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- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

ַנע  מָּ ָבִרים, ַאל ָנא תִּ י ְסתּוִמים ַוֲחתּוִמים ַהדְּ א) גַּם כִּ

ִריָאָתם ִמקְּ

ִריָאָתם,  ִמקְּ ַנע  מָּ תִּ ָנא  ַאל  ָבִרים,  ַהדְּ ַוֲחתּוִמים  ְסתּוִמים  י  כִּ גַּם 

ּוְרעּוָתא  ֵאיָמה  בְּ מֹר  ַהּנֹוְטפֹות  ָפַתִים  ַלשְּׂ רּוָתה  כְּ ִרית  בְּ י  כִּ

ֵאיָנם חֹוְזרֹות ֵריָקם, ְמעֹוֵרר  ַרֲחָמָנא שֶׁ י דְּ ְבשֵׁ ָהֵני כַּ א בְּ ִלבָּ דְּ

ִלְגלּוג ְוִגְמּגּום, ִאיׁש הֹוֶגה ְוׁשֹוֶגה  ץ בְּ ְחפַּ תֶּ ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד שֶׁ

וָּנֹות) ַהגָּהֹוָתיו ְלֵסֶפר ַהכַּ ה ְזכּוָתא בְּ ַאֲהָבָתּה ְוכּו'.  (ָהַרב משֶׁ בְּ

ָלל, ָחׁשּוב  ֵאין ֵמִבין כְּ דֹוׁש ֲאִפּלּו בְּ ים ְוזַֹהר ַהקָּ ִהלִּ ב) ִלּמּוד תְּ

ם ה ִלְפֵני ַהשֵּׁ ל ּוְמֻרצֶּ ּוְמֻקבָּ

ׁש ַהנֶֶּפׁש, ַוֲאִפּלּו ִאי  גָּב ְמאֹד ְלַטֵהר ּוְלַקדֵּ ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנשְׂ

ָחׁשּוב  הּוא  ה  ַהְרבֵּ ִגיאֹות  שְׁ ּבוֹ  ְוׁשֹוֶגה  ָקָאַמר  ַמאי  ָיַדע  לֹא 

ָניֹות ְוַכּדֹוֶמה ֵיׁש  שְׁ ִלּמּוד ַהמִּ בְּ רּוְך הּוא. ּוְנִהי שֶׁ דֹוׁש בָּ ִלְפֵני ַהקָּ

ִלּמּוד  ּלֹוֵמד, ֲאָבל בְּ ִריְך ְלָהִבין ְלָפחֹות ַמהּו ָהִעְנָין שֶׁ צָּ עֹות שֶׁ דֵּ

ל  ּוְמֻקבָּ ָלל, ָחׁשּוב  ֵאין ֵמִבין כְּ דֹוׁש ֲאִפּלּו בְּ ְוזַֹהר ַהקָּ ים  ִהלִּ תְּ

ֶלא יֹוֵעץ אֹות ז', זַֹהר) ם ְוכּו'. (פֶּ ה ִלְפֵני ַהשֵּׁ ּוְמֻרצֶּ

ְבֵרי ַהּזַֹהר ְוִתּקּוִנים ֶהם ֹיאַמר דִּ ג) ַאף ִאם ֵאינוֹ ֵמִבין בָּ

ְבֵרי  דִּ ֹיאַמר  ֶהם  בָּ ֵמִבין  ֵאינוֹ  ִאם  ְוַאף  ָלה,  ַקבָּ ִסְפֵרי  בְּ ִיְלמֹד 

וָּנֹות ָהֲאִר"י  ָמה. (ִסּדּור כַּ שָׁ י ֵהם ְמֻסגִָּלים ְלַטֵהר ַהנְּ ַהּזַֹהר ְוִתּקּוִנים, כִּ
יל  י ַיֲעקֹב ָקאפִּ ל ַרבִּ יל שֶׁ י ַיֲעקֹב ָקאפִּ ל ָהֱאלִֹקי מֹוֵרנּו ָהַרב ַרבִּ ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה ֵמַהְמֻקבָּ

ל  ְדָרׁש שֶׁ ֵבית ַהמִּ ִרים בְּ יד ֵמישָׁ ר ָהָיה ַמגִּ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה ֲאשֶׁ יץ ֵזֶכר ַצדִּ ִאיׁש ִליְפשִׁ

ל  אּוִרים ַעל כָּ ָנה. ּכֹוֵלל בֵּ ם טֹוב - ִלְפֵני 300 שָׁ ַעל שֵׁ קּוַפת ַהבַּ ֶמעְזִריְטׁש גָּדֹול ִלְפֵני תְּ

ּמּוד) וַָּנת ַהלִּ ֵסֶדר כַּ ה. בְּ ִפלָּ ֶחְלֵקי ַהתְּ

ָמה שָׁ ְך ַהנְּ ל ַהּזַֹהר ְמַזכֵּ ד) ָלׁשוֹן שֶׁ

ל  ׁשוֹן שֶׁ י ַהלָּ י ֵכן ִיְלמֹד, כִּ ּלֹא ָזָכה ְלָהִבין ַהּזַֹהר, ַאף ַעל פִּ ִמי שֶׁ

ִריׁש, ִסיָמן א' ְסִעיף  אפְּ יִקים ְלָהַרב ֵמִאיר פַּ ָמה. (אֹור ַצדִּ שָׁ ְך ַהנְּ ַהּזַֹהר ְמַזכֵּ
ָקָטן טז)

גַּם לֹא ֵיַדע  שֶׁ ל ִלּמּוד, בְּ ה) ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְמרֹוָמם ַעל כָּ

ָמה שָׁ ּקּון גָּדֹול ַלנְּ ְקִריָאתוֹ, ְוהּוא תִּ ְטֶעה בִּ יִּ ַמאי ָקָאַמר ְוַאף שֶׁ

גַּם לֹא ֵיַדע ַמאי  שֶׁ ל ִלּמּוד, בְּ ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְמרֹוָמם ַעל כָּ

ָמה.  שָׁ ַלנְּ גָּדֹול  ּקּון  תִּ ְוהּוא  ְקִריָאתוֹ,  בִּ ְטֶעה  יִּ שֶׁ ְוַאף  ָקָאַמר 

הּוא,  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ל  שֶׁ מֹוָתיו  שְׁ ַהּתֹוָרה  ָכל  דְּ ַהגַּם  שֶׁ ְלִפי 

ּוֵמִבין  ַהּקֹוֵרא  ְוָאָדם  ִסּפּוִרים,  ה  ַכמָּ בְּ ה  שָׁ ִנְתַלבְּ ָמקֹום  ל  ִמכָּ

ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ֲאָבל  ׁשּוט,  ַהפָּ ט  שָׁ פְּ ַעל  ְעּתוֹ  דַּ נֹוֵתן  ּפּוִרים  ַהסִּ

ְוִסְתֵרי  סֹודֹות  ֵהם  שֶׁ יֹוֵדַע  ְוַהּקֹוֵרא  ָגלּוי,  בְּ ַעְצָמן  ַהּסֹודֹות 

ג. (ֲעבֹוַדת  יג ְועֶֹמק ַהמֻּשָּׂ שִּׂ ֵאינוֹ מּוָבן ִמּקֶֹצר ַהמַּ א שֶׁ ּתֹוָרה, ֶאלָּ

ע ִסיָמן מד) ֶאְצבַּ ַהּקֶֹדׁש ְלַהִחיָד"א, מֹוֶרה בְּ

ָלא ֵיַדע ַמאי  גָּב ְמאֹד ַהגַּם דְּ דֹוׁש נֹוָרא ְוִנשְׂ ו) ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ

ָקָאַמר

דֹוׁש נֹוָרא  י ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ ְתבּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה כִּ כָּ ַעם שֶׁ ַהטַּ

ְבָכל ַהּתֹוָרה  ָלא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר, ִמשּּׁום דִּ גָּב ְמאֹד ַהגַּם דְּ ְוִנשְׂ

ר  'רּוׁש ס'ֹוד), ּוְבָכל ִלּמּוד ֵאינוֹ ִנכָּ ט ֶר'ֶמז דְּ 'שָׁ ס (פְּ ְרדֵּ ֵיׁש פַּ

ט ְלַבד  שָׁ ַעל ַהפְּ ְעּתוֹ  ְוׁשֹוֶנה דַּ ה ַהּקֹוֵרא  ַרבָּ ָלל, ְוַאדְּ ַהּסֹוד כְּ

ן ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ֵאין כֵּ ָלל, ַמה שֶּׁ ּתֹוָרה כְּ ֵאין ֵמִבין ִאם ֵיׁש סֹוד בַּ בְּ

ר ִנְפָלאֹות  י ְיַדבֵּ ָגלּוי ְוַהּלֹוֵמד יֹוֵדַע כִּ ַהּסֹודֹות ֵהם בְּ דֹוׁש דְּ ַהקָּ

ן ַהנֶֶּפׁש. (ֶנֶפׁש  ְוָרֵזי ּתֹוָרה ְוהּוא לֹא ֵיַדע, ּוְלֶזה מֹוִעיל ְמאֹד ְלַתקֵּ
דֹוִלים ְלַהִחיָד"א) ם ַהגְּ ים ַמֲעֶרֶכת ַהז' אֹות ד', ִמשֵּׁ ַחיִּ

ֵאינוֹ ֵמִבין  ָמה, ַאף שֶׁ שָׁ דֹוׁש הּוא ְמֻסגָּל ַלנְּ ז) ְלׁשוֹן ַהּזַֹהר ַהקָּ

ָאַמר ָלל ַמה שֶּׁ כְּ

ָמה, ַאף  שָׁ דֹוׁש הּוא ְמֻסגָּל ַלנְּ ׁשוֹן ַהּזַֹהר ַהקָּ לְּ ִאיָתא שֶׁ ֶרְך דְּ ַעל דֶּ

ם, ל ּבֹשֶׂ ְכָנס ַלֲחנּות שֶׁ ל ַהנִּ ְמשַׁ ָאַמר, כִּ ָלל ַמה שֶּׁ ֵאינוֹ ֵמִבין כְּ שֶׁ

ל ָמקֹום ֵריַח טֹוב ָקַלט ִעּמוֹ.  לּום, ִמכָּ ּלֹא ָלַקח כְּ י שֶׁ ַאף ַעל פִּ
ּקּוִטים  לִּ ֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים בַּ ַעל דֶּ ִדיְלקֹוב בַּ ים ֶאְפַרִים ִמסְּ ה ַחיִּ י משֶׁ דֹוׁש ַרבִּ (ָהַרב ַהקָּ

ֵקִני) ְתִחיל ִישָּׁ ּבּור ַהמַּ דִּ

ם טֹוב ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה: ֲאִמיַרת ַהּזַֹהר ְמֻסגָּל  ַעל שֵׁ ח) ָאַמר ַהבַּ
ָמה שָׁ ַלנְּ

ָלל ֵהֶפְך  ָבִרים ַהכְּ ג' דְּ ם טֹוב ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה: בְּ ַעל שֵׁ ָאַמר ַהבַּ
א  ֶאלָּ ַכוֵּן,  יְּ ּוִבְלַבד שֶׁ כּו'  ְוֶאָחד  ה  ְרבֶּ ַהמַּ ֶאָחד  ָאְמרּו  ה שֶּׁ ִממַּ
ָמה.  שָׁ ה, ֲאִמיַרת ַהּזַֹהר ְמֻסגָּל ַלנְּ יְַּרבֶּ ֶאָחד ַהְמַכוֵּן כּו' ּוִבְלַבד שֶׁ

אִריְטׁש) ל ִמפָּ י ִהלֵּ יק ַרבִּ דִּ ם מֹוִרי, ֲהלֹא הּוא ָהַרב ַהצַּ שֵׁ י, בְּ (ֵסֶפר ְנִתיב ַרשִׁ

ִגְנֵזי ְמרֹוִמים:  ָמתוֹ בְּ ְנָיא) ִנשְׁ ַעל ַהתַּ ם ַאְדמֹור ַהזֵָּקן (בַּ שֵׁ ט) בְּ
ָלא ֵיַדע ַמאי  י דְּ ָמה ַאף ַעל פִּ שָׁ ׁשוֹן ְמֻסגָּל ַלנְּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהלָּ

ָקָאַמר

ַעל  ם ַאְדמֹור ַהזֵָּקן (בַּ שֵׁ ָאַמר בְּ ִוי ָיֶפה שֶׁ ֲהָר"ם ַהלֵּ י ִממַּ ַמְעתִּ שָׁ
ֵעת  בֹות ָזרֹות בְּ ה ְלַמְחשָׁ ִגְנֵזי ְמרֹוִמים ְסֻגלָּ ָמתוֹ בְּ ְנָיא) ִנשְׁ ַהתַּ
ְמֻסגָּל  ׁשוֹן  ַהלָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ְוֵכן  ְוכּו',  ָרִכים  דְּ ג'  הּוא  ה  ִפלָּ ַהתְּ
ָבִרים  ג' דְּ יָון שֶׁ ָלא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר, ְוָלֵכן כֵּ י דְּ ָמה ַאף ַעל פִּ שָׁ ַלנְּ
ָבה  ֲחשָׁ ַהמַּ ְלַטֵהר  מֹוִעיִלים  ָלֵכן  וָָּנה,  כַּ ְצִריִכים  ֵאיָנם  ֵאּלּו 
ד,  ים ֵמַאְדמֹוֵרי ַחבָּ ְבֵרי ֱאלִֹקים ַחיִּ ל עֹז, ַמַאְמֵרי דִּ בֹות ָזרֹות. (ֵסֶפר ִמְגדָּ ְחשָׁ ִממַּ

ַעּמּוד תכו)

ִלַיאְזִני:  ְנָיא) בְּ ַעל ַהתַּ י ַאְדמֹור ַהזֵָּקן (בַּ ֵפרּוׁש ִמפִּ ַמְענּו בְּ י) שָׁ
ָלא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר דֹוׁש ַאף דְּ ְבֵרי ַהּזַֹהר ַהקָּ מֹוִעיל ְקִריַאת דִּ

ְנָיא)  ַהתַּ ַעל  (בַּ ַהזֵָּקן  ַאְדמֹור  י  ִמפִּ ֵפרּוׁש  בְּ ַמְענּו  שָּׁ שֶׁ ּוְכמוֹ 
ּוְלֶזה מֹוִעיל ְקִריַאת  ְוכּו',  ַהּמַֹח  ִחיַנת ִטְמטּום  יֵּׁש בְּ שֶׁ ִלַיאְזִני,  בְּ
ָלא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר. (ָחָנה ֲאִריֵאל, להריא  דֹוׁש ַאף דְּ ְבֵרי ַהּזַֹהר ַהקָּ דִּ

מֹות ַעּמּוד סד) ֵמהֹוִמיל, שְׁ

ֵאינוֹ יֹוֵדַע  ֵצרּוֵפי אֹוִתּיֹות ַאף שֶׁ ְדֵבקּות ֶנֶפׁש ָהָאָדם בְּ יא) בִּ
ֶהם, ֲהֵרי ֵהם  ר בָּ הֹוֶגה ּוְמַדבֵּ ֶכל ַרק שֶׁ ֵעין ַהשֵּׂ ּוֵמִבין ָהִעְנָין בְּ

ַמֲעִלים ֶאת ַהנֶֶּפׁש

זוֹ,  ְיֵתָרה  ּוַמֲעָלה  ִיְתרוֹן  ֶהם  ֵיׁש בָּ ַהּתֹוָרה  ֵצרּוֵפי אֹוִתּיֹות  ל  כָּ
ֵאינוֹ יֹוֵדַע ּוֵמִבין  ֵצרּוֵפי אֹוִתּיֹות ַאף שֶׁ ְדֵבקּות ֶנֶפׁש ָהָאָדם בְּ בִּ שֶׁ
ֶהם (ְלַאּפֹוֵקי ִהְרהּור  ר בָּ הֹוֶגה ּוְמַדבֵּ ֶכל ַרק שֶׁ ֵעין ַהשֵּׂ ָהִעְנָין בְּ
ּלֹא  ַהנֶֶּפׁש ְלָמקֹום שֶׁ ֵמי) ֲהֵרי ֵהם ַמֲעִלים ֶאת  ִדּבּור דָּ ָלאו כְּ דְּ
י ׁשֶֹרׁש אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה  ּה, כִּ ְרשָׁ ד שָׁ ם ִמצַּ ָהְיָתה ַהנֶֶּפׁש ַמגַַּעת שָׁ
ת  ָרשַׁ ְנָיא, פָּ (ּתֹוָרה אֹור ְלַבַעל ַהתַּ ה ְלַמְעָלה ִמשֶֹּׁרׁש ַהנֶֶּפׁש.  ִהיא ַהגַּבָּ

יָרה ַלה') ְתִחיל ָאשִׁ ּבּור ַהמַּ ח דִּ לַּ שַׁ בְּ

ָמָתא ִלְקרֹא ּבוֹ  א ּוְלִנשְׁ ִכיְנתָּ ל ַהּזַֹהר ְמֻסגָּל ִלשְׁ ׁשוֹן שֶׁ יב) ַהלָּ
ל ֵעֶסק ַהּתֹוָרה יֹוֵתר ִמכָּ

לֹא ֵיַדע ְולֹא ֵמִבין ַמאי ָקָאַמר,  ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַאף ַעל גַּב דְּ ַיֲעסֹק בְּ
ָמָתא  ּוְלִנשְׁ א  ִכיְנתָּ ִלשְׁ ְמֻסגָּל  ַהּזַֹהר  ל  שֶׁ ׁשוֹן  ַהלָּ ָמקֹום  ל  ִמכָּ

ה) ְעָנא ַרבָּ ּקּון ֵליל הֹושַׁ ל ֵעֶסק ַהּתֹוָרה. (תִּ ִלְקרֹא ּבוֹ יֹוֵתר ִמכָּ

דֹוׁש ָצִריְך  ּזַֹהר ַהקָּ יָטאִמיר: שֶׁ י ַאֲהרֹן ִמזִּ דֹוׁש ַרבִּ ם ַהקָּ שֵׁ יג) בְּ
דֹוׁש ַעְצָמן  ל זַֹהר ַהקָּ ּבּור שֶׁ בֹות ְוַהדִּ י ַהתֵּ אּור, כִּ לֹא בֵּ ְלָאְמרוֹ בְּ

ַרְך ִרין ֶאת ָהָאָדם ְלֵאין סֹוף ִיְתבָּ ְמַקשְּׁ

ַאֲהרֹן  י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ ם  שֵׁ בְּ ָאַמר  דֹוׁש,  ַהקָּ זַֹהר  ִלּמּוד  ִעְנַין  בְּ
בֹות  י ַהתֵּ אּור, כִּ לֹא בֵּ דֹוׁש ָצִריְך ְלָאְמרוֹ בְּ ּזַֹהר ַהקָּ יָטאִמיר, שֶׁ ִמזִּ
ִרין ֶאת ָהָאָדם ְלֵאין סֹוף  דֹוׁש ַעְצָמן ְמַקשְּׁ ל זַֹהר ַהקָּ ּבּור שֶׁ ְוַהדִּ
אּור,  ַהבֵּ אּור ְיַעיֵּן ִמּקֶֹדם בְּ רֹוֶצה ִלְלמֹד ִעם בֵּ ַרְך, ַרק ִמי שֶׁ ִיְתבָּ
ֵאִרית  ָרֵאל דֹוב ִמִויֶלעְדִניק, שְׁ י ִישְׂ אּור. (ַרבִּ ִלי בֵּ ֵסֶדר בְּ ְוַהּזַֹהר ֹיאַמר כְּ

רּוׁש ה' ַמֲאָמר ב') ַער ָהא' דְּ רּות שַׁ ַער ַהִהְתַקשְּׁ ָרֵאל שַׁ ִישְׂ

ָמה שָׁ ְך ַהנְּ יד) ְלׁשוֹן ַהּזַֹהר ְמֻסגָּל ְלַזכֵּ

ְמֻסגָּל  ַהּזַֹהר  ְלׁשוֹן  לּום,  כְּ יֹוֵדַע  ּלֹא  שֶׁ ִמי  גַּם  שֶׁ ָיֵדינּו  בְּ ל  ְמֻקבָּ
פּוס  דְּ ֵמַרע,  סּור  ְלֵסֶפר  ַהגָּהֹוָתיו  בְּ ֱאִליֶמֶלְך  ְצִבי  ָהַרב  (מֹוֵרנּו  ָמה.  שָׁ ַהנְּ ְך  ְלַזכֵּ

מֹוְנַקְטׁש אֹות ט')

יג ֶהָאָרה ְוַחּיּות  שִּׂ תַּ ְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ִיְהֶיה שֶׁ ר ִלּמּוד בִּ טו) ִעקַּ

ל  ְהֶיה ְמֻקבָּ תִּ ֵעת ִלּמּוְדָך ּוְבָכל ַהּיֹום, ְולֹא שֶׁ ָך בְּ ַנְפשְׁ ֱאלִֹקית בְּ

אוֹ חֹוֵקר

ְוַחּיּות  ֶהָאָרה  יג  שִּׂ תַּ שֶׁ ִיְהֶיה  ַהּתֹוָרה  ְפִניִמּיּות  בִּ ִלּמּוד  ר  ִעקַּ

ל  ְהֶיה ְמֻקבָּ תִּ ֵעת ִלּמּוְדָך ּוְבָכל ַהּיֹום, ְולֹא שֶׁ ָך בְּ ַנְפשְׁ ֱאלִֹקית בְּ

ֶכל, לֹא ִיְפטֹר  ַקְטנּות ַהשֵּׂ אוֹ חֹוֵקר ְוכּו'. ְוִלְפָעִמים ָהָאָדם הּוא בְּ

ָפָתיו ֲהָוה  י ֶזה ִמינּות ְוכּו' ְוָאז ֲעִקיַמת שְׂ לּום כִּ ִמכְּ ֶאת ַעְצמוֹ 

(ֵהיַכל  ֵהן.  שֶׁ מוֹ  כְּ ְואֹוִתּיֹות  ֲאָבִנים  ַעל  ִכיב  שְׁ א  ּוַמְלכָּ ה  ַמֲעשֶׂ
ף רח:) ָבִרים דַּ ָרָכה דְּ ַהבְּ

ַבׁש, לֹא ָרָאה  ּלֹא ָרָאה אֹור ַהּזַֹהר ְמתּוִקים ִמדְּ טז) ִמי שֶׁ

הּוא ְמַטֵהר  ְמאֹורֹות ִמיָָּמיו ְולֹא ָטַעם ַטַעם ַהּתֹוָרה - ְועֹוד שֶׁ

ה  ָפַתִים ְסֻגלָּ ָעְלָמא ִמן ַהשְּׂ ָכּה - ֲאִפּלּו ֲאִמיָרה בְּ ַהנֶֶּפׁש ּוְמַזכְּ

ּקּוֵני ַהנֶֶּפׁש  ֵהם תִּ ּקּוִנים שֶׁ ְוִתּקּון ַהנֶֶּפׁש ְמאֹד - ּוִבְפָרט ֵסֶפר ַהתִּ

ָגם ּוְסָיג ְוחֹוַלַאת ל פְּ ׁש ִמכָּ ַממָּ

ּקּוִנים  ִדְבֵרי ַהּזַֹהר ְוַהתִּ ילּו ַעְצְמֶכם ִלְלמֹד בְּ ְרגִּ ַני ְוַאַחי תַּ ן בָּ ַעל כֵּ

לֹא  ַבׁש,  ִמדְּ ְמתּוִקים  ַהּזַֹהר  אֹור  ָרָאה  ּלֹא  שֶׁ ּוִמי  ִקיָדה,  שְׁ בִּ

הּוא  שֶׁ ְועֹוד  ַהּתֹוָרה,  ַטַעם  ָטַעם  ְולֹא  ִמיָָּמיו  ְמאֹורֹות  ָרָאה 

ָפַתִים  ַהשְּׂ ִמן  ָעְלָמא  בְּ ֲאִמיָרה  ֲאִפּלּו  ָכּה,  ּוְמַזכְּ ַהנֶֶּפׁש  ְמַטֵהר 

ּקּוֵני  ֵהם תִּ ּקּוִנים שֶׁ ַהתִּ ֵסֶפר  ּוִבְפָרט  ַהנֶֶּפׁש ְמאֹד,  ְוִתּקּון  ה  ְסֻגלָּ

ֵעֶדן  ֲעֵצי  ֵסֶפר  ַמת  (ַהְקדָּ ְוחֹוַלַאת.  ּוְסָיג  ָגם  פְּ ל  ִמכָּ ׁש  ַממָּ ַהנֶֶּפׁש 
אַמאְרָנא ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה) ִמקָּ

ֵסֶפר ַהּזַֹהר ק ִלְלמֹד בְּ ֵאין לוֹ ֵחשֶׁ חֹוָרה, שֶׁ יז) ִסיָמן ְלָמָרה שְׁ

ְלֶאֶרץ  ַלֲעלֹות  ק  ֵחשֶׁ לוֹ  ֵאין  שֶׁ א)  חֹוָרה:  שְׁ ְלָמָרה  ִסיָמן 

ַהּזַֹהר, ַרק ִלְלמֹד  ֵסֶפר  ִלְלמֹד בְּ ק  ֵחשֶׁ ֵאין לוֹ  ָרֵאל. ב) שֶׁ ִישְׂ

ם  ַהשֵּׁ ֶאת  ּבוֹ  ַלֲעבֹד  ָיכֹול  ֵאין  ָבר  דָּ שֹּׁוֵמַע  שֶׁ כְּ ג)  ִמְצָוה.  ם  ְלשֵׁ

ִניט  עְרִמיט  דֶּ ֵער  ֶקען  ַזאְך  ָא  ֶהערט  ֵער  ְלׁשֹונוֹ:  (ֶזה  ַרְך  ִיְתבָּ

י  ְנָחס, ַרבִּ ָבר ְוֵאינוֹ ָיכֹול ָלֶלֶכת ִעם ֶזה). (ִמְדָרׁש פִּ יין – הּוא ׁשֹוֵמַע דָּ גֵּ
ְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ"ל, קּוְנְטֵרס י' אֹות כ"ט) פִּ

ְלמֹד  יִּ ד ָצִריְך שֶׁ ְנָחס ִמָקאִריץ ַזַצ"ל ּפֹוֵסק: ְמַלמֵּ י פִּ יח) ַרבִּ

ְלִמיִדים ית ַלתַּ ָמה ֲאִמתִּ יְך ְנשָׁ זַֹהר, ְלַהְמשִׁ

זַֹהר,  ְלמֹד  יִּ שֶׁ ָצִריְך  ד  ְמַלמֵּ ָאַמר:  ַזַצ"ל  ִמָקאִריץ  ְנָחס  פִּ י  ַרבִּ

ְלִמיִדים.  ָמה ַלתַּ יְך ְנשָׁ ים", ְויּוַכל ְלַהְמשִׁ ִחיַנת "ֵעץ ַחיִּ הּוא בְּ שֶׁ

ָמה  ְנשָׁ יַח  ַמנִּ ֶזה  בָּ ינֹוק,  ַלתִּ ר  ָישָׁ ֶכל  שֵׂ נֹוֵתן  ָהַרב  שֶׁ ֶזה  בְּ י  כִּ

יק: כשאב שולח בנו למלמד ללמוד  ְעתִּ ית. [ָאַמר ַהמַּ ֲאִמתִּ

אצלו תורה, דבר הראשון צריך לברר אם המלמד של בנו 

יודע איזה נשמה המלמד  זוהר, כי אם לא, אז מי  לומד 

קצת  להמלמד  שיהיה  אפשר  אי  וגם   – לבנו  ימשיך 

יראת שמים בלי לימוד הזוהר הקדוש כמבואר בספרים 

הקדושים].  (ֲחַכם ָהָרִזים)

ר ְסתָּ ָגה ַמְתִחיָלה ִמּתֹוַרת ַהנִּ יט) ַהַהשָּׂ

יִגים ֶיֶתר  ְך ַמשִּׂ ר ְוַרק ַאַחר כָּ ְסתָּ ָגה ַמְתִחיָלה ִמּתֹוַרת ַהנִּ ַהַהשָּׂ

(ַהגָּאוֹן  ְגֵלית.   יִגים ֶאת ַהּתֹוָרה ַהנִּ ּוְלַבּסֹוף ַמשִּׂ ֶחְלֵקי ַהּתֹוָרה. 

יְלָנא. ִסּדּור) ִמוִּ

ה ָהרּוָחִנית  ֻאלָּ בֹוא ָהֱאנֹוׁשּות ַלגְּ כ) ַרק ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזַֹהר תָּ

ָלה בָּ ּמּוד ַהקַּ ק ִמלִּ יַח. ְוָלֵכן ָאסּור ְלִהְתַחמֵּ שִׁ ּוְלִביַאת ַהמָּ

ָלה ָהָיה ַרק ִלְזַמן ָקצּוב ַעד 1490. ּוֵמ - 1540  ָהִאּסּור ִלְלמֹד ַקבָּ

ֵני  ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִמפְּ ם ַלֲעסֹק בְּ ָוָהְלָאה ְצִריִכים ְלעֹוֵדד ֶאת כֻּלָּ

ָהרּוָחִנית  ה  ֻאלָּ ַלגְּ ָהֱאנֹוׁשּות  בֹוא  תָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ַרק  שֶׁ

ָלה.  (ָהַרב  בָּ ּמּוד ַהקַּ ק ִמלִּ ְוָלֵכן ָאסּור ְלִהְתַחמֵּ יַח.  שִׁ ּוְלִביַאת ַהמָּ
ה) ֲאזּוַלאי, ֵסֶפר אֹור ַהַחמָּ

לקט מספרי הקדמונים על הזוהר
ִלי ֲהָבָנה ּקּוִנים ֲאִפּלּו בְּ ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ַהּזַֹהר ְוַהתִּ

ה



ָ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 -

דֹוָלה  ֳהָרה ַהגְּ ָרֵאל ָיבֹואּו ַלטָּ ַלל ִישְׂ ל כְּ כָּ ר שֶׁ כא) ִאי ֶאְפשָׁ
יֹוֵתר,  ה בְּ לָּ ֶרְך ַהקַּ ִהיא ַהדֶּ ָלה, שֶׁ בָּ ַהּזוֹ, זּוַלת ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהקַּ

ַעת יָקה גַּם ִלְקַטנֵּי ַהדַּ ְספִּ ַהמַּ
דֹוָלה ַהּזוֹ, זּוַלת  ֳהָרה ַהגְּ ָרֵאל ָיבֹואּו ַלטָּ ַלל ִישְׂ ל כְּ כָּ ר שֶׁ ִאי ֶאְפשָׁ
יָקה  ְספִּ יֹוֵתר, ַהמַּ ה בְּ לָּ ֶרְך ַהקַּ ִהיא ַהדֶּ ָלה, שֶׁ בָּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהקַּ
ְגֶלה  תֹוַרת ַהנִּ ֶדֶרְך ָהֵעֶסק בְּ ן בְּ ֵאין כֵּ ַעת, ַמה שֶּׁ גַּם ִלְקַטנֵּי ַהדַּ
ה, ְוַעל  ר ִלְזּכֹות ַעל ָיָדּה, זּוַלת ִליִחיֵדי ְסֻגלָּ ְלַבד, ִאי ֶאְפשָׁ בִּ
י ְיהּוָדה  דֹוׁש ַרבִּ ית ָהָעם. (ָהַרב ַהקָּ ה, ֲאָבל לֹא ְלַמְרבִּ ְיֵדי ְיִגיָעה ַרבָּ

ִפירֹות, אֹות לו). ר ַהסְּ ָמה ְלַתְלמּוד ֶעשֶׂ ַהְקדָּ יק ִלְבָרָכה, בְּ ָלג ֵזֶכר ַצדִּ ַאשְׁ

ֵהם  ֵני שֶׁ ּלֹא רֹוִצים ִלְלמֹד ֶאת ַהּזַֹהר, ִמפְּ כב) אוֹי ְלֵאּלּו שֶׁ
ְמִביִאים ָלעֹוָלם עִֹני, ִמְלָחמֹות ַוֲאסֹונֹות

ֵהם ְמִביִאים  ֵני שֶׁ ּלֹא רֹוִצים ִלְלמֹד ֶאת ַהּזַֹהר, ִמפְּ אוֹי ְלֵאּלּו שֶׁ
ּקּון 30) ּקּוֵני ַהּזַֹהר, תִּ ָלעֹוָלם עִֹני, ִמְלָחמֹות ַוֲאסֹונֹות.  (תִּ

ל ִלּמּוד ַאֵחר כג) ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֵמַעל ְוָעִדיף ַעל כָּ
ל ִלּמּוד ַאֵחר. (ַהִחיָד"א) ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֵמַעל ְוָעִדיף ַעל כָּ

ָלה בָּ ִלּמּוד ַהקַּ לּוִיים ַרק בְּ יַח תְּ שִׁ ה ּוִביַאת ַהמָּ ֻאלָּ כד) ַהגְּ
(ַהגָּאוֹן  ָלה.  בָּ ַהקַּ ִלּמּוד  בְּ ַרק  לּוִיים  תְּ יַח  שִׁ ַהמָּ ּוִביַאת  ה  ֻאלָּ ַהגְּ

ֵלָמה 11,3) יְלָנא. ֵסֶפר ֶאֶבן שְׁ ִמוִּ

לֹות כה) ַעל ִלּמּוד ַהּזַֹהר ֵאין ׁשּום ַהְגבָּ
ים) לֹות...  (ֶהָחֵפץ ַחיִּ ַעל ִלּמּוד ַהּזַֹהר ֵאין ׁשּום ַהְגבָּ

ע  שַׁ יל תֵּ ָבר ִמגִּ קֹוִלי, ָהָיה לֹוֵמד כְּ כו) ִאם ּדֹוִרי ָהָיה ׁשֹוֵמַע בְּ
ֵסֶפר ַהּזַֹהר

ע ֵסֶפר  שַׁ יל תֵּ ָבר ִמגִּ ָהָיה לֹוֵמד כְּ קֹוִלי,  ׁשֹוֵמַע בְּ ָהָיה  ּדֹוִרי  ִאם 
ְמקֹום ָחְכָמה ִחיצֹוִנית.  ַמִים בִּ ַהּזַֹהר, ְוָכְך ָהָיה רֹוֵכׁש ִיְרַאת שָׁ

י ִיְצָחק ַאְיִזיק ִמּקֹוַמְרָנא, ֵסֶפר נֹוֵצר ֶחֶסד) דֹוׁש ַרבִּ (ָהַרב ַהקָּ

ָלה בָּ ל יֹום ְזַמן ְלִלּמּוד ַהקַּ יׁש כָּ כז) ֲאִני קֹוֵרא ְלָכל ֶאָחד, ְלַהְקדִּ
ָלה,  בָּ ַהקַּ ְלִלּמּוד  ְזַמן  יֹום  ל  כָּ יׁש  ְלַהְקדִּ ֶאָחד  ְלָכל  קֹוֵרא  ֲאִני 

ּדּוִרי) ַמְתֶכם. (ָהַרב ִיְצָחק כַּ לּוי ִנּקּוי ִנשְׁ ֶזה תָּ בְּ ֵני שֶׁ ִמפְּ

דֹוׁש ָיבֹוא ַהּגֹוֵאל ְזכּות ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ כח) בִּ
ן סּוֵליָמן  י ֵאִליָּהּו בֶּ (ַרבִּ דֹוׁש ָיבֹוא ַהּגֹוֵאל.   ְזכּות ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ בִּ

ַער ד') א ֵאִליָּהּו, שַׁ סֵּ ָמאִני, כִּ

ל ִמיֵני פְֻּרָענֻּיֹות ּוְגֵזרֹות  ל כָּ דֹוׁש ְמַבטֵּ כט) ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ
ָקׁשֹות ְוָרעֹות

ר הּוא  דֹוׁש ֲאשֶׁ ָבר ָידּוַע ִלְכבֹוָדם ַמֲעַלת ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ  כְּ
ַלִים,  ֵני ְירּושָׁ ְרָעֻנּיֹות ּוְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות. (ַרבָּ ל  ִמיֵני פֻּ ל כָּ ְמַבטֵּ

ַנת תרפא)  שְׁ

דֹוׁש ֵיְצאּו ִמן ַהגָּלּות ל) ַעל ְיֵדי ַהּזַֹהר ַהקָּ
ֵסֶפר  הּוא  ים שֶׁ ַהַחיִּ ֵמִאיַלן  ִלְטעֹם  ָרֵאל  ִישְׂ ֲעִתיִדים  ּוִבְגַלל שֶׁ
ר יֹוַחאי, ַהּזַֹהר,  ְמעוֹן בַּ י שִׁ דֹוׁש, ֵיְצאּו ַעל ָידוֹ ִמן ַהגָּלּות. (ַרבִּ ַהּזַֹהר ַהקָּ

ָנׂשא אֹות צ')

ה ֻאלָּ ְתֵחי גְּ לא) ֵסֶפר ַהּזַֹהר מּוָכן הּוא ִלְפּתַֹח פִּ
ִניִמית. ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ּתֹוָרה ַהפְּ ַמן ַהְמַחיֵּב ְלַהְרּבֹות ִקְנָין בַּ ֵעת ַהזְּ כָּ
ֲעָרָבה,  בָּ ה  ְמִסלָּ ֶרְך  דֶּ ר  ְדבָּ מִּ בַּ ים  ֵמשִׂ ֲחָדׁשֹות,  ְנִתיבֹות  ַהּפֹוֵרץ 

ה. (אֹורֹות נז) ֻאלָּ ְתֵחי גְּ ַח פִּ בּוָאתוֹ מּוָכן הּוא ִלְפתֹּ הּוא ְוָכל תְּ

ה ִיְלְמדּו ַמַאְמֵרי זַֹהר ִפלָּ ל תְּ ם טֹוב: קֶֹדם כָּ ַעל שֵׁ לב) ַהבַּ
ה ִיְלְמדּו ַמַאְמֵרי  ִפלָּ ל תְּ ּקֶֹדם כָּ יו: שֶׁ ם טֹוב ִצוָּה ַלֲאָנשָׁ ַעל שֵׁ ַהבַּ

ְעָיה ֲעִטיָּה, ּדֹוֵרׁש טֹוב, ִעְנַין זַֹהר) ר ְישַׁ י ִיְצָחק בַּ זַֹהר. (ַרבִּ

לֹא  ִאם  יָה  ְלּבּושֶׁ ִממַּ ַהּתֹוָרה  יט  ְלַהְפשִׁ נּו  בָּ ּכַֹח  ֵאין  ּוְלעֹוָלם 
ְקָצת ְמקֹומֹות.  לֹום ַוֲחֵבָריו בִּ ן יֹוַחאי ָעָליו ַהשָּׁ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ָהַרבִּ

ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, טז) ה קֹוְרדֹוֵבירוֹ, ָהַרַמ"ק, דַּ (ָהַרב משֶׁ

ל  ׁשוֹן שֶׁ י ַהלָּ י ֵכן ִיְלמֹד כִּ ּלֹא ָזָכה ְלָהִבין ַהּזַֹהר ַאף ַעל פִּ ּוִמי שֶׁ

יָראׁש -  אפִּ ינּו ֵמִאיר פָּ ה ְלַרבֵּ יִקים ְוֶדֶרְך ְסֻעדָּ ָמה. (אֹור ַצדִּ שָׁ ְך ַהנְּ ַהּזַֹהר ְמַזכֵּ
ִסיָמן א' ְסִעיף טז)

ָיֵמינּו ְמֵהָרה בְּ ה בִּ ֻאלָּ דֹוׁש ְמָקֵרב ַהגְּ ּקּוֵני זַֹהר ַהקָּ לג) ִלּמּוד ַהתִּ

תוֹ  ָמה ּוְסֻגלָּ שָׁ דֹוׁש... ְמַטֵהר ַהּגּוף ְוַהנְּ ּקּוֵני זַֹהר ַהקָּ ִלּמּוד ַהתִּ

ה ֶאְפַרִים,  ים ְצִבי ֶעְהְרְנֵרייְך, ַמטֵּ י ַחיִּ ָיֵמינּו.  (ַרבִּ ְמֵהָרה בְּ ה בִּ ֻאלָּ ְלָקֵרב ַהגְּ
ה, ְסִעיף ָקָטן כג) טֶּ ְקֵצה ַהמַּ

ֵלמּות גָּדֹול ֶאל ַהנֶֶּפׁש לד) ִלּמּוד ַהּזַֹהר הּוא שְׁ

ֵאינוֹ  י שֶׁ ֵלמּות גָּדֹול ֶאל ַהנֶֶּפׁש ְוַאף ַעל פִּ ִלּמּוד ַהּזַֹהר הּוא שְׁ

ֶהעִניְך  ֲחנֹוְך  י  (ַרבִּ ְמאֹד.  ְמֻסגָּל  ְלַבד  ַהּזַֹהר  ל  שֶׁ ׁשוֹן  ַהלָּ ֵמִבין. 

ּמּוד, אֹות ב') ַסְנֶדר, ֵסֶדר ַהלִּ ֵמֲאֶלכְּ

ִרין ֶאת  דֹוׁש ַעְצָמן ְמַקשְּׁ ל זַֹהר ַהקָּ ּבּור שֶׁ בֹות ְוַהדִּ לה) ַהתֵּ

ַרְך ָהָאָדם ָלֵאין סֹוף ִיְתבָּ

ִרין ֶאת ָהָאָדם  דֹוׁש ַעְצָמן ְמַקשְּׁ ל זַֹהר ַהקָּ ּבּור שֶׁ בֹות ְוַהדִּ ַהתֵּ

ַער  שַׁ ָרֵאל  ִישְׂ ֵאִרית  שְׁ ִמִויֶלעְדִניק,  דֹוב  ָרֵאל  ִישְׂ י  (ַרבִּ ַרְך.   ִיְתבָּ סֹוף  ָלֵאין 
רּוׁש ה' ַמֲאָמר ב') ַער א' דְּ רּות, שַׁ ַהִהְתַקשְּׁ

ָרֵאל ֵמַהגָּלּות  מֶֹרת ֵיְצאּו ִישְׂ ַאשְׁ לו) ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזַֹהר בְּ

ּדֹוָמה ְלַלְיָלה שֶׁ

ָרֵאל  ִישְׂ ֵיְצאּו  ְזכּותוֹ  בִּ י  כִּ מֶֹרת  ַאשְׁ בְּ זַֹהר  ִיְלמֹד  ָזָכה  ִאם 

ֵמִאיר  ינּו  ְלַרבֵּ ה  ְסֻעדָּ ְוֶדֶרְך  יִקים  ַצדִּ (אֹור  ְלַלְיָלה.  ּדֹוָמה  שֶׁ ֵמַהגָּלּות 

יָראׁש, ִסיָמן א' ְסִעיף טו) אפִּ פָּ

ַעל ֵעֶסק גָּדֹול  לז) ָהַאְדמֹור ַהזֵָּקן ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן ּפֹוֵסק: בַּ

ּזַֹהר ִיְהֶיה רֹב ִלּמּודוֹ בַּ

ֵאינוֹ  ַאף שֶׁ ּזַֹהר  בַּ ִלּמּודוֹ  רֹב  ִיְהֶיה  גָּדֹול  ֵעֶסק  ַעל  בַּ הּוא  ִמי שֶׁ

ה.  ֵאינוֹ ֵמִבין ֲאִפּלּו ָהִכי הּוא ְסֻגלָּ ת ֵליּה שֶׁ י ָמה ִאְכפַּ ֵמִבין, כִּ
ַהזֵָּקן  ָהַאְדמֹור  ַמַאְמֵרי  ְנָיא),  ַהתַּ ַעל  (בַּ ַהזֵָּקן  ַאְדמֹור  אִדי,  ִמלָּ ַזְלָמן  ֵניאֹור  שְׁ י  (ַרבִּ

ף תקעא) ָצִרים 1 דַּ ַהקְּ

זַֹהר ִנְפָלא ָמה ּוְלָהִאיָרּה בְּ שָׁ ְך ַהנְּ ׁשוֹן ְמֻסגֶֶּלת ְלַזכֵּ לח) ַהלָּ

ׁשוֹן  י ַהלָּ ֵני כִּ ׁשוֹן ִמפְּ ּלֹא ָזָכה ְלָהִבין, ֲאִפּלּו ָהִכי, ִיְקָרא ַהלָּ ִמי שֶׁ

ַהּכֵֹהן,  ים  ַחיִּ י  (ַרבִּ ִנְפָלא.  זַֹהר  בְּ ּוְלָהִאיָרּה  ָמה  שָׁ ַהנְּ ְך  ְלַזכֵּ ְמֻסגֶֶּלת 
ַהְנָהגֹות טֹובֹות, אֹות מה)

ְפֵני ַעְצמֹו ּזַֹהר הּוא ִחּדּוׁש בִּ ל אֹות בַּ לט) כָּ

ל אֹות הּוא ִחּדּוׁש  י כָּ ה. כִּ ה ּוִמלָּ ָכל ִמלָּ ְיַעיֵּן בְּ ּלֹוֵמד זַֹהר  שֶׁ כְּ

י  כִּ סֹוד.  א  ֶאלָּ ֵאיָנם  ט  ְפשָׁ כִּ ְרִאים  ַהנִּ ּוְדָבִרים  ַעְצמוֹ.  ְפֵני  בִּ

ים ַהּכֵֹהן, ַהְנָהגֹות טֹובֹות, אֹות מו) י ַחיִּ ַהּזַֹהר כֻּּלוֹ אֹוָרה. (ַרבִּ

י  לּום ַאף ַעל פִּ ֵיַדע כְּ ּלֹא  גַּם ִמי שֶׁ ָיֵדינּו שֶׁ ל בְּ ֻקבָּ מְּ ֱאֶמת שֶׁ

ינֹוב,  יָרא ִמדִּ פִּ י ְצִבי ֱאִליֶמֶלְך שַׁ ְך ַהנֶֶּפׁש. (ַרבִּ ֵכן ְלׁשוֹן ַהּזַֹהר ְמֻסגָּל ְלַזכֵּ
מהרצ"א, הֹוָספֹות מהרצא, אֹות ט')

ָכל ֶרַגע אֹור ָחָדׁש  ׁש לוֹ בְּ מ) ַעל ְיֵדי ַהּזַֹהר ּוָמָרן ָהֲאִר"י ִיְתַחדֵּ

ה ִריָּה ֲחָדשָׁ ׁש בְּ ה ַממָּ נֲַּעשֶׂ ׁש ַעד שֶׁ ַממָּ

ׁש  ַממָּ ה  נֲַּעשֶׂ שֶׁ ַעד  ׁש  ַממָּ ָחָדׁש  אֹור  ֶרַגע  ָכל  בְּ לוֹ  ׁש  ִיְתַחדֵּ

י ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיהּוָדה  ה ַעל ְיֵדי ַהּזַֹהר ּוָמָרן ָהֲאִר"י. (ַרבִּ ִריָּה ֲחָדשָׁ בְּ
ף יא)   ָבִרים דַּ ָרָכה דְּ ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, ֵהיַכל ַהבְּ

ים  ל ָהַרב ַחיִּ ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוִכְתֵבי ָמָרן שֶׁ ל אֹות ְואֹות שֶׁ מא) כָּ

ְלּגּוִלים ל ַהגִּ ן כָּ ָמה ְלַתקֵּ שָׁ דֹוִלים ַלנְּ ּקּוִנים גְּ ִויַטאל... ֵהם תִּ

ים  ַחיִּ ָהַרב  ל  שֶׁ ָמָרן  ְוִכְתֵבי  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ל  שֶׁ ְואֹות  אֹות  ל  כָּ

י  ְלּגּוִלים. (ַרבִּ ל ַהגִּ ן כָּ ָמה ְלַתקֵּ שָׁ דֹוִלים ַלנְּ ּקּוִנים גְּ ִויַטאל ֵהם תִּ
ָנה כ') ֶרק ד' ִמשְׁ ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, נֹוֵצר ֶחֶסד, פֶּ

ַעת ָהאֹור ַההּוא  פָּ ֵני ַהשְׁ ם ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִמפְּ מב) ַטַעם שֵׁ
ל  גָָּחה ֱאלִֹהית כָּ ַהשְׁ יִעים בְּ פִּ ֵמַהּזַֹהר ָהֶעְליוֹן, ְוֶדֶרְך אֹורוֹ ַמשְׁ

ִקים ּבֹו ְתַעסְּ ַהמִּ

ַההּוא  ָהאֹור  ַעת  פָּ ַהשְׁ ֵני  ִמפְּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ֵרא  ִיקָּ ֶפר  ַהסֵּ ְוָלֶזה 
ל  כָּ ֱאלִֹהית  גָָּחה  ַהשְׁ בְּ יִעים  פִּ ַמשְׁ אֹורוֹ  ְוֶדֶרְך  ָהֶעְליוֹן,  ֵמַהּזַֹהר 
ָרֵזי  ע בְּ פָּ ַעת ֻמשְׁ ַפע ֶעְליוֹן ֵמַהדַּ ָהָיה אֹור ְושֶׁ ִקים ּבוֹ, שֶׁ ְתַעסְּ ַהמִּ
ם ִאְתָקֵרי  ע ִמשָּׁ פָּ שְׁ נִּ יָון שֶׁ ַהְינּו ָרֵזי ְוִסְתֵרי ּתֹוָרה ְוכּו' כֵּ ּתֹוָרה דְּ
ע ֵמַהּזַֹהר ַההּוא. (ָהַרב  פָּ שְׁ נִּ לֹוַמר שֶׁ ַהִחּבּור ַהזֶּה ֵסֶפר ַהּזַֹהר, כְּ

ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, ב') ה קֹוְרדֹוֵבירוֹ, הרמק, דַּ משֶׁ

ן  ינֹוק בֶּ ינּות ּגֹוֵבר ְצִריִכין ִלְלמֹד ִעם תִּ ַהמִּ ּדֹור ַהזֶּה שֶׁ מג) בַּ
ּקּוִנים ִנים ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוַהתִּ ָעה שָׁ שְׁ תִּ

ינּות ּגֹוֵבר ָהיּו לֹוְמִדין ִעם  ַהמִּ ּדֹור ַהזֶּה שֶׁ י ׁשֹוֵמַע ִלי בַּ ְולּו ַעמִּ
ֶהם  בָּ ַלֲהגֹות  ּקּוִנים  ְוַהתִּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִנים  שָׁ ָעה  שְׁ תִּ ן  בֶּ ינֹוק  תִּ
ַאְיִזיק  ִיְצָחק  י  (ַרבִּ ְוִיְתַקיֵּם.  ְלָחְכָמתוֹ  קֹוֶדֶמת  ֶחְטאוֹ  ִיְרַאת  ְוָהָיה 

ָנה כ'.) ֶרק ד' ִמשְׁ ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, נֹוֵצר ֶחֶסד, פֶּ

ל ַמַאְמֵרי ֲחָכֵמינּו  דֹוׁש ְמעֹוֵרר יֹוֵתר ִמכָּ מד) ְלׁשוֹן ַהּזַֹהר ַהקָּ
ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה

ל ַמַאְמֵרי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם  דֹוׁש ְמעֹוֵרר יֹוֵתר ִמכָּ ְלׁשוֹן ַהּזַֹהר ַהקָּ
יק ִלְבָרָכה) ַעל ַהֲחזוֹן ִאיׁש ֵזֶכר ַצדִּ דֹוׁש בַּ ה ִאיׁש ְלָמָרן ַהגָּאוֹן ַהקָּ ִלְבָרָכה. (ַמֲעשֵׂ

ּמּוד  לִּ ָרֵאל ְלַהֲחִזיק בַּ הּוִדים ְקַהל ֲעַדת ִישְׂ לּו ַהיְּ מּו ְוִקבְּ מה) ִקיְּ
ים ִמנַַּער ְוַעד ָזֵקן ּקּוִנים ְוַהּזַֹהר ָיִחיד ְוַרבִּ ל ַהתִּ דֹוׁש שֶׁ ַהקָּ

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

ּקּוִנים בניהו) ַמת ַהתִּ ַהְקדָּ ן ִאיׁש ַחי, בְּ ים, ַהבֶּ נּו יֹוֵסף ַחיִּ ְמאֹד. (ַרבֵּ

ה  ִגיאֹות ַהְרבֵּ מו) ֲאִפּלּו ִאי לֹא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוׁשֹוֶגה ּבוֹ שְׁ
ה ַנַחת רּוַח  אי עֹושֶׂ רּוְך הּוא ּוְבַודַּ דֹוׁש בָּ הּוא ָחׁשּוב ִלְפֵני ַהקָּ

ָכרוֹ  שְׂ ְליֹוְצרוֹ ּוָבא בִּ

ׁש ַהנֶֶּפׁש ַוֲאִפּלּו ִאי  גָּב ְמאֹד ְלַטֵהר ּוְלַקדֵּ ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנשְׂ
ה הּוא ָחׁשּוב ִלְפֵני  ִגיאֹות ַהְרבֵּ לֹא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוׁשֹוֶגה ּבוֹ שְׁ
ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו  ִדְכִתיב ְוִדְגלוֹ ָעַלי ַאֲהָבה פֵּ רּוְך הּוא כְּ דֹוׁש בָּ ַהקָּ
ּדֹוֶמה  ָבר  ַהדָּ ְלָמה  ָהא  ַאֲהָבה  ָעַלי  ְוִדּלּוגוֹ  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
ַלֲעֵגי  בֹות בְּ ל תֵּ ר ֶחְצָין שֶׁ ר ּוְמַדבֵּ בֵּ ֵאינוֹ יֹוֵדַע דַּ ְלִתינֹוק ָקָטן שֶׁ
ַמִים  שָּׁ ב בַּ ְך יֹושֵׁ ְמחּו ְלקֹולוֹ כָּ ִיְצֲחקּו לוֹ ִישְׂ ָפה ְוָאִביו ְוִאּמוֹ  שָׂ
ּתֹוָרה ְורֹוֶצה  ה בַּ ְרֵאִלי ֵיׁש לוֹ ִחבָּ שְׂ ָהִאיׁש ַהיִּ שֶׁ ַמח כְּ ַחק ְוִישְׂ ִישְׂ
ֶדנּו ְולֹוֵמד  ַלמְּ יְּ ִמי שֶׁ ֵאין לוֹ  ֶגת אוֹ  ַמשֶּׂ ְעּתוֹ  ִלְלמֹד ַאְך ֵאין דַּ
י  ָכרוֹ ִהנֵּה כִּ שְׂ ה ַנַחת רּוַח ְליֹוְצרוֹ ּוָבא בִּ אי עֹושֶׂ ַודַּ ּיֹוֵדַע בְּ שֶׁ כְּ
זוֹ  ַטֲעָנה  ֵאין  ִלְלמֹד  יֹוֵדַע  ֵאינוֹ  שֶׁ ְלִמי  טּור  פָּ ָמקֹום  ֵאין  ֵכן 
ר  י ֱאִליֶעֶזר בַּ ּיֹוֵדַע. (ַרבִּ מוֹ שֶׁ י ָיכֹול ִלְלמֹד כְּ ין כִּ ּפֹוַטְרתוֹ ְליֹום ַהדִּ

ֶלא יֹוֵעץ, ֵעֶרְך זַֹהר.) אּפוֹ, פֶּ ִיְצָחק פָּ

יק ִלְבָרָכה ּפֹוֵסק: ַעל ִלּמּוד ֵסֶפר  ים ֵזֶכר ַצדִּ מז) ֶהָחֵפץ ַחיִּ
ל אֹוָתּה  ת ֶאת ַהּזַֹהר שֶׁ בָּ ל שַׁ דּו כָּ ָלה - ְיַלמְּ ַהּזַֹהר ֵאין ׁשּום ַהְגבָּ

ה ַוֲאִפּלּו ְלַבחּוִרים ָרשָׁ פָּ

יק ִלְבָרָכה  לֹוְך ֵזֶכר ַצדִּ לֹמֹה בְּ י שְׁ יק ַרבִּ דִּ ְוֵכן ָאַמר ַהגָּאוֹן ַהצַּ
ַעל ִלּמּוד ֵסֶפר  יק ִלְבָרָכה, שֶׁ ים ֵזֶכר ַצדִּ ם ַרּבוֹ ֶהָחֵפץ ַחיִּ ִמשֵּׁ
ים ְמעֹוֵרר  י ֻרּבוֹ ִמְדָרׁש. ְוָהָיה ֶהָחֵפץ ַחיִּ ָלה כִּ ַהּזַֹהר ֵאין ׁשּום ַהְגבָּ
ַוֲאִפּלּו  ה  ָרשָׁ פָּ אֹוָתּה  ל  שֶׁ ַהּזַֹהר  ֶאת  ת  בָּ שַׁ ל  כָּ דּו  ַלמְּ יְּ שֶׁ ם  ְלֻכלָּ

ְנַין יֹוֵסף) לֹמֹה ִמּפֹוִז'ין, הֹוָספֹות בִּ ן שְׁ י יֹוֵסף בֶּ ְלַבחּוִרים. (ַרבִּ

ּקּוִנים ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר"י  מח) ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוַהתִּ
אֹור ֶעְליוֹן,  ק ַעְצמוֹ בְּ ה ְלַדבֵּ ַנְפׁשוֹ, ְוִיְזכֶּ בְּ ְמַבֵער ַהּקֹוִצים ְוָהַרע שֶׁ

ו



"Ú ÂÙ  ÍÏ ÍÏËˆ˙

‡ÓL ‡Ïc‚Ï ÔÈ‚a ‡ÓÏÚa ÔBÏ Ú˙‡«¿«¿»¿»¿ƒ¿«¿»¿»
.dÈÁÏeÙÏ dÈÏ ‡˜Ïe ‡ÓÏÚa Ì‰‡„¿«¿»»¿»¿»¿»¿»≈¿¿»≈
ÛcÓÏ Ú˙‡ Ì‰‡c ÔÂÈÎ ‰lÓ„ ‡ÊÂ¿»»¿ƒ»≈«¿«¿»»ƒ¿«¿ƒ¿«
„Ú CÏ ÈÓc Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ„Î e‰ÈÈ˙a‡¬«¿«¿¿≈¡…ƒ«√ƒ»«
‡lk M˜˙‡ „ÎÂ ,Ì‰‡a ‡lk M˜˙‡c¿ƒ¿««…»¿«¿»»¿«ƒ¿««…»
dÈnwÓ ÔÈÎÏÓ e‰ÏÎ ea˙‡ ÔÈ„k Ì‰‡¿«¿»»¿≈ƒ¿»À¿«¿ƒƒ«≈
:'Â‚Â ÈB‡ ıÚz ÈÈ EÈÓÈ ÈzÎc ÔÓ‡ ‡˜„k¿¿»¬»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿«≈¿

Èa .ÔÈÈÂ ÌÁÏ ‡ÈˆB‰ ÌÏL CÏÓ ˜„ˆ ∆∆∆∆»≈ƒ∆∆»»ƒƒƒ
Ó‡Â Á˙t ÔBÚÓL(ÂÚ ÌÈÏ‰˙)È‰ÈÂ ƒ¿»«¿»««¿ƒ

‡˙eÚa ˜ÈÏÒ „k ÈÊÁ ‡z .'Â‚Â BkÒ ÌÏL¿»≈À¿»»≈«»ƒƒ¿»
„Á ˜Èt‡ ,‡ÓÏÚ ÈÓÏ ‡e‰ CÈ ‡L„˜„¿À¿»¿ƒ¿ƒ¿≈»¿»«ƒ«
‡˜ÈÊ ÛLe .‡˙eÈ„˜„ ‡Èˆe„ ‡B‰ÏL«¿»¿ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ»

BbÓ ˜Èt‡Â .˙„È˜B‡Â ˙‡ÎLÁ ‡˜ÈÊ(ע"א פז (דף ¿ƒ»»¿«¿ƒ«¿«ƒƒ
‡e „Ák ÔBÏ aÁÂ ÛÈË „Á ‡ÓB‰˙ ÈËÒƒ¿≈¿»«ƒ¿ƒ≈¿«»»

.‡ÓÏÚ e‰¿»¿»
,‡Ï‡ÓO ‡hÚ˙‡Â ˜ÈÏÒ ‡B‰ÏL «¿»»ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¿»»

,‡ÈÓÈa hÚ˙‡Â ˜ÈÏÒ ÛÈË ‡e‰‰Â¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿««¿»ƒ»
‡„ ‡ËÒÏ ‡„ ÈzÎec eÙÏÁ‡ „Áa „Á e˜ÏÒ»¿«¿«ƒ¿»¿≈»¿ƒ¿»»
.˙ÈÁ ˜ÈÏÒ„e ˜ÈÏÒ ˙ÈÁc ,‡„ ‡ËÒÏ ‡„Â¿»¿ƒ¿»»¿»ƒ»ƒ¿»ƒ»ƒ
.ÌÈÏL Áe e‰ÈÈÈaÓ ˜ÈÙ ,‡„ ‡„ eh˜˙‡ƒ¿«¿»¿»»ƒƒ≈«¿«¿ƒ
È‰ÈÈ˙‡Â „Á e„ÈÚ˙‡ ÔÈËÒ ÔÈz Ôep‡ ÔÈ„k¿≈ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿¬ƒ«¿ƒ¿¿ƒ
ÁÎzL‡ ÔÈ„k .„Áa „Á ehÚ˙‡Â e‰ÈÈÈa≈«¿¿ƒ¿«¿«¿«¿≈ƒ¿¿«
.ÌÈi˜˙‡ ‡b„Â ,‡z˙Ï ÌÏLe ‡lÈÚÏ ÌÏL¿»¿≈»¿»¿«»¿«¿»ƒ¿«»

ÔÈ„k ,‡"‰ Â"‡Â Â"‡Â ‡"‰ ¿»¿¿≈
‡eM˜ ‡M˜˙‡Â ‡"‰ ‡˜ÏÒ«¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ»
CÏÓ .ÌÏL CÏÓ ˜„ˆ ÈkÏÓe ÔÈ„k .ÌÈÏL¿ƒ¿≈«¿ƒ∆∆∆∆»≈∆∆
,eÓÈÏLa ËÈlL„ e‰È‡ CÏÓ È‡cÂ ÌÏL»≈«»∆∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ
ÏÎ„ ÈetÎ„ ‡ÓBÈa ÌÏL CÏÓ e‰È‡ È˙ÓÈ‡≈»«ƒ∆∆»≈¿»¿ƒ≈¿»

.ÔÈÈ‰ ÔÈt‡«¿ƒ¿ƒƒ
È ‡L„˜ ‡Ú ÔBÚÓL Èa Ó‡ ,ÌÏL CÏÓ ˜„ˆ ÈkÏÓ Á‡ c)‡e‰ C 

ÔÂÈk ,ÔBÈÏÚ Ï‡Ï Ì‡ Cea Ó‡ z‡„ ‰Ók ÌLÓ ‡ze‰k ˜tÈÓÏ

ÔÈÓÈ„˜Ó ÈÎÂ Ì‰‡ dÈÏ Ó‡ ,dÈÓc ‡˙kaÏ Ì‰‡„ ‡˙Îa ÌÈc˜‡„

,ÈzÎc Ì‰‡Ï ‡ze‰k ˙È‰È˙‡ „ÈÓ ,dÈÓ„ ‡˙kaÏ ‡„Ú„ ‡˙Îa(È˜ ÌÈÏ‰˙)È˙Îe .ÈÈÓÈÏ L È„‡Ï ÈÈ Ì‡ 

ÛcÏ BÚ˙‰ Ì‰‡L ÔÂÈk ≈»∆«¿»»ƒ¿≈ƒ¿…
,CÏ ÈÓc Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ Ê‡ ,Ì‰ÈÁ‡«¬≈∆»¡…ƒ«√ƒ»
.Ì‰‡Ï L˜ Ïk‰L „Ú«∆«…ƒ¿«¿«¿»»
Ê‡ ,Ì‰‡Ï L˜ Ïk‰LÎe¿∆«…ƒ¿«¿«¿»»»
BÓk ,ÂÈÙlÓ ÌÈÎÏn‰ Ïk eaLƒ¿¿»«¿»ƒƒ¿»»¿
ıÚz '‰ EÈÓÈ e˙kL ,eÓ‡L∆»«¿∆»¿ƒ¿ƒ¿«

.'B‚Â ÈB‡≈¿
‡ÈˆB‰ ÌÏL CÏÓ ˜„ˆ ∆∆∆∆»≈ƒ

Á˙t ÔBÚÓL Èa .ÔÈÈÂ ÌÁÏ∆∆»»ƒ«ƒƒ¿»«
,Ó‡Â BkeÒ ÌÏL È‰ÈÂ ¿»««¿ƒ¿»≈

ÔBˆa ‰ÏÚLk ,‰‡ ‡a .'B‚Â¿…¿≈¿∆»»ƒ¿
˙‡ ‡Ï ‡e‰ Cea LB„w‰«»»ƒ¿…∆
ÏL ˙Á‡ ˙‰ÏL ‡ÈˆB‰ ,ÌÏBÚ‰»»ƒ«¿∆∆««∆
ÛLÂ ,‰Lw‰ ıBˆÈp‰ ÏL B‡n‰«»∆«ƒ«»∆¿»«

‰ÎeLÁ Áea Áe.˙ÙBNÂ «¿«¬»¿∆∆
‰tË ÌB‰z‰ È„„ˆ CBzÓ ‡ÈˆB‰Â¿ƒƒƒ¿≈«¿ƒ»
‡e ,„ÁÈ Ì˙B‡ aÁÂ ,˙Á‡««¿ƒ≈»««»»

.ÌÏBÚ‰ ˙‡ Ì‰»∆∆»»
‰˙ÏÚ ˙‰ÏM‰ ««¿∆∆»¿»

d˙B‡Â ,Ï‡ÓNa ‰hÚ˙‰Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿…¿»
.ÔÈÓÈa ‰hÚ˙‰Â ‰˙ÏÚ ‰th‰«ƒ»»¿»¿ƒ¿«¿»¿»ƒ
eÙÈÏÁ‰ ,„Á‡ ÌÚ „Á‡ eÏÚ»∆»ƒ∆»∆¡ƒ
.‰Ê „ˆÏ ‰ÊÂ ‰Ê „ˆÏ ‰Ê ,˙BÓB˜Ó¿∆¿«∆¿∆¿«∆
.„È ‰ÏÚL ‰ÊÂ ,‰ÏÚ „iL ‰Ê∆∆»«»»¿∆∆»»»«
Ì‰ÈÈaÓ ‰‡ˆÈÂ ‰Ê ÌÚ ‰Ê eL˜ƒ¿¿∆ƒ∆¿»¿»ƒ≈≈∆
ÈL Ì˙B‡ Ê‡Â ,‰ÓÏL Áe«¿≈»¿»»¿≈
‰zÂ ,„Á‡ eNÚ ÌÈ„„v‰«¿»ƒ«¬∆»¿ƒ¿»

Ì‰ÈÈ[Áe‰]ÌÚ „Á‡‰ ehÚ˙‰Â ≈≈∆¿ƒ¿«¿»∆»ƒ
‰ÏÚÓÏ ÌBÏL ‡ˆÓ Ê‡Â .„Á‡‰»∆»¿»ƒ¿»»¿«¿»
.‰Ói˜˙‰ ‰bc‰Â ,‰hÓÏ ÌBÏLÂ¿»¿«»¿««¿»ƒ¿«¿»

Â"‡Â ,Â"‡Â ÌÚ ‡"‰ ≈ƒ»»
‡"‰ ‰˙ÏÚ Ê‡Â ,‡"‰ ÌÚƒ≈¿»»¿»≈
ÈkÏÓe Ê‡Â .ÌÏL L˜a ‰L˜Â¿ƒ¿¿»¿∆∆»≈¿»«¿ƒ
‡e‰ ÌÏL CÏÓ .ÌÏL CÏÓ ˜„ ∆̂∆∆∆»≈∆∆»≈
.˙eÓÏLa ËÏBML CÏÓ È‡cÂ««∆∆∆≈ƒ¿≈
ÌBÈa ?ÌÏL CÏÓ ‡e‰ È˙Ó»«∆∆»≈¿
.˙BÈ‡Ó ÌÈt‰ ÏkLk ,ÌÈetk‰«ƒƒ¿∆»«»ƒ¿ƒ

],ÔBÚÓL Èa Ó‡ ,ÌÏL CÏÓ ˜„ˆ ÈkÏÓ Á‡ c

BÓk ,ÌMÓ ‰p‰Î ‡ÈˆB‰Ï ‡e‰ Cea LB„w‰ ‰ˆ

˙ka ÌÈc˜‰L ÔÂÈk .ÔBÈÏÚ Ï‡Ï Ì‡ Cea Ó‡pL

ÈÎÂ :Ì‰‡ BÏ Ó‡ ,BBa ˙kÏ Ì‰‡

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
טבת י

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון ב



‰f‰ ÙÒ ˜˙

ÈzÎc ,˜„ˆ ÈkÏÓ È˙c ÏÚ ÌÏBÚÏ Ô‰Î ‰z‡ ÌÁpÈ ‡ÏÂ ÈÈ ÚaL ‰È˙a

(Ô‰Î BÚÊ ÔÈ‡Â ,ÔBÈÏÚ Ï‡Ï Ô‰Î ‡e‰Â

Óe Á‡.‰‡˙ ‡ÓÏÚ ‡c .˜„ˆ ÈkÏ «≈«¿ƒ∆∆»»¿»«¿»»
hÚ˙‡c .‰‡lÚ ‡ÓÏÚ ‡c ,ÌÏL CÏÓ∆∆»≈»»¿»ƒ»»¿ƒ¿««
,‡„Ák ÔÈÓÏÚ ÔÈz ‡„eÈÙ ‡Ïa „Áa „Á«¿«¿»ƒ»¿≈»¿ƒ¿¬»
‰lÓ „ÁÂ .‡e‰ ‡lÎ ‰‡z˙ ‡ÓÏÚ elÈÙ‡Â¿¬ƒ»¿»«»»…»¿«ƒ»
‡e‰Â .dÈa ÔÈl‡ ÔÈ˙c ÔÈÈÂ ÌÁÏ ‡ÈˆB‰ .e‰È‡ƒƒ∆∆»»ƒƒ¿≈ƒ≈≈¿
.‡ÓÏÚ Ï˜Ï ‡ÓÏÚ LnLÓ ÔBÈÏÚ Ï‡Ï Ô‰Î…≈¿≈∆¿¿«≈»¿»»√≈»¿»
‡ÓÏÚ ÔBÈÏÚ Ï‡Ï .‡ÈÓÈ ‡c Ô‰Î ‡e‰Â¿…≈»»ƒ»¿≈∆¿»¿»
.‡ÓÏÚ ‡ÎÏ ‡‰Î ÈÚa Ck ÔÈ‚e .‰‡lÚƒ»»¿ƒ»»≈«¬»¿»¿»»¿»

Ô‡Îa ,ÈÊÁ(„k ‚"Ï ‡"„)‡ÓÏÚ È‡‰ ÏÈË »≈ƒ¿»»ƒ«»¿»
ÔÈ„Î ‡a ‡‰Îa aÁ˙‡ „Î ‰‡z«̇»»«ƒ¿««¿«¬»«»¿≈

Ì‡ Cea Ó‡iÂ e‰ÎÈÂ('Â‚Â)ÔBÈÏÚ Ï‡Ï «¿»¬≈«…«»«¿»¿≈∆¿
‡z˙Ï ‡‰k ÈÚ ‡„ ‡ÂÂ‚k .È‡cÂ ‡e‰ ÈÎ‰»ƒ«»¿«¿»»»≈«¬»¿«»
ÔÈ‚ ‡zÎe„ È‡‰ ‡ÎÏe ÔÈL˜ ‡L˜Ï¿»¿»ƒ¿ƒ¿»¿»«¿»¿ƒ

ÔÈÓÏÚ ÔÈ˙ ‡M˜˙‡Ï ‡ÈÓÈa M˜˙Èc¿ƒ¿««¿»ƒ»¿ƒ¿«¿»¿≈»¿ƒ
Ô‡Î„ ‡ew˙ ‰lÓ„ ‡Ê Ì‡ Cea .„Ák¿«»«¿»»»¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿»

.e‰È‡ƒ
Ï‡Ï .‰z‡ Cea ÔÈÓ‡„ ‰Ók Ì‡ «¿»¿»¿«¿ƒ»»«»¿≈

.ı‡Â ÌÈÓL ‰B˜ .eÈ‰Ï‡ ÈÈ .ÔBÈÏÚ∆¿¿»¡…≈≈»«ƒ»»∆

.e‰È‡ Ô‡Î„ ‡Ê ‡˜ È‡‰Â .ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»¿«¿»»»¿ƒ¿»ƒ
(Ck ÔÈ‚e)Ï‡ Cee .‡lÈÚÏ ‡zzÓ e‰ÎÈÂ «¿»¬≈ƒ«»¿≈»»≈
ÔBÈÏÚÈˆ Ô‚Ó L‡)(E„Èa EBÏ ÔziÂ .‡z˙Ï ‡ÏÈÚÓ . ∆¿≈≈»¿«»«ƒ∆

‡eM˜c ˙‡ ‡˜ac˙‡Ï ÏkÓ NÚÓ«¬≈ƒ…¿ƒ¿«¿»¿¬«¿ƒ»
.‡z˙Ï Mw˙‡ƒ¿««¿«»

„ÁÂ ‡ÒÈÈ Èa e‰a ÚÚ‡ ,ÈÏÊ‡ eÂ‰c ¿¬»¿≈ƒ¬«¿ƒƒ≈»¿«
È‡„eÈ ‡e‰‰ Ó‡ ‰Â‰Â .dÈ„‰ È‡„eÈ»«¬≈¿¬»»««»

(‰Î ÌÈÏ‰˙)ÈÎÂ .„Â„Ï .‡O‡ ÈLÙ ÈÈ EÈÏ‡ „Â„Ï¿»ƒ≈∆¿»«¿ƒ∆»¿»ƒ¿ƒ
.BÓÊÓ „Â„Ï B‡ „Â„Ï BÓÊÓ È˙Î ‡Ï È‡n‡««»¿ƒƒ¿¿»ƒ¿»ƒƒ¿
‡zÁaLez „Â„Ï Ó‡˜ dÈb„ ÔÈ‚ ‡Ï‡∆»¿ƒ«¿≈»¬«¿»ƒ¿«¿»
ÈÈ EÈÏ‡ .‡O‡ ÈLÙ ÈÈ EÈÏ‡ dÈÈ‚a Ó‡„¿»«¿ƒ≈≈∆¿»«¿ƒ∆»≈∆¿»

‰z „iÓ ?Ba ˙kÏ „Ú‰ ˙ka ÌÈÓÈc˜Ó

e˙kL ,Ì‰‡Ï ‰p‰k‰ '‰ Ì‡] 

ÌÁpÈ ‡ÏÂ '‰ ÚaL ,ÂÈÁ‡ e˙ÎÂ .ÈÈÓÈÏ L È„‡Ï

e˙kL .˜„ˆ ÈkÏÓ È˙c ÏÚ ÌÏBÚÏ Ô‰Î ‰z‡

[Ô‰k BÚÊ ÔÈ‡Â ,ÔBÈÏÚ Ï‡Ï Ô‰Î ‡e‰Â. 

‰Ê  ˜„ˆ ÈkÏÓe Á‡ «≈«¿ƒ∆∆∆
‰Ê  ÌÏL CÏÓ .ÔBÁ‡‰ ÌÏBÚ‰»»»«¬∆∆»≈∆
„Á‡ hÚ˙‰L .ÔBÈÏÚ‰ ÌÏBÚ‰»»»∆¿∆ƒ¿«≈∆»
˙BÓÏBÚ ÈL „eÙ ÈÏa „Á‡ ÌÚƒ∆»¿ƒ≈¿≈»
‡e‰ ÔBzÁz‰ ÌÏBÚ‰ elÙ‡Â ,„ÁÈ«««¬ƒ»»««¿
‡ÈˆB‰ .„Á‡ „ ‡e‰Â ,Ïk‰«…¿»»∆»ƒ
‡e‰Â .el‡ ÈL BaL  ÔÈÈÂ ÌÁÏ∆∆»»ƒ∆¿≈≈¿
ÌÏBÚ LnLÓ  ÔBÈÏÚ Ï‡Ï Ô‰Î…≈¿≈∆¿¿«≈»
.ÔÈÓi‰ ‰Ê  Ô‰Î ‡e‰Â .ÌÏBÚ „‚∆∆»¿…≈∆«»ƒ
,ÔBÈÏÚ‰ ÌÏBÚ‰  ÔBÈÏÚ Ï‡Ï¿≈∆¿»»»∆¿
˙‡ CÏ Ô‰k‰ CÈˆ Ck ÌeMÓeƒ»»ƒ«…≈¿»≈∆

.ÌÏBÚ‰»»
ÌÏBÚ‰ ÏËB ˙BÎa‰ ,‰‡ ¿≈«¿»≈»»

ÌÚ aÁ˙nLk ,‰f‰ ÔBzÁz‰««¿«∆¿∆ƒ¿«≈ƒ
e‰ÎÈÂ Ê‡Â ,ÏB„b‰ Ô‰k‰«…≈«»¿»«¿»¬≈
.ÔBÈÏÚ Ï‡Ï Ì‡ Cea Ó‡iÂ«…«»«¿»¿≈∆¿
Ô‰k‰ CÈˆ ÔÎ BÓk .È‡cÂ ‰Ê Ck»∆««¿≈»ƒ«…≈
˙‡ CÏe ÌÈL˜ L˜Ï ‰hÓÏ¿«»ƒ¿…¿»ƒ¿»≈∆

‰f‰ ÌB˜n‰ÔÈÓi‰ M˜˙iL È„k , «»«∆¿≈∆ƒ¿«≈«»ƒ
Cea .„ÁÈ ˙BÓÏBÚ ÈL L˜Ïƒ¿…¿≈»««»
Ôew˙ ‡e‰ c‰ „BÒ  Ì‡«¿»«»»ƒ

.˙BÎa‰«¿»
,eÓ‡L BÓk  Ì‡ «¿»¿∆»«¿

'‰  ÔBÈÏÚ Ï‡Ï .‰z‡ Cea»«»¿≈∆¿
CÏÓ  ı‡Â ÌÈÓL ‰˜ .eÈ‰Ï‡¡…≈…≈»«ƒ»»∆∆∆
„BÒ ‡e‰ ‰f‰ ˜eÒt‰Â .ÌÏBÚ‰»»¿«»«∆

.˙BÎa‰[Ck ÌeMÓe] e‰ÎÈÂ «¿»«¿»¬≈
ÔBÈÏÚ Ï‡ Cee .‰ÏÚÓÏ ‰hnÓƒ«»¿«¿»»≈∆¿

Èˆ ÔbÓ L‡][E„Èa E ÔBÈÏÚ Ï‡ Cee , »≈∆¿
NÚÓ BÏ ÔziÂ .‰hÓÏ ‰ÏÚnÓƒ«¿»¿«»«ƒ∆«¬≈
Lw‰L ÌB˜na ˜ac˙‰Ï  ÏkÓƒ…¿ƒ¿«≈«»∆«∆∆

.‰hÓÏ L˜ƒ¿»¿«»
Èa Ì‰a L‚t ÌÈÎÏB‰ ¿ƒ»«»∆«ƒ

‰È‰Â .BnÚ „Á‡ È„e‰ÈÂ ‡ÒÈÈ≈»ƒƒ∆»ƒ¿»»
,ÓB‡ È„e‰i‰ B˙B‡ „Â„Ï «¿ƒ≈¿»ƒ

ÈÎÂ ,„Â„Ï .‡O‡ ÈLÙ '‰ EÈÏ‡≈∆«¿ƒ∆»¿»ƒ¿ƒ
B‡ „Â„Ï BÓÊÓ e˙Î ‡Ï ‰nÏ»»…»ƒ¿¿»ƒ
,‡O‡ ÈLÙ '‰ EÈÏ‡ .BÏÈLa Ó‡L ˙ÁaLz‰ ˙‡ „Âc Ó‡ B˙bc ÏÈLa ‡l‡ ?BÓÊÓ „Â„Ï¿»ƒƒ¿∆»ƒ¿ƒ«¿»»«»ƒ∆«ƒ¿««∆»«ƒ¿ƒ≈∆«¿ƒ∆»

?ÈLÙ BÊ ÈÓ ,ÈLÙ .‰ÏÚÓÏ '‰ EÈÏ‡[‡O‡],„Â„ ‰Ê[‡e‰],‰ÏÚ‡  ‡O‡ .eÓ‡L ‰BL‡‰ ‰bc‰ ≈∆¿«¿»«¿ƒƒ«¿ƒ∆»ƒ««¿»»ƒ»∆»«¿∆»«¬∆

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
טבת י

:˙Á‡ ‰˘Ï
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‡"Ú ÊÙ  ÍÏ ÍÏ‡˜˙

,ÈLÙ Ô‡Ó ,ÈLÙ .‡lÈÚÏ(‡O‡)„Â„ ‡c(‡e‰) ¿≈»«¿ƒ»«¿ƒ»»ƒ
‰Ók .˜lÒ‡ ,‡O‡ .ÔÓ‡˜„ ‰‡Ó„˜ ‡bc«¿»«¿»»¿»¬»»∆»¬«≈¿»

,Ó‡ z‡„(‡Î˜ ÌÈÏ‰˙).ÌÈ‰‰ Ï‡ ÈÈÚ ‡O‡ ¿«¿»≈∆»≈«∆∆»ƒ
‡˜ÏÒÏ ÏczLÓ ‰Â‰ „Â„„ ÈBÓBÈ ÏÎc ÔÈ‚a¿ƒ¿»¿»ƒ»»ƒ¿«≈¿«¿»
Ônz ‡M˜˙‡Ïe ‡lÈÚÏ ‡hÚ˙‡Ï dÈb„«¿≈¿ƒ¿«¿»¿≈»¿ƒ¿«¿»«»

.˙e‡È ‡˜„k ÌÈÏL ‡eM˜a¿ƒ»¿ƒ¿¿»¿
‡„(‚˜ ÌÈÏ‰˙)ÈÈ ˙‡ ÈLÙ ÈÎa „Â„Ï »¿»ƒ»¿ƒ«¿ƒ∆¿»

ÈÎa Ó‡ È‡Óe ,Ó‡w dÈbc ÔÈ‚a¿ƒ«¿≈»¬««»«»¿ƒ
.‡lÈÚÏ ‡eM˜ ‡M˜˙‡Ï ˙‡ .ÈÈ ˙‡ ÈLÙ«¿ƒ∆¿»∆¿ƒ¿«¿»¿ƒ»¿≈»
.‡a ÔÂÈÁ ‡L ÔÈl‡ .È˜ Ô‡Ó ,È˜ ÏÎÂ¿»¿»«»¿»«ƒ≈¿«≈»¿»

,Ó‡ z‡„ ‰Ók ÌÈ˜ Ôe˜‡c(‰ ÌÈÈ˘‰ È˘) ¿ƒ¿¿»«ƒ¿»¿«¿»≈
,ÈLÙ ÈÎa Á‡ c .ÂÈÏÚ eÓ‰ ÈÚÓe≈«»»»»»«≈»¿ƒ«¿ƒ
ÈÈ ˙‡ ,‡lÎ„ eÓÈÏL ‡c ÈÈ ˙‡ .Ó‡˜ dÈÈ‚a¿ƒ≈»¬«∆¿»»¿ƒ¿…»∆¿»

.‡lÎ„ ‡ÏÏk¿»»¿…»
CÏ ‡ÈÓÁ ‡ÒÈÈ ÈaÏ ÊÚÏ‡ Èa dÈÏ ≈ƒƒ∆¿»»¿«ƒ≈»»ƒ»»

.˙aÁ˙‡Â ˙È˙‡˜ ‡zÈÎL ÌÚ ‡‰c¿»ƒ¿ƒ¿»»¬ƒ¿ƒ¿«»«
‡e‰ ÈÒt ˙Ï˙e ,È‡cÂ ‡e‰ ÈÎ‰ dÈÏ Ó‡»«≈»ƒ«»¿««¿≈
‡˙ÈÈÏÚÓ ÈÏÓ ‰nÎ ÈÏ Ó‡Â dÈ„‰ ‡ÏÈÊ‡„¿»ƒ¿»«¬≈¿»«ƒ«»ƒ≈««¿»»
‡Ú„È ‡ÏÂ ‡„ ‡ÓBÈÏ dÈÏ ‡È‚‡ ‡‡Â¿¬»¬ƒ¿»≈¿»»¿»¿«¿»

.‡zL‰ ‡ÈÓÁ„k È‰„ ‡ÈˆB e‰È‡c¿ƒƒ»¿»ƒƒ¿»ƒ»«¿»
‰Ó È‡„eÈ ‡e‰‰Ï ÊÚÏ‡ Èa dÈÏ ≈ƒƒ∆¿»»¿«»«

ÊÚBÈ dÈÏ Ó‡ .ÊÚBÈ dÈÏ Ó‡ ,CÓM¿»»«≈∆∆»«≈∆∆
ÊÚÏ‡Â(‡„Á ‰ÏÓ)„Á Èa‚ e˙È ,‡„Ák ÔÈ˙È ¿∆¿»»¿ƒ»¿¬»»¿«≈«
‡pË(ע"ב פז È‡„eÈ(דף ‡e‰‰ Á˙t .Ï˜Á ‡e‰‰a ƒ»»¿«¬«»«««
Ó‡Â(‚Ó ‰ÈÚ˘È)EÈÚLÙ ‰ÁBÓ ‡e‰ ÈÎ‡ ÈÎ‡ ¿»«»…ƒ»…ƒ∆¿»∆

È˙ ‡ÓÚË È‡Ó .BkÊ‡ ‡Ï EÈ˙‡hÁÂ ÈÚÓÏ¿«¬ƒ¿«…∆…∆¿»«¿»¿≈
.ÈÎ‡ ÈÎ‡ ÈÓÊƒ¿≈»…ƒ»…ƒ

,‡ÓÏÚ ‡„ ‡˙ÚLa „ÁÂ ÈÈÒa „Á «¿ƒ«¿«¿«¬»¿»»»¿»
ÈzÎc(Î ˙ÂÓ˘)‡e‰ ‡c EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÎ‡ ƒ¿ƒ»…ƒ¿»¡…∆»

,È˙Î„ ‡ÓÏÚ ‡a „k „ÁÂ .ÈÈÒ(‰Ó ‰ÈÚ˘È) ¿ƒ«¿««¿»»¿»ƒ¿ƒ
,‡e‰ .È˙‡a ‰ÈÏÚ Ì„‡Â ı‡ È˙ÈNÚ ÈÎ‡»…ƒ»ƒƒ∆∆¿»»»∆»»»ƒ
‡ÏÈÚ ÔÈ ‡„eÈÙ ÈÂ‰ ‡Ï„ ‰‡ÊÁ‡Ï ÔÈ‚a¿ƒ¿«¬»»¿»¬≈ƒ»≈≈»

.‡z˙Â¿«»

Ó‡pL BÓk ÈÈÚ ‡O‡ ¿∆∆¡«∆»≈«
‰È‰ „ÂcL ÌeMÓ .ÌÈ‰‰ Ï‡∆∆»ƒƒ∆»ƒ»»
˙‡ ˙BÏÚ‰Ï ÂÈÓÈ Ïk ÏczLÓƒ¿«≈»»»¿«¬∆
‰ÏÚÓÏ hÚ˙‰Ï B˙bc«¿»¿ƒ¿«≈¿«¿»
ÌÏL L˜a ÌL M˜˙‰Ïe¿ƒ¿«≈»¿∆∆»≈

.Èe‡k»»
ÔÎ ÈLÙ ÈÎa „Â„Ï ≈¿»ƒ»¿ƒ«¿ƒ

‰Óe .Ó‡ B˙bc ÌeMÓ .'‰ ˙‡∆ƒ«¿»»«»
 ˙‡ ?'‰ ˙‡ ÈLÙ ÈÎa Ó‡»«»¿ƒ«¿ƒ∆∆
ÏÎÂ .‰ÏÚÓÏ L˜a M˜˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿∆∆¿«¿»¿»
‡L el‡ ?È˜ Ì‰ ÈÓ ,È ¿̃»«ƒ≈¿»«≈¿»
,ÌÈ˜ ˙B‡˜pL ‰„O‰ ˙BiÁ««»∆∆ƒ¿»¿»«ƒ

Ó‡pL BÓk eÓ‰ ÈÚÓe ¿∆∆¡«≈«»
 ÈLÙ ÈÎa Á‡ c .ÂÈÏÚ»»»»«≈»¿ƒ«¿ƒ
BÊ  '‰ ˙‡ .Ó‡ ‡e‰ BÏÈLaƒ¿ƒ»«∆
ÏL ÏÏk‰  '‰ ˙‡ .Ïk‰ ˙eÓÏL¿≈«…∆«¿»∆

.Ïk‰«…
,‡ÒÈÈ ÈaÏ ÊÚÏ‡ Èa «ƒ∆¿»»¿«ƒ≈»

‰ÈÎM‰ ÌÚ ˙‡aL E˙B‡ È˙È‡»ƒƒ¿∆»»ƒ«¿ƒ»
.È‡cÂ ‰Ê Ck ,BÏ Ó‡ .zaÁ˙‰Â¿ƒ¿««¿»»«»∆««
dnÚ ÈzÎÏ‰L ˙B‡Òt LÏLÂ¿»…«¿»∆»«¿ƒƒ»
,ÌÈlÚÓ ÌÈ„ ‰nk ÈÏ ‰Ó‡Â¿»¿»ƒ«»¿»ƒ¿Àƒ
,‰f‰ ÌBiÏ Ì˙B‡ ÈzÓL È‡Â«¬ƒ»«¿ƒ»««∆
È‡nL B‡n‰ ‡e‰L ÈzÚ„È ‡ÏÂ¿…»«¿ƒ∆«»∆≈ƒ

.˙Úk È˙È‡L BÓk¿∆»ƒƒ»≈
,‡e‰‰ È„e‰iÏ ÊÚÏ‡ Èa «ƒ∆¿»»«¿ƒ«

Ó‡ .ÊÚBÈ ,BÏ Ó‡ ?EÓM ‰Ó«¿∆»«≈∆»«
ÊÚÏ‡Â ÊÚBÈ ,BÏ[„Á‡ c] ≈∆¿∆¿»»

„Á‡ ÚÏÒ ÏÚ eLÈ .„ÁÈ ÌÈLBÈ¿ƒ««»¿«∆«∆»
‰i‰ B˙B‡ Á˙t .‡e‰‰ ‰„OaÈ„e «»∆«»««¿ƒ

,Ó‡Â ‡e‰ ÈÎ‡ ÈÎ‡ ¿»«»…ƒ»…ƒ
EÈ˙‡hÁÂ ÈÚÓÏ EÈÚLÙ ‰ÁÓ…∆¿»∆¿«¬ƒ¿«…∆
ÌÈÓÚt ÌÚh‰ ‰Ó .kÊ‡ ‡Ï…∆¿…»««««¬«ƒ

.?ÈÎ‡ ÈÎ‡»…ƒ»…ƒ
‰ÚLa „Á‡Â ,ÈÈÒa „Á‡ ∆»¿ƒ«¿∆»¿»»

e˙kL ,ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‡aL ∆»»∆»»∆»
.ÈÈÒa ‡e‰ ‰Ê .EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÎ‡»…ƒ¡…∆∆¿ƒ«

,ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‡aLk „Á‡Â¿∆»¿∆»»∆»»
e˙kL È˙ÈNÚ ÈÎ‡ ∆»»…ƒ»ƒƒ

‡e‰ .È˙‡ ‰ÈÏÚ Ì„‡Â ı‡∆∆¿»»»∆»»»ƒ
ÔÈa „et ÔÈ‡L ˙B‡‰Ï È„k¿≈¿«¿∆≈≈≈

.‰hÓe ‰ÏÚÓ«¿»«»
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‰f‰ ÙÒ ˜˙

,È˙Î ‡Ï EÈÚLt ÈÚÓ .EÈÚLÙ ¿»∆«¬ƒ¿»∆»¿ƒ
ÔefÁ˙È ‡Ïc ÔÈ‚a .‰ÁBÓ ‡l‡∆»∆¿ƒ¿»ƒ¿«
Ôep‡ ÔÈ‚a ,ÈÚÓÏ È‡Ó .ÈÚÓÏ .ÔÈÓÏÚÏ¿»¿ƒ¿«¬ƒ»¿«¬ƒ¿ƒƒ

,È˙Î„ Èa ÔÈÈÏ˙c ÔÈÓÁ(„ ÌÈ„)ÌeÁ Ï‡ Èk «¬ƒ¿«¿»ƒƒ¿ƒƒ≈«
.'Â‚Â EÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…∆¿

ÈÊÁ ‡z .ÈÚÓÏ EÈÚLÙ ‰ÁBÓ Á‡ «≈∆¿»∆¿«¬ƒ»»≈
,‡lÈÚÏ ‡˙eÓÈ‚t ÔÈ„Ú ‡ÓÏÚ ÈÈiÁ«»≈»¿»»¿ƒ¿ƒ»¿≈»
‰‡lÚ eÈ‰e ÔÈÓÁ ÔÈ˜ÏÒ ÔÈBÁ Ôep‡ „Î„¿«ƒƒ»¿ƒ«¬ƒ¿ƒƒ»»
‡b„ È‡‰Â ,‡z˙Ï ˙ÈÁ ‡Ï Ô‡Î„ e˜ÈpÈÂ¿«ƒ¿ƒ¿»»»ƒ¿«»¿««¿»
ÔÈ‚e .‡z˙Ï ‡˜pÈÏ ‡ÏÈÚÏc Ô‡Îa ÏÈË ‡Ï»»ƒƒ¿»ƒ¿≈»¿«»»¿«»¿ƒ
‡˜pÈÏ Ô‡Îa ÔeÚÓ˙È ‡Ïc ÔÈ‚ ÈÚÓÏ Ck»¿«¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¿«»»

(dÈÏ)‡„ ‡ÂÂ‚k .‡lÎÏ(Ï ÌÈ„)ÈÎ ‰zÚ e‡ ¿…»¿«¿»»¿«»ƒ
ÔÈ ‡„eÈÙ ÈÂ‰ ‡Ï„ ‰‡ÊÁ‡Ï .‡e‰ È‡ È‡¬ƒ¬ƒ¿«¬»»¿»¬≈ƒ»≈

.Óz‡c ‰ÓÎ ‡z˙Â ‡ÏÈÚ≈»¿«»¿»¿ƒ¿»
ÔÈ‡kÊ eÁkzL‡ „Î ‡„ ‡ÂÂ‚k ,ÈÊÁ »≈¿«¿»»«ƒ¿«»«»ƒ

ÔÂÈk .e‰Ïk ÔÈÓÏÚÏ Ô‡Îa eÚ˙‡ ‡ÓÏÚa¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿ƒÀ¿≈«
È˙Î„ ‡ÓÏÚÏ Ô‡Îa Ú˙‡ Ì‰‡ ‡˙‡c¿»»«¿»»ƒ¿«ƒ¿»¿»¿»ƒ¿ƒ
ÊÓ .‰Îa ‰È‰Â È‡Ó .‰Î ‰È‰Â EÎ‡Â«¬»∆¿∆¿≈¿»»»∆¿≈¿»»∆∆
ÈzÎc ‡z˙Â ‡lÈÚÏ Ô‡Îa dÈÈ‚a ÔeÁkzLÈ„¿ƒ¿«¿¿ƒ≈ƒ¿»¿≈»¿«»ƒ¿ƒ

.EÈÎÓ ‰Î‡Â È˙Îe 'Â‚Â E eÎÂ¿ƒ¿¿¿¿¿ƒ«¬»¿»¿»¬∆
ÔÈic ˙È‡Â ÔÈc ˙È‡„ ‡lÎÏ Ú„B‡ ˜ÁˆÈ ƒ¿»«¿…»¿ƒƒ¿ƒ«»

e‰È‡Â ,‡ÈÚÈMÓ ‡Út˙‡Ï ‡lÈÚÏ¿≈»¿ƒ¿»¿»≈«ƒ«»¿ƒ
dÈÏ ÔeÏÁ„Èc ÔÈ‚a ‡ÓÏÚ ‡Èc Ú˙‡ƒ¿«ƒ»¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿¬≈
˜ÚÈ ‡˙‡ .‡ÓÏÚ Èa ÏÎ ‡e‰ CÈ ‡L„˜Ï¿À¿»¿ƒ»¿≈»¿»»»«¬…
‡˙eÓÈ‰Ó ÌÈÏL‡Â ‡ÓÏÚ ÈÓÁ Ú˙‡Â¿ƒ¿««¬≈¿»¿»¿«¿ƒ¿≈¿»

.ÈÊÁ ‡˜„Î ‡ÓÏÚa¿»¿»¿¿»»≈
CÏÓ ˜„ˆ ÈkÏÓe È˙Î ‰Ó Ì‰‡„ ¿«¿»»«¿ƒ«¿ƒ∆∆∆∆

Òk ˙hÚ˙‡c ,ÌÏL,dÈzÎe„ ‡ÈÈ »≈¿ƒ¿«¿«À¿¿»¿¿≈
.ÏÏÎ eÓÈ‚Ù ‡Ïa ÌÏL CÏÓ ÁÎzL‡ ÔÈ„Îe¿≈ƒ¿¿«∆∆»≈¿»¿ƒ¿«
ÔÈÓÏÚÏ ÔÈBÊÓ ˜Èt‡c ÔÈÈÂ ÌÁÏ ‡ÈˆB‰ƒ∆∆»»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
‡Ïc ÔÈÈÂ ÌÁÏ ‡ÈˆB‰ .ÈÊÁ ‡˜„Î e‰ÏkÀ¿¿¿»»≈ƒ∆∆»»ƒ¿»
‡ÈˆB‰ .ÔÈÓÏÚ e‰ÏkÓ Ô‡Î eÚÓ˙‡ƒ¿¿»ƒ¿»ƒÀ¿»¿ƒƒ

,Ó‡ z‡„ ‰ÓÎ(‡ ˙È˘‡)ı‡‰ ‡ˆBzÔÈb„Ó ¿»¿«¿»≈≈»»∆ƒ«¿ƒ

ÈÚÓ e˙Î ‡Ï ,EÈÚLÙ ¿»∆…»«¬ƒ
‡lL È„k ,‰ÁBÓ ‡l‡ EÈÚLt¿»∆∆»∆¿≈∆…
‰f ‰Ó ,ÈÚÓÏ .ÌÈÓÏBÚÏ e‡˙Èƒ¿»¿»ƒ¿«¬ƒ«∆
ÌÈÓÁ‰ Ì˙B‡ ÌeMÓ ?ÈÚÓÏ¿«¬ƒƒ»»«¬ƒ

e˙kL ,Èa ÌÈÈeÏzL Èk ∆¿ƒƒ∆»ƒ
.'B‚Â EÈ‰Ï‡ '‰ ÌeÁ Ï‡≈«¡…∆¿

 ÈÚÓÏ EÈÚLÙ ‰ÁÓ Á‡ «≈…∆¿»∆¿«¬ƒ
ÌÏBÚ‰ ÏL ÌÈÚL‰ ,‰‡ ‡a…¿≈»¿»ƒ∆»»
L‡kL ,‰ÏÚÓÏ Ì‚t ÌÈNBÚƒ¿»¿«¿»∆«¬∆
ÌÈÓÁ ,ÌÈÏBÚ ÌÈ‡ËÁ Ì˙B‡»¬»ƒƒ«¬ƒ
‡Ï ˙BÎa‰ ˙˜ÈÈÂ ÔBÈÏÚ B‡Â¿∆¿ƒƒ««¿»…
dÈ‡ Bf‰ ‰bc‰Â ,‰hÓÏ ˙B„BÈ¿¿«»¿««¿»«≈»
˜È‰Ï ‰ÏÚÓlL ˙BÎa ˙ÏËB∆∆¿»∆¿«¿»¿»ƒ
È„k ,ÈÚÓÏ Ck ÌeMÓe .‰hÓÏ¿«»ƒ»¿«¬ƒ¿≈

˜È‰Ï ˙BÎ eÚnÈ ‡lL[BÏ] ∆…ƒ»¿¿»¿»ƒ
,ÔÎ BÓk .ÏkÏ Èk ‰zÚ e‡ «…¿≈¿«»ƒ

ÔÈ‡L ˙B‡‰Ï .‡e‰ È‡ È‡¬ƒ¬ƒ¿«¿∆≈
BÓk ,‰hÓe ‰ÏÚÓ ÔÈa „et≈≈«¿»«»¿

.‡a˙pL∆ƒ¿»≈
ÌÈ‡ˆÓpLk ‰Ê BÓk ,‰‡ ¿≈¿∆¿∆ƒ¿»ƒ

˙BBÚ˙Ó ,ÌÏBÚa ÌÈ˜Èc «̂ƒƒ»»ƒ¿¿
‡aL ÔÂÈk .˙BÓÏBÚ‰ ÏÎÏ ˙BÎa¿»¿»»»≈»∆»
˙BÎ eBÚ˙‰ ,Ì‰‡«¿»»ƒ¿¿¿»
‰È‰Â EÎ‡Â e˙kL ,ÌÏBÚÏ»»∆»«¬»∆¿∆¿≈
ÊÓ ?‰Îa ‰È‰Â ‰f ‰Ó .‰Îa¿»»«∆∆¿≈¿»»∆∆
‰ÏÚÓÏ ˙BÎa BÏÏ‚ e‡ˆniL∆ƒ»¿ƒ¿»¿»¿«¿»
,'B‚Â E eÎÂ e˙kL ,‰hÓe«»∆»¿ƒ¿¿¿¿

.EÈÎÓ ‰Î‡Â e˙ÎÂ¿»«¬»¿»¿»¬∆
ÔÈc LiL ÏkÏ ÚÈ„B‰Â ˜ÁˆÈ ƒ¿»¿ƒ««…∆≈ƒ

ÔÓ Út‰Ï ‰ÏÚÓÏ Ôic LÈÂ¿≈«»¿«¿»¿ƒ»«ƒ
ÔÈc‰ ˙‡ BÚ ‡e‰Â ,ÌÈÚL‰»¿»ƒ¿≈∆«ƒ
LB„w‰Ó e‡ÈiL È„k ÌÏBÚa»»¿≈∆ƒ¿≈«»
‡a .ÌÏBÚ‰ Èa Ïk ‡e‰ Cea»»¿≈»»»
,ÌÏBÚa ÌÈÓÁ BÚÂ ˜ÚÈ«¬…¿≈«¬ƒ»»
ÌÏBÚa ‰eÓ‡‰ ˙‡ ÌÈÏL‰Â¿ƒ¿ƒ∆»¡»»»

.Èe‡k»»
ÈkÏÓe ?e˙k ‰Ó Ì‰‡ «¿»»«»«¿ƒ

‡qk‰ hÚ˙‰L .ÌÏL CÏÓ ˜„ ∆̂∆∆∆»≈∆ƒ¿«≈«ƒ≈
ÌÏL CÏÓ ‡ˆÓ Ê‡Â ,BÓB˜Óaƒ¿¿»ƒ¿»∆∆»≈
 ÔÈÈÂ ÌÁÏ ‡ÈˆB‰ .ÏÏk Ì‚Ù ‡ÏÏ¿…¿»¿»ƒ∆∆»»ƒ
˙BÎe ˙BBÊÓ ‡ÈˆB‰L∆ƒ¿¿»
‡ÈˆB‰ .Èe‡k Ìlk ˙BÓÏBÚÏ»»À»»»ƒ
˙BÎa‰ eÚnÈ ‡lL  ÔÈÈÂ ÌÁÏ∆∆»»ƒ∆…ƒ»¿«¿»
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"Ú ÊÙ  ÍÏ ÍÏ‚˜˙

.e‰Ïk ÔÈÓÏÚÏ Ô‡Îe ÔÈBÊÓ ˜Èt‡ ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»«ƒ¿ƒƒ¿»¿»¿ƒÀ¿
‡lk ÁÎzL‡c ÔBÈÏÚ Ï‡Ï Ô‰Î …≈¿≈∆¿¿ƒ¿¿«…»

‰‡ÊÁ˙‡Ï .ÈÊÁ ‡˜„k ‰‡lÚ eÓÈÏLƒ¿ƒƒ»»¿¿»»≈¿ƒ¿¬»»
ÈÚÓe ‡ÓÏÚa eÓÈ‚Ù È„Ú ‡ÈÈiÁ„ ‰ÓÎ¿»¿«»«»»¿≈¿ƒ¿»¿»»¿≈
Ô‡Îa ÔÈÈ˙‡ ÔÈ‡kÊ ÔÈ‚ ÈÓ ÈÎ‰ .Ô‡Îƒ¿»»ƒ»≈¿ƒ«»ƒ«¿»ƒ¿»
:‡ÓÏÚ Èa Ïk Ô‡Îa˙‡ e‰ÈÈÈ‚e ,‡ÓÏÚÏ¿»¿»¿ƒ«¿ƒ¿»¿»»¿≈»¿»

Ôep‡Ó ÏkÓ NÚÓ È‡Ó .ÏkÓ NÚÓ BÏ «¬≈ƒ…»«¬≈ƒ…≈ƒ
˙‡ e‰È‡c ÔÈ‚a .ÏkÓ È˜Ùc Ô‡Îaƒ¿»¿»¿≈ƒ…¿ƒ¿ƒ¬«
c .È˜Ù ÔnzÓ ‡ÓÏÚÏ È˙Ác Ô‡Îa ÏÎc¿»ƒ¿»¿»¬≈¿»¿»ƒ«»»¿≈»»
‡e‰ CÈ ‡L„˜ .ÏkÓ NÚÓ BÏ ÔziÂ Á‡«≈«ƒ≈«¬≈ƒ…À¿»¿ƒ
ÏÎ„ ‡b„ ‡c ,e‰È‡ Ô‡Óe .‡NÚÓ dÈÏ ‰È««≈««¿»«ƒ»«¿»¿»
dÈ ‡ÓÏÚc Ô‡Îe ‡˙eÓÈ‰Óc ÔÈÁ˙tƒ¿ƒƒ¿≈¿»ƒ¿»¿»¿»≈
e‰È‡Â ‰NÚÓ „Á e‰È‡Â NÚÓ e‰È‡Â ÈÓÈÈ»̃¿≈¿ƒ«¬≈¿ƒ«≈¬»»¿ƒ
Ì‰‡ Ï‡Ú ‰‡Ï‰Ïe Ô‡kÓ .‰‡nÓ ‰NÚ¬»»ƒ≈»ƒ»¿»¿»»«¿»»

.ÈÊÁ ‡˜„k ‡ÏÈÚÏ„ ‡Óei˜a¿ƒ»ƒ¿≈»¿¿»»≈
Ó‡ .zÓ‡ ‡˜ ÈtL ÊÚÏ‡ Èa dÈÏ ≈ƒƒ∆¿»»«ƒ»¬«¿¿»«

Ó‡ ,Cz„ÈÚ È‡Ó ÊÚÏ‡ Èa dÈÏ≈ƒƒ∆¿»»»¬ƒ¿»»«
Èa ‡˙‡ ‡zL‰ ,È˙‡a È˜c„ ‡È˜ dÈÏ≈«¿»»«¿¿≈¿«¿ƒ«¿»»»ƒƒ
È‡a‚Ó ÔBÏ e˜ÈÏÒe ‡˙ÓÏ ÔÈÁ ÙÎ„ ÈÒBÈ≈ƒ¿«»ƒ¿»»¿ƒƒ«»
Èa ÏÎ ÈÏ ÔÈ‰È eÂ‰Â .dÈa‚Ï ÔBÏ e˙B‡Â¿¿¿«≈¿¬»¬ƒƒ»¿≈
.È‡ab BÂ‰ È˜c„„ ‡ÓÊ ‡e‰‰Î ‡‚‡ ‡˙Ó»»«¿»¿«ƒ¿»¿«¿¿≈¬«»
Èp‰˙‡Ï ÈÏ ÈÊÁ˙‡ ‡Ï„ È‡LÙa ‡ÏkzÒ‡Â¿ƒ¿««¿»¿«¿»¿»ƒ¿¬≈ƒ¿ƒ¿«≈

È„‰ È‡Ó‚ ‡È‚‡Â ,‡bÓÏ e‰ÈÈpÓ(‡e‰‰„) ƒ«¿¿«»»«¬ƒ¿»«¿»«¬≈

‡a‡c Ô‡Îa ÊÚÏ‡ Èa Ó‡ .ÌÈkÁ È‡‰c¿««ƒ»«ƒƒ∆¿»»ƒ¿»¿«»
.‡Î‰ eÎÈËˆ‡ƒ¿¿ƒ»»

ÔBÚÓL Èac dÈn˜ e˙‡(˙Ï)‰Â‰Â , »«≈¿«ƒƒ¿¿¬»
Èac dÈn˜ ‡ÓBÈ ÏÎ ÈÚÏÂ È˙È»ƒ¿»≈»»«≈¿«ƒ
ÌÈ„È ˙ÏÈËa ˜ÈÒÚ ‰Â‰ „Á ‡ÓBÈÂ .ÔBÚÓLƒ¿¿»«»»»ƒƒ¿ƒ«»«ƒ
‡˜„Î ÈB„È ÏÈË ‡Ïc Ô‡Ó Ïk Ó‡ .dÈn«̃≈»«»»¿»»ƒ¿¿¿»
LpÚ˙‡ ‡lÈÚÏ LpÚ˙‡c b ÏÚ Û‡ ,˙e‡È¿«««¿ƒ¿««¿≈»ƒ¿««
dÈÏ ÌÈ‚c ,‡z˙Ï dÈLBÚ È‡Óe ,‡z˙Ï¿«»«¿≈¿«»¿»ƒ≈
ÈÎ‰ ,Ck dÈLBÚc ‰Ók .‡˙ekÒÓ dÈÓ‚Ï¿«¿≈ƒ¿¿»¿»¿¿≈»»ƒ
ÌÈ‚c ˙e‡È ‡˜„Î ÈB„È ÏÈËc Ô‡Ó ÈÎÊ ‡e‰»≈»¿»ƒ¿¿¿»¿¿»ƒ

BÓk  ‡ÈˆB‰ .˙BÓÏBÚ‰ ÏkÓƒ»»»ƒ¿
˙B‚c‰Ó ,ı‡‰ ‡ˆBz Ó‡pL∆∆¡«≈»»∆≈«¿»

‡ÈˆBÓ ‰ÏÚÓlL˙BÎe ˙BBÊÓ ∆¿«¿»ƒ¿¿»
.˙BÓÏBÚ‰ ÏÎÏ¿»»»

Ïk‰L  ÔBÈÏÚ Ï‡Ï Ô‰Î …≈¿≈∆¿∆«…
.Èe‡k ‰BÈÏÚ ˙eÓÏLa ‡ˆÓƒ¿»ƒ¿≈∆¿»»»
ÌÈNBÚ ÌÈÚL‰L BÓk ,˙B‡‰Ï¿«¿¿∆»¿»ƒƒ
Ck ,˙BÎa ÌÈÚBÓe ÌÏBÚa Ì‚t¿»»»¿ƒ¿»»
˙B‡a ÌÈ˜Ècv‰ ÏÈLa Ìb«ƒ¿ƒ««ƒƒ»
ÌÏÏ‚e ,ÌÏBÚÏ ˙BÎa¿»»»ƒ¿»»

.ÌÏBÚ‰ Èa Ïk ÌÈÎa˙Óƒ¿»¿ƒ»¿≈»»
‰f ‰Ó ,ÏkÓ NÚÓ BÏ «¬≈ƒ…«∆

˙BÎa‰ Ì˙B‡Ó ?ÏkÓ NÚÓ«¬≈ƒ…≈»«¿»
‡e‰L ÌeMÓ ,ÏkÓ ˙B‡ˆBiL∆¿ƒ…ƒ∆
˙B„BiL ˙BÎa‰ ÏkL ÌB˜n‰«»∆»«¿»∆¿
Á‡ c .ÌMÓ ˙B‡ˆBÈ ÌÏBÚÏ»»¿ƒ»»»«≈
LB„w‰  ÏkÓ NÚÓ BÏ ÔziÂ«ƒ∆«¬≈ƒ…«»
‰Óe ,NÚÓ BÏ Ô˙ ‡e‰ Cea»»««¬≈«
ÈÁ˙t ÏkL ‰bc‰ BÊ ?‡e‰««¿»∆»ƒ¿≈
ÌÏBÚ‰ ÏL ˙BÎa‰Â ‰eÓ‡‰»¡»¿«¿»∆»»
‡È‰Â ,NÚÓ ‡È‰Â ,da ˙B„ÓBÚ¿»¿ƒ«¬≈¿ƒ
‰NÚ ‡È‰Â ,‰NÚÓ ˙Á‡««≈¬»»¿ƒ¬»»
ÒÎ ‰‡Ï‰Â Ô‡kÓ .‰‡nÓƒ≈»ƒ»»»¿»ƒ¿«
.Èe‡k ‰ÏÚÓlL Ìeiwa Ì‰‡«¿»»«ƒ∆¿«¿»»»

.zÓ‡ ‰ÙÈ ,ÊÚÏ‡ Èa BÏ «ƒ∆¿»»»∆»«¿»
?EÈNÚn ‰Ó ,ÊÚÏ‡ Èa BÏ Ó‡»««ƒ∆¿»»««¬∆
˙B˜BÈz „nÏÓ ,BÏ Ó‡»«¿«≈ƒ
ÙkÓ ÈÒBÈ Èa ‡a ˙Úk .ÈÓB˜Óaƒ¿ƒ»≈»«ƒ≈ƒ¿»
,ÈÏˆ‡Ó Ì˙B‡ e˜lÒÂ ,ÈÚÏ ÔÈÁ»ƒ»ƒ¿ƒ¿»≈∆¿ƒ
eÈ‰Â .BÏˆ‡ Ì˙B‡ eÈLB‰Â¿ƒ»∆¿¿»
BÓk ÎN ÈÚ‰ Èa Ïk ÈÏ ÌÈ˙B¿ƒƒ»¿≈»ƒ»»¿
eÈ‰ ˙B˜BÈz‰L ÔÓf‰ B˙B‡«¿«∆«ƒ»
‡lL ÈÓˆÚ ÈzÏkzÒ‰Â ,ÈÏˆ‡∆¿ƒ¿ƒ¿««¿ƒ¿«¿ƒ∆…
,ÌpÁa Ì‰Ó ˙B‰Ï ÈÏ Èe‡»ƒ≈»≈∆¿ƒ»

ÌÎÁ‰ ÌÚ ÈÓˆÚ ÈzkN‰Â[‡e‰‰] ¿ƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒ∆»»

CÈˆ Ô‡k ,ÊÚÏ‡ Èa Ó‡ .‰f‰«∆»««ƒ∆¿»»»»ƒ
.‡a‡ ÏL ˙BÎa‰ ˙‡∆«¿»∆«»

ÔBÚÓL Èa ÈÙÏ eÎÏ‰Á‡] »¿ƒ¿≈«ƒƒ¿

[CkÌBÈ Ïk „ÓBÏÂ LBÈ ‰È‰Â , ¿»»≈¿≈»
‰È‰ „Á‡ ÌBÈÂ .ÔBÚÓL Èa ÈÙÏƒ¿≈«ƒƒ¿¿∆»»»
,Ó‡ .ÂÈÙÏ ÌÈ„È ˙ÏÈËa ˜eÒÚ»ƒ¿ƒ«»«ƒ¿»»»«
Û‡ ,Èe‡k ÂÈ„È ÏËB ‡lL ÈÓ Ïk»ƒ∆…≈»»»»«
LÚ  ‰ÏÚÓÏ LÚpL b ÏÚ««∆∆¡»¿«¿»∆¡»
?‰hÓÏ BLÚ ‰Óe .‰hÓÏ¿«»»»¿¿«»

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
טבת יא

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון ב



‰f‰ ÙÒ „˜˙

ÏÚ Ô‡Îa Ô‡L„ ‡ÏÈÚÏc Ô‡Îa dÈÓ‚Ï¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿≈»¿»»ƒ¿»«
.‡˙eÚa Ca˙‡Â ,˙e‡È ‡˜„k ÈB„È(ע"א פח .(דף ¿¿¿»¿¿ƒ¿»«¿¿»

ÏË‡c dÈÏ ‡ÓÁ ÔBÚÓL Èa ÌÈc˜‡ «¿ƒƒƒƒ¿»»≈¿«¿«
‡ÈÈ‚Ò ‡eÚÈLa ÔBÏ ÏÈËÂ ‡ÈÓ ÈB„È¿¿«»¿»ƒ¿ƒ»«¿»
.EÈ˙BÎaÓ ÂÈ„È ‡lÓ ÔBÚÓL Èa Ó‡ .ÔÈÈÓ„¿«ƒ»«ƒƒƒ¿«≈»»ƒƒ¿∆
zÚ˙‡ ‰‡Ï‰Ïe ‡ÓBÈ ‡e‰‰Ó ,‰Â‰ CÎÂ¿»»»≈«»¿»¿»ƒ¿««
È‰ÈÂ ‡˙ÈÈB‡ ÈÚÏ ‰Â‰Â ‡ÓÈÒ ÁkL‡Â¿«¿«ƒ»¿¬»»≈¿«¿»¿»ƒ
ÔB‰nÚ È„Á ‰Â‰Â ,‡ÓBÈ ÏÎ ÈkÒÓÏ ‡BÊÓ¿»¿ƒ¿¿≈»»¿¬»«≈ƒ¿
Èa dÈÏÚ ‡˜ .ÔÈÈ‰ ÔÈt‡ ÔBÏ aÒÓe«¿««¿ƒ¿ƒƒ»»¬≈ƒƒ

ÔBÚÓL(‡"Ó 'ÈÚ˘È),'Â‚Â LB„˜a ÈÈa ÏÈ‚z ‰z‡Â ƒ¿¿«»»ƒ«¿»ƒ¿¿
(ÒÁ)

Ì‡ Ï‡ ÈÈ c ‰È‰ ‰l‡‰ ÌÈc‰ «¿»ƒ»≈∆»»¿«¿»∆«¿»
Á˙Ù ‰„e‰È Èa .'Â‚Â(Ê ÌÈÈ˘‰ È˘)È‡ ¿ƒƒ¿»«»¬ƒ

Ï‡ ,‰eÓ˜e‡ ‡‰ .B˙˜eLz ÈÏÚÂ È„B„Ï¿ƒ¿»«¿»»¿»¬»
‡˙eÚz‡ ÁÎzL‡ ‡z˙Ï„ ‡˙eÚ˙‡a¿ƒ¿¬»ƒ¿«»ƒ¿¿«ƒ¿¬»
Ú˙‡c „Ú ‡lÈÚÏ Ú˙‡ ‡Ï ‡‰c ,‡lÈÚÏ¿≈»¿»»ƒ¿«¿≈»«¿ƒ¿«
‡l‡ ÈÁkzLÓ ‡Ï ‡ÏÈÚÏc Ô‡Îe .‡z˙Ï¿«»ƒ¿»ƒ¿≈»»ƒ¿«¿≈∆»
.‡È˜È e‰È‡ Â‡ÏÂ ‡LnÓ dÈa ˙È‡„ ‰Óa«∆¿ƒ≈«»»¿»ƒ≈«¿»

ÚLÈÏ‡ dÏ Ó‡c e‰È„BÚ ˙L‡Ó ≈≈∆«¿»¿»«»¡ƒ»
(„  ÌÈÎÏÓ).˙Èaa CÏ Li ‰Ó ÈÏ È„Èb‰«ƒƒƒ«≈»«»ƒ

‡B˙t ÏÚ ÔÈÈL ‡Ï ‡ÏÈÚÏc Ô‡Î ‡‰c¿»ƒ¿»ƒ¿≈»»»¿»«»»
Ó‡zÂ È˙Î ‰Ó .‡È˜È ˙‡ ‡ÏÂ ‡È˜È≈«¿»¿»¿¬«≈«¿»«¿ƒ«…∆
.ÔÓL CeÒ‡ Ì‡ Èk ˙Èaa Ïk E˙ÁÙLÏ ÔÈ‡≈¿ƒ¿»¿…«»ƒƒƒ»»∆
È‡‰„ ‡eÚÈL dÈÏ ‰Ó‡ ‡l‡ .CeÒ‡ È‡Ó»»∆»¬¿»≈ƒ»¿«
‡Úaˆ‡ ˙ÁÈLÓ È„Î ‡l‡ È‰È‡ Â‡Ï ‡ÁLÓƒ¿»»ƒƒ∆»¿≈¿ƒ«∆¿¿»

.‡ÈÚÊ¿ƒ»
C‡È‰ ‡Ú„È ‡Ï ‡‰c .ÈzÓÁ dÏ »ƒ«¿«ƒ¿»»¿«¿»≈«

‡zÎe„ ‡ÏÈÚÏc Ô‡Îa ÔeLÈƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈»¿¿»
‡e‰ ‡c ,ÔÓL CÏ ˙È‡„ ‡zL‰ Ï‡ ,‡È˜È≈«¿»¬»«¿»¿ƒ»∆∆»
,ÈzÎc ÔÏpÓ .Ô‡Îa dÈ ‡ÁkzL‡Ï ˙‡¬«¿ƒ¿«»»≈ƒ¿»ƒ»»ƒ¿ƒ

(‚Ï˜ ÌÈÏ‰˙),È˙k ‰Ó dÈÙÈÒÂ 'Â‚Â Bh‰ ÔÓMk«∆∆«¿¿≈≈«¿ƒ
(‚Ï˜ ÌÈÏ‰˙)„Ú ÌÈiÁ ‰Îa‰ ˙‡ ÈÈ ‰eˆ ÌL Èkƒ»ƒ»¿»∆«¿»»«ƒ«

BLÚL BÓk .ÈÚ BÓˆÚÏ ÌBbL∆≈¿«¿…ƒ¿∆»¿
ÂÈ„È ÏËBpL ÈÓ ‰ÎBÊ Ck  Ck»»∆ƒ∆≈»»
˙BÎa BÓˆÚÏ ÌBbL ,Èe‡k»»∆≈¿«¿¿»
ÏÚ ˙BÎa‰ ˙BBML ,‰ÏÚÓlL∆¿«¿»∆«¿»«

.LÚa Ca˙Óe Èe‡k B„È»»»ƒ¿»≈¿…∆
,ÔBÚÓL Èa ÌÈc˜‰ Ck »ƒ¿ƒ«ƒƒ¿

,ÌÈÓa ÂÈ„È ÏËBpL B˙B‡ ‰‡Â¿»»∆≈»»¿«ƒ
.ÌÈÓ ÏL  eÚLa ÂÈ„È ÏËBÂ¿≈»»¿ƒ«∆«ƒ
ÂÈ„È ‡lÓ ,ÔBÚÓL Èa Ó‡»««ƒƒ¿«≈»»
B˙B‡Ó .‰È‰ CÎÂ .EÈ˙BÎaÓƒƒ¿∆¿»»»≈
‡ˆÓe MÚ˙‰ ‰‡Ï‰Â ÌBi‰«»»¿»ƒ¿«≈»»
Ô˙BÂ ‰Bza ˜ÒBÚ ‰È‰Â ,ˆB‡»¿»»≈«»¿≈
ÁÓN ‰È‰Â ,ÌBÈ Ïk ÌÈiÚÏ ÔBÊÓ»«¬ƒƒ»¿»»»≈«
ÌÈÙa Ì‰Ï ÈaÒÓe ,Ì‰nÚƒ»∆«¿ƒ»∆¿»ƒ
,ÔBÚÓL Èa ÂÈÏÚ ‡˜ .˙BÈ‡Ó¿ƒ»»»»«ƒƒ¿

 LB„˜a '‰a ÏÈ‚z ‰z‡Â¿«»»ƒ«ƒ¿
.'B‚Â¿

'‰ „ ‰È‰ ‰l‡‰ ÌÈc‰ «¿»ƒ»≈∆»»¿«
,Á˙t ‰„e‰È Èa .'B‚Â Ì‡ Ï‡∆«¿»¿«ƒ¿»»«

 .B˙˜eLz ÈÏÚÂ È„B„Ï È‡¬ƒ¿ƒ¿»«¿»
È‰‰eLt˙eBÚ˙‰a Ï‡ , ¬≈≈¿»¬»«ƒ¿¿

˙eBÚ˙‰‰ ‡ˆÓz ‰hÓlL∆¿«»ƒ¿»«ƒ¿¿
BÚ˙Ó ÔÈ‡ È‰L ,‰ÏÚÓlL∆¿«¿»∆¬≈≈ƒ¿≈
,‰hÓÏ BÚ˙nL „Ú ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«∆ƒ¿≈¿«»
˙B‡ˆÓ ‡Ï ‰ÏÚÓlL ˙BÎa‰Â¿«¿»∆¿«¿»…ƒ¿»
BÈ‡Â ,LnÓ Ba LiM ‰Óa ‡l‡∆»¿«∆≈«»¿≈

.Ô˜È≈»
e‰È„BÚ ˙L‡Ó ?eÏ »≈≈∆«¿»

ÚLÈÏ‡ dÏ Ó‡L  ∆»«»¡ƒ»
È‰L .˙Èaa CÏ Li ‰Ó ÈÏ È„Èb‰«ƒƒƒ«∆»«»ƒ∆¬≈
˙BBL ÔÈ‡ ‰ÏÚÓlL ˙BÎa‰«¿»∆¿«¿»≈»
.˜È ÌB˜Óa ‡ÏÂ ˜È ÔÁÏL ÏÚ«À¿»≈¿…¿»≈
E˙ÁÙLÏ ÔÈ‡ Ó‡zÂ ?e˙k ‰Ó«»«…∆≈¿ƒ¿»¿
.ÔÓL CeÒ‡ Ì‡ Èk ˙Èaa ÏÎ…««ƒƒƒ»»∆
,BÏ ‰Ó‡ ‡l‡ ?CeÒ‡ ‰f ‰Ó«∆»∆»»¿»
‡l‡ BÈ‡ ‰f‰ ÔÓM‰ ÏL eÚM‰«ƒ∆«∆∆«∆≈∆»

.‰pË˜ Úaˆ‡ ˙ÁÈLÓ È„k¿≈¿ƒ«∆¿«¿«»
È‰L ,ÈzÓÁ ,dÏ »ƒ«¿«ƒ∆¬≈

˙BÎa‰ eLÈ CÈ‡ ÈzÚ„È ‡Ï…»«¿ƒ≈ƒ¿«¿»
Ï‡ ,˜È ÌB˜Óa ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿»≈¬»
ÌB˜Ó e‰Ê ,ÔÓL CÏ LiL ÂLÎÚ«¿»∆≈»∆∆∆»
?eÏ ÔÈpÓ .˙BÎa B e‡ˆniL∆ƒ»¿¿»ƒ«ƒ»

e˙kL Bh‰ ÔÓMk ∆»«∆∆«
?e˙k ‰Ó BÙBÒe .'B‚ÂÌB˜ne .ÌÏBÚ‰ „Ú ÌÈiÁ ‰Îa‰ ˙‡ '‰ ‰eˆ ÌL Èk ¿¿«»ƒ»ƒ»∆«¿»»«ƒ«»»«»
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ְלַאַחר ְקִריַאת ַהזֹוַהר )ֹיאַמר ְּתִפָּלה זּו ְּבַכָּוַנת ַהֵּלב(
ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאֹלַקי ֵואֹלֵקי ֲאבַֹתי ֶׁשִּיְתַקֵּים ָּבנּו ַעָּתה ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב "ָוָאִׂשים ְּדָבַרי ְּבִפיָך 
ּוְבֵצל ָיִדי ִּכִּסיִתיָך ִלְנֹטַע ָׁשַמִים ְוִליֹסד ָאֶרץ", ְלַהֲעלֹות ְלרֹוֵמם ּוְלַתֵּקן ֲהִריסֹות ְוֻחְרּבֹות 
ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ְלִקּשּׁוט ּוּפּוְרִפיָרא ִעָּלָאה ּוְלַאְרמֹון ֶׁשַעל ְמכֹונֹו ֵיֵׁשב ְלַהֲחִזיר ֲעָטָרה ְליֹוְׁשָנּה  ַהּׁשְ
ְוַקֵּים ָּבנּו ְמֵהָרה ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב "ְוָהָיה אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה ְואֹור ַהַחָּמה ִיְהֶיה ִׁשְבָעַתִים 
ְּכאֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים". ּוְזכּות ָהַרְׁשִּב"י ַהָּקדֹוׁש ּוְבנֹו ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ְויֹוָתם ֶּבן ֻעִזָּיהּו, ַיֲעמֹוד ָלנּו 
ְלַתֵּקן ָהעֹוָלם ִמּיֹום ֶׁשִּנְבָרא ַעד סֹופֹו ִּכְרצֹונֹו ְוִכְרצֹון ְיֵרָאיו. ּוִבְזכּות ֱהיֹוֵתנּו ֲעסּוִקים ַּבָחְכָמה 
ַהּזֹאת, ַעל ָיָדּה ִּתְתָקֵרב ַהְּגאּוָלה, ִויׁשּוָעָתּה ְמֵהָרה ַּתְצִמיַח, ְלִעּלּוי ְׁשִכיַנת עּוֵּזנּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו. 
ִויקּוַים ָּבנּו ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב "ַוֹּיאֶמר ֱאֹלִקים ְיִהי אֹור", ַוִּיְזַרח ָעֵלינּו אֹור ה', ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' 
)ֻנַּסח ַהְּתִפָּלה ִמּתֹוְך ְלׁשֹונֹו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל זיע״א( ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד, ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד. 

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

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

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



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

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

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

ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן:

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

ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן:



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

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

ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

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

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

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



- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

עֹוָלם -  בָּ ה ְלָכל ִמּדֹות טֹובֹות שֶׁ ְוִיְזכֶּ
רֹות  ַמן ַהזֶּה ִנְסתָּ זְּ בַּ ָאַמר ָמָרן ָהֲאִר"י, שֶׁ

קֹום  ְמָחה ִלְפֵני ַהמָּ ַנֲעשּׂו ִנְגלֹות ְושִׂ
ָרֵזי ַהּתֹוָרה ּוְלַגּלֹות ָרִזין ְלָכל  ִלְלמֹד בְּ

ָרֵאל ר ִישְׂ בַּ
רּות  ִהְתגַּבְּ יָחא  ְמשִׁ דִּ ִעְקְבָתא  ּוְבֵעת 
ַהְנָהגֹות  ּדֹות ָרעֹות בְּ ָהַרע ְוָהַעּזּות ְוַהמִּ
נּוז  ַהגָּ ָהאֹור  ה  ִנְתגַּלָּ ַרב  ֵעֶרב  י  ָראשֵׁ
ּקּוִנים  ְוַהתִּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ַמִים  ַהשָּׁ ִמן 
ּוְבֶזה  ָהֲאִר"י  ָמָרן  ְתֵבי  כִּ ְוַאֲחֵריֶהם 
ַנְפׁשוֹ  בְּ שֶׁ ְוָהַרע  ַהּקֹוִצים  ְמַבֵער  ּמּוד  ַהלִּ
ה  ְוִיְזכֶּ ֶעְליוֹן  אֹור  בְּ ַעְצמוֹ  ק  ְלַדבֵּ ה  ְוִיְזכֶּ
ְוָלֶזה  עֹוָלם  בָּ שֶׁ טֹובֹות  ִמּדֹות  ְלָכל 
ִלּמּוְדָך  ר  ְוִעקַּ ַהזֶּה.  ָהאֹור  ה  ִנְתגַּלָּ
יג ֶהָאָרה  שִּׂ תַּ ְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ִיְהֶיה שֶׁ בִּ
ִלּמּוְדָך  ֵעת  בְּ ָך  ַנְפשְׁ בְּ ֱאלִֹקית  ְוַחּיּות 
ַמן  זְּ בַּ ּוְבָכל ַהּיֹום... ָאַמר ָמָרן ָהֲאִר"י שֶׁ
ְמָחה ִלְפֵני  רֹות ַנֲעשּׂו ִנְגלֹות ְושִׂ ַהזֶּה ִנְסתָּ
ָרֵזי ַהּתֹוָרה ּוְלַגּלֹות ָרִזין  קֹום ִלְלמֹד בְּ ַהמָּ
ְיהּוָדה  ַאְיִזיק  ִיְצָחק  י  (ַרבִּ ָרֵאל.  ִישְׂ ר  בַּ ְלָכל 
ָבִרים רח:) ָרָכה, דְּ ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, ֵהיַכל ַהבְּ

ָרֵאל ִלְטעֹם  מט) ְלַהְלִהיב ְלָבבֹות ִישְׂ
עֹוָלם  א בָּ נּוז עֹוָלם ַהבָּ ַטַעם אֹור ַהגָּ

ַהזֶּה ַעל ְיֵדי ָחְכַמת ַהּזַֹהר
ְלתֹוָרה  ָרֵאל  ִישְׂ ְלָבבֹות  ְלַהְלִהיב 
ְמתּוָקה  ִניִמּיּות  ַהפְּ ָחְכָמה  בְּ ְוַלֲעבֹוָדה 
ֵעיַנִים  ְמִאירֹות  צּוף  ְונֶֹפת  ַבׁש  ִמדְּ
ָמתֹוק  נּוָזה  גְּ ֲחמּוָדה  ֶנֶפׁש  יבֹות  ּוְמשִׁ
ָכּה  ְלַזכְּ ַלנֶֶּפׁש  ְוטֹוב  ָלֵעיַנִים  ָהאֹור 
רֹות ִלְטעֹם  ִמּדֹות טֹובֹות ְישָׁ ּוְלָהִאיָרּה בְּ
עֹוָלם ַהזֶּה  א בָּ נּוז עֹוָלם ַהבָּ ַטַעם אֹור ַהגָּ
ּלּות  ר ִהְתגַּ ְיֵדי ָחְכַמת ַהּזַֹהר... ְוִעקַּ ַעל 
א  דֹוֵרנּו לֹא ָהָיה ֶאלָּ ַהָחְכָמה ַהּזֹאת בְּ

ְתׁשּוָקה  בִּ ָכּה  ְלַזכְּ ַהנֶֶּפׁש  ַעל  ְלָהִאיר 
ּלּות  ִהְתגַּ י  כִּ ַוֲעָנָוה...  ָטֳהָרה  ה  ְקֻדשָּׁ בִּ ְוִיְרָאה  ַאֲהָבה  ּוְדֵבקּות 
נּו ְלָהִסיר  ָיֵמינּו ָהָיה ְלָהִאיר ָעֵלינּו ְוַעל ַנְפשֵׁ פּון ַהזֶּה בְּ ָהאֹור ַהצָּ
אֹור  ֶעְליוֹן  ֵמאֹור  ִלְטעֹם  ָהָרעֹות  ְוַתֲאוֹות  ַהזֲֻּהמֹות  ל  כָּ נּו  ֵמִאתָּ
א ּוְלָהִסיר ַהּקֹוִצים ִמּדֹות ָרעֹות ְוַגֲאָוה  ׁש ַטַעם עֹוָלם ַהבָּ ַצח ַממָּ
ֵעיֵנינּו  ים בְּ כִּ ר ֵהם ְלשִׂ ְררּות ַעל ֵרֵעהּו ְוֶיֶתר ִמּדֹות ָרעֹות ֲאשֶׁ תָּ ְוִהשְׂ
י ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה,  ְנָאה ְוַאֲהַבת ָרעֹות.  (ַרבִּ ִקְנָאה ְושִׂ

ָמה) ַהְקדָּ ְנִתיב ִמְצוֹוֶתיָך, בַּ

עֹוָלמֹות  א בְּ ָלל, ֶאלָּ ים כְּ ִמיִּ ִמְקִרים גַּשְׁ ר בְּ נ) ֵאין ַהּזַֹהר ְמַדבֵּ
ֶעְליֹוִנים

ָלל,  כְּ ים  ִמיִּ גַּשְׁ ִמְקִרים  בְּ ר  ְמַדבֵּ ַהּזַֹהר  ֵאין  שֶׁ הּוא,  ָהֱאֶמת  י  כִּ
ִמּיּות,  ַגשְׁ מוֹ בְּ ים כְּ ם ֵסֶדר ְזַמנִּ ֵאין שָׁ עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים, שֶׁ א בְּ ֶאלָּ
ֵהם  ּוַמְדֵרגֹות  צּורֹות  ּנּוי  שִׁ בְּ ֲאִרים  ִמְתבָּ ים  ָהרּוָחִניִּ ים  ּוְזַמנִּ
ם  לָּ רּוׁש ַהסֻּ ר יֹוַחאי, ַהּזַֹהר, ְוָיָצא ִעם פֵּ ְמעוֹן בַּ י שִׁ קֹום ּוְזַמן. (ַרבִּ ְלַמְעָלה ִממָּ

ְחּתוֹן) יק תַּ יק ֶעְליוֹן ַצדִּ ף סב. ַמֲאָמר ַצדִּ דַּ

ל ִלּמּוד,  נא) ַהִחיָד"א ּפֹוֵסק: ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְמרֹוָמם ַעל כָּ
ּקּון  ְקִריָאתוֹ, ְוהּוא תִּ ְטֶעה בִּ יִּ גַּם לֹא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר, ְוַאף שֶׁ שֶׁ בְּ

ָמה שָׁ גָּדֹול ַלנְּ
ַמאי  ֵיַדע  לֹא  גַּם  שֶׁ בְּ ִלּמּוד,  ל  כָּ ַעל  ְמרֹוָמם  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד 
ָמה,  שָׁ ַלנְּ גָּדֹול  ּקּון  תִּ ְוהּוא  ְקִריָאתוֹ.  בִּ ְטֶעה  יִּ שֶׁ ְוַאף  ָקָאַמר, 
הּוא,  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ל  שֶׁ מֹוָתיו  שְׁ ַהּתֹוָרה  ָכל  דְּ ַהגַּם  שֶׁ ְלִפי 
ּוֵמִבין  ַהּקֹוֵרא  ְוָאָדם  ִסּפּוִרים,  ה  ַכמָּ בְּ ה  שָׁ ִנְתַלבְּ ָמקֹום  ל  ִמכָּ
ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ֲאָבל  ׁשּוט.  ַהפָּ ט  שָׁ פְּ ַעל  ְעּתוֹ  דַּ נֹוֵתן  ּפּוִרים  ַהסִּ
ְוִסְתֵרי  ֵהם סֹודֹות  ְוַהּקֹוֵרא יֹוֵדַע שֶׁ ָגלּוי,  ֵהן ַהּסֹודֹות ַעְצָמן בְּ

ים  י ַחיִּ ג. (ַרבִּ יג ְועֶֹמק ַהמֻּשָּׂ שִּׂ ֵאינוֹ מּוָבן ִמּקֶֹצר ַהמַּ א שֶׁ ּתֹוָרה, ֶאלָּ
ע, אֹות מד) ֶאְצבַּ ִוד ֲאזּוַלאי, ַהִחיָד"א, מֹוֶרה בְּ יֹוֵסף דָּ

ִכְתֵבי  ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּוְבִדְבֵרי ַחְכֵמי ֱאֶמת ּוְביֹוֵתר בְּ נב) ַההֹוֶגה בְּ
ֲעֵרי אֹוָרה ּוִפְתֵחי ָחְכָמה, ְוַיֲחשֹׁב  ָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה ְיַגּלּו שַׁ
נֹוָתיו  כְּ ם ּוִמשְׁ ַחְצרֹות ַהשֵּׁ ִמיד בְּ ל ַהּיֹום תָּ ִאּלּו עֹוֵמד הּוא כָּ כְּ

אֹוַרְיָתא ָרִזין דְּ בְּ

ֵסֶפר  בְּ ים,  ַחיִּ ֱאלִֹקים  ִדְבֵרי  בְּ ַההֹוֶגה  ְלַמֲעַלת  ְוֵעֶרְך  עּור  שִׁ ֵאין 
ִכְתֵבי  בְּ ּוְביֹוֵתר  ֱאֶמת  ַחְכֵמי  ּוְבִדְבֵרי  ֵאָליו,  ְלִוים  ַהנִּ ְוָכל  ַהּזַֹהר 
ִמיִדי  י ַעל ְיֵדי ָהֵעֶסק ַהתְּ רּוִרים… כִּ ָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה ַהבְּ
ֶדֶרְך  בְּ תֹם  בְּ ַההֹוֵלְך  ְלָכל  ָחְכָמה  ּוִפְתֵחי  אֹוָרה  ֲעֵרי  שַׁ ִיגָּלּו 
בֹוד  ַהכָּ ֶמֶלְך  ֵהיַכל  ֶאל  ְלָקְרָבה  ַנְפׁשוֹ  ָחְמָדה  ר  ֲאשֶׁ ם,  ַהשֵּׁ
ִבים  ְתַנדְּ ל ַהמִּ רּוִכים כָּ ן ִיְהיּו בְּ רּוְך הּוא, ְוַעל כֵּ ַחי ָהעֹוָלִמים בָּ
יֹומֹו…  בְּ יֹום  י  ִמדֵּ יֹום  בְּ ִים  תַּ שְׁ אוֹ  ָעה  שָׁ ֲאִפּלּו  ה  ַכמָּ בְּ ַלֲעסֹק 
ה, ְוַיֲחשֹׁב  רּוְך הּוא ְמָצְרָפּה ְלַמֲעשֶׂ דֹוׁש בָּ ָבה טֹוָבה ַהקָּ ּוַמֲחשָׁ
נֹוָתיו  כְּ ּוִמשְׁ ם  ַהשֵּׁ ַחְצרֹות  בְּ ִמיד  תָּ ַהּיֹום  ל  כָּ הּוא  עֹוֵמד  ִאּלּו  כְּ

ה, 232) ְקֻדשָּׁ ָרֵאל בִּ אֹוַרְיָתא. (אֹוֵהב ִישְׂ ָרִזין דְּ בְּ

דֹוׁש ְוִסְפָרא  ְבֵרי זַֹהר ַהקָּ ָפִרים ִעם דִּ ל ַהסְּ נג) ִלְלמֹד ֶאת כָּ
י ֲחָכֵמינּו  ִהיר ְוֵסֶפר ְיִציָרה, ְוָכל ִמְדְרשֵׁ ְצִניעּוָתא, ֵסֶפר ַהבָּ דִּ
ִעּיּון ּוִבְבִקיאּות, ָצִריְך ַעל ֶזה ַהְתָמָדה  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, בְּ

ס ּופֹוְסִקים ַהְתָמַדת ַהשַּׁ ׁש כְּ דֹוָלה, ַממָּ גְּ

ֲאִני  שֶּׁ ַמה  ּוְבָכל  חֹוְברֹוַתי,  בְּ וָָּנִתי  כַּ ר  ִעקַּ ל  כָּ שֶׁ בֹודוֹ,  כְּ ֵיַדע 
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ְזֵקִנים ּוְצִעיִרים,  ּכֹוֵתב, הּוא ַרק ְלעֹוֵרר ֵלָבב תַּ
ָפִרים  ַהסְּ ל  כָּ ֶאת  ְוִלְלמֹד  ַהּתֹוָרה…  ְפִניִמּיּות  בִּ ִעּיּון  בְּ ַלֲעסֹק 
ִהיר ְוֵסֶפר  ְצִניעּוָתא, ֵסֶפר ַהבָּ דֹוׁש ְוִסְפָרא דִּ ְבֵרי זַֹהר ַהקָּ ִעם דִּ

י ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם  ְיִציָרה ְוָכל ִמְדְרשֵׁ
ָצִריְך  ּוִבְבִקיאּות,  ִעּיּון  בְּ ִלְבָרָכה 
ׁש  ַממָּ דֹוָלה,  גְּ ַהְתָמָדה  ֶזה  ַעל 

ס ּופֹוְסִקים. ַהְתָמַדת ַהשַּׁ כְּ

ְלֶזה  מּוָכִנים  ַהּכֹל  לֹא  ָאְמָנם 
ִמי  ל  כָּ ן  כֵּ ַעל  ם,  ַנְפשָׁ ַבע  ִמטֶּ
ָחִריף,  ֵלב  ְוִלּבוֹ  ְמֻסגָּל  ֵאינוֹ  שֶׁ
עֶֹמק  בְּ ְלַהֲאִריְך  ָעָליו  שֶׁ אי  ַודַּ
ּתֹוְספֹות  רּוׁש  פֵּ ָמָרא  גְּ ְלּפּול  פִּ
ר  ְכשָׁ מֻּ שֶׁ ִמי  ֲאָבל  ּופֹוְסִקים, 
ָלה ַעל  ִעּיּון ָחְכְמָתא ְוַקבָּ ַלֲעסֹק בְּ
ְסָדִרים  לוֹ  ר  ְלַסדֵּ ָצִריְך  הּוא  ן  כֵּ
ִלּמּודוֹ  ר  ִעקַּ ֲאָבל  ְקָצִרים… 
קֹונוֹ.  ֶאת  יר  ְלַהכִּ ְהֶיה  יִּ שֶׁ ָצִריְך 

רֹות א', מא – מב) (ִאגְּ

ִחּבּור ֶזה ְמעֹוְרִרים  עֹוֵסק בְּ שֶׁ נד) כְּ
יִקים ַהֵהם  דִּ מֹות ְוכַֹח ַהצַּ שָׁ ּכַֹח ַהנְּ
לֹום  ינּו ָעָליו ַהשָּׁ ה ַרבֵּ ִעם ּכַֹח משֶׁ
- ּוְמעֹוְרִרים אֹותוֹ ַהּתֹוֶעֶלת ְואֹותוֹ 
ְמעוֹן  י שִׁ ה ַרבִּ לָּ גִּ ָהאֹור ַהּקֹוֵדם שֶׁ
ַעת ִחּבּורֹו שְׁ ן יֹוַחאי ַוֲחֵבָריו בִּ בֶּ

ּכַֹח  ִחּבּור ֶזה ְמעֹוְרִרים  עֹוֵסק בְּ שֶׁ כְּ
ִעם  ַהֵהם  יִקים  דִּ ַהצַּ ְוכַֹח  מֹות  שָׁ ַהנְּ
לֹום...  ַהשָּׁ ָעָליו  ינּו  ַרבֵּ ה  משֶׁ ּכַֹח 
ּבוֹ  ִקים  ִמְתַעסְּ ְהיֹוָתם  בִּ י  כִּ
ׁש  ַהְמֻחדָּ ָהאֹור  ים  שִׁ ְמַחדְּ ֵהם 
ּוַמְזִהיָרה  ִחּבּורוֹ,  ֵעת  ׁש בְּ ִנְתַחדֵּ שֶׁ
ָהאֹור  ֵמאֹותוֹ  ּוְמִאיָרה  ִכיָנה  ַהשְּׁ
ְוָכל  ָאז,  ּה  ִחּדּושָׁ ת  ְתִחלַּ כִּ
ּוְמעֹוְרִרים  חֹוְזִרים  ּה  בָּ ָהעֹוְסִקים 
אֹותוֹ ַהּתֹוֶעֶלת ְואֹותוֹ ָהאֹור ַהּקֹוֵדם 
ן יֹוַחאי ַוֲחֵבָריו  ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ה ַרבִּ לָּ גִּ שֶׁ
ן ַיֲעקֹב  ים בֶּ ה ַחיִּ ַעת ִחּבּורוֹ. (ָהַרב משֶׁ שְׁ בִּ

ַער א' ִסיָמן ה') קֹוְרדֹוֵבירוֹ, הרמק, אֹור ָיָקר, שַׁ

יֲַּעבֹר  דֹוׁש ַאף שֶׁ ּזַֹהר ַהקָּ ָרֵאל ִלְלמֹד בַּ ר ִישְׂ ל בַּ ְתַחזֵּק כָּ יִּ נה) שֶׁ
ּזַֹהר  ְלמֹד בַּ ה ִנְסיֹונֹות ְלַהְפִריד אֹותוֹ ָחִליָלה ִמלִּ מָּ ָעָליו כַּ

דֹוׁש ַהקָּ
יֲַּעבֹר ָעָליו  דֹוׁש ַאף שֶׁ ּזַֹהר ַהקָּ ָרֵאל ִלְלמֹד בַּ ר ִישְׂ ל בַּ ְתַחזֵּק כָּ יִּ שֶׁ
דֹוׁש ְוֵכן  ּזַֹהר ַהקָּ ְלמֹד בַּ ה ִנְסיֹונֹות ְלַהְפִריד אֹותוֹ ָחִליָלה ִמלִּ מָּ כַּ
חֶֹמר  בַּ ִמים  ַהְמֻגשָּׁ ָאָדם  ֵני  ִמבְּ ִנְסיֹונֹות  ה  מָּ כַּ ָעָליו  ָעַבר  ִאם 
יֵניֶהם  ב בֵּ ֵהם ֵליָצֵני ַהּדֹור ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ְוהּוא יֹושֵׁ ֶהם שֶׁ לָּ שֶׁ
ָרֵאל ָהרֹוֶצה  שְׂ ַעל ֶנֶפׁש ִמיִּ ְתַחזֵּק בַּ יִּ ין ַהחֹוִחים... שֶׁ נָּה בֵּ ׁשֹושַׁ כְּ
ְרֶאה לוֹ  נִּ י שֶׁ רּוְך הּוא... ַאף ַעל פִּ ְדֵבקּות ַהּבֹוֵרא בָּ ֵבק בִּ ִלדָּ
יַח  גִּ ין ַהחֹוִחים ַאל ַישְׁ נָּה בֵּ ׁשֹושַׁ הּוא כְּ ָעִמים שֶׁ ִמְקָצת ֵאיֶזה פְּ בְּ
מוֹ. (ָהַרב  רּוְך הּוא ּוָברּוְך שְׁ כַֹח ָהֵאין סֹוף בָּ ַעל ֶזה, ָחָזק ְוִנְתַחזֵּק בְּ

ֶרְך ַהּקֶֹדׁש אֹות יב) ָמה דֶּ ַהְקדָּ ק ֱאִליֶעֶזר, בְּ שֶׂ מֶּ אּפוֹ, דַּ ם טֹוב פָּ ר שֵׁ ֱאִליֶעֶזר בַּ

ָכל יֹום ף זַֹהר בְּ ְלמֹד דַּ יֲאָך ְלָבְבָך ַלְחּדֹל ִמלִּ ן ַישִּׁ ֵמר פֶּ נו) ִהשָּׁ
י  יֲאָך ְלָבְבָך ַלְחּדֹל ִמזֶּה. (ַרבִּ ן ַישִּׁ ֵמר פֶּ דֹוׁש... ְוִהשָּׁ ף זַֹהר ַהקָּ דַּ

ִריְנַוְלד, אֹות כא) ה גְּ י משֶׁ ִריְנַוְלד ֵמחֹוְסט, - ַהְנָהגֹות ַרבִּ ה גְּ משֶׁ

ינֹוב ּפֹוֵסק: עֹוֵבד ֱאלִֹקים ַהְינּו ָהעֹוֵסק  ָכר ִמדִּ שְׂ ֵני ִישָׂ נז) ַהבְּ
ְלמּוד ְלַבד ְוֵאינוֹ  תַּ ְלמּוד ּוַבּזַֹהר, לֹא ֲעָבדוֹ - ָהעֹוֵסק בַּ תַּ בַּ

ּזַֹהר עֹוֵסק בַּ
ר לֹא  ין עֵֹבד ֱאלִֹקים ַלֲאשֵׁ יק ְוכּו' בֵּ ין ַצדִּ ם ּוְרִאיֶתם בֵּ ְבתֶּ ְושַׁ
ְלמּוד ּוַבּזַֹהר. לֹא ֲעָבדוֹ -  תַּ ֲעָבדוֹ, עֹוֵבד ֱאלִֹקים ַהְינּו ָהעֹוֵסק בַּ
יָרא  פִּ י ְצִבי ֱאִליֶמֶלְך שַׁ ּזַֹהר. (ַרבִּ עֹוֵסק בַּ ְוֵאינוֹ  ְלמּוד ְלַבד  תַּ ָהעֹוֵסק בַּ

ֶרק א' אֹות ב') ים, פֶּ נִּ ינֹוב, מהרצא, ַמְעַין גַּ ִמדִּ

ז


