
 

 
 

 

ַ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

 'כחלק  -' גכרך 

 09קונטרס 

 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 יג  

ָפָריו ה ְוָטֳהָרה נֹוֵדף ִמסְּ ל ְקֻדשָּׁ ֵריַח שֶׁ
ָיֵגן  ְזכּותוֹ  ִלְבָרָכה  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצדִּ ֵזֶכר  ַחי  ִאיׁש  ן  ַהבֶּ ַעל  בַּ ים  ַחיִּ יֹוֵסף  ינּו  ַרבֵּ
ן  ים, ּוִבְמֻיָחד ֵסֶפר "בֶּ ינּו ַהגָּדֹול יֹוֵסף ַחיִּ ל ַרבֵּ ל ְסָפָריו שֶׁ כָּ ָעֵלינּו ָאֵמן, ָידּוַע שֶׁ
ל  שֶׁ ְסָפָריו  בִּ ַההֹוֶגה  ל  כָּ ׁש  מָּ מַּ שֶׁ ֶעְליֹוָנה,  ְוָטֳהָרה  ה  ְקֻדשָּׁ ֲאפּוִפים  ַחי",  ִאיׁש 
ִיְרַאת  יָרה  ַמְחדִּ ינּו  ַרבֵּ ל  שֶׁ ַהזָָּהב  ּוְלׁשֹונוֹ  ִנְפָלא,  ְוִעּדּון  ה  ְקֻדשָּׁ יׁש  ַמְרגִּ ינּו  ַרבֵּ
ִמן  ְוָדָבר ֶזה הּוא  ל ֶאָחד.  יׁש כָּ ְרגִּ מַּ ִפי שֶׁ ָבבֹות, כְּ ּוְמַטֶהֶרת ַהלְּ ה  ַמִים ֲעֻמקָּ שָׁ
ָבר ֵהִעיד  כְּ ינּו, ּוְכמוֹ שֶׁ ִסְפֵרי ַרבֵּ ּלֹוֵמד בְּ ל ִמי שֶׁ ַהְמֻפְרָסמֹות ְוַהּנֹוָדעֹות ֵאֶצל כָּ
ל ְסלּוְצק ְוַאַחר  ּה שֶׁ "ז (ַרבָּ ִוד הּוא ָהִריְדבַּ י ַיֲעקֹב דָּ ְמֻפְרָסם ַהגָּאוֹן ַרבִּ ַעל ֶזה כַּ
ינּו  ל ַרבֵּ ָפָריו שֶׁ ה ֶעְליֹוָנה ְוָטֳהָרה נֹוֵדף ִמסְּ ל ְקֻדשָּׁ ֵריַח שֶׁ ָאַמר שֶׁ ְצָפת) שֶׁ ְך בִּ כָּ

ָכְך. יׁש בְּ ֶהם ַמְרגִּ ְוָכל ַהּלֹוֵמד בָּ

ָטֳהָרה ין בְּ ָהָיה אֹוֵכל ֻחלִּ
ה  ְקֻדשָּׁ בִּ ּבֹוְראוֹ  ָהָיה עֹוֵבד ֶאת  ִלְבָרָכה  יק  ֵזֶכר ַצדִּ ים  ַחיִּ יֹוֵסף  ַהגָּדֹול  ינּו  ַרבֵּ
הּוא  ְוָטֳהָרתוֹ  תוֹ  ְקֻדשָּׁ ְוגֶֹדל  ָטֳהרֹות,  בְּ שֶׁ דֹוָלה  גְּ ּוְבָטֳהָרה  ְקֻדשֹּׁות  בִּ שֶׁ דֹוָלה  גְּ
דֹורוֹ ְולֹא  ָכל ָהָאֶרץ לֹא בְּ ַמע בְּ ּלֹא ִנְרָאה ְולֹא ִנשְׁ ָהָיה ְלֶפֶלא ּוְלמֹוֵפת שֶׁ ָבר שֶׁ דָּ
ְלמּוד,  ְזַמן ַחְכֵמי ַהתַּ מוֹ בִּ ָטֳהָרה כְּ ין בְּ ָהָיה אֹוֵכל ֻחלִּ ּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים לוֹ, שֶׁ בַּ
ַתֲעִנּיֹות ְוִסּגּוִפים ׁשֹוִנים  רּוי בְּ ל ָיָמיו ָהָיה שָׁ כָּ ּוְפִריׁשּותוֹ ְוִסּגּוָפיו ָהיּו ְלַהְפִליא שֶׁ

ְלַטֵהר ֶאת ָחְמרוֹ ִמּכֹל ָוכֹל.

ִנים ְרצּופֹות  ׁש שָׁ ל שֵׁ ֲעִנית שֶׁ הּוא תַּ ֶנה שֶׁ ּקּון ַהקָּ ה גַּם ֶאת תִּ ָעשָׂ ָידּוַע שֶׁ
יֹום ַאַחר יֹום

ִנים ְרצּופֹות  ׁש שָׁ ל שֵׁ ֲעִנית שֶׁ הּוא תַּ ֶנה שֶׁ ּקּון ַהקָּ ה גַּם ֶאת תִּ ָעשָׂ יָּדּוַע שֶׁ ּוְכמוֹ שֶׁ
תוֹ (ּומּוָבא  ְפִריׁשּותוֹ ּוְקֻדשָּׁ ל ָיָמיו בִּ יְך כָּ ְך ָהָיה ַמְמשִׁ יֹום ַאַחר יֹום, ְוַגם ַאַחר כָּ
ֵאָליו  רֹוב  ַהקָּ ְלִמידוֹ  ִמתַּ ּוְתבּוָנה"  ַעת  "דַּ ינּו  ַרבֵּ ל  שֶׁ ִסְפרוֹ  ַמת  ַהְקדָּ בְּ ֶזה  ל  כָּ
ל ִעְנְיֵני  רּוׁש ְלַגְמֵרי ִמכָּ יק ִלְבָרָכה1). ְוָהָיה פָּ ַכי ָחָז"ן ֵזֶכר ַצדִּ ן ִצּיוֹן ָמְרדְּ י בֶּ ַרבִּ
ֵבקּותוֹ ְוַאֲהָבתוֹ ְלבֹוְראוֹ, ְוַאֲהָבתוֹ ַלּתֹוָרה  ְוַתֲענּוֵגי עֹוָלם ַהזֶּה, ְוָכל ֶזה ַיַחד ִעם דְּ
ָמה ְלִסְפרוֹ  ַהְקדָּ ל ְסָפָריו (ְוַעיֵּן בַּ רֹוִאים ִמכָּ ְלָבבוֹ ּוְכמוֹ שֶׁ ָהְיָתה ֵאׁש יֹוֶקֶדת בִּ שֶׁ
ּוַמְבִהיִלים), ְוָכל  ָבִרים נֹוָרִאים  ַלּתֹוָרה דְּ ּכֹוֵתב ַעל ַאֲהָבתוֹ  ן ִאיׁש ַחי ַמה שֶּׁ בֶּ
ה ְוִתּקּוֵני ַהנֶֶּפׁש, ּוְמַיֵחד  ִפלָּ ָמּה ּוַבֲעבֹוַדת ַהתְּ ּתֹוָרה ִלשְׁ ַחיָּיו ָהָיה עֹוֵסק ְוָעֵמל בַּ
מֹוָתיו  ֵמַהְקדָּ רֹוִאים  שֶׁ ּוְכמוֹ  ּבֹוְראוֹ,  ִלְכבֹוד  ַמִים  שָׁ ם  ְלשֵׁ יו  ַמֲעשָׂ ל  כָּ ּוְמַטֵהר 
ים ּוְטהֹוִרים  יו ִיְהיּו ַזכִּ ּוַמֲעשָׂ ל ּתֹוָרתוֹ  כָּ ה ָהָיה ִנְזָהר ְוָיֵרא ְוָחֵרד שֶׁ מָּ ִלְסָפָריו כַּ

בֹוְראוֹ. ַרְך ְוַלֲעשֹׂות ְרצֹונוֹ, ְוַהּכֹל ִמּגֶֹדל ַאֲהָבתוֹ ּוְדֵבקּותוֹ בְּ ם ִיְתבָּ ִלְכבֹוד ַהשֵּׁ

ּוְכַמֲאָמרוֹ  ים,  ָהַרבִּ ְסָפָריו  ְלתֹוְך  ינּו  ַרבֵּ ִהְכִניס  ְוָטֳהָרתוֹ  תוֹ  ְקֻדשָּׁ ּכַֹח  ְוֶאת 
ל ַהּלֹוֵמד  כָּ ְך שֶׁ ְפָעל", כָּ נִּ דֹוׁש "ּכַֹח ַהּפֹוֵעל בַּ ם טֹוב ַהקָּ ַעל שֵׁ ל ַהבַּ ַהְמֻפְרָסם שֶׁ

ה ְוָטֳהָרה.. ל ְקֻדשָּׁ יׁש ִמיָּד ְנִעימֹות ִנְפָלָאה שֶׁ ְסָפָריו ַמְרגִּ בִּ

ם  כֻּלָּ ַהזֶּה,  ּדֹור  בַּ שֶׁ ְסָפַרד  ֵני  בְּ ָרֵאל  ִישְׂ דֹוֵלי  גְּ רֹב  שֶׁ ַלּכֹל,  ּוְמֻפְרָסם  יָּדּוַע  כַּ
י  ַמְעתִּ ן ִאיׁש ַחי (ְוֵכן גַּם שָׁ ִסְפרוֹ בֶּ ינּו בְּ ל ַרבֵּ ָסָקיו שֶׁ י פְּ הֹוְלִכים ּוִמְתַנֲהִגים ַעל פִּ
ָרֵאל,  אוֹן ּוְקדֹוׁש ִישְׂ ינּו גְּ ל ַרבֵּ ִליָט"א, ֲחָתנוֹ שֶׁ י ַאְרֵיה ַהְרֵאל שְׁ ֵמָהַרב ַהגָּאוֹן ַרבִּ
יק ְוָקדֹוׁש  א ָסאִלי) ִזְכרֹונוֹ ַצדִּ אבָּ ָרֵאל ַאּבּוַחִציָרא (ַהבָּ י ִישְׂ ִאיׁש ָהֱאלִֹקים, ַרבִּ
א ָסאִלי  אבָּ ל ָחִמיו ַהבָּ ּוְדָרָכיו שֶׁ ל ַהְנָהגֹוָתיו  כָּ א, שֶׁ ִלְבָרָכה ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהבָּ

ן ִאיׁש ַחי...) ֶפר בֶּ סֵּ תּוִבים בַּ ינּו ַהכְּ ְסֵקי ַרבֵּ י פִּ ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו, ָהיּו ַעל פִּ

ר ְסתָּ ְגֶלה ּוַבנִּ נִּ ָדָרא בַּ דֹול ַהּדֹור - ַחד בְּ גְּ
כֵֹחנּו  יק ִלְבָרָכה, ֶזה ֵאין בְּ ינּו ֵזֶכר ַצדִּ יק, הּוא ַרבֵּ ל ַצדִּ ְבחוֹ שֶׁ שִׁ ר בְּ ְוִהנֵּה ְלַדבֵּ
עּור  תוֹ ְלֵאין שִׁ ֻדלָּ ְקָצת ִמגְּ נּו יֹוֵדַע ַעד ָמה ַוֲאִפּלּו ִמְקָצת ִמן ַהמִּ י ֵאין ִאתָּ ָלל, כִּ כְּ
ְוִיְרָאתוֹ  תֹוָרתוֹ  ר בְּ ֲעָנִקים ֲאשֶׁ יק ִלְבָרָכה, ָהָאָדם ַהגָּדֹול בַּ ינּו ֵזֶכר ַצדִּ ל ַרבֵּ שֶׁ
ָכל ַחְדֵרי ּוִמְכַמנֵּי ַהּתֹוָרה, ְוָהָיה  ִקי בְּ ׁש ְזרֹועֹות עֹוָלם, בָּ יו ָהיּו חֹוֵבק ַממָּ ּוַמֲעשָׂ
ר גַּם  ְסתָּ ְגֶלה ְוַהנִּ ל ֶחְלֵקי ַהּתֹוָרה ַהנִּ ׁש כָּ מָּ מַּ דֹורוֹ, שֶׁ ָדָרא"2 בְּ ְבִחיַנת "ַחד בְּ בִּ
ָבר  כְּ ַעְמקּות ִנְפָלָאה. ְוָכל ָהרֹוֶאה ִיְרֶאה שֶׁ ְלָבבוֹ בְּ ַיַחד ָהיּו ֲאגּוִדים ּוְקׁשּוִרים בִּ
ְהֶיה גָּדֹול  יִּ ֶזה שֶׁ ינּו לֹא ִנְמָצא ָאָדם גָּדֹול כָּ ל ַרבֵּ ְפֵני ּדֹורוֹ שֶׁ ה ּדֹורֹות ִמלִּ מָּ כַּ
ר,  ְסתָּ תֹוַרת ַהנִּ ְגֶלה ְוֵהן בְּ תֹוַרת ַהנִּ ָכל ֶחְלֵקי ַהּתֹוָרה ֵהן בְּ ֵלם ְלַגְמֵרי בְּ ּוָבִקי ְושָׁ
תֹוַרת  ר בְּ ִעקָּ דֹוִלים ְמאֹד בְּ ָהיּו גְּ ה ֵמַרּבֹוֵתינּו ָהַאֲחרֹוִנים שֶׁ ֵאלֶּ יָּדּוַע ָהיּו כָּ י כַּ כִּ
ינּו  ַרבֵּ ֲאָבל  ר,  ְסתָּ ַהנִּ תֹוַרת  בְּ ר  ִעקָּ בְּ ְמאֹד  דֹוִלים  גְּ ָהיּו  שֶׁ ה  ֵאלֶּ כָּ ְוָהיּו  ְגֶלה,  ַהנִּ
ינּו  ל ַרבֵּ ר, ְותֹוָרתוֹ שֶׁ ְסתָּ נִּ ְגֶלה ְוַגם בַּ נִּ י ַהּתֹורֹות ַיַחד גַּם בַּ תֵּ שְׁ ֵלם בִּ ָהָיה גָּדֹול ְושָׁ
ָהיּו  ָרֵאל  ִישְׂ פּוצֹות  תְּ ל  ּוִמכָּ ֵבל,  תֵּ ַקְצוֹות  ָכל  בְּ ָעָליו  ַמְכִריִזים  ָהיּו  ְוִצְדקּותוֹ 

ר. ְסתָּ נִּ ְגֶלה ְוֵהן בַּ נִּ ֵאלֹות ֵהן בַּ ׁשֹוְלִחים ֵאָליו שְׁ

תֹוַרת ָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה  ָהיּו ָידּוַע ּוֵמִבין בְּ ָדָרא שֶׁ ינּו ָהָיה ַחד בְּ ַרבֵּ
ם  כֻּלָּ ַהּיֹום,  ַעד  ינּו  ַרבֵּ קּוַפת  ִמתְּ ִלים  ַהְמֻקבָּ ל  כָּ  - ָתם  ְוַלֲאִמתָּ ְלָעְמָקם 
תֹוַרת ָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ  ינּו בְּ ל ַרבֵּ ְסֵקי ִהְלכֹוָתיו ַוֲהָבָנתוֹ שֶׁ הֹוְלִכים ְלאֹור פִּ

ִלְבָרָכה
ִהְלכֹוָתיו  ְגֶלה ְוֵהן בְּ ל ּתֹוַרת ַהנִּ ִהְלכֹוָתיו שֶׁ ינּו ְמֻפְרֶסֶמת ִהיא ֵהן בְּ ל ַרבֵּ ְותֹוָרתוֹ שֶׁ
ל  ל ַהְנָהגֹוָתיו שֶׁ כָּ ִלְבָרָכה, ְוַכיָּדּוַע שֶׁ ינּו ָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ  י ַרבֵּ ר ַעל פִּ ְסתָּ ל ַהנִּ שֶׁ
ָדָרא  ינּו ָהָיה ַחד בְּ ַרבֵּ ְבֵרי ָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה שֶׁ י ַעְמקּות דִּ ינּו ֵהם ַעל פִּ ַרבֵּ
ל  כָּ ְך שֶׁ ָתם. כָּ תֹוַרת ָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה ְלָעְמָקם ְוַלֲאִמתָּ ָהיּו ָידּוַע ּוֵמִבין בְּ שֶׁ
ִהְלכֹוָתיו  ְסֵקי  פִּ ְלאֹור  הֹוְלִכים  ם  כֻּלָּ ַהּיֹום,  ַעד  ינּו  ַרבֵּ קּוַפת  ִמתְּ ִלים  ַהְמֻקבָּ

תֹוַרת ָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה. ינּו בְּ ל ַרבֵּ ַוֲהָבָנתוֹ שֶׁ

ָדָרא"  ינּו "ַחד בְּ ים ֶאת ַרבֵּ ָאנּו ְמַכנִּ ְתַמּה ַעל ֶזה קֹוֵרא ָיָקר ִמנִַּין ָלנּו ֶזה שֶׁ ְוַאל תִּ
ְוֵהן  ְסָפַרד  ַחְכֵמי  ֵהן בְּ דֹוִלים ְמאֹד  גְּ ה  מָּ כַּ דֹורוֹ  ָהיּו בְּ ַוֲהֵרי  ּתֹוָרה,  בַּ ַגְדלּותוֹ  בְּ

אֹותוֹ ּדֹור. בְּ ָנז שֶׁ כְּ ַחְכֵמי ַאשְׁ בְּ

ּלּוי ֵאִליָּהּו ַהנִָּביא 1  גִּ
ין  ינּו ָהָיה אֹוֵכל ֻחלִּ ַרבֵּ יָון שֶׁ כֵּ מִּ יק ִלְבָרָכה, שֶׁ ן ִצּיוֹן ַחזָּן ֵזֶכר ַצדִּ י בֶּ ם עֹוד ַרבִּ ַתב שָׁ כָּ ְוַעיֵּן ַמה שֶּׁ
ְזֵקנֹות  ְלִפְרָקן, אוֹ  יעּו  ּלֹא ִהגִּ ְיָלדֹות ְקַטּנֹות שֶׁ ָהיּו אוֹ  ֵביתוֹ  בְּ ְרתֹות שֶׁ ל ַהְמשָׁ ָלֵכן כָּ ָטֳהָרה,  בְּ
ה ֻמְפָלא  אן ֵאיֶזה ַמֲעשֶׂ ב כָּ ר ְלֶזה ִנְכתָּ ֶהְקשֵׁ ם. ְוִהנֵּה בְּ ָטֳהָרה. ַעיֵּן שָׁ ֵדי ֶלֱאכֹל בְּ ְוכּו', ְוָכל ֶזה כְּ
ל ַהגָּאוֹן ָהַרב ֵאִליָּהּו  לֹום (ָסָבתוֹ שֶׁ תּון ָעֶליָה ַהשָּׁ ָרה כָּ ֶקת ָמַרת שָׂ דֶּ ר ָהָיה ִעם ַהצַּ י ֲאשֶׁ ַוֲאִמתִּ
ר ָזְכָתה ְוָהְיָתה ֵמאֹוָתן ְיָלדֹות  ָרק), ֲאשֶׁ ְבֵני בְּ אן בִּ ְרֵכי יֹוֵסף, כָּ יַבת בִּ ִליָט"א, רֹאׁש ְישִׁ ַטֲהָרִני שְׁ
ָנה, (ְוָהְיָתה  ת י"א שָׁ ינּו, ְוָהְיָתה ָאז ְיתֹוָמה ְקַטנָּה בַּ ל ַרבֵּ ֵביתוֹ שֶׁ ְרתֹות בְּ ר ָהיּו ְמשָׁ ְקַטּנֹות ֲאשֶׁ
ִקים, ָלֵכן  שְׁ ֲאָכִלים ְוַהמַּ ֲהָכַנת ַהמַּ ינּו בַּ ׁש ֶאת ַרבֵּ מֵּ ן ָהיּו רֹוצֹות ִלְזּכֹות ּוְלשַׁ כֻּלָּ יָון שֶׁ כֵּ מִּ אֹוֶמֶרת שֶׁ
ּה  ֲחֶבְרתָּ ֶפת בַּ ְך ִמְתַחלֶּ ת יֹום ֶאָחד אוֹ יֹוַמִים, ְוַאַחר כָּ שֶׁ מֶּ פֹות ְוָכל ַאַחת ָהְיָתה ְמשַׁ ָהיּו ִמְתַחלְּ
ִפי  ַיְלדּוָתּה, כְּ לֹום בְּ תּון ָעֶליָה ַהשָּׁ ָרה כָּ ר ָהָיה ִעם ָמַרת שָׂ ְפָלא ֲאשֶׁ ה ַהמֻּ ֲעשֶׂ ְוכּו'), ְוָכְך ָהָיה ַהמַּ
ל  ֵביתוֹ שֶׁ ׁש בְּ מֵּ יָעה ְזַמנָּּה ְלשַׁ ִהגִּ שֶׁ יָה: יֹום ֶאָחד כְּ ְמעּו ִמפִּ ר שָׁ י ִמיָלֶדיָה ּוְנָכֶדיָה ֲאשֶׁ ַמְעתִּ שָּׁ שֶׁ
ל  ּתֹוָרה כָּ ם ָהָיה עֹוֵסק בַּ ֲעִליָּה (ְושָׁ ר ָהָיה בָּ ְוָעָלה ִמיָּד ְלַחְדרוֹ ֲאשֶׁ ינּו ְלֵביתוֹ  יַע ַרבֵּ ינּו, ִהגִּ ַרבֵּ
ָלה  כְּ יׁש לוֹ. ִהְסתַּ ּתֹות ְוַתגִּ ין ִלשְׁ ינּו ּכֹוס ַחמִּ ִכין ְלַרבֵּ תָּ ִית שֶׁ ֵני ַהבַּ ְמֻפְרָסם), ְוָאְמרּו ָלּה בְּ ָיָמיו כַּ
ינּו ְולֹוְמִדים ַיַחד, ְוֵהִכיָנה  ב ִעם ַרבֵּ ֲעִליָּה ְוָרֲאָתה ְלָפֶניָה ִאיׁש ֶאָחד יֹושֵׁ תּון בָּ ָרה כָּ ה שָׂ ַהיְַּלדָּ
א  לֵּ ב ְלַבּדוֹ, ְוִהְתפַּ ינּו יֹושֵׁ ם ֶאת ַרבֵּ ר ָעְלָתה ָלֲעִליָּה ָרֲאָתה שָׁ ּתֹות. ְוַכֲאשֶׁ י ּכֹוסֹות ִלשְׁ תֵּ ָלֶהם שְׁ

ב ִעּמוֹ עֹוד ִאיׁש ֶאָחד  ּיֹושֵׁ ָרֲאָתה שֶׁ י ּכֹוסֹות, ְוָעְנָתה לוֹ שֶׁ תֵּ ה ֵהִכיָנה שְׁ ַאל אֹוָתּה ָלמָּ ינּו ְושָׁ ַרבֵּ
ַהנִָּביא.  ֵאִליָּהּו  ֶאת  ִלְראֹות  ָזִכית  ָלּה:  ָאַמר  ינּו  ַרבֵּ זֹאת  ַמע  שָּׁ ּוְכשֶׁ ּתֹות.  ִלשְׁ לוֹ  גַּם  ְוֵהִכיָנה 
ָעֶליָה  תּון  כָּ ָרה  שָׂ ָמַרת  ָתה  ָעשְׂ ְוָכְך  ָאָדם.  ְלַאף  ָרֲאָתה  שֶּׁ ַמה  ה  ַגלֶּ תְּ ּלֹא  שֶׁ ינּו  ַרבֵּ יָרּה  ְוִהְזכִּ
ָרה  ִטיָרתוֹ ִספְּ ינּו, ְוַרק ְלַאַחר פְּ ל ַרבֵּ ל ְיֵמי ַחיָּיו שֶׁ ְך כָּ ֶמשֶׁ ַגּלֹותוֹ בְּ ְמָרה ַעל סֹוד ֶזה ִמלְּ לֹום, שָׁ ַהשָּׁ
ר  ינּו ֲאשֶׁ ל ַרבֵּ תוֹ שֶׁ ֻדלָּ יר ְוִנְלַמד ֶאֶפס ָקֵצהּו ִמגְּ ה. ּוִמזֶּה ַנכִּ ֲעשֶׂ אן ַהמַּ ּה. ַעד כָּ ְחתָּ פַּ זֹאת ְלִמשְׁ

ָזָכה ְלִגּלּוי ֵאִליָּהּו ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה.

ים ּלּוִיים רּוָחִניִּ גִּ
ר  ְפָלא ֲאשֶׁ ה ַהמֻּ ֲעשֶׂ ַדאי ְלהֹוִסיף גַּם ֶאת ַהמַּ ינּו, כְּ ר ָהיּו ְלַרבֵּ ים ֲאשֶׁ ּלּוִיים ָהרּוָחִניִּ ר ַלגִּ ּוְבֶהְקשֵׁ
הּוא  ָכָדיו שֶׁ י ֶאָחד ִמנְּ י ִמפִּ ַמְעתִּ שָּׁ ִפי שֶׁ יק ִלְבָרָכה (כְּ ִני ֵזֶכר ַצדִּ ַרבָּ ַע שָׁ י ְיהֹושֻׁ ר ָחָכם ַרבִּ ִספֵּ
זֹאת  ה  ֻעְבדָּ ַמע  שָּׁ ִלי שֶׁ ְוָאַמר  ַלִים,  ְירּושָׁ ַהּקֶֹדׁש  ֵמִעיר  ִליָט"א,  ּוֻמְפָלג שְׁ גָּדֹול  ָחָכם  ְלִמיד  תַּ
יק  ינּו ֵזֶכר ַצדִּ ל ַרבֵּ ִבְזַמּנוֹ שֶׁ ה) ְוהּוא, דְּ ֲעשֶׂ ַעל ַהמַּ ָהָיה בַּ ִני ַעְצמוֹ שֶׁ ַרבָּ ַע שָׁ י ְיהֹושֻׁ בוֹ הּוא ַרבִּ ִמסָּ
ינּו, ְוֶזה  ים ְלַרבֵּ ְתגַּלִּ מִּ ים שֶׁ ּלּוִיים רּוָחִניִּ מּועֹות ֻמְפָלאֹות ַעל גִּ ַבְגַדד שְׁ כֹות בְּ ִלְבָרָכה ָהיּו ִמְתַהלְּ
ים ָזִרים  ַחְדרוֹ ֲאָנשִׁ ַחְדרוֹ, ָהיּו רֹוִאים בְּ ּתֹוָרה ְלַבּדוֹ בְּ ינּו עֹוֵסק בַּ ר ָהָיה ַרבֵּ ֲאשֶׁ כַּ ָהָיה ַעל ְיֵדי שֶׁ

ים ָזִרים ְולֹא ְידּוִעים. ל ֲאָנשִׁ אוֹ ׁשֹוְמִעים ֵמַחְדרוֹ קֹולֹות שֶׁ

ן ִאיׁש ַחי ְוַהּזַֹהר ...ַהבֶּ
המשך מעמוד יג...

ים ִמנַַּער ְוַעד ָזֵקן ּקּוִנים ְוַהּזַֹהר ָיִחיד ְוַרבִּ ל ַהתִּ דֹוׁש שֶׁ ּמּוד ַהקָּ לִּ ְלַהֲחִזיק בַּ

יג



ָ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 יד  

ָמִעים ֵמַחְדרוֹ  ֵעת ַהּזֹאת ִנשְׁ בָּ יָבה שֶׁ ר נֹוַדע ְלַחְכֵמי ַהְישִׁ ֲאשֶׁ ַעם ַאַחת כַּ ְוִהנֵּה פַּ
קֹולֹות  ל  שֶׁ ָרם  שְׁ פִּ ֶאת  ַלֲחקֹר  ְוָרצּו  ְידּוִעים,  ַהּלֹא  קֹולֹות  אֹוָתם  ינּו  ַרבֵּ ל  שֶׁ
י  ַרבִּ יָבה ֶאת  ַהְישִׁ ַחְכֵמי  ֲחרּו  ְוָלֶזה בָּ ינּו,  ְלַרבֵּ ה  ִמְתגַּלֶּ ר  ֶזה ֲאשֶׁ ּוִמי הּוא  ֵאּלּו, 
ְלחּו  ְושָׁ ָבר,  ַהדָּ ְלָבֵרר  ִליַח  ַהשָּׁ ִיְהֶיה  הּוא  ִלְבָרָכה שֶׁ יק  ַצדִּ ֵזֶכר  ִני  ַרבָּ ַע שָׁ ְיהֹושֻׁ
ִפיו, ְוהּוא  מּו בְּ ר שָׂ ָלה ֲאשֶׁ בָּ ָחְכַמת ַהקַּ ָיה בְּ ינּו ֵאיֶזה ֻקשְׁ אֹל ֶאת ַרבֵּ ִלשְׁ אֹותוֹ 
ִנְמָצא  ִמי  ִיְרֶאה  ְוָאז  ָיה,  שְׁ ַהקֻּ אֹל  ִלשְׁ ינּו  ַרבֵּ ל  שֶׁ ְלַחְדרוֹ  ֵנס  ְוִיכָּ ָלֲעִליָּה  ַיֲעֶלה 
ה ָחָכם  ר ִנְמָצִאים ִעּמוֹ. ְוָכְך ָעשָׂ ים ַהזִָּרים ֲאשֶׁ ל ָהֲאָנשִׁ ָרם שֶׁ שְׁ ַחְדרוֹ ּוַמה פִּ בְּ
ַמְדֵרגֹות ָהֲעִליָּה,  ְהיֹותוֹ עֹוֶלה בְּ יק ִלְבָרָכה. ְוִהנֵּה בִּ ִני ֵזֶכר ַצדִּ ַרבָּ ַע שָׁ י ְיהֹושֻׁ ַרבִּ
יָבה  ְישִׁ ַע, בַּ ינּו ֵמַחְדרוֹ, ּוָפָנה ֵאָליו, ְוָאַמר: ָחָכם ְיהֹושֻׁ ְתאֹם ָיָצא ִלְקָראתוֹ ַרבֵּ פִּ
ְך ְוָכְך. ּוִמיָּד ִנְכַנס  ׁשּוָבה ִהיא כָּ ַהתְּ ְך ְוָכְך, ֵלְך ֶוֱאמֹר ָלֶהם שֶׁ ֵאָלה כָּ ׁשֹוֲאִלים שְׁ

ֶלת ַאֲחָריו... ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו, ָאֵמן. ֲחָזָרה ְלַחְדרוֹ ְוָסַגר ַהדֶּ

ָיֵגן  ְזכּותוֹ  עְלְזא  ִמבֶּ ַע  ְיהֹושֻׁ י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ יק  דִּ ַהצַּ ִעם  ּפּור  ַהסִּ ן  ְלַקמָּ ְרֵאה   2
ָעֵלינּו.

ִליָט"א ִליְצִקי שְׁ בְּ ָרָיה דֶּ י שְׁ ב ִנְמָצא ֵאֶצל ַהגָּאוֹן ַרבִּ ְכתָּ 3 ַהמִּ

ן ִאיׁש ַחי ַעל בֶּ ָמה ִמבַּ ׁש ַהְסכָּ קֵּ ם בִּ שֶׁ ַעל ַהלֶּ בַּ
דֹוֵלי  ינּו ֶאָחד ִמגְּ ֲאָבל ּבֹא ָנא ּוְרֵאה ֶמה ָאַמר ַעל ַרבֵּ
דֹוׁש  ַהקָּ ינּו  ַרבֵּ ַהּדֹור, הּוא  אֹותוֹ  בְּ ָרֵאל שֶׁ ִישְׂ ַחְכֵמי 
יק  ַצדִּ ֵזֶכר  יב  ֶאְלָישִׁ לֹמֹה  שְׁ י  ַרבִּ ָהֱאלִֹקי  ל  ַהְמֻקבָּ
י  ַרבִּ ַהגָּאוֹן  ָמָרן  ל  שֶׁ ָסבוֹ  הּוא  (שֶׁ ִלְבָרָכה  ְוָקדֹוׁש 
ֶפר ַהּנֹוָרא  ַעל ַהסֵּ ִליָט"א) בַּ יב שְׁ לֹום ֶאְלָישִׁ יֹוֵסף שָׁ

ֶאָחד  ב כְּ ים (ְוָהָיה ֶנְחשָׁ רּוׁש ַעל ָהֵעץ ַחיִּ ְוַאְחָלָמה" פֵּ בוֹ  ם שְׁ "ֶלשֶׁ
ֶהָחֵפץ  ַעל  בַּ ָרן  מָּ שֶׁ ּוְמֻפְרָסם  יָּדּוַע  שֶׁ ּוְכמוֹ  ַההּוא,  ַהּדֹור  דֹוֵלי  ִמגְּ
ָניו, ְוַגם ָאַמר  נַֹעם פָּ רּוָרה ָנַסע ִלְראֹותוֹ ְוַלֲחזֹות בְּ ָנה בְּ שְׁ ים ְוַהמִּ ַחיִּ
ִמי  י  כִּ ִלְראֹותוֹ,  ַדאי  כְּ שֶׁ ם,  שֶׁ ַהלֶּ ַעל  בַּ ֶאת  ׁש  ִלְפגֹּ ָהַלְך  שֶׁ ְלֶאָחד 
ה ִלְראֹות אֹותֹו). ְוקֶֹדם ִנְכּתֹב ֶאת ִסּפּור  א ִנְזכֶּ עֹוָלם ַהבָּ יֹוֵדַע ִאם בָּ
ר ְלֵעיל  ְזכַּ ם ַהנִּ שֶׁ ַעל ַהלֶּ ר הֹוִציא בַּ ֲאשֶׁ יָּדּוַע כַּ ִהנֵּה כַּ ָבִרים, דְּ ַהדְּ
ן  ינּו ַהבֶּ ְלַרבֵּ ַלח אֹותוֹ  ְוַאְחָלָמה" ָלאֹור, שָׁ בוֹ  ם שְׁ "ֶלשֶׁ ֶאת ִסְפרוֹ 
ַמח ְמאֹד ַעל  יָּדּוַע שָׂ ינּו כַּ ָמה ַעל ִסְפרוֹ, ְוַרבֵּ ִאיׁש ַחי ָלֵתת לוֹ ַהְסכָּ
ַמע  שָּׁ ִרים". ּוְכשֶׁ ְסתָּ מִּ הּוא "ֲאִרי בַּ ם שֶׁ שֶׁ ַעל ַהלֶּ ֶפר ְוָאַמר ַעל בַּ ַהסֵּ
יק ִלְבָרָכה ָהָיה  ינּו ֵזֶכר ַצדִּ ַרבֵּ יק ִלְבָרָכה שֶׁ שֶׁם ֵזֶכר ַצדִּ ַעל ַהלֶּ בַּ
ִאם ָהָיה יֹוֵדַע  ְפרוֹ, ָאַמר ַעל ֶזה שֶׁ ַמח ְמאֹד ִמסִּ ִניָחא לוֹ ְמאֹד ְושָׂ
י  כִּ ִני,  ַהשֵּׁ ַהֵחֶלק  ֶאת  מֹוִציא  ָבר  כְּ ָהָיה  ְלִסְפרוֹ  ים  ַיְסכִּ ינּו  ַרבֵּ שֶׁ
ְמָחתוֹ  ֵמֲחַמת ַעְנְוָתנּותוֹ לֹא ָהָיה ַמֲחִזיק ֶאת ָחְכָמתוֹ ִלְמאּוָמה, ְושִׂ
ַהֵחֶלק  ֶאת  גַּם  ָלאֹור  ְלהֹוִציא  אֹותוֹ  עֹוְדָדה  ְפרוֹ  ִמסִּ ינּו  ַרבֵּ ל  שֶׁ
יק ִלְבָרָכה,  ְך ֵזֶכר ַצדִּ לֹמֹה ַזְלָמן אוֶֹיְרבָּ י שְׁ ִני (ּוָמָרן ַהגָּאוֹן ַרבִּ ַהשֵּׁ
גַּם  אן רֹוִאים שֶׁ כָּ מִּ ה זֹאת, ּומֹוִסיף ְואֹוֵמר שֶׁ ר ֻעְבדָּ ָהָיה ָרִגיל ְלַספֵּ

ָאָדם גָּדֹול ָזקּוק ְלִעידּוד).

ָבר ִנְפָלא  ַרְך דָּ ם ִיְתבָּ ַחְסֵדי ַהשֵּׁ ר ְלִסּפּור ֶזה, ָמָצאִתי בְּ ֶהְקשֵׁ ְוִהנֵּה בְּ
ם  ְקָרא "ְיׁשּורּון" (ֵחֶלק ה' ַעּמּוד תרס"ד) שָׁ ף ַהּתֹוָרִני ַהנִּ ְמַאסֵּ בַּ
ָהָיה  יק ִלְבָרָכה שֶׁ ר ֵזֶכר ַצדִּ י ְצִבי ִהיְרׁש ַפְרבֵּ ב3 ֵמַרבִּ ֵמִביא ִמְכתָּ
ַעל  בַּ ֶאת  ְמֻסיֶֶּמת  קּוָפה  תְּ ׁש  מֵּ ְלשַׁ ְוָזָכה  לֹוְנדוֹן,  ָהִעיר  ל  שֶׁ ּה  ַרבָּ
ין  בֵּ ם  ְוכֹוֵתב שָׁ ְוָחְכָמה.  ּתֹוָרה  ְבֵרי  דִּ ה  ַהְרבֵּ ּנּו  ִממֶּ ַמע  ְושָׁ שֶׁם,  ַהלֶּ
ָמה  ה לֹא ָלַקח ַהְסכָּ שֶׁם ָלמָּ ַעל ַהלֶּ ַאל ֶאת בַּ שָּׁ בוֹ, שֶׁ ִמְכתָּ ַהיֶֶּתר בְּ
שֶׁם ִנְלַמד  ַעל ַהלֶּ ל בַּ ׁשּוָבתוֹ שֶׁ בוֹ ְוַאְחָלָמה, ּוִמתְּ ַעל ִסְפרוֹ ֶלשֶׁם שְׁ
ל  שֶׁ ְלׁשֹונוֹ  ְוֶזה  ּדֹורוֹ.  ַחְכֵמי  ֵעיֵני  בְּ ינּו  ַרבֵּ ל  שֶׁ תוֹ  ֻדלָּ גְּ ֶאת  יר  ְוַנכִּ
ַעל  בַּ (ֶאת  יו  ִאְלתִּ שְׁ י  כִּ י  בִּ ָהְיָתה  ַיְלדּות  ר:  ַפְרבֵּ ִהיְרׁש  ְצִבי  י  ַרבִּ
בוֹ ְוַאְחָלָמה).  ם שְׁ מֹות (ַעל ִסְפרוֹ ֶלשֶׁ ל ַהְסכָּ ה לֹא ְיַקבֵּ שֶׁם) ָלמָּ ַהלֶּ
רֹות, ְוהּוא  ְסתָּ ְגֶלה ּוַבנִּ נִּ ָדָרא בַּ י ֶאָחד הּוא יֹוֵדַע, ַחד בְּ ְוָאַמר ִלי, כִּ
י ָרָאה  ְגַדד ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו, כִּ ים ִמבַּ ינּו יֹוֵסף ַחיִּ ַהגָּאוֹן ַהּנֹוָרא ַרבֵּ
ַלח לוֹ  ּדֹור. ְושָׁ יר רֹב גְַּדלּותוֹ, ָיִחיד בַּ רֹות ְוִהכִּ ְסתָּ ְגֶלה ּוַבנִּ נִּ ְסָפָריו בַּ
ֶהם  י ִעיֵּן בָּ ׁשּוָבתוֹ, זֹאת אֹוֶמֶרת כִּ בּועֹות תְּ ה שָׁ ב ַהְרבֵּ ָתָביו ְוִנְתַעכֵּ כְּ

ם. אן ְלׁשֹונוֹ ַעיֵּן שָׁ ים ְוכּו' ַעד כָּ ה, ְוִהְסכִּ ַהְרבֵּ

מהקדמת "אוצרות פרקי בן איש חי" עם הערות והוספות
המשך יבוא בעז"ה

הרגיל בספר הזוהר והתיקונים וספרי המקובלים בעיניו יראה ולבבו יבין גודל 
מעלת חכמה זו וימסור נפשו עליה ולפום צערא אגרא.

בטרונייא  בא  הקב"ה  שאין  ובודאי  הלב,  את  הממררים  מאמרים  רבות  וכהנה 
עם בריותיו וכל אדם אינו חייב אלא כשיעורו, וביכול הכתוב ומדבר, הנה כי כן 
ופוס' שיפנה את עצמו  חיובא רמיא על כל ת"ח לאחר שמילא כריסו בגמרא 
לטייל בפרדס וישתדל ברוב עז ותעצומות כיד ה' הטובה עליו ליכנס בחכמה זו 
וצריך שיקדים לקיים התנאים הצריכים לחכמה זו כמפורש בהקדמת עץ החיים 
תורה,  רזי  לו  מגלין  ואז  המקובלים,  ובשאר ספרי  יאיר  חוות  ובתשו'  למוהרח"ו 
ונעשה כמעיין המתגבר, ועול יסבול ולא יבול כדי לזכות לחכמה זו, כי גדול כבודו 
בשמים ממעל שעושה נחת רוח גדול ליוצרו. והרגיל בספר הזוהר והתיקונים וספרי 
המקובלים בעיניו יראה ולבבו יבין גודל מעלת חכמה זו וימסור נפשו עליה ולפום 
צערא אגרא.אמנם אף מי שאין לו יד בחכמה זו לא ימנע משוט בא"רש ארש"ות 
החיים ספרי המקובלים המפרשים כונת התפילות וברכות ומצות על פי הסוד כי 
אז בשעת מעשה יתלהב לבו בזוכרו כי הם דברים העומדים ברומו של עולם עמוק 
עמוק וגבוה מעל גבוה, אשרי ילוד אשה הבונה בשמים עליותיו, ולא יהא עובד 
בתפילתו לקבל פרס, רק יכוין לתקן הדברים בשורשן לדעת קדושים אשר בארץ 

המה ואדירי כל חפצי בם ולבו למו אב יצעק שמעשה ידינו יכונן עלינו:

כלל הדברים שאמרו שמי שלא טעם חכמה זו לא טעם טעם יראת חטא 
ולהיות עובד אלקים ביראה ואהבה ושמחה רבה כדת מה לעשות.

וגם הרואה ספרי המקובלים בלבבו יבין מעט כי גדול אדוננו ולגדולתו אין חקר, 
ויבין מעט עד גכמה מגיע פגם החוטא ומה גורם פגם וקלקול גדול על כל דהוא 
דבר פשע, ומה מאד גדלה רעת חרבן בית המקדש אשר גרמנו בעונותינו הרבים 
באופן שראוי לאדם להתמרמר בזוכרו אלה ולהוריד כנחל דמעה מאין הפוגות, 
ומצוותינו  ידי תפילתינו  על  נעשה בשמים ממעל  יבין מה  וכל קבל דנא המבין 
ולימודינו ובשבתות וראש חדש ובחגים ובמועדים באופן שישמח ישראל בעושיו 
בשמחה ובטוב לבב יותר מרוב כל. כלל הדברים שאמרו שמי שלא טעם חכמה זו 
לא טעם טעם יראת חטא ולהיות עובד אלקים ביראה ואהבה ושמחה רבה כדת מה 
לעשות. והמרגיל עצמו לחזות בנועם ספרי המקובלים בעיניו יראה כי אין דבר רק 
ממנו שאפילו באכילה ושתיה ושאר כסות ועונה ודרכי חיבת איש לאשתו וכדומה, 
ואפילו ביציאת חוץ, בכל יש רזין עילאין ובונה עולמות, ובלבד שיעשה הדברים 
כתיקונן בלי סרך איסור, ויכוין לבו לשמים, אשרינו מה טוב חלקנו, ועל כן, טוב 
לגבר שינהוג לקיים כל דבר על פי הסוד כמנהגן של חסידים, ואף שאינו יודע 

הסוד, מעשה ידינו כוננה עלינו ועושה נחת רוח ליוצרנו.

(פלא יועץ אות ס' סוד)

...פלא יועץ
המשך מעמוד א...

הפרנסה והגאולה בזכות רשב"י ותורתו
תכבסני  ואטהר  באזוב  "תחטאני  ט':  פסוק  נ"א  פרק  בתהלים  אומר  המלך  דוד 
ומשלג אלבין", רמזים נפלאים שנתגלו בפסוק זה שהכל מדבר מהזוהר הקדוש 

ורבי שמעון בר יוחאי עליו השלום. כך:

"תחטאני" ת – תיקון, חטאני גימטריה 78 = לחם. זאת אומרת תיקון לפרנסה.

"באזוב" ראשי תיבות: באמירת זוהר ותיקונים בשבת או: אמירת זוהר ותיקונים 
בשבת במנין.

"ואטהר" ועל ידי זה אטהר לעבודת השם יתברך.

"תכבסני" גימטריה רשמ"ב = רבי שמעון מגן בעדינו.

"ומשלג" ראשי תיבות: ויבוא משיח לעמינו גאולה

"אלבין" ראשי תיבות: יזכו במהרה לאראנו נפלאות אמן. ("ברכת משה" חלק א').

יד



‡"Ú Ù  ÍÏ ÍÏ‰Ú˙

ÔÈq ‰NÏ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ dÏ „Ú¬«»À¿»¿ƒ¿»»ƒƒ
.‡ÈÏÈÏ Ô‡e‚e¿»≈¿»

Ó‡Â Á˙Ù ÈÒBÈ(‚ ÌÈÏ‰˙)Ô‚Ó ÈÈ ‰z‡Â ≈»«¿»«¿«»¿»»≈
Û‡ „Âc Ó‡ .ÈL‡ ÌÈÓe È„BÎ È„Úa«¬ƒ¿ƒ≈ƒ…ƒ»«»ƒ«
,‡˜ È ‡Á‚‡Ï Ôe˙ÈÈ ‡ÓÏÚ Èa ÏÎc b ÏÚ««¿»¿≈»¿»≈«¬»»ƒ¿»»
.È„Úa Ô‚Ó È˙k ,ÈÊÁ ‡z .È„Úa Ô‚Ó ÈÈ ‰z‡Â¿«»¿»»≈«¬ƒ»»≈¿ƒ»≈«¬ƒ
ÌÏBÚ ÏL BBa ,‡e‰ CÈ ‡L„˜Ï „Âc Ó‡»«»ƒ¿À¿»¿ƒƒ∆»
‰ÓÎ ‰Î„ ‰ÓÈ˙Á È È„Ú ‡Ï ‰Ó ÈtÓƒ¿≈»»«¿≈ƒ¬ƒ»ƒ¿»»¿»
.CÏ Ô‚Ó ÈÎ‡ ÈzÎc Ì‰‡ ‰Î ÈÓ˙Ác¿»¿≈¿»»¿«¿»»ƒ¿ƒ»…ƒ»≈»

.Ì‰‡ Ô‚Ó ÈÓ‡Â¿»¿≈»≈«¿»»
Ì‰‡ ,„Â„Ï ‡e‰ CÈ ‡L„˜ dÈÏ ≈À¿»¿ƒ¿»ƒ«¿»»

È‡n˜ ÌÈ‡˜Â ÂÈzÙˆe ÂÈzÁa k¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ«»
ÈÎ‰ È‡ „Âc dÈÏ Ó‡ .ÌÈÏL ‡Óei˜(ÂÎ ÌÈÏ‰˙) ¿ƒ»¿ƒ»«≈»ƒƒ»ƒ

„Úc ÔÂÈk .ÈaÏÂ È˙BÈÏÎ ‰Ùˆ ÈqÂ ÈÈ ÈÁa¿»≈ƒ¿»¿«≈ƒ»¿»ƒ¿«¿ƒƒ≈«¿¬«
ÏÚ dÈn˜ „Âc k„‡ ÚL ˙„ ‰lÓ ‡È‰‰«ƒƒ»¿«∆«ƒ¿«»ƒ«≈«

Ó‡ .Ó‡„ ‰Ó(ÊÈ ÌÈÏ‰˙)z„˜Ù ÈaÏ zÁa «¿»«»«»«¿»ƒƒ»«¿»
.Èt ÚÈ Ï È˙BnÊ ‡ˆÓz Ïa ÈpzÙˆ ‰ÏÈÏ«¿»¿«¿«ƒ«ƒ¿»«ƒ««¬»ƒ

zÁa z‡Â ÈqÂ ÈÈ ÈÁ ‡ÈÓ‡ ‡‡ ¬»¬ƒ»¿»≈ƒ¿»¿«≈ƒ¿«¿¿»«¿»
z‡Â È˙BÈÏÎ ‰Ùˆ ‡ÈÓ‡ ‡‡ .ÈaÏƒƒ¬»¬ƒ»»¿»ƒ¿«¿«¿
‡˜„Î ÈÏ zÁkL‡ ‡Ï ‡ˆÓz Ï ÈpzÙ¿̂«¿«ƒ«ƒ¿»»«¿«¿¿ƒ¿¿»
‰lÓ È‡‰Â ÔzÈ Ô‡Ó .Èt ÚÈ Ï È˙BnÊ .˙e‡È¿«ƒ««¬»ƒ»ƒ≈¿«ƒ»
‡c Ïk ÌÚÂ ,È‡ÓeÙ ÈÏ ÚÈ ‡Ïc ˙ÈLÁ„«¬»ƒ¿»«¬»ƒ»¿ƒ»»
Ck ÔÈ‚e ,„Âc Ô‚Ó ÔÓ‡˜„ ‰Îa dÈa ÔÈÓ˙Á»¿ƒ≈¿»»¿»¬»»»≈»ƒ¿ƒ»
ÌÈÓe È„Bk ,È„Úa Ô‚Ó ÈÈ ‰z‡Â „Âc Ó‡»«»ƒ¿«»¿»»≈«¬ƒ¿ƒ≈ƒ

.ÈL‡(È‡‰Â ‚"Ï ‡"„)ÈÏÈ„ ‡˜È ‡„ ‡bc È‡cÂ …ƒ«»«¿»»¿»»ƒƒ
:dÈ ‡hÚ˙Ó ‡‡„¿¬»ƒ¿««¿»≈

‡z .B˙B‡ eÁlLÈÂ ÌÈL‡ ‰ÚÙ ÂÈÏÚ »»«¿…¬»ƒ«¿«¿»
‚Ó e‰È‡ ‡e‰ CÈa ‡L„˜ ,ÈÊÁÔ »≈À¿»¿ƒƒ»≈
,‡L Èa e‰a ÔeËÏLÈ ‡Ï„ ‡Èi˜ÈcˆÏ¿«ƒ«»¿»ƒ¿¿¿¿≈»»
‡Ïc Ì‰‡ ÏÚ ÔÈ‚‡ ‡e‰ CÈ ‡L„˜Â¿À¿»¿ƒ»ƒ««¿»»¿»

.dÈ˙z‡e dÈa ÔeËÏLÈƒ¿¿≈¿ƒ¿≈

˙Be‚e ÌÈq ‡e‰ Cea LB„w‰«»»ƒƒ¿
‰NÚ Ô‡k Û‡  ‰ÏÈla Ï‡NÈÏ¿ƒ¿»≈««¿»«»»»
ÌÈq ‰NÏ ‡e‰ Cea LB„w‰«»»¿»»ƒƒ

.‰ÏÈla ˙Be‚e¿««¿»
,Ó‡Â Á˙t ÈÒBÈ  ≈»«¿»«

ÌÈÓe È„Bk È„Úa Ô‚Ó '‰ ‰z‡Â¿«»»≈«¬ƒ¿ƒ≈ƒ
ÏkL b ÏÚ Û‡ ,„Âc Ó‡ .ÈL‡…ƒ»«»ƒ«««∆»
˜ ÈnÚ CÚÏ e‡BÈ ÌÏBÚ‰ Èa¿≈»»»«¬…ƒƒ¿»
,‰‡ ‡a .È„Úa Ô‚Ó '‰ ‰z‡Â ¿«»»≈«¬ƒ…¿≈
„Âc Ó‡ .È„Úa Ô‚Ó e˙k»»≈«¬ƒ»«»ƒ
ÏL BBa :‡e‰ŒCeaŒLB„wÏ«»»ƒ∆
Èa ÌÈNBÚ ‡Ï ‰Ó ÈtÓ ,ÌÏBÚ»ƒ¿≈»…ƒƒ
ÌÈÓ˙BÁL BÓk ‰Îa ÏL ‰ÓÈ˙Á¬ƒ»∆¿»»¿∆¿ƒ
ÈÎ‡ e˙kL ,Ì‰‡a ‰Îa¿»»¿«¿»»∆»»…ƒ
.?Ì‰‡ Ô‚Ó ÌÈÓB‡Â ,CÏ Ô‚Ó»≈»¿¿ƒ»≈«¿»»

:„Â„Ï ‡e‰ Cea LB„w‰ «»»¿»ƒ
,ÂÈzÙˆe ÂÈzÁa k Ì‰‡«¿»»¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ
BÏ Ó‡ .ÌÏL Ìei˜a ÈÙÏ „ÓBÚÂ¿≈¿»«¿ƒ»≈»«

,Ck Ì‡ :„Âc '‰ ÈÁa »ƒƒ»¿»≈ƒ
ÔÂÈk .ÈaÏÂ È˙BÈÏÎ ‰Ùˆ ÈqÂ¿«≈ƒ»¿»ƒ¿«¿ƒƒ≈»
,ÚL ˙a ÏL c‰ B˙B‡ ‰NÚL∆»»«»»∆«∆«
.Ó‡M ‰Ó ÏÚ ÂÈÙÏ „Âc kÊƒ¿«»ƒ¿»»««∆»«

Ó‡ ‰ÏÈl z„˜t ÈaÏ zÁa »«»«¿»ƒƒ»«¿»«¿»
ÚÈ Ïa È˙nÊ ‡ˆÓz Ï ÈzÙ ¿̂«¿«ƒ«ƒ¿»«…ƒ««¬»

.Ètƒ
'‰ ÈÁa ÈzÓ‡ È‡ ¬ƒ»«¿ƒ¿»≈ƒ

È‡ .ÈaÏ zÁa ‰z‡Â ,ÈqÂ¿«≈ƒ¿«»»«¿»ƒƒ¬ƒ
‰z‡Â ,È˙BÈÏÎ ‰Ùˆ ÈzÓ‡»«¿ƒ»¿»ƒ¿«¿«»
˙‡ˆÓ ‡Ï ,‡ˆÓz Ï ÈzÙ ¿̂«¿«ƒ«ƒ¿»…»»»
 Èt ÚÈ Ïa È˙nÊ .Èe‡k È˙B‡ƒ»»«…ƒ««¬»ƒ
,ÈzLÁL ‰f‰ c‰Â ÔzÈ ÈÓƒƒ≈¿«»»«∆∆»«¿ƒ
‰Ê Ïk ÌÚÂ .Èt ˙‡ ÚÈ ‡lL∆…«¬…∆ƒ¿ƒ»∆
e‡L ,‰Îa‰ Ba ÌÈÓ˙BÁ¿ƒ«¿»»∆»
Ck ÌeMÓe .„Âc Ô‚Ó ÌÈÓB‡¿ƒ»≈»ƒƒ»
È„Úa Ô‚Ó '‰ ‰z‡Â ,„Âc Ó‡»«»ƒ¿«»»≈«¬ƒ

.ÈL‡ ÌÈÓe È„Bk[‰ÊÂ]È‡cÂ ¿ƒ≈ƒ…ƒ««
È‡L ÈlL „Bk‰ BÊ ‰bc«¿»«»∆ƒ∆¬ƒ

.Ba hÚ˙Óƒ¿«≈
eÁlLÈÂ ÌÈL‡ ‰Út ÂÈÏÚ »»«¿…¬»ƒ«¿«¿

‡e‰ Cea LB„w‰ ,‰‡ ‡a .B˙‡……¿≈«»»
Ì‰ eËÏLÈ ‡lL ÌÈ˜ÈcvÏ Ô‚Ó»≈««ƒƒ∆…ƒ¿¿»∆
Ô‚‰ ‡e‰ Cea LB„w‰Â ,Ì„‡ Èa¿≈»»¿«»»≈≈
.BzL‡e B eËÏLÈ ‡lL Ì‰‡ ÏÚ««¿»»∆…ƒ¿¿¿ƒ¿

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
טבת ה

:˙Á‡ ‰˘Ï
תשרי ל



‰f‰ ÙÒ ÂÚ˙

ÏÎ ‰Nc dpÓ È„Ú˙‡ ‡Ï ‡zÈÎL ,ÈÊÁ »≈¿ƒ¿»»ƒ¿¬≈ƒ»¿»»»
˜ÓÏ ‰ÚÙ ‡˙‡ ,‡ÈÏÈÏ ‡e‰‰«≈¿»»»«¿…¿ƒ¿«
˙ÓÈ‡ Ïk ,dÈÏ È˜Ï‡Â C‡ÏÓ ‡˙‡ ,d„‰a«¬»»»«¿«¿«¿≈≈»≈«
‰Â‰ Ì‰‡Â ,È˜ÏÓ ‡e‰ È˜Ï‡ ‰N ‰Ó‡c¿¬¿»»»«¿≈«¿≈¿«¿»»»»
ÔÈÏÎÈ ‡Ï ‰N ‡‰c dÈ‡Óa ÛÈ˜˙Ó«¿ƒ¿»≈¿»»»»»¿ƒ

,È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ dÏÚ ‰‡ËÏLÏ(ÁÎ ÈÏ˘Ó) ¿«¿»»¬»»»ƒ¿ƒ
‡e‰ ‡BÈÒ ‡Î‰Â ,ÁËÈ ÈÙÎk ÌÈ˜ÈcˆÂ¿«ƒƒƒ¿ƒƒ¿»¿»»ƒ¿»
.‡e‰ CÈa ‡L„e˜c dÈ˙‡ ‰‰ ‡Ï„¿»ƒ¿≈¬«¿≈¿¿»¿ƒ

„ÈwÙ ‡Ï Ck ÔÈ‚c ,ÈÊÁ ‡z ˜ÁˆÈ Èa ƒƒƒ¿»»»≈ƒ¿ƒ»»«≈
‡l‡ ÌÈˆÓÏ ‡˙ÁÏ ‡e‰ CÈa ‡L„À̃¿»¿ƒ¿«¬»¿ƒ¿»ƒ∆»
‡‰È ‡Ïc ÔÈ‚a ,˙Á dÈÓ‚Ó BÓˆÚ ‡e‰«¿ƒ«¿≈»«¿ƒ¿»¿≈
˙Ïe Ôk dÈÏ Ó‡c ‡ÓÏÚ ÈÏ ‰t ÔBÁ˙Ùƒ¿∆ƒ¿≈»¿»¿»«≈≈¿»«

.dÈ˙z‡ ÏÚ ÚËˆ‡ƒ¿«≈«ƒ¿≈
Ó‡Â Á˙t ˜ÁˆÈ(ˆ ÌÈÏ‰˙)Ózk ˜Ècˆ ƒ¿»»«¿»««ƒ«»»

Ózk ˜Ècˆ .‰bNÈ ÔBla Ê‡k ÁÙÈƒ¿»¿∆∆«¿»ƒ¿∆«ƒ«»»
Ó˙ ‰Ó .Ó˙Ï ˜Ècˆ LÈw‡ ‰Ó ÈtÓ .ÁÙÈƒ¿»ƒ¿≈»«ƒ«ƒ¿»»«»»
ÛB‡ ,‡È‚Ò ÔÓÊ „Ú ˜ÈÏÒ ‡Ï dÈÏ ÔÈÊ‚c ÔÂÈk≈«¿»¿ƒ≈»»ƒ«¿««¿»
˜ÈÏÒ ‡Ï ‡ÓÏÚÓ „È‡˙‡c ÔÂÈk ˜Ècˆ ÈÎ‰»ƒ«ƒ≈«¿ƒ¿¬ƒ≈»¿»»»ƒ
ÔBla Ê‡k .‡È‚Ò ÔÓÊ „Ú ÈB˙BÁz Á‡«≈¿«¿««¿»¿∆∆«¿»

.ÈÓ ÈÎ‰ ÛB‡ ‡‚NÈƒ¿∆»ƒ»≈
Î„ ‡l‡ ˜ÈÏÒ ‡Ï Ó˙ ‰Ó ÁÙÈ ƒ¿»«»»»»ƒ∆»¿«

˜ÈÏÒ ‡Ï ˜Ècˆ ÈÎ‰ ÛB‡ .‡˜eÂ¿¿»»ƒ«ƒ»»ƒ
,˙˜cˆ ‡˜eÂ ˜Ècˆ Îc ,‡˜eÂ Î„ ‡l‡∆»¿«¿¿»¿««ƒ¿¿»«∆∆
‡‚NÈ ÔBla Ê‡k .‰NÂ Ì‰‡„ ‡ÂÂ‚k¿«¿»¿«¿»»¿»»¿∆∆«¿»ƒ¿∆
È˙È ‡lÎÂ ‡lk ÏÚ ‰‡lÚ ÔBla Ê‡ ‰Ó»∆∆«¿»ƒ»»«…»¿…»«¿≈
‡lk ÏÚ ‰‡lÚ ‡e‰ ˜Ècˆ ÈÎ‰ ÛB‡ ,ÈB˙BÁz¿»ƒ«ƒƒ»»«…»
‡l‡ ‡ÓÈÈ˜ ‡Ï ‡ÓÏÚÂ .ÈB˙BÁz È˙È ‡lÎÂ¿…»«¿≈¿¿»¿»»»¿»∆»

,ÈzÎc „Á ˜Ècˆ ÏÚ(È ÈÏ˘Ó).ÌÏBÚ „BÒÈ ˜ÈcˆÂ ««ƒ«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»
dÈÏÚÂ ,CÈÓzÒ‡ dÈÈ‚e ,‡ÓÏÚ ÌÈ‡˜ dÈÏÚÂ¿¬≈»ƒ»¿»¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ¿¬≈

.ÏÈzL‡ƒ¿ƒ
‰ÚL ÏÚc ÔÈ˙ ‡‰Â Ó‡ ‰„e‰È ¿»»«¿»»≈»¿«ƒ¿»

,È˙Î„ ‡ÓÈÈ˜ ‡ÓÏÚ ÔÈÎÓÒ(Ë ÈÏ˘Ó) »¿ƒ»¿»»¿»ƒ¿ƒ
ÈÒBÈ Èa dÈÏ Ó‡ .‰ÚL ‰È„enÚ ‰ˆÁ»¿»«∆»ƒ¿»»«≈ƒƒ≈

‰OÓ ‰ÊÊ ‡Ï ‰ÈÎM‰ ,‰‡ ¿≈«¿ƒ»…»»ƒ»»
‰Út ‡a .‡e‰‰ ‰ÏÈl‰ Ïk»««¿»«»«¿…
‰˜Ï‰Â C‡Ïn‰ ‡a  ‰ÈÏ‡ ˜Ïƒ¿«≈∆»»««¿»¿ƒ¿»
‰N ‰Ó‡L ÌÚt Ïk .B˙B‡»««∆»¿»»»
Ì‰‡Â .‰˜ÏÓ ‰È‰  ‰˜Ï‰«¿≈»»«¿∆¿«¿»»
ÏÚ È‰L ,BBaa ˜ÈÊÁÓ ‰È‰»»«¬ƒ¿ƒ∆¬≈«
e‰Ê .‰ÈÏÚ ËÏLÏ eÏÎÈ ‡Ï ‰N»»…»¿ƒ¿…»∆»∆

e˙kL ÈÙÎk ÌÈ˜ÈcˆÂ ∆»¿«ƒƒƒ¿ƒ
‰‰ ‡lL ÔBÈqp‰ Ô‡ÎÂ .ÁËÈƒ¿»¿»«ƒ»∆…ƒ¿≈

.‡e‰ Cea LB„w‰ Á‡«««»»
‰‡ ‡a ,˜ÁˆÈ Èa «ƒƒ¿»…¿≈

LB„w‰ ‰eˆ ‡Ï Ck ÌeMnL∆ƒ»…ƒ»«»
‡l‡ ,ÌÈˆÓÏ ˙„Ï ‡e‰ Cea»»∆∆¿ƒ¿«ƒ∆»
‡lL È„k ,„È BÓˆÚÓ BÓˆÚ ‡e‰«¿≈«¿»«¿≈∆…
ÌÏBÚ‰ ÈÏ ‰t ÔBÁ˙t ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿∆ƒ¿≈»»
ÚËˆ‰ Ck Á‡Â ,Ôk BÏ Ó‡L∆»«≈¿««»ƒ¿«≈

.BzL‡ ÏÚ«ƒ¿
,Ó‡Â Á˙t ˜ÁˆÈ  ƒ¿»»«¿»«

ÔBla Ê‡k ÁÙÈ Ózk ˜Èc «̂ƒ«»»ƒ¿»¿∆∆«¿»
ÈtÓ ,ÁÙÈ Ózk ˜Ècˆ .‰bNÈƒ¿∆«ƒ«»»ƒ¿»ƒ¿≈
Óz ‰Ó ?Ó˙Ï ˜Ècˆ LÈw‰ ‰Ó»ƒƒ«ƒ¿»»«»»
„Ú ‰ÏBÚ ‡Ï B˙B‡ ÌÈÊBbL ÔÂÈk≈»∆¿ƒ…∆«
ÔÂÈk ,˜Ècˆ Ck Û‡   ÔÓÊ¿«««»«ƒ≈»
Á‡ ‰ÏBÚ ‡Ï ,ÌÏBÚ‰ ÔÓ „‡L∆»«ƒ»»…∆«≈
ÔBla Ê‡k . ÔÓÊ „Ú ÂÈzÁz«¿»«¿««¿∆∆«¿»

.Ìb Ck Û‡  ‰bNÈƒ¿∆«»«
‰ÏBÚ ‡Ï Óz ‰Ó  ÁÙÈ ƒ¿»«»»…∆

˜Ècv‰ Ck Û‡ ,‰˜e ÎÊ ‡l‡∆»»»¿≈»«»««ƒ
Îf‰ .‰˜e ÎÊ ‡l‡ ‰ÏBÚ ‡Ï…∆∆»»»¿≈»«»»
BÓk ,˙˜cˆ ‰˜p‰Â ˜Èc «̂ƒ¿«¿≈»«∆∆¿
ÔBla Ê‡k .‰NÂ Ì‰‡L∆«¿»»¿»»¿∆∆«¿»
ÔBÈÏÚ ÔBla Ê‡‰ ‰Ó  ‰bNÈƒ¿∆»»∆∆«¿»∆¿
 ÂÈzÁz ÌÈLBÈ Ïk‰Â Ïk‰ ÏÚ««…¿«…¿ƒ«¿»
ÏÚ ÔBÈÏÚ ‡e‰ ˜Ècv‰ Ck Û‡«»««ƒ∆¿«
.ÂÈzÁz ÌÈLBÈ Ïk‰Â Ïk‰«…¿«…¿ƒ«¿»
ÏÚ ‡l‡ „ÓBÚ BÈ‡ ÌÏBÚ‰Â¿»»≈≈∆»«

e˙kL ,„Á‡ ˜Ècˆ ˜ÈcˆÂ «ƒ∆»∆»¿«ƒ
,„ÓBÚ ÌÏBÚ‰ ÂÈÏÚÂ .ÌÏBÚ „BÒÈ¿»¿»»»»≈

‚e.ÏzL ÂÈÏÚÂ ,CÓÒ BÏÏ ƒ¿»ƒ¿»¿»»ƒ¿»
eÈL È‰Â ,Ó‡ ‰„e‰È ¿»»««¬≈»ƒ

ÌÏBÚ‰ ÌÈ„enÚ ‰ÚL ÏÚL∆«ƒ¿»«ƒ»»
e˙kk ,„ÓBÚ ‰ˆÁ ≈«»»¿»

Èa BÏ Ó‡ .‰ÚL ‰È„enÚ«∆»ƒ¿»»««ƒ
Ï‡ ,È‡cÂ ‡e‰ Ck ,ÈÒBÈ[Ô‡k]Ïk ≈»««¬»»

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
טבת ו
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Ï‡ ,È‡cÂ ‡e‰ ÈÎ‰(‡Î‰)ÔÈpÁ‡ e‰Ïk »ƒ«»¬»À¿«¬«ƒ
‰‡ÚÈLa(ע"ב פב ÎÓÒ‡(דף e‰È‡„ ÈÓÈÈ˜ ƒ¿ƒ»»»¿≈¿ƒ»¿»

È˜L‡ ‡„Â ˜Ècˆ e‰È‡Â ,‡ÓÏÚ„(‡ÓÏÚÏ)ÈÂÂ ¿»¿»¿ƒ«ƒ¿»«¿≈¿»≈
‡ÓÏÚ(‡lk ÔÓ ‡"Ò)È˙k dÈÏÚÂ .‡lk ÔÊÂ(‚ ‰ÈÚ˘È) »¿»¿»…»¿¬≈¿ƒ

.eÏÎ‡È Ì‰ÈÏÏÚÓ ÈÙ Èk BË Èk ˜Ècˆ eÓ‡ƒ¿«ƒƒƒ¿ƒ««¿≈∆…≈
,È˙Îe(‰Ó˜ ÌÈÏ‰˙)Ïk ÏÚ ÂÈÓÁÂ ÏkÏ ÈÈ BË ¿ƒ¿»«…¿«¬»«»

.ÂÈNÚÓ«¬»
,È˙Î ‡‰ ,˜ÁˆÈ Èa( ˙È˘‡)‰Â ƒƒƒ¿»»¿ƒ¿»»

‡e‰ ‡c .Ôb‰ ˙‡ ˙B˜L‰Ï Ô„ÚÓ ‡ˆBÈ≈≈≈∆¿«¿∆«»»
È˜L‡ e‰È‡Â ,dÈÏÚ ÌÈ‡˜ ‡ÓÏÚ„ ‡ÎÓÒ»¿»¿»¿»»ƒ¬≈¿ƒ«¿≈

‡˙‚Ï(Ô„Ú„)‡„ÈÚ dÈpÓe dÈpÓ ÈwzL‡ ‡˙‚Â ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«≈ƒ≈ƒ≈¬ƒ»
Ôep‡Â ‡ÓÏÚa ÔÈÁt ÔÈÈÙ e‰ÏÎÂ .ÔÈÈÙ≈ƒ¿À¿≈ƒ»¿ƒ¿»¿»¿ƒ
Ô‡Óe ,‡˙ÈÈB‡„ ‡Óei˜ ‡ÓÏÚ„ ‡Óeiƒ̃»¿»¿»ƒ»¿«¿»«
ÈB„BÚ Èt Ôep‡„ ‡ÈÈ˜Ècˆc ÔB‰˙ÓL ,e‰Èƒ¿ƒ¿«¿¿«ƒ«»¿ƒ¿ƒ»
‡ÈÏÈÏ ÏÎa Ck ÔÈ‚e .‡e‰ CÈ ‡L„˜„¿À¿»¿ƒ¿ƒ»¿»≈¿»

.Ô˜ÏÒ ‡ÈÈ˜Ècˆc ÔB‰˙ÓL ‡ÈÏÈÏÂ¿≈¿»ƒ¿«¿¿«ƒ«»»¿»
È˙‡ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ‡ÈÏÈÏ ‚Ït˙‡ ƒ¿¿«≈¿»À¿»¿ƒ»≈

.Ô‡Óa .e‰ ‡ÚLÚzL‡Ï Ô„Ú„ ‡˙‚Ï¿ƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿«¿¿»¿¿«
ÔB‰ÈB„Óc Ôep‡ ÔÈa ,e‰ÏÎ ÈÒBÈ Èa Ó‡»«ƒƒ≈¿À¿≈ƒƒ¿≈
ÔB‰ÈB„Óa È˙Èc Ôep‡ ÔÈa ,‡ÓÏÚ ‡e‰‰a¿«»¿»≈ƒ¿»¿≈ƒ¿≈
‡L„˜ e‰a ÚLÚzLÓ e‰ÏÎa ,‡ÓÏÚ È‡‰a¿«»¿»¿À¿ƒ¿«¬«¿À¿»

.‡ÈÏÈÏ ˙ebÏÙ ‡e‰ CÈa¿ƒ¿«¿≈¿»
Ëˆ‡ ‡ÏÈÚÏ„ ‡ÓÏÚ ,ÈÊÁCÈ »≈»¿»ƒ¿≈»ƒ¿¿ƒ

„ÎÂ ,‰‡z˙ ‡ÓÏÚ„ ‡˙eÚ˙‡Ï¿ƒ¿¬»¿»¿»«»»¿«
È˜ÏÒÂ ‡ÓÏÚ È‡‰Ó È˜Ù ‡ÈÈ˜Ècˆc ÔB‰˙ÓLƒ¿«¿¿«ƒ«»»¿≈≈«»¿»¿»¿≈
‡ÏÈÚÏ„ ‡B‰ ÈLaÏ˙Ó e‰ÏÎ ‡lÈÚÏ¿≈»À¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿≈»
‡e‰ CÈ ‡L„˜ e‰e ,˜È ‡˜eÈ„¿ƒ¿»¿»¿À¿»¿ƒ
,ÈB„BÚ ÈÙ e‰È‡c ÔBÏ È‡˙Â ÚLÚzLÓƒ¿«¬«¿»ƒ¿ƒ¿¿ƒ»
ÔÈ˙ÓL ÔBÏ ˙È‡c Ï‡NÈ Ôe˜‡ ‡c ÏÚÂ¿«»ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒƒ¿»ƒ
z‡„ ‰Ók ,‡e‰ CÈ ‡L„˜Ï ÔÈa ÔÈLÈc«̃ƒƒ¿ƒ¿À¿»¿ƒ¿»¿«¿

Ó‡(„È ÌÈ„)ÌÈa ,ÌÎÈ‰Ï‡ ÈÈÏ Ìz‡ ÌÈa »≈»ƒ«∆«¿»¡…≈∆»ƒ
.ÈB„BÚc ‡aÈ‡ È‡cÂ«»ƒ»¿»

‡ÓÏÚ È‡‰c Ôep‡ elÈÙ‡Â ‡ÒÈÈ Èa ƒƒ≈»¿¬ƒƒƒ¿«»¿»

,ÌÈ„ÓBÚ Ì‰ ÈÚÈMa ÌÈÁ‡‰»¬≈ƒ«¿ƒƒ≈¿ƒ
‡e‰Â ,ÌÏBÚ‰ ÏL CÓÒ ‡e‰L∆∆∆∆»»¿

‰˜LÓ ‰ÊÂ ,˜Ècˆ[ÌÏBÚ‰ ˙‡]‰ÂÓe «ƒ¿∆«¿∆«¿∆
ÌÏBÚ‰ ˙‡[Ïk‰ ÔÓ]ÂÈÏÚÂ ,ÏkÏ ÔÊÂ ∆»»¿»«…¿»»

e˙k BË Èk ˜Ècˆ eÓ‡ »ƒ¿«ƒƒ
e˙ÎÂ ,eÏÎ‡È Ì‰ÈÏÏÚÓ ÈÙ Èkƒ¿ƒ««¿≈∆…≈¿»

 ÂÈÓÁÂ ÏkÏ '‰ BË«…¿«¬»
.ÂÈNÚÓ Ïk ÏÚ«»«¬»

e˙k È‰ ,˜ÁˆÈ Èa «ƒƒ¿»¬≈»
 Ô„ÚÓ ‡ˆÈ ‰Â¿»»…≈≈≈∆

‡e‰ ‰Ê .Ôb‰ ˙‡ ˙B˜L‰Ï¿«¿∆«»∆
ÂÈÏÚ „ÓBÚ ÌÏBÚ‰L „enÚ‰»«∆»»≈»»

ÔbÏ ‰˜LÓ ‡e‰Â[Ô„Ú‰]Ôb‰Â , ¿«¿∆«»¿«»
.˙BÙ ‰NBÚ epnÓe ,epnÓ ‰˜Lƒ¿∆ƒ∆ƒ∆∆≈
Ì‰Â ÌÏBÚa ÌÈÁBt ˙Bt‰ ÏÎÂ¿»«≈¿ƒ»»¿≈
ÏL Ìeiw‰ ,ÌÏBÚ‰ ÏL Ìeiw‰«ƒ∆»»«ƒ∆
˙BÓL ?Ì‰ ÈÓe .‰Bz‰«»ƒ≈ƒ¿
ÏL ÂÈNÚÓ Èt Ì‰L ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ∆≈¿ƒ«¬»∆
Ck ÌeMÓe .‡e‰ Cea LB„w‰«»»ƒ»
˙BÓL ‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ ÏÎa¿»«¿»¿«¿»ƒ¿

.˙BÏBÚ ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ
Cea LB„w‰ ,‰ÏÈl‰ ««¿»«»»

ÚLÚzL‰Ï Ô„Ú‰ Ô‚Ï ‡a ‡e‰»¿«»≈∆¿ƒ¿«¬≈«
,ÈÒBÈ Èa Ó‡ ?ÈÓa .Ì‰a»∆¿ƒ»««ƒ≈
ÌB„nL Ì˙B‡ ÔÈa .ÌlÎa¿À»≈»∆¿»
Ì˙B‡ ÔÈe ,‡e‰‰ ÌÏBÚa»»«≈»
,‰f‰ ÌÏBÚa ÌB„Óa ÌÈLBiL∆¿ƒƒ¿»»»«∆
Cea LB„w‰ ÚLÚzLÓ ÌlÎa¿À»ƒ¿«¬≈««»»

.‰ÏÈl‰ ˙BˆÁa ‡e‰«¬««¿»
‰‡CÈˆ ‰ÏÚÓlL ÌÏBÚ‰ , ¿≈»»∆¿«¿»»ƒ

ÌÏBÚ‰ ÏL B˙eBÚ˙‰ ˙‡∆ƒ¿¿∆»»
ÌÈ˜Ècv‰ ˙BÓLpLÎe .ÔBzÁz‰««¿¿∆ƒ¿««ƒƒ
˙BÏBÚÂ ‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ ˙B‡ˆBÈ¿ƒ»»«∆¿
B‡a ˙BLaÏ˙Ó Ôlk ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»À»ƒ¿«¿»
Ì‰e ,‰„aÎ ˙eÓ„a ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»»∆
ÚLÚzLÓ ‡e‰ Cea LB„w‰«»»ƒ¿«¬≈«
,ÂÈNÚÓ Èt Ì‰L ,Ì‰Ï ‡˙Â¿»≈»∆∆≈¿ƒ«¬»
Ì‰Ï LiL Ï‡NÈ e‡˜ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ¿¿ƒ¿»≈∆≈»∆
ŒLB„wÏ ÌÈa ˙BLB„˜ ˙BÓL¿»¿»ƒ«»

Ó‡pL BÓk ,‡e‰ŒCea  »¿∆∆¡«
ÌÈa .ÌÎÈ‰Ï‡ '‰Ï Ìz‡ ÌÈa»ƒ«∆«¡…≈∆»ƒ

.ÂÈNÚÓ Èt ,È‡cÂ««¿ƒ«¬»
Ì˙B‡ elÙ‡ ,‡ÒÈÈ Èa «ƒ≈»¬ƒ»

‰f‰ ÌÏBÚaL[ı‡‰ ÏL]?CÈ‡ . ∆»»«∆≈
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‰f‰ ÙÒ ÁÚ˙

(‡Ú‡c)˙e‚ÏÙ Èc ÔÈ‚a dÈÏ Ó‡ .C‡È‰ , ≈«»«≈¿ƒƒ¿«¿
ÈÚ˙Ó e‰Ïk ËBL˜ È‡kÊ Ôep‡ ÏÎ ‡ÈÏÈÏ≈¿»»ƒ«»≈¿À¿ƒ¿¬≈
ÔÁaLz ÚÓLÓÏe ‡˙ÈÈB‡ È˜ÓÏ¿ƒ¿≈¿«¿»¿ƒ¿«À¿¿»
ÏÎÂ ‡e‰ CÈ ‡L„˜c Óz‡ ‡‰Â ,‡˙ÈÈB‡c¿«¿»¿»ƒ¿»¿À¿»¿ƒ¿»
ÔÈ˙ÈÈˆ e‰Ïk Ô„Ú„ ‡˙‚ B‚„ ‡È˜Ècˆ Ôep‡ƒ«ƒ«»ƒ¿ƒ¿»¿≈∆À¿«¿ƒ
e‰ÈÈÏÚ CLÓ˙‡ „ÒÁ„ ‡ËeÁÂ ,ÔB‰ÈÏ˜Ï¿»≈¿»¿∆∆ƒ¿¿«¬«¿

,È˙Î„ ‡ÓÓÈ(Ó ÌÈÏ‰˙)BcÒÁ ÈÈ ‰eˆÈ ÌÓBÈ ƒ»»ƒ¿ƒ»¿«∆¿»«¿
.ÈnÚ ‰ÈL ‰ÏÈle««¿»ƒ…ƒƒ

‡c dÈn˜ ‡ÈÏÈÏa ÔÈ˜ÏÒc ÔÁaL˙ ‡c »À¿¿»¿»¿ƒ¿≈¿»«≈»
‡˙ÚLa ,ÈÊÁ ‡z .ÌÈÏL ‡ÁaLe˙¿¿»¿ƒ»»≈¿«¬»
‡L„˜ ÏË˜ „k ÔB‰Èza ÔÈÈ‚Ò BÂ‰ Ï‡NÈ„¿ƒ¿»≈¬¿ƒƒ¿»≈«»«À¿»
ÈÓ‡ BÂ‰ ,È‡ˆÓc ÔB‰ÈBÎ ‡e‰ CÈ¿ƒ¿≈¿ƒ¿»≈¬¬»≈

.dÈn˜ ÔÁaL˙Â ‡ÏÈÏ‰¬≈»¿À¿¿»«≈
˙e‚ÏÙa Ì˜ ‰Â‰ ‡kÏÓ „Â„c ,ÈÊÁ »≈¿»ƒ«¿»»»»¿«¿

ÈÎL B‡ È˙È ‰Â‰„ ‡ÓÈ˙ È‡c ,‡ÈÏÈÏ≈¿»¿ƒ≈»¿¬»»ƒ»ƒ
,‡Ï ,ÔÁaLe˙Â ÔÈÈL Ó‡ ‰Â‰Â dÈÒÚa¿«¿≈¿¬»»«ƒƒ¿¿¿»»

È˙Î„ ‰ÓÎ ‡l‡(ËÈ˜ ÌÈÏ‰˙)Ìe˜‡ ‰ÏÈÏ ˙BˆÁ ∆»¿»ƒ¿ƒ¬«¿»»
‡˜qÚ˙‡Ï ‰„ÈÓÚ È‡cÂ Ìe˜‡ .CÏ ˙B„B‰Ï¿»»«»«¬ƒ»¿ƒ¿«¿»
„Âc Ck ÔÈ‚e .‡˙ÈÈB‡c ÔÁaLe˙Â ÔÈÈLa¿ƒƒ¿¿¿»¿«¿»¿ƒ»»ƒ
‡kÏÓ ÈÓBÈ elÈÙ‡Â ,ÔÈÓÏÚÏ ÈÁ ‡kÏÓ«¿»»¿»¿ƒ¿¬ƒ¿≈«¿»
‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ Ôz ‡‰c .‡kÏÓ e‰È‡ ‡ÁÈLÓ¿ƒ»ƒ«¿»¿»¿««¿»¿ƒ»
‡ÈÈ˙Ó ÔÓ È‡Â dÈÓL „Â„ ‡e‰ ‡ÈiÁ ÔÓ È‡ƒƒ«»»ƒ¿≈¿ƒƒ≈«»
„Ú ‡Ùˆa Ú˙‡ ‰Â‰ e‰È‡Â ,dÈÓL „Â„ ‡e‰»ƒ¿≈¿ƒ»»ƒ¿«¿«¿»«

,È˙Î„ È˙ÈÈ ‡Ï(Ê ÌÈÏ‰˙)Ú È„BÎ ‰eÚ‰e »≈≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»
.ÁL ‰ÈÚ‡ BpÎÂ Ïp‰«≈∆¿ƒ»ƒ»»«

dÈa‚Ï ˙Â‰ ‰N„ ‡ÈÏÈÏ ‡e‰‰ Ïk ,ÈÊÁ »≈»«≈¿»¿»»¬«¿«≈
dÈÏ ‡ÓÊÏ È‡lÚ ÈÎ‡ÏÓ e˙‡ ‰ÚÙc¿«¿…»«¿¬≈ƒ»≈¿«¿»≈
Ó‡ ,ÔÁaLe˙Â ÔÈÈL ‡e‰ CÈ ‡L„˜Ï¿À¿»¿ƒ¿ƒƒ¿¿¿»»«
e„ÈÚÂ eÏÈÊ eÎlÎ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ e‰Ï¿À¿»¿ƒÀ¿ƒ¿¬ƒ

Ô‡ÓÏ eÓÈL ,ÌÈˆÓa ÔÈ ÔÈLzÎÓ‡‡c «¿¿ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿¬»
,˙Ï „aÚÓÏ ÔÈnÊ(‡c)˙‡ ÈÈ ÚbÈÂ È˙Î ‰Ó «ƒ¿∆¿«¿»»«¿ƒ«¿««¿»∆

.'Â‚Â ÌÈÏB„b ÌÈÚ‚ ‰Út«¿…¿»ƒ¿ƒ¿
.'Â‚Â Ì‡Ï ‰ÚÙ ‡˜iÂ È˙Î ‰Ó ,ÈÊÁ »≈«¿ƒ«ƒ¿»«¿…¿«¿»¿

‰ÏÈl‰ ˙BˆÁaL ÌeMÓ ,BÏ Ó‡»«ƒ∆«¬««¿»
Ìlk ,˙Ó‡ È˜Ècˆ Ì˙B‡ Ïk»»«ƒ≈¡∆À»
ÚÓLÏÂ ‰Bz ‡˜Ï ÌÈBÚ˙Óƒ¿¿ƒƒ¿…«»¿ƒ¿…«
È‰Â .‰Bz‰ ˙BÁaLz ˙‡∆ƒ¿¿«»«¬≈
ÏÎÂ ‡e‰ Cea LB„w‰L ‡a˙ƒ¿»≈∆«»»¿»
Ô„Ú‰ Ôb CB˙aL ÌÈ˜Ècv‰ Ì˙B‡»««ƒƒ∆¿«»≈∆
ÏL ËeÁÂ ,ÌÏB˜Ï ÌÈÈL˜Ó ÌlkÀ»«¿ƒƒ¿»¿∆
e˙kL ,ÌBia Ì‰ÈÏÚ CLÓ „ÒÁ∆∆ƒ¿»¬≈∆«∆»

 '‰ ‰eˆÈ ÌÓBÈBcÒÁ »¿«∆«¿
.ÈnÚ ‰ÈL ‰ÏÈle««¿»ƒ…ƒƒ

˙BÏBÚL ˙BÁaLz‰ Ôk ≈«ƒ¿»∆
.‰ÓÏL ˙ÁaL˙ BÊ ,ÂÈÙÏ ‰ÏÈla««¿»¿»»ƒ¿««¿≈»

‰‡ ‡aeÈ‰ Ï‡NiL ‰ÚLa , …¿≈¿»»∆ƒ¿»≈»
LB„w‰ ‚‰Lk Ì‰Èza ÌÈe‚Ò¿ƒ¿»≈∆¿∆»««»
eÈ‰ ,ÌÈˆÓ ÈBÎa ‡e‰ Cea»ƒ¿≈ƒ¿«ƒ»
.ÂÈÙÏ ˙BÁaL˙Â Ïl‰ ÌÈÓB‡¿ƒ«≈¿ƒ¿»¿»»

‰‡Ì˜ ‰È‰ CÏn‰ „ÂcL ¿≈∆»ƒ«∆∆»»»
Ó‡z Ì‡L ,‰ÏÈl‰ ˙BˆÁa«¬««¿»∆ƒ…«
B˙hÓa ÎBL B‡ LBÈ ‰È‰L∆»»≈≈¿ƒ»
 ˙BÁaL˙Â ˙BÈL ÓB‡ ‰È‰Â¿»»≈ƒ¿ƒ¿»

e˙kL BÓk ‡l‡ ,‡Ï  …∆»¿∆»
.CÏ ˙B„B‰Ï Ìe˜‡ ‰ÏÈÏ ˙BˆÁ¬«¿»»¿»
˜qÚ˙‰Ï ‰„ÈÓÚa È‡cÂ Ìe˜‡»«««¬ƒ»¿ƒ¿«≈
.‰Bz‰ ÏL ˙BÁaL˙Â ˙BÈLa¿ƒ¿ƒ¿»∆«»
ÈÁ CÏn‰ „Âc Ck ÌeMÓeƒ»»ƒ«∆∆«
CÏÓ ÈÓÈa elÙ‡Â ,ÌÈÓÏBÚÏ¿»ƒ«¬ƒƒ≈∆∆
,eÈL È‰L .CÏÓ ‡e‰ ÁÈLn‰«»ƒ«∆∆∆¬≈»ƒ
‡e‰ ÌÈiÁ‰ ÔÓ Ì‡ ,ÁÈLn‰ CÏÓ∆∆«»ƒ«ƒƒ««ƒ
‡e‰ ÌÈ˙n‰ ÔÓ Ì‡Â ,BÓL „Âc »ƒ¿¿ƒƒ«≈ƒ
BÚ˙Ó ‰È‰ ‡e‰Â .BÓL „Âc »ƒ¿¿»»ƒ¿≈

e˙kL ,‡È ÌËa ˜aa  «…∆¿∆∆»…∆»
BpÎÂ Ïp‰ ‰eÚ È„BÎ ‰eÚ»¿ƒ»«≈∆¿ƒ

.ÁM ‰ÈÚ‡»ƒ»»«
‰‡‰OL ‰ÏÈl‰ B˙B‡ Ïk , ¿≈»««¿»∆»»

ÌÈÎ‡Ïn‰ e‡a ,‰Út Ïˆ‡ ‰˙È‰»¿»≈∆«¿…»««¿»ƒ
ŒCeaŒLB„wÏ nÊÏ ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ¿«≈«»»
Ó‡ .˙BÁaL˙Â ˙BÈLa ‡e‰¿ƒ¿ƒ¿»»«
ÌÎlk :‡e‰ Cea LB„w‰ Ì‰Ï»∆«»»À¿∆
˙BÏB„b ˙BkÓ eNÚÂ eÎÏ¿«¬«¿
„È˙Ú È‡L ÈÓÏ ÔÓÈÒ ,ÌÈˆÓa¿ƒ¿«ƒƒ»¿ƒ∆¬ƒ»ƒ
e˙kM ‰Ó ‰Ê .Ck Á‡ ˙BNÚÏ«¬««»∆«∆»
ÌÈÏ„b ÌÈÚ‚ ‰Út ˙‡ '‰ ÚbÈÂ«¿««∆«¿…¿»ƒ¿…ƒ

'B‚Â¿
‰‡‰ÚÙ ‡˜iÂ ,e˙k ‰Ó ¿≈«»«ƒ¿»«¿…

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
טבת ו

:˙Á‡ ‰˘Ï
תשרי ל



"Ú Ù  ÍÏ ÍÏËÚ˙

Óz‡„ ‰ÓÎ ‡Î‰ È˙Î ‡Ï ‡‰c ,Ú„È ‰Â‰ ‡pÓ≈»»»»«¿»»¿ƒ»»¿»¿ƒ¿»
Èk LÈ‡‰ ˙L‡ L‰ ‰zÚÂ ÈzÎc CÏÓÈ‡a«¬ƒ∆∆ƒ¿ƒ¿«»»≈≈∆»ƒƒ

.ÈcÓ dÈÏ Ó‡ ‡Ï ‡Î‰Â ,'Â‚Â ‡e‰ ‡È»ƒ¿¿»»»»«≈ƒƒ
˙L‡ ÈN c ÏÚ È˙Î ‡‰ ˜ÁˆÈ Èa ƒƒƒ¿»»¿ƒ«¿«»«≈∆

c ÏÚ ,dÈÏ ÈÓ‡ BÂ‰ ÈÎ‰c .Ì‡«¿»¿»ƒ¬»¿≈≈«¿«
dÈnÚ ÏÈlÓÓ ‰Â‰ ‡Ï ‡‰c .Ì‡ ˙L‡ ÈN»«≈∆«¿»¿»»»»¿«≈ƒ≈
Óz‡ ‡„ ‰lÓ ‡l‡ ,CÏÓÈ‡a ÏÈlÓÓ„ ‰Ók¿»ƒ¿«≈«¬ƒ∆∆∆»¿ƒ»»ƒ¿»
Ì‡ ˙L‡ ÈN c ÏÚ ‡„ ‡LzÎÓ ,ÈzÈ ‡ÏÂ¿»«ƒ«¿¿»»«¿«»«≈∆«¿»

ÏÈlÓ ‰Â‰ ‡ÏÂ ,È‰È‡(‡c)Ú„È ÔÈ„k ,dÈnÚ(‡e‰) ƒƒ¿»»»«ƒƒ≈¿≈»«
‰ÚÙ ‡˜iÂ „iÓ ,È‰È‡ Ì‰‡c dÈ˙z‡ ‡‰c¿»ƒ¿≈¿«¿»»ƒƒƒ»«ƒ¿»«¿…

.'Â‚Â Ó‡iÂ Ì‡Ï¿«¿»«…∆¿
˜È ‡Ïc ÔÈ‚ ‰nÏ .ÌÈL‡ ‰ÚÙ ÂÈÏÚ »»«¿…¬»ƒ»»¿ƒ¿»ƒ¿«

,B˙B‡ eÁlLÈÂ .ÔBÏ ‡L‡‡Ï e‰a L a««¿¿«¿»»«¿«¿
dÈÏ Ó‡ .ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ ÏÎa dÈÏ e„Ú ‰ÈÈÂÏ¿»»¬»≈¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ»«≈
ÈBÏ „aÚÓÏ ÔÈnÊ z‡ ÈÎ‰ ‡e‰ CÈ ‡L„À̃¿»¿ƒ»ƒ«¿¿«ƒ¿∆¿«ƒ¿

,ÈzÎc CÚ‡Ó ÔBÏ ÛÈÊBz z‡(‚È ˙ÂÓ˘)È‰ÈÂ «¿ƒ≈«¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ
.dÈÚ‡ ÏkÓ ÔBÏ ÛÈÊB‡c ÌÚ‰ ˙‡ ‰Út ÁlL¿«««¿…∆»»¿ƒƒ»«¿≈

dÈÏ ÔncÊ‡ ‰nÏ Ck ÏÎ ‡a‡ Èa ƒƒ«»»»»»ƒ¿«≈≈
È‡ÓÏe Ì‰‡ÏÔÈ‚ ‡l‡ ,CÈËˆÈ‡ ¿«¿»»¿«ƒ¿¿ƒ∆»¿ƒ

,‡ÓÏÚ ‰NÂ Ì‰‡c dÈÓL ‡Ïc‚Ï(ע"א פג (דף ¿«¿»¿≈¿«¿»»¿»»¿»¿»
‰Â‰ ‡ÏÂ ‡ÓÏÚ ÈLÁ Ôep‡c ÌÈˆÓ elÈÙ‡c¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ√»≈»¿»¿»»»
Ì‰‡ Ïcb˙‡ .e‰ÈÈpÓ ÈÊzL‡Ï L a ÏÈÎÈ¿ƒ«»¿ƒ¿¿ƒƒ«¿ƒ¿«««¿»»
Ì‡ ÏÚiÂ È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ‡lÈÚÏ ˜ÈlzÒ‡Â¿ƒ¿«ƒ¿≈»»»ƒ¿ƒ««««¿»

.‰a‚p‰ ˙‡ Ô‡Ï ,ÌÈˆnÓ,BÏ L‡ ÏÎÂ BzL‡Â ‡e‰ È‡Óe) ƒƒ¿«ƒ¿»¬««∆¿»

‡‰˙„ ‰N ÏÈ„a dÈÏ e‰Èc Ô˙Ó Ôep‡Ó ÌÚ„Ó dÈpÓ eÏÊ‚ ‡Ï„ ‡Ú„B‡Ï ‡l‡

(‡kÏÓÏ

‡Ê ‡lk ,ÈÊÁ ‡z ÔBÚÓL Èa ƒƒƒ¿»»≈…»»»
‡Î‰ ÊÓ ‡˜Â ,e‰È‡ ‡˙ÓÎÁ„¿»¿¿»ƒ¿»»«»»
Ì‰‡ ˙ÈÁ ‡˜„ ‡z˙Ïc ÔÈb„Â ‡˙ÓÎÁ¿»¿¿»¿«¿ƒƒ¿«»¿»»ƒ«¿»»
,e‰a ˜ac˙‡ ‡ÏÂ ,ÔBÏ Ú„ÈÂ ÔB‰Ï„ ‡Èi˜ÓeÚÏ¿¿«»ƒ¿¿»«¿»ƒ¿«»¿
Ì„‡Î e‰ ‡zt˙‡ ‡ÏÂ .dÈÓ Èn˜Ï ˙Â¿»¿«≈»≈¿»ƒ¿«»¿¿»»

,Ú„BÈ ‰È‰ ÔÈpÓ .'B‚Â Ì‡Ï¿«¿»¿ƒ«ƒ»»≈«
Ó‡pL BÓk Ô‡k e˙Î ‡Ï È‰L∆¬≈…»»¿∆∆¡«
L‰ ‰zÚÂ e˙kL ,CÏÓÈ‡a«¬ƒ∆∆∆»¿«»»≈
,'B‚Â ‡e‰ ‡È Èk LÈ‡‰ ˙L‡≈∆»ƒƒ»ƒ¿

?c BÏ Ó‡ ‡Ï Ô‡ÎÂ¿»…»«»»
ÏÚ e˙k È‰ ,˜ÁˆÈ Èa «ƒƒ¿»¬≈»«

eÈ‰ CkL .Ì‡ ˙L‡ ÈN c¿«»«≈∆«¿»∆»»
˙L‡ ÈN c ÏÚ :BÏ ÌÈÓB‡¿ƒ«¿«»«≈∆
BnÚ a„Ó ‰È‰ ‡Ï È‰L .Ì‡«¿»∆¬≈…»»¿«≈ƒ
‡l‡ ,CÏÓÈ‡ ÌÚ a„nL BÓk¿∆¿«≈ƒ¬ƒ∆∆∆»
:˙BÈ ‡ÏÂ ‡a˙ ‰Ê „a¿»»∆ƒ¿»≈¿…≈
ÈN c ÏÚ ‡È‰ Bf‰ ‰kn‰««»«ƒ«¿«»«

a„Ó ‰È‰ ‡ÏÂ .Ì‡ ˙L‡[‰Ê] ≈∆«¿»¿…»»¿«≈

Ê‡ .BnÚ[‡e‰]ÏL BzL‡ BfL Ú„È ƒ»»«∆ƒ¿∆
‰ÚÙ ‡˜iÂ  „iÓ .‡È‰ Ì‰‡«¿»»ƒƒ»«ƒ¿»«¿…

.'B‚Â Ó‡iÂ Ì‡Ï¿«¿»«…∆¿
‡ ‰Út ÂÈÏÚ?‰nÏ ,ÌÈL »»«¿…¬»ƒ»»

Ú‰Ï Ì‰Ï Ì„‡ ˜È ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿«»»»∆¿»«
BÏ eNÚ ‰ÈÂÏ ,B˙‡ eÁlLÈÂ .Ì‰Ï»∆«¿«¿…¿»»»
BÏ Ó‡ .ÌÈˆÓ ı‡ ÏÎa¿»∆∆ƒ¿«ƒ»«
‰z‡ Ck :‡e‰ Cea LB„w‰«»»»«»
‰eÏ˙ ‰z‡ ,ÂÈÏ ˙BNÚÏ „È˙Ú»ƒ«¬¿»»«»¿«∆

e˙kL ,Eˆ‡Ó Ì˙B‡  »≈«¿¿∆»
,ÌÚ‰ ˙‡ ‰Út ÁlL È‰ÈÂ«¿ƒ¿«««¿…∆»»

.Bˆ‡ ÏkÓ Ì˙B‡ ‰elL∆ƒ»»ƒ»«¿
‰nÏ Ck Ïk ,‡a‡ Èa «ƒ«»»»»»

?CËˆ‰ ‰ÓÏe Ì‰‡Ï ÔncÊ‰ƒ¿«≈¿«¿»»¿«ƒ¿»≈
ÏL ÌÓL ˙‡ Ïc‚Ï È„k ‡l‡∆»¿≈¿«≈∆¿»∆
elÙ‡L ,ÌÏBÚa ‰NÂ Ì‰‡«¿»»¿»»»»∆¬ƒ
,ÌÏBÚ‰ ÈÙMÎÓ Ì‰L ÌÈˆÓa¿ƒ¿«ƒ∆≈¿«¿≈»»
,Ì‰Ó Ïˆp‰Ï Ì„‡ ‰È‰ ÏBÎÈ ‡ÏÂ¿…»»»»»¿ƒ»≈≈∆
‰lÚ˙‰Â Ì‰‡ Ïcb˙‰ƒ¿«≈«¿»»¿ƒ¿«»
Ì‡ ÏÚiÂ e˙kL e‰Ê .‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆∆»««««¿»
‰a‚p‰ ?ÌB˜Ó ‰ÊÈ‡Ï .ÌÈˆnÓƒƒ¿«ƒ¿≈∆»«∆¿»

]‡e‰ ‰Ê ‰ÓeÚÈ„B‰Ï ‡l‡ ?BÏ L‡ ÏÎÂ BzL‡Â 

ÏÈLa BÏ e˙pL ˙BzÓ Ô˙B‡Ó „ epnÓ eÏÊ‚ ‡lL

[CÏnÏ ‰È‰zL ‰N. 

Ïk‰ ,‰‡ ‡a ,ÔBÚÓL Èa «ƒƒ¿…¿≈«…
Ô‡k ÊÓÂ ,‰ÓÎÁ ÏL „BÒ ‡e‰∆»¿»¿»«»
‰hÓlL ˙B‚c‰Â ‰ÓÎÁa«»¿»¿«¿»∆¿«»
Ú„ÈÂ Ì˜ÓÚÏ „È Ì‰‡L∆«¿»»»«¿»¿»¿»«
ÈÙÏ LÂ ,Ì‰a ˜a„ ‡ÏÂ ,Ì˙B‡»¿…ƒ¿«»∆¿»ƒ¿≈
.ÌÏBÚÏ ˙ÂÓ Ì‚Â LÁpa ‰zt˙‰ ‡È‰‰ ‰bcÏ ÚÈb‰ L‡kL Ì„‡k Ì‰ ‰zt˙‰ ‡ÏÂ ,BBaƒ¿…ƒ¿«»»∆¿»»∆«¬∆ƒƒ«««¿»«ƒƒ¿«»«»»¿»«»∆»»

?e˙k ‰Ó ‡È‰‰ ‰bcÏ ÚÈb‰Â „È L‡kL ,Á BÓk ‰zt˙‰ ‡ÏÂ kLiÂ ÔÈi‰ ÔÓ zLiÂ ¿…ƒ¿«»¿…«∆«¬∆»«¿ƒƒ«««¿»«ƒ«»«≈¿¿ƒ««ƒ«ƒ¿»

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
טבת ו

:˙Á‡ ‰˘Ï
תשרי ל



‰f‰ ÙÒ Ù˙

ÌÈ‚Â LÁ ‡zt˙‡ ‡‚„ ‡e‰‰Ï ‡ËÓ „Îc¿«»»¿««¿»ƒ¿«»¿»»¿»ƒ
˙Á „Îc ÁÎ ‡zt˙‡ ‡ÏÂ .‡ÓÏÚÏ ‡˙BÓ»¿»¿»¿»ƒ¿«»¿…«¿«»«

,È˙Î ‰Ó ‡b„ ‡e‰‰Ï ‡ËÓe(Ë ˙È˘‡)ÔÓ zLiÂ »»¿««¿»«¿ƒ«≈¿¿ƒ
È˙k ‰Ï‰‡ .‰Ï‰‡ CB˙a Ïb˙iÂ kLiÂ ÔÈi‰««ƒ«ƒ¿»«ƒ¿»¿»√…»√…¿ƒ

.‡"‰a¿
.ÌÈˆnÓ Ì‡ ÏÚiÂ È˙Î ‰Ó Ì‰‡a ¿«¿»»«¿ƒ««««¿»ƒƒ¿«ƒ

‡‚„Ï dÈ˙‡Ï ˙Â ,˙ÈÁ ‡ÏÂ ˜ÈÏÒc¿»ƒ¿»»ƒ¿»¿«¿≈¿«¿»
‡„ ‡„BÚÂ .‡˙ÈÓ„˜a dÈa ˜ac˙‡„ ‰‡lÚƒ»»¿ƒ¿«»≈¿«¿ƒ»¿»»»
‡Óei˜a ÌÈi˜˙‡c ‡˙ÓÎÁ ‰‡ÊÁ‡Ï ÔÈ‚a ,‰Â‰»»¿ƒ¿«¬»»»¿»»¿ƒ¿«»¿ƒ»
‡Óei˜a Ì˜Â ‡zt˙‡ ‡ÏÂ dÈÏ ÈÊÁ ‡˜„k ÌÈÏL¿ƒ¿¿»»≈≈¿»ƒ¿«»¿»¿ƒ»
‰‡lÚ ‡bc ÌB„ ‡c ,‰a‚p‰ .dÈ˙‡Ï ˙Â¿»¿«¿≈«∆¿»»»«¿»ƒ»»
ÚBÒÂ CBÏ‰ È˙Î„ ‡˙ÈÓ„˜a dÈa „ÈÁ‡˙‡„¿ƒ¿¬ƒ≈¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»«
dÈa ˜a„˙‡c ˙‡ ,‰a‚p‰ ‡Î‰ ÛB‡ .‰a‚p‰«∆¿»»»«∆¿»¬«¿ƒ¿««≈

.‡˙ÈÓ„˜a¿«¿ƒ»
˙eÁÈÈ ‡Ï Ì‡ È‡ ,‰lÓ„ ‡Ê ,ÈÊÁ »≈»»¿ƒ»ƒ«¿»»≈

‡Ï .‡˙ÈÓ„˜a Ônz ÛËˆÈ ‡ÏÂ ÌÈˆÓÏ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»≈«»¿«¿ƒ»»
‡ÂÂ‚k .‡e‰ CÈ ‡L„˜a dÈ„Ú ˜ÏeÁ ‡‰È¿≈««¿≈¿À¿»¿ƒ¿«¿»
„aÚÓÏ ‡e‰ CÈa ‡L„˜ ‡Úa „Î ÈBÏ ‡„»ƒ¿«»»À¿»¿ƒ¿∆«

dÈÏ(ÔBÏ ‡"„)„Á ‡nÚÔBÏ ‡˜Ïe ÌÈÏL ‡nÚ ‡ ≈«»»»«»¿ƒ¿»¿»
‡ÏÂ ÌÈˆÓÏ ‡˙ÈÓ„˜ e˙Á ‡Ï È‡ ,dÈa‚Ï¿«≈ƒ»»¬¿«¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»
.dÈÏÈ„ ‡„ÈÁÈ ‡nÚ BÂ‰ ‡Ï ,Ônz ÔeÙËˆÈƒ¿«¿«»…¬«»¿ƒ»ƒ≈
‡LÈc˜ ‡Ú‡ ˙È‰ÈÈ˙‡ ‡Ï È‡ ‡„ ‡ÂÂ‚k¿«¿»»ƒ»ƒ¿¿ƒ««¿»«ƒ»
‡Ú‡ ˙Â‰ ‡Ï da ËBÏLÈÂ ‡˙ÈÓ„˜a ÔÚÎÏƒ¿««¿«¿ƒ»¿ƒ¿»»¬««¿»
‡Ê ‡lÎÂ .‡e‰ CÈ ‡L„˜c dÈ„ÚÂ dÈ˜ÏeÁ¿≈¿«¿≈¿À¿»¿ƒ¿…»»»

.‡„Á»»
dÈnÚ ‰Â‰Â ,‡Á‡a ÏÈÊ‡ ‰Â‰ ÔBÚÓL ƒ¿»»»ƒ¿»¿»¿¬»ƒ≈

.‰„e‰È ÈaÂ ‡a‡ ÈaÂ dÈa ÊÚÏ‡ Èaƒƒ∆¿»»¿≈¿«ƒ«»¿«ƒ¿»
CÈ‰ ‡‰ÂÂz ÔBÚÓL Èa Ó‡ ,ÈÏÊ‡ eÂ‰c „Ú«¿¬»¿≈»«ƒƒƒ¿»«¿»≈
‡˙ÈÈB‡„ ÈlÓ Ú„ÓÏ ÔÈÁÈbLÓ ‡Ï ‡ÓÏÚ Èa¿≈»¿»»«¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ≈¿«¿»

,Ó‡Â Á˙t .ÈÓÈÈ˜ ‰Ó ÏÚÂ(ÂÎ ‰ÈÚ˘È)ÈLÙ ¿»»»¿≈»«¿»««¿ƒ
È‡‰ ,jÁL‡ Èa˜ ÈÁe Û‡ ‰ÏÈla EÈ˙Èe‡ƒƒƒ««¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¬«¬∆»«

.dÈÏ ‡ÓÈ˜B‡Â ‰eÓ˜e‡ ‡¿̃»¿»¿ƒ¿»≈
˜ÈÏÒ „k ,L a„ ‡LÙ ,ÈÊÁ ‡z »»≈«¿»¿«»»»ƒ

‰Ï‰‡ .‰Ï‰‡ CB˙a Ïb˙iÂ«ƒ¿«¿»√…»√…
.‡"‰a e˙k»¿≈

?e˙k ‰Ó Ì‰‡a ¿«¿»»«»
‰ÏÚL .ÌÈˆnÓ Ì‡ ÏÚiÂ««««¿»ƒƒ¿«ƒ∆»»
‰b„Ï BÓB˜ÓÏ LÂ ,„È ‡ÏÂ¿…»«¿»ƒ¿¿«¿»
da ˜a„pL ‰BÈÏÚ∆¿»∆ƒ¿«»
‰f‰ ‰NÚn‰Â .‰BL‡k¿»ƒ»¿««¬∆«∆
‰ÓÎÁ‰ ˙B‡‰Ï È„k ‰È‰»»¿≈¿«¿«»¿»
Èe‡k ÌÏL Ìei˜a Ìi˜˙‰L∆ƒ¿«≈¿ƒ»≈»»
Ìei˜a „ÓÚÂ ,‰zt˙‰ ‡ÏÂ BÏ¿…ƒ¿«»¿»«¿ƒ
‰Ê  ‰a‚p‰ .BÓB˜ÓÏ LÂ¿»ƒ¿«∆¿»∆
‰BÈÏÚ‰ ‰bc‰ ,ÌBc‰«»««¿»»∆¿»
,‰BL‡k da ÊÁ‡pL∆∆¡«»¿»ƒ»
.‰a‚p‰ ÚBÒÂ CBÏ‰ e˙kL∆»»¿»««∆¿»
ÌB˜Ó  ‰a‚p‰ Ô‡k Û‡«»«∆¿»»

.‰BL‡a Ba ˜a„pL∆ƒ¿«»ƒ»
Ì‡ Ì‡ ,c‰ „BÒ ‰‡ ¿≈«»»ƒ«¿»

ÛËˆÈ ‡ÏÂ ÌÈˆÓÏ „È ‡Ï…≈≈¿ƒ¿«ƒ¿…ƒ¿»≈
˜ÏÁ ‰È‰È ‡Ï ,‰BL‡a ÌL»»ƒ»…ƒ¿∆≈∆
BÓk .‡e‰ŒCeaŒLB„wa BÏBb»«»»¿
LB„w‰ ‰ˆLk ,ÂÈÏ ‰Ê∆¿»»¿∆»»«»

BÏ ˙BNÚÏ ‡e‰ Cea[Ì‰Ï ‡"„] »«¬

Ì˜Ïe ,ÌÏL ÌÚ ,„Á‡ ÌÚ«∆»«»≈¿»¿»
‰BL‡a e„È ‡Ï Ì‡ ,ÂÈÏ‡≈»ƒ…≈¿»ƒ»
‡Ï ,ÌL eÎkcÊÈ ‡ÏÂ ÌÈˆÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿…ƒ¿«¿»…

È‰ ÌÚ‰ eÈ‰ÔÎ BÓk .BlL È„ÈÁ »»»«¿ƒƒ∆¿≈
‰LB„w‰ ı‡‰ ‰z ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿»»»∆«¿»
,da ËÏLÈÂ ‰BL‡a ÔÚÎÏƒ¿««»ƒ»¿ƒ¿…»
BÏB‚Â B˜ÏÁ ı‡‰ ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»»»∆∆¿¿»
Ïk‰Â ,‡e‰ Cea LB„w‰ ÏL∆«»»¿«…

.„Á‡ „BÒ∆»
,Cca CÏB‰ ‰È‰ ÔBÚÓL ƒ¿»»≈«∆∆

,Ba ÊÚÏ‡ Èa BnÚ ‰È‰Â¿»»ƒ«ƒ∆¿»»¿
Ì„BÚa .‰„e‰È ÈaÂ ‡a‡ ÈaÂ¿«ƒ«»¿«ƒ¿»¿»
,ÔBÚÓL Èa Ó‡ ,ÌÈÎÏB‰¿ƒ»««ƒƒ¿
‡Ï ÌÏBÚ‰ Èa CÈ‡ È‰Óz¿≈«ƒ≈¿≈»»…
‰B˙ Èc ˙Ú„Ï ÌÈÁÈbLÓ«¿ƒƒ»««ƒ¿≈»
,Ó‡Â Á˙t .ÌÈ„ÓBÚ ‰Ó ÏÚÂ¿«»¿ƒ»«¿»«

 ‰ÏÈla E˙Èe‡ ÈLÙ«¿ƒƒƒƒ««¿»
.jÁL‡ Èa˜ ÈÁe Û‡«ƒ¿ƒ¿ƒ¬«¬∆»
e‡e e‰e‡a ‰f‰ ˜eÒt‰«»«∆≈¬≈«¿

.B˙B‡
,Ì„‡‰ LÙ ,‰‡ ‡a …¿≈∆∆»»»

˙‡ˆBÈ ,B˙hÓÏ ‰ÏBÚ ‡e‰Lk¿∆∆¿ƒ»≈

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
טבת ו

:˙Á‡ ‰˘Ï
תשרי ל



ְ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 טו  

בס"ד,  ער"ח אלול תשס"ט לפ"ק.

יהודי יקר!
ודאי ידוע לך גודל הענין בלימוד ואמירת הזוהר הקדוש לכל אחד ואחד, "בהאי ספר הזוהר יפקון 
ביה מן גלותא ברחמי" – בספר הזוהר הזה נצא מן הגלות ברחמים. ועוד ענינים רבים ונשגבים שזוכים 

אליהם על ידי לימוד הזוהר הקדוש [ואפילו באמירתו בלבד].

על כן יצאנו "מפעל הזוהר העולמי" בהשקה מיוחדת של חלוקת ספרי הזוהר היומי חינם לאלו המקבלים על 
עצמם את הלימוד היומי ומצטרפים למעגל הלומדים. ניתן להצטרף ללימוד באחד מן המסלולים הבאים:

סיום לימוד הספרמספר עמודים ליוםזמן לימוד משוערהספר

שנהעמוד אחד ליום3-4 דקות ביוםתיקוני זוהרא

7 שניםעמוד אחד ליום3-4 דקות ביוםספרי הזוהרב

3 שנים2-3 עמודים ליום5-7 דקות ביוםספרי הזוהרג

שנהכ-7 עמודים ליום15 דקות ביוםספרי הזוהרד

כל הנרשם למסלול א' - יקבל חינם בעזהשי"ת את ספר תיקוני זוהר ואור הזוהר ועוד.

וכל הנרשם לאחד מן המסלולים ב'-ג'-ד' - יקבל חינם בעזהשי"ת את כל סט ספרי הזוהר ותיקוני זוהר ואור הזוהר ועוד, שייצא בס"ד בקרוב.

בימים אלו אנו שוקדים על הוצאה חדשה של ספרי הזוהר הקדוש מחולקים לפי לימוד יומי וכן את ספר 
"אור הזוהר החדש" – שבו קרוב לאלף מאמרים מגדולי הדורות המדברים בשבח העוסקים בזוהר הקדוש. 
הכולל קונטרסים: "גדולי ישראל והזוהר" - "זוהר לזקנים עם נערים"- "אמירת הזוהר כהלכתה", "לימוד זוהר 
היומי" "שער התיקונים" "שער הזוהר" " שער ארץ ישראל והזוהר" ועוד קונטרסים על מעלת לימוד הזוהר 

הקדוש. "תיקוני זוהר היומי" – מחולק לעמוד יומי, בו ניתן בלימוד של 3-5 דקות לסיים את החלק היומי.

ברצונינו שכל יהודי יזכה ללמוד ולסיים את הזוהר הקדוש, בוא והצטרף ל – 60,000 איש שכבר 
לומדים את הזוהר מידי יום ביומו, תהווה חלק מן הכלל, ותהיה שותף בהצלת עם ישראל.

גם אם הנך חושב שלא תוכל לעמוד בלימוד יומיומי, ישנה דרך נוספת בה תוכל להצטרף. ע"י תרומה בשווי 
של סט זוהר – העומד על סך 36$ - תזכה שיהודי ילמד מכחך, וכל הלימוד יזקף לזכותך. אפשר גם לתרום 

להוצאת העלונים על הזוהר לע"נ, לברכה להצלחה וכל טוב.

נשמח מאוד אם כבודו יטה שכם לענין נשגב זה, ויקדיש מעט מזמנו, הן למילוי השאלון המצורף בזה, והן 
לפעילות בעתיד.

מלוי השאלון יתרום מאוד להצלחת המפעל הקדוש.

ונסיים בתפילה יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שתתברכו בכל מילי דמיטב וכדאי הוא רבי שמעון זי"ע 
ועכי"א לסמוך עליו, ובפרט בשעת הדחק הידוע בדורינו זה. רשב"י הקדוש בוודאי ימליץ טוב בעדינו בכל 

עת ובכל רגע ובכל שעה להושיענו בתשועת עולמים אמן.

בברכת: 

תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו, הוא ימליץ טוב בעדנו, אדוננו בר יוחאי.

טו


