
 

 
 

 

ַ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 ָּ ךָּ ־ֶלך  ת פ   t ל 
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"חחלק  -' גכרך 

 87קונטרס 

 לקירוב הגאולה ברחמים -מופץ ללא מטרות רווח כלל 

רָּ  ִספ  קו  א ד ָּ א ב   יה  ן ִיפ   ֵּ לו תָּ ן מִ  ב  ֲחמֵּ א גָּ ר   יב  

 לסיום כל ספר הזוהר בדקות ספורות יחד שבטי ישראל

 "קודשא בריך הוא אורייתא וישראל חד הוא"

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



- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

"מפעל הזוהר העולמי" שע"י "חברת מזכי הרבים"         עמוד ז  

שעה אחת לימוד זוהר בשבת קודש יותר מאלף שנים פשט ביום חול.

דין  העורך  יוחאי  בן  שמעון  רבי 
חיים  לשנת  לזכות  בשמים  שלנו 
זאת  ומתוקנים   ומתוקים  טובים 
אומרת שעה אחת של שבת שוה: 
אחת  ושעה  חול  ביום  שעות  אלף 
של לימוד זוהר הקדוש ביום חול 
יותר משנה שלימה של לימוד פשט 
לימוד  של  אחת  שעה  מזה:  יוצא 
אומרת:  זאת  חול.  ביום  שנים פשט  יותר מאלף  קודש  הקדוש בשבת  זוהר 
אם לימוד זוהר 6 שעות בשבת קודש, מתקן 6 אלפים שנה של העולם. מכאן 
יכולים להבין את גודל הכוח של יהודי פשוט הלוקח על עצמו ללמוד זוהר 
הקדוש בשבת קודש 6 שעות, מחזיק את כל הבריאה כולה, מיום בריאת 
העולם עד ביאת המשיח בב"א. מכאן יכולים להבין איזה כוח גדול יש בזוהר 

הקדוש שמתקן את כל העולם כולו, 

כמו שאמר הרשב"י הקדוש במסכת סוכה דף מ"ה ע"ב, וזה לשונו: ואמר 
את  לפטור  אני  יכול  יוחאי  בן  שמעון  רבי  משום  ירמיה  רבי  אמר  חזקיה 
כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה ואילמלי אלעזר בני עמי 
מיום שנברא העולם ועד עכשיו ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא 

העולם עד סופו.

הרשב"י הקדוש נתן לנו סגולה גדולה כזאת: שבלימוד זוהר הקדוש 6 שעות 
בשבת קודש, מתקנים 6 אלפים שנה של העולם.

על ידי לימוד שעה אחת זוהר בשבת קודש אפשר להביא הגאולה שלימה

 בספר ישעיה (פרק ס' פסוק כ"ב): "הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום 
אני ה‘ בעתה אחישנה"  צריך ביאור, מה כוונת הפסוק שהקטן יהיה לאלף, 

איך יכול להיות שבן אדם קטן יזכה להיות לאלף והצעיר לגוי עצום?
נראה לפרש בהקדם הפסוק הקודם פסוק כ"ב, שאמר: "ועמך כלם צדיקים 
לעולם יירשו ארץ נצר מטעו {מטעי} מעשה ידי להתפאר", דהנה איך יכול 
להיות ועמך כלם צדיקים וכו', הלא הקדוש ברוך הוא נתן לנו יצר הרע די 
גדול, וצריך לנהל איתו מלחמה כבידה, וקשה מאוד לנצח אותו, אתמהה?

ולפרש זאת נקדים דברי המפרשים: בתרגום יונתן על ישעיה (פרק ס פסוק 
כב): דזעיר בהון יהי לאלפא ודחלש לעם תקיף אנא ה‘ בזמנה איתינה: 
וברש"י ישעיה שם: עתה אחישנה - זכו אחישנה לא זכו בעתה: ובמצודות 
דוד שם: קטן - השבט הקטן יתרבה עד אלף פעמים ככה. והצעיר - כפל 
ה' - אשר היכולת בידי לכן בבוא עת הגאולה אמהר  הדבר במ"ש. אני 
להרבות הקטן לאלף והצעיר לגוי עצום: וברד"ק שם: קטן - אינו אומר על 
גוף אחד כי מה ענין קטן וצעיר אלא רוצה לומר השבט והמשפחה, הקטן 
מהם יהיה לאלף פעמים ממה שהוא עתה, וכפל הענין במ"ש כמנהג, ואמר 

הצעיר לגוי עצום:

אני ה' בעתה אחישנה - זאת הטובה שאני מבטיחם אני ה' אעשנה שהיכולת 
בידי, ואמר בעתה ואמר אחישנה אמרו רז"ל זכו אחישנה לא זכו בעתה, 
ויש לפרש כשיגיע עתה אחישנה, לגמרה מהרה כי לא יארך זמן מעת החל 

הישועה עד כלותה, וי"ת אנא השם בזמנה אייתינה:

יהיה  בכח   - והצעיר  הכמות  בריבוי   - לאלף  יהיה  הקטן  שם:  ובמלבי"ם 
לגוי עצום - בריבוי האיכות בכח ועצמה, והגם שאני מתמהמה עתה והעם 
ומעטים, הנה אני ה' בעתה אחישנה - בבא העת המיועד אעשה  חלשים 
הדבר בזריזות (כי זה גדר פעל חיש) ואמלא את הבטחתי, עד כאן לשונם 

ז"ל.

דברי  פי  על  לפרש  אפשר 
לומד  שאם  חי  איש  הבן 
זה  זוהר  אחת  שעה  בשבת 
ואם  שנים,  אלף  שלמד  כמו 
לומד 6 שעות בשבת נחשב 

כמו שלמד שש אלפים שנה של בריאת העולם. ועל ידי נזכה אני ה' בעתה 
אחישנה - בבא העת המיועד אעשה הדבר בזריזות כמו שכתב המלבי"ם. 

התשובה היא על ידי שילמוד שעה אחת בזוהר הקדוש בשבת קודש.עוד 
אור החיים הקדוש,  נראה לפרש בהקדם מה שכתוב בספר אגרת מסע 
(כתב יד אחד מתלמידיו), וזה לשונו שם: ולמדנו עד ששה שעות, ובסוף ו' 

שעות נתמלא הבית ריח טוב* אשר כמוהו לא נהיה, 

ובזה יבואר הפסוקים ועמך כלם צדיקים, שאם כולנו נתחיל ללמוד ולגרוס 
בזוהר נזכה להיות צדיקים, לעולם יירשו ארץ ונזכה לירושת הארץ,  נצר 
במה  אתנו  להתפאר  יוכל  שהקדוש  להתפאר,  ידי  מעשה  {מטעי}  מטעו 
אלפים  של ששת  תורה  של  עולם  לקיים  שעות  של ששה  במשך  שזיכינו 
והצעיר  יהיה לאלף  נזכה למה שאמר בפסוק הבא "הקטן  ידי  ועל  שנה, 
לגוי עצום אני ה‘ בעתה אחישנה" ושאלנו איך יכול להיות שהקטן, אפילו 
לפרש  עצום? אפשר  לגוי  והצעיר  לאלף,  יהיה  כמשמעו  פשוטו  קטן  ילד 
התשובה היא על ידי שילמוד שעה אחת בזוהר הקדוש בשבת קודש.עוד 
אור החיים הקדוש,  נראה לפרש בהקדם מה שכתוב בספר אגרת מסע 
(כתב יד אחד מתלמידיו), וזה לשונו שם: ולמדנו עד ששה שעות, ובסוף ו' 

שעות נתמלא הבית ריח טוב אשר כמוהו לא נהיה.

* לימוד ספר הזוהר הקדוש במירון: היום יום ב', ה' לאדר ב', שנת וית"ן ל"ו, נסענו מעכו 
לצפת ת"ו לראות את פני האדון ה' בארץ הגליל, ואחר כך הלכנו למירון וכו' ולמדנו שם 
בחשק גדול ובאהבה גדולה ובשמחה ספר הזוהר עד  ד' שעות מהלילה, ועמדנו לאכול, 
וחזרנו תיכף אחר האכילה לימודינו כפי שנתן הרב לכל אחד מהחברים שהיו שם ספר 
אחד של הזוהר. והיה חלקי ספר בראשית, ולמדנו עד ששה שעות, ובסוף ו' שעות נתמלא 
הבית ריח טוב אשר כמוהו לא נהיה וכו'. ולמדנו עד ח' שעות מהלילה, והלכנו לישון. וקודם 
שהאיר היום כשני שעות עמדנו על משמרתנו ולא ישננו כי אם שני שעות, וישבנו ללמוד. 
וכשהאיר פני המזרח התפללנו כוותיקין וישבנו ללמוד עד י"ח שעות בלי הפסק בינתיים 
אפילו בדיבור של דברי תורה. ואחר שאכלנו חזרנו ללימודינו כל יום חמישי, עד ח' שעות 
מהלילה. וביום ו' בבוקר וכו'. ובכל יום השבת היינו לומדים זהר, ובלילה ליל מוצאי שבת 
עשינו משמורות כל הלילה, שהאידרות אמר הרב שנלמד אותם ביחד, וכן היה. ובשעה 
שהתחלנו האדרות היתה הארה גדולה והרגש גדול בנשמותינו וכו', וגמרנו האדרות סמוך 
לאור היום, ולמדנו מאמרי בר יוחאי בשמחה גדולה. (אגרת מסע אור החיים הקדוש, כת"י 

אחד מתלמידיו, נדפס בס' טעמי המנהגים, עניני הילולא דרשב"י)

ב) קביעות זמנים ללמוד ספר הזהר על ציון רשב"י:
א. בהיות חברים מקשיבים אצל ציון רשב"י ועוסקים באמרותיו אמרות טהורות כדרכו 

פעמים בשנה מעת לעת ומפקידה לפקידה וכו'. (ספר החרדים בהקדמה)

וכו' למירון, ושם פורסים  ב. שני פעמים בשנה חוק ולא יעבור הולכים כל חכמי סגולה 
אוהל אחד מן קברו של רשב"י עד קברו של ר"א, ויושבים שם בין רשב"י ור"א י' ימים וי' 
לילות רצופים ועוסקים בספרי הזוהר. וזה הסדר הם עושים עשרה ימים קודם שבועות 

ועשרה ימים קודם ראש השנה תמיד. (ספר מצרף לחכמה)

ג. כך נהגו הראשונים כמלאכים, רבנן קדישין, תקיפי ארעא דישראל של אותו הדור דעה, 
שעלו בחצרות בית ה' במירון שתי פעמים בשנה ולמדו שם זוהר הקדוש בקודש, שפכו את 
לבם בבכי ומרירות לבם לתיקון נפשם בתשובה עילאה. וכן מצינו שנהגו כן תלמידי גורי 
האריז"ל ושאר חכמי וגדולי התורה מצפת ת"ו לעלות מירונה שני פעמים בשנה ללמוד 

שם ספרי זוהר הק'. (טעמי המנהגים, עניני הילולא דרשב"י)

(אמר  א.  אורה:  שערי  לו  יפתחו  הסוד  תורת  שכשילמד  יוסף  להבית  הבטיח  ה"מגיד" 
המגיד למרן הבית יוסף): אם תקבע עתים בחכמת הקבלה, אפתח לבך בה דתדביק רזין 

סתימין דלא ידע יתהון בר נש. (מגיד מישרים פ' בא)

כף החיים שו"ע אורח חיים סימן קנה

בן איש חי    פרשת שמות

רבי שמעון בן יוחאי העורך דין שלנו בשמים לזכות לשנת חיים טובים ומתוקים ומתוקנים

ז



ָ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.



- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

"מפעל הזוהר העולמי" שע"י "חברת מזכי הרבים"         עמוד ח  

חמישים ושמונה ספרים וקונטרסים על הזוהר

ם: ֶעְזַרת ַהשֵּׁ הֹוֵצאנּו ָלאֹור בְּ  ְסָפִרים ַעל ַהּזַֹהר ְוִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל שֶׁ

ָנה (ִעם זַֹהר  ק ְלִלּמּוד יֹוִמי ְל-354א.  ְימֹות ַהשָּׁ ֵסֶפר זַֹהר ַהּיֹוִמי - ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהְמֻחלָּ
ָנה. י ַהשָּׁ ָרִכים ְמפָֹאִרים ְלי"ב ָחְדשֵׁ ָחָדׁש ְוִתּקּוֵני זַֹהר) 12 כְּ

ִלי זַֹהר  ָנה (בְּ ק ְלִלּמּוד יֹוִמי ְל-354ב.  ְימֹות ַהשָּׁ ֵסֶפר זַֹהר ַהּיֹוִמי - ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהְמֻחלָּ
ָנה. י ַהשָּׁ ָרִכים ְמפָֹאִרים ְלי"ב ָחְדשֵׁ ָחָדׁש ְוִתּקּוֵני זַֹהר) 12 כְּ

ָנה.  ק ְלִלּמּוד יֹוִמי ְל-354ג.  ְימֹות ַהשָּׁ ּקּוֵני זַֹהר ַהְמֻחלָּ ּקּוֵני זַֹהר ַהּיֹוִמי - ֵסֶפר תִּ ֵסֶפר תִּ
400 ַעּמּוִדים

ָנה. ק ְלִלּמּוד יֹוִמי ְל-354ד.  ְימֹות ַהשָּׁ ֵסֶפר זַֹהר ָחָדׁש - ֵסֶפר זַֹהר ָחָדׁש ַהְמֻחלָּ
ְלׁשוֹן ַהּקֶֹדׁש ּוְבִאיִדיׁש. 192ה.  ַעּמּוִדים ֵאין ִליְכט פּון ּתֹוָרה - ִנְפְלאֹות ַהּזַֹהר בִּ

ִאיִדיׁש. 32ו.  ַעּמּוִדים "י בְּ בִּ ְחּתוֹן ַעל ָהַרשְׁ ן ֵעֶדן ַהתַּ ִאין ִליְכט פּון ּתֹוָרה - גַּ
ִאיִדיׁש ַעל ַהּתֹוָרה חלק א'. 272ז.  ֵאין ִליְכט פּון ּתֹוָרה - נֶֹפת צּוִפים בְּ
ִאיִדיׁש ַעל ַהּתֹוָרה. חלק ב' 272ח.  ֵאין ִליְכט פּון ּתֹוָרה - נֶֹפת צּוִפים בְּ

ה' ֲחָלִקים. זַֹהר ּתֹוָרה ַעל ַהּתֹוָרה ט. 
זַֹהר ּתֹוָרהי.  ַעל ַנ"ְך.

זַֹהר ּתֹוָרהיא.  ֶהָחָדׁש ַעל ַהּתֹוָרה.
ית. 80יב.  ַעּמּוִדים. ֵראשִׁ ִלּקּוֵטי זַֹהר: בְּ

ַעּמּוִדים. מֹות. 105יג.  ִלּקּוֵטי זַֹהר: שְׁ
ָבִרים. 206יד.  ַעּמּוִדים. ר – דְּ ְדבָּ מִּ ְקָרא-בַּ ִלּקּוֵטי זַֹהר: ַויִּ

ִרית, ַהבְּ ּקּון  תִּ ת  ְקֻדשַּׁ ַעל  ְועֹוד  ֵמַהּזַֹהר  גָּדֹול  ִלּקּוט  ית,  ֵראשִׁ בְּ ִרית:טו.   ַהבְּ ּקּון  תִּ
400 ַעּמּוִדים.

ית  ֵראשִׁ יָניו ּוִמְנָהָגיו ֵסֶדר בְּ ִרית דִּ ַגם ַהבְּ ִמיַרת ְוִתּקּון פְּ ַעל שְׁ "י טז.  בִּ ית ָהַרשְׁ ֵסֶפר בֵּ
ַגם ְוִתּקּון  ָכר ְועֶֹנׁש ַעל ִעְנְיֵני פְּ ל שָׂ ּמּוד שֶׁ מֹות - ֵחֶלק א', ּבוֹ ְיבָֹאר ּגֶֹדל ִעְנַין ַהלִּ שְׁ

ִרית.  160 ַעּמּוִדים ַהבְּ
ית  ֵראשִׁ יָניו ּוִמְנָהָגיו, ֵסֶדר בְּ ִרית, דִּ ַגם ַהבְּ ִמיַרת ְוִתּקּון פְּ "ייז.  ַעל שְׁ בִּ ית ָהַרשְׁ ֵסֶפר בֵּ
ַגם ְוִתּקּון  ָכר ְועֶֹנׁש ַעל ִעְנְיֵני פְּ ל שָׂ ּמּוד שֶׁ מֹות - ֵחֶלק ב', ּבוֹ ְיבָֹאר ּגֶֹדל ִעְנַין ַהלִּ שְׁ

ִרית. 124 ַעּמּוִדים ַהבְּ
ָקָטן.  ִלְפָרט  תשס"ד  ַנת  שְׁ ָלאֹור  הּוָצא  ִראׁשוֹן  ֵחֶלק  ִריתיח.   ַהבְּ ַגם  פְּ ּקּון  תִּ ֵסֶפר 

ׁש. 420 ַעּמּוִדים ִחנָּם ְלָכל ּדֹוֵרׁש ּוְמַבקֵּ ק בְּ ים, ּוִמְתַחלֵּ ס ִלְזכּות ָהַרבִּ ֶפר ִנְדפַּ ַהסֵּ
ִלּקּוֵטי  בְּ ְמבָֹאר  כַּ ָלִלי"  ַהכְּ ּקּון  "תִּ ְקָרא  ַהנִּ ִרית  ַהבְּ ּקּון  תִּ הּוא  י  כִּ  - ָלִלייט.   ַהכְּ ּקּון  תִּ
לֹום, לֹוַמר  ּקּון ְלִמְקֵרה ַלְיָלה, ַחס ְושָׁ מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' (ִסיָמן כ"ט אֹות ד'), ְוהּוא תִּ
אֹותוֹ  ים (טז, לב, מא, מב, נט, עז, צ, קה, קלז, קנ) בְּ ִהלִּ ָרה ִמְזמֹוֵרי תְּ ֵאּלּו ָהֲעשָׂ
ָרֵאל ּוְקדֹוׁשוֹ, ַנַחל  י אֹור ִישְׂ יק ָהֲאִמתִּ דֹוׁש ַצדִּ נּו ַהגָּדֹול ְוַהקָּ ָרה לוֹ, ֵמַרבֵּ קָּ ַהּיֹום שֶׁ

ֶרְסֶלב ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו. 72 ַעּמּוִדים י ַנְחָמן ִמבְּ נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה, ַרבִּ
ִטים  פָּ מֹות - ִמשְׁ ּיֹות שְׁ ְרשִׁ ָרֵאל" פַּ ִריתכ.  - ְוהּוא ִלּקּוט ֵמ"חֹק ְלִישְׂ ת ַהבְּ ֵסֶפר ְקֻדשַּׁ

ִרית.36  ַעּמּוִדים ִמיַרת ַהבְּ ת ּושְׁ ה ַעל ְקֻדשַּׁ ֲעֵרי ְקֻדשָּׁ ִעם הֹוָספֹות ֲחָדׁשֹות שַׁ
ִמיַרת ֵעיַנִים. 44כא.  ַעּמּוִדים שְׁ ָכר ְוָהעֶֹנׁש בִּ ַהשָּׂ

עֶֹמר, ְוָכל  "י, ַל"ג בָּ בִּ יף ַעל ִעְנְיֵני ִלּמּוד ַהּזַֹהר, ַרשְׁ אֹור ַהּזַֹהר -כב.  ִלּקּוט גָּדֹול ּוַמקִּ
ֵעף. 560 ַעּמּוִדים. ְסתַּ ַהמִּ

ְזַרח אֹור ַהּזַֹהר. 386כג.  ַעּמּוִדים. ֶמׁש ַויִּ ָקָרא ַלשֶּׁ
ְוִלּמּוד  ְוִתּקּוִנים  ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ִעְנְיֵני  ַעל  יף  ּוַמקִּ גָּדֹול  ִלּקּוט   - ֶהָחָדׁשכד.   ַהּזַֹהר  אֹור 
ֵעף.  ְסתַּ "י ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזַֹהר, ְוָכל ַהמִּ בִּ רּות ְלַרשְׁ ָלה, ְוגֶֹדל ַמֲעַלת ִהְתַקשְּׁ בָּ ַהקַּ

613 ַעּמּוִדים
הדרך וההכנה ללימוד ספר הזוהר הקדוש בו יבואר גודל החיוב ללמוד וללמד הזוהר הקדוש והתיקונים וחכמת 

האמת - סגולות הגדולות והנוראות הטמונות בזוהר הקדוש - הזוהר תיקון להשכינה ומקרב הגאולה - ספר 

הזוהר הוא עיקר כל ספרי מוסר, והוא ילהב לבך בשלהבת אש לעבודה התמימה, ספר הזוהר הוא המפתח והוא 

הסוגר – על ידי לימוד והפצת הזוהר הקדוש מתקשרים להרשב"י בזה ובבא - הספר של הצדיק הוא נשמת 

הצדיק - הענין הגדול ללמוד הזוהר הקדוש בדור הזה יותר מדורות הקודמים - בדורות האחרונים יבינו וישכילו 

ברזי התורה שלא השיגו הקודמים - מי שאינו מאמין ולומד תורת הח"ן הוא בבחינת "מפריד אלוף לא יראה 

מאורות" - טבילת עזרא הוא הכרח ללימוד תורת הח"ן, ויפתח זוהרי לבך ומוחך לעבודת השם יתברך, ולימוד 

הקבלה ללא טהרה גורמת מינות ואפיקורסות - עוד יבואר בו גודל הענין להיזהר בטבילת עזרא.

ִהְלָכָתּה. 92כה.  ַעּמּוִדים. ֲאִמיַרת ַהּזַֹהר כְּ
ּקּוֵני זַֹהר ַהּיֹוִמי". 66כו.  ַעּמּוִדים. ּקּוִנים - ִעְנְיֵני ִלּמּוד ֵסֶפר "תִּ ַער ַהתִּ שַׁ

זַֹהר ִלְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים. 26כז.  ַעּמּוִדים
ָרֵאל ַעל ַהּזַֹהר. 64כח.  ַעּמּוִדים דֹוֵלי ִישְׂ גְּ

דֹוׁש. ֶרְך ְוַהֲהָכָנה ְלִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ ַער ַהּזַֹהרכט.  - ַהדֶּ שַׁ
ים יִּ ַער ַהּזַֹהר - 36ל.  ֲעלֹוִנים ָחְדשִׁ שַׁ

ט  ָרֵאל - ְמֻלקָּ ת ֶאֶרץ ִישְׂ - ּבוֹ ְיבָֹאר ּגֶֹדל ַמֲעַלת ְקֻדשַּׁ ָרֵאל לא.  ַער ֶאֶרץ ִישְׂ ֵסֶפר "שַׁ
דֹוׁש ְוִתּקּוִנים ְוִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל ְועֹוד. ִמּזַֹהר ַהקָּ

דֹוׁש. ח"א 226לב.  ַעּמּוִדים. י ַהּזַֹהר ַהקָּ ֵסֶפר ָהֵעֶרב ַרב ַעל פִּ
י ָהֲאִריַז"ל. ח"ב 178לג.  ַעּמּוִדים. ֵסֶפר ָהֵעֶרב ַרב ַעל פִּ

ית. ֵראשִׁ בְּ ֵסֶדר  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  י  פִּ -ַעל  ִראׁשוֹןלד.   ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
36 ַעּמּוִדים.

- מֹות  שְׁ ֵסֶדר  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  י  פִּ ַעל   - ִנילה.   שֵׁ ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
 70 ַעּמּוִדים.

- ְקָרא  ַויִּ ֵסֶדר  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  י  פִּ -ַעל  ילו.   ִלישִׁ שְׁ ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
19 ַעּמּוִדים.

- ר  ְדבָּ מִּ בַּ ֵסֶדר  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  י  פִּ -ַעל  ְרִביִעילז.   ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
52 ַעּמּוִדים.

- ָבִרים  דְּ ֵסֶדר  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  י  פִּ -ַעל  י לח.  ֲחִמישִׁ ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
24 ַעּמּוִדים.

- זַֹהר  ּקּוֵני  תִּ דֹוׁש  ַהקָּ ֵסֶפר  י  פִּ -ַעל  ילט.   שִּׁ שִׁ ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
90 ַעּמּוִדים.

- ָחָדׁש  זַֹהר  דֹוׁש  ַהקָּ ֵסֶפר  י  פִּ ַעל   - ִביִעימ.   שְׁ ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
26 ַעּמּוִדים

ינּו  ְלַרבֵּ ים  ַחיִּ ֵעץ  דֹוׁש  ַהקָּ ֵסֶפר  י  פִּ ַעל   - ִמיִנימא.   שְׁ ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ָהֲאִריַז"ל - 15 ַעּמּוִדים.

ְלּגּוִלים  ַהגִּ ַער  שַׁ דֹוׁש  ַהקָּ ֵסֶפר  י  פִּ ַעל   - יִעימב.   שִׁ תְּ ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ינּו ָהֲאִריַז"ל - 10 ַעּמּוִדים. ְלַרבֵּ

סּוִקים  ַהפְּ ַער  שַׁ דֹוׁש  ַהקָּ ֵסֶפר  י  פִּ ַעל   - יִרי מג.  ֲעשִׂ ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ינּו ָהֲאִריַז"ל - 62 ַעּמּוִדים. ְלַרבֵּ

ינּו  ּקּוִטים ְלַרבֵּ ַער ַהלִּ דֹוׁש שַׁ י ֵסֶפר ַהקָּ ֵעף ֵחֶלק י"אמד.  - ַעל פִּ ְסתַּ ָהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהמִּ
ָהֲאִריַז"ל - 43 ַעּמּוִדים.

ַעל  טֹוב  ַעת  ַהדַּ ֵעץ  דֹוׁש  ַהקָּ ֵסֶפר  י  פִּ ַעל   - י"במה.   ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ינּו ָהֲאִריַז"ל - 126ַעּמּוִדים. ַהּתֹוָרה ְלַרבֵּ

"י  בִּ ַער ַמַאְמֵרי ַרשְׁ ים שַׁ דֹושִׁ י ְסָפִרים ַהקְּ - ַעל פִּ ֵעף ֵחֶלק י"ג מו.  ְסתַּ ָהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהמִּ
ינּו ָהֲאִריַז"ל. - 16 ַעּמּוִדים ַנת ֲחִסיִדים - ְלַרבֵּ - ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה - ִמשְׁ

יַח  שִׁ יַאת ַהמָּ ֵעף ֵחֶלק י"דמז.  - ַמְנִהיֵגי ַהּדֹור ָהַאֲחרוֹן קֶֹדם בִּ ְסתַּ ָהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהמִּ
אּו  בְּ נִּ יִקים ַהּקֹוְדִמים ַמה שֶּׁ דִּ ּבּוֵרי ְנבּוָאה ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש ִמצַּ – ַיְלקּוט ַמֲאָמִרים דִּ
דֹוׁש  ַהקָּ ֵמַהּזַֹהר  ד  ְמֻיסָּ יָחא,  ְמשִׁ דִּ ִעְקְבָתא  בְּ ֶזה  ַהלָּ ָהַאֲחרוֹן  ַהּדֹור  ַמְנִהיֵגי  ַעל 

דֹוׁש - 38 ַעּמּוִדים. ּוֵמָהֲאִר"י ַהקָּ
ּדֹור  בַּ ָאֳחָרא  ְטָרא  ְוַהסִּ ַרב  ָהֵעֶרב  ַמְנִהיֵגי   - ֵחֶלק ט"ו מח.  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ּבּוֵרי ְנבּוָאה ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש ִמּזַֹהר  יַח - ַיְלקּוט ַמֲאָמִרים דִּ שִׁ יַאת ַהמָּ ָהַאֲחרוֹן ִלְפֵני בִּ
ים ְזכּוָתם  דֹושִׁ דֹוׁש ְוַתְלִמיָדיו ַהקְּ ם טֹוב ַהקָּ ַעל שֵׁ דֹוׁש, ּוֵמַהבַּ דֹוׁש ּוֵמָהֲאִר"י ַהקָּ ַהקָּ
ים ֵמָהֵעֶרב ַרב, ְוִסיָמִנים  ְנִהיִגים ְוָהָראשִׁ ַאֲחִרית ַהיִָּמים ִיְהיּו רֹב ַהמַּ בְּ ָיֵגן ָעֵלינּו, שֶׁ
ל ּוְלִהנֵָּצל  לֵּ יָרם, ְוגֶֹדל ַהִחּיּוב ְלִהְתַרֵחק ֵמֵהם ּוֵמֲהמֹוָנם, ְוַהּצֶֹרְך ְלִהְתפַּ ֵאיְך ְלַהכִּ

ִעְנָיִנים ֵאּלּו. - 57 ַעּמּוִדים. ֵמֶהם, ּוֵבאּוִרים בְּ
ְטָרא ָאֳחָרא - ַיְלקּוט  ֵעף ֵחֶלק ט"זמט.  - ַמְנִהיֵגי ָהֵעֶרב ַרב ְוַהסִּ ְסתַּ ָהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהמִּ
ַעל  דֹוׁש ּוֵמַהבַּ דֹוׁש ּוֵמָהֲאִר"י ַהקָּ ּבּוֵרי ְנבּוָאה ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש ֵמַהּזַֹהר ַהקָּ ַמֲאָמִרים דִּ
ְנִהיִגים  ַהמַּ רֹב  ִיְהיּו  ַהיִָּמים  ַאֲחִרית  בְּ שֶׁ ים  דֹושִׁ ַהקְּ ְוַתְלִמיָדיו  דֹוׁש  ַהקָּ טֹוב  ם  שֵׁ
ֵמֵהם  ְלִהְתַרֵחק  ַהִחּיּוב  ְוגֶֹדל  יָרם,  ְלַהכִּ ֵאיְך  ְוִסיָמִנים  ַרב,  ֵמָהֵעֶרב  ים  ְוָהָראשִׁ
- ֵאּלּו.  ִעְנָיִנים  בְּ ים  ַרבִּ ּוֵבאּוִרים  ֵמֶהם,  ּוְלִהנֵָּצל  ל  לֵּ ְלִהְתפַּ ְוַהּצֶֹרְך  ּוֵמֲהמֹוָנם, 

364 ַעּמּוִדים.
ָלה ּומּוָסר. – 57נ.  ַעּמּוִדים.  ְפֵרי ַקבָּ ֵעף ֵחֶלק י"ז - ִלּקּוט ִמסִּ ְסתַּ ָהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהמִּ

. - 463 ַעּמּוִדים.  ֵעף ֵחֶלק י"חנא.  ְסתַּ ָהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהמִּ
ָיֵגן  ים ִויַטאל ְזכּוָתם  י ַחיִּ ְוַרבִּ י ָהֲאִריַז"ל  ְלּגּוִלים, ַעל פִּ סֹוד ד' ִליֵרָאיו.נב.  ֵסֶדר ַהגִּ

ְנָחס. 50 ַעּמּוִדים. ת פִּ ָרשַׁ ָכר ְועֶֹנׁש פָּ ִסְפֵרי שָׂ ס בְּ ָעֵלינּו, ִנְדפַּ
סֹוד ד' ִליֵרָאיו. ֵחֶלק ב'. 14נג.  ַעּמּוִדים.

על גדולי ישראל ְוַהּזֹוַהר.  סֹוד ד' ִליֵרָאיו. ֵחֶלק ג'. ִסיפּוִרים נֹוָרִאים ְוִנְפָלִאים נד. 
32 ַעּמּוִדים.

ְלׁשוֹן ַהּקֶֹדׁש. 64נה.  ַעּמּוִדים. ִסיפּוִרים נֹוָרִאים ְוִנְפָלִאים ְמַהּזֹוַהר, בִּ
ַעלוֹן ַהּזֹוַהר 1#. 6נו.  ַעּמּוִדים.
ַעלוֹן ַהּזֹוַהר 2#. 6נז.  ַעּמּוִדים.

ַעלוֹן ַהּזֹוַהר 3#. 12נח.  ַעּמּוִדים.

ח



"Ú ËÚ  ÍÏ ÍÏ‚Ò˙

‡„ ‡ËqÓ .‰BÓ ÔBÏ‡ „Ú ÌÎL.(‡z˙Ïc ‚"Ï ‡"„) ¿∆«≈∆ƒƒ¿»»

.ı‡a Ê‡ ÈÚk‰Â .ÈÊÁ ‡˜„Î ‡„ ‡ËÒÏ¿ƒ¿»»¿¿»»≈¿«¿«¬ƒ»»»∆
‡LÈ ‡ÈÂÁ ‡ËÏL ÔÈ„k „Úc Óz‡ ‡‰»ƒ¿»¿«¿≈»¿»ƒ¿»ƒ»
,ÈzÎc ‡ÓÏÚ ÏÚ ÔÈËÂÂÏ È˙ÈÈ‡Â ‡ÈËÏ˙‡„¿ƒ¿«¿»¿«¿≈¿»ƒ«»¿»ƒ¿ƒ

(Ë ˙È˘‡)ÂÈÁ‡Ï ‰È‰È ÌÈ„Ú „Ú ÔÚk e‡»¿««∆∆¬»ƒƒ¿∆¿∆»
,È˙Îe( ˙È˘‡).'Â‚Â ‰Ó‰a‰ ÏkÓ ‰z‡ e‡ ¿ƒ»«»ƒ»«¿≈»¿

CÈ ‡L„˜ Èa‚Ï Ì‰‡ È˜˙‡ Ôn˙Â¿«»ƒ¿¿ƒ«¿»»¿«≈À¿»¿ƒ
ÈÏb˙‡ ‡Î‰ Ì‡ Ï‡ ÈÈ ‡iÂ È˙Î ‰Ó .‡e‰«¿ƒ«≈»¿»∆«¿»»»ƒ¿¿ƒ
‡˜ÈÓÚ ‡ÏÈÁ ‡e‰‰ Ú„È ‰Â‰ ‡Ï„ ‰Ó dÈÏ≈«¿»»»»««≈»¬ƒ»

‰Ó ‡iÂ Ck ÔÈ‚e .‡Ú‡ ÏÚ ‡ËÏL„פ (דף ¿»¿»««¿»¿ƒ»«≈»«
dÈpÓ.ע"א) Èqk˙Ó ‰Â‰c¿¬»ƒ¿«≈ƒ≈

ÔÂÈk ,ÂÈÏ‡ ‰‡p‰ ÈÈÏ ÁaÊÓ ÌL ÔiÂ «ƒ∆»ƒ¿≈««¿»«ƒ¿∆≈»≈«
‡l‡ .ÂÈÏ‡ ‰‡p‰ e‰Ó ÈÈÏ Ó‡c¿»««¿»««ƒ¿∆≈»∆»
ÏÚ ‡ËÏL„ ‡‚„ ‡e‰‰ dÈÏ ÈÏb˙‡ ‡Î‰»»ƒ¿¿ƒ≈««¿»¿»¿»«

:dÈa ÌÈi˜˙‡Â dÈa Ï‡ÚÂ ‡Ú‡«¿»¿»≈¿ƒ¿¿«≈
e‰ÏÎÂ .ÈÈ ‰ Ú„È ÔnzÓ .‰‰‰ ÌMÓ ƒ»»»»ƒ«»»««¿»¿À¿

‰Ï‰‡ ËiÂ .˙‡ È‡‰a ÔÈÚÈËc ÔÈbc«¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¬««≈»√…
eÎÏÓ ÏÈa˜Â eNÈt NÈt .È˙Î ‡"‰¿≈¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ«¿
Ú„È ÔÈ„Îe .dÈa Ô„ÈÁ‡c ÔÈb„ e‰ÏÎ ‡ÈÓL¿«»¿À¿«¿ƒ¿¬ƒ»≈¿≈»«
ÔÈ„Îe .‡lk ÏÚ ËÈlL ‡e‰ CÈa ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ«ƒ«…»¿≈
‡Î‰c ÔÈ‚a ,BÂ‰ ÔÁa„Ó ÔÈ˙e .ÁaÊÓ ‰a»»ƒ¿≈«¿≈«¿¿»¬¿ƒ¿»»
ÏÚ ËÈlL ‡e‰ CÈa ‡L„˜ ‡‰c dÈÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿»À¿»¿ƒ«ƒ«
Ú„È ‰Â‰ ‡Ï„ ‰Ó ,‰‡lÚ ‰ÓÎÁ Ú„ÈÂ ‡lk…»¿»«»¿»ƒ»»«¿»»»»«
‡b„Ï „Á ÔÁacÓ ÔÈz ‰e .‡c ˙Ó„wÓƒ«¿«¿»»»¿≈«¿¿»«¿«¿»

.‡ÈÒk˙‡c ‡b„Ï „ÁÂ ‡ÈÏb˙‡c¿ƒ¿«¿»¿«¿«¿»¿ƒ¿«¿»
ÌL ÔiÂ È˙Î ‡˙ÈÓ„˜a ‰Â‰ ÈÎ‰c ,ÈÊÁ »≈¿»ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ«ƒ∆»

˙Ïe .'Â‚Â ÂÈÏ‡ ‰‡p‰ ÈÈÏ ÁaÊÓƒ¿≈««¿»«ƒ¿∆≈»¿¿»«
È˙Î ‡ÏÂ Ì˙Ò ÈÈÏ ÁaÊÓ ÌL ÔiÂ È˙k¿ƒ«ƒ∆»ƒ¿≈««¿»¿»¿»¿ƒ
.e‰È‡ ‡˙ÓÎÁ„ ‡Ê ‡lÎÂ .ÂÈÏ‡ ‰‡p‰«ƒ¿∆≈»¿…»»»¿»¿¿»ƒ
„Ú ‡b„Ï ‡bcÓ Ì‰‡ hÚ˙‡ ÔÈ„Îe¿≈ƒ¿«««¿»»ƒ«¿»¿«¿»«
Ì‡ ÚqiÂ È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ dÈb„Ï ˜ÈÏÒc¿»ƒ¿«¿≈»»ƒ¿ƒ«ƒ««¿»
dÈ˜ÏeÁ ‡e‰c ÌB„ ‡c .‰a‚p‰ ÚBÒÂ CBÏ‰»¿»««∆¿»»»¿»≈
„Ú ‡bc ˙ ‡bc ÚBÒÂ CBÏ‰ .Ì‰‡c¿«¿»»»¿»««¿»»««¿»«

ÌB˜Ó „Ú .Èe‡k ÔBÈÏÚ ÌB˜nÓƒ»∆¿»»«¿
‰Ê „vÓ ,‰BÓ ÔBÏ‡ „Ú ÌÎL‡"„] ¿∆«≈∆ƒ«∆

[‰hÓlL ‚"ÏÈÚk‰Â .Èe‡k ‰Ê „ˆÏ ¿«∆»»¿«¿«¬ƒ
˙Úk „ÚL ‡a˙ È‰ ,ı‡a Ê‡»»»∆¬≈ƒ¿»≈∆«»≈
Ïl˜˙‰L Ú‰ LÁp‰ ËÏBL≈«»»»»∆ƒ¿«≈
,ÌÏBÚ‰ ÏÚ ˙BÏÏ˜ ‡È‰Â¿≈ƒ¿»«»»

e˙kL „Ú ÔÚk e‡ ∆»»¿»«∆∆
e˙ÎÂ ,ÂÈÁ‡Ï ‰È‰È ÌÈ„Ú  ¬»ƒƒ¿∆¿∆»¿»

.'B‚Â ‰Ó‰a‰ ÏkÓ ‰z‡ e‡»«»ƒ»«¿≈»¿
ŒLB„wÏ Ì‰‡ ˜˙‰ ÌLÂ¿»ƒ¿»≈«¿»»«»
'‰ ‡iÂ ?e˙k ‰Ó .‡e‰ŒCea»«»«≈»
‰Ó BÏ ‰lb˙‰ Ô‡k .Ì‡ Ï‡∆«¿»»ƒ¿«»«
˜ÓÚ‰ Ák‰ B˙B‡ Ú„BÈ ‰È‰ ‡lM∆…»»≈««…«∆»…
Ck ÌeMÓe .ı‡‰ ÏÚ ËÏBML∆≈«»»∆ƒ»
.epnÓ ‰qÎÓ ‰È‰M ‰Ó ,‡iÂ«≈»«∆»»¿À∆ƒ∆

‰‡p‰ '‰Ï ÁaÊÓ ÌL ÔiÂ «ƒ∆»ƒ¿≈«««ƒ¿∆
‰f ‰Ó ,'‰Ï Ó‡L ÔÂÈk .ÂÈÏ‡≈»≈»∆»«««∆
‰˙lb˙‰ Ô‡k ‡l‡ ?ÂÈÏ‡ ‰‡p‰«ƒ¿∆≈»∆»»ƒ¿«¿»
ÏÚ ˙ËÏBML ‰bc‰ d˙B‡ BÏ»««¿»∆∆∆«
.da Ìi˜˙‰Â da ÒÎÂ ,ı‡‰»»∆¿ƒ¿«»¿ƒ¿«≈»

Ú„È ÌMÓ .‰‰‰ ÌMÓ ƒ»»»»ƒ»»«
˙BÚeËp‰ ˙B‚c‰ ÏÎÂ '‰ ‰«¿»«¿»«¿
e˙k ,‰Ï‰‡ ËiÂ .‰f‰ ÌB˜na«»«∆«≈»√…»
Ïa˜Â ‰NÈt Nt .‡"‰a¿≈»«¿ƒ»¿ƒ≈
˙B‚c‰ ÏÎa ÌÈÓL ˙eÎÏÓ«¿»«ƒ¿»«¿»
LB„w‰L Ú„È Ê‡Â ,Ba ˙BÊeÁ‡L∆¬¿»»«∆«»
Ê‡Â ,Ïk‰ ÏÚ ËÏBL ‡e‰ Cea»≈««…¿»
,eÈ‰ ˙BÁaÊÓ ÈLe .ÁaÊÓ ‰a»»ƒ¿≈«¿≈ƒ¿¿»
È‰L BÏ ‰lb˙‰ Ô‡kL ÌeMÓƒ∆»ƒ¿«»∆¬≈
ÏÚ ËÏBL ‡e‰ Cea LB„w‰«»»≈«
‰Ó ‰BÈÏÚ‰ ‰ÓÎÁ‰ Ú„ÈÂ ,Ïk‰«…¿»««»¿»»∆¿»«
‰e .ÔÎ ÈÙlÓ Ú„BÈ ‰È‰ ‡lM∆…»»≈«ƒƒ¿≈≈»»
‰bcÏ „Á‡  ˙BÁaÊÓ ÈL¿≈ƒ¿¿∆»««¿»
.˙zÒp‰ ‰bcÏ „Á‡Â ,‰ÈeÏb‰«¿»¿∆»««¿»«ƒ¿∆∆

.‰BL‡a ‰È‰ CkL ‰‡ ¿≈∆»»»»ƒ»
‰‡p‰ '‰Ï ÁaÊÓ ÌL ÔiÂ e˙k»«ƒ∆»ƒ¿≈«««ƒ¿∆
ÔiÂ e˙k Ck Á‡Â ,'B‚Â ÂÈÏ‡≈»¿¿««»»«ƒ∆
e˙Î ‡ÏÂ ,Ì˙Ò '‰Ï ÁaÊÓ ÌL»ƒ¿≈««¿»¿…»
ÏL „BÒ ‡e‰ Ïk‰Â ,ÂÈÏ‡ ‰‡p‰«ƒ¿∆≈»¿«…∆
Ì‰‡ hÚ˙‰ Ê‡Â .‰ÓÎÁ»¿»¿»ƒ¿«≈«¿»»
‰ÏÚL „Ú ‰b„Ï ‰bcÓƒ«¿»¿«¿»«∆»»
Ì‡ ÚqiÂ e˙kL e‰Ê .B˙b„Ï¿«¿»∆∆»«ƒ««¿»
,ÌBc‰ ‰Ê .‰a‚p‰ ÚBÒÂ CBÏ‰»¿»««∆¿»∆«»
CBÏ‰ ,Ì‰‡ ÏL B˜ÏÁ ‡e‰L∆∆¿∆«¿»»»

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
טבת ג

:˙Á‡ ‰˘Ï
תשריכט



‰f‰ ÙÒ „Ò˙

˙e‡È ‡˜„k M˜˙‡ Ôn˙Â ÌB„Ï ˜ÈÏÒc¿»ƒ¿»¿«»ƒ¿««¿¿»¿
Ì‰‡ hÚ˙‡c ÔÂÈk .ÌB„„ dÈb„Ï ˜ÈÏÒÂ¿»ƒ¿«¿≈¿»≈«¿ƒ¿«««¿»»

Ï‡ÚÂ ‡LÈc˜ ‡Ú‡ ÈBb„a(‡Ú‡a)‡b„a ¿«¿¿«¿»«ƒ»¿»¿«¿»
‡Ïc .ı‡a Ú È‰ÈÂ È˙Î ‰Ó ÔÈ„k ,‡LÈc«̃ƒ»¿≈«¿ƒ«¿ƒ»»»»∆¿»
CÈ ‡L„˜„ Èa‚Ï ‡˜Ï ‰ÚÈ„È ÈÚ„È BÂ‰¬»¿≈¿ƒ»¿»¿»¿«≈¿À¿»¿ƒ

:‡e‰
‡ÏÈÁ ‰Â‰ ‡Ï ÔÚk „Úc ,ı‡a Ú »»»»∆¿«¿»»»»≈»

ÏÚ ‡BÊÓe ‡t˜z È‰È ‡Ú‡ ÏÚ„¿««¿»»ƒÀ¿»¿»«
˙Lc˜˙‡ ‡Ï „Úc ÔÈ‚a ,‡Ú‡(˙˜z˙‡ ‡")‡ÏÂ «¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«¿«¿»

‡‰c Ì‰‡ ‡ÓÁc ÔÂÈk .‡Óei˜ ‡ÓÈÈ»̃¿»¿ƒ»≈«¿»»«¿»»¿»
È‰È ‡Ï ‡Ú‡ ÏÚ ‡pÓÓc ‡ÏÈÁ ‡e‰‰«≈»ƒ¿«»««¿»»»ƒ
„iÂ ÔÈ„k ,ÈÊÁ˜„k ‡LÈc˜ ‡ÏÈÁÂ ‡t˜zÀ¿»¿≈»«ƒ»ƒ¿»»≈¿≈«≈∆
,Ì‰‡ Ú„È ‡pÓ .ÌL e‚Ï ‰ÓÈˆÓ Ì‡«¿»ƒ¿«¿»»»≈»»««¿»»
ÔÈ„k .˙‡f‰ ı‡‰ ˙‡ Èz˙ EÚÊÏ ÈzÎcƒ¿ƒ¿«¿¬»«ƒ∆»»∆«…¿≈
‡ew˙ ‡˜z˙‡ ‡Ï ‡Ú‡ ‡‰c Ì‰‡ Ú„È»««¿»»¿»«¿»»ƒ¿«¿»¿ƒ»

ÔÈb„ ‡l‡ ‡LÈc˜(ÔÚÈ„È)Ôe˜ÙÈc ÔÈLÈc˜ «ƒ»∆»¿«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ¿
‡˙ÓÎÁ„ ‡Ê Ì‰‡ Ú„È ÔÈ„Îe ,dÈpÓƒ≈¿≈»««¿»»»»¿»¿¿»
:ÔÓ‡„Î ‡l‡ ‰Le„˜a Ôwz˙ ‡Ï ‡Ú‡c¿«¿»»ƒ««ƒ¿»∆»ƒ¿¬»»

‰B˙ È˙Ò

,˜ÁˆÈe Ì‰‡ ‰‡lÚ ‡zÓÎÁ ÊÈÓ ‡e‰ CÈ ‡L„À̃¿»¿ƒ»ƒ»¿»»ƒ»»¿«¿»»¿ƒ¿»

È‰È‡Â ‡˙ÓLÏ ‡˙ÓL ‡c Ì‰‡‡"Ò),(ÌÂ ‡ «¿»»»ƒ¿»»¿ƒ¿»»¿ƒƒ»¿»

‡e‰‰c dÈ‚eÊ ˙e L"Á ‡e‰ ‡c ËBÏ .‰N ‡È‰ ‡„ ‰"ÓL¿»»»ƒ»»»»»«≈¿«

.‰˜ ‡„ ‡LÈc˜ L"Ù .˜ÁˆÈ ‡„ ‡LÈc˜ Á"e .Ï‡ÓÒ««ƒ»»ƒ¿»∆∆«ƒ»»ƒ¿»

dÈ˙ÓÎÁa ‰ÓÏL Ó‡ ‡c ÏÚÂ ,‰Ó‰a‰ Áe ‡c Ú‰ "ˆÈ≈∆»»»««¿≈»¿«»»«¿……¿»¿»≈
(‚ ˙Ï‰˜)LÙ 'Â‚Â ‡È‰ ‰ÏBÚ‰ Ì„‡‰ Èa Áe Ú„BÈ ÈÓƒ≈««¿≈»»»»»ƒ¿∆∆

.Ú‰ ˆÈ„ ‡ËqÓ LÙ ‡c ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ»∆∆ƒƒ¿»¿≈∆»»

eÓ‡ ‡c ÏÚÂ(‡e‰‰„ ‡")‡Ú˙‡ ‡˙ÓLÏ ‡˙ÓL È‰È‡c ¿«»»¿¿ƒƒƒ¿»»¿ƒ¿»»ƒ¿¬»

LÈÈ‡Ï ‡Ú˙‡ ‡˙ÓL ,‡˙"ÓÎÁe ‰"‡È ‡‚Ï¿«¿»¿ƒ¿»¿»¿¿»ƒ¿»»ƒ¿¬»¿ƒƒ

,È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰Èa(ÁÎ ÂÈ‡)ÈÈ ˙‡È Ô‰ Ì„‡Ï Ó‡iÂ ¿ƒ»»»ƒ¿ƒ«…∆»»»≈ƒ¿«¿»

‰È È˜˙‡c ‰"eL˙ ÈÚ˙‡ ‡˙"ÓL .'Â‚Â ‰ÓÎÁ ‡È‰ƒ»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿√≈ƒ¿»¿ƒ¿¿≈ƒ»

„Ú ‰bc Á‡ ‰bc ÚBÒÂ¿»««¿»«««¿»«
,Èe‡k L˜ ÌLÂ ÌBcÏ ‰ÏÚL∆»»«»¿»ƒ¿«»»
ÔÂÈk .ÌBc‰ ÏL B˙b„Ï ‰ÏÚÂ¿»»¿«¿»∆«»≈»
ı‡a B˙b„a hÚ˙‰ Ì‰‡L∆«¿»»ƒ¿«≈¿«¿»»»∆

ÒÎÂ ‰LB„w‰[ı‡a]‰bcÏ «¿»¿ƒ¿«««¿»
È‰ÈÂ ?e˙k ‰Ó Ê‡ ,‰LB„w‰«¿»»«»«¿ƒ
ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL ,ı‡a Ú»»»»∆∆…»¿ƒ
Cea LB„w‰ Ï‡ ˜˙‰Ï ‰ÚÈ„È¿ƒ»¿ƒ¿»≈∆«»»

.‡e‰
‡Ï ˙Úk „ÚL ,ı‡a Ú »»»»∆∆«»≈…

˜ÊÁ Ô˙B ı‡‰ ÏÚL Ák‰ ‰È‰»»«…«∆«»»∆≈…∆
ÌhL ÌeMÓ ,ı‡‰ ÏÚ ÔBÊÓe»«»»∆ƒ∆∆∆

‰Lc˜˙‰[‰˜˙ ‡"]‰„ÓÚ ‡ÏÂ ƒ¿«¿»¿…»¿»
˙‡ ‰‡ Ì‰‡L ÔÂÈk .Ìei˜¿ƒ≈»∆«¿»»»»∆
‡Ï ,ı‡‰ ÏÚ ‰pÓÓ‰ Ák‰ B˙B‡«…««¿À∆«»»∆…
Ê‡ ,Èe‡k LB„˜ ÁÎÂ ˜ÊÁ Ô˙»«…∆¿…«»»»»
.ÌL e‚Ï ÌÈˆÓ Ì‡ „iÂ«≈∆«¿»ƒ¿«ƒ»»

‰‡ Ú„È ÔÈpÓe˙kL ?Ì ƒ«ƒ»««¿»»∆»
Ê‡ .˙‡f‰ ı‡‰ ˙‡ Èz˙ EÚÊÏ¿«¿¬»«ƒ∆»»∆«…»
‡Ï ı‡‰ ‰p‰L Ì‰‡ Ú„È»««¿»»∆ƒ≈»»∆…
‡l‡ ,LB„˜ Ôew˙a ‰˜˙ƒ¿¿»¿ƒ»∆»

˙B‚„a[˙BÚe„È]e‡ˆiL ˙BLB„˜ ƒ¿»¿∆≈¿
„BÒ ˙‡ Ì‰‡ Ú„È Ê‡Â .epnÓƒ∆¿»»««¿»»∆
Ôwz˙ ‡Ï ı‡‰L ,‰ÓÎÁ‰«»¿»∆»»∆…ƒ«≈

.eÓ‡L ÈÙk ‡l‡ ,‰M„˜aƒ¿À»∆»¿ƒ∆»«¿
 

  ‰ÓÎÁ ÊÓB ≈»¿»
.˜ÁˆÈe Ì‰‡a ‰BÈÏÚ∆¿»¿«¿»»¿ƒ¿»
‡È‰Â ‰ÓLÏ ‰ÓLp‰ BÊ Ì‰‡«¿»»«¿»»ƒ¿»»¿ƒ

[ÌÂ ‡ ‡"Ò]‡È‰ Bf‰ ‰ÓLp‰Â , ¿«¿»»«ƒ
˙e L"Áp‰ ‡e‰ ‰Ê ËBÏ .‰N»»∆«»»«
Á"e .‡e‰‰ Ï"‡ÓÒ‰ ÏL B‚eÊ∆«««
L"Ù .˜ÁˆÈ ‰Ê ‰LB„w‰«¿»∆ƒ¿»∆∆
BÊ Ú‰ "ˆÈ .‰˜ BÊ ‰LB„w‰«¿»ƒ¿»≈∆»»
‰ÓÏL Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,‰Ó‰a‰ Áe««¿≈»¿«∆»«¿……

B˙ÓÎÁa Èa Áe Ú„BÈ ÈÓ ¿»¿»ƒ≈««¿≈
LÙ .'B‚Â ‡È‰ ‰ÏÚ‰ Ì„‡‰»»»»…»ƒ¿∆∆
ˆi‰ „vÓ LÙp‰ BÊ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ«∆∆ƒ««≈∆

.Ú‰»»
eÓ‡ ‰Ê[‡e‰‰L]‰ÓLp‰L ∆»¿∆«¿»»

LÈ‡‰ ˙‡ ˙BÚÓ Bf‰ ‰ÓLÏƒ¿»»«¿∆∆∆»ƒ
‰ÓLp‰ .‰"ÓÎÁe ‰"‡Èa¿ƒ¿»¿»¿»«¿»»

e˙kL e‰Ê .‰Èa LÈ‡‰ ˙‡ ˙BÚÓ .'B‚Â ‰ÓÎÁ ‡È‰ '‰ ˙‡È Ô‰ Ì„‡Ï Ó‡iÂ ¿∆∆∆»ƒ¿ƒ»∆∆»«…∆»»»≈ƒ¿«ƒ»¿»¿
,˙Ú„ ‡˜Â ,Ï"Bw‰ ‡e‰ Á"eÂ .‰"N ˙‡˜Â ‰Èa ˙‡˜pL ‰"eL˙a ˙BÚÓ ‰"ÓLp‰«¿»»¿∆∆ƒ¿»∆ƒ¿≈ƒ»¿ƒ¿≈»»¿««¿ƒ¿»««
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‡"Ú Ù  ÍÏ ÍÏ‰Ò˙

ÈÚ˙‡Â ˙Ú„ È˜˙‡Â Ï"Bw‰ ‡e‰ Á"eÂ .‰"N È˜‡Â¿ƒ¿≈»»¿««¿ƒ¿¿≈««¿ƒ¿√≈

,˙ÎaL ‰Bz È˜˙‡Â ,‡˙ÈÈB‡a dÈÏ˜ ˜ÈÏÒ Èc LÈÈ‡Ï¿ƒƒƒ»ƒ»≈¿«¿»¿ƒ¿¿≈»∆ƒ¿»

.ÔÈË ÔÈ„BÚ dÈpÓ Ú˙‡ ˙ÈÏÎO‰ LÙÂ¿∆∆«ƒ¿ƒƒ¿»ƒ≈»ƒ»ƒ

ÌÈÓe ÙÚÂ ÁeÂ L‡ ˙B„BÒÈ Úa‡Ó ‡Ùe‚ ‡ ‡„ ‡Ó‚e„e¿¿»»»»»≈«¿«¿≈¿«¿»»«ƒ

.LÙÂ ÁeÂ ‰ÓL ‡˙ÓLÏ ‡˙ÓL ‡e‰„ ‡ÂÂ‚k¿«¿»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»»¿»»¿«¿∆∆

ÌÈÓ ˙È‡Â ,‰Le„˜„ È˜È˙Ó ÌÈÓ ‡e‰ ‡„Â Î„ ‡c ÌÈÓ«ƒ»¿«¿»«ƒ¿ƒ≈ƒ¿»¿ƒ«ƒ

˙È‡Â ‡˜e ‡LÈc˜ ‡L‡ ˙È‡ .Ú‰ ˆÈ Ôep‡c ÌÈ‡Ó‰«¿»¿ƒ¿ƒ≈∆»»ƒ∆»«ƒ»¿»¿ƒ

Ï‡ ˙Ú ÏÎ ‡È Ï‡Â È˙Î ‡c ÏÚÂ ,‰Ê L‡ ‰‡Îe ‡L‡∆»¿»»≈»»¿«»¿ƒ¿«»…¿»≈∆

.Î„ e‰È‡ ‡LÈc˜ Áe .Ú‰ ˆÈ ÔÓ ‡˙˜e È‰È‡c ,L„w‰«…∆¿ƒƒ¿¿»ƒ≈∆»»««ƒ»ƒ¿«

Ó‡pL Ú‰ ˆÈ ‡„ ‡‡ÒÓ Áe ˙È‡(„È ‰ÈÚ˘È)LMÓ Èk ƒ«¿»√»»≈∆»»∆∆¡«ƒƒ…∆

.‡‡ÒÓ ÙÚ ˙È‡Â ‡LÈc˜ ÙÚ ˙È‡ .ÚÙˆ ‡ˆÈ LÁ»»≈≈∆«ƒ»»«ƒ»¿ƒ»»¿»√»

LÁ ‡e‰‰a dÈa ˙ÙÈ˜˙‡ ‰"eLz È‰È‡„ ‡˙ÓL ‡c ÏÚÂ¿«»ƒ¿»»¿ƒƒ¿»«¿ƒ«≈¿«»»

ÈzÏ dÈÏ CÈLÓ‡Â ‰eL˙c ‡„eaÚLa dÈÏ ‡˙Ï¿«¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿»¿«¿ƒ≈¿»≈

ÔÈËLt˙Ó È„BÒÈ Úa‡ Ôep‡Â ,˙BL„Ó ÈzÏe ˙BiÒÎ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ«¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ

ÏÔÈ˙e ÔÈNÚ˙"ÏË„ ˜"ÎÈ‚ Û"ÓÂ Ú"‰Á‡ ÔÂÂ˙‡ ¿∆¿ƒ¿≈«¿»

.ı"˘ÒÊ(ÔBÈÏb Ô‡k „Ú): 

˙‡ ‡zLÈÎ È ‡c .ÌÎL ÌB˜Ó „Ú ı‡a Ì‡ ÚiÂ««¬…«¿»»»∆«¿¿∆»≈¿ƒ¿»¬«

,Ó‡ z‡„ ‡Ók Ônz ‡zÈÎL„ ‡ei„c(ÁÓ ˙È˘‡) ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»«»¿»¿«¿»≈

dÈÏ ÈÊÁ˙‡„ ‡zÈÎL ‡c ,„Á‡ 'Ì'Î'L EÏ Èz˙ È"‡Â«¬ƒ»«ƒ¿¿∆∆»»¿ƒ¿»¿ƒ¿¬≈≈

Â‡Ï ˜„ˆ ‡‰c ,˜Ècˆ È˜˙‡Â ÏÈ‡B‰È„‰ ‡l‡ deic ƒ¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»∆∆»ƒ»∆»«¬≈

Èz el‡ ‰BÓ ÔBÏ‡ „Ú .ÌÎL ÌB˜Ó „Ú ‡e‰ ‡„Â ,˜Èc«̂ƒ¿»«¿¿∆«≈∆≈»≈

.ÌÈaa ‰Bz Ônz ÌÈBÓe ÔÈÙÏB‡c ˙BL„Óƒ¿»¿¿ƒƒ«»»»«ƒ

‡Ùe‚a Ú‰ ˆÈ Ôwz˙‡Â Ìqa˙‡ ÔÈ„k .ı‡a Ê‡ ÈÚk‰Â¿«¿«¬ƒ»»»∆¿≈ƒ¿««¿ƒ¿««≈∆»»¿»

CÎ ÈÈ‚e ,dÈÏ ˙È‡ Ô‰ÓL ÔÈ‡ÈbÒc .dÈÁk ÏÚ¿«»¿≈¿«ƒƒ¿»»ƒ≈¿ƒ≈»
(c‰˙‡)‡ÈÙk˙‡Â È‡cÂ ı‡a Ê‡ .ÔÈ‡ÈbÒ Ô‰ÓLa k„‡ ƒ¿«ƒ¿»»«ƒƒ»»»∆«»¿ƒ¿«¿»

dÈpÓ Ú˙‡ ‡Ï„ ‡ÓÊa ‡Ùe‚ e‰È‡ ÔÈ„Îc ÔÈ‚a ,È‡‰a¿«¿ƒƒ¿≈ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ¿««ƒ≈

Ê‡ ÈÚk‰ ÔÈ„Î ‡Ùe‚„ ‡˙e˜c ÔÈ‚a ,Ck Ïk LÁ ‡e‰‰«»»»»¿ƒ¿≈»¿»¿≈«¿«¬ƒ»

.ÔÈLÈa ÔÈÈ„Ï ‡Ùeb ÁÒ‡c ,ÈÚÎ È˜‡ È‡n‡ ,ı‡a»»∆««ƒ¿≈¿«¬ƒ¿«¿«»¿ƒƒƒƒ

,d ÈkÊÓÏ ÔÈ‚a ˙e‡È ‡˜„k ‡ÓÏÚ È‡‰ ‡ÓÈÈ˜ ‡˙ÓLÂ¿ƒ¿»»»¿»¿«»¿»¿¿»¿¿ƒ¿ƒ¿≈»

BÏBwL LÈ‡‰ ˙‡ ÌÈBÚÓe¿¿ƒ∆»ƒ∆
‰B˙ ‡˜Â ,‰Bz ‰ÏBÚ∆«»¿ƒ¿»»
˙ÈÏÎO‰ LÙp‰Â ,˙ÎaL∆ƒ¿»¿«∆∆«ƒ¿ƒ
ÌÈNÚÓ dpnÓ ÌÈBÚ˙Óƒ¿¿ƒƒ∆»«¬ƒ

.ÌÈBËƒ
Ûeb‰ ˙‡ ‡a Bf‰ «»»∆«

ÁeÂ L‡  ˙B„BÒÈ ‰Úa‡Ó≈«¿»»¿≈¿«
‰ÓL ‡e‰L BÓk ,ÌÈÓe ÙÚÂ¿»»«ƒ¿∆¿»»
ÌÈÓ .LÙÂ ÁeÂ ‰ÓL ,‰ÓLÏƒ¿»»¿»»¿«¿∆∆«ƒ
ÏL ÌÈ˜e˙n‰ ÌÈn‰ e‰ÊÂ ,ÎÊ ‰Ê∆»»¿∆««ƒ«¿ƒ∆
Ì‰L ÌÈ‡Ó‰ ÌÈÓ LÈÂ .‰M„ ¿̃À»¿≈«ƒ«¿»¿ƒ∆≈
,‰˜ ‰LB„˜ L‡ LÈ .Ú‰ ˆÈ≈∆»»≈≈¿»¿≈»
‰Ê ÏÚÂ .‰Ê L‡ ,‰iÎ L‡ LÈÂ¿≈≈»¿ƒ»≈»»¿«∆
Ï‡ ˙Ú ÏÎ ‡È Ï‡Â e˙k»¿«»…¿»≈∆
.Ú‰ ˆiÓ ‰˜ ‡È‰L ,L„w‰«…∆∆ƒ¿≈»ƒ≈∆»»
Áe LÈ .ÎÊ ‡È‰ ‰LB„˜ Áe«¿»ƒ»»≈«

ÓËÓ‡pL ,Ú‰ ˆÈ ‰Ê ,‰‡ À¿»∆≈∆»»∆∆¡«
 ‡ˆÈ LÁ LMÓ Èkƒƒ…∆»»≈≈

ÙÚ LÈÂ LB„˜ ÙÚ LÈ .ÚÙ ∆̂«≈»»»¿≈»»
.‡ÓË»≈

,‰"eL˙ ‡È‰L ‰ÓLp‰ ,‰Ê ∆«¿»»∆ƒ¿»
aLÏ LÁp‰ B˙B‡a ˙ab˙Óƒ¿«∆∆¿«»»ƒ¿…
,‰eLz ÏL „eaÚLa B˙B‡¿ƒ¿∆¿»
Èze ˙BiÒk ÈzÏ B˙B‡ CLBÓe≈¿»≈¿≈ƒ»≈
˙Úa‡ Ì˙B‡Â ,˙BL„Óƒ¿»¿»«¿««
"ÎÏ ÌÈËMt˙Ó ˙B„BÒÈ‰«¿ƒ¿«¿ƒ¿
˜"ÎÈ‚ Û"ÓÂ Ú"‰Á‡ ,˙Bi˙B‡ƒ

.ı"˘ÒÊ ˙"ÏË„
ÌB˜Ó „Ú ı‡a Ì‡ «¿»»»∆«¿

ÌB˜Ó ,˙Òk‰ ˙Èa ‰Ê  ÌÎL¿∆∆≈«¿∆∆¿
Ó‡pL BÓk ,ÌL ‰ÈÎM‰ eicƒ«¿ƒ»»¿∆∆¡«

 Ì'Î'L EÏ Èz˙ È"‡Â«¬ƒ»«ƒ¿¿∆
,BÏ ‰Èe‡L ‰ÈÎL BÊ .„Á‡««¿ƒ»∆¿»
˜„v‰ È‰L ,˜Ècˆ ‡˜Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿»«ƒ∆¬≈«∆∆
e‰ÊÂ ,˜Ècˆ ÌÚ ‡l‡ deic ÔÈ‡≈ƒ»∆»ƒ«ƒ¿∆
 ‰BÓ ÔBÏ‡ „Ú .ÌÎL ÌB˜Ó „Ú«¿¿∆«≈∆
ÌÈ„ÓBlL ˙BL„Ó Èza el‡≈»≈ƒ¿»∆¿ƒ

.ÌÈaa ‰Bz ÌL ÌÈBÓeƒ»»»«ƒ
˜zÓ Ê‡  ı‡a Ê‡ »»»∆»ƒ¿«

.BÁk ÏÚa Ûeba Ú‰ ˆÈ Ô˜˙Â¿ƒ¿«≈∆»»«¿«»¿
Ck ÌeMÓe ,BÏ LÈ ÌÈa ˙BÓML[ÊÁ]Ê‡L ÌeMÓ ,‰Êa ÚÎÂ ,È‡cÂ ,ı‡a Ê‡ .ÌÈa ˙BÓLa kÊ ∆≈«ƒ≈ƒ»ƒ¿»¿≈«ƒ»»»∆««¿ƒ¿»»∆ƒ∆»

‰nÏ .ı‡a Ê‡ ÈÚk‰ Ê‡ Ûeb‰ ˙e˜c ÌeMÓ ,Ck Ïk LÁp‰ B˙B‡ epnÓ ÏËa ‡lL ÔÓÊa Ûeb‰«ƒ¿«∆…»«ƒ∆«»»»»ƒ¿≈«»«¿«¬ƒ»»»∆»»
.ÌÈÚ ÌÈÈ„Ï Ûeb‰ ˙‡ BÒnL ?ÈÚk ‡˜ƒ¿»¿«¬ƒ∆¿≈∆«¿ƒƒ»ƒ

 ‰ÎBÊ Ì‡ .‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ ˙‡ˆBÈ Ck Á‡ ,da ˙BkÊÏ È„k Èe‡k ‰f‰ ÌÏBÚa ˙„ÓBÚ ∆∆»»«∆»»¿≈ƒ¿»««»≈ƒ»»«∆ƒ»
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‰f‰ ÙÒ ÂÒ˙

˙˜Ùc d˙‡Ï ‡˜ÏÒ ˙‡ÎÊ È‡ ‡ÓÏÚ È‡‰Ó ˙˜Ù „k ˙Ï¿»»«»¿«≈«»¿»ƒ»»»¿»¿«¿»¿»¿«

‰BL‡a ÌL ‰NÚ L‡ ÁaÊn‰ ÌB˜Ó Ï‡ ÈzÎc ÔnzÓƒ«»ƒ¿ƒ∆¿«ƒ¿≈«¬∆»»»»ƒ»

‰Ï‰‡ .‰lÁz ‰Ï‰‡ ÌL ‰È‰ L‡ ÌB˜n‰ Ï‡ È˙Îe¿ƒ∆«»¬∆»»»»√…«¿ƒ»»√…

.‡"‰¿≈

.‡z˙Ï ‡˙ÁÏ ÔÈe ‡lÈÚÏ ‡˜ÏÒÏ ÔÈ ‡ÓÈÈ˜ È‰È‡ ‡zL‰Â¿«¿»ƒƒ»¿»≈¿»¿»¿≈»≈¿»¬»¿«»
(ÈzÎc)Ï‡ ‡˜ÏÒ ˙‡ÎÊ È‡ .ÈÚ‰ ÔÈe Ï‡ ˙Èa ÔÈa ≈≈≈≈»»ƒ»»»¿»∆

.ÁaÊÓ Ô‡Óe ‰NÚ Ô‡Ó .'Â‚Â ÌL ‰NÚ L‡ ,ÁaÊn‰ ÌB˜Ó¿«ƒ¿≈«¬∆»»»¿»»»«ƒ¿≈«

Ú e‰È‡c .‡e‰ CÈ ‡L„˜ ‡„ ,ÌL ‰NÚ L‡ ‡l‡Ônz „ ∆»¬∆»»»»À¿»¿ƒ¿ƒ»««»

È ÈËL tÒÓÏ ÔÈ‡ ÒÈz ÏÚ dÏ ÔÈ˜˙‡Â ÁaÊÓ È‡‰«ƒ¿≈«¿«¿ƒ»«¿≈«¬¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈¿≈

.È‡cÂ EÓL ‰È‰È Ï‡NÈ Ó‡Ï ÂÈÏ‡ ÈÈ c ‰È‰ L‡ ˜ÚÈ«¬…¬∆»»¿«¿»≈»≈…ƒ¿»≈ƒ¿∆¿∆«»

‰‡lÚ ‡ÓÏÚ Èa˙‡ „k ‰BL‡a ÌL ‰NÚ ‡c ÁaÊÓeƒ¿≈«»»»»»ƒ»«ƒ¿¿≈»¿»ƒ»»
(‰‡lÚ)‡a ‡‰k Ï"‡ÎÈÓe ,ÔÈÓÏÚ ÏÎÏ ‡ÈÓË ¿ƒ»¿»»¿ƒƒ»≈«¬»«»

ÔÂÈk ,ÔÈ˙ÓLc ÔÈa˜ dÏÚ È˜Óe ÌÈ‡˜(ע"ב פ (דף »ƒ«¿ƒ¬»»¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ≈«

,ÈÈ ÌLa Ì‡ ÌL ‡˜iÂ È˙Î ‰Ó Ônz ‡˜ÏÒ ‡˙ÓLc¿ƒ¿»»»¿»«»«¿ƒ«ƒ¿»»«¿»¿≈¿»

.ÈiÁ„ ‡Bˆa ‡Èˆ‡Â Ônz È‡˜ ‡˙ÓLƒ¿»»»≈«»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿«≈

˙B‡È ‡˜„Î ‡Ùe‚ ‡˜˙‡Ï ‡ÓÏÚ È‡‰ ‰‡kÊ È‡ ,‡c ÏÎÂ¿»»ƒ«»»¿«»¿»¿«¿»»»¿¿»»

‡ÈÙk‡Ïe(‡ÈÙÒ‡Ïe)„Ú ,‡ÈÈËÏ ‡e‰‰„ ‡t˜z ¿ƒ«¿»À¿»¿«»¿»«

Ì‡ ‰˜Ó ÈÚB ÔÈa È È‰ÈÂ ,È˙k ‰Ó dÈpÓ ‡Lt˙‡c¿ƒ¿»¿»ƒ≈«¿ƒ«¿ƒƒ≈≈ƒ¿≈«¿»

ËBÏ ‰˜Ó ÈÚB ÔÈe(Ú‰ ˆÈ ‡c)È‡‰ ‡ÓBÈÂ ‡ÓBÈ ÏÎac , ≈≈ƒ¿≈¿¿»»¿»¿«

ÔÈ‚È‰Óe ÔÚÈÒ Ôep‡Â ,‡˙ÓLc ÔÈ‚È‰Óe ÔÚÈÒ Ôep‡ ,‡ÓÏÚ»¿»ƒƒ»«¿ƒƒ¿ƒ¿»»¿ƒƒ»«¿ƒƒ

ÏÎÂ ,ÔÈl‡a ÔÈl‡ ÔÈ‚Ë˜Ó ‡‚eË˜a Ôep‡ ,Ú‰ ˆÈc¿≈∆»»ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿ƒƒ≈¿ƒ≈¿»

‡˜c LÁ ‡e‰‰Â ‡˙ÓL ÔÈ e‰ÈÈÈ ‡Úˆ ‡Ùe‚c ÔÈÙÈÈL»¿ƒ¿»¿«¬»≈«¿≈ƒ¿»»¿«»»¿»

.‡ÓBÈ ÏÎ ‡˜ ÔÈÁÈbÓ«ƒƒ¿»»¿»»

È˙Î ‰ÓÓ‡iÂˆÈ Èa‚Ï ‡c‰‡ ‡˙ÓL .ËBÏ Ï‡ Ì‡ «¿ƒ«¿»∆ƒ¿»»¬«¿»¿«≈≈∆

ÈÚB ÔÈe EÈÈe ÈÈ ‰ÈÓ È‰˙ ‡ Ï‡ ,dÈÏ Ó‡Â Ú‰»»¿»«≈«»¿ƒ¿ƒ»≈ƒ≈∆≈«

ÌÈÁ‡ ÌÈL‡ Èk .CÏÈc ÔÈËÒÂ ÈÏÈc ÔÈËÒ ,EÈÚB ÔÈe≈∆ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ¬»ƒ«ƒ

‡„Â ‡ÈÓÈÏ ‡c ,‡„ ‡c ÔÈÈ˜ Ú‰ ˆÈÂ BË ˆÈ ,eÁ‡¬«¿≈∆¿≈∆»»¿≈ƒ»¿»»ƒƒ»¿»

.‡Ï‡ÓNÏƒ¿»»

Ôep‡ ‡ÈÈiÁ ÔÈ‡ÈbÒ .ÈÏÚÓ ‡ „t‰ EÈÙÏ ı‡‰ ÏÎ ‡Ï‰¬…»»»∆¿»∆ƒ»∆»≈»««ƒƒ«»«»ƒ

,‰‡ˆÈ ÌMnL dÓB˜ÓÏ ‰ÏBÚ»ƒ¿»∆ƒ»»¿»
L‡ ÁaÊn‰ ÌB˜Ó Ï‡ e˙kL∆»∆¿«ƒ¿≈«¬∆
„Ú e˙ÎÂ .‰L‡a ÌL ‰NÚ»»»»ƒ…»¿»«
‰Ï‰‡ ÌL ‰È‰ L‡ ÌB˜n‰«»¬∆»»»»√…

.‡"‰a ‰"Ï‰‡ .‰lÁza«¿ƒ»»√…¿≈
˙BÏÚÏ ÔÈa ˙„ÓBÚ ‡È‰ ƒ∆∆≈«¬

,‰hÓÏ ˙„Ï ÔÈe ‰ÏÚÓÏ[e˙kL] ¿«¿»≈»∆∆¿«»

 ‰ÎBÊ Ì‡ .ÈÚ‰ ÔÈe Ï‡ ˙Èa ÔÈa≈≈≈≈»»ƒ»
L‡ ÁaÊn‰ ÌB˜Ó Ï‡ ‰ÏBÚ»∆¿«ƒ¿≈«¬∆
‰ÊÈ‡Â ‰NÚ ÈÓ .'B‚Â ÌL ‰NÚ»»»¿ƒ»»¿≈∆
‰Ê ÌL ‰NÚ L‡ ‡l‡ ?ÁaÊÓƒ¿≈«∆»¬∆»»»∆
ÌL ‰NÚL ,‡e‰ Cea LB„w‰«»»∆»»»
ÏÚ B˙B‡ Ôw˙Â ‰f‰ ÁaÊn‰ ˙‡∆«ƒ¿≈««∆¿ƒ≈«
tÒÓÏ ÌÈ‡ ‰NÚ ÌÈzL¿≈∆¿≈¬»ƒ¿ƒ¿«

È‰ L‡ ˜ÚÈ Èa ÈËLc ‰ ƒ¿≈¿≈«¬…¬∆»»¿«
EÓL ‰È‰È Ï‡NÈ Ó‡Ï ÂÈÏ‡ '‰≈»≈…ƒ¿»≈ƒ¿∆¿∆

.È‡cÂ««
ÌL ‰NÚ ‰f‰ «∆»»»

ÌÏBÚ‰ ‡ L‡k ‰BL‡a»ƒ»«¬∆ƒ¿»»»
,ÔBÈÏÚ‰[ÔBÈÏÚ]Ïk ÏL ÈÓh‰ »∆¿«»ƒ∆»

ÏB„b‰ Ô‰k‰ Ï‡ÎÈÓe ,˙BÓÏBÚ‰»»ƒ»≈«…≈«»
ÏL ˙Ba˜ ÂÈÏÚ È˜Óe „ÓBÚ≈«¿ƒ»»»¿»∆
‰ÓL ÌLÏ ‰ÏBÚL ÔÂÈk .˙BÓL¿»≈»∆»¿»¿»»
Ì‡ ÌL ‡˜iÂ ?e˙k ‰Ó«»«ƒ¿»»«¿»
ÌL ˙‡B˜ ‰ÓLp‰ .'‰ ÌLa¿≈«¿»»≈»

.ÌÈiÁ‰ Bˆa ˙ˆÂ¿ƒ¿∆∆ƒ¿««ƒ
‰f‰ ÌÏBÚa ˜Ècˆ Ì‡ ‰Ê ∆ƒ«ƒ»»«∆

ÚÈÎ‰Ïe Èe‡k Ûeb‰ Ôw˙Ï[ÛÒ‡ÏÂ] ¿«≈«»»¿«¿ƒ«

„Ú .Ïl˜Ó‰ B˙B‡ ÏL ˜ÊÁ‰«…∆∆«¿À»«
È‰ÈÂ ?e˙k ‰Ó epnÓ „ÙpL∆ƒ¿«ƒ∆«»«¿ƒ
ÔÈe Ì‡ ‰˜Ó ÈÚ ÔÈa Èƒ≈…≈ƒ¿≈«¿»≈

ËBÏ ‰˜Ó ÈÚ[Ú‰ ˆÈ ‰Ê]ÏÎaL , …≈ƒ¿≈∆¿»
ÌÈÚiÒÓ Ì‰ ‰f‰ ÌÏBÚa ÌBÈÂ ÌBÈ»»»«∆≈¿«¿ƒ
Ì‰Â ,‰ÓLp‰ ˙‡ ÌÈ‚È‰Óe«¿ƒƒ∆«¿»»¿≈
ˆi‰ ˙‡ ÌÈ‚È‰Óe ÌÈÚiÒÓ¿«¿ƒ«¿ƒƒ∆«≈∆
el‡ ‚eË˜a ÌÈ‚Ë˜Ó Ì‰ ,Ú‰»»≈¿«¿¿ƒ¿ƒ¿≈
Ûeb‰ ÏL ÌÈÈ‡‰ ÏÎÂ ,el‡ ÌÚƒ≈¿»»≈»ƒ∆«
‰ÓLp‰ ÔÈa ,Ì‰ÈÈa Úˆa¿««≈≈∆≈«¿»»
˜a ÌÈÓÁÏpL LÁp‰ B˙B‡Ï¿«»»∆ƒ¿»ƒƒ¿»

.ÌBÈ ÏÎa¿»
ÈÈa ‰ÈÓ È‰˙ ‡ Ï‡ ,BÏ ˙ÓB‡Â Ú‰ ˆiÏ ˙ÊBÁ ‰ÓLp‰ .ËBÏ Ï‡ Ì‡ Ó‡iÂ ?e˙k »«…∆«¿»∆«¿»»∆∆«≈∆»»¿∆∆«»¿ƒ¿ƒ»≈ƒ

ˆÈÂ Bh‰ ˆÈ .eÁ‡ ÌÈÁ‡ ÌÈL‡ Èk ,ElL ÌÈ„„v‰Â ÈlL ÌÈ„„v‰ ,EÈÚB ÔÈe ÈÚ ÔÈe EÈe≈∆≈…«≈∆«¿»ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ¬»ƒ«ƒ¬»¿≈∆«¿≈∆
NÏ ‰ÊÂ ÔÈÓÈÏ ‰Ê .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÈB˜ Ú‰.Ï‡Ó »»¿ƒ∆ƒ∆∆¿»ƒ¿∆ƒ¿…

.ÈnÚÓ „t‰Â Ì‰ÈÁ‡ ËËBLÂ CÏ ,ÌÏBÚa ÌÈÚL‰ ÌÈa .ÈÏÚÓ ‡ „t‰ EÈÙÏ ı‡‰ ÏÎ »»»∆¿»∆ƒ»∆»≈»»«ƒ»¿»ƒ»»≈¿≈«¬≈∆¿ƒ»≈≈ƒƒ

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
טבת ד

:˙Á‡ ‰˘Ï
תשרי ל



"Ú Ù  ÍÏ ÍÏÊÒ˙

Ï‡ÓO‰ Ì‡ .ÈnÚÓ Lt˙‡Â e‰ÈÈ˙a‡ ËeLÂ ÏÈÊ ,‡ÓÏÚa¿»¿»ƒ¿¬«¿«¿¿ƒ¿¿«≈ƒƒƒ«¿…

„ÈÚc ÔÈ˜ ‰nÎa dÈÏ ˜ÈÚ‡Â dÈÏ ÁÎB‡Â .'Â‚Â ‰ÈÓÈ‡Â¿≈ƒ»¿¿«≈¿»ƒ≈¿«»¿»ƒ¿»ƒ

.ÂÈÁ‡ ÏÚÓ LÈ‡ e„tiÂ ÈzÎc „Ú ,‡ÓBÈ ÏÎa dÈ„‰a«¬≈¿»»«ƒ¿ƒ«ƒ»¿ƒ≈«»ƒ

ı‡a LÈ Ì‡ ,È˙k ‰Ó ‡c ÔÓ ‡c ÔÈLt˙Óc ÔÂÈk≈«¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ»«¿ƒ«¿»»«¿∆∆

‡eMÈ ‡È˜Ècˆ Ôep‡ ‡˙ÓL ˙LÈ˙‡ .ÔÚkË ¿»«ƒ¿«¿«ƒ¿»»¿ƒ«ƒ«»¿ƒ»«

ÏÈÊ‡ ‡‚Ë˜Ó ‡ÈËÏ ‡e‰‰ ,kk‰ ÈÚa LÈ ËBÏÂ .ÌÏLaƒ¿»¿»«¿»≈«ƒ»«»¿»¿«¿¿»»ƒ

„Ú Ï‰‡iÂ ÈzÎc Ônz ‡ÈÈiÁc ˙‡ ‡aÁ˙‡Ïe ‡‚Ë˜Ï¿«¿¿»¿ƒ¿«¿»¿¬«¿«»«»«»ƒ¿ƒ«∆¡««

ÈÈÏ ÌÈ‡hÁÂ ÌÈÚ ÌB„Ò ÈL‡Â dÈ˙a È˙Î ‰Ó .ÌB„Ò¿«¿ƒ«¿≈¿«¿≈¿»ƒ¿«»ƒ«¿»

e‰ ‡aÁ˙‡Ï e‰ÈÈÈa dÈei„ ÈÂLÂ ‡ÈL Ônz .„‡Ó¿…«»«¿»¿»≈ƒ≈≈«¿¿ƒ¿«¿»¿

.ÔBÏ ‡„B‡Ïe ÔBÏ ‰‡ËÒ‡Ï‰eL˙a ÔÈË ÔÈ„BÚa Ì‰‡Â) ¿«¿»»¿»»

(‡˙ÈÈB‡(ÒÁ).(ÔÈLÈa ÔÈ„BÚa ‡"Ò) 

„iÓ ,‡Ó‰BÊ ‡e‰‰Ó ‡Ùe‚ ÈÎc˙‡Â ‡‚Ë˜Ó ‡Ï ‡˙ÓL ˙‡zL‡c ÔÂÈk)

È ‡L„˜˙È‡Â ,‰‡z˙Â ‰‡lÚ ‡zÒÁ‡ ˙ÈÈÂ dÈ„‰a dÈei„ ÈL‡ ‡e‰ C 
‡Ïc „Ú ,dÈ„‰a Ô‡ËÁ ‡ÈÈÚÈM Ôep‡ ÔÈ ‡ÈËÏ ‡e‰‰Â ,‡È˜Ècˆ ÔÈ ‡ÁÈÈ dÈÏ

.(e‰ÈÈBÁÏ ‡˜et ‰Â‰

‡˙ÓL ‡c Ì‡ ÚÓLiÂ .ÂÈÁ‡ ‰aL Èk Ì‡ ÚÓLiÂ È˙Î ‰Ó)

Ôep‡ ÔÈ ‰aLc Ú‰ ˆÈ ‡c ,ÂÈÁ‡ ‰aL Èk .‡Ùe‚ eÈÎ„a ˙‡zL‡„

Ô‡ÚÏ„ ‡ÈÈ˜Ècˆ Ôep‡ ÔÈl‡ ,B˙È È„ÈÏÈ ÂÈÎÈÁ ˙‡ ˜iÂ .ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈBÁ ‡ÈÈiÁ
,˙B‡Ó LÏLe NÚ ‰ÓL dÈ„‰a C‰ÈÓÏ ÔÈÊÈÊ ‡Ùe‚„ ÈÙÈÈL Ôep‡„ ‡˙ÈÈB‡a

.(ÔnzÓ ‡˜Ù„ ‡˙ÓL„ ‡Êc ,ÔÈÚLÂ ,‡Ùe‚c ÔÈÙÈÈL Á"Ó ÔÈl‡‡lÎa ¿…»

ÔBÏ ‡˙‡Ï ‡ÈÈiÁ Ôep‡ Èa‚Ï Ônz C‰ÓÏ ÊcÊ‡(ÈBBÁÓ) ƒ¿¿»¿≈««»¿«≈ƒ«»«»¿¬»»

.ÔB‰ÈBÁÓ≈≈

‡Èc ÔBÏ Ú„B‡Â e‰ÈÈ˙a‡ ÛÈ„ .Ôc „Ú ÛciÂ È˙Î ‰Ó«¿ƒ«ƒ¿…«»»ƒ¬«¿«¿¿«ƒ»

dÈÈÚÏ eÎÈÓc È‰È ‡ÏÂ ,Ìp‰È‚c ‡LBÚÂ ‡ÓÏÚ ‡e‰‰c¿«»¿»¿¿»¿≈ƒ…¿»»ƒ¿ƒ¿≈≈

ÔBÏ È˙‡Â ÔÈÈiÁ Ôep‡Ï ÔBÏ ÁÎB‡c „Ú ‡ÈÏÈÏe ‡ÓÓÈaƒ»»¿≈¿»«¿«¿ƒ«»ƒ¿»ƒ

Ïk ˙‡ LiÂ È˙Î ‰Ó .‡e‰ CÈ ‡L„˜ Èa‚Ï ‡zeÈ˙aƒ¿¿»¿«≈À¿»¿ƒ«¿ƒ«»∆∆»

.˙e‡È ‡˜„Î ‡ÓÈÏL ‡zeÈ˙a ÔBÏ È˙‡ ,LeÎ‰»¿»ƒƒ¿¿»¿≈»¿¿»¿

‡ Ú‰ ˆÈ ‡e‰‰Ï elÙ‡ .'Â‚Â ÂÈÁ‡ ËBÏ ˙‡ Ì‚ÂÛÈ˜˙ ¿«∆»ƒ¿¬ƒ¿«≈∆»»«¿ƒ

dÈÁk ÏÚ ‰ÈÈtÎ‡c „Ú dÈ„‰a(‡ÏÂ)dÈÏ ˜ÈzÓ‡Â «¬≈«¿«¿¿≈¿«»¿≈¿«¿ƒ≈

ÔÈ‚a ,˙e‡È ‡˜„Î ‡˙ÓÈÏL ‡zeÈ˙a È˙‡ ‡lk .ÈÊÁ ‡˜„k¿¿»»≈…»»ƒƒ¿¿»¿≈»»¿¿»¿¿ƒ

ÏÚ ÔBÏ Û„e ÔBÏ ÁÎB‡c „Ú ‡ÈÏÈÏÂ ‡ÓÓÈ CÎzL‡ ‡Ïc¿»ƒ¿¿«¿»»¿≈¿»«¿«¿««

.ÈÊÁ˜„k ‡˙ÓÈÏL ‡zeÈ˙ e‡˙c „Ú e‡Ác ‡BÁ ‡e‰‰«»¿»«¿»ƒ¿¿»¿≈»»ƒ¿»»≈

.'B‚Â ‰ÓÈ‡Â Ï‡ÓO‰ Ì‡ƒ«¿…¿≈ƒ»¿
‰nÎa BÏ ˜ÈˆÓe B˙B‡ ÁÈÎBÓeƒ«≈ƒ¿«»
„Ú ,ÌBÈ ÏÎa BnÚ ‰NBÚL ˙B ¿̃»∆∆ƒ¿»«
.ÂÈÁ‡ ÏÚÓ LÈ‡ e„tiÂ e˙kL∆»«ƒ»¿ƒ≈«»ƒ

‰Ó ‰fÓ ‰Ê ÌÈ„ÙpL ∆ƒ¿»ƒ∆ƒ∆«
.ÔÚk ı‡a LÈ Ì‡ ?e˙k»«¿»»«¿∆∆¿»«
Ì˙B‡ ÌÚ ‰ÓLp‰ ˙MÈ˙Óƒ¿«∆∆«¿»»ƒ»
.ÌBÏLa BË eMÈa ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ¿ƒ¿»
B˙B‡ .kk‰ ÈÚa LÈ ËBÏÂ¿»«¿»≈«ƒ»
‚Ë˜Ï CÏB‰ ‚Ë˜Ó‰ Ïl˜Ó‰«¿À»«¿«¿≈≈¿«¿≈
ÌÈÚL‰L ÌB˜Óa aÁ˙‰Ïe¿ƒ¿«≈¿»∆»¿»ƒ
‰Ó .Ì„Ò „Ú Ï‰‡iÂ e˙kL ,ÌL»∆»«∆¡««¿…«
ÌÈÚ Ì„Ò ÈL‡Â ?ÂÈÁ‡ e˙k»«¬»¿«¿≈¿…»ƒ
ÈeL ÌL .„‡Ó '‰Ï ÌÈ‡hÁÂ¿«»ƒ«¿…»»
aÁ˙‰Ï Ì‰ÈÈa Beic ÌNÂ¿»ƒ≈≈∆¿ƒ¿«≈
„a‡Ïe Ì˙B‡ ËÈÒ‰Ï Ì‰nÚƒ»∆¿»ƒ»¿«≈

.Ì˙B‡,‰eL˙a ,ÌÈBË ÌÈNÚÓa Ì‰‡Â] »

[‰Bze[ÌÈÚ ÌÈNÚÓa]. 

Ûeb‰ ‰ËÂ ‚Ë˜Ó ÈÏa ‰ÓLp‰ ˙‡LpL ÔÂÈk]

˙‡ ‰LÓ ‡e‰ Cea LB„w‰ „iÓ ,‰Ó‰f‰ d˙B‡Ó

BÏ LÈÂ ,‰BzÁ˙Â ‰BÈÏÚ ‰ÏÁ LBÈÂ BnÚ Beic

Ì˙B‡ ÔÈa ‡e‰‰ Ïl˜Ó‰Â .ÌÈ˜Ècv‰ ÔÈa ˙Á

ÌÈ‡ËBÁ ÌÈÚL‰˙e„Ù ÔÈ‡L „Ú ,BnÚ[.Ì‰È‡ËÁÏ 

‰‡LpL ‰ÓLp‰ BÊ .Ì‡ ÚÓLiÂ ?e˙k ‰Ó]

‰aLpL Ú‰ ˆÈ ‰Ê  ÂÈÁ‡ ‰aL Èk .Ûeb‰ ‰Ëa

ÂÈÎÈÁ ˙‡ ˜iÂ .ÌÈa ÌÈ‡ËÁa ÌÈÚL‰ Ì˙B‡ ÔÈa

,‰Bza ÌÈ˜ÒBÚL ÌÈ˜Ècv‰ Ì‰ el‡  B˙È È„ÈÏÈ

‰ÓL .BnÚ ˙ÎÏÏ ÌÈÊÈf‰ Ûeb‰ ÏL ÌÈÈ‡‰ Ì‰L

ÌÈÚLÂ ,Ûeb‰ ÈÈ‡ Á"Ó el‡  ˙B‡Ó LÏLe NÚ

[.ÌMÓ ˙‡ˆBiL ‰ÓLp‰ „BÒ ÏLÊcÊÓ Ïka «…ƒ¿»≈
ÌÈÚL‰ Ì˙B‡Ï ÌLÏ ˙ÎÏÏ»∆∆¿»¿»»¿»ƒ

Ì˙B‡ ÈL‰Ï[Ì‡ËÁÓ].Ì‰È‡ËÁÓ ¿»ƒ»≈¬»≈∆
Û„B .Ôc „Ú ÛciÂ ?e˙k »«ƒ¿…«»≈

ÔÈc ˙‡ Ì‰Ï ÚÈ„BÓe Ì‰ÈÁ‡«¬≈∆ƒ«»∆∆ƒ
‡ÏÂ ,Ìp‰Èb‰ LÚÂ ‡e‰‰ ÌÏBÚ‰»»«¿…∆«≈ƒ…¿…
„Ú ‰ÏÈle ÌBia BÈÚÏ ‰L Ô˙B≈≈»¿≈«««¿»«
Ì˙B‡ ˙‡ Ì˙B‡ ÁÈÎBnL∆ƒ«»∆»
‰eL˙a Ì˙B‡ ÈLÓe ,ÌÈÚL‰»¿»ƒ≈ƒ»ƒ¿»
?e˙k ‰Ó .‡e‰ŒCeaŒLB„wÏ«»»«»

Ïk ˙‡ LiÂÌ˙B‡ ÈL‰ .LÎ‰ «»∆≈»»¿À≈ƒ»
.Èe‡k ‰ÓÏL ‰eL˙aƒ¿»¿≈»»»

BÁk ÏÚa BÚÈÎnL „Ú ,BnÚ ˜ÈÊÁÓ Ú‰ ˆÈ B˙B‡ ˙‡ elÙ‡  'B‚Â ÂÈÁ‡ ËBÏ ˙‡[‡ÏÂ] ∆»ƒ¿¬ƒ∆≈∆»»«¬ƒƒ«∆«¿ƒ¿«»¿

„Ú ,‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ Ë˜LÈ ‡lL ÔÂÈkÓ ,Èe‡k ‰ÓÏL ‰eL˙a ÈLÓ Ïk‰Â .Èe‡k B˙B‡ ˜ÈzÓÓe«¿ƒ»»¿«…≈ƒƒ¿»¿≈»»»ƒ≈»∆…ƒ¿…»»«¿»«
.Èe‡k ‰ÓÏL ‰eL˙a ÌÈML „Ú e‡ËÁL ‡ËÁ‰ B˙B‡ ÏÚ Ì˙B‡ Û„BÂ Ì˙B‡ ÁÈÎBnL∆ƒ«»¿≈»««≈¿∆»¿«∆»ƒƒ¿»¿≈»»»

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
טבת ד

:˙Á‡ ‰˘Ï
תשרי ל



‰f‰ ÙÒ ÁÒ˙

È˙k .‡˙LÙc È‡Ó„˜ ÈlÈÓÏ ‡„‰‡(‚ ÌÈÈ˘‰ È˘)Èe‡ˆÓ «¬«¿»¿ƒ≈«¿»≈¿»¿»»¿ƒ¿»ƒ

.'Â‚Â ÈÚa ÌÈBq‰ ÌÈÓBM‰ÊÈÓc ˙Ó‚e„k Ôz) «¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿

‡˜ È‡‰a ÊÈÓ ‡„ ‡Ó‚e„k ,‰"Â‰È ‰˜Â ‰NÂ ˜ÁˆÈÂ Ì‰‡a(‡ ˙Â) 

.ÌÈ˙Ù‡ ÔBÈÏÎÂ ÔBÏÁÓ ÂÈ ÈL ÌLÂ ÈÓÚ BzL‡ ÌLÂ CÏÓÈÏ‡ LÈ‡‰ ÌLÂ
.‡˙ÓLÏ ‡˙ÓL ‡c C"ÏÓÈÏ‡

ÌeMÓ ,ÈÓÚ È˜˙‡ È‡n‡Â ,‰ÓL ‡„ È"ÓÚ(ˆ ÌÈÏ‰˙).eÈ‰Ï‡ ÈÈ ÌÚ È‰ÈÂ 

È ‡L„˜ dÈÏ ÏÁÓc ÔBÏÁÓ È˜˙‡ ‰nÏÂ ,‡LÈc˜ ‡Áe ‡c ÔBÏÁÓ.‡e‰ C 

‡"Áe ‡c Ô"BÈÏÎ ."Bz ÌL ÏÚ ˙"e È˜˙‡ ‰nÏÂ ,‡LÈc˜ LÙ ‡c ˙"e

ÌBÏL‰ ÂÈÏÚ ‰ÓÏL Ó‡ ‡c ÏÚÂ ,‡"ÈÚa„(‚ ˙Ï‰˜)"ˆÈ ‡„ ‰Ó‰a‰ Áe 

È˜˙‡ ‰nÏÂ .Ú‰ ˆÈ ÏL dÈ‚eÊ ˙ ‡Ï‡ÓN„ ‡LÙ ‡c ‰"tÚ .Ú"‰
.‡e‰ ÛÚ ‰L˜ ÌÚ Èk ÌeMÓ ‰tÚ

‡˙ÓL ÈB„ Ôep‡ È˜lzÒÓ Â‡Ï È‡Â ,‰‡lÚ ‡˙ÓL ‡˜ÏÒ L  ‰ÎÊ È‡

,È˙Î ‰Ó ,˙ÈÏÎO‰ LÙÂ ‰‡lÚ ‡˙ÓL ‡zL‡Â ‡ÁeÂ(‡ ˙Â)ÔÓ ‡ˆzÂ 
‰L ‰È˙BÏÎÏ ÈÓÚ Ó‡zÂ dnÚ ‰È˙BÏÎ ÈzLe ‰nL ‰˙È‰ L‡ ÌB˜n‰

.(‰È‰Ï‡Ïe dnÚÏ ‰L ‰tÚÂ 'Â‚Â È ÈÚbÙz Ï‡ ˙e Ó‡zÂ .'Â‚Â È˙

ÏLeÈc ‡ÂÂ‚Î ‡lÈÚÏ ÌÏLeÈ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ „Ú ÔzÌ ¿«»«À¿»¿ƒ¿¿≈¿≈»¿«¿»ƒ¿»«ƒ

˙BÓBÁ Ôep‡Â ,ÔÈÁÈ˙t ÔÈÁ˙Ùe ÔÈÏc‚Óe ÔÈeLa ,‡z˙Ïcƒ¿«»¿ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ

ÔÈË e‰ÈÈÏÚ ˙È‡ Ôn˙c(ע"א פא Ôep‡c(דף ÈÚ˙ ÈËc ¿«»ƒ¬«¿»¿ƒ¿»¿≈«¿≈¿ƒ
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ְלַאַחר ְקִריַאת ַהזֹוַהר )ֹיאַמר ְּתִפָּלה זּו ְּבַכָּוַנת ַהֵּלב(
ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאֹלַקי ֵואֹלֵקי ֲאבַֹתי ֶׁשִּיְתַקֵּים ָּבנּו ַעָּתה ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב "ָוָאִׂשים ְּדָבַרי ְּבִפיָך 
ּוְבֵצל ָיִדי ִּכִּסיִתיָך ִלְנֹטַע ָׁשַמִים ְוִליֹסד ָאֶרץ", ְלַהֲעלֹות ְלרֹוֵמם ּוְלַתֵּקן ֲהִריסֹות ְוֻחְרּבֹות 
ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ְלִקּשּׁוט ּוּפּוְרִפיָרא ִעָּלָאה ּוְלַאְרמֹון ֶׁשַעל ְמכֹונֹו ֵיֵׁשב ְלַהֲחִזיר ֲעָטָרה ְליֹוְׁשָנּה  ַהּׁשְ
ְוַקֵּים ָּבנּו ְמֵהָרה ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב "ְוָהָיה אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה ְואֹור ַהַחָּמה ִיְהֶיה ִׁשְבָעַתִים 
ְּכאֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים". ּוְזכּות ָהַרְׁשִּב"י ַהָּקדֹוׁש ּוְבנֹו ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ְויֹוָתם ֶּבן ֻעִזָּיהּו, ַיֲעמֹוד ָלנּו 
ְלַתֵּקן ָהעֹוָלם ִמּיֹום ֶׁשִּנְבָרא ַעד סֹופֹו ִּכְרצֹונֹו ְוִכְרצֹון ְיֵרָאיו. ּוִבְזכּות ֱהיֹוֵתנּו ֲעסּוִקים ַּבָחְכָמה 
ַהּזֹאת, ַעל ָיָדּה ִּתְתָקֵרב ַהְּגאּוָלה, ִויׁשּוָעָתּה ְמֵהָרה ַּתְצִמיַח, ְלִעּלּוי ְׁשִכיַנת עּוֵּזנּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו. 
ִויקּוַים ָּבנּו ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב "ַוֹּיאֶמר ֱאֹלִקים ְיִהי אֹור", ַוִּיְזַרח ָעֵלינּו אֹור ה', ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' 
)ֻנַּסח ַהְּתִפָּלה ִמּתֹוְך ְלׁשֹונֹו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל זיע״א( ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד, ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד. 

ם ֱאלֹוַקי ֵואֹלֵקי ֲאבֹוַתי ֶׁשִּזִּכיָתִני ִלְלמֹוד ְוַלֲהגֹות ְּבֵסֶפר ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה  ֲאִני ְלָפֶניָך ַהּׁשֵ מֹוֶדה 
ִזיַהָרה ִעיָּלָאה, ּוְזכּות ַהְּתָנִאים ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשָּלַמְדנּו ּתֹוָרָתם ַיֲעמֹוד ָלנּו ּוְלַזְרֵענּו ְוִנְזֶּכה 
ְלַהְבָטַחת ַהָּנִביא )ְיַׁשְעָיה נט, כ-כא( ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל ּוְלָׁשֵבי ֶפַׁשע ְּבַיֲעקֹב ְנֻאם ה'. ַוֲאִני זֹאת ְּבִריִתי 
אֹוָתם ָאַמר ְיהָֹוה רּוִחי ֲאֶׁשר ָעֶליָך ּוְדָבַרי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְּבִפיָך ֹלא ָימּוׁשּו ִמִּפיָך ּוִמִּפי ַזְרֲעָך ּוִמִּפי 
ֶזַרע ַזְרֲעָך ָאַמר ה' ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ְוִיְתַקֵיים ָּבנּו ַהְּנבּוָאה )ְיַׁשְעָיה נא, טז( ָוָאִׂשים ְּדָבַרי ְּבִפיָך 
ּוְבֵצל ָיִדי ִּכִּסיִתיָך ִלְנטַֹע ָׁשַמִים ְוִליסֹד ָאֶרץ ְוֵלאמֹר ְלִצּיֹון ַעִּמי ָאָּתה. ּוִּבְרַּכת מֶֹׁשה ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא 
ִּתְתַגֶּלה ִּבְמֵהָרה ִּדיָדן, ה' ָּבָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר, ִיְראּו ֵעיֵנינּו ְוִיְׂשַמח ִלֵּבנּו ְוָתֵגל ַנְפֵׁשנּו 
)סֹוד ה'( ִּביׁשּוָעְתָך ֶּבֱאֶמת ֶּבֱאֹמר ְלִצּיֹון ָמַלְך ֱאֹלָקִיְך, ָּברּוְך ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן.  

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶמֶלְך ַרֲחָמן ַרֵחם ָעֵלינּו טֹוב ּוֵמִטיב ִהָּדֶרׁש ָלנּו. ׁשּוָבה ֵאֵלינּו ]ָעֵלינּו[
ַּבֲהמֹון ַרֲחֶמיָך ִּבְגַלל ָאבֹות ֶׁשָעׂשּו ְרצֹוֶנָך. ְּבֵנה ֵביְתָך ְּכַבְּתִחָּלה ְוכֹוֵנן ִמְקָּדְׁשָך ַעל 
ְמכֹונֹו. ְוַהְרֵאנּו ְּבִבְנָינֹו ְוַׂשְּמֵחנּו ְּבִתּקּונֹו. ְוָהֵׁשב ְׁשִכיָנְתָך ְלתֹוכֹו, ְוָהֵׁשב ֹּכֲהִנים ַלֲעבֹוָדָתם ּוְלִוִיים 
ְלדּוָכָנם ְלִׁשיָרם ּוְלִזְמָרם. ְוָהֵׁשב ִיְׂשָרֵאל ִלְנֵויֶהם. ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה' ְלִיְרָאה ּוְלַאֲהָבה 
)סי"ת(.  ֶאת ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ַהִגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.  
ַהַּקִּדיש ְלִעּלּוי ַהְּנָׁשָמה: ַהַּקִּדיש הּוא ֶׁשַבח ָּגדֹול ַלּבֹוֵרא עֹוָלם ַעל ֵּכן ֵיׁש ָּבֶזה ִעּלּוי ְנָׁשָמה ָּגדֹול 
ַלִּנְפָטר ִּבְמֻיָחד ָּבֶזה ֶׁשּגֹוֵרם ַלִּצּבּור ַלֲענֹות ָאֵמן, ֶׁשהּוא ִעּלּוי ְנָׁשָמה ָּגדֹול ַעד ְּמאֹד ָוַנַחת רּוַח 
ַּמִּציל ֶאת ַהִּנְפָטר ִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהּנֹם. ַמְעָלה אֹותֹו ְּבַדְרּגֹות נֹוָספֹות ְּבַגן  ַלְּנָׁשָמה. ִמְּלַבד ַמה ּׁשֶ
ֵעֶדן )ַעֵיין ַּכף ַהַחִּיים ֶׁשָּכַתב לֹוַמר ְּבָכל ֵליל ַׁשָּבת ַקִּדיׁש ֲאִפילּו ַאַחר ֵמָאה ָׁשָנה ֶׁשעֹוֶלה ַמְעָלה ַמְעָלה, ְוַעי"ע ֶּפֶלא יֹוֵעץ(.
ַמֲעַלת ִּליּמּוד ַהזֹוַהר ְלִעּלּוי ַהְּנָׁשָמה: ָּכְתבּו ַהְּמֻקָּבִלים: ִּליּמּוד ַהַּקָּבָלה ְוַהּזַֹהר ׁ)ּתֹוַרת ָהַרְׁשִּב"י( ֵיׁש 
ָאר ִלּמּוִדים. ִּכי ָלֵכן ִנְקָרא זֹוַהר ֶׁשהּוא ַמְזִהיר ַהְּנָׁשָמה... ּוַּבּיֹום ַׁשָּבת  ּבֹו ּתֹוֶעֶלת ַלְּנָׁשָמה יֹוֵתר ִמּׁשְ
ָעה ַאַחת ִּליּמּוד ַהזֹוַה"ק ָשׁוֶוה ֶאֶלף ָׁשָנה, ּוְבִׂשְמָחה ִמְליֹון ָׁשָנה ָעָליו ְלִהְׁשַּתֵּדל יֹוֵתר  קֹוֶדׁש ֶׁשּׁשָ
ְּבִלימּוד ַהזֹוַה"ק ִּכי הּוא ִמְּבִחיַנת ַהּיֹום, ָקדֹוׁש הּוא ֵלאֹלָהיו... ּוָּמה ָּגְדָלה ַמֲעַלת ִּליּמּוד ַהזֹוַהר 
ָגתֹו, ּוְבַוַּדאי ִלּמּודֹו  ֵאין ָערְֹך ְלַהּׂשָ ָּבת ּׁשֶ ַהָּקדֹוׁש ְּבָגְבֵהי ְמרֹוִמים ּוִבְמֻיָחד ְּביֹום ַהָּקדֹוׁש יֹום ַהּׁשַ
ְּבַעד ִעּלּוי ִנְׁשַמת ָאִביו אֹו ִאּמֹו ע"ה, ֵאין ֵקץ ְלַמֲעָלתֹו ְוֵאין ֵקץ ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת ָאִביו אֹו ִאּמֹו ע"ה, 
ּוְמַעְטִרים ַלְּנָׁשָמה ָּבֲעָטָרה ּוְלבּוׁש ְמֻיָחד ִּבְזכּות ִלּמּודֹו. ְוֵכן ְלָחִמיו ְוַחמֹותֹו ע"ה )ְוַעֵּין ַקב ַהָּיָׁשר( ְוִהֵּנה 

ְׂשָכרֹו ִאּתֹו, ָּכפּול ּוְמֻכָּפל ִׁשְבָעַתִים, ִּבְבִחיַנת ְמַכְּבדֹו ְּבמֹותֹו ְוכּו', )ְוַעֵּין ֶּפֶלא יֹוֵעץ ֶעֶרְך ִּכּבּוד ַאב ָוֵאם(.



ַקִּדיׁש ַעל ִיְׂשָרֵאל ֻנַּסח ְסָפַרִּדי )ע"מ(
ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. )ָאֵמן( ְּבָעְלָמא ִדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה 
ְוַיְצַמח ֻּפְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה. )ָאֵמן( ְּבַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיי ְדָכל ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: )ָאֵמן( ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם 
ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה 
ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא. )ָאֵמן( ְלֵעָלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ִׁשיָרָתא 
ִּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן: )ָאֵמן( ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ַרָּבָנן 
ְוַעל ַּתְלִמיֵדהֹון ְוַעל ָּכל ַּתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹון ְדָעְסִקין ְּבאֹוַרְיָתא ַקִּדְׁשָּתא. ִדי 
ְבַאְתָרא ָהֵדין ְוִדי ְבָכל ָאַתר ְוָאַתר, ְיֵהא ָלָנא ּוְלהֹון ּוְלכֹון ִחָּנא ְוִחְסָּדא ְוַרֲחֵמי 
ִמן ֳקָדם ָמאֵרי ְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן: )ָאֵמן( ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא, 
ַחִּיים ְוָׂשָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוֵׁשיָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָּלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה, ְוֶרַוח 
ְוַהָּצָלה ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: )ָאֵמן( עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא 

ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: )ָאֵמן(

ַהְׁשָּכָבה ְלִאיׁש: ַאְׁשֵרי ִאיׁש ָיֵרא ֶאת ְיהָֹוה ְּבִמְצוָֹתיו ָחֵפץ ְמֹאד: ַהְמַרֵחם ַעל 
ָּכל ְּבִרּיֹוָתיו הּוא ָיחֹוס ְוַיְחמֹול ִויַרֵחם ַעל ֶנֶפׁש, רּוַח ּוְנָׁשָמה ֶׁשל )פב"פ(. רּוַח 
ְיהָֹוה ְּתִניֶחּנּו ְבַגן ֵעֶדן: ְּדִאְתְּפָטר ִמן ַעְלָמא ָהֵדין ִּכְרעּות ֱאָלָהא ָמאֵריּה ְׁשַמָּיא 
ְוַאְרָעא. ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ְּבַרֲחָמיו ְיַרֵחם ָעָליו. ְוָיחֹוס ְוַיְחמֹול ָעָליו. ֶמֶלְך 
ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ְּבַרֲחָמיו ַיְסִּתיֵרהּו ְּבֵצל ְּכָנָפיו ּוְבֵסֶתר ָאֳהלֹו ַלֲחזֹות ְּבנֹוַעם 
ְיהָֹוה ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו. ּוְלֵקץ ַהָּיִמין ַיֲעִמיֵדהּו. ּוִמַּנַחל ֲעָדָניו ַיְׁשֵקהּו. ְוִיְצרֹור 
ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ִנְׁשָמתֹו. ְוָיִׂשים ָּכבֹוד ְמנּוָחתֹו. ְיהָֹוה הּוא ַנֲחָלתֹו. ְוִיָּלֶוה ֵאָליו 
ַהָּׁשלֹום ְוַעל ִמְׁשָּכבֹו ִיְהֶיה ָׁשלֹום. ְּכִדְכִתיב: ָיבֹוא ָׁשלֹום ָינּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם. 
הֵֹלְך ְנכֹחֹו. הּוא ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהּׁשֹוְכִבים ִעּמֹו ִּבְכַלל ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות. 

ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן:

ַהְׁשָּכָבה ְלִאָּׁשה: ֵאֶׁשת ַחִיל ִמי ִיְמָצא, ְוָרחֹק ִמְּפִניִנים ִמְכָרּה: ֶׁשֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל 
ַהּיִֹפי, ִאָּׁשה ִיְרַאת ְיהָֹוה ִהיא ִתְתַהָּלל: ְּתנּו ָלּה ִמְּפִרי ָיֶדיָה, ִויַהְללּוָה ַבְּׁשָעִרים 
ַמֲעֶׂשיָה: ַהְמַרֵחם ַעל ָּכל ְּבִרּיֹוָתיו הּוא ָיחֹוס ְוַיְחמֹול ִויַרֵחם ַעל ֶנֶפׁש, רּוַח ּוְנָׁשָמה 
ֶׁשל )פב"פ(. רּוַח ְיהָֹוה ְּתִניֶחָּנּה ְבַגן ֵעֶדן: ְּדִאְתְּפָטַרת ִמן ַעְלָמא ָהֵדין ִּכְרעּות 
ֱאָלָהא ָמֵריּה ְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא. ַהֶּמֶלְך ְּבַרֲחָמיו ָיחֹוס ְוַיְחמֹול ָעֶליָה. ְוִיָּלֶוה ֵאֶליָה 
ַהָּׁשלֹום ְוַעל ִמְׁשָּכָבה ִיְהֶיה ָׁשלֹום. ְּכִדְכִתיב: ָיבֹוא ָׁשלֹום ָינּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם. 
הֵֹלְך ְנכֹחֹו. ִהיא ְוָכל ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ַהּׁשֹוְכבֹות ִעָּמּה ִּבְכַלל ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות. 

ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן:



ַקִּדיׁש ְּדַרָּבָנן - ֻנַּסח ְסָפַרד )חסידי(
ִיְתַּגֵּדל ְוִיְתַקֵּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. ְּבָעְלָמא ִדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה. ְוַיְצַמח 
ּפּוְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה. ְּבַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. 
ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא: 
ִיְתָּבֵרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפֵאר ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל. ְׁשֵמּה 
ְדקּוְדָׁשא. ְּבִריְך הּוא ְלֵעָלא )בעשי"ת ּוְלֵעָלא ִמָּכל( ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא 

ְוֶנָחָמָתא, ַדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא. ְוִאְמרּו ָאֵמן:
ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ַרָּבָנן ְוַעל ַּתְלִמיֵדהֹון ְוַעל ָּכל ַּתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹון ְוַעל ָּכל ַמאן 
ְדָעְסִקין ְּבאֹוַרְיָתא ִדי ְבַאְתָרא ָהֵדין ְוִדי ְבָכל ֲאַתר ַוֲאַתר ְיֵהא 
ְלהֹון ּוְלכֹון ְׁשָלָמא ַרָּבא ִחָנא ְוִחְסָּדא ְוַרֲחֵמי ְוַחֵיי ֲאִריֵכי ּוְמזֹוֵני ְרִויֵחי ּופּוְרָקָנא 
ִמן ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִדי ִבְׁשַמָיא ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָיא 
ְוַחִּיים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא 

ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

ְּתִפָּלה ַעל ַהִּנְפָטר ְלַאַחר ַהִּלּמּוד
לאיש: ָאָּנא ה' ָמֵלא ַרֲחִמים ֲאֶׁשר ְּבָיְדָך ֶנֶפׁש ָּכל ַחי ְורּוַח ָּכל ְּבַׂשר ִאיׁש, ִיְהֶיה ָנא ְלָרצֹון ְלָפֶניָך ּתֹוָרֵתנּו ּוְתִפָּלֵתנּו 
ַּבֲעבּור  ִנְׁשַמת )פלוני בן פלוני( ּוְגמֹול ָנא ִעּמֹו ְּבַחְסְּדָך ַהָּגדֹול ִלְפּתַֹח לֹו ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים ָוֶחֶסד, ַׁשֲעֵרי ַגן ֵעֶדן, ּוְתַקֵּבל 
ֶאת ִנְׁשָמתֹו ְּבַאֲה ָבה ּוְבִחָּבה. ּוְׁשַלח לֹו ַמְלָאֶכיָך ַהְּקדֹוִׁשים ְוַהְּטהֹוִרים ְלהֹוִליכֹו ּוְלהֹוִׁשיבֹו ַּתַחת ֵעץ ַהַחִּיים ֵאֶצל 
ִנְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים ְוַהִּצְדָקִנּיֹות ַוֲחִסיִדים ַוֲחִסידֹות ֵלָהנֹות ִמִּזיו ְׁשִכיָנְתָך, ּוְלַהְׂשִּביעֹו ִמּטּוְבָך ַהָּצפּון ַלַּצִּדיִקים. ְוַהּגּוף 
ָינּוַח ַּבֶּקֶבר ִּבְמנּוָחה ְנכֹוָנה ְּבֶחְדָוה ּוְבִׂשְמָחה ּוְבָׁשלֹום, ְּכִדְכִתיב, ָיבֹא ָׁשלֹום ָינּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם הֹוֵלְך ְנכֹוחֹו. 
ּוְכִתיב, ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד ְיַרְננּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם. ּוְכִתיב, ִאם ִּתְׁשַּכב ֹלא ִתְפָחד ְוָׁשַכְבָּת ְוָעְרָבה ְׁשָנֶתָך, ְוִתְׁשמֹר 
אֹותֹו ֵמִחּבּוט ַהֶּקֶבר ּוֵמִרָּמה ְותֹוֵלָעה. ְוִתְסַלח ְוִתְמחֹול לֹו ַעל ָּכל ְּפָׁשָעיו. ִּכי ָאָדם ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה 
טֹוב ְוֹלא ֶיֱחָטא. ּוְזכֹר לֹו ְזֻכּיֹוָתיו ְוִצְדקֹוָתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה. ְוַתְׁשִּפיַע לֹו ִמִּנְׁשָמתֹו ְלַדֵּׁשן ַעְצמֹוָתיו ַּבֶּקֶבר ֵמרֹוב טּוב 
ַהָּצפּון ַלַּצִּדיִקים, ִדְכִתיב, ָמה ַרב טּוְבָך ֲאֶׁשר ָצַפְנָּת ִּליֵרֶאיָך, ּוְכִתיב, ׁשֵֹמר ָּכל ַעְצמֹוָתיו ַאַחת ֵמֵהָּנה ֹלא ִנְׁשָּבָרה. 
ְוִיְׁשּכֹון ֶּבַטח ָּבָדד ְוַׁשֲאָנן ִמַּפַחד ָרָעה, ְוַאל ִיְרֶאה ְּפֵני ֵגיִהּנֹם. ְוִנְׁשָמתֹו ְּתֵהא ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ּוְלַהֲחיֹותֹו ִּבְתִחַּית 

ַהֵּמִתים ִעם ָּכל ֵמֵתי ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים, ָאֵמן:
לאשה: ָאָּנא ה' ָמֵלא ַרֲחִמים ֲאֶׁשר ְּבָיְדָך ֶנֶפׁש ָּכל ַחי ְורּוַח ָּכל ְּבַׂשר ִאיׁש, ִיְהֶיה ָנא ְלָרצֹון ְלָפֶניָך ּתֹוָרֵתנּו ּוְתִפָּלֵתנּו 
ַּבֲעבּור  ִנְׁשַמת )פלונית בת פלונית( ּוְגמֹול ָנא ִעָּמּה ְּבַחְסְּדָך ַהָּגדֹול ִלְפּתַֹח ָלּה ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים ָוֶחֶסד, ַׁשֲעֵרי ַגן ֵעֶדן, 
ּוְתַקֵּבל ֶאת ִנְׁשָמָתּה ְּבַאֲהָבה ּוְבִחָּבה. ּוְׁשַלח ָלּה ַמְלָאֶכיָך ַהְּקדֹוִׁשים ְוַהְּטהֹוִרים ְלהֹוִליָכּה ּוְלהֹוִׁשיָבה ַּתַחת ֵעץ ַהַחִּיים 
ֵאֶצל ִנְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים ְוַהִּצְדָקִנּיֹות ַוֲחִסיִדים ַוֲחִסידֹות ֵלָהנֹות ִמִּזיו ְׁשִכיָנְתָך, ּוְלַהְׂשִּביָעּה ִמּטּוְבָך ַהָּצפּון ַלַּצִּדיִקים. 
ְוַהּגּוף ָינּוַח ַּבֶּקֶבר ִּבְמנּוָחה ְנכֹוָנה ְּבֶחְדָוה ּוְבִׂשְמָחה ּוְבָׁשלֹום, ְּכִדְכִתיב, ָיבֹא ָׁשלֹום ָינּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם הֹוֵלְך 
ְנכֹוחֹו. ּוְכִתיב, ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד ְיַרְננּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם. ּוְכִתיב, ִאם ִּתְׁשַּכב ֹלא ִתְפָחד ְוָׁשַכְבָּת ְוָעְרָבה ְׁשָנֶתָך, 
ְוִתְׁשמֹר אֹוָתּה ֵמִחּבּוט ַהֶּקֶבר ּוֵמִרָּמה ְותֹוֵלָעה. ְוִתְסַלח ְוִתְמחֹול ָלּה ַעל ָּכל ְּפָׁשֶעיָה. ִּכי ָאָדם ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ַיֲעֶׂשה טֹוב ְוֹלא ֶיֱחָטא. ּוְזכֹר ָלּה ְזֻכּיֹוֶתיָה ְוִצְדקֹוֶתיָה ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה. ְוַתְׁשִּפיַע ָלּה ִמִּנְׁשָמָתּה ְלַדֵּׁשן ַעְצמֹוֶתיָה ַּבֶּקֶבר 
ֵמרֹוב טּוב ַהָּצפּון ַלַּצִּדיִקים, ִדְכִתיב, ָמה ַרב טּוְבָך ֲאֶׁשר ָצַפְנָּת ִּליֵרֶאיָך, ּוְכִתיב, ׁשֵֹמר ָּכל ַעְצמֹוָתיו ַאַחת ֵמֵהָּנה 
ֹלא ִנְׁשָּבָרה. ְוִתְׁשּכֹון ֶּבַטח ָּבָדד ְוַׁשֲאָנן ִמַּפַחד ָרָעה, ְוַאל ִּתְרֶאה ְּפֵני ֵגיִהּנֹם. ְוִנְׁשָמָתּה ְּתֵהא ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחִּיים 

ּוְלַהֲחיֹוָתּה ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים ִעם ָּכל ֵמֵתי ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים, ָאֵמן:



- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

"מפעל הזוהר העולמי" שע"י "חברת מזכי הרבים"         עמוד ט  

ׁשִֹפי ּקּוִנים בְּ חֶֹדׁש ֱאלּול ָראּוי ְלִלּמּוד ַהתִּ

ָמה ְך ַהנֶֶּפׁש רּוַח ּוְנשָׁ ַזכֵּ מְּ חֶֹדׁש ֱאלּול, שֶׁ ּקּוִנים בְּ א) ּגֶֹדל ַמֲעַלת ֲאִמיַרת תִּ

רֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלּול  מֵּ ִעים יֹום שֶׁ ָכל יֹום ֵמאֹוָתם ַאְרבָּ ה ְנִהיֵגי לֹוַמר בְּ י ַמֲעשֶׂ ַאְנשֵׁ

ִנים ִלְגמֹר  ּקּוֵני ַהּזַֹהר, ּוְמַכוְּ דֹוׁש תִּ ֶפר ַהקָּ ים ִמסֵּ פִּ ּפּוִרים ֵאיֶזה דַּ ַעד ַאַחר יֹום כִּ

ּקּוֵני  ַהתִּ ִלּמּוד  ַעל  ְמאֹד  ִהְלִהיבּו  שֶׁ ָפִרים  סְּ בַּ ְוַעיֵּן  ּפּוִרים.  ַהכִּ יֹום  ַעד  ֶפר  ַהסֵּ ל  כָּ

דֹוׁש  ל ַהּזַֹהר ַהקָּ ׁשוֹן שֶׁ ל ָמקֹום ַהלָּ ֵאינוֹ ֵמִבין, ִמכָּ ִעים יֹום ֵאּלּו. ְוַאף שֶׁ ַאְרבָּ זַֹהר בְּ

ה ֶאְפַרִים ִסיָמן תקפ"א ְסִעיף ָקָטן י"ז) ָמה.  (ַמטֵּ שָׁ ּקּוִנים ְמֻסגָּל ְמאֹד ַלנְּ ְוַהתִּ

ֵמֶעֶרב רֹאׁש  ָכל יֹום ֵמאֹוָתן מ' ָיִמים שֶׁ ה בְּ י ַמֲעשֶׂ ן ֲחִסיִדים ְוַאְנשֵׁ ָבר ָנֲהגּו גַּם כֵּ כְּ

יִָּמים  בַּ ִלּמּוד  י  כִּ ַהּזַֹהר,  ּקּוֵני  תִּ דֹוׁש  ַהקָּ ֶפר  סֵּ בַּ ּפּוִרים,  ַהכִּ יֹום  ַעד  ֱאלּול  חֶֹדׁש 

ָיֵמינּו  ְמֵהָרה בְּ ה בִּ ֻאלָּ תוֹ ְלָקֵרב ַהגְּ ָמה, ּוְסֻגלָּ שָׁ ים ֵאּלּו ְמַטֵהר ַהּגּוף ְוַהנְּ דֹושִׁ ַהקְּ

ם ְסִעיף ָקָטן כ"ג) ה ֶאְפַרִים שָׁ ה ְלַמטֵּ טֶּ ָאֵמן.  (ְקֵצה ַהמַּ

לּו יִָּמים ַהלָּ ּקּוִנים בַּ ִלים ֵסֶפר תִּ יַּשְׁ ֵרי ְלִמי שֶׁ ב) ַאשְׁ

לּו יִָּמים ַהלָּ ּקּוִנים בַּ ִלים ֵסֶפר תִּ יַּשְׁ ֵרי ְלִמי שֶׁ ם ָהַרב ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה: ַאשְׁ שֵׁ בְּ

ה ֶאְפַרִים ִסיָמן תר"ג ְסִעיף ָקָטן ט') (ַמטֵּ

ה  ַנֲעשֶׂ ְתַאֲחִרים,  מִּ שֶׁ כְּ ב  ַהלֵּ ּוֵמַהֲחִליׁשּות  ֱאלּול  חֶֹדׁש  בְּ ּקּוִנים  ַהתִּ ל  שֶׁ ּגּון  ֵמַהנִּ ג) 

דֹוִלים ְלַמְעָלה. ָבִרים ֶעְליֹוִנים ְוִתּקּוִנים גְּ דְּ

ֱאלּול,  ּקּוִנים בֶּ ּנֹוֲהִגין לֹוַמר תִּ ה שֶׁ מָּ ר ֵמִעְנַין ֱאלּול, ְוָאַמר שֶׁ ַעם ַאַחת ָהָיה ְמַדבֵּ פַּ

ל  כָּ שֶׁ ֵמֲחַמת  ָאז,  ֶאָחד  ְלָכל  יֵּׁש  שֶׁ ב  ַהלֵּ ֵמַהֲחִליׁשּות  ְוַגם  ּקּוִנים  ַהתִּ ל  שֶׁ ּגּון  ַהנִּ שֶׁ

ָבִרים ֶעְליֹוִנים  ה דְּ ל ֶזה ַנֲעשֶׂ ְדָרׁש יֹוֵתר ֵמְרִגילּותוֹ, ִמכָּ ֵבית ַהמִּ ֶאָחד ִמְתַאֵחר ָאז בְּ

ֶרְסֶלב, קכ"ז) ינּו ַנְחָמן ִמבְּ יחֹות ָהַר"ן ַרבֵּ (שִׂ דֹוִלים ְלַמְעָלה.  ְוִתּקּוִנים גְּ

ֵהם  ׁשּוָבה,  ַהתְּ ֶרְך  דֶּ ְכִניִסין  מַּ שֶׁ יַח,  ָמשִׁ ִחיַנת  בְּ ים  יִּ ָהֲאִמתִּ דֹוִלים  ַהגְּ יִקים  דִּ ַהצַּ

ּנֹוֲהִגין  שֶׁ ִנים  ָעָליו ע' פָּ ה  לָּ גִּ "י  בִּ ַרשְׁ ית ַמֲאָמר ָסתּום שֶׁ ֵראשִׁ ל בְּ ַהּסֹוד שֶׁ יֹוְדִעים 

ּקּוִנים  הּוא ֵסֶפר ַהתִּ ׁשּוָבה שֶׁ ֶרת ְיֵמי תְּ ֱאלּול ַוֲעשֶׂ ֵאּלּו ַהיִָּמים בֶּ ֶהם בְּ ַלֲעסֹק בָּ

דֹוׁש. ַהקָּ

י  כִּ ים,  יִּ ָהֲאִמתִּ דֹוִלים  ַהגְּ יִקים  דִּ ַהצַּ ִאם  י  כִּ יֹוֵדַע  ֵאין  ׁשּוָבה,  תְּ ל  שֶׁ ֶרְך  דֶּ ְלַהְכִניס 

ית ַמֲאָמר ָסתּום  ֵראשִׁ ל בְּ יַח, הּוא יֹוֵדַע ַהּסֹוד שֶׁ ִחיַנת ָמשִׁ י הּוא בְּ יק ֲאִמתִּ ל ַצדִּ כָּ

ֵאּלּו  בְּ ֶהם  בָּ ַלֲעסֹק  ּנֹוֲהִגין  שֶׁ ין  ַאְנפִּ ְבִעים  שִׁ ָעָליו  ה  לָּ גִּ יֹוַחאי  ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ שֶׁ

ֶרְך  ל דֶּ י כָּ דֹוׁש, כִּ ּקּוִנים ַהקָּ הּוא ֵסֶפר ַהתִּ ׁשּוָבה שֶׁ ֶרת ְיֵמי תְּ ֱאלּול ַוֲעשֶׂ ַהיִָּמים בֶּ

ית ַמֲאָמר ָסתּום. ֵראשִׁ ִחיַנת בְּ ֵאּלּו ַהיִָּמים הּוא ַעל ְיֵדי בְּ ׁשּוָבה בְּ ַהתְּ

יק ִלְבָרָכה ֶרְסֶלב ֵזֶכר ַצדִּ י ָנָתן ִמבְּ (ֵסֶפר ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ְלמֹוֵרינּו ָהַרב ַרבִּ

ָנה ֲהָלָכה ו)  ִהְלכֹות רֹאׁש ַהשָּׁ

ּפּוִרים ִעים יֹום ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלּול ַעד יֹום ַהכִּ ּקּוֵני זַֹהר ַאְרבָּ ד) תִּ

ִהְלִהיבּו ְמאֹד  ים שֶׁ ה ְסָפִרים ְקדֹושִׁ ַכמָּ א ֶמֶלְך ְועֹוד בְּ סֵּ ַעל כִּ ַמת בַּ סֹוף ַהְקדָּ ְיֻעיַּן בְּ

ּפּוִרים  רֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלּול ַעד יֹום ַהכִּ מֵּ ִעים יֹום שֶׁ ַאְרבָּ ּקּוֵני ַהּזַֹהר בְּ ִלְלמֹד ַהתִּ

ר  ָבה ֲאשֶׁ ח נַֹח ֶאת ַחּלוֹן ַהתֵּ ְפתַּ ַויִּ ִתּקּון ו'  ַתב בְּ כָּ ה שֶּׁ (ְואּוַלי ֵיׁש ְלַהְסִמיְך ֶזה ִממַּ

ַעּמּוָדא  יִלי הּוא  ַחּלוֹן דִּ ָאה  א ִעלָּ נַֹח ִהיא ִאמָּ ֵתַבת  דְּ ּפּוִרים  ַהכִּ יֹום  ְוָדא  ה  ָעשָׂ

ּפּוִרים ַחּלֹונֹות  יֹום ַהכִּ בְּ ָר"א שֶׁ ֵבאּור ַהגְּ ֵביּה אֹור ְיֵתיָרה אֹור ְוָכַתב בְּ ֶאְמָצִעיָתא דְּ דְּ

יֹום  ִעים  ַאְרבָּ ץ  ִמקֵּ תּוב  כָּ שֶׁ ְוֶזהּו  תּוִחים  פְּ ָאה  ִעלָּ א  ִאמָּ ׁשּוָבה  תְּ ְוהּוא  ָבה  ַהתֵּ

ַעל  ִאיָתא  ְמֵהיְמָנא  ְוַרְעָיא  ֱאלּול  ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש  ַהְידּוִעים  יֹום  ִעים  ַאְרבָּ ֵהם  שֶׁ

יָּדּוַע. ֵתַבת נַֹח ְוכּו' כַּ ַגוָּוָנא דְּ ִאיִהי כְּ ּקּוֵני זַֹהר דְּ ַהתִּ

ָר"א)  ּקּוֵני זַֹהר ֵמַהגְּ ַמת ַהּמֹוִציא ָלאֹור תִּ (ַהְקדָּ

לֹא  ׁשּוָבה  תְּ ְיֵמי  ֶרת  ּוַבֲעשֶׂ  - ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ְלמּוד  תַּ ַהּיֹום  ֲחִצי  ֱאלּול  חֶֹדׁש  בְּ ה) 
ִלּמּוד  ה בְּ ְרבֶּ ּפּור ְלֻסּכֹות תַּ ין כִּ בֵּ ְוָקא, ּוַביִָּמים שֶׁ י ִאם ָחְכַמת ָהֱאֶמת דַּ ְלמּוד כִּ תַּ

ים ְוַהּזַֹהר. ִהלִּ ַהתְּ

ּוֵבית  ְלמּוד טּור  ַהּיֹום תַּ ַוֲחִצי  ְלמּוד ָחְכַמת ָהֱאֶמת  ַהּיֹום תַּ ֲחִצי  ּוְבחֶֹדׁש ֱאלּול 
ַהּפֹוְסִקים  ל  כָּ ִעם  ְולּוָלב  ה  ְוֻסכָּ ְוִכּפּור  ָנה  ַהשָּׁ רֹאׁש  ִהְלכֹות  ָערּוְך  ְלָחן  ְושֻׁ יֹוֵסף 
ְוָקא,  י ִאם ָחְכַמת ָהֱאֶמת דַּ ְלמּוד כִּ ׁשּוָבה לֹא תַּ ֶרת ְיֵמי תְּ יִָּכים ָלֶהם, ּוַבֲעשֶׂ ַהשַּׁ
ּוְבֶעְזַרת  ְוַכּיֹוֵצא  ְוַהּזַֹהר  ים  ִהלִּ ַהתְּ ִלּמּוד  בְּ ה  ְרבֶּ תַּ ְלֻסּכֹות  ּפּור  כִּ ין  בֵּ שֶׁ ּוַביִָּמים 

ן ְיִהי ָרצוֹן. יל ְוַתְצִליַח ָאֵמן כֵּ כִּ שְׂ ְפֶנה תַּ ר תִּ ל ֲאשֶׁ ַרְך כָּ ם ִיְתבָּ ַהשֵּׁ
ֶרק ע') ְכִלית פֶּ (ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ֵחֶלק ַהתַּ

ּקּוִנים ֵסֶפר ַהתִּ ת בְּ שֶׁ מֶּ חֶֹדׁש ֱאלּול ַיד ַהּכֹל ְמשַׁ ו) בְּ

ת ּבוֹ. שֶׁ מֶּ חֶֹדׁש ֱאלּול ַיד ַהּכֹל ְמשַׁ ּקּוִנים בְּ ְוִלְהיֹות ֵסֶפר ַהתִּ
ָמה) ַהְקדָּ א ֶמֶלְך בַּ סֵּ (כִּ

יֹום  ַעד  ָאב  בְּ ר  ָעשָׂ ה  ֵמֲחִמשָּׁ ֵאּלּו  ָיִמים  בְּ ּקּוִנים  ַהתִּ ֵסֶפר  ִלים  יַּשְׁ שֶׁ ִמי  ֵרי  ַאשְׁ ז) 
ָאב.  ר בְּ ה ָעשָׂ ּקּוִנים ֵמֲחִמשָּׁ ֲאִמיַרת ַהתִּ ַלִים ַמְתִחיִלים בַּ יֵרי ְירּושָׁ ּפּוִרים - ַיקִּ ַהכִּ

ת  דֹוׁש ֵמֲחֵמשֶׁ ּקּוֵני זַֹהר ַהקָּ ה ַמְתִחיִלים ִלְלמֹד ֵסֶדר תִּ י ַמֲעשֶׂ ה ֲחִסיִדים ְוַאְנשֵׁ ַהְרבֵּ
חֶֹדׁש ֱאלּול ְמבָֹאר  ּקּוֵני זַֹהר בְּ י ַמֲעַלת ֲאִמיַרת תִּ ּפּוִרים. כִּ ָאב ַעד יֹום ַהכִּ ר בְּ ָעשָׂ
ְוֵכן  ה,  ֻאלָּ ַהגְּ ֵקץ  ְלָקֵרב  תוֹ  ּוְסֻגלָּ ָמה.  שָׁ ְוַהנְּ ַהּגּוף  ַטֵהר  מְּ שֶׁ ֶמֶלְך  א  סֵּ כִּ ַמת  ַהְקדָּ בְּ
ָיִמים  ּקּוִנים בְּ ִלים ֵסֶפר ַהתִּ יַּשְׁ ֵרי ִמי שֶׁ יִקים ִסיָמן ל"ו ִסיָמן ב' ַאשְׁ אֹור ַצדִּ תּוב בְּ כָּ
ָאב. ָאב בְּ ר בְּ ה ָעשָׂ ּקּוִנים ֵמֲחִמשָּׁ ֲאִמיַרת ַהתִּ ַלִים ַמְתִחיִלים בַּ יֵרי ְירּושָׁ ֵאּלּו ְוַיקִּ

ְקִוויָרא ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה. ח) ְוֵכן ָנַהג ָהַאְדמֹו"ר ִמסְּ
ֶרק מ"ט ִסיָמן י"ג) ָצִרים פֶּ ין ַהמְּ ְבִריֵאל בֵּ (ִנְטֵעי גַּ

ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב  ּדֹור ַהזֶּה, ַרק ַעל ְיֵדי ַהּזַֹהר  ִכיָנה בַּ יְך ַהשְּׁ ר ְלַהְמשִׁ ט) ִאי ֶאְפשָׁ
ְלַבד ים ִויַטאל בִּ ַחיִּ

ַהּזַֹהר  ְיֵדי  ַעל  א  ֶאלָּ ֶעְליֹוָנה  א  ִכיְנתָּ שְׁ יְך  ְלַהְמשִׁ ר  ֶאְפשָׁ ִאי  ָהַאֲחרוֹן  ַהזֶּה  ּוַבּדֹור 
רּוַח ַהּקֶֹדׁש. נֶֶּאְמרּו בְּ ְלַבד שֶׁ ים ִויַטאל בִּ ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחיִּ

ת ֵעֶקב ז', י"ט) ָרשַׁ ָרָכה קֹוַמְרָנה פָּ ֵהיַכל ַהבְּ

חֶֹדׁש ֱאלּול ָמה ְלָכל ַהּלֹוֵמד אֹותוֹ בְּ שָׁ ׁש ַהנְּ ּקּוֵני זַֹהר ְמַטֵהר ַהּגּוף ּוְמַקדֵּ י) ֵסֶפר תִּ

ֵלם  ֵלב שָׁ ִחּבּור ֶזה בְּ נּו ִלְלמֹד בְּ ִלבֵּ ע ַאֲהָבתוֹ ְותֹוָרתוֹ בְּ טַּ יִּ ָפֶניָך, שֶׁ ּוְבֵכן, ְיִהי ָרצוֹן ִמלְּ
חֶֹדׁש ֱאלּול  ָמה ְלָכל ַהּלֹוֵמד בְּ שָׁ ׁש ַהנְּ י הּוא ְמַטֵהר ַהּגּוף ּוְמַקדֵּ ק ַרב, כִּ ּוְבֵחשֶׁ

רּוׁש ֲאָמָריו. ֵאין ֵמִבין פֵּ ָעְלָמא בְּ ִגיְרָסא בְּ ֲאִפּלּו בְּ
ּקּוִנים) א ֶמֶלְך ַעל ַהתִּ סֵּ ַמת ֵסֶפר כִּ (ַהְקדָּ

ן יֹוַחאי ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ה ָהַרבִּ לָּ גִּ ּקּוֵני ַהּזַֹהר שֶׁ יא) סֹוד תִּ

אֹוָתם  ְוָקָרא  י"ת,  ֵראשִׁ בְּ ת  ִמלַּ בְּ שֶׁ ִנים  פָּ ָהע'  ּוָפַתח  ה  לָּ גִּ יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ
נּוז  ַהגָּ ָהאֹור  ְוהּוא  ָר"ז,  יַמְטִריָּא  גִּ ְואֹו"ר  אֹור,  ְלׁשוֹן  הּוא  שֶׁ ֵני  ִמפְּ זַֹהר,  ּקּוֵני  תִּ
ן  יכֶֹלת ָהָאָדם ְלַתקֵּ ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה בִּ ּתֹוָרה ְוכּו', שֶׁ רּוְך הּוא בַּ דֹוׁש בָּ ָנזוֹ ַהקָּ גְּ שֶׁ
ַרְך  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ אֹותוֹ  ְיָבֵרְך  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ׁשּוָבה,  תְּ ְיֵדי  ַעל  ָעָליו  ָעַבר  שֶּׁ ַמה  ל  כָּ
ֶלג  שֶּׁ ית, ְוָאז כַּ ֵראשִׁ ת ְיֵמי בְּ שֶׁ דּורֹות ּוָבאֹות ִמשֵּׁ סְּ לּו, שֶׁ ִנים ַהלָּ שָּׁ ְהֶיה ֲחָטֵאיֶכם כַּ יִּ שֶׁ

ינּו. ַיְלבִּ

ׁשּוָבה,  ֶרת ְיֵמי תְּ חֶֹדׁש ֱאלּול ַוֲעשֶׂ ּקּוִנים בְּ ֵסֶפר ַהתִּ ָרֵאל ִלְלמֹד בְּ ְוָלֵכן נֹוֲהִגין ִישְׂ
ינּו ָעָליו  ה ַרבֵּ ִנּיֹות ְלמֹשֶׁ נּו ַהּלּוחֹות שְׁ ָאז ִנתְּ ִעים יֹום ֵהם ְיֵמי ָרצוֹן שֶׁ ֵאּלּו ָהַאְרבָּ שֶׁ

ׁשּוָבה. ן ַהּכֹל ַעל ְיֵדי תְּ ְבֵרי ּתֹוָרה, ּוְלַתקֵּ ל ַהדִּ לֹום ִעם כָּ ַהשָּׁ
ף נ"א.) ִלין ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו, ִסיָמן ח' דַּ ינּו ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ִמּלּובְּ יק ְלַרבֵּ ִרי ַצדִּ (פְּ

ט


