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- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

לקט מספרי הקדמונים על הזוהר

ל  יְפיֹור שֶׁ ֵזרֹות נֹוָראֹות ֵמֵאת ָהַאפִּ ִיץ ָהָיה גְּ קַּ ַנת תצ"א בַּ שְׁ א. בִּ
ֶזה  ָרֵאל ָעְסקּו בָּ דֹוֵלי ִישְׂ ְלמּוד ְוָכל גְּ ַמן ְלַבֵער ִסְפֵרי ַהתַּ אֹותוֹ ַהזְּ
ִלי ֶהְפֵסק  ֵזָרה - ְוָלְמדּו זַֹהר ְוִתּקּוִנים ְוזַֹהר ָחָדׁש בְּ ל ַהגְּ ָהֵאיְך ְלַבטֵּ

ָלִלי ּמּוד ַהכְּ ְזַמן ַהלִּ ַחר ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים, ֲאִפּלּו בִּ ֵמֲעלֹות ַהשַּׁ

יְפיֹור  ֵזרֹות נֹוָראֹות ֵמֵאת ָהַאפִּ ִיץ ָהָיה גְּ קַּ ַנת תצ"א בַּ שְׁ ְוִהנֵּה בִּ
ְלמּוד  ַהתַּ ִסְפֵרי  ְלַבֵער  ָהָיה  ֵזרֹות  ַהגְּ ְוֶאָחד  ַמן,  ַהזְּ אֹותוֹ  ל  שֶׁ
ְוָכל  ְמאֹד  נֹוָרָאה  ָצָרה  ָהָיה  ֶזה  י  כִּ ּומּוָבן  ָרֵאל,  ִישְׂ ֵני  בְּ ל  שֶׁ
ר"י  ְוַהגָּאוֹן  ֵזָרה,  ַהגְּ ל  ְלַבטֵּ ָהֵאיְך  ֶזה  בָּ ָעְסקּו  ָרֵאל  ִישְׂ דֹוֵלי  גְּ
ינּו ְלָבֵאר לוֹ סֹוד ָהִעְנָין  ַאל ֶאת ַרבֵּ ינּו שָׁ ל ַרבֵּ אַסאן ַרּבוֹ שֶׁ בַּ
יב  ינּו ֵהשִׁ ְטָרא ָאֳחָרא ֶנֶגד ַהּתֹוָרה, ְוַרבֵּ ֶזה ְלַהסִּ ְהֶיה ּכַֹח כָּ יִּ שֶׁ
י הּוא  ינּו כִּ ל ָהִעְנָין, ְוֵכן ּכֹוֵתב לוֹ ַרבֵּ יק סֹוד כָּ ֵבאּור ַמְספִּ לוֹ בְּ
ּלוֹ  יָבה שֶׁ ַהְישִׁ ן בְּ ה ְוִתקֵּ כָּ ים ְרפּוָאה ַלמַּ ָרָאה זֹאת ִמּקֶֹדם ְוִהְקדִּ
ַחר ַעד  ִלי ֶהְפֵסק ֵמֲעלֹות ַהשַּׁ ְלְמדּו זַֹהר ְוִתּקּוִנים ְוזַֹהר ָחָדׁש בְּ יִּ שֶׁ

ֵצאת ַהּכֹוָכִבים.

ל  כָּ ִלְלמֹד  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ל  ִמיִדי שֶׁ ַהתְּ ּמּוד  לִּ בַּ הֹוִסיפּו  ְועֹוד 
ִמּמֹוָצֵאי  ילֹות  ַהלֵּ ִמן  חּוץ  ְיָלה  לַּ בַּ עֹות  שָׁ ׁש  שֵׁ ְועֹוד  כֻּּלוֹ  ַהּיֹום 
ַהּזַֹהר  ל  שֶׁ ּמּוד  ַהלִּ ִמן  ִלְפסֹק  ּלֹא  שֶׁ הֹוִסיפּו  ְוֵכן  ְוכּו'  ּפּור  כִּ יֹום 

י מ"ח. בֹוד מֹוֵרנּו ָהַרב ַרבִּ ל כְּ ָלִלי שֶׁ ּמּוד ַהכְּ ְזַמן ַהלִּ ֲאִפּלּו בִּ
ט הבה"ת אֹות יד) פָּ ה ִמשְׁ (ָיִרים משֶׁ

ָרֵאל ֵמַהגָּלּות ְזכּותוֹ ֵיְצאּו ִישְׂ י בִּ ְיָלה ִיְלמֹד זַֹהר כִּ לַּ ב. בַּ

י  כִּ לּו,  ַהלָּ ים  ִעתִּ בָּ ַהַהְצָלָחה  ְמֻסגֶֶּלת  ֱאֶמת,  ְלָחְכַמת  ָזָכה  ִאם 
א  ֶאלָּ ִסְתָרּה  ה  ְמַגלָּ ה  ָהִאשָּׁ ְוֵאין  ִליֵרָאיו,  ֲהָוָיה  ֶנֱאַמר סֹוד  ָאז 
ֵיְצאּו  ְזכּותוֹ  בִּ י  כִּ מֹורֹות  ַאשְׁ בְּ זַֹהר  ִיְלמֹד  ְיָלה  ּוַבלַּ ְלַבֲעָלּה. 
ְלָהִבין  ָזָכה  ּלֹא  ּוִמי שֶׁ ְלַלְיָלה  ל  ִנְמשָׁ ְוַהגָּלּות  ֵמַהגָּלּות  ָרֵאל  ִישְׂ
ָמה  שָׁ ַהנְּ ְך  ְלַזכֵּ ְמֻסגָּל  ׁשוֹן  ַהלָּ י  כִּ ִיְקָרא  ֵכן  י  פִּ ַעל  ַאף  ּזַֹהר  בַּ
ּלֹוֵמד  ּקּוִנים ַעל ַהּיֹוֵתר טֹוב ּוְכשֶׁ ּוְלָהִאיָרּה זַֹהר ִנְפָלא. ּוְבֵסֶפר ַהתִּ
ְפֵני  ל אֹות ִחּדּוׁש בִּ י כָּ ה כִּ ה ּוִמלָּ ָכל ִמלָּ זַֹהר ְיַעיֵּן ְלָחְכַמת ֱאֶמת בְּ

ׁשּוִטים ֵאיָנם ַרק סֹוד. ְרִאים פְּ ָבִרים ַהנִּ ַעְצמוֹ ְוַהדְּ
ף יז) קֹוֶבער ֵסֶדר ִלּמּוד דַּ ַתי ָראשְׁ בְּ י שַׁ (ִסּדּור ַרבִּ

פּוס ַמְנטֹוָבה ִמּזַֹהר  ל דְּ ין שֶׁ פִּ ) דַּ ּבוֹן שכ"ה (325ג.  ינּו ֶחשְׁ ָבר ָעשִׂ כְּ
ִלים ַהּזַֹהר ְוִתּקּוִנים ה ֵלילֹות ַישְׁ ַלֲחִמשָּׁ

ְלִעּיּוֵני,  ְוֶאָחד  ְלִגיְרָסא  ֶאָחד  ּזַֹהר  בַּ ְקִביעּות  לוֹ  ְהֶיה  יִּ שֶׁ ִיזֵָּהר 
עֹוֵרר  קֹול תְּ בְּ ְקָרא  יִּ שֶׁ כְּ ְלִגיְרָסא  ְך  כָּ ְוַאַחר  ְעָין  ַהמַּ ֶאל  ים  ְוַיְקדִּ
ין  פִּ דַּ  (325) ּבוֹן שכ"ה  ֶחשְׁ ינּו  ָעשִׂ ָבר  כְּ ָנה  ַהשֵּׁ ְוַתֲעבֹר  וָָּנה  ַהכַּ
ַהּזַֹהר  ִלים  ַישְׁ ֵלילֹות  ה  ַלֲחִמשָּׁ ִמּזַֹהר  ַמְנטֹוָבה  פּוס  דְּ ל  שֶׁ

ְוִתּקּוִנים.
ף יז) קֹוֶבער ֵסֶדר ִלּמּוד דַּ ַתי ָראשְׁ בְּ י שַׁ (ִסּדּור ַרבִּ

ָאַמר ָלא ֵיַדע ַמה קָּ ד. ִלְגרֹס ִאיִניׁש ַאף ַעל גַּב דְּ

ַהּתֹוָרה  ּוְסָבַרת  ִפְלּפּול  בְּ יר  ּוַמכִּ ּוֵמִבין  ּתֹוָרה  בַּ ַהּלֹוֵמד  י  כִּ
ְוָעָמל  ִויִגיָעה  ֲעבֹוָדה  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ִנְקָרא  לֹא  ָלֶזה  ּוִמְתַענֵּג 
ָאַמר  שֶׁ ּוְכמוֹ  ָיֵגַע  ְולֹא  ָיֵעף  לֹא  ֵמַח  ְושָׂ ֶנֱהֶנה  ָאָדם  שֶׁ ֶזה  בָּ י  כִּ
ְולֹא  תנז):  ֶרֶמז  מג,  ֶרק  פֶּ ְעָיה  ְישַׁ ְמעֹוִני,  שִׁ (ַיְלקּוט  ְדָרׁש  מִּ בַּ
ָלֵעי  ַאתְּ  ְוֵלית  יֹוָמא  ל  כָּ ָטַרח  ַאתְּ  ְוכּו'  ַיֲעקֹב  ָקָראָת  אֹוִתי 
ָחק  ַהדְּ ִמּתֹוְך  ּתֹוָרה  ַהּלֹוֵמד  ַרק  י  כִּ ָלִעית.  ַאתְּ  י  ַקמֵּ ְוָצלּוֵיי 
ּלֹוֵמד  ּה ֵהיֵטב ַרק שֶׁ ֵאיֶנּנּו ֵמִבין בָּ ַעת ַאף שֶׁ ּוִמּתֹוְך ֵטרּוף ַהדַּ
לֹום  ֶלְך ָעָליו ַהשָּׁ ִוד ַהמֶּ ָאַמר דָּ מוֹ שֶׁ הּוא ּתֹוַרת ֲהָוָיה כְּ ד שֶׁ ִמצַּ
תּוב  אּור ַהכָּ ה הֹוֵרָתִני ְוֶזה בֵּ י ַאתָּ י ַיַען כִּ ֶטיָך לֹא ָסְרתִּ פָּ שְׁ ִממִּ
ַאף  ִמְצוֹוֶתיָך  ֲאִני  ּלֹוֵמד  שֶׁ ִאיִניׁש  ִלְגרֹס  ׁשוֹן  ִמלְּ י  ַנְפשִׁ ְרָסה  גָּ
י  כִּ ַיַען  ֶטיָך  פָּ ִמשְׁ ֶאל  ִהיא  ֲאָוִתי  תַּ ַאְך  ַטֲעָמּה  ֵמִבין  ֵאיֶנּנּו  י  כִּ
ֶטיָך ּוְכַמֲאָמָרם ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִלְגרֹס ִאיִניׁש ַאף ַעל  פָּ הּוא ִמשְׁ
ָאַמר ְוֵאֶצל ֶזה ַהּלֹוֵמד ַעל אֶֹפן ֶזה ֶאְצלוֹ  ָלא ֵיַדע ַמה קָּ גַּב דְּ
ֵמַהּתֹוָרה  ֲענּוג  ַהתַּ יׁש  ַיְרגִּ לֹא  י  כִּ ְוָעָמל  ַוֲעבֹוָדה  ְיִגיָעה  ִנְקָרא 
י ֶזה ֵאינוֹ ֵמִבין  לֹא ַטַעם כִּ ה בְּ ל ַהּתֹוָרה ֻחקָּ ְוֵאֶצל ֶזה ִנְקָרא כָּ
ְהיּו  תִּ שֶׁ רּוׁש  ַהפֵּ ְוֶזה  ּלוֹ  שֶׁ ַעת  ַהדַּ ְוֵטרּוף  חּוק  דְּ ֵני  ִמפְּ ַטֲעָמּה 
ה  ֶדֶרְך ֻחקָּ ְהֶיה בְּ יִּ ְלְמדּו ַהּתֹוָרה ַאף שֶׁ תִּ ּתֹוָרה ַהְינּו שֶׁ ֲעֵמִלים בַּ

ּוְברֹב ָעָמל ִויִגיָעה. 
ֻחּקֹוַתי) ת בְּ ָרשַׁ ָרֵאל פָּ ַמח ִישְׂ (ִישְׂ

ּוִבְפָרט  ָחק  ַהדְּ ַעת  שְׁ בִּ ָעָליו  ִלְסמְֹך  ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ הּוא  ַדאי  ה. כְּ
ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ְוַרבִּ ֱאדֹום  גָּלּות  ְיֵמי  ַאֲחִרית  בְּ ין  ִאילֵּ יֹוַמיָּא  סֹוף  בְּ
ָדָרא  בְּ ְרְנסּון  ִיְתפַּ דְּ ִחּבּורוֹ  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ּוְבכַֹח  כֹחוֹ  בְּ יֹוַחאי 

כֹחֹו יַח ְוִיְפקּון ִמן גָּלּוָתא בְּ יל ֵמֶחְבֵלי ָמשִׁ ְתָרָאה ְלַהצִּ בַּ

ַעת  שְׁ ָעָליו בִּ ִלְסמְֹך  ְמעוֹן  י שִׁ ַרבִּ ַדאי הּוא  כְּ ף ס:):  ְבָרכֹות (דַּ בִּ
ָחק  ַהדְּ ַעת  שְׁ בִּ ּוְלׁשוֹן  "ס  שַּׁ בַּ ּדּוְכֵתי  ה  ַכמָּ בְּ עֹוד  ְוֵכן  ָחק  ַהדְּ
ָאַמר  שֶׁ (מה:)  ה  ֻסכָּ "ס  ַהשַּׁ ְבֵרי  דִּ י  פִּ ַעל  לֹוַמר  ֵיׁש  ְוָקא)  (דַּ

ָמקֹום)  ָכל  בְּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ְסָתם  הּוא  (דְּ יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ
ְבָרא ָהעֹוָלם  נִּ ין ִמּיֹום שֶׁ ל ָהעֹוָלם ִמן ַהדִּ ְיכֹוָלִני ִלְפטֹר ֶאת כָּ
הּוא  ל גָּלּות ֱאדֹום (שֶׁ ֵעת סֹופוֹ שֶׁ יד כָּ ַעד סֹופוֹ ְוָהַאֲחרוֹן ִהְכבִּ
ן  ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ַרבִּ ָיֵמינּו ָאֵמן) שֶׁ ְמֵהָרה בְּ יַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק בִּ קֶֹדם בִּ
ְדָאְמִריַנן  ֶנֶגד ַמְלֵכי רֹוִמי (ֱאדֹום) כִּ ַנְפׁשוֹ כְּ ָעַמד בְּ יֹוַחאי הּוא שֶׁ
ּוִבְפָרט  ֵיָהֵרג,  נָּה  גִּ שֶׁ ְמעוֹן  שִׁ ָאז  ֶלְך  ַהמֶּ ָאַמר  ן  כֵּ ְוַעל  ת,  בָּ שַׁ בְּ
ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ְוֶזהּו  ֱאדֹום,  גָּלּות  ְיֵמי  ַאֲחִרית  בְּ ין  ִאילֵּ יֹוַמיָּא  סֹוף  בְּ
ָדָרא  בְּ ְרְנסּון  ִיְתפַּ דְּ ִחּבּורוֹ  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ּוְבכַֹח  כֹחוֹ  בְּ יֹוַחאי  ן  בֶּ
ְוֵאּלּו  כֹחוֹ  בְּ גָּלּוָתא  ִמן  ְוִיְפקּון  יַח  ָמשִׁ ֵמֶחְבֵלי  יל  ְלַהצִּ ְתָרָאה  בַּ
ַתר  בָּ ָגלּוָתא)  (דְּ דּוֲחָקא  בְּ ָחק  ַהדְּ ַעת  שְׁ ִנְקָרִאים  ַהיִָּמים 
(ַרק  ָאְמרּו  ִפיר  שָׁ ן  כֵּ ַעל  דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ְמבָֹאר  כַּ ּדּוֲחָקא 
ָחק  ַהדְּ ַעת  שְׁ בִּ ָעָליו  ִלְסמְֹך  ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ הּוא  ַדאי  כְּ "י)  בִּ ַרשְׁ בְּ
ִנים ָהֵאּלּו ְוַעל ְזכּותוֹ ָאנּו  שָּׁ ָחק ַהְינּו בַּ ַעת ַהדְּ שְׁ עֹוֶדּנּו בִּ עֹוֵמד בְּ שֶׁ

ר. ְזכַּ נִּ סֹוְמִכין כַּ
ְבֵרי ּתֹוָרה ַמֲהדּוָרא ט' אֹות לט) (דִּ

יְך  "י ַמְמשִׁ בִּ יַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק - ַרשְׁ קּו ַעד בִּ "י ִיְתַחזְּ בִּ כַֹח ַרשְׁ ו. בְּ
ִהיָרתוֹ ְלָהִאיר  נּו אֹור זַֹהר בְּ ּלֹא ָיִסיר ֵמִאתָּ קּותוֹ שֶׁ לְּ ַגם ַאֲחֵרי ִהְסתַּ

ָכה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּתֹוְך ֲחשֵׁ

ְדָאַמר  ּקּוִנים כִּ דֹוׁש ּוַבתִּ ּזַֹהר ַהקָּ ָעִמים בַּ ה פְּ ָמִצינּו ַהְרבֵּ ַמה דְּ
כוֹ  י ָרִזין ִעיָלִאין ֲהווֹ בְּ ְבֵרי ּתֹוָרה ְוִאיגַּלֵּ ן יֹוַחאי דִּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ַרבִּ
ְנהֹוָרא  ַיְנִהיר  ַמאן  ָעְלָמא  ִמן  ק  לֵּ ְסתַּ תִּ ד  כַּ ַוי  ְוָאְמרּו  ֶחְבָרָיא 
ְלׁשֹונֹות  ְוַכּיֹוֵצא  ֶזה  ַעל  עֹוֵבר  ל  כָּ ּתֹוֵמם  ְוִישְׁ ְוכּו'  אֹוַרְיָתא  דְּ
ִקיָנה  ְלעֹוֵרר  ָפָניו  בְּ ַחי  ְלָאָדם  ֶזה  לֹוַמר  ם  ְמְצאּו שָׁ נִּ ֵאּלּו שֶׁ כָּ
יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ְלַרבִּ ְפָרט  בִּ ִטיָרתוֹ  פְּ ֵעת  בְּ ְהֶיה  יִּ שֶּׁ ַמה 
ְרֶאה  נִּ ֶזה ַאְך ָהָיה ָלֶהם כַּ ה ְוכּו' ְלָדָבר כָּ חּו פֶּ ם ְוֵאיְך ִיְפתְּ ַרבָּ
ַוי  ַוח  צָּ שֶׁ יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ֵמַרבִּ ְמעּו  שָּׁ שֶׁ ֵמֲחַמת  ַהֶהְכֵרַח 
ַאֲחֵרי  ְהֶיה  יִּ שֶׁ כּות  ַהַחשְׁ ּגֶֹדל  ְוֵהִבינּו  ְוָיְדעּו  ְך  ִיְתַמשֵּׁ ָגלּוָתא  דְּ
ְסיֹונֹות  ַהנִּ ּלּות  ֵמַהִהְתגַּ ַוֲחֵסִרים  הֹוְלִכים  ְוַהּדֹורֹות  קּותוֹ  לְּ ִהְסתַּ
"י  בִּ ַרשְׁ כַֹח  בְּ י  כִּ ָיְדעּו  ר  ְוַלֲאשֵׁ לֹום  ְושָׁ ַחס  ר  ִיְתגַּבֵּ ר  ְוַהֶהְסתֵּ
י  כִּ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ָאְמרּו  שֶׁ ּוְכמוֹ  ֶצֶדק  ּגֹוֵאל  יַאת  בִּ ַעד  קּו  ִיְתַחזְּ
יָחא,  א ְמשִׁ ֵיְיֵתי ַמְלכָּ ְתָרָאה דְּ ָדָרא בַּ ְרְנִסין בְּ ִיְתפַּ ַהאי ֲחבּוָרא  בְּ
ַעל  ֵאּלּו  ְדָבָריו  בִּ ְלָהִאיר  "י  בִּ ַרשְׁ ֶאת  ר  ָהִעקָּ עֹוְררּו  ן  כֵּ ַעל 
ְתָרָאה ַהּזֹאת ְוֶזה ִיְהֶיה ַעל ְיֵדי  ָרא בַּ ַאֲחָריו ַעד דָּ לְּ ּדֹורֹות שֶׁ
חֹוְלֵקיהוֹן  ָאה  ַזכָּ ָאְמרּו  שֶׁ ַמֲאָמָריו  ֵעת  בְּ ן  כֵּ ַעל  ּתֹוָרתוֹ  ְבֵרי  דִּ
אֹוַרְיָתא ִמּפּוָמְך עֹוְררּו אֹותוֹ ִלְזּכֹר  ְמעוֹן ִמיֵלי דְּ שִׁ ֶחְבָרָיא דְּ דְּ
ָיִסיר  ּלֹא  שֶׁ קּותוֹ  לְּ ִהְסתַּ ַאֲחֵרי  גַּם  ּתֹוָרתוֹ  ת  ּכַֹח ְקֻדשַּׁ יְך  ְלַהְמשִׁ
ָכה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד  ִהיָרתוֹ ְלָהִאיר ִמּתֹוְך ֲחשֵׁ נּו אֹור זַֹהר בְּ ֵמִאתָּ
ִאים  ּדֹורֹות ַהבָּ ּקּון עֹוָלם בַּ ֵני ּתֹוָרה ּוְבֶהְכֵרַח ָהָיה ָלֶהם ְלַמַען תִּ ִמבְּ
ַהּכַֹח  יְך  ְלַהְמשִׁ ֵדי  כְּ ַאֲחָריו  ְהֶיה  יִּ שֶּׁ ַמה  ִלּבוֹ  בְּ ָהַרְחָמנּות  ְלעֹוֵרר 

ָיֵמינּו. ְמֵהָרה בְּ ן ְיִהי ָרצוֹן בִּ ָגלּוֵתנּו כֵּ ְלטֹוָבה ַלֲהִקיֵמנּו בְּ
א אֹות ס') ְבֵרי ּתֹוָרה ַמֲהדּוָרא ַקמָּ (דִּ

יו  ּמֹוִציא ִמפִּ ֵמִבין ַמה שֶּׁ יֹוֵדַע ְוֵאינוֹ  ז. ַהּלֹוֵמד ַהּזַֹהר ֲאִפּלּו ֵאינוֹ 
ָבָריו ן דְּ רּוְך הּוא ְמַתקֵּ דֹוׁש בָּ ַהקָּ

יו  ִמפִּ ּמֹוִציא  שֶּׁ ַמה  ֵמִבין  ְוֵאינוֹ  יֹוֵדַע  ֵאינוֹ  ֲאִפּלּו  ַהּזַֹהר  ַהּלֹוֵמד 
ְוַאְסְמכּוהּו  ֵאי  ַקמָּ ָאְמרּו  ְוָכְך  ָבָריו  דְּ ן  ְמַתקֵּ הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ

א ְוִדּלּוגוֹ. ְקֵרי ְוִדְגלוֹ ֶאלָּ ֶאְקָרא ְוִדְגלוֹ ָעַלי ַאֲהָבה ַאל תִּ

ִזְכרֹונוֹ  ָהא  ם  שֵׁ בְּ ַעִין  טֹוב  קּוְנְטֵרס  בְּ ִחיָד"א  ָהַרב  בְּ ְַעיֵּן 
ָהיּו נֹוֲהִגים  ֶנה ְוִתּכֹוֵנן, שֶׁ בָּ ְצָפת תִּ ֶזה בִּ ה נֹוָרא כָּ ִלְבָרָכה ּוַמֲעשֶׂ
ה  מָּ ָכל ֵליל ל"ג ָלעֶֹמר כַּ ן יֹוַחאי בְּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ יְֵּלכּו ִלְמָעַרת ַרבִּ שֶׁ
אֹותוֹ  ִקים  ּוְמַחלְּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ל  כָּ ם  ְולֹוְמִדים שָׁ ִויִחיִדים,  ֲחָכִמים 
ֶהם  ִעמָּ ָהָיה  שֶׁ ַהּיֹום  ַוְיִהי  ֶאָחד.  ֵחֶלק  ֵמַהּקֹוְרִאים  ֶאָחד  ְלָכל 
ֵמַהּזַֹהר  ֶאָחד  ֵחֶלק  לוֹ  ְוָנְתנּו  ְפֵניֶהם,  בִּ ְוָידּוַע  ְמֻיָחד  ֶאָחד  ִאיׁש 
יֹוֵדַע  ֵאינוֹ  שֶׁ ַעְצמוֹ  בְּ יֹוֵדַע  ְוהּוא  ֶהם,  ִעמָּ ִלְקרֹות  ַהּקֹוְרִאים  ִעם 
ה אֹותוֹ ָהִאיׁש? קֶֹדם  צּוַרת ָאָדם. ֶמה ָעשָׂ ְבֵהָמה בְּ ִלְקרֹות ְוהּוא כִּ
ּוָבכֹה  ָהלְֹך  ַויֵֵּלְך  ָעָרה  ֵמַהמְּ ַלחּוץ  ָיָצא  ּמּוד  ַהלִּ ל  שֶׁ ָהֵעת  יַע  יַּגִּ שֶׁ
ִכיָּה ְוָנְפָלה ָעָליו  רּו ִריֵסי ֵעיָניו ֵמַהבְּ ְמַעט ִנסְּ כִּ ה ְמאֹד, ַעד שֶׁ ַהְרבֵּ
ן יֹוַחאי, ְזכּותוֹ  ְמעוֹן בֶּ י שִׁ א ֵאָליו ַרבִּ ְמקֹומוֹ, ְוָאז בָּ ן בִּ ָמה ְוָישַׁ ְרדֵּ תַּ
ה ַמה  ַחת, ַעתָּ יָרא ְוַאל תֵּ ֲחלֹום, ְוָאַמר לוֹ: ַאל תִּ ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן, בַּ
יבוֹ  גֹוָרְלָך. ֱהשִׁ ָעָלה בְּ ם, קּום ְקָרא ֶאל ֱאלֶֹקיָך ַהֵחֶלק שֶׁ ָך ִנְרדָּ לְּ
י  ַרבִּ ָלל ִלְקרֹות. ָאַמר לוֹ  ְוֵאיִני יֹוֵדַע כְּ ְבֵהָמה  ָהִאיׁש: ֲהֵרי ֲאִני כִּ
יֹוֵדַע  ַעְצְמָך  ְוִתְמָצא  ֶעָך  ֲאַסיְּ ַוֲאִני  ְקָרא  קּום  יֹוַחאי:  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ
ַעְצמוֹ  ּוָמָצא  ָנתוֹ  ִמשְּׁ ְוֵהִקיץ  ָהָיה,  ְוֵכן  ַהֲחָכִמים.  ְגדֹוֵלי  כִּ ִלְקרֹות 
ָבִרים  דְּ ּבוֹ  ְצאּו  מָּ שֶׁ ָהרֹוִאים אֹותוֹ  ל  כָּ ָעָליו  ְוָתְמהּו  טֹוב,  בְּ יֹוֵדַע 

ה. ֲעשֶׂ אן ַהמַּ ּלֹא ָיְדעּו ּבוֹ ִמּקֶֹדם. ַעד כָּ נֹוָרִאים שֶׁ

ִמשּּׁום  א  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי  ִזְכרֹונוֹ  ָאִבי  ֲאדֹוִני  רּוׁש  פֵּ ּוָבֶזה 
תּוב ּתֹוַרת ֲהָוָיה  ָאַמר ַהכָּ זֶּהּו ַמה שֶּׁ ִלְבָרָכה, שֶׁ "ז ִזְכרֹונוֹ  ָהָרשָׁ
ם,  ִלּמּוד ַהּסֹוד ִנְקָרא ּתֹוַרת ַהשֵּׁ ָידּוַע דְּ יַבת ָנֶפׁש, דְּ ִמיָמה ְמשִׁ תְּ

ֶזה  ֲהָוָיה ֶחְפצוֹ  תֹוַרת  סּוק בְּ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל פָּ ָאְמרּו  ּוְכמוֹ שֶׁ
ִמיָמה  הּוא תְּ ָאַמר ּתֹוַרת ֲהָוָיה שֶׁ ט ְוֶזהּו שֶׁ שָׁ ַהּסֹוד ּוְבתֹוָרתוֹ ֶזה ַהפְּ
ִלְלמֹד  יֹוֵדַע  ֵאינוֹ  שֶׁ ְוֶזה  ֵלמּות  שְׁ בִּ אֹוָתּה  ִלְלמֹד  ִריְך  צָּ שֶׁ לֹוַמר  כְּ
יַבת  ָאַמר ְמשִׁ יב ַנְפׁשוֹ ְוֶזהּו שֶׁ דוֹ ּוֵמשִׁ ן יֹוַחאי ְמַלמְּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ַרבִּ
ֶנֶפׁש  ְוָאַמר  י'ֹוַחאי  'ן  בֶּ 'ְמעוֹן  שִׁ ּת'ֹוָרה  דוֹ  ְמ'ַלמְּ נֹוָטִריקוֹן 
ן ֲאדֹוִני ָאִבי  רּוׁש גַּם כֵּ ְמַעט ָיְצָאה ַנְפׁשוֹ ְוָחְזָרה לוֹ ּוְבֶזה פֵּ כִּ שֶׁ
ֶאָחד  ְלִאיׁש  ָרְמזּו  שֶׁ ָהֶרֶמז  זֶּהּו  שֶׁ א  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי  ִזְכרֹונוֹ 
י  רּוׁשוֹ ּוֵפְרׁשּו לוֹ כִּ ֵהָמה ְולֹא ָיַדע פֵּ ַבת בְּ ֲחלֹום תֵּ ֶהְראּו לוֹ בַּ שֶׁ
ֵהָמה  ַבת בְּ ֵביתוֹ ָלֵכן ֶהְראּו לוֹ תֵּ ָהָיה לוֹ בְּ ַכר ֵסֶפר ַהּזַֹהר שֶׁ מָּ ַיַען שֶׁ
ִית ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ּוְלִפי  ֶדׁש ִמ'ן ַה'בַּ י ַה'קֹּ 'ַעְרתִּ בֹות בִּ י תֵּ ָראשֵׁ דְּ
ְבֵהָמה ְוֵאינוֹ  ָאָדם הּוא כִּ ַאף ַעל גַּב שֶׁ ֵרׁש ִלְרמֹז לוֹ דְּ ָהִכי ִיְתפָּ
ר  ְוֶאְפשָׁ ָכרוֹ  שְׂ לוֹ  לּו  ִיְכפְּ ַמיָּא  ִמשְּׁ ֶזה  ל  כָּ ִעם  ִלְקרֹות  יֹוֵדַע 
יו ְוִתְהֶיה  רּו ַמֲעשָׂ ר ָקָרה ָלִאיׁש ַהזֶּה ִאם ֻיְכשְׁ ֲאשֶׁ ְקֶרה לוֹ כַּ יִּ שֶׁ
ֲהָוָי"ה'  יַע  ּתֹושִׁ ּוְבֵהָמה  'ָאָדם  סּוק  פָּ בַּ ֶרֶמז  ְוֵיׁש  ְלטֹוָבה  וָָּנתוֹ  כַּ
בֹות  ל ב' תֵּ ּכֹוְלִלים שֶׁ ּוב'  בֹות  ֲהָוָי"ה' ִעם ַהתֵּ יַע  ֵתבֹות 'ּתֹושִׁ דְּ

ִדְקּדּוק ַצח. ּקּוִנים' בְּ בֹות 'זַֹהר תִּ ר תֵּ ִמְספַּ ַיֲעלּו כְּ
פּוס ִליוֹוְרנֹו) ַמת ַהּמֹוִציא ָלאֹור זַֹהר דְּ (ַהְקדָּ

דֹוׁש ּזַֹהר ַהקָּ עּור בַּ עּו ִלְלמֹד שִׁ ְקבְּ ת תִּ בָּ ָכל שַׁ ח. גַּם בְּ

דֹוׁש. ּזַֹהר ַהקָּ עּור בַּ עּו ִלְלמֹד שִׁ ְקבְּ ת תִּ בָּ ָכל שַׁ גַּם בְּ
יק ִלְבָרָכה אֹות ג') יָסא ֵזֶכר ַצדִּ י ַיֲעקֹב ִמלִּ (ַהְנָהגֹות ָהַרב ַרבִּ

ִאם  י  כִּ ֶריָה  ְוִעקָּ יָה  ָרשֶׁ שָׁ ָהֱאמּוָנה  ִסְתֵרי  יג  ְלַהשִּׂ ר  ֶאְפשָׁ ט. ִאי 
ַלת ָחְכַמת ָהֱאֶמת ַקבָּ בְּ

יָה  ָרשֶׁ יג ִסְתֵרי ָהֱאמּוָנה שָׁ ר ְלַהשִּׂ ִאי ֶאְפשָׁ ל שֶׁ ְוָהֱאֶמת ַהְמֻקבָּ
ם  לֵּ תַּ ִישְׁ נָּה  ִממֶּ י  כִּ ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ַלת  ַקבָּ בְּ ִאם  י  כִּ ֶריָה  ְוִעקָּ
ֲאִמין  ַהמַּ ִיְצָטֵרְך  ְוָלֶזה  ִנְמַנע,  ּוְבזּוָלָתּה  ֶזה  ָכל  בְּ ֲאִמין  ַהמַּ
ק  ְלִהְתַעסֵּ ֵלם  שָׁ ּתֹוָרִני  ֱהיֹותוֹ  ַאַחר  ֵלם  ַהשָּׁ ְוָהעֹוֵבד  י  ָהֲאִמתִּ
נָּה ַיֲעמֹד ַעל  ַמת ַהּתֹוָרה ּוִממֶּ ר ִהיא ִנשְׁ ָלה ֲאשֶׁ בָּ ָחְכַמת ַהקַּ בְּ
ְוַעל  ַצד  ל  ִמכָּ ת  ַהדָּ ִעם  ֶמת  ַהְמַסכֶּ ית  ָהֲאִמתִּ ָהֱאמּוָנה  סֹוד 
ְצוֹות  ְוַהמִּ ה  ִפלָּ ַהתְּ ֲעבֹוַדת  בַּ ְוַהֵחֶפץ  ְוָהָרצוֹן  ַהּתֹוָרה  וַָּנת  כַּ
ּתֹוָלדֹות  ּוְלהֹוִליד  ֶלַקח  ל ְלהֹוִסיף  דֵּ תַּ ִישְׁ ֶזה  ַעל  ָעְמדוֹ  ְוַאַחר 
ֶכל  ִפי ַהשֵּׂ ר ֵאין ֶזה כְּ ָידוֹ ֲאשֶׁ ר בְּ ים ֲאשֶׁ ָרשִׁ ַוֲעָנִפים ּדֹוִמים ַלשָּׁ
ׁשּום  בְּ יּוַכל  לֹא  ָהֱאֶמת  יג  ְלַהשִּׂ ָידוֹ  ָקְצָרה  ָקצֹר  י  כִּ י  ָהֱאנֹושִׁ
ָחְכָמה  ְלּפֶֹלת בְּ ְלַקיֵּם פִּ ֶכל ָהֱאלִֹקי  ִפי ַהשֵּׂ ִנים ֲאָבל הּוא כְּ פָּ
ִביִאים ְוַהֲחָכִמים ְוֵאין  ָחיּו ְוָדְרכּו ַהנְּ ר ּבוֹ  ים ֲאשֶׁ ֶרְך ַהַחיִּ ֶזה דֶּ
ּוְמִניַעת  ית  ָהֲאִמתִּ ַהָחְכָמה  ֲאָבל  ַהּתֹוָרה  ַמת  ַהְקדָּ בְּ ָהָרצוֹן 
ִבים  ה ַלחֹושְׁ ִחלָּ ילֹוסֹוְפָיה תְּ ְמִניַעת ִלּמּוד ַהפִּ ה כִּ ִחלָּ ִלּמּוָדּה תְּ
ִלּמּוד  ְמִניַעת  י  כִּ אֹור,  ָראּו  ּלֹא  שֶׁ ית  ָהֲאִמתִּ ַהָחְכָמה  ִהיא  שֶׁ
ִהיא הֹוֶרֶסת ְועֹוֶקֶרת  ה ָראּוי ּוְמֻחיָּב ְלִפי שֶׁ ִחלָּ ילֹוסֹוְפָיה תְּ ַהפִּ
קֶֹדם  ּה  בָּ ְוָהעֹוֵסק  ינּות  ַהמִּ ֶרְך  דֶּ ּה  ְוַדְרכָּ ָהֱאֶמת  ת  דַּ י  ְרשֵׁ שָׁ
ִביֵאהּו ִליֵדי ִמינּות  ֵלָמה תְּ ַעל ֱאמּוָנה שְׁ ֵלם בַּ ְהֶיה ּתֹוָרִני שָׁ יִּ שֶׁ

ּוְכִפירּות ְוכּו'.

ּתֹוִריׁש ׁשּום ֱאמּוָנה ָרָעה  לֹום שֶׁ ית ַחס ְושָׁ ֲאָבל ַהָחְכָמה ָהֲאִמתִּ
ִריׁש  ֶדק ְוַתשְׁ ְנִחיל ָהֱאֶמת ְוַהצֶּ תַּ ֵהֶפְך שֶׁ ַעת ִנְפָסד ֲאָבל בַּ אוֹ דַּ
ימּוָה  ַיְקדִּ ִאם  ְוַאף  לֹוְמֶדיָה  ֵלב  בְּ ּיֹות  ֲאִמתִּ ְוֵדעֹות  ֱאמּונֹות 
ַהּתֹוָרה  ֲעלּומֹות  תַּ ָלאֹור  ַהּמֹוִציָאה  ִהיא  י  כִּ ַהּתֹוָרה  ִלְלמֹד 
ְקֵנה  יֶהן עֹולֹות בִּ תֵּ שְּׁ יָה ְלִפי שֶׁ ָרשֶׁ ֶריָה ְמַחזֶֶּקת ְותֹוֶמֶכת שָׁ ְוִעקָּ
ּגּוף  בַּ ַהּתֹוָרה  שֶׁ ְלִפי  ִאחּוָרּה  ַטַעם  ֲאָבל  ָהֱאלִֹקית  ַהָחְכָמה 
ְצוֹות  ים ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוֵיַדע ַהמִּ יְַּקדִּ ָמה ֵאֶליָה ּוְכשֶׁ שָׁ נְּ ְוַהָחְכָמה כַּ
ֵנס ְלַטיֵּל  ן ִיכָּ יַני ְוַאַחר כֵּ ָלה ִמסִּ בָּ ֶהן ַהקַּ ָאה בָּ בָּ ִפי ַמה שֶּׁ ן כְּ ּוֵפרּושָׁ
י ַיֲעמֹד  ֶדר כִּ הֶֹגן ְוַכסֵּ ּגּוף כַּ ָמה בַּ שָׁ חּול ַהנְּ ס ַהָחְכָמה ָאז תָּ ַפְרדֵּ בְּ
ּבּוְרָין  ַעל  ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ל  כָּ ל  שֶׁ ַהֵהם  ָתִרים  ְוַהסְּ ַהּסֹודֹות  ְוָיִבין 
ָבִרים  ַדם לוֹ ְיִדיַעת ַהדְּ קָּ ְכלוֹ ַאַחר שֶׁ ל שִׂ ְלבֵּ ָתן ְולֹא ִיְתבַּ ַוֲאִמתָּ
ַהחֶֹמר  ְקִדיַמת  ֶדֶרְך  כְּ ְוֶזה  ַהֵהם  ָתִרים  ַהסְּ יֹורּו  ֲעֵליֶהם  ר  ֲאשֶׁ

ָלחּול ַהּצּוָרה ּבוֹ.
ֶרק יז) ְכִלית פֶּ "א ֵחֶלק ַהתַּ בָּ (ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ְלָהַרשְׁ

ַהָחְכָמה  ִהיא  שֶׁ ַהּתֹוָרה  ַמת  ִנשְׁ בְּ ֵעֶסק  כָּ ם  ַלַהשֵּׁ רּוַח  ַנַחת  י. ֵאין 
ֲעבֹוָדתוֹ  בַּ ַרְך  ִיְתבָּ ְרצֹונוֹ  יֹוֵדַע  נָּה  ִממֶּ י  כִּ ֶלת  ַהְמֻקבֶּ ית  ָהֲאִמתִּ

ּוִמְצוֹוָתיו

ן  י ֲעִקיָבא ְוֶזה ָהָיה ַאַחר ֻחְרבַּ ל ֵמַרבִּ ן יֹוַחאי ִקבֵּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ַרבִּ
ַהנֱֶּעָלם  ְדָרׁש  ַהמִּ ַעל  בַּ הּוא  לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  דֹוׁש  ַהקָּ ְוֶזה  ִית  ַהבַּ
לֹום ִהְבִטיַח  ר ְוהּוא ָעָליו ַהשָּׁ ְקָרא ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוַעל ָידוֹ ֻחבַּ ַהנִּ
ַאֲחִרית  בְּ ּנּו  ִממֶּ ְרְנסּו  ִיְתפַּ ים  ַרבִּ י  כִּ ַההּוא  ׁש  ַהְמֻקדָּ ִחּבּור  בַּ

ַהיִָּמים.

ׁשוֹן  ַהלָּ ֶזה  בְּ ָאַמר  ּקּוִנין  ַהתִּ ֵסֶפר  ְקָרא  ַהנִּ ית  ֵראשִׁ בְּ ת  ּוְבִמלַּ
זַֹהר  ִכיִלים ַיְזִהרּו כְּ שְׂ ְנָיָנא): ְוַהמַּ (ִתּקּוֵני ּזַֹהר ָחָדׁש – ִסְפָרא תִּ
ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ּכֹוָכִבים  כַּ ים  ָהַרבִּ יֵקי  ּוַמְצדִּ יב)  ִניֵּאל  (דָּ ָהָרִקיַע 

ד



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

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

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

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

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

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

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

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

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

ְנָהִגים(   .)ַטֲעֵמי ַהּמִ

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

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

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

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

ָאֶרץ"  ְי"ָר ּבָ   . ָאּכֵ

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 ]ְּתִפָּלה ִלְרפּואֹות ִויׁשּועֹות[

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

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



- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

ָנׁשּו  ִאְתכְּ ד  כַּ ַיְזִהרּו  ְוַחְברוֹי,  ְמעוֹן  שִׁ י  ִרבִּ ין  ִאלֵּ יִלים  כִּ שְׂ ְוַהמַּ
א, ְרעּוָתא  ְלֵעלָּ ָאה דִּ יֲהָרא ִעלָּ ִאיהּו ִמזִּ ְלֶמֱעַבד ַהאי ִחּבּוָרא דְּ
ְוַחְברוֹי  ְמעוֹן  שִׁ י  ְלִרבִּ ִאְתְיִהיב  ְרׁשּוָתא  ָיא,  ִאְתגַּלְּ ָאה  ִעלָּ
א  ְמִתיְבתָּ דִּ ָמִתין  ִנשְׁ ּוְלָכל  ֲעִמיִקין,  ְסִתיִמין  ָרִזין  ּה  בֵּ ָאה  ְלַגלָּ
ָלת  ִאּנּון תְּ ִאין, דְּ ַבע טּוִרין ִעלָּ ָאה, ְוִלשְׁ תָּ א תַּ א, ּוְמִתיְבתָּ ְלֵעלָּ דִּ
הוֹן ְוכּו'  לֹמֹה ְוֵאִליָּהּו ִעמְּ ֲאָבָהן ְוָרֲעָיא ְמֵהיָמָנא ְוַאֲהרֹן ְוָדִוד ּושְׁ
ּה ְלֶמֱעַבד ַהאי  ִכיְנתֵּ ִריְך הּוא ּושְׁ א בְּ ַכם קּוְדשָׁ א ִאְסתְּ ּוְבִגין דָּ
ִאין  ְוַתתָּ ִאין  ִעלָּ ּה  בֵּ ְוָכִניס  ָיא  ִאְתגַּלְּ דְּ ַההּוא  ַיד  ַעל  ִחּבּוָרא, 
ְוִלְבָנָהא  ָלּה  ְוִחירּו  ָגלּוָתא,  בְּ א  ִכיְנתָּ ִלשְׁ ְנָיָחא  ּה  בֵּ ָחא  כָּ ְלַאשְׁ
ל  כָּ ּה  בָּ ַנׁש  ִאְתכְּ דְּ נַֹח  ֵתַבת  דְּ ַגְוָנא  כְּ ֲהָוא  ִחּבּוָרא  ְוַהאי  ְוכּו' 
יַקיָּא  ַצדִּ ָמִתין דְּ ל ִנשְׁ ַהאי ִחּבּוָרא כָּ ין בְּ שִׁ נְּ ִמין ָוִמין, ָהֵכי ִמְתכַּ
ַלה'  ַער  ַהשַּׁ ֶזה  קיח)  ים  ִהלִּ (תְּ הוֹן  בְּ ַמר  ִאתְּ דְּ ִמּדֹות,  י  ְוַאְנשֵׁ
ן.  מָּ ִמתַּ ְחָין  ִאְתדַּ יִקים,  ַצדִּ ָלא  דְּ ָוָאֳחָרִנין  ּבוֹ,  ָיבֹאּו  יִקים  ַצדִּ
ּה  ְלַגבֵּ ין  שִׁ נְּ יִאין ִמְתכַּ ַסגִּ ָעְלָמא,  ִחּבּוָרא בְּ ָיא ַהאי  ְוַכד ִאְתגַּלְּ
ְוגוֹ', ְוֶאת  ּפֹה  נוֹ  ר ֶישְׁ י ֶאת ֲאשֶׁ ָבִרים כט) כִּ הוֹן (דְּ ַמר בְּ ִאתְּ דְּ
ַמר  ִאתְּ ְוָעֵלהּו  ַהּיֹום.  נּו  ִעמָּ ִחּבּוָרא  ַהאי  בְּ ּפֹה  ֵאיֶנּנּו  ר  ֲאשֶׁ
אן. ּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד ַעד כָּ ים כַּ יֵקי ָהַרבִּ ִניֵּאל יב) ּוַמְצדִּ (דָּ

ַהּתֹוָרה  ַמת  ִנשְׁ הֹוָרה,  ַהטְּ ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ֲאַהַבת  ִנְפְלֲאָתה 
יַח  גִּ ְלַהשְׁ ִהְפִליא  שֶׁ ַעד  ָהָרִזים,  ָחָכם  ַרְך,  ִיְתבָּ ִלְבָעֶליָה 
ִהְפִליא  שֶׁ מוֹ  כְּ ַההּוא  ׁש  ֻקדָּ ַהמְּ ַהִחּבּור  ַלֲעשֹׂות  ים  ּוְלַהְסכִּ
דֹוׁש  ַהקָּ ינּו  ַרבֵּ ְלִמידוֹ  תַּ ַיד  ַעל  נֶּה  שְׁ ַהמִּ ִחּבּור  בְּ ים  ְלַהְסכִּ
כֹל ִמשּּׁום ֵעת  ְכִלית בְּ וָָּנה ְוַהתַּ ּנּו ְוַהכַּ ל ִממֶּ בֵּ קִּ לֹום שֶׁ ָעָליו ַהשָּׁ
י ּבוֹ  ָידּוַע ְלַחְכֵמי ֵלב כִּ אי כְּ ם ַודַּ ם, ַלֲעשֹׂות ְלַהשֵּׁ ַלֲעשֹׂות ְלַהשֵּׁ
ׁש ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגָלּה  ֻקדָּ יר ַהמְּ שִׁ ֶרת בְּ ְזכֶּ ָמּה ַהנִּ ְמָצא ַהּיֹוָנה תַּ תִּ
ַמת  ִנשְׁ ֵעֶסק בְּ י ֵאין ַנַחת רּוַח ָלּה כְּ ְוָהָארְֹך ַהזֶּה כִּ ר  גָּלּות ַהמַּ בַּ
יֹוֵדַע  ִמֶמנָּּה  י  כִּ ֶלת  ֻקבֶּ ַהמְּ ית  ָהֲאִמתִּ ַהָחְכָמה  ִהיא  שֶׁ ַהּתֹוָרה 
גָָּחה  ר גַּם זֹאת ָהְיָתה ַהשְׁ ֲעבֹוָדתוֹ ּוִמְצֹוָתיו ֲאשֶׁ ֵרְך בַּ ְרצֹונוֹ ִיְתבָּ
ְותֹאַבד  ח  כַּ תַּ שְׁ תִּ ְלַבל  ָהִראׁשֹוָנה  ֶאל  ְמצּוֶרֶפת  ִנְפָלָאה 
ַהּזֹאת  גָָּחה  ַהַהשְׁ ּתֶֹקף  ְלַהְראֹות  שֶׁ ַעד  ּה  ִעמָּ ְמָקֵרב  ֶהָחְכָמה 
ה ְוֶנֱעָלם,  ָהָיה ְמֻכסָּ עֹוָלם, ַאַחר שֶׁ ׁש בָּ ֻקדָּ ִנְגֶלה ֶזה ַהִחּבּור ַהמְּ
מוֹ  ַמְעּתוֹ כְּ ים ֶנֶאְספּו ֵאָליו ְוָסרּו ֶאל ִמשְׁ עֹוָלם ַרבִּ ִנְגֶלה בָּ שֶׁ ּוכְּ
ִחּבּוָרא  ַהאי  ָיא  ִאְתגַּלְּ "ְוַכד  לֹום:  ַהשָּׁ ָעָליו  הּוא  ִהְבִטיַח  שֶׁ

ּה" ְוכּו'. ין ְלַגבֵּ שִׁ נְּ יִאין ִמְתכַּ ָעְלָמא, ַסגִּ בְּ

ַהֲחָכִמים  ַרְגַלי  ָנָטיּו  ְמַעט  כִּ ַהזֶּה  ַמן  זְּ בַּ ֶזה  לּוֵלא  ר  ֲאשֶׁ
ִמיִמים ּוָמֲעדּו ַקְרסּוֵלי ָהעֹוְבִדים ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ַהנֱֶּאָמִנים  ַהתְּ
ָצץ  ַהּתֹוָרה  י  ַאְנשֵׁ ִמְצחֹות  בְּ ְמֶאֶרת  ַהמַּ ַרַעת  ַהצָּ טּות  שְּׁ ְלִהְתפַּ
ית  ַהּכּושִׁ ְפָחה  ַהשִּׁ ת  ִסבַּ בְּ ַהֲחָכִמים  ִלּבֹות  בְּ ינּות  ַהמִּ ּוָפַרח 
ׁשוֹן ְיָוִני  ָקה ִמלָּ ר ֶנֶעתְּ ָרה סֹוֵרָרה ַהִפלֹוסֹוְפָיא ֲאשֶׁ ָרה פָּ ָצַרת שָׂ
ר  ֲאשֶׁ ּה  בָּ ְדָעִסיק  ְלַמאן  ָמאֵריה  ֵליּה  ֵרא  שָׁ ִעְבִרי  ָלׁשוֹן  ֶאל 
ִלְזרַֹח  ָהאֹור  ִהְתִחיל  ַההּוא  ׁש  ֻקדָּ ַהמְּ ַהִחּבּור  ִנְגלֹות  ִהָגלֹות  בְּ
ח קֹוַח ְוָתֵחל ָהֱאֶמת ֶלֱהיֹות  קָּ עֹות ַהזָּרֹות פַּ ְוָאַמר ַלֲאִסיֵרי ַהדֵּ
ָמה  שָׁ ָנּה ְוַהנְּ ָהְיָתה ֶנֱעֶדֶרת ְוָחְזָרה ָהֲעָטָרה ְלֹישְׁ ּגֹוֶבֶרת ַאֵחר שֶׁ
ָבה ֶנֶפׁש ָהָאָדם ֶאל  ַמת ַהּתֹוָרה ַהנֱֶּאָמָנה ְושָׁ ֶאל ְנָדָנּה ִהיא ִנשְׁ
ם ְלַפֲעמוֹ ְוָאז  ֵרב ַעּמוֹ ְוָתֵחל רּוַח ַהשֵׁ ְכְרָתה ִמקֶּ נִּ ִקְרּבוֹ ַאַחר שֶׁ
י  כִּ ְפָחה  ְושִׁ ּה  בָּ ְתַקיֵּם  נִּ שֶׁ ַאֵחר  ָגלּוָתא  בְּ ָמנֹוַח  ַהּיֹוָנה  ָמְצָאה 
ּה ְוַעְבַדי ָהֱאמּונֹות ַהנְָּכִרּיֹות ָיְצאּו ְלֵחרּות ְלַקיָּם  ִבְרתָּ יַרׁש גְּ תִּ
ָגלּוָתא  בְּ א  ִכיְנתָּ ִלשְׁ ְנָיָחא  ּה  בֵּ ָחא  כָּ "ְלַאשְׁ ָהֶעְליֹוָנה:  ָמה  ַהַהְסכָּ

ְוֵחירּו ָלּה ְוִלְבָנָהא".

ַאְנתְּ  ָאה  ַזכָּ ה  מָּ כַּ י  ַרבִּ י  ַרבִּ ְמעוֹן  שִׁ י  ְלַרבִּ ֵאִליָּהּו  ֵליּה  יא. ָאַמר 
ָיא  ְדִאְתגַּלְּ ַעד  ִאי  ִעלָּ ה  מָּ כַּ ְרְנסּון  ִיְתפַּ ִדיָלְך  ִחּבּוָרא  ֵמַהאי  דְּ

ם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחזָּתֹו ְבתֶּ סֹוף יֹוַמיָּא ּוְבִגיֵניּה ְושַׁ אי בְּ ְלַתתָּ

ְמעוֹן  י שִׁ ם (ִתּקּוֵני ּזַֹהר ַדף כד.): ָאַמר ֵליּה ֵאִליָּהּו ְלַרבִּ ְועֹוד שָׁ
ה  מָּ ְרְנסּון כַּ ֵמַהאי ִחּבּוָרא ִדיָלְך ִיְתפַּ ָאה ַאְנתְּ דְּ ה ַזכָּ מָּ י כַּ י ַרבִּ ַרבִּ
ם ִאיׁש  ְבתֶּ סֹוף יֹוַמיָּא ּוְבִגיֵניּה ְושַׁ אי בְּ ָיא ְלַתתָּ ִאי ַעד ְדִאְתגַּלְּ ִעלָּ
י ַהִחּבּור ַהזֶּה ִיְהֶיה  אן. ִהנֵּה הֹוִדיעוֹ כִּ ֶאל ֲאֻחזָּתוֹ ְוגֹוֵמר ַעד כָּ
ּוַבּדֹור  ְלַמְעָלה  נָּה  ִממֶּ ִיְתַהּנּו  ַמן  ַהזְּ ּוְבאֹותוֹ  ה  ּוְמֻכסֶּ ר  ִנְסתָּ
ה  ִסבָּ ִיְהֶיה  ּבוֹ  ְוָהֵעֶסק  ְחּתֹוִנים  ַהתַּ ֶאל  ה  ְלַמטָּ ה  ִיְתגַּלֶּ ָהַאֲחרוֹן 
ר ִמזֶּה ֲאִני  ה ֲאשֶׁ ֻאלָּ ת ַהגְּ ִהיא ִסבַּ ְקרֹוָבה ָלׁשּוב ֶאל ֲאֻחזֵָּתנּו שֶׁ
דֹולֹות ָהַאַחת ֱאֶמת ֱהיֹות זֹאת ַהָחְכָמה  ֵני ּתֹוָלדֹות גְּ מֹוִליד שְׁ
ָמה  ַהַהְסכָּ ָהְיָתה  שֶּׁ ה  ִממַּ ה  ֻאמָּ בָּ ֶלת  ְמֻקבֶּ ית  ֲאִמתִּ ֱאלֹקּות 
כֻּּלוֹ  הּוא  ר  ֲאשֶׁ ַההּוא  ׁש  ַהְמֻקדָּ ַהִחּבּור  ַלֲעשֹׂות  ָהֶעְליֹוָנה 
ָהֱאלֹהּות  ְוסֹוד  ַהָחְכָמה  י  ְרשֵׁ ְושָׁ ַהּתֹוָרה  ִסְתֵרי  ִניֵני  ִמפְּ ָמֵלא 
ְועֹוֵמד  ֻמְחָזק  י  כִּ ֲחזֹר  ָצִריְך  ֵאין  ְוָהֱאֶמת  חּוד  ַהיִּ ֲעלּומֹות  ְותַּ
ְכָלם  ים ַאַחר שִׂ תִּ ְתפַּ י ַהמִּ י ִאם ַלֲחסֹם פִּ אנּו ָלֶזה כִּ הּוא ְולֹא בָּ
ִאם  י  כִּ ָרֵאל  ִישְׂ בְּ ָחְכָמה  ֵאין  י  כִּ ִבים  ַהחֹושְׁ ם  ִלבָּ ִרירּות  ּושְׁ
ְוַתְחּתוֹן  ֶעְליוֹן  ֶזה צֶֹרְך  יֵּׁש בְּ י ַאַחר שֶׁ ִנית כִּ ְוַהשֵּׁ ילֹוסֹוְפָיא  ַהפִּ
ָגלּוָתא ְוֵחירּו ָלּה  א בְּ ִכיְנתָּ ּה ְנָיָחא ִלשְׁ ָחא בֵּ כָּ ְוהּוא ָאְמרּו "ְלַאשְׁ
ְך  יְֻּמשַׁ שֶׁ ַחָיב  גָּבֹוהַּ  צֶֹרְך  ּוִבְפָרט  ַהצֶֹרְך  ֶזה  ן  כֵּ ִאם  ְוִלְבָנָהא" 
ְקַצר  יֹוֵתר ְולֹא תִּ הּוא ָצִריְך בְּ ְזַמן ַהגָּלּות שֶׁ ָכל ְזַמן ּוִבְפָרט בִּ בְּ

ֵהר  מִּ שֶׁ כְּ ָקְצָרה  ּלֹא  שֶׁ מוֹ  כְּ ֶזה  בְּ יַח  גִּ ַהשְׁ ִמלְּ ָהֱאלִֹקי  ַהּכַֹח  ַיד 
עֹוד  בְּ ְלָבֶבל  ִצְדִקיָּהּו  ל  שֶׁ ּדֹורוֹ  ְלַהְגלֹות  יתוֹ  בֵּ ֶאת  ְוֶהֱחִריב 
ֵדי  דּו ּתֹוָרה ְלֵאּלּו ְוַהּגֹוִלין כְּ ַלמְּ יְּ ַחְכֵמי גָּלּות ְיָכְנָיה ַקיִָּמים שֶׁ שֶׁ
ְוַטֲעֵמי  ּתֹוָרה  ְוִסְתֵרי  ֵמֶהם  ה  פֶּ ַעל  בְּ שֶׁ ּתֹוָרה  ח  כַּ תַּ שְׁ תִּ ּלֹא  שֶׁ
ּתֹוָרה  ְכַלל  בִּ ָבה  ֶמְרכָּ ה  ּוַמֲעשֵׂ ית  ֵראשִׁ בְּ ה  ּוַמֲעשֵׂ ְצוֹות  ַהמִּ
ֱהיֹות ֶזה  ן בֶּ כֵּ ה ְוָכל שֶׁ ַהּכֹל ָהָיה ְוָנַתן ַעל פֶּ ה הּוא שֶׁ ַעל פֶּ בְּ שֶׁ
ה  רּוְך הּוא ּוְכָאְמָרם ְצָדָקה ָעשָׂ דֹוׁש בָּ ל ַהקָּ ִצְדָקתוֹ שֶׁ לּוי בְּ תָּ
ַוֲעַדִין  ִצְדִקיָּהּו  ִהְגָלה גָּלּות  ָרֵאל שֶׁ ִישְׂ רּוְך הּוא ִעם  דֹוׁש בָּ ַהקָּ

גָּלּות ְיָכְנָיה ַקיֶֶּמת.
ֶרק יח) ְכִלית פֶּ (ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ֵחֶלק ַהתַּ

ִריָאה ְוָכל  ל ַהבְּ ִרי כָּ ר ֵהם פְּ ים ֲאשֶׁ יִּ ר ָהֲאִמתִּ יב. ַהַהְצָלָחה ְוָהאֹשֶׁ
חּוד ע ֵהם ְיִדיַעת ַהיִּ ֵחֶפץ ְוָכל ֶישַׁ

ִריָאה ְוָכל  ל ַהבְּ ִרי כָּ ר ֵהם פְּ ים ֲאשֶׁ יִּ ר ָהֲאִמתִּ ַהַהְצָלָחה ְוָהאֹשֶׁ
ַעת ֶאת  י הּוא ַהדַּ ַתְבנּו כִּ כָּ חּוד שֶׁ ע ֵהם ְיִדיַעת ַהיִּ ֵחֶפץ ְוָכל ֶישַׁ
ִיחּוד ִהנֵּה הּוא  ָגה בְּ ּיֹוֵסף ַהְמַיֵחד ְיִדיָעה ְוַהשָּׂ ם ְוָכל ַמה שֶּׁ ַהשֵּׁ
ֶרְך  ַהדֶּ ְוֵהם  ֶזה  ַעל  סֹוְבבֹות  ּוִמְצוֹוֶתיָה  ְוַהּתֹוָרה  ַעת,  דַּ מֹוִסיף 
ַעת  דַּ ְולֹא  ִיחּוד  ם  שָׁ ֵאין  ְוזּוָלָתם  חּוד,  ַהיִּ הּוא  שֶׁ זוֹ  ִליִדיָעה 
ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  בְּ ִאם  י  כִּ ַעת  ַהדַּ ֶזה  יג  ְלַהשִּׂ ר  ֶאְפשָׁ ְוִאי  ם,  ַהשֵּׁ
בֹוד  ַהכָּ ּקּון  תִּ הּוא  שֶׁ יָּה  ָהֲעשִׂ אֶֹפן  יל  כִּ ַנשְׂ ּוֵמֵהם  ּוִמְצוֹוֶתיָה, 
ָעָליו  ִביִאים  ַהנְּ ֲאדוֹן  ְרָמזוֹ  ְוֶזה  ַתְבנּו,  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ חּוד  ַהיִּ ְוהּוא 
יֶתם  ַוֲעשִׂ ַהּזֹאת  ִרית  ַהבְּ ְבֵרי  ם ֶאת דִּ ַמְרתֶּ ּושְׁ ָאְמרוֹ  בְּ לֹום  ַהשָּׁ
י  כִּ וָָּנה  ְוַהכַּ ֲעשּׂון,  תַּ ר  ֲאשֶׁ ל  כָּ ֶאת  ילּו  כִּ שְׂ תַּ ְלַמַען  אָֹתם 
ַעל  בְּ שֶׁ ּתֹוָרה  הּוא  שֶׁ ַהּתֹוָרה  ֵפרּוׁש  בְּ ָהֵעֶסק  הּוא  שֶׁ ִמיָרה  ַהשְּׁ
יֶתם  ַוֲעשִׂ ָנה  ִמשְׁ זוֹ  ם  ַמְרתֶּ ּושְׁ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ּוְכָאְמָרם  ה  פֶּ
יל ֶאת  כִּ ֵניֶהם ַנשְׂ פַֹעל ָהָראּוי ִמּתֹוְך שְׁ ְצוֹות בְּ הּוא ִקּיּום ַהמִּ שֶׁ
יָּה  ה ְוזֹאת ָהֲעשִׂ ֵניֶהם ֵאלֶּ ִרי ַהּיֹוֵצא ִמשְּׁ הּוא ַהפְּ ה שֶׁ ר ַנֲעשֶׂ ֲאשֶׁ
חּוד  י ִאם ַהיִּ ּקּונוֹ כִּ בֹוד ְוֵאין תִּ ּקּון ַהכָּ ּקּון הּוא ְוהּוא תִּ ְלׁשוֹן תִּ

ָבר. ֵאר כְּ ִהְתבָּ ֶרְך שֶׁ ְוַעל ַהדֶּ

ר ָלַדַעת  ָפָניו ִאי ֶאְפשָׁ ַתח ָחְכַמת ָהֱאֶמת ָסגּור בְּ פֶּ יג. ָכל ִמי שֶׁ
ד ְוַהּנֹוָרא ְכבָּ ם ַהנִּ ֶאת ַהשֵּׁ

לֹא  ִאם  יָּתוֹ  ֲעשִׂ ְואֶֹפן  ּקּון  ַהתִּ ֶזה  ְיִדיַעת  יֲַּעֶלה  שֶׁ ר  ֶאְפשָׁ ְוִאי 
ָלה  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת  ִהיא  ַהּתֹוָרה  ַמת  ִנשְׁ בְּ א  ְמֻמלָּ ן  ַהְמֻתקָּ ִיְהֶיה 
יָּדּוַע ֵמִעְנָיָנּה  הּוא ִיחּודוֹ כַּ ם שֶׁ ַעת ֶאת ַהשֵּׁ ַרת ַהדַּ ַהְישָׁ ָהעֹוֶסֶקת בְּ
חּוד  ַהיִּ אֹור  ִלְראֹות  ר  ֶאְפשָׁ י  כִּ יֹוְדִעים  נָּה  ּוִממֶּ ּה  בָּ ִכים  ְתַהלְּ ַלמִּ
ֵאין  ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ְלִפי שֶׁ אֹוָרּה  י ִאם בְּ כִּ י  ָהֲאִמתִּ ַעת  ַהדַּ הּוא  שֶׁ
ֵלמּות ְוָלֶזה ָהְיָתה ַהָחְכָמה ַהּזֹאת  יר ֶאל ֶזה ַהשְּׁ י ִאם ְלֵהישִׁ ִעְסָקּה כִּ
ַתח ֶזה ָסגּור  פֶּ ד ְוַהּנֹוָרא ְוָכל ִמי שֶׁ ְכבָּ ם ַהנִּ ַתח ָלַדַעת ֶאת ַהשֵּׁ ַהפֶּ
ַעת ֶנֶפׁש  לֹא דַּ ר ָלַדַעת אֹותוֹ ְוָעָליו ֶנֱאַמר גַּם בְּ ָפָניו ִאי ֶאְפשָׁ בְּ
ים  יִּ ים ָהֲאִמתִּ ַעת ָרחֹוק ִמן ַהַחיִּ לֹא טֹוב ַוֲהֵרי ָהָרחֹוק ִמזֶּה ַהדַּ
ְהיֹוָתּה  ַעת ַהזֶּה בִּ ֶרת ִמן ַהדַּ ְהֶיה ַהנֶֶּפׁש ֶנְעדֶּ תִּ ִפי ַמה שֶּׁ ְוִהנֵּה כְּ
ָהרּוַח  סֹוד  ֶעְליוֹן  ַעת  דַּ ר  ְוֶהְעדֵּ ֶהְרֵחק  ת  ִסבַּ ִהיא  ִהנֵּה  גּוף  בְּ
הּוא רּוַח  ַעת שֶׁ לֹא דַּ ִוד ְוֶזה סֹוד גַּם בְּ ִמן ַהנֶֶּפׁש סֹוד ֶנֶפׁש דָּ
רּוַח  י ִאם בָּ י ַהנֶֶּפׁש ַהּזֹאת ֵאין ִקּיּוָמּה כִּ ים ֶנֶפׁש לֹא טֹוב כִּ ַחיִּ
ּגּוף  ְהיֹוָתּה בַּ ן ַהנֶֶּפׁש בִּ לּוי כֵּ חּוד תָּ ּבוֹ ַהיִּ ַעת שֶׁ ִהיא ַהדַּ ַההּוא שֶׁ
א  ְהֶיה ְמֻמלָּ תִּ ֻדְגָמא זוֹ ְוהּוא שֶׁ י ִאם בְּ ֵלמּוָתּה כִּ ֵאין ִקּיּוָמּה ּושְׁ
ּה  בָּ א  ֶאלָּ ֵלמּות  ּושְׁ ִקּיּום  ֵאין  שֶׁ ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  הּוא  שֶׁ ַדַעת  בְּ
ּוְבֶזה  ם  ַעת ֶאת ַהשֵּׁ הּוא ַהדַּ חּוד שֶׁ ַהיִּ ַתח ֶאל  הּוא ַהפֶּ ְלִפי שֶׁ
ָחְכַמת  ֵלִמים ְוִיְתרֹוָנם ֶזה ַעל ֶזה ְלִפי שֶׁ הּוא ִחּלּוף ַמְדֵרַגת ַהשְּׁ
ַבד  ִמלְּ י  כִּ ְידּוִעים  ִויָקִרים  ים  ַרבִּ ְותֹוֲעלֹוֶתיָה  ּכֹוֶלֶלת  ָהֱאֶמת 
ַהּתֹוָרה  ִסְתֵרי  יג  ּוַמשִּׂ ם  יֹוֵדַע ֶאת ַהשֵּׁ יָגּה  ּוַמשִּׂ ּה  ָהעֹוֵסק בָּ ֱהיֹות 
ם ִהיא  דָּ ר ִמצִּ ַבׁש ְונֶֹפת צּוִפים ֲאשֶׁ תּוִקים ִמדְּ ְצוֹות ַהמְּ ְוַטֲעֵמי ַהמִּ
קֹוָנּה  ִעם  ֶקת  ְוִנְדבֶּ ֶהם  בָּ ִמְתַחזֶֶּקת  ַהנֶֶּפׁש  י  כִּ ְוֶזה  ָנֶפׁש  יַבת  ְמשִׁ
י ִהיא  ה כִּ ַאֲהָבה ַרבָּ ִתּקּוָנם בְּ ְצוֹות כְּ יַּת ַהמִּ נָּה ֲעשִׂ ְך ִממֶּ שֵׁ עֹוד ִימָּ
יָּדּוַע ֶזה ֵמִעְנָיָנּה  ֵלמּוָתם כַּ שְׁ ַהְמַלֶהֶבת ֶאת ֵלב יֹוְדֶעיָה ַלֲעשֹׂוָתם בִּ
ר  ֶקשֶׁ ִפּלֹות בְּ ִעְנַין ָהֲעבֹוָדה ְוַהתְּ נָּה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָרץ בְּ ְך ִממֶּ שֵׁ עֹוד ִימָּ

חּוד ְוָהֱאמּוָנה. ַהיִּ
ֶרק ע') ְכִלית פֶּ (ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ֵחֶלק ַהתַּ

ְלמּוד  ָידוֹ תַּ יֵּׁש בְּ א ִמי שֶׁ ֵלי ִסיָמן י' בָּ ִמְדָרׁש ִמשְׁ ִאיָתא בְּ מוֹ דְּ כְּ
ְלמּוד  תַּ ְקתָּ בַּ ְוִנְתַעסַּ ִני הֹוִאיל  בְּ רּוְך הּוא אֹוֵמר לוֹ  דֹוׁש בָּ ַהקָּ
ָעה  שָׁ א בְּ עֹוָלִמי ֶאלָּ ֵאין ֲהָנָיה בְּ ֲאָוה שֶׁ גַּ ָבה ָצִפיָת בַּ ְרכָּ מֶּ ָצִפיָת בַּ
יִטים  ּוַמבִּ ּוְמִציִצין  ּתֹוָרה  בַּ ְועֹוְסִקים  ִבים  יֹושְׁ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  תַּ שֶׁ
בֹוִדי ֵהיָאְך הּוא עֹוֵמד  א כְּ סֵּ ְלמּוד ַהזֶּה כִּ ְורֹוִאין ְוהֹוִגין ֵאמּון ַהתַּ
ֶאְצָלם  ְוָגנּוז  ָטמּון  ָהָיה  ַהּזַֹהר  ַתב  כְּ חֶֹמר  ְוַגם  ם  שָׁ ַעיֵּן  ְוכּו' 
ְוִנְמַסר  ָתב  ַהכְּ חֶֹמר  ְרֵסם  ְתפַּ נִּ שֶׁ ָהַאֲחרֹונֹות  ּדֹורֹות  ַאַחר  ַעד 
ְוַעל  ָטתוֹ  ְלִפי ַהבָּ ל ִאיׁש  יט כָּ ּוְלַהבִּ ִלְצּפֹות  י ִאם  ְוָלנּו כִּ ַלּכֹל 
ָאר  שְׁ גַּם  שֶׁ ָלבֹוא  ֶלָעִתיד  ְוַלֲהגֹות  ִלְראֹות  גַּם  ה  ִנְזכֶּ ֶזה  ְיֵדי 
ית  ֵראשִׁ בְּ ה  ַמֲעשֵׂ בְּ יֹוְדִעים  ָהיּו  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
י ִאם  ּלֹות ָלנּו כִּ ָנה ְלִהְתגַּ ָבה ִלְדרֹׁש ַאְך לֹא ִנתְּ ה ֶמְרכָּ ּוְבַמֲעשֵׂ

ִפי ֶעְרּכוֹ  ן יֹוַחאי ִלְטעֹם ְלָכל ֶאָחד כְּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ַרבִּ ַריתֹות דְּ בְּ
ה  ַמֲעשֵׂ בְּ ֵחֶלק  ָרֵאל  ִישְׂ ל  כָּ ְזּכּו  יִּ שֶׁ ֵדי  כְּ ָהאֹוִתּיֹות  ְלָפחֹות  ַעד 
ַהּזַֹהר  ָנה  ִנתְּ ן  כֵּ גַּם  ֶזה  ַעם  ּוִמטַּ ָבה  ֶמְרכָּ ה  ּוְבַמֲעשֵׂ ית  ֵראשִׁ בְּ
ֲאִמיַרת  ָקָאַמר שֶׁ ֵיַדע ַמאי  ָלא  גַּב דְּ ַעל  ִלְגמֹר ַאף  גַּם  דֹוׁש  ַהקָּ
ֵני  ה ַאַחר שְׁ ָטה ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְזכֶּ ֵני ַמְדֵרגֹות ְצִפיָּה ְוַהבָּ ַהּזַֹהר הּוא שְׁ
ית  ֵראשִׁ בְּ ה  ַמֲעשֵׂ בְּ ְוַלֲהגֹות  ִלְראֹות  ַהזֶּה  ַמן  זְּ בַּ ן  קֵּ תִּ ְדֵרגֹות שֶׁ ַהמַּ
ְלׁשוֹן  י  ְוכּו' כִּ רּוְך הּוא  ֶלָעִתיד ָלבֹוא בָּ ַעְצמוֹ  ָבה  ֶמְרכָּ ה  ּוְבַמֲעשֵׂ
ְוֵאין  ּבוֹ  ֵאין עֹוֵסק  י שֶׁ ָטה הּוא ַאף ַעל פִּ ְוַהבָּ ְצִפיָּה  ֵאָלה  ַהשְּׁ
ִליִדיַעת  ְזַמן  ְלַאַחר  ִלְזּכֹות  יט  ּוַמבִּ צֹוֶפה  א  ֶאלָּ ַלֲעסֹק  ָידוֹ  בְּ
ִליׁשּוָעה  יָת  ִצפִּ ֵאָלה  ַהשְּׁ מוֹ  כְּ ּה  בָּ ַלֲעסֹק  ָבה  ֶמְרכָּ ה  ֲעשֵׂ ַהמַּ
ּנּו  רּוְך הּוא ּתֹוֵבַע ִממֶּ דֹוׁש בָּ א ַהקָּ ֲהלֹא ַהְיׁשּוָעה ֲעַדִין ַאִין ֶאלָּ
גַּם ַעל ְיֵדי ֶזה ְלַבד ִמְתָקֵרב ַהְיׁשּוָעה ָלבֹוא  יָּה ְלַבד ְוַדי שֶׁ פִּ ַהצִּ
ִיְרֶאה  ְך  כָּ ְוַאַחר  ה  ִחלָּ תְּ ָבה  ְרכָּ מֶּ בַּ ָצִפיָת  ֵאָלה  ַהשְּׁ הּוא  ן  כֵּ

יִטין ְורֹוִאין. ַתב ּוְמִציִצין ּוַמבִּ כָּ מוֹ שֶׁ ה כְּ ְך ֶיְהגֶּ ְוַאַחר כָּ
ַמת ְמִסּלֹות ָחְכָמה) (ַהְקדָּ

ַאֲהָבה  ַיְכִניס  ה  ִסלָּ ַהמְּ ל  ְיַסקֵּ ָרִכים  ַהדְּ ְיָפֵרׁש  ַהּזַֹהר  יד. ֵסֶפר 
ְלָהִביא  ֶצֶדק  ֵלי  ַמְעגְּ בְּ ַיְדִריֵכנּו  ֵדנּו  ְיַלמְּ ָאָדם  ל  שֶׁ ִלּבוֹ  בְּ ְוִיְרָאה 

נּוָחה ְוֶאל ַהנֲַּחָלה אֹוָתנּו ֶאל ַהמְּ

ָרִכים  ְיָפֵרׁש ַהדְּ ַהּזַֹהר  דֹוׁש ַהזֶּה ֵסֶפר  ֶפר ַהקָּ ָלנּו גָּדֹול ֵמַהסֵּ ּוִמי 
ֵדנּו  ְיַלמְּ ָאָדם  ל  שֶׁ ִלּבוֹ  בְּ ְוִיְרָאה  ַאֲהָבה  ַיְכִניס  ה  ִסלָּ ַהמְּ ל  ְיַסקֵּ

נּוָחה ְוֶאל ַהנֲַּחָלה. ֵלי ֶצֶדק ְלָהִביא אֹוָתנּו ֶאל ַהמְּ ַמְעגְּ ַיְדִריֵכנּו בְּ
פּוס ַמְנטֹוָבה) ַמת ַהּמֹוִציא ָלאֹור זַֹהר דְּ (ַהְקדָּ

ִחיַנת ִהְתעֹוְררּות  ר יֹוַחאי ְוִסְתֵרי ּתֹוָרה הּוא בְּ ְמעוֹן בַּ י שִׁ טו. ַרבִּ
ָנה ַהשֵּׁ

י ְמבָֹאר  ָנה, כִּ ִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהשֵּׁ ר יֹוַחאי הּוא בְּ ְמעוֹן בַּ י שִׁ ַרבִּ
ִניֵּאל  ִחיַנת (דָּ ְמעוֹן הּוא בְּ י שִׁ ַרבִּ ינּו ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה שֶׁ ִדְבֵרי ַרבֵּ בְּ
ְמעוֹן,  שִׁ בֹות  י תֵּ ָראשֵׁ הּוא  ָנ'ִחת, שֶׁ 'ַמיָּא  שְׁ ִמ'ן  יׁש  ְו'ַקדִּ ִע'יר  ד) 
הּוא  ִעיר  י  כִּ ָנה,  ַהשֵּׁ ִהְתעֹוְררּות  ִחיַנת  בְּ ְיָקא  דַּ יׁש  ְוַקדִּ ִעיר 

ָנה. ֵהֶפְך ַהשֵּׁ

י  ְוִסְתֵרי ּתֹוָרה כִּ אֹוַרְיָתא  ָרִזין דְּ ל  יֹוֵתר כָּ ה בְּ לָּ ן הּוא גִּ ְוַעל כֵּ
ִהְתעֹוְררּות  ְבִחיַנת  בִּ ֵהם  ּתֹוָרה  ִסְתֵרי  י  כִּ ְרׁשּוָתא,  ַיֲהֵבי  ֵליּה 
אֹוַרְיָתא  ְוִסְתֵרי  ָנה,  שֵׁ ִחיַנת  בְּ ֵהם  אֹוַרְיָתא  ֵטי  שָׁ פְּ י  כִּ ָנה,  ַהשֵּׁ
ר  ְמעוֹן בַּ י שִׁ ְיֵדי ַרבִּ ּלּו ַעל  ְתגַּ נִּ ָנה שֶׁ ִחיַנת ִהְתעֹוְררּות ַהשֵּׁ ֵהם בְּ

ָנה. ְיָקא, ֵהֶפְך ַהשֵּׁ יׁש, ִעיר דַּ הּוא ִעיר ְוַקדִּ יֹוַחאי שֶׁ

ִחיַנת  בְּ ָנה,  ַהשֵּׁ ִהְתעֹוְררּות  ְבִחיַנת  בִּ ָהָיה  "י  בִּ ַרשְׁ שֶׁ ּוֵמֲחַמת 
ָהא  ִאיְדָרא (זַֹהר ָנׂשא קלב:) דְּ ֵאר בָּ ן ִהְתפָּ ִנים, ַעל כֵּ אֹור ַהפָּ

ִנים. ִחיַנת אֹור ַהפָּ ִאי ְנִהיִרין ְוכּו', בְּ ֲחֵמיָנא ְדַאְנפָּ
(ֵסֶפר ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ִהְלכֹות ְנִזיִקין ֲהָלָכה ג)

ָגלּוי ָהָיה  ָחְכַמת ָהֱאֶמת בְּ קּו בְּ ּלֹא ִיְתַעסְּ ְגַזר ְלַמְעָלה שֶׁ נִּ טז. ַמה שֶּׁ
ִלְזַמן ָקצּוב

ְרֵסם  ִחּבּור ֵסֶפר ַהּזַֹהר לֹא ִיְתפַּ ַרְך שֶׁ ְזָרה ָחְכָמתוֹ ִיְתבָּ י גָּ ע כִּ דַּ
ָעָליו  יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ל  שֶׁ דֹורוֹ  בְּ א  ֶאלָּ ה  ִיְתגַּלֶּ ְולֹא 
ַאַחר  לְּ ַמְעָלה שֶׁ ל  ָפַמְלָיא שֶׁ בְּ ֵזָרה  גְּ ְוִנְגְזָרה  ָידוֹ  ְוַעל  לֹום  ַהשָּׁ
קּו  נוֹ לֹא ִיְתַעסְּ י ֶאְלָעָזר בְּ ן יֹוַחאי ְוַרבִּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ל ָהַרבִּ ּדֹורוֹ שֶׁ
ן  יַח בֶּ ל ָמשִׁ ִפְרסּום ַעד ַהּדֹור ָהַאֲחרוֹן ּדֹורוֹ שֶׁ זֹאת ַהָחְכָמה בְּ בְּ
ַהּסֹודֹות  ֵאּלּו  שֶׁ ְמקֹומֹות  ה  ַהְרבֵּ בְּ ּקּוִנים  תִּ בַּ ִאיָתא  ְוָהִכי  ִוד  דָּ
יָחא ּוְבָמקֹום ַאֵחר אֹוֵמר  א ְמשִׁ ֵיְיֵתי ַמְלכָּ ָרא דְּ ּלּו ַעד דָּ לֹא ִיְתגַּ
ּדֹור  בַּ לֹוַמר  רֹוֶצה  יָחא  ְמשִׁ א  ַמְלכָּ י  ִיְתגַּלֵּ ֲחבּוָרא  ַהאי  ּוִבְזכּות 
יָחא  א ְמשִׁ י ַמְלכָּ ִחּבּור ַהּזַֹהר ִיְתגַּלֵּ ִקים בְּ ְתַעסְּ ִביל ַהמִּ שְׁ ָהַאֲחרוֹן בִּ
ָחְכַמת  קּו בְּ ּלֹא ִיְתַעסְּ ְגַזר ְלַמְעָלה שֶׁ נִּ י ַמה שֶּׁ תּוב כִּ ּוָמָצאִתי כָּ
ם  ַנת ה' ר"ן ּוִמשָּׁ לּום שְׁ שְׁ ָגלּוי ָהָיה ִלְזַמן ָקצּוב ַעד תַּ ָהֱאֶמת בְּ
ְנתּוָנה  ְוָהְרׁשּות  ֵזָרה  ַהגְּ ָרה  ְוֻהתְּ ְתָרָאה  בַּ ָרא  דָּ ֵרא  ִיקָּ ָוֵאיָלְך 
ַנת ַהש' ַלְיִציָרה ִמְצָוה ִמן ַהמְֻּבָחר  ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּוִמשְּׁ ק בְּ ְלִהְתַעסֵּ
ְמֵהיְמָנא  ַרְעָיא  בְּ ְדִאיָתא  כִּ ים  ּוְקַטנִּ דֹוִלים  גְּ ים  ַרבִּ בָּ קּו  ְתַעסְּ יִּ שֶׁ
ַאֵחר  ְזכּות  ְולֹא בִּ יַח  שִׁ ֶמֶלְך ַהמָּ ָלבֹוא  ָעִתיד  ֶזה  ְזכּות  בִּ ְוַאַחר שֶׁ

ל. ְוֵאין ָראּוי ְלִהְתַרשֵּׁ
ָמה) ַהְקדָּ ה בַּ (אֹור ַהַחמָּ

יַח ִצְדֵקנּו סֹודֹות ַהּתֹוָרה ָיבֹוא ְמשִׁ ָרֵאל בְּ יז. ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ִישְׂ

ְמֵהָרה  יַח ִצְדֵקנּו בִּ סֹודֹות ַהּתֹוָרה ָיבֹוא ְמשִׁ ָרֵאל בְּ ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ִישְׂ
ִמּלּוי  ָבר: "סֹוד" בְּ דֹוׁש ְוִסיָמן ַלדָּ ּזַֹהר ַהקָּ ְמבָֹאר בַּ ָיֵמינּו ָאֵמן כַּ בְּ
ַאף  ְמֻכוָּן, שֶׁ "ן יֹוֵס"ף' בִּ י"ַח בֶּ יַמְטִריָּא 'ָמשִׁ ֶל"ת' גִּ 'ָסֶמ"ְך ָוא"ו דָּ
אֹוַרְיָתא. ן יֹוֵסף ִיְחֶיה ְוִיְתַקיֵּם ַעל ְיֵדי ְזכּות ִלּמּוד ָרִזין דְּ יַח בֶּ ָמשִׁ
(ְקִהּלֹות ַיֲעקֹב ֵעֶרְך סֹוד)

ה
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‰ÈÎL ‰‡ ‡ˆiL ÔÂÈk .BÈLƒ¿≈»∆»»»»¿ƒ»
˙B‡ˆ ‰nÎÂ ÂÈÙÏ ‰È‡nL∆¿ƒ»¿»»¿«»¿»
Û„ ‰ÚL d˙B‡e ,dÈÒ¿ƒ»¿»»»»«
‡e‰ Cea LB„w‰Â ,Ì‰ÈÁ‡«¬≈∆¿«»»
ÌÈÚLe e˙kL e‰Ê .Ì˙B‡ ‚‰»«»∆∆»¿»ƒ

.encÈ CLÁa«…∆ƒ»
ÈÏ‚ ,‡e‰ „BÒ ,Ó‡ ÔBÚÓL ƒ¿»««¿≈

,Ì‰‡ ‰Ê  ÓLÈ Â„ÈÒÁ¬ƒ»ƒ¿…∆«¿»»
˜ÁˆÈ BnÚ ÛzzL‰ ,‡ˆiLÎe¿∆»»ƒ¿«≈ƒƒ¿»
ÛzzL‰L ‡Ï Ì‡Â ,ÂÈÙÏ eÏÙÂ¿»¿¿»»¿ƒ…∆ƒ¿«≈
‡Ï ,Ì‰‡ ÌÚ „ÁÈ ˜ÁˆÈƒ¿»««ƒ«¿»»…
ÌÈÚLe e˙kL e‰Ê .e„ÓL‰À¿¿∆∆»¿»ƒ
a‚È ÁÎ ‡Ï Èk .encÈ CLÁa«…∆ƒ»ƒ…¿…«ƒ¿«
‡ˆÓ Ák‰L b ÏÚ Û‡ .LÈ‡ƒ«««∆«…«ƒ¿»
„ˆa ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,ÔÈÓia „ÈÓ »̇ƒ«»ƒƒ…»»¿«
.ÂÈÙÏ ÌÈÁ„ eÈ‰ ‡Ï Ï‡ÓO‰«¿……»ƒ¿ƒ¿»»

 ÓLÈ Â„ÈÒÁ ÈÏ‚ Á‡ «≈«¿≈¬ƒ»ƒ¿…
˙‡ ‰B‡ Ì„‡ ÔaL ‰ÚLa¿»»∆∆»»≈∆
Cea LB„w‰ ,‡e‰ Cea LB„w‰«»»«»»
‡e‰M ‰Ó ÏÎa B˙B‡ ‰B‡ ‡e‰≈¿»«∆
Ó‡pL BÓk ,ÂÈÎc ÓBLÂ ‰NBÚ∆¿≈¿»»¿∆∆¡«

 E‡Be E˙‡ˆ ÓLÈ '‰ƒ¿»≈¿∆
ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ≈«»¿«»

‰‡ÏL B˙eÈÁ ‰nk ¿≈«»¬ƒ∆
ÌB˜Ó ÏÎaL ,‰"awÏ Ì‰‡«¿»»«»»∆¿»»
BlL ÏÚ ÒÁ ‰È‰ ‡Ï ,CÏB‰ ‰È‰L∆»»≈…»»»«∆
˜c‰Ï È„k ˜ ‡l‡ ,ÌeÏk¿∆»«¿≈¿ƒ»≈

e ,‰"awaÌeMÓÂ„ÈÒÁ ÈÏ‚ Ck «»»ƒ»«¿≈¬ƒ»

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
שבט ו

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון י



‰f‰ ÙÒ ÂÎ˙

‡È‰ ‡„Â .ÓLÈ Â„ÈÒÁ ÈÏ‚ Ck ÔÈ‚e ,‡e‰¿ƒ»«¿≈¬ƒ»ƒ¿…¿»ƒ
.‰ÈÏ‡ ˜ ‡Ï CÏÓÈ‡Â ÈzÎc ,dÈ˙z‡ƒ¿≈ƒ¿ƒ«¬ƒ∆∆…»«≈∆»

Îe.‰ÈÏ‡ Ú‚Ï EÈz˙ ‡Ï Ôk ÏÚ Èk È˙¿ƒƒ«≈…¿«ƒƒ¿…«≈∆»
,È˙Î ‰Ó(È ˙È˘‡)˙‡ ÈÈ ÚbÈÂ «¿ƒ«¿««¿»∆

‰Ó‡ È‰È‡ .c ÏÚ 'Â‚Â ‰Út«¿…¿«¿«ƒƒ»¿»
ÈÏ‚ Ck ÔÈ‚e ,ÈÁÓ ‰Â‰ ‡e‰ CÈ ‡L„˜Â¿À¿»¿ƒ»»»≈¿ƒ»«¿≈
ÔÈl‡ ,encÈ CLÁa ÌÈÚLe .ÓLÈ Â„ÈÒÁ¬ƒ»ƒ¿…¿»ƒ«∆ƒ«ƒ≈
e‰a „Ú ‡e‰ CÈ ‡L„˜c ,CÏÓÈ‡Â ‰Út«¿…¿¬ƒ∆∆¿À¿»¿ƒ¬«¿
Ô‡Ó .LÈ‡ a‚È ÁÎ ‡Ï Èk .‡ÈÏÈÏa ÔÈÈ„ƒƒ¿≈¿»ƒ…¿…«ƒ¿«ƒ»
˙L‡ L‰ ‰zÚÂ ÈzÎc ,Ì‰‡ ‡c ,LÈ‡ƒ»«¿»»ƒ¿ƒ¿«»»≈≈∆

:'Â‚Â LÈ‡‰»ƒ¿
‡ÈiÁ Èa .'Â‚Â Ó‡ L‡Î ‰N ˙‡ „˜t »«∆»»«¬∆»»¿ƒƒƒ»

Ó‡Â Á˙t(‚ ‰ÈÎÊ)Ô‰k‰ ÚLB‰È ˙‡ È‡iÂ »«¿»«««¿≈ƒ∆¿À««…≈
ÏÚ „ÓBÚ ÔËO‰Â ÈÈ C‡ÏÓ ÈÙÏ „ÓBÚ ÏB„b‰«»≈ƒ¿≈«¿«¿»¿«»»≈«
.dÈ ‡ÏkzÒ‡Ï ˙È‡ ‡˜ È‡‰ .BËNÏ BÈÓÈ¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿«»»≈
Ôa ÚLB‰È ‡c ÏB„b‰ Ô‰k‰ ÚLB‰È ˙‡ È‡iÂ««¿≈ƒ∆¿À««…≈«»»¿À«∆
.ÈÈ C‡ÏÓ Ô‡Ó ,ÈÈ C‡ÏÓ ÈÙÏ „ÓBÚ .˜„ˆB‰È¿»»≈ƒ¿≈«¿«¿»»«¿«¿»

‡Bˆ ˙‡ ‡c(ÔÈˆ ‡È˜Ècˆc ÔÈ˙ÓLc ‡"Ò)dÈ˙ÓLc »¬«¿»¿ƒ¿»≈
ÔÈ˙ÓL Ôep‡ ÏÎÂ ,dÈ ‡Èˆ ˜Ècˆc¿«ƒ¿ƒ»≈¿»ƒƒ¿»ƒ
.ÈÈ C‡ÏÓ ‡e‰ ‡„Â ,Ônz ÔÈÓÈÈ˜ ‡È˜Ècˆc¿«ƒ«»»¿ƒ«»¿»«¿«¿»

Ú‰ ˆÈ ‡c .BËNÏ BÈÓÈ ÏÚ „ÓBÚ ≈«¿ƒ¿ƒ¿»≈∆»»
‡ÓÏÚa ÏÈÊ‡Â ËËBLÓ e‰È‡c¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»¿»
ÔBÏ ÈËÒÓÏe ÔÈÁe ‡˜t‡Ïe ÔÈ˙ÓL ‡ÏËÏ¿«¿»ƒ¿»ƒ¿«»»ƒ¿ƒ¿≈
‡˙ÚL ‡e‰ ‡„Â .‡z˙Â ‡lÈÚÏ ‡˙ÈiÏƒ¿ƒ»»¿≈»¿«»¿»¿«¬»
È‡È Ôep‡ ÌÚ ‡L‡Ï v„Îe dÈÏ ÏÈË‡„¿¬ƒ≈¿«¿∆«¿∆»ƒƒ¿ƒ≈
„˜BzÈc ÔÈ‚ ‡lÈÚÏ ÔÈËÒÓ ‰Â‰ È‡‰Â ,˜M‰«∆∆¿«»»«¿ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ«

.ÔB‰nÚƒ¿
‡l‡ ‚Ë˜Ó e‰È‡ Â‡Ï„ ÈBÁ‡ ‡e‰ »¿¿»ƒ¿«¿≈∆»

‡ÈL ‡Úˆc ‡ÓÊe ‰kÒ„ ‡ÓÊa¿ƒ¿»¿«»»¿ƒ¿»¿«¬»»¿»
‡Èc „aÚÓÏe ÈËÒÓÏ eL dÈÏ ˙È‡Â ,‡ÓÏÚ¿»¿»¿ƒ≈¿¿ƒ¿≈¿∆¿«ƒ»

,Ó‡ z‡„ ‰ÓÎ ‡È„ ‡Ï elÙ‡(‚È ÈÏ˘Ó)LÈÂ ¬ƒ¿»ƒ»¿»¿«¿»≈¿≈
Ó‡ ‰Â‰c ,BËNÏ e‰Ó .ËtLÓ ‡Ï ‰tÒƒ¿∆¿…ƒ¿»«¿ƒ¿¿¬»»«

.Ôe„˜BzÈ e‰Ïk B‡ ÔeÊzLÈ e‰Ïk B‡À¿ƒ¿≈¿À¿ƒ¿

e˙kL ,BzL‡ È‰BÊÂ ,ÓLÈƒ¿…¿ƒƒ¿∆»
e˙ÎÂ ,‰ÈÏ‡ ˜ ‡Ï CÏÓÈ‡Â«¬ƒ∆∆…»«≈∆»¿»
.‰ÈÏ‡ ÚbÏ EÈz˙ ‡Ï Ôk ÏÚ Èkƒ«≈…¿«ƒƒ¿…«≈∆»

?e˙k ‰Ó  «»
c ÏÚ 'B‚Â ‰Út ˙‡ '‰ ÚbÈÂ«¿««∆«¿…¿«¿«
Cea LB„w‰Â  ‰Ó‡ ‡È‰ .ÈN»«ƒ»¿»¿«»»

e ,‰kÓ ‰È‰ ‡e‰ÌeMÓÈÏ‚ Ck »»«∆ƒ»«¿≈
CLÁa ÌÈÚLe .ÓLÈ Â„ÈÒÁ¬ƒ»ƒ¿…¿»ƒ«…∆
,CÏÓÈ‡Â ‰Út el‡  encÈƒ»≈«¿…«¬ƒ∆∆
Ì‰ ‰NÚ ‡e‰ Cea LB„w‰L∆«»»»»»∆
a‚È ÁÎ ‡Ï Èk .‰ÏÈla ÌÈÈcƒƒ««¿»ƒ…¿…«ƒ¿«
,Ì‰‡ ‰Ê ?LÈ‡ ‰Ê ÈÓ ,LÈ‡ƒƒ∆ƒ∆«¿»»
LÈ‡‰ ˙L‡ L‰ ‰zÚÂ e˙kL∆»¿«»»≈≈∆»ƒ

.'B‚Â¿
Ó‡ L‡k ‰N ˙‡ „˜t »«∆»»«¬∆»»

,Ó‡Â Á˙t ‡ÈiÁ Èa .'B‚Â ¿«ƒƒ»»«¿»«
ÏB„b‰ Ô‰k‰ ÚLB‰È ˙‡ È‡iÂ««¿≈ƒ∆¿À««…≈«»

„ÓÚ ÔËO‰Â '‰ C‡ÏÓ ÈÙÏ „ÓÚ…≈ƒ¿≈«¿«¿«»»…≈
LÈ ‰Ê ˜eÒÙa .BËNÏ BÈÓÈ ÏÚ«¿ƒ¿ƒ¿¿»∆≈
ÚLB‰È ˙‡ È‡iÂ .Ba ÏkzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈««¿≈ƒ∆¿À«
Ôa ÚLB‰È ‰Ê  ÏB„b‰ Ô‰k‰«…≈«»∆¿À«∆
ÈÓ ,'‰ C‡ÏÓ ÈÙÏ „ÓÚ .˜„ˆB‰È¿»»…≈ƒ¿≈«¿«ƒ

ÌB˜n‰ e‰Ê ?'‰ C‡ÏÓ ‰Ê˙BÓLpL] ∆«¿«∆«»

[˙Beˆ ÌÈ˜Ècv‰˙ÓL ÏL Bˆ ¿∆ƒ¿«
Ô˙B‡ ÏÎÂ ,Ba ‰eˆ ˜Ècv‰««ƒ¿»¿»»
,ÌL ˙B„ÓBÚ ÌÈ˜Ècv‰ ˙BÓLƒ¿««ƒƒ¿»

.'‰ C‡ÏÓ e‰ÊÂ¿∆«¿«
 BËNÏ BÈÓÈ ÏÚ „ÓÚ …≈«¿ƒ¿ƒ¿

ËËBLÓ ‡e‰L Ú‰ ˆÈ e‰Ê∆≈∆»»∆¿≈
˙BÓL ÏhÏ ÌÏBÚa CÏB‰Â¿≈»»ƒ…¿»
˙‡ ˙BËÒ‰Ïe ˙BÁe ‡ÈˆB‰Ïe¿ƒ¿«¿∆
e‰ÊÂ .‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏ ˙Bia‰«¿ƒ¿«¿»¿«»¿∆
v„Îe B˙B‡ ÏÈh‰L ‰ÚLa¿»»∆ƒƒ¿«¿∆«
‰ÊÂ ,˜M‰ È‡È Ì˙B‡ ÌÚ L‡Ï»≈ƒ»¿ƒ≈«∆∆¿∆
ÛOiL È„k ‰ÏÚÓÏ ÔÈËÒÓ ‰È‰»»«¿ƒ¿«¿»¿≈∆ƒ»≈

.ÌnÚƒ»
‚Ë˜Ó BÈ‡L  Bkc ‡È‰ ƒ«¿∆≈¿«¿≈

ÔÓÊe ‰kÒ ÏL ÔÓÊa ‡l‡∆»ƒ¿«∆«»»ƒ¿«
BÏ LÈÂ ,ÌÏBÚa ‰BL Úv‰L∆«««∆»»¿≈
ÔÈc ˙BNÚÏÂ ˙BËÒ‰Ï ˙eL¿¿«¿¿«¬ƒ

Ó‡pL BÓk ,ÔÈ„ ÈÏa elÙ‡ ¬ƒ¿ƒƒ¿∆∆¡«
‰f ‰Ó .ËtLÓ ‡Ïa ‰tÒ LÈÂ¿≈ƒ¿∆¿…ƒ¿»«∆

ÌlkL B‡ ,ÓB‡ ‰È‰L ?BËNÏ¿ƒ¿∆»»≈∆À»
.eÙOÈ ÌlkL B‡ eÏˆpÈƒ»¿∆À»ƒ»¿

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
שבט ז

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון י



‡"Ú ‚È˜  ‡ÈÂÊÎ˙

‡ÏaÁÓÏ ‡˙eL È‰ÈÈ˙‡„ ‡˙ÚLa ¿«¬»¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
,‡ÈÈiÁ ÔÓ ‰‡kÊ ÈÊzL‡ ‡Ï ‡ÏaÁÏ¿«»»»ƒ¿¿ƒ«»»ƒ«»«»
ÈÚ ‡˙Óa ‡ÈÈL ‡È„„ ‡˙ÚLa Ck ÔÈ‚e¿ƒ»¿«¬»¿ƒ»»¿»¿»»»≈
‡‰c ,Ônz Òt˙‡ ‡Ï „Ú ‡˜ÚÏ L «»¿»¿»«»ƒ¿««»¿»
‰‡kÊÏ „ÈÚ ÈÓ ÈÎ‰ ÈLc ÔÂÈÎ ‡ÏaÁÓ¿«¿»≈«¿»≈»ƒ»≈»ƒ¿«»»
‰Â‰Â .„Ák ÔB‰È˙Ï˙ eÂ‰c ÔkL ÏÎÂ .‡ÈiÁÎ¿«»»¿»∆≈¿¬¿»≈¿«¿¬»
ÔÈ‚a .e‰Ïk ÔeÊzLÈ B‡ e‰Ïk Ôe„˜BzÈc Ú»̇«¿ƒ¿À¿ƒ¿≈¿À¿¿ƒ

„ÈÚ˙‡ „Îc(ע"ב קיג ‡˙ÈÚ„(דף ‡Ï ‡ÒÈ ¿«ƒ¿¬ƒƒ»»ƒ¿¬ƒ
B‡ ,‡„ÁÎ ‡lÎ ‡l‡ ,‡Èc e‚ÏÙe ‡ÒÈ e‚Ït«¿ƒ»«¿ƒ»∆»…»¿¬»

.‡Èc B‡ ‡ÒÈƒ»ƒ»
Ú˜„ ‡ÓÊ ‡‰Â ,‡ÏÂ ,ÈÒBÈ Èa dÈÏ ≈ƒƒ≈¿»¿»¿ƒ¿»¿»«

‰Â‰ Ï‡NÈÏ ‡nÈ ‡e‰ CÈ ‡L„À̃¿»¿ƒ«»¿ƒ¿»≈»»
BÂ‰ ‡ÈiÓe ,‡zLaÈa ÔÈÏÊ‡Â ÔÈl‡Ï ‡nÈ Ú»̃««»¿ƒ≈¿»¿ƒ¿«∆¿»«»¬
,ÔÈ˙Óe ÔÈl‡Ï ÔÈÚËÂ ‡Á‡ ‡ËqÓ ÔÈz»ƒƒƒ¿»«¬»¿»¿ƒ¿ƒ≈≈ƒ

„Â ‡Î‰ ‡ÒÈ ÁÎzL‡Â.‡„ÁÎ ‡lÎ ‡Î‰ ‡È ¿ƒ¿¿«ƒ»»»¿ƒ»»»…»¿¬»
„Îc ,dÈn˜ ‡ÈL˜„ ‡e‰ ‡„Â dÈÏ ≈¿»¿«¿»«≈¿«

‡ÒÈÂ ‡Èc „ÈÚ ‡e‰ CÈa ‡L„À̃¿»¿ƒ»ƒƒ»¿ƒ»
‡„Á ‡˙Èa ‡ÏÂ „Á ˙‡ Â‡Ï ,‡„Ák¿¬»»¿¬«»¿»¿≈»»»

(‡„ÁÎ ‡lk ÁÎzL‡c),dÈn˜ ‡ÈL˜ „ÈÚ˙‡ È‡Â , ¿ƒƒ¿¬ƒ«¿»«≈
eÓÈÏL ‡l‡ ‡lk „ÈÚ˙‡ ‡Ï ‡lÈÚÏ ‡‰c¿»¿≈»»ƒ¿¬ƒ…»∆»ƒ¿ƒ
‡ÏÂ „Á ˙‡ ‡Èc B‡ ‡ÒÈ B‡ ‡„ÁÎ¿¬»ƒ»ƒ»¿¬«»¿»

.e‚ÏÙ¿«¿
‡È„ ‡e‰ CÈa ‡L„˜ „ÈÚ ‡Ï Ck »»¬ƒÀ¿»¿ƒƒ»

e‰ÈÈBÁa eÓÈlzL‡c „Ú ‡ÈÈiÁa¿«»«»«¿ƒ¿«ƒ¿«¿
,È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰(ÂË ˙È˘‡)ÔBÚ ÌÏL ‡Ï Èk »»ƒ¿ƒƒ…»≈¬

È˙Îe .‰p‰ „Ú ÈÓ‡‰(ÊÎ ‰ÈÚ˘È)‰‡q‡Òa »¡…ƒ«≈»¿ƒ¿«¿»
dÈÏ ÔÈËÒ‡ ‰Â‰ ‡c ÏÚÂ .‰pÈz dÁÏL¿«¿»¿ƒ∆»¿«»»»«¿ƒ≈

dÈÏ Ó‡c „Ú ,e‰a „˜BzÈc ÚLB‰ÈÏ(‚ ‰ÈÎÊ) ƒÀ«¿ƒ«¿«¿»«≈
Ó‡ Ô‡Ó .ÔËO‰ Ea ÈÈ Ú‚ÈC‡ÏÓ ‡c ,dÈÏ ƒ¿«¿»¿«»»»»«≈»«¿«

ÈÈ(ÔËO‰ Ï‡ ÈÈ Ó‡iÂ Óz‡Â). ¿»

Ea ÈÈ Ú‚È ÔËO‰ Ï‡ ÈÈ Ó‡iÂ ‡ÓÈ˙ ≈»«…∆¿»∆«»»ƒ¿«¿»¿
‰qa ‰LÓÏ ÈÓ ÈÎ‰ ,ÈÊÁ ‡z .'Â‚Â¿»»≈»ƒ»≈¿∆«¿∆

,È˙Î„(‚ ˙ÂÓ˘)Ò Èk ÈÈ ‡iÂ È˙Îe .L‡ ˙aÏ ÂÈÏ‡ ÈÈ C‡ÏÓ ‡iÂ ƒ¿ƒ«≈»«¿«¿»≈»¿««≈¿ƒ««¿¿»ƒ»

˙eL ‰zpL ‰ÚLa ¿»»∆ƒ¿»¿
˜Ècv‰ ÏBv ‡Ï ,ÏaÁÏ ˙ÈÁLnÏ««¿ƒ¿«≈…ƒ««ƒ
ÔÈc‰L ‰ÚLa ÔÎÏÂ .ÌÈÚL‰Ó≈»¿»ƒ¿»≈¿»»∆«ƒ
ÁÏ Ì„‡ Ôa CÈˆ ,ÈÚa ÈeL»»ƒ»ƒ∆»»ƒ¿…«
È‰L ,ÌL ÒÙziL ÌËa¿∆∆∆ƒ»≈»∆¬≈
Ìb Ck ,ÏÈÁ˙nL ÔÂÈk ,˙ÈÁLn‰««¿ƒ≈»∆«¿ƒ»«
ÔkL ÏÎÂ ,ÚLÏ BÓk ˜ÈcvÏ ‰NBÚ∆««ƒ¿»»»¿»∆≈
ÚB˙ ‰È‰Â .„Á‡k ÌzLÏL eÈ‰L∆»¿»¿»¿∆»¿»»≈«
.ÌlÎ eÏˆpÈ B‡ ÌlÎ eÙOiL∆ƒ»¿À»ƒ»¿À»
‰NÚ ‡Ï ,Ò ‰NÚpLkL ÌeMÓƒ∆¿∆«¬∆≈…«¬∆
Ïk‰ ‡l‡ ,ÔÈ„ ÈˆÁÂ Ò ÈˆÁ¬ƒ≈«¬ƒƒ∆»«…

.ÔÈ„ B‡ Ò B‡ ,„Á‡k¿∆»≈ƒ
È‰Â ?‡ÏÂ ,ÈÒBÈ Èa BÏ «ƒƒ»…«¬≈

˙‡ ‡e‰ Cea LB„w‰ Ú˜aL ÔÓÊaƒ¿«∆»««»»∆
Ìi‰ ˙‡ ÚB˜ ‰È‰ ,Ï‡NÈÏ Ìi‰«»¿ƒ¿»≈»»≈«∆«»
,‰Laia ÌÈÎÏB‰ Ì‰Â ‰l‡Ï¿≈∆¿≈¿ƒ««»»
Á‡ „vÓ ÌÈL eÈ‰ ÌÈn‰Â¿««ƒ»»ƒƒ««≈
.ÌÈ˙Óe ‰l‡ ˙‡ ÌÈÚÈaËÓe«¿ƒƒ∆≈∆≈ƒ
Ïk‰ ,Ô‡k ÔÈ„Â Ô‡k Ò ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»≈»¿ƒ»«…

.„Á‡k¿∆»
,ÂÈÙÏ ‰LwL e‰ÊÂ ,BÏ ¿∆∆»∆¿»»

ÔÈ„ ‰NBÚ ‡e‰ Cea LB„w‰LkL∆¿∆«»»∆ƒ
‡ÏÂ „Á‡ ÌB˜Óa ‡Ï ,„Á‡k ÒÂ¿≈¿∆»…¿»∆»¿…

„Á‡ ˙Èa[„Á‡k ‡ˆÓ Ïk‰L]Ì‡Â . ¿«ƒ∆»¿ƒ
‰ÏÚÓÏ È‰L ,ÂÈÙÏ ‰L˜ ‰NÚ«¬∆»∆¿»»∆¬≈¿«¿»
˙eÓÏLa ‡l‡ Ïk‰ ‰NÚ ‡Ï…«¬∆«…∆»ƒ¿≈
„Á‡ ÌB˜Óa ÔÈ„ B‡ Ò B‡ ,„Á‡k¿∆»≈ƒ¿»∆»

.ÔÈ‡ˆÁÏ ‡ÏÂ¿…«¬»ƒ
‡e‰ Cea LB„w‰ ‰NBÚ ‡Ï …∆«»»

eÓlzLiL „Ú ÌÈÚLa ÔÈcƒ»¿»ƒ«∆ƒ¿«¿
e˙kL e‰Ê .Ì‡ËÁa Èk ¿∆¿»∆∆»ƒ

,‰p‰ „Ú ÈÓ‡‰ ÔÂÚ ÌÏL ‡Ï…»≈¬…»¡…ƒ«≈»
e˙ÎÂ dÁlLa ‰‡q‡Òa ¿»¿«¿»¿«¿»

ÔÈËÒÓ ‰È‰ ‰Ê ÏÚÂ .‰pÈz¿ƒ∆»¿«∆»»«¿ƒ
Ó‡L „Ú ,ÌnÚ ÛOiL ÚLB‰ÈÏƒÀ«∆ƒ»≈ƒ»«∆»«

BÏ ÈÓ .ÔËO‰ Ea '‰ Ú‚Èƒ¿«¿«»»ƒ
'‰ C‡ÏÓ ‰Ê ?BÏ Ó‡'‰ Ó‡iÂ Ó‡Â] »«∆«¿«

[ÔËO‰ Ï‡. 

ÔËO‰ Ï‡ '‰ Ó‡iÂ ,Ó‡z …««…∆∆«»»
?'B‚Â Ea '‰ Ú‚È‰‡ ‡aÌb Ck , ƒ¿«¿¿…¿≈»«

e˙kL ,‰qa ‰LÓÏ ‡iÂ ¿…∆«¿∆∆»«≈»
˙aÏa ÂÈÏ‡ '‰ C‡ÏÓe˙ÎÂ ,L‡ «¿«≈»¿««≈¿»
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‰f‰ ÙÒ ÁÎ˙

C‡ÏÓ ÔÈÓÊÏe ÈÈ C‡ÏÓ ÔÈÓÊÏ .˙B‡Ïƒ¿¿ƒ¿ƒ«¿«¿»¿ƒ¿ƒ«¿»
Ea ÈÈ Ú‚È dÈÏ Ó‡ Ck ÔÈ‚e .ÈÈ ÔÈÓÊÏe¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»»«≈ƒ¿«¿»¿

.Ea ÚBb Èp‰ Ó‡ ‡ÏÂ ÔËO‰«»»¿…»«ƒ¿ƒ≈¿
‡Èc ÁÎzL‡c ‡ÓBÈ ‡„ ‡ÂB‚k ,ÈÊÁ »≈¿»»»¿»¿ƒ¿¿«ƒ»

ÏÚ È˙È ‡e‰ CÈ ‡L„˜Â ,‡ÓÏÚa¿»¿»¿À¿»¿ƒ»ƒ«
ÔËN È‡‰ ÁÎzL‡ ÔÈ„k ,‡È„„ ‡ÈÈÒkÀ¿¿»¿ƒ»¿≈ƒ¿¿««»»
e‰È‡ ÁÎzL‡Â ,‡z˙Â ‡lÈÚÏ ÈËÒ‡c¿«¿≈¿≈»¿«»¿ƒ¿¿«ƒ

.ÔÈ˙ÓL ÏhÈÏÂ ‡ÓÏÚ ‡ÏaÁÏ¿«»»»¿»¿ƒ…ƒ¿»ƒ
,‡˙ÈÈB‡a ÈÚÏÂ È˙È ‰Â‰ ÔBÚÓL ƒ¿»»»ƒ¿»≈¿«¿»

‡˜ È‡‰a ÏczLÓ ‰Â‰Â(‡Î ÌÈ„) ¿¬»ƒ¿«≈¿«¿»
Ê eÁ˜ÏÂ'Â‚Â ˜a ˙Ï‚Ú ‡È‰‰ ÈÚ‰ È˜ ¿»¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ∆¿«»»¿

e‰È‡ ‡È„Â .ÏÁp ‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ÌL eÙÚÂ¿»¿»∆»∆¿»«»«¿ƒ»ƒ
ÊÚÏ‡ Èa dÈÏ Ó‡ .dÏ ‡tÚÏ ıÈÙe˜¿ƒ¿»¿»»»«≈ƒƒ∆¿»»

.CÈËˆ‡ È‡ÓÏ È‡‰«¿«ƒ¿¿ƒ
‡ÓÏÚÏ ÈÂÂ ,Ó‡Â ,ÔBÚÓL Èa ƒƒƒ¿¿»««¿»¿»

‡e‰‰ ÔÓ ‡‰c .‡c ˙a CLÓ˙‡„¿ƒ¿¿«»«»¿»ƒ«
‡ÈÂÁ ‡e‰‰„ ‡ÓBÈ(ע"א קיד „‡˙zt‰(דף ‡LÈa »¿«ƒ¿»ƒ»¿ƒ¿«»

Èa ÏÚ ËÈlLÂ Ì„‡ ÏÚ ËÈÏL Ì„‡ dÈ≈»»«ƒ«»»¿«ƒ«¿≈
‡ÓÏÚÂ ‡ÓÏÚ ÈËÒÓÏ ÌÈ‡˜ e‰È‡ ,‡ÓÏÚ»¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿≈»¿»¿»¿»
‡kÏÓ È˙ÈÈc „Ú dÈLÚÓ ‡˜ÙÏ ÏÈÎÈ ‡Ï»¿ƒ¿»¿»≈»¿≈«¿≈≈«¿»
ÈÎÈÓ„Ï ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ÌÈ˜BÈÂ ‡ÁÈLÓ¿ƒ»¿ƒÀ¿»¿ƒƒ¿ƒ≈

,È˙Î„ ‡ÙÚ(‰Î ‰ÈÚ˘È)'Â‚Â ÁˆÏ ˙Ân‰ Úla «¿»ƒ¿ƒƒ««»∆»∆«¿
,È˙Îe(‚È ‰ÈÎÊ)ÔÓ ÈÚ‡ ‰‡Óh‰ Áe ˙‡Â ¿ƒ¿∆««À¿»«¬ƒƒ

ÏËÈÓÏ ‡„ ‡ÓÏÚ ÏÚ ÌÈ‡˜ e‰È‡Â .ı‡‰»»∆¿ƒ»ƒ«»¿»»¿ƒ«
.‡L Èa ÏÎc ÔÈ˙ÓLƒ¿»ƒ¿»¿≈»»

È˙Î ‡‰ ÈÊÁ(‡Î ÌÈ„)‡ˆnÈ ÈkÏÏÁ »≈»¿ƒƒƒ»≈»»
È„È ÏÚ ‡ÓÏÚ Èa Ïk ,ÈÊÁ ‡z 'Â‚Â¿»»≈»¿≈»¿»«¿≈
a„ ‡ÓÈ˙ È‡ .e‰ÈÈ˙ÓL ‡˜Ù ˙Ân‰ C‡ÏÓ«¿««»∆»¿»ƒ¿»«¿ƒ≈»¿«
˜Ù ˙Ân‰ C‡ÏÓ ‡e‰‰c ‡„È ÏÚ ‡c L»»«¿»¿««¿««»∆»«
,dÈÏ ÏÈË˜c Ô‡Ó ‡l‡ .ÈÎ‰ Â‡Ï ,dÈ˙ÓLƒ¿»≈»»ƒ∆»»¿»ƒ≈
‰‡ËÏLÏ dÈÓÊ ‡ËÓ ‡Ï „Ú dÈ˙ÓL ˜Èt‡«ƒƒ¿»≈«»»»ƒ¿≈¿«¿»»

.˙Ân‰ C‡ÏÓ ‡e‰‰ dÈ≈««¿««»∆
e‰È‡ ÌÈ‡˜c ÔBÏ È„ ‡ÏÂ .ÔÏÈc ı‡ÏÂ 'Â‚Â tÎÈ ‡Ï ı‡ÏÂ Ck »¿»»∆…¿À»¿¿»»∆ƒ»¿»«¿»ƒƒ

ÌÈÓÚÙÏ .˙B‡Ï Ò Èk '‰ ‡iÂ««¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»ƒ
,C‡ÏÓ ÌÈÓÚÙÏÂ ,'‰ C‡ÏÓ«¿«¿ƒ¿»ƒ«¿»
Ú‚È BÏ Ó‡ ÔÎÏÂ .'‰ ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ¿»≈»«ƒ¿«
ÚBb È‰ Ó‡ ‡ÏÂ ÔËO‰ Ea '‰¿«»»¿…»«ƒ¿ƒ≈

.Ea¿
‰‡ÔÈ„ ‡ˆÓpL ÌBia ‰Ê BÓk , ¿≈¿∆«∆ƒ¿»ƒ

LBÈ ‡e‰ Cea LB„w‰Â ÌÏBÚa»»¿«»»≈
ÔËO‰ ‡ˆÓ Ê‡ ,ÔÈc‰ ‡qk ÏÚ«ƒ≈«ƒ»ƒ¿»«»»
,‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏ ‰ËÒnL ‰f‰«∆∆«¿∆¿«¿»¿«»
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ˙ÈÁL‰Ï ‡ˆÓ ‡e‰Â¿ƒ¿»¿«¿ƒ∆»»

.˙BÓLp‰ ÏhÏÂ¿ƒ…«¿»
„ÓBÏÂ LBÈ ‰È‰ ÔBÚÓL ƒ¿»»≈¿≈

,‰f‰ ˜eÒta ÏczLÓ ‰È‰Â ,‰Bz»¿»»ƒ¿«≈«»«∆
 ‡È‰‰ ÈÚ‰ È˜Ê eÁ˜ÏÂ¿»¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ

˙‡ ÌL eÙÚÂ 'B‚Â ˜a ˙Ï‚Ú∆¿«»»¿¿»¿»∆
ÔÈkÒa ‡e‰ ÔÈc‰Â .ÏÁpa ‰Ï‚Ú‰»∆¿»«»«¿«ƒ¿«ƒ
,ÊÚÏ‡ Èa BÏ Ó‡ .d˙B‡ ÛÚÏ«¬…»»««ƒ∆¿»»

.?‰Ê ˙‡ CÈˆ ‰nÏ»»»ƒ∆∆
ÈB‡ ,Ó‡Â ÔBÚÓL Èa «ƒƒ¿¿»«

È‰L ,‰Ê Á‡ CLÓpL ÌÏBÚÏ»»∆ƒ¿»««∆∆¬≈
Ú‰ LÁp‰ B˙B‡L ÌBi‰ B˙B‡Ó≈«∆«»»»»
Ì„‡‰ ÏÚ ËÏBL ,Ì„‡ Ba ‰zt˙‰ƒ¿«»»»≈«»»»
„ÓBÚ ‡e‰ ,ÌÏBÚ‰ Èa ÏÚ ËÏBLÂ¿≈«¿≈»»≈
‡Ï ÌÏBÚ‰Â ,ÌÏBÚ‰ ˙‡ ˙BËÒ‰Ï¿«¿∆»»¿»»…
CÏÓ ‡iL „Ú BLÚÓ ˙‡ˆÏ ÏBÎÈ»»≈≈»¿«∆»…∆∆
‡e‰ Cea LB„w‰ ÌÈ˜ÈÂ ÁÈLn‰«»ƒ«¿»ƒ«»»

e˙kL ,ÙÚ‰ ÈLÈ ˙‡  ∆¿≈≈∆»»∆»
e˙ÎÂ ,'B‚Â ÁˆÏ ˙Ân‰ Úla ƒ««»∆»∆«¿¿»

ÔÓ ÈÚ‡ ‰‡Óh‰ Áe ˙‡Â¿∆««À¿»«¬ƒƒ
‰Ê ÌÏBÚ ÏÚ „ÓBÚ ‡e‰Â .ı‡‰»»∆¿≈«»∆
.Ì„‡‰ Èa ˙BÓL Ïk ˙‡ ÏhÏƒ…∆»ƒ¿¿≈»»»

‰‡ee˙k È‰ , Èk ¿≈¬≈»ƒ
.'B‚Â ÏÏÁ ‡ˆnÈ‰‡ ‡aÈa Ïk , ƒ»≈»»¿…¿≈»¿≈

È„È ÏÚ ˙‡ˆBÈ Ì˙ÓL ÌÏBÚ‰»»ƒ¿»»≈«¿≈
Ì„‡ ÔaL Ó‡z Ì‡ .˙Ân‰ C‡ÏÓ«¿««»∆ƒ…«∆∆»»
B˙B‡ È„È ÏÚ B˙ÓL ‰‡ˆÈ ‰f‰«∆»¿»ƒ¿»«¿≈
ÈÓ ‡l‡ !Ck ‡Ï  ˙Ân‰ C‡ÏÓ«¿««»∆…»∆»ƒ
B˙ÓL ˙‡ ‡ÈˆB‰ ,B˙B‡ ‚B‰L∆≈ƒ∆ƒ¿»
B˙B‡ Ba ËÏLiL BpÓÊ ÚÈb‰ ÌËa¿∆∆ƒƒ«¿«∆ƒ¿…

.˙Ân‰ C‡ÏÓ«¿««»∆
ı‡ÏÂ .'B‚Â tÎÈ ‡Ï ı‡ÏÂ ¿»»∆…¿À«¿¿»»∆

‡e‰ „ÓBÚL Ì‰Ï È„ ‡ÏÂ .elL∆»¿…«»∆∆≈

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
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‡"Ú „È˜  ‡ÈÂËÎ˙

ÔkL ÏÎ È„˙ ‡‚Ë˜Ïe ‡bÓÏ ‡ÓÏÚ ÈËÒÓÏ¿ƒ¿≈»¿»¿«»»¿«¿¿»»ƒ»∆≈
‡L„˜Â .‡ÏËÏ dÈÏ ˙È‡„ ‰Ó dÈÈÓ ÔÈÏÊ‚c¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ≈¿«¿»¿À¿»
ÏÚ ÔÈ˜ Ck ÔÈ‚e ,ÈBa ÏÚ ÒÈÈÁ ‡e‰ CÈ¿ƒ»ƒ«¿¿ƒ»»≈ƒ«
ÏÈË˙‡„ ‰Ó dÈnÚ ‡w˙Ï ÔÈ‚a ,‡Ï‚Ú È‡‰«∆¿»¿ƒ¿»»»ƒ≈«¿ƒ¿¿ƒ
ÁÎzLÈ ‡ÏÂ ,dÈpÓ L a„ ‡˙ÓL ‡È‰‰«ƒƒ¿»»¿«»ƒ≈¿»ƒ¿¿«

ÏÚ ‡‚Ë˜Ó(È‡‰a ÔÈÈ˜ ‚"Ï ‡"„).‡ÓÏÚ ¿«¿¿»«»¿»
lÚBL :‡Î‰ ÔÈ˙ ‰‡Ï‚Ú ,‰t ƒ»»»≈»»»

,‰Ï‚Ú,eÁÎzL‡ ‰‡lÚ ‡Ê e‰Ïk À¿¿»»ƒ»»ƒ¿¿»
,È˙Î„ ‡e‰ ‡„Â ,dÈÏ ÔÈw˙Ó ‡„a Ck ÔÈ‚e¿ƒ»¿»¿«¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ

(‡Î ÌÈ„)‡Ï 'Â‚Â ‰f‰ Ìc‰ ˙‡ ‰ÎÙL ‡Ï eÈ„È»≈…»¿À∆«»«∆¿…
‡Ï ‡„e ,dÈ˙˙ÈÓ ‡ÓÈ‚ ‡ÏÂ ‰ÎÙL»¿À¿»»ƒ¿»ƒ»≈¿»»
È‰È ‡lBÎe ,e‰ÈÈÏÚ ‡‚Ë˜Ó ÁÎzL‡ƒ¿¿«¿«¿¿»¬«¿¿»»ƒ

.‡ÓÏÚÏ ‡ËÈÚ CÈ ‡L„À̃¿»¿ƒ≈»¿»¿»
ÌBÈÂ ‰M‰ L‡ ÌBÈ ‡„ ‡ÂB‚k ,ÈÊÁ »≈¿»»»¿…«»»¿

e‰È‡ ,‡ÓÏÚa ÁÎzL‡ ‡È„c ÌÈetk‰«ƒƒ¿ƒ»ƒ¿¿«¿»¿»ƒ
‡Ú˙‡Ï ÔÈÈÚa Ï‡NÈÂ ‡‚Ë˜Ï ÌÈ‡»̃ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿»≈»¿»¿ƒ¿»»
‡"L‡a ÏÈÏÎc ÏB˜ ‡Ú˙‡Ïe ,ÙBL¿»¿«¿»»¿»ƒ¿∆»
‡ÚÓL‡Ïe ,„Á e„ÈÚ˙‡Â ‡"ÁeÂ ‡"ÈÓe«»¿»¿ƒ¿¬ƒ»¿«¿»»

.ÙBL BbÓ ÏB˜ ‡e‰‰«ƒ»
‡È„„ ‡ÈÒÎc ˙‡ „Ú ‡˜ÏÒ ÏB˜ »¿»«¬«¿»¿¿»¿ƒ»

‡ËÓc ÔÂÈk .‡˜ÏÒÂ da LËe ‡˙È»¿»»«»¿»¿»≈«¿»»
,‡lÈÚÏ Ôwz˙‡ ˜ÚÈc ÏB˜ ,‡zzÓ ÏB˜ È‡‰«ƒ«»¿«¬…ƒ¿««¿≈»

‡e‰ CÈ ‡L„˜Â(ע"ב קיד ÈÓÁ,(דף Ú˙‡ ¿À¿»¿ƒƒ¿««¬≈
„Á ÏB˜ ‡z˙Ï ÈÚ˙Ó Ï‡NÈc ‡ÂÂ‚Î ‡‰c¿»¿«¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿¬≈¿«»«
‡„ÁÎ È˜Ù„ ‡"ÈÓe ‡"ÁeÂ ‡"L‡a ÏÈÏk»ƒ¿∆»¿»«»¿»¿≈¿¬»
.ÙBL ‡lÈÚÏ Ú˙‡ ÈÓ ÈÎ‰ ,ÙBL BbÓƒ»»ƒ»≈ƒ¿«¿≈»»
‡"ÁeÂ ‡"ÈÓe ‡"L‡a ÏÈÏÎc ÏB˜ ‡e‰‰Â¿«¿»ƒ¿∆»«»¿»
Ôwz˙‡Â ,‡ÏÈÚÓ ‡„Â ‡zzÓ ‡c ˜ÙÂ ,Ôwz˙‡ƒ¿««¿»«»ƒ«»¿»≈≈»¿ƒ¿««

.eÁÎzL‡ ÈÓÁÂ ‡ÓÏÚ»¿»¿«¬≈ƒ¿¿»
‰‡ËÏLÏ ÈLÁc aÚ‡ ‡‚Ë˜Ó ¿«¿¿»ƒ«¿≈¿¬ƒ¿«¿»»

ÈÓÁÂ ,‡ÓÏÚ ‡‚Ë˜Ïe ‡È„¿ƒ»¿«¿¿»¿»¿»¿»≈
dÈÏÈÁ LLz‡Â aÚ‡ ÔÈ„k ,ÈÓÁ ÈÚ˙Óc¿ƒ¿»≈«¬≈¿≈ƒ«¿»¿ƒ¿«≈≈
‡e‰ CÈa ‡L„e˜Â ,È„ÈÓ „aÚÓÏ ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ¿∆¿«ƒƒ¿¿»¿ƒ

‚Ë˜Ïe ÌpÁÏ ÌÏBÚ‰ ˙BËÒ‰Ï¿«¿»»¿ƒ»¿«¿≈
epnÓ ÌÈÏÊBbL ÔkL Ïk ,„ÈÓz»ƒ»∆≈∆¿ƒƒ∆
LB„w‰Â .˙Á˜Ï BÏ LiM ‰Ó«∆≈»««¿«»
ÔÎÏÂ ,ÂÈa ÏÚ ÒÁ ‡e‰ Cea»»«»»¿»≈
È„k ,Bf‰ ‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ó«¿ƒƒ∆»∆¿»«¿≈
d˙B‡ ‰Á˜ÏpM ‰Ó BnÚ Ôw˙Ï¿«≈ƒ«∆ƒ¿¿»»
‡ÏÂ ,epnÓ Ì„‡‰ ÏL ‰ÓL¿»»∆»»»ƒ∆¿…

ÏÚ ‚Ë˜Ó ‡ˆnÈ[‰Êa ÌÈBw‰ ‡"„] ƒ»≈¿«¿≈«

.ÌÏBÚ‰»»
,BL .Ô‡k eÈL ÔBÈÏÚ ∆¿»ƒ»

„BÒa Ìlk  ‰Ï‚Ú ,Ï‚Ú ,‰t»»≈∆∆¿»À»¿
‰Êa ÔÎÏÂ ,ÌÈ‡ˆÓ ÔBÈÏÚ∆¿ƒ¿»ƒ¿»≈»∆

e˙kL e‰ÊÂ ,B˙B‡ ÌÈw˙Ó ¿«¿ƒ¿∆∆»
‰f‰ Ìc‰ ˙‡ ‰ÎÙL ‡Ï eÈ„È»≈…»¿À∆«»«∆

ÙL ‡Ï .'B‚ÂeÓ‚ ‡ÏÂ eÎ ¿…»¿¿…»«¿
Ì‰ÈÏÚ ‡ˆÓ ‡Ï ‰Êe .B˙˙ÈÓƒ»»∆…ƒ¿»¬≈∆
Cea LB„w‰ Ô˙ Ïke ,‚Ë˜Ó¿«¿≈«…»««»»

.ÌÏBÚÏ ‰ˆÚ ‡e‰≈»»»
‰‡‰M‰ L‡a ‰Ê BÓk , ¿≈¿∆¿…«»»

ÔÈc‰ ‡ˆÓpL ,ÌÈetk‰ ÌBÈÂ¿«ƒƒ∆ƒ¿»«ƒ
,‚Ë˜Ï „ÓBÚ ‡e‰ ,ÌÏBÚa»»≈¿«¿≈
BÚ˙‰Ï ÌÈÎÈˆ Ï‡NÈÂ¿ƒ¿»≈¿ƒƒ¿ƒ¿≈
ÏeÏkL ÏB˜ BÚÏe ÙBMa«»¿≈∆»
ÌÈNÚÂ Á"e Ì"ÈÓe L"‡a¿≈«ƒ«¿«¬ƒ
CBzÓ ÏB˜ B˙B‡ ÚÈÓL‰Ïe ,„Á‡∆»¿«¿ƒ«ƒ

.ÙBM‰«»
ÌB˜Ó „Ú ‰ÏBÚ ÏB˜ ∆«»

Ba ‰kÓe ÔÈc‰ ‡qk LBiL∆≈ƒ≈«ƒ«∆
‰f‰ ÏBw‰ ÚÈbnL ÔÂÈk .‰ÏBÚÂ¿∆≈»∆«ƒ«««∆
Ô˜˙ ˜ÚÈ ÏL ÏBw‰ ,‰hÓlÓƒ¿«»«∆«¬…ƒ¿»
‡e‰ Cea LB„w‰Â ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«»»
BÓk È‰L .ÌÈÓÁ BÚÓ¿≈«¬ƒ∆¬≈¿
ÏB˜ ‰hÓÏ ÌÈBÚÓ Ï‡NiL∆ƒ¿»≈¿¿ƒ¿«»
Ì"ÈÓ Á"eÂ L"‡a ÏeÏk „Á‡∆»»¿≈¿««ƒ
,ÙBM‰ CBzÓ „Á‡k ÌÈ‡ˆBiL∆¿ƒ¿∆»ƒ«»
.ÙBL ‰ÏÚÓÏ BÚ˙Ó Ìb Ck»«ƒ¿≈¿«¿»»
Ì"ÈÓe L"‡a ÏeÏkL ÏB˜ B˙B‡Â¿∆»¿≈«ƒ
‰hÓlÓ ‰Ê ‡ˆBÈÂ ,Ô˜˙ Á"e«ƒ¿»¿≈∆ƒ¿«»
ÌÏBÚ‰ Ô˜˙Â ,‰ÏÚÓÏÓ ‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿»»»

.ÌÈÓÁ‰ ÌÈ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»ƒ»«¬ƒ
LBÁL ,aÚ˙Ó ‚Ë˜Ó ¿«¿≈ƒ¿«¿≈∆≈

,ÌÏBÚa ‚Ë˜Ïe ÔÈca ËÏLÏƒ¿…«ƒ¿«¿≈»»
Ê‡ .ÌÈÓÁ ÌÈBÚ˙nL ‰‡BÂ¿∆∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒ»
ÏBÎÈ ‡ÏÂ BÁk L˙Â aÚ˙Óƒ¿«¿≈¿»…¿…»
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‰f‰ ÙÒ Ï˙

‡È„„ ‡ÓÈ˙ È‡c ,ÈÓÁa ‡ÓÏÚ ÔÈ‡„»ƒ»¿»¿«¬≈¿ƒ≈»¿ƒ»
ÈÓÁ eaÁ˙‡ ‡l‡ ,ÈÎ‰ Â‡Ï ,„ÈÚ˙‡ƒ¿¬ƒ»»ƒ∆»ƒ¿«»«¬≈

.ÈÓÁa Ôc˙‡ ‡ÓÏÚÂ ,‡È„¿ƒ»¿»¿»ƒ¿»¿«¬≈
,È˙k ,ÈÊÁ(‡Ù ÌÈÏ‰˙)ÙBL L„Á eÚ˜z »≈¿ƒƒ¿«…∆»

k˙‡„ ebÁ ÌBÈÏ ‰Òka.‡‰ÈÒ ‡ÈÒ «∆∆¿«≈¿ƒ¿«¿»ƒ¬»
ÏÈÎÈÂ ‡LÈ ‡ÈÂÈÁ È‡‰ ‡ËÏL ÔÈ„Î ‡‰c¿»¿≈»¿»«ƒ¿»ƒ»¿»ƒ
‡˜ÏÒ ,ÈÓÁ ÈÚ˙Ó „ÎÂ ,‡ÓÏÚ ‡˜ÊÏ¿«¿»»¿»¿«ƒ¿¬≈«¬≈»¿»
‡ÏÂ aÚ˙‡ e‰È‡Â ,ÔnzÓ ˙Ú˙‡Â ‡‰ÈÒƒ¬»¿ƒ¿¬»«ƒ«»¿ƒƒ¿«¿≈¿»
,Ônz ˜˙È ‡Ïc Ú˙‡Â ,‰‡ËÏLÏ ÏÈÎÈ¿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 -

הרב מאיר שטרן
א ֵמירֹון ְוֵאזֹור ְמרֹום ַהגִָּליל ישָׁ ַאְתָרא ַקדִּ ָהַרב דְּ
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ָבט תש"ע ח' שְׁ

יוָֹחָנן  ר'  ָאַמר  דְּ ע"ב)  (לא  כֹורֹות  בְּ ע"א)  (צז  יָבמֹות  בִּ
ָחָכם  ְלִמיד  תַּ ל  כָּ יוַֹחאי,  ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ּום  ִמשּׁ
ְפתֹוָתיו  עוָֹלם ַהזֶּה שִׂ יו בָּ מּוָעה ִמפִּ ַבר שְׁ אֹוְמִרים דְּ שֶׁ
ְלׁשֹונוֹ,  ְוֶזה  יָבמֹות  בִּ ם  שָׁ ורש"י  ֶבר.  קֶּ בַּ ּדֹוְבבֹות 
ם  ִאּלּו ֲאִני ַחי. ורש"י שָׁ ֶבר כְּ קֶּ ָפַתי ָנעֹות בַּ ֵהא שְׂ יְּ שֶׁ
ַחי.  כְּ ּדֹוֶמה  שֶׁ לוֹ  הּוא  ַוֲהָנָאה  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ְבכֹורֹות  בִּ
ְפתֹוָתיו  ְושִׂ ַהזֶּה  עֹוָלם  בָּ ּדֹוְבבֹות  ם  גְֵּרׁשֹום שָׁ ינּו  ַרבֵּ
ל  שֶׁ ּתֶֹכן  ְלָפֵרׁש  י  ְוָאַמְרתִּ א.  ַהבָּ עֹוָלם  בָּ ּדֹוְבבֹות 
ֲהָנָאה  ּוַמה  ָמעּות  שְׁ ַהמַּ ַמהּו  ּדֹוְבבֹות",  ְפתֹוָתיו  "שִׂ
להרשב"י  ִאים  בָּ ָאנּו  י  כִּ ֶזה,  ְיֵדי  ַעל  ְוָלנּו  לוֹ  יוֵֹצא 
ִמית,  ְוַהגַּשְׁ ָהרּוָחִנית  תוֹ  שָׁ ַבקָּ בְּ ֶאָחד  ל  ים כָּ שִׁ ּוְמַבקְּ
ה  ּוַבמֶּ ֶזה,  ִלי  בְּ ֶזה  ר  ֶאְפשָׁ ִאי  י  כִּ ֶאָחד,  ֵניֶהם  שְּׁ שֶׁ
ֲעֵדנּו  בַּ ְוַיֲעִתיר  ל  לֵּ ְתפַּ יִּ שֶׁ הרשב"י  ִלְפֵני  ה  ִנְתַרצֶּ
ָאנּו  שֶׁ ְיֵדי  ַעל  ְוֶזה  ֵתנּו,  שָׁ קָּ בַּ א  ְיַמלֵּ ַרְך  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ שֶׁ
ס"ז]  ין  טִּ [גִּ ּתֹוָרִתי"  "ִלְמדּו  תוֹ  שָׁ ַבקָּ כְּ ּתֹוָרתוֹ  לֹוְמִדים 
ָלנּו  ַמֲחִזיר  הּוא  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  רּוַח,  ַנַחת  לוֹ  ים  ְועֹושִׂ
ָאַמר  שֶׁ גָּדֹול, ְּכמוֹ  ְוכֹחוֹ  ֲעֵדנּו,  בַּ ל  לֵּ ּוִמְתפַּ רּוַח  ַנַחת 
ין.  ַהדִּ ִמן  ָהעֹוָלם  ל  כָּ ֶאת  ִלְפטֹר  ְיכֹוַלִני  ַעְצמוֹ:  ַעל 
ֲאַנן  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  דקכ"ח)  (ח"ג  דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ְוַכְמבָֹאר 

ִגיָנן. ֵרְך בְּ ָעְלָמא ִמְתבָּ ִקּיּוֵמי ָעְלִמין, דְּ

לֹום  שָׁ י  ַרבִּ להרה"צ  טֹוָבה  ְוַנֲחִזיק  ּבֹואּו  ן  כֵּ ַעל 
שליט"א,  ֵמָהאְלִמין  אדמו"ר  כ"ק  ָראס,  גְּ ְיהּוָדה 
ָוַלְיָלה  יֹוָמם  לּותוֹ  דְּ תַּ ִהשְׁ בְּ ים  ַרבִּ ה  ּוְמַזכֶּ ּזֹוֶכה  שֶׁ
ָרֵאל  ֵני ִישְׂ ְלָהִפיץ "אֹור ַהּזַֹהר" ּוְלַהְלִהיב ֶאת ִלּבֹות בְּ
ּתֹוַרת  ֶאת  ִסְדָרן  כְּ ִמיִדין  תְּ ְוִלְלמֹד  ַלֲעסֹק  ים,  ְקדֹושִׁ
ַהִהְתעֹוְררּות  ּגֶֹדל  ַבד  ּוִמלְּ דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ הרשב"י 
זַֹהר  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ִלים  ְמַקבְּ ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ ַמת  שְׁ נִּ שֶׁ
ֵלָמה  שְׁ ֱאמּוָנה  בֶּ להקב"ה  ְלִהְתָקֵרב  דֹוׁש  ַהקָּ
ׁש  ּוְלִהְתַקדֵּ ֵהר  ְלִהטָּ ֱאֶמת,  בֶּ ֵלָמה  שְׁ ְוִלְתׁשּוָבה 
דֹוׁש  נָּא ַהקָּ ל ַמְעָלה, זֹוִכים גַּם ְלעֹוֵרר ַהתַּ ה שֶׁ ְקֻדשָּׁ בִּ
ין,  ֲעֵדנּו ִלְפטֹר אֹוָתנּו ִמן ַהדִּ יְַּמִליץ טֹוב בַּ הרשב"י שֶׁ
ֵלָמה  ה שְׁ ִלְגֻאלָּ ה  ְזכֶּ נִּ ָהַרֲחִמים, שֶׁ ת  ִמדַּ ָעֵלינּו  ְוָיגֹּלּו 

ן ְיִהי ָרצֹון. ְמֵהָרה, ָאֵמן כֵּ בִּ

ֶעְרּכוֹ ָהָרָמה ְבֵרי ְיִדידוֹ עֹז מֹוִקירוֹ כְּ ּכֹה דִּ

ה הנ"ל דֹושָׁ ֲעבֹוָדתוֹ ַהקְּ דֹוָלה בַּ ַהְצָלָחה גְּ ְמָבְרכוֹ בְּ

מאיר שטרן 

ָהַרב ְמַנֵחם ֶמְנְדל טֹוְבַיאס
מּוֵאל אב"ד דק"ק  ן ַהגָּאֹון מוהר"ר שְׁ בֶּ

שטפנשט
ּמּוז התשס"ט. כ"ו תַּ

ָמד, נֹות ַהשְּׁ שְׁ דֹוׁש ֹזַהר בִּ ִלּמּוד ַהקָּ
ִעים ִיְרַקב ם ְרשָׁ יֵמי ְסָטִלין ְוַתְלִמיָדיו שֵׁ בִּ

דֹוׁש ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי ְפָעל ַהקָּ ִלְכבֹוד ַהמִּ

ַחד  ִהְנִני ְמַמֵהר ַלֲענֹות ִלְהיֹות ִנְמֶנה ִלְדַבר ִמְצָוה, ִמפַּ
ִטְרּדֹות ׁשֹונֹות.

ָהַרב  ָאִבי  בֹוד ֲאדֹוִני  ר, כְּ ְלָפֳעָלא ָטָבא ִאישַׁ ָאְמִריַנן 
ם  כֵּ ה ַהשְׁ דֹוׁש, ָהָיה ַמְזִהיר ַהְרבֵּ ְבָהק ֶהָחִסיד ַהקָּ ַהמֻּ
יֵמי  ָמד, בִּ נֹות ַהשְּׁ שְׁ דֹוׁש זַֹהר בִּ ְוַהֲעֵרב ַעל ִלּמּוד ַהקָּ
ָקְדׁשוֹ  בְּ ָנַהג  ִיְרַקב,  ִעים  ְרשָׁ ם  שֵׁ ְוַתְלִמיָדיו,  ְסָטִלין 
ְבֵרי  דִּ ְפֵניֶהם  בִּ ְוִלְדרֹׁש  ים  ַרבִּ בָּ ְקִהּלֹות  ְלַהְקִהיל 
ָמָתם,  ִנשְׁ ְלַטֵהר  זַֹהר  ַמַאְמֵרי  ָלֶהם  ט  ּוְמַצטֵּ ּתֹוָרה, 
בּו  ְוָישְׁ ִיץ  ַהקַּ תֹות  בְּ שַׁ בְּ ְיהּוִדים  ה  ַהְרבֵּ ֶנֱאָסִפים  ָהיּו 
ִלְפָעִמים  ְרצּופֹות,  עֹות  שָׁ ָוֵחִצי  ע  ע-ַאְרבַּ ַאְרבַּ כְּ
ָעָליו  טּוְבָיה  ב"ר  ָרֵאל  ִישְׂ י  ַרבִּ ׁש  מָּ ַהשַּׁ ָהָיה  ְנִדירֹות 

לֹום ֵמִביא ָלַרב ּכֹוס ַמִים.  ַהשָּׁ

ה, ּוִבְפִנים ָהיּו  ַעל פֶּ דֹוׁש בְּ ט ִמּזַֹהר ַהקָּ ָהָיה ְמַצטֵּ שֶׁ כְּ
ְך ִמְתגֵָּרׁש. ַהחֹשֶׁ ים שֶׁ ישִׁ ַמְרגִּ

ֵני  בְּ ְיָלִדים  ָידוֹ  ַעל  יב  ְלהֹושִׁ ָקְדׁשוֹ  בְּ ָנַהג  ֵכן  מוֹ  כְּ
ֶפר ַהּזַֹהר  ְפִנים ַהסֵּ לּו בִּ כְּ ְוִיְסתַּ ְמעּו  שְׁ יִּ ׁש שֶׁ ָחֵמׁש-שֵׁ

דֹוׁש. ַהקָּ

י  ַרבִּ ַמְעָלה,  ֵרי  ִמשָּׂ דֹוׁש  ַהקָּ ַהגָּאֹון  ֶאת  ט  ְמַצטֵּ ָהָיה 
י  ַעמִּ "לּו  ָקְדׁשוֹ:  בְּ ָאַמר  שֶׁ זצ"ל,  ִמּקֹוַמְרָנא  ַאְיִזיק 
ׁש  ֵני שֵׁ כּו" ְוגוֹ', ְיָלִדים בְּ ְדָרַכי ְיַהלֵּ ָרֵאל בִּ ׁשֵֹמַע ִלי ִישְׂ

ַמִים.  ֶהם ִיְרַאת שָׁ ֵנס בָּ דֹוׁש ְוִיכָּ ִיְלְמדּו זַֹהר ַהקָּ

ָהָיה  ים,  ְקַטנִּ ית ָחְכָמה ִעם  ָנַהג ִלְלמֹד ֵראשִׁ ֵכן  מוֹ  כְּ
ְמקֹורוֹ  [ֹזַהר]  ֶיֶלד  ד  ְלַלמֵּ לֹא  אֹוְמִרים  שֶּׁ ה  מַּ שֶׁ אֹוֵמר 

יִלים רח"ל. כִּ שְׂ ֵמַהמַּ

ן ַהגָּאֹון ָהַרב ְמַנֵחם ֶמְנְדל בֶּ

מּוֵאל טֹוְבַיאס אב"ד דק"ק שטפנשט מוהר"ר שְׁ

ַכי ִיְצָחִקי ָהַרב ַאְבָרָהם ָמְרדְּ
ב ּפָֹרת, ֶטֶלפֹון 097963061  ַרב ְמקֹוִמי מֹושָׁ

רֹון ב ּפָֹרת ד.נ. ֵלב ַהשָּׁ מֹושָׁ

בס"ד לסדר שבט, שנת "יצוה ה" ה'תש"ע"

ָלה "התש"ע" – גי' הזוה"ר הקדו"ש. ְוַהְיינּו "ַקבָּ

ַהְמָלָצה ּוְבָרָכה

ָראס שליט"א לֹום ְיהּוָדה גְּ י שָׁ לכת"ר הגה"צ ַרבִּ

ְדָרׁש  ַהמִּ ית  בֵּ ים,  ָהַרבִּ ה  ְמַזכֵּ ֵמָהאָלִמין  האדמו"ר 
ֶמׁש. ית שֶׁ ְעָיה", ק"ק ָרַמת בֵּ "ֲעֶטֶרת ְישַׁ

י  ִלבִּ ָוָיֵגל  י  ַמְחתִּ שָׂ ָהָאֶרץ.  ְוָתֵגל  ַמִים  ַהשָּׁ ְמחּו  ִישְׂ
ָתה,  ָעשְׂ ָידוֹ  ר  ֲאשֶׁ יר  בִּ ַהכַּ ְפָעל  ַהמִּ ֶאת  ְראֹוִתי  בִּ

ֶאת  ְלַזּכֹות   – ָהעֹוָלִמי"  ַהּזַֹהר  "ִמְפַעל  מוֹ  שְׁ ְוַנֲעָלה 
י  ַרבִּ ִמּתֹוַרת  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְבֵרי  דִּ ֵעֶדן  ֵמי  בְּ ים  ָהַרבִּ
ית  בֵּ ּוְלָכל  ָלנּו  ֲעמֹד  תַּ ְזכּותוֹ  יוַֹחאי,  ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ

ָרֵאל אכי"ר. ִישְׂ

ִלּמּוד  יבּות  ַוֲחשִׁ ַמֲעַלת  ּגֶֹדל  ָעִרים  שְּׁ בַּ נֹוַדע  ִהנֵּה 
ּזַֹהר  בַּ זיע"א  רשב"י  ַמֲאַמר  כְּ ָלה,  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת 
ִאינּון  ָיִבינּו  יִלים  כִּ שְׂ "ְוַהמַּ קנ"ג]:  ַהֲעלְֹתָך  [בְּ דֹוׁש  ַהקָּ
ַיְזִהירּו  יִלים  כִּ שְׂ ְוַהמַּ הֹון  בְּ ַמר  ְדִאתְּ ָלה  ַקבָּ ָמאֵרי 
א  זַֹהר דָּ ִלין בְּ דְּ תַּ ָקא ִמשְׁ ין ִאינּון דְּ זַֹהר ָהָרִקיַע, ִאילֵּ כְּ
ּה  ין בָּ שִׂ נְּ ִמְתכַּ ֵתַבת נַֹח דְּ ֵאינוֹ כְּ ִאְתְקֵרי ֵסֶפר ַהּזַֹהר דְּ דְּ
ן  ל ַהבֵּ ְבהֹון ִיְתַקיֵּם כָּ ְלכּוָתא דִּ ַבע ִממַּ ַנִים ֵמִעיר ְושֶׁ שְׁ
א".  דָּ ְדִסְפָרא  אֹוָרה  ְוָדא  ִליֻכהּו  שְׁ תַּ ַהְיאָֹרה  ּלֹוד  ַהיִּ
ים  ַחיִּ יֹוֵסף  י  ַרבִּ ָהֱאלִֹהי  ל  ַהְמֻקבָּ ֻעזֵּנּו  אֹון  גְּ ְוִדְבֵרי 
ַמע  "ִישְׁ ּוְתבּוָנה]:  ַעת  דַּ ִסְפרוֹ  רֹאׁש  [בְּ זיע"א  ַחי  ִאיׁש  ן  בֶּ
ידּו  ִהגִּ ֲחָכִמים  ר  ֲאשֶׁ ֶאת  יל  כִּ שְׂ ַהמַּ ְוָיִבין  ֹוֵמַע  ַהשּׁ
ת ֶאל  ָרֵאל ָלֶגשֶׁ ר ִהְזִהירּו ְוהֹוִדיעּו ְלָכל ִאיׁש ִישְׂ ַוֲאשֶׁ
ים  ַחיִּ ֵעץ  ֶריָה  ְוִנְסתָּ ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  ֵעֶסק  בְּ ַהּקֶֹדׁש 
ָהַרְעָיא  ְבֵרי  דִּ ים  ְמפָֹרשִׁ ְועֹוד  ּה",  בָּ ֲחִזיִקים  ַלמַּ ִהיא 
ח"ג  ָנׂשא,  [ֹזַהר  לרשב"י  ינּו  ַרבֵּ ה  משֶׁ ַמת  ִנשְׁ ְמֵהיְמָנא 
ַהאי  זַֹהר ָהָרִקיַע, בְּ יִלים ַיְזִהירּו כְּ כִּ שְׂ ף קכד, ב]: "ְוַהמַּ דַּ

א  ִאימָּ ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִמן זֹוֲהָרא דְּ יָלְך, דְּ ִחּבּוָרא דִּ
ּוְבִגין  יֹון,  ִנסָּ ָצִריְך  לֹא  ין  ִאילֵּ בְּ ׁשּוָבה,  תְּ ָאה,  ִעלָּ
ִאיהּו  דְּ ַחיֵּי,  דְּ ֵמִאיָלָנא  ְלִמְטַעם  ָרֵאל  ִישְׂ ֲעִתיִדין  דַּ
ַרֲחֵמי..."  בְּ גָּלּוָתא  ִמן  יּה  בֵּ קּון  ִיפְּ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ַהאי 
ָרֵאל הרש"ש  נּו ְקדֹוׁש ִישְׂ ְבֵרי מֹוֵרנּו ְוַרבֵּ ְוכּו'. ְוֵהם דִּ
זיע"א  ִיְצָחק  ִחְזִקיָּה  ָהַרב  ִלְבנוֹ  ָמַסר  ר  ֲאשֶׁ זיע"א 
ְבֵרי  דִּ נֹוְדעּו  גַּם  ְמרֹוִמים.  ְלִגְנֵזי  ָמתוֹ  ִנשְׁ ֲעִליַּת  ֶטֶרם 
ּזַֹהר  בַּ ּמּוד  ַהלִּ ל  שֶׁ ה  ָהַרבָּ ֲעָלה  מַּ בַּ ַהּדֹורֹות  ַחְכֵמי 
י  כִּ ְוָאְמרּו  ָמה,  שָׁ ַלנְּ ּכּוְך  זִּ ֵהם  ְותֹוַרת ח"ן שֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ
ִלּמּוד ַהּזַֹהר  ּתֹוָרה ַמְתִחיָלה בְּ ָגה ָהְראּוָיה בַּ ל ַהַהשָּׂ כָּ
ַמה  מּוָעה בְּ דֹוׁש ְוִסְתֵרי ּתֹוָרה ְוַרק אח"כ ָיִבין שְׁ ַהקָּ
דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ִלְקרֹא  ְלַחזֵּק  ִהְרּבּו  ְלִפיָכְך  ה.  ַגלֶּ יְּ שֶּׁ
אי  ַודַּ בְּ ָמתוֹ  ִנשְׁ ָיִבין  ּלֹא  שֶׁ ואע"פ  ִגיְרָסא,  בְּ ַוֲאִפּלּו 
ב  ַמִים ְוַטֲהַרת ַהלֵּ ִיְרַאת שָׁ ֵהא בְּ יְּ ִבין לוֹ, ּוִבְלַבד שֶׁ תָּ

ְוַהּגּוף.

ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ד  ּוְלַלמֵּ ִלְלמֹד  השי"ת  נּו  ִזכָּ וב"ה 
ת  בָּ שַׁ מוָֹצֵאי  ּוְבָכל  ַרּבֹות,  ִנים  שָׁ ה  מָּ כַּ ֶזה  דֹוׁש  ַהקָּ
ֵמאֹות  ֵמֲחֵמׁש  ְלַמְעָלה  ִעם  ְלִהְסּתֹוֵפף  זֹוִכים  קֶֹדׁש 
ֶלְך"  ַהמֶּ ִוד  "דָּ נּו  ִמְדָרשֵׁ ֵבית  בְּ ְקבּוִעים  לֹוְמִדים 
בּוַע.  ַהשָּׁ ֵלילֹות  בְּ ח"ן  עּוֵרי  שִׁ ַבד  ִמלְּ ּפָֹרת,  ב  מֹושָׁ
ִלים  ְמַקבְּ ר  א ֲאשֶׁ ישָׁ ַקדִּ ֲחבּוָרא  בַּ ִמְנָהֵגנּו  נֹוַדע  עֹוד 
ָכל  בְּ ְליֹום  ף  דַּ ִלּמּוד  ָחְדׁשוֹ  בְּ חֶֹדׁש  י  ִמדֵּ ַעְצָמם  ַעל 

ל  מּוָתם שֶׁ ָרָכה ְוִעידּוד ֵמִהְתַרשְּׁ ֵבי בְּ ְכתְּ ֵחֶלק ִממִּ
דֹוׁש. ֵני ּתֹוָרה, לֹוְמֵדי ֹזַהר ַהקָּ ָרֵאל בְּ ִנים ּוְגדֹוֵלי ִישְׂ ַרבָּ
ל ִלּמּוד  דֹוָלה שֶׁ ְכָנם אֹור ַמְבִהיק ַעל ַהּתֹוֶעֶלת ַהגְּ תָּ

ֵבל ִלְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים. ָכל ְקצֹות תֵּ דֹוׁש בְּ ֹזַהר ַהקָּ
ַנת תש"ע לפ"ק ָיָצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי שְׁ

ו


