
 

 
 

 

ַ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

 ז'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

ה  ִנְזכֶּ ָידוֹ  ְוַעל  ְמֵהָרה,  בִּ ְלָגֳאֵלנּו  ְוָיִחיׁש  ַרְךיא,  ִיְתבָּ ְלָפָניו  רּוַח  ַנַחת  ַהזֶּה  דֹוׁש  ַהקָּ ַהִלימּוד  ה  יֲַּעשֶׂ שֶׁ ָרצוֹן  ִויִהי 
ן  יַח ִצְדֵקינּויב ָאֵמן כֵּ ִבְנַין ִעיְרָך ִעם ָמשִׁ ֵמִחים בְּ ים ּושְׂ שִׂ ָרֵאל ַאֵחינּו, שָׂ ל ִישְׂ א ִעם כָּ ֶזה ּוַבבָּ ַרֲחִמים בָּ נּו בְּ ִלְפדּות ַנְפשֵׁ

ְיִהי ָרצוֹן.

ת ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה ְולֹוְמֶדיָה ִבְרכַּ  בְּ
ָרֵאל ַלת ַעם ִישְׂ  ַחְבֵרי ַהוַַּעד ָהעֹוָלִמי ְלַהצָּ

ַעל ְיֵדי "ִמְפָעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי" שֶׁ

ָרֵאל  ֵני ִישְׂ ִלי בְּ י  ְבִחיַנת כִּ ְבִחיַנת ֶעֶבד, בִּ ֵלמּות, הּוא ַרק בִּ ַתְכִלית ַהשְּׁ בְּ ִלים ֲעבֹוָדתוֹ  ִהשְׁ י שֶׁ י סֹוד ַאף ַעל פִּ ּלֹא ָלַמד ַהּתֹוָרה ַעל פִּ ִמי שֶׁ
ַרְך  ם ִיְתבָּ ּלֹוֵמד ְועֹוֵבד ַהשֵּׁ ֵהם ִנְקָרִאים ֶעֶבד ְוָאָמה, ֲאָבל ִמי שֶׁ ים שֶׁ א ְוַהַחּיֹות ְואֹוַפנִּ סֵּ ם ַהכִּ שָּׁ ִריָאה שֶׁ ָמָתם ֵמעֹוַלם ַהבְּ שְׁ נִּ ֲעָבִדים, ֲעָבַדי ֵהם, שֶׁ
ָמתוֹ ֵמעֹוַלם ָהֲאִצילּות,  י ִנשְׁ ֵלָמה, כִּ ׁש ְלָאִביו ּוְלִאּמוֹ ֲעבֹוָדה שְׁ מֵּ ן ּוְכֵבן ְמשַׁ ְבִחיַנת בֵּ ה ִיחּוִדים הּוא בִּ רֹות ַהּתֹוָרה ְועֹושֶׂ ִנְסתְּ ְפִניִמּיּות ַהָחְכָמה בְּ בִּ

ים(. יָרא ִלְפִרי ֵעץ ַחיִּ פִּ ַמת מֹוֵרינּו ָהַרב ָנָתן שַׁ יר ִלי ֶאְפַרִים" ְוגוֹ'. )ַהְקדָּ ְוָעָליו ֶנֱאַמר "ֲהֵבן ַיקִּ

ִריַאת ָהעֹוָלם  ָלל בְּ ַהכְּ ֵעיר ְוָאַמר ְוהֹוִדיַע ָלנּו שֶׁ י ְמַעט ִמזְּ ַתְבתִּ ל כָּ ף ל"ז: ַוֲאִני ַהדַּ ה' דַּ ֶפר 'ַויְַּקֵהל משֶׁ אן ֵמִאגֶֶּרת קֶֹדׁש – ִמסֵּ יק כָּ יא. ְוַנְעתִּ
ע ֶאת  נוֹ "דַּ לֹמֹה בְּ ִוד ִלשְׁ ר ָאַמר דָּ ֲאשֶׁ ְלּתוֹ ְוִתְפַאְרּתוֹ, כַּ ֵדי ְלהֹוִדיַע ָלנּו ּגֶֹדל עֹז ֱאלֹקּותוֹ ְוַחְסּדוֹ ּוְגבּוָרתוֹ ּוֶמְמשַׁ ְכַלל ַהּכֹל כְּ רּוִאים בִּ ְוָהָאָדם ְוָכל ַהבְּ
ְוֵיׁש לוֹ  רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ ן ְלַהקָּ ֱאלֹקּותוֹ, ֶזה ִנְקָרא בֵּ יר בֶּ כִּ מַּ י שֶׁ א ִממִּ עֹוָלם ֶאלָּ רּוְך הּוא ַנַחת רּוַח יֹוֵתר בָּ דֹוׁש בָּ ֵאין ְלַהקָּ ֱאלֵֹקי ָאִביָך ְוָעְבֵדהּו", שֶׁ
א ּוַמְכִריִזין ְלָפָניו  ַמְלכָּ ין אֹוֲהֵבי דְּ ם ְלַמְעָלה בֵּ ָכל יֹום ּוְדיֹוָקנוֹ ִנְרשָׁ ּלוֹ בְּ ַמְלָיא שֶׁ פָּ ַח ִעּמוֹ בַּ בֵּ תַּ רּוְך הּוא ִמשְׁ דֹוׁש בָּ א ְוַהקָּ ַמְלכָּ ִגְנֵזי דְּ שׂ בְּ ְרׁשּות ְלַחפֵּ
ָמה  שָׁ ַהנְּ ָעה שֶׁ יק. ּוְבשָׁ י ַצדִּ ל בִּ ִיְרַאת ֱאלִֹקים, ִמי מֹושֵׁ ל בְּ יק מֹושֵׁ ל, ַצדִּ רּוְך הּוא ּגֹוֵזר ְוהּוא ֵיׁש לוֹ ְרׁשּות ְלַבטֵּ דֹוׁש בָּ ְפַלְנָיא, ַהקָּ ְדיֹוָקָנא דִּ ֱהֵוי ְזִהיִרין בִּ
ְרֶדה ָלעֹוָלם  ּלֹא תִּ יִעין אֹוָתּה ְוגֹוְזִרין ָעֶליָה שֶׁ בִּ א ּוַמשְׁ ַמְלכָּ ָרִזין, אֹוְצֵרי ְוִגיְנִזין דְּ יִעים אֹוָתּה קֶֹדם ּוַמְרֶאה ָלּה ָרֵזי דְּ בִּ ֵפל ַמשְׁ ֶזה עֹוָלם ַהשָּׁ יֹוֶרֶדת בְּ
רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ ן ְרׁשּות ְוהֹוְרְמָנא ֵמַהקָּ ן יֹוַחאי ִנתָּ ְמעֹון בֶּ י שִׁ ל ָהַרבִּ ה ַמַאְמֵרי ֹזַהר שֶׁ מָּ י ִמכַּ אֹוַרְיָתא. ְוַגם הֹוַכְחתִּ ָרִזין דְּ ֵדי ַלֲחקֹר ְוִלְדרֹׁש בְּ א כְּ ֶאלָּ
ין  ּקּוֵני ַהּזַֹהר ע' ַאְנפִּ ַמת תִּ ַהְקדָּ ְדִאיָתא בְּ ַגן ֵעֶדן ֶעְליֹון ְוַתְחּתֹון ְלַגּלֹות ָלנּו ַהּזַֹהר, כִּ יַקיָּא דְּ ַצדִּ מֹות דְּ שָׁ ל ַהנְּ ֵצרּוף כָּ ּלוֹ בְּ ַמְלָיא שֶׁ ל פָּ יּה ִעם כָּ ִכיְנתֵּ ּושְׁ
ם ָיָצא  ָאה ִמשָּׁ א ִעלָּ ִאימָּ ָלל ִזיֲהָרא דְּ יֹון כְּ לֹא ִנסָּ ָרֵאל ִמן גָּלּוָתא בְּ יָלְך ִיְפקּון ִישְׂ ִחּבּוָרא דִּ א ְוִיְטֲעמּון. בְּ ְתַרְייתָּ ָרא בַּ ֶמֶרת ַעד דָּ ן ְלִמשְׁ ַקח ִצְנֶצֶנת ַהמָּ
אן ְלׁשֹונוֹ. )אור הזוהר  קֹור ָהֶעְליֹון. ַעד כָּ ְחּתֹון ָאנּו ְמעֹוְרִרים ַהמָּ ְמָחה ּוַבִהְתעֹוְררּות ַהתַּ ה ְוַהֵחרּות ְוַהשִּׂ ֻאלָּ אֹוַרְיָתא ַהגְּ לֹום ָרָזא דְּ ים ְושָׁ ָלעֹוָלם ַחיִּ

עמוד 24(. 

יב. קבלה חכמת הקבלה על ידי עסק ישראל ישראל בסודות התורה יבוא משיח צדקינו בב"א, כמבואר בספר הזהר הקדוש. וסימן 
לדבר: סו"ד במילוי סמ"ך וא"ו דל"ת, גימטריה משיח בן יוסף במכוון, שאף משיח בן יוסף יחיה ויתקיים על ידי זכות לימוד רזין דאורייתא. 

)קהילות יעקב ערך סוד(.
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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

ָמבוֹא
ַעת ָהאֹור ַההּוא ְמַהזֹוַהר ָהֶעְליוֹן,  פָּ ֵני ַהשְׁ ֵרא ֵסֶפר ַהזֹוַהר ִמפְּ ֶפר ִיקָּ ַעל ֵסֶפר "ַהּזַֹהר" ּכֹוֵתב ָהַרַמ"ק: ְוָלֶזה ַהסֵּ
ָרֵזי ּתֹוָרה  ע בְּ פַּ ַעת מּושְׁ ַפע ֶעְליוֹן ֵמַהדַּ ָהָיה אֹור ְושֶׁ ִקים ּבֹויג, שֶׁ ְתַעסְּ ל ַהמִּ גָָּחה ֱאלִֹקית כָּ ַהשְׁ יִעים בְּ פִּ ְוֶדֶרְך אֹורוֹ ַמשְׁ
ע ֵמַהּזַֹהר ַההּואיד  פַּ שְׁ נִּ לֹוַמר שֶׁ ם ִאְתְקֵרי ַהִחּבּור ַהזֶּה ֵסֶפר ַהּזַֹהר, כְּ ע ִמשָּׁ פַּ שְׁ נִּ יָון שְׁ ָהְיינּו ָרֵזי ְוִסְתֵרי ּתֹוָרה ְוכּו' ְוכֵּ דְּ

ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, ב'(. ה קֹוְרדֹוִבירוֹ, דַּ )ָהַרב מֹשֶׁ

ְמָחה ּוְבנֹוַעם ּוְבִיְרָאה  ה ּוְבשִׂ ְקדּושָׁ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ּוְבִכְתֵבי ָמָרן ]ָהֲאִריַז"ל[ ִלְלמֹוד בִּ לּוי בְּ ְרֵאִלי תָּ שְׂ ַחּיּות ָאָדם ַהיִּ
ֵרק ד'  ֶחֶסד, פֵּ נֹוֵצר  קֹוַמְרֶנה,  ַסְפִרין מִּ ְיִחיֵאל  ַאְיִזיק  ִיְצָחק  )ר'  ים  ְקדֹושִׁ ָרֵאל  ִישְׂ ְוָכל  תוֹ  ּוְקדּושָׁ ָגתוֹ  ַהשָּׂ ְלִפי  ֶאָחד  ל  כָּ ְוַאֲהָבה 
ְנָחס  י פִּ דֹוׁש ַרבִּ ּקּוִנים. ְוָאַמר ַעל ַעְצמוֹ ָהַרב ַהקָּ ִלּמּוד ַהּזַֹהר ְוַהתִּ ְגֶלה כְּ ֲענּוג ִלּמּוד ַהנִּ ֶנה כ'(. ֵאינוֹ ּדֹוֶמה ַחּיּות ְותַּ ִמשְׁ

ְנָחס, ע"ב, אות ג'(. ּקּוִנים )ִמְדָרׁש פִּ מוֹ ִמן ַהּזַֹהר ְותִּ ָמָרא כְּ ִלּמּוד ַהגְּ ֲענּוג ֲאִפילּו בְּ הּוא ֵאין ּלוֹ ַחּיּות ְותַּ קֹוִריץ, שֶׁ מִּ

ִלימּוד ַהזֹוַהר, רֹוִצים  ְקדּוַשת ַהזֹוַהר, ֲחֵפִצים בְּ ּתֹוְקִקים ָלחּוׁש בִּ ם ִמשְׁ ְכבֹוָתיו כֻּלָּ ל שִׁ ָרֵאל ּכּולוֹ ַעל כָּ ַעם ִישְׂ
אוֹן  מָּ "ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי", ַהצִּ מּוָחׁש בְּ ֶפר ַהזֹוַהר, ֹזאת ָראּו בְּ ימּוד ִמסֵּ ַהר ה' ַעל ְיֵדי ַהלִּ ְלִהְתַעּלֹות ְוַלֲעלֹות בְּ
ל  ֶלפֹוִנים שֶׁ ְך ָיִעידּו ַאְלֵפי ַהטֶּ ְבֵרי ה', ְוַעל כָּ מֹוַע ֶאת דִּ י ִאם ִלשְׁ ִים כִּ ֶחם ְולֹא ָצֵמא ַלמַּ ָלַדַעת ֶאת ה', לֹא ָרָעב ַללֶּ

אוֹן ַרב. מָּ ָקִרים, ְוַעַדִיין ַהצִּ ים ַלבְּ יעּוִרים ַהנֹוְסִדים ֲחָדשִׁ ִבים, ּוֵמאֹות שִׁ לֹוְמֵדי ַהזֹוַהר, ֵמאֹות ִמְתַנדְּ

ָרצּו ָלַדַעת ַעל ַהזֹוַהר, ַאְך ְלֲצַעֵרינּו, לֹא  ר ִנְרָחב ְלֵאּלּו שָׁ קּו כָּ יְָּצאּו ַעל ָיֵדינּו ִהיוּו ְמקֹור ָחׁשּוב ְוִספְּ ָהֲעלֹוִנים שֶׁ
ׁש עֹוד  ִרים ְלַבקֵּ יק ַעלֹוִנים ְלּכּוָלם. ְוַעַדִיין ִמְתַקשְּׁ ְדַפְסנּו ַמְספִּ ל ַהִציּבּור ְולֹא הִּ ּקּוׁש ֶהָעצּום שֶׁ ְבנּו ָנכוֹן ֶאת ַהבִּ ִחישַׁ

ַעלֹוִנים.

יג.  השל"ה הקדוש: וידוע שאמר לבניו שכל מי שלא טעם טעם חכמת הקבלה לא טעם טעם יראת חטא מימיו )ועיין ב"עשרה 
מאמרות"(. וכן כתב הגר"א ז"ל: העוסקים ברמז וסוד, אין יצר הרע יכול להתגבר בהם. )פירוש הגר"א על משלי ה', י"ח(.

יד.  הרה"ג יעקב צמח ז"ל בהקדמתו לספר קול ברמה: רחל מבכה על בניה, לפי שאינם עוסקים בחכמה זאת הממהרת את הקץ, 
ולזה אין משיח בא שיאמר לה ה' אז מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה וכו' על בניה כי איננו, כלומר שכיוון שביאת המשיח תלויה בתשובה 
ובעסק הזוהר ובחכמת הקבלה, ואין בניה עוסקים בה כי אם אחד מעיר ושנים ממשפחה כי אין מדרש קבוע כראוי בכל עיר ועיר כמו שיש 

בעסק התלמוד, ולכן איננו, כי אין בניה מושכים וממהרים את המשיח. 

בספר קהלת יעקב וז"ל: ומה גם בדורנו זה עתה שהוא דרא בתראה וצריך להתגלות בו חכמת האמת כדי שיבוא משיח, וכן ברעיא 
ונראה שעל ידי זכות העוסקים בחכמת  וזכות הזוהר יגלה מלכא משיחא. פרי עץ חיים שער העמידה )הג"ה מרנ"ש(:  מהימנא ובתקונים 

האמת יש כח בידם להגין על משיח בן יוסף שלא ימות על ידי הרשע ארמילוס )ועיין עוד תקו"ח לרמח"ל תיקון ח'(. 

הרבי מקאמארנא: יש הרבה שוטים שבורחים מללמוד רזין של מרן האר"י וספר הזוהר, אשר הם חיינו, ולו עמי שומע לי, בעקבות 
והיו  ז"ל, בלול עם חסידות של מרן הבעש"ט  וכתבי האר"י  ימיהם ללמוד ספר הזוהר  היו שוקדים כל  גובר,  והמינות  משיחא אשר הרע 
מבטלים כל גזרות רעות... ולו עמי שומע לי, בדור הרע הזה שהמינות גובר, היו למדים עם תינוק בן תשע שנים ספר הזוהר ותיקונים ולהגות 

בה, והיה יראתו קודמת לחכמתו ויתקיים. 

מעין גנים )פ"א( לבעל "בני יששכר": התנהגות האדם בעסק החכמה האמיתית הגם שלא הגיע עדיין למדרגה שיהיה ראוי לעמוד 
בהיכל המלך, עם כל זה לא פטר עצמו מעסק החכמה האמיתית, כי היא הצלחת הנפש, מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד ה"ה עסק 
ובפרט בדורתינו אלה אחר התנוצצות אורות של  ועסק העיון בסודות התורה חכמה האמיתית חכמת הקבלה...  ופוסקים  העיון בש"ס 
עולם התקון משנת של"ה ואילך על ידי אור שבעת הימים מרן האריז"ל הנסתרות לנו ולבנינו כמו הנגלות, ואין לאדם להפטר מעסק חכמת 

הקבלה בשום אופן, והוא עיקר תורת ישראל אשר השם יתברך הגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל וכו'.

ואומר אני הלואי שלא היו מקילין גדולי הדור בלימוד החכמה הק', והלואי היו מלמדים דרך לתלמידים לעסוק בחכמה הלזו, אזי 
בודאי לא היה שום הרמת ראש לחכמות החיצוניות והיו כל החכמות נדחים מפני' כמו שנדחה החושך מפני האור; אך שבעוונותינו גרמו 
שגם כמה וכמה מצדיקי הדור סגרו את דלתי החכמה בפני פרחי הכהונה, ואמרו שלא ילמדו עד שיהיו בעלי מדרגה ורוה"ק, הנה עבור זה 
נשארנו ערומים מן החכמה הקדושה ונתגבר בעוונותינו הרבים חשיכות החכמות החיצוניות הכסיל בחושך הולך, ובב"י: ויאמר אלהים יהי 

אור ויאר לנו.
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.‡˙eÏaÁ„ ‡BÁa Ì˙ÈÁLÓ È‰ ,‰cÓ „‚Î¿∆∆ƒ»ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»¿«»»

‡l‡ e‰ÈÈËÒ˜ ÌÈÏzL‡ ‡Ï„ ÈÓ‡c ¿»¿≈¿»ƒ¿¿ƒƒ¿«¿∆»
‡„Ï ‡c ÔÈÁt˜Ó eÂ‰c ÒÓÁc ‡BÁ¿»¿»»¿¬¿«¿ƒ»¿»
‰nk ,ÈÊÁ ‡z .˙BiaÏÂ ÌÈÓMÏ ÔÈLÈ eÂ‰„¿¬ƒƒ«»«ƒ¿«¿ƒ»»≈«»
Ôep‡„ ÈÏ˜ ÏÚ Ô„˜t˙‡„ ‡ÏÈÚlÓ ÔpÓÓ Ôep‡ƒ¿«»ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿»«»≈¿ƒ
.ÔBÏ È„Ú„ ‰Ó ÏÚ ÔB‰ÈÁ ÏÚ ‡È„ ÈÒÓc¿»¿≈ƒ»««¿≈««¿»¿≈
.Ì‰ÈtÓ ÒÓÁ ı‡‰ ‰‡ÏÓ Èk È˙Î ‡c ÏÚÂ¿«»¿ƒƒ»¿»»»∆»»ƒ¿≈∆
:ı‡‰ ˙‡ Ì˙ÈÁLÓ È‰Â È˙k Ck ÔÈ‚e¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆»»∆

Èa Ó‡ .E˙Èa ÏÎÂ ‰z‡ ‡a ÁÏ ÈÈ ¿»¿…«…«»¿»≈¿»«ƒƒ
e‰ÏÎ È‡n‡ ÔBÚÓL(Ó‡ ‚"Ï ‡"„) ƒ¿««¿À¿

ÈÈ Óz‡„ ‡Î‰ ‡L È‡Ó .ÈÈ ‡Î‰Â ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ¿»»¿»»¿»»»¿ƒ¿»¿»

 È˙Èa ˙‡ BÏ Ô˙ È‰ƒ¿ƒ…≈∆¿ƒƒ
EzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈ ÈÎÂ .ÌBÏL»¿ƒ«¬∆««¿¿
‰ËË˜ BÊÈ‡ ?‰È‰ ÒÁt ÌeMnL∆ƒƒ¿»»»≈¿»»
?Bf‰ ˙Èaa ÒÁÙÏ BÏ ‰˙È‰»¿»¿ƒ¿»«¿ƒ«
.BÓB˜Óa c‰ L˜ Ô‡k ‡l‡∆»»ƒ¿»«»»ƒ¿
Ôz‡ ‰Óe .È˙Èa ˙‡ BÏ Ô˙ È‰ƒ¿ƒ…≈∆¿ƒƒ»∆≈

ÌBÏL ?BÏ[BÓB˜Óa „Á‡ Ïk aÁ˙‰Ï] »

ÏÚÂ ,dÓB˜Óa ˙Èa‰ aÁ˙‰Ï¿ƒ¿«≈«¿ƒƒ¿»¿«
.ÌBÏL È˙Èa ˙‡ BÏ Ô˙ È‰ ‰Ê∆ƒ¿ƒ…≈∆¿ƒƒ»
ÌB˜Ó ‡e‰L ,ÌBÏL ?e‰Óe«»∆»
epnÓ „ÙpM ‰Ó .BnÚ aÁ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ«∆ƒ¿«ƒ∆
ÏÚÂ .Ba aÁ˙‰ BÏÏ‚a  Ì‡ËÁa¿∆¿»ƒ¿»ƒ¿«≈¿«
c‰ ÔÈ˜˙‰ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ê∆ƒ¿ƒ¿ƒ«»»
‰˙È‰Â  ‰‡Ï‰Â Ô‡kÓ ,BÓB˜Óaƒ¿ƒ»»»¿»¿»¿»
˙p‰k ˙Èa ÂÈÁ‡ BÚÊÏe BÏ¿«¿«¬»¿ƒ¿À«
.ÂÈ‰Ï‡Ï ‡p˜ L‡ ˙Áz ÌÏBÚ»««¬∆ƒ≈≈…»

c EÏ ÔÈ‡ ,ÔBÚÓL Èa «ƒƒ¿≈¿»»
‡e‰ Cea LB„w‰L ÌÏBÚa»»∆«»»
BÓk ,˙Èa‰ ‡ËÁ BÓk BÏ ‡p˜Ó¿«≈¿≈¿«¿ƒ¿

Ó‡pL Ì˜ ˙Ó˜ Á ∆∆¡«∆∆…∆∆¿«
‡e .˙Èa‰‡eÌÏL‰ ‡Ï , ¿ƒ…¿≈…À¿«

ÌeMÓ ‡l‡ Ïean‰ Bc ‡ËÁ≈¿««∆»ƒ
ÏÚ Ìkc ˙˙ÁL‰a e‡ËÁL∆»¿¿«¿»««¿»«
ÌÈÒÓBÁ eÈ‰L b ÏÚ Û‡Â ,ı‡‰»»∆¿«««∆»¿ƒ
ı‡‰ ‡ÏnzÂ e˙kk ,‰Ê ˙‡ ‰Ê∆∆∆«»«ƒ»≈»»∆

ÒÓÁ[ÔÎÏÂ ,‰È‰ Ïk‰Ó ÒÓÁÂ]Èk e˙ÎÂ , »»¿»ƒ
ÏkÓ .Ì‰ÈtÓ ÒÓÁ ı‡‰ ‰‡ÏÓ»¿»»»∆»»ƒ¿≈∆ƒ»
ÈÙÏ ı‡‰ ˙ÁMzÂ ÌB˜Ó»«ƒ»≈»»∆ƒ¿≈
‰cÓ  Ì˙ÈÁLÓ È‰Â .ÌÈ‰Ï‡‰»¡…ƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ»
‡ËÁa Ì˙ÈÁLÓ È‰ .‰cÓ „‚k¿∆∆ƒ»ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿≈¿

.‰˙ÁL‰‰««¿»»
‰‡lÓ˙‰ ‡lL ÌÈÓB‡ ¿ƒ∆…ƒ¿«¿»

eÈ‰L ÒÓÁ‰ ‡ËÁa ‡l‡ Ì˙‡Ò¿»»∆»¿≈¿∆»»∆»
ÌÈÚ eÈ‰L ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈÒÓBÁ¿ƒ∆∆∆∆»»ƒ

˙BiaÏÂ ÌÈÓMÏ‰‡ ‡a‰nk «»«ƒ¿«¿ƒ…¿≈«»
ÏÚ ÌÈ„˜ÙnL ‰ÏÚÓÏÓ ÌÈpÓÓ¿Àƒƒ¿«¿»∆À¿»ƒ«
ÏÚ ÔÈc‰ ÌÈÒBnL el‡ ˙BÏB˜≈∆¿ƒ«ƒ«
ÏÚÂ ,Ì‰Ï eNÚM ‰Ó ÏÚ Ì‰ÈÁ«¿≈∆««∆»»∆¿«
ÒÓÁ ı‡‰ ‰‡ÏÓ Èk e˙k ‰Ê∆»ƒ»¿»»»∆»»
È‰Â e˙k ÔÎÏÂ .Ì‰ÈtÓƒ¿≈∆¿»≈»¿ƒ¿ƒ

.ı‡‰ ˙‡ Ì˙ÈÁLÓ«¿ƒ»∆»»∆
ÏÎÂ ‰z‡ ‡a ÁÏ '‰ ¿…«…«»¿»

‰nÏ ,ÔBÚÓL Èa Ó‡ .E˙Èa≈¿»««ƒƒ¿»»
ÌlÎa[Ó‡]‰Ó ?ÈÈ Ô‡ÎÂ ÌÈ‰Ï‡ ¿À»¡…ƒ¿»¿»«
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‡"Ú ÊÒ  ÁËˆ˘

e‰È‡ ‡Ê ‡l‡ .ÈÓÁ„ ‰‡lÚ ‡ÓL¿»ƒ»»¿«¬≈∆»»»ƒ
‡˙z‡ ‡Ïa˜Ï ‡Ú‡ ÁB‡ Â‡Ï .‡ÙÈÏB‡c¿ƒ¿»»««¿»¿«¿»ƒ¿»

.dÏÚ„ eL ‡l‡ d„‰a ‡ÊÈtLe‡¿ƒ»«¬»∆»ƒ¿¿«¬»
ÈÎ‰(Á ÈÓ)‡˙eÈ˙ ‡ÏÚ‡Ï ‡Úa Á »ƒ…«»»¿«»»¿≈»

‰Â‰ Â‡ÏÂ .d„‰a ‡aÁ˙‡Ï(dÈÏ)˙B‡È ¿ƒ¿«¿»«¬»¿»»»»
‰‡ÏÚ‡Ï eL dÈÏ ‰È ‰È˙c dÏÚc „Ú«¿«¬»¿≈»»«≈¿¿«¬»»

(d„‰a).‰z‰ Ï‡ E˙Èa ÏÎÂ ‰z‡ ‡a ÈzÎc . ƒ¿ƒ…«»¿»≈¿∆«≈»
ÔÈ„Îe .‰È˙c dÏÚa ÈÈ ‡Î‰ È˜‡ Ck ÔÈ‚e¿ƒ»ƒ¿≈»»¿»«¬»¿≈»¿≈
˙ÈÏ„ ‡ÙÈÏB‡ ÔÎÂ .d„‰a aÁ˙‡Â Á Ï‡Ú»…«¿ƒ¿«««¬»¿≈ƒ¿»¿≈
‡l‡ ‡˙ÈÏ Ï‡ÚÈÓÏ ‡ÊÈtLe‡Ï eL dÈÏ≈¿¿¿ƒ»¿≈»¿≈»∆»
È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‡˙Èc dÈ‡Ó dÏÚ eLƒ¿«¬»»≈¿≈»»»ƒ¿ƒ

.'Â‚Â Á ‡iÂ ˙Ï¿»»«»……«¿
˜Ècˆ È˙È‡ E˙B‡ Èk È˙Î ‰Ó ,ÈÊÁ »≈«¿ƒƒ¿»ƒƒ«ƒ

‡Ï„ ‡ÙÈÏB‡ Ô‡kÓ .‰f‰ Bc ÈÙÏ¿»«««∆ƒ»ƒ¿»¿»
„ÈLÁ e‰È‡ È‡ dÈ˙È ‡ÊÈtLe‡ L a Ïa˜È¿«≈«»¿ƒ»¿≈≈ƒƒ»ƒ
ÈBÈÚa ÌÈ‡˜ È‡ ‡l‡ .‡ÈiÁ e‰È‡c dÈa≈¿ƒ«»»∆»ƒ»ƒ¿≈
‡e‰ ‡„‰ .ÏÏÎ ÈBÈÚa „ÈLÁ ‡Ï„ ‰‡kÊÏ¿«»»¿»»ƒ¿≈¿»»»
È‡Ó ,‰z‰ Ï‡ E˙Èa ÏÎÂ ‰z‡ ‡a È˙Î„ƒ¿ƒ…«»¿»≈¿∆«≈»»
Bc ÈÙÏ ˜Ècˆ È˙È‡ E˙B‡ Èk ÔÈ‚ ‡ÓÚË«¿»¿ƒƒ¿»ƒƒ«ƒ¿»««

.‰f‰«∆
‡ÏÂ ÈB„BÁÏ eL dÈÏ È‰È È‡c ¿ƒ»ƒ≈¿ƒ¿¿»

,dÈnÚ ÔÈÈ˙‡c Ôep‡ ÏÎÏ eL È‰È»ƒ¿¿»ƒ¿«¿»ƒ≈
‡a È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ .‡˙ÈÏ ÔBÏ ÏeÚÈÈ ‡Ï»≈¿≈»»»ƒ¿ƒ…
È‰È ‡ÏÎÏ .‰z‰ Ï‡ E˙Èa ÏÎÂ ‰z‡«»¿»≈¿∆«≈»¿…»»ƒ
‡Ê ‡ÙÈÏB‡ ‡„ ‡˜Óe .ÏÚÈÓÏ ‡˙eL¿»¿≈«ƒ¿»»ƒ¿»»»

.‡Ú‡„ ÈBÁ‡c.('Â‚Â ‰z‰ Ï‡ E˙Èa ÏÎÂ ‰z‡ ‡a ‚"Ï ‡"„) ¿»¿¿«¿»

Á˙Ù ‰„e‰È(„Î ÌÈÏ‰˙)ÈÈÏ BÓÊÓ „Â„Ï ¿»»«¿»ƒƒ¿«¿»
‡‰ .d ÈLBÈÂ Ïz d‡BÏÓe ı‡‰»»∆¿»≈≈¿¿≈»»
˙Ïe ‡˙ÈL Ó‡c BÓÊÓ „Â„Ï ÔÈ»̇≈»¿»ƒƒ¿¿»«ƒ»»¿»«
„Â„Ï BÓÊÓ ,‡Lc˜ Áe dÈÏÚ ˙‡L»«¬≈««ƒ»ƒ¿¿»ƒ

Ó‡ ˙Ïe ‡LÈc˜ Áe dÈÏÚ ˙‡Lc(dÏ) ¿»«¬≈««ƒ»¿»«»«

.‡˙ÈLƒ»»
‡Ú‡ ÏÚ ‡˜ È‡‰ ,d‡BÏÓe ı‡‰ »»∆¿»«¿»««¿»

ÌM‰ ,'‰ Ó‡pL Ô‡k ‰BM∆»∆∆¡««≈
„BÒ ‡l‡ ?ÌÈÓÁ‰ ÏL ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆»«¬ƒ∆»
ı‡ Cc ÔÈ‡  e„ÓlL ‡e‰∆»«¿≈∆∆∆∆
‡l‡ dnÚ ÁB‡ ‰M‡ Ïa˜zL∆¿«≈ƒ»≈«ƒ»∆»

.dÏÚa ˙eLaƒ¿«¿»
Ck[.Áp Ìb]Òk‰Ï ‰ˆ Á »…«»»¿ƒ»≈

‰È‰ ‡ÏÂ ,dnÚ aÁ˙‰Ï ‰zÏ«≈»¿ƒ¿«≈ƒ»¿…»»
[BÏ]BÏ ÔzÈ ‰z‰ ÏÚaL „Ú Èe‡»«∆«««≈»ƒ≈

Òk‰Ï ˙eLnÚ][d‡a e˙kL , ¿¿ƒ»≈∆»…
ÔÎÏÂ .‰z‰ Ï‡ E˙Èa ÏÎÂ ‰z‡«»¿…≈¿∆«≈»¿»≈
,‰z‰ ÏL ÏÚa‰ ,'‰ Ô‡k ‡˜ƒ¿»»«««∆«≈»
ÔÎÂ .dnÚ aÁ˙‰Â Á ÒÎ Ê‡Â¿»ƒ¿«…«¿ƒ¿«≈ƒ»¿≈
ÁB‡Ï ˙eL ÔÈ‡L e„ÓÏ»«¿∆≈¿¿≈«
,dÏÚa ˙eLa ‡l‡ ˙ÈÏ Òk‰Ï¿ƒ»≈¿«ƒ∆»ƒ¿«¿»
Ck Á‡ e˙kL e‰Ê .˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆∆»««»

'B‚Â Á ‡iÂ«»……«¿
‰‡E˙‡ Èk ,e˙k ‰Ó ¿≈«»ƒ…¿

.‰f‰ Bca ÈÙÏ ˜Ècˆ È˙È‡»ƒƒ«ƒ¿»«««∆
Ì„‡ Ïa˜È ‡lL e„ÓÏ Ô‡kÓƒ»»«¿∆…¿«≈»»
Ba „LBÁ ‡e‰ Ì‡ B˙Èa ÁB‡≈«¿≈ƒ≈
„ÓBÚ Ì‡ ‡l‡ ,ÚL ‡e‰L∆»»∆»ƒ≈
ÂÈÈÚa „eLÁ ‡lL ˜ÈcˆÏ ÂÈÈÚa¿≈»¿«ƒ∆…»¿≈»
ÏÎÂ ‰z‡ ‡a e˙kL e‰Ê .ÏÏk¿»∆∆»…«»¿…
?ÌÚh‰ ‰Ó .‰z‰ Ï‡ E˙Èa≈¿∆«≈»»«««
ÈÙÏ ˜Ècˆ È˙È‡ E˙‡ Èk ÌeMÓƒƒ…¿»ƒƒ«ƒ¿»«

.‰f‰ Bca««∆
BcÏ ˙eL BÏ Ô˙ Ì‡L ∆ƒ»«¿¿«

Ì˙B‡ ÏÎÏ ˙eL Ô˙ ‡ÏÂ¿…»«¿¿»»
Ì˙B‡ ÒÈÎÈ ‡Ï ,BnÚ ÌÈ‡aL∆»ƒƒ…«¿ƒ»
ÏÎÂ ‰z‡ ‡a e˙kL e‰Ê .˙ÈaÏ««ƒ∆∆»…«»¿»
Ô˙ ÌlÎÏ .‰z‰ Ï‡ E˙Èa≈¿∆«≈»¿À»»«
‰f‰ ˜eÒtÓe .Òk‰Ï ˙eL¿¿ƒ»≈ƒ»«∆

.ı‡ Cc „BÒ e„ÓÏ‰z‡ ‡a ‡"„] »«¿∆∆∆∆

['B‚Â ‰z‰ Ï‡ E˙Èa ÏÎÂ. 

,Á˙t ‰„e‰È „Â„Ï ¿»»«¿»ƒ
Ïz d‡BÏÓe ı‡‰ '‰Ï BÓÊÓƒ¿«»»∆¿»≈≈
„Â„Ï ,eÈL È‰ .d ÈLÈÂ¿…¿≈»¬≈»ƒ¿»ƒ
Ck Á‡Â ‰ÈL Ó‡L  BÓÊÓƒ¿∆»«ƒ»¿««»
BÓÊÓ .L„w‰ Áe ÂÈÏÚ ‰˙L»¿»»»««…∆ƒ¿
L„w‰ Áe ÂÈÏÚ ‰˙ML  „Â„Ï¿»ƒ∆»¿»»»««…∆

.‰ÈL Ó‡ Ck Á‡Â¿««»»«ƒ»
‰Ê ˜eÒt  d‡BÏÓe ı‡‰ »»∆¿»»∆

ı‡ ‡È‰L Ï‡NÈ ı‡ ÏÚ Ó‡∆¡««∆∆ƒ¿»≈∆ƒ∆∆
,‰ÈÎM‰ BÊ d‡BÏÓe .‰LB„w‰«¿»¿»«¿ƒ»
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‰f‰ ÙÒ ˙

d‡BÏÓe .‡LÈc˜ ‡Ú‡ È‰È‡c Óz‡ Ï‡NÈ„¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒƒ«¿»«ƒ»¿»
,Ó‡ z‡„ ‰Ók ‡zÈÎL ‡c(‰  ÌÈÓÈ‰ È„)Èk »¿ƒ¿»¿»¿«¿»≈ƒ

,È˙Îe .ÈÈ ˙Èa ˙‡ ÈÈ „BÎ ‡ÏÓ(Ó ˙ÂÓ˘)„BÎe »≈¿¿»∆≈¿»¿ƒ¿
Ó È‡Ó .ÔkLn‰ ˙‡ ‡ÏÓ ÈÈ‡l‡ .‡ÏÈÓ ‡ÏÂ ‡Ï ¿»»≈∆«ƒ¿»»»≈¿»ƒ»∆»

ÔÓ ‡ÈÈÏÓ˙‡c .‡lkÓ ‡ÈÈÏÓ˙‡„ È‡cÂ ‡ÏÓ»≈«»¿ƒ¿«¿»ƒ…»¿ƒ¿«¿»ƒ
ÏkÓ ‡ÏÓ .ÔÈËÒ ÏÎa ÌÈÏL ‡‰ÈÒ .‡LÓLƒ¿»ƒ¬»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ»
ÏkÓ ‡ÈÈÏÓ˙‡„ ‡„ ‡Ùe˜Ò‡k .‡ÏÈÚÏ„ ‡eË»ƒ¿≈»¿«¿»»¿ƒ¿«¿»ƒ»
ı‡‰ ÈÈÏ È˙Î ‡c ÏÚÂ .‡ÓÏÚ„ ‡eË»¿»¿»¿«»¿ƒ«¿»»»∆
.Ô‡Ú‡ ‡L ‡c d ÈLBÈÂ Ïz .d‡BÏÓe¿»≈≈¿¿≈»»¿««¿»

‡Ú‡ ‡c d‡BÏÓe ı‡‰ ÈÈÏ Á‡ «≈«¿»»»∆¿»»«¿»
‡e‰ CÈ ‡L„˜c ‰‡lÚ ‡LÈc«̃ƒ»ƒ»»¿À¿»¿ƒ
ÔB‰˙ÓL ÔÈl‡ d‡BÏÓe .d ÈÚ˙‡ƒ¿»≈»¿»ƒ≈ƒ¿«¿

‡Èi˜Ècˆc(dÏ ÔÈiÏÓ ÔB‰Ïk„ ‚"Ï ‡"„)‡ÈÈÏÓ˙‡‡"„) ¿«ƒ«»ƒ¿«¿»
(‡ÈÈÏÓ˙‡c‡ÓÏÚc „Á ‡„enÚ„ ‡ÏÈÁÓ e‰ÈÈpÓ ƒ«¿≈≈»¿«»«¿»¿»

.‡ÓÈÈ˜ „Á ÏÚ ‡ÓÈ˙ È‡Â .dÈÏÚ ‡ÓÈÈ»̃¿»¬≈¿ƒ≈»«»»¿»
,È˙Î ‰Ó ,ÈÊÁ(„Î ÌÈÏ‰˙)ÌÈnÈ ÏÚ ‡e‰ Èk »≈«¿ƒƒ««ƒ

.d„ÒÈ¿»»
(Ê"Ó ÔÓÈÒ) ˙ÂËÓ˘‰‰Ó ‰ÓÏ˘‰

Ï‡NÈc ÔÈÓÈkÁ ÔÈl‡ ,d„ÒÈ ÌÈnÈ «ƒ¿»»ƒ≈«ƒƒ¿ƒ¿»≈
‡˙ÓÎÁÂ ‡˙ÈÈB‡ Ô„ÒÈ„ ‡i«¿¿«»¿»¿»«¿»¿»¿»»

ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ ÏB„b‰ Ìi‰ ˙‡È˜˙‡„('‡ ˙Ï‰˜) ¿ƒ¿¿ƒ««»«»¿≈≈

ÔÈl‡ ˙B‰ ÏÚÂ .Ìi‰ Ï‡ ÌÈÎÏ‰ ÌÈÏÁp‰ Ïk»«¿»ƒ…¿ƒ∆«»¿«¿«ƒ≈
‰ ÔÎÂ .‡‰ ÔÓ ÔÈ ÔeÈ‡„ ‡Èi„ÈÓÏz«¿ƒ»»¿ƒ«¿¿ƒƒ«¬»¿≈«»
‰ ˙‡ ÔÈ„„ÁÓ ÔeÈ‡Â .ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÔÓ ÏB„b»ƒ«»¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ∆«»
˙BÈLe˜‰ Ïk ÔBÏ ı˙Ó ‡e‰Â .Ô‰È˙BÈLe˜a¿ƒ≈∆¿¿»≈»«ƒ
ÌiÏ ÔÈÎLÓL ˙B‰‰ BÓk .ÏL˙Ó BÈ‡Â¿≈ƒ¿»≈¿«¿«¿ƒ¿»ƒ«»
Ï‡ ÌÈÎÏB‰ ÌÈÏÁp‰ Ïk Ó‡pL ‡ÏÓ BÈ‡Â¿≈»≈¿∆¡«»«¿»ƒ¿ƒ∆
‰ ‰ÏÚÈ ÈÓ ÔÎ ÈÁ‡ eÓ‡ ‰i‡‰Â .Ìi‰«»¿«¿»»¬¿»¬≈≈ƒ«¬∆¿«
„eÓÏ˙‰ Èk .‰ÓÎÁ ‡Ï ‰NÚÓ ÔÈ‡ Èk .ÈÈ¿»ƒ≈«¬∆¿»»¿»ƒ««¿

:‰NÚÓ È„ÈÏ ‡ÈÓ(˙ÂËÓ˘‰‰Ó Ô‡Î „Ú) ≈ƒƒ≈«¬∆
.‡e‰ CÈ ‡L„˜ ‡c .‡e‰ Ô‡Ó .‡e‰ »»À¿»¿ƒ

,È˙Îe .eNÚ ‡e‰ Ó‡ z‡„ ‰Ók(ÁÎ ÂÈ‡) ¿»¿«¿»≈»»¿ƒ
.ËÈaÈ ı‡‰ ˙Bˆ˜Ï ‡e‰ Èkƒƒ¿»»∆«ƒ

Ó‡pL BÓk  Èk ¿∆∆¡«ƒ
e˙ÎÂ ,'‰ ˙Èa ˙‡ '‰ „BÎ ‡ÏÓ»≈¿∆≈¿»

 ˙‡ ‡ÏÓ '‰ „BÎe¿»≈∆
?‡lÓ ‡ÏÂ ‡ÏÓ ‰nÏ .ÔkLn‰«ƒ¿»»»»≈¿…ƒ≈
‡lÓ˙‰L ,È‡cÂ ‡ÏÓ ‡l‡∆»»≈««∆ƒ¿«≈
.LÓM‰Ó ‡lÓ˙‰L ,Ïk‰Ó≈«…∆ƒ¿«≈≈«∆∆
.ÌÈ„„v‰ ÏÎa ‰ÓÏL ‰l‰«¿»»¿≈»¿»«¿»ƒ
BÓk ,‰ÏÚÓlL eË ÏkÓ ‡ÏÓ»≈ƒ»∆¿«¿»¿
eË ÏkÓ ‡lÓ˙‰L ‰f‰ ˆB‡‰»»«∆∆ƒ¿«≈ƒ»
'‰Ï e˙k ‰Ê ÏÚÂ ,ÌÏBÚ‰ ÏL∆»»¿«∆»«
 d ÈLÈÂ Ïz .d‡BÏÓe ı‡‰»»∆¿»≈≈¿…¿≈»

.˙Bˆ‡‰ ‡L el‡≈¿»»¬»
 d‡BÏÓe ı‡‰ '‰Ï ,Á‡ «≈«»»∆¿»

‰BÈÏÚ‰ ‰LB„w‰ ı‡ BÊ∆∆«¿»»∆¿»
.da ‰ˆB ‡e‰ Cea LB„w‰L∆«»»∆»
ÌÈ˜Ècv‰ ˙BÓL el‡  d‡BÏÓe¿»≈ƒ¿««ƒƒ

[d˙B‡ ÌÈ‡lÓÓ ÌlkL ‡"„]˙‡lÓ˙Ó‡"„] ƒ¿«≈
[˙‡lÓ˙nL„Á‡ „enÚ ÁkÓ Ì‰Ó ≈∆ƒ…««∆»

Ó‡z Ì‡Â .ÂÈÏÚ „ÓBÚ ÌÏBÚ‰L∆»»≈»»¿ƒ…«
.„ÓBÚ „Á‡ ÏÚ«∆»≈

‰‡,e˙k ‰Ó Èk ¿≈«»ƒ
.d„ÒÈ ÌÈnÈ ÏÚ ‡e‰««ƒ¿»»

˙ÂËÓ˘‰‰Ó ‰ÓÏ˘‰ 

d„ÒÈ ÌÈnÈ el‡  «ƒ¿»»≈
e„qiL ÌÈÏB„b‰ Ï‡NÈ ÈÓÎÁ«¿≈ƒ¿»≈«¿ƒ∆ƒ¿
Ìi‰ ˙‡˜pL ‰ÓÎÁÂ ‰Bz»¿»¿»∆ƒ¿≈«»

,ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ ,ÏB„b‰  «»¿≈≈
ÏÚÂ .Ìi‰ Ï‡ ÌÈÎÏ‰ ÌÈÏÁp‰ Ïk»«¿»ƒ…¿ƒ∆«»¿«
Ì‰L ÌÈ„ÈÓÏz‰ el‡  ˙B‰¿»≈««¿ƒƒ∆≈
ÏB„b ‰ ÔÎÂ ,‰p‰Ó ÌÈÏB„b‰«¿ƒ≈«»»¿≈»«»
˙‡ ÌÈ„cÁÓ Ì‰Â ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÔÓƒ««¿ƒƒ¿≈¿«¿ƒ∆
ı˙Ó ‡e‰Â ,Ô‰È˙BÈL˜a ‰»«¿À¿≈∆¿¿»≈
,ÏM˙Ó BÈ‡Â ˙BÈLw‰ Ïk Ì‰Ï»∆»«À¿¿≈ƒ¿«≈
ÌiÏ ÌÈÎLÓpL ˙B‰p‰ BÓk¿«¿»∆ƒ¿»ƒ«»
ÌÈÏÁp‰ Ïk Ó‡pL ,‡ÏÓ BÈ‡Â¿≈»≈∆∆¡«»«¿»ƒ
eÓ‡  ‰È‡‰Â .Ìi‰ Ï‡ ÌÈÎÏ‰…¿ƒ∆«»¿»¿»»»¿
Èk ,'‰ ‰a ‰ÏÚÈ ÈÓ ,ÔÎ ÈÁ‡«¬≈≈ƒ«¬∆¿«ƒ
Èk ,‰ÓÎÁ ‡Ïa ‰NÚÓ ÔÈ‡≈«¬∆¿…»¿»ƒ
Î"Ú :‰NÚÓ È„ÈÏ ‡ÈÓ „eÓÏz‰««¿≈ƒƒ≈«¬∆

.˙ÂËÓ˘‰‰Ó
LB„w‰ ‰Ê ?‡e‰ ÈÓ ,‡e‰ ƒ∆«»

‡e‰ Ó‡pL BÓk ,‡e‰ Cea»¿∆∆¡«
e˙ÎÂ ,eNÚ ‡e‰ Èk »»¿»ƒ

.ËÈaÈ ı‡‰ ˙Bˆ˜Ïƒ¿»»∆«ƒ
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‡"Ú ÊÒ  Á‡˙

ÔÈl‡ ‰BÎÈ ˙B‰ ÏÚÂ d„ÒÈ ÌÈnÈ «ƒ¿»»¿«¿»¿¿∆»ƒ≈
‡ÓÈÈ˜c ÌÈ„enÚ ‰ÚL(‡Ú‡)e‰ÈÈÏÚ ƒ¿»«ƒ¿»¿»¬«¿

CÈ‰ ,e‰ÈÈpÓ ‡ÈÈÏÓ˙‡ ‡È‰ .dÏ ÔÈÈÏÓe«¿»»ƒƒ¿«¿»ƒ«¿≈
ÔÈ‡kÊ e‡ÈbÒ‡„ ‡˙ÚLa .e‰ÈÈpÓ ‡ÈÈÏÓ˙‡ƒ¿«¿»ƒ«¿¿«¬»¿«¿ƒ«»ƒ
ÔÈÈt ˙cÚ ‡„ ‡Ú‡ ÔÈ„Î ‡ÓÏÚa¿»¿»¿≈«¿»»«¿«≈ƒ

.‡lkÓ ‡ÈÈÏÓ˙‡Â¿ƒ¿«¿»ƒ…»
ÔÈ„Î ‡ÓÏÚa ÔÈÈiÁ e‡ÈbÒ‡c ¿«¿ƒ«»ƒ¿»¿»¿≈

,È˙k(„È ÂÈ‡)ÌÈ ÈpÓ ÌÈÓ eÏÊ‡ ¿ƒ»¿«ƒƒƒ»
‡c ,ÌÈ ÈpÓ ÌÈÓ eÏÊ‡ .LÈÂ ÁÈ ‰Â¿»»∆¡»¿»≈»¿«ƒƒƒ»»
eÈ˜MÓ ‡È˜zL‡c ÔÓ‡„ ‡LÈc˜ ‡Ú‡«¿»«ƒ»¿¬»»¿ƒ¿«¿»ƒ«¿
„Á ‡„enÚ ‡e‰‰ ,LÈÂ ÁÈ ‰Â .‰‡lÚƒ»»¿»»∆¡»¿»≈««»«
ÁÈ ‰Â .dÈpÓ ‡‰˙‡Ï dÏÚ ÌÈ‡˜c¿»ƒ¬»¿ƒ¿»¬»ƒ≈¿»»∆¡»

Ó‡ z‡„ ‰Ók LÈÂ(Ê ‰ÈÚ˘È).„‡ ˜Ècv‰ ¿»≈¿»¿«¿»≈««ƒ»«
e„È‡˙‡„ ‡ÓÊ ‡e‰‰ ‰„e‰È Èa ƒƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ

‡e‰ CÈ ‡L„˜ ‡ÓÏÚÓ ÔÈiÁ Ôep‡ƒ«»ƒ≈»¿»À¿»¿ƒ
(ÈˆÚ)(ÏkzÒ‡ ‡")‡ÓÁ ‡ÏÂ ‡ÓÏÚ ÏÚ Ï„zL‡ ƒ¿«««»¿»¿»»»
Ô‡Ó(ÌÈ‡˜„),Á ‡‰ ‡ÓÈ˙ È‡Â .dÈÏÚ ÔÈ‚‡c »¿»ƒ¬≈¿ƒ≈»»…«

ÏÚ ‡b‡Ï dÈÏ ‰Â‰c(dÈc)‡˜Ù‡Ïe dÈÓ‚ ¿¬»≈¿«»»««¿≈¿¬»»
Èk È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ .‡ÓÏÚÏ ÔÈ„ÏBz dÈpÓƒ≈»ƒ¿»¿»»»ƒ¿ƒƒ
‰f‰ Bca .‰f‰ Bc ÈÙÏ ˜Ècˆ È˙È‡ E˙B‡¿»ƒƒ«ƒ¿»«««∆««∆

.‡˜ÈÈ„«¿»
ÈÒBÈ(ע"ב סז ÁL‡(דף ‡„ ‰f‰ Bca Ó‡ ≈»«««∆»¿»»

‡ÈiÁ ‡„ ‡e‰‰a ‰Â‰c dÈÏÈ„ƒ≈¿¬»¿«»»«»»
ÌÈÓz ˜Ècˆ LÈ‡ È‡‰ ÈÏek ÁÎzL‡ÂÂ‡ÏÂ È‡cÂ) ¿ƒ¿¿«≈«ƒ«ƒ»ƒ

(‡l‡ dÈÏÈ„ ‡„(dÈÏ È„ ‡cÂ ‡"Ò),‰LÓ„ ‡„ elÈÙ‡Â ¿¬ƒ¿»»¿∆
ÔÈ‚a .‡ÓÏÚ ÏÚ ‡b‡Ï ÏÈÎÈ ‰Â‰ ‡Ï Ï‡¬»»»»¿ƒ¿«»»«»¿»¿ƒ
z‡„ ‰ÓÎ ‡ÓÏÚ ‰NÚ eÁkzL‡ ‡Ïc¿»ƒ¿«»¬»»¿»¿»¿»¿«¿

,Ó‡(ÁÈ ˙È˘‡)‡ÏÂ ‰NÚ ÌL Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡ »≈«ƒ»¿»¬»»¿»
eÁkzL‡ ‡Ï ‡Î‰ ÛB‡ ,Ônz eÁkzL‡ƒ¿«»«»»»»ƒ¿«»
‡ÏÂ e‰ÈÈ˜eÂ ÈBa ˙Ï˙e ‡e‰ ‡Ï‡ .‰NÚ¬»»∆»¿«¿¿¿«¿¿»

.‰NÚ BÂ‰¬¬»»

‰BÎÈ ˙B‰ ÏÚÂ d„ÒÈ ÌÈnÈ «ƒ¿»»¿«¿»¿¿∆»
˙„ÓBÚL ÌÈ„enÚ ‰ÚL el‡ ≈ƒ¿»«ƒ∆∆∆
,d˙B‡ ÌÈ‡lÓÓe Ì‰ÈÏÚ ı‡‰»»∆¬≈∆¿«¿ƒ»
CÈ‡ .Ì‰Ó ˙‡lÓ˙Ó ‡È‰Â¿ƒƒ¿«≈≈∆≈
‰ÚLa ?Ì‰Ó ˙‡lÓ˙Óƒ¿«≈≈∆¿»»
Ê‡ ,ÌÏBÚa ÌÈ˜Ècv‰ ÌÈa˙nL∆ƒ¿«ƒ««ƒƒ»»»
˙Bt ‰NBÚ Bf‰ ı‡‰»»∆«»≈

.Ïk‰Ó ˙‡lÓ˙Óeƒ¿«≈≈«…
ÌÈÚL‰ ÌÈa˙nL ∆ƒ¿«ƒ»¿»ƒ

e˙k Ê‡ ,ÌÏBÚa ÌÈÓ eÏÊ‡ »»»»»¿«ƒ
ÈpÓeÏÊ‡ .LÈÂ ÁÈ ‰Â ÌÈ ƒƒ»¿»»∆¡«¿»≈»¿

‰LB„w‰ ı‡‰ BÊ  ÌÈ ÈpÓ ÌÈÓ«ƒƒƒ»»»∆«¿»
‰‡˜L‰Ó ˙È˜LpL eÓ‡L∆»«¿∆ƒ¿≈≈«¿»»
B˙B‡  LÈÂ ÁÈ ‰Â .‰BÈÏÚ∆¿»¿»»∆¡«¿»≈
‰ÈÏÚ „ÓBÚL „Á‡‰ „enÚ‰»«»∆»∆≈»∆»
ÁÈ ‰Â .epnÓ ‡eÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ∆¿»»∆¡«

Ó‡pL BÓk  LÈÂ  ¿»≈¿∆∆¡«
.„‡ ˜Ècv‰««ƒ»»

ÔÓÊ B˙B‡a ,‰„e‰È Èa «ƒ¿»¿¿«
ÌÈÚL Ì˙B‡ ÌÈ„‡pL∆∆¡»ƒ»¿»ƒ

‡e‰ Cea LB„w‰ ,ÌÏBÚ‰Ó[eˆÚ] ≈»»«»»

[ÏkzÒÓ]‡ÏÂ ÌÏBÚ‰ ÏÚ ÏczLÓ ƒ¿«≈«»»¿…
Ô‚nL ÈÓ ‰‡B[„ÓBÚL]Ì‡Â .ÂÈÏÚ ∆ƒ∆≈≈»»¿ƒ

ÏÚ Ô‚‰Ï BÏ ‰È‰L ,Á È‰ Ó‡z…«¬≈…«∆»»¿»≈«
[BBc]epnÓ ‡ÈˆB‰Ïe BÓˆÚ«¿¿ƒƒ∆

Èk e˙kL e‰Ê  ÌÏBÚÏ ˙B„ÏB˙»»»∆∆»ƒ
Bca ÈÙÏ ˜Ècˆ È˙È‡ E˙‡…¿»ƒƒ«ƒ¿»««

.‰f‰ Bca ‡˜Âc .‰f‰«∆«¿»««∆
‰Ê ‰f‰ Bca ,Ó‡ ÈÒBÈ ≈»«««∆∆

B„ B˙B‡a ‰È‰L ,BlL ÁL∆«∆∆»»¿
˜Ècˆ LÈ‡ Ck Ïk ‡ˆÓÂ ,ÚL»»¿ƒ¿»»»ƒ«ƒ

ÌÈÓz[‡l‡ ,BB„a ‡ÏÂ È‡cÂ][BlL ‰ÊÂ ‡"Ò] »ƒ

‡Ï Ï‡ ,‰LÓ ÏL BB„a elÙ‡Â«¬ƒ¿∆…∆¬»…
,ÌÏBÚ‰ ÏÚ Ô‚‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰»»»¿»≈«»»
‰NÚ e‡ˆÓ ‡lL ÌeMÓƒ∆…ƒ¿¿¬»»

Ó‡pL BÓk ,ÌÏBÚa  »»¿∆∆¡«
‡ÏÂ ,‰NÚ ÌL Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡«ƒ»¿»¬»»¿…
e‡ˆÓ ‡Ï Ô‡k Ìb .ÌL e‡ˆÓƒ¿¿»«»…ƒ¿¿
ÂÈa ˙LÏLe ‡e‰ ‡l‡ ,‰NÚ¬»»∆»¿…∆»»
.‰NÚ eÈ‰ ‡ÏÂ ,Ì‰È˙B˜e¿≈≈∆¿…»¬»»

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
כסלו כא

:˙Á‡ ‰˘Ï
תשרי כו



‰f‰ ÙÒ ˙

‰B˙ È˙Ò
(‰Ê ‡ˆÓ ÔLÈ ‰BÊa)

(È ÔÓÈÒ) ˙ÂËÓ˘‰‰Ó ‰ÓÏ˘‰

‰‡Â ‰Èz‰ ÔÓ ‡ˆiLk ÁÏ ‡e‰ Cea LB„w‰ ÈL‰ ‰Ó»≈ƒ«»»¿……«¿∆»»ƒ«≈»¿»»

ÏL BBa Ó‡Â ÂÈÙÏ ˙BkÏ ÏÈÁ˙‰Â Á ÌÏBÚ‰ ˙‡∆»»»≈¿ƒ¿ƒƒ¿¿»»¿»«ƒ∆

BÈL‰ .'eÎÂ E˙BÈa ÏÚ ÌÁÏ EÏ ‰È‰ ÌeÁ z‡˜ ÌÏBÚ»ƒ¿≈»«»»¿¿«≈«¿ƒ∆¿∆ƒ

,‡c zÓ‡ ‡zL‰ ,‡ÈÈËL ‡ÈÚ .Ó‡Â ‡e‰ Cea LB„w‰«»»¿»««¬»»¿»«¿»¬«¿»»

˜Ècˆ È˙È‡ E˙B‡ Èk ,CÏ ˙ÈÓ‡„ ‡zÚLa zÓ‡ ‡Ï ‰ÓÏ»»…¬«¿»¿«¿»¿¬»ƒ»ƒ¿»ƒƒ«ƒ

,Ck Á‡Â .ÌÈÓ Ïean‰ ˙‡ ‡ÈÓ È‰ ,Ck Á‡Â .'B‚Â ÈÙÏ¿»«¿¿««»ƒ¿ƒ≈ƒ∆«««ƒ¿««»

ÔÈ‚a CÏ ˙ÈÓ‡Â ˙ÈkÚ˙‡ È‡‰ Ïk .ÙB‚ ÈˆÚ ˙Èz EÏ ‰NÚ¬≈¿≈«¬≈∆»«ƒ¿¬»ƒ«¬»ƒ»¿ƒ

ÈÊzL˙„ ‡zÚÓL ÔÈ„kÓe .‡ÓÏÚ ÏÚ ÔÈÓÁ ÈÚ˙c¿«¿≈«¬ƒ««¿»ƒ¿≈¿»¿»¿ƒ¿¿ƒ

‡ÓÏÚ„ ‡eLÈ ÏÚ ÔÈÓÁ ÈÚÓÏ CaÏa Ï‡Ú ‡Ï ‡zeÈ˙a¿≈»»»¿ƒ»¿ƒ¿≈«¬ƒ«ƒ»¿«¿»

˙Á˙t ‡ÓÏÚ „È‡˙‡c ÔÚÎe ˙ÈÊ˙L‡Â ‡˙eÈz ˙„ÚÂ¿¬»¿≈»¿ƒ¿¿ƒ«¿«¿ƒ¿¬ƒ«¿»«»¿

,Ck Á ‡ÊÁ„ ÔÂÈk .ÌÈeÁ˙Â ÔÈÈÚ ÈÓ„˜ ‡ÏlÓÏ CÓet»¿«¿»√»»«¿»¿«¬ƒ≈«¿»»…«»

ÈzÎc ÔÂÂÏÚÂ ÔÈa˜ È˜‡('Á ˙È˘‡)‰Ó‰a‰ ÏkÓ ÁwiÂ «¿ƒ»¿»ƒ¿¬»»ƒ¿ƒ«ƒ«ƒ»«¿≈»

.'B‚Â B‰h‰ ÛBÚ‰ ÏkÓe ‰B‰Ë‰«¿»ƒ»««»¿

Ì‰Ï eÈ‰L ÌÈ˜Ècˆ ÔÈ ‰Ó ‰‡e ‡a ÔÁBÈ Èa Ó‡»«ƒƒ»»…¿≈»≈«ƒƒ∆»»∆

‡ÏÂ BB„ ÏÚ ÔÈ‚‰ ‡Ï Á ,Á ÔÈe Á Á‡ Ï‡NÈÏ¿ƒ¿»≈««…«≈…«…«…≈ƒ«¿…

‡e‰ CÈ ‡L„˜ Ó‡c ÔÂÈÎc ,Ì‰‡k Ì‰ÈÏÚ ÏÏt˙‰ƒ¿»≈¬≈∆¿«¿»»¿≈»¿»«À¿»¿ƒ

Ì‰‡Ï(Á"È ˙È˘‡)LbiÂ „ÈÓ ‰a ÈÎ ‰BÓÚÂ ÌB„Ò ˙˜ÚÊ ¿«¿»»«¬»¿«¬»ƒ«»ƒ»«ƒ«

‡e‰ Cea LB„w‰ ÈÙÏ ÌÈeÁ˙ ‰a‰Â 'B‚Â Ó‡iÂ Ì‰‡«¿»»«…«¿¿ƒ¿»«¬ƒƒ¿≈«»»

ÌB˜n‰ ÏÎÏ tÎÈL ÌÈ˜Ècˆ ‰NÚ ‡ˆÓÈ Ì‡L Ï‡LL „Ú«¿»«¿ƒƒ¿»¬»»«ƒƒ∆¿«∆¿»«»

L‡Â ËBÏ ÌÚ ÈÚ eÈ‰L Ì‰‡ LÁÂ ,ÌeÚaÂÈ˙Be Bz «¬»¿«»«¿»»∆»»ƒƒ¿ƒ¿¿»

.ÏÏt˙‰ ‡Ï CÎÈÙÏe ÌÈ˜Ècˆ ‰NÚ¬»»«ƒƒ¿ƒ»…ƒ¿»≈

Ó‡L ÔÂÈk BB„ ÏÚ ÔÈ‚‰Â ÏÏt˙‰Â ‰LÓ ‡a Ck Á‡«««»…∆¿ƒ¿»≈¿≈ƒ«≈«∆»«

‡e‰ Cea LB„w‰("Ï ˙ÂÓ˘)„ÈÓ .Cc‰ ÔÓ ‰Ó eÒ «»»≈»»≈ƒ«∆∆ƒ»

.‰ÏÁÏÁ B˙ÊÁ‡L „Ú 'B‚Â ‰LÓ ÏÁiÂ ‰ÏÙz ‰LÓ „ÓÚ¬»…∆«¿ƒ»«¿«…∆¿«∆««»«¿«»

Ô˙L „Ú ‡e‰ CÈa ‡L„e˜Ï ‰LÓ ÁÈp‰ ‡Ï ,ÈÓ‡ Ôa»«»«¿≈…ƒƒ«…∆¿¿»¿ƒ«∆»«

ÈzÎc ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓe ‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ì‰ÈÏÚ BLÙ(Ì˘) «¿¬≈∆ƒ»»«∆ƒ»»«»ƒ¿ƒ

‡Î‰Ó ÈÒBÈ Èa Ó‡ z˙k L‡ EÙqÓ ‡ ÈÁÓ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ«ƒ¿≈ƒ»ƒƒ¿∆¬∆«»¿»»«ƒƒ≈≈»»

È˙Ò‰B˙    »

˙ÂËÓ˘‰‰Ó ‰ÓÏ˘‰ 

ÁÏ ‡e‰ Cea LB„w‰ ÈL‰ ≈ƒ«»»¿…«
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‰‡Â ‰z‰Ó ‡ˆiLk¿∆»»≈«≈»¿»»∆»»
ÂÈÙÏ ˙BkÏ ÏÈÁ˙‰Â ,Á»≈¿ƒ¿ƒƒ¿¿»»
˙‡˜ ,ÌÏBÚ ÏL BBa :Ó‡Â¿»«ƒ∆»ƒ¿≈»
ÏÚ ÌÁÏ EÏ ‰È‰ ,ÌeÁ«»»¿¿«≈«
LB„w‰ BÈL‰ ?'eÎÂ EÈ˙Bia¿ƒ∆¿¡ƒ«»
,‰ËBL ‰ÚB :Ó‡Â ‡e‰ Cea»¿»«∆∆
‰nÏ ?‰Ê ˙‡ ÓB‡ ‰z‡ ÂLÎÚ«¿»«»≈∆∆»»
Èk EÏ ÈzÓ‡L ‰ÚLa zÓ‡ ‡Ï…»«¿»¿»»∆»«¿ƒ¿ƒ
,'B‚Â ÈÙÏ ˜Ècˆ È˙È‡ E˙‡…¿»ƒƒ«ƒ¿»«¿
Ïean‰ ˙‡ ‡ÈÓ È‰ Á‡Â¿««ƒ¿ƒ≈ƒ∆««
ÈˆÚ ˙z EÏ ‰NÚ Ck Á‡Â ,ÌÈÓ«ƒ¿««»¬≈¿≈«¬≈
ÈzÓ‡Â ÈzkÚ˙‰ ‰Ê Ïk ?Ù‚…∆»∆ƒ¿««¿ƒ¿»«¿ƒ
ÏÚ ÌÈÓÁ LwzL È„k EÏ¿¿≈∆¿«≈«¬ƒ«
ÏˆpzL zÚÓML Ê‡Óe ,ÌÏBÚ‰»»≈»∆»«¿»∆ƒ»≈
LwÏ EaÏa ÒÎ ‡Ï ,‰za«≈»…ƒ¿«¿ƒ¿¿«≈
˙ÈNÚÂ ,ÌÏBÚ‰ eMÈ ÏÚ ÌÈÓÁ«¬ƒ«ƒ»»¿»ƒ»
„‡pL Á‡ ,˙ÚÎÂ ,zÏvÂ ‰z≈»¿ƒ«¿»¿»≈««∆∆¡«
ÈÙÏ ÓBÏ EÈt zÁ˙t ,ÌÏBÚ‰»»»«¿»ƒ«¿»«
‰‡L ÔÂÈk !?ÌÈeÁ˙Â ˙BLwa«»¿«¬ƒ≈»∆»»
,˙BÏBÚÂ ˙Ba˜ È˜‰ ,Ck Á…«»ƒ¿ƒ»¿»¿
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ְלַאַחר ְקִריַאת ַהזֹוַהר )ֹיאַמר ְּתִפָּלה זּו ְּבַכָּוַנת ַהֵּלב(
ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאֹלַקי ֵואֹלֵקי ֲאבַֹתי ֶׁשִּיְתַקֵּים ָּבנּו ַעָּתה ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב "ָוָאִׂשים ְּדָבַרי ְּבִפיָך 
ּוְבֵצל ָיִדי ִּכִּסיִתיָך ִלְנֹטַע ָׁשַמִים ְוִליֹסד ָאֶרץ", ְלַהֲעלֹות ְלרֹוֵמם ּוְלַתֵּקן ֲהִריסֹות ְוֻחְרּבֹות 
ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ְלִקּשּׁוט ּוּפּוְרִפיָרא ִעָּלָאה ּוְלַאְרמֹון ֶׁשַעל ְמכֹונֹו ֵיֵׁשב ְלַהֲחִזיר ֲעָטָרה ְליֹוְׁשָנּה  ַהּׁשְ
ְוַקֵּים ָּבנּו ְמֵהָרה ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב "ְוָהָיה אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה ְואֹור ַהַחָּמה ִיְהֶיה ִׁשְבָעַתִים 
ְּכאֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים". ּוְזכּות ָהַרְׁשִּב"י ַהָּקדֹוׁש ּוְבנֹו ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ְויֹוָתם ֶּבן ֻעִזָּיהּו, ַיֲעמֹוד ָלנּו 
ְלַתֵּקן ָהעֹוָלם ִמּיֹום ֶׁשִּנְבָרא ַעד סֹופֹו ִּכְרצֹונֹו ְוִכְרצֹון ְיֵרָאיו. ּוִבְזכּות ֱהיֹוֵתנּו ֲעסּוִקים ַּבָחְכָמה 
ַהּזֹאת, ַעל ָיָדּה ִּתְתָקֵרב ַהְּגאּוָלה, ִויׁשּוָעָתּה ְמֵהָרה ַּתְצִמיַח, ְלִעּלּוי ְׁשִכיַנת עּוֵּזנּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו. 
ִויקּוַים ָּבנּו ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב "ַוֹּיאֶמר ֱאֹלִקים ְיִהי אֹור", ַוִּיְזַרח ָעֵלינּו אֹור ה', ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' 
)ֻנַּסח ַהְּתִפָּלה ִמּתֹוְך ְלׁשֹונֹו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל זיע״א( ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד, ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד. 

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

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

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



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

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

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

ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן:

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

ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן:



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

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

ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

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

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

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



ַמת ּכַֹח ַהּזַֹהר ַהְקּדָ

ֵדי ְלַפְרֵסם ּכַֹח  ים, כְּ יג ָהֲעלֹונִּ ל ֶאָחד יּוַכל ְלַהשִּׂ כָּ ֵדי שֶׁ יו, כְּ ים ִלְכָרְך ֶאָחד, 34 ַעלֹוִנים ַיְחדָּ ן ָאַסְפנּו ָהֲעלֹונִּ ַעל כֵּ
יֵחנּו ָאֵמן.  שִׁ ִביַאת גֹוַאֵלינּוטו ּומְּ ָרֵאל בְּ ַלל ִישְׂ עֹות טֹובֹות ַעל כְּ פָּ ֵדי ְלָהִפיץ אֹורוֹ ְוִלְמׁשְֹך ַהשְׁ עֹוָלם, כְּ ַהּזַֹהר בָּ

ִכיָנה  הּו, ]ּושְׁ לְּ ָאה ֲעָטָרא ַעל כֻּ א ִעלָּ ִכיְנתָּ ה ַמְלָאִכים ְסִביבוֹ ּושְׁ ַמִים ִעם ַכמָּ ֵאִליָּהּו ַהנִָּביא ָזכּור ְלטֹוב ָיַרד ִמן ַהשָּׁ
ן יֹוַחאי: ְמעוֹן בֶּ י שִׁ מֹות[... ְוָאַמר ְלַרבִּ שָׁ ל ַהנְּ ֶעְליֹוָנה ָהְיָתה ֲעָטָרה ַעל כָּ

ָאה  א ִעלָּ ִכיְנתָּ ה ַמְלָאִכים ְסִביבוֹ ּושְׁ מֹות ְוַכמָּ ל ְנשָׁ ה ֲחָייִלין שֶׁ מָּ ַמִים ִעם כַּ ֵאִליָּהּו ַהנִָּביא ָזכּור ְלטֹוב ָיַרד ִמן ַהשָּׁ
י ַאְנתְּ הּוא ִאיָלָנא  י ַרבִּ ן יֹוַחאי: ַרבִּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ מֹות[... ְוָאַמר ְלַרבִּ שָׁ ל ַהנְּ ִכיָנה ֶעְליֹוָנה ָהְיָתה ֲעָטָרה ַעל כָּ הּו, ]ּושְׁ לְּ ֲעָטָרא ַעל כֻּ
ֵהם  ָך שֶׁ לְּ ֲעָנִפים שֶׁ ין, ]בָּ ישִׁ ִאינּון ֵאָבִרין ַקדִּ יָלְך דְּ ַעְנִפין דִּ ּתֹוָרה[ בְּ ה הּוא ִאיָלן ַהגֵָּדל ּוִמְתַחזֵּק בַּ אֹוַרְייָתא, ]ַאתָּ ִדְרָבה ּוְתִקיף בְּ
ּמֹות ְקדֹוׁשֹות ׁשֹוִרים  ל ְנשַׁ ה עֹופֹות שֶׁ מָּ ין ]כַּ ישִׁ ָמִתין ַקדִּ ִנשְׁ ן, דְּ מָּ ְרָיין תַּ ה עֹוִפין שַׁ מָּ ֵאָבֶריָך[, כַּ ְוַהְינּו ְסִביבֹות  ים,  דֹושִׁ ֵאָבִרים ַהקְּ

ַמיָּא,  ֵרי שְׁ ם ט( ּוְבַעְנפֹוִהי ְידּוָרן ִצפֳּ נֱֶּאַמר ּבֹו[ )שָׁ יּה ]שֶׁ ַמר בֵּ ל ִאיָלן ָהֶעְליוֹן[, ְדִאתְּ מֹות שֶׁ שָׁ דּוְגַמת ַהנְּ ְלֵעיָלא, ]כְּ ַגְווָנא דִּ ם[ כְּ שָׁ

ַמִים([ ְוָאַמר ֵאִליָּהּו ַהנִָּביא  ַמע ִמן ַהשָּׁ שְׁ ה תִּ סֹוד )מ"א ח' ל"ב( ְוַאתָּ ַמִים )בְּ ְקָרא שָׁ ז"א ַהנִּ מֹות דְּ שָׁ ַמִים, ְוַהְינּו ַהנְּ נּו עֹופֹות ַהשָּׁ ]ּוַבֲעָנָפיו ְיַקנְּ

סֹוף יֹוַמיָּא,  ְתָרָאה בְּ ָדָרא בַּ א בְּ ד ִיְתגֵַּלי ְלַתתָּ ְרְנסּון ֵמַהאי ִחּבּוָרא ִדיָלְך, כַּ א ִיְתפַּ א ְלַתתָּ ֵני ָנשָׁ ה בְּ ְמעוֹן: ְוַכמָּ י שִׁ ְלַרבִּ
ְהֶיה ָלֶהם  יִּ ָך, ]שֶׁ לְּ ְרְנסּון ִמזֶּה ַהִחּבּור שֶׁ ה ִיְתפַּ ֵני ָאָדם ְלַמטָּ ה בְּ מָּ רּוׁש: כַּ ָאֶרץ ְוגו'. פֵּ רֹור בָּ ְקָרא כה י( ּוְקָראֶתם דְּ ּוְבִגיֵניּה )ַויִּ
ִביל  יַח[ ּוִבשְׁ שִׁ סֹוף ַהיִָּמים, ]ָקרֹוב ְלִביַאת ַהמָּ ּדֹור ָהַאֲחרוֹן בְּ ה בַּ ה ְלַמטָּ ר ִיְתגַּלֶּ ֲאשֶׁ יּמּוד ַהזֹוַה"ק[ כַּ יקּון ַהנֶֶּפׁש ַעל ְיֵדי לִּ ָמזוֹן ְותִּ

יַח ִצְדֵקינּוטז ְוִיְתַקע  יָּבֹוא ָמשִׁ ירּוׁשוֹ שֶׁ ֶביָה"- פֵּ ָאֶרץ ְלָכל יֹושְׁ רֹור בָּ תּוב "ּוְקָראֶתם דְּ כָּ ִלּמּוד ַהזֹוַה"ק ִיְתַקיֵּם ַמה שֶׁ
ָר"ָא ובל"ר(. סֹופוֹ - ַהגְּ ּקּון ו' בְּ ּקּוֵני ֹזַהר תִּ ָיֵמינּו ָאֵמן. )תִּ ְמֵהָרה בְּ ׁשֹוָפר גָּדֹול ְלֵחירּוֵתנּו בִּ בְּ

ן יֹוָחאי, ְוֵאין  ְמעוֹן בֶּ י שִׁ רּוׁש ַמֲאָמֵרי ַרבִּ ִלּמּוד פֵּ ל בְּ דֵּ תַּ ה ַמֲעלֹות טֹובֹות ֶיׁש ְלִמשְׁ מָּ י כַּ ׁש ֶמֶלְך, ָאַמר: כִּ ְקדָּ ּוַבמִּ
ה  ְתגַּלֶּ ּלֹא יִּ ַרְך שֶׁ ְך גַָּזר ַהּבֹוֵרא ִיְתבָּ י כָּ יֵחנּו, כִּ יַאת ְמשִׁ ה ַלְעזֹור ּוְלָקֵרב בִּ ֵרינּו ּוַמה טֹוב ֶחְלֵקנּו ִאם ִנְזכֶּ ָכרוֹ, ְוַאשְׁ ֵקץ ְלגֶֹדל שְׂ

זּוָלתוֹ, עכ"ל. י ְסגּוָלה זּו ּבוֹ ַדְווָקא ְולֹא בְּ ְזכּותוֹ ָיבֹא ַהּגֹוֵאל, כִּ בִּ דֹוׁש ַעד סֹוף ַהיִָּמים שֶׁ ְוִיְהֶיה גָּנּוז ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהקָּ

דֹוׁש. יּמּוד זֹוַהר ַהקָּ אּוָלה ַעל ְיֵדי לִּ ּוְבֵכן ְיהּוִדי ָיָקר ּבֹא ּוְתָקֵרב ַהגְּ

דֹוׁש ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד? יּמּוד ַהזֹוַהר ַהקָּ ָרֵאל ַעל לִּ דֹוֵלי ִישְׂ ֲהָיַדְעתָּ - ַמה אֹוְמִרים 1000 גְּ

ִדין  ְוַגם בְּ ָמְתָך,  ְלִנשְׁ ִחּיּוב גָּמּור,  דֹוׁש בְּ ּזַֹהר ַהקָּ ִלְלמֹד  ה  ּוֻמְכָרח ַאתָּ ְלָך,  ַיֲעמֹד  רּוץ לֹא  ּום תֵּ שּׁ ֲהָיַדְעתָּ – שֶׁ
דֹוׁש  ַפע ַהקָּ ה ַהשֶּׁ ְוִיְרבֶּ ָרֵאל,  ִישְׂ ְנעּו ָצרֹות ֵמַעם  ְוִימָּ היז,  ֻדשָּׁ ְוַהקְּ ַעת  ה ַהדַּ ְרבֶּ ֶזה תַּ בָּ ָרֵאל, שֶׁ ִישְׂ ֵני  בְּ ְלַאֵחינּו  ֲעֵרבּות 

ְוָהַרֲחִמים.

יִנים. נִּ פְּ ז ּומִּ ה ֲאָמרֹות ְיָקרֹות ִמפָּ ם, ּוְתַגלֶּ ְפָלא "אֹור ַהזֹוַהר" ַעיֵּן שָׁ ֵסֶפר ַהנִּ ְמָצא בְּ ׁשּוָבה: תִּ ַהתְּ

יָלְך  ַהאי ִחּבּוָרא דִּ "י זיע"א: "בְּ בִּ לֹום ְלַרשְׁ נּו ָעָליו ַהשָּׁ ה ַרבֵּ יִלים ַיְזִהירּו ּכזֹוַהר ָהָרִקיַע : ָכְך אֹוֵמר משֶׁ כִּ שְׂ ְוַהמַּ
ַרֲחֵמי".  יּה ִמן גָּלּוָתא בְּ ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִיְפקּון בֵּ ַחיֵּי, דְּ ִאיָלָנא דְּ ָרֵאל "ְלִמְטָעם" מְּ ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר... ּוְבִגין ְדַעִתיִדין ִישְׂ דְּ
ים  ָרֵאל ִלְטעֹם ֵמִאיַלן ַהַחיִּ ֲעִתיִדים ִישְׂ ּום שֶׁ ירּוש: ִמשּׁ ָבִרים לב, יב( פֵּ ָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין ִעּמוֹ ֵאל ֵנָכר )דְּ הוֹן ה' בָּ ְוִיְתַקיֵּם בְּ
ִלי ִקְטרּוג.  ם יֹוִציֵאנּו ִמן ַהגָּלּות בְּ ַהשֵּׁ סּוק שֶׁ נּו ַהפָּ ַרֲחִמים, ְוִיְתַקֵיים בָּ הּוא ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ַעל ָידוֹ ֵיְצאּו ִמן ַהגָּלּות בְּ שֶׁ

ף קכד: )ְרַמ"ק(( ת ָנׂשא דַּ ָרשַׁ )ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא פָּ

 .... וכו'  והכסיל בחשך הולך  ומי שלא ראה חכמה זאת, לא ראה אורות מימיו,  יתברך,  טו. כלל העולה, שחייב אדם לידע שמו 
ובזכותא יבוא משיח צדקינו בב"א.

ָדַאִני ִלי ּוְלָבַני ֵמַהגָּלּות. ִאילּו פְּ ב כְּ נְֶּחשָׁ ָרכֹות ח ע"א(, שֶׁ "ה )בְּ בָּ ּמּוד ָאַמר ַהקָּ א ֶמֶלְך: ְוַעל ֶזה ַהלִּ סֵּ ׁשֹון ַהכִּ טז. לְּ

ְמָצא  ֶנְגּדוֹ עֹוד ְיהּוִדי ָרחֹוק ַהנִּ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ִמיָּד ִמְתַחזֵּק כְּ אן בְּ ר ְיהּוִדי ִמְתַחזֵּק כָּ ֲאשֶׁ כַּ ְנט זי"ע: דְּ לַּ ָרֵאל ִמסַּ נּו ִישְׂ ָאַמר ַרבֵּ יז. ָידּוַע ַמה שֶׁ
ת קֹוֶדׁש. בָּ ִמיַרת שַׁ שְׁ ִריז, בִּ פַּ בְּ

ְתׁשּוָבה  בִּ ַוֲחָזָרתוֹ  ּוְבִהְתעֹוְררּותוֹ  ַוֲחָלִקים  ִנּצֹוצֹות  ֵיׁש  ְיהּוִדי  ָכל  לְּ ֻמְכָרח שֶׁ ֵאיְך  ַהְרָחָבה  בְּ ֵאר  בֵּ ַוְיִחי( שֶׁ ת  ָרשַׁ )פָּ ֶמׁש  ָושָׁ ָמאֹור  ֵסֶפר  בְּ ְוַעיֵּן 
ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן זי"ע. תּוב בְּ לּויֹות ּבוֹ. ְוֵכן כָּ מֹות ַהתְּ שָׁ ל ַהנְּ ְמעֹוֵרר גַּם ֶאת כָּ
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