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- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

ת  י ַקְדמֹוֵנינּו ְסֻגלַּ ר ָידּוַע ִמפִּ ֲאשֶׁ ֵסֶפר ַהּזַֹהר כַּ ק בְּ ְדבַּ נח) תִּ

דֹוׁש ֵעֶסק ֵסֶפר ַהקָּ

ֱאֶמת  י  שֵׁ ּוְמַבקְּ ּתֹוְקִקים  שְׁ ַהמִּ ַהֲחֵבִרים  ְוֵרַעי  ַאַחי  ְמעּוִני  שִׁ

ֵהיָכלוֹ,  בְּ ר  ּוְלַבקֵּ ם  ַהשֵּׁ נַֹעם  בְּ ַלֲחזֹות  ב  ַהלֵּ ֲעבֹוַדת  ת  ֲאִמתַּ

י ַקְדמֹוֵנינּו  ר ָידּוַע ִמפִּ ֲאשֶׁ ֵסֶפר ַהּזַֹהר כַּ ק בְּ ּתֹוַחח ְוִתְדבַּ שְׁ י תִּ ַנְפשִׁ

סּור  יִדיְטׁשֹוב,  ִמזִּ ֵטיין  ַאְיְכְנשְׁ ִהיְרׁש  ְצִבי  י  (ַרבִּ דֹוׁש.  ַהקָּ ֵסֶפר  ֵעֶסק  ת  ְסֻגלַּ

ף ד:) ֵמַרע, דַּ

יקֹוְרסּות ינּות ְוֶאפִּ יל ִממִּ ָכל יֹום ַמצִּ נט) לֹוַמר זַֹהר בְּ

יקֹוְרסּות ַרֲחָמָנא  ר ִמינּות ְוֶאפִּ ְתגַּבֵּ יַח תִּ שִׁ יַאת ַהמָּ ָאַמר: קֶֹדם בִּ

לּו,  ַהלָּ ָבִרים  דְּ ה  לֹשָׁ שְׁ בִּ ִלזֵָּהר  ָלֶזה  ָהֵעָצה  עֹוָלם.  בָּ ִליְצַלן 

אֹוֵמר,  ֵאינוֹ ֵמִבין ַמה שֶּׁ י שֶׁ ָכל יֹום זַֹהר ַאף ַעל פִּ ָהֶאָחד לֹוַמר בְּ

ִרים, מירא דכיא) ב. (אֹור ְישָׁ י ֲאִמיַרת זַֹהר ְמֻסגֶֶּלת ְלָטֳהַרת ַהלֵּ כִּ

ּבֶֹקר ּוְבחֹל ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה ת בַּ בָּ שַׁ דֹוׁש בְּ ס) ִיְלמֹד זַֹהר ַהקָּ

דֹוׁש ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ ְלַחיֵּי  ת קֶֹדׁש זַֹהר ַהקָּ בָּ שַׁ ִיְלמֹד בְּ

ְיָקא ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה ָהַאֲחרוֹן  חֹל ִיְלמֹד דַּ א, ְוֵכן בְּ ָהעֹוָלם ַהבָּ

ָהֲאִר"י  ָמָרן  ּוְבִכְתֵבי  ּזַֹהר  בַּ ָלל  כְּ ִיְלמֹד  ְוַאל  ַהּבֶֹקר,  אֹור  ַעד 

יֵמי ַהחֹל,  ת ַלְיָלה ִראׁשֹוָנה בִּ ְתִחלַּ א בִּ ִזְכרֹונוֹ ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהבָּ

י  ָלִלים ֵמַרבִּ יִקים - כְּ ר ּוַבּבֶֹקר ָצִריְך ִלְטּבֹל. (ַהְנָהגֹות ַצדִּ ת ֻמתָּ בָּ שַׁ ֲאָבל בְּ
אַמְרָנא) ֱאִליֶעֶזר ְצִבי ִמקָּ

ִעיִרים ֹיאְמרּו זַֹהר סא) גַּם ַהצְּ

ּתֹאְמרּו זַֹהר. ְוִלְפָעִמים  ִעיִרים ַהשֹּׁוֲאִלים) שֶׁ יִמים ֲאַנְחנּו (ַלצְּ ַמְסכִּ

ָגתוֹ  ְוַהשָּׂ בוֹ  ַמצָּ ִפי  כְּ ִיְלמֹד  ָמָרא  גְּ ִלְלמֹד  רּות  ֶאְפשָׁ ֵאין  שֶׁ כְּ

ְלמֹד, ֵאֶצל  ַע ַמה לִּ ִלְקבֹּ ִמיד  ר תָּ זַֹהר, ִאי ֶאְפשָׁ ָניֹות אוֹ  ִמשְׁ

ֱאֶמת.  ְהֶיה בֶּ יִּ ּלֹוְמִדים ַהְינּו ַהְך ּוִבְלַבד שֶׁ ַרְך ַמה שֶּׁ ם ִיְתבָּ ַהשֵּׁ
אַמְרָנא) י ֱאִליֶעֶזר ְצִבי ִמקָּ ָלִלים ֵמַרבִּ יִקים - כְּ (ַהְנָהגֹות ַצדִּ

ִלי  ְבִקיאּות [בְּ סב) ָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה: ִלְלמֹד זַֹהר בִּ

ָכל יֹום ים בְּ פִּ ִעּיּון] 40 50 דַּ יֲַּעִמיק בְּ שֶׁ

ָאַמר לוֹ  ִויַחיֵּהּו שֶׁ ְמֵרהּו צּורוֹ  ִוי ִישְׁ ָאַמר ִלי ָהַרב ַאְבָרָהם ַהלֵּ

יַח  ּלֹא ָישִׂ ָגה, ְוִהיא זוֹ שֶׁ מֹוִרי ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה ֵעָצה ְלִעְנַין ַהַהשָּׂ

ה ַעל ֶחְסרוֹן ַהְיִדיָעה  ְיָלה ְוִיְבכֶּ ֲחִצי ַהלַּ יָּקּום בַּ ֵטָלה ְושֶׁ יָחה בְּ שִׂ

ִעּיּון, מ' אוֹ  יֲַּעִמיק בְּ ִלי שֶׁ ְלַבד, בְּ ִקיאּות בִּ ֶרְך בְּ ּזַֹהר דֶּ ְלמֹד בַּ יִּ ְושֶׁ

ים, ְוָאְמָנם  ָעִמים ַרבִּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר פְּ ְקָרא בְּ יִּ ָכל יֹום, ְושֶׁ נ' ָעִלים בְּ

י לוֹ ֵאיְך ָזָכה ְלָכל  ַאְלתִּ שָּׁ שֶׁ ָאַמר ִלי מֹוִרי ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה, כְּ

ָחְכָמה  בְּ ְמאֹד  ְמאֹד  בִּ ַרח  טָּ שֶׁ ִלי  יב  ְוֵהשִׁ ַהּזֹאת,  ַהָחְכָמה 

ֲאִני  ְוַגם  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ  ָהַרַמ"ק  גַּם  י  כִּ לוֹ  י  ְוָאַמְרתִּ זֹאת, 

ָהֱאֶמת  ָחְכָמה זֹאת, ְוָאַמר ִלי שֶׁ ְמאֹד ְמאֹד בְּ י בִּ ים ָטַרְחתִּ ַחיִּ

ֲאָבל  ּדֹוֵרנּו,  י  ַאְנשֵׁ ָאר  ִמשְּׁ יֹוֵתר  ְמאֹד  ְמאֹד  ַרְחנּו  טָּ שֶׁ הּוא 

ָנה ַעל  י שֵׁ ְלתִּ ָאר בִּ ה ֵלילֹות ָהָיה ִנשְׁ מָּ י כַּ מֹוהּו, כִּ ינּו כָּ לֹא ָעשִׂ

ל ְיֵמי  ה ֵלילֹות שֶׁ שָּׁ ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ְוִלְפָעִמים שִׁ ַמֲאָמר ֶאָחד שֶׁ

ֶאָחד  ַמֲאָמר  ִעּיּון  ַעל  ב  ְויֹושֵׁ ִמְתּבֹוֵדד  ָהָיה  בּוַע  שָׁ בְּ שֶׁ ַהחֹל 

ָעִמים.  פְּ רֹב  ַהֵהם,  ילֹות  ַהלֵּ ל  כָּ ן  ָישֵׁ ָהָיה  ְולֹא  ְלַבד,  בִּ ּזַֹהר  בַּ

ים ִויַטאל) י ַחיִּ יִקים - ַהְנָהגֹות טֹובֹות ֵמַרבִּ (ַהְנָהגֹות ַצדִּ

דֹוׁש ּזַֹהר ַהקָּ ָנה בַּ סג) ִלְלמֹד קֶֹדם ַהשֵּׁ

ּזַֹהר  בַּ אוֹ  ַאגָָּדה  בְּ אוֹ  ָנה  ַהשֵּׁ קֶֹדם  ַלְיָלה  ָכל  בְּ ִלְלמֹד  ִיזֵָּהר 

ִמיְכל  ְיִחיֵאל  י  ֵמַרבִּ ב'  נַֹסח   - טֹובֹות  ַהְנָהגֹות   - יִקים  ַצדִּ (ַהְנָהגֹות  דֹוׁש.  ַהקָּ

יק ִלְבָרָכה) לֹוְטׁשֹוב ֵזֶכר ַצדִּ ִמזְּ

ָכל יֹום סד) זַֹהר בְּ

ים  ּוִמְדָרשִׁ ְוזַֹהר  ּופֹוְסִקים  ָמָרא  גְּ ָנה  ִמשְׁ ַנְך  תַּ יֹום  ָכל  בְּ ִיְלמֹד 

ל  ְהיּו כָּ יִּ י ֵהם מֹוִכיִחים ֶאת ָהָאָדם שֶׁ ְוַאגָּדֹות ְוִסְפֵרי ִיְרָאה, כִּ

י  יִקים - ַהְנָהגֹות ְקדֹוׁשֹות ַעל פִּ ַמִים. (ַהְנָהגֹות ַצדִּ ם שָׁ יו ְוִלּמּודוֹ ְלשֵׁ ַמֲעשָׂ

ָלאְטׁשֹוב) י ְיִחיֵאל ִמיְכל ִמזְּ י"ת ֵמַרבִּ ֵסֶדר ָאֶל"ף בֵּ

ֵסֶפר ַהּזַֹהר ה בְּ ִקיָדה ַרבָּ סה) שְׁ

ה  ַרבָּ ִקיָדה  ּושְׁ ם  ַהשֵּׁ ִיְרַאת  ּוָמֵלא  ָנבוֹן  ֵלב  זוֹ  ְלָחְכָמה  ָצִריְך 
קֹוב) ַתי ֵמַראשְׁ בְּ י שַׁ יִקים - ֵסֶדר ְקִביַעת ַהּתֹוָרה ֵמַרבִּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר. (ַהְנָהגֹות ַצדִּ בְּ

ָכל יֹום סו) ִיְלמֹד זַֹהר בְּ

ְוַאגָּדֹות  ים  ִמְדָרשִׁ זַֹהר  ּוְגָמָרא  ָנה  ִמשְׁ ַנְך  תַּ יֹום  ָכל  בְּ ִיְלמֹד 
ְיֵרִאים  ְפֵרי  ַהסִּ י  כִּ ּוְמאֹד  ְמאֹד  ְיֵרִאים  ּוְבִסְפֵרי  ּופֹוְסִקים, 
ם  ְלַהשֵּׁ ְוִלּמּוָדיו  יו  ַמֲעשָׂ ל  כָּ ְהיּו  יִּ שֶׁ ָהָאָדם  ֶאת  יִרים  ַמְזכִּ

י ְצִבי ִהיְרׁש ִמנְַּדבֹוְרָנה) יִקים - ַהְנָהגֹות טֹובֹות ֵמַרבִּ ָרְך. (ַהְנָהגֹות ַצדִּ ִיְתבָּ

דֹוׁש ֵסֶפר זַֹהר ַהקָּ ִכיָבה בְּ סז) ַלֲעסֹק ָסמּוְך ַלשְּׁ

יְרָסא  גִּ עּור  שִׁ ֵאיֶזה  ִכיָבה  ַלשְּׁ ָסמּוְך  ּתֹוָרה  בַּ ַלֲעסֹק  ִיזֵָּהר 
ר  ת ַהּתֹוָרה ֲאשֶׁ ר ְקֻדשַּׁ דֹוׁש ֲאשֶׁ ֵסֶפר זַֹהר ַהקָּ בְּ ָניֹות אוֹ  ִמשְׁ בְּ
ים  י ַחיִּ יִקים - ַאְזָהרֹות ְוִתּקּוִנים ֵמַרבִּ ְנצֹר אֹותוֹ. (ַהְנָהגֹות ַצדִּ ְכבוֹ תִּ שָׁ ָלַמד בְּ

ִוד ֲאזּוַלאי – ַהִחיָד"א) יֹוֵסף דָּ

ָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות ִגיְרָסא בְּ סח) ִלּמּוד ַהּזַֹהר בְּ

ה  ן ִאם ִיְזכֶּ כֵּ ָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות ְוָכל שֶׁ ִגיְרָסא בְּ ִלּמּוד ַהּזַֹהר בְּ
ָעה  שָׁ ְלַמְעָלה בְּ ּקּון  תִּ ּבוֹ  ה  ַיֲעשֶׂ רּוׁש ַמֲאָמר  ּוְלָהִבין פֵּ ִלְלמֹד 
לֹום  ִמיָמה. (ָהַרב שָׁ ָנה תְּ ט שָׁ שָׁ ִלּמּוד ַהפְּ ה בְּ ּלֹא ַיֲעשֶׂ ַאַחת ַמה שֶּׁ

ּקּון מג אֹות ס') א ֶמֶלְך, תִּ סֵּ ה ּבּוַזְגלוֹ, כִּ ן משֶׁ בֶּ

ר  ְסקּו ָטֵמא ָטהֹור ִאּסּור ְוֶהתֵּ ִפי ְרצֹוָנם פָּ י לֹא ַעל ִחנָּם כְּ סט) כִּ
ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה א ִמּתֹוְך פְּ ר ּוָפסּול ֶאלָּ שֵׁ כָּ

ר  ְסקּו ָטֵמא ָטהֹור ִאּסּור ְוֶהתֵּ ִפי ְרצֹוָנם פָּ י לֹא ַעל ִחנָּם כְּ כִּ
ּנֹוָדע ְליֹוְדֵעי ֵחן.  ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה כַּ א ִמּתֹוְך פְּ ר ּוָפסּול ֶאלָּ שֵׁ כָּ
ים  ַחיִּ י  ַרבִּ ָהַרב  ַמת מֹוֵרנּו  ַהְקדָּ ֵחֶלק א',  ים  ַחיִּ ֵעץ  ָהֲאִר"י,  ְתֵבי  ִויַטאל, כִּ ים  ַחיִּ (ָהַרב 

ִויַטאל ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן, ג')

ָלה  בָּ ּלֹא ָרָאה אֹור ָחְכַמת ַהקַּ דֹוׁש ּפֹוֵסק: ִמי שֶׁ ָל"ה ַהקָּ ע) ַהשְּׁ
ים  נָּה ּפֹוֵרׁש ֵמַהַחיִּ לֹא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמיָָּמיו, ְוָכל ַהּפֹוֵרׁש ִממֶּ

ים ים ָהרּוָחִניִּ ְצִחיִּ ַהנִּ

ּלֹא  ִתי, ּוִמי שֶׁ יַמת פֶּ ר ַמְחכִּ ָלה ֲאשֶׁ בָּ הּוא סֹוד ִלּמּוד ָחְכַמת ַהקַּ
ָיִבין  ָאז  י  כִּ ִמיָָּמיו,  ְמאֹורֹות  ָרָאה  לֹא  זוֹ  ַהָחְכָמה  אֹור  ָרָאה 
גָָּחתוֹ... ְוָכל ַהּפֹוֵרׁש  רּוְך הּוא ְוסֹוד ַהשְׁ יל סֹוד ַאְחדּותוֹ בָּ כִּ ְוַישְׂ
ִוי  ן ַאְבָרָהם ַהלֵּ ְעָיה בֶּ י ְישַׁ ים. (ַרבִּ ים ָהרּוָחִניִּ ְצִחיִּ ים ַהנִּ נָּה ּפֹוֵרׁש ֵמַהַחיִּ ִממֶּ

ף ל) דֹוׁש, ַמֲאָמר ִראׁשוֹן דַּ ָלה ַהקָּ הֹורֹוִביץ, ַהשְּׁ

ע ֵאין  ַבת נַֹח - ַוֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה ָרשָׁ מוֹ תֵּ עא) ֵסֶפר ַהּזַֹהר הּוא כְּ
ֵנס ׁש ִאם ִיכָּ ֲחשָׁ

ָהיּו  ּבוֹ  נַֹח, שֶׁ ַבת  תֵּ מוֹ  ַהּזַֹהר הּוא כְּ ֵסֶפר  ְקָרא  נִּ ֶזה שֶׁ ִחּבּור  י  כִּ
ם  חֹות כֻּלָּ פָּ שְׁ יִנים ְוַהמִּ ה ְולֹא ָהָיה ִקּיּום ְלאֹוָתן ַהמִּ ִמיִנים ַהְרבֵּ
ְנסּו  ִיכָּ ן  כֵּ ׁש...  ַממָּ הּוא  ן  כֵּ ָבה  ְלַהתֵּ ִניָסָתם  כְּ ְיֵדי  ַעל  א  ֶאלָּ
ת  ְסֻגלַּ ְוָכְך  ְלִהְתַקיֵּם,  ַהזֶּה  ִחּבּור  אֹור  סֹוד  ֶאל  יִקים  דִּ ַהצַּ
ִאיַבת  שְׁ ָאֶבּנּו כִּ ם ִישְׁ ַאֲהַבת ַהשֵּׁ קוֹ  ֶחשְׁ עֹוֵסק בְּ יָּד שֶׁ מִּ ַהִחּבּור שֶׁ
ְורּוחוֹ  ַנְפׁשוֹ  ַלת  ְלַהצָּ ֵאָליו  ֵנס  ְוִיכָּ ְרֶזל  ַהבַּ ֶאת  ַהשֹּׁוֶאֶבת  ָהֶאֶבן 
ֵנס. (אֹור  ׁש ִאם ִיכָּ ע ֵאין ֲחשָׁ ָמתוֹ ְוִתּקּונוֹ, ַוֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה ָרשָׁ ְוִנשְׁ

ַער א' ִסיָמן ה') ָיָקר, שַׁ

ּדֹור  א ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזַֹהר - בַּ ים ֶאלָּ יג ָאְרחֹות ַחיִּ עב) לֹא ַישִּׂ
א ַעל ְיֵדי ַהּזַֹהר  א ֶעְליֹוָנה ֶאלָּ ִכיְנתָּ יְך שְׁ ר ְלַהְמשִׁ ַהזֶּה ִאי ֶאְפשָׁ

ְלַבד ים ִויַטאל בִּ ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחיִּ

א ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזַֹהר... ּוַבּדֹור ַהזֶּה  ים ֶאלָּ יג ָאְרחֹות ַחיִּ לֹא ַישִּׂ
א ַעל ְיֵדי ַהּזַֹהר ְוִכְתֵבי  א ֶעְליֹוָנה ֶאלָּ ִכיְנתָּ יְך שְׁ ר ְלַהְמשִׁ ִאי ֶאְפשָׁ
ּוַבּדֹור  ַהּקֶֹדׁש,  רּוַח  בְּ נֶֶּאְמרּו  שֶׁ ְלַבד  בִּ ִויַטאל  ים  ַחיִּ ָהַרב  ָמָרן 
י  ְלתִּ ִלי ְלַבּלֹות יֹום בִּ ים אֹוֵהב ָיִמים ִמבְּ ַהזֶּה ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחיִּ
ֵסֶפר  ק ַנְפׁשוֹ בְּ עֹוָלם ַהזֶּה ִיְדבַּ א בָּ ה ִלְראֹות טֹוב עֹוָלם ַהבָּ ְקֻדשָּׁ
י ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיהּוָדה  ְלַבד. (ַרבִּ ים ִויַטאל בִּ ַהּזַֹהר ּוְבִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחיִּ

ָבִרים נח:) ָרָכה, דְּ ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, ֵהיַכל ַהבְּ

יַח  ְזכּות ֶזה ְמשִׁ ה בִּ גָּלּות ַעד ִיְתגַּלֶּ עג) ַהּזַֹהר ֵמִאיר ָלנּו בַּ

יַח שִׁ ל ֶמֶלְך ַהמָּ ִצְדֵקנּו. ְיִהי אֹור ֶזה אֹורוֹ שֶׁ

הּוא  שֶׁ ַהּזַֹהר  דֹוׁש  ַהקָּ ֶפר  ַהסֵּ ב  ִנְכתַּ ר  ֲאשֶׁ ַהזֶּה  ּיֹום  בַּ ִהנֵּה 

ַעד  גָּלּות  בַּ ָלנּו  ֵמִאיר  ְוֶזה  נּוז...  ַהגָּ טֹוב  י  כִּ ָהאֹור  ֵמֶהָאַרת 

ל ֶמֶלְך  יַח ִצְדֵקנּו. ְיִהי אֹור ֶזה אֹורוֹ שֶׁ ְזכּות ֶזה ְמשִׁ ה בִּ ִיְתגַּלֶּ

ָכר, ַמַאְמֵרי חֶֹדׁש  שְׂ ֵני ִישָׂ ינֹוב, מהרצא, בְּ יָרא ִמדִּ פִּ י ְצִבי ֱאִליֶמֶלְך שַׁ יַח. (ַרבִּ שִׁ ַהמָּ
ִאיָּר ַמֲאָמר ג' אֹות ד')

ִלּמּוד ַהּזַֹהר  לּוי בְּ ָרֵאל תָּ ָרֵאל ְוָכל ַמֲעַלת ִישְׂ ת ִישְׂ ֻאלַּ עד) גְּ

ּוִבְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה

ִלּמּוד  לּוי בְּ ָרֵאל תָּ ָרֵאל ְוָכל ַמֲעַלת ִישְׂ ת ִישְׂ ֻאלַּ גְּ ֲהֵרי ְלֵעיֶניָך, שֶׁ

יק ִלְבָרָכה,  ָלג ֵזֶכר ַצדִּ י ְיהּוָדה ַאשְׁ דֹוׁש ַרבִּ ַהּזַֹהר ּוִבְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה. (ָהַרב ַהקָּ

ָמה ְלֵסֶפר ַהּזַֹהר, אֹות סט, ַעּמּוד 61) ְתִחיל, ַהְקדָּ ָלה ַלמַּ ַקבָּ

ַמן ַהזֶּה ִנְצָרְך ָלנּו ְמאֹד ְלָהֵגן  זְּ דֹוׁש בַּ עה) ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ

ל ַרע - ִמי ָיֵגן ָעֵלינּו ִאם לֹא ְקִריאֹוֵתינּו  יל אֹוָתנּו ֶנֶגד כָּ ּוְלַהצִּ

ָחְכָמה ַהּזֹאת? בַּ

יל  ּוְלַהצִּ ְלָהֵגן  ְמאֹד  ָלנּו  ִנְצָרְך  ַהזֶּה  ַמן  זְּ בַּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד 

רּועֹות  דֹורֹות גְּ ה בְּ ּלּוי ַהָחְכָמה זֹאת ַעתָּ י גִּ ל ַרע, כִּ אֹוָתנּו ֶנֶגד כָּ

ְלָאִבינּו  ֵלם  ֵלָבב שָׁ ֶלֱאחֹז בְּ ה  ַעתָּ ָמֵגן  ָלנּו  ְהֶיה  יִּ ֵדי שֶׁ כְּ הּוא. 

ה ַוֲחִסיִדים  י ַמֲעשֶׂ י אֹוָתן ּדֹורֹות קֹוְדִמים ָהיּו ַאְנשֵׁ ַמִים. כִּ שָּׁ בַּ שֶׁ

ה  ַהְמַקְטְרִגים. ַעתָּ ֵני  יִלין אֹוָתן ִמפְּ ַמצִּ ָהיּו  ים טֹוִבים  ֲעשִׂ ְוַהמַּ

ֶהָחִבּיֹות.  תֹוְך  בְּ ָמִרים  ַהשְּׁ מוֹ  כְּ ָהֶעְליוֹן  ִמשֶֹּׁרׁש  ָאנּו  ְרחֹוִקים 

ָחְכָמה ַהּזֹאת. (ָהַרב ַיֲעקֹב ֶצַמח  ָיֵגן ָעֵלינּו ִאם לֹא ְקִריאֹוֵתינּו בַּ ִמי 
ים) ָמתוֹ ְלֵעץ ַחיִּ ַהְקדָּ בְּ

ים  ַרבִּ קּו בָּ ְתַעסְּ יִּ ַנת ה' ש' ַלְיִציָרה ִמְצָוה ִמן ַהמְֻּבָחר שֶׁ עו) ִמשְּׁ

ְזכּות ֶזה ָעִתיד  בִּ ָחְכַמת ָהֱאֶמת - ַאַחר שֶׁ ים בְּ דֹוִלים ּוְקַטנִּ גְּ

ל. ְזכּות ַאֵחר, ֵאין ָראּוי ְלִהְתַרשֵּׁ יַח ְולֹא בִּ שִׁ ָלבֹוא ֶמֶלְך ַהמָּ

ָחְכַמת  קּו בְּ ּלֹא ִיְתַעסְּ ְגַזר ְלַמְעָלה שֶׁ נִּ י ַמה שֶּׁ תּוב כִּ ּוָמָצאִתי כָּ

ם  ַנת ה' ר"ן, ּוִמשָּׁ ִלים שְׁ שְׁ ָגלּוי ָהָיה ִלְזַמן ָקצּוב ַעד תַּ ָהֱאֶמת בְּ

ֵסֶפר  בְּ ק  ְלִהְתַעסֵּ ְנתּוָנה  ְוָהְרׁשּות  ֵזָרה  ַהגְּ ָרה  ְוֻהתְּ ָוֵאיָלְך... 

קּו  ְתַעסְּ יִּ שֶׁ ַהמְֻּבָחר  ִמן  ִמְצָוה  ַלְיִציָרה  ש'  ה'  ַנת  ּוִמשְּׁ ַהּזַֹהר. 

ְזכּות ֶזה ָעִתיד ָלבֹוא ֶמֶלְך  בִּ ים... ְוַאַחר שֶׁ דֹוִלים ּוְקַטנִּ ים גְּ ַרבִּ בָּ

ַכי  ן ָמְרדְּ י ַאְבָרָהם בֶּ ל. (ַרבִּ ְזכּות ַאֵחר, ֵאין ָראּוי ְלִהְתַרשֵּׁ יַח ְולֹא בִּ שִׁ ַהמָּ
ָמה) ַהְקדָּ ה, בַּ ֲאזּוַלאי, אֹור ַהַחמָּ

ֵהם  שֶׁ ים כְּ יְַּתִחילּו ִלְלמֹד ִעם ַהּצֹאן ָקָדשִׁ ן ְוָהָיה שֶׁ עז) ִמי ִיתֵּ

דֹוׁש - ַרק ַעל  ִנים ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ ר ט' ְוי' שָׁ ַקְטנּוָתם בַּ ֲעַדִין בְּ

ׁשּועֹות עֹוָלִמים ָרֵאל תְּ ע ְיהּוָדה ְוִישְׂ וָּשַׁ ָלה תִּ בָּ י ָחְכַמת ַהקַּ פִּ

ֲעַדִין  ֵהם  שֶׁ כְּ ים  ָקָדשִׁ ַהּצֹאן  ִעם  ִלְלמֹד  יְַּתִחילּו  שֶׁ ְוָהָיה  ן  ִיתֵּ ִמי 

ַתב  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִנים  שָׁ ְוי'  ט'  ר  בַּ ַקְטנּוָתם  בְּ

ָקרֹוב  ה בְּ ֻאלָּ אי ַהגְּ ַודַּ ל ָהֱאלִֹקי ... ְוָהיּו בְּ דֹוׁש ַהְמֻקבָּ ַהגָּאוֹן ַהקָּ

טֹוב  ם  שֵׁ י  ַרבִּ ָהַרב  ַתב  כָּ ּוְכָבר  יַח.  ָמשִׁ ל  שֶׁ ֶחְבֵלי  ׁשּום  ִלי  בְּ

ְיהּוָדה  ע  וָּשַׁ תִּ ָלה  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת  י  פִּ ַעל  ַרק  י  כִּ ָהֱאמּונֹות  ֵסֶפר  בְּ

סּוָרה  י ַרק הּוא ָחְכָמה ֱאלִֹקית ַהמְּ ׁשּועֹות עֹוָלִמים, כִּ ָרֵאל תְּ ְוִישְׂ

ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות ְוַעל ָיָדּה ִיגֶָּלה  ָרֵאל ִמיֵמי ֶקֶדם ְושָׁ ְלַחְכֵמי ִישְׂ

ִיְצָחק  ַיֲעקֹב  ן  בֶּ ַתי  בְּ שַׁ י  (ַרבִּ ה.  דֹושָׁ ַהקְּ ּתֹוָרתוֹ  ּוְכבֹוד  ֱאלִֹקים  בֹוד  כְּ
ָרֵאל, ַמֲעֶרֶכת ז' אֹות ה') ת ִישְׂ יץ, ְסֻגלַּ ִליְפשִׁ

הלקט הנ"ל הובא מן הספר "אור הזוהר"

שיצא לאור עשי"ת תש"ע

תש"ע בגימטריא (770) כמנין  ספר אור הזוהר
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ָ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 -

אומר יהודי בכל יום - "אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח" בכמיהה 
והצפיה היא כללית של העם  תמידית להתגלות הגואל, התקוה פועמת, 

כולו לשבטיו ולקהילותיו.

על הבימה  דופק  נגש הרב למרכז,  בבית הכנסת,  עומדים  אנו  יצויר,  לו 
ומכריז: "כל מי שפעל במשהו לביאת המשיח, נא לגשת ולהגיד קבל עם 
בשורה  ומצטופפים  כולם  רצים  מיד  יעשו".  וכן  יראו  שממנו  כדי  ועדה, 

ארוכה ממתינים לומר דבריהם...

פתח ראובן ואמר: "אני מכוון 3 פעמים בתפילת שמונה עשרה 'את צמח 
דוד עבדך מהרה תצמיח...' ."

שמעון הגיד: "אני חי כיהודי, באורח חיי אני מקרב את הגואל."

לוי ענה: "אני מזרז הקץ בהתאמצות להשלים 8 שעות רצופות של לימוד 
מדי יום ביומו."

יהודה גילה: "אני לומד בכל יום 2 הלכות בשמירת הלשון ומקבל על 
עצמי ליישמם".

יששכר ספר: "סיימתי 40 יום פרק שירה".

והשורה מתארכת, ממתינים עוד הרבה יהודים, כל אחד חפץ להעשיר את 
חבירו בידיעה, כיצד הוא משתדל לקרב את ביאת המשיח.

אכן  ישראל  אמוני  קדושי  ונכון,  ויציב  ואמת  וקיים  שריר  הכל  רבותי! 
משתדלים, מקבלים על עצמם קבלות טובות ומקרבים זמן גאולתינו, אבל 
עדיין חסרה לנו הלהבה שתצית את אור הגאולה, עדיין אין לנו את הגפרור 
הקטן שיהפוך את מאמצינו המרובים לאש גדולה ולאור עולם. רוצים אנו 

לגרש את החושך בבת אחת ולגלות את האור הגנוז. אבל איך?

גילה לנו הרש"ש הקדוש בשכבו על ערש דוי סמוך לפטירתו, השאיר לנו 
מעין צוואה כאשר אמר 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)

מילותיו האחרונות של אותו צדיק וקדוש מרחפות בעולם, תובעות עלבונן,  
ומפצירות לקיימן, "ותורת הסוד מה יהא עליה?!"...

והקול קורא במדבר פנו דרך לאלוקינו, הקדישו מזמנכם היקר בכל יום 
לשם שמיים, בשביל ישועת העם,,בכוחינו לשנות את המצב, בידינו הדבר, 
בואו נתגייס כולנו הגדולים עם הקטנים, גאונים עם פשוטי עם, צדיקים 
ובינונים, זקנים עם נערים, מגידי שיעורים עם בחורים, מלמדים עם תינוקות 
של בית רבן, התחילו ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים זוהר הקדוש, 

ונפעל בדרך זו לקרב את ביאת משיחינו.

חניכו  עם  מחנך  בנו,  עם  ילמד  אב  קטנים,  על  גדולים  להזהיר  במיוחד 
ומלמד עם תלמידו, שהרי אם אין גדיים אין תיישים, כך יחדור תלמודם 
מנערותם, לתלמודי תורה, לישיבות ולכוללים, ותורת הסוד תקבל תנופה.

ִחיַנת "ֵעץ  הּוא בְּ ְלַמד זַֹהר, שֶׁ יִּ ד ָצִריְך שֶׁ וכבר פסק רבי פנחס מקאריץ: ְמַלמֵּ
ינֹוק,  ר ַלתִּ ֶכל ָישָׁ ָהַרב נֹוֵתן שֵׂ ֶזה שֶׁ י בְּ ְלִמיִדים. כִּ ָמה ַלתַּ יְך ְנשָׁ ים", ְויּוַכל ְלַהְמשִׁ ַחיִּ

ית. ָמה ֲאִמתִּ יַח ְנשָׁ ֶזה ַמנִּ בָּ

ללמוד  למלמד  בנו  שולח  כשאב  דברתו:  על  הוסיף  הרזים  חכם  בספר 
זוהר,  לומד  בנו  של  המלמד  אם  לברר  צריך  הראשון  דבר  תורה,  אצלו 
כי אם לא, אז מי יודע איזה נשמה המלמד ימשיך לבנו – וגם אי אפשר 
כמבואר  הקדוש  הזוהר  לימוד  בלי  שמים  יראת  קצת  להמלמד  שיהיה 

בספרים הקדושים.

למען  מדקותיכם  הקריבו  שמים,  לשם  לימוד  תנו  יקרים,  יהודים  כן,  על 
ונלך  השכינה הקדושה, לעשות נחת רוח ליוצרינו, לגרום לפדות נפשינו, 

כולנו כאחד יחד לקבל את אור פני מלך המשיח בב"א.

התבטא פעם צדיק ואמר: בבוא מלך המשיח, עם ישראל נקבצו ובאו לך, 
ופליטת העם ששים ושמחים. בעת הזו יתבונן מלך המשיח בעיניו הטהורות 
יבחן כל אחד ואחד לפי מעשיו, לפתע ירים ידו ויראה באצבעו, כולם ירימו 
ויאמר,  ויביטו במחזה, אז ישמיע מלך המשיח את קולו  עיניהם בפליאה 
יש חלק בגאולת  יהודי מסוים: "בזכותך הגעתי, לך  בהפנותו אצבעו על 

העם". כך יראה על כל יהודי ויהודי שפעל למען ביאתו.

הלואי שנזכה להיות מן הזוכים המאושרים, שהמשיח בכבודו ובעצמו יעיד 
עלינו -  "בזכותך הגעתי".

חשבון אמיתי של גודל הזכות לימוד הזוהר הקדוש בשבת קודש
יהודי הלומד זוהר שעה אחת ביום שבת קודש שקול ללימוד תורה של 75 שנה בימות חול

כלומר אם למדנו שעה אחת זוהר בשבת קודש שקול לפועל הנעשה מלימוד תורה במשך 75 שנה

- ְלׁשוֹן ספר דרך צדיקים  מהצדיק הקדוש רבי מרדכי שרעבי זכר צדיק לברכה, זי"ע: 
לימוד קבלה וזוהר ביום שבת במשך שעה שוה ללימוד 75 שנה בימות החול

החשבון בשעות יהיה:    24*354*75=637,200 שוה: 637,200 שעות תורה בנגלה
זה מבוסס על 24 שעות לימוד תורה ביום

    70X52X637,200=2,319,408,000  יוצא ששעה אחת בלימוד זוהר בשבת קודש בשבעים שנות חיים של אדם יעלה החשבון
2 מיליארד 319 מיליון 408 אלף

זאת אומרת אם לומדים שעה אחת קבלה  ביום שבת קודש במשך 70 שנה, עולה החשבון יותר משני מיליארד שעות, והרי זה בהישג ידו של כל יהודי, ועכשיו אפשר להבין למה כל גדולי הספרדים 

עודדו ואמרו שבזכות הזוהר הקדוש נגאל במהרה. מבוסס על 70 שנות חייו של אדם (לפי תהלים) 52 שבתות בשנה

עכשיו תבינו אם אתה מזכה רק ליהודי אחד שילמוד שעה בזוהר בשבת זכית לקבל מיליארד שעות תורה] שיצטבר ב 11 דורות** בהתחשב במשפחה בת 10 ילדים ** למספר עצום 
של אנשים: 100,000,000,000 של הדור האחרון זאת אומרת מספר הצאצאים של בן אדם אחד, וערך שעות של תורה משעה אחת זוהר שוה: 

סך הכל שעות התורה: (2,319,408,000 מוכפל ב-100,000,000,000 מיליארד -  223,020,000,000,000,000,000 שעות,   כלומר כ-223 קווענטיליון 20 קוואדריליון שעות תורה.

וכל הזכות העצום מכוחו של יהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד את הזוהר וצאצאיו הלכו בעיקבותיו.

* כיון שנותרו לכל היותר כ 230 שנה עד 6000 שנה שזה הזמן שמוזכר בגמרא לקיום העולם הזה,  (מסכת סנהדרין דף צז/א: אמר רב קטינא שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב שנאמר ונשגב 
ה' לבדו ביום). ומשך דור בימינו הינו כ 20 שנה, הרי בזמן שנותר יש מקום ל11 דורות

** הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:

10   X5  1
100  X5  2

1000  X5  3

 10000  X5  4
100000  X5  5

1000000  X5  6

 10000000  X5  7
 100000000  X5  8
1000000000  X5  9

 10000000000  X5  10
100000000000   11

זאת אומרת 100 מיליארד צאצאים

הזכות ללמוד וללמד זוהר

ט
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,ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‡e‰ Cea LB„w‰«»»∆»»
e‡È L‡kL :‰È‰ È‡z ÏÚ«¿«»»∆«¬∆»…
 ‰Bz‰ ˙‡ eÏa˜È Ì‡ ,Ï‡NÈƒ¿»≈ƒ¿«¿∆«»
ÌÎÈÊÁÓ ÈÈ‰  ‡Ï Ì‡Â ,‰ÙÈ»∆¿ƒ…¬≈ƒ«¬ƒ¿∆
Ìi˜˙‰ ‡Ï ÌÏBÚ‰Â .e‰Â e‰˙Ï¿…»…¿»»…ƒ¿«≈
ÈÈÒ ‰ ÏÚ Ï‡NÈ e„ÓÚL „Ú«∆»¿ƒ¿»≈««ƒ«
.ÌÏBÚ‰ Ìi˜˙‰ Ê‡Â ,‰B˙ eÏa˜Â¿ƒ¿»¿»ƒ¿«≈»»

LB„w‰ ,‰‡Ï‰Â ÌBi‰ «»»¿»«»
ÈÓe ,˙BÓÏBÚ ‡Ba ‡e‰ Cea»≈»ƒ
È‰L .Ì„‡‰ Èa È‚eeÊ ?Ì‰≈ƒ≈¿≈»»»∆¬≈
‡e‰ Cea LB„w‰ ÔÓf‰ B˙B‡Ó≈«¿««»»
ÈBÏt ˙a :ÓB‡Â ÌÈ‚eeÊ ‚eÊÓ¿«≈ƒƒ¿≈«¿ƒ
˙BÓÏBÚ‰ Ì‰ el‡Â .ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿≈≈»»

.‡B ‡e‰L‰‡ ‡aÔ‚Ó ÈÎ‡ , ∆≈…¿≈»…ƒ»≈
‰bc‰ ‡È‰ BÊ  ÈÎ‡ ,CÏ»»…ƒƒ««¿»

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
טבת יב

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון ב



‰f‰ ÙÒ Á˜˙

dÈa „ÈÁ‡˙‡„ ‰‡Ó„˜ ‡‚c ‡e‰ ‡„ ÈÎ‡»…ƒ»«¿»«¿»»¿ƒ¿¬ƒ≈
:‡˙ÈÓ„˜a¿«¿ƒ»
‰B˙ È˙Ò

,ÈzÎc ,‡˙ÈÈB‡ ÈÓb˙t ÔÈl‡ .'Â‚Â ‰l‡‰ ÌÈc‰ Á‡«««¿»ƒ»≈∆¿ƒ≈ƒ¿»≈«¿»ƒ¿ƒ
(‰ ÌÈ„)‰Ó .ÌÎÏ‰˜ Ïk Ï‡ ÈÈ ac ‰l‡‰ ÌÈc‰ ˙‡∆«¿»ƒ»≈∆ƒ∆¿»∆»¿«¿∆«

˙a .‡˙ÈÈB‡ ÈÓb˙Ù ‡Î‰ ÛB‡ ,‡˙ÈÈB‡ ÈÓb˙t Ôl‰l¿«»ƒ¿»≈«¿»»»ƒ¿»≈«¿»»«

CÈ ‡L„˜ ,‰l‡‰ ÌÈca ‡ÓÏÚ È‡‰a L a ÏczL‡c¿ƒ¿«««»¿«»¿»«¿»ƒ»≈∆À¿»¿ƒ

ÌÏL ‡˙ÓLÏ dÏ ÌÈc˜‡Â dÈÏ OÓ ‡e‰(˙BBË ˙BBNa), ¿«≈≈¿«¿ƒ»¿ƒ¿»»¿»

ÔÈÈÈÊ ÏkÓ .CÏ Ô‚Ó ÈÎ‡ Ì‡ ‡Èz Ï‡ È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰»»ƒ¿ƒ«ƒ»«¿»»…ƒ»≈»ƒ»«¿ƒ

.Ìp‰È‚c ÔÈLÈaƒƒ¿≈ƒ…

È‡‰a ‡˙ÈÈB‡a ÏczL‡c Ô‡Ó ÏÎc ÔÈ‚a „‡Ó ‰a‰ EÎN¿»¿«¿≈¿…¿ƒ¿»»¿ƒ¿««¿«¿»¿«

È˙‡„ ‡ÓÏÚ ‡zÒÁ‡ ‡˙eÈ ÔÈÒÁ‡Â ÈÎÊ ‡ÓÏÚ»¿»»≈¿«¿ƒ¿»«¿«¿»¿»¿»¿»≈

È˙Î„ ‰Ók(Á ÈÏ˘Ó)L"È È‡Ó .LÈ È‰B‡ ÏÈÁ‰ÏL"È ‡c) ¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¬«≈»≈

(ÔÏÈÎÓ) ‡ÈÎ„ ‡BÓÒÙ‡„ È‰ NÚ ˙Ï˙ ÔÈ‡n‡zÒÁ‡ dÈÏ È‰Èc ¿«¬≈≈«¿«¿»

È˙‡„ ‡ÓÏÚ ‰‡ÏÚ.(È˙‡„ ‡ÓÏÚ ‡„ ‡"),‡lÓ‡ Ì‰È˙BˆB‡Â ƒ»»¿»¿»¿»≈¿¿≈∆¬«≈

.‡ÓÏÚ„ eÈË ÏkÓe ‡˙eÚÓ ‡ÓÏÚ È‡‰a¿«»¿»≈¿»ƒ»ƒ¿»¿»

Ô‡Ó‡Ï‡ÓNÏ ÏÈÊ‡c Ô‡Óe ,È˙‡„ ‡ÓÏÚÏ ÈÎÊ ‡ÈÓÈÏ ÏÈÊ‡c »¿»ƒ¿»ƒ»»≈¿»¿»¿»≈«¿»ƒƒ¿»»

,ÔÈ„ ‡ÓÏÚ ‡˙eÚ ‡‰‡Ï‡ÓN ˙È‡Â ‡LÈc˜ ‡Ï‡ÓN ˙È‡c) »¿»¿»¿»≈

ÌÈÓÈ C‡ dÈÏ È‰È ‡˙ÈÈB‡a ˜ÒÚ˙Óc Ô‡Ó ÔÈÓ‡„ ‡e‰ ‡„Â ,‡‡ÒÓ

(‚ ÈÏ˘Ó) Ó‡pL ÔÈ„ ‡ÓÏÚa „BÎÂ LÚ dÈÏ È‰ÈÂ ,È˙‡c ‡ÓÏÚaC‡ 
˜ÒÚ˙‡ ‡ÏÂ ÔÈ„ ‡ÓÏÚ ‡Ùe‚ Èp‰˙È„ ÈÚ˙Èc Ô‡Óe ,'Â‚Â dÈÓÈa ÌÈÓÈ

‡Ï‡ÓN„ ‡ËqÓ ÔÈ„ ‡ÓÏÚ ‡˙eÚ dÈÏ È‰È ,ÔÈË ÔÈ„BÚae ‡˙ÈÈB‡a

‡Ï ÈÎÂ ‡ÓÈ˙ È‡Â .Ìp‰Èb ˙ÈÈ LÈa „ÈÚ ‡„ ‡˙eÚae ,Ú‰ ˆÈ„ ‡ËqÓ

‰Bz‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ó‰ ÏÎ„ ,ÔÈ‡ ,‰Le„˜„ ‡ËqÓ ‡˙eÚ ÔÈ„ ‡ÓÏÚa ˙È‡

(‰Le„˜„ ‡ËqÓ„ ‡Ë ‡˙eÚ ‡e‰ ‡„Â ,LÚÓ dÓÈÈ˜Ï BÙBÒ ÈBÚÓ. 

Ô‡Óe ‡˙eÚ ÈÚa Ô‡Ó ÊÈÎÓ ‰Â‰ ,Ì˙‰Ó ‡˙‡ „Î ‡a‡ Èaƒƒ«»«»»≈»»»»«¿ƒ»»≈¿»«

.‡˙ÈÈB‡a ÏczLÈÂ È˙ÈÈ È˙‡„ ‡ÓÏÚ ÈiÁ„ ‡ÎB‡ ÈÚa»≈¿»¿«≈¿»¿»¿»≈≈≈¿ƒ¿««¿«¿»

.dÈ˙eÈLa ‰Â‰ „Á ˜Âe .dÈa‚Ï ‡ÓÏÚ ÈÏek ÔÈLk˙Ó BÂ‰¬ƒ¿«¿ƒ≈«¿»¿«≈«»«»»¿ƒ¿≈

ÈÚÏÓÏ ‡ÈÚ Èa dÈÏ Ó‡ ,dÈa‚Ï ‡˙‡ „Á ‡ÓBÈ»«»»¿«≈»«≈ƒƒ»≈»¿ƒ¿≈

Ó‡ .È‡cÂ ‡‰ dÈÏ Ó‡ .‡˙eÚ ÈÏ ‰È‰iL È„Î ‡˙ÈÈB‡¿«¿»¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿»»«≈»«»»«

Ôe˜Èc ÈB„ÈÓÏ˙Ï ÔBÏ Ó‡ .ÈÒBÈ dÈÏ Ó‡ .CÓM ‰Ó dÈÏ≈«¿»»«≈≈»«¿«¿ƒ¿ƒ¿

.‰lÁza da ÊÁ‡pL ‰BL‡‰»ƒ»∆∆¡«»«¿ƒ»
 

el‡  'B‚Â ‰l‡‰ ÌÈc‰ «¿»ƒ»≈∆¿≈
e˙kL ,‰B˙ Èc ˙‡ ƒ¿≈»∆»∆

Ïk Ï‡ '‰ ac ‰l‡‰ ÌÈc‰«¿»ƒ»≈∆ƒ∆∆»
 ‰B˙ Èc Ôl‰l ‰Ó .ÌÎÏ‰ ¿̃«¿∆«¿«»ƒ¿≈»
Á‡ .‰B˙ Èc Ô‡k Û‡«»ƒ¿≈»««
‰f‰ ÌÏBÚa Ì„‡ ÏczL‰L∆ƒ¿«≈»»»»«∆
Cea LB„w‰ ,‰l‡‰ ÌÈca«¿»ƒ»≈∆«»»
‰ÓLpÏ ÌÈc˜Óe BÏ OÓ ‡e‰¿«≈«¿ƒ«¿»»

ÌBÏL[˙BBË ˙BBNa]e˙kL e‰Ê , »∆∆»
,CÏ Ô‚Ó ÈÎ‡ Ì‡ ‡Èz Ï‡«ƒ»«¿»»…ƒ»≈»
.Ìp‰Èb‰ ÏL ÌÈÚ‰ ÌÈÈn‰ ÏkÓƒ»«ƒƒ»»ƒ∆«≈ƒ…

ÏkL ÌeMÓ ,„‡Ó ‰a‰ «¿≈¿…ƒ∆»
ÌÏBÚa ‰Bza ÏczLnL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈«»»»
‰ÏÁ ˙MÈ ÏÁBÂ ‰ÎBÊ ,‰f‰«∆∆¿≈¿À««¬»

e˙kk ,‡a‰ ÌÏBÚa  »»«»«»
?L"È ‰f ‰Ó .LÈ È‰‡ ÏÈÁ‰Ï¿«¿ƒ…¬«≈«∆≈
B‰Ë ÔBÓÒÙ‡ ˙B‰ ‰NÚ LÏL ÔÈ‡Ó L"È ‰Ê]

[˙BcÓ]‰BÈÏÚ ‰MÈ BÏ ÌÈ˙BpL ∆¿ƒ¿À»∆¿»
‡a‰ ÌÏBÚa[‡a‰ ÌÏBÚ‰ ‰Ê ‡"]. »»«»

,‰f‰ ÌÏBÚa  ‡lÓ‡ Ì‰È˙ˆ‡Â¿…¿…≈∆¬«≈»»«∆
.ÌÏBÚ‰ ÏL eË ÏÎÂ LÚÓ≈…∆¿»∆»»

ÌÏBÚÏ ‰ÎBÊ  ÔÈÓÈÏ CÏB‰L ∆≈¿»ƒ∆»»
‰p‰  Ï‡ÓNÏ CÏB‰L ÈÓe ,‡a‰«»ƒ∆≈ƒ¿…ƒ≈

‰f‰ ÌÏBÚa LÚLÈÂ LB„˜ Ï‡ÓN LiL] …∆»»«∆

˜qÚ˙nL ÈÓ ,eÓ‡L ‡e‰ ‰ÊÂ .‡ÓË Ï‡ÓN

ÌÈ˙BÂ ‡a‰ ÌÏBÚa ÌÈÓÈ C‡ BÏ ÌÈ˙B ,‰Bza

Ó‡pL ,‰f‰ ÌÏBÚa „BÎÂ LÚ BÏ C‡ 

ÌÏBÚa Ûeb‰ ‰‰iL ‰ˆiL ÈÓe .'B‚Â dÈÓÈa ÌÈÓÈ

ÌÈ˙B ,ÌÈBË ÌÈNÚÓe ‰Bza ˜qÚ˙Ó ‡ÏÂ ‰f‰

,Ú‰ ˆi‰ „vÓ ,Ï‡ÓO‰ „vÓ ‰f‰ ÌÏBÚa LÚ BÏ

ÈÎÂ ,Ó‡z Ì‡Â .Ìp‰Èb LBÈÂ Ú ‰NBÚ ‰f‰ LÚe

ÏkL ,Ôk ?‰M„w‰ „vÓ LÚ ‰f‰ ÌÏBÚa ÔÈ‡

e‰ÊÂ ,LÚÓ dÓi˜Ï BÙBÒ ,ÈÚÓ ‰Bz‰ ˙‡ Ìi˜Ó‰

[‰M„w‰ „vnL BË LÚ. 

‰È‰ ,‡a‡ Èa ÌMÓ ƒ»«ƒ«»»»
‰ˆB ÈÓe LÚ ‰ˆB ÈÓ :ÊÈÎÓ«¿ƒƒ∆…∆ƒ∆
‡È ,‡a‰ ÌÏBÚa ÌÈiÁ C‡…∆«ƒ»»«»»…
ÌÈÒpk˙Ó eÈ‰ .‰Bza ÏczLÈÂ¿ƒ¿«≈«»»ƒ¿«¿ƒ
„Á‡ ˜e ‰È‰ .ÌÏBÚ‰ Ïk ÂÈÏ‡≈»»»»»»«»∆»

‡ ÌBÈ .B˙eÎLa.ÂÈÏ‡ ‡a „Á ƒ¿»∆»»≈»
‰Ó :BÏ Ó‡ .È‡cÂ ‰p‰ :BÏ Ó‡ .LÚ ÈÏ ‰È‰iL È„k ‰Bza ˜ÒÚÏ ‰ˆB È‡ ,Èa :BÏ Ó‡»««ƒ¬ƒ∆«¬…«»¿≈∆ƒ¿∆ƒ…∆»«ƒ≈««»««

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
טבת יב

:˙Á‡ ‰˘Ï
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‡"Ú ËÙ  ÍÏ ÍÏË˜˙

˜qÚ˙‡Â È˙È .‡˜ÈÂ ‡˙eÚc È‡Ó ÈÒBÈ Èa dÈÏ≈ƒƒ≈»≈¿¿»ƒ»»»ƒ¿ƒ¿««

.‡˙ÈÈB‡a¿«¿»

Ó‡ .‡˙eÚ ‡e‰ Ô‡ Èa dÈÏ Ó‡ ,dÈn˜ ÌÈ‡˜ ‰Â‰ ÔÈÓBÈÏ¿ƒ»»»ƒ«≈»«≈ƒƒ»¿»»«

Ï‡ÚÂ ,„ÈÚ ‡˜ ÌÈÓL ÌLÏ ‡Ïc dÈÓ ÚÓL¿«ƒ»¿»¿≈»«ƒ»¬ƒ¿»

dÈLÚ˙ ‡Ï Ó‡ ‰Â‰„ ‡Ï˜ „Á ÚÓL ,dÈ„‡Ï(dÈa‚Ï ez) ¿ƒ¿≈¿««»»¿¬»»«»««¿≈

‡‡Â È˙ Èa Èz dÈÏ Ó‡ ,dÈa‚Ï z .ÈÂ‰ÈÏ ‡a ‡‚c¿«¿»«»ƒ¡≈»¿«≈»«≈ƒ¿ƒƒ¿¬»

.‡˙eÚ CÏ ‡È‰È»ƒ¿»»¿»

ÏÙe dÈ˜Ù‡ ,dÈ„Èa ÊÙc ‡‡Óe „Á ‡‚ ‡˙‡ ÈÎ‰„‡«¿»ƒ»»«¿»«»»¿»ƒ≈«¿≈¿«

ÈkÊÓÏ ‡ÈÚa Èa dÈÏ Ó‡ .‡˙È ‡B‰¿»¿≈»»«≈ƒƒ»≈»¿ƒ¿≈

‡˙ÈÈB‡a ÏczLÈc Ô‡Ó ‡ÈÚe ,‡ÈÎÊ ‡Ï ‡‡Â ‡˙ÈÈB‡¿«¿»¿¬»»»ƒ»»≈»»¿ƒ¿««¿«¿»

È˙È „Îc ,‡a‡ ÈÏ ˜L ‡˜„ ÈbÒ ‡˙eÚ ÈÏ ˙È‡ ‡‰c .ÈÈ‚¿ƒƒ¿»ƒƒ¿»«≈¿»¿«ƒ«»¿«»ƒ

‡ÈÚe .ÔÈl‡Ó Èqk ÒÈÏz dÈÏÚ cÒÓ ‰Â‰ dÈB˙t ÏÚ«¿≈»»¿««¬≈¿≈««≈≈ƒ≈»≈»

.‡˙eÚ ‡È‰È ‡‡Â ‡˙ÈÈB‡ ÈkÊÓÏ¿ƒ¿≈¿«¿»¿¬»»ƒ¿»¿»

Ó‡CÏ È‰È ‡„Â ‡˙ÈÈB‡a ÏczLz ˜Âe ‡e‰‰Ï dÈÏ »«≈¿««»ƒ¿««¿«¿»¿»»ƒ»

‡a‡ Èa dÈÏÚ ‡˜ .ÊÙ„ ‡qk ‡e‰‰ dÈÏ ‰È ,‡˙eÚ¿»»«≈««»¿»»»¬≈ƒƒ«»
(ÁÎ ÂÈ‡)È˙È .ÊÙ ÈÏk d˙eÓ˙e ˙ÈÎeÎÊe ‰Ê ‰pÎÚÈ ‡Ï…««¿∆»»»¿ƒ¿»»¿ƒ»»ƒ

ÔÈÓBÈÏ .‡˙eÚ dÈÏ È‰È ‰Â‰ L a ‡e‰‰Â ‡˙ÈÈB‡ ‡ÚÏÂ¿»»¿«¿»¿««»»»»ƒ≈¿»¿ƒ

.ÈÎ ‰Â‰Â È˙È ‰Â‰ „Á ‡ÓBÈ .ÈBÚÓa ‡˙ÈÈB‡„ e„ÈÓÁ Ï‡Ú»¬ƒ¿«¿»ƒ¿»«»»»ƒ¿¬»»≈

Ó‡ .˙ÈÎ ‡˜ ‰Ó ÏÚ dÈÏ Ó‡ ,ÈÎ ‰Â‰c dÈa dÈÁkL‡«¿¿≈«≈¿¬»»≈»«≈«»»»ƒ»«

‡ÈÚ ‡Ï ,È‡‰ ÔÈ‚ È˙‡„ ‡ÓÏÚ„ ÈiÁ ‡ÁpÓ ‰Óe dÈÏ≈»««¿»«≈¿»¿»¿»≈¿ƒ«»¿≈»

ÌLÏ ‡‰c dÈÓ ÚÓL ‡zL‰ Ó‡ .È‡a‚Ï ÈkÊÓÏ ‡l‡∆»¿ƒ¿≈¿«»»««¿»¿«ƒ»¿»¿≈

.„ÈÚ ‡˜ ÌÈÓL»«ƒ»¬ƒ

‡˜dÈÏ ‰Â C˙eÚ ÏBË dÈÏ Ó‡ ,‡‚ ‡e‰‰Ï dÈÏ »»≈¿««¿»»«≈¿»¿«≈

ÈzÈ ˜ÏeÁ CÏ ‡È‰È ‡‡Â ,ÈkÒÓÏe ÈÓ˙ÈÏ¿«¿≈¿ƒ¿¿≈¿¬»»ƒ¿»»««ƒ

‡e‰‰ ÈÒBÈ Èa dÈÏ „‰‡ .Ô‡ÚÏ Ô‡„ ‰Ó ÏÎ ‡˙ÈÈB‡a¿«¿»¿»«¿¬«»»«¬«≈ƒƒ≈«

,Èft Ô ÈBa ÔÓe ,dÈÓL È„Ú‡ ‡Ï ‡ÓBÈ „ÚÂ ,ÊÙ„ ‡qÎ«»¿»¿«»»«¬≈¿≈ƒ¿∆«ƒ

ÈBe ‡e‰ ‡˙ÈÈB‡ ‰nÎÏ ‰ÎÊÂ ,ÈÊt Ôa ÈÒBÈ Èa eÈÈ‰ÂÔÈ‚a) ¿«¿ƒƒ≈∆«ƒ¿»»¿«»«¿»¿

(‡˙ÈÈB‡ ‡ÚÏ„.ÈÚÏc Ô‡Ók ‡ÓÏÚa Ë ‚‡ CÏ ˙ÈÏc ¿≈»¬««¿»¿»¿»¿»≈

:dÓÈÈ˜Óe ‡˙ÈÈB‡¿«¿»¿«¿»

Ó‡ .ÈÒBÈ :BÏ Ó‡ ?EÓM¿∆»«≈»«
ÈÒBÈ Èa BÏ e‡˜iL ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ»∆ƒ¿¿«ƒ≈
LÈ .„Bk‰Â LÚ‰ ÏÚa««»…∆¿«»»«

.‰Bza ˜qÚ˙‰Â¿ƒ¿«≈«»
Ó‡ .ÂÈÙÏ „ÓBÚ ‰È‰ »»≈¿»»»«

:Ó‡ ?LÚ‰ ‰ÙÈ‡ ,Èa :BÏ«ƒ≈…»…∆»«
ÌLÏ ‰NÚ ‡lL ‰fÓ ÚÓLƒ¿»ƒ∆∆…»»¿≈
ÏB˜ ÚÓL ,B„ÁÏ ÒÎ .ÌÈÓL»«ƒƒ¿«¿«¿»«
LÈÚz Ï‡ :ÓB‡ ‰È‰L „Á‡∆»∆»»≈««¬ƒ

B˙B‡[ÂÈÏ‡ eL].ÏB„b LÈ‡ ‰È‰iL , ∆ƒ¿∆ƒ»
,L ,Èa ,L :BÏ Ó‡ .ÂÈÏ‡ L»≈»»«≈¿ƒ≈

.LÚ EÏ Ô˙B È‡Â«¬ƒ≈¿…∆
ÏL ÈÏÎe „Á‡ LÈ‡ ‡a »ƒ∆»¿ƒ∆

B‡ ÏÙÂ B˙B‡ ‡ÈˆB‰ .B„Èa Êt»¿»ƒ¿»«
‰ˆB È‡ ,Èa :BÏ Ó‡ .˙Èaa««ƒ»««ƒ¬ƒ∆
,È˙ÈÎÊ ‡Ï È‡Â ‰Bza ˙BkÊÏƒ¿«»«¬ƒ…»ƒƒ
‰Bza ÏczLiL ÈÓ ‰ˆBÂ¿∆ƒ∆ƒ¿«≈«»
 LÚ ÈÏ LÈ È‰L ,ÈÏÈLaƒ¿ƒƒ∆¬≈≈ƒ…∆«
LÈ L‡kL ,È‡ ÈÏ È‡L‰L∆ƒ¿ƒƒ»ƒ∆«¬∆»«
ÂÈÏÚ cÒÓ ‰È‰ BÁÏL ÏÚ«À¿»»»¿«≈»»
È‡Â ,el‡Ó ˙BÒBk NÚ ‰LÏL¿…»»»≈≈«¬ƒ
Ô˙B È‡Â ‰Bza ˙BkÊÏ ‰ˆB∆ƒ¿«»«¬ƒ≈

.LÚ…∆
ÏczLz :˜e‰ B˙B‡Ï ¿»«»ƒ¿«≈

BÏ Ô˙ .LÚ EÏ Ô˙B ‰ÊÂ ,‰Bza«»¿∆≈¿…∆»«
ÂÈÏÚ ‡˜ .Êt‰ ÏL ÒBk‰ B˙B‡«∆«»»»»»

:‡a‡ Èa ‰pÎÚÈ ‡Ï «ƒ«»…««¿∆»
.ÊÙ ÈÏk d˙eÓ˙e ˙ÈÎeÎÊe ‰Ê»»¿ƒ¿»»¿ƒ»
‡e‰‰ Ì„‡‰Â ,‰Bza „ÓÏÂ LÈ»«¿»««»¿»»»«
‰ÒÎ ÌÈÓÈÏ .LÚ BÏ Ô˙B ‰È‰»»≈…∆¿»ƒƒ¿¿»
„Á‡ ÌBÈ .ÂÈÚÓÏ ‰Bz‰ ˙cÓÁ∆¿««»¿≈»∆»
B˙B‡ ‡ˆÓ .‰ÎBa ‰È‰Â LBÈ ‰È‰»»≈¿»»∆»»
ÏÚ :BÏ Ó‡ .‰ÎBa ‰È‰L Ba«∆»»∆»««
‰Óe :BÏ Ó‡ ?‰ÎBa ‰z‡ ‰Ó»«»∆»«»
‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ˙‡ ÁÈpÓ È‡¬ƒ«ƒ«∆«≈»»«»
‡l‡ ‰ˆB ÈÈ‡ ?‰Ê ÏÈLaƒ¿ƒ∆≈ƒ∆∆»
‰fÓ ÂLÎÚ :Ó‡ .ÈÏˆ‡ ˙BkÊÏƒ¿∆¿ƒ»««¿»ƒ∆
.ÌÈÓL ÌLÏ ‰NÚ ‰p‰L ÚÓLƒ¿»∆ƒ≈»»¿≈»«ƒ

ÏË :BÏ Ó‡ ,LÈ‡‰ B˙B‡Ï ¿»ƒ»«…
ÌÈÓB˙ÈÏ B˙B‡ Ô˙Â ELÚ ˙‡∆»¿¿¿≈ƒƒ
˙È ˜ÏÁ EÏ Ô˙B È‡Â ,ÌÈiÚÂ«¬ƒƒ«¬ƒ≈¿≈∆»≈
ÂÈaÓe ,BÓL Ò ‡Ï ÌBi‰ „ÚÂ ,Êt ÏL ÒBk‰ B˙B‡ ÈÒBÈ Èa BÏ ÈÊÁ‰ .„ÓBÏ È‡M ‰Ó ÏÎa ‰Bza«»¿»«∆¬ƒ≈∆¡ƒ«ƒ≈«∆»¿««…»¿ƒ»»

ÂÈe ‡e‰ ‰B˙ ‰nÎÏ ‰ÎÊÂ ,ÈÊt Ôa ÈÒBÈ Èa eÈ‰Â ,ÈÊt Ôa[‰Bz „ÓlL ÌeMÓ]BË ÎN EÏ ÔÈ‡L . ∆»ƒ¿«¿«ƒ≈∆»ƒ¿»»¿«»»»»∆≈¿»»
‰Bz „ÓBlL ÈÓk ÌÏBÚa.d˙B‡ Ìi˜Óe »»¿ƒ∆≈»¿«≈»
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‰f‰ ÙÒ È˜˙

Ó‡Ï ‰ÊÁna Ì‡ Ï‡ ÈÈ „ ‰È‰ ‰l‡‰ ÌÈc‰ Á‡«««¿»ƒ»≈∆»»¿«¿»∆«¿»««¬∆≈…
‡ÓL ‡„ ‰ÊÁn ‡˙ÈÈB‡a ÈzÎc ˙‡ ÏÎa ,'Â‚Â¿¿»¬«ƒ¿ƒ¿«¿»««¬∆»¿»

Ó‡pL ,È"cL ,e‰È‡ Ô‡Óe ,Ô‰‡Ï ÈÏb˙‡c(Â ˙ÂÓ˘)‡‡Â ¿ƒ¿¿≈«¬»»»ƒ««∆∆¡«»≈»
,Ó‡ z‡„ ‰Ók .ÈcL Ï‡a ˜ÚÈ Ï‡Â ˜ÁˆÈ Ï‡ Ì‰‡ Ï‡∆«¿»»∆ƒ¿»¿∆«¬…¿≈««¿»¿«¿»≈

(„Î „Ó)ÔÂÂÊÁ ÏÎ„ eÊÈÁ e‰È‡ ‡„Â .‰ÊÁÈ È„L ‰ÊÁÓ L‡¬∆«¬≈««∆¡∆¿»ƒ≈¿»∆¿»
ÔÈÈfÁ˙‡ ÔÈ˜eÈc ÏÎ„ ‰‡Ó È‡‰k ,dÈebÓ ÔÈÈfÁ˙‡ ÔÈ‡lÚƒ»ƒƒ¿«¿»ƒ«≈¿««¿∆¿»ƒ¿ƒƒ¿«¿»
ÔBLÏ ‡„Â Ìeb˙ ‡c ,‡e‰ „Á ‰ÊÁÓ ‰‡Ó .„Á ‡lÎÂ dÈa≈¿…»««¿∆«¬∆«»«¿¿»»

.L„w‰«…∆

eL dÈÏ ‰Â‰ ‡c ÏÚÂ ,‡˙ÈÈB‡a Ôep‡ ÔÈ‡ÈbÒ ÈÒBÈ Èa Ó‡»«ƒƒ≈«ƒƒƒ¿«¿»¿«»»»≈¿
CÈa ‡L„˜ ÈÏ‚„ ‡LÈÏ ‡e‰‰a Ìb˙Ï ÒeÏ˜e‡Ï¿¿¿¿«¿≈¿«ƒ¿»¿»≈À¿»¿ƒ
,‰‡ÏÚ ÈÎ‡ÏÓ BbÓ e‰È‡ ÌÈ˙Ò ‡„ ‡LÈÏÂ .‡˙ÈÈB‡ ‡e‰¿«¿»¿ƒ¿»»»ƒƒƒ«¿¬≈ƒ»»

‰ÊÁna(‡‰c)„Î ‡„ ÈÚ„È ‡Ï„ È‡lÚ ÈÎ‡ÏnÓ ÌÈ˙Ò ‰Â‰c ««¬∆¿¬»»ƒƒ«¿¬≈ƒ»≈¿»»¿≈¿»«
.Ì‰‡a dÈa ÏÈlÓÓ¿«≈≈¿«¿»»

ÌÈ˙Ò ÏÚ ‰Â‰Â Ïe‰Ó ‰Â‰ ‡Ï Ì‰‡c ÔÈ‚a ,‡ÓÚË È‡Ó»«¿»¿ƒ¿«¿»»»»»»¿¬»»≈»ƒ
.Ìebz ÔBLÏ e‰ÈÈpÓ ÌÈ˙Ò ‰Â‰ Ck ÔÈ‚e .‡Naƒ¿»¿ƒ»»»»ƒƒ«¿ƒ¿«¿
ÌÈ˙Ò .‰ÊÁÈ ,‰ÊÁÈ ÈcL ‰ÊÁÓ L‡ ÈzÎc ÌÚÏ ‡„ ‡ÂÂ‚k¿«¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ¬∆«¬≈««∆¡∆∆¡∆»ƒ
‡Ët ÔBÏ ‡‰È ‡Ïc ÔÈ‚a ˙M‰ ÈÎ‡ÏÓ BbÓ ‰lÓ ‰Â‰»»ƒ»ƒ«¿¬≈«»≈¿ƒ¿»¿≈ƒ¿»
ÈÎ‡ÏÓ ‡‰c ‡‡ÒÓ ÏÚ ‡e‰‰a ÏlÓÓ ‡e‰ CÈa ‡L„e˜„¿¿»¿ƒ¿«≈¿«»≈¿»√»¿»«¿¬≈

Â‡Ï ÈLÈc˜(Ôe˜È).Ìebz ÔBLla ÔÈ˜˜Ê «ƒ≈»ƒ¿»ƒƒ¿«¿

ÌÈÚL ÛÒBÈÏ ÛÈÏB‡ Ï‡Èb ‡‰Â ,ÈÚ„È ‡Ï„ ‡ÓÈ˙ È‡ƒ≈»¿»»¿≈¿»«¿ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ
ÈÚ„È Ú„Ó ‡l‡ ,‡e‰ ÔBLÏ ÌÈÚLÓ „Á Ìeb˙Â ,ÔBLÏ»¿«¿«≈ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿«»¿≈
‡‰c dÈÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ‡ÏÂ ÈLÈÈÁ ‡Ïc ,Ôz ÔÈ˜˜Ê ‡Ï Ï‡¬»»ƒ¿»ƒ¿«¿»«¿≈¿»«¿ƒƒ¬≈¿»

.ÔBLÏ ‡L ÏkÓ e‰ÈÈn˜ e‰È‡ ÒÈ‡Ó»ƒƒ««¿ƒ»¿«»

Ìb˙ È‡n‡ ,È‡lÚ ÈÎ‡ÏnÓ e‰È‡ ÒÈ‡Óe ÏÈ‡B‰ ‡ÓÈ˙ È‡Â¿ƒ≈»ƒ»ƒƒƒ«¿¬≈ƒ»≈««ƒ¿≈
Ï‡ÈÊeÚ Ôa Ô˙BÈÂ ,ÔBLÏ È‡‰ ‡˙ÈÈB‡ ÒeÏ˜e‡¿¿«¿»¿«»¿»»∆ƒ≈
‰‡˜ ˙ÈÏc ,CÈËˆ‡ ÈÎ‰Â e‰ÈÈn˜ ‡e‰ ÒÈ‡Ó ‡l‡ .‡˜n‰«ƒ¿»∆»»ƒ««¿¿»ƒƒ¿¿ƒ¿≈ƒ¿»
‰Bz Ìebz ‡c ÏÚÂ ,ÈzÈ Ï‡NÈ„ e‰ÈÈ„‰ È‡lÚ ÈÎ‡ÏÓÏ¿«¿¬≈ƒ»≈«¬«¿¿ƒ¿»≈«ƒ¿«»«¿»
CÈ ‡L„˜ ÈzÎe„ ‰nÎ ‡‰„ e‰È‡ ÒÈ‡Ó ‡ÏÂ ,CÎ ‡˜Óeƒ¿»»¿»»ƒƒ¿»¿«»¿≈À¿»¿ƒ

.ÈÎ‰ ‡˙ÈÈB‡a ˙Î ‡e‰»«¿«¿»»ƒ

'‰ „ ‰È‰ ‰l‡‰ ÌÈc‰ «¿»ƒ»≈∆»»¿«
.'B‚Â Ó‡Ï ‰ÊÁna Ì‡ Ï‡∆«¿»««¬∆≈…¿
‰Bza e˙kL ÌB˜Ó ÏÎa¿»»∆»«»
‰lb˙‰L ÌM‰ ‰Ê ,‰ÊÁna««¬∆∆«≈∆ƒ¿«»
Ó‡pL ,È"cL ?‡e‰ ÈÓe ,˙B‡Ï»»ƒ««∆∆¡«

 Ï‡ Ì‰‡ Ï‡ ‡‡Â»≈»∆«¿»»∆
BÓk ,ÈcL Ï‡a ˜ÚÈ Ï‡Â ˜ÁˆÈƒ¿»¿∆«¬…¿≈««¿

Ó‡pL ÈcL ‰ÊÁÓ L‡ ∆∆¡«¬∆«¬≈««
˙B‡n‰ ÏkL ‰‡n‰ ‰ÊÂ .‰ÊÁÈ∆¡∆¿∆««¿∆∆»««¿
BÓk .BÎBzÓ ÌÈ‡ ˙BBÈÏÚ‰»∆¿ƒ¿ƒƒ¿
˙BiÓc‰ ÏkL ‰f‰ ‰‡n‰««¿∆«∆∆»«¿À
‰‡Ó .„Á‡ Ïk‰Â Ba ˙B‡ƒ¿¿«…∆»«¿∆
‰ÊÂ Ìeb˙ ‰Ê .„Á‡ ‡e‰ ‰ÊÁÓe«¬∆∆»∆«¿¿∆

.L„w‰ ÔBLÏ¿«…∆
,‰Bza Ì‰ ÌÈa ,ÈÒBÈ Èa «ƒ≈«ƒ≈«»

ÒeÏ˜e‡Ï ˙eL ‰˙È‰ Ôk ÏÚÂ¿«≈»¿»¿¿¿¿
‰lbL ÔBLl‰ d˙B‡a Ìb˙Ï¿«¿≈¿»«»∆ƒ»
,‰Bza ‡e‰ Cea LB„w‰«»»«»
˙zÒ ‡È‰ Bf‰ ÔBLl‰Â¿«»«ƒƒ¿∆∆
,‰ÊÁna .ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÎ‡Ïn‰Ó≈««¿»ƒ»∆¿ƒ««¬∆

[‰p‰L]ÌÈÎ‡Ïn‰Ó zÒ ‰È‰L ∆»»ƒ¿»≈««¿»ƒ
‰Êa ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡L ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ∆≈»¿ƒ»∆

.Ì‰‡ ÌÚ a„nLk¿∆¿«≈ƒ«¿»»
‡Ï Ì‰‡L ÌeMÓ ?ÌÚh‰ «««ƒ∆«¿»»…

Ìe˙Ò ÏÚ ‰È‰Â ,Ïe‰Ó ‰È‰»»»¿»»»≈¿
ÈzÒÓ ‰È‰ Ck ÌeMÓe ,Na»»ƒ»»»«¿ƒ
ÔÎ BÓk .Ìebz ÔBLÏa Ì‰Ó≈∆ƒ¿«¿¿≈
ÈcL ‰ÊÁÓ L‡ e˙kL ,ÌÚÏa¿ƒ¿»∆»¬∆«¬≈««
c‰ ‰È‰ zÒ ,‰ÊÁÈ .‰ÊÁÈ∆¡∆∆¡∆ƒ¿»»»«»»
‡lL È„k ˙M‰ ÈÎ‡ÏÓ CBzÓƒ«¿¬≈«»≈¿≈∆…
LB„w‰L ‰t ÔBÁ˙t Ì‰Ï ‰È‰Èƒ¿∆»∆ƒ¿∆∆«»
ÏÚ‰ B˙B‡ ÌÚ a„Ó ‡e‰ Cea»¿«≈ƒ∆»≈
ÌÈÎ‡Ïn‰ È‰L ,‡Óh‰«»≈∆¬≈««¿»ƒ

ÌÈ‡ ÌÈLB„w‰[ÌÈ‡B˜]ÌÈ˜˜Ê «¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ
.Ìebz ÔBLÏÏƒ¿«¿

È‰Â  ÌÈÚ„BÈ ‡lL Ó‡z …«∆…¿ƒ«¬≈
ÌÈÚL ÛÒBÈ ˙‡ „nÏ Ï‡È‚«¿ƒ≈ƒ≈∆≈ƒ¿ƒ
„Á‡ ‡e‰ Ìebz‰Â ,ÔBLÏ»¿««¿∆»
ÌÈBa˙Ó ÔÈ‡Â ÌÈLLBÁ ÔÈ‡L ,ÌÈ˜˜Ê ‡lL eÈL Ï‡ ,ÌÈÚ„BÈ ÚB„È ‡l‡ ?ÔBLÏ ÌÈÚMÓƒƒ¿ƒ»∆»»«¿ƒ¬»»ƒ∆…ƒ¿»ƒ∆≈¿ƒ¿≈ƒ¿¿ƒ

.˙BBLl‰ ‡L ÏkÓ Ì‰ÈÙÏ Òe‡Ó ‡e‰ È‰L ,ÂÈÏÚ»»∆¬≈»ƒ¿≈∆ƒ»¿»«¿
ÔBLla ‰Bz‰ ˙‡ ÒeÏ˜e‡ Ìb˙ ‰nÏ ,ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÎ‡Ïn‰ ÔÓ Òe‡Ó ‡e‰Â ÏÈ‡B‰L ,Ó‡z …«∆ƒ¿»ƒ««¿»ƒ»∆¿ƒ»»ƒ¿≈¿¿∆«»«»

ÌÈÎ‡ÏnÏ ‰‡˜ ÔÈ‡L !CÈˆ CÎÂ ,Ì‰ÈÙÏ ‡e‰ Òe‡Ó ‡l‡ ?‡˜n‰ ˙‡ Ï‡ÈfÚ Ôa Ô˙BÈÂ ,Bf‰«¿»»∆Àƒ≈∆«ƒ¿»∆»»ƒ¿≈∆¿»»ƒ∆≈ƒ¿»««¿»ƒ
˙BÓB˜Ó ‰nÎa È‰L ,Òe‡Ó BÈ‡Â ,Ck ‡˜Óe ‰Bz Ìebz Ôk ÏÚÂ ,˙BÈ Ï‡NÈ ÌÚ ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒƒƒ¿»≈≈¿«≈«¿»ƒ¿»»¿≈»∆¬≈¿«»¿

.Ck ‰Bza ‡e‰ Cea LB„w‰ ˙k»««»»«»»
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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 -

ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְזֵקִנים ִעם  ָרֵאל ִלְלמֹד בְּ ם ִישְׂ שֵׁ ר ִנְקָרא בְּ ל ֶאָחד ֲאשֶׁ ּגֶֹדל ַהִחּיּוב ַעל כָּ
דֹוִלים ים ִעם ַהגְּ ַטנִּ ְנָעִרים ַהקְּ

יַע  ִהגִּ ָטן שֶׁ ים, ִמקָּ דֹוִלים, ֲחָכִמים ִעם ֲהמֹוִנים ְוצֹאן ָקָדשִׁ אֹוִנים ִעם ַהגְּ יר ְוֶאְביוֹן, גְּ ָעשִׁ
ֵני ַחיֵּי ְמזֹוֵני, ְוִיְהֶיה  עֹות, בָּ פָּ ל ַהַהשְׁ יִכין כָּ ֵזרֹות ָרעֹות, ּוַמְמשִׁ ל ַהגְּ ִלין כָּ ְלִחּנּוְך ְוִיְהיּו ְמַבטְּ

יַח ִלי ׁשּום ֶחְבֵלי ָמשִׁ ָקרֹוב בְּ ה בְּ ֻאלָּ אי ַהגְּ ַודַּ בְּ

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

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

רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ ל ַהקָּ ְמעוֹן: ֵאין ְרצֹונוֹ שֶׁ י שִׁ ְרּגּום ִלְלׁשוֹן ַהּקֶֹדׁש]: ָאַמר ָלֶהם ַרבִּ [תַּ
עֹוָלם  בָּ יַח ֲאִפּלּו ְנָעִרים שֶׁ שִׁ ְהֶיה ָקרֹוב ִלימֹות ַהמָּ יִּ ְך, ּוְכשֶׁ ל כָּ ה ָלעֹוָלם כָּ ְתגַּלֶּ יִּ ֶזה שֶׁ בָּ
ּוְבאֹותוֹ  ּבֹונֹות,  ְוֶחשְׁ ים  ִקצִּ ְוָלַדַעת ַעל ָידוֹ  ל ַהָחְכָמה  רֹות שֶׁ ֲעִתיִדים ִלְמצֹא ִנְסתָּ

ף קיח ע"א) ת ַויֵָּרא דַּ ָרשַׁ דֹוׁש פָּ ה ַלּכֹל. (זַֹהר ַהקָּ ַמן ִיְתגַּלֶּ ַהזְּ

ּקּוִנים ְוֵסֶפר  דֹוִלים ֵסֶפר ַהתִּ ֵני ְמאֹורֹות ַהגְּ ל שְׁ ר ֵהִציץ ְוָזַרח אֹור ְיָקרֹות שֶׁ ַמן ֲאשֶׁ ִמזְּ
ל  שֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ ּמּוד  לִּ בַּ ְלַהֲחִזיק  ָרֵאל  ִישְׂ ֲעַדת  ְקַהל  הּוִדים  ַהיְּ לּו  ְוִקבְּ מּו  ִקיְּ ַהּזַֹהר 

יג ּוְלָהִבין  ֵאין ְלֵאל ָיָדם ְלַהשִּׂ ים ִמנַַּער ְוַעד ָזֵקן, ְוַהגַּם דְּ ּקּוִנים ְוַהּזַֹהר ָיִחיד ְוַרבִּ ַהתִּ
ָמא ֶאת  צָּ י ֵכן ׁשֹוִתים בַּ ה ַאף ַעל פִּ ים ָהֵאלֶּ דֹושִׁ ָפִרים ַהקְּ סְּ בַּ סֹוד ֲאָמרֹות ְטהֹורֹות שֶׁ
ַמת  ַהְקדָּ ן ִאיׁש ַחי, בְּ ים, ַהבֶּ נּו יֹוֵסף ַחיִּ ְקִריָאָתן ְמאֹד ְמאֹד. (ַרבֵּ ְבֵריֶהם ּוִמְתַלֲהִבין בִּ דִּ

ָנָיהּו) ּקּוִנים בְּ ַהתִּ

ִנים ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ָעה שָׁ שְׁ ן תִּ ינֹוק בֶּ ינּות ּגֹוֵבר ָהיּו לֹוְמִדין ִעם תִּ ַהמִּ ּדֹור ַהזֶּה שֶׁ ׁשֹוֵמַע ִלי בַּ
ְוִיְתַקיֵּם. ְוָכְך ָהָיה רֹוֵכׁש  ֶהם ְוָהָיה ִיְרַאת ֶחְטאוֹ קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתוֹ  ּקּוִנים ַלֲהגֹות בָּ ְוַהתִּ
דֹוׁש ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין  ינּו ַהקָּ ְמקֹום ָחְכָמה ִחיצֹוִנית.  (ַרבֵּ ַמִים בִּ ִיְרַאת שָׁ

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

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

ר) ַמת ַהְמַחבֵּ ַגן ַהיָָּרק ַהְקדָּ ּקּוֵני ַהּזַֹהר, כְּ ָרִעים.  (תִּ

ם, ְוַגם  ַעת ַהשֵּׁ דֹוִלים דַּ ים ַעד גְּ ַטנִּ ם יֹוְדִעים ִמקְּ כֻּלָּ ְכֵדי שֶׁ ד בִּ ָנה ִלְלמֹד ּוְלַלמֵּ ַהּתֹוָרה ִנתְּ
ל ָאָדם ַחיָּב ִלְלמֹד  כָּ ְזִהיִרים ַעל ִלּמּוד ָחְכָמה זוֹ שֶׁ מַּ ִלים שֶׁ ה ִסְפֵרי ְמֻקבָּ ַהְרבֵּ ָמִצינּו בְּ

י, ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש, קמ"ז) ַנזִּ כְּ ן ְצִבי ַאשְׁ י ִיְצָחק בֶּ אֹוָתּה.  (ַרבִּ

ָהַאֲחרוֹן  אִויְטׁש  יּובָּ ִמלְּ (ָהַאְדמֹו"ר  (ַזַצ"ל)  ִליָט"א  שְׁ ַאְדמֹו"ר  כ"ק  ל  שֶׁ ָהַאֲחרֹונֹות  הֹוָראֹוָתיו 
ל ֵצל  ר ְלִכּנּוֵסי ַהְיָלִדים, ִלּמּוד ַהּזַֹהר ְוכּו' מֹוִכיִחים ְלַמְעָלה ִמכָּ ֶקשֶׁ "ד) בְּ ֶלת ַחבָּ ׁשֹושֶׁ בְּ

ֵאּלּו  דֹוִלים  גְּ ְרָגִעים  בִּ ְוָקא  דַּ ְוָלֵכן  ִנְמָצִאים,  ָאנּו  ּה  בָּ ָעה  ַהשָּׁ ּגֶֹדל  ַעל  ָסֵפק  ל  שֶׁ
ל  ֶמֶרץ ְלִמְבָצָעיו הק', שֶׁ יֵּס בְּ ָלל ְלִהְתגַּ נּו – ְללֹא יֹוֵצא ֵמַהכְּ ל כֻּלָּ ֶלת ַהחֹוָבה שֶׁ ֻמטֶּ

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

ן ט' ְוי'  ַקְטנּוָתם בֶּ ֵהם ֲעַדִין בְּ שֶׁ ים כְּ יְַּתִחילּו ִלְלמֹד ִעם ַהּצֹאן ְקדֹושִׁ ן ְוָהָיה שֶׁ ִמי ִיתֵּ
יַח.  ִלי ׁשּום ֶחְבֵלי ָמשִׁ ָקרֹוב בְּ ה בְּ ֻאלָּ אי ַהגְּ ַודַּ דֹוׁש... ְוָהיּו בְּ ִנים ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ שָׁ

יץ - ַמֲעֶרֶכת ז' אֹות ה') ַתי ִליְפשִׁ בְּ י שַׁ יק ַרבִּ דִּ ָרֵאל ְלַהגָּאוֹן ַהצַּ ת ִישְׂ (ֵסֶפר ְסֻגלַּ

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

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

ֶרְסֶלב אֹות יט) ְבֵחי ָהַר"ן ִמבְּ עֹות. (ֵסֶפר שִׁ ה שָׁ מָּ ל כַּ לֵּ ין ְוִהְתפַּ ית ּוְתִפלִּ ַטלִּ בְּ

כה לחי: להרה"ח דוד יעקב הלוי גולדשטיין שליט"א [עולה חדש] שזוכה 
בארצינו הקדושה ללמוד זוהר הקדוש עם הבן שלו, הילד החשוב שמעון 

נ"י, ולקיים דברי התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיעוכי"א

י


