
 

 
 

 

ַ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"טחלק  -' דכרך 

 990קונטרס 

 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 -

ל ְיהוִדי פׁשוט ְּרֵאה ָנא ְרֵאה כֹוחֹו ׁשֶ ָּ ת קֹוֶדׁש ָיכֹול -, ּ ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת ּבְ ׁשָ ְִלפעֹול  ּבְ
ַמים ׁשָ ב ְולֹוֵמד תֹוַרת ַהִנְגֶלה כָבר  יֹוֵתר ַבּ ְִמַתְלִמיד ָחכם ַהיֹוׁשֵ ָּ ּ ּ ָנה 70ּּ כַתב  ׁשָ ָּׁשֶ

ַדְלָת ִמֶמנו תֹוַרת ַהִנְגֶלה ְוַאָתה ּגָ רֹות ִחיּבוִרים ּבְ ַּעׂשְ ּּ ּּ ּ ִלימוד [, ּ לֹא ָנַגע ֲעַדִיין ּבְ ִּמפֵני ׁשֶ ּ ְ ּ
דֹוׁש ].ַּהזֹוַהר ַהּקָ

דֹוׁש ִּלמוד ַהֹזַהר ַהּקָ ּ ה ּבֹו ... ּ ַיֲעׂשֶ
ׁשָ ִּתּקון ְלַמְעָלה ּבְ ָעה ַאַחת ַמה ּ

ָנה  ט ׁשָ ִלמוד ַהפׁשָ ה ּבְ לֹא ַיֲעׂשֶ ְּׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ְכֵסא ֶמֶלך( ְּתִמיָמה ּ ִּ( 

  
  
  
  
  
  

    
    

  
  
  
  
  
  

   

ָרֵאל ' ר ַמְעָתִיׂשְ ְידוׁש ַהִנפָלא  ַעל ַהִחַּהִאם ׁשָ ּ ּ
ַמים  יֹוֵתרְִלפעֹולִמי ָיכֹול  ׁשָ ּ ִמיהוִדי ַתְלִמיד ַבּ ּ

ָלַמד  ָּחכם ׁשֶ ָנה ִנְגלֹות ַהתֹוָרה 70ָ  ?ּׁשָ

ּ ְיהוִדיְֵאיך ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות, ַיֲעֹקב' ר
ְמַנצל  ֵּׁשֶ ְיהוִדי  70ּ ָנה ְלִלימוד תֹוָרה ׁשֶ ּׁשָ ּּ ּ
ַמים ְפעֹולִיּוט ָּפׁש ׁשָ ּ יֹוֵתר ִמֶמנוַבּ ּ? 

יֹום  ְמַחת ִלּבֹוּוְביֹום              ,ֲּחֻתָנתֹוּבְ  ,ׂשִ
ַּמָתן תֹוָרהזו  ְנָין           .ּ ׁש ֶזה ּבִ ית ַהִמְקּדָ   .ּּבֵ

 ד"בס

ים! ֵּכן דֹוׁשִ ַמע ִמפי ַרּבֹוֵתינו ַהּקְ ּּבֹא וׁשְ ִּ ּ! 

דֹול  ה ֵמֵעֶסק ַהפֹוַעל ּגָ ֲהַנֲעׂשֶ
ת ֶאֶלף פָעִמים ַּהתֹוָר ּבָ יֹום ׁשַ ְּה ּבְ

ה ֵמֵעֶסק ַהתֹוָרה  ּיֹוֵתר ִמן ֲהַנֲעׂשֶ
ל ְיֵמי ַהחֹול  ת (ׁשֶ ן ִאיׁש ַחי פָרׁשַ ָּבֶ ּ
מֹות ִנָיה ׁשְ ָנה ׁשְ  )ּׁשָ

ָלה ְוזֹוַהר ימֹות ַהחֹול  ִּלימוד ַקּבָ ֲּאפילו ּבִ ֶוה ְלִלימוד ִ ָעה ׁשָ ך ׁשָ ֶמׁשֶ ּּבְ ְ75 
ָנה  כ(ִנְגֶלה ׁשָ י ָמְרּדְ דֹוׁש ַרּבִ יק ַהּקָ ַַהצּדִ י ִזיַעַּ ְרֲעּבִ ֶרךֵֶספר , א"י ׁשַ יִקים ְּדֶ  )ַצּדִ
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דֹוׁש! ְּיהוִדים ְיָקִרים עור ְלִלימוד ַהזֹוַהר ַהּקָ כל יֹום ׁשִ ִּקְבעו ּבְ ּ ּ ך ִל – ,ָּ ֶמׁשֶ דֹוׁש ַהיֹוִמי ּבְ ְְגמֹור כל ַהזֹוַהר ַהּקָ ּ ּ ָּ
ָנה ְתִמיָמה יׁש , ׁשָ ּפרוׁשֹו ְלַהְקּדִ ֵ כל יֹום' ַדק 15-ַעד 10-כּ ְלַבד ּבְ ּבִ! ָּבִ ְֶוכך ִנְזכה ְלַהְבָטַחת ָהַרׁשְ ָּ ָדא ִיפקון י "ְ ּּבְ ְּ

ַרֲחֵמיִמ  .ּן ָגלוָתא ּבְ

ת קֹוֶדׁש הוא  ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת ִלימוד ֵספר ַהזֹוַהר ּבְ ּוְלפי ֶזה ׁשָ ּ ּּ ֶ ִ
ִנים ְּכמֹו  ּתֹוַרת ַהִנְגֶלהֶאֶלף ׁשָ ּ! ! !  

ְְוכך ָאַמר  ןָ לֹום ּבֶ י ׁשָ דֹוׁש ַרּבִ יק ַהּקָ ה ּבוַזְגלֹו ַַּהצּדִ י מׁשֶ ִספרֹו  ,א"ִזיַע ַּרּבִ ְכֵסא ֶמֶלךְּבְ ּ ִּתּקון (, ִּ ּ
דֹוׁש :ְוֶזה ְלׁשֹונֹו) 'מג אֹות ס ִּלמוד ַהֹזַהר ַהּקָ ּ ָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹותּ ִגיְרָסא ּבְ כן , ּבְ ֵ ְוכל ׁשֶ ָּ

ִּאם ִיְזכה ִלְלֹמד וְלָהִבין ֲאפלו פרוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד ּ ּ ֵּ ִ ֶּ ָעה  ,ּ ׁשָ ה ּבֹו ִתּקון ְלַמְעָלה ּבְ ַּיֲעׂשֶ ּ
ָנה ְתִמיָמ ט ׁשָ ִלמוד ַהפׁשָ ה ּבְ לֹא ַיֲעׂשֶ ַּאַחת ַמה ׁשֶ ְּ ּ ּ ּ ן עֹוָלם ,הּ הוא ּבֶ ּ וֻמְבָטח לֹו ׁשֶ ּ

ַמְלכא ֵני ֵהיכָלא ּדְ א ִמּבְ ַָהּבָ ְרִקיָעא,ָּ ַמְלכוָתא ּדִ ִבים ִראׁשֹוָנה ּבְ ּ ְוִיְהֶיה ֵמרֹוֵאי פֵני ַהֶמֶלך ַהיֹוׁשְ ּ ְ ּ ְ ּ. 
 

ת2,ֹזאת אֹוֶמֶרת ּבָ ׁשַ ּקֹות ִלימוד ַהזֹוַהר ּבְ ּ ּדַ  קֹוֶדׁש ּ
ֶוה יֹוֵתר  ָנה ִלימוד ַהִנְגֶלה 33-מׁשָ ּׁשָ חֹול ּ לֹוֵמד ! ּבְ ּוכׁשֶ ְ ּ
ְמָחה  ׂשִ ֶוה  –ּבְ ָנה 33,000ׁשָ יִקים (!!!ׁשָ  -). ַֹאְרחֹות צּדִ

ּבֹון ִכָמה ֲאַנְחנו ְמַחכים ְלֶהָאַרת ַרׁשְ, ּבֹואֹו ֶחׁשְ ַּ ּ י "ּבִּּ
ַל ָנהג "ּבְ ׁשָ עֹוֶמר ַאַחת ּבַ ן ִאיׁש ַחי. ּּבָ ְַהכֵסא ֶמֶלך  ַהּבֶ ּ ִּ

ֵני ַצּדְִוָהֹאְרחֹות  ׁשְ ּבִ ּקֹות ִלימוד ָיִקים אֹוְמִרים ְלך ׁשֶ ּּדַ
ת קֹוֶדׁש ּבָ ׁשַ דֹוׁש ּבְ ֶוה  זֹוַהר ַהּקָ ְמָחה ׁשָ ׂשִ  33,000-לּבְ

ָנה  ּתֹוַרת ַהִנְגֶלהׁשָ ת פי ג "לְָוֵיׁש ְלך  !!ּ ּבָ כל ׁשַ עֹוֶמר ּבְ ִּבָ ָּ
ֵתה ,ֶאֶלף ְּלַמה ַאָתה  !!!ֲּחטֹוף ֶוֱאכֹול ֲחטֹוף וׁשְ

 ???ְֶּמַחכה

ח



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

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

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

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

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

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

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

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

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

ְנָהִגים(   .)ַטֲעֵמי ַהּמִ

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

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

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

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

ָאֶרץ"  ְי"ָר ּבָ   . ָאּכֵ

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 ]ְּתִפָּלה ִלְרפּואֹות ִויׁשּועֹות[

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

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

e˙kL ,ÌL ÏL Èe ∆≈∆»¿≈
Ô‰k ‰È‰ ÌLÂ .eM‡Â ÌÏÈÚ ÌL≈≈»¿«¿≈»»…≈

Ó‡pL ,Ca˙Â ÏB„b Cea »¿ƒ¿»≈∆∆¡«»
‰l„b‰ ÌLÏ ‰È‰Â ,ÌL È‰Ï‡ '‰¡…≈≈¿»»¿≈«¿À»
Ìa e˙ÎÂ ,ÂÈÁ‡ ÏÚ ‰Îa‰Â¿«¿»»«∆»¿»»

 ‰kiÂ '‰ C‡ÏÓ ‡ˆiÂ«≈≈«¿«««∆
ÁÈÏL È„È ÏÚÂ ,eM‡ ‰ÁÓa¿«¬≈«¿«¿≈»ƒ«
Ì‰L ÌÈˆn‰ ÔkL Ïk .‰NÚ«¬»»∆≈«ƒ¿ƒ∆≈
Ó‡Â ,‰n‡ ÏkÓ ˙BÈ ÌÈÓ‰ÊÓ¿…»ƒ≈ƒ»À»¿»«

.?C‡ÏÓ ‡ÏÂ È‡¬ƒ¿…«¿»
Ô‡kÓ ,‰„e‰È Èa Ó‡ »««ƒ¿»ƒ»

LB„w‰ ÏL B˙eb Ák e„ÓÏ»«¿…«¿»∆«»
dB‚ ‡e‰L B˙ÏÚÓe ‡e‰ Cea»«¬»∆»«
Cea LB„w‰ Ó‡ .Ïk‰ ÏÚÓ≈««…»««»»
˙Ó‰ÊÓ ÌÈˆÓ ÏL BÊ ‰n‡ :‡e‰À»∆ƒ¿«ƒ¿…∆∆
C‡ÏÓ bLÏ Èe‡ ÔÈ‡Â ,˙ÙpËÓe¿À∆∆¿≈»¿«≈«¿»
ÌÈÚL ÔÈa LB„˜ c ,ÛN ‡ÏÂ¿…»»»»»≈¿»ƒ
‰NBÚ È‡ ‡l‡ ,ÌÈÙpËÓ ÌÈe‡¬ƒ¿À»ƒ∆»¬ƒ∆
C‡ÏÓ ˙BNÚÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈»«¬«¿»
ÓB‡ È‡L .ÁÈÏL ‡ÏÂ ÛN ‡ÏÂ¿…»»¿…»ƒ«∆¬ƒ≈
„iÓe  Ck ‡‰È È˙M„˜ ÌB˜nÓƒ¿¿À»ƒ¿≈»ƒ»
ÏBÎÈ C‡Ïn‰ ÔÈ‡M ‰Ó ,‰NÚ«¬∆«∆≈««¿»»

.B˙BNÚÏ«¬
ÌB˜nÓ ‡e‰ Cea LB„w‰ «»»ƒ¿

„iÓe  Ck ‡‰È ÓB‡ B˙M„ ¿̃À»≈¿≈»ƒ»
.˙BNÚÏ ‰ˆB ‡e‰M ‰Ó ‰NÚ«¬∆«∆∆«¬
ÏÚ BÊ ‰Ó˜ ˙ÈNÚ ‡Ï CÎÈÙÏe¿ƒ»…«¬≈¿»»«
ÔBÏ˜ ÏÈLa ,ÁÈÏLÂ C‡ÏÓ È„È¿≈«¿»¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿
ÏL B˙l„b ˙B‡‰Ïe ,ÌÈˆn‰«ƒ¿ƒ¿«¿¿À»∆
Ì‰ÈÈ eÒkiL ‰ˆ ‡lL ÌB˜Ó»∆…»»∆ƒ»¿≈≈∆
Ó‡ ‰f‰ Cc‰ ÏÚÂ .LB„˜ c»»»¿««∆∆«∆∆¡«
ÏBÎÈ È‡ .C‡ÏÓ ‡ÏÂ È‡¬ƒ¿…«¿»¬ƒ»

.C‡ÏÓ ‡ÏÂ ,B˙BNÚÏ«¬¿…«¿»
‰Ó ,‰„e‰È Èa Ó‡ Ba »««ƒ¿»«

e˙kL ‰f ?‚cÏ '‰ Ó‡iÂ ∆∆»«…∆«»
Ï‡NiÓ ÌÈ„ÈÒÁÂ ÌÈ˜Ècˆ ‰nÎÂ¿«»«ƒƒ«¬ƒƒƒƒ¿»≈

‰nÚ a„ ‡lLCea LB„w‰ Ì ∆…ƒ≈ƒ»∆«»»
c ‚c‰ ÌÚ a„Ï ‡e ,‡e‰»¿«≈ƒ«»»»
Ó‡ ,‡l‡ !?Ú„BÈÂ ÈkÓ BÈ‡L∆≈«ƒ¿≈«∆»»«
B˙lÙ˙ ‰˙ÏÚL ÔÂÈk ,‰„e‰È Èa«ƒ¿»≈»∆»¿»¿ƒ»
,‡e‰ Cea LB„w‰ ÈÙÏ ‰BÈ ÏL∆»ƒ¿≈«»»
,ÓBÏk .ÏÈLa BÓk ‚c'Ï „"ÓÏ .‰Lai‰ Ï‡ ‰BÈ ˙‡ ‚c‰ ‡È˜iL ÏÈLa Ó‡ B˙M„˜ ÌB˜nÓƒ¿¿À»»«ƒ¿ƒ∆»ƒ«»∆»∆««»»»∆«»¿ƒ¿ƒ¿«
‡‰È ‡e‰ Cea LB„w‰ Ó‡ B˙M„˜ ÌB˜nÓ .‰Lai‰ Ï‡ ‰BÈ ˙‡ ‡È˜iL ‚c‰ ÏÈLa '‰ Ó‡iÂ«…∆ƒ¿ƒ«»∆»ƒ∆»∆««»»ƒ¿¿À»»««»»¿≈

.B˙BNÚÏ ÏBÎÈ ÁÈÏL ÔÈ‡M ‰Ó ,‰NÚ „iÓe  Ck»ƒ»«¬»«∆≈»ƒ«»«¬
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‰f‰ ÙÒ ˙

‡ÈzÏL B„È ‰ÈÁ ÏL ÁzÙÓ ÔBÚÓL Èa Ó‡ »«ƒƒƒ¿«¿≈«∆«»¿»∆
‡È‰L „BÚe ,‡È‰ ,‡e‰ Cea LB„w‰«»»ƒ¿∆ƒ
B˙B‡a ÔÈiÚÓ ‡e‰ Cea LB„w‰ aLn‰ ÏÚ ˙LBÈ∆∆«««¿≈«»»¿«≈¿

ÌÏBÚÏ ˙‡ˆÏ ‡e‰ Èe‡ Ì‡ „Ïe‰(e ‡ˆBÈ)Á˙Bt «¿«ƒ»»≈»»≈«
e˙Óe ‰È˙B˙Ïc ‚BÒ Â‡Ï Ì‡Â ,‡ˆBÈÂ dËa ˙B˙Ïc«¿ƒ¿»¿≈¿ƒ»≈«¿∆»≈
ÈÎ‰ ‡l‡ .ÌÏBÚÏ ÚL ‡ˆÈ ‡Ï ÈÎ‰ È‡ .Ì‰ÈL¿≈∆ƒ»ƒ…≈≈»»»»∆»»ƒ

'eÎÂ ˙B˙Ó ÌÈL ˙BÈÚ LÏL ÏÚ ÔÈzÈa Ó‡) »≈»«»¬≈»ƒ≈¿

(‡‰Â ÔBÚÓLÈt ˙ÏtÓ ‰M‡ ‰nÏ ˜ÁˆÈ Èa Ó‡Â ¿»«ƒƒƒ¿»»»ƒ»«∆∆¿ƒ
.dËƒ¿»

‡l‡B˙B‡ ‰‡B ‡e‰ Cea LB„w‰ ˜ÁˆÈ Èa Ó‡ »«ƒƒƒ¿»«»»∆
ÌÈc˜Óe ÌÏBÚÏ ˙‡ˆÏ Èe‡ BÈ‡L aeÚ‰»»∆≈»»≈»»«¿ƒ

Ó‡pL Bn‡ ÈÚÓa B˙ÈÓ‰Ï(Â ˙È˘‡)eÈ‰ ÌÈÏÈÙp‰ «¬ƒƒ¿≈ƒ∆∆¡««¿ƒƒ»
„eÈ ‡Ïa È˙k ÌÈÏÙp‰ .Ì‰‰ ÌÈÓia ı‡»»∆«»ƒ»≈«¿ƒƒ¿ƒ¿…
È e‡a ÔÎ ÈÁ‡L ÏÈLa ,‰nÏÂ .‰BL‡ƒ»¿»»ƒ¿ƒ∆«¬≈≈»¿≈
eaiÂ ˙eÊa Ì‰Ï e„ÏÈÂ Ì„‡‰ ˙Ba Ï‡ ÌÈ‰Ï‡‰»¡…ƒ∆¿»»»¿»¿»∆ƒ¿«ƒ¿

.ÌÏBÚa ÌÈÊÓÓ«¿≈ƒ»»

‰n‰ıÈÙe Bab ÔÈ‡L .ÌÏBÚÓ L‡ ÌÈBab‰ «ƒƒ¬∆≈»∆≈ƒ»ƒ
Ïk‰L ,ÌM‰ ÈL‡ .ÊÓn‰ BÓk ıÈÚÂ¿»ƒ¿««¿≈«¿≈«≈∆«…
ÌÈ‡BL ÔÂÈÎc ,ÊÓÓ Úe„i‰ ÌM‰ B˙B˜Ï eÈkÈ«ƒƒ¿«≈«»««¿≈¿≈»∆ƒ
e‰e‡˜È Ïk‰ Ba‚Â ıÈÚÂ ıÈÙ ‡e‰L ÂÈNÚÓ«¬»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ«…ƒ¿¿
‡e‰ Cea LB„w‰ ÔBÚÓL Èa Ó‡„ ‰Óe .ÌL B˙B‡≈«¿»«ƒƒƒ¿«»»
Ì˙B‡Ó ÌÏBÚa ÚL EÏ ÔÈ‡ .„Ïe‰ B˙B‡a ÔÈiÚÓ¿«≈¿«¿«≈¿»»»»≈»
‡e‰ Cea LB„w‰ ÔÈ‡L ÌÏBÚÏ ÌÈ‡ˆBi‰ ÌÈÚL‰»¿»ƒ«¿ƒ»»∆≈«»»
˜Ècˆ Ôa ÁÈpÈ Ûeb‰ B˙B‡ Ì‡ ‰‡BÂ Ba ÔÈiÚÓ¿«≈¿∆ƒ««ƒ«≈«ƒ
,‰peLÓ ‰˙ÈnÓ Ï‡NiÓ Ì„‡Ï ÏÈviL B‡ ,LÎÂ¿»≈∆«ƒ¿»»ƒƒ¿»≈ƒƒ»¿»

‰NÚiL B‡Cea LB„w‰ Ck ÏÈLe ,˙Á‡ ‰BË ∆«¬∆»««ƒ¿ƒ»«»»
.ÌÏBÚÏ B‡ÈˆBÓ ‡e‰ƒ»»

ÈBÓBÈaÈ„cLÓ eÂ‰„ ÈˆÈt Ôep‡ BÂ‰ ÈÒBÈ Èa„ ¿«ƒ≈¬ƒ¿ƒ≈¿¬¿«¿≈
„ÎÂ ,ÌÏBÚ‰ ˙Bne‡ ÈˆÈt ÌÚ ‡ÈieË¿«»ƒ¿ƒ≈»»¿«
dÈÏ ÔÈÓ‡ BÂ‰ ,dÈÏË˜Ï dÈÏ ÈNÙ˙Â L  ÈÁkLÓ«¿¿≈«»¿»¿≈≈¿»¿≈¬«¿ƒ≈
ÔÈ˜ÙÓe dÈnÚ ÔÈÏÊ‡ BÂ‰ È‡„eÈ ‰Â‰ È‡ ,CÓM ‰Ó«¿»ƒ»»»¬»¿ƒƒ≈«¿ƒ
.dÈÏ ÈÏË˜ ‡ÈÁ‡ L  ‰Â‰ È‡Â ,‡ÈieË ÔÓ dÈÏ≈ƒ«»¿ƒ»»«»«¬ƒ»»¿≈≈

(‡‰Â)È‡‰ ÏÎa Ôep‡ ÔeÊÁ˙‡ ÈÒBÈ Èa Ó‡ ‰Â‰Â ¿¬»»«ƒƒ≈ƒ¿¬ƒ¿»«
.È˙‡„ ‡ÓÏÚÏ ÏÚÈÓÏ¿≈«¿«¿»¿»≈

‡˙Èaa,ÔBÚÓL Èa Ó‡ , «»«¿»»««ƒƒ¿
Cea LB„w‰ ÏL B„Èa ‰iÁ ÏL ÁzÙÓ«¿≈«∆«»¿»∆«»»
ÏÚ ˙LBÈ ‡È‰L „BÚe ,‡È‰ ‡e‰ƒ¿∆ƒ∆∆«
ÔiÚÓ ‡e‰ Cea LB„w‰ ,aLn‰««¿≈«»»¿«≈
˙‡ˆÏ ‡e‰ Èe‡ Ì‡ .„Ïe‰ B˙B‡a¿«»»ƒ»»≈

 ÌÏBÚÏ[e ,‡ˆBÈ]dËa ˙B˙Ïc Á˙BÙ »»≈««¿ƒ¿»
e˙Óe ‰È˙B˙Ïc ‚BÒ  Â‡Ï Ì‡Â .‡ˆBÈÂ¿≈¿ƒ»≈«¿∆»≈
?ÌÏBÚÏ ÚL ‡ˆÈ ‡Ï ,Ck Ì‡ .Ì‰ÈL¿≈∆ƒ»…≈≈»»¿»
ÌÈL ˙BÚ LÏL ÏÚ ,eÈL Ck ‡l‡∆»»»ƒ«»…¬≈»ƒ

,'eÎÂ ˙B˙Ó[È‰Â ÔBÚÓL Èa Ó‡]Èa Ó‡Â ≈¿¿»««ƒ
.?dË Èt ˙ÏtÓ ‰M‡ ‰nÏ ,˜ÁˆÈƒ¿»»»ƒ»«∆∆¿ƒƒ¿»

Cea LB„w‰ ,˜ÁˆÈ Èa Ó‡ »««ƒƒ¿»«»»
Èe‡ BÈ‡L aÚ‰ B˙B‡ ‰‡B ‡e‰∆»À»∆≈»
ÈÚÓa B˙ÈÓ‰Ï ÌÈc˜Óe ,ÌÏBÚÏ ˙‡ˆÏ»≈»»«¿ƒ«¬ƒƒ¿≈

Ó‡pL ,Bn‡ eÈ‰ ÌÈÏÙp‰ ƒ∆∆¡««¿ƒƒ»
‡Ïa e˙k ÌÈÏÙp‰ .Ì‰‰ ÌÈÓia ı‡»»∆«»ƒ»≈«¿ƒƒ»¿…
ÈÁ‡L ÏÈLa ?‰nÏÂ ,‰BL‡ „"BÈƒ»¿»»ƒ¿ƒ∆«¬≈
Ì„‡‰ ˙Ba Ï‡ ÌÈ‰Ï‡‰ Èa e‡a ÔÎ≈»¿≈»¡…ƒ∆¿»»»
ÌÈÊÓÓ eaiÂ ˙eÊa Ì‰Ï e„ÏÈÂ¿»¿»∆ƒ¿«ƒ¿«¿≈ƒ

.ÌÏBÚa»»
ÔÈ‡L  ÌÏBÚÓ L‡ ÌÈab‰ «ƒ…ƒ¬∆≈»∆≈

ÈL‡ .ÊÓn‰ BÓk ıÈÚÂ ıÈÙe Babƒ»ƒ¿»ƒ¿««¿≈«¿≈
M‰ ˙B˜Ï eÈkÈ Ïk‰L  ÌM‰Ì «≈∆«…«ƒƒ¿«≈

ÂÈNÚÓ ÌÈ‡BL ÔÂÈkL .ÊÓÓ Úe„i‰«»««¿≈∆≈»∆ƒ«¬»
Ïk‰ ,Ba‚Â ıÈÚÂ ıÈt ‡e‰L∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ«…
Èa Ó‡M ‰Óe .ÌL B˙B‡ e‰e‡˜Èƒ¿»≈«∆»««ƒ
ÔiÚÓ ‡e‰ Cea LB„w‰ ,ÔBÚÓLƒ¿«»»¿«≈
ÌÏBÚa ÚL EÏ ÔÈ‡  „Ïe‰ B˙B‡a¿«»»≈¿»»»»
ÌÏBÚÏ ÌÈ‡ˆBi‰ ÌÈÚL‰ Ì˙B‡Ó≈»»¿»ƒ«¿ƒ»»
Ba ÔiÚÓ ‡e‰ Cea LB„w‰ ÔÈ‡L∆≈«»»¿«≈
˜Ècˆ Ôa ÁÈpÈ Ûeb‰ B˙B‡ Ì‡ ‰‡BÂ¿∆ƒ««ƒ«≈«ƒ
Ï‡NiÓ Ì„‡Ï ÏÈviL B‡ ,LÎÂ¿»≈∆«ƒ¿»»ƒƒ¿»≈
‰BË ‰NÚiL B‡ ,‰pLÓ ‰˙ÈnÓƒƒ»¿À»∆«¬∆»
‡e‰ Cea LB„w‰ Ck ÏÈLe ,˙Á‡««ƒ¿ƒ»«»»

.ÌÏBÚÏ B‡ÈˆBÓƒ»»
eÈ‰L ÌÈˆÈt Ì˙B‡ eÈ‰ ÈÒBÈ Èa «ƒ≈»»»ƒƒ∆»

˙Bn‡ ÈˆÈt ÌÚ ÌÈ‰a ÌÈ„„BL¿ƒ∆»ƒƒ»ƒ≈À
ÌÈÒÙB˙Â Ì„‡ Ôa ÌÈ‡ˆBnLÎe ,ÌÏBÚ‰»»¿∆¿∆»»¿¿ƒ
‰Ó :BÏ ÌÈÓB‡ eÈ‰ ,B‚‰Ï B˙B‡¿»¿»¿ƒ«
ÌÈÎÏB‰ eÈ‰  È„e‰È ‰È‰ Ì‡ ?EÓMƒ¿ƒ»»¿ƒ»¿ƒ
Ì‡Â ,ÌÈ‰‰ ÔÓ B˙B‡ ÌÈ‡ÈˆBÓe BnÚƒƒƒƒ∆»ƒ¿ƒ

.B˙B‡ ÌÈ‚B‰  Á‡ LÈ‡ ‰È‰[È‰Â] »»ƒ«≈¿ƒ

ÏÎa el‡ ÌÈÈe‡ ,ÈÒBÈ Èa ÓB‡ ‰È‰Â¿»»≈«ƒ≈¿ƒ≈¿»
.‡a‰ ÌÏBÚÏ Òk‰Ï ‰Ê∆¿ƒ»≈»»«»
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"Ú ÁÈ˜  ‡ÈÂ‡˙

ez‡l‡ ÌÏBÚÏ ÔÈ‡a ÔÈ‡ eÏl‰ ÌÈc '‚ Ôa «»»¿»ƒ«»≈»»ƒ»»∆»
,È˙Î„ ‰iÁ ÏB˜ ,˙BÏB˜a(‚ ˙È˘‡)È„Ïz ˆÚa ¿«»ƒ¿ƒ¿∆∆≈¿ƒ

,È˙Îe ÌÈ(Ï ˙È˘‡)ÌÈÓLb ÏB˜ .ÌÈ‰Ï‡ ‰ÈÏ‡ ÚÓLiÂ »ƒ¿ƒ«ƒ¿«≈∆»¡…ƒ¿»ƒ
,ÈzÎc(ËÎ ÌÈÏ‰˙),È˙Îe ÌÈn‰ ÏÚ ÈÈ ÏB˜(ÁÈ ‡ ÌÈÎÏÓ)Èk ƒ¿ƒ¿»««»ƒ¿ƒƒ

,ÈzÎc ÌÈ˙n‰ ˙ÈiÁz ÏB˜ .ÌLb‰ ÔBÓ‰ ÏB˜(Ó ‰ÈÚ˘È) ¬«»∆¿ƒ««≈ƒƒ¿ƒ
.‡a„Ó ‡Ï˜ ‡Î‰ ÈÚ È‡Ó .a„n ‡B˜ ÏB˜≈«ƒ¿»»»≈»»»»¿«¿¿»

‡l‡È˙Ó ‡Ú˙‡Ï ‡ÈÈÏ˜ Ôep‡ ÔÈl‡ ‡˜ÈÊ Èa Ó‡ »«ƒƒ¿ƒ»ƒ≈ƒ»«»¿«¿»»≈≈
Èa Ó‡ .ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰c Ô‡kÓe ,a„Óƒ¿»ƒ»¿«ƒ¿»»»»«ƒƒ
.˙BÏB˜a ÒÎ wÏ Ì„‡ ÒÎpLk Ôz ‡‰ ÔÁBÈ»»»¿«¿∆ƒ¿«»»«∆∆ƒ¿«¿
ÈÏB˜ eÓe˜iL ÔÈc BÈ‡ ÌÈ˙n‰ ˙ÈiÁ˙a eÓe˜iLk¿∆»ƒ¿ƒ««≈ƒ≈ƒ∆»¿≈
˙ˆˆBt˙Ó ˙BÈ‰Ï ÏB˜ ˙ ‰„È˙Ú ˜ÚÈ Èa Ó‡ .˙BÏB˜»«ƒƒ«¬…¬ƒ»«ƒ¿ƒ¿∆∆

˙ÓB‡Â ˙B˜ Èza(Â"Î ‰ÈÚ˘È),ÙÚ ÈÎBL epÂ eˆÈ˜‰ ¿»≈¿»¿∆∆»ƒ¿«¿¿≈»»
,È˙Î„ ‰ÏÚÓ ÏL ÏB„b B‡ ÏL ÏËa ˙BÈÁÏ ÌÈ„È˙ÚÂ«¬ƒƒƒ¿¿«∆»∆«¿»ƒ¿ƒ

(ÂÎ ‰ÈÚ˘È),"ÈÎ‡ .ÏÈtz ÌÈ‡Ù ı‡Â ElË ˙BB‡ ÏË Èkƒ««∆¿∆∆¿»ƒ«ƒ
.(ÌÏÚp‰ L„Ó Î"Ú)

‰„ÏÈ L‡ ˙Èˆn‰ ‚‰ Ôa ˙‡ ‰N »»∆∆»»«ƒ¿ƒ¬∆»¿»
,‡ÈiÁ Èa Ó‡ .˜ÁˆÓ Ì‰‡Ï¿«¿»»¿«≈»«ƒƒƒ»
‡˙Èa Ï‡ÚÓLÈ ‰Â‰Â ˜ÁˆÈ „ÈÏÈ˙‡„ ‡ÓBiÓƒ»¿ƒ¿¿ƒƒ¿»¿¬»ƒ¿»≈¿≈»
˙‡a ,‡ÓLa Ï‡ÚÓLÈ ˜lzÒ‡ ‡Ï ,Ì‰‡„¿«¿»»»ƒ¿««ƒ¿»≈ƒ¿»¿¬«
,dÈn˜ k„‡ ‡Ï ‡˙ÈÙÒBÒ ‡ÈL ‡‰„c¿«¬»«¿»¿ƒ»»ƒ¿««≈
‡Ïc b ,˙Èˆn‰ ‚‰ Ôa ˙‡ Ck ÔÈ‚e¿ƒ»∆∆»»«ƒ¿ƒ¿«¿»

.˜ÁˆÈc dÈn˜ ‡k„‡Ï ÈÊÁ˙Èƒ¿¬≈¿«¿»»«≈¿ƒ¿»
‡Ï˜„ ‡ÈÚa ,‰N ‡zÂ ˜ÁˆÈ Èa ƒƒƒ¿»«≈∆»»¿≈»ƒ¿»»

dÈÏ ˙‡ÓÁ ‡Ïc ,‰N dÈÏ ˙‡ÓÁ»«≈»»¿»»«≈
e‰È‡„ ‡l‡ ,Ì‰‡c ‡ e‰È‡„ ‡ÈÚa¿≈»¿ƒ¿»¿«¿»»∆»¿ƒ
.‰N ‡zÂ Ck ÔÈ‚e ,˙Èˆn‰ ‚‰„ ‡¿»¿»»«ƒ¿ƒ¿ƒ»«≈∆»»
,Ì‰‡ ‡ÏÂ ‡„ ‡ÈÚa dÈÏ ˙‡ÓÁ ‰Nc¿»»»«≈¿≈»»¿…«¿»»
‡ ‡l‡ ‚‰ Ôa ˙‡ È˙Î ‡Ï Ì‰‡ eÏÈ‡c˙ ¿ƒ¿«¿»»…¿ƒ∆∆»»∆»∆

.Ba¿
„‡Ó c‰ ÚiÂ È˙Î ‰Ó ˙Ï ,ÈÊÁ »≈¿»»«¿ƒ«≈««»»¿…

ÌÈ„ ‰LÏL ,eÈ˙Ba «≈¿…»¿»ƒ
‡l‡ ÌÏBÚÏ ÌÈ‡a ÌÈ‡ eÏl‰«»≈»»ƒ»»∆»
e˙kL ,‰iÁ ÏB˜ :˙BÏB˜¿«»∆»

 ,ÌÈ È„Ïz ˆÚa¿∆∆≈¿ƒ»ƒ
e˙ÎÂ ‰ÈÏ‡ ÚÓLiÂ ¿»«ƒ¿«≈∆»

e˙kL ,ÌÈÓLb ÏB˜ .ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ¿»ƒ∆»
 ,ÌÈn‰ ÏÚ '‰ ÏB˜««»ƒ

e˙ÎÂ ÔBÓ‰ ÏB˜ Èk ¿»ƒ¬
,ÌÈ˙n‰ ˙iÁz ÏB˜ .ÌLb‰«»∆¿ƒ««≈ƒ

e˙kL ‡B˜ ÏB˜ ∆»≈
ÏB˜ Ô‡k CÈv ‰Ó .a„na«ƒ¿»«»ƒ»

?a„na«ƒ¿»
el‡ ,‡˜ÈÊ Èa Ó‡ »««ƒ¿ƒ»≈

.a„Ó È˙Ó BÚÏ ˙BÏB˜ Ì˙B‡»¿≈≈≈ƒ¿»

.ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰L Ô‡kÓeƒ»∆«ƒ¿»»»
,eÈL È‰ ,ÔÁBÈ Èa Ó‡»««ƒ»»¬≈»ƒ
ÒÎ ,wÏ Ì„‡ ÒÎpLk¿∆ƒ¿«»»«∆∆ƒ¿«
˙iÁ˙a eÓe˜iLk .˙BÏB˜a¿¿∆»ƒ¿ƒ«
ÈÏB˜a eÓe˜iL ÔÈ„ BÈ‡ ÌÈ˙n‰«≈ƒ≈ƒ∆»¿≈
‰„È˙Ú ,˜ÚÈ Èa Ó‡ ?˙BÏB˜»««ƒ«¬…¬ƒ»
Èza ˙ˆˆBt˙Ó ˙BÈ‰Ï ÏB˜ ˙a«ƒ¿ƒ¿∆∆¿»≈

:˙ÓB‡Â ˙B˜ eˆÈ˜‰ ¿»¿∆∆»ƒ
˙BÈÁÏ ÌÈ„È˙ÚÂ .ÙÚ ÈÎL epÂ¿«¿…¿≈»»«¬ƒƒƒ¿
,‰ÏÚÓ ÏL ÏB„b B‡ ÏL ÏËa¿«∆»∆«¿»

e˙kLElË ˙BB‡ ÏË Èk ∆»ƒ««∆
È‰È Ôk ÔÓ‡ .ÏÈtz ÌÈ‡Ù ı‡Â»»∆¿»ƒ«ƒ»≈≈¿ƒ
.ÌÏÚ‰ ˘„Ó Ô‡Î „Ú .ÔBˆ»

˙Èˆn‰ ‚‰ Ôa ˙‡ ‰N »»∆∆»»«ƒ¿ƒ
Ó‡ .˜ÁˆÓ Ì‰‡Ï ‰„ÏÈ L‡¬∆»¿»¿«¿»»¿«≈»«
˜ÁˆÈ „ÏBpL ÌBiÓ ,‡ÈiÁ Èa«ƒƒ»ƒ∆«ƒ¿»
‡Ï ,Ì‰‡ ˙Èa Ï‡ÚÓLÈ ‰È‰Â¿»»ƒ¿»≈¿≈«¿»»…
ÌB˜Óa .ÌMa Ï‡ÚÓLÈ ‰lÚ˙‰ƒ¿«»ƒ¿»≈«≈¿»
˙ÏÒt kÊ ‡Ï ,‰BL ‰fL∆»»∆…ƒ¿»¿…∆
,˙Èˆn‰ ‚‰ Ôa ˙‡ ÔÎÏÂ ,ÂÈÙÏ¿»»¿»≈∆∆»»«ƒ¿ƒ
ÈÙÏ Îf‰Ï Èe‡ ‡lL LÈ‡ƒ∆…»¿ƒ»≈ƒ¿≈

.˜ÁˆÈƒ¿»
,‰N ‡zÂ ,˜ÁˆÈ Èa «ƒƒ¿»«≈∆»»

,‰N B˙B‡ ‰˙‡ ÔBÏ˜ ÏL ÔÈÚa¿«ƒ∆»»¬»»»
Ôa ‡e‰L ÔÈÚa B˙B‡ ‰˙‡ ‡lL∆…»¬»¿«ƒ∆∆
‚‰ Ôa ‡e‰L ‡l‡ ,Ì‰‡«¿»»∆»∆∆»»
.‰N ‡zÂ Ck ÌÂMÓe ,˙Èˆn‰«ƒ¿ƒƒ»«≈∆»»
.Ba ˙‡ ‡l‡ ,‚‰ Ôa ˙‡ e˙Î ‡Ï Ì‰‡a el‡L ,Ì‰‡ ‡ÏÂ BÊ ÔÈÚa B˙B‡ ‰N ‰˙‡L∆»¬»»»¿«ƒ¿…«¿»»∆ƒ¿«¿»»…»∆∆»»∆»∆¿

‰‡˙B„B‡ ÏÚ e˙Î ‡ÏÂ .Ba ˙„B‡ ÏÚ Ì‰‡ ÈÈÚa „‡Ó c‰ ÚiÂ ,e˙k ‰Ó Ck Á‡ ¿≈««»«»«≈««»»¿…¿≈≈«¿»»«…¿¿…»«
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‰f‰ ÙÒ ˙

ÏÚ È˙Î ‡ÏÂ .Ba ˙B„B‡ ÏÚ Ì‰‡ ÈÈÚa¿≈≈«¿»»«¿¿»¿ƒ«
‰N ‡zÂ Ck ÔÈ‚ .˙Èˆn‰ ‚‰ Ôa ˙B„B‡∆»»«ƒ¿ƒ¿ƒ»«≈∆»»
dÈ e‰È‡c ˙‡ÓÁ ‡ÏÂ .˙Èˆn‰ ‚‰ Ôa ˙‡∆∆»»«ƒ¿ƒ¿»»«¿ƒ¿≈

.Ì‰‡c¿«¿»»
‡zÁaLe˙ ‡˜ È‡‰ Ó‡ ÔBÚÓL ƒ¿»««¿»¿«¿»

‡˜c dÈÏ ˙‡ÓÁc ÔÈ‚a ,e‰È‡ ‰N„¿»»ƒ¿ƒ¿»«≈¿»
Â‡Ï È‡cÂ ,‰Ó‡ ,˙BÏfÓe ÌÈÎBkÏ ˜ÁˆÓ¿«≈¿»ƒ«»»¿»«»«
ÈB„BÚ „ÚÓÏ Ì‰‡„ ‡ ‡„ ‡¿»»¿»¿«¿»»¿∆¡«»
e‰È‡ ˙Èˆn‰ ‚‰„ ‡ ‡l‡ ,Ì‰‡„¿«¿»»∆»¿»¿»»«ƒ¿ƒƒ
Ó‡zÂ Ck ÔÈ‚ ,dÈn‡c ‡˜ÏeÁÏ c‰‡¬««¿»»¿ƒ≈¿ƒ»«…∆
‡Ï Èk ,da ˙‡Â ˙‡f‰ ‰Ó‡‰ Lb Ì‰‡Ï¿«¿»»»≈»»»«…¿∆¿»ƒ…
.˜ÁˆÈ ÌÚ Èa ÌÚ ˙‡f‰ ‰Ó‡‰ Ôa LÈÈƒ«∆»»»«…ƒ¿ƒƒƒ¿»

È‡ ,dÏ B‡ ‰N dÏ Èp˜c CzÚ„ ‡˜ÏÒ «¿»«¿»¿«≈»»»ƒ¿»ƒ
,dnÚ ‡e‰ CÈ ‡L„˜ È„B‡ ‡Ï ÈÎ‰»ƒ…≈À¿»¿ƒƒ»
ÚÓL ‰N EÈÏ‡ Ó‡z L‡ Ïk ÈzÎcƒ¿ƒ…¬∆…«≈∆»»¿«
ÌÈÎBka dÈÏ ˙‡ÓÁc ÔÈ‚ ‡l‡ .dÏB˜a¿»∆»¿ƒ¿»«≈¿»ƒ
ÌÈÎBk„ ÈÒen dÈÏ ‡ÙÏe‡ dÈn‡Â ˙BÏfÓe«»¿ƒ≈¿»≈ƒ≈¿»ƒ
Ôa LÈÈ ‡Ï ÈÎ ‰N ˙Ó‡ Ck ÔÈ‚a ,˙BÏfÓe«»¿ƒ»¬¿«»»ƒ…ƒ«∆
ÔÈÓÏÚÏ ˙ÈÈ ‡Ï„ ‡Ú„È ‡‡ ,˙‡f‰ ‰Ó‡‰»»»«…¬»»«¿»¿»»ƒ¿»¿ƒ
Èa ÌÚ dÈÏ ‡‰È ‡ÏÂ ,‡˙eÓÈ‰Ó„ ‡˜ÏeÁ»»ƒ¿≈¿»¿»¿≈≈ƒ¿ƒ
,È˙‡„ ‡ÓÏÚ ‡ÏÂ ÔÈ„ ‡ÓÏÚ ‡Ï ‡˜ÏeÁ»»»¿«¿»≈¿»¿«¿»¿»≈

.‡e‰ CÈa ‡L„˜ dnÚ È„B‡ CÎ ÔÈ‚e¿ƒ»≈ƒ»À¿»¿ƒ
ÈB„BÁÏ ‡LÙ‡Ï ‡Ú ‡e‰ CÈa ¿ƒ»»¿«¿»»ƒ¿

ÔÈ‚c ,˙e‡È ‡˜„Î ‡LÈc˜ ‡ÚÊ«¿»«ƒ»¿¿»¿ƒ¿ƒ
‡˙eÚa ˜ÈÏÒ Ï‡NÈ ‡‰c ‡ÓÏÚ ‡a Ck»»»«¿»¿»ƒ¿»≈»ƒƒ¿»
ÔÈ‚e ,‡ÓÏÚ ÈÈ ‡Ï „Ú ‡e‰ CÈ ‡L„˜„¿À¿»¿ƒ«»ƒ¿≈«¿»¿ƒ
ÌÈi˜˙Ó ‡ÓÏÚÂ ‡ÓÏÚÏ Ì‰‡ ˜Ù Ck»»««¿»»¿«¿»¿«¿»ƒ¿«≈

˜ÁˆÈÂ Ì‰‡Â ,dÈÈ‚a(‡Ï)‡ÏÂ eÓÈÈ˜ ¿ƒ≈¿«¿»»¿ƒ¿»»¿¿»
.‡ÓÏÚÏ ˜ÚÈ ˜Ùc „Ú e‰ÈÈzÎe„a eLÈÈ˙‡ƒ¿«¿¿¿«¿«¿»««¬…¿»¿»

Ì‰‡ eÓÈÈ˜˙‡ ‡ÓÏÚÏ ˜ÚÈ ˜Ùc ¿»««¬…¿«¿»ƒ¿»¿«¿»»
˜Ù ÔnzÓe ,‡ÓÏÚ Ïk ÌÈi˜˙‡Â ˜ÁˆÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿«»«¿»ƒ«»»«
‡ÂÂ‚Î ‡lk ÌÈi˜˙‡Â ,‡ÓÏÚÏ ‡LÈc˜ ‡nÚ«»«ƒ»¿«¿»¿ƒ¿¿«…»¿«¿»
dÈÏ Ó‡ Ck ÔÈ‚e ,˙e‡È ‡˜„Î ‡LÈc«̃ƒ»¿¿»¿¿ƒ»»«≈

‡zÂ Ck ÌeMÓ .˙Èˆn‰ ‚‰ Ôa∆»»«ƒ¿ƒƒ»«≈∆
‡ÏÂ ,˙Èˆn‰ ‚‰ Ôa ˙‡ ‰N»»∆∆»»«ƒ¿ƒ¿…

.Ì‰‡ Ôa ‡e‰L ‰˙‡»¬»∆∆«¿»»
‰f‰ ˜eÒt‰ ,Ó‡ ÔBÚÓL ƒ¿»««»«∆

ÌeMÓ .‡e‰ ‰NÏ ˙ÁaLzƒ¿««¿»»ƒ
ÌÈÎBÎÏ ˜ÁˆÓ B˙B‡ ‰˙‡L∆»¬»¿«≈¿»ƒ
‰Ê ÔaL È‡cÂ ‰Ó‡ ,˙BÏfÓe«»»¿»««∆≈∆
˙‡ ˙BNÚÏ Ì‰‡ ÏL Ba BÈ‡≈¿∆«¿»»«¬∆
‚‰ Ôa ‡l‡ ,Ì‰‡ ÈNÚÓ«¬≈«¿»»∆»∆»»
ÏL ˜ÏÁÏ ÊÁ ,‡e‰ ˙Èˆn‰«ƒ¿ƒ»««≈∆∆
Lb Ì‰‡Ï Ó‡zÂ ÔÎÏ .Bn‡ƒ»≈«…∆¿«¿»»»≈
‡Ï Èk da ˙‡Â ˙‡f‰ ‰Ó‡‰»»»«…¿∆¿»ƒ…
ÌÚ Èa ÌÚ ˙‡f‰ ‰Ó‡‰ Ôa LÈÈƒ«∆»»»«…ƒ¿ƒƒ

.˜ÁˆÈƒ¿»
dÏ ‰‡pwL EzÚc ÏÚ ‰ÏÚ »»««¿¿∆ƒ¿»»

‡Ï ,Ck Ì‡ ?dlL ÔaÏ B‡ ‰N»»«≈∆»ƒ»…
‡e‰ Cea LB„w‰ ‰„BÓ ‰È‰»»∆«»»
Ó‡z L‡ Ïk e˙kL ,dnÚƒ»∆»…¬∆…«
‡l‡ .dÏ˜a ÚÓL ‰N EÈÏ‡≈∆»»¿«¿…»∆»
ÌÈÎBk ÌÚ B˙B‡ ‰˙‡L ÌeMÓƒ∆»¬»ƒ»ƒ
B˙B‡ ˙„nÏÓ Bn‡Â ˙BÏfÓe«»¿ƒ¿«∆∆
‰Ó‡ ÔÎÏ ,‰Ê ‰„BÚ È‚‰Óƒ¿¬≈¬»»»»≈»¿»
‰Ó‡‰ Ôa LÈÈ ‡Ï Èk ‰N»»ƒ…ƒ«∆»»»
LÈÈ ‡lL ˙Ú„BÈ È‡ .˙‡f‰«…¬ƒ««∆…ƒ«
‡ÏÂ ,‰eÓ‡‰ ˜ÏÁ ˙‡ ÌÈÓÏBÚÏ¿»ƒ∆≈∆»¡»¿…
ÌÏBÚa ‡Ï ˜ÏÁ Èa ÌÚ BÏ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒ≈∆…»»
ÔÎÏÂ .‡a‰ ÌÏBÚa ‡ÏÂ ‰f‰«∆¿…»»«»¿»≈
.‡e‰ Cea LB„w‰ dnÚ ‰„B‰»ƒ»«»»

  „ÈÙ‰Ï ‰ˆ »»¿«¿ƒ
,Èe‡k LB„w‰ Úf‰ ˙‡ BcÏ¿«∆«∆««»»»
,ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‡a Ck ÌeMnL∆ƒ»»»∆»»
LB„w‰ ÔBˆ ‰ÏÚ Ï‡NÈ È‰L∆¬≈ƒ¿»≈»»ƒ¿«»
,ÌÏBÚ‰ ‡ ‡lL „Ú ‡e‰ Cea»«∆…ƒ¿»»»
ÌÏBÚÏ Ì‰‡ ‡ˆÈ ÔÎÏÂ¿»≈»»«¿»»»»
,BÏÏ‚a Ìi˜˙Ó ‰È‰ ÌÏBÚ‰Â¿»»»»ƒ¿«≈ƒ¿»

˜ÁˆÈÂ Ì‰‡Â[‡Ï]‡ÏÂ e„ÓÚ ¿«¿»»¿ƒ¿»»¿¿…
‡ˆiL „Ú ÌÓB˜Ó eMÈ˙‰ƒ¿«¿ƒ¿»«∆»»

.ÌÏBÚÏ ˜ÚÈ«¬…»»
,ÌÏBÚÏ ˜ÚÈ ‡ˆiL ∆»»«¬…»»

Ì‰‡ eÓi˜˙‰Ïk „ÓÚÂ ˜ÁˆÈÂ ƒ¿«¿«¿»»¿ƒ¿»¿»«»
LB„w‰ ÌÚ‰ ‡ˆÈ ÌMÓe ,ÌÏBÚ‰»»ƒ»»»»»«»
LB„˜ ÔÂ‚a Ïk‰ Ìi˜˙‰Â ÌÏBÚÏ»»¿ƒ¿«≈«…¿»∆»
LB„w‰ BÏ Ó‡ ÔÎÏÂ .Èe‡k»»¿»≈»««»
EÈÏ‡ Ó‡z L‡ Ïk ‡e‰ Cea»…¬∆…«≈∆
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"Ú ÁÈ˜  ‡ÈÂ‚˙

‰N EÈÏ‡ Ó‡z L‡ Ïk ,‡e‰ CÈ ‡L„À̃¿»¿ƒ…¬∆…«≈∆»»
‡ÏÂ ,ÚÊ EÏ ‡wÈ ˜ÁˆÈ Èk dÏB˜a ÚÓL¿«¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ»≈¿»«¿…
Ú˙zÂ CÏzÂ ˙Ï È˙Î ‰Ó .Ï‡ÚÓLÈa¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿»»«≈∆«≈«

.ÚL ‡a a„Óa¿ƒ¿«¿≈»«
(ËÈ ÔÓÈÒ) ˙ÂËÓ˘‰‰Ó ‰ÓÏ˘‰

,Ó‡ ‡˜B Èa 'ÂÎÂ ˜a Ì‰‡ «¿»»«…∆ƒƒ¿»»«
‰È‰Ê‰L ‡l‡ dÓÎL ÏÚ ÌN e‰Ó»»«ƒ¿»∆»∆ƒ¿ƒ»
‰˙È‰L ‰Óa „BÓÚÏÂ ‰eÓ‡‰ ÏBÚ ÏÚ«»¡»¿«¬¿»∆»¿»
È˙Îe dÓÎL ÏÚ ÌN ‡Î‰ È˙Î ‰ÏÈÁ˙«¿ƒ»¿ƒ«»»«ƒ¿»¿ƒ

Ì˙‰(Â"Ë ˙ÂÓ˘)‰Ó .ËtLÓe ˜Á BÏ ÌN ÌL ¬»»»…ƒ¿»»
.‰ÈÎL‰ ÏÚ ‡Î‰ ÛB‡ ,‰ÈÎL‰ ÏÚ ÔÏ‰Ï¿«»««¿ƒ»«»««¿ƒ»
˙‡ˆBÈ dÓˆÚ ‰˙‡L ÔÂÈÎ ‰˙NÚ ‰Ó»¬¿»≈«¿»¬»«¿»≈
ÈzÎc ‰Ïe˜Ï˜Ï ‰ÊÁ Ì‰‡ ÏL B˙eLÓƒ¿∆«¿»»»¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰„BÚ Á‡ ‰Ú˙Ú˙L Ú˙zÂ e‰Ó Ú˙zÂ CÏ˙Â¿≈≈«≈»»«≈»∆ƒ¿≈»««¬»
È˙Îe Ú˙zÂ ‡Î‰ È˙k ‰È‡ ˙È ÈÏelbÂ ‰Ê»»¿ƒ≈≈»ƒ»¿ƒ«»«≈»¿ƒ

Ì˙‰('È ‰ÈÓÈ):ÌÈÚezÚ˙ ‰NÚÓ ‰n‰ Ï‰„Ú) ¬»∆∆≈»«¬∆ƒ¿ƒ
(˙ÂËÓ˘‰‰Ó Ô‡Î

Ì˙‰ È˙Îe Ú˙zÂ ‡Î‰(È ‰ÈÓÈ)Ï‰ »»«≈«¿ƒ»»∆∆
CÈ ‡L„˜Â .ÌÈÚezÚz ‰NÚÓ ‰n‰≈»«¬≈«¿ƒ¿À¿»¿ƒ
.dÏÂ dÏ .˜ÈL ‡Ï Ì‰‡c dÈÈ‚ ‡e‰¿ƒ≈¿«¿»»»»ƒ»¿ƒ¿»

‰Nc dnwÓ ˙ÏÊ‡ „Î ‡˙ÈÓ„˜a ,ÈÊÁ »≈¿«¿ƒ»«»¿«ƒ«»¿»»
‡zL‰Â .CÈÈÚ Ï‡ ÈÈ ÚÓL Èk È˙Î ‰Ó«¿ƒƒ»«¿»∆»¿≈¿«¿»
b ÏÚ Û‡ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙a ˙‡ÚË„¿»«»«»ƒ«»«««
Èk È˙k ‰Ó .jzÂ dÏB˜ ˙‡ ‡OzÂ ÈzÎcƒ¿ƒ«ƒ»∆»«≈¿«¿ƒƒ
Èk È˙Î ‡ÏÂ .Úp‰ ÏB˜ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ÚÓL»«¡…ƒ∆«««¿»¿ƒƒ

.CÏB˜ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ÚÓL»«¡…ƒ∆≈
‡‰ .ÌL ‡e‰ Â‡Ïc ‰eÓ˜e‡ »»¿»¿»«

,‡ÏÈÚÏ„ ‡È„ È Èa‚Ï ‡e‰ ‡LBÚ»»¿«≈≈ƒ»ƒ¿≈»
ÔÈL ÒÈÏzÓ ÔÈLÚ ‡z˙Ï„ ‡È„ È ‡‰c¿»≈ƒ»ƒ¿«»»¿ƒƒ¿≈«¿ƒ
ÔÈL ÌÈNÚÓ ‡ÏÈÚÏ„ ‡È„ Èe ,‡ÏÈÚÏe¿≈»≈ƒ»ƒ¿≈»≈∆¿ƒ¿ƒ
a Â‡Ï ,‰Â‰ ‡ÈiÁc b ÏÚ Û‡Â .‰‡Ï‰Ïe¿»¿»¿«««¿«»»»»»«
È˙Î„ ‡e‰ ‡„Â ,‰eÓ˜e‡ ‡‰Â .e‰È‡ ‡LBÚ»»ƒ¿»¿»¿»ƒ¿ƒ

.ÌL ‡e‰ L‡a«¬∆»

˜ÁˆÈ Èk dÏ˜a ÚÓL ‰N»»¿«¿…»ƒ¿ƒ¿»
.Ï‡ÚÓLÈa ‡ÏÂ ,ÚÊ EÏ ‡wÈƒ»≈¿»«¿…¿ƒ¿»≈
Ú˙zÂ CÏzÂ ?Ck Á‡ e˙k ‰Ó«»««»«≈∆«≈«

.ÚL ‡a a„Óa¿ƒ¿«¿≈»«
  

ÓB‚Â ˜aa Ì‰‡ «¿»»«…∆¿≈
 ‰Ó ,Ó‡ ‡˜Ba Èa .«ƒ¿»»««

‡l‡ ?dÓÎL ÏÚ ÌN ‰f∆»«ƒ¿»∆»
„ÓÚÏÂ ‰eÓ‡‰ ÏÚ ÏÚ dÈ‰Ê‰L∆ƒ¿ƒ»«…»¡»¿«¬…
Ô‡k e˙k .‰lÁza ‰˙È‰M ‰Óa¿«∆»¿»«¿ƒ»»»

ÌL e˙ÎÂ ,dÓÎL ÏÚ ÌN »«ƒ¿»¿»»
‰Ó .ËtLÓe ˜Á BÏ ÌN ÌL»»…ƒ¿»«

ÏÚ Ô‡k Û‡ ,‰ÈÎM‰ ÏÚ Ôl‰l¿«»««¿ƒ»«»«
ÔÂÈk ?‰˙NÚ ‰Ó .‰ÈÎM‰«¿ƒ»∆»¿»≈»
B˙eLÓ ˙‡ˆBÈ dÓˆÚ ‰˙‡L∆»¬»«¿»≈≈¿
,dÏe˜Ï˜Ï ‰ÊÁ ,Ì‰‡ ÏL∆«¿»»»¿»¿ƒ¿»

e˙kL .Ú˙zÂ CÏzÂ ∆»«≈∆«≈«
Á‡ ‰ÚzÚzL ?Ú˙zÂ ‰f ‰Ó«∆«≈«∆ƒ¿¿»««
.‰È‡ ˙Èa ÈÏel‚Â ‰Ê ‰„BÚ¬»»»¿ƒ≈≈»ƒ»
ÌL e˙ÎÂ ,Ú˙zÂ Ô‡k e˙k»»«≈«¿»»

 ‰NÚÓ ‰n‰ Ï‰∆∆≈»«¬≈
.˙ÂËÓ˘‰‰Ó Î"Ú :ÌÈÚzÚz«¿Àƒ

ÌL e˙ÎÂ ,Ú˙zÂ Ô‡k »«≈«¿»»
 ‰NÚÓ ‰n‰ Ï‰∆∆≈»«¬≈

‡e‰ Cea LB„w‰Â .ÌÈÚzÚz«¿Àƒ¿«»»
˙‡Â d˙B‡ ÊÚ ‡Ï Ì‰‡ ÏÏ‚aƒ¿««¿»»…»«»¿∆

.da¿»
‰‡‰ÎÏ‰Lk ‰ÏÁ˙‰a , ¿≈««¿»»¿∆»¿»

ÚÓL Èk ?e˙k ‰Ó ‰N ÈÙlÓƒƒ¿≈»»«»ƒ»«
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ÔÈc‰ ˙Èa Ïˆ‡ ‡e‰ LÚ  ‡lL∆…»…∆≈∆≈«ƒ
ÏL ÔÈc ˙Èa È‰L ,‰ÏÚÓlL∆¿«¿»∆¬≈≈ƒ∆
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‰ÏÚÓ ÏL ÏL ˙Èe ,‰ÏÚÓÂ ‰L»»»«¿»≈∆∆«¿»
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È‰Â‰eLtL‡a e˙kL e‰ÊÂ , «¬≈≈¿»¿∆∆»«¬∆
.ÌL ‡e‰»
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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 -

לקט מספרי הקדמונים על הזוהר

ַעִין  ֵרי  ַאשְׁ ָמָרן  ּוְבִכְתֵבי  דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ּוִבְפָרט  ּתֹוָרה  א. ִלּמּוד 
ה ל ֵאלֶּ ָרֲאָתה כָּ

ָלִים  ָלִים ֵלב ְירּושָׁ ירּושָׁ גַּח בִּ ית ַאשְׁ ַהאי ֵראשִׁ ּוֶבֱאֶמת ִאְלָמֵלא בְּ
ַמְלָאִכים  ּנּו  ִממֶּ ִנְבָרא  ְוִדּבּור  ּבּור  דִּ ל  כָּ שֶׁ ְורֹוֶאה  יֹוֵדַע  ְהֶיה  יִּ שֶׁ
ל  לֵּ ה ְלִהְתפַּ ִפלָּ טֹוִבים אוֹ ָרִעים ָהָיה ׁשֹוֵקד ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ַהתְּ
ִזיו  נַֹעם  בְּ ְצוֹות  ַהמִּ ל  כָּ ְוַלֲעשֹׂות  ְוִיְרָאה  ַאֲהָבה  בְּ ה  ּוִמלָּ ה  ִמלָּ ל  כָּ
ֲענּוג  תַּ ֵאין  ר  ֲאשֶׁ ִנְפָלָאה  ֶהָאָרה  בְּ ָרכֹות  ַהבְּ ל  כָּ ְולֹוַמר  ִכיָנה  ַהשְּׁ
ָעְלָמא ְוָהַרֲחבּות ֵהם  ְמָחה ְוָהָדר יֹוֵתר ִמזֶּה ְוָכל ֲחָלָלא דְּ ְונַֹעם ְושִׂ
ַעם ַאַחת ַוֲאִמירֹות  ין פַּ ִפלִּ ל ַהנַָּחת תְּ ֲענּוג שֶׁ ֶנֶגד תַּ ֶהֶבל ְוִריק כְּ
ֵרי ַעִין  דֹוׁש ּוְבִכְתֵבי ָמָרן ַאשְׁ ּזַֹהר ַהקָּ ה ְוִלּמּוד ּתֹוָרה ּוִבְפָרט בַּ ִפלָּ תְּ
ף עב ַעּמּוד ג') מֹות דַּ ָרָכה ָקאַמאְרָנא שְׁ (ֵהיַכל ַהבְּ ה.  ל ֵאלֶּ ָרֲאָתה כָּ

ְלַקיֵּם  א  ֶאלָּ מֹות  ְוַהשֵּׁ ִפירֹות  ַהסְּ ְמִציאּות  ָלנּו  ה  ִנְתגַּלָּ ב. לֹא 
ְלָדְבָקה ּבֹו

ֶהם ְוָעְבדּו  ְזְרקּו בָּ נִּ ִמינּות שֶׁ ְנֻקּדֹות ִצּיּון בְּ ְגמּו בִּ ָרֵאל פָּ ְוָלֵכן ִישְׂ
ַהְכָנָעה ְיֵתָרה ּוְבִבּטּול ַעד  ָך ׁשּוב ְלֶאָחד בְּ רּוָדא ִאם ָרץ ִלבְּ פִּ
ִפירֹות  סְּ יג ִעְנַין ַמהּות ְוִדְמיוֹן בַּ ה ְותֹוֵלָעה ַיֲחׁשֹב ְלַהשִּׂ ָעָפר ִרמָּ
א ְלַקיֵּם ְלָדְבָקה  מֹות ֶאלָּ ִפירֹות ְוַהשֵּׁ ה ָלנּו ְמִציאּות ַהסְּ י לֹא ִנְתגַּלָּ כִּ
ְך  ם ִנְמשָׁ ְמִציָאָתן ְמַנְעֵנַע ְמִציָאָתן ּוִמשָּׁ ָאָדם לֹוֵמד בִּ שֶׁ י כְּ כִּ ּבוֹ 
אֹור  בּוק בְּ ל דָּ ֵטל ּוְמֻבטָּ ר בָּ בָּ לוֹ ֶהָאָרה ֲעצּוָמה ְוֵלב ֵאין ְוֵלב ִנשְׁ
ּוְבאֹור  סֹוף  ֵאין  אֹור  בְּ א  ַמְלכָּ דְּ ֲעׁשּוִעים  שַׁ בְּ ַע  ֲעשֵׁ תַּ ּוִמשְׁ ֵאין 
ְמָחה ּוְבֵלב טֹוב ּוְבאֹור ָעצּום ּוְבַהְכָנָעה ְיֵתָרה ֶנֶגד  שִׂ ְצוֹות בְּ ַהמִּ
ה  ַהְרבֵּ ּנּו  ִממֶּ חּות  פָּ הּוא  שֶׁ ֱאֶמת  בֶּ ְוֵיַדע  ָרֵאל  ִישְׂ בְּ שֶׁ חּות  פָּ ל  כָּ
ים  ַחיִּ ָהַרב  ָמָרן  ְתֵבי  כִּ ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  לוֹ  ִיְהֶיה  זֹאת  ּוַמְדֵרָגה 

דֹוׁש. ם ָמָרן ָהֲאִר"י ְוזַֹהר ַהקָּ ִויַטאל ְלַבּדוֹ ִמשֵּׁ
ף קד עג) מֹות דַּ ָרָכה ָקאַמאְרָנא שְׁ (ֵהיַכל ַהבְּ

ם  ַהשֵּׁ ְכָללּות  בִּ לּויֹות  ַהתְּ ֵעיֵנינּו:  אֹור  יֹוָנה  ינּו  ְלַרבֵּ ִמְצוֹות  ֵני  ג. שְׁ
נֱֶּאַמר  שֶׁ ַרְך  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ ַגְדלּות  בְּ ְלִהְתּבֹוֵנן  ה  ֲעשֵׂ ִמְצַות  דֹוׁש,  ַהקָּ

י ֲהָוָיה הּוא ָהֱאלִֹקים בָֹת ֶאל ְלָבֶבָך כִּ ְוָיַדְעתָּ ַהּיֹום ַוֲהשֵׁ

ְכָללּות  לּויֹות בִּ ינּו יֹוָנה אֹור ֵעיֵנינּו, ַהתְּ ֵני ִמְצוֹות ְלַרבֵּ ְוֵיׁש עֹוד שְׁ
ַרְך,  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ ַגְדלּות  בְּ ְלִהְתּבֹוֵנן  ה  ֲעשֵׂ ִמְצַות  דֹוׁש,  ַהקָּ ם  ַהשֵּׁ
הּוא  ֲהָוָיה  י  כִּ ְלָבֶבָך  ֶאל  בָֹת  ַוֲהשֵׁ ַהּיֹום  "ְוָיַדְעתָּ  נֱֶּאַמר:  שֶׁ
ַחת ֵאין עֹוד", ְוֶנֱאַמר:  ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמתַּ ַמִים ִממַּ שָּׁ ָהֱאלִֹקים בַּ
ְלִהְתּבֹוֵנן  ַהְינּו  דְּ ה",  ֵאלֶּ ָרא  בָּ ִמי  ּוְראּו  ֵעיֵניֶכם  ָמרֹום  אּו  "שְׂ
ה ֵמרֹאׁש  ָרא ְוָיַצר ְוָעשָׂ ית ָהֵאיְך ֶהֱאִציל בָּ ֵראשִׁ ַגְדלּות יֹוֵצר בְּ בְּ
יָּה ָהֵאיְך ֵיׁש ֲאָלִפים  דּוִמים ַעד ַהּסֹוף ֲעשִׂ ָאָדם ַקְדמוֹן ְלָכל ַהקְּ
יֹוָמא  ַהאי ִחיְרגָּא דְּ יּה כְּ ְוִרּבֹוא ִרְבבֹות עֹוָלמֹות ְוָכל ָעְלִמין ַקמֵּ
ַהגָּדֹול  מוֹ  שְׁ לּוִין בִּ ל ָהעֹוָלמֹות תְּ ְוָהֵאיְך כָּ יִבין  ֵמיּה ֲחשִׁ ָלא שְׁ דְּ
יִתיו  יו ַאף ֲעשִׂ ָראִתיו ְיַצְרתִּ ִמי ְוִלְכבֹוִדי בְּ ְקָרא ִבשְׁ ֲהָוָיה ּכֹל ַהנִּ
ְרִביִעי  י  ִלישִׁ ִני שְׁ ֶרֶגל ִראׁשוֹן שֵׁ ָהֵאיְך הּוא עֹוֵמד  בֹודוֹ  א כְּ סֵּ כִּ
ִנים הּוא  ה פָּ ַמ'ל ָהֵאיְך הּוא עֹוֵמד ּוְבַכמָּ ׁש ַחשְׁ מֵּ תַּ ה הּוא ִמשְׁ מֶּ בַּ
רּוב ָהֵאיְך הּוא  ָז'ק ָהֵאיְך הּוא עֹוֵמד כְּ ָעה ַאַחת ַהבָּ שָׁ ְך בְּ ִמְתַהפֵּ
ַפת  עּור בְּ ה שִׁ מָּ ְרַני ְוַעד ָקְדָקִדי ָהֵאיְך ֲאִני עֹוֵמד כַּ פָּ עֹוֵמד ִמצִּ
ִתי ֶזה  ֻדלָּ עֹות ַרְגַלי ְוִכי לֹא ֶזה ֲהָדִרי ֶזהּו גְּ עּור ֶאְצבְּ ה שִׁ ָיִדי ְוַכמָּ
ר  יָך ֲהָוָיה ְוִעקַּ בֹוִדי ָמה ַרּבוֹ ַמֲעשֶׂ יִרים כְּ ֵני ָאָדם ַמכִּ בְּ ֲהַדר ָיְפִיי שֶׁ
ִדְבֵרי ָמָרן ֱאלִֹקי ּוְבִדְבֵרי ַהּזַֹהר ְוָיִבין  ִמְצָוה זֹאת ַלֲחקֹר ְוִלְלמֹד בְּ

ל ָהעֹוָלמֹות. ב כָּ ַמֲעַמד ּוַמצַּ
ף נז ַעּמּוד ג') מֹות דַּ ים ָקאַמאְרָנא שְׁ (אֹוַצר ַהַחיִּ

ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם  "י ִזְכרֹונוֹ  בִּ ה ָקָרא ָהַרשְׁ ַבח ָלמָּ ים ַטַעם ְלשֶׁ ַאְקדִּ
ַטֲעמוֹ  ָמִצינּו  ַהּזַֹהר  ְלֵסֶפר  לֹמֹא  שְׁ בִּ ּקּוִנים.  תִּ ֶזה  ְלִחּבּור  א  ַהבָּ
ְמֵהיְמָנא  ַרְעָיא  ָאַמר  שֶׁ ָנׂשא  ת  ָרשַׁ פָּ ְמֵהיְמָנא  ַרְעָיא  בְּ ְמפָֹרׁש 
זֹוָהָרא  ִמן  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִאיהּו  דְּ יָלְך  דִּ ִחּבּוָרא  "ַהאי  "י:  בִּ ְלָהַרשְׁ
ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא  ָרֵאל  ִישְׂ ֲעִתיִדין  ּוְבִגין דַּ ׁשּוָבה  ָאה תְּ ִאיָמא ִעלָּ דְּ
יּה  בֵּ ִיְפקּון  ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאיהּו  דְּ ְדַחיֵּי,  ִאיָלָנא  ִאיִהי  ִביָנה  דְּ ְדַחיֵּי, 
ָרֵאל  יָנה ִהיא ֵחרּות ּוָבּה ָנְפקּו ִישְׂ י בִּ רּוׁש, כִּ ַרֲחֵמי". פֵּ ִמגָּלּוָתא בְּ
ן  כֵּ גַּם  הּוא  שֶׁ ּזַֹהר  בַּ ּוְבָעְסָקם  ְדַחיֵּי  ִאיָלָנא  ְוִנְקֵראת  ְצַרִים  ִממִּ
ֵבּה  דְּ ִביָנה  דְּ זַֹהר  ם  שֵׁ ַעל  ַהִחּבּור  ִנְקָרא  ן  כֵּ ַעל  שֶׁ ְדַחיֵּי,  ִאיָלָנא 

ִקין ַעְבִדין ְלֵחירּו גַּם ֵהם ִיְפקּון ְלֵחירּו ִמגָּלּוָתא. ָנפְּ

ל ַהּלֹוְמִדים ּבֹו י ַמְזִהיִרים כָּ ד. ִנְקָרא ֵסֶפר ַהּזַֹהר - כִּ

ין ִאיּנּון  זַֹהר ָהָרִקיַע ִאלֵּ יִלים ַיְזִהירּו כְּ כִּ שְׂ ַהֲעלֹוְתָך: ְוַהמַּ ת בְּ ּוְבָפָרשַׁ
ְקָרא  נִּ ִאְקֵרי ֵסֶפר ַהּזַֹהר. ְמפָֹרׁש שֶׁ א, דְּ זַֹהר דָּ ִלין בְּ דְּ תַּ ָקא ִמשְׁ דְּ
ּקּוִנים"  "תִּ ֲאָבל  ּבוֹ  ַהּלֹוְמִדים  ל  כָּ ַמְזִהיִרים  י  כִּ ַהּזַֹהר"  "ֵסֶפר 
ִאין  ִעלָּ דְּ ּקּוָנא  תִּ ְלָיא  תַּ ֵביּה  דְּ ְלִפי  נֹאַמר  ִאם  ַטֲעַמּה  ַמאי 
ֵריׁש  בְּ תּוב  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ א  ִכיְנתָּ ְוִדשְׁ ָמִתין  ְוִדִנשְׁ ַמְלָאִכין  דְּ ִאין  ְוַתתָּ
ּוְרׁשּוָתא  ף א' ֵריׁש ַעּמּוד ב') ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ  ּקּוִנים (דַּ ַמת ַהתִּ ַהְקדָּ
א  קּוְדשָׁ ַתר  בָּ ֵמַאְתַרְייהּו  ְרכּו  ִאְתתַּ דְּ ָמִתין  ִנשְׁ ין  ְלִאלֵּ ִאְתְיִהיב 
ּה  בָּ ַמר  ְדִאתְּ ִחּבּוָרא,  ְבַהאי  ָנא  ְלַקנְּ יּה,  ִכיְנתֵּ ּושְׁ הּוא  ִריְך  בְּ

ְזַמנָּא  רּוָמה בִּ ת תְּ ָרשַׁ ִצּפֹור נֹוֶדֶדת ְוכּו' ּוַבּזַֹהר פָּ ֵלי כז י) כְּ (ִמשְׁ
ן  קֵּ ִמְתתַּ ְמֵהיָמנּוָתא  ֵעת  ַהאי  אֹוַרְיָתא  בְּ ִלין  דְּ תַּ ִמשְׁ ָרֵאל  ִישְׂ דְּ
ִלין  דְּ תַּ ה ִמשְׁ י ֻאמָּ יק כִּ ַיְספִּ ֶזה לֹא  ְוכּו'  ֶטת  ּוִמְתַקשֶּׁ ִתּקּוָנָאה  בְּ
ר ְלֵעיל  ְזכַּ נִּ ַדף א' כַּ ְהֶיה ְוֵכן ָאַמר בְּ יִּ ֵאיֶזה ֵסֶפר שֶׁ אֹוַרְיָתא בְּ בְּ
ַגם  ֶמְדָרׁש ָמאֵרי תֹוָרה, דְּ א ָמאֵרי  ְמִתיְבתָּ ִאיהּו ָמאֵרי  ָאה  ַזכָּ
ְבֵרי  דִּ ּבוֹ  ָמִעין  ִנשְׁ דְּ ִית  בַּ ד),  פד  ים  ִהלִּ (תְּ ַבִית  ָמְצָאה  ִצּפֹור 
זוֹ  ה  ְסֻגלָּ ֶהם  בָּ ֵיׁש  ּתֹוָרה  ְבֵרי  דִּ ל  כָּ שֶׁ ְמפָֹרׁש  ֲהֵרי  ְוכּו'  ּתֹוָרה 

ִקיׁשּוָטָהא. ָנא בְּ ִית ּוְלַתקְּ ן ָלּה בַּ ְלַתקֵּ

ָהֲאִר"י  ַהגָּדֹול  ינּו  ְוַרבֵּ ֵמָהֲאֵחִרים  ּקּוִנים  ַהתִּ ֵסֶפר  נָּה  תַּ ִנשְׁ ּוַמה 
ְחָנא  כַּ ֵלי ָלן ַחְסָפא ּוִמיָּד ּתּוַתּה ַאשְׁ א דְּ ִזְכרֹונוֹ ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהבָּ
ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם  ִזְכרֹונוֹ  "י  בִּ ַעם ָהַרשְׁ ִניָתא ַההּוא ָאַמר ַמה טַּ ַמְרגָּ
ים  בֹות ְוִחּדּושִׁ סּוִקים ְוַהתֵּ ל ַהפְּ ּקּוִנים כָּ ֵסֶפר ַהתִּ א ְמָפֵרׁש בְּ ַהבָּ
י  כִּ נֹוָדע  י  כִּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ה  ָעשָׂ ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ָקָטן  ר  ִמְספָּ בְּ ַהּכֹל 
יו  ַטּנֹות ְוִכי ָקְצָרה ָידוֹ ִלְבנֹות ִחּדּושָׁ ּבוֹן ָקָטן ִהיא ִמּסֹוד ַהקְּ ֶחשְׁ
א  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי  ִזְכרֹונוֹ  הּוא  ְוֵתֵרץ  גָּדֹול  ר  ִמְספָּ ְיסֹוד  ַעל 
ל  כָּ יָּה שֶׁ ן עֹוַלם ָהֲעשִׂ ר ְלַתקֵּ ּקּוִנים ָהִעקָּ ֵסֶפר ַהתִּ "י בְּ בִּ וַָּנת ָהַרשְׁ כַּ שֶׁ
י  ּה כִּ יָּה ֵאין בָּ יִפין ַוֲעשִׂ קִּ ם ְקִלּפֹות תַּ י שָׁ יָּה כִּ ֲעשִׂ ר ָקָטן הּוא בַּ ִמְספָּ
ן  ֵדי ְלַתקֵּ ר ָקָטן ָלֵכן כְּ ִמְספָּ ם בְּ ּה כֻּלָּ בָּ י ּתֹוָרה שֶׁ ִאם ִמְקָרא ְוִחּדּושֵׁ
ְלֶזה  ְמֻכוֶֶּנת  ַכוָָּנה  בְּ ָקָטן  ר  ִמְספָּ ַעל  ְיסֹודֹוָתיו  ָנה  בָּ יָּה  ָהֲעשִׂ עֹוַלם 

א. אן ְלׁשֹונוֹ ָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהבָּ ַעד כָּ

ּקּוִנין  תִּ מוֹ  ָרא שְׁ קָּ ַהְינּו ַטֲעָמא שֶׁ ְתֵריּה דְּ ֲעִניַנן בַּ ן גַּם ֲאַנן  ִאם כֵּ
הּוא  ּקּון  ַהתִּ ר  ִעקַּ ִהנֵּה  ִכיָנה  ַהשְּׁ ִנים  ְמַתקְּ ּתֹוָרה  ְבֵרי  דִּ ל  כָּ ַהגַּם שֶׁ
ֵליֵרד  ְצִריָכה  ִכיָנה  ְוַהשְּׁ ִלּפֹות  ַהקְּ ְמדֹור  ּה  בָּ שֶׁ יָּה  ָהֲעשִׂ עֹוַלם  בְּ
ן  כֵּ ְוִאם  ֵאֶליָה  ֶחיָה  ִנדָּ ְוֶלֱאסֹף  יצֹוצֹות  ַהנִּ ְלַהֲעלֹות  ְלָעְמָקם 
ם  שָּׁ שֶׁ יָּה  ֵמָהֲעשִׂ ּוְלַהֲעלֹוָתּה  ָנּה  ְלַתקְּ ֵדי  כְּ גָּדֹול  ּכַֹח  ָצִריְך 
ּקּוָנּה ִמן ְיִציָרה ָנֵקל  יָּה תִּ יִפין ְוִאם ָעְלָתה ֵמָהֲעשִׂ קִּ ִלּפֹות תַּ ַהקְּ
ָהַרע  ם  שָּׁ שֶׁ ִריָאה  בְּ בַּ ָנּה  ְלַתקְּ ִאם  ן  כֵּ שֶׁ ל  ּוִמכָּ יָּה  ֵמֲעשִׂ ה  ַהְרבֵּ
ֵסֶדר  בְּ ָהַרב  ַתב  כָּ שֶׁ ּוְכמוֹ  יָּה  ַוֲעשִׂ יִציָרה  בִּ מוֹ  כְּ ְוֵאינוֹ  מּוָעט 
אֹוָתּה  ֲעֶלה  מַּ שֶׁ ִמי  ֵאר  ְוִיְתפָּ ח  בַּ תַּ ִישְׁ ן  כֵּ ְוִאם  ְמאֹות  ַהטֻּ חֶֹמר 
ַעם  ֲעֶלה אֹוָתּה ֵמַהְיִציָרה ּוְבִריָאה ְוכּו' ּוִמטַּ יָּה יֹוֵתר ֵמַהמַּ ֵמָהֲעשִׂ
ּקּוֵני  י תִּ ּקּוִנים כִּ ַבח ֵסֶפר ֶזה ִלְקרֹות לוֹ ֵסֶפר תִּ נֶּה ְלשֶׁ תַּ ֶזה ִישְׁ
יָּה ֵאיְך  ן ְוַתֲעֶלה ֵמָהֲעשִׂ ֻתקַּ ּקּוֶניָה ְוִאם לֹא תְּ ל תִּ ר כָּ יָּה ִעקַּ ָהֲעשִׂ
יָּה ְוכּו'  ּקּון ֲעשִׂ ת ַהּכֹל הּוא תִּ ִחלַּ י תְּ ּקּון ְיִציָרה ּוְבִריָאה כִּ ִיְהֶיה תִּ
וַָּנת  ל כַּ כָּ ּקּוִנים שֶׁ ם ֵסֶפר ַהתִּ ָיֵדינּו ַטַעם ָהגּון ַלשֵּׁ ִהנֵּה ָמִצינּו ְוָעָלה בְּ
אֶֹפן  ָנא בְּ י ַמְלכּות ְמַקנְּ יָּה כִּ עֹוַלם ָהֲעשִׂ ִכיָנה בְּ ן ַהשְּׁ "י ְלַתקֵּ בִּ ָהַרשְׁ
ָמה) ַהְקדָּ א ֶמֶלְך בַּ סֵּ (כִּ יָּה.  ִהיא ֲעשִׂ שֶׁ

י ָהֲאִר"י  ֵפרּושֵׁ ה לֹא ִנְגלּו ָלנּו ָהֱאלִֹקים בְּ ַבח ָלמָּ ן ַטַעם ְלשֶׁ גַּם ֶאתֵּ
ַמן ַהזֶּה  יִָּמים ַהֵהם ּוַבזְּ י ִאם בַּ ּקּוִנים כִּ ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה ַעל ֵסֶפר ַהתִּ
ְבלּו ִראׁשֹוִנים ִהנֵּה  יגּו ְולֹא גָּ ּלֹא ִהשִּׂ יג ַמה שֶּׁ ֵרי ְלַהשִּׂ ר דָּ ְוִכי ִאְכשַׁ
ַדף קי.)  ן (בְּ ֵאָלה זוֹ ְלַקמָּ ֶקת ִלשְׁ ַחת ּוַמְספֶּ ׁשּוָבה ִנצַּ ָמָצאִתי תְּ
ִריְך הּוא  א בְּ אי קּוְדשָׁ ַודַּ ְמעוֹן ַחְבַריָּא בְּ י שִׁ ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ ָאַמר ַרבִּ
ָאה  ַזכָּ ִחּבּוָרא,  ַהאי  בְּ ְלֶמֱהִוי  ִאין  ְוַתתָּ ִאין  ִעלָּ ָנא,  ִעמָּ ם  כַּ ִאְסתַּ
א  שָׁ ְלִאְתַחדְּ ַהאי  ּכּוֵלי  ָעִתיד  דְּ ֵביּה,  ְלָייא  ִאְתגַּ ְדַהאי  ָדָרא 
ְקָרא  ְלַקְייָמא  ַבְתָרָאה,  ְבָדָרא  יֹוַמיָּא  סֹוף  בְּ ה  ְדמֹשֶׁ ְיָדא  ַעל 
טּוֵתיּה  שְׁ ְהֶיה ְוכּו' ַעד ְוִאְתפַּ יִּ "ָהָיה ה"ּוא שֶׁ (קֶֹהֶלת א ט) ַמ"ה שֶּׁ
אֹוַרְייָתא,  ק בְּ ִמְתַעסֵּ יק ְוָחָכם דְּ ָרא ְוָדָרא, ְבָכל ַצדִּ הּוא ְבָכל דָּ
ם  ִגימּו ִדְלהוֹן ְוכּו' ַעיֵּן שָׁ הּו ִמפְּ ָלָמא ְלֻכלְּ ין ִרּבֹוא, ְלַאשְׁ תִּ ַעד שִׁ
ן יֹוַחאי ִזְכרֹונוֹ ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם  ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ִאְמֵרי ָקדֹוׁש ָהַרבִּ דּוק בְּ
סֹוף  ְוָקא בְּ דַּ י גַָּזר אֶֹמר שֶׁ ע כִּ ֶאְצבַּ ה מֹוִרים בְּ ָבָריו ֵאלֶּ דְּ א שֶׁ ַהבָּ
א ְוִאם ּתֹאַמר  א ִחּבּוָרא דָּ שָׁ ְתָרָאה ָעִתיד ְלִאְתַחדְּ ָדָרא בַּ יֹוַמיָּא בְּ
ָפָניו ִלְהיֹות ּתֹוָרתוֹ  ֵצא זֹאת ִמלְּ ה תֵּ יְרָכא ָלמָּ ִדיָנא פִּ ָרא דְּ ַאִעיקָּ
ְתָרָאה ִהנֵּה ֵאִליָּהּו ִזְכרֹונוֹ ְלַחיֵּי  ָרא בַּ זֹאת ֲחתּוָמה ּוְסתּוָמה ַעד דָּ
ְוֶזה  יט:)  ף  (דַּ ן  ְלַקמָּ זוֹ  ָיא  קּושְׁ ַרת  ְלַהתָּ ַטַעם  ָנַתן  א  ַהבָּ ָהעֹוָלם 

ְלׁשֹונוֹ:

סֹוף יֹוַמיָּא  א בְּ א ֶאלָּ ְלָיא ִחּבּוָרא דָּ ָלא ִאְתגַּ ְזרּו אֶֹמר דְּ ה. ּוְלָכְך גָּ
ּוְקָראֶתם  ַהִחּבּור  ת  ְסֻגלַּ בִּ ְוָאז  ּה  ִעתָּ בְּ ְזַמן  הּוא  ְתָרָאה שֶׁ בַּ ָדָרא  בְּ

רֹור דְּ

ָמִתין,  ִנשְׁ דְּ ֲחָייִלין  ה  ְבַכמָּ ֵמִעיָלא,  ָנִחית  ָקא  ֵאִליָּהּו  ָהא  "ַאְדָהִכי 
ְוכּו'  הּו  כֻּלְּ ַעל  ֲעָטָרה  ָאה  ִעלָּ א  ִכיְנתָּ ּושְׁ סּוְחָרֵניּה,  ַמְלָאַכיָּא  ה  ְוַכמָּ
ד  כַּ ִדיָלְך,  ִחּבּוָרא  ֵמַהאי  ְרְנסּון  ִיְתפַּ א  ְלַתתָּ א  ָנשָׁ ֵני  בְּ ה  ְוַכמָּ ַעד 
כה  ְקָרא  (ַויִּ ּוְבִגיֵניּה  יֹוַמיָּא,  סֹוף  בְּ ְתָרָאה  בַּ ָדָרא  בְּ א  ְלַתתָּ ֵלי  ִיְתגַּ
עֹוְררּו  תְּ ת  ְסֻגלַּ י  כִּ ְלׁשֹונוֹ,  אן  כָּ ַעד  ָאֶרץ".  בָּ רֹור  דְּ ּוְקָראֶתם  י) 
עֹוְררּו  י ִאם תְּ ּה כִּ ִעתָּ ְזַמן בְּ ִכיָנה בִּ ץ ַהשְּׁ ְחפָּ תֶּ ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד שֶׁ
ַרּבֹות  ָצרֹות  בְּ ָהֲעוֹונֹות  ְלָמֵרק  ָצִריְך  ּה  ִעתָּ בְּ קֶֹדם  ָהַאֲהָבה 
ּלֹא ֵיָהֵרג  ן יֹוֵסף ּוְכֵדי שֶׁ יַח בֶּ ָרֵאל ְוִיְתְקִטיל ָמשִׁ שְׂ ה ִמיִּ מָּ ְוֵיָהְרגּו כַּ
ִכיָנה  ַהשְּׁ סֹוֶבֶלת  יֹוֵסף  ן  בֶּ יַח  ָמשִׁ ֵיָהֵרג  ְולֹא  ָרֵאל  שְׂ ִמיִּ ֶאָחד  ׁשּום 
לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  ינּו  ַרבֵּ ה  משֶׁ גַּם  ֶניָה  בָּ ְלטֹוַבת  ַהגָּלּות  אֶֹרְך  ַצַער 
מוֹ  ן יֹוֵסף כְּ יַח בֶּ ּלֹא ָימּות ָמשִׁ ֵדי שֶׁ ה ִיּסּוִרין ַעל ַעְצמוֹ כְּ מָּ ָסַבל כַּ
ָלא  ְזרּו אֶֹמר דְּ ה ְמקֹומֹות ּוְלָכְך גָּ ַהְרבֵּ ּקּוִנים בְּ ּזַֹהר ּוַבתִּ תּוב בַּ כָּ שֶׁ

הּוא ְזַמן  ְתָרָאה שֶׁ ָדָרא בַּ סֹוף יֹוַמיָּא בְּ א בְּ א ֶאלָּ ְלָיא ִחּבּוָרא דָּ ִאְתגַּ
ִעּתוֹ ַמה  ָבר בְּ רֹור ְוִיְהֶיה דָּ ת ַהִחּבּור ּוְקָראֶתם דְּ ְסֻגלַּ ּה ְוָאז בִּ ִעתָּ בְּ
ינּו ָעָליו  מֶֹשה ַרבֵּ א ִמשּּׁום דְּ ֵרי ֶאלָּ ר דָּ ִאְכשַׁ ּטֹוב ְוָלאו ִמשּּׁום דְּ
א  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי  ִזְכרֹונוֹ  ָהֲאִר"י  ַרּבֹוֵתינּו  בְּ ִמְתנֹוֵצץ  לֹום  ַהשָּׁ
ְלֵעיל  י  ַתְבתִּ כָּ שֶׁ ּוְכמוֹ  א  דָּ ִחּבּוָרא  ַמַאְמֵרי  ְלָפֵרׁש  ְוַתְלִמיָדיו 
ָלָמא  ְלַאשְׁ ל  דֵּ תַּ שְׁ יִּ שֶׁ מֶֹשה  דְּ ָיָדא  ַעל  א  שָׁ ְלִאְתַחדְּ ָעִתיד  דְּ
ְוַיַעְזֵרם  ֵדם  ְיַלמְּ ְוהּוא  ְיִדיָעָתם  ֶחְסרוֹן  ד  ִמצַּ יְלהוֹן  דִּ ִגימּו  פְּ
ַהּדֹור  ֵרי  ְוַאשְׁ ׁש  ַממָּ ּבוֹ  יֵּׁש  שֶׁ ְלִסּיּוַע  ָהֱאֶמת  ֶאל  ְלַכוֵּן  ֵעם  ִויַסיְּ
ָאה ָדָרא  ן יֹוַחאי ַזכָּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ַתב ְלֵעיל ָהַרבִּ כָּ מוֹ שֶׁ ה ְלֶזה כְּ ְזכֶּ יִּ שֶׁ

יּה. ְלָייא בֵּ ְדַהאי ָרָזא ִאְתגַּ

ִלְלמֹד  נּו  ִלבֵּ בְּ ְותֹוָרתוֹ  ַאֲהָבתוֹ  ע  טַּ יִּ שֶׁ ָפֶניָך  ִמלְּ ָרצוֹן  ְיִהי  ּוְבֵכן 
ׁש  י הּוא ְמַטֵהר ַהּגּוף ּוְמַקדֵּ ק ַרב כִּ ֵלם ּוְבֵחשֶׁ ֵלב שָׁ ִחּבּור ֶזה בְּ בְּ
ֵאין  ָעְלָמא בְּ ִגיְרָסא בְּ חֶֹדׁש ֱאלּול ֲאִפּלּו בְּ ָמה ְלָכל ַהּלֹוְמדוֹ בְּ שָׁ ַהנְּ
ר ּבוֹ  ם ְיַדבֵּ רּוַח ַהשֵּׁ ה ַעד שֶׁ ן ִאם ִיְזכֶּ כֵּ רּוׁש ֲאָמָריו ְוָכל שֶׁ ֵמִבין פֵּ
ַמֲחִזיק  ֶזה  ֶפר  ִמסֵּ ּומּוָעט  ָקדֹוׁש  ִאְמֵרי  בְּ "י  בִּ ָהַרשְׁ וַָּנת  כַּ ְלָהִבין 
ה  ִנְזכֶּ ֶאָחד  כְּ נּו  ְוֻכלָּ ֲעִליָּה,  ֵני  ִמבְּ ִלְהיֹות  ה  ִיְזכֶּ ּובוֹ  ה,  ַהְמֻרבֶּ ֶאת 
ְלָייא  ִאְתגַּ ָרָזא  ְדַהאי  ָדָרא  ָאה  ַזכָּ "י  בִּ ָהַרשְׁ ְנבּוַאת  נּו  בָּ ֻקיַּם  יְּ שֶׁ

יֵחנּו. ִוד ְמשִׁ ן דָּ תוֹ ּוְקָראֶתם ּדֹור ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו בֶּ יּה.ּוִבְסֻגלָּ בֵּ
ָמה) ַהְקדָּ א ֶמֶלְך בַּ סֵּ (כִּ

ֱאֶמת  ּתֹוַרת  ִמיָמה  תְּ ם  ַהשֵּׁ תֹוַרת  בְּ י  ַנְפשִׁ ְלָתה  כָּ ְוַגם  ִנְכְסָפה 
ְראֹוִתי  בִּ א  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי  ִזְכרֹונוֹ  ָהֲאִר"י  ינּו  ַרבֵּ ל  שֶׁ ִפיהּו  בְּ
ִריְך  א בְּ ַדף קסא:) קּוְדשָׁ רּוָמה (בְּ ת תְּ ָפָרשַׁ ּזַֹהר בְּ ַתב בַּ כָּ ַמה שֶּׁ
ַדל  תָּ ִתשְׁ ָעְלָמא, דְּ ְלַהאי  יחֹות  ַכד תֵּ ָלּה, דְּ ְואֹוֵמי  ָלּה,  ָאַמר  הּוא 

ְמֵהיְמנּוָתא. ְוכּו'. ָרָזא דִּ ע בְּ ע ֵליּה, ּוְלִמְנדַּ אֹוַרְייָתא ְלִמְנדַּ בְּ

ין  יִלים, ֵמִאלֵּ כִּ ָרֵאל ַמשְׂ ִישְׂ ד ִאית בְּ ף ג') ְדָהא כַּ ּקּוִנים (דַּ ּוַבתִּ
זַֹהר ָהָרִקיַע,  יִלים ַיְזִהירּו כְּ כִּ שְׂ ִניֵּאל יד ג) ְוַהמַּ הוֹן (דָּ ַמר בְּ ִאתְּ דְּ
ְוכּו',  ְלָמאֵריהוֹן  ְלִמְפַלח  ָיְדִעין  דְּ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאְתְקֵרי  דְּ א  דָּ
תֹוָרתוֹ  בְּ ְקִביעּוָתם  ר  ִעקַּ ַלֲעשֹׂות  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ַחי  ֵסֶפר  בְּ ְוִאיָתא 
ִנְגלּו  ר  ֲאשֶׁ ָחְכָמה  ֲעלּומֹות  תַּ ל  כָּ ִנְגלּו  ּבוֹ  י  כִּ ּזַֹהר  בַּ "י  בִּ ָהַרשְׁ ל  שֶׁ
ָעְצָמה  ַהיִָּמים  ֶיֶתר  בְּ ְוִאם  ַהיִָּמין,  ְלֵקץ  ְלִהגָּלֹות  ֲעִתיִדים  ר  ַוֲאשֶׁ
ל ֶיֶתר ְמאֹד  ם ְוִתְתגַּדֵּ ְתַעצֵּ ְמַהְלֶליָה ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה זוֹ עֹוד תִּ ְמאֹד בִּ
ּקֶֹדׁש סֹוד ָהֲאִצילּות ְוכּו',  ר בַּ ת ֶנְאדָּ בָּ ֶעֶצם יֹום ַהשַּׁ הֹוד ֲהָדָרּה בְּ
ֵסֶפר  בְּ ם  ַהשֵּׁ ִלּמּוֵדי  ה  ֻגלָּ סְּ שֶׁ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ  מֹוִרי  אֹוֵמר  ְוָהָיה 
ּבוֹ  ׁש  ְלַחדֵּ ְכלוֹ  שִׂ ֵיַדע  לֹא  ִאם  ַאף  ת  בָּ שַׁ בְּ ָעצּום  ּתֹוֶעֶלת  ַהּזַֹהר 
ר  ֲאשֶׁ ּקּוִנים  ּוַבתִּ ּזַֹהר  בַּ ם  ַהשֵּׁ סֹוד  בְּ ַלּלֹוְמִדים  ֲאָבל  ְוכּו',  ָבר  דָּ
ְקִריָאתוֹ  ָהֲאִצילּות  סֹוד  בְּ ׁש  ִקדֵּ ָטהֹור  ח  ְמֻמלָּ חֹות  בָּ שְׁ תִּ בַּ ל  ְמֻהלָּ
ַחִיל  ְוָלֵתת  הֹוָרה  ַהטְּ ָמה  שָׁ ַהנְּ ּוְלַהֲעִריץ  יׁש  ְלַהְקדִּ לּו  ַהלְּ ִהיא  זוֹ 
ים  רּושִׁ דְּ ַאְלֵפי  ֶאֶלף  בְּ ה  ַיֲעשֶׂ ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ַמְעָלה  ל  שֶׁ ָפַמְלָיא  בְּ ְועֹז 
נַֹעם  ִקיף ְוַלֲחזֹות בְּ יג ְלַהשְׁ ג ַישִּׂ ן ִאם ַהשֵּׂ כֵּ ִטים ְוָכל שֶׁ שָׁ ִרְבבֹות פְּ בְּ
ֶהם  בָּ יל  כִּ ְלַהשְׂ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונוֹ  ָהֲאִר"י  ַהּקֶֹדׁש  ב  ִמְכתַּ בְּ ם  ַהשֵּׁ
ׁש  ַמת ִמְקדַּ (ַהְקדָּ ה טֹוָבה ֵהיֶמנָּה.  ר ֵאין ְלָך ִמדָּ ַמַאְמֵרי ַהּזַֹהר ֲאשֶׁ

ֶמֶלְך)

ִזְכרֹונוֹ  ָהֲאִר"י  ינּו  ַרבֵּ ַלת  ַקבָּ ּבוֹ  ה  ְתגַּלָּ נִּ שֶׁ ַהּיֹום  ְוָחׁשּוב  ו. גָּדֹול 
ָרֵאל ה ְלִישְׂ ן ּתֹוַרת משֶׁ תָּ נִּ יֹום שֶׁ ִלְבָרָכה כְּ

ָחְכַמת  ָטַעם  ּלֹא  שֶׁ ִמי  ל  כָּ שֶׁ ְלָבָניו  ָאַמר  דֹוׁש  ַהקָּ ָל"ה  ַהשְּׁ ְוֵכן 
גָּדֹול ְוָחׁשּוב  ָלה לֹא ָטַעם ַטַעם ִיְרַאת ֵחְטא ִמיָָּמיו ְוָאַמר שֶׁ בָּ ַהקַּ
ן  תָּ נִּ יֹום שֶׁ ינּו ָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה כְּ ַלת ַרבֵּ ה ּבוֹ ַקבָּ ְתגַּלָּ נִּ ַהּיֹום שֶׁ

ָרֵאל.  ה ְלִישְׂ ּתֹוַרת משֶׁ
ָלִלית ְמַנֵחם ִצּיוֹן) ָמה כְּ (ַהְקדָּ

יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ּוְבִדְבֵרי  ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  בְּ ָהעֹוֵסק  ֵרי  ז. ַאשְׁ
ֵני  ִמפְּ יעּוהּו  בִּ ַישְׂ ן  כֵּ א  ַהבָּ עֹוָלם  ֵמֵעין  ַהזֶּה  עֹוָלם  בָּ ַעם  טָּ שֶׁ מוֹ  כְּ שֶׁ

יו ְותֹוָרתֹו ַמֲעשָׂ

ה  ֵאין לוֹ ֵלב ַעתָּ י שֶׁ ֶזה ָהעֹוָלם ָלַדַעת ַאף ַעל פִּ ִאם ָאָדם טֹוֵרַח בְּ
ף  (דַּ ב  ַויֵּשֵׁ ת  ָפָרשַׁ בְּ ְוָכתּוב  ְרִקיָעא.  דִּ א  ְמִתיְבתָּ בִּ ֵלב  לוֹ  ִיְהֶיה 
עּון  ֵדין ִיְנדְּ ָהא כְּ ַמִיְכי ַעְפָרא דְּ י ִמדָּ קפה.), אֹוַרְיָתא לֹא ִיְתְנשֵׁ
ְלקּו ֵמַהאי ַעְלָמא, ַהִהיא  ד ִאְסתַּ ְבקּו כַּ שָׁ ל ַהִהיא אֹוַרְייָתא דְּ כָּ
ִמין  ַקדְּ ִמלְּ כְּ ֵמַעְייהּו  בְּ ְוִתיעּול  ִזְמָנא  ֵמַההּוא  ְנִטיָרא  אֹוַרְייָתא 

ֵמַעְייהּו. ל בְּ ַמלֵּ ְוִאיִהי תְּ

ל ִאינּון  ָהא כָּ ַקְדִמיָתא, דְּ ֲהוּו בְּ ָמה דְּ יר ִמכְּ ָנן ַיתִּ קְּ ין ִמְתתַּ ְוָכל ִמלִּ
ל  דַּ תַּ ְוִאיהּו ִאשְׁ ְדָקא ָיאֹות  כְּ ָקא לוֹ  ָיִכיל ְלַאְדבָּ ִאיהּו ָלא  ין דְּ ִמלִּ
ְואֹוַרְייָתא  ְקָנן,  ִמְתתַּ ֵמעוֹי  הּו ָעאִלין בְּ הּו. כֻּלְּ ק בְּ בַּ ְוָלא ִאְתדָּ הּו  בְּ
ֵני ַמְלֲאֵכי  יֶחָך", ּושְׁ ְכִתיב: "ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתשִׂ יּה. ְוַהְינּו דִּ ל בֵּ ַמלֵּ תְּ
ָהעֹוָלם  ִמן  ֵצאתוֹ  בְּ ָפָניו  בְּ ָאָדם  ל  שֶׁ ְלמּודוֹ  תַּ ִרין  ְמַסדְּ ֵרת  ַהשָּׁ
ְרׁשּו  דָּ מוֹ שֶׁ רּוְך הּוא כְּ דֹוׁש בָּ ִנים ִלְפֵני ַהקָּ ת פָּ ּלֹא ִיְהֶיה לוֹ ּבֹשֶׁ שֶׁ
ָהעֹוֵסק  ֵרי  ַאשְׁ ן  כֵּ ְוִאם  יק  ַצדִּ ֶנֶפׁש  ֲהָוָיה  ַיְרִעיב  לֹא  סּוק  פָּ ַעל 
ַעם  טָּ שֶׁ מוֹ  כְּ שֶׁ יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ּוְבִדְבֵרי  ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  בְּ
ְותֹוָרתוֹ  יו  ַמֲעשָׂ ֵני  ִמפְּ יעּוהּו  בִּ ַישְׂ ן  כֵּ א  ַהבָּ עֹוָלם  ֵמֵעין  ַהזֶּה  עֹוָלם  בָּ ְ ְ

ב

ָ ְ ָ ֲ


