
 

 
 

 

ַמִים ָוָאֶרץ ה ש ָ ם עֹוש ֵ ֵ  ֶעְזִרי ֵמִעם ַהש  
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- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

ְדָאָגה  דִּ דּוֲחָקא  בְּ יֹוָנה  ֶאת  ַויֵָּקא  ג  ַלדָּ ה'  ַוּיֹאֶמר 
ַהגָּדֹול  ֵמַהּדַֹחק   – ֲעִנּיּוָתא  ִמן  דֹוֲאִגין  דְּ ְלהֹון  דִּ
ֶזה  ּדַֹחק  שֶׁ  – ִמּדּוֲחָקא   – ָהֲעִנּיּות  ֵני  ִמפְּ ּדֹוֲאִגים  שֶׁ
א  קּון ִמן גָּלּוָתא, ַהדָּ ל ַהגָּלּות – ִיפְּ ָאה שֶׁ ִלים ַהסְּ ַישְׁ
ַתְכִלית  ְהיּו בְּ יִּ שֶׁ יַע – כְּ ְכִתיב ְוֶאת ַעם ָעִני ּתֹושִׁ הּוא דִּ
יַע אֹוָתם,  יס] ָאז ּתֹושִׁ רּוָטה ִמן ַהכִּ ְכֶלה פְּ ֲעִנּיּות [כמאחז"ל תִּ

עיי"ש.

ּתֹוֵמם  ִמשְׁ ם,  שָׁ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְבֵרי  דִּ ָהרֹוֶאה  ְוָכל 
ֵעֶרב  דְּ זוֹ  ַאֲחרֹוָנה  גָּלּות  שֶׁ ָרמּוז,  ַהּכֹל  ֵאיְך  ִלְראֹות 

דּוֲחָקא ְוֵלָצנּוָתא. ַרב, ִהיא גָּלּות דְּ

ר  ְמעֹון בַּ י שִׁ ְוֵיׁש ָלנּו ֵעָצה ַאַחת ּוְברּוָרה, ָלרּוץ ְלַרבִּ
דֹוׁש,  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ְוֵעֶסק  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  יוַֹחאי 
ַרֲחִמים  בְּ נֵֵּצא  שֶׁ הרשב"י  ָלנּו  ַמְבִטיַח  ֹזאת  בְּ שֶׁ
ְוַכיָּדּוַע  עִֹני].  ל  שֶׁ יֹון  ִנסָּ [ְולֹא  יֹון  ִנסָּ ָצִריְך  ְולֹא  ֵמַהגָּלּות, 
הבעש"ט,  הרש"ש,  המהרח"ו,  ִלים  ַהְמֻקבָּ ְבֵרי  דִּ
ְרֵסם  ְלִהְתפַּ ֶזה  ִלּמּוד  ָעִתיד  דְּ ְועֹוד,  ַחי  ִאיׁש  ן  ְוַהבֶּ
ה ְוָתבֹוא  דֹושָׁ ִכיָנה ַהקְּ גֵָּאל ַהשְּׁ ּוְלִהגָּלֹות, ְוַעל ָידוֹ תִּ

ה. ֻאלָּ ַהגְּ

ַהגָּאֹון  מֹוֵרנּו  ְבֵרי  דִּ יָרה,  ַאְזכִּ ֹזאת  גַּם  ָבַרי  דְּ ּוְבתֹוְך 
ְרִזי זצללה"ה  מּוֵאל דַּ י שְׁ יק ַרבִּ דִּ ַהצַּ

לֹוַמר  ים, כְּ ַהַחיִּ ֵעץ  ַיֲחִזיק בְּ ָיִמים  ְלַהֲאִריְך  ָהרוֶֹצה  דְּ
זוֹ  ָלה  ְוַקבָּ ָיָמיו,  ַיֲאִריכּו  ּוְבֶזה  הסו"ד  תֹוַרת  בְּ ִיְלמֹד 
ָתָי"ה זי"ע ֶנֶאְמָרה ְוָכְך ָהָוה  י ְיאּוָדה פְּ י ָמָרָנא ַרבִּ ִמפִּ
קּוְנְטֵרס  בְּ ָבָריו  דְּ [הּוָבא  ָעִמים  פְּ ה  ְוַכמָּ ה  מָּ כַּ ה  ְלַמֲעשֶׂ גַּם 

רֹון]. ִזכָּ

מַֹע, ְוָאֵכן  ָחָלה ְולֹא ָאָבה ִלשְׁ ָחָכם ֶאָחד שֶׁ ה בְּ ּוַמֲעשֶׂ
ה ָיִמים שבחל"ח רח"ל. מָּ ְלַאַחר כַּ

 – אּוָלם  כְּ ָרָחב  ָהָיה  ם  בָּ לִּ שֶׁ ים  ָפַרדִּ ַהסְּ דֹוֵלי  גְּ ְוָכל 
דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ַמֲעָלָתם  ל  כָּ יגּו  ִהשִּׂ

ִסְדָרם. ִמיִדים כְּ תְּ

ִמְצַרִים  ִעיָרק,  ָחאֶלּב,  בְּ ִהּלֹות הק'  ַהקְּ ל  כָּ ְוַכיָּדּוַע שֶׁ
ְמדּו  לָּ שֶׁ ֲחבּורֹות  ֲחבּורֹות  ָהיּו  ִמיד  תָּ ְועֹוד,  ַמרֹוקוֹ 
ּוִבְפָרט  דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ יֹום  ּוְבָכל  ַלְיָלה  ָכל  בְּ עֹות  שָׁ
ן ִאיׁש ַחי זיע"א,  ל ָמָרָנא ַהבֶּ דֹורוֹ שֶׁ ּדֹור ָהַאֲחרֹון, בְּ בַּ
ׁשּור  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִעְנְיֵני  ָלְמדּו  ִמְצָוה  ה  ַמֲעשֵׂ ל  כָּ ַעל 
טֹוִבים,  ּוְבָיִמים  קֶֹדׁש  ת  בָּ שַׁ בְּ ה  ְסֻעדָּ ּוְבָכל  ְצָוה,  ַלמִּ
א  דֹוׁש ַסבָּ רֹות ַעל ִנְפָטִרים, ָלְמדּו זַֹהר ַהקָּ ַאְזכָּ ְוֵכן בְּ
ְמָחה  שִׂ ְוָכל  ִמיָלה  ּוִבְבִרית  ְוָהִאְדרֹות,  ִטים  פָּ ִמשְׁ דְּ
ַח  ִלְפתֹּ תֹוַרת הרשב"י  כְּ ָלנּו  ֵאין  ָיְדעּו, שֶׁ ֹזאת  י  כִּ  –
ַתח  פָּ  – ה  ִפלָּ תְּ ל  כָּ ְוִלְפֵני  ָמה,  שָׁ ַהנְּ ּוְלַטֲהַרת  ב  ַהלֵּ
ָאנּו  ְוָלֵכן  ּקּוִנים].  ַלתִּ ָמה  ַהְקדָּ הּוָבא בַּ [שֶׁ ָזכּור ָלטֹוב  ֵאִליָּהּו 
לֹוְמִדים  ְועֹוד  עֹוד  ְלהֹוִסיף  ִקים  ּוִמְתַחזְּ ִמְתעֹוְרִרים 
ְוַעל  ַהּסֹוֵגר,  ְוהּוא  ַהּפֹוֵתַח  הּוא  י  כִּ דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ
ִלּמּוד  בְּ ָרָכה  בְּ רֹוִאים  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ְיֵדי 
י  ִחּדּושֵׁ ים  ּוִמְתַרבִּ חּוׁש,  בְּ ְרגָּׁש  ְוַכמֻּ יָּדּוַע  כַּ ְגֶלה  ַהנִּ
ּנּו ּתֹוְצאֹות  י ִממֶּ ִחים ַמְעְינֹות ַהָחְכָמה כִּ ּתֹוָרה ְוִנְפתָּ
ים ִויַטאל וברמח"ל והגר"א  י ַחיִּ ַרבִּ ְמבָֹאר בְּ ים. כַּ ַחיִּ

ֲאִריכּות. "אֹור ַהּזַֹהר" בַּ והחיד"א הק', ְוַעיֵּן עֹוד בְּ

ְבדֹוֵרנּו ָאנּו ֵיׁש ִמְפָעל  ל ֹזאת – ִהנֵּה ָזִכינּו דִּ ְוַאַחר כָּ
ִפיץ  מֵּ שֶׁ  - ָהעֹוָלִמי"  ַהּזַֹהר  "ִמְפַעל   - ְוָעצּום  יר  בִּ כַּ
בֹוד  רֹאׁשוֹ כְּ ּמּוד הק' ַהזֶּה, ְוָהעֹוֵמד בְּ ה ֶאת ַהלִּ ּוְמַגלֶּ

ת האדמו"ר הגה"צ ֵמָהאָלִמין שליט"א.  ְקֻדשַּׁ

ְלָהִפיץ  ַלּקֶֹדׁש,  ר  ּוְלִהְתַחבֵּ ְלִהְתַחזֵּק  ִמְצָוה  ר  ֲאשֶׁ
ה. ּוְביֹוְדָעִני שהאדמו"ר  ֻדשָּׁ ּוְלַהְרּבֹות עֹוד ַחיִָּלים ַלקְּ
ַכת  ּוַמְהפֵּ ים  דֹושִׁ ַהקְּ ִחּבּוָריו  רֹב  בְּ ַהיָּדּוַע  ִליָט"א  שְׁ
רּות  ְוַכשְׁ ֲאָכִלים  ַהמַּ רּות  שְׁ כַּ ִעְנַין  בְּ ה  ָעשָׂ שֶׁ ָהעֹוָלם 
ת  ים, ּוְבִעְנַין ְקֻדשַּׁ ים ְלִזּכּוי ָהַרבִּ הסת"ם ּוְסָפָריו ָהַרבִּ
ְועֶֹנׁש  ָכר  שָׂ ּוְסָפָריו  ֶנֶסת,  ַהכְּ ית  בֵּ ת  ּוְקֻדשַּׁ ִרית  ַהבְּ
 – ֵחילוֹ  ל  כָּ ָאַזר  ַמִים.  שָׁ ם  ְלשֵׁ ְוַהּכֹל  ְסָפִרים,  ְועֹוד 
ָנה  שֵׁ ּוִמעּוט  ַמֲאָכל  ִמעּוט  בְּ ׁש,  ַממָּ ְוֵלילֹות  ָיִמים 
ַרֲחִמים  בְּ ְמֵהָרה  בִּ בֹוא  תָּ שֶׁ ה  ֻאלָּ ַהגְּ ְלָזֵרז  ר  ָהִעקָּ  –

ּוְבַאֲהָבה.

דֹוׁש, ְוטֹוֵפַח ַעל ְמַנת  ּזַֹהר ַהקָּ עּוִרים בַּ ה שִׁ מָּ ְוָיַסד כַּ
ֶאת  ָרֵאל  ִישְׂ ַלל  כְּ ל  כָּ ׁש  ַממָּ ים  ישִׁ ְרגִּ מַּ שֶׁ יַח,  ְלַהְטפִּ
דֹוׁש,  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ִרּבּוי  ְיֵדי  ַעל  השי"ת  ַרֲחֵמי 
ַכי  ן ִאיׁש ַחי זי"ע ְוָהַרב ָמְרדְּ ְבֵרי ַהבֶּ ְרסּום דִּ ּוִבְפָרט פִּ
ֶאֶלף  עֹוֶלה  קֶֹדׁש  ת  בָּ שַׁ בְּ ּמּוד  לִּ שֶׁ זי"ע,  י  ְרַעבִּ שַׁ
ָעה  שָּׁ א ֶמֶלְך, שֶׁ סֵּ יֹום חֹל, ְוִדְבֵרי ַהכִּ ָעִמים יֹוֵתר ִמבְּ פְּ
ֶזה  ל  כָּ ט.  שָׁ ַהפְּ ִלּמּוד  בְּ ָנה  ְלשָׁ עֹוָלה  דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ
ים ַחיִָּלים  ָרֵאל, ּוִמּיֹום ְליֹום ַמְרבִּ ֵני ִישְׂ ַמְלִהיב ִלּבֹות בְּ
ָהָאֶרץ  ל  כָּ שֶׁ ַעד  ר,  ִמְספָּ ְלֵאין  עּוִרים  שִׁ ּוִמּתֹוְסִפים 
ַהּלֹוְמִדים  ל  כָּ ְיֵדי  ְוַעל  ָאה,  ִעלָּ ִזיָהָרא  ֵלא  מָּ תִּ
שֹׂון  שָׂ בְּ ה  ֻאלָּ ַהגְּ בֹוא  תָּ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ִדים  ְוַהְמַלמְּ

ְמָחה בח"ן ואהב"ה. ְושִׂ

ה ְלִמְפָעל  ֻדשָּׁ קְּ ֵבק בַּ ִתי ַלֲעֹזר ּוְלַסיֵַּע ְלִהדָּ ּוִמְצָוה ַרבָּ
ָבַרי,  ית דְּ ֵראשִׁ ֵהֵבאנּו בְּ מוֹ שֶׁ ָכל ַהּכַֹח, כְּ ָקדֹוׁש ֶזה בְּ
ֵעת ַלֲעשֹׂות ַלה' ֵהֵפרּו  ְבֵרי הגר"י ָסָלאְנֵטר זי"ע, דְּ דִּ
ָלה  ֶחֶבל ַהצָּ ִתי לֹא ָיסּור ֵהנָּה, ֶלֱאחֹז בְּ ּתֹוָרֶתךָ, ּוִמי פֶּ

דֹור ֶזה. בְּ

ַרְעָיא  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְלַהְבָטַחת  ה  ִנְזכֶּ ן  כֵּ ְיֵדי  ְוַעל 
ַרֲחֵמי.  גָּלּוָתא בְּ ִמן  יּה  קּון בֵּ ִיפְּ [ָנׂשא קכ"ד] דְּ ְמֵהיְמָנא 
ֵאל  ִעּמוֹ  ְוֵאין  ַיְנֶחּנּו  ָדד  בָּ "ה'  סּוק  ַהפָּ נּו  בָּ ְוִיְתַקיֵּם 

"ָא. בְּ ֵנָכר" בִּ

ִמן ַחְבַרָיא ת ַהּתֹוָרה ַחד ְזֵעיָרא דְּ ִבְרכַּ בְּ

מאיר חיים  בן אאמו"ר ר' משה יו"ט זלה"ה בן 
אמו"ר ר' יוסף זלה"ה

נ.ב. 

ת  ֵני ְקִהלַּ ְלָסִבי זצ"ל, ֵמַרבָּ ָהָיה  ָלה שֶׁ ר ֵנס ַהצָּ ַוֲאַספֵּ
ְתקּוַפת  בִּ ִמְצַרִים,  בְּ עֹודוֹ  בְּ ְוַאְחָוה",  "ַאֲהָבה 
ִנְכְנסּו  ימ"ש  ְרָמִנים  ַהגֶּ שֶׁ כְּ ָהעֹוָלִמית,  ְלָחָמה  ַהמִּ
ל  כָּ שֶׁ ִהְכִריזּו  ֶבת,  ַרכֶּ בָּ ִסיעֹות  ַהנְּ ַאַחת  בְּ ְלִמְצַרִים 
ּלֹא  שֶׁ ּוִמי  רֹוָבה,  ַהקְּ ֲחָנה  תַּ בַּ אן  כָּ ֵיְרדּו  הּוִדים  ַהיְּ
לֹא  ה ַעְצמוֹ כְּ תוֹ ְלָהִמית. ָסִבי זצ"ל ָעשָׂ ֵיֵרד ַאַחת דָּ
הּוִדים ָיְרדּו –  ל ַהיְּ ֲחָנה, ְוִאּלּו כָּ תַּ ים ְולֹא ָיַרד בַּ ֵמשִׂ
ִאּלּו ִמן  יׁש כְּ ִהְרגִּ יַָּרד ֶנֱהַרג, ְוִאּלּו ָסִבי, שֶׁ ל ִמי שֶׁ ַאְך כָּ

ל.  ַמִים מֹוִרים לוֹ לֹא ָלֶרֶדת, ְוָכְך ִנצַּ ַהשָּׁ

ִסְדָרן ַחְברּוָתא  ָסִבי זצ"ל ָהָיה לֹוֵמד כְּ ַאַחר ִהוְָּדִעי דְּ
ִעם  ָלַמד  ְוֵכן  זצ"ל,  ָחָמִווי  ָהַרב  ִעם  דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ
ָלה ְוזַֹהר  ֵדל לחי"ט ָמָרן הגר"ע יֹוֵסף שליט"א ַקבָּ ִיבָּ
ים  ר ֵאיָנּה ְידּוָעה ְלַרבִּ ְסתָּ נִּ ר גְַּדלּותוֹ בַּ דֹוׁש – ֲאשֶׁ ַהקָּ

ה ִהיא ! י ַרבָּ – כִּ

ילוֹ. ל הרשב"י הק' ְלַהצִּ אי ָעַמד לוֹ ְזכּותוֹ שֶׁ ַודַּ בְּ

ּתֹוָרתוֹ  ּוְבכַֹח  הק'  שהרשב"י  ּוְמֻפְרָסם,  ָידּוַע  ֶזהּו  דְּ
יל. ד ְזכּות ּוֵמֵגן ּוַמצִּ הק' ְמַלמֵּ

ַלְחמוֹ,  ֵמָנה  שְׁ "ר  ֵמָאשֵׁ  – ְרׁשּומֹות  י  ּדֹוְרשֵׁ ְוָדְרׁשּו 
ֵמָנה  שְׁ  - ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ָאַמר  ּמּוד  ִמלִּ ר"ת  ר  ֵמָאשֵׁ
בּוק  ַהדָּ ְוָכל  ִמּיּות,  ַגשְׁ בְּ ְוֵהן  רּוָחִנּיּות  בְּ ֵהן   – ַלְחמוֹ 

ים. ֵתב ְלַחיִּ ים ִיכָּ ַחיִּ בַּ

ְבָרָכה,  הק' מאיר חיים בִּ

י א' ֱאלּול תשס"ט שִּׁ יֹום ַהשִּׁ

ים" י ָהַרבִּ ִלְכבֹוד "ֶחְבַרת ְמַזכֵּ

לֹום ּוְבָרָכה! שָׁ
ם  ַאתֶּ שֶׁ ַהּטֹוָבה  ַעל  ֵלב  ֶרב  ִמקֶּ ָלֶכם  ְלהֹודֹות  ָרִצינּו 
ֶאת  ִלְלמֹד  אֹוָתנּו  ים  ּוְמַזכִּ ָרֵאל  ִישְׂ ְלַעם  ים  עֹושִׂ
ַרב.  ֶסף  כֶּ ֶזה  ַעל  הוֵֹצאֶתם  ּוֶבַטח  דֹוׁש,  ַהקָּ ַהּזַֹהר 
ְלִמְצוֹות  ְזּכּו  תִּ ה',  ֵמִעם  ֵלָמה  שְׁ ְהֶיה  תִּ ֶכם  כְֻּרתְּ ַמשְׂ
ָלֶכם  ֲעמֹד  תַּ ַהּזֹאת  דֹוָלה  ַהגְּ ְצָוה  ַהמִּ ּוְזכּות  ַרּבֹות, 

ּוְליֹוְצֵאי ֲחָלֵציֶכם, ָאֵמן.
ר  ַהְמֻהדָּ ט  ַהסֶּ ֶאת  ָאנּו  גַּם  ְלנּו  ִקבַּ ָיִמים  ה  מָּ כַּ ִלְפֵני 
יֵּׁש  שֶׁ יָון  כֵּ ַמְחנּו,  שָׂ ְך  כָּ ְוָכל  דֹוׁש,  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ל  שֶׁ
ְלַהְתִחיל  ּוְרצֹוִני  "י,  ַרשִׁ ְכַתב  בִּ ן  ָישָׁ זַֹהר  ִית  בַּ בַּ ָלנּו 
יָון  כֵּ ְמאֹד  ה  ָקשֶׁ ָהָיה  ֲאָבל  ְקָצת,  יֹום  ל  כָּ ִלְלמֹד 
ָמָצאנּו ֶאת  ם  רּוְך ַהשֵּׁ בָּ ַעד שֶׁ ִלְקִריָאה.  ה  זֶּה ָקשֶׁ שֶׁ
ּוִמיָּד  ִלְתרּוָפה.  ָעִלים  כְּ ָלנּו  ָהָיה  ְוֶזה  ֶכם  לָּ ים שֶׁ פִּ ַהדַּ
ַלְחנּו ָלֶכם,  ים ְושָׁ פִּ אנּו ֶאת ַהדַּ ר ָלנּו ִמלֵּ ְפשֵׁ ִהְתאַּ שֶׁ כְּ
ַלְיָלה  אֹותוֹ  ִהְזַמּנּו זַֹהר, בְּ ּנֹוַדע ָלֶכם שֶׁ שֶׁ ְוָאֵכן ִמיָּד כְּ
ּקֹות  דַּ ַאֲחֵרי  ִית  ַלבַּ ט  ַהסֶּ ל  כָּ ֶאת  ָבר  כְּ ל  ְלַקבֵּ ָזִכינּו 
ֶלא  ׁשּום ָמקֹום, ְוַהפֶּ ֵאין בְּ רּות שֶׁ ׁש - שֵׁ ְספּורֹות ַממָּ

ֶסף!! ִחנָּם ֵאין כֶּ ַהּכֹל בְּ ֶהָעצּום שֶׁ
ׁש  ַממָּ ֶכם,  לָּ שֶׁ ים  פִּ ַהדַּ ֶאת  ָראנּו  קָּ שֶׁ כְּ ַהְתָחָלה  בַּ
ִחנָּם  בְּ ִקים  ְמַחלְּ ם  ַאתֶּ שֶׁ ֵעיֵנינּו  ְלַמְרֵאה  ֶהֱאַמּנּו  לֹא 
ַעְלנּו  ִהְתפַּ ׁש  ַממָּ ְך  כָּ ְוַאַחר  ָלל,  כְּ ֶרַוח  ַרת  ַמטְּ ְללֹא 
עֹוֶמֶדת  שֶׁ דֹוׁשֹות)  ַהקְּ מֹות  שָׁ ַהנְּ (אוֹ  ה  דֹושָׁ ַהקְּ ָמה  שָׁ ֵמַהנְּ
לֹא  ה,  ְסֻגלָּ ְיִחיֵדי  ׁש  ַממָּ ֶזה,  גָּב  ִנשְׂ ָבר  דָּ ֵמֲאחֹוֵרי 

ָרֵאל. ַאְלָמן ִישְׂ
יכּו  ְמשִׁ תַּ שֶׁ ֵדי  כְּ ש"ח   200 רּומֹות  ַלתְּ הֹוַסְפנּו 

ה.  דֹושָׁ ֲהָפָצה ַהקְּ בַּ
ֶכם  כְֻּרתְּ ַמשְׂ ּוְתִהי  ּכֲֹחֶכם  ר  ְוִיישַׁ ְלִמְצוֹות  ְזּכּו  תִּ
ָאנּו  ה שֶׁ ֻאלָּ ָבר ַלגְּ ה כְּ ֵלָמה ֵמִעם ה', ּוִבְזכּוְתֶכם ִנְזכֶּ שְׁ

ן ְיִהי ָרצֹון. ִנים, ָאֵמן כֵּ ים ָלּה ֵמאֹות שָׁ ְמַצפִּ

ִחְזקּו ְוִאְמצּו!
ם. ִעּלּום שֵׁ ֶהָחֵפץ בְּ

ה



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

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

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

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

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

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

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

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

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

ְנָהִגים(   .)ַטֲעֵמי ַהּמִ

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

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

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

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

ָאֶרץ"  ְי"ָר ּבָ   . ָאּכֵ

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 ]ְּתִפָּלה ִלְרפּואֹות ִויׁשּועֹות[

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

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



- עלוני "אור הזוהר" בהמשכים -

ַכי ֲהִליכֹות ָמְרדְּ
ֶפר "ַעּמּוֵדי עֹוָלם" ּובוֹ ֵמֲהִליכֹות ֶרק ִמּתֹוְך ַהסֵּ פֶּ

ִליָט"א ָהַרב  ַכי ִיְצָחִקי שְׁ ל ָהַרב ַאְבָרָהם ָמְרדְּ מו"ר ַהְמֻקבָּ
ִמּפָֹרת

א:  ּנֹושֵׂ בַּ

דֹוׁש עּור ַהּזַֹהר ַהקָּ שִׁ

ָקא  ין ִאינּון דְּ ֹזַהר ָהָרִקיַע, ִאילֵּ יִלים ַיְזִהירּו כְּ כִּ שְׂ "ְוַהמַּ
ִאְתְקֵרי ֵסֶפר ַהּזַֹהר" א א דְּ ּזַֹהר דָּ ִלין בַּ דְּ תַּ ִמשְׁ

ִליָט"א  ַכי ִיְצָחִקי שְׁ ל ָהַרב ַאְבָרָהם-ָמְרדְּ נּו ַהְמֻקבָּ א. מוֵֹרנּו ְוַרבֵּ
ת  בָּ ָכל מֹוָצֵאי שַׁ דֹוׁש, בְּ ּזַֹהר ַהקָּ עּור ַהגָּדֹול ַלה' בַּ ְמַקיֵּם ֶאת ַהשִּׁ

ְדָרׁש ב. ֵבית ַהמִּ קֶֹדׁש בְּ

ם  ּמּוד ְולֹוַמר: ְלשֵׁ ַח ֶאת ַהלִּ ִליָט"א ִלְפתֹּ ִפי מו"ר שְׁ ָלא בְּ ב. ַמְרגְּ
ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו,  ְדִחילּו  בִּ יּה,  ִכיְנתֵּ ּושְׁ הּוא  ִריְך  בְּ א  קּוְדשָׁ ִיחּוד 
(ה')  ִלים  שְׁ ִיחּוָדא  בְּ ֵק"י  ָוא"ו  בְּ ֵק"י  יֹו"ד  ם  שֵׁ ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו, 
ִכיַנת  שְׁ ְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  יּה  ִכיְנתֵּ שְׁ ְלַאְקֵמא  ָרֵאל.  ִישְׂ ל  כָּ ם  שֵׁ בְּ
קּון  ִיפְּ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוַבֲהֵדין  ֵמָחה,  שְׂ ִנים  ַהבָּ ֵאם  ֻעזֵּנּו 
ָעֵלינּו.  ֱאלֵֹהינּו  ֲאדָֹני  נַֹעם  ִויִהי  ַרֲחֵמי.  בְּ גָּלּוָתא  ִמן  ָרֵאל  ִישְׂ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו. ּוַמֲעשֵׂ ּוַמֲעשֵׂ

רּוְך ְידָֹוד ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: ִיְמלְֹך ה' ְלעֹוָלם  ּמּוד: בָּ ּוְבִסּיּום ַהלִּ
ָאֵמן ְוָאֵמן:

ִסים  נְּ ְתכַּ ַהמִּ ַהְדַרת-ֶמֶלְך  ַעם  רֹב  ֲהמֹון  בַּ ִמְתַקיֵּם  ּמּוד  ַהלִּ ג. 
ת קֶֹדׁש. בָּ ָכל מֹוָצֵאי שַׁ ִסְדָרן בְּ ִמיִדין כְּ ּוָבִאים ֵמַרֲחֵבי ָהָאֶרץ תְּ

צּוי  ֶפר ַהמָּ סֵּ ר בַּ ְקִריָאה ְוֶהְסבֵּ ִלּמּוד ָרצּוף, בִּ ּמּוד ִמְתַקיֵּם בְּ ד. ַהלִּ
ת  ָפָרשַׁ ים, ֶהָארֹות בְּ אּוִרים ְוִחּדּושִׁ ָלמֹות בֵּ ל לֹוֵמד, ְוַהשְׁ ַיד כָּ בְּ
ַהְמעֹוְדִדים  ֲחָכִמים  ה  ּוַמֲעשֵׂ מּוָסר  ְבֵרי  דִּ ַוֲהָלכֹות,  בּוַע  ַהשָּׁ

ִקים ַלֲעבֹוַדת ה'. ּוְמַחזְּ

ֶהָארֹות  עּור  שִׁ ָכל  בְּ יר  ְלַהְזכִּ ִליָט"א  שְׁ מו"ר  ִפי  בְּ ָלא  ַמְרגְּ ה. 
ָהֲאִר"י,  "י,  בִּ ַרשְׁ ִלים:  ַהְמֻקבָּ ָרֵאל  ִישְׂ ַחְכֵמי  דֹוֵלי  ִמגְּ ים  ִחּדּושִׁ
ן- ַעל ַהבֶּ ים בַּ י יוֵֹסף ַחיִּ ם טֹוב, ַרבִּ ַעל שֵׁ ָרֵאל בַּ י ִישְׂ "ׁש, ַרבִּ ָהָרשָׁ
ַעל  ֵניאֹור ַזְלָמן בַּ י שְׁ י ַיֲעקֹב ַאּבּוַחִציָרא זיע"א, ַרבִּ ִאיׁש-ַחי, ַרבִּ

י ַנְחָמן ֵמאּוַמן ְועֹוד - זיע"א. א ְוַרבִּ ישָׁ ְנָיא ַקדִּ ַהתַּ

ָנה: ְרֵקי-ִמשְׁ פִּ

ָלה. בָּ יבּות ִלּמּוד ָחְכַמת ַהקַּ גֶֹדל ַמֲעַלת ַוֲחשִׁ ַמֲאָמר בְּ

ְזַמנֵּי  ַהְנָהגֹות  ּמּוד.  ַהלִּ יבּות  ֲחשִׁ  – ֶחְלֵקנּו  ּטֹוב  ַמה  ֵרנּו  ַאשְׁ
א'-  בְּ ְסדּוִרים  ּמּוד  ַהלִּ ַמֲעלֹות  ּמּוד.  ַהלִּ ְרֵכי  דַּ ַהְנָהגֹות  ּמּוד.  ַהלִּ
ְמקֹורֹות  בִּ ְוֻלְקטּו  ים  ַרבִּ ְסָפִרים  בִּ רּו  ִנְזכְּ ן  ְלַקמָּ דִּ קֹורֹות  ַהמְּ ב'. 
ר  ָעִמיר ּגְֹרָנה ָלבֹוא ְלָמקֹום ֶאָחד ְלַעטֵּ ׁשֹוִנים, ובס"ד ֲאַסְפנּום כְּ

אן. ִליָט"א כָּ ל מו"ר שְׁ ֶאת ֵהיָכלוֹ שֶׁ

ָלה הּוא מּוָסר ָלָאָדם ג. בָּ ר ַהקַּ ַמֲאָמר ִעקַּ

ָלה ד בָּ יבּות ִלּמּוד ָחְכַמת ַהקַּ גֶֹדל ַמֲעַלת ַוֲחשִׁ ַמֲאָמר בְּ

יבּות  ַוֲחשִׁ ַמֲעַלת  גֶֹדל  בְּ ָהָאֶרץ...  ְוָתֵגל  ַמִים  ַהשָּׁ ְמחּו  ִישְׂ
זיע"א  "י  בִּ ַרשְׁ ְבֵרי  דִּ ים  ְמפָֹרשִׁ ִהנֵּה  ָלה,  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת  ִלּמּוד 
הֹון  ַמר בְּ ָלה ְדִאתְּ יִלים ָיִבינּו ִאינּון ָמאֵרי ַקבָּ כִּ שְׂ בזוה"ק ה: "ְוַהמַּ
ִלין  דְּ תַּ ָקא ִמשְׁ ין ִאינּון דְּ ֹזַהר ָהָרִקיַע, ִאילֵּ יִלים ַיְזִהירּו כְּ כִּ שְׂ ְוַהמַּ
ּה  ין בָּ שִׂ נְּ ִמְתכַּ ֵתַבת נַֹח דְּ ֵאינוֹ כְּ ִאְתְקֵרי ֵסֶפר ַהּזַֹהר דְּ א דְּ ּזַֹהר דָּ בַּ

ַהֲעלְֹתָך קנ"ג. א.  זוה"ק בְּ

ָכל ֲאָתר ַוֲאָתר. ים בְּ יס ְלִזּכּוי ָהַרבִּ מַֹע ּוְלַהְדפִּ ן ִלשְׁ עּוִרים ִנתָּ ב.  ֶאת ַהשִּׁ

ֶפר "ֵמִאיר אֹור ִלי" ַהנַּ"ל. מֹות ַהסֵּ ג.  ִמּתֹוְך ַהְקדָּ

אּוִרים  בֵּ ִלי"  אֹור  "ֵמִאיר  ֶפר  ַהסֵּ ֶפַתח  בְּ ת-ָהַרב  ְרכַּ בִּ ְבֵרי  דִּ ִמּתֹוְך  ד.  
וָּנֹות  ַהכַּ ַער  ְושַׁ ים  ֵעץ-ַחיִּ ִסְפֵרי  בְּ ִליָט"א  שְׁ מו"ר  עּוֵרי  ִמשִּׁ ים  ְוִחּדּושִׁ

ְועֹוד.

ַהֲעלְֹתָך קנ"ג. ה.  זוה"ק בְּ

ּלֹוד  ַהיִּ ן  ַהבֵּ ל  כָּ ִיְתַקיֵּם  ְבהֹון  דִּ ְלכּוָתא  ִממַּ ַבע  ְושֶׁ ֵמִעיר  ַנִים  שְׁ
א". ִסְפָרא דָּ ִליֻכהּו ְוָדא אוָֹרה דְּ שְׁ ַהְיאָֹרה תַּ

יִלים  כִּ שְׂ "ְוַהמַּ לרשב"י ו:  ַהנִָּביא  ֵאִליָּהּו  ְבֵרי  דִּ ים  ְמפָֹרשִׁ ְועֹוד 
ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאיהּו  דְּ יָלְך,  דִּ ִחּבּוָרא  ַהאי  בְּ ָהָרִקיַע,  ֹזַהר  כְּ ַיְזִהירּו 
יֹון,  ִנסָּ ָצִריְך  לֹא  ין  ִאילֵּ בְּ ׁשּוָבה,  תְּ ָאה,  ִעלָּ ִאיָמא  דְּ זֹוֲהָרא  ִמן 
ַהאי  ִאיהּו  דְּ ַחיֵּי,  דְּ ֵמִאיָלָנא  ְלִמְטַעם  ָרֵאל  ִישְׂ ֲעִתיִדין  דַּ ּוְבִגין 
ָדד  הֹון ה' בָּ ַרֲחֵמי, ְוִיְתַקיֵּם בְּ יּה ִמן גָּלּוָתא בְּ קּון בֵּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִיפְּ

ַיְנֶחּנּו..." ְוכּו'.

זיע"א ז:  ּבּוַזְגלוֹ  ה  משֶׁ ן  בֶּ לֹום  שָׁ ָהַרב  ָהֱאלִֹהי  ל  ַהְמֻקבָּ ְוִדְבֵרי 
ר, אוֹ ִמּתֹוְך  ָלה, אוֹ ְמַחבֵּ ֵדהּו ַקבָּ ַלמְּ יְּ יָּכֹול ִלְקנֹות לוֹ ַרב שֶׁ ּוִמי שֶׁ
ל – ּגוֵֹרם אֶֹרְך גָּלּוָתא. ּוְבֵפרּוׁש ָאַמר ֵאִליָּהּו  ָפִרים, ּוִמְתַרשֵּׁ ַהסְּ
ְרקּון ִמן  דֹוׁש  ִיְתפָּ ְבַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ ְמעֹון 'דִּ י שִׁ ַהנִָּביא ְלַרבִּ
ָבִרים  ָנה ּוֵפֵרׁש דְּ ְתָרָאה'. ְועֹוד שָׁ ָדָרא בַּ ד ִאְתגְַּלָיא בְּ גָּלּוָתא, כַּ
אן רח"ל 'ויליה ַטב ֵליּה  ַתב כָּ כָּ לֹׁש, ּוִמּגֶֹדל ָהעֶֹנׁש שֶׁ ָעִמים שָׁ פְּ
ָכר  ּנּו ִיוַָּדע ּגֶֹדל ַהִחּיּוב ְוגֶֹדל ַהשָּׂ ֵרי ְוָלא יֹוִליף'... ּוִממֶּ ָלא ִאְתבְּ דְּ
עֹוָלמֹות,  ּבֹוֶנה  ִגיְרָסא  בְּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  י  כִּ ָלה,  ַקבָּ ּלֹוֵמד  שֶׁ ְלִמי 
ּבוֹ  ה  ַיֲעשֶׂ ֶאָחד  ַמֲאָמר  רּוׁש  פֵּ ּוְלָהִבין  ִלְלמֹד  ה  ִיְזכֶּ ִאם  וכ"ש 
ָנה  ט שָׁ שָׁ ִלּמּוד פְּ ה בְּ ּלֹא ַיֲעשֶׂ ָעה ַאַחת ַמה שֶּׁ שָׁ ּקּון ְלַמְעָלה בְּ תִּ

ָלל". עכ"ל. ְרָאיֹות ְלֶזה כְּ ִמיָמה. ְוֵאין ָצִריְך ְלַהֲאִריְך בִּ תְּ

ֵלָמה ח:  שְׁ ֶאֶבן  ֶפר  סֵּ בַּ זיע"א  הגר"א  ָהֱאלִֹהי  ל  ַהְמֻקבָּ ְבֵרי  דִּ
ְלָיא  ה תַּ ֻאלָּ ר ַהגְּ ְהֶיה ַרק ע"י ִלּמּוד ַהּתוָֹרה ְוִעקַּ ה לֹא תִּ ֻאלָּ "ַהגְּ

ָלה". בָּ ִלּמּוד ַהקַּ בְּ

ַסְפִרין  ְיִחיֵאל  ַאְיִזיק  ִיְצָחק  ָהַרב  ָהֱאלִֹהי  ל  ַהְמֻקבָּ ְבֵרי  דִּ
ֵסֶפר  בְּ ָגְתָך  ַהשָּׂ ְלִפי  ִמיד  תָּ ָך  ַנְפשְׁ ק  בֵּ "דַּ זיע"א ט:  ִמּקֹוַמְרָנה 
ְוַאֲהָבה  ִיְרָאה  בְּ ְמאֹד  ָך  ַנְפשְׁ ק  ְוַדבֵּ ָהֲאִר"י  ָמָרן  ּוְבִכְתֵבי  ַהּזַֹהר 
ֶזהּו  י  כִּ י  ְוַרבִּ ַרב  ִלְהיֹות  ָחִליָלה  וָָּנְתָך  כַּ ְהֶיה  תִּ ּלֹא  שֶׁ ְוַהְכָנָעה 
בֹוִהים  גְּ ְיָקרֹות  ְנָפׁשֹות  ּוָבַני  ַאַחי  ְוָלֵכן  ְוכּו'  ׁש  ַממָּ ָזָרה  ֲעבֹוָדה 

ּקּוִנים ֹזַהר ָחָדׁש" ְוכּו'. ֵסֶפר ַהּזַֹהר תִּ ֶכם בְּ קּו ַנְפשְׁ ַדבְּ ְוָרִמים תְּ

ַחי  ִאיׁש  ן  בֶּ ים  ַחיִּ יוֵֹסף  י  ַרבִּ ָהֱאלִֹהי  ל  ַהְמֻקבָּ ֻעזֵּנּו  אֹון  גְּ ְוִדְבֵרי 
ֲחָכִמים  ר  ֲאשֶׁ ֶאת  יל  כִּ שְׂ ַהמַּ ְוָיִבין  ֹוֵמַע  ַהשּׁ ַמע  "ִישְׁ זיע"א י: 
ת  ָלֶגשֶׁ ָרֵאל  ִישְׂ ִאיׁש  ְלָכל  ְוהֹוִדיעּו  ִהְזִהירּו  ר  ַוֲאשֶׁ ידּו  ִהגִּ
ִהיא  ים  ַחיִּ ֵעץ  ֶריָה  ְוִנְסתָּ ַהּתוָֹרה  סֹודֹות  ֵעֶסק  בְּ ַהּקֶֹדׁש  ֶאל 

ּה". ֲחִזיִקים בָּ ַלמַּ

מֹר ְוַלֲעשֹׂות  ד ִלשְׁ ָיֵדינּו ִיְצַלח ִלְלמֹד ּוְלַלמֵּ ְיִהי ָרצֹון ְוֵחֶפץ ה' בְּ
ֻעזֵּנּו  ִכיַנת  שְׁ ְלִעּלּוי  ַאֲהָבה,  בְּ ּתוָֹרֶתָך  ְבֵרי  דִּ ל  כָּ ֶאת  ּוְלַקיֵּם 

בב"א.

ֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו יא ַאשְׁ

ִאְמֵרי  בְּ ְוַלֲהגֹות  ֵליֵלְך  ְלאֹורוֹ  זִָּכינּו  שֶׁ ֶחְלֵקנּו  ּטֹוב  ַמה  ֵרינּו  ַאשְׁ
ים,  ים ְוֻכּלוֹ ַמְחַמדִּ קִּ דֹוׁש, ִחּכוֹ ַמְמתַּ יו ֹזַהר ֶעְליֹון אֹור ַהקָּ נַֹעם ִמזִּ

ת ָנׂשא, ח"ג דף קכד, ב. ָרשַׁ ו.  ֹזַהר פָּ

א ֶמֶלְך  סֵּ ֵפרּוׁשוֹ כִּ ה ּבּוַזְגלוֹ זיע"א, בְּ ן משֶׁ לֹום בֶּ ל ָהֱאלִֹהי ָהַרב שָׁ ז.  ַהְמֻקבָּ
ּקּון מג' אֹות ס'. ּקּוֵני ַהּזַֹהר, תִּ ַעל תִּ

ֵלָמה פי"א סי' ג'. ֶפר ֶאֶבן שְׁ סֵּ ח.  ָהֱאלִֹהי הגר"א זיע"א בַּ

זיע"א  ִמּקֹוַמְרָנה  ַסְפִרין  ְיִחיֵאל  ַאְיִזיק  ִיְצָחק  ָהַרב  ָהֱאלִֹהי  ל  ַהְמֻקבָּ ט.  
ָנהא'. ֶרק ד' ִמשְׁ ִסְפרוֹ נֹוֵצר ֶחֶסד פֶּ בְּ

ַעת  רֹאׁש ִסְפרוֹ דַּ ן ִאיׁש ַחי זיע"א בְּ ים בֶּ י יֹוֵסף ַחיִּ ל ָהֱאלִֹהי ַרבִּ י.  ַהְמֻקבָּ
ּוְתבּוָנה.

ִנּיֵאל ְפִריׁש זצ"ל. ְוֵסֶפר ִלּמּוד  ל ָהַרב דָּ ֲעֵרי ַהּזַֹהר ַלְמֻקבָּ יא.  ְרֵאה ֵסֶפר שַׁ
יף  ֶפר ַהּכֹוֵלל ּוַמקִּ ִליָט"א ב"ב. ּוִבְפָרט ַהסֵּ ִוד ִיְצָחק שְׁ סֹודֹות ַהּתֹוָרה ָלַרב דָּ
ְמחּו ַהֲחִסיִדים  ָמה: "ִישְׂ ַהְקדָּ ְלׁשֹונוֹ בַּ ִליָט"א, כִּ רֹוס שְׁ "אֹור ַהּזַֹהר" ָלַרב גְּ
ָהֵרינּו  יֹוַחאי  ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ ן  ַרבָּ ּוִבְזכּות  השי"ת  ֶעְזַרת  בְּ ַהּלֹוְמִדים,  ְוָיִגילּו 
ְלמּוד  ִמתַּ גָּדֹול  קֶֹבץ  ַהּזַֹהר,  אֹור  הספה"ק  ָרָכה  בְּ ַהּיֹום  ִלְפֵניֶכם  נֹוְתִנים 
ִסְפֵרי  ְוַאֲחרֹוִנים,  ִראׁשֹוִנים  ּקּוִנים,  תִּ זוה"ק,  ים,  ִמְדָרשִׁ ְלִמי,  ְירּושַׁ ְבִלי  בַּ
ִעְנַין ִלּמּוד  ים בְּ ִריִּ ים ְוִעקָּ ָלִלים ְיסֹוִדיִּ בעשטה"ק ְוַתְלִמיָדיו, ִסְפֵרי מּוָסר, כְּ
ׁש,  ן ִחנָּם ְלָכל ּדֹוֵרׁש ּוְמַבקֵּ ָלמֹות ׁשֹונֹות". ְוהּוא ִנתָּ ּקּוִנים, ּוְבַהשְׁ ַהּזַֹהר ְוַהתִּ
ָהעֹוָלִמי"  ַהּזַֹהר  "ִמְפַעל  ְיֵדי  ַעל  ים  ַנֲעשִׂ ַוֲהָפָצה  ָרה  ַהְסבָּ ֻעּלֹות  פְּ ה  ְוַהְרבֵּ
לֹום  י שָׁ ַרבִּ ִמיסֹודוֹ של הגה"צ  ָהעֹוָלִמי"  ים  ָהַרבִּ י  ְמַזכֵּ "ֶחְבָרה  ע"י  - שֶׁ
ָראס כ"ק ָמָרן ַאְדמֹו"ר ֵמָהאָלִמין שליט"א (ְקַהל ָהאָלִמין. ְרחֹוב ַנַחל  ְיהּוָדה גְּ

ֶמׁש 99093). ית שֶׁ ָלִכיׁש 24/8 ָרַמת בֵּ

ית  ֵראשִׁ ה בְּ ַמֲעשֵׂ יל בְּ כִּ ֵאין ָלֶהם סֹוף ְוֵקץ ְלָהִבין ּוְלַהשְׂ ַמִים שֶׁ
יב  ּוְלָהשִׁ ְלִהְתַיֵחד  ָבה  ֶמְרכָּ ִלְהיֹות  ְוֵאיְך  ָבה,  ְרכָּ ַהמֶּ ה  ּוְבַמֲעשֵׂ
י  ַנְפשִׁ ַרׁש בְּ ּה. ְוֹזאת ֶנְחַלט ְוִנשְׁ ְרשָׁ קֹור ַמְחָצָבּה ְושָׁ ֶנֶפׁש ֶאל ַהמָּ

ּלֹא ָרָאה אֹור ֵסֶפר ַהּזַֹהר לֹא ָרָאה אֹור ִמיָָּמיו יב. ר ִמי שֶׁ ֲאשֶׁ

ֱאֶמת  י  שֵׁ ּוְמַבקְּ ּתֹוְקִקים  שְׁ ַהמִּ ַהֲחֵבִרים  ְוֵרַעי  ַאַחי  ָמעּוִני  שְׁ
י  ַנְפשִׁ ֵהיָכלוֹ  בְּ ר  ּוְלַבקֵּ ה'  נַֹעם  בְּ ַלֲחזֹות  ב  ַהלֵּ ֲעבֹוַדת  ת  ֲאִמתַּ
ַקְדמֹוֵנינּו  י  ִמפִּ ָידּוַע  ר  ֲאשֶׁ כַּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ק  ְוִתְדבַּ ּתֹוַחח  שְׁ תִּ

דֹוׁש יג. ת ֵעֶסק ֵסֶפר ַהקָּ ְסֻגלַּ

ַיְכִניס  ה  ִסלָּ ל ַהמְּ ְיַסקֵּ ָרִכים  ַהדְּ ְיָפֵרׁש  ַהּזַֹהר  ַהזֶּה ֵסֶפר  דֹוׁש  ַהקָּ
ֶצֶדק  ֵלי  ַמְעגְּ בְּ ַיְדִריֶכּנּו  ֶדּנּו  ְיַלמְּ ָאָדם  ל  שֶׁ ִלּבוֹ  בְּ ְוִיְרָאה  ַאֲהָבה 

נּוָחה ְוֶאל ַהנֲַּחָלה יד. ְלָהִביא אֹוָתנּו ֶאל ַהמְּ

ָבָריו  דְּ ר  ֲאשֶׁ ְותֹוַעְלּתוֹ  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ת  ְקֻדשַּׁ ּגֶֹדל  יַח  שִׂ יּוַכל  ּוִמי 
ּוַמְזִהיִרים.  ְמִאיִרים  ּבֹוֲעִרים  יִדים  ַלפִּ כְּ ִרים  ְוִנְסתָּ ְצפּוִנים 
ַאֲהָבה  ָרצּוף  ּתֹוכוֹ  ָפׁשֹות  ַהנְּ ַחיֵּי  ים.  ַהַחיִּ ְמקֹור  ֵעיַנִים  ַתח  פֶּ
ד  ְכבָּ ּוְלִיְרָאה ֶאת ה' ַהנִּ ָבבֹות ְלַאֲהָבה  ָבָריו ַמְלִהיִבים ֶאת ַהלְּ דְּ
ֵחְך  ל  כָּ ָבָריו  דְּ ִניִמּיּות  פְּ ּתֹוִכּיּות  ֵמִבין  ֵאינוֹ  שֶׁ ִמי  ְוַאף  ְוַהּנוָֹרא. 
ָמה ְלָהִאיָרּה  שָׁ ה ְמֻסגִָּלים ַלנְּ ָבָריו ֵהמָּ ְולֹוֵמד ְלׁשֹונוֹ דְּ ַהּטֹוֲעמוֹ 

ּנֹוָדע טו. ָכּה כַּ ּוְלַזכְּ

ָאְמרּו  ה שֶּׁ ָלל ֵהֶפְך ִממַּ ָבִרים ַהכְּ ג' דְּ ם טֹוב ז"ל, בְּ ַעל שֵׁ ָאַמר ַהבַּ
ְמֻסגָּל  ַהּזַֹהר  ֲאִמיַרת  ה,  יְַּרבֶּ שֶׁ ּוִבְלַבד  כו'  ְוֶאָחד  ה  ְרבֶּ ַהמַּ ֶאָחד 
ָאְמרּו  ְצָדָקה,  ְנִתיַנת  ַהּגּוף,  ְמַטֵהר  ִמְקָואֹות  ִקיַדת  שְׁ ָמה,  שָׁ ַלנְּ
יק  ַצדִּ ֶזה  ֲהֵרי  ִני  בְּ ְחֶיה  יִּ שֶׁ ִביל  שְׁ בִּ ִלְצָדָקה  ֶסַלע  "ַהּנֹוֵתן  ֲחַז"ל 

ִנים ְמַחיֶּה ֶאת ֶהָעִני טז. ל פָּ ַעל כָּ גָּמּור", דְּ

ֶפר  ם ֵסֶפר "ַהּזַֹהר"? - ּכֹוֵתב הרמ"ק: ּוְלֶזה ַהסֵּ שֵׁ ה ִנְקָרא בְּ ָלמָּ
ַעת ָהאֹור ַההּוא ֵמַהּזַֹהר ָהֶעְליֹון,  פָּ ֵני ַהשְׁ ַהּזַֹהר ִמפְּ ֵרא ֵסֶפר  ִיקָּ
ּבוֹ,  ִקים  ְתַעסְּ ַהמִּ ל  כָּ ֱאלִֹהית  גָָּחה  ַהשְׁ בְּ יִעים  פִּ ַמשְׁ אֹורוֹ  ְוֶדֶרְך 
ַהְינּו ָרֵזי  ָרֵזי ּתוָֹרה דְּ ע בְּ פָּ ַעת ֻמשְׁ ַפע ֶעְליֹון ֵמַהדַּ ָהָיה אֹור ְושֶׁ שֶׁ
ם ִאְתְקֵרי ַהִחּבּור ַהזֶּה ֵסֶפר  ע ִמשָּׁ פָּ שְׁ נִּ יָון שֶׁ ְוִסְתֵרי ּתוָֹרה ְוכּו' כֵּ

ע ֵמַהּזַֹהר ַההּוא יז. פָּ שְׁ נִּ לֹוַמר שֶׁ ַהּזַֹהר, כְּ

ָניו  פָּ ַהּזַֹהר  ַהּלֹוֵמד  ַהּזַֹהר:  פּוס  דְּ ַמת  ַהְקדָּ בְּ אֹוֵמר  ְועֹוד 
ה ִנְקָרא ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ַוֲאדֹוִני ָאִבי ז"ל  ַעם ָלמָּ ַמְזִהיִרים, ְוֶזהּו ַהטַּ
ין  ְקָראוֹ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ָרַמז ְלִמלִּ ַתב: דִּ ית כָּ ֵראשִׁ ת בְּ ָרשַׁ רֹאׁש פָּ בְּ

רּוְך הּוא יח. יַמְטִריָּא האי"ן סו"ף בָּ ַבת זה"ר גִּ י תֵּ ִאין כִּ ִעלָּ

י  ַרבִּ ָאַמר  שֶׁ מוֹ  כְּ ר.  ְסתָּ ַהנִּ ָחְכַמת  ְלמֹד  יִּ שֶׁ ָהָאָדם  ִריַאת  בְּ ר  ִעקַּ
ֵלי'  ַוֲעַבד  ָחְכְמָתא,  דְּ ָרָזא  בְּ ָנׁש  ְלַבר  ֵלי'  ָרא  בְּ קוב"ה  ֶאְלָעָזר: 
ָלא  כָּ ע ּוְלִאְסתַּ ַחיֵּי ְלִמְנדַּ ָמָתא דְּ ַאְנּפֹוי ִנשְׁ י, ְוָנַפח בְּ נּוָתא ַסגִּ ָאמָּ בְּ
ְקָרא  ַהנִּ ל  כָּ כד"א  ָמאֵרי',  דְּ ִיְקָרא  בְּ ע  ְלִמְנדַּ ָחְכְמָתא,  דְּ ָרִזין  בְּ
ָראִתיו  יִתיו, ְוִלְכבֹוִדי בְּ יו ַאף ָעשִׂ ָראִתיו ְיַצְרתִּ ִמי ְוִלְכבֹוִדי בְּ שְׁ בִּ

ייָקא יט. דַּ

ַרְך. כ"כ  ה ּוְלָדְבָקה ּבוֹ ִיְתבָּ ְכַלל ִמְצַות ֲעשֵׂ ִלּמּוד הזוה"ק הּוא בִּ
ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר  כָּ ר' ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה: ְוַדע שֶׁ
יֵּׁש  שֶׁ ְוֵליַדע  ּבוֹ  ְלָדְבָקה  ה  ֲעשֵׂ ִמְצַות  ַהּכֹל  ְוכּו',  ִלּמּודוֹ  ְוִחּיּוב 
ְוִיְרָאה  ְוַאֲהָבה  ּוְבִיחּוִדים  ְפָרט  בִּ ה  ְקדֹושָׁ יִדיָעה  בִּ ָמצּוי  ֱאלִֹקי 

ְוַאְחדּות כ.

המשך יבוא אי"ה

ַהֲעלְֹתָך. יִדיְטׁשֹוב, ֲעֶטֶרת ְצִבי, פ' בְּ ֵטיין ִמזִּ יב.  ר' ְצִבי ִהיְרׁש ַאייְכְנשְׁ

ף ד'. יִדיְטׁשֹוב, סּור ֵמַרע, דַּ ֵטיין ִמזִּ יג.  ר' ְצִבי ִהיְרׁש ַאייְכְנשְׁ

פּוס ַמְנטֹוָבה. ַמת המו"ל ֹזַהר דְּ יד.  ַהְקדָּ

ין ַאְמְסֶטְרַדם ִלְדפּוס ַהּזַֹהר תקס"ד. ית דִּ ַמת בֵּ טו.  ַהְקדָּ

אִריְטׁש, ֵסֶפר ְנִתיב רש"י. ל ִמפָּ טז.  ר' ִהלֵּ

ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, ב'. ה קֹוְרדֹוֵבירוֹ, דַּ יז.  ָהַרב מֹשֶׁ

ַמת המו"ל ֹזַהר ִליוֹוְרנוֹ. יח.  ַהְקדָּ

ובתיקו"ז  בזוה"ק  ר  ִנְזכָּ ה  ַהְרבֵּ ְועֹוד  ע"א,  קנ"ה  ף  דַּ ח"ב  ֹזַהר  יט.  
יֶהם. ּוְמָפְרשֵׁ

חּוד,  ִביל ַהיִּ כ.  ר' ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, ְנִתיב ִמְצוֹוֶתיָך, שְׁ
ִביל ב' אֹות ג'. שְׁ

ו
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‡e‰ ‰ÊÂ .ÌÈÓÏBÚÏ Ûeba ˙Ói «̃∆∆«¿»ƒ¿∆
˙Bp‰Â ÔBiˆa ‡Lp‰ e˙kL∆»«ƒ¿»¿ƒ¿«»
.'B‚Â BÏ Ó‡È LB„˜ ÌÈÏLeÈaƒ»«ƒ»≈»∆¿

Ô‡kÓ ,‰i˜ÊÁ Èa[‡e‰ ‡˜Ó] «ƒƒ¿ƒ»ƒ»

,LB„˜ ÌÈÏLeÈ ,LB„˜ ‡e‰»¿»«ƒ»
 LB„˜ ‡e‰ .LB„˜ da ˙Bp‰«»»»»

e˙kL ,˙B‡ˆ '‰ LB„˜ ∆»»¿»
e˙ÎÂ .LB„˜ Ea˜a ¿»¿ƒ¿¿»

e˙kL  LB„˜ ÌÈÏLeÈ  ¿»«ƒ»∆»
da ˙Bp‰ .eÎl‰È LB„˜ ÌB˜nÓeƒ¿»¿«≈«»»

e˙kL  LB„˜ ‰È‰Â »∆»¿»»
ÌÈÏLeÈa ˙Bp‰Â ÔBiˆa ‡Lp‰«ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ»«ƒ
LB„w ‰Ó .BÏ Ó‡È LB„ »̃≈»∆«»
LB„˜ ‡M‰ Û‡  Ìi˜ ÔBL‡‰»ƒ«»««¿»»

.Ìi˜ LB„ »̃«»
e˙kL ‰f ‰Ó ,˜ÁˆÈ Èa «ƒƒ¿»«∆∆»

 ˙B˜Êe ÌÈ˜Ê eLÈ „Ú…≈¿¿≈ƒ¿≈
BzÚLÓ LÈ‡Â ÌÏLeÈ ˙BÁaƒ¿…¿»»ƒ¿ƒƒ¿«¿
‡È‰ ‰Bh ‰Ó ?ÌÈÓÈ Ó B„Èa¿»≈…»ƒ«»ƒ

BÊ[È„k]LÈ‡Â e˙kL Ê‡ ˙ÎÏÏ »∆∆»∆»¿ƒ
Èa Ó‡ ,‡l‡ ?B„Èa BzÚLÓƒ¿«¿¿»∆»»««ƒ
„È˙ÚÏ ÌÈ˜Ècv‰ ÌÈ„È˙Ú ,˜ÁˆÈƒ¿»¬ƒƒ««ƒƒ∆»ƒ
ÚLÈÏ‡k ÌÈ˙Ó ˙BÈÁ‰Ï ‡Ï»…¿«¬≈ƒ∆¡ƒ»

e˙kL ,‡Èp‰ Á˜Â «»ƒ∆»¿«
zÓNÂ e˙ÎÂ ,CÏÂ E„È ÈzÚLÓƒ¿«¿ƒ¿»¿»≈¿»¿«¿»
BÏ Ó‡ .Úp‰ Èt ÏÚ ÈzÚLÓƒ¿«¿ƒ«¿≈«»«»«
c :‡e‰ Cea LB„w‰«»»»»
ÌÈ˜Ècv‰ ˙BNÚÏ ÌÈ„È˙ÚL∆¬ƒƒ«¬««ƒƒ
˙BNÚÏ ‰ˆB ‰z‡ ‡Ï „È˙ÚÏ∆»ƒ»…«»∆«¬
ÌNiÂ ?e˙k ‰Ó ?˙BNÚÏ ÂLÎÚ«¿»«¬«»«»∆
ÔÈ‡Â Úp‰ Èt ÏÚ ˙ÚLn‰ ˙‡∆«ƒ¿∆∆«¿≈«««¿≈

.L˜ ÔÈ‡Â ‰BÚ ÔÈ‡Â ÏB˜¿≈∆¿≈»∆
‰ÏÚ ‡Ï „È˙ÚÏ ÌÈ˜Ècv‰ ««ƒƒ∆»ƒ»…»»

e˙kL ,BÊ ‰ÁË‰ Ì„È  ¿»»«¿»»∆»
È„k ,B„Èa BzÚLÓ LÈ‡Â¿ƒƒ¿«¿¿»¿≈

.ÌÈ˙n‰ ˙‡ Ba ˙BÈÁ‰Ï[?ÌÈ˙n‰ Ì‰ ÈÓ]Ì‰a e˙kL ,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Ó eib˙pL ÌÈb‰Ó Ì˙B‡ ¿«¬∆«≈ƒ»≈«≈ƒ∆ƒ¿«¿≈À»»∆»»∆
,ÁÈÎBÓ ˜eÒt‰ ÛBÒ ,˜ÁˆÈ Èa Ó‡ .Ïl˜È ‰L ‰‡Ó Ôa ‡ËBÁ‰Â ˙eÓÈ ‰L ‰‡Ó Ôa Úp‰ Èkƒ«««∆≈»»»»¿«∆∆≈»»»¿À»»««ƒƒ¿»«»ƒ

.ÌÈÓÈ Ó e˙kL∆»≈…»ƒ
e˙k ,ÌÈ‰Ï‡ ÈÏ ‰NÚ ˜Áˆ ‰N Ó‡zÂ Á‡ Ïk d eÏÈ‚Â ÌÏLeÈ ˙‡ eÁÓN «≈«…∆»»¿…»»ƒ¡…ƒ»ƒ¿∆¿»«ƒ¿ƒ»»

ÈÏa‡˙n‰ Ïk NBNÓ dz‡ eNÈN ‰È‰‡LB„w‰ ÈÙÏ ‰ÁÓN ‰˙È‰ ‡Ï ,‰„e‰È Èa Ó‡ .‰ÈÏÚ Ì …¬∆»ƒƒ»»»«ƒ¿«¿ƒ»∆»»««ƒ¿»…»¿»ƒ¿»ƒ¿≈«»
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‰f‰ ÙÒ „Ó˙

Èa Ó‡ .‰ÈÏÚ ÌÈÏa‡˙n‰ Ïk NBNÓ dz‡ eNÈNƒƒ»»»«ƒ¿«¿ƒ»∆»»«ƒƒ
ÌBiÓ ‡e‰ Cea LB„w‰ ÈÙÏ ‰ÁÓN ‰˙È‰ ‡Ï ‰„e‰È¿»…»¿»ƒ¿»ƒ¿≈«»»ƒ
ÌÚ ÁBÓNÏ „È˙ÚL ‰ÁÓN d˙B‡k ,ÌÏBÚ‰ ‡pL∆ƒ¿»»»¿»ƒ¿»∆»ƒƒ¿«ƒ
Úaˆ‡ ‰‡Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ .‡BÏ „È˙ÚÏ ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ∆»ƒ»¿»∆»¿∆»«¿∆»∆¿«

ÓB‡Â(‰Î ‰ÈÚ˘È)ÈÈ ‰Ê eÚÈLBÈÂ BÏ eÈe˜ ‰Ê eÈ‰Ï‡ ‰p‰ ¿≈ƒ≈¡…≈∆ƒƒ¿ƒ≈∆¿»
,È˙Îe .B˙ÚeLÈa ‰ÁÓNÂ ‰ÏÈ‚ BÏ eÈe˜(È ‰ÈÚ˘È)enÊ ƒƒ»ƒ»¿ƒ¿¿»ƒ»¿ƒ«¿

.ı‡‰ ÏÎa ˙‡Ê ˙Ú„eÓ ‰NÚ ˙e‡‚ Èk ÈÈ¿»ƒ≈»»««…¿»»»∆

Èa„Â„Î ‰lÓ È‡‰ LÈtc Ô‡Ó ÔÈÊÁ ‡Ï Ó‡ ÔÁBÈ »»»«…»ƒ»»¿»ƒ«ƒ»¿»ƒ
Ó‡„ ‡kÏÓ(„˜ ÌÈÏ‰˙).'Â‚Â ÔeÏ‰aÈ EÈt ÈzÒz «¿»¿»««¿ƒ»∆ƒ»≈¿

,Ì„‡ ÌeLÏ ‰Ú ‰NBÚ ‡e‰ Cea LB„w‰ ÔÈ‡L Ô‡kÓƒ»∆≈«»»∆»»¿»»
ÈzÒz ÈzÎc ,ÂÈÏ‡Ó ‰Ïk ‡e‰ Ba ÁÈbLÓ BÈ‡LÎ ‡l‡∆»¿∆≈«¿ƒ«»∆≈≈»ƒ¿ƒ«¿ƒ

Ck Á‡Â .'Â‚Â ÔeÚÂ‚È ÌÁe ÛÒBz ÔeÏ‰aÈ EÈt(„˜ ÌÈÏ‰˙) »∆ƒ»≈∆»ƒ¿»¿¿««»
Ck Á‡Â .'Â‚Â Ôe‡aÈ EÁe ÁlLz(„˜ ÌÈÏ‰˙)„BÎ È‰È ¿««¬ƒ¿≈¿¿««»¿ƒ¿

ÌÏBÚa ˜BÁO‰ ÈÊ‡Â .ÂÈNÚÓa ÈÈ ÁÓNÈ ÌÏBÚÏ ÈÈ¿»¿»ƒ¿«¿»¿«¬»¿¬««¿»»
,ÈzÎc(ÂÎ˜ ÌÈÏ‰˙).‰p eBLÏe eÈt ˜BÁN ‡ÏnÈ Ê‡ ƒ¿ƒ»ƒ»≈¿ƒ¿≈ƒ»

‡ ÈÏ ‰NÚ ˜Áˆ ‰N Ó‡zÂ È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ÌÈ‰Ï »»ƒ¿ƒ«…∆»»¿…»»ƒ¡…ƒ
.B˙ÚeLÈa ÁBÓNÏƒ¿«ƒ»

Èa‰f‰ ÌÏBÚa „ÓBÚ Ûeb‰L „Ú ,ÈÊÁ ‡z Ó‡ ‡ÈiÁ ƒ»»«»»≈«∆«≈»»«∆
CÏB‰Â ˜Ècˆ ‡e‰L Á‡Ï ,ÌeÏLz‰ ÔÓ ÒÁ ‡e‰»≈ƒ««¿¿««∆«ƒ¿≈
ÚÈb‰ ,BÓeÏL˙ ‰N ‡˜ ,BLBÈa ˙Óe LBÈ ÈÎ„a¿«¿≈∆≈¿¿ƒ¿»»»¿«¿ƒƒ«
‡e‰ Á‡L eÓ‡È ‡lL È„k ,‰N ‡e‰ ÌÈ˙n‰ ˙ÈiÁ˙Ïƒ¿ƒ««≈ƒ»»¿≈∆……¿∆«≈
ÌÚ ÁÓNÂ ,ÈÁ ‡e‰L Á‡Ï .‡e‰ CÈ ‡L„˜ ‰ÈÁ‰L∆∆¡»À¿»¿ƒ¿««∆«¿»≈«ƒ
ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÔB‚i‰ ‡e‰ Cea LB„w‰ ÈÚÓe ‰ÈÎM‰«¿ƒ»«¬ƒ«»»«»ƒ»»

,È˙Îc(‰Î ‰ÈÚ˘È)ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰ÁÓe ÁˆÏ ˙Ân‰ Úla ƒ¿ƒƒ««»∆»∆«»»¿»¡…ƒ
ÏÈLa ,˜ÁˆÈ ‡˜ ÈÊ‡ .'Â‚Â ÌÈt Ïk ÏÚÓ ‰ÚÓcƒ¿»≈«»»ƒ¿¬«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ

.‡Ï „È˙ÚÏ ÌÈ˜ÈcvÏ ‰È‰iL ‰ÁÓO‰Â ˜BÁv‰«¿¿«ƒ¿»∆ƒ¿∆««ƒƒ∆»ƒ»…

ÈadÈÏ e„L ,ÔÁ ÙÎc ˙‡ ‡e‰‰Ï ‡˙‡ ‰„e‰È ¿»¬»¿«¬«ƒ¿«»»»¿≈
,‡a‡ Èa dÈa‚Ï Ï‡Ú ,‡˙‡Ó Èa Ïk ‡zB˜zƒ¿¿»»¿≈»»»¿«≈«ƒ«»
e‰Èc ‰Ó ÚÙ‡ dÈÏ Ó‡ ,Ó ÏÈÊÈÏ È˙ÓÈ‡ dÈÏ Ó‡»«≈≈»«≈ƒ«»«≈∆¿««¿»¬
È‡‰Ï Ó LeÁÈÏ ‡Ï dÈÏ Ó‡ ,ÏÈÊÈ‡Â ‡˙‡Ó Èa ÈÏƒ¿≈»»¿≈ƒ»«≈»≈«¿«

ÌÏBÚ‰ ‡pL ÌBiÓ ‡e‰ Cea»ƒ∆ƒ¿»»»
ÁÓNÏ „È˙ÚL ‰ÁÓN d˙B‡k¿»ƒ¿»∆»ƒƒ¿…«
ÏÎÂ ,‡Ï „È˙ÚÏ ÌÈ˜Ècv‰ ÌÚƒ««ƒƒ∆»ƒ»…¿»

,ÓB‡Â Úaˆ‡a ‰‡Ó „Á‡ ∆»«¿∆»∆¿«¿≈
BÏ eÈe˜ ‰Ê eÈ‰Ï‡ ‰p‰ƒ≈¡…≈∆ƒƒ

‰ÏÈ‚ BÏ eÈe˜ '‰ ‰Ê eÚÈLBÈÂ¿ƒ≈∆ƒƒ»ƒ»
e˙ÎÂ ,B˙ÚeLÈa ‰ÁÓNÂ  ¿ƒ¿¿»ƒ»¿»

˙Ú„eÓ ‰NÚ ˙e‡‚ Èk '‰ enÊ«¿ƒ≈»»««
.ı‡‰ ÏÎa ˙‡Ê…¿»»»∆

ÈÓ eÈ‡ ‡Ï ,Ó‡ ÔÁBÈ »»»«…»ƒƒ
„Â„k ‰f‰ c‰ ˙‡ LtL∆≈«∆«»»«∆¿»ƒ

Ó‡L CÏn‰ ÈzÒz «∆∆∆»««¿ƒ
ÔÈ‡L Ô‡kÓ .'B‚Â ÔeÏ‰aÈ EÈt»∆ƒ»≈¿ƒ»∆≈
‰Ú ‰NBÚ ‡e‰ Cea LB„w‰«»»∆»»
ÁÈbLÓ BÈ‡Lk ‡l‡ ,Ì„‡ ÌeLÏ¿»»∆»¿∆≈«¿ƒ«
e˙kL ,ÂÈÏ‡Ó ‰Ïk ‡e‰  Ba»∆≈≈»∆»
ÌÁe ÛÒz ÔeÏ‰aÈ EÈt ÈzÒz«¿ƒ»∆ƒ»≈…≈»

Ck Á‡Â ,'B‚Â ÔeÚÂ‚ÈÁlLz ƒ¿»¿¿««»¿««
Ck Á‡Â ,'B‚Â Ôe‡aÈ EÁe ¬ƒ»≈¿¿««»

'‰ ÁÓNÈ ÌÏBÚÏ '‰ „BÎ È‰È¿ƒ¿¿»ƒ¿«
,ÌÏBÚa ˜BÁO‰ ÈÊ‡Â .ÂÈNÚÓa¿«¬»«¬««¿»»

e˙kL ˜BÁN ‡ÏnÈ Ê‡ ∆»»ƒ»≈¿
e˙kL e‰Ê .‰p eBLÏe eÈtƒ¿≈ƒ»∆∆»
ÈÏ ‰NÚ ˜Áˆ ‰N Ó‡zÂ«…∆»»¿…»»ƒ

.B˙ÚeLÈa ÁÓNÏ ,ÌÈ‰Ï‡¡…ƒƒ¿…«ƒ»
,Ó‡ ‡ÈiÁ‰‡ ‡a„Ú , ƒ»»«…¿≈«

‡e‰ ,‰f‰ ÌÏBÚa „ÓBÚ Ûeb‰L∆«≈»»«∆
‡e‰L Á‡Ï .ÌeÏLz‰ ÔÓ ÒÁ»≈ƒ««¿¿««∆
˙Óe LÈ ÈÎ„a CÏB‰Â ˜Èc «̂ƒ¿≈¿«¿≈…∆≈
.BÓeÏL˙a ‰N ‡˜ ,BLÈa¿»¿ƒ¿»»»¿«¿
,‰N ‡e‰ ,ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙Ï ÚÈb‰ƒƒ«ƒ¿ƒ««≈ƒ»»
‡e‰ Á‡L eÓ‡È ‡lL È„k¿≈∆……¿∆«≈
.‡e‰ Cea LB„w‰ ‰ÈÁ‰L∆∆¡»«»»
ÌÚ ÁÓNÂ ÈÁ ‡e‰L Á‡Ï¿««∆«¿»≈«ƒ
Cea LB„w‰ ÈÚÓe ‰ÈÎM‰«¿ƒ»«¬ƒ«»»
e˙kL ,ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÔB‚i‰ ‡e‰«»ƒ»»∆»

 ‰ÁÓe ÁˆÏ ˙Ân‰ Úlaƒ««»∆»∆«»»
ÌÈt Ïk ÏÚÓ ‰ÚÓc ÌÈ‰Ï‡ '‰¡…ƒƒ¿»≈«»»ƒ
ÏÈLa ˜ÁˆÈ ‡˜ ÈÊ‡ ,'B‚Â¿¬«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰È‰iL ‰ÁÓO‰Â ˜BÁv‰«¿¿«ƒ¿»∆ƒ¿∆

.‡Ï „È˙ÚÏ ÌÈ˜ÈcvÏ««ƒƒ∆»ƒ»…
,‡a‡ Èa ÂÈÙÏ ÒÎ .ÈÚ‰ Èa Ïk ‰ÁÓ BÏ eÁÏL .ÔÁ Ùk ÏL ÌB˜Ó B˙B‡Ï ‡a ‰„e‰È ¿»»¿»∆¿«»»»¿ƒ¿»»¿≈»ƒƒ¿«¿»»«ƒ«»

Ó LLÁÈ Ï‡ ,BÏ Ó‡ .CÏ‡Â ÈÚ‰ Èa ÈÏ e˙pM ‰Ó ÚÙ‡ ,BÏ Ó‡ ?Ó CÏB‰ È˙Ó ,BÏ Ó‡»«»«≈«»«∆¿««∆»¿ƒ¿≈»ƒ¿≈≈»«««¿…«
?‰B˙ Èc eÏa˜È ‡ÏÂ ,BÏ Ó‡ .ÌeÏk EnÓ eÏa˜È ‡ÏÂ ,‰Ê ˙‡ eNÚ Ì‰ ‰BzÏ .˙‡f‰ ‰ÁnÏ«ƒ¿»«…«»≈»∆∆¿…¿«¿ƒ¿¿»«¿…¿«¿ƒ¿≈»
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"Ú ÁÈ˜  ‡ÈÂ‰Ó˙

,ÌeÏk CpÓ eÏa˜È ‡ÏÂ ,e„Úc ‡e‰ ‡˙ÈÈB‡Ï ‡zB˜zƒ¿¿»¿«¿»¿¬¿¿»¿«¿ƒ»¿
Ïk e˙‡ .ÔÈ‡ Ó‡ ,‡˙ÈÈB‡„ ÈlÓ ÈÏa˜Ó ‡ÏÂ dÈÏ Ó‡»«≈¿»¿«¿≈ƒ≈¿«¿»»«ƒ»»
,‡zÈ˙Ó È‡Ó ÔB‰lk ‰„e‰È Èa dÈÏ Ó‡ .‡˙‡Ó Èa¿≈»»»«≈«ƒ¿»À¿»≈¿ƒ¿»
Ìe˜ÈÏ ‡Î‰ ˙ÈÓÏ ˙B‡È ‡Ïc Ô‡Ó ˙È‡ È‡Â ,dÈÏ Ó‡»«≈¿ƒƒ«¿»»¿≈«»»≈

.ÏÈÊÈÏÂ¿≈ƒ

Ì˜,dÈpÓ ÔeÏa˜È È„ ‰NÚ e‰ÈÈpÓ ÏÈc‡Â ‡a‡ Èa ƒƒ«»¿«¿ƒƒ«¿¬»»ƒ¿«¿ƒ≈
Ôep‡Â ‡‡Â ,‡c ‡a ‡‚ È„‰ eÈzÈ e‰Ï Ó‡»«¿¿ƒ«¬≈«¿»«»¿»¿¬»¿ƒ
e‡zL‡„ ‰NÚ Ôep‡Â .eÏÊ‡ .dÈnÚ È˙Â ÁÓÏ Ïa˜¿«≈¿»»¿¿ƒƒ≈»¿¿ƒ¬»»¿ƒ¿»¬

eÈ˙È dÈnÚ(‰NÚ Ôep‡)È‡ dÈÏ eÓ‡ ,ÌeÏk Ó‡ ‡ÏÂ ƒ≈¿ƒ¿»»«¿»¿≈ƒ
Èa ‡‰Â e‰Ï Ó‡ .‡zÈÎL Èt‡ Ïa˜ Óc dÈ˙eÚ¿≈¿«¿«≈«≈¿ƒ¿»»«¿¿»ƒƒ

.‡˙‡Â dÈ„‰a e„L ,‡Î‰ ˙ÈÏ ‡a‡«»≈»»»¿«¬≈¿»»

Á˙t‡ÈepL È‡Ó .Ó‡ L‡Î ‰N ˙‡ „˜t ÈÈÂ Ó‡Â ¿»««¿»»«∆»»«¬∆»»»ƒ»
‰Ók ‰N ˙‡ ÎÊ ÈÈÂ ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰ ,‡Î‰ ‰Â‰»»»»»»≈¿≈««¿»»»∆»»¿»

Ó‡„(Ï ˙È˘‡)‰„È˜t ÔÈ‡c .ÏÁ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ kÊiÂ ¿»««ƒ¿…¡…ƒ∆»≈¿≈¿ƒ»
,‰Â‰ ‡˙ÈÓ„˜ ‡l‡ .‡˙ÈÓ„˜a ‰Â‰„ ‰Ó ÏÚ ‡l‡∆»««¿¬»¿«¿ƒ»∆»¿«¿ƒ»»»
Ó‡ ÔÈÚ B˙B‡ ÏÚÂ ,‰iÁ ˙Úk EÈÏ‡ eL‡ BL ÈzÎcƒ¿ƒ»≈∆»≈«»¿«ƒ¿»∆¡«
‡Ï ‡ÏÓÏ‡c ,Ó‡ L‡k ÈzÎc ÚÓLÓ ,ÂÈLÎÚ „˜tL∆»««¿»«¿«ƒ¿ƒ«¬∆»»¿ƒ¿»≈…
‰lÓ ‡È‰‰ „˜t Ï‡ ,‰ÈÎÊ ‡ÓÈÏ Ó‡ L‡k Ó‡∆¡««¬∆»»≈»¿ƒ»¬»»««ƒƒ»

.EÈÏ‡ eL‡ „ÚBnÏ Ó‡„¿»««≈»≈∆

˙Ï˜È ‡e‰‰Ï ˜ÒÈÓÏ ÈÎÊc ˜Ècˆ È‡‰ ,ÈÎ‰ Ó‡ »«»ƒ««ƒ¿»≈¿≈«¿«¿»
ÏÎÏ ÔÎÂ ,dÈ˜È ÈÒÎa Ázt˙Ó dÈ˜eÈc ,‰‡lÚƒ»»ƒ¿≈ƒ¿««¿»¿≈¿»≈¿≈¿»
‡ÁË‡Ï ‡z˙Ï ‰Â‰ „k ‡lÈÚÏ dÈ˜eÈc ˜ÈcˆÂ ˜Èc«̂ƒ¿«ƒƒ¿≈¿≈»«»»¿«»¿«¿»»

.‡LÈc˜ ‡˙ÓL ‡È‰‰Ï¿«ƒƒ¿»»«ƒ»

eÈÈ‰Â,È˙Î„ È‡Ó ,ÔÁBÈ Èa Ó‡„(‚ ˜Â˜Á)ÁÈ LÓL ¿»«ƒƒ»»»ƒ¿ƒ∆∆»≈«
ÔÈÓÈÈ˜„ ‡˙ÓLÂ ‡Ùeb Ô‰Êc ,‰ÏÊ „ÓÚ»«¿À»¿»¬»»¿ƒ¿»»¿»¿ƒ
ÌÈ‡˜ ‰Â‰„ ‡˜eÈ„k ‡ÏÈÚÏ„ ‰‡lÚ ‡LÈc˜ ‡„‡a¿ƒ¿»«ƒ»ƒ»»ƒ¿≈»ƒƒ¿»¿¬»»ƒ
‡È‰‰Â ,‡˙ÓL ˙‡‰ ‡Ê˙Ó ‡˜eÈ„ ‡È‰‰Â ,‡Ú‡a¿«¿»¿«ƒƒ¿»ƒ¿¿»¬»«ƒ¿»»¿«ƒ
‡Ú‡Â ,‡Ú‡a ‡zL‡c ‡Ó‚ È‡‰a LaÏ˙‡Ï ‰„È˙Ú¬ƒ»¿ƒ¿««¿««¿»¿ƒ¿»«¿«¿»¿«¿»
È˜˙‡„ ‡e‰ ‡„Â ,‡Ï dÈÈË ÏÙËÂ dÈpÓ Ú˙Óƒ¿¬«ƒ≈¿»«ƒ≈¿»»¿»¿ƒ¿¿≈

.‰Le„¿̃»

Ó‡ .ÈÚ‰ Èa Ïk e‡a .Ôk Ó‡»«≈»»¿≈»ƒ»«
ÈL‡ Ìlk ,‰„e‰È Èa BÏ«ƒ¿»À»»≈
ÈÓ LÈ Ì‡Â ,BÏ Ó‡ .˙BÈLÈ¿ƒ»«¿ƒ≈ƒ
 Ô‡k ˙LÏ BÏ ‰‡ ‡lL∆…»∆»∆∆»

.CÏÈÂ Ìe˜iL∆»¿≈≈
Ì‰Ó ÏÈc‰Â ‡a‡ Èa «ƒ«»¿ƒ¿ƒ≈∆

,Ì‰Ï Ó‡ .epnÓ eÏa˜iL ‰NÚ¬»»∆¿«¿ƒ∆»«»∆
B„b‰ LÈ‡‰ ÌÚ eLÈ‡Â ,‰f‰ Ï ¿ƒ»ƒ«»«∆«¬ƒ

.BnÚ LÂ ÁÓÏ Ïa˜ Ì‰Â¿≈¿«≈¿»»¿≈≈ƒ
BnÚ eLiL ‰NÚ Ì˙B‡Â .eÎÏ‰»¿¿»¬»»∆»¿ƒ

eLÈ[‰NÚ Ì˙B‡].ÌeÏk Ó‡ ‡ÏÂ »¿¿…»«¿
,Ó ÏL BBˆ Ì‡ ,BÏ eÓ‡»¿ƒ¿∆«
,Ì‰Ï Ó‡ .‰ÈÎL Èt Ïa˜¿«≈¿≈¿ƒ»»«»∆
eÁÏL .Ô‡k BÈ‡ ‡a‡ Èa È‰Â«¬≈«ƒ«»≈»»¿

.‡e BÏ»
‰N ˙‡ „˜t '‰Â ,Ó‡Â ¿»««»«∆»»

‰È‰L ÈepM‰ ‰Ó ,Ó‡ L‡k«¬∆»«»«ƒ∆»»
˙‡ ÎÊ '‰Â ,ÓBÏ BÏ ‰È‰ ?Ô‡k»»»««»«∆

Ó‡L BÓk ,‰N kÊiÂ »»¿∆»««ƒ¿…
‰„È˜t ÔÈ‡L ,ÏÁ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆»≈∆≈¿ƒ»
‡l‡ .‰lÁza ‰È‰M ‰Ó ÏÚ ‡l‡∆»««∆»»«¿ƒ»∆»
BL e˙kL ,‰È‰ ‰ÏÁ˙‰a««¿»»»»∆»
B˙B‡ ÏÚÂ ,‰iÁ ˙Úk EÈÏ‡ eL‡»≈∆»≈«»¿«
ÚÓLÓ ,ÂLÎÚ „˜tL Ó‡ ÔÈÚƒ¿»∆¡«∆»««¿»«¿»
‡ÏÓÏ‡L .Ó‡ L‡k e˙kL∆»«¬∆»»∆ƒ¿»≈
Ó‡iL ,Ó‡ L‡k Ó‡ ‡Ï…∆¡««¬∆»»∆…«
c B˙B‡  „˜t Ï‡ .‰ÈÎÊ¿ƒ»¬»»«»»

.EÈÏ‡ eL‡ „ÚBnÏ Ó‡L∆»««≈»≈∆
‰Ê ˜Ècˆ ,Ck Ó‡ Ck »»«»«ƒ∆

„Bk B˙B‡Ï ˙BÏÚÏ ‰ÎBfL∆∆«¬¿»
‡qÎa ˙˜˜Á B˙eÓc ,ÔBÈÏÚ∆¿¿∆¿∆∆¿ƒ≈
˜ÈcˆÂ ˜Ècˆ ÏÎÏ ÔÎÂ ,B„BÎ¿¿≈¿»«ƒ¿«ƒ
‰hÓÏ ‰È‰L BÓk ‰ÏÚÓÏ B˙eÓc¿¿«¿»¿∆»»¿«»
.‰LB„˜ ‰ÓL d˙B‡Ï ÁÈË‰Ï¿«¿ƒ«¿»¿»»¿»

‰f ‰Ó ,ÔÁBÈ Èa Ó‡L ∆»««ƒ»»«∆
e˙kL „ÓÚ ÁÈ LÓL ∆»∆∆»≈«»«

‰ÓLe Ûeb ÌÈ‰BfL ?‰ÏÊ¿À»∆¬ƒ¿»»
ÔBÈÏÚ‰ LB„w‰ Ôba ÌÈ„ÓBÚL∆¿ƒ«…∆«»»∆¿
„ÓBÚ ‰È‰L ˙eÓ„k ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿∆»»≈
˙‡‰ ˙ÈBf ˙eÓc d˙B‡Â ,ı‡a»»∆¿»¿ƒ≈¬»«
‰„È˙Ú‰ d˙B‡Â ,‰ÓLp‰«¿»»¿»»¬ƒ»
‰‡LpL Bf‰ ÌˆÚa LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈»∆∆«∆ƒ¿¬»
.‰M„˜ ‡˜pL e‰ÊÂ ,‰ˆeÁ‰ ‰Ó‰f‰ ˙‡ ˙ÏÙBËÂ ‰pnÓ Úz ‰Ó„‡‰Â ,ı‡a»»∆¿»¬»»«¬…ƒ∆»¿∆∆∆«À¬»«»¿∆∆ƒ¿»¿À»

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
שבט י

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון יא



‰f‰ ÙÒ ÂÓ˙

„ÎÂ‡ÁÈ ÏÎ ‡˙‡ ,‡ÏÈÚÏ„ ‡È‰‰ ‡˜eÈ„ ‡ÓÈÈ˜ »¿»ƒ¿»«ƒƒ¿≈»»»¿»«¿»
,È˙Î„ ‡e‰ CÈa ‡LÈc˜ ‡kÏÓ Èn˜ ‡„‚ÒÏ¿»¿»«≈«¿»«ƒ»¿ƒƒ¿ƒ

(ÂÒ ‰ÈÚ˘È)Ó‡Â dÈÏ OÓ ‡e‰Â .BL„Áa L„Á ÈcÓ ‰È‰Â¿»»ƒ≈…∆¿»¿¿¿«≈≈¿»«
ÔÓÊ ‡e‰‰Ï ,EÈÏ‡ eL‡ „ÚBnÏ‡È˙ÈÓ ‡ÈÁ‡Ï „È˙Úc «≈»≈∆¿«¿«¿»ƒ¿«¬»≈«»

‡e‰ ‡„‰ Oa˙‡„ ‰Ók ‡ÓÊ ‡e‰‰Ï ˙„˜t˙‡c „Ú«¿ƒ¿«¿«¿«ƒ¿»¿»¿ƒ¿««»»
È„Ác ‡ÓBÈ ‡e‰‰Â .Ó‡ L‡k ‰N ˙‡ „˜t ÈÈÂ È˙Î„ƒ¿ƒ«¿»»«∆»»«¬∆»»¿«»¿»≈

,È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ÈB„BÚa ‡e‰ CÈ ‡L„˜(„˜ ÌÈÏ‰˙) À¿»¿ƒ¿»»»ƒ¿ƒ
.ÂÈNÚÓa ÈÈ ÁÓNÈƒ¿«¿»¿«¬»

Ó‡Ó‡ ,˙Ï ‡˙Lt ÏÚ Ó ÔÏ ‡ÓÈ ‡a‡ Èa dÈÏ ≈ƒƒ«»≈»»««»»»»¿»»»«
È‰ÈÂ Ó‡Â Á˙t .‡„ ‡˙Lt ÁzÙÓÏ ÔBÎÏ ˙B‡È»¿¿ƒ¿«»¿»»»»«¿»««¿ƒ
'Â‚Â Ì‰‡ ˙‡ ‰q ÌÈ‰Ï‡‰Â ‰l‡‰ ÌÈc‰ Á‡«««¿»ƒ»≈∆¿»¡…ƒƒ»∆«¿»»¿
‡Î‰ .'Â‚Â z‰‡ L‡ E„ÈÁÈ ˙‡ Ea ˙‡ ‡ Á˜ Ó‡iÂ«…∆«»∆ƒ¿∆¿ƒ¿¬∆»«¿»¿»»
‡B˜ÓÓ ‡tÒk ˜Èt‡c ‡Óe‡ È‡‰ ‡ÏkzÒ‡Ï ˙È‡ƒ¿ƒ¿«»»«»»¿«ƒ«¿»ƒ¿»

.„Ú È‡Ó ,‡Ú‡„¿«¿»»¬«

‡˙ÈÓ„˜aÏk dÈpÓ ˜ÈÙc „Ú ˜ÈÏc ea dÈÏ ÏÈiÚÓ ¿¬ƒ≈¿»ƒ«¿»ƒƒ≈»
Ï‡ ‡tÒk ˙‡zL‡ ‡‰Â ,‡Ú‡„ ‡Ó‰BÊ¬»¿«¿»¿»ƒ¿»¬««¿»¬»
‡ea dÈÏ ÏÈiÚÓ ,„ÈÚ È‡Ó ˙Ï ,‡˙ÓÈÏL ‡tÒÎ ‡Ï»«¿»¿≈»»¿»»»»ƒ¿¬ƒ≈¿»

,Ó‡ z‡„ ‰ÓÎ ÈÙÈÈËÒ dÈpÓ ˜ÈtÓe ‡˙ÈÓ„˜„kÈÏ˘Ó) ƒ¿¿«¿ƒ»«ƒƒ≈¿»¿≈¿»¿«¿»≈
(‰Î‡˙ÓÈÏL ‡tÒÎ ‡e‰ ÔÈ„Îe 'Â‚Â ÛÒkÓ ÌÈ‚ÈÒ B‚‰»ƒƒƒ»∆¿¿≈«¿»¿≈»»

.‡ÈeaÚ ‡Ï¿»ƒ¿¿»

Ck„Ú ‡Ú‡ ˙BÁ˙ ‡Ùe‚ È‡‰ ÏÈiÚÓ ‡e‰ Cea LB„w‰ «»»¿¬ƒ«»¿«¿»«
,‡LÈ ‡Ó‰BÊ Ïk dÈpÓ ˜ÈÙÂ dÈÏek ˜˙Óc¿ƒ¿¿«≈¿»ƒƒ≈»¬»ƒ»
ÔÚk „ÚÂ ,dÈpÓ ‡Ùe‚ Èa˙‡Â ˜ „ÂÂ˙ ‡e‰‰ ‡zL‡Â¿ƒ¿»«««¿»∆∆¿ƒ¿¿≈»ƒ≈¿«¿»

.ÌÈÏL ‡Ï ‡Ùe‚ ‡e‰»»¿ƒ

˙Ï,ÈzÎc ‡a ‡ÓBÈ ‡e‰‰(„È ‰ÈÎÊ)„Á‡ ÌBÈ ‰È‰Â «»«»ƒ¿ƒ¿»»∆»
e‰lk ÔnË˙Ó ,‰ÏÈÏ ‡ÏÂ ÌBÈ ‡Ï ÈÈÏ Ú„eÈ ‡e‰ƒ»««¿»…¿…«¿»ƒ¿«¿»À¿
‡L„e˜„ eÙÈw˙Â eÏÈÁc Ì„˜ ÔÓ ‡˙ÈÓ„˜„Î ‡ÙÚa¿«¿»ƒ¿¿«¿ƒ»ƒ√»¿ƒ¿«ƒ¿¿»

,È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‡e‰ CÈa( ‰ÈÚ˘È)˙BÚÓa e‡e ¿ƒ»»ƒ¿ƒ»ƒ¿»
.'Â‚Â BB‡b „‰Óe ÈÈ „ÁÙ ÈtÓ ÙÚ ˙BlÁÓe ÌÈÀ̂ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿≈««¿»≈¬«¿¿
‡zL‡Â ˜ „ÂÂ˙ ‡e‰‰ ÏkÚ˙Óe e‰ÈÈ˙ÓL ˜ÈÙÂ¿»ƒƒ¿»«¿ƒ¿«≈««¿»∆∆¿ƒ¿»«

‡È‰‰ ˙eÓc‰ d˙B‡ »«¿«ƒ
L„Á ÏÎa ‰‡a ,‰ÏÚÓlL∆¿«¿»»»¿»…∆
LB„w‰ CÏn‰ ÈÙÏ ˙BÂÁzL‰Ï¿ƒ¿«¬ƒ¿≈«∆∆«»

e˙kL ,‡e‰ Cea ‰È‰Â »∆»¿»»
OÓ ‡e‰Â .BL„Áa L„Á ÈcÓƒ≈…∆¿»¿¿¿«≈
.EÈÏ‡ eL‡ „ÚBnÏ ,ÓB‡Â BÏ¿≈«≈»≈∆
˙BÈÁ‰Ï „È˙ÚL ÔÓÊ B˙B‡Ï¿¿«∆»ƒ¿«¬
ÔÓÊ B˙B‡Ï „˜tzL „Ú ÌÈ˙Ó≈ƒ«∆ƒ»≈¿¿«
'‰Â e˙kL e‰Ê .‰Oa˙‰L BÓk¿∆ƒ¿«¿»∆∆»«
B˙B‡Â .Ó‡ L‡k ‰N ˙‡ „˜t»«∆»»«¬∆»»¿
‡e‰ Cea LB„w‰ ÁÓNiL ÌBÈ∆ƒ¿««»»

e˙kL e‰Ê ,ÂÈNÚÓa  ¿«¬»∆∆»
.ÂÈNÚÓa '‰ ÁÓNÈƒ¿«¿«¬»

‡ Èa BÏÓ eÏ Ó‡È ,‡a «ƒ«»…«»«
‰ÙÈ ,Ó‡ .Ck Á‡L ‰Lt‰ ÏÚ««»»»∆««»»«»∆
Á˙t .BÊ ‰Lt ÁzÙÏ ÌÎÏ»∆ƒ¿…«»»»»«
‰l‡‰ ÌÈc‰ Á‡ È‰ÈÂ ,Ó‡Â¿»««¿ƒ«««¿»ƒ»≈∆
,'B‚Â Ì‰‡ ˙‡ ‰q ÌÈ‰Ï‡‰Â¿»¡…ƒƒ»∆«¿»»¿
E„ÈÁÈ ˙‡ Ea ˙‡ ‡ Á˜ Ó‡iÂ«…∆«»∆ƒ¿∆¿ƒ¿
LÈ Ô‡k .'B‚Â z‰‡ L‡¬∆»«¿»¿»≈
‡ÈˆBnL ‰f‰ Ôn‡‰ ,ÔBa˙‰Ï¿ƒ¿≈»À»«∆∆ƒ
.?‰NBÚ ‰Ó ,ı‡‰ B˜nÓ ÛÒÎ∆∆ƒ¿»»∆»∆

L‡Ï B˙B‡ ÒÈÎÓ «¿ƒ¿≈
Ïk ˙‡ epnÓ ‡ÈˆBnL „Ú ˙˜ÏBc∆∆«∆ƒƒ∆∆»
‡L È‰Â ,ı‡‰ ÏL ‰Ó‰f‰«À¬»∆»»∆«¬≈ƒ¿»
Á‡ .ÌÏL ÛÒk ‡Ï Ï‡ ,ÛÒk∆∆¬»…∆∆»≈««
L‡a B˙B‡ ÒÈÎÓ ?‰NBÚ ‰Ó Ck»»∆«¿ƒ»≈
,ÌÈ‚ÈÒ epnÓ ‡ÈˆBÓe ‰lÁzk¿«¿ƒ»ƒƒ∆ƒƒ

Ó‡pL BÓk ÌÈ‚ÈÒ B‚‰ ¿∆∆¡«»ƒƒ
ÌÏL ÛÒk ‡e‰ Ê‡Â ,'B‚Â ÛÒkÓƒ∆∆¿¿»∆∆»≈

.‰ÈeaÚ ‡ÏÏ¿…ƒ¿¿»
˙‡ ÒÈÎÓ ‡e‰ Cea LB„w‰ «»»«¿ƒ∆

BlkL „Ú ,ı‡‰ ˙Áz ‰f‰ Ûeb‰««∆««»»∆«∆À
‰Ó‰f‰ Ïk epnÓ ‰‡ˆÈÂ ˜ƒ¿»¿»¿»ƒ∆»«À¬»
˜ „Âz B˙B‡ ‡LÂ ,‰Ú‰»»»¿ƒ¿»«¿«∆∆
ÂLÎÚ „ÚÂ ,Ûeb‰ epnÓ ‰Â¿ƒ¿∆ƒ∆«¿««¿»

.ÌÏL ‡Ï Ûe‚ ‡e‰…»≈
e˙kL ,ÏB„b‰ ÌBÈ B˙B‡ «»∆»
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"Ú ÁÈ˜  ‡ÈÂÊÓ˙

Ônz Èa˙‡„ ‡teb(‡B‰ ‡")‡B‰k dÈÏÈ„ »¿ƒ¿¿≈«»ƒ≈ƒ¿»
,ÈzÎc ‡ÚÈ˜„ ‡‰ÊÎe ‡LÓL„(È Ï‡È„) ¿ƒ¿»¿»¬»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ

‡tÒk ÔÈ„Îe .'Â‚Â ÚÈ˜‰ ‰ÊÎ eÈ‰ÊÈ ÌÈÏÈkNn‰Â¿««¿ƒƒ«¿ƒ¿…«»»ƒ«¿¿≈«¿»
.‡˙ÈÁ‡ ‡ÈeaÚ ‡Ï ‡ÓÈÏL ‡Ùeb ,ÌÈÏL¿ƒ»¿≈»¿»ƒ¿¿»«¿»«¿»

Ó‡c‡e‰ CÈ ‡L„˜ ÈÓÈ È‰„ ‡Ùeb ˜ÚÈ Èa ƒƒ«¬…»¿»ƒƒ¿≈À¿»¿ƒ
,È˙Î„ ‡ÏÈÚlÓ(ÂÎ ‰ÈÚ˘È).ElË ˙BB‡ ÏË Èk ƒ¿≈»ƒ¿ƒƒ««∆

È˙Îe(Î ‰ÈÚ˘È)Ôe˜˙È ÔÈ„Îe .'Â‚Â EÏËÏËÓ ÈÈ ‰p‰ ¿ƒƒ≈¿»¿«¿∆¿¿¿≈ƒ¿¿
,ÈzÎc ÔÈ‡lÚ ÔÈLÈc˜(„ ‰ÈÚ˘È)‡„Â .BÏ Ó‡È LB„˜ «ƒƒƒ»ƒƒ¿ƒ»≈»∆¿»

‡e‰ ‡„Â ,‡˙ÈÈ˙c ÌÈ˙n‰ ˙ÈiÁ˙ È˜˙‡c ‡e‰¿ƒ¿¿≈¿ƒ««≈ƒ¿«¿«¿»¿»
(‡ÓÈÏL ‡Ùeb ÌÈÏL ‡tÒk)(‡BÈÒ ‡")‡ÏÂ ‡˙ÈÈ˙a «¿«¿»¿»

Ì‡ ÈzÚaL Èa È˙Î„ ‡˙BÓ„ ‡ÓÚË „BÚ ÔeÓÚËÈƒ¿¬«¬»¿»ƒ¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¿À
.'Â‚Â EÎ‡ C Èk 'Â‚Â ˙ÈNÚ L‡ ÔÚÈ Èk ÈÈ¿»ƒ««¬∆»ƒ»¿ƒ»≈¬»∆¿¿
‡„a Ôeq˙È ‡Ï„ ‡Èi˜Ècˆ eÏˆÓ ‡ÓÊ ‡e‰‰e¿«ƒ¿»«¿«ƒ«»¿»ƒ¿«¿»

.ÈzÈ«ƒ

‰ÓÏÈ‡ ‰p‰Â ‡iÂ ÂÈÈÚ ˙‡ Ì‰‡ ‡OiÂ È˙Î ¿ƒ«ƒ»«¿»»∆≈»««¿¿ƒ≈«ƒ
ÌÈÏÈ‡ Ôe˜˙‡c ‡ÓÏÚ ÈÈiÁ ‡L ÔÈl‡ .'Â‚Â¿ƒ≈¿««»≈«¿»¿ƒ¿¿≈ƒ

,Ó‡ z‡„ ‰Ók(Ò ‰ÈÚ˘È)Ce˙LÈ ˙BÈ ÈÏÈ‡ ¿»¿«¿»≈≈≈¿»¿»¿∆
‰Ók 'Â‚Â Cqa ÊÁ‡ Á‡ .˙BÈ È ÔÈÓb˙Óe¿«¿¿ƒ»«¿¿≈¿»««∆¡««¿«¿¿»

,Ó‡ z‡„(‰Ú ÌÈÏ‰˙).Úc‚‡ ÌÈÚL È˜ ÏÎÂÁlLiÂ) ¿«¿»≈¿»«¿≈¿»ƒ¬«≈«

(Â‚Â Ì‰‡Ôep‡c .'Â‚Â ÏÈ‡‰ ˙‡ ÁwiÂ Ì‰‡ CÏiÂ «≈∆«¿»»«ƒ«∆»«ƒ¿¿ƒ
Ôe‡zLÈÂ ,‡LÈ ‡BÈÒ ÏÎ ‰‡q˙‡Ï ÔÈÓeÊÓ¿»ƒ¿ƒ¿«»»¿»ƒ¿»ƒ»¿ƒ¿»¬
ÔÈLÈc˜ ÔÈ‡lÚ ÔÈÎ‡ÏÓk È˙‡„ ‡ÓÏÚÏ ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ¿«¿»¿»≈¿«¿»ƒƒ»ƒ«ƒƒ

,È˙k Ck ÔÈ‚e ,dÈÓL ‡„ÁÈÏ(„È ‰ÈÎÊ)‡e‰‰ ÌBia ¿«¬»¿≈¿ƒ»¿ƒ««
.'Â‚Â „Á‡ BÓLe „Á‡ ÈÈ ‰È‰Èƒ¿∆¿»∆»¿∆»¿

Ó‡dÈÏ(ÔBÏ Ó‡ ‡")‰‡Ï‰Ïe Ô‡kÓ ‰„e‰È Èa ≈ƒƒ¿»ƒ»¿»¿»
dÈn˜ eÏ‡Ú ‡Á‡ ‡ÓBÈ Ï‡Ú .‡Á˙Ù eÁÏˆ‡«¿»ƒ¿»»»«¬»»«≈
‡ÈÈlÓ Ó ÔÏ ‡ÓÈÏ dÈÏ eÓ‡ ,‡˙Ó Èa Ïk»¿≈»»»¿≈≈»»«ƒ«»
ÈÈÂ ‡zaL„ ‡ÓBÈ da ÔÈ˜„ ‡˙LÙa ‡˙ÈÈB‡„¿«¿»¿»¿»»¿»≈»»»¿««»«¿»
„˜t ÈÈÂ Ó‡Â Á˙t ,È„enÚ ÈÈa Ì˜ .‰N ˙‡ „˜t»«∆»»»≈≈«≈»«¿»««¿»»«

LÏL .'Â‚Â ‰N ˙‡Cea LB„w‰ ÏL B„Èa ˙BÁzÙÓ ∆»»¿»«¿≈¿»∆«»»
ÁzÙÓ .ÛN „È ‡ÏÂ C‡ÏÓ „Èa ‡Ï ÌÒÓ ‡ÏÂ ‡e‰¿…¿»»…¿««¿»¿…¿«»»«¿≈«
e‰iÏ‡ ‡a .ÌÈ˙n‰ ˙ÈiÁz ÏLÂ ÌÈÓLb ÏLÂ ‰iÁ ÏL∆«»¿∆¿»ƒ¿∆¿ƒ««≈ƒ»≈ƒ»

.ÌÈ˙n‰ ˙ÈiÁz ÏLÂ ÌÈÓLb ÏL ÌÈM‰ ÏËÂ¿»««¿«ƒ∆¿»ƒ¿∆¿ƒ««≈ƒ

„Âz B˙B‡ ÏkÚ˙Óe Ì˙ÓL ‡ˆÈÂ¿»»ƒ¿»»ƒ¿«≈«¿«
ÌL ‰pL Ûeb ‡LÂ ,˜[B‡‰]BlL ∆∆¿ƒ¿»∆ƒ¿»»∆

e˙kL ,ÚÈ˜‰ ‰ÊÎe LÓM‰ B‡k¿«∆∆¿…«»»ƒ«∆»
 ‰Êk e‰ÊÈ ÌÈÏkNn‰Â¿««¿ƒƒ«¿ƒ¿…«

ÌÏL Ûeb ,ÌÏL ÛÒk Ê‡Â ,'B‚Â ÚÈ˜‰»»ƒ«¿¿»∆∆»≈»≈
.˙Á‡ ‰ÈeaÚ ÈÏa¿ƒƒ¿¿»«∆∆

˜ÊÈ È‡nL Ûeb ,˜ÚÈ Èa «ƒ«¬…∆≈ƒƒ¿…
e˙kL ,‰ÏÚÓÏÓ ‡e‰ Cea LB„w‰«»»ƒ¿«¿»∆»

 e˙ÎÂ ,ElË ˙BB‡ ÏË Èk ƒ««∆¿»
e‡wÈ Ê‡Â .'B‚Â EÏËÏËÓ '‰ ‰p‰ƒ≈¿«¿∆¿¿¿»ƒ»¿

e˙kL ,ÌÈBÈÏÚ ÌÈLB„˜ LB„˜ ¿ƒ∆¿ƒ∆»»
ÌÈ˙n‰ ˙iÁz ‡˜pL e‰ÊÂ .BÏ Ó‡È≈»∆¿∆∆ƒ¿»¿ƒ««≈ƒ

e‰ÊÂ ,ÛBq‰ ÏL[ÌÏL Ûeb ÌÏL ÛÒk][ÔBÈq] ∆«¿∆

,˙Ân‰ ÌÚË „BÚ eÓÚËÈ ‡ÏÂ ,ÔBÁ‡«¬¿…ƒ¿¬«««»∆
ÔÚÈ Èk '‰ Ì‡ ÈzÚaL Èa e˙kL∆»ƒƒ¿«¿ƒ¿Àƒ««
.'B‚Â EÎ‡ C Èk 'B‚Â ˙ÈNÚ L‡¬∆»ƒ»¿ƒ»≈¬»∆¿¿
‡lL ÌÈ˜Ècv‰ ÌÈÏÏt˙Ó ÔÓÊ B˙B‡e¿¿«ƒ¿«¿ƒ««ƒƒ∆…

.˙BÈ ‰Ê eq˙Èƒ¿«»∆≈
ÂÈÈÚ ˙‡ Ì‰‡ ‡OiÂ ?e˙k »«ƒ»«¿»»∆≈»

ÈÚL ‡L el‡ .'B‚Â ÏÈ‡ ‰p‰Â ‡iÂ««¿¿ƒ≈«ƒ¿≈¿»ƒ¿≈
Ó‡pL BÓk ,ÌÈÏÈ‡ e‡˜pL ÌÏBÚ‰»»∆ƒ¿¿≈ƒ¿∆∆¡«

 ,Ce˙LÈ ˙BÈ ÈÏÈ‡≈≈¿»¿»¿∆
 Á‡ .˙BÈ ÈÏB„b :ÌÈÓb˙ÓeÊÁ‡ ¿«¿¿ƒ¿≈¿»««∆¡«

È˜ ÏÎÂ Ó‡pL BÓk ,'B‚Â Cqa«¿«¿¿∆∆¡«¿»«¿≈
˙‡ ÁwiÂ Ì‰‡ CÏiÂ .Úc‚‡ ÌÈÚL¿»ƒ¬«≈««≈∆«¿»»«ƒ«∆
˙Bq˙‰Ï ÌÈnÊÓ Ì‰L ,'B‚Â ÏÈ‡‰»«ƒ¿∆≈¿À»ƒ¿ƒ¿«
ÌÈ˜Ècv‰ e‡MÈÂ ,Ú ÔBÈq ÏÎa¿»ƒ»«¿ƒ»¬««ƒƒ
ÌÈBÈÏÚ ÌÈÎ‡ÏÓ BÓk ‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»¿«¿»ƒ∆¿ƒ
e˙k ÔÎÏÂ ,BÓL ˙‡ „ÁÈÏ ÌÈLB„ ¿̃ƒ¿«≈∆¿¿»≈»

 „Á‡ '‰ ‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia««ƒ¿∆∆»
.'B‚Â „Á‡ BÓLe¿∆»¿

BÏ[Ì‰Ï Ó‡]Ô‡kÓ ,‰„e‰È Èa «ƒ¿»ƒ»
,Á‡ ÌBÈ ÒÎ .Á˙t‰ eÁ˙t ‰‡Ï‰Â»»¿»ƒ¿«∆«ƒ¿««≈
,BÏ eÓ‡ .ÈÚ‰ Èa Ïk ÂÈÙÏ eÒÎÂ¿ƒ¿¿¿»»»¿≈»ƒ»¿
‰Lta ‰B˙ Èc Ó eÏ Ó‡È…«»«ƒ¿≈»«»»»
˙‡ „˜t '‰Â ,˙aL ÌBÈa d eÈwL∆»ƒ»¿«»«»«∆
,Ó‡Â Á˙t ,ÌÈ„enÚ‰ ÔÈa Ìw .‰N»»»≈»«ƒ»«¿»«
‰LÏL .'B‚Â ‰N ˙‡ „˜t '‰Â«»«∆»»¿¿…»
‡e‰ Cea LB„w‰ ÏL B„Èa ˙BÁzÙÓ«¿¿¿»∆«»»
„Èa ‡ÏÂ C‡ÏÓ „Èa ‡Ï ÌÒÓ ‡ÏÂ¿…¿»»…¿««¿»¿…¿«
,ÌÈÓLb ÏLÂ ,‰iÁ ÏL ÁzÙÓ :ÛN»»«¿≈«∆«»¿∆¿»ƒ
ÏËÂ e‰iÏ‡ ‡a .ÌÈ˙n‰ ˙iÁz ÏLÂ¿∆¿ƒ««≈ƒ»≈ƒ»¿»«
˙iÁz ÏLÂ ÌÈÓLb ÏL  ÌÈM‰«¿«ƒ∆¿»ƒ¿∆¿ƒ«

.ÌÈ˙n‰«≈ƒ

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
שבט יא

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון יא



‰f‰ ÙÒ ÁÓ˙

Ó‡ÂÓ‡c .˙Á‡ ‡l‡ e‰iÏ‡ „Èa ÒÓ ‡Ï ÔÁBÈ Èa ƒƒ»»…ƒ¿«¿«≈ƒ»∆»««¿»«
˙ÈÙv‰ Ôa ˙BÈÁ‰Ï e‰iÏ‡ LwaLk ÔÁBÈ Èaƒƒ»»¿∆ƒ≈≈ƒ»¿«¬∆«»¿ƒ
C„Èa ÒÈÓÏ CÏ ˙B‡È ‡Ï ,‡e‰ CÈ ‡L„˜ dÈÏ Ó‡»«≈À¿»¿ƒ»»»¿≈«ƒ»
.˙n‰ ‰iÁ˙e ÌÈÓLb‰ ÁzÙÓ ÈÏ Ô˙ ‡l‡ ,˙BÁzÙÓ ÈzL¿≈«¿≈∆»≈ƒ«¿≈««¿»ƒ¿«∆«≈

,È˙Î„ eÈÈ‰Â(ÁÈ ‡ ÌÈÎÏÓ)'Â‚Â ‡Á‡ Ï‡ ‰‡‰ CÏ ¿«¿ƒ¿ƒ≈≈»≈∆«¿»¿
.‰z‡Â ‡l‡ ËÓ Ô˙Â Ó‡ ‡Ï .ËÓ ‰z‡Â¿∆¿»»»…»«¿≈»»∆»¿∆¿»

‡‰ÂÏL BÁea ÌÈL Èt ÌÈi˜Ï .ÔÈ‡ .dÈÏ BÂ‰ ÚLÈÏ‡ ¡ƒ»¬≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ¿∆
‡e‰ Cea LB„w‰ ÌÒÓ ‡Ï ÌzLÏL ‡l‡ ,e‰iÏ‡≈ƒ»∆»¿»¿»…¿»»«»»
LB„w‰ ÏL BÁÎ ‰‡e ‡a ÔBnÈÒ Èa Ó‡c ,ÁÈÏL „Èa¿«»ƒ«¿»«ƒƒƒ…¿≈…∆«»
,ÏÚiÂ ÏB‡L „ÈBÓe ÌÈ˙Ó ‰iÁÓ ˙Á‡ ÌÚÙa ,‡e‰ Cea»¿««««¿«≈≈ƒƒ¿«»«
ÔM„Ó ,ÈˆÁ ÁÈÓˆÓ ,ÌÈÓLb „ÈBÓe ˙BB‡Ó ÁÈÊÓ«¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ«»ƒ¿«≈
CÓBÒ ,ÌÈlc ÊBÚ ,˙BÒt Ô˙B ,˙B˜Ú „˜Bt ,ÌÈÏeÈ¿ƒ≈¬»≈«¿»≈«ƒ≈
,ÔÈÎÏÓ Ì˜‰Óe ÔÈÎÏÓ ‡„Ú‰Ó ,ÌÈÙeÙk Û˜BÊ ,ÌÈÏÙB¿ƒ≈¿ƒ¿«¬≈«¿ƒ¿»≈«¿ƒ
ÁÈÏL ÔÈ‡M ‰Ó ˙Á‡ ˙e „Á‡ Ú‚e „Á‡ ÔÓÊa Ïk‰Â¿«…ƒ¿«∆»¿∆«∆»¿««««∆≈»ƒ«

.B˙BNÚÏ ÏBÎÈ ÌÏBÚÏ¿»»«¬

‡Èz,‡e‰ Cea LB„w‰ ‰NBÚM ‰Ó ÏÎ ÈÒBÈ Èa Ó‡ »«ƒƒ≈»«∆∆«»»
Ó‡„ ÔÂÈÎc ,ea„a ‡l‡ ˙BNÚÏ CÈˆ BÈ‡≈»ƒ«¬∆»¿ƒ¿≈»¿»«
ÁÎ ‰‡e ‡a .‰NÚ „iÓ CÎ ‡‰È B˙Le„˜ ÌB˜nÓƒ¿¿»¿≈»ƒ»«¬»…¿≈…«

,È˙Î„ ‡e‰ Cea LB„w‰ ÏL B˙eb(‚Ï ÌÈÏ‰˙)ÈÈ „a ¿»∆«»»ƒ¿ƒƒ¿«¿»
ÔÁBÈ Èa Ó‡c .eNÚ ÌÈÓL(‰„e‰È),È˙Î„ È‡Ó˙ÂÓ˘) »«ƒ«¬¿»«ƒƒ»»»ƒ¿ƒ

(È.'Â‚Â C‡ÏÓ ‡ÏÂ È‡ ÌÈˆÓ ı‡ ÈzÚÂ¿»«¿ƒ¿∆∆ƒ¿»ƒ¬ƒ¿…«¿»¿

È‡Ô‡Ó ÈÓ„ ‡Ïc ,È‡ˆÓÏ ‡e‰ ‰‡ÈbÒ ‡˜È ÈÎ‰ »ƒ¿»»«ƒ»¿ƒ¿»≈¿»»≈»
ÔÈ‡ „BÚÂ .‡ËBÈ„‰ NÙ˙c Ô‡ÓÏ ‡kÏÓ NÙ˙cEÏ ¿»««¿»¿«¿»«∆¿»¿≈¿

e‰a ÈzÎc ÌÈˆn‰ BÓÎ ‰‡ÓeË ÏÎa ˙Ó‰eÊÓ ‰Óe‡»¿¡∆¿»¿»¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿
(‚Î Ï‡˜ÊÁÈ)ÌÈ„eLÁ Ì‰L 'Â‚Â ÌNa ÌÈBÓÁ Na L‡¬∆¿«¬ƒ¿»»¿∆≈¬ƒ

‰NÚM ‰Ó ‰NÚL ÌÁÓ ÌÈ‡a Ì‰Â ,eÎÊ kLÓ ÏÚ«ƒ¿«»¿≈»ƒ≈»∆»»«∆»»
.Ba ÔÚÎÏÂ B˙B‡ Ïl˜Â ÂÈ‡Ï¿»ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿««¿

ÈÎÂbLÏ ÁÈÏL B‡ C‡ÏÓ ‡e‰ Cea LB„w‰Ï ‰È‰ ‡Ï …»»¿«»»«¿»»ƒ«¿«≈
‰È‰L eM‡ ‰NÚL BÓk ÌÈˆÓa ‰Ó˜ ˙BNÚÏ«¬¿»»¿ƒ¿»ƒ¿∆»»¿«∆»»

„Èa ÒÓ ‡Ï ,ÔÁBÈ Èa «ƒ»»…ƒ¿«¿«
Èa Ó‡L .˙Á‡ ‡l‡ e‰iÏ‡≈ƒ»∆»««∆»««ƒ
˙BÈÁ‰Ï e‰iÏ‡ LwaLk ,ÔÁBÈ»»¿∆ƒ≈≈ƒ»¿«¬
LB„w‰ BÏ Ó‡ ,˙ÈÙv‰ Ôa∆«»¿ƒ»««»
˙Á˜Ï EÏ ‰‡ ‡Ï :‡e‰ Cea»…»∆¿»««
ÈÏ Ôz ‡l‡ ,˙BÁzÙÓ ÈL E„Èa¿»¿¿≈«¿¿∆»≈ƒ
.˙n‰ ‰iÁ˙e ,ÌÈÓLb‰ ÁzÙÓ«¿≈««¿»ƒ¿«∆«≈

e˙kL eÈ‰Â CÏ ¿«¿∆»≈
‰z‡Â 'B‚Â ‡Á‡ Ï‡ ‰‡‰≈»≈∆«¿»¿¿∆¿»
‡l‡ ,ËÓ Ô˙Â Ó‡ ‡Ï .ËÓ»»…»«¿≈»»∆»

.‰z‡Â¿∆¿»
Ìi˜Ï .Ôk ?BÏ eÈ‰ ÚLÈÏ‡ ¡ƒ»»≈¿«≈

‡l‡ .e‰iÏ‡ ÏL BÁea ÌÈL Ètƒ¿«ƒ¿∆≈ƒ»∆»
Cea LB„w‰ ÌÒÓ ‡Ï ÌzLÏL¿»¿»…¿»»«»»
Èa Ó‡L .ÁÈÏL „Èa ‡e‰¿«»ƒ«∆»««ƒ

,ÔBÓÈÒ‰‡ ‡aLB„w‰ ÏL BÁk ƒ…¿≈…∆«»
‰iÁÓ ˙Á‡ ÌÚÙa :‡e‰ Cea»¿««««¿«≈
ÁÈÊÓ ,ÏÚiÂ ÏB‡L „ÈBÓe ÌÈ˙Ó≈ƒƒ¿«»««¿ƒ«
ÁÈÓˆÓ ,ÌÈÓLb „ÈBÓe ˙BB‡Ó¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ«
„˜Bt ,ÌÈÏeÈ ÔM„Ó ,ÈˆÁ»ƒ¿«≈¿ƒ≈
ÊBÚ ,˙BÒt Ô˙B ,˙B˜Ú¬»≈«¿»≈
Û˜BÊ ,ÌÈÏÙB CÓBÒ ,ÌÈlc«ƒ≈¿ƒ≈
ÌÈ˜Óe ÌÈÎÏÓ ÈÚÓ ,ÌÈÙeÙk¿ƒ«¬ƒ¿»ƒ≈ƒ
Ú‚e „Á‡ ÔÓÊa Ïk‰Â ,ÌÈÎÏÓ¿»ƒ¿«…ƒ¿«∆»¿∆«
ÁÈÏL ÔÈ‡M ‰Ó ˙Á‡ ˙e „Á‡∆»¿««««∆≈»ƒ«

.B˙BNÚÏ ÏBÎÈ ÌÏBÚÏ¿»»«¬
‡˙Èaaa Ó‡ ,,ÈÒBÈ È «»«¿»»««ƒ≈

Cea LB„w‰ ‰NBÚM ‰Ó Ïk»«∆∆«»»
‡l‡ ˙BNÚÏ CÈˆ BÈ‡ ,‡e‰≈»ƒ«¬∆»
ÌB˜nÓ Ó‡L ÔÂÈkL .ea„a¿ƒ∆≈»∆»«ƒ¿

.‰NÚ „iÓ  Ck ‡‰È B˙M„˜‡a ¿À»¿≈»ƒ»«¬»…
‰‡LB„w‰ ÏL B˙eb Ák ¿≈…«¿»∆«»

e˙kL ,‡e‰ Cea  »∆»
Ó‡L .eNÚ ÌÈÓL '‰ „aƒ¿«»«ƒ«¬∆»«

ÔÁBÈ Èa[‰„e‰È]e˙kL ‰f ‰Ó , «ƒ»»«∆∆»
 ÌÈˆÓ ı‡a ÈzÚÂ¿»«¿ƒ¿∆∆ƒ¿«ƒ

.?'B‚Â C‡ÏÓ ‡ÏÂ È‡¬ƒ¿…«¿»¿
,ÌÈˆÓÏ ‡e‰ ÏB„b „Bk ,Ck »»»¿ƒ¿«ƒ

ÈÓÏ CÏÓ ÒÙzL ÈÓ ‰ÓB„ ‡lL∆…∆ƒ∆»«∆∆¿ƒ
EÏ ÔÈ‡ ,„BÚÂ .ËBÈ„‰ ÒÙzL∆»«∆¿¿≈¿

Ì‰a e˙kL ,ÌÈˆn‰ BÓk ‰‡ÓË ÏÎa ˙Ó‰ÊÓ ‰n‡ ,'B‚Â ÌNa ÌÈBÓÁ Na L‡ À»¿…∆∆¿»À¿»¿«ƒ¿ƒ∆»»∆¬∆¿«¬ƒ¿»»¿
ÔÚÎÏÂ B˙B‡ Ïl˜Â ,ÂÈ‡Ï ‰NÚM ‰Ó ‰NÚL ÌÁÓ ÌÈ‡a Ì‰Â ,eÎÊ kLÓ ÏÚ ÌÈ„eLÁ Ì‰L∆≈¬ƒ«ƒ¿«»¿≈»ƒ≈»∆»»«∆»»¿»ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿««

.Ba¿
Ba ‰È‰L eM‡a ‰NÚL BÓk ÌÈˆÓa ‰Ó˜ ˙BNÚÏ bLÏ ÁÈÏL B‡ C‡ÏÓ ‰"awÏ ‰È‰ ‡Ï …»»«»»«¿»»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 -

לק"י

ש ו ד ק ך  י נ ח מ ה  י ה ו ך                             מ א ת  ר ו ת ש  ו ט י ת ל  א
לעמוד על משמר מסורת ק״ק תימן יע״א וחיזוקה מאת רבני הקהילה שליט״א חברי בד״ץ ובית הוראה פעולת צדיק

לקראת יקרת אחינו אנשי גאולתנו בכל מקומות מושבותיהם
עוז את  נע"ג בגולת תימן החזיקו בכל  ואף בכל רחבי תבל, שאבותינו  העניין בשערים המצויינים בהלכה  מפורסם  ו הדבר  ידוע  א. 
המסורת הנאמנה בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה מדורות עולם ומשנים קדמוניות בחירוף נפש, על כן עמד טעמם בם וריחם לא נמר. מנהג 

אבותיהם בידם, זרע קודש מצבתם, ועל כך תמיד היתה תפארתם. 
צעירי צאן  כן אנחנו  על  שונים,  בעלי מנהגים  ישראל,  יחד שבטי  כאן מכל התפוצות  ונתקבצו  לדור בארצה"ק,  כי האידנא שזכינו  ויומא 
קדשים החותמים מטה, שליחותייהו דרבנן קמאי עבדינן, לחזק את בדק ביתינו, לנצור כבבת-עין כלל ארחותינו, כל ההלכות וכל המנהגים 
המוחזקים בידינו, כי המה מיוסדים על אדני פז, התלמוד והגאונים פוסקים ומקובלים, רבינו הרמב"ם ומרן השלחן ערוך זצוק"ל, כאשר 
הנהיגו מרנן ורבנן גדולי התורה בארץ תימן וצדיקיה, ובראשם גאון עוזנו ותפארתנו מהרי"ץ זיע"א, והכל שריר וקיים גם כאן בארץ ישראל 

הן לחומרא הן לקולא, כי אנחנו קהילה מיוחדת וניכרת בפני עצמה. שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך.

ב. כמו-כן פשוט וברור שחלילה לזוז כמלוא נימא ממבטא לשון הקודש המקובל בידינו שהוא כנתינתו מסיני, ואין מדוייק יותר ממנו בכל 
קהילות ישראל כיום, לא נחליפנו ולא נמיר אותו. וכן אסור לשנות מאומה מסדרי התפילות, וקריאת ספר תורה וכתיבתו כפי מסורתנו 

הנאמנה, תרגום הפרשה וההפטרה בציבור וכל כי האיי גוונא.
ליבנו נחרד כשאזנינו שומעות, בפרט בשנים האחרונות, איך יש רבים מבני הדור החדש הע"י המתפללים וקוראים בתורה בעילגות-לשון 

ובשיבושים המושפעים מהשפה העברית המדוברת, אם כן מה יהיה בדורות הבאים אחרינו, כי מי יוכל לתקן את אשר עיוותו.
לפי-כך בכל אתר ואתר צריכים לסדר ָמִרי לילדים תשב"ר שיהיו משוננים בפיהם ומורגלים בלשונם הדק היטב האותיות והנקודות והטעמים, 
קרא ותרגום, כפי צחות לשוננו, שאם אין גדיים אין תיישים. כמו-כן בני הישיבות נר"ו ימצאו זמן מתאים לשנות את הפרשה יחדיו שמו"ת, 

איש את רעהו יעזורו וגו' וכן כל אחד ואחד, ויתקיים בנו מקרא שכתוב כי לא תשכח מפי זרעו.

דורש  אין  וכמעט  הפרצות,  כיום  רבו  בעוה"ר  כי  הצניעות,  וסייגי  הקדושה  משמרות  שמירת  עינינו,  בין  ולטוטפות  מעייננו  בראש  ג. 
ואין מבקש. חלילה לוותר ולהקל אף כל-שהוא על הפרדה מלאה על-ידי מחיצה בין אנשים לנשים בשמחות חתונות ומילות, שבתות 
החתונה, כנסים וכדומה, הן באולמות הן בבתים והן בבתי הארחה. להקפיד על מלבושי הנשים והבנות שיהיו כדת משה וישראל, ולהתנהג 
בבושה ובצניעות, למען תהיה יראת ה' על פנינו לבלתי נחטא. להתרחק ולהרחיק משירי עגבים אשר פשו מקרוב במסווה מזוייף של שירה 
תימנית כביכול. לא לתת דריסת רגל למכשירים הטמאים וכתבי עת חילוניים (כמפורט בשולחן ערוך המקוצר חלק קדושה סי' ר"ד סעיף 
ט"ז), להחזיק אך ורק פלאפונים כשרים המאושרים ע"י רבנים מוסמכים. ואלו הן רק דוגמאות מועטות כי אי אפשר לפרט כאן, והכלל 

שיהיה מחננו קדוש וטהור.

ד. הננו  מעודדים וממליצים בזה על קריאה קבועה בזוהר הקדוש, בניגון המקובל 
בידינו המעורר את הנפש, לכל הפחות עמוד אחד בכל יום, וכפי המסודר בלוח השנה 
שהיו  וכפי  כנודע,  מבין  שאינו  למי  אף  הנשמה  את  לזכך  סגולתו  כי  צדיק,  פעולת 
מאד,  מזוהם  שהאוויר  בזמננו  כל-שכן  להם.  שעמדה  והיא  בזאת,  רגילים  אבותינו 
שלכן הדבר נחוץ ביותר לסלק ממנו הטומאה ולהוסיף בנו קדושה ויראת שמים. וכן 
הורה הנסיון, שהעושים זאת הרגישו בעצמם שינוי לטובה. וכמובן שזה מלבד שאר 

קביעות עתים לתורה ש"ס ופוסקים וכו', כי הם חיינו ואורך ימינו.
ובזכות כל זה, המקום ברוך הוא יעשה עמנו נסים ונפלאות כשם שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, ויצילנו מכף כל אויבינו הקמים עלינו לרעה, ופך 

השמן הטהור יוסיף וילך, ותסור מקרבנו תרבות הגויים משורש יוון אשר עליהם נאמר וחשך על פני תהום, ויתקיים בנו מקרא שכתוב כי הנה החשך יכסה 
ארץ וערפל לאומים ועליך יזרח ה' וכבודו עליך ייראה אכי"ר.

היום חמישי ט' כסלו לסדר והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך וגו' ה'תש"ע ב'שכ"א

הצב"י יצחק בן כמהר"ר (נחום) נסים  רצאבי יצ"ו

אבינועם שמואל  יהב
מו"צ בביתר עילית 

מח"ס 'נועם שיח' על גיטין וחו"מ

אבישי צדוק
מו"ץ בד"ץ 'פעולת צדיק'

אורן צדוק

מו"ץ בקרית ספר

מח"ס שו"ת אורן של-חכמים

יואל סיאני
מו"ץ בירושלם

מאיר ליאור לוי
מח"ס 'אור ההלכה'

משה רצאבי
מח"ס 'בארות משה' ו'נווה צדיק' ועוד

עמנואל בשארי
רב בשכונת בן ציון נתניה ומח"ס בת מלך

רונאל אהרון
דיין בבית הדין לממונות - נתיבות

ורב קהילת "שבזי" באר שבע

שמריהו יונה
מפקח כשרות בד"ץ 'פעולת צדיק'

שמואל כרמי
מו"ץ בד"ץ 'פעולת צדיק'
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