
 

 
 

 

ַ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

 כ"אחלק  -' גכרך 

 18קונטרס 

 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 טז  

בכדי להצטרף לאחד מן המסלולים כנרשם בצידו השני של הדף נא למלא את הפרטים המודגשים בכתב ברור
hazohar.com@gmail.com ולשלוח למספר פקס 9951300–02 או לדואר אלקטרוני

בהתנדב עם ברכו ה' – אנו זקוקים בדחיפות לאנשים נמרצים המעונינים להתנדב לפעולות הארגון "מפעל הזוהר העולמי", על כן נצא בקריאה נרגשת 
לכל אחינו בנ"י הנמצאים בכל אתר ואתר, עורו והתעוררו להאיר את העולם באור העליון, בואו וטלו חלק בקירוב הגאולה. התנדבו לחלוקת עלונים, 

סייעו בהפצת ספרי הזוהר וכדו'. כל המעונין לזכות בכך, 

מעונין להצטרף למסלול א/ב/ג/ד (כנרשם בצידו השני של הדף)

פרטים

גילפלאפוןטלפוןמשפחהשם

אי מיילפקסשפת דיבורשיוך לקהילה/חסידות

כתובת

קומהדירהמיקודעיררחוב

אזורעל יד רחוב ראשי

מקצוע

מקום עבודהבית-מדרשבן-ישיבהלומד/עובד

טלפוןעירכתובת לימודים/עבודה מקצוע

התנדבות

בבעלותכם רכברשיון רכבכמה שעות מעוניין לעזורמעוניין לעזור
פעם בשבוע/שבועיים/חודש/חודשיים/

נקודת חלוקה בביתךטלפנותאירגוןסוג ההתנדבות

כמה בתי כנסיותחלוקת עלונים על הזוהר
  10/20  יותר                       

כמה (יש מקום לאיחסון בביתך?)חלוקת ספרים / נקודת חלוקה לספרים
  10/20  יותר                       

האם הנך מסכים להכניס את מס' הטלפון שלך בספרי הזוהר של מפעלינו הקדוש בכדי לזכות את הרבים? 
להזמין לאסיפותלארגן חלוקת עלוניםלענות לשואלים בטלפוןאירגון חלוקת ספרי זווהר

האם הנך מוכן לקיים אסיפה בביתך להתייעץ בקשר להפצת הזוהר הקדוש?  כן / לא 
האם ראית את העלונים?      עלון אחד   שני עלונים  

האם ראית את הפלקטים הגדולים (בגודל של 9 עמודים) תלוי בבית המדרש באותו הזמן שחילקו את העלונים הקטנים? כן / לא.
אם לא ראית אנו מקווים להדפיס מחדש ולשלוח לשם. היכן ראיתם את הפלקטים הגדולים? באיזה בית מדרש?  

יש מקומות שהנך מעונין שיגיע לשם עלונים ופלקטים ולא הגיע, היכן?      נא לציין עלונים      גליונות    

הערות/עצות

תאריך        חתימה     

hazohar.com@gmail.com נא למלאות השאלון כדלקמן בכתב ברור ולשלחו לפקס : 9951300–02 או לדואר אלקטרוני

לשימוש משרדי
אי מיילפקסעירדף מספר

טז



ָ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"
רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש

טל: 054-843-6784 / פקס: 02-995-1300

גליון מס' 5
אלול תשס"ט לפ"ק

עריכת עלון ע"י ניסוחית  02-5800364

אמר המקובל הרש"ש הקדוש איש האלוקים בשכבו 
על ערש דוי, בדקותיו האחרונות לפני פטירתו פנה 
לבנו חזקיה יצחק זיע"א: "יודע אני שבזכות הזוהר 

הקדוש וכתבי הקבלה יצא עם ישראל לחרות,

ובלימוד זה תלויים גאולתינו וביאת משיח 
צדקינו..." ותורת הסוד מה יהא עליה? 

(ספר הרש"ש עמ' 158)

כדאי רבי שמעון לסמוך עליו

מפעל הזוהר העולמי שוקד בימים אלו על הוצאה לאור של 
ספרי הזוהר בלשון הקודש

ועלונים  שונים,  ולנושאים  לפרשיות  מחולקים  הזוהר  וספרי 
לנוער*,

לשם כך דרושים לנו מגיהים גרפיקאים ועורכים בהתנדבות,
מי רואה שותפים אלו ואינו משתתף עמהם,

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק!
המעונינים נא ליצור קשר, טל: 054-8436784

ָחא ְטִמיִרין  כָּ יָחא ֲאִפיּלּו ַרְבֵיי ְדַעְלָמא ְזִמיִנין ְלַאשְׁ ד ְיֵהא ָקִריב ְליֹוֵמי ְמשִׁ *) כַּ
י ָאז  ים ִיְמְצאּו אֹוְצרֹות ְסָפִרים ֲחׁשּוִבים ִמּסֹודֹות, כִּ ָחְכְמָתא [ְנָעִרים ְקַטנִּ דְּ

ף קי"ח.) ֶרְך ֱאֶמת]. (זַֹהר ֵחֶלק א' דַּ ָעה, דֶּ א ָהָאֶרץ דֵּ ְתַמלֵּ תִּ

ותורת הסוד מה תהא עליה???

ָרה ְלָהֵקל ַעל ַהּלֹוְמִדים  ַמטָּ ים" בְּ י ָהַרבִּ ַע"י "ֶחְבָרה ְמַזכֵּ יְַּסנּו, "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי" שֶׁ ְך ִהְתגַּ ם כָּ ְלשֵׁ
דֹוׁש ּזַֹהר ַהקָּ בּוִעים בַּ ּוְלָצֵרף עֹוד ְועֹוד ְיהּוִדים ְלַמְעגַּל ַהּלֹוְמִדים ַהקְּ

ָנה  י ַהשָּׁ ָרִכים ְל-12 ָחְדשֵׁ ק ֶאת ַהּזַֹהר ְל-12 כְּ ֶצת ִהְצַלְחנּו ְלַחלֵּ ְלַאַחר ֲעבֹוָדה ְמֻאמֶּ
ָכל יֹום ּקֹות ִמן ַהּזַֹהר בְּ ל 10 – 15 דַּ ִלּמּוד שֶׁ בְּ ְך שֶׁ ק ְלִלּמּוד יֹוִמי כָּ ֶרְך ְמֻחלָּ ל כֶּ כָּ שֶׁ כְּ

ּמּוד ַהּיֹוִמי  ִלים ַעל ַעְצָמם ֶאת ַהלִּ יבֹות ְוּכֹוְלִלים ַהְמַקבְּ ים ְישִׁ ְדָרשִׁ י מִּ תֵּ ָנה ֶאת ֵסֶפר ַהּזַֹהר בָּ ְנַסיֵּם ּתֹוְך שָׁ
ים ּמּוד ַהּיֹוִמי ְלִזּכּוי ָהַרבִּ ל ִחנָּם ֶאת ַהּזַֹהר ע"פ ַהלִּ ְיכֹוִלים ְלַקבֵּ

ַנת תרפ"א ַלִים ִמשְּׁ ירּושָׁ בִּ ין ַהגָּדֹול שֶׁ ית דִּ ַנת ַהבֵּ ַתקָּ יַע ְל-1000 ִסּיּוֵמי זַֹהר כְּ ָרֵתנּו ְלַהגִּ ַמטְּ
י יֹוֵסף  יְסִקין, ַרבִּ ַע ְיהּוָדא ֵלייּב דִּ ה ְיהֹושֻׁ י משֶׁ ן ַרבִּ י ִיְצָחק ְירּוָחם בֶּ יִקים ַרבִּ דִּ אֹוִנים ַהצַּ ם ָחְתמּו ַהגְּ שָׁ
ִנים דק"ק  י ַיֲעקֹב ֵמִאיר ס"ט רֹאׁש ָהַרבָּ ַלִים, ַרבִּ ים עיה"ק ְירּושָׁ ַנזִּ כְּ ת ָהַאשְׁ ְקִהלַּ ים זֹוֶנְנֶפְלד אב"ד דִּ ַחיִּ

ַעלוֹן ִמס' 1,2] ים ָזָצ"ל. ְועֹוד [ָראּו בְּ ְסָפַרדִּ
אֹור ָהֶעְליוֹן ָכל ֲאָתר ַוֲאָתר עּורּו ְוִהְתעֹוְררּו ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם בָּ ְמָצִאים בְּ ָרֵאל ַהנִּ ֵני ִישְׂ ת ְלָכל ַאֵחינּו בְּ ְקִריָאה ִנְרגֶּשֶׁ ֵנֵצא בִּ

דֹוׁש ּמּוד ַהּיֹוִמי ִמּתֹוְך ַהּזַֹהר ַהקָּ ה. ִהְצָטְרפּו ַללִּ ֻאלָּ ֵקרּוב ַהגְּ ּבֹואּו ּוְטלּו ֵחֶלק בְּ
ָיֵמינּו ָאֵמן ְמֵהָרה בְּ ְתׁשּוַעת עֹוָלִמים בִּ ע בִּ ר יֹוַחאי ָיֵגן ֲעֵליֶכם ְוָעֵלינּו ְלִהוָּשַׁ ְמעוֹן בַּ י שִׁ נָּא ָהֱאלִֹקי ַרבִּ ּוְזכּות ַהתַּ

הצטרף עוד היום לאלפים הלומדים מספר הזוהר עמוד יומי
ל ָהַעלוֹן ַדף ָהַאֲחרוֹן שֶׁ ק ִחנָּם – בְּ ַלת ִסְפֵרי ַהּזַֹהר ַהְמֻחלָּ ָמה ֲעבּור  ַקבָּ ְלַהְרשָׁ

כל הקודם זוכה!
גם ניתן לקבל  את ספר הזוהר הקדוש אצל הרה"ג המקובל בניהו שמואלי שליט"א
ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום" - סט שלם במחיר מוזל  ומסופסד: 02-6251451

וכן זוהר "הסולם" במחיר מוזל בטל: 7632452–052  וכן זוהר "מתוק מדבש" במחיר מוזל

יַע ְל-1000 ִסּיּוֵמי זַֹהר  ָרֵתנּו ְלַהגִּ ַמטְּ

מוקדש לבית המדרש
וכן למחלקים וללומדי הזוהר

א
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dÈn˜ ˙‡ÈÊÁ˙‡ ‡˜ÏÒÏ ˙ÎÊ„ ‡LÙ «¿»¿»»¿»¿»ƒ¿¬ƒ««≈

‡˙eÚa ˙˜ac˙‡Â ÔÈÓBÈ Èt‡ Òcƒ¿««≈ƒ¿ƒ¿«¿«ƒ¿»
ÌÚB ÈÓÁÓÏ ‰‡lÚ ‡ze‡È˙ ‰‡fÁ˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿ƒ¿»ƒ»»¿∆¡≈¿«
L a ‡e‰ ‡„Â .dÈÏÎÈ‰ ‡wÏe ‡kÏÓ«¿»¿«¿»¿≈»≈¿»«»

.È˙‡„ ‡ÓÏÚa È„˙ ‡˜ÏeÁ dÈÏ ˙È‡c¿ƒ≈»»»ƒ¿»¿»¿»≈
‡˜ÏÒ „k dÏÈ„ ‡ÙÈÒÎ„ ‡LÙ ‡È‰ ƒ«¿»ƒ¿ƒ»ƒ»«»¿»

‡e‰ CÈ ‡L„e˜(È„z)˙˜a„˙‡ ‡ÏÂ , ¿¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿«
˙a ˙ÏÊ‡ ‡È‰Â ,ÔÈÁ‡ ÔÈÈ‰Ë ÔÈÈÊ Èp‰a¿«≈ƒƒ¿ƒƒ«¬»ƒ¿ƒ»¿«»«

Ó‡z Ì‡Â .‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚÂ epnÓƒ∆¿»¿«¿»¿ƒ…«
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈ‡  ˙BÏBÚ ÔlkL∆À»≈»∆»¿∆»
LÙp‰ ‡l‡ ,CÏn‰ Èt ˙‡ ‰‡B∆∆¿≈«∆∆∆»«∆∆
,Ûeb‰ ÌÚ da ‡L ‡ÏÂ ‰ÏBÚ»¿…ƒ¿»»ƒ«

ÌL ˜[‰ÓÈL]ÏL ‰cn‰ ÏL «…∆∆«ƒ»∆
.l‰ ˙eiÁ««≈

.˙BÏÚÏ ‰ˆBÂ ˙ÎÏB‰ ∆∆¿»«¬
,˙BÏÚÏ ˙B‚„Ï ˙B‚„ ‰nÎÂ¿«»¿»ƒ¿»«¬
˙BtÏwa ˙L‚BÙe ˙ËËBLÓ ‡È‰ƒ¿∆∆∆∆«¿ƒ
‡È‰ Ì‡ .‰‡Óh‰ ˙BB‡ ÏL∆«À¿»ƒƒ
,ÌBi ‰‡ÓË ‡lL ,‰B‰Ë¿»∆…ƒ¿¿»«
,‰B‰Ë ‡Ï Ì‡Â .‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚ»¿«¿»¿ƒ…¿»
Ì‰a ˙˜a„Â Ì‰ÈÈa ˙‡ÓËƒ¿≈≈≈∆¿ƒ¿∆∆»∆
ÌÈÚÈ„BÓ ÌLÂ .˙BÈ ‰ÏBÚ ‡ÏÂ¿…»≈¿»ƒƒ
Ì˙B‡Ó ˙˜a„Â ,ÌÈc dÏ»¿»ƒ¿ƒ¿∆∆≈»
ÌÈÓÚÙÏÂ .B˜ ÔÓÊ ÏL ÌÈc¿»ƒ∆¿«»¿ƒ¿»ƒ
dÏ ÌÈÚÈ„BÓe ‰ÈÏÚ ÌÈ˜ÁBvL∆¬ƒ»∆»ƒƒ»
BÓk ˙ÎÏB‰ Ê‡Â .ÌÈÊBk ÌÈc¿»ƒ¿ƒ¿»∆∆¿
BÚ˙iL „Ú ‰ÏÈl‰ Ïk ‰Ê∆»««¿»«∆ƒ¿≈
ÈL‡ .dÓB˜ÓÏ ‰LÂ ,LÈ‡‰»ƒ¿»»ƒ¿»«¿≈
‡e‰ Cea LB„w‰L ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ∆«»»
È„k ÌBÏÁa ÂÈ˙B„BÒ Ì‰Ï ‰l‚Ó¿«∆»∆»«¬¿≈
Ì˙B‡Ï ÈB‡ .ÔÈc‰ ÔÓ eÓMiL∆ƒ»¿ƒ«ƒ¿»
ÌÓˆÚ ÌÈ‡nËnL ÌÏBÚ‰ ÈÚLƒ¿≈»»∆¿«¿ƒ«¿»

.ÌLÙÂ¿«¿»
,e‡ÓË ‡lL Ì˙B‡ ,‰‡ ¿≈»∆…ƒ¿¿

‰ÏBÚ LÙp‰ ,Ì˙hÓÏ ÌÈÏBÚLk¿∆ƒ¿ƒ»»«∆∆»
˙B‚c‰ Ô˙B‡ Ïk ÔÈa ˙ÒÎÂ¿ƒ¿∆∆≈»»«¿»
˙˜a„ ‡ÏÂ ‰ÏBÚÂ ,‰BL‡a»ƒ»¿»¿…ƒ¿∆∆
˙ËËBLÓe ˙ÎÏB‰ Ck Á‡ .Ô‰a»∆««»∆∆¿∆∆

.dk„ ÈÙk ‰ÏBÚÂ¿»¿ƒ«¿»
,˙BÏÚÏ ‰ÎBfL LÙp‰ «∆∆∆»«¬

,ÌÈÓi‰ Èt Ò ÈÙÏ ˙È‡ƒ¿≈ƒ¿≈≈∆¿≈«»ƒ
‰˜eL˙a ˙B‡‰Ï ÔBˆa ˙˜a„Â¿ƒ¿∆∆¿»¿≈»ƒ¿»
CÏn‰ ÌÚa ˙B‡Ï ‰BÈÏÚ∆¿»ƒ¿¿…««∆∆

ÏeLÈ‡‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .BÏÎÈ‰a w ¿«≈¿≈»¿∆»ƒ
.‡a‰ ÌÏBÚa „ÈÓz ˜ÏÁ BÏ LiL∆≈≈∆»ƒ»»«»

dlL Ûeqk‰L LÙp‰ ‡È‰ ƒ«∆∆∆«ƒ∆»
‡e‰ŒCeaŒLB„wa ‰ÏBÚLk¿∆»«»»

[„ÈÓz]eÏl‰ ÌÈÈna ˙˜a„ ‡ÏÂ ¿…ƒ¿∆∆«ƒƒ«»
˙ÎÏB‰ ‡È‰Â ,ÌÈÁ‡‰ ˙BB‡»¬≈ƒ¿ƒ∆∆

ÌB˜Óa LB„˜ ÔÈÓ Á‡[ÌB˜Ó Á‡] ««ƒ»¿»

e˙k Ck ÌeMÓe .ÌMÓ ˙‡ˆBiL∆≈ƒ»ƒ»»
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‡˙‡ ‡LÈc˜ ‡ÈÊ(‡˙‡ ˙ ‡"„).ÔnzÓ ˙˜Ùc ƒ»«ƒ»¿«¿»¿»¿«ƒ«»
ÔÈ‚a .‰ÏÈla EÈ˙Èe‡ ÈLÙ È˙k Ck ÔÈ‚e¿ƒ»¿ƒ«¿ƒƒƒƒ«»¿»¿ƒ
‡Á‡ ‡ÈÊ ˙ ‰‡zt˙‡Ï ‡ÏÂ C˙a ÛcÓÏ¿ƒ¿««¿»¿»¿ƒ¿«»»»«ƒ»«¬»

.‰‡Îe¿»»
‰ÏÈl ‡ËÏL È‰È‡c LÙ ‡„ ÈLÙ ,ÈÊÁ »≈«¿ƒ»∆∆¿ƒƒ»¿»««¿»

ÈzÎc ,ÌBia Áe .‡bc ˙a ÛcÓÏe¿ƒ¿«»««¿»««ƒ¿ƒ
EÈ˙Èe‡ ÈLÙ(ע"ב פג È‰È‡c(דף LÙ ‡c ,‰ÏÈla «¿ƒƒƒƒ««¿»»∆∆¿ƒƒ

‡c .jÁL‡ Èa˜ ÈÁe Û‡ .‰ÏÈl ‡ËÏL»¿»««¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¬«¬∆»»
.‡ÓÓÈ ‡ËÏL e‰È‡c Áe«¿ƒ»¿»ƒ»»

Â‡Ï ,‡„eÙa Ôep‡ ÔÈbc ÔÈ˙„ ‡ÓÈ˙ ≈»ƒ¿≈«¿ƒƒƒ¿»»
ÔÈz Ôep‡Â ,Ôep‡ „Á ‡bc ‡‰c ,ÈÎ‰»ƒ¿»«¿»«ƒ¿ƒ¿≈
e‰ÈÈÏÚ ‡ËÏLc ‰‡lÚ „ÁÂ .„Á ‡eaÁa¿ƒ»«¿«ƒ»»¿»¿»¬«¿

dÈa Ôep‡Â e‰a ˜ac˙‡Â(Ôe˜‡Â)˙‡È˜˙‡Â ¿ƒ¿«»¿¿ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ«
,‡˙ÓÎÁ„ ‡Êa Ô‡˜ÏÒ ÔÈb„ e‰ÏÎÂ ,‰ÓL¿»»¿À¿«¿ƒ»¿»¿»»¿»¿¿»
L a ÏkzÒÈ ÔÈbc ÔÈl‡ ÔÏkzÒÓ „Îc¿«ƒ¿«¿»ƒ≈«¿ƒƒ¿«≈«»
e‰a ÏÈÈÚ ‰ÓL È‡‰Â ,‰‡lÚ ‰ÓÎÁa¿»¿»ƒ»»¿«¿»»»ƒ¿

„ÎÂ ,da Ô˜ac˙Óe ‡e‰‰ ÔÈ„k ‡ËÏL È‡‰ ƒ¿«¿»»¿««»¿»¿≈««
‡„Á ‡˙eÚ .‡lkÓ ÌÈÏL LB„˜ È˜‡ L»ƒ¿≈»¿ƒƒ…»¿»»»

.‡e‰ CÈ ‡L„˜ Èa‚Ï¿«≈À¿»¿ƒ
‡ÎÈÓÒ ‡„Â ‰‡z˙ ‡˙eÚz‡ e‰È‡ ƒƒ¿¬»«»»¿»¿ƒ»

‡È‰Â da „ÈÁ‡ ‡Ùe‚Â ,dÈÏ ˙ÊÂ ‡Ùe‚¿»¿»«≈¿»»ƒ»¿ƒ
˙„ÈÚ˙‡Â ˙˜z˙‡ ˙Ï .‡Ùe‚a ˙„Á‡˙‡ƒ¿«¬«¿»¿»»ƒ¿«¿«¿ƒ¿¬ƒ«
È‡‰„ ‡˙eÚ˙‡a Áe dÏÚ ‰‡L‡Ï ‡ÈÈÒkÀ¿¿»¿«¿»»¬»«¿ƒ¿¬»¿«

,È˙Î„ ‰Ók ,‡Ùe‚a ˙„ÈÁ‡˙‡c LÙ(Ï ‰ÈÚ˘È) ∆∆¿ƒ¿¬ƒ«¿»¿»ƒ¿ƒ
.ÌBnÓ Áe eÈÏÚ ‰ÚÈ „Ú«≈»∆»≈«ƒ»

‡Ïa˜Ï ÔÈÈÓÊ ,e‰ÈÈÂÂ˙ Èw˙Óc ƒ¿«¿≈«¿«¿¿ƒƒ¿«¿»
‡ÈÈÒk „ÈÚ˙‡ Áe ‡‰c .‰ÓL¿»»¿»«ƒ¿¬ƒÀ¿¿»
È‰È‡ ‰ÓL È‡‰Â ,dÈÏÚ ‰‡L‡Ï ‰ÓL Èa‚Ï¿«≈¿»»¿«¿»»¬≈¿«¿»»ƒƒ
.ÔÈÈÓË ÏÎ„ ‡ÈÓË ‡lk ÏÚ ‰‡lÚ ‡ÓÈ˙Ò¿ƒ»ƒ»»«…»¿ƒ»¿»¿ƒƒ

˙È‡c ÁÎzL‡(dÏ)‡ÈÈÒkÂ ‡ÈÈÒkÏ ‡ÈÈÒk ƒ¿¿«¿ƒÀ¿¿»¿À¿¿»¿À¿¿»
ÁkLz ÔÈb„a ÏkzÒz „ÎÂ .e‰ÈÈÏÚ ‰‡lÚ Èa‚Ï¿«≈ƒ»»¬«¿¿«ƒ¿««¿«¿ƒƒ¿«
‡zÓÎÁ ‡e‰ ‡lÎÂ .‰lÓ È‡‰ ‡˙ÓÎÁ„ ‡Ê»»¿»¿¿»¿«ƒ»¿…»»¿»»

.ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈlÓ ‡ÂÂb È‡‰ ‡˜ac˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¿««¿»ƒƒ¿ƒƒ

ÛcÏ È„k ,‰ÏÈla E˙Èe‡ ÈLÙ«¿ƒƒƒƒ««¿»¿≈ƒ¿…
ÔÈÓ Á‡ ˙Bzt˙‰Ï ‡ÏÂ EÈÁ‡«¬∆¿…¿ƒ¿«««ƒ

.ÈÎ Á‡«≈»¿ƒ
LÙp‰ BÊ  ÈLÙ ,‰‡ ¿≈«¿ƒ«∆∆

Á‡ ÛcÏ ‰ÏÈla ˙ËÏBML∆∆∆««¿»ƒ¿…««
,ÌBia Áe‰ .dlL ‰bc‰««¿»∆»»««
BÊ ,‰ÏÈla E˙Èe‡ ÈLÙ e˙kL∆»«¿ƒƒƒƒ««¿»
Û‡ .‰ÏÈla ˙ËÏBML LÙp‰«∆∆∆∆∆««¿»«
Áe‰ BÊ  jÁL‡ Èa˜ ÈÁeƒ¿ƒ¿ƒ¬«¬∆»»«

.ÌBia ˙ËÏBML∆∆∆«
Ô‰ ˙B‚„ ÈzML Ó‡z …«∆¿≈¿»≈

‰bc Ô‰ È‰L ,Ck ‡Ï  „eÙa¿≈…»∆¬≈≈«¿»
,„Á‡ eaÁa ÌÈzL Ô‰Â ,˙Á‡««¿≈¿«ƒ¿ƒ∆»
Ô‰ÈÏÚ ˙ËÏBML ‰BÈÏÚ ˙Á‡Â¿««∆¿»∆∆∆¬≈∆

da Ô‰Â Ô‰a ˙˜a„Â[ÌÈ‡˜Â] ¿ƒ¿∆∆»∆¿≈»

˙B‚c‰ ÏÎÂ .‰ÓL ˙‡˜Â¿ƒ¿≈¿»»¿»«¿»
.‰ÓÎÁ‰ „BÒa ˙BÏBÚ¿«»¿»
el‡ ÏÚ ÌÈÏkzÒnLkL∆¿∆ƒ¿«¿ƒ«≈
‰ÓÎÁa Ì„‡‰ ÏkzÒÈ ,˙B‚c‰«¿»ƒ¿«≈»»»«»¿»
˙ÒÎ Bf‰ ‰ÓLp‰Â ,‰BÈÏÚ‰»∆¿»¿«¿»»«ƒ¿∆∆
‰fLÎe .da ÌÈ˜a„Â Ì‰a»∆¿ƒ¿»ƒ»¿∆∆
‡˜ LÈ‡‰ B˙B‡ Ê‡ ,ËÏBL≈»»ƒƒ¿»
„Á‡ ÔBˆ .Ïk‰ ÔÓ ÌÏL ,LB„ »̃»≈ƒ«…»∆»

.‡e‰ŒCeaŒLB„wÏ«»»
˙eBÚ˙‰ ‡È‰ ƒƒ¿¿

‰ÊÂ Ûeba ‰ÎeÓÒ BÊÂ ,‰BzÁz«¿»¿¿»«¿»»
‡È‰Â da ÊÁB‡ Ûeb‰Â ,B˙B‡¿«≈»¿ƒ
˙˜˙ Ck Á‡ .Ûeba ‰ÊeÁ‡¬»«««»ƒ¿∆∆
‰ÈÏÚ ˙BL‰Ï ‡qk ˙ÈNÚÂ¿«¬≈ƒ≈¿«¿»∆»
˙‡f‰ LÙp‰ ˙eBÚ˙‰a Áe«¿ƒ¿¿«∆∆«…

e˙kk ,Ûeba ˙ÊÁ‡pL  ∆∆¡∆∆««»
.ÌBnÓ Áe eÈÏÚ ‰ÚÈ „Ú«≈»∆»≈«ƒ»

,Ì‰ÈL ˙‡ ÌÈ˜˙nL ∆¿«¿ƒ∆¿≈∆
È‰L ,‰ÓL Ïa˜Ï ÌÈ„È˙Ú¬ƒƒ¿«≈¿»»∆¬≈
‰ÓLpÏ ‡qk ˙ÈNÚ Áe‰»««¬≈ƒ≈«¿»»
Bf‰ ‰ÓLp‰Â ,‰ÈÏÚ ˙BL‰Ï¿«¿»∆»¿«¿»»«
Ïk‰ ÏÚ ‰BÈÏÚ ˙zÒ ‡È‰ƒƒ¿∆∆∆¿»««…
‡ˆÓ .ÌÈeÓh‰ Ïk ˙eÓË¿«»«¿ƒƒ¿»

LiL[dÏ]‡qÎÂ ,‡qkÏ ‡qk ∆≈ƒ≈«ƒ≈¿ƒ≈
ÏkzÒzLÎe .Ì‰ÈÏÚ ÔBÈÏÚÏ»∆¿¬≈∆¿∆ƒ¿«≈
‰ÓÎÁ‰ „BÒ ‡ˆÓz ,˙B‚ca«¿»ƒ¿»«»¿»
‰ÓÎÁ ‡È‰ Ïk‰Â ,‰f‰ ca«»»«∆¿«…ƒ»¿»
ÌÈc ‰f‰ ÔÂba ˜Èa„‰Ï¿«¿ƒ«»∆«∆¿»ƒ

.ÌÈzÒƒ¿»ƒ
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‰‡z˙ ‡˙eÚz‡ È‰È‡ LÙ ,ÈÊÁ »≈∆∆ƒƒƒ¿¬»«»»
‡B‰„ ‡ÂÂ‚k .‡Ùe‚a dÈa ‡˜ac˙‡„¿ƒ¿«¿»≈¿»¿«¿»ƒ¿»
‡ÓÎe‡ È‰È‡„ ‰‡z˙ ‡B‰c .‡Èˆe„¿ƒ»ƒ¿»«»»¿ƒƒ¿»
‡ÏÂ dpÓ Lt˙‡ ‡ÏÂ ‰ÏÈ˙Ùa ˙˜ac˙‡ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿¿«ƒ»¿»
‰ÏÈ˙ta ˙˜z˙‡ „ÎÂ .d ‡l‡ ˙˜z˙‡ƒ¿«¿«∆»»¿«ƒ¿«¿««¿ƒ»
‡ÂeÁ ‰‡lÚ ‡B‰Ï ‡ÈÈÒk ˙„ÈÚ˙‡ƒ¿¬ƒ«À¿¿»ƒ¿»ƒ»»ƒ»»

.‡ÓÎe‡ ‡B‰ ‡e‰‰ ÏÚ ‡ÈÈL„¿«¿»««¿»¿»
˙„ÈÚ˙‡ e‰ÈÈÂÂz Ô˜z˙Ó „k «ƒ¿«¿»«¿«¿ƒ¿¬ƒ«

‡B‰Ï ‡ÈÈÒÎ ‡ÂeÁ ‡B‰ ‡e‰‰«¿»ƒ»»À¿¿»ƒ¿»
‰Ó Ú„ÈÈ˙‡ ‡ÏÂ ÈÊÁ˙‡ ‡Ï„ ‰‡ÓÈ˙Ò¿ƒ»»¿»ƒ¿¬≈¿»ƒ¿¿««
‡B‰ ÔÈ„Îe .‡ÂeÁ ‡B‰ ‡e‰‰ ÏÚ ‡L„¿»»««¿»ƒ»»¿≈¿»
.‡lÎa ÌÈÏL e‰È‡c L  ‡e‰ CÎÂ .ÌÈÏL¿ƒ¿»«»¿ƒ¿ƒ¿…»

,Ó‡ z‡„ ‰Ók ,LB„˜ È˜‡ ÔÈ„Îe(ÊË ÌÈÏ‰˙) ¿≈ƒ¿≈»¿»¿«¿»≈
‡„ ‡ÂÂ‚k .'Â‚Â ‰n‰ ı‡a L‡ ÌÈLB„˜Ïƒ¿ƒ¬∆»»∆≈»¿¿«¿»»

.‰‡lÚ ‡Ê¿»»ƒ»»
,‡Ú‡Ï Ì‰‡ Ï‡Ú„ ‡˙ÚLa ,ÈÊÁ »≈¿«¬»¿»«¿»»¿«¿»

‰ÓÎ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ dÈÏ ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬≈≈À¿»¿ƒ¿»
Ônz ÏÈa˜Â ,ÂÈÏ‡ ‰‡p‰ ÈÈÏ ÈzÎc Óz‡„¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»«ƒ¿∆≈»¿«ƒ«»
CBÏ‰ ˙Ï .‡‚„ ‡e‰‰Ï ÁaÊÓ ‰e LÙ∆∆»»ƒ¿≈«¿««¿»¿»»»

˙Ï .Áe ÏÈa˜„ ‰a‚p‰ ÚBÒÂ(„Ú)˜ÈÏÒc ¿»««∆¿»¿«ƒ«¿»»¿»ƒ
ÈÈÏ ÁaÊÓ ÌL ÔiÂ ÔÈ„Î ‰ÓL B‚ ‡˜ac˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¿»»¿≈«ƒ∆»ƒ¿≈««¿»
ÏÎ„ ‡ÓÈ˙Ò È‰È‡„ ‰ÓL ‡È‰ ‡c ,Ì˙Ò¿»»ƒ¿»»¿ƒƒ¿ƒ»¿»

.ÔÈÓÈ˙Ò¿ƒƒ
‡hÚ˙‡Ïe ‡ÙËˆ‡Ï ÈÚc Ú„È »«¿»≈¿ƒ¿¿»»¿ƒ¿«¿»

,‰ÓÈˆÓ Ì‡ „iÂ „iÓ ,ÔÈb„¿«¿ƒƒ»«≈∆«¿»ƒ¿»¿»
Ôep‡ B‚ ‡zt˙‡ ‡ÏÂ .ÔnzÓ ÈÊzL‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ«»¿»ƒ¿«»ƒ
˙Ác ÔÂÈk .dÈ˙‡Ï ˙Â ÛÈˆ˙‡Â ,ÔÈÈ‰Ë¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿«¿≈≈«¿»«
˜ÈÏÒ ,ÌÈˆnÓ Ì‡ ÏÚiÂ „iÓ ,ÛÈˆ˙‡Â¿ƒ¿»ƒƒ»««««¿»ƒƒ¿«ƒ»ƒ
‡˙eÓÈ‰Óa ˜ac˙‡Â dÈ˙‡Ï ˙Â È‡cÂ«»¿»¿«¿≈¿ƒ¿»«ƒ¿≈¿»

.‰a‚p‰ È˙Î„ ‰‡lÚƒ»»ƒ¿ƒ«∆¿»
‰‡lÚ ‡zÓÎÁ Ì‰‡ Ú„È ‰‡Ï‰Ïe ¿»¿»»««¿»»»¿»»ƒ»»

„ÈÚ˙‡Â ‡e‰ CÈ ‡L„˜a ˜ac˙‡Â¿ƒ¿»«¿À¿»¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ
„‡Ó „k .‰fe ÛÒk ‰˜na „‡Ó „k Ì‡Â ÔÈ„k .‡ÓÏÚ„ ‡ÈÓÈ»ƒ»¿»¿»¿≈¿«¿»»≈¿…«ƒ¿∆«∆∆«»»»≈¿…

˙eBÚ˙‰ ‡È‰ LÙp‰ ,‰‡ ¿≈«∆∆ƒƒ¿¿
BÓk ,Ûeba ˙˜a„pL ‰BzÁz«¿»∆ƒ¿∆∆«¿
B‡‰L ,B‡n‰ ÏL B‡‰»∆«»∆»
˜a„ ,ÁL ‡e‰L ÔBzÁz‰««¿∆»…ƒ¿»
‡ÏÂ ‰pnÓ „Ù ‡ÏÂ ‰ÏÈ˙ta«¿ƒ»¿…ƒ¿»ƒ∆»¿…
,‰ÏÈ˙ta Ô˜˙pLÎe .da ‡l‡ Ô˜˙ƒ¿»∆»»¿∆ƒ¿»«¿ƒ»
Ôl‰ ÔBÈÏÚ‰ B‡Ï ‡qÎ ‰NÚ«¬∆ƒ≈»»∆¿«»»

B‡‰ B˙B‡ ÏÚ ‰BML.ÁM‰ ∆∆«»«»…
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Ï‡ .˙BÓB˜Ó ‰nÎa B˙B‡¿«»¿¬»
LÈ ÌÈzÒ ÌÈc ‰f‰ ˜eÒta«»«∆¿»ƒƒ¿»ƒ≈
‰t Ó‡ „Â„ ÈÎÂ  ÈÏ‡ ‰t .Ba¿≈≈«¿ƒ»ƒ»«¿≈
B˙bc eÚa ‡l‡ ?ÈpÁÂ ÈÏ‡≈«¿»≈ƒ∆»«¬«¿»

.Ó‡ ‡e‰ da hÚ˙Ó ‡e‰L ∆ƒ¿«≈»»«
‰Ê EfÚ ‰z  EcÚÏ EfÚ ‰z¿»À¿¿«¿∆¿»À¿∆

e˙kk ,ÔBÈÏÚ‰ ÊÚ‰  »…»∆¿«»
‰Ê ?BkÏÓ ÈÓ .BkÏÓÏ ÊÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈…¿«¿ƒ«¿∆
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‰f‰ ÙÒ ÂÙ˙

‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ ‡c EcÚÏ ‡Î‰ ÛB‡ .‡ÁÈLÓ¿ƒ»»»¿«¿∆»«¿»¿ƒ»
.Ì˙Ò CÏÓ ÔÓ‡„Îƒ¿¬»»∆∆¿»

ÈLÈc dÈ ‰Â‰ ‡Ï ÈÎÂ ,E˙Ó‡ ÔÏ ¿∆¬»∆¿ƒ»»»¿≈¿ƒ«
‡ÓLa Ó‡ e‰È‡c „Ú e‰È‡ƒ«¿ƒ»«ƒ¿»
‡ÓÈ˜B‡ ‡‰ ‡Ï‡ .ÈB‡c ‡ÓL ‡ÏÂ dÈn‡„¿ƒ≈¿»ƒ¿»¿¬∆»»ƒ¿»
,‡k„‡Ï ‰‡lÚ ‰lÓ Ïa˜Ï L  È˙ÈÈ „Î„¿«≈≈«»¿«≈ƒ»ƒ»»¿ƒ¿»»
k„‡ ‡c ÏÚÂ .È‡cÂ e‰È‡„ ‰lÓa C‰ÓÏ ÈÚa»≈¿≈«¿ƒ»¿ƒ«»¿«»«¿«

ÔÈ˙ ‡‰ e˙Â .ÈB‡Ï ‡ÏÂ dÈn‡Ï(‡‰c ‚"Ï ‡"„) ¿ƒ≈¿»¿¬¿»»≈»

.ÔÓ‡˜„k CÏÓ ‡„c¿»∆∆ƒ¿»¬»»
È˙Î ‰Ó ,ÈÊÁ ‡z ÔBÚÓL ÈaÈ‰ÈÂÈ ƒƒƒ¿»»≈«¿ƒƒ

ÒÁ È˙k  ,Ì‡ ‰˜Ó ÈÚ ÔÈa≈…≈ƒ¿≈«¿»ƒ¿ƒ»≈
‰‡Îe ‡ÁÏeÙÏ „‰ÓÏ ËBÏ ‡Úc ,„ÂÈ¿»»¿∆¡«¿¿»»¿»»
ÁÎB‡ ‡˜c dÈÙBÒÂ ,‡Ú‡ È˙È ÈÁÏÙ„¿«¿≈»¿≈«¿»¿≈ƒ¿»«
.ı‡a LBÈ Ê‡ ÈÊÈt‰Â ÈÚk‰Â ÈzÎcƒ¿ƒ¿«¿«¬ƒ¿«¿ƒƒ»≈»»∆
‡ÁÏeÙÏ dÈÁÒÏ „‰‡ ËBÏc ÔÏÓe¿»»¿«¬«¿»¿»≈¿¿»»
È‡Ó .Ì„wÓ ËBÏ ÚqiÂ ÈzÎc ,‰‡Îe¿»»ƒ¿ƒ«ƒ«ƒ∆∆»
ÚqiÂ ‡Î‰ È˙k .ÌÏBÚ ÏL BBÓ„wÓ ,Ì„wÓƒ∆∆ƒ«¿∆»¿ƒ»»«ƒ«
‰Ó Ì„wÓ ÌÚÒ È‰ÈÂ È˙Îe Ì„wÓ ËBÏƒ∆∆¿ƒ«¿ƒ¿»¿»ƒ∆∆«
.ÔÎ ‡Î‰ ÛB‡ ÌÏBÚ ÏL BBÓ„wÓ eÏÈË Ôl‰l¿«»¿ƒƒ«¿∆»»»≈

.dÈaÏ ÈË ÈÎ‰Ï ËBÏc Ì‰‡ Ú„Èc ¿»««¿»»¿¿»ƒ»≈ƒ≈
‡ „t‰ 'Â‚Â ËBÏ Ï‡ Ì‡ Ó‡iÂ „iÓƒ»«…∆«¿»∆¿ƒ»∆»
.È‡„‰ ‡aÁ˙‡Ï È‡„k z‡ ˙ÈÏ .ÈÏÚÓ≈»«≈«¿¿¿«¿ƒ¿«¿»«¬»
C‰ÈÓÏ ‡Ú ‡ÏÂ dÈpÓ Ì‰‡ Lt˙‡ ÔÈ„k¿≈ƒ¿¿««¿»»ƒ≈¿»»»¿≈«
‡ÈiÁÏ aÁ˙Èc Ô‡Ó ÏÎc ,dÈnÚ ‡aÁ˙‡Ïe¿ƒ¿«»»ƒ≈¿»»¿ƒ¿««¿«»»

LpÚ˙‡Ïe dÈ˙‡ C‰ÈÓÏ dÈÙBÒ(ע"ב פד (דף ≈¿≈«¬«¿≈¿ƒ¿««
.dÈÈ‚a¿ƒ≈

‡Á‡ ÌÚ aÁ˙‡c ËÙLB‰ÈÓ ƒ»»¿ƒ¿««ƒ«¿»
Ônz LpÚ˙‡ Ô‰‡c eÎÊ ‡ÏÓÏ‡Â¿ƒ¿»≈¿¿¬»»ƒ¿«««»

,ÈzÎc(ÁÈ  ÌÈÓÈ‰ È„)ÔÈ„Îe .ËÙLB‰È ˜ÚÊiÂ ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»»¿≈
ÏÚÂ .epnÓ ÌÈ‰Ï‡ Ì˙ÈÒÈÂ ÈzÎc ÈÊzL‡ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ≈¡…ƒƒ∆¿«
ÌÚÂ .ËBÏc dÈ„‰a C‰ÈÓÏ Ì‡ ‡Ú ‡Ï ‡c»»»»«¿»¿≈««¬≈¿¿ƒ
‡l‡ dÈÁeqÓ „‰ÓÏ ËBÏ ‡Ú ‡Ï ‡c Ïk»»»»»¿∆¡«ƒ¿»≈∆»
ËBÏ ÚqiÂ .Ôci‰ kk Ïk ˙‡ ËBÏ BÏ ÁiÂ«ƒ¿«∆»ƒ«««¿≈«ƒ«

Ô‡k Û‡ .ÁÈLn‰ CÏÓ ,Ì˙Ò CÏÓ∆∆¿»∆∆«»ƒ««»
BÓk ,ÁÈLn‰ CÏÓ ‰Ê EcÚÏ¿«¿∆∆∆∆«»ƒ«¿

.Ì˙Ò CÏÓ eÓ‡L∆»«¿∆∆¿»
‡Ï ÈÎÂ  E˙Ó‡ ÔÏ ¿∆¬»∆¿ƒ…

ÌMa Ó‡L „Ú ,‡e‰ ÈLÈ Ô ‰È‰»»∆ƒ««∆»««≈
?ÂÈ‡ ÏL ÌMa ‡ÏÂ Bn‡ ÏL∆ƒ¿…«≈∆»ƒ
‡È L‡kL ,eÓ˜‰ ‰p‰ ‡l‡∆»ƒ≈≈«¿∆«¬∆»…
,ÈkÊ‰Ï ÔBÈÏÚ c Ïa˜Ï Ì„‡»»¿«≈»»∆¿¿«¿ƒ
,È‡cÂ ‡e‰L „a ˙ÎÏÏ CÈ »̂ƒ»∆∆¿»»∆««
˙‡ ‡ÏÂ Bn‡ ˙‡ ÈkÊ‰ Ôk ÏÚÂ¿«≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿…∆

eÈL ‰p‰ ,„BÚÂ .ÂÈ‡[È‰L]‰fL »ƒ¿ƒ≈»ƒ∆∆
.eÓ‡L ÈÙk CÏÓ∆∆¿ƒ∆»«¿

‰Ó ‰‡ ‡a ,ÔBÚÓL Èa «ƒƒ¿…¿≈«
‰˜Ó ÈÚ ÔÈa È È‰ÈÂ .e˙k»«¿ƒƒ≈…≈ƒ¿≈
.„"BÈ ÒÁ e˙k  ,Ì‡«¿»ƒ»»≈
‰f‰ ‰„BÚÏ ÊÁÏ ËBÏ ‰ˆL∆»»«¬…«¬»«»»
ÛBÒÂ ,ı‡‰ ÈLBÈ ÌÈ„BÚL∆¿ƒ¿≈»»∆¿
ÈÚk‰Â e˙kL ,ÁÈÎBÓ e˙k‰«»ƒ«∆»¿«¿«¬ƒ
eÏ ÔÈpÓe .ı‡a LÈ Ê‡ Èft‰Â¿«¿ƒƒ»…≈»»∆ƒ«ƒ»
‰„BÚÏ Ú‰ BeÒÏ ÊÁ ËBlL∆»«¿»»«¬»
.Ì„wÓ ËBÏ ÚqiÂ e˙kL ?‰Ê»»∆»«ƒ«ƒ∆∆
.ÌÏBÚ ÏL BBÓ„wÓ ?Ì„wÓ e‰Ó«ƒ∆∆ƒ«¿∆»
,Ì„wÓ ËBÏ ÚqiÂ Ô‡k e˙k»»«ƒ«ƒ∆∆
‰Ó .Ì„wÓ ÌÚÒa È‰ÈÂ e˙ÎÂ¿»«¿ƒ¿»¿»ƒ∆∆«
ÌÏBÚ ÏL BBÓ„wÓ ‰ÚÈÒ Ôl‰l¿«»¿ƒ»ƒ«¿∆»

.Ôk Ô‡k Û‡ «»≈
‰Ë CÎlL Ì‰‡ Ú„iL ∆»««¿»»∆¿»»»

Ì‡ Ó‡iÂ  „iÓ ,ËBÏ ÏL BaÏƒ∆ƒ»«…∆«¿»
.ÈÏÚÓ ‡ „t‰ 'B‚Â ËBÏ Ï‡∆¿ƒ»∆»≈»»
Ê‡ .ÈnÚ aÁ˙‰Ï È‡„k EÈ‡≈¿¿«¿ƒ¿«≈ƒƒ»
‰ˆ ‡ÏÂ Ì‰‡ epnÓ „Ùƒ¿«ƒ∆«¿»»¿…»»
ÈÓ ÏkL ,BnÚ aÁ˙‰Ïe ˙ÎÏÏ»∆∆¿ƒ¿«≈ƒ∆»ƒ
˙ÎÏÏ BÙBÒ ,ÚLÏ aÁ˙nL∆ƒ¿«≈»»»»∆∆

.BÏÏ‚a LÚ‰Ïe ÂÈÁ‡«¬»¿≈»≈ƒ¿»
aÁ˙‰L ËÙLB‰ÈÓ ?eÏ »ƒ»»∆ƒ¿«≈

˙B‡ ˙eÎÊ ‡ÏÓÏ‡Â ,‡Á‡ ÌÚƒ«¿»¿ƒ¿»≈¿»
e˙kL ,ÌL LÚ   ∆¡«»∆»

e˙kL ,Ïv Ê‡Â .ËÙLB‰È ˜ÚÊiÂ«ƒ¿«¿»»¿»ƒ«∆»
‡Ï Ôk ÏÚÂ ,epnÓ ÌÈ‰Ï‡ Ì˙ÈÒÈÂ«¿ƒ≈¡…ƒƒ∆¿«≈…

‡ ‰ˆÌÚÂ .ËBÏ ÌÚ ˙ÎÏÏ Ì »»«¿»»∆∆ƒ¿ƒ
BeqÓ ÊÁÏ ËBÏ ‰ˆ ‡Ï ‰Ê Ïk»∆…»»«¬…ƒ
Ïk ˙‡ ËBÏ BÏ ÁiÂ ‡l‡ ,Ú‰»»∆»«ƒ¿«≈»
ÚÒ .Ì„wÓ ËBÏ ÚqiÂ Ôci‰ kkƒ«««¿≈«ƒ«ƒ∆∆»«
‰ˆ ‡ÏÂ ,ÌÏBÚ‰ ÏL BBÓ„wÓƒ«¿∆»»¿…»»
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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 -

אמר רבי יהושע בן לוי. עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל 
לכל צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמות, שנאמר (משלי 
ח) להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא. (מסכת עקצים פרק ג)

המקובל  הגאון  הרב  מכבוד  בקבלה  עולמות)  ש"י  (כנגד  שיעורים   310 לשמוע  אפשר 
בניהו שמואלי שליט"א, ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום", וראש "היכלא דרבי שמעון 

בר יוחאי", עמותה העוסקת בהפצת הזוהר הקדוש ולימודו.

מכיל שיעורי זוהר וקבלה עדכניים של כבוד הרב שליט"א, השיעורים מפי מקובלים אמיתיים, שקיבלו תלמיד מפי רבו במשך 

דורות עד משה רבינו, מאחר ובשנים האחרונות צצים "מקובלים" ו"קבליסטים" כמו פטריות לאחר הגשם, והפטריות הללו עשויות 

להיות לעתים קרובות רעילות ומזיקות ביותר, על כן חובה קדושה ללמוד רק אצל המקובלים האמיתיים המוסמכים.

מכיל שיעורים מחודש ניסן תשס"ו ואילך, בעוד שלמעלה מ-310 שיעורים נוספים בדיסק MP3 אפשר לקבל, בעמותה   היכלא 

דרשב"י. בישיבת נהר שלום, שילה 4, ירושלים, טלפון 02-6251451.

ושמה לעצמה מטרה  (מלכ"ר),  ועיקר  רווח כלל  עמותת היכלא דרשב"י פועלת ללא מטרת 

להפיץ את ספר הזוהר הקדוש וחשיבותו בעולם, לקירוב הגאולה ולביטול גזירות קשות מעם 

ישראל.

ספר הזוהר הקדוש בשלמותו, לזכוי הרבים.
קרא דף אחד ליום מהזוהר הקדוש, גם בלי להבין, ותביא לגאולת ישראל.

חדשות ללומדי זוהר הקדוש וקבלה

מאמר הרב המקובל בניהו שמואלי שליט"א על חשיבות הלימוד בזוהר הקדוש.

המקובל שמואלי: אירן עלולה לפגוע בכור 
בדימונה 

ראש ישיבת "נהר שלום", הרב בניהו שמואלי, מזהיר מפני 
אסון לעם ישראל ומפני הריגת משיח על-ידי אירן  אתר 
בינלאומי פופולארי מפרסם כי על-פי הצופן התנ"כי צפוי 
להתרחש ביום שלישי הקרוב פיצוץ גרעיני או וולקני ענק 

שמואלי  יששכר  בניהו  המקובל  הרב  לדברי  האזן  אנא 
שליט"א [אפשר לקבל את הקלטות]

א',  (יום  הימים בפתח? בשיעורו השבועי  - האם אחרית 
שלום",  "נהר  המקובלים  ישיבת  ראש  התייחס   (30.10.05
שהיא  ולמה  (אירן),  פרס  לעניין  שמואלי,  בניהו  הרב 
ציטט  המקובל  הרב  לישראל.  בקרוב  לעולל  מתכוונת 
דברים מן הזוהר, לפיהם צפויה אירן לפגוע בכור האטומי 
בדימונה אולם הדבר אינו בלתי הפיך ותלוי בתשובת עם-

ישראל לאלוהיו. 

מצטרפים  המתפרסמים,  שמואלי  הרב  של  דבריו 
לאמירות נוספות המושמעות באחרונה על-ידי אנשי דת 
רבים בארץ ובחו"ל, הרואים לנגד עיניהם את חזון אחרית 

הימים הולך ומתממש. 

לעורר  ש]מתחילים  [כאלה  יש  שעכשיו  יודעים  "אתם 
מחכים  הם  האלה.  הפרסים  כמו  ישראל,  עם  על  גזירות 

מתי..." 

אין דבר כזה [שלא חל הכלל] "עשיו שונא ליעקב", תדעו 
לכם, זה כלל. זו הלכה: עשיו שונא ליעקב. אומות העולם 
מאז ומתמיד לא יכולים לסבול את עם ישראל. תמיד הם 
מחפשים בכל דרך איך להאביד אותנו מהעולם, ח"ו. אבל 

הקדוש-ברוך-הוא לא ייתן בידם. 

חס  ישראל,  עם  את  למחוק  שעבר  בשבוע  הכריזו  הם 

ושלום, היה זה בליל שישי, בזמן שאנו לומדים ברוב עם 

שיעור בזוהר הקדוש, שבוע שעבר בליל שישי כבכל שבוע 

נפתח  הזוהר.  בלימוד  והתחלנו  המערבי,  מהכותל  חזרנו 

לנו בזוהר של [פרשת] "שלח לך"... אומר הזוהר: דע לך, 

בערך   קילומטר   45 ישראל  בארץ  שתעלה  פרס  עתידה 

הנכם  הזוהר).  של  הפרסאות  חישוב  (לפי  מירושלים 

יודעים איפה יוצא 45 קילומטר? באיזור דימונה, באיזור 

הכור האטומי... 

 12 מינן,  בר  תעשה,  (פרס)  והיא  שם,  הזוהר  ובהמשך 

חודשים תנהל מלחמה גדולה, עד כדי כך שאפילו תחסל 

עד  יוחאי.  בר  שמעון  רבי  אומר  כך  יוסף,  בן  משיח  את 

כדי כך. חלילה מלחשוב שדברים אלו הם דברים של מה 

בכך... 

עם  להתחיל  וירצה  (מהגויים)  אחד  יקום  אם  לכם,  דעו 

עמ"י, הוא יהיה כעמלק אשר יקרר את האמבטיה לשאר 

האומות, הוא יתחיל במלחמה, ויצטרפו אליו הרבה חברים 

בשם  אשר  לכל  התהומית  בשנאתם  העולם.  מאומות 

ישראל יקרא, הם מחכים להשמיד להרוג ולאבד את כל 

היהודים ח"ו. 

ואנו בלימוד הזוהר בכוחינו, כפי שאמר הרשב"י, להציל 

את עם ישראל מן המלחמה הנוראה, שאף אחד לא ייפגע, 

ושלא תיפול נפש יהודית ארצה, כי כל יחיד שנופל הוא 

אסון גדול לעם ישראל כולו. עלינו מוטלת החובה לעצור 

את המשחית מלפגוע, קבלו על עצמכם את לימוד הזוהר 

גלויים.  וברחמים  בחסד  עמ"י  ישועת  את  ותזרזו  הקדוש 

"כי בדא ספר הזוהר יפקון מן גלותא ברחמים".

אשרי אדם שומע לי 

לשקוד על דלתותי יום יום

כי בזכות ספר הזוהר יפקון 

מן גלותא ברחמים
ב

א ברחמים".


