
 

 
 

 

ַמִים ָוָאֶרץ ה ש ָ ם עֹוש ֵ ֵ  ֶעְזִרי ֵמִעם ַהש  

ַֹּהר ֵסֶפר  ַהז 
ר  ִחב ֵּ ָנא ָהֱאלַֹקיש ֶׁ ר יֹוַחאי זיע"א ַהת ַ ְמעֹון ב ַ ן ש ִ  ַרב ָ

ּקּוֵני ַהּזַֹהר" ,"ּזַֹהר ָחָדׁש" ,ַהּזַֹהר"ֵסֶפר ּוּבֹו: "  "ּתִּ
ד  ְמֻנק ָּ

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

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

 י"זחלק  -' דכרך 

 791קונטרס 

 לקירוב הגאולה ברחמים -מופץ ללא מטרות רווח כלל 

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

 לסיום כל ספר הזוהר בדקות ספורות יחד שבטי ישראל

 "קודשא בריך הוא אורייתא וישראל חד הוא"

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



- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

לקט מספרי הקדמונים על הזוהר

ֶאת  ָמחֹות  שְׂ שַֹבע  בְּ ַנְפׁשוֹ  יַע  בִּ ְלַהשְׂ זַֹהר  יֹום  ָכל  בְּ א. ִלְלמֹד 
ֶניָך פָּ

יַע  בִּ ְלַהשְׂ ְוזַֹהר  ָניֹות  ּוִמשְׁ ָמָרא  גְּ יֹום  ָכל  בְּ ִלְלמֹד  ּמּוד  ַהלִּ ֵסֶדר 
ִביל ַהּתֹוָרה א' ל"ב) (ְנִתיב ִמְצוֹוֶתיָך שְׁ ֶניָך.  ָמחֹות ֶאת פָּ שַֹבע שְׂ ַנְפׁשוֹ בְּ

יַמְטִריָּא ָהֵאין סֹוף  ַבת זַֹהר גִּ ָניו ַמְזִהיִרים - תֵּ ב. ַהּלֹוֵמד ַהּזַֹהר פָּ
רּוְך הּוא בָּ

ֵסֶפר  ִנְקָרא  ה  ָלמָּ ַעם  ַהטַּ ְוֶזהּו  ַמְזִהיִרים,  ָניו  פָּ ַהּזַֹהר  ַהּלֹוֵמד 
ֵריׁש  בְּ א,  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי  ִזְכרֹונוֹ  ָאִבי  ַוֲאדֹוִני  ְוכּו'  ַהּזַֹהר 
ִאין  ין ִעלָּ ָקְראּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֶרֶמז ְלִמלִּ ַתב, דְּ ית כָּ ֵראשִׁ ת בְּ ָרשַׁ פָּ

רּוְך הּוא. יַמְטִריָּא ָהֵאין סֹוף בָּ ַבת זַֹהר גִּ י תֵּ כִּ
פּוס ִליוֹוְרנֹו) (ַהּמֹוִציא ָלאֹור זַֹהר דְּ

י  ֵתַבת חֹק ָראשֵׁ ה דְּ ִני ַאתָּ ָרה ֶאל חֹק ֲהָוָיה ָאַמר ֵאַלי בְּ ג. ֲאַספְּ
ן  ה בֵּ ַנֲעשֶׂ ָלה  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת  ַהּלֹוֵמד  לֹוַמר  כְּ ָלה  ַק'בָּ ָח'ְכַמת  בֹות  תֵּ

רּוְך הּוא דֹוׁש בָּ ְלַהקָּ

רּוְך  בָּ דֹוׁש  ְלַהקָּ ן  בֵּ ה  ַנֲעשֶׂ ָלה  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת  ִהיא  שֶׁ ַהּזַֹהר  ַהּלֹוֵמד 
ֵסֶפר  א בְּ ֵרׁש ֲאדֹוִני ָאִבי ִזְכרֹונוֹ ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהבָּ הּוא. ּוָבֶזה פֵּ
ִזְכרֹונוֹ  א"ן  י  ַרבִּ ָהַרב  מֹוֵרנּו  ה"ה  ם  שֵׁ בְּ ים  ִהלִּ ַהתְּ ַעל  ָאֵמן 
ָאַמר  ֲהָוָיה  חֹק  ֶאל  ָרה  ֲאַספְּ תּוב  ַהכָּ ָאַמר  שֶׁ זֶּה  שֶׁ ִלְבָרָכה 
לֹוַמר  כְּ ָלה  ַק'בָּ ָח'ְכַמת  בֹות  י תֵּ ֵתַבת חֹק ָראשֵׁ ה דְּ ַאתָּ ִני  בְּ ֵאַלי 
ְוֶזה  רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ ְלַהקָּ ן  בֵּ ה  ַנֲעשֶׂ ֲאַזי  ָלה  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת  ַהּלֹוֵמד 
ָבָריו. ּוְבַהְרצֹוִתי  אן דְּ ה ַעד כָּ ִני ַאתָּ ָאַמר ֲהָוָיה ָאַמר ֵאַלי בְּ שֶׁ
מֹוֵרינּו  הדו"ט  החו"ׁש  הּוא  ֲהלֹא  גָּדֹול,  שֶׁ ִמי  ִלְפֵני  ָבִרים  ַהדְּ
סּוק  ְלָכְך ָאַמר ַהפָּ ַכי ָסָמאָג'א ְנר"ּו הֹוִסיף ַעל ֶזה דִּ ָהַרב ָמְרדְּ
בָֹאר ְלֵעיל ֲאִפּלּו  מְּ מוֹ שֶׁ ָעְלָמא כְּ ֲאִפּלּו ִסּפּור בְּ ָרה דַּ ְלׁשוֹן ֲאַספְּ בִּ
רּוְך הּוא, ְוהּוא ָנכוֹן  דֹוׁש בָּ ן ְלַהקָּ ה בֵּ ֵאינוֹ ֵמִבין ֲאִפּלּו ָהִכי ַנֲעשֶׂ שֶׁ
פּוס ִליוֹוְרנֹו) (ַהּמֹוִציא ָלאֹור זַֹהר דְּ ֵרׁש.  פֵּ שֶׁ

ה ֻאלָּ ד. ַהּלֹוֵמד ַהּזַֹהר ְמָקֵרב ַהגְּ

ְלַיֲעקֹב  ֱאֶמת  ָהַרב  ַתב  כָּ ְוָכְך  ה  ֻאלָּ ַהגְּ ְמָקֵרב  ַהּזַֹהר  ַהּלֹוֵמד 
ַהּזַֹהר  ם  ִמשֵּׁ ִסְפרוֹ  ַמת  ַהְקדָּ בְּ א  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי  ִזְכרֹונוֹ 
ְכָתב  בִּ שֶׁ ּתֹוָרה  ּלֹוֵמד  שֶׁ ִמי  ַעל  ָהַרב  ה  ַהְרבֵּ ְוֶהֱחִריד  ּקּוִנים  ְוַהתִּ
ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ִיְלמֹד  לֹא  ִאם  דֹוָלה  גְּ ָעְנׁשוֹ  ה  פֶּ ַעל  בְּ שֶׁ ְותֹוָרה 

ָלה. ְוָחְכַמת ַקבָּ
פּוס ִליוֹוְרנֹו) (ַהּמֹוִציא ָלאֹור זַֹהר דְּ

ָרָאה  ּלֹא  ִמי שֶׁ ִתי -  יַמת פֶּ ַמְחכִּ ָלה  בָּ ָחְכַמת ַהקַּ ִלּמּוד  ה. סֹוד 
נָּה  ִממֶּ ַהּפֹוֵרׁש  ל  כָּ  - ִמיָָּמיו  ְמאֹורֹות  ָרָאה  לֹא  זוֹ  ַהָחְכָמה  אֹור 

ים ים ָהרּוָחִניִּ ְצִחיִּ ים ַהנִּ ּפֹוֵרׁש ֵמַהַחיִּ

ַמה  ְלָבֶבָך)  ֶאל  בָֹת  ַוֲהשֵׁ ַהּיֹום  (ְוָיַדְעתָּ  סּוק  ַהפָּ רּוׁש  פֵּ עֹוד 
ִויִדיַעת  ַרְך  ִיְתבָּ ַאְחדּותוֹ  ִעְנַין  בְּ ָאִביָך  ֱאלֵֹקי  ֶאת  ע  דַּ ָאַמר  שֶּׁ
ֵבהּו  גְּ סּוק ֲאשַׂ ָאַמר ַהפָּ מוֹ שֶׁ ע כְּ מֹוָתיו ְוסֹוד ָהֲאִצילּות ָאַמר דַּ שְׁ
יַמת  ַמְחכִּ ר  ֲאשֶׁ ָלה  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת  ִלּמּוד  סֹוד  הּוא  ִמי  שְׁ ָיַדע  י  כִּ
י  ּלֹא ָרָאה אֹור ַהָחְכָמה זוֹ לֹא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמיָָּמיו כִּ ִתי ּוִמי שֶׁ פֶּ
ְוִעְנְיֵני  גָָּחתוֹ  ַהשְׁ ְוסֹוד  רּוְך הּוא  בָּ ַאְחדּותוֹ  יל סֹוד  כִּ ְוַישְׂ ָיִבין  ָאז 
ילֹוסֹוִפים,  ַהפִּ ֵמַחְכֵמי  ַהנֱֶּעָלִמים  ּתֹוָרה  בַּ ִרים  ְזכָּ ַהנִּ ָאִרים  ַהתְּ

ה. ל ֵאלֶּ ֵרי ַעִין ָרֲאָתה כָּ ַאשְׁ

ַהּפֹוֵרׁש  ְוָכל  ַהָחְכָמה  ִמּזוֹ  ים  ּפֹוְרשִׁ ָאָדם  ֵני  בְּ ה  ַהְרבֵּ י  כִּ ְוַיַען 
יק  ַאְעתִּ ן  כֵּ ַעל  ים,  ָהרּוָחִניִּ ים  ְצִחיִּ ַהנִּ ים  ֵמַהַחיִּ ּפֹוֵרׁש  נָּה  ִממֶּ
ַעל  ָאְמרּו ַעל ִעְנַין ָהַרב ַהבַּ ְבֵרי ַהֲחָכִמים ַחְכֵמי ָהֱאֶמת ַמה שֶּׁ דִּ
"ָראּוי  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ָתב  כְּ ֲעֶרֶכת  ְלַהמַּ ָמתוֹ  ַהְקדָּ בְּ ְיהּוָדה  ִמְנַחת 
ָהִאיׁש  ִמי  נֱֶּאַמר  שֶׁ ּטֹוב  בַּ ִלְראֹות  ֵדי  כְּ ים  ַחיִּ בַּ ָהָאָדם  יְַּחּפֹץ  שֶׁ
ֶאְמָצעּות  י ִאם בְּ ג כִּ ים ִלְראֹות טֹוב ְוַהּטֹוב ַהזֶּה לֹא ֻישַּׂ ֶהָחֵפץ ַחיִּ

ֲעזֹבּו". י ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַאל תַּ י ֶלַקח טֹוב ָנַתתִּ נֱֶּאַמר: "כִּ ַהּתֹוָרה שֶׁ

ֲעזֹבּו  חּו ַהּטֹוב ִאם ּתֹוָרִתי ַאל תַּ קְּ ְוָתַפס ְלׁשוֹן 'ֶלַקח' לֹוַמר תִּ
ֵאיָנם  יו  ּוַמֲעשָׂ ְרצּוָיה  וָָּנתוֹ  כַּ י  ִלישִׁ ַהשְּׁ ת  ֵמַהכַּ הּוא  שֶׁ ּוִמי  ְוכּו' 
ַהּטֹוב  ם  ְוַהשֵּׁ נָּה  ִממֶּ ל  ְלִהְתַרשֵּׁ ָראּוי  ֶזה  ֵני  ִמפְּ לֹא  י  כִּ ְרצּוִיים 
ִגיָאה ַהִהיא  ה ַאֲהָבה ְוַהשְּׁ ַכסֶּ ִעים תְּ שָׁ ל פְּ י ַעל כָּ ֲעדוֹ כִּ ר בַּ ְיַכפֵּ
ֵסֶפר ַהּזַֹהר (ֵחֶלק ג' פה:) ֶזה  ם ּבֹא ּוְרֵאה בְּ ֲעֵרָבה ִלְפֵני ַהשֵּׁ
ח  כַּ ְוָלא ַאשְׁ אֹוַרְייָתא,  ְלִמְלֵעי בְּ יה  ִתיאּוְבתֵּ "ַהאי ַמאן דְּ ְלׁשֹונוֹ: 
ּה, ּוְמגְַּמגֵּם  אֹוַרְייָתא, ָלֵעי בָּ ְרִחימּוָתא דְּ יֹוִליף ֵליּה, ְוהּוא בִּ ַמאן דְּ
ִריְך  א בְּ ָקא, ְוקּוְדשָׁ ה ַסלְּ ה ּוִמלָּ ל ִמלָּ ָלא ָיַדע. כָּ ִגְמגּוָמא דְּ ּה, בְּ בָּ
ַההּוא  דְּ ָסֲחָרֵניּה  ָלּה  ְוָנַטע  ָלּה,  יל  ְוַקבִּ ה,  ִמלָּ ַהִהיא  בְּ י  ַחדֵּ הּוא 
ַעְרֵבי  ְוִאְקרּון  ַרְבְרִבין,  ִאיָלִנין  ין  ִמלִּ ין  ֵמִאלֵּ ְוִאְתָעִבידּו  ַנֲחָלא, 
גֶּה ָתִמיד" ַעד  שְׁ ַאֲהָבָתּה תִּ ֵלי ה) בְּ ַנַחל, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, (ִמשְׁ

אן ְלׁשֹונוֹ. כָּ
ָל"ה ַמֲאָמר ִראׁשוֹן) (שְׁ

ִהיא ְיכֹוָלה  ִפי ַמה שֶּׁ ס כְּ ַפְרדֵּ ל ֶנֶפׁש ְצִריָכה ְלִתּקּוָנּה ַלֲעסֹק בְּ ו. כָּ
ל ְולֹא  ה ְוִנְתַעצֵּ יג ְוֵליַדע ַהְרבֵּ יָּכֹול ְלַהשִּׂ יג ְוֵליַדע - ְוָכל ִמי שֶׁ ְלַהשִּׂ
ל  יג ְוֵיַדע כָּ יַּשִּׂ ִגְלּגּול ַעד שֶׁ א ְמַעט, ָצִריְך ָלבֹוא בְּ יג ְוָיַדע ֶאלָּ ִהשִּׂ

יג ָמתוֹ ְלַהשִּׂ ר ְלִנשְׁ ֶאְפשָׁ ַמה שֶּׁ

ֶנֶפׁש ְצִריָכה ְלִתּקּוָנּה ַלֲעסֹק  ל  כָּ ְועֹוד ָאְמרּו ַחְכֵמי ָהֱאֶמת שֶׁ
יָּכֹול  ִמי שֶׁ ְוָכל  ְוֵליַדע  יג  ְלַהשִּׂ ְיכֹוָלה  ִהיא  ִפי ַמה שֶּׁ כְּ ס  ַפְרדֵּ בְּ
ְמַעט  א  ֶאלָּ ְוָיַדע  יג  ִהשִּׂ ְולֹא  ל  ְוִנְתַעצֵּ ה  ַהְרבֵּ ְוֵליַדע  יג  ְלַהשִּׂ
ָמתוֹ  ר ְלִנשְׁ ֶאְפשָׁ ל ַמה שֶּׁ יג ְוֵיַדע כָּ יַּשִּׂ ִגְלּגּול ַעד שֶׁ ָצִריְך ָלבֹוא בְּ
ְרָמִזים  בִּ ֵהן  ַהֲהָלכֹות  ֵטי  ְפשָׁ בִּ ְוֵהן  ַהּתֹוָרה  ִמיִדיַעת  יג  ְלַהשִּׂ
ְוֵליַדע  יג  ְלַהשִּׂ ְיכֹוָלה  ָמתוֹ  שְׁ נִּ שֶּׁ ַמה  ל  כָּ י  כִּ ְוסֹודֹות  ּוְדָרׁשֹות 
ן  קֵּ ר ָלּה ְלִהְתתַּ ֵלמּוָתּה ְוִאי ֶאְפשָׁ ּקּון שְׁ ִמיִדיַעת ַהּתֹוָרה ֶזהּו תִּ
חֹוָבה  ר  ֲאשֶׁ ְמקֹוָרּה  בִּ ם  ַהשֵּׁ ֶאת  ים  ַהַחיִּ ְצרֹור  בִּ ם  לֵּ תַּ ּוְלִהשְׁ
א ְלָכאן  בָּ ֵרי ִמי שֶׁ י ְיִדיָעה זוֹ ְוָלֵכן ָאְמרּו ֲחָכִמים ַאשְׁ ְלתִּ ם בִּ ִמשָּׁ

ִגְלּגּול ָלעֹוָלם ַהזֶּה. ּלֹא ִיְצָטֵרְך ָלבֹוא בְּ ֵדי שֶׁ ָידוֹ כְּ ְוַתְלמּודוֹ בְּ
ֶרק א' ִסיָמן ד') ְלמּוד ּתֹוָרה פֶּ ְלָחן ָערּוְך ָהַרב ִהְלכֹות תַּ (שֻׁ

ל עֹוד  ְצוֹות כָּ יַּת ַהמִּ ִתּקּון ֲעשִׂ בְּ ָחָכם גָּדֹול  ִיְהֶיה  ֲאִפּלּו  ְועֹוד שֶׁ
עֶֹמק  ְויֹוֵתר בְּ יֹוֵתר  יָָּתּה  ֲעשִׂ ּקּון  ֵיַדע סֹוד תִּ ּתֹוָרה  בַּ ם  ְתַחכֵּ יִּ שֶׁ
קֹוָמה  עּור  שִׁ סֹוד  ָלַדַעת  הּוא  ַהְיִדיָעה  ְכִלית  תַּ ֲהֵרי  שֶׁ ַהּסֹוד 
סּוק  פָּ ֵלי בַּ ִמְדָרׁש ִמשְׁ ָמֵעאל בְּ י ִישְׁ ל ַרבִּ ַרְיָתא שֶׁ בְּ ְדֵפרּוׁש בַּ כִּ
ם  שָׁ ְוָאַמר  ַמְתֶעה.  ּתֹוַכַחת  ְועֹוֵזב  מּוָסר  ׁשֹוֵמר  ים  ְלַחיִּ אַֹרח 
ָעַסק  ִאם  ָלָאָדם  ׁשֹוֲאִלים  ין  ַהדִּ יֹום  בְּ י  כִּ ָמֵעאל  ִישְׁ י  ַרבִּ
ְוִאם  ּכֲֹהִנים  ּתֹוַרת  ָיַדע  ְוִאם  ִסְדֵרי  א  תָּ ָיַדע שִׁ ְוִאם  ְקָרא  מִּ בַּ

ָמָרא. ָיַדע ַהגְּ

רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ ָידוֹ ַאגָָּדה ְוַהקָּ יֵּׁש בְּ א ְלָפָניו ִמי שֶׁ ֶזה ְלׁשֹונוֹ: בָּ
ָחִלים הֹוְלִכים  ל ַהנְּ כָּ ה לֹא ָלַמְדתָּ שֶׁ ָמָרא ָלמָּ ִני גְּ בְּ אֹוֵמר לוֹ 
ָידוֹ  יֵּׁש בְּ א ִמי שֶׁ ָמָרא בָּ ֶאל ַהיָּם ְוַהיָּם ֵאיֶנּנּו ָמֵלא ְוִאי ֶזה ַהגְּ
ְקתָּ  ְוִנְתַעסַּ הֹוִאיל  ִני  בְּ לוֹ  אֹוֵמר  הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ְוַהקָּ ָמָרא  גְּ
עֹוָלִמי  בְּ ֲהָנָיה  ִלי  ֵאין  שֶׁ ַגֲאָוִתי  בְּ ָצִפיָת  ָבה  ְרכָּ מֶּ בַּ ָצִפיָת  ָמָרא  גְּ בַּ
ּתֹוָרה ּוְמִציִצין  ִבים ְועֹוְסִקים בַּ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים יֹושְׁ תַּ ָעה שֶׁ שָׁ א בְּ ֶאלָּ
ֵהיָאְך  בֹוִדי  כְּ א  סֵּ כִּ ַהזֶּה  ְלמּוד  ַהתַּ ֲהמוֹן  ְוהֹוִגים  ְורֹוִאים  יִטין  ּוַמבִּ
ֵהיָאְך הּוא עֹוֵמד  בֹוִדי  א כְּ סֵּ ם כִּ דֹוָלה ִמכֻּלָּ גְּ ְוכּו'  הּוא עֹוֵמד 
בֹוִדי  י לֹא ֶזה הּוא כְּ ת ְוכּו' כִּ בָּ שַׁ ֶאָחד בְּ ׁש בְּ מֵּ ְלֵאיֶזה רּוַח ְמשַׁ
בֹוִדי  כְּ ֶאת  יִרין  ַמכִּ ַני  בָּ שֶׁ ְוָיְפִיי  ֲהָדִרי  ֶזהּו  ִתי  ֻדלָּ גְּ ֶזהּו  לֹא 
יָך ֲהָוָיה.  ָחְכָמתוֹ ָמה ַרּבּו ַמֲעשֶׂ ִוד בְּ ה ַהּזֹאת ָעָליו ָאַמר דָּ דָּ מִּ בַּ
ר  מֵּ שַׁ מְּ ְלִמיד ָחָכם שֶׁ ֵרי תַּ ָמֵעאל אֹוֵמר ַאשְׁ י ִישְׁ אן ָהָיה ַרבִּ ִמכָּ
רּוְך הּוא  בָּ דֹוׁש  ְלַהקָּ יב  ְלָהשִׁ ה  פֶּ לוֹ  ֵהא  יְּ ֵדי שֶׁ כְּ ָידוֹ  בְּ ִלּמּודוֹ 
ִאם  ֲאָבל  מּוָסר  ׁשֹוֵמר  ים  ְלַחיִּ אַֹרח  ֶנֱאַמר  ְלָכְך  ין  ַהדִּ ְליֹום 
ְלָכְך  ין  ַהדִּ ְליֹום  ּוְכִליָמה  ה  ּבּושָׁ יגוֹ  ַמשִּׂ יחוֹ,  ְוִהנִּ ִלּמּודוֹ  ָעַזב 
דֹוׁש  ַהקָּ שֶׁ ַמְתֶעה  ְלׁשוֹן  ַמהּו  ַמְתֶעה",  ּתֹוַכַחת  "ְועֹוֵזב  ֶנֱאַמר: 

אן ְלׁשֹונוֹ. ָפָניו. ַעד כָּ רּוְך הּוא ַמְרִחיקוֹ ִמלְּ בָּ

ָבה  ֶמְרכָּ ה  ַמֲעשֵׂ ָלַדַעת  הּוא  ָחְכָמה  בְּ ַהְיִדיָעה  ְכִלית  תַּ שֶׁ ֲהֵרי 
ּנּו  ִממֶּ ֵיׁש  ֲהֵרי  ן  כֵּ ִאם  ַמֲאָמרוֹ  בְּ ִרים  ְזכָּ ַהנִּ ָבִרים  ַהדְּ ָאר  ּושְׁ
ם  ְצוֹות כֻּלָּ ל ַהמִּ כָּ ת ִיְתרוֹ שֶׁ ָפָרשַׁ י בְּ תִּ ְדֵפַרשְׁ ה כִּ ּתֹוֶעֶלת ְלַמֲעשֶׂ
א.  ַמְלכָּ גּוָפא דְּ ְתִניַנן ִמְתַאֲחָדן בְּ לּוִיים ְלַמְעָלה ֶזה ְלׁשֹונוֹ דִּ תְּ
א,  ַמְלכָּ א דְּ ֵרישָׁ הוֹן בְּ (דבר אחר במלכא קדישא עלאה) ִמנְּ
ַרְגלוֹי, ְוֵלית ַמאן  א, ּוִמְנהוֹן בְּ יֵדי ַמְלכָּ גּוָפא, ּוִמְנהוֹן בִּ ּוִמְנהוֹן בְּ
ִפי ְיִדיָעתוֹ  אן ְלׁשֹונוֹ, ֲהֵרי כְּ א ְלַבר ַעד כָּ ַמְלכָּ ָנִפיק ִמן ּגּוָפא דְּ דְּ
ִפי ַהּסֹוד) ָהֶעְליוֹן ְולֹא  ְרִמיָזָתּה (כְּ ְצָוה בִּ ָחְכָמה ָיַדע ַלֲעשֹׂות ַהמִּ בְּ

י ָהִאי ְואּוַלי. תֹוָרה יֹוָמם ְוַלְיָלה ְוכּולֵּ א ַעל ְיֵדי ָהֵעֶסק בְּ ג ֶאלָּ ֻישַּׂ

גּוף  בְּ ֶנֱאָחִזים  ַהּתֹוָרה  ִמְצוֹות  ל  כָּ ַהּקֶֹדׁש]:  ִלְלׁשוֹן  ְרּגּום  [תַּ
יֵדי  בִּ ּוֵמֶהם  ֶלְך,  ַהמֶּ גּוף  בְּ ּוֵמֶהם  ֶלְך,  ַהמֶּ רֹאׁש  בְּ ֵמֶהם  ֶלְך,  ַהמֶּ
ֶלְך ַלחּוץ,  ּיֹוֵצא ִמּגּוף ַהמֶּ ַרְגָליו, ְוֵאין ֵמֶהם ִמי שֶׁ ֶלְך, ּוֵמֶהם בְּ ַהמֶּ
גּוף  ַע בְּ ּפֹושֵׁ ִמי שֶׁ עֹוֵבר ַעל ִמְצָוה ַאַחת הּוא כְּ ְך ִמי שֶׁ ּוִמשּּׁום כָּ

ֶלְך ַעְצמוֹ. ַהמֶּ
ָמה) ַהְקדָּ ית ָחְכָמה בַּ (ֵראשִׁ

ְפֵני  לִּ שֶׁ ַהּדֹורֹות  ָהיּו  ּטֹוִבים  שֶׁ ם  שָׁ ַתְבתָּ  כָּ ר  ֲאשֶׁ ָבר  ַהדָּ ְוַעל 
תֹוַרת כּו' ַעד  ל ְיֵמיֶהם בְּ ּלֹא ָיְדעּו ִמזֶּה ְוָהיּו ֲעֵמִלים כָּ ְזַמנֵּנּו שֶׁ
ָהיּו  ָהִראׁשֹוִנים  ַהיִָּמים  שֶׁ ּתֹאַמר  ַאל  ֶזה  ַעל  ֲאִני  קֹוֵרא  אן  כָּ
ָבִרים  ַאְלתָּ ַעל ֶזה ּוְכָבר ַהדְּ י לֹא ֵמָחְכָמה שָׁ ה כִּ טֹוִבים ֵמֵאלֶּ
ַאַחר  רּור  גֶֹדל בֵּ בְּ ל  כָּ ְוַהמֻּשְׂ ֶכל  ַהשֵּׂ ֶדֶרְך  בְּ ְועֹוְמִדים  ֶנְחָקִרים 
ַהּתֹוָרה  ָכל  בְּ ר  ָהִעקָּ שֶׁ ָנָפה  ֵרה  ֶעשְׂ לֹׁש  שְׁ בִּ ה  ּוְמֻנפֶּ רּור  בֵּ
ל  מֹוָתיו שֶׁ ֶהם ִמשְּׁ בָּ ְצוֹות ֵהם ּתֶֹכן ּוְפִניִמּיּוָתן ְוָהרּוָחִנּיּות שֶׁ ְוַהמִּ
ָפִרים ִסְפֵרי קֶֹדׁש  ֶהם ְוָכל ַהסְּ רּוְך הּוא ַהנֱֶּעָלִמים בָּ דֹוׁש בָּ ַהקָּ
דֹוׁש  ָל"ה ַהקָּ ַעל ַהשְּׁ ְבָהק בַּ ם ַהגָּאוֹן ַהמֻּ ּוְברֹאשָׁ ְמֵלִאים ִמזֶּה 
ְמבָֹררֹות  ְרָאיֹות  בִּ ֶהֱאִריכּו  שֶׁ "ס)  ּוַבשַּׁ בּועֹות  שָׁ ֶכת  ַמסֶּ (בְּ
ַהּלֹוֵמד  ין  עּור בֵּ יל ְלַמְעָלה ַעד ֵאין שִׁ ְלַהְגדִּ ּוֶמְרָחק ַרב  ִחּלּוק  שֶׁ
ֶאל אֹור  יט  בִּ ַהמַּ ּוֵבין  ְלַבד  ְפׁשּוֵטיֶהן  בִּ ִמְצוֹוֶתיָה  ּוְמַקיֵּם  ַהּתֹוָרה 
ל  ְוחּוץ ִמכָּ ֶהן  ַהנֱֶּעָלם בָּ רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ ל ַהקָּ שֶׁ מוֹ  ּושְׁ ָהרּוָחִנּיּות 

דֹוָלה  גְּ ְוִיְרָאה  ַאֲהָבה  ָאָדם  בָּ ִנּתֹוֵסף  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִהנֵּה  ָבִחים  ַהשְּׁ
ְמפָֹרׁש  ְצוֹות כַּ ָכל ִקּיּום ַהּתֹוָרה ְוַהמִּ ר בְּ ִקּיּוָמם ְוזֹאת ִהיא ָהִעקָּ בְּ

ּנֹוָדע. ֵנה ּתֹוָרה כַּ ָכל ִמשְׁ בְּ

ם הּוא  רֹאׁש כֻּלָּ בְּ ִדים ַעל ְיסֹוד גָּדֹול שֶׁ ְבֵריֶהם ְמֻיסָּ ל דִּ ְוָאְמָנם כָּ
ן יֹוַחאי ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם  ְמעוֹן בֶּ י שִׁ נָּא ָהֱאלִֹקי ָהַרבִּ ַהתַּ
ְלִמי  ְמאֹד  ְמַגנֶּה  ְוהּוא  ָחְכָמה  ֲעלּומֹות  תַּ ל  כָּ ִנְגלּו  ּלוֹ  שֶׁ א  ַהבָּ
ֵער  ְלשַׁ יּוַכל  ר  ֲאשֶׁ ַהּתֹוָרה כַּ ִניִמּיּות  פְּ ִלְלמֹד  ִלּבוֹ  נֹוֵתן  ֵאינוֹ  שֶׁ
ּוְפדּות  ֵתנּו  ֻאלָּ גְּ ר  ִעקַּ ל  כָּ ְושֶׁ ָמֵריּה  דְּ ּוְרִחימּו  ְדִחילּו  בִּ ַנְפׁשוֹ  בְּ
ְמקֹומֹות  ים בִּ דֹושִׁ ְדָבָריו ַהקְּ ר ְמבָֹאר בִּ ֲאשֶׁ ֶזה כַּ לּוי בְּ נּו תָּ ַנְפשֵׁ
מג)  ּקּון  (תִּ ַהּזַֹהר  ִתּקּוֵני  בְּ ַתב  כָּ שֶּׁ ַמה  ְוַעיֵּן  ר  ִמְספָּ ֵאין  ים  ַרבִּ
ַהֲעלֹוְתָך קנב)  ֵסֶפר ַהּזַֹהר (בְּ ִדְבֵרי ָקְדׁשוֹ בְּ ּוְכמוֹ ֵכן ְמבָֹאר בְּ
ים ַלֲאָלִפים  דֹושִׁ ְדָבָריו ַהקְּ ה ְמבָֹאר בִּ ָבִרים ָהֵאלֶּ ם ְוַכדְּ ַעיֵּן שָׁ
ים  ָקָדשִׁ קֶֹדׁש  ּוָמָרן  ּוְמָצָאם  ֲעֵליֶהם  ַעיֵּן  ר  ִמְספָּ ֵאין  ּוְרָבבֹות 
ַתב  ת ֵעֶקב) כָּ ָרשַׁ ָהַרב ָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה (ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה פָּ
ִעְנַין  בְּ ַהּגּוף  ְוֶנֶפׁש  ּגּוף  ָלּה  ֵיׁש  ַעְצָמּה  ַהּתֹוָרה  ְוִהנֵּה  ְלׁשֹונוֹ  ְוֶזה 
ְוֵיׁש  ּתֹוָרה  ּגּוֵפי  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ִדְבֵרי  ר בְּ ְזכָּ ַהנִּ בּוׁש  ַהלְּ

ָמה. שָׁ הּוא ַהנְּ ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה שֶׁ ָלּה פְּ
ה) ִפלָּ ַער ַהתְּ סֹוף שַׁ ס בְּ ְדפַּ ת ַהנִּ בָּ ל שַׁ ַעל ִסּדּורוֹ שֶׁ ׁשּוָבה ִמבַּ תְּ (בַּ

ּלֹא ָלְמדּו ָחְכָמה זֹו א ַעל ְיֵדי שֶׁ ל ַהָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות בָּ ז. כָּ

ִלּמּוד ַהָחְכָמה  דֹוֵלי ַהּדֹור בְּ ין גְּ ּלֹא ָהיּו ְמִקלִּ ְואֹוֵמר ֲאִני ַהְלַואי שֶׁ
ָחְכָמה  ֶרְך ְלַתְלִמיֵדיֶהם ַלֲעסֹק בַּ ִדים דֶּ ה ְוַהְלַואי ָהיּו ְמַלמְּ דֹושָׁ ַהקְּ
אי לֹא ָהָיה ׁשּום ֲהָרַמת רֹאׁש ַלָחְכמֹות ַהִחיצֹוִנּיֹות  ַודַּ זוֹ ֲאַזי בְּ ַהלָּ
ֵני ָהאֹור.  ְך ִמפְּ ְדֶחה ַהחֹשֶׁ נִּ מוֹ שֶׁ ֶניָה כְּ ל ַהָחְכמֹות ִנְדִחים ִמפָּ ְוָהיּו כָּ
ָסְגרּו  ַהּדֹור  יֵקי  דִּ ִמצַּ ה  ְוַכמָּ ה  מָּ כַּ גַּם  שֶׁ גְָּרמּו  ֲעוֹונֹוֵתינּו  שֶׁ ַאְך 
ּלֹא ִיְלְמדּו  ֻהנָּה ְוָאְמרּו שֶׁ ְרֵחי ַהכְּ ְפֵני פִּ ְלֵתי ַהָחְכָמה בִּ ֶאת ַהדַּ
ַאְרנּו  ֲעֵלי ַמְדֵרָגה ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש ְוִהנֵּה ֲעבּור ֶזה ִנשְׁ ְהיּו בַּ יִּ ַעד שֶׁ
ים  ָהַרבִּ ֲעוֹונֹוֵתינּו  בַּ ר  ְוִנְתגַּבֵּ ה  דֹושָׁ ַהקְּ ַהָחְכָמה  ִמן  ים  ֲעֻרמִּ
ּוִבְמֵהָרה  הֹוֵלְך,  ְך  חֹשֶׁ בַּ ִסיל  ַהכְּ ַהִחיצֹוִנּיֹות  ַהָחְכמֹות  כּות  ַחשְׁ

ָיֵמינּו ְוֹיאַמר ֱאלִֹקים ְיִהי אֹור ְוָיֵאר ָלנּו. בְּ
ה אֹות ה') ִפלָּ ַער ַהתְּ סֹוף שַׁ ס בְּ ְדפַּ ת ַהנִּ בָּ ל שַׁ ַעל ִסּדּורוֹ שֶׁ ׁשּוָבה ִמבַּ תְּ (בַּ

ָמה שָׁ ׁשוֹן ְמֻסגָּל ַלנְּ ֵאינוֹ ֵמִבין ַהלָּ י שֶׁ ח. ַאף ַעל פִּ

ֵאינוֹ  שֶׁ ִביל  שְׁ בִּ ַטֲעָנה  זוֹ  ֵאין  שֶׁ ַהגַּם  י  ִלישִׁ ַהשְּׁ ת  כַּ ּוְלַטֲעַנת 
ִתיב:  ֵמִבין ְלָכְך לֹא ְיֵהא רֹוֶצה ְלָהִבין ֲהלֹא לֹא ָעֶליָך ִלְגמֹר, כְּ
ִבין  תָּ ִאם  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ּבוֹ  ְוֵהַבְנתָּ  ִתיב  כְּ ְולֹא  יֹוָמם  ּבוֹ  ְוָהִגיָת 
ַהּזַֹהר  ֶפר  ִמסֵּ ְרָאָיה  ְוָהא  ָיְדָך  בְּ ּמּוד  ַהלִּ ַכר  שְׂ ָלאו  ְוִאם  ִבין  תָּ

ָמה. שָׁ ׁשוֹן ְמֻסגָּל ַלנְּ ֵאינוֹ ֵמִבין ַהלָּ י שֶׁ ַאף ַעל פִּ שֶׁ
ָמה) ַהְקדָּ ְתֵחי ָחְכָמה בַּ (קל"ח פִּ

ָחְכָמה  קּות בַּ ט. ֵאין ָלנּו לֹא ְזכּות ַאֵחר ְלָהֵגן ָעֵלינּו זּוַלת ִהְתַעסְּ
ֶצת ֶאת ָמַסְך  ּוְמַקצֶּ ּכֹוֶרֶתת  ַהּזֹאת  ָחְכָמה  קּות בַּ ַהּזֹאת - ִהְתַעסְּ

ה ִפלָּ יל ֵמֲעבֹור תְּ ְבדִּ ֵמא ַהמַּ ֶהָעָנן ֵמי ַהטָּ

ֵני ֶמֶלְך  ְתִחיל ְלִהְתנֹוֵצץ אֹור פְּ מַּ ה שֶׁ ֻאלָּ אי ִסיָמן ַלגְּ ַודַּ ְוֶזהּו בְּ
ר  ֶהְסתֵּ ָהָיה ִמּקֶֹדם בְּ ְרצּוִפין ַמה שֶּׁ ּקּון עֹוַלם ַהפַּ ים עֹוַלם ַהתִּ ַחיִּ
ַני ֶאְרֶאה ָמה ַאֲחִריָתם  יר פָּ ר ַאְסתִּ נֱֶּאַמר ְוָאנִֹכי ַהְסתֵּ ִנים שֶׁ פָּ
ן ָהֲאִר"י  ְך ְוִתקֵּ ּלֹא ִזכֵּ ָרם שֶׁ ים ַהֵחְטא ָהָיה גְּ ּוַבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרבִּ
ֶצה ַאֲחרוֹן ִלְגאֹל אֹוָתנּו  מֹוֵתינּו ַעד ַהקָּ ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה ֶאת ִנשְׁ
י לֹא ָכלּו ַרֲחָמיו ְוֵאין ָלנּו לֹא ְזכּות  ְמנּו כִּ י לֹא תָּ ְוַחְסֵדי ֲהָוָיה כִּ
קּות  ִהְתַעסְּ זּוַלת  ָעֵלינּו  ְלָהֵגן  ם  ָושֵׁ ָיד  ָלנּו  ן  ִלתֵּ ֵען  ְלִהשָּׁ ַאֵחר 
ֵמא  ַהטָּ ֵמי  ֶהָעָנן  ָמַסְך  ֶאת  ֶצת  ּוְמַקצֶּ ַהּכֹוֶרֶתת  ַהּזֹאת  ָחְכָמה  בַּ
ְלָהְראּוִיים  ים  ַחיִּ ֶמֶלְך  ֵני  פְּ ְלַהְראֹות  ה  ִפלָּ תְּ ֵמֲעבֹור  יל  ְבדִּ ַהמַּ
ְבַעת  שִׁ אֹור  ָעֵלינּו  ּוְלַגּלֹות  ּוְתִפּלֹוֵתינּו  ּתֹוָרֵתנּו  ל  ְלַקבֵּ ֵאָליו 

ַהיִָּמים.
ף ד.) ה דַּ (ַויְַּקֵהל משֶׁ

ָגם  ַהפְּ ּגֶֹדל  ָלנּו  ְלָבֵאר  ַהזֶּה  ֲאָמר  ַהמַּ ַכוַָּנת  בְּ עֹוֶלה  ָלל  ַהכְּ
ִלְלמֹד  ָהרֹוִצים  ְלאֹוָתם  ְמִניָעה  ַהּגֹוְרִמים  ים  ָהֲאָנשִׁ אֹוָתן  ל  שֶׁ
ֳאָפֵני  ָכל  בְּ ַהְמֻזיִָּפים  ַטֲענֹוֵתיֶהם  ְסָברֹות  בִּ ָלה  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ  קֹוְרִדיֵוויִרי  ה  משֶׁ ָהַרב  מֹוֵרנּו  ְוָאַמר  ַטֲעֵמיֶהם 
ִיְרֶצה,  ֶפִתי,  ֵאֲהבּו  תְּ ָתִים  פְּ ָמַתי  ַעד  תּוב  ַהכָּ ָאַמר  ֲעֵליֶהם  שֶׁ
ים ֶאת ַעְצְמֶכם  ם ְמַפתִּ ׁשּוֵטי ּתֹוָרה ְוַאתֶּ ִכים ַאַחר פְּ ם ִנְמשָׁ ַאתֶּ
ִסיִלים  כְּ ֶנֱאַמר  ַוֲעֵליֶהם  ָתִיים  פְּ ּוְתֵאֲהבוֹן  ּתֹוָרה  ל  ְפׁשּוֵטי שֶׁ בִּ
ׁשּובּו  ִתיב תָּ ּוַבְתֵריּה ַמה כְּ ַהּתֹוָרה  ְיִדיַעת  ַהְינּו  ַעת דְּ ְנאּו דַּ ִישְׂ
ל  שֶׁ ָמה  ְנשָׁ סֹוד  רֹות  ְסתָּ ַהנִּ רּוִחי  ָלֶכם  יָעה  ַאבִּ ִהנֵּה  י  ְלתֹוַכְחתִּ
ן  ִנְקָרא בֵּ ֶאֱעֶנה  ַוֲאִני  ִיְקָראּוִני  ָאז  ט  שָׁ ּתֹוְך ַהפְּ ׁש  ְתַלבֵּ ּתֹוָרה ַהמִּ
ֲאִריכּות גָּדֹול ִמּתֹוְך ַמַאְמֵרי  יָּדּוַע ָלנּו בַּ רּוְך הּוא כַּ דֹוׁש בָּ ְלַהקָּ
ַיְחּפֹץ  לֹא  לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהמֶּ לֹמֹה  שְׁ ָאַמר  ַוֲעֵליֶהם  זַֹהר 
ְקָרִאים  ַהנִּ ַהנֱֶּעָלִמים  ּסֹודֹות  בַּ לֹוַמר  רֹוֶצה  ְתבּוָנה  בִּ ִסיל  כְּ
ָבר ִמּתֹוְך  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֵמִבין דָּ מוֹ שֶׁ בּוָנה כְּ תְּ
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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 -

ׁש  ַממָּ ִסיל  כְּ ְוהּוא  ּתֹוָרה  ל  ְפׁשּוֵטי שֶׁ בִּ ּלּות  ִהְתגַּ בְּ י ִאם  כִּ ָבר  דָּ
ַהּתֹהּו  עֹוָלם  ְגַמת  דֻּ גָּלּות  ֲאִריכּות  ְוגֹוֵרם  ָלעֹוָלם  ֲעִנּיּות  ְוגֹוֵרם 
ין ְזֵעיר ְונּוְקָבא  ר בֵּ ִמיִדי ֲאשֶׁ ּוּוג ַהתְּ ָרה ְוַהזִּ ל ַהְנָהָגה ַהְישָׁ טֵּ ְתבַּ נִּ שֶׁ
ין  ְבָיכֹול בֵּ חּוד כִּ רּוד ַהיִּ ה ְוגֹוֵרם פֵּ ִלפָּ ּוֵמִרים רֹאׁש ְלַהטְֻּמָאה ְוַהקְּ
ה ּוֵבין  ַעל פֶּ בְּ ְכָתב ּוֵבין ּתֹוָרה שֶׁ בִּ ְקָרא ּתֹוָרה שֶׁ ְזֵעיר ְונּוְקָבא ַהנִּ
ָרֵאל ַלֲעשֹׂות  רּוְך הּוא ְלַעּמוֹ ִישְׂ דֹוׁש בָּ ר ִצוָּה ַהקָּ ַמִים ָוָאֶרץ ֲאשֶׁ שָׁ
ְחּתוֹן  ִהְתעֹוְררּות ַהתַּ ּקּוִנים בַּ ָרא ֱאלִֹקים ַלֲעשֹׂות תִּ ר בָּ סֹוד ֲאשֶׁ בְּ
ֶזה  ְוַעל  ְלָעְזֵרנּו  ְלָך  ָהָיה  ה  ְלמֹשֶׁ רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ ָאַמר ַהקָּ סֹוד  בְּ
ף ד:) ה דַּ (ַויְַּקֵהל משֶׁ יָּדּוַע ֶאְצֵלנּו.  ָהעֹוָלם ַקיָּם כַּ

ָמתוֹ ְלַמְעָלה ַאף ַעל  ְזַמן ֲעִליַּת ִנשְׁ ָחְכָמה זוֹ בִּ ּלֹא ָעַסק בְּ י. ִמי שֶׁ
ַהגָּדֹול  ְלָאְך  ַהמַּ ֶזה  טֹוִבים,  ים  ּוַמֲעשִׂ ּתֹוָרה  ה  מָּ כַּ ָידוֹ  בְּ יֵּׁש  שֶׁ י  פִּ
ם  ֵהם כֻּלָּ יו שֶׁ ְחתָּ ר תַּ ָרִפים ֲאשֶׁ [יֹוִפיֵא"ל] ּדֹוֶחה אֹותוֹ ַלחּוץ ְוַהשְּׂ

ְנֵפיֶהם ְוהּוא חֹוֵזר ַהְבֵלי כַּ ָנַפִים שֹׂוְרִפים אֹותוֹ בְּ ׁש כְּ ֲעֵלי שֵׁ בַּ

דֹוׁש  ָמה ֵמעֹוָלם ָהֶעְליוֹן ְלַהאי ָעְלָמא ַהקָּ שָׁ ּיֹוֶרֶדת ַהנְּ ְוקֶֹדם שֶׁ
ְדִאיָתא  כִּ אֹוַרְיָתא  דְּ ָרֵזי  בְּ ַלֲעסֹק  אֹוָתּה  יַע  בִּ ַמשְׁ הּוא  רּוְך  בָּ
ְזִמינּון  דִּ ְתִחיל  ַהמַּ ִדּבּור  בְּ קסא)  ף  (דַּ רּוָמה  תְּ ת  ָרשַׁ פָּ ּזַֹהר  בַּ
ַהּזַֹהר  ְבֵרי  ִמדִּ ֵפרּוׁש  בְּ ְלָך  ֲהֵרי  ְוכּו'  ָעְלָמא  ַהאי  בְּ א  ְלַנְחתָּ
ְוקֶֹדם  ַהּזֹאת  ַהָחְכָמה  ְלַמד  יִּ שֶׁ ֵדי  כְּ ָהָאָדם  ִריַאת  בְּ ְכִלית  תַּ שֶׁ
ָמה  שָׁ ַהנְּ יַע  בִּ רּוְך הּוא ַמשְׁ דֹוׁש בָּ ַהזֶּה ַהקָּ ָלעֹוָלם  ָמה  שָׁ ַהנְּ יַאת  בִּ
יִציַאת  אֹוָרְיָתא גַּם בִּ ָרֵזי דְּ ֵהיָמנּוָתא בְּ ָרֵזי דְּ ַהאי ָעְלָמא בְּ ַלֲעסֹק בְּ
יג ְלאֹור ֶעְליוֹן ְלַמְעָלה ֶאל  א ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלַהשִּׂ ָמה ָלעֹוָלם ַהבָּ שָׁ ַהנְּ
ֵני  נַֹעם ֲהָוָיה פְּ ה ַלֲחזֹות בְּ ִחלָּ ם ָאֳהלוֹ ִמתְּ ר שָׁ ְמקֹום ֲהָרָמָתּה ֲאשֶׁ
ִהְזִהיר  קּות ַהָחְכָמה ַהּזֹאת ֲחִזי ַמה שֶׁ ִהְתַעסְּ ים ִאם לֹא בְּ ֶמֶלְך ַחיִּ
ת  ָרשַׁ פָּ ּזַֹהר  בַּ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ  יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ָהַרבִּ ָלנּו 
ָחְכָמה  בְּ ָעַסק  ּלֹא  שֶׁ ּוִמי  ְוכּו',  ַחּיּוָתא  ַהאי  רמז)  ף  (דַּ קּוֵדי  פְּ
ה ּתֹוָרה  מָּ ָידוֹ כַּ יֵּׁש בְּ י שֶׁ ָמתוֹ ְלַמְעָלה ַאף ַעל פִּ ְזַמן ֲעִליַּת ִנשְׁ זוֹ בִּ
ְלָאְך ַהגָּדֹול [יֹוִפיֵא"ל] ּדֹוֶחה אֹותוֹ ַלחּוץ  ים טֹוִבים ֶזה ַהמַּ ּוַמֲעשִׂ
שֹׂוְרִפים  ָנַפִים  כְּ ׁש  שֵׁ ֲעֵלי  בַּ ם  כֻּלָּ ֵהם  שֶׁ יו  ְחתָּ תַּ ר  ֲאשֶׁ ָרִפים  ְוַהשְּׂ
ְושֹׂוְרִפים  ְוחֹוְזִרים  ׁש  ּוִמְתַחדֵּ חֹוֵזר  ְוהּוא  ְנֵפיֶהם  כַּ ַהְבֵלי  בְּ אֹותוֹ 
רּוְך הּוא ָעָליו ְוחֹוֵזר  דֹוׁש בָּ ל ַהקָּ ִלין ַרֲחָמיו שֶׁ ְלגְּ ְתגַּ מִּ אֹותוֹ ַעד שֶׁ
ֵני  ִמפְּ זוֹ  ָחְכָמה  בְּ ִקין  ַהחֹושְׁ מֹות  שָׁ ַהנְּ ְוֵהם  ַאֶחֶרת  ַעם  פַּ ּובֹוְראוֹ 
ָתר  ָרֵדיף בְּ ַמאן דְּ קּו ִמּקֶֹדם ָלֵכן רֹוְדִפים ַאַחר ָחְכָמה זֹאת כְּ לָּ שֶׁ
ף ה:) ה דַּ (ַויְַּקֵהל משֶׁ ִאיהּו לֹא ָחזּו ַמזַָּלְיהּו ֲחֵזי.  ים ַאף ַעל גַּב דְּ ַחיִּ

ִבין  ְלִמיֵדי ֲחָכִמים יֹושְׁ תַּ ָעה שֶׁ שָׁ א בְּ עֹוָלִמי ֶאלָּ יא. ֵאין ִלי ֲהָנָאה בְּ
ָבה ה ֶמְרכָּ ְכבֹוִדי ּוְבַמֲעשֵׂ יִטים בִּ ְועֹוְסִקים ּוְמִציִצים ּוַמבִּ

ְלאֹוָתּה  אוֹי  אֹוֵמר  ָמֵעאל  ִישְׁ י  ַרבִּ ָהָיה  ֵלי  ִמשְׁ ִמְדָרׁש  בְּ גַּם 
ה  ִפלָּ תְּ ֶלְך  ַהמֶּ ִוד  דָּ ׁש  קֵּ בִּ ֶזה  ַעל  ִליָמה  כְּ ְלאֹוָתּה  אוֹי  ה  ּבּושָׁ
קֹוִלי  ַמע  שְׁ תִּ ּבֶֹקר  ֲהָוָיה  ְוָאַמר  קֹום  ַהמָּ ִלְפֵני  ְוַתֲחנּוִנים 
ִוד  דָּ ְדָרׁש  ַהמִּ וַָּנת  כַּ ה  ַוֲאַצפֶּ ְלָך  ֶאֱעָרְך  ּבֶֹקר  ְתֵריּה  בַּ ּוְכִתיב 
ל  כָּ ְלָפֶניָך  ֶאֱעָרְך  ְוָאַמר  ֶלָעִתיד  ין  ַהדִּ יֹום  ַעל  ל  לֵּ ִמְתפַּ ָהָיה 
י  לִּ שֶׁ ֲאָוה  גַּ בַּ ָצִפיָת  ָבה  ְרכָּ מֶּ בַּ ָצִפיָת  וכו'…  יֵּׁש  שֶׁ ִמי  ִלּמּוִדי 
ִבין  יֹושְׁ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  תַּ ָעה שֶׁ שָׁ בְּ א  ֶאלָּ עֹוָלִמי  בְּ ֲהָנָאה  ִלי  ֵאין  שֶׁ
ְוהֹוִגים  ָבה  ֶמְרכָּ ה  ּוְבַמֲעשֵׂ ְכבֹוִדי  בִּ יִטים  ּוַמבִּ ּוְמִציִצים  ְועֹוְסִקים 
ֶאָחד  ֶרֶגל  עֹוֵמד  הּוא  ָהֵאיְך  בֹוד  ַהכָּ א  סֵּ כִּ ַהזֶּה  ּמּוד  ַהלִּ ֲהמוֹן 
ת כּו' ֶזהּו ֲהָדִרי  שֶׁ מֶּ ִניָּה ַמה הּוא ְמשַׁ ת ֶרֶגל שְׁ שֶׁ מֶּ ַמה הּוא ְמשַׁ
ִוד  ָאַמר דָּ בֹוִדי ְוֶזה שֶׁ יִרין ֶאת כְּ ַני ַמכִּ בָּ ִתי ֶזהּו ָיְפִיי שֶׁ ֻדלָּ ֶזהּו גְּ
י  ַרבִּ ָהָיה  אן  ִמכָּ יָת  ָעשִׂ ָחְכָמה  בְּ ם  כֻּלָּ ֲהָוָיה  יָך  ַמֲעשֶׂ ַרּבּו  ָמה 
ְוִלּמּודוֹ  ּתֹוָרתוֹ  ר  מָּ שֻׁ מְּ שֶׁ ָחָכם  ְלִמיד  תַּ ֵרי  ַאשְׁ אֹוֵמר  ָמֵעאל  ִישְׁ
רּוְך הּוא ְליֹום  דֹוׁש בָּ יב ְלַהקָּ ה ְלָהשִׁ ְתחוֹן פֶּ ְהֶיה לוֹ פִּ יִּ ֵדי שֶׁ ָידוֹ כְּ בְּ
מּוָרה  ֵהא שְׁ יְּ ים ׁשֹוֵמר מּוָסר רֹוֶצה לֹוַמר שֶׁ ין ְלָכְך אַֹרח ְלַחיִּ ַהדִּ
יב  רּוְך הּוא ִאם ֵאינוֹ יֹוֵדַע ְלָהשִׁ דֹוׁש בָּ יב ְלַהקָּ יָּשִׁ ִלּבוֹ ַמה שֶּׁ בְּ
ִליָמה  כְּ ְלאֹוָתּה  אוֹי  ה  ּבּושָׁ ְלאֹוָתּה  אוֹי  ה  ֶחְרפָּ ְלאֹוָתּה  אוֹי 
ֵהם  ְגבּוָרתוֹ  בִּ ֶמׁש  ַהשֶּׁ ֵצאת  כְּ ְואֹוֲהָביו  אֹוֵמר  הּוא  יִקים  ַצדִּ ְוַעל 
ְואֹוְצרֹוֵתיֶהם  ֵיׁש  אֹוֲהַבי  ְלַהְנִחיל  ְוֶנֱאַמר  יב  ְלָהשִׁ ִרים  ִמְתגַּבְּ

אן. א ַעד כָּ ֲאַמלֵּ

ַלֲעסֹק  דֹוָלה  גְּ ְצָוה  מִּ שֶׁ ְדָרׁש,  ֵמַהמִּ יָדן  דִּ ִמנָּדוֹן  ָלנּו  ָיָצא 
הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ְפֵני  ִמלִּ רּוַח  ַנַחת  ֵאין  שֶׁ ַהּזֹאת  ָחְכָמה  בַּ
ֵלמּות ַנְפׁשוֹ ְוִאם ָלאו  ָחְכָמה ַהּזֹאת ִלשְׁ י ִאם ַלֲעסֹק בַּ יֹוֵתר כִּ
יק הּוא ִנּדוֹן ַעל ֶזה ּוֻמְכָרח  ר ְולֹא ַאְדבֵּ יָּכֹול ְלִמְדבָּ ֵיָעֵנׁש ִמי שֶׁ
ָמָצא  ָאָדם  ֵרי  ַאשְׁ ֶנֱאַמר  ֶזה  ַעל  ִנים  פָּ ל  כָּ ַעל  ְלגֵּל  ְלִהְתגַּ

בּוָנה. ָחְכָמה ְוָיִפיק תְּ

ּוְנבֹוִנים  ֲחָכִמים  ה  ֵהמָּ דֹוֵרנּו  בְּ ַוֲחׁשּוִבים  דֹוִלים  גְּ ים  ֲאָנשִׁ ְוֵיׁש 
ּטְֹפָנה  תִּ נֶֹפת  ַהְמזֻיָּפֹות  ַטֲענֹוֵתיֶהם  בְּ ֶקר  שֶׁ ַלְמִסיְך  ֵעיֵניֶהם  בְּ
יהּו, ְויֹוֶרה  ח פִּ ַער לֹא ִיְפתַּ שַּׁ ְפֵתי ָזָרה ָראמֹות ֶלֱאִויל ָחְכמֹות בַּ שִׂ
ְגָמרֹות  ר בִּ ֵרִסי ֶלֶחם ּוָבשָׂ אִתי כְּ ר ְלַעְצמוֹ ְוָאַמר ֲעַדִין לֹא ִמלֵּ ֶהתֵּ
יקּוהּו ִלְלמֹד ֲאִפּלּו  ל ָיָמיו לֹא ַיְספִּ ֶהָעִני ַהזֶּה כָּ ּוְבפֹוְסִקים ַעד שֶׁ
ּיֹאַכל ֵמַהָחְכָמה ַהּזֹאת ַעל ַהּשַֹׂבע  ְטנוֹ שֶׁ א בִּ ַמלֵּ יְּ ל שֶׁ ּנּו כָּ ְקָצת ִממֶּ
ּלֹא  סּוָמא שֶׁ ָחְכָמה כְּ ּוֵבין  ְלֵבית עֹוָלמוֹ  ִנְפָטר לוֹ  ֶזה  ֶהָעִני  ּוָבֶזה 

גָּדֹול  אֹור  ָרָאה  שֶׁ ִעיד  מֵּ שֶׁ ף  ַלֲעַטלֵּ ְודֹוֶמה  ֵמעֹוָלם  אֹוָרּה  ָרָאה 
ה  ָלמָּ ֵמֵעיֵניֶהם  ְוֶנֱעֶלֶמת  ֵמעֹוָלם  ְלאֹור  ָזָכה  ּלֹא  שֶׁ ַלּכֹל  ְוָידּוַע 
ִמּלּוִאים ַוֲחֵסרֹות  ֶחְסרוֹן אֹות ַאַחת אוֹ  ֵסֶפר ּתֹוָרה ִנְפֶסֶלת בְּ
ף ה') ה דַּ (ַויְַּקֵהל משֶׁ דֹולֹות ּוְקַטּנֹות ְוכּו'.  ין אֹוִתּיֹות גְּ גִּ תַּ

ָבה  ְרכָּ ה ַהמֶּ ַמֲעשֵׂ ק בְּ ְפֶנה ִלּבוֹ ֵמִעְסֵקי ָהעֹוָלם ּוִמְתַעסֵּ ל ַהמַּ יב. כָּ
ל ַהּיֹום כֻּּלֹו ל כָּ לֵּ ִאּלּו ִהְתפַּ רּוְך הּוא כְּ דֹוׁש בָּ ל ִלְפֵני ַהקָּ ְמֻקבָּ

ִמן  ְתַרֲחקּו  יִּ שֶׁ ת  כַּ יֵּׁש  שֶׁ ָהִראׁשֹוִנים  ַעל  מֹוִסיף  ה  ֵאלֶּ ְוַגם 
ֶאָחד  י ָקרֹוב ָאָדם ִלְטעֹות ִלּפֹל בְּ ָאְמָרּה כִּ ְפָלָאה בְּ ַהָחְכָמה ַהנִּ
וָָּנָתם  ֶזה ִהנֵּה כַּ קֹום ַהגָּבֹוהַּ כָּ מָּ ְבִחינֹות ַהּנֹוְגִעים בַּ עּות בִּ ִמן ַהטָּ
י  כִּ ָאְמָרם  בְּ ֱאֶמת  זֶּהּו  ְרצּוִיים שֶׁ ֵאיָנם  יֶהם  ַמֲעשֵׂ ֲאָבל  ְרצּוָיה 
ל ֶזה לֹא  ּנּו ַעל כָּ ָבִרים ַהנֱֶּעָלִמים ִממֶּ דְּ ָקרֹוב ָאָדם ִלְטעֹות בַּ

רּוְך הּוא. דֹוׁש בָּ ה ַנַחת רּוַח הּוא ִלְפֵני ַהקָּ ַרבָּ ם ַאדְּ ֵיָאשֵׁ

ַמאן  ַהאי  ְתִחיל  ַהמַּ ּבּור  דִּ ים,  ְקדֹושִׁ זַֹהר  בְּ ְדִאיָתא  כִּ
ֵליּה,  יֹוִליף  דְּ ַמאן  ח  כַּ ַאשְׁ ְוָלא  אֹוַרְייָתא,  בְּ ְלִמְלֵעי  יה  ִתיאּוְבתֵּ דְּ
ִגְמגּוָמא  בְּ ּה,  בָּ ּוְמגְַּמגֵּם  ּה,  בָּ ָלֵעי  אֹוַרְייָתא,  דְּ ְרִחימּוָתא  בִּ ְוהּוא 
י  ַחדֵּ הּוא  ִריְך  בְּ א  ְוקּוְדשָׁ ָקא,  ַסלְּ ה  ּוִמלָּ ה  ִמלָּ ל  כָּ ָיַדע.  ָלא  דְּ
ַנֲחָלא,  ַההּוא  דְּ ָסֲחָרֵניּה  ָלּה  ְוָנַטע  ָלּה,  יל  ְוַקבִּ ה,  ִמלָּ ַהִהיא  בְּ
ין ִאיָלִנין ַרְבְרִבין, ְוִאְקרּון ַעְרֵבי ַנַחל, ֲהָדא  ין ִמלִּ ְוִאְתָעִבידּו ֵמִאלֵּ
א  ַמְלכָּ ְוָדִוד  ָתִמיד  גֶּה  שְׁ תִּ ַאֲהָבָתּה  בְּ ה)  ֵלי  (ִמשְׁ ִדְכִתיב,  הּוא 

ָך ְוגֹוֵמר. ֲאִמתֶּ ְך בַּ ָך ֲאַהלֵּ ְרכֶּ ָאַמר הֹוֵרִני ֲהָוָיה דַּ

ְרחּוַמאי  י  ַרבִּ ֶאת  ְלִמיָדיו  תַּ ֲאלּו  שָׁ ִהיר  ַהבָּ ֵסֶפר  בְּ הּוא  ְוֵכן 
ה  ִהלָּ תְּ ְגיֹונֹות  שִׁ ַעל  ַהנִָּביא  ַלֲחַבּקּוק  ה  ִפלָּ תְּ ְכִתיב  דִּ ַמאי 
ה  ַמֲעשֵׂ ק בְּ ּוִמְתַעסֵּ ֵמִעְסֵקי ָהעֹוָלם  ל ַהְמַפנֶּה ִלּבוֹ  א כָּ ֵעי ֶאלָּ ִמבָּ
ל ַהּיֹום  ל כָּ לֵּ ִאּלּו ִהְתפַּ רּוְך הּוא כְּ דֹוׁש בָּ ל ִלְפֵני ַהקָּ ָבה ְמֻקבָּ ְרכָּ ַהמֶּ
ַאֲהָבָתּה  ַאתְּ ָאַמר בְּ ָמה דְּ ְגיֹונֹות כְּ ה ַמאי שִׁ ִפלָּ נֱֶּאַמר תְּ כֻּּלוֹ שֶׁ
ים  ְכִתיב ְוֶדֶרְך ַחיִּ י ְרחּוַמאי ַמאי דִּ ִמיד ְוכּו' ָאַמר ַרבִּ ה תָּ גֶּ שְׁ תִּ
ה  ָבה ּוְבַמֲעשֵׂ ה ֶמְרכָּ ַמֲעשֵׂ ל ָהָרִגיל בְּ כָּ ד שֶׁ ּתֹוַכַחת מּוָסר ְמַלמֵּ
נֱֶּאַמר  שֶׁ ּה  בָּ ל  שֵׁ ִיכָּ ּלֹא  שֶׁ ָלָאָדם  ר  ֶאְפשָׁ ִאי  ית  ֵראשִׁ בְּ
ְוָחִביב  ָאהּוב  ֵכן הּוא  י  פִּ ַעל  ַאף  ָיֶדָך  ַחת  ַהּזֹאת תַּ ָלה  ְכשֵׁ ְוַהמַּ
ף  ה דַּ (ַויְַּקֵהל משֶׁ אן.  נֱֶּאַמר ְוִדְגלוֹ ָעַלי ַאֲהָבה ַעד כָּ קֹום שֶׁ ִלְפֵני ַהמָּ

י' ַעּמּוד ג')

י  א ִממִּ עֹוָלם ֶאלָּ רּוְך הּוא ַנַחת רּוַח יֹוֵתר בָּ דֹוׁש בָּ ֵאין ְלַהקָּ יג. שֶׁ
רּוְך הּוא דֹוׁש בָּ ן ְלַהקָּ ֱאלֹקּותוֹ ֶזה ִנְקָרא בֵּ יר בֶּ כִּ מַּ שֶׁ

ָלל  ַהכְּ שֶׁ ָלנּו  ְוהֹוִדיַע  ְוָאַמר  ֵעיר  ִמזְּ ְמַעט  י  ַתְבתִּ כָּ ל  ַהדַּ ַוֲאִני 
ֵדי  כְּ ַהּכֹל  ְכַלל  בִּ רּוִאים  ַהבְּ ְוָכל  ְוָהָאָדם  ָהעֹוָלם  ִריַאת  בְּ
ְלּתוֹ  ּוֶמְמשַׁ ּוְגבּוָרתוֹ  ְוַחְסּדוֹ  ֱאלֹקּותוֹ  עֹז  ּגֶֹדל  ָלנּו  ְלהֹוִדיַע 
ָאִביָך  ֱאלֵֹקי  ע  דַּ נוֹ  בְּ לֹמֹה  ִלשְׁ ִוד  דָּ ָאַמר  ר  ֲאשֶׁ כַּ ְוִתְפַאְרּתוֹ 
א  עֹוָלם ֶאלָּ רּוְך הּוא ַנַחת רּוַח יֹוֵתר בָּ דֹוׁש בָּ ֵאין ְלַהקָּ ְוָעְבֵדהּו שֶׁ
ְוֵיׁש  הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ְלַהקָּ ן  בֵּ ִנְקָרא  ֶזה  ֱאלֹקּותוֹ  בֶּ יר  כִּ מַּ שֶׁ י  ִממִּ
ַח  בֵּ תַּ ִמשְׁ הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ְוַהקָּ א  ַמְלכָּ דְּ ִגְנֵזי  בְּ שׂ  ְלַחפֵּ ְרׁשּות  לוֹ 
אֹוֲהֵבי  ין  בֵּ ְלַמְעָלה  ם  ִנְרשָׁ ּוְדיֹוָקנוֹ  יֹום  ָכל  בְּ ּלוֹ  ָפַמְלָיא שֶׁ בְּ ִעּמוֹ 
דֹוׁש  ַהקָּ ְפָלְנָיא  דִּ ְדיֹוָקָנא  בִּ ְזִהיִרין  ֱהֵוי  ְלָפָניו  ּוַמְכִריִזין  א  ַמְלכָּ דְּ
ִיְרַאת  ל בְּ יק מֹושֵׁ ל ַצדִּ ְלַבטֵּ ְרׁשּות  ֵיׁש לוֹ  ְוהּוא  ּגֹוֵזר  רּוְך הּוא  בָּ
ֶזה עֹוָלם  ָמה יֹוֶרֶדת בְּ שָׁ ַהנְּ ָעה שֶׁ יק ּוְבשָׁ י ַצדִּ ל בִּ ֱאלִֹקים ִמי מֹושֵׁ
ָרִזין אֹוְצֵרי ְוִגְנִזין  יִעים אֹוָתּה קֶֹדם ּוַמְרֶאה ָלּה ָרֵזי דְּ בִּ ֵפל ַמשְׁ ַהשָּׁ
א  ֵרד ָלעֹוָלם ֶאלָּ ּלֹא תֵּ יִעין אֹוָתּה ְוגֹוְזִרין ָעֶליָה שֶׁ בִּ א ּוַמשְׁ ַמְלכָּ דְּ
ה ַמַאְמֵרי  מָּ י ִמכַּ אֹוָרְיָתא ְוַגם הֹוַכְחתִּ ָרִזין דְּ ֵדי ַלֲחקֹר ְוִלְדרֹׁש בְּ כְּ
דֹוׁש  ֵמַהקָּ ְוהּוְרָמָנא  ְרׁשּות  ן  ִנתָּ יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ְלַרבִּ שֶׁ זַֹהר 
מֹות  שָׁ ל ַהנְּ ֵצרּוף כָּ ּלוֹ בְּ ַמְלָיא שֶׁ ל פָּ יּה ִעם כָּ ִכיְנתֵּ רּוְך הּוא ּושְׁ בָּ
ְדִאיָתא  ַגן ֵעֶדן ֶעְליוֹן ְוַתְחּתוֹן ְלַגּלֹות ָלנּו ַהּזַֹהר כִּ יַקיָּא דְּ ַצדִּ דְּ
ֶמֶרת  ן ְלִמשְׁ ין ַקח ִצְנֶצֶנת ַהמָּ ּקּוֵני ַהּזַֹהר ע' ַאְנפִּ ַמת תִּ ַהְקדָּ בְּ
ָרֵאל  ִישְׂ ִיְפקּון  יָלְך  דִּ ִחּבּוָרא  בְּ ְוִיְטֲעמּון  ְתַרְייָתא  בַּ ָרא  דָּ ַעד 
ֵיֵצא  ם  ִמשָּׁ ָאה  ִעלָּ ִאיָמא  דְּ ִזיָהָרא  ָלל  כְּ יוֹן  ִנסָּ לֹא  בְּ גָּלּוָתא  ִמן 
ְמָחה  ְוַהשִּׂ ְוַהֵחרּות  ה  ֻאלָּ ַהגְּ אֹוָרְיָתא  דְּ ָרָזא  לֹום  ְושָׁ ים  ַחיִּ ָלעֹוָלם 

קֹור ָהֶעְליוֹן. ְחּתוֹן ָאנּו ְמעֹוְרִרים ַהמָּ ּוַבִהְתעֹוְררּות ַהתַּ
ף לז.) ה דַּ (ַויְַּקֵהל משֶׁ

ֶאֶלף ִעיְזִקין ִמין בְּ ֵרי סֹודֹות ַהּזַֹהר ֵהם ֻמְחתָּ יד. ְוִעקְּ

ּוַמה  הּוא  ַתב  כָּ שֶּׁ ַמה  ר"י(  )ִסיָמן  ָיִאיר  ַחוַּת  ְתׁשּובֹות  בִּ ְוַעיֵּן 
א  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי  ִלְבָרָכה  יק  ַצדִּ ִזְכרֹונוֹ  ָאִביו  ם  שֵׁ בְּ ַתב  כָּ שֶּׁ
י  ָמַנְעתִּ לֹא  ֶזה  ל  כָּ ְוִעם  ה  ָהֵאלֶּ ָבִרים  דְּ בַּ ֶהֱאִריכּו  שֶׁ ם  שָׁ ַעיֵּן 
ְיֵתדֹוַתי  י  ְוָסַמְכתִּ ְוָיִמים טֹוִבים  תֹות  בָּ שַׁ ּזַֹהר בְּ בַּ ְלמֹד  ַעְצִמי ִמלִּ
יִלים  כִּ שְׂ ר ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: ְוַהמַּ ְדבָּ מִּ ת בַּ ָרשַׁ ַתב ַהּזַֹהר פָּ כָּ ַעל ַמה שֶּׁ
ּטֹוב הּוא  ֲאָמר ַהזֶּה, שֶׁ ְמִעיַנן ֵמַהמַּ ִביָנה ְוכּו'. שָׁ ְטָרא דְּ ָיִבינּו ִמסִּ
תּוב  כָּ ה שֶּׁ ְזכּות ֶזה ִיְפקּון ִמן גָּלּוָתא ָאְמָנם ִממַּ בִּ ִלְלמֹד ַהּזַֹהר שֶׁ
ָמע ְטִעיָמה  ָרֵאל ְלִמְטַעם ְוכּו' ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ַמשְׁ ֲעִתיִדין ִישְׂ דַּ
ִדְבֵריֶהם  בְּ יּה  ַנְפשֵׁ ִמדְּ ְסָבָרה  יר  ְלַהְסבִּ לֹא  ָאְמָנם  ָעְלָמא,  בְּ
י ֵיׁש  ה כִּ יִתי ְוֶאֱעשֶׂ ִלי ִעּיּון ְוכֹה ָעשִׂ ָנֵקל בְּ ֵאיָנם ְמִביִנים לוֹ בְּ שֶׁ

ר לוֹ  מֻּתָּ ה שֶּׁ ׁש ֲאִפּלּו ִממַּ ִרים ְלִהְתַקדֵּ ּבוֹ מּוָסִרים ְוַהְנָהגֹות ְישָׁ
ה  ה ֲאָבל ִממַּ דֹושָׁ גַּם ַמְרֶאה ָלנּו גְַּדלּות ְורֹוְממּות ּתֹוָרֵתנּו ַהקְּ
ל עֹוָלם  רּומוֹ שֶׁ ׁשּוִטים ֵהם עֹוְמִדים בְּ ָבִרים פְּ ֵהם דְּ ְרֶאה שֶׁ נִּ שֶּׁ
ּזַֹהר  ְדִאיָתא בַּ ֶאֶלף ִעיְזִקין כִּ ִמין בְּ ֵרי סֹודֹות ַהּזַֹהר ֵהם ֻמְחתָּ ְוִעקְּ
י ּתֹוָרה ֵמִאּתוֹ ֵיְצאּו ּוָמְלָאה  י ָיבֹוא ַהּגֹוֵאל ְוִחּדּושֵׁ ַתח ַעד כִּ ְולֹא ִיפָּ
ּקּון יג) (הֹוָספֹות ְיסֹוד יֹוֵסף תִּ ָעה ְוגֹוֵמר.  ָהָאֶרץ דֵּ

ל  ת ֶאת ַהּזַֹהר שֶׁ בָּ ל שַׁ ְלְמדּו כָּ יִּ ם שֶׁ ים: ְמעֹוֵרר ְלֻכלָּ טו. ֶהָחֵפץ ַחיִּ
ה ַוֲאִפּלּו ְלַבחּוִרים ָרשָׁ אֹוָתּה פָּ

ִלּמּוד  ַעל  לֹות  ַהַהְגבָּ יג) דְּ ּקּון  (תִּ יֹוֵסף  ִליסֹוד  הֹוָסָפה  ַתב בַּ כָּ
ֶזה  ְוכּו'  ָתִבים  כְּ י  ִמפִּ ְולֹא  ל  ְמֻקבָּ י  ִמפִּ ְלַמד  יִּ שֶׁ גוֹן  כְּ ָלה  בָּ ַהקַּ
ַהגָּאוֹן  ָאַמר  ְוֵכן  ם.  שָׁ ַעיֵּן  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד  ַעל  ֶנֱאַמר  לֹא 
ם ַרּבוֹ ֶהָחֵפץ  יק ִלְבָרָכה ִמשֵּׁ לֹוְך ִזְכרֹונוֹ ַצדִּ לֹמֹה בְּ י שְׁ יק ַרבִּ דִּ ַהצַּ
י  ָלה כִּ ַעל ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֵאין ׁשּום ַהְגבָּ ים ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה שֶׁ ַחיִּ
ת  בָּ ל שַׁ ְלְמדּו כָּ יִּ ם שֶׁ ְלֻכלָּ ים ְמעֹוֵרר  ַחיִּ ְוָהָיה ֶהָחֵפץ  ִמְדָרׁש  ֻרּבוֹ 
ְנַין יֹוֵסף) (הֹוָספֹות בִּ ה ַוֲאִפּלּו ְלַבחּוִרים.  ָרשָׁ ל אֹוָתּה פָּ ֶאת ַהּזַֹהר שֶׁ

ִלּבוֹ  ִנְתַלֵהב  ַבע  שֶׁ ָבר  כְּ ית  שִׁ ָבר  כְּ ֱהיֹוִתי  ֵעת  בְּ ִלי  ֲאִמינּו  טז. תַּ
ִלּמּוד ֶזה י ֵמעֹוִדי בְּ י ַנְפשִׁ ה ְלִלּמּוד ֶזה ְוָדַבְקתִּ י ַהְרבֵּ ִקְרבִּ בְּ

ְמַעט  ְלָהִסיר  ם  ַהשֵּׁ ִלְפֵני  ְזּכּו  תִּ ִאם  ְוֵרַעי  ַאַחי  ַני  בָּ ם  ְוַאתֶּ
ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּוְבִכְתֵבי  ֶכם בְּ ק ַנְפשְׁ ְדבַּ ּסּות ְוָעְביּות ַהחֶֹמר ֲאַזי תִּ ִמגַּ
ק  ְלַדבֵּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלְלמֹד  ה  ִחלָּ ִמתְּ ִיְהֶיה  ּמּוד  ַהלִּ ְוֵסֶדר  ָהֲאִר"י 
ֶתר  סֵּ בַּ ה  בּושָׁ ַהכְּ ֶרְך  דֶּ ַהּתֹוָרה  ּוְבָרֵזי  ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  בְּ ַנְפׁשוֹ 
ּוִבְפִרי  ים  ַחיִּ ֵעץ  ֵסֶפר  בְּ ָהֲאִר"י  ִכְתֵבי  בְּ ְך  כָּ ַאַחר  ְוִתְלְמדּו 
זַֹהר  ָעִרים  שְׁ ְמבֹוא  ים  ַחיִּ אֹוְצרֹות  ּתֹוָרה  ּוְבִלּקּוֵטי  ים  ַחיִּ ֵעץ 
ֲעֵרבּות  ְמִתיקּות  ָלֶכם  ְוֵאין  ה  ִמלָּ ָכל  בְּ ֵהיֵטב  נּו  ּוְתַעיְּ ָהָרִקיַע 
ָרֵזי  אֹור  בְּ ַעְצְמֶכם  רּו  ְקשְׁ תִּ לֹא  ִאם  ַתְכִלית  בְּ ַהּתֹוָרה  ְיִדידּות 
צּוִפים  ְונֶֹפת  ַבׁש  ִמדְּ ְמתּוִקים  ֶנֱאַמר  ֶזה  ְוַעל  ְוסֹוֶדיָה  ַהּתֹוָרה 
טֹוב  י  כִּ ּוְראּו  ַטֲעמּו  ּוְתנּוָעה  נּוָעה  תְּ ָכל  בְּ ִלְנהֹג  ָהֵאיְך  ֵליַדע 
ַאל  ַני  בָּ ָלֶכם  י  ַתְבתִּ כָּ שֶׁ ְלֵעיל  ִרים  ְזכָּ ַהנִּ ָפִרים  ַהסְּ ל  ּוִמכָּ ד' 
ְיֵדי  י ַעל  ַחד ִלְלמֹד כִּ ְלַבְבֶכם ׁשּום פַּ ַיֲעֶלה בִּ ְוַאל  ִיְהֶיה ָלֶכם 
ְוֵתְלכּו  יִדים  גִּ ָס"ה  ּושְׁ ֵאיָבִרים  ַרַמ"ח  ֲהרּו  ְוִיטָּ ׁשּו  ִיְתַקדְּ ִלּמּוָדם 
ִכיָנה ּוְלָקֵרב  ָבה ַלשְּׁ ל ֵאיָבר ְוֵאיָבר ִלְהיֹות ֶמְרכָּ ׁש ּוְלַטֵהר כָּ ְלַקדֵּ
ָקר  בָּ ְהֶיה כַּ ִרים ְלֵעיל תִּ ְזכָּ לֹא ִלּמּוד ְסָפִרים ַהנִּ י בְּ ה כִּ ֻאלָּ ֵקץ ַהגְּ

ַעת. ִלי דַּ ֶבן בְּ ֹיאְכלּו תֶּ

ה  ּוְקֻדשָּׁ ְוַאֲהָבה  ְוֶרֶתת  ְוִיְרָאה  ֵאיָמה  בְּ ִיְהֶיה  ּמּוד  ַהלִּ ֲאָבל 
ל ֶאָחד  ים אֹור ַצח ּוְמֻצְחָצח כָּ אֹור ַהַחיִּ ק ַנְפׁשוֹ בְּ ְיֵתָרה ְלַדבֵּ
ד'  טּוב  ֶאל  ֲחדּו  פַּ יְראּו  תִּ ְוַאל  ְפֲחדּו  תִּ ְוַאל  ַמְדֵרָגָתן,  ְלִפי 
ִלּבוֹ  ִנְתַלֵהב  ַבע  שֶׁ ָבר  כְּ ית  שִׁ ָבר  כְּ ֱהיֹוִתי  ֵעת  בְּ ִלי  ֲאִמינּו  תַּ י  כִּ
ֶזה  ִלּמּוד  בְּ ֵמעֹוִדי  י  ַנְפשִׁ י  ְוָדַבְקתִּ ֶזה  ְלִלּמּוד  ה  ַהְרבֵּ י  ִקְרבִּ בְּ
ֵאל  י בְּ ק ַנְפשִׁ י ְלַדבֵּ ִקְרבִּ ְלֶהֶבת ְיקֹוִדי ֵאׁש ַהּבֹוֵער בְּ ֵרפֹות שַׁ שְׂ בִּ
ַהזֵּידֹוִנים ֵמי  י ַמִים  ָעַבר ַעל ָראשִׁ י שֶׁ ֱאֶמת ַאף ַעל פִּ עֹוָלם בֶּ
יִרינוֹן  ְסַנפִּ י ָחָזק כִּ י ֵכן ִלבִּ ָעִמים ְוָהָיה ַאף ַעל פִּ ה פְּ מָּ ִרים כַּ ַהמָּ
ָכל  בְּ ַתְכִלית  בְּ ְוָעָמל  ָאֶון  ַמְתְלעֹות  ֶאת  ל  ַלקֵּ ּתֹוָדה  י  ַבְרתִּ ְושָׁ
יָת ְולֹא ֲאִני  ה ָעשִׂ ָך ַאתָּ יָת ִעם ַעְבדְּ ֵעֶזר ֱאלַֹקי טֹוב ָעשִׂ ּכִֹחי בְּ
ָעֵייל  צּוף  ְונֶֹפת  ַבׁש  ִמדְּ ְמתּוִקים  ַהּתֹוָרה  אֹור  בְּ י  ַנְפשִׁ ְך  ְלַזכֵּ
ים ָצרֹות ְצרּורֹות  ה גַּלִּ מָּ י כַּ ָעְברּו ַעל ָראשִׁ י שֶׁ ְוָנֵפיק ְוַאף ַעל פִּ
גָּדֹול  ִטְלטּול  ּוִמּתֹוְך  ָחק  ַהדְּ ִמּתֹוְך  ּתֹוָרה  ִלְלמֹד  י  בִּ ְוִנְתַקיֵּם 
ֲעִנּיּות  ְמזֹונֹות  ֶחְסרוֹן  ּוִמּתֹוְך  ְעּבּוד  ְוַהשִּׁ רּוף  ַהטֵּ ּוִמּתֹוְך  ה  ַהְרבֵּ
ָעַלי  ַהּכֹל  ֲאִני  ל  ְמַקבֵּ ֵכן  י  פִּ ַעל  ַאף  ּוִבְזיֹונֹות  ְוַדּלּות  ְוַדֲחקּות 
י  ַקְטתִּ י ְולֹא שָׁ ַלְותִּ י ַהּטֹוב לֹא ֶאֱעזֹב לֹא שָׁ ְמָחה ּוִמנִּ ַאֲהָבה ּוְבשִׂ בְּ
אֹור  בְּ י  ַנְפשִׁ ר  ְלַקשֵּׁ ְוסֹוֶדיָה  ְוָרֶזיָה  ַהּתֹוָרה  ָהאֹור  ִמן  י  ַנְחתִּ ְולֹא 
ֶאָחד  ֶרַגע  ֲאִפּלּו  ֶאֱעזֹב  לֹא  ְלֶהֶבת  שַׁ ַלֶהֶבת  ֵאׁש  י  פֵּ ִרשְׁ ַהּתֹוָרה 
אי  ַודַּ בְּ א  ַהבָּ ּוָבעֹוָלם  ַהזֶּה  עֹוָלם  בָּ טֹוב  ָלֶכם  ְוִיְהֶיה  ֲעשּׂו  תַּ ְוֵכן 

ֶזה. ֶריָך ְוטֹוב ָלְך ְוַדי בְּ אי ַאשְׁ ַודַּ בְּ
ף לב:) ית דַּ ֵראשִׁ ָרָכה ָקאַמאְרָנא בְּ (ֵהיַכל ַהבְּ

ֱאמּוָנה  א  ֶאלָּ ְלָחְכמֹות  ְצִריָכה  ֵאין  ֱאמּוָנה  י  כִּ יּוד  ָחֵסר  ְוֶהֱאִמן 
ָרֵאל ּוְבִדְבֵרי  ֱאלֵֹקי ֶאָחד ֱאלֵֹקי ִישְׂ ְדֵבקּות ְוַאֲהָבה בֶּ טּות בִּ ַפשְׁ בְּ
י זֹאת  ֲחִקירֹות ַוֲהָבנֹות ָאַמְרתִּ ַהּזַֹהר ּוָמָרן ָהֲאִר"י ֲאָבל לֹא בַּ
יק אֹור ֻמְפָלא מֹוֵרנּו  דִּ ֵרׁש ַהצַּ ְך פֵּ כָּ ת ֶהָעַבר ְוָאְמרּו ִלי שֶׁ בָּ שַׁ בְּ

יָנאב ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו. י ְצִבי ֱאִליֶמֶלְך ִמדִּ ָהַרב ַרבִּ
ף צד:) ית דַּ ֵראשִׁ ָרָכה ָקאַמאְרָנא בְּ (ֵהיַכל ַהבְּ

ָגלּות ְלָבֵרר  ְיָלה יֹוֶרֶדת בְּ לַּ ית ָאִחיָה בַּ ְוׁשֵֹמָמה בֵּ ָמר  ב תָּ שֶׁ ַותֵּ
ִרקֹות ֲעָדִרים לֹוְמֵדי  מַֹע שְׁ ד ַהּקֹוְצִרים ִלשְׁ ב ִמצַּ שֶׁ רּוִרין ַותֵּ ַהבֵּ
ְיָלה  לַּ בַּ אֹוַרְיָתא  דְּ ָרָזא  בְּ עֹוְסִקין  ַחְקָלא  ֵמַחְצֵדי  ָמּה  ִלשְׁ ּתֹוָרה 
ים  ְפִרי ֵעץ ַחיִּ ְמבָֹאר בִּ ב ֶאת ֲחָמָתּה כַּ שָׁ ָמּה ַותָּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִלשְׁ בְּ
ין  ַנֲעשִׂ יִלים  כִּ ְלַמשְׂ ָרֵאל  ִישְׂ בְּ ִאית  ד  כַּ ַמע  שְׁ ִריַאת  ַהקְּ ַער  שַׁ
יָנה ַעל ְיֵדי ְמִסירּות  ְלכּות ַעד ַהבִּ א ַלֲעלֹות ַהמַּ ִכיְנתָּ שְׁ ְדִפין דִּ גַּ

ה. ֻאלָּ ֶנֶפׁש ְוֶזהּו ֵקרּוב ֵקץ ַהגְּ
ף ריט.) ית דַּ ֵראשִׁ ָרָכה ָקאַמאְרָנא בְּ (ֵהיַכל ַהבְּ
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.kÊ‡ ‰Ê ÏÚÂ .„Á‡k Ïk‰ ,Â"‡Â»«…¿∆»¿«∆∆¿…
˙Òk BÊ ,kÊ‡ ı‡‰Â Ck Á‡Â¿««»¿»»∆∆¿…¿∆∆
ı‡‰ ‰v˙z ,‰ˆz .Ï‡NÈƒ¿»≈ƒ¿∆ƒ¿«∆»»∆

.‡e‰ Cea LB„w‰ Ï‡∆«»»
,ÌÈÁ‰ eÓ‡L „Á‡ ÌBÈ ∆»∆»¿«¬≈ƒ

Cea LB„w‰ ÈÙÏ Êeb Ïk‰ È‡cÂ«««…»ƒ¿≈«»»
˙Bi˙B‡‰ „BÒa ‡ˆÓ Ïk‰Â ‡e‰¿«…ƒ¿»¿»ƒ
˙eÏb‰ È‰L ,LB„w‰ ÌM‰ ÏL∆«≈«»∆¬≈«»
Èa Ô˙B‡ ‰lb ˙Bi˙B‡‰ Ô˙B‡a¿»»ƒƒ»»«ƒ
Ô˙B‡a ÂLÎÚÂ ,Ô‡k ‡ÒÈÈ≈»»¿«¿»¿»
.Ô˙B‡ ‰l‚Â elb˙‰ ˙Bi˙B‡‰»ƒƒ¿«¿ƒ»»

,BÏ‰‡ ‡aelÙ‡L …¿≈∆¬ƒ
‡Ï Bf‰ ‰bcÓ ,‰N ‰„˜ÙpLk¿∆ƒ¿¿»»»ƒ«¿»«…
,Â"‡Â ÏL „Bqa ‡l‡ ,d˙B‡ „˜Ù»«»∆»«∆»
,'B‚Â ‰N ˙‡ „˜t '‰Â e˙kL∆»«»«∆»»¿
ÏL „Bqa ‡e‰ Ïk‰L ÌeMÓƒ∆«…«∆
Be Ïk‰ ÏÏBk ‡"‰e ,Â"‡Â»¿≈≈«…
c ÏkL ÌeMÓ ,Ïk‰ ‰lb˙Óƒ¿«∆«…ƒ∆»»»
‡ÏÂ zÒ Ïk ‰l‚Ó ‡e‰ zÒƒ¿»¿«∆»ƒ¿»¿…
‰Ó ‰l‚ÈÂ Èel‚a e‰LÈÓ ‡»ƒ∆¿ƒƒ«∆«

.zÒ ‡e‰M∆ƒ¿»
eÏ LÈ ‰nk ,ÈÒBÈ Èa «ƒƒ«»≈»

B˙B‡ „Ú ˙eÏb‰ CB˙a CLn‰Ï¿ƒ»≈¿«»«
LB„w‰ BÏ ‰Ïz Ïk‰Â ,ÔÓf‰«¿«¿«…»»«»
 ‰eL˙ eeLiLk ‡e‰ Cea»¿∆»ƒ¿»
BÓk ,ekÊÈ ‡Ï Ì‡Â ekÊÈ Ì‡ƒƒ¿¿ƒ…ƒ¿¿
È‡ e˙kL ‰f‰ ˜eÒta Ó‡pL∆∆¡««»«∆∆»¬ƒ
 eÎÊ .‰pLÈÁ‡ dzÚa '‰¿ƒ»¬ƒ∆»»

.dzÚa  eÎÊ ‡Ï .‰pLÈÁ‡¬ƒ∆»…»¿ƒ»
Èa Ó‡ ,ÌÈÎÏB‰ Ì„BÚa ¿»¿ƒ»««ƒ

ÌB˜naL ÂLÎÚ ÈzkÊ ,ÈÒBÈƒƒ¿«¿ƒ«¿»∆«»
È‡ ÌÚ „Á‡ ÌBÈ ÈzLÈ ‰f‰«∆»«¿ƒ∆»ƒ»ƒ
‰z‡ „È˙Ú ,Èa ,ÈÏ Ó‡Â¿»«ƒ¿ƒ»ƒ«»
ÌÈL ÌÈMLÏ EÈÓÈ ÚÈbzLk¿∆«ƒ«»∆¿ƒƒ»ƒ

ˆÓÏÏL ˆB‡ ‰f‰ ÌB˜na ‡ ƒ¿…«»«∆»∆
È˙ÈÎÊ È‰Â ,‰BÈÏÚ ‰ÓÎÁ»¿»∆¿»«¬≈»ƒƒ
BÈ‡Â ,È˙‡ˆÓ ‡ÏÂ ÌÈÓi‰ Ì˙B‡Ï¿»«»ƒ¿…»»ƒ¿≈
eÓ‡L eÏl‰ ÌÈc‰ Ì‡ Ú„BÈ≈«ƒ«¿»ƒ«»∆»«¿
.Ó‡ ‡e‰L ‰ÓÎÁ‰ d˙B‡ B‡»«»¿»∆»«

˙B‰ÏL‰ eÚÈbiLk ,ÈÏ ƒ¿∆«ƒ««¿»
,EÈ„È ÏL ÈÂ‡‰ CB˙Ï L‡‰ ÏL∆»≈¿»¬ƒ∆»∆
,‡a‡ ,BÏ ÈzÓ‡ .EnÓ „‡È…«ƒ¿»«¿ƒ«»
ÒÎÂ ÈÒBÈ Èa „Ù Ck ÔÈa .ÈzÚ„È EL‡ ÏÚ eÚL ÌÈtˆ ÈzL Ô˙B‡a ,ÈÏ Ó‡ ?zÚ„È ‰na«∆»«¿»»«ƒ¿»¿≈ƒ√ƒ∆»¿«…¿»«¿ƒ≈»ƒ¿««ƒƒ¿ƒ¿«

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
שבט ט

:˙Á‡ ‰˘Ï
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‰f‰ ÙÒ ÁÏ˙

‡zÚÓ Bb Ï‡ÚÂ ÈÒBÈ Èa(ע"א קיח Á„‡(דף ƒƒ≈¿»¿«¿»»»
‡˜e Bb ıÈÚ ‰Â‰c „Á ‡ÙÒ ÁkL‡Â¿«¿«ƒ¿»«¿¬»»ƒ¿»

.dÈa ˜Ù ,‡zÚÓ ÈÙÈÈÒ ‡pË„¿ƒ»»ƒ¿»≈¿«¿»»«≈
ÔÈÙÈÏb ÔÈ˙e ÔÈÚL ‡ÓÁ dÈÏ Á˙Ùc ¿»«≈»»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ

e‰e ÔBL‡‰ Ì„‡Ï eÒÓ˙‡c ÔÂÂ˙‡c¿«¿»¿ƒ¿¿»¿»»»ƒ¿
ÏÎÂ ÔÈLÈc˜ ÔÈ‡lÚ„ ‡zÓÎÁ Ïk Ú„È ‰Â‰»»»«»»¿»»¿ƒ»ƒ«ƒƒ¿»
B‚ ‡zÎet ˙a ÔÏbÏb˙Óc ‡ÈÁÈ ˙c Ôep‡ƒ¿»«≈«»¿ƒ¿«¿¿»»«»¿»
È˙ÈÓÏ ÔÈÈnÊc ÔÈlÓ Ôep‡ ÏÎÂ ÔÈ‡lÚ ÔÈÈ‰Ë¿ƒƒƒ»ƒ¿»ƒƒƒ¿«ƒƒ¿≈≈
ÚÓ ËÒc ‡Ú Ìe˜È„ ‡ÓBÈ „Ú ,‡ÓÏÚÏ¿»¿»«»¿≈¬»»¿ƒ¿««¬»

.‡ÓÏÚ CÈLÁÈÂ¿«¿ƒ»¿»
‡e‰‰ ÈÚÏÓÏ eLÂ ‰„e‰È ÈaÏ ¿«ƒ¿»¿»¿ƒ¿≈¿«

‡˙Ïz B‡ È˙ ÈÚÏÓÏ e˜ÈÙÒ ‡Ï ,‡ÙÒƒ¿»»¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈¿»»
ÔÈÏkzÒÓ eÂ‰c „Ú ÔÂÂ˙‡ Ôep‡c ÔÈËÒƒ¿ƒ¿ƒ«¿»«¿¬ƒ¿«¿ƒ
ÈÚÏÓÏ eËÓc ÔÂÈk ,‰‡lÚ ‰ÓÎÁ ‡È‰‰a¿«ƒ»¿»ƒ»»≈«¿»¿ƒ¿≈
˜Ù ,‡c ÌÚ ‡„ eÚzLÓe ‡ÙÒ„ eÈ˙Òƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ»»«
LËe ‡Áe„ ‡ÏeÚÏÚÂ ‡L‡„ ‡ÈL¿ƒ»¿∆»¿ƒ¿»¿»»«
ÈÒBÈ Èa ‰Îa .e‰ÈÈpÓ „È‡˙‡Â ÔB‰È„Èaƒ≈¿ƒ¿¬ƒƒ«¿»»ƒƒ≈
B‡ Ôa‚ e‰È‡ ‰BÁ ÌBÏLÂ ÒÁ ‡ÓÏÈc Ó‡Â¿»«ƒ¿»«¿»»ƒ«»

.dÈÏ Ú„ÓÏ ÔÈkÊ Ô‡ Â‡Ïc¿»¬««ƒ¿ƒ¿«≈
dÈÏ eÚzL‡ ÔBÚÓL Èa„ Èa‚Ï Ôe˙‡ »¿«≈¿«ƒƒ¿ƒ¿»≈

ı˜ ‡ÓÏÈc ÔBÏ Ó‡ ,‡„ ‡„BÚ»»»»«ƒ¿»¿≈
eÓ‡ ,ÈÏczLÓ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÂÂ˙‡ Ôep‡„ ‡ÁÈLÓ¿ƒ»¿ƒ«¿»¬≈ƒ¿«¿≈»¿
.ÔÈÓ ÈL˙‡ ‡lÎ ‡‰c ÔÈÚ„È ‡Ï ‡c dÈÏ≈»»«¿ƒ»¿»…»ƒ¿¿≈ƒ»
‡L„e˜„ ‡˙eÚ ˙ÈÏ ÔBÚÓL Èa ÔBÏ Ó‡»«ƒƒƒ¿≈¿»¿¿»
„ÎÂ ,‡ÓÏÚÏ Ck ÏÎ ÈÏb˙È„ ‡„ ‡e‰ CÈ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿≈»»¿«¿»¿«

È˜ ‡‰È‡ÓÏÚ„ ÈÈ elÈÙ‡ ‡ÁÈLÓ ÈÓBÈÏ ¿≈»ƒ¿≈¿ƒ»¬ƒ«¿≈¿«¿»
Ú„ÓÏe ‡˙ÓÎÁc ÔÈÈÓË ‡ÁkL‡Ï ÔÈÈÓÊ¿ƒƒ¿«¿»»¿ƒƒ¿»¿¿»¿ƒ¿«
‡Èlb˙‡ ‡ÓÊ ‡e‰‰e ,ÔÈaLeÁÂ ÔÈv˜ dÈa≈ƒƒ¿¿¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«¿»

È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ‡lÎÏ(‚ ‰ÈÙˆ)Ct‰‡ Ê‡ Èk ¿…»»»ƒ¿ƒƒ»∆¿…
˙Òk Ìe˜È˙„ ‡ÓÊa .Ê‡ e‰Ó .'Â‚Â ÌÈnÚ Ï‡∆«ƒ¿«»¿ƒ¿»¿≈¿∆∆
‡e‰ CÈ ‡L„˜ dÏ ÌÈ˜BÈÂ ‡ÙÚÓ Ï‡NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ»À¿»¿ƒ
ÌlÎ ‡˜Ï ‰e ‰ÙN ÌÈnÚ Ï‡ Ct‰‡ ÔÈ„Î¿≈∆¿…∆«ƒ»»¿»ƒ¿…À»

.„Á‡ ÌÎL B„ÚÏe ÈÈ ÌLa¿≈¿»¿»¿¿∆∆»

ÙÒ ‡ˆÓe ,˙Á‡ ‰ÚÓ CB˙Ï¿¿»»««»»≈∆
ÏL ˜ CB˙a ıeÚ ‰È‰L „Á‡∆»∆»»»¿∆∆∆
.Bz‡ ‡ˆÈ .‰Ún‰ ‰ˆ˜a ÚÏq‰«∆«ƒ¿≈«¿»»»»ƒ

ÌÈÚL ‰‡ ,B˙B‡ Á˙tL ∆»«»»ƒ¿ƒ
eÒÓpL ˙Bi˙B‡ È˜ewÁ ÌÈzLe¿«ƒƒ≈ƒ∆ƒ¿¿
Ú„BÈ ‰È‰ Ì‰e ,ÔBL‡‰ Ì„‡Ï¿»»»ƒ»∆»»≈«
ÌÈLB„˜ ÌÈBÈÏÚ ÏL ‰ÓÎÁ‰ Ïk»«»¿»∆∆¿ƒ¿ƒ
ÌÈÁÈ‰ Á‡L Ì˙B‡ ÏÎÂ¿»»∆««»≈«ƒ
CBz ˙Ît‰ Á‡ ÌÈÏbÏb˙nL∆ƒ¿«¿¿ƒ«««»…∆
ÌÈc Ì˙B‡ ÏÎÂ ÌÈBÈÏÚ ˙BB‡∆¿ƒ¿»»¿»ƒ
ÌBi‰ „Ú ÌÏBÚÏ ‡Ï ÌÈ„È˙ÚL∆¬ƒƒ»…»»««
CÈLÁÈÂ ÚÓ „ˆa ÔÚ Ìe˜iL∆»»»¿««¬»¿«¿ƒ

.ÌÏBÚ‰ ˙‡∆»»
„ÓÏÏ eÏÈÁ˙‰Â ‰„e‰È ÈaÏ ¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ¿…

„ÓÏÏ e˜ÈtÒ‰ ‡Ï .ÙÒ B˙B‡a¿≈∆…ƒ¿ƒƒ¿…
Ô˙B‡ ÏL ÌÈ„„ˆ ‰LÏL B‡ ÌÈL¿«ƒ¿…»¿»ƒ∆»
ÌÈÏkzÒÓ eÈ‰L „Ú ˙Bi˙B‡‰»ƒ«∆»ƒ¿«¿ƒ
ÔÂÈk .‰BÈÏÚ ‰ÓÎÁ d˙B‡a¿»»¿»∆¿»≈»
Ùq‰ È˙Òa „ÓÏÏ eÚÈb‰L∆ƒƒƒ¿…¿ƒ¿≈«≈∆
ÏL ÈL ‡ˆÈ ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ea„Â¿ƒ¿∆ƒ∆»»¿ƒ∆
Ì‰È„È ‰k‰Â Áe ÏL MÓe L‡≈«»∆«¿ƒ»ƒ≈∆
,Ó‡Â ÈÒBÈ Èa ‰Îa .Ì‰Ó „‡Â¿»«≈∆»»«ƒƒ¿»«
‡e‰ ‡ËÁ ‰ÏÈÏÁÂ ÒÁ ÈÏe‡««¿»ƒ»≈¿
˙Ú„Ï ÌÈ‡kÊ e‡ ÔÈ‡L B‡ ,eÏˆ‡∆¿≈∆≈»«»ƒ»««

.B˙B‡
BÏ etÒ ,ÔBÚÓL Èa Ï‡ ∆«ƒƒ¿ƒ¿

ÈÏe‡ ,Ì‰Ï Ó‡ .‰f‰ ‰NÚn‰««¬∆«∆»«»∆«
˙Bi˙B‡ Ì˙B‡ ÏL ÁÈLn‰ ı˜a¿≈«»ƒ«∆»ƒ
‰Ê ˙‡ ,BÏ eÓ‡ ?ÌÈ˜eÒÚ Ì˙ÈÈ‰¡ƒ∆¬ƒ»¿∆∆
ÁkL Ïk‰ È‰L ,eÚ„È ‡Ï…»«¿∆¬≈«…ƒ¿»
,ÔBÚÓL Èa Ì‰Ï Ó‡ .enÚÓ≈ƒ»»«»∆«ƒƒ¿
‰Êa ‡e‰ Cea LB„w‰ ÔBˆ ÔÈ‡L∆≈¿«»»»∆
‰È‰iLÎe ,ÌÏBÚÏ Ck Ïk ‰lb˙iL∆ƒ¿«∆»»»»¿∆ƒ¿∆
elÙ‡ ,ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ B »̃ƒ«»ƒ«¬ƒ
ÌÈ„È˙Ú ÌÏBÚ‰ ÏL ˙B˜BÈ ƒ̇∆»»¬ƒƒ
˙Ú„ÏÂ ‰ÓÎÁ ÏL ˙BzÒ ‡ˆÓÏƒ¿…ƒ¿»∆»¿»¿»««
ÔÓÊ B˙B‡e ,˙BBaLÁÂ ÌÈv˜ Baƒƒ¿∆¿¿¿«

e˙kL e‰Ê .ÏkÏ ‰lb˙È  ƒ¿«∆«…∆∆»
‰Ó .'B‚Â ÌÈnÚ Ï‡ Ct‰‡ Ê‡ Èkƒ»∆¿…∆«ƒ¿«
˙Òk Ìe˜zL ÔÓÊa ?Ê‡ ‰f∆»ƒ¿«∆»¿∆∆
d˙B‡ ÌÈ˜ÈÂ ÙÚ‰ ÔÓ Ï‡NÈƒ¿»≈ƒ∆»»¿»ƒ»
Ï‡ Ct‰‡ Ê‡ ,‡e‰ Cea LB„w‰«»»»∆¿…∆
ÌlÎ ‡˜Ï ‰e ‰ÙN ÌÈnÚ«ƒ»»¿»ƒ¿…À»

.„Á‡ ÌÎL B„ÚÏe '‰ ÌLa¿≈¿»¿¿∆∆»
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‡"Ú ÁÈ˜  ‡ÈÂËÏ˙

ÚqiÂ dÈa È˙k Ì‰‡c b ÏÚ Û‡ ,ÈÊÁ »≈«««¿«¿»»¿ƒ≈«ƒ«
ÈBÏËÓ ÏÎÂ .‰a‚p‰ ÚBÒÂ CBÏ‰ Ì‡«¿»»¿»««∆¿»¿»«¿»
˜ÈÏÒ ‡Ï ,dÈa M˜˙‡Â ‡ÓB„Ï BÂ‰¬¿»»¿ƒ¿««≈»»ƒ
,˜ÁˆÈ „ÈÏÈ˙‡c „Ú ˙e‡È ‡˜„k dÈzÎe„Ï¿¿≈¿¿»¿«¿ƒ¿¿ƒƒ¿»
e‰È‡Â dÈ˙‡Ï ˜lzÒ‡ ˜ÁˆÈ „ÈÏÈ˙‡c ÔÂÈk≈«¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿««¿«¿≈¿ƒ

eM˜˙‡Â dÈ„‰a ÛzzL‡(ע"ב קיח „‡.(דף ‡c ƒ¿«««¬≈¿ƒ¿«¿»¿»
,‡Á‡ ‡ÏÂ ˜ÁˆÈ dÈÏ È˜ e‰È‡ Ck »ƒ»≈≈ƒ¿»¿»«¬»

ÈzÎc ,‡L‡ ‡ÈÓ ‡ÙzLÏ ÔÈ‚a¿ƒ¿«¿»«»¿∆»ƒ¿ƒ
L‡ BÏ „ÏBp‰ Ba ÌL ˙‡ Ì‰‡ ‡˜iÂ«ƒ¿»«¿»»∆≈¿««¬∆
L‡ ,BÏ „ÏBp‰ Ô‡Ó .˜ÁˆÈ ‰N BÏ ‰„ÏÈ»¿»»»ƒ¿»»««≈

:ÌÈnÓƒ«ƒ
ÌÏÚp‰ L„Ó

ÈÈÂÈ‡‰a Á˙t ÔÁBÈ Èa .Ó‡ L‡Î ‰N ˙‡ „˜t »«∆»»«¬∆»»ƒƒ»»»«¿«
‡˜(Ê ÌÈÈ˘‰ È˘)CL‡ ˙l„Â ÏÓkk CÈÏÚ CL‡ ¿»…≈»«ƒ««¿∆¿««…≈

‡e‰ CÈ ‡L„˜ ‰NÚ .ÌÈË‰a eÒ‡ CÏÓ ÔÓb‡k»«¿»»∆∆»»¿»ƒ»»À¿»¿ƒ
‡L„˜ Ô˙BpLk .‰hÓÏ ÌÈBËÏLÂ ‰ÏÚÓÏ ÌÈBËÏLƒ¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«»¿∆≈À¿»
‰ÏÚÓ ÌÈÏËB ‰ÏÚÓ ÏL ÌÈOÏ ‰ÏÚÓ ‡e‰ CÈ¿ƒ«¬»«»ƒ∆«¿»¿ƒ«¬»

.‰hÓ ÏL ÌÈÎÏn‰«¿»ƒ∆«»

Ô˙ÚL‰ v„Îe ‰ÏÚÓ ÏË ,Ïa ÏL BNÏ ‰ÏÚÓ «¬»¿»∆»∆»««¬»¿«¿∆«»»»
dÈa ÈzÎc( Ï‡È„)eÈ‰Â ,‡‰„ È„ ‰L‡ ‡e‰ z‡ ƒ¿ƒ≈«¿¿≈»ƒ«¬»¿»

‡e‰ ‡„‰ ,Ba Ôe Be B„È ˙Áz ÌÈ„aÚeLÓ ÌÏBÚ‰ Ïk»»»¿¿»ƒ««»¿∆¿»»
‡e‰ ‡„‰ ,v„Îe e‰Ê ,ÏÓkk CÈÏÚ CL‡ È˙Î„ƒ¿ƒ…≈»«ƒ««¿∆∆¿«¿∆«»»

,È˙Î„(„ Ï‡È„)CL‡ ˙l„Â .‡a ˙ÂÈÁ ÏÏË˙ È‰B˙Áz ƒ¿ƒ¿…ƒ«¿≈≈«»»¿««…≈
Ó‡c ˆLÏa e‰Ê ,ÔÓb‡k(‰ Ï‡È„).LaÏÈ ‡ÂÂb‡ »«¿»»∆≈¿««¿»««¿¿»»ƒ¿»

„Ú eÒ‡ ‰È‰L C„BÓ ÏÈÂ‡ e‰Ê ,ÌÈË‰a eÒ‡ CÏÓ∆∆»»¿»ƒ∆¡ƒ¿»∆»»»«
.ÂÈzÁz CÏÓe v„Îe ÂÈ‡ ˙nL∆≈»ƒ¿«¿∆«»««¿»

Ó‡.ÌÈÈM‰ ÈLa ÌÚË È‡‰ ‡˙‡ È‡ÓÏ ‰„e‰È Èa ƒƒ¿»¿«»»«««¿ƒ«ƒƒ
Ì„B˜ e‡ ÌÈ„ ‰ÚL ‰ce‰È Èa Ó‡ ‡l‡∆»»«ƒƒ¿»ƒ¿»¿»ƒƒ¿¿∆
Ó‡pL „Bk‰ ‡qk ,'eÎÂ Ô‰ el‡Â ,ÌÏBÚ‰ ‡pL∆ƒ¿»»»¿≈≈¿ƒ≈«»∆∆¡«

(‚ˆ ÌÈÏ‰˙),È˙Îe ‰z‡ ÌÏBÚÓ Ê‡Ó E‡Òk ÔBÎ(ÊÈ ‰ÈÓÈ) »ƒ¿¬≈»≈»»»¿ƒ
Ìc˜p‰ L‡ ‰È‰ ‡e‰L .ÔBL‡Ó ÌBÓ „BÎ ‡qkƒ≈»»≈ƒ∆»»…«ƒ¿«
‰B‰h‰ ‰ÓLp‰ ˙‡ ‡e‰ Cea LB„w‰ ÏËÂ ,ÏkÏ«…¿»««»»∆«¿»»«¿»

‰‡e˙kL b ÏÚ Û‡ , ¿≈«««∆»
CBÏ‰ Ì‡ ÚqiÂ ,Ì‰‡a¿«¿»»«ƒ««¿»»

Ó ÏÎÂ ,‰a‚p‰ ÚBÒÂeÈ‰ ÂÈ˙BÚÒ ¿»««∆¿»¿»«¿»»
‰ÏÚ ‡Ï ,Ba L˜Â ÌBcÏ«»¿ƒ¿«…»»
.˜ÁˆÈ „ÏBpL „Ú Èe‡k BÓB˜ÓÏƒ¿»»«∆«ƒ¿»
‰lÚ˙‰ ,˜ÁˆÈ „ÏBpL ÔÂÈk≈»∆«ƒ¿»ƒ¿«»
eL˜Â BnÚ ÛzzL‰Â BÓB˜ÓÏƒ¿¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿¿

.‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆
,Á‡ ‡ÏÂ ˜ÁˆÈ BÏ ‡˜ ‡e‰ »»ƒ¿»¿…«≈

e˙kL ,L‡ ÌÚ ÌÈÓ ÛzLÏ È„k¿≈¿«≈«ƒƒ≈∆»
„ÏBp‰ Ba ÌL ˙‡ Ì‰‡ ‡˜iÂ«ƒ¿»«¿»»∆∆¿««
ÈÓ .˜ÁˆÈ ‰N Bl ‰„ÏÈ L‡ BÏ¬∆»¿»»»ƒ¿»ƒ

.ÌÈnÓ L‡ ?BÏ „ÏBp‰««≈ƒ«ƒ
 

.Ó‡ L‡k ‰N ˙‡ „˜t »«∆»»«¬∆»»
,‰Ê ˜eÒÙa Á˙t ÔÁBÈ Èa  «ƒ»»»«¿»∆

CL‡ ˙l„Â ÏÓkk CÈÏÚ CL‡…≈»«ƒ««¿∆¿««…≈
.ÌÈË‰a eÒ‡ CÏÓ ÔÓb‡k»«¿»»∆∆»»¿»ƒ
ÌÈËÈlL ‡e‰ Cea LB„w‰ ‰NÚ»»«»»«ƒƒ
Ô˙BpLk .‰hÏ ÌÈËÈlLÂ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«ƒƒ«»¿∆≈
ÌÈNÏ ‰ÏÚÓ ‡e‰ Cea LB„w‰«»»«¬»¿»ƒ

ÏËB ,‰ÏÚÓ ÏL‰ÏÚÓ ÌÈ ∆«¿»¿ƒ«¬»
.‰hÓ ÏL ÌÈÎÏn‰«¿»ƒ∆«»

ÏË  Ïa ÏL BNÏ ‰ÏÚÓ «¬»¿»∆»∆»«
e˙kL ,ÚL‰ v„Îe ‰ÏÚÓ«¬»¿«¿∆«»»»∆»

Ba .‰f‰ L‡ ‡e‰ ‰z‡«»…«»»
˙Áz ÌÈ„aÚLÓ ÌÏBÚ‰ Ïk eÈ‰Â¿»»»»¿À¿»ƒ««
e˙kL e‰Ê .Ba Ôe Be B„È»¿∆¿∆∆»
e‰Ê .ÏÓkk CÈÏÚ CL‡…≈»«ƒ««¿∆∆

e˙kL e‰Ê .v„Îe  ¿«¿∆«∆∆»
˙l„Â .‰„O‰ ˙iÁ ÏÏˆz ÂÈzÁz«¿»ƒ¿««««»∆¿««
vLÏa e‰Ê  ÔÓb‡k CL‡…≈»«¿»»∆∆¿««

Ó‡L CÏÓ .ÔÓb‡ LaÏÈ ∆»«ƒ¿««¿»»∆∆
C„Ó ÏÈÂ‡ e‰Ê  ÌÈË‰a eÒ‡»»¿»ƒ∆¡ƒ¿…«
ÂÈ‡ ˙nL „Ú eÒ‡ ‰È‰L∆»»»«∆≈»ƒ

.ÂÈzÁz CÏÓe v„Îe¿«¿∆«»««¿»
ÌÚË ‡a ‰nÏ ,‰„e‰È Èa «ƒ¿»»»»««

Ó‡ ,‡l‡ ?ÌÈÈM‰ ÈLa ‰Ê∆¿ƒ«ƒƒ∆»»«
e‡ ÌÈ„ ‰ÚL ,‰„e‰È Èa«ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒƒ¿¿
Ô‰ el‡Â ,ÌÏBÚ‰ ‡pL Ì„…̃∆∆ƒ¿»»»¿≈≈

Ó‡pL  „Bk‰ ‡qk ,'eÎÂ ¿ƒ≈«»∆∆¡«
,‰z‡ ÌÏBÚÓ Ê‡Ó E‡Òk ÔBÎ»ƒ¿¬≈»≈»»»

e˙ÎÂ ÌBÓ „BÎ ‡qk ¿»ƒ≈»»
L‡ ‰È‰ ‡e‰L .ÔBL‡Ó≈ƒ∆»»…
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‰f‰ ÙÒ Ó˙

È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÛebÏ ‰È‡Ó ˙BÈ‰Ï „Bk‰ ‡qkÓƒƒ≈«»ƒ¿¿ƒ»«»»ƒ¿ƒ
ÏÚ L‡ ‡e‰L „Bk‰ ‡qÎ e‰Ê ,ÏÓkk CÈÏÚ CL‡…≈»«ƒ««¿∆∆ƒ≈«»∆…«
˙Ïhp‰ ‰ÓLp‰ ‡È‰ BÊ ,ÔÓb‡k CL‡ ˙l„Â .Ïk‰«…¿««…≈»«¿»»ƒ«¿»»«ƒ∆∆
wa eÒ‡ ‡e‰L Ûeb‰ e‰Ê ,ÌÈË‰a eÒ‡ CÏÓ .epnÓƒ∆∆∆»»¿»ƒ∆«∆»«∆∆
.˜ „Â˙ ‡ÏÓÎ ‡l‡ epnÓ ‡L ‡ÏÂ ÙÚ ‰ÏÎÂ¿»»∆»»¿…ƒ¿»ƒ∆∆»ƒ¿…«¿»∆∆

nÓe˙‡ ‡e‰ Cea LB„w‰ „˜BtLÎe .Ûeb‰ ÏÎ ‰aÈ ep ƒ∆ƒ»∆»«¿∆≈«»»∆
ÈzÎc ıeÁÏ B˙B‡ ËÈÏÙzL ı‡Ï ÓB‡ ‡e‰ Ûeb‰«≈»»∆∆«¿ƒ«ƒ¿ƒ

(ÂÎ ‰ÈÚ˘È).ÏÈtz ÌÈ‡Ù ı‡Â¿∆∆¿»ƒ«ƒ

Ó‡‡„‰ ‰lÁz ÌÈiÁ Ì‰ ı‡aL ÌÈ˙n‰ ÔÁBÈ Èa ƒƒ»»«≈ƒ∆»∆∆≈«ƒ¿ƒ»»»
,È˙Î„ ‡e‰(ÂÎ ‰ÈÚ˘È)ÔeÓe˜È È˙Ï ,EÈ˙Ó eÈÁÈ ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿≈»ƒ¿

el‡ ,ÙÚ ÈÎBL epÂ eˆÈ˜‰ .ı‡Ï ‰ˆeÁaL el‡≈∆¿»»»∆»ƒ¿«¿¿≈»»≈
‰LÓ ˙Ó ‰nÏ ÔÁBÈ Èa Ó‡c .a„naL ÌÈ˙n‰«≈ƒ∆«ƒ¿»¿»«ƒƒ»»»»≈…∆
„È˙ÚL ÌLk ,ÌÏBÚ È‡a ÏÎÏ ˙B‡‰Ï .ı‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆¿«¿¿»»≈»¿≈∆»ƒ
˙BÈÁ‰Ï „È˙Ú CÎ ‰LÓÏ ˙BÈÁ‰Ï ‡e‰ Cea LB„w‰«»»¿«¬¿∆»»ƒ¿«¬

BB„Ï(‰nÏ).‰Bz‰ eÏa˜ Ì‰L(ÔÁBÈ Èa Ó‡c)Ì‰ÈÏÚÂ ¿∆≈ƒ¿«»¿¬≈∆
Ó‡( ‰ÈÓÈ)CÈ˙BÏeÏk ˙‰‡ CÈeÚ „ÒÁ CÏ ÈzÎÊ ∆¡«»«¿ƒ»∆∆¿«ƒ«¬»¿»ƒ

.‰ÚeÊ ‡Ï ı‡a a„na ÈÁ‡ CzÎÏ∆¿≈«¬««ƒ¿»¿∆∆…¿»

c.˙B‡‰ Ì‰ el‡ ,ÙÚ ÈÎBL epÂ eˆÈ˜‰ Á‡ «≈»ƒ¿«¿¿≈»»≈≈»»
ÌÈÏbÏb˙Óe ÌÙe‚ ‰aÈ ı‡Ï ‰ˆeÁa ÌÈ˙n‰Â¿«≈ƒ¿»»»∆ƒ»∆»ƒ¿«¿¿ƒ
‡ÏÂ Ì˙ÓL eÏa˜È ÌLÂ Ï‡NÈ ı‡ „Ú ı‡‰ ˙Áz««»»∆«∆∆ƒ¿»≈¿»¿«¿ƒ¿»»¿…

,È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ı‡Ï ‰ˆeÁ(ÊÏ Ï‡˜ÊÁÈ)‡p‰ ÔÎÏ ¿»»»∆»»ƒ¿ƒ»≈ƒ»≈
È˙ÈÏÚ‰Â ÌÎÈ˙B˜ ˙‡ Á˙BÙ ÈÎ‡ ‰p‰ Ì‰ÈÏ‡ zÓ‡Â¿»«¿»¬≈∆ƒ≈»…ƒ≈«∆ƒ¿≈∆¿«¬≈ƒ
˙Ó„‡ Ï‡ ÌÎ˙‡ È˙‡‰Â ÈnÚ ÌÎÈ˙BwÓ ÌÎ˙‡∆¿∆ƒƒ¿≈∆«ƒ¿≈≈ƒ∆¿∆∆«¿«
.Ì˙ÈÈÁÂ ÌÎ ÈÁe Èz˙Â ÂÈÁ‡ È˙Î ‰Ó .Ï‡NÈƒ¿»≈«¿ƒ«¬»¿»«ƒƒ»∆ƒ¿ƒ∆

Èa‡e‰L „Bk‰ ‡qkÓ ‰ÏË ‰ÓLp‰ Ó‡ ÒÁÙ ƒ¿»»««¿»»ƒ¿»ƒƒ≈«»∆
Ó‡˜„k L‡‰(Ê ÌÈÈ˘‰ È˘).ÏÓkk CÈÏÚ CL‡ »…ƒ¿»»«…≈»«ƒ««¿∆

.L‡‰ ˙Ï„ ‡È‰L ‰ÓLp‰ ‡È‰ BÊ ÔÓb‡k CL‡ ˙l„Â¿««…≈»«¿»»ƒ«¿»»∆ƒ««»…

.ÌÈ˜a eÒ‡ ‡e‰L Ûeb‰ ‡e‰ ,ÌÈË‰a eÒ‡ CÏÓ∆∆»»¿»ƒ«∆»«¿»ƒ

Cea LB„w‰ ÏËÂ ,ÏkÏ Ìc˜p‰«ƒ¿««…¿»««»»
‡qkÓ ‰B‰h‰ ‰ÓLp‰ ˙‡ ‡e‰∆«¿»»«¿»ƒƒ≈
e‰Ê .ÛebÏ ‰È‡Ó ˙BÈ‰Ï „Bk‰«»ƒ¿¿ƒ»«∆
e‰Ê .ÏÓkk CÈÏÚ CL‡ e˙kL∆»…≈»«ƒ««¿∆∆
.Ïk‰ ÏÚ L‡ ‡e‰L „Bk‰ ‡qkƒ≈«»∆…««…
‡È‰ BÊ  ÔÓb‡k CL‡ ˙l„Â¿««…≈»«¿»»ƒ
eÒ‡ CÏÓ .epnÓ ˙Ïhp‰ ‰ÓLp‰«¿»»«ƒ∆∆ƒ∆∆∆»
eÒ‡ ‡e‰L Ûeb‰ e‰Ê  ÌÈË‰a»¿»ƒ∆«∆»
‡L ‡ÏÂ ÙÚa ‰ÏÎÂ wa«∆∆¿»∆∆»»¿…ƒ¿»
,˜ „Â˙ ‡ÏÓk ‡l‡ epnÓƒ∆∆»ƒ¿…«¿»∆∆
„˜BtLÎe .Ûeb‰ Ïk ‰aÈ epnÓeƒ∆ƒ»∆»«¿∆≈
‡e‰ ,Ûeb‰ ˙‡ ‡e‰ Cea LB„w‰«»»∆«
B˙B‡ ËÈÏÙzL ı‡Ï ÓB‡≈»»∆∆«¿ƒ

e˙kL ,ıeÁÏ ı‡Â «∆»»»∆
.ÏÈtz ÌÈ‡Ù¿»ƒ«ƒ

ı‡aL ÌÈ˙n‰ ,ÔÁBÈ Èa «ƒ»»«≈ƒ∆»»∆
e˙kL e‰Ê ,‰lÁz ÌÈiÁ Ì‰ ≈«ƒ¿ƒ»∆∆»

el‡  ÔeÓe˜È È˙Ï .EÈ˙Ó eÈÁÈƒ¿≈∆¿≈»ƒ¿≈
epÂ eˆÈ˜‰ .ı‡Ï ‰ˆeÁaL∆¿»»»∆»ƒ¿«¿
ÌÈ˙n‰ el‡  ÙÚ ÈÎL…¿≈»»≈«≈ƒ
,ÔÁBÈ Èa Ó‡L .a„naL∆«ƒ¿»∆»««ƒ»»
?ı‡Ï ‰ˆeÁa ‰LÓ ˙Ó ‰nÏ»»≈…∆¿»»»∆
ÌLk ,ÌÏBÚ È‡a ÏÎÏ ˙B‡‰Ï¿«¿¿»»≈»¿≈
‡e‰ Cea LB„w‰ „È˙ÚL∆»ƒ«»»
„È˙Ú Ck ,‰LÓÏ ˙BÈÁ‰Ï¿«¬¿…∆»»ƒ

,BB„Ï ˙BÈÁ‰Ï[?‰nÏ]eÏa˜ Ì‰L ¿«¬¿∆≈ƒ¿
.‰Bz‰[ÔÁBÈ Èa Ó‡L]Ì‰ÈÏÚÂ «»«¬≈∆

Ó‡ „ÒÁ CÏ ÈzÎÊ ∆¡«»«¿ƒ»∆∆
CzÎÏ CÈ˙ÏeÏk ˙‰‡ CÈeÚ¿«ƒ«¬«¿…»ƒ∆¿≈
.‰ÚeÊ ‡Ï ı‡a a„na ÈÁ‡«¬««ƒ¿»¿∆∆…¿»

ÙÚ ÈÎL epÂ eˆÈ˜‰ Á‡ «≈»ƒ¿«¿…¿≈»»
ÌÈ˙n‰Â .˙B‡‰ Ì‰ el‡ ≈≈»»¿«≈ƒ
ÌÙe‚ ‰aÈ ı‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆ƒ»∆»

ı‡‰ ˙Áz ÌÈÏbÏb˙Óeı‡ „Ú ƒ¿«¿¿ƒ««»»∆«∆∆
,Ì˙ÓL eÏa˜È ÌLÂ ,Ï‡NÈƒ¿»≈¿»¿«¿ƒ¿»»
e˙kL e‰Ê .ı‡Ï ‰ˆeÁa ‡ÏÂ¿…¿»»»∆∆∆»

 zÓ‡Â ‡p‰ ÔÎÏ»≈ƒ»≈¿»«¿»
˙‡ Á˙Ù È‡ ‰p‰ ,['B‚Â] Ì‰ÈÏ‡¬≈∆¿ƒ≈¬ƒ…≈«∆
ÌÎ˙‡ È˙ÈÏÚ‰Â ÌÎÈ˙B ƒ̃¿≈∆¿«¬≈ƒ∆¿∆
.Ì˙ÈÈÁÂ ÌÎ ÈÁe Èz˙Â ?ÂÈÁ‡ e˙k ‰Ó .Ï‡NÈ ˙Ó„‡ Ï‡ ÌÎ˙‡ È˙‡‰Â ÈnÚ ÌÎÈ˙BwÓƒƒ¿≈∆«ƒ¿≈≈ƒ∆¿∆∆«¿«ƒ¿»≈«»«¬»¿»«ƒƒ»∆ƒ¿ƒ∆

Ó‡pL BÓk ,L‡‰ ‡e‰L „Bk‰ ‡qkÓ ‰Ïh ‰ÓLp‰ ,Ó‡ ÒÁt CÈÏÚ CL‡ ƒ¿»»««¿»»ƒ¿»ƒƒ≈«»∆»…¿∆∆¡«…≈»«ƒ
‡e‰  ÌÈË‰a eÒ‡ CÏÓ .L‡‰ ˙lc ‡È‰L ‰ÓLp‰ ‡È‰ BÊ  ÔÓb‡k CL‡ ˙l„Â .ÏÓkk««¿∆¿««…≈»«¿»»ƒ«¿»»∆ƒ««»…∆∆»»¿»ƒ
„ÚBnÏ d„˜Bt ‡e‰ Cea LB„w‰Â .CÏÓ e‰ÊÂ ,‰N e‰ÊÂ ,Ûeb‰ e‰Ê .ÌÈwa eÒ‡ ‡e‰L Ûeb‰«∆»«¿»ƒ∆«¿∆»»¿∆∆∆¿«»»¿»«≈

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
שבט ט

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון י



"Ú ÁÈ˜  ‡ÈÂ‡Ó˙

‡e‰ CÈ ‡L„˜Â .CÏÓ e‰ÊÂ ‰N e‰ÊÂ Ûeb‰ e‰Ê∆«¿∆»»¿∆∆∆¿À¿»¿ƒ
„˜t ÈÈÂ È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ÂÈÏ‡ ac L‡ „ÚBnÏ d„˜Bt¿»«≈¬∆ƒ∆≈»»»ƒ¿ƒ«¿»»«

˙‡ „˜Bt .Ó‡ L‡Î ‰N ˙‡BaL Úe„i‰ ÔÓfÏ Ûeb‰ ∆»»«¬∆»»≈∆««¿««»«∆
.ÌÈ˜Ècv‰ „B˜ÙÈƒ¿««ƒƒ

Ó‡Ûe‚Ï ˙BtÈÏ ‡e‰ Cea LB„w‰ „È˙Ú ÒÁÙ Èa ƒƒƒ¿»»ƒ«»»¿«¿
ÔBL‡‰ Ì„‡ ÏL ÈÙBÈk ‡Ï „È˙ÚÏ ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ∆»ƒ»…¿ƒ∆»»»ƒ

Ó‡pL ,Ô„Ú ÔbÏ ÒÎpLk(Á ‰ÈÚ˘È)'Â‚Â „ÈÓz ÈÈ EÁÂ ¿∆ƒ¿«««≈∆∆∆¡«¿»¬¿»»ƒ¿
d˙ÏÚÓa d„BÚ ‰ÓLp‰ ÈÂÏ Èa Ó‡ .‰Â Ô‚k ˙ÈÈ‰Â¿»ƒ»¿«»∆»«ƒƒ≈ƒ«¿»»¿»¿«¬»»
ÒkzLÎe ,Ba ˙LaÏ˙Óe ‰ÏÚÓ ÏL B‡a ˙ÈBÊÈƒ≈¿∆«¿»ƒ¿«∆∆¿∆ƒ»≈

(LzLÂ)ÈÊ‡Â ,Òkz LnÓ B‡‰ B˙B‡a ‡Ï „È˙ÚÏ Ûe‚Ï «∆»ƒ»…¿»«»ƒ»≈¿¬«
,È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ÚÈ˜‰ ‰BÊk È‡È Ûeb‰(È Ï‡È„) «»ƒ¿«»»ƒ«»»ƒ¿ƒ

‰Úc Ì„‡ È e‚ÈOÈÂ ,ÚÈ˜‰ ‰BÊk eÈ‰ÊÈ ÌÈÏÈkNn‰Â¿««¿ƒƒ«¿ƒ¿«»»ƒ«¿«ƒ¿≈»»≈»
Ó‡pL ‰ÓÏL(‡È ‰ÈÚ˘È).ÈÈ ˙‡ ‰Úc ı‡‰ ‰‡ÏÓ Èk ¿≈»∆∆¡«ƒ»¿»»»∆≈»∆¿»

ÚÈaN‰Â „ÈÓz ÈÈ EÁÂ È˙Î„ ‰nÓ ,‡‰ ÔÏ ‡pÓ≈»»»ƒ«ƒ¿ƒ¿»¬¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ«
.‰ÏÚÓ ÏL B‡ ‰Ê .ELÙ ˙BÁˆÁˆa¿«¬»«¿∆∆∆«¿»

È˙BÓˆÚÂE‰Â Ô‚k ˙ÈÈ‰Â .Ûeb‰ ˙„È˜Ù ‰Ê ıÈÏÁÈ «¿ƒ∆¿ƒ««¿»ƒ»¿«»∆
e‰Ê .ÂÈÓÈÓ eÊÎÈ ‡Ï L‡ ÌÈÓ ‡ˆBÓÎe¿»«ƒ¬∆…¿«¿≈»∆
‰ÓLp‰L ˙Bia‰ eÚ„È ÈÊ‡Â ,Ca˙È ‡Ba‰ ˙Ú„«««≈ƒ¿»«¿¬«≈¿«¿ƒ∆«¿»»
ÌÈ‚eÚz‰ ˙ÓL ÌÈiÁ‰ ˙ÓL ‡È‰L Ì‰a ˙ÒÎp‰«ƒ¿∆∆»∆∆ƒƒ¿«««ƒƒ¿«««¬ƒ
Ïk‰Â ÛebÏ ˙cÚÓe ‰ÏÚÓlÓ ÌÈ‚eÚz ‰Ïa˜ ‡È‰L∆ƒƒ¿»«¬ƒƒ¿«¿»¿«∆∆«¿«…

ÌÈÓB‡Â da ÌÈ‰Óz(Ê ÌÈÈ˘‰ È˘)zÓÚp ‰Óe ˙ÈÙi ‰Ó ¿≈ƒ»¿¿ƒ«»ƒ«»«¿¿
.‡Ï „È˙ÚÏ ‰ÓLp‰ ‡È‰ BÊ .ÌÈ‚eÚza ‰‰‡«¬»««¬ƒƒ«¿»»∆»ƒ»…

Ó‡,È˙Î„ ‡e‰ CkL ,ÈÊÁ ‡˙ ‰„e‰È ÈaÌÈÈ˘‰ È˘) ƒƒ¿»»»≈∆»ƒ¿ƒ
(Ê˙ÈÙi ‰Ó dÈ˙a È˙Îe .ÌÈË‰a eÒ‡ CÏÓ∆∆»»¿»ƒ¿ƒ«¿≈«»ƒ

LB„w‰ „È˙Ú ÔÓÊ B˙B‡a ‰„e‰È Èa Ó‡Â .zÓÚp ‰Óe«»«¿¿¿»«ƒƒ¿»¿¿«»ƒ«»
Ó‡pL ÂÈ˙Bia ÁBÓNÏÂ BÓÏBÚ ÁnNÏ ‡e‰ Cea»¿«≈«»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆∆¡«

(„˜ ÌÈÏ‰˙)‰Ó ÌÏBÚa ˜BÁN ‰È‰È ÈÊ‡Â .ÂÈNÚÓa ÈÈ ÁÓNÈƒ¿«¿»¿«¬»¿¬«ƒ¿∆¿»»«
,ÂÈLÎÚ ÔÈ‡M,ÈzÎc(ÂÎ˜ ÌÈÏ‰˙)eÈt ˜BÁN ‡ÏnÈ Ê‡ ∆≈«¿»ƒ¿ƒ»ƒ»≈¿ƒ

ÈÏ ‰NÚ ˜BÁˆ ‰N Ó‡zÂ È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ .'Â‚Â¿»»ƒ¿ƒ«…∆»»¿»»ƒ
˙Ú ‡e‰L ‰ÈL ÓBÏ Ì„‡ Èa ÌÈ„È˙Ú ÈÊ‡L .ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆¬«¬ƒƒ¿≈»»«ƒ»∆≈

'‰Â e˙kL e‰Ê .ÂÈÏ‡ ac L‡¬∆ƒ≈≈»∆∆»«
„˜Bt .Ó‡ L‡k ‰N ˙‡ „˜t»«∆»»«¬∆»»≈
„˜ÙÈ BaL Úe„i‰ ÔÓfÏ Ûeb‰ ˙‡∆««¿««»«∆ƒ¿…

.ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ
LB„w‰ „È˙Ú ,ÒÁt Èa «ƒƒ¿»»ƒ«»

ÌÈ˜Ècv‰ Ûe‚Ï ˙BtÈÏ ‡e‰ Cea»¿«¿««ƒƒ
Ì„‡ ÏL ÈÙik ‡Ï „È˙ÚÏ∆»ƒ»…«…ƒ∆»»
,Ô„Ú Ô‚Ï ÒÎpLk ÔBL‡‰»ƒ¿∆ƒ¿«¿«≈∆

Ó‡pL „ÈÓz '‰ EÁÂ ∆∆¡«¿»¬»ƒ
Èa Ó‡ .‰Â Ô‚k ˙ÈÈ‰Â 'B‚Â¿¿»ƒ»¿«»∆»««ƒ
,d˙ÏÚÓa d„BÚa ‰ÓLp‰ ,ÈÂÏ≈ƒ«¿»»¿»¿«¬»»
‰ÏÚÓ ÏL B‡a ˙ÈBfƒ≈¿∆«¿»

ÒkzLÎe ,Ba ˙LaÏ˙Óe[LzLÂ] ƒ¿«∆∆¿∆ƒ»≈

B‡‰ B˙B‡a  ‡Ï „È˙ÚÏ ÛebÏ«∆»ƒ»…¿»
È‡È Ûeb‰ ÈÊ‡Â ,Òkz LnÓ«»ƒ»≈«¬««»ƒ

e˙kL e‰Ê .ÚÈ˜‰ ‰Êk  ¿…«»»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 -

בס"ד

ת ַהּתֹוָרה ְדָרׁש מֹוֶרשֶׁ ית ַהמִּ בֵּ
ְנָיִמיָנה רח' ָהַעְצָמאּות 30 בִּ

בס"ד, ְלֵסֶדר ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש ה'תש"ע

ִמְזמֹור ְלתֹוָדה לכת"ר ְוָהָדר

ָראס כ"ק האדמו"ר  לֹום ְיהּוָדה גְּ י שָׁ הגה"צ ַרבִּ
ֵמָהאָלִמין שליט"א

"ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי" ל ּתֹוָרה בְּ ּה שֶׁ ֵמִקים ֻעלָּ

יׁשּוָעתוֹ. נַֹעם השי"ת בִּ

ִלְראֹות  בֹו",  ְמָחה  ְוִנשְׂ ָנִגיָלה  ה'  ה  ָעשָׂ ַהּיֹום  "ֶזה 
ָיָדן  ר  ֲאשֶׁ יר  בִּ ַהכַּ ִמְפָעלוֹ  בְּ כת"ר  ה  עֹושֶׂ שֶׁ ָלאֹות  פְּ
ַעם  ְלַזּכֹות  ּוְלַהֲאִדיָרּה,  ּתֹוָרה  יל  ְלַהְגדִּ ָתה,  ָעשְׂ
ַהּזַֹהר  ֵמֵעֶדן  יוֵֹצא  ִמנָָּהר  ִלְטעֹם  ים,  ְקדֹושִׁ ָרֵאל  ִישְׂ
ר  בַּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ָנא  ְוַרבָּ ָמָרָנא  ּכֹוֵנן  ר  ֲאשֶׁ דֹוׁש,  ַהקָּ

יוַֹחאי זיע"א.

ַהְיָקִרים,  ִחּבּוָריו  רֹות  ַעשְׂ בְּ ה  ְוִזכָּ כת"ר  ָזָכה  ִהנֵּה 
ִעְנְיֵני  בְּ ְוֵהן  ֲאָכִלים  ַהמַּ רּות  שְׁ כַּ ת  ְקֻדשַּׁ ִעְנְיֵני  בְּ ֵהן 
ִנים  ַהפָּ ְלַחן  שֻׁ כְּ ָהֲערּוִכים  ָאָדם  בָּ שֶׁ הנר"ן  ַטֲהַרת 
ְוִחּזּוק  ֲהָקָמה  בַּ ָמְצָאה  ָידוֹ  יר  ְוַכבִּ ים.  ַרבִּ ִעְנָיִנים  בְּ
ּזַֹהר  בַּ ִלּמּוִדים  ַע  ִלְקבֹּ הרשב"י"  "אֹור  עּוֵרי  שִׁ
ה  ְלַכמָּ ִהְתַרּבּו  וב"ה  ָהָאֶרץ,  ַרֲחֵבי  ָכל  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ
ֲעלֹוֵני "אֹור ַהּזַֹהר"  ְרְסִמים בַּ ָבִרים ִמְתפַּ ֵמאֹות. ְוַהדְּ
ַעם  ִלְהיֹות  ַהּלֹוְמִדים  ֶאת  ים  ּוַמַקְדשִׁ ִקים  ַהְמַחזְּ
יף  קִּ ַהמַּ ַהּזַֹהר"  "אֹור  ִסְפרוֹ  בְּ ּתֹוָרה  יל  ְוִהְגדִּ ֶאָחד. 
ְבֵחי  שִׁ רּו בְּ בְּ דִּ ָרֵאל שֶׁ דֹוֵלי ִישְׂ ל גְּ קֹורֹות כָּ ֲאָלָפיו ִממְּ בַּ
כּות  ְוַהזְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ּוַמֲעַלת  זיע"א  הרשב"י 
ֶאת  יס  ְלַהְדפִּ גַּם  ְוָזָכה  ּבוֹ.  ַההֹוֶגה  ְלָכל  ְמאֹד  ה  ָהַרבָּ
ָנה  ק ִליֵמי ַהשָּׁ ּקּוֵני ַהּזַֹהר" ַהְמֻחלָּ דֹוׁש "תִּ ֶפר ַהקָּ ַהסֵּ

ף ְליֹום. ִלְלמֹד ּבוֹ דַּ

ַהאי  י בְּ כִּ דֹוׁש,  ַהּזַֹהר ַהקָּ ְבֵרי  דִּ ּוְמֻפְרָסִמים  ִוידּוִעים 
ַרֲחִמים ְמֵהָרה  ָרֵאל ִמגָּלּוָתא בְּ קּון ַעם ִישְׂ ִסְפָרא ִיפְּ
ַהַחי,  האר"י  ָמָרָנא  ֶהם  בָּ ָעַמל  ּוְלִפיָכְך  קכד:].  [ָנׂשא 

נּו הרש"ש  ַרבֵּ ְבֵרי  דִּ ְרְסמּו  ִהְתפַּ ׁש  ַממָּ ׁשֹון  ַהלָּ ּוָבֶזה 
ִרְגֵעי  ָאַמר ִלְבנוֹ ָהַרב ִחְזִקיָּה ִיְצָחק זיע"א בְּ זיע"א, שֶׁ
ְזכּות  בִּ שֶׁ ֲאִני  "יֹוֵדַע  ָמתוֹ:  ִנשְׁ ֲעִליַּת  ֶטֶרם  ַהּקֶֹדׁש 
ָרֵאל  ִישְׂ ַעם  ֵיֵצא  ָלה  בָּ ַהקַּ ְוִכְתֵבי  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר 
יַח  ְמשִׁ ּוִביַאת  ֵתנּו  ֻאלָּ גְּ לּוִיים  ֶזה תְּ ּוְבִלּמּוד  ְלֵחרּות, 

ִצְדֵקנּו" [ֵסֶפר הרש"ש].

ֵתנּו  ְקִהלָּ ֲחבּוַרת  בַּ ַעְצֵמנּו  ַע  ִלְקבֹּ נּו השי"ת  ִזכָּ וב"ה 
י  ּוִמדֵּ ָמֵתנּו,  ִנשְׁ ת  ִמדַּ כְּ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ִלְקרֹא  הי"ו 
ְלֶאָחד  ף  דַּ ְקִביעּות  בִּ לֹוְמִדים  ָאנּו  קֶֹדׁש  ת  בָּ שַׁ
ְועֹוד  ְלֵמָאה,  ֵנר  ְלֶאָחד  ֵנר  ְבִחיַנת  בִּ ַהּזַֹהר,  ִתּקּוֵני  בְּ
ת  בָּ שַׁ ּוְבמוָֹצֵאי  אֹור-ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  בְּ ִלּמּוד  ַמְרִחיִבים 
ַהגָּדֹול  בּוִעי  ַהשְּׁ עּורוֹ  שִׁ בְּ ְלִהְסּתֹוֵפף  זֹוִכים  קֶֹדׁש 
ַאְבָרָהם  ָהַרב  ל  ַהְמֻקבָּ מו"ר  ל  שֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ
ַמה  ַבד  ִמלְּ ִמּפָֹרת.  ָהַרב  שליט"א,  ִיְצָחִקי  ַכי  ָמְרדְּ

ּמּוד ַהּיֹוִמי  לִּ בּוַע ָאנּו מֹוִסיִפים ִלּמּוד בַּ יֵמי שָׁ גַּם בִּ שֶּׁ
ה.  ִהלָּ עּוֵרי ַהקְּ ּוְבשִׁ

עֹוֵמד  כת"ר  י  כִּ ְלִהוַָּדע  ַמְחנּו  שָׂ ה  ַרבָּ ְמָחה  ְושִׂ
דֹוׁש ְוַלֲהִפיָצם  ל ֶחְלֵקי ַהּזַֹהר ַהקָּ יס עֹוד ֶאת כָּ ְלַהְדפִּ
ֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש ְיהּוִדי, ְועֹוד ֶאת ִחּבּורוֹ ֶהָחָדׁש ַעל  שָׁ בְּ
ן ְויֹוִסיף ַחיִָּלים  דֹוׁש, ּוִמי ִיתֵּ ָרֵאל ְוַהּזַֹהר ַהקָּ דֹוֵלי ִישְׂ גְּ
ִלְלמֹד  ֶהם  בָּ ה  ְוִנְזכֶּ ָהִראׁשֹוִנים,  ִחּבּוָריו  ׁש  ְלַחדֵּ גַּם 

ַאֲהָבה. ְבֵרי ּתֹוַרת ה' בְּ ד ּוְלַקיֵּם דִּ ּוְלַלמֵּ

ֵתנּו  שָׁ ּוַבקָּ ַהֲחָסִדים,  ל  ִמכָּ י  ָקטְֹנתִּ ּוֶבֱאֶמת 
ְלִמיִדים  ַהתַּ ְצִעיֵרי  כִּ ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  ְלִהְתָקֵרב  ַרק 
ַעל  להשי"ת  ַח  בֵּ ּוְלשַׁ ל  ּוְלַהלֵּ ְלהֹודֹות  ְתִחיִלים,  ַהמַּ

דֹוֵרנּו. זִָּכינּו ְלָכל ֶזה בְּ שֶׁ

ל  כָּ ַעל  שליט"א  כת"ר  ְיבַֹרְך  ָרכֹות  ַהבְּ קֹור  ּוִממְּ
ְוַהְנָחָלָתּה  ַהּתֹוָרה  ְלַהֲעָמַדת  ְוַהִחּזּוק  ָהִעידּוד 
ֶזה  ָכל  בְּ ְתעֹוְרִרים  ַהמִּ ים  ַרבִּ ְלָבבֹות  ְוִחּזּוק  ים,  ָלַרבִּ
ּקּון  תִּ ֵמִאיר  אי  ּוְבַודַּ ַמִים,  שָּׁ בַּ ְלָאִבינּו שֶׁ ּוִמְתָקְרִבים 
ֶקֶרב  בְּ ְיׁשּועֹות  ִלְפעֹל  ְחּתֹוִנים  ּוַבתַּ ֶעְליֹוִנים  בָּ גָּדֹול 
ּוְזכּות  ּוְזכּות הרשב"י  ְיבַֹרְך כת"ר שליט"א  ָהָאֶרץ. 
ים עֹוֶמֶדת ִלְבִריאּות ּגּוָפא  דֹוׁש ּוְזכּות ָהַרבִּ ַהּזַֹהר ַהקָּ
ְלִמיִדים  ּתֹוָרה ּוַבתַּ ּוְנהֹוָרא ַמַעְלָיא, ְלַהְרּבֹות ֵחילוֹ בַּ

ְפָעל ַהגָּדֹול. ּוְבָכל ַהמִּ

מּו  נּו ְמֵהָרה ְלאֹור ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון ָיִאיר, ְוִיְתַקיְּ ה ֻכלָּ ְוִנְזכֶּ
א ִמגָּלּוָתא  ִכיְנתָּ דֹוׁש ְלַאְקֵמא שְׁ ְבֵרי ַהּזַֹהר ַהקָּ נּו דִּ בָּ
ֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו  ִכיַנת ֻעזֵּנּו, ּוְמֵהָרה תֶּ ַרֲחֵמי, ּוְלִעּלּוי שְׁ בְּ

ִביַאת ַהּגֹוֵאל ּוְבִבְנַין ֲאִריֵאל בב"א. ׁשּוב ה' ִצּיֹון, בְּ בְּ

ִיְקָרא זַֹהר אֹוַרְיָתא בְּ

משה עמיאל

בס"ד

ים  שִׂ ר תָּ ִטים ֲאשֶׁ פָּ שְׁ ה ַהמִּ יֹום ג' ְלֵסֶדר "ְוֵאלֶּ
ִלְפֵניֶהם"

כ"ה שבט יומא דהילולא דמרנא

האדמו"ר ר' ישראל סלנטר זצוקללה"ה

ֵמָהאָלִמין  האדמו"ר  יק  דִּ ַהצַּ ַהגָּאֹון  ִלְכבֹוד 
שליט"א

אחדשה"כ

י  י ְלִלבִּ ֵעיר, ָאַמְרתִּ ים ִמזְּ ָתב ִמלִּ ֶטֶרם ַאֲעֶלה ַעל ַהכְּ בְּ
ע"ה  הרשב"י  ּוְכַמֲאַמר  ה,  ַעתָּ ַלֲחׁשֹות  ֵעת  לֹא 

ָמה ָלִאְדָרא, ֵעת ַלֲעשֹׂות ַלה' ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך. ַהְקדָּ בַּ

ַעל ַהִהילּוָלא. [הגר"י סלאנטר  ל בַּ ְבֵרי ָקְדׁשוֹ שֶׁ ְוַכיָּדּוַע דִּ
ר  יק ִנְסתָּ רּות ִלְהיֹות ַצדִּ ְבדֹוֵרנּו ָאנּו ֵאין ֶאְפשָׁ זי"ע], דִּ

ּבֹון ֲעִלּיֹות  ים, ְוַאִפילּו ַעל ֶחשְׁ ר הּוא ִזּכּוי ָהַרבִּ ָהִעקָּ דְּ
ה, ָידּוַע ַמֲאַמר ַהגָּאֹון ֶהָעצּום ָמָרָנא  ַרבָּ רּוָחִנּיֹות. ְוַאדְּ
ַהּכֵֹהן  יּוָדא  ְמעֹון  שִׁ ר'  מוהר"ר  יבֹות  ַהְישִׁ י  ָראשֵׁ דְּ
ָכל ֲעִליָּתוֹ ָהרּוָחִנית ָהְיָתה ַעל  ָקאּפ זצוקללה"ה, דְּ שְׁ
ר רּוָחִני –  ַמּנוֹ ַלֲאֵחִרים – ַמֲעשֵׂ ר ִמזְּ נַָּתן ַמֲעשֵׂ ְיֵדי שֶׁ

ר,  ְתַעשֵּׁ תִּ ִביל שֶׁ שְׁ ר בִּ ֶזה ֻמְבָטח ַעשֵּׂ גַּם בְּ ְרֶאה שֶׁ ְוַכנִּ
ר עיי"ש. ֲעֵרי ֹישֶׁ ָמה ְלִסְפרוֹ שַׁ ַהְקדָּ ּמּוָבא בַּ כַּ

ֲאֹזר  ָרֵאל,  ְוִישְׂ ִליהּוָדא  ֵיָאֵמר  ֵעת  כָּ ן,  כֵּ ַעל  ר  ֲאשֶׁ
ים. י לֹא ֵעת ַמֲחשִׁ ים, כִּ ֶבר ְוֵהָחֵלץ חּושִׁ גֶּ כַּ

א  ַגְעּגּוִעים, הּוא קּוְדשָׁ ר קֹול ּדֹוִדי ּדֹוֵפק בְּ ֵעת ֲאשֶׁ בָּ
ה  דֹושָׁ ַהקְּ ִכיָנה  ַהשְּׁ ֶאת  ִמּבֹור  ְלַהֲעלֹות  הּוא,  ִריְך  בְּ

ָרֵאל. ֶנֶסת ִישְׂ ה ִעם כְּ ָגלּות ַעתָּ ר ִהיא בְּ ֲאשֶׁ

ֶעְזַרת צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי בְּ

ע"ה  יוַֹחאי  ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ִדְבֵרי  בְּ ַח  ִלְפתֹּ ְוָראּוי 
ף גַּ"ן: ּקּון כ"א דַּ ִתּקּוִנים תִּ בְּ

א  ִכיְנתָּ א שְׁ ִפיָנה דָּ ֵתי ַהסְּ יּה ִזיְמָנא ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל ַיְרכְּ בֵּ
ִכיָנה  ָרֵאל יֹוְרִדים, ַהשְּׁ ר ִישְׂ ֲאשֶׁ כַּ ירּוש: שֶׁ ָאה, פֵּ תָּ תַּ
 – ַהחֹוֵבל  ַרב  ַמאן  ְועֹוד  ֶהם,  ִעמָּ יֹוֶרֶדת  ַהְקדֹוָשה 
ֵרֶעךָ,  ְלַמת  שַׂ ְחּבֹל  תַּ ָחבֹל  ִאם  יּה  בֵּ ַמר  ִאיתְּ דְּ ַההּוא 
ִיְפרֹׁש  ְוכּו',  ִני  שֵׁ ַבִית  בְּ ְחּבֹל  תַּ ִראׁשֹון  ַבִית  בְּ ָחבֹל 
א  דָּ ּוְבִגין  ְוכּו'  ָטִבין  ְויֹוִמין  ָתא  בְּ שַׁ בְּ ֲעַלְייהוֹ  ָנָפיו  כְּ
ִאיִהי  ָאה דְּ א ִעלָּ ִכיְנתָּ ִאיִהי שְׁ קּום ְקָרא ֶאל ֱאלֶֹקיָך דְּ
ַמְתִרין  ם דְּ יָלְך ְוכּו' עיי"ש. ֲהֵרי ְמבָֹאר שָׁ יּוְבָתא דִּ תְּ
ְלָכל  [ז"א  ִכיָנה  ַהשְּׁ ְלָגלּות  ִיְגרֹם  ּלֹא  שֶׁ זֵָּהר  יִּ שֶׁ ָאָדם  בָּ
מוֹ  ֵלם]. כְּ ּקּון ַהשָּׁ ָלִלית ַלתִּ אי ְלַהֲעלֹוָתּה כְּ ָרִטית ּוְבַודַּ צּוָרה פְּ ֶאָחד בְּ

ּתֹוֶסֶפת  ֵיׁש  ְועֹוד,  ִני.  שֵׁ ּוְבַבִית  ִראׁשֹון  ַבִית  בְּ ָהָיה  שֶׁ
תֹות ְוָיִמים טֹוִבים. בָּ שַׁ ִכיָנה ַהְקדֹוָשה בְּ ַוֲעִליָּה ַלשְּׁ

ג גָּדֹול ִלְבלַֹע  ַההּוא ִזיְמָנא ַוְיַמן ה' דָּ ם "בְּ ְך שָׁ ּוַבֶהְמשֵׁ
ְויֹוָנה  יּה  בֵּ ַמר  ְדִאתְּ ַקְדָמָאה  גָּלּוָתא  א  דָּ יֹוָנה",  ֶאת 
ָך  ִעמְּ ֵאֵרד  ָאנִֹכי  הּוא  ְוָדא  ִפיָנה,  ַהסְּ ֵתי  ַיְרכְּ ֶאל  ָיַרד 
ְועֹוד  ִנְפָלאֹות,  ְוִתְרֶאה  ָבָריו  דְּ עיי"ש  ְוכּו'  ִמְצַרְיָמה 
ת  לֹוִנית בַּ א ָנָחׁש פְּ ָגה דָּ א ס"מ, דָּ ג גָּדֹול דָּ ַוְיַמן ה' דָּ
ַמר  ְדִאתְּ ַרב  ֵעֶרב  ִאיהּו  דְּ חֹוֵבל  ַרב  ֵמַההּוא  זּוֵגיּה, 
ֲעֵליּה  ִסיל  ַהכְּ חֹוק  ּוְטחֹול הּוא שְׂ ַרב,  ֵעֶרב  ְוַגם  יּה  בֵּ
ִסיִלים ָינּוח, ִלְבלַֹע ֶאת יֹוָנה  ֵחיק כְּ ַעס בְּ י כַּ ַמר כִּ ִאתְּ
ם  ְך שָׁ ּוַבֶהְמשֵׁ הגר"א].  גי'  [ְלִפי  עיי"ש  ְוכּו'  א  ַנְפשָׁ א  דָּ
ִמנְַּייהּו  ַקִטיל  ְצַרִים  ִממִּ ָרֵאל  ִישְׂ ָנְפקּו  דְּ ּוְבִזְמָנא 
ֵמתּו  ִעים  ָהְרשָׁ ֵהם  יִגים  ַהסִּ שֶׁ אּור  בֵּ  – ַסִגיִאין 
ְתָרָאה ָעִתיד הקב"ה ְלַקְטָלא  ּוְבָגלּוָתא בַּ ִמְצַרִים,  בְּ

ֵהם ָהֵעֶרב ַרב. ִעים שֶׁ אּור, ֶאת ָהְרשָׁ לֹון – בֵּ

גֲָּאלּו  יִּ ְתָרָאה – שֶׁ ָגלּוָתא בַּ א בְּ ַגוָּוָנא דָּ ְך – כְּ ּוַבֶהְמשֵׁ
 – ָרמּוז   – יּה  בֵּ  – הזוה"ר   – ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  נָּה  ִממֶּ
ִאיהּו אֹור  ֵסֶפר ַהּזַֹהר – דְּ ִאם ִיְלְמדּו בְּ הו"ה ר"ז – שֶׁ
ְתַרְיָתא – ַעל ְיֵדי ֶזה ָיִאיר ָלנּו הקב"ה ֶאת  פּוְרְקָנא בַּ דְּ
יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ  ה ָהַאֲחרֹוָנה – ְלַקיֵּם כִּ ֻאלָּ אֹור ַהגְּ
סֹודֹות  ְלעֶֹמק  ְזּכּו  יִּ שֶׁ  – ִנְפָלאֹות  ַאְרֶאּנּו  ִמְצָרִים 
ִמּתֹוָרֶתָך  ִנְפָלאֹות  יָטה  ְוַאבִּ ֵעיַני  גַּל  כמ"ש  ַהּתֹוָרה 
ִליֻכהּו  שְׁ תַּ ַהְיאָֹרה  ּלֹוד  ַהיִּ ן  ַהבֵּ ל  כָּ ִאיהּו  ְוָדא   –

ֶאת  ְלְמדּו  יִּ שֶׁ  –
אֹור  ִניִמּיּות  פְּ
ְועֹוד  ְוכּו'.  ַהּתֹוָרה 
ַאֵחר:  ָבר  דָּ ם:  שָׁ
ְוכּו'  ג  דָּ ה'  ַוְיַמן 
ִזיְמָנא  ַההּוא  בְּ

ד


