‰È˙È‡e e˙kL ?eÏ »∆»¿ƒƒ»ƒ¿…
˙È‡pL ˙ÚÎÂ .ÌÏBÚ ˙Èa¿ƒ»¿»≈∆ƒ¿≈
ÔBkÊÏ ˙È‡ ,ÌÈÎeLÁ ÌÈÂ‚aƒ¿»ƒ¬ƒƒ¿≈¿ƒ»

[kÊÏ ‡È‰Â]Ï‡ .ÏeaÓ ‡È ‡lL ∆…»…«¬»
ÌÈÂ‚a ˙È‡ ÔÓÊ B˙B‡a¿¿«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
BÓk Ôew˙a ˙ËM˜Óe ÌÈÈ‡Ó¿ƒƒ¿À∆∆¿ƒ¿
Ê‡Â ,dÏÚÏ ˙ËM˜˙nL ‰lk«»∆ƒ¿«∆∆¿«¿»¿»

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
כסלו כו

:˙Á‡ ‰˘Ï
תשרי כז



‰f‰ ÙÒ Ï˙

‡ËM˜˙Ó„ ‰lÎÎ ‡ew˙ ‡ËM˜˙Óeƒ¿«¿»¿ƒ»¿«»¿ƒ¿«¿»
dÏÚÏ‡L„˜ k„ÈÂ ÌÏBÚ ˙Èa kÊÏ ÔÈ„Îe ¿«¬»¿≈ƒ¿…¿ƒ»¿ƒ¿«À¿»

ÌÈ˜ÈÂ ‡˙eÏ‚ e‰È‡c ˙È È‡‰Ï ‡e‰ CÈ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»¿»ƒ
,È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ‡ÙÚÓ dÏ(‚ Ú˘Â‰)eLwe »≈«¿»»»ƒ¿ƒƒ¿

,È˙Îe .ÌkÏÓ „Âc ˙‡Â Ì‰È‰Ï‡ ÈÈ ˙‡‰ÈÓÈ) ∆¿»¡…≈∆¿∆»ƒ«¿»¿ƒ
(ÏÌkÏÓ „Âc ˙‡Â Ì‰È‰Ï‡ ÈÈ ˙‡ e„ÚÂ¿»¿∆¿»¡…≈∆¿∆»ƒ«¿»

‰Ók ÙÚÓ ÌÈ˜‡ L‡ ,Ì‰Ï ÌÈ˜‡ L‡¬∆»ƒ»∆¬∆»ƒ≈»»¿»
,Ó‡ z‡„(Ë ÒÂÓÚ)„Âc ˙kÒ ˙‡ ÌÈ˜‡ ¿«¿»≈»ƒ∆À«»ƒ

ÌÏBÚ ˙Èa kÊÏ ‰È˙È‡e ‡c ÏÚÂ .˙ÏÙBp‰«»∆¿«»¿ƒƒ»ƒ¿…¿ƒ»
.‡ÙÚÓ dÏ ‡Ó˜‡Ïe¿«¿»»≈«¿»

‡˙ÈÈB‡a k„‡ Ck ÔÈ‚„ ‡a‡ ÈÎ‰ »ƒ«»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿«¿»
.dÏÈ„ ‡eÎ„e Ï‡NÈ„ ‡˜eÙ¿»»¿ƒ¿»≈¿»»ƒ»

,È˙Î„ ‡e‰ ‡„Â(„ ‰ÈÚ˘È)ÈzÚaL L‡ ¿»ƒ¿ƒ¬∆ƒ¿«¿ƒ
ÈzÚaL Ôk ı‡‰ ÏÚ „BÚ Á ÈÓ BÚÓ≈¬≈…««»»∆≈ƒ¿«¿ƒ

:Ca ÚbÓe CÈÏÚ ÛBˆ˜Óע"ב עב )(דף ƒ¿»«ƒƒ¿»»
Èa .‰z‰ ÔÓ ÌÈ‡ˆBi‰ Á Èa ¿≈…««¿ƒƒ«≈»ƒƒ

.Á È eÈ‰iÂ ÈzÎc ÔÂÈk Ó‡ ÊÚÏ‡∆¿»»»«≈«ƒ¿ƒ«ƒ¿¿≈…«
ÔÈ ÈÎÂ .‰z‰ ÔÓ ÌÈ‡ˆBi‰ Ó‡ È‡n‡««»««¿ƒƒ«≈»¿ƒ¿ƒ
Ó‡ .‡˙eÈz ÔÓ È˜Ù ‡Ïc dÈÏ BÂ‰ ÔÈpÁ‡«¬«ƒ¬≈¿»»¿≈ƒ≈»»«
ÈB e„ÈÏB‡ ˙Ï ‡‰c .ÔÈ‡ ‡a‡ Èa dÈÏ≈ƒƒ«»ƒ¿»¿»»ƒ¿
Ôe‡Â .'Â‚Â ÌL ˙B„ÏB˙ ‰l‡ ÈzÎc .ÔÈ¿ƒƒ¿ƒ≈∆¿≈¿¿ƒ
È˙k Ck ÔÈ‚e .‡˙eÈz BbÓ È˜Ù ‡Ï»»¿≈ƒ≈»¿ƒ»¿ƒ

.˙ÙÈÂ ÌÁÂ ÌL ‰Èz‰ ÔÓ ÌÈ‡ˆBi‰«¿ƒƒ«≈»≈¿»»»∆
‡ÓÏÚa ÁÈÎL ‡ÈÂ‰ elÈ‡ Ó‡ ÔBÚÓL ƒ¿»«ƒ¬≈»¿ƒ«¿»¿»

‡ÙÒ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ È‰È „Î«»ƒÀ¿»¿ƒƒ¿»
‡Ï„ ‡ÙÈ˜˙‡ ,Ì„‡„ ‡ÙÒÂ ‡ÓÏÚa CBÁ„¿¬¿»¿»¿ƒ¿»¿»»«¿ƒ¿»¿»
eLÈÈÁ ‡Ïc ÔÈ‚a ,‡L‡ ÈÈa ÔÈa ÔeÁkzLÈƒ¿«¿≈≈≈¡»»¿ƒ¿»«¿
ÔÈlÓa ÔÚËÂ e‰ ‡ÏkzÒ‡Ï Ô‡ÓÎÁ ÏÎ»¬»»¿ƒ¿«¿»¿¿»»¿ƒƒ
.‡Á‡ eLÏ ‰‡lÚ eLÓ ‡˜Ù‡Ï ÔÈpÁ‡«¬«ƒ¿¬»»≈¿ƒ»»ƒ¿«¬»
ÔÈlÓ ÔÈÚ„È ‡ÓÏÚ ÈÓÈkÁ ‡‰ ‡zL‰Â¿«¿»»«ƒ≈»¿»»¿ƒƒƒ
.ÔB‰È‡Óc ‡ÁÏeÙ ÈÙ˜z˙Óe ÔBÏ ÔÈÓ˙ÒÂ¿»¿ƒƒ¿«¿≈¿¿»»¿»≈

.ÔÈÊ„ ‡Ê ‡ÁkL‡ ‡˜(‡zÙÒBz) ¿»«¿«¿»¿»»¿»ƒ

È‰‡ ÔÈzÒ„ ‡zÒ ‡ÓÈ˙Ò ‡ÈÓË ÔÂÂ„Á ÏÎ„ ‰Â„Á Ú˙‡ „Îc¿«ƒ¿«∆¿»¿»∆¿»¿ƒ»¿ƒ»«¿»¿«¿ƒ«¿ƒ

LB„w‰ kÊÈÂ ,ÌÏBÚ ˙Èa kÊÏƒ¿…¿ƒ»¿ƒ¿…«»
‡È‰L Bf‰ ˙Èa‰ ˙‡ ‡e‰ Cea»∆«¿ƒ«∆ƒ
e‰Ê .ÙÚ‰Ó dÓÈ˜ÈÂ ˙eÏba«»ƒƒ»≈∆»»∆

e˙kL '‰ ˙‡ eL˜e ∆»ƒ¿∆
e˙ÎÂ .ÌkÏÓ „ÈÂc ˙‡Â Ì‰È‰Ï‡¡…≈∆¿≈»ƒ«¿»¿»

 ˙‡Â Ì‰È‰Ï‡ '‰ ˙‡ e„ÚÂ¿»¿≈¡…≈∆¿≈
L‡ .Ì‰Ï ÌÈ˜‡ L‡ ÌkÏÓ „Âc»ƒ«¿»¬∆»ƒ»∆¬∆

Ó‡pL BÓk .ÙÚÓ ÌÈ˜‡  »ƒ≈»»¿∆∆¡«
ÏÚÂ .˙ÏÙp‰ „ÈÂc ˙kÒ ˙‡ ÌÈ˜‡»ƒ∆À«»ƒ«…∆∆¿«
ÌÏBÚ ˙Èa ÎÊÏ ‰È˙È‡e ‰Ê∆¿ƒƒ»ƒ¿…¿ƒ»

.ÙÚ‰Ó dÓÈ˜‰ÏÂ¿«¬ƒ»≈∆»»
‰kÊ Ck ÌeMnL ,‡a‡ Ck »«»∆ƒ»ƒ¿¿»

.dBÎÊÂ Ï‡NÈ ˙l‡b ‰Bza«»¿À«ƒ¿»≈¿ƒ¿»
e˙kL e‰ÊÂ L‡ ¿∆∆»¬∆

ÏÚ „BÚ Á ÈÓ ÚÓ ÈzÚaLƒ¿«¿ƒ≈¬…≈…««
CÈÏÚ ÛˆwÓ ÈzÚaL Ôk ı‡‰»»∆≈ƒ¿«¿ƒƒ¿…»«ƒ

.Ca ÚbÓeƒ¿»»
.‰z‰ ÔÓ ÌÈ‡ˆi‰ Á È ¿≈…««…¿ƒƒ«≈»

e˙kL ÔÂÈk ,Ó‡ ÊÚÏ‡ Èa«ƒ∆¿»»»«≈»∆»
ÌÈ‡ˆi‰ Ó‡ ‰nÏ ,Á È eÈ‰iÂ«ƒ¿¿≈…«»»»««…¿ƒ
eÈ‰ ÌÈÁ‡ ÌÈ ÈÎÂ ?‰z‰ ÔÓƒ«≈»¿ƒ»ƒ¬≈ƒ»
BÏ Ó‡ ?‰z‰Ó e‡ˆÈ ‡lL BÏ∆…»¿≈«≈»»«
Ck Á‡ È‰L ,Ôk ,‡a‡ Èa«ƒ«»≈∆¬≈««»
‰l‡ e˙kL ,ÌÈa ÂÈ e„ÈÏB‰ƒ»»»ƒ∆»≈∆
e‡ˆÈ ‡Ï Ì‰Â ,'B‚Â ÌL ˙„ÏBz¿…≈¿¿≈…»¿
ÔÓ ÌÈ‡ˆi‰ e˙k ÔÎÏÂ .‰z‰Ó≈«≈»¿»≈»«…¿ƒƒ

.˙ÙÈÂ ÌÁÂ ÌL ‰z‰«≈»≈¿»»»∆
ÈeˆÓ È˙ÈÈ‰ el‡ ,Ó‡ ÔBÚÓL ƒ¿»«ƒ»ƒƒ»

‡e‰ Cea LB„w‰ Ô˙pLk ÌÏBÚa»»¿∆»««»»
ÏL BÙÒÂ ÌÏBÚa CBÁ ÏL BÙÒƒ¿∆¬»»¿ƒ¿∆
e‡ˆnÈ ‡lL ˜fÁ˙Ó È˙ÈÈ‰ ,Ì„‡»»»ƒƒƒ¿«≈∆…ƒ»¿
Ïk eLLÁ ‡Ï Èk ,ÌÈL‡‰ ÔÈa≈»¬»ƒƒ…»¿»
eÚËÂ Ì‰a ÏkzÒ‰Ï ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿»
˙eLÓ ‡ÈˆB‰Ï ÌÈÁ‡ ÌÈ„aƒ¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ≈»
‰p‰ ˙ÚÎÂ ,˙Á‡ ˙eLÏ ‰BÈÏÚ∆¿»¿»«∆∆¿»≈ƒ≈
ÌÈc ÌÈÚ„BÈ ÌÏBÚ‰ ÈÓÎÁ«¿≈»»¿ƒ¿»ƒ
ÌÈ˜fÁ˙Óe Ì˙B‡ ÌÈÈzÒÓe«¿ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ

.ÌBa ˙„BÚa«¬«ƒ»
˙B„Bq‰ „BÒa È˙‡ˆÓ ‰Ê ∆»»ƒ¿«

[‡zÙÒBz]Ïk ˙Â„Á BÚnLkL , ∆¿∆¿≈∆¿«»
Ô˜Ê ,zÒp‰ ÈÓh‰ ˙BÂ„Á‰«∆¿«»ƒ«ƒ¿»¿«
.˜Èwc B‡ epnÓ È‡Ó ÌÈ˜f‰«¿≈ƒ≈ƒƒ∆«ƒ

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
כסלו כו

:˙Á‡ ‰˘Ï
תשרי כז



"Ú Ú  Á‡Ï˙

È‰ ÔÂÂ„Á ÏÎ„ ‰Â„Á .˜Èw„ eÈ‰ dÈpÓƒ≈¿ƒ«ƒ∆¿»¿»∆¿»»ƒ
‡Ï‡ÓNÏ È‰Â .‰‡lÚ ˙e ÁLÓa ‡ÈÓÈÏ¿»ƒ»ƒ¿«¿ƒ»»¿»ƒƒ¿»»
‡˙ÈÚˆÓ‡Ï È‰ ,Ë ‡ÓÁ„ ‰ÂÂ„Á¿∆¿»¿«¿»«»ƒ¿∆¿»ƒ»

‰ÂÂ„Á(‡ÂÂb‡„ ‡"„)Ú˙‡ Áe .ÔÈËÒ ÔÈ˙c ¿∆¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ«ƒ¿«
.‡Áea È‰ÈÈ˙‡Â ‡˜ÏÒ ÁeÂ¿«»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»

˙Ïz BbÓ .˙Ï˙a ÔÈÏ‡Ú ˙Ïz .‡„ ‡c »¿»¿«»ƒƒ¿«ƒ¿«
.˙È ‡˜„„ ˙Èa „Á ‡˜Ù»¿»«¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ
„k .dÈpÓ ˙Ú˙Ó ,‡˜ÏÒc Áe ˙Ú˙‡ƒ¿¬»««¿»¿»ƒ¿¬»«ƒ≈«
‡Áe e˜ac˙‡ ÔÈËÒ ÔÈ˙a ˙È‰ÈÈ˙‡ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿«¿»

‡Áe(ע"א עג ÁÂ(דף .ÔÈa ˙ÏzÓ ÔaÚ˙Óe ¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«¿ƒ¿…«
‡˙Ï˙„ ‡ÂÂ‚k ,‡˙Ï˙ e‰ÈÈpÓ e˜Ù ‰È˙Â¿≈»»¿ƒ«¿¿»»¿«¿»ƒ¿»»
ÌL ‡˙eÈz BbÓ e˜Ùc Ôep‡ ÔÈl‡Â ,ÔÈ‡lÚƒ»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»¿ƒ≈»≈
ËÒc ÌÁ ,‡ÈÓÈ ËÒc ÌL .˙ÙÈÂ ÌÁÂ¿»¿»∆≈¿ƒ¿«»ƒ»»¿ƒ¿«

.ÔBÏ ÏÈÏÎ„ ‡ÂÂb‡ ˙ÙÈ .‡Ï‡ÓN¿»»∆∆«¿¿»»¿»ƒ
˙BÁ˙ ‡‰„„ ‡Ó‰BÊ .ÔÚÎ È‡ ‡e‰ ¬ƒ¿»«¬»¿«¬»¿

‡‡ÒÓ ‡Áe„ ‡˙eÚz‡ .ÔÈÙÈËÒ«̃¿ƒƒƒ¿¬»¿»¿»¬»
ÌÁÂ ,Ó‡Â ÌÈL Ck ÔÈ‚e .‰‡Ó„˜ LÁ„¿»»«¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»«¿»
.‡ÓÏÚ ÏÚ ÔÈËÂÂÏ È˙ÈÈ‡c .ÔÚÎ È‡ ‡e‰¬ƒ¿»«¿«¿≈¿»ƒ«»¿»
CÈLÁ‡c ÔÚÎ ‡e‰‰ .‡ÈhÏ˙‡c ÔÚÎ ‡e‰‰«¿»«¿ƒ¿«¿»«¿»«¿«¿ƒ

.ÔÈi Èt‡«¿≈¿ƒ»
Ck(B‰ÏÎ)e‰ÏÎ„ ‡ÏÏk BbÓ ˜ÈÙ ‡Ï »»»ƒƒ¿»»¿À¿

.ÔÚÎ È‡ ‡e‰ ÌÁÂ ÈzÎc ‡„ ‡l‡∆»»ƒ¿ƒ¿»¬ƒ¿»«
‡„ ‡ÏÏÎa È˙Î ‡ÏÂ ,‡ÓÏÚ CÈLÁ‡„ ‡e‰‰«¿«¿ƒ»¿»¿»¿ƒƒ¿»»»
‡l‡ ,CÎ È‡ ‡e‰ ˙ÙÈ B‡ CÎ È‡ ‡e‰ ÌLÂ¿≈¬ƒ»∆∆¬ƒ»∆»
.È‡cÂ .ÔÚÎ È‡ ‡e‰ ÌÁÂ Ó‡Â ıÙ˜ „iÓƒ»»«¿»«¿»¬ƒ¿»««»

È˙Î ‰Ó Ì‰‡ ‡˙‡ „Î ‡c(È ˙È˘‡) »«»»«¿»»«¿ƒ
‰Â‰ ‡Ï „Úc .ı‡a Ì‡ ÚiÂ««¬…«¿»»»∆¿«»»»

e˙‡ ‡ÏÂ Ô‰‡„ ‡Óei˜Ï‡NÈ„ ‡ÚÊ ƒ»¿¬»»¿»»«¿»¿ƒ¿»≈
‰‡lÚ ‡ÓL ÏeÚÈÈÂ ‡„ ‡ÓL ˜etÈc ,‡ÓÏÚa¿»¿»¿ƒ¿»»¿≈¿»ƒ»»
‡Ú‡ È˜‡ Ï‡NÈ ÔÈ‡kÊ BÂ‰ „k .‡LÈc«̃ƒ»«¬«»ƒƒ¿»≈ƒ¿≈«¿»
È˜‡ eÎÊ ‡Ï „k .Ï‡NÈ ı‡ ‡„ ‡ÓL ÏÚ«¿»»∆∆ƒ¿»≈«»»ƒ¿≈

.ÔÚk ı‡ ,‡Á‡ ‡ÓL ÏÚ ‡Ú‡«¿»«¿»«¬»∆∆¿»«
,È˙Î ‡c(Ë ˙È˘‡)ÔÚk e‡ Ó‡iÂ »¿ƒ«…∆»¿««

ÔÈÓÈÏ È‡Ó ˙BÂ„Á‰ Ïk ˙Â„Á∆¿«»«∆¿≈ƒ¿»ƒ
È‡Óe ,ÔBÈÏÚ ‰ÁLÓ ÔÓLa¿∆∆ƒ¿»∆¿≈ƒ
,Bh‰ ÔÈi‰ ˙Â„Áa Ï‡ÓOÏ«¿…¿∆¿«««ƒ«

‰Â„Áa ÚˆÓ‡Ï È‡Ó[ÔÓb‡‰ ÏL] ≈ƒ»∆¿«¿∆¿»

˙BÚ˙Ó Áe .ÌÈ„„ˆ ÈL ÏL∆¿≈¿»ƒ«ƒ¿∆∆
.Áea ÔzÂ ‰ÏBÚ ÁeÂ¿«»¿ƒ»»«

ÌÈÒÎ LÏL .‰Êa ‰Ê ∆»∆»…ƒ¿»ƒ
˙Èa ˙‡ˆBÈ LÏL CBzÓ .LÏLÏ¿»…ƒ»…≈¿ƒ
˙BÚ .˙Èaa ‰˜cL ˙Á‡««∆»¿»«¿ƒ∆∆
.epnÓ ˙aÚ˙Óe ‰ÏBÚ‰ Áe‰»«»»ƒ¿«∆∆ƒ∆
ÌÈ˜a„ ,ÌÈ„„ˆ ÈLa ˙zpLk¿∆ƒ∆∆ƒ¿≈¿»ƒƒ¿»ƒ
‰LÏMÓ ˙BaÚ˙Óe ,Áea Áe«¿«ƒ¿«¿ƒ¿…»
Ì‰Ó e‡ˆÈ ‰˙Â ÁÂ .ÌÈ»ƒ¿…«¿≈»»¿≈∆
,ÌÈBÈÏÚ‰ ˙LÏL BÓk ,‰LÏL¿…»¿¿…∆»∆¿ƒ

‡ˆiL Ì‰ ‰l‡Â ‰z‰ CBzÓ e ¿≈∆≈∆»¿ƒ«≈»
,ÔÈÓÈ „ˆaL ÌL .˙ÙÈÂ ÌÁÂ ÌL≈¿»»»∆≈∆¿«»ƒ
ÔÓb‡ ˙ÙÈ ,Ï‡ÓN „ˆaL ÌÁ»∆¿«¿…∆∆«¿»»

.Ì˙B‡ ÏÏBkL∆≈»
‰f‰ ˙Ó‰Ê ,ÔÚÎ È‡ ‡e‰ ¬ƒ¿»«À¬««»»

Áe ˙eBÚ˙‰ .ÌÈ‚ÈÒ ˙Áz««ƒƒƒ¿¿«
ÔÎÏÂ .ÈBÓ„w‰ LÁ ÏL ‰‡Óh‰«À¿»∆»»««¿ƒ¿»≈
.ÔÚÎ È‡ ‡e‰ ÌÁÂ ,Ó‡Â ÌL»«¿»«¿»¬ƒ¿»«
B˙B‡ .ÌÏBÚ‰ ÏÚ ˙BÏÏ˜ ‡È‰L∆≈ƒ¿»«»»
ÔÚÎ B˙B‡ ,Ïl˜˙‰L ÔÚk¿««∆ƒ¿«≈¿««

.˙Bia‰ Èt CÈLÁ‰L∆∆¿ƒ¿≈«¿ƒ
[Ìlk],Ìlk ÏÏkÓ ‡ˆÈ ‡Ï …»»ƒ¿«À»

È‡ ‡e‰ ÌÁÂ e˙kL ‰Ê ‡l‡∆»∆∆»¿»¬ƒ
˙‡ CÈLÁ‰L B˙B‡ ,ÔÚÎ¿»«∆∆¿ƒ∆
ÌLÂ ‰Ê ÏÏÎa e˙Î ‡ÏÂ ,ÌÏBÚ‰»»¿…»ƒ¿«∆¿≈
,Ck È‡ ‡e‰ ˙ÙÈ B‡ Ck È‡ ‡e‰¬ƒ»∆∆¬ƒ»
‡e‰ ÌÁÂ Ó‡Â ıÙ˜ „iÓ ‡l‡∆»ƒ»»«¿»«¿»

.È‡cÂ .ÔÚÎ È‡¬ƒ¿»«««
‰Ó ,Ì‰‡ ‡aLk ,‰Ê ∆¿∆»«¿»»«

?e˙k Ì‡ ÚiÂ »««¬…«¿»
ÏL Ìei˜ ‰È‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL .ı‡a»»∆∆¬«ƒ…»»ƒ∆
Ï‡NÈ ÏL ÚÊ e‡ ‡ÏÂ ˙B‡‰»»¿…»∆«∆ƒ¿»≈
ÒkÈÂ ‰f‰ ÌM‰ ‡ˆiL ÌÏBÚÏ»»∆≈≈«≈«∆¿ƒ»≈
Ï‡NÈ eÈ‰Lk .LB„˜ ÔBÈÏÚ ÌL≈∆¿»¿∆»ƒ¿»≈
ÌM‰ ÏÚ ı‡‰ ‰‡˜ ,ÌÈ˜Èc «̂ƒƒƒ¿¿»»»∆««≈
,eÎÊ ‡lLk .Ï‡NÈ ı‡  ‰f‰«∆∆∆ƒ¿»≈¿∆…»
ı‡  Á‡ ÌL ÏÚ ı‡‰ ‰‡˜ƒ¿¿»»»∆«≈«≈∆∆

.ÔÚk¿««
e˙k ‰Ê e‡ Ó‡iÂ ∆»«…∆»

.ÂÈÁ‡Ï ‰È‰È ÌÈ„Ú „Ú ÔÚk¿»«∆∆¬»ƒƒ¿∆¿∆»
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‰f‰ ÙÒ Ï˙

È˙ÈÈ‡ e‰È‡c .ÂÈÁ‡Ï ‰È‰È ÌÈ„Ú „Ú∆∆¬»ƒƒ¿∆¿∆»¿ƒ«¿≈
,È˙k ‰Ó LÁe .‡ÓÏÚ ÏÚ ÔÈËÂÂÏ(‚ ˙È˘‡) ¿»ƒ«»¿»¿»»«¿ƒ

„Ú È˙Î„ eÈÈ‰ .‰Ó‰a‰ ÏkÓ ‰z‡ e‡»«»ƒ»«¿≈»«¿ƒ¿ƒ∆∆
˙Ïz .˙ÙÈÂ ÌÁ ÌL È˙Î ‡c ÏÚÂ .ÌÈ„Ú¬»ƒ¿«»¿ƒ≈»¿»∆¿«
‰Èz‰ ÔÓ ÌÈ‡ˆBi‰ Á Èa ÔÈÏ‡ƒ≈¿≈…««¿ƒƒ«≈»

:ÔÈÓ‡˜„Îƒ¿»«¿ƒ»
,‡ÓÏÚ ÏÎ„ ‡Óei˜ .Á È ‰l‡ ≈∆¿≈…«ƒ»¿»»¿»

‰ˆÙ ‰l‡Óe .‰‡lÚ ‡Ê„ ‡Óeiƒ̃»¿»»ƒ»»≈≈∆»¿»
‡Ê eÈÈ‰ .ı‡‰ ÏÎ(‡c).ÔÈ‡lÚ ÔÈÂÂb ˙Ï˙c »»»∆«¿»»ƒ¿«¿»ƒƒ»ƒ

‡˙‚Ï È˜L‡ ˜ÈÙÂ „È‚c ‰ ‡e‰‰ „Îc¿««»»¿»ƒ¿»ƒ«¿≈¿ƒ¿»
ÔLt˙‡ ÔnzÓe .ÔÈ‡lÚ ÔÈl‡ ˙Ï˙„ ‡ÏÈÁ¿≈»ƒ¿«ƒ≈ƒ»ƒƒ«»ƒ¿»¿»
,dÈÁa ÏÈÏk „ÁÂ „Á ÏÎ ‡z˙Ïc ÔÈÂÂb¿»ƒƒ¿«»»«¿«»ƒ¿«¿≈
ËMt˙‡ ‡e‰ CÈ ‡L„˜„ ‡˜Èc ‰‡ÊÁ‡Ï¿«¬»»ƒ»»¿À¿»¿ƒƒ¿««
.È‡z˙Â È‡lÚa „Á e‰È‡Â ,‡z˙Â ‡lÈÚÏ¿≈»¿«»¿ƒ«¿ƒ»≈¿«»≈

Ôep‡ ÏÎa ÔÈl‡ ÔÈÂÂb ˙Ïz ÊÚÏ‡ Èa ƒƒ∆¿»»¿«¿»ƒƒ≈¿»ƒ
eÊÈÁÓe ,‰Le„˜c ËqÓ ÔÈÈ˙‡c¿«¿»ƒ¿«ƒ¿»≈≈
Ôep‡ ÏÎÏ Ô‡Lt˙Ó ÔÈl‡ ÔÈÂÂb ˙Ï˙„ƒ¿«¿»ƒƒ≈ƒ¿»¿»¿»ƒ
ÏkzÒz „ÎÂ .‡Á‡ ‡Áe„ ‡ËqÓ ÔÈÈ˙‡c¿«¿»ƒƒ¿»¿»«¬»¿«ƒ¿«≈
ÔÈÂÂb ÔLt˙Ó CÈ‰ ÁkLz ÔÈb„„ ‡Êa¿»»¿«¿ƒƒ¿«≈ƒ¿»¿»¿»ƒ
‡Ê ‡z˙Ï ÔÈÏÈÈÚc „Ú ÔÈËÒ Ôep‡ ÏÎÏ¿»ƒƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿«»¿»»

ÔÈBpˆ ÔÈNÚÂ ‰ÚL Ôe‡„(ÈËÒ)ÈM„c ¿ƒƒ¿»¿∆¿ƒƒƒ¿«≈
.ÈÓB‰˙Ï ÔÈÈÙÁ„¿»¿»ƒ¿≈

‰‡kÊ .ÔÈBÈÏÚ ÔÈÓÈÎÁÏ ‡ÚÈ„È ¿ƒ»«¬ƒƒ∆¿ƒ«»»
CÈ ‡L„˜„ ‡ÈÈ˜Ècˆc ÔB‰˜ÏeÁ«¿¿«ƒ«»¿À¿»¿ƒ
ÔÈ‡lÚ ÔÈ˙Ò ÔBÏ ÈÏ‚Â ÔB‰È˜È ÈÚ˙‡ ‡e‰ƒ¿»≈ƒ¿≈¿»≈ƒ¿ƒƒ»ƒ

,È˙Î e‰ÈÈÏÚ ,‡˙ÓÎÁc(‰Î ÌÈÏ‰˙)ÈÈ „BÒ ¿»¿¿»¬«¿¿ƒ¿»
.ÌÚÈ„B‰Ï B˙Èe ÂÈ‡ÈÏƒ≈»¿ƒ¿ƒ»

Ó‡Â ÊÚÏ‡ Èa(‰Î ‰ÈÚ˘È)È‰Ï‡ ÈÈ ƒƒ∆¿»»¿»«¿»¡…«
˙ÈNÚ Èk EÓL ‰„B‡ EÓÓB‡ ‰z‡«»¬ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒ»
˙È‡ ‰nk .ÔÓ‡ ‰eÓ‡ ˜BÁÓ ˙BˆÚ ‡Ït∆∆≈≈»¡»…∆«»ƒ
‡L„˜c ‡˜È ‡ÏkzÒ‡Ï ‡L ÈÏ ÔBÏƒ¿≈»»¿ƒ¿«»»ƒ¿»¿À¿»
Ô‡Ó ÏÎc ÔÈ‚a .dÈ˜ÈÏ ‡ÁaLÏe ‡e‰ CÈ¿ƒ¿«¿»ƒ»≈¿ƒ¿»»

.ÌÏBÚ‰ ÏÚ ˙BÏÏ˜ ‡È‰ ‡e‰L∆≈ƒ¿»«»»
?e˙k ‰Ó LÁpe e‡ «»»«»»

‰Ó eÈ‰ ,‰Ó‰a‰ ÏkÓ ‰z‡«»ƒ»«¿≈»«¿«
‰Ê ÏÚÂ .ÌÈ„Ú „Ú e˙kM∆»∆∆¬»ƒ¿«∆
˙LÏL .˙ÙÈÂ ÌÁÂ ÌL e˙k»≈¿»»»∆¿…∆
,‰z‰ ÔÓ ÌÈ‡ˆBi‰ Á Èa ‰l‡≈∆¿≈…««¿ƒƒ«≈»

.eÓ‡L BÓk¿∆»«¿
ÏL Ìeiw‰ ,Á Èa ‰l‡ ≈∆¿≈…««ƒ∆

„BÒ ÏL Ìeiw‰ ,ÌÏBÚ‰ Ïk»»»«ƒ∆
,ı‡‰ ÏÎ ‰ˆÙ ‰l‡Óe .ÔBÈÏÚ∆¿≈≈∆»¿»»»»∆

„BÒ eÈ‰[‰Ê]ÌÈÂb‰ ˙LÏL ÏL «¿∆¿…∆«¿»ƒ
‰ B˙B‡LkL .ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ∆¿∆»»
Ôb‰ ˙‡ ‰˜LÓ ,‡ˆBÈÂ ÚÙBML∆≈«¿≈«¿∆∆«»
.eÏl‰ ÌÈBÈÏÚ‰ ˙LÏL ÏL Áka«…«∆¿…∆»∆¿ƒ«»
‰hÓlL ÌÈÂb‰ ÌÈ„Ù ÌMÓeƒ»ƒ¿»ƒ«¿»ƒ∆¿«»
,BÁa ÏeÏk „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»»«¬≈
Cea LB„w‰ „BkL ˙B‡‰Ï¿«¿∆¿«»»
,‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏ ËMt˙‰ ‡e‰ƒ¿«≈¿«¿»¿«»
ÌÈBÈÏÚa „Á‡ ‡e‰Â¿∆»»∆¿ƒ

.ÌÈBzÁze««¿ƒ
ÌÈÂb‰ ˙LÏL ,ÊÚÏ‡ Èa «ƒ∆¿»»¿…∆«¿»ƒ

Îa eÏl‰„vÓ ÌÈ‡aL Ì˙B‡ Ï «»¿»»∆»ƒƒ«
˙LÏL ÏL ‰‡nÓe ,‰M„w‰«¿À»ƒ«¿∆∆¿…∆
Ì˙B‡ ÏÎÏ ÌÈ„Ù el‡ ÌÈÂb¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ¿»»
,˙Á‡‰ Áe‰ „vÓ ÌÈ‡aL∆»ƒƒ«»«»«∆∆
‡ˆÓz ˙B‚c‰ „BÒa ÏkzÒzLÎe¿∆ƒ¿«≈¿«¿»ƒ¿»
Ì˙B‡ ÏÎÏ ÌÈÂb‰ ÌÈ„Ù CÈ‡≈ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿»»
‰hÓÏ ÌÈÒÎpL „Ú ,ÌÈ„„v‰«¿»ƒ«∆ƒ¿»ƒ¿«»
‰ÚLÂ ÌÈNÚ Ì˙B‡ ÏL „Bqa«∆»∆¿ƒ¿ƒ¿»

,˙BBpv‰[ÌÈ„„v‰]˙B˙Ïc‰ ÏL «ƒ∆«¿»
.˙BÓB‰z‰ ˙‡ ÌÈqÎnL∆¿«ƒ∆«¿

.ÌÈBÈÏÚ ÌÈÓÎÁÏ Úe„È »««¬»ƒ∆¿ƒ
ÌÈ˜Ècv‰ ÏL Ì˜ÏÁ ÈL‡«¿≈∆¿»∆««ƒƒ
‰ˆB ‡e‰ Cea LB„w‰L∆«»»∆
‰ÓÎÁ È˙Ò Ì‰Ï ‰l‚Â Ì„BÎaƒ¿»¿ƒ»»∆ƒ¿≈»¿»

e˙k Ì‰ÈÏÚ ,ÌÈBÈÏÚ  ∆¿ƒ¬≈∆»
.ÌÚÈ„B‰Ï B˙Èe ÂÈ‡ÈÏ '‰ „BÒƒ≈»¿ƒ¿ƒ»

,Ó‡Â ÊÚÏ‡ Èa  «ƒ∆¿»»¿»«
‰„B‡ EÓÓB‡ ‰z‡ È‰Ï‡ '‰¡…««»¬ƒ¿∆
˜ÁÓ ˙BˆÚ ‡Ït ˙ÈNÚ Èk EÓLƒ¿ƒ»ƒ»∆∆≈≈»…
Ì„‡ ÈÏ LÈ ‰nk .ÔÓ‡ ‰eÓ‡¡»…∆«»≈ƒ¿≈»»
Cea LB„w‰ „BÎa ÏkzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ¿«»»
ÏkL ÌeMÓ ,B„BÎÏ ÁaLÏe ‡e‰¿«≈«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:



- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

  ]3וד עמ[  ]ק"ט לפ"אלול תשס[                                                            3' עלון הזוהר מס
  02.995.1300: פקס/054.843.6784:  טל- רמת בית שמש ארץ ישראל 24/8 רחוב נחל לכיש - "מפעל הזוהר העולמי: "י"ל ע"יו

ָזָכה ַלֲהִביָנם ֶ ה ְמאֹד ַעד ש� ן ַהְרּבֵ ּּבֹוֶכה ובֹוֶכה ַגם ּכֵ ּ ִלּמוד זַֹהר . ּ ְּוֵכן ּבְ
ָזָכה "ְוִכְתֵבי ָהֲאִר ֶ ה ַעד ש� ן ַהְרּבֵ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהָיה ּבֹוֶכה ַגם ּכֵ ּ

ְבֵחי ָהַר( .ְלָהִבין ִ ֶרְסֶלב אֹות ח"ֵסֶפר ש�   )ן ִמּבְ

ָעה  ן ִתׁשְ ינות גֹוֵבר ְצִריִכין ִלְלמֹד ִעם ִתינֹוק ּבֶ ַהּמִ דֹור ַהֶזה ׁשֶ ּּבַ ּ ּ ּ ּ ּ
ִני ּם ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִניםׁשָ ּּ ּ  

ינות גֹוֵבר ָהיו לֹוְמִדין ִעם  ַהּמִ ֶ דֹור ַהֶזה ש� ֹוֵמַע ִלי ּבַ י ש� ְּולו ַעּמִ ּ ּּ ּּ
ֶהם ְוָהָיה ִיְרַאת  ִנים ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ַלֲהגֹות ּבָ ָ ָעה ש� ְ ן ִתש� ִּתינֹוק ּבֶ ּ ּ ּ ּּ

ְמקֹום ְו. ֶּחְטאֹו קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו ְוִיְתַקֵים ַמִים ּבִ ָ ְָכך ָהָיה רֹוֵכש� ִיְרַאת ש�
ינו ַהָקדֹוש� ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמקֹוַמְרָנה( .ָחְכָמה ִחיצֹוִנית ַּרּבֵ ּ נֹוֵצר , ּ

ָנה כ' ֶּפֶרק ד, ֶחֶסד ְ   )'ִמש�

ָגב ְמאֹד ִּלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ִנש�ְ ּ ִגיאֹות ַהְר, ּ ְ ֹוֶגה ּבֹו ש� ֲּאִפלו ִאם ש� ה ּ ּבֵ
ֵאינֹו יֹוֵדַע  ֶ רוך הוא ְודֹוֶמה ְלִתינֹוק ָקָטן ש� וב ִלְפֵני ַהָקדֹוש� ּבָ ּהוא ָחש� ּ ּ ְּ ּ

ָפה ַלֲעֵגי ש�ָ ל ֵתבֹות ּבְ ֶ ר ֲחָצִיין ש� ר וְמַדּבֵ ַּדּבֵ ּ ְּוָאִביו ְוִאּמֹו ִיְצֲחקו לֹו , ּ
ְמחו ְלקֹולֹו ַמח ֲא, ִּיש�ְ ַחק ְוִיש�ְ ַמִים ִיש�ְ ָ ש� ב ּבַ ֵ ך יֹוש� ּּכָ ִּפלו ֵאין ַדְעתֹו ְ ּ ּ ּ

ֶגת ֶפש� .ַּמש�ֶ ש� ַהּנֶ ָגב ְמאֹד ְלַטֵהר וְלַקּדֵ ִּלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ִנש�ְ ּּ ַּוֲאִפּלו ִאי , ּ
ה ִגיאֹות ַהְרּבֵ ְ ֹוֶגה ּבֹו ש� וב ִלְפֵני לֹא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוש� ּ הוא ָחש� ּ

ִדְכִתיב  רוך הוא ּכְ ַּהָקדֹוש� ּבָ ְּ ָהא ', ּ ָעַלי ַאֲהָבה ְוכוְוִדְגלֹו) ד, ש א"שה(ּ
ְּלָמה ַהָדָבר דֹוֶמה ל , ּ ֶ ר ֲחָצִיין ש� ר וְמַדּבֵ ֵאינֹו יֹוֵדַע ַדּבֵ ֶ ְּלִתינֹוק ָקָטן ש� ּ

ָפה ַלֲעֵגי ש�ָ ְמחו ְלקֹולֹו, ֵּתבֹות ּבְ ְּוָאִביו ְוִאּמֹו ִיְצֲחקו לֹו ִיש�ְ ב , ּ ֵ ך יֹוש� ְּכָ
ָהִאי ֶ ש� ַמח ּכְ ַחק ְוִיש�ְ ַמִים ִיש�ְ ָ ש� תֹוָרה ְורֹוֶצה ּּבַ ה ּבַ ְרֵאִלי ֵיש� לֹו ִחּבָ ּש� ַהִיש�ְ ּ

ֶגת ִּלְלמֹד ַאך ֵאין ַדְעתֹו ַמש�ֶ ּ ּ   )ְֵעֶרך זַֹהר ,ֶּפֶלא יֹוֵעץ( .ְ

ַעְצמֹו ָאַמר ן יֹוַחאי ּבְ ְמעֹון ּבֶ ִ י ש� ים ִיְלְמדו ִמּסֹוד  ,ַרּבִ ָעִרים ְקַטּנִ ּנְ ֶ ּש�
ם ֵ ה( .ַהּש�   )אֹור ַהַחּמָ

ֶזה ָּהָבה ְנַקֶוה ּכִ אֶֹפן ּכָ עו ִלּמוד י ּבְ ָרֵאל ִיְקְבּ ית ִיש�ְ ל ַאֵחינו ּבֵ ּּכָ ּ ּ
יר ְוֶאְביֹון ָקֹטן ְוָגדֹול ִ ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוש� ַיַחד ָעש� ּּבְ ם הואּ ָ   .ּ ש�

ִנים ְלזַֹהר ְדפוס ֶג( ַּהְקָדַמת ָהַרּבָ ּ ּ ה'ּ   )ְרּבָ

ַע ֲח לו ִלְקבֹּ ַתּדְ ְ ִעים ִאם ִיש� ּוַמה ּטֹוב וַמה ָנּ ּ ּ ּבורֹות ְלִלּמוד ַהזַֹהר ּ ּ ּ
ל  ַתּדֵ ְ ה ֵהֵחּלו ִלְפרַֹח ָעֵלינו ְלִהש� ר ִניצֹוֵצי ַהְגֻאּלָ ֶ זֹאת ֲאש� ּוִבְפָרט ְלֵעת ּכָ ּ ּ ּּ
ר  ּבֵ ר ּדִ ֶ ֲאש� יַח ִצְדֵקנו ּכַ ִ ּמוד ַהָקדֹוש� ַהֶזה ַהְמֻסָגל ְלִביַאת ְמש� ּלִ ּּבַ ּּ ּ ּ

ִביא ָזכור ְלטֹוב ֹו ֵאִלָיהו ַהּנָ ָקְדש� ּּבְ ּ ְבַהאי ֵסֶפר ּ  ְלַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ּדִ

קון ִמ ְרקון ִמן ָגלוָתא וֵביה ִיּפְ ַּהזַֹהר ִיְתּפָ ּ ּ ּּ ּ ּ ָגלוָתאןּ ם ָיִחיש� . ּ ֵ ְוַהּש�
ֲעָגָל יַח ִצְדֵקנו ּבַ ִ ִביַאת ְמש� ֵתנו ּבְ ְּגֻאּלָ ּ ָיֵמינו אּ ְמֵהָרה ּבְ ּ וִבְזַמן ָקִריב ּבִ ּ

ִנים ְלזַֹה( .ָאֵמן ּר ְדפוס ֶגַּהְקָדַמת ָהַרּבָ ּ ה'ּ   )ְרּבָ

ל  ֶ ֵסֶפר ַהתֹוָרה ַהֶזה ש� ָרֵאל ְמֻחָיִבים ִלְלמֹד ּבְ ל ִיש�ְ ן ּכָ ר ַעל ּכֵ ֶ ֲּאש� ּ ּ
ּבִ ְ ֶאָחד ָקָטן , ֶאָחד ָהמֹון, ֶאָחד ָחָכם, ֶּאָחד ַרב ָגדֹול, ֶּאָחד ָגאֹון, י"ַרש�

ִהִגיַע ְלִחּנוך ֶ ְש� ּ ּ,ֶ ִרים ֲאש� ָ ִנים וֻמְכש� ִעִתים ְמֻזּמָ ּ ּבְ ה ְמֻסָדִרים ְדַבר ּ ּר ֵהּמָ ּ
יֹומֹו  ּפוִרים ֶנְחַתם ֵעת יֹום ּבְ ֵּמרֹאש� חֶֹדש� ֱאלול ַעד ִמְנַחת יֹום ַהּכִ ּ ּ

ָגִעים ָרִעים ל ּפְ ה ְוִיְהיו ִנצֹוִלים ִמּכָ ֲּעֵקַדת ִיְצָחק ְלָקֵרב ַהְגֻאּלָ ּ ּ. 
ִּתקוֵני ַהזַֹהר( ּ ּ ר, ּ ַגן ַהָיָרק ַהְקָדַמת ַהְמַחּבֵ ּּכְ ּ(  

ְכֵדי ַּהת ד ּבִ ֹּוָרה ִנְתָנה ִלְלמֹד וְלַלּמֵ ים ַעד ּ ם יֹוְדִעים ִמְקַטּנִ ּלָ ּכֻ ֶ ּש�
ם ֵ ַעת ַהּש� ְזִהיִרים ַעל , ְּגדֹוִלים ּדַ ּמַ ֶ ִלים ש� ה ִסְפֵרי ְמֻקּבָ ַהְרּבֵ ְּוַגם ָמִצינו ּבְ

ל ָאָדם ַחָיב ִלְלמֹד אֹוָתהִּלּמוד ָחְכָמה זֹו  ּכָ ֶ ּש� ּ. 
ן ְצ( י ִיְצָחק ּבֶ ַנִזיַרּבִ ּכְ ְ   )ז"קמ, ָּטֳהַרת ַהקֶֹדש�, ִּבי ַאש�

נו ָמָרן  ֹוֲאָליו ִלְלמֹד  ַהֲחזֹון ִאיש�ַּרּבֵ ֵּזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה הֹוָרה ְלש�
ֵסֶפר מוָסר ן ֲאחֹותֹו,ּזַֹהר ּכְ ַעְצמֹו ִעם ּבֶ י ,  ְוַאף ָלַמד ּבְ ַּהָגאֹון ַרּבִ

ַמְרָיהו ְגֵרייְנַמן ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָר ְ ּש� ּ ה ִאיש�. ָכהּ ּוַבֵסֶפר ַמֲעש�ֵ ֻּעְבדֹות ַעל (, ּ
ַּהָגאֹון ַהָקדֹוש�ָמָרן  ָאַמר: )ל"ַצ ַהֲחזֹון ִאיש� ַזּ ֶ ֹון ַהזַֹהר ַהָקדֹוש�  :ש� ְּלש� ּ

ל ַמַאְמֵרי ֲחַז   .ל"ְמעֹוֵרר יֹוֵתר ִמּכָ

ל כ ֶ ִליָט"ק ַאְדמֹו"הֹוָראֹוָתיו ָהַאֲחרֹונֹות ש� ְ  )ל"ַזַצ(א "ר ש�
אִויְטש�ר "ָהַאְדמֹו( ִּמְליוּבָ ֶלת ַחּבָ ּ ֶ ֹוש� ש� ר ְלִכּנוֵסי  )ד"ָהַאֲחרֹון ּבְ ֶ ֶקש� ּּבְ

ִּלּמוד ַהזַֹהר ְוכו, ַהְיָלִדים ל ָסֵפק' ּּ ֶ ל ֵצל ש� ַעל  מֹוִכיִחים ְלַמְעָלה ִמּכָ
ה ָאנו ִנְמָצִאים ָעה ּבָ ָ ּגֶֹדל ַהּש� ּ ְרָגִעים ְגדֹוִלים ֵאּלו , ּ ְוָקא ּבִ ְּוָלֵכן ּדַ ּ

ֶלת  נו ֻמּטֶ ּלָ ל ּכֻ ֶ ֶמֶרץ –ַּהחֹוָבה ש� ָלל ְלִהְתַגֵיס ּבְ ּ ְללֹא יֹוֵצא ֵמַהּכְ ּ
ל כ', ְלִמְבָצָעיו הק ֶ ִליָט"ק ַאְדמֹו"ש� ְ   ...) ל"ַזַצ(א "ר ש�

ָפר ַחּבָ(   )א" תשמ–מ "ד תש"ָעלֹון ּכְ

ֵהם ֲעַדִין  ֶ ש� ים ּכְ ִ ַיְתִחילו ִלְלמֹד ִעם ַהצֹאן ְקדֹוש� ֶ ִּמי ִיֵתן ְוָהָיה ש� ּ ּּ
ן טּבְ ִנים ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוש�' ְוי' ַּקְטנוָתם ּבֶ ָ ּש� ה ... ּ אי ַהְגֻאּלָ ַוּדַ ְּוָהיו ּבְ ּ

יַח ִ ום ֶחְבֵלי ָמש� ִלי ש� ָקרֹוב ּבְ   .ּּבְ
יץ ( ִ ַתי ִליְפש� ּבְ ַ י ש� ָרֵאל ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק ַרּבִ ֵּסֶפר ְסֻגַלת ִיש�ְ ּ ּ   )'אֹות ה' ַמֲעֶרֶכת ז -ּ

  
ֵניאֹו ְ י ש� אִדי ַרּבִ ר " ָהַאְדמֹו-ר ַזְלָמן ִמּלָ

ַעל ַהַתְנָיא"ַּהָזֵקן   "ּּבַ
ֲהָר ַמְעִתי ִמּמַ ָ ם "ּש� ֵ ש� ָאַמר ּבְ ֶ ּם ַהֵלִוי ָיֶפה ש�

בֹות ָזרֹות "ּר ַהָזֵקן נבג"ַאְדמֹו ָ ּמ ְסֻגָלה ְלַמְחש�
ֵעת ַהְתִפָלה הוא ג ּּבְ ּ ֵסֶפר ְוֵכן ', ְּוכו ְּדָרִכים' ּ
ֹון ְמֻסָג ש� ַּהזַֹהר ַהּלָ ָמה אעפּ ָ ש� ָלא "ל ַלּנְ י ּדְ

ג,ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ֶ יָון ש� ְּדָבִרים ֵאלו '  ְוָלֵכן ּכֵ ּ ּ
ָוָנה ָלֵכן מֹוִעיִלים ְלַטֵהר , ֵּאיָנם ְצִריִכים ּכַ

בֹות ָזרֹותַהּמַ ָ ְחש� ָבה ִמּמַ ָ  .ֲחש�
 )ו"תכ' ע, ד"י ַחּבָ"ח ֵמַאְדמֹוֵר"ַמַאְמֵרי דא, ִּמְגַדל עֹז' ס(

הוא ּבַ ֶ ֵאינֹו ֵמִביןִּמי ש� ֶ זַֹהר ַאף ש� ַּעל ֵעֶסק ָגדֹול ִיְהֶיה רֹב ִלּמודֹו ּבַ ּ י , ּ ּכִ
ֵאינֹו ֵמִבין ֲאִפלו ָהִכי הוא ְסֻגָלה ֶ ָּמה ִאְכַפת ֵליה ש� ּּ ּ ּ ּ.  

ֵניאֹור ַזְלָמן ִמָלאִדי( ְ י ש� ַעל ַהַתְנָיא(ּר ַהָזֵקן ”ַאְדמֹו, ַּרּבִ ּר ַהָזֵקן "ַמַאְמֵרי ָהַאְדמֹו, )ּּבַ
ְּקָצִרים ַדף תקעַה   )א"ּ

ֶלת ַחּבָ" ָהַאְדמֹו-" ֶצַמח ֶצֶדק" ֶ ֹוש� ש� י ּבְ ִ ִליש� ְ  ד"ר ַהּש�
ר ַגם ֶאת ַהֵסֶפר  ִּחּבֵ אוֵרי ַהזַֹהר"ּ ּּבֵ אור ַמַאְמֵרי ַהזַֹהר-"ּ ּ ובֹו ּבֵ ּ ּ. 

י  ְיִחידות" ֶצַמח ֶצֶדק"ָהַרּבִ ָּאַמר ַפַעם ּבַ ִּלּמוד ַהזַֹהר ְמרֹוֵמם ֶאת : ּ ּ
ֶפש�   .ַהּנֶ

ַע( ֶ ָרֵאל ש� ֵּסֶפר ַחֵגי ומֹוֲעֵדי ִיש�ְ  )ָזִמיר. י ר"ּ

  
  

ֵאָלה ְ ִלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר, ֱאמֹר ָנא ִלי: ש� ֵיש� ּבְ ֶ ה ַהְמֻיֶחֶדת ש� ֻגּלָ ַּמִהי ַהּסְ ּ ּ? 
וָבה ְּתש� ֵסֶפר ַהזַֹהר: ּ ָפִרים ְלָהעֹוְסִקים ּבְ ּסְ ְּסֻגּלֹות ַרּבֹות ָמִצינו ּבַ ִּקצור ְוָכאן ַנֲעֶלה ּבְ, ּ ּ

ר ֵמֶהם ְבָעה ָעש�ָ ִ  :ְלֻדְגָמא ש�
ּלֹו ָיֵגּנו ָעָליו ֶ ְמעֹון ְוַהֲחֵבִרים ש� ִ י ש� ֵסֶפר ַהזַֹהר ְזכות ַרּבִ ַּעל ְיֵדי ִלּמוד ּבְ ּ ְּזִכיָרה ְלַחִיים . (ּּ

ף יד ַעּמוד ד  )'ּּדַ
ּבִ ְ ְזכות ַרש� ֶ ְּועֹוד ש� א"ּ ְפָרטות ָיֵגן ָעָליו ַגם ָלעֹוָלם ַהּבָ ּי ּבִ ֲחֶזה . (ּ ּמַ ֵסֶפר ַאְבָרָהם ּבַ

רוש� ט  )ז"ּּדְ
ַמִים ָ ה ְלִיְרַאת ש� ְּוִלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוש� ְסֻגּלָ ּ סוָלה ְלֵסֶפר . (ּ ה ּבָ ֶ י מש� ַמת ַרּבִ ַּהְקּדָ

ַּהִתקוִנים ּּ.( 
ָגה ה ְלַהּש�ָ ֵסֶפר ַהזַֹהר ְסֻגּלָ ף יא ַע"ָהֲאִריַז. (ָּהֵעֶסק ּבְ ַער רוַח ַהקֶֹדש� ּדַ ַ ש� ּל ּבְ  ).'ּּמוד בּ

רות ָלֵאין סֹוף  ְ ה ְלָהִביא ֶאת ָהָאָדם ְלִהְתַקּש� ְתִדירות ְסֻגּלָ זַֹהר ַהָקדֹוש� ּבִ ָּהֵעֶסק ּבַ ּ ּ ּ
ַער א. (ה"ב ַ רות ש� ְ ַער ַהִהְתַקּש� ַ ָרֵאל ש� ֵאִרית ִיש�ְ ְ רוש� ה' ּש�  ).'ַמֲאָמר ב' ּּדְ

ו זַֹהר הוא ִתקון ָגדֹול ְלַבַעל ְתש� ּמוד ּבַ ַּהּלִ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ְבֵחי ָהֲאִריַז. (ָבהּ ִ  ).ל"ש�
ָמה ָ ש� זַֹהר הוא ִתקון ָגדֹול ַלּנְ ּמוד ּבַ ַּהּלִ ּ ּ ּ ּּ ע אֹות מ. (ּ ֶאְצּבַ  ).ד"מֹוֶרה ּבְ

ֶפש� ת ַהּנֶ ַ ִּלּמוד ַהזַֹהר ֵמִביא ְלַטֲהַרת וְקֻדּש� ֶלא יֹוֵעץ ֵעֶרך זַֹהר. (ּּ ָמה ) ְּפֶ ָ ש� ּוְלַזּכֹות ַהּנְ
 ).'א אֹות ט"ַּהָגהֹות מהרצ(
ב ִל זַֹהר ַהָקדֹוש� ֵמִסיר ִטְמטום ַהּלֵ ּּמוד ּבַ ּּ ָעִרים ְלַבַעל ַהַתְנָיא(ּ ְ  ).ֵּמָאה ש�

ִלּמוד ַהזַֹהר ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות  ּּבְ א ֶמֶלך ַעל ִתקוֵני ַהזַֹהר ִתקון מ(ּ ּסֵ ּּכִ ּ ּ ּּ ּּ  ).'ג אֹות ס"ְ
עֹוָלם ַהֶזה ֵסֶפר זַֹהר ַהָקדֹוש� ּבָ ַּהּלֹוֵמד ּבְ הָאז ֶלָעִתיד, ּ ָ בוש� ב ּבְ ֵ זַֹהר . (ּ ָלבֹוא לֹא ֵיש�

ף קפ ב ּדַ ֵ ת ַוֵיש� ַ ָרש� ְכָללות’ ּה ַעּמוד א"ּּפָ ִלקוֵטי תֹוָרה ְלַבַעל ַהַתְנָיא , ּּבִ ּוִבְפָרטות ּבְ ּ ּ ּ ּּ
ת ַצו ַ ָרש�  ).ּפָ

ִּלּמוד ִסְתֵרי ַהתֹוָרה הוא ִסיוַע ַרב ַלֲהָבַנת ִנְגלֹות ַהתֹוָרה ּ ּ ּ י ַאְבָרָהם ִמּסְ. (ּּ לֹוִנים ַרּבִ
ֶפר תֹוַרת ָאבֹות ּסֵ  ).ּּבַ

ָחא  ּכָ ְ זַֹהר ֵמִביא ֶאת ָהָאָדם ְלַאֲהַבת ֲאִפיּלו ַרְבֵיי ְדַעְלָמא ְזִמיִנין ְלַאש� ּמוד ּבַ ַּהּלִ ּּ
ָונֹות"ָהָרָמ(ְטִמיִרין ַהּבֹוֵרא  ַהָגהֹוָתיו ְלֵסֶפר ַהּכַ ּז ּבְ ּ.( 

זַֹהר ֵמִביא ֶאת ָהָאָדם ֶלֱאמוָנ ּמוד ּבַ ַּהּלִ ַער ט. (הּּ ַ ְנָחס ש�  ).'אֹות ג' ִאְמֵרי ּפִ
ֲערורֹות ַ ֵגָפה ְוש� ְחתֹו ִמּמַ ּפַ ְ ִּלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוש� ַמִציל ֶאת ָהָאָדם וִמש� ּ ּ ּּ ּ ּ ַער ו. (ּ ַ ם ש� ָ ' ש�

 ).'ג"אֹות ע

ט


