
 

 
 

 

ַ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

 ט'חלק  -' גכרך 

 60קונטרס 

 לקירוב הגאולה ברחמים -מופץ ללא מטרות רווח כלל 
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 לסיום כל ספר הזוהר בדקות ספורות יחד שבטי ישראל

 "קודשא בריך הוא אורייתא וישראל חד הוא"
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- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

  

  

  

  

מארי דארעא קדישאמארי דארעא קדישא  מטעם הרבנים הגאונים   מטעם הרבנים הגאונים --תקון לגאולת האמתית תקון לגאולת האמתית 

אור העולמות העליונים והתחתונים הנאמר עליו זה האיש מרעיש הארץ מרגיז ממלכות ובגמרא אמרו דילידה אימיה כרבי שמעון תיליד ואי לא לא , ידוע לכל כי ספר הזוהר של התנא האלהי

לאלפי אלפים ורבבי רבבות עולמות ועוברת בין שרפים ואופנים וחשמלים וחיות הקודש מקום נהרי א אשר תורתו בוקעת " זיעי"הרשב, הוא עטרת ראשינו ותפארתנו) ב"ז ע"מכות י(תיליד 

  .ושמח בה ובונה בה עולמות חדשים ומרחם על עלמאה "אש אוכלת אש עד קול דממה דקה לפני הקב

  .לימוד הזוהר מרומם על כל למוד אפילו דלא ידע מאי קאמר, ה"א זלה"פוק חזי מה שכתב הגאון חיד

  .לימוד הזוהר בגירסא בונה עולמות עליוניםאמר ) ג"פירוש על תיקון מ" (כסא מלך"והרב 

  . בהאי ספר הזוהר יתפרקון מן גלותא כד אתגליא בדרא בתראהל לרבי שמעון "עוד אמר אליהו ז

כי הלומד בספר הזוהר לא יסבול חבלי ל "ר(איהו ספר הזוהר באלין לא צריך נסיון והמשכילים יזהירו כזוהר הרקעי בהאי חבורא דילך ד. ב לשון משה רבינו לרבי שמעון"ד ע"עוד בדף קכ

  . ובגין דישראל עתידין למטעם מאילנא דחיי דא הוא ספר הזוהר יפקון ביה מגלותא ברחמי) משיח

ד אתכנשו למעבד האי חבורא רשותא אתייהב להון ואליהו עמהון ולכל שמעון וחבריא יזהירו כ' והמשכילים אינון ר' וגו" והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע"עוד בהקדמת התיקונים 

באתכסייא ובארח שכל ועלת על כולא יהיב רשו לכל שמהן קדישין וכל הוויין וכל כנויין לגלאה לון רזין טמירין כל שם בדרגא , נשמתין דמתיבתא לאחתא בינייהו ולכל מלאכייא

  .הגאולה תלויה בלימוד הזוהרהמורם מן האמור כי . רזין טמירין דלא אתייהב רשו לגלאה לון עד דייתי דרא דמלכא משיחאורשותא יהב לעשר ספירן לגלאה לון , דיליה

ל אני "וז, ותא הכתוב בהקדמת שער ההקדמ"י זיע"ה תלמיד הרב האר"ונקח אותו מדברי הרב הגדול המקובל האלהי רבי חיים ויטאל זלה, ועתה נכתוב מה גורם בעולם בטול לימוד הזוהר

ה בהיותי בן שלשים לכח תשש כחי וישבתי משתומם ומחשבותי תמהים כי עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לא נושענו תרופה לא "א הרב יוסף ויטאל זלה"הצעיר בעיר הדל באלפי חיים ויטאל בן לא

ואתנה את פני לחקור ולדעת . נו כי פנה היום וגם נטו צללי ערב וכלו כל הקצים ועדיין בן דוד לא באאוי ל, ולחרבן בית מקדשנו, ולא עלתה ארוכה למכתנו, אין מזור לבשרינו, עלתה למחלתנו

' וכול תנינא כתיב ורוח אלהים מרחפת "וז' ממאמר אחד הובא בספר התיקונים תקון ל, ומצאתי און לי ואנינה בקרבי ולבי דוי? מה זה ועל מה זה נתארך קצינו וגלותינו ומדוע לא בא בן ישי

ל "ר (דא הוא רוחו של משיח ווי לון דגרמי דיזיל ליה מן עלמא ולא בען לאשתדלא בחכמת הקבלהויזכור כי בשר המה רוח הולך ולא ישוב ' ובההוא זמנא וכו' והיא אומרת מה אקרא וכו

  .כ" ע'ק רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה"ח כמה דאתמר ואיהו רוהוהאי רוח דאסתלק דא הוא רוחו של משי, וגרמי עניותה וחרבא ובזה והרג ואבדן בעלמא) לימוד הזוהר

אשר על כן אנחנו חכמי ורבני עיר , והלומד בו בטוח שלא יסבול צער חבלי משיח, הרי כי לימוד הזוהר הוא מעורר הרחמים ונשמתו של משיח ויתגלה ויבנה המקדש וישראל ישכון לבטח

וילמדו הזוהר והתיקונים אלף , ל יום בריאת העולם"ה אלול הבע"רנו ליסד למוד הזוהר בארץ ובחוץ לארץ בכדי לגמור הספר הזוהר ויהיה הסיום בכב ובתי דינים נתעור"הקודש ירושלים תו

 יאמר גבור אנו זכו והתחברו והחלש, סוחרים בעלי בתים בעלי מלאכות חזקו ואמצו לקחת חלק עמנו, אנחנו קוראים לכם אחינו חכמים רבניםולכן . פעמים בסוד האלף לך שלמה

ל אשריכם ישראל דעו מי "בחברה הזאת וכל אחד יחטוף חלק מהזוהר ובשעת הפנאי ובין הדבקים ילמוד איזה עלין כפי הסדר אשר יתנו לכם הגבאים והמנהלים בין בארץ בין בחו

  . אור החמה כנזכר בהקדמת יונים בשמיםדעו כל מלה ומלה נעשית אלף אלפין ורבי רבוון עולמות על, מטהר אתכם אביכם שבשמים

ל אשר עליכם נאמר ומצדיקי הרבים כככובים לעולם ועד עמדו ועשו משמרות משמרות וסדר לכל חבר " עם קודש בארץ ובחוגבאי ומנהליואתם אחינו 

חברים בכדי לדעת כמה סיומים ' או ד'  גה אלול או חציו או רבעו ולזווג כל סיום שלם על"באופן כי כל חבר ילמוד זוהר שלם עד כוחבר כפי כחו 

ל יעלה הלימוד שלהם עם אנשי "וברור כי גם אנשי חו להשתדל בזה, יש בכל עיר ועיר להשלים אלף פעמים וככר מנינו חברת מזכה את הרבים

ם על עמו ישראל ועל כל ונכנס לשנה חדשה שנת גאולה וישועה ברחמי, עיר הקודש במסלת בית קדש הקדשים בסוד כל ישראל ערבים זה בזה

  . א יגן עלינו ויגן עליכם ואתם שלום"י זיע"ואחר הסיום אם יצטרך עוד נחזור עוד פעם סדר שני וזכות התנא הרשב, העולם כולו

לקבוע עצמו ללמוד חמש וראוי 

 והוא ו�דפי� בזוהר בכל י

תועלת גדול ותיקו� גדול לנפש 

להאירה ולזככה ולתקנה 

ולכלות קוצי� מדות רעות  

ותאוות רעות לזכות בנוע� הש� 

והוא מרפא ותיקו� לחטאי� 

  .ופשעי� של הנפש

  )'א אות מ"מורה באצבע להחיד(

 שלום שרעבי חיבר ספרים רבי

, רבים וחשובים בחכמת הקבלה

 ים נקרא בשםהספראחד מן 

על חובת  בו כתב - "קורא-קול"

 ,לימוד הזוהר והקבלה בדור הזה

לא רק וראיות אין ספור כי 

שמותר לעסוק בתורת הסוד 

הזוהר והקבלה אלא חובה 

. לעסוק בה

ד



ָמ  ַק"סר ְלזֹוהַ ה ַהְקּדָ ּתְ ָרֵא ל כָּ ד ַיַח ע "ִמְבצָ  - םֲחָלִקי ּתַ   "לִיׂשְ
ָרֵאל הַ 'יִ  ים וְ 'ׂשְ דֹוׁשִ הֹוִרים הֵ 'ּקְ תֹוְך 'ַהּטְ מֹות ּבְ ים ִרּבֹוא ְנׁשָ ִ ׁשּ ל ׁשִ לּוִלים ּכָ ה ּכְ ּמָ

דֹוׁש  ,"קֵסֶפר ַהזֹוהַ  ינּו ַהּקָ ַתב ַרּבֵ ְדּכָ רֹוָתיו"ע ְזיָ  "לַהַרְמחַ ּכְ ִאּגְ ל ֶאָחד ַיְטִמין . ּבְ ְוָלֵכן ּכָ
ֵסֶפר  ְמֻיחָ הק'  ַהזֹוַהרַעְצמֹו ּבְ ָרא ּבִ דֹוֵרנּו ּדָ ְתָראָ ד ּבְ (זַֹהר ֵחֶלק ג'  ּוְבֹזַהר]. ןרוֹ ַאחֲ ּדֹור [ה ּבַ

הּוא  אְמֵהיְמנָ א ַרֲעיָ בְּ ף קנ"ג: ּדַ  ַתב ּדְ יַבת ֹנחַ "ּכָ ּבּול ַהּנֹוָרא" ּתֵ ֵני ַהּמַ יל ִמּפְ ּצִ ּמַ ֶ ְוָלֶזה . ׁשּ
ן ַהַרְמחַ  ּקֵ ָרֵאל ִלְלמוֹ "ע ְזיָ "ל ּתִ ל ִיׂשְ צּו ֶאת ּכָ ֵזרֹות "ק ד זֹוהַ ְדִיְקּבְ ל ַהּגְ לּו ּכָ ּטְ  –ּוָבֶזה ִיְתּבַ

ְמֵהָרה ִוד ּבִ ְצִמיַחת ֶקֶרן ּדָ ֵסֶפר ( .ְוִיְצְמחּו ַהְיׁשּועֹות ּבִ ן ּבְ בִּ ְוַעּיֵ ַרׁשְ   )."יְזכּוָתא ּדְ

ֵדי  ׂשְ ַתב ּבִ ָלל מ' ַמֲעֶרֶכת (ֶחֶמד ּכָ ה וז"ל:  קצ״ח)סֹוף ּכְ ים אֹוָתּה ַהְרּבֵ עֹוׂשִ ִמְצָוה ׁשֶ
נֵ  פּותּבְ ּתָ ׁשֻ ָאּה  ,י ָאָדם ּבְ ִאילּו ֲעׂשָ ַכר ּכְ ל ֶאָחד נֹוֵטל ׂשְ ַעם ֶזה , ְלַבּדוֹ ּכּוָלה ּכָ ּוִמּטַ

ָרֵאל ַלֲעׂשֹות  ית ִיׂשְ ל ּבֵ "סָ ת ֲחּבּוַר נֹוֲהִגים ּכָ ַ  ׁשַ ִקים ַהׁשּ ֵני ָאָדם "סּוְמַחּלְ ה ּבְ ּמָ ין ּכַ , ּבֵ
ֶכת ַאַחת ל ֶאָחד לֹוֵקַח ַמּסֶ ּכָ ָנהְועוֹ , ׁשֶ ׁשָ ַעם ַאַחת ּבְ ים ִסּיּום ּפַ קּו , ׂשִ ִחּלְ ְוֵכן ֲחבּורֹות ׁשֶ

יֵניֶהם ִלְלמֹוד  ָניֹותּבֵ ּטֹול , ֵסֶדר ִמׁשְ ּיִ ין נֹוֶתֶנת ׁשֶ ל ֶאָחד וְ ְוׁשּוַרת ַהּדִ ִאילּו ֶאָחד ּכָ ַכר ּכְ ׂשְ
 ַ ְמַחת ִסּיּום ֵסֶפר ַהזַֹּהר - ."לְ ַעכַּ , ּכּולוֹ ״ס ָלַמד ַהׁשּ רּוךְ י : ָהַרבִּ ׂשִ י ּבָ ם ֶנֶכד הַ  ַרּבִ ַעל ׁשֵ ּבַ

יֹום זיע"א טֹוב ָנה ּבְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ֹעֶמר, ָנַהג ּבְ דֹוׁש ַלֲעׂשֹות  ַל"ג ּבָ , ִסּיּום ִסְפֵרי ַהזַֹּהר ַהּקָ
ּיּום  עֹותְוַאַחר ַהּסִ ה ׁשָ ּמָ יֵדי ָקְדׁשֹו ְוָרַקד ּכַ ֶפר ַהזַֹּהר ּבִ ה , ְוַאֲחֵרי ִרּקּוִדין ּדִ ָלַקח ַהּסֵ ָ ְקֻדׁשּ

ׁשֹון,  ֶזה ַהּלָ ִפי ָקְדׁשֹו ֶאת ֵסֶפר ַהזַֹּהר ְוָאַמר ּבְ ק ּבְ ְמַחת ַהּתֹוָרה ָנׁשַ ִ ְמַחת ַהּיֹום ּוִמׂשּ ִ ִמׂשּ
ירּוׁש:  יְך, אּון ּדּו ֶקעְנְסט ִמיְך" [ּפֵ יר אֹוִתי"ִאיְך ֶקען ּדִ ה ַמּכִ יר אֹוְתָך, ְוַאּתָ ]. ֲאִני ַמּכִ

ְנָהִגים(   .)ַטֲעֵמי ַהּמִ

ַנת  ׁשְ ַלִים ּבִ דֹוֵלי ְירּוׁשָ ר הּוא תרפ"אְקִריַאת ּגְ דֹוׁש ֲאׁשֶ : ַמֲעַלת ִלּמּוד ַהזַֹּהר ַהּקָ
א ּוִבזָּה ֵמָעְלָמא...  ְרָעֻנּיֹות ּוְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ּומֹוָתָנא ְוַחְרּבָ ל ִמיֵני ּפֻ ל ּכָ ֹקד ְמַבּטֵ ִלׁשְ

ָאֶרץ ּובְ  י חּוץ חּוָצה ָלָאֶרץ ֶאֶלף ִסּיּוִמיםַעל ִלּמּוד ַהזַֹּהר ִלְגֹמר ּבָ ם ַאְנׁשֵ י ּגַ ... ּוָברּור ּכִ
סֹוד  ים ּבְ ָדׁשִ ית קֶֹדׁש ַהּקָ ת ּבֵ ְמִסּלַ י ִעיר ַהּקֶֹדׁש ּבִ ֶהם ִעם ַאְנׁשֵ ּלָ ּמּוד ׁשֶ ָלָאֶרץ ַיֲעֶלה ַהּלִ

ַנת גְּ  ה ׁשְ ָנה ֲחָדׁשָ ֵנס ְלׁשָ ֶזה, ְוִנּכָ ָרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה ּבָ ל ִיׂשְ ַרֲחִמים ַעל ַעּמֹו ּכָ ה ִויׁשּוָעה ּבְ ֻאּלָ
ּלֹו...  ל ָהעֹוָלם ּכֻ ָרֵאל ְוַעל ּכָ ָרֵאלִיׂשְ ל ַעם ִיׂשְ ִרים  ִסּיּום ֹזַהר ְלִעּלּוי ַמזָּ ל ַהּצָ ל ּכָ ּוְלַבּטֵ

י ֲעׂשֶ בֹוָתם ְולֹא ּתַ ָנה ְיֵדיֶהם אֹוָתם ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים, ְוָיֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבינּו ִויַקְלֵקל ַמְחׁשְ
ּכֹן ָלֶבַטח ְוִנְרֶאה  ָרֵאל ִיׁשְ ּיָה, ְוִיׂשְ ֶנָחַמת ִצּיֹוןּתּוׁשִ רֹור ּוִבְמֵהָרה ִיְתַקֵיים , ּבְ "ּוְקָראֶתם ּדְ

ָאֶרץ"  ְי"ָר ּבָ   . ָאּכֵ

ֲחבּוָרה  ְרצֹוָנם –ַהּלֹוְמִדים ּבַ ִפים ּוִמְתַאֲחִדים ּבִ ּתְ ּתַ ּקֹות ּוִמׁשְ ה ּדַ ּמָ ל ֶאָחד ּכַ ֶלה עוֹ , ּכָ
ל ַהזֹוהַ לְ  ָלֶהם ְמדּו ּכָ ּלָ ּקֹות ְוָכְך נּוַכל "ק, ּכּוָלם ׁשֶ ַבע ּדַ ׁשֶ ַלֲעׂשֹות ִסיּוֵמי זֹוַהר ּבְ

ְעָיה  ,ַלֲאָלִפים ִביא ְיׁשַ ְבֵרי ַהּנָ נּו ּדִ ֶרק (ְוִיְתַקֵיים ּבָ טֹן ִיְהֶיה ָלֶאֶלף" ס' כ"ב)ּפֶ ֲאִפילּו " ַהּקָ ׁשֶ
מּוְך  דֹוֵרנּו ַהּנָ ר ָהָאֶלף יּוַכל –ּבְ ב ְלׂשַ ל ַהזֹוהַ , ְלֵהָחׁשֵ ּיֵם ּכָ ּסִ ֶ ֶלאּובְּ "ק, ׁשּ יםֶעֶרְך (יֹוֵעץ  ּפֶ  )ַרּבִ

ַתב ים: ּכָ ַרּבִ ית ּבְ ֲעׂשֵ ים ְוָכל ִמְצָוה ַהּנַ ַרּבִ ה ּדְ ים ּוְתִפּלָ ַרּבִ ה ַמֲעלֹות טֹובֹות ְלתֹוָרה ּדְ , ְוַכּמָ
ר  ן ָראּוי ְלָכל ָאָדם ְלִהְתַחּבֵ י ּכֵ ִוד ה' ִעם ִיְרֵאי ִהּנֵה ּכִ מֹו ּוְלַקֵיים ַמֲאָמר ּדָ ֵבי ׁשְ ְוחֹוׁשְ

ֶלְך  ִהיִלים (ע"ה ַהּמֶ ר ְיֵראּוךָ " קי"ט ס"ג)ּתְ   "ל.ַעכַּ ". ָחֵבר ָאִני ְלָכל ֲאׁשֶ

ל ַעל ִסּיּום " ת ֵסֶפר ַהזַֹּהרּכָ ָרֵאל ַלֲעׂשֹות ָאז ְסֻעּדַ ִגיְרָסא ָמִצינּו ִמְנַהג ִיׂשְ " ּבְ
ַסחִמְצָוה ְוִלְפטֹ  ֶעֶרב ּפֶ ֲעִנית ּבְ כֹוִרים ִמּתַ ֶפר . ר ּבְ ֶרְך ֶאֶר"ץ(ּסֵ ִמְנֲהֵגי ְיהּוֵדי ֲאַרם צֹוָבה ֵחֶלק א'  ּדֶ

ן (. ַעּמּוד כ"ז) הּוָנהבשו״ת ְוַעּיֵ ְרֵחי ּכְ ן ... סי' י״ג)ח ״אוֵחֶלק  ּפִ ּכֵ ל ׁשֶ יָלא ּכָ ִלּמוּ ּוִמּמֵ ד ַהזֹוַהר ּבְ



מֹוַח  ּיּום לִ בְּ ָעֵלינּו ִלׂשְ ִחיִדי ְלהֹוִציָאנּו , ּמּודוֹ ּסִ ָבר ַהּיְ יּמּוד ַהזֹוַהר הּוא ַהּדָ כּות ּלִ זְּ ׁשֶ
דֹוׁש ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות  זֹוַהר ַהּקָ ר ּבְ ְזּכָ ּנִ ָניֹות, ּכַ ׁשְ דֹוָתיו ִמּמִ ַהזַֹּהר ָמֵלא ַעל ּגְ , ְועֹוד ׁשֶ

ב ְכּתֹות ֶנְחׁשָ ְכָלל ְסעּוַדת , ּוִבְכָלל ַמּסֶ   , עכת"ד.ִמְצָוהְוֶזה הּוא ּבִ

יֹוֵמי ְדָאב  :עּוְבָדאִאיָתא ל"ג) אֹות ( קֹול ְיהּוָדהֹוְלדֹות ּוְבֵסֶפר ּת  ַפַעם ַאַחת ּבְ ּדְ
ה  ר ְסעּוַדת ִסּיּוםקֹוֵדם ֲהצֹום ָעׂשָ ׂשָ ה , ְוָאְכלּו ּבָ ֲאלּו אֹותֹו ַעל ַמה ָעׂשָ יב , ִסּיּוםְוׁשָ ְוֵהׁשִ

דֹוׁש  ֶפר ַהּקָ י ִסּיֵם ֶאת ַהּסֵ ָרה עֲ ּכִ אנֹו ״ע ַמֲאָמרֹות ְלָהַרמַ ׂשָ ִמְנָהָגיו ז"ל, ִמּפַ ם אֹות (ְוֵכן ּבְ ׁשָ

ר, קכ"ט) ׂשָ ָאב ָאַכל ּבָ ָעה ּבְ ׁשְ מֹוָצֵאי ּתִ ַעם ַאַחת ּבְ ׁש לֹו ִסּיּום ַעל ֵסֶפר , ּפַ ּיֵ ִרי ְוָאַמר ׁשֶ ּפְ
ים  דֹוׁש "י ְלָהֲאִר (ֵעץ ַחּיִ ְבֵרי [: ְמֹבָאר ה'סֹוד ּוְבֵסֶפר . ע"כ, )ַהּקָ י ּדִ א ֶמֶלְך ַעל ּפִ ּסֵ י חַ  ִאיׁש ן ְוַהבֶּ ַהּכִ

ּמוּ ַמֲעַלת  - ]ְועֹוד זֹוהַ ַהּלִ ַהּלֹומֵ  ,"קד ּבְ ׁש ׁשֶ ךְ ד ַמּמָ א  ,ְוָטהֹורָחָדׁש  ְלִאיׁש  ִנְתַהּפֵ ּוִמְתַמּלֵ
ָכל ֶרַגע  ְמָחה ּבְ לֹוְמדוֹ ׂשִ ַווְדאַ  ,ּבְ ל ֵחֶלקי בְּ ּוּבְ מֹו ֵסֶפר הַ  ,ַסֵיים ּכָ יקוּ ּכְ ֹזַהר ַעל , ִניםּתִ

מֹוַח ְוַלֲעׂשֹות , ָחָדׁש ְוזֹוַהר , ַהּתֹוָרה דֹוָלהָעֵלינּו ִלׂשְ ל ֶחְלֵקי ַהזֹוַהר  ְסעּוָדה ּגְ ַעל ּכָ
ַווְדַאי ַעל  ָראּוּבְ ה  ָהִאּדְ דֹוׁשָ ה זֹוֶכה ַהּקְ דֹוׁשָ ָרא ַהּקְ ּמּוד ָהִאּדְ ּלִ ּבַ "יׁשֶ ָהַרְשּבִ ְכבֹודוֹ  ׁשֶ  ּבִ

א מְ  ּוְבַעְצמוֹ  ֶמֶלְך ּבָ ר ּכְ ב ֻעּטָ ָראְויֹוׁשֵ ּלֹוֵמד ָהִאּדְ ׁשֶ קֹולֹו ּכְ יב ּבְ   .ּוַמְקׁשִ

ַתב  ֻקבָּ ּכָ י ַהּמְ דֹוׁש ַרּבִ ל  "אְזָיעָ  ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאיל ַהּקָ ם  "אַהִחיָד ְזֵקנֹו ׁשֶ ׁשֵ ֻקבָּ ּבְ ל ָהַרב ַהּמְ

ִסְפרֹו , "עְזיָ  יַגַלאְנטִ ַאְבָרָהם  האֹור "ּבְ מַּ ִאּדְ "הָ ַעל " ַהַחּמָ ף (" ָנאכְּ ׁשְ ָרא ּדַ ִטים ּדַ ּפָ ת ִמׁשְ ָפָרׁשַ ּבְ ׁשֶ

בִּ : ְוֶזה ְלׁשֹון ָקְדׁשוֹ , קכ"ג ע"ב) ְפַטר ַרׁשְ ּנִ יֵנינוּ "י ֲאִפילּו עֹוד ַהּיֹום ַאַחר ׁשֶ ל ְזַמן  ,ִמּבֵ ּכָ
ָרא ִדְבֵרי ָהִאּדְ ָאנּו עֹוְסִקים ּבְ מֶ  "ִאְתַעַטר, "ׁשֶ ר ּכְ ְמעֹון ְמֻעּטָ י ׁשִ א ַרּבִ ַעְטרֹוָתיו בְּ ֶלְך ּבָ

ֹראׁש  ב וְ , ּבְ דֹוָלה ִמזּוֹ . "קעכל, ןווָ גַּ בְּ ּיֹוׁשֵ ְמָחה ּגְ ן , ַהִאם ֵיׁש ׂשִ ָראּוי ַלֲעׂשֹות ְסעּוַדת ַעל ּכֵ
ׁש  .ִמְצָוה ר ְיַבּקֵ ֲאׁשֶ ַווְדַאי ּכַ בִּ וְ ּוּבְ ְזכּות ָהַרׁשְ ל ּבִ ּלֵ ְתּפַ ְתַקבֵּ "י ּיִ תֹו ּתִ ִפּלָ קָּ ּתֵ וְ ל ּתְ ה ּבַ תוֹ ֲעׂשֶ  ,ׁשָ

ִכְתֵבי ָהֲאִר  סּוִקים("י ּוְמֹבָאר ּבְ ַער ַהּפְ יִרים ,ׁשַ ִ יר ַהׁשּ יִבים  ):ׁשִ ים ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ "ַהּיֹוׁשֶ
בֹות  י ּתֵ ִמיִעיִני": ָראׁשֵ ִמיִעִניְלקֹוֵלְך ַהׁשְ יִבים ְל'קֹוֵלך ַה'ׁשְ  ֶחְמָלה,, הּוא ַח'ֵביִרים ַמ'ְקׁשִ

ּדָ  מֹו ׁשֶ מֹות  זֹוַהרְרׁשּו בְּ ּכְ ת ׁשְ ָפָרׁשַ ף (ּבְ ְחמֹל ָעָליו י"ב ע"ב)ּדַ סּוק ְוִהּנֵה ַנַער ּבֹוֶכה ַוּתַ , ַעל ּפָ
ִכיָנה  זַֹּהרּובַ . "לַעכַּ ְוגֹו', ְוָהֵבן ֶזה,  ְ ַהׁשּ ֲארּו ׁשֶ ם ּבֵ ְתׁשּוָבהחֹוֶמֶלת ׁשָ ר חֹוְזִרים ּבִ ֲאׁשֶ , ּכַ

ין  ת ַהּדִ ּקֹוֵדם ִקְטְרָגה ִמּדַ ּטּול ּתֹוָרהׁשֶ ְתׁשּוָבה , ַעל ּבִ ר חֹוְזִרים ּבִ ִניםְוַכֲאׁשֶ ִמּיַד , ּוְמַתּקְ
ה דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ְבֵרי ָהֲאִר , חֹוֶמֶלת ַהׁשּ ֶרְך ּדִ ִפיָלה ְוַעל ּדֶ ַמַעת ַהּתְ ף "י ְוִנׁשְ ּתֵ ר ְמׁשַ ֲאׁשֶ ּכַ

ִלּמוּדוֹ  ִכינָ , ַעְצמֹו ִעם ַהִציּבּור ּבְ ְ ֹמַע ָאז ְמעֹוֵרר ֶאת ַהׁשּ ה ַלְחֹמל ָעָליו ְוִלׁשְ דֹוׁשָ ה ַהּקְ
תֹו ְלטֹוָבה ׁשָ ּקָ תֹו ְוַלֲעׂשֹות ּבַ ִפּלָ יםאֹור ּובְ . ּתְ ַתב  ַהַחּיִ דֹוׁש ּכָ ָהִראׁשֹון הּוא ְדגֹוֵאל ַהּקָ
זֹוהַ  ָאְמרּו ּבְ מֹו ׁשֶ בֹות  –'ָהָיה ה'ּוא ׁשְ 'ה מָ "ק ּגֹוֵאל ָהַאֲחרֹון ּכְ י ּתֵ ה ָראׁשֵ ְהיֶ  –ֹמׁשֶ ּיִ  ,הׁשֶ

הּוא ַהּגֹוֵאל ָהַאֲחרֹון ר ִלְרמֹז (. ׁשֶ "יֶאְפׁשָ ּבִ ָהַרׁשְ המַ ִנׁשְ  ּדְ ֵאל ת ֹמׁשֶ ינוּ ְוֵאין , )ּוִבְזכּותֹו ִנּגָ ה ַרּבֵ  ֹמׁשֶ
ְטָלִניל ׁשֶ מֹוֵסר ַהּתֹוָרה רֹוֶצה ִלְגאֹול ַעם ע"ה  יםהָ  ת"ד, עכםּבַ דֹוׁש ְזָיעָ  אֹור ַהַחּיִ "א. ַהּקָ
זֹוהַ  חֹות [ּלֹא לֹוֵמד סֹודֹות ַהּתֹוָרה ָקְראּו ְלִמי ׁשֶ "ק ּוּבְ ְקִריָאה זֹוהַ ִלּמוּ ּוְלָכל ַהּפָ "ק], ד ּבִ

אּוָלה , ַעם ָהָאֶרץ ב ַהּגְ ן . "לִ חֲ ַר ּוִבְגָללֹו ִמְתַעּכֵ נוּ ַעל ּכֵ ּלָ ק ְלִהְתַחזֵּ ְצִריִכים  ּכֻ
ִלּמוּ ד ּוְלִהְתַאחֵ  הּבְ דֹוׁש ַהזֶּ דֹוֵר ה' ּוָברּוְך . ד ַהּקָ ִכינּו ּבְ זָּ ָרֵאל ׁשֶ ָלל ִיׂשְ ר ּכְ ם ִע נּו ְלִהְתַחּבֵ

ְכמֹו ַעל  ְולֹוֵקחַ , ת ֶרַוחַמְטרוֹ  ת ְללֹאֵלאוּ ד ְללֹא ָהעֹובֵ " יָהעֹוָלִמ ִמְפָעל ַהזֹוַהר " א ׁשִ ָ ַמׂשּ
ִכינָ ִקים הָ ן ְלַמעַ ת ַהחֹובוֹ ל וֹ ְוע ְ דֹוׁשָ ה ַהׁשּ ַח ַהּקְ ּמֵ ַמִים  ְלָאִבינוּ ה ּוְלׂשַ ָ ׁשּ ּבַ ן אַ  –ׁשֶ ! ַחיַעל ּכֵ

ל ֶאָחד  ִלּמוּ ֻיְכַלל ּכָ גָּ ד ּבְ ׂשְ ה ַהּנִ דּות ְלַמעַ ב ַהזֶּ ִכינָ ן ּפְ ְ דֹוׁשָ ה ַהׁשּ דּות ּוְלַמעַ ה ַהּקְ ן ּפְ
נוּ  ַרֲחִמיםַעּמֹו ת ּוְפדוּ  ַנְפׁשֵ ָיֵמינּו ּבְ ָקרֹוב ּבְ ָרֵאל ּבְ   .אכי"ר ,ִיׂשְ



ְּתִפָּלה ֹקֶדם ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ַוֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים, ָאב ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות. מֹוִדים ֲאַנְחנּו ְלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו 
ֵואֹלַהי ֲאבֹוֵתינּו, ְּבִקָּדה ּוְבִהְׁשַּתֲחָוָיה, ֶׁשֵּקַרְבָּתנּו ְלתֹוָרֶתָך ְוַלֲעבֹוָדֶתָך ֲעבֹוַדת ַהֹּקֶדׁש, 
ְוָנַתָּת ָלנּו ֵחֶלק ְּבסֹודֹות ּתֹוָרֶתָך ַהְּקדֹוָׁשה. ָמה ָאנּו, ֶמה ַחֵּיינּו, ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעָּמנּו ֶחֶסד ָּגדֹול 
ָּכֶזה. ַעל ֵּכן ֲאַנְחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך, ֶׁשִּתְמחֹול, ְוִתְסַלח, ְלָכל ֲחֹטאֵתינּו ַוֲעוֹונֹוֵתינּו, 
ְוַאל ִיְהיּו ֲעוֹונֹוֵתינּו ַמְבִּדיִלים ֵּביֵנינּו ְלֵביֶניָך. ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלַהי ֲאבֹוֵתינּו, 
ֶׁשְּתכֹוֵנן ְלָבֵבינּו ְלִיְרָאֶתָך ְוַאֲהָבֶתָך, ְוַתְקִׁשיב ָאְזֶניָך ִלְדָבֵרינּו ֵאֶּלה, ְוִתְפַּתח ְלָבֵבינּו ֶהָעֵרל 
ְּבסֹודֹות ּתֹוָרֶתָך, ְוִיְהֶיה ִלּמּוֵדנּו ֶזה ַנַחת רּוַח ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדָך ְּכֵריַח ִניחֹוַח. ְוַתֲאִציל ָעֵלינּו 
אֹור ְמקֹור ִנְׁשָמֵתנּו ְּבָכל ְּבִחיָנֵתינּו, ְוֶׁשִּיְתנֹוְצצּו ִניצֹוצֹות ֲעָבֶדיָך ַהְּקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ַעל ָיָדם 
ָתם,  ִּגִּליָת ְּדָבֶריָך ֵאֶּלה ָּבעֹוָלם. ּוְזכּוָתם, ּוְזכּות ֲאבֹוָתם, ּוְזכּות ּתֹוָרָתם, ּוְתִמימּוָתם, ּוְקֻדּׁשָ
ַיֲעמֹוד ָלנּו ְלַבל ִנָּכֵׁשל ִּבְדָבִרים ֵאּלּו. ּוִבְזכּוָתם ָּתִאיר ֵעיֵנינּו ְּבַמה ֶׁשָאנּו לֹוְמִדים. ְּכַמֲאַמר 
ְנִעים ְזִמירֹות ִיְׂשָרֵאל "ַּגל ֵעיֵני ְוַאִּביָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך". ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון 
)ַקָּבָלה ֵמָהֲאִריַז"ל( ִלִּבי ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ִּכי ְיָי ִיֵּתן ָחְכָמה ִמִּפיו ַּדַעת ּוְתבּוָנה:  

ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו, ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא ֵׁשם 
יּוד ֵק"י ְּבָוא"ו ֵק"י ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים, ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל 
ר ַעְצִמי  ְלַאְקָמא ְׁשִכיְנָּתא ֵמַעְפָרא, ּוְלִעּלּוי ְׁשִכיַנת עּוֵּזנּו ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה. ֲהֵריִני ְמַקּׁשֵ
ְּבִלימּוד ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ְּבִנְׁשַמת ָּכל ַהְּתָנִאים ְוַהַּצִּדיִקים ַהְּכתּוִבים ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ּוְבֹראָׁשם 
ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִּתְתַקֵּים ְּתִפַּלת ָּדִוד ַהֶּמֶלְך 
לֹום )ְּתִהִּלים סא, ד-ה( ִּכי ָהִייָת ַמְחֶסה ִלי ִמְגַּדל ֹעז ִמְּפֵני אֹוֵיב. ָאגּוָרה ְבָאָהְלָך  ָעָליו ַהּׁשָ
עֹוָלִמים ֶאֱחֶסה ְבֵסֶתר ְּכָנֶפיָך ֶּסָלה. ְוֶאְזֶּכה ְׁשְּבִלמּוֵדינּו ֶזה ִּיְהיּו ִׂשְפתֹוֵתיֶהם ּדֹוְבבֹות ְּבֶקֶבר, 
ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹון ּבֹוְרֵאנּו. ּוְּבַהֵדין ִסְפָרא ֵסֶפר 
ַהּזֹוַהר, ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי, ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. ִויִהי 
ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו, ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני 
)סֹוד ה'( ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו )ְּתִהִּלים צ, טז-יז(.  

 ]ְּתִפָּלה ִלְרפּואֹות ִויׁשּועֹות[

ֲהֵריִני ְמַקֵּבל ָעַלי ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך, ַוֲהֵריִני אֹוֵהב ָּכל ֶאָחד ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְּכַנְפִׁשי ּוְמאִֹדי, ַוֲהֵריִני ְמַזֵּמן ֶאת ִּפי ִלְלמֹד ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ִלְזכּות ... פב"פ )ְוָכאן 
ם ִיְׁשַלח ְּדָברֹו ְיַחְזֵקהּו ]ְוִיְרָּפֵאהּו  ְיָפֵרט ַּבָּקָׁשתֹו( ]ִלְרפּוַאת...[ ]ְיׁשּוַעת ... [ ]ְלָּבִנים ...[ ַהּׁשֵ

ִּבְרפּוַאת ַהֶּנֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף ִּבְרַמ"ח ֵאָבָריו ּוְׁשָס"ה ִּגיָדיו ְּבתֹוְך ְׁשָאר חֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ְוַיֲאִריְך 
ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו ַּבְּנִעיִמים[ ]ְויֹוִׁשיֵעהּו ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ...[ ָאֵמן ֶסָלה.



- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

  

  ד"בס

  

  

  

  

  

  

  

אלפיים , אלפיים שנות יסורים ומכאוב עברו על עמינו

, י נעים ונדים"בנ, שנות גלות ברוחניות ובגשמיות

, בין יאוש לתקוה, בין חושך לאור, בעניים מתנדנדים

ע "מאוה, בסבל נצרפים, בנסיונות מזדככים, נופלים וקמים

  ?עד מתי, נרדפים וראשם מכופפים

 –ו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה ימי שנותינ

מן השאלות שנשאלת , כשמגיע העת למסור דין וחשבון

ואף על פי . )א"א ע"שבת ל(" ?צפית לישועה"הנשמה 

האם פועמת , שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא

 ?! משיח בא-עוד היום נתבשר שהנה , בנו התקוה

לנו לקירוב הגאולה האם פע? האם חיכינו לישועת הכלל

  ?השלימה

 להביא את משיח צדקינו עד מתי נחכה ומה נעשה

  ?במהרה בימינו

א "הגר. ל"א ז"הבה נתבונן בדברי רבינו הגדול הגר

עד ,  וכל רז לא אניס ליהשהיה כאחד מן הראשונים

, נהורא דמשיח בן יוסףשגדולי ישראל העידו עליו שהיה 

ומביא את דברי " מגלה עמוקות"וכך כותב עליו בעל ה

דברים שנצרך משיח בן יוסף ' אחד מג"ל אשר "האריז

 ,למי שראוי לזהלבוא בכל דור ודור הוא לגלות רזי התורה 

וליבי אזמר לי בבירור אשר לזה נשלח לנו עיר וקדיש 

ל לגלות לנו את התורה "א ז"ג הגר"משמיא נחית הה

א לספר "תולדות יצחק על ביאור הגר(" בנגלה ובנסתר

  )א"א ע" קמ–ב "מ ע"ד דף ק"תרבי' רה חלק ביצי

  

  .א מוצאים אנו את הדרך בה נלך לאורו עד עצם היום הזה"ובחיבוריו הקדושים של רבינו הגר
  ??כיצד נקרב את ביאת המשיחכיצד נקרב את ביאת המשיח: והוא היה אומר

". גאולה תליא בלימוד הקבלההגאולה הזאת לא תהיה רק על ידי לימוד התורה ועיקר ה : "'א אות ג"ומביא בספרו אבן שלמה פרק י

והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע בהאי חיבורא דילך " אמר משה רבינו לרבי שמעון בר יוחאי )ב"ד ע"פרשת נשא קכ( ככתוב בזוהר הקדוש

ובגין דעתידין ישראל ] הלומד בספר הזוהר לא יסבול חבלי משיחהלומד בספר הזוהר לא יסבול חבלי משיחכי : רצונו לומר[דאיהו ספר הזוהר ואילין לא צריך נסיון 

משום שעתידים ישראל לטעום מאילן החיים שהוא ספר הזוהר : תרגום. [מטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזוהר יפקון מן גלותא ברחמיל

  ]. על ידו יצאו מן הגלות ברחמיםעל ידו יצאו מן הגלות ברחמים, הזה

, א לתתא בדרא בתראהכד איתגלי, וכמה בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי חיבורא דילך: ")סוף תיקון שישי(כאן המקום לצטט מתיקוני זוהר 

, מזה החיבור שלך, ל יעסקו ויחיו"ר, וכמה בני אדם למטה יתפרנסו: ק"תרגום בלשוה. כ"ע, "ובגיניה וקראתם דרור בארץ, בסוף יומיא

וד שיגאלו על ידי לימ", א בביאורו"וכתב שם הגר, ועל ידי זה יקויים וקראתם דרור בארץ, בסוף הימים, כאשר יתגלה למטה בדור האחרון

  .ל"עכ, "הזהר

  .א על לימוד הזוהר הקדוש"מעלות לימוד הזוהר רבות הן ונלקט פירורין זעירין ממה שאמר רבינו הגר
קבלו את התורה הכתובה , ובתורתו' שלומי אמוני ישראל המאמינים בד�

וקבלו את . תורת הנגלה, ביד משה ואת התורה המסורה על פה ביד משה

ס "בכך נשלם פרד, רבי שמעון בר יוחאיתורת הקבלה והסוד מאת התנא 

א "הגר' מ משקלוב בפי"וכך כתב הרמ. ודסרש דמז רשט פהתורה שהוא 

 ירכוש –שכאשר מבין הסוד , א כמה פעמים" ששמע מהגר)ט, ב(על משלי 

כל עוד שלא יבין הסוד גם פשט אבל , ס התורה על בוריו"את כל פרד

  )טיםמקדש מלך זוהר משפ(. התורה לא יבין בברור

ההשגה מתחילה מתורת הנסתר ": כך מובא גם בסידור הגאון מוילנא�

משיגים את התורה  ולבסוף. ורק אחר כך משיגים יתר חלקי התורה

   ."הנגלית

לא רק זאת לימוד הזוהר נצרך לכל יהודי לשלימות גופו ונפשו כפי �

פנימיות התורה הם חיים ": ו"אות כ' שמצינו באבן שלמה פרק ח

 תורת הנסתר " הגוף שהוא הנפש והחיצוניות לחיצוניות הגוףלפנימיות

מכאן שאין שלימות . ותורת הנגלה מחיה את גופו, מעניק חיות לנפש האדם

  .תורת הסוד, י תוספת לימוד פנימיות התורה"לאדם רק ע

והעוסקים ברמז וסוד אין יצר הרע יכול להתגרות "וממשיך שם �

כל מי שילמד בזוהר הקדוש . דוש מעין הבטחה ללומדי הזוהר הק"בהם

מי אינו ? ומי אינו רוצה להנצל מתגרות היצר. ר ויגבור עליו"ינצל מן היצה

הרי היצר הרע אינו מרפה מאתנו אף לא ? חפץ להנצל מנסיונות החיים

וכאן מבטיחים לנו שיכול . לדקה ועובד עלינו במשרה מלאה סביב השעון

  .י לימוד הזוהר"ע? היאך. נונוכל לו ולא יהיה בכוח היצר לשלוט ב

העוסקים ": ח"י' א על משלי ה"אותו הדבר מצינו גם בפירוש הגר�

  ".ברמז וסוד אין יצר הרע יכול להתגבר בהם

כפי שנכתב ללמוד בכל יום זוהר ושערי אורה א "ואכן מקובל על פי הגר

  .)א"פ הגר"הנהגות פרטות מרבי יוסף זונדל מסלאנט ע(בספר הנהגות צדיקים 

כתב פירושים על ... וכל רז לא אניס ליה... ל אשר היה כאחד מן הראשונים"א ז"ורבינו הגר: "כתוב בהקדמת הספר זוהר הרקיע
...   ובביאורים על השולחן ערוך מביא מקורות מדברי הזוהר, הזוהר הקדוש והאדרא רבה קדישא והספרא דצניעותא והתיקוני  זוהר
  ...""" הזוהר ומאמינים בו הזוהר ומאמינים בו הזוהר ומאמינים בווכל תמימי דרך הולכים בתורתוכל תמימי דרך הולכים בתורתוכל תמימי דרך הולכים בתורת

במטרה להקל על הלומדי� ולצר� עוד ועוד יהודי� למעגל " חברה מזכי הרבי�"י "שע" מפעל הזוהר העולמי"לש� כ� התגייסנו ופתחנו את 

כשכל כר� מחולק .  חודשי השנה12 � כרכי� ל12 �לאחר עבודה מאומצת הצלחנו לחלק את הזוהר ל. הלומדי� הקבועי� בזוהר הקדוש

  .  דקות מ� הזוהר בכל יו� נסיי� תו� שנה את ספר הזוהר15 – 10 כ� שבלימוד של ימוד יומילל

  לזיכוי הרבי� פ הלימוד היומי "יכולי� לקבל חינ� את הזוהר עישיבות וכוללי� המקבלי� על עצמ� את הלימוד היומי , ד"ביהמ

 א א ""משנת תרפמשנת תרפד הגדול שבירושלים ד הגדול שבירושלים "" סיומי זוהר כתקנת הבי סיומי זוהר כתקנת הבי10001000  --מטרתינו להגיע למטרתינו להגיע ל

 

ק "ד דקהילת האשכנזים עיה"אברבי יוסף חיים זוננפלד , רבי יצחק ירוחם בן רבי משה יהושע יהודא לייב דיסקיןשם חתמו הגאונים הצדיקים 
  ]4, 3, 2' ראו דף מס[ועוד . ל"זצ, ק ספרדים" ראש הרבנים דקט"רבי יעקב מאיר ס, ירושלים

בואו , ים בכל אתר ואתר עורו והתעוררו להאיר את העולם באור העליוןי הנמצא"נצא בקריאה נרגשת לכל אחינו בנ
  .הצטרפו ללימוד היומי מתוך הזוהר הקדוש. וטלו חלק בקירוב הגאולה

  .א"וזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי יגן עליכם ועלינו להוושע בתשועת עולמים בב
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"Ú ÁÒ  ÁË˙

ÔÈÈÏ‚˙Èc ÔÈ‚ e‰ÈÈÏÚÓ epÓÈ˜È ÈÓ .epÓÈ˜È ÈÓƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ∆≈¬«¿¿ƒ¿ƒ¿«¿»
.e‰ÈÈÏÚ ‡ÈÚ ‡ËÏLÂ¿»¿»≈»¬«¿

ÁÏ ‡ÈÙÁÏ ‡Ú ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ‡c »À¿»¿ƒ»»¿«¿»¿…«
Áe ÏÈÎÈ ‡Ï„ ‡ÈÚÓ ‡zzÒ‡Ï¿ƒ¿«¿»≈≈»¿»¿ƒ«
‡‰Â ÏaÁ˙È ‡Ïc ÔÈ‚a dÈÏÚ ‡ËÏLÏ ‡‡ÒÓ¿»√»¿«¿»¬≈¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿»
‡zzÒ‡Ï Óz‡„ ‰Ók Á ‡iÂ .Óz‡ƒ¿»«»……«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿»

Ïean‰ ÈÓ ÈtÓ .‡ÈÚÓ(‡‰c)e˜Ác ÔÈÈÓc ≈≈»ƒ¿≈≈««¿«ƒ»¬
‰Â‰c ˙Ân‰ C‡ÏÓ ‡ÓÁ ÈÒBÈ Èa Ó‡ .dÈÏ≈»«ƒƒ≈»»«¿««»∆¿¬»

È˙‡(dÈa‚Ï ‚"Ï ‡"„)k ÔÈ‚e,‡˙eÈ˙Ï Ï‡Ú C »≈¿ƒ»»¿≈»
ÈÁÈ ÒÈz d nzÒ‡Â(‡zL)ÒÈ˙ È‡n‡Â . ¿ƒ¿««»¿≈««¿≈¿««¿≈«

„Á .‰„e‰È ÈaÂ ˜ÁˆÈ Èa d È‚ÈÏt .ÔÈÁÈ«¿ƒ¿ƒ≈»ƒƒƒ¿»¿«ƒ¿»«
.‡ÈÈÈÁ„ ‡È„ e‰È‡ CÎc ÔÈÁÈ ÒÈz Ó‡»«¿≈««¿ƒ¿»ƒƒ»¿«»«»

˜Ècˆ ‡ÓÏL‡Ï Ó‡ „ÁÂÈˆ ‡")(CÔÈbc ¿«»«¿«¿»»«ƒ«¿ƒ
ÔÓ ‡˜Ù‡Ï ÈfÁ˙‡c ÔÈbc ‡Le ÒÈz¿≈«¿»«¿ƒ¿ƒ¿«≈¿¬»»ƒ

.‰Èz≈»
‡ÈÓa Ôep‡ ÈÁÈ ‡zL Ó‡ ‰„e‰È ¿»»«ƒ»«¿≈ƒ¿«»

BÂ‰ ‡ÈÈÓ ‡Î‰ ‡‰Â .‡L‡a ÈÁÈ ‡zÈLÂ¿ƒ»«¿≈¿∆»¿»»»«»¬
Ó‡ .ÈÁÈ ÒÈ˙ È‡n‡(dÈÏ)È˙ ÈÒBÈ Èa ««¿≈««¿≈»«ƒƒ≈ƒ¿≈

‡ÈÓa .‡L‡Â ‡ÈÓ e„˙‡ Ìp‰È‚c ÔÈÈ„ƒƒ¿≈ƒ…ƒ¿»¿«»¿∆»¿«»
ÔÈÈˆ BÂ‰ ‡ÏÈÚlÓ e‰ÈÈÏÚ e˙Ác ÔÈÈÓ„¿«ƒ¿»¬¬«¿ƒ¿≈»¬¿ƒƒ
BÂ‰ ‡zzÓ È˜Ùc ÔÈÈÓ„ ‡L‡a .‡‚Ï˙k¿«¿»¿∆»¿«ƒ¿«¿≈ƒ«»¬
ec˙‡ Ìp‰È‚„ ‡È„ ‡c ÏÚÂ .‡L‡k ÔÁÈ˙¿ƒ»¿∆»¿«»¿ƒ»¿≈ƒ…ƒ¿»

‡ÈÈÓe ‡L‡‡È„ ÊÚÏ‡ Èa Ó‡„ BÂ‰ ÈÁÈ ÒÈz Ck ÔÈ‚e) ¿∆»«»
‡ÓÏÚ ÈÈiÁ Ôep‡ ÏÎ ‡c ÏÚÂ .‰eÓ˜e‡ ‡‰Â BÂ‰ ÈÁÈ ÒÈz Ì‰È‚ ‡ÈÈiÁ„

(‡L‡Â ‡ÈÓa ÔÈÏ‡ ÔÈÈ„ ÔÈz e„˙‡e‡ÈˆzL‡c „Ú «¿ƒ¿≈ƒ
Èqk˙‡Â ‡˙eÈ˙a zzÒÓ ‰Â‰ ÁÂ .‡ÓÏÚÓ≈»¿»¿…«»»ƒ¿«≈¿≈»¿ƒ¿«≈
‡˙eÈ˙Â ,dÈa‚Ï È˜ ‡Ï ‡ÏaÁÓe ‡ÈÚÓ≈≈»¿«¿»»»ƒ¿«≈¿≈»
z‡„ ‰ÓÎ ‡ÈÓ Èt‡ ÏÚ ‡ÈËL ‰Â‰ È‰È‡ƒƒ»»«¿»««¿≈«»¿»¿«¿
.ı‡‰ ÏÚÓ ÌzÂ ‰Èz‰ ˙‡ e‡NiÂ Ó‡»≈«ƒ¿∆«≈»«»»≈«»»∆

Ïean‰ È‰ÈÂ ÈzÎc .e˜Ï ÌBÈ »ƒ¿ƒ«¿ƒ««
ÏÎÂ .'Â‚Â ı‡‰ ÏÚ ÌBÈ ÌÈÚa‡«¿»ƒ«»»∆¿¿»
‡e‰ ‡„‰ .‡ÓÏÚÓ ÔeÁÓ˙‡ ‡ÓÊ ‡L¿«ƒ¿»ƒ¿¿≈»¿»»»
‡ÈÈÈÁ Ôep‡Ï ÔBÏ ÈÂÂ .ı‡‰ ÔÓ eÁniÂ È˙Î„ƒ¿ƒ«ƒ»ƒ»»∆«¿ƒ«»«»

elb˙iL È„k Ì‰ÈÏÚÓ epÓÈ˜È¿ƒ∆≈¬≈∆¿≈∆ƒ¿«
.ÔÈÚ‰ Ì‰ÈÏÚ ËÏL˙Â¿ƒ¿…¬≈∆»«ƒ

‡e‰ Cea LB„w‰ ‰ˆ ‰Ê ∆»»«»»
,ÔÈÚ‰Ó zzÒ‰Ï ,Á ˙‡ ˙BqÎÏ¿«∆…«¿ƒ¿«≈≈»«ƒ
ËÏLÏ ‰‡Óh‰ Áe ÏÎe˙ ‡lL∆…«««À¿»ƒ¿…
È‰Â ,˙ÁLÈ ‡lL È„k ÂÈÏÚ»»¿≈∆…À¿««¬≈
‡a˙pL BÓk ,Á ‡iÂ .‡a˙ƒ¿»≈«»……«¿∆ƒ¿»≈
ÈÓ ÈtÓ .ÔÈÚ‰Ó zzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈≈»«ƒƒ¿≈≈

,Ïean‰[È‰L].B˙B‡ e˜Ác ÌÈn‰ ««««ƒ»¬
˙Ân‰ C‡ÏÓ ‰‡ ,ÈÒBÈ Èa Ó‡»««ƒ≈»»«¿««»∆

‡a ‰È‰L[ÂÈÏ‡]‰zÏ ÒÎ ÔÎÏÂ ∆»»»¿»≈ƒ¿««≈»
ÌÈL„Á NÚ ÌÈL da ÓLÂÏL] ¿ƒ¿«»¿≈»»√»ƒ

[‰M‰?ÌÈL„Á NÚ ÌÈL ‰nÏÂ . ¿»»¿≈»»√»ƒ
ÈaÂ ˜ÁˆÈ Èa d e˜ÏÁ∆¿¿»«ƒƒ¿»¿«ƒ
NÚ ÌÈL Ó‡ „Á‡‰ .‰„e‰È¿»»∆»»«¿≈»»
.ÌÈÚL‰ ÔÈ„ ‡e‰ CkL L„Á…∆∆»ƒ»¿»ƒ

˜Ècˆ ÌÈÏL‰Ï Ó‡ „Á‡Â‡"] ¿∆»»«¿«¿ƒ«ƒ
Èˆ[C‡Le ˙B‚„ ‰NÚ ÌÈzL ¿≈∆¿≈¿»¿»

˙‡ˆÏ ÌÈÈe‡ eÈ‰L ˙B‚c‰«¿»∆»¿ƒ»≈
.‰z‰Ó≈«≈»

ÌÈL„Á ‰ML ,Ó‡ ‰„e‰È ¿»»«ƒ»√»ƒ
,L‡a ÌÈL„Á ‰MLÂ ÌÈÓa Ì‰≈¿«ƒ¿ƒ»√»ƒ¿≈
ÌÈL ‰nÏÂ ,ÌÈÓ eÈ‰ Ô‡k È‰Â«¬≈»»«ƒ¿»»¿≈

Ó‡ ?ÌÈL„Á NÚ[BÏ],ÈÒBÈ Èa »»√»ƒ»««ƒ≈
ÌÈÓa  eBc Ìp‰Èb‰ ÈÈ„ ÈLaƒ¿≈ƒ≈«≈ƒ…ƒ¿«ƒ
e„iL ÌÈn‰L  ÌÈÓa .L‡Â¿≈¿«ƒ∆««ƒ∆»¿
ÌÈBˆ eÈ‰ ‰ÏÚÓÏÓ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ¿«¿»»¿ƒ
e‡ˆiL ÌÈn‰L  L‡e .‚ÏMk«∆∆¿≈∆««ƒ∆»¿
ÏÚÂ .L‡k ÌÈÁ˙B eÈ‰ ‰hÓlÓƒ¿«»»¿ƒ»≈¿«

 Ìp‰Èb‰ ÔÈ„a ‰ÊL‡a  eBc ∆¿ƒ«≈ƒ…ƒ¿≈
ÌÈÓeÈa Ó‡L .eÈ‰ L„Á NÚ ÌÈL ÔÎÏÂ] «ƒ

.ÌÈL„Á NÚ ÌÈL Ì‰ Ìp‰Èba ÌÈÚL‰ ÔÈc ,ÊÚÏ‡

È‰Â‰eLtÌÈBc ÌÏBÚ‰ ÈÚL Ì˙B‡ Ïk ‰Ê ÏÚÂ . 

[L‡Â ÌÈÓa  eÏl‰ ÌÈÈ„ ÈLae„ÓL‰L „Ú «∆À¿¿
zzÒÓ ‰È‰ ÁÂ .ÌÏBÚ‰ ÔÓƒ»»¿…«»»ƒ¿«≈
ÔÈÚ‰ ÔÓ ‰qk˙‰Â ‰za«≈»¿ƒ¿«»ƒ»«ƒ
,ÂÈÏ‡ ˜ ‡ÏÂ ˙ÈÁLn‰Â¿««¿ƒ¿…»«≈»
Èt ÏÚ ‰ËL ‰˙È‰ ‰z‰Â¿«≈»»¿»»»«¿≈
˙‡ e‡NiÂ Ó‡pL BÓk ,ÌÈn‰««ƒ¿∆∆¡««ƒ¿∆

.ı‡‰ ÏÚÓ ÌzÂ ‰z‰«≈»«»»≈«»»∆
È‰ÈÂ e˙kL ,e˜Ï ÌBÈ »∆»«¿ƒ

ı‡‰ ÏÚ ÌBÈ ÌÈÚa‡ Ïean‰«««¿»ƒ«»»∆
eÁÓ ÔÓf‰ ‡L ÏÎÂ .'B‚Â¿¿»¿»«¿«ƒ¿
ÔÓ eÁniÂ e˙kL e‰Ê .ÌÏBÚ‰Ó≈»»∆∆»«ƒ»ƒ

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
כסלו כב

:˙Á‡ ‰˘Ï
תשרי כו



‰f‰ ÙÒ È˙

Ì˜ÈÓÏ ‡ÓÏÚ ‡ÈÈÁ‡Ï ÔeÓe˜È ‡Ï ‡‰c¿»»¿¿«¿»¿»¿»¿≈«
z‡„ ‰ÓÎ eÁniÂ È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ‡È„a¿ƒ»»»ƒ¿ƒ«ƒ»¿»¿«¿

,Ó‡(Ë ÌÈÏ‰˙)elÈÙ‡c .„ÚÂ ÌÏBÚÏ ˙ÈÁÓ ÌÓL »≈¿»»ƒ¿»»∆¿¬ƒ
:ÔeÓe˜È ‡Ï ‡È„a Ì˜ÈÓÏ¿≈«¿ƒ»»¿

‡a‡ Èa .ı‡‰ ÏÚÓ ÌzÂ ‰z‰ ˙‡ ∆«≈»«»»≈«»»∆ƒƒ«»
Á˙Ù(Ê ÌÈÏ‰˙)ÌÈ‰Ï‡ ÌÈÓM‰ ÏÚ ‰Óe »«»««»«ƒ¡…ƒ

Ôep‡„ ‡ÈÈÈÁÏ ÔBÏ ÈÂÂ .E„Bk ı‡‰ Ïk ÏÚ«»»»∆¿∆«¿«»«»¿ƒ
.‡ÓBÈ ÏÎa ÔB‰È‡ÓÏ ÔÈÊÈbÓe Ô‡ËÁ»»«¿ƒƒ¿»≈¿»»
.‡Ú‡Ó ‡zÈÎMÏ dÏ ÔÈÈÁ„ e‰ÈÈBÁe¿«¿«¿»»«¿ƒ¿»≈«¿»
È˜‡ ‡zÈÎLe .‡ÓÏÚÓ ˜lzÒ˙c ÔÈÓ‚Â¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈≈»¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÌÈÓM‰ ÏÚ ‰Óe È˙k dÏÚÂ .ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ¿¬»¿ƒ»««»«ƒ

.ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ
ÔÈÈÁ„„ ‰z‰ ˙‡ e‡NiÂ È˙Î ‰Ó ,ÈÊÁ »≈«¿ƒ«ƒ¿∆«≈»¿«¿»

‡ÈÈL ‡Ïc ,ı‡‰ ÏÚÓ ÌzÂ .Ï dÏ»¿««»»≈«»»∆¿»«¿»
˙˜ÏzÒ‡ „ÎÂ .dpÓ ˙˜ÏzÒ‡Â ‡ÓÏÚ¿»¿»¿ƒ¿«¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿«
‡È„Â ‡ÓÏÚa ÁbLÈc Ô‡Ó ˙ÈÏ ‡‰ ,‡ÓÏÚÓ≈»¿»»≈»¿«¿«¿»¿»¿ƒ»

‡ËÏL(‡È„a)ÈÈiÁ ÔeÁÓ˙È „ÎÂ .ÈBÏÚ ÔÈ„k »¿»¿≈¬¿«ƒ¿»«»≈
dÈpÓ Ôe˜lzÒÈÂ ‡ÓÏÚ(‡ÓÏÚ„)‡zÈÎL , »¿»¿ƒ¿«¿ƒ≈¿ƒ¿»

.‡ÓÏÚa dB„Ó ˙„‰‡¬«¿«¿»¿»¿»
‡Ú‡ ‡‰ ÈÎ‰ È‡ ,‡ÒÈÈ Èa dÈÏ ≈ƒƒ≈»ƒ»ƒ»«¿»

eÂ‰„ ‡ÈÈiÁ ÔeÁÓ˙‡c Ï‡NÈ„¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»«»«»¿¬
‡zÈÎL ˙c‰‡ ‡Ï È‡n‡ ‡ÓÊ ‡e‰‰¿«ƒ¿»««»¬«¿«¿ƒ¿»
‡Ïc ÔÈ‚a dÈÏ Ó‡ .‡˙ÈÓ„˜„k d˙‡Ï¿«¿»¿ƒ¿«¿ƒ»»«≈¿ƒ¿»

‡l‡ .‡ÓÏÚ È‡kÊ ‡L d e‡zL‡(Ï‡) ƒ¿»¬»¿««»≈»¿»∆»

˙‡ÈeLÂ ˙˙Á eÏÊ‡c ˙‡ ÏÎa(ע"א סט (דף ¿»¬«¿¬¿«¿«¿«ƒ«
‡Á‡ ‰‡Îe ‡Ú‡ ‰Óe .ÔB‰nÚ dB„Ó¿»ƒ¿«¿«¿»¿»»«¬»
e‡zL‡ È‡ ÔkL Ïk ,e‰ÈÈpÓ ‡Lt˙‡ ‡Ï»ƒ¿»¿»ƒ«¿»∆≈ƒƒ¿¿»

.‡LÈc˜ ‡Ú‡¿«¿»«ƒ»
‡ÓÏÚ ÈÈiÁc ÔÈBÁ ÏÎa .Óz‡ ƒ¿»¿»ƒ¿«»≈»¿»

e‰ÈÈpÓ „Á .‡zÈÎMÏ dÏ ÔÈÈÁ„«¿»»«¿ƒ¿»«ƒ«¿
.ÔÓ‡„Î ‡Ú‡ ÏÚ dÈÁ‡ ÏaÁÓc Ô‡Ó»ƒ¿«≈»¿≈««¿»ƒ¿¬»»
‡ÏÂ ‡zÈÎL Èt‡ ÈÓÁ ‡Ï Ck ÔÈ‚e¿ƒ»»»≈«¿≈¿ƒ¿»¿»
ÔÈl‡a È˙Î ‡c ÏÚÂ .ÔÈËÏÙa Ï‡Ú»¿«¿≈ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ≈

,ÌÈÚL Ì˙B‡Ï Ì‰Ï ÈB‡ .ı‡‰»»∆»∆¿»¿»ƒ
ÌÏBÚa ˙BÈÁÏ eÓe˜È ‡Ï È‰L∆¬≈…»ƒ¿»»
,eÁniÂ e˙kL e‰Ê .ÔÈ„a „ÓÚÏ«¬…¿ƒ∆∆»«ƒ»

Ó‡pL BÓk ˙ÈÁÓ ÌÓL ¿∆∆¡«¿»»ƒ»
ÔÈ„a „ÓÚÏ elÙ‡L .„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆∆¬ƒ«¬…¿ƒ

.eÓe˜È ‡Ï…»
ÏÚÓ ÌzÂ ‰z‰ ˙‡ ∆«≈»«»»≈«

,Á˙t ‡a‡ Èa .ı‡‰  »»∆«ƒ«»»«
Ïk ÏÚ ÌÈ‰Ï‡ ÌÈÓM‰ ÏÚ ‰Óe»««»«ƒ¡…ƒ«»
ÌÈÚLÏ Ì‰Ï ÈB‡ .E„Bk ı‡‰»»∆¿∆»∆»¿»ƒ
ÌBa ˙‡ ÌÈÊÈbÓe ÌÈ‡ËBÁL∆¿ƒ«¿ƒƒ∆ƒ»
ÌÈÁBc Ì‰È‡ËÁe ,ÌBÈ ÏÎa¿»«¬»≈∆ƒ
ÌÈÓB‚Â ,ı‡‰ ÔÓ ‰ÈÎM‰ ˙‡∆«¿ƒ»ƒ»»∆¿¿ƒ
‰ÈÎM‰Â .ÌÏBÚ‰ ÔÓ ˜lzÒzL∆ƒ¿«≈ƒ»»¿«¿ƒ»
e˙k ‰ÈÏÚÂ ,ÌÈ‰Ï‡ ˙‡˜ƒ¿≈¡…ƒ¿»∆»»

.ÌÈ‰Ï‡ ÌÈÓM‰ ÏÚ ‰Óe»««»«ƒ¡…ƒ
‰‡˙‡ e‡NiÂ ,e˙k ‰Ó ¿≈«»«ƒ¿∆

.‰ˆeÁ‰ d˙B‡ eÁcL ,‰z‰«≈»∆»»«»
‰BL ‡lL ,ı‡‰ ÏÚÓ ÌzÂ«»»≈«»»∆∆…»
‡È‰LÎe .epnÓ ‰˜lzÒ‰Â ÌÏBÚa»»¿ƒ¿«¿»ƒ∆¿∆ƒ
ÔÈ‡ È‰ ,ÌÏBÚ‰Ó ˙˜lzÒÓƒ¿«∆∆≈»»¬≈≈
ÔÈc‰ Ê‡Â ,ÌÏBÚa ÁÈbLiL ÈÓƒ∆«¿ƒ«»»¿»«ƒ

ËÏBL[ÔÈc‰]ÈÚL eÁniLÎe .ÂÈÏÚ ≈»»¿∆ƒ»ƒ¿≈
epnÓ e˜lzÒÈÂ ÌÏBÚ‰[ÌÏBÚ‰Ó], »»¿ƒ¿«¿ƒ∆

dB„Ó ˙‡ ‰ÈÊÁÓ ‰ÈÎM‰«¿ƒ»«¬ƒ»∆¿»
.ÌÏBÚÏ»»

È‰ ,Ck Ì‡ ,‡ÒÈÈ Èa BÏ «ƒ≈»ƒ»¬≈
ÌÈÚL‰ eÁÓpL Ï‡NÈ ı‡∆∆ƒ¿»≈∆ƒ¿»¿»ƒ
‰nÏ Ê‡ ,ÔÓÊ B˙B‡a eÈ‰L∆»¿¿«»»»
dÓB˜ÓÏ ‰ÈÎM‰ ‰ÊÁ ‡Ï…»¿»«¿ƒ»ƒ¿»
‡lL ÌeMÓ ,BÏ Ó‡ ?‰lÁzk¿«¿ƒ»»«ƒ∆…
,ÌÏBÚ‰ È˜Ècˆ ‡L d e‡Lƒ¿¬»¿»«ƒ≈»»

‡l‡[Ï‡],eÎÏ‰L ÌB˜Ó ÏÎa ∆»¿»»∆»¿
.Ì‰nÚ dB„Ó ˙‡ ‰ÓNÂ ‰„È»¿»¿»»∆¿»ƒ»∆
‡Ï ˙Á‡ ‰iÎ ı‡a ‰Óe»¿∆∆»¿ƒ»«∆∆…
Ì‡ ÔkL Ïk  Ì‰Ó ‰„Ùƒ¿¿»≈∆»∆≈ƒ

.‰LB„w‰ ı‡a e‡Lƒ¿¬»»∆«¿»
ÌÈ‡ËÁ‰ ÏÎa .eÓ‡ »«¿¿»«¬»ƒ

ÌÈÁBc ,ÌÏBÚ‰ ÈÚL ÏL∆ƒ¿≈»»ƒ
ÈÓ Ì‰Ó „Á‡ .‰ÈÎM‰ ˙‡∆«¿ƒ»∆»≈∆ƒ
BÓk ,ı‡‰ ÏÚ Bkc ˙ÈÁLnL∆«¿ƒ«¿«»»∆¿
Èt ‰‡B ‡Ï ÔÎÏÂ ,eÓ‡L∆»«¿¿»≈…∆¿≈
.ÔÈËÏtÏ ÒÎ ‡ÏÂ ‰ÈÎL¿ƒ»¿…ƒ¿»««¿≈ƒ
‰l‡ ÏÚ e˙k ‰Ê ÏÚÂ¿«∆»«≈∆

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
כסלו כב

:˙Á‡ ‰˘Ï
תשרי כו



‡"Ú ËÒ  Á‡È˙

.‡lk ÔÓ ÔeÁÓ˙‡ ı‡‰ ÔÓ eÁniÂ«ƒ»ƒ»»∆ƒ¿»ƒ…»
CÈ ‡L„˜ ÔÈnÊ„ ‡ÓÊ ‡e‰‰a ,ÈÊÁ »≈¿«ƒ¿»¿«ƒÀ¿»¿ƒ

‡ÈÈÁ‡Ï ‡e‰ÔÈ˙Ó Ôep‡ Ïk ,‡ÈÈ˙Ó ‰ ¿«¿»»≈«»»ƒ≈ƒ
‡L„˜ ÔÈ‡Îe ÔÈÚ‡ ‡La Ï ÔeÁkzLÈc¿ƒ¿«¿¿«ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒÀ¿»

e‰ÈÈÙeb ÔBÏ ‡È ‡e‰ CÈ(e‰ÈÈÙe‚a ÔBÏ ÌÈ˜BÈ ‡") ¿ƒƒ¿»«¿

a dÈa ‡zL‡c „Á ‡Ó‚ ‡‰c .ÈÊÁ ‡˜„k¿¿»»≈¿»«¿»«¿ƒ¿»«≈¿«
„ÈÚ˙È ‡Ó‚ ‡e‰‰ ‡Ú‡ ˙BÁz L»¿«¿»««¿»ƒ¿¬ƒ
‡e‰ CÈ ‡L„˜ ÈÈ dÈÏÚÂ ‰ÒÈÚ ‡ÈÓÁk¿¬ƒ»¿ƒ»¿¬≈ƒ¿≈À¿»¿ƒ

.‡Ùeb ÏÎ»»
‡l‡ ÔÈ˙ÓL ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ÔBÏ È‰È »ƒÀ¿»¿ƒƒ¿»ƒ∆»

,ÈzÎc .Ï‡NÈ„ ‡Ú‡(ÊÏ Ï‡˜ÊÁÈ)‰p‰ ¿«¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ≈
ÌÎ˙‡ È˙ÈÏÚ‰Â ÌÎÈ˙B˜ ˙‡ Á˙BÙ È‡¬ƒ≈«∆ƒ¿≈∆¿«¬≈ƒ∆¿∆
˙Ó„‡ Ï‡ ÌÎ˙‡ È˙‡‰Â ÈnÚ ÌÎÈ˙BwÓƒƒ¿≈∆«ƒ¿≈≈ƒ∆¿∆∆«¿«
‰Ó ˙Ïe .‡Ú‡ ˙BÁz ÔeÏbÏb˙Èc .Ï‡NÈƒ¿»≈¿ƒ¿«¿¿¿«¿»¿»««
‡‰c .'Â‚Â Ì˙ÈÈÁÂ ÌÎ ÈÁe Èz˙Â È˙Î¿ƒ¿»«ƒƒ»∆ƒ¿ƒ∆¿¿»
Èa Ôep‡ Ïk ÔÈ˙ÓL ÔeÏa˜È Ï‡NÈ„ ‡Ú‡a¿«¿»¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈

ÔÈl‡ a .‡ÓÏÚ(‡ÙBË„ ‡c)eÈ‡Òe e‡zÒ‡c »¿»«ƒ≈¿ƒ¿»¬¿ƒ
ÔÓ .ı‡‰ ÔÓ eÁniÂ È˙k ÔÈl‡a„ .‡Ú‡«¿»¿¿ƒ≈¿ƒ«ƒ»ƒ»»∆ƒ
e‚ÈÏÙ‡Â eL˜‡c b ÏÚ Û‡Â .‡˜ÈÈc ı‡‰»»∆«¿»¿«««¿«¿¿«¿ƒ

,Ó‡ z‡„ ‰ÓÎ eÁniÂ .‡c ÏÚ È‡Ó„˜ÌÈÏ‰˙) «¿»≈«»«ƒ»¿»¿«¿»≈
(ËÒ.ÌÈÈÁ ÙqÓ eÁnÈƒ»ƒ≈∆«ƒ

‡˜ÏeÁ ÔBÏ ˙ÈÏ È‡cÂ ÔBÚÓL Èa dÈÏ ≈ƒƒƒ¿«»≈»»
.ı‡‰ ÔÓ eÁniÂ È˙Î„ È˙‡„ ‡ÓÏÚ¿»¿»¿»≈ƒ¿ƒ«ƒ»ƒ»»∆
.ÔÈ„a ÔeÓe˜È Ï‡ .ı‡ eLÈÈ ÌÏBÚÏ È˙Îe¿ƒ¿»ƒ¿»∆¬»¿¿ƒ

,È˙Î e‰ÈÈÏÚÂ(È Ï‡È„)˙Ó„‡ ÈLiÓ ÌÈaÂ ¿¬«¿¿ƒ¿«ƒƒ¿≈≈«¿«
˙BÙÁÏ ‰l‡Â ÌÏBÚ ÈiÁÏ ‰l‡ eˆÈ˜È ÙÚ»»»ƒ≈∆¿«≈»¿≈∆«¬»
‰ÓÎ ‡lk Ï‡ ‡‰ ‡z‚eÏÙe .ÌÏBÚ ÔB‡„Ïe¿≈»»¿¿»¿»¬»…»¿»

:‡ÈÈÁ ‰eÓ˜e‡„¿¿»«¿«»
.‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ L‡ Ìe˜È‰ Ïk ˙‡ ∆»«¿¬∆«¿≈»¬»»

Ó‡ ‡a‡ Èak ˙‡)(ÏÔep‡ ÏÎ ‡ÏÏÎ‡Ï ƒƒ«»»«¿«¿»»»ƒ
‡e‰ ‡„Â .‡Ú‡ ÏÚ ÔpÓÓ ÔÈËÏLc ÔÈËÈlL«ƒƒ¿»¿ƒ¿«»««¿»¿»
„ÈÚ „Îc .‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ L‡ Ìe˜È‰«¿¬∆«¿≈»¬»»¿«»ƒ
Ú‡ ‡ÓÏÚ È ‡È„ ‡e‰ CÈ ‡L„À̃¿»¿ƒƒ»ƒ¿≈»¿»«¬«

.Ïk‰Ó eÁÓpL ,ı‡‰ ÔÓ eÁniÂ«ƒ»ƒ»»∆∆ƒ¿≈«…
‰‡„È˙ÚL ÔÓf‰ B˙B‡a , ¿≈¿«¿«∆»ƒ

˙BÈÁ‰Ï ‡e‰ Cea LB„w‰«»»¿«¬
e‡ˆniL ÌÈ˙Ó Ì˙B‡ Ïk ,ÌÈ˙n‰«≈ƒ»»≈ƒ∆ƒ»¿
,˙BiÎ ˙Bˆ‡ ‡La ıeÁ«ƒ¿»¬»»¿ƒ
Ì‰Ï ‡È ‡e‰ Cea LB„w‰«»»ƒ¿»»∆

Ì‰ÈÙeb[ÌÙe‚a Ì„ÈÓÚÈ ‡"].Èe‡k ≈∆»»
Ì„‡a ˙‡LpL ˙Á‡ ÌˆÚ È‰L∆¬≈∆∆««∆ƒ¿∆∆»»»
‰NÚz ÌˆÚ d˙B‡ ,ı‡‰ ˙Áz««»»∆»∆∆≈»∆
‰È ‰ÈÏÚÂ ,‰qÚaL B‡Ok«¿∆»ƒ»¿»∆»ƒ¿∆
.Ûeb‰ Ïk ˙‡ ‡e‰ Cea LB„w‰«»»∆»«

Ì‰Ï ‡e‰ Cea LB„w‰ ÔzÈ ƒ≈«»»»∆
,Ï‡NÈ ı‡a ‡l‡ ˙BÓL¿»∆»¿∆∆ƒ¿»≈

e˙kL Á˙Ù È‡ ‰p‰ ∆»ƒ≈¬ƒ…≈«
ÌÎ˙‡ È˙ÈÏÚ‰Â ÌÎÈ˙B˜ ˙‡∆ƒ¿≈∆¿«¬≈ƒ∆¿∆
ÌÎ˙‡ È˙‡‰Â ÈnÚ ÌÎÈ˙BwÓƒƒ¿≈∆«ƒ¿≈≈ƒ∆¿∆
eÏbÏb˙iL .Ï‡NÈ ˙Ó„‡ Ï‡∆«¿«ƒ¿»≈∆ƒ¿«¿¿
?e˙k ‰Ó Ck Á‡Â .ı‡‰ ˙Áz««»»∆¿««»«»
,'B‚Â Ì˙ÈÈÁÂ ÌÎ ÈÁe Èz˙Â¿»«ƒƒ»∆ƒ¿ƒ∆¿
eÏa˜È Ï‡NÈ ı‡a È‰L∆¬≈¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿
,ÌÏBÚ‰ Èa Ì˙B‡ Ïk ˙BÓL¿»»»¿≈»»

el‡Ï Ët[Ïean‰ Bc]e‡ÓËpL ¿»¿≈∆ƒ¿¿
e˙k ‰l‡a .ı‡‰ ˙‡ e‡nËÂ¿ƒ¿∆»»∆¿≈∆»
.ı‡‰ ÔÓ ‡˜Âc ,ı‡‰ ÔÓ eÁniÂ«ƒ»ƒ»»∆«¿»ƒ»»∆
e˜ÏÁÂ eL˜‰L b ÏÚ Û‡Â¿«««∆ƒ¿¿∆¿¿
BÓk ,eÁniÂ .‰Ê ÏÚ ÌÈBL‡‰»ƒƒ«∆«ƒ»¿

Ó‡pL ÙqÓ eÁnÈ ∆∆¡«ƒ»ƒ≈∆
.ÌÈiÁ«ƒ

ÔÈ‡L È‡cÂ ,ÔBÚÓL Èa BÏ «ƒƒ¿««∆≈
e˙kL ,‡a‰ ÌÏBÚa ˜ÏÁ Ì‰Ï»∆≈∆»»«»∆»
ÌÏBÚÏ e˙ÎÂ ,ı‡‰ ÔÓ eÁniÂ«ƒ»ƒ»»∆¿»¿»
.ÔÈ„ eÓe˜È Ï‡ .ı‡ eLÈÈƒ¿»∆¬»»¿ƒ

e˙k Ì‰ÈÏÚÂ ÌÈaÂ «¬≈∆»¿«ƒ
ÈiÁÏ ‰l‡ eˆÈ˜È ÙÚ ÈLiÓƒ¿≈≈»»»ƒ≈∆¿«≈
ÔB‡„Ï ˙BÙÁÏ ‰l‡Â ÌÏBÚ»¿≈∆«¬»¿ƒ¿
Ïk‰ Ï‡ .‰Êa ˙˜ÏÁn‰Â .ÌÏBÚ»¿««¬…∆»∆¬»«…

.ÌÈÁ‰ ‰e‡aL ÈÙk¿ƒ∆≈¬»«¬≈ƒ
Èt ÏÚ L‡ Ìe˜È‰ Ïk ˙‡ ∆»«¿¬∆«¿≈

,Ó‡ ‡a‡ Èa .‰Ó„‡‰[Ïk ˙‡] »¬»»«ƒ«»»«

ÌÈËÈlL Ì˙B‡ Ïk ÏÏÎÏƒ¿…»»«ƒƒ
,ı‡‰ ÏÚ ÌÈpÓÓ‰ ÌÈËÏBML∆¿ƒ«¿Àƒ«»»∆
Èt ÏÚ L‡ Ìe˜È‰ e‰ÊÂ¿∆«¿¬∆«¿≈
LB„w‰ ‰NBÚ L‡kL .‰Ó„‡‰»¬»»∆«¬∆∆«»
,ÌÏBÚ‰ Èa ÔÈc ‡e‰ Cea»ƒƒ¿≈»»

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
כסלו כג
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‰f‰ ÙÒ È˙

‡˙ÈÓ„˜ e‰ÈÈÏÚ ÔpÓÓc ÔÈËÈlL Ôep‡Ï¿ƒ«ƒƒƒ¿«»¬«¿¿«¿ƒ»
È˙Î„ e‰ÈÈÙ„b ˙BÁz È˙Èc Ôep‡Ï ˙Ïe¿»«¿ƒ¿«¿≈¿«¿«¿ƒ¿ƒ

(„Î ‰ÈÚ˘È)ÌBna ÌBn‰ ‡ˆ ÏÚ ÈÈ „B˜ÙÈƒ¿¿»«¿»«»«»
.‰Ó„‡‰ ÏÚ ‰Ó„‡‰ ÈÎÏÓ ÏÚ ˙Ïe¿»«««¿≈»¬»»«»¬»»

‡ea ÔBÏ Ú‡ ‡l‡ .dÈn˜ ÔÚ˙Ó ƒ¿«¿»«≈∆»«¬«¿»
,È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ˜ÈÏ„„(„ ÌÈ„)'‰ Èk ¿»ƒ»»ƒ¿ƒƒ

‡L‡ .‡p˜ Ï‡ ‡e‰ ‰ÏÎB‡ L‡ EÈ‰Ï‡(‡e‰) ¡…∆≈¿»≈«»∆»
e‰ÈÈÏÚc Ìe˜È ‡e‰‰ .‡L‡ ÏÈÎ‡c(ÚÓ ‡") ¿»ƒ∆»«»¿¬«¿

ÈÈ‚e .‡ÈÓ e‰ÈÈ˙BÁ˙ È˙Èc Ôep‡Â .‡L‡a¿∆»¿ƒ¿«¿≈¿«¿¿«»¿ƒ≈
.‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ L‡ Ìe˜È‰ Ïk ˙‡ ÁniÂ CÎ»«ƒ«∆»«¿¬∆«¿≈»¬»»
ÛBÚ „ÚÂ NÓ „Ú ‰Ó‰a „ÚÂ Ì„‡Ó ˙Ïe¿»«≈»»¿«¿≈»«∆∆¿«
.‡z˙Ïc ÔÈl‡ Ïk .ı‡‰ ÔÓ eÁniÂ ÌÈÓM‰«»«ƒ«ƒ»ƒ»»∆»ƒ≈ƒ¿«»
e‡zL‡ ‡Ïc .ÈËeÚÓÏ C‡ .Á C‡ ‡MiÂ«ƒ»∆«…««ƒ¿≈¿»ƒ¿»¬
ÈÒBÈ Èa .‡˙eÈ˙a dÈnÚ„e Á  ‡ÓÏÚ¿»¿»«…«¿ƒ≈¿≈»ƒƒ≈
‡‰Â ‡È‡ dÈÏ LÈk‡„ ‰Â‰ È‚Á ÓB‡≈¬ƒ»»¿»ƒ≈«¿»¿»

:‰eÓ˜e‡¿»
Ïk ˙‡Â ‰iÁ‰ Ïk ˙‡Â Á ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¡…ƒ∆…«¿∆»««»¿∆»

‡ÈiÁ Èa .‰za Bz‡ L‡ ‰Ó‰a‰«¿≈»¬∆ƒ«≈»ƒƒƒ»
Á˙Ù(Î ÈÏ˘Ó)‡˜ È‡‰ .zÒÂ ‰Ú ‰‡ ÌeÚ »«»»»»»¿ƒ¿»«¿»

.da zzÒ‡Â ‡˙eÈ˙Ï Ï‡Úc Á ÏÚ Óz‡ƒ¿»«…«¿»¿≈»¿ƒ¿««»

.dÈÏ e˜Ác ‡ÈiÓ„ ‡ÓÊ ‡˙eÈ˙ B‚Ï Ï‡ÚÂ¿»¿≈»¿ƒ¿»¿«»»¬≈
dÈÏ ‡ÓÁ ‡˙eÈ˙Ï Ï‡Ú ‡Ï „Úc Óz‡ ‡‰Â¿»ƒ¿»¿«»»¿≈»»»≈
.ÔBÏ ÁÒ‡Â e‰ÈÈÈa ÏÈÊ‡c ˙Ân‰ C‡ÏÓÏ¿«¿««»∆¿»ƒ≈«¿¿«¿«
.de‚a zzÒ‡Â ‰zÏ Ï‡Ú ,dÈÏ ‡ÓÁc ÔÂÈk≈«¿»»≈»«≈»¿ƒ¿««¿«»
‰‡ .zÒÂ ‰Ú ‰‡ ÌeÚ È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰»»ƒ¿ƒ»»»»»¿ƒ¿»»»
‡„‰ dÈnwÓ zÒÂ ˙Ân‰ C‡ÏÓ ‡„ ‰Ú»»»«¿««»∆¿ƒ¿»ƒ«≈»»

.Ïean‰ ÈÓ ÈtÓ È˙Î„ ‡e‰ƒ¿ƒƒ¿≈≈««
.zÒÂ ‰Ú ‰‡ ÌeÚ Ó‡ ÈÒBÈzÒÈÂ) ≈»«»»»»»¿ƒ¿»

(È˙Î ‡Ï„ ‰Ó ÏÚ „‰‡ ,‡ÓÊa Óz‡ «¬«««¿ƒ¿»¿ƒ¿»
‡ÏÂ ˙qÈ ÌÈkÁ L  ‡ÓÏÚa ‡ÈL ‡˙BÓ„¿»«¿»¿»¿»«»«ƒƒ»≈¿»
ÔÈ‚a .‡ÏaÁÓ Èn˜ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ Ï Ìe˜È»¿«¿»ƒ¿¬≈«≈¿«¿»¿ƒ
Ôep‡ Ïk ÏaÁÈ ,eL dÈÏ È‰ÈÈ˙‡c ÔÂÈÎc¿≈»¿ƒ¿¿ƒ≈¿¿«≈»ƒ
.‡ÈÈÏ‚˙‡a dÈn˜ ÔeÚÈÂ dÈn˜ ÔeÁkzLÈc¿ƒ¿«¿«≈¿««¿«≈¿ƒ¿«¿»

ÌÈËÈlM‰ Ì˙B‡ ˙‡ ÈÚÓ«¬ƒ∆»««ƒƒ
Á‡Â ,‰ÏÁ˙‰a Ì‰ÈÏÚ ÌÈpÓÓ‰«¿Àƒ¬≈∆««¿»»¿««
˙Áz ÌÈLBiL Ì˙B‡ ˙‡ Ck»∆»∆¿ƒ««

e˙kL ,Ì‰ÈÙk„˜ÙÈ «¿≈∆∆»ƒ¿…
Á‡Â ,ÌBna ÌBn‰ ‡ˆ ÏÚ '‰«¿»«»«»¿««
ÏÚ ‰Ó„‡‰ ÈÎÏÓ ÏÚ  Ck»««¿≈»¬»»«

.‰Ó„‡‰»¬»»
‡l‡ ?ÂÈÙlÓ ÌÈÚÓ »√»ƒƒ¿»»∆»

e‰Ê .˙˜ÏBcL L‡a Ì˙B‡ ÈÚÓ«¬ƒ»¿≈∆∆∆∆
e˙kL L‡ EÈ‰Ï‡ '‰ Èk ∆»ƒ¡…∆≈

L‡ .‡p˜ Ï‡ ‡e‰ ‰ÏÎ‡[‡e‰] …¿»≈«»≈
„ÓBÚL B˙B‡ .L‡ ˙ÏÎB‡L∆∆∆≈∆≈

Ì‰ÈÏÚÓ[BÚ ‡"]Ì˙B‡Â .L‡a ≈¬≈∆¿≈¿»
.ÌÈÓa Ì‰ÈzÁz ÌÈLBiL∆¿ƒ«¿≈∆¿«ƒ

ÌeMÓeÌe˜È‰ Ïk ˙‡ ÁÓiÂ Ck ƒ»«ƒ«∆»«¿
Ck Á‡Â ,‰Ó„‡‰ Èt ÏÚ L‡¬∆«¿≈»¬»»¿««»
„ÚÂ NÓ „Ú ‰Ó‰a „ÚÂ Ì„‡Ó≈»»¿«¿≈»«∆∆¿«
Ïk ,ı‡‰ ÔÓ eÁniÂ ÌÈÓM‰ ÛBÚ«»«ƒ«ƒ»ƒ»»∆»
C‡  Á C‡ ‡MiÂ .‰hÓlL el‡≈∆¿«»«ƒ»≈«…««
˜ ÌÏBÚa e‡L ‡lL .ËÚÓÏ¿«≈∆…ƒ¿¬»»«
ÈÒBÈ Èa .‰za BnÚL ÈÓe Á…«ƒ∆ƒ«≈»«ƒ≈
BLÈk‰L ,bÁ ‰È‰L ,Ó‡»«∆»»ƒ≈∆ƒƒ

È‰Â ,‰È‡‰eLt. «¿≈«¬≈≈¿»
Ïk ˙‡Â Á ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¡…ƒ∆…«¿∆»

Bz‡ L‡ ‰Ó‰a‰ Ïk ˙‡Â ‰iÁ‰««»¿∆»«¿≈»¬∆ƒ
,Á˙t ‡ÈiÁ Èa .‰za  «≈»«ƒƒ»»«

‰Ê ˜eÒt .zÒÂ ‰Ú ‰Ú ÌeÚ»»»»»¿ƒ¿»»∆
‰zÏ ÒÎpL Á ÏÚ Ó‡∆¡««…«∆ƒ¿««≈»
‰z‰ CB˙Ï ÒÎÂ ,da zzÒ‰Â¿ƒ¿«≈»¿ƒ¿«¿«≈»
È‰Â .B˙B‡ e˜Ác ÌÈn‰L ÔÓÊaƒ¿«∆««ƒ»¬«¬≈
,‰zÏ ÒÎ ‡lL „ÚL Ó‡∆¡«∆«∆…ƒ¿««≈»
CÏB‰L ˙Ân‰ C‡ÏÓ ˙‡ ‰‡»»∆«¿««»∆∆≈
‰‡L ÔÂÈk .Ì˙B‡ ÛÈwÓe Ì‰ÈÈa≈≈∆«ƒ»≈»∆»»
zzÒ‰Â ‰zÏ ÒÎ ,B˙B‡ƒ¿««≈»¿ƒ¿«≈
‰‡ ÌeÚ e˙kL e‰Ê .dÎB˙a¿»∆∆»»»»
e‰Ê  ‰Ú ‰‡ .zÒÂ ‰Ú»»¿ƒ¿»»»»»∆
e‰Ê .ÂÈÙlÓ zÒÂ ,˙Ân‰ C‡ÏÓ«¿««»∆¿ƒ¿«ƒ¿»»∆

.Ïean‰ ÈÓ ÈtÓ e˙kL∆»ƒ¿≈≈««
‰Ú ‰‡ ÌeÚ ,Ó‡ ÈÒBÈ ≈»«»»»»»

,zÒÂ[˙qiÂ e˙Î ‡Ï]‰Ó ÏÚ ÊÁ ¿ƒ¿»»«««
ÈeL ˙Ân‰L ÔÓÊa ,Ó‡pM∆∆¡«ƒ¿«∆«»∆»
‡ÏÂ zzÒÈ ÌÎÁ Ì„‡ Ôa ,ÌÏBÚa»»∆»»»»ƒ¿«≈¿…
ÈÙÏ ‰‡˙È ‡ÏÂ ıeÁa „ÓÚÈ«¬…«¿…ƒ¿»∆ƒ¿≈
‰zpL ÔÂÈkL ÌeMÓ ,˙ÈÁLn‰««¿ƒƒ∆≈»∆ƒ¿»
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‡"Ú ËÒ  Á‚È˙

ÔÈÚ eLÚÂ eÚ ÌÈ‡˙Ùe ‡˜„ ‡ÙBÒÂ¿»ƒ¿»¿»ƒ»¿¿∆¡»»¿ƒ
.eLÚÂ dÈn˜ ÔÈÈÊÁ˙‡Â dÈn«̃≈¿ƒ¿«¿»«≈¿∆¡»

‡„ewÙ eÚ ,eÚ Á‡(‡c)(ÔB‰È‡Ó„ ‡") «≈»¿»¿ƒ»

‰Ú ‰‡ ÌeÚ Á‡ c .eLÚÂ¿∆¡»»»«≈»»»»»
Èa ÔÈl‡ eLÚÂ eÚ ÌÈ‡˙Ùe .Á ‡c zÒÂ¿ƒ¿»»…«¿»ƒ»¿¿∆¡»ƒ≈¿≈

.dÈ„(eLÚÂ)Ïk Ônz È‰zL‡Â zzÒ‡c ÔÂÈk , »≈≈«¿ƒ¿««¿ƒ¿»≈«»»
.‡ÓÊ ‡e‰‰(ע"ב סט ‡˙(דף ÌÈ‰Ï‡ kÊiÂ ˙Ï «ƒ¿»¿»»«ƒ¿…¡…ƒ∆

.Á…«
ÔBÚÓL Èa(Á ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ BkÊÈÂ)ÈÊÁ ‡z ƒƒƒ¿»»≈

dÈa È˙Î ‡Ï „ÈÚ˙‡ ‡È„„ ‡˙ÚL¿«¬»¿ƒ»ƒ¿¬ƒ»¿ƒ≈
„ÈÚ˙‡c ÔÂÈk .‰ÈÎÊ(dÈa)e„È‡˙‡Â ‡Èc ¿ƒ»≈«¿ƒ¿¬ƒƒ»¿ƒ¿¬ƒ

„Î ‡‰c .‰ÈÎÊ dÈa È˙k ÔÈ„k ,‡ÓÏÚ ÈÈiÁ«»≈»¿»¿≈¿ƒ≈¿ƒ»¿»«
.ÁÎzL‡ ‡Ï ‡˙eaÁ˙‡ ‡ÓÏÚ ‡ÈL ‡Ècƒ»«¿»¿»¿»ƒ¿«¿»»ƒ¿¿«
Ú˙‡c ÔÂÈk .‡ÓÏÚ ÏÚ ‡ÈL ‡ÏaÁÓe¿«¿»«¿»«»¿»≈«¿ƒ¿¬«
.dÈ˙‡Ï ‡lk z ,‡Ê‚e CÈkzL‡Â ‡Ècƒ»¿ƒ¿«ƒ¿»»…»¿«¿≈
.Á ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ kÊiÂ ‡Î‰ È˙k Ck ÔÈ‚e¿ƒ»¿ƒ»»«ƒ¿…¡…ƒ∆…«
.dÈa È˙k ˜Ècˆ LÈ‡ Ác .BÎÊ ‡ÈL dÈc¿≈«¿»»¿…«ƒ«ƒ¿ƒ≈

(ËÙ ÌÈÏ‰˙)Ìi‰ ˙e‡‚a ÏLBÓ ‰z‡ «»≈¿≈«»
‡˙ÚLa .ÌÁaL˙ ‰z‡ ÂÈl‚ ‡BNa¿«»«»¿«¿≈¿«¬»
,È˙ÁÂ È˜ÏÒ ÈÓB‰˙e ÈÏebÏ‚a ıÈÙ˜ ‡nÈ„¿«»»ƒ¿«¿≈¿≈»¿≈¿»¬≈
‡ËqÓ ‡ËeÁ „Á „L ‡e‰ CÈ ‡L„À̃¿»¿ƒ»««»ƒƒ¿»

dÈtÚÊ CÈÎLÂ ÈBÏbÏb CÈLÓe ‡ÈÓÈ„˙ÈÏÂ ¿»ƒ»»ƒ«¿¿¿»ƒ«¿≈¿≈
.dÈÏ Ú„Èc Ô‡Ó»¿»«≈

‡e ‡e‰‰ dÈÏ ÔncÊ‡Â ‡nÈÏ ˙Á »«¿«»¿ƒ¿««≈«»
dÈpÓ dÈ˙ÓL ˙˜Ù ‡Ï CÈ‰ .dÈÏ ÚÏe»«≈≈»»¿«ƒ¿¿≈ƒ≈
‡e‰ CÈ ‡L„˜c ÔÈ‚a ‡Ï‡ .„iÓ ‡ÁÙ ‡ÏÂ¿»»¿»ƒ»∆»¿ƒ¿À¿»¿ƒ
‡˙e‡‚ ‡e‰‰Â .‡nÈ„ ‡˙e‡‚ ‡e‰‰a ËÈlL«ƒ¿«≈»¿«»¿«≈»
dÈÏ ˜ÈÏÒ„ ‡Ï‡ÓN„ ‡ËeÁ „Á ‡e‰ ‡nÈ„¿«»«»ƒ¿»»¿»ƒ≈
‡e‰‰ Â‡Ï È‡Â .˜lzÒ‡ dÈe ‡lÈÚÏ ‡nÈÏ¿«»¿≈»≈ƒ¿««¿ƒ»«
‡˜ÏÒ ‡Ï ‡ÈÓÈ„ ‡ËqÓ dÈÏ ÈËÓ„ ‡ËeÁ»¿»≈≈ƒƒ¿»¿»ƒ»»»¿»

„Î„ .ÔÈÓÏÚÏ(ÔÂÈÎc)‡nÈÏ ˙ÈÁ ‡ËeÁ ‡e‰‰c ¿»¿ƒ¿«¿«»»ƒ¿«»
ÈBÏbÏb ÔÈÚ˙‡ ÔÈ„k da „ÈÁ‡˙‡ ‡nÈÂ¿«»ƒ¿«ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ«¿¿
‡e‰ CÈ ‡L„˜c „Ú .‡tË ÛËÓÏ Ô‚‡LÂ¿«¬»¿ƒ¿««¿»«¿À¿»¿ƒ

Ïk ˙‡ ˙ÈÁLÈ ‡e‰ ,˙eL‰ BÏ»¿«¿ƒ∆»
ÌÈBÚÂ ÂÈÙÏ ÌÈ‡ˆÓpL Ì˙B‡»∆ƒ¿»ƒ¿»»¿¿ƒ
 ˜eÒt‰ ÛBÒÂ .ÈeÏb ÂÈÙÏ¿»»»¿«»
eÚ .eLÚÂ eÚ ÌÈ‡˙Ùe¿»ƒ»¿¿∆¡»»¿
.eLÚÂ ,ÂÈÙÏ e‡˙‰Â ÂÈÙÏ¿»»¿ƒ¿»¿»»¿∆¡»

ÏÚ eÚ  eÚ Á‡ «≈»¿»¿«
BÊ ‰ÂˆÓ[ÌBa ÏL ‡"]c .eLÚÂ ƒ¿»¿∆¡»»»

‰Ê  zÒÂ ‰Ú ‰‡ ÌeÚ Á‡«≈»»»»»¿ƒ¿»∆
el‡  eLÚÂ eÚ ÌÈ‡˙Ùe .Á…«¿»ƒ»¿¿∆¡»≈

BB„ Èa[eLÚÂ]zzÒ‰L ÔÂÈk . ¿≈≈»∆ƒ¿«≈
Á‡ ,ÔÓÊ B˙B‡ Ïk ÌL ‰‰zL‰Â¿ƒ¿«»»»¿«««

.Á ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ kÊiÂ Ck»«ƒ¿…¡…ƒ∆…«
,ÔBÚÓL Èa[Á ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ kÊiÂ] «ƒƒ¿

‰‡ ‡a,‰NÚ ÔÈc‰L ‰ÚLa , …¿≈¿»»∆«ƒ«¬»
‰NÚpL ÔÂÈk .‰ÈÎÊ Ba e˙Î ‡Ï…»¿ƒ»≈»∆«¬»

[Ba]Â ÔÈc‰,ÌÏBÚ‰ ÈÚL e„‡ «ƒ¿∆∆¿ƒ¿≈»»
L‡k È‰L .‰ÈÎÊ Ba e˙k Ê‡»»¿ƒ»∆¬≈«¬∆
˙‡ˆÓ ‡Ï ,ÌÏBÚa ÈeL ÔÈc‰«ƒ»»»…ƒ¿≈
ÏÚ ÈeL ˙ÈÁLn‰Â ,˙eaÁ˙‰ƒ¿«¿¿««¿ƒ»«
CÎLÂ ÔÈc‰ ÚL ÔÂÈk .ÌÏBÚ‰»»≈»∆»««ƒ¿»«
ÔÎÏÂ ,BÓB˜ÓÏ Ïk‰ L ,Ê‚‰»…∆»«…ƒ¿¿»≈
,Á ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ kÊiÂ Ô‡k e˙k»»«ƒ¿…¡…ƒ∆…«
˜Ècˆ LÈ‡ ÁpL ,BÎÊ ‰BL BaL∆∆»∆…«ƒ«ƒ

.Ba e˙k»
 ÏLBÓ ‰z‡ «»≈

‰z‡ ÂÈl‚ ‡BNa Ìi‰ ˙e‡‚a¿≈«»¿«»«»
ıÙB˜ Ìi‰L ‰ÚLa .ÌÁaL ¿̇«¿≈¿»»∆«»≈
,ÌÈ„BÈÂ ÌÈÏBÚ ˙BÓB‰z‰Â ÂÈl‚a¿«»¿«¿ƒ¿¿ƒ
ËeÁ ÁÏBL ‡e‰ Cea LB„w‰«»»≈«
ÂÈlb ˙‡ CLBÓe ÔÈÓi‰ „vÓ „Á‡∆»ƒ««»ƒ≈∆«»
Ú„BiL ÈÓ ÔÈ‡Â ,BtÚÊ CÎBLÂ¿≈«¿¿≈ƒ∆≈«

.B˙B‡
B˙B‡ BÏ ÔncÊ‰Â ÌiÏ „È »««»¿ƒ¿«≈

‰‡ˆÈ ‡Ï CÈ‡ ,B˙B‡ ÚÏe ‚c‰«»»«≈…»¿»
?„iÓ ‰ÁÙ ‡ÏÂ epnÓ B˙ÓLƒ¿»ƒ∆¿…»¿»ƒ»
‡e‰ Cea LB„w‰L ÌeMÓ ‡l‡∆»ƒ∆«»»
,Ìi‰ ÏL ˙e‡b d˙B‡a ËÏBL≈¿»≈∆«»
„Á‡ ËeÁ ‡È‰ Ìi‰ ˙e‡b d˙B‡Â¿»≈«»ƒ∆»
Ìi‰ ˙‡ ‰ÏÚnL Ï‡ÓO‰ ÏL∆«¿…∆«¬∆∆«»
Ì‡Â .‰lÚ˙Ó ‡e‰ Be ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿«»¿ƒ
ÂÈÏ‡ ÚÈbnL ËeÁ‰ B˙B‡ ‡Ï…«∆«ƒ«≈»
.ÌÈÓÏBÚÏ ‰ÏÚÈ ‡Ï ,ÔÈÓi‰ „vÓƒ««»ƒ…«¬∆¿»ƒ

L‡kL[ÔÂÈkL]ËeÁ‰ B˙B‡L ∆«¬∆∆«
Ê‡ ,Ba ÊÁB‡ Ìi‰Â ,ÌiÏ „BÈ≈«»¿«»≈»

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
כסלו כג

:˙Á‡ ‰˘Ï
תשרי כו



‰f‰ ÙÒ „È˙

dÈÏ È˙‡(ÔBÏ).e‰ÈÈ˙‡Ï ÔÈ˙Â ‡BÁ‡Ï »ƒ≈¿¬»¿»ƒ¿«¿«¿
.ÌÁaL˙ ‰z‡ ÂÈl‚ ‡BNa È˙Î„ ‡e‰ ƒ¿ƒ¿«»«»¿«¿≈

ÌÁaLz .‡nÈ Èlb Ôep‡Ï ÌÁaLz¿«¿≈¿ƒ«≈«»¿«¿≈
Á‡ c .e‰ÈÈ˙‡Ï ‡˙‡Ï ÔBÏ a˙z¿««¿¬»»¿«¿«¿»»«≈
ÔÈ˜ÏÒc ÔÈ‚a ÔBÏ ‡e‰ ‡ÁL LnÓ ÌÁaLz¿«¿≈«»¿»»¿ƒ¿»¿ƒ
ÛÈÒÎc Ô‡Ó Ïk Ô‡kÓ .ÈÓÁÓÏ ‡ze‡È˙a¿ƒ¿»¿∆¡≈ƒ»»»¿»ƒ

ÏÈÎÈ ‡Ïc b ÏÚ Û‡ Ú„ÓÏe ‡ÏkzÒ‡Ï‡") ¿ƒ¿«»»¿ƒ¿««««¿»¿ƒ
(‡˙eL dÈÏ ÔÈ‰È ‡ÏÂ‡lÎÂ dÈÏÈ„ e‰È‡ ‡ÁL ¿»»ƒƒ≈¿…»

.dÈÏ ÔÁaLÓ¿«¿»≈
ÏÈÁ„ ‰Èz ‰Â‰ „k Á ‰„e‰È Èa ƒƒ¿»…««»»«≈»»ƒ

‡e‰ CÈ ‡L„˜ dÈÏ k„È ‡Ï„ ‰Â‰»»¿»ƒ¿«≈À¿»¿ƒ
eÚ˙‡Â ‡Èc „ÈÚ˙‡c ÔÂÈÎÂ .ÔÈÓÏÚÏ¿»¿ƒ¿≈»¿ƒ¿¬ƒƒ»¿ƒ¿¬»
ÌÈ‰Ï‡ kÊiÂ È˙Î ‰Ó ÔÈ„Î ‡ÓÏÚ ÈÈiÁ«»≈»¿»¿≈«¿ƒ«ƒ¿…¡…ƒ

.Á ˙‡∆…«
‡È„„ ‡˙ÚLa ,ÈÊÁ ‡z Ó‡ ÊÚÏ‡ ∆¿»»»«»»≈¿«¬»¿ƒ»

LÈÈ‡Ï dÈÏ ÈÚÈÏ ‡Ï ‡ÓÏÚ ‡ÈL«¿»¿»¿»»ƒ¿≈≈¿≈ƒ
‡lÈÚÏ dÈÓL k„ÈcÈ ‡L„˜„ dÈÓ˜)(‡ÓÏÚ ‡e‰ C. ¿ƒ¿«¿≈¿≈»

ÈBBÁ Ôek„È dÈÓL k„‡ È‡ ‡‰c(e‰Ïk) ¿»ƒ«¿«¿≈ƒ¿¿

,˙ÈneMÓ ÔÏÓ .dÈ ‡ÁbL‡Ï Ôe˙ÈÈÂ¿≈¿«¿»»≈¿»»ƒ«ƒ
‰Â‰ ‰M‰ L‡c BË ÌBÈ ‡ÓBÈ ‡e‰‰c¿«»¿…«»»»»
Ó‡ ÔÈ„Îe .‡ÓÏÚ ÔÈ‡„ ‡e‰ CÈ ‡L„˜Â¿À¿»¿ƒ»ƒ»¿»¿≈»«

ÚLÈÏ‡ dÈÏ(„  ÌÈÎÏÓ)a„Ï LÈ‰CÏn‰ Ï‡ CÏ  ≈¡ƒ»¬≈¿«≈»∆«∆∆
CÏÓ .CÏÓ È˜‡ ÔÈ„Îc .‡e‰ CÈ ‡L„˜ ‡c»À¿»¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈∆∆∆∆
ÈnÚ CB˙a Ó‡zÂ .ËtLn‰ CÏÓ LB„w‰«»∆∆«ƒ¿»«…∆¿«ƒ
ÔeÁbLÈÂ ÈÏ Ôek„È„ ‡ÈÚ ‡Ï .˙LBÈ ÈÎ‡»…ƒ»∆»»≈»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿
ÔÈa dÈLÈ ÏÈiÚc Ô‡Ó .ÈÓÚ CB˙ ‡l‡ Èaƒ∆»¿«ƒ»¿¬ƒ≈≈≈

‡nÚ(‡Ïk)dÈÏ Ô„ÈÓÏ dÈÏÚ ÔeÁbLÈ ‡Ï «»»ƒ¿¿¬≈¿≈«≈
.ÈnÚ CB˙ ‰Ó‡ CÎ ÈÈ‚a .LÈÏ¿ƒ¿ƒ≈»»¿»¿«ƒ

‡ÓÏÚ ‡ÈL ‡Ê‚e„ ‡˙ÚLa Á ,ÈÊÁ »≈…«¿«¬»¿¿»«¿»¿»¿»
‰Ó Ú˙‡ ‡È„c ÔÂÈk .k„‡ ‡Ï»ƒ¿«≈«¿ƒ»ƒ¿¬»«
k„‡ ‡zL‰ Á ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ kÊiÂ È˙Î¿ƒ«ƒ¿…¡…ƒ∆…««¿»ƒ¿«
‰Ók Á ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ kÊiÂ Á‡ c .dÈÓL¿≈»»«≈«ƒ¿…¡…ƒ∆…«¿»

.È˙Èa ˙‡ kÊ‡Â Ó‡ z‡c¿«¿»≈»∆¿…∆¿ƒƒ

ÛËÏ ÌÈ‚‡BLÂ ÌÈlb‰ ÌÈBÚ˙Óƒ¿¿ƒ««ƒ¿¬ƒƒ¿…
‡e‰ Cea LB„w‰L „Ú ,ÛË∆∆«∆«»»

B˙B‡ ÈLÓ[Ì˙B‡]ÌÈLÂ BÁ‡Ï ≈ƒ¿»¿»ƒ
.ÌÓB˜ÓÏƒ¿»

‰z‡ ÂÈl‚ ‡BNa e˙kL ∆»¿«»«»
Èlb Ì˙B‡ ˙‡ ÌÁaLz .ÌÁaL ¿̇«¿≈¿«¿≈∆»«≈
ÊÁÏ Ì˙B‡ aLz  ÌÁaLz .Ìi‰«»¿«¿≈¿«≈»«¬…
ÌÁaLz ,Á‡ c .ÌÓB˜ÓÏƒ¿»»»«≈¿«¿≈
ÌeMÓ Ì‰Ï ‡e‰ ÁL .LnÓ«»∆«»∆ƒ
.˙e˜˜BzL‰a ˙B‡Ï ÌÈÏBÚL∆ƒƒ¿¿ƒ¿¿
ÏkzÒ‰Ï ÛÒÎpL ÈÓ Ïk ,Ô‡kÓƒ»»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿«≈

ÏBÎÈ ‡lL b ÏÚ Û‡ ,˙Ú„ÏÂ‡ÏÂ ‡"] ¿»«««««∆…»

[˙eL BÏ ÌÈ˙B,BlL ‡e‰ ÁM‰  «∆«∆
.B˙B‡ ÌÈÁaLÓ ÌlÎÂ¿À»¿«¿ƒ

‰È‰Lk ,Á ,‰„e‰È Èa «ƒ¿»…«¿∆»»
B˙B‡ kÊÈ ‡lL „ÁBt ‰È‰ ,‰za«≈»»»≈∆…ƒ¿…
ÔÂÈÎÂ .ÌÈÓÏBÚÏ ‡e‰ Cea LB„w‰«»»¿»ƒ¿≈»
ÈÚL eÚÂ ÔÈc‰ ‰NÚpL∆«¬∆«ƒ¿∆∆¿ƒ¿≈
kÊiÂ ?e˙k ‰Ó Ê‡ ,ÌÏBÚ‰»»»«»«ƒ¿…

.Á ˙‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆…«
,Ó‡ ÊÚÏ‡‰‡ ‡a‰ÚLa , ∆¿»»»«…¿≈¿»»

CÈˆ ‡Ï ,ÌÏBÚa ÈeL ÔÈc‰L∆«ƒ»»»…»ƒ
‰ÏÚÓÏ BÓL ÎfiL Ì„‡ÏÙÏ]È »»»∆ƒ»≈¿¿«¿»

[ÌÏBÚa ‡e‰ Cea LB„w‰kÊ Ì‡ È‰L . ∆¬≈ƒƒ¿»
ÌÈkÊ ,BÓL[Ïk]e‡BÈÂ ÂÈ‡ËÁ ¿ƒ¿»ƒ¬»»¿»

.˙ÈneMÓ ?eÏ ÔÈpÓ .Ba ÁÈbL‰Ï¿«¿ƒ«ƒ«ƒ»ƒ«ƒ
ÏL BË ÌBÈ ‰È‰ ÌBi‰ B˙B‡L∆«»»∆
Ôc ‡e‰ Cea LB„w‰Â ,‰M‰ L‡…«»»¿«»»»
ÚLÈÏ‡ dÏ Ó‡ Ê‡Â ,ÌÏBÚ‰ ˙‡∆»»¿»»«»¡ƒ»

 Ï‡ CÏ a„Ï LÈ‰¬≈¿«≈»∆
Ê‡L ,‡e‰ Cea LB„w‰ ‰Ê ?CÏn‰«∆∆∆«»»∆»
CÏÓ .LB„w‰ CÏÓ .CÏÓ ‡˜ƒ¿»∆∆∆∆«»∆∆
ÈÎ‡ ÈnÚ CB˙a Ó‡zÂ .ËtLn‰«ƒ¿»«…∆¿«ƒ»…ƒ
È˙B‡ ekÊiL ‰ˆB ÈÈ‡ .˙LBÈ»∆≈ƒ»∆ƒ¿¿ƒ
ÈÓ .ÈnÚ CB˙a ‡l‡ ,È eÁÈbLÈÂ¿«¿ƒƒ∆»¿«ƒƒ

ÌÚ‰ ÔÈa BL‡ ÒÈÎnL[Blk]‡Ï , ∆«¿ƒ…≈»»…
.ÚÏ B˙B‡ Ôe„Ï ÂÈÏÚ eÁÈbLÈ«¿ƒ»»»¿«

.ÈnÚ CB˙a ‰Ó‡ Ck ÌeMÓƒ»»¿»¿«ƒ
‰‡‰È‰ Ê‚‰L ‰ÚLa ,Á , ¿≈…«¿»»∆»…∆»»

ÚL ÔÂÈk .kÊ ‡Ï ,ÌÏBÚa ÈeL»»»…ƒ¿«≈»∆»«
˙‡ ÌÈ‰Ï‡ kÊiÂ ?e˙k ‰Ó ,ÔÈc‰«ƒ«»«ƒ¿…¡…ƒ∆
Á‡ c .BÓL kÊ ÂLÎÚ .Á…««¿»ƒ¿«¿»»«≈
Ó‡pL BÓk ,Á ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ kÊiÂ«ƒ¿…¡…ƒ∆…«¿∆∆¡«

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

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

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

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



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

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

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

ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן:

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

ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן:



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

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

ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

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

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

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



- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

ט ט ""ומהבעשומהבעש, , מהרבי שמעון בן יוחאי ואילך התחיל להתנוצץ שני אלפי ימות המשיחמהרבי שמעון בן יוחאי ואילך התחיל להתנוצץ שני אלפי ימות המשיח
  ))''ב טור דב טור ד""ד� יד� י, ,  שער ההתקשרות שער ההתקשרות��  ווילעדניקווילעדניק  ��שארית ישראל שארית ישראל ((  ..ואילך התחיל להתנוצץ התגלות המשיחואילך התחיל להתנוצץ התגלות המשיח

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  בלימוד הזוהרט "קדושת הבעש
ט "אין בכוחו של בן אנוש להשיג דק מן הדק בהבנתו של הבעש

ובידיעותיו בתורת הסוד נוכל אולי להבין מעט מזעיר מן הכתוב בספר 

ל "ט זצוק"איתא מרבינו הבעש: )'ה טור ב"פרשת ויגש דף ק(פרי צדיק 

בער הפשט וכיון ' ואמר הרבי ר, בער ענין בקבלה' שהראה לרבי ר

אכן אין שום , אם כי הפשט הוא אמת, ל"ט זצוק"אמר לו הבעשו, האמת

, וכשאמר לו הפשט בחיות קדושה נתמלא החדר מלאכים, חיות בהדברים

ועיין ספר דברי ישראל [ .נעשה מכל דיבור מלאך' בחיות פי ה' שמצד שהי

עם ' ט הק"מפורסם המעשה מן הבעש: ק"וזל, )'ב טור ד"דף י(כללי אורייתא ) מודזיץ(

ט "ומיד שאמר הבעש, בו כמה שמות מלאכים' שהי, מהמאמר מספר עץ חיים, בער' רבי רה

  .]את המלאכים הנזכרים. וראו בחוש ממש, נתמלא כל הבית אורה, ל המאמר"זצוק

  :הסגולות הטמונות בלימוד הזוהר
  מסוגל לנשמה�

, )ן"דף ק(אמרי פנחס השלם ' ע בס"פנחס מקאריץ זיק רבי "ומובא מהרה

שיכול , י עץ החיים'שהוא בח, ללמוד זהר) לתלמידים(צריך מלמד : "ל"וז

בזה מניח , כי מה שהרב נותן שכל ישר להתינוק. להמשיך נשמה לתלמידים

). ע"ט זי"ואני שמעתי שזה מקובל עוד מהבעש. (ל"עכ, "בו נשמה אמיתית

באופן שיוכל , יר את הנשמה של כל איש מישראלכי הזהר מלהיב ומא

  . להשפיע הארה של נשמה קדושה גם בזולתו

דברים הכלל היפך ממה שאמרו אחד המרבה ואחד ' בג, ל"ט ז"אמר הבעש

אמירת הזוהר , ובלבד שירבה' אלא אחד המכוין כו, ובלבד שיכוין' כו

ל הנותן "זאמר, נתינת צדקה, שקידת מקוואות מטהר הגוף, מסוגל לנשמה

את ' דעל כל פנים מחי, בני הרי זה צדיק גמור 'סלע לצדקה בשביל שיחי

  .העני

  )הלל מפאריטש' צ ר"ה הרה"ה, "מורי"בשם , י"ספר נתיב רש(

    לתשובהביאמ�
 .בצדקה ובלימוד זוהר ותיקונים ותהלים] ימי אלול[וירבה בימים אלו 

  )ח"קטע רמ' ח' מורה באצבע סי(

  ?אימתי יבוא מלך המשיח

ט עשה עליית נשמה "שהבעש,  הובא בספר פורת יוסףל אשר"ע לגיסו הגאון הקדוש רבי אברהם גרשון זצ"ודע מה שכתוב באגרת הקדש ששלח הבעל שם טוב זי

ל ושאלתי את פי משיח אימת אתי מר והשיב בזאת תדע בעת שיתפרסם למודך ויתגלה בעולם ויפוצו מעיינותיך חוצה מה שלמדתי אותך והשגת "ונכנס להיכל המשיח וז

  .כ"ע, לי צער גודל באריכות הזמן כל כך' ועה ותמהתי על זה והיעת רצון ויש' ויוכלו גם המה לעושת יחודים כמוך ואז יכלו כל הקליפות ויהי

ל דמרומז כאן בפסוק ובני ישראל יוצאים "ש ובני ישראל יוצאים ביד רמה ומתרגמיהן בריש גלי על פי דברי האגרת הנ"ב ביאר מ"ובספר דגל מחנה אפרים בדף ל

היינו כשיתגלה " גלי"ת רבי ישראל בעל שם "ש ר"וכן ברי. רת הנסתר שחיבר אז יצאו בני ישראל מן הגלותי גלי דהיינו כשיתגלה תו"ת רשב"בריש ר. י"ש גל"מן הגלות ברי

  .כ"ע. תורתו ויפוצו מעיינותיו אז יפקון מן גלותא

  )ן"אמרי פנחס השלם דף ק(

  הבעל שם טוב מעורר על לימוד תיקוני זוהר
קב יוסף יע' הנני רושם לך תלמידי המובהק הרב הגאון הקדוש מ �

קבלתי . י בקצרה על נייר קטן בכיון בכדי שתשא אותו בכל עת"הכהן נ

  .תיקונים ילמד בכל השנה בכל יום, ]ט"הבעש[' ממורי ורבי וכו

קודם השינה ממש תלמוד  לילהבכל , איעצך ויהי אלוקים אתך � 

ת "והשי. ואז תישן בטח ובל תיראמאמר אחד מתיקוני הזוהר הקדוש 

מנאי מורו ישראל  .אמן כן יהי רצון, ו ויראתו דוקאאהבת יטע בלבנו

  )כתר שם טוב(.  ר אליעזר בעל שם ממעזבוז"במוהר

שקודם כל תפילה ילמדו מאמר זוהר ט צוה לאנשיו "הבעש �

  )'טור ג' דף ט', הדרכה ז) טשרנוביל(ליקוטי תורה ( .ותיקונים

  

  באמירה בלבד כבר מועיל

בשגם לא ידע מאי קאמר , לימודלימוד ספר הזוהר מרומם על כל 

לפי שהגם דכל , והוא תיקון גדול לנשמה. ואף שיטעה בקריאתו

מכל מקום נתלבשה בכמה , התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא

ואדם הקורא ומבין הסיפורים נותן דעתו על פשט , סיפורים

והקורא יודע , עצמן בגלוי אבל ספר הזוהר מן הסודות, הפשוט

  רי תורה אלא שאינו מובן מקוצר המשיג ועומקשהם סודות וסת

  )ד"מ' ימורה באצבע ס( .המושג

  

ו


