
 

 
 

 

ַ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   ּקּונ  t ָחָדש  ר ּזֹּה  י ּתִּ
רּוׁש ַקל ְוֶנְחָמד ְלַמַען ָירּוץ ַהּלֹוֵמד ּבוֹ  ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְמֹבָאר ּבְ  ם ּפֵ  עִּ

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

 ג"יחלק  - ל"בכרך 

 049קונטרס 

 לקירוב הגאולה ברחמים -מופץ ללא מטרות רווח כלל 

רָ  פְּ סִּ קוּ א דָּ א ּבְּ ּפְּ יהּ ן יִּ ֲחמ  א ָגלּותָ ן מִּ  ּב  ר   יּבְּ

 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 ֵ



- ספרים על "גודל מעלת לימוד הזוהר הקדוש" בהמשכים -

הזהרכד בדרכי והזהר השכינה

נאם תלפע כר י י ממעה, ,קוה',הועיני וי איב, מארץ בו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻ

נאם ,לם"',הלאחריתלגב בנים בו,י"ד,ל"א(ירמיהמה.)ט"ז נאמר מה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹֻ

את נא רחל הרעיה נה לבעים רק היה ראן לת על אם ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָנדר,

תע מאלף למעלה אר הה והמהר הר גלת עה אמר מה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהעלם,

הארץ, נפת ארע ונדחים מפרים לה, אחר לה אנחנ נה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻמאת

אנ סחים כקצים ונבזים פלים ואנחנ ורים, מלכים על ְְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָֹחת

ננפ על לעמד נתם, וער ,מחבר מרה קללת ים, בכל ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻעיניהם,

י ולא הדה, רתנ דת קתלהעביר על ם עד, יראל ם להם כר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

להם החקת מאמנתם להעבירם האי עיניהם נתנ רן ית ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻל

ררהתע הקיצ ,קבר לנח כלי אי ,נא רחל אמרי מה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹמאבתיהם,

הביא הואל הדים, תינאב וכל מהימנא רעיא מה חברן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹליני

התיצב נא, עמד .עלינ יגן זכתם נ אלעזר ורי יחאי ר מען ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָורי

האנחים יראל, ית ע ליטת ארית עד רית דב ני חלי ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָנא,

מתי עד הדרגה, סתר נתנים ונבזים, פלים דדים, דים ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהאנקים,

ז בני.יעלז רעים מתי עד לנצח, מ איב ינאץ צר, יחרף ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹאלהים

ועל עיר ירלים ועל ארצ ועל ע יראל על תרחם לא מתי עד ,ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹיב

למיר היה הית והר ההיכל הית. רת זאת הה ,דב מן ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹצן

"ב כה "עלים חרים", פניו  קנים. כ "עלה (ואיבינוית. ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָֹֹֻֻ

פילה) נתן וטמא ערל ל פילה, בית ,הלויח ריצים  בא והעירלילים, . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָ

ואם אה, א עה היא הה סלה, אלהים עיר העלת רת ְְְֱֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהדה

על אה הלא אלה, ל את רמנ תינאב וענת תיננע ְְֲֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹאנחנ

עת י צן רחם תקם "אה לנצח, ותאנף זנח הלעלמים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהרחמים,

פה בפלת רח בהכנעת קמה כפיפת לפני אנ לכן ."ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלחננ

רחל הדקנית זכת הדים תינאב זכת לנ זר לב. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹבבירת

עוינו חטאנ ,עינפ תיננוע אתינח ל על לנ תכר ,נְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹא

ב ימינ ותארי ,לפני למה תבה לב ותעזרנ ,לפני ענְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָו

הניעת ל נמא ותסיר .דה אדמת האדמה על עימים תיננְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

למר ללד, למד כל כדי .דה מעבדת תנא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהמבללים



ָ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.



- ספרים על "גודל מעלת לימוד הזוהר הקדוש" בהמשכים -

הזהר כהבדרכי והזהר השכינה

רציה, למה כנה תימצו רת למד ברי ל את לקם ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָולעת

חלי מיני ל יראל ית ע מל מי והסר טרה ם (בפרטלי ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹ

ולילה)פב"פמהחלה... ימם תא לעבד כל הף, בריאת ח לנ ותן . ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

מברכת האת הנה הא עם, גמים טבה רנסה לנ ותן רפין, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלי

אחד לכל קנס ותן ירקת, מי וכל רת, מיני וכל באת מיני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָכל

נינ את לגל נוז ,ינח ימי ל טב ל לנ יחסר ולא ,מחסר י ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹואחד

טבת רת למע נתז יאמר: לארץ, חצה נים ל  מי פב"פ. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ(בפרט...

מיעיו) מרביו אחד ל ויפרט וכו'. ידיהם.מני מעה כל להם צליח . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

מאיר רי ונמת ,נא רחל נמת לעי לאר מן נתן נדר לי ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָוהנני

והחסידים היקים ל נמת הס, וכו')על פב"פ ני אריכ)להצלחת , ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָ

ויז ואם. אביהם חי מניהם אחד ם ימת ולא נתיהם, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹימיהם

ולא להם, וראי ר זג להם ותזמין מת. כל כרים ציקים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלבנים

יחד לראתם ונזה ,נחמ זרענ סל מץ ם ימע ולא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹיראה

אמרי לרצן יהי סלה, אמן קריב, בזמן עגלא למה, גאה לת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֻֻקץ

וגאלי. צרי ה' ,לפני לי והגין ְְְְֲִִִִִֶֶָֹפי

ק"ל:ניד רק הים יחד ְְִִִֶֶַַַ

ה'.א. קראתי מעמים העלת היינהב.יר בקלי מעה אדני, ְְְְֲֲֲִִִִִִִֶַַַַָָָָֹ

חנני. לקל, קבת ,מג.אזני אדני, י מר ענת יעמד.אם ד.י ְְְֲֲֲֲִִִֶַַַָָָָָֹֹֻ

רא. למען, הליחה ע החלי.ה.י ולדבר נפי קתה ה', ו.קיתי ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָ

לקר. מרים לקר, ממרים לאדני ה'ז.נפי עם י ה' אל יראל, יחל ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹֹ

פדת. ע והרה אן.ח.החסד עד ענתיו. מל, יראל את יפה והא, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

זהרעל ילמד יראל וכל רה, ונתק האה, למען ונתמסר א ן ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֻ

ל וטב הה, עלם ריא ן, עה אה ואם ים, כל דְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָה

נא רת מהימנא רעיא הר דאיתא נאל, כף בואי הא, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלעלם

ב) קכ"ד, ינח)ף דד "ה' יתקם תיבזכ ארץ", רר "קראתם בגיניה : ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

רא "זאה הרשב"י נבאת נ יקם נזה אחד נוכ נכר". אל ע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻֻואין

רר". קראתם לתבסג י אתגליא ְְְְְְְְִֵֶַַָָהאי
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dÈa Óz‡c(‡ Ï‡˜ÊÁÈ)‰iÁ‰ Áe Èk ¿ƒ¿«≈ƒ«««»

Ôep‡c .ÔÈ„ewpÏ ÁeÏ ‡Ùeb Ôep‡c .ÌÈpÙB‡a»«ƒ¿ƒ»¿««ƒƒ¿ƒ
È˙‡ ‡˙ÓL .Ôep‡ ‰iÁ‰ ÁeÓ ÔÈLÈc˜ ÔÈÁeƒ«ƒƒ≈«««»ƒƒ¿¿»»≈
‚È‰Ó e‰È‡c ‰Â‰È Ôn˙c ÔÈ‚e .‡ÈiÒekÓƒ¿«»¿ƒ¿«»¿…»¿ƒ«¿ƒ
Ôep‡ ‡˙ÈB‡c ÔÈ˙k Ôep‡c ÈÓÚË .‡lk…»«¬≈¿ƒƒ¿ƒ¿«¿»ƒ

.‡‰ËqÓƒƒ¿»»
ÔÂ˙‡c ‡ËqÓ Ôep‡ ÔÈ˙‡ Ïk ,ÈÊÁ ¬≈»«¿»ƒƒƒ¿»¿«¿»

e‰È‡ ˜Ècˆ .‡zÈÎLa ÔÏÈÏÎc ‡˙ÈB‡c¿«¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»«ƒƒ
ÈÁ ,È"Á ı"˜ ,˜ÁˆÈ e‰È‡c ‡Ï‡ÓNÏ ÏÈË»ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿»≈««
‰‡zz ‡zÈÎLe .‡Ï‡ÓNa ÈL˜ ÔÈÓÏÚ»¿ƒ»ƒƒ¿»»¿ƒ¿»«»»

,da Óz‡ ‡Ï‡ÓNc ‡ËqÓ( ‡ ˙È˘‡)ı‡‰Â ƒƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿«»¿»»∆
.‡e‰ Ba ,e‰Â ‡ÈÓÈc ‡ËqÓe .e‰˙ ‰˙È‰»¿»…ƒƒ¿»ƒƒ»»…
Èt ÏÚ CLÁÂ ‡˙ÈÚˆÓ‡c ‡„enÚc ‡ËqÓeƒƒ¿»¿«»¿∆¿»ƒ»¿…∆«¿≈

ÔÈ‡ Èk ‡iÂ ‰"ÎÂ ‰"k ÔÙiÂ eÈ‰Â¿«¿«ƒ∆…»…««¿ƒ≈
LÓÁÂ ÌÈNÚ Ìc‚k .LÈ‡ƒ¿∆¿»∆¿ƒ¿»≈
˙ÈÚ ÚÓL ˙‡È˜ ÏL ˙Bi˙B‡ƒ∆¿ƒ«¿««¿ƒ

ÈÁLÂÏL ÔBL‡‰ ˜eÒta ˙ ¿«¬ƒ«»»ƒ∆
.˙BÈ CÈ‡‰Ï ÔÈ‡Â ,ÚÓL ˙‡È ¿̃ƒ«¿«¿≈¿«¬ƒ≈
Ú ÚÓL ˙‡È˜ ‡BwL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆≈¿ƒ«¿«∆∆
ÌÓBÈ Ba ˙È‚‰Â Ìi˜Ó el‡k ,˜Â»…∆¿ƒ¿«≈¿»ƒ»»

.‰ÏÈÏÂ»«¿»
ÈÓ .e‰ÊÈ «¿ƒƒ

.‰Bz‰ ˙Bi˙B‡ el‡ ?ÌÈÏÈkNn‰««¿ƒƒ≈ƒ«»
˙BÈ‡nL ˙Bc˜p‰ el‡  e‰ÊÈ«¿ƒ≈«¿À∆¿ƒ
 ‰Êk .Ûeba ‰ÓLk ˙Bi˙B‡a»ƒƒ¿»»«¿…«
ÏÚ ÌÈ˙k Ì‰L ,‰B˙ ÈÓÚË el‡≈«¬≈»∆≈¿»ƒ«
ÏÚ ‡e‰L ÚÈ˜k ,˙Bi˙B‡‰ ÈL‡»≈»ƒ»»ƒ«∆«
˙Bc˜p‰Â ˙Bi˙B‡‰Â .˙Îk ı‡‰»»∆¿∆∆¿»ƒ¿«¿À
.LÙÂ ÁeÂ ‰ÓLk Ì‰ ÌÈÓÚh‰Â¿«¿»ƒ≈ƒ¿»»¿«¿∆∆

‡È‰L LÙp‰ „vÓ Ô‰ ≈ƒ««∆∆∆ƒ
ÌÈ‡aL ÏebÚa ˙Bc˜p‰Â ,Úeaa¿ƒ«¿«¿À¿ƒ∆»ƒ
ÏL Ì„‡ BÓk Ì‰L ÌeMÓ ÏebÚa¿ƒƒ∆≈¿»»∆
Áe‰ „vÓ Ô‰ ˙Bc˜p‰ .‰ÈˆÈ¿ƒ»«¿À≈ƒ«»«
.ÏebÏ‚a ÌÈ‡aL ÌÈlbÏb‰ Ì˙B‡k¿»««¿«ƒ∆»ƒ¿ƒ¿
Ïk ˙‡ ‰‚È‰Ó Áe‰L BÓÎe¿∆»««¿ƒ»∆»
ÔÓ ÌÈ˜ÙBcL Ìc‰ ÏL ÌÈ˜Ú‰»√»ƒ∆«»∆¿ƒƒ
˙B‚‰˙Ó ˙Bi˙B‡‰ Ck ,l‰«≈»»ƒƒ¿«¬
L‡ Ï‡  c‰ „BÒÂ .˙Bc˜pÏ«¿À¿«»»∆¬∆
.eÎÏÈ ˙ÎÏÏ Áe‰ ‰nM ‰È‰Èƒ¿∆»»»«»∆∆≈≈

ÌMÓ Ì„‡ ÏL BÁeL ∆∆»»ƒ»
da Ó‡pL ‰bc‰Ó ,‰Ïhƒ¿»≈««¿»∆∆¡«»

 ,ÌÈpÙB‡a ‰iÁ‰ Áe Èkƒ«««»»«ƒ
Ô˙B‡L ,˙Bc˜pÏ ÁeÏ Ûeb Ì‰L∆≈»««¿À∆»
ÁeÓ Ì‰ ˙BLB„w‰ ˙BÁe«¿≈≈«
.‡qk‰Ó ‰‡a ‰ÓLp‰ .‰iÁ‰««»«¿»»»»≈«ƒ≈
‚È‰Ó ‡e‰L ,‰Â‰È ÌML ÌeMÓeƒ∆»¿…»∆«¿ƒ
ÌÈ˙k‰ Ì‰L ÌÈÓÚh‰ ,Ïk‰ ˙‡∆«…«¿»ƒ∆≈«¿»ƒ

.dcvÓ Ì‰ ‰Bz‰ ÏL∆«»≈ƒƒ»
„vÓ Ô‰ ˙Bi˙B‡‰ Ïk ,‰‡e ¿≈»»ƒ≈ƒ«

˙BÏeÏkL ‰Bz‰ ÏL ˙Bi˙B‡‰»ƒ∆«»∆¿
Ï‡ÓNÏ ÚÒB ˜Ècv‰ .‰ÈÎMa«¿ƒ»««ƒ≈«ƒ¿…
ÈÁ ,È"Á ı"˜ .˜ÁˆÈ ‡e‰L∆ƒ¿»≈««
,Ï‡ÓOa eL˜ ÌÈÓÏBÚ‰»»ƒ»«¿…
Ï‡ÓO‰ „vÓ ‰BzÁz‰ ‰ÈÎM‰Â¿«¿ƒ»««¿»ƒ««¿…
.e‰˙ ‰˙È‰ ı‡‰Â da Ó‡∆¡«»¿»»∆»¿»…
„vÓe .‡e‰ Ba ,e‰Â ÔÈÓi‰ „vÓeƒ««»ƒ»…ƒ«
Èt ÏÚ CLÁÂ ÈÚˆÓ‡‰ „enÚ‰»«»∆¿»ƒ¿…∆«¿≈

:‚"˘ÌÈ˘ '‚
אלול יא

:˙Á‡ ‰˘Ï
אלול כג



‰f‰ ÙÒ Î˙

ÌB‰˙(Ì˘)‰‡zz ‡zÈÎLc ÔÈLeÏ Ôep‡ ÔÈl‡Â . ¿¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«»»
CÈa ‡L„˜ ‡l‡ .È‡‰ ÌÈb Ô‡Óe .‡˙eÏ‚a¿»»»»ƒ«∆»À¿»¿ƒ
.‰Â‰È ÌÈ˙Ò ‰Â‰ ‡ÓÏÚ ‡c Ì„˜ ‡e‰…∆¿»»»¿»¬»»ƒ¿…»

ı‡‰Â dÈa Óz‡Â ‡z˙Ï '‰ ËLt˙‡ ƒ¿¿«¿«»¿ƒ¿«≈¿»»∆
‰lÓc ‡ÊÂ .e‰Â e‰˙ ‰˙È‰(„  Ì˘) »¿»…»…¿»»¿ƒ»

'‰a .Ì‡a‰a ı‡‰Â ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙ ‰l‡≈∆¿«»«ƒ¿»»∆¿ƒ»¿»¿
‡c ÔÈ‚e .e‰z dLeÏ ‰Â‰c EÏ È‰ .Ì‡a¿»»¬≈¿«¬»¿≈…¿ƒ»

'B‚Â ÌÈ‰Ï‡ '‰ ÈËÓ‰ ‡Ï Èk( Ì˘)‰Â‰ ‡Ï . ƒ…ƒ¿ƒ¡…ƒ¿…¬»
ÔÈ‡ Ì„‡c ÔÈ‚a .dÏÚ eÚÈ ˙ÈÁdÏÚa ‰Â‰c , »ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿»»«ƒ«¬»«¿»

Â‰È ÔÓ 'Â ËLt˙‡c „Ú .ÔÈ‡a ÌÈ˙Ò ‡lÚÏ¿≈»»ƒ¿«ƒ«¿ƒ¿¿«ƒ
È‰È‡c eÚÈc ‡B˜Ó È‰È‡c Ì ‰Èa e‰È‡c¿ƒƒ»¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ
Èt Ïk ˙‡ ‰˜L‰Â „iÓe .‰‡ÓÈ˙Ò ‰c˜¿À»¿ƒ»»ƒ»¿ƒ¿»∆»¿≈

.‰Ó„‡‰»¬»»
‰Ba ‡e‰ CÈa ‡L„˜ ‰Â‰ ˙˙Ác ¿«¿«¬»À¿»¿ƒ∆

eÚÈ ‰Â‰ ‡Ïc ÔÈ‚a ÔÈÁÓe ˙BÓÏBÚ»«¬ƒ»¿ƒ¿»¬»¿ƒ
‰Â‰ ,'‰ Èa‚Ï eÚÈ ˙Ác ‡ÓÊ ‡e‰‰a ˙ÈÁ»ƒ¿«ƒ¿»¿»«¿ƒ¿«≈¬»

È˙Îc ‡e‰ ‡„‰ „ÒÁÓ ‡˙eÈL(‚ ËÙ ÌÈÏ‰˙) ƒ»ƒ∆∆»»ƒ¿ƒ
‡c ÔÈ‚e .‰aÈ „ÒÁ ÌÏBÚ ÈzÓ‡(ÁÈ ‰Ó ‰ÈÚ˘È) »«¿ƒ»∆∆ƒ»∆¿ƒ»

da Óz‡Â ,dˆÈ ˙LÏ d‡a e‰˙ ‡Ï‡") ……¿»»»∆∆¿»»¿ƒ¿«»
(dÈa(ÁÈ  ˙È˘‡).BcÏ Ì„‡‰ ˙BÈ‰ BË ‡Ï …¡»»»¿«

ÁÏ ÌÈ‰Ï‡ Ó‡ e‰z ‰Â‰c(‚È Â ˙È˘‡) «¬»…»«¡…ƒ¿…«
˜ÁˆÈc ı˜ ‡„Â .ÈÙÏ ‡a Na Ïk ı≈̃»»»»¿»«¿»≈¿ƒ¿»
Bca ÈÙÏ ˜Ècˆ È˙È‡ E˙‡ Èk dÈa Óz‡c¿ƒ¿«≈ƒ…¿»ƒƒ«ƒ¿»««

‰f‰(‡ Ê Ì˘).e‰ÈÏÚ ÈÓÁ ÈÚa z‡ È‡c .‡Ï) «∆¿ƒ«¿¿»≈«¬≈»«¿

(e‰ÈÏÚ ÈÓÁ ÈÚa ‡‰Èc ÔÈ‚a ‡ÈÓBÈ ÛBÒa ÊÓa dÈÏ ÈÊÁ‡ ÈÎ‰Â eÁ˙È‡דף) 

ע"ב) ËqÓ‡קכח e‰È‡c Á'ÈLÓ ˙'eÓÈ ‡ÏÂ¿…»»ƒ«¿ƒƒƒ¿»
˙BÓÏBÚ ‰Ba ‡‰Â dÈÏ Ó‡ .‡Ï‡ÓNcƒ¿»»»«≈¿»∆»

‡l‡ ‡ÓÏÚ Èa˙‡c Ì„˜ ‰Â‰ ÔÈÁÓe‰ÈÚ˘È) «¬ƒ»¬»…∆¿ƒ¿»≈»¿»∆»
(È ÂÓ‡e‰ CÈa ‡L„e˜c ˙ÈÁ‡ ˙ÈL‡Ó „ÈbÓ«ƒ≈≈ƒ«¬ƒ¿¿»¿ƒ

c ÔÈc Ïk dzLÁÓa ‡ÊÁ‰Ba ‰Â‰ »»¿«¬«¿≈»»ƒ«¬»∆
ÔÈ„Ú ‰Â‰c ‡ÊÁ .e‡Èa˙‡c Ì„˜ eÈÁ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ…∆¿ƒ¿¿ƒ»»«¬»»¿ƒ
Ô‡ka ÚÓe ‡c ÔÂÈÎÂ eÈÁ˙‡c ÔÈ„BÚ»ƒ¿ƒ¿¬ƒ¿≈»¿»»»«ƒ¿»
.ÔBÏ ÈÁ ‡e‰ el‡k ÔBÏ ÈLÁ ,e‰ÈpÓƒ«¿»ƒ¿ƒ»ƒ

ÌB‰˙ÌÈLel‰ Ì‰ el‡Â . ¿¿≈≈«¿ƒ
.˙eÏba ‰BzÁz‰ ‰ÈÎM‰ ÏL∆«¿ƒ»««¿»«»
LB„w‰ ‡l‡ ?‰Ê ˙‡ Ì‚ ÈÓeƒ»«∆∆∆»«»
ÌÏBÚ‰ ‡aL Ì„˜ ‡e‰ Cea»…∆∆»»»»

.‰Â‰È zÒ ‰È‰»»ƒ¿»¿…»
,‰hÓÏ '‰ ‰ËMt˙‰ Ck »ƒ¿«¿»¿«»

Â Ba Ó‡Âe‰˙ ‰˙È‰ ı‡‰ ¿∆¡«¿»»∆»¿»…
˙B„ÏB˙ ‰l‡  c‰ „BÒÂ .e‰Â»…¿«»»≈∆¿
'‰a ,Ì‡a‰a ı‡‰Â ÌÈÓM‰«»«ƒ¿»»∆¿ƒ»¿»¿
.e‰z BLeÏ ‰È‰L EÏ È‰ .Ì‡a¿»»¬≈¿∆»»¿…
'‰ ÈËÓ‰ ‡Ï Èk Ck ÌeMÓeƒ»ƒ…ƒ¿ƒ

'B‚Â ÌÈ‰Ï‡ ÂÈÏÚ ‰„È ‡Ï , ¡…ƒ¿…»¿»»»
‰È‰L .ÔÈ‡ Ì„‡L ÌeMÓ ,‰ÚÈ¿ƒ»ƒ∆»»«ƒ∆»»
„Ú ,ÔÈ‡a ‰ÏÚÓÏ zÒ dÏÚ«¿»ƒ¿»¿«¿»¿«ƒ«
‰Èa ‡e‰L e‰È ÔÓ 'Â ‰ËMt˙‰L∆ƒ¿«¿»ƒ¿∆ƒ»
‡È‰L ‰ÚÈp‰ B˜Ó ‡È‰L ,Ì∆ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ
˙‡ ‰˜L‰Â „iÓe .˙zÒ ‰c˜¿À»ƒ¿∆∆ƒ»¿ƒ¿»∆

.‰Ó„‡‰ Èt Ïk»¿≈»¬»»
Cea LB„w‰ ‰È‰ ,‰„iL ∆»¿»»»«»»

,ÔÈÁÓe ˙BÓÏBÚ ‰Ba ‡e‰∆»«¬ƒ»
.˙„BÈ ‰ÚÈ ‰˙È‰ ‡lL ÌeMÓƒ∆…»¿»¿ƒ»∆∆
,'‰Ï ‰ÚÈp‰ ‰„iL ÔÓÊ B˙B‡a¿¿«∆»¿»«¿ƒ»«
e‰Ê .„ÒÁÓ ˙ÈL‡‰ ‰˙È‰»¿»»≈ƒ≈∆∆∆
.‰aÈ „ÒÁ ÌÏBÚ ÈzÓ‡ e˙kL∆»»«¿ƒ»∆∆ƒ»∆
˙LÏ ,d‡ e‰˙ ‡Ï Ck ÌeMÓeƒ»……¿»»»∆∆

da Ó‡Â .dˆÈ˙BÈ‰ BË ‡Ï ¿»»¿∆¡«»…¡
.BcÏ Ì„‡‰»»»¿«

ÌÈ‰Ï‡ Ó‡ ,e‰˙ ‰È‰L ∆»»…»«¡…ƒ
ÁÏ ‡a Na Ïk ı˜ ¿…«≈»»»»

Ó‡pL ,˜ÁˆÈ ÏL ıw‰ ‰ÊÂ .ÈÙÏ¿»«¿∆«≈∆ƒ¿»∆∆¡«
Bca ÈÙÏ ˜Ècˆ È˙È‡ E˙‡ Èk Baƒ…¿»ƒƒ«ƒ¿»««

‰f‰LwÓ ‰z‡ Ì‡L . «∆∆ƒ«»¿«≈
,Ì‰ÈÏÚ ÌÈÓÁ    «¬ƒ¬≈∆

       

„vÓ ‡e‰L ÁÈLÓ ˙eÓÈ ‡ÏÂ¿…»»ƒ«∆ƒ«
‰Ba È‰Â ,BÏ Ó‡ .Ï‡ÓO‰«¿…»««¬≈∆
Ì„˜ ‰È‰ ÔÈÁÓe ˙BÓÏBÚ»«¬ƒ»»»…∆
„ÈbÓ ‡l‡ .ÌÏBÚ‰ ‡pL∆ƒ¿»»»∆»«ƒ
Cea LB„w‰L ,˙ÈÁ‡ ˙ÈL‡Ó≈≈ƒ«¬ƒ∆«»»
˙BBc‰ Ïk BzLÁÓa ‰‡ ‡e‰»»¿«¬«¿»«
Ì„˜ eÁÂ ,‰B ‰È‰L∆»»∆¿∆¿¿…∆
ÌÈNBÚ eÈ‰L ‰‡ .e‡pL∆ƒ¿¿»»∆»ƒ
‡aL ÔÂÈÎÂ ,eÁpL ÌÈNÚÓ«¬ƒ∆∆∆¿¿≈»∆»»
Ì˙B‡ ÈLÁ‰ ,˙BÎa Ì‰Ó ÚÓe»«≈∆¿»∆¿ƒ»

.Ì˙B‡ ÈÁ‰ el‡k¿ƒ∆¡ƒ»

:‚"˘ÌÈ˘ '‚
אלול יב

:˙Á‡ ‰˘Ï
אלול כג



"Ú ÁÎ˜  ÌÈÂ˜˙‡Î˙

ÔÈLÈa ÔÈ„ÏBz ÔÈl‡c ÔÈÓBÈ ÛBÒ ÏÚ ÏlÓÓ ¿«≈«ƒ¿ƒ≈¿ƒƒƒ
ÔÈÓb BÂ‰(‡È „È ÂÈ‡)eÚÈ .LÈÂ ÁÈ ‰c ¬«¿ƒ¿»»∆¡«¿»≈¿ƒ

‰ÈÎLe ‰‡lÚ ‰ÈÎL ÔÈÓÏÚ ÔÈ˙a dÏÈcƒ≈ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ»ƒ»»¿ƒ»
LÈÂ ,ÔBL‡ ˙Èa ÁÈ e‰È‡ ‡„Â .‰‡zz«»»¿»ƒ∆¡«¿«ƒƒ¿»≈
„È˙Ú ‰Â‰c ‰Ó ‡Èlb˙‡ ÁÏe .ÈL ˙Èa¿«ƒ≈ƒ¿…«ƒ¿«¿»««¬»»ƒ

.e‰ÈÏÚ ÈÓÁ ‡Úa ‡ÏÂ ,ÈÂ‰ÓÏ¿∆¡≈¿»»»«¬≈»«¿
BÂ‰ ÔÈ„È˙ÚÂ .ÈÓÁ ‡Úe ‰LÓ ‡˙‡c ¿»»…∆»»«¬≈«¬ƒƒ¬

‡l‡ Ôe˜ÙÈ ‡Ïc Ï‡NÈ(„È ‚ ‰ÈÓÈ)ÈÚÓ „Á ƒ¿»≈¿»ƒ¿∆»«≈ƒ
.ÔÈ„ ‡e‰c ‰e‚c ‡ËqÓ ,‰ÁtLnÓ ÌÈLe¿«ƒƒƒ¿»»ƒƒ¿»ƒ¿»¿ƒ
‰LÓ ‡Úc ÔÈ‚e .e‰Â e‰˙Ï ‡ÓÏÚ ÊÁ˙‡Â¿ƒ¿¬«»¿»¿…»…¿ƒ¿»»…∆
dÈa Ôe˜ÙÈ ‡ÏÂ ‰ÁBc Ï‡ÓN e‰ÈÏÚ ÔÈÓÁ«¬ƒ»«¿¿…»¿»ƒ¿≈
ÈtÏk ‰hÓ ‡ÈÓÈ e‰È‡c ˙˜Ó ÔÈÓÈÂ Ï‡NÈƒ¿»≈¿»ƒ¿»∆∆¿ƒ¿ƒ»«∆¿«≈
‰È ,e‰ÈÏÚ dÓb È‰Èc ÔÈ‚a ‰LÓe .„ÒÁ∆∆…∆¿ƒ¿»ƒ«¿≈»«¿¿«
,‡˙ÈÚˆÓ‡c ‡„enÚ e‰È‡c db„Ï ‡Ù˜zÀ¿»¿«¿≈¿ƒ«»¿∆¿»ƒ»
‡e‰ ‡„‰ .‡ÈÓÈa ˙È‰È˙‡c ‡˙ÈB‡ È‰È‡c¿ƒƒ«¿»¿ƒ¿¿ƒ«ƒƒ»»»

È˙Îc( ‚Ï ÌÈ„)‡c ÔÈ‚e .BÓÏ ˙c L‡ BÈÓÈÓ ƒ¿ƒƒƒ≈»»¿ƒ»
È˙Îc ‡e‰ ‡„‰ ‡ÈÏz dÈa ‡˜t(Â ËÓ ˙È˘‡) À¿»»≈«¿»»»ƒ¿ƒ

‡'È Èk „Ú .'B‚Â ‰„e‰ÈÓ ËL eÒÈ ‡Ï…»≈∆ƒ»¿«ƒ»…
dÈa ˜Ècˆ „BÒÈ daLÁa ‰LÓ e‰È‡c ,‰'ÏÈLƒ…¿ƒ…∆¿À¿»≈¿«ƒ≈

.‰ÁBc ‡‰z Â"Ò¿≈»
dÈa ‡ÓÈ˜B‡c b ÏÚ(ÂÎ ÂÓ Ì˘)LÙp‰ Ïk ««¿ƒ¿»≈»«∆∆

ÔÈ‚a .LLÂ ÌÈML ‰ÓÈˆÓ ˜ÚÈÏ ‰‡a‰«»»¿«¬…ƒ¿«¿»ƒƒ»≈¿ƒ
‡ÈÏ˙c ÔÈ‚a .˙˜Ó ÔÈÓÈÂ ‡Ï‡ÓNa M˜˙‡c¿ƒ¿««ƒ¿»»¿»ƒ¿»∆∆¿ƒ¿«¿»
ÔÈzL Ôep‡ Â"Ò„ ‡˙ÈÚˆÓ‡c ‡„enÚ dpÓƒ≈«»¿∆¿»ƒ»ƒƒƒ
eÈ‰È˙‡c ‰LÓ È„Ò ˙ÈLÂ ˙B˙ÎqÓ«∆¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ
ÌÈBab ÌÈML .‡Ï‡ÓN e‰È‡c .‰ebÓƒ¿»¿ƒ¿»»ƒƒƒƒ

n˙c ‰ebÓ ÔÈÏËc e‡È˜˙‡ÏÚc ‡˙ÈB‡ Ô ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒƒ¿»¿«»«¿»ƒ¿«
ÌÈMLc ‡ÏÏk ‰‡zz ‡zÈÎL È‰È‡c ‰t∆¿ƒƒ¿ƒ¿»«»»¿»»¿ƒƒ

.‰LÓ È„Ò ˙ÈLÂ ˙BzÎqÓ«∆¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿»
"ÏÓ ‡ÏÏk ‡aÏ È‰È‡ ˙Îc ¿ƒ¿»ƒƒƒ»¿»»ƒ

.‡Óet ‰t ÏÚc ‡˙ÈB‡Â ,ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ¿«¿»ƒ¿«∆»
‡„È˙Úc ÔÈ‚a .Èlb ‡Ï ‡ÓeÙÏ ‡aÏ e‰È‡ ‡„Â¿»ƒƒ»¿»»«≈¿ƒ«¬ƒ»
‡aÏc ‡Â‚Îe ‡ÈÁc˙‡Ï ‡Óet e‰È‡c ‡Ï‡ÓN¿»»¿ƒ»¿ƒ¿«¿»¿«¿»¿ƒ»

ÌÈÓi‰ ÛBÒ ÏÚ a„Ó ¿«≈««»ƒ
eÈ‰ ÌÈÚ‰ eÏl‰ ˙B„ÏBz‰L∆«»«»»»ƒ»
.LÈÂ ÁÈ ‰p‰L ÌÈÓB‚¿ƒ∆«»»∆¡«¿»≈
,˙BÓÏBÚ ÈLa BlL ‰ÚÈp‰«¿ƒ»∆ƒ¿≈»
‰ÈÎMe ‰BÈÏÚ‰ ‰ÈÎMa«¿ƒ»»∆¿»«¿ƒ»
˙Èa  ÁÈ e‰ÊÂ .‰BzÁz‰««¿»¿∆∆¡«¿«ƒ
ÁÏe .ÈL ˙Èa  LÈÂ ,ÔBL‡ƒ¿»≈¿«ƒ≈ƒ¿…«
,˙BÈ‰Ï „È˙Ú ‰È‰M ‰Ó ‰lb˙‰ƒ¿«»«∆»»»ƒƒ¿

.Ì‰ÈÏÚ ÌÈÓÁ Lw ‡ÏÂ¿…ƒ≈«¬ƒ¬≈∆
.ÌÈÓÁ Lwe ‰LÓ ‡aL ∆»…∆ƒ≈«¬ƒ

e‡ˆÈ ‡lL Ï‡NÈ eÈ‰ ÌÈ„È˙ÚÂ«¬ƒƒ»ƒ¿»≈∆…≈¿
ÌÈLe ÈÚÓ „Á‡ ‡l‡∆»∆»≈ƒ¿«ƒ
‡È‰L ‰eb‰ „vÓ ,‰ÁtLnÓƒƒ¿»»ƒ««¿»∆ƒ
e‰˙Ï ÌÏBÚ‰ ÊBÁ ‰È‰Â ,ÔÈc‰«ƒ¿»»≈»»¿…
‰LÓ LwaL ÌeMÓe .e‰Â»…ƒ∆ƒ≈…∆
,‰ÁBc Ï‡ÓO‰ ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈÓÁ«¬ƒ¬≈∆«¿…»
ÔÈÓÈÂ .Ï‡NÈ B e‡ˆÈ ‡ÏÂ¿…»¿ƒ¿»≈¿»ƒ
ÈtÏk ‰hÓ ÔÈÓÈ ‡È‰L ,˙˜Ó¿»∆∆∆ƒ»ƒ«∆¿«≈
BÓˆÚ Ô˙pL ÌeMÓ ,‰LÓe .„ÒÁ∆∆…∆ƒ∆»««¿
‡È‰L B˙b„Ï Û˜z Ô˙ ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»«…∆¿«¿»∆ƒ
‰Bz‰ ‡È‰L ,ÈÚˆÓ‡‰ „enÚ‰»«»∆¿»ƒ∆ƒ«»

e˙kL e‰Ê .ÔÈÓÈa ‰zpL ∆ƒ¿»¿»ƒ∆∆»
ÌeMÓe ,BÓÏ ˙c L‡ BÈÓÈÓƒƒ≈»»ƒ

e˙kL e‰Ê .Ba ‰ÈeÏz ‰l‡b‰ ‰Ê∆«¿À»¿»∆∆»
„Ú ,'B‚Â ‰„e‰ÈÓ ËL eÒÈ ‡Ï…»≈∆ƒ»¿«
‰LÓ ‡e‰L ,‰"ÏÈL ‡È Èkƒ»…ƒ…∆…∆
Â"Ò Ba ,˜Ècˆ „BÒÈ BBaLÁa¿∆¿¿«ƒ

.‰ÁB„ ‡‰z¿≈»
LÙp‰ Ïk B e‡aL b ÏÚ ««∆≈«¿»«∆∆

ÌÈML ‰ÓÈˆÓ ˜ÚÈÏ ‰‡a‰«»»¿«¬…ƒ¿«¿»ƒƒ
,Ï‡ÓNa L˜pL ÌeMÓ .LLÂ»≈ƒ∆ƒ¿»ƒ¿…
ÈeÏzL ÌeMÓ .˙˜Ó ÔÈÓÈÂ¿»ƒ¿»∆∆ƒ∆»
Ì‰ Â"ÒL ,ÈÚˆÓ‡‰ „enÚ‰ epnÓƒ∆»«»∆¿»ƒ∆≈
È„Ò ‰MLÂ ˙B˙ÎqÓ ÌÈMLƒƒ«∆¿¿ƒ»ƒ¿≈
‡È‰L ,‰ebÓ ezpL ‰LÓƒ¿»∆ƒ¿ƒ¿»∆ƒ
,e‡˜ ÌÈBab ÌÈML .Ï‡ÓO‰«¿…ƒƒƒƒƒ¿¿
‰Bz ÌML ‰ebÓ ÌÈÚÒBpL∆¿ƒƒ¿»∆»»
‰ÈÎL ‡È‰L ,‰t ÏÚaL∆¿«∆∆ƒ¿ƒ»
ÌÈML ÏL ÏÏk‰ ,‰BzÁz«¿»«¿»∆ƒƒ
.‰LÓ È„Ò ‰MLÂ ˙B˙ÎqÓ«∆¿¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»

,l‰ ‡È‰ ˙ÎaL ∆ƒ¿»ƒ«≈
‰B˙Â ,ÌÈ‰Ï‡ "ÏÓ ÏÏk‰«¿»ƒ¡…ƒ¿»
‰tÏ l‰ e‰ÊÂ .‰t  ‰t ÏÚaL∆¿«∆∆¿∆«≈«∆
Ï‡ÓO‰ „È˙ÚL ÌeMÓ ,‰l‚ ‡Ï…ƒ»ƒ∆»ƒ«¿…
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‰f‰ ÙÒ Î˙

‡ÓeÙe ‡aÏa ‡ÓÈ˙Ò ‡˜t ÈÎ‰ ÌÈ˙Ò e‰È‡ƒ»ƒ»ƒÀ¿»»¿ƒ»¿ƒ»»
‡lÎc ÔÈ‚e .‡˜t Èlb˙‡ ‡Ï ,‡ÈÏb e‰È‡c¿ƒ«¿»»ƒ¿«≈À¿»»¿ƒ¿…»

Ó‡ ,‡ÈÓÈa ‡ÈÏz(‚È ‚ ˙Â)„Ú ÈÎL '‰ ÈÁ «¿»ƒƒ»»««ƒ¿ƒ«
Ó‡ ‡ÈÓÈa ‡ÈÏz ‡˜Ùc ÔÈ‚e ,˜a‰«…∆¿ƒ¿À¿»»«¿»ƒƒ»»«

‡Èp‰(‡ ‚ ‰ÈÚ˘È)ÈÓ ÏÚ .‰˙Ï‚ ÈÓ ÏÚ '‰ ÚBÊe «»ƒ¿««ƒƒ¿»»«ƒ
dÈa Óz‡c È‡cÂ(‚È  ‰ÎÈ‡)‡„‰ .CÏ ‡tÈ ÈÓ ««¿ƒ¿«≈ƒƒ¿»»»»

È˙Îc ‡e‰( ‰ÎÈ‡).Cl ‰n„‡ ‰Ó C„ÈÚ‡ ‰Ó ƒ¿ƒ»¬ƒ≈»¬«∆»
dÈa Óz‡c ‡e‰‰(‚È ‚ ˙ÂÓ˘)BÓM ‰Ó ÈÏ eÓ‡Â «¿ƒ¿«≈¿»¿ƒ«¿

.‡˙ÂÂÒ‡ È"ÓÂ ‰ÓÁ È˙ÈÈ ‰"Ó .Ó‡ ‰Ó»…«≈≈∆»»«¿»»
ÈÓ CÓÁ‡Â CÏ ‰ÂL‡ ‰'Ó È˙Îc ‡e‰ ‡„‰»»ƒ¿ƒ»«¿∆»«¬«¬≈ƒ
‡‰È de BÓM ‰Ó e‰È‡ ‰LÓc .CÏ ‡tÈƒ¿»»¿…∆ƒ«¿≈¿≈

.‰ÓÁ∆»»
dÓL ‡e‰ CÈa ‡L„˜ ÏÙk ‡c˜ÂÒÙ Ì˘) »»«À¿»¿ƒ¿≈

(„,‰‡Ó„˜ ‡˜t ÏÚ „Á ,‰LÓ ‰LÓ…∆…∆««À¿»»«¿»»
‡c ÔÈ‚e .‡˙È˙a ÏÚ „ÁÂ(‡ ÂË ˙ÂÓ˘)ÈLÈ Ê‡ ¿«««¿«¿»¿ƒ»»»ƒ

.ÈLÈ Ê‡ ‡l‡ Ó‡ ‡Ï L Ê‡ .‰LÓ…∆»»…∆¡«∆»»»ƒ
dÏÚ ,‡zÈÎL ‡„Â ,‰lÙ˙aÓz‡ ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ¿»»≈ƒ¿«

(‡ ÊÈ ÌÈÏ‰˙).˜„ˆ '‰ ‰ÚÓL „Â„Ï ‰lÙz¿ƒ»¿»ƒƒ¿»∆∆
˙ÈÁ‡a Ï‡NÈ ÏÚ Ó‡ ‡L„˜ Áea „Â„Â¿»ƒ¿«À¿»»««ƒ¿»≈¿«¬ƒ

‡˙eÏ‚c ÔÈÓBÈ(‚È ÊÈ ÌÈÏ‰˙),‰ÏÈl z„˜t ÈaÏ zÁa ƒ¿»»»«¿»ƒƒ»«¿»«¿»
‡lk Ó‡c ‰Ó Bi‡Â .˙eÏb ‡l‡ ‰ÏÈÏ ˙ÈÏÂ¿≈«¿»∆»»¿ƒ«¿»«…»

Ó‡c Ï‡NÈ ÏÚ ÏLÓ ‰Â‰(Ë Ê ÂÈ‡)ÔÚ ‰Ïk ¬»»»«ƒ¿»≈¿»«»»»»
‡L„˜ Ó‡Â dÈÏ ‡‚Ë˜Ï ‡Úa ÔËNÂ ,CÏiÂ«≈«¿»»»»¿«¿¿»≈¿»«À¿»

‡e‰ CÈa(‰Ï „Ï Ì˘).a„È ˙Ú„ ‡Ï Bi‡ ¿ƒƒ…¿««¿«≈
‡˙eÏ‚c ‡˜ÁBc ‡L„˜ Áea ‡ÊÁc ÔÈ‚a ¿ƒ¿»»¿«À¿»¬»¿»»

Ó‡ ,‡iÓBÈ ÛBÒa ‰‡˙a(Á Ï ˙È˘‡) «¿»»¿«»»«
‡LÈc˜ ‡nÚ ‚ÈÏÙe .BÏ ˆiÂ „‡Ó ˜ÚÈ ‡ÈiÂ«ƒ»«¬…¿…«≈∆»ƒ«»«ƒ»

È˙Îc ‡e‰ ‡„‰ .ÔÈËÒ ˙Ï˙Ï ˙eÏba( ‚Ï Ì˘) «»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ
‡LÈa ‰L‡ Ô‰È„ÏÈ ˙‡Â ˙BÁÙM‰ ˙‡ ÌNiÂ«»∆∆«¿»¿∆«¿≈∆ƒ…»¿≈»
ÌÈÁ‡ ‰È„ÏÈÂ ‰‡Ï ˙‡Â .ÌB„‡c ‡˙eÏ‚a¿»»∆¡¿∆≈»ƒ»∆»«¬…ƒ

ÌÈÁ‡ ÛÒBÈ ˙‡Â ÏÁ ˙‡Â(‚Ï Ì˘)‡ÊÁc ÔÈ‚e . ¿∆»≈¿∆≈«¬…ƒ¿ƒ¿»»
ÈzLÂ ,Ó‡ ÔB‰ÏÈc ‡ÚˆÂ ‡˙eiÚ Ôk ˙a»«≈¬ƒ»¿«¬»ƒ¿»«¿«¿ƒ

È‡ ˙Èa Ï‡ ÌBÏL(‡Î ÁÎ Ì˘),‡Lc˜Ó ‡c , ¿»∆≈»ƒ»«¿¿»

l‰L BÓÎe .˙BÁc‰Ï ‰t‰ ‡e‰L∆«∆¿ƒ»¿∆«≈
˙zÒ ‰l‡b‰ Ck ,zÒ ‡e‰ƒ¿»»«¿À»ƒ¿∆∆
‰l‚ ‡Ï ,ÈeÏ‚ ‡e‰L ,‰t‰Â .la«≈¿«∆∆»…ƒ»
ÈeÏz Ïk‰L ÌeMÓe .‰l‡b‰ ˙‡∆«¿À»ƒ∆«…»

Ó‡ ,ÔÈÓia „Ú ÈÎL '‰ ÈÁ «»ƒ»««ƒ¿ƒ«
‰ÈeÏz ‰l‡b‰L ÌeMÓe .˜a‰«…∆ƒ∆«¿À»¿»

Ó‡ ,ÔÈÓia‡Èp‰ ÚBÊe «»ƒ»««»ƒ¿«
,È‡cÂ È"Ó ÏÚ .‰˙Ï‚ ÈÓ ÏÚ '‰«ƒƒ¿»»«ƒ««
e‰Ê .CÏ ‡tÈ ÈÓ Ba Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿»»∆

e˙kL ‰Ó C„ÈÚ‡ ‰Ó ∆»»¬ƒ≈»
Ba Ó‡pL ‡e‰‰ ,CÏ ‰n„‡¬«∆»«∆∆¡«
.Ó‡ ‰Ó BÓM ‰Ó ÈÏ eÓ‡Â¿»¿ƒ«¿»…«
È"Óe ‰ÓÁp‰ ‡z ‰"Óa¿»»…«∆»»¿ƒ
‰ÂL‡ ‰"Ó e˙kL e‰Ê .‰‡eÙ‰»¿»∆∆»»«¿∆
‰LnL .CÏ ‡tÈ ÈÓ CÓÁ‡Â CÏ»«¬«¬≈ƒƒ¿»»∆…∆
.‰ÓÁ ‰È‰˙ Be ,BÓM ‰Ó ‡e‰«¿ƒ¿∆∆»»

‡e‰ Cea LB„w‰ ÏÙk Ck »»««»»
ÏÚ „Á‡ ,‰LÓ ‰LÓ BÓL ˙‡∆¿…∆…∆∆»«
ÏÚ „Á‡Â ,‰BL‡‰ ‰l‡b‰«¿À»»ƒ»¿∆»«
ÈLÈ Ê‡ ‰Ê ÌeMÓe .‰BÁ‡‰»«¬»ƒ∆»»ƒ
Ê‡ ‡l‡ ,Ó‡ ‡Ï L Ê‡ .‰LÓ…∆»»…∆¡«∆»»

.ÈLÈ»ƒ
,‰ÈÎM‰ BÊÂ ,‰lÙza «¿ƒ»¿«¿ƒ»

‰ÚÓL „Â„Ï ‰lÙz Ó‡ ‰ÈÏÚ»∆»∆¡«¿ƒ»¿»ƒƒ¿»
Ó‡ L„w‰ Áea „Â„Â .˜„ˆ '‰∆∆¿»ƒ¿««…∆»«
ÏL ÌÈÓi‰ ˙ÈÁ‡a Ï‡NÈ ÏÚ«ƒ¿»≈¿«¬ƒ«»ƒ∆

,˙eÏb‰ z„˜t ÈaÏ zÁa «»»«¿»ƒƒ»«¿»
.˙eÏ‚ ‡l‡ ‰ÏÈÏ ÔÈ‡Â .‰ÏÈl«¿»¿≈«¿»∆»»
ÏLÓ ‰È‰ Ïk‰ ,Ó‡M ‰Ó Bi‡Â¿ƒ«∆»««…»»»»
.CÏiÂ ÔÚ ‰Ïk Ó‡L ,Ï‡NÈ ÏÚ«ƒ¿»≈∆»«»»»»«≈«
Ó‡Â ,ÂÈÏÚ ‚Ë˜Ï ‰ˆ ÔËO‰Â¿«»»»»¿«¿≈»»¿»«
‡Ï Bi‡ ,‡e‰ Cea LB„w‰«»»ƒ…

.a„È ˙Ú„¿««¿«≈
Áea ‰‡L ÌeMÓ ƒ∆»»¿«

‰BÁ‡‰ ˙eÏb‰ ˜Ác ˙‡ L„w‰«…∆∆…««»»«¬»
Ó‡ ,ÌÈÓi‰ ÛBÒa  ¿«»ƒ»«

˜lÁÂ ,BÏ ˆiÂ „‡Ó ˜ÚÈ ‡ÈiÂ«ƒ»«¬…¿…«≈∆¿ƒ≈
‰LÏLÏ ˙eÏba LB„w‰ ÌÚ‰»»«»«»ƒ¿…»
˙‡ ÌNiÂ e˙kL e‰Ê .ÌÈ„„ ¿̂»ƒ∆∆»«»∆∆
,‰L‡ Ô‰È„ÏÈ ˙‡Â ˙BÁÙM‰«¿»¿∆«¿≈∆ƒ…»
˙‡Â .ÌB„‡ ÏL ˙eÏba L‡a»…«»∆¡¿∆
ÏÁ ˙‡Â ÌÈÁ‡ ‰È„ÏÈÂ ‰‡Ï≈»ƒ»∆»«¬…ƒ¿∆»≈

ÌÈÁ‡ ÛÒBÈ ˙‡Â ÌeMÓe . ¿∆≈«¬…ƒƒ
Úv‰Â ÈÚ‰ ˙‡ Ôk Á‡ ‰‡L∆»»««≈∆»…ƒ¿«««
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"Ú ÁÎ˜  ÌÈÂ˜˙‚Î˙

Ó‡Â(Î ˜ÂÒÙ Ì˘).LaÏÏ „‚e ÏÎ‡Ï ÌÁÏ ÈÏ Ô˙Â ¿»«¿»«ƒ∆∆∆¡…∆∆ƒ¿…
Ó‡ ‡˙eÏb ÔÈ‚a(ËÎ ÊÈ  Ï‡ÂÓ˘)Ú ÌÚ‰ ¿ƒ»»»«»»»≈

‡zÈÎL ‡ÊÁc ÔÈ‚e .a„na ‡ÓˆÂ ÛÈÚÂ¿»≈¿»≈«ƒ¿»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»
.dÈ‚a ‡Úˆ ÏË e‰È‡ ‰Â‰ ,‰LÈÂ ‰Á¬≈»ƒ≈»¬»ƒ»««¬»¿ƒ»
,‰Â„Áa ‰eL˙a Ï‡NÈ eÊÁc ‡ÊÁc ˙c¿»««¬»¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿∆¿»

Ó‡ e‰lk ÛBqe ÌÈl‰z ÈÈÓ NÚ ÔwzÌÈÏ‰˙) ƒ≈∆∆ƒ≈¿ƒƒ«À¿»«
(‡È ÂÙ.'B‚Â ÈÚ EÊ‡ '‰ ‰h‰ „Â„Ï ‰lÙz¿ƒ»¿»ƒ«≈»¿¿¬≈ƒ¿

ÙhÚ˙Ó BÂ‰ ,‡ebc ÔÈ˙BÏˆ e‰lÎc ‡ÊÁÔÈ »»¿À¿¿ƒ¿ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
‡˙BÏˆ ÏeÚÈc „Ú ÔÈÏ‡Ú BÂ‰ ‡ÏÂ ,‡kÏÓ Ì„√̃»«¿»¿»¬»ƒ«¿≈¿»
ÛËÚÈ ÈÎ ÈÚÏ ‰lÙz È˙Îc ‡e‰ ‡„‰ .ÈÚc¿»ƒ»»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»ƒƒ«¬…

(‡ ˜ Ì˘)Ï‡Úc „Ú È‡Ó„˜ ÔÈ˙BÏˆ Ïk ÛËÚc .¿»«»¿ƒ«¿»≈«¿»
.ÈÚc d˙BÏ¿̂≈¿»ƒ

‡˙BÏˆ ‡c(‡˙BÏˆ ‡c ÈÚc ‡˙BÏˆ Ô‡Ó e‰lÎÏ ÌÈc˜‡ ÈÚc) »¿»

‡Ïa dÓˆÚ ÈÙa ˙eL È‰È‡c ˙ÈÚc¿«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈«¿»¿…
‰iÚ È‰È‡ ,dÏÚa ‡Ïa È‰È‡c ÔÈ‚e .dÏÚa«¿»¿ƒ¿ƒƒ¿…«¿»ƒƒ¬ƒ»
È‰È‡ ˙aLc ‡˙BÏˆe .LÈÂ ÈÚ ˜ÈcˆÂ ‰LÈÂƒ≈»¿«ƒ»ƒ¿»≈¿»¿«»ƒƒ

.ÈÚÏ ‰˜„ˆ‰˜„ˆ ˙aLa LÓL ÔÈ˙È˙Ó È‡Ó ‰eÓ˜B‡c ‰Ók dÏÈ„) ¿»»¿»ƒ

(ÌÈiÚÏÈÚk e‰È‡ ÈÂ‰ÓÏ L a CÈˆ ‡c ÔÈ‚e ¿ƒ»»ƒ«»¿∆¡≈ƒ¿»ƒ
˙ÈL ÏÎa ,‰„ÈÓÚc ‡˙BÏˆa ‡kÏÓc ‡Ú˙Ï¿«¿»¿«¿»ƒ¿»«¬ƒ»¿»ƒ
‡ÙehÚa ÛhÚ˙Óe .‡zÈÎL ÔÈ‚a ÏÁc ÔÈÓBÈƒ¿…¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ»
‡Ú˙Ï ÔBÈ‡k ÔÈlÙ˙a ‡‰ÈÂ ,ÈÚk ‰ÂˆÓc¿ƒ¿»¿»ƒƒ≈ƒ¿ƒƒ¿∆¿¿«¿»
ÔaLÁÏ ˜ÈÏÒ ÈÎ‰c .È"„‡ È‰È‡c ‡ÏÎÈ‰c¿≈»»¿ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿À¿«

e‰È‡ ‡„Â .Ï'ÎÈ‰(ÊÈ ‡ ÌÈÏ‰˙).ÁzÙz È˙ÙN È„‡ ≈»¿»ƒ¬…»¿»«ƒ¿»
‡˜ ‡L ,˙ÈÚc ‡˙BÏˆa dÓet ÁzÙ‡ «¿«≈ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿»»

‡˙BÏˆ ‡‰t„‚a ‡Ïa˜Ï ÏÁc ÔÈÓBÈa ˙ÈÁ»ƒ¿ƒ¿…¿«¿»¿«¿»»¿»
Ï"‡Èe‡ .È˜˙‡ Ï"‡ÈÂ ‡„Â ,‡ÈÏÈÏc¿≈¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ≈
‰e‚c ‡ËqÓ Ï"‡ÈÂÂ .„ÒÁc ‡ËqÓƒƒ¿»¿∆∆¿ƒƒ¿»ƒ¿»

dÈa Óz‡c ,˜ÈÏc e e‰È‡c(È Ê Ï‡È„)eÈc ‰ ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«≈¿«ƒ
˙ÈÁLc ‡˙BÏˆe .È‰BÓ„˜ ÔÓ ˜ÙÂ „‚»≈¿»≈ƒ√»ƒƒ¿»¿«¬ƒ
ÈBÚB„a ,L c d˙BÏˆ ‡Ïa˜Ï ‰È‡ ˙ÈÁ»ƒ«¿≈¿«¿»¿≈¿«»ƒ¿
.Ï"‡ÎÈÓ ‡cÂ ‰iÁ ÏÎÏ ÔÈt„b Úa‡c ÈBÙ„‚Â¿«¿¿«¿««¿ƒ¿»«»¿»ƒ»≈

Ï‡ ÌBÏL ÈzLÂ Ó‡ ,Ì‰lL∆»∆»«¿«¿ƒ¿»∆
È‡ ˙Èa .Lc˜n‰ ‰Ê , ≈»ƒ∆«ƒ¿»

„‚e ÏÎ‡Ï ÌÁÏ ÈÏ Ô˙Â Ó‡Â¿»«¿»«ƒ∆∆∆¡…∆∆
.LaÏÏƒ¿…

Ó‡ ˙eÏb‰ ÏÏ‚a ƒ¿««»»«
.a„na ‡ÓˆÂ ÛÈÚÂ Ú ÌÚ‰»»»≈¿»≈¿»≈«ƒ¿»

‰Á ‰ÈÎM‰ ‰‡L ÌeMÓeƒ∆»»«¿ƒ»¬≈»
Úv‰ ÏËB ‰È‰ ‡e‰ ,‰LÈÂƒ≈»»»≈«««
eÊÁL ‰‡L Á‡L .dÏÈLaƒ¿ƒ»∆««∆»»∆»¿
Ôwz ,‰ÁÓNa ‰eL˙a Ï‡NÈƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ≈
ÏL ÛBqe ,ÌÈl‰˙ ÈÈÓ ‰NÚ¬»»ƒ≈¿ƒƒ«∆

Ó‡ Ìlk „Â„Ï ‰lÙz À»»«¿ƒ»¿»ƒ
ÏkL ‰‡ .'B‚Â ÈÚ EÊ‡ '‰ ‰h‰«≈»¿¿¬≈ƒ¿»»∆»
ÈÙÏ ˙BÙhÚ˙Ó eÈ‰ Ôebp‰ ˙BlÙz¿ƒ«ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿≈
„Ú ˙BÒÎ eÈ‰ ‡ÏÂ ,CÏn‰«∆∆¿…»ƒ¿»«
e˙kL e‰Ê .ÈÚ‰ ˙lÙz ÒkzL∆ƒ»≈¿ƒ«∆»ƒ∆∆»

ÛËÚÈ ÈÎ ÈÚÏ ‰lÙz , ¿ƒ»¿»ƒƒ«¬…
„Ú ˙BBL‡‰ ˙BlÙz Ïk ÛËBÚL∆≈»¿ƒ»ƒ«

.ÈÚ‰ ˙lÙz ˙ÒÎpL∆ƒ¿∆∆¿ƒ«∆»ƒ
˙lÙz Ck    »¿ƒ«

    ‡È‰L ˙ÈÚ «¿ƒ∆ƒ
.dÏÚ ‡Ïa dÓˆÚ ÈÙa ˙eL¿ƒ¿≈«¿»¿…«¿»
‡È‰ ,dÏÚ ‡Ïa ‡È‰L ÌeMÓeƒ∆ƒ¿…«¿»ƒ
.LÈÂ ÈÚ ˜ÈcˆÂ ‰LÈÂ ‰iÚ¬ƒ»ƒ≈»¿«ƒ»ƒ¿»≈
ÈÚÏ ‰˜„ˆ ‡È‰ ˙aM‰ ˙lÙ˙e¿ƒ«««»ƒ¿»»∆»ƒ
      

 Ì„‡ CÈˆ ‰Ê ÌeMÓe . ƒ∆»ƒ»»
CÏn‰ ÚLÏ ÈÚ BÓk ‡e‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿»ƒ¿«««∆∆
ÈÓÈ ˙LL ÏÎa ‰„ÈÓÚ‰ ˙lÙ˙aƒ¿ƒ«»¬ƒ»¿»≈∆¿≈
ÛhÚ˙Óe .‰ÈÎM‰ ÏÈLa ÏÁ‰«…ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿«≈
‰È‰ÈÂ ,ÈÚk ‰ÂˆÓ ÏL ÛehÚa¿ƒ∆ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿∆
ÏÎÈ‰‰ ÚLÏ ÔBÈ‡k ÔÈlÙ˙aƒ¿ƒƒ¿∆¿¿«««≈»
ÔBaLÁÏ ‰ÏBÚ CkL ,È"„‡ ‡e‰L∆∆»∆¿∆¿
.ÁzÙz È˙ÙN È„‡ e‰ÊÂ .Ï"ÎÈ‰≈»¿∆¬…»¿»«ƒ¿»

,˙ÈÚ ˙lÙ˙a ÂÈt ƒƒ¿ƒ««¿ƒ
Ïa˜Ï ÏÁ‰ ˙BÓÈa „BÈ Lp‰«∆∆≈ƒ«…¿«≈
‰ÊÂ ,‰ÏÈl‰ ˙lÙz ˙‡ ÂÈÙÎaƒ¿»»∆¿ƒ«««¿»¿∆
„vÓ Ï"‡Èe‡ .Ï"‡Èe ‡˜ƒ¿»ƒ≈ƒ≈ƒ«
,‰eb‰ „vÓ Ï"‡ÈeÂ ,„ÒÁ‰«∆∆¿ƒ≈ƒ««¿»
da Ó‡pL ,˙˜ÏBc L‡ ‡È‰L∆ƒ≈∆∆∆∆¡«»

 ‡ˆBÈÂ ÚÙBL eÈc ‰¿«ƒ≈«¿≈
„BÈ ˙ÈÁL ˙lÙ˙e .ÂÈÙlÓƒ¿»»ƒ¿ƒ««¬ƒ≈

BÊa Ì„‡‰ ˙lÙz Ïa˜Ï ‰È‡BÚ «¿≈¿«≈¿ƒ«»»»ƒ¿
ÂÈ˜a ‰lÙz‰ Ïa˜Ï BL „BÈ ‰Án‰ ˙lÙ˙e .Ï"‡ÎÈÓ ‰ÊÂ ,‰iÁ ÏÎÏ ÌÈÙk Úa‡L ,ÂÈÙÎeƒ¿»»∆«¿«¿»«ƒ¿»«»¿∆ƒ»≈ƒ¿ƒ««ƒ¿»≈¿«≈«¿ƒ»¿«¿»
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‰f‰ ÙÒ „Î˙

‡˙BÏˆ ‡Ïa˜Ï ˙ÈÁ BL ‡ÁÓc ‡˙BÏˆeƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿«¿»¿»
b ‡„Â ÈBÙ„‚e ÈB˜a.Ï"‡È ¿«¿¿«¿¿»«¿ƒ≈

Ô‰‡ ˙Ï˙a ‡e‰ CÈa ‡L„˜ ˙ÈÁ »ƒÀ¿»¿ƒƒ¿»¬»»
‡Ê ‡„Â ÔB‰a ‰„ÈÁÈ ˙a ‡Ïa˜Ï¿«¿»«¿ƒ»¿¿»»»
‡L„˜ Ïa˜Ó Ô‰‡ ˙Ï˙a ,˙a '˘ ,˙aLc¿«»«ƒ¿»¬»»¿«≈À¿»
‰„ÈÁÈ ˙a ˙aL È‰È‡c ‡˙BÏˆÏ ‡e‰ CÈa¿ƒƒ¿»¿ƒƒ«»«¿ƒ»

.dÏÈcƒ≈
‡ÓLa e‡È˜˙‡c ÔÈ‡lÚ ÔÂÈÁ ‡ÓÊ ƒ¿»≈»ƒ»ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿»

ÌÈÚL e‡N ÔÈÓ‡Â ÔÈÁ˙t '‰„«¿ƒ¿«¿ƒ¿¿»ƒ
'B‚Â ÌÎÈL‡(Â „Î Ì˘)ÔÈÁzt˙Ó ‡˙ÚL ‡e‰‰a . »≈∆¿¿««¬»ƒ¿«¿ƒ

.‰‰‡c ‡ÏÎÈ‰ ‰‡Ó„˜ ‡ÏÎÈ‰ ÔÈÏÎÈ‰ ‰ÚLƒ¿»≈»ƒ≈»»«¿»»≈»»¿«¬»

.ÈÓÁc ‡ÏÎÈ‰ ‰‡˙ÈÏz .‰‡Èc ‡ÏÎÈ‰ ‡Èzƒ¿»»≈»»¿ƒ¿»¿ƒ»»≈»»¿«¬≈

.‡‰c ‡ÈÏ˜tÒ‡c ‰‡ec ‡ÏÎÈ‰ ‰‡ÚÈ¿ƒ»»≈»»ƒ¿»¿«¿«¿«¿»¿«¬»
‡Ïc ‡ÈÏ˜tÒ‡c ‰‡ec ÏÎÈ‰ ‰‡LÈÓÁ¬ƒ»»≈»ƒ¿»¿«¿«¿«¿»¿»
ÏÎÈ‰ ‰‡ÚÈL .˜„ˆ ÏÎÈ‰ ‰‡˙È˙L .‡‰«¬»¿ƒ»»≈«∆∆¿ƒ»»≈«
.˙ÈL ‡a ,˙"ÈL‡a È˙k e‰ÈÏÚÂ .ÔÈcƒ¿»«¿¿ƒ¿≈ƒ»»ƒ
ÔÈÏÎÈ‰ ‰ÚL Ôep‡Â .‰‡ÚÈL ‡ÏÎÈ‰ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ≈»»¿ƒ»»¿ƒƒ¿»≈»ƒ

‡z˙Ï(ע"א קכט lÚÏ‡.(דף ÔÈÏÎÈ‰ ‰ÚLÂ ¿«»¿ƒ¿»≈»ƒ¿≈»
ÒÓzÂ .'‰Ï e‰c ÈÏ˜ ‰ÚL e‰ÈÏ˜Ïe¿«¿«¿ƒ¿»»≈«¬«¿ƒ¿≈«
CÈa ‡L„˜ ËL ÔB‰c ,'‰Ï e‰c ˙BkÊ‡«¿»¿¬«ƒ¿»À¿»¿ƒ

,ÔÈÓÏÚ ÒÓza ‡e‰(ÁÈ ÁÒ Ì˘)ÌÈ‰Ï‡ Îa ¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿∆∆¡…ƒ
‡Ba ÈÙÏ‡ ÒÓz Ôep‡c ,Ô‡L ÈÙÏ‡ ÌÈ˙Baƒ«ƒ«¿≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈««¿≈ƒ

.ÔÈÓÏÚ»¿ƒ
ÔÈÏÎÈ‰ ÈeËÂ ˙È‡ ÔÈÚz ÈeË ¿≈«¿ƒƒ¿¿≈≈»ƒ

‡Ï ‡˙BÏˆ ÏÎÂ .ÔÈ˙BÏˆ ÔÈÏa˜Ócƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿»…
Óz‡ ‡c ÔÈ‚e .Ï˜LÓe ‰cÓa ‡l‡ ÏBÚÈz≈∆»¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿«

,‡˙BÏˆ ÏÚ(‚È ‰Î ÌÈ„).'B‚Â EÒÈÎa EÏ ‰È‰È ‡Ï «¿»…ƒ¿∆¿¿ƒ¿¿
Óz‡ e‰ÈÏÚ ,ÔÈÒÁ ÔÈ˙BÏˆe(ÊÎ ‰ Ï‡È„)Ï˜z ¿ƒ¬≈ƒ»«¿ƒ¿«»≈

ÏÚ Û‡ .ÈqÁ ˙ÁÎzL‡Â ‡ÈÊ‡Óa ‡zÏÈ˜z¿ƒ¿»¿»¿»»¿ƒ¿¿»««ƒ««
ÔÈÚL ,‰eÓ˜B‡ ‡Á‡ ˙‡a ‡˜ È‡‰c b«¿«¿»«¬«»√»¿»ƒ¿ƒ

Óz‡ dÏÚ ‡zÈÎLc ÔÈ‚a .‰BzÏ ÔÈt‡˘"‰˘) «¿ƒ«»¿ƒƒ¿ƒ¿»»«ƒ¿«
(Ê „lk˙ÏÈa˜ ‡ÏÂ .Ca ÔÈ‡ ÌeÓe È˙ÈÚ ‰ÙÈ C À»»»«¿»ƒ≈»¿»«ƒ«

È˙Îc ‡e‰ ‡„‰ .‡ÓeÓ da ˙È‡c ‡˙BÏˆ‡˜ÈÂ) ¿»¿ƒ»»»»ƒ¿ƒ
(Î Î.eÈ˜˙ ‡Ï ÌeÓ Ba L‡ Ïk»¬∆…«¿ƒ

.Ï"‡Èb ‰ÊÂ ,ÂÈÙÎeƒ¿»»¿∆«¿ƒ≈
‡e‰ Cea LB„w‰ „BÈ ≈«»»

˙a‰ ˙‡ Ïa˜Ï ˙B‡‰ ˙LÏL ÌÚƒ¿…∆»»¿«≈∆««
,˙aM‰ „BÒ ‰ÊÂ ,Ì‰a ‰„ÈÁÈ‰«¿ƒ»»∆¿∆««»
Ïa˜Ó ˙B‡ ‰LÏLa .˙a '˘«ƒ¿…»»¿«≈
‰lÙz‰ ˙‡ ‡e‰ Cea LB„w‰«»»∆«¿ƒ»
.BlL ‰„ÈÁÈ‰ ˙a‰ ,˙aM‰ ‡È‰L∆ƒ««»«««¿ƒ»∆

˙BBÈÏÚ‰ ˙BiÁ‰ ÔÓf‰ «¿«««»∆¿
ÌÈÁ˙Bt ,'‰ ÏL ÌMa e‡˜pL∆ƒ¿¿«≈∆¿ƒ
ÌÎÈL‡ ÌÈÚL e‡N ,ÌÈÓB‡Â¿¿ƒ¿¿»ƒ»≈∆

'B‚Â ‰ÚM‰ d˙B‡a . ¿¿»«»»
ÏÎÈ‰‰ .˙BÏÎÈ‰ ‰ÚL ÌÈÁzÙƒ¿»ƒƒ¿»≈»«≈»
 ÈM‰ .‰‰‡‰ ÏÎÈ‰  ÔBL‡‰»ƒ≈«»«¬»«≈ƒ
ÏÎÈ‰  ÈLÈÏM‰ .‰‡i‰ ÏÎÈ‰≈««ƒ¿»«¿ƒƒ≈«
‰‡ep‰ ÏÎÈ‰  ÈÚÈ‰ .ÌÈÓÁ‰»«¬ƒ»¿ƒƒ≈««¿»
.‰È‡nL ‰ÈÏ˜tÒ‡‰ ÏL∆»«¿«¿«¿»∆¿ƒ»
ÏL ‰‡ep‰ ÏÎÈ‰  ÈLÈÓÁ‰«¬ƒƒ≈««¿»∆
ÈMM‰ .‰È‡Ó ‡lL‰ÈÏ˜tÒ‡‰»«¿«¿«¿»∆…¿ƒ»«ƒƒ
ÏÎÈ‰  ÈÚÈM‰ .˜„v‰ ÏÎÈ‰ ≈««∆∆«¿ƒƒ≈«
,˙ÈL‡a e˙k Ì‰ÈÏÚÂ .ÔÈc‰«ƒ«¬≈∆»¿≈ƒ
ÏÎÈ‰‰ ,ÌÈ‰Ï‡ .LL ‡a»»≈¡…ƒ«≈»
˙BÏÎÈ‰ ‰ÚL Ì‰Â ,ÈÚÈM‰«¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈»
.‰ÏÚÓÏ ˙BÏÎÈ‰ ‰ÚLÂ ‰hÓÏ¿«»¿ƒ¿»≈»¿«¿»
.'‰Ï e‰ ÏL ˙BÏB˜ 'Ê Ìc‚Îe¿∆¿»∆»«
e‰ ÏL ˙BkÊ‡ ‰NÚ ‰BÓLe¿∆∆¿≈«¿»∆»
‡e‰ Cea LB„w‰ ËL Ô‰aL ,'‰Ï«∆»∆»«»»
Îa ˙BÓÏBÚ NÚ ‰BÓLaƒ¿»»»»¿∆∆
Ì‰L ,Ô‡L ÈÙÏ‡ ÌÈ˙Ba ÌÈ‰Ï‡¡…ƒƒ«ƒ«¿≈ƒ¿»∆≈

.˙BÓÏBÚ ‡Ba NÚ ‰BÓL¿»»»ƒ»
ÈÓBL ÌÚ ÌÈÚL ÈÓBL ¿≈¿»ƒƒ¿≈

˙‡ ÌÈÏa˜nL ˙BÏÎÈ‰‰«≈»∆¿«¿ƒ∆
Òk˙ ‡Ï ‰lÙz ÏÎÂ .˙BlÙz‰«¿ƒ¿»¿ƒ»…ƒ»≈
‰Ê ÌeMÓe ,Ï˜LÓe ‰cÓa ‡l‡∆»¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ∆
EÒÈÎa ‰È‰È ‡Ï ‰lÙz‰ ÏÚ Ó‡∆¡«««¿ƒ»…ƒ¿∆¿ƒ¿
Ô‰ÈÏÚ ,˙BÒÁ‰ ˙BlÙz‰Â .'B‚Â¿¿«¿ƒ«¬≈¬≈∆
ÌÈÊ‡Óa zÏ˜L Ï˜L ,Ó‡∆¡«»…»«¿»¿…¿»ƒ
b ÏÚ Û‡ .ÒÁ z‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈»»≈«««
Á‡ ÌB˜Óa ‰f‰ ˜eÒt‰L∆«»«∆¿»«≈
,‰BzÏ ÌÈt ÌÈÚL ,e‰eLt≈¿ƒ¿ƒ»ƒ«»
Clk Ó‡ ‰ÈÎM‰ ÏÚL ÌeMÓƒ∆««¿ƒ»∆¡«À»

ÙÈÔÈ‡Â ,Ca ÔÈ‡ ÌeÓe È˙ÈÚ ‰ »»«¿»ƒ≈»¿≈
e‰Ê .ÌeÓ da LiL ‰lÙz ˙Ïa˜Ó¿«∆∆¿ƒ»∆≈»∆

e˙kL ÌeÓ Ba L‡ Ïk ∆»…¬∆
.eÈ˜˙ ‡Ï…«¿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:



ב"ה

ָבעֹות:  ץ ַעל ַהּגְ ג ַעל ֶהָהִרים ְמַקּפֵ א ְמַדּלֵ ה ֶזה ּבָ קֹול ּדֹוִדי ִהּנֵ
ְתֵלנּו ה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ּכָ ִלים ִהּנֵ ּדֹוֶמה דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלעֶֹפר ָהַאּיָ
ים: יַח ִמן ַהֲחּלֹנֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרּכִ ּגִ ַמׁשְ
ָעָנה דֹוִדי ְוָאַמר ִלי קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי ָלְך.
)בשיר השירים פ' ב, ח-י(

בואו ונצא לקבל פני משיח צדקינו ברחמים – "בספרא דא יפקון מן גלותא ברחמי" )זוה"ק(

ספר הזוהר המחולק ל-960 קונטרסים 30 קונטרסים ב-32 קופסאות,
וכך בכמה דקות יוכלו כל ישראל כאיש אחד בלב אחד

לסיים את כל הזוה"ק אלפי פעמים.
וכל אחד שלומד מצטרף עם הכלל ומסיים יחדיו,

ונחשב לכל אחד ואחד כאילו סיים כל הזוה"ק.

אמרו חז"ל לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן!!! )רש"י ד"ה ב' ל"א ד'( 
 ובזוהר הקדוש )פרשת בשלח דף סב(, כתוב מה מיוחד באוכלי המן? 

שכאשר אכלו את המן היה מתברך במעיים וקיבלו אור רוחני וראו מה שלמעלה וזכו לחכמה עליונה.
ועל זה נקראו דור דעה, והם היו בני האמונה ולהם ניתנה התורה להסתכל בה בפנימיותה ולדעת דרכיה.

רואים מהזוהר הקדוש שעיקר נתינת התורה ניתנה לאלו שלומדים את סודותיה.
ובאור החיים הקדוש פרשת ויחי )מט יא(, כתב:

שכוחו של הגואל העצום מלך המשיח הוא שצריך שיתעסקו ישראל ביינה של תורה,
וביאור הדברים שילמדו את פנימיות התורה שזה יינה של תורה. )גם יין גימטריה "סוד"(.

על כן אחי ורעי בואו ונחיש הגאולה
בלמדנו זוהר הקדוש באחדות

כל ל"ב ישראל, על ידי כמה אופנים:

כל אחד יקח קופסה שיש בה 30 חלקים של הזוה"ק )המחולק לתתק"ס חלקים )960((,  א. 
וילמד קונטרס אחד בכל יום כשבע דקות ]במשך חודש ימים[ 

עם עוד 31 שהם ביחד ל"ב ]32[ איש, מסיימים את כל הזוה"ק בחודש, וזה אפשר בקלות,
ובכך יסיימו יחדיו את הזוה"ק בכל חודש. 

ב. כל אחד יחלק לחבריו חוברת אחת בסך הכל לחלק ל-30 איש )שזה לא קשה(, ובכך 
)וכבר הובאו דברי הזוה"ק בפרשת תרומה )קכ"ח ע"ב(, מגודל  יוכפלו זכויותיו לאלפים ולרבבות, 

מעלת "מזכה הרבים"(, וכל ל"ב יהודים )32( שיעשו כן מסיימים את כל הזוה"ק.

ג. לחלק לל"ב ]32[ בתי מדרש, ושם אחרי התפילה, ]ג' פעמים ביום[, ילמדו כשבע דקות 
]7[ ציבור של 30 איש, וכך יסיימו את כל הזוה"ק כמה פעמים ביום.

בידינו הדבר להחיש את הגאולה
ולזכות לקבל פני משיח צדקנו בקרוב ברחמים.

מפעל הזוהר העולמי נחל לכיש 24/8 בית שמש
טל: 0548-436784


