
 

 
 

 

ַמִים ָוָאֶרץ ה ש ָ ם עֹוש ֵ ֵ  ֶעְזִרי ֵמִעם ַהש  

ַֹּהר ֵסֶפר  ַהז 
ר  ִחב ֵּ ָנא ָהֱאלַֹקיש ֶׁ ר יֹוַחאי זיע"א ַהת ַ ְמעֹון ב ַ ן ש ִ  ַרב ָ

ּקּוֵני ַהּזַֹהר" ,"ּזַֹהר ָחָדׁש" ,ַהּזַֹהר"ֵסֶפר ּוּבֹו: "  "ּתִּ
ד  ְמֻנק ָּ

T    ש רָּ ָּ ךָּ ־ֶלך  ת פ   t ל 
רּוׁש ַקל ְוֶנְחָמד ְלַמַען ָירּוץ ַהּלֹוֵמד ּבוֹ  ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְמֹבָאר ּבְ  ם ּפֵ  עִּ

 ( קונטרסים069תתק"ס ) -לק לומח
 ל"ב כרכים של ל' חלקים

 כ"וחלק  -' גכרך 

 66קונטרס 

 לקירוב הגאולה ברחמים -מופץ ללא מטרות רווח כלל 

רָּ  ִספ  קו  א ד ָּ א ב   יה  ן ִיפ   ֵּ לו תָּ ן מִ  ב  ֲחמֵּ א גָּ ר   יב  

 לסיום כל ספר הזוהר בדקות ספורות יחד שבטי ישראל

 "קודשא בריך הוא אורייתא וישראל חד הוא"

ַֹהר ָהעֹוָלִמי"  יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהז 
ֶמׁש תובב"א -ֲאָדר א' תשע"א לפ"ק  ית ׁשֶ  בעיה"ק ב ֵ



- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

י בְּ - $60,000. ְעתִּ י ַעל ַעְצִמי ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְונֹושַׁ ְלתִּ ִקבַּ
ָרה! קָּ ה שֶׁ ַמֲעשֶׂ

ל 60 ֶאֶלף דֹוָלר ִלְקַראת  י ְסכּום שֶׁ ֵאַרע לוֹ – ֵהַכְנתִּ ר ַאְרֵיה ֶאת ַמה שֶּׁ ְך ְמַספֵּ כָּ
ַהְלָוָאה  כּום כְּ ׁש ֶאת ַהסְּ מּוֵאל ְיִדיִדי ּוִבקֵּ ׁש ֵאַלי שְׁ ה, ַאְדָהֵכי ְוָהֵכי ִנגַּ ִניָּה ֲחָדשָׁ בְּ
י  ְמתִּ ִניָּה, ִהְסכַּ ת ַהבְּ ֶסף ַעד ִלְתִחלַּ י ַלכֶּ ֲעַדִין לֹא ִנְצַרְכתִּ ִלְתקּוָפה ְקָצָרה, ַוֲאִני שֶׁ
י, ּדֹוֶחה אֹוִתי ׁשּוב ְוׁשּוב,  נִּ ט ִממֶּ מֵּ תַּ מּוֵאל ִמשְׁ יַע, ּושְׁ ָרעוֹן ִהגִּ ְלַהְלוֹות לוֹ. ְזַמן ַהפֵּ
ַבּסֹוף לֹא  לְּ ַעד שֶׁ זֹאת,  כָּ רּות שֶׁ ֶאְפשָׁ ל  ְוהּוא חֹוֵסם כָּ ר  ֶקשֶׁ ִלּצֹר  ה  ְמַנסֶּ ֲאִני 
ד ָממוֹן ּכֹה ַרב ְוַגם ָלַדַעת  י; גַּם ְלַאבֵּ ְרתִּ בַּ ָבר ִנשְׁ אן כְּ ֶלפוֹן. כָּ טֶּ ָעָנה ִלי ֲאִפּלּו בַּ
ל ַהּיֹום ְוָכל  ה אֹוִתי. כָּ י ּוְמַרמֶּ ל בִּ ָבר, ְמַהתֵּ ָהָיה ֶנֱאָמן ָעַלי ַעד לֹא ִמכְּ ֲחֵבִרי, שֶׁ שֶׁ

י. י ְלִדְכּדּוְך ַנְפשִׁ ְך ִנְכַנְסתִּ ֶסף, ּוְבִעְקבֹות כָּ מּוֵאל ְוַהכֶּ י ַעל שְׁ ְבתִּ ְיָלה ָחשַׁ ַהלַּ

ָאה ָהְיָתה,  לּות ַהבָּ דְּ תַּ ִחיָנִתי חֹוַבת ַהִהשְׁ ֻרּיֹות לֹא ָעְמדּו ְלָפַני, ִמבְּ ה ֶאְפשָׁ ַהְרבֵּ
ְנכֹוָנה,  ֵעָצה  ן  ַמתַּ בְּ ְלַסיֵַּע  יּוַכל  טֹוב  ָחֵבר  אּוַלי  יֶחָנה.  ְישִׂ ִאיׁש  ֵלב  בְּ ָאָגה  דְּ
י לוֹ ֶאת  ְרתִּ ִניִתי ַלֲחֵבִרי ַהּטֹוב נ. ִספַּ ב ֵמֵעין ֶזה. פָּ ַמצָּ יַצד ָעַלי ִלְנהֹג בְּ ְלהֹוֵרִני כֵּ

י ֶאת ֲעָצתוֹ. תִּ שְׁ ָהעֹוֵבר ָעַלי ּוִבקַּ

ית,  ית לֹא ָיַדע ְלָהשִׁ ָכל ְמאֹודוֹ ַלֲעזֹר. ֵעָצה ַמֲעשִׂ ב, הּוא ָרָצה בְּ יב ְוָחשַׁ נ. ִהְקשִׁ
ָעָליו...",  ְמעוֹן ִלְסמְֹך  י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ ַרּבֹוֵתינּו: "כְּ ַמֲאַמר  ר, בְּ ִנְזכַּ זֹאת  ַרק בְּ
דֹוׁש ִלּמּוד יֹוְמיֹוִמי,  דֹוָלה ְלִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ ָנּה ִהְתעֹוְררּות גְּ ַאֲחרֹוָנה ֶישְׁ לַּ ּוְבָכְך שֶׁ
ה  ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנְזכֶּ ּמּוד בְּ ְזכּות ַהלִּ בִּ ִסְפרוֹ שֶׁ ר יֹוַחאי ִהְבִטיַח בְּ ְמעוֹן בַּ י שִׁ ְוִאם ַרבִּ
ְזכּות  ֵתר בִּ ַטנָּה ּתּוַכל ְלִהפָּ אי ָצָרִתי ַהקְּ ַודַּ ל עמ"י, בְּ ל כָּ ָלִלית שֶׁ ה ַהכְּ ֻאלָּ ַלגְּ

ָרִטית. ה פְּ ֻאלָּ ְבִחיַנת גְּ ִלּמּוד ַהּזַֹהר, בִּ

ַהר ִמירוֹן.  "י בְּ בִּ ל ַרשְׁ י ִלְפקֹד ֶאת ִצּיּונוֹ שֶׁ ֵרָרה ֶהְחַלְטתִּ ָחק ּוְבֵלית בְּ ִמּתֹוְך ַהדְּ
י ֶאת ְצקוֹן  ַפְכתִּ ה ּוְבַתֲחנּוִנים, שָׁ ְתִפלָּ ֶבר בִּ י ַעל ַהקֶּ ְחתִּ טַּ תַּ י ְוִהשְׁ י, ָנַסְעתִּ ַקְמתִּ
י ַעל ַעְצִמי ִלְלמֹד  ְלתִּ בַּ קִּ ָלה שֶׁ בָּ ְזכּות ַהקַּ בִּ י שֶׁ תִּ שְׁ י ִלְפֵני ֲאדוֹן ַהּכֹל, ּוִבקַּ ַלֲחשִׁ

ה ִליׁשּוָעה. ָכל יֹום ֶאְזכֶּ דֹוׁש בְּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ בְּ

י ְיִדיד ְנעּוִרים  תִּ ַגשְׁ ָחִויִתי, פָּ ׁש ֵמַהֲחָוָיה ָהרּוָחִנית שֶׁ י ִנְרגָּ כֻּלִּ שֶׁ ֶרְך ֲחָזָרה, כְּ דֶּ בַּ
ה  ר ַהלָּ ּבּור ְמַספֵּ ֵדי דִּ ים, ְותֹוְך כְּ ר ִמלִּ ִנים ַרּבֹות לֹא ְרִאיִתיו, ֶהֱחַלְפנּו ִמְספַּ שָּׁ שֶׁ
ַאר לוֹ 60,000$  נָּה הּוא ִנְצַרְך, ַוֲעַדִין ִנשְׁ ר ְלֵחֶלק ִממֶּ דֹוָלה, ֲאשֶׁ ה גְּ ל ְיֻרשָּׁ בֵּ קִּ שֶׁ
ָך רֹוֶצה ִהְנִני  יַע ִלי: ִאם ִהנְּ רֹב ְנִדיבּותוֹ ִהצִּ רֹוב. בְּ ַמן ַהקָּ זְּ ֵאינוֹ ָצִריְך אֹוָתם בַּ שֶׁ

מּוָכן ְלַהְלוֹות ְלָך אֹוָתם ...

ְמעוֹן ִלְסמְֹך ָעָליו... י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ ָאֵכן, כְּ

עּו. לּו ַעל ַעְצְמֶכם ְוִתוָּשְׁ ַקבְּ תְּ
ָנה  ֵדי ְלֵהיִטיב לוֹ ַלשָּׁ ָנה, ִמי לֹא ִנְדָרׁש ִלְזֻכּיֹות כְּ ל שָׁ ִסּיּוָמּה שֶׁ ָאנּו עֹוְמִדים בְּ
יׁשּועֹות  ָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה יֹוֵתר? ִמי ֵאינוֹ ָחֵפץ בִּ שָׁ ה? ִמי ֵאינוֹ רֹוֶצה בְּ ַהֲחָדשָׁ

ְמעוֹן ִלְסמְֹך ָעָליו...     י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ ָרִטּיֹות ּוְכָלִלּיֹות? כְּ פְּ

ָהעֹוֵסק  "י – שֶׁ בִּ בֹות ַרשְׁ י תֵּ ָכל ָהעֹוָלמֹות – ָראשֵׁ ַפע ַרב בְּ ע שֶׁ פַּ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֻישְׁ
ִמי. ַפע ַרב רּוָחִני ְוַגשְׁ ֶעְזַרת ה' ְלשֶׁ ה בְּ תֹוָרתוֹ ִיְזכֶּ בְּ

ְמפָֹרט  ַמְסלּול ד' – כַּ ּקֹות ְליֹום בְּ -5 דַּ לּו ַעל ַעְצְמֶכם ֶאת ִלּמּוד ַהּזַֹהר [כְּ ַקבְּ
ָנה טֹוָבה ּוְמבֶֹרֶכת ְוָכל טּוב. שָׁ עּו בְּ בעמוד 15] ְוִתוָּשְׁ

ִמְבָצע!
ַהּיֹוִמי  ַהּזַֹהר  ִסְפֵרי  ל  ְמַקבֵּ רֹוָבה  ַהקְּ קּוָפה  תְּ ַהּיֹוִמי בַּ ַהּזַֹהר  ְלִלּמּוד  ְצָטֵרף  ַהמִּ ל  כָּ

ָעלֹוִנים #,1,2,3,4 ל ַהּלֹוֵמד זַֹהר ְרֵאה בְּ י שֶׁ ָכרוֹ ָהֲאִמתִּ ִחנָּם.     שְׂ

שנה טובה ממפעל הזוהר העולמי
בין כסא לעשור שע"ת הגאולה לפ"ק

בצרכי  העוסקים  ולכל  ישראל  עם  לכל  מאחלים  אנו 
הרשב"י  תורת  את  לפרסם  ולילה  יומם  באמונה  ציבור 

זי"ע ובפרט למתנבים ב"מפעל הזוהר העולמי".
גמר חתימה טובה, שנה טובה ומתוקה, שנכתב ונחתם בספר 
ישועות  טובות  וגזירות  טובה  ופרנסה  ושלום  ברכה  חיים 
ונחמות – אנחנו וכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום, 
ושנזכה ע"י לימוד וגירסת ספר הזוהר הקדוש לשוב בתשובה 
שלימה ואמיתית, לזכות הרבים בהפצת הזוהר לעולם כולו, 
תש"ע  שבו  שנה  קרובה  וישועה  גאולה  שנת  תהיה  ומאליו 
יהודה וישראל במהרה בימינו אמן. (כמבואר במכתב הרמח"ל אגרת 

י"ג).

הודעה משמחת
ויחולק  המנוקד"  הזוהר  "אור  הספר  יופיע  בקרוב 
חינם (יחד עם "תיקוני זוהר") לכל הלומדים וכן לבתי 
כנסיות, ישיבות, כוללים וכדו'. כל המעונין בספר נא 
לרשום שם, כתובת, מס' טלפון, מס' הסטים הדרושים 

ולפקסס למס':
הספר "אור הזוהר" יוצא לאור עשי"ת תש"ע

תש"ע  בגימטריא (770) כמנין  ספר אור הזוהר
וכמנין רבי שמעון בן יוחאי (עם הד' תבות ועם הכולל)
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הּיומי ּזֹהר

ֶאת ְצקון
ִמי ִלְלמֹד

ד ְנעּוִרים
ה ר ַהלָּ ספֵּ
60,000$ 
ֹוֶצה ִהְנִני

ָנה לוֹ ַלשָּׁ
יׁשּועֹות בִּ

  

ֶשָהעֹוֵסק

ְמפָֹרט  כַּ

היֹומי הר

הודעה משמחת
ויחולללק המנוקד"  הזוהר  "אור  הספר  יופיע  בקרוב 
חינם (יחד עם "תיקוני זוהר") לכל הלומדים וכן לבתי
כנסיות, ישיבות, כוללים וכדו'. כל המעונין בספר נא
לרשום שם, כתובת, מס' טלפון, מס' הסטים הדרושים

ולפקסס למס':
הספר "אור הזוהר" יוצא לאור עשי"ת תש"ע

תש"ע  בגימטריא (770) כמנין  ספר אור הזוהר
(עם הד' תבות ועם הכולללל)))) ווככמנין רבי שמעון בן יוחאי

כדי להגיע לאלף סיומי זוהר אנו עורכים רשימה של כל 
הלומדים, כל הלומד זוהר, או רוצה להרשם למסלולים 

של לימוד כל הזוהר, וכן כל מי שכבר נרשם, 

נא להתקשר להרב אברהם חיים אופמן שליט"א 02-9924486

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

אשרי העם הם לומדך, ואשרי העומדים על סודך 

הזוהר  באמירת  שיעורים  אודות  השואלים  לרבים 
לציבור, בקרוב נפרסם רשימת השיעורים. 

או  קיימים  על שיעורים  היודע  כל  לתועלת הציבור, 
רוצים להתחיל שיעור חדש

נא לשלוח פקס למס': 02-9951300
או לפלאפון: 054-8436784 

ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד

יא



ָ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 -

מדברי הזוהר

ף מ"ב). דֹוׁש ח"ג דַּ ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות  (זַֹהר ַהקָּ ּלֹא ִנְזַהר בְּ ֵני שֶׁ עֹוָלם ַהזֶּה הּוא ִמפְּ ּסֹוֵבל ָהָאָדם בָּ ל ַמה שֶּׁ � כָּ
ף מ"ב). דֹוׁש ח"ג דַּ ְטָרא ָאֳחָרא (זַֹהר ַהקָּ ה ְוִנְכָנס ִלְרׁשּות ַהסִּ ֻדשָּׁ � יֹוֵצא ֵמְרׁשּות ַהקְּ

"ה ּגֹוֲעלוֹ  י ַהָקבָּ ָאָדם ְמגָֹעל, כִּ ְלַאַחר ִמיָתתוֹ כְּ ָלל ְוָדִנין אֹותוֹ  ים כְּ ְצרֹור ַהַחיִּ קּו בִּ בְּ י לֹא ִיְתדַּ ם כִּ � אוֹי ָלֶהם ְואוֹי ְלַנְפשָׁ
ף מ"א). דֹוׁש ח"ג דַּ א (זַֹהר ַהקָּ עֹוָלם ַהזֶּה ּוָבעֹוָלם ַהבָּ בָּ

ף מ"ב). דֹוׁש ח"ג דַּ ִסְטָרא ָאֳחָרא ְוגֹוֵעל ַנְפׁשוֹ ְורּוחוֹ, ְורּוַח ַהטְֻּמָאה ׁשּוָרה ָעָליו  (זַֹהר ַהקָּ ק ַנְפׁשוֹ בְּ � ְמַדבֵּ
ף קכ"ה). דֹוׁש ח"ב דַּ ֵני ַחיָּה ָרָעה (זַֹהר ַהקָּ ה פְּ � ַנֲעשֶׂ

ה ֲעֻמּקֹות ַעל ְמַגלֶּ בַּ
ל ר' ָנָתן ֶנַטע  ַנת שמ"ה. הּוא ָהָי' ֶנְכּדוֹ שֶׁ שְׁ יָרא נֹוַלד בִּ פִּ ַהגָּאוֹן ר' ָנָתן ֶנַטע שַׁ

ֲעֵרי  ֶפר שַׁ רּוׁש ַעל ַהסֵּ ר פֵּ ִעיר הֹורֹוְדָנא ְוִחבֵּ נּות בָּ ַרבָּ ֵהן בְּ כִּ יָרא ַהּקֹוֵדם, שֶׁ פִּ שַׁ

ֶפר". ם "ִאְמֵרי שָׁ שֵׁ "י ַעל ַהּתֹוָרה בְּ רּוׁש ַעל ַרשִׁ ּדּוָרא ְוַגם פֵּ

דֹוָלה, ְוַעל  יָבה גְּ ם ֶהֱחִזיק ְישִׁ ל ְקָראָקא, שָׁ ּה שֶׁ ַרבָּ ַנת שע"ז ִהְתִחיל ְלַכֵהן כְּ שְׁ בִּ

ְגֶלה  נִּ נֹוָסף ִלְגאֹונּותוֹ בַּ "ְך). בְּ ַתי ּכֵֹהן (ַהשַּׁ בְּ ים ִנְמָנה גַּם ַהגָּאוֹן ר' שַׁ ְלִמיָדיו ָהַרבִּ תַּ

ִאיׁש ָקדֹוׁש ְוָטהֹור. ָלה, ְוָידּוַע כְּ בָּ תֹוַרת ַהקַּ תֹור גָּאוֹן בְּ ָהָיה גַּם ְמֻפְרָסם בְּ

ָכל השסי"ם. אּוָלם  ִסים בְּ ם" ֻמְדפָּ י שֵׁ י ַאְנשֵׁ ם "ִחּדּושֵׁ שֵׁ יו ַעל ָהִרי"ף בְּ ִחּדּושָׁ

ר ּבוֹ הּוא ְמָפֵרׁש  ה ֲעֻמּקֹות", ֲאשֶׁ ְגַלל ִסְפרוֹ "ְמַגלֶּ ר בִּ ִעקָּ עֹוָלם בְּ הּוא ָידּוַע בָּ

רּוׁשוֹ ַעל ַהּתֹוָרה  ִנים. גַּם פֵּ ִים פָּ תַּ ים ּושְׁ ָמאַתִים ֲחִמשִּׁ סּוק "ָוֶאְתַחנַּן" בְּ ֶאת ַהפָּ

ה ֲעֻמּקֹות". ם "ְמַגלֶּ א ֶאת ַהשֵּׁ נֹושֵׂ

ִעים  ן ַאְרבָּ ְהיֹותוֹ ַרק בֶּ ַנת שצ"ג, בִּ ל ַמְעָלה יֹום ד' ָאב שְׁ יָבה שֶׁ ׁש ִלישִׁ קֵּ ִנְתבַּ

ר  בֵּ דִּ אֹוְמִרים ָעָליו שֶׁ ָאר: "הּוא שֶׁ ין ַהשְּׁ ּלוֹ ָחרּות בֵּ ָבה שֶׁ צֵּ ִנים. ַעל ַהמַּ מֹוֶנה שָׁ ּושְׁ

ִנים", זי"ע. ִנים ֶאל פָּ ִאּתוֹ ֵאִליָּהּו פָּ

ִיּסּוֵרי ְיתֹוִמים

ַאֲחָריו  ִאיר  ְוִהשְׁ ֶאָחד  ב  ַקצָּ ְקָראָקא  בִּ ִנְפַטר  י  שִּׁ ַהשִּׁ ָלֶאֶלף  שמ"א  ַנת  שְׁ בִּ

ב גַּם  ל ֶאָחד ִמּדֹוָדיו, ַקצָּ ע. ַעל ָיתֹום ֶזה ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו שֶׁ ֶבן ַאְרבַּ ָיתֹום ָקָטן כְּ

ְוַגס רּוַח,  ּבּור  ה ְמאֹד,  ָהָיה ָאָדם ָקשֶׁ ַהּדֹוד ַהזֶּה  ְלֵביתוֹ.  ְוִהְכִניס אֹותוֹ  הּוא, 

ָאה ַרק ְלִתְפֶאֶרת  ל" בָּ דֵּ ה "גִּ לָּ ִני. ַהמִּ ֵביתוֹ עֹוד ָיתֹום שֵׁ ל בְּ דֵּ ְונֹוָסף ְלָכְך גַּם גִּ

ׁשֹות  ים ֶאת ָהֲעבֹודֹות ַהקָּ ְתֵפי ַהְיתֹוִמים ָהַרכִּ ה ֶהֱעִמיס ַעל כִּ ַהְמִליָצה. ְלַמֲעשֶׂ

ֶגד ִלְלּבֹׁש ְולֹא  יק ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ְולֹא בֶּ יֹוֵתר, ְוַיַחד ִעם זֹאת לֹא ָנַתן ָלֶהם ַמְספִּ בְּ

ַנֲעַלִים ְלַרְגֵליֶהם.

ָנה  חּוץ שֹׂוֶרֶרת ֲאֵפָלה, ֶנֶאְלצּו ַהְיתֹוִמים ְלִהנֵָּתק ֵמַהשֵּׁ עֹוד בַּ ּבֶֹקר, בְּ ם בַּ כֵּ ַהשְׁ

ֲעבֹודֹות  ֲעֵליֶהם  לּו  ֻהטְּ ם  שָׁ ָלִאְטִליז,  ְוָלֶלֶכת  ה  טָּ ֵמַהמִּ ָלקּום  תּוָקה,  ַהמְּ

חֹורֹות. שְׁ

ֵהם ִנּקּו ֶאת  ֵעת שֶׁ יִנים, בְּ ַסכִּ מוֹ בְּ עֹוֵתיֶהם כְּ ֶאְצבְּ פֹור "חֹוֵתְך" בְּ חֶֹרף ָהָיה ַהכְּ בַּ

ִלים יֹוֵתר ָמזוֹן, לֹא ָהָיה  ִנים יֹוֵתר ּוְמַקבְּ ֶקַרח. ִאּלּו ָהיּו ְישֵׁ ַמִים ָקִרים כְּ ִלים בְּ ַהכֵּ

יָקה  ַמְספִּ ָנה  נּו שֵׁ ָישְׁ ַעם לֹא  ַאְך ֵהם ַאף פַּ ה,  ּכֹה ָקשֶׁ ֶסֶבל  ָלֶהם  ּגֹוֵרם  ַהּקֹר 

ָנה  ִמיד ָהיּו סֹוְבִלים ִמּקֹר ְוִחְוִרים ֵמֲחַמת חֶֹסר שֵׁ ַעם לֹא ָאְכלּו ַלּשַֹׂבע. תָּ ְוַאף פַּ

ת ָרָעב. ְוֶחְרפַּ

ר  ַחת" ָנְתָנה ָלֶהם ֶלֱאכֹל... ְוַכֲאשֶׁ ַהּדֹוָדה לֹא ָהְיָתה יֹוֵתר טֹוָבה ֵמַהּדֹוד. "ַקדַּ

ֶאָחד ֵמַהְיתֹוִמים ָהָיה נֹוֵפל ֵאין אֹוִנים ֵמָרָעב ּוִמּקֹר, ָהיּו "ַמֲחִזיִרים אֹותוֹ ִלְתִחיָּה" 

ל. ֶמֶרץ ְולֹא ְלִהְתַעצֵּ ַעל ְיֵדי ַמּכֹות ּוַמֲהֻלּמֹות ּוַמְזִהיִרים אֹותוֹ ַלֲעבֹד בְּ

ין ֵעיֵניֶהם ָרָעב בֵּ

ׁשּום  אֹוָתם  דּו  ִלמְּ ְולֹא  ּתֹוָרה  ְללֹא  גְָּדלּו  ַהְיתֹוִמים 

ל ַיֲהדּות: לֹא ָיְדעּו  ל ִזיק שֶׁ ָבר. ֵהם ָהיּו ְרחֹוִקים ִמכָּ דָּ

ִלְקרֹות  לֹא  ְוַאף  ְיהּוִדי,  ִמְנָהג  ה  זֶּ ּוַמה  ה  ִפלָּ תְּ ַמִהי 

ה. ְמֻיָחד ֶאת ְיהּוֵדי ֵאירֹופָּ ֲעַזע ֶאת ָהעֹוָלם כֻּּלוֹ, בִּ ִעיר ְקָראָקא. ובשעתו זִּ ַרב בָּ ֵהן כְּ ה ֲעֻמּקֹות" כִּ ַה"ְמַגלֶּ ְזַמן שֶׁ ָרה בִּ קָּ ּפּור שֶׁ ַהסִּ

יִקים  דִּ דֹוֵלי ַהצַּ עֹוְררּו גְּ ָעִמים, ּוְכִפי שֶׁ ה פְּ דֹוׁש ַהְרבֵּ ּזַֹהר ַהקָּ ּמּוָבא בַּ רּות כַּ שְׁ ָנה ְלעֹוֵרר ַעל ִעְנַין ַהכַּ ָרה ִלְפֵני 400 שָׁ קָּ ִסּפּור ְמִציאּוִתי שֶׁ
ֲאָכלֹות ֲאסּורֹות. ּלֹא ִנְזָהִרים ִממַּ ֵני שֶׁ ֶבת ִמפְּ ה ִמְתַעכֶּ ֻאלָּ ַהגְּ שֶׁ

כל התורם מזמנו ללמוד דף היומי בזוהר 
הקדוש, (כ3-4 דקות) הצדיק הקדוש רבי 

שמעון בר יוחאי יזכהו בדין!!!

האם יש למישהו תעודת ביטוח???

לרבי שמעון יש!!! 
יב
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.e‰a Ì˜ÈÓÏ ‡ÏÈÎÈÂ ‡˙ÈÈB‡„¿«¿»¿»ƒ¿»¿≈«¿

,È˙Î„ È‡Ó ,Ó‡Â È‡bÁ Èa Á˙t(ÁÎ „Ó)ÈÓÁÏ Èa˜ ˙‡ »«ƒƒ««¿»«»ƒ¿ƒ∆»¿»ƒ«¿ƒ

ÈM‡Ï(ע"ב פט Na‡(דף Ôa˜ ‡„ Èa˜ ˙‡ .'Â‚Â ¿ƒ«¿∆»¿»ƒ»»¿«ƒ¿»

ÏÎc ÔÈ‚a ,‡Na ÏÚ ‡N ‡Óc ÏÚ ‡Ó„ ‡tÎÏ ˜˙‡c¿ƒ¿¿«¿«»»»»«»»ƒ¿»«ƒ¿»¿ƒ¿»

.‡Na ÏÚ ‡tÎÏ ‡Na ÏÚ ‡l‡ ÔÈ˜˙Ó Â‡Ï ÔÈa»̃¿»ƒ»ƒ¿»¿ƒ∆»«ƒ¿»¿«»»«ƒ¿»

CBzÓ zÒ ‡e‰ Ck »ƒ¿»ƒ
.ÌÈLB„w‰ ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ»∆¿ƒ«¿ƒ
C„a Ì‰‡Ï ‰lb˙‰ Ôk ÏÚÂ¿«≈ƒ¿«»¿«¿»»¿∆∆
B eÁÈbLÈ ‡lL ,zÒƒ¿»∆…«¿ƒ

‡Ïn‰‰È‰È ‡ÏÂ ,ÌÈLB„w‰ ÌÈÎ ««¿»ƒ«¿ƒ¿…ƒ¿∆
Cea LB„w‰L ‰t ÔBÁ˙t Ì‰Ï»∆ƒ¿∆∆«»»
È˙Ó .ÏÚ LÈ‡ ÏÚ ‰lb˙‰ ‡e‰ƒ¿«»«ƒ»≈»«
ÏL ˙elb˙‰a BÏ ‰lb˙‰ƒ¿«»¿ƒ¿«∆
BÏ Ô˙ L‡k ?ÌÈBÈÏÚ ÌÈÎ‡ÏÓ«¿»ƒ∆¿ƒ«¬∆»«
a„ÈÂ e˙kL ,L„w‰ Ìei˜ ˙Èa¿ƒƒ«…∆∆»«¿«≈
 ÌÈ‰Ï‡ .Ó‡Ï ÌÈ‰Ï‡ Bz‡ƒ¡…ƒ≈…¡…ƒ
e˙Î ‡ÏÂ ,L„w‰ ÏL ÌM‰«≈∆«…∆¿…»

.˙elb˙‰a ÌM‰ ‰ÊÁÓa¿«¬≈«≈«ƒ¿«
Ó‡Ï ?Ó‡Ï ‰f ‰Ó «∆≈…≈…

‰È‰˙ ‡lL ÔBLÏ ÏÎa ÊÈÎ‰Ïe¿«¿ƒ¿»»∆…ƒ¿∆
‡l‡ ,˙Á‡ ÔBLÏa ‡Ï ,‰qÎÓaƒ¿À∆…¿»«∆∆∆»
,da ÌÈa„Ó ÌlkL ÔBLÏa¿»∆À»¿«¿ƒ»
‡ÏÂ ‰ÊÏ ‰Ê ÓBÏ ÌÈÏBÎiL∆¿ƒ«∆»∆¿…
,‰t ÔBÁ˙t ÓBÏÂ ‚Ë˜Ï ÌÈÏBÎÈ¿ƒ¿«¿≈¿«ƒ¿∆
.Ó‡Ï ÌÈ‰Ï‡ Bz‡ a„ÈÂ Ôk ÏÚÂ¿«≈«¿«≈ƒ¡…ƒ≈…
‰È‰L ÌeMÓ ,‰ÊÁÓ ‡ÏÂ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ¿…«¬∆ƒ∆»»
L„w‰ Ìei˜ ˙ÈÏ B˙B‡ ÒÈÎÓ«¿ƒƒ¿ƒƒ«…∆

.ÂÈÏ‡ B˙B‡ ˜Â¿≈«≈»
Ck ÌeMÓ ,Ó‡ ‰„e‰È ¿»»«ƒ»

.ÏBnpL „Ú BÏ ‰z ‡Ï ‡"‰‰«≈…ƒ¿»«∆ƒ
˙‡˜ LnÓ ‡È‰L ?ÌÚh‰ ‰Ó»«««∆ƒ«»ƒ¿≈
ÒÎpL ÔÂÈk ,Ôk ÏÚÂ .˙Èa¿ƒ¿«≈≈»∆ƒ¿«
,‡"‰ ˙B‡‰ BÏ ‰z Ê‡ ,˙Èaa«¿ƒ»ƒ¿»»≈
Cz‡ È˙Èa ‰p‰ È‡ e˙kL∆»¬ƒƒ≈¿ƒƒƒ»
‡wÈ ‡ÏÂ ÌÈBb ÔBÓ‰ ‡Ï ˙ÈÈ‰Â¿»ƒ»¿«¬ƒ¿…ƒ»≈

.'B‚Â Ì‡ EÓL „BÚƒ¿«¿»¿
‡ÈiÁ Èa .‰l‡‰ ÌÈc‰ «¿»ƒ»≈∆«ƒƒ»

Èa ˙‡ ˙B‡Ï CÏB‰ ‰È‰»»≈ƒ¿∆«ƒ
.È‡bÁ Èa B˙B‡ L‚t .ÊÚÏ‡∆¿»»»««ƒ««
˙w˙nL Bf‰ Cc‰ ,BÏ Ó‡»««∆∆«∆¿À∆∆
Ó‡ ?‡È‰ ˙ÎÏB‰ Ô‡Ï ,Ó ÈÙÏƒ¿≈«¿»∆∆ƒ»«
Ó‡ .ÊÚÏ‡ Èa ˙‡ ˙B‡Ï ,BÏƒ¿∆«ƒ∆¿»»»«
,BÏ Ó‡ ?EnÚ CÏ‡ È‡ Ì‚Â ,BÏ¿«¬ƒ≈≈ƒ¿»«
‰ÓÏ ÏÈkN‰Ï ÔÈ‰Ï ÏÎez Ì‡ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ¿«
‰nk ÈzÚÓL È‡ È‰L ,‰ÊÏ BÓ LLÁÈ ‡lL ,BÏ Ó‡ .EÈBÁ‡Ï eL  ‡Ï Ì‡Â ,CÏ  ÚÓLzM∆ƒ¿«≈¿ƒ…«¬∆»«∆…«¿…»∆∆¬≈¬ƒ»«¿ƒ«»

.Ô‰a „ÓÚÏ ÈzÏÎÈÂ ‰Bz ÏL ˙B„BÒ∆»¿»…¿ƒ«¬…»∆
e˙kM ‰Ó ,Ó‡Â È‡bÁ Èa Ôa˜ ‰Ê  Èa˜ ˙‡ ,'B‚Â ÈM‡Ï ÈÓÁÏ Èa˜ ˙‡ «ƒ««¿»««∆»∆»¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ«¿∆»¿»ƒ∆»¿«

Na‰ ‡l‡ ÌÈ˜ ‡Ï ˙Baw‰ ÏkL ÌeMÓ ,Na ÏÚ Na ,Ìc ÏÚ Ìc tÎÏ ˜pL Na‰«»»∆ƒ¿»¿«≈»«»»»«»»ƒ∆»«»¿»…ƒ¿»ƒ∆»«»»
.Na‰ ÏÚ tÎÏ¿«≈««»»
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‡L„˜„ ,˙‡ËÁ ‰Ó ‰Ó‰a ‡ËÁ L  È‡ ‡ÚÓL ÈÎ‰Â¿»ƒ¿«¿»ƒ«»»»¿≈»«»»¿À¿»

Ó‡ ‡e‰ CÈ(‡ ‡˜ÈÂ).'Â‚Â Ôa˜ ÌkÓ È˜È Èk Ì„‡ ¿ƒ»«»»ƒ«¿ƒƒ∆»¿»¿

ÁeÂ ‡L Èa Áe „Ú ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ‡l‡ ,È‡n‡««∆»À¿»¿ƒ»««¿≈»»¿«

Ck ÔÈ‚e .‡c ÔÓ ‡c LÈÙ‡Â ,‰Ó‰a‰(‚ ˙Ï‰˜)Èa Áe «¿≈»¿«¿ƒ»ƒ»¿ƒ»«¿≈

Lt˙Ó È‡cÂ 'Â‚Â ‰Ó‰a‰ ÁeÂ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰ÏBÚ‰ Ì„‡‰»»»»»ƒ¿«¿»¿««¿≈»¿«»ƒ¿¿«

.‡c ÔÓ ‡c»ƒ»

,È˙Î ‰Ó Ì„‡ ‡ËÁ ‡Ï „Ú(‡ ˙È˘‡)‰p‰ ÌÈ‰Ï‡ Ó‡iÂ «»»»»»«¿ƒ«…∆¡…ƒƒ≈

‰È‰È ÌÎÏ È˙Îe 'Â‚Â ÚÊ ÚBÊ NÚ Ïk ˙‡ ÌÎÏ Èz˙»«ƒ»∆∆»≈∆≈«»«¿¿ƒ»∆ƒ¿∆

‡Ùe‚a È‡zL‡ Ú‰ ˆÈÂ ‡ËÁc ÔÂÈk .ÈzÈ ‡ÏÂ ‰ÏÎ‡Ï¿»¿»¿»«ƒ≈«¿»»¿≈∆»»ƒ¿»ƒ¿»

Á ‡˙‡ ˙Ïe .‡È„ e‰a „Ú ÔÈ„ÏBz Ôep‡ ÏÎe ,dÈÏÈ„ƒ≈¿»ƒ»ƒ¬«¿ƒ»¿»«»»…«

Ôa˜ È˜‡ ,Ú‰ ˆÈ„ ‡˙‡Ó Èa˙‡ ‡Ùe‚ ‡‰„ ‡ÓÁÂ¿»»¿»»ƒ¿¿≈≈«¿»¿≈∆»»«¿ƒ»¿»

,È˙k ‰Ó ,Ì„‡ È˜‡„ ‰Ók(Á ˙È˘‡)ÁÈ ˙‡ ÈÈ ÁiÂ ¿»¿«¿ƒ»»«¿ƒ«»«¿»∆≈«

.'Â‚Â ÁÁÈp‰(È˙ke)Ó‡ .ÂÈeÚpÓ Ú Ì„‡‰ Ï ˆÈ Èk «ƒ…«¿ƒ≈∆≈»»»«ƒ¿»»«

È‡zL‡ ‡Ùe‚Â ÏÈ‡B‰ ‰‡Ï‰Ïe Ô‡kÓ ‡e‰ CÈ ‡L„À̃¿»¿ƒƒ»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

ÏeÎÈÈ dÈÏ ÈÊÁ˙‡„ ‰ÓÎ ‡Ùeb ‚pÚ˙È ,Ú‰ ˆÈ ‡e‰‰Ó≈«≈∆»»ƒ¿««»¿»¿ƒ¿¬≈≈≈

.Ïk ˙‡ ÌÎÏ Èz˙ NÚ ˜Èk .‡Naƒ¿»¿∆∆≈∆»«ƒ»∆∆…

dÈÏÈ„ ‡Na ‚pÚ˙‡ ‡Na ‡e‰‰Ó .‡Na ÏÈÎ‡ „k«»ƒƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ¿««ƒ¿»ƒ≈

‚Ú ‡e‰‰Óe ,dÈpÓ ‡Ùe‚ Èa˙‡Â ‡„ ‡c Ú˙‡Â¿ƒ¿»«»¿»¿ƒ¿«≈»ƒ≈≈«…∆

ÏÚ ‰tÎ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ Ó‡ .ÔÈ‡ËÁ ‰nÎ ‡ËÁ ‡Ùeb»»»¿«»∆¿ƒ»«À¿»¿ƒ«»»«

.‡ËÁ dÈe dÈÈÓ Èa˙‡ ‡Ne ÏÈÎ‡ ‡Na .‡N ‡Ùeb»ƒ¿»ƒ¿»»ƒƒ¿»ƒ¿«≈ƒ≈≈»»

‡Na ÏÈÎ‡„ ‡Ne .‡Na dÈÙeb ÏÚ ‡tÎÏ Ck ÔÈ‚¿ƒ»¿«»»«≈ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒƒ¿»

‡Ùe‚Ï ‡Óc „ÈÚ‡Na ÏÈÎ‡„ ‡N ‡e‰‰Ó ‡zL‡„ ‡Óc Ck ÔÈ‚) ¬ƒ»»¿»

Ï ‡Óc „Ú(‡Ùe‚Ï ‡N ‡e‰‰Ó ‡zL‡„ ‡Óc Ck ÔÈ‚ ¿ƒ»»»¿ƒ¿»«≈«ƒ¿»¿«

dÈÏÈ„ ‡N ‡e‰‰Ó „ÈÚ˙‡c ‡Óc ÏÚ ‡tÎÏ „zÚ˙‡ƒ¿««¿«»»«»»¿ƒ¿¬ƒ≈«ƒ¿»ƒ≈

,ÈzÎc(ÊÈ ‡˜ÈÂ).tÎÈ LÙp ‡e‰ Ìc‰ Èk ƒ¿ƒƒ«»«∆∆¿«≈

,ÈzÎc ÌÎa˜ È˙Îe ,Èa˜ È˙k(‡ ‡˜ÈÂ)˙‡ eÈ˜z ¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ»¿«¿∆ƒ¿ƒ«¿ƒ∆

ÌÈÓÏL ÔB‚k .Èa˜ ‡l‡ ,È‡‰Ï È‡‰ ÔÈ ‰Ó ,ÌÎa»̃¿«¿∆«≈«¿«∆»»¿»ƒ¿¿»ƒ

ÔÈÈ˙‡c ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ÔB‚k ,ÌÎa˜ .ÌBÏL ÏÚ ÔÈÈ˙‡c¿«¿»«»»¿«¿∆¿«»«¬»¿«¿»

 ‡ËÁ Ì„‡ Ì‡ ,ÈzÚÓL »«¿ƒƒ»»»»
Cea LB„w‰L ‰‡ËÁ ‰Ó ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»∆«»»

Ó‡ ‡e‰ È˜È Èk Ì„‡ »«»»ƒ«¿ƒ
‡l‡ ?‰nÏ ?'B‚Â Ôa˜ ÌkÓƒ∆»¿»¿»»∆»
Áe ˙‡ ‰NÚ ‡e‰ Cea LB„w‰«»»»»∆«
,‰Ó‰a‰ Áe ˙‡Â Ì„‡ Èa¿≈»»¿∆««¿≈»

BÊ „ÈÙ‰ÂCk ÌeMÓe ,BfÓ ¿ƒ¿ƒƒƒ»
‡È‰ ‰ÏÚ‰ Ì„‡‰ Èa Áe«¿≈»»»»…»ƒ

È‡cÂ .'B‚Â ‰Ó‰a‰ ÁeÂ ‰ÏÚÓÏ¿»¿»¿««¿≈»¿««
.‰fÓ ‰Ê ÌÈ„Ùƒ¿»ƒ∆ƒ∆

?e˙k ‰Ó Ì„‡ ‡ËÁL ∆»»»»«»
 ‰p‰ ÌÈ‰Ï‡ Ó‡iÂ«…∆¡…ƒƒ≈

ÚÊ ÚÊ NÚ Ïk ˙‡ ÌÎÏ Èz˙»«ƒ»∆∆»≈∆…≈«∆«
,‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È ÌÎÏ e˙ÎÂ ,'B‚Â¿¿»»∆ƒ¿∆¿»¿»
ˆi‰Â ‡ËÁL ÔÂÈk !˙BÈ ‡ÏÂ¿…≈≈»∆»»¿«≈∆
Ì˙B‡ ÏÎe ,BÙe‚Ï ‡Lƒ¿«¿¿»»
Á ‡a Á‡Â ,ÔÈ„ ‰NÚ ˙B„ÏBz‰«»»»ƒ¿««»…«
ÌB˜n‰Ó ‰ Ûeb‰ ‰p‰L ‰‡Â¿»»∆ƒ≈«ƒ¿»≈«»
BÓk Ôa˜ È˜‰ ,Ú‰ ˆi‰ ÏL∆«≈∆»»ƒ¿ƒ»¿»¿

?e˙k ‰Ó ,Ì„‡ È˜‰L  ∆ƒ¿ƒ»»«»
,'B‚Â ÁÁÈp‰ ÁÈ ˙‡ '‰ ÁiÂ«»«∆≈««ƒ…«¿
Ú Ì„‡‰ Ï ˆÈ Èk e˙ÎÂ¿»ƒ≈∆≈»»»«
,‡e‰ Cea LB„w‰ Ó‡ .ÂÈÚpÓƒ¿À»»««»»
Ûeb‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰‡Ï‰Â Ô‡kÓƒ»»»¿»ƒ¿«
‚pÚ˙È ,Ú‰ ˆi‰ B˙B‡Ó ‡Lƒ¿»≈«≈∆»»ƒ¿«≈
.Na ÏÎ‡È ,BÏ Èe‡L BÓk Ûeb‰«¿∆»…«»»
.Ïk ˙‡ ÌÎÏ Èz˙ NÚ ˜Èk¿∆∆≈∆»«ƒ»∆∆…

Na‰ B˙B‡Ó ,Na »»≈«»»
ÌÈÚ˙Óe ,BlL Na‰ ‚pÚ˙Óƒ¿«≈«»»∆ƒ¿»¿ƒ
,Ûeb‰ epnÓ Ïcb˙Óe ‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆ƒ¿«≈ƒ∆«
‰nÎa ‡ËBÁ Ûeb‰ ‚Ú‰ B˙B‡Óe≈»…∆«≈¿«»
,‡e‰ Cea LB„w‰ Ó‡ .ÌÈ‡ËÁ¬»ƒ»««»»
Na .Ûeb‰ ÏÚ ‰tk Na‰«»»«»»««»»
Be ,epnÓ ‰a˙Ó Ne ,ÏÎB‡≈»»ƒ¿«∆ƒ∆
ÏÚ tÎÏ Na Ck ÌeMÓ .‡ËÁ»»ƒ»»»¿«≈«
Ìc ‰NBÚ ÏÎB‡L Na‰Â ,BÙeb¿«»»∆≈∆»

ÛebÏNa‰ B˙B‡Ó ‡LpL Ìc‰ Ck ÌeMÓ] «

[Ìc ÛebÏ ‰NBÚ Na‰ ,ÏÎB‡L,Ck ÌeMÓ . ƒ»
Na‰ B˙B‡Ó ‡LpL Ìc‰«»∆ƒ¿»≈«»»

e˙kL ,BlL Na‰ B˙B‡Ó ‰NÚpL Ìc‰ ÏÚ tÎÏ „zÚ˙Ó ,ıeÁa LÙpa ‡e‰ Ìc‰ Èk «ƒ¿«≈¿«≈««»∆«¬»≈«»»∆∆»ƒ«»«∆∆
.tÎÈ¿«≈

e˙kL ,ÌÎa˜ e˙ÎÂ ,Èa˜ Èa˜ ‡l‡ ?‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa ‰Ó .ÌÎa˜ ˙‡ eÈ˜z »¿»ƒ¿»»¿«¿∆∆»«¿ƒ∆»¿«¿∆«≈∆»∆∆»»¿»ƒ
ÌeMÓ .ÌL‡Â ‡ËÁ ÏÚ ÌÈ‡aL ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ BÓk  ÌÎa˜ .ÌBÏL ÏÚ ÌÈ‡aL ÌÈÓÏL BÓk ¿¿»ƒ∆»ƒ«»»¿«¿∆¿«»«¬»∆»ƒ«≈¿¿»»ƒ
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‡Ó‰ ÈÓÁÏ .‡N Èa˜ ˙‡ Ck ÔÈ‚ ,ÌL‡Â ‡ËÁ ÏÚ«≈¿¿»»¿ƒ»∆»¿»ƒƒ¿»«¿ƒ«¬»

‡‰k „ÈÚc Áe ˙Á ‡c ÈÁÁÈ .˙BË˜ ‡c ÁÈ .‡ÓÁÂ¿«¿»≈«»¿∆ƒ…ƒ»«««¿¬ƒ«¬»

.‰ÁLe ÈL„ ‡˙eÚ È‡ÂÈÏÂ ,‡LÈc˜ ‡ÓL„ ‡˙eÚaƒ¿»ƒ¿»«ƒ»¿≈»≈ƒ¿»¿ƒ¿»»

ÏÎa ‡ÓÈ˙ È‡ ,ÈÂ‰ È‡Ó B„ÚBÓa .B„ÚBÓ ÈÏ È˜‰Ï eÓLzƒ¿¿¿«¿ƒƒ¿¬¿¬»¬≈ƒ≈»¿»

B„ÚBÓ e‰È‡ È‡Ó ,Úe ˜a ‡ÓBÈ‡È‡ È‡Ó ‡") »«…∆»∆∆»ƒ¿¬

(B„ÚBÓ e‰È‡„eÚ .‡ÂÚ ‡ÓÊ ‡e‰‰a ‡ËÏLc B„ÚBÓ ‡l‡ , ∆»¬¿»¿»¿«ƒ¿»«¬»¿

.B„ÚBÓa È˙Î ‡c ÏÚÂ .‡ÚÈ„È ‡b„ ‡lÈÚÏ ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¿≈»¿«¿»¿ƒ»¿«»¿ƒ¿¬

ÏÎÏ ÔÈtÈÏ˜ Ôca˙‡Â ,‡˜ÏeÁ ÔÈÏË ‡lk .È˜˙‡ Ôa˜ „k«»¿»ƒ¿¿ƒ…»»¿ƒ»»¿ƒ¿«¿»¿ƒƒ¿»

ÔÈ‰˙‡ ÔÈÈˆBe „ÁÈÈ˙‡Â È˜˙‡ ‡„eÁÈÈÂ ,‡ËÒƒ¿»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿««ƒƒƒ¿«¬ƒ

ÁÎzL‡ ‡e‰ CÈ ‡L„˜Â ÔÈÓÏÚ ÏÎ eÚe ‡ÂÚ ÁÎzL‡Â¿ƒ¿¿««¬»¿¿»»¿ƒ¿À¿»¿ƒƒ¿¿«

Ó‡ ,dÈ˜Le ‡ÈiÁ Èa ‡˙‡ .ÈÊÁ ‡˜„k ‡„Á ‡„eÁÈ„ ‡Êa¿»»¿ƒ»»»¿¿»»≈»»ƒƒƒ»¿»≈»«

ÔÈt‡ ÒÏ dÈÏ ÈÓÁÓÏ C‰ÈÓÏ ÈpÈÓ Èa z‡ ˙B‡È dÈÏ≈»«¿¿¿ƒƒƒ¿≈«¿∆¡≈≈ƒ¿»«¿ƒ

.ÔÈÓBÈceÒ‡Ó Ô‡ e‰È‡Â ‰‡ÚÈ e‰È‡„ ‡kÏÓ „Âc Ó‡Â Á˙Ù e˙) ¿ƒ

(ÌÈBa‰Ô‡ e‰È‡c ‰‡ÚÈ e‰È‡„ ‡˙eÎÏÓ ÔÈÒÁ‡ ‡kÏÓ „Â„ È‡n‡ ‡") 

.(ÌÈBa‰ eÒ‡Ó

dÈÏ Ó‡ ,‡Úz ÏÚ È˙È ÔBÏ ‡ÓÁ ,dÈa‚Ï ÔeËÓ „k ,eÏÊ‡¬¿«»¿«≈»»«¿≈««¿»»«≈

ÔÈÓÈÈ˜ ˙Ï˙„ ‡ÈÈÒk È‡‰ ÔBÏ ‡ÓÈ‡Â ÏÈÊ ‡LnLÏ¿«»»ƒ¿≈»«À¿¿»ƒ¿«»¿ƒ

„Á‡ ÏÎ e‰Ó‡"Ò)ÓÏ dÈÏ ‡ÓÈ‡Â ÏÈÊ dÈÏ eÓ‡ .(„Á ‡lÎ «»∆»…»«»¿≈ƒ¿≈»≈¿«

Â‡ÏceÒ‡Ó Ô‡ ‰‡ÚÈ e‰È‡„ ‡kÏÓ „Âc Ó‡ ‡bÓÏ ¿»¿«»»»«»ƒ«¿»¿ƒ¿ƒ»»∆∆»¬

e‰È‡c „Â„a dÈ eÏÚb Ô‡c ÔBÏ ‡ÓÈ‡Â ÏÈÊ dÈÏ Ó‡ .ÌÈBa‰«ƒ»«≈ƒ¿≈»¿»»¬≈¿»ƒ¿ƒ

.ÌÈBa‰ eÒ‡Ó Ô‡ Ó‡»«∆∆»¬«ƒ

˙ÚÓL dÈÏ Ó‡Â È‡bÁ Èa Èa‚Ï dÈLÈ ‡ÈiÁ Èa „‰‡«¬«ƒƒƒ»≈≈¿«≈ƒƒ««¿»«≈«¿«

,È˙Î„ ‡˜ È‡‰a ‡ÚÓL Ó‡ .È„ÈÓ È‡‰aÈ˘) ¿«ƒƒ»«¿«¿»¿«¿»ƒ¿ƒ
(‡ ÌÈÈ˘‰‰ÓÏL ‡˜ È‡‰c .'Â‚Â ÈeÓN È eÁ" Èn‡" Èa"¿≈ƒƒƒ¬ƒ»ƒ¿¿«¿»¿……

È‰eÁ‡ dÈÏ eÁc „k Óz‡ ‡kÏÓ „Âc ÏÚÂ ,BÓ‡ ‡kÏÓ«¿»¬»¿«»ƒ«¿»ƒ¿»«»≈¬ƒ

.e‰ÈÈpÓƒ«¿

‡˙eÎÏÓ ‰ÈÓÏ ‡e‰ CÈa ‡L„˜ ‡ÓÁ È‡Ó ‡ÚÓL e˙Â¿¿«¿»»»»À¿»¿ƒ¿≈««¿»

,dÈa Ô˜È˜Á dÈÓLc ÔÂÂ˙‡ ‡l‡ ,È‰eÁ‡ ÏkÓ ‰„e‰ÈÏƒ»ƒ»¬ƒ∆»«¿»ƒ¿≈¬ƒ»≈

ÔÈÒÁ‡ Ck ÔÈ‚e dÈÓLÏ ‡˜È ‰È ‡e‰ CÈ ‡L„˜Â¿À¿»¿ƒ»«¿»»ƒ¿≈¿ƒ»«¿ƒ

,Ck .Na  Èa˜ ˙‡ »∆»¿»ƒ»»
BÊ  ÁÈ .ÔÈÈÂ ÌÁÏ  ÈÓÁÏ«¿ƒ∆∆¿«ƒ≈«
Áe ˙Á BÊ  ÈÁÁÈ .˙Ëw‰«¿…∆ƒ…ƒ«««
ÌM‰ ÏL ÔBˆa Ô‰k‰ ‰NBÚL∆∆«…≈»»∆«≈
ÈL ÏL ÔBˆa ÌiÂÏ‰Â ,LB„w‰«»¿«¿ƒƒ¿»∆ƒ

.‰ÁLe¿»»
‰Ó ,B„ÚBÓa ÈÏ È˜‰Ï ¿«¿ƒƒ¿¬«

ÌBÈ ÏÎa Ó‡z Ì‡ ?B„ÚBÓa ‰f∆¿¬ƒ…«¿»
?B„ÚBÓa ‰f ‰Ó ,Úe ˜aa«…∆»∆∆«∆¿¬

[?B„ÚBÓ ‡e‰L ÓB‡ ‰Ó ‡"]‡l‡ ∆»
˙Ú d˙B‡a ËÏBML B„ÚBn‰«¬∆≈¿»≈
‰ÏÚÓÏ ‡ˆÓpL ÔBˆ‰ ,ÔBˆ»»»∆ƒ¿»¿«¿»
e˙k Ôk ÏÚÂ .‰Úe„È ‰b„a¿«¿»¿»¿«≈»

.B„ÚBÓa¿¬
ÌÈÏËB Ïk‰ .Ôaw‰ «»¿»«…¿ƒ

ÏÎÏ ˙BtÏw‰ ˙Bft˙Óe ,˜ÏÁ≈∆ƒ¿«¿«¿ƒ¿»
,„ÁÈ˙Óe ˜ „eÁi‰Â ,„ «̂¿«ƒƒ¿»ƒ¿«≈
ÔBˆ ‡ˆÓÂ ,ÌÈÈ‡Ó ˙BB‡n‰Â¿«¿¿ƒƒ¿ƒ¿»»
Cea LB„w‰Â ,˙BÓÏBÚ‰ ÏÎa¿»»»¿«»»
„Á‡ „eÁÈ ÏL „BÒa ‡ˆÓ ‡e‰ƒ¿»¿∆ƒ∆»
.B˙B‡ ˜LÂ ‡ÈiÁ Èa ‡a .Èe‡k»»»«ƒƒ»¿»«
ÈpnÓ ,Èa ,‰z‡ ‰‡ ,BÏ Ó‡»«»∆«»¿ƒƒ∆ƒ
Èt Ò ˙‡ ˙B‡ÏÂ ˙ÎÏÏ»∆∆¿ƒ¿∆≈∆¿≈

.ÌÈÓi‰‡e‰L ,CÏn‰ „Âc Ó‡Â Á˙t „BÚ] «»ƒ

[ÌÈBa‰ eÒ‡Ó Ô‡ ‡e‰L ,ÈÚÈ„Âc ‰nÏ ‡"] 

Ô‡ ‡e‰L ,ÈÚÈ‰ ‡e‰L ?˙eÎÏn‰ LÈ CÏn‰

[ÌÈBa‰ eÒ‡Ó. 

‰‡ ,ÂÈÏ‡ eÚÈb‰Lk ¿∆ƒƒ≈»»»
Ó‡ .ÚM‰ ÏÚ ÌÈLBÈ Ì˙B‡»¿ƒ««««»«
‡qk‰ ,Ì‰Ï Ó‡Â CÏ ,LnMÏ BÏ««»≈∆¡…»∆«ƒ≈
‡e‰ ‰Ó ÌÈ„enÚ ‰LÏL ÏL ‰f‰«∆∆¿…»«ƒ«

„Á‡ Ïk[„Á‡ Ïk‰]CÏ ,BÏ eÓ‡ ? »∆»»¿≈
Ó‡ ÌpÁÏ ‡lL ,ÓÏ BÏ Ó‡Â∆¡…¿«∆…¿ƒ»»«
Ô‡ ,ÈÚÈ‰ ‡e‰L ,CÏn‰ „Âc»ƒ«∆∆∆»¿ƒƒ∆∆
Ó‡Â CÏ ,BÏ Ó‡ .ÌÈBa‰ eÒ‡Ó»¬«ƒ»«≈∆¡…
„Â„a B eÒ‡Ó ‰ÙÈ‡L ,Ì‰Ï»∆∆≈…»¬¿»ƒ
.ÌÈBa‰ eÒ‡Ó Ô‡ Ó‡ ‡e‰L∆»«∆∆»¬«ƒ

ÈaÏ BL‡ ˙‡ ‡ÈiÁ Èa «ƒƒ»∆…¿«ƒ
‰Êa zÚÓL‰ ,BÏ Ó‡Â ,È‡bÁ««¿»«¬»«¿»»∆
‰f‰ ˜eÒta ÈzÚÓL ,Ó‡ ?c»»»«»«¿ƒ«»«∆

e˙kL CÏn‰ „Âc ÏÚÂ ,‰ÓÏL B˙B‡ Ó‡ ‰f‰ ˜eÒt‰L ,'B‚Â ÈeÓN È eÁ" Èn‡" Èa" ∆»¿≈ƒƒƒ¬ƒ»ƒ¿∆«»«∆»«¿……¿«»ƒ«∆∆
.Ì‰Ó BlL ÌÈÁ‡‰ B˙B‡ eÁcLk ,Ó‡ ‡e‰∆¡«¿∆»»«ƒ∆≈∆

BÓL ˙Bi˙B‡ ‡l‡ ?ÂÈÁ‡ ÏkÓ ‰„e‰ÈÏ ˙eÎÏÓ ˙˙Ï ‡e‰ Cea LB„w‰ ‰‡ ‰Ó ,ÈzÚÓL »«¿ƒ»»»«»»»≈«¿ƒ»ƒ»∆»∆»ƒ¿
,ÈzÚÓL „BÚÂ .˙eÎÏn‰ ˙‡ LÈ Ck ÌeMÓe ,BÓLÏ „Bk Ô˙ ‡e‰ Cea LB„w‰Â ,Ba ˙B˜e˜Á¬¿«»»»«»ƒ¿ƒ»»«∆««¿¿»«¿ƒ
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‰f‰ ÙÒ „È˜˙

,È‡cÂ dÈÓLc ÔÂÂ˙‡ ‡‰ ‰„e‰È ‡ÚÓL e˙Â .‡˙eÎÏÓ«¿»¿¿«¿»¿»»«¿»ƒ¿≈«»

M˜˙‡„ ‡kÏÓ „Â„ ‡„ ‡l‡ .È‡n‡ dÈ˙ÈÏ '„≈≈««∆»»»ƒ«¿»¿ƒ¿««

,È˙Î„ ‡ÓÏÚ Èa ÏkÓ dÈÓLa(‚ Ú˘Â‰)ÈÈ ˙‡ eLwe ƒ¿≈ƒ»¿≈»¿»ƒ¿ƒƒ¿∆¿»

,dÈÓLa ÈL˜ „Â„ ‡‰ 'Â‚Â ÌkÏÓ „ÈÂc ˙‡Â Ì‰È‰Ï‡¡…≈∆¿∆»ƒ«¿»¿»»ƒ»ƒƒ¿≈

‡kÏÓ „Âc '„ È‡cÂ ÔÈlÙz ÏL L˜ e‰È‡„ e˙‡"„) ¿ƒ∆∆∆¿ƒƒ«»»ƒ«¿»

M˜˙‡ „Âc Ck ÔÈ‚e ,(È‡cÂ ÔÈlÙz ÏL L∆̃∆∆¿ƒƒ«»¿ƒ»»ƒƒ¿««

.dÈÓLaƒ¿≈

ÊÚÏ‡ Èa ˜ÈzL‡ ,dÈn˜ eÈ˙È eÏ‡Úc ÔÂÈk ,eÏ‡Ú»≈«¿»¿ƒ«≈ƒ¿ƒƒƒ∆¿»»

ÚÓL dÈ„‡Ï ÊÚÏ‡ Èa Ï‡Ú .e˜ÈzL‡ Ôep‡Â¿ƒƒ¿ƒ»ƒƒ∆¿»»¿ƒ¿≈¿«

ÔÈÈÚa Ôep‡c ‰Ó ÔBÏ ‡ÓÈ‡Â ÏÈÊ Ó‡ ‰Â‰c ‡Ï˜ „Á«»»¿¬»»«ƒ¿≈»«¿ƒ»¿»

Ô‡Ó ˙È‡ ÔBÏ Ó‡ .e‰ÈÈa‚Ï „‰‡ .Ôep‡ ÔÈLÎcƒ¿≈ƒƒ«¬«¿««¿»«ƒ»

‡‰‡Ï Ô‡kÁÓ Ô‡ dÈÏ eÓ‡ .ÈÏ ‡ÓÈÏ ‰lÓ ÚÓLcƒ¿«ƒ»≈»ƒ»¿≈¬«¿«»¿«¿»»

‡Òe ‰‡lÚ ‡Èˆe„ ‡˙eÁˆ BbÓ(ע"א צ aÒ.(דף ƒ«»¿ƒ»ƒ»»¿»»ƒ¿«

,Ó‡Â Á˙t( ˜Â˜Á)ÏÎ ÂÈtÓ Ò‰ BL„˜ ÏÎÈ‰a ÈÈÂ »«¿»««¿»¿≈«»¿«ƒ»»»

,‡ÓÏÚ ÈÓÏ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ÈÚa „k .ı‡‰»»∆«»≈À¿»¿ƒ¿ƒ¿≈»¿»

ÔÈÓeL ÌÈLÂ ‡˙ÈÈB‡„ ‡Ê ‰LÁÓ Bb ÏkzÒ‡ƒ¿«««¬»»»»¿«¿»¿»ƒƒƒ

Ï ÏÈÎÈ ‰Â‰ ‡ÏÂÈ‰È‡„ ‰eL˙ ‡c „Ú ,Ì˜ÈÓ ¿»»»¿ƒ¿≈««¿»»¿»¿ƒƒ

eÓÈL˙‡ Ôn˙Â ‡ÓÈ˙Ò ‡ÊÂ ‰‡lÚ ‰‡ÓÈt ‡ÏÎÈ‰≈»»¿ƒ»»ƒ»»¿»»¿ƒ»¿«»ƒ¿¿ƒ

.e‰ÈÈÙel‚a ÔÂÂ˙‡ eÈÈˆ˙‡Â¿ƒ¿«¿«¿»¿ƒ«¿

ÌÈLÂ ‡ÏÎÈ‰ È‡‰a ÏkzÒÓ ‰Â‰ ‡„ Èa˙‡c ÔÂÈk≈«¿ƒ¿¿≈»»»ƒ¿««¿«≈»»¿»ƒ

ÏÎ ÂÈtÓ Ò‰ È˙Î„ ‡ÓÏÚ ÏÎc ÔÈeiˆ dÈn«̃≈ƒƒ¿»»¿»ƒ¿ƒ«ƒ»»»

ÈÚa .‡ÓÏÚ ÏÎc ÔÈeiˆÂ ÔÈÓeL dÈn˜ ÌÈL ı‡‰»»∆¿ƒ«≈¿ƒ¿ƒƒ¿»»¿»»≈

ÛhÚ˙‡Â ‰‡Ó„˜ B‡a ÏkzÒ‡ „Ú ‰Ó ÌÈÓL ÈÓÏ¿ƒ¿≈»«ƒ»¬«ƒ¿««¿«¿»»¿ƒ¿««

,ÈzÎc .ÌÈÓL ‡e dÈa(„˜ ÌÈÏ‰˙)B‡ ‰ËBÚ ≈¿»»«ƒƒ¿ƒ∆

.‰ÚÈÈk ÌÈÓL ‰ËB Ck Á‡Â ‰ÓÏMk««¿»¿««»∆»«ƒ«¿ƒ»

‡ÁB‡ ‡ÏÎÈ‰ „Ú ‰‡z˙ ‡ÓÏÚ „aÚÓÏ ÏkzÒ‡ƒ¿««¿∆¿«»¿»«»»¬«≈»»¬»

Ïk dÈn˜ ÌÈLe ÏkzÒ‡ dÈpÓe dÈa Ï‡ÚÂ¿»≈ƒ≈ƒ¿««¿ƒ«≈»

ÏÎÈ‰a ÈÈÂ È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ .BÏ ‡e ‡z˙Ï ÔÈÓÏÚ»¿ƒ¿«»¿»»»ƒ¿ƒ«¿»¿≈«

ÌÈL Ò"‰ ,ÂÈtÓ Ò"‰ .ı‡‰ ÏÎ ÂÈtÓ Ò‰ BL„»̃¿«ƒ»»»»»∆«ƒ»»»ƒ

,LÓÁÂ ÔÈzL Ôep‡„ ‡ÓÏÚ ÏÎc ÔÈ„e˜ Ïk dÈn«̃≈»¿ƒ¿»»¿»¿ƒƒƒ¿»≈

ÌÈL e‰ÏÎÂ ,Ôep‡ LÓÁÂ Ôep‡ ÔÈzL ,Ò"‰ ÔaLeÁk¿¿«ƒƒƒ¿»≈ƒ¿À¿»ƒ

CÈ ‡L„e˜„ ‡˜È Ck ÔÈ‚ .‡ÓÏÚ ‡a „k dÈn«̃≈«¿»»¿»¿ƒ»¿»»¿¿»¿ƒ

'„ .È‡cÂ BÓL ˙Bi˙B‡ ‰p‰  ‰„e‰È¿»ƒ≈ƒ¿««
CÏn‰ „Âc ‰Ê ‡l‡ ?‰nÏ ‰pÈ‡≈∆»»»∆»∆»ƒ«∆∆
,ÌÏBÚ‰ Èa ÏkÓ BÓLa L˜pL∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿≈»»

e˙kL Ì‰È‰Ï‡ '‰ ˙‡ eL˜e ∆»ƒ¿∆¡…≈∆
eL˜ „Âc ‰p‰ .'B‚Â ÌkÏÓ „ÈÂc ˙‡Â¿≈»ƒ«¿»¿ƒ≈»ƒ»
ÔÈlÙz ÏL L˜ ‡e‰L ,„BÚÂ .BÓLaƒ¿¿∆∆∆∆¿ƒƒ

CÏn‰ „Âc '„ ,È‡cÂ[È‡cÂ ÔÈlÙz ÏL L˜ ‡"„], ««»ƒ«∆∆

.BÓLa L˜ „Âc Ck ÌeMÓeƒ»»ƒƒ¿«ƒ¿
.ÂÈÙÏ eLÈ ,eÒÎpL ÔÂÈk ≈»∆ƒ¿¿»¿¿»»

Èa ÒÎ .e˜˙L Ì‰Â ÊÚÏ‡ Èa ˜˙L»««ƒ∆¿»»¿≈»¿ƒ¿««ƒ
L „Á‡ ÏB˜ ÚÓLÂ ,B„ÁÏ ÊÚÏ‡‰È‰ ∆¿»»¿«¿¿»«∆»∆»»

,ÌÈˆB Ì‰M ‰Ó Ì‰Ï Ó‡Â CÏ :ÓB‡≈≈∆¡…»∆«∆≈ƒ
Ó‡ .Ì‰ÈÏ‡ ÊÁ .ÌÈLk Ì‰ È‰L∆¬≈≈¿≈ƒ»«¬≈∆»«
Ó‡iL  c ÚÓML ÈÓ LÈ Ì‡ ,Ì‰Ï»∆ƒ≈ƒ∆»«»»∆…«
˙BÈ‰Ï ÌÈkÁÓ e‡ ,BÏ eÓ‡ .ÈÏƒ»¿»¿«ƒƒ¿
B‡n‰ ÏL ˙eÁv‰ CBzÓ ÌÈ‡eÓ»ƒƒ««∆«»

.ÏÈkN‰Ïe ÔÈ‰Ïe ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿»ƒ¿«¿ƒ
,Ó‡Â BL„˜ ÏÎÈ‰a '‰Â ¿»««¿≈«»¿

LB„w‰ ‰ˆLk .ı‡‰ Ïk ÂÈtÓ Ò‰«ƒ»»»»»∆¿∆»»«»
ÏkzÒ‰ ,ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‡Ï ‡e‰ Cea»ƒ¿…∆»»ƒ¿«≈
ÌLÂ ‰Bz‰ „BÒ ‰LÁn‰ CB˙a¿««¬»»«»¿»«
„Ú ,„ÓÚÏ ÏBÎÈ ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÓeMƒƒ¿…»»»«¬…«
ÈÓÈt ÏÎÈ‰ ‡È‰L ,‰eLz‰ ‡aL∆»»«¿»∆ƒ≈»¿ƒƒ
eÓL ÌLÂ ,zÒ „BÒÂ ÔBÈÏÚ∆¿¿ƒ¿»¿»ƒ¿¿

.Ô‰È˙B˜È˜Áa ˙Bi˙B‡‰ eiËˆ‰Â¿ƒ¿«¿»ƒ«¬ƒ≈∆
ÏÎÈ‰a ÏkzÒÓ ‰È‰ ,‡ ‰fL ∆∆ƒ¿»»»ƒ¿«≈«≈»

Ïk ÏL ÌÈeiˆ ÂÈÙÏ ÌLBÂ ,‰f‰«∆¿≈¿»»ƒƒ∆»
.ı‡‰ Ïk ÂÈtÓ Ò‰ e˙kL ,ÌÏBÚ‰»»∆»«ƒ»»»»»∆
Ïk ÏL ÌÈeiˆÂ ÌÈÓeM ÂÈÙÏ ÌL»«¿»»ƒƒ¿ƒƒ∆»
?‰NÚ ‰Ó ,ÌÈÓL ‡Ï ‰ˆ .ÌÏBÚ‰»»»»ƒ¿…»«ƒ∆»»
Ba ÛhÚ˙‰Â ÔBL‡‰ B‡a ÏkzÒ‰ƒ¿«≈»»ƒ¿ƒ¿«≈

e˙kL ,ÌÈÓL ‡e ‰ËÚ »»»«ƒ∆»…∆
ÌÈÓL ‰ËB Ck Á‡Â ,‰ÓÏOk B‡««¿»¿««»∆»«ƒ

.‰ÚÈÈk«¿ƒ»
,ÔBzÁz‰ ÌÏBÚ‰ ˙BNÚÏ «¬»»««¿

epnÓe ,Ba ÒÎÂ Á‡ ÏÎÈ‰ ‰NÚ»»≈»«≈¿ƒ¿«ƒ∆
˙BÓÏBÚ‰ Ïk ˙‡ ÂÈÙÏ ÌLÂ ÏkzÒ‰ƒ¿«≈¿»«¿»»∆»»»
'‰Â e˙kL e‰Ê .B˙B‡ ‡e ‰hÓÏ¿«»»»∆∆»«
.ı‡‰ Ïk ÂÈtÓ Ò‰ BL„˜ ÏÎÈ‰a¿≈«»¿«ƒ»»»»»∆
Ïk ÂÈÙÏ ÌL Ò"‰  ÂÈtÓ Ò"‰«ƒ»»»«¿»»»
ÌÈML Ì‰L ,ÌÏBÚ‰ Ïk ÏL ˙Bc˜p‰«¿À∆»»»∆≈ƒƒ
.Ô‰ LÓÁÂ ÌÈML .Ò"‰ ÔBaLÁk LÓÁÂ¿»≈¿∆¿ƒƒ¿»≈≈
.ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‡aLk ÂÈÙÏ ÌL ÔlÎÂ¿À»»«¿»»¿∆»»∆»»
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(‡"Ú ˆ  ÍÏ ÍÏÂË˜˙

ÁB‡a da ÔÈÎ‰Óe ÈBÁ‡ ÔÈÚ„Èc Ôep‡Ï ‡l‡ e‰È‡ Â‡Ï ‡e‰»ƒ∆»¿ƒ¿»¿ƒ»¿¿¬ƒ»¿«

.˙e‡È ‡˜„k ËBL¿̃¿¿»¿

,dÈÏ ÁÒ‡Â ‡e ‡˙‡ ,e‰ÈÈ„‰a ÈÚzLÓ ‰Â‰„ ÈÎ‰„‡«¿»ƒ¿¬»ƒ¿»≈«¬«¿»»»¿«¿«≈

È‡ Ó‡ ‰Â‰„ ‡Ï˜ „Á eÚÓL .Ï e˙È Ôep‡Â¿ƒ»¿¿«¿»«»»¿¬»»«ƒ

ÔÈt‡„ ‡Òc ÔÈ„È‡ Ôep‡ ÏÎ ÂÈ„Á CÏn‰ È‡È‰ ‡LÈc«̃ƒ»¡ƒ¬ƒ«∆∆¬»»¿»ƒƒ¿ƒ¿»»¿«¿ƒ

‡LÈc˜ ‡ÓÈÏeÚ(‡˙LÈc˜ ‡˙ÓÈÏeÚ ‡")ÔÁzÙÓ eÒÓ˙‡„ ≈»«ƒ»¿ƒ¿¿»«¿¿»

CÈiÁe .CÈ‚c Ôep‡Ïe CÏ Ô˜˙Ó e‰ÏÎÂ ,dÈ„Èa ÔB‰Ïcƒ¿ƒ≈¿À¿¿«¿»»¿ƒƒ¿ƒ»¿«»

.C ‰ÁÓNÂ ‰ÏÈ‚ ‡ÈÓL„ ‡ÏÈÁ ÏÎ ‡LÈc«̃ƒ»»≈»ƒ¿«»»ƒ»¿ƒ¿¿»»

,e‰ÈÈÏÚ ÏÙ ÈbÒ eÏÈÁ„e ,eÚÊÚcÊ‡ ,ÈÎ‰ ÔÈl‡ eÓÁ „k«»ƒ≈»ƒƒ¿«¿¿¿ƒ»ƒ»«¬«¿

,ÔÈÁB‡Ï C‰Â Ô‡kÓ ˜et ,È‡‰Ï ÔÈÈÊÁ Ô‡ ˙ÈÏ ,ÈÓ‡¬¿≈≈¬««¿»¿«ƒƒ»¿≈«¿¿ƒ
(eÏÊ‡),dÈÏ ÈÓÁÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‡ÓBÈ ‡e‰‰ Ïk Ônz e˙È «¿«»»«»¿»»ƒ¿∆¡≈≈

e˜Ù ‡Î‰ È˙È„ ‡e‰ CÈ ‡L„e˜„ ‡˙eÚ ˙ÈÏ eÓ‡Â¿»¿≈¿»¿¿»¿ƒ¿≈ƒ»»»¿

.ÈÏÊ‡Â ÔnzÓƒ«»¿«¿≈

Ó‡Â ‡ÈiÁ Èa Á˙t ÈÏÊ‡ eÂ‰c „Ú(‚˜ ÌÈÏ‰˙)È eÎaÈ «¿¬»¿≈»«ƒƒƒ»¿»«»¿¿»

Ï‡NÈ Ôep‡ ÔÈ‡kÊ .'Â‚Â B„ ÈNBÚ ÁÎ ÈBa‚ ÂÈÎ‡ÏÓ«¿»»ƒ≈…«≈¿»¿«»ƒƒƒ¿»≈

ÏkÓ e‰ ÈÚ˙‡ ‡e‰ CÈa ‡L„e˜„ ‡ÓÏÚc ÔÈnÚ ‡L ÏkÓƒ»¿««ƒ¿»¿»¿¿»¿ƒƒ¿»≈¿ƒ»

ÔBÏ È‰È ‡c ÏÚÂ ,dÈzÒÁ‡Â dÈ˜ÏeÁ ÔBÏ „ÚÂ ÔÈnÚ ‡L¿««ƒ¿¬«¿≈¿«¿«¿≈¿«»»ƒ

‡eË ÏÚ ‡„Á ‡˙eÚa BÂ‰ e‰ÏÎc ÔÈ‚a ,‡LÈc˜ ‡˙ÈÈB‡«¿»«ƒ»¿ƒ¿À¿¬ƒ¿»»»«»

.‰ÚÈÓLÏ ‰iNÚ eÓÈc˜‡Â ÈÈÒ„¿ƒ«¿«¿ƒ¬ƒ»ƒ¿ƒ»

‡e‰ CÈ ‡L„˜ ‡˜ ‰ÚÈÓLÏ ‰iNÚ eÓÈc˜‡c ÔÂÈk≈«¿«¿ƒ¬ƒ»ƒ¿ƒ»¿»À¿»¿ƒ

Ôe˙ÈÂ‰ Ôez‡ ‡Î‰ „Ú ÔBÏ Ó‡ dÈÏÈ„ ‡ÈÏnÙÏ¿««¿»ƒ≈»««»»«¬≈

‡Ú‡ È ‡‰ ‰‡Ï‰Ïe Ô‡kÓ ,‡ÓÏÚ È‡n˜ ÔÈ‡„ÈÁÈ¿ƒ»ƒ«»¿»¿»ƒ»¿»¿»»»«¿«¿»

„Ú ÈÓL ‡L„˜Ï eL eÎÏ ˙ÈÏ .‡lÎ e‰ÈÈ„‰a ÌÈÁ¬≈ƒ«¬«¿¿…»≈¿¿¿«¿»¿ƒ«

‡„Ák ÔBÂ‰˙ e‰ÏÎÂ ,‡Ú‡ eÎÈÈ„‰a ÔeaÁ˙È Ï‡NÈc¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿«¬«¿¿«¿»¿À¿∆¡¿¬»

‡ÂÂ‚Î ‰ÚÈÓLÏ ‰iNÚ eÓÈc˜‡c ÔÈ‚a ,ÈÓL ‡Lc˜Ï ÌÈÁ¬≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¬ƒ»ƒ¿ƒ»¿«¿»

ÈBa‚ ÂÈÎ‡ÏÓ ÈÈ eÎa ÈzÎc ‡ÚÈ˜ È„Ú È‡lÚ ÈÎ‡ÏÓc¿«¿¬≈ƒ»≈»¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿¿»«¿»»ƒ≈

‡˙ÈÓ„˜a B„ ÈNBÚ .Bc ÏB˜a ÚBÓLÏ B„ ÈNBÚ ÁÎ…«≈¿»ƒ¿«¿¿»≈¿»¿«¿ƒ»

.ÚÓLÏ ˙Ïe¿»«ƒ¿…

LB„w‰ ÏL B„Bk Ck ÌeMÓƒ»¿∆«»
Ì˙B‡Ï ‡l‡ BÈ‡ ‡e‰ Cea»≈∆»¿»
Ì‰a ÌÈÎÏB‰Â ÂÈÎc ÌÈÚ„BiL∆¿ƒ¿»»¿¿ƒ»∆

.Èe‡k ˙Ó‡ C„a¿∆∆¡∆»»
‰‡a ,ÌnÚ a„Ó ‰È‰L ∆»»¿«≈ƒ»»»

eLÈ Ì‰Â ,B˙B‡ ‰ÙÈw‰Â L‡≈¿ƒƒ»¿≈»¿
‰È‰L „Á‡ ÏB˜ eÚÓL .ıeÁa«»¿∆»∆»»
CÏn‰ È‡È‰ ,LB„˜ È‡ :ÓB‡≈≈»¡ƒ«ƒ«∆∆
ÏL ÌÈ„Á‰ Ì˙B‡ ÏÎa ,ÂÈ„Á¬»»¿»»«¬»ƒ∆

LB„w‰ ÌÏÚ‰ ,Ô˜f‰ Èt‰ÓÏÚ‰] ¿≈«»≈»≈∆«»

[‰LB„w‰˙BÁzÙn‰ eÒÓpL ∆ƒ¿¿««¿¿
EÏ ÌÈw˙Ó ÌlÎÂ ,B„Èa Ì‰lL∆»∆¿»¿À»¿À»ƒ¿
EÈiÁe .EÏÈLaL Ì˙B‡Ïe¿»∆ƒ¿ƒ¿¿«∆
ÌÈÓM‰ ‡ˆ Ïk ,ÌÈLB„w‰«¿ƒ»¿»«»«ƒ

.C ‰ÁÓNÂ ‰ÏÈ‚»ƒ»¿ƒ¿¿»»
„ÁÙe ,eÚÊÚcÊ‰ ,Ck e‡ »»ƒ¿«¿¿««

epÈ‡ ,eÓ‡ .Ì‰ÈÏÚ ÏÙ «»«¬≈∆»¿≈∆
Â Ô‡kÓ ‡ˆ ,‰ÊÏ ÌÈÈe‡CÏ ¿ƒ»∆≈≈ƒ»¿≈≈

.ek„Ï[eÎÏ‰]B˙B‡ Ïk ÌL eLÈ . ¿«¿≈»¿»»
,B˙B‡ ˙B‡Ï eÏÎÈ ‡ÏÂ ÌBÈ¿…»¿ƒ¿
LB„w‰ ÏL BBˆ ÔÈ‡ ,eÓ‡Â¿»¿≈¿∆«»
e‡ˆÈ .Ô‡k LpL ‡e‰ Cea»∆≈≈»»¿

.eÎÏ‰Â ÌMÓƒ»¿»¿
‡ÈiÁ Èa Á˙t ,ÌÈÎÏB‰ ¿ƒ»««ƒƒ»
,Ó‡Â ÂÈÎ‡ÏÓ '‰ eÎa ¿»«»¿«¿»»

.'B‚Â B„ ÈNÚ ÁÎ Èabƒ…≈…«…≈¿»¿
‡L ÏkÓ Ï‡NÈ Ì‰ÈL‡«¿≈∆ƒ¿»≈ƒ»¿»
LB„w‰L ,ÌÏBÚ‰ ÏL ÌÈnÚ‰»«ƒ∆»»∆«»
ÏkÓ Ì‰ ‰v˙‰ ‡e‰ Cea»ƒ¿«»»∆ƒ»
B˜ÏÁ Ì˙B‡ ‰NÚÂ ÌÈnÚ‰ ‡L¿»»«ƒ¿»»»∆¿
‰Bz Ì‰Ï Ô˙ Ôk ÏÚÂ ,B˙ÏÁÂ¿«¬»¿«≈»«»∆»
ÔBˆa eÈ‰ ÌlkL ÌeMÓ ,‰LB„ ¿̃»ƒ∆À»»¿»
‰iNÚ eÓÈc˜‰Â ÈÈÒ ‰ ÏÚ „Á‡∆»««ƒ«¿ƒ¿ƒ¬ƒ»

.‰ÚÈÓLÏƒ¿ƒ»
,‰ÚÈÓLÏ ‰iNÚ eÓÈc˜‰L ∆ƒ¿ƒ¬ƒ»ƒ¿ƒ»

‰ÈÏÓtÏ ‡e‰ Cea LB„w‰ ‡ »̃»«»»«««¿»
Ìz‡ Ô‡k „Ú ,Ì‰Ï Ó‡ .BlL∆»«»∆«»«∆
,ÌÏBÚa ÈÙÏ ÌÈ„ÈÁÈ Ì˙ÈÈ‰¡ƒ∆¿ƒƒ¿»«»»
ı‡a Èa ‰p‰ ‰‡Ï‰Â Ô‡kÓƒ»»»¿»ƒ≈»«»»∆
ÌÎlÎÂ ,ı‡a ÌÎnÚ eaÁ˙È Ï‡NiL „Ú ÈÓL ˙‡ Lc˜Ï ˙eL ÌÎÏ ÔÈ‡ .Ïka Ì‰nÚ ÌÈÁ¬≈ƒƒ»∆«…≈»∆¿¿«≈∆¿ƒ«∆ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ»∆»»∆¿À¿∆
ÌÈÎ‡Ïn‰ ÌÈNBÚL BÓk ‰ÚÈÓLÏ ‰iNÚ eÓÈc˜‰L ÌeMÓ ,ÈÓL ˙‡ Lc˜Ï ÌÈÁ „ÁÈ eÈ‰zƒ¿««¬≈ƒ¿«≈∆¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ¬ƒ»ƒ¿ƒ»¿∆ƒ««¿»ƒ
B„ ÈNÚ .Bc ÏB˜a Ú"ÓLÏ B„ È"NÚ ÁÎ Èab ÂÈÎ‡ÏÓ '‰ eÎa e˙kL ,ÚÈ˜a ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ»»ƒ«∆»»¿«¿»»ƒ…≈…«…≈¿»ƒ¿…«¿¿»…≈¿»

.ÚÓLÏ Ck Á‡Â ,‰ÏÁ˙‰a««¿»»¿««»ƒ¿…«

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
טבת יג

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון ג



‰f‰ ÙÒ ÊË˜˙

Ôep‡c ‡Ú‡ ‡È˜Ècˆ Ôep‡ ÔÈl‡ .ÂÈÎ‡ÏÓ ÈÈ eÎa Á‡ c»»«≈»¿¿»«¿»»ƒ≈ƒ«ƒ«»¿«¿»¿ƒ

,‡ÚÈ˜a È‡lÚ ÈÎ‡ÏÓÎ ‡e‰ CÈa ‡L„˜ Èn˜ ÔÈeLÁ¬ƒ«≈À¿»¿ƒ¿«¿¬≈ƒ»≈ƒ¿ƒ»

Ë a‚k ÔB‰ÈˆÈ ÏÚ Èab˙Óc ÁÎ ÈBab Ôep‡c ÔÈ‚a¿ƒ¿ƒƒ≈…«¿ƒ¿«¿≈«ƒ¿≈¿ƒ»«

‡ÓBÈ ÏÎa Ô‡ÎÊc .Bc ÏB˜a ÚÓLÏ .dÈ‡N ÏÚ ab˙Óc¿ƒ¿«≈««¿≈ƒ¿…«¿¿»¿»»¿»»

.eÎÈËˆ‡„ ‡˙ÚL ‡ÏÈÚlÓ ‡Ï˜ ÚÓLÓÏ¿ƒ¿«»»ƒ¿≈»¿«¬»¿ƒ¿¿ƒ

,ÔÈBÈÏÚ ÔÈLÈc˜ Ôep‡„ e‰ÈÈ„‰a Ì˜ÈÓÏ ÏÈÎÈ Ô‡Ó ‡zL‰«¿»»¿ƒ¿≈««¬«¿¿ƒ«ƒƒ∆¿ƒ

ÈÏÎÈc Ôep‡ ÔÈ‡kÊ ,e‰ÈÈn˜ Ì˜ÈÓÏ ÈÏÎÈc Ôep‡ ÔÈ‡kÊ«»ƒƒ¿»¿≈¿≈«««¿«»ƒƒ¿»¿≈
‚"Ï ‡"„)‡˙eÁbL‡ ,e‰ÈÈnwÓ ‡ÊzL‡Ï (ÏeÎÈÈ„ Ô‡ÓÏ¿«¿≈¿ƒ¿¿»»ƒ««¿«¿»»

ÏÚÈÓÏ ÔÏÈÎÈ Ô‡ CÈ‰ ,‡ÓBÈ ÏÎ e‰ÈÈÏÚ ‡e‰ CÈ ‡L„˜„¿À¿»¿ƒ¬«¿¿»»≈¬«¿ƒ»¿≈«

,È˙Î ‡c ÏÚÂ .e‰ÈÈn˜(‰Ò ÌÈÏ‰˙)ÔkLÈ ˜˙e Á˙ ÈL‡ ««¿¿«»¿ƒ«¿≈ƒ¿«¿»≈ƒ¿…

È˙Îe EÈˆÁ(„Ù ÌÈÏ‰˙),'Â‚Â C BÏ ÊBÚ Ì„‡ ÈL‡Ô‡k „Ú) ¬≈∆¿ƒ«¿≈»»»¿

(‰B˙ È˙Ò: 

‰Ê

.ÈÏ Ôz˙ ‰Ó ‰"Â‰È È„‡ Ì‡ «¿»¬…»¡…ƒ«ƒ∆ƒ
.„"ÂÈ Ô"Â ˙"Ï„ Û"Ï‡ È"„‡

.‡"‰ Â"ÈÂ ‡"‰ „"ÂÈ ÌÈ‰Ï‡„e˜È ‰Â‰È ÌÈ‰Ï‡ ‡") ¡…ƒ

(ÌÈ‰Ï‡ÔÈÓÏÚ ÔÈ˙„ ‡eaÁ ,‰lÓ„ ‡Ê ‡l‡ ∆»»»¿ƒ»ƒ»ƒ¿≈»¿ƒ
.‰‡lÚ ‡ÓÏÚÂ ‰‡z˙ ‡ÓÏÚ ‡„Ák¿¬»«¿»«»»¿«¿»ƒ»»

, ÈÏ ˙ÈÏc .ÈÈÚ CÏB‰ ÈÎ‡Â ÈÏ Ôzz ƒ∆ƒ¿»…ƒ≈¬ƒƒ¿≈ƒ«
‡a dÈÏ ˙ÈÏc Ô‡Ó ÏÎc ‡ÙÈÏB‡Â¿ƒ¿»¿»»¿≈≈¿»
,Ó‡ z‡„ ‰Ók ÈÈÚ È˜‡ ‡ÓÏÚ È‡‰¿«»¿»ƒ¿≈¬ƒƒ¿»¿«¿»≈

(Î ‡˜ÈÂ)Ó‡ ‰Ó ÏÚ Ì‰‡Â .eÈ‰È ÌÈÈÚ¬ƒƒƒ¿¿«¿»»«»»«
eÏÈ‡k ÏBÎÈk .ÈÏ Ôz˙ ‰Ó Ó‡„ ‡„ ‰lÓƒ»»¿»««ƒ∆ƒ«¿»¿ƒ

.‡e‰ CÈ ‡L„˜a dÈa ÔÈÓ‡‰ ‡Ï…∆¡ƒ≈¿À¿»¿ƒ
Ô‚Ó ÈÎ‡ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ dÈÏ Ó‡ »«≈À¿»¿ƒ»…ƒ»≈

„‡Ó ‰a‰ EÎN .‡ÓÏÚ È‡‰a CÏ»¿«»¿»¿»¿«¿≈¿…
‡Êa Ì‰‡ Ú˙‡ „iÓ .È˙‡„ ‡ÓÏÚa¿»¿»¿»≈ƒ»ƒ¿««¿»»¿»»
‡Ï„ ‡Ú„È ‡‰c ,ÈÏ Ôz˙ ‰Ó Ó‡Â ‡˙ÓÎÁ„¿»¿¿»¿»««ƒ∆ƒ¿»¿«¿»¿»
L  ‡ÓÏÚ ‡e‰‰a dÈa ÏÚÈÓÏ ‚‡ ÏÈa«̃ƒ¬«¿≈«≈¿«»¿»«»
ÈÏ Ôz˙ ‰Ó Ó‡ ‡c ÏÚÂ ,a „ÈÏB‡ ‡Ïc¿»ƒ«¿«»»««ƒ∆ƒ
‡Ï„ ÈÏ Ôz˙ ‡Ï ‡‰c ,ÈÈÚ CÏB‰ ÈÎ‡Â¿»…ƒ≈¬ƒƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»
ÔÈ ÈÎÊ ‡Ïc L ac Ô‡kÓ .dÈ ‡ÈÎÊ»ƒ»≈ƒ»¿«»¿»»≈ƒ¿ƒ

 ÂÈÎ‡ÏÓ '‰ eÎa Á‡ «≈»¿«¿»»
Ì‰L ı‡a ÌÈ˜Ècv‰ Ì˙B‡ el‡≈»««ƒƒ»»∆∆≈
‡e‰ Cea LB„w‰ ÈÙÏ ÌÈeLÁ¬ƒƒ¿≈«»»
,ÚÈ˜a ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÎ‡Ïnk««¿»ƒ»∆¿ƒ»»ƒ«
ÁÎ ÈBab Ì‰L ÌeMÓƒ∆≈ƒ≈…«
BË Ba‚k ÌˆÈ ÏÚ ÌÈab˙nL∆ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ
ÚÓLÏ .B‡BN ÏÚ ab˙nL∆ƒ¿«≈«¿ƒ¿…«
ÌBÈ ÏÎa ÌÈÎBfL  Bc ÏB˜a¿¿»∆ƒ¿»
‰ÚLa ‰ÏÚÓÏÓ ÏB˜ ÚÓLÏƒ¿…«ƒ¿«¿»¿»»

.ÌÈÎËˆnL∆ƒ¿»¿ƒ
Ì˙B‡ ÌÚ „ÓÚÏ ÏBÎÈ ÈÓ ƒ»«¬…ƒ»

ÈL‡ ?ÌÈBÈÏÚ ÌÈLB„˜ Ì‰L∆≈¿ƒ∆¿ƒ«¿≈
.Ì‰ÈÙÏ „ÓÚÏ ÌÈÏBÎiL Ì˙B‡»∆¿ƒ«¬…ƒ¿≈∆

ÌÈÏBÎiL Ì˙B‡ ÈL‡[ÏÎeiL ÈÓÏ] «¿≈»∆¿ƒ

ÏL B˙ÁbL‰ .Ì‰ÈÙlÓ Ïˆp‰Ï¿ƒ»≈ƒƒ¿≈∆«¿»»∆
ÏÎa Ì‰ÈÏÚ ‡e‰ Cea LB„w‰«»»¬≈∆¿»
Òk‰Ï ÌÈÏBÎÈ e‡ CÈ‡ .ÌBÈ≈»¿ƒ¿ƒ»≈

e˙k ‰Ê ÏÚÂ ?Ì‰ÈÙÏ  ƒ¿≈∆¿«∆»
e˙ÎÂ ,˜˙e Áz ÈL‡ «¿≈ƒ¿«¿»≈¿»

.'B‚Â C BÏ ÊBÚ Ì„‡ ÈL‡ «¿≈»»»¿

  . 


‰Ó ‰"Â‰È È„‡ Ì‡ «¿»¬…»¡…ƒ«

˙"Ïc Û"Ï‡  È"„‡ .ÈÏ Ôzzƒ∆ƒ¬…»»∆»∆
‡"‰ „"BÈ  ÌÈ‰Ï‡ .„"BÈ Ô"e¡…ƒ≈

‡"‰ Â"ÈÂ[ÌÈ‰Ï‡ „ewa ‰Â‰È ÌÈ‰Ï‡]. »≈

ÈL ÏL eaÁ  c‰ „BÒ ‡l‡∆»«»»ƒ∆¿≈
ÔBzÁz‰ ÌÏBÚ‰ ,„ÁÈ ˙BÓÏBÚ»««»»««¿

BÚ‰Â.ÔBÈÏÚ‰ ÌÏ ¿»»»∆¿
,ÈÈÚ CÏB‰ ÈÎ‡Â ÈÏ Ôzz ƒ∆ƒ¿»…ƒ≈¬ƒƒ

ÈÓ ÏkL ,e„ÓÏÂ .Ôa ÈÏ ÔÈ‡L∆≈ƒ≈¿»«¿∆»ƒ
‡˜ ‰f‰ ÌÏBÚa Ôa BÏ ÔÈ‡L∆≈≈»»«∆ƒ¿»

Ó‡pL BÓk ,ÈÈÚ  ¬ƒƒ¿∆∆¡«
‰Ó ÏÚ ,Ì‰‡Â .eÈ‰È ÌÈÈÚ¬ƒƒƒ¿¿«¿»»«»
Ôzz ‰Ó Ó‡L ‰f‰ c‰ Ó‡»««»»«∆∆»««ƒ∆
ŒLB„wa ÔÈÓ‡‰ ‡Ï ÏBÎÈk ?ÈÏƒƒ¿»…∆¡ƒ«»

.?‡e‰ŒCea»
,‡e‰ Cea LB„w‰ BÏ Ó‡ »««»»

,‰f‰ ÌÏBÚa  CÏ Ô‚Ó ÈÎ‡»…ƒ»≈»»»«∆
.‡a‰ ÌÏBÚa  „‡Ó ‰a‰ EÎN¿»¿«¿≈¿…»»«»
„BÒa Ì‰‡ BÚ˙‰ „iÓƒ»ƒ¿≈«¿»»¿
È‰L ,ÈÏ Ôzz ‰Ó Ó‡Â ‰ÓÎÁ‰«»¿»¿»««ƒ∆ƒ∆¬≈
Òk‰Ï ÎN Ïa˜Ó ‡lL ÈzÚ„È»«¿ƒ∆…¿«≈»»¿ƒ»≈
„ÈÏBÓ ‡lL Ì„‡ ‡e‰‰ ÌÏBÚÏ»»«»»∆…ƒ

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
טבת יד

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון ג



ְ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 -

רּות, ֵהם ִהְתִחילּו ְלָהִבין ַעד  גְּ יעּו ִלְתקּוַפת ַהִהְתבַּ ֵהם ִהגִּ שֶׁ ית. כְּ ֶאת ָהָאֶלף בֵּ

ִלים ּוְנחּוִתים,  פָּ יׁשּו ֶאת ַעְצָמם ֻמשְׁ ה ּגֹוָרָלם. ִהְרגִּ שֶׁ ה ֲעלּוִבים ַחיֵּיֶהם ּוַמה קָּ מָּ כַּ

ִרים ָהְפכּו  ָנֵאי ַחיֵּיֶהם ַהמָּ יִָּריבּו ֶאת ִריָבם. תְּ ֻמְזָנִחים ּובֹוְדִדים ְללֹא ָאח ְוֵרַע שֶׁ

ין ֵעיֵניֶהם  ִמיד ִמבֵּ ִמים. ָהָרָעב ֵהִציץ תָּ ִלים ּוְמֻגשָּׁ ְרֵחי ְמֻסְרבָּ אֹוָתם ְלִמין ָאְרֵחי-פִּ

ּג'ּוְנֵגל:  ַיְלֵדי  מוֹ  י ֵהם ִנְראּו כְּ ם ִהְתַרֲחקּו ֵמֶהם כִּ יַַּער. כֻּלָּ ֵמֵעיֵני ְזֵאִבים בַּ מוֹ  כְּ

ֶרא, ְיֵחִפים, ְקרּוִעים ּוְבלּוִאים. ְמֻלְכָלִכים ּוְמֻגְדֵלי פֶּ

ִחירוֹ  מְּ ְך שֶׁ ר, כָּ שֵׁ ר כָּ שָׂ ֵבד ִמבָּ ְקָראָקא ּגֹובֹות ַמס כָּ ּיֹות בִּ אֹוָתם ַהיִָּמים ָהיּו ָהָרשֻׁ בְּ

ֲענּוג  ים ֲאִמיִדים ָהיּו ְיכֹוִלים ְלַהְרׁשֹות ְלַעְצָמם ֶאת ַהתַּ ָהָיה גָּבֹוהַּ ְמאֹד, ְוַרק ֲאָנשִׁ

ר  שָׂ בָּ טֹוֲעִמים  ָהיּו  ְנמּוכֹות  ַהְכָנסֹות  ֲעֵלי  בַּ ים  ֲאָנשִׁ ַהחֹל.  ימֹות  בִּ ר  שָׂ בָּ ֶלֱאכֹל 

ֲעֵלי  בֹוהֹות, בַּ ָכבֹות ַהגְּ ִאְטִליז ָהיּו ֵמַהשְּׁ קֹוחֹות בָּ ית ַהלָּ ְרבִּ מַּ יָון שֶׁ ת. כֵּ בָּ שַׁ ַרק בְּ

ּמּוָבן,  ָלה, כַּ ְיָתה. ְמָלאָכה זוֹ ֻהטְּ ר ַהבַּ שָׂ מוֹן, ָהיּו ׁשֹוְלִחים ָלֶהם ֶאת ְמנֹות ַהבָּ ַהמָּ

ּבֶֹקר  ם בַּ כֵּ פּוָלה: ַהשְׁ ְתֵפי ַהְיתֹוִמים. ָהְיָתה ָלֶהם ֵאפֹוא ֲעבֹוָדה כְּ גַּם ִהיא ַעל כִּ

ָעה  ן ָהֵחל ִמשָּׁ ִאְטִליז ַעְצמוֹ, ּוְלַאַחר ִמכֵּ עֹות בָּ ה שָׁ מָּ ֶרְך כַּ ָהיּו עֹוְבִדים ֲעבֹוַדת פֶּ

ִגיִדים. י ַהנְּ ָבתֵּ ר בְּ שָׂ ת ַהבָּ ּבֶֹקר ָהיּו יֹוְצִאים ַלֲחֻלקַּ ע בַּ שַׁ מֹוֶנה-תֵּ שְׁ

יט ֶאת ָהעֹורֹות, ְלָגֵרם, ַלֲחתְֹך  ל ָהִאְטִליז: ְלַהְפשִׁ ִנים שֶׁ ָמם ֶאת ֲעבֹודֹות-ַהפְּ ַסיְּ בְּ

רֹות  ים ִעם ַעשְׂ ְתֵפיֶהם ָהַרּכֹות ַסלִּ טֹף,  ָהיּו ַמֲעִמיִסים ַעל כִּ ר, ְלַנּקֹות ְוִלשְׁ ּוְלַנקֵּ

ל  כָּ ֵני  פְּ ַעל  ְרָסאֹות  פַּ ל  שֶׁ ים  ְלֶמְרַחקִּ אֹוָתם  ּוְמִריִצים  ר  שָׂ בָּ ל  שֶׁ ִקילֹוְגָרִמים 

נּו ָלֶהם קֶֹדם ֶלֱאכֹל, ָהיּו ַהּדֹוד ְוַהּדֹוָדה ַמְפִליִאים  תְּ יִּ ׁש שֶׁ ָהִעיר. ִאם ֵהִעיזּו ְלַבקֵּ

ִליֻחּיֹוֵתיֶהם,  זוֹ!" ּוַמְכִריִחים אֹוָתם ָלֵצאת ִלשְׁ כָּ ה שֶׁ ְגַלל "ֻחְצפָּ ֶאת ַמּכֹוֵתיֶהם בִּ

וֶֶּצת ֵמָרָעב. ְטָנם ִמְתכַּ בִּ שֶׁ כְּ

אֶֹכל"...  ֵרס בְּ ר, ַנְלִעיט ָלֶכם ֶאת ַהכָּ שָׂ ת ַהבָּ ֶסף ֵמֲחֻלקַּ ִביאּו ֶאת ַהכֶּ ר תָּ ֲאשֶׁ "כַּ

ָקְבָעה ַהּדֹוָדה.

ֵרָרה, ְוֵהם ֶנֶאְלצּו ְלַציֵּת. לֹא ָהְיָתה ָלֶהם ֵאפֹוא ׁשּום בְּ

ּוַמְרִטיִבים ֶאת  ּגֹוָרָלם,  ׁש ַהּצֹוְנִנים ָהיּו ּבֹוִכים ַעל ַמר  ֵבי ַהקַּ כְּ ְיָלה, ַעל ִמשְׁ לַּ בַּ

ָהְיָתה  לֹא  ְלִבְכָים  ַאְך  ע,   ֶישַׁ ַחְסֵרי  ְיתֹוִמים  ל  שֶׁ ָמעֹות  דְּ ִדְמעֹוֵתיֶהם,  בְּ ׁש  ַהקַּ

ֶבת. אֶֹזן ַקשֶּׁ
המשך יבוא בעז"ה

ָכל ַהּדֹורֹות ְלַהְתרֹות  ּוְלעֹוֵרר  יכּו ַהֲחָכִמים בְּ דֹוׁש ִהְמשִׁ ְך ְלִדְבֵרי ַהּזַֹהר ַהקָּ ּוְכֶהְמשֵׁ

רּות. שְׁ ִעְנַין ַהכַּ בְּ

ֵלמֹות ְלַתְרּבּות  זֶּה ָיְצאּו ְמִדינֹות שְׁ מִּ ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות שֶׁ ְך כְּ ל כָּ דֹוָלה כָּ � ֵאין ֲעֵבָרה גְּ
ים ִסיָמן ז'). ְבֵרי ַחיִּ ָרָעה (שו"ת דִּ

ר,  ֶרְך ַהנֶּשֶׁ ים, (דֶּ ׁשּוָבה! ֲעבּור ׁשֹוֲחִטים ַקלִּ ַנת הכת"ר? – תְּ שְׁ א בִּ יַח לֹא בָּ ה ָמשִׁ � ָלמָּ
ט).  פָּ ְמרּו ִמשְׁ שִׁ

יֵתנּו  יַח ִצְדֵקנּו - ִמי ֶהֱחִריב ֶאת בֵּ יַאת ְמשִׁ ב בִּ ל ָהאֹוֵכל ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ְמַעכֵּ � כָּ
י  ן ִישַׁ א בֶּ ֲעוֹוֵננּו? - ַמּדּוַע לֹא בָּ ָגלּות ֲעַדִין בַּ ִכיָנה בְּ ָיֵמינּו, ְוַהשְּׁ ר ֲעַדִין לֹא ִנְבָנה בְּ ֲאשֶׁ

ה ַעל ַהגָָּדה  ה משֶׁ ִרית ַמטֵּ ֲאִכיִלים ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות (בְּ מַּ מֹול גַּם ַהּיֹום? ֲעבּור ׁשֹוֲחִטים שֶׁ גַּם תְּ

ַסח). ל פֶּ שֶׁ

ה  ָאָדם ַעל ְיֵדי ֲאִכיַלת ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות, (ּתֹוַרת משֶׁ יקֹוְרסּות רח"ל ִמְתנֹוֵצץ בָּ � רֹב ֶאפִּ
ים). ת ְקדֹושִׁ ָרשַׁ פָּ

ה ַנְפׁשוֹ  ָעשֶׂ ְבֵמִזיד תֵּ ָגם דִּ נֶּה ַהפְּ תַּ שְׁ יִּ א שֶׁ ׁשֹוֵגג, ֶאלָּ � ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ּפֹוֵגם ֲאִפּלּו בְּ
ִמיִני). ת שְׁ ָרשַׁ דֹוׁש פָּ ים ַהקָּ ְמֵטם ַנְפׁשוֹ ְוִנְטֵמאת (אֹור ַהַחיִּ טַּ ֶקץ, ּוְבׁשֹוֵגג תִּ שֶׁ

י, ְוִאם ָלאו  לִּ ם שֶׁ ּקּוֵצי ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות ֲהֵרי ַאתֶּ ים ִמשִּׁ ים ּוְפרּושִׁ ם ְקדֹושִׁ � ִאם ַאתֶּ
ִטים ל'). פָּ "י ִמשְׁ י (ַרשִׁ לִּ ֵאיְנֶכם שֶׁ

ִפיָרה ּוִמינּות (רמב"ם).  ֶבת כְּ � ִנְכָנס ּבוֹ ַמְחשֶׁ

קדושת בית הכנסת (א) 
מי נכתב ל"ע בספרן של רשעים???

אמר רבי יוחנן שלשה ספרים נפתחין בראש השנה, אחד של רשעים 
גמורין ואחד של צדיקים גמורין ואחד של בינוניים (ראש השנה דף ט"ז ע"ב) 

ים,  ינֹוִניִּ ְתִחיל בֵּ ִדּבּור ַהמַּ ף ל"ג ע"ב) בְּ ּקּון (י"ח דַּ ִתּקּוֵני זַֹהר תִּ בְּ
ְלהוֹן  דִּ ין  ֵאְלתִּ שְׁ לוֹן  ְיִהיב  ים  ינּוִניִּ בֵּ יִקים....  ַצדִּ ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה 
ֶלְך  ַהמֶּ י  כִּ חּוץ,  ִמבַּ ֵאָלָתם  שְׁ ֶאת  ָלֶהם  נֹוֵתן  ֶלְך  ַהמֶּ ים  ינֹוִניִּ [ַהבֵּ ָבר,  ִמלְּ
נַּ"ל.] ְוָלא ָעאִלין ְלָגאו, [ְוֵאין ָלֶהם ְזכּות  חּוץ כַּ ֶהם ַרק ִמבַּ ר ִעמָּ ְמַדבֵּ

ַמַעת ֲאִפּלּו  ָתם ִנשְׁ ִפלָּ ִעים ֵאין תְּ יַעיָּיא [ֲאָבל ָהְרשָׁ ֵנס ְלָפָניו.] ַרשִּׁ ְלִהכָּ

ְלָאִכים  ַהמַּ ַהְינּו  דְּ ם.  ִמשָּׁ ִחים  ִנדְּ [ֵהם  ן  מָּ ִמתַּ ְחָיין  ִאדַּ א]  ֶאלָּ חּוץ,  ִמבַּ

דֹוׁש  ְלהוֹן, [ְוֵאין ַהקָּ ין דִּ ֵאְלתִּ ָתם,], ְוָלא ָיִהיב לוֹן שְׁ ִפלָּ ּדֹוִחים ֶאת תְּ

א  [ֶאלָּ ַמר  ִאתְּ ֲעַלְייהּו  א  ֶאלָּ ָתם.]  שָׁ קָּ בַּ ֶאת  ָלֶהם  נֹוֵתן  הּוא  רּוְך  בָּ

ׁש זֹאת ִמיְֶּדֶכם ְרמֹס ֲחֵצָרי  ְעָיה א יב) ִמי ִבקֵּ ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר] (ְישַׁ

ָגם  פְּ יֵּׁש  שֶׁ ְיֵדי  ַעל  י  כִּ ֲחֵצַרי),  ְוִלְדרֹס  ל  לֵּ ְלִהְתפַּ ְלֵביִתי  ָלבֹוא  רּוׁש  [(פֵּ

ין ִאינּון  ֶלת.], ְוִאלֵּ ָתם ִמְתַקבֶּ ִפלָּ מֹוֵתיֶהם, ְוֵאין תְּ מּו ִנשְׁ יֶהם ִנְפגְּ ַמֲעשֵׂ בְּ

ִעים  ְצלֹוְתהוֹן [ְוֵאּלּו ֵהם ָהְרשָׁ א בִּ ין ְלַמְלכָּ יַעיָּיא, ַדֲהווֹ ְמַבזִּ ַרשִּׁ
ִכיָנה ַהשֹּׁוָרה  ְרמּו ָקלוֹן ְלַהשְּׁ גָּ ַהְינּו שֶׁ ָתם דְּ ְתִפלָּ ֶלְך בִּ ים ֶאת ַהמֶּ ֲהוּו ְמַבזִּ שֶׁ

יִחים  ַמנִּ ֵהם  שֶׁ ְיֵדי  [ַעל  ְצלֹוָתא  ַמע  ְלִמשְׁ ַמְנָחן  דְּ ֶנֶסת,],  ַהכְּ ֵבית  בְּ

ֵטָלה  יָחה בְּ ִליַח ִצּבּור,], ּוָפְסִקין ָלּה ַעל שִׂ ת ַהשְּׁ ִפלַּ מַֹע ֶאת תְּ שְׁ ִמלִּ

ים)]. ֵטָלה (ְמָפְרשִׁ יָחה בְּ שִׂ ֶאְמַצע בְּ [ּוַמְפִסיִקים בְּ

ֵבי  ֵעי בְּ תָּ ִמשְׁ זוהר הקדוש סדר שמות (דף קל''א ע''ב): ּוַמאן דְּ
ָגַרע  רּוָדא, ַווי ֵלית דְּ ַאָחֵזי פִּ ֵליּה, דְּ ַווי  חֹול,  ין דְּ ִמלִּ א בְּ תָּ ִנישְׁ כְּ
ַאָחֵזי  ָרֵאל. דְּ ִישְׂ ֱאָלָהא דְּ ֵלית ֵליּה חּוָלָקא בֶּ ְמֵהיְמנּוָתא. ַווי ֵליּה דְּ
ן, (ולית ליה חולקיה  מָּ ַכח תַּ תְּ ָהא ֵלית (ליה) ֱאָלָהא, ְוָלא ִאשְׁ דְּ
ִתּקּוָנא (ס''א בתקיפא)  ִחיל ִמנֵּיּה, ְוַאְנִהיג ְקָלָנא בְּ ביה) ְוָלא דָּ

א. ְלֵעילָּ ָאה דִּ ִעלָּ

ָרֵאל  ִבין ִישְׂ ין ִמְתַעכְּ אָנא, ַעל ג' ִמלִּ סדר ויקרא (דף ע''ה ע''ב): תָּ
ְייהּו  ֵרי ַאְנפַּ ָגלּוָתא. ּוְמַהדְּ א בְּ ִכיְנתָּ שְׁ ַעְבִדין ְקָלָנא בִּ ָגלּוָתא. ַעל דְּ בְּ
הּו אֹוִקיְמָנא  א. ְוֻכלְּ ִכיְנתָּ ְרַמְייהּו ָקֵמי שְׁ ְמָסֲאֵבי גַּ א, ְוַעל דִּ ִכיְנתָּ ִמן שְׁ

יָלן. ַמְתִניָתא דִּ בְּ

הרי לך בהדיא, ומי שמניח לשמוע חזרת התפילה ופסק על שיחה 
בזוהר  שכתב  וכמו  ושלום,  חס  למלכא  ומבזה  רשע,  נקרא  בטלה 
הנ"ל  דברים  הרואה  וכל  חלילה.  בשכינתא  קלנא  דעביד  הקדוש 
זהיר  יהיה  אלה  על  כגחלי אש  דבריהם  וכל  בשרו.  תסמר שערות 

וזריז הרבה מאוד שלא לדבר בתוך תפילתו כלל.

והאיר אחד מן מגדולי המקובלים בבגדד: היאך אנו יכולים לזכות 
לבנין בית המקדש אם אנו מבזים את מקדש 
מעט?! והשאלה עדיין מהדהדת בין כתלי בית 

המדרש...

המצב  לשנות את  יכולים  הנכם  הדבר,  בידכם 
השמירה  ובזכות  זה.  בענין  ולעורר  להעיר 
בקדושת בית מדרשינו נזכה לבנין בית קדשינו 

כי היא בית חיינו במהרה בימינו, אמן.

יג


