
 

 
 

 

ַ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 ָּ ךָּ ־ֶלך  ת פ   t ל 
רּוׁש ַקל ְוֶנְחָמד ְלַמַען ָירּוץ ַהּלֹוֵמד ּבוֹ  ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְמֹבָאר ּבְ  ם ּפֵ  עִּ

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

 א'חלק  -' דכרך 

 09קונטרס 

 לקירוב הגאולה ברחמים -מופץ ללא מטרות רווח כלל 

רָּ  ִספ  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 -

ָעִרים  חּו שְׁ ְפתְּ נִּ ַעת שֶׁ ֶרב ַהדַּ ַותֵּ
דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ד  ּוְלַלמֵּ ִלְלמֹד 

מֹונּו גַּם ִלְפׁשּוִטים כָּ
יל  ַמִים ְלַהְגדִּ ּכּוהּו ִמן ַהשָּׁ זִּ ֵרי ֶחְלקוֹ שֶׁ ַאשְׁ
ֵבאּור ִנְפָלא, ָחִמיד  ּתֹוָרה ּוְלַהֲאִדיָרּה בְּ
ה  ְסֻגלָּ ַעם  ְלתֹוֶעֶלת  ִיְהֶיה  ר  ֲאשֶׁ ְוָרִגיג 
חּו  ְפתְּ נִּ שֶׁ ַעת  ַהדַּ ֶרב  ַותֵּ ם,  ַהשֵּׁ ֶעְזַרת  בְּ
ִלְפׁשּוִטים  גַּם  ד  ּוְלַלמֵּ ִלְלמֹד  ָעִרים  שְׁ
ר  ְוַכֲאשֶׁ  – ֵעֶרְך  ִלי  בְּ ַרב  ָכרוֹ  ּושְׂ מֹונּו  כָּ
ָמתוֹ,  ַהְקדָּ בְּ יק  ֶהְעתִּ שֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְבֵרי  ִמדִּ יֹוֵצא  ְמפָֹרׁש 
רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ ַיֲעזֹר ָלנּו ַהקָּ דֹוׁש  ְזכּות ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ בִּ שֶׁ

ק ִמן גָּלּוָתא. ְלֵמיפָּ
ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן,  לּום ְזכּותוֹ  י ְרָפֵאל בְּ אׁשוֹי ַרבִּ דֹוׁש ִמקַּ ַמת ַהגָּאוֹן ַהקָּ (ַהְסכָּ

ִניֵאל ְפִריׁש זצ"ל) ַבׁש ְלהגה"צ המק' ר' דָּ ְלֵסֶפר ַהּזַֹהר ע"פ ָמתֹוק ִמדְּ

ה ְלַהְבָטַחת ֵאִליָּהּו  ְוִנְזכֶּ
ר טֹוב ַהנִָּביא ְמַבשֵּׂ

ֵלִמים  שְׁ ְוֵכן  ים  ַרבִּ ְוָיבֹואּו 
ְבֵרי ַהּזַֹהר  ְוֵיָהנּו ִמּנֶֹפת צּוף דִּ
ה  ְוִנְזכֶּ ָנֲעמּו,  י  כִּ דֹוׁש  ַהקָּ
ַהנִָּביא  ֵאִליָּהּו  ְלַהְבָטַחת 
ֵחֶלק  (זַֹהר  טֹוב  ר  ְמַבשֵּׂ ִאיׁש 
ֲעִתיִדין  דַּ ּוְבִגין  קכד:):  ג' 
ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ַהאי  ִאיהּו  דְּ ְדַחיֵּי,  ֵמִאיָלָנא  ְלִמְטַעם  ָרֵאל  ִישְׂ

ַרֲחֵמי. יּה ִמן גָּלּוָתא בְּ ִיְפקּון בֵּ
יק ִלְבָרָכה  י ִיְצָחק ַיֲעקֹב ַווייס ֵזֶכר ַצדִּ דֹוׁש ַהַגֲאַב"ד ַרבִּ ַמת ַהגָּאוֹן ַהקָּ (ַהְסכָּ

ִניֵאל ְפִריׁש זצ"ל) ַבׁש ְלהגה"צ המק' ר' דָּ ְלֵסֶפר ַהּזַֹהר ע"פ ָמתֹוק ִמדְּ

ם ְלַמְעָלה  ַיֲעשּׂו רֹשֶׁ
ל  ַמְלָיא שֶׁ פַּ בְּ

ַמְעָלה
ֲהַדְייהּו  ֲאִני ִמְצָטֵרף בַּ גַּם 
ְוִיְהיּו  צוֹ,  ּוְלַאמְּ קוֹ  ְלַחזְּ
דֹוׁש  ָבָריו ַנַחת רּוַח ְלַהקָּ דְּ
ם  רֹשֶׁ ְוַיֲעשּׂו  הּוא  רּוְך  בָּ
ל  שֶׁ ַמְלָיא  פַּ בְּ ְלַמְעָלה 

ַמְעָלה.
ָוואְזֶנער  ִוי  ַהלֵּ מּוֵאל  שְׁ י  ַרבִּ ַהּדֹור  ּפֹוֵסק  יק  דִּ ַהצַּ ַהגָּאוֹן  ַמת  (ַהְסכָּ
ר'  המק'  ְלהגה"צ  ַבׁש  ִמדְּ ָמתֹוק  ע"פ  ַהּזַֹהר  ּקּוֵני  תִּ ְלֵסֶפר  ִליָט"א  שְׁ

ִניֵאל ְפִריׁש זצ"ל) דָּ

ִלְקַראְתֶכם  ְמחּו  שָׂ ּוְבנוֹ  יֹוַחאי  ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ
ְקרֹוְתֶכם זַֹהר ַעל ְמָעָרָתם בִּ

ְקרֹוְתֶכם זַֹהר  ְמחּו ִלְקַראְתֶכם בִּ ר יֹוַחאי ּוְבנוֹ שָׂ ְמעוֹן בַּ י שִׁ ְוַרבִּ
ֵמִחים  י ֵהם שְׂ ַדע כִּ מּוְך ָלֶהם ְוכּו' ּוְבֵכן תֵּ ָפר ַהסָּ ַעל ְמָעָרָתם ּוַבכְּ
מּוְך ָלֶהם ְוִאם  ָפר ַהסָּ כְּ ְקרֹוְתֶכם זַֹהר ַעל ְמָעָרָתם אוֹ בַּ ְמאֹד בִּ
ּזַֹהר.  ִאין ְוֻכְלהוֹ ְרִמיִזין בַּ ן ִיגָּלּו ָלֶכם ָרִזין ִעלָּ ְתִמידּו ִלְקרֹות כֵּ תַּ

ת ֱאמֹר) ָרשַׁ ִרים פָּ יד ֵמישָׁ (ַמגִּ

ַהְמָזֵרז  ְוָיָקר  ָקדֹוׁש  ְלִמְפָעל  ְלַסיֵַּע  ִכיֶתם  זְּ שֶׁ ֶחְלְקֶכם  ֵרי  ַאשְׁ
"י  בִּ ְלַרשְׁ לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  נּו  ַרבֵּ ה  משֶׁ ַהְבָטַחת  כְּ ה  ֻאלָּ ַהגְּ ּוְמָקֵרב 
ַהאי  "בְּ ָנׂשא,  ת  ָרשַׁ פָּ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ָאֵמן  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותוֹ 
ַרֲחֵמי".  יּה ִמן גָּלּוָתא בְּ קּון בֵּ ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִיפְּ יָלְך דְּ ִחּבּוָרא דִּ
ִמן  ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ ֵיְצאּו  דֹוׁש,  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִחּבּוְרָך,  ְזכּות  בִּ שֶׁ
יַח!  ַרֲחִמים ְללֹא ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ּוְללֹא ַצַער ֶחְבֵלי ָמשִׁ ַהגָּלּות בְּ

ּקּון  ּקּוֵני ַהּזַֹהר (תִּ ֵסֶפר תִּ ְמבָֹאר בְּ ימּו ְלָכְך! כַּ ַמִים ִהְסכִּ ְוַאף ִמשָּׁ
ֵאִליָּהּו ַהנִָּביא ָזכּור ְלטֹוב ִנְגָלה  ָעה שֶׁ שָׁ בְּ סֹופֹו), שֶׁ ִתיָתָאה בְּ שְׁ
ֶהם  ִעּמוֹ ְוָלַמד ִעמָּ א שֶׁ ישָׁ ר יֹוַחאי ּוְלַחְבַרָיא ַקדִּ ְמעוֹן בַּ י שִׁ ְלַרבִּ
ַמִים  ִמשָּׁ קֹול  ת  בַּ ָיְצָאה  מֹות,  ְנשָׁ ּקּוֵני  תִּ ִעְנַין  בְּ ּתֹוָרה  ִסְתֵרי 
ר יֹוַחאי  ְמעוֹן בַּ י שִׁ ל ַרבִּ תוֹ שֶׁ ה ַרב ּכֹחוֹ ּוְקֻדשָּׁ מָּ ְוָאְמָרה ָלֶהם "כַּ
ה  ׁשוֹן, "ְוַכמָּ זוֹ ַהלָּ ְך הֹוִסיָפה ְוָאְמָרה ְנבּוָאה בְּ עֹוָלם", ְוַאַחר כָּ בָּ
ּלּו  ִיְתגַּ ד  כַּ יָלְך  דִּ ִחּבּוָרא  ֵמַהאי  ְרְנסּון  ִיְתפַּ א  ְלַתתָּ א  ָנשָׁ ֵני  בְּ
רֹור  סֹוף יֹוַמיָּא, ּוְבִגיֵניּה, "ּוְקָראֶתם דְּ ְתָרָאה בְּ ָדָרא בַּ א בְּ ְלַתתָּ
ְרְנסּון ִמזֶּה  ה ִיְתפַּ ֵני ָאָדם ְלַמטָּ ה בְּ מָּ ָאֶרץ". ּוִבְלׁשוֹן ַהּקֶֹדׁש: כַּ בָּ
סֹוף ַהיִָּמים,  ּדֹור ָהַאֲחרוֹן בְּ ה בַּ ה ְלַמטָּ ר ִיְתגַּלֶּ ֲאשֶׁ ָך כַּ לְּ ַהִחּבּור שֶׁ
ז ַעל  ָאֶרץ"- ַהְמַרמֵּ רֹור בָּ סּוק "ּוְקָראֶתם דְּ ּוִבְזכּותוֹ ִיְתַקיֵּם ַהפָּ

ֵלָמה.  ה ַהשְּׁ ֻאלָּ ַהגְּ

ִלּמּוד  בְּ שֶׁ ֲעָלה  ַהמַּ גֶֹדל  בְּ ירּו  ִהכִּ ַהּדֹורֹות  ָכל  בְּ ָרֵאל  ִישְׂ דֹוֵלי  גְּ
ְוָרעֹות  ָקׁשֹות  ּוְגֵזרֹות  ְרָעֻנּיֹות  ִמיֵני פֻּ ל  ל כָּ ַבטֵּ מְּ ַהּזַֹהר, שֶׁ ֵסֶפר 
ָתּה  יְָּדעּו ֶאת עֶֹצם ְקֻדשָּׁ א ּוִבזָּה ֵמָעְלָמא. ֵהם, שֶׁ ּומֹוָתָנא ְוַחְרבָּ
ָיֵגן  ְזכּותוֹ  ָהַרְמַח"ל  כְּ גָּדֹול  ָלנּו  ּוִמי  ָעְלָמא.  בְּ ֲאִמיָרה  בַּ ֲאִפּלּו 
יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה  ים לּוָצאטוֹ ֵזֶכר ַצדִּ ה ַחיִּ י משֶׁ ָעֵלינּו ָאֵמן - ַרבִּ
ִקי  ר ָהָיה בָּ ִרים", ֲאשֶׁ ת ְישָׁ ִסלַּ ַעל ַה"מְּ ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן, בַּ ְזכּותוֹ 
ֵזרֹות ֵמַעם  ל גְּ ָכל ִמְכַמנֵּי ַהּתֹוָרה ְולֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבטֵּ ָעצּום בְּ
ֶרֶצף ְללֹא  ֵסֶפר ַהּזַֹהר בְּ א ֶאת ָהֵעָצה ַהּזוֹ, ִלּמּוד בְּ ָרֵאל ֶאלָּ ִישְׂ
דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ל  שֶׁ ָהֶעְליֹוָנה  ה  ֻדשָּׁ ַהקְּ כַֹח  בְּ שֶׁ ֶהְפֵסק, 

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

ֵסֶפר ַהּזַֹהר  יְרָסא בְּ ל גִּ יָבתוֹ ֵסֶדר ִלּמּוד ְמֻיָחד שֶׁ ישִׁ ן בִּ קֵּ ָלֵכן תִּ
ָבר  ְוָקַבע דָּ ָלל ֵמֵעת ְלֵעת,  ָמרֹות ְללֹא ֶהְפֵסק כְּ ִמשְׁ דֹוׁש בְּ ַהקָּ
ָבר  ַהדָּ ַמֲעַלת  ַעל  ְוכֹוֵתב  יָבתוֹ,  ישִׁ בִּ ָהִראׁשֹוָנה  ָנה  קָּ תַּ כַּ ֶזה 

ׁשוֹן: "זֹאת ָהֵעָצה ַהְיעּוָצה ְלָכל  ֶזה ַהלָּ ָרֵאל בְּ ִאגֶֶּרת ְלַחְכֵמי ִישְׂ בְּ
ָהָיה  אי  ּוְבַודַּ ָטְמנּו שֹׂוְנֵאיֶהם,  זוֹ  ת  ֵמֶרשֶׁ ְלִהנֵָּצל  ְקִהּלֹות קֶֹדׁש 
ָבר ְוָעצּום ְמאֹד...  י ַרב ַהדָּ לּו כִּ ַח ַעל זֹאת ְולֹא ַיְחדְּ ָלֶהם ְלַפקֵּ
ָום,  גֵּ ַאֲחֵרי  ַהזֶּה  ָבר  ַהדָּ ֶאת  ָרֵאל  ִישְׂ ַחְכֵמי  ִליכּו  ַישְׁ ַאל  ה  ְוַעתָּ
ָכל ָמקֹום  ָבר ֶזה בְּ ר ֵחיִלי ָהִייִתי קֹוֵבַע דָּ י ֲאִני ִאְלָמֵלא ִנְתַישֵּׁ כִּ
ְוִיְהֶיה לוֹ  ח ֶאת ָהֵעָצה ַהּזֹאת  בֹוד ּתֹוַרְתֶכם ִיקַּ ּוָמקֹום, ֲאָבל כְּ
ְמקֹומוֹ  ָרֵאל, ְוָכל ֶאָחד בִּ מֹוָה ְלטֹוָבה ְלָכל ִישְׂ י ֵאין כָּ ִלְזכּות כִּ

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

ֲחִביבּות  ָמִצינּו  יָכיו  ּוַמְמשִׁ טֹוב  ם  שֵׁ ַעל  ַהבַּ ְלִמיֵדי  תַּ ֵאֶצל  גַּם 
ָהַרב  מֹוֵרנּו  דֹוׁש  ַהקָּ ָהַרב  בֹוד  כְּ ַהּסֹוד,  ּתֹוַרת  ְלִלּמּוד  ְמֻיֶחֶדת 
ר ֵהִעיד  יִדיְטׁשֹוב ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן ֲאשֶׁ י ִיְצָחק ֵאייִזיק ִמזִּ ַרבִּ
ים" ֵמָאה ְוֶאָחד  ִרי ֵעץ ַחיִּ ִניִתי ַה"פְּ י ְושָׁ ַעל ַעְצמוֹ ְוָאַמר: ָלַמְדתִּ

ָעִמים. פְּ

ִגיְרָסא  דֹוׁש בְּ י ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ ַתב, כִּ ּקּון מ"ג כָּ "ִכֵסא ֶמֶלְך" תִּ בְּ
ה ִלְלמֹד ּוְלָהִבין ֲאִפּלּו  ן ִאם ִיְזכֶּ כֵּ ָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות, ְוָכל שֶׁ בְּ
ָעה ַאַחת ַמה  שָׁ ּקּון ְלַמְעָלה בְּ ה ּבוֹ תִּ רּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד, ַיֲעשֶׂ פֵּ
ן  הּוא בֶּ ִמיָמה, ּוֻמְבָטח לוֹ שֶׁ ָנה תְּ ט שָׁ שָׁ ִלּמּוד ַהפְּ ה בְּ ּלֹא ַיֲעשֶׂ שֶּׁ
ֶלְך  ַהמֶּ ֵני  פְּ ֵמרֹוֵאי  ְוִיְהֶיה  א,  ַמְלכָּ דְּ ֵהיָכָלא  ֵני  ִמבְּ א  ַהבָּ עֹוָלם 

ְרִקיָעא. ַמְלכּוָתא דִּ ִבים ִראׁשֹוָנה בְּ ַהּיֹושְׁ

ְלִמיד ָחָכם  ה גָּדֹול ִחּיּוב ַעל תַּ מָּ ַתב, ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: כַּ ִתּקּון ל' כָּ גַּם בְּ
ָלה  ַקבָּ לֹוְמִדים  ֵאיָנם  ִאם  גָּדֹול  ה  מָּ כַּ ם  ְוָעְנשָׁ ָלה.  ַקבָּ ִלְלמֹד 
י  ה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, כִּ ֻאלָּ ִבים ַהגְּ י ֵהם ְמַעכְּ ְוגֹוֵרם אֶֹרְך גָּלּוָתא כִּ
ִלּמּוד  בְּ ה  ַנֲעשֶׂ ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ָלה  בָּ ַהקַּ ִלּמּוד  בְּ ַאַחת  ָעה  שָׁ בְּ ה  ַיֲעשֶׂ

ה. ֻאלָּ י גָּדֹול ּכָֹחּה ְלָקֵרב ַהגְּ ֵטי ַהּתֹוָרה, כִּ ְפשָׁ חֶֹדׁש ָיִמים בִּ

יִבים ְמאֹד  ֲחשִׁ ה ְמקֹורֹות ַהמַּ ה ְוַכמָּ מָּ קֹום ְלַהֲאִריְך ִמכַּ אן ַהמָּ כָּ
יָחא,  ְמשִׁ ָיֵמינּו, ּדֹור ִעְקְבָתא דִּ ְוָקא בְּ ֶאת ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר דַּ
יַאת  ַתב: קֶֹדם בִּ כָּ ְכָיא שֶׁ ִרים ֵמיָרא דַּ ֶפר אֹור ְישָׁ סֵּ ן מּוָבא בַּ כֵּ
עֹוָלם.  בָּ ִליְצַלן  ַרֲחָמָנא  יקֹוְרסּות  ְוֶאפִּ ִמינּות  ר  ְתגַּבֵּ תִּ יַח  שִׁ ַהמָּ
ָכל  לּו, ָהֶאָחד ֵלאמֹר בְּ ָבִרים ַהלָּ ה דְּ לֹשָׁ שְׁ ָהֵעָצה ְלֶזה ְלִהזֵָּהר בִּ
י ֲאִמיַרת זַֹהר  אֹוֵמר, כִּ ֵאינוֹ ֵמִבין ַמה שֶּׁ י שֶׁ יֹום זַֹהר ַאף ַעל פִּ

ב. ְמֻסגֶֶּלת ְלָטֳהַרת ַהלֵּ

ֵסֶפר  ל ָהעֹוֵסק בְּ כָּ ׁש ֶמֶלְך ְלִתּקּוֵני זַֹהר, שֶׁ ִמְקדַּ ּומֹוִסיף ְלָבֵאר בְּ
תּוב:  כָּ מוֹ שֶׁ ה ַנַחת רּוַח גָּדֹול ְליֹוְצרוֹ, כְּ ה ְועֹושֶׂ ֻאלָּ ֶזה ְמָקֵרב ַהגְּ
ּלֹא  ַזר ַהּבֹוֵרא שֶׁ ְך גָּ י כָּ ָדַאִני ֲאִני ּוָבַני ִמן ַהגָּלּות כּו'. כִּ ִאּלּו פְּ כְּ
ה  י ְסֻגלָּ רֹור, כִּ ְבִגיֵנּה ָיבֹוא דְּ נּוז ַעד סֹוף יֹוַמיָּא דִּ ה ְוִיְהֶיה גָּ ִיְתגַּלֶּ

זּוָלתוֹ. זוֹ ּבוֹ ְולֹא בְּ

י  ִעְנָין ֶזה, ִצוָּה ְלַרבִּ רּוַח ָקְדׁשוֹ  ן יֹוַחאי בְּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ְראֹות ַרבִּ בִּ
ֶמֶרת  ֶדֶרְך ֶהְעֵלם ִלְהיֹותוֹ ֻמְצָנע ְלִמשְׁ א ִלְכּתֹב ֵסֶפר ַהּזַֹהר בְּ ַאבָּ

ְזכּות  בִּ ֵדי שֶׁ יָחא, כְּ א ְמשִׁ ַמְלכָּ ְליֹוֵמיה  ְקִריב  ְתָרא  ָרא בַּ ַעד דָּ
ר  ְזכַּ נִּ כַּ ם  ַהשֵּׁ ֶעְזַרת  בְּ ָיֵמינּו  בְּ ה  ֻאלָּ ַהגְּ ְצַמח  תִּ ּבוֹ  ִקים  ְתַעסְּ ַהמִּ
ִתיב: ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֵתן  א כְּ ת ַוְיִחי (ַדף רי"ז), ַעל דָּ ָפָרשַׁ בְּ
ֶמֶרת, ְלַאְצָנעּוָתא, ְוָהֵבן ֶזה ְמאֹד.  ה ְמלֹא ָהעֶֹמר ָמן כּו' ְלִמשְׁ מָּ שָׁ

מֹות). ַער ַהַהְקדָּ ָמתוֹ ְלשַׁ ַהְקדָּ ים ִויַטאל זלה"ה בְּ (ָהַרב ַחיִּ

ַהִחּבּור  ָרה ַמֲאָמרֹות, ַמֲאָמר ִראׁשוֹן, שֶׁ ָל"ה, ֲעשָׂ שְּׁ ִהנֵּה ְמבָֹאר בַּ
יָּבֹוא ַהּדֹור ָהַאֲחרוֹן  נּוז ְוכּו' ַעד שֶׁ ֵמַהּזַֹהר ָהָיה ָעִתיד ִלְהיֹות גָּ
ְחּתֹוִנים, ּוִבְזכּות ָהעֹוְסִקים ָיבֹוא  ה ַלתַּ ָאז ִיְתגַּלֶּ סֹוף ַהיִָּמים שֶׁ בְּ
ה  ְהֶיה ִסבָּ ר זוֹ תִּ תוֹ, ֲאשֶׁ ִסבָּ ָעה בְּ ֵלא ָהָאֶרץ דֵּ מָּ י ָאז תִּ יַח, כִּ ָמשִׁ
ם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחזָּתוֹ  ְבתֶּ ָאַמר ּוְבִגיֵניּה ְושַׁ ְקרֹוָבה ְלִביָאתוֹ. ְוֶזהּו שֶׁ
ָרֵאל  ִנְגֲאלּו ִישְׂ ּלֹא  ם שֶׁ שֵׁ ָרֵאל, כְּ ֲאלּו ִישְׂ ִיגָּ ְזכּותוֹ  בִּ ֵדי שֶׁ ְוכּו', כְּ
ַסח  ַדם פֶּ ם בְּ שָׁ רּוְך הּוא ְלַקדְּ דֹוׁש בָּ ֻהְצַרְך ַהקָּ ְצַרִים ַעד שֶׁ ִממִּ
ְזּכּו  יִּ ה ַעד שֶׁ ֻאלָּ ְהֶיה ַהגְּ ה ָהֲעִתיָדה לֹא תִּ ֻאלָּ ן גְּ ּוְבַדם ִמיָלה, כֵּ
ֵרי ַהּזֹוֶכה  ַרְך, ְוַאשְׁ ה ַהּזוֹ, ְוהּוא ְרצוֹן ָהֵאל ִיְתבָּ ֻדשָּׁ ְלתֹוְספֹות ַהקְּ

ּה. בָּ

ה,  ַרׁש משֶׁ רֹׁש דָּ ִמיִני: ְוֶזהּו דָּ ת שְׁ ָרשַׁ ֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים פָּ ּוְלׁשוֹן דֶּ
ְוִאיָתא  ה,  משֶׁ ִחיַנת  בְּ ֵיׁש  ְודֹור  ּדֹור  ָכל  בְּ י  (כִּ ה  ְתגַּלֶּ יִּ שֶׁ כְּ ַהְינּו 
ַרׁש  דָּ ְוִיְדרֹׁש ַמה שֶּׁ ה),  ִחיַנת משֶׁ ן יֹוַחאי ָהָיה בְּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ַרבִּ דְּ
ְוִהנֵּה  ָאז  ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  יֹוַחאי,  ן  בֶּ ְמעוֹן  י שִׁ ַרבִּ ַהְינּו  ה,  ָבר משֶׁ כְּ
ה  ֻאלָּ ַהגְּ ִיְהֶיה  יָלא  ּוִממֵּ ִלּפֹות  ַהקְּ ל  כָּ לּו  טְּ ְתבַּ יִּ שֶׁ ַהְינּו  שַֹׂרף, 

ָיֵמינּו ָאֵמן ֶסָלה ָוֶעד. ְמֵהָרה בְּ ֶנה בִּ בָּ יִּ שֶׁ

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

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

ים). ים ִויַטאל ְלֵעץ ַחיִּ ַמת ָהַרב ַחיִּ (ַהְקדָּ

ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ֵאין  ּמּוד בְּ ל ַהלִּ ְך גָּדֹול ְוָעצּום ּכֹחוֹ שֶׁ ֵדי כָּ ִאם ַעד כְּ
י ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש, ְלהֹוִסיף ָלֶהם  א ְלַחזֵּק ֶאת ְיֵדי עֹושֵׂ ָלנּו ֶאלָּ
ְוִחְגרּו עֹז  צּו ָמְתַנִים  ה, ַאמְּ דֹושָׁ ֲעבֹוָדָתם ַהקְּ אֶֹמץ ְוכַֹח ְוחֶֹזק בַּ
ר יֹוַחאי, ְלַפְרֵסם  ְמעוֹן בַּ י שִׁ ל ַרבִּ יְך ּוְלָהִפיץ ֶאת אֹורוֹ שֶׁ ְלַהְמשִׁ

ר. ֶאְפשָׁ ָכל ַמה דְּ עֹוָלם ּוְלַסיֵַּע בְּ ּכֹחוֹ בָּ

ַאר ָלנּו ֵאיפֹה ְלָבְרְכֶכם, הֹוִסיפּו ַלֲעשֹׂות ַחִיל ְלַהְרּבֹות ַחיִָּלים  ִנשְׁ
י ְיֵדיֶכם ַעד  ַמֲעשֵׂ ָרָכה בְּ ִריְך הּוא ְואֹוַרְיָתא, ִויִהי ַהבְּ א בְּ ְלקּוְדשָׁ
ֵלמּותוֹ  ִלשְׁ ָהעֹוָלם  ֶאת  ְלָהִביא  ָלאָכה,  ַהמְּ ל  כָּ ַלם  שְׁ תֻּ ר  ֲאשֶׁ
ָלַעד  ְסאוֹ  כִּ ְוִתּכוֹן  ֵלם  שָׁ ְוִכְסאוֹ  ֵלם  שָׁ ה'  ם  שֵׁ ִויִהי  ית,  ָהֲאִמתִּ

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה בְּ יֵחנּו בִּ נּו ּוְמשִׁ ִביַאת ַמְלכֵּ בְּ
ָראס  לֹום ְיהּוָדה גְּ י שָׁ ַתב כ"ק ַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ַרבִּ כָּ ב ִחּזּוק שֶׁ (ִמּתֹוְך ִמְכתַּ

ִליָט"א ְל"ִמְפַעל ַהּזַֹהר ַהּיֹוִמי") שְׁ

רבי ש.ה.וואזנער שליט"אהגאב"ד ווייס זצ"לרבי רפאל בלום זצ"ל

ָכל ָהעֹוָלם כֻּּלוֹ - ַעל ְיֵדי ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי! ֲהָפַצת ַהּזַֹהר בְּ ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש בַּ ָעם ָהעֹוְסִקים בִּ ִבים בָּ ְתַנדְּ ְלָכל ַהמִּ

ב



ָ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 -

אֹוִנים ָמאֵרי  ִנים ַהגְּ ַעם ָהַרבָּ ית ִמטַּ ה ָהֲאִמתִּ ֻאלָּ ּקּון ַלגְּ א) תִּ
א ישָׁ ַאְרָעא ַקדִּ דְּ

ָהעֹוָלמֹות  אֹור  ָהֱאלִֹהי,  נָּא  ַהתַּ ל  שֶׁ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  י  כִּ ַלּכֹל  ָידּוַע 
ָהָאֶרץ  ַמְרִעיׁש  ָהִאיׁש  ֶזה  ָעָליו:  ַהנֱֶּאַמר  ְחּתֹוִנים,  ְוַהתַּ ָהֶעְליֹוִנים 
ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ כְּ יּה  ִאימֵּ יִליָדה  דִּ ָאְמרּו,  ָמָרא  ּוַבגְּ ַמְמָלכֹות,  יז  ַמְרגִּ
נּו  רֹאשֵׁ ֲעֶטֶרת  הּוא  י"ז:)  (ַמּכֹות  יִליד  תֵּ לֹא  לֹא  ְוִאי  יִליד  תֵּ
ר ּתֹוָרתוֹ ּבֹוַקַעת  "י ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן, ֲאשֶׁ בִּ נּו, ָהַרשְׁ ְוִתְפַאְרתֵּ
ָרִפים  שְׂ ין  בֵּ ְועֹוֶבֶרת  עֹוָלמֹות,  ִרְבבֹות  ְוִרְבֵבי  ֲאָלִפים  ְלַאְלֵפי 
ים ְוַחּיֹות ַהּקֶֹדׁש, ְמקֹום ַנֲהֵרי ֵאׁש אֹוֶכֶלת ֵאׁש  ַמלִּ ים ְוַחשְׁ ְואֹוַפנִּ
ּה ּובֹוֶנה  ֵמַח בָּ רּוְך הּוא, ְושָׂ דֹוׁש בָּ ה ִלְפֵני ַהקָּ קָּ ָמָמה דַּ ַעד קֹול דְּ

ים ּוְמַרֵחם ַעל ָעְלָמא. ּה עֹוָלמֹות ֲחָדשִׁ בָּ

א: ַתב ַהגָּאוֹן ִחיָד"א ִזְכרֹונוֹ ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהבָּ כָּ ּפּוק ֲחֵזי ַמה שֶּׁ

ָלא ָיַדע ַמאי  ל ִלּמּוד ֲאִפּלּו דְּ ב) ִלּמּוד ַהּזַֹהר ְמרֹוָמם ַעל כָּ
ָקָאַמר.

ּקּון מ"ג) ָאַמר: רּוׁש ַעל תִּ א ֶמֶלְך" (פֵּ סֵּ ְוָהַרב "כִּ

ִגיְרָסא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים. ג) ִלּמּוד ַהּזַֹהר בְּ
ְמעוֹן: י שִׁ עֹוד ָאַמר ֵאִליָּהּו ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה ְלַרבִּ

ָדָרא  ְלָיא בְּ ד ִאְתגַּ ְרקּון ִמן גָּלּוָתא כַּ ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִיְתפָּ ד) בְּ
ְתָרָאה.  בַּ

יִלים  כִּ שְׂ ְוַהמַּ ְמעוֹן.  י שִׁ ְלַרבִּ ינּו  ַרבֵּ ה  ְלׁשוֹן משֶׁ ַדף קכ"ד:  עֹוד בְּ
ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִאיהּו  דְּ יָלְך  דִּ ִחּבּוָרא  ַהאי  בְּ ָהָרִקיַע  זַֹהר  כְּ ַיְזִהירּו 

יוֹן – ָרָצה לֹוַמר: ין לֹא ָצִריְך ִנסָּ ִאילֵּ בְּ

יַח ֵסֶפר ַהּזַֹהר לֹא ִיְסּבֹל ֶחְבֵלי ָמשִׁ י ַהּלֹוֵמד בְּ ה) כִּ
ֵסֶפר  הּוא  א  דָּ ְדַחיֵּי  ֵמִאיָלָנא  ְלִמְטַעם  ֲעִתיִדין  ָרֵאל  ִישְׂ דְּ ּוְבִגין 

ַרֲחֵמי.  יּה ִמגָּלּוָתא בְּ ַהּזַֹהר ִיְפקּון בֵּ

זַֹהר  כְּ ַיְזִהירּו  יִלים  כִּ שְׂ "ְוַהמַּ ּקּוִנים:  ַהתִּ ַמת  ַהְקדָּ בְּ עֹוד 
ַיְזִהירּו  ְוַחְבַריָּיא,  ְמעוֹן  י שִׁ ין ַרבִּ יִלים ִאלֵּ כִּ שְׂ ְוגוֹ' ְוַהמַּ ָהָרִקיַע" 
ְלהוֹן  ִאְתְיִהיב  ְרׁשּוָתא  ִחּבּוָרא,  ַהאי  ְלֶמֱעַבד  ְנׁשּו  ִאְתכַּ ד  כַּ
יַנְייהּו  בֵּ ְלַנֲחָתא  אן  ְמִתיְבתָּ דִּ ָמִתין  ִנשְׁ ּוְלָכל  הוֹן  ִעמְּ ּוְלֵאִליָּהּו 
א ְיִהיב  ת ַעל ּכֹלָּ ֶכל. ְוִעלַּ ְסָיא ּוְבאַֹרח שֵׂ ִאְתכַּ ּוְלָכל ַמְלָאַכיָּא בְּ
ָאה לוֹן  ּנּוִיין ְלַגלָּ ין ּוְלָכל ֲהַויָּין ּוְלָכל כִּ ישִׁ ָמָהן ַקדִּ ְרׁשּו ְלָכל שְׁ
ר  ַלֲעשַׂ ְיִהיב  ּוְרׁשּוָתא  ִדיֵליּה,  ַדְרגָּא  בְּ ם  שֵׁ ל  כָּ ְטִמיִרין  ָרִזין 
ָאה  ְלַגלָּ ְרׁשּו  ִאְתְיִהיב  ָלא  ְטִמיִרין דְּ ָרִזין  לוֹן  ָאה  ְלַגלָּ ְסִפיָרן 

יָחא. א ְמשִׁ ֵייֵתי ָדָרא ְדַמְלכָּ לוֹן ַעד דְּ

י: ַהּמּוָרם ִמן ָהָאמּור כִּ

ִלּמּוד ַהּזַֹהר לּוָיה בְּ ה תְּ ֻאלָּ ו) ַהגְּ
אֹותוֹ  ח  ְוִנקַּ ַהּזַֹהר,  ִלּמּוד  ּטּול  בִּ עֹוָלם  בָּ ּגֹוֵרם  ַמה  ִנְכּתֹב  ה  ְוַעתָּ
ִזְכרֹונוֹ  ִויַטאל  ים  ַחיִּ י  ַרבִּ ָהֱאלִֹהי  ל  ַהְמֻקבָּ ַהגָּדֹול  ָהַרב  ְבֵרי  ִמדִּ
ָאֵמן,  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותוֹ  ָהֲאִר"י  ָהַרב  ְלִמיד  תַּ א,  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי 
ִעיר  ַהצָּ ֲאִני  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  מֹות,  ַהַהְקדָּ ַער  שַׁ ַמת  ַהְקדָּ בְּ תּוב  ַהכָּ
יֹוֵסף  ָהַרב  ָאִבי  ַלֲאדֹוִני  ן  בֶּ ִויַטאל  ים,  ַחיִּ ַאְלֵפי  בְּ ל  ַהדַּ ִעיר,  בָּ
ׁש  שַׁ ים ְלכַֹח תָּ לֹשִׁ ן שְׁ ְהיֹוִתי בֶּ א, בִּ ִויַטאל ִזְכרֹונוֹ ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהבָּ
ָלה  י ָעַבר ָקִציר, כָּ ֵמִהים, כִּ בֹוַתי תְּ ּתֹוֵמם ּוַמְחשְׁ י ִמשְׁ ְבתִּ ּכִֹחי ְוָישַׁ
רּוָפה לֹא ָעְלָתה ְלַמֲחָלֵתנּו, ֵאין ָמזֹור  ְענּו, תְּ ַקִיץ, ַוֲאַנְחנּו לֹא נֹושַׁ
נּו, אוֹי  שֵׁ ית ִמְקדָּ ן בֵּ ֵתנּו ּוְלֻחְרבַּ ֵרנּו ְולֹא ָעְלָתה ֲארּוָכה ְלַמכָּ ִלְבשָׂ
ן  ים ַוֲעַדִין בֶּ צִּ ל ַהקִּ ָנה ַהּיֹום ְוַגם ָנטּו ִצְלֵלי ֶעֶרב, ְוָכלּו כָּ י פָּ ָלנּו כִּ
ַני ַלֲחקֹר ְוָלַדַעת ַמה זֶּה ְוַעל ַמה זֶּה  ָנה ֶאת פָּ א. ָוֶאתְּ ִוד לֹא בָּ דָּ

י? ן ִישַׁ א בֶּ נּו ְוָגלּוֵתנּו ּוַמּדּוַע לֹא בָּ ִנְתָאֵרְך ִקצֵּ

ֲאָמר ֶאָחד הּוָבא  ַוי, ִממַּ י דָּ י ְוִלבִּ ִקְרבִּ ּוָמָצאִתי ָאֶון ִלי ַוֲאִניָנה בְּ
ִתיב ְורּוַח ֱאלִֹהים  יָנא כְּ נִּ ּקּון ל' ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: תַּ ּקּוִנים תִּ ֵסֶפר ַהתִּ בְּ
ְזּכֹור  ַההּוא ִזְמָנא ַויִּ ְמַרֶחֶפת ְוכּו' ְוִהיא אֹוֶמֶרת ָמה ֶאְקָרא ְוכּו' בְּ

ְלָעְלָמא,  ים עח לט)  ִהלִּ (תְּ ָיׁשּוב  ְולֹא  הֹוֵלְך  רּוַח  ה  ֵהמָּ ר  ָבשָׂ י  כִּ
ֵיִזיל ֵליּה ִמן  ָגְרִמין דְּ ַוי לוֹן ָמאן דְּ יַח,  ְוָדא ִאיהּו רּוָחא ְדָמשִׁ
ָעְבִדין ְלאֹוַרְייָתא  ין ִאינּון דְּ ִאלֵּ ְלָעְלָמא, דְּ ְוָלא ְיתּוב  ָעְלָמא 
ָלה (רֹוֶצה לֹוַמר  ְדָלא ְבָחְכָמה ְדַקבָּ תַּ ה, ְוָלא ָבָעאן ְלִאשְׁ שָׁ ַיבָּ
ק ְנִביעּו ְדָחְכָמה ְדִאיִהי י' ִמיָנּה,  לַּ ִאְסתַּ ִלּמּוד ַהּזַֹהר), ְדָגְרִמין דְּ
ּוִביָזה  א  ְוַחְרבָּ ֲעִנּיּוָתא  ָגְרִמין  דְּ לוֹן  ַוי  ה,  ְיֵבישָׁ ב'  ָאַרת  תְּ ְוִאשְׁ
יַח  שִׁ ק ִאיהּו רּוַח ְדמָּ לַּ ִאְסתַּ ָעְלָמא, ְוַהאי רּוַח דְּ ָדן בְּ ְוֶהֶרג ְוַאבְּ
ּוִביָנה  ָחְכָמה  רּוַח  ְוִאיהּו  ַהּקֶֹדׁש,  רּוַח  ְוִאיהּו  ַמר,  ְדִאתְּ ָמה  כְּ
ב).ַעד  יא  ְעָיה  (ְישַׁ ם  ַהשֵּׁ ְוִיְרַאת  ַעת  דַּ רּוַח  ּוְגבּוָרה  ֵעָצה  רּוַח 

אן. כָּ

סֹוד ָהֶאֶלף ְלָך  ָעִמים בְּ ּקּוִנים ֶאֶלף פְּ ז) ִיְלְמדּו ַהּזַֹהר ְוַהתִּ
לֹמֹה שְׁ

יַח,  ל ָמשִׁ ָמתוֹ שֶׁ ְוִנשְׁ ָהַרֲחִמים  ַהּזַֹהר הּוא ְמעֹוֵרר  ִלּמּוד  י  ֲהֵרי כִּ
טּוַח  ן ָלֶבַטח, ְוַהּלֹוֵמד ּבוֹ בָּ כֹּ ָרֵאל ִישְׁ ׁש ְוִישְׂ ְקדָּ ֶנה ַהמִּ ה ְוִיבָּ ְוִיְתגַּלֶּ
ֵני  ן ֲאַנְחנּו ַחְכֵמי ְוַרבָּ ר ַעל כֵּ יַח, ֲאשֶׁ ּלֹא ִיְסּבֹל ַצַער ֶחְבֵלי ָמשִׁ שֶׁ
י  ּוָבתֵּ ָאֵמן,  ָיֵמינּו  ְמֵהָרה בְּ ְוִתּכֹוֵנן בִּ ֶנה  בָּ ַלִים תִּ ְירּושָׁ ַהּקֶֹדׁש  ִעיר 
ְכֵדי  ָאֶרץ ּוְבחּוץ ָלָאֶרץ בִּ ד ִלּמּוד ַהּזַֹהר בָּ יִנים, ִנְתעֹוַרְרנּו ְלַיסֵּ דִּ
ָעֵלינּו  א  ַהבָּ ֱאלּול  כ"ה  בְּ ּיּום  ַהסִּ ְוִיְהֶיה  ַהּזַֹהר,  ֶפר  ַהסֵּ ִלְגמֹר 
ֶאֶלף  ּקּוִנים  ְוַהתִּ ַהּזַֹהר  ְוִיְלְמדּו  ָהעֹוָלם,  ִריַאת  בְּ יֹום  ְלטֹוָבה, 

לֹמֹה. סֹוד ָהֶאֶלף ְלָך שְׁ ָעִמים בְּ פְּ

סֹוֲחִרים,  ִנים,  ַרבָּ ֲחָכִמים  ַאֵחינּו  ָלֶכם,  קֹוְרִאים  ֲאַנְחנּו  ְוָלֵכן 
נּו,  ֲעֵלי ְמָלאכֹות, ִחְזקּו ְוִאְמצּו ָלַקַחת ֵחֶלק ִעמָּ ים, בַּ תִּ ֲעֵלי בָּ בַּ
ֶחְבָרה ַהּזֹאת, ְוָכל  רּו בַּ ְוִהְתַחבְּ ּבֹור ֲאִני. ְזכּו  ׁש ֹיאַמר גִּ ְוַהַחלָּ
ֵבִקים ִיְלמֹד  ַנאי ּוֵבין ַהדְּ ַעת ַהפְּ ֶאָחד ַיְחטֹף ֵחֶלק ֵמַהּזַֹהר, ּוִבשְׁ
ִאים ְוַהְמַנֲהִלים  נּו ָלֶכם ַהגַּבָּ ר ִיתְּ ֶדר ֲאשֶׁ ִפי ַהסֵּ ֵאיֶזה ָעִלין כְּ
עּו ִמי ְמַטֵהר  ָרֵאל, דְּ ֵריֶכם ִישְׂ חּוץ ָלָאֶרץ. ַאשְׁ ין בְּ ָאֶרץ בֵּ ין בָּ בֵּ
ית ֶאֶלף  ה ַנֲעשֵׂ ה ּוִמלָּ ל ִמלָּ עּו, כָּ ַמִים, דְּ שָּׁ בַּ ֶאְתֶכם, ֲאִביֶכם שֶׁ
ַמת  ַהְקדָּ ר בְּ ְזכַּ נִּ ַמִים, כַּ שָּׁ י ִרְבבוֹן עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים בַּ ֲאָלִפין ְוִרבֵּ

ה.  אֹור ַהַחמָּ

ֵלם ַעד כ"ה ֱאלּול אוֹ ֶחְציוֹ אוֹ ִרְבעוֹ,  ל ָחֵבר ִיְלמֹד זַֹהר שָׁ ח) כָּ
ה  מָּ ְכֵדי ָלַדַעת כַּ ֵלם ַעל ג' אוֹ ד' ֲחֵבִרים בִּ ל ִסּיּום שָׁ ּוְלַזוֵּג כָּ
ינּו  ָעִמים, ּוְכָבר ִמנִּ ִלים ֶאֶלף פְּ ָכל ִעיר ְוִעיר ְלַהשְׁ ִסּיּוִמים ֵיׁש בְּ

ֶזה ל בְּ דֵּ תַּ ים ְלִהשְׁ ה ֶאת ָהַרבִּ ֶחְבַרת ְמַזכֶּ
ָלָאֶרץ,  ּוְבחּוץ  ָאֶרץ  בָּ קֶֹדׁש  ַעם  ּוְמַנֲהֵלי  ֵאי  גַּבָּ ַאֵחינּו,  ם,  ְוַאתֶּ
ָוֶעד",  ְלעֹוָלם  ּכֹוָכִבים  כַּ ים  ָהַרבִּ יֵקי  "ּוַמְצדִּ ֶנֱאַמר  ֲעֵליֶכם  ר  ֲאשֶׁ
ִפי ּכֹחוֹ,  ָמרֹות ְוֵסֶדר ְלָכל ָחֵבר ְוָחֵבר כְּ ָמרֹות ִמשְׁ ִעְמדּו ַוֲעשּׂו ִמשְׁ
ֵלם ַעד כ"ה ֱאלּול אוֹ ֶחְציוֹ אוֹ  ל ָחֵבר ִיְלמֹד זַֹהר שָׁ י כָּ אֶֹפן כִּ בְּ
ְכֵדי ָלַדַעת  ֵלם ַעל ג' אוֹ ד' ֲחֵבִרים בִּ ל ִסּיּום שָׁ ִרְבעוֹ, ּוְלַזוֵּג כָּ
ָעִמים. ּוְכָבר  ִלים ֶאֶלף פְּ ָכל ִעיר ְוִעיר ְלַהשְׁ ה ִסּיּוִמים ֵיׁש בְּ מָּ כַּ

ֶזה. ל בְּ דֵּ תַּ ים ְלִהשְׁ ה ֶאת ָהַרבִּ ינּו ֶחְבַרת ְמַזכֶּ ִמנִּ

י  ֶהם ִעם ַאְנשֵׁ לָּ ּמּוד שֶׁ י חּוץ ָלָאֶרץ ַיֲעֶלה ַהלִּ י גַּם ַאְנשֵׁ ּוָברּור כִּ
ָרֵאל  ל ִישְׂ סֹוד כָּ ים בְּ ָדשִׁ ית קֶֹדׁש ַהקָּ ת בֵּ ְמִסלַּ ִעיר ַהּקֶֹדׁש בִּ
ִויׁשּוָעה  ה  ֻאלָּ גְּ ַנת  שְׁ ה  ֲחָדשָׁ ָנה  ְלשָׁ ֵנס  ְוִנכָּ ֶזה,  בָּ ֶזה  ֲעֵרִבים 
ּיּום  ל ָהעֹוָלם כֻּּלוֹ, ְוַאַחר ַהסִּ ָרֵאל ְוַעל כָּ ַרֲחִמים ַעל ַעּמוֹ ִישְׂ בְּ
"י  בִּ נָּא ָהַרשְׁ ִני ּוְזכּות ַהתַּ ַעם ֵסֶדר שֵׁ ִאם ִיְצָטֵרְך עֹוד ַנֲחזֹר עֹוד פַּ

לֹום.  ם שָׁ ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן, ָיֵגן ָעֵלינּו ְוָיֵגן ֲעֵליֶכם ְוַאתֶּ

ַאְרָעא  אֹוִנים ָמאֵרי דְּ ִנים ַהגְּ ַעם ַרבָּ ה ִמטַּ ט) מֹוָדָעה ֲחָדשָׁ
ָאֶרץ ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ  קֹד ַעל ִלּמּוד ַהּזַֹהר ִלְגמֹר בָּ א ִלשְׁ ישָׁ ַקדִּ

ְלנּו לֹא ִנְגַמר ַרק ְלֵעֶרְך  ר ִקבַּ ימֹות ֲאשֶׁ ֶאֶלף ִסּיּוִמים, ּוְכִפי ָהְרשִׁ
ׁש ֵמאֹות ִסּיּוִמים שֵׁ

הּוא  ר  ֲאשֶׁ דֹוׁש,  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ַמֲעַלת  ִלְכבֹוָדם  ָידּוַע  ָבר  כְּ
א  ל ִמיֵני פְֻּרָענֻּיֹות ּוְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ּומֹוָתָנא ְוַחְרבָּ ל כָּ ְמַבטֵּ
ּקּון  ָרֵאל "תִּ ָבר עֹוַרְרנּו ַעם ִישְׂ ָעְבָרה כְּ ָנה שֶׁ ּוִבזָּה ֵמָעְלָמא, ְוַהשָּׁ

ַאְרָעא  דְּ ָמאֵרי  אֹוִנים  ַהגְּ ִנים  ַרבָּ ַעם  ִמטַּ ית"  ָהֲאִמתִּ ה  ֻאלָּ ַלגְּ
ָאֶרץ  קֹד ַעל ִלּמּוד ַהּזַֹהר ִלְגמֹר בָּ ר ְלֵעיל, ִלשְׁ ְזכַּ א ַהנִּ ישָׁ ַקדִּ
ְלנּו,  ִקבַּ ר  ימֹות ֲאשֶׁ ָהְרשִׁ ּוְכִפי  ִסּיּוִמים,  ֶאֶלף  ָלָאֶרץ  ּוְבחּוָצה 

ׁש ֵמאֹות ִסּיּוִמים. לֹא ִנְגַמר ַרק ְלֵעֶרְך שֵׁ

ל  ִמכָּ ים  שִׁ ְמַבקְּ ה,  דֹושָׁ ַהקְּ ֶאֶרץ  ּוְגאֹוֵני  ֵני  ַרבָּ ֲאַנְחנּו,  ן  כֵּ ַעל 
מֹר  גְּ ְכֵדי  בִּ ַעם  פַּ עֹוד  ִלְלמֹד  ֶגת,  ַמשֶּׂ ָידוֹ  ר  ֲאשֶׁ ָרֵאל  ִישְׂ ר  בַּ
עּור  שִׁ ִפי  כְּ ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  א  ַהבָּ ֱאלּול  כ"ה  בְּ ִסּיּוִמים  ָהֶאֶלף 
ַקד, ִסּיּום  תָּ ל ֶאשְׁ ֵני ֶחְבָרתוֹ שֶׁ חֹות, ִעם בְּ ָהִראׁשוֹן יֹוֵתר אוֹ פָּ
ִרים אֹוָתם  ל ַהצָּ ל כָּ ָרֵאל, ּוְלַבטֵּ זַֹהר ֶאָחד ְלִעּלּוי ַמזַּל ַעם ִישְׂ
בֹוָתם,  ַמְחשְׁ ִויַקְלֵקל  ֲעַצת אוְֹיֵבינּו  ְוָיֵפר  ְוַתְחּתֹוִנים,  ֶעְליֹוִנים 
ְוִנְרֶאה  ָלֶבַטח  ן  כֹּ ִישְׁ ָרֵאל  ְוִישְׂ יָּה,  ּתּושִׁ ְיֵדיֶהם  יָנה  ֲעשֶׂ תַּ ְולֹא 
ְמֵהָרה  ֶנה ְוִתּכֹוֵנן בִּ בָּ ַלִים תִּ ן ְיִהי ָרצוֹן. ְירּושָׁ ֶנָחַמת ִצּיוֹן, ָאֵמן כֵּ בְּ

ַנת תפא"ר ִלְפָרט ָקָטן.  ָיֵמינּו ָאֵמן. א' ְלחֶֹדׁש ִאיָּר שְׁ בְּ

ּמּוד ֹיאַמר: י) קֶֹדם ַהלִּ
ֻעזֵּנּו,  ִכיַנת  שְׁ ְלִעּלּוי  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ לֹוְמִדים  ֲאַנְחנּו  ֲהֵרי 
ִרים אֹוָתנּו ֶעְליֹוִנים  ל ַהצָּ י כָּ ָרֵאל, ְוִלְסּתֹם פִּ ּוְלָהִרים ֶקֶרן ַמזַּל ִישְׂ
ְלָצרֹוֵתינּו  י  דַּ ְוֹיאַמר  ָנּה,  ְלָישְׁ ָהֲעָטָרה  ּוְלַהֲחִזיר  ְוַתְחּתֹוִנים, 

ן ְיִהי ָרצוֹן. ן ָלֶבַטח, ָאֵמן כֵּ כֹּ ָרֵאל ִישְׁ ְוִישְׂ

בֹוד מֹוֵרינּו ָהַרב  ְבֵרי ַהגָּאוֹן כְּ יא) דִּ
ִליָט"א יְסִקין שְׁ י ִיְצָחק ְירּוָחם דִּ ַרבִּ

ָוָאֶרץ,  ַמִים  שָׁ ה  עֹושֶׂ ם  ַהשֵּׁ ֵמִעם  ֶעְזִרי 
ְמֵהָרה  ֶנה ְוִתּכֹוֵנן בִּ בָּ ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש תִּ ְירּושָׁ

ָיֵמינּו ָאֵמן. בְּ

קּוָלה  ְלמּוד ּתֹוָרה ִהיא שְׁ תַּ ָבר ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, שֶׁ כְּ
ְגֶלה  נִּ ּתֹוָרה ֵהן בַּ ֵרי ַהּזֹוֶכה ִלְהיֹות ֲעָמלוֹ בַּ ְצוֹות. ַאשְׁ ל ַהמִּ ֶנֶגד כָּ כְּ

ּקּוִנים. דֹוׁש ְוַהתִּ ֵסֶפר זַֹהר ַהקָּ ר, בְּ ְסתָּ נִּ ֵהן בַּ

ָאֵמן,  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותוֹ  ָהֱאלִֹקי  נָּא  ַהתַּ "י,  בִּ ַרשְׁ הּוא  ּוְכַדאי 
ה,  ֻאלָּ ַהגְּ ֶאת  ּוְלָקֵרב  ין  ַהדִּ ִמן  כֻּּלוֹ  ָהעֹוָלם  ל  כָּ ֶאת  ִלְפטֹר 
ָעה  ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ דֵּ ם  ִנְגלֹות אֹור ַהשֵּׁ ִהגָּלּות  ֱחֶזיָנה בְּ ְוֵעיֵנינּו תֶּ
ׁשּוַעת  תְּ ם  ַהשֵּׁ בַּ ע  נֹושַׁ ָרֵאל  ְוִישְׂ ֶצֶדק,  ּגֹוֵאל  ִביַאת  בְּ ם  ַהשֵּׁ ֶאת 

ֲעָגָלא ּוְבָקרֹוב. עֹוָלִמים בַּ

ֵני  בְּ ֵמַאֵחינּו  ׁש  ּוְמַבקֵּ ְלַמְעָלה,  ר  ַהְמֻדבָּ ְלָכל  ֲאִני  ים  ַמְסכִּ
ֶדר  ר ּוַבסֵּ ְזכַּ דֹוׁש ַהנִּ ּמּוד ַהקָּ לִּ ָכל ָמקֹום ְלַהְתִמיד בַּ ָרֵאל בְּ ִישְׂ
ָאֵמן  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותוֹ  "י  בִּ ַרשְׁ דֹוׁש  ַהקָּ נָּא  ַהתַּ ּוְזכּות  ר,  ְזכַּ ַהנִּ
ָרֵאל  ִישְׂ ת  ְגֻאלַּ בִּ ִלְראֹות  ִלְזּכֹות  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ה  דֹושָׁ ַהקְּ ְותֹוָרה 
י  כִּ "גַּם  ַהנִָּביא  ָאַמר  שֶׁ מוֹ  כְּ ָאֵמן,  ָיֵמינּו  בְּ ְמֵהָרה  בִּ ַרֲחִמים  בְּ

ֵצם". ה ֲאַקבְּ ִיְתנּו ַבּגוִֹים ַעתָּ

ּוָבאנּו ַעל ֶהָחתּום
נָּ"ה ִלְפָרט ָקָטן  שֹּׁושַׁ ִני תרפ"א ּבֹא ס"ט ִיְפַרח כַּ ַסח שֵׁ יֹום פֶּ

י ָטהֹור) ִראׁשוֹן ְלִצּיוֹן ָפַרדִּ ִבי ַיֲעקֹב ֵמִאיר ס"ט (סְּ ַהצְּ
ָרֵאל ֶאֶרץ ִישְׂ ִנים בְּ ְורֹאׁש ָהַרבָּ

דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ל  שֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ ּמּוד  ַהלִּ ּוְנִחיצּות  ּתֹוֶעֶלת  ֶרְך  דֶּ ַעל 
ַרְך  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ ָעְבָרה.  שֶׁ ָנה  שָׁ ֶזה  בְּ י  ַתְבתִּ כָּ ָבר  כְּ ּקּוִנים  ַהתִּ
ָרֵאל,  ֵלב ַעּמוֹ ִישְׂ ֵעיָלא בְּ ׁשּוָבה ִמלְּ ן ִהְתעֹוְררּות תְּ ַרֲחָמיו ִיתֵּ בְּ

ה. ֲעִתיַרת ֵלב ְוֶנֶפׁש ַהְמַחכָּ יׁשּוָעה ְקרֹוָבה כַּ ה ִלְראֹות בִּ ְוִנְזכֶּ

ים ָזאֶנעְנֶפעְלד ָטן יֹוֵסף ַחיִּ ַהקָּ
ים ַנזִּ כְּ ת ָהַאשְׁ ַרב ְוַאַב"ד ִלְקִהלַּ

ֶנה ְוִתּכֹוֵנן  בָּ ַלִים תִּ ִעיר ַהּקֶֹדׁש ְירּושָׁ בְּ
ָיֵמינּו ָאֵמן ְמֵהָרה בְּ בִּ

ַנת תרפ"א לפ"ק שְׁ א בִּ ישָׁ ַאְרָעא ַקדִּ אֹוִנים ָמאֵרי דְּ ִנים ַהגְּ ַעם ָהַרבָּ ית ִמטַּ ה ָהֲאִמתִּ ֻאלָּ ּקּון ַלגְּ תִּ

ג



‡"Ú ‰ˆ  ÍÏ ÍÏ‡Ó˜˙

ÈcL Ï‡ È‡ 'Â‚Â ÈÈ ‡iÂ ÌÈL ÚL˙Â¿≈«»ƒ«≈»¿»¿¬ƒ≈««
dÈ ‡ÈÈÚÏ ˙È‡ ‡˜ È‡‰ .'Â‚Â ÈÙÏ Cl‰˙‰ƒ¿«∆¿»«¿«¿»ƒ¿«¿»≈
‡Ï ‡zL‰ „Ú ÈÎÂ ,ÔÈÁB‡ ‰nÎ ‡ÈL˜Â¿«¿»¿«»¿ƒ¿ƒ««¿»»
‡l‡ Ì‰‡Ï ‡e‰ CÈ ‡L„˜ dÈÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈À¿»¿ƒ¿«¿»»∆»

(„Ú)Ï‡ ÈÈ ‡iÂ ÔÈÓBÈ Èp‰Ï ‡ËÓ „Î ‡„È‡‰ »ƒ¿»«»»¿«≈ƒ«≈»¿»∆
Ï‡ ÈÈ Ó‡iÂ È˙Î‰Â .Ì„˜ ‡ÏÂ Ì‡«¿»¿»…∆¿»¿ƒ«…∆¿»∆
Ì‡Ï Ó‡iÂ .Ì‡ Ï‡ Ó‡ ÈÈÂ .Ì‡«¿»«¿»»«∆«¿»«…∆¿«¿»
,ÔÈÓBÈ ÔaLeÁ ÈÓ ‡„È‡‰Â .'Â‚Â Ú„˙ ÚB„È»«≈«¿¿»ƒ¿»»≈¿«ƒ
,Ì‡ Ï‡ ÈÈ ‡iÂ È˙Î e‰Ï ÈÓ „ÎÂ¿«»≈¿¿ƒ«≈»¿»∆«¿»
„BÚÂ .ÈBÏÚ ÈÏb˙‡ ‡Ï ‡zL‰ „Úc ÚÓzL‡ƒ¿¿«¿««¿»»ƒ¿¿ƒ¬¿
,ÌÈL ÚL˙Â ‰L ÌÈÚLz Ôa ÈzÎcƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ»»¿≈«»ƒ

.ÌÈL ÛBÒÏe ‰L ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿ƒ»»»¿«»ƒ
È˙Î ‡Ï ÔÈÓBÈ Ôep‡ Ïk ,‡‡˙ ÈÎ‰ »ƒ»»»ƒƒ»¿ƒ

‰nk ÏÎ ‡l‡ ,‡ÓÚË È‡Ó ,‡iÂ«≈»»«¿»∆»»¿»
ÌÈ˙ÒÂ ÌÈË‡ ‰Â‰„(Ck)‡Ï ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ¿¬»»ƒ¿»ƒÀ¿»¿ƒ»

dÈÏÚ ÈÏb˙‡ ‡„È‡‰ .ÈÊÁ˜„k dÈÏÚ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ¬≈ƒ¿»»≈»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¬≈
Èl‚Ï ‡Úc ÌeMÓ .‡ÓÚË È‡Ó .‡iÂ ÈzÎcƒ¿ƒ«≈»»«¿»ƒ¿»»¿«≈

.‡LÈc˜ ‡˙k ˙‡ È‡‰ dÈ≈«»ƒ¿»«ƒ»
dÈpÓ ‡˜Ù‡Ï ‡e‰ CÈ ‡L„˜ ‡Úc ¿»»À¿»¿ƒ¿¬»»ƒ≈

Ú ÈÂ‰Ï ‡Ï ‡LÈc˜Â ,‡LÈc˜ ‡ÚÊ„B «¿»«ƒ»¿«ƒ»»∆¡≈¿
‡e‰„ ‡zL‰ Ó‡ ‡l‡ ,‡Na ÌÈË‡ e‰È‡c¿ƒ»ƒƒ¿»∆»»««¿»¿
‡e‰ È˜ ÔÓÊe ÌÈL ÚL˙Â ‰L ÌÈÚLz Ô∆ƒ¿ƒ»»¿≈«»ƒ¿«»ƒ
‡e‰ ÈÂ‰Ï ,‡LÈc˜ ‡ÚÊ dÈpÓ ˜BtÈ„¿ƒ¿ƒ≈«¿»«ƒ»∆¡≈
‡ÚÊ dÈpÓ ˜BtÈ ˙Ïe ‡˙ÈÓ„˜ ‡LÈc«̃ƒ»¿«¿ƒ»¿»«ƒ¿ƒ≈«¿»
ÏÎ ‡ÏÂ È‡‰ ÈBÓBÈ ÈÓ Ck ÔÈ‚ .‡LÈc«̃ƒ»¿ƒ»»≈¿«¿»¿»
ÏÎc ,‰L ÌÈÚL˙ e˙ .‡˙ÈÓ„˜ ÈÓÊ Èp‰«≈ƒ¿≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ»»¿»
‰L „ÁÎ ‡l‡ ÌÈL BÂ‰ ‡Ï È‡Ó„˜ ÈBÓBÈ«¿»≈»¬»ƒ∆»¿«»»
È‡‰Ï ‡ËÓ„ ‡zL‰ ,ÔÈÓBÈ ÈBÓBÈ BÂ‰ ‡Ï„¿»¬ƒ«¿»¿»»¿«

:‰L ‡ÏÂ Ôep‡ ,ÌÈL»ƒƒ¿»»»
„Úc ÚÓLÓ È‡Ó .ÈcL Ï‡ È‡ ÂÈÏ‡ ≈»¬ƒ≈««»«¿«¿«

‡l‡ .ÈcL Ï‡ È‡ Ó‡˜ ‡Ï ‡zL‰«¿»»»¬«¬ƒ≈««∆»
ÔÈ˙Î ‡e‰ CÈ ‡L„˜ „Ú ,‡‡˙ ÈÎ‰»ƒ»»¬«À¿»¿ƒƒ¿ƒ
‡Ïc Ôep‡ ÏÎÂ .‡z˙Ï ÔÈLÈc˜ ‡Ïc ÔÈ‡zz«»ƒ¿»«ƒƒ¿«»¿»ƒ¿»

ÈcL Ï‡ È‡ ,'B‚Â '‰ ‡iÂ ÌÈL»ƒ«≈»¿¬ƒ≈««
‰f‰ ˜eÒta .'B‚Â ÈÙÏ Cl‰˙‰ƒ¿«≈¿»«¿«»«∆
.ÌÈÎ„ ‰nÎa ‰L˜Â ,Ba ÔiÚÏ LÈ≈¿«≈¿»∆¿«»¿»ƒ
LB„w‰ ‰lb˙‰ ‡Ï ‰zÚ „Ú ÈÎÂ¿ƒ««»…ƒ¿«»«»

‡l‡ Ì‰‡Ï ‡e‰ Cea[„Ú] »¿«¿»»∆»

,‰l‡‰ ÌÈÓiÏ ÚÈb‰Lk ,˙Úk»≈¿∆ƒƒ««»ƒ»≈∆
È‰Â ?Ì„˜ ‡ÏÂ ÂÈÏ‡ '‰ ‡iÂ«≈»≈»¿……∆«¬≈
'‰Â .Ì‡ Ï‡ '‰ Ó‡iÂ e˙k»«…∆∆«¿»«
Ì‡Ï Ó‡iÂ .Ì‡ Ï‡ Ó‡»«∆«¿»«…∆¿«¿»
˙‡ ‰BÓ ˙ÚÎÂ ,'B‚Â Ú„z ÚB„È»«≈«¿¿»≈∆∆
,Ì˙B‡ ‰BnLÎe ,ÌÈÓi‰ ÔBaLÁ∆¿«»ƒ¿∆∆»
ÚÓL ,Ì‡ Ï‡ '‰ ‡iÂ e˙k»«≈»∆«¿»ƒ¿»
!ÂÈÏÚ ‰lb˙‰ ‡Ï ‰zÚ „ÚL∆««»…ƒ¿«»»»
‰L ÌÈÚLz Ôa e˙kL ,„BÚÂ¿∆»∆ƒ¿ƒ»»
Á‡Â ,‰L ‰lÁza .ÌÈL ÚL˙Â¿≈«»ƒ«¿ƒ»»»¿««

.!ÌÈL Ck»»ƒ
ÌÈÓi‰ Ì˙B‡ Ïk ,eÈL Ck »»ƒ»»«»ƒ

‡l‡ ?ÌÚh‰ ‰Ó .‡iÂ e˙Î ‡Ï…»«≈»»«««∆»
,Ìe˙ÒÂ ÌeË‡ ‰È‰M ‰Ó Ïk[Ck] »«∆»»»¿»

Cea LB„w‰ ÂÈÏÚ ‰lb˙‰ ‡Ï…ƒ¿«»»»«»»
,ÂÈÏ‡ ‰lb˙‰ ˙Úk .Èe‡k ‡e‰»»»≈ƒ¿«»≈»
ÌeMÓ ?ÌÚh‰ ‰Ó .‡iÂ e˙kL∆»«≈»»«««ƒ
,Bf‰ ˙B‡‰ Ba ˙Bl‚Ï ‰ˆL∆»»¿«»«

.LB„w‰ ˙k‰«∆∆«»
‡e‰ Cea LB„w‰ ‰ˆLk ¿∆»»«»»

LB„˜Â ,LB„˜ ÚÊ epnÓ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ∆∆«»¿»
Na ‡e‰ ÔÈ„ÚLk ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆¿∆¬«ƒ¿»»
Ôa ‡e‰L ˙Úk ,Ó‡ ‡l‡ ,ÌeË‡»∆»»«»≈∆∆
B˜ ÔÓÊÏÂ ÌÈL ÚL˙Â ÌÈÚLzƒ¿ƒ¿≈«»ƒ¿ƒ¿«»
,LB„˜ ÚÊ epnÓ ‡ˆiL ‡e‰∆≈≈ƒ∆∆«»
,‰ÏÁ˙‰a LB„˜ ‡e‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»««¿»»
.LB„˜ ÚÊ epnÓ ‡ˆÈ Ck Á‡Â¿««»≈≈ƒ∆∆«»
‡ÏÂ ,‰Êa ÂÈÓÈ ˙‡ ‰Ó Ck ÌeMÓƒ»»»∆»»»∆¿…
.‰ÏÁ˙‰aL eÏl‰ ÌÈpÓf‰ ÏÎa¿»«¿«ƒ«»∆««¿»»
ÂÈÓÈ ÏkL  ‰L ÌÈÚLz ,„BÚƒ¿ƒ»»∆»»»
‡l‡ ,ÌÈL eÈ‰ ‡Ï ÌÈBL‡‰»ƒƒ…»»ƒ∆»
.ÌÈÓÈ ÂÈÓÈ eÈ‰ ‡lL ,˙Á‡ ‰Lk¿»»««∆…»»»»ƒ
‡ÏÂ ÌÈL Ì‰ ,‰ÊÏ ÚÈb‰L ÂLÎÚ«¿»∆ƒƒ«»∆≈»ƒ¿…

.‰L»»
‰Ó .ÈcL Ï‡ È‡ ÂÈÏ‡ ≈»¬ƒ≈«««

È‡ Ó‡ ‡Ï ÂLÎÚ „ÚL ÚÈÓLn«¿ƒ«∆««¿»…»«¬ƒ
‰NÚ ,eÈL Ck ‡l‡ ?ÈcL Ï‡≈««∆»»»ƒ»»
ÌÈ˙k ‡e‰ Cea LB„w‰«»»¿»ƒ
,‰hÓÏ ÌÈLB„˜ ÌÈ‡L ÌÈBzÁz«¿ƒ∆≈»¿ƒ¿«»

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
טבת יט

:˙Á‡ ‰˘Ï
חשון ד



‰f‰ ÙÒ Ó˜˙

.ÔB‰a Ôe‡zÒÈ ef‚˙‡ƒ¿¿»ƒ¿»¬¿
,ÔB‰a ˙È‡ ‡ÓeM È‡Óe ,ÔB‰a ¿«ƒ»ƒ¿

,ÈzÈ ‡ÏÂ ˙"Ï„ Ô"È˘ e‰ ÈÊÁ˙‡c¿ƒ¿¬≈¿¿»«ƒ
˙a .e‰a Ôe˜ac˙‡Â e‰a Ôe‡zÒ‡ Ck ÔÈ‚e¿ƒ»ƒ¿«¬¿¿ƒ¿«¿¿»«
ÈBÙ„‚a ÔÈÏ‡ÚÂ ÔÈl‡Ó ÔÈ˜Ù eÊb˙‡c¿ƒ¿¿»»¿ƒ≈ƒ≈¿»ƒ¿«¿
‡LÈc˜ ‡ÓÈL „"ÂÈ e‰ ‡Èlb˙‡Â ‡zÈÎL„ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿»¿¿ƒ»«ƒ»

ÌÈÏL ‡ÓÈÈ˜ ע"ב)‡˙ צה ˘„"È(דף e‰a ÌÈL˙‡Â »¿»»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿
È‡‰a È˙Î ‡c ÏÚÂ ,ÌÈÏL ‡Óei˜a ÌÈÏzL‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«»¿ƒ¿«

.ÈcL Ï‡ È‡¬ƒ≈««
˙‡ ‡zL‰c ,ÌÈÏL ,ÌÈÓ˙ ‰È‰Â ÈÙÏ ¿»«∆¿≈»ƒ¿ƒ¿«¿»»

Êb ,˙"Ï„Â Ô"È˘„ ‡ÓÈLa ÒÁ»≈ƒ¿ƒ»¿¿¿«
e‰È‡c Ô‡Óe .„"eÈ„ ‡ÓÈLa ÌÈÏL ÈÂ‰Â CÓb«¿»∆¡≈¿ƒƒ¿ƒ»¿«¿ƒ
‡„ ‡ÓL ‡Îa˙‡Ï ÈÊÁ˙‡ ‡„ ‡ÓeM¿ƒ»»ƒ¿¬≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿»»

,È˙Î„(ÁÎ ˙È˘‡).E˙B‡ CÈ ÈcL Ï‡Â ƒ¿ƒ¿≈««¿»≈¿
‡e‰ ,dÈpÓ Ô˜Ù Ô‡Î„ ‡e‰‰ .ÈcL Ï‡ ≈«««¿ƒ¿»»¿»ƒ≈

dÈzÏÁcÓ ‡lÎÂ ,ÔÈ‡zz ÔÈ˙k ÏÚ ËÈlL„¿«ƒ«ƒ¿ƒ«»ƒ¿…»ƒ««¿≈
Ïk ,Êb˙‡c Ô‡Ó Ck ÔÈ‚ ,ÔÈÚÊÚcÊÓe ÔÈÏÁc»¬ƒƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ»»¿ƒ¿¿«»

Ïc Ôep‡ÔÈËÏL ‡ÏÂ dÈpÓ Ô˜Á˙‡ ÔÈLÈc˜ ‡ ƒ¿»«ƒƒƒ¿«¬»ƒ≈¿»»¿ƒ
,ÈzÎc Ìp‰ÈbÏ ˙ÈÁ ‡Ï„ ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ .dÈa≈¿»∆»¿»»ƒ«≈ƒ…ƒ¿ƒ

(Ò ‰ÈÚ˘È).'Â‚Â ÌÈ˜Ècˆ Ìlk CnÚÂÔe˜‡ eÊb˙‡c Ôep‡ Ïk) ¿«≈À»«ƒƒ¿

È˜‡c ‡e‰‰ ‡l‡ ı‡ È‡‰ ˙ÈÈ ‡Ïc ,ı‡ eLÈ ÌÏBÚÏ Ck ÔÈ‚e ,ÌÈ˜Èc ̂
(Â‚Â ı‡ eLÈ ÌÏBÚÏ ÌÈ˜Ècˆ Ìlk CnÚÂ ‡Î‰ ÛB‡ ,˜Èc ̂

ÔÈ„ ‡ÓÏÚa Ôez‡ ÔÈ‡kÊ ‡a‡ Èa ƒƒ«»«»ƒ«¿»¿»≈
‡È˙‡„ È˜ÏeÁ ‰‡kÊ ,È˙‡„ ‡ÓÏÚe¿»¿»¿»≈«»»»ƒ¿»≈»
,ÔÈLÈc˜ eÎÏk ,ÔBÎÈÓetÓ ÔÈl‡ ÔÈlÓ ÚÓLÓÏ¿ƒ¿«ƒƒƒ≈ƒ≈À¿«ƒƒ

,È˙Î eÎÈÈÏÚ ,‡LÈc˜ ‡‰Ï‡ È eÎÏk(„Ó ‰ÈÚ˘È) À¿¿≈¡»»«ƒ»¬«¿¿ƒ
zÎÈ ‰ÊÂ ˜ÚÈ ÌL ‡˜È ‰ÊÂ È‡ ÈÈÏ Ó‡È ‰Ê∆…««¿»»ƒ¿∆ƒ¿»¿≈«¬…¿∆ƒ¿…
„ÈÁ‡ ÔBÎpÓ „Á Ïk .‰pÎÈ Ï‡NÈ ÌLe ÈÈÏ B„È»«¿»¿≈ƒ¿»≈¿«∆»«ƒ¿»ƒ
Ô Ôez‡Â ,‰‡lÚ ‡LÈc˜ ‡kÏÓa M˜˙‡Â¿ƒ¿««¿«¿»«ƒ»ƒ»»¿««¿¿»
ÌÈiÁ‰ ı‡ È˜‡c ı‡ ‡È‰‰Ó ÔÈÒÈz ÔpÓÓ¿«»¿≈ƒ≈«ƒ∆∆¿ƒ¿≈∆∆««ƒ

:‡LÈc˜ ‡lË„ ‡pnÓ ÔÈÏÎ‡ È‰Bc¿«¿¿»ƒ»¿ƒƒ«»¿«»«ƒ»

,ÌÈÏBn ‡lL Ì˙B‡ ÏÎÂ¿»»∆…ƒƒ
.Ì‰a ÌÈ‡ÓËƒ¿»ƒ»∆

ÌeM‰ ‰Óe .Ì‰a »∆»»ƒ
Ô"ÈL Ì‰ ‰‡pL ?Ì‰a LiL∆≈»∆∆ƒ¿∆»∆ƒ
Ck ÌeMÓe ,˙BÈ ‡ÏÂ ˙"Ïc»∆¿…≈ƒ»
.Ì‰a ÌÈ˜a„Â Ì‰a ÌÈ‡ÓËƒ¿»ƒ»∆¿ƒ¿»ƒ»∆
,el‡Ó ÌÈ‡ˆBÈ ÌÈÏBnpL Á‡««∆ƒƒ¿ƒ≈≈
,‰ÈÎM‰ ÈÙÎÏ ÌÈÒÎÂ¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈«¿ƒ»
ÌL‰ ,„"BÈ Ì‰ ‰lb˙Óeƒ¿«∆»∆»…∆

Èa‰ ˙B‡ ,LB„w‰,ÌÏM‰ ˙ «»«¿ƒ«»≈
ÌÈÓÏLÂ ,È"cL Ì‰a ÌLÂ¿ƒ¿»»∆««¿ƒ¿»ƒ
‰Êa e˙k Ôk ÏÚÂ ,ÌÏL Ìei˜a¿ƒ»≈¿«≈»»∆

.ÈcL Ï‡ È‡¬ƒ≈««
.ÌÈÓ˙ ‰È‰Â ÈÙÏ ¿»«∆¿≈»ƒ

‰ÒÁ ˙B‡ ˙ÚkL .ÌÏL»≈∆»≈¬≈»
ÏBÓ .˙"Ï„Â Ô"ÈL ÏL ÌLa»…∆∆ƒ¿»∆
ÌLa ÌÏL ‰È‰Â ,EÓˆÚ ˙‡∆«¿¿∆¿≈»≈»…∆
ÌLa ‡e‰L ÈÓe .„"BÈ ÏL∆ƒ∆»…∆
,‰f‰ ÌMa Ca˙‰Ï Èe‡ ,‰f‰«∆»¿ƒ¿»≈«≈«∆

e˙kL ÈcL Ï‡Â ∆»¿≈««
.E˙B‡ CÈ¿»≈¿

epnnL ‡e‰‰ ?ÈcL Ï‡ ‰f ∆≈«««∆ƒ∆
ËÏBML ‡e‰ ,˙BÎa‰ ˙B‡ˆBÈ¿«¿»∆≈
,ÌÈBzÁz‰ ÌÈ˙k‰ Ïk ÏÚ«»«¿»ƒ««¿ƒ
B˙‡iÓ ÌÈ„ÁBt Ïk‰Â¿«…¬ƒƒƒ¿»
ÈÓ ,Ck ÌeMÓ .ÌÈÚÊÚcÊÓeƒ¿«¿¿ƒƒ»ƒ
ÌÈ‡L Ì˙B‡ Ïk ,ÏBnpL∆ƒ»»∆≈»
‡ÏÂ epnÓ ÌÈ˜Á˙Ó ÌÈLB„ ¿̃ƒƒ¿«¬ƒƒ∆¿…
‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ ,Ba ÌÈËÏBL¿ƒ¿…∆»
e˙kL ,Ìp‰ÈbÏ „BÈ ‡lL∆…≈«≈ƒ…∆»

 ÌÈ˜Ècˆ Ìlk CnÚÂ¿«≈À»«ƒƒ
.'B‚Â,ÌÈ˜Ècˆ ÌÈ‡˜ eÏBnpL Ì˙B‡ Ïk] ¿

˙‡ LBÈ ÔÈ‡L ,ı‡ eLÈÈ ÌÏBÚÏ Ck ÌeMÓe

,Ck Û‡ .˜Ècˆ ‡˜pL ‡e‰‰ ‡l‡ Bf‰ ı‡‰

['B‚Â ı‡ eLÈÈ ÌÏBÚÏ ÌÈ˜Ècˆ Ìlk CnÚÂ

ÌÎÈL‡ ,‡a‡ Èa «ƒ«»«¿≈∆
,‡a‰ ÌÏBÚe ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆»»«»
˙‡ ÚÓLÏ È˙‡aL È˜ÏÁ ÈL‡«¿≈∆¿ƒ∆»ƒƒ¿…«∆
ÌÎlk .ÌÎÈtÓ eÏl‰ ÌÈc‰«¿»ƒ«»ƒƒ∆À¿∆
dBÏ‡‰ Èa ÌÎlk ,ÌÈLB„ ¿̃ƒÀ¿∆¿≈»¡«

e˙k ÌÎÈÏÚ .LB„w‰  «»¬≈∆»
ÊeÁ‡ ÌkÓ „Á‡ Ïk .‰pÎÈ Ï‡NÈ ÌLe '‰Ï B„È zÎÈ ‰ÊÂ ˜ÚÈ ÌL ‡˜È ‰ÊÂ È‡ '‰Ï Ó‡È ‰Ê∆…««»ƒ¿∆ƒ¿»¿≈«¬…¿∆ƒ¿…»«¿≈ƒ¿»≈¿«∆»∆»ƒ∆»
,ÌÈiÁ‰ ı‡ ˙‡˜pL ı‡‰ d˙B‡Ó ÌÈp‚Ó ÌÈpÓÓ ÌÈÏB„b Ìz‡Â ,ÔBÈÏÚ‰ LB„w‰ CÏna eL˜Â¿»«∆∆«»»∆¿¿«∆¿ƒ¿Àƒ»ƒƒ≈»»»∆∆ƒ¿≈∆∆««ƒ

.LB„w‰ Ïh‰ ÏL Ôn‰ ÔÓ ÌÈÏÎB‡ ‰ÈÏB„bL∆¿∆»¿ƒƒ«»∆«««»
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"Ú ‰ˆ  ÍÏ ÍÏ‚Ó˜˙

Ó‡Â C„È‡(È ˙Ï‰˜)CkÏnL ı‡ EÈL‡ ƒ»¿»««¿≈∆∆∆«¿≈
È‡ È˙Îe .eÏÎ‡È ˙Úa CÈNÂ ÔÈBÁ Ôa∆ƒ¿»«ƒ»≈…≈¿ƒ≈
.eÏÎ‡È ˜aa CÈNÂ Ú CkÏnL ı‡ CÏ»∆∆∆«¿≈««¿»«ƒ«…∆…≈
È‡‰ ,ÔÈÈL˜ ‡ÏÂ .È„„‰‡ ÔÈÈL˜ È‡˜ Èp‰«≈¿»≈«¿»«¬»≈¿»«¿»«
‡ÏÈÚÏc ı‡ ‡c ,ı‡ CÈL‡ È˙Î„ƒ¿ƒ«¿≈∆∆»∆∆ƒ¿≈»
Ck ÔÈ‚e .‡ÏÈÚÏc ÔÈiÁ Ôep‡ Ïk ÏÚ ‡ËÏLc¿»¿»«»ƒ«ƒƒ¿≈»¿ƒ»

,È˙k dÏÚÂ ,ÌÈiÁ‰ ı‡ È˜‡(‡È ÌÈ„)ı‡ ƒ¿≈∆∆««ƒ¿¬»¿ƒ∆∆
ı‡ È˙Îe .„ÈÓz d˙B‡ Lc EÈ‰Ï‡ ÈÈ L‡¬∆¿»¡…∆…≈»»ƒ¿ƒ∆∆
ÒÁ˙ ‡Ï ÌÁÏ da ÏÎ‡z ˙ekÒÓ ‡Ï L‡¬∆…¿ƒ¿≈…«»∆∆…∆¿«
Ck ÏÎÂ .‡˜ÈÈc da Ïk ÒÁ˙ ‡Ï .da Ïk…»…∆¿«…»«¿»¿»»
‡c .ÌÈBÁ Ôa CkÏnL ÈzÎc ÌeMÓ ,‰nÏ»»ƒƒ¿ƒ∆«¿≈∆ƒ»

,Ó‡ z‡„ ‰Ók .‡e‰ CÈ ‡L„˜(„ ˙ÂÓ˘)Èa À¿»¿ƒ¿»¿«¿»≈¿ƒ
.Ï‡NÈ ÈBÎ¿ƒƒ¿»≈

,Ó‡ z‡„ ‰Ók ÔÈBÁ Ô e‰Ó ,ÔÈBÁ ƒ«∆ƒ¿»¿«¿»≈
(‰Î ‡˜ÈÂ)È‰z L„˜ ‡È‰ ÏBÈÈ˙Îe .ÌÎÏ ‰ ≈ƒ…∆ƒ¿∆»∆¿ƒ

‡ÏBiÓ eÈÁ ÏÎ ‡‰c ı‡a Bc Ì˙‡˜e¿»∆¿»»∆¿»»≈ƒ¿»
Ô ‡ÓÈ˙ È‡Â .ÔÈBÁ Ôa Ck ÔÈ‚ .È˙‡ ‡»̃»≈¿ƒ»∆ƒ¿ƒ≈»∆
Ô È‡cÂ ‡e‰ ÈÎ‰ .˙eÈÁ Ôa È˙Î ‡ÏÂ ÔÈBÁƒ¿»¿ƒ∆≈»ƒ«»∆

.dÈÏ ÈÚÈÓ ˙eÈÁ≈ƒ¿≈≈
„k .‡Èz ÔÏÈ„ ‰‡ÓÈ˙Ò ‡zÈ˙Óa ¿«¿ƒ»¿ƒ»»ƒ»»ƒ»«

,È˙k ÔÈ„k '‰a „"eÈ ÔaÁ˙Ó( ˙È˘‡) ƒ¿«¿»¿¿≈¿ƒ
‡ÏÂ .Ôb‰ ˙‡ ˙B˜L‰Ï Ô„ÚÓ ‡ˆBÈ ‰Â¿»»≈≈≈∆¿«¿∆«»¿»
ÔÈ‚e .È‡cÂ ÔaÁ˙Ó ‡l‡ ,ÔaÁ˙Ó „Î ‡ÓÈ≈̇»«ƒ¿«¿»∆»ƒ¿«¿»«»¿ƒ
ı‡ CÈL‡ ‡c ÏÚÂ ,È˙k ÔÈBÁ Ôa Ck»∆ƒ¿ƒ¿«»«¿≈∆∆
eÏÎ‡È ˙Úa CÈNÂ ,ÔÈBÁ Ôa CkÏnL∆«¿≈∆ƒ¿»«ƒ»≈…≈

.‡ÂÚa eÓÈÏL ‡˙ÂÂ„Á¿∆¿»»ƒ¿ƒ¿«¬»
,‡z˙Ïc ı‡ È‡‰ ,Ú CkÏnL ı‡ CÏ »∆∆∆«¿≈«««∆∆ƒ¿«»

È„BÚ ÔÈnÚ ‡L„ ÈÚ‡ ‡L ÏÎ ‡È˙c¿«¿»»¿««¿≈ƒ¿»«ƒ¿≈
ÔÈÏ eÈ‰È˙‡ ˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ¬«»ƒ«»ƒ¿¿ƒ¿«¿¿ƒ
‡e‰‰ e‰ÏkÓ ‡ÏÈÚÂ ,e‰ÈÈÏÚ ÔpÓÓc ÔÈÒÈz¿≈ƒƒ¿«»¬«¿¿≈»ƒÀ¿«

dÈa È˙Î„(ÊÏ ÌÈÏ‰˙).Èz˜Ê Ì‚ È˙ÈÈ‰ Ú ƒ¿ƒ≈««»ƒƒ«»«¿ƒ
ÏÚÂ .BÓ‡ ÌÏBÚ ÏL BN ‡˜ È‡‰ ‡‡˙Â¿»»«¿»»∆»¬»¿«
ÈÂÂ .Ú CkÏnL ı‡ CÏ È‡ È˙Î ‡c»¿ƒƒ»∆∆∆«¿≈«««

,Ó‡Â Á‡ CÈL‡ «≈¿»««¿≈
CÈNÂ ÌÈBÁ Ôa CkÏnL ı‡∆∆∆«¿≈∆ƒ¿»«ƒ

e˙ÎÂ .eÏÎ‡È ˙ÚaCÏ È‡ »≈…≈¿»≈»
˜aa CÈNÂ Ú CkÏnL ı‡∆∆∆«¿≈»«¿»«ƒ«…∆
ÌÈL˜ eÏl‰ ÌÈ˜eÒt‰ .eÏÎ‡È…≈«¿ƒ«»»ƒ
e˙kL e‰Ê .ÌÈL˜ ‡ÏÂ ,˙È„„‰¬»ƒ¿…»ƒ∆∆»
‰ÏÚÓlL ı‡‰ BÊ  ı‡ CÈL‡«¿≈∆∆»»∆∆¿«¿»
ÌÈiÁ‰ Ì˙B‡ Ïk ÏÚ ˙ËÏBML∆∆∆«»»««ƒ
˙‡˜ Ck ÌeMÓe ,‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ»ƒ¿≈

e˙k ‰ÈÏÚÂ ,ÌÈiÁ‰ ı‡ ∆∆««ƒ¿»∆»»
Lc EÈ‰Ï‡ '‰ L‡ ı‡∆∆¬∆¡…∆…≈

‡Ï L‡ ı‡ e˙ÎÂ .„ÈÓz d˙‡…»»ƒ¿»∆∆¬∆…
‡Ï ÌÁÏ da ÏÎ‡z ˙kÒÓ¿ƒ¿≈À…«»∆∆…
,da Ïk ÒÁ˙ ‡Ï .da Ïk ÒÁ ∆̇¿«…»…∆¿«…»
ÌeMÓ ?‰nÏ Ck ÏÎÂ .˜i„Óaƒ¿À»¿»»»»ƒ
‰Ê ,ÌÈBÁ Ôa CkÏnL e˙kL∆»∆«¿≈∆ƒ∆

‡e‰ Cea LB„w‰Ó‡pL BÓk , «»»¿∆∆¡«
 .Ï‡NÈ ÈÎ Èa¿ƒ¿…ƒƒ¿»≈

?ÌÈBÁ Ôa ‰f ‰Ó ,ÌÈBÁ ƒ«∆∆ƒ
Ó‡pL BÓk ‡È‰ ÏBÈ ¿∆∆¡«≈ƒ

Ì˙‡˜e e˙ÎÂ ,ÌÎÏ ‰È‰z L„…̃∆ƒ¿∆»∆¿»¿»∆
˙eÁ‰ Ïk È‰L ,ı‡a Bc¿»»∆∆¬≈»«≈
Ôa Ck ÌeMÓe ,ÏBi‰ ÔÓ ‰‡a»»ƒ«≈ƒ»∆
,ÔÈBÁ Ôa ,Ó‡z Ì‡Â .ÔÈBÁƒ¿ƒ…«∆ƒ
‰Ê Ck  ˙eÁ Ôa e˙Î ‡ÏÂ¿…»∆≈»∆
CÈˆ ‰È‰ ˙eÁ Ôa .È‡cÂa¿««∆≈»»»ƒ

!˙BÈ‰Ïƒ¿
,e„ÓÏ ‰Óe˙q‰ e˙LÓa ¿ƒ¿»≈«¿»»«¿

e˙k Ê‡ ,'‰a „"BÈ ˙BaÁ˙nLk¿∆ƒ¿«¿¿»»
˙‡ ˙B˜L‰Ï Ô„ÚÓ ‡ˆÈ ‰Â¿»»…≈≈≈∆¿«¿∆
,ÌÈaÁ˙nLk Ó‡z Ï‡Â .Ôb‰«»¿«…«¿∆ƒ¿«¿ƒ
Ck ÌeMÓe ,ÌÈaÁ˙Ó È‡cÂ ‡l‡∆»««ƒ¿«¿ƒƒ»
CÈL‡ Ôk ÏÚÂ .ÌÈBÁ Ôa e˙k»∆ƒ¿«≈«¿≈
CÈNÂ ,ÌÈBÁ Ôa CkÏnL ı‡∆∆∆«¿≈∆ƒ¿»«ƒ
˙eÓÏLa ,‰ÁÓNa  eÏÎ‡È ˙Úa»≈…≈¿ƒ¿»ƒ¿≈

.ÔBˆe¿»
BÊ  Ú CkÏnL ı‡ CÏ »∆∆∆«¿≈»«

Ïk ,e„ÓlL .‰hÓlL ı‡‰»»∆∆¿«»∆»«¿»
È„BÚ ÌÈnÚ‰ ‡L ˙Bˆ‡ ‡L¿»«¿¿»»«ƒ¿≈
ÌÈp‚Ó ÌÈÏB„‚Ï ez ,‰Ê ‰„BÚ¬»»»ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒƒ
ÌlÎÏ ÏÚÓe .Ì‰ÈÏÚ ÌÈpÓnL∆¿Àƒ¬≈∆≈«¿À»

Ba e˙kL ‡e‰‰ Ú «∆»««
˜eÒt‰ ,e„ÓÏÂ .Èz˜Ê Ìb È˙ÈÈ‰»ƒƒ«»«¿ƒ¿»«¿«»
,ÌÏBÚ ÏL BN B˙B‡ Ó‡ ‰f‰«∆»«»∆»
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‰f‰ ÙÒ „Ó˜˙

Ï‡NÈ „ÎÂ ,‡˜È ‡„ ‡ËqÓ„ ‡ÓÏÚÏ¿»¿»¿ƒƒ¿»»»¿»¿«ƒ¿»≈
.‡Á‡ ‡˙eLÓ ˜ÈpÈc Ô‡Ók ÔÈ˜È ‡˙eÏ‚a¿»»«¿ƒ¿«¿«ƒ≈¿»«¬»

˜aa .‡ÓBÈ ÈÏeÎ ‡ÏÂ eÏÎ‡È ˜aa «…∆…≈¿»¿≈»«…∆
‡È˙c .‡ÓBÈ„ ‡Á‡ ‡ÓÊa ‡ÏÂ¿»¿ƒ¿»«¬»¿»¿«¿»
dÈÏ ÔÈ„‚ÒÂ ÔÈÈ˙‡Â ˙ÁBÊ ‰nÁ„ ‡˙ÚL¿«¬»¿«»««¿«¿»¿»¿ƒ≈
‰ÁÓ„ ‡˙ÚLa ,‡ÓÏÚ ÈÏ˙ ‡Ê‚e ‡LÓLÏ¿ƒ¿»¿»»≈¿»¿»¿«¬»¿ƒ¿»
ÌeMÓ ,È‡‰ ÌÈb Ô‡Ó .‡ÓÏÚ ‡ÈÈÏ˙ ‡Ê‚e¿»«¿»¿»¿»»»ƒ«ƒ
È‡kÊ Ôez‡Â .Ú È˜‡„ ‡e‰‰ Ú CkÏÓc¿«¿≈«««¿ƒ¿≈««¿««»≈
‡Ï ‡LÈc˜ ‡kÏÓ Èa ÔÈBÈÏÚ ÈLÈc˜ ËBL¿̃«ƒ≈∆¿ƒ¿≈«¿»«ƒ»»
‡LÈc˜ ˙‡ ‡e‰‰Ó ‡l‡ ,‡ËÒ È‡‰Ó ÔÈ˜È»¿ƒ≈«ƒ¿»∆»≈«¬««ƒ»

,È˙k eÎÈÈÏÚ .‡ÏÈÚÏ„(„ ÌÈ„)ÌÈ˜c‰ Ìz‡Â ƒ¿≈»¬«¿¿ƒ¿«∆«¿≈ƒ
ÌÈiÁ ÌÎÈ‰Ï‡ ÈÈa:ÌBi‰ ÌÎlk «¿»¡…≈∆«ƒÀ¿∆«

Ó‡Â ‡a‡ Èa(‰ ‰ÈÚ˘È)‡ ‰ÈL‡ ƒƒ«»¿»«»ƒ»»
.'Â‚Â BÓÎÏ È„Bc ˙ÈL È„È„ÈÏƒƒƒƒ«ƒ¿«¿¿
˙È‡ È‡˜ Èp‰ .'Â‚Â e‰ÏwÒÈÂ e‰˜fÚÈÂ«¿«¿≈«¿«¿≈¿«≈¿»≈ƒ
‰ÁÎBz ,‰ÈL È˙Î È‡n‡ .e‰ ‡ÏkzÒ‡Ï¿ƒ¿«¿»¿««¿ƒƒ»»»
‰Ók .dÈÏ ÈÚÈÓ È„B„Ï ,È„È„ÈÏ .dÈÏ ÈÚÈÓƒ¿≈≈ƒƒƒ¿ƒƒ¿≈≈¿»
Ôa Ô˜ È„È„ÈÏ ‰È‰ Ìk .È„Bc ˙ÈL È˙Î„ƒ¿ƒƒ«ƒ∆∆»»ƒƒƒ¿∆∆∆
‡ÁkL‡ ‡ÏÂ ‡˙ÈÈB‡ ÏÎ ‡ÏkzÒ‡ .ÔÓL»∆ƒ¿««¿»¿»«¿»¿»«¿«¿»

È˜‡„ ‡˙‡(ע"א צו ‰Èp(דף ‡l‡ .ÔÓL Ôa Ô˜ «¿»¿ƒ¿≈∆∆∆»∆∆»«≈
ÔÈÂÂ‚ ‰nÎ ‡ÈÈÁ ‰eÓ˜e‡ ‡‰ È‡¿̃»≈»¿»«¿«»¿«»«¿ƒ
‡ ‰ÈL‡ Ï‡ ,‡e‰ ÈÎ‰Â ÈtL e‰ÏÎÂ¿À¿«ƒ¿»ƒ¬»»ƒ»»
„Ú „È„È È˜‡Â ,„È„È ‰Â‰c ˜ÁˆÈ ‡c ,È„È„ÈÏƒƒƒ»ƒ¿»¿¬»¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ«

.‡ÓÏÚÏ ˜etÈ ‡Ï»ƒ¿»¿»
dÈÏ ‰Â‰ ÈbÒ eÓÈÁ ÔÈ˙c ,„È„È ¿ƒ¿»≈»¿ƒ«≈»»≈

„ÈÚ˙‡ ‡Ïc dÈ ‡e‰ CÈ ‡L„e˜Ï¿¿»¿ƒ≈¿»ƒ¿¬ƒ
ÌÈÏL È˜‡Â ‰e‡ Ì‰‡ Êb˙‡ ‡Ïc „Ú«¿»ƒ¿¿««¿»»¬»¿ƒ¿≈¿ƒ
‰NÏ ÔÎÂ .‡˙eÓÏL‡Ï ‡"‰ dÈÏ ÛÒBz‡Â¿ƒ«≈¿«¿»»¿≈¿»»
,‡ÏkzÒ‡Ï ˙È‡ ‡Î‰ .dÏ ˙È‰È˙‡ ‡"‰ È‡‰«ƒ¿¿ƒ«»»»ƒ¿ƒ¿«»»
‡"‰ È‡n‡ Ì‰‡Ï Ï‡ ,ÈtL ‰NÏ '‰¿»»«ƒ¬»¿«¿»»««
.‰Â‰ Î„ ‡e‰ ‡‰c dÈÏ ÈÚÈÓ 'È ,„"ÂÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿≈≈¿»¿«»»

‰Â‰ ‰‡lÚ ‡Ê ‡l‡(‡e‰ ‡"„)ÔÂe‚a ÌÈ˙Ò ∆»»»ƒ»»»»»ƒ¿«»

CkÏnL ı‡ CÏ È‡ e˙k Ôk ÏÚÂ¿«≈»≈»∆∆∆«¿≈
„v‰Ó ˜BiL ÌÏBÚÏ ÈB‡ .Ú»«»»∆≈≈««
ÌÈ˜BÈ ,˙eÏba Ï‡NiLÎe .‰f‰«∆¿∆ƒ¿»≈«»¿ƒ

.˙Á‡ ˙eLÓ ˜BiL ÈÓk¿ƒ∆≈≈»«∆∆
ÏÎa ‡ÏÂ  eÏÎ‡È ˜aa «…∆…≈¿…¿»

ÏL Á‡ ÔÓÊa ‡ÏÂ  ˜aa .ÌBi‰««…∆¿…ƒ¿««≈∆
‰nÁ‰L ‰ÚLa ,eÈML .ÌBi‰«∆»ƒ¿»»∆««»
,LÓMÏ ÌÈ„‚BÒÂ ÌÈ‡e ˙ÁBÊ««»ƒ¿¿ƒ«∆∆
˙ÚLa .ÌÏBÚa ÈeÏz Ê‚‰»…∆»»»ƒ¿«
ÈÓ .ÌÏBÚa ÈeÏz Ê‚‰ ‰Án‰«ƒ¿»»…∆»»»ƒ
,Ú CkÏnL ÌeMÓ ?‰Ê ˙‡ Ì‚»«∆∆ƒ∆«¿≈»«
È˜Ècˆ Ìz‡Â .Ú ‡˜pL ‡e‰‰«∆ƒ¿»««¿«∆«ƒ≈
Èa ,ÌÈBÈÏÚ ÌÈLB„˜ ,˙Ó‡‰»¡∆¿ƒ∆¿ƒ¿≈
ÔÓ ÌÈ˜BÈ ÔÈ‡ ,LB„w‰ CÏn‰«∆∆«»≈¿ƒƒ
ÌB˜n‰ B˙B‡Ó ‡l‡ ,‰f‰ „v‰«««∆∆»≈«»
e˙k ÌÎÈÏÚ .‰ÏÚÓlL LB„w‰«»∆¿«¿»¬≈∆»

 '‰a ÌÈ˜c‰ Ìz‡Â¿«∆«¿≈ƒ«
.ÌBi‰ ÌÎlk ÌÈiÁ ÌÎÈ‰Ï‡¡…≈∆«ƒÀ¿∆«

,Ó‡Â ‡a‡ Èa  «ƒ«»¿»«
È„Bc ˙ÈL È„È„ÈÏ ‡p ‰ÈL‡»ƒ»»ƒƒƒƒ«ƒ
e‰ÏwÒÈÂ e‰˜fÚÈÂ ,'B‚Â BÓÎÏ¿«¿¿«¿«¿≈«¿«¿≈
LÈ eÏl‰ ÌÈ˜eÒta .'B‚Â¿«¿ƒ«»≈
‰ÈL e˙k ‰nÏ ,ÔBa˙‰Ï? ¿ƒ¿≈»»»ƒ»

!‰ÁÎBz ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿»»
,È„B„Ï ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰È‰ ?È„È„ÈÏƒƒƒ»»»ƒƒ¿¿ƒ
Ìk .È„Bc ˙ÈL e˙kL BÓk¿∆»ƒ«ƒ∆∆
?ÔÓL Ôa Ô˜a È„È„ÈÏ ‰È‰»»ƒƒƒ¿∆∆∆»∆
‡ÏÂ ‰Bz‰ ÏÎa ÈzÏkzÒ‰ƒ¿««¿ƒ¿»«»¿…
.ÔÓL Ôa ‡˜pL ÌB˜Ó È˙‡ˆÓ»»ƒ»∆ƒ¿»∆»∆
e‡a eÏl‰ ÌÈ˜eÒt‰ ˙‡ ‡l‡∆»∆«¿ƒ«»≈¬
Ïk‰Â ,˙Beˆ ‰nÎa ÌÈÁ‰«¬≈ƒ¿«»¿«…
‡p ‰ÈL‡ Ï‡ .‰Ê CÎÂ ‰ÙÈ»∆¿»∆¬»»ƒ»»
,„È„È ‰È‰L ,˜ÁˆÈ ‰Ê  È„È„ÈÏƒƒƒ∆ƒ¿»∆»»»ƒ
.ÌÏBÚÏ ‡ˆiL ÌË „È„È ‡˜Â¿ƒ¿»»ƒ∆∆∆»»»»

‰a ‰‰‡ ,eÈML ?„È„È »ƒ∆»ƒ«¬»«»
Ba ‡e‰ŒCeaŒLB„wÏ ‰˙È‰»¿»«»»
Ì‰‡ ÏBnpL ÌË ‰NÚ ‡lL∆…«¬»∆∆∆ƒ«¿»»
BÏ ‰ÙÒBÂ ,ÌÏL ‡˜Â ,ÂÈ‡»ƒ¿ƒ¿»»≈¿¿»
È‰ ‰NÏ ÔÎÂ ,BÓÈÏL‰Ï ‡"‰≈¿«¿ƒ¿≈¿»»¬≈
LÈ Ô‡k .˙‡f‰ ‡"‰ dÏ ‰zƒ¿»»≈«…»≈
Ï‡ ,‰ÙÈ ‰Ê ‰NÏ '‰ ,ÔBa˙‰Ï¿ƒ¿≈¿»»∆»∆¬»
?„"BÈ ‡ÏÂ ‡"‰ ‰nÏ Ì‰‡Ï¿«¿»»»»≈¿…
‡e‰ È‰L ,zÎÏ CÈˆ ‰È‰ „"BÈ»»»ƒƒ¿…∆¬≈

‰È‰ ÔBÈÏÚ „BÒ ‡l‡ .ÎÊ ‰È‰[‡e‰]‰BÈÏÚ‰ ‡"‰Ó „BÒ ÏËÂ ,‰ÏÚÓÏ ‰ÏÚ Ì‰‡ eÏˆ‡ Ìe˙Ò »»»»∆»∆¿»»»∆¿≈«¿»»»»¿«¿»¿»«≈≈»∆¿»
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‡"Ú Âˆ  ÍÏ ÍÏ‰Ó˜˙

‰‡lÚ ‡"‰Ó ‡Ê ÏÈËÂ ‡lÈÚÏ ˜ÈÏÒ Ì‰‡«¿»»»ƒ¿≈»¿»ƒ»»≈ƒ»»
‡"‰Â ‰‡lÚ ‡"‰ .‡eÎ„„ ‡ÓÏÚ e‰È‡c¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ»»¿
‡˜e È‡‰Â ,‡eÎ„ ‡ÈÏz È‡‰ ,‰‡z«̇»»««¿»ƒ¿»¿«¿¿»
,‡lÈÚ„ ‡"‰ ˜ÈÏÒ Ì‰‡ CÎ ÔÈ‚e .È‡cÂ«»¿ƒ»«¿»»»ƒ¿¿≈»

.‡z˙Ï„ ‡"‰ ‡˙Á ‰NÂ¿»»»¬»¿¿¿«»
EÚÊ ,EÚÊ ‡˙Â .EÚÊ ‰È‰È ‰k ÈzÎcƒ¿ƒ…ƒ¿∆«¿∆¿»»«¿∆«¿∆

,ÌÈÈ˜ È‡‰a ÏÚÈÓÏ È‡L ‰Â‰c ,LnÓ«»¿¬»»≈¿≈«¿«¿»
ÈÈ‚e .Ï‡Ú ÌÈÈ˜ È‡‰a ÏÚÈÓÏ È‡Lc Ô‡Óe»¿»≈¿≈«¿«¿»»¿ƒ≈
‡Ïc ÔÈ‚ È˜‡ ˜„ˆ b Êb˙‡„ ‡Bib CÎ»ƒ»¿ƒ¿¿«≈∆∆ƒ¿≈¿ƒ¿»
Ô‡Ó ‡c ÏÚÂ ,eÊb˙‡c ‡LÈc˜ ‡ÚÊbÓ ‡˙‡»»ƒƒ¿»«ƒ»¿ƒ¿¿»¿«»»
Ck ÔÈ‚ ,Ì‰‡ È‡‰k dÈÓL È‡‰a Ï‡Úc¿»¿«¿≈¿««¿»»¿ƒ»
.LnÓ EÚÊ ,EÚÊ ‰È‰È ‰k dÈa È˙k¿ƒ≈…ƒ¿∆«¿∆«¿∆«»

ÒÓ˙‡Â‡"‰ ÒÓ˙‡„ Â‡Ï È‡Â .‡"‰ dÈÏ ¿ƒ¿»«≈¿ƒ»ƒƒ¿»«
‰ÓÎ ‡z˙Ï „ÈÏB‡Ï Ì‰‡Ï dÈÏ ‰Â‰ ‰NÏ¿»»»»≈¿«¿»»¿ƒ¿«»¿»

.‡z˙Ï ˙„ÈÏB‡ ‰"Î È‡‰„¿«ƒ«¿«»
ÔÈ˙ eaÁ˙‡ ‰NÏ ‡"‰ ˙ÒÓ˙‡c ¿ƒ¿«¿«¿»»ƒ¿«»¿≈

È‡Óe ,‡lÈÚÏ e„ÈÏB‡Â ‡„Ák Ô"È‰‰¿¬»¿ƒ¿≈»«
˙‡ „"ÂÈ CÎ ÈÈ‚a ,„"ÂÈ ‡e‰ e‰ÈÈpÓ ˜Ù„¿»«ƒ«¿¿ƒ≈»»
‡eÎ„ È‡L Ô‡kÓ .Îc ˜ÁˆÈ„ ‡LÈ≈»¿ƒ¿»¿«ƒ»»≈¿»

,È˙Î ‡c ÏÚÂ ,‡ËMt˙‡Ï(‡Î ˙È˘‡)Èk ¿ƒ¿«¿»¿«»¿ƒƒ
˜ÁˆÈ .E ‡ÏÂ ˜ÁˆÈa .ÚÊ EÏ ‡wÈ ˜ÁˆÈ¿ƒ¿»ƒ»≈¿»«¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»

,ÈzÎc ‡lÈÚÏ „ÈÏB‡(Ê ‰ÎÈÓ).˜ÚÈÏ ˙Ó‡ Ôzz ƒ¿≈»ƒ¿ƒƒ≈¡∆¿«¬…
.‡lk ÌÈÏL‡ ˜ÚÈ«¬…«¿ƒ…»

‡ÏÂ „ÈÁ‡˙‡ È‡‰a Ì‰‡ ÈÎÂ ‡ÓÈ˙ ≈»¿ƒ«¿»»¿«ƒ¿«ƒ¿»
‡l‡ .Ì‰‡Ï „ÒÁ È˙k ‡‰Â ,ÈzÈ«ƒ¿»¿ƒ∆∆¿«¿»»∆»
ÌÚ „ÒÁ „ÈÚc ÔÈ‚a ‡e‰ Ck dÈÏÈ„ ‡˜ÏeÁ»»ƒ≈»¿ƒ¿¬ƒ∆∆ƒ
‡Î‰Óe „ÈÁ‡ ‡Î‰ ‡„ÏB‡Ï Ï‡ .‡ÓÏÚ Èa¿≈»¿»¬»¿»»»»»ƒ≈»»
Ô ‡l‡ Ì‰‡ Êb˙‡ ‡Ï ‡c ÏÚÂ .È‡L»≈¿«»»ƒ¿¿««¿»»∆»∆
Ú„ÈÈ˙‡ ‡‰ ‰lÓ„ ‡ÊÂ .‰L ÚL˙Â ÌÈÚLzƒ¿ƒ¿≈«»»¿»»¿ƒ»»ƒ¿¿«

.ÔÏÈ„ ‡zÈ˙Óa ‡ÓÈ˜B‡Â¿ƒ¿»¿«¿ƒ»ƒ»
‡„Á‡Ï ˜Ù ‡ÈL˜ ‡Èc ˜ÁˆÈ Ck »ƒ¿»ƒ»«¿»»«¿«¬»

ÏÚÂ ,È˜‡ „ÒÁÂ ‡„ÏB‡Ïe ,dÈ˜ÏeÁÏ¿»≈¿»»¿∆∆ƒ¿≈¿«
È‡‰Óe ‡ËÒ È‡‰Ó ‡lk ÌÈÏL‡ ˜ÚÈ ‡c»«¬…«¿ƒ…»≈«ƒ¿»≈«

‡"‰ .Îf‰ ÏL ÌÏBÚ‰ ‡È‰L∆ƒ»»∆«»»≈
BÊ ,‰BzÁz‰ ‡"‰Â ‰BÈÏÚ‰»∆¿»¿≈««¿»
.‰˜pa È‡cÂ BÊÂ Îfa ‰ÈeÏz¿»«»»¿«««¿≈»
‡"‰a ‰ÏÚ Ì‰‡ Ck ÌeMÓeƒ»«¿»»»»«≈
‡"‰a ‰„È ‰NÂ ,‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿»»»¿»«≈

.‰hÓlL∆¿«»
,EÚÊ ‰È‰È ‰k e˙kL∆»…ƒ¿∆«¿∆

,LnÓ EÚÊ  EÚÊ e„ÓÏÂ¿»«¿«¿∆«¿¬«»
˙Èaa Òk‰Ï ÏÈÁ˙Ó ‰È‰L∆»»«¿ƒ¿ƒ»≈«¿ƒ
˙Èaa Òk‰Ï ÏÈÁ˙nL ÈÓe .Bf‰«ƒ∆«¿ƒ¿ƒ»≈«¿ƒ
b‰ Ck ÌeMÓe .ÒÎ  Bf‰«ƒ¿»ƒ»«≈
ÌeMÓ ,˜„ˆ ‚ ‡˜ ib˙nL∆ƒ¿«≈ƒ¿»≈∆∆ƒ
.eÏBnpL LB„˜ ÚÊbÓ ‡ ‡lL∆…»ƒ∆«»∆ƒ
BÓL  ‰Êa ÒÎpL ÈÓ ,Ôk ÏÚÂ¿«≈ƒ∆ƒ¿»»∆¿
Ba e˙k Ck ÌeMÓ .Ì‰‡ :‰Êk»∆«¿»»ƒ»»
,LnÓ EÚÊ ,EÚÊ ‰È‰È ‰k…ƒ¿∆«¿∆«¿¬«»
‰ÒÓ ‡Ï Ì‡Â .‡"‰ BÏ ÒÓÂ¿ƒ¿«≈¿ƒ…ƒ¿¿»
Ì‰‡Ï BÏ ‰È‰ ,‰NÏ ‡"‰≈¿»»»»¿«¿»»
Bf‰ ‰k‰L BÓk ,‰hÓÏ „ÈÏB‰Ï¿ƒ¿«»¿∆«…«

.‰hÓÏ ‰„ÈÏBÓƒ»¿«»
,‡"‰ ‰NÏ ‰ÒÓpL ∆ƒ¿¿»¿»»≈

„ÁÈ Ô"È‰‰ ÈzL eaÁ˙‰ƒ¿«¿¿≈≈ƒ««
‡ˆiM ‰Óe ,‰ÏÚÓÏ e„ÈÏB‰Â¿ƒ¿«¿»«∆»»
„"BÈ Ck ÌeMÓ .„"BÈ ‡e‰ Ì‰Ó≈∆ƒ»
Ô‡kÓ .ÎÊ ,˜ÁˆÈ ÏL L‡‰ ˙B‡»…∆ƒ¿»»»ƒ»
Ôk ÏÚÂ ,ËMt˙‰Ï Îf‰ ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ«»»¿ƒ¿«≈¿«≈

e˙k ‡wÈ ˜ÁˆÈ Èk »ƒ¿ƒ¿»ƒ»≈
Ê EÏ˜ÁˆÈ .Ea ‡ÏÂ ˜ÁˆÈa .Ú ¿»«¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»

e˙kL ,‰ÏÚÓÏ „ÈÏB‰  ƒ¿«¿»∆»
ÌÈÏL‰ ˜ÚÈÂ ,˜ÚÈÏ ˙Ó‡ Ôzzƒ≈¡∆¿«¬…¿«¬…ƒ¿ƒ

.Ïk‰«…
‰Êa Ì‰‡ ÈÎÂ ,Ó‡z …«¿ƒ«¿»»»∆

„ÒÁ e˙k È‰Â ,˙BÈ ‡ÏÂ ÊÁ‡∆¡«¿…≈«¬≈»∆∆
,‡e‰ Ck B˜ÏÁ ‡l‡ ?Ì‰‡Ï¿«¿»»∆»∆¿»
Èa ÌÚ „ÒÁ ‰NÚL ÌeMÓƒ∆»»∆∆ƒ¿≈
‡e‰ Ô‡k  „ÈÏB‰Ï Ï‡ .ÌÏBÚ‰»»¬»¿ƒ»
‡Ï Ôk ÏÚÂ ,ÏÈÁ˙Ó Ô‡kÓe ÊeÁ‡»ƒ»«¿ƒ¿«≈…
ÌÈÚLz Ôa ‡l‡ Ì‰‡ ÏBnƒ«¿»»∆»∆ƒ¿ƒ
È‰ c‰ „BÒÂ ,‰L ÚL˙Â¿≈«»»¿«»»¬≈

.e˙LÓ e‰e‡e ,Úe„È»«≈«¿¿ƒ¿»≈
,‰Lw‰ ÔÈc‰ ,˜ÁˆÈ Ck »ƒ¿»«ƒ«»∆

,„ÈÏB‰Ïe B˜ÏÁÏ ÊÁ‡Ï ‡ˆÈ»»∆¡…¿∆¿¿ƒ
˜ÚÈ Ôk ÏÚÂ ,„ÒÁ ‡˜Â¿ƒ¿»∆∆¿«≈«¬…
„v‰Óe ‰f‰ „v‰Ó Ïk‰ ÌÈÏL‰ƒ¿ƒ«…≈«««∆≈««

:‡"˘ÌÈ˘ '‚
טבת יט

:˙Á‡ ‰˘Ï
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‰f‰ ÙÒ ÂÓ˜˙

˜ÁˆÈÂ Ì‰‡ e„ÈÁ‡„ ‡ËqÓ ,‡ËÒƒ¿»ƒƒ¿»¿¬ƒ«¿»»¿ƒ¿»
‡ËqÓ .‡˙eÓÈÏL ‡e‰ ‡lÈÚÏ ÔB‰È˜ÏeÁÏ¿»≈¿≈»¿≈»ƒƒ¿»
‡e‰ ‡lÈÚÏ ‡zzÓ ‡„ÏB‡Ï e‰Ï È‰È˙‡c¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»ƒ«»¿≈»

,È˙Î ‡c ÏÚÂ .‡˙eÓÏL(ËÓ ‰ÈÚ˘È)L‡ Ï‡NÈ ¿≈»¿«»¿ƒƒ¿»≈¬∆
‡ÏÈÚÓ ÔÈÂÂb e„ÈÁ‡˙‡ dÈa .‡t˙‡ Ea¿∆¿»»≈ƒ¿¬ƒ«¿ƒ≈≈»

.‡zzÓeƒ«»
,È˙Î„ ‰ÈL ‡Î‰ È˙Î ‡c(‰ ‰ÈÚ˘È) »¿ƒ»»ƒ»ƒ¿ƒ

‡‰c ,È‡cÂ ‰ÈL .È„È„ÈÏ ‡ ‰ÈL‡»ƒ»»ƒƒƒƒ»«»¿»
‡Ï „Ú „È„È È˜‡ ‡‰c ,Î„ ‡„ÏB‡Ï È˜‡ƒ¿≈¿»»¿«¿»ƒ¿≈¿ƒ«»

ÈÓ‡c ˙È‡Â .‡ÓÏÚÏ ˜etÈ(‡c)‡ ‰ÈL‡ ƒ¿»¿»¿ƒ¿»¿≈»ƒ»»
,Ó‡ z‡„ ‰Ók Ì‰‡ ‡„ È„È„ÈÏ(‡È ‰ÈÓÈ) ƒƒƒ»«¿»»¿»¿«¿»≈

‡˙eÈ ˙ÈÈ Ì‰‡Â .È˙È È„È„Èl ‰Ó∆ƒƒƒ¿≈ƒ¿«¿»»»ƒ¿»
Ï‡ ,‡„ ‡˜ÏeÁ ˙ÒÁ‡„(ÏÚ)‡ÈÓ‡„ ‰Ó ¿«¿»«»»»¬»«¿¬ƒ»

.‡e‰ ÈÎ‰ ˜ÁˆÈ ‡„„¿»ƒ¿»»ƒ
‡e‰ CÈ ‡L„˜ ‡c .BÓÎÏ È„Bc ƒ¿«¿»À¿»¿ƒ

,ÈzÎc È„B„ È˜‡„(‰ ÌÈÈ˘‰ È˘)È„Bc ¿ƒ¿≈ƒƒ¿ƒƒ
dÈpÓe Î„ È„B„a „ÈÁ‡ ,È„È„È .ÌB„‡Â Á«̂¿»¿ƒƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ≈

.È„È„ÈÏ ‰È‰ Ìk ÈzÎc ,Ìk ÚË˙‡ƒ¿¿«∆∆ƒ¿ƒ∆∆»»ƒƒƒ
‡l‡ .ÔÓL Ôa Ô˜ È‡Ó .ÔÓL Ôa ∆»∆»¿∆∆∆»∆∆»

,ÚË˙‡ ‰Óe Ìk È‡‰ ˜ÈÙ ‰n¿»»ƒ«∆∆¿»ƒ¿¿«
,ÈzÎc Ô˜ È‡Ó .Ô˜a Ó‡Â ÊÁ(Â Ú˘Â‰È) »«¿»«¿∆∆»∆∆ƒ¿ƒ

Ô˜ È‡‰Â .È‡L .ÏBi‰ Ô˜a .ÏBi‰ Ô˜a¿∆∆«≈¿∆∆«≈»≈¿«∆∆
.ÔÓL Ô È˜‡c Î„ ‡e‰‰a „ÈÁ‡˙‡ƒ¿«ƒ¿«¿«¿ƒ¿≈∆»∆

.ÔÈBÁ Ôa Ó‡ z‡„ ‰Ók ÔÓL Ôa ∆»∆¿»¿«¿»≈∆ƒ
„È‚ ÔnzÓc ÔÓL ,‰lÓ „Á e‰ÈÈÂÂ˙Â¿«¿«¿«ƒ»∆∆¿ƒ«»¿ƒ
Ôa Ck ÔÈ‚e ,ÔÈÈˆBa ‡˜Ï„‡Ï ee ‡ÁLÓƒ¿»¿¿«¿»»ƒƒ¿ƒ»∆
˜ÈÏ„‡Â ˜ÈÙe „È‚ ee ÔÓL ‡„Â .ÔÓL»∆¿»∆∆¿¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
,Ô˜ È‡‰ dÈÏ LÈÎÂ dÈÏ ÏÈËc „Ú ÔÈÈˆBaƒƒ«¿»ƒ≈¿»ƒ≈«∆∆
˙ÈÏ CÎ ÈÈ‚a .ÏBi‰ Ô˜ È˜‡ ‡„Â¿»ƒ¿≈∆∆«≈¿ƒ≈»≈
‡c ÏÚÂ ,Ô˜ ‡l‡ ‡˙eÎÏÓ„ ‡˙eÁÈLÓ¿ƒ»¿«¿»∆»¿∆∆¿«»
Ô˜a ÁLÓ˙‡c „Â„„ ‡˙eÎÏÓ CLÓ˙‡ƒ¿¿««¿»¿»ƒ¿ƒ¿¿«¿∆∆

.dÈa „ÈÁ‡˙‡Â¿ƒ¿«ƒ≈
ÏÎÏ ÁzÒ‡„ ‡˜ÊÚ È‡‰Î e‰Ï˜ÒÈÂ «¿«¿≈¿«ƒ¿»¿ƒ¿««¿»

Ì‰‡ ‰ÊÈÁ‡‰ „vÓ .‰f‰«∆ƒ«»¬ƒ»«¿»»
‡È‰ ‰ÏÚÓÏ Ì˜ÏÁÏ ˜ÁˆÈÂ¿ƒ¿»¿∆¿»¿«¿»ƒ
Ì‰Ï ÔzpL „v‰Ó .˙eÓÏM‰«¿≈≈««∆ƒ«»∆
‡È‰ ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ „ÈÏB‰Ï¿ƒƒ¿«»¿«¿»ƒ

e˙k Ôk ÏÚÂ .˙eÓÏL  ¿≈¿«≈»
Ba .‡t˙‡ Ea L‡ Ï‡NÈƒ¿»≈¬∆¿∆¿»»
.‰hnÓe ‰ÏÚnÓ ÌÈÂb‰ eÊÁ‡∆∆¿«¿»ƒƒ«¿»ƒ«»

e˙kL ,‰ÈL Ô‡k e˙k Ôk ≈»»ƒ»∆»
 ‰ÈL .È„È„ÈÏ ‡p ‰ÈL‡»ƒ»»ƒƒƒƒ»

,ÎÊ „ÈÏB‰Ï ‡˜ ‰fL .È‡cÂ««∆∆ƒ¿»¿ƒ»»
‡iL ÌË „È„È ‡˜ È‰L∆¬≈ƒ¿»»ƒ∆∆∆»…

,ÌÈÓB‡ LÈÂ .ÌÏBÚÏ[‰Ê]‰ÈL‡ »»¿≈¿ƒ»ƒ»
Ó‡pL ,Ì‰‡ ‰Ê  È„È„ÈÏ ‡p»ƒƒƒ∆«¿»»∆∆¡«

 .È˙Èa È„È„Èl ‰Ó«ƒƒƒ¿≈ƒ
˙ÏÁ ÏL ‰MÈ LÈ Ì‰‡Â¿«¿»»»«¿À»∆«¬«

Ï‡ .‰f‰ ˜ÏÁ‰[ÏÚ]eÓ‡M ‰Ó «≈∆«∆¬»«∆»«¿
.‰Ê Ck  ˜ÁˆÈ ‰fL∆∆ƒ¿»»∆

LB„w‰ ‰Ê  BÓÎÏ È„Bc ƒ¿«¿∆«»
e˙kL ,È„B„ ‡˜pL ‡e‰ Cea»∆ƒ¿»ƒ∆»

  È„È„È .ÌB„‡Â Áˆ È„Bcƒ«¿»¿ƒƒ
Úh epnÓe ,ÎÊ ,È„B„a ÊÁB‡≈¿ƒ»»ƒ∆ƒ«
.È„È„ÈÏ ‰È‰ Ìk e˙kL ,Ìk∆∆∆»∆∆»»ƒƒƒ

Ôa Ô˜a ‰f ‰Ó ,ÔÓL Ôa ∆»∆«∆¿∆∆∆
‰f‰ Ìk‰ ‡ˆÈ ‰na ‡l‡ ?ÔÓL»∆∆»«∆»»«∆∆«∆
‰Ó ,Ô˜a Ó‡Â ÊÁ ?Úh ‰ne«∆ƒ«»«¿»«¿∆∆«

e˙kL ?Ô˜ ‰f Ô˜a ∆∆∆∆»¿∆∆
.ÏÈÁ˙Ó ÏBi‰ Ô˜a .ÏBi‰«≈¿∆∆«≈«¿ƒ
Îf‰ B˙B‡a ‰ÊeÁ‡ Bf‰ Ôw‰Â¿«∆∆«¬»¿«»»

.ÔÓL Ôa ‡˜pL∆ƒ¿»∆»∆
Ôa Ó‡pL BÓk ?ÔÓL Ôa ‰f ∆∆»∆¿∆∆¡«∆

,ÔÓL .„Á‡ c Ì‰ÈLe ,ÌÈBÁƒ¿≈∆»»∆»∆∆
‰l„‚e ÔÓL ÚÙBL ÌMnL∆ƒ»≈«∆∆¿À»
Ôa Ck ÌeMÓe ,˙BB‡n‰ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ«¿ƒ»∆
eÏl‰ ‰ÁLn‰Â ÔÓM‰Â .ÔÓL»∆¿«∆∆¿«ƒ¿»«»
ÌÈ˜ÈÏ„Óe ÌÈ‡ˆBÈÂ ÌÈÚÙBL¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒƒ
ÒBÎÂ B˙B‡ ÏËBpL „Ú ,˙BB‡Ó¿«∆≈¿≈
Ô˜ ‡˜ ‰ÊÂ .‰f‰ Ôw‰ B˙B‡«∆∆«∆¿∆ƒ¿»∆∆

Bi‰˙ÁÈLÓ ÔÈ‡ Ck ÌeMÓ .Ï «≈ƒ»≈¿ƒ«
Ôk ÏÚÂ ,Ô˜a ‡l‡ ˙eÎÏn‰««¿∆»¿∆∆¿«≈
ÁLÓpL ,„Âc ˙eÎÏÓ ‰ÎLÓƒ¿¿»«¿»ƒ∆ƒ¿«

.Ba ÊÁ‡Â Ô˜a¿∆∆¿∆¡«
Bf‰ ˙Úahk  e‰˜lÒÈÂ «¿«¿≈«««««

.ÌÈ„„v‰ Ïk ˙‡ ‰ÙÈwnL∆«ƒ»∆»«¿»ƒ
B˜ÏÁÓe epnÓ ÈÒ‰L  e‰ÏwÒÈÂ«¿«¿≈∆≈ƒƒ∆≈∆¿
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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 -

ַלִים ם ִמירּושָׁ ֵצא ּתֹוָרה ּוְדַבר ַהשֵּׁ ּיוֹן תֵּ י ִמצִּ ם, כִּ רּוְך ַהשֵּׁ יב) בָּ
ָנה  י שָׁ מּוֵאל ז', ט"ז) "ְוָהַלְך ִמדֵּ ְנִביִאים (שְׁ ְתבּו בִּ כָּ ָידּוַע ַמה שֶּׁ
ָרֵאל  ִישְׂ ֶאת  ַפט  ְושָׁ ה  ְצפָּ ְוַהמִּ ְלגָּל  ְוַהגִּ ֵאל  ית  בֵּ ְוָסַבב  ָנה  שָׁ בְּ
יתֹו",  בֵּ ם  שָׁ י  כִּ ָהָרָמָתה  ָבתוֹ  ּוְתשֻׁ ה  ָהֵאלֶּ קֹומֹות  ַהמְּ ל  כָּ ֵאת 
ָנה  ּוִמשְׁ ְתׁשּוָבה  בִּ ְלַהֲחִזיָרם  ָהֲעָירֹות  ל  כָּ ַעל  ְמַחזֵּר  ָהָיה  שֶׁ
ים  ָהַרבִּ ה ֶאת  ַהְמַזכֶּ ל  כָּ י"ח)  ֶרק ה'  (פֶּ ָאבֹות  בְּ ִנינּו  ֵלָמה שָׁ שְׁ

א ַעל ָידוֹ. ֵאין ֵחְטא בָּ

א ּתֹאַמר  מָּ ֶרק י"א ִאיָתא, ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: ְושֶׁ ֵבי ֵאִליָּהּו פֶּ ּוְבַתנָּא דְּ
ֶנֶהְרגּו?  ָמה  ֵני  ִמפְּ ְנָיִמין  בִּ ִגְבַעת  בְּ נֶֶּהְרגּו  שֶׁ ֶאֶלף  ְבִעים  שִׁ אֹוָתן 
ַע ּוִפְנָחס  ה ִויהֹושֻׁ יַח משֶׁ ִהנִּ דֹוָלה שֶׁ ָהָיה ָלֶהם ְלַסְנֶהְדִרין גְּ ְלִפי שֶׁ
ְרֶזל  בַּ ל  שֶׁ ֲחָבִלים  ְוִלְקשֹׁר  ֵליֵלְך  ָלֶהם  ָהָיה  ֶהם,  ִעמָּ ֶאְלָעָזר  ן  בֶּ
ָכל  רּו בְּ ּבֹוֵתיֶהם ִויַחזְּ ְגֵדיֶהם ְלַמְעָלה ֵמַאְרכֻּ יהַּ בִּ ָמְתֵניֶהם ּוְלַהְגבִּ בְּ
ָרֵאל, יֹום ֶאָחד ְלָלִכיׁש יֹום ֶאָחד ְלֵבית ֵאל, יֹום ֶאָחד  ֲעָירֹות ִישְׂ
דּו  ָרֵאל, ִויַלמְּ ָכל ְמקֹומֹות ִישְׂ ַלִים, ְוֵכן בְּ ְלֶחְברוֹן יֹום ֶאָחד ִלירּושָׁ
ֵדי  כְּ ה,  לֹשָׁ ּוִבשְׁ ִים  תַּ ּוִבשְׁ ָנה  שָׁ בְּ ֶאֶרץ  ְוֶדֶרְך  ּתֹוָרה  ָרֵאל  ִישְׂ ֶאת 
ן  כֻּלָּ עֹוָלמֹות  בָּ הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ל  שֶׁ מוֹ  שְׁ ׁש  ְוִיְתַקדֵּ ל  ְתגַּדֵּ יִּ שֶׁ
ְכְנסּו  נִּ שֶׁ א כְּ ן, ֶאלָּ ָרא ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופוֹ. ְוֵהן לֹא ָעשּׂו כֵּ בָּ שֶׁ
ֵדהּו  ּוְלשָׂ ּוְלֵיינוֹ  ְלַכְרמוֹ  ִנְכַנס  ֵמֶהם  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  כָּ ְלַאְרָצם 
ֶאת  ֲעֵליֶהם  ְלַהְרּבֹות  ּלֹא  שֶׁ ֵדי  כְּ י,  ַנְפשִׁ ָעַלִיְך  לֹום  שָׁ ְואֹוְמִרים 

ַהּטַֹרח. 

ה ָזָכה  י ְלַחיָּיַביָּא: ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ָלמָּ יג) ְמַזכֵּ
ָהָיה  ֵני שֶׁ ה ְוַאֲהרֹן, ִמפְּ מֹשֶׁ קּול כְּ שָּׁ מּוֵאל שֶׁ ֶאְלָקָנה ְלַהֲעִמיד שְׁ
מּוֵאל  ה אֹוָתם, ְוֵכן שְׁ ה ִעּמוֹ ּוְמַזכֶּ עֹוֶלה ּוַמֲעֶלה ִלְבֵני ָאָדם ַהְרבֵּ

נוֹ ָנַהג ַאֲחָריו. בְּ
א  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי  ִזְכרֹונוֹ  ִויַטאל  ים  ַחיִּ ָהַרב  מֹוֵרינּו  ְלׁשוֹן  ְוֶזה 

ַער ז'): ה (ֵחֶלק ב' שַׁ ֲעֵרי ְקֻדשָּׁ שַׁ בְּ

ָזָכה  ה  ָלמָּ ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ְלַחיָּיַביָּא  י  ְמַזכֵּ
ֵני  ִמפְּ ְוַאֲהרֹן,  ה  מֹשֶׁ כְּ קּול  שָּׁ שֶׁ מּוֵאל  שְׁ ְלַהֲעִמיד  ֶאְלָקָנה 
אֹוָתם,  ה  ּוְמַזכֶּ ִעּמוֹ  ה  ַהְרבֵּ ָאָדם  ִלְבֵני  ּוַמֲעֶלה  עֹוֶלה  ָהָיה  שֶׁ
ַפט ֶאת  ְלגָּל ּוֵבית ֵאל ְושָׁ נוֹ ָנַהג ַאֲחָריו ְוָסַבב ַהגִּ מּוֵאל בְּ ְוֵכן שְׁ
יתוֹ. ְוַאְבָרָהם לֹא ָזָכה ְלָכל  ם בֵּ י שָׁ ָבתוֹ ָהָרָמָתה כִּ ָרֵאל. ּוְתשֻׁ ִישְׂ

ָחָרן" ְוכּו'. ר ָעשּׂו בְּ א ִמשּּׁום "ְוֶאת ַהנֶֶּפׁש ֲאשֶׁ ַמֲעלֹוָתיו ֶאלָּ

ר  הּו בַּ ָלא ָזֵכי בְּ ִניִזין, דְּ ים: ָעאל ְלע' ָעְלִמין גְּ ה ֶאת ָהַרבִּ ַהְמַזכֶּ
ַחיָּיַביָּא.  יהוֹן דְּ ַנְפשֵׁ ַעְבֵדי  ְלִאינּון דְּ ִניִזין  גְּ ִאיּנּון  ר  ָנׁש ַאֲחָרא, בַּ
יַקיָּא)  ְרֵמי ְלַצדִּ א ּוְזכּו (גַּ ה ּתֹוַעְלתָּ מָּ א, כַּ ֵני ָנשָׁ ְוִאְלָמֵלי ֲהווֹ ַיְדֵעי בְּ
ד ָזכּו ְלהוֹן. ֲהווֹ ָאְזלּו ֲאַבְתַרְייהּו, ְוַרְדֵפי לוֹן  ִגיַנְייהּו כַּ אן בְּ ְוַזכָּ

ין. ַתר ַחיִּ ָרִדיף בָּ ַמאן דְּ כְּ

יל  ף קכ"א:) ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: ִהְגדִּ רּוָמה (דַּ ת תְּ ָרשַׁ ּוְבֵסֶפר ַהּזַֹהר ֵריׁש פָּ
ַתר ַחיָּיָבא,  ף בָּ ֵעי ְלִמְרדַּ ָאה בָּ ְוָאַמר ַזכָּ ַבח ִמְצָוה זוֹ  שֶׁ ר בְּ ְלַספֵּ
יּה ְיָקָרא  ק בֵּ לַּ ִיְסתָּ ָבָחא דְּ ִלים, ְוָדא ִאיהּו שְׁ ֲאַגר שְׁ ּוְלִמְקֵני ֵליּה בַּ
א  קּוָתא דָּ לְּ ָבָחא ַאֲחָרא, ְוִאְסתַּ יר ִמשְׁ ִריְך הּוא, ַיתִּ א בְּ קּוְדשָׁ דְּ
ים  ְוַרבִּ ב)  (מלאכי  ַאֲהרֹן,  בְּ ִתיב  כְּ א  דָּ ְוַעל  ְוכּו',  א  ִמּכֹלָּ יר  ַיתִּ
ים  ַהַחיִּ ִאּתוֹ  ָהְיָתה  ִריִתי  בְּ ב)  (מלאכי  ּוְכִתיב  ֵמָעוֹן.  יב  ֵהשִׁ
ק ָהִכי  לָּ ָלא ִאְסתַּ ְתַלת ִסּלּוִקין, ַמה דְּ ק בִּ לָּ לֹום. ִאיהּו ִאְסתַּ ְוַהשָּׁ
ים  ַהַחיִּ ִאּתוֹ  ָהְיָתה  ִריִתי  בְּ ִתיב,  כְּ ָנׁש  ר  בַּ ַהאי  ַאֲחָרא.  ָנׁש  ר  בַּ
ַהאי ָעְלָמא ְוָזֵכי ְלָעְלָמא  ִנין ִלְבנוֹי, ְוָזֵכי בְּ לֹום. ְוָזֵכי ְלֵמחֵמי בְּ ְוַהשָּׁ
א  יֵדיּה. ְוַעל דָּ ִיְמֵחי בִּ ְרֵעי, ְוֵלית ַמאן דְּ ְתֵריַסר תַּ ָאֵתי. ָעאל בִּ דְּ
ִרים ְיבֹוָרְך.  ָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעוֹ ּדֹור ְישָׁ ּבֹור בָּ ים קיב) גִּ ִהלִּ ִתיב, (תְּ כְּ
ֵדין  ְך ְוכּו' כְּ חֹשֶׁ ְוִצְדָקתוֹ עֹוֶמֶדת ָלַעד. ָזַרח בַּ ֵביתוֹ  ר בְּ הוֹן ָועֹשֶׁ
ָבִריְך ְלַאְבָרָהם, ְוכּו'  אן דְּ ְרכָּ ָכל בִּ ּיּוְקָנא, בְּ ִריְך ְלַההּוא דִּ א בָּ ַמְלכָּ
ר  ר ָנׁש ַאֲחָרא, בַּ הּו בַּ ָלא ָזֵכי בְּ ִניִזין, דְּ ְוִאיהּו ָעאל ְלע' ָעְלִמין גְּ
ַחיָּיַביָּא. ְוִאְלָמֵלי ֲהווֹ ַיְדֵעי  יהוֹן דְּ ַעְבֵדי ַנְפשֵׁ ִניִזין ְלִאינּון דְּ ִאיּנּון גְּ
ִגיַנְייהּו  אן בְּ יַקיָּא) ְוַזכָּ ְרֵמי ְלַצדִּ א ּוְזכּו (גַּ ה ּתֹוַעְלתָּ מָּ א, כַּ ֵני ָנשָׁ בְּ

ַתר  ָרִדיף בָּ ַמאן דְּ ד ָזכּו ְלהוֹן. ֲהווֹ ָאְזלּו ֲאַבְתַרְייהּו, ְוַרְדֵפי לוֹן כְּ כַּ
ים ִויַטאל): אן מֹוֵרינּו ָהַרב ַחיִּ ין. (ַעד כָּ ַחיִּ

ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ַתב  כָּ ִרים  ְישָׁ ת  ְמִסלַּ ֵסֶפר  סֹוף  בְּ ַהּמּוָסר שֶׁ ּוְבִאגֶֶּרת 
ְרָאה  ַהיִּ ְלִהְתּכֹוְננּות  ְלעֹוְרָרם  ִלּבוֹ  ֶאל  ָהָאָדם  ים  ָישִׂ ְלזֹאת 
יר  קּוחֹות ַעל ֲאֵחִרים ָלַדַעת ּוְלַהכִּ י ֵעיֵני ָהָאָדם פְּ ְוַהּמּוָסר, כִּ
ַיֲחִזיק  ן  כֵּ ה.  ְלַמְרבֵּ ִלְמסֹר  ה  ֵהמָּ ִנְצָרִכים  ְוִכי  ֶחְסרֹונֹוֵתיֶהם, 
ה  ְוִתְרבֶּ ים  ַרבִּ ּבוֹ  ְיׁשֹוְטטּו  ְלַמַען  ַהּמּוָסִרי  ּמּוד  לִּ בַּ עֹז  ָכל  בְּ
ְלַאט  ְלַאט  יָלא  ּוִממֵּ ּבוֹ,  לּוָיה  תְּ ים  ָהַרבִּ ּוְזכּות  ם  ַהשֵּׁ ִיְרַאת 
כֹוָחה, ְוִהיא ְרפּוָאה  ֶדק ְוַהנְּ ְנִתיב ַהצֶּ ִלּמּוד ַהּמּוָסר ַיְדִריֵכמוֹ בִּ
ל  כָּ ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאַמר  כְּ רּוָחִנית,  ְוַגם  ִמית  גַּשְׁ

א ַעל ָידוֹ. ים ֵאין ֵחְטא בָּ ה ֶאת ָהַרבִּ ַהְמַזכֶּ

ָרם ֶאל  ֶרְך ַהּטֹוָבה ּוְמַישְּׁ ֵני ָאָדם ֶאל ַהדֶּ ּמֹוֶרה בְּ יד) ִמי שֶׁ
ֲעבּור ְזֻכּיֹוָתם לֹות בַּ ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא, ְזֻכּיֹוָתיו ִנְכפָּ

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

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

ְבֵרי ָקְדׁשוֹ. אן דִּ כָּ

ַהשֹּׁוְמִעים,  ל  שֶׁ בֹוד  ַהכָּ ְזִהירּות  בִּ ִלְהיֹות  ָצִריְך  ַהּתֹוֵכָחה  ְואֶֹפן 
רּוְך  סּוק 'ּבֹא בְּ ָרה ַעל פָּ ת ַחיֵּי שָׂ ָרשַׁ סּוִקים פָּ ַער ַהפְּ שַׁ ְמבָֹאר בְּ כַּ

ַהנִָּביא  ְזַכְרָיהּו  ָעַמד  שֶׁ כְּ י  כִּ ַתב:  כָּ ם'  ַהשֵּׁ
ְבֵרי ַהיִָּמים ב' כ"ד) ְוֵחֵרף  ַעל ָלָעם (דִּ ִממַּ
ָלֶהם  ְוָאַמר  ָרֵאל,  ִישְׂ ָללּות  כְּ ֶאת  ף  ְוִגדֵּ
ם ְוכּו'  ם עֹוְבִרים ֶאת ִמְצַות ַהשֵּׁ ה ַאתֶּ ָלמָּ
ן  ם ְוכּו', ְוִהנֵּה ֲאִביָּה בֶּ ם ֶאת ַהשֵּׁ י ֲעַזְבתֶּ כִּ
ן ֶמֶלְך, ְוֵחֵרף ֶאת  ָהָיה ֶמֶלְך בֶּ ְרַחְבָעם, שֶׁ
ָיָרְבָעם,  ָעשּׂו ֶאת ָהֲעָגִלים כְּ ָרֵאל ַעל שֶׁ ִישְׂ
תּוב (דברי הימים ב, יג-כ)  כָּ מוֹ שֶׁ ֶנֱעַנׁש, כְּ
ָהָיה  שֶׁ י  פִּ ַעל  ַאף  ַויָּמֹת",  ם  ַהשֵּׁ ֵפהּו  גְּ "ַויִּ
קּול  שָּׁ שֶׁ ַהנִָּביא  ְעָיה  ְישַׁ ְוֵכן  ְוכּו'.  ִדין  בְּ
ְטֵמא  ַעם  "ּוְבתֹוְך  ָאַמר  שֶׁ ַעל  ה,  מֹשֶׁ כְּ
אֹוָתּה  בְּ ה  ְמַנשֶּׁ ְיֵדי  ַעל  ֶנֱהַרג  ָפַתִים"  שְׂ
ּנֹוָדע (ְיָבמֹות מ"ט:),  נָּה כַּ ִמיָתה ָרָעה ְמשֻׁ
ֶלְך,  ַהמֶּ יֹוָאׁש  ְיֵדי  ַעל  ְזַכְרָיהּו  ֶנֱהַרג  ְוָלֵכן 
ַאַחר  ָאמּור,  כָּ ָרֵאל  ִישְׂ ֶאת  ֵחֵרף  שֶׁ ְוַיַען 
ָהיּו  שֶׁ ְוַאְבַטְליוֹן  ַמְעָיה  שְׁ בִּ ִנְתגְַּלגֵּל  ְך  כָּ
ר  ֲאשֶׁ ַההּוא  ְוַהּכֵֹהן  ַסְנֵחִריב,  ֵני  ִמבְּ גִֵּרים 
ֵני  בְּ ִיְזלּון  ָלֶהם  ְוָאַמר  ֵחְרָפם  יֵמיֶהם  בִּ
אן  כָּ ַעד  ע"א:).  (יֹוָמא  ָלם  ִלשְׁ ֲעָמַמיָּא 

סּוִקים. ַער ַהפְּ ִמשַּׁ

ף  דַּ ים  ְקדֹושִׁ ת  ָרשַׁ פָּ ְמֵהיְמָנא  ּוְבַרְעָיא 
ּוְלָהְלָאה  אן  ִמכָּ ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ַתב  כָּ פ"ה: 
ְולֹא  ַאֵחר  ָבר  דָּ ֵחְטא,  ָעָליו  א  שָּׂ תִּ ְולֹא 
ָנׁש  ר  בַּ דְּ יָון  כֵּ ָהא  דְּ ֵחְטא  ָעָליו  א  שָּׂ תִּ
ֵליּה  ְלאֹוָכָחא  ַמן  ְוִאְזדְּ ְלַחְבֵריּה,  אֹוַכח 
יּה ַההּוא חֹוָבה  ק ַקמֵּ ְלָיא, ָלא ְיַסלֵּ ִאְתגַּ בְּ
א  ֵיימָּ א  ֶאלָּ ַוַדאי,  ֵליּה  ָאִסיר  דְּ ֲעֵביד,  דַּ
חֹוָבא  ַההּוא  ֲעלוֹי  ק  ְיַסלֵּ ְוָלא  ְסָתם, 
חֹוָבא,  ֲעלוֹי  ים  ַיְרשִׁ ְוָלא  ְלָייא,  ִאְתגַּ בְּ
ַבר  ִריְך הּוא ָחס ַעל ְיָקָרא דְּ א בְּ קּוְדשָׁ דְּ

י ַהּתֹוֵכָחה ְצִריָכה  אן: ָיָצא ָלנּו ִמזֶּה כִּ ַחיָּיַבָיא. ַעד כָּ ָנׁש, ֲאִפיּלּו בְּ
ָבִרים  ַהדְּ ֵדי שֶׁ ר, כְּ ים ּוְבַרֲחָמנּות ּוְבֶדֶרְך ִנְסתָּ ְדָבִרים ַרכִּ ִלְהיֹות בִּ
ר  ַבד ֲאשֶׁ ִמלְּ י  כִּ ּוְלנַֹכח,  ִבְזיֹונֹות  בְּ ְלהֹוִכיַח  ְוָחִליָלה  ם,  ַיֲעשּׂו רֹשֶׁ

ָבר. דָּ ם ֵיׁש ִאּסּור בַּ ָבִרים לֹא ַיֲעשּׂו רֹשֶׁ ַהדְּ

ל  דֵּ תַּ ְלִהשְׁ ְוַהֲחָכִמים  יבֹות  ַהְישִׁ ֵאי  גַּבָּ ַעל  ֶלת  ֻמטֶּ חֹוָבה  ן  כֵּ ַעל 
ָמקֹום,  ָכל  בְּ ַהּתֹוֵכָחה  ִמְצַות  ְתַקיֵּם  תִּ שֶׁ ְכֵדי  בִּ ּקּוִנים  תִּ ְוַלֲעשֹׂות 
ה  ֵהמָּ שֶׁ ָרֵאל,  ִישְׂ ֶאֶרץ  ְסִביבֹות  ֵהם  ר  ֲאשֶׁ בֹות  ַהּמֹושָׁ בְּ ְפָרט  בִּ
ֵני ָאָדם  ּמֹוֶרה בְּ ְזֻכּיֹות ִמי שֶׁ ר ֵאין ָלֶהם רֹוֶעה, ֵאיָנם כִּ ּצֹאן ֲאשֶׁ כַּ
ֻכּיֹוָתיו  זְּ שֶׁ ַהּבֹוֵרא  ֲעבֹוַדת  ֶאל  ָרם  ּוְמַישְּׁ ַהּטֹוָבה  ֶרְך  ַהדֶּ ֶאל 
ּמּוָבא  כַּ ים,  ַמנִּ ַהזְּ ּוְבָכל  ַהיִָּמים  ָכל  ְזֻכּיֹוָתם בְּ ֲעבּור  לֹות בַּ ִנְכפָּ
יבֹות  ֵאי ַהְישִׁ י גַּבָּ אי כִּ ם: ּוְבַודַּ י יֹוָחָנן, ְיֻעיַּן שָׁ ַמֲאַמר ַרבִּ יְַּלקּוט בְּ בַּ
זוֹ ּוְצִריִכים ַלֲעזֹר ְלֶהָחָכם  ה כָּ ם ֲעֵליֶהם ִיְחיּו ְמִביִנים ִמְצָוה ַרבָּ ַהשֵּׁ
ּלֹא  ַבד שֶׁ י ִמלְּ ֶזה, כִּ ּקּון כָּ ַעד תִּ בּועֹות בְּ ב ָלֶלֶכת ֵאיֶזה שָׁ ְתַנדֵּ ַהמִּ
הֹוָצַאת  ֲעבּור  לוֹ  ְלהֹוִסיף  ָצִריְך  א  ֶאלָּ ָקתוֹ,  ֵמַהְספָּ לוֹ  ַיְחְסרּו 
בֹודוֹ  ּלֹא ֶיְחַסר כְּ ֵדי שֶׁ ָבה כְּ ֲעֵלי ַהּמֹושָׁ ל ַעל בַּ ֶרְך, ְולֹא ְיֵהא ֻמטָּ ַהדֶּ

ם, ְוַדי ְלָהִבין. ֵעיֵניֶהם, ּוְדָבָריו ַיֲעשּׂו רֹשֶׁ בְּ

ָלֶהם  ר  ְלַסדֵּ ל  דֵּ תַּ שְׁ יִּ שֶׁ ַההֹוֵלְך  ֶהָחָכם  ִאם  ִעים  נָּ ּוַמה  ּטֹוב  ּוַמה 
ִלְמנַֹע  ָלה  טָּ ַהבַּ ְזַמן  בִּ ֲעבֹוָדָתם  ַאַחר  ַלְיָלה  ָכל  בְּ מּוָסר  עּור  שִׁ
ָרׁשֹות  ת טֹוב, ַיַען ַהדְּ ְרכַּ בֹוא בִּ י ָעָליו תָּ ּיּוִלים ְוכּו', כִּ אֹוָתם ֵמַהטִּ
יִקים  ַמְספִּ ֵאיָנם  ה  מָּ שָׁ ַיֲעבֹר  ר  ֲאשֶׁ ָיִמים  ֵאיֶזה  בְּ ה  ַיֲעשֶׂ ר  ֲאשֶׁ
ַלְיָלה  ָכל  בְּ ר  ֲאשֶׁ ָקבּוַע  ָמקֹום  ְהֶיה  יִּ שֶׁ ְוָצִריְך  ָבבֹות,  ַהלְּ ְלעֹוֵרר 
ם  ְהֶיה ְלַאֲהַבת ַהשֵּׁ ה תִּ ֻעלָּ ה מּוָסר, ּוְברֹב ַהיִָּמים ַהפְּ מָּ ִיְלְמדּו שָׁ
יַאת ַהּגֹוֵאל,  ְוִלְהיֹות ַעם ָקדֹוׁש ֶנֱאָמִנים ְלָדָתם ּוְלתֹוָרָתם ַעד בִּ

ָאֵמן ֶסָלה ָוֶעד.

ד


