
 

 
 

 

ַ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
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 "קודשא בריך הוא אורייתא וישראל חד הוא"

ַֹהר ָהעֹוָלִמי"  יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהז 
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- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

לזיכוי הרבים: גזור ותלה עמוד זה במקום השיעור

מקום השיעור:  זמן השיעור: 
ח



ָ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.
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"Ú Ê˜  ‡ÈÂ‡˙

‡ÓBÈ È‡˜ Èp‰Ï ÔBÏ ÌÈ˜B‡ ‰„e‰È ¿»ƒ¿«≈¿»≈¿»
‡ÓBÈ ‡e‰‰c ,‡Lc˜Ó Èa Á˙‡„¿ƒ¿»«≈«¿¿»ƒ¿«»
‡ÈÓL ÔÎLÁ˙‡Â ,È‡z˙Â È‡lÚ eÎLÁ˙‡ƒ¿«¿ƒ»≈¿«»≈¿ƒ¿«¿»¿«»
È‡˜ Èp‰Ï ÌÈ˜BÓ ÊÚÏ‡ Èa .‡ÈÎBÎÂ¿¿«»ƒƒ∆¿»»ƒ¿«≈¿»≈
˙ÒÎÏ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ÌÈ˜BÈ„ ‡ÓBÈa¿»¿ƒÀ¿»¿ƒƒ¿∆∆
‡lÈÚÏ Ú„È˙È ‡ÓBÈ ‡e‰‰Â ,‡ÙÚÓ Ï‡NÈƒ¿»≈≈«¿»¿«»ƒ¿¿«¿≈»

,ÈzÎc ,‡z˙Â(„È ‰ÈÎÊ)‡e‰ „Á‡ ÌBÈ ‰È‰Â ¿«»ƒ¿ƒ¿»»∆»
,e‰È‡ ‡Ó˜Bc ‡ÓBÈ ‡ÓBÈ ‡e‰‰Â .ÈÈÏ Ú„eÈƒ»««¿»¿«»»¿¿»ƒ
ÔÈnÚ ‡MÓ ‡Ó˜Ï ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ÔÈnÊc¿«ƒÀ¿»¿ƒ¿»¿»ƒ¿»«ƒ

.˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ È„BÚ¿≈¬«»ƒ«»
‡La ÔÈÓ˜e „ÈÚÈ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ À¿»¿ƒ«¬ƒ¿ƒƒ¿»

Ú È„BÚ ÔÈÓÚ,˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„B «ƒ¿≈¬«»ƒ«»
‡ÁÈLÓ ‡kÏÓ ‡c Êtn LB‡ È˜B‡ ÔÈ„k¿≈ƒ¡ƒ»»«¿»¿ƒ»
Èa ÏÎÂ ,‡ÓÏÚ Èa Ïk ÏÚ ˜ÈÈ˙ÈÂ ˜lzÒÈ„¿ƒ¿»«¿ƒ¿»««»¿≈»¿»¿»¿≈

,ÈzÎc dÈn˜ Ôe„bÒÈÂ ÔeÁÏÙÈ ‡ÓÏÚ(Ú ÌÈÏ‰˙) »¿»ƒ¿¿¿ƒ¿¿«≈ƒ¿ƒ
‡z .'Â‚Â LÈL˙ ÈÎÏÓ 'Â‚Â ÌÈiˆ eÚÎÈ ÂÈÙÏ¿»»ƒ¿¿ƒƒ¿«¿≈«¿ƒ¿»
,Ïa ÏÚ Óz‡ ‡„ ‰‡ec b ÏÚ Û‡ ,ÈÊÁ»≈«««ƒ¿»»ƒ¿»«»∆
‡˙LÙ È‡‰a ÔÈÓÁ ‡‰c .Óz‡ ‡lBÎa¿»ƒ¿»¿»»≈»¿««¿»»
ÌeÁ˜Ïe È˙Îe .˜ÚÈ ˙‡ ÈÈ ÌÁÈ Èk È˙Î„ƒ¿ƒƒ¿«≈¿»∆«¬…¿ƒ¿»

.ÌÓB˜Ó Ï‡ Ìe‡È‰Â ÌÈnÚ«ƒ∆¡ƒ∆¿»
‡È„ È„ ‡‚„ ‡c .ÌB„Ò ÏÚ ÈËÓ‰ ƒ¿ƒ«¿»«¿»¿≈ƒ»

˜ÁˆÈ Èa .‡ÏÈÚÓ eL ÏÈË„ ‡z˙Ï¿«»¿»ƒ¿≈≈»ƒƒƒ¿»
ÔÓ ÈÈ ˙‡Ó ÈzÎc .ÈÓÁ ‡Èc „Úc Ó‡»«¿¬«ƒ»¿«¬≈ƒ¿ƒ≈≈¿»ƒ
È‡Â .ÈÓÁ ‡È„ ‡ÁkzL‡Ï ÔÈ‚a .ÌÈÓM‰«»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»ƒ»¿«¬≈¿ƒ
˙ÁL È‰ÈÂ È˙Î„ ‡Î‰ ÈÓÁ È‡Ó ‡ÓÈ≈̇»»«¬≈»»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«≈
˙‡ ÌÈ‰Ï‡ kÊiÂ kk‰ ÈÚ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆»≈«ƒ»«ƒ¿…¡…ƒ∆
ÔÈÓe‡ ÔÈz dÈpÓ e˜Ù ˙Ïe .'Â‚Â Ì‰‡«¿»»¿¿»«»¿ƒ≈¿≈ƒ
‰ÓÏLe „Âc dÈpÓ ˜ÈÙ„ ‰ÎÊÂ ,ÔÈÓÏL¿≈ƒ¿»»¿»ƒƒ≈»ƒ¿……

.‡kÏÓ«¿»
‰ˆeÁ‰ Ì˙B‡ Ì‡ÈˆB‰Î È‰ÈÂ È˙Î ‰Ó «¿ƒ«¿ƒ¿ƒ»»«»

ÈL ‡È„„ ‡˙ÚLa ÈÊÁ ‡z .'Â‚Â Ó‡iÂ«…∆¿»»≈¿«¬»¿ƒ»»≈
L aÏ ÈÚÈÏ ‡Ïc Óz‡ ‡‰ ,‡ÓÏÚ¿»¿»»ƒ¿»¿»ƒ¿≈¿«»
‡È„ ‡ÈLc ÔÂÈÎc ÔÈ‚a ,‡˜eL ‡ÁkzL‡Ï¿ƒ¿«»»¿»¿ƒ¿≈»¿»¿»ƒ»

ÌÈ˜eÒt‰ ˙‡ ÌÈ˜‰ ‰„e‰È ¿»≈ƒ∆«¿ƒ
,Lc˜n‰ ˙Èa ÁpL ÌBia eÏl‰«»«∆∆¡«≈«ƒ¿»
ÌÈBÈÏÚ eÎLÁ ÌBi‰ B˙B‡aL∆¿«»¿∆¿ƒ
ÌÈÓL eÎLÁÂ ÌÈBzÁ˙Â¿«¿ƒ¿»¿»«ƒ
˙‡ ‡Ó ÊÚÏ‡ Èa .ÌÈÎBÎÂ¿»ƒ«ƒ∆¿»»¿»≈∆
ÌÈ˜iL ÌBia eÏl‰ ÌÈ˜eÒt‰«¿ƒ«»«∆»ƒ
˙Òk ˙‡ ‡e‰ Cea LB„w‰«»»∆¿∆∆
Ú„B ÌBÈ B˙B‡Â ,ÙÚ‰Ó Ï‡NÈƒ¿»≈≈∆»»¿»

e˙kL ,‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏ  ¿«¿»¿«»∆»
.'‰Ï Ú„eÈ ‡e‰ „Á‡ ÌBÈ ‰È‰Â¿»»∆»ƒ»««
,‰Ó˜ ÌBÈ ‡e‰ ÌBi‰ B˙B‡Â¿«¿»»
Ì˜Ï ‡e‰ Cea LB„w‰ „È˙ÚL∆»ƒ«»»ƒ¿…
˙„BÚ È„BÚ ÌÈnÚ‰ ‡MÓƒ¿»»«ƒ¿≈¬«

.˙BÏfÓe ÌÈÎBk»ƒ«»
  ‰NÚÈ «¬∆

È„BÚ ÌÈnÚ‰ ‡La ˙BÓ˜¿»ƒ¿»»«ƒ¿≈
LB‡ È˜B‡ Ê‡ ,˙BÏfÓe ÌÈÎBÎ»ƒ«»»ƒ¡
‰lÚ˙iL ÁÈLn‰ CÏÓ ‰Ê  ÊtÓƒ»∆∆∆«»ƒ«∆ƒ¿«∆
ÏÎÂ ,ÌÏBÚ‰ Èa Ïk ÏÚ „ak˙ÈÂ¿ƒ¿«≈«»¿≈»»¿»
eÂÁzLÈÂ e„ÚÈ ÌÏBÚ‰ Èa¿≈»»««¿¿ƒ¿«¬

e˙kL ,ÂÈÙÏ ÂÈÙÏ ¿»»∆»¿»»
LÈL˙ ÈÎÏÓ 'B‚Â ÌÈiˆ eÚÎÈƒ¿¿ƒƒ¿«¿≈«¿ƒ

.'B‚Â‰‡ ‡ab ÏÚ Û‡ , ¿…¿≈«««
 Ïa ÏÚ ‰Ó‡ BÊ ‰‡epL∆¿»∆∆¿»«»∆
eÈ‡ È‰L .Ó‡ ‰Ê Ïka«…∆∆¡«∆¬≈»ƒ
'‰ ÌÁÈ Èk e˙kL BÊ ‰LÙa¿»»»∆»ƒ¿«≈
ÌÈnÚ ÌeÁ˜Ïe e˙ÎÂ ,˜ÚÈ ˙‡∆«¬…¿»¿»«ƒ

.ÌÓB˜Ó Ï‡ Ìe‡È‰Â∆¡ƒ∆¿»
‰bc‰ BÊ  Ì„Ò ÏÚ ÈËÓ‰ ƒ¿ƒ«¿…««¿»

ÏËBpL ‰hÓlL ÔÈc ˙Èa ÏL∆≈ƒ∆¿«»∆≈
,Ó‡ ˜ÁˆÈ Èa .‰ÏÚÓÏÓ ˙eL¿ƒ¿«¿»«ƒƒ¿»»«
e˙kL ,ÌÈÓÁa ÔÈc‰ ‰NBÚL∆∆«ƒ¿«¬ƒ∆»
‡ˆn‰Ï È„k ,ÌÈÓM‰ ÔÓ '‰ ˙‡Ó≈≈ƒ«»»ƒ¿≈¿ƒ»≈
‰Ó Ó‡z Ì‡Â .ÌÈÓÁ ÌÚ ÔÈ„ƒƒ«¬ƒ¿ƒ…«»

˙kL ?Ô‡k ÌÈÓÁ‰È‰ÈÂ e »«¬ƒ»∆»«¿ƒ
kk‰ ÈÚ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ˙ÁLa¿«≈¡…ƒ∆»≈«ƒ»
.'B‚Â Ì‰‡ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ kÊiÂ«ƒ¿…¡…ƒ∆«¿»»¿
˙Bn‡ ÈzL epnÓ e‡ˆÈ Ck Á‡Â¿««»»¿ƒ∆¿≈À
„Âc epnÓ ‡ˆiL ‰ÎÊÂ ˙BÓÏL¿≈¿»»∆≈≈ƒ∆»ƒ

.CÏn‰ ‰ÓÏLe¿……«∆∆
Ì‡ÈˆB‰Î È‰ÈÂ ?e˙k ‰Ó «»«¿ƒ¿ƒ»

,‰‡ ‡a Ó‡iÂ ‰ˆeÁ‰ Ì˙‡…»«»«…∆…¿≈
È‰ ,ÌÏBÚ ‰BL ÔÈc‰L ‰ÚLa¿»»∆«ƒ∆»»¬≈
Ì„‡ ÈÏ CÈˆ ‡lL e„ÓÏ»«¿∆…»ƒƒ¿≈»»

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
שבט ב

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון ח



‰f‰ ÙÒ ˙

ÈÚ ‡ÏÂ ,‡ÈiÁÂ ‰‡kÊ ÔÈa ÁbL‡ ‡Ï»«¿«≈«»»¿«»»¿»»≈
(‡ÏkzÒ‡Ï)ÔÈ‚c Óz‡ ‡‰Â .Ônz ‡ÁkzL‡Ï ¿ƒ¿«»»«»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ

‡ÓÏÚa ÁbLÈ ‡ÏÂ ‰Èza Á ÌÈzÒ‡ Ck»ƒ¿ƒ…««≈»¿»ƒ¿«¿»¿»
È˙Îe .„ÈÚ˙È ‡È„„ ‡˙ÚL(È ˙ÂÓ˘)Ìz‡Â ¿«¬»¿ƒ»ƒ¿¬ƒ¿ƒ¿«∆

„Ú ˜a „Ú B˙Èa Á˙tÓ LÈ‡ e‡ˆ˙ ‡Ï…≈¿ƒƒ∆«≈«…∆«
ÏÚ ËÏn‰ Ó‡iÂ Ck ÔÈ‚e .‡Èc „ÈÚ˙Èc¿ƒ¿¬ƒƒ»¿ƒ»«…∆ƒ»≈«

.'Â‚Â EÈÁ‡ ËÈaz Ï‡ ELÙ«¿¿««ƒ«¬∆¿
.‡Á‡ ÈÏÊ‡ BÂ‰ ‰„e‰È ÈaÂ ˜ÁˆÈ ƒ¿»¿«ƒ¿»¬»¿≈¿»¿»

‡Èc ˜ÁˆÈ ÈaÏ ‰„e‰È Èa Ó‡»«ƒƒ¿»¿«ƒƒ¿»ƒ»
‡È„Â Ïeana ‡e‰ CÈ ‡L„˜ „ÈÚc¿¬ƒÀ¿»¿ƒ««¿ƒ»
ÔÈ‚a BÂ‰ Ìp‰È‚c ÔÈÈ„ e‰ÈÈÂÂz ,ÌB„Ò„ƒ¿«¿«¿ƒƒ¿≈ƒ…¬¿ƒ

.‡L‡e ‡ÈÓa ec˙‡ Ìp‰È‚ ÈÈiÁc¿«»≈≈ƒ…ƒ¿»¿«»¿∆»
,Ôc˙‡ Ìp‰È‚„ ‡È„a ÌB„Ò ˜ÁˆÈ Èa ƒƒƒ¿»¿¿ƒ»¿≈ƒ…ƒ¿»

Â ÌB„Ò ÏÚ ÈËÓ‰ ÈÈÂ ÈzÎcÏÚ ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ«¿¿«
‡c .ÌÈÓM‰ ÔÓ ÈÈ ˙‡Ó L‡Â ˙ÈÙ‚ ‰BÓÚ¬»»¿ƒ»≈≈≈¿»ƒ«»»ƒ»
‡„Â ‡c .‡L‡„ ‡ËqÓ ‡„Â ‡ÈÈÓ„ ‡ËqÓƒƒ¿»¿«»¿»ƒƒ¿»¿∆»»¿»
ÔÈ˙a Ìp‰È‚c ÔÈÈiÁÂ ,Ìp‰È‚„ ‡È„ ‡e‰ƒ»¿≈ƒ…¿«»ƒ¿≈ƒ…ƒ¿≈

.e„˙‡ ÔÈl‡ ÔÈÈcƒƒƒ≈ƒ¿»
,ÈÁÈ ÒÈz Ìp‰È‚c ÈÈiÁ„ ‡Èc dÈÏ ≈ƒ»¿«»≈¿≈ƒ…¿≈««¿≈

,Ìp‰ÈbÓ ÔBÏ ˜ÈÏÒ ‡e‰ CÈ ‡L„˜Â¿À¿»¿ƒ»ƒƒ≈ƒ…
,Ìp‰È‚„ ‡Ú˙Ï ÔÈ˙ÈÂ ÔÈaÏ˙Ó Ôn˙Â¿«»ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿»¿≈ƒ…
,Ônz ÔBÏ ÔÈ„Â ÔÈÏ‡Úc ÔÈÈiÁ Ôep‡ Ô‡ÓÁÂ¿»»ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»ƒ«»
‡L„˜ ˙Ïe .e‰ÈÈÏÚ ÈÓÁ ÈÚz Ôep‡Â¿ƒ»¿≈«¬≈¬«¿¿»«À¿»
‡zÎe„Ï ÔBÏ ÏÈÚ‡Â e‰ÈÈÏÚ ÒÈiÁ ‡e‰ CÈ¿ƒ«ƒ¬«¿¿»ƒ¿¿»
‡Ùe‚ ‰‡Ï‰Ïe ‡ÓBÈ ‡e‰‰Ó .ÔBÏ CÈËˆ‡c¿ƒ¿¿ƒ≈«»¿»¿»»

‡˙È ‡˙ÓLÂ ‡ÙÚa CÎzL‡(ע"א קח (דף ƒ¿¿«¿«¿»¿ƒ¿»»«¿»
.dÏ ÈÊÁ„k d˙‡«¿»ƒ¿»≈»

‡ÙBË Èa Ôep‡ elÈÙ‡c Óz‡ ‡‰„ ÈÊÁ »≈¿»ƒ¿»¿¬ƒƒ¿≈»»
ÔÈ˜ ‡iÓ .‡iÓe ‡L‡a ‡l‡ ec˙‡ ‡Ï»ƒ¿»∆»¿∆»«»«»¿ƒ»
‡zzÓ È˜ÏÒ ÔÁÈ˙ ‡ÈiÓe ,‡ÏÈÚlÓ È˙Á«¬≈ƒ¿≈»«»¿ƒ»»¿≈ƒ«»
‡È„c ÔÈ‚a ,ÔÈÈ„ È˙ ec˙‡Â .‡L‡Î¿∆»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ»
˙ÈÙb ÌB„Òa Ck ÔÈ‚ ,‰Â‰ ÈÎ‰ ‡ÏÈÚÏ„ƒ¿≈»»ƒ»»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ

.L‡Â»≈

ÔÂÈknL ÏÏ‚a ,˜eM ‡ˆn‰Ï¿ƒ»≈«ƒ¿«∆ƒ≈»
È‡kÊ ÔÈa ÔÈÁÓ ‡Ï ,ÔÈ„ ‰BML∆∆ƒ…«¿ƒ≈««
.ÌL ‡ˆn‰Ï CÈˆ ‡ÏÂ ,iÁÏ¿«»¿…»ƒ¿ƒ»≈»
Á bÒ ‰Ê ˙aÒaL e„ÓÏ È‰Â«¬≈»«¿∆¿ƒ«∆ƒ¿«…«
‰ÚLa ÌÏBÚ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ‰za«≈»¿…ƒ¿»»»¿»»

e˙ÎÂ ,‰NÚ ÔÈc‰L  ∆«ƒ«¬»¿»
B˙Èa Á˙tÓ LÈ‡ e‡ˆ˙ ‡Ï Ìz‡Â¿«∆…≈¿ƒƒ∆«≈
ÈtÓe .ÔÈc‰ ‰NÚiL „Ú ,˜a „Ú«…∆«∆≈»∆«ƒƒ¿≈
Ï‡ ELÙ ÏÚ ËÏn‰ Ó‡iÂ ,Ck»«…∆ƒ»≈««¿∆«

.'B‚Â EÈÁ‡ ËÈaz«ƒ«¬∆¿
eÈ‰ ‰„e‰È ÈaÂ ˜ÁˆÈ ƒ¿»¿«ƒ¿»»

‰„e‰È Èa Ó‡ .Cca ÌÈÎÏB‰¿ƒ«∆∆»««ƒ¿»
LB„w‰ ‰NÚL ÔÈc‰ ,˜ÁˆÈ ÈaÏ¿«ƒƒ¿»«ƒ∆»»«»
ÏL ÔÈc‰Â Ïeana ‡e‰ Cea»««¿«ƒ∆
Èk ,eÈ‰ Ìp‰Èb‰ ÈÈc Ì‰ÈL ,Ì„Ò¿…¿≈∆ƒ≈«≈ƒ…»ƒ
L‡a ÌÈBc Ìp‰Èb‰ ÈÚLƒ¿≈«≈ƒ…ƒƒ»≈

.ÌÈne««ƒ
ÔÈ„a ‰Bc Ì„Ò ,˜ÁˆÈ Èa «ƒƒ¿»¿…ƒ»¿ƒ

ÏÚ ÈËÓ‰ '‰Â e˙kL ,Ìp‰Èb‰«≈ƒ…∆»«ƒ¿ƒ«
˙‡Ó L‡Â ˙ÈÙb ‰ÓÚ ÏÚÂ Ì„Ò¿…¿«¬…»»¿ƒ»≈≈≈
ÌÈÓ ÏL „vÓ ‰Ê .ÌÈÓM‰ ÔÓ '‰ƒ«»»ƒ∆ƒ«∆«ƒ
ÔÈc ‡e‰ ‰ÊÂ ‰Ê .L‡ ÏL „vÓ ‰ÊÂ¿∆ƒ«∆≈∆¿∆ƒ
ÌÈBc Ìp‰Èb‰ ÈÚLÂ ,Ìp‰Èb‰«≈ƒ…¿ƒ¿≈«≈ƒ…ƒƒ

.eÏl‰ ÌÈÈc‰ ÈLaƒ¿≈«ƒƒ«»
Ìp‰Èb‰ ÈÚL ÏL ÔÈc‰ ,BÏ «ƒ∆ƒ¿≈«≈ƒ…

LB„w‰Â ,ÌÈL„Á NÚ ÌÈL¿≈»»√»ƒ¿«»
Ì˙B‡ ‰ÏÚÓ ‡e‰ Cea»«¬∆»
ÌÈaÏ˙Ó ÌLÂ ,Ìp‰Èb‰Ó≈«≈ƒ…¿»ƒ¿«¿ƒ
ÌÈ‡BÂ ,Ìp‰Èb‰ ÚLÏ ÌÈLBÈÂ¿¿ƒ¿«««≈ƒ…¿ƒ
ÌÈ„Â eÒÎpL ÌÈÚL Ì˙B‡»¿»ƒ∆ƒ¿¿¿»ƒ
Ì‰ÈÏÚ ÌÈL˜Ó Ì‰Â ,ÌL Ì˙B‡»»¿≈¿«¿ƒ¬≈∆
Cea LB„w‰ Ck Á‡Â ,ÌÈÓÁ«¬ƒ¿««»«»»
Ì˙B‡ ÒÈÎÓe Ì‰ÈÏÚ ÒÁ ‡e‰»¬≈∆«¿ƒ»
ÌBÈ B˙B‡Ó .Ì‰Ï CÈvL ÌB˜na«»∆»ƒ»∆≈
ÙÚa CÎBL Ûeb‰ ‰‡Ï‰Â»»¿»«≈∆»»
Èe‡k dÓB˜Ó ˙LBÈ ‰ÓLp‰Â¿«¿»»∆∆¿»»»

.dÏ»
‰‡elÙ‡L Ó‡ È‰L , ¿≈∆¬≈∆¡«∆¬ƒ

‡l‡ eBc ‡Ï Ïean‰ Èa Ì˙B‡»¿≈««…ƒ∆»
e„È ÌÈÈ˜ ÌÈÓ .ÌÈÓe L‡a¿≈«ƒ«ƒ¿ƒƒ»¿
eÏÚ ÌÈÁ˙B ÌÈÓe ,‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ»
ÈLa eBcÂ .L‡k ‰hÓlÓƒ¿«»¿≈¿ƒƒ¿≈
Ck ‰ÏÚÓ ÏL ÔÈcL ÌeMÓ ,ÌÈÈ„ƒƒƒ∆ƒ∆«¿»»
.L‡Â ˙ÈÙb Ì„Òa ÔÎÏÂ ,‡e‰¿»≈ƒ¿…»¿ƒ»≈
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‡"Ú Á˜  ‡ÈÂ‚˙

dÈÏ Ó‡ .‡Èc ÌBÈÏ ÔeÓe˜È È‡ dÈÏ ≈ƒ¿¿ƒ»»«≈
‰BÓÚÂ ÌB„Òc ÔÈl‡ Ï‡ .Óz‡ ‡‰»ƒ¿»¬»ƒ≈ƒ¿«¬»

,ÈzÎc ÁÎB‡ ‡˜e ,ÔeÓe˜È ‡Ï(ËÎ ÌÈ„) »¿¿»«ƒ¿ƒ
‡ÏÂ Úf˙ ‡Ï dˆ‡ ÏÎ ‰ÙN ÁÏÓÂ ˙ÈÙb»¿ƒ»∆«¿≈»»«¿»…ƒ»«¿…
.B˙ÓÁe Bt‡a ÈÈ CÙ‰ L‡ .'Â‚Â ÁÈÓˆ«̇¿ƒ«¿¬∆»«¿»¿««¬»
‡ÓÏÚa ,Bt‡a .ÔÈ„ ‡ÓÏÚa ,ÈÈ CÙ‰ L‡¬∆»«¿»¿»¿»≈¿«¿»¿»
CÈ ‡L„˜ ÔÈnÊ„ ‡ÓÊa ,B˙ÓÁe .È˙‡„¿»≈«¬»¿ƒ¿»¿«ƒÀ¿»¿ƒ
‰nk ,ÈÊÁ ‡z dÈÏ Ó‡ .‡Èi˙Ó ‡ÈÈÁ‡Ï ‡e‰«¬»»≈«»»«≈»»≈«»
ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ „È‡˙‡ ÔB‰Ïc ‡Ú‡„¿«¿»ƒ¿ƒ¿¬ƒ¿»«¿»¿≈
ÌÏÚÏ Ôep‡ e„È‡˙‡ ÈÓ ÈÎ‰ ,‡ÈÓÏÚ»¿«»»ƒ»≈ƒ¿¬ƒƒ¿»«

.‡ÈÓÏÚ ÈÓÏÚÏe¿»¿≈»¿«»
a ‡L„e˜„ ‡Èc ,ÈÊÁ‡È„ ‡e‰ CÈ »≈ƒ»¿¿»¿ƒƒ»

‡LÙ ÔÈÈÈ˙ ‰Â‰ ‡Ï Ôep‡ .‡Èc Ï˜Ï»√≈ƒ»ƒ»»»«¿ƒ«¿»
‡L„˜ ÈÎ‰ ÛB‡ ,‡izLÓe ‡ÏÎÈÓ ‡kÒÓ„¿ƒ¿≈»¿≈¿»¿ƒ¿«»»ƒÀ¿»
‡ÓÏÚÏ e‰ÈÈLÙ ÔBÏ È˙‡ ‡Ï ‡e‰ CÈa¿ƒ»»ƒ«¿«¿¿»¿»
È˜‡c ‰˜„vÓ eÚÓ˙‡ Ôep‡ ,ÈÊÁ ‡zÂ .È˙‡„¿»≈¿»»≈ƒƒ¿¿»ƒ¿»»¿ƒ¿≈
e‰ÈÈpÓ ÚÓ ‡e‰ CÈa ‡L„˜ ÛB‡ ,ÌÈiÁ«ƒÀ¿»¿ƒ»«ƒ«¿
Ôep‡„ ‰nÎÂ .È˙‡„ ‡ÓÏÚe ÔÈ„ ‡ÓÏÚa ÌÈiÁ«ƒ¿»¿»≈¿»¿»¿»≈¿«»¿ƒ
ÈÓ ÈÎ‰ ,‡ÓÏÚ ÈaÓ ÔÈÏÈLe ÔÈÁ‡ eÚÓ»¿»¿ƒ¿ƒƒƒ¿≈»¿»»ƒ»≈
ÔÈÁB‡ e‰ÈÈpÓ ÚÓ ‡e‰ CÈ ‡L„À̃¿»¿ƒ»«ƒ«¿¿ƒ
ÔÈ„ ‡ÓÏÚa e‰ÈÈÏÚ ‡ÓÁÏ ÈÓÁc ÔÈÏÈLe¿ƒƒ¿«¬≈¿«¬»¬«¿¿»¿»≈

.È˙‡„ ‡ÓÏÚe¿»¿»¿»≈
,ÔeÓe˜È ‡ÓÏÚ È e‰Ïk Ó‡ ‡a‡ «»»«À¿¿≈»¿»¿

,È˙Î e‰ÈÈÏÚÂ ‡È„Ï ÔeÓe˜ÈÂ(È Ï‡È„) ƒ¿ƒ»¿¬«¿¿ƒ
CÈ ‡L„˜Â .ÌÏBÚ ÔB‡„Ï ˙BÙÁÏ ‰l‡Â¿≈∆«¬»¿ƒ¿»¿À¿»¿ƒ
È‡‰ e‰Ï Ô„c ÔÂÈk ,e‰È‡ ÔÈÓÁ„ È‡Ó ‡e‰»≈¿«¬ƒƒ≈«¿»¿¿«
.ÔÈÈ„ e‰ÏÎa ec˙‡ ‡Ï ,‡È„ eÏÈa˜Â ‡ÓÏÚ»¿»¿«ƒƒ»»ƒ¿»¿À¿ƒƒ

CBzÓ ËBÏ ˙‡ ÁlLÈÂ È˙Î ‡ÈiÁ Èa ƒƒƒ»¿ƒ«¿««∆ƒ
ÌÈÚ‰ ˙‡ CÙ‰ e‰Ó .'Â‚Â ‰ÎÙ‰‰«¬≈»¿««¬…∆∆»ƒ
dÈeic „Ú e‰ÏÎ ‡Ï‡ .ËBÏ Ô‰a LÈ L‡¬∆»«»≈∆»¿À¿¬«ƒ≈
„Ú Ï‰‡iÂ kk‰ ÈÚa LÈ ËBÏÂ ÈzÎc ,ËBÏƒ¿ƒ¿»«¿»≈«ƒ»«∆¡««

.ÌB„Ò(dÈeic „Ú e‰ÏÎ È‡cÂ ‡Ï‡ .ËBÏ Ô‰a LÈ L‡ È˙Îe) ¿

dÈÏ ÏÈa˜ ÌB„Ò CÏÓc a ,dÈÏ eÏÈa˜ ‡ÏÂדף) ¿»«ƒ≈«¿∆∆¿«ƒ≈
ע"ב) Ì‰‡c:קח dÈÈ‚a ÌB„Òaƒ¿¿ƒ≈¿«¿»»

?ÔÈc‰ ÌBÈÏ eÓe˜È Ì‡‰ ,BÏ «ƒ»¿«ƒ
el‡ Ï‡ ,‡a˙ È‰ ,BÏ Ó‡»«¬≈ƒ¿»≈¬»≈
,eÓe˜È ‡Ï ‰ÓÚÂ Ì„Ò ÏL∆¿…«¬…»…»

e˙kL ,ÁÈÎBÓ e˙k‰Â  ¿«»ƒ«∆»
‡Ï dˆ‡ ÏÎ ‰ÙN ÁÏÓÂ ˙ÈÙb»¿ƒ»∆«¿≈»»«¿»…
CÙ‰ L‡ ,'B‚Â ÁÓˆ˙ ‡ÏÂ Úf ƒ̇»«¿…«¿ƒ«¿¬∆»«
'‰ CÙ‰ L‡ .B˙ÓÁe Bt‡a '‰¿««¬»¬∆»«
ÌÏBÚa  Bt‡a .‰f‰ ÌÏBÚa »»«∆¿«»»
„È˙ÚL ÔÓÊa  B˙ÓÁe .‡a‰«»«¬»ƒ¿«∆»ƒ
˙BÈÁ‰Ï ‡e‰ Cea LB„w‰«»»¿«¬

,BÏ Ó‡ .ÌÈ˙Ó‰‡ ‡aBÓk , ≈ƒ»«…¿≈¿
ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ ‰„‡ Ìˆ‡L∆«¿»»¿»¿»¿¿≈
ÌÏBÚÏ e„‡ Ì‰ Ck Ìb ,ÌÈÓÏBÚ»ƒ«»≈»¿¿»

.ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe¿¿≈»ƒ
‰‡Cea LB„w‰ ÔÈcL ¿≈∆ƒ«»»

eÈL‰ ‡Ï Ì‰ .ÔÈc „‚k ÔÈc ‡e‰ƒ¿∆∆ƒ≈…≈ƒ
 ‰˜LÓe ÏÎ‡Óa ÈÚ‰ LÙ ˙‡∆∆∆∆»ƒ¿«¬»«¿∆
‡Ï ‡e‰ Cea LB„w‰ Ck Ìb«»«»»…

.‡a‰ ÌÏBÚÏ ÌLÙ ÈL‰‡e ≈ƒ«¿»»»«»…
‰‡‰˜„vÓ eÚÓ Ì‰ , ¿≈≈ƒ¿¿ƒ¿»»

LB„w‰ Û‡  ÌÈiÁ ˙‡˜pL∆ƒ¿≈«ƒ««»
ÌÏBÚa ÌÈiÁ Ì‰Ó ÚÓ ‡e‰ Cea»»«≈∆«ƒ»»
Ì‰L BÓÎe .‡a‰ ÌÏBÚe ‰f‰«∆»»«»¿∆≈
ÈaÓ ÌÈÏÈLe ÌÈÎc eÚÓ»¿¿»ƒ¿ƒƒƒ¿≈
Cea LB„w‰ Ìb Ck  ÌÏBÚ‰»»»««»»
ÌÈÏÈLe ÌÈÎc Ì‰Ó ÚÓ ‡e‰»«≈∆¿»ƒ¿ƒƒ
ÌÏBÚa Ì‰ÈÏÚ ÌÁÏ ÌÈÓÁ ÏL∆«¬ƒ¿«≈¬≈∆»»

.‡a‰ ÌÏBÚe ‰f‰«∆»»«»
ÌÏBÚ‰ Èa Ïk ,Ó‡ ‡a‡ «»»«»¿≈»»

Ì‰ÈÏÚÂ ,ÔÈcÏ eÓe˜ÈÂ e„ÓÚÈ««¿¿»«ƒ«¬≈∆
e˙k ˙BÙÁÏ ‰l‡Â »¿≈∆«¬»

Cea LB„w‰Â .ÌÏBÚ ÔB‡„Ï¿ƒ¿»¿«»»
ÔÂÈk ,ÌÈÓÁ‰ ÏÚa ‡e‰ ‡e‰««»«¬ƒ≈»
eÏa˜Â ‰f‰ ÌÏBÚa Ì˙B‡ ÔcL∆»»»»«∆¿ƒ¿

.ÌÈÈc‰ ÏÎa eBc ‡Ï ,ÔÈ„ƒ…ƒ¿»«ƒƒ
˙‡ ÁlLÈÂ e˙k ,‡ÈiÁ Èa «ƒƒ»»«¿««∆

e‰Ó .'B‚Â ‰ÎÙ‰‰ CBzÓ ËBÏƒ«¬≈»¿«
Ô‰a LÈ L‡ ÌÈÚ‰ ˙‡ CÙ‰a«¬…∆∆»ƒ¬∆»«»≈
,ËBÏ Bei„ ‰NÚ Ïka ‡l‡ ?ËBÏ∆»«…»»ƒ
kk‰ ÈÚa LÈ ËBÏÂ e˙kL∆»¿»«¿»≈«ƒ»

.Ì„Ò „Ú Ï‰‡iÂÔ‰a LÈ L‡ e˙ÎÂ] «∆¡««¿…

[Beic ˙‡ ‰NÚ ÌlÎaL È‡cÂ ‡l‡ .ËBÏ‡ÏÂ ¿…
Ì„Ò CÏnÓ ıeÁ ,B˙B‡ eÏa ƒ̃¿ƒ∆∆¿…
ÌeMÓ Ì„Òa B˙B‡ ÏawL∆ƒ≈ƒ¿…ƒ

.Ì‰‡«¿»»
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‰f‰ ÙÒ „˙

,dÈÏ ÈÚÈÓ ‰ÈÁ‡Ó ,ÂÈÁ‡Ó BzL‡ ƒ¿≈«¬»≈«¬∆»ƒ¿≈≈
Ó‡ ÈÒBÈ Èa .‡zÈÎL ˙aÓ ‡l‡∆»ƒ»«¿ƒ¿»ƒƒ≈»«
ÈÎÂ ,dÈ˙‡ ÏÈÊ‡ ‡ÏaÁÓc ,ËBÏc dÈ˙aÓƒ«¿≈¿ƒ¿«¿»»ƒ¬«¿≈¿ƒ
ÏÎ ‡l‡ ,dÈÏ cL ‡e‰ ‡‰Â ,ÏÈÊ‡ dÈ˙‡¬«¿≈»ƒ¿»««≈∆»¿»
‡ÏaÁÓ kÚ˙‡ ËBÏ ÏÈÊ‡ ‰Â‰c ˙‡¬«¿¬»»ƒƒ¿««¿«¿»

Â ,‡ÏaÁÏ˜ÈLÂ k ÏÈÊ‡c ˙‡ ÏÎ ¿«»»¿»¬«¿»ƒ¿»¿»ƒ
.‡ÏaÁÓ dÈÏ Ct‰Ó ‰Â‰ dÈBÁ‡Ï«¬≈»»¿«≈≈¿«¿»

‡‰c EÈÁ‡ Ëaz Ï‡ dÈÏ Ó‡ Ck »»«≈««≈«¬∆¿»
ËazÂ È˙k ‡c ÏÚÂ ,C˙a ÏaÁ‡ ‡‡¬»¬«≈«¿»¿«»¿ƒ««≈
È‰zÂ ÔÈ„k .‡ÏaÁÓ ˙ÓÁÂ ÂÈÁ‡Ó BzL‡ƒ¿≈«¬»¿¬«¿«¿»¿≈«¿ƒ
ÈÓÁ ‡Ï ‡ÏaÁÓc ‡ÓÊ ÏÎ ‡‰c .ÁÏÓ Èˆ¿ƒ∆«¿»¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»»»≈

L c ÈBt‡(L Ï Èt‡ ÈÓÁ‡ ‡")ÏÈaÁÓ ‡Ï «¿¿«»»¿«ƒ
‡ÏkzÒ‡Ï ‡‰t‡ ˙c‰‡ dÈ˙z‡c ÔÂÈk .dÈÏ≈≈«¿ƒ¿≈¬«¿««¿»»¿ƒ¿«»»

.ÁÏÓ v È‰zÂ „iÓ dÈ˙‡¬«¿≈ƒ»«¿ƒƒ»∆«
„Á ‡ÓBÈ ÈÓÈÈ˜ BÂ‰ ÈÒBÈ ÈaÂ ÊÚÏ‡ ∆¿»»¿«ƒ≈¬»¿≈»«

ÊÚÏ‡ Èa Ó‡ ,‡˜ È‡‰a È˜ÒÚÂ¿»¿≈¿«¿»»«ƒƒ∆¿»»
,È˙k(Á ÌÈ„)ÏÎ‡z ˙ekÒÓ ‡Ï L‡ ı‡ ¿ƒ∆∆¬∆…¿ƒ¿≈…«

Èz da d È‡‰ .da Ïk ÒÁ˙ ‡Ï ,ÌÁÏ da»∆∆…∆¿«…»«»»¿≈
CÈa ‡L„e˜c Óz‡ ‡‰ ‡l‡ .È‡n‡ ÈÓÊƒ¿≈««∆»»ƒ¿»¿¿»¿ƒ
,ÔÁÈÏL ÔpÓÓÏ Ô‡Ú‡Â ÔÈnÚ Ïk ‚ÈÏÙ ‡e‰»ƒ»«ƒ¿«¿»ƒ¿«»¿ƒ»
‡ÏÂ ‡Î‡ÏÓ da ËÈlL ‡Ï Ï‡NÈ„ ‡Ú‡Â¿«¿»¿ƒ¿»≈»«ƒ»«¿»»¿»
Ck ÔÈ‚a ,ÈB„BÁÏ e‰È‡ ‡l‡ ‡Á‡ ‡pÓÓ¿«»«¬»∆»ƒƒ¿¿ƒ»
‡Ú‡Ï ‡Á‡ e‰a ËÈlL ‡Ï„ ‡nÚÏ ÏÈÚ‡»ƒ¿«»¿»«ƒ¿«¬»¿«¿»

.‡Á‡ da ËÈÏL ‡Ïc¿»»ƒ»«¬»
Ônz ‡BÊÓ È‰È ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ,ÈÊÁ »≈À¿»¿ƒ»ƒ¿»«»

‡L Ïk .‡ÓÏÚ ÏÎÏ ˙Ïe ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿ƒ»¿»«¿»»¿»»¿«
˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ È„BÚ ÔÈnÚ«ƒ¿≈¬«»ƒ«»
‡l‡ ,ÈÎ‰ Â‡Ï Ï‡NÈ„ ‡Ú‡Â ,˙ekÒÓa¿ƒ¿≈¿«¿»¿ƒ¿»≈»»ƒ∆»
Ïk ˙Ïe ‡˙ÈÓ„˜a ÔÊz‡ Ï‡NÈ ı‡∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»¿«¿ƒ»¿»«»

.‡ÓÏÚ»¿»
da ÏÎ‡z ˙ekÒÓ ‡Ï L‡ ı‡ Ck »∆∆¬∆…¿ƒ¿≈…«»

‡lÎc ‡˜etÒ eÈ˙Ú ‡l‡ .ÌÁÏ∆∆∆»¿¬ƒ¿ƒ»¿…»
eLÈc˜a da .‡Á‡ ˙‡ ‡ÏÂ da ÏÎ‡…̇«»¿»¿¬««¬»»ƒ¿ƒ

CÈˆ ‰È‰ ,ÂÈÁ‡Ó BzL‡ ƒ¿≈«¬»»»»ƒ
Á‡Ó ‡l‡ ?‰ÈÁ‡Ó zÎÏƒ¿…≈«¬∆»∆»≈««
,Ó‡ ÈÒBÈ Èa .‰ÈÎM‰«¿ƒ»«ƒ≈»«
˙ÈÁLn‰L ,ËBÏ ÏL ÂÈBÁ‡Ó≈¬»∆∆««¿ƒ
ÂÈÁ‡ ÈÎÂ .ÂÈÁ‡ CÏB‰ ‰È‰»»≈«¬»¿ƒ«¬»
‡l‡ ?B˙B‡ ÁÏL ‡e‰ È‰ ,CÏ‰»«¬≈»«∆»
kÚ˙‰ ,ËBÏ CÏ‰L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«ƒ¿«≈
ÌB˜Ó ÏÎÂ ,˙ÈÁL‰Ï ˙ÈÁLn‰««¿ƒ¿«¿ƒ¿»»
,ÂÈBÁ‡Ï È‡L‰Â k CÏ‰L∆»«¿»¿ƒ¿ƒ«¬»

.˙ÈÁLn‰ B˙B‡ CÙB‰ ‰È‰»»≈««¿ƒ
,EÈÁ‡ Ëaz Ï‡ BÏ Ó‡ »«««≈«¬∆

‰Ê ÏÚÂ .EÈÁ‡ ÏaÁÓ È‡ È‰L∆¬≈¬ƒ¿«≈«¬∆¿«∆
,ÂÈÁ‡Ó BzL‡ ËazÂ e˙k»««≈ƒ¿≈«¬»
È‰zÂ Ê‡ ,˙ÈÁLn‰ ˙‡ ‰˙‡Â¿»¬»∆««¿ƒ»«¿ƒ
ÔÓÊ Ïk È‰L .ÁÏÓ Èˆ¿ƒ∆«∆¬≈»¿«
Èt ˙‡ ‰‡B BÈ‡ ˙ÈÁLn‰L∆««¿ƒ≈∆∆¿≈

LÈ‡‰[LÈ‡Ï ÂÈÙ ‰‡Ó]BÈ‡ ‡e‰ , »ƒ≈
BzL‡L ÔÂÈk .B˙B‡ ˙ÈÁLÓ«¿ƒ≈»∆ƒ¿
,ÂÈÁ‡ ÏkzÒ‰Ï ‰ÈÙ ‰ÈÊÁ‰∆¡ƒ»»∆»¿ƒ¿«≈«¬»

.ÁÏÓ Èˆ È‰zÂ „iÓƒ»«¿ƒ¿ƒ∆«
eÈ‰ ÈÒBÈ ÈaÂ ÊÚÏ‡ ∆¿»»¿«ƒ≈»

ÌÈ˜ÒBÚÂ „Á‡ ÌBÈ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ∆»¿¿ƒ
,ÊÚÏ‡ Èa Ó‡ .‰f‰ ˜eÒta«»«∆»««ƒ∆¿»»

e˙k ‡Ï L‡ ı‡ »∆∆¬∆…
ÁÏ da ÏÎ‡z ˙kÒÓ‡Ï Ì ¿ƒ¿≈À…«»∆∆…

ÌÈÓÚt ‰Ó ÌLÏ .da Ïk ÒÁ ∆̇¿«…»¿≈»«¬«ƒ
Ó‡ È‰ ‡l‡ ?da da»»∆»¬≈∆¡«
Ïk ˙‡ ˜lÁ ‡e‰ Cea LB„w‰L∆«»»ƒ≈∆»
ÌÈÁeÏLÏ ˙Bˆ‡‰Â ÌÈnÚ‰»«ƒ¿»¬»ƒ¿ƒ
ËÏBL ‡Ï Ï‡NÈ ı‡e ,ÌÈpÓÓ¿Àƒ¿∆∆ƒ¿»≈…≈
‡e‰ ‡l‡ ,Á‡ ‰pÓÓ ‡ÏÂ C‡ÏÓ«¿»¿…¿À∆«≈∆»
‡lL ÌÚ‰ ˙‡ ÒÈÎ‰ ÔÎÏ ,BcÏ¿«»≈ƒ¿ƒ∆»»∆…
‡lL ı‡Ï Á‡ Ì‰a ËÏBL≈»∆«≈¿∆∆∆…

.Á‡ da ËÏBL≈»«≈
‰‡Ô˙B ‡e‰ Cea LB„w‰ , ¿≈«»»≈

ÏÎÏ Ck Á‡Â ,‰lÁza ÌL ÔBÊÓ»»«¿ƒ»¿««»¿»
È„BÚ ÌÈnÚ‰ ‡L Ïk .ÌÏBÚ‰»»»¿»»«ƒ¿≈
ı‡Â ,ÈÚa ˙BÏfÓe ÌÈÎBÎ»ƒ«»¿…ƒ¿∆∆
Ï‡NÈ ı‡ ‡l‡ ,Ck ‡Ï Ï‡NÈƒ¿»≈…»∆»∆∆ƒ¿»≈
Ïk Ck Á‡Â ‰lÁza ˙ÈBfƒ≈«¿ƒ»¿««»»

.ÌÏBÚ‰»»
˙kÒÓ ‡Ï L‡ ı‡ ∆∆¬∆…¿ƒ¿≈À

,LÚa ‡l‡ ,ÌÁÏ da ÏÎ‡z…«»∆∆∆»¿…∆
‡ÏÂ da ÏÎ‡z Ïk‰ ÏL ˜etqa«ƒ∆«……«»¿…

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
שבט ב

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון ח



"Ú Á˜  ‡ÈÂ‰˙

da .‰‡lÚ ‡˙eÓÈ‰Ó ‡ÈL da ,‡Ú‡„¿«¿»»«¿»¿≈¿»ƒ»»»
.‡Á‡ ˙‡ ‡ÏÂ ,‡ÏÈÚÏ„ ‡˙Î ‡ÈL«¿»ƒ¿»»ƒ¿≈»¿»¿¬««¬»

‡Î‰ „Ú .ÌÈˆÓ ı‡k ÈÈ Ô‚k È˙Î ÈÊÁ »≈¿ƒ¿«¿»¿∆∆ƒ¿»ƒ«»»
,ÌÈˆÓ ı‡ ‡e‰ È‡ ÈÈ Ôb Ú„È˙‡ ‡Ï»ƒ¿¿««¿»ƒ∆∆ƒ¿»ƒ

,ÌB„Ò ı‡ e‰È‡ È‡Â(ע"א קט ÈÈ(דף Ô‚ e‰È‡ È‡Â ¿ƒƒ∆∆¿¿ƒƒ«¿»
‡˜etÒ dÈa ˙È‡c ÈÈ Ô‚Î ‡l‡ .Ô„Ú Ô‚ È˜‡c¿ƒ¿≈«≈∆∆»¿«¿»¿ƒ≈ƒ»

Ò ‰Â‰ ÈÓ ÈÎ‰ ,‡lÎc ‡ecÚÂÈÓ ÈÎ‰Â ÌB„ ¿ƒ»¿…»»ƒ»≈»»¿¿»ƒ»≈
L a CÈËˆ‡ ‡Ï ÈÈ Ô‚ ‰Ó .ÌÈˆÓƒ¿»ƒ««¿»»ƒ¿¿ƒ«»
CÈËˆ‡ ‡Ï ÌÈˆÓ ÛB‡ ,dÈÏ ‰‡˜L‡Ï¿«¿»»≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿¿ƒ
e‰È‡ ÒeÏÈc ÔÈ‚a ,dÈÏ ‰‡˜L‡Ï ‡Á‡«¬»¿«¿»»≈¿ƒ¿ƒƒ

.ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ ÏÎÏ È˜L‡Â ˜Èq‡«ƒ¿«¿≈¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ
,È˙Î ‰Ó ,ÈÊÁ(„È ‰ÈÎÊ)‡Ï L‡ ‰È‰Â »≈«¿ƒ¿»»¬∆…

ÏLeÈ Ï‡ ı‡‰ ˙BÁtLÓ ˙‡Ó ‰ÏÚÈÌ «¬∆≈≈ƒ¿¿»»∆∆¿»»ƒ
ÔB‰pÓ ÚÓ˙‡c ÔB‰Ï„ ‡LBÚ ‡e‰ ‡c .'Â‚Â¿»»»ƒ¿¿ƒ¿¿«ƒ¿
‡Ï ÌÈˆÓ ˙ÁtLÓ Ì‡Â È˙k ‰Ó ,‡ËÓƒ¿»«¿ƒ¿ƒƒ¿««ƒ¿»ƒ…
‡ÏÂ È˙Î ‡Ï„ ÈÓÁ .'Â‚Â ‰‡ ‡ÏÂ ‰ÏÚ«̇¬∆¿…»»¿»≈¿»¿ƒ¿…
‡ËÓ ˙ÈÁ ‡Ïc ÔÈ‚a ,ÌLb‰ ‰È‰È Ì‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ¿∆«»∆¿ƒ¿»»ƒƒ¿»
‡LBÚ ‡l‡ ,dÈÏ ÔÎËˆ‡ ‡ÏÂ ÌÈˆÓÏ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»≈∆»»»

,È˙Î„ ‡e‰ ‰Ó ÔB‰Ïc(„È ‰ÈÎÊ)‰È‰z ˙‡ÊÂ ƒ¿«ƒ¿ƒ¿…ƒ¿∆
ÔÈ‚a .'Â‚Â ÌÈBb‰ Ïk ˙‡ ÈÈ ÛBbÈ L‡ ‰Ùbn‰««≈»¬∆ƒ¿»∆»«ƒ¿¿ƒ
‰Ó ÌB„Ò ÛB‡ .‡ËÓÏ ÔÈÎÈˆ ‡Ï ÌÈˆÓc¿ƒ¿»ƒ»¿ƒƒ¿ƒ¿»¿«

È˙Î‡ÓÏÚc ÔÈecÚ Ïk ,‰˜LÓ dlÎ Èk dÈa ¿ƒ≈ƒÀ»«¿∆»ƒƒ¿»¿»
ÔÈpÁ‡ ‡L Èc Ô‡Ú ‡Ï ‡c ÏÚÂ ,d BÂ‰¬»¿«»»»»ƒ¿≈»»«¬«ƒ

.da ÔecÚ˙Èƒ¿«¿»
e‰ÈÈÓbÓ ÔÈÈiÁ BÂ‰ Ôep‡ Ó‡ ‡ÈiÁ ƒ»»«ƒ¬«»ƒƒ«¿«¿

‡ÈÚ ˆ e‰È‡c L a ÏÎc ,ÔB‰BÓnÓeƒ»¿¿»«»¿ƒ»≈»
.‡ÓÏÚa ÌÈi˜˙È ‡Ïc ‡e‰ ˙B‡È ,‡kÒÓ Èa‚Ï¿«≈ƒ¿≈»»¿»ƒ¿««¿»¿»
.È˙‡„ ‡ÓÏÚÏ ÌÈiÁ dÈÏ ˙ÈÏ„ ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ¿…∆»¿≈≈«ƒ¿»¿»¿»≈
‡e‰ ˙B‡È ‡kÒÓ Èa‚Ï ÔzÂÂ e‰È‡c Ô‡Ó ÏÎÂ¿»»¿ƒ«¿»¿«≈ƒ¿≈»»
,dÈÈ‚ ‡ÓÏÚ ÌÈi˜˙ÈÂ ,‡ÓÏÚa ÌÈi˜˙È„¿ƒ¿««¿»¿»¿ƒ¿««»¿»¿ƒ≈
:È˙‡„ ‡ÓÏÚÏ ÈiÁ„ ‡kB‡Â ÌÈiÁ dÈÏ ˙È‡Â¿ƒ≈«ƒ¿¿»¿«≈¿»¿»¿»≈

‰B˙ È˙Ò

.Èe„c ÈÓe‰ ,È‡n ÈeË˜ ‡zÙÒBz‡"Â ÈÈec ‡") ∆¿»¿≈»»¿¿≈ƒ¿≈

,ı‡‰ ˙M„˜a da .Á‡ ÌB˜Óa¿»«≈»ƒ¿À«»»∆
da ,‰BÈÏÚ‰ ‰eÓ‡‰ ‰BL da»»»¡»»∆¿»»
‡ÏÂ ,‰ÏÚÓlL ‰Îa‰ ‰BL»«¿»»∆¿«¿»¿…

.Á‡ ÌB˜Óa¿»«≈
‰‡ı‡k '‰ Ô‚k e˙k , ¿≈»¿«¿∆∆

'‰ Ôb Ú„B ‡Ï Ô‡k „Ú .ÌÈˆÓƒ¿«ƒ«»…««
‡e‰ Ì‡Â ÌÈˆÓ ı‡ ‡e‰ Ì‡ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ
‡˜pL '‰ Ôb ‡e‰ Ì‡Â Ì„Ò ı‡∆∆¿…¿ƒ«∆ƒ¿»
Ba LiL '‰ Ô‚k ‡l‡ .Ô„Ú Ô‚«≈∆∆»¿«∆≈
Ìb Ck ,Ïk‰ ÏL ÔecÚÂ ˜etÒƒ¿ƒ∆«…»«
Ôb ‰Ó .ÌÈˆÓ Ìb CÎÂ Ì„Ò ‰˙È‰»¿»¿…¿»«ƒ¿«ƒ««
Û‡ ,B˙B˜L‰Ï Ì„‡ CÈˆ ‡Ï '‰…»ƒ»»¿«¿«
,d˙B˜L‰Ï Á‡ CÈˆ ‡Ï ÌÈˆÓƒ¿«ƒ…»ƒ«≈¿«¿»
‰˜LÓe ‰ÏBÚ ÒeÏÈp‰L ÌeMÓƒ∆«ƒ∆«¿∆

.ÌÈˆÓ ı‡ Ïk ˙‡∆»∆∆ƒ¿«ƒ
‰‡,e˙k ‰Ó ‰È‰Â ¿≈«»¿»»

˙BÁtLÓ ˙‡Ó ‰ÏÚÈ ‡Ï L‡¬∆…«¬∆≈≈ƒ¿¿
LÚ e‰Ê .'B‚Â ÌÏLeÈ Ï‡ ı‡‰»»∆∆¿»«ƒ¿∆…∆
‰Ó .ËÓ Ì‰Ó ÚÓpL Ì‰lL∆»∆∆ƒ¿»≈∆»»«
‡Ï ÌÈˆÓ ˙ÁtLÓ Ì‡Â e˙k»¿ƒƒ¿««ƒ¿«ƒ…
‡lL ‰‡ ?'B‚Â ‰‡ ‡ÏÂ ‰ÏÚ «̇¬∆¿…»»¿¿≈∆…
,ÌLb‰ ‰È‰È Ì‰ÈÏÚ ‡ÏÂ e˙Î»¿…¬≈∆ƒ¿∆«»∆
‡ÏÂ ÌÈˆÓa ËÓ „BÈ ‡Ï Èkƒ…≈»»¿ƒ¿«ƒ¿…
?e‰Ó ÌLÚ ‡l‡ .B˙B‡ ÌÈÎÈ ¿̂ƒƒ∆»»¿»«

e˙kL‰Ùbn‰ ‰È‰z ˙‡ÊÂ ∆»¿…ƒ¿∆««≈»
.'B‚Â ÌÈBb‰ Ïk ˙‡ '‰ ÛbÈ L‡¬∆ƒ…∆»«ƒ¿
ÌÈÎÈˆ ‡Ï ÌÈˆnL ÌeMÓƒ∆ƒ¿«ƒ…¿ƒƒ
Èk ?da e˙k ‰Ó Ì„Ò Û‡ .ËÓ»»«¿…«»»ƒ
ÌÏBÚ‰ ÈecÚ Ïk .‰˜LÓ dlÎÀ»«¿∆»ƒ≈»»
ÈaL eˆ ‡Ï ‰Ê ÏÚÂ ,da eÈ‰»»¿«∆…»∆¿≈

.da ecÚ˙È ÌÈÁ‡ Ì„‡»»¬≈ƒƒ¿«¿»
ÌÈÚL eÈ‰ Ì‰ ,Ó‡ ‡ÈiÁ ƒ»»«≈»¿»ƒ

Ì„‡ Ôa ÏkL ,ÌBÓÓe ÌÓˆÚÓ≈«¿»»»∆»∆»»
‡e‰ Èe‡ ,ÈÚÏ ÔÈÚ ˆ ‡e‰L∆««ƒ¿»ƒ»
,„BÚ ‡ÏÂ ,ÌÏBÚa „ÓÚÈ ‡lL∆…«¬…»»¿…
.‡a‰ ÌÏBÚÏ ÌÈiÁ BÏ ÔÈ‡L ‡l‡∆»∆≈«ƒ»»«»
Èe‡ ,ÈÚÏ ÔzÂ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆«¿»¿»ƒ»
Ìi˜˙ÈÂ ÌÏBÚa Ìi˜˙iL ‡e‰∆ƒ¿«≈»»¿ƒ¿«≈
ÌÈiÁ BÏ LÈÂ ,BÏÈLa ÌÏBÚ‰»»ƒ¿ƒ¿≈«ƒ
.‡a‰ ÌÏBÚÏ ÌÈiÁ ÏL C‡Â¿…∆∆«ƒ»»«»

 
ÌÈN ,ÌÈÓ ÌÈL˜ ¿»ƒ»ƒ»ƒ
ÌÈfÙÓ‰[ÌÈˆtÓ‰ ‡"Â .ÌÈÓ‰ ‡"], «¿«¿ƒ

,˙Ú„Ï eÏkzÒÈ ,ÏÎOa ÌÈÓÎÁ¬»ƒ«≈∆ƒ¿«¿»««

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
שבט ב

:˙Á‡ ‰˘Ï
חש וןח



‰f‰ ÙÒ Â˙

(ÈÈÈe„‡LÈ„ ‡˙ÚLa ,Ú„ÓÏ ÔeÏkzÒÈ ,e˙ÏÎÒa ÔÈÓÈkÁ «ƒƒ¿À¿¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿«¬»¿≈»

.ÔË ÔËÈÏbÓc ÔÈ‡c ÔÈÎÓÒ Èab ÏÚ ‡ÈÈÒk ÔÈ˜˙‡ ‡ÂeÁƒ»»«¿ƒÀ¿¿»««≈»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿ƒ»»»

‡ÂÈ ‰‡È eÊÈÁ ‡ÈtL ‡ËÈÏbÓ „Á ˙È‡ ÔÈ‡ Ôep‡ ÔÈa≈ƒ¬¿ƒƒ««¿»ƒ»«ƒ»¿≈»»¿≈»

‡Ë˜„ ‡ËÓe˜(‡ËÈ˜„ ‡")'Ú Ôep‡ ,ÔÈÂÂb 'Ú ‡Ë‰ÏÓc ¿¿»¿«¿»»ƒ¿«¬»¿¿»ƒƒ

.ËÒ ÏÎÏ ÔË‰ÏÓ ÔÈÂÂb¿»ƒ¿«¬»¿»¿»

ÔÈ˜ÈÊa ÔÈ˜ÈÊ ÔÈl‡ .ÔÈÂÂb ˙Ïz BbÓ Ô‡Lt˙Ó ÔÈÚL ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿»¿»ƒ¿«¿»ƒƒ≈ƒƒ¿ƒƒ

‡˜ÈÊ ‡˙È‡ ‡Î‰ ,‡ÓÏÚ ÈËÒ ‰Úa‡Ï ÔÈˆÈˆcƒ¿ƒƒ¿«¿»»ƒ¿≈»¿»»»ƒ»ƒ»

ÔÈÚL ÔÈÂÂb Ôep‡ .‡ÈÓLa „ÈÁ‡˙‡„ ‡Ï‡ÓN ËÒ„ ‡ÙÈw«̇ƒ»ƒ¿«¿»»¿ƒ¿«ƒƒ¿«»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ
(Ê Ï‡È„)ÔÈÙÈÈÒe ÔÈÈ‚ È˜Ù ‡Î‰Ó .eÁÈ˙t ÔÈÙÒÂ È˙È ‡Ècƒ»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»»»¿≈ƒƒ¿»ƒ

‡˜Ù„ ‡ÙÈw˙ ‡L‡ „ÈÁ‡˙‡Â .‡ËÒe˜„ ‡L‡Â ÔÈÁÓBÂ¿¿ƒ¿∆»¿¿¿»¿ƒ¿«ƒ∆»«ƒ»¿»¿»

˙ÈÏ ,‡z˙Ïc ÔÈl‡ ‰‡lÚ ‡L‡ „Á‡˙‡ „ÎÂ ,dÈa ÌÈÓMÓƒ»«ƒ≈¿«ƒ¿««∆»ƒ»»¿ƒ≈ƒ¿«»≈

.‡È„Â ‡Ê‚e a˙‡Ï ÏÈÎÈc Ô‡Ó»¿»ƒ¿ƒ¿«¿»¿ƒ»

Ô‡Ó ÈÂÂ .‡ÓÏÚÏ e‰a ˙ÈÁ ,‡ec ÔÈÒÈËk ÔÈË‰Ï ÔÈÈÈÚ«¿ƒ»¬ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ¿¿»¿»«»

ÔÈˆÁ È‚Á ,dÈa ÚÚ‡c(ÔÈÁ ‡"Ò)‡aÁ e‰È‡ , ¿ƒ»«≈¬ƒ«¿ƒƒ«¿»

‡‰c .LÈa ÏÚÂ Ë ÏÚ ÒÈÈÁ ‡Ï ,dÈ„Èa ‡pL(‡˜ÒÙ ‡"Ò) ƒ¿»ƒ≈»»ƒ««¿«ƒ¿»

‡ÈÓL„ ‡ËÒ ‡e‰‰ „ÈÁ‡˙‡„ eLa ÔÈÚL Ôep‡c ‡˜˙tƒ¿»¿ƒƒ¿ƒƒ¿¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ¿«»

,ÔÈÂÂb ‰nÎa Ct‰˙‡ ,ÔÈÈ„ ‰nÎ ‡Ï‡ÓN ‡„Èa ˙ÈÁ»ƒƒ»¿»»¿«»ƒƒƒ¿«≈¿«»«¿ƒ

È Èa‚Ï ‡w˙Óc ˙lÊ ÌÎ È˜‡ e‰È‡ ,‡ÓBÈ ÏÎa CeÙ‰¬¿»»ƒƒ¿≈¿ÀÀÀƒ¿«¿»¿«≈¿≈

.ÔÈÈfÁ˙‡ dÈ ‡e‰ CÈa ‡L„e˜c BÓÚÊ ÈÏÎc ÔÈÂÂb Ïk .Ì„‡»»»¿»ƒƒ¿≈«¬¿¿»¿ƒ≈ƒ¿«¿»

‡Ï ÔB‰Ï„ ‡˙eÏÎÒ ‡L Èe ,‡ÓÏÚ„ ÈÓea ÔÈ˙È Ôep‡Â¿ƒ»¿ƒ¿≈¿»¿»¿≈»»¿ƒ¿»ƒ¿»

ÔÓ ÈÎz‰˙Ó„ ‡L‡Â ‡ÈÓ„ ‡Îez‰ L‡Â ˙ÈÙb .ÔB‰ ÈÁbLÓ«¿¿≈¿»¿ƒ»≈ƒ»¿«»¿∆»¿ƒ¿«¿≈ƒ

‡Ïc ‡ÈÈiÁÏ ÈÂÂ .ÌB„Ò ÏÚ ˙Áe ‡„ ‡„ e„Á‡˙‡ ‡ÈÓL¿«»ƒ¿«¬»¿»¿««¿«¿«»«»¿»

:ÔB‰È‡Ó„ ‡˜È ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ«¿ƒƒ«¿»»¿»≈

ÔÙÈÏb Ô‰ÓL ‰NÚ ‡.‡kÏÓ„ ‡˙eÓe‰aÌ˘‰ ˘ÂÈÙ) ¬»»¿»»¿ƒ»¿¿¿»¿«¿»
(‡"‰ Â"ÈÂ ‡"‰ „"ÂÈ ˙ÂÈ˙Â‡ ˘Ú Â‡ÂÏÓÔÈ˜ÏÒÂ Ôep‡ NÚ  .∆∆ƒ¿»¿ƒ

.ÈbÒ ÔaLeÁÏ‡‰ (ÂÂ ‰‰ Ï") „ÂÈ ,Â"Î ‰ÏÂÚ ‡‰ „ÂÈ ,'Î ‰ÏÂÚ „ÂÈ 'ÈÙ) ¿¿««≈
("Ú ‰ÏÂÚ '‰Â‰È '„È '„È 'È ,"Ó ‰ÏÂÚ ÂÈÂÔÈÚL ‚ .'„ ÌÈ‡˜Â "Ú Ì‰) ƒ¿ƒ

(˙ÂÎÏÓÓ ‰ËÓÏ Ì‰Â ‰ÈÎ˘ ˙ÂÁÓÈ˜Ù .ËÒ ÏÎÏ ÈË‰ÏÓ ÔÂÂb .«¿»¿«¬≈¿»¿»«¿≈

‡Êa Ôep‡c .‡ÈÈÎ‡ÏÓc Ô‰ÓL 'Ú„ ‡Ê ÛÈÏ‚‡c Ô‰ÓL BbÓƒ¿»»¿ƒ¿ƒ»»¿¿»»¿«¿»«»¿ƒ¿»»

.‡ÈÓL„ƒ¿«»

‡qk Ôwz Ôl‰ L‡‰L ‰ÚLa¿»»∆»…«»»ƒ≈ƒ≈
ÏL ÌÈ‡ ÏÚ ÌÈ„enÚ‰ Èab ÏÚ««≈»«ƒ«¬»ƒ∆
Ì˙B‡ ÔÈa .˙BBË ˙BiÏbÓ«¿»ƒ≈»
˙Á‡ ˙ÈÏbÓ LÈ ÌÈ‡‰»¬»ƒ≈«¿»ƒ««
ÈÏk‰ Èeqk ‡˙e ‰ÙÈ ‰‡Óa¿«¿∆»∆¿…«ƒ«¿ƒ

[ÔLÚ‰ ÏL].ÌÈÂb ÌÈÚLa Ë‰BlL ∆≈¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÏÎÏ ÌÈË‰BÏ ÌÈÂb ÌÈÚL Ì˙B‡»ƒ¿ƒ¿»ƒ¬ƒ¿»

.„ «̂
CBzÓ ÌÈ„Ù ÌÈÚM‰ «ƒ¿ƒƒ¿»ƒƒ

˙BÁe ‰l‡ .ÌÈÂ‚ ‰LÏL¿…»¿»ƒ≈∆
È„„ˆ ˙Úa‡Ï ˙BˆˆBpL ˙BÁea¿∆¿¿«¿««ƒ¿≈
ÏL ‰˜ÊÁ Áe LÈ Ô‡k .ÌÏBÚ‰»»»≈«¬»»∆
Ì˙B‡ .ÌÈÓMa ÊÁ‡pL Ï‡ÓN „ «̂¿…∆∆¡»«»«ƒ»
LBÈ ÔÈc‰ ÌÈÂb ÌÈÚLƒ¿ƒ¿»ƒ«ƒ≈
ÌÈ‡ˆBÈ Ô‡kÓ .ÌÈÁzÙ ÌÈÙq‰Â¿«¿»ƒƒ¿»ƒƒ»¿ƒ
ÏL L‡Â ÌÈÁÓe ˙BÁÂ ÌÈvÁƒƒ«¬»¿»ƒ¿≈∆
‰˜ÊÁ L‡ ˙ÊÁ‡Â .Ïc‚n‰«ƒ¿»¿∆¡∆∆≈¬»»
.Ba ÌÈÓM‰Ó ˙‡ˆBiL∆≈≈«»«ƒ
el‡a ‰BÈÏÚ‰ L‡‰ ˙ÊÁ‡pLÎe¿∆∆¡∆∆»≈»∆¿»¿≈
aLÏ ÏBÎiL ÈÓ ÔÈ‡ ,‰hÓlL∆¿«»≈ƒ∆»ƒ¿…

.ÔÈc‰Â Ê‚‰ ˙‡∆»…∆¿«ƒ
ÏL ˙B‰ÏL BÓk ˙BË‰BÏ ¬¿«¿»∆

ÈÓÏ ÈB‡ .ÌÏBÚÏ Ì‰a „BÈ L‡≈≈»∆»»¿ƒ
ÌÈ˙Ó e‚Á ,B˙B‡ L‚BtL[˙BÁ] ∆≈¬»¿«ƒ

‡Ï .B„Èa ‰eL ÁÂ ,‡e‰¿∆∆¿»¿»…
È‰L .Ú ÏÚ ‡ÏÂ BË ÏÚ ÌÁÓ¿«≈«¿…««∆¬≈

[˜Òt‰]ÌÈÚL Ì‰L ,˜˙t‰ «∆∆∆≈ƒ¿ƒ
ÏL „ˆ B˙B‡ ÊÁ‡pL ˙eLaƒ¿∆∆¡»«∆
‰nÎa Ï‡ÓN „Èa „BÈ ,ÌÈÓM‰«»«ƒ≈¿«¿…¿«»
,ÌÈÂ‚ ‰nÎa Ct‰˙Ó .ÌÈÈ„ƒƒƒ¿«≈¿«»¿»ƒ
Ìk ‡˜ ‡e‰ .ÌBÈ ÏÎa CÙB‰≈¿»ƒ¿»¿À
Ïk .Ì„‡ ÈÏ Ôw˙nL ˙lÊÀÀ∆¿À»ƒ¿≈»»»
ÏL ÌÚf‰ ÈÏk ÏL ÌÈÂb‰«¿»ƒ∆¿≈«««∆
Ì‰Â .Ba ÌÈ‡ ‡e‰ Cea LB„w‰«»»ƒ¿ƒ¿≈
Ì„‡ Èe ,ÌÏBÚ‰ Ìea ÌÈLBÈ¿ƒ¿»»¿≈»»
.Ì‰a ÌÈÁÈbLÓ ‡Ï Ì˙eÏÎÒa¿ƒ¿»…«¿ƒƒ»∆
L‡Â ÌÈÓ ÏL Cez‰  L‡Â ˙ÈÙb»¿ƒ»≈ƒ∆«ƒ¿≈
‰Êa ‰Ê eÊÁ‡ ÌÈÓM‰Ó ÌÈÎzpL∆ƒ»ƒ≈«»«ƒ∆∆¿∆»∆
ÌÈÚLÏ ÈB‡ .Ì„Ò ÏÚ e„ÈÂ¿»¿«¿…»¿»ƒ
„Bk ÏÚ ÌÈÁÈbLÓ ÌÈ‡L∆≈»«¿ƒƒ«¿

.ÌBaƒ»
ÌÈÂb ÌÈÚL :‚ .ÏB„b ÔBaLÁÏ ÌÈÏBÚÂ Ì‰ ‰NÚ : .CÏn‰ ÔBˆa ÌÈ˜e˜Á ˙BÓL ‰NÚ¬»»≈¬ƒƒ¿«∆∆¬»»≈¿ƒ¿∆¿»ƒ¿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 -

ל אֹותוֹ  ּקּון שֶׁ ל תִּ ֵאּלּו ַהיִָּמים כָּ ּקּוִנים בְּ ְלמֹד ַהתִּ יִּ ֵרי ָאָדם שֶׁ א. ַאשְׁ
יֹומוֹ ְולֹא ַיֲעבֹר ַבר יֹום בְּ ַהּיֹום דְּ

אֹותוֹ  ל  שֶׁ ּקּון  תִּ ל  כָּ ַהיִָּמים  ֵאּלּו  בְּ ּקּוִנים  ַהתִּ ְלמֹד  יִּ שֶׁ ָאָדם  ֵרי  ְוַאשְׁ
ְוַטַעם  ׁשֶֹרׁש  ֵיׁש  ָבר  דָּ ְלָכל  י  כִּ ַיֲעבֹר,  ְולֹא  יֹומוֹ  בְּ יֹום  ַבר  דְּ ַהּיֹום 
ּלֹא ִיְקּדֹם ְולֹא ְיַאֵחר, ְוֵכן ָהָיה ִמְנָהגוֹ ַהּטֹוב  ְוַכוָָּנה. ָלֵכן טֹוב שֶׁ
ְרֵד"ס  ַהפַּ ַמר  ָקדֹוׁש  ְפָלא  ַהמֻּ ָהַרב  מֹוֵרנּו  נּו  ָראשֵׁ ֲעֶטֶרת  ל  שֶׁ
ָהָיה  ּבּור  ַהצִּ עֹל  לוֹ  ָהָיה  שֶׁ ַמן  זְּ בַּ ַוֲאִפּלּו  ָאֵמן  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותוֹ 
ׁשּוָבה  ד חֹוַבת ַהּיֹום, גַּם טֹוב ְלַבַעל תְּ ל ָהִעְנָיִנים ְוִלמֵּ ּפֹוֶנה ִמכָּ
ַתב  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ דֹוׁש  ַהקָּ ֵמַהּזַֹהר  יֹום  ָכל  בְּ ים  פִּ דַּ ת  ֲחֵמשֶׁ ְלמֹד  יִּ שֶׁ

דֹוִלים ֵחֶלק ב' ַמֲעָרָכה ב' אֹות ב'. ם ַהגְּ ֶפר שֵׁ סֵּ בַּ
ים ָפאָלאִג'י, מֹוֵעד ְלָכל ַחי) ינּו ַחיִּ (ַרבֵּ

ּקּון ַההֹוד  ן יֹוַחאי ִיְהֶיה תִּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ַרבִּ ב. ַעל ְיֵדי ָחְכַמת ָהֱאֶמת דְּ
ְמֵהָרה  בִּ ָיִאיר  ִצּיוֹן  ַעל  ָחָדׁש  ְואֹור  ֵלָמה  שְׁ ה  ֻאלָּ ַהגְּ הּוא  ֱאֶמת שֶׁ בֶּ

ָיֵמינּו בְּ

הֹוד  ִחיַנת  בְּ הּוא  י  ַהֲחִמישִׁ ֶאֶלף  נֹוַדע  י  כִּ ֶזה  בָּ עֹוד  ִלְרמֹז  ֵיׁש 
סֹוד  ָלה בְּ בָּ ְך ָחְכַמת ַהקַּ ל כָּ ה ְלָהִראׁשֹוִנים כָּ ִנְתגַּלָּ ן לֹא  ַעל כֵּ
ְזַמן ָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ  בִּ ָפִרים ַעד שֶׁ ָכל ַהסְּ ּנֹוָדע בְּ ָוה כַּ ל ַהּיֹום דָּ כָּ
ַהְתָחַלת  ָהָיה  ְוָהְלָאה  ִמיָָּמיו  י  שִּׁ ַהשִּׁ ֶאֶלף  בָּ ָהָיה  שֶׁ ִלְבָרָכה 
ִזְכרֹונוֹ  ָהֲאִר"י  ָחְכַמת  ה  ִנְתגַּלָּ ן  כֵּ ַעל  ּה  ִעתָּ בְּ ל  שֶׁ ה  ֻאלָּ ַהגְּ ְזַמן 
ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ָאְמָנם  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְבֵרי  דִּ ֵפרּוׁש  בְּ ִלְבָרָכה 
ְוַתְלִמידוֹ  י  ַהֲחִמישִׁ ֶאֶלף  ָהְרִביִעי קֶֹדם  סֹוף ֶאֶלף  ָהָיה בְּ יֹוַחאי 
ַנת ג' ָלֶאֶלף  שְׁ הּוא ַרב ִנְפַטר בִּ ַתב ֵסֶפר ַהּזַֹהר שֶׁ כָּ א שֶׁ י ַאבָּ ַרבִּ
מוֹ  כְּ ַרְך  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ ים  ִהְקדִּ י  כִּ ַהּדֹורֹות  ֵסֶדר  בְּ ְמבָֹאר  כַּ י  ַהֲחִמישִׁ
ב  הּוא הֹוד) ִנְכתַּ י (שֶׁ ת ָהֶאֶלף ַהֲחִמישִׁ ִחלַּ ה ֶטֶרם תְּ כָּ ְרפּוָאה ַלמַּ
ְקָרא ִמְדָרׁש ִיְהֶיה אֹור, ְוָהאֹור ַהזֶּה ֶנֱאָצל ֵמהֹוד  נִּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר שֶׁ
ְבִחיַנת  בִּ י  ַהֲחִמישִׁ ֶאֶלף  ַהְתָחַלת  קֶֹדם  ְוָהָיה  ְבָיכֹול  כִּ ַמֲעֶטה 
ְזַמן  בִּ רּוׁשוֹ  פֵּ ה  ְתגַּלָּ נִּ שֶׁ ַעד  ְלֵעיל  ר  ְזכַּ נִּ כַּ ְוכּו'  ְרפּוָאה  ים  ִהְקדִּ
ֶהֱעִמיָדנּו  ּתֹוָרה  ל  שֶׁ ְועֹז  ֵאת  שְׂ ֶיֶתר  בְּ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ  ָהֲאִר"י 
ִיְהֶיה  יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ דְּ ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ְיֵדי  ְוַעל  אֹוָרה  ֶקֶרן  בְּ
ֵלָמה ְואֹור ָחָדׁש ַעל ִצּיוֹן ָיִאיר  ה שְׁ ֻאלָּ הּוא ַהגְּ ֱאֶמת שֶׁ ּקּון ַההֹוד בֶּ תִּ
ָקִניָת  ם  שָׁ יֹוַחאי  ר  בַּ זֶֶּמר  בַּ ָרַמז  שֶׁ לֹוַמר  ֵיׁש  ְוֶזהּו  ָיֵמינּו  בְּ ְמֵהָרה  בִּ

ר ְלֵעיל. ְזכַּ נִּ הֹוְדָך ַוֲהָדֶרָך ַהְינּו הֹוד ְוַגם ָהָדר כַּ
ָכר ַמֲאָמר גַּל ֵעיַני אֹות ב') שְׂ ַער ִישָׂ (שַׁ

ְבַהאי ֲחבּוָרא  ֵסֶפר ַהּזַֹהר דִּ רֹות בְּ ְסתָּ ה ַהנִּ לָּ ן יֹוַחאי גִּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ג. ַרבִּ
ִאיר ּוָבא ְלָכל ָהעֹוָלם ן אֹור ַהמֵּ ְתָרָאה גַּם כֵּ ָדָרא בַּ ְרְנִסין בְּ ִיְתפַּ

ת  ֻדשַּׁ ִמקְּ י  ַמְעתִּ שָׁ ֲעבּוֶרָך:  בַּ ֶנֱאַמר  ָאָדם  ה  ַנֲעשֶׂ יֹוַחאי  ר  בַּ זֶֶּמר  בַּ
דֹוׁש ִמּפֹה ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו  י ַהגָּאוֹן ַהקָּ ֲאדֹוִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרבִּ
ָאָדם  ה  נֲַּעשֶׂ שֶׁ ֶנֱאַמר  ֵהיָכן  ִלְכאֹוָרה  י  כִּ עֶֹמר  בָּ ל"ג  ת  ְסֻעדַּ בִּ
ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו  ְוָקא, ַאְך ִהנֵּה דָּ ן יֹוַחאי דַּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ָקֵאי ַעל ַרבִּ
ַמע ְוַהְיינּו  ה ְוִנשְׁ ְזכּות ַנֲעשֶׂ ה ָאָדם ֶנֱאַמר בִּ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַנֲעשֶׂ
ינּו, ְוָידּוַע  ה ַרבֵּ ָרֵאל ֶאת ַהּתֹוָרה ַעל ְיֵדי משֶׁ לּו ִישְׂ בְּ קִּ ִביל שֶׁ שְׁ בִּ
לֹום,  ינּו ָעָליו ַהשָּׁ ה ַרבֵּ ַמת משֶׁ ן יֹוַחאי ָהָיה ִנשְׁ ְמעוֹן בֵּ י שִׁ י ַרבִּ כִּ
ָכל  בְּ ַהּתֹוָרה  לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  ינּו  ַרבֵּ ה  ְיֵדי משֶׁ ַעל  ה  ְתגַּלָּ נִּ שֶׁ ּוַמה 
ינּו ָעָליו  ה ַרבֵּ ה משֶׁ לָּ רֹות גִּ ְסתָּ רֹות ַאְך ַהנִּ ִנְגלֹות ְוִנְסתָּ ָרֶטיָה בְּ פְּ
ְלִמיָדיו  ה ִמתַּ ַע ְועֹוד ִליִחיֵדי ְסֻגלָּ לֹום ַרק ְלַאֲהרֹן ּוָבָניו ִויהֹושֻׁ ַהשָּׁ
ִסיַני,  ל בְּ בֵּ קִּ לֹום שֶׁ ינּו ָעָליו ַהשָּׁ ה ַרבֵּ ְגלֹות ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ִמּמֹשֶׁ ְוַהנִּ
ְבַהאי  דִּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ רֹות  ְסתָּ ַהנִּ ה  לָּ גִּ יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ֲאָבל 
ְלָכל  ּוָבא  ִאיר  ַהמֵּ אֹור  ן  כֵּ גַּם  ְתָרָאה  בַּ ָדָרא  בְּ ְרְנִסין  ִיְתפַּ ֲחבּוָרא 
ְרָצה  ְכִלית ּוְגַמר ַהנִּ ן יֹוַחאי תַּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ָהעֹוָלם, ְוהּוא ְלִפי ֶזה ַרבִּ
ה  ָאְמרּו ַנֲעשֶׂ ֵכן ַמה שֶּׁ יר ִיתָּ פִּ ן שַׁ לֹום, ַעל כֵּ ינּו ָעָליו ַהשָּׁ ה ַרבֵּ ִמּמֹשֶׁ
ְוָהָיה  ַמע  ְוִנשְׁ ה  ַנֲעשֶׂ ִביל  שְׁ ָאָדם בִּ ה  ַהנֲַּעשֶׂ י  כִּ ֲעבּוֶרָך  ֶנֱאַמר בַּ ָאָדם 
י  ַרבִּ ְיֵדי  ַעל  ַהיִָּמים  ַאֲחִרית  רֹות בְּ ְסתָּ ַהנִּ ְלִגּלּוי  ְכִלית  ַהתַּ ַרת  ַמטְּ ָאז 

ֲעבּוֶרָך. ה ָאָדם ֶנֱאַמר בַּ ִפיר ַנֲעשֶׂ ן שָׁ ן יֹוַחאי ַעל כֵּ ְמעוֹן בֶּ שִׁ
ָכר ַמֲאָמר גַּל ֵעיַני אֹות ג') שְׂ ַער ִישָׂ (שַׁ

ָהְראּוִיים  ֲעלֹות  מַּ בַּ ַעְצמוֹ  ֶאת  ׁש  ִקדֵּ ּלֹא  שֶׁ ׁשּוט  פָּ ִאיׁש  ד. גַּם 
סֹוף  ְפָרט בְּ ל ָמקֹום ֻיְקַרב ֶאל ַהָחְכָמה ַההּוא בִּ ָלה ִמכָּ בָּ ְלִלּמּוד ַהקַּ

ה ֻאלָּ ְלָיא ִהְתָקְרבּות ַהגְּ ֶזה תַּ בָּ ין, שֶׁ יֹוַמיָּא ִאילֵּ

ֵרי ָהעֹוְמִדים ַעל סֹוֶדָך:  ֵרי ָהָעם לֹוְמֶדיָך ְוַאשְׁ ר ַאשְׁ ְזכַּ זֶֶּמר ַהנִּ עֹוד בַּ
דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  לֹוְמֵדי  לֹוְמֶדיָך  ה  ֵהמָּ שֶׁ ֵכיָון  דְּ ה  ָקשֶׁ ִלְכאֹוָרה 
חּוָתה  הּוא ַמְדֵרָגה פְּ ְלׁשוֹן ָהָעם שֶׁ ְוָחְכַמת ָהֱאֶמת ֵאיְך ְקָראּום בִּ
ַהּתֹוָרה  ַעל  "י  ְוַרשִׁ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְדָרׁשֹות  בִּ ּנֹוַדע  כַּ
ִלים ַרּבֹוֵתינּו  יַטת ַהְמֻקבָּ שִׁ ָעִמים, ַאְך ִמזֶּה הּוא ְרָאָיה כְּ ה פְּ מָּ כַּ
ם,  ֶהֱאִריְך ְלָבֵאר שָׁ מוֹ שֶׁ ה טֹוב כְּ ֶפר סּור ֵמַרע ַוֲעשֵׂ סֵּ ּוִבְפָרט בַּ
ֲעלֹות ָהְראּוִיים  מַּ ְך בַּ ל כָּ ׁש ֶאת ַעְצמוֹ כָּ ּלֹא ִקדֵּ ׁשּוט שֶׁ גַּם ִאיׁש ַהפָּ שֶׁ

סֹוף  ְפָרט בְּ ל ָמקֹום ֻיְקַרב ֶאל ַהָחְכָמה ַההּוא בִּ ָלה ִמכָּ בָּ ְלִלּמּוד ַהקַּ
ַעל  ָיֵמינּו  בְּ ְמֵהָרה  בִּ ה  ֻאלָּ ַהגְּ ִהְתָקְרבּות  ְלָיא  תַּ ֶזה  בְּ שֶׁ ין  ִאילֵּ יֹוַמיָּא 
ַמְדֵרָגה  ְבִחיַנת ָהָעם בְּ הּוא בִּ ֵרי ָהָעם' שֶׁ ְלׁשוֹן 'ַאשְׁ ֶזה בִּ ַתב בָּ ן כָּ כֵּ
ם  ַהשֵּׁ (ְוַיַעְזֵרהּו  לֹוְמֶדיָך  ִלְהיֹות  ִיְתָקֵרב  ֵכן  י  פִּ ַעל  ְוַאף  חּוָתה  פְּ
יג  ֵרי ָהָעם ָהעֹוְמִדים ַעל סֹוֶדָך (ְלַהשִּׂ ְבִחיַנת) ַאשְׁ ַרְך ִלְהיֹות בִּ ִיְתבָּ

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה בְּ ן ְיִהי ָרצוֹן בִּ ּוְלַהְצִליַח) כֵּ
ָכר ַמֲאָמר גַּל ֵעיַני אֹות טוב) שְׂ ַער ִישָׂ (שַׁ

רּוׁש  ֵמִבין ֲאִפּלּו פֵּ ֵאינוֹ  י שֶׁ ָפָתיו ַאף ַעל פִּ שְׂ ַאְך ִאם מֹוִציא בִּ
ם,  הּוא ַעם ָהָאֶרץ ֲהֵרי ֶזה ְמַקיֵּם ִמְצַות ּוְלַמְדתֶּ ֵני שֶׁ ּלֹות ִמפְּ ַהמִּ
ִלְפֵני  ַחר  שַּׁ בַּ ַהּתֹוָרה  ת  ְרכַּ בִּ ְמָבֵרְך  ָהָאֶרץ  ַעם  ל  כָּ ּוְלִפיָכְך 
ֲאמּוִרים  ָבִרים  דְּ ה  מֶּ בַּ ּתֹוָרה.  ְלֵסֶפר  עֹוֶלה  שֶׁ כְּ ְוֵכן  סּוִקים  ַהפְּ
רּוׁש  ה ִאם ֵאינוֹ ֵמִבין ַהפֵּ ַעל פֶּ בְּ ּתֹוָרה שֶׁ ְכָתב ֲאָבל בַּ בִּ תֹוָרה שֶׁ בְּ
ָכל  בְּ ַלֲעסֹק  ָלָאָדם  ֵיׁש  ֵכן  י  פִּ ַעל  ְוַאף  ָלל  כְּ ִלּמּוד  ב  ֶנְחשָׁ ֵאינוֹ 
ב  ַויֵּשֵׁ (זַֹהר  ָלבֹוא  ְוֶלָעִתיד  ְלָהִבין  יּוַכל  ּלֹא  שֶׁ ְדָבִרים  בִּ גַּם  ַהּתֹוָרה 
עֹוָלם ַהזֶּה  ּה בָּ ָעַסק בָּ ל ַהּתֹוָרה שֶׁ יג כָּ ה ְלָהִבין ּוְלַהשִּׂ ף קפה) ִיְזכֶּ דַּ

ְעּתוֹ. יָגּה ִמּקֶֹצר דַּ ְולֹא ִהשִּׂ
ֶרק ב' ֲהָלָכה יב ְויג) ְלמּוד ּתֹוָרה פֶּ ְלָחן ָערּוְך ָהַרב ִהְלכֹות תַּ (שֻׁ

ְקֶוה ְוִלְלמֹד ֵסֶפר  מִּ ב - ְלַטֵהר ֶאת ַעְצמוֹ בַּ ה ְלִטְמטּום ַהלֵּ ה. ְסֻגלָּ
ְך ְמקֹום ַהחֹשֶׁ ִאיר בִּ מֵּ ׁשוֹן ֶהָאָרה שֶׁ י זַֹהר הּוא ִמלְּ ַהּזַֹהר כִּ

ִהיא  ב  ַהלֵּ ְמטּום  טִּ שֶׁ ַהּמַֹח  ְוִטְמטּום  ב  ַהלֵּ ִטְמטּום  ִעְנַין  ְלָהִבין 
ַעְצמוֹ  ֶאת  ְלַטֵהר  ְלֶזה  ַהְיעּוָצה  ְוֵעָצה  ְוכּו',  ָהֶאֶבן  ֵלב  ה  נֲַּעשֶׂ שֶׁ
ִאיר  מֵּ שֶׁ ֶהָאָרה  ׁשוֹן  ִמלְּ הּוא  זַֹהר  י  כִּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ְוִלְלמֹד  ְקֶוה  מִּ בַּ
(ִאְמֵרי קֶֹדׁש ְסְטֶרעִליְסק אֹות י"ט) ְך ְוכּו'.  ְמקֹום ַהחֹשֶׁ בִּ

ַהְמַכוֵּן  ֶאָחד  ַהּזַֹהר,  ֲאִמיַרת  בַּ ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹונוֹ  טֹוב  ם  שֵׁ ַעל  ו. ַהבַּ
ה יְַּרבֶּ ֵאינוֹ ְמַכוֵּן ּוִבְלַבד שֶׁ ְוֶאָחד שֶׁ

ִזְכרֹונוֹ  טֹוב  ם  שֵׁ ַעל  ַהבַּ ָאַמר  אִריְטׁש)  ִמפָּ ל  ִהלֵּ י  (ַרבִּ ִמּמֹוִרי 
ֶאָחד  ָאְמרּו  שֶּׁ ה  ִממַּ ֵהֶפְך  ָלל  ַהכְּ ָבִרים  דְּ ה  לֹשָׁ שְׁ בִּ ִלְבָרָכה 
א ֶאָחד  ַמִים ֶאלָּ ַכוֵּן ִלּבוֹ ַלשָּׁ יְּ ְמִעיט ּוִבְלַבד שֶׁ ה ְוֶאָחד ַהמַּ ְרבֶּ ַהמַּ
ה. ָהִראׁשוֹן, ֲאִמיַרת ַהּזַֹהר  יְַּרבֶּ ְמַכוֵּן ּוִבְלַבד שֶׁ ֵאינוֹ  ַהְמַכוֵּן ְוֶאָחד שֶׁ
ל עֹז ַעּמּוד תכ"ד) (ִמְגדָּ ָמה ְוכּו'.  שָׁ ְמֻסגָּל ַלנְּ

ָמה ּקּון ְנשָׁ ִביל תִּ שְׁ ף ֶאָחד בִּ ּקּוֵני זַֹהר דַּ ז. תִּ

י  ִתּקּון ַנְפשִׁ ם ִיְרֶאה ַלֲעסֹק בְּ י ֲעבֹוַדת ַהשֵּׁ נִּ ל ִממֶּ בֵּ קִּ ְוָכל ֶאָחד שֶׁ
ָניֹות  ֶרק ִמשְׁ ל יֹום פֶּ ֲעִדי כָּ נֹוַתי ִלְלמֹד בַּ ּוְלַאַחר ֲאִריכּות ָיַמי ּושְׁ
ף ֶאָחד  חֹות דַּ י ְלָכל ַהפָּ ִביל טֹוַבת ַנְפשִׁ שְׁ ּקּוֵני זַֹהר בִּ ְולֹוַמר ְקָצת תִּ
ָכל יֹום ִמי"ב חֶֹדׁש ָהִראׁשֹוִנים ְוָכָכה  ְוִלְלמֹד ְקָצת ַאגָָּדה ְוֶזה בְּ

רּות ְלעֹוָלם. ִהְתַקשְּׁ ֲארּו בְּ ל ְיֵמיֶהם ּוְבֶזה ִישָּׁ כָּ

ָמה ּקּון ְנשָׁ ח. זַֹהר ֲעבּור תִּ

ּקּוֵני  תִּ עּור  שִׁ ֵאיֶזה  ְיֵמיֶהם  ל  כָּ ִלְלמֹד  ְוַתְלִמיַדי  ַני  בָּ ִיזֲָּהרּו  ְוֵכן 
ם  ִני ַהשֵּׁ ְיַזכֵּ ְוִאם  רּות,  ִיְהֶיה ָלֶהם ִהְתַקשְּׁ ּוְבכַֹח ֶזה  ֲעבּוִרי  זַֹהר בַּ

ן ֶאְזּכֹר ָלֶהם זוֹ ַהּטֹוָבה. קֵּ ְלִהתַּ

ְוִתְרֶאה  ָרכֹות  ֶכת בְּ ה ַמסֶּ ַעל פֶּ ֲחזֹר בְּ תַּ ָך שֶׁ שְׁ אִתי ְלַבקֶּ ְועֹוד בָּ
דֹוָלה ִיְצַמח  י טֹוָבה גְּ ם כִּ לּו ִמזֶּה ְלַמַען ַהשֵּׁ ְתַרשְּׁ ְוַאל תִּ ְלָגְמרוֹ 

ּקּוֵני זַֹהר.  ים תִּ פִּ ָכל יֹום ֵאיֶזה דַּ ָך ַעל ְיֵדי ֶזה ְותֹאַמר בְּ ַנְפשְׁ ְלָך בְּ
וָָּאה - ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים) (ֵסֶפר ַהצַּ

ַמת ָהָאָדם ט. ְמִאיִרים ִנשְׁ

ֶאת  ְמִאיִרים  דֹוׁש  ַהקָּ ים  ַהַחיִּ ְואֹור  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ָפִרים  ַהסְּ ֵני  שְׁ
ַעל ְיסֹוד ָהֲעבֹוָדה) (בַּ ַמת ָהָאָדם.  ִנשְׁ

ָכל חֶֹדׁש  ּקּוִנים ִלְגמֹר בְּ ָכל חֶֹדׁש ֵסֶפר ַהתִּ ּקּוֵני ַהנֶֶּפׁש ִלְגמֹר בְּ י. תִּ
ל ִלּמּוֵדי ִסְפֵרי מּוָסר נֶּה ְוֶזה יֹוִעיל ְלָך יֹוֵתר ִמכָּ ִלי ְישֻׁ בְּ

ִחיַנת  ַהְינּו ְלַהֲעלֹות ַהנֶֶּפׁש ִמבְּ ים דְּ ִניִמיִּ אֹות ֳחָלִאים ַהפְּ ְוִהנֵּה ְלַרפְּ
יו  עֹושָׂ ָרֵאל בְּ ַמח ִישְׂ ְמָחה ִישְׂ שִׂ ִמיד בְּ ְטנּות הּוא ְלִהְתעֹוֵרר תָּ ַהקַּ
ַהְיעּוָצה  ָהֵעָצה  ְוִהנֵּה  ַמיָּא  שְׁ דִּ א  ִסיְַּעתָּ ן  כֵּ גַּם  ָצִריְך  ְלֶזה  ֲאָבל 
ּקּוִנים  תִּ לֹוַמר  ְיָקא  ְודַּ דֹוׁש  ַהקָּ זַֹהר  ּקּוֵני  תִּ ֲאִמיַרת  בַּ ְלַהְרּבֹות  ְלֶזה 
ּמּוָבא  ַקְטנּות כַּ ִחיַנת מִֹחין דְּ ן בְּ ּקּוִנים ְלַתקֵּ ד ַהתִּ ַעל ֶזה ִנְתַיסֵּ שֶׁ
ׁשּום  ִלי  בְּ ׁשּוָטה  פְּ ֲאִמיָרה  ְולֹוַמר  ָמתוֹ  ַהְקדָּ בְּ ֶמֶלְך  א  סֵּ כִּ ֶפר  סֵּ בַּ
ֶזה  ַעְצְמָך בָּ יל  ְרגִּ ּוְבִאם תַּ ּוְבִהְתעֹוְררּות  ַחּיּות ֱאלֹקּות  בְּ ָלל  רּוׁש כְּ פֵּ
ָכל  בְּ ּקּוֵני ַהנֶֶּפׁש ְלָגְמרוֹ  ְלַהֲחֵבִרים תִּ י  ָנַתתִּ ְוָכאן  ָלאֹות  ְרֶאה פְּ תִּ
ַהְינּו  ָעִמים דְּ לֹׁש פְּ שָׁ ּקּוִנים בְּ ַהתִּ ְגמֹר  ְוקֶֹדם תִּ ּקּוִנים  ַהתִּ ֵסֶפר  חֶֹדׁש 
ית  ִלישִׁ ִני ּושְׁ ַפַעם ֶאָחד ְוָכָכה שֵׁ ּקּוִנים בְּ ִליׁש תִּ ַפַעם ִראׁשוֹן שְׁ לֹוַמר בְּ
ל  ִמכָּ יֹוֵתר  ְלָך  יֹוִעיל  ְוֶזה  נֶּה  ְישֻׁ ִלי  בְּ חֶֹדׁש  ָכל  בְּ ְגמֹר  תִּ ְך  כָּ ְוַאַחר 
רֹות ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים ִאגֶֶּרת מה) (ִאגְּ ִלּמּוֵדי ִסְפֵרי מּוָסר. 

קֶֹדם  זַֹהר  ּקּוֵני  ִמתִּ ֶאָחד  ַמֲאָמר  ִלְלמֹד  טֹוב:  ם  שֵׁ ַעל  יא. ַהבַּ
ָנה ַהשֵּׁ

יָקאָלאיֹוב  ִממִּ ִוד  דָּ י  ַרבִּ ְלָהַרב  טֹוב  ם  שֵׁ ַעל  ַהבַּ מֹוֵרנּו  ב  ִמְכתַּ
קֶֹדם  זַֹהר  ּקּוֵני  ִמתִּ ֶאָחד  ַמֲאָמר  ִלְלמֹד  ָנה  שֵּׁ בַּ ִליָרא  ּלֹא  שֶׁ ֵעָצה 
ם טֹוב) ֶתר שֵׁ (כֶּ ָנה.  ַהשֵּׁ

ָחִביב  שֶׁ ּתֹוָרה  בַּ ַעְצמוֹ  ַע  ְמַיגֵּ ָמקֹום  ל  ִמכָּ ֵמִבין  ֵאינוֹ  יב. ֲאִפּלּו 
ַרְך ַמֲאָמרוֹ ִיְתבָּ ֵעיָניו ַלֲהגֹות בְּ בְּ

ֶזהּו  ּתֹוָרה  ֲעֵמִלים בַּ ִלְהיֹות  ּכֲֹהִנים,  ִמּתֹוַרת  "י  ַרשִׁ ֵרׁש  ְלכּו: פֵּ תֵּ
ַרְך, ָלֵכן ֲאִפּלּו ֵאינוֹ ֵמִבין  יו ִיְתבָּ ֻחקָּ ּתֹוָרה ַלֲהלְֹך בְּ ִנְקָרא ָעָמל בַּ
ַמֲאָמרוֹ  ֵעיָניו ַלֲהגֹות בְּ ָחִביב בְּ ּתֹוָרה שֶׁ ַע ַעְצמוֹ בַּ ל ָמקֹום ְמַיגֵּ ִמכָּ
ֶנֶעְלָמה  ַהּתֹוָרה  י  כִּ ַעם  ַהטַּ יג  ְלַהשִּׂ זֹוֶכה  ֵאינוֹ  שֶׁ ֲאִפּלּו  ַרְך  ִיְתבָּ
ִאי  ּתֹוָרה ַאַחר ַהְיִדיָעה שֶׁ ל ַחי ְוָהָאָדם ָצִריְך ַלֲעסֹק בַּ ֵמֵעיֵני כָּ
ׁשֶֹרׁש  בְּ ֵחֶלק  לוֹ  ֵיׁש  ְוָאז  ּה  בָּ ֶאֶלף שֶׁ י  ִמנִּ ֶאָחד  יג  ְלַהשִּׂ ר  ֶאְפשָׁ
ִדְבֵרי ּתֹוָרה ַהגַּם  ָבְרִכין ַלֲעסֹק בְּ מְּ ֲהָר"ל שֶׁ ַתב ַהמַּ ַהּתֹוָרה ָלֵכן כָּ
הּוָבא  ְוָכְך  ּתֹוָרה  בַּ הּוא  עֹוֵסק  ָמקֹום  ל  ִמכָּ יג  ְלַהשִּׂ ָיכֹול  ֵאין  שֶׁ

אֹוַרְיָתא. ָלא בְּ דְּ תַּ דֹוׁש ְלִאשְׁ ּזַֹהר ַהקָּ ִמיד בַּ תָּ
ֻחּקֹוַתי תרמט) ַפת ֱאֶמת בְּ (שְׂ

ַאֲהָבה  בְּ ּתֹוָרה  ְבֵרי  דִּ אֹוֵמר  ָאָדם  שֶׁ כְּ ם טֹוב:  ַעל שֵׁ ַהבַּ ינּו  יג. ַרבֵּ
ָבָריו ִאם אֹוְמָרם  ק ַאַחר דְּ ַרְך אֹוֲהבוֹ ְמאֹד ְוֵאין ְמַדְקדֵּ ם ִיְתבָּ ַהשֵּׁ

ָראּוי אוֹ לֹא כָּ

ָאַמר  א  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי  ִזְכרֹונוֹ  טֹוב  ם  שֵׁ ַעל  בַּ ָרֵאל  ִישְׂ י  ַרבִּ
ּתֹוָרה  בַּ ל ָהאֹוִתּיֹות שֶׁ ְורֹוֶאה ָהאֹורֹות שֶׁ ּתֹוָרה  הּוא קֹוֵרא בַּ ָאָדם שֶׁ
ַאֲהָבה  בְּ קֹוֵרא  הּוא  שֶׁ יָון  כֵּ ָראּוי  כָּ ָעִמים  ַהטְּ ְמַנגֵּן  ֵאין  שֶׁ י  פִּ ַעל  ַאף 
ְוַאף  ִעּמוֹ  ק  ְמַדְקדֵּ ַרְך  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ ֵאין  ּוְבִהְתַלֲהבּות  דֹוָלה  גְּ ה  ַרבָּ
ׁש  ָאִביו אֹוֲהבוֹ ְמאֹד ּוְמַבקֵּ ל ְלִתינֹוק שֶׁ ָראּוי ָמשָׁ ֵאין ָאְמָרם כָּ שֶׁ
ָראּוי ָאִביו  הּוא ְמַגְמגֵּם ְוֵאין אֹוֵמר כָּ י שֶׁ ָבר ֵמָאִביו ַאף ַעל פִּ דָּ
ַרְך  ם ִיְתבָּ ַאֲהָבה ַהשֵּׁ ְבֵרי ּתֹוָרה בְּ ָאָדם אֹוֵמר דִּ שֶׁ ֶנֱהֶנה ְמאֹד ָלֵכן כְּ
ָראּוי אוֹ לֹא  ָבָריו ִאם אֹוְמָרם כָּ ק ַאַחר דְּ ְוֵאין ְמַדְקדֵּ ְמאֹד  אֹוֲהבוֹ 
ָעַלי ַאֲהָבה ָאַמר  ְוִדְגלוֹ  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  מוֹ שֶׁ כְּ
(ִלּקּוִטים ְיָקִרים אֹות ג') רּוְך הּוא ְוִלְגלּוגוֹ ָעַלי ַאֲהָבה.  דֹוׁש בָּ ַהקָּ

ִכין ֶאת ְיֵדיֶהם  ם מֹושְׁ בָּ נּוִעים שֶׁ ַהצְּ י ּדֹוֵרנּו שֶׁ י ַעל ַאְנשֵׁ יד. ְוָתַמְהתִּ
ְלמֹד ָחְכַמת ָהֱאֶמת ִמלִּ

ָחְכַמת  ִלְלמֹד  ָהָאָדם  ַעל  ל  ַהמֻּטָּ ַהִחּיּוב  ּגֶֹדל  הּוא  ּוְמֻפְרָסם  ָידּוַע 
ְסָפִרים  בִּ ְמבָֹאר  כַּ ַהּתֹוָרה  ְוִסְתֵרי  ָלה  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת  ִהיא  שֶׁ ָהֱאֶמת 
ה ַהּזַֹהר ְוִתּקּוִנים ְוזַֹהר ָחָדׁש ּוִמְדָרׁש ַהנֱֶּעָלם  ַקְדמֹוִנים ֲהלֹא ֵהמָּ
יָּדּוַע ַלּלֹוְמִדים  ר כַּ ִדְבֵריֶהם ָהִעְנָין ֶזה ֵאין ִמְספָּ ׁש בְּ לָּ נּוי ּוְמשֻׁ ְושָׁ
ִלְלמֹד  ִריזּות  ְוַהזְּ צּות  ַהִהְתַאמְּ ּגֶֹדל  יֹוֶרה  ֶזה  ל  כָּ ר  ֲאשֶׁ ֶהם  בָּ
תּוב  ַהכָּ ָעָליו  ָנה  שָׁ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַמֲאָמָרם  כְּ ָלה  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת 
ָהַאְזָהָרה  לוֹ  ּכֹוֵפל  ָאָדם  ֵאיֶזה  ְלָזֵרז  רֹוֶצה  ָהָאָדם  שֶׁ כְּ ב,  ְלַעכֵּ
ָאְמָרם  בְּ ַהזֶּה  ָהִעְנָין  ירּו  ִהְזכִּ ָמָרא  גְּ בַּ ְוַגם  ָעִמים,  פְּ ה  ְוַכמָּ ה  מָּ כַּ
א  סֵּ י ּוִבְכבֹוִדי כִּ ְבתִּ ֶמְרכַּ ַאַחר ִמיָתה ׁשֹוֲאִלין ָלָאָדם ָצִפיָת בְּ לְּ שֶׁ
בֹוד ֵהיָכן הּוא עֹוֵמד ַרְגֵלי ַהַחּיֹות ֵהיָכן עֹוְמִדים ְוָהַאֲחרֹוִנים  ַהכָּ
ְפַסק ַהגָּאוֹן מֹוֵרנּו  מוֹ בִּ ר ְמאֹד ִמּגֶֹדל ַהִחּיּוב ַהזֶּה כְּ ִהְרּבּו ְלַדבֵּ
לוֹ,  ְודֹוֶמה  ַהּזַֹהר  ֵאֶצל  ס  ְדפַּ ַהנִּ ְלָטאׁש  דַּ ִיְצָחק  י  ַרבִּ ָהַרב 
יַח  שִׁ ַהמָּ יַאת  בִּ ִעְנַין  לּוי  תָּ ְדמֹוִנים  ַהקַּ ָפִרים  סְּ בַּ ְמקֹומֹות  ּוִבְקָצת 
ֵני  בְּ ה  ְוַכמָּ ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ו'  ּקּון  תִּ סֹוף  בְּ ּקּוִנים  תִּ בַּ ְדִאיָתא  כִּ ֶזה  בָּ
א  ֵלי ְלַתתָּ ד ִיְתגַּ ְרְנסּון ֵמַהאי ִחּבּוָרא ִדיָלְך, כַּ א ִיְתפַּ א ְלַתתָּ ָנשָׁ
ָאֶרץ  בָּ רֹור  דְּ ּוְקָראֶתם  ּוְבִגיֵניּה  יֹוַמיָּא,  סֹוף  בְּ ַבְתָרָאה  ָדָרא  בְּ
ִכין  ם מֹושְׁ בָּ נּוִעים שֶׁ ַהצְּ י ּדֹוֵרנּו שֶׁ י ַעל ַאְנשֵׁ ְוָתַמְהתִּ אן ְלׁשֹונוֹ  ַעד כָּ
ף א') (ַעּמּוד ָהֲעבֹוָדה דַּ ְלמֹד ָחְכַמת ָהֱאֶמת.  ֶאת ְיֵדיֶהם ִמלִּ

ְלמֹד  ִמלִּ ַעְצמוֹ  ֶאת  ַנע  מָּ שֶׁ ִמי  ַעל  ר  ְוַהמַּ ֶהָעצּום  ָהעֶֹנׁש  טו. ּגֶֹדל 
ָלְמָדּה א ְלִמי שֶׁ עֹוָלם ַהבָּ ָכר ְוָהעֶֹנג בָּ ָלה ְועֶֹצם ַהשָּׂ בָּ ָחְכַמת ַהקַּ

ר  ְוַהמַּ ֶהָעצּום  ּגֶֹדל ָהעֶֹנׁש  ה  ים ַהְרבֵּ ִלים ַרבִּ ִסְפֵרי ְמֻקבָּ ָרִאיִתי בְּ
ָכר ְוָהעֶֹנג  ָלה ְועֶֹצם ַהשָּׂ בָּ ְלמֹד ָחְכַמת ַהקַּ ַנע ֶאת ַעְצמוֹ ִמלִּ מָּ ַעל ִמי שֶׁ
(ַעּמּוד ָהֲעבֹוָדה) ָלְמָדּה.  א ְלִמי שֶׁ עֹוָלם ַהבָּ בָּ

ּקּון עֹוָלמֹות  ִיחּוִדים תִּ ר בְּ י ְמַדבֵּ ּקּוִנים, כִּ ֶפר תִּ טז. ָלֵכן ִנְקָרא ַהסֵּ
סֶֹלת ָיִגים ְוַהפְּ ן ַהּטֹוב ִמן ַהסְּ ְלָבֵרר ּוְלַלבֵּ

ֶזה  ָכאן בְּ ר בְּ י ְמַדבֵּ ּקּוִנים כִּ ְקָרא ֵסֶפר ַהתִּ נִּ ּקּוֵני זַֹהר: ִנְרֶאה ִלי שֶׁ תִּ
דֹוׁש ַהזֶּה  ׁשוֹן ַהקָּ לָּ ִפירֹות ְוֵהם ִנְקָרִאים בַּ חּוִדים ְוִצּנֹורֹות ַהסְּ ֶפר ִמיִּ ַהסֵּ
ּקּוִנין,  ר תִּ יַקת ֲעשַׂ ִתּקּון א': "ַאְנתְּ הּוא ְדַאפִּ ָאַמר בְּ מוֹ שֶׁ ּקּוִנים כְּ תִּ
ִפירֹות ֵהם ָהָיה ְנֻקּדֹות ְוכּו'. ְורֹב  ר ְסִפיָרן", ְוִהנֵּה ַהסְּ ְוָקִריָנן ְלהוֹן ֲעשַׂ
ְוֵהם  ְוִיחּוִדים  מֹות  ַהשֵּׁ ֵצרּוֵפי  ֶרְך  דֶּ ַעל  הֹוֵלְך  ֶפר  ַהסֵּ ֶזה  ְבֵרי  דִּ
ִפירֹות ִהְתַיֲחָדם  ר ַהסְּ "ה ּוֵב"ן ֶהָחָדׁש ֶעשֶׂ ּקּון ִממַּ ֶעֶצם עֹוָלם ַהתִּ

לקט מספרי הקדמונים על הזוהר
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