
 

 
 

 

ַ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 ָּ רָּ ת פ  י ֵּ  tא ו 
רּוׁש ַקל ְוֶנְחָמד ְלַמַען ָירּוץ ַהּלֹוֵמד ּבוֹ  ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְמֹבָאר ּבְ  ם ּפֵ  עִּ

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

 י'חלק  -' דכרך 

 099קונטרס 

 לקירוב הגאולה ברחמים -מופץ ללא מטרות רווח כלל 

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

 לסיום כל ספר הזוהר בדקות ספורות יחד שבטי ישראל

 "קודשא בריך הוא אורייתא וישראל חד הוא"

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



- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

ַחק ַעל ַהּזַֹהר צָּ ֵחֶרם ֶאָחד שֶׁ ָהַרב ַמְכִניס בְּ
ל ַהּתֹוָרה  ַמד ֶאת כָּ לָּ ץ, ַרק ִמּתֹוְך שֶׁ ה ַהקֵּ ָר"א ִנְתגַּלָּ ַהגְּ לְּ פּוֵמיּה לֹוַמר שֶׁ ָלא בְּ ּוַמְרגְּ
סּוִקים  יַע ַלפְּ ִהגִּ שֶׁ י, ֲהֵרי כְּ ּה ָהֲאִמתִּ רּושָׁ ֵדי ַלֲעמֹד ַעל עֶֹמק פֵּ לֹוַמר כְּ ָמּה, - כְּ ּה ִלשְׁ כֻּלָּ
ם  שָׁ גַּם  לוֹ  ה  ִנְתגַּלָּ ץ,  ַהקֵּ ז  ְמֻרמָּ ֶהם  בָּ שֶׁ ָוֵחִצי"  מֹוֲעִדים  ְלמֹוֵעד  י  "כִּ  - ָדִנּיֵאל  בְּ שֶׁ
בּוָעה,  שְׁ ְך בִּ ַזר ַעל כָּ יְך ָהְלָאה, ְוָלֵכן גַּם גָּ ן לֹא ָהָיה ַמְמשִׁ ִאם לֹא כֵּ י שֶׁ רּוׁש ָהֲאִמתִּ ַהפֵּ

ְרגָּה זוֹ.... יַע ִליֵדי דַּ ָמּה ָיכֹול ְלַהגִּ ּתֹוָרה ַרק ִלשְׁ ל ָהעֹוֵסק בַּ כָּ ֲהֵרי הּוא ָיַדע שֶׁ שֶׁ

ט. שָׁ ֲחלֹום להגרי"ח פְּ ד בַּ ַהגָּאוֹן ְמַלמֵּ
זֹוֶנְנֶפְלד]  [הגרי"ח  נּו  ַרבֵּ ל  שֶׁ ַנְפׁשוֹ  ִניֵמי  ָהיּו  ה  מָּ כַּ ַעד 
ָהְיָתה  ה  מָּ ְוַעד כַּ יְלָנא,  ִמוִּ ָר"א  ַהגְּ ל  שֶׁ תֹוָרתוֹ  ְקׁשּוִרים בְּ
ר  ה ַהְמַעְנֶיֶנת ֲאשֶׁ ִעיד ָהֻעְבדָּ ֶרְך ִלּמּודוֹ, תָּ ִלּבוֹ דֶּ ֲחקּוָקה בְּ
ַכי  י ָמְרדְּ א זֹו" ָהָיה ַרבִּ ר: "ֻעְבדָּ ַכי ָהָיה ְמַספֵּ י ָמְרדְּ נוֹ ַרבִּ בְּ
א ְלַאַחר  ָרּה ֶאלָּ א ָמאִרי ְלַספְּ יר ִלי ַאבָּ אֹוֵמר, "לֹא ִהתִּ
ַהיִָּמים  ַאַחד  בְּ ה:  ַמֲעשֶׂ ָהָיה  ְוכֹה  ָהעֹוָלם,  ִמן  ִטיָרתוֹ  פְּ
ְתמֹול  א ֵאיָנם כִּ ֵני ַאבָּ ל יֹום, רֹוֶאה ֲאִני ְוִהנֵּה פְּ ָבְקרוֹ שֶׁ בְּ
ְוָכל  צֹוֲהלֹות  ֵעיָניו  ְבָעַתִים,  שִׁ ִאיִרים  מְּ שֶׁ א  ֶאלָּ ְלׁשֹום,  שִׁ
ְמַעט  כִּ י  כִּ גָָּבה  ִנשְׂ ִליָאה  פְּ י  בִּ עֹוֵרר  ָבר  ַהדָּ ַמְקִרין,  כֻּּלוֹ 
ּלֹא  שֶׁ ַאף  ְוַעל  גוֹ,  בְּ ָבִרים  דְּ י  כִּ ִמיָּד  י  ֵהַבְנתִּ ֶזה,  ֵעין  כְּ ב  ַמצָּ בְּ ֵמעֹוָלם  ְרִאיִתיו  ְולֹא 

ְך. יו ַעל כָּ ַאְלתִּ ק ּושְׁ י ְלִהְתַאפֵּ ן ֶזה, לֹא ָיכְֹלתִּ ִעדָּ ָרִציִתי ְלַהְפִריעוֹ בְּ

ַעל  ר  ַדבֵּ ִמלְּ א  ַאבָּ ֵסֵרב  ה  ִחלָּ תְּ בַּ "שֶׁ ִסּפּורוֹ,  בְּ ַמֲאִריְך  ַכי  ָמְרדְּ י  ַרבִּ ָהָיה  ֱאֶמת"  "בֶּ
'ּזַֹהר  עּור ָקבּוַע בַּ זֶּה ִמיִָּמים ָיִמיָמה ֵיׁש לוֹ שִׁ ה ִלי, שֶׁ לָּ י ּבוֹ גִּ ִהְפַצְרתִּ יָון שֶׁ ְך, ַאְך ִמכֵּ כָּ
ה  ֻהְקשָׁ י ַעל ַמֲאָמר ֶאָחד שֶׁ ל יֹום ֶאְתמֹול ָעַמְלתִּ א ֵמִאיר: "כָּ ח ַאבָּ דֹוׁש', "ְוִהנֵּה" שָׂ ַהקָּ
ֲחלֹוִמי רֹוֶאה ֲאִני ֶאת  ִתי, ְוִהנֵּה בַּ ְיָלה ַעל ִמטָּ לַּ י בַּ ַכְבתִּ ר שָׁ ֲאשֶׁ ִלי, ּופֹוֵתר ַאִין, ַאְך כַּ
ִלי  ּוְמָבֵאר  ירֹות  ַמְסבִּ ָפִנים  בְּ ָיִדי  ַעל   ב  יֹושֵׁ יְלָנא,  ִמוִּ ֵאִליָּהּו  נּו  ַרבֵּ ֶהָחִסיד  ַהגָּאוֹן 
ֶפר  י ֶאת ַהסֵּ ּבֶֹקר ָלַקְחתִּ קּוִמי בַּ יָּד בְּ מִּ טּוב ַטַעם. מּוָבן שֶׁ ֲאָמר בְּ ל ַהמַּ רּוׁשוֹ שֶׁ ֶאת פֵּ
שׂ  ִהְנִני שָׂ ָך רֹוֶאה שֶׁ ְך ִהנְּ ָבִרים ְוִנְפְלאּו, ַוֲהֵרי ַעל כָּ דֹוׁש ְלַעיֵּן ּבוֹ, ְוִהנֵּה ֶנֶאְמנּו ַהדְּ ַהקָּ

ָלל ַרב". מֹוֵצא שָׁ ֵמַח כְּ ְושָׂ

ָר"א ַז"ל אּור ַהגְּ ִתּקּוֵני זַֹהר, ובֵּ ְלֵזל בְּ זִּ ִנּדּוי ְלֶאָחד שֶׁ

נּו  ַרבֵּ ל  שֶׁ י  ַהנְַּפשִׁ ר  שֶׁ ַלקֶּ ׁשּור  ַהקָּ ֶלא  פֶּ ה  ַמֲעשֵׂ עֹוד 
ר ת"ח  ֲאשֶׁ ַלִים: ָהָיה ֶזה כַּ י ִזְקֵני ְירּושָׁ גּור ַעל פִּ ָר"א, שָׁ ְלַהגְּ
זַֹהר" ִעם  ּקּוֵני  ֶפר "תִּ סֵּ ִזְלזּול בַּ נַָּהג  ְלֶאָחד שֶׁ ה  ִנדָּ ָחׁשּוב 
א ְוִנְתַרֲחקּו  ְמעּו ֶאת ָהֻעְבדָּ ָר"א. ְמקְֹרֵבי ָהִאיׁש שָׁ אּור ַהגְּ בֵּ
נּו הגרי"ח זֹוֶנְנֶפְלד  ְחּתוֹ ָאצּו ֶאל ַרבֵּ פַּ ֵני ִמשְׁ ין. בְּ דִּ ּנּו כַּ ִממֶּ
א  ֶאלָּ ִנּדּויוֹ,  ל  ַבטֵּ יְּ שֶׁ ה  ְלַהְמַנדֶּ ַצוֶּה  יְּ שֶׁ ׁשּוהּו  קְּ בִּ זצ"ל, 
יק ֶאת  א, ִהְצדִּ נּו ֶאת ָהֻעְבדָּ ַמע ַרבֵּ שָּׁ יָון שֶׁ ִתְמהֹוָנם, כֵּ לְּ שֶׁ
בחוה"מ  ה  ַהְמַנדֶּ ִנְפַטר  ְלָיִמים  ְלטֹוָבה.  ירוֹ  ְוִהְזכִּ ה  ַהְמַנדֶּ
ָידוֹ  בְּ ִמיִנים  ַהד'  ִעם  ָר"א,  ַהגְּ ל  ַהיָּאְרַצייט שֶׁ יֹום  בְּ ֻסּכֹות 

ִקְברוֹ.  בְּ ִהְכִניסוֹ  ַעְצמוֹ  ִלוָּהּו ַעד ְמקֹום ְמנּוָחתוֹ, ְוהּוא בְּ נּו  ְוַרבֵּ ָר"א,  ר ַעל ַהגְּ ְמֻספָּ כַּ
ים זֹוֶנְנֶפְלד זצ"ל). י יֹוֵסף ַחיִּ ָרֵאל ַעל ַרבִּ ַאְרָעא ִישְׂ (ֵסֶפר ָמָרא דְּ

ִליָט"א, ר שְׁ ִוד ִפישֶׁ לֹמֹה דָּ י שְׁ ה להרה"ג ַרבִּ ּתֹוָדה ַרבָּ

ֲאָמר ַהזֶּה. ַלח ָלנּו ַהמַּ שָּׁ שֶׁ

ֵני ְוַעְסָקֵני ִמְפָעל ַהּזֹוֵהר ָהעֹוָלִמי הי"ו ְלָכבֹוד ַרבָּ

לֹום ּוְבָרָכה! שָׁ

ף י"ד ְוַז"ל: ְמעוֹן דַּ ֶפר ַהָקדֹוׁש ֶאֶבן שִׁ סֵּ ָרִאיִתי בַּ ם מֹוִציִאים ָלאֹור ֵסֶפר אֹור ַהּזֹוֵהר ֵמָחָדׁש, ָלֵכן ָרִציִתי ִלְכּתֹב ָלֶכם ַמה שֶׁ ַאתֶּ ר שֶׁ ִעּתוֹן ַהְמַבשֵּׂ ָרִאיִתי בָּ

ַמן  ָבר ַמה ַלֲעשֹׂות ִעם ַהזְּ ים, ַהִאם ֵאין ָלֶכם כְּ ַרבִּ ַאל אֹותוֹ בָּ א ְלֵבית ְמְדָרׁשוֹ ִאיׁש ֶאָחד ְושָׁ דֹוׁש בָּ ּזַֹהר ַהקָּ עּוִרים בַּ ָהָיה נֹוֵתן שִׁ שֶׁ ָהָיה ֵאֶצל ָאִבי ַזַצ"ל, כְּ ה שֶׁ ַמֲעשֶׂ
ְגתָּ ַרְגֶליָך ַעל ָהָאֶרץ? [ֶנעְגעל ַוואֶסער]?     ִהצַּ ּבֶֹקר ִלְפֵני שֶׁ "ס?   ְוָעָנה לוֹ ָאִבי ַזַצ"ל, ַהִאם ָנַטְלתָּ ָיַדִים בַּ חֹות ֵחִצי ֵמַהשַּׁ ָבר ְלָכל ַהפָּ ם כְּ ַמְרתֶּ ַרק ִלְלמֹד ּזַֹהר? ַהִאם גְּ
י ַרְגֵלי ַעל ָהָאֶרץ? [ֶנעְגעל ַוואֶסער]?  ַמה ֶזה  ְגתִּ ִהצַּ ּבֶֹקר ִלְפֵני שֶׁ ר? ְנִטַלת ָיַדִים בַּ ה ְמַדבֵּ ַאל, ֵאֶנִני ֵמִבין ָמה ַאתָּ ה, ְושָׁ דֹוָלה ַרבָּ ִמיָהה גְּ תְּ ָעָנה לוֹ אֹותוֹ ָהִאיׁש בִּ
א  ה ָטֵמא ּוְמַטמֵּ י ִמיַּד!!!    ֲהלֹא ַאתָּ לִּ ְבַרח ִמד' ַאּמֹות שֶׁ קֹול ַרַעׁש גָּדֹול ּנֹוָרא ְוָאיֹום תִּ ֶזה ֵמעֹוָלם!!!     ָאִבי ַזַצ"ל ָצַעק ָעָליו בְּ ָבר כָּ י דָּ ַמְעתִּ ֶנעְגעל ַוואֶסער? לֹא שָׁ

א!  ַמגָּע ּוְבַמשָּׂ בְּ

ְטָרא  ַער ַהנ' ִמסִּ שַׁ דֹוׁש הּוא בַּ ְתַנגֵּד ְלַהזַֹהר ַהקָּ מִּ י שֶׁ מִּ ָלה, שֶׁ ַקבָּ י ֵיׁש ִלי בְּ דֹוׁש, כִּ ה ִמְתַנגֵּד ְלַהזַֹהר ַהקָּ ה ַאתָּ ו ֲאִני ֵמִבין ָלמָּ ַרח ִמד' ַאּמֹוָתיו, ָאַמר לוֹ ַעְכשָׁ בָּ ְלַאַחר שֶׁ
ׁשּוָבה. ה ְלַבַעל תְּ נֲַּעשָׂ ת, ַעד שֶּׁ ׁשּוָבה, ְוָאִבי ַזַצ"ל ִהְתִחיל ִלְלמֹד ִאּתוֹ ְיסֹוֵדי ַהדָּ רֹוֶצה ַלֲעשֹׂות תְּ ּנּו שֶׁ ׁש ִממֶּ קֵּ ְך בִּ "לילי"ת".    ַאַחר כַּ דְּ

מ. פרידמן י-ם

ִליָט"א דֹוׁש שְׁ ל ַהּזַֹהר ַהקָּ דֹוׁש שֶׁ ְפָעל ַהקָּ ֵני ַהמִּ ִלְכבֹוד ַרבָּ

לוְֹיְזְנּבּוְרג זצוקללה"ה ְוַהּזַֹהר ָהַאְדמֹו"ר ִמקְּ
לֹוְנדוֹן ֵאֶצל ָהַאְדמֹו"ר  לוְֹיְזְנּבּוְרג זצוקללה"ה בְּ ר ָהַאְדמֹו"ר ִמקְּ קֵּ בִּ שֶׁ ... כְּ
לוֹ  יֵּׁש  שֶׁ ָיא  קּושְׁ ֵאיזוֹ  מהר"ש  אֹותוֹ  ַאל  שָׁ זצוקללה"ה,  אץ  ִמשָּׁ מהר"ש 

י לֹוֵמד זַֹהר. לוְֹיְזְנּבּוְרג: ֵאיֶננִּ בזוה"ק, ָעָנה לוֹ ָהַאְדמֹו"ר ִמקְּ
"ס  שַׁ ִדין ּוְדָבִרים ּוָבֳעִבי ַהּקֹוָרה בְּ אץ בְּ ְך ִנְכַנס ִעּמוֹ ָהַאְדמֹו"ר ִמשָּׁ ַאַחר כָּ
ְוַדַעת  ַטַעם  טּוב  בְּ ָיא  ַהּקּושְׁ לוֹ  ֵרץ  תֵּ לוְֹיְזְנּבּוְרג  ִמקְּ ְוָהַאְדמֹו"ר  ּוְבפֹוְסִקים, 

דֹוׁש. י ַהּזַֹהר ַהקָּ ּוְבִפְלּפּול ָעמֹק ַעל פִּ
זַֹהר  לֹוְמִדים  ם  ַאתֶּ ֵאין  שֶׁ י  ְבתִּ ָחשַׁ אץ:  ִמשַּׁ ָהַאְדמֹו"ר  ְפִליָאה  בִּ ִהְפִטיר 

ר.) ְסתָּ תֹוַרת ַהנִּ ר בְּ יק ִנְסתָּ לוְֹיְזְנּבּוְרג ָהָיה ַצדִּ דֹוׁש?!    (נ.ב. ָהַאְדמֹו"ר ִמקְּ ַהקָּ
ל כ"ק ָמָרן  יֹוֵתר שֶׁ י ִיְצָחק ַאְיִזיק רֹוט זצ"ל, ֵמַהְמקָֹרִבים בְּ ָהַרב ֶהָחִסיד ַרבִּ
דֹוׁש  ּזַֹהר ַהקָּ יֹומוֹ בַּ י יֹום בְּ עּוִרים ִמדֵּ לוְֹיְזְנּבּוְרג זצוקללה"ה, ָמַסר שִׁ ינּו ִמקְּ ַרבֵּ

בעיה"ק ב"ב

ית כ"ב ג') ֵראשִׁ ם (בְּ כֵּ ַויַּשְׁ
לוְֹיְזְנּבּוְרג זצ"ל,  י ִמקְּ ל ָהַרבִּ קָֹרָביו ַהּיֹוֵתר-ֻמְבָהִקים שֶׁ י ִיְצָחק ַאְיִזיק רֹוט זצ"ל, ִממְּ ָהַרב ֶהָחִסיד ַרבִּ
ַרׁש  פָּ ָרֵאל ְלַאַחר שֶׁ יַע ְלֶאֶרץ ִישְׂ יָרה ּוְרוּוַית-הֹוד, ִהגִּ בִּ ְגבּוָרה כַּ ָעַבר ֶאת ַהשֹּׁוָאה ְוִנְסיֹונֹוֶתיָה בִּ ּוִמי שֶׁ

ָרק. ֵני בְּ ִעיר ַהּתֹוָרה ְוַהֲחִסידּות בְּ ע בְּ קַּ תַּ חּו"ל, ְוִהשְׁ ִחיָטה בְּ ֵמֲעבֹוַדת ַהשְּׁ
דֹוׁש,  ּוַבּזַֹהר ַהקָּ ָעה  ְלָחן ָערּוְך יֹוֶרה דֵּ שֻׁ עּוִרים בְּ ד. ָמַסר שִׁ ר ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ִלְלמֹד ּוְלַלמֵּ אן ִהְתַמסֵּ כָּ
ל ֶקַבע ַעד ַאֲחִרית  ָהַפְך ְלִמְנָהג שֶׁ ָבר שֶׁ ִלּמּוָדיו, דָּ עֹות ֲאֻרּכֹות בְּ מֶֹרת ַהּבֶֹקר ְועֹוֵסק שָׁ ַאשְׁ ְוָהָיה ָקם בְּ

ָיָמיו.
ַעם קּום ַיַחד ִעם ר' ִיְצָחק ַאְיִזיק, ָרָאהּו ּבֹוֶכה. ָהַאְבֵרְך ֶנֱחַרד ְלַנְפׁשוֹ.  ים פַּ כִּ ִהשְׁ ַאַחד ָהַאְבֵרִכים שֶׁ

ְכיוֹ. ת בִּ ָאלוֹ ְלִסבַּ טֹוב, ּושְׁ יׁש בְּ הּוא ֵאינוֹ ַמְרגִּ טּוַח שֶׁ הּוא ָהָיה בָּ
י ִלְראֹות  ּבֶֹקר נֹוַכְחתִּ י, ֲאָבל ַהּיֹום בַּ נִּ ַטל ִממֶּ יֵֶּצר ָהַרע בָּ יב: ָהִייִתי ָסבּור שֶׁ ן ַה-90 ֵמשִׁ י ַאְיִזיק בֶּ ְוַרבִּ

ַרע?- ִמְתַעְנֵין ָהַאְבֵרְך. י...  ָמה אֵּ ִקְרבִּ הּוא ֲעַדִין בְּ שֶׁ
ׁש ֵיֶצר  קֵּ עֹוד ַלְיָלה, ְוִהנֵּה ַהּיֹום בִּ ִתי בְּ טָּ ֲאִרי ְוָקם ִממִּ ר כַּ י ּבֶֹקר ֲאִני ִמְתגַּבֵּ ִמדֵּ יׁש ֶהָחִסיד עֹוֶנה: כְּ ְוַהיָּשִׁ

ּקֶֹדׁש? ֶכם בַּ ַדְרכְּ ְדָרׁש, כְּ ֵבית ַהמִּ אן בְּ ם כָּ ּתֹוֵמם: ֲהֵרי ַאתֶּ ֵבִני.  ְוָהַאְבֵרְך עֹוֵמד ּוִמשְׁ ָהַרע ְלַעכְּ
ְדָרׁש,  בֹוא ְלֵבית ַהמִּ ׁש ְלָמְנֵעִני ִמלָּ קֵּ בִּ יֵּׁש ִלי ֵיֶצר ָהַרע, שֶׁ י שֶׁ יְך ִלְבּכֹות: ְוִכי לֹא דַּ י ַאְיִזיק ַמְמשִׁ ְוַרבִּ

ַמע לֹו?... ֶאשְׁ ָך רֹוֶצה גַּם שֶׁ ַהִאם ִהנְּ
ִגיל ּכֹה ְמֻבגָּר ּבֹוֶכה ּוִמְתאֹוֵנן,  ל ָמקֹום: ְיהּוִדי בְּ ָניו שֶׁ ִאים בָּ ְרגָּה ִמְתַנשְּׂ ַמְבִהיל ָהַרְעיוֹן ִלְראֹות ְלֵאיזוֹ דַּ
ח  ִציאּות הּוא ִנצַּ מְּ בַּ ְדָרׁש, ַלְמרֹות שֶׁ בֹוא ְלֵבית ַהמִּ ה ִלְמנַֹע אֹותוֹ ִמלָּ יֵֶּצר ָהַרע ִנסָּ ְך שֶׁ ַעל ָמה? - ַעל כָּ
ף רס"ט) ת ַויֵָּרא דַּ ָרשַׁ י פָּ ְרִכי ַנְפשִׁ (בָּ ַדְרּכוֹ...  ים ָלבֹוא כְּ כִּ אֹותוֹ ְוִהשְׁ

חּוִרים ק תיקוני זוהר ְלַהבַּ ִליָט"א ְמַחלֵּ אׁש שְׁ ָהַאְדמֹו"ר ִמטָּ
ִעידּוד  ִדְבֵרי  בְּ ָעִמים  פְּ ה  ַהְרבֵּ ָנה  פָּ ִליָט"א  שְׁ אׁש  ִמטָּ ָהַאְדמֹו"ר  כ"ק 
ק  ְוֵכן ִחלֵּ ּקּוֵני זַֹהר,  ְלַבחּוִרים ּוְלַאְבֵרִכים ְועֹוֵדד אֹוָתם ִלְלמֹד ְולֹוַמר תִּ
ה ְלָהִבין ַהּזַֹהר  ְזכֶּ יִּ ָרָכה, שֶׁ תּוב בְּ ף ָהִראׁשוֹן כָּ ּקּוֵני זַֹהר ּוַבדַּ חּוִרים תִּ ְלַהבַּ

ְך ִיְתַלֵהב ִויַטֵהר ִלּבוֹ ַלֲעבֹוַדת השי"ת. דֹוׁש ְוַעל ְיֵדי כָּ ַהקָּ

ּקּוֵני זַֹהר ה ַלֲעֵיפּות לֹוַמר תִּ ְסֻגלָּ
ה, ָהָיה אֹוֵמר  דֹושָׁ ִהְתַעיֵּף ֵמֲחַמת ִטְרּדֹות ֲעבֹוָדתוֹ ַהקְּ שֶׁ קּוָפה כְּ ָהְיָתה תְּ

ה. ַעְצמֹוָתיו רּוַח ֲחָדשָׁ ּקּוִנים, ְוָנַפח בְּ ים תִּ פִּ ה דַּ מָּ ִהְתַלֲהבּות כַּ בְּ
ְלָחן? ת ַאַחר ֲעִריַכת ַהשֻּׁ בָּ ֵליל שַׁ ִליָט"א בְּ אׁש שְׁ ה כ"ק ָהַאְדמֹו"ר ִמטָּ ֶמה ָעשָׂ

ת ַאַחר  בָּ ֵליל שַׁ ִליָט"א ִלְראֹות ַמִהי ֲעבֹוַדת ָקְדׁשוֹ בְּ אׁש שְׁ ָחִסיד ֶאָחד ָעַקב ַאַחר כ"ק ָהַאְדמֹו"ר ִמטָּ
גַָּמר  ְלָחן לֹא הֹוֵלְך ָלנּוַח ַעד שֶׁ ת ַאַחר ֲעִריַכת ַהשֻּׁ בָּ ל שַׁ ְלָחן ["ִטיׁש"], ְוָרָאה ֵאיְך כָּ ַמר ֲעִריַכת ַהשֻּׁ גְּ

בּוַע. ת ַהשָּׁ ָרשַׁ ל פָּ ל ַהּזַֹהר שֶׁ כָּ
ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש    ֵמֵאת א.ד.ם ָרָכה ְוַהְצָלָחה בַּ בְּ

ה



ָ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 -

ְנָיִמין  לֹמֹה בִּ י שְׁ נּו ַרבִּ "ק ָמָרן ַאְדמּו"ר ָהַרַה"ק מֹוֵרנּו ְוַרבֵּ כַּ
ָיָאּו"א ַלג ַזצּוְקַלְלַה"ה ִזיַע"א ְוַעכָּ ַאשְׁ

26 שנה להסתלקותו - ז' בכסלו תשד"מ
דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ַעל  ם  לָּ ַהסֻּ רּוׁש  ַסת פֵּ ַהְדפָּ ֵעת  בְּ

ָמָרן  "ק  כַּ ָהָיה  דֹוׁש,  ַהקָּ יק  דִּ ַהצַּ ָאִביו  ר  ִחבֵּ שֶׁ

ְנָיִמין  לֹמֹה בִּ י שְׁ נּו ַרבִּ ַאְדמּו"ר ָהַרַה"ק מֹוֵרנּו ְוַרבֵּ

ַהֻחְלָיא  ָיָאּו"א  ְוַעכָּ ִזיַע"א  ַזצּוְקַלְלַה"ה  ַלג  ַאשְׁ

דֹוׁש, ֵהן  ָרֵאל ְלָאִביו ַהקָּ דֹוֵלי ִישְׂ ין גְּ ֶרת בֵּ ַקשֶּׁ ַהמְּ

ָאִביו  ל  שֶׁ ְפָלא,  ַהמֻּ רּוׁש  ַלפֵּ מֹות  ַהַהְסכָּ ִאּסּוף  בְּ

ַאְדמּו"ר  ָמָרן  "ק  כַּ הֹוד  י  ָהַרבִּ ֵמֵאת  דֹוׁש,  ַהקָּ

ר  ַכי ַאְלתֶּ י ַאְבָרָהם ָמְרדְּ נּו ַרבִּ ָהַרַה"ק מֹוֵרנּו ְוַרבֵּ

ִזיַע"א  ַזצּוְקַלְלַה"ה  ֱאֶמת  ִאְמֵרי  ַעל  בַּ ִמּגּור 

ָמָרן אדמו"ר  "ק  י הֹוד כַּ ָהַרבִּ ּוֵמַאת  ָיָאּו"א,  ְוַעכָּ

ָיָאּו"א,  עְלָזא ַזצּוְקַלְלַה"ה ִזיַע"א ְוַעכָּ י ַאֲהרֹן ְקדֹׁש ה' ִמבֶּ נּו ַרבִּ ָהַרַה"ק מֹוֵרנּו ְוַרבֵּ

יְז'ִניץ  י ֱאִליֶעֶזר ַהֶגר ִמוִּ נּו ַרבִּ "ק ָמָרן ַאְדמּו"ר ָהַרַה"ק מֹוֵרנּו ְוַרבֵּ י הֹוד כַּ ּוֵמֵאת ָהַרבִּ

ָמָרן  "ק  י הֹוד כַּ ָהַרבִּ ּוֵמֵאת  ָיָאּו"א,  ְוַעכָּ ִזיַע"א  ַזצּוְקַלְלַה"ה  ֱאִליֶעֶזר  ק  שֶׂ מֶּ ַעל דַּ בַּ

ִזיַע"א  יְלגּוַרָייא ַזצּוְקַלְלַה"ה  ַכי רֹוֵקַח ִמבִּ י ָמְרדְּ נּו ַרבִּ ְוַרבֵּ אדמו"ר הרה"ק מֹוֵרנּו 

ים ַרּבֹוֵתינּו ָהַאְדמֹוִרי"ם ְלֵבית  דֹושִׁ יִקים ַהקְּ דִּ ָריו ִעם ָמָרָנן ַהצַּ ְקשָׁ ָיָאּו"א, ְוֵהן בִּ ְוַעכָּ

יֶהם ָהָיה יֹוֵצא ְוִנְכָנס. ָבתֵּ ר בְּ ָיָאּו"א, ֲאשֶׁ רּוִז'ין ַזצּוְקַלְלַה"ה ִזיַע"א ְוַעכָּ

ַחְברּוָתא ִעם  ִנים בֶּ ה שָׁ מָּ ְך ָלַמד כַּ יֵקי עֹוָלם. כָּ ְקִביעּות ִעם ַצדִּ ים ָלַמד בִּ עּוִרים ַרבִּ שִׁ

יְלגּוַרָייא  ַכי רֹוֵקַח ִמבִּ י ָמְרדְּ נּו ַרבִּ "ק ָמָרן ַאְדמּו"ר ָהַרַה"ק מֹוֵרנּו ְוַרבֵּ י הֹוד כַּ ָהַרבִּ

"ק ָמָרן ָהַאְדמֹו"ר ָהַרַה"ק ִמאֹוְז'רֹוב  י הֹוד כַּ ָיָאּו"א, ְוִעם ָהַרבִּ ַזצּוְקַלְלַה"ה ִזיַע"א ְוַעכָּ

"ק ָמָרן ַאְדמּו"ר  י הֹוד כַּ ָיָאּו"א, ִעם ָהַרבִּ ַעל ָה"ֵאׁש ָדת" ַזצּוְקַלְלַה"ה ִזיַע"א ְוַעכָּ בַּ

ַחְברּוָתא ִעם  ָהְיָתה לוֹ  ן  כֵּ מוֹ  ָיָאּו"א, כְּ ְוַעכָּ ִזיַע"א  ַזצּוְקַלְלַה"ה  ִמּמֹוְדִז'יץ  ָהַרַה"ק 

ר ַזצּוְקַלְלַה"ה ִזיַע"א  ַסְנדֶּ נּו ֵמֲאֶלכְּ "ק ָמָרן ַאְדמּו"ר ָהַרַה"ק מֹוֵרנּו ְוַרבֵּ י הֹוד כַּ ָהַרבִּ

י  ַרבִּ ַהגָּאוֹן  ָהַרב  ְוִעם  ִלָט"א,  שְׁ ְדְבִליְצִקי  ִריָּה  שְׁ י  ַרבִּ ַהגָּאוֹן  ָהַרב  ְוִעם  ָיָאּו"א,  ְוַעכָּ

ִלָט"א, ְוִעם עֹוד  יְנְסִקי שְׁ י ִיְצָחק ִצ'ישִׁ ִלָט"א, ָהַרב ַהגָּאוֹן ַרבִּ ה ְזֵאב ְפִריְדַמן שְׁ מֹשֶׁ

ים.    ַרבִּ

ְבֵרי ְיֶחְזֵקאל  ַעל דִּ ָמָרן ָאְדמּו"ר ַהַרַה"ק בַּ
קֹוב ַזצּוְקַלְלַה"ה ִזיַע"א  ָרָגא ִמְסְטָראפְּ שְׁ

ָיָאּו"א ְוַעכָּ

נכתב לרגל 15 שנה להסתלקותו 
יומא דהילולא רבא ו' כסלו ה'תשנ"ה

ְבֵרי  דִּ ַעל  בַּ ַהַרַה"ק  ָאְדמּו"ר  ָמָרן  תֹוְלדֹות  ָהֱאֶמת,  ִאיׁש  ֶפר  ִמסֵּ

ֶנֶכד  ָיָאּו"א  ְוַעכָּ ִזיַע"א  ַזצּוְקַלְלַה"ה  קֹוב  ִמְסְטָראפְּ ָרָגא  שְׁ ְיֶחְזֵקאל 

אְנז  ִמצַּ ַטאם  ְרשְׁ ַהאְלבֶּ ים  ַחיִּ י  ַרבִּ ַה"ג  בְּ כְּ ַרשְׁ דֹוׁש  ַהקָּ נּו  ַרבֵּ ַהַרַה"ק 

ָיָאּו"א. ים ַזצּוְקַלְלַה"ה ִזיַע"א ְוַעכָּ ְבֵרי ַחיִּ ַעל דִּ בָּ

ָרָגא  ְיֶחְזֵקאל שְׁ ְבֵרי  ַעל דִּ ָרן ַאְדמּו"ר ַהַרַה"ק בַּ מָּ ַיַחד ִעם זֹאת שֶׁ

ְגֶלה, ָהָיה גַּם גָּדֹול  נִּ קֹוב ַזצּוְקַלְלַה"ה ָהָיה גָּאוֹן ָעצּום בַּ ִמְסְטָראפְּ

ַחְברּוָתא ִעם הגה"צ  ר, ְוָהְיָתה לוֹ ְקִביעּות ִלְלמֹד בֶּ ְסתָּ תֹוַרת ַהנִּ בְּ

יַבת  ְישִׁ י  ֵמָראשֵׁ ִזיַע"א,  ַזצּוְק"ל  ְסָלאְטִקי  ַאֲהרֹן  י  ַרבִּ ל  ֻקבָּ ַהמְּ

ָאְדמּו"ר  ָמָרן  נּו  ַרבֵּ ְלֵבית  יַע  ַמגִּ ָהָיה  שֶׁ ַמִים,  ַהשָּׁ ַער  שַׁ ִלים  ֻקבָּ ַהמְּ

ַזצּוְקַלְלַה"ה  קֹוב  ִמְסְטָראפְּ ָרָגא  שְׁ ְיֶחְזֵקאל  ְבֵרי  דִּ ַעל  בַּ ַהַרַה"ק 

ַטאם  ְרשְׁ ַהאְלבֶּ ים  ַחיִּ י  ַרבִּ ַה"ג  בְּ כְּ ַרשְׁ דֹוׁש  ַהקָּ נּו  ַרבֵּ ַהַרַה"קָּ  ֶנֶכד 

י ַלְיָלה  ָיָאּו"א, ִמדֵּ ים ַזצּוְקַלְלַה"ה ִזיַע"א ְוַעכָּ ְבֵרי ַחיִּ ַעל דִּ אְנז בַּ ִמצַּ

נּו  ָעִרים ְלַרבֵּ מֹוַנת ַהשְּׁ ים שְׁ דֹושִׁ ָפִרים ַהקְּ סְּ ָעה 3 ְוָהיּו לֹוְמִדים בַּ שָׁ בְּ

ַעד  ָלה  ַקבָּ ִסְפִרי  ַאר  שָׁ ְוֵכן  ָהֲאִריַז"ל,  ֵמַרּבוֹ  ל  בֵּ קִּ שֶׁ ַהַמַהְרח"ּו 

ָעה 9,  ָבִרים ַעד ַהשָּׁ ָעה 6. ָאז ָהָיה לוֹ ַחְברּוָתא ַלְחזֹר ַעל ַהדְּ ַהשָּׁ

ָלה ִעם  קּוָפה ְמסּוֶייֶמת ָלַמד ַקבָּ ֲחִרית. תְּ ת שַׁ ְוָאז ָהָיה הֹוֵלְך ִלְתִפלַּ

ִלי ְצִבי ְלָאִבין ַזצּוְקַלְלַה"ה  י ַנְפתָּ ַהַרַה"ק ָמָרן ָאְדמּו"ר ַהַגַה"צ ַרבִּ

ָמָרן  ִעם  ּתֹוָרה  ִסְתֵרי  בְּ ְדָבִרים  בִּ א  בָּ ָהָיה  ן  כֵּ ָיָאּו"א.  ְוַעכָּ ִזיַע"א 

ִיְצָחק  י  ַרבִּ ַהַרַה"ק  נּו  ְוַרבֵּ מֹוֵרנּו  ַהּדֹורֹות  ֶפֶלא  ל  ֻקבָּ ַהמְּ ַהַגַה"צ 

ֵביתוֹ  ָהיּו בְּ ָלה שֶׁ בָּ ָיָאּו"א. ִסְפֵרי ַהקַּ ּדּוִרי ַזצּוְקַלְלַה"ה ִזיַע"א ְוַעכָּ כַּ

ִסּדּור  ל בְּ לֵּ ָיִמים ַהּנֹוָרִאים ָהָיה ִמְתפַּ ָהיּו ְמֵלִאים ַהגָּהֹות ְוֶהָערֹות. בַּ

וָּנֹות. ה כַּ ּוּון ַהְרבֵּ "ׁש ְוָהָיה ִמכִּ ָהַרשַׁ

את  ברך  וה'  בימים  בא  זקן  ואברהם  לסדר  שלישי  יום  בס"ד. 
אברהם בכל, שנת "770", שנת "ביאת משיח" (עם הכולל).

לכבוד הרבנים החשובים עורכי העלון "אור הזוהר" שי'. שלומכם 
יסגא ויפרח בטוב ובנעימים.

תהיה  כי  סבורנו  אשר  מעניינת,  עובדא  לכם  לספר  ברצוני 
מעשה  מטעמת,  ממש  מתוקנת  בדבש  מצפיחית  לתועלת, 
עם  להפגש  לנו  יצא  לאחרונה  מפוארת.   בתימן  מהיהודים 
יהודים צדיקים עובדי ה' באמת ובתמים מתימן, אשר עלו לארץ 

הקדושה תותבב"א, מתימן יצ"ו בחודש אייר שנת תשי"ד.
וספרו לנו דברים נפלאים, מזהב ומפז נחמדים, 

מה יפים ומבהיקים, על כל שומעם חביבים,
על הזוהר הקדוש סיפורים, כאור החמה מזהירים,

את קדושת הזוהר מפליאים, בקישוטי כלה מקשטים,
כמה וכמה שעות לימודים, בשבת קדשנו לומדים,

ובהכנסת הזוהר לבתים, כבהכנסת ספר תורה שמחים,
לזוהר הקדוש פרוכת משימים, ובזכות רשב"י מבקשים,

וכן הלאה כפי שתקראו ברננים.  ונספר בפירוט את ששמענו 
מהם דברים נפלאים המלהיבים כל שומעיהם.

בכל שבת ושבת לפני הבדלה, כל אחד ואחד היה בבית הכנסת 
ולומד שנים ושלושה שעות בזוהר הקדוש. וכן בחצות הלילה כל 
ולא היה אחד  העיר הולכים לבית המדרש ללמוד את הזוהר. 
מבני העיר אשר ביטל את הלימודים האלה בזוהר הקדוש, אלא 
כולם כל בני העיר למגדלם ועד קטנם הולכים אל בית המדרש 
ולומדים בספר הזוהר הקדוש.  ותמיד היה לב הקיסר שם לטוב 
על כל היהודים, ונטה להם רוב חסד, ונחו בהשקט ושלוה על 

אדמתם מאין מפריע ואויב. 
צרות  ומאז החלו  זה,  לימוד  נתבטל  בעונותנו הרבים בשנים האחרונות  (ורק 

צרורות מהמושלים שם ימ"ש ומהפורעים השכנים הערבים ימ"ש שר"י, אך עד 

אז לא היו שום צרות והחיים התהלכו על מי מנוחות בלא פחד ובלא אנחה.) 

וזכו תושבי העיר הזאת לעלות תהילה לקל לארה"ק ואף הזקנים 

לימודם  עקב  מופלגה  ימים  באריכות  נתברכו  שבהם  המופלגים 

הקבוע בזוה"ק, והם חיים וקיימים וממשיכים את הלימודים האלה 

כאן במקום מושבם בארה"ק.
ובעת הכנסת ספר הזוהר הקדוש אל הבית עושים שמחה גדולה 
בכהנסת ספר תורה, ומיחדים ארון עבור הזוה"ק ומעטרים אותו 

ותמיד  הקודש.   לארון  שמעטרים  כפי  נאה  בפרוכת  מבחוץ 

הרשב"י,  בזכות  שיהיה  ישועה  דבר  כל  על  אומרות  הנשים 

וכשיוצאים לדרך נושקים את הפרוכת של ארון הזוהר הקודש 

ומתפללים ואומרים בזכות הרשב"י. [וכמו כן היה במרוקו].

הזוהר  הלימוד  שבזכות  אמר  שליט"א  הצדיק  הרב  ורבם 

שעודם ממשיכים בזה כאן וכנ"ל כמעט ולא היו שום נפגעים 

בהמלחמה האחרונה.    

קדישין  דכל  קדישא  עתיקא  מן קדם  רצון]  [ויהי  רעוא  ויהא 

טמירא דכל טמירין סתימא דכולא, דיתמשך מן קדם עתיקא 

קדישא דכל קדישין טמירא דכל טמירין סתימא דכולא רעותא 

עילאה  בנהירו  ורחמי[רחמים]  וחסד]  וחסדא[חן  חנא  [רצון] 

וברעותא וחידו [שמחה] עלי ועל כל בני ביתי ועל כל ישראל. 

ויתיחדו הדודים ותהיה כבר קץ הגאולה ברחמים רבים, ועתה 

שכבר נפוצו המעיינות חוצה הרי זה כבר עת הגאולה, ויהי רצון 

ברחמים  שלימה  גאולה  ויגאלנו  צדקנו  משיח  כבר  שיתגלה 

רבים, אפילו למטה מעשרה טפחים בקרוב ממש.

ש. ז. כ.   אשקלון יצ"ו

ו
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,dÈ˙‡Ï z Ì‰‡Â ,Ì‰‡Ó ‡zÈÎL Lt˙‡c ÔÂÈÎ ‡‰c .Ì‰‡«¿»»¿»≈«¿ƒ¿¿«¿ƒ¿»≈«¿»»¿«¿»»»¿«¿≈
,‡zÈÎLa ˜lzÒ‡ „Á ‡‰c ,Úa ‰ÓB„Ò ÌÈÎ‡Ïn‰ ÈL e‡iÂ ÔÈ„k¿≈«»…¿≈««¿»ƒ¿»»∆∆¿»«ƒ¿««ƒ¿ƒ¿»

.ÔÈz Ôep‡ e‡zL‡Â¿ƒ¿»¬ƒ¿≈

Ôa ÌÏBÚa ‰È‰ ‡Ï ‰Ê ÏÚ .‡Ï  ‡Ï……«∆…»»»»∆
‰LÓ BÓk BBc ÏÚ Ô‚iL Ì„‡»»∆»≈«¿…∆

.ÔÓ‡ ‰ÚB ‡e‰L∆∆∆¡»
BÓˆÚ ÔÈ˜˙‰ ,Ó‡iÂ Ì‰‡ «¿»»«…«ƒ¿ƒ«¿

ÌL e‡ˆnÈ ÈÏe‡ .‰Ê ˙‡ LwÏ¿«≈∆∆«ƒ»¿»
‡e‰L ÌÈMÓÁÓ ÏÈÁ˙‰ .ÌÈMÓÁ¬ƒƒƒ¿ƒ≈¬ƒƒ∆
‡e‰L ,‰NÚ „Ú ,˙Ú„Ï ˙ÈL‡≈ƒ¿«««¬»»∆

.˙B‚c‰ Ïk ÛBÒ ,ÈÈNÚ¬ƒƒ»«¿»
el‡ ,‰NÚ „Ú ,˜ÁˆÈ Èa «ƒƒ¿»«¬»»≈

‰M‰ L‡ ÔÈaL ÌÈÓÈ ‰NÚ¬»»»ƒ∆≈…«»»
ÏÈÁ˙‰ Ck ÌeMÓ ,ÌÈetk‰ ÌBÈÏ¿«ƒƒƒ»ƒ¿ƒ

.‰NÚ „Ú ÌÈMÓÁÓ≈¬ƒƒ«¬»»
  

‡e‰L ,‰NÚ „Ú ˙ÈL‡ ≈ƒ«¬»»∆
ÚÈbnL ÔÂÈÎÂ .˙B‚c‰ ÛBÒ ‰NÚ¬»»«¿»¿≈»∆«ƒ«
ÔÈ‡ ‰hÓÏe Ô‡kÓ :Ó‡ ‰NÚ „Ú«¬»»»«ƒ»¿«»≈
Ó‡Â LÂ .‰eL˙a „ÓÚÏ ÌB˜Ó»«¬…ƒ¿»¿»¿»«
Úa‡ eÏˆpiL È„k ÌÈÚa‡«¿»ƒ¿≈∆ƒ»¿«¿«
È„k ÌÈLÏL Ó‡Â LÂ ,˙BÈ ¿̃»¿»¿»«¿…ƒ¿≈
Ó‡Â LÂ ,˙BÈ˜ LÏL eÏˆpiL∆ƒ»¿»…¿»¿»¿»«
,˙BÈ˜ ÈzL eÏˆpiL È„k ÌÈNÚ∆¿ƒ¿≈∆ƒ»¿¿≈¿»
ÏˆpzL È„k ‰NÚ Ó‡Â LÂ¿»¿»«¬»»¿≈∆ƒ»≈
ÌeMÓ ,LÓÁ‰ Ô˙B‡Ó ˙Á‡ ‰È ƒ̃¿»««≈»∆»≈ƒ
Î"Ú :‰NÚ ÔÓ ‰hÓÏ „È ‡Ï Ck»…»«¿«»ƒ¬»»

.˙ÂËÓ˘‰‰Ó
Ô‡kÓ ,Ó‡ ,‰NÚÏ ÚÈb‰L ∆ƒƒ««¬»»»«ƒ»

„ÓBÚL ÌB˜Ó BÈ‡ ‰hÓÏe¿«»≈»∆≈
„È ‡Ï Ck ÌeMÓ .‰eL˙aƒ¿»ƒ»…»«

.‰NÚÏ ˙ÁzÓƒ«««¬»»
Úa ‰Ó„Ò ÌÈÎ‡Ïn‰ ÈL ¿≈««¿»ƒ¿…»»∆∆

,ÈÒBÈ Èa Ó‡ .'B‚Â‰‡ ‡a‰Ó ¿»««ƒ≈…¿≈«
‰lk L‡k '‰ CÏiÂ ,‰ÏÚÓÏ e˙k»¿«¿»«≈∆«¬∆ƒ»
ÔÂÈk È‰L .Ì‰‡ Ï‡ a„Ï¿«≈∆«¿»»∆¬≈≈»
Ì‰‡Ó ‰ÈÎL ‰„ÙpL∆ƒ¿¿»¿ƒ»≈«¿»»
e‡iÂ Ê‡ ,BÓB˜ÓÏ L Ì‰‡Â¿«¿»»»ƒ¿»«»…
È‰L ,Úa ‰Ó„Ò ÌÈÎ‡Ïn‰ ÈL¿≈««¿»ƒ¿…»»∆∆∆¬≈
e‡LÂ ,‰ÈÎM‰ ÌÚ ˜lzÒ‰ „Á‡∆»ƒ¿«≈ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿¬

.ÌÈL Ì˙B‡»¿«ƒ
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‰f‰ ÙÒ Âˆ˜˙

È‡Ó .e‰ÈÈ˙a Ë‰ ,ÔBÏ ËBÏ ‡ÓÁc ¿»»»««¿«¿»
e‰È‡ ÔÈÈ˙‡ eÂ‰c Ôep‡ ÏÎ ÈÎÂ ,‡ÓÚË«¿»¿ƒ»ƒ¿¬«¿»ƒ
ÈzLÓÏe ÏÎÈÓÏ ÔBÏ È‰ÈÂ dÈ˙ÈÏ ÔBÏ ÏÈÚ‡»ƒ¿≈≈¿»ƒ¿≈«¿ƒ¿≈

‡˙Ó ÈedÈzÏ ‡‰c ,dÈÏ ÔÈÏË˜ ‡Ï CÈ‰ ¿≈»»≈»»¿ƒ≈¿»ƒ¿«≈
˙‰È ËBÏc dÈzc .‡e‰ È‡Óe .‡È„ e„Ú¬¿ƒ»«ƒ¿«≈¿«¬«
‰eÙL ,d eÚ„È ,‡ÈÚ „ÁÏ ‡Ó‰„ ‡ztƒ»¿«¬»¿««¿»»¿»»»
‰eÏÎ‡c „Ú ‡‚È‡ LÈa ‰e˙B‡Â ‡Le„¿»¿¿»¿≈ƒ¿»«¿¬¿»
‡Ïc ÈLÁ ‡ÈÏÈÏ ‰Â‰c ÔÈ‚ ‡l‡ .ÈÚƒ̂¿≈∆»¿ƒ¿¬»¿≈¿»»ƒ¿»
ÔÂÈÎ ‡c Ïk ÌÚÂ ,‡˙Ó Èa dÈÏ ÔeÏkzÒÈƒ¿«¿≈¿≈»»¿ƒ»»≈«
eÁÒ‡Â e‰Ïk eLk˙‡ ‡˙ÈÏ eÏÚ‡c«¬»¿≈»ƒ¿¿»À¿¿«¿»

.‡˙ÈÏ¿≈»
,e‰ÈÈ˙a‡ ËBÏ Ë‰ È‡n‡ ˜ÁˆÈ Èa ƒƒƒ¿»««»«¬«¿«¿

(ÔÈ‚a ‡l‡)ıiÂ ËBÏ ‡iÂ ÈzÎc ƒ¿ƒ««¿«»»
Ó‡ „Á .‡ÒÈÈ ÈaÂ ‰i˜ÊÁ Èa .Ì˙‡˜Ïƒ¿»»ƒƒƒ¿ƒ»¿«ƒ≈»«»«
Ó‡ „ÁÂ .ÔB‰ÓÚ ‡ÓÁ Ì‰‡c ‡˜eÈcƒ¿»¿«¿»»»»ƒ¿¿«»«
ËBÏ ‡iÂ ‡Î‰ È˙k .e‰ÈÈÏÚ ‡È˙‡ ‡zÈÎL¿ƒ¿»«¿»¬«¿¿ƒ»»««¿
Ì˙‡˜Ï ıiÂ Ì˙‰ È˙Îe ,Ì˙‡˜Ï ıiÂ«»»ƒ¿»»¿ƒ»»«»»ƒ¿»»
ÛB‡ ,‡zÈÎL ‡ÓÁ ÔÏ‰Ï ‰Ó .Ï‰‡‰ Á˙tÓƒ∆«»…∆«¿»»»»¿ƒ¿»

.‡zÈÎL ‡ÓÁ ‡Î‰»»»»¿ƒ¿»
‡p ‰p‰ Ó‡iÂ Ì˙‡˜Ï ıiÂ ËBÏ «»»ƒ¿»»«…∆ƒ∆»

eeÒ .„"eÈ Ô"e ˙"Ï„ Û"Ï‡a È„‡¬…«»»∆»∆
‡l‡ .‡ eeÒ È‡Ó ,dÈÏ ÈÚÈÓ ‡ eLb ,‡»¿»ƒ¿≈≈»»∆»
‡Ïc ÔÈ‚ ‡˙Èc dÈÁÒ ÔBÏ ‡„‰‡Ï¿«¬»»«¬»≈¿≈»¿ƒ¿»
ÁB‡a ÔeÏÚÈ ‡ÏÂ ,‡˙Ó Èa ÔBÏ ÔeÓÁÈ∆¡¿≈»»¿»≈¬¿«

.‡ eeÒ Ck ÔÈ‚e ,‡˙ÈÏ LÈÓ≈»¿≈»¿ƒ»»
Á˙Ù ‰i˜ÊÁ(ÁÎ ÂÈ‡)˙Bˆ˜Ï ‡e‰ Èk ƒ¿ƒ»»«ƒƒ¿

.‰‡È ÌÈÓM‰ Ïk ˙Áz ËÈaÈ ı‡‰»»∆«ƒ««»«»«ƒƒ¿∆
ÈB„BÚ ‡ÏkzÒ‡Ï ‡L ÈÏ ÔBÏ ˙È‡ ‰nk«»ƒƒ¿≈»»¿ƒ¿«»»¿»
‡˙ÈÈB‡ ‡ÏczL‡Ïe ,‡e‰ CÈ ‡L„˜c¿À¿»¿ƒ¿ƒ¿«»»¿«¿»
,‡˙ÈÈB‡a ÏczL‡c Ô‡Ó ÏÎc ,ÈÏÈÏÂ ‡ÓÓÈ¿»»¿≈≈¿»»¿ƒ¿««¿«¿»
,‡lÈÚÏ dÈa ÁazL‡ ‡e‰ CÈ ‡L„À̃¿»¿ƒƒ¿««≈¿≈»
‡ÏÈ‡ ‡˙ÈÈB‡c ÔÈ‚a ,‡z˙Ï dÈa ÁazL‡Â¿ƒ¿««≈¿«»¿ƒ¿«¿»ƒ»»

ÔÈ„ ‡ÓÏÚa ÔÈiÁ ÔBÏ ‰ÈÓÏ da ÔÈ˜ÒÚc Ôep‡ ÏÎÏ È‰È‡ ÈiÁ„(ע"א קז (דף ¿«≈ƒƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»¿≈««ƒ¿»¿»≈

 ,ËBÏ Ì˙B‡ ‰‡Lı ∆»»»»
Ïk ÈÎÂ ?ÌÚh‰ ‰Ó .Ì‰ÈÁ‡«¬≈∆»«««¿ƒ»
ÒÈÎ‰ ‡e‰ ÌÈ‡a eÈ‰L Ì˙B‡»∆»»ƒƒ¿ƒ
?˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï Ì‰Ï Ô˙Â B˙ÈÏ¿≈¿»«»∆∆¡…¿ƒ¿
,B˙B‡ e‚‰ ‡Ï CÈ‡ ÈÚ‰ Èe¿≈»ƒ≈…»¿
?‡e‰ ‰Óe ,ÔÈ„ eNÚ BzÏ È‰L∆¬≈¿ƒ»ƒ«
ÈÚÏ ÌÁÏ ˙t ‰˙ ËBÏ ˙aL∆«»¿»«∆∆¿»ƒ
d˙B‡ eÁÓe ,‰Ê eÚ„È ,„Á‡∆»»¿»∆»¿»
„Ú ‚b‰ L‡a ‰eÈLB‰Â L„aƒ¿«¿ƒ»¿…«««
‡l‡ .d˙B‡ eÏÎ‡ ˙BÚv‰L∆«¿»»¿»∆»
LÁ ,‰ÏÈla ‰È‰ ‰fL ÌeMÓƒ∆∆»»««¿»»«
ÌÚÂ .ÂÈÏÚ ÈÚ‰ Èa eÏkzÒÈ ‡lL∆…ƒ¿«¿¿≈»ƒ»»¿ƒ
,˙ÈaÏ eÒÎpL ÔÂÈk ,‰Ê Ïk»∆≈»∆ƒ¿¿««ƒ
.˙Èa‰ ˙‡ eÙÈw‰Â ÌlÎ eÒpk˙‰ƒ¿«¿À»¿ƒƒ∆««ƒ

ËBÏ ı ‰nÏ ,˜ÁˆÈ Èa «ƒƒ¿»»»»
,Ì‰ÈÁ‡[ÌeMÓ ‡l‡]‡iÂ e˙kL «¬≈∆∆»««¿

‰i˜ÊÁ Èa ?Ì˙‡˜Ï ıiÂ ËBÏ«»»ƒ¿»»«ƒƒ¿ƒ»
˙eÓc ,Ó‡ „Á‡ .‡ÒÈÈ ÈaÂ¿«≈≈»∆»»«¿
,Ó‡ „Á‡Â .ÌnÚ ‰‡ Ì‰‡«¿»»»»ƒ»¿∆»»«
Ô‡k e˙k .Ì‰nÚ ‰‡a ‰ÈÎL¿ƒ»»»ƒ»∆»»
e˙ÎÂ ,Ì˙‡˜Ï ıiÂ ËBÏ ‡iÂ««¿«»»ƒ¿»»¿»
.Ï‰‡‰ Á˙tÓ Ì˙‡˜Ï ıiÂ ÌL»«»»ƒ¿»»ƒ∆«»…∆
Ô‡k Û‡ ,‰ÈÎL ‰‡ Ôl‰l ‰Ó«¿«»»»¿ƒ»«»

.‰ÈÎL ‰‡»»¿ƒ»
Ó‡iÂ ,Ì˙‡˜Ï ıiÂ ËBÏ «»»ƒ¿»»«…∆

Ô"e ˙"Ïc Û"Ï‡a ,È"„‡ ‡p ‰p‰ƒ∆»¬…«¿»∆»∆
zÎÏ CÈˆ ‰È‰ ,‡ eeÒ .„"BÈ»»»»ƒƒ¿…
‡l‡ ?‡ eeÒ ‰f ‰Ó ,‡ eLb¿»«∆»∆»
‡lL È„k ˙Èa‰ ÈÒ ÌÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ»¿ƒ««ƒ¿≈∆…
eÒkÈ ‡ÏÂ ÈÚ‰ Èa Ì˙B‡ e‡Èƒ¿»¿≈»ƒ¿…ƒ»¿
Ck ÌeMÓe ,‰˙Èa‰ LÈ C„a¿∆∆»»««¿»ƒ»

.‡ eeÒ»
,Á˙t ‰i˜ÊÁ ‡e‰ Èk ƒ¿ƒ»»«ƒ

Ïk ˙Áz ËÈaÈ ı‡‰ ˙Bˆ˜Ïƒ¿»»∆«ƒ««»
ÈÏ Ì‰Ï LÈ ‰nk .‰‡È ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿∆«»≈»∆ƒ¿≈
LB„w‰ ÈNÚÓa ÏkzÒ‰Ï Ì„‡»»¿ƒ¿«≈¿«¬≈«»
ÌÈÓÈ ‰Bza ÏczL‰Ïe ‡e‰ Cea»¿ƒ¿«≈«»»ƒ
ÏczLnL ÈÓ ÏkL ,˙BÏÈÏÂ¿≈∆»ƒ∆ƒ¿«≈
‡e‰ Cea LB„w‰ ,‰Bza«»«»»
Ba ÁazLÓe ‰ÏÚÓÏ Ba ÁazLÓƒ¿«≈«¿«¿»ƒ¿«≈«
ıÚ ‡È‰ ‰Bz‰L ÌeMÓ ,‰hÓÏ¿«»ƒ∆«»ƒ≈
da ÌÈ˜ÒBÚ‰ Ì˙B‡ ÏÎÏ ÌÈiÁ«ƒ¿»»»¿ƒ»

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
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‡"Ú Ê˜  ‡ÈÂÊˆ˜˙

.È˙‡„ ‡ÓÏÚa ÔÈiÁ ÔBÏ ‰ÈÓÏe¿≈««ƒ¿»¿»¿»≈
‰ÈÓÏ .ËÈaÈ ı‡‰ ˙Bˆ˜Ï ‡e‰ Èk ,ÈÊÁ »≈ƒƒ¿»»∆«ƒ¿≈«

‰Ó ÏkÓ ÔBÏ ‡˜tÒÏe ‡BÊÓ ÔBÏ¿»¿«»»ƒ»«
,È„z da ÁbL‡ e‰È‡c ÔÈ‚a ,eÎÈËˆ‡„¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿«»»ƒ

,ÈzÎc(‡È ÌÈ„)da EÈ‰BÏ‡ ÈÈ ÈÈÚ „ÈÓz ƒ¿ƒ»ƒ≈≈¿»¡∆»
L ˙ÈÁ‡ „ÚÂ ‰M‰ ˙ÈLÓı‡c ÔÈ‚a .‰ ≈≈ƒ«»»¿««¬ƒ»»¿ƒ¿∆∆

da È˙Î ‰Ó ‡c(‡Ï ÈÏ˘Ó)‡Èz ˜ÁnÓ »«¿ƒ»ƒ∆¿»»ƒ
ÏÎÏ ‡ÙËÂ ‡BÊÓ z‰È È‰È‡ ˙Ïe ,dÓÁÏ«¿»¿»«ƒƒ¿«¿¿¿»¿«¿»¿»

ÈzÎc ‡a ÔÂÈÁ Ôep‡(‡Ï ÈÏ˘Ó)„BÚa Ì˜zÂ ƒ≈»¿»ƒ¿ƒ«»»¿
.‰È˙BÚÏ ˜ÁÂ d˙ÈÏ ÛË ÔzzÂ ‰ÏÈÏ«¿»«ƒ≈∆∆¿≈»¿…¿«¬∆»

Ïk ˙Áz ËÈaÈ ı‡‰ ˙Bˆ˜Ï ‡e‰ ÈÎ ‡c »ƒƒ¿»»∆«ƒ««»
‰ÈÓÏ ‡ÓÏÚ È e‰ÏÎÏ .‰‡È ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿∆¿À¿¿≈»¿»¿≈«
„Á Ïk CÈËˆ‡„ ‰Ó ÏÎÏ ‡˜etÒÂ ‡BÊÓ ÔBÏ¿»¿ƒ»¿»«¿ƒ¿¿ƒ»«

ÈzÎc „ÁÂ(‰Ó˜ ÌÈÏ‰˙)ÚÈaNÓe E„È ˙‡ Á˙Bt ¿«ƒ¿ƒ≈«∆»∆«¿ƒ«
ı‡‰ ˙Bˆ˜Ï ‡e‰ Èk Á‡ c .ÔBˆ ÈÁ ÏÎÏ¿»»»»»«≈ƒƒ¿»»∆
‡ÁbL‡Ïe L „ ÈB„BÚ ‡ÏkzÒ‡Ï .ËÈaÈ«ƒ¿ƒ¿«»»»¿«»¿«¿»»
Ïk ˙Áz .‡ÓÏÚ ‡L Èa È„Ú„ ‰Ó ÏÎ¿»«¿«¿≈¿≈»»¿»¿»««»
.„ÁÂ „Á ÏÎÏ ÈÓÁÂ ÏkzÒÓ .‰‡È ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿∆ƒ¿«≈¿»≈¿»«¿«

‡e‰ CÈ ‡L„˜ ‡ÓÁc ÔÂÈk ,ÈÊÁ »≈≈«¿»»À¿»¿ƒ
Ôep‡Ï ÔBÏ cL ,‰BÓÚÂ ÌB„Òc ÔÈ„BÚ»ƒƒ¿«¬»««¿ƒ
ËBÏ ‡iÂ È˙Î ‰Ó .ÌB„ÒÏ ‡ÏaÁÏ ÔÈÎ‡ÏÓ«¿»ƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ««¿
ÈÓÁÓÏ ÏÈÎÈ Ô‡Ó ÈÎÂ .‡zÈÎLÏ ‡ÓÁ»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿∆¡≈
‡˜c È‰c „Á ‡‰Ê ‡ÓÁ ‡Ï‡ ,‡zÈÎL¿ƒ¿»∆»»»ƒ¬»«¿»ƒ¿»
‡p ‰p‰ Ó‡iÂ ÔÈ„Îe .e‰ÈÈLÈ ÏÚ ‡˜ÏÒ»¿»«≈«¿¿≈«…∆ƒ∆»
ÔÈ‚e ,Óz‡„ ‰Ók ˙"Ï„ Û"Ï‡ È„‡¬…«¿»∆»∆¿»¿ƒ¿»¿ƒ
‡ eeÒ ,Ó‡˜ È‰„ eÈ‰ ‡e‰‰ ‡zÈÎL¿ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ»¬«»

.ÌÎÈÏ‚ eˆÁÂ eÈÏÂ ÌÎcÚ ˙Èa Ï‡∆≈«¿¿∆¿ƒ¿«¬«¿≈∆
Ó‡ ‡˙ÈÓ„˜ ‡l‡ ,Ì‰‡ ÈÎ‰ „Ú ¬«»ƒ«¿»»∆»¿«¿ƒ»»«

ÌÁÏ ˙Ù ‰Á˜‡Â ˙Ïe ÌÎÈÏ‚ eˆÁÂ¿«¬«¿≈∆¿»«¿∆¿»«∆∆
ÌÎcÚ ˙Èa Ï‡ ‡ eeÒ Ó‡ ËBÏ Ï‡ .'Â‚Â¿¬»»«»∆≈«¿¿∆
ÌzÓkL‰Â ÌÎÈÏ‚ eˆÁÂ ˙Ïe .eÈÏÂ¿ƒ¿»«¿«¬«¿≈∆¿ƒ¿«¿∆

‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈiÁ Ì‰Ï ˙˙Ï»≈»∆«ƒ»»«∆
.‡a‰ ÌÏBÚa ÌÈiÁ Ì‰Ï ˙˙ÏÂ¿»≈»∆«ƒ»»«»

‰‡ı‡‰ ˙Bˆ˜Ï ‡e‰ Èk , ¿≈ƒƒ¿»»∆
˜tÒÏe ÔBÊÓ Ì‰Ï ˙˙Ï ,ËÈaÈ«ƒ»≈»∆»¿«≈
ÌeMÓ ,eÎËˆ‰M ‰Ó ÏkÓ Ì˙B‡»ƒ»«∆ƒ¿»¿ƒ
e˙kL ,„ÈÓz da ÁÈbLÓ ‡e‰L∆«¿ƒ«»»ƒ∆»

 da EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÈÚ „ÈÓz»ƒ≈≈¡…∆»
Â ‰M‰ ˙ÈLÓ.‰L ˙ÈÁ‡ „Ú ≈≈ƒ«»»¿««¬ƒ»»

?da e˙k ‰Ó BÊ ı‡L ÌeMÓƒ∆∆∆«»»
 .dÓÁÏ ‡Èz ˜ÁnÓƒ∆¿»»ƒ«¿»

ÛËÂ ÔBÊÓ ˙˙B ‡È‰ Ck Á‡««»ƒ∆∆»¿∆∆
e˙kL ,‰„O‰ ˙BiÁ ÏÎÏ ¿»««»∆∆»

ÛË ÔzzÂ ‰ÏÈÏ „BÚa Ì˜zÂ«»»¿«¿»«ƒ≈∆∆
.‰È˙ÚÏ ˜ÁÂ d˙ÈÏ¿≈»¿…¿«¬…∆»

ı‡‰ ˙Bˆ˜Ï ‡e‰ Èk ‰Ê ∆ƒƒ¿»»∆
˙‡ ,‰‡È ÌÈÓM‰ Ïk ˙Áz ËÈaÈ«ƒ««»«»«ƒƒ¿∆∆
ÔBÊÓ Ì‰Ï ˙˙Ï ÌÏBÚ‰ Èa Ïk»¿≈»»»≈»∆»
„Á‡ Ïk CÈvM ‰Ó ÏÎÏ ˜etÒÂ¿ƒ¿»«∆»ƒ»∆»

e˙kL ,„Á‡Â Á˙Bt ¿∆»∆»≈«
.ÔBˆ ÈÁ ÏÎÏ ÚÈaNÓe E„È ˙‡∆»∆«¿ƒ«¿»«»
ı‡‰ ˙Bˆ˜Ï ‡e‰ Èk Á‡ c»»«≈ƒƒ¿»»∆
Ì„‡‰ Ôa ÈNÚÓa ÏkzÒ‰Ï ,ËÈaÈ«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¬≈∆»»»
Ba ÌÈNBÚM ‰Ó ÏÎa ÁÈbL‰Ïe¿«¿ƒ«¿»«∆ƒ
Ïk ˙Áz .ÌÏBÚa Ì„‡ Èa¿≈»»»»««»
Ïk ‰‡BÂ ÏkzÒÓ ,‰‡È ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿∆ƒ¿«≈¿∆»

.„Á‡Â „Á‡∆»¿∆»
‰‡LB„w‰ ‰‡L ÔÂÈk , ¿≈≈»∆»»«»

,‰ÓÚÂ Ì„Ò ÈNÚÓ ‡e‰ Cea»«¬≈¿…«¬…»
ÌÈÎ‡Ïn‰ Ì˙B‡ Ì‰Ï ÁÏL»«»∆»««¿»ƒ
?e˙k ‰Ó .Ì„Ò ˙‡ ˙ÈÁL‰Ï¿«¿ƒ∆¿…«»
ÈÎÂ .‰ÈÎM‰ ˙‡ ‰‡ .ËBÏ ‡iÂ««¿»»∆«¿ƒ»¿ƒ
‡l‡ ?‰ÈÎL ˙B‡Ï ÏBÎÈ ÈÓƒ»ƒ¿¿ƒ»∆»
ÏÚ ‰ÏBÚÂ È‡nL „Á‡ ‰Ê ‰‡»»…«∆»∆≈ƒ¿∆«
‡p ‰p‰ Ó‡iÂ ,Ê‡Â .Ì‰ÈL‡»≈∆¿»«…∆ƒ∆»
BÓk ˙"Ïc Û"Ï‡a ,È„‡¬…«¿»∆»∆¿
B˙B‡ ‰ÈÎM‰ ÏÏ‚e .‡a˙pL∆ƒ¿»≈ƒ¿««¿ƒ»
‡ eeÒ Ó‡ ‡e‰ È‡‰L B‡‰»∆≈ƒ»«»
eˆÁÂ eÈÏÂ ÌÎcÚ ˙Èa ˙‡∆≈«¿¿∆¿ƒ¿«¬

.ÌÎÈÏ‚«¿≈∆
‡l‡ ,Ì‰‡ Ck ‰NÚ»»»«¿»»∆»

,ÌÎÈÏ‚ eˆÁÂ Ó‡ ‰lÁza«¿ƒ»»«¿«¬«¿≈∆
.'B‚Â ÌÁÏ ˙t ‰Á˜‡Â Ck Á‡Â¿««»¿∆¿»«∆∆¿
ÌzÎÏ‰Â ÌzÓkL‰Â ÌÎÈÏ‚ eˆÁÂ Ck Á‡Â ,eÈÏÂ ÌÎcÚ ˙Èa Ï‡ ‡ eeÒ Ó‡ ËBÏ Ï‡¬»»«»∆≈«¿¿∆¿ƒ¿««»¿«¬«¿≈∆¿ƒ¿«¿∆«¬«¿∆

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
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‰f‰ ÙÒ Áˆ˜˙

e‰a ÔeÚ„BÓzLÈ ‡Ïc ÔÈ‚a .ÌÎk„Ï ÌzÎÏ‰Â«¬«¿∆¿«¿¿∆¿ƒ¿»ƒ¿¿¿¿
.‡L Èa¿≈»»

BÂ‰ CÎc ÔÈ‚a .ÔÈÏ BÁ ÈÎ ‡Ï …ƒ»¿»ƒ¿ƒ¿»¬
‰Â‰ ‡Ï Ônz ÔÈÏ‡Úc ÔÈÁB‡ È„Ú»¿≈¿ƒ¿»ƒ«»»»»
‡Ï eÓ‡ ‡c ÏÚÂ ,‡˙ÈÏ ÔBÏ LBÎÈc L «»¿ƒ¿¿≈»¿«»»¿…
„‡Ó Ìa ˆÙiÂ È˙Î ‰Ó .ÔÈÏ BÁ ÈÎƒ»¿»ƒ«¿ƒ«ƒ¿«»¿…
‡Èc „ÈÚ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ „Î ÈÊÁ ‡z .'Â‚Â¿»»≈«À¿»¿ƒ¬ƒƒ»

Â ,dÈÏ „ÈÚ ‡„Á ‡ÁÈÏL ,‡ÓÏÚ‡zL‰ ¿»¿»¿ƒ»»»¬ƒ≈¿«¿»
.„Áa ÈbÒ ‡Ï ÈÎÂ È‡n‡ ,ÈÁeÏL Èz ÔÈÓÁ»≈»¿≈¿≈««¿ƒ»«≈¿«

Èz Ó‡c ‰Óe ,‰Â‰ „Á ‡Ï‡(„Ác ÔÈ‚ È‡cÂ ‡e‰ ÈÎ‰) ∆»«»»«¿»«¿≈

„ÁÂ ,dÈÏ ‡ÊLÏe ËBÏÏ dÈÏ ‡˜t‡Ï ‰Â‰ „Á«»»¿«»»≈¿¿≈»»≈¿«
Ck ÔÈ‚e ,‡Ú‡ ‡ÏaÁÏe ‡z˜Ï Ct‰ÓÏ¿∆¿«¿«¿»¿«»»«¿»¿ƒ»

:„Á ‡zL‡.:(ע"א קו (דף ƒ¿»««
ÌÏÚp‰ L„Ó

Èa‡˜ È‡‰a Á˙Ù(‚ ÌÈËÙÂ˘)ÁÈp‰ L‡ ÌÈBb‰ ‰l‡Â »«¿«¿»¿≈∆«ƒ¬∆ƒƒ«
˙ÈÂ‰ ÈÊÁ Èa Ó‡ .Ï‡NÈ ˙‡ Ìa ˙BqÏ ÈÈ¿»¿«»∆ƒ¿»≈»«ƒƒ»≈¬≈

‡ÓÏÚ ‡e‰‰a(‡ÓÏÚ ˙ÈÏÂ)ÌÈ‡˜‡"„)‡l‡ (‰ÏÚÓ ˙ÈÏÂ ¿«»¿»»ƒ¿≈«¿»∆»
Ôep‡(ע"ב קו Ó‡pL(דף ÔB‰aÏ„ ‡˙eÚ ÏÚ ÔÈËÈlLc ¿ƒ¿«ƒƒ«¿»¿ƒ¿∆∆¡«

(‡Ù ÌÈÏ‰˙)‰nÏ ‰„e‰È  Ó‡ .'Â‚Â BÓN ÛÒB‰Èa ˙e„Ú≈ƒ≈»¿»««¿»»»
LkL ÏÈLa ,˙eÎÏn‰Â ‰ÏÚn‰ d˙B‡Ï ÛÒBÈ ‰ÎÊ»»≈¿»««¬»¿««¿ƒ¿ƒ∆»«
ÏÈÁ‡ ‡ÈÓL„ ‡˙eÎÏÓ BˆÈ ˙‡ LBk‰ Ïk ÔÈ˙c .BˆÈƒ¿¿»≈»»«≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿«»»ƒ

.dÈÏÚ¬≈

Ó‡cÚ‰ ˆiÏ ‡e‰ Cea LB„w‰ ‡ ‡Ï ‡Á‡  ««»…»»«»»«≈∆»»
CÈ ‡L„˜ ÈÚ ÈÓe .Ì„‡ Èa Ba ˙BqÏ ‡l‡∆»¿«¿≈»»ƒ»≈À¿»¿ƒ
ÔÏ ‡pÓ ‡Á‡  Ó‡c .ÔÈ‡ .‡L È ‡˙eqÏ ‡e‰¿«»ƒ¿≈»»ƒ¿»«««»≈»»

,È˙ÎcÓ(‚È ÌÈ„)˙B‡‰ ‡e 'Â‚Â ‡È Ea˜a Ìe˜È Èk ƒƒ¿ƒƒ»¿ƒ¿¿»ƒ¿»»
‡˙eÒ ÈÚ ‰ÓÏÂ .'Â‚Â ÌÎÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰ÒÓ Èk 'Â‚Â ˙ÙBn‰Â¿«≈¿ƒ¿«∆¿»¡…≈∆¿¿»»»≈«»
˙˙Ï ‡lL ‡l‡ ,dÈn˜ ÈÏb˙‡ L „ ÈB„BÚ ÏÎ ‡‰„¿»»»¿«»ƒ¿¿ƒ«≈∆»∆…»≈
ÚLa LBÈ ËBÏÂ È˙Î ‰Ó ‰‡ .Ì„‡ ÈÏ ‰t ÔBÁ˙tƒ¿∆ƒ¿≈»»¿≈«¿ƒ¿≈¿««

.‡˙ÈiÏ ‡˙eqÏ È˙È ‰Â‰c ,ÌB„Ò¿¿¬»»ƒ¿«»ƒ¿ƒ»»

Ó‡È˙Î„ È‡Ó ˜ÁˆÈ Èa(Ê ‰ÈÚ˘È)Ìik ÌÈÚL‰Â ƒƒƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ«»

Ì‰ eÚ„È ‡lL È„k ,ÌÎk„Ï¿«¿¿∆¿≈∆…≈¿»∆
.Ì„‡‰ Èa¿≈»»»

.ÔÈÏ BÁ Èk ‡Ï …ƒ»¿»ƒ
ÌÈÁB‡ :ÌÈNBÚ eÈ‰ CkL ÌeMÓƒ∆»»ƒ¿ƒ
Ì„‡ Ôa ‰È‰ ‡Ï ,ÌLÏ ÌÈÒÎpL∆ƒ¿»ƒ¿»…»»∆»»
,eÓ‡ ‰Ê ÏÚÂ .˙ÈaÏ ÌÒÈÎiL∆«¿ƒ≈««ƒ¿«∆»¿
?e˙k ‰Ó .ÔÈÏ BÁ Èk ‡Ï…ƒ»¿»ƒ«»

.'B‚Â „‡Ó Ìa ˆÙiÂ‰‡ ‡a, «ƒ¿«»¿…¿…¿≈
ÔÈ„ ‰NBÚ ‡e‰ Cea LB„w‰Lk¿∆«»»∆ƒ
,B˙B‡ ‰NBÚ „Á‡ ÁÈÏL ,ÌÏBÚa»»»ƒ«∆»∆
?‰nÏ ,ÌÈÁÈÏL ÈL eÈ‡ ˙ÚÎÂ¿»≈»ƒ¿≈¿ƒƒ»»
„Á‡ ‡l‡ ?„Á‡a ˜ÈtÒÓ ‡Ï ÈÎÂ¿ƒ…«¿ƒ¿∆»∆»∆»

ÌÈL Ó‡M ‰Óe ,‰È‰,È‡cÂ ‰Ê Ck] »»«∆»«¿«ƒ

[„Á‡L ÌeMÓ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ‰È‰ „Á‡  ∆»»»¿ƒ∆
˙‡ CÙ‰Ï „Á‡Â ,BÏÈv‰Ïe ËBÏ¿«ƒ¿∆»«¬…∆
CÎÏe ,ı‡‰ ˙‡ ˙ÈÁL‰Ïe ÈÚ‰»ƒ¿«¿ƒ∆»»∆¿»

.„Á‡ ‡Lƒ¿«∆»
 

,‰Ê ˜eÒÙa Á˙t  »«¿»∆
˙BqÏ '‰ ÁÈp‰ L‡ ÌÈBb‰ ‰l‡Â¿≈∆«ƒ¬∆ƒƒ«¿«
È˙È‡ ,Èa Ó‡ .Ï‡NÈ ˙‡ Ìa»∆ƒ¿»≈»««ƒ»ƒƒ

,ÌÏBÚ B˙B‡a[ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡Â]„ÓBÚÔÈ‡Â] ¿»≈

[‰ÏÚÓÏÚ ÌÈËÏBML Ì˙B‡a ‡l‡ ∆»¿»∆¿ƒ«
Ó‡pL ,ÌaÏ ÔBˆ  ¿ƒ»∆∆¡«

 Ó‡ .'B‚Â BÓN ÛÒB‰Èa ˙e„Ú≈ƒ≈»¿»««
d˙B‡Ï ÛÒBÈ ‰ÎÊ ‰nÏ ,‰„e‰È¿»»»»»≈¿»
ÏÈLa ?˙eÎÏn‰Â ‰ÏÚn‰««¬»¿««¿ƒ¿ƒ
LBk‰ Ïk ,eÈML .BˆÈ LkL∆»«ƒ¿∆»ƒ»«≈
˙eÎÏÓ ˙‡ ÂÈÏÚ ÏÈÁÓ ,BˆÈ ˙‡∆ƒ¿≈ƒ»»∆«¿

.ÌÈÓM‰«»«ƒ
LB„w‰ ‡ ‡Ï ,‡Á‡  «»»…»»«»

‡l‡ Ú‰ ˆi‰ ˙‡ ‡e‰ Cea»∆«≈∆»»∆»
‰ˆB Ì‡‰Â .Ì„‡ Èa Ba ˙BqÏ¿«¿≈»»¿«ƒ∆
Èa ˙BqÏ ‡e‰ Cea LB„w‰«»»¿«¿≈
ÔÈpÓ ,‡Á‡  Ó‡L .Ôk ?Ì„‡»»≈∆»««»»ƒ«ƒ

e˙kMÓ ?eÏ Ìe˜È Èk »ƒ∆»ƒ»
˙B‡‰ ‡e 'B‚Â ‡È Ea˜a¿ƒ¿¿»ƒ¿»»
'‰ ‰qÓ Èk ,'B‚Â ˙ÙBn‰Â¿«≈¿ƒ¿«∆
,ÔBÈq CÈˆ ‰nÏÂ .'B‚Â ÌÎÈ‰Ï‡¡…≈∆¿¿»»»ƒƒ»
ÌÈÈeÏb Ì„‡ Èa ÈNÚÓ Ïk È‰L∆¬≈»«¬≈¿≈»»¿ƒ
ÔBÁ˙t ÔzÏ ‡lL ‡l‡ ?ÂÈÙÏ¿»»∆»∆…ƒ≈ƒ¿
?e˙k ‰Ó ‰‡ .Ì„‡ ÈÏ ‰t∆ƒ¿≈»»¿≈«»
.˙Bia‰ ˙‡ ˙BqÏ LBÈ ‰È‰L ,Ì„Ò ÚLa LÈ ËBÏÂ¿…≈¿««¿…∆»»≈¿«∆«¿ƒ

e˙kL e‰Ó ,˜ÁˆÈ Èa ‡e‰ ÚL ÏL BÈc ˙ÚLa elÙ‡ ?'B‚Â L‚ Ìik ÌÈÚL‰Â «ƒƒ¿»«∆»¿»¿»ƒ«»ƒ¿»¿¬ƒƒ¿«ƒ∆»»
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"Ú Â˜  ‡ÈÂËˆ˜˙

ÂÈt ÊÈÚÓ ‡e‰ ÚL ÏL BÈc ˙ÚL elÙ‡ .'Â‚Â L‚ƒ¿»¿¬ƒƒ¿«ƒ∆»»≈ƒ»»
ekLÈ ÌË È˙Î ‰Ó ‰‡ ,ÌÈi˜ B˙ÚL ‡e‰ ÈÊ‡Â¿¬«¿ƒ¿»«»¿≈«¿ƒ∆∆ƒ¿»
Ô‚ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ‡aL ÌLk ˜ÁˆÈ Èa Ó‡ .'Â‚Â¿»«ƒƒƒ¿»¿≈∆»»À¿»¿ƒ«
Ô„Ú Ô‚ ‡aL ÌLÎe .ı‡a Ìp‰È‚ ‡a Ck ı‡a Ô„Ú≈∆»»∆»»»≈ƒ…»»∆¿≈∆»»«≈∆

.‰ÏÚÓÏ Ìp‰È‚ ‡a CÎ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»»»»≈ƒ…¿«¿»

Ôb,ÈzÎc ı‡a Ô„Ú( ˙È˘‡)Ô„Úa Ôb ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ÚhiÂ ≈∆»»∆ƒ¿ƒ«ƒ«¿»¡…ƒ«¿≈∆
,ÈzÎc ı‡a Ìp‰Èb .'Â‚Â(È ÂÈ‡)BÓk ‰˙ÙÈÚ ı‡ ¿≈ƒ…»»∆ƒ¿ƒ∆∆≈»»¿

,È˙Î„ ‰ÏÚÓÏ Ô„Ú Ôb .'Â‚Â ÏÙB‡(‰Î ‡ Ï‡ÂÓ˘)‰˙È‰Â ∆¿«≈∆¿«¿»ƒ¿ƒ¿»¿»
,È˙Îe EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ ÌÈiÁ‰ Bˆa ‰eˆ ÈB„‡ LÙ∆∆¬ƒ¿»ƒ¿««ƒ∆¡…∆¿ƒ

(È ˙Ï‰˜).d˙ L‡ ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ eLz Áe‰Â¿»«»∆»¡…ƒ¬∆¿»»

Ìp‰ÈbÛk CB˙ ‰pÚl˜È EÈÈ‡ LÙ ˙‡Â È˙Î„ ‰ÏÚÓÏ ¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈∆∆…¿∆¿«¿∆»¿«
‰ÏÚÓÏ Ô„Ú Ôb .ÔÓ‡˜„k ‰hÓÏ Ô„Ú Ôb .ÚÏw‰«»««≈∆¿«»ƒ¿»¬»»«≈∆¿«¿»
ÏB„b‰ B‡Ó ÔÈBf ˙BÈ‰Ï ÌÈeÓb ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ô˙ÓLÏ¿ƒ¿»»∆«ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒ≈«»

ÌÈÚL‰ Ì˙B‡Ï ‰hÓÏ Ìp‰Èb .‰ÏÚÓ ÏL(Ï‡NÈc)‡lL ∆«¿»≈ƒƒ…¿«»¿»»¿»ƒ∆…
B˙„Â ‡e‰ Cea LB„w‰ eÈÓ‡‰ ‡ÏÂ ‰ÏÈÓ ˙È eÏaƒ̃¿¿ƒƒ»¿…∆¡ƒ¿«»»¿»
˙BÏfÓe ÌÈÎBÎ È„BÚ Ì‰ el‡Â ,˙aL eÓL ‡ÏÂ¿…»¿«»¿≈≈¿≈»ƒ«»

Ó‡pL ,L‡a ÌÈBcpL(ÂË Ï‡˜ÊÁÈ)L‡‰Â e‡ˆÈ L‡‰Ó ∆ƒƒ»≈∆∆¡«≈»≈»»¿»≈
È˙Îe .'Â‚Â ÌÏÎ‡z(ÂÒ ‰ÈÚ˘È)ÌÈL‡‰ È‚Ù e‡Â e‡ˆÈÂ …¿≈¿¿ƒ¿»¿¿»¿ƒ¿≈»¬»ƒ

.'Â‚Â¿

Ìp‰Èb˙BÂˆÓ ÏÚ eÚL Ï‡NÈ ÈÚLBt Ì˙B‡Ï ‰ÏÚÓÏ ¿«¿»¿»¿≈ƒ¿»≈∆»¿«ƒ¿
ıeÁÏ Ì˙B‡ ÌÈÁBcL ‰eL˙a eÊÁ ‡ÏÂ ‰Bz‰«»¿…»¿ƒ¿»∆ƒ»«
ÌÏBÚ‰ Ïk ÌÈBÒÂ ÌÈÎÏB‰Â .ÌLÚ eÏa˜ÈL „Ú«∆¿«¿»¿»¿¿ƒ¿¿ƒ»»»

Ó‡pL(È ÌÈÏ‰˙)ÌÈBc ÌLÂ .ÔeÎl‰˙È ÌÈÚL ÈÒ ∆∆¡«»ƒ¿»ƒƒ¿«»¿»ƒƒ
eÏawL Ì˙B‡ ÌÚ ÌB„Ó Ôk Á‡Ï ,L„Á NÚ ÌÈL¿≈»»…∆¿««≈»»ƒ»∆ƒ¿

Ì˙BÓa ÌLÚ(ע"א קז ‰ÌB˜n(דף ÈÙk „Á‡Â „Á‡ Ïk »¿»¿»»∆»¿∆»¿ƒ«»
.BÏ Èe‡‰»»

ÌÈÚL‰Â„ÈÓz ÌÈBc ˙BÏfÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÏL ∆«¿≈»ƒ«»ƒƒ»ƒ
Ó‡pL ÌÈÏBÚ ÌÈ‡ eLÂ ÌÈne L‡a»≈««ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«
È˙Î„ ‰Ók Ìp‰Èba ÌÈÚL‰ ËtLÓ .‰aÎ˙ ‡Ï ÌM‡Â¿ƒ»…ƒ¿∆ƒ¿«»¿»ƒ«≈ƒ»¿»ƒ¿ƒ
eLÂ 'Â‚Â L‡Â ˙ÈÙb ‰BÓÚ ÏÚÂ ÌB„Ò ÏÚ ÈËÓ‰ ÈÈÂ«¿»ƒ¿ƒ«¿¿«¬»»¿ƒ»≈¿¿

B˙ÚLa ‡e‰ ÈÊ‡Â ,ÂÈt ÊÚÓ≈≈»»«¬«¿ƒ¿»
ekLÈ ÌË ,e˙k ‰Ó ‰‡ .Ìi «̃»¿≈«»∆∆ƒ¿»
ÌLk ,˜ÁˆÈ Èa Ó‡ .'B‚Â¿»««ƒƒ¿»¿≈
Ô„Ú Ôb ‡e‰ Cea LB„w‰ ‡aL∆»»«»»«≈∆
.ı‡a Ìp‰È‚ ‡a Ck  ı‡a»»∆»»»≈ƒ…»»∆
Ck  ‰ÏÚÓÏ Ô„Ú Ôb ‡aL ÌLÎe¿≈∆»»«≈∆¿«¿»»

.‰ÏÚÓÏ Ìp‰È‚ ‡a»»≈ƒ…¿«¿»
e˙kL ,ı‡a Ô„Ú  ≈∆»»∆∆»

.'B‚Â Ô„Úa Ôb ÌÈ‰Ï‡ '‰ ÚhiÂ«ƒ«¡…ƒ«¿≈∆¿
e˙kL ,ı‡a Ìp‰Èb ı‡ ≈ƒ…»»∆∆»∆∆

Ô„Ú Ôb .'B‚Â ÏÙ‡ BÓk ‰˙ÙÈÚ≈»»¿…∆¿«≈∆
e˙kL ,‰ÏÚÓÏ  ¿«¿»∆»

Bˆa ‰eˆ È„‡ LÙ ‰˙È‰Â¿»¿»∆∆¬…ƒ¿»ƒ¿
e˙ÎÂ ,EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ ÌÈiÁ‰««ƒ≈¡…∆¿»

 Ï‡ eLz Áe‰Â¿»«»∆
.d˙ L‡ ÌÈ‰Ï‡‰»¡…ƒ¬∆¿»»

LÙ ˙‡Â e˙kL ,‰ÏÚÓÏ ¿«¿»∆»¿≈∆∆
pÚl˜È EÈÈ‡.ÚÏw‰ Ûk CB˙a ‰ …¿∆¿«¿∆»¿««»«

Ôb .eÓ‡L BÓk ,‰hÓÏ Ô„Ú Ôb«≈∆¿«»¿∆»«¿«
ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ô˙ÓLÏ ‰ÏÚÓÏ Ô„Ú≈∆¿«¿»¿ƒ¿»»∆«ƒƒ
B‡Ó ÌÈBf ˙BÈ‰Ï ÌÈeÓb¿ƒƒ¿ƒƒ≈
‰hÓÏ Ìp‰Èb .‰ÏÚÓ ÏL ÏB„b‰«»∆«¿»≈ƒ…¿«»

ÌÈÚL‰ Ì˙B‡Ï[Ï‡NÈ ÏL]‡lL ¿»»¿»ƒ∆…
eÈÓ‡‰ ‡ÏÂ ‰ÏÈÓ ˙Èa eÏa ƒ̃¿¿ƒƒ»¿…∆¡ƒ
,˙aL eÓL ‡ÏÂ B˙„Â ‰"awa«»»¿»¿…»¿«»
˙BÏfÓe ÌÈÎBÎ È„BÚ Ì‰ el‡Â¿≈≈¿≈»ƒ«»

Ó‡pL ,L‡a ÌÈBcpL  ∆ƒƒ»≈∆∆¡«
,'B‚Â ÌÏÎ‡z L‡‰Â e‡ˆÈ L‡‰Ó≈»≈»»¿»≈…¿≈¿

e˙ÎÂ È‚Ùa e‡Â e‡ˆÈÂ ¿»¿»¿¿»¿ƒ¿≈
.'B‚Â ÌÈL‡‰»¬»ƒ¿

ÈÚLBt Ì˙B‡Ï ‰ÏÚÓÏ ¿«¿»¿»¿≈
‰Bz‰ ˙BÂˆÓ ÏÚ eÚL Ï‡NÈƒ¿»≈∆»¿«ƒ¿«»
ÌÈÁBcL ,‰eL˙a eÊÁ ‡ÏÂ¿…»¿ƒ¿»∆ƒ
,ÌLÚ eÏa˜iL „Ú ıeÁÏ Ì˙B‡»««∆¿«¿»¿»
,ÌÏBÚ‰ Ïk ÌÈBÒÂ ÌÈÎÏB‰Â¿¿ƒ¿¿ƒ»»»
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ְלַאַחר ְקִריַאת ַהזֹוַהר )ֹיאַמר ְּתִפָּלה זּו ְּבַכָּוַנת ַהֵּלב(
ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאֹלַקי ֵואֹלֵקי ֲאבַֹתי ֶׁשִּיְתַקֵּים ָּבנּו ַעָּתה ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב "ָוָאִׂשים ְּדָבַרי ְּבִפיָך 
ּוְבֵצל ָיִדי ִּכִּסיִתיָך ִלְנֹטַע ָׁשַמִים ְוִליֹסד ָאֶרץ", ְלַהֲעלֹות ְלרֹוֵמם ּוְלַתֵּקן ֲהִריסֹות ְוֻחְרּבֹות 
ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ְלִקּשּׁוט ּוּפּוְרִפיָרא ִעָּלָאה ּוְלַאְרמֹון ֶׁשַעל ְמכֹונֹו ֵיֵׁשב ְלַהֲחִזיר ֲעָטָרה ְליֹוְׁשָנּה  ַהּׁשְ
ְוַקֵּים ָּבנּו ְמֵהָרה ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב "ְוָהָיה אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה ְואֹור ַהַחָּמה ִיְהֶיה ִׁשְבָעַתִים 
ְּכאֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים". ּוְזכּות ָהַרְׁשִּב"י ַהָּקדֹוׁש ּוְבנֹו ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ְויֹוָתם ֶּבן ֻעִזָּיהּו, ַיֲעמֹוד ָלנּו 
ְלַתֵּקן ָהעֹוָלם ִמּיֹום ֶׁשִּנְבָרא ַעד סֹופֹו ִּכְרצֹונֹו ְוִכְרצֹון ְיֵרָאיו. ּוִבְזכּות ֱהיֹוֵתנּו ֲעסּוִקים ַּבָחְכָמה 
ַהּזֹאת, ַעל ָיָדּה ִּתְתָקֵרב ַהְּגאּוָלה, ִויׁשּוָעָתּה ְמֵהָרה ַּתְצִמיַח, ְלִעּלּוי ְׁשִכיַנת עּוֵּזנּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו. 
ִויקּוַים ָּבנּו ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב "ַוֹּיאֶמר ֱאֹלִקים ְיִהי אֹור", ַוִּיְזַרח ָעֵלינּו אֹור ה', ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' 
)ֻנַּסח ַהְּתִפָּלה ִמּתֹוְך ְלׁשֹונֹו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל זיע״א( ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד, ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד. 

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

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

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



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

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

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

ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן:

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

ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן:



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

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

ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

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

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

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



- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

לוֹם  ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ל מׁשֶ י ָקְדׁשוֹ ׁשֶ דוֹׁש ַעְצמוֹ, ִמּפִ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ ָבר ֶזה ְמבָֹאר ּבְ ּדָ
ַמֲעָמד ָמֵלא  ר יוַֹחאי ְוַלֲחֵבָריו ּבְ ְמעוֹן ּבַ י ׁשִ ר ָהָיה ִנְגֶלה ְלַרּבִ "ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא", ֲאׁשֶ
נּו ָעָליו  ה ַרּבֵ ל ַמְעָלה.  ְוָכְך אוֵֹמר מׁשֶ יָבה ׁשֶ ה ָלֶהם ִסְתֵרי ּתוָֹרה ִמיׁשִ הוֹד, ּוְמַגּלֶ
ִאיהּו  יָלְך ּדְ ַהאי ִחּבּוָרא ּדִ ת ָנׂשא, "ּבְ ָרׁשַ דוֹׁש ּפָ ּזַֹהר ַהּקָ "י ְזָיָע"ָא ּבַ ּבִ לוֹם ְלַרׁשְ ָ ַהּשׁ
ָך,  ּלְ ְזכּות ַהִחּבּור ׁשֶ ָבִרים: ּבִ אּור ַהּדְ ַרֲחֵמי".  ּבֵ לּוָתא ּבְ יּה ִמן ּגָ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִיְפקּון ּבֵ
ְוִיּסּוִרים  ָצרוֹת  ְללֹא  ַרֲחִמים  ּבְ לּות  ַהּגָ ִמן  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֵיְצאּו  דוֹׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר 

יַח! ּוְללֹא ַצַער ֶחְבֵלי ָמׁשִ

לבוא  ולעתיד  מעט",  מקדש  "בית  ונקרא  הנשגבה,  ומעלתו  הכנסת  בית  קדושת  גודל  יודע,  כמוכם  מי 
עתידים כל בתי המדרש ובתי הכנסיות להיות חלק מבית המקדש, (מגילה דף כ"ט ע"א): תניא רבי אלעזר 

הקפר אומר עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל.

דֹורֹות  ִסְתֵרי ּתֹוָרה ּוִבְפָרט בְּ ּמּוד בְּ ...על כן נבקש ממכם היות וָידּוַע ּוְמֻפְרָסם ּגֶֹדל ֵעֶרְך ַהלִּ

"י (ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא  בִּ ה ּוְכַהְבָטַחת ָהַרשְׁ ֻאלָּ בֹוא ַהגְּ ֶהם תָּ ת ָהֵעֶסק בָּ ְסֻגלַּ ר בִּ ֵאּלּו ָהַאֲחרֹוִנים ֲאשֶׁ

ְבָדא ִיְפקּון ִמן גָּלּוָתא ּוְבַרֲחֵמי. ָנׂשא קכד:) דִּ

מֹות יד ח),  ָיד ָרָמה' (שְׁ ָרֵאל יֹוְצִאים בְּ ח: 'ּוְבֵני ִישְׂ לַּ שַׁ ת בְּ ָרשַׁ ֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים פָּ וזה לשון דֶּ

א ִיְפקּון ִמן  ִסְפָרא דָּ דֹוׁש בְּ ּזַֹהר ַהקָּ ִאיָתא בַּ ֶרְך דְּ ֵליּה, ַעל דֶּ ֵריׁש גְּ ָרֵאל ָנְפִקין בְּ ְוַתְרּגּומוֹ: 'ּוְבֵני ִישְׂ

ָדא ִיְפקּון ִמן גָּלּוָתא. ֶפר ַהּזַֹהר בְּ ה ַהסֵּ ְתגַּלֶּ יִּ שֶׁ בָֹאר עֹוד יֹוֵתר כְּ מְּ ם שֶׁ גָּלּוָתא, ְוַעיֵּן שָׁ

ֵריׁש  ָיד ָרָמה, ְוַתְרּגּומוֹ בְּ ר ְלֵעיל, בְּ ְזכַּ נִּ ָרֵאל יֹוְצִאים, ַהְינּו ִמן ַהגָּלּות, כַּ סּוק ּוְבֵני ִישְׂ פָּ ז בַּ ֻרמָּ מְּ ְוֶזהּו שֶׁ

דֹוׁש ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ָאז  ה ִסְפרוֹ ַהקָּ ְתגַּלֶּ יִּ שֶׁ ֵל"י, כְּ 'ן י'ֹוַחאי, גְּ 'ְמעוֹן בֶּ י שִׁ בֹות ַר'בִּ י תֵּ ֵרי"ׁש ָראשֵׁ ֵלי, בְּ גְּ

ָדא ִיְפקּון ִמן גָּלּוָתא, ְוָהֵבן. בְּ

ם ַעל  ן יוֵֹסף ִיְחֶיה ְוִיְתַקּיֵ יַח ּבֶ ובֵסֶפר קֶֹהֶלת ַיֲעֹקב ְלַבַעל ְמֹלא ָהרֹוִעים ֵעֶרְך סוֹד: - ָמׁשִ
יַח ִצְדֵקנּו  סוֹדוֹת ַהּתוָֹרה ָיבֹוא ְמׁשִ ָרֵאל ּבְ אוַֹרְיָתא: ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ִיׂשְ ְיֵדי ִלּמּוד ָרִזין ּדְ
ָו"ו  ָסֶמ"ְך  ִמּלּוי  ּבְ סוֹ"ד  ָבר  ַלּדָ ְוִסיָמן  דוֹׁש.  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ ָאֵמן  ָיֵמינּו  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ
ם ַעל ְיֵדי  ן יוֵֹסף ִיְחֶיה ְוִיְתַקּיֵ יַח ּבֶ ַאף ָמׁשִ ן, ׁשֶ ְמֻכּוָ ן יוֵֹסף ּבִ יַח ּבֶ ה ָמׁשִ יַמְטִרּיָ ֶל"ת ּגִ ּדָ

אוַֹרְיָתא. ְזכּות ִלּמּוד ָרִזין ּדְ

ָר"ז,  ה  יַמְטִרּיָ ּגִ אוֹ"ר  י  ּכִ אוַֹרְיָתא,  ּדְ ֵמָרֵזי  הּוא  ה  ֻאּלָ ַהּגְ ר  ִעּקַ ָר"ז:  א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ אוֹ"ר 
ְיִהי  י  ָאַמְרּתִ ֲאִני  ְדָרׁש,  ּמִ ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ ְוֶזה  ִמיסֹו"ד.  סוֹ"ד  ה  יַמְטִרּיָ ּגִ ׁשֶ "ן  ּכֵ ִנְקָרא  ְוֶזה 
"ן  ּכֵ ַעל  ט,  ׁשָ ַהּפְ א  ֶאּלָ ּתוָֹרה  ּבַ ֵאין  ׁשֶ אוְֹמִרים  ֵהם  ׁשֶ ֵכן,  לֹא  אוְֹמִרים  ִעים  ְוָהְרׁשָ ֵכן, 
ְוַעל  כּו',  ָיֵמינּו  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ָלנּו  ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ְוָרֶזיָה  ַהּתוָֹרה  ָחְכַמת  ִהיא  ר  ְוִעּקָ ָיקּומּו.  ֹלא 
קֹות  ם ַהְמֻזּקָ ֵ ְזכּות ִאְמרוֹת ַהּשׁ ה ָאקּום, ּבִ ים ּגּוַפְייהּו, ַעּתָ ֹד ֲעִנּיִ נּו ֶנֱאַמר ִמּשׁ ּלָ ּדֹור ׁשֶ
ָרֵזי  ּבְ רוִֹצים  ְוֵאיָנם  כּון  ִיְתַהּלָ ָסִביב  ר  ֲאׁשֶ ִעים  ֵמָהְרׁשָ ְמֵרנּו  ִיׁשְ ם  ֵ ַהּשׁ ַאְך  ְבָעַתִים,  ׁשִ
רּוְך  דוֹׁש ּבָ ל עֹוָלם ְוַהּקָ רּומֹו ׁשֶ ָבִרים ָהעוְֹמִדים ּבְ ֻרם ֻזּלּות, ּדְ ֵהם ּכְ ְוסֹודוֹת ַהּתוָֹרה, ׁשֶ
ּקּון  יד ִמָקאְזִניץ ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו - ּתִ ּגִ ּקּוֵני ֹזַהר ְלַהּמַ ָרֵאל ַעל ּתִ הּוא ְירוֵֹמם. (אוֹר ִיׂשְ

ף ע"ז:) ל"ו - ּדַ

ְעָיה ס א),  י ָבא אוֵֹרְך' (ְישַׁ א ֵאי"ן סוֹ"ף; ֲאדוֹ"ן עוָֹל"ם; ָר"ז: 'קּוִמי אוִֹרי ּכִ ִגיַמְטִרּיָ אוֹ"ר ּבְ
ַהּתוָֹרה  הּוא סוֹדֹות  ׁשֶ ָר"ז,  ה  ּוְבִגיַמְטִרּיָ ֵאי"ן סוֹ"ף, ֲאדוֹ"ן עוָֹל"ם,  ה  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ אוֹ"ר 
י ָבא  בוֹד ַמְלכּות ֲאדֹו"ן עֹוָל"ם, ּכִ ה ּכְ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ר הּוא אוֹ"ר ָלנּו. ְוֶזהּו קּוִמי אוִֹר"י, ׁשֶ ֲאׁשֶ
הּוא ָר"ז, אוֹר ַהּתוָֹרה, ְוַעל ְיֵדי  ה ָלֶהם ָחְכַמת סוֹדֹות ַהּתוָֹרה ׁשֶ ּלָ ָבר ִנְתּגַ י ּכְ אוֵֹר"ְך, ּכִ
ה ְלמוֵֹרינּו ָהַרב ְצִבי  ַכּלָ ּדְ ּנֹוָדע.  (ַאְגָרא  ּכַ סוֹד ַמְלכּותֹו  ּבְ ּלוֹת  ְלִהְתּגַ ה  ֻאּלָ ּגְ ְהֶיה  ּתִ ֶזה 

בֹוא). ת ּתָ ָרׁשַ ינוֹב ַהְפָטַרת ּפָ ֱאִליֶמֶלְך ִמּדִ

המשמשים בקודש, הגבאים והמתנדבים
התורה חסה על ממונם של ישראל- בעלון זה הושקעו דמים מרובים ללקט חומר 
אנא השאירו העלון במקומות המרכזיים מבלי להורידם  ובכך תעזרו  חשוב ונחוץ 
תורה  הגאולה.  ולקרב  קשות  גזירות  לבטל  ישראל  גדולי  וכעצת  הרבים  לזכות  לנו 
ויכול אחד ליטול שכר כנגד כולם ויטול,  יבוא  זוית, כל הרוצה ליטול  מונחת בקרן 

רוצים ליידע את מפעל הזוהר העולמי על שיעור נוסף המתקיים? מלאו את פרטים הבאים ושלחו לפקס: 02-995-1300 
בית המדרש      שם הרב 

כתובת     עיר  
זמן השיעור 

ליצירת קשר: שם    טלפון    פלאפון  

ז


