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

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

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

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

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

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

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

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

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

ְנָהִגים(   .)ַטֲעֵמי ַהּמִ

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

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

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

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

ָאֶרץ"  ְי"ָר ּבָ   . ָאּכֵ

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 ]ְּתִפָּלה ִלְרפּואֹות ִויׁשּועֹות[

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

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



- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

ִפיָך"  ם בְּ ְהֶיה ּתֹוַרת ַהשֵּׁ ת קֹוֶדׁש ְלֵסֶדר "ְלַמַען תִּ בָּ ב"ה, ֶעֶרב שַׁ
ַנת "תש"ע" לפ"ק. -  ָבט שְׁ יַמְטִריָּה "ֵקץ" חֶֹדׁש שְׁ גִּ "ְלַמַען" 
ן  בַּ חּושְׁ כְּ ֵדין  דְּ ן  בַּ חּושְׁ תש"ע  ִגיַמְטִריָּה  בְּ ַהּזֹוַהר"  אֹור  "ֵסֶפר 

ֵדין. דְּ

י  ָראשֵׁ ַאְדמֹוִרי"ם,  בֹוד  כְּ ֶאל  ֶסָלה,  טּוב  ְוָכל  לֹום  ְוַהשָּׁ ים  ַהַחיִּ
ַדף  בְּ עּוִרים  ַהשִּׁ יֵדי  ַמגִּ ִנים,  ְוַרבָּ ַהּתוָֹרה,  יֵצי  ַמְרבִּ יבֹות,  שִׁ ַהיְּ
ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר, ְוָכל ָהעוְֹסִקים  ְלָחן ָערּוְך יֹוִמי, ְוִדי בְּ ַהּיֹוִמי ּוְבשֻׁ

ִליָט"א. ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש שְׁ בִּ

ים  ָהַרבִּ ֶאת  ְלַזּכֹות  ִנְפָלָאה  ָעה  ַהצָּ ִלְפֵניֶכם  יַע  ְלַהצִּ אנּו  בָּ
ְסָפִרים  ּמּוָבא בִּ אּוָלה, כַּ "י זי"ע ּוְלָקֵרב ַהגְּ בִּ ִלּמּוד ּתֹוַרת ָהַרשְׁ בְּ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִלְלמֹד  ֶלת ַעל כָּ טֶּ ה ַהמֻּ דֹושָׁ ים ַהחֹוָבה ַהקְּ דֹושִׁ ַהקְּ

דֹוׁש. ַהּזַֹהר ַהקָּ

ַלּתֹוָרה  ים  ִעתִּ ִלְקּבַֹע  ְזכּוְתֶכם  בִּ ף  ִמְתַאסֵּ ּבּור  ַהצִּ שֶׁ ֱהיֹות  ָלֵכן 
ְוָהיּו  ר  ְסתָּ ַהנִּ תֹוַרת  בְּ ְלַזּכֹוָתם  ֶיְדֶכם  בְּ ֵיׁש  ְגֶלה,  ַהנִּ תֹוַרת  בְּ
עּור  ַהשִּׁ ֶאת  ְלַסיֵּם  אוֹ  עּור  ַהשִּׁ ֶאת  ְלַהְתִחיל  ַהְינּו  דְּ ַלֲאָחִדים, 
ָחֵמׁש  ְך  ֶמשֶׁ בּוַע  ַהשָּׁ ת  ָרשַׁ פָּ ַעל  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד  בְּ
ף ט"ז:) ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ:  ה טֹוב (דַּ ֶפר סּור ֵמָרע ְוָעשָׂ סֵּ בָֹאר בַּ מְּ ּקֹות כַּ דַּ
ְלבוֵֹרא  ִחּיּוְבָך  ָכל ֵעת  ְרֶאה בְּ תִּ ְיֵרִאים שֶׁ ִסְפֵרי  בְּ ָך  ַנְפשְׁ ק  ְדבַּ תִּ
ל ִסְפֵרי מּוָסר,  ר כָּ הּוא ִעקַּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר שֶׁ ל עֹוָלִמים, ּוִבְפָרט בְּ כָּ
ִמיָמה, ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ְלֶהֶבת ֵאׁש ָלֲעבֹוָדה ַהתְּ שַׁ ָך בְּ ְוהּוא ַיְלֵהב ִלבְּ

אן ְלׁשֹונוֹ. ַח ְוהּוא ַהּסֹוֵגר. ַעד כָּ ְפתֵּ הּוא ַהמַּ

אַלאִג'י ַזַצ"ל (ֵחֶלק א'  ים פַּ י ַחיִּ ים ְלַהגָּאֹון ַרבִּ ּוְבֵסֶפר ְזִכיָרה ְלַחיִּ
ל  כֵּ ַהשְׂ מּוַסר  דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ יֵּׁש  שֶׁ ם  ַהשֵּׁ "מּוַסר  ג'),  ַעּמּוד  לג  ף  דַּ

ְויֹוֵרד  נֹוֵקב  ְוֵתָבה  ָבה  תֵּ ְוָכל  מּוָסר,  ִסְפֵרי  ֲעֵלי  בַּ ל  כָּ ַעל  ֶיֶתר 
אן. א", ַעד כָּ ִלבָּ וְוֵני דְּ תַּ בְּ

ָהֲאִריַז"ל,  ן  קֵּ תִּ שֶׁ ָרֵאל",  ְלִישְׂ "ָחק  ַהּזַֹהר  ִלְלמֹד  ר  ֶאְפשַׁ ּוְבַקל 
ְבֵרי  דִּ צּוף  נֶֹפת  ֶאת  ְלַהְטִעים  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  יֹומוֹ  בְּ יֹום  ִמיֵדי 
ַזַצ"ל,  ַהִחיָד"א  ַתב  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ ַהּלֹוְמִדים,  ּבּור  ַלצִּ זי"ע  "י  בִּ ָהַרשְׁ
ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  מוֹ  כְּ ָמה  שָׁ ַהנְּ ְך  ַהְמַזכֵּ עֹוָלם  בָּ ִלּמּוד  עֹוד  ֵאין  שֶּׁ

דֹוׁש. ַהקָּ

יו,  ּמֹוִציא ִמפִּ ְוַהּלֹוֵמד ַהּזַֹהר, ֲאִפּלּו ֵאינוֹ יֹוֵדַע ְוֵאינוֹ ֵמִבין ַמה שֶּׁ
ּוְסָמכּוהּו  אי  ַקמָּ ָאְמרּו  ְוָכְך  ָבָריו.  דְּ ן  ְמַתקֵּ הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ
ְוַעיֵּן  ְוִדּלּוגוֹ.  א  ֶאלָּ ְוִדְגלוֹ  ְקֵרי  תִּ ַאל  ַאֲהָבה,  ָעַלי  ְוִדְגלוֹ  ַאְקָרא 

ם ה"א ז"א ְוכּו'. שֵׁ קּוְנְטֵרס טֹוב ַעִין בְּ ָהַרב ִחיָד"א בְּ בְּ

ּתֹוָרה  ִסְתֵרי  ִלּמּוד  ֵעת  בְּ י  כִּ ַהנֱֶּעָרב  אֹור  ֵסֶפר  בְּ ָהַרַמ"ק  ְוָכַתב 
ֶות  ַכמָּ ַעזָּה  י  כִּ ַרְך  ִיְתבָּ ם  ְלַהשֵּׁ ִנְפָלא  ֶרֶגׁש  נֶֶּפׁש  בַּ ִמְתעֹוֵרר 
ף קכ"ד:):  ת ָנׂשא, (דַּ ָרשַׁ ֹזַהר פָּ ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא בְּ ַאֲהָבה, ּומּוָבא בְּ
ִאיהּו  יָלְך דְּ ִחּבּוָרא דִּ ַהאי  ָהָרִקיַע בְּ זֹוַהר  ַיְזִהירּו כְּ יִלים  כִּ ְוַהַמשְׂ
ִריְך  ין ָלא צָּ ִאלֵּ ׁשּוָבה. בְּ ָאה תְּ ִאיָמא ִעלָּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִמן זֹוֲהָרא דְּ
ִאיהּו  ָרֵאל "ְלִמְטַעם" ֵמִאיָלָנא ְדַחיֵּי, דְּ ֲעִתיִדין ִישְׂ יֹון, ּוְבִגין דַּ ִנסָּ
הֹון,  ְוִיְתַקיֵּים בְּ ַרֲחֵמי,  יּה ִמן גָּלּוָתא בְּ ַהּזַֹהר, ִיְפקּון בֵּ ַהאי ֵסֶפר 
ַהּקֶֹדׁש]:  ִלְלׁשֹון  ְרּגּום  [תַּ ֵנָכר.  ֵאל  ִעּמוֹ  ְוֵאין  ַיְנֶחּנּו  ָדד  ָבִרים לב) ה' בָּ (דְּ

ֵסֶפר  הּוא  שֶׁ ים  ַהַחיִּ ֵמִאיַלן  ִלְטעֹם  ָרֵאל  ִישְׂ ֲעִתיִדים  שֶׁ ּום  ִמשּׁ
ַרֲחִמים.  ַהּזַֹהר ַהזֶּה, ַעל ָידוֹ ֵיְצאּו ִמן ַהגָּלּות בְּ

ָקָאַמר ְלִמְטַעם,  ֵניּה דְּ אן) ּדּוק ִלישְׁ ׁש ֶמֶלְך (ְלַרְעָיא ְמֵהיְמָנא כָּ ּוְבִמְקדָּ
ם,  טּוב טּוב ַהשֵּׁ רּוׁש ַמַאְמֵרי ַהּזַֹהר בְּ ָעִתיד ְלִהְתגַּּלֹות פֵּ לֹוַמר שֶׁ
ָנֵעמּו,  י  כִּ ֲאָמָריו  י  רּושֵׁ פֵּ ְטֲעמּו  יִּ שֶׁ כְּ גָּלּוָתא  ִמן  יּה  בֵּ ִיְפקּון  ְוָאז 
י  פִּ ְוַעל  ה.  ֻאלָּ ַהגְּ ּוְזַמן  ַהיִָּמים  ַאֲחִרית  הּוא  שֶׁ ֶזה  נּו  ְזַמנֵּ בִּ מוֹ  כְּ
ֲאִמיַרת  י  כִּ ְועֹוד,  ַזַצ"ל,  ַהִחיָד"א  ַתב  כָּ ַמה שֶׁ ְלָהִבין  ר  ֶאְפשַׁ ֶזה 
ֶמֶלְך  ׁש  ְקדָּ יֵּק ַהמִּ דִּ מוֹ שֶׁ ְלָהִבין מֹוִעיל ְמאֹד, כְּ ִלי  ְלַבד בְּ ַהּזַֹהר 
ִאם טֹוֲעִמים ַרק ֶאת  זֶּה מֹוֶרה ַעל ֲאִמיָרה ְלַבד שֶׁ "ְלִמְטָעם" שֶׁ

ַרֲחֵמי. יּה ִמן ָגלּוָתא בְּ ַהּזַֹהר ִיְפקּון בֵּ

א  ֵלי ְלַתתָּ ִיְתגַּ ד  ִדיָלְך, כַּ ו', ֵמַהאי ִחּבּוָרא  ּקּון  ּקּוִנים סֹוף תִּ ּוַבתִּ
ּוְקָראֶתם  י)  כה,  ְקָרא  (ַויִּ ּוְבִגיֵניּה  יֹוַמיָּא,  סֹוף  בְּ ַבְתָרָאה  ָדָרא  בְּ
ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ֶמֶלְך,  א  סֵּ כִּ ֵסֶפר  בְּ ל'  ּקּון  ּוַבתִּ ְוגֹוֵמר.  ָאֶרץ  בָּ רֹור  דְּ
ם  ְוָעְנשָׁ ָלה,  ַקבָּ ִלְלמֹד  ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  תַּ ַעל  ִחּיּוב  גָּדֹול  ה  מָּ "כַּ
י  כִּ גָּלּוָתא,  אֶֹרְך  ְוגוֵֹרם  ָלה,  ַקבָּ לֹוְמִדים  ֵאיָנם  ִאם  גָּדֹול  ה  מָּ כַּ
ַאַחת  ָעה  שָׁ בְּ ה  ַיֲעשֶׂ י  כִּ ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ה  ֻאלָּ ַהגְּ ִבים  ְמַעכְּ ֵהם 

ֵטי  ְפשָׁ בִּ ָיִמים  חֶֹדׁש  ִלּמּוד  בְּ ה  ַנֲעשֶׂ ּלֹא  ַמה שֶּׁ ָלה  בָּ ַהקַּ ִלּמּוד  בְּ
א  סֵּ כִּ ם בַּ ּקּון מ"ב שָׁ ה". ּוַבתִּ ֻאלָּ י גָּדֹול ּכָֹחּה ְלָקֵרב ַהגְּ ַהּתוָֹרה, כִּ
ָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות,  ִגיְרָסא בְּ דֹוׁש בְּ י ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ ֶמֶלְך, "כִּ
ֶאָחד,  ַמֲאָמר  רּוׁש  פֵּ ֲאִפּלּו  ּוְלָהִבין  ִלְלמֹד  ה  ִיְזכֶּ ִאם  ן  כֵּ שֶׁ ְוָכל 
ִלּמּוד  ה בְּ ּלֹא ַיֲעשֶׂ ָעה ַאַחת ַמה שֶּׁ שָׁ ּקּון ְלַמְעָלה בְּ ה ּבוֹ תִּ ַיֲעשֶׂ
ֵני  ִמבְּ א  ַהבָּ עֹוָלם  ן  בֶּ הּוא  שֶׁ לוֹ  ּוֻמְבָטח  ִמיָמה,  תְּ ָנה  ט שָׁ שָׁ ַהפְּ
ִראׁשֹוָנה  ִבים  ַהּיֹושְׁ ֶלְך  ַהמֶּ ֵני  פְּ ֵמרֹוֵאי  ְוִיְהֶיה  א,  ַמְלכָּ דְּ ֵהיָכָלא 
ַמת  ִנשְׁ בְּ ֵעֶסק  כָּ ם  ַלַהשֵּׁ רּוַח  ַנַחת  וֵאין  ְרִקיָעא.  דִּ ַמְלכּוָתא  בְּ
יֹוֵדַע  נָּה  ִממֶּ י  כִּ ֶלת  ַהְמֻקבֶּ ית  ָהֲאִמתִּ ַהָחְכָמה  ִהיא  שֶׁ ַהּתוָֹרה 

ֲעבֹוָדתוֹ ּוִמְצוֹוָתיו...". עד כאן.  ַרְך בַּ ְרצֹונוֹ ִיְתבָּ

ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה  ָר"א ַז"ל) פְּ ֶרק ח' אֹות כ"ו ְלַהגְּ ֵלָמה (פֶּ ֶאֶבן שְׁ ְוָכתּוב בְּ
הּוא ַהנֶֶּפׁש ְוַהִחיצֹוִנּיּות ְלִחיצֹוִנּיּות  ים ִלְפִניִמּיּות ַהּגּוף שֶׁ ֵהם ַחיִּ
ְלִהְתגָּרֹות  ָיכֹול  ָהַרע  ֵיֶצר  ֵאין  ְוסֹוד  ֶרֶמז  בְּ ְוָהעוְֹסִקים  ַהּגּוף, 
ַרק  ְהֶיה,  ה לֹא תִּ ֻאלָּ ְדַהגְּ ג')  ֶפֶרק י"א אֹות  (בְּ ם  ְוָכַתב עֹוד שָׁ ֶהם.  בָּ

ָלה. בָּ ִלּמּוד ַהקַּ ה בְּ ֻאלָּ ר ַהגְּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתוָֹרה, ְוִעקַּ

ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ג')  ֶרק  פֶּ ו'  ַער  (שַׁ ָהֲעבֹוָדה  ְוׁשֶֹרׁש  ְיסֹוד  ֵסֶפר  בְּ ְוָכַתב 
ַרְך  תוֹ ְורֹוְממּותוֹ ִיְתבָּ ֻדלָּ ַגת גְּ ֵאין ָאָדם ָיכֹול ָלבֹוא ֶאל ְקָצת ַהשָּׂ
ּמּוד  ָלה, ּוְבִיחּוד ִמלִּ בָּ ּמּוד ָחְכַמת ַהקַּ מוֹ ִמלִּ ל ִלּמּוֵדנּו, כְּ מוֹ ִמכָּ שְׁ

ָניו ְוכּו'. ִאיר פָּ ּקּוִנים, ָחְכַמת ָאָדם תָּ דֹוׁש ְוַהתִּ ֵסֶפר ֹזַהר ַהקָּ

ם  ַהשֵּׁ ַאֲהַבת  ַער  שַׁ בְּ ַתב  כָּ ָבבֹות  ַהלְּ חֹוַבת  ַעל  בַּ ֶהָחִסיד  ְוָהַרב 
ֲאִמין ֲאִפּלּו  י ְזכּות ַהמַּ ֶרק ו' ְוֶזה ְלׁשֹונֹו): ְוָראּוי ְלָך, ָאִחי, ָלַדַעת כִּ (פֶּ

ֶלֱאלִֹהים  ַנְפׁשוֹ  ִתּקּון  בְּ ָהְרחֹוָקה  ְכִלית  ַהתַּ ֶאל  יַע  ַמגִּ ִיְהֶיה  ִאם 
ַהּטֹובֹות  ִמּדֹוֵתיֶהם  בְּ ְלָאִכים  ַלמַּ ָקרֹוב  ָהָיה  ְוִאּלּו  ַרְך,  ִיְתבָּ
ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ְוַאֲהָבָתם  לּוָתם בַּ דְּ תַּ ִחים ְוִהשְׁ בָּ ּוִמְנֲהֵגיֶהם ַהְמשֻׁ
ֶרְך ַהּטֹוָבה  ֵני ָאָדם ֶאל ַהדֶּ ּמֹוֶרה בְּ ְזֻכּיֹות ִמי שֶׁ ה ּבוֹ ֵאיָנם כִּ ַהזַּכָּ
ֲעבּור ְזֻכּיֹוָתם  לֹות בַּ ֻכּיֹוָתיו ִנְכפָּ זְּ ָרם ֶאל ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא, שֶׁ ּוְמַישְּׁ

ְבֵרי ָקְדׁשוֹ. אן דִּ ים ְוכּו'. ַעד כָּ ַמנִּ ָכל ַהיִָּמים ּוְבָכל ַהזְּ בְּ

ְך:  כָּ ַעל  ַתב  כָּ שֶׁ דֹוׁש,  ַהקָּ ָל"ה  ַהשְּׁ ל  שֶׁ אּורוֹ  בֵּ ָלֵעיַנִים  ּוְכאֹור 
נּוז  גָּ ִלְהיֹות  ָעִתיד  ָהָיה  ַהּזַֹהר  ִחּבּור  שֶׁ אן  ִמכָּ ְמבָֹאר  "ִהנֵּה 
ה  ִיְתגַּלֶּ ָאז  שֶׁ ַהיִָּמים,  סֹוף  בְּ ָהַאֲחרֹון  ַהּדֹור  יָּבֹוא  שֶׁ ַעד  ְוכּו' 
ֵלא  מָּ תִּ ָאז  י  כִּ יַח,  ָמשִׁ ָיבֹוא  ָהעֹוְסִקים  ּוִבְזכּות  ְחּתֹוִנים.  ַלתַּ
ה ְקרֹוָבה ְלִביָאתוֹ, ְוֶזה  ְהֶיה ִסבָּ ר ֶזה תִּ תוֹ ֲאשֶׁ ִסבָּ ָעה בְּ ָהָאֶרץ דֵּ
ְזכּות  בִּ ֵדי שֶׁ כְּ ְוכּו',  ֲאֻחזָּתֹו"  ֶאל  ִאיׁש  ם  ְבתֶּ "ְושַׁ ּוְבִגיֵנּה  ָאַמר  שֶׁ
ַעד  ְצַרִים  ִממִּ ָרֵאל  ִישְׂ ִנְגֲאלּו  ּלֹא  שֶׁ ם  שֵׁ כְּ ָרֵאל,  ִישְׂ ֲאלּו  ִיגָּ ֶזה 
יָלה,  ַסח ּוְבַדם ַהמִּ ַדם ַהפֶּ ם בְּ שָׁ רּוְך הּוא ְלַקדְּ דֹוׁש בָּ ֻהְצַרְך ַהקָּ שֶׁ
ְלתֹוֶסֶפת  ְזּכּו  יִּ שֶׁ ַעד  ה  ֻאלָּ ַהגְּ ִיְהֶיה  לֹא  ָהֲעִתיָדה  ה  ֻאלָּ ַהגְּ ן  כֵּ
ָרה  ּה" (ֲעשָׂ ֵרי ַהּזֹוֶכה בָּ ַרְך, ְוַאשְׁ ה ַהּזוֹ, ְוהּוא ְרצֹון ָהֵאל ִיְתבָּ ֻדשָּׁ ַהקְּ

ִרית).  ֵני לּוחֹות ַהבְּ ַמֲאָמרֹות ַמֲאָמר ִראׁשֹון, שְׁ

ַרֲחִמים,  ה בְּ ֻאלָּ ל ֵקרּוב ַהגְּ ְפָלָאה שֶׁ ַהנִּ ֲעָלה  נֹוָסף ַלמַּ ֵכן, בְּ מוֹ  כְּ
ל  כָּ ל  ְלַבטֵּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ִריָאה  ְוַהקְּ ּמּוד  ַהלִּ ְמֻסגִָּלים 
ַרֲחָמָנא  ָצָרה  ל  כָּ ֵני  ִמפְּ צּוָרה  בְּ חֹוָמה  כְּ ְוִלְהיֹות  ָקׁשֹות  ֵזרֹות  גְּ

ִליְצַלן. 

ֵזֶכר  ים לּוָצאטוֹ  ַחיִּ ה  נּו משֶׁ ַרבֵּ ָהַרְמַח"ל,  דֹוׁש  נּו ַהקָּ ַרבֵּ ְוַכיָּדּוַע 
ת  ִסלַּ ַה"מְּ ַעל  בַּ ָאֵמן,  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותוֹ  ִלְבָרָכה  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצדִּ
יְרָסא  גִּ ל  שֶׁ ְמֻיָחד  ִלּמּוד  ֵסֶדר  יָבתוֹ  ישִׁ בִּ ן  קֵּ תִּ ְועֹוד,  ִרים"  ְישָׁ
ָלל ֵמֵעת ְלֵעת,  ָמרֹות ְללֹא ֶהְפֵסק כְּ ִמשְׁ דֹוׁש בְּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ בְּ
יָבתוֹ, ְוכֹוֵתב ַעל ַמֲעַלת  ישִׁ ָנה ָהִראׁשֹוָנה בִּ קָּ תַּ ָבר ֶזה כַּ ְוָקַבע דָּ
ָהֵעָצה  "ֹזאת  ׁשֹון:  ַהלָּ ֶזה  בְּ ָרֵאל  ִישְׂ ְלַחְכֵמי  ֶרת  ִאגֶּ בְּ ָבר  ַהדָּ
ת זוֹ ָטְמנּו שֹׂוְנֵאיֶהם,  ַהְיעּוָצה ְלָכל ְקִהּלֹות קֶֹדׁש ְלִהנֵָּצל ֵמֶרשֶׁ
ָבר  ַהדָּ ַרב  י  כִּ לּו,  ַיְחדְּ ְולֹא  ֹזאת  ַעל  ַח  ְלַפקֵּ ָלֶהם  ָהָיה  אי  ּוְבַודַּ

ְוָעצּום ְמאֹד... 

ָום,  ָבר ַהזֶּה ַאֲחֵרי גֵּ ָרֵאל ֶאת ַהדָּ ִליכּו ַחְכֵמי ִישְׂ ה ַאל ַישְׁ ... ְוַעתָּ
ָכל ָמקוֹם  ֶזה בְּ ָבר  ָהִייִתי קֹוֵבַע דָּ ַחְיִלי  ר  ִנְתַישֵּׁ ִאְלָמֵלא  ֲאִני  י  כִּ
ְוִיְהֶיה לוֹ  ַהּזֹאת  ָהֵעָצה  ח ֶאת  ִיקַּ ּתוַֹרְתֶכם  בֹוד  כְּ ֲאָבל  ּוָמקֹום, 
ְמקֹומוֹ  ֶאָחד בִּ ְוָכל  ָרֵאל,  ִישְׂ ְלָכל  ְלטֹוָבה  מֹוָה  ֵאין כָּ י  כִּ ִלְזכּות, 

ָלל".  ה הּוא כְּ ָבר ָקשֶׁ י לֹא דָּ ָיכֹול ַלֲעשֹׂותוֹ כִּ

ִקי  בָּ ָהָיה  ר  ֲאשֶׁ ָאֵמן  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותוֹ  ָהַרְמַח"ל  כְּ גָּדֹול  ָלנּו  ּוִמי 
ֵמַעם  ֵזרֹות  גְּ ל  ְלַבטֵּ ֵעָצה  ָמָצא  ְולֹא  ַהּתֹוָרה  ִמְכַמנֵּי  ָכל  בְּ ָעצּום 

ְללֹא  ֶרֶצף  בְּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ִלּמּוד  ַהּזוֹ,  ָהֵעָצה  ֶאת  א  ֶאלָּ ָרֵאל  ִישְׂ
דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ל  שֶׁ ָהֶעְליֹוָנה  ה  ֻדשָּׁ ַהקְּ כַֹח  בְּ שֶׁ ֶהְפֵסק, 

ַרֲחִמים.   ה בְּ ֻאלָּ ֵזרֹות ּוְלָקֵרב ַהגְּ ל גְּ ל כָּ ְלַבטֵּ

ַהגָּלּות  ְוַקּלּות  ִלּפֹות  ּטּול ַהקְּ ִיְהֶיה בִּ ַהִחּבּור ַההּוא  ְיֵדי  ְוַגם ַעל 
ְטרּוִגים (ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ַמְעָין ִראׁשֹון ָנָהר כ"ד). ַתת ַהקִּ בָּ ְוַהשְׁ

ּה  בָּ ק  ִהְתַעסֵּ ִמלְּ ּוְמִניָעֵתנּו  ַהּזֹאת,  ַהָחְכָמה  ֵעֶסק  בְּ לּוי  תָּ ַהּכֹל 
ַמת  נּו (ַהְקדָּ נּו ְוִתְפַאְרתֵּ שֵׁ ית ִמְקדָּ ְנַין בֵּ ִהיא ּגֹוֶרֶמת ִאחּור ְוִעּכּוב בִּ

ים). ים ִויַטאל ְלֵעץ ַחיִּ ָהַרב ַחיִּ

ּוָפֳעָלם  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְבֵרי  דִּ ַמֲעַלת  יר  ְלַהכִּ זִָּכינּו  שֶׁ ְוַאֲחֵרי 
ָכל ַהחּוִגים  בְּ ן שֶׁ ֵלא ִאם כֵּ רּוָכה, לֹא ִיפָּ ָעָתם ַהבְּ פָּ ְפָלא ְוַהשְׁ ַהנִּ
דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ְוִעּיּוָנם  ִלּמּוָדם  ְבעּו  קָּ שֶׁ ַהּדֹורֹות  דֹוֵלי  גְּ ִנְמְצאּו 
ּמּוד  ֵמַהלִּ ַהּתֹוֶעֶלת  ַעל  ִלְקָחם  ּוְלׁשֹוְמֵעי  ים  ָלַרבִּ ִהְמִליצּו  ְוַאף 

ֵאר. ְתבָּ יִּ מוֹ שֶׁ ּבוֹ כְּ

ה,  ַרׁש משֶׁ רֹׁש דָּ ִמיִני: ְוֶזהּו דָּ ת שְׁ ָרשַׁ ֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים פָּ ּוְלׁשֹון דֶּ
ן  בֶּ ְמעֹון  י שִׁ ַרבִּ דְּ ְוִאיָתא  ה,  ִחיַנת משֶׁ בְּ ֵיׁש  ְודֹור  ּדֹור  ָכל  בְּ י  (כִּ ה  ְתגַּלֶּ יִּ שֶׁ כְּ ַהְינּו 
י  ַרבִּ ַהְינּו  ה,  משֶׁ ָבר  כְּ ַרׁש  דָּ שֶּׁ ַמה  ְוִיְדרֹׁש  ה),  משֶׁ ִחיַנת  בְּ ָהָיה  יֹוַחאי 

ל  לּו כָּ טְּ ְתבַּ יִּ ן יֹוַחאי, ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ָאז ְוִהנֵּה שַֹׂרף, ַהְינּו שֶׁ ְמעֹון בֶּ שִׁ
ָאֵמן  ָיֵמינּו  בְּ ְמֵהָרה  בִּ ֶנה  בָּ יִּ שֶׁ ה  ֻאלָּ ַהגְּ ִיְהֶיה  יָלא  ּוִממֵּ ִלּפֹות  ַהקְּ

ֶסָלה ָוֶעד.

ָניֹות  שְׁ ַהמִּ רּוׁש  פֵּ ַעל  בַּ ר  ִחבֵּ שֶׁ ט"ו),  ֶרק  (פֶּ קֹוֶדׁש  ִאְמֵרי  ֵסֶפר  בְּ
ּמּוד  "ְוַהלִּ ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ַז"ל),  ָר"א  ַהגְּ ֲאדֹוֵננּו  ֵני  פְּ ֵמרֹוֵאי  ָהָיה  (שֶׁ ַמֲהִרי"ח 
ל  לֵּ מוֹ ְלִהְתפַּ ׁש, כְּ ּיֹום ִיְהֶיה ְוכּו' ְוִסְפֵרי מּוָסר, ִחּיּוָבם גָּדֹול ַממָּ בַּ
יָטא ְלִמי  שִׁ ין ְוכּו', ְוֹזַהר – טֹוב ְמאֹד ְלִלּמּוד, פְּ ִפלִּ אוֹ ְלָהִניַח תְּ
ֵיׁש  גַּם  ׁשּוטוֹ  ְלִפי פְּ א ֲאִפילּו ִלְלמֹד  ְמַעט, ֶאלָּ ִבין ַעְמקּותוֹ  מֵּ שֶּׁ

אן. ּבוֹ מּוַסר גָּדֹול, ּוְלׁשֹונוֹ ְמֻסגָּל", ַעד כָּ

ת  בָּ ָכל שַׁ י ַיֲעקֹב ִמִליָסא (אֹות ג'), "גַּם בְּ נּו ַהגָּאֹון ַרבִּ ּוְבַצָוַאת ַרבֵּ
אן. דֹוׁש", ַעד כָּ ּזַֹהר ַהקָּ עּור בַּ עּו ִלְלמֹד שִׁ ְקבְּ תִּ

ַער  (שַׁ ִרים"  ִסְפרוֹ "אֶֹהל ְישָׁ ַזַצ"ל בְּ י  בִּ י ַאְבָרָהם ַעְנתְּ ְוַהגָּאֹון ַרבִּ
ם ָהֲאִריַז"ל  ַתב ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: ָמָצאנּו ָרִאינּו ִמשֵּׁ ֶרק א'), כָּ ׁשּוָבה, פֶּ ַהתְּ

ְך  כֵּ ְלִהְזדַּ ָמה  שָׁ ַלנְּ יֹוִעילּו  ֵהם  ּקּוִנים  ְוַהתִּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ּמּוד  לִּ שֶׁ
ֲאִפילּו ְלִפי  וָָּנתוֹ, דַּ ֵאינוֹ ֵמִבין ָהָאָדם עֹוֶמק כַּ י שֶׁ ְמאֹד, ַאף ַעל פִּ
ֵאׁש  ַגֲחֵלי  כְּ ָבָריו  דְּ ְוָכל  ל  כֵּ ַהשְׂ ְבֵרי מּוַסר  דִּ ֵהם  ָבָריו  דְּ טּות  שְׁ פַּ
ְבִכיָּה  בִּ ִיְתעֹוֵרר  ִאם  ּוִבְפָרט  ֹוֵמַע,  ְוַהשּׁ ַהּלֹוֵמד  ֵלב  בְּ ְוִנְכָנִסים 
ְמָחִלים  נִּ שֶׁ ָסֵפק  ֵאין  ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  בְּ ּלֹוֵמד  שֶׁ כְּ ֵלָבב  ְברֹון  ְושִׁ
ַהְרֵחק  ּנּו  ִממֶּ ַאֲחָרא  ְטָרא  ְוַהסִּ יִקים  זִּ ַהמַּ ְוִיְבְרחּו  ֲעֹונֹוָתיו, 
ְיָלה ֵמֲחצֹות  לַּ ן ִאם ִיְלְמדּו ִלּמּוד ֶזה בַּ כֵּ ל שֶׁ ת, ּוִמכָּ ְמַטֲחֵוי ֶקשֶׁ כִּ
ּבֹוָכה ַעל גָּלּות  ָמתוֹ, ַאַחר שֶׁ ְך ִנשְׁ ּיֹוִעיל ְמאֹד ְלַזכֵּ ַלְיָלה ְוֵאיֵלְך, שֶׁ
יֲַּעֶלה  שֶׁ ַעד  ְוִיְלמֹד  ב  ֵישֵׁ ְך  כָּ ְוַאַחר  ְוַהגָּלּות,  ן  ְוַהֻחְרבָּ ִכיָנה  ַהשְּׁ
ְיַצוֶּה  "יֹוָמם  ֶנֱאַמר  ְוָעָליו  ָויֹום,  ַלְיָלה  ר  ִויַחבֵּ ַחר,  ַהשַּׁ ַעּמּוד 
ּום  ִמשּׁ ַהּיֹום  ל  כָּ ָעָליו  ָמׁשּוְך  ֶחֶסד  ל  שֶׁ חּוט  שֶׁ ַחְסּדֹו",  ם  ַהשֵּׁ
ֵסֶפר  בְּ א  ֶאלָּ ִיְלמֹד  לֹא  תֹות  בָּ שַׁ בְּ ְוַגם  י".  ִעמִּ ירֹה  שִׁ ְיָלה  לַּ "בַּ דְּ
ָחְכַמת  ת ָקדֹׁש ְוֵסֶפר ַהּזַֹהר ָקדֹׁש, ְוִאם ְלֵאל ָידוֹ בְּ בָּ ַהשַּׁ ַהּזַֹהר, שֶׁ

ִלּמּודוֹ. ת, ְוִיְהֶיה לוֹ ִסּיּוַע גָּדֹול בְּ בָּ יֹום ַהשַּׁ דוֹ בְּ ָלה ְיַלמְּ בָּ ַהקַּ

ּקּון  א ְלָפָניו ְוָרָצה תִּ בָּ ע שֶׁ ְבֵחי ָהֲאִריַז"ל ַעל ֶאָחד ָרשָׁ שִׁ ְוָכַתב בְּ
ָכל  בְּ ְלמֹד  יִּ שֶׁ ָידוֹ  בְּ ַסר  מָּ שֶׁ ּקּוִנים  ַהתִּ ָלל  ּוִמכְּ ּנּו,  ִממֶּ ַלֲעֹונֹוָתיו 
יֹוִעיל  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד  ת  ּוְסֻגלַּ ַהּזַֹהר,  ֶפר  ִמסֵּ ים  פִּ דַּ ה  מָּ כַּ יֹום 

ִלּבוֹ. ם בְּ ְלָאָדם ְלַהְכִניס ִיְרַאת ַהשֵּׁ

ם  ַעל שֵׁ ְלִמיֵדי ַהבַּ ה ָהָיה ָחִביב ִלּמּוד ּתֹוַרת ַהּסֹוד ַעל תַּ מָּ ְוַעד כַּ
י  דֹוׁש מֹוֵרנּו ָהַרב ַרבִּ ָהַרב ַהקָּ ה שֶׁ יָכיו, ֵיׁש ִלְלמֹד ִממַּ טֹוב ּוַמְמשִׁ
ַעְצמוֹ  ֵהִעיד בְּ ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן,  יִדיְטׁשֹוב ְזכּותוֹ  ִיְצָחק ֵאייִזיק ִמזִּ

ָעִמים ְוֶאָחד. ים ֵמָאה פְּ ִרי ֵעץ ַחיִּ ָנה ַהפְּ ַמד ְושָׁ לָּ ְוָאַמר, שֶׁ

ר  ְמֻספָּ קס"ח),  אֹות  פ"ג  ַעּמּוד  א'  (ֵחֶלק  ָהרֹוִעים"  יר  "ַאבִּ ֶפר  ּוַבסֵּ
ְונֹוָרא  דֹוׁש  ַהקָּ נּו  ַרבֵּ ַעְצמוֹ  ִהְתּבֹוֵדד  שֶׁ ָעה  שָׁ בְּ ַאַחת  ַעם  פַּ שֶׁ
ְוִהנֵּה  ְוכּו',  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִלְלמֹד  ַזַצ"ל  ִמסֹוְכְטׁשּוב  ַאְדמֹו"ר 
ּבֹות ֵעיָניו  ה ַעד גַּ ַעל רֹאׁשוֹ ְלַמטָּ ְטֵרייְמל שֶׁ ְך ֶאת ּכֹוַבע ַהשְׁ ָמשַׁ
ִלְלמֹד  ִהְתִחיל  ְך  ְוַאַחר כָּ ה,  ָהָיה ְמֻכסֶּ ּלוֹ  ַצח שֶׁ ל ַהמֶּ כָּ אֶֹפן שֶׁ בְּ
ּוִבְנִהיָמה  ֵער  ְלשַׁ ֵאין  שֶׁ ְוִיְרָאה  ּוְבֵאיָמה  ֲעצּוָמה  ִהְתַלֲהבּות  בְּ
הֹור  ַהטָּ ּבוֹ  ִמלִּ ֵרץ  ִהְתפָּ ִלְפָרִקים  ְוַרק  ְמאֹד,  ה  קָּ דַּ ָמָמה  דְּ קֹול  בְּ

מכתב לראשי ישיבות
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‡˜ „Á‡Â Ì"BkÏÓ ‡˜ƒ¿»ƒ¿¿∆»ƒ¿»

."BÚt¿
.Èel‚a ‰ˆÚ BÊÂ ,‰ÒÎa ‰ˆÚ≈»¿ƒ¿∆¿≈»¿ƒ

ÏÎÂ ‡e‰ ‰lb˙‰L ,"BÚt¿∆ƒ¿«»¿»
‡e‰L ,Ì"BkÏÓ .Èel‚a ÂÈNÚÓ«¬»¿ƒƒ¿∆
.ÌÈqÎÓ ÂÈNÚÓ ÏÎÂ ‡e‰ .ÈeqÎa¿ƒ¿»«¬»¿Àƒ
ÌÈa ÌÈÈÓ ÌÈ„Ù ‰l‡ ÈMÓƒ¿≈≈∆ƒ¿»ƒƒƒ«ƒ
Ìi‰ ˙‡ ÌÈBÒÂ Ì‰ÈÈÓÏ¿ƒ≈∆¿¿ƒ∆«»
ÌÈ‡Óh‰ ÌÈ„„v‰ Ïk ˙‡Â ÏB„b‰«»¿∆»«¿»ƒ«¿≈ƒ

ıÙB˜ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ ,eÏl‰‡"] «»¿»∆»¿∆»≈
[ÛÊ.BÓB˜ÓÏ ƒ¿

„Ù ËBÏ .‰hÓÏ ‡e‰ ÔÎ ≈¿«»ƒ¿«
ÈL‡ ÌÚ Beic ÌNÂ Ì‰‡Ó≈«¿»»¿»ƒƒ«¿≈
ÔÈc‰ Ì‰ÈÏÚ BÚ˙‰Lk ,Ì„Ò¿…¿∆ƒ¿≈¬≈∆«ƒ
ÌMÓ BÏ ÁÏLÂ ,Ì‰‡a kÊƒ¿«¿«¿»»¿»«ƒ»

‰ ÂÈ˙Ba .Ì‰Ó „ÙÂÔÈÈ e‰e˜L ¿ƒ¿«≈∆¿»ƒ¿«ƒ
˙Á‡ .˙Bn‡ ÈzL epnÓ e„ÈÏB‰Â¿ƒƒ∆¿≈À««
˙‡˜ ˙Á‡Â ‡BÓ ˙‡˜ƒ¿≈»¿««ƒ¿≈
.ÈeqÎa ˙Á‡Â Èel‚a ˙Á‡ .ÔBnÚ«««¿ƒ¿««¿ƒ
‰ˆÚ ,Ì"BkÏÓ B˙bc ÔBnÚ««¿»ƒ¿≈»
Ïk‰ ,"BÚt B˙bc ‡BÓ .ÈeqÎa¿ƒ»«¿»¿«…

.Èel‚a¿ƒ
Ôa ‰Ó‡ ˙Á‡ .ÂÈ˙Ba ‰Ê ∆¿»««»¿»∆

‡e‰ ‡Ó ,‡BÓ ‰Ó‡ BÊ .ÈeqÎa ‰È‰ ‡e‰ Ck ÌeMÓ ,‡e‰ ÈnÓ ‰Ó‡ ‡ÏÂ ÈnÚÓ ÈÏ LÈ Ôa ,ÈnÚ«ƒ≈≈ƒ≈«ƒ¿…»¿»ƒƒƒ»»»¿ƒ»¿»»≈»
.Èel‚a c‰ ,"BÚt B˙bc ,e‰Èz„ÏB‰ ‡a‡Ó ,‰Ê∆≈«»«¿ƒ«¿»¿«»»¿ƒ

hÚ˙‰ ÔBnÚÓe ,CÏn‰ „Âc ‰pnÓ ‡ˆÈÂ ˙e ‰‡a ‡BnÓ ÔkÓ Á‡Ï ,CÏn‰ „Âc ÊÁ‡ ‰l‡ ≈∆»«»ƒ«∆∆¿««ƒ≈ƒ»»»¿»»ƒ∆»»ƒ«∆∆≈«ƒ¿«≈

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
שבט ה

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון ט



‰f‰ ÙÒ Î˙

,ÈzÎc „Â„„ ‡ÚÊÏ ‡˙e„‰Ò È‰È‡„ ‡hÚ È‡‰ ‡kÏÓ „Âc»ƒ«¿»¿«ƒ¿»¿ƒƒ«¬»¿«¿»¿»ƒƒ¿ƒ
(‡È  ÌÈÎÏÓ)ÔÓ ˙Â‰ È‡‰Â .˙e„Ú‰ ˙‡Â Êp‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔziÂ«ƒ≈»»∆«≈∆¿∆»≈¿«¬«ƒ

,ÈzÎc ÔBnÚ È„ ‡bc ÌkÏÓ(È  Ï‡ÂÓ˘)˙ËÚ ˙‡ ÁwiÂ ƒ¿…«¿»ƒ¿≈«ƒ¿ƒ«ƒ«∆¬∆∆

.ÌkÏÓ«¿»

„Âc L‡ ÏÚ È‰zÂ È˙Î„ ‡e‰ ÔBnÚ È„ ‡bc ÌkÏÓƒ¿…«¿»ƒ¿≈«ƒ¿ƒ«¿ƒ«…»ƒ

Ú„BÓzL‡ de ,ÔÈÓÏÚÏ ÈBÏ ‡˙e„‰Ò ‰Â‰ ÔnzÓeƒ«»»»«¬»ƒ¿¿»¿ƒ»ƒ¿¿»

ÔÓ ÔÈÓ‡„ È‡cÂ ‡kÏÓÏ ÈÊÁ˙‡c „Â„„ ÈBa ÔÓ e‰È‡c Ô‡Ó»¿ƒƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿¬≈¿«¿»«»¿»¿ƒƒ

‡e‰ „Âc(Ûeb‰)‰Â‰ ÏÈÎÈ ‡ÓBÈ ‡e‰‰a „ÈÏÈ˙‡ elÈÙ‡„ . »ƒ¿¬ƒƒ¿¿ƒ¿«»¿ƒ»»

dÈLÈ ÏÚ ‡hÚ ‡È‰‰ ÏaÒÓÏ(e‰È‡ ‡‰c)kk Ï˜LÓ ˙Â‰c ¿ƒ¿««ƒƒ¿»«≈≈¿¬«ƒ¿«ƒ«

‡„Â .‡ÏaÒÓÏ ÏÈÎÈ ‡Ï ‡Á‡ L ae .˙Â‰ ‰˜È Ô‡Â ‰Ê»»¿∆∆¿»»¬««»«¬»»¿ƒ¿ƒ¿¿»¿»

.˙e„Ú‰ ˙‡Â Êp‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔziÂ L‡BÈa È˙Î„ ‡e‰ƒ¿ƒ¿»«ƒ≈»»∆«≈∆¿∆»≈

dÈ˙eÎÏÓ„ ‡t˜z Ôep‡Â ,‡kÏÓ „Âc „ÈÁ‡˙‡ ÔÈbc ÔÈ˙eƒ¿≈«¿ƒƒ¿¬ƒ»ƒ«¿»¿ƒÀ¿»¿«¿≈

‡ËÒa ÏÈÏk˙‡ ‡Ï È‡c ,ÔÈnÚ ‡L ÏÚ ‡Ùwz˙‡Ï¿ƒ¿«¿»«¿««ƒ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»

Ïk ,e‰ÈÈÏÚ ‡Ùwz˙‡Ï ÏÈÎÈ ‡Ï ÔB‰Ï„(ÔÈÂÂb)‡Lc ÔÈbc ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»¬«¿»«¿ƒƒ¿»

ÔÈnÚ:e‰ÈÈÏÚ ‡Ùwz˙‡Ïe ‡ab˙‡Ï „Â„a dÈa ÔÏÈÏk «ƒ¿ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»¬«¿

,È˙k .‰a LiÂ ÚBvÓ ËBÏ ÏÚiÂ(Ï ÈÏ˘Ó)ÈzL ‰˜eÏÚÏ «»«ƒ««≈∆»»¿ƒ«¬»¿≈

ÈzL ÔÈl‡ .‰ ‰ ˙BÔÈÚ˙Ó Ôep‡c Ú‰ ˆÈc ˙B »««ƒ≈¿≈»¿≈∆»»¿ƒƒ¿»ƒ

dÈÏ(ÔÈ‚a ‚"Ï ‡"„)˙‡È˙‡c LÙ È‰È‡ ‡„Á ,‡Ùe‚ ‡ËÏLÏ ≈¿»»»¿»»»ƒƒ∆∆¿ƒ¿¿ƒ«

ÔÈLÈa ÔÈze‡È˙a ˙ÙÈÒÎc LÙ È‰È‡ ‡„ÁÂ .‡Ùe‚a È„z»ƒ¿»¿»»ƒƒ∆∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒƒ
(‡ÓÏÚ È‡‰c ‚"Ï ‡"„)‡c .‡ÓÏÚ È‡‰c ÔÈLÈa ÔÈÙeqk ÏÎe ¿»ƒƒƒƒ¿«»¿»»

‡„Â ‰"ÈÎ È‰È‡(‡Á‡Â ‡"„).‰"ÈÚˆ È‰È‡ ƒƒ¿ƒ»¿»ƒƒ¿ƒ»

‰‡zÙÏ ÔÈ‚a ÔÈl‡ ÔÈ˙ ‡l‡ È„z aÁ˙‡ ‡Ï Ú‰ ˆÈÂ¿≈∆»»»ƒ¿««»ƒ∆»ƒ¿≈ƒ≈¿ƒ¿«»»

dÈÏ ÔeÓ‰Èc ÔÈ‚e ‡L ÈÏ(‡ÏB‡Ï ‡"Ò)e‰Ï ‡„B‡Ï ƒ¿≈»»¿ƒƒ≈¿≈¿»»¿

,Ó‡ z‡„ ‰Ók .dÈÏ ÔeÁÏÙÈÂ ‡˙BÓc ÔÈÈb ˙‡Ï(Ê ÈÏ˘Ó) ¿¬«ƒƒ¿»¿ƒ¿¿≈¿»¿«¿»≈

‡ÈeË ÈÁt˜Óc ÌÈËÒÏÏ .B„k ıÁ ÁÏÙÈ „Ú(eÈÓÎe) «¿««≈¿≈¿ƒ¿ƒƒ¿«¿≈¿»»

‡L È ‡‰c ÔÈÚ„ÈÂ ,‡ÈeËc ÏÈÁc ˙‡ e‰ÈÈÓ‚ eÈÓËe¿ƒ«¿«¿¿¬«»ƒ¿«»¿»¿ƒ¿»¿≈»»

eÈ È„Ú ‰Ó ,ÈzÎec Ôep‡a C‰ÈÓÏ e‰ÈÈÓb ÔÓË˙‡ƒ¿«¿»«¿«¿¿≈«¿ƒ¿≈»»¿≈¿ƒ

ÈzÙÓÏ Ú„Èc ‡e‰‰ ‡lkÓ dÈLÈÏ ‡„È„Á„ ‡e‰‰ e‰ÈÈpÓƒ«¿«¿¬ƒ»¿ƒ¿≈ƒ…»«¿»«¿ƒ¿≈

‡ÓÏÚ Èa ÏÎc LÈÓ Á‡a È˙ÈÂ e‰ÈÈÈaÓ ˜etÈÂ ‡L È¿≈»»¿ƒƒ≈«¿¿»ƒ¿…«≈»¿»¿≈»¿»

‡È‰L Bf‰ ‰ËÚa CÏn‰ „Âc»ƒ«∆∆»¬»»«∆ƒ
e˙kL ,„Âc ÏL BÚÊÏ ˙e„Ú≈¿«¿∆»ƒ∆»

 Êp‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔziÂ«ƒ≈»»∆«≈∆
Ì"BkÏnÓ ‰˙È‰ BÊÂ .˙e„Ú‰ ˙‡Â¿∆»≈¿»¿»ƒƒ¿

e˙kL ,ÔBnÚ Èa ˙bc «¿«¿≈«∆»
.ÌkÏÓ ˙ËÚ ˙‡ ÁwiÂ«ƒ«∆¬∆∆«¿»

,‡e‰ ÔBnÚ Èa ˙bc «¿«¿≈«
,„Âc L‡ ÏÚ È‰zÂ e˙kL∆»«¿ƒ«…»ƒ
ÂÈÏ ˙e„Ú ‰˙È‰ ÌMÓeƒ»»¿»≈¿»»
ÔÓ ‡e‰ ÈÓ Ú„B de ,ÌÈÓÏBÚÏ¿»ƒ»«ƒƒ
È‡cÂ CÏÓÏ Èe‡L CÏn‰ „Â„ Èa¿≈»ƒ«∆∆∆»ƒ¿…««

‡e‰ „Âc ÔÓ ÌÈÓB‡L[Ûeb‰]. ∆¿ƒƒ»ƒ

ÏBÎÈ ,ÌBi‰ B˙B‡a „ÏBpL elÙ‡L∆¬ƒ∆«¿«»
ÏÚ ‡È‰‰ ‰ËÚa ÏaÒÏ ‰È‰»»ƒ¿…»¬»»«ƒ«

BL‡[‡e‰ È‰L]kk Ï˜LÓ ‰È‰L …∆»»ƒ¿«ƒ«
Ì„‡ Ôe ,‰˙È‰ ‰˜È Ô‡Â ‰Ê»»¿∆∆¿»»»¿»∆»»
e‰ÊÂ .d˙B‡ ÏaÒÏ ÏBÎÈ ‡Ï Á‡«≈…»ƒ¿…»¿∆
˙‡ ÂÈÏÚ ÔziÂ ,L‡BÈa e˙kL∆»¿»«ƒ≈»»∆

.˙e„Ú‰ ˙‡Â Êp‰«≈∆¿∆»≈
,CÏn‰ „Âc ÊÁ‡ ˙B‚„ ¿»∆¡«»ƒ«∆∆

ÏÚ ˜fÁ˙‰Ï B˙eÎÏÓ Û˜z Ì‰Â¿≈…∆«¿¿ƒ¿«≈«
ÏÏÎ ‡Ï Ì‡L ,ÌÈnÚ‰ ‡L¿»»«ƒ∆ƒ…ƒ¿»
ab˙‰Ï ÏBÎÈ ‡Ï ,Ì‰lL „va««∆»∆…»¿ƒ¿«≈

Ïk Ì‰ÈÏÚ[ÌÈÂb‰]ÏL ˙B‚c‰ ¬≈∆»«¿»∆
„Â„a ÌÈÏeÏk ÌÈnÚ‰ ‡L¿»»«ƒ¿ƒ¿»ƒ

.Ì‰ÈÏÚ ˜fÁ˙‰Ïe ab˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈¬≈∆
.‰a LiÂ ÚBvÓ ËBÏ ƒ««≈∆»»
e˙k ˙B ÈzL ‰˜eÏÚÏ »«¬»¿≈»

ˆÈ ÏL ˙B ÈzL el‡ .‰ ‰««≈¿≈»∆≈∆
B˙B‡ ˙BBÚÓ Ú‰[È„k]ËÏLÏ »»¿¿ƒ¿…

LÙ ‡È‰ ˙Á‡ .Ûeb‰ ÏÚ««««ƒ∆∆
‡È‰ ˙Á‡Â ,Ûeba „ÈÓz ‰a˙nL∆ƒ¿«»»ƒ«¿««ƒ

˙BÚ ˙BÂ‡˙Ï ˙ÙÒBkL LÙ‡"„] ∆∆∆∆∆¿«¬»
[‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÏLÌÈÙeqk‰ ÏÎe ¿»«ƒƒ

È‰BÊ .‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÏL ÌÈÚ‰»»ƒ∆»»«∆ƒ
BÊÂ ,‰"ÈÎa‰[˙Á‡Â].‰"ÈÚv‰ «¿ƒ»¿«¿ƒ»

‡l‡ „ÈÓz aÁ˙Ó ‡Ï Ú‰ »»…ƒ¿«≈»ƒ∆»
,Ì„‡ Èa ˙BzÙÏ È„k ‰l‡ ÈzLaƒ¿≈≈∆¿≈¿«¿≈»»

BÏ eÈÓ‡iL È„Îe]ÏÈB‰Ï[„È‡‰Ï ¿≈∆«¬ƒ¿«¬ƒ
e„ÚÈÂ ˙Ân‰ ÈvÁ ÌB˜ÓÏ Ì˙B‡»ƒ¿ƒ≈«»∆¿««¿

Ó‡pL BÓk ,B˙B‡ ÁlÙÈ „Ú ¿∆∆¡««¿««
È‰L ÌÈÚ„BÈÂ ,ÌÈ‰a „ÈÁÙÓ ÌB˜Óa ÌÓˆÚ ÌÈÈzÒÓe ,ÌÈ‰a ÌÈÁt˜nL ÌÈËÒÏÏ .B„k ıÁ≈¿≈¿ƒ¿ƒ∆¿«¿ƒ∆»ƒ«¿ƒƒ«¿»¿»«¿ƒ∆»ƒ¿¿ƒ∆¬≈
‰cÁ BBLlL B˙B‡ Ì‰Ó ÌÈÁBa ?ÌÈNBÚ ‰Ó ,eÏl‰ ˙BÓB˜nÏ ˙ÎÏlÓ ÌÓˆÚ ÌÈÓBL Ì„‡ Èa¿≈»»¿ƒ«¿»ƒ»∆∆«¿«»»ƒ¬ƒ≈∆∆¿«»
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חשון ט



("Ú È˜  ‡ÈÂ‡Î˙

,Ônz ‡aÁ˙‡Ï ÈL e‰ÈÈa‚Ï ‡ËÓc ÔÂÈk ,Ônz ÔÈÚ„Ú) »¿ƒ«»≈«¿»»¿««¿»≈¿ƒ¿«¿»«»

(‰B˙ È˙Ò Ô‡k

ÈBÏËÓ Ïk .‚p‰ ‰ˆ‡ Ì‰‡ ÌMÓ ƒ»«¿»»«¿»«∆∆»«¿»
‡ÓB„„ ‡ËÒÏ BÂ‰(ע"ב קיא ÈzÈ(דף ¬¿ƒ¿»¿»»«ƒ

„Ú ‡˙ÓÎÁ ‡‰c ÔÈ‚a ,‡Á‡ ‡ËqÓƒƒ¿»«¬»¿ƒ¿»¿»¿»»¬«
:‡ÓB„ ‡˜ac˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¿»»

.‡È‰ È˙Á‡ BzL‡ ‰N Ï‡ Ì‰‡ «¿»»∆»»ƒ¿¬…ƒƒ
ÔÈz(ÔÂÈk)L Ï dÈÏ ÈÚÈÏ ‡Ï »≈»»ƒ¿≈≈¿«»

‡e‰ CÈ ‡L„˜ È‡Â ,‡ÒÈ ÏÚ ‡ÎÓÒÏ¿»¿»«ƒ»¿ƒÀ¿»¿ƒ
‡ÎÓÒÏ dÈÏ ˙È‡ ‡Ï ,L aÏ ‡ÒÈ LÈÁ‡«¿ƒƒ»¿«»»ƒ≈¿»¿»

(È„z)ÏÎ Â‡Ïc ÔÈ‚a .‡Á‡ ‡ÓÊ ‡ÒÈ ÏÚ «ƒ»ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»¿»
Á˙‡ ‡˙ÚLÂ ‡˙ÚL.‡ÒÈ LÈ «¬»¿«¬»ƒ¿¿ƒƒ»

‡˜Êc ˙‡a dÈÓb L a ÏeÚÈÈ ≈«»«¿≈¿¬«¿ƒ¿»
dÈ˙eÎÊ Ïk Ú˜Ù ‡‰ ,‡ÈÚÏ ÁÎzL‡ƒ¿¿«¿≈»»»«»¿≈
,Ó‡ z‡„ ‰Ók .‰eÓ˜e‡Â ‡˙ÈÓ„˜a „Úc¿¬«¿«¿ƒ»¿¿»¿»¿«¿»≈

(Ï ˙È˘‡)ÏkÓe ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ ÈzBË»̃¿ƒƒ»«¬»ƒƒ»
ÌÈˆnÓ ˜ÈÏÒc ÔÂÈk Ì‰‡Â .'Â‚Â ˙Ó‡‰»¡∆¿¿«¿»»≈«¿»ƒƒƒ¿«ƒ
ÏÈÚ‡ È‡n‡ ‡zL‰ ,‡„Á ‡ÓÊ ÈÊzL‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ¿»»»«¿»««»ƒ
.‡È‰ È˙Á‡ Ó‡Â ‡˙ÈÓ„˜k ‡Úˆa dÈÓ‚«¿≈¿«¬»¿«¿ƒ»¿»«¬…ƒƒ

,ÌeÏk dÈÓb ÏÚ CÈÓÒ ‡Ï Ì‰‡ «¿»»»»ƒ««¿≈¿
‰Nc dei„a È„˙ ‡zÈÎL ‡ÓÁÂ¿»»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ»¿»»
CÈÓÒ‡ ,Ônz ˙Â‰c ÔÈ‚e ,ÔnzÓ È„Ú‡ ‡ÏÂ¿»«¬≈ƒ«»¿ƒ¿¬««»«¿ƒ

È˙Î„ ‰Ók ‡È‰ È˙Á‡ Ó‡Â Ì‰‡ÈÏ˘Ó) «¿»»¿»«¬…ƒƒ¿»ƒ¿ƒ
(ÊÓ‡ Ck ÔÈ‚e .z‡ È˙Á‡ ‰ÓÎÁÏ Ó‡¡…«»¿»¬…ƒ»¿ƒ»»«

‡È‰ È˙Á‡(z‡ ‡"Ò): ¬…ƒƒ

‡L„˜ ÈÎÂ .'Â‚Â CÏÓÈ‡ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¡…ƒ∆¬ƒ∆∆¿¿ƒÀ¿»
‡iÚÈMc e‰ÈÈa‚Ï ‡˙‡ ‡e‰ CÈa¿ƒ»»¿««¿¿«ƒ«»

,È˙Î„ ‰ÓÎ(Î „Ó)Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡iÂ ¿»ƒ¿ƒ«»…¡…ƒ∆
.ÌÚÏa(‡Ï ˙È˘‡).ÔÏ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡iÂ ƒ¿»«»…¡…ƒ∆»»

e‰ÈÈÏÚ ‡„wt˙‡„ ‡ÁÈÏL ‡pÓÓ ‡e‰‰ ‡l‡∆»«¿«»¿ƒ»¿ƒ¿«¿»¬«¿
‡˙eÁÈÏL È„Ú „Î e‰ÏÎc ÔÈ‚a ,‰Â‰»»¿ƒ¿À¿«»¿≈¿ƒ»
‡˜ ‡È„„ ‡ËqÓe ,‡„ ‡ÓL ÈÏË»¿≈¿»»ƒƒ¿»¿ƒ»»

Ó‡iÂ ‰ÏÈl‰ ÌBÏÁa CÏÓÈ‡ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡iÂ ‡c ÏÚÂ .ÔÈÈ˙‡«¿»¿«»«»…¡…ƒ∆¬ƒ∆∆«¬««¿»«…∆

Èa ˙BzÙÏ Ú„BiL B˙B‡ ,ÌlkÓƒÀ»∆≈«¿«¿≈
C„a LBÈÂ Ì‰ÈÈaÓ ‡ˆBÈÂ ,Ì„‡»»¿≈ƒ≈≈∆¿≈¿∆∆
ÌÈBÚ ÌÏBÚ‰ Èa ÏkL ‰LÈ¿»»∆»¿≈»»¿ƒ
ÏÈÁ˙Ó ,Ì‰ÈÏ‡ ÚÈbnL ÔÂÈk .ÌL»≈»∆«ƒ«¬≈∆«¿ƒ

ÌnÚ aÁ˙‰Ï.   ¿ƒ¿«≈ƒ»

.
.‚p‰ ‰ˆ‡ Ì‰‡ ÌMÓ ƒ»«¿»»«¿»«∆∆

˙BÈ ÌBc „ˆÏ eÈ‰ ÂÈ˙BÚÒÓ Ïk»«¿»»¿«»≈
‰ÓÎÁa È‰L ÌeMÓ ,Á‡ „ˆlÓƒ¿««≈ƒ∆¬≈¿»¿»

.ÌBca ˜c‰Ï ‰NÚ»»¿ƒ»≈«»
BzL‡ ‰N Ï‡ Ì‰‡ «¿»»∆»»ƒ¿

,eÈL .‡Â‰ È˙Á‡[ÔÂÈk]CÈˆ ‡Ï ¬…ƒƒ»ƒ…»ƒ
LB„w‰ Ì‡Â ,Òp‰ ÏÚ CÓÒÏ Ì„‡»»ƒ¿…««≈¿ƒ«»
,Ì„‡ ÔÏ Ò LÈÁÓ ‡e‰ Cea»«¿ƒ≈¿∆»»
ÌÚÙa Ò ÏÚ „ÈÓz CÓÒÏ BÏ ÔÈ‡≈ƒ¿…»ƒ«≈¿««
‰ÚLÂ ‰ÚL ÏÎ ‡Ï Èk ,˙Á‡«∆∆ƒ…¿»»»¿»»

.Ò LÁ˙Óƒ¿«≈≈
ÌB˜ÓÏ BÓˆÚ ˙‡ Ì„‡ ÒÈÎÈ «¿ƒ»»∆«¿¿»

Ïk ‰Ú˜t È‰ ,ÔÈÚÏ ÈeˆÓ ˜Êp‰L∆«≈∆»»«ƒ¬≈»¿»»
,‰e‡e ‰lÁza ‰NÚL B˙eÎÊ¿∆»»«¿ƒ»≈¬»

Ó‡pL BÓk ÏkÓ ÈzË˜ ¿∆∆¡«»…¿ƒƒ…
.'B‚Â ˙Ó‡‰ ÏkÓe ÌÈ„ÒÁ‰«¬»ƒƒ»»¡∆¿
ÌÈˆnÓ ‰ÏÚL ÔÂÈk ,Ì‰‡Â¿«¿»»≈»∆»»ƒƒ¿«ƒ
ÒÈÎ‰ ‰nÏ ˙Úk ,˙Á‡ ÌÚt ÏBvÂ¿ƒ««««»≈»»ƒ¿ƒ
Ó‡Â ‰lÁzk Úˆa BÓˆÚ ˙‡∆«¿¿««¿«¿ƒ»¿»«

.?‡Â‰ È˙Á‡¬…ƒƒ
BÓˆÚ ÏÚ CÓÒ ‡Ï Ì‰‡ «¿»»…»«««¿

„ÈÓz ‰ÈÎM‰ ˙‡ ‰‡L ,ÌeÏk¿∆»»∆«¿ƒ»»ƒ
,ÌMÓ ‰ÊÊ ‡ÏÂ ‰N ÏL dB„Óaƒ¿»∆»»¿…»»ƒ»

eÌeMÓÌ‰‡ CÓÒ ,ÌL ‰˙È‰L ƒ∆»¿»»»««¿»»
e˙kL BÓk ,‡Â‰ È˙Á‡ Ó‡Â¿»«¬…ƒƒ¿∆»

 ,z‡ È˙Á‡ ‰ÓÎÁÏ Ó‡¡…«»¿»¬…ƒ»¿
.‡Â‰ È˙Á‡ Ó‡ ÔÎÏÂ¿»≈»«¬…ƒƒ

ÈÎÂ .'B‚Â CÏÓÈ‡ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¡…ƒ∆¬ƒ∆∆¿¿ƒ
?ÌÈÚL Ï‡ ‡a ‡e‰ Cea LB„w‰«»»»∆¿»ƒ

e˙kL BÓk ÌÈ‰Ï‡ ‡iÂ ¿∆»«»…¡…ƒ
,ÌÚÏa Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡iÂ ∆ƒ¿»«»…¡…ƒ

ÁÈÏM‰ ‰pÓÓ B˙B‡ ‡l‡ ?ÔÏ Ï‡∆»»∆»¿À∆«»ƒ«
,ÌlkL ÌeMÓ ‰È‰ Ì‰ÈÏÚ „˜ÙnL∆À¿»¬≈∆»»ƒ∆À»
ÌM‰ ÌÈÏËB ,˙eÁÈÏL ÌÈNBÚLk¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ«≈
‰Ê ÏÚÂ .ÌÈ‡a Ì‰ ÔÈc‰ „vÓ ,‰f‰«∆ƒ««ƒ≈»ƒ¿«∆
ÌBÏÁa CÏÓÈ‡ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡iÂ«»…¡…ƒ∆¬ƒ∆∆«¬

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
שבט ו

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון ט



‰f‰ ÙÒ Î˙

.'Â‚Â zÁ˜Ï L‡ ‰M‡‰ ÏÚ ˙Ó E‰ BÏƒ¿≈«»ƒ»¬∆»«¿»¿
,Ó‡Â Á˙t ÔBÚÓL(È ÈÏ˘Ó)˙Ó‡ ˙ÙN ƒ¿»«¿»«¿«¡∆

,Ì‰‡ ‡c .„ÚÏ ÔBkz ˙Ó‡ ˙ÙO .'Â‚Â¿¿«¡∆ƒ»«»«¿»»
„ÚÂ .˙Ó‡a BÂ‰ ‡ÙBÒe ‡˙ÈÓ„˜a ÈBlÓ ÏÎc¿»ƒ¿«¿ƒ»¿»¬∆¡∆¿«
Ì‰‡a .CÏÓÈ‡ ‡c .˜L ÔBLÏ ‰ÚÈb‡«¿ƒ»¿»∆»¬ƒ∆∆¿«¿»»

Ó‡iÂ Ó‡È˙Á‡ BzL‡ ‰N Ï‡ Ì‰‡ ∆¡««…∆«¿»»∆»»ƒ¿¬…ƒ
‡zÈÎL ÔÈ‚a Ó‡c ,‡˙ÈÓ„˜ ‡c .‡È‰ƒ»¿«¿ƒ»¿»«¿ƒ¿ƒ¿»
Ì‰‡Â ,‡È‰ È˙Á‡ ‰Nc dnÚ ˙Â‰„¿¬«ƒ»¿»»¬…ƒƒ¿«¿»»

‡ÓÚË È‡Ó .„Ú ‡˙ÓÎÁa(ע"א קיב ÔÈ‚a(דף ¿»¿¿»¬«»«¿»¿ƒ
È˙Á‡ Ó‡ ,e‰È‡ ‡ÈÓÈ„ ‡ËqÓ Ì‰‡c¿«¿»»ƒƒ¿»¿»ƒ»ƒ»«¬…ƒ

,Ó‡ z‡„ ‰ÓÎ ‡ÊÂ ,‡È‰(‰ ÌÈÈ˘‰ È˘)È˙Á‡ ƒ¿»»¿»¿«¿»≈¬…ƒ
dÏ ‡˜ Ì‰‡ ‡c ÏÚÂ .È˙n˙ È˙BÈ È˙ÈÚ«¬»ƒ»ƒ«»ƒ¿«»«¿»»»»»
‡ÏÂ ,d„‰a ˜ac˙‡c ÔÈ‚a ,È˙Á‡ È„z»ƒ¬…ƒ¿ƒ¿ƒ¿»««¬»¿»

ÔecÚ˙È(˜ ‡˜ÈÂ).ÔÈÓÏÚÏ ‡c ÔÓ ‡c ƒ¿«»ƒ»¿»¿ƒ
È‡ ˙ È˙Á‡ ‰Ó‡ Ì‚Â È˙Î ‰Ó «¿ƒ¿«»¿»¬…ƒ«»ƒ

.‰Â‰ ÈÎ‰ ÈÎÂ .Èn‡ ˙ ‡Ï C‡ ‡È‰ƒ«…«ƒƒ¿ƒ»ƒ»»
‡È‰ È˙Á‡ ,Ó‡˜ ‡zÈÎL ÔÈ‚ ‡lÎ ‡l‡∆»…»¿ƒ¿ƒ¿»»¬«¬…ƒƒ
.z‡ È˙Á‡ ‰ÓÎÁÏ Ó‡ ÈzÎc ,‡˙ÈÓ„˜¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ¡…«»¿»¬…ƒ»¿
ÏÚ ‡ÙÒBz‡Ï .Ì‚Â È‡Ó .‰Ó‡ Ì‚Â ˙Ïe¿»«¿«»¿»»¿«¿ƒ¿»«
.‡È‰ È‡ ˙ È˙Á‡ .‡˙ÈÓ„˜a Ó‡˜„ ‰Ó«¿»¬«¿«¿ƒ»¬…ƒ«»ƒƒ
È˙Á‡ È˜˙‡ Ck ÔÈ‚e ,‰‡lÚ ‰ÓÎÁc dÈza¿«≈¿»¿»ƒ»»¿ƒ»ƒ¿¿≈¬…ƒ
˙‡Ó .Èn‡ ˙ ‡Ï C‡ .‰ÓÎÁ È˜˙‡Â¿ƒ¿¿≈»¿»«…«ƒƒ≈¬«
È‰zÂ ‡c ÏÚÂ .‰‡lÚ ‡ÓÈ˙Ò ‡lÎ„ ‡˙eÈLc¿≈»¿…»¿ƒ»ƒ»»¿«»«¿ƒ

,È˙Î„ ‡˙eÈÁ ‰ÂÁ‡ ‰M‡Ï ÈÏÌÈÈ˘‰ È˘) ƒ¿ƒ»¿«¿»«¬ƒ»ƒ¿ƒ
(.e‰È‡ ‡˙ÓÎÁ„ ‡Ê ‡lÎÂ È˜aÁ˙ BÈÓÈÂƒƒ¿«¿≈ƒ¿…»»»¿»¿¿»ƒ

ÈÎ‰ ÌÈˆÓÏ e˙Á „Î ‡˙ÈÓ„˜a ,ÈÊÁ »≈¿«¿ƒ»««¿¿ƒ¿»ƒ»ƒ
,‡˙eÓÈ‰Ó B‚ ‡˜ac˙‡Ï ÔÈ‚a Ó‡»̃¬«¿ƒ¿ƒ¿«¿»¿¿≈¿»
Ôep‡ Bb ÔeÚËÈ ‡Ïc ÔÈ‚a ,È˙Á‡ dÏ ‡˜Â¿»»»¬…ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
‡Ïc ÔÈ‚a ,È˙Á‡ ‡Î‰ ÛB‡ .Ïc ÔÈbc«¿ƒƒ¿«»»¬…ƒ¿ƒ¿»
‡‰c .˙e‡È ‡˜„Î ‡˙eÓÈ‰Ó BbÓ È„Ú˙‡ƒ¿¬≈ƒ¿≈¿»¿¿»¿¿»
˙ ÈÏÊ‡ BÂ‰ ‡Ú‡ È˙È Ôep‡ ÏÎÂ CÏÓÈ‡¬ƒ∆∆¿»ƒ»¿≈«¿»¬»¿≈»«
Bb ˜ac˙‡ e‰È‡Â ,‰‡Îe ‡ÁÏet¿»»¿»»¿ƒƒ¿»«
,È˙Á‡ Ó‡Â Ôn˙Ï Ï‡Ú Ck ÔÈ‚e ,‡˙eÓÈ‰Ó¿≈¿»¿ƒ»»¿«»¿»«¬…ƒ

ÏÚ ˙Ó Ep‰ BÏ Ó‡iÂ ‰ÏÈl‰«»¿»«…∆ƒ¿≈«
.'B‚Â zÁ˜Ï L‡ ‰M‡‰»ƒ»¬∆»«¿»¿

,Ó‡Â Á˙t ÔBÚÓL  ƒ¿»«¿»«
ÔBkz ˙Ó‡ ˙ÙN .'B‚Â ˙Ó‡ ˙ÙN¿«¡∆¿¿«¡∆ƒ
ÂÈc ÏkL ,Ì‰‡ ‰Ê  „ÚÏ»«∆«¿»»∆»¿»»
„ÚÂ .˙Ó‡a eÈ‰ ÛBqe ‰ÏÁ˙‰a««¿»»«»∆¡∆¿«
‰Ê  ˜L ÔBLÏ ‰ÚÈb‡«¿ƒ»¿»∆∆
Ó‡iÂ ,Ó‡ Ì‰‡a .CÏÓÈ‡¬ƒ∆∆¿«¿»»∆¡««…∆
È˙Á‡ BzL‡ ‰N Ï‡ Ì‰‡«¿»»∆»»ƒ¿¬…ƒ
ÌeMÓ Ó‡L ‰ÏÁ˙‰a ‰Ê .‡Â‰ƒ∆««¿»»∆»«ƒ
‰N ÏL dnÚ ‰˙È‰L ‰ÈÎM‰«¿ƒ»∆»¿»ƒ»∆»»
‰NÚ Ì‰‡Â ,‡È‰ È˙Á‡¬…ƒƒ¿«¿»»»»
ÌeMÓ ?ÌÚh‰ ‰Ó .‰ÓÎÁa¿»¿»»«««ƒ
Ó‡ ,ÔÈÓi‰ „vÓ ‡e‰ Ì‰‡L∆«¿»»ƒ««»ƒ»«

Ó‡pL BÓk „BÒÂ ,‡Â‰ È˙Á‡ ¬…ƒƒ¿¿∆∆¡«
ÏÚÂ .È˙n˙ È˙BÈ È˙ÈÚ È˙Á‡¬…ƒ«¿»ƒ»ƒ«»ƒ¿«

„ÈÓz dÏ ‡˜ Ì‰‡ ‰Ê∆«¿»»»»»»ƒ
‡ÏÂ ,dnÚ ˜a„pL ÌeMÓ ,È˙BÁ‡¬ƒƒ∆ƒ¿»ƒ»¿

.ÌÈÓÏBÚÏ ‰fÓ ‰Ê eÊeÊÈ»∆ƒ∆¿»ƒ
‰Ó‡ Ì‚Â ?e˙k ‰Ó «»¿«»¿»

˙ ‡Ï C‡ ‡Â‰ È‡ ˙ È˙Á‡¬…ƒ«»ƒƒ«…«
Ïk‰ ‡l‡ ?‰È‰ Ck ÈÎÂ .Èn‡ƒƒ¿ƒ»»»∆»«…
‡Â‰ È˙Á‡ Ó‡ ‰ÈÎM‰ ÌeMÓƒ«¿ƒ»»«¬…ƒƒ
‰ÓÎÁÏ Ó‡ e˙kL ,‰ÏÁ˙‰a««¿»»∆»¡…«»¿»
.‰Ó‡ Ì‚Â Ck Á‡ .z‡ È˙Á‡¬…ƒ»¿««»¿«»¿»
‰Ó ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ?Ì‚Â ‰f ‰Ó«∆¿«¿ƒ««
È‡ ˙ È˙Á‡ .‰lÁza Ó‡M∆»««¿ƒ»¬…ƒ«»ƒ
,‰BÈÏÚ‰ ‰ÓÎÁ‰ ÏL ˙a‰ ,‡Â‰ƒ««∆«»¿»»∆¿»
˙‡˜Â È˙BÁ‡ ˙‡˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ¿≈
ÌB˜n‰Ó ,Èn‡ ˙a ‡Ï C‡ ,‰ÓÎÁ»¿»«…«ƒƒ≈«»
.ÔBÈÏÚ‰ zÒp‰ Ïk‰ ˙ÈL‡ ÏL∆≈ƒ«…«ƒ¿»»∆¿
‰ÂÁ‡a ,‰M‡Ï ÈÏ È‰zÂ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆«¿ƒƒ¿ƒ»¿«¬»

e˙kL ,˙eÈÁÂ BÈÓÈÂ «¬ƒ∆»ƒƒ
.‰ÓÎÁ ÏL „BÒ Ïk‰Â ,È˜aÁ ¿̇«¿≈ƒ¿«…∆»¿»

‰‡e„iLk ‰ÏÁ˙‰a , ¿≈««¿»»¿∆»¿
˜c‰Ï ÏÈLa Ó‡ Ck ÌÈˆÓÏ¿ƒ¿«ƒ»»«ƒ¿ƒ¿ƒ»≈
È˙Á‡ dÏ ‡˜Â ,‰eÓ‡‰ CB˙a¿»¡»¿»»»¬…ƒ
Ì˙B‡ CB˙Ï eÚËÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿¿»
,È˙Á‡ Ô‡k Û‡ .ıeÁaL ˙B‚c‰«¿»∆««»¬…ƒ
‰eÓ‡‰ CBzÓ ÊeÊ˙ ‡lL È„k¿≈∆…»ƒ»¡»
Ì˙B‡ ÏÎÂ CÏÓÈ‡ È‰L .Èe‡k»»∆¬≈¬ƒ∆∆¿»»
Á‡ ÌÈÎÏB‰ eÈ‰ ı‡‰ ÈLBÈ¿≈»»∆»¿ƒ««
CB˙a ˜a„ ‡e‰Â ,‰Ê ‰„BÚ¬»»»¿ƒ¿«¿

e ‰eÓ‡‰ÌeMÓÌLÏ ÒÎ Ck »¡»ƒ»ƒ¿«¿»
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‡"Ú È˜  ‡ÈÂ‚Î˙

ÛB‡ ÔÈÓÏÚÏ ‡Á‡Ó Lt˙‡ ‡Ï ˙BÁ‡ ‰Ó»»»ƒ¿¿«≈»»¿»¿ƒ
Ï‡ ‡Lt˙‡Ï ˙ÏÈÎÈ ‡˙z‡ ‡‰c .‡Î‰»»¿»ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ¿¿»»¬»
ÔÈÏÎÈ ‡Ï ÔÈÁ‡ ÔÈ˙ ‡‰c ,Lt˙‡ ‡Ï ˙BÁ‡»»ƒ¿¿«¿»¿≈«ƒ»»¿ƒ

.ÔÈÓÏÚ ÈÓÏÚÏe ÔÈÓÏÚÏ ‡Lt˙‡Ï¿ƒ¿»¿»¿»¿ƒ¿»¿≈»¿ƒ
‡‰c ,‡È‰ È˙Á‡ Ì‰‡ Ó‡ Ck »»««¿»»¬…ƒƒ¿»

ÎÎ È‰Ë Bb ÔÈËe‰Ï BÂ‰ ÔB‰ÏÎ‡È À¿¬¿ƒ»√≈…¿«»
Bb ˜ac˙Ó ‰Â‰ Ì‰‡Â ,ÔBÏ ÈÁÏÙe ÈÏfÓe«»≈«¿≈¿«¿»»»»ƒ¿¿«
.ÔÈÓÏÚÏ Lt˙ ‡Ï„ È˙Á‡ Ó‡Â ‡˙eÓÈ‰Ó¿≈¿»¿»«¬…ƒ¿»ƒ¿¿«¿»¿ƒ

CÈÓÈÒÂ(‡Î ‡˜ÈÂ)Óz‡c ‰Ïe˙a‰ B˙BÁ‡ÏÂ ¿ƒ»ƒ¿«¬«¿»¿ƒ¿»
.dÈ ‡ÈL Ì‰‡„ ‡˙‡ ,Ô‰ÎÏ¿…≈«¿»¿«¿»»«¿»≈

(È ÌÈ„)„Ú˙ B˙B‡ ‡Èz EÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙‡ ∆¿»¡…∆ƒ»«¬…
‡˜ È‡‰ .ÚM˙ BÓLe ˜a„˙ Beƒ¿»ƒ¿ƒ»≈««¿»
‡Ï ‡Èz EÈ‰Ï‡ ÈÈÏ ,ÈÊÁ ‡z Ï‡ .‰eÓ˜e‡¿»¬»»»≈«¿»¡…∆ƒ»»

˙‡ ‡l‡ ,È˙Î(ע"ב קיב c‡(דף ,˙‡ È‡Ó ,ÈÈ ¿ƒ∆»∆¿»»∆»
,‡e‰ CÈ ‡L„˜„ ‡ÏÁc ˙‡ ‰‡Ó„˜ ‡b„«¿»«¿»»¬««¬»¿À¿»¿ƒ
L  ÈÚa Ôn˙c ,‡Èz È˙k Ck ÔÈ‚e¿ƒ»¿ƒƒ»¿«»»≈«»

dÈ‡Ó Èn˜ ‡ÏÁ„ÏÈ ‡L„˜)(‡e‰ Ce‰È‡c ÔÈ‚a ¿«¬»«≈»≈¿ƒ¿ƒ
(Èa).‡Èc ƒ»

ÏÚ ‡ÓÈÈ˜„ ‰‡lÚ ‡b„ ‡c .„Úz «¬…»«¿»ƒ»»¿»¿»«
Ô‡Lt˙Ó ‡ÏÂ ,‰‡z˙ ‡b„ È‡‰««¿»«»»¿»ƒ¿»¿»
‡ÏÂ ÔÈ˜„ ‡„a ‡c ,B˙B‡Â ˙‡ ,ÔÈÓÏÚÏ¿»¿ƒ∆¿»¿»¿≈ƒ¿»
‡LÈc˜ ˙Èa ˙‡ ‡c .B˙B‡Â È‡Ó .ÔLt˙‡ƒ¿»¿»»¿»¬«¿ƒ«ƒ»
˙‡ ‡ÈL ‡Ï ‡ÁÏeÙ ‡‰c .ÔÈÓÏÚÏ ˙B‡¿»¿ƒ¿»¿»»»«¿»¿∆
Ï‡ ,ÏÁ„ÓÏ ‡l‡ ÁÏÙÓÏ e‰È‡ Â‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ¿«∆»¿ƒ¿«¬»
.„Ú˙ B˙B‡Â Ck ÔÈ‚e ,‡lÈÚÏ e‰È‡ ‡ÁÏet¿»»ƒ¿≈»¿ƒ»¿«¬…

‡˜ac˙‡Ï ‡˙e˜„ e‰È‡c ˙‡a .˜a„ƒ̇¿»¿¬«¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«¿»
BÓLe .‡˙ÈÚˆÓ‡ ÈL„ ‡Ùe‚ e‰È‡„¿ƒ»¿»≈¿∆¿»ƒ»ƒ¿

CÈÓÈÒÂ .ÔÈb„„ ‰‡ÚÈL ˙‡ ÚMz(Ï ‰ÈÓÈ) ƒ»≈«¬«¿ƒ»»¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ
CÎ ÔÈ‚a .Ì‰Ï ÌÈ˜‡ L‡ ÌkÏÓ „Âc ˙‡Â¿≈»ƒ«¿»¬∆»ƒ»∆¿ƒ»
ÌÈˆÓÏ ˙Á „Î ‡˙eÓÈ‰Óa Ì‰‡ ˜ac˙‡ƒ¿»««¿»»ƒ¿≈¿»«»«¿ƒ¿»ƒ
‡Úc L aÏ .ÌÈzLÏÙ„ ‡Ú‡Ï ÏÊ‡ „ÎÂ¿«¬«¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»¿»»
ÏÈÎÈ ‡Ïc ÏÈÁc .‡˜ÈÓÚ ‡eb B‚ ‡˙ÁÏ¿»¬»»¬ƒ»»ƒ¿»¿ƒ

Bb BbÓ ‡˜ÏÒÏ‡L˜ „Á L˜ „Ú ‰Ó ,‡ ¿«¿»ƒ»»¬«»««ƒ¿»

‡Ï ˙BÁ‡‰ ‰Ó .È˙Á‡ Ó‡Â¿»«¬…ƒ»»»…
Û‡  ÌÈÓÏBÚÏ Á‡‰ ÔÓ ˙„Ùƒ¿∆∆ƒ»»¿»ƒ«
,„t‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰M‡ È‰L .Ô‡k»∆¬≈ƒ»¿»¿ƒ»≈
ÈL È‰L ,˙„Ù ‡Ï ˙BÁ‡ Ï‡¬»»…ƒ¿∆∆∆¬≈¿≈
„t‰Ï ÌÈÏBÎÈ ‡Ï ÌÈÁ‡«ƒ…¿ƒ¿ƒ»≈

.ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÈÓÏBÚÏ¿»ƒ¿¿≈»ƒ
,‡Â‰ È˙Á‡ Ì‰‡ Ó‡ »««¿»»¬…ƒƒ

CB˙a ÌÈËe‰Ï eÈ‰ Ìlk È‰L∆¬≈À»»¿ƒ¿
ÌÈ„BÚÂ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk‰ ÈL ƒ̃¿≈«»ƒ«»¿¿ƒ
CB˙a ˜„ ‰È‰ Ì‰‡Â ,Ì˙B‡»¿«¿»»»»»≈¿
‡lL ,È˙BÁ‡ Ó‡Â ,‰eÓ‡‰»¡»¿»«¬ƒ∆…
 cÏ ÔÓÈÒÂ .ÌÈÓÏBÚÏ „Ùƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»«»»

 ,‰Ïe˙a‰ B˙Á‡ÏÂ¿«¬…«¿»
Ì‰‡L ÌB˜n‰ Ô‰kÏ Ó‡pL∆∆¡««…≈«»∆«¿»»

.Ba ÈeL»
 ‡Èz EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ ∆¡…∆ƒ»

BÓLe ˜a„˙ Be „Ú˙ B˙‡…«¬…ƒ¿»ƒ¿
.e‰e‡a ‰f‰ ˜eÒt‰ .ÚM ƒ̇»≈««»«∆≈¬

Ï‡‰‡ ‡a‡Èz EÈ‰Ï‡ '‰Ï , ¬»…¿≈«¡…∆ƒ»
‰Ó .'‰ ˙‡ e˙k ‡l‡ ,e˙Î ‡Ï…»∆»»∆«
,‰BL‡‰ ‰bc‰ BÊ ?˙‡ ‰f∆∆««¿»»ƒ»
Cea LB„w‰ ˙‡È ÏL ÌB˜n‰«»∆ƒ¿«»»
ÌML ,‡Èz e˙k ÔÎÏÂ ,‡e‰¿»≈»ƒ»∆»

BBa ÈÙÏ ‡ÈÏ CÈˆ Ì„‡LB„w‰] »»»ƒƒ»ƒ¿≈ƒ

[‡e‰ Cea‡e‰L ÌeMÓ ,[˙Èa].ÔÈc ƒ∆ƒ
‰BÈÏÚ‰ ‰bc‰ BÊ  „Ú˙ «¬…««¿»»∆¿»

‰BzÁz‰ ‰bc‰ ÏÚ ˙„ÓBÚL∆∆∆«««¿»««¿»
˙‡ .ÌÈÓÏBÚÏ ÌÈ„Ù ‡ÏÂ ,Bf‰«¿…ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆
‡ÏÂ ÌÈ˜c ‰Ê ÌÚ ‰Ê B˙‡Â¿…∆ƒ∆¿≈ƒ¿…
ÌB˜Ó ‰Ê ?B˙‡Â ‰f ‰Ó .ÌÈ„Ùƒ¿»ƒ«∆¿…∆¿
.ÌÈÓÏBÚÏ ˙B‡ ,L„w‰ ˙Èa¿ƒ«…∆¿»ƒ
˙B‡a ‰BL ‡Ï ‰„BÚ È‰L∆¬≈¬»…»¿
Ï‡ ,‡ÈÏ ‡l‡ „ÚÏ BÈ‡Â¿≈«¬…∆»ƒ»¬»
B˙‡Â ÔÎÏÂ ,‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰„BÚ‰»¬»ƒ¿«¿»¿»≈¿…

.„Ú «̇¬…
‡e‰L ÌB˜Óa  ˜a„ ƒ̇¿»¿»∆

Ûe‚ ‡e‰L ˜c‰Ï ˙e˜c¿≈¿ƒ»≈∆
ÚM˙ BÓLe .ÚˆÓ‡a ‰BML∆∆»∆¿«ƒ¿ƒ»≈«
,˙B‚c‰ ÏL ÈÚÈM‰ ÌB˜n‰ «»«¿ƒƒ∆«¿»

 cÏ ÔÓÈÒÂ „Âc ˙‡Â ¿ƒ»«»»¿≈»ƒ
ÌeMÓ .Ì‰Ï ÌÈ˜‡ L‡ ÌkÏÓ«¿»¬∆»ƒ»∆ƒ
„iLk ‰eÓ‡a Ì‰‡ ˜a„ Ck»ƒ¿««¿»»»¡»¿∆»«
ı‡Ï CÏ‰LÎe ÌÈˆÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿∆»«¿∆∆
˙„Ï ‰ˆL Ì„‡Ï .ÌÈzLÏt¿ƒ¿ƒ¿»»∆»»»∆∆
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‰f‰ ÙÒ „Î˙

‡ÈL˜c ÏÈ‡B‰ Ó‡ ,‡Bb ÔÓ ‡lÈÚÏ ÏÁ„¿∆∆¿≈»ƒ»»«ƒ¿»ƒ¿»
Ck .Ônz ÏeÚÈ‡ ‰‡Ï‰Ïe Ô‡kÓ ‡„ ‡Lƒ̃¿»»ƒ»¿»¿»ƒ«»»
„Ú .ÌÈˆÓÏ ‡˙ÁÏ ‡Ú„ ‡˙ÚLa Ì‰‡«¿»»¿«¬»¿»»¿«¬»¿ƒ¿»ƒ«
‡˙eÓÈ‰Ó„ ‡L˜ L˜ Ônz ˙eÁÈÈ ‡Ï»≈«»¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿»

.˙Á ˙Ïe ,dÈ ‡Ùwz˙‡Ï ‡˙ÈÓ„˜¿«¿ƒ»¿ƒ¿«¿»≈¿»«»«
.ÌÈzLÏÙ„ ‡Ú‡Ï Ï‡Ú „Î ÈÓ ÈÎ‰»ƒ»≈«»¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

Ck ÔÈ‚(È ÈÏ˘Ó).„ÚÏ ÔBkz ˙Ó‡ ˙ÙN ¿ƒ»¿«¡∆ƒ»«
Ó‡c CÏÓÈ‡ ‡c ,˜L ÔBLÏ ‰ÚÈb‡ „ÚÂ¿««¿ƒ»¿»∆»¬ƒ∆∆¿»«
‰Ó dÈÏ ec‰‡ „ÎÂ .Ètk ÔÈ˜e ÈÏ Ì˙a¿»¿»ƒ¿ƒ¿…««¿«¬«¿≈«
˙ÈNÚ EÏ Ì˙ ÈÎ ÈzÚ„È ÈÎ‡ Ìb È˙Î¿ƒ«»…ƒ»«¿ƒƒ¿»¿»¿»ƒ»

:ÌÈtk ÔBÈ˜ È˙Î ‡ÏÂ ,˙‡Ê…¿»¿ƒƒ¿««ƒ
Èa .‡e‰ ‡È Èk LÈ‡‰ ˙L‡ L‰ »≈≈∆»ƒƒ»ƒƒƒ

Ó‡Â Á˙Ù ‰„e‰È( ‡ Ï‡ÂÓ˘)ÈÏ‚ ¿»»«¿»««¿≈
‡„Â ,„Á È˙k B„ÈÒÁ .'Â‚Â ÓLÈ Â„ÈÒÁ¬ƒ»ƒ¿…¿¬ƒ¿ƒ«¿»
È„z dÈÏ ÈË ‡e‰ CÈ ‡L„˜c Ì‰‡«¿»»¿À¿»¿ƒ»ƒ≈»ƒ
Ó‡„ ‰Óe .ÔÈÓÏÚÏ dÈpÓ eÈË È„Ú‡ ‡ÏÂ¿»«¬≈¿ƒƒ≈¿»¿ƒ«¿»«
cL ‡e‰ CÈ ‡L„˜c ,dÈ˙z‡ ‡c ,ÈÏ‚«¿≈»ƒ¿≈¿À¿»¿ƒ««

.È„z dÏ ËÂ dnÚ dÈzÈÎL¿ƒ¿≈ƒ»¿»«»»ƒ
‡c ,„Á .ÓLÈ ÂÈ„ÈÒÁ ÈÏ‚ Á‡ «≈«¿≈¬ƒ»ƒ¿…«»

dÈnÚ ÏÈÊ‡ ‡e‰ CÈa ‡L„e˜c Ì‰‡«¿»»¿¿»¿ƒ»ƒƒ≈
ÌÈÚLe .dÈÏ ‡˜ÊÏ ÔeÏÎÈÈ ‡Ïc ÔÈ‚a È„z»ƒ¿ƒ¿»≈¿¿»¿»≈¿»ƒ
‡L„˜ Ïh˜c ÔÈÎÏÓ Ôep‡ ÔÈl‡ .encÈ CLÁa«∆ƒ«ƒ≈ƒ«¿ƒ«««À¿»
.e‰ÈÈ˙a Û„„ ‡ÈÏÈÏ ‡e‰‰ ‡e‰ CÈ¿ƒ¿«≈¿»¿»««¿«¿

‡ÈÏÈÏ ‡c ,encÈ CLÁa È˙Î„ ‡e‰ ƒ¿ƒ«∆ƒ«»≈¿»
Ì‰‡Â ,ÔBÏ ÏË˜Â ‡ÎBLÁa M˜˙‡„¿ƒ¿«««¬»¿»«¿«¿»»
È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔBÏ ÏÈË˜ ‡ÈÏÈÏÂ ÛÈ„»ƒ¿≈¿»»ƒ»»ƒ¿ƒ
˜ÏÁiÂ .ÌkiÂ ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ‰ÏÈÏ Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁiÂ«≈»≈¬≈∆«¿»«¬»»««≈«≈»≈
‚ÈÏÙ„ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ‡c ,‰ÏÈÏ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«¿»»À¿»¿ƒ¿»ƒ
,Ì‰‡Ï ÔÈÓ˜e „aÚÓÏ ÔÈ‚ ‡Èc ÔÓ ÈÓÁ«¬≈ƒƒ»¿ƒ¿∆¿«¿ƒ¿«¿»»
ÌekiÂ ,ÌkiÂ .encÈ CLÁa ÌÈÚLe Ck ÔÈ‚e¿ƒ»¿»ƒ«∆ƒ«««≈««
‡Ï Èk .‡e‰ CÈ ‡L„˜ ‡„ ‡l‡ .dÈÏ ÈÚÈÓƒ¿≈≈∆»»À¿»¿ƒƒ…

ÏÎeÈ ‡lL „Át ,˜ÓÚ BÏ¿»…»«∆…«
?‰NÚ ‰Ó ,Ba‰ CBzÓ ˙BÏÚÏ«¬ƒ«∆»»
‰ÏÚÓÏ ÏÁ ÏL „Á‡ L˜ L »̃«∆∆∆»∆∆∆¿«¿»
ÈzL˜Â ÏÈ‡B‰ ,Ó‡ .Ba‰Ó≈«»«ƒ¿»«¿ƒ
Òk‡ ‰‡Ï‰Â Ô‡kÓ ,‰Ê L ∆̃∆∆ƒ»»»¿»∆»≈
‰ˆL ‰ÚLa ,Ì‰‡ Ck .ÌLÏ¿»»«¿»»¿»»∆»»
„È ‡lL „Ú ,ÌÈˆÓÏ ˙„Ï»∆∆¿ƒ¿«ƒ«∆…»«
L˜ ˙‡ ‰lÁza L˜ ÌLÏ¿»»««¿ƒ»∆∆∆
Ck Á‡Â ,Ba ˜fÁ˙‰Ï ‰eÓ‡‰»¡»¿ƒ¿«≈¿««»

.„È»«
ı‡Ï ÒÎpLk Ìb Ck »«¿∆ƒ¿«¿∆∆

Ck ÌeMÓ .ÌÈzLÏt ˙ÙN ¿ƒ¿ƒƒ»¿«
‰ÚÈb‡ „ÚÂ .„ÚÏ ÔBkz ˙Ó‡¡∆ƒ»«¿««¿ƒ»
Ó‡L CÏÓÈ‡ ‰Ê  ˜L ÔBLÏ¿»∆∆¬ƒ∆∆∆»«
.Ètk ÔÈ˜e ÈÏ Ì˙a¿»¿»ƒ¿ƒ¿…««
Ìb ?e˙k ‰Ó BÏ eÈÊÁ‰LÎe¿∆∆¡ƒ«»«
˙ÈNÚ EÏ Ì˙ Èk ÈzÚ„È ÈÎ‡»…ƒ»«¿ƒƒ¿»¿»¿»ƒ»

.ÌÈtk ÔBÈ˜ e˙Î ‡ÏÂ ,˙‡f…¿…»ƒ¿««ƒ
‡È Èk LÈ‡‰ ˙L‡ L‰ »≈≈∆»ƒƒ»ƒ

,Ó‡Â Á˙t ‰„e‰È Èa .‡e‰«ƒ¿»»«¿»«
 ÓLÈ Â„ÈÒÁ ÈÏ‚«¿≈¬ƒ»ƒ¿…

‰ÊÂ ,„Á‡ e˙k B„ÈÒÁ .'B‚Â¿¬ƒ»∆»¿∆
‡e‰ Cea LB„w‰L Ì‰‡«¿»»∆«»»
ÈÒÓ ‡ÏÂ „ÈÓz B˙B‡ ÓBL≈»ƒ¿…≈ƒ
.ÌÈÓÏBÚÏ B˙ÈÓL ˙‡ epnÓƒ∆∆¿ƒ»¿»ƒ
,BzL‡ BÊ  ÈÏ‚ Ó‡M ‰Óe«∆»««¿≈ƒ¿
ÁÏL ‡e‰ Cea LB„w‰L∆«»»»«
d˙B‡ ÓBLÂ dnÚ B˙ÈÎL¿ƒ»ƒ»¿≈»

.„ÈÓz»ƒ
 ÓLÈ Â„ÈÒÁ ÈÏ‚ Á‡ «≈«¿≈¬ƒ»ƒ¿…

Cea LB„w‰L ,Ì‰‡ ‰Ê ,„Á‡∆»∆«¿»»∆«»»
‡lL È„k „ÈÓz BnÚ CÏ‰ ‡e‰»«ƒ»ƒ¿≈∆…
CLÁa ÌÈÚLe .BÏ ˜Èf‰Ï eÏÎeÈ¿¿«ƒ¿»ƒ«…∆
‚‰L ÌÈÎÏÓ Ì˙B‡ el‡  encÈƒ»≈»¿»ƒ∆»«
‰ÏÈÏ B˙B‡a ‡e‰ Cea LB„w‰«»»¿«¿»

.Ì‰ÈÁ‡ Û„L∆»««¬≈∆
‰Ê ,encÈ CLÁa e˙kL ∆»«…∆ƒ»∆

‚‰Â CLÁa L˜pL ‰ÏÈl‰««¿»∆ƒ¿««…∆¿»«
‰ÏÈl‰Â Û„ Ì‰‡Â ,Ì˙B‡»¿«¿»»»«¿««¿»
˜ÏÁiÂ e˙kL e‰Ê .Ì˙B‡ ‚‰»«»∆∆»«≈»≈
.ÌkiÂ ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ‰ÏÈÏ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«¿»«¬»»««≈
LB„w‰ ‰Ê  ‰ÏÈÏ Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁiÂ«≈»≈¬≈∆«¿»∆«»

e ,Ì‰‡Ï ˙BÓ˜ ˙BNÚÏ È„k ÔÈc‰ ÔÓ ÌÈÓÁ ˜lÁL ‡e‰ CeaÌeMÓ.encÈ CLÁa ÌÈÚLe Ck »∆ƒ≈«¬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 -

ְולֹא  הֹוִרים  ֵעיָניו ַהטְּ ָרמּו  ְולֹא  ְרָגִעים,  ֵאיֶזה  ַעל  דֹוָלה  גְּ ְנִהיָמה 
דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִמן  חּוָצה  יט  ְלַהבִּ ֵעיָניו  ּבֹות  גַּ ֶאת  יהַּ  ִהְגבִּ
עֹות  ַהּמֹוֶרה שָׁ ַעל  ְך  כָּ ַאַחר  יט  ִהבִּ ּוְכשֶׁ ְוכּו',  ִלּמּודוֹ  ְך  ֶמשֶׁ ָכל  בְּ
ֵלמֹות,  שְׁ עֹות  שָׁ ע  ֵמַאְרבַּ יֹוֵתר  ן  כֵּ דֹוׁש  ַהקָּ נּו  ַרבֵּ ַמד  לָּ שֶׁ ָרָאה 
ִלי  בְּ סֹוף  ַעד  ה  ִחלָּ ִמתְּ ְקִטיָרא  ְוַחד  ִהְתעֹוְררּות  בְּ ָהָיה  ְוַהּכֹל 
ָכל  דֹוׁש בְּ ַהּזַֹהר ַהקָּ ֶפר  ט חּוָצה ִמסֵּ ִלי ַהבֵּ ּובְּ ַאַחת  ֶרַגע  ֶהְפֵסק 

אן. ְזַמן ַרב ַההּוא, ַעד כָּ

י יֹוֵסף ְוֶזה  ְרכֵּ ם בִּ שֵׁ ַתב בְּ רּוָרה (ִסיָמן א ְסִעיף ָקָטן יב), כָּ ֶנה בְּ שְׁ ּוַבמִּ
ָכל  בְּ מּוַסר  ִסְפֵרי  ִלְלמֹד  ֵעת  לוֹ  ִלְקּבַֹע  ָהָאָדם  "ְוָצִריְך  ְלׁשֹונוֹ: 
גָּדֹול  ִיְצרוֹ  ֵמֲחֵברוֹ  ַהגָּדֹול  י  כִּ ה  ַהְרבֵּ ְוִאם  ְמַעט  ִאם  ָויֹום  יֹום 
ַער  ֵהיֶמּנּו, ְוַתְבִלין ַהיֵֶּצר ָהַרע הּוא ּתֹוַכַחת ַמֲאָמֵרי ֲחַז"ל". ּוְבשַׁ
ּמּוד  הּוא יֹוֵתר ִחּיּוב ִמלִּ ם ַהַחיֵּי ָאָדם שֶׁ שֵׁ ַתב בְּ ּיּון (אֹות כ"ו), כָּ ַהצִּ

אן. ָניֹות, ַעד כָּ ִמשְׁ

ְמקּוָרבוֹ  ַעּמּוד תקנ"ו), מּוָבא שֶׁ (כ"ג  ָרֵאל"  ִישְׂ ֵעיַני  ּוְבֵסֶפר "ֵמִאיר 
י  ַרבִּ שֶׁ ּכֹוֵתב,  ים)  ַחיִּ ֶהָחֵפץ  ְלִמיד  (תַּ ַזַצ"ל  לֹוְך  בְּ לֹמֹה  שְׁ י  ַרבִּ ל  שֶׁ
ת  בָּ שַׁ ל  כָּ שֶׁ זי"ע,  ים  ַחיִּ ֶהָחֵפץ  ָמָרן  ַרּבוֹ  ַעל  לוֹ  ר  ִספֵּ לֹמֹה  שְׁ
ַלֲאֵחִרים  אֹוֵמר  ָהָיה  גַּם  ה,  ָרשָׁ ַהפָּ ל  ַהּזַֹהר שֶׁ ֶאת  ָלַמד  קֹוֶדׁש 
אֹוֵמר  ְוָהָיה  חּוִרים.  בַּ ֲאִפילּו  ה,  ָרשָׁ ַהפָּ ל  שֶׁ ַהּזַֹהר  ְלְמדּו  יִּ שֶׁ

ִמְדַרׁש. ֻרּבוֹ כְּ שֶׁ

ֶהָחָדׁש),  ְדפּוס  בִּ ג'  אֹות  יד  ף  (דַּ ַזַצ"ל  ים  ַחיִּ ֶהָחֵפץ  ָמָרן  ֵבי  ּוְבִמְכתְּ
ֶהֱחִזיק  ים, שֶׁ נוֹ ָהַרב ַאְרֵיה ֵליּב ַעל ָאִביו ָמָרן ֶהָחֵפץ ַחיִּ ר בְּ פֵּ סִּ שֶׁ
ּתֹוָרה  ֵמֶחְלֵקי  ֶאָחד  הּוא  י  כִּ ָאְמרוֹ  בְּ ָלה  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת  בְּ ְמאֹד 
ָלא  ּוַמְרגְּ ָבה"),  ֶמְרכָּ י  ַמֲעשֵׂ גָּדֹול  ָבר  "דָּ ַמֲאָמָרם  (ּוְכֵעין  ַנֲעִלים  ַהּיֹוֵתר 
ֲאֵפָלה, ְוִאי  ים ָאנּו בַּ שִׁ ִלי ִסְתֵרי ּתֹוָרה ְמַגשְּׁ י בְּ ִמיד כִּ פּוֵמיּה תָּ בְּ
ַאג  ִריָאה, ָאְמָנם דָּ ַהְנָהָגתוֹ ִעם ַהבְּ ר ָלבֹא ַעד ֵחֶקר ֱאלֹוהַּ בְּ ֶאְפשַׁ
ְגִלים  ַהנִּ ִלּמּוָדיו  ִביל  שְׁ ּה, בִּ ק בָּ ְלִהְתַעמֵּ ַמן  ַהזְּ יק לוֹ  ַיְספִּ י לֹא  כִּ
י  פִּ ְוַעל  ִלְפָעִמים,  ַרק  ָלה  בָּ ַהקַּ ִסְפֵרי  בְּ ְוִעיֵּן  ים,  ַרבִּ צֶֹרְך  ֵהם  שֶׁ
ָעה ְמֻאֶחֶרת, ּכֹה זֹוֵכר ָאנִֹכי ִמיֵמי ְנעּוַרי, ִסְפֵרי  שָׁ ְיָלה בְּ לַּ רֹוב בַּ
ְיִציָרה,  ֵסֶפר  מוֹ  כְּ ְדמֹוִנים,  ַהקַּ ִרים  ַחבְּ ֵמַהמְּ ַרק  לוֹ  ָהָיה  ָלה  ַקבָּ
מּוָנה, ְוִסְפֵרי  ן ֵסֶפר ַהתְּ ָר"א, כֵּ אּוֵרי ַהגְּ ְוִסְפָרא ִדְצִניעּוָתא ִעם בֵּ
ים  ַחיִּ ֵעץ  ְוִסְפֵרי  ְלקֹוְרדֹוֵבירוֹ,  ה  משֶׁ ס  ְרדֵּ ַהפַּ ֵסֶפר  ן  כֵּ ַהּזַֹהר, 
י  ָהַרבִּ ְוִסְפֵרי  אי,  ְלַהגַּבַּ ַהּקֶֹדׁש  ֲעבֹוַדת  ֵסֶפר  ן  כֵּ ים,  ַחיִּ ֵעץ  ּוְפִרי 
ַפע  שֶׁ ְוֵסֶפר  ֱאגֹוז  ְוִגיַנת  אֹוָרה  ֲעֵרי  שַׁ ֵהם  ֲהלֹא  ִגיְקַטְלָיא  יֹוֵסף 

ף 82). ם ַעּמּוד קע"ב אֹות צא, ְרֵאה אֹור ַהּזַֹהר דַּ ָטל, זּוָלָתם לֹא (ְועֹוד ַעיֵּן שָׁ

ָרן ַהֲחזֹון ִאיׁש  מָּ ה ִאיׁש (ֵחֶלק ג' ַעּמּוד צ"ח), מּוָבא שֶׁ ּוְבֵסֶפר ַמֲעשֵׂ
ֵסֶפר  ֵאין  שֶׁ ַזַצ"ל:  ְגֵרייִניַמן  ַמְרָיהּו  שְׁ י  ַרבִּ ְלַהגָּאֹון  ָאַמר  ַזַצ"ל 
מוֹ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּוַפַעם ָאְמרוֹ ִלְלמֹד ֹזַהר, ְוַאף  ְך טֹוב כְּ ל כָּ מּוַסר כָּ
ַמְרָיהּו ַזַצ"ל, ַעד  י שְׁ הּוא ַעְצמוֹ ָלַמד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִעם ַהגָּאֹון ַרבִּ

אן. כָּ

ִוי  ַהלֵּ מּוֵאל  שְׁ י  ַרבִּ ַהגָּאֹון  שֶׁ מּוָבא  צג),  ַעּמּוד  ד'  (ֵחֶלק  ם:  שָׁ ְועֹוד 
ַעם ֶאת ָמָרן ַהֲחזֹון ִאיׁש ַזַצ"ל אֹודֹות  ַאל פַּ ִליָט"א שָׁ ָוואְזְנר שְׁ
ָמָרן  יב  ְוֵהשִׁ זוֹ,  ְלָחְכָמה  יַע  ִהגִּ ּלֹא  שֶׁ ְלִמי  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד 
ר ּוִמְצָוה  ּמּוד ָאסּור, ֲאָבל ְלַמַען ִיְרַאת ֱאלִֹקים ֻמתָּ ַז"ל, ְלַמַען ַהלִּ
מוֹ  ְך כְּ ל כָּ ְלִהיִבים כָּ מַּ ֲחַז"ל שֶׁ ַמֲאָמֵרי  ָלְך  ֵאין  י  כִּ ִהיא,  דֹוָלה  גְּ

דֹוׁש. ַמֲאָמֵרי ַהּזַֹהר ַהקָּ

ֲעִקיָבא  מּוֵאל  שְׁ י  ַרבִּ ָהַרב  שֶׁ מּוָבא  ָהַעּמּוד),  ׁשּוֵלי  (בְּ ם:  שָׁ ְועֹוד 
חּור  ְהיֹוִתי ֲעַדִין בָּ ר: בִּ ְטַרְסּבּוְרג) ְמַספֵּ ִליָט"א (ֲאַב"ד שְׁ ֶלִזיְנֶגר שְׁ שְׁ
מּוֵאל  שְׁ י  ַרבִּ ְלַהגָּאֹון  ַעם  פַּ ִנְתַלֵויִתי  ִמְצָוה  ר  בַּ ְלַאַחר  ָצִעיר 
ֵסֶפר  ְלָחן  ַהשֻׁ ַעל  ֻמנָּח  ָהָיה  שֶׁ ִזְכרֹוִני  ְוָאז  ִליָט"א,  שְׁ ָוואְזְנר 
ָוואְזְנר:  מּוֵאל  שְׁ י  ַרבִּ ַהגָּאֹון  ְוָאַמר  ִריָכה),  כְּ ְללֹא  ָהָיה  (שֶׁ "ַהּזַֹהר" 
אֹור  (ְרֵאה  ִחיְֵּך  ִאיׁש  ְוֶהָחזֹון  ֶזה.  ֵסֶפר  בְּ ה  ַהְרבֵּ ּלֹוְמִדים  שֶׁ ִנְרֶאה 

ף 86). ַהּזַֹהר דַּ

מּוָבא  ע"ה),  ַעּמּוד  ְוַהְנָהגֹות  ים  ַמֲעשִׂ (בְּ א'  ֵחֶלק  ֵאִליָּהּו  ֵלב  ּוְבֵסֶפר 
ֳהַרִים  ַהצָּ ַאַחר  יֹום  ָכל  בְּ ְזצּוַק"ל  ָיאן  ָלאפְּ ֵאִליָּהּו  י  ַרבִּ ַהגָּאֹון  שֶׁ

דֹוָלה. ְנִעימּות קֹולוֹ ְוִהְתַלֲהבּות גְּ דֹוׁש בִּ ָהָיה לֹוֵמד ֹזַהר ַהקָּ

ַהגָּאֹון  שֶׁ מּוָבא  פ"ח),  ַעּמּוד  ו'  ֶרק  (פֶּ ְדַקֶמִניץ"  יַח  גִּ שְׁ "ַהמַּ ּוְבֵסֶפר 
ַקֶמִניץ  יַבת  ישִׁ ְלִמיד בִּ תַּ ְהיֹותוֹ  ַזַצ"ל בִּ ֶטְרן  ַאֲהרֹן שְׁ ה  י מֹשֶׁ ַרבִּ
דֹוׁש  ֵסֶפר ֹזַהר ַהקָּ יָנה בְּ ָכל ַלְיָלה ִלְפֵני ַהשֵּׁ ָהְיָתה לוֹ ְקִביעּות בְּ

ם. ַעיֵּן שָׁ

יַבת אֹוָפִקים, ָנַהג  ים ָקִמיל ַזַצ"ל רֹאׁש ְישִׁ י ַחיִּ ְוָהַרב ַהגָּאֹון ַרבִּ
ּוִמְדָרׁש  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְבֵרי  דִּ ִלְלמֹד  ת  בָּ שַׁ ֵליל  ְסעּוַדת  ַאַחר 

בּוַע. ת ַהשָּׁ ָרשַׁ ְנחּוָמא ַעל פָּ תַּ

ִקיאּות,  ֶדֶרְך בְּ ּמּוד ַהּזַֹהר ֲאִפילּו בְּ ה ִמלִּ יג ּתֹוֶעֶלת ְמֻרבֶּ ְועֹוד ַישִּׂ
רּוַח  ַער  שַׁ בְּ ַזַצ"ל  ִויָטאל  ים  ַחיִּ י  ַרבִּ ָהַרב  מֹוֵרנּו  ַתב  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ
ָהֲאִר"י  ַהְינּו  (דְּ ַז"ל  מֹוִרי  ָאַמר  "ְוֵכן  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  יא:),  ף  (דַּ ַהּקֶֹדׁש 
ָגה  ַהשָּׂ ְלִעְנַין  טֹוָבה  ֵעָצה  ִוי  ַהלֵּ ַאְבָרָהם  י  ַרבִּ ְלָהַרב  דֹוׁש)  ַהקָּ

ִעּיּון מ' אוֹ נ'  יֲַּעִמיק בְּ ִלי שֶׁ ְלָבד בְּ ִקיאּות בִּ ֶרְך בְּ ּזַֹהר דֶּ ְלמֹד בַּ יִּ שֶׁ
אן  ים", ַעד כָּ ָעִמים ַרבִּ ֶפר ַהּזַֹהר פְּ סֵּ ְקָרא בַּ יִּ ָכל יֹום, ְושֶׁ ָעִלים בְּ

ְלׁשֹונוֹ.

ע אֹות מ"ד),  ֶאְצבַּ ֶפר ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ְלַהגָּאֹון ִחיָד"א ַז"ל (מֹוֶרה בְּ ּוַבסֵּ
ַמאי  ָיַדע  לֹא  גַּם  שֶׁ בְּ ִלּמּוד  ל  כָּ ַעל  ְמרֹוָמם  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד 
ָמתוֹ ְוכּו'.  ּקּון גָּדֹול ְלִנשְׁ ְקִריָאתוֹ ְוהּוא תִּ ְטֶעה בִּ יִּ ָקָאַמר, ְוַאף שֶׁ

ף 76, 82). (ְרֵאה אֹור ַהּזַֹהר דַּ

ֶרק  ִסְפרוֹ "לּוַח ֶאֶרז" (פֶּ אַלאִג'י ַזַצ"ל בְּ ים פַּ י ַחיִּ ְוָכַתב ַהגָּאֹון ַרבִּ
ָכרוֹ  שְׂ ִהנֵּה  ָהָאָדם  ּלֹוֵמד  שֶׁ ַהּתֹוָרה  ְבָכל  דִּ ֲהַגם  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ו'), 

ן  דֹוׁש ָחָדׁש ְוָישָׁ ָלה ֹזַהר ַהקָּ ִדְבֵרי ַקבָּ ּלֹוֵמד בְּ ל ָמקֹום בַּ ִאּתוֹ, ִמכָּ
ב  גָּ ִנשְׂ ָלֶהם,  ְוַכּדֹוֶמה  ָהֲאִר"י זיע"א  נּו  ַרבֵּ ּגּוֵרי  ְוִכְתֵבי  ְוִתּקּוִנים 
ה,  ְמֻרבֶּ ָכרוֹ  ּלֹוֵמד, שְׂ ַמה שֶׁ ֵמִבין  ֵאינוֹ  ֲאִפילּו  י  כִּ ְמאֹד,  ּמּוד  ַהלִּ

ּסּוִרין. ּנּו ַהיִּ ּוְמֻסגָּל ְלַהְבִריַח ִממֶּ

ֶזה  ְוֶאת  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ַתב  כָּ ָמה),  ַהְקדָּ (בַּ ים"  ְלַחיִּ "ְזִכיָרה  ֶפר:  ּוַבסֵּ
ִמי  (קל:), דְּ ָרה  ַחיֵּי שָׂ דֹוׁש ֵסֶדר  ַהּזַֹהר ַהקָּ ִגְליֹון  ַז"ל בְּ ַתב ָהַרב  כָּ
לוֹ  ֻמְבָטח  ּוְבִעּיּון  ִדּיּוק  בְּ ּוֵפרּוׁשוֹ  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד  בְּ יג  יַּשִּׂ שֶׁ

ָבָריו. אן דְּ א, ַעד כָּ ן עֹוָלם ַהבָּ הּוא בֶּ שֶׁ

הּוא  שֶׁ ֲאִפילּו  ְלָהִבין  ּיּוַכל  שֶׁ ַמה  ִלּמּוד  ְדבַּ ְלגָּא  פַּ ִמיָהא  ְנקֹוט 
ֵעֶסק  ָלנּו  ֵאין  דְּ ְוכּו'  מִֹני  כָּ ְוִעּיּון  ּיּוק  דִּ י  ְלתִּ בִּ ט  שָׁ ַהפְּ ְלִפי 
לֹא  ָמא  ִמְסתָּ דְּ ִמיָהא  ֵליּה  ַאֲהֵני  חּוץ  ִמבַּ זֹוָמא  ֶבן  כְּ רֹות  ִנְסתָּ בְּ
ּוְרֵאה  ם.  ַתב שָׁ כָּ (רכה.) ַמה שֶׁ ַוְיִחי  ֵסֶדר  ְוַעיֵּן  יִהּנֹם.  גֵּ ֵני  ִיְרֶאה פְּ
ֵסֶפר  ָכל ָהעוֵֹסק בְּ א (גַּ"ן:), דְּ ֵסֶפר ִהּלּוָלא ַרבָּ ֵהִביא בְּ עֹוד ַמה שֶׁ
ֵלי ֲח"ִסיָדיו  בֹות ַר"גְּ י תֵּ ָראשֵׁ ָבר ָרע, דְּ ל דָּ ָמר ִמכָּ ַהּזַֹהר ְיֵהא ִנשְׁ

יַמְטִריָּה ּזֹוַה"ר. מֹור גִּ ִי"שְׁ

ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַמְכִניַע ֶאת ִיְצרוֹ ָהַרע  ַדף נה:) ְדַהלֹוֵמד בְּ ַתב (בְּ עֹוד כָּ
ַהּכֹל  ְוַעל  ם.  ְיֻעיַּן שָׁ א  ּוָבעֹוָלם ַהבָּ ַהזֶּה  עֹוָלם  ֵלמּות בָּ ְוקֹוֶנה שְׁ
מוֹ  כְּ ֵרתּון  ִיכָּ רֹת  כָּ ִלּפֹות  ְוַהקְּ אּוָלה,  ַהגְּ ְמָקֵרב  ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  דְּ

ָעִמים ַרּבֹות. ם פְּ ַתב שָׁ כָּ שֶׁ

ן  ָקְרבַּ ֶפר  ִמסֵּ ֵהֵבאִתי  מ"ד),  אֹות  ב'  (ֵחֶלק  ּוָמזֹון  ים  ַחיִּ ּוְבקּוְנְטֵרס 
י ַעל ְיֵדי  יַמְטִריָּה ֵסֶפ"ר ַהּזֹוַה"ר, כִּ נּו ַבּגֹוִים" גִּ י ִיתְּ ִמְנָחה "גַּם כִּ
יל  ַיְרגִּ ְבֵסֶפר ַהּזַֹהר  ִמיַע ִלי דִּ ם. ְוָהא שְׁ ֵצם ַעיֵּן שָׁ ה ֲאַקבְּ ֶזה ַעתָּ
ּיֹום,  ִמבַּ יֹוֵתר  ְיָלה  לַּ בַּ יל  ַיְרגִּ ּקּוִנים  ּוַבתִּ ּיֹום,  בַּ ּקּוִנים  ֵמַהתִּ יֹוֵתר 
אֹור  ְו"ַהמָּ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  הּוא  ַהגָּדֹול"  "ָמאֹור  תּוב  כָּ שֶׁ ַמה  ְלִפי 
ִהּלּוָלא  ֵסֶפר  בְּ ם  שָׁ תּוב  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ ּקּוִנים,  ַהתִּ ֵסֶפר  הּוא  ָטן"  ַהקָּ

ף נ.). א (דַּ ַרבָּ

"י  בִּ ַרשְׁ ָאַמר  דְּ ַמאי  ַעל  ד'),  ַעּמּוד  י"ד  ף  דַּ א'  (ֵחֶלק  ם  שָׁ עֹוד  ְוָכַתב 
ַחיֵּי ָלא ָיִתיב ָעְלָמא  ָהא בְּ ָעְלָמא, דְּ ִכיַח בְּ לֹום "ֲאָנא שְׁ ָעָליו ַהשָּׁ
ְדַהלֹוֵמד  ִבין  תָּ ִמזֶּה  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ף רכח.),  דַּ ית  ֵראשִׁ בְּ (ּזַֹהר  ַצֲעָרא"  בְּ
לוֹ  ֻמְבָטח  ּוְרִגילּות  ְקִביעּות  בִּ ַהּזַֹהר  ְוִתּקּוֵני  ְוָחָדׁש  ן  ָישָׁ ֹזַהר  בְּ
ף ס"ח.)  ִמיָתָתן... ְוַעיֵּן ֵסֶדר ִיְתרוֹ (דַּ יִקים בְּ ְדָיֵגן ָעָליו ִדְגדֹוִלים ַצדִּ
דֹוׁש  ּזַֹהר ַהקָּ ִאם ֵאינוֹ לֹוֵמד בַּ ה ְזכּות) דְּ ַתב ָהַרַמ"ז (רבי מֹשֶׁ כָּ ַמה שֶׁ
ְבֵרי  דִּ ֹזאת  ַעל  ְיֵתָרה  ְועֹוד  ם,  שָׁ ְיֻעיַּן  א,  ַהבָּ עֹוָלם  בָּ לוֹ  ַיְכִסיפּו 
ים ּוִויָטאל זי"ע, ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: ָאַמר עֹוד (ִיְרְמָיה ד כד):  י ַחיִּ מֹוֵרנּו ַרבִּ
ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ַהתַּ ֵהם  ָבעֹות  ַהגְּ י  כִּ ִהְתַקְלָקלּו",  ָבעֹות  ַהגְּ "ְוָכל 
ִהנֵּה  ר,  ְזכַּ ַהנִּ ֶהָהִרים  ִחינֹות  בְּ ֵאֶצל  ָבעֹות  גְּ ְקָרִאים  ַהנִּ חּוִרים  ַהבַּ
ים  ַטנִּ ְלִמיִדים ַהקְּ ְראֹות ַהתַּ י בִּ ָבעֹות ֵאּלּו ִנְתַקְלְקלּו ְלַגְמֵרי, כִּ ַהגְּ
ַאֲחֵרי  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  רֹוְדִפים  ָהָרִמים  ֶהָהִרים  דֹוִלים  ַהגְּ ֶאת 
י  כִּ יֹוְדִעים  ְוֵאיָנם  ַהּזֹאת  ָחְכָמה  בַּ ֲעסּוִקים  ְוֵאיָנם  ִטים  שָׁ ַהפְּ
ן  ר, ְוַעל כֵּ ְזכַּ נִּ ּה כַּ ק בָּ ִהְתַעסֵּ ּה ֵהם ִנְמָנִעים ִמלְּ ֵנס בָּ ְרָאָתם ִלכָּ ִמיִּ
ְוָעְלָתה  ְוַלֲעָנה  רֹאׁש  ּפֹוֶרה  ׁשֶֹרׁש  ם  ְוִלבָּ ִנְתַקְלְקלּו  ֵאּלּו  ָבעֹות  גְּ
ְואֹוְמִרים  ָהֱאֶמת,  ָחְכַמת  בְּ ִלְכּפֹר  ְוֶרֶפׁש  ִטיט  ֲחלּוַדת  ֶהם  בָּ
ר  ְזכַּ ַהנִּ ֶרְך  דֶּ ַעל  ְלַבד  בִּ יָה  ּוְלבּושֶׁ ֶטיָה  שָׁ פְּ א  ֶאלָּ ּתֹוָרה  בַּ ֵאין  שֶׁ
ֵחֶלק  ָלֶהם  ִיְהֶיה  לֹא  י  כִּ ָסֵפק  ְוֵאין  ַהֲעלְֹתָך,  בְּ ת  ָפָרשַׁ בְּ ְלֵעיל 
ה  בָּ ַהסִּ ְלַמְעָלה  ֵאר  ִנְתבָּ ּוְכָבר  ּזַֹהר.  בַּ ם  שָׁ ר  ְזכַּ נִּ כַּ א  ַהבָּ עֹוָלם  בָּ
ָרֵזי  ם עֹוְסִקים בְּ ָטּה ַרק ַעד שָׁ ְפשָׁ א ֵאיֶננָּּה כִּ י ּתֹוַרת עֹוָלם ַהבָּ כִּ
ַהזֶּה  עֹוָלם  בָּ ָטַרח  ְולֹא  ּה  בָּ ַחר  בָּ ּלֹא  שֶׁ ְוֶזה  ְוסֹודֹוֶתיָה,  ַהּתֹוָרה 
ֲעָבַדי  "ִהנֵּה  ֶנֱאַמר  ַוֲעֵליֶהם  ת,  בָּ שַׁ בְּ ֹיאַכל  לֹא  ת  בָּ שַׁ ֵמֶעֶרב 

ף 493). ְרָעבּו" ְוגֹו'. (אֹור ַהּזַֹהר דַּ ם תִּ ֹיאֵכלּו ְוַאתֶּ

ֵסֶפר  בְּ ּמּוד  ַהלִּ ל  שֶׁ ּכֹחוֹ  ְוָעצּום  גָּדֹול  ה  מָּ כַּ ַעד  א  תָּ ַהשְׁ ֲחִזיָנן 
ַהּקֶֹדׁש,  ְמֶלאֶכת  י  עֹושֵׂ ְיֵדי  ֶאת  ְלַחזֵּק  א  ֶאלָּ ָלנּו  ֵאין  ַהּזַֹהר, 
צּו  ַאמְּ ה,  דֹושָׁ ַהקְּ ֲעבֹוָדָתם  בַּ ְוחֶֹזק  ְוכַֹח  אֶֹמץ  ָלֶהם  ְלהֹוִסיף 
ְמעֹון  י שִׁ ַרבִּ ל  ּוְלָהִפיץ ֶאת אֹורוֹ שֶׁ יְך  ְלַהְמשִׁ עֹז  ְוִחְגרּו  ָמְתַנִים 
ר,  ֶאְפשָׁ דְּ ַמה  ָכל  בְּ ּוְלַסיֵַּע  עֹוָלם  בָּ ּכֹחוֹ  ְלַפְרֵסם  יֹוַחאי,  ר  בַּ
הּוא  ִריְך  בְּ א  ְלקּוְדשָׁ ַחיִָּלים  ּוְלַהְרּבֹות  ַחִיל  ַלֲעשֹׂות  ְוהֹוִסיפּו 

א ֵמַעְפָרא. ִכיְנתָּ ְואֹוַרְיָתא ְלאּוְקָמא שְׁ

ָדנּו מֹוֵרנּו ָהַרְמַח"ל ִאגֶֶּרת ט"ו (ַרְמַח"ל לרב"ך) ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ:  ְועֹוד ִלמְּ
ר ְלָך ּוְמָצאּוָך  צַּ תּוב: "בַּ ָאַמר ַהכָּ ֶזה סֹוד גָּדֹול ַמה שֶׁ ְואֹוִדיֲעָך בָּ
ָבִרים ד,  ם ֱאלֶֹהיָך" ְוכּו' (דְּ ְבתָּ ַעד ַהשֵּׁ ה ְוכּו' ְושַׁ ָבִרים ָהֵאלֶּ ל ַהדְּ כָּ
ֵזרֹות ַעל  לֹום גְּ ְטָרא ַאֲחָרא ִלְגֹזר ַחס ְושָׁ רּות ַהסִּ י ִהְתגַּבְּ ע, כִּ ל), דַּ

ִפי  י כְּ ְדֵרגֹות, כִּ מַּ ְך ְלִפי ֲעִליָָּתּה ְלִהְתַאֵחז ְוִלינֹק בַּ ָרֵאל, ִנְמשַׁ ִישְׂ
ִפירֹות  סְּ בַּ ֶרת  ּוִמְתגַּבֶּ עֹוָלה  ִהיא  ְוִהנֵּה  ֶרת.  ִמְתגַּבֶּ ְך  כָּ ֲעלֹוָתּה 
ִהיא ַמגַַּעת  ָרֵאל ּדֹוֵחק ַאַחר ּדֹוֵחק. ַעד שֶׁ זּו"ן, ְוָאז ִנְדָחִקים ִישְׂ
א  "ִאימָּ סֹוד,  בְּ ן,  כֵּ גַּם  ם  ק שָׁ בֵּ ְלִהְתדַּ ֶבת  חֹושֶׁ ְוִהיא  א",  ְל"ִאימָּ
ְיכֹוָלה,  ֵאיָנּה  ֱאֶמת  בֶּ ַאְך  ג' סה.),  ֵחֶלק  (ּזַֹהר  ִמיָנּה"  ִמְתָעִרין  יִנין  דִּ
ּה  בָּ ִקין  ִמְתַדבְּ ָרֵאל  ִישְׂ ה,  ַרבָּ ַאדְּ ְוָאז  ֵחרּות.  ִהיא  א  ִאימָּ י  כִּ
ֵזרֹוָתיו  גְּ שֶׁ ֶלְך  ַהמֶּ ָצִריְך  ָהָיה  ְוָלֵכן  ׁשּוָבה,  ַהתְּ סֹוד  בְּ ּובֹוְרִחין 
א  יַע ְלִאימָּ גִּ מַּ ִפיָרה ִלְסִפיָרה ַעד שֶׁ ר ִמסְּ הֹוֵלְך ּוִמְתגַּבֵּ ָקׁשֹות, שֶׁ
ָרֵאל.  ְלִישְׂ ׁשּוָבה  ַהתְּ ִמְתעֹוֶרֶרת  ה  ַרבָּ ַאדְּ י  כִּ ּכֹחוֹ,  ר  בַּ ִנשְׁ ם  ְושָׁ
ִריַחת  בְּ גַּם  ן  כֵּ ְוַעל  יח),  טז,  ֵלי  (ִמשְׁ אֹון"  גְּ ֶבר  שֶׁ "ִלְפֵני  סֹוד  ְוהּוא 
ה  ְבִריָחה ֹזאת ַנֲעשֶׂ בִּ ֵזָרה, ְוֵכיָון שֶׁ "י ָהיּו ַעל ְיֵדי ַהגְּ בִּ ה ְוַרשְׁ מֹשֶׁ
ן  מֵּ ְזדַּ יִּ ָבה ַקָים ְועֹוֵמד ְלָכל ִמי שֶׁ ָבר ִעְנַין ַהתֵּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִהנֵּה כְּ
ְוָיָצא  א"  ְל"ִאימָּ יַע  ַמגִּ ָבר  כְּ ַהּזַֹהר  ֶפר  סֵּ בַּ ק  ְדבָּ ַהנִּ ַהְינּו:  דְּ ֵאָליו, 
ַרֲעָיא  ר בְּ ְזכָּ מֻּ יַח, כַּ ְטָרא ַאֲחָרא, ְוֵאין ָצִריְך לוֹ ֶחְבֵלי ָמשִׁ ִמן ַהסִּ
ה. ְוִהנֵּה,  ְתִחלָּ ֵהֵבאִתי ְלַמְעָלה בִּ ִעְנַין שֶׁ ת ָנשֹׂא, בְּ ָרשַׁ ְמֵהיְמָנא פָּ
ה ַאֲחֵרי ֵהָעשֹׂותוֹ,  ְזַמן ַהְרבֵּ א בִּ ה ַהּזַֹהר ֶאלָּ ל ֶזה, לֹא ִנְתגַּלָּ ִעם כָּ
ְזַמנָּּה,  בִּ א  ֶאלָּ ֵצא  ְלִהמָּ ְצִריָכה  ֵאיָנּה  ַהּזֹאת  ה  ֻעלָּ ַהפְּ ֲהלֹא  י  כִּ
א  תוֹ ֵאינוֹ ֶאלָּ ֻעלָּ י פְּ סֹוד ַהּזַֹהר ַהזֶּה, כִּ ָרֵאל בְּ ְבְרחּו ִישְׂ יִּ רּוׁש: שֶׁ פֵּ
דֹורוֹ  בְּ ַהיִָּמים,  סֹוף  בְּ  - יָחא  ְמשִׁ א  ַמְלכָּ דְּ ָדָרא  בְּ יֹוַמיָּא  סֹוף  בְּ

ֶרת ט"ו, ַרְמַח"ל לרב"ך). רֹות ַרְמַח"ל ִאגֶּ יַח. (ִאגְּ שִׁ ל ֶמֶלְך ַהמָּ שֶׁ

ָכל  בְּ ָאָדם  ְלָכל  ָמצּוי  ַהּזַֹהר  ֶפר  סֵּ שֶׁ ָזִכינּו  ָאנּו,  ָיֵמינּו  בְּ ְוִהנֵּה, 
ֵסֶפר  ת  ֻעלַּ פְּ שֶׁ ָבִרים,  ַהדְּ וַָּנת  כַּ ּזוֹ  שֶׁ ְרֶאה  ַהנִּ ּוְכִפי  ֵבל,  תֵּ ַקְצוֹות 
"י) ְצִריָכה  בִּ ַרשְׁ ִלְתקּוַפת  ַיֲחִסית  ְמֻאֶחֶרת  ְתקּוָפה  בִּ ה  ִנְתגַּלָּ ָאְמָנם  (שֶׁ ַהּזַֹהר 
לֹוַמר  יַח, כְּ ל ָמשִׁ דֹורוֹ שֶׁ סֹוף ַהיִָּמים, בְּ ָרֵאל בְּ ָלל ִישְׂ ֵצא ַלכְּ ְלִהמָּ
ֵסֶפר  ּבּור ְלִלּמּוד בְּ דֹוֵלי ַהּדֹור ֶאת ַהצִּ ל גְּ דֹוֵרנּו ָאנּו, ְוִכְקִריַאת כָּ בְּ
ָאָדם ַיְקִציב  נָּכֹון שֶׁ ְתקּוָפה זוֹ. ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, שֶׁ ְוָקא בִּ ַהּזַֹהר דַּ
יֹום,  י  ִמדֵּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ מּוָעט  ָבר  דָּ ל  ְקִריָאה שֶׁ ֲאִפילּו  ְלַעְצמוֹ 
ל  שֶׁ ּכֹחוֹ  ַבד  ּוִמלְּ ַהּזַֹהר.  ֵסֶפר  בְּ ִלְדּבֹק  ם  ַהשֵּׁ ֶעְזַרת  בְּ יּוַכל  ּוְבָכְך 
ֵבק ּבוֹ, ֲהֵרי  יַח ֲעבּור ָהָאָדם ַהדָּ ל ֶאת ֶחְבֵלי ָמשִׁ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְלַבטֵּ
ָרע,  ָבר  דָּ ל  ִמכָּ ָהָאָדם  ַמת  ִנשְׁ ֶאת  ְמָמֵרק  ַהּזַֹהר  ֶפר  סֵּ שֶׁ ָידּוַע 
רֹות  (ִאגְּ ְוַהַהְצָלחֹות.  ַהְיׁשּועֹות  ְלָכל  ְסגּוָלה  ִהיא  ּבוֹ  ִריָאה  ְוַהקְּ

ֶרת ט"ו, ַרְמַח"ל לרב"ך). ַרְמַח"ל ִאגֶּ

ַאף  ֵמִבין, ִנְרמֹז לוֹ, דְּ ֵאינוֹ  י ְרׁשּומֹות ... ְוַגם ִמי שֶׁ ְוָדְרׁשּו ּדֹוְרשֵׁ
ֶזה  ל  כָּ ִעם  ִלְקרֹות,  יֹוֵדַע  ְוֵאינוֹ  ְבֵהָמה  כִּ הּוא  ָאָדם  שֶׁ גַּב  ַעל 
'ָאָדם  ז)  לו  ים  ִהלִּ (תְּ סּוק  פָּ בַּ ֶרֶמז  ְוֵיׁש  ָכרוֹ.  שְׂ לוֹ  לּו  ִיְכפְּ ַמיָּא  ִמשְּׁ
בֹות  ַהתֵּ ִעם  ֲהָוָי"ה'  יַע  'ּתֹושִׁ ֵתבֹות  דְּ ֲהָוָי"ה',  יַע  ּתֹושִׁ ּוְבֵהָמה 
ּקּוִני"ם'  בֹות 'ֹזַה"ר תִּ ר תֵּ ִמְספַּ בֹות ַיֲעלּו כְּ ל תֵּ י ּכֹוְלִלים שֶׁ תֵּ ּושְׁ

פּוס ִליוֹוְרנֹו) ּקּוִנים דְּ ַמת ַהּמֹוִציִאים ָלאֹור ֵסֶפר ַהתִּ ִדְקּדּוק צ"ח. (ַהְקדָּ בְּ

ל  כָּ א')  ֶנה  ִמשְׁ י'  ֶרק  (פֶּ ַסְנֶהְדִרין  ֶכת  ַמסֶּ ֶנה  שְׁ מִּ בַּ ֲחַז"ל  ְוָאְמרּו 
ְך  ְוַעמֵּ ס)  ְעָיה  (ְישַׁ נֱֶּאַמר  שֶׁ א,  ַהבָּ ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  ָלֶהם  ֵיׁש  ָרֵאל  ִישְׂ
ָיַדי  ה  ַמֲעשֵׂ ַעי  ַמטָּ ֵנֶצר  ָאֶרץ  ִייְרׁשּו  ְלעֹוָלם  יִקים  ַצדִּ ם  כֻּלָּ
ֵדנּו  ָלה", ְלַלמְּ בֹות "ִחּזּוק ִלּמּוד ַקבָּ י תֵּ ֵאר. "ֵחֶל"ק" ָראשֵׁ ְלִהְתפָּ
ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  שֶׁ ְועֹוד,  דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ֵחֶלק  ֶיׁש  ָרֵאל  ִישְׂ ָכל  לְּ שֶׁ
ְלֵעיל]  [ְרֵאה  א,  ַהבָּ ְלעֹוָלם  ִיְזּכּו  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר   – ָלה  בָּ ַהקַּ
ְל"ֶאת  ה  ִנְזכֶּ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  דְּ "ֶצַמח"   יַמְטִריָּה  גִּ "ֵחֶלק"  ְועֹוד 
"בִּיׁשּוָעֶתָך"  רּום  תָּ ְוַקְרנוֹ  ַתְצִמיַח",  ְמֵהָרה  ָך  ַעְבדְּ ִוד  דָּ ֶצַמח 
ּוְלִפי  אּוָלה".  גְּ "תש"ע  ָהאֹוִתּיֹות]  [ִעם  יַמְטִריָּה  –גִּ יׁשּוָעֶתָך  בִּ  -
ֶחְלקוֹ  ָכל  דְּ זי"ע,  ִויָטאל  ים  ַחיִּ י  ַרבִּ ַתב מֹוֵרנּו  כָּ ַמה שֶׁ ֶזה מּוָבן 
ה ְזכּות)  י מֹשֶׁ ַתב ָהַרַמ"ז (ַרבִּ ִלּמּוד ֶזה, ְועֹוד כָּ לּוי בְּ א תָּ עֹוָלם ַהבָּ בָּ
ְיֻעיַּן  א,  ַהבָּ עֹוָלם  בָּ לוֹ  ַיְכִסיפּו  דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ לֹוֵמד  ֵאינוֹ  ִאם  דְּ

ם,  שָׁ

ְלַהְרּבֹות  ַחִיל  ַלֲעשֹׂות  הֹוִסיפּו  ְלָבֶרְכֶכם,  ֵאיפֹה  ָלנּו  ַאר  ִנשְׁ
י  ַמֲעשֵׂ בְּ ָרָכה  ַהבְּ ִויִהי  ְואֹוַרְיָתא,  ִהיא  ִריְך  בְּ א  ְלקּוְדשָׁ ַחיִָּלים 
ָהעֹוָלם  ֶאת  ְלָהִביא  ָלאָכה,  ַהמְּ ל  כָּ ַלם  שְׁ תֻּ ר  ֲאשֶׁ ַעד  ְיֵדיֶכם 
ְוִתּכֹון  ֵלם  שָׁ ְוהכסא  ֵלם  שָׁ ה'  ם  שֵׁ ִויִהי  ית,  ָהֲאִמתִּ ֵלמּותוֹ  ִלשְׁ
ָאֵמן.  ָיֵמינּו  בְּ ְמֵהָרה  בִּ יֵחנּו  ּוְמשִׁ נּו  ַמְלכֵּ ִביַאת  בְּ ָלַעד  מלכותו 
ָאֵמן,  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותוֹ  ָהֱאלִֹקי  נָּא  ַהתַּ "י,  בִּ ַרשְׁ הּוא  ּוְכַדאי 
ה, ְוֵעיֵנינּו  ֻאלָּ ין ּוְלָקֵרב ֶאת ַהגְּ ל ָהעֹוָלם כֻּּלוֹ ִמן ַהדִּ ִלְפטֹר ֶאת כָּ
ֶאת  ָעה  דֵּ ָהָאֶרץ  ּוָמְלָאה  ם  ַהשֵּׁ אֹור  ִנְגלֹות  ִהגָּלּות  בְּ ֱחֶזיָנה  תֶּ

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה בְּ ִביַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק בִּ ם בְּ ַהשֵּׁ

ית  בֵּ ָהאְלִמין  ְעָיה  ְישַׁ ֲעֶטֶרת  ֲאַבְדַק"ק   - ָראס  גְּ ְיהּוָדה  לֹום  שָׁ
ֶמׁש. שֶׁ

ג

ָ ְ


