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- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

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

דֹוִלים ים ִעם ַהגְּ ַטנִּ ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים, ַהקְּ

דֹוִלים  ים ִעם ַהגְּ ַטנִּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים ַהקְּ ָרֵאל ִלְלמֹד בְּ ם ִישְׂ שֵׁ ר ִנְקָרא בְּ ל ֶאָחד ֲאשֶׁ ּגֶֹדל ַהִחּיּוב ַעל כָּ
ל  ִלין כָּ יַע ְלִחּנּוְך ְוִיְהיּו ְמַבטְּ ִהגִּ ָטן שֶׁ ים, ִמקָּ דֹוִלים, ֲחָכִמים ִעם ֲהמֹוִנים ְוצֹאן ָקָדשִׁ אֹוִנים ִעם ַהגְּ יר ְוֶאְביוֹן, גְּ ָעשִׁ

יַח ִלי ׁשּום ֶחְבֵלי ָמשִׁ ָקרֹוב בְּ ה בְּ ֻאלָּ אי ַהגְּ ַודַּ ֵני ַחיֵּי ְמזֹוֵני, ְוִיְהֶיה בְּ עֹות, בָּ פָּ ל ַהַהשְׁ יִכין כָּ ֵזרֹות ָרעֹות, ּוַמְמשִׁ ַהגְּ

ְך  כָּ ל  כָּ ֵלי  ִיְתגְּ דְּ ָדא  בְּ הּוא  ִריְך  בְּ א  ְדקּוְדשָׁ ְרעּוָתא  ֵלית  ְמעוֹן:  שִׁ י  ַרבִּ לוֹן  ָאַמר 
ָחא  כָּ ְלַאשְׁ ְזִמיִנין  ְדַעְלָמא  ַרְבֵיי  ֲאִפיּלּו  יָחא  ְליֹוֵמי ְמשִׁ ָקִריב  ְיֵהא  ְוַכד  ְלַעְלָמא, 

א. ָיא ְלכֹלָּ ִנין, ּוְבַההּוא ִזְמָנא ִאְתגַּלְּ בְּ ין ְוחּושְׁ יּה ִקצִּ ָחְכְמָתא ּוְלִמְנַדע בֵּ ְטִמיִרין דְּ

רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ל  שֶׁ ְרצֹונוֹ  ֵאין  ְמעוֹן:  שִׁ י  ַרבִּ ָלֶהם  ָאַמר  ַהּקֶֹדׁש]:  ִלְלׁשוֹן  ְרּגּום  [תַּ
יַח ֲאִפּלּו ְנָעִרים  שִׁ ְהֶיה ָקרֹוב ִלימֹות ַהמָּ יִּ ְך, ּוְכשֶׁ ל כָּ ה ָלעֹוָלם כָּ ְתגַּלֶּ יִּ ֶזה שֶׁ הּוא בָּ
ּבֹונֹות,  ים ְוֶחשְׁ ל ַהָחְכָמה ְוָלַדַעת ַעל ָידוֹ ִקצִּ רֹות שֶׁ עֹוָלם ֲעִתיִדים ִלְמצֹא ִנְסתָּ בָּ שֶׁ
ף קיח ע"א) ת ַויֵָּרא דַּ ָרשַׁ דֹוׁש פָּ (זַֹהר ַהקָּ ה ַלּכֹל.  ַמן ִיְתגַּלֶּ ּוְבאֹותוֹ ַהזְּ

ּקּוִנים  ַהתִּ ֵסֶפר  דֹוִלים  ַהגְּ ְמאֹורֹות  ֵני  שְׁ ל  שֶׁ ְיָקרֹות  אֹור  ְוָזַרח  ֵהִציץ  ר  ֲאשֶׁ ַמן  ִמזְּ
דֹוׁש  ּמּוד ַהקָּ לִּ ָרֵאל ְלַהֲחִזיק בַּ הּוִדים ְקַהל ֲעַדת ִישְׂ לּו ַהיְּ מּו ְוִקבְּ ְוֵסֶפר ַהּזַֹהר ִקיְּ
יג  ֵאין ְלֵאל ָיָדם ְלַהשִּׂ ים ִמנַַּער ְוַעד ָזֵקן, ְוַהגַּם דְּ ּקּוִנים ְוַהּזַֹהר ָיִחיד ְוַרבִּ ל ַהתִּ שֶׁ
י ֵכן ׁשֹוִתים  ה ַאף ַעל פִּ ים ָהֵאלֶּ דֹושִׁ ָפִרים ַהקְּ סְּ בַּ ּוְלָהִבין סֹוד ֲאָמרֹות ְטהֹורֹות שֶׁ

ְקִריָאָתן ְמאֹד ְמאֹד. ְבֵריֶהם ּוִמְתַלֲהִבין בִּ ָמא ֶאת דִּ צָּ בַּ
ָנָיהּו) ּקּוִנים בְּ ַמת ַהתִּ ַהְקדָּ ן ִאיׁש ַחי, בְּ ים, ַהבֶּ נּו יֹוֵסף ַחיִּ (ַרבֵּ

ִנים  ָעה שָׁ שְׁ ן תִּ ינֹוק בֶּ ינּות ּגֹוֵבר ָהיּו לֹוְמִדין ִעם תִּ ַהמִּ ּדֹור ַהזֶּה שֶׁ לו עמי ׁשֹוֵמַע ִלי בַּ
ְוִיְתַקיֵּם.  ֶהם ְוָהָיה ִיְרַאת ֶחְטאוֹ קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתוֹ  ּקּוִנים ַלֲהגֹות בָּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוַהתִּ

ְמקֹום ָחְכָמה ִחיצֹוִנית. ַמִים בִּ ְוָכְך ָהָיה רֹוֵכׁש ִיְרַאת שָׁ
ָנה כ') ֶרק ד' ִמשְׁ דֹוׁש ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, נֹוֵצר ֶחֶסד, פֶּ ינּו ַהקָּ (ַרבֵּ

ָחׁשּוב  הּוא  ה  ַהְרבֵּ ִגיאֹות  שְׁ ּבוֹ  ׁשֹוֶגה  ִאם  ֲאִפּלּו  ְמאֹד,  גָּב  ִנשְׂ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד 
ל  ר ֲחָצִיין שֶׁ ר ּוְמַדבֵּ בֵּ ֵאינוֹ יֹוֵדַע דַּ רּוְך הּוא ְודֹוֶמה ְלִתינֹוק ָקָטן שֶׁ דֹוׁש בָּ ִלְפֵני ַהקָּ
ַחק  ַמִים ִישְׂ שָּׁ ב בַּ ְך יֹושֵׁ ְמחּו ְלקֹולוֹ, כָּ ָפה, ְוָאִביו ְוִאּמוֹ ִיְצֲחקּו לוֹ ִישְׂ ַלֲעֵגי שָׂ בֹות בְּ תֵּ
ׁש  ּוְלַקדֵּ ְלַטֵהר  ְמאֹד  גָּב  ִנשְׂ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד  ֶגת.  ַמשֶּׂ ְעּתוֹ  דַּ ֵאין  ֲאִפּלּו  ַמח  ְוִישְׂ
ה הּוא ָחׁשּוב ִלְפֵני  ִגיאֹות ַהְרבֵּ ַהנֶֶּפׁש, ַוֲאִפּלּו ִאי לֹא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוׁשֹוֶגה ּבוֹ שְׁ
ָבר  ִדְכִתיב (שה"ש א, ד) ְוִדְגלוֹ ָעַלי ַאֲהָבה ְוכּו', ָהא ְלָמה ַהדָּ רּוְך הּוא כְּ דֹוׁש בָּ ַהקָּ
ָפה, ְוָאִביו  ַלֲעֵגי שָׂ בֹות בְּ ל תֵּ ר ֲחָצִיין שֶׁ ר ּוְמַדבֵּ בֵּ ֵאינוֹ יֹוֵדַע דַּ ּדֹוֶמה, ְלִתינֹוק ָקָטן שֶׁ

ְרֵאִלי  שְׂ ָהִאיׁש ַהיִּ שֶׁ ַמח כְּ ַחק ְוִישְׂ ַמִים ִישְׂ שָּׁ ב בַּ ְך יֹושֵׁ ְמחּו ְלקֹולוֹ, כָּ ְוִאּמוֹ ִיְצֲחקּו לוֹ ִישְׂ
ֶלא יֹוֵעץ, ֵעֶרְך זַֹהר)  ֶגת. (פֶּ ְעּתוֹ ַמשֶּׂ ּתֹוָרה ְורֹוֶצה ִלְלמֹד ַאְך ֵאין דַּ ה בַּ ֵיׁש לוֹ ִחבָּ

ם.  ים ִיְלְמדּו ִמּסֹוד ַהשֵּׁ ָעִרים ְקַטנִּ נְּ ַעְצמוֹ ָאַמר, שֶׁ ן יֹוַחאי בְּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ַרבִּ
ה) (אֹור ַהַחמָּ

ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ִלּמּוד  עּו  ִיְקבְּ ָרֵאל  ִישְׂ ית  בֵּ ַאֵחינּו  ל  כָּ ֶזה  כָּ אֶֹפן  בְּ י  כִּ ְנַקוֶּה  ָהָבה 
ם הּוא. יר ְוֶאְביוֹן ָקטֹן ְוָגדֹול שָׁ דֹוׁש ַיַחד ָעשִׁ ַהקָּ

ה) 'ְרבָּ פּוס גֶּ ִנים ְלזַֹהר דְּ ַמת ָהַרבָּ (ַהְקדָּ

ַע ֲחבּורֹות ְלִלּמּוד ַהּזַֹהר ּוִבְפָרט ְלֵעת  לּו ִלְקבֹּ דְּ תַּ ִעים ִאם ִישְׁ ּוַמה ּטֹוב ּוַמה נָּ
דֹוׁש  ַהקָּ ּמּוד  לִּ בַּ ל  דֵּ תַּ ְלִהשְׁ ָעֵלינּו  ִלְפרַֹח  ֵהֵחּלּו  ה  ֻאלָּ ַהגְּ ִניצֹוֵצי  ר  ֲאשֶׁ זֹאת  כָּ
ַהנִָּביא  ֵאִליָּהּו  ָקְדׁשוֹ  בְּ ר  בֵּ דִּ ר  ֲאשֶׁ כַּ ִצְדֵקנּו  יַח  ְמשִׁ ְלִביַאת  ַהְמֻסגָּל  ַהזֶּה 
ּוֵביּה  גָּלּוָתא  ִמן  ְרקּון  ִיְתפָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ְבַהאי  דִּ ְמֵהיְמָנא  ְלַרְעָיא  ְלטֹוב  ָזכּור 
ֲעָגָלא  בַּ ִצְדֵקנּו  יַח  ְמשִׁ ִביַאת  בְּ ֵתנּו  ֻאלָּ גְּ ָיִחיׁש  ם  ְוַהשֵּׁ גָּלּוָתא.  ִמן  קּון  ִיפְּ
ה) 'ְרבָּ גֶּ פּוס  דְּ ְלזַֹהר  ִנים  ָהַרבָּ ַמת  (ַהְקדָּ ָיֵמינּו ָאֵמן.  ְמֵהָרה בְּ ּוִבְזַמן ָקִריב בִּ

"י, ֶאָחד  בִּ ל ַרשְׁ ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהזֶּה שֶׁ ָרֵאל ְמֻחיִָּבים ִלְלמֹד בְּ ל ִישְׂ ן כָּ ר ַעל כֵּ ֲאשֶׁ
ים  ִעתִּ יַע ְלִחּנּוְך, בְּ ִהגִּ גָּאוֹן, ֶאָחד ַרב גָּדֹול, ֶאָחד ָחָכם, ֶאָחד ָהמוֹן, ֶאָחד ָקָטן שֶׁ
ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלּול ַעד  יֹומוֹ  ַבר יֹום בְּ ִרים דְּ ה ְמֻסדָּ ר ֵהמָּ ִרים ֲאשֶׁ ִנים ּוֻמְכשָׁ ְמֻזמָּ
ל  ה ְוִיְהיּו ִנּצֹוִלים ִמכָּ ֻאלָּ ם ֵעת ֲעֵקַדת ִיְצָחק ְלָקֵרב ַהגְּ ּפּוִרים ֶנְחתַּ ִמְנַחת יֹום ַהכִּ
ר) ַמת ַהְמַחבֵּ ַגן ַהיָָּרק ַהְקדָּ ּקּוֵני ַהּזַֹהר, כְּ (תִּ ָגִעים ָרִעים.  פְּ

ם,  ַעת ַהשֵּׁ דֹוִלים דַּ ים ַעד גְּ ַטנִּ ם יֹוְדִעים ִמקְּ כֻּלָּ ְכֵדי שֶׁ ד בִּ ָנה ִלְלמֹד ּוְלַלמֵּ ַהּתֹוָרה ִנתְּ
ל ָאָדם ַחיָּב  כָּ ְזִהיִרים ַעל ִלּמּוד ָחְכָמה זוֹ שֶׁ מַּ ִלים שֶׁ ה ִסְפֵרי ְמֻקבָּ ַהְרבֵּ ְוַגם ָמִצינּו בְּ
י, ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש, קמ"ז) ַנזִּ כְּ ן ְצִבי ַאשְׁ י ִיְצָחק בֶּ (ַרבִּ ִלְלמֹד אֹוָתּה.  

ֵסֶפר מּוָסר,  יק ִלְבָרָכה הֹוָרה ְלׁשֹוֲאָליו ִלְלמֹד זַֹהר כְּ נּו ָמָרן ַהֲחזוֹן ִאיׁש ֵזֶכר ַצדִּ ַרבֵּ
יק ִלְבָרָכה.  ֵרייְנַמן ֵזֶכר ַצדִּ ַמְרָיהּו גְּ י שְׁ ן ֲאחֹותוֹ, ַהגָּאוֹן ַרבִּ ַעְצמוֹ ִעם בֶּ ְוַאף ָלַמד בְּ
ָאַמר:  דוֹׁש ַהֲחזוֹן ִאיׁש ַזַצ"ל): שֶׁ אֹון ַהּקָ ה ִאיׁש, (ֻעְבּדֹות ַעל ָמָרן ַהּגָ ֶפר ַמֲעשֵׂ ּוַבסֵּ

ל ַמַאְמֵרי ֲחַז"ל.  דֹוׁש ְמעֹוֵרר יֹוֵתר ִמכָּ ְלׁשוֹן ַהּזַֹהר ַהקָּ

אִויְטׁש  יּובָּ ִליָט"א (ַזַצ"ל) (ָהַאְדמֹו"ר ִמלְּ ל כ"ק ַאְדמֹו"ר שְׁ הֹוָראֹוָתיו ָהַאֲחרֹונֹות שֶׁ
מֹוִכיִחים  ְוכּו'  ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ַהְיָלִדים,  ְלִכּנּוֵסי  ר  ֶקשֶׁ בְּ "ד)  ַחבָּ ֶלת  ׁשֹושֶׁ בְּ ָהַאֲחרוֹן 
ְרָגִעים  ְוָקא בִּ ּה ָאנּו ִנְמָצִאים, ְוָלֵכן דַּ ָעה בָּ ל ָסֵפק ַעל ּגֶֹדל ַהשָּׁ ל ֵצל שֶׁ ְלַמְעָלה ִמכָּ
ֶמֶרץ  בְּ יֵּס  ְלִהְתגַּ ָלל  ֵמַהכְּ יֹוֵצא  ְללֹא   – נּו  כֻּלָּ ל  שֶׁ ַהחֹוָבה  ֶלת  ֻמטֶּ ֵאּלּו  דֹוִלים  גְּ

ִליָט"א (ַזַצ"ל) ל כ"ק ַאְדמֹו"ר שְׁ ְלִמְבָצָעיו הק', שֶׁ
"ד תש"מ – תשמ"א) ָפר ַחבָּ (ָעלוֹן כְּ

ן  ַקְטנּוָתם בֶּ ֲעַדִין בְּ ֵהם  שֶׁ ים כְּ ַהּצֹאן ְקדֹושִׁ יְַּתִחילּו ִלְלמֹד ִעם  ְוָהָיה שֶׁ ן  ִיתֵּ ִמי 
ִלי ׁשּום ֶחְבֵלי  ָקרֹוב בְּ ה בְּ ֻאלָּ אי ַהגְּ ַודַּ דֹוׁש... ְוָהיּו בְּ ִנים ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ ט' ְוי' שָׁ
יץ - ַמֲעֶרֶכת ז' אֹות ה') ַתי ִליְפשִׁ בְּ י שַׁ יק ַרבִּ דִּ ָרֵאל ְלַהגָּאוֹן ַהצַּ ת ִישְׂ (ֵסֶפר ְסֻגלַּ יַח.  ָמשִׁ

ְך  כָּ ל  כָּ ֵלי  ִיְתגְּ דְּ ָדא  בְּ הּוא  ִריְך  בְּ א  ְדקּוְדשָׁ ְרעּוָתא  ֵלית  ְמעוֹן:  שִׁ י  ַרבִּ לוֹן  ָאַמר 
ָחא  כָּ ְלַאשְׁ ְזִמיִנין  ְדַעְלָמא  ַרְבֵיי  ֲאִפיּלּו  יָחא  ְליֹוֵמי ְמשִׁ ָקִריב  ְיֵהא  ְוַכד  ְלַעְלָמא, 

א. ָיא ְלכֹלָּ ִנין, ּוְבַההּוא ִזְמָנא ִאְתגַּלְּ בְּ ין ְוחּושְׁ יּה ִקצִּ ָחְכְמָתא ּוְלִמְנַדע בֵּ ְטִמיִרין דְּ

רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ל  שֶׁ ְרצֹונוֹ  ֵאין  ְמעוֹן:  שִׁ י  ַרבִּ ָלֶהם  ָאַמר  ַהּקֶֹדׁש]:  ִלְלׁשוֹן  ְרּגּום  [תַּ
יַח ֲאִפּלּו ְנָעִרים  שִׁ ְהֶיה ָקרֹוב ִלימֹות ַהמָּ יִּ ְך, ּוְכשֶׁ ל כָּ ה ָלעֹוָלם כָּ ְתגַּלֶּ יִּ ֶזה שֶׁ הּוא בָּ
ּבֹונֹות,  ים ְוֶחשְׁ ל ַהָחְכָמה ְוָלַדַעת ַעל ָידוֹ ִקצִּ רֹות שֶׁ עֹוָלם ֲעִתיִדים ִלְמצֹא ִנְסתָּ בָּ שֶׁ
ף קיח ע"א) ת ַויֵָּרא דַּ ָרשַׁ דֹוׁש פָּ (זַֹהר ַהקָּ ה ַלּכֹל.  ַמן ִיְתגַּלֶּ ּוְבאֹותוֹ ַהזְּ

מזל טוב להר"ר איתמר ברים שליט"א [עולה חדש] שזוכה 
בארצינו הקדושה ללמוד זוהר הקדוש  עם הבנים שלו, הילד 

החשוב בנימין אהרן ואחיו יצחק שמעון  נ"י, ולקיים דברי 
התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיעוכי"א

י



ָ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 יא  

ו ְוָהְלָאה ְצִריִכים ְלעֹוֵדד  ָלה ָהָיה ַרק ִלְזַמן ָקצּוב, ּוֵמַעְכשָׁ ָהִאּסּור ִלְלמֹד ַקבָּ
בֹוא  תָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ַרק  שֶׁ ֵני  ִמפְּ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  בְּ ַלֲעסֹק  ם  כֻּלָּ ֶאת 
ּמּוד  ק ִמלִּ יַח. ְוָלֵכן ָאסּור ְלִהְתַחמֵּ שִׁ ה ָהרּוָחִנית  ּוְלִביַאת ַהמָּ ֻאלָּ ָהֱאנֹוׁשּות ַלגְּ
ה" ַעל ַהּזַֹהר,  דֹוׁש ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי. ֵסֶפר "אֹור ַהַחמָּ ְבֵרי ָהַרב ַהקָּ ָלה.         (ּתֶֹכן דִּ בָּ ַהקַּ
ָלא,). ֶרעִמישְׁ פְּ

יק יֹוִמין, ָזֵקן ָמֵלא ַרֲחִמים,  ַעתִּ אֹוַרְיָתא, ָרִזין דְּ סֹודֹות ְוָרִזין דְּ ְוַהּלֹוֵמד ָזֵקן, בְּ
ְבּתוֹ  ּוַמְחשַׁ מֹחוֹ  בְּ ְך  כָּ ל  כָּ ֶנְחָקק  ֵאינוֹ  שֶׁ ָמחּוק,  ְנָיר  ַעל  תּוָבה  כְּ ִלְדיוֹ  ּדֹוֶמה 
ה ׁשֹוִטים  י ִנְמָחק חוֵֹזר ּכֹוֵתב ְוִנְמָחק. ְוֵכן ֵיׁש ַהְרבֵּ ה, כִּ ֶהם ַהְרבֵּ ְוָיכֹול ִלְטעֹות בָּ
ְולּו  ַחיֵּינּו,  ֵהם  ר  ֲאשֶׁ ַהּזַֹהר  ְוֵסֶפר  ָהֲאִר"י  ָמָרן  ל  שֶׁ ָרִזין  ְלמֹד  ִמלִּ ּבֹוְרִחים  שֶׁ
ל  ינּות ּגֹוֵבר, ָהיּו ׁשֹוְקִדין כָּ ר ָהַרע ְוַהמִּ יָחא ֲאשֶׁ ִעְקבֹות ְמשִׁ י ׁשֹוֵמַע ִלי, בְּ ַעמִּ
מֹות  לּול ִעם ֲחִסידּות ְוַהְקדָּ ְתֵבי ָמָרן בָּ ּקּוִנים כִּ ְיֵמיֶהם ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוַהתִּ
ְוָהיּו  ָרעֹות  ֵזרֹות  ַהגְּ ל  כָּ ִלין  ְמַבטְּ ְוָהיּו  ִלְבָרָכה  יק  ַצדִּ ֵזֶכר  "ׁש  ָהִריבָּ ָמָרן  ל  שֶׁ
ֵני ַחיֵּי ְמזֹוֵני. ִטּיֹות, בָּ שְׁ עֹות פַּ פָּ ן ַהשְׁ ל ָהעֹוָלמֹות, כֵּ ַפע ְואֹור ַעל כָּ יִכין שֶׁ ַמְמשִׁ

ָנה כ') ֶרק ד' ִמשְׁ דֹוׁש ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, נֹוֵצר ֶחֶסד, פֶּ ינּו ַהקָּ (ַרבֵּ

ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  לּוי בְּ ְרֵאִלי תָּ שְׂ ַהיִּ ַחּיּות ָאָדם  ׁש,  י טֹוב הוי"ה ַממָּ ּוְראּו כִּ ַטֲעמּו 
ל ֶאָחד ְלִפי  ְמָחה ּוְבנַֹעם ּוְבִיְרָאה ְוַאֲהָבה כָּ ה ּוְבשִׂ ְקֻדשָּׁ ּוְבִכְתֵבי ָמָרן ִלְלמֹד בִּ

ים כּו'. ָרֵאל ְקדֹושִׁ תוֹ ְוָכל ִישְׂ ָגתוֹ ּוְקֻדשָּׁ ַהשָּׂ
ָנה כ') ֶרק ד' ִמשְׁ דֹוׁש ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, נֹוֵצר ֶחֶסד, פֶּ ינּו ַהקָּ (ַרבֵּ

ֶרְסֶלב ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו ינּו ַנְחָמן ִמבְּ ַרבֵּ
עּוִרים לֹוַמר זַֹהר ִצוָּה ִלְבֵני ַהנְּ

ָעְסקּו  עּוִרים  ַהנְּ ֵני  בְּ ֲאַזי  יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ִלְמָעַרת  בֹוָאם  בְּ
ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונוֹ  ֲעֵליֶהם הּוא  ַקד  ר פָּ ֲאשֶׁ זַֹהר כַּ ּוְבִלּמּוד  ה  ְתִפלָּ בִּ
ֵעת  ּוְבָכל  ְמאֹד.  ַעד  ֵמַח  שָׂ ָהָיה  ַרק  ָבר,  דָּ ׁשּום  ָראּו  לֹא  ּנּו  ּוִממֶּ
ְיָלה ָהַלְך  ֶריָך ְוכּו', ּוַבלַּ ָהָיה ִעּמוֹ ְוָאַמר לוֹ: ַאשְׁ א ֵאֶצל ָהִאיׁש שֶׁ בָּ
ַעְצמוֹ  ֵמֶחֶדר ְלֶחֶדר, ְוִהְזִהיר אֹוָתם לֹוַמר זַֹהר ְוכּו' ְוַכּיֹוֵצא, ְוהּוא בְּ
דֹוָלה  ְמָחה גְּ שִׂ ַעְצמוֹ ְוָהָיה בְּ לּום, ַרק ָהָיה הֹוֵלְך ּוְמַנגֵּן בְּ לֹא ָאַמר כְּ
ה  מָּ ל כַּ לֵּ ין ְוִהְתפַּ ית ּוְתִפלִּ ַטלִּ ֵהִאיר ַהּיֹום ָעַמד בְּ ַעד אֹור ַהּיֹום, ּוְכשֶׁ
ֶרְסֶלב אֹות יט) ְבֵחי ָהַר"ן ִמבְּ (ֵסֶפר שִׁ עֹות.  שָׁ

מזל טוב להר"ר אליהו פלדמאן שליט"א [עולה חדש] 
שזוכה בארצינו הקדושה ללמוד זוהר הקדוש  עם 

הבנים שלו, הילד החשוב אליעזר יהודה ואחיו ראובן 
מאיר ואחיו יעקב ישראל, וגם כן לבד [יותר משעה 

ביום] ולקיים דברי התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי 
זיעוכי"א

רבי יעקב אבוחצירא (תקס"ו - כ' בטבת תר"מ; 1805 - 4 בינואר 1880) 
מגדולי רבני מרוקו, ידוע בתואר אביר יעקב, סבו של הבבא סאלי.

וגדל   (1805) נולד בשנת תקס"ו  חייו:   תולדות 
בתאפילאלת במרוקו [ראה להלן סיפור נורא]. 
בצעירותו למד אצל אביו, רבי מסעוד, את כל 
התנ"ך עם טעמי המקרא ולאחר מכן כל המשנה 

וכל התלמוד.

הקהילה  מנהיג  היה  לרבנות  שהוסמך  לאחר 
בתאפילאלת. ושימש בה כרב ודרשן. הוא רצה 
של  התנגדות  בגלל  אך  ישראל  לארץ  לעלות 
בני הקהילה בתאפילאלת נמנע ממנו. הוא ניסה 
 (1879) ובשנת תר"מ  לעלות לארץ שש פעמים 

כשניסה לעלות בפעם השישית הצליח לשכנע את הקהילה שלא ימנעו 
ממנו מכיוון שבנו, רבי מסעוד, יכול לשמש כרב הקהילה במקומו. הוא 
עזב את מרוקו ועבר דרך אלג'יריה, תוניסיה, לוב ומצרים בטו בטבת 
ובי"ז טבת הגיע לדמנהור שם  הגיע לעיר אלכסנדריה שהה בה מעט 
התארח אצל משה סרוסי, בהיותו בדמנהור חלה ונפטר בכ' בטבת תר"מ 
(4 בינואר 1880) הוא נקבר בדמנהור. השאיר אחריו ארבעה בנים ובת: 
רבי מסעוד, רבי אהרון, רבי אברהם ורבי יצחק, והבת אסתר (ללה סטי). 

אחד מבניו של רבי מסעוד, רבי ישראל, ידוע בכינוי הבבא סאלי.

לאחר פטירתו: חלק גדול ממשפחתו שהיו איתו בדרך לארץ חזרו עם 
פטירתו למרוקו, בעוד חלק אחר המשיך והגיע לארץ ישראל והתיישב 
בעזה. לאחר כמה שנים חלק מבני המשפחה התחזקו והתיישבו בנהריה. 

ובמקומות אחרים בארץ והגיע עד ראש פינה. 

משנתו:  גנזי המלך - ספר שנכתב על ידי רבי יעקב אבוחצירא, ובו 207 
אופנים שונים להסבר על המילה הראשונה בתורה "בראשית". מהדורה 
יעקב בעיקר לקבלה,  רבי  ראשונה תרמ"ט במשנתו התורנית התייחס 
התמקד במיוחד בפירוש על מזמור קיט בתהלים (הפרק הארוך ביותר 
בתנ"ך) חיבר שני ספרים בהם יש דגש על מזמור זה: אלף בינה ומעגלי 

צדק.

על אף החשיבות הרבה שראה בלימוד קבלה התנגד ללימוד קבלה בלא 
לימוד תלמוד וכתב (בהקדמתו לספרו "אלף בינה") "ובלא התלמוד לא 
שייך שיגיע אדם לידיעת התורה" כמו כן המליץ על סדר הלימוד אותו 
למד: "דבתחילה לומד אדם המקרא ואחר כך לומד המשנה ואחר כך 
לומד הגמרא ואחר כך לומד ההלכות על בוריים ואחר כך העיקר הוא 

הסוד על אמיתתו" (אלף בינה, הקדמה אות ד)

ספריו: א. פתוחי חותם - פירוש על התורה. – ב. מחשוף הלבן - פירוש 
על התורה מתמקד יותר בהסברים בקבלה. – ג. מעגלי צדק - פירוש 
בינה  ד. אלף   – בתהלים.  קיט  במזמור  עוסק  הספר  עיקר  התנ"ך  על 
משפטיך  ה. יורו   – קי"ט.  במזמור  התמקדות  עם  תהלים  על  פירוש   -
ליעקב - שו"ת.-  ו. בגדי השרד - פירוש על דרך הקבלה על הגדה של 
פסח. - ז. גנזי המלך - ביאור על תחילת ספר בראשית ועל השבת. - 
ח. שערי תשובה - ביאור המילה "תשובה" בקבלה. – ט. שערי ארוכה - 
ספר מוסר לימים נוראים ולחודש תשרי. – י. לבונה זכה - חידושים על 
התלמוד מסודר לפי פרשות השבוע. – יא. יגל יעקב - פיוטים, של רבי 
יעקב וצאצאיו. – יב. דורש טוב - שבע עשרה (בגימטריה טוב) דרשות 

על נושאים שונים. – יג. תיקון הברית מספר גנזי המלך 

אופנים   207 ובו  יעקב אבוחצירא,  רבי  ידי  על  - ספר שנכתב  גנזי המלך 
ראשונה  מהדורה  "בראשית".  בתורה  הראשונה  המילה  על  להסבר  שונים 

תרמ"ט

רבי יעקב אבוחצירא

יא



‡"Ú ‡Ù  ÍÏ ÍÏËÒ˙

‰Ó‡Â ‡È‰ ˙È˙‡(‡ ˙Â)È‡ .'Â‚Â ‡Ó Èl Ô‡˜ ÈÓÚ Èl ‰‡˜z Ï‡ 

ÌÈBË ÌÈNÚÓ ‡Ïe ‰B˙ ‡Ïa ÈÈ ÈÈL‰ Ì˜ÈÂ ˙‡ ‡e‰‰ ÈzÎÏ‰ ‰‡ÏÓ

(È ‰Ú ÈÈÂ ÈÓÚ Èl ‰‡˜˙ ‰nÏ ‡LÈ ‡Ùeb ÈÏ ÏÈÚ‡„˙‡ÎÊ È‡Â . ¿ƒ»»

‡z‚a Ônz ‡˙È ˙ÏÈÈÚc ÔÂÈk ,Ô„Ú„ ‡z‚Ï ˙ÏÈÈÚ˙‚ÂÂcÊ‡) »¿«¿ƒ¿»¿≈∆≈«¿»¿«»¿»«»¿ƒ¿»

‡c CÏÓÈÏ‡a(˙ÈÏÎO‰ LÙ ‡c„ ˙ea ‚ÂÂcÊ‡ Áe ‡c„ ÔBlÁÓeLaÏ˙‡Â ¿ƒ¿«¿
‡"„)‡ÓÏÚ È‡‰„ ‡˜eÈ„c ‡LeÏa Ônz (˙LaÏ˙‡Â¿ƒ¿«¿««»ƒ¿»¿ƒ¿»¿«»¿»

.Ônz ˙cÚ˙‡Â¿ƒ¿«¿««»

.qÓ˙‡ ‡aÏ ÈÓÈÎÁÏ ÔÈ˙Ò„ ‡˙Ò(Úa‡)Ôep‡ ÔÈbc ˙Ïz ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¬ƒ≈ƒ»ƒ¿««¿««¿ƒƒ

LÙ Ôep‡ ÔÈl‡Â ,‡„ ‡c Ô„ÈÁ‡c‡˙ÓLÏ ‡˙ÓL) ¿¬ƒ»»¿»¿ƒ≈ƒ∆∆

(„"ÂÈ È˜˙‡„ ‰‡lÚ ‡˙ÓL.‰ÓLe Á"e(L"Ù)e‰È‡ LÙ «¿»»∆∆ƒ

‡ÓÏÚ È‡‰a Ú˙‡ L a „Îc .dÈpÓ Èa˙‡ ‡Ùe‚„ ‡ÏÈÁ≈»¿»ƒ¿¿≈ƒ≈¿««»ƒ¿«¿«»¿»

ÈÓkzÒÓ ÈÙÈÈL Ïk dÈ˜ea ‡‚ÂÂcÊ‡Ï‡")(ÈLk˙Ó ¿ƒ¿«¿»¿¿≈»«¿≈ƒ¿«¿≈ƒ¿«¿≈

‰‡p‰˙‡Ï È˜z˙Óe(‰ÓLÏ)‡˙eÚe LÙ ‡e‰‰Â ,Ônz ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«»»«»¿«∆∆¿»

‡„BÚ ‡e‰‰a dÈa ÌkzÒ‡ dÈÏÈ„(LnÓ)‡e‰‰Ï dÈÏ CÈLÓe ƒ≈ƒ¿««≈¿«»»»ƒ≈¿«

.„ÈLB‡c ‡ÚÊ ‡e‰‰a Ônz dÈÏ ÏÈÚ‡Â LÙ∆∆¿»ƒ≈«»¿««¿»¿ƒ

‡ÏÈÁ CLÓ˙‡ ,Ônz CÈLÓc ‡LÙ„ eÎÈLÓe ‡˙eÚ BbÓeƒ¿»¿ƒ¿«¿»¿»ƒ«»ƒ¿¿«≈»

Ï‡ÚÂ ,Ì"ÈLÈ‡ Ôe˜˙‡c ÔÈbc Ôep‡Ó Ônz ‡ÁB‡¬»«»≈ƒ«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿»

e‰È‡ ‡„Â .‡Ùeb dÈpÓ Èa˙‡Â ,‡ÚÊ ‡e‰‰„ eÎÈLÓa ‡lk…»ƒ¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿¿≈ƒ≈»¿»ƒ

Ôep‡„ ‰‡z˙ ‰‡Ó„˜ ‡ÏÈÁ(Úa‡).˙Ïz ≈»«¿»»«»»¿ƒ¿«

È‡‰c ÔÈ‚e(‡˙ÓLÏ ‡˙ÓL)‡„BÒÈÂ ‡˙e˜„a È˜‡ LÙ ¿ƒ¿«∆∆«¿ƒƒ¿≈»ƒ»

‡˙ÓL ÏÚ ‡tÎÏ È˜˙‡„ ‡a˜ ,‡Ùe‚„¿»»¿»»¿ƒ¿¿ƒ¿«»»«ƒ¿»»

Ì"ÈLÈ‡c ÔÈbc Ôep‡Ï ‡˜ÏeÁ ˙È‰È˙‡LÙÂ Áe Ôe˜˙‡c) ƒ¿¿ƒ«»»¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒ

(˙ÈÏÎO‰‡e‰‰„ ‡˜ÏeÁ„ eÎÈLÓc ÔÈ‚(‰ÓL)È˙‡ LÙ ¿ƒƒ¿ƒ¿¿»¿«∆∆»≈

ÈM‡Ï ÈÓÁÏ Èa˜ ˙‡ È˙Î„ eÈÈ‰Â .e‰ÈÈpÓÈM‡Ï ÈÓÁÏ e‰Ó) ƒ«¿¿«¿ƒ¿ƒ∆»¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ«

(‰ÈÎM‰ ÂÈÊÓ Ô‰˙Ó Ôep‡„ B‡Ó ÚÙL ‡e‰ ‡cÂ ÈM‡Ï ‡BÊÓ È‰È„ÔÈ‚a ¿ƒ

ÎÂ .ÔB‰È˜ÏeÁ ÈÏË LÙc ‰tÎ ‡e‰cÈ‡‰a L a ˙ÈÓ „ ¿«»»¿∆∆»¿≈»≈¿«ƒ«»¿«

‡ÏÈÁe ,ÔÈÓÏÚÏ ‡˜ ÔÓ È„Ú˙‡ ‡Ï LÙ ‡È‰‰ ,‡ÓÏÚ»¿»«ƒ∆∆»ƒ¿¬≈ƒƒ¿»¿»¿ƒ¿≈»

.‡c ÌÚ ‡„ eÚzLÓe ‡ÈÈ˙Ó ÈÚ„È ‡„»»¿≈≈«»ƒ¿»»ƒ»

eÎÈLÓ e‰È‡Â .‡ÓÏÚ È‡‰a LÙpÏ ÌÈi˜Ó„ e‰È‡ Áe«ƒƒ¿«≈«∆∆¿«»¿»¿ƒ¿ƒ

,BL‡ ÏÚ  Ôe˙Â ‰f‰ ÌÏBÚÏ ‰‡aL ÈÙlÓ ÌL

Ó‡pL ÈÓ Ïk ,ÈL‡ ÈÏÚ B Bl‰a 

!?ÈÓÚ ˙‡Ê‰ ÌÈÓB‡Â ÌÈÚÊÚcÊÓ d˙B‡ ÌÈ‡BL

,˙ÓB‡Â ‰ÈLÓ ‡È‰ ÈÓÚ Èl ‰‡˜z Ï‡ 

,ÌB˜Ó B˙B‡a  ÈzÎÏ‰ ‰‡ÏÓ È‡ .'B‚Â ‡Ó Èl Ô‡ ̃

,ÌÈBË ÌÈNÚÓ ÈÏe ‰B˙ ÈÏa  '‰ ÈÈL‰ Ì˜ÈÂ

'‰Â ÈÓÚ Èl ‰‡˜˙ ‰nÏ .Ú Ûe‚Ï È˙B‡ ÒÈÎ‰L

[È ‰Ú.Ô„Ú Ô‚Ï ˙ÒÎ ,‰ÎBÊ Ì‡Â . ¿ƒ»ƒ¿∆∆¿«≈∆
Ôba ÌL ˙LBÈ ,˙ÒÎpL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿∆∆∆∆»«»
‚ecÊÓ Áe‰ ‰fL ,ÔBÏÁÓ ‰Ê ,CÏÓÈÏ‡ ÌÚ ˙‚ecÊÓ]

[˙ÈÏÎO‰ LÙp‰ BfL ,˙e ÌÚeLaÏ˙‰Â‡"„] ¿ƒ¿«¿
[˙LaÏ˙Óe˙eÓc‰ ÏL Lela ÌL »«¿∆«¿

.˙cÚ˙Ó ÌLÂ ‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÏL∆»»«∆¿»ƒ¿«∆∆
ÈÓÎÁÏ ÒÓ ÌÈ˙q‰ «¿»ƒƒ¿»¿«¿≈
.l‰[Úa‡]Ô‰ ˙B‚c LÏL «≈»…¿»≈

LÙ Ô‰ el‡Â ,BÊa BÊ ˙BÊeÁ‡L∆¬¿¿≈≈∆∆
[„"BÈ ˙‡˜pL ‰BÈÏÚ‰ ‰ÓLp‰ ,‰ÓLÏ ‰ÓL]

.‰ÓLe Á"e[L"Ù]‡È‰ LÙp‰ «¿»»«∆∆ƒ
.epnÓ ‰ Ûeb‰L Ák‰«…«∆«ƒ¿∆ƒ∆
ÌÏBÚa BÚ˙Ó Ì„‡‰ L‡kL∆«¬∆»»»ƒ¿≈»»
Ïk ,B˙˜ ÌÚ ‚ecÊ‰Ï ‰f‰«∆¿ƒ¿«≈ƒ¿≈»»

ÌÈÓÈkÒÓ ÂÈÈ‡[ÌÈÒpk˙Ó ‡"] ≈»»«¿ƒƒ

˙B‰Ï ÌÈ˜˙Â[‰ÓLpÏ],ÌL ¿ƒ¿»ƒ≈»»
BlL ÔBˆ‰Â LÙp‰ d˙B‡Â¿»«∆∆¿»»∆

‰NÚn‰ B˙B‡ ÌÚ ÌÈkÒÓ[LnÓ], «¿ƒƒ««¬∆

ÒÈÎÓe LÙp‰ d˙B‡ ˙‡ CLBÓe≈∆»«∆∆«¿ƒ
.CÙBML Úf‰ B˙B‡a ÌL d˙B‡»»¿«∆«∆≈

LÙp‰ ˙ÎLÓ‰Â ÔBˆ »¿«¿»««∆∆
Á‡ Ák CLÓ ,ÌLÏ CLBnL∆≈¿»ƒ¿»…««≈
˙B‡˜pL ˙B‚c‰ Ô˙B‡Ó ÌLÏ¿»≈»«¿»∆ƒ¿»
˙ÎÈLÓa ÒÎ Ïk‰Â ,Ì"ÈLÈ‡ƒƒ¿«…ƒ¿»ƒ¿ƒ«
.Ûeb‰ epnÓ ‰Â ‡e‰‰ Úf‰«∆««¿ƒ¿∆ƒ∆«
ÏL ÔBzÁz‰ ÔBL‡‰ Ák‰ e‰ÊÂ¿∆«…«»ƒ««¿∆

Ì˙B‡[Úa‡].LÏL »»…
˙‡fL[‰ÓLÏ ‰ÓL]LÙp‰ ∆…«∆∆

ÏL „BÒÈ‰Â ˙e˜„a ˙˜ƒ¿∆∆ƒ¿≈¿«¿∆
ÏÚ tÎÏ ˜pL Ôaw‰ ,Ûeb‰««»¿»∆ƒ¿»¿«≈«
˙B‚c‰ Ì˙B‡Ï ˜ÏÁ Ôz ‰ÓLp‰«¿»»ƒ»≈∆¿»«¿»

Ì"ÈLÈ‡ ÏL[˙ÈÏÎO‰ LÙÂ Áe e‡˜pL], ∆ƒƒ

d˙B‡ ÏL ˜ÏÁ‰ ˙ÎÈLnL ÌeMÓƒ∆¿ƒ««≈∆∆»
[‰ÓL]ÈM‡Ï ÈÓÁÏ Èa˜ ˙‡ e˙kL eÈ‰Â .Ì‰Ó ‰‡a LÙp‰B‡Ó ÚÙL e‰ÊÂ ,ÈM‡Ï ÔBÊÓ Ô˙BpL ?ÈM‡Ï ÈÓÁÏ e‰Ó] «∆∆»»≈∆¿«¿∆»∆»¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ«

[‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÌÈ‰ Ì‰Ld˙B‡ ,‰f‰ ÌÏBÚa Ì„‡ ˙nLÎe .Ì˜ÏÁ ÌÈÏËB LÙp‰ ˙tk ‡‡e‰L ÌeMÓ , ƒ∆«»««∆∆¿ƒ∆¿»¿∆≈»»»»«∆»
.‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÈtÒÓe ÌÈ˙n‰ ÌÈÚ„BÈ ‰f‰ Áke ,ÌÈÓÏBÚÏ w‰ ÔÓ ‰ÊÊ ‡Ï LÙp‰«∆∆…»»ƒ«∆∆¿»ƒ«…««∆¿ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆

Ì‰Lk ÎfÏ ‰˜p‰ ˙eBÚ˙‰ ˙ÎÈLÓ ‡È‰Â ,‰f‰ ÌÏBÚa LÙp‰ ˙‡ ˙Ói˜nL ‡È‰ ƒ∆¿«∆∆∆«∆∆»»«∆¿ƒ¿ƒ«ƒ¿¿«¿≈»«»»¿∆≈

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
טבת ד

:˙Á‡ ‰˘Ï
תשרי ל



‰f‰ ÙÒ Ú˙

.‡„Á ‡ze‡È˙a Ôep‡ „Î ‡eÎ„ Èa‚Ï ‡˜e„ ‡˙eÚ˙‡„¿ƒ¿¬»¿¿»¿«≈¿»«ƒ¿ƒ¿»»»

Áe È‡‰Ï ,dÏÈ„ ‡ze‡È˙ ‡eÎ„ Èa‚Ï ˙Ú˙‡ ÔÈ„Îe¿≈ƒ¿¬«¿«≈¿»¿ƒ¿»ƒ»¿««

‡ze‡È˙a ‡ÚÊ ˙‡È„L‡ ‡z˙Ï„ Èa‚Ï ‡˜e„ ‡ÂÂ‚k¿«¿»¿¿»¿«≈ƒ¿«»«¿ƒ««¿»¿ƒ¿»

‡„ ‡˙ÒÂ .‡eÎ„ Èa‚Ï‡˜e Èa‚Ï ‡ze‡È˙a ÚÙL ˙‡È„L‡ „k) ¿«≈¿»¿ƒ¿»»

(‡Ê ‡Î‰Â(È ˙Ï‰˜).d˙ L‡ ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ eLz Áe‰Â ¿»«»∆»¡…ƒ¬∆¿»»

Á"e È‡‰Â(„Î ‡˙ÓLÏ ‡"˙ÓLÂ ‰"ÓLe L"ÙÂ)È‡‰Ó ‡˜Ù ¿««»¿»≈«

LÙpÓ ˙Lt˙‡Â ‡ÓÏÚÔ„Ú„ ‡z‚Ï ˜lzÒ‡ ‰"È ÔLt˙‡) »¿»¿ƒ¿»¿«ƒ∆∆

(ÔÈÂÂb ÏÎ ‡ÓwÓ ‰‡lÚ ‡˜eÈ„a LaÏ˙Óe ‰‡lÚ ‡ÈÓLa‡z‚Ï Ï‡Ú »¿ƒ¿»

‡ÓÏÚ È‡‰c Ô„Ú„(‰‡z˙)‡z‚„ ‡ÈÂ‡ Bb Ônz LaÏ˙‡Â , ¿≈∆ƒ¿«»¿»¿ƒ¿«««»¬ƒ»¿ƒ¿»

ÔÈ‚a .‡ÓÏÚ È‡‰Ï ÔÈ˙Á „Î È‡lÚ ÈÎ‡ÏÓ ÈLaÏ˙Ó„ ‰ÓÎ¿»¿ƒ¿«¿≈«¿¬≈ƒ»≈«»¬ƒ¿«»¿»¿ƒ

,ÈzÎc BÂ‰ Áe ‡e‰‰Ó Ôep‡c(„˜ ÌÈÏ‰˙)ÂÈÎ‡ÏÓ ‰NBÚ ¿ƒ≈««¬ƒ¿ƒ∆«¿»»

.'Â‚Â ˙BÁe¿

È‡‰„ ‡˜eÈ„ ‡Ú‡„ Ô„Ú Ôba LaÏ˙Ó ‡Áe ÈÎ‰ ÛB‡»ƒ»ƒ¿«»¿«≈∆¿«¿»¿ƒ¿»¿«

˙È‡ ‡c Ô„Ú Ôba ,ÔÈecÚ ÏÎa ˙cÚ˙‡ ÔnzÂ ‡ÓÏÚ»¿»¿«»ƒ¿«¿«¿»ƒƒ¿«≈∆»ƒ

‡ÓÏÚ„ ÔÈ˜eÈcÂ ÔÈeiˆ ˙È‡Â .‡ÓÏÚ È‡‰„ ÔÈ˜eÈcÂ ÔÈeiƒ̂ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»¿»¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»

LÈe ,Ônz ÔÈcÚ˙Óe ÔÈÏÊ‡ ‡Èi˜Ècˆ Ôep‡ Ïk ÔnzÂ ,‰‡lÚƒ»»¿«»»ƒ«ƒ«»»¿ƒƒ¿«¿ƒ«»¿≈

.‡lÈÚÏ ‡˜ÏÒÏ Ô‡Úa Ôep‡ ÈzaLÂ ÈÁÈL"‡Â Á"eÓ ‡„ ‡˜eÈ„) «¿≈¿««≈ƒ»»»¿»¿»¿≈»
È"zaLÂ È"ÁÈÂ È"ÓÊ ÏÎae ÔÈÂcÚ ÏÎ ecÚ˙‡ ‡„ ‡˜eÈ„e ‡ÓÏÚ È‡‰c

˙Óe ‡Ùe‚ È‡‰Ó ÈËLt˙Óe L"ÙÂ Á"e e˜lzÒ‡Ôb ‰‡lÚ ‡˜eÈ„ ÈLaÏ 

e‚ÂÂcÊ‡Â dÈÏÈ„ ‡LeÏ ‰"È ‡e‰ ˙‡ Ô‡a .ÔÈÂÂb ÏÎ ‡ÓwÓ ‡ÏÈÚÏc Ô„Ú

(‰ÈÎM‰ B‡Ó ÔÈ‰p Ôep‡Â ‰"Â‰È ‡„Ák

˙eÚÈˆÓe.ÔÈÂÂb ÏÎ ‡ÓwÓ ‡„Á ‡„enÚ ˙È‡ ‡zb ƒ¿ƒƒ¿»ƒ«»»»≈À»»¿»¿»ƒ

Ônz ËMt˙‡ ,‡˜ÏÒÏ ‡Úa „k Áe ‡e‰‰Â¿«««»»¿»¿»ƒ¿«««»

‡LeÏ ‡e‰‰Ó(‡Ùe‚a Ônz ˙‡zL‡ ‡LÙÂ)‡e‰‰ Bb Ï‡ÚÂ ≈«¿»¿»«

‡„enÚ(˙˜ÏÒÂ),dÈpÓ ˙˜Ùc ˙‡ ‡e‰‰ B‚ ‡lÈÚÏ ˜ÈÏÒÂ «»¿»ƒ¿≈»«¬«¿»¿«ƒ≈

.'Â‚Â eLz Áe‰Â È˙Î„k¿ƒ¿ƒ¿»«»¿

ÏÈËÂÈn˜ ÔÈÓÒea Ôa˜ dÏ È˜Óe ‡a ‡‰k Ï‡ÎÈÓ dÏ ¿»ƒ»ƒ»≈«¬»«»«¿ƒ»»¿«¿ƒ«≈

,‡e‰ CÈ ‡L„˜(˙˙‡Â)‡cÚ˙Óe Ônz ‡˙ÈÂ À¿»¿ƒ¿»¿»«»ƒ¿«¿»

ÈiÁ„ ‡Bˆ ‡e‰‰(„Ò ‰ÈÚ˘È)E˙ÏeÊ ÌÈ‰Ï‡ ‰˙‡ ‡Ï ÔÈÚc ¿«¿»¿«≈¿«ƒ…»»»¡…ƒ»¿

˙BÚ˙Ó Ê‡Â .˙Á‡ ‰˜eL˙aƒ¿»««¿»ƒ¿∆∆
BÓk Bf‰ ÁeÏ d˙˜eL˙a ÎfÏ«»»ƒ¿»»»««¿
ÚÊ ˙ÎÙBL ‰hÓ ÈtÏk ‰˜p‰L∆«¿≈»¿«≈«»∆∆∆«
‰f‰ ˙q‰Â .Îf‰ Ï‡ ‰˜eL˙aƒ¿»∆«»»¿«≈∆«∆
[„BÒ Ô‡ÎÂ ,‰˜pÏ ‰˜eL˙a ÚÙL CtLpLk]

 Ï‡ eLz Áe‰Â¿»«»∆
.d˙ L‡ ÌÈ‰Ï‡‰»¡…ƒ¬∆¿»»

Bf‰‰ÓLpÏ ‰"ÓLe ‰"ÓLe L"ÙÂ] «

[L‡k‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ ˙‡ˆBiLk , ¿∆≈ƒ»»«∆
LÙp‰ ÔÓ ˙„ÙÂ˜lzÒÓ ‰"È ÌÈ„Ù] ¿ƒ¿∆∆ƒ«∆∆

‰BÈÏÚ ˙eÓ„a LaÏ˙Óe ,ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÓMa Ô„Ú Ô‚Ï

[ÌÈÂb‰ ÏkÓ ˙ÓwÓÔ„Ú‰ Ô‚Ï ÒÎ ƒ¿»¿«»≈∆
‰f‰ ÌÏBÚaL[ÔBzÁz‰]LaÏ˙Óe , ∆»»«∆ƒ¿«≈

BÓk Ôb‰ ÏL ÈÂ‡‰ CB˙a ÌL»¿»¬ƒ∆«»¿
ÌÈÎ‡Ïn‰ ÌÈLaÏ˙nL∆ƒ¿«¿ƒ««¿»ƒ
ÌÏBÚÏ ÌÈ„BiLk ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ¿∆¿ƒ»»
Áe‰ d˙B‡Ó Ì‰L ÌeMÓ ,‰f‰«∆ƒ∆≈≈»»«

e˙kL ,eÈ‰ ‰NÚ »∆»…∆
.'B‚Â ˙BÁe ÂÈÎ‡ÏÓ«¿»»¿

Ô‚a ˙LaÏ˙Ó Áe‰ Ck »»«ƒ¿«∆∆¿«
ÌÏBÚ‰ ˙eÓ„a ı‡‰ ÏL Ô„Ú‰»≈∆∆»»∆ƒ¿»»
ÏÎa ˙cÚ˙Ó ÌLÂ ,‰f‰«∆¿»ƒ¿«∆∆¿»
LÈ ‰f‰ Ô„Ú‰ Ô‚a .ÌÈecÚ‰»ƒƒ¿«»≈∆«∆≈
,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÏL ˙BiÓ„e ÌÈei ƒ̂ƒ¿À∆»»«∆
ÌÏBÚ‰ ÏL ˙BiÓ„e ÌÈeiˆ LÈÂ¿≈ƒƒ¿À∆»»
ÌÈ˜Ècv‰ Ì˙B‡ Ïk ÌLÂ ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿»»»««ƒƒ
ÈL‡e .ÌL ÌÈcÚ˙Óe ÌÈÎÏB‰¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿»≈
ÌÈˆB Ì‰ ˙B˙aLÂ ÌÈL„Á√»ƒ¿«»≈ƒ

‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏL"‡Â Á"eÓ Bf‰ ˙eÓc‰] «¬¿«¿»

ÏÎa ÌÈcÚ˙Ó Bf‰ ˙eÓce .‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÏL

˙"B˙aL‰Â Ì"ÈL„Á‰Â Ì"È„ÚBn‰ ÏÎe ,ÌÈecÚ‰

‰f‰ Ûeb‰Ó ÌÈËMt˙Óe L"Ùp‰Â Á"e‰ ÌÈ˜lzÒÓ

˙eÓ„a ÌÈLaÏ˙Óe‰ÏÚÓlL Ô„Ú‰ Ô‚a ‰BÈÏÚ 

,BLeÏa ?‰"È ‡e‰ ÌB˜Ó ‰ÊÈ‡a .ÌÈÂb‰ ÏÎa ÌwÓ

[‰ÈÎM‰ B‡Ó ÌÈ‰ Ì‰Â ,‰"Â‰È „ÁÈ ÌÈ‚ecÊÓe. 

„Á‡ „enÚ LÈ Ôb‰ «»≈«∆»
d˙B‡LÎe ,ÌÈÂb‰ ÏÎa ÌwÓ¿À»¿»«¿»ƒ¿∆»
,˙BÏÚÏ ‰ˆB L‡k Áe‰»««¬∆»«¬
‡e‰‰ Lel‰Ó ÌL ˙ËMt˙Óƒ¿«∆∆»≈«¿«

[Ûeba ÌL ˙‡L LÙp‰Â]„enÚ‰ B˙B‡ CB˙Ï ˙ÒÎÂ[‰ÏBÚÂ]‰‡ˆiL ÌB˜n‰ B˙B‡ CB˙Ï ‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚÂ ¿ƒ¿∆∆¿»«¿∆¿«¿»¿«»∆»¿»
.'B‚Â eLz Áe‰Â e˙kk ,epnÓƒ∆«»¿»«»¿

,‡e‰ Cea LB„w‰ ÈÙÏ ÌÈÓNa Ôa˜ d˙B‡ È˜Óe ,ÏB„b‰ Ô‰k‰ Ï‡ÎÈÓ d˙B‡[‰‡e] »ƒ»≈«…≈«»«¿ƒ»»¿«¿»ƒƒ¿≈«»»

,ÌÈiÁ‰ Bˆ B˙B‡a ˙cÚ˙Óe ,ÌL ˙LBÈÂ Á‡ .'B‚Â E˙ÏeÊ ÌÈ‰Ï‡ ‰˙‡ ‡Ï ÔÈÚL ¿∆∆»ƒ¿«∆∆¿¿««ƒ∆«ƒ…»»»¡…ƒ»¿¿««

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
טבת ד

:˙Á‡ ‰˘Ï
תשרי ל



"Ú ‡Ù  ÍÏ ÍÏ‡Ú˙

˙Ï .'Â‚Â(ע"ב פא cÚ˙Óe‡(דף ‡Ú‡„ ‡z‚ B‚Ï ‡˙Á ¿¿»»»¬»¿ƒ¿»¿«¿»ƒ¿«¿»

‡LeÏ ‡e‰‰a ˙LaÏ˙‡Â ,ÔÈecÚ ÏÎ(‰ÈcÈ„ LÙa ˙‚ÂÂcÊ‡Â) ¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿«¿«¿»

.‡˙ÈÓ„˜a ˙Â‰„ ‰nkÓ ÔÈz „Á ÏÚ ‡ehÚa Ônz ‡˙ÈÂ¿»¿»«»¿ƒ»««¿≈ƒ«»¿¬«¿«¿ƒ»
ÏÎe ‡˙ÈÈB‡ ‡˜ÒÚ˙Óe Ô„Ú Ôbc ˙BÈLÈ ‡˜lzÒ‡Â ÏBÁ ‡e‰ ‡„Â)

(LÙa ˙‚ÂÂcÊ‡ ‡˙Á ÈzaLÂ ÈÓÊÂ ÈÁÈ ÈLÈ. 

‰ÓL‡eÎ„„ ‡ÏÈÁÓ È‰È‡Â ,ÔÈl‡ Ïk ÏÚ ‰‡lÚ ‡ÏÈÁ ‡È‰ ¿»»ƒ≈»ƒ»»«»ƒ≈¿ƒƒ≈≈»ƒ¿»

Èp‰ ÏÎÂ .„iÓ ‡lÈÚÏ ‡˜ÏÒ ‡„Â .ÈiÁ„ ‡ÏÈ‡„ ‡Ê»»¿ƒ»»¿«≈¿»»¿»¿≈»ƒ»¿»«≈
‡"„)„ÎÂ .‡„ ‡„ ‡„Ák ÔÈM˜˙Ó ÔÈbc ˙Ïz (Ôep‡ƒ¿««¿ƒƒ¿«¿ƒ¿¬»»¿»¿«

.dÈpÓ e˜Ùc ˙‡ ‡e‰‰Ï ÔÈ˙Â ÔÈ˜ÏÒ e‰Ïk ÔLt˙Óƒ¿»¿»À¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¬«¿«¿ƒ≈

„kÌ„‡c ‡zÚÓ B‚a ˙Ï‡ÚÂ ‡ÓÏÚ È‡‰Ó ˙˜Ù ‡Áe È‡‰ ««»»¿«≈«»¿»¿»«¿¿«¿»¿»»

Èa‚Ï ˙Ï‡ÚÂ ‡ÓÈÒ Ò˜t dÏ ÔÈ‰È Ôep‡ ,Ônz Ô‰‡Â¿¬»»«»ƒ»¬ƒ»ƒ¿»ƒ»»¿»«¿«≈

Ë‰Ï ‡e‰‰Â ÌÈek ˙ÁkL‡Â Ônz ˙È˜ ,Ô„Ú„ ‡z‚ƒ¿»¿≈∆¿ƒ««»¿«¿»«¿ƒ¿«««

dÏ ÔÈÁ˙Ùe ‡ÓÈÒ Ò˜t Ô‡ÓÁ ˙‡ÎÊ È‡ .˙Ît‰˙n‰ Á‰«∆∆«ƒ¿«∆∆ƒ»»»»ƒ¿»ƒ»»»¿ƒ»

.Ï dÏ ÔÈÈÁ„ ‡Ï È‡Â .˙Ï‡ÚÂ ‡Á˙tƒ¿»¿»«¿ƒ»«¿»»¿«

‡˙ÈÂ‡˜eÈ„a Ônz ‡LaÏ˙Ó ‡˙Èc ‡ÓÊ ‡e‰‰ Ïk ,Ônz ¿»¿»«»»«ƒ¿»¿»¿»ƒ¿«¿»«»¿ƒ¿»

,‡˜ÏÒÏ ˙‡Úa „Î ÈzaLÂ ÈÁÈ LÈe .‡ÓÏÚ È‡‰„¿«»¿»¿≈«¿≈¿««≈«»»¿«¿»

˙˜ÏÒÂ ,‡ÓÈÒ Ò˜t dÏ ÔÈ‰È Ô„Ú„ ‡z‚„ ‡Èi˜Èc«̂ƒ«»ƒ¿ƒ¿»¿≈∆«¬ƒ»ƒ¿»ƒ»»¿»¿«

,ÌÏLeÈ ˙BÓBÁ ÈË Ôep‡a ˙Ú‚Ùe ‡„enÚ ‡e‰‰a‰‡ÎÊ È‡ ¿««»»¿«¿ƒ»¿≈¿¿≈ƒ»¿»

Ò˜Ù ‡e‰‰ dÈÓ ÔÈÏË ‡Ï È‡Â .˙Ï‡ÚÂ ‡Á˙t dÏ ÔÈÁ˙Ù»¿ƒ»ƒ¿»¿»«¿ƒ»»¿ƒƒ»«ƒ¿»

‰Ó‡Â ‡z‚Ï ˙z .Ï dÏ ÔÈÈÁ„Â(‚ ÌÈÈ˘‰ È˘)Èe‡ˆÓ ¿«¿»»¿«»«¿ƒ¿»¿»¿»¿»ƒ

‡c ,ÈÏÚÓ È„È„ ˙‡ e‡N 'Â‚Â ÈÚa ÌÈBq‰ ÌÈÓBM‰«¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿»¿∆¿ƒ«≈»«»

dÈpÓ ÈÏËc ‡ÓÈÒ Ò˜Ù e‰È‡‡"„).(‰pÈÓ ƒƒ¿»ƒ»»¿»¿≈ƒ≈ƒ»
.ÌÈÏLeÈ ˙BÓBÁ ÈË Ôep‡ ÔÈl‡ ˙BÓBÁ‰ ÈÓBL‡„ ‡Ó‚e„k) ¿≈«ƒ≈ƒ»¿≈¿»«ƒ

‡lÈÚÏ ˜lzÒÓe ‡ÏÈÚÏ„ ‡LeÏ ‡e‰‰Ó ËMt˙‡ ‡˙ÓLÏ ‡˙ÓL

ÏÎe ‡Ùe‚a ˙‡zL‡ (‡LÙÂ ‡"Ò) ‰ÓLe .‰ÈÎM‰ B‡Ó È‰˙‡Â ‡lÈÚÏ

˙‡zL‡„ ‰ÓLÏ ‡‚ÂÂcÊÓe ‰ÓLÏ ‰ÓL ‡˙Á ÈzaLÂ ÈÓÊÂ ÈÁÈ ÈLÈ
ÙÚÂ Áe ÔÓ ‰Â‰ ‡ÏÈÚÏc Ô„Ú„ ‡˙‚„ ‡˜eÈ„Â ‰ÓL ‡‚ÂÂcÊÓe ‡Ùe‚a

‰"È LaÏ˙Ó ‡„ ‡LeÏe ‡e‰ ‡ÈwÈ ‡ÊÂ ‡ÏÈÚ Èa‚Ï Ú„BÓzL‡„ ‡e‰‰

‡Áe ‡Î‰ „Ú .ÌÈÓM Ó‡pL ÌÈne L‡ ‡e‰ ‡z˙Ïc Ô„Ú„ ‡˙‚„ ‡LeÏ

‡Ùe‚ ‡‡zL‡ dÈÏÈ„ LÙÂ dÈÏÈ„ ‡b„Ï ˙ÏÊ‡ ‰hÓÏ ˙„BÈ‰ ‡Ï‡ÓNc

,È˙Î„ ‡Ú‡„(„È ÂÈ‡)‡È˙Ó„ eÓ‡ ‡c ÏÚÂ .'Â‚Â ‡ÎÈ ÂÈÏÚ BN C‡ 

ı‡‰ ÏL Ôb‰ CB˙Ï ˙„BÈ Ck»∆∆¿«»∆»»∆
,ÌÈecÚ‰ ÏÎa ˙cÚ˙Óeƒ¿«∆∆¿»»ƒƒ

‡e‰‰ Lela ˙LaÏ˙Óe˙‚ecÊÓe] ƒ¿«∆∆«¿«

[BLÙ ÌÚÏL ehÚa ÌL ˙LBÈÂ , ¿∆∆»¿ƒ∆
‰˙È‰L ‰nkÓ ÌÈL Èt „Á‡∆»ƒ¿«ƒƒ«»∆»¿»

.‰BL‡aÔb ÏL ˙BÈLÈÏ ‰ÏBÚÂ .ÏÁa e‰ÊÂ] »ƒ»

ÌÈL„Á ÈL‡ ÏÎe ,‰Bza ˙˜qÚ˙Óe Ô„Ú‰

[LÙp‰ ÌÚ ‚ecÊ‰Ï ˙„BÈ ˙B˙aLÂ ÌÈ„ÚBÓe. 

Ïk ÏÚ ÔBÈÏÚ Ák ‡È‰ ƒ…«∆¿«»
ÏL „Bq‰ ,Îf‰ ÁkÓ ‡È‰Â ,el‡≈¿ƒƒ…««»»«∆
‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚ BÊÂ .ÌÈiÁ‰ ıÚ≈««ƒ¿»¿«¿»

el‡ ÏÎÂ ,„iÓ[Ô˙B‡]˙B‚c‰ LÏL ƒ»¿»≈¿…«¿»
.‰Ê ÌÚ ‰Ê „ÁÈ ˙BL˜ƒ¿»««∆ƒ∆
˙BLÂ ˙BÏBÚ Ôlk ,˙B„ÙpLÎe¿∆ƒ¿»À»¿»

.epnÓ e‡ˆiL ÌB˜Ó B˙B‡Ï¿»∆»¿ƒ∆
ÌÏBÚ‰ ÔÓ ˙‡ˆBÈ Bf‰ «≈ƒ»»

Ì„‡ ÌML ‰ÚnÏ ˙ÒÎÂ ‰f‰«∆¿ƒ¿∆∆«¿»»∆»»»
Ò˜t dÏ ÌÈ˙B Ì‰ ,˙B‡‰Â¿»»≈¿ƒ»ƒ¿»
‰˜ .Ô„Ú‰ Ô‚Ï ˙ÒÎÂ ,ÔÓÈÒƒ»¿ƒ¿∆∆¿«»≈∆¿≈»
d˙B‡Â ÌÈek‰ ˙‡ˆBÓe ,ÌLÏ¿»≈«¿ƒ¿»
‰ÎBÊ Ì‡ .˙Ît‰˙n‰ Á‰ Ë‰Ï«««∆∆«ƒ¿«∆∆ƒ»
ÌÈÁ˙BÙe ,ÔÓÈq‰ Ò˜t ÌÈ‡B ƒƒ¿»«ƒ»¿ƒ
 ‡Ï Ì‡Â .˙ÒÎÂ Á˙t dÏ»∆«¿ƒ¿∆∆¿ƒ…

.‰ˆeÁ‰ d˙B‡ ÌÈÁBcƒ»«»
ÔÓf‰ B˙B‡ Ïk .ÌL »»«¿«

˙eÓ„a ÌL ˙LaÏ˙Ó ,˙LBiL∆∆∆ƒ¿«∆∆»ƒ¿
ÌÈL„Á ÈL‡e .‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÏL∆»»«∆¿»≈√»ƒ
,˙BÏÚÏ ‰ˆBLk ˙B˙aLÂ¿«»¿∆»«¬
dÏ ÌÈ˙B Ô„Ú Ô‚aL ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ∆¿«≈∆¿ƒ»
,‡e‰‰ „enÚa ‰ÏBÚÂ ÔÓÈÒ Ò˜tƒ¿»ƒ»¿»»««
ÈÓBL Ì˙B‡ ˙‡ ˙L‚BÙe∆∆∆»¿≈
 ‰ÎBÊ Ì‡ .ÌÈÏLeÈ ˙BÓBÁ¿»«ƒƒ»

tÌ‡Â ,˙ÒÎÂ Á˙t dÏ ÌÈÁ˙B¿ƒ»∆«¿ƒ¿∆∆¿ƒ
Ò˜t‰ B˙B‡ ‰pnÓ ÌÈÏËB  ‡Ï…¿ƒƒ∆»«ƒ¿»
‰L ‡È‰ .‰ˆeÁ‰ d˙B‡ ÌÈÁB„Â¿ƒ»«»ƒ»»

,˙ÓB‡Â ÔbÏ Èe‡ˆÓ «»¿∆∆¿»ƒ
,'B‚Â ÈÚa ÌÈq‰ ÌÈÓM‰«…¿ƒ«…¿ƒ»ƒ¿
Ò˜t e‰Ê .ÈÏÚÓ È„È„ ˙‡ e‡N»¿∆¿ƒƒ≈»«∆ƒ¿»

epnÓ eÏËpL ÔÓÈq‰[‰pnÓ]. «ƒ»∆»¿ƒ∆

Ì˙B‡ el‡ ,˙BÓBÁ‰ «≈»
.ÌÈÏLeÈ ˙BÓBÁ ÈÓBLB‡Ó ˙È‰Â ‰ÏÚÓÏ ‰ÏÚÓÏ ˙˜lzÒÓe ‰ÏÚÓlL Lel‰ B˙B‡Ó ˙ËMt˙Ó ‰ÓLpÏ ‰ÓLp‰ ,Bf‰ ‰Ó‚ck] ¿≈¿»«ƒ

˙‚ecÊÓe Ûeba ‰‡LpL ‰ÓLp‰ ÌÚ ˙‚ecÊÓe ‰ÓLpÏ ‰ÓL ˙„BÈ ˙B˙aM‰Â ÌÈ„ÚBn‰Â ÌÈL„Á‰ ÈL‡ ÏÎe ,Ûeba ˙‡L (LÙp‰Â) ‰ÓLp‰Â .‰ÈÎM‰

Ô„Ú Ôb ÏL LeÏ ‰"È LaÏ˙Ó ‰Ê LeÏe ,‡e‰ eLÁ „BÒÂ ,‰ÏÚÓ Èa‚Ï kpL ÙÚ‰Â Áe‰ ÔÓ ‰˙È‰ ‰ÏÚÓlL Ô„Ú‰ Ôb ÏL ˙eÓc‰Â ,‰ÓLp‰ ÌÚ

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
טבת ה

:˙Á‡ ‰˘Ï
תשרי ל



‰f‰ ÙÒ Ú˙

(‡c ÌÚ ‡c ÔÈÈÚzLÓe ‰‡z˙ ‡ÓÏÚÓe ‡Èi˜Ècˆ„ ‡˜ÈÓ È˙‡„ ‡ÓÏÚ ÈÚ„È

(‰B˙ È˙Ò Ô‡k „Ú): 

‰Ê

‡ÓÚË È‡Ó .ÌL e‚Ï ‰ÓÈˆÓ Ì‡ «¿»ƒ¿«¿»»»»«¿»
.ÈÈ Ô‚Ï ÏÈ˜Lc ÔÈ‚ ‡l‡ .ÌÈˆÓÏ¿ƒ¿»ƒ∆»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
ÏÈ˜L Ôn˙c .ÌÈˆÓ ı‡k ÈÈ Ô‚k ÈzÎcƒ¿ƒ¿«¿»¿∆∆ƒ¿»ƒ¿«»»ƒ

,ÈzÎc ‡ÈÓÈÏ e‰È‡„ ‡‰ „Á ˙ÈÁÂ˙È˘‡) ¿»ƒ««¬»¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ
(ı‡ Ïk ˙‡ Bq‰ ‡e‰ ÔBLÈt „Á‡‰ ÌL≈»∆»ƒ«≈∆»∆∆

Ú„Èc ÔÂÈk Ì‰‡Â .‰f‰ ÌL L‡ ‰ÏÈÂÁ‰«¬ƒ»¬∆»«»»¿«¿»»≈«¿»«
Ïk Ú„ÓÏ ‡Úa .‡˙ÓÈÏL ‡˙eÓÈ‰a Ï‡ÚÂ¿»¿≈¿»¿≈»»»»¿ƒ¿«»
‰Â‰ ÌÈˆÓe .‡z˙Ï Ô„Á‡˙‡c ÔÈbc Ôep‡ƒ«¿ƒ¿ƒ¿«¬»¿«»ƒ¿»ƒ»»

‡ÈÓiÓ ÏÈË(‡ÈÓiÏ ‡"„)˙Á Ck ÔÈ‚e »ƒƒ»ƒ»¿ƒ»»«
‡Ú‡a ÁÎzL‡ ‡Ï ‡Ùk ,ÈÊÁ ‡zÂ .ÌÈˆÓÏ¿ƒ¿»ƒ¿»»≈«¿»»ƒ¿¿«¿«¿»

:‡Èc ÔÓ ÈÓÁ È˜lzÒÓ „Î ‡l‡∆»«ƒ¿«¿≈«¬≈ƒƒ»
È‰ÈÂÈa Ó‡ .‰ÓÈˆÓ ‡Ï È˜‰ L‡k «¬∆ƒ¿ƒ»…ƒ¿»¿»»«ƒƒ

ÈÚÈÓ ˜ L‡k ,È˜‰ L‡k ÊÚÏ‡∆¿»»«¬∆ƒ¿ƒ«¬∆»«ƒ¿≈
,È˙Î„Î ‡l‡ ,È˜‰ L‡k È‡Ó .dÈÏ˙ÂÓ˘) ≈»«¬∆ƒ¿ƒ∆»¿ƒ¿ƒ

(„ÈÏ‡NÈÏ e‰Ï È˜‡ e‰È‡c È˜‰ ‰ÚÙe«¿…ƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿¿ƒ¿»≈
dÈÓb È˜‡c ,È˜‰ ‡Î‰ ÛB‡ .‡zeÈ˙Ï¿ƒ¿»»»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«¿≈
‰ÓÈˆÓ ‡Ï .˙e‡È ‡˜„Î ‡e‰ CÈ ‡L„˜Ï¿À¿»¿ƒ¿¿»¿»…ƒ¿»¿»
e‰ÈÈpÓ ‡˜Á˙‡Ïe ÔÈbc Ôep‡ ‡ÁbL‡Ï¿«¿»»¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ«¿

.ÌÈˆÓ È„BÚÓ ‡˜Á˙‡Ïe¿ƒ¿«¬»≈¿≈ƒ¿»ƒ
ÔÂÈÎ ,ÈÊÁ ‡˙ ‰„e‰È Èa(ÔÈ‚ ‡"Ò)˙Ác ƒƒ¿»»»≈≈»¿»«

e„ÈaÚzL‡ ,eL ‡Ïa ÌÈˆÓÏ Ì‰‡«¿»»¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ
È˙Î ‡‰c ,ÔÈL ‰‡Ó Úa‡ ÌÈˆÓ ÈB¿¿ƒ¿»ƒ«¿«¿»¿ƒ¿»¿ƒ
,ÌÈˆÓ „ È˙k ‡ÏÂ .‰ÓÈˆÓ Ì‡ „iÂ«≈∆«¿»ƒ¿»¿»¿»¿ƒ≈ƒ¿»ƒ

.‰Nc dÈ‚ ‡ÈÏÈÏ ‡e‰‰ Ïk ÚËˆ‡Â¿ƒ¿»«»«≈¿»¿ƒ»¿»»
ÈÎ ÈzÚ„È ‡ ‰p‰ BzL‡ ‰N Ï‡ ∆»»ƒ¿ƒ≈»»«¿ƒƒ

‡È‰‰ „Ú ÈÎÂ .z‡ ‰‡Ó ˙ÙÈ ‰M‡ƒ»¿««¿∆»¿¿ƒ««ƒ
˙ÙÈ ‰M‡c Ì‰‡ Ú„È ‰Â‰ ‡Ï ‡˙ÚL«¬»»»»»««¿»»¿ƒ»¿«
‡È‰‰ „Úc ‰eÓ˜e‡ ‡‰ ‡l‡ .˙Â‰ ‰‡Ó«¿∆¬«∆»»¿»¿««ƒ

Ô‡k „Ú .ÌÈÓL Ó‡pL ,ÌÈÓe L‡ ‡e‰ ,‰hÓlL

,d˙b„Ï ˙„BÈ ,‰hÓÏ ˙„Bi‰ Ï‡ÓO‰ ÏL Áe‰

e˙kL ,ı‡‰ ÏL Ûeba ˙‡L dLÙÂ  

ÌÈ˙n‰L eÓ‡ ‰Ê ÏÚÂ .'B‚Â ‡ÎÈ ÂÈÏÚ BNa C‡

ÌÏBÚ‰Óe ÌÈ˜Ècv‰ „BkÓ ‡a‰ ÌÏBÚa ÌÈÚ„BÈ

.‰B˙ È˙Ò Ô‡k „Ú .[‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÈtÒÓe ÔBzÁz‰


.ÌL e‚Ï ‰ÓÈˆÓ Ì‡ «¿»ƒ¿«¿»»»

ÌeMÓ ‡l‡ ?ÌÈˆÓÏ ÌÚh‰ ‰Ó»«««¿ƒ¿«ƒ∆»ƒ
'‰ Ô‚k e˙kL ,'‰ Ô‚Ï Ïe˜ML∆»¿«∆»¿«
„ÈÂ Ï˜L ÌML .ÌÈˆÓ ı‡k¿∆∆ƒ¿«ƒ∆»»«¿»«
e˙kL ,ÔÈÓÈÏ ‡e‰L „Á‡ ‰»»∆»∆¿»ƒ∆»

 ‡e‰ ÔBLÈt „Á‡‰ ÌL≈»∆»ƒ
L‡ ‰ÏÈÂÁ‰ ı‡ Ïk ˙‡ q‰«…≈≈»∆∆«¬ƒ»¬∆
Ú„iL ÔÂÈk Ì‰‡Â .‰f‰ ÌL»«»»¿«¿»»≈»∆»«
‰ˆ ,‰ÓÏM‰ ‰eÓ‡a ÒÎÂ¿ƒ¿«»¡»«¿≈»»»
eÊÁ‡pL ˙B‚c‰ Ô˙B‡ Ïk ˙Ú„Ï»««»»«¿»∆∆∆¿
ÔÈÓiÓ ÚÒB ‰È‰ ÌÈˆÓe .‰hÓÏ¿«»ƒ¿«ƒ»»≈«ƒ»ƒ

[ÔÈÓÈÏ ‡"„].ÌÈˆÓÏ „È Ck ÌeMÓe , ƒ»»«¿ƒ¿«ƒ
‡ˆÓ ‡Ï Ú‰ ,‰‡e ‡e…¿≈»»»…ƒ¿»
ÌÈ˜lzÒÓ L‡k ‡l‡ ı‡»»∆∆»«¬∆ƒ¿«¿ƒ

.ÔÈc‰ ÔÓ ÌÈÓÁ«¬ƒƒ«ƒ
.‰ÓÈˆÓ ‡Ï È˜‰ L‡k «¬∆ƒ¿ƒ»…ƒ¿»¿»

?È˜‰ L‡k ,ÊÚÏ‡ Èa Ó‡»««ƒ∆¿»»«¬∆ƒ¿ƒ
!˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰È‰ ˜ L‡k«¬∆»«»»»ƒƒ¿
‡l‡ ?È˜‰ L‡k ‰f ‰Ó«∆«¬∆ƒ¿ƒ∆»

e˙kk ,È˜‰ ‰ÚÙe «»«¿…ƒ¿ƒ
.‰eL˙Ï Ï‡NÈ ˙‡ ˜ ‡e‰L∆≈«∆ƒ¿»≈ƒ¿»
˙‡ È˜‰L ,È˜‰ Ô‡k Û‡«»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ∆
.Èe‡k ‡e‰ŒCeaŒLB„wÏ BÓˆÚ«¿«»»»»
Ô˙B‡a ÔBa˙‰Ï ,‰ÓÈˆÓ ‡Ï»…ƒ¿»¿»¿ƒ¿≈¿»
Ô‰Ó ˜Á˙‰Ïe ˙B‚c‰«¿»¿ƒ¿«≈≈∆

˜Á˙‰Ïe.ÌÈˆÓ ÈNÚnÓ ¿ƒ¿«≈ƒ«¬≈ƒ¿«ƒ
ÔÂÈk ,‰‡ ‡a ,‰„e‰È Èa «ƒ¿»…¿≈≈»

[ÌeMÓ ‡"Ò]ÌÈˆÓÏ Ì‰‡ „iL ∆»««¿»»¿ƒ¿«ƒ
ÂÈ e„aÚzL‰ ,˙eL ÈÏa¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»»
,‰L ˙B‡Ó Úa‡ ÌÈˆÓa¿ƒ¿«ƒ«¿«≈»»
Ì‰‡ „iÂ e˙k È‰L∆¬≈»«≈∆«¿»»
,ÌÈˆÓ „ e˙Î ‡ÏÂ ,‰ÓÈˆÓƒ¿»¿»¿…»≈ƒ¿«ƒ
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‡ ‰p‰ BzL‡ ÈN Ï‡ ∆»«ƒ¿ƒ≈»

˙ÙÈ ‰M‡ ‰˙È‰L Ì‰‡ Ú„BÈ ‰È‰ ‡Ï ‡È‰‰ ‰ÚM‰ „Ú ÈÎÂ .z‡ ‰‡Ó ˙ÙÈ ‰M‡ Èk ÈzÚ„È»«¿ƒƒƒ»¿««¿∆»¿¿ƒ««»»«ƒ…»»≈««¿»»∆»¿»ƒ»¿«
‰˙È‰L ˙eÚÈv‰ Ó ‰N ˙eÓ„a ÏkzÒ‰ ‡Ï ‡È‰‰ ‰ÚM‰ „ÚL ,‰eLt ‰Ê ‡l‡ ?‰‡Ó«¿∆∆»∆≈¿»∆««»»«ƒ…ƒ¿«≈ƒ¿»»≈…«¿ƒ∆»¿»
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˙e‡È‚Ò ‰N„ ‡˜eÈ„a ÏkzÒ‡ ‡Ï ‡˙ÚL«¬»»ƒ¿««¿ƒ¿»¿»»ƒ¿ƒ
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Ck ÔÈ‚e .‡zÈÎL dnÚ ‡ÓÁ„ ÈzÚ„È ‡»»«¿ƒ¿»»ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ»
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,È˙Î„k(Ê ÈÏ˘Ó).z‡ È˙Á‡ ‰ÓÎÁÏ BÓ‡ ¿ƒ¿ƒ¡«»¿»¬…ƒ»¿
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,CeÚa ÈÏ ËÈÈ ÔÚÓÏ .eÈÏ‡ a„z z‡Â¿«¿¿«≈≈≈¿««ƒ«ƒ«¬≈
‡L„˜ ÈÏ ËÈÈ CeÚa Ó‡ ‰ÈÎL ÈtÏk¿«≈¿ƒ»»««¬≈ƒ«ƒÀ¿»
‡„c ÔÈ‚a .CÏÏ‚ ÈLÙ ‰˙ÈÁÂ .‡e‰ CÈa¿ƒ¿»¿»«¿ƒƒ¿»≈¿ƒƒ¿»
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„‰‡ ‡Ïc dÈ˙z‡ ÏÚ ÏÈÁ„ ‡Ï È‡n‡««»»ƒ«ƒ¿≈¿»«¬«
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(„È ÔÓÈÒ) ˙ÂËÓ˘‰‰Ó ‰ÓÏ˘‰

ÈÚan Ì‡Bk ,‰ÓÈˆÓ Ì‡ ‡Bk ¿«¿»ƒ¿«¿»¿»ƒ»≈
Ì‰‡ ‡l‡ .‰˙È‰ ÔÎÈ‰ ‰NÂ dÈÏ≈¿»»≈»»¿»∆»«¿»»
‡ËÓc ÔÂÈk dÏÚ ‚ÒÂ ‡zeÈ˙ ‰ÏÚ‡«¬»¿≈»¿»«¬»≈«¿»»
‡‡ Ó‡ ‡qÎÓ ‰ dÈÏ eÓ‡ ÌÈˆÓÏ¿ƒ¿»ƒ¬¿≈«ƒ¿»»«¬»
Ó‡ ÔÈÚË z‡ ÔÈ‡Ó dÈÏ eÓ‡ .‡qÎÓ È‰È»ƒƒ¿»¬¿≈»ƒ«¿»ƒ»«
z‡ ‡ÒkËÓ dÈÏ eÓ‡ ÔÈ‡Ó„ È‰È ‡‡¬»»ƒ¿»ƒ»¿≈«¿¿»«¿
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‡È‰ ,ÌÈˆÓÏ wLÎe .Ì‰ÈÈ≈≈∆¿∆»«¿ƒ¿«ƒƒ
.d˙B‡ ‰‡Â ‰˙lb˙‰ƒ¿«¿»¿»»»

È„È ÏÚ ‡l‡ ?Ú„È ‰na ,Á‡ «≈«∆»«∆»«¿≈
‡È‰Â ,‰fa˙Ó Ì„‡ Cc‰ ÁË…««∆∆»»ƒ¿«∆¿ƒ
c .‰˙pzL‰ ‡ÏÂ dÈÙÈa ‰„ÓÚ»¿»¿»¿»¿…ƒ¿«¿»»»
dnÚ ‰‡L ,ÈzÚ„È ‡ ‰p‰ Á‡«≈ƒ≈»»«¿ƒ∆»»ƒ»
ÁËa Ck ÌeMÓe ,‰ÈÎM‰ ˙‡∆«¿ƒ»ƒ»»«
‰ÊÂ .z‡ È˙Á‡ Ó‡Â Ì‰‡«¿»»¿»«¬…ƒ»¿¿∆
„Á‡  ÌÈÂ‚ ÈLÏ ‰ÏBÚ c‰«»»∆ƒ¿≈¿»ƒ∆»
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e˙ÎÂ ,z‡ È˙Á‡ ‰ÓÎÁÏ Ó‡¡…«»¿»¬…ƒ»¿¿»
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‰ÈÎL ÈtÏk  CeÚa ÈÏ ËÈÈƒ«ƒ«¬≈¿«≈¿ƒ»
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ÏkL Ì‰‡ ‰È‰ Ú„BÈ ,Ó‡»«≈«»»«¿»»∆»
ÔÂÈÎÂ ,‰nÊa Ì‰ ÌÈÙeËL ÌÈˆn‰«ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ»¿≈»
ÏÚ „ÁÙ ‡Ï ‰nÏ ,Ú„È ‰Ê ÏkL∆»∆»«»»…»««
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È„‚a :BÏ eÓ‡ .ÌÈÏk ÏL ÒÎÓ∆∆∆≈ƒ»¿ƒ¿≈
Ó‡ .ÔÚBË ‰z‡ ÁaeLÓ ÈMÓ≈ƒ¿»«»≈»«
ÈMÓ È„‚a ÏL ÒÎÓ Ôz‡ :Ì‰Ï»∆∆≈∆∆∆ƒ¿≈≈ƒ
‰z‡ ˙BiÏbÓ :BÏ eÓ‡ . ÁaeLÓ¿»»¿«¿»ƒ«»
ÏL ÒÎÓ Ôz‡ :Ì‰Ï Ó‡ .ÔÚBË≈»«»∆∆≈∆∆∆
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È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ‰ÏÈ„(Ì˘)˙‡ ÌÈˆÓ‰ e‡iÂ ƒ»»»ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ∆
Ì‡Bk È‰ÈÂ ‰„e‰È Èa Ó‡ 'B‚Â ‰L‡‰«ƒ»¿»«ƒƒ¿»«¿ƒ¿»
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(˙ÂËÓ˘‰‰Ó Ô‡Î „Ú)

˙‡ ÌÈˆn‰ e‡iÂ ‰ÓÈˆÓ Ì‡ ‡k ¿…«¿»ƒ¿»¿»«ƒ¿«ƒ¿ƒ∆
Èa Ó‡ .„‡Ó ‡È‰ ‰ÙÈ ÈÎ ‰M‡‰»ƒ»ƒ»»ƒ¿…»«ƒƒ
ÒÈÓÏ dÏ eÁ˙Ùe ,dÏ ÏÈÚ‡ ‰È˙ ‰„e‰È¿»¿≈»»ƒ»¿»»¿≈«
‡B‰ ‰Â‰ Ázt˙‡c ÔÂÈk .‡eËÒe˜ ‰pÓƒ»¿»≈«¿ƒ¿««»»¿»
‰ÙÈ Èk È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ‡LÓL„ ‡B‰Îƒ¿»¿ƒ¿»»»ƒ¿ƒƒ»»
‰Èz eÓÁ„ ‡l‡ ,„‡Ó È‡Ó .„‡Ó ‡Â‰ƒ¿…»¿…∆»¿»«≈»

‡˜eÈ„(‡B‰ ‡")dÏ eÓÁÂ dÏ e˜Èt‡ .‡Á‡ ƒ¿»«¬»«ƒ»¿»»
ÈN d˙B‡ e‡iÂ È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ÔÈÓ„˜ÏÓk¿ƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿ƒ«ƒ¿»»≈
‰M‡‰ ˙‡ ÌÈˆn‰ e‡iÂ ÈzÎc ÔÂÈk .‰ÚÙ«¿…≈«ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ∆»ƒ»
e˜ÈÙ‡„ ‡l‡ ,‰ÚÙ ÈN d˙B‡ e‡iÂ È‡Ó»«ƒ¿»»≈«¿…∆»¿¬ƒ
d˙B‡ eÏl‰ÈÂ ÔÈ„Îe ÔÈÓc˜ÏÓk dÏ eÓÁÂ dÏ»¿»»¿ƒ¿«¿ƒ¿≈«¿«¿»
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dÈz„ÈÚa ÔÈÁÈbLÓ ‡ÏÂ ÔÈÚ„È ‡Ï„¿»»¿ƒ¿»«¿ƒƒ«¬ƒ¿≈
ÈÏkzÒÓ ‡Ï Ôep‡Â ,‡e‰ CÈ ‡L„˜c(‡lÎa) ¿À¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿≈

‡e‰ CÈ ‡L„˜ ÌÚÓ ‡ÓÏÚ ÈÂ‰„ ‰Ó ÏÎc¿»«¿¬≈¿»¿»≈ƒÀ¿»¿ƒ
ÈÂ‰Ï„ ‰Ó ‡˙ÈÓ„˜a Ú„È e‰È‡c ,e‰È‡ƒ¿ƒ»«¿«¿ƒ»«ƒ¿¡≈

,È˙Î„ ‡ÙBÒa(ÂÓ ‰ÈÚ˘È)˙ÈL‡Ó „ÈbÓ ¿»ƒ¿ƒ«ƒ≈≈ƒ
Ô„ÈÚ „ÈÚÂ ÈÎzÒ‡ e‰È‡Â .˙ÈÁ‡«¬ƒ¿ƒƒ¿»≈¿¬ƒ¬ƒ»
.ÔÈÓBÈ ˙Ï ÔBÏ ‡˜ÏÒÏ ÔÈ‚ ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿ƒ»¿ƒ¿»¿»¿»»ƒ

,‰ÚÙ Èa‚Ï ÈN ˙ÈÒ‡„ ‡ÏÓÏ‡ ,ÈÊÁ »≈ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ«»«¿«≈«¿…
ÌÈ‚ ‡„ ‡˙e‡˜Ï‡Â ,‡e‰ È˜Ï‡ ‡Ï»«¿≈¿«¿»»»»ƒ
ÌÈÚ‚a ÌÈˆÓ Ôe˜ÏÈc Ôk ˙Ï ‡˙e‡˜Ï‡«¿»»¿»»≈¿ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ
È˙Îe ÌÈÏB„b ÌÈÚ‚ ‡Î‰ È˙k ,ÌÈÏB„b¿ƒ¿ƒ»»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

Ì˙‰(Â ÌÈ„)ÌÈÏB„b ÌÈ˙ÙBÓe ˙˙‡ ÈÈ ÔziÂ »»«ƒ≈¿»……¿ƒ¿ƒ
Û‡ ˙BkÓ NÚ Ôl‰l ‰Ó .ÌÈˆÓa ÌÈÚÂ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ«¿«»∆∆««
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,‰z‰ ˙‡ eÁ˙tL ÔÂÈk .dÎB˙a¿»≈»∆»¿∆«≈»
B‡‰Ó ÌÈˆÓ ı‡ ‰È‡‰≈ƒ»∆∆ƒ¿«ƒ≈»

e˙kL e‰Ê ,dlLe‡iÂ ∆»∆∆»«ƒ¿
Ó‡ .ÓB‚Â ‰M‡‰ ˙‡ ÌÈˆn‰«ƒ¿ƒ∆»ƒ»¿≈»«
‰ÓÈˆÓ Ì‡Bk È‰ÈÂ ,‰„e‰È Èa«ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
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.˙ÂËÓ˘‰‰Ó Î"Ú
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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 יב  

מכשולות ודברים המעכבים
ובפרט  רע.  לדרך  טוב  בני אדם מדרך  להדיח  הרע דעתו תמיד  יצר  והנה 
המעכבים  ודברים  מכשולות  לו  עושה  הרוצה להתעסק בחכמת הקבלה 
אותו ומרשלים אותו. והוא דבא לו בדרך חסידות באמור לו אין הגופות של 
הקודש.  רוח  וליכא  נביאים  דליכא  משום  התורה  לסודות  ראויים  הזמן  זה 
דבשלמא דורו של משה רבינו עליו השלום שהיה דור דעה היו ראוים לסודות 
מפי  ולמד  לשמים  השלום  עליו  רבינו  משה  שעלה  עד  דזכו  משום  התורה 
הקדוש ברוך הוא פה אל פה ואמר לישראל פה אל פה. ועוד, שהיו קדושים 

הקדוש  עליהם  נגלה  קדושתם  שמכח  עד  עצמם,  מצד  הדור  אותו 
שאמרו  וכמו  ואנוהו"  אלי  "זה  כולם  ואמרו  בים,  הוא  ברוך 

שלא  מה  הים  על  שפחה  ראתה  לברכה:  זכרונם  רבותינו 
ראה יחזקאל ובדור הזה אין שום דבר מזה. לזה בא משה 
רבינו עליו השלום לצוות לישראל ולהזהיר לדורות הבאים, 
שלא ימנעו מלדעת סודות התורה בכל דור ודור עד 

סוף הדורות. 

שייכא בכל יום ויום –
מצוה עם הכולל גימטריה "הקבלה"

וזה שאמר הכתוב: "כי המצוה הזאת" היא לימוד 
"הקבלה"  גימטריה  הכולל  עם  "מצוה"  הקבלה. 

שלא  השלום  עליו  רבינו  משה  להזהירם  בא  ועליה 
תשכח מהם לעולם, ולזה אמר "אשר אנכי מצוך היום" 

דהיינו שייכא בכל יום ויום, ולפיכך צריך אתה להתחזק ולהתאמץ 
בידיעתה.

אל תשמעו לדברי יצר הרע
כי הנה יצר הרע מדיחך שלא ללמדה משני טענות: אחת, אומר לך זה מעשה 
ועכשיו  מרכבה, צריך נביא ששמע מפי השם שיודיע לנו הדבר על אמתתו. 
בזמננו אין נביא ולא רוח הקודש. זאת ועוד, הלומד קבלה צריך להיות גוף 
קדוש וטהור ונקי מכל דבר רע, כמו ישראל שיצאו ממצרים שמרוב קדושתם 
שהיו קדושים וטהורים, כיון שעברו בים נגלה עליהם הקדוש ברוך הוא, ועוד, 
שייך  סיני. לאלה באמת  הר  בפנים במעמד  פנים  אותו  ראו  מרוב קדושתם 
סרוחים  הם  אחרא,  סטרא  שגברה  הזה,  הזמן  גופות  אבל  הקבלה.  לימוד 

ומטונפים ועל מי תחול הקבלה.

להזהיר לישראל - אל תשמעו לדברי  יצר הרע
לפיכך בא משה רבינו עליו השלום להזהיר לישראל ואמר להם אל תשמעו 
לדברי  יצר הרע כי מה שאומר לכם בזמן הזה אין נביא ולא רוח הקודש. 
דבריו מהבל ימעטו. כי גם בזמן הזה הכל ערוך ומוכן כשלחן הערוך לפני 
האדם. דכל דברי קבלה נכתבו ונחתמו בספרים. וכנגד זה אמר "לא נפלאת 

היא ממך".

הבא ליטהר מסייעין אותו
וכנגד הטענה השנית, שטוען היצר הרע שצריך להיות גוף טהור וקדוש. גם 
זה אינה טענה כי גם בזמן הזה הרוצה להתקדש ולהטהר יכול להיות קדוש 
אותו,  מסייעין  ליטהר  הבא  לברכה,  זכרונם  רבותינו  שאמרו  כמו  וטהור 
ועל זה אמר "ולא רחוקה היא" דהיינו, הקדושה והטהרה אינה רחוקה 
"לא בשמים היא  וזה שאמר  זה  ומפרש כל הפסוקים שאחר  ואזיל  ממך, 
לאמר מי יעלה לנו השמים" דהיינו: לא תאמר כי מעשה מרכבה תלוי 
בשמים וצריכים אנו נביא כמשה רבינו עליו השלום שיעלה לנו לשמים, 
ויורד לנו מעשה מרכבה, ויודיעו לנו על אמיתתו. לזה אמר, אל 
תחשוב כן, כי לא נשארה בשמים, וגם "לא מעבר לים היא" 
כנגד הטענה השנית שטוען היצר שדברי קבלה צריכים 
והיו כולם  גוף קדוש וטהור כמו ישראל שעברו את הים 
גוף קדוש וטהור ונקי, גם זו אינה טענה, אין זה תלוי בגוף 

הטהורים שיעברו הים.

דהכל תלוי בך דכשתתקדש בלבבך ובפיך יכול 
אתה לעשות הכל ולידע דברי קבלה

גם עכשיו הכל תלוי בידי אדם שיוכל להתקדש ולהטהר 
"כי  וזהו שמסיים  עד שיהיה ראוי לקבל מעשה מרכבה 
דהכל  קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו" 
לעשות  אתה  יכול  ובפיך  בלבבך  דכשתתקדש  בך  תלוי 
גנזי המלך הכל ולידע דברי קבלה. עד כאן לשון קדשו. 

פרד"ס - פרשת השבוע
גדול  סוד  לנו  מגלה  ע"ה  אביחצירא  יעקב  רבינו  הקדוש  הצדיק 

בפרשת השבוע – נצבים - וילך
"הנסתרות לה' אלוקינו "וגו', יש לדקדק בזה הפסוק אי קאי על סודות 
סודות  לנו  מסר  הרי  אלוקינו"  "לה'  אמר  היכי  הנסתרות,  שהם  התורה 
התורה הקדוש ברוך הוא, וכתב רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום דמי שלא 

ידע סודות התורה טב ליה דלא איברי.

והנגלות",  לה' אלוקינו  "הנסתרות   " לומר דהכי קאמר קרא –  ואפשר   
"הנגלות"  ובין  התורה,  סודות  שהם  אלוקינו"  לה'  "הנסתרות  בין  ודהיינו 
שהם פשטי התורה הכל מסר ונתן "לנו ולבנינו עד עולם", וזה כדי "לעשות 
את כל דברי התורה הזאת", "את כל" רבוי אחר ריבוי, דאין התורה נקראת 
פשט,   – פרד"ס  שהם  חלקיה  בארבעה  שלימה  שתהיה  עד  שלימה  תורה 
בכל  התורה  לדעת  הזאת"  התורה  דברי  כל  ו"את  וזה  סוד,  דרש,  רמז, 
חלקיה שהם פרד"ס, ואם לא מסר לנו סודות התורה שהם הנסתרות לא היינו 
זוכים בכל דברי התורה שהם פרד"ס כאמור. ("מחשוף הלבן" לרבי יעקב 

אבוחצירא זיע"א פרשת נצבים).

הצדיק הקדוש רבינו יעקב אבוחצירא

דברי הצדיק הקדוש רבינו יעקב אבוחצירא
זצוקללה"ה בספרו גנזי המלך דף קפ"ה

וזה לשונו הטהור:
רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש

או יאמר "כי המצוה הזאת" וגו' אפשר דבא לרמוז על לימוד הקבלה שהוא עיקר ביאת האדם לעולם. כמו שכתב הרשב"י עליו השלום כמה פעמים 
בזוהר הקדוש, דמי שלא למד תורת אמת שהם סודות התורה טוב לו שלא נברא דבלא זה אין אדם יודע אלהותו יתברך, ויראתו ואהבתו, 

ועבודתו. וכמו שאמר דוד המלך עליו השלום לשלמה המלך עליו השלום, "דע את אלהי אביך ועבדהו". 
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