
 

 
 

 

ַ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 ָּ  t ֹנח  ת פ 
רּוׁש ַקל ְוֶנְחָמד ְלַמַען ָירּוץ ַהּלֹוֵמד ּבוֹ  ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְמֹבָאר ּבְ  ם ּפֵ  עִּ

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

 ו'חלק  -' גכרך 

 66קונטרס 

 לקירוב הגאולה ברחמים -מופץ ללא מטרות רווח כלל 

רָּ  ִספְּ 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 ֵ



ַמת ּכַֹח ַהּזַֹהר ַהְקּדָ

ֵסֶפר

ּכַֹח ַהּזַֹהר
ָמה ַהְקדָּ

יׁש  ּוַמְרגִּ ְרִעיׁש עֹוָלמֹות  א ַהמַּ ישָׁ נָּא ַקדִּ ַהאי תַּ ְפָלא דְּ ִהגָּלֹות ָהאֹור ַהנִּ ִרים בְּ ְו'ָיִגילּו ַה'ְישָׁ הֹוִרים  ישּׂו ַה'טְּ ָי'שִׂ
ר  "בַּ זצוקללה"ה  ָלִביא  ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ַהְמקּוָבל  יק  דִּ ַהצַּ ֵייט  פִּ שְׁ מוֹ  ּוכְּ ְוָיזּועּו  ָיִחילּו  ִמנֵּיּה  ָהעֹוָלמֹות  ְוָכל  ַמְמָלכֹות 
ינּו  ה ַרבֵּ ר יֹוָחאי זי"ע, ְוַרְעָיא ְמֵהיְמָנא – מֹשֶׁ ְמעוֹן בַּ י שִׁ נָּא ָהֶאלֹוִקי ַרבִּ ֲעבּוֶרָך" הּוא ַהתַּ ה ָאָדם ֶנֱאַמר בַּ יֹוָחִאי, ַנֲעשֶׂ
ָרֵאל  ִישְׂ ְדַעִתיִדין  ּוְבִגין  ַהּזַֹהר...  ֵסֶפר  ִאיהּו  יָלְך דְּ ִחּבּוָרא דִּ ַהאי  "בְּ ּוָפְסקּו:  ִהְבִטיחּו  ַלּטֹוב  ָזכּור  ַהנִָּביא  ְוֵאִליָּהּו  ע"ה 
ָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמוֹ ֵאל  הוֹן ה' בָּ ַרֲחֵמי". ְוִיְתַקיֵּם בְּ יּה ִמן ָגלּוָתא בְּ ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִיְפקּון בֵּ ַחיֵּי, דְּ "ְלִמְטָעם" ֵמִאיָלָנא דְּ
ֵיְצאּו ִמן  ּוּבוֹ  הּוא ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ַעל ָידוֹ  ים שֶׁ ָרֵאל ִלְטעֹם ֵמִאיַלן ַהַחיִּ ֲעִתיִדים ִישְׂ ֵני שֶׁ ירּוש: ּוִמפְּ ָבִרים לב, יב( פֵּ ֵנָכר )דְּ
רּוׁש  ף קכד: )ַהפֵּ ת ָנׂשא דַּ ָרשַׁ ִלי ִקְטרּוג. )ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא פָּ ם יֹוִציֵאנּו ִמן ַהגָּלּות בְּ ַהשֵּׁ סּוק שֶׁ נּו ַהפָּ ַרֲחִמים, ְוִיְתַקֵיים בָּ ַהגָּלּות בְּ

י ֶעְליֹוִנים. ישֵׁ ְבֵרי ַקדִּ מהְרַמ"ק(, ְוֵאין ַמה ְלהֹוִסיף ַעל דִּ

דֹוׁש הּוא ַהּפֹוֵתַח ְוהּוא ַהּסֹוֵגרא, ְוִלּמּוד ַהזֹוַהר  ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהקָּ יֵקי ַהּדֹורֹות ִמיָלָתם ֲאמּוָרה דְּ דֹוֵלי ְוַצדִּ ְוָכל גְּ
ְלָעֵדי ַהִלימּוד  י ִמבַּ יִתי ַנְפשִׁ אֹור ְיָקרֹותב, ּוִמי ַהגֶֶּבר ֹיאַמר ִזכִּ ָמתוֹ בְּ ִביא ֶאת ָהָאָדם ִלְזּכֹות ְלָהִאיר ִנשְׁ דֹוׁש הּוא ַהמֵּ ַהקָּ
ִלּמּוד  ַרק בְּ ָרֵאל – דְּ ַלת ַעם ִישְׂ ְלַהצָּ ְוחּוׁשּו  נּו – קּומּו  ָהַרְמַח"ל זי"ע ְמַהְדֵהד בָּ ינּו  ְקִריַאת ַרבֵּ ְוקֹול  ַהזֶּה,  הֹור  ַהטָּ
י  דֹוֵלי ּוַקִדישֵׁ ְמֵהָרה. ְועֹוד גְּ ַפע ְוִנגֵָּאל בִּ ה ָהַרֲחִמים ְוַהשֶּׁ ְנעּו ָצרֹות ַוֲאסֹונֹות רח"לג, ְוִיְתַרבֶּ ְרִציפּות ִימָּ דֹוׁש בִּ ַהּזַֹהר ַהקָּ
א.  בספר תורת שמחה )דף נ"ז(: מקודם היה די בתורת הנגלה אבל עתה בעקבתא דמשיחא צריך להיות גם תורת הנסתר, כמו שאנו 
רואים נר דולק וקודם שנכבה היא מתחזקת ביותר ושלהבת עולה יותר. כמו כן מקודם לא היה יצר הרע מתגבר כל כך, והיה די תורת הנגלה 

לתבלין נגדו, אבל עתה קודם הגאולה היצר הרע מתגבר יותר וצריכים להתחזק גם בנסתר. 

ב.  הגר"א ז"ל באבן שלמה פ"ח )סי' כ"ד(: מי שהיה יכול להשיג סודות התורה ולא השתדל להשיגן נידון בדינין קשין ר"ל.

בן איש חי בראש ספרו דעת ותבונה: ישמע השומע ויבין המשכיל את אשר חכמים הגידו ואשר הזהירו והודיעו לכל איש ישראל 
לגשת אל הקודש בעסק סודות התורה ונסתריה עץ חיים היא למחזיקים בה.

מלימוד  עצמם  את  הפוטרים  הטפשים  כאותם  לא  הקבלה,  בחכמת  המשתדלים  אשריהם  שלימה:  איפה  לספר  הסכמה  מתוך 
הגוררים  בטלים  דברים  לדבר  שפונים  בשעה  זו  טענתם  יזכרו  לא  למה  להם,  אשאלה  ופוסקים,  בש"ס  כרסם  מלאו  שלא  מפני  הקבלה 
אחריהם לישנא בישא ולשון הרע שמחוייב לפרוש מהם גם מי שמלא כרסו בש"ס ופוסקים, אין זה כי אם שמזניחים את החכמה עצמה, 
ואמצו, הדבקו  יקרים, חזקו  לכן, אחים  הנגלה.  בגלוי את הנסתר, חזקה שמבטל בסתר את  זה אמר אחד מן הגדולים: מי שמבטל  שעל 
בקשורא דמלכא עלאה, התאחדו לעילא ולתתא בלמוד הקבלה, ואף אם אינו מוצא מי שילמדנו, יקרא בעצמו אף על פי שהוא שוגה בה, 

כי מכל מלה ומלה נעשין אילנין רברבין וכו'. 

ר' אברהם אזולאי: והנה בלי ידיעת חכמת הקבלה הוא כבהמה וכו', מאחר שעושה המצוות בלי טעם במצוות רק כמצות אנשים 
מלומדה ודמיין לבהמות האוכלים חציר, שאין בו טעם אכילת אדם, ואפילו הוא בעל עסקים גדול במשא ומתן וכדומה וטרוד הרבה לא 
יפטור עצמו מעסק חכמה זאת וכו', ותשתדל לקמוץ זמן מהיום משאר דברים ולימודים למען ישאר לך זמן לעסוק בחכמה זו, כי הוא יסודי 

התורה ואי אתה פטור מפנימיות התורה, כי בלעדיה האדם שור אוכל עשב וכו'.

ג. בתקוני זהר - תקון ל': בההוא זמנא וכו', רוח הולך ולא ישוב לעלמא, ודא איהו רוחא דמשיח וי לון מאן דגרמין דיזיל ליה מן 
עלמא, ולא יתוב לעלמא, דאלין אינון דעבדי לאורייתא יבשה, ולא בעאן לאשתדלא בחכמה דקבלה. וי לון דגרמין עניותא וחרבא וביזה 
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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.



ַמת ּכַֹח ַהּזַֹהר ַהְקּדָ

דּות  דֹוׁש ַהזֶּה ְלַמַען פְּ ָעם ֶאת ַהִלימּוד ַהקָּ ּוּוי ְוֵזְרזּו ְלַתְלִמיֵדיֶהםד ְלָהִפיץ בָּ צִּ ה שֶׁ ָאֶרץ ֵהמָּ ר בָּ יִרים ֲאשֶׁ ֵאי ֵמַאדִּ ַקמָּ
זּוַע,  ק ּוִמנֵּּה לֹא תָּ ה ְלִהגֵָּאלו ּובוֹ ִתְדבָּ ִריְך הּוא, ּוָבֶזה ִנְזכֶּ א בְּ קּוְדשָׁ הה, ְלתֹוְמָכה ּוְלַסֲעָדּה, ּוְלַיְחָדא בְּ דֹושָׁ ִכיָנה ַהקְּ ַהשְּׁ

א. ֶזה ּוַבבָּ י הּוא ַחיֶּיָך ְואֶֹרְך ָיֶמיָך בָּ כִּ

ְבַעת ַהיִָּמים  אֹור ַהנֱֶּעָלם אֹור שִׁ ֵמִחים ּוְמִאיִרים ֶאת ָהעֹוָלם בְּ י ָחִיל ִיְרֵאי ֱאלִֹקים אֹוֲהֵבי ה' שְׂ ן ָקמּו ַאְנשֵׁ ַעל כֵּ
ר ִנְלָחם ִמְלֲחמֹות ה'  ִליָט"א ֲאשֶׁ ם ָמָרן כ"ק ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין שְׁ ַאֲהָבה, ּוְברֹאשָׁ ה בְּ ַרְך ְוִיְתַעלֶּ מוֹ ִיְתבָּ ְלַמַען שְׁ
ָעם  ׁש ְמִפיִצים בָּ ְמִסירּות ֶנֶפׁש ַממָּ אּוָלה הּוא ַהגֶֶּבר הּוַקם ַעל, ְוִיֵסד ֶאת "ִמְפָעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי", ְוָכְך בִּ ְלִקירּוב ַהגְּ
ֵהם  ַהזֶּה  ְפָעל  ַהמִּ ֻעּלֹות  ִמפְּ ְוֵחֶלק  דֹוׁשז.  ַהקָּ ַהזֹוַהר  יּמּוד  לִּ הּוא  ֻיָחד  ַהמְּ ָלִאים  ַהפְּ ּקּוי  ְושִׁ ְפָלָאה  ַהנִּ רּוָפה  ַהתְּ ֶאת 
ִלי ֵסֶפר  ָרֵאל בְּ ִישְׂ ִית בְּ ם ַהזֶּה ְולֹא ִיְהֶיה בַּ יתוֹ ֶאת ַהּבֹשֶׂ ל ְיהּוִדי ָיִביא ֶאל בֵּ כָּ ְך שֶׁ ים ַהְמצּוָייִנים ְלִתְפָאָרה, כָּ ָהֲעלֹונִּ

ַעת. ה ַהדָּ ים ֶיְהּגּו ּבוֹ ְוִתְרבֶּ דֹוׁשח, ּוְגדֹוִלים ּוְקַטנִּ ַהּזַֹהר ַהקָּ

רוח הולך ולא ישוב לעולם, וזהו רוחו של משיח אוי להם לאלו שגורמים שיסתלק וילך לו  תרגום: בעת ההיא וכו',  והרג ואבדן בעלמא. 
מהעולם ולא יוכל לשוב לעולם, שהמה הם העושים את התורה ליבשה, ולא רוצים להשתדל בחכמת הקבלה. אוי להם שהם גורמים עניות 

וחרב וביזה והרג והשמדות בעולם.

בהסכמת הרב מנחם מענכין על איפה שלימה: ומה ישיבו בני נשא על המאמר המבהיל בתיקוני זוהר תקון ל': "וי לון דגרמין דיזיל ליה 
רוחו של משיח מן העולם ולא ישוב לעולם שהם עושים את התורה יבשה ולא רוצים להשתדל בחכמת הקבלה וכו'", כמה נפישא חיליה של 
המאמרים הללו שנוקבים ויורדים לפני לפנים חדרי לבו של אדם המאמין האמיתי, תסמרנה שערותיו ובשרו נעשה חידודין, בהעלותו על 
ליבו כי עניות דישראל והגזרות והמלחמות המשסות וההריגות הוא בעצמו גורם לזה מפני שלא עוסק בחכמת הקבלה, ובפמליא של מעלה 
העני חייבו על דלותו ושפלותו, ההרוג על הריגתו, כל זה נקרא חטאים שבין אדם לחבירו, אשר גם יום הכיפורים אין מכפר עליהם, אוי לנו 

מיום הדין והתוכחה.

ד.  ספר הקנה הקדוש: "ושבתם וראיתם בין עובד אלקים לאשר לא עבדו", כי מי שעוסק רק בנגלה נקרא "לא עבדו" גם אינו נקרא 
תלמיד חכם רק בשם תלמיד, כי שם חכם אינו רק על חכמת הקבלה. )מאיפה שלימה(.

ה.  הרב חיים ויטאל ז"ל בהקדמה לעץ-חיים:

הנה הגבעות אלו נתקלקלו  הם תלמידי החכם, הבחורים הנקראים גבעות אצל בחינת ההרים הנזכר.   - "וכל הגבעות התקלקלו" 
לגמרי כי בראות התלמידים הקטנים את הגדולים, ההרים הרמים רודפים יומם ולילה אחרי הפשטים ואינם עוסקים בחכמת הקבלה, ואינם 
יודעים כי מיראתם ליכנס בה הם נמנעים מלהתעסק בה, ועל כן גבעות אלו נתקלקלו, ולבם שורש פורה ראש ולענה ועלתה בהם חלודת 
טיט ורפש לכפור בחכמת האמת ואומרים שאין בתורה אלא פשטיה ולבושים בלבד, ואין ספק כי לא יהיה להם חלק בעולם הבא, כי תורת 
עולם הבא אינה כפשטה רק עד שם עוסקים ברזי תורה וסודותיה. וזה שלא טרח בה בעולם הזה מערב שבת לא יאכל בשבת, ועליהם נאמר 

"הנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו וגו'".

ו.  כל ענין הגאולה תלויה בלימוד הזוהר: וזה לשון ספר הברית: אחרי שחפשת כל מיני סבות על מה נתאחרה הגאולה, ועם ישראל 
עדיין סבל צרות צרורות, קבע בהחלט שהוא בזה העון של בזיון תורת הקבלה כמפורש בזהר תקון ל'.

ז.  לשם שבו ואחלמה בהקדמתו כותב: ואמרו במסכת אצילות בתחילתו, אליהו בן יוסף פתח "כתיב סוד ה' ליראיו, שאפילו אדם 
מישראל למד משנה, גמרא, ואין בו יראה - לחנם צלל במים אדירים וכל מה שטרח לחנם טרח. וכל מי שהוא ירא שמים רודף אחר נסתרות 
שהוא עיקר החכמה ודעת וכו' "כבוד אלוקים הסתר דבר", אימתי אתה עושה לאלוקים כבוד? - בשעה שאתה עוסק בנסתרות וכו' עיין שם. 
ואני תמה מאד על איזה חכמי הדור שאין להם ידיעה כלל כי איך יכולים להתאפק מבלי לעסוק בחכמת האמת שהיא פנימיות התורה והיא 
מוזר בפניהם עד שאינם יודעים מה שהיא מאומה. וכל ההתנצלות והתירוצים הרי אינם מספיקים כלל כמ"ש )בעירובין נ"ה( "לא בשמים 

היא" שאם בשמים היא אתה צריך לעלות אחריה, ופשוט הוא שהכוונה היא על כל חלקי התורה, והחלק הנסתר עלתה על כולנה".

ּלֹא  דֹוׁש, ְוָכל ִמי שֶׁ ֵאין זֹוַהר ַהקָּ ִית שֶּׁ ים לֹא ִנְכְנסּו ַלבַּ יִּ יִקים ָהֲאִמתִּ דִּ ה ַהצַּ יו מּוָבן ָלמָּ ח. צדיקים לא נכנסו לבית שאין שם זוהר ַעְכשָׁ
יַע ֲהָוָי"ה'. ּלֹוְמִדים זֹוַהר, ְוָעָליו ֶנֱאַמר 'ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹושִׁ ְזכּות ֵאּלּו שֶׁ יַע ְלַמְדֵרַגת ָאָדם, ְוַחי ַרק בִּ דֹוׁש לֹא ִהגִּ לֹוֵמד זֹוַהר ַהקָּ
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"Ú ‰Ò  Á‡ˆ˘

‰L ˙B‡Ó LL Ôa ÁÂ È˙Î ‰Ó ,ÈÊÁ »≈«¿ƒ¿…«∆≈≈»»
‡„ ‡aLeÁ ‡˙‡ È‡n‡ ÈÎÂ .'Â‚Â¿¿ƒ««»»¿¿»»
˙B‡Ó LL Ôa Á ‰Â‰ ‡Ï eÏÈ‡ ‡l‡ .ÈÓÓÏ¿ƒ¿≈∆»ƒ»»»…«∆≈≈
.d„‰a aÁ˙È ‡ÏÂ ‡˙eÈ˙Ï ÏeÚÈÈ ‡Ï ‰L»»»≈¿≈»¿»ƒ¿«««¬»
ÔÈ„Î ‰L ˙B‡Ó LLa ÌÈlzL‡c ÔÂÈk≈«¿ƒ¿«ƒ¿≈≈»»¿≈

.d„‰a aÁ˙‡ƒ¿«««¬»
È„ e‰ÈÈBÁ ÌÈlzL‡„ ‡ÓBÈ ÔÓ ‡c »ƒ»¿ƒ¿«ƒ«¿ƒ¿≈

„Ú ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ÔBÏ CÈB‡ ‡ÓÏÚ»¿»ƒÀ¿»¿ƒ«
ÌÈlzL‡Â ‰L ˙B‡Ó LLa Á ÌÈlzL‡c¿ƒ¿«ƒ…«¿≈≈»»¿ƒ¿«ƒ
ÔÈ„Îe .ÌÈÏL ˜Ècˆ ‰Â‰Â ˙e‡È ‡˜„k dÈbc«¿≈¿¿»¿¿¬»«ƒ¿ƒ¿≈

:‡ÏÈÚÏ„ ‡ÂÂ‚Î ‡lÎÂ .‡˙eÈ˙Ï Ï‡Ú»¿≈»¿…»¿«¿»ƒ¿≈»
ÈÈ‚e .ÔÓ‡„ ‰ÓÎ ‰L ˙B‡Ó LL Ôa ∆≈≈»»¿»¿¬»»¿ƒ≈

.‰L ˙B‡Ó LL Ôk Óz‡ ‡Ï CÎ‡"„) »»ƒ¿»¿∆≈≈»»
.(‡ÓÏÚ„ ÔÈËÒ ˙ÈL ÏÈ˜Ï ‚"ÏÈ‰ È‡Â Ó‡Â Á˙Ù ez »«¿»««¬ƒƒ¿ƒ

ÔÂÈÎ È‰ ‡ÓÚË È‡Ó .ÌÈÓ Ïean‰ ˙‡ ‡ÈÓ≈ƒ∆«««ƒ»«¿»ƒ¿ƒ≈«
ÈÎ‡ È‡ ‡l‡ .È‡Â Ó‡c(È‰ ‡")‰lÓ ‡lk ¿»««¬ƒ∆»¬ƒ»…ƒ…»ƒ»
.‡È‰ ‡„Á»»ƒ

‡Ùeb „ÈÚ˙‡ È‡ ˙‡ ÏÎa ,ÈÊÁ »≈¿»¬«¬ƒƒ¿¬ƒ»
.‡ÏÈÚÏ„ ‰nÓ ‡Ïa˜Óc È‡cÂ ‡˙ÓLÏ¿ƒ¿¿»«»ƒ¿«¿»ƒ«ƒ¿≈»
È‡ È˙Î„ ‡ÓÈi˜ ˙‡a ÊÈÓ˙‡ Ck ÔÈ‚e¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»«»»ƒ¿ƒ¬ƒ
‡Èlb˙‡a ‡ÓÈÈ˜„ È‡ .Cz‡ È˙È ‰p‰ƒ≈¿ƒƒƒ»¬ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¿»
.‡ÏÈÚÏ„ ‰ÓÏ ‡ÈÒÎ È‡ .Ú„ÓÏ ˙ÓeÊÓ¿∆∆¿ƒ¿«¬ƒ»¿¿»¿«ƒ¿≈»
ÏÈÏÎ È‡Â .ÔÈ„ È„Ï ÔÈÓ˜e ‡„ÈÚ„ È‡¬ƒ¿¬ƒ¿»¿ƒ¿»≈»ƒ«¬ƒ»ƒ
ÈB„BÁÏa ÌÈL˙‡ ˙Ï .‡„Ák ‡˜eÂ Îc¿«¿¿»¿¬»¿»»ƒ¿¿ƒƒ¿
˙‡ ‡ÈÓ .È‰ .‡Èc „aÚÓÏ ÔncÊ‡„¿ƒ¿««¿∆¿«ƒ»ƒ¿ƒ≈ƒ∆

.ÌÈÓ Ïean‰«««ƒ
‡Ú„È ‡Ï Ïean‰ ˙‡ ‡ÈÓ Ó‡c ¿»«≈ƒ∆««»¿«¿»

‰‡‚Ò‡Ï Ïean‰ ˙‡ ‡Ï‡ .ÌÈÓ e‰È‡„¿ƒ«ƒ∆»∆««¿«¿»»
.BÂ‰ ‡ÈÓc b ÏÚ Û‡c ,˙Ân‰ C‡ÏÓ«¿««»∆¿«««¿«»¬

‡ÏaÁÓÔB‰ ‡ÏaÁÏ)((‰Â‰ ‡"„)‡ÓÏÚa ÏÈÊ‡ ¿«¿»»ƒ¿»¿»
ÔÓ‡ ÔÈ˙ ÈÎ‰ ,ÈÈ È‡ .ÔÈÈÓ Ôep‡ ‰‡ˆÈLÏ¿≈»»¿ƒ«ƒ¬ƒ¿»»ƒ»≈»∆¡»
Út˙‡Ïe ‡i˜ÈcˆÏ Ë ‚‡ ‡ÓlLÏ ‡‡¬»¿«¿»¬««¿«ƒ«»¿ƒ¿»«

Ë ‚‡ ‡ÓlLÏ È‡ ‡i˜ÈcˆÏ ‡˜ ÔBÏ ÁË‡ Ck ÔÈ‚e .‡iÚÈLÓ≈«ƒ«»¿ƒ»«¿«¿»¿«ƒ«»¿¬ƒ¿«¿»¬««

‰‡LL Ôa ÁÂ ,e˙k ‰Ó ¿≈«»¿…«∆≈
‡a ‰nÏ ÈÎÂ .'B‚Â ‰L ˙B‡Ó≈»»¿¿ƒ»»»
el‡ ‡l‡ ?˙BÓÏ ‰f‰ ÔBaLÁ‰«∆¿«∆ƒ¿∆»ƒ
‡Ï ,‰L ˙B‡Ó LL Ôa Á ‰È‰ ‡Ï…»»…«∆≈≈»»…
ÔÂÈk .dnÚ aÁ˙È ‡ÏÂ ‰zÏ ÒkÈƒ»≈«≈»¿…ƒ¿«≈ƒ»≈»
Ê‡ ,‰L ˙B‡Ó LLa ÌlzL‰L∆ƒ¿«≈¿≈≈»»»

.dnÚ aÁ˙‰ƒ¿«≈ƒ»
Ì‡ËÁ ÌlzL‰L ÌBiÓ ,Ôk ≈ƒ∆ƒ¿«≈∆¿»

LB„w‰ Ì‰Ï ‰kÁ ,ÌÏBÚ‰ Èa ÏL∆¿≈»»ƒ»»∆«»
LLa Á ÌlzL‰L „Ú ‡e‰ Cea»«∆ƒ¿«≈…«¿≈
Èe‡k B˙b„ ‰ÓÏLÂ ,‰L ˙B‡Ó≈»»¿ƒ¿¿»«¿»»»
.‰zÏ ÒÎ Ê‡Â ,ÌÏL ˜Ècˆ ‰È‰Â¿»»«ƒ»≈¿»ƒ¿««≈»

.‰ÏÚÓlL BÓk Ïk‰Â¿«…¿∆¿«¿»
BÓk ,‰L ˙B‡Ó LL Ôa ∆≈≈»»¿

LL Ôk Ó‡ ‡Ï ÔÎÏÂ .eÓ‡L∆»«¿¿»≈…∆¡«¿∆≈
‰L ˙B‡Ó[ÌÏBÚ‰ È„„ˆ ˙LL „‚k ‡"„]. ≈»»

‡ÈÓ È‰ È‡Â ,Ó‡Â Á˙t „BÚ»«¿»««¬ƒƒ¿ƒ≈ƒ
È‰ ÌÚh‰ ‰Ó .ÌÈÓ Ïean‰ ˙‡∆«««ƒ»«««ƒ¿ƒ
,ÈÎ‡ ,È‡ ‡l‡ ?È‡Â Ó‡L ÔÂÈk≈»∆»««¬ƒ∆»¬ƒ»…ƒ

[È‰].„Á‡ c ‰Ê Ïk‰  «…∆»»∆»
‰‡‰NÚ È‡ ÌB˜Ó ÏÎa , ¿≈¿»»¬ƒ«¬∆

‰nÓ ˙Ïa˜nL È‡cÂ ,‰ÓLpÏ Ûeb«¿»»««∆¿«∆∆ƒ«
˙B‡a ÊÓ ÔÎÏÂ ,‰ÏÚÓlM∆¿«¿»¿»≈ƒ¿»¿
È˙Èa ‰p‰ È‡ e˙kL ,˙Èa‰«¿ƒ∆»¬ƒƒ≈¿ƒƒ
˙nÊÓ ÈeÏ‚a ˙ÓiwL È‡ .Cz‡ƒ»¬ƒ∆«∆∆¿»¿À∆∆
,‰ÏÚÓlM ‰ÓÏ ‡qk È‡ ,˙Ú„Ï»««¬ƒƒ≈¿«∆¿«¿»
.˙BB„ ÈB„Ï ˙BÓ˜ ‰NBÚL È‡¬ƒ∆»¿»¿≈
.„Á‡k ‰˜e ÎÊ ÏÏBk  È‡Â«¬ƒ≈»»¿≈»¿∆»
ÔncÊ‰L ,BcÏ ÌL Ck Á‡««»ƒ¿»¿«∆ƒ¿«≈
˙‡ ‡ÈÓ .È‰ .ÔÈc ˙BNÚÏ«¬ƒƒ¿ƒ≈ƒ∆

.ÌÈÓ Ïean‰«««ƒ
‡Ï ,Ïean‰ ˙‡ ‡ÈÓ Ó‡L ∆»«≈ƒ∆««…

˙‡ ‡l‡ ?ÌÈÓ ‡e‰L eÚ„È»«¿∆«ƒ∆»∆
Û‡L .˙Ân‰ C‡ÏÓ ˙BaÏ ,Ïean‰««¿««¿««»∆∆«

˙ÈÁLn‰ ,ÌÈÓ eÈ‰L b ÏÚ˙ÈÁL‰Ï] ««∆»«ƒ««¿ƒ

Ì‰a[[‰È‰]„ÈÓL‰Ï ÌÏBÚa CÏB‰ ≈»»¿«¿ƒ
,eÈL Ck  '‰ È‡ .ÌÈn‰ Ì˙B‡a¿»««ƒ¬ƒ»»ƒ
BË ÎN ÌlLÏ È‡ ÔÓ‡∆¡»¬ƒ¿«≈»»
.ÌÈÚL‰Ó Út‰Ïe ÌÈ˜ÈcvÏ««ƒƒ¿ƒ»«≈»¿»ƒ
˜eÒt‰ Ì‰Ï ÁÈË‰ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿ƒ«»∆«»
BË ÎN ÌlLÏ ,È‡a ÌÈ˜ÈcvÏ««ƒƒ«¬ƒ¿«≈»»
Ìi‡Â .‡a‰ ÌÏBÚÏ Ì‰lL∆»∆»»«»¿ƒ≈

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
כסלו יט

:˙Á‡ ‰˘Ï
תשרי כה



‰f‰ ÙÒ ˆ˘

‡iÚÈLÏ ÌÈÊ‚‡Â .È˙‡„ ‡ÓÏÚÏ ÔB‰Ïcƒ¿¿»¿»¿»≈¿«¿ƒ¿«ƒ«»
.È‡ È˙‡„ ‡ÓÏÚÏ e‰ÈÈpÓ Út˙‡Ï¿ƒ¿¿«ƒ«¿¿»¿»¿»≈¿¬ƒ

‡e‰ ‡„„ ‡ÓÈ˜B‡„ ‰Ók .Na Ïk »»»¿»¿ƒ¿»¿»
,È˙Î ‡c ÏÚÂ .‡ÓÏÚ„ ‡ÏaÁÓ(È ˙ÂÓ˘) ¿«¿»¿»¿»¿«»¿ƒ

‡„Â .ÛB‚Ï ÌÎÈza Ï‡ ‡Ï ˙ÈÁLn‰ ÔzÈ ‡ÏÂ¿…ƒ≈««¿ƒ»…∆»≈∆ƒ¿¿»
‡a Na Ïk ı˜„ ‡ËqÓ Na Ïk ˙ÁLÏ ‡e‰¿«≈»»»ƒƒ¿»¿≈»»»»
ÔBÏ CÈB‡„ ‡ÓÊ ‡ËÓc ÔÂÈÎ ‡‰c .ÈÙÏ¿»«¿»≈«¿»»ƒ¿»¿ƒ

‡e‰ CÈ ‡L„˜ÈB‡Â ‚"Ï ‡"„)(ÔBÏ CÁ ÌÈÏL‡c „Ú À¿»¿ƒ«¿«¿ƒ…«
Ó‡ .Na Ïk ˙ÁLÏ ÔÈ„Î ‰L ˙B‡Ó LLÏ¿≈≈»»¿≈¿«≈»»»»«

˜ÁˆÈ Èac dÈÓLÓ ‡ÙÈÏB‡ ÈÎ‰ÈÒBÈ Èa ‡"Ò) »ƒƒ¿»ƒ¿≈¿«ƒƒ¿»

(È‡ÊBÁÓÔÏ Ó‡c.(ÔBÎÏ ÈÓ‡„ È‡‰ ‡") ¿»«»

,Ó‡Â(ÁÏ ‰ÈÚ˘È)dÈ dÈ ‰‡‡ ‡Ï ÈzÓ‡ ¿»«»«¿ƒ…∆¿∆»»
ÌÚ „BÚ Ì„‡ ËÈa‡ ‡Ï ÌÈiÁ‰ ı‡a¿∆∆««ƒ…«ƒ»»ƒ
‰nk ,dÈ ‰‡‡ ‡Ï ÈzÓ‡ .Ï„Á ÈLBÈ¿≈»∆»«¿ƒ…∆¿∆»«»
ÔÈÁÈbLÓ ‡ÏÂ ÔÈÚ„È ‡Ï„ ‡L Èa Ôep‡ ÔÈÓÈË‡¬ƒƒƒ¿≈»»¿»»¿ƒ¿»«¿ƒƒ
‡ÓÏÚ„ ÈBlÓ ÈÏkzÒÓ ‡l‡ ,‡˙ÈÈB‡„ ÈlÓa¿ƒ≈¿«¿»∆»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿»¿»

.‡˙ÓÎÁ„ ‡Áe e‰ÈÈpÓ ÈL˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ«¿»¿»¿¿»
È‰ÈÂ ‡ÓÏÚ È‡‰Ó ˜lzÒ‡ L a «»ƒ¿««≈«»¿»¿»ƒ

È‡‰a „Ú„ ‰Ó ÏkÓ dÈ‡ÓÏ ‡aLeÁ¿¿»¿»≈ƒ»«¿¬«¿«
‡„ÁÎ ‡Ùe‚Â ‡Áe ÌÈ‡˜ e‰È‡c „BÚ ‡ÓÏÚ»¿»¿¿ƒ»ƒ»¿»¿¬»
Ú‚Ùe ‡ÓÏÚ ‡e‰‰Ï ÏÈÊ‡c „Ú ,ÈÓÁ„ ‰Ó ÈÓÁÂ¿»≈«¿»≈«¿»ƒ¿«»¿»»«
Ô„Ú„ ‡z‚„ ‡Ú˙Ï È˙È ÔBL‡‰ Ì„‡Ï dÈÏ≈¿»»»ƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿≈∆
È„ÁÂ ÔB‰È‡Ó„ È„ewÙ eËc Ôep‡ ÏÎ ÈÓÁÓÏ¿∆¡≈»ƒ¿»¿ƒ≈¿»≈¿»≈

.e‰¿
Ôep‡ .Ì„‡c dÈÁÒ ‡i˜ÈcˆeÚÓ˙‡c «ƒ«»»√»≈¿»»ƒ¿ƒ¿¿»

Ô‚„ ‡Á‡ Èa‚Ï eËÒÂ Ìp‰È‚c ‡Á‡Ó≈»¿»¿≈ƒ…¿»¿«≈»¿»¿«
È˙Î ‡ÏÂ .Ï„Á ÈLBÈ Ôe˜‡ ÔÈl‡Â .Ô„Ú≈∆¿ƒ≈ƒ¿¿≈»∆¿»¿ƒ
‡‚„ ‰„ÏeÁ BÓk BÂ‰ ‡Ïc ÔÈ‚a .„ÏÁ ÈLBÈ¿≈»∆¿ƒ¿»¬¿¿»¿»¿»
ÈLBÈ ‡l‡ .‡˜L Ô‡ÓÏ ‡Ú„È ‡ÏÂ ‡ÁÓe«¿»¿»»¿»¿««¿»∆»¿≈

,Ó‡ z‡„ ‰Ók .Ï„Á( ‰ÈÚ˘È)ÔÓ ÌÎÏ eÏ„Á »∆¿»¿«¿»≈ƒ¿»∆ƒ
'Â‚Â Ì„‡‰(Ï„Á ÈLBÈ ‡l‡)‡Á‡Ó ÔBÏ ÚÓ˙‡c »»»¿¿ƒ¿¿«≈»¿»

‡z‚ e‰Ï ‡ÏÚ‡Ï e‰a eÙÈ˜˙‡Â .Ìp‰È‚„¿≈ƒ…¿«¿ƒ¿¿«»»¿¿ƒ¿»
.Ô„Ú„¿≈∆

ÌÏBÚÏ Ì‰Ó Út‰Ï ÌÈÚLÏ»¿»ƒ¿ƒ»«≈∆»»
.È‡a ‡a‰«»«¬ƒ

BÓk  Na Ïk »»»¿
ÏL ˙ÈÁLn‰ e‰fL ,e„ÓÚ‰L∆∆¡«¿∆∆««¿ƒ∆

e˙k ‰Ê ÏÚÂ ,ÌÏBÚ‰  »»¿«∆»
Ï‡ ‡Ï ˙ÈÁLn‰ ÔzÈ ‡ÏÂ¿…ƒ≈««¿ƒ»…∆
˙ÁLÏ ‡e‰ ‰ÊÂ .ÛbÏ ÌÎÈza»≈∆ƒ¿…¿∆¿«≈
Na Ïk ı˜ ÏL „vÓ ,Na Ïk»»»ƒ«∆≈»»»
ÔÓÊ ÚÈb‰L ÔÂÈk È‰L .ÈÙÏ ‡a»¿»«∆¬≈≈»∆ƒƒ«¿«
‡e‰ Cea LB„w‰ Ì‰Ï ‰kÁL∆ƒ»»∆«»»

[Ì‰Ï ‰kÁÂ ‡"„]Á ÌÈÏL‰L „Ú «∆ƒ¿ƒ…«
Ïk ˙ÁLÏ Ê‡ ,‰L ˙B‡Ó LLÏ¿≈≈»»»¿«≈»
BÓMÓ e„ÓÏ Ck ,Ó‡ .Na»»»«»»«¿ƒ¿

˜ÁˆÈ Èa ÏL[È‡ÊBÁÓ ÈÒBÈ Èaa ‡"Ò], ∆«ƒƒ¿»

,eÏ Ó‡L‡"Ò][ÌÎÏ ÈzÓ‡L ‰Ê. ∆»«»

,Ó‡Â ‡Ï ÈzÓ‡ ¿»«»«¿ƒ…
‡Ï ÌÈiÁ‰ ı‡a dÈ dÈ ‰‡‡∆¿∆»»¿∆∆««ƒ…
.Ï„Á ÈLBÈ ÌÚ „BÚ Ì„‡ ËÈa‡«ƒ»»ƒ¿≈»∆
‰nk ,dÈ ‰‡‡ ‡Ï ÈzÓ‡»«¿ƒ…∆¿∆»«»
‡lL Ì„‡ Èa Ì‰ ÌÈÓeË‡¬ƒ≈¿≈»»∆…
È„a ÌÈÁÈbLÓ ‡ÏÂ ÌÈÚ„BÈ¿ƒ¿…«¿ƒƒ¿ƒ¿≈
È„a ÌÈÏkzÒÓ ‡l‡ ,‰Bz‰«»∆»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿≈
Áe Ì‰Ó ˙ÁkLÂ ÌÏBÚ‰»»¿ƒ¿««≈∆«

.‰ÓÎÁ»¿»
ÌÏBÚ‰Ó ˜lzÒÓ ƒ¿«≈≈»»

ÏkÓ BBaÏ ÔBaLÁ Ô˙BÂ ‰f‰«∆¿≈∆¿¿ƒƒ»
„BÚa ‰f‰ ÌÏBÚa ‰NÚM ‰Ó«∆»»»»«∆¿
,„Á‡k Ûe‚Â Áe Ìi˜ ‡e‰L∆«»«¿¿∆»
CÏB‰L „Ú ,‰‡BM ‰Ó ‰‡BÂ¿∆«∆∆«∆≈
Ì„‡a L‚BÙe ÌÏBÚ B˙B‡Ï¿»≈¿»»
Ô„Ú Ôb ÚLa LBÈ ÔBL‡‰»ƒ≈¿«««≈∆
˙‡ eÓML Ì˙B‡ Ïk ˙B‡Ïƒ¿»»∆»¿∆

.Ì‰a ÁÓNÂ ÌBa ˙BÂˆÓƒ¿ƒ»¿»≈«»∆
el‡ .Ì„‡ ÈÒ ÌÈ˜Ècˆ «ƒƒ¿ƒ»»≈

eËÒÂ Ìp‰Èb‰ CcÓ eÚÓpL∆ƒ¿¿ƒ∆∆«≈ƒ…¿»
ÌÈ‡˜ ‰l‡Â ,Ô„Ú‰ Ôb C„Ï¿∆∆«»≈∆¿≈∆ƒ¿»ƒ
ÈLBÈ e˙Î ‡ÏÂ .Ï„Á ÈLBÈ¿≈»∆¿…»¿≈
‰cÏÁ BÓk ÌÈ‡ Èk ,„ÏÁ»∆ƒ≈»¿À¿»
ÈÓÏ ˙Ú„BÈ ‡ÏÂ ‰ÁÈpÓe ˙BbL∆∆∆«ƒ»¿…««¿ƒ
BÓk ,Ï„Á ÈLBÈ ‡l‡ ,‰ÁÈpÓ«ƒ»∆»¿≈»∆¿

Ó‡pL ÔÓ ÌÎÏ eÏ„Á ∆∆¡«ƒ¿»∆ƒ
,'B‚Â Ì„‡‰[Ï„Á ÈLBÈ ‡l‡]eÚÓpL »»»¿∆ƒ¿¿

Ì‰ e˜ÈÊÁ‰Â ,Ìp‰Èb‰ CcÓƒ∆∆«≈ƒ…¿∆¡ƒ»∆
„Ú Ô‚a ÌÒÈÎ‰Ï.Ô ¿«¿ƒ»¿«≈∆

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
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:˙Á‡ ‰˘Ï
תשרי כה



"Ú ‰Ò  Á‚ˆ˘

‰eL˙c ÔB‰ÈÓ Ôep‡ Ï„Á ÈLBÈ Á‡ «≈¿≈»∆ƒ»≈ƒ¿»
.‡ÈÈiÁc ÔÈBÁ Ôep‡Ó e‰ÈÈÓb eÚÓ„ƒ¿»«¿«¿≈ƒƒ¿«»«»
Èn˜ ‡zeÈ˙a z ÔBL‡‰ Ì„‡c ÔÈ‚e¿ƒ¿»»»ƒ»ƒ¿¿»«≈

È˙È .dÈ‡Ó(ÌÚ ‡")eÚÓ˙‡c Ôep‡ ÏÚ »≈»ƒ«ƒ¿ƒ¿¿»
,Ó‡ z‡„ ‰Ók .Ï„Á Èa Ôep‡Â ÔB‰ÈBÁÓ≈≈¿ƒ¿≈»∆¿»¿«¿»≈

(ËÏ ÌÈÏ‰˙)e‰È‡ Ck ÔÈ‚e .È‡ Ï„Á ‰Ó ‰Ú„‡≈¿»∆»≈»ƒ¿ƒ»ƒ
‡i˜Ècˆ e‰ È„ÁÂ Ô„Ú„ ‡z‚c ‡Ú˙Ï È˙È»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿≈∆¿»≈¿¿«ƒ«»

.Ô„Ú„ ‡z‚c ‡ÁB‡ ‡e‰‰a ÔÈÈ˙‡„¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿»¿≈∆
ÈÎÂ .dÈ ‰‡‡ ‡Ï ÈzÓ‡ È˙Î ‰Ó ,ÈÊÁ »≈«¿ƒ»«¿ƒ…∆¿∆»¿ƒ

‡˜„ ‡ÙBÒ ‡l‡ .dÈ ÈÓÁÓÏ ÏÈÎÈ Ô‡Ó»¿ƒ¿∆¡≈»∆»»ƒ¿»
„k ,ÈÊÁ ‡z .ÌÈiÁ‰ ı‡a dÈ ÈzÎc ÁÎB‡«ƒ¿ƒ»¿∆∆««ƒ»»≈«
Ônz .ÈiÁ„ ‡Bˆ ˙‡Ï ÔÈ˙ÓL ÔÈ˜ÏÒ»¿ƒƒ¿»ƒ¿¬«¿»¿«≈«»
È‰c ‡‰„ ‰‡ÈÏ˜tÒ‡„ ‡‰Êa Ôp‰˙Óƒ¿«»¿»√»¿«¿«¿«¿»¿»¬»¿»ƒ

ע"א) סו Ï‡(דף eÏÈ‡Â .‡lÎ„ ‰‡ÏÚ ˙‡Ó≈¬«ƒ»»¿…»¿ƒ»
‡Ï ‡Á‡ ‡LeÏ„ ‡‰Ê ‡˙ÓL ‡LaÏ˙Óƒ¿«¿»ƒ¿»»¿ƒ¬»ƒ¿»«¬»»
‡ÊÂ .‡B‰ ‡e‰‰ ÈÓÁÓÏ ‡˜˙‡Ï ÏBÎÈƒ̇¿ƒ¿»»»¿∆¡≈«¿»¿»»
‡LeÏ ‡˙ÓLÏ È‰È„ ‰ÓÎ ‰lÓ„¿ƒ»¿»¿«¬≈¿ƒ¿»»¿»
ÈÓ ÈÎ‰ .‡ÓÏÚ È‡‰a Ì˜ÈÓÏ dÈ ‡LaÏ˙Ó„¿ƒ¿«¿»≈¿≈«¿«»¿»»ƒ»≈
dÈa Ì˜ÈÓÏ ‰‡lÚ ‡‰Ê„ ‡LeÏ dÏ È‰È«¬≈»¿»¿ƒ¬»ƒ»»¿≈«≈

ÏkzÒ‡Ïe ‡ÓÏÚ ‡e‰‰a‡e‰‰ B‚ ‡ ¿«»¿»¿ƒ¿«»»¿«
.ÌÈiÁ‰ ı‡ ‡e‰‰ BbÓ ‡‰„ ‰‡ÈÏ˜tÒ‡«¿«¿«¿»¿»¬»ƒ«∆∆««ƒ

‡ÏkzÒ‡Ï ‡˜Ï ÏÈÎÈ ‡Ï ‰LÓ ,ÈÊÁ »≈…∆»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¿»
LaÏ˙‡ „Î ‡l‡ ÏkzÒ‡„ ‰n«∆¿ƒ¿««∆»«ƒ¿««

Ó‡ z‡„ ‡ÓÎ ‡Á‡ ‡LeÏa(„Î ˙ÂÓ˘)‡iÂ ƒ¿»«¬»¿»¿«¿»≈«»…
Ìeb˙Â .‰‰ Ï‡ ÏÚiÂ ÔÚ‰ CB˙ ‰LÓ…∆¿∆»»«««∆»»¿«¿
LaÏ˙‡c Ô‡Ók da LaÏ˙‡Â .‡Ú ˙eÚÈˆÓaƒ¿ƒ¬»»¿ƒ¿««»¿«¿ƒ¿««

‡„ ÔÈ‚e .‡LeÏa(Î ˙ÂÓ˘)Ï‡ Lb ‰LÓe ƒ¿»¿ƒ»∆ƒ«∆
,È˙Îe ÌÈ‰Ï‡‰ ÌL L‡ ÏÙÚ‰(„Î ˙ÂÓ˘) »¬»∆¬∆»»¡…ƒ¿ƒ

‰ ‰LÓ È‰ÈÂ 'Â‚Â ÔÚ‰ CB˙ ‰LÓ ‡iÂ«»……∆¿∆»»¿«¿ƒ…∆»»
‡ÏkzÒ‡Ï ÏÈÎÈÂ ‰ÏÈÏ ÌÈÚa‡Â ÌBÈ ÌÈÚa‡«¿»ƒ¿«¿»ƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ¿«»»

.ÏkzÒ‡„ ‰n«∆¿ƒ¿««
‡È˜Ècˆc ÔB‰˙ÓL ÔÈLaÏ˙Ó ‡„ »ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿¿«ƒ«»

‡ÂÂ‚Î ‡LeÏ ‡ÓÏÚ ‡e‰‰¿«»¿»ƒ¿»¿«¿»

el‡  Ï„Á ÈLBÈ Á‡ «≈¿≈»∆≈
ÌÓˆÚ eÚnL ‰eL˙ ÈÏÚa«¬≈¿»∆»¿«¿»

.ÌÈÚL‰ È‡ËÁ Ì˙B‡ÓÌeMÓe ≈»¬»≈»¿»ƒƒ
‰eL˙a L ÔBL‡‰ Ì„‡L∆»»»ƒ»ƒ¿»

LBÈ ,BBa ÈÙÏ[ÌÚ]Ì˙B‡ ÏÚ ƒ¿≈ƒ≈«»
Èa Ì‰Â Ì‰È‡ËÁÓ eÚÓpL∆ƒ¿¿≈¬»≈∆¿≈¿≈

Ó‡pL BÓk ,Ï„Á  »∆¿∆∆¡«
‡e‰ ÔÎÏÂ .È‡ Ï„Á ‰Ó ‰Ú„‡≈¿»∆»≈»ƒ¿»≈
ÁÓNÂ Ô„Ú‰ Ôb ÚLa LBÈ≈¿«««»≈∆¿»≈«
Cc d˙B‡a ÌÈ‡aL ÌÈ˜Ècva««ƒƒ∆»ƒ¿»∆∆

Ô„Ú Ôb ÏL∆«≈∆
‰‡‡Ï ÈzÓ‡ ,e˙k ‰Ó ¿≈«»»«¿ƒ…

˙B‡Ï ÏBÎÈ ÈÓ ÈÎÂ .dÈ ‰‡‡∆¿∆»¿ƒƒ»ƒ¿
,ÁÈÎBÓ e˙k‰ ÛBÒ ‡l‡ ?dÈ»∆»«»ƒ«

.ÌÈiÁ‰ ı‡a dÈ e˙kL‡a ∆»»¿∆∆««ƒ…
‰‡ÌB˜ÓÏ ˙BÏBÚ ˙BÓLp‰Lk , ¿≈¿∆«¿»ƒ¿

‰fa ÌÈ‰ ÌL ,ÌÈiÁ‰ B ¿̂««ƒ»∆¡ƒ«…«
‰È‡nL ‰ÈÏ˜tÒ‡‰ ÏL∆»«¿«¿«¿»∆¿ƒ»
el‡Â .Ïk‰ ÏL ÔBÈÏÚ‰ ÌB˜n‰Ó≈«»»∆¿∆«…¿ƒ
ÏL ‰fa ‰ÓLp‰ ‰LaÏ˙‰ ‡Ï…ƒ¿«¿»«¿»»«…«∆
˜˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï ,Á‡ LeÏ¿«≈…«¿ƒ¿»≈
„BÒÂ .B‡‰ B˙B‡ ˙‡ ˙B‡Ïƒ¿∆»¿
‰ÓLpÏ ÌÈ˙BpL BÓk  c‰«»»¿∆¿ƒ«¿»»
„ÓÚÏ Ba ˙LaÏ˙nL LeÏ¿∆ƒ¿«∆∆«¬…
dÏ ÌÈ˙B Ìb Ck ,‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆»«¿ƒ»
da „ÓÚÏ ÔBÈÏÚ ‰Ê ÏL LeÏ¿∆…«∆¿«¬…»
CB˙a ÏkzÒ‰Ïe ÌÏBÚ B˙B‡a¿»¿ƒ¿«≈¿
CBzÓ ‰È‡nL ‰ÈÏ˜tÒ‡ d˙B‡»«¿«¿«¿»∆¿ƒ»ƒ

.ÌÈiÁ‰ ı‡ d˙B‡»∆∆««ƒ
‰‡˜˙‰Ï ÏÎÈ ‡Ï ‰LÓ , ¿≈…∆…»…¿ƒ¿»≈

‡l‡ ÏkzÒ‰M ‰Óa ÏkzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈¿«∆ƒ¿«≈∆»
BÓk ,Á‡ LeÏa LaÏ˙‰Lk¿∆ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿

Ó‡pL CB˙a ‰LÓ ‡iÂ ∆∆¡««»……∆¿
,Ìeb˙Â .‰‰ Ï‡ ÏÚiÂ ÔÚ‰∆»»«««∆»»¿«¿
Ba LaÏ˙‰Â .ÔÚ‰ ˙eÚˆÓ‡a¿∆¿»∆»»¿ƒ¿«≈

ÔÎÏÂ .LeÏa LaÏ˙nL ÈÓk ¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿¿»≈
L‡ ÏÙÚ‰ Ï‡ Lb ‰LÓe…∆ƒ«∆»¬»∆¬∆

e˙ÎÂ ,ÌÈ‰Ï‡‰ ÌL ‡iÂ »»¡…ƒ¿»«»…
‰LÓ È‰ÈÂ ,'B‚Â ÔÚ‰ CB˙a ‰LÓ…∆¿∆»»¿«¿ƒ…∆
ÌÈÚa‡Â ÌBÈ ÌÈÚa‡ ‰a»»«¿»ƒ¿«¿»ƒ
‰Óa ÏkzÒ‰Ï ÏÎÈÂ ,‰ÏÈÏ»¿»¿»…¿ƒ¿«≈¿«

.ÏkzÒ‰M∆ƒ¿«≈
˙BÓL ˙BLaÏ˙Ó ‰Ê ∆ƒ¿«¿ƒ¿

LeÏa ÌÏBÚ‰ B˙B‡a ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ¿»»ƒ¿
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‰f‰ ÙÒ „ˆ˘

‡LeÏ ‡l‡ ‚‰˙È ‡Ï„ ‡ÓÏÚ ‡e‰‰„¿«»¿»¿»ƒ¿«≈∆»ƒ¿»
È‰„ ‡B‰a ‡ÏkzÒ‡Ï ÈÓÈÈ˜Â ‡„ ‡ÂÂ‚Î¿«¿»»¿»¿≈¿ƒ¿«»»ƒ¿»¿»ƒ
ı‡a dÈ dÈ e‰ÊÂ .ÌÈiÁ‰ ı‡ ‡e‰‰a¿«∆∆««ƒ¿∆»»¿∆∆
‡B‰ ‡e‰‰Ï ÈkÊÈ ‡Ïc ÈÒ ‰Â‰c .ÌÈiÁ‰««ƒ¿¬»»ƒ¿»ƒ¿≈¿«¿»
˜ÈÒt „È‚„ ‡‰c ÔÈ‚ ‡˙eÏkzÒ‡ ‡e‰‰Ïe¿«ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¬»¿»ƒ»ƒ
Ì„‡ ‡c „BÚ Ì„‡ ËÈa‡ ‡Ï .„ÈÏB‡ ‡ÏÂ dÈÏ≈¿»ƒ…«ƒ»»»»»

.Óz‡„ ‰ÓÎ ‰‡Ó„«̃¿»»¿»¿ƒ¿»
˙Ó ÈÎ ‰‡È dÈÏ Ó‡c ÔÈ‚a .‰nÏ ‡„ »»»¿ƒ¿»«≈¿ƒ»ƒ≈

‡e‰‰Ï ‰ÈÁ˙ ‡ÏÂ ‡ÓÏÚ È‡‰ ‰z‡«»¿«»¿»¿»ƒ¿∆¿«
‡Ïc Ô‡Óc .ÔÈ‚a .‡ÓÏÚ(‰Â‰)ÔÈa „ÈÏB‡ »¿»¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ

ÏÎÓ dÈÏ ÔÈÎ˙Ó dÈpÓ ˜ÈÙ „k ,‡ÓÏÚ È‡‰a¿«»¿»«»ƒƒ≈¿«¿ƒ≈ƒ»
‡B‰ ‡e‰‰ ÈÓÁÓÏ ‡ÈL ‡ÏÂ .ÔÓ‡„ ‰Ó«¿¬»»¿»«¿»¿∆¡≈¿«¿»

È‰„(‡L Èa ‡Le ‡nÚ ‡L ÔkL ÏkÂ ÔkL Ïk)‰Óe . ¿»ƒ«
‰‡kÊ e‰È‡Â ˙B‡ ˙eÎÊ dÈÏ ‰Â‰„ ‰i˜ÊÁƒ¿ƒ»¿¬»≈¿»¿ƒ«»»
dÈÏ ˙ÈÏc Ô‡Ó ÔkL Ïk .CÎ ‡„ÈÒÁÂ ˜Èc«̂ƒ«¬ƒ»»»∆≈»¿≈≈

.dÈ‡Ó Èn˜ ÈËÁÂ ˙B‡ ˙eÎÊ¿»¿»≈«≈»≈
e‰È‡ ÔÓ‡˜„ ‡LeÏ(Ôep‡)eÓ‡„ ‰Ó ¿»¿»¬»»ƒ«¿»¿

eLÈÏ˙‡c Ôa„ ‡˜eÏÁ ‡ÈÈÁ«¿«»¬»¿«»»¿ƒ¿¿ƒ
B‰È˜ÏeÁ ‰‡kÊ .‡ÓÏÚ ‡e‰‰‡Èi˜Ècˆc Ô ¿«»¿»«»»»≈¿«ƒ«»

ÔÈË ‰nÎ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ÔBÏ ÊÈ‚„¿»ƒÀ¿»¿ƒ«»»ƒ
,È˙Î e‰ÈÈÏÚ ,‡ÓÏÚ ‡e‰‰Ï ÔÈe„ÈÚÂ(„Ò ‰ÈÚ˘È) ¿ƒƒ¿«»¿»¬«¿¿ƒ

‰kÁÓÏ ‰NÚÈ E˙ÏeÊ ÌÈ‰Ï‡ ‰˙‡ ‡Ï ÔÈÚ«ƒ…»»»¡…ƒ»∆«¬∆ƒ¿«≈
:BÏ

.ı‡‰ ÏÚ ÌÈÓ Ïean‰ ˙‡ ‡ÈÓ È‰ ƒ¿ƒ≈ƒ∆«««ƒ«»»∆
Á˙t ‰„e‰È Èa(Î „Ó)‰ÈÓ ÈÓ ‰n‰ ƒƒ¿»»«≈»≈¿ƒ»

ÈÎÂ .Ìa L„wiÂ ÈÈ ˙‡ Ï‡NÈ È e L‡¬∆»¿≈ƒ¿»≈∆¿»«ƒ»≈»¿ƒ
È‡Ó .ÈÈ ˙‡ Ï‡NÈ È e ‡Ï ‡Á‡ ˙‡¿¬««¬»…»¿≈ƒ¿»≈∆¿»»
‡ÏÂ ‰ÈÓ ÈÓ ‰n‰ Ó‡˜„ ‡Î‰ ‡L¿»»»¿»»«≈»≈¿ƒ»¿»
e‰È„ È‡cÂ BÂ‰ ‰ÈÓ ÈÓ Èp‰ ‡l‡ .ÔÈpÁ‡«¬«ƒ∆»«≈≈¿ƒ»¬«»¿»¬
.‡Ù˜z˙‡Ï ‡È„c ÔB‰È‡ÓÏ ‡Ù˜e˙Â ‡ÏÈÁ≈»¿¿»¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿«¿»
.ÔÈÓ ÔÈÈÓ ˙È‡Â ÔÈ˜e˙Ó ÔÈÈÓ ˙È‡c ÔÈ‚a¿ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ»
ÔÈÈÓ ˙È‡ .ÔÈÎÚ ÔÈÈÓ ˙È‡Â ÔÏÈÏˆ ÔÈÈÓ ˙È‡ƒ«ƒ¿ƒ»¿ƒ«ƒ¬ƒ»ƒ«ƒ
ÈÓ ‰n‰ ‡c ÏÚÂ .eËË˜ ÔÈÈÓ ˙È‡Â ÌÏL¿»¿ƒ«ƒ¿»¿«»≈»≈

‡lL ,ÌÏBÚ‰ B˙B‡ ÏL BÓk¿∆»»∆…
,‰Ê BÓk LeÏa ‡l‡ ‚‰˙Èƒ¿«≈∆»ƒ¿¿∆
È‡n‰ B‡a ÏkzÒ‰Ï ÌÈ„ÓBÚÂ¿¿ƒ¿ƒ¿«≈»«≈ƒ
dÈ dÈ e‰ÊÂ .ÌÈiÁ‰ ı‡ d˙B‡a¿»∆∆««ƒ¿∆»»
‡lL eÒ ‰È‰L ,ÌÈiÁ‰ ı‡a¿∆∆««ƒ∆»»»∆…
d˙B‡Ïe B‡ B˙B‡Ï ‰kÊÈƒ¿∆¿¿»
‰p‰L ÌeMÓ ,˙eÏkzÒ‰ƒ¿«¿ƒ∆«»»
.„ÈÏB‰ ‡ÏÂ B˙B‡ ˜ÈÒÙÓ ÚÙBM‰«≈««¿ƒ¿…ƒ
Ì„‡ ‰Ê  „BÚ Ì„‡ ËÈa‡ ‡Ï…«ƒ»»∆»»

.‡a˙pL BÓk ,ÔBL‡‰»ƒ¿∆ƒ¿»≈
,‡Èp‰ BÏ Ó‡ Èk ?‰nÏ ‰Ê ∆»»ƒ»««»ƒ

‡ÏÂ ,‰f‰ ÌÏBÚa  ‰z‡ ˙Ó Èkƒ≈«»»»«∆¿…
ÈnL ÌeMÓ .‡a‰ ÌÏBÚÏ  ‰ÈÁ ƒ̇¿∆»»«»ƒ∆ƒ

‡lL[‰È‰]ÌÏBÚa ÌÈa „ÈÏBÓ ∆…ƒ»ƒ»»
‰ÌÈL‚Ó ,epnÓ ‡ˆBiLk ,‰f «∆¿∆≈ƒ∆¿»¿ƒ

‡ÏÂ ,eÓ‡M ‰Ó ÏkÓ B˙B‡ƒ»«∆»«¿¿…
È‡n‰ B‡ B˙B‡a ˙B‡Ï ‰BL∆ƒ¿¿«≈ƒ
[Ì„‡‰ Èa ‡Le ÌÈnÚ‰ ‡LÏ ÔkL ÏÎÂ ÔkL Ïk]. 

˙eÎÊ BÏ ‰˙È‰L ‰i˜ÊÁ ‰Óe»ƒ¿ƒ»∆»¿»¿
„ÈÒÁÂ ˜Ècˆ È‡kÊ ‡Â‰Â ˙B‡»¿«««ƒ¿»ƒ
˙eÎÊ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ÔkL Ïk ,Ck»»∆≈ƒ∆≈¿

.BBa ÈÙÏ ‡ËBÁÂ ˙B‡»¿≈ƒ¿≈ƒ
‡e‰ eÓ‡L ‰f‰[Ì‰] «∆∆»«¿

ÏL ˜eÏÁ ,ÌÈÁ‰ eÓ‡M ‰Ó«∆»¿«¬≈ƒ»∆
B˙B‡a Ba ÌÈLaÏ˙nL Ôa«»»∆ƒ¿«¿ƒ¿
ÏL Ì˜ÏÁ ÈL‡ .ÌÏBÚ‰»»«¿≈∆¿»∆
LB„w‰ Ì‰Ï ÊbL ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ∆»«»∆«»
ÌÈecÚÂ ˙BBË ‰nk ‡e‰ Cea»«»¿ƒƒ

e˙k Ì‰ÈÏÚ ,‡a‰ ÌÏBÚÏ »»«»¬≈∆»
E˙ÏeÊ ÌÈ‰Ï‡ ‰˙‡ ‡Ï ÔÈÚ«ƒ…»»»¡…ƒ»¿

.BÏ ‰kÁÓÏ ‰NÚÈ«¬∆ƒ¿«≈
ÌÈÓ Ïean‰ ˙‡ ‡ÈÓ È‰ ƒ¿ƒ≈ƒ∆«««ƒ

,Á˙t ‰„e‰È Èa .ı‡‰ ÏÚ«»»∆«ƒ¿»»«
 L‡ ‰ÈÓ ÈÓ ‰n‰≈»≈¿ƒ»¬∆

L„wiÂ '‰ ˙‡ Ï‡NÈ È e»¿≈ƒ¿»≈∆«ƒ»≈
È e ‡Ï Á‡ ÌB˜Ó ÈÎÂ .Ìa»¿ƒ¿»«≈…»¿≈
Ô‡k ‰BM ‰Ó ?'‰ ˙‡ Ï‡NÈƒ¿»≈∆«∆»
‡ÏÂ ,‰ÈÓ ÈÓ ‰n‰ Ó‡L∆»«≈»≈¿ƒ»¿…
eÏl‰ ‰Èn‰ ÈÓ ‡l‡ ?ÌÈÁ‡¬≈ƒ∆»≈«¿ƒ»«»
ÈÏÚÏ ˜ÊÁÂ Ák e˙pL È‡cÂ eÈ‰»««∆»¿…«¿…∆¿«¬≈
ÌÈÓ LiL ÌeMÓ .˜fÁ˙‰Ï ÔÈc‰«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ∆≈«ƒ
ÌÈÓ LÈ .ÌÈÈÓ ÌÈÓe ÌÈ˜e˙Ó¿ƒ«ƒ¿ƒƒ≈«ƒ
ÈÓ LÈ .ÌÈeÎÚ ÌÈÓ LÈÂ ÌÈÏeÏ ¿̂ƒ¿≈«ƒ¬ƒ≈≈
‰n‰ ,‰Ê ÏÚÂ .‰ËË˜ ÈÓe ÌBÏL»≈¿»»¿«∆≈»

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
כסלו יט

:˙Á‡ ‰˘Ï
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‡"Ú ÂÒ  Á‰ˆ˘

eÎÈLÓ‡c ,ÈÈ ˙‡ Ï‡NÈ È e L‡ ‰ÈÓ¿ƒ»¬∆»¿≈ƒ¿»≈∆¿»¿«¿ƒ
dÈ eÈ‡zÒ‡Â CÈËˆ‡ ‡Ïc Ô‡ÓÏ e‰ÈÈÏÚ¬«¿¿«¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒ≈

.Ìa L„wiÂ È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰»»ƒ¿ƒ«ƒ»≈»
L„wiÂ È‡Ó ÈÎ‰ È‡ ‰È˜ÊÁ Èa dÈÏ ≈ƒƒƒ¿ƒ»ƒ»ƒ»«ƒ»≈

‰lÓ ‡l‡ .dÈÏ ÈÚÈÓ eL„wiÂ«ƒ»≈ƒ¿≈≈∆»ƒ»
‡Ïc Ô‡Ó ÌÈ‚t˙‡ L„wiÂ .˙˜ÈÏzÒ‡ƒ¿¿ƒ««ƒ»≈ƒ¿¿ƒ»¿»
LcwiÂ .‡‰ÈÒ ˙ÓÈ‚t˙‡c ÏBÎÈk .CÈËˆ‡ƒ¿¿ƒ«¿»¿ƒ¿¿≈«ƒ¬»«ƒ»≈
˙‡ ‡ÈÓ È‰ È‡Â .‡Î‰ e‰È‡ ‡ÁLÏ Â‡Ï»¿ƒ¿»ƒ»»«¬ƒƒ¿ƒ≈ƒ∆
‡ÏaÁÓ ‰‡˙ÈÈ‡Ï ‡ÓÈ˜B‡c ‰Ók Ïean‰««¿»¿ƒ¿»¿«¿»»¿«¿»

.dÈ e‡zÒ‡ Ôep‡„ ‰ÓÎ e‰ÈÈÏÚ¬«¿¿»¿ƒƒ¿¿»≈
Ô‡Ú ‡Ï„ ‡ÈÚÈMÏ ÔBÏ ÈÂÂ ÈÒBÈ Èa ƒƒ≈«¿«ƒ«»¿»»»

ÏÚ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ Èn˜ ‡˙‡Ï¿¬»»«≈À¿»¿ƒ«
a „Îc .‡ÓÏÚ È‡‰a Ôep‡c „BÚa ÔB‰ÈBÁ≈¿¿ƒ¿«»¿»¿««
CÈa ‡L„˜ .ÈBBÁ ÏÚ ÌÁ˙‡Â È˙‡ L»»ƒ¿ƒ¿∆»«À¿»¿ƒ
ÔÈÙ˜z˙Óc Ôep‡ ÏÎÂ .dÈÏ ÏÈÁÓ ‡e‰»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
CÈ ‡L„˜ Èn˜ ‡˙‡Ï eÚa ‡ÏÂ e‰ÈÈBÁa¿«¿¿»»¿¬»»«≈À¿»¿ƒ

ÏÚ ‡e‰(ÈBBÁ)˙Ï .ÔB‰ÈBÁ(ÏBÙÈ)eÏtÈ «≈¿»»ƒ¿¿
.ÔÈÓÏÚÏ ÔnzÓ dÈÏ Ôe˜ÒÈ ‡ÏÂ Ìp‰ÈbÏ¿≈ƒ…¿»ƒ¿≈ƒ«»¿»¿ƒ

‡c Ôep‡ ÏÎ e‰ÈÈaÏ eÙÈ˜˙‡c ÔÈ‚a ,ÈÊÁ »≈¿ƒ¿«¿ƒƒ«¿»ƒ»»
.‡ÈÏb˙‡ e‰ÈÈBÁ ‰‡ÊÁ‡Ï eÚe Á„¿…«»¿«¬»»«¿¿ƒ¿«¿»
‡e‰‰ e‰ÈÈÏÚ ‡È„ È˙ÈÈ‡ ‡e‰ CÈ ‡L„À̃¿»¿ƒ«¿≈ƒ»¬«¿¿«
L  ÈËÁ „Î elÈÙ‡Â ˜ÁˆÈ Èa Ó‡ .‡ÂÂb«¿»»«ƒƒƒ¿»¿¬ƒ«»≈«»
a ˙ È‡Â .ÔÓÁ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ‡ÈÒk˙‡¿ƒ¿«¿»À¿»¿ƒ«¬»¿ƒ»«
.dÈÏ ˜ÈLÂ dÈÏ ÏÈÁÓe dÈÏÚ ÈÙÁ dÈa‚Ï L»¿«≈»≈¬≈»ƒ≈¿»ƒ≈
.‰ËBqÓ ÔÏÓ .‡lÎ ÈÈÚÏ dÈÏ ÈÏb ,‡Ï È‡Â¿ƒ»»≈≈¿≈≈…»¿»»ƒ»

‡Ú‡Ó ‡ÈÈiÁ ÔÈl‡ ÔeÁÓ˙‡ ÈÓ »≈ƒ¿¿ƒ≈«»«»≈«¿»
eÂ‰„ ‡l‡ .ÔeÁÓ˙‡ CÈ‰Â .‡ÈÏb˙‡¿ƒ¿«¿»¿≈ƒ¿¿∆»¿¬
È˜ÏÒÂ ‡ÓB‰z ÔÓ ÔÁÈ˙ eÂ‰Â ‡ÈÈÓ È˜Ù»¿≈«»¿¬¿ƒ»ƒ¿»¿»¿≈
e‰ÈÈpÓ Ú‡c ÔÂÈÎÂ .‡ÎLÓ e‰ÈÈpÓ Ú‡Â¿«¬«ƒ«¿»¿»¿≈»¿«¬«ƒ«¿
‡l‡ e‡zL‡ ‡ÏÂ ‡N ÈÓ ÈÎ‰ ‡ÎLÓ»¿»»ƒ»≈ƒ¿»¿»ƒ¿¿»∆»
ÔÓ eÁniÂ È˙Î„ ‡ÓÈÈ˜Ï .„BÁÏ e‰ÈÈÓ‚a¿«¿«¿¿¿«¿»ƒ¿ƒ«ƒ»ƒ
‡c ÔÓ ‡c Ô„t˙‡ ÈÓb Ôep‡ ÏÎÂ .ı‡‰»»∆¿»ƒ«¿≈ƒ¿»¿»»ƒ»
eÚ˙‡ ‡ÏkÓe .‡„ÁÎ e‡zL‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿»¬¿¬»ƒ…»ƒ¿¬»

Ï‡NÈ È e L‡ ‰ÈÓ ÈÓ≈¿ƒ»¬∆»¿≈ƒ¿»≈
ÈÓ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ eÎÈLÓ‰L ,'‰ ˙‡∆∆ƒ¿ƒ¬≈∆∆ƒ
e‰Ê .B e‡ÓËÂ CÈˆ ‡lL∆…»ƒ¿ƒ¿¿∆

.Ìa L„wiÂ e˙kL∆»«ƒ»≈»
‰Ó ,Ck Ì‡ ,‰i˜ÊÁ Èa BÏ «ƒƒ¿ƒ»ƒ»«

˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰È‰ ?L„wiÂ ‰f∆«ƒ»≈»»»ƒƒ¿
.‰ÏÚ c‰ ‡l‡ !eL„wiÂ«ƒ»¿∆»«»»»»
.CÈˆ ‡lL ÈÓ ÌbÙ  L„wiÂ«ƒ»≈ƒ¿«ƒ∆…»ƒ
L„wiÂ .‰l‰ ‰ÓbÙpL ÏBÎÈkƒ¿»∆ƒ¿¿»«¿»»«ƒ»≈
‡ÈÓ È‰ È‡Â .Ô‡k ÁLÏ BÈ‡≈¿∆«»«¬ƒƒ¿ƒ≈ƒ
,e‡aL BÓk ,Ïean‰ ˙‡∆««¿∆≈«¿
Ì‰L BÓk Ì‰ÈÏÚ ˙ÈÁLÓ ‡È‰Ï¿»ƒ«¿ƒ¬≈∆¿∆≈

.B e‡ÓËƒ¿¿
ÌÈÚLÏ ÈB‡ ,ÈÒBÈ Èa «ƒ≈»¿»ƒ

LB„w‰ ÈÙÏ eLÏ ÌÈˆB ‡lL∆…ƒ»ƒ¿≈«»
„BÚa Ì‰È‡ËÁ ÏÚ ‡e‰ Cea»«¬»≈∆¿
L Ì„‡LkL .‰f‰ ÌÏBÚa Ì‰L∆≈»»«∆∆¿∆»»»
Cea LB„w‰ ,B‡ËÁ ÏÚ ÌÁ˙Óeƒ¿«≈«∆¿«»»
Ì˙B‡ ÏÎÂ ,BÏ ÏÁBÓ ‡e‰≈¿»»

ÏÂ Ì‰È‡ËÁa ÌÈ˜ÈÊÁnLeˆ ‡ ∆«¬ƒƒ«¬»≈∆¿…»
ÏÚ ‡e‰ Cea LB„w‰ ÈÙÏ eLÏ»ƒ¿≈«»»«

[ÌÈ‡ËÁ]Ck Á‡ ,Ì‰È‡ËÁ[ÏtÈ] ¬»≈∆««»

ÌMÓ eÏÚÈ ‡ÏÂ Ìp‰ÈbÏ eÏtÈƒ¿«≈ƒ…¿…«¬ƒ»
.ÌÈÓÏBÚÏ¿»ƒ

‰‡ÌaÏ ˙‡ e˜fÁL ÌeMÓ , ¿≈ƒ∆ƒ¿∆ƒ»
eˆÂ Á ÏL BBc Ì˙B‡ Ïk»»∆…«¿»
‡È‰ ,ÈeÏ‚a Ì‡ËÁ ˙B‡‰Ï¿«¿∆¿»¿»≈ƒ
ÔÈc‰ Ì‰ÈÏÚ ‡e‰ Cea LB„w‰«»»¬≈∆«ƒ
,˜ÁˆÈ Èa Ó‡ .ÔÂb‰ B˙B‡a¿«»∆»««ƒƒ¿»
,zÒa Ì„‡ ‡ËBÁLk elÙ‡¬ƒ¿∆≈»»¿ƒ¿»
Ì‡Â .ÔÓÁ ‡e‰ Cea LB„w‰«»»«¬»¿ƒ
ÂÈÏÚ ‰qÎÓ ,ÂÈÏ‡ Ì„‡‰ Ôa L»∆»»»≈»¿«∆»»
,‡Ï Ì‡Â .BÏ zÂÓe BÏ ÏÁBÓe≈¿«≈¿ƒ…
ÔÈpÓ .ÏÎ ÈÈÚÏ B˙B‡ ‰l‚Ó ‡e‰¿«∆¿≈≈…ƒ«ƒ

.‰ËBqÓ ?eÏ»ƒ»
eÏl‰ ÌÈÚL‰ eÁÓ Ìb «ƒ¿»¿»ƒ«»

‡l‡ ?eÁÓ CÈ‡Â .ÈeÏ‚a ı‡‰Ó≈»»∆¿»¿≈ƒ¿∆»
ÌÈÁ˙B eÈ‰Â ,ÌÈÓ ÌÈ‡ˆBÈ eÈ‰L∆»¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ
ÌÈÈÚÓe ÌÈÏBÚÂ ,ÌB‰z‰Ó≈«¿¿ƒ«¬ƒƒ
Ú‰L ÔÂÈÎÂ .ÌBÚ ˙‡ Ì‰Ó≈∆∆»¿≈»∆»√«
‡ÏÂ ,Na‰ Ìb Ck  BÚ‰ Ì‰Ó≈∆»»««»»¿…
Ì‰lL ˙BÓˆÚa ‡l‡ e‡Lƒ¿¬∆»»¬»∆»∆
e˙kM ‰Ó ˙‡ Ìi˜Ï ,„Ïaƒ¿«¿«≈∆«∆»
Ì˙B‡ ÏÎÂ .ı‡‰ ÔÓ eÁniÂ«ƒ»ƒ»»∆¿»»
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‰f‰ ÙÒ Âˆ˘

,ı‡‰ ÔÓ eÁniÂ Ó‡ ˜ÁˆÈ Èa .‡ÓÏÚÓ≈»¿»ƒƒƒ¿»»««ƒ»ƒ»»∆
ÙqÓ eÁnÈ Ó‡ z‡„ ‰Ók ,eÁniÂ È‡Ó»«ƒ»¿»¿«¿»≈ƒ»ƒ≈∆
‰iÁz ÔBÏ ˙ÈÏ„ ‡ÙÈÏB‡ Ô‡kÓ .ÌÈiÁ«ƒƒ»ƒ¿»¿≈¿ƒ»

.‡È„a ÔeÓe˜È ‡ÏÂ ÔÈÓÏÚÏ.(ע"ב סו (דף ¿»¿ƒ¿»¿¿ƒ»
ÊÚÏ‡ Èa Ó‡ .Cz‡ È˙Èa ˙‡ ∆¿ƒƒƒ»»«ƒƒ∆¿»»

‡lÈÚÏ ˙È„ ‡Óei˜ ‡Î‰Ó≈»»ƒ»ƒ¿ƒ¿≈»
.Cz‡ ÈzÎc ÚÓLÓ .‡z˙Ï ˙È„ ‡ÓeÈ˜Î¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«»«¿«ƒ¿ƒƒ»
ÔÈ‡kÊ „Î„ ‡ÙÈÏB‡ Ô‡kÓ ÊÚÏ‡ Èa Ó‡Â¿»«ƒƒ∆¿»»ƒ»ƒ¿»¿««»ƒ
Ó‡ .‡z˙Â ‡lÈÚÏ ‡ÓÏÚ ÌÈi˜˙‡ ‡ÓÏÚa Ôep‡ƒ¿»¿»ƒ¿««»¿»¿≈»¿«»»«
‡˙eÚz‡ „k .e‰È‡ ÌÈ˙Ò ‰lÓ ÔBÚÓL Èaƒƒƒ¿ƒ»»ƒƒ«ƒ¿¬»

.dÏ Èp˜Ó e‰È‡ „Î ‡˜e Èa‚Ï ‡eÎ„„ƒ¿»¿«≈¿»«ƒ¿«≈»
e‰È‡ ‡˜Ècˆ „Î ‰lÓ„ ‡Ê ,ÈÊÁ »≈»»¿ƒ»««ƒ»ƒ

˙‡È„Ú˙‡ ‡Ï ‡zÈÎL „iÓ ‡ÓÏÚ¿»¿»ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿¬ƒ«
‡ze‡Èz ÔÈ„k .dÈa dÏÈ„ ‡ze‡È˙Â dÈpÓƒ≈¿ƒ¿»ƒ»≈¿≈ƒ¿»
‡eÎ„„ ‡ze‡È˙Î eÓÈÁa da‚Ï ‡ÏÈÚÏ„ƒ¿≈»¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»
‡c ÏÚÂ .dÏ Èp˜Ó e‰È‡ „k dÈ˜eÏ¿¿≈«ƒ¿«≈»¿«»
‡ze‡Èz Ú˙‡ .Cz‡ È˙Èa ˙‡ È˙BÓÈ˜‰Â«¬ƒƒ∆¿ƒƒƒ»ƒ¿«ƒ¿»

È‚‡„ ‡ÂÂ‚k .C(ÊÈ ˙È˘‡)ÌÈ˜‡ È˙Èa ˙‡Â ¿ƒ»¿«¿»»¿∆¿ƒƒ»ƒ
.˜ÁˆÈ ˙‡∆ƒ¿»

È˙Èa ˙‡ ÈÂ‰ÓÏ Cz‡ È˙Èa ˙‡ ∆¿ƒƒƒ»¿∆¡≈»¿ƒƒ
,‰z‰ Ï‡ ˙‡e ˙Ïe .‡ÓÏÚ¿»¿»¿»«»»∆«≈»

˜Ècˆ e‰È‡ Â‡Ï ‡ÏÓÏ‡c(˙Èa)ÏeÚÈÈ ‡Ï ¿ƒ¿»≈»ƒ«ƒ»≈
,˜Ècˆ a ‰zÏ aÁ˙‡ ‡Ï ‡‰„ ‡˙eÈ˙Ï¿≈»¿»»ƒ¿«««≈»««ƒ

.Óz‡ ‡‰Â ‰z‰ Ï‡ ˙‡e CÎ ÈÈ‚e¿ƒ≈»»»∆«≈»¿»ƒ¿»
‡L È„ ‡ÓÊ ÏÎa ÊÚÏ‡ Èa ƒƒ∆¿»»¿»ƒ¿»ƒ¿≈»»

,dÈÏ Ôe˜aLÈ ‡ÏÂ ,‡c ˙Èa Ôe„Á‡˙Èƒ¿«¬ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿¿≈
.ÔBÏ ‡L‡‡Ï ÏeÎÈÈc ‡ÓÏÚa ÔLÈÏÂ ÌÚ ˙ÈÏ≈«¿ƒ»¿»¿»¿≈¿«¿»»
CÎ ÈÈ‚a ,dÈÏ ËÂ ‡c ˙Èa ÛÈ˜˙‡ ÁÂ¿…««¿ƒƒ¿ƒ»¿»«≈¿ƒ≈»

dÈÏ Ë ‡e‰ CÈ ‡L„˜(dÈÏÈ„ ÏÎÂ)Èa ÏÎÂ . À¿»¿ƒ»«≈¿»¿≈
CÈ ‡L„˜ Ck ÔÈ‚a ,dÈÏ eË ‡Ï dÈ„»≈»»¿≈¿ƒ»À¿»¿ƒ
‡e‰‰a Óz‡ ‡‰Â .‡ÓÏÚÓ ÔBÏ Ú‡ ‡e‰«¬«≈»¿»¿»ƒ¿»¿«
‡ÂÂb ‡e‰‰a e‡Á Ôep‡c LnÓ ‡BÁ»«»¿ƒ»¿««¿»

.‡ÓÏÚÓ ÔeÁÓ˙‡ƒ¿¿≈»¿»

e‡L ‡ÏÂ BfÓ BÊ e„Ù ˙BÓˆÚ‰»¬»ƒ¿¿ƒ¿…ƒ¿¬
.ÌÏBÚ‰Ó eÚ‰ Ïk‰Óe ,„Á‡k¿∆»≈«…»»¿≈»»
,ı‡‰ ÔÓ eÁniÂ ,Ó‡ ˜ÁˆÈ Èa«ƒƒ¿»»««ƒ»ƒ»»∆
eÁnÈ Ó‡pL BÓk ?eÁniÂ ‰f ‰Ó«∆«ƒ»¿∆∆¡«ƒ»
ÔÈ‡L ,e„ÓÏ Ô‡kÓ .ÌÈiÁ ı‡Ó≈∆∆«ƒƒ»»«¿∆≈
eÓe˜È ‡ÏÂ ÌÈÓÏBÚÏ ‰iÁz Ì‰Ï»∆¿ƒ»¿»ƒ¿…»

.ÔÈ„a¿ƒ
Èa Ó‡ .Cz‡ È˙Èa ˙‡ ∆¿ƒƒƒ»»««ƒ

˙Èa‰ Ìei˜ Ô‡kÓ ,ÊÚÏ‡∆¿»»ƒ»ƒ«¿ƒ
,‰hÓÏ ˙Èa‰ Ìei˜k ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿ƒ«¿ƒ¿«»
Èa Ó‡Â .Cz‡ e˙kL ÚÓLÓ«¿»∆»ƒ»¿»««ƒ
,e„ÓÏ Ô‡kÓ ,ÊÚÏ‡∆¿»»ƒ»»«¿
Ìi˜˙Ó ,ÌÏBÚa ÌÈ˜Ècv‰LkL∆¿∆««ƒƒ»»ƒ¿«≈
Èa Ó‡ .‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏ ÌÏBÚ‰»»¿«¿»¿«»»««ƒ
,‡e‰ zÒ c ,ÔBÚÓLƒ¿»»ƒ¿»
‰˜pÏ Îf‰ ˙eBÚ˙‰Lk¿∆ƒ¿¿«»»«¿≈»

dÏ ‡p˜Ó ‡e‰Lk¿∆¿«≈»
‰‡LÈ ˜ÈcvLk ,c‰ „BÒ ¿≈«»»¿∆«ƒ≈

‰ÊÊ ‡Ï ‰ÈÎM‰ „iÓ ,ÌÏBÚa»»ƒ»«¿ƒ»…»»
Ê‡Â .Ba d˙e˜˜BzL‰Â epnÓƒ∆¿ƒ¿¿»¿»
‰ÈÏ‡ ‰ÏÚÓlL ˙e˜˜BzL‰ƒ¿¿∆¿«¿»≈∆»
Îf‰ ˙e˜˜BzL‰k ‰‰‡a¿«¬»¿ƒ¿¿«»»
ÏÚÂ .dÏ ‡p˜Ó ‡e‰Lk B˙˜Ïƒ¿≈»¿∆¿«≈»¿«
.Cz‡ È˙Èa ˙‡ È˙Ó˜‰Â ,‰Ê∆«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒƒ»
.EÏÏ‚a ˙BÚ˙Ó ˙e˜˜BzL‰‰«ƒ¿¿ƒ¿∆∆ƒ¿»¿

‰Ê BÓk ÌÈ˜‡ È˙Èa ˙‡Â ¿∆¿∆¿ƒƒ»ƒ
.˜ÁˆÈ ˙‡∆ƒ¿»

˙BÈ‰Ï ,Cz‡ CÈa ˙‡ ∆¿ƒƒ»ƒ¿
Ck Á‡Â ,ÌÏBÚa È˙Èa ˙B‡¿ƒƒ»»¿««»
BÈ‡ ‡ÏÓÏ‡L .‰z‰ Ï‡ ˙‡e»»∆«≈»∆ƒ¿»≈≈

˜Ècˆ[˙Èa]È‰L .‰zÏ ÒkÈ ‡Ï , «ƒ…ƒ»≈«≈»∆¬≈
ÔÎÏÂ .˜Ècˆ ˜ ,‰zÏ aÁ˙Ó ‡Ï…ƒ¿«≈«≈»««ƒ¿»≈
.‡a˙ ‰Ê È‰Â ,‰z‰ Ï‡ ˙‡e»»∆«≈»«¬≈∆ƒ¿»≈

Ê ÏÎa ,ÊÚÏ‡ ÈaÈaL ÔÓ «ƒ∆¿»»¿»¿«∆¿≈
eÊÚÈ ‡ÏÂ BÊ ˙Èa eÊÁ‡È Ì„‡»»∆∆¿ƒ¿ƒ¿…««¿
ÌÏBÚa ÔBLÏÂ ÌÚ ÔÈ‡ ,d˙B‡»≈«¿»»»
˜ÈÊÁ‰ ÁÂ .Ì‰Ï Ú‰Ï eÏÎeiL∆¿¿»«»∆¿…«∆¡ƒ
ÓL ÔÎÏÂ ,d˙B‡ ÓLÂ BÊ ˙Èaƒ¿ƒ¿»«»¿»≈»«

‡e‰ Cea LB„w‰ B˙B‡[BÏ L‡ ÏÎÂ]. «»»

,d˙B‡ eÓL ‡Ï BB„ Èa ÏÎÂ¿»¿≈…»¿»
Cea LB„w‰ Ì˙B‡ ÈÚ‰ ÔÎÏÂ¿»≈∆¡ƒ»«»»
B˙B‡a ,Ó‡ È‰Â .ÌÏBÚ‰Ó ‡e‰≈»»«¬≈∆¡«¿
B˙B‡a  e‡ËÁ Ì‰L LnÓ ‡ËÁ≈¿«»∆≈»¿¿

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

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

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

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



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

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

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

ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן:

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

ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן:



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

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

ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

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

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

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



ַמת ּכַֹח ַהּזַֹהר ַהְקּדָ

ִחיָנם, ְוֵאין ַהּקֹוֵמץ  ְפָלִאים ְועֹוד, ְוַהּכֹל בְּ ִקים ֵמָהֲעלֹוִנים ַהנִּ ֶרַבע ִמְליוֹן עֹותָּ ְקנּו כְּ ָבר ִחלַּ ה כְּ ַעד ַעתָּ ּוֶבֱאֶמת שֶׁ
קּו  ֵאר ַהִהיא ַישְׁ י ִמן ַהבְּ ית כ"ט ב'(, "כִּ ֵראשִׁ סּוק )בְּ ֶהם ַהפָּ ֵני ַהּגֹוָלה[, ְוִנְתַקיֵּם בָּ ַבד בְּ ָרֵאל, ִמלְּ יַע ֶאת ָהֲאִר"י ]ֶאֶרץ ִישְׂ בִּ ַמשְׂ
רּו ְפָרִאים ְצָמָאם"  בְּ ַדי ִישְׁ ל ַחְיתוֹ שָׂ קּו כָּ ְרצֹוֵננּו ל"ַישְׁ אוֹן ּגֹוֵבר, ְוַגם שֶׁ מָּ ּוק ְוַהצִּ ָבר ָאְזלּו ִמן ַהשּׁ ה כְּ ָהֲעָדִרים", ְוַעתָּ
א ִמּתֹוְך  א ֵמֻחְלָיתוֹ, ּוָממֹוָנא ָקא גִָּרים ְוֵאין ֲאִרי נֹוֵהם ֶאלָּ ֵאין ַהּבֹור ִמְתַמלֵּ ְבֵרי ֲחַז"ל דְּ יָּדּוַע דִּ ים ק"ד י"א(, ַאְך כַּ ִהלִּ )תְּ

סּוק ַהנֱֶּאָמר ַעל  נּו ַהפָּ ֻקיָּם בָּ יְּ ֵצא ְלָכל ּדֹוֵרׁש, ִויִהי ָרצוֹן שֶׁ ֵלם ְוִימָּ ל ָהֲעלֹוִנים ְלֵסֶפר שָׁ ְצנּו כָּ ל אֹוֵכל, ָלֵכן ִקבַּ ה שֶׁ ֻקפָּ
ֵלי ב' י"ט(.  ָכל ֵעת" )ִמשְׁ יָה ְיַרּווָֻּך בְּ דֶּ ַהּתֹוָרה "ַאיֶֶּלת ֲאָהִבים ְוַיֲעַלת ֵחן דַּ

ִראׁשוֹן  ּגֹוֵאל  י  כִּ "ה,  מֹשֶׁ בֹות  תֵּ י  ָראשֵׁ ְהֶיה"  יִּ שֶׁ  - ה'ּוא  'ָהָיה  שֶׁ ל"מ'ה  ה  ְזכֶּ נִּ שֶׁ ְמעֹוָנה  ׁשֹוֵכן  ִלְפֵני  ּוְתִחנֵָּתנּו 
ל  צּו כָּ אּו ְוִנְקבְּ ה בָּ ר ַעתָּ ם ְוִתְמָצא ַנַחת. ְוַכֲאשֶׁ רּוָמה ַעיֵּן שָׁ ת תְּ ָרשַׁ דֹוׁש פָּ ים ַהקָּ הּוא ּגֹוֵאל ַאֲחרוֹןט, ְוַעיֵּן אֹור ַהַחיִּ
ֶאת  ְוַנְמִליץ  ְדַבׁש,  ִמּצּוף  ּתֹות  ְוִלשְׁ ֵלָהנֹות  יּוַכל  ֶאָחד  ל  כָּ ָיֶדיָך,  בְּ ַלֲאָחִדים  ְוָהיּו  ֵסֶפר  ִלְהיֹות  ֻיָחִדים  ַהמְּ ָהֲעלֹוִנים 
י  סּוק ֵהם רֹוְמִזים ֶאל ָראשֵׁ בֹות ַהפָּ ים פ"א י"ז(. סֹוֵפי תֵּ ִהלִּ יֶעָך", )תְּ בִּ ה ּוִמּצּור ְדַבׁש ַאשְׂ סּוק "ַויֲַּאִכיֵלהּו ֵמֵחֶלב ִחטָּ ַהפָּ
דֹוׁש  ּזַֹהר ַהקָּ ל ַהּלֹוֵמד  כָּ "ן ֶאָח"ד שֶׁ בֶּ סּוק ֵהם אֹוִתּיֹות  בֹות ַהפָּ י תֵּ ְוֵכן ָראשֵׁ 'ל ַה'ּתֹוָרה ּב"וֹ.  'ְמעוֹן כָּ י שִׁ בֹות ַר'בִּ תֵּ
דֹוׁש ֵהם  ַרק לֹוְמֵדי ַהּזַֹהר ַהקָּ ף קי"ב ע"א(: שֶׁ ַהר דַּ ְקָרא בְּ ְבֵרי ַהזֹוַהר )ַויִּ ַרְך, ְוַכיָּדּוַע דִּ ם ִיְתבָּ ן ָיִחיד ּוְמֻיָחד ֵאֶצל ַהשֵּׁ ִנְקָרא בֶּ

ם ַלהי'". ִנים ַאתֶּ ִנְקָרִאים "בָּ

רּוׁשוֹ  ֵהָמה ְולֹא ָיַדע פֵּ ַבת בְּ ֲחלֹום תֵּ ֶהְראּו לוֹ בַּ ָרְמזּו ְלִאיׁש ֶאָחד שֶׁ זֶּהּו ָהֶרֶמז שֶׁ א שֶׁ ן ֲאדֹוִני ָאִבי ִזְכרֹונוֹ ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהבָּ רּוׁש גַּם כֵּ ּוְבֶזה פֵּ
ֵהָמ"ה ַרֲחָמָנא  ִית הּוא בְּ ֶדׁש ִמ'ן ַה'בַּ י ַה'קֹּ 'ַעְרתִּ בֹות בִּ י תֵּ ָראשֵׁ ֵהָמה דְּ ַבת בְּ ֵביתוֹ ָלֵכן ֶהְראּו לוֹ תֵּ ָהָיה לוֹ בְּ ַכר ֵסֶפר ַהּזַֹהר שֶׁ מָּ י ַיַען שֶׁ ּוֵפְרׁשּו לוֹ כִּ

ִליְצַלן.

ט.  הגר"א ז"ל )באבן שלמה פי"א סי' ג'(: הגאולה לא תהיה רק על ידי לימוד התורה ועיקר הגאולה תליא בלימוד הקבלה. ובהגר"א ז"ל 
משלי )ה' - יח'(: כל זמן שאינו מבין הסוד אפילו הפשוט אינו ברור בידו. ובמקום אחר: הנה היצר הרע עושה אתכם שישמן לב העם הזה 

ולא ילמוד קבלה. 

ט ִנְקָרא ֶעֶבד. שָׁ ִלּמּוד ַהפְּ ָמתוֹ ֵמעֹוַלם ָהֲאִצילּות - בְּ רּוְך הּוא, ְוִנשְׁ דֹוׁש בָּ ן ְלַהקָּ ָלה ִנְקָרא בֵּ בָּ ָחְכַמת ַהקַּ י.  ָהעֹוֵסק בְּ

ִריְך הּוא  א בְּ קּוְדשָׁ ר ָנׁש לְּ ָיַדע ֵליּה בַּ ִזְמָנא דְּ ם ֱאלֵֹקיֶכם. בְּ ם ַלַהשֵּׁ ִנים ַאתֶּ ְכִתיב בָּ ִנים, דִּ ְכִתיב ֲעָבַדי ֵהם, ְוִאְקרּון בָּ ָרֵאל ִאְקרּון ֲעָבִדים, דִּ ִישְׂ
ֵביֵתיּה. ְגִניזֹוי ּוְבָרִזין דְּ א בְּ שָׂ ָמאֵריּה, ְוֵלית ֵליּה ְרׁשּו ְלַחפְּ ּקּוָדא דְּ ָעִביד פִּ ֵדין ִאְקֵרי ֶעֶבד דְּ ָלל, כְּ אֹוַרח כְּ בְּ

ָכל  אֹוָצרֹות בְּ שׂ בָּ ַחפֵּ מְּ ן ַהזֶּה שֶׁ בֵּ ֵביֵתיּה ]כַּ ָכל ָרִזין דְּ ְגִניזֹוי, בְּ ָחִפישׂ בִּ ֵבן דְּ יֵליּה, כְּ ן ְרִחיָמא דִּ ֵדין ִאְקֵרי בֵּ ָרט, כְּ אַֹרח פְּ ר ָנׁש בְּ ָיַדע ֵליּה בַּ ִזְמָנא דְּ בְּ
ָלָלא  ְרֵמיּה ִמכְּ ָרֵאל, ָלא ִיּפּוק גַּ ִני ְבכֹוִרי ִישְׂ מֹות ד( בְּ ָמה ְדַאתְּ ָאַמר )שְׁ ִריְך הּוא, כְּ א בְּ ָרא ּבּוְכָרא ְלקּוְדשָׁ ן בְּ ִאְקֵרי בֵּ ֶרְך ֱאֶמת[. ְוַאף ַעל גַּב דְּ יתוֹ, דֶּ סֹודֹות בֵּ

ֵביֵתיּה,  ע ָרִזין דְּ ְגִניזֹוי ּוְלִמְנדַּ א בִּ שָׂ ן, ְלַחפְּ ר ָנׁש ְלֶמֱהִוי ְלַגֵבי ֲאבֹוי בֵּ ֲאבֹוי. ְוָהִכי ִאְצְטִריְך ְלָכל בַּ ִאיּנּון ְיָקָרא דַּ ָכל ּפּוְלָחִנין דְּ ֶעֶבד, ְלִמְפַלח ַלֲאבּוי בְּ דְּ
ָלא ֲאַבְתַרְייהּו כּו'. דְּ תַּ ּוְלִאשְׁ

ָנזֹוי, ְוָדא ִאיהּו  ָכל גְּ ְלֵטיּה ֲאבֹוי בְּ ַאשְׁ ְבָרא ְיִחיָדאי דְּ ֵביֵתיּה, כִּ ֲאבֹוי, ּוְבָכל ָרִזין דְּ ִגְנֵזי דְּ ע בְּ ָלא ְלִמְנדַּ דְּ תַּ ָזֵכי ְלִאשְׁ ן, דְּ ַהאי בֵּ ָאה חּוָלֵקיּה דְּ ַזכָּ
ל ֵחיֵלי  ִריְך הּוא, כָּ א בְּ קּוְדשָׁ ן לְּ יֵליּה, ִאְקֵרי בֵּ ִניִזין דִּ ִריְך הּוא. ּוְבִאיּנּון גְּ א בְּ קּוְדשָׁ ע ֵליּה לְּ אֹוַרְייָתא, ְלִמְנדַּ ל בְּ דַּ תְּ ִישְׁ א, ַמאן דְּ יט ַעל ּכֹלָּ לִּ שַׁ ְיָקָרא דְּ
ִריְך הּוא  א בְּ קּוְדשָׁ ר ָנׁש, דְּ א ִאיהּו בַּ הּו כּו'. דָּ ָעְלִמין כֻּלְּ ָאה חּוָלֵקיּה בְּ י ֲאבֹוי. ַזכָּ ִאְצְטִריְך ְלֵמיַעל ְלַגבֵּ ֲעָתא דְּ ָכל שַׁ יֵדיּה, בְּ ִיְמֵחי בִּ ַמָיא, ֵלית ַמאן דְּ שְׁ
ָאה ִאיהּו  יֵדיּה. ַזכָּ ָמאֵריּה בִּ ְנֵזי דְּ ָכל גִּ א, דְּ ֵבי ַמְלכָּ ְפַלְנָיא ְמֵהיְמָנא דְּ ָהרּו בִּ ָכל ָעְלִמין, ּוְבָכל ִאיּנּון ְרִקיִעין, ִאְזדְּ ְרָיין דְּ ין ַחיָּיִלין ּוַמשִׁ ָכל ִאלֵּ ַאְכִריז ֲעלֹוי בְּ

ָאֵתי. ָעְלָמא דְּ ָאה ִאיהּו בְּ ַהאי ָעְלָמא, ְוַזכָּ בְּ

יּה,  ָהָרן ְלֶמֱהִוי גַּבֵּ הּו ִאְזדְּ ְרָיין כֻּלְּ ל ֵחיִלין ּוַמשִׁ ִאְצְטִריְך, כָּ ֲעָתא דְּ שַׁ הּו. בְּ ָעְלִמין כֻּלְּ ים בְּ ר ָנׁש, ְוִאְתְרשִׁ מֹוַדע בַּ תְּ ֵמַההּוא יֹוָמא ּוְלַהְלָאה, ִאשְׁ
)ֹזַהר ֵחֶלק ג', ַרֲעָיא  ָיִחיד.  ָיִחיד בְּ ָקא  ּוְלִאְתַעסְּ ָיִחיד,  יּה דְּ ַער, ֵיאֹות הּוא ְליִָּחיד ְלֶמֱהֵוי גַּבֵּ ְוָקָלא ִאתְּ ְלחֹודֹוי.  א ִאיהּו בִּ ֵעי ֶאלָּ ִריְך הּוא ָלא בָּ א בְּ ְוקּוְדשָׁ

ף קי"א-קי"ב( ְמֵהיְמָנא, דַּ

ף א.( ָמה דַּ ַהְקדָּ ּקּוֵני ֹזַהר בַּ ָלה. )תִּ ִנים ָמאֵרי ַקבָּ בָּ

ף ה'( ם דַּ ם ֱאלֵֹקיֶכם. )שָׁ ם ַלַהשֵּׁ ִנים ַאתֶּ ֲאִצילּות בָּ ְטָרא דַּ ָרֵאל ֲעָבִדים, ּוִמסִּ ֵני ִישְׂ י ִלי בְּ ָרֵאל כִּ ִישְׂ ַמר בְּ ְבִריָאה ִאתְּ ְטָרא אֹוַרְיָתא דִּ ִמסִּ
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